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අ.භා 1.30ට පාර්ලිශේන්ුරල රැවථ විය.
නිශයෝජයු කාානායකුරමා [ ගරු චන්දිම වීරක්ශකොඩි මශතා]
මාවනාරඪ විය.
பளுன்மம் ப.ப.1.30 ைக்குக் கூடிது.
பெச் சபநகர் அலர்கள் [ண்னகு சந்ெ வீக்தகடி]
ெகயக லகத்ெர்கள்.

The Parliament met at 1.30 p.m.,
MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. CHANDIMA
WEERAKKODY] in the Chair.

නිශේදන

அமலப்னக்கள்
ANNOUNCEMENTS

විසිඑක්ලන ආණ්ඩුක්රයම ලයුලවථාා වශශෝධානය :
ශේීථධාධිකරණශත රණරණය
அசயகப்னக்கன இனோபத்தெலது ெனோத்ெம் :
உர் நென்மத் ெர்ப்ன
TWENTY FIRST AMENDMENT TO THE CONSTITUTION :
DETERMINATION OF THE SUPREME COURT

නිශයෝජයු කාානායකුරමා

(பெச் சபநகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

I wish to announce to the House that I have received
the Determination of the Supreme Court in respect of the
Bill titled “Twenty First Amendment to the Constitution”
which has been challenged in the Supreme Court in terms
of Article 121(1) of the Constitution.
The Court has determined that in terms of Article 123
of the Constitution, the Petition filed by the Petitioner is
misconceived in law and premised on a footing in
contravention of the jurisdiction conferred on the Court
by proviso (a) to Article 120 read with Article 124 of the
Constitution.
I order that the Determination of the Supreme Court
be printed in the Official Report of today’s Proceedings.

ශේීධ
ථ ාධිකරණශත රණරණය :
உர் நென்மத் ெர்ப்ன:

Determination of the Supreme Court:
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(v)

2010 ලර්ය වඳශා ශේරාශදණිය විථලවිදයුාශත කිෂි
විදයුා පථචාත් උපාධි ආයතනශත ලාර්ෂික ලාර්තාල;

(vi)

2010 වශ 2011 ලර් වඳශා මානල ාවථත්ර  වශ වමාජ
විදයුා පිිතබඳ උවවථ අධායුයනය වඳශා ව ජාතික
මධායුවථාානශත වයලසනි වශ වත්ලසනි ලාර්ෂික ලාර්තා;

ආණ්ඩුක්රයම ලයුලවථාාශේ 44(2) ලසනි ලයුලවථාාල වම කියවිය යුුර, 2007
අශක 48 දරන විශී ශලශෂඳ භාණ්ඩ බදු පනශත් 2 ලසනි ලගන්තිය
යටශත්, විශී ශලශෂඳ භාණ්ඩ බදු වේබන්ධාශයන් ජනාධිපතිලරයා
විසින් වාදන දුල 2012 ශදවසේබර් 8 දිනසති අශක 1787/41 දරන අති
විශී ගසවට් පත්ර ශත පෂ කරනු සබ නියමය;

(vii) 2011 ලර්ය වඳශා ශකොෂඹ විථලවිදයුාය ය පරිගණක
අධායුයනායතනශත ලාර්ෂික ලාර්තාල; වශ

(ii) ආණ්ඩුක්රයම ලයුලවථාාශේ 44(2) ලසනි ලයුලවථාාල වම කියවිය යුුර, 2007
අශක 48 දරන විශී ශලශෂඳ භාණ්ඩ බදු පනශත් 2 ලසනි ලගන්තිය
යටශත්, විශී ශලශෂඳ භාණ්ඩ බදු වේබන්ධාශයන් ජනාධිපතිලරයා
විසින් වාදන දුල 2013 ශපබරලාරි 8 දිනසති අශක 1796/20 දරන අති
විශී ගසවට් පත්ර ශත පෂ කරනු සබ නියමය;

ශමම ලාර්තා උවවථ අධායුාපන කටයුුර පිිතබඳ උපශ්ධක
කාරක වභාලට ශයොමු කෂ යුුර යසයි මම ශයෝජනා කරික.

( iii) ආණ්ඩුක්රයම ලයුලවථාාශේ 44(2) ලසනි ලයුලවථාාල වම කියවිය යුුර, 2007
අශක 48 දරන විශී ශලෂඳ භාණ්ඩ බදු පනශත් 2 ලසනි ලගන්තිය
යටශත්, විශී ශලෂඳ භාණ්ඩ බදු වේබන්ධාශයන් ජනාධිපතිලරයා විසින්
වාදන දුල 2013 මසයි 3 දිනසති අශක 1808/21 දරන අති විශී ගසවට්
පත්ර ශත පෂ කරනු සබ නියමය;
(iv) ආණ්ඩුක්රයම ලයුලවථාාශේ 44(2) ලසනි ලයුලවථාාල වම කියවිය යුුර, 2007
අශක 48 දරන විශී ශලෂඳ භාණ්ඩ බදු පනශත් 2 ලසනි ලගන්තිය
යටශත්, විශී ශලෂඳ භාණ්ඩ බදු වේබන්ධාශයන් ජනාධිපතිලරයා විසින්
වාදන දුල 2013 ජුනි 7 දිනසති අශක 1813/24 දරන අති විශී ගසවට්
පත්ර ශත පෂ කරනු සබ නියමය;
(v)

(235 ලසනි අධිකාරය ලන) ශර්ගු ආඥා පනශත් 10 ලසනි ලගන්තිය යටශත්
ආනයන රණරු ගාවථුර වේබන්ධාශයන් ව ශයෝජනාල (2013 ජුනි 20 දිනසති
අශක 1815/14 දරන අති විශී ගසවට් පත්ර ය); වශ

(vi) ආණ්ඩුක්රයම ලයුලවථ ාාශේ 44(2) ලසනි ලයුලවථාාල වම කියවිය යුුර,
1988 අශක 83 දරන පනතින් වශශෝධිත (235 ලසනි අධිකාරය ලන)
ශර්ගු ආඥා පනශත් 10 අ ලසනි ලගන්තිය යටශත් ජනාධිපතිලරයා විසින්
ආනයන භාණ්ඩ රණරු බදු වේබන්ධාශයන් වාදන දුල 2013 ජුනි 20
දිනසති අශක 1815/15 දරන අති විශී ගසවට් පත්ර ශත පෂ කරනු සබ
නිශයෝගය.- [අග්රාාමාතයුුරමා වශ බු්ධධා ාවන ශා ආගිකක කටයුුර පිිතබඳ
අමාතයු ගරු දි.ම. ජයරත්න මශතා ශලනුලට ගරු දිශන්ථ ගුණලර්ධාන
මශතා]

වභාශේවය මත තිබිය යුුරයයි නිශයෝග කරන දී.

சபனடத்ெல் இனோக்கக் கட்டகரடப்பட்டது.

Ordered to lie upon the Table.

ගරු දිශන්ථ ගුණලර්ධාන මශතා (ජවේපාදන ශා
ජාපලශන අමාතයුුරමා වශ ආණ්ඩු පාර්ථලශත ප්රරධාාන
වශවිධාායකුරමා)

(ண்னகு
ெதனஷ் குைலர்ென - நர்லறங்கல்,
லடிகயகப்ன
அகச்சனோம்
அசங்கத்
ெப்பன்
னெெற்தகயசனும்)

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

ගරු නිශයෝජයු කාානායකුරමනි, උවවථ අධායුාපන අමාතයුුරමා
ශලනුශලන් මම පශත වඳශන් ලාර්තා ඉදිරිපත් කරික.

(viii) 2011 ලර්ය වඳශා ජජල රවායන, අණුක ජජල ශේද
ශා ජජලතාක්ණ ආයතනශත ලාර්ෂික ලාර්තාල.

ප්රරථනය විමවන දින්, වභා වේමත විය.

லன லடுக்கப்பட்டு ற்ன்க்தகள்ரப்பட்டது.

Question put, and agreed to.

2012 ලර්ය වඳශා ිකනිවථබ ශා රැකීරක්ා ශදපාර්තශේන්ුරශේ කාර්ය
වාධාන ලාර්තාල.- [ඵදාය තා ප්රරලර්ධාන අමාතයු ගරු බීරර් ශවගු ඩාවු්  මශතා
ශලනුලට ගරු දිශන්ථ ගුණලර්ධාන මශතා]

වභාශේවය මත තිබිය යුුරයයි නිශයෝග කරන දී.
சபனடத்ெல் இனோக்கக் கட்டகரடப்பட்டது.

Ordered to lie upon the Table.

ශපත්වේ

னுக்கள்

PETITIONS
ගරු ශරජිශනෝල්්  කුශර් මශතා (සුළු අපනයන ශභෝග
ප්රරලර්ධාන අමාතයුුරමා)

(ண்னகு தஜதனல்ட் குத - சன் ற்ன்ெப் பர்கள்
ஊக்குலப்ன அகச்சர்)

(The Hon. Reginold Cooray -Minister of Minor Export Crop
Promotion)

ගරු නිශයෝජයු කාානායකුරමනි, මම පශත වඳශන් ශපත්වේ
ශදක පිිතගන්ලික.
(1) පානදුර, මශවි, 132/6 දරන වථාානශයහි පදිශික ඩී.පී.
ශවෝමසිරි ශපශර්රා මශතාශගන් සබුණු ශපත්වම; වශ
(2) යගිර, කනත්ත ලත්ත, අශක 59 දරන වථාානශයහි පදිශික
ඒ.එල්. කරුණාතික මශතාශගන් සබුණු ශපත්වම.

ගරු දයාසිරි ජයශවීකර මශතා

(ண்னகு ெசம ஜதசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු නිශයෝජයු කාානායකුරමනි, ශකොෂඹ 08, ඇල්විටිග
මාලත, ඇල්විටිග මශල් නිලාව, අශක F/3/2 දරන වථාානශයහි
පදිශික එේ.බී.එවථ. ශබොරළුශගොඩ මශතාශගන් සබුණු ශපත්වමක්
මම පිිතගන්ලික.

(i)

2009 ලර්ය වඳශා ශ්රී  ශකා උවවථ තාක්ණ අධායුාපන
ආයතනශත ලාර්ෂික ලාර්තාල;

(ii)

2010 ලර්ය වඳශා ශ්රී  ශකා ශබෞ්ධධා ශා පාලි
විථලවිදයුාශත ලාර්ෂික ලාර්තාල;

(iii)

2010 ලර්ය වඳශා ශ්රී  ශකා රජරට විථලවිදයුාශත
ලාර්ෂික ලාර්තාල ශා ගිණුේ;

ඉදිරිපත් කරන ද ශපත්වේ මශජන ශපත්වේ පිිතබඳ කාරක
වභාලට පසලරිය යුුර යයි නිශයෝග කරන දී.

(iv)

2010 ලර්ය වඳශා ශ්රී  ශකා ශමොරටුල විථලවිදයුාශත
තාක්ණික ආයතනශත ලාර්ෂික ලාර්තාල ශා ලාර්ෂික
ගිණුේ;

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

சர்ப்பக்கப்பட்ட னுக்ககரப் தபதுனுக் குளவுக்குச் சட்டக்
கட்டகரடப்பட்டது.
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ප්රරථනලට ලාිකක පිිතුරරු

லனக்களுக்கு லய்னேய லகடகள்
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asked the Minister of Public Administration and Home
Affairs:
(a) Will he inform this House -

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

(i)

නසශගනහිර පෂාශත් ග්රාාම නිධාාරි ශකොට්ධාව :
පුරේපාඩු

(ii)

கறக்கு கை க உத்ெதகத்ெர் பவுகள்:
தலற்மடங்கள்
GRAMA NILADHARI DIVISIONS IN EASTERN PROVINCE :
VACANCIES

2582/’12

(iii) of the date on which action will be taken to
fill the aforesaid vacancies;

1. ගරු වජිත් ශප්රරීමදාව මශතා

(ண்னகு சஜத் பதெஸ)

(iv) of the procedure to be adopted to fill the
Grama Niladhari vacancies; and

(The Hon. Sajith Premadasa)

රාජයු පරිපාන ශා වථලශ්ධ කටයුුර අමාතයුුරමාශගන් ඇස
ප්රරථනය - (1):
(අ)

(i)

නසශගනහිර පෂාශත් ඇති ග්රාාම
ශකොට්ධාව වශඛයුාල ශකොපමණද;

(ii)

එම ග්රාාම නිධාාරි ශකොට්ධාවලලින් ග්රාාම
නිධාාරින් ශනොමසති ශකොට්ධාව වශඛයුාල
දිවථත්රි්ක් මට්ටිකන්, ශලන් ශලන් ලශයන්
ශකොපමණද;

(v)

නිධාාරි

(iii)

එම පුරේපාඩු පිරවීමට කටයුුර කරන දිනය
කලශර්ද;

(iv)

ග්රාාම නිධාාරී පුරේපාඩු පිරවීමට අනුගමනය
කරන ක්රිගයා පටිපාටිය කලශර්ද;

(v)

එම ක්රිගයා පටිපාටිය ුරෂ නිරලදයු අන්දිකන් එම
පුරේපාඩු පිරවීමට කටයුුර කරන්ශන්ද;

යන්න එුරමා ශමම වභාලට දන්ලන්ශනහිද?
(ආ) ශනොඑශවී නේ, ඒ මන්ද?

of the number of Grama Niladhari
Divisions in the Eastern Province;
separately, of the number of Divisions
where there are vacancies for Grama
Niladharis out of the Grama Niladhari
Divisions in each of the district in the
aforesaid province;

whether action will be taken to fill the
aforesaid vacancies properly by following
the above-mentioned procedure?

(b) If not, why?
ගරු විජය දශනායක මශතා (රාජයු පරිපාන ශා වථලශ්ධ
කටයුුර නිශයෝජයු අමාතයුුරමා)
(ண்னகு
லஜ
ெஹநக்கஉள்நட்டலுலல்கள் பெ அகச்சர்)

தபது

நனோலக,

(The Hon. Wijaya Dahanayake - Deputy Minister of Public
Administration and Home Affairs)

ගරු නිශයෝජයු කාානායකුරමනි, රාජයු පරිපාන ශා
වථලශ්ධ කටයුුර අමාතයුුරමා ශලනුශලන් මා එම ප්රරථනයට පිිතුරර
ශදනලා.
(අ)

(i)

1,078යි.

(ii)
දිවථත්රි්ක්කය
தபது நர்லக, உள்நட்டலுலல்கள் அகச்சகக் தகட்ட
லன:
( அ) (i ) கறக்கு கைத்ெலுள்ர க உத்ெதகத்ெர்
பவுகரன் ண்ைக்கக தென்பகெனம்;
(ii )

தற்படி க உத்ெதகத்ெர் பவுகரல்,
க உத்ெதகத்ெர்கள் இல்யெ பவுகரன்
ண்ைக்கக லட்ட லக தலவ்தலமக
தென்பகெனம்;

( i ii ) குமத்ெ
தலற்மடங்ககர
நப்னலெற்கு
நடலடிக்கக டுக்கப்படும் ெகெ தென்
பகெனம்;
( i v ) க
உத்ெதகத்ெர்
தலற்மடங்ககர
நப்னலெற்கக ககடப்படிக்கப்படும் தசல்
நகடனெகம தென்பகெனம்;
( v ) தற்படி தசல் நகடனெகமனூடக ெலன்
கரற்ம லெத்ெல் தற்படி தலற்மடங்ககர
நப்னலெற்கு
நடலடிக்கக
டுப்ப
ன்பகெனம்
அலர் இச்சகபல் அமலப்ப?
( ஆ) இன்தமல், ன்?

1
මඩකපුල
2
අේපාර
3
ත්රි්කුණාමය
එකුරල

ග්රාාම නිධාාරි
ශකොට්ධාව වශඛයුාල
345
503
230
1,078

2013.05.04
දිනට පුරේපාඩු
වශඛයුාල
90
195
70
355

(iii) දිලයින පුරා පලතින ග්රාාම නිධාාරි පුරේපාඩු පිරවීම
වඳශා 2012.10.05 දිනසති ගසවට් නිශේදනය අනුල
අයදුේපත් කසඳලා 2013.05.04ලන දින විලිත
තරග විභාගයක් පලත්ලා ඇත. එම තරග විභාගශත
ප්රරතිඵ ශ්රී  ශකා විභාග ශදපාර්තශේන්ුරශලන් ද
පසු සුදුසුකේ බන අශේක්කයන් වේමුඛ
පරීක්ණයකට කසඳලා ඒ ඒ ප්රරාශ්ධය ය ශල්කේ
ශකොට්ධාවශත පලතින පුරේපාඩු වශඛයුාල අනුල
බඳලා ගසනීමට කටයුුර ශකශර්.
(iv) දිලයින පුරා පලතින ග්රාාම නිධාාරි පුරේපාඩු පිරවීම
වඳශා ගසවට් නිශේදනයක් මඟින් ඉල්ලුේ පත්
කසඳලා
එම
අශේක්කයන්
විභාග
ශදපාර්තශේන්ුරල මඟින් පලත්ලන විලිත තරග
විභාගයකට ශයොමු කර ඇත. එම තරග විභාගශත
ප්රරතිඵ මත ප්රරාශ්ධය ය ශල්කේ ශකොට්ධාව
මට්ටිකන් ශතෝරා ගනු බන අශේක්කයන් මාව

පාර්ලිශේන්ුරල

547
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ගරු වජිත් ශප්රරීමදාව මශතා

(ண்னகு சஜத் பதெஸ)

ුරනක පුහුණු පාධමාාලකට ශයොමු කර එය
වාර්ාකල නිම කරන අයට ඒ ඒ ප්රරාශ්ධය ය ශල්කේ
ශකොට්ධාවයට අදාෂල ග්රාාම නිධාාරි පත්වීේ බා
දීමට කටයුුර කරනු සශේ.
(v)

ඔේ.

(ආ) අදාෂ ශනොශේ.

(The Hon. Sajith Premadasa)

ශබොශශොම වථුරතියි, පිිතුරරු බා දීම ගසන. මශේ ශදලන අුරරු
ප්රරථනය ශමයයි, ගරු ඇමතිුරමනි.
දසන් ඔබුරමාශේ පිිතුරශරහි වඳශන් වුණා, නසශ නහිර
පෂාශත් ග්රාාම නිධාාරි ශකොට්ධාව 1,078ක් තිශබනලාය කියා.
එශශම ශන්ද?

ගරු විජය දශනායක මශතා
ගරු වජිත් ශප්රරීමදාව මශතා

(ண்னகு சஜத் பதெஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිශයෝජයු ඇමතිුරමනි, මශේ පෂමුලසනි අුරරු ප්රරථනය
ශමශවීයි.
ඔබුරමා දන්නලා, ග්රාාම නිධාාරින් කියන්ශන් බහුකාර්ය
නිධාාරින් බල. වතියකට එක දලවක් ශසරුණු ශකොට 24 පසශතම
පාශශී ඒ අය ජනතා ශවීලයට කසප ශලායි ඉන්ශන්. අශනක්
ශවීලා එක්ක වසවඳුලාම ඒ අයට සශබන්ශන් අඩු ලසටුපක්. ඒ
ලාශේම ප්රරමාණලත් ගමන් වියදේ දීමනා සශබන්ශන් නසශස.
ශකොට්ධාවශත ඇවිදීශේ කටයුුර ශලනුශලන් මාවයකට ශදන්ශන්
රුපියල් 350යි. වශයුක්ත දීමනාල රුපියල් 750යි. 2009 දී ශේ
අයශේ ශවීලා ලයුලවථාාලක් වථාාපනය කෂා. ඒ ශවීලා ලයුලවථාාල
වථාාපනය කිරීම ුරිතන් 1994, 1996, 2000, 2001 ලර්ල බඳලා
ගත් ග්රාාම නිධාාරින්, ශවීලා කාය ශනොවකා එක ලසටුපකට
අන්තර්ග්රාශණය කරා තිශබනලා. ඒ කියන්ශන්, එේඑන් 1-II ලන
ශේීණියට බඳලා ශගන, එේඑන් 2-III ලන ශේීණිශත සිටින විධියට
කටයුුර වවථලා තිශබනලා. ශේ නිවා අවුරුදු 10ක ශවීලා කායක්
ශනොවකා ශසර තිශබනලා. ශේ ලාශේ තත්ත්ලයක් ුරෂ ග්රාාම
නිධාාරි ශවීලාලට ශයොමු ලන පිරිව එන්න එන්නම අඩු ශලා
තිශබනලා. ගරු නිශයෝජයු ඇමතිුරමනි, ශේ විමතාල නිලසරැදි
කරන්න ඔබුරමන්ා ගන්න පියලර ශමොකක්ද?

ගරු විජය දශනායක මශතා

( ண்னகு லஜ ெஹநக்க)

(The Hon. Wijaya Dahanayake)

ගරු නිශයෝජයු කාානායකුරමනි, ග්රාාම නිධාාරි ශවීලය
වේබන්ධාල අප කවුරුත් වුරටට පත් ශලනලා කියා මම හිතනලා.
ඒ අය විා කාර්ය භාරයක් කරන නිධාාරින් පිරිවක්. අශේ ගරු
මන්ත්රීශුරමා කියන ආකාරයට, ලසටුේ වේබන්ධාල යේ ගසටලුලක්
තිශබනලා නේ ඒ ගසන ශවොයා බා ගත යුුර පියලරක් තිශබනලා
නේ ඒ පියලර ගන්න පුළුලන්.
මා සදානේ ශලා ආශේ නසශස, ඒ ශගොල්න්ශේ ලසටුේ තය
වශ කාය වේබන්ධාශයන් තිශබන විමතාල පිිතබඳල උත්තර
ශදන්න, ගරු මන්ත්රීශුරමනි. නමුත් මා කියනලා, එශශම
අවාධාාරණයක් ශලන්න ඉඩ තබන්ශන් නසශසයි කියා. මා හිතන
ශසටියට ශේ ලන ශකොට ග්රාාම නිධාාරි ශවීලශත නියුුර සියලුම
නිධාාරි මශත්ලරු ශබොශශොම වුරටින් ලසඩ කටයුුර කර ශගන
යනලා ඇති. නමුත් යේ යේ අය බාශපොශරොත්ුර ලනලා ඇති, ඊට
ලඩා ඉශෂ ලසටුපක් සශබනලා නේ ශශොඳයි කියා. ගරු
මන්ත්රීශුරමනි, ඒ නිධාාරින්ට අවාධාාරණයක් සි්ධධා ශලා තිශබනලා
නේ, ඒ වේබන්ධාශයන් ක්රිගයාත්මක ලන අලවථාාලකදී වාධාාරණයක්
ඉථට කරන්න අලයු පියලරක් ගන්න පුළුලන්.
ඒ එක්කම මා ඔබුරමාට කියනලා, උපශ්ධක කාරක වභාලට
ඇවිල්ා ඔබුරමාශේ ශේ අදශවථ ඉදිරිපත් කරන්න කියා.
එතශකොට යේ අලුත් අදශවක් තිශබනලා නේ අමාතයුාශය ශසටියට
ඉශෂ නිධාාරින්ට ඒ වඳශා අලයු පියලරක් ගන්න පුළුලන්.

( ண்னகு லஜ ெஹநக்க)

(The Hon. Wijaya Dahanayake)

ඔේ.

ගරු වජිත් ශප්රරීමදාව මශතා

(ண்னகு சஜத் பதெஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

එයින් පුරේපාඩු 355ක් තිශබනලා. ශකොට්ධාව 355ක්
පුරේපාඩුල තිශබන ශකොට, අනික් ශකොට්ධාවල ශවීලය කරන
ග්රාාම නිධාාරිුරමන්ාට සිදු ලනලා, ශලනත් ශකොට්ධාව ලසඩ
ආලරණය කරන්න. ශකොට්ධාව ලසඩ ආලරණය කිරීශේදී,
ආලරණය කිරීශේ දීමනාල ලශයන් 1994 ලර්යට ශපර බා
දුන්ශන් ඒ ග්රාාම නිධාාරිුරමාශේ ශශෝ නිධාාරිුරිකයශේ මලික
ලසටුශපන් ශරි අඩක්. නමුත් අද ලන විට ඒ ලසඩ ආලරණය කිරීම
ශලනුශලන් බා ශදන්ශන් ග්රාාම නිධාාරි IIIලන ශේීණිශත
ආරේභක ලසටුශපන් කාක්. ශමය බරපතෂ අවාධාාරණයක්
ශසටියට මා දකිනලා.
1994 ලනුරරු මුලික ලසටුශපන් භාගයක් බා දීා ඉන්
පසුල III ශේීණිශත ලසටුශපන් කාක ලසටුපක් පමණක් ඒ ලසඩ
ආලරණය කිරීම ශලනුශලන් බා දීශේ අවාධාාරණය ඉලත්
කරන්නට ඔබුරමන්ා කටයුුර කරන්ශන් කලදා ද?

ගරු විජය දශනායක මශතා

( ண்னகு லஜ ெஹநக்க)

(The Hon. Wijaya Dahanayake)

ගරු මන්ත්රීශුරමනි, අපි පසශසදිලිල දන්නලා, විා පුරේපාඩු
වශඛයුාලක්
තිශබන නිවා ඒ ග්රාාම නිධාාරි මශත්ලරුන් එක
ලවමක් ශනොශලයි, වමශරවිට ලවේ ශදකක, ුරනක ලසඩ බන
බල. එම නිවා ශමහි යේ ගසටලුලක් තිශබන බල අප දකිනලා. එම
නිවා තමයි, බඳලා ගසනීේ ඉක්මන් කර තිශබන්ශන්. ඉතාමත් ශකටි
කායක් ුරෂදී ශේ අලුත් බඳලා ගසනීේ කරන්නට පුළුලන් ශේය
කියා මා හිතනලා. ඔබුරමා කියන ආකාරයට ඒ ශගවීේ වේබන්ධාල
යේ ගසටලුලක් තිශබනලා නේ, ඒ වඳශා ගන්නට පුළුලන් අලයු
පියලර ගන්නට පුළුලන්කම තිශබනලා.

ගරු වජිත් ශප්රරීමදාව මශතා

(ண்னகு சஜத் பதெஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිශයෝජයු කාානායකුරමනි, මශේ ුරන්ලන අුරරු
ප්රරථනය ශමයයි. ගරු නිශයෝජයු අමාතයුුරමනි, ග්රාාම
නිධාාරිුරමන්ා ශබොශශොම ආවාශලන් උනන්දුශලන් ශබොශශොම
ආත්ම තිේතියකින් කටයුුර කරනලාය කියා ඔබුරමාශේ පිිතුරශර්
වඳශන් කෂා. මා ඒකට එක ශලන්ශන් නසශස. මා එක
ශනොවීමත් වම මා ඔබුරමාට ඒ අතිේතිමත් භාලයට ශශීුරලන
අඩුපාඩුලක් ශපන්ලා ශදන්නට කසමතියි. ඔබුරමන්ා ඒ
නිධාාරින්ට නි ඇඳුේ දීමනාලක් බා ශදනලා ශන්. නි ඇඳුේ
දීමනාල ලශයන් රුපියල් 4,000ක් බා ශදනලා, උඩුකශත
නිරුලත ආලරණය කර ගන්න. එතශකොට යට කශත නිරුලත
ආලරණය කර ගන්නට දීමනාලක් ශදන්ශන් නසශස. ශලනම ම
චක්රයශල්ඛයක් ශරශා ලවරකට රුපියල් 4,000ක් බා ශදනලා.
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උඩු කය ලාශේම යට කයත් ආලරණය කරන්නට ශලනම ම
දීමනාලක් බා ශදන්නට කටයුුර කරනලා ද? ඒ ුරිතන් ඒ අය
තිේතිමත්භාලයක් බාවිය කියා මා විථලාව කරනලා. [බාධාා
කිරීේ] ඔබුරමා උත්තරය ශදන්න.

ගරු විජය දශනායක මශතා

( ண்னகு லஜ ெஹநக்க)

(The Hon. Wijaya Dahanayake)
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ගරු වජිත් ශප්රරීමදාව මශතා

(ண்னகு சஜத் பதெஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මම ඇත්තක් කිේශේ. අවතයුයක් ශනොශලයි.

මසණික් ශා වථලර්ණාභරණ ප්රරදර්නය - 2010 :
ලසය කෂ මුද

ගරු මන්ත්රීශුරමනි, -

இத்ெனக்கல் ற்ன்ம் ஆபைக் கண்கட்ச - 2010 :
தசயலட்ட பைம்

ගරු වජිත් ශප්රරීමදාව මශතා

GEM AND JEWELLERY EXHIBITION - 2010 : COST INCURRED

(ண்னகு சஜத் பதெஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිශයෝජයු ඇමතිුරමනි, මම ශේ ඔබුරමාට ඉදිරිපත් කශෂී
වතයු ශතොරුරරුයි. අවතයු ශතොරුරරු ශනොශලයි.
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3. ගරු දයාසිරි ජයශවීකර මශතා

(ண்னகு ெசம ஜதசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු විජය දශනායක මශතා

( ண்னகு லஜ ெஹநக்க)

(The Hon. Wijaya Dahanayake)

ශේ ලන විට ලිපි ද්රaලයු වසපය ම ඇුරළු අනිකුත් සියලුම
පශසුකේ ලසඩි කර තිශබනලා.

පරිවර ශා පුනර්ජනනීය බක්ති අමාතයුුරමාශගන් ඇස
ප්රරථනය - (1) :
(අ)

ගරු වජිත් ශප්රරීමදාව මශතා

(ண்னகு சஜத் பதெஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිශයෝජයු ඇමතිුරමනි, මම කිේල ශ්ධ ශරි ශන්ද?

ගරු විජය දශනායක මශතා

( ண்னகு லஜ ெஹநக்க)

(The Hon. Wijaya Dahanayake)

(ண்னகு சஜத் பதெஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිශයෝජයු ඇමතිුරමනි, මම ඇහුශේ උඩුකශත නිරුලතයි-

ගරු විජය දශනායක මශතා

( ண்னகு லஜ ெஹநக்க)

சுற்மடல், னதுப்பக்கத்ெக்க சக்ெ அகச்சகக் தகட்ட
லன:
(அ) 2010ஆம் ஆண்டில் நகடதபற்ம
ற்ன்ம் ஆபைக் கண்கட்ச,
(i)

ගරු නිශයෝජයු ඇමතිුරමාට පිිතුරරු ශදන්න ඉඩ ශදන්න.

ගරු වජිත් ශප්රරීමදාව මශතා

(The Hon. Wijaya Dahanayake)

ගරු මන්ත්රීශුරමනි, එශශම අඩුලක් තිශබනලා නේ ඒ ගසන
ශශොයා බා අප ඉදිරිශතදී ඒ ගසන ක්රිගයා කරන්නේ.

நடத்ெப்பட்ட ெகெ தென்பகெனம்;

(iv) நடத்ெ நன்லனங்கள் அல்யது நபர்கள் லர்
ன்பகெனம்;
(v) அெற்தகன பைத்கெச் தசயலட்ட லெம்
தென்பகெனம்

(The Deputy Speaker)

( ண்னகு லஜ ெஹநக்க)

`இத்ெனக்கல்

(ii) அெற்தகன
தசயலடப்பட்ட
பைத்தெகக
வ்லரவு ன்பகெனம்;
(iii) நடத்ெப்பட்டென் தநக்கம் தென்பகெனம்;

( பெச் சபநகர் அலர்கள்)

ගරු විජය දශනායක මශතා

එම ප්රරදර්නශතදී මයු ලශචාලක් සිදු වී තිශේද;
එශවී නේ, ඒ වේබන්ධාශයන් ශේ ලන විට ශගන
ඇති පියලර කලශර්ද;

යන්න එුරමා ශමම වභාලට දන්ලන්ශනහිද?
(ඇ) ශනොඑශවී නේ, ඒ මන්ද?

නිශයෝජයු කාානායකුරමා

ර්ට් එකට විතරයි දීමනාල ශදන්ශන්. කලිවමට ඒ දීමනාල
ශදන්ශන් නසශස. ඒකයි කාරණය.

ඒ වඳශා ලසය ව මුද ශකොපමණද;
එම ප්රරදර්නය පසලසත්වීශේ අරමුණ කලශර්ද;
එය පලත්ලනු සබ ආයතනය ශශෝ පු්ධගයින්
කලශර්ද;
ඒ වඳශා මුදල් වියදේ කෂ ආකාරය කලශර්ද;

(ii)
(iii)

ගරු මන්ත්රීශුරමනි, අනිකුත් දීමනා වේබන්ධාල කිේශලොත්,
දසනට ශදන ප්රරමාණයට ලඩා ලසඩි ප්රරමාණයක් සබුශණොත් ඔවුන්
වුරටු ශලයි.

(The Hon. Sajith Premadasa)

(ii)
(iii)
(iv)

යන්න එුරමා වඳශන් කරන්ශනහිද?
(ආ)
(i) ඉශත වඳශන් ප්රරදර්නය පසලසත්වීශමන් සබ
ාභය ශශෝ අාභය කලශර්ද;

(The Hon. Wijaya Dahanayake)

(ண்னகு சஜத் பதெஸ)

2010 ලර්ශත දී මසණික් ශා වථලර්ණාභරණ
ප්රරදර්නය පලත්ලන ද දිනය කලශර්ද;

(v)

දසන් තිශබන ලසටුප වුණත් බන්න. රාජයු ශවීලකයන්
ශසටියට ඒ ඕනෑම ශකශනක් බාශපොශරොත්ුර ශලනලා දිගින්
දිගටම ඒ පශසුකේ සශබයි කියා.

ගරු වජිත් ශප්රරීමදාව මශතා

(i)

அலர் குமப்படுல?
(ஆ)

(i) தற்கூம கண்கட்ச நடத்ெப்பட்டெல் தபற்ம
இயபம் அல்யது நட்டம் தென்பகெனம்;
(ii) குமத்ெ
கண்கட்சல்
நெ
தசடி
இடம்தபற்ன்ள்ரெ ன்பகெனம்;
(iii) அவ்லமன், அது தெடர்பல் இன்மரலல்
டுத்துள்ர நடலடிக்கககள் கல ன்பகெனம்
அலர் இச்சகபல் அமலப்ப?

( இ) இன்தமல், ன்?

පාර්ලිශේන්ුරල
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[ගරු දයාසිරි ජයශවීකර මශතා]

ප්රරදර්න වශවිධාායක ආයතනය රු. 23,883,149.20
ප්රරලර්ධාන වියදේ
රු. 3,866,460,23
ප්රරදර්න ාා ගාවථුර
රු. 2,392,094.33
ආරක්ක වියදේ
රු.
230,550.00
තයුාග ප්රරදාන උත්වලය ශලනුශලන්
දරන ද වියදේ
රු.
150,000.00
ශශෝර්ඩින්ේවථ
රු. 2,070,795.00
මුළු වියදම
රු. 32,593,048.76

asked the Minister of Environment and Renewable
Energy:
(a) Will he state (i) the date on which the “Gem and Jewellery”
exhibition in the year 2010 was held;
(ii) the total cost incurred for that exhibition;
(iii) the objective of holding it;
(iv) the names of the institutions or persons who
conducted the exhibition; and
(v) the manner in which expenses were borne for
the exhibition?
(b) Will he inform this House (i) the profit earned or loss incurred by holding
the aforesaid exhibition;
(ii) whether a financial fraud has occurred in this
exhibition; and
(iii) if so, of the steps taken in this regard by now?

(ආ) (i)

ඉශත ප්රරදර්නය වශවිධාානය කිරීම ුරිතන් ජාතික
මසණික් වශ වථලර්ණාභරණ අධිකාරිය ාභයක්
අශේක්ා ශනොකෂ අතර මුළු වියදම රුපියල්
ිකලියන 32.5ක් විය. ආදායම ලශයන් රුපියල්
ිකලියන 5.8ක් සබී තිබුණි. ශමම ප්රරදර්නය
ාභයක් ඉපය ම පරමාර්ා කර ශගන ඇරඹුලක්
ශනොව අතර කර්මාන්තය ප්රරලර්ධානයට ඉටු කරන
ද කාර්යයකි.

(ii) 2010 විගණන ලාර්තාශේ ිකදී ගසනීේ
මාර්ශගෝපශ්ධ වශග්රාශය අනුගමනය ශනොකෂ
අලවථාා කිහිපයක් පිිතබඳල කරුණු අනාලරණය
කර ඇති අතර ඒ වේබන්ධාශයන් මයු ලශචාලක්
සිදු ව බලට දක්ලා ශනොමසත.
(iii) ඉශත (ii) අනුල අදාෂ ශනොශේ.

(c) If not, why?

(ඇ) පසන ශනොනඟී.

ගරු දිශන්ථ ගුණලර්ධාන මශතා

නිශයෝජයු කාානායකුරමා

(ண்னகு ெதனஷ் குைலர்ென)

(பெச் சபநகர் அலர்கள்)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(The Deputy Speaker)

ගරු නිශයෝජයු කාානායකුරමනි, පරිවර ශා පුනර්ජනනීය
බක්ති අමාතයුුරමා ශලනුශලන් මා එම ප්රරථනයට පිිතුරරු
ශදනලා.
(අ) (i)

2010 ලර්ශතදී මසණික් වශ වථලර්ණාභාරණ
ප්රරදර්නය ශදවසේබර් මව 10,11 වශ 12 යන
දිනයන්හි බණ්ඩාරනායක වේමන්ත්ර ණ ාාශේදී
පලත්ලන දී.

(ii) ජාතික මසණික් ශා වථලර්ණාභරණ අධිකාරිය විසින්
ප්රරදර්නය වඳශා රුපියල් ිකලියන 32.5ක මුදක්
ලසය කර ඇත.
(iii)

එම ප්රරදර්නය පසලසත්වීශේ මලික අරමුණ ලනුශත
ශ්රී  ශකාශේ ශමු ලන මසණික් ශා ශ්රී  ශකාශේ
නිථපාදනය කරනු බන වථලර්ණාභරණ පිිතබඳල
ාශකික ප්රරජාල වශ ජාතයුන්තර ප්රරජාල දසනුලත්
කිරීමයි. ශමම ප්රරදර්නය හුශදක් මසණික් වශ
වථලර්ණාභරණ අශෂවිය වඳශා ව ප්රරදර්නයකට
ලඩා ශ්රී  ශකාශේ ශමුලන ලර්ග 70ක් පමණ ව
මසණික් ලර්ග පිිතබඳල ශ්රී  ාශකික ජනතාල
දසනුලත් කිරීමත්, මසණික් වශ වථලර්ණාභාරණ
ක්ශීත්ර ය පිිතබඳල ඇල්මක් දක්ලන පු්ධගයන්
දසනුලත් කිරීමත්, අලයු ආයතනයන්ට ශයොමු
කිරීමත් ශේ ුරිතන් අශේක්ා ශකරිණි.

(iv) ශමම ප්රරදර්නය ශ්රී  ශකා රත්න විදයුාඥයින්ශේ
වශගමශත වශශයෝගීත්ලශයන් ජාතික මසණික් වශ
වථලර්ණාභරණ අධිකාරිය විසින් වශවිධාානය කරන
දී.
(v) ඒ වඳශා පශත වඳශන් පරිදි මුදල් වියදේ කර ඇත.

පෂමුලන අුරරු ප්රරථනය අශනලාද?

ගරු දයාසිරි ජයශවීකර මශතා

(ண்னகு ெசம ஜதசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඔේ, ගරු නිශයෝජයු කාානායකුරමනි. ශේ ලසය කර තිශබන
රුපියල් ිකලියන 23ත් ප්රරදර්නය වශවිධාානයට. ඒ කියන්ශන් ශේ
ප්රරදර්නය වශවිධාානය කරන්න ශමොකක් ශශෝ ආයතනයකට
ශදන්න ඇති ශන් ඇමතිුරමා? ඒකට ශන් එච්චර ප්රරමාණයක් ලසය
ශලා තිශබන්ශන්. ශමොකක්ද ඒ ආයතනය?

ගරු දිශන්ථ ගුණලර්ධාන මශතා

(ண்னகு ெதனஷ் குைலர்ென)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ආයතන කීපයක් වම
තමයි ශමය වශවිධාානය කර
තිශබන්ශන්. ඒ වියදේ විගණකාධිපතිලරයාද පරීක්ණයට ක්
කරා ඒ වියදේ පිිතබඳ ගසටලුලක් නසති බල ප්රරකා කරා
තිශබනලා.

ගරු දයාසිරි ජයශවීකර මශතා

(ண்னகு ெசம ஜதசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

විවිධා පුලත් පත්ල ශේ සි්ධධිය ගසන දිගින් දිගටම පෂ වුණා,
විා ලශචාලක් සි්ධධා ශලා තිශබනලායි කියා. ඒ
වේබන්ධාශයන් ශේ ආයතනශත එලකට සිටි වභාපති අනිල්
ශකොවථලත්ත මශතාට විරු්ධධාලත් විා ශචෝදනා ලගයක් තිබුණා.
ඔබුරමා ශේ ප්රරකාය කරන්ශන් එුරමා ශේකට වේබන්ධා නසශස,
ලරදකාරශයක් ශනොශලයි කියාද?
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ගරු දිශන්ථ ගුණලර්ධාන මශතා

නිශයෝජයු කාානායකුරමා

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(The Deputy Speaker)

(ண்னகு ெதனஷ் குைலர்ென)

(பெச் சபநகர் அலர்கள்)

ශමොකක්ද ශචෝදනාල?

ප්රරථන අශක 5-2998/'12-(1), ගරු ශරෝසි ශවීනානායක
මශත්ිකය.

ගරු දයාසිරි ජයශවීකර මශතා

(ண்னகு ெசம ஜதசக)

ගරු ශරෝසි ශවීනානායක මශත්ිකය

(ண்னகு (ெனோெ) தஸி தசனநக்க)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

විවිධා ශචෝදනා ගණනාලක් තිබුණා.

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු නිශයෝජයු කාානායකුරමනි, මම එම ප්රරථනය අශනලා.

ගරු දිශන්ථ ගුණලර්ධාන මශතා

ගරු දිශන්ථ ගුණලර්ධාන මශතා

(ண்னகு ெதனஷ் குைலர்ென)

(ண்னகு ெதனஷ் குைலர்ென)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

පත්තරල නානා ප්රරකාර ඒලා පෂ කරනලා. ඒක පුලත් පත්
නිදශවක්. ඒක විරු්ධධා පාර්ථලශත නායකුරමාත් ශේ ගරු වභා
ගර්භශත කියා තිශබනලා. පත්තරල පෂ ලන ශසම ශ්ධම ඇත්ත
ශනොශලයි. ඒ නිදශව. ඔබුරමා අශන පුලත් පශත් පෂ වුණු ලසරැ්ධද
ශමොකක්ද? ඒ ලසරැ්ධද අශලල් ශ්ධ කියා අශනලා නේ -

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිශයෝජයු කාානායකුරමනි, ෂමා වශලර්ධාන ශා කාන්තා
කටයුුර අමාතයුුරමා ශලනුශලන් එම ප්රරථනයට පිිතුරර දීම වඳශා
මා මාවයක කායක් ඉල්ා සිටිනලා.

ප්රරථනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිශයෝග කරන දී.

ගරු දයාසිරි ජයශවීකර මශතා

லனகல ற்தமனோ ெனத்ெற் சர்ப்பக்கக் கட்டகரடப்பட்டது.
Question ordered to stand down.

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

නිශයෝජයු කාානායකුරමා

(ண்னகு ெசம ஜதசக)

මම අශන්ශන් ඔබුරමන්ා එශශම පරීක්ණයක් කරා
තිශබනලාද කියායි. එුරමා නිලසරදියි කියාද කියන්ශන් කියායි
මම අශන්ශන්.

ගරු දිශන්ථ ගුණලර්ධාන මශතා

(ண்னகு ெதனஷ் குைலர்ென)

(The Deputy Speaker)

ප්රරථන අශක 6-3046/'12-(2), ගරු අකි විරාජ් කාරියලවේ
මශතා.

ගරු අකි විරාජ් කාරියලවේ මශතා

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

පරීක්ණයක් කෂා. විගණකාධිපතිලරයාශේ විගණන
පරීක්ණය සිදු ශලා, ඒ ලාර්තාල තිශබනලා. ඒ ලාර්තාල අනුල
ශමහි ලසරැ්ධදක්, ලශචාලක් සිදු වී ශනොමසති බල වඳශන් ශලනලා.

(ண்னகு அகய லஜ் கலசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු නිශයෝජයු කාානායකුරමනි, මා එම ප්රරථනය අශනලා.

ගරු දිශන්ථ ගුණලර්ධාන මශතා

(ண்னகு ெதனஷ் குைலர்ென)

ගරු දයාසිරි ජයශවීකර මශතා

(ண்னகு ெசம ஜதசக)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිශයෝජයු කාානායකුරමනි, පෂාත් පාන ශා පෂාත්
වභා අමාතයුුරමා ශලනුශලන් එම ප්රරථනයට පිිතුරර දීම වඳශා මා
වති ශදකක කායක් ඉල්ා සිටිනලා.

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

මම ඇහුශේ ඒකයි. ශබොරුලට ද න්න ඕනෑ නසශස.

නිශයෝජයු කාානායකුරමා

ප්රරථනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිශයෝග කරන දී.

(பெச் சபநகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ප්රරථන අශක 4-2886/'12-(1), ගරු රවි කරුණානායක මශතා.

லனகல ற்தமனோ ெனத்ெற் சர்ப்பக்கக் கட்டகரடப்பட்டது.
Question ordered to stand down.

උුරරු පෂාශත් ග්රාාම නිධාාරින් : පුරේපාඩු

ගරු රවි කරුණානායක මශතා

(ண்னகு ல கனோைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු නිශයෝජයු කාානායකුරමනි, මම එම ප්රරථනය අශනලා.

ගරු නිශයෝමාල් ශපශර්රා
නිශයෝජයු අමාතයුුරමා)

(பெச் சபநகர் அலர்கள்)

මශතා

(විශ්ධ
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කටයුුර

(ண்னகு நதல் தபத - தலரநட்டலுலல்கள்
பெ அகச்சர்)

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

ගරු නිශයෝජයු කාානායකුරමනි, විශ්ධ කටයුුර අමාතයුුරමා
ශලනුශලන් එම ප්රරථනයට විවථතරාත්මක පිිතුරරක් දීම වඳශා මා
මාව ශදකක කායක් ඉල්ා සිටිනලා.

ප්රරථනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිශයෝග කරන දී.

லட கை க உத்ெதகத்ெர் பவுகள்:
தலற்மடங்கள்

லனகல ற்தமனோ ெனத்ெற் சர்ப்பக்கக் கட்டகரடப்பட்டது.
Question ordered to stand down.

10. ගරු වජිත් ශප්රරීමදාව මශතා

(ண்னகு சஜத் பதெஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රාජයු පරිපාන ශා වථලශ්ධ කටයුුර අමාතයුුරමාශගන් ඇස
ප්රරථනය - (1) :
(අ)

(i)

උුරරු පෂාශත් ඇති ග්රාාම නිධාාරී ශකොට්ධාව
වශඛයුාල ශකොපමණද;

(ii)

එම ග්රාාම නිධාාරී ශකොට්ධාවලලින් ග්රාාම
නිධාාරීන් ශනොමසති ශකොට්ධාව වශඛයුාල
දිවථත්රි්ක් මට්ටිකන්, ශලන් ශලන් ලශයන්
ශකොපමණද;

පාර්ලිශේන්ුරල
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ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මශතා (පෂාත් පාන ශා
පෂාත් වභා නිශයෝජයු අමාතයුුරමා)

(iii)

එම පුරේපාඩු පිරවීමට කටයුුර කරන දිනය
කලශර්ද;

(iv)

ග්රාාම නිධාාරී පුරේපාඩු පිරවීමට අනුගමනය
කරන ක්රිගයා පටිපාටිය කලශර්ද;

(The Hon. Indika Bandaranayake - Deputy Minister of Local
Government and Provincial Councils)

(v)

එම ක්රිගයා පටිපාටිය ුරෂ නිරලදයු අන්දිකන් එම
පුරේපාඩු පිරවීමට කටයුුර කරන්ශන්ද;

ගරු නිශයෝජයු කාානායකුරමනි, පෂාත් පාන ශා පෂාත්
වභා අමාතයුුරමා ශලනුශලන් මම එම ප්රරථනයට පිිතුරර බා
ශදනලා.
(අ)
(i)
920

යන්න එුරමා ශමම වභාලට දන්ලන්ශනහිද?
(ආ) ශනොඑශවී නේ, ඒ මන්ද?

( ண்னகு இந்ெக பண்டநக்க
கை சகபகள் பெ அகச்சர்)

-

உள்ளூட்ச,

(ii)
தபது நர்லக, உள்நட்டலுலல்கள் அகச்சகக் தகட்ட
லன:
( அ) (i) லட கைத்ெலுள்ர க உத்ெதகத்ெர்
பவுகரன் ண்ைக்கக தென்பகெனம்;
(ii) தற்படி க உத்ெதகத்ெர் பவுகரல்
க உத்ெதகத்ெர்கள் இல்யெ பவுகரன்
ண்ைக்கக லட்ட லக தலவ்தலமக
தென்பகெனம்;
(iii) குமத்ெ
தலற்மடங்ககர
நப்னலெற்கு
நடலடிக்கக
டுக்கப்படும்
ெகெ
தென்பகெனம்;
(iv)

க உத்ெதகத்ெர் தலற்மடங்ககரப்
னர்த்ெதசய் ககடப்படிக்கப்படும் நகடனெகம
தென்பகெனம்;

දිවථත්රි්ක්කය

1
2
3

යාපනය
මන්නාරම
මුතිේ

4

කිලිශනොච්ික

5

ලේනියා

ග්රාාම නිධාාරි
ශකොට්ධාව
වශඛයුාල

එකුරල

435
153
135

140
40
44

95

40

102

30
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ගරු වජිත් ශප්රරීමදාව මශතා

(ண்னகு சஜத் பதெஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

(v) தற்படி
நகடனெகமனூடக ெலன்கரற்ம
லெத்ெல்
குமத்ெ
தலற்மடங்ககரப்
னர்த்ெதசய்
நடலடிக்கக
டுப்ப
ன்பகெனம்

කීශයන්ද?

அலர் இச்சகபல் அமலப்ப?

(The Hon. Wijaya Dahanayake)

(ஆ) இன்தமல், ன்?

2013.05.04
දිනට පුරේපාඩු
වශඛයුාල

ගරු විජය දශනායක මශතා

( ண்னகு லஜ ெஹநக்க)

920න්.

ගරු වජිත් ශප්රරීමදාව මශතා
asked the Minister of Public Administration and Home
Affairs:

(ண்னகு சஜத் பதெஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

920න් කීයද ගණන?

(a) Will he inform this House (i)
(ii)

(b)

the number of Grama Niladari Divisions in
the Northern Province;
separately, of the
where there are
Niladaris out of
Divisions in each
aforesaid province;

number of Divisions
vacancies for Grama
the Grama Niladari
of the districts in the

ගරු විජය දශනායක මශතා

( ண்னகு லஜ ெஹநக்க)

(The Hon. Wijaya Dahanayake)

පුරේපාඩු 294යි.

ගරු වජිත් ශප්රරීමදාව මශතා

(ண்னகு சஜத் பதெஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

(iii) the date on which action will be taken to fill
the aforesaid vacancies;

ශරි.

(iv)

the procedure to be adopted to fill the
Grama Niladari vacancies; and

ගරු විජය දශනායක මශතා

(v)

whether action will be taken to fill the
aforesaid vacancies properly by
following
the
above-mentioned
procedure?

If not, why?

( ண்னகு லஜ ெஹநக்க)

(The Hon. Wijaya Dahanayake)

(iii)

දිලයින පුරා පලතින ග්රාාම නිධාාරි පුරේපාඩු පිරවීම
වඳශා 2012.10. 05 දිනසති ගසවට් නිශේදනය අනුල
අයදුේ පත් කසඳලා 2013.05.04 ලන දින විලිත
තරග විභාගයක් පලත්ලා ඇත. එම තරග විභාගශත
ප්රරතිඵ ශ්රී  ශකා විභාග ශදපාර්තශේන්ුරශලන් ද
පසු සුදුසුකේ බන අශේක්කයින් වේමුඛ
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පරීක්ණයට කසඳලා ඒ ඒ ප්රරාශ්ධය ය ශල්කේ
ශකොට්ධාවශත පලතින පුරේපාඩු වශඛයුාල අනුල
බඳලා ගසනීමට කටයුුර ශකශර්.
(iv)

(v)

දිලයින පුරා පලතින ග්රාාම නිධාාරි පුරේපාඩු පිරවීම
වඳශා ගසවට් නිශේදනයක් මඟින් අයදුේ පත්
කසඳලා
එම
අශේක්කයින්
විභාග
ශදපාර්තශේන්ුරල මඟින් පලත්ලන විලිත තරග
විභාගයකට ශයොමු කර ඇත. එම තරග විභාගශත
ප්රරතිඵ මත ප්රරාශ්ධය ය ශල්කේ ශකොට්ධාව මට්ටිකන්
ශතෝරා ගනු බන අශේක්කයින් මාව ුරනක
පුහුණු පාධමාාලකට ශයොමු කර එය වාර්ාකල
නිම කරන අයට ඒ ඒ ප්රරාශ්ධය ය ශල්කේ
ශකොට්ධාවයට අදාෂල ග්රාාම නිධාාරි පත් වීේ බා
දීමට කටයුුර කරනු සශේ.
ඔේ.

(ආ) අදාෂ ශනොශේ.

ගරු වජිත් ශප්රරීමදාව මශතා

(ண்னகு சஜத் பதெஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිශයෝජයු කාානායකුරමනි, මශේ පෂමු ලන අුරරු
ප්රරථනය ශමයයි. ගරු නිශයෝජයු ඇමතිුරමා ප්රරකා කෂා උුරරු
පෂාශත් ග්රාාම නිධාාරි ශකොට්ධාව 920න් 294ක පුරේපාඩු
තිශබනලාය කියා. ශකාශේම තිශබන ග්රාාම නිධාාරි ශකොට්ධාව
14,000න් 4000කට ලසඩි ප්රරමාණයක පුරේපාඩු තිශබනලා.
ග්රාාම නිධාාරිුරමන්ාට පරිණත ව ජනතා ශවීලාලක් ඉථට
කරන්නට රණරු බදු රහිතල, ණය වශන ක්රයමයට, අඩු ශපොලියට
යුරරු පසදි බා දීමට ඔබුරමන්ා ශපොශරොන්දු ශලා තිශබනලා.
ශේ පුරේපාඩු පිරවීමත් වම ග්රාාම නිධාාරිුරමන්ාට රණරු බදු
රහිතල, අඩු ශපොලියට, වශන ණය ක්රයමයක් යටශත් ඒ යුරරු පසදි
බා ශදන්නට කටයුුර කරන්ශන් කලදා ද කියා මා
ඔබුරමාශගන් අශන්න කසමසතියි. දසන් ඔය උුරරු ලවන්තයක්
තිශබනලාලු, නසශ නහිර නශලෝදයක් තිශබනලාලු. ඒලා ශරශා
කලදාද ශේලා ක්රිගයාත්මක කරන්ශන්? ශමොකද, පාර්ලිශේන්ුර
මන්ත්රීශුරමන්ාටයි, පෂාත් වභා මන්ත්රීශුරමන්ාටයි රණරු බදු රහිත
ලාශන බා ශදන්නට මසිත වීමක් නසති කා ලකලානුලක ග්රාාම
නිධාාරිුරමන්ාශේ ඉල්ලීම ඉථට කරන්ශන් කලදා ද?

ගරු විජය දශනායක මශතා

( ண்னகு லஜ ெஹநக்க)

(The Hon. Wijaya Dahanayake)

ගරු මන්ත්රීශුරමනි, ග්රාාම නිධාාරි මශත්ලරුන්ට ශේ කාර්යය
ශශොඳින් කරශගන යන්න අද රට පුරාම ශවීලා පියවලල් ඉදි කිරීම
දසන් ආරේභ කර තිශබනලා. ඒ එක්කම ඉදිරිශතදී සේශටොේ
පරිගණක සියලු ශදනාටම බා දීා ශේ සියල්ම වේබන්ධා
කරා ඔවුන්ශේ ශවීලාලට අලයු පශසුකේ බා ශදන්න
අමාතයුාශය කටයුුර කරශගන යනලා. අලයු විධියට කාර්යාලීය
උපකරණ සියල්මත් බා ශදන්න කටයුුර සදානේ කර
තිශබනලා. ඉතින් අපි විථලාව කරනලා, ශලනදාට ලසඩිය ග්රාාම
නිධාාරි මශත්ලරුන්ට තමන්ශේ ශවීලාල, කාර්යය පශසුශලන්
කරශගන යන්න පුළුලන් කියා. අපි බාශපොශරොත්ුර ලනලා, තල
තලත් පශසුකේ, ශවීලාලන් ශදන්න. ශමොකද, විශී අලවථාාලදී
ශේ ග්රාාම නිධාාරි මශත්ලරු විා කාර්ය භාරයක් කරනලා අපි
දකිනලා. අද වශලර්ධාන කටයුුරලදීත් ඒ එක්කම ඒ බප්රරශ්ධල
අශනකුත් කටයුුරලදීත් ශලශශව ශලන ශේ නිධාාරින්
ශලනුශලන් අමාතයුාශය ශසටියට ඉදිරිශතදී ශදන්න පුළුලන් උපරිම
පශසුකේ බා ශදන්න අලයු කටයුුර කරනලා කියා මා
ඔබුරමාට කියනලා.
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ගරු වජිත් ශප්රරීමදාව මශතා

(ண்னகு சஜத் பதெஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිශයෝජයු කාානායකුරමනි, මශේ ශදලන අුරරු ප්රරථනය
ශමයයි.
ගරු නිශයෝජයු ඇමතිුරමනි, ග්රාාම නිධාාරිුරමන්ාශේ ශවීලා
පශසුල උශදවා විවිධා උපකරණ, ආේපන්න බා දීමක්
ශකශරනලාය කියා ඔබුරමාශේ පිිතුරශර් වඳශන් වුණා.

ගරු විජය දශනායක මශතා

( ண்னகு லஜ ெஹநக்க)

(The Hon. Wijaya Dahanayake)

කාර්යාලීය උපකරණ.

ගරු වජිත් ශප්රරීමදාව මශතා

(ண்னகு சஜத் பதெஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඡන්ද නාම ශල්ඛන ප්රරතිශෝධානයට ක් කරන ශමොශශොතක
රජශත ඇමතිලරශයක් ගිහින් කඩුශල බ ප්රරශ්ධශත ග්රාාම
නිධාාරිුරමන්ාට ජශගම දුරකාන වශ ගමන් මලු ශබදා දීමක්
සිදු ශලා තිශබනලා. ඔබුරමා ඒක අනුමත කරනලාද?

ගරු විජය දශනායක මශතා

( ண்னகு லஜ ெஹநக்க)

(The Hon. Wijaya Dahanayake)

ගරු නිශයෝජයු කාානායකුරමනි, මශේ ශපෞ්ධගලික මතය
අලයු ලන්ශන් නසශස.

ගරු වජිත් ශප්රරීමදාව මශතා

(ண்னகு சஜத் பதெஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

නසශස. මම අශන්ශන් ඔබුරමා ඒක අනුමත කරනලාද
කියායි.

ගරු විජය දශනායක මශතා

( ண்னகு லஜ ெஹநக்க)

(The Hon. Wijaya Dahanayake)

යේ යේ ශවීලාලන් කර ශගන යන විට ගරු මන්ත්රීශුරමනි,
ශකොෂඹ දිවථත්රි්ක්කශතත් ශේ අලට බ ප්රරශ්ධලත් විා
ජනගශනයක් ශලශවනලා. නිලාව ශනොමසති අය ශතෝරා ගසනීම,
ණය බා දීම ඇුරළු අශනකුත් කාර්ය භාරයන්ලදී ග්රාාම
නිධාාරිුරමන්ා විා ලසඩ ශකොටවක් කරනලා. යේ
අමාතයුාශයක් ඒ ශලනුශලන් යේ පශසුකමක් ශදන්න සදානේ
කර තිශබනලා නේ ඒ වේබන්ධාල අමාතයුාශය ශසටියට අපි
කිසිශවීත් මසිත ලන්ශන් නසශස. ග්රාාම නිධාාරි මශත්ලරුන්ට ඒ
පශසුකම බා ශදන එක ශශොඳ ශදයක් බල අමාතයුාශය ශසටියට
අපිත් දකිනලා.

ගරු වජිත් ශප්රරීමදාව මශතා

(ண்னகு சஜத் பதெஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිශයෝජයු කාානායකුරමනි, මශේ ුරන් ලන අුරරු
ප්රරථනය ශමයයි. දසන් ඔබුරමාශේ අමාතයුාශය ශරශාම වශලර්ධාන
නිධාාරින් ශසටියට උපාධිධාාරින් විා ප්රරමාණයක් පත් කෂා. ඒ
පත් කිරීමත් වම ග්රාාම නිධාාරිලරුන්ශේත් ඒ උපාධිධාාරින්ශේත්
රාජකාරි සයිවථුරශේ යේ යේ ගසටලු ඇති ශලා තිශබනලා.
විශීශයන්ම ආගිකක, වශවථකිතික ශා වමාජ සුබවාධාන ලසඩ
කටයුුර පසලරීමක් සිදු කර තිශබනලා. ශේ ුරිතන් රාජකාරිමය
ගසටලු රැවක් බිේ මට්ටශමන් ඇති ශලා තිශබනලා.
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පාර්ලිශේන්ුරල

[ගරු වජිත් ශප්රරීමදාව මශතා]
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නිශයෝජයු කාානායකුරමා

(பெச் சபநகர் அலர்கள்)

මම ඔබුරමාශගන් අශන්න කසමසතියි, ග්රාාම නිධාාරිුරමා ශශෝ
ග්රාාම නිධාාරිුරිකය ශරශා ඉටු ලන ශවීලාල ලඩාත්
ගුණාත්මකභාලශයන් ලර්ධානය කරන්නට ශමම ගසටලුල
විවඳන්ශන් කලදාද කියා. ඒ ලාශේම ග්රාාම නිධාාරිුරමන්ා අතරත්
උපාධිය බපු අය 1,700ක් ඉන්නලා. ඒ ග්රාාම නිධාාරිුරමන්ාල
සුදුසු ලසටුේ තයක වථාාපනය කරා රාජකාරි සයිවථුරශේ
තිශබන අර්බුද, ගසටලු නිරාකරණය කරන්නට කටයුුර කරන්ශන්
කලදාද? ඒ ලාශේම වමි්ධධි නිධාාරිනුත් II ලන ශේීණියට
අන්තර්ග්රාශණය කරා, වමි්ධධි නිධාාරින් 1,773 ශදශනක් III
ලන ශේීණියට ලට්ටා තිශබනලා. ශේ අවාධාාරණකේ සියල්ක්ම
වාධාාරණීකරණය කරා නිලසරදිභාලයට ක් කරන්න කටයුුර
කරන්ශන් කලදාද කියා මම ඔබුරමාශගන් අලවාන ලශයන්
අශනලා.

(The Deputy Speaker)

වති ශදකක් ඇුරෂත පිිතුරර ශදන්න.

ප්රරථනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිශයෝග කරන දී.

லனகல ற்தமனோ ெனத்ெற் சர்ப்பக்கக் கட்டகரடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

විශ්ධ කටයුුර අමාතයුාශය : ප්රරධාාන නිධාාරින්
தலரநட்டலுலல்கள் அகச்சு : னெக்க
அெககள்
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ගරු විජය දශනායක මශතා

( ண்னகு லஜ ெஹநக்க)

(The Hon. Wijaya Dahanayake)

ගරු මන්ත්රීශුරමනි, ඔබුරමා අශපු ප්රරථනයට අදාෂ ලන
කරුණුලට මලිකත්ලය දීා මම කාා කරන්නේ. ඔබුරමා කියන
විධියට වශලර්ධාන නිධාාරි තනුරරුල කරන ශවීලාලත්, ග්රාාම
නිධාාරිලරුන් කරන ශවීලාලත් අතර පටසවිල්ක් ශලන්න කිසිම
ශශීුරලක් නසශස. වශලර්ධාන කටයුුර ශතෝරා ගසනීම වශ ජනතාල ඒ
බ ප්රරශ්ධශත වශලර්ධාන කටයුුර ශඳුනා ගසනීම යන කරුණුලදී
ග්රාාම නිධාාරිුරමාට යේ ආකාරයක වශශයෝගයක් තමයි ඒ බ
ප්රරශ්ධලට නේ කරපු වශලර්ධාන නිධාාරින්ශගන් සි්ධධා ශලන්ශන්.
ඒ නිවා වශශයෝගයක් ිකව, කිසිම ආකාරයක ගසටුමක් තිශබනලා
කියා අපි දකින්ශන් නසශස. ගේල තිශබන නියම ආකාරය තල
තලත් ශශොඳින් ශත්රුේ ගන්න පශසුලක් ඇති ලන බල තමයි ග්රාාම
නිධාාරි ලවේ ුරෂ වශලර්ධාන නිධාාරි තනුරරුලට උපාධිධාාරින්
පත් කිරීම ුරිතන් අපි දකින්ශන්. ඒ නිවා එලසනි ගසටලුලක් ඇති
ලන්ශන් නසශස ගරු මන්ත්රීශුරමනි.

නිශයෝජයු කාානායකුරමා

(பெச் சபநகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ප්රරථන අශක 12 - 2874/'12 - (1), ගරු දයාසිරි ජයශවීකර
මශතා.

13. ගරු රවි කරුණානායක මශතා

(ண்னகு ல கனோைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

විශ්ධ කටයුුර අමාතයුුරමාශගන් ඇස ප්රරථනය - (1) :
(අ)

(i)

අමාතයුාශශත ප්රරධාාන නිධාාරින් කවුරුන්ද;

(ii)

ඉශත වඳශන් කෂ එක් එක් නිධාාරියාශේ
ශවීලා පෂපුරු්ධද ශකොපමණද;

(iii)

ඔවුන් විසින් ආලරණය කරන ශේීත්ර  කලශර්ද;

යන්න එුරමා ශලන් ශලන් ලශයන් ශමම වභාලට
දන්ලන්ශනහිද?
(ආ)

(i)

විශ්ධ කටයුුර අමාතයුාශය යටශත් ශොල පුරා
ශවීලය කරන ශ්රී  ාශකික ශවීලකයන් වශඛයුාල
ශකොපමණද;

(ii)

ආයතනික ලාර්තා කිරීශේ වටශන අනුල ඔවුන්
අමාතයුාශයට ලාර්තා කරන්ශන් ශකශවීද;

යන්න එුරමා වඳශන් කරන්ශනහිද?
(ඇ) ශනොඑශවී නේ, ඒ මන්ද?

ගරු දයාසිරි ජයශවීකර මශතා

தலரநட்டலுலல்கள் அகச்சகக் தகட்ட லன:

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

(அ) (i) அகச்சன் னெக்க அெககள் ர் ன்பகெனம்;

ගරු නිශයෝජයු කාානායකුරමනි, මා එම ප්රරථනය අශනලා.

(ii ) ததய குமப்படப்பட்ட ஒவ்தலனோ அெக
னதும் தலகய அனுபலம் ன்ன ன்பகெனம்;

ගරු දිශන්ථ ගුණලර්ධාන මශතා

(iii) அலர்கரல் ககரப்படும் லடப்பப்னகள்
ன்ன ன்பகெனம்

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

அலர் ெனத்ெனக இச்சகபக்குத் தெலப்ப?

(ண்னகு ெசம ஜதசக)

(ண்னகு ெதனஷ் குைலர்ென)

ගරු නිශයෝජයු කාානායකුරමනි, අග්රාාමාතයුුරමා වශ බු්ධධා
ාවන ශා ආගිකක කටයුුර අමාතයුුරමා ශලනුශලන් මා එම
ප්රරථනයට පිිතුරර දීම වඳශා වති ශදකක් කල් ඉල්ා සිටිනලා.

(ஆ) (i) தலரநட்டலுலல்கள் அகச்சன்கழ் உயகம்
னகவும் பைற்ன்ம் இயங்கக ஊறர்கரன்
ண்ைக்கக வ்லரவு ன்பகெனம்;

ගරු දයාසිරි ජයශවීකර මශතා

(ii) நன்லன
அமக்ககடல்
அட்டலகைக்கு
அக
அலர்கள்
வ்லன்
அகச்சுக்கு
அமக்ககடுகமர்கள் ன்பகெனம்

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

அலர் குமப்படுல?

(ண்னகு ெசம ஜதசக)

ඇමතිුරමා, පිිතුරර තිශබනලාශන්ද? ශලාලත් තිශබනලා. ඒ
නිවා පිිතුරර ශදන්නශකෝ.

(இ) இன்தமல், ன்?
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asked the Minister of External Affairs:


ගරු රවි කරුණානායක මශතා

(a)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Will he inform this House, separately (i) the key officials of the Ministry;
(ii) the work experiences of each official
mentioned above; and
(iii) the areas covered by them?

(b)

මශේ කන සු්ධද කරන්න කලින් ඔබුරමාශේ ශමොෂය සු්ධද කර
ශගන එන්න. [බාධාා කිරීේ]

The mike system is not functional. Hon. Deputy
Speaker, when the Sittings finish today, please ensure
that these archaic things are restored to the proper order
and functional so that we can hear what is being said.

Will he state (i) the number of Sri Lankan employees
working under the Ministry of External
Affairs worldwide; and
(ii) as to how they report to the Ministry with
the organizational reporting chart?

(c)

(ண்னகு ல கனோைநக்க)

If not why?

නිශයෝජයු කාානායකුරමා

(பெச் சபநகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

I, of course, can hear it.
ගරු රවි කරුණානායක මශතා

(ண்னகு ல கனோைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු නිශයෝමාල් ශපශර්රා මශතා

That is because you are at the head table.

(ண்னகு நதல் தபத)

(The Hon. Neomal Perera)

ගරු නිශයෝජයු කාානායකුරමනි, විශ්ධ කටයුුර අමාතයුුරමා
ශලනුශලන් මා එම ප්රරථනයට පිිතුරර ශදනලා.

Hon. Member, shall I read out the Answers one by
one?

නිශයෝජයු කාානායකුරමා
(பெச் சபநகர் அலர்கள்)
(The Deputy Speaker)

But, I do not know about the other Members. Can you
all hear it?

ගරු රවි කරුණානායක මශතා

(ண்னகு ல கனோைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Hon. Deputy Speaker, the microphone system is
malfunctioning. I cannot hear what is being said.
ගරු නිශයෝමාල් ශපශර්රා මශතා
(ண்னகு நதல் தபத)

ගරු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එේ. අවථලර් මශතා

(ண்னகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

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

ගරු නිශයෝජයු කාානායකුරමනි, එුරමාශේ ශමොෂය ශශොඳ
නසත්නේ අපට කරන්න ශදයක් නසශස. අපට නේ ශශොඳට
ඇශශනලා. අශේ මුළු වර්ලාශගයම-

(The Hon. Neomal Perera)

Hon. Member, you have asked for the list of ගරු රවි කරුණානායක මශතා

(ண்னகு ல கனோைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

I am sorry, Hon. Deputy Minister. First, I want to get
the House in order because what you are saying cannot be
heard.
ගරු නිශයෝමාල් ශපශර්රා මශතා
(ண்னகு நதல் தபத)

ගරු නිශයෝමාල් ශපශර්රා මශතා
(ண்னகு நதல் தபத)

(The Hon. Neomal Perera)

Hon. Deputy Speaker, can I go ahead with the Answer
now?
නිශයෝජයු කාානායකුරමා

(பெச் சபநகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Yes.

(The Hon. Neomal Perera)

Okay.

ගරු නිශයෝමාල් ශපශර්රා මශතා
(ண்னகு நதல் தபத)

ගරු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එේ. අවථලර් මශතා

(ண்னகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

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

ශශොඳට ඇශශනලා. කන සු්ධද කර ශගන එන්න කියන්න.

(The Hon. Neomal Perera)

(a)

Hon. Member, the information you have asked
for in a(i), (ii) and (iii) are given below as a
table.
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[ගරු නිශයෝමාල් ශපශර්රා මශතා]
S/No

Designation

Name

Area Covered

Mr. K. Amunugama

Work Experience (years)
34

1

Secretary

2

Additional Secretary

Mrs. K. Senewiratne

28

3

Additional Secretary

Mr. R.M.A. Rathnayake

26

Political Affairs (West), United Nations Multilateral
Affairs and Human Rights Conferences
Administration and Finance

4

Additional Secretary

Mr. E. Rodney M. Perera

24

5

Mr. Thusantha Wijemanna

35

6

Legal Adviser (On contract basis)
Director-General

Public Communications, Consular Affairs, Middle
East and Africa
Legal matters related to the Ministry

Mrs. R.D. Rajapakse

18

SAARC

7

Director-General

Mrs. W.A.T. Gunatilleke

18

Consular Affairs

8

Chief Accountant

Mrs. K.D.L. Kandanarachchi

20

Financial Administration

9

Chief Internal Auditor

Mr. G.A. Senarathna

29

Internal Auditing

10

Actg. Director-General

Mrs. Aruni Ranaraja

17

11

Actg. Director-General

Mr. U.L.M. Jauhar

17

United Nations Multilateral Affairs and Human
Rights Conferences
Middle East & Commonwealth of Independent States

12

Actg. Director-General

Mr. Dharshana Perera

17

South Asia

13

Actg. Director-General

Mr. M.K. Pathmanadan

17

Economic Affairs

14

Actg. Director-General

Mr. K.S. Jayaweera

17

Overseas Administration

15

Actg. Director-General

M.R.K. Lenagala

15

16

Actg. Director-General

Mrs. Shobini Gunasekera

15

United Nations Multilateral Affairs and Human
Rights Conferences
East Asia & Pacific

17

Actg. Director-General

Mrs. Himali A. Serasinghe

15

Europe and Americas

18

Actg. Director-General

Mrs. C.A.C.I. Colonne

15

Africa

19

C/Prot. & DG to the Task
Force Secretariat for
CHOGAM 2013
Actg. Director-General

Mr. M.J.P. Jayasinghe

15

Protocol Affairs & Task Force Secretariat for Commonwealth Heads of Government Meeting 2013

Mr. B.N. Pathiratne

13

General Administration

20

(b)

(i) 515.
(ii) Through the relevant Head of Mission.

(c)

Does not arise.

ගරු රවි කරුණානායක මශතා

(ண்னகு ல கனோைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Thank you, Hon. Deputy Minister, for the Answer.
With the revelation of the information about the key
officials, I am sure the Ministry of External Affairs has a
reservoir of talents. Every official whom you mentioned
has an experience of more than 15 years. Is their
experience being put to use by the Ministry of External
Affairs or is there a political dimension to the work of the
Ministry because latterly, you have been making more
enemies than friends around the world. So, this reservoir
of talents, I hope, is put to good use so that we will have
more friends internationally than enemies. Hon. Deputy
Minister, would you please elaborate on that?

ගරු නිශයෝමාල් ශපශර්රා මශතා
(ண்னகு நதல் தபத)

(The Hon. Neomal Perera)

Hon. Member, we are carrying on the "Mahinda
Chintana" policy of the leadership and those officials
who are capable of handling any issue are doing it very
well and we have made more friends than enemies.
ගරු රවි කරුණානායක මශතා

(ண்னகு ல கனோைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

That is your perception.

ගරු නිශයෝමාල් ශපශර්රා මශතා
(ண்னகு நதல் தபத)

(The Hon. Neomal Perera)

That is what is happening.
ගරු රවි කරුණානායක මශතා

(ண்னகு ல கனோைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Hon. Deputy Minister, my second Supplementary
Question is this. Latterly, you have made more non-
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career appointments to the diplomatic positions rather
than career diplomats in the Ministry of External Affairs.
As a result, 54 per cent of your ambassadorial positions
have been selected from outside. With this, there is also
militarization of the diplomactic corps and three countries
have rejected the nominees you have put forward. So, I
would appreciate, if whatever chintanaya that you believe
in carries forward the country’s policy, that it does not
alienate itself from the European Union, the USA, Japan,
India et cetera. I would appreciate if a spontaneous
answer comes from you.
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the situation. We pay more attention to security
intelligence rather than face the consequences of the war.
So, we would like to prevent issues rather than face
issues.
ගරු රවි කරුණානායක මශතා

(ண்னகு ல கனோைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Hon. Deputy Minister, I know that you have a very
difficult brief to make at this particular moment. But, the
question that I posed to you is -

ගරු නිශයෝමාල් ශපශර්රා මශතා
(ண்னகு நதல் தபத)

(The Hon. Neomal Perera)

If I am to mention two officers, Admiral Thisara
Samarasinghe and the Ambassador of Sri Lanka to Japan,
both of whom had served as the Commander of the Navy,
are doing a fantastic job.
ගරු රවි කරුණානායක මශතා

(ண்னகு ல கனோைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Hon. Deputy Minister, if you can answer my Question
rather than go on a voyage of discovery, it would be
better.
ගරු නිශයෝමාල් ශපශර්රා මශතා
(ண்னகு நதல் தபத)

(The Hon. Neomal Perera)

I am telling you about the military appointments and
non-career diplomats.
ගරු රවි කරුණානායක මශතා

(ண்னகு ல கனோைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

I asked about the rejected nominees. If you answer to
that, it would be easier.
ගරු නිශයෝමාල් ශපශර්රා මශතා
(ண்னகு நதல் தபத)

(The Hon. Neomal Perera)

You were asking me about non-career diplomats. So, I
mentioned two non-career diplomats who had been in the
military as well. I am answering both your questions with
the same answer.
ගරු රවි කරුණානායක මශතා

(ண்னகு ல கனோைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

My Question was not about that. My Question was
about the 55 per cent non-career diplomats appointed and
about the two military people who have been rejected. If
you answer that, it would be easier.
ගරු නිශයෝමාල් ශපශර්රා මශතා
(ண்னகு நதல் தபத)

(The Hon. Neomal Perera)

For political reasons, they may get rejected but we
have sent the best officers to serve the country. So, that is

නිශයෝජයු කාානායකුරමා

(பெச் சபநகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Member, that is your third Supplementary
Question.
ගරු රවි කරුණානායක මශතා

(ண்னகு ல கனோைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Sir, the time seems to be against you today. Your
amiable, generous disposition නිශයෝජයු කාානායකුරමා

(பெச் சபநகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Look at the time. It is past 2.00 p.m.
ගරු රවි කරුණානායක මශතා

(ண்னகு ல கனோைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Sir, we are on the 14th Question.
ගරු නිශයෝමාල් ශපශර්රා මශතා
(ண்னகு நதல் தபத)

(The Hon. Neomal Perera)

No, this is the 13th Question.
ගරු රවි කරුණානායක මශතා

(ண்னகு ல கனோைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Hon. Deputy Minister, the Labour GSP, which is so
important to the commercial activities of this country,
was taken off from Sri Lanka two years ago. At that
particular moment, we said the loss to the country would
be roughly about Rs. 1.4 billion. Today, collectively, the
loss is about Rs. 5 billion. Now, I am informed that the
Government, which rejected certain policies that had to
be implemented earlier, has stealthily applied back again
to the European Union for that. So, have you now
accepted those conditions or things they expected you to
do or have you not applied again?
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ගරු නිශයෝමාල් ශපශර්රා මශතා
(ண்னகு நதல் தபத)

(The Hon. Neomal Perera)

Actually, that does not come under our Ministry
although we facilitate it to be achieved through other
Ministries.
ගරු රවි කරුණානායක මශතා
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දසඩි වත්කාර විශීඥ ජලදයුලරු : හි ය
ெல சகச்கச நனைத்துல னோத்துலர்கள் :
பற்மக்குகம
INTENSIVE CARE SPECIALISTS : SHORTAGE
3064/’12

14. ගරු අකි විරාජ් කාරියලවේ මශතා

(ண்னகு ல கனோைநக்க)

(ண்னகு அகய லஜ் கலசம்)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

But, Ambassador Ravinatha Aryasinha -

ශවෞඛයු අමාතයුුරමාශගන් ඇස ප්රරථනය - (1) :

ගරු නිශයෝමාල් ශපශර්රා මශතා

(අ)

(i)

ශවෞඛයු අමාතයුලරයා වශ විථලවිදයුා
ප්රරතිපාදන ශකොිකන් වභාල විසින් දසඩි වත්කාර
විශීඥ ජලදයු පුහුණුල ආරේභ කිරීමට ශේ
ලනවිට අනුමතිය බා දී තිබුණද, ශවෞඛයු
අමාතයුාශශත ශල්කේලරයාශේ අනුමතිය ශේ
දක්ලා බා ශනොදීම ශශීුරශලන් එම පුහුණු
කටයුුර ආරේභ කිරීම ප්රරමාදවී ඇති බලත්;

(ii)

එම තත්ත්ලය යටශත් දසඩි වත්කාර ඒකකලදී
ශරෝගීන්ට
නිසි
සුදුසුකේ
ශනොමසති
ජලදයුලරුන්ශේ ශවීලය බාගසනීමට සිදුවී
ඇති බලත්;

(ண்னகு நதல் தபத)

(The Hon. Neomal Perera)

That is only facilitated by us but it is the task of the
Ministry of Labour and Labour Relations or the Ministry
of Industry and Commerce. The GSP Plus comes under
the Ministry of Industry and Commerce; labour comes
under the Ministry of Labour and Labour Relations.
Therefore, we are only facilitators of those Ministries. So,
I will not be able to answer you regarding those matters.

එුරමා දන්ශනහිද?

ගරු රවි කරුණානායක මශතා

(ண்னகு ல கனோைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(ආ)

(i)

ශේ ලන විට දසඩි වත්කාර විශීඥ
ජලදයුලරුන්ශේ හි යක් පලතින ශරෝශල්
වශඛයුාල වශ අලයු ජලදයුලරුන් වශඛයුාල
ශකොපමණද;

(ii)

ශරෝශල්ල ප්රරතිකාර බන ශරෝගීන්ශේ ීවවිත
අලදානේ තත්ත්ලයක පලතින විට වශ ඉශත
වඳශන් පරිදි ජලදයුලරුන්ශේ හි යක් පලතින
විට උක්ත ජලදයු පුහුණුල බාදීම වඳශා
අමාතයුාශශත ශල්කේලරයාශේ අනුමතිය බා
ශනොදීමට ශශීුර කලශර්ද;

(iii)

අදාෂ අනුමතිය බාදී උක්ත පුහුණු කටයුුර
කඩිනිකන් ආරේභ කිරීමට පියලර ගනු
බන්ශන්ද;

But, Hon. Deputy Minister, facilitation comes under
you.
ගරු නිශයෝමාල් ශපශර්රා මශතා
(ண்னகு நதல் தபத)

(The Hon. Neomal Perera)

For us, it is a matter of forwarding the documents;
taking decisions is for those Ministries.
ගරු රවි කරුණානායක මශතා

(ண்னகு ல கனோைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

So, you are only a postman, is it?
ගරු නිශයෝමාල් ශපශර්රා මශතා
(ண்னகு நதல் தபத)

(The Hon. Neomal Perera)

The Question you are asking is not relevant to our
Ministry.
ගරු රවි කරුණානායක මශතා

(ண்னகு ல கனோைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

But, facilitation for what purpose? If you say that you
are only facilitating ගරු නිශයෝමාල් ශපශර්රා මශතා
(ண்னகு நதல் தபத)

(The Hon. Neomal Perera)

Hon. Member, it does not come under the Ministry of
External Affairs.

යන්න එුරමා වඳශන් කරන්ශනහිද?
(ඇ) ශනොඑශවී නේ, ඒ මන්ද?
சுகெ அகச்சகக் தகட்ட லன:
(அ) (i ) சுகெ
அகச்சனோம்
பல்ககயக்கறக
னங்கள் ஆகைக்குளவும் ெல சகச்கச
நனைத்துல
னோத்துலப்
பற்சக
ஆம்பப்பெற்கு
ற்கனதல
அங்ககம்
லறங்கனள்ர நகயல் சுகெ அகச்சன்
தசயரன்
அங்ககம்
இன்ன்லக
லறங்கப்படகனல்
தற்படி
பற்ச
நடலடிக்ககககர
ஆம்பப்பெல்
ெெம்
ற்பட்டுள்ரதென்பகெனம்;
(ii ) தற்படி நகயகன் கழ் ெல சகச்கசப்
பவுகரல்
தநரர்களுக்கு
உ
ெகககககரப்
தபமெ
னோத்துலர்கரன்
தசகலகப் தபம தநட்டுள்ரதென்பகெனம்
அலர் அமல?
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(ஆ)

(i ) ெற்தபது
ெல
சகச்கச
நனைத்துல
னோத்துலர்கரன் பற்மக்குகம கைப்படும்
கலத்ெசகயகரன் ண்ைக்கக ற்ன்ம்
தெகலன னோத்துலர்கரன் ண்ைக்கக
வ்லரதலன்பகெனம்;
(ii ) கலத்ெசகயகரல்
சகச்கச
தபன்ம்
தநரர்கரன் உர் ஆபத்ென நகயக
ல் கைப்படுகன்மதபதும் தற்கூமப்பட்ட
லன் னோத்துலர்கள் பற்மக்குகம கைப்படு
கன்மதபதும் தற்படி னோத்துல பற்சக
தபற்ன்க்தகடுப்பெற்கு அகச்சன் தசயரர்
அங்ககம் லறங்கெனோப்பெற்கன கைங்கள்
கல ன்பகெனம்
(iii ) உ அங்ககத்கெ லறங்க தற்படி பற்ச
நடலடிக்ககக
துெக
ஆம்பக்க
நடலடிக்கக டுப்ப ன்பகெனம்

570

ගරු ලිත් දිවානායක මශතා (ශවෞඛයු නිශයෝජයු
අමාතයුුරමා)

(ண்னகு யலித் ெசநக்க - சுகெ பெ அகச்சர்)
(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health)

ගරු නිශයෝජයු කාානායකුරමනි, මා ශවඛයු අමාතයුුරමා
ශලනුශලන් එම ප්රරථනයට පිිතුරරු ශදනලා.
(අ) (I)

දසඩි වත්කාර විශීඥ ජලදයු පුහුණුල අරේභ
කිරීශේ ප්රරමාදයක් ශනොමසත.

 (II) රජශත ශරෝශල්ල කිසිදු විශීෂිත ඒකකයක ඌන
සුදුසුකේ වහිත ජලදයුලරු ශවීලය ශනොකරති.
(ආ) (I)

දසඩි වත්කාර විශීඥ ජලදයුලරුන්ශේ හි යක්
ශනොපලරණ.

asked the Minister of Health:


(II) වශ (III)
විථලවිදයුා
ප්රරතිපාදන
ශකොිකන්
වභාශේ
ලියාපදිශික, ශකොෂඹ විථලවිදයුායට අනුබ්ධධිත
ජලදයු
විදයුා පථචාත් උපාධි ආයතනය මඟින්
දසනටමත් දසඩි වත්කාර විශීඥ ජලදයු පුහුණුල
ආරේභ කර ඇත.

(a) Is he aware that -

(ඇ) පසන ශනොනඟී.

அலர் குமப்படுல?
(இ) இன்தமல், ன்?

(i) the commencement of Intensive Care
Specialist Training has been delayed so far
due to the approval not been granted by the
Secretary to the Ministry of Health despite
the fact that the approval of the Minister of
Health and the University Grants
Commission has already been granted by
now; and
(ii) under these circumstances, at intensive
units, patients are compelled to obtain the
service of doctors who do not possess the
required qualification?
(b) Will he state (i)

the number of hospitals with a dearth of
intensive care specialists and the number of
such specialists required;

(ii) the reasons for not granting the approval of
the Secretary to the Ministry of Health for
the aforesaid training while the lives of the
patients who are undergoing treatment in
hospitals are at risk and a dearth of the
aforesaid specialists exist at hospitals at
present; and
(iii) whether speedy action will be taken to
commence the above training by granting
the aforesaid approval?
(c) If not, why?

ගරු අකි විරාජ් කාරියලවේ මශතා

(ண்னகு அகய லஜ் கலசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු නිශයෝජයු කාානායකුරමනි, නිශයෝජයු ශවෞඛයු
ඇමතිුරමා කියන විධියට නේ ශමතසන කිසිම ප්රරථනයක් නසශස.
ජලදයු නිධාාරි වශගමශත ජලදයු එවථ.එච්. ශකොෂඹශේ
මශත්මයාත් කියනලා ශේ පිිතබඳ ප්රරථනයක් තිශබනලා, ශේ හි ය
නිවා සුදුසුකේ නසති, අලයු පුහුණුල නසති විශීඥ ජලදයුලරුන්
දසඩි වත්කාර ඒකකලට ශයොදලන්න ශලා තිශබනලා කියා.
එතශකොට ගරු නිශයෝජයු ඇමතිුරමා කියන එකයි, වශගමශත
කසඳවුේකරු කියන එකයි වේපර්ණශයන්ම ශලනවථ.

ගරු ලිත් දිවානායක මශතා

(ண்னகு யலித் ெசநக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ගරු නිශයෝජයු කාානායකුරමනි, පුහුණුලක් නසති, සුදුසුකේ
නසති යේ ජලදයුලරශයක් ඉන්නලා නේ අමාතයුාශශත
ශල්කේුරමාට කියන්න කියා ඒ අදාෂ වශගමයට කියන්න.
එතශකොට අපට ඒ වේබන්ධාශයන් කටයුුර කරන්න පුළුලන්.

ගරු අකි විරාජ් කාරියලවේ මශතා

(ண்னகு அகய லஜ் கலசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ඔබුරමා ප්රරථනය ලටශා ශගන නසශස. පුහුණුල වඳශා
අමාතයුාශශත ශල්කේලරයාශේ අනුමසතිය ශදන්ශන් නසශස
කියා තමයි කියන්ශන්.

ගරු ලිත් දිවානායක මශතා

(ண்னகு யலித் ெசநக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

අනුමසතිය දීා තිශබනලා. අනුමසතිය දීා තමයි පුහුණුල
පටන් අරශගන තිශබන්ශන්.
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පාර්ලිශේන්ුරල

ගරු අකි විරාජ් කාරියලවේ මශතා

(ண்னகு அகய லஜ் கலசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

අනුමසතිය දීා නසශස කියනලා ශන්. අශනක, ඔබුරමා ශේ
ප්රරථනයට උත්තර ශදිකන් කියනලා, එශශම කිසිම අඩු පාඩුලක්
නසශස කියා.

ගරු ලිත් දිවානායක මශතා

(ண்னகு யலித் ெசநக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

දසඩි වත්කාර ඒකකශත විශීඥ ජලදයුලරුන්ශේ පුහුණුල
ආරේභ කිරීශේ ප්රරමාදයක් නසශස. දසනටමත් ශල්කේුරමාශේ
අනුමසතිය යටශත් විථලවිදයුා ප්රරතිපාදන ශකොිකන් වභාශේ ලියා
පදිශික ශලා, ශකොෂඹ විථලවිදයුායට අනුබ්ධධිත ජලදයු විදයුා
පථචාත් උපාධි ආයතනය මඟින් දසඩි වත්කාර විශීඥ ජලදයු
පුහුණුල ආරේභ කර තිශබනලා. ශේ පුහුණුල වඳශා ජලදයු
විාරද, කායික ජලදයුශේදය, ජලදයු විාරද නිර්වින්දන
විභාගශත ශදලසනි ශකොටව වමත් ජලදයුලරුන්ට අනුයුක්ත විය
ශසක. තලද විශීඥ ශනොලන ජලදයුලරුන් වඳශා දසඩි වත්කාර
පිිතබඳ පථචාත් උපාධි ඩිේශෝමා පාධමාාලක් ඉශත ආයතනය
මඟින් ආරේභ ශකොට ඇත.

ගරු අකි විරාජ් කාරියලවේ මශතා
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පුහුණුලත් ජලදයුලරුන්ශේ හි යක් තිශබනලා. ඒක කියන්ශන්
අපි ශනොශලයි. ඒ වශගමශත ජලදයුලරශයක්; එහි ප්රරධාාන
කසඳවුේකරු. ශමුරමා කියනලා එශශම හි යක් නසශස කියා.
ශමුරමා ඊට පවථශවී පිිතුරරු ශදනලා, දසන් ඒ ජලදයුලරු පුහුණු
කරන්න කටයුුර ශයොදා තිශබනලා කියා. ගරු නිශයෝජයු
කාානායකුරමනි, මම මීට කලිනුත් පාර්ලිශේන්ුරශේදී ශමලසනිම
ප්රරථනයක් අශා තිශබනලා. ඔබුරමාත් දන්නලා, -ශේ රටම
දන්නලා - අද විශීඥ ජලදයුලරුන්ශේ හි යක් තිශබන බල.
ශේ හි ය නිවා වාමානයු මනුවථවයකුට තත්පර ගණනකට; විනාඩි
ගණනකට විශීඥ ජලදයුලරයකුශේ ශවීලය බා ගන්න
රුපියල් 10,000ක් නසත්නේ 8,000ක් ශගලන්න ඕනෑ. ගරු
නිශයෝජයු ශවෞඛයු අමාතයුුරමනි, ශේකට අලයු පියලර ගන්ශන්
නස්ධද?

ගරු ලිත් දිවානායක මශතා

(ண்னகு யலித் ெசநக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ගරු නිශයෝජයු කාානායකුරමනි, අශේ නිදශවථ ශවෞඛයු
ශවීලාල ුරෂ විශීඥ ජලදයුලරුන්ශේ විා හි යක්
තිශබනලා. නමුත් දසනට ඉන්න ප්රරමාණය ශරෝගී ජනතාලශේ
අලයුතා ඉටු කිරීම වඳශා ප්රරමාණලත්.

(ண்னகு அகய லஜ் கலசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු නිශයෝජයු කාානායකුරමනි. දසන් ශමුරමාශේ උත්තරය
ුරෂම පරවථපරයක් මුර ශලනලා. එුරමා කියනලා දසන් පුහුණුල
ආරේභ කර තිශබනලා කියා. මම ප්රරථනශත ආ (i) ශකොටසින්
අශන්ශන් "ශේ ලන විට දසඩි වත්කාර විශීඥ ජලදයුලරුන්ශේ
හි යක් පලතින ශරෝශල් වශඛයුාල වශ අලයු ජලදයුලරු වශඛයුාල
ශකොපමණද?" කියා. ශමුරමා කියනලා එශශම හි යකුත් නසශස,
අලයු ප්රරමාණයකුත් නසශස කියා. නසලතත් උත්තරයක් ශදිකන්
එුරමා කියනලා, ඒ හි ය නසති කිරීම වඳශා පුහුණුල ආරේභ කර
තිශබනලාලු. ඒ අනුල ශමුරමා ශේ වභාල ශනොම යලනලා ශන්.

ගරු ලිත් දිවානායක මශතා

(ண்னகு யலித் ெசநக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ගරු අකි විරාජ් කාරියලවේ මශතා

(ண்னகு அகய லஜ் கலசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

කිසිශවීත්ම නසශස.

ගරු ලිත් දිවානායක මශතා

(ண்னகு யலித் ெசநக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ශිදය වසත්කේල විතරයි ප්රරමාදයක් තිශබන්ශන්. ලකුගඩු
යුකර්ම කර ශගන යනලා. ඒලාශත ප්රරමාදයක් නසශස. ශිදය
ශරෝග වසත්කේ වඳශා ශපොශරොත්ුර ශල්ඛනයක් තිශබනලා. අපි
දසඩි වත්කාර ඒකකල කටයුුර ඉතාම ශශොඳින් කර ශගන යනලා.

ඇත්තටම අපි ජලදයුලරු පුහුණු කිරීේ කර ශගන යනලා.
ජලදයුලරු අලයුයි.

ගරු අකි විරාජ් කාරියලවේ මශතා
ගරු අකි විරාජ් කාරියලවේ මශතා

(ண்னகு அகய லஜ் கலசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ඉතින් දසන් ඔබුරමා කියනලා ශන්, හි යක් නසශස කියා.

(ண்னகு அகய லஜ் கலசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු නිශයෝජයු කාානායකුරමනි, හි යක් නසශසයි කියා
ශමුරමා කියනලා. නසලතත් එුරමා කියනලා ශිදය ශරෝග-

ගරු ලිත් දිවානායක මශතා

(ண்னகு யலித் ெசநக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

එක ජලදයුලරශයක් ශනොශලයි, ජලදයුලරු කණ්ඩායමක්
ශසටියට තමයි දසඩි වත්කාර ඒකකශතදී ක්රිගයාත්මක ලන්ශන්. ඒ
නිවා අපට ශේ දසඩි වත්කාර ශවීලාල කර ශගන යන්න පුළුලන්කම
තිශබනලා.

නිශයෝජයු කාානායකුරමා

(பெச் சபநகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ඔබුරමා අුරරු ප්රරථන ුරනම අශා ඉලරයි.

ගරු ලිත් දිවානායක මශතා
ගරු අකි විරාජ් කාරියලවේ මශතා

(ண்னகு அகய லஜ் கலசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු නිශයෝජයු කාානායකුරමනි, මශේ ප්රරථනයට පිිතුරර
සබුශණ් නසශස. මම අශන්ශන් ශේකයි. දසඩි වත්කාර ඒකකශත

(ண்னகு யலித் ெசநக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

අශේ ජලදයු ශවීලාශේ එශශම හි යක් නසශස. අපි ජලදයුලරු
පුහුණු කරනලා. ජලදයුලරු අලයුයි. ඕනෑම රටක ජලදයුලරු
වශඛයුාලක් නසශස.
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09ஆம் ெகெ ககய 8.30 - 9.30 இகடப்பட்ட
தநத்ெல்
ர்ன
னெகமல்
வீட்டு
னெற்மத்ெல்
தககய
தசய்ப்பட்டினோந்ெர்
ன்பகெனம்;

ගරු අකි විරාජ් කාරියලවේ මශතා

(ண்னகு அகய லஜ் கலசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු නිශයෝජයු කාානානයකුරමනි, මම ප්රරථනයක් ඇහුශේ
උත්තරයක් බා ගන්නයි.
ගරු නිශයෝජයු කාානායකුරමනි, මට පසශසදිලි පිිතුරරක් බා
ශදන්න. දසන් ඔබුරමාත් අශශගන හිටියා, ශමුරමාම කියනලා
එශශම හි යක් නසතිලු. ඒ ලාශේම කියනලා, ශිදය වසත්කේ
පිිතබඳ ප්රරථනයක් තිශබනලාලු.
ආශයත් කියනලා, ලකුගඩු
වේබන්ධාශයන් ප්රරථනයක් -

නිශයෝජයු කාානායකුරමා

(பெச் சபநகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

(ii ) இதுலக அெனுடன் தெடர்னகட சந்தெக
நபர்கள்
ககது
தசய்ப்படலல்கய
தன்பகெனம்
அலர்அமல?
(ஆ) (i ) தற்படி ைம் தெடர்பக னெகமசர்ந்ெ
லசகைதன்கம நடத்துலெற்கும் அனுபலம்
லய்ந்ெ ெமகன உத்ெதகத் ெர்ககர
ஈடுபடுத்ெ
சந்தெக
நபர்ககரக்
ககது
தசய்லெற்கும்
நடலடிக்கக
டுப்ப
ன்பகெனம்
(ii ) ஆதனல், அத்ெகெ தென்பகெனம்

ඔබුරමා අුරරු ප්රරථන ුරනම අශා ඉලරයි. ශදලන ලටය.

அலர்இச்சகபக்குஅமலப்ப?
(இ) இன்தமல், ன்?

එවථ.පී. ලියනශේ මශත්ිකය ඝාතනය : විධිමත්
පරීක්ණයක්
ெனோெ ஸ்.ன. லினதகன் தககய :
னெகமசர்ந்ெ லசகை

asked the Prime Minister and Minister of Buddha
Sasana and Religious Affairs:
(a) Is he aware that -

ASSASSINATION OF MRS. S.P LIYANAGE : PROPER
INVESTIGATION

(i) Mrs. S.P. Liyanage, a retired principal who
resided
at
“Jayasetha”,
Karagoda,
Yakkalamulla in Galle had been mysteriously
killed in her compound between 8.30 a.m. to
9.30 a.m. on 09th January, 2012; and
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2. ගරු ශජෝන් අමරුරශග මශතා (ගරු බු්ධධික පතිරණ මශතා
ශලනුලට)

(ண்னகு தஜன் அதுங்க - ண்னகு னத்ெக பெை
சர்பக)

(ii) the suspects of the aforesaid murder have not
been taken into custody up to now?

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon.
Buddhika Pathirana)

අග්රාාමාතයුුරමා වශ බු්ධධා ාවන ශා ආගිකක කටයුුර
අමාතයුුරමාශගන් ඇස ප්රරථනය - (1):
(අ)

(i)

(ii)

(b) Will he inform this House (i) whether action will be taken to get the suspects
arrested by deploying experienced and
capable officers and to conduct a proper
investigation into this death; and

ගාල්, යක්කමුල්, කරාශගොඩ, "ජයශවත"
නිලශවී පදිශිකල සිටි විේාමත් විදුශල්පතිනි එවථ.
පී. ලියනශේ මශත්ිකය 2012 ජනලාරි 09 දින
උශ්ධ 8.30 - 9.30 අතර කාය ුරෂදී අභිරශවථ
ශව ශගිකදුශල්දී ඝාතනය කර තිබ බලත්,
ශේ දක්ලා ඊට වේබන්ධා වසකකරුලන් අත්
අඩශගුලට ශගන ශනොමසති බලත්,

(ii) if so, when?
(c) If not, why?

එුරමා දන්ශනහිද?
(ආ)

(i)

(ii)

ශමම
මරණය
වේබන්ධාශයන්
විධිමත්
පරීක්ණයක් පසලසත්වීමටත්, පෂපුරුදු දක්
නිධාාරින් ශයොදලා වසකකරුලන් අත්අඩශගුලට
ගසනීමටත් කටයුුර කරන්ශන්ද;
එශවී නේ, එම දිනය කලශර්ද;

යන්න එුරමා ශමම වභාලට දන්ලන්ශනහිද?
(ඇ) ශනොඑශවී නේ, ඒ මන්ද?
பெ அகச்சனோம் தபரத்ெ சசன, ெ அலுலல்கள்
அகச்சனோலகக் தகட்ட லன:
(அ) (i ) கலி, க்கயனெல்ய, கதகட, "ஜதசெ"
வீட்டில் குடினோந்ெ ஓய்வுதபற்ம படசகய
அெபர் ெனோெ ஸ்.ன. லினதக 2012 சனல

ගරු දිශන්ථ ගුණලර්ධාන මශතා

(ண்னகு ெதனஷ் குைலர்ென)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිශයෝජයු කාානායකුරමනි, අග්රාාමාතයුුරමා වශ බු්ධධා
ාවන ශා ආගිකක කටයුුර අමාතයුුරමා ශලනුශලන් මා එම
ප්රරථනයට පිිතුරර වභාගත* කරනලා.

* වභාශේවය මත තබන ද පිිතුරර:

* சபனடத்ெல் கலக்கப்பட்ட லகட :
* Answer tabled:

(අ)

(i)

ඔේ. විේාමත් විදුශල්පතිනි එවථ.පී. ලියනශේ මශත්ිකය 2012
ජනලාරි 09 දින අභිරශවථ ශව කපා ශකොටා ඝාතනය කර
ඇත.
(ii) ශමම සි්ධධියට අදාෂල විශී විමර්නයක් සිදු කර එමඟින්
අනාලරණය ව ශතොරුරරු අනුල 2012.11.22 දින වසකකරුලන්
තිශදනකු අත් අඩශගුලට ශගන ඇත.

පාර්ලිශේන්ුරල

575
[ගරු දිශන්ථ ගුණලර්ධාන මශතා]
(ආ) (i)

ශේ ලන විටත් විශී විමර්නයක් සිදු කර 2012.11.22 දින
වසකකරුලන් තිශදනකු අත් අඩශගුලට ශගන ඇති අතර ඔවුන්
2012.11.23 දින අධිකරණය ශලත ඉදිරිපත් කර රක්ෂිත
බන්ධානාගාරගත කර ඇත.

(ii) ඉශත පිිතුරශරහි වඳශන් කර ඇත.
(ඇ)

පසන ශනොනඟී.
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(iv)

ලගා කර ඇති සුළු අපනයන ශභෝගලලින් බන
ආදායම ශශෝ පාඩුල;

(v)

අශනකුත් වේපත්ලලින් බන ආදායම ශශෝ
පාඩුල;

(vi)

ශවීලශත නියුුරල සිටින ශවීලක ශවීවිකාලන්
වශඛයුාල;

(vii)

වමවථත ලාර්ෂික ාභය ශශෝ පාඩුල;

ශකොපමණද
යන්න
දන්ලන්ශනහිද?

නිශයෝජයු කාානායකුරමා

( பெச் சபநகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ප්රරථන අශක 7 - 3067/'12 - (2), ගරු අජිත් පී. ශපශර්රා මශතා.

(ඇ)

ගරු ශජෝන් අමරුරශග මශතා

(ண்னகு தஜன் அதுங்க)

ශමම

වභාලට

(i)

සුළු අපනයන ශභෝග ශදපාර්තශේන්ුරල වුර
ඉශත වඳශන් ඉඩම ශේ ලන විට යේ පිරිවථ
විසින් අත්පත් කරශගන තිශේද;

(ii)

එශවී අත්පත් කරශගන තිශේ නේ, කලර
පදනමක් යටශත්ද;

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු නිශයෝජයු කාානායකුරමනි, ගරු අජිත් පී. ශපශර්රා
මන්ත්රීශුරමා ශලනුශලන් මා එම ප්රරථනය අශනලා.

එුරමා

යන්න එුරමා වඳශන් කරන්ශනහිද?
(ඈ) ශනොඑශවී නේ, ඒ මන්ද?

ගරු දිශන්ථ ගුණලර්ධාන මශතා

(ண்னகு ெதனஷ் குைலர்ென)

சன் ற்ன்ெப் பர்கள் ஊக்குலப்ன அகச்சகக் தகட்ட

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිශයෝජයු කාානායකුරමනි, පෂාත් පාන ශා පෂාත්
වභා අමාතයුුරමා ශලනුශලන් මා එම ප්රරථනයට පිිතුරරු දීම වඳශා
වති ශදකක කායක් ඉල්ා සිටිනලා.

ප්රරථනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිශයෝග කරන දී.

லனகல ற்தமனோ ெனத்ெற் சர்ப்பக்கக் கட்டகரடப்பட்டது.
Question ordered to stand down.

லன:
( அ) த்ெகர லட்டத்ெல் உக்குதலய பதெச
தசயரர் பலன் ஆளுககப் பதெசத்ெற்கு
ெப்படுனெல்கயக்
கத்ெல்
சன்
ற்ன்ெப்
பர்கள் ெகைக்கரத்ெற்குச் தசந்ென ஒனோ
கை உள்ரதென்பகெ அலர் அமல?
( ஆ) சன் ற்ன்ெப் பர்கள் ெகைக்கரத்ெற்குச்
தசந்ென ததய குமப்பட்ட கைன்,

සුළු අපනයන ශභෝග ශදපාර්තශේන්ුරලට අයති
ඉඩම : විවථතර
சன் ற்ன்ெப் பர்கள் ெகைக்கரத்ெற்குச்
தசந்ென கை: லபம்

LAND BELONGING TO DEPARTMENT OF MINOR EXPORT
CROPS : DETAILS
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8. ගරු ශජෝන් අමරුරශග මශතා (ගරු ලවන්ත අලුවිශාශර්
මශතා ශලනුලට)
(ண்னகு தஜன் அதுங்க
அலுலஹத சர்பக)

-

ண்னகு

லசந்ெ

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon.Wasantha
Aluwihare)

සුළු අපනයන ශභෝග ප්රරලර්ධාන
ප්රරථනය - (1):

අමාතයුුරමාශගන්

ඇස

(අ) මාතශල් දිවථත්රි්ක්කශත, උකුශල ප්රරාශ්ධය ය ශල්කේ
ශකොට්ධාව බ ප්රරශ්ධයට අයත් තිේබටුමුල් ග්රාාමශත
සුළු අපනයන ශභෝග ශදපාර්තශේන්ුරලට අයත් ඉඩමක්
ඇති බල එුරමා දන්ශනහිද?
(ආ)

සුළු අපනයන ශභෝග ශදපාර්තශේන්ුරලට අයත් ඉශත
වඳශන් ඉඩශේ,
(i)
(ii)
(iii)

වේපර්ණ භූික ප්රරමාණය;
ලගා කර ඇති භූික ප්රරමාණය;
ලගා කටයුුර සිදුකර ශනොමසති භූික ප්රරමාණය;

( i ) னெள நயப்பப்ன வ்லரதலன்பகெனம்;
( ii )

பர்ச்தசய்கக தற்தகள்ரப்பட்டுள்ர நயப்
பப்ன வ்லரதலன்பகெனம்;

( i ii ) பர்ச்தசய்கக நடலடிக்கககள் தற்தகள்ரப்
படெ நப்பப்ன வ்லரதலன்பகெனம்;
( i v ) பர்ச்தசய்கக
தசய்ப்பட்டுள்ர
சன்
ற்ன்ெப்
பர்கரலினோந்து
தபமப்படும்
இயபம் அல்யது நட்டம் தென்பகெனம்;
(v )

கன லரங்கரலினோந்து ககடக்கப்தபன்ம்
இயபம் அல்யது நட்டம் தென்பகெனம்;

( v i ) பைக்கர்த்ெப்பட்டுள்ர
ஊறர்கரன்
ண்ைக்கக தென்பகெனம்;
( v ii ) லனோடந்ெ தத்ெ இயபம் அல்யது நட்டம்
தென்பகெனம்
அலர் இச்சகபக்கு அமலப்ப?
( இ) (i ) சன் ற்ன்ெப் பர்கள் ெகைக்கரத்ெற்குச்
தசந்ென ததய குமப்பட்டுள்ர கைகத்
ெற்தபது
ஒனோ
குளலனர்
ககப்பற்மக்
தகண்டுள்ரன ன்பகெனம்;
( i i ) இவ்லன்
ககப்பற்மப்பட்டினோப்பன்
வ்லடிப்பகடல் ன்பகெனம்
அலர் குமப்படுல?
( ஈ) இன்தமல், ன்?

அது
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asked the Minister of Minor Export Crop Promotion:
(a)

Is he aware that there is a land in the village of
Thibbatumulla in the Ukuwela Divisional
Secretary’s Division in the Matale District that
belongs to the Department of Minor Export
Crops?

(b) Will he inform this House (i) the total extent;
(ii) the extent that is cultivated;
(iii) the extent in which no cultivation has been
done;

(iv)

2010 ලර්ශත ආදායම රු. 929,060.00
2011ලර්ශත ආදායම රු. 679,977.00
2012 ලර්ශත ආදායම රු. 1,322,489.00

(v)

ආදායම
2010 ලර්ය

2011 ලර්ය

2012 ලර්ය

a) අපි ලලමු
රට න මු
(එෂලලු
නිථපාදනය)
b) කාර්ිකක
ප්රරකාන
අශෂවිය
c) නිලාව කුලී

රු.

රු. 18,836.00

රු. 17,465.00

රු. 15,070.00

රු.

8,400.00

රු. 10,785.00

රු.435,000.00

රු.445,800.00

රු.467,600.00

එකුරල

රු.478,605.00

රු.473,036.00

රු.495,850.00

(iv) the profit earned or loss incurred out of the
minor export crops that have been
cultivated;

පාඩු බා ශනොමසත.

(v) the profit or loss made out of other resources;
(vi) the number of employees employed; and

(vi)

145

(vii)

මයුමය ාභ අශේක්ාශලන් පලත්ලාශගන යන
ආයතනයක් ශනොලන බසවින් ාභය ශශෝ පාඩුල ගණනය
ශනොශකශර්. ශමම මධායුවථාානය මඟින් වමවථත
ශ්රී  ශකාශේම අපනයන කිෂි ශභෝග පිිතබඳ පර්ශතණ
කටයුුර පලත්ලාශගන යිකන් නල තාක්ණ ක්රයම ශඳුන්ලා
දීම, ක්ශීත්ර  ගසටලු විවීමම ශා ශලනත් තාක්ණික උපශදවථ
වසපය ම මඟින් ශකශරන ශවීලය අපනයන කිෂි ශභෝග
නිථපාදනශත ලසඩිවීම, අපනයන පරිමාල, විශ්ධ විනිමය
ඉපය ම වශ රැකියා උත්පාදනය අනුල ික කෂ යුුරය.

(vii) the total annual profit or loss;
of the above land that belongs to the Department
of Minor Export Crops?
(c) Will he state (i)

whether this land that belongs to the
Department of Minor Export Crops has been
acquired by some persons; and

if it has been so acquired, on what basis has
it been done?
(d) If not, why?

28,535.00

(ඇ)

(ඈ)

(i)

නසත.

(ii)

අදාෂ ශනොශේ.

අදාෂ ශනොශේ.

(ii)

தகளம்ன - ழ்ப்பைம் ெனர் தபனோந்துச்
தசகல : பகெ உக் கட்டைம்

ගරු ශරජිශනෝල්්  කුශර් මශතා

COLOMBO-JAFFNA PRIVATE BUS SERVICE : ROUTE
LICENCE FEE

(ண்னகு தஜதனல்ட் குத)

(The Hon. Reginold Cooray)

ගරු නිශයෝජයු කාානායකුරමනි, එම ප්රරථනයට පිිතුරර මා
වභාගත* කරනලා.

ඔේ. ශමම ඉඩම අයත් ලන්ශන් සුළු අපනයන ශභෝග ප්රරලර්ධාන
අමාතයුාශය
යටශත්
ඇති
අපනයන
කිෂිකර්ම
ශදපාර්තශේන්ුරලටයි.
(i)

අක්කර 212යි, ර්  01යි, පර්චවථ 27 යි.

(ii)

අක්කර 104යි.

(iii)

අක්කර 108යි.
ජ ශපෝෂිත
හුණුගල් ල
නි නිලාව/රජශත නිලාව
පාරලල්
කාර්යා ඇුරළු ශගොඩනසඟිලි
සුවාන භූිකයට ශලන් කෂ
එකුරල

9. ගරු ශජෝන් අමරුරශග මශතා (ගරු ඒ. විනායගමර්ති මශතා
(ண்னகு
தஜன்
லநகனேர்த்ெ சர்பக)

* சபனடத்ெல் கலக்கப்பட்ட லகட :
* Answer tabled:

(ආ)
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ශලනුලට)

* වභාශේවය මත තබන ද පිිතුරර:

(අ)

ශකොෂඹ - යාපනය ශපෞ්ධගලික බවථ ශවීලාල : මාර්ග
බපත්ර  ගාවථුරල

අක්කර 80
අක්කර 05
අක්කර 06
අක්කර 05
අක්කර 11
අක්කර 01
අක්කර 108

அதுங்க-

ண்னகு

அ.

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. A.
Vinayagamoorthy)

පු්ධගලික ප්රරලාශන ශවීලා අමාතයුුරමාශගන් ඇස ප්රරථනය - (1):
(අ)

(i)

ශකොෂඹ සිට යාපනය දක්ලා ශපෞ්ධගලික බවථ
මාර්ග බපත්ර යක් වඳශා ශගවිය යුුර බපත්ර 
ගාවථුරල ශකොපමණද;

(ii)

ශකොෂඹ සිට ශේබන්ශතොට දක්ලා මාර්ග
බපත්ර යක් වඳශා ශගවිය යුුර බපත්ර  ගාවථුරල
ශකොපමණද;

යන්න එුරමා වඳශන් කරන්ශනහිද?
(ආ) ශලනත් දිවථත්රි්ක්කල මාර්ග බපත්ර යක් වඳශා රු.
3000/= ක් පමණක් අය කරිකන් බධාාරින් විසින්
ශකොෂඹ සිට යාපනය දක්ලා ශපෞ්ධගලික බවථ මාර්ග

පාර්ලිශේන්ුරල

579

580

[ගරු ශජෝන් අමරුරශග මශතා]

ඒ අනුල දිලයිශන් විවිධා ප්රරශ්ධල සිට යාපනය ඇුරළු යු්ධධාශයන්
පීඩාලට පත් ප්රරශ්ධ වඳශා ප්රරලාශන පශසුකේ වසසසීමට මගී ශවීලා
අලවර පත් නිකුත් කර ඇත. එම අමාතයු මණ්ඩ රණරණය අනුල,
ශකොෂඹ - යාපනය අලවර පත්ර යක් වඳශා අය කරන ගාවථුරල පශත
පරිදි ශේ.

බපත්ර යක් වඳශා පමණක් රුපියල් ේ 11ක ලාර්ෂික
ගාවථුරලක් අය කරනු බන්ශන්ද යන්නත් එුරමා
වඳශන් කරන්ශනහිද?

අර්ධා සුශඛෝපශභෝගී

(ඇ) ශනොඑශවී නේ, ඒ මන්ද?

අධි සුශඛෝපශභෝගී / සුශඛෝපශභෝගී -

அலர் கூன்ல?

ශමම ක්රයමශේදය ශඳුන්ලාදීමට ශපර ශකොිකන් වභාල විසින්
දිලයින පුරා අන්තර් පෂාත් මාර්ග වඳශා මගී ශවීලා අලවර පත්ර 
නිකුත් කරන ්ධශ්ධ රු. 3000/-ක ලාර්ෂික බපත්ර  දීර්ඝ කිරීශේ
ගාවථුරලකට යටත්ලයි.

( ஆ) தகளம்பலினோந்து ழ்ப்பைத்துக்கன லனோடந்ெ
ெனர் தபனௌந்துப் பகெ உக் கட்டைக
ட்டும் னௌப 11 இயட்சனெம் அதெதலகர கன
லட்டங்கரல் பகெ உக் கட்டைக னௌப
3,000
ட்டுத
அெககரல்
அமலடப்
படுகன்மெ ன்பகெனம் அலர் கூன்ல?

ශකොෂඹ - ශේබන්ශතොට මාර්ගය වඳශා ශටන්ඩර් කසඳවීමක්
ශමශතක් සිදු කර ශනොමසති අතර දසනට ධාාලනය ලන බවථ රා
වඳශා අලවර පත්ර  බා දී ඇත්ශත් පසරැණි ක්රයමය යටශත් රු: 3000/
- ක ලාර්ෂික බපත්ර  දීර්ඝ කිරීශේ ගාවථුරලකට යටත්ලයි.
(ඉශත අමාතයු මණ්ඩ රණරණයට ශපර බා දුන් අලවර පත්ර 
බසවින්)

( இ) இன்தமல், ன்?
(ආ)

asked the Minister of Private Transport Services:
(a) Will he state -

(ii) the licence fee for route licence from Colombo
to Hambantota?

(ண்னகு ச.ப. த்நக்க - ெனர் தபக்குலத்துச்
தசகலகள் அகச்சர்)

(The Hon. C.B. Rathnayake - Minister of Private Transport
Services)

ගරු නිශයෝජයු කාානායකුරමනි, එම ප්රරථනයට පිිතුරර මා
වභාගත* කරනලා.

* වභාශේවය මත තබන ද පිිතුරර:

* சபனடத்ெல் கலக்கப்பட்ட லகட :
* Answer tabled:

(අ) (i) රු. 3000/-.
නමුත්, ශකොෂඹ - යාපනය මගී ශවීලා අලවර පත්ර  නිකුත් කරනු
සබ ඇත්ශත් අමප/10/2374/445/077 ශා 2010.10.14 දිනසති
යු්ධධාශයන් පීඩාලට පත් ප්රරශ්ධ වේබන්ධා ලන බවථ ශවීලා විධිමත්
කිරීම වේබන්ධාශයන් ව අමාතයු මණ්ඩ රණරණය අනුලයි.

2010 ලර්ශත අමාතයු මණ්ඩ රණරණය අනුල, ශේබන්ශතොටද
අශනකුත් දිවථත්රි්ක්කලද සිට යාපනය ඇුරළු යු්ධධාශයන් පීඩාලට
පත් ශවසු ප්රරශ්ධ ශලත නිකුත් කර ඇති මගී ශවීලා අලවර පත්ර යක
ගාවථුරල රු. 700,000/- (අර්ධා සුශඛෝපශභෝගී) ශා රු. 11,000,000/(අධි සුශඛෝපශභෝගී/සුශඛෝපශභෝගී) ශේ.
එශවීම දිලයින පුරා ශවසු මාර්ග වඳශා ද මගී ශවීලා අලවර පත්ර 
බා දීශේදී ජාතික ගමනාගමන ශකොිකන් වභාල විසින්
අනුගමනය කරනු බන්ශන් ශටන්ඩර් ක්රයමය යටශත් ික ගණන්
කසඳලා ඉශෂම ික ගණන් ඉදිරිපත් කෂ පු්ධගයන්ට මගී ශවීලා
අලවර පත්ර  බා දීශේ ක්රයමශේදයයි.

the licence fee for a private bus route licence
from Colombo to Jaffna; and

ගරු සී.බී. රත්නායක මශතා (පු්ධගලික ප්රරලාශන ශවීලා
අමාතයුුරමා)

රු: 1,100,000/-

නමුත්, 2005 ලර්ශත අශක අමප/05/1461/031/36 දරන අමාතයු
මණ්ඩ රණරණය අනුල, ජාතික ගමනාගමන ශකොිකන් වභාල
විසින් මගී ශවීලා අලවර පත්ර  නිකුත් කිරීම වඳශා, ශේ ලන විට
අනුගමනය කෂ යුුර ක්රයමශේදය ලන්ශන් ශටන්ඩර් පටිපාටියයි.

( i i ) தகளம்பலினோந்து
அம்பந்தெட்கடக்கன
பகெ உக் கட்டைத்கெனம்

(c) If not, why?

700,000/-

(ii) රු: 3000/-.

( அ)(i ) தகளம்பலினோந்து ழ்ப்பைத்துக்கன ெனர்
தபனௌந்துப் பகெ உக் கட்டைத்கெனம்;

(b) Will he also state whether the authorities are
charging Rs. 11 Lakhs of annual fee for a private
bus route licence only from Colombo to Jaffna
whereas only Rs. 3000/- is charged for a route
licence in other districts?

රු:

ශකොෂඹ - යාපනය මාර්ගය වඳශා වාමානයු මගී ශවීලා අලවර පත්ර 
නිකුත් කර ශනොමසත.

ெனர் தபக்குலத்துச் தசகலகள் அகச்சகக் தகட்ட
லன:

(i)

-

(ඇ)

අදාෂ ශනොශේ.

අගලත්ත ජාතික භාා අධායුාපන ශා පුහුණු
ආයතනය: බඳලා ගත් ශවීලකයන්
அகயலத்ெ தெச தறக் கல்ல ற்ன்ம் பற்ச
நகயம் : தசர்த்துக்தகள்ரப்பட்ட ஊறர்கள்
AGALAWATTA NATIONAL INSTITUTE OF LANGUAGE
EDUCATION AND TRAINING : EMPLOYEES RECRUITED

2709/’12

11. ගරු ශජෝන් අමරුරශග මශතා (ගරු බු්ධධික පතිරණ මශතා
ශලනුලට)

(ண்னகு தஜன் அதுங்க - ண்னகு னத்ெக பெை
சர்பக )

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon.
Buddhika Pathirana)

ජාතික භාා ශා වමාජ ඒකාබ්ධධාතා අමාතයුුරමාශගන්

ඇස ප්රරථනය - (1):
(අ)

(i)

2005 ලර්ශත සිට ශේ දක්ලා අගලත්ත
ජාතික භාා අධායුාපන ශා පුහුණු ආයතනයට
බඳලා ගන්නා ද ශවීලකයන් වශඛයුාල
ශකොපමණද;
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(ii)

එම එක් එක් ශවීලකයා බඳලා ගත් දිනය ශා
ඔවුන්ශේ අධායුාපන වශ ශලනත් සුදුසුකේ ශලන්
ශලන් ලශයන් කලශර්ද;

(iii)

ඔවුන් බඳලා ගන්නා ද ක්රයමශේදය කලශර්ද;
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asked the Minister of National Languages and Social
Integration:
(a) Will he inform this House (i) of the number of employees who have been
recruited to the Agalawatta National Institute
of Language Education and Training from
the year 2005 up to now;

යන්න එුරමා ශමම වභාලට දන්ලන්ශනහිද?
(ආ)
(i) ඉශත වඳශන් තනුරරු වඳශා නුසුදුවථවන් බඳලා
ශගන ඇති බලට එහි ශවීලකයන් ශචෝදනා
කරන බල දන්ශන්ද;
(ii)

(ii) separately, of the date on which each of the
aforesaid employee was recruited and their
education and other qualifications; and

එම ශචෝදනා පරිදි නුසුදුසු පු්ධගයන් ශට
පත්වීේ බා දී ඇත්නේ, ඔවුන් ඉලත් කිරීමට
කටයුුර කරන්ශන්ද;

(iii) the scheme of recruitment adopted to recruit
them?

යන්න එුරමා ශමම වභාලට දන්ලන්ශනහිද?
(ඇ) ශනොඑශවී නේ, ඒ මන්ද?
தெச தறகள், சனேக ஒனோகப்பட்டு அகச்சகக்

(b) Will he inform this House (i) whether he is aware that the employees in the
aforesaid institution allege that unsuitable
persons have been recruited to the aforesaid
posts; and

தகட்ட லன:
( அ)

(i ) 2005ஆம் ஆண்டு தெடக்கம் இதுலக
அகயலத்ெ தெச தறக் கல்ல ற்ன்ம் பற்ச
நகயத்ெற்குச்
தசர்த்துக்தகள்ரப்பட்ட
ஊறர்கரன்
ண்ைக்கக
வ்லரவு
ன்பகெனம்;
( i i ) தற்படி ஒவ்தலனோ ஊறனோம் தசர்த்துக்
தகள்ரப்பட்ட ெகெ ற்ன்ம் அலர்கரது கல்லத்
ெககககள் தலவ்தலமக கல ன்பகெனம்;
( i ii ) அலர்கள் தசர்த்துக்தகள்ரப்பட்ட லெனெகம
து ன்பகெனம்
அலர் இச்சகபக்கு அமலப்ப?

( ஆ) (i ) தற்கூம பெலகளுக்கு ெகககற்மலர்கள்
தசர்த்துக்தகள்ரப்பட்டுள்ரெக
அங்குள்ர
ஊறர்கள்
குற்மம்
சட்டுகன்மர்கள்
ன்பகெனம்;
( i i ) அந்ெ குற்மச்சட்டுகரன்படி ெககற்மலர்
களுக்கு நனங்கள் லறங்கப்பட்டினோப்பன்
அலர்ககர நக்குலெற்கு நடலடிக்கக டுப்ப
ன்பகெனம்
அலர் குமப்படுல?
( இ) இன்தமல், ன்?

(ii) whether action will be taken to remove
unsuitable persons if appointments have been
given to such persons as per the said
allegations?
(c)

If not, why?

ගරු ලාසුශ්ධල නානායක්කාර මශතා (ජාතික භාා ශා
වමාජ ඒකාබ්ධධාතා අමාතයුුරමා)

( ண்னகு லசுதெல நைக்க - தெச தறகள்,
சனேக ஒனோகப்பட்டு அகச்சர்)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of National
Languages and Social Integration)

ගරු නිශයෝජයු කාානායකුරමනි, එම ප්රරථනයට පිිතුරර මා
වභාගත* කරනලා.

* වභාශේවය මත තබන ද පිිතුරර:

* சபனடத்ெல் கலக்கப்பட்ட லகட :
* Answer tabled:

පාර්ලිශේන්ුරල
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[ගරු ලාසුශ්ධල නානායක්කාර මශතා]

(iii) සියලුම තනුරරු වඳශා බඳලා ගසනීශේ පටිපාටියට
අනුල පුලත් පත් දසන්වීමක් පෂ කිරීශමන් පසු සබුණු
අයදුේ පත් අතරින් සුදුසුකේ වපුරා ඇති
අයදුේකරුලන් ල ශගත වේමුඛ පරීක්ණයකට
ශයොමු කිරීශමන් අනුරරුල ශතෝරා ගසනීේ සිදු කර
ඇත.
(ආ) (i) නසත.
(ii) නසත.
(ඇ) අදාෂ ශනොශේ.

නිශයෝජයු කාානායකුරමා

(பெச் சபநகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ප්රරථන අශක 15 - 3515/'13 - (1), ගරු ලවන්ත අලුවිශාශර්
මශතා.

පාර්ලිශේන්ුරශේ රැවථවීේ
பளுன்ம அர்வு

SITTINGS OF THE PARLIAMENT
ගරු දිශන්ථ ගුණලර්ධාන මශතා

(ண்னகு ெதனஷ் குைலர்ென)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු
නිශයෝජයු
කාානායකුරමනි,
පාර්ලිශේන්ුරශේ
වභානායකුරමා ශලනුශලන් මා පශත වඳශන් ශයෝජනාල ඉදිරිපත්
කරනලා:
"වථාාලර නිශයෝග අශක 7හි විධිවිධාානල වශ 2011.04.07 ලසනි දින
පාර්ලිශේන්ුරල විසින් වේමත කරන ද ශයෝජනාශේ කුමක් වඳශන්ල තිබුණ
ද, අද දින රැවථවීේ පසලසත්ශලන කා ශේාල අ.භා. 1.30 සිට අ.භා. 6.30 දක්ලා
විය යුුර ය. අ.භා. 2.30ට වථාාලර නිශයෝග අශක 7(5) ක්රිගයාත්මක විය යුුර ය."

ප්රරථනය විමවන දින්, වභා වේමත විය.

லன லடுக்கப்பட்டு ற்ன்க்தகள்ரப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ලරප්රරවාද ශයෝජනා

ගරු ශජෝන් අමරුරශග මශතා

சமப்னகப் பதகைகள்

(The Hon. John Amaratunga)

PRIVILEGE MOTIONS

(ண்னகு தஜன் அதுங்க)

ගරු නිශයෝජයු කාානායකුරමනි, ගරු ලවන්ත අලුවිශාශර්
මන්ත්රීශුරමා ශලනුශලන් මා එම ප්රරථනය අශනලා.

ගරු දිශන්ථ ගුණලර්ධාන මශතා

(ண்னகு ெதனஷ் குைலர்ென)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිශයෝජයු කාානායකුරමනි, පෂාත් පාන ශා පෂාත්
වභා අමාතයුුරමා ශලනුශලන් මා එම ප්රරථනයට පිිතුරරු දීම වඳශා
වති ශදකක කායක් ඉල්ා සිටිනලා.

2013 ජුනි 6 දින ශ්රී  ශකා ගුලන් විදුලි වශවථාාශලන්
විකාය කරන ද ලසඩවටශන
2013 னொன் 6ஆந் ெகெ இயங்கக ஒலிபப்னக்
கூட்டுத்ெபனம் ஒலிபப்ப நகழ்ச்ச
PROGRAMME AIRED BY SRI LANKA BROADCASTING
CORPORATION ON 6TH JUNE 2013

ගරු ශජෝන් අමරුරශග මශතා

(ண்னகு தஜன் அதுங்க)

ප්රරථනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිශයෝග කරන දී.

லனகல ற்தமனோ ெனத்ெற் சர்ப்பக்கக் கட்டகரடப்பட்டது.
Question ordered to stand down.

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු නිශයෝජයු කාානායකුරමනි, පශත වඳශන් ශයෝජනාල
මා ඉදිරිපත් කරනලා:
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"පාර්ලිශේන්ුර මන්ත්රීශ ගරු අනුර දිවානායක මශතා විසින් තමන්ශේ
ලරප්රරවාද කඩවී ඇති බලට 2013 ජුනි මව 19 ලසනි දින පාර්ලිශේන්ුරශේ දී මුර
කරන ද කරුණු, වථාාලර නිශයෝග අශක 127 යටශත් ලරප්රරවාද පිිතබඳ කාරක
වභාලට ශයොමු කෂ යුුර ය."

ගරු රවි කරුණානායක මශතා

(ண்னகு ல கனோைநக்க)
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ආපදා කෂමනාකරණ ශසකියාල ලසඩි දියුණු කිරීම
அனர்த்ெ னெககத்துல ஆற்மகய தம்படுத்ெல்

ENHANCEMENT OF DISASTER MANAGEMENT CAPACITY

[අ.භා. 2.18]

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු තිවථව අත්තනායක මශතා

(ண்னகு ெஸ்ஸ அத்ெநக்க)

විසින් වථථිර කරන දී.
ஆதெத்ெர்.
Seconded.

(The Hon. Tissa Attanayake)

ප්රරථනය විමවන දින්, වභා වේමත විය.

லன லடுக்கப்பட்டு ற்ன்க்தகள்ரப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අභිමානී වමාජ වශලර්ධාන ශා අධායුාපන
පදනම (වශවථාාගත කිරීශේ) පනත්
ශකටුේපත
அபன சனேக அபலனோத்ெ ற்ன்ம்
கயச ன்மம் (கூட்டிகைத்ெல்)
சட்டனேயம்

ABHIMANI SOCIAL DEVELOPMENT AND
CULTURAL FOUNDATION (INCORPORATION) BILL
ශද ලන ලර කියවීශේ නිශයෝගය කියලන දී.

இண்டம் ெப்பற்கன கட்டகர லசக்கப்பட்டது.
Order for Second Reading read.

ගරු දිශන්ථ ගුණලර්ධාන මශතා

(ண்னகு ெதனஷ் குைலர்ென)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිශයෝජයු කාානායකුරමනි, "අභිමානී වමාජ වශලර්ධාන
ශා අධායුාපන පදනම (වශවථාාගත කිරීශේ) පනත් ශකටුේපත ශදලන
ලර කියවිය යුුරය"යි මම ශයෝජනා කරික.

ප්රරථනය විමවන දින්, වභා වේමත විය.

லன லடுக்கப்பட்டு ற்ன்க்தகள்ரப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

පනත් ශකටුේපත ඊට අනුකල ශද ලන ලර කියලන දින්, 48
(3) වථාාලර නිශයෝගය යටශත්, ගරු නිශයෝජයු කාානායකුරමා විසින්
එය ''ඒ'' වථාාලර කාරක වභාලට පලරන දී.
சட்டனேயம் இென்படி, இண்டம் னெகம ெப்படப்பட்டு நகயக்
கட்டகர
48(3)இன்படி நகயக்குள "" க்கு பெச் சபநகர்
அலர்கரல் சட்டப்பட்டது.

Bill accordingly read a Second time, and allocated by MR. DEPUTY
SPEAKER to Standing Committee"A" under Standing Order 48(3).

කල්තසබීම

ஒத்ெகலப்ன
ADJOURNMENT
ගරු දිශන්ථ ගුණලර්ධාන මශතා

(ண்னகு ெதனஷ் குைலர்ென)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිශයෝජයු කාානායකුරමනි, "පාර්ලිශේන්ුරල දසන් කල්
තසබිය යුුරය" යි මා ශයෝජනා කරනලා.

ප්රරථනය වභාභිමුඛ කරන දී.

லன டுத்ெம்பப்தபற்மது.
Question proposed.

ගරු නිශයෝජයු කාානායකුරමනි, වභාල කල් තබන
අලවථාාශේදී පශත වඳශන් ශයෝජනාල මම ඉදිරිපත් කරනලා:
"මෑත කාලීනල ශ්රී  ශකාශේ ශලරෂබඩ කාපලට බපෑ කුණාටු වහිත
කාගුණික තත්ත්ලය විසින් වමවථතයක් ලශයන් ශ්රී  ශකාශේ ආපදා
කෂමනාකරණ ශසකියාල ප්රරමාණලත් ශනොලන බල මුර කර ශපන්ලා ඇත. ශමහි
ප්රරතිඵයක් ලශයන් අලාවනාලන්ත මරණ ගණනාලක් සිදු විය.
ශමම තත්ත්ලයන් ුරෂ,
1.

නවීන තාක්ණික දියුණුල ශා අනුගතල ආපදා කෂමනාකරණ
මධායුවථාානශත, කාගුණ විදයුා ශදපාර්තශේන්ුරශේ ශා අනිකුත්
ආයතනල පලත්නා උපකරණ ලසඩිදියුණු කිරීමට;

2.

ලඩා උවවථ මට්ටශේ ප්රරාගුණයුයක් අත් පත් කර ගසනීම වඳශා ශමම
ආයතනල පු්ධගයන් පුහුණු කිරීමට;

3.

බපසමට ක් විය ශසකි අය ශට නිසි කට අනුරරු ඇ වීේ බා
දිය ශසකි ලනු පිණිව ශමම ආයතන, කාගුණික ශලනවථකේ මඟින්
බ පෑමට ක් විය ශසකි ධීලර ශා අනිකුත් අශ වම වේබන්ධා
කරන්නා ව ක්රයම ප්ධධාරණන් පිහිටුවීමට,

සුදුසු පියලරක් ගසනීමට ශමම ගරු වභාලට ශයෝජනා කරික."

ගරු නිශයෝජයු කාානායකුරමනි, ප්රරධාාන ලශයන්ම මම ශේ
ශයෝජනාල ඉදිරිපත් කරන්න ශශීුර වුශණ්, පසු ගිය මාව කීපය ුරෂ
අලවථාා කීපයකදී ඇති ව ශදිසි ආපදා තත්ත්ල ශශීුරශකොටශගන,
මුහුදුකරශත ීවලත් වුණු ජනතාලට මුහුණ පාන්නට සිදු වුණු
බරපතෂ ආපදා තත්ත්ලයයි.
විශීශයන්ම ජුනි මාවශත අටලසනි දා දකුණු මුහුදු රණරශත
ඇති වුණු ආපදා තත්ත්ලය ශශීුරශකොටශගන ීවවිත 54ක් නසති
වුණා; අුරරුදශන්වීේ 17ක් ලාර්තා වුණා. ඒ ලාශේම ධීලර යාත්ර ා
30කට ලසඩි ගණනකටත්, නිලාව ඇුරළු ශ්ධශපොෂ විා
ප්රරමාණයකටත් අාභ ශානි සිදු වුණා. ඒ අාභ ශානි සිදු වුණු
අලවථාාශේදී ක්රිගයා කරපු අන්දම වශ ඉන් පවථශවී ඒ ජනතාලට
සබුණු ආධාාර, උපකාර, වශන දිශා බසලුලාම කිසිම විධියකින් ඒ
ගසන වෑහීමකට පත් ලන්න පුළුලන්කමක් නසශස. ශසබසයි, ශේ
තත්ත්ලයට මුහුණ ශදන අලවථාාශේ විවිධා ලාද විලාද ඇති ලන්න
පටන් ගත්තා. ප්රරධාාන කාරණය තමයි, ජූනි අටලසනි දා ඇති වුණු ඒ
ශදිසි ආපදා තත්ත්ලය පිිතබඳල ලග කිල යුත්තන් අතර
එක තාලක් ශනොතිබීම. එක පසත්තකින් ආපදා කෂමනාකරණ
ඇමතිුරමා කියනලා, කාගුණ විදයුා ශදපාර්තශේන්ුරලට
තිශබන්ශන් මුහුදු යෑම පිිතබඳල අනාලසකි පෂ කිරීම ශනොශලයි
කියා. අශනක් පසත්ශතන් ධීලර ශා ජජ වේපත් වශලර්ධාන
ඇමතිුරමා කියනලා, කාගුණ විදයුා ශදපාර්තශේන්ුරලට
තිශබන්ශන් නිශේදන නිකුත් කර කර ඉන්න එක ශනොශලයි
කියා.
ශකොශශොම වුණත් අලවානශතදී වුශණ් ධීලර ීවවිත 54ක් අහිික
වීමයි, ඒ ලාශේම 17 ශදශනක් අුරරුදශන්වීමයි, ශ්ධශපොෂ ශානි සිදු
වීමයි. ශේ නිවා අද විශී අලධාානය ශයොමු කරන්න ඕනෑ
කාරණයක් තිශබනලා. ඒ තමයි අද අශේ අනාලසකි පෂ කරන්නට
තිශබන කාගුණ විදයුා ශදපාර්තශේන්ුරල බරපතෂ අඩු පාඩුකේ
රාශියකට, ඒ ලාශේම නවීන තාක්ණික උපකරණ ශනොමසතිකේ
ලාශේ ප්රරථන ගණනාලකට මුහුණ දීා තිබීම. විශීශයන්ම
නිධාාරින්ශේ පුහුණුල වශ දසනුලත්කම පිිතබඳල ගසටලු
ගණනාලක් තිශබනලා.
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පාර්ලිශේන්ුරල

[ගරු තිවථව අත්තනායක මශතා]
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ගරු එේ. ශජෝේ මයිකල් ශපශර්රා මශතා

(ண்னகு ம். தஜசப் கக்கல் தபத)

මම දසක්කා, පසු ගිය දලවථල අලවථාා කිහිපයකදී කාගුණ
විදයුා ශදපාර්තශේන්ුරල කරා තිශබන ප්රරකා කිහිපයක්. ඒ අනුල
දසනටමත් ශේ ශදපාර්තශේන්ුරශේ විශීඥයන්ශේ විා අඩුලක්
තිශබනලා. ඒ ලාශේම ඇමතිුරමා නිතර නිතර ප්රරකා කෂා,
"උපකරණ ිකදී ගසනීම වඳශා රුපියල් ිකලියන 1,700ක් ඉල්ා
තිශබනලා, ඒලා අනාගතශතදී සශබයි, තලමත් සබිා නසශස"
කියා.
ආපදා කෂමනාකරණ අමාතයුාශය යටශත් තිශබන කාගුණ
විදයුා ශදපාර්තශේන්ුරල, ඕනෑම රටක ජනතාලශේ ආරක්ාල
ශලනුශලන් ඉතාමත් ලසදගත් කාර්ය භාරයක්
ඉටු කරන
ජනතාලශේ ආරක්ාල ශලනුශලන් ක්රිගයා කරන ආයතනයක්.
ශේක පසත්තකට දාා, ශකොන් කරා තියා, ශනොලසදගත් ශසටියට
වකා ක්රිගයා කරන්න පුළුලන් ආයතනයක් ශනොශලයි. ශමොකද,
ජන ීවවිතය සුරක්ෂිත කිරීමට, ජන ීවවිතය ආරක්ා කිරීමට වශ ඒ
පිිතබඳල අනාගත ක්රිගයාමාර්ග ගසනීමට තිශබන ප්රරධාානම
අමාතයුාශයක ලග කීමක් තමයි ශේ ආපදා කෂමනාකරණ
අමාතයුාශය යටශත් තිශබන කාගුණ විදයුා ශදපාර්තශේන්ුරලට
තිශබන්ශන්. එශශම බපුලාම ශේ ශදපාර්තශේන්ුරල ඒ
අලයුතාලන් ශලනුශලන් කිසිම ප්රරමුඛතාලක් දීා නසශස කියන
එකයි අපට ශපශනන්ශන්.
මට මතක ශසටියට, මීට ශපර 2011 ශනොලසේබර් මාවශතත්
ශමලසනිම ආපදාලකට ක් වුණා. ඒ ශලාශේ ීවවිත විසි ගණනක්
නසති වුණා. ඒ ීවවිත විසි ගණනක් නසති වුණාට පවථශවී අදාෂ ලග
කිල යුත්තන් කිේශේ ශමොකක්ද, ඒ අදාෂ විය භාර ඇමතිලරුන්
කිේශේ ශමොකක්ද? ඒ අය කශෂී නසති වුණු ශසම ීවවිතයක්ම
රුපියල් ක්යකට ලටිනාකම තක්ශවීරු කරා, ඒ නසති වුණු
ීවවිතයකට රුපියල් ක්යක ලන්දියක් බා දීමයි. ඒ අලවථාාශේදී
කිේලා, විශීශයන් ශමලසනි තත්ත්ලයන් අනාගතශත ඇති
ශනොලන්න අනාලසකි පෂ කිරීම වඳශා තාක්ණික ලසඩ පිිතශලෂ
දියුණු කරන්නට ක්රිගයා කරනලා කියා. තලමත් ඒ අනුරරු ඇ වීේ
වශඥා ප්ධධාති වවි කරා නසශස. ඒ ගසන ගත්ත ක්රිගයාමාර්ගය
තලමත් දුර්ලයි. ඉතින් ඒ ශේාශේ ධීලර ශා ජජ වේපත්
වශලර්ධාන ඇමතිුරමාත් විශීශයන්ම ශපොශරොන්දු වුණා, Vessel
Monitoring System එකක් - VMS එකක්- ශදනලා කියා.
ශසබසයි අද ලන ුරරුත් එලසනි ක්රිගයා මාර්ගයක් ශගන නසශස.
නමුත් 2011 ව ඒ සි්ධධිය අලවථාාලක් කරශගන, ප්රරශයෝජනයට
අරශගන, VMS ප්ධධාතියක් වවි කරන්න පුළුලන්කම යේ
විධියකින් තිබුණා නේ, ශේ අවුරු්ධශ්ධ ජුනි මාවශත ඇති ව සි්ධධිය
ලෂක්ලා ගසනීමට ඕනෑ තරේ කා ශේාල තිබුණා කියා මම
හිතනලා. ශේ වේබන්ධාශයන් ක්රිගයා කරපු ආකාරය ඉතාම දුර්ලයි.
දුර්ලයි කියා කියන්ශන් ඇයි? ඒ ගසන අලධාානය ශයොමු කශෂී
නසශස. මුදල් බා ශදන්න ක්රිගයා කරා නසශස. ශේ ප්ධධාතිය
නවීකරණය කිරීම වඳශා වශ නවීන තාක්ණික උපකරණ බා
දීා ශේ ආයතනය ජන ීවවිතයට ලඩාත් වමීප වශ අලයුම
ආයතනයක් ශසටියට ලසඩිදියුණු කිරීම වඳශා ගත්ුර ක්රිගයා මාර්ග
ඉතාම දුර්ලයි. ඒ නිවා තමයි ශේ සි්ධධිශයන් ශේ ජුනි මාවශත
08ලසනි දා ීවවිත 54ක් ශේ රටට අහිික වුශණ් කියන එක
විශීශයන් ශපන්ලා ශදන්න කසමසතියි. වමවථත ශකා ශපොදු ධීලර
විකතිය කියනලා, ඒ ීවවිත වඳශා මීට ලඩා ලන්දි මුදක් බා
ශදන්න වුලමනායි කියා. ගරු නිශයෝජයු කාානායකුරමනි, ිකය
ගිය ධීලරයකුශේ ලටිනාකම රුපියල් ක්යක් ශව නියම
කරා.

නිශයෝජයු කාානායකුරමා

(பெச் சபநகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Order, please! කවුරුන් ශශෝ ගරු මන්ත්රීශලරශයක් මාවනය
වඳශා ගරු ගයන්ත කරුණාතික මන්ත්රීශුරමාශේ නම ශයෝජනා
කරන්න.

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු
නිශයෝජයු
කාානායකුරමනි,
"ගරු
ගයන්ත
කරුණාතික මශතා දසන් මාවනය ගත යුුරය" යි මා ශයෝජනා
කරනලා.

ගරු රවි කරුණානායක මශතා

(ண்னகு ல கனோைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

විසින් වථථිර කරන දී.
ஆதெத்ெர்.

Seconded.

ප්රරථනය විමවන දින්, වභා වේමත විය.

லன லடுக்கப்பட்டு ற்ன்க்தகள்ரப்பட்டது.

Question put, and agreed to.

අනුරරුල නිශයෝජයු කාානායකුරමා මාවනශයන් ඉලත්
වශයන්, ගරු ගයන්ත කරුණාතික මශතා මාවනාරඪ විය.
அென்
பமகு,
பெச்
சபநகர்
அலர்கள்
அக்கசனத்ெனன்ன் அகயதல, ண்னகு கந்ெ கனோைெயக்க
அலர்கள் ெகயக லகத்ெர்கள்.

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE
HON. GAYANTHA KARUNATILEKA took the Chair.

ගරු තිවථව අත්තනායක මශතා

(ண்னகு ெஸ்ஸ அத்ெநக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

මාවනාරඪ ගරු මන්ත්රීශුරමනි, අද ශේ රශට් ීවවිතය අහිික ව
ධීලරයකුශේ ලටිනාකම රුපියල් ක්යකට සීමා කරා,
එතසනින් ඒ කටයුත්ත අලවන් කරා තිශබනලා. කාට ශරි
කියන්න පුළුලන්කමක් නසශස, "නසශස, එශශම ශනොශලයි. ශේ
ධීලරයන්ට තලත් වශන වවනලා." කියා. ශමොකද, එලසනි
වශනයක් වවා නසශස. 2011 ශනොලසේබර් මාවශතදී ශමලසනිම
සි්ධධියක් ඇති ව ශලාශේ ඒ ධීලරයන් ශලනුශලන් බා දුන්
වශනය රුපියල් 100,000කින් අලවන් කරා තිශබනලා. ඒක
තමයි ඉතිශාවශත ඇත්ත තත්ත්ලය. වමවථත ශකා ශපොදු ධීලර
විකති වේශේනයත් ශේ ගසන විශීශයන් අදශවථ දක්ලා
තිශබනලා. අශේ අදශව නේ, ිකය ගිය ශසම ධීලරයකු ශලනුශලන්ම
අඩු ගණශන් රුපියල් ක් 20ක ලන්දියක් ශගලන්න ඕනෑ කියන
එකයි. ශමොකද, ඒ පවුල්ල, ධීලර ලයුාපාරශත ශයදුණු, ධීලර
ීවවිකාල කරපු ප්රරධාානියා තමයි නසති වුශණ්. ඒ පවුල් ශලනුශලන්
ශරි ශේබ කරන්න, ආදායමක් ගන්න ගිය ප්රරධාානියා තමයි නසති
වුශණ්. එශශම නේ ඒ අය ශලනුශලන් ශේ තක්ශවීරුල, ලන්දිය
කිසිශවීත් ප්රරමාණලත් නසශස. අඩු ගණශන් රුපියල් ක් 20ක
ලන්දියක් ශගවිය යුුරයි කියන කාරණය මතක් කරන්න ඕනෑ.
මාවනාරඪ ගරු මන්ත්රීශුරමනි, අශනක් කාරණය ශේකයි.
කාගුණ විදයුා ශදපාර්තශේන්ුරලට, එශශම නසත්නේ ආපදා
කෂමනාකරණ අමාතයුාශයට ශේ මුදල් ටික ශදන්න ශේ තරේ
ප්රරමාද ඇයි? එක ලතාලක් කියා තිබුණා විශ්ධ ආධාාර අරශගන,
ඒ විශ්ධ ආධාාර මඟින් ශේ ආයතනය නවීකරණය කරන්න,
තාක්ණික උපකරණ බා ශදන්න, ඒ ලාශේම ශමය
යාලත්කාලීන කරන්න ක්රිගයා කරනලා කියා.
ශසබසයි පසු ගිය අවුරුදු ුරන, ශතශරදීම ශේ වේබන්ධාශයන්
මුදල් ඉල්නලා. එතශකොට මුදල් සශබන්න තිශබනලාය
කියනලා, ජාතයුන්තර ආධාාර ගන්න වාකච්ඡා කර තිශබනලාය
කියනලා. නමුත් ප්රරථනය විවඳුශණ් නසශස. 2011 සි්ධධිශයන් පවථශවී
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2013 ජුනි මාවශත නසලතත් ශමලසනිම සි්ධධියක් ඇති ලන ුරරුත්
ශේ වේබන්ධාශයන් ගත්ත ක්රිගයා මාර්ගයක් නසශස. මා අශන්ශන්,
ශේකට ප්රරමුඛතාල ශදන්ශන් නසත්ශත් ඇයි කියායි. දසන් බන්න,
night races ලට ශකොපමණ මුදල් වියදේ කරනලාද කියා.
රුපියල් ශකෝටි ගණන් මුදල් වියදේ කරනලා.
ඒ විතරක් ශනොශලයි. පසු ගිය කාශත ශ්රී  න්කන් ගුලන්
ශවීලය ලසනි ආයතන නඩත්ුර කර ශගන යන්න රුපියල් බිලියන
20ක් ශගලා තිශබනලා. 2012 ශ්රී  න්කන් ගුලන් ශවීලශත
ශමශශයුේ අාභය විතරක් රුපියල් ශකෝටි 100යි. භාණ්ඩාගාරය
කිසිම ආකාරයක ප්රරමාදයක් නසුරල ඒ රුපියල් ශකෝටි 100 ශගලා
තිශබනලා. ශසබසයි ධීලරයන්ශේ අනාගත ආරක්ාල වඳශා අලයු
උපකරණ බා ගන්න ආපදා කෂමනාකරණ අමාතයුාශයට ශශෝ
කාගුණ විදයුා ශදපාර්තශේන්ුරලට වල්ලි ශදන්න ශේ තරේ
මසිතකමක් දක්ලන්ශන් ඇයි කියන එක අපි අශන්න ඕනෑ.
අනික් එක, බපිටිය, ශේරුල, ශමොරටුල ශා ඒ ආවන්න
ප්රරශ්ධල ධීලර ප්රරජාලශේ ඒ මෂ ශගලල්ලට ගියාම ශමොකක්ද ඒ
අය කිේශේ? ඒ අය කරන්ශන් බරපතෂ ශචෝදනාලක්. එම
ශචෝදනාල තමයි, ඒ අයට නියම ශලාලට, කට ශේාලට ශේ
ශතොරුරරු බා දුන්ශන් නසශසයි කියන එක.
විශීශයන්ම ශේ පිිතබඳල කඹ ඇදිල්ක් ධීලර ශා ජජ
වේපත් වශලර්ධාන අමාතයුාශයත්, ආපදා කෂමනාකරණ
අමාතයුාශයත්, කාගුණ විදයුා ශදපාර්තශේන්ුරලත් අතර තිබුණා.
අපි ඒක දසක්කා. ඒ අය තරගයට ලාද විලාද කර ගන්න පටන්
ගත්තා. ශමොකක්ද ශේ සි්ධධා වුශණ්? ශමම ආපදාල පිිතබඳල
ජාතයුන්තර පසසිිකක් ආපදා කෂමනාකරණ මධායුවථාානය බා
දුන්නු ශතොරුරර අඩු ගණශන් ශේ රශට් ධීලරයින් දසනුලත් කරන්න
නසලත ලතාලක් පාවිච්ික කරා තිබුශණ් නසශස. ඒ ලාශේම අශේ
ධීලරයන්
ශලනුශලන්
ශේ
පණිවුඩය
කාගුණ
විදයුා
ශදපාර්තශේන්ුරල නිකුත් කෂාය කිේලත්, ඒ නිකුත් කෂ පණිවුඩය
මාධායු ශරශා ශමම ධීලරයන් යිත දසනුලත් කරන්න ධීලර ශා ජජ
වේපත් වශලර්ධාන අමාතයුාශය ක්රිගයා කර තිබුණාද කියන
බරපතෂ ප්රරථනය තිශබනලා.
දසන් ශේ සියල්ම අමතක කරා ධීලරයන්ශේ ලරදින් තමයි
ශමය සි්ධධා වුශණ් කියා කියන්න උත්වාශ කර තිබුණාය කියන
එක පසු ගිය කාශතදී අපි දසක්කා. ශමොකක්ද? ආණ්ඩුශේ වමශර
බධාාරින් ප්රරකා කරන විධියට ශමම ධීලරයන් මරණයට පත්
වුශණ්, ඔවුන් ආරක්ෂිත කබා පසෂඳ ශගන ශනොසිටීම නිවාය කියා
ශචෝදනා කරිකන් දසන් ධීලරයා පිටම එම ලරද පටලිකන් ඉන්නලා.
මාවනාරඪ ගරු මන්ත්රීශුරමනි, අපි අශනලා, ශේ ආරක්ෂිත කබා
වෑම ධීලරයකුටම නියිකත පරිදි බා දීා තිශබනලාද කියා.
විශීශයන්ම ශානියට පත් වුණු ධීලරයකු ලන බපිටිශත ීව.
නිමසිරි මශතා පුලත් පතකට කර තිශබන ප්රරකායක් මා දසක්කා.
එුරමා කියනලා, "අපි මුහුදු ගිශත සිකුරාදා වලව 5.00 ට විතර.
ශලන දා ලාශේ තමයි, මුහුද රළු බලක් තිබුශණ් නසශස. ශශොඳ
කාගුණයක් තිබුණා. කිසිම බියක් ඇති කර ගන්නට තරේ
ශලනවක් දසක්ශක් නසශස. ඒකයි- [බාධාා කිරීමක්]
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ගරු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එේ. අවථලර් මශතා

( ண்னகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

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

Sir, it is the duty of the Opposition to maintain the
Quorum because an Hon. Member from the Opposition
has moved the Adjournment Motion. There is no Quorum
in the House; it is their duty to maintain the Quorum. Sir,
there is no Quorum. ඒක කරන්න ඕනෑ.
ගරු තිවථව අත්තනායක මශතා

(ண்னகு ெஸ்ஸ அத்ெநக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

Why?
ගරු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එේ. අවථලර් මශතා

( ண்னகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

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

"Why" කියා කියන්ශන්. ඔයශගොල්න්ශගයි Adjournment
Motion එක. ඇයි මන්ත්රීශලරු ශගන්ලා ගන්න බසරි? Sir, there
is no Quorum. Quorum bell එක ගශන්න.
ගරු තිවථව අත්තනායක මශතා

(ண்னகு ெஸ்ஸ அத்ெநக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

ශේලා කියනශකොට රිශදනලා.

ගරු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එේ. අවථලර් මශතා

( ண்னகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

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

රිශදනලා ශනොශලයි. ඒශක් පිිතශලෂක් තිශබනලා.
තමුන්නාන්ශවීට ඕලා කියා ශදන්න ඕනෑ. -[බාධාා කිරීමක්]

මාවනාරඪ මන්ත්රීශුරමා

( ெகயகெங்கும் உன்ப்பனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)

Yes, Hon. Ravi Karunanayake.
ගරු රවි කරුණානායක මශතා

(ண்னகு ல கனோைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Mr. Presiding Member, the Hon. Azwer is not a
member of the Committee on Parliamentary Business. At
that particular Party Leaders’ Meeting there was a request
made by the Government about this - [Interruption.]
ගරු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එේ. අවථලර් මශතා

( ண்னகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

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

ගරු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එේ. අවථලර් මශතා

( ண்னகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

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

Sir, I rise to a point of Order.
මාවනාරඪ මන්ත්රීශුරමා

( ெகயகெங்கும் உன்ப்பனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! There is a point of Order being raised.
ගරු අවථලර් මන්ත්රීශතමා point of Order එක ඉක්මනට
කියන්න.

Sir, I rise to a point of Order. No one can talk now
and you have to expunge whatever he said, Sir. When an
Hon. Member raises a question on Quorum, no one has
the right to speak.
ගරු තිවථව අත්තනායක මශතා

(ண்னகு ெஸ்ஸ அத்ெநக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

Adjournment Motion එකට ඕනෑ
Adjournment Motion එකට ඕනෑ නසශස.

ද

Quorum?
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පාර්ලිශේන්ුරල

ගරු රවි කරුණානායක මශතා

(ண்னகு ல கனோைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

During an Adjournment debate, there is no need of a
Quorum. - [Interruption.]
ගරු තිවථව අත්තනායක මශතා

(ண்னகு ெஸ்ஸ அத்ெநக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

අලයු නසශස. [බාධාා කිරීමක්]

මාවනාරඪ මන්ත්රීශුරමා

( ெகயகெங்கும் உன்ப்பனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)

අලයු නසශස ශන්. [බාධාා කිරීමක්] විලාදය පලත්ලමු. [බාධාා
කිරීමක්] ශේක අතයුලයුයි. ගරු මන්ත්රීශුරමා කාා කරන්න.

ගරු තිවථව අත්තනායක මශතා

(ண்னகு ெஸ்ஸ அத்ெநக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

මාවනාරඪ ගරු මන්ත්රීශුරමනි, ඇත්ත ලශයන්ම කනගාටු
ශලන්න ඕනෑ. ශේ කාා කරන්ශන් අහිශවක ධීලර ජනතාලශේ
ප්රරථනයක්. ඒ ප්රරථනයට අනාගතශත විවඳුේ ශවොයන්න ශේ ලාශේ
විලාදයක් අර ශගන කාා කරනශකොට ශේ කාා කරන ශ්ධත්
ලෂක්ලන්න ශදනලා නේ, ශේ ගරු වභාශේ ඉන්ශන් ශමොන තරේ
මශජන ශවීලකශයෝද කියා අපට බා ගන්න පුළුලන්. [බාධාා
කිරීමක්] පුත්තශේ ඉන්ශන්. පුත්තශේ ධීලර ජනතාල ගසන
ලචනයක් කාා කරනලා ද? එම නිවා ගරු මාවනාරඪ
මන්ත්රීශුරමනි, මා ඒ ගසන කාා කරන්ශන් නසශස. මා කියාශගන
ආශේ ශමයයි. ීව. නිමල්සිරි මශතා -[බාධාා කිරීමක්]

ගරු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එේ. අවථලර් මශතා

( ண்னகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

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

Sir, there is no Quorum. [බාධාා කිරීමක්]
මාවනාරඪ මන්ත්රීශුරමා

( ெகயகெங்கும் உன்ப்பனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔබුරමාශේ රීති ප්රරථනය ඉදිරිපත් කරන්න.[බාධාා කිරීමක්]

ගරු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එේ. අවථලර් මශතා

( ண்னகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

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

වථාාලර නිශයෝගලට
අනුල කටයුුර කරන්න ඕනෑ,
පාර්ලිශේන්ුරල. [Interruption.] Quorum එක 20 Members
විය යුුරය කියා වථාාලර නිශයෝගල ඉතාමත් clearly mention
ශලනලා.
ඕනෑම ශලාලක ඕනෑම Hon. Member ශකශනකුට
Quorum එක නසශසයි කියා ඒ ප්රරථනය න න්නට පුළුලන්. So, I
have the right to raise this issue, Sir, and you have to give
the verdict according to the Standing Orders. [Interruption.]

මාවනාරඪ මන්ත්රීශුරමා

(ெகயகெங்கும் உன்ப்பனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔබුරමාට මශේ රණරණය දුන්නා. ගරු මන්ත්රීශුරමා කාා
කරන්න.
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ගරු තිවථව අත්තනායක මශතා

(ண்னகு ெஸ்ஸ அத்ெநக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

ගරු මාවනාරඪ මන්ත්රීශුරමනි මා කියිකන් සිටිශත ශමයයි.
ශේ කියන්ශන්, ීව. නිමල්සිරි මශතා බපිටිය. "අප මුහුදු ගිශත
සිකුරාදා වලව 5.00ට විතර. ශලන දා ලාශේ තමයි, මුහුද රළු
බලක් තිබුශණ් නසශස.-[බාධාා කිරීමක්] - ශශොඳ කාගුණයක්
තිබුණා. කිසිම බියක් ඇති කර ගන්න තරේ ශලනවක් දසක්ශක්
නසශස. ඒකයි අප මුහුදු ගිශත. අප යන්න කලින් ශසම දාම කාගුණ
ලාර්තාල අශනලා.- [බාධාා කිරීේ] එශශම තමයි මුහුදු ගිශත. මශේ
මුළු ීවවිත කාශතම දසකපු නසති තරේ මශා භයශකාර සුිත සුෂශ
කුණාටුලක් දියශේ ඇති වුණා.
ඒක පටන් ගත්තා විතරයි අප දසල් දාා තිබුණු ඒලා එශශම
තිශය්ධදි ශබෝට්ටු අරන් රෑ එක ලන විට ශගොඩ බිමට ආලා. එශශම
ශනොශලන්න අපට ශමොනලාද ශලන්ශන් කියා කියන්න දන්ශන්
නසශස. මුහුදට ලසටුශණොත් ශේශරන්න පුළුලන්. ආරක්ෂිත ජසකට්
කළුතර, ශේරුල පසත්ශත් ධීලරයන්ට තිශබනලා. ශබන්තර
ගශ න් එශාට ඒලා ශනොශදන්ශන් ඇයි කියා ධීලර ඇමතිුරමා
ශශොයා බසලුශලොත් තමයි ශශොඳ. එශශම වුණා නේ ීවවිත ශගොඩක්
ශේරා ගන්න තිබුණා."
ශමශශම කියන්ශන් කවුද? ඒ ආපදාලට මුහුණ දුන්න
ධීලරශයක්. අප කියන්ශන් ශමයයි. ධීලරයන්ට ශදොවථ කිය කියා
ඉඳා ලසඩක් නසශස. ශේ ධීලරයන්ට අලයු ආරක්ෂිත කබා
නියිකත පරිදි දුන්ශන් නසශස. තල කාරණයක් කියන්න තිශබනලා.
ධීලරයන්ට ආරක්ෂිත කබා නිකුත් කර තිබුණු ප්රරශ්ධල පලා එක
ශබෝට්ටුලකට එක ධීලර කබායයි දීා තිබුශණ්. වාමානයුශයන් අප
දන්නලා එක ශබෝට්ටුලක ධීලරයන් ුරන් ශතර ශදශනක් යන බල.
එතශකොට එයින් එක් ශකශනකුට විතරයි ීවවිතාරක්ක කබා
ශදන්ශන්. අනික් කාටලත් ඒලා දීා නසශස. අප කියන්ශන්, "ඒලා
වල්ලිලට ගන්න" කියා ශේ ධීලරයන්ට නියම කරන එක ශරි
නසශස කියායි. ඒ අයට ඒ කබා ශදන්න තිබුණා. ශනොශයකුත්
නාවථතිකාර වියදේ ශේ ආණ්ඩුශලන් ඕනෑ තරේ කරනලා. ශේ
ආණ්ඩුශලන් ඒ නාවථතිකාර ශව වියදේ කරන වල්ලි ටිකක්
ඉුරරු කරා ශරි ශේ ධීලරයන්ට ආරක්ෂිත කබා ටිකක් දීා
ඔවුන්ශේ ීවවිත ශේරා ගන්න තිබුණා. ඒකත් කරා තිබුශණ්
නසශස.
මාවනාරඪ ගරු මන්ත්රීශුරමනි, අනික් කාරණය ශමයයි.
බන්න ශේ සි්ධධිය වුණු ශලාශේ ශේ අය
ශසසිරුශණ්
ශකොශශොමද කියා. ශේ සි්ධධිය ඇති වුශණ් 7ලසනි දා රෑ. ශේ
ආපදාලට ක් වුණු ධීලර ජනතාල ශේ බලක් දන්ශන් නසතිලයි
මුහුදට ශගොවථ තිබුශණ්. ශේ සි්ධධිය ඇති වුණාය කියා 8ලසනි දා
ශසශමෝම දසන ශගන තිශය්ධදිත්, අඩු ගණශන් ශේ අයශේ ීවවිත
ශේරා ගන්න 8ලසනි දා දශලල් ලන ුරරු ආණ්ඩුශේ ශශලිශකොේටර්
යානා ශයොදලා තිබුශණ් නසශස. ශලවථ ලරුශේ තමයි ඒලා ආශේ.
ශදහිල පසත්ශත් ඇති වුණු උ්ධශඝෝණයක් ශශීුරශලන් තමයි
නසලත ශේකට අලධාානය ශයොමු කරන්න පටන් ගත්ශත්. එදා
රාත්රි්ශත සිටම ශේ ශලනුශලන් නියිකත ආරක්ක විධිවිධාාන
ශයදුලා නේ මීට ලඩා ධීලර ීවවිත ප්රරමාණයක් ශේරා ගන්න තිබුණා.
වමශර ධීලරයන් කිේලා මුහුශ්ධ ඔවුන්ශේ ශබෝට්ටු අබන් ශලා
තමන්ශේ ීවවිතයයි, මරණයයි අතර වටනක් කරිකන් සිටින
අලවථාාශේදී කිසිම ශකශනක් පිහිටට ආශේ නසශස කියා. ඔවුන්ට
පිහිට ශලන්න පුළුලන්කම තිශබන්ශන් ආණ්ඩුලට විතරයි.
ශශලිශකොේටර් යානා ආදිය ශයොදලා ඔවුන්ශේ ආරක්ාල
ශලනුශලන් යේ කිසි ශමශශයුමක් කරන්න තිබුණා. එශශත් 8ලසනි
දා දශලල් පසු ලනුරරු ශේ ශලනුශලන් කිසිදු ක්රිගයා මාර්ගයක්
අරශගන තිබුශණ් නසශස. වමශර අයට ශපෞ්ධගලික ශශලිශකොේටර්
යානාත් තිබුණා. ඒලා ශයොදා ගත්ශත්ත් නසශස. ඒලා එක එක
ආයතනලට කුලියට දීා තිබුණා. ජන ීවවිතශත ආරක්ාල
ශලනුශලන් ශේ ශශලිශකොේටර් යානා ශයොදලන්න තිබුණා. එශශම
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කරා තිබුශණත් නසශස. මාවනාරඪ ගරු මන්ත්රීශුරමනි, ඒ
අලවථාාශේදී ක්රිගයා කර තිබුණු අන්දම ගසන කිසිශවීත් වෑහීමකට
පත් ශලන්න පුළුලන්කමක් තිබුශණ් නසශස. ශෝකශත හු ක්
රටලල් ආපදාලදී ක්රිගයා කරන්ශන් ශේ විධියට ශනොශලයි.
බන්න, මාව කිහිපයකට ඉවථවර ශලා ඇශමරිකා එක්වත්
ජනපදශත නිේශයෝර්ක් නගරශත මශා විා ආපදාලක් සිදු වුණා.
ශදිසි සුනාික තත්ත්ලයක් නිවා මුළු නිේශයෝර්ක් නගරයම
ලුරශරන් යටවුණා. ඒ බධාාරින් කශෂී ශමොකක්ද? ශේ සි්ධධිය
ඇති ශලනකන් බාශගන සිටිශත නසශස. ශේ පිිතබඳල අනුරරු
ඇ වීම සබුණාම ශදිසි අලවථාාලක් ප්රරකායට පත් කරා ඒ
ආපදා තත්ත්ලය පිිතබඳල මශජනතාල දසනුලත් කරා, ඔවුන්
ආරක්ෂිත වථාානලට යසවීම තමයි ඒ නිේශයෝර්ක් නගරශත
බධාාරින් පෂමුශලන්ම කශෂී. ඊෂ ට ඔවුන් කශෂී ලුරශරන් යට
වියශසකි වථාානලට අනුරරු අ ලා ඒලාශත ශ්ධශපොෂල
ආරක්ාල වඳශා විධි විධාාන ශයදීමයි. ඔවුන් ුරන් ශලනුල කශෂී,
ශේ ආපදාලට ක්ලන නිේශයෝර්ක් නගරශත මශජනතාලට වශන
වවන්න යේ කිසි ක්රිගයා මාර්ගයන් ගසනීම වේබන්ධාශයන් ඒ
ශලනුශලන් තිශබන ආයතන සියල් දසනුලත් කරන්නට පියලර
ගසනීමයි. ශතර ශලනුල කශෂී ශමොකක්ද? ශතර ශලනුල තමයි
ඔවුන් ලටිනා උපකරණ, ශ්ධශපොෂ ඉලත් කිරීම කශෂී. ඔබුරමාත්
දන්නලා ඇති, මුළු නිේර්ශයෝක් නගරශතම තිශබන්ශන් ශපොෂල
යට තිශබන උමශ මාර්ගල දුේරිය ශවීලාලන් බල. ඒක තමයි
නිේශයෝර්ක් නගරශත ප්රරධාානම ප්රරලාශන ප්ධධාතිය. ශපොශෂොල යට
තිශබන ශේ දුේරිය ශවීලාල, ඒලාශත තිශබන උපකරණ ලශාම
එතසනින් ඉලත් කරා, මම හිතන විධියට ශකෝටි ගණනක
ශ්ධශපොෂ නාවථති ලන්නට ශනොදී ශේරා ගන්නට එදා ඔවුන්ට
පුළුලන්කම සබුණා. ඉතින් මම කියන්ශන්, ඊෂ පියලරක් ගසන
ඔවුන් කල්පනා කශෂී ආපදාල එන්නත් ඉවථවර ශලායි. ආපදා
අලවථාාශලන් පසුල ප්රරතිවශවිධාාන ලසඩ පිිතශලෂක් ඇති කරන්ශන්
ශකොශශොමද කියන එකත් වසසුේ කෂා. ඒ ලාශේ ලගකීමක් ඇතිල
ඔවුන් එදා ක්රිගයා කරපු නිවා නිේශයෝක් නගරශත ජන ීවවිතය ශේරා
ගන්නත් පුළුලන්කම සබුණා; ඒ ලාශේම ශ්ධශපොෂ ආරක්ා කර
ගන්නටත් පුළුලන්කමත් සබුණා.
මාවනාරඪ ගරු මන්ත්රීශුරමනි, අශේ රශට් ඇති වුණු ශමම
ආපදා අලවථාාශේ දී ක්රිගයා කරපු ආකාරය ගසන අපට වෑහීමකට පත්
ලන්නට පුළුලන්කමක් නසශස. ඒ නිවා අද ශේ තත්ත්ලය ඇති ශලා
තිශබන්ශන් නිථිකත පරිදි ලගකීමකින් යුුරල ක්රිගයා ශනොකිරීම
නිවාය කියන ශචෝදනාශලන් ගසශලන්නට පුළුලන්කමක් නසශස.
මාවනාරඪ ගරු මන්ත්රීශුරමනි, අශනක් කාරණය තමයි ශේ
ඇති ව ආපදා තත්ත්ලශයන් පසුල විපක් නායකුරමා බපිටිය,
ශේරුල, ශමොරටුල යන ශේ ප්රරශ්ධල ආපදාලට මුහුණ දුන් ධීලර
ජනතාල බන්න ගියා. එම ධීලර ජනතාලශේ මරණ සිදුවුණු
ශගලල්ලට ශගොඩවුණා. ඒ අයශේ දුක වසප ශබදා ගන්නට එුරමා
වශභාගි වුණු එලසනි අලවථාාලක ඇති වුණු තත්ත්ලය ශමොකක්ද? ඒ
අලවථාාශේ දී ඉතාමත් කනගාටුදායක තත්ත්ලයකට මුහුණ
ශදන්නට එුරමාට සිදු වුණා. පසු ගිය 11ලසනි දා විපක්
නායකුරමා එම ධීලර ජනතාලශේ මරණ සිදුවුණු ශගලල්ලට
ගිහිල්ා ඒ අයශේ දුක වසප බා එන අතරුරර බපිටිශත දී
එුරමාශේ ලාශනලටත් ශානි කරන්නට වමශර කණ්ඩායේ ක්රිගයා
කෂා. අශේ ප්රරාශ්ධය ය වභා මන්ත්රීශලරුන් ශදශදශනකු ලන බපිටිය
ප්රරාශ්ධය ය වභාශේ අජිත් අශවී මශතාත්, එේ.ඩේලිේ. ශවනරත්
මශතාත් පශර දීමකට ක්ශලා ඔවුන්ට ශරෝශල් ගත ලන්නට සිදු
වුණා.
ශමශශම මරණයක් ශලා ඒ මරණය ශලාශේදී
ශ්ධපානයකින් ශතොරල ශේ විධියට ඔවුන්ශේ දුක ශබදා ගන්න
විපක්
නායකුරමාත්,
එක්වත්
ජාතික
පක්ශත ඒ
වශවිධාායකලරුන් ශා මන්ත්රීශලරුනුත් එදා වශභාගි වුණ ශලාශේ
ශමශශම තමයි ආණ්ඩුශේ බධාාරින් ශසසිරුශණ්; ශේ අයට උදවු
උපකාර කරන්න ශනොශලයි කටයුුර කශෂී. විපක් නායකුරමාට
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විපක් නායකකම පසත්තකින් තියා ඒ මෂ ශගලල්ල යන්න
බසශස. ශසබසයි, ශේ මරණ සියල් තමන් ඉදිරිශත තියා ශගන
ඔවුන් ඒ අලවථාාශේදී ශසසිරුශණ් ශරියට මසරයින් පිරිවක්
ශසසිශරන ආකාරයටයි. ඒ නිවා අපි අශනලා, ශේ සි්ධධිය ගසන කෂ
පරීක්ණය ශමොකක්ද කියා. ශපොලිවථපතිුරමාට කිේලා,
පාර්ලිශේන්ුරශේදී ප්රරකා කරා තිශබනලා, ශේ පිිතබඳල
බධාාරින්ට පසිකණිලි කරා තිශබනලා. අද ලනුරරු විපක්
නායකුරමාශේ ඒ සි්ධධිය පිිතබඳල කිසිම පරීක්ණයක් සිදු කරා
නසශසයි කියන එක මම ඔබුරමාට වඳශන් කරන්නට කසමසතියි.
අද ශේ පලතින තත්ත්ලය ඉතාමත් නරකයි. නසලතත් අපි
ඉල්නලා, ශේ ආපදා කෂමනාකරණ වියයත්, ඒ ලාශේම ආපදා
කෂමනාකරණ අමාතයුාශයත්, ශේ වේබන්ධාශයන් ප්රරධාාන
ලගකීම තිශබන කාගුණ විදයුා ශදපාර්තශේන්ුරලත් ලශා
නවීකරණය කරන්න අලයු පියලර ගන්න කියා. ශේ ආයතනය
කුඩේමාශේ වසකිලි දක්ලා, මුල්කට තල්ලු කරා,
ශනොලසදගත් ආයතනයක් ශසටියට පසත්තකට දමා තියන්න
පුළුලන් ආයතනක් ශනොශලයි. ශේකට ඕනෑ කරන යාලත්කාලීන
කිරීේ ටික කරන්න ලශාම ආණ්ඩුල විසින් පියලර ගත යුුරයි කියන
කාරණය ප්රරකා කරන්න කසමසතියි.
මාවනාරඪ ගරු මන්ත්රීශුරමනි, ශේ සි්ධධිශයන් මරණයට පත්
ව අයට රුපියල් ක්ය ගණශන් ලන්දියක් ශගේලා කියාත්, ඒ
ලාශේම මරණය ශලාශේදී රුපියල් 15,000ක මුදක් ශගේලා
කියාත් මීට දලවථ ශදක ුරනකට ඉවථවර ශලා මාධායුල පෂ
ශලා තිබුණා මම දසක්කා. ශසබසයි ශමතසනදී ප්රරථනයක් මුර
ශලනලා, ශේ අයශේ පවුල් රක්ණය ශලා තිශබනලා නේ ඒ
රක්ණ මුදල් ඒ පවුල්ලට ශගේශේ නසශසයි කියා ශචෝදනාක්
තිශබනලා.ඒ ලාශේම ආපදාලට ක් වුණු ශබෝට්ටුලට, ශලනත්
අාභලට කිසි ලන්දියක් නසශස. විශීශයන්ම ඔවුනශේ ප්රරධාාන
ීවවිකාලට උපශයෝගී කර ගත්ත ඒ ශබෝට්ටු වශ ධීලර
ආේපන්නලට ලන්දි ශගවීමට ආණ්ඩුශේ ලගකීමක් ශා යුුරකමක්
තිශබනලා කියන එක විශීශයන්ම කියන්න කසමසතියි.
මාවනාරඪ ගරු මන්ත්රීශුරමනි, අශනක් කාරණය, ශේ ලාශේ
සි්ධධියක් ඇති වුණාම ජාතයුන්තර වශශයෝගය බා ගසනීම
ඉතාමත් ලසදගත්. ජූනි මාවශත 08 ලන දා ශේ ආපදා තත්ත්ලය
පසිකණියාම ඇත්තටම ශකාශේ ධීලරයන් දසනුලත් කරන්න ක්රිගයා
කශෂී නසශස ලාශේම සි්ධධිය ගසන දසනුලත් වුණාට පසුලලත් අඩු
ගණශන් අවල්ලසසි රශටන් -ඉන්දියාශලන්- වශාය ගන්නලත්
උත්වාශ කශෂී නසශස. ශමොකද, ඉන්දියාලට තිශබනලා, ඉතාම
ක්තිමත් ශලරෂාරක්ක ශවීලාලක්. ඔවුන්ට තිශබනලා, ශමලසනි
අලවථාාලක ක්රිගයා කරන්නට ඕනෑ උපකරණ. විශීශයන්ම
ශඩෝනියර් යාත්ර ා තිශබනලා. ඕනෑම ආපදා තත්ත්ලයකදී මුහුදු ගිය
ධීලරයින් ශා ශානියට පත් ලන පු්ධගයන් ශේරා ගත ශසකි නවීන
යන්ශත්ර ෝපකරණ ශේ යාත්ර ාල තිශබනලා. අලයුතාල අනුල
ඉල්ලුලා නේ ශමලසනි ආධාාර උපකාර බා ගසනීමට වශාය
ශදන්නට ඒ අය නිතරම බසඳිා සිටිනලා. එශශම නේ, ශේ ගසන
ක්රිගයා කරන්නලත් පියලර ගත්ශත් නසශස කියන ශචෝදනාල සියලු
බධාාරින්ට තිශබනලා.
මාවනාරඪ ගරු මන්ත්රීශුරමනි, ශේ තත්ත්ලය දිශා බපුලාම
අපි ශදිසිශයන්ම කෂ යුුර කාර්යයක් තමයි ශේ ගසන ලශාම
අලධාානය ශයොමු කර ක්රිගයාත්මක වීම. පෂමුශලනි කාරණය
ශසටියට මම කියන්ශන් අපට දසන් ශේ වඳශා අත් දසකීේ තිශබන
බලයි. සුනාිකශත ඉඳා ලරින් ලර ලරින් ලර අපට සබුණු අත්
දසකීේ තිශබනලා. සුනාික ලයුවනය නිවා අශේ ීවවිත ක්
ගණනක් නසති ශලා තිශබනලා. ආපදා තත්ත්ලයන්ලට මුහුණ
ශදන්න අපි සදානමක් නසති නිවා තමයි එශශම වුශණ්. ඒ විතරක්
ශනොශලයි. ලරින් ලර, ලරින් ලර ශකාශේ විවිධා පෂාත්ල ධීලර
ජනතාලට, ඒ ලාශේම ඒ ධීලර ප්රරජාලශේ කටයුුරලට ශනොශයක්
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බාධාාලන් ඇති ශලා ීවවිත දශවථ ගණනක් නසති ශලා තිශබනලා.
ධීලර ජනතාලට විතරක් ශනොශලයි, ඇත්තටම අනාගතශතදී
ශගොඩබිම ීවලත් ලන ජනතාලටත් ගශලුරර උලදුරු ශා ශලනත්
කාරණාලදී ඔවුන්ශේ ආරක්ාල වඳශා වශ අනාගත ක්රිගයාමාර්ග
වඳශා ශමලසනි දියුණු තාක්ණික තත්ත්ලයන් භාවිත කරන්න
ක්රිගයා කෂ යුුරම ශලනලා. ශමොකද, වථලාභාවික ලයුවනයන් එන්න
එන්න ලසඩි ලනලා. මාවනාරඪ ගරු මන්ත්රීශුරමනි, ඒ නිවා මම
ශයෝජනා කරන්ශන් නසලත ආපදාලක් එනකේ බා ඉන්ශන්
නසතිල ශේ ශදපාර්තශේන්ුරල ලසඩිදියුණු කරන්න ක්ණික පියලර
ගත යුුරයි කියායි. නසලත ආපදාලක් ආලාම තමයි අපි ආශයත්
කාා කරන්ශන් ශේක කරන්න ඕනෑ, ඒක කරන්න ඕනෑ කියා. ඒ
නිවා ශේ ශදපාර්තශේන්ුරලයි, ඊට අදාෂ ආයතනයි නවීකරණය
කරන්න අලයු පියලර ගසනීම කෂ යුුරයි. ඒ ලාශේම අපි අශනක්
පසත්තට කියනලා, ශේ ගසන ක්රිගයා කරන්න ඕනෑ විධියට අදාෂ
පු්ධගයින් දසනුලත් කරා, ඔවුන්ට පුහුණුල බා දිය යුුරයි
කියා. වථලාභාවික විපත් ඇති ලන අලවථාාලදී ශෝකශත ශලනත්
රටල ගන්නා ක්රිගයාමාර්ග ගසනීමට අශේ නිධාාරින් දසනුලත්
කිරීමට, පුහුණු කිරීමට ලගකීමකින් යුුරල පියලර ගත යුුරල
තිශබනලා.
අපි කියන අශනක් කාරණය ශමයයි. අශේ අනුරරු ශස වීශේ
ක්රිගයාලලිය තලමත් දුර්ලයි. වථලාභාවික විපත් විතරක් ශනොශලයි,
සුනාික ලයුවනශයන් පසුල මුළු ශෝකයම අනුරරු ශස වීේ වඳශා
විශී ලසඩ පිිතශලෂලල් ශයොදා ශගන තිශබනලා. විශීශයන්
අපට බපාන පසසිපික් ආපදා මධායුවථාානය ශරශා බා ශදන
ශතොරුරරු විමර්නය කරන්නලත් උනන්දුලක් තිශබනලාද කියා
අපි දන්ශන් නසශස.
ඒ නිවා අපි කියන්ශන්, ශමලසනි අලවථාාලදී එකිශනකාට එශාට ශමශාට- ශචෝදනා කර කර ඉන්ශන් නසතිල ඒ පිිතබඳල
අලධාානය ශයොමු කරන්න කියායි. දසන් ඉතින් ඒක සි්ධධා ශලා
ඉලරයි. අනාගතය ශලනුශලන් ශේ වඳශා යේකිසි ක්රිගයා මාර්ගයකට
අලරණර්ණ විය යුුරයි කියන කාරණය ශපන්ලා ශදිකන් ශේ වභාශේ
අලධාානය වඳශා මම ශේ ශයෝජනාල ඉදිරිපත් කරනලා.

[අ.භා. 2.45]
ගරු වජිත් ශප්රරීමදාව මශතා

(ண்னகு சஜத் பதெஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මාවනාරඪ ගරු මන්ත්රීශුරමනි, පසු ගිය දිනල ඇති වුණු
ආපදා තත්ත්ලයත් වම සි්ධධා වුණු මශා ලයුවනය පිිතබඳල
ඉදිරිපත් කෂ ශයෝජනාල වථථිර කරිකන් ශේ විලාදයට වශභාගි
ශලන්නට අලවථාාල සබීම ගසන මම වුරටු ශලනලා.
විශීශයන්ම පසු ගිය දිනල ඇති වුණු කුණාටුල නිවා ීවවිත
51කට ලසඩි ප්රරමාණයක් අහිික වුණා ලාශේම අුරරුදශන් වීේ
ගණනාලකුත් සි්ධධා වුණා. අහිශවක පවුල්ලට නිලශවී ගිශ
මලිකයින් අහිික වුණා. වමශර තසන්ල ශගදරට ප්රරධාාන ආදායම
බා ශදන පු්ධගයා ීවවිතක්යට පත් වීම නිවා ඒ පවුල්ල
ප්රරධාාන ආදායේ මාර්ගයත් නසති වුණා. අද ලන විට විපතට පත්
වුණු ධීලර පවුල් - [බාධාා කිරීමක්]

මාවනාරඪ මන්ත්රීශුරමා

( ெகயகெங்கும் உன்ப்பனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)

කරුණාකර නිථේද ශලන්න. ශේ අලවථාාශේදී ගරු නිශයෝජයු
කාරක වභාපතිුරමා මාවනයට පසිකශණනලා ඇති.
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අනුරරුල ගරු ගයන්ත කරුණාතික මශතා මාවනශයන්
ඉලත් වුශයන්, නිශයෝජයු කාරක වභාපතිුරමා [ගරු මුරුශේසු
චන්ද්රaකුමාර් මශතා] මුාවනාරඪ විය.
அென் பமகு, ண்னகு கந்ெ கனோைெயக்க அலர்கள்
அக்கசனத்ெனன்ன் அகயதல, குளக்கரன் பெத் ெலசரர்
அலர்கள் [ண்னகு னெனோதகசு சந்ெகுர்] ெகயக லகத்ெர்கள்.

Whereupon THE HON. GAYANTHA KARUNATILEKA left the
Chair and MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE
HON. MURUGESU CHANDRAKUMAR] took the Chair.

ගරු වජිත් ශප්රරීමදාව මශතා

(ண்னகு சஜத் பதெஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිශයෝජයු කාරක වභාපතිුරමනි, අද ලන විට විපතට පත්
වුණු ධීලර පවුල් විා ප්රරමාණයක්, ධීලර යාත්ර ා ආේපන්න රැවක්
අහිික වුණු බහුතර ජනතාලක් කර කියා ගන්න ශදයක් ශනොමසතිල
අන්දමන්ද ශලා ෂතසශලනලා. ඒ අයශේ ජන ීවවිත වශමුලින්ම
නන්නත්තාර ශලා තිශබනලා. ගරු නිශයෝජයු කාරක
වභාපතිුරමනි, අපි පිිතගන්නට ඕනෑ, සුිත සුෂශ, කුණාටු ශශෝ
ශලනත් කාගුණික ශ්ධගුණික තත්ත්ලයන් පිිතබඳල
ආණ්ඩුලට, විපක්ලට ශදොවථ පලරන්න බසශස කියන එක. ඒලා
වථලභාවික ලයුවනයන්. එනමුත් අලදානේ තත්ත්ලයන් පිිතබඳල
ජනතාල නිසි ශව දසනුලත් කර, ජනතාලශේ ආරක්ාල වසපය ශේ
ප්රරධාාන ලගකීම රජය වුර ශලනලා.
විශීශයන්ම ශේ ලයුවනය ුරෂ, ශේ විනාය ුරෂ ජනතාල
දසනුලත් ශනොකිරීශේ පර්ණ ලගකීම ලර්තමාන රජය භාර ගත
යුුරයි. ඒ ලාශේම ශේ ීවවිත රැවක් අහිික වුණු මශා ලයුවනයකින්
පසුලත් අපට දකින්නට සශබන්ශන් ශමොකක්ද? ලග කිල යුුර
මසතිඇමතිුරමන්ා කුඩා දරුලන් ශසසිශරන ආකාරයට මශා
විහිළුකාර ්ධවිත්ල රශගනයක් ක්රිගයාත්මක කරා මුළු රශට්ම
පුරලසසියන්ට ඒ විහිළුකාරි ්ධවිත්ල රශගනය නසරඹීශේ අලවථාාල
බා දුන්නා.
ගරු නිශයෝජයු කාරක වභාපතිුරමනි, ශේ මශා ලයුවනශයන්
පසුල ධීලර ශා ජජ වේපත් වශලර්ධාන නිශයෝජයු ඇමතිුරමාත්,
ආපදා කෂමනාකරණ ඇමතිුරමාත් ශමොනලාද කියන්ශන්? එක්
ශකනකු කියනලා, ශේ ගසන දසනුේ දුන්නා කියා. අශනක්
එක්ශකනා කියනලා, දසනුේ දුන්ශන් පරක්කු ශලායි කියා.
තලත් අලවථාාලක එක් ශකශනක් කියනලා, ශලව 4.00ට කිේලා
කියා. එශශම කිේලාම තලත් පු්ධගශයක් කියනලා, දසනුේ
දුන්ශන් ඊෂ දලශවී උශ්ධ පාන්දරයි කියා. ඉතින් ශේ ්ධවිත්ල
රශගනය, අනුන්ට ශබෝය පාවථ කරන රශගනය, තලත් ශකනකු
මත ලගකීම පසටවීශේ විහිළු වශගත නාටයු ජනතාලට නරඹන්න
අලවථාාල බා දුන්නා. "මම ශනොශලයි, ඒක කරන්න ඕනෑ එයා",
"ශේක කරන්න ඕනෑ ශමයා", "මම ශනොශලයි, ශේකට ලග
කියන්ශන්, අශපෝ! මට ලගකීම භාර ගන්න බසශස" යනාදී ශ්ධලල්
කියිකන් වතයු ලශයන්ම ආථචර්යලත් ශ්රී  ශකාශේ රජශත
ඇමතිලරුන් ර දසක්ව, නලතම රකඩ වශදර්නය නරඹන්නට
මුළු රටටම අලවථාාල සබුණා.
ගරු නිශයෝජයු කාරක වභාපතිුරමනි, මම ශේක නිකේ
ඉදිරිපත් කරන ප්රරකායක් ශනොශලයි. ධීලර ශා ජජ වේපත්
වශලර්ධාන නිශයෝජයු අමාතයු ගරු වරත් කුමාර ගුණරත්න
මසතිුරමා වඳශන් කර තිශබනලා, ඔය කියන fax එක ඒ ශලාශේ
සබී නසති බල ඔේපු වුණා කියා. එතශකොට ගරු අමරවීර
ඇමතිුරමා කියා තිශබනලා, ධීලර අමාතයුාශයට ඒ නිශේදනය
ශලාලට යලා තිශබනලා කියා. ආපසු වරත් කුමාර ගුණරත්න
නිශයෝජයු ඇමතිුරමා කියා තිශබනලා, ඒ අමාතයුාශය ශේ ලරද
භාර ගත යුුරයි කියා. එතශකොට අමරවීර ඇමතිුරමා කියා
තිශබනලා, කාගුණ විදයුා ශදපාර්තශේන්ුරල ලගකීම නිසි ශව
ඉටු කර තිශබනලා කියා. ආපසු වරත් කුමාර ගුණරත්න
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මසතිුරමා කියා තිශබනලා, ශදයක් වුණාට පවථශවී ශමශශම ශදයක්
වුණා කියන්න කාගුණ විදයුා ශදපාර්තශේන්ුරලක් අලයු නසශස
කියා. අමරවීර මසතිුරමා කියනලා, "ශේ fax එක යලා
තිශබන්ශන් ශලනදා යලන ශනොේමරලටමයි. මම කියනලා,
විශී කිකටුලක් දමා CID එකටත් කියා ශේ ගසන ශවොයන්න"
කියා. එතසනින් නතර ලන්ශන් නසශස. ආපහු වරත් ගුණරත්න
මසතිුරමා කියනලා, "කාගුණ නිශේදන ජනමාධායුයට දසනුේ දීම
මශේ කාර්යයක් ශනොශලයි" කියා. ශපරෂා අශේ අමරවීර මසතිුරමා
කියනලා, "කිකටුල, අපදා කෂමනාකරණ අමාතයුාශය ලරදකරු
කශෂොත් ඇමතිකශමන් ඉල්ා අවථ ශලනලා" කියා. ශමන්න ශේක
තමයි මම වඳශන් කෂ ්ධවිත්ල රකඩ වශදර්නය.
ගරු නිශයෝජයු කාරක වභාපතිුරමනි, දසන් ශමොකක්ද ඇත්ත
කාාල? ඇත්ත කාාල ශමන්න ශේකයි. කාගුණ විදයුා
ශදපාර්තශේන්ුරල අවරණයි. කාගුණ විදයුා ශදපාර්ශේන්ුරශේ
බරපතෂ ශභෞතික මානල වේපත් ඌනතාලක් තිශබනලා. ඒ
ඌනතාශලන් ශපශෂනලා. නියමාකාරල කාගුණය පිිතබඳල
අනාලසකි පෂ කිරීම කාගුණ විදයුා ශදපාර්තශේන්ුරලට දුථකර
කාර්යයක්. ශබොරුලට නිධාාරින්ට බසණා ලසඩක් නසශස.
ප්රරමාණලත් වේපත් ආපදා කෂමනාකරණ අමාතයුාශයටලත්
නසශස. අමාතයුාශයට ක්රිගයාත්මක ලන්න ඉඩක් නසශස. ප්රරතිපාදන
නසශස. වේපත් නසශස. ඇමතිුරමනි, අඩුම තරශේ පසු ගිය
ගශලුරශරන් විපතට පත් වුණු ජනතාලට තලම නිලාව ආධාාර ටික
ශදන්න බසරි ආථචර්යලත් යුගයකයි අපි ීවලත් ලන්ශන්. ආපදා
කෂමනාකරණ ඇමතිුරමා අවරණයි. පසු ගිය දලවක මම ආපදා
කෂමනාකරණ කටයුුර පිිතබඳ උපශ්ධක කාරක වභා රැවථවීමට
වශභාගි වුණු අලවථාාශේ රජශත මන්ත්රීශලරු මසසිවිලි නසඟුශේ,
"ගශලුරර ඇවිත් දසන් ලවර ගණනාලක් ශලනලා. ඇයි, ශේ විපතට
පත් වුණු ජනතාලට නිලාව ආධාාර ටික ශනොසශබන්ශන්" කියායි.
ඇත්ත ලශයන්ම අපට දසන ගන්න සබුණා -[බාධාා කිරීමක්]ගරු
නිශයෝජයු කාරක වභාපතිුරමනි, මම ලසදගත් ඉදිරිපත් කිරීමක්
කරන්ශන්.
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Sir, I am once again raising it when you are in the Chair,
that you have to call for the Quorum and if the Quorum is
formed, then you can continue with the Debate. If not,
Standing Order No. 11 states, I quote:
“........If a quorum be not then present Parliament shall adjourn as
provided in the preceding Order but if a quorum be proved to be
present Parliament shall forthwith resolve itself into Committee."

So, Sir, according to that, you have to call for the
Quorum.
ගරු ක්ථමන් කිරිඇල් මශතා
(ண்னகு யக்ஷ்ன் கல்ய)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

නසඟී සිටිශතය.
ளந்ெர்.

rose.

නිශයෝජයු කාරක වභාපතිුරමා

( குளக்கரன் பெத் ெலசரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Yes, Hon. Lakshman Kiriella.
ගරු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එේ. අවථලර් මශතා

( ண்னகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

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

Sir, when you raise the question of Quorum, nobody
can argue about it.

ගරු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එේ. අවථලර් මශතා

ගරු තිවථව අත්තනායක මශතා

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

(The Hon. Tissa Attanayake)

( ண்னகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

Sir, I rise to a point of Order.

(ண்னகு ெஸ்ஸ அத்ெநக்க)

නසශස, නසශස, ඒ ගසන ශනොශලයි. This is a very important
Debate.

නිශයෝජයු කාරක වභාපතිුරමා

( குளக்கரன் பெத் ெலசரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! There is a point of Order being raised
by the Hon. Alhaj A.H.M. Azwer.
ගරු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එේ. අවථලර් මශතා

( ண்னகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

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

Hon. Deputy Chairman of Committees, I have to bring
to your kind notice the validity and the operation of the
Standing Orders of Parliament, which should be strictly
adhered to by the House. Sir, Standing Order No. 10 is
about the Quorum, which states, I quote:
"The quorum of Parliament required by Article 73 of the
Constitution of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka is
twenty members including the person presiding. If at any time the
attention of Mr. Speaker or other person presiding is directed to the
fact that a quorum is not present he shall order the division bells to
be rung and if at the expiration of five minutes a quorum be not
present he shall adjourn Parliament without question put."

So, Sir, I raise, according to the Standing Orders, that
there is no Quorum, which I am entitled to. Therefore,

ගරු ක්ථමන් කිරිඇල් මශතා
(ண்னகு யக்ஷ்ன் கல்ய)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු නිශයෝජයු කාරක වභාපතිුරමනි, අශේ -

ගරු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එේ. අවථලර් මශතා

( ண்னகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

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

Nobody can debate that, Sir.
ගරු තිවථව අත්තනායක මශතා

(ண்னகு ெஸ்ஸ அத்ெநக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

Debate කිරීමක් ශනොශලයි අවතයු ප්රරකා කරන විට කියන්න
ඕනෑ. ඔබුරමා දසන් කිේලා ශන්. දසන් කී ලතාලක් කිේලාද ලාඩි
ශලන්න. රණන්දුලක් ශදයි.
ගරු ක්ථමන් කිරිඇල් මශතා

(ண்னகு யக்ஷ்ன் கல்ய)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

නසඟී සිටිශතය.
ளந்ெர்.
rose.
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පාර්ලිශේන්ුරල

නිශයෝජයු කාරක වභාපතිුරමා

ගරු තිවථව අත්තනායක මශතා

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

(The Hon. Tissa Attanayake)

Hon. Lakshman Kiriella, what do you want to say?

ශමොකක්ද ශේ කියන්ශන්?

ගරු ක්ථමන් කිරිඇල් මශතා

(ண்னகு யக்ஷ்ன் கல்ய)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

You sit down. - [Interruption.]

( குளக்கரன் பெத் ெலசரர் அலர்கள்)

(ண்னகு யக்ஷ்ன் கல்ய)

ගරු නිශයෝජයු කාරක වභාපතිුරමනි, අපි Parliamentary
Business Committee එශක්දී පාර්ලිශේන්ුරශේ ලසඩ කටයුුර
පිිතබඳල වාකච්ඡා කරන ශකොට වාමානයුශයන් Adjournment
Motions වේබන්ධාශයන් Quorum එකක් ඉල්න්ශන් නසශස
කියා ඇති කර ගත් එක තාලක් තිශබනලා. ශේක රටට බපාන
ප්රරථනයක්ශන්. [බාධාා කිරීමක්]

ගරු තිවථව අත්තනායක මශතා
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(ண்னகு ெஸ்ஸ அத்ெநக்க)

ගරු ක්ථමන් කිරිඇල් මශතා
(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එේ. අවථලර් මශතා

( ண்னகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

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

Sir, I am only asking you නිශයෝජයු කාරක වභාපතිුරමා

( குளக்கரன் பெத் ெலசரர் அலர்கள்)

(ண்னகு ெஸ்ஸ அத்ெநக்க)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

(The Hon. Tissa Attanayake)

I have to act according to the Standing Orders.

ගරු නිශයෝජයු කාරක වභාපතිුරමනි, ශමොකක්ද ශමුරමා
කියන්ශන්? මන්ත්රීශුරමා භයද? [බාධාා කිරීමක්]

ගරු ක්ථමන් කිරිඇල් මශතා
(ண்னகு யக்ஷ்ன் கல்ய)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

භයද?

ගරු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එේ. අවථලර් මශතා

(ண்னகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

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

According to the Standing Orders - [Interruption.]

ගරු ක්ථමන් කිරිඇල් මශතා
(ண்னகு யக்ஷ்ன் கல்ய)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Hon. Deputy Chairman of Committees, kindly listen
to me. ශපෝ ඩක් මම කියන ශ්ධ අශන්න. [බාධාා කිරීමක්]
නිශයෝජයු කාරක වභාපතිුරමා
( குளக்கரன் பெத் ெலசரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Right, I am calling for the Quorum.

නිශයෝජයු කාරක වභාපතිුරමා

( குளக்கரன் பெத் ெலசரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

We have to follow the Standing Orders.
ගරු ක්ථමන් කිරිඇල් මශතා
(ண்னகு யக்ஷ்ன் கல்ய)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Yes, but sometimes, - [Interruption.] For example,
during the Budget Debate -

පාර්ලිශේන්ුරල ගණන් ශකොට ගණපරණයක් ශනොමසති වශයන්,
ශබදුේ සීනු ේද කිරීමට නිශයෝග කරන දී.
பளுன்மம்
கைக்கடப்பட்டு,
இல்கயதனக்
கண்டெனல்,
பவு
தலண்டுதனக் கட்டகரடப்பட்டது.

கூட்ட
ை

நடப்தபண்
அடிக்கப்பட

Parliament counted, and a Quorum not being present, the
Division Bells were ordered to be rung.

ගරු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එේ. අවථලර් මශතා

(ண்னகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

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

Sir, you cannot allow this. I have already raised my
objection - [Interruption.]
ගරු ක්ථමන් කිරිඇල් මශතා
(ண்னகு யக்ஷ்ன் கல்ய)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Will you shut up,
[මාවනශත අණ පරිදි ඉලත් කරන දී.]

[அக்கசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ගරු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එේ. අවථලර් මශතා

( ண்னகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

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

You shut up.

පසුල ගණපරණයක් ශනොතිබුශණන්, නිශයෝජයු කාරක
වභාපතිුරමා විසින් 10 ලන වථාාලර නිශයෝගය යටශත්, ප්රරථනය
ශනොවිමවා පාර්ලිශේන්ුරල කල් තබන දී.
පාර්ලිශේන්ුරල ඊට අනුකල අ. භා. 03.02ට, 2013 ජූලි මව
23ලන අ ශරුලාදා අ.භා. 1.00 ලන ශතක් කල් ගිශත ය.
பன்னர் கூட்ட நடப்தபண் தசெெனல் குளக்கரன் பெத்
ெலசரர் அலர்கள் நகயக் கட்டகர இய. 10இன்படி லனலன்மப்
பளுன்மத்கெ ஒத்ெகலத்ெர்கள்.
இென்படி, ப.ப. 3.02 க்கு, பளுன்மம் 2013 னொகய 23,
தசவ்லய்க்கறக ப.ப. 1.00 ைலக ஒத்ெகலக்கப்பட்டது.

Later, a Quorum not being present, MR. DEPUTY CHAIRMAN
OF COMMITTEES adjourned Parliament, without Question put, under
Standing Order No. 10.
Adjourned accordingly at 3.02 p.m. until 1.00 p.m.on Tuesday,
23rd July, 2013.

වස.යු.
ශමම ලාර්තාශේ අලවාන මුද්රaණය වඳශා වථලකීය නිලසරදි කෂ යුුර තසන් දක්ලනු රිසි මන්ත්රීශන් ිකන් පිටපතක් ශගන නිලසරදි කෂ යුුර
ආකාරය එහි පසශසදිලිල කුණු ශකොට, පිටපත සබී ශදවතියක් ශනොඉක්මලා ශසන්වා්  වශවථකාරක ශලත සශබන ශවී එවිය යුුරය.

குமப்ன
உன்ப்பனர் இன்ெப் பெப்பற் தசய்லனோம்னம் பகற ெனோத்ெங்ககரத் ெது பெல் தெரலகக் குமத்து அெகனப் பகற
ெனோத்ெப்படெ பெ ககடத்ெ இனோ லங்களுள் ஹன்சட் பெப்பசனோக்கு அனுப்னெல் தலண்டும்.
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