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හණ්ඩුක්රභ යනථාශේ 72 න යනථාශේ ව්  කය
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රනා ුති අනථා් හි වැය ඳාර්ලිශ්ප් තුශේ තීයණඹට
හදිිපඳත් කයනු රඵන ෑභ ප්රලනනඹක්භ ැසනීමභට ඳැිලණ ඡ් දඹ
ශද් නා වූ භ් ත්රීරු් ශ ඵතරතය ඡ් දශඹ්  තීයණඹ සිඹ යුතු
ඵට හතා ඳැවැදිලි දක්ා තිශේ3
තද ඵතරතය ඡ් දඹක් අලය න අනථා්  පිළිඵ ද හතා
ඳැවැදිලි යනථා අශක 38(2) ු3 වා 107 (2)හි දක්ා ුත3
නථාය නිශඹෝග 41 වා 135 ද එඵඳු සිශලේ අනථා පිළිඵ
ව්  කය ුත3 ශ්ප අනු හවත හණ්ඩුක්රභ යනථාශ්  වා
නථාය නිශඹෝගලි්  දක්ා ුති සිශලේ අනථා වැය අශනකුත්
අනථා් හිදී, එන්ප ඡ් දඹක් ග් නා අනථා ද ුතුව 
භ් ත්රීයඹකු සින්්  ගණපයණඹ පිළිඵ මරානශේ අධානඹ
ශඹොමු ශකොට නැත්න්ප භ් ත්රීරු්  සින් ශදනකු බා ගර්බශේ ැසදී
න්ටිඹ යුතු ඵට වනතික අලයතාක් ශනොභැති ඵ ඳැවැදිලි
ශේ3
තද, කින්ඹ්ප භ් ත්රීයඹකු ගණපයණඹ පිළිඵ මරානශේ
අධානඹ ශඹොමු කශ යුතු ඹැයි න්ත් ශ්  න්ප එැ් නක් භතු
කශ යුත්ශත් අදාශ ශඹෝජ්නා ශවෝ ඳනත් ශකටු්පඳත ශ්ප ගරු
බාශේ ්පභත කශ ඳසු ශනො එඹට ප්රථභශඹ්  ඵ ද ව් 
කයනු කැභැත්ශතිල3
ශකශේ ශතත් ැදගත් ඳනත් ශකටු්පඳත් ්පභත කය ග් නා
අනථාශේදී ඳාර්ලිශ්ප් තුශේ භ් ත්රීරු්  ෑශවන ශයාක්
න්ටීභ ැදගත් ඵ භාශ ශඳෞශගලික භතඹ න අතය, අලය
ශශතොත් අනථානුකර රකා ඵරා එඵඳු ැදගත් ප්රලනනඹක්
පිළිඵ ඡ් ද සිභසීභක් ඳැැත්ශන අනථාශේ දී එඹට වබාගි
ීම න්ටි් ශ්  ගණපයණඹ ්පපර්ණ ීමභට අලය භ් ත්රී ශයාට
අඩු ශයාක් ඵ භා වට වැ ය ඹ් ශ්  න්ප එභ කරුණ පිළිඵ
තීයණඹ ගැනීභ ඳසුට කේ තැබීභට ද ඳසුඵට ශනොන ඵ
අධායණඹ කයනු කැභැත්ශතිල3 2014303320 න දින වදය
(ශශලෝධන) ඳනත් ශකටු්පඳත නිඹභාකායශඹ්  ්පභත වූ ඵ
තදුයටත් ද් නු කැභැත්ශතිල3

කථ න යකතුම

(சனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

2014.03.20 න දින වදය (ශශලෝධන) ඳනත් ශකටු්පඳත
්පභත කිරීභට ඡ් දඹක් ග් නා රද අනථාශේ දී ශ්ප ගරු
බාශේ ගණපයණඹ ශනොභැති වූ ඵට ගරු අජිත් කුභාය
භ් ත්රීතුභා සින්්  2014303321 දින භතු කයන රද රීති ප්රලනනඹ
පිළිඵ භා සින්්  අධයඹනඹ කයන රදී3
නථාය නිශඹෝග අශක 10හි ව්  ඳිපදි ඳාර්ලිශ්ප් තුශේ
ගණපයණඹ මරානාරඪ භ් ත්රීයඹා ද ුතුව  සින්
ශදශනකුශග්  භ් සිත න අතය කින්ඹ්ප අනථාකදී ශ්ප
ගරු බාශේ ගණපයණඹක් ශනොභැති ඵට කින්ඹ්ප භ් ත්රීයඹකු
සින්්  මරානශේ අධානඹට ශඹොමු කයනු රැබුශවොත් ශඵදු්ප
සීනු සිනාඩි ඳවක් නාදශකොට එසිට ද ගණපයණඹක් ශනොභැති
න්ප ප්රලනනඹ ශනොසිභා ඳාර්ලිශ්ප් තු කේ තැියඹ යුතු ශේ3 ශ්ප
ඵ හණ්ඩුක්රභ යනථාශේ 73 න යනථා ඹටශත් හතා
ඳැවැදිලි දක්ා තිශේ3

ගරු0අජිත්0කුම ර0මශත

(நண்புநகு அஜத் குநப)

(The Hon. Ajith Kumara)

නැඟී0සිටිප්ේය.
ழுந்தர்.
rose.

කථ න යකතුම

(சனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔේ, ගරු අජිත් කුභාය භ් ත්රීතුභා3

ගරු0අජිත්0කුම ර0මශත

(நண்புநகு அஜத் குநப)

(The Hon. Ajith Kumara)

නථාය නිශඹෝග 42හි ව්  න ඳිපදි ඡ් දඹ සිභසීභකදී
සිනාඩි ශදකක් ශඵදු්ප සීනු නාද කයා හ්  අනතුරු ඡ් දඹ
සිභනු රැශේ3

ගරු කථානාඹකතුභනි, ඔඵතුභාශ තීයණඹට භභ අභිශඹෝග
කයනා ශනොශයි3 නමුත් ශ්ප ගරු බාශේ ඒ ගැන ඡ් ද
සිභසීභක් ශනොවුණා න්ප ශ්ප ඵ ශේ් ශ්  නැවැ3 ඡ් දඹ

ඳාර්ලිශ්ප් තු
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[ගරු අජිත් කුභාය භවතා]

සිභසුාට ඳසු, බා ගර්බශේ හ් ශ්  භ් ත්රීරු දවඹයි කිඹරා
ඳැවැදිලි ශඳනුණා3 නමුත් අශේ හණ්ඩුක්රභ යනථාශේ 73 න
යනථාශේ ව්  ශනා, ගණපයණඹ භ් ත්රීරු 20ක් සිඹ
යුතුයි කිඹරා3 ඒ අනථාශේ භ් ත්රීරු 20ක් බා ගර්බශේ හරා
නැවැ3 ඒ නිා තභයි ඔඵතුභාශ අධානඹ පිණි ඊට ඳසු දින
භභ ඒ කායණඹ භතු කශශේ3 දැ්  එභ ඳනත් ශකටු්පඳත ්පභත
ශරායි තිශඵ් ශ් 3 ඡ් ද සිභසීභකි්  ශතොය එඹ ්පභත කශා
න්ප ඒ ශරාශේ බා ගර්බශේ භ් ත්රීරු සින් ශදශනක් ද, දවඹ
ශදශනක් ද හිටිශේ කිඹන එක අදාශ ් ශ්  නැවැ3 නමුත් ඡ් ද
සිභසීභක් කශා3 භ් ත්රීරු 15ශදශනක්,-

කථ න යකතුම
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ඳ ර්ලිප්ේ්දතු0ප්වේලප්ේ0වපල ධීන0තත්ත්ලය0
ක්ිනමත්0කිරීම0පිළිබ0කරුණු0ප්වොය 0බ 0
ල ර්ත 0කිරීම0පිණිව0ලන0විප්ේ0ක රක0
වභ ප්ේ0ල ර්ත ල
பளுநன்ச் சசகயனன் சுனதப்
ண்க யலுப்டுத்துயதுற் ஆபய்ந்து
அக்கக சநர்ப்ப்தற்க ததகுழு

REPORT OF THE SELECT COMMITTEE TO
INQUIRE AND REPORT ON STRENGTHENING THE
INDEPENDENT CHARACTER OF THE
PARLIAMENTARY SERVICE

(சனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒ ප්රලනනඹ පිළිඵ ඳැවැදිලි සිනතයාත්භක භශ
දීරා තිශඵනා3

තීයණඹ

ගරු0අජිත්0කුම ර0මශත

(நண்புநகு நஹந்த னப் அசயர்த - கநத்ததமல்
அகநச்சர்)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena - Minister of
Agriculture)

(நண்புநகு அஜத் குநப)

(The Hon. Ajith Kumara)

ශවොයි, ගරු කථානාඹකතුභනි3
කයනා3

ගරු0 මහි්දද0 ය ඳ 0 අප්ේලර්ධන0 මශත 0 (කෘෂිකර්ම0
අම තයතුම

භභ ඒ කායණඹ භතු

කථ න යකතුම

ගරු කථානාඹකතුභනි, ඳාර්ලිශ්ප් තු ශේශේ නාධීන
තත්ත්ඹ ලක්තිභත් කිරීභ පිළිඵ කරුණු ශොඹා ඵරා ාර්තා
කිරීභ පිණි න ඳාර්ලිශ්ප් තු සිශලේ කායක බාශේ ාර්තා භා
හදිිපඳත් කයනා3

(சனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

භශ තීයණශේ අාන ශේදශේ භශ
ව්  කය තිශඵනා3

ඊශඟ පිඹය ගැනත්

ගරු0අජිත්0කුම ර0මශත

(நண்புநகு அஜத் குநப)

(The Hon. Ajith Kumara)

ගරු කථානාඹකතුභනි, භභ එඹ අවශගන න්ටිඹා3

කථ න යකතුම

(சனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

භා හිත් ශ්  ශභැනි අනථාක් ඳශමුශනි තාට ශ් න
ුති ඳාර්ලිශ්ප් තුශේත් ඳැන නඟි් න ුත්ශත්3 ගරු අජිත් කුභාය
භ් ත්රීතුභනි, ඔඵතුභා එභ කායණඹ භතු කයපු එක ගැන භා
ඔඵතුභාට නතුති් ත ශනා3

ගරු නිමල් 10 සිරිඳ 0 ද0 සිල් 1ල 0 මශත 0 (ල රිම ර්ග0 ශ 0 ජ්0
වේඳත්0 කෂමන කරණ0 අම තයතුම 0 වශ0 ඳ ර්ලිප්ේ්දතුප්ේ0
වභ න යකතුම 0
(நண்புநகு நல் ச த சல்ய - ர்ப்ச, ர்ய
முககநத்துய அகநச்சரும் பளுநன்ச் சக முதல்யரும்)

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

ගරු කථානාඹකතුභනි, "එකී ාර්තා මු්රණඹ කශ යුතු ඹැයි"
භා ශඹෝජ්නා කයනා3

රපනය0විමවන0දි්ද,0වභ 0වේමත0විය.

ய யடுக்கப்ட்டு ற்ரக்தகள்ப்ட்டது.
Question put, and agreed to.

ල ර්ත ල0මුද්රණය0කෂ0යුතුයයි0නිප්යෝග0කරන0දී.
அக்கக அச்சடப்டக் கட்டகனடப்ட்டது.
Ordered that the Report be printed.

ලිපි0ප්ල් 1ඛන දිය0පිළිගැ්දවීම

சநர்ப்க்கப்ட்ட த்தபங்கள்

ප්ඳත්වේ

PAPERS PRESENTED

நனுக்கள்

PETITIONS
2012 ර්ඹ වා අධයාඳන ප්රකාලන ශදඳාර්තශ්ප් තුශේ ාර්ිකක
කාර්ඹ ාධන ාර්තා3- [අධයාඳන අභාතය ගරු ඵ් දුර ගුණර්ධන
භවතා ශනුට ගරු දිශ් න ගුණර්ධන භවතා]

වභ ප්ේවය0මත0ිනබිය0යුතුයයි0නිප්යෝග0කරන0දී.
சபீடத்தல் இருக்கக் கட்டகனடப்ட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

කථ න යකතුම

(சனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු ගාිලණී ශරොකුශ භවතා - ඳැිලණ නැත3
ගරු ශකශවළිඹ යඹුක්ැේර භවතා - ඳැිලණ නැත3
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රපනල 0ල ිකක0පිළිතුරු

யக்களுக்கு யய்மூ யகடகள்
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS
කථ න යකතුම
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ගරු0දිප්්දප0ගුණලර්ධන0මශත

(நண்புநகு தசஷ் குணயர்த)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානාඹකතුභනි, අග්රාභාතයතුභා ව බුශධ ලාන වා
හගිලක කටයුතු අභාතයතුභා ශනුශ්  එභ ප්රලනනඹට පිළිතුරු
දීභ වා ති ශදකක කාරඹක් හේරා න්ටිනා3

(சனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

ප්රලනන අශක 1 -2505/'12- (2), ගරු ජිත් ශප්රේභදා භවතා3

රපනය0මතු0දිනකදී0දදිරිඳත්0කිරීම 0නිප්යෝග0කරන0දී.

யகய நற்தரு தத்தற் சநர்ப்க்கக் கட்டகனடப்ட்டது.

Question ordered to stand down.

ගරු0වජිත්0ප්රේමද ව0මශත

(நண்புநகு சஜத் சபநதஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථානාඹකතුභනි, එභ ප්රලනනඹ භභ අවනා3

ගරු0 ප්මොශ ්ද0  ල් 10 ප්රේරු0 මශත 0 (අධය ඳන0 නිප්යෝජ්ය0
අම තයතුම

කථ න යකතුම

(சனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

ප්රලනන අශක 4 -3522/'13- (1), ගරු බුශධික ඳතියණ භවතා3

(நண்புநகு தநஹன் ல் கசபரு - கல்ய பத அகநச்சர்)

ගරු0බුද්ධික0ඳිනරණ0මශත

(The Hon. Mohan Lal Grero - Deputy Minister of
Education)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානාඹකතුභනි, ශ්ප ප්රලනනඹ වා ඳශාත් අධයාඳන
අධයක් සින්්  එා තිශඵන පිළිතුරු ප්රභාණත් නැති නිා සිනතය
හේරා නැත ලියු්ප ඹා තිශඵනා3 ඒ නිා ශභභ ප්රලනනඹට
පිළිතුරු දීභ වා අධයාඳන අභාතයතුභා ශනුශ්  ති ශදකක
කාරඹක් හේරා න්ටිනා3

රපනය0මතු0දිනකදී0දදිරිඳත්0කිරීම 0නිප්යෝග0කරන0දී.

யகய நற்தரு தத்தற் சநர்ப்க்கக் கட்டகனடப்ட்டது.

Question ordered to stand down.

කථ න යකතුම

(நண்புநகு புத்தக தபண)

ගරු කථානාඹකතුභනි, භා එභ ප්රලනනඹ අවනා3 ප්රලනනඹට
කේ හේර් ශ්  නැති ශයි කිඹා හිතනා3

ගරු0දිප්්දප0ගුණලර්ධන0මශත

(நண்புநகு தசஷ் குணயர்த)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානාඹකතුභනි, තැඳැේ ශේා අභාතයතුභා ශනුශ් 
භා එභ ප්රලනනඹට පිළිතුරු දීභ වා ති ශදකක කාරඹක් හේරා
න්ටිනා3

(சனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

ප්රලනන අශක 2 -3233/'12- (1), ගරු යසි කරුණානාඹක භවතා3

ගරු0රවි0කරුණ න යක0මශත

ලව 0දම 0ඇින0ප්බෞද්ධ0විශ රවපථ න0 0විවපතර

மூடப்ட்டுள் தத்த யஹகபகள் : யபம்
CLOSED DOWN BUDDHIST TEMPLES : DETAILS

(நண்புநகு பய கருணனக்க)

4226/’13

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානාඹකතුභනි, භා එභ ප්රලනනඹ අවනා3

6.0ගරු අජිත්0පී.0ප්ඳප්ර්ර 0මශත

(நண்புநகு அஜத் பீ. தசபப)

ගරු0 නිර්ම0 ප්කොත ල0 මශත 0 (මශ ම ර්ග,0 ලර ය0 ශ 0
න වික0අම තයතුම
(நண்புநகு ர்ந தகத்தய - தடுஞ்சககள்,
துகமுகங்கள் நற்ரம் கப்ற்ரக அகநச்சர்)

(The Hon. Nirmala Kotalawala - Minister of Highways,
Ports and Shipping)

ගරු කථානාඹකතුභනි, එභ ප්රලනනඹට පිළිතුය දීභ වා ති
ශදකක කාරඹක් හේරා න්ටිනා3

(The Hon. Ajith P. Perera)

අග්රාභාතයතුභා ව බුශධ ලාන වා හගිලක කටයුතු
අභාතයතුභාශග්  ුස ප්රලනනඹ - (1):
(අ)

(i)

ශ්රී රශකාශේ එක් එක් ප්රාශශීඝඹ ශේක්ප
ශකොට්ඨාඹ තුශ පිහිටි ශඵෞශධ සිවායනථාන
ශයා ශ්  ශ්  ලශඹ්  ශකොඳභණද;

(ii)

නථිය සිවායනථානශේ ාඹ කයන භික්ෂු් 
ව් ශේරා ශනොභැති ීමශ්ප ශවේතු භත ශ්ප න
සිට දියින පුයා ා දභා ුති ශඵෞශධ
සිවායනථාන ශයා ශකොඳභණද;

(iii)

හවත ඳිපදි ා දභා ුති ශඵෞශධ සිවායනථාන
ප්රාශශීඝඹ ශේක්ප ශකොට්ඨා භට්ටිල් , ශ් 
ශ්  ලශඹ්  කශර්ද;

රපනය0මතු0දිනකදී0දදිරිඳත්0කිරීම 0නිප්යෝග0කරන0දී.

யகய நற்தரு தத்தற் சநர்ப்க்கக் கட்டகனடப்ட்டது.

Question ordered to stand down.

කථ න යකතුම

(சனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

ප්රලනන අශක 3 -3332/'12- (1), ගරු ශයෝන් ශේනානාඹක
භවත්ිලඹ3

ගරු0ප්රෝසි0ප්වේන න යක0මශත්මිය

(நண்புநகு (தருநத) சபஸி சசனக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු කථානාඹකතුභනි, භා එභ ප්රලනනඹ අවනා3

ඹ් න එතුභා ශභභ බාට ද් ් ශනහිද?
(හ) ා දභා ුති ශඵෞශධ සිවායනථාන සිිත කය
ඳත්ාශගන ඹාභ වා ග් නාවූ පිඹය කශර්ද ඹ් න
එතුභා ව්  කය් ශනහිද?
(ු) ශනොඑශේ න්ප, ඒ භ් ද?

ඳාර්ලිශ්ප් තු
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[ගරු අජිත් පී3 ශඳශර්යා භවතා]
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ගරු0දිප්්දප0ගුණලර්ධන0මශත

(நண்புநகு தசஷ் குணயர்த)

பதந அகநச்சரும், தத்த சச, நத அலுயல்கள்
அகநச்சருநயகபக் சகட்ட ய:
(அ) (i)
இங்ககனல் ஒவ்தயரு பசதச தசனர்
யலுமுள்
தத்த
யஹகபகன்
ண்ணக்கக
தத்தசன
வ்யவு
ன்கதமம்;
(ii)
பந்தபநக யஹகபனல் யசக்கன் க்குநர்
இல்கந
கபணநக
தற்சது
டு
முழுயதும்
மூடப்ட்டுள்
தத்த
யஹகபகன்
ண்ணக்கக
வ்யவு
ன்கதமம்;
(iii) சநச கூப்ட்டயர மூடப்ட்டுள் தத்த
யஹகபகள், பசதச தசனர் வு
நட்டத்தல் தத்தசன னகய ன்கதமம்
அயர் இச்சகக்கு அயப்ப?
(ஆ) மூடப்ட்டுள் தத்த யஹகபககத் தந்து
சணயருயதற்கக சநற்தகள்ளும் டயடிக்கககள்
னகய ன்கத அயர் குப்டுயப?
(இ) இன்சல், ன்?

asked the Prime Minister and Minister of Buddha
Sasana and Religious Affairs:
(a) Will he inform this House (i) separately, of the number of Buddhist
Temples in each of the Divisional
Secretary's Divisions of Sri Lanka;
(ii) the number of Buddhist Temples which
have been closed down island wide due to
the absence of residential monks; and
(iii) separately, of the number of Buddhist
Temples thus closed at each of the
Divisional Secretary's Division?
(b) Will he state the measures to be taken to reopen
and maintain the Buddhist Temples that have been
closed down?
(c) If not, why?
ගරු0දිප්්දප0ගුණලර්ධන0මශත

(நண்புநகு தசஷ் குணயர்த)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානාඹකතුභනි, දීර්ඝ පිළිතුයක් තිශඵ් ශ් 3

කථ න යකතුම

(சனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

බාගත කශා න්ප ශවොයි3

ගරු0දිප්්දප0ගුණලර්ධන0මශත

(நண்புநகு தசஷ் குணயர்த)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානාඹකතුභනි, අග්රාභාතයතුභා ව බුශධ ලාන වා
හගිලක කටයුතු අභාතයතුභා ශනුශ්  එභ ප්රලනනඹට පිළිතුය භා
වභ ගත* කයනා3

ගරු අජිත්0පී.0ප්ඳප්ර්ර 0මශත

(நண்புநகு அஜத் பீ. தசபப)

(The Hon. Ajith P. Perera)

(අ)

(ii)ට අදාශ පිළිතුය කිඹ් න3

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ාර්තා ීම තිශඵන හකායඹට 153යි3 දිනත්රික් ලශඹ්  න්ඹලු
සිනතය පිළිතුශර් තිශඵනා3
* වභ ප්ේවය0මත0තබන0ද0පිළිතුර
* சபீடத்தல் கயக்கப்ட்ட யகட :
* Answer tabled:
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ඳාර්ලිශ්ප් තු
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[ගරු දිශ් න ගුණර්ධන භවතා]

ගරු අජිත්0පී.0ප්ඳප්ර්ර 0මශත

(நண்புநகு அஜத் பீ. தசபப)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු කථානාඹකතුභනි, භශ ඳශමුන අතුරු ප්රලනනඹ
ශභඹයි3 අශේ යශට් ඳැැත්භ යා ඳතින ප්රධානතභ කායණඹක්
තභයි අශේ හගභ3 අපි ශඵෞශධඹ්  ලශඹ්  ශඵෞශධාගභ
පිළිඵ දක්න කැභැත්ත ාශ භ අශේ ශනකිතිඹ, හතිවාඹ
පුයා ඒ සිවායනථානශඹ්  රැබුණු ලක්තිඹ ජ්ාති, හග්ප ශේදඹක්
ශනොභැති යටට රැබී තිශඵනා3 ශ්ප ප්රලනනඹ හතා ඵයඳතශ
කායණඹක්3 ා දභා ුති සිවායනථාන ගණන 153ක් කිඹරා
ුභතිතුභා ව්  කශා3 ා දභා නැති නමුත් පර්ණ කාලීන
භික්ෂූ්  ව් ශේ නභක්ත් ැඩ ාඹ කය් ශ්  නැති
සිවායනථාන ගණනාක් තිශඵනා3 ඵනනාහිය ඳශාශත් කව තය
දිනත්රික්කශේත් එැනි සිවායනථාන තිශඵනා3 ඒා ා දැම
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සිවායනථාන ගණඹට අයිති ් ශ්  නැවැ3 වැඵැයි ඒ ගශ්ප
ශඵෞශධ පිළිශත් කය් නට, උඳශදන ශද් නට භික්ෂූ්  ව් ශේ
නභක් ුත්ශත් නැවැ3 ගරු කථානාඹකතුභනි, දුනකය ප්රශශලර
ශ්ප තත්ත්ඹ තත් ඵැරෑරු්ප තිශඵනා3 එභ නිා යජ්ඹ ඍජු
භැදිවත් ශරා ශ්ප ශඵෞශධ සිවායනථානර ඳැැත්භ උශදා,
එභ සිවායනථාන ඳත්ා ශගන ඹාභ වා ඹ්ප නිලනචිත
ප්රතිඳාදනඹක් ශ්  කය් ශ්  ද කිඹන කායණඹ භා
ඔඵතුභාශග්  දැන ග් නට කැභැතියි3

ගරු0දිප්්දප0ගුණලර්ධන0මශත

(நண்புநகு தசஷ் குணயர்த)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානාඹකතුභනි, අශේ යශට් තින අවුරුශදක් හතා දරුණු
ත්රනතාදඹකට මුතරණ දු්  ප්රශශලර ුති වුණු තත්ත්ඹ අඳට
අභතක කය් නට ඵැවැ3 ත්රනතාදඹ ඳයදා ජ්ඹ ගැනීශභ්  ඳසු
නාමී්  ව් ශේරා ඹළිත් ඒ ප්රශශලර සිවායනථාන කයා ැඩභ
කය එභ සිවායනථානර ැඩ ාඹ කයිල්  හගිලක කටයුතු හටු
කිරීභ අද න්දු ශනා3 නමුත් දැනට ාර්තා ීම ුති හකායඹට සිවායනථාන ශනොභැති නාමී්  ව් ශේරා සින්්  ශඵෞශධ
කටයුතු ශදඳාර්තශ්ප් තු ශත කයන රද හේලී්ප- ා දභා ුති
සිවායනථානඹට අයිතිඹ තිශඵ් ශ්  අදාශ නිකාඹටයි3 යජ්ඹට
ඳ් රට ුඟිලි ග් නට ඵැවැ, භ් ත්රීතුභා3 අඳ එශවභ හිතනා
න්ප එඹ ැයදියි3 එඹ අදාශ නිකාශේ භවානාඹක නාමී් 
ව් ශේරා ශත ශඹොමු කය එකඟතා රඵා ශගන, ඒ නිකාශේ
ඹ්ප නාමී්  ව් ශේ නභක් එකඟතා දක්නා න්ප එතැනි් 
තභයි ඒ නිර්ශශලඹ කය් ශ් 3 එශේ හදිිපඳත් න නාමී් 
ව් ශේරාශ හේලී්ප අනු දැනට ා දැමුණු තත්ත්ශේ
ඳතින සිවායනථාන සිිත කිරීභට අලය කටයුතු වා ශඵෞශධ
කටයුතු ශකොභාිපන ශදඳාර්තශ්ප් තු අති පජ්ය භවානාඹක
නාමී්  ව් ශේරා භඟ කටයුතු කයිල්  න්ටිනා3

ගරු අජිත්0පී.0ප්ඳප්ර්ර 0මශත

(நண்புநகு அஜத் பீ. தசபப)

(The Hon. Ajith P. Perera)

භශ
ශදන අතුරු ප්රලනනඹ ශභඹයි3 යුශධඹ ඳැතුණු
ප්රශශලර තත්ත්ඹ සුසිශලේ එකක්3 භා එඹ පිළිග් නා3 යුශධඹ
ඳැැති ප්රශශලරට අභතය, ඵනනාහිය ඳශාතත් ුතුව 
අශනකුත් ඳශාත්ර සිවායනථානර ශ්ප ප්රලනනඹ ඵැරෑරු්ප
තිශඵනා3 ඒ ාශ භ භභ පිළිග් නා, ඒ සිවායනථානර අයිතිඹ
තිශඵ් ශ්  කුභන නිකාඹකට ද කිඹන ඒ කායණා රකා ඵැලිඹ
යුතු ඵ3
ගරු ුභතිතුභනි, අඳ ද් නා කරුණු අනු ශඵොශවෝ දුනකය
ප්රශශලර තිශඵන සිවායනථාන ැසී ඹාභට ශවේතු, ඒ
සිවායනථාන නඩත්තු කිරීභට තය්ප ලක්තිභත් දාඹක පිිපක්
ශනොභැතිකභයි3 ඒ නිාභ භික්ෂූ්  ව් ශේරා එැනි
සිවායනථානර ාඹ කිරීභට එතය්ප කැභැත්තක් දක්් ශ් 
නැවැ3 ඒ ඒ නිකාශේ නාඹක නාමී්  ව් ශේරාශ
අයිතිාන්ක්ප ඹටශත්, යජ්ඹ නිලනචිත වනාධාය මුදරක් ඒ එක්
එක් සිවායනථානඹ වා රඵා දීභට කටයුතු කිරීභ සුදුසු ශනොශේ
ද කිඹා භා ප්රලනන කයනා3

ගරු0දිප්්දප0ගුණලර්ධන0මශත

(நண்புநகு தசஷ் குணயர்த)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

යජ්ඹ, සිවායනථානර කටයුතු දියුණු කිරීභට, ඳත්ා ශගන
ඹෑභට අලය වශඹෝගඹ ක්රභානුකර ැඩි කයිල්  අණ්ඩ
රඵා ශදිල්  තිශඵනා, නාඹක වාමුදුරුශ් 3 නැවැ, ගරු
කථානාඹකතුභනි3 [ඵාධා කිරීභක්] නාඹක වාමුදුරුශෝ තභයි ගරු
කථානාඹකතුභා3 ශන කවුද? භට ශඳොඩ්ඩක් ැයදුණා3 ඒ වුණාට
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නාඹක වාමුදුරුශෝ කිඹරා කිේත් කභක් නැවැ3 House of
Lords ගිශඹොත් කිඹ් ශ්  "වාමුදුරුශ් " කිඹන  නඹ වා
භාන  නඹක්3 අපි ශභශවේ ඒ  නඹ ඳාසිච්චි කය් ශ්  නැවැ,
ශිනට්පඳ් න නිා3 ඒ අඹ අඳට ඩා ශිනටයි කිඹරා කිඹා ශගන
තභ "Lord" කිඹරා කිඹනා3 අපි එශවභ කිඹ් ශ්  නැවැ3
ගරු කථානාඹකතුභනි, භභ ඒකට පිළිතුය ලශඹ්  කිඹ් ශ් 
භවානාඹක නාමී්  ව් ශේරා ප්රධාන නිකාඹඹ් ට තිශඵන
අයිතිඹට එකඟතාක් නැති යජ්ශේ ශදොඳාර්තශ්ප් තු වැටිඹට
අඳට ුඟිලි ගව් නට ඵැිප ඵයි3 භභ ඔඵතුභාශ අධානඹ
ශඹොමු කය් න කැභැතියි, ශ්ප ඳාර්ලිශ්ප් තුට හදිිපඳත් කශ
ඳනතක් ගැන3
ගරු කථානාඹකතුභනි, සිවායනථානර සිවායාධිඳති නාමී් 
ව් ශේ නභක් නැති අනථාර ගිහිශඹක් ඳත් කශ වැකි න
අයුිප්  ශ්ප ඳාර්ලිශ්ප් තුට ඳනත් ශකටු්පඳතක් ශගනාා3 ගරු
භ් ත්රීතුභනි, ඒ ඔඵතුභ් රාශ
යාජ්ය භශේදීයි3 එදා අපි
ශරේනඨාධිකයණඹට ගිහි්  ශ්ප ඳනත් ශකටු්පඳතට අභිශඹෝග challenge - කශා3 ශරේනඨාධිකයණඹ තීයණඹක් දු් නා, ඒ ඳනත්
ශකටු්පඳශත් ග් ති හණ්ඩුක්රභ යනථාශේ නන ග් තිඹට
ඳටවැනියි කිඹරා3 ඒක තභයි ඵරඳාන නීතිඹ3 ඒ කිඹ් ශ්  යජ්ශේ
ශදඳාර්තශ්ප් තුකට ශවෝ යජ්ශේ හඹතනඹකට ඵැවැ,
සිවායාධිඳති ඳත් කය් න3 ප්රාශශීඝඹ ශේක්ප ශකොට්ඨාශඹ් 
ශකොට්ඨාඹට ලානායක්ක ඵරභණ්ඩර තිශඵනා3 දාඹක
බාශේ හේලීභ ඒ භඟි්  සිා ග් න පුව ් 3 එශවභ නැත්න්ප,
එභ හේලීභ අති පජ්නීඹ භවා නාඹක නාමී්  ව් ශේරාට
හදිිපඳත් කිරීශභ්  අනතුරු අති පජ්නීඹ භවා නාඹක නාමී් 
ව් ශේරා ග් නා තීයණඹ ක්රිඹාත්භක කය් න පුව ් 3 එඹට
යජ්ඹ සින්්  රඵා දිඹ වැකි ෑභ වශඹෝගඹක්භ රඵා ශදන ඵත්
භභ කිඹ් න ඕනෑ3 මරයභඹ ප්රතිඳාදන ඳභණක් ශනොශයි, අපි ඊට
ඩා වශඹෝගඹක් වුණත් රඵා ශදනා3 ගභ්  ියභ්  ඹන සිට ඒ
නථාන කයා ඹ් න ඹාන ාවන ඳා ප්රාශශීඝඹ භට්ටිල්  අතිගරු
ජ්නාධිඳතිතුභා රඵා ශදනා3 නමුත් වනතික ඵරඹ තිශඵ් ශ් 
අති පජ්නීඹ භවා නාඹක නාමී්  ව් ශේරාටයි3

ගරු අජිත්0පී.0ප්ඳප්ර්ර 0මශත

(நண்புநகு அஜத் பீ. தசபப)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු බුශධික ඳතියණ භ් ත්රීතුභා තු් ශනි අතුරු ප්රලනනඹ
අවනා3

ගරු0බුද්ධික0ඳිනරණ0මශත

(நண்புநகு புத்தக தபண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානාඹකතුභනි, අද තිශඵන එක් ප්රලනනඹක් තභයි,
සිවායනථානරට ප්රඵර දාඹක පිිපක් නැති ීමභ3 ශදශනි
කායණඹ, සිවායනථාන වා යජ්ශඹ්  ශද් න පුව ් 
දාඹකත්ඹ අඩු ීමභ3 ගරු කථානාඹකතුභනි, "වාමුදුරුශෝ"
කිඹරා කිේත් කභක් නැවැ කිඹරා ුභතිතුභා කිේා3 භභ දැන
ග් න කැභැති තත් කායණඹක් තිශඵනා3 එක් ඳවුරක න්ටින
දරු්  ශයා අඩු ීමභත් ශභඹට ශවේතුක්3 ගරු
කථානාඹකතුභනි, යාජ්ඳක් ඳවුශේ නැත්ශත් නාමී්  ව් ශේ
නභක් ඳභණයි කිඹරා ජ්නාධිඳතිතුභාත් යක් කිඹරා තිබුණා3
ඔඵතුභාත් එඹ ද් නා3 ුත්තටභ ඳැසිදි කයන ප්රභාණශේ අඩු
ීමභක් තිශඵනා3 ඒ නිා යජ්ඹ ාභශණ්ය කැඳකරු ක්රභඹක් [ඵාධා කිරීභක්] අද අපි දැන ගත්තා, වාමුදුරු ශකශනකුත් හ් නා
කිඹරා3 ුයි, "වාමුදුරුශ් " කිඹරා කිේශේ3 නික්ප වාමුදුරු
ශකශනක් ශනොශයි, නාඹක වාමුදුරු ශකශනක් හ් නා කිඹරා
දැන ගත්තා3 ඒ, භේ යාජ්ඳක් නාඹක වාමුදුරුශෝ කිඹරාත්
දැන ගත්තා3 කභක් නැවැ3 භභ දැන ග් න කැභැතියි, ාභශණ්ය
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ඳාර්ලිශ්ප් තු

[ගරු බුශධික ඳතියණ භවතා]

කැඳකරු ක්රභඹක් ක්රිඹාත්භක කය් න අධානඹ ශඹොමු කයරා
ශඝ භාජ්ඹට එකතු න ාභශණ්ය භික්ෂූ්  ව් ශේරා
ප්රභාණඹ ැඩි කශශොත්, එඹ ඳ් ේ ැසී ඹාභ නැැත්ීමභට ප්රඵර
ශවේතුක් න නිා ඒ වා ක්රිඹා භාර්ගඹක් ග් න පුව ්  ද
කිඹා3

ගරු0දිප්්දප0ගුණලර්ධන0මශත

(நண்புநகு தசஷ் குணயர்த)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානාඹකතුභනි, අශේ දාඹකශඹෝ දුේඳත් නැවැ3 අශේ
ශඵෞශධ ශිනඨා ායඹ හයක්ා කය් න පුව ්  වුශණ් අශේ
දාඹකඹ් ශ තිශඵන උතු්ප ශඵෞශධ ගුණාශග නියි3 ේලිලි් 
ශනොශයි බුශධාගභ හයක්ා වුශණ්3 ශ්ප තිශඵන ගැටලු
නියාකයණඹ කය ගත වැකි වනතික තත්ත්ඹ ඩා ඳවසු කිරීභ
වා අපි උත්ාවඹක් දැරුශොත් ඹ් න තිශඵන භවා ගභන
ශනුට ඊට ඳවශ භට්ටභට ගිහි්  අතිපජ්නීඹ අනුනාඹක,
භවානාඹක නාමී්  ව් ශේරාශ අනුදැනුභ ුතු ඒා සිා
ගත වැකියි3 එශවභ නැතු දුේඳත්කභ නිා, සිවායනථානර ධර්භ
ශශලනා කය් න ඵැිප ීමභ නිා දාඹකශඹෝ දුර්ර ් ශ්  නැවැ3
ඒ නිා ඔඵතුභා කිේ කායණඹට භභ එකඟ ශ් ශ්  නැවැ3
යජ්ශේ ප්රතිඳත්තිඹ වැටිඹටත් භභ කිඹනා, අශේ යශට් ජ්නතා
අභිභානත් ජ්නතාක් ඵ3 දුේඳත්කභ තිබුණත් ඒ අඹට පුව ් 
ඳ් ර හයක්ා කය් න3

කථ න යකතුම

(சனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

ප්රලනන අශක 9 -2506/'12 - (3), ගරු ජිත් ශප්රේභදා භවතා3
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තිශඵන ඳාේ නිා අදාශ ඳශාශත්  තභයි උත්තයඹ එ් ශ් 3
අපි ශර්ඛීඹ අභාතයාශලඹක් ලශඹ්  ශභතැනදී ශඳොඩ්ඩක් සීභා
හිත නා3 ශභොකද, ඒ රැශඵන පිළිතුය පිළිඵ ග කීභ
දය් ශ්  ඳශාත් බා නිා3

ගරු0වජිත්0ප්රේමද ව0මශත

(நண்புநகு சஜத் சபநதஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථානාඹකතුභනි,
ප්රලනනඹක් ුතරාභ ඒ පිළිතුරු
ැඳයීශ්පදී ශර්ඛීඹ අභාතයාශලලි්  ශවෝ ශේා, ඳශාත්
අභාතයාශලලි්  ශවෝ ශේා ැඩි උන් දුක් දක්රා, නිර්යාජ්
පිළිතුරු හක්භනි්  රැශඵ් නට රන් න කිඹරා ඔඵතුභාට
නිශඹෝගඹක් රඵා ශද් න පුව ්  න්ප ඒක ශඹෝගය ඹැයි කිඹා භා
සිලනා කයනා, ගරු කථානාඹකතුභනි3

කථ න යකතුම

(சனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

අපි ඳශාත් බාර භව ුභතිතුභ් රාට හඹා නඹක් කයමු,
අඳට එභ ප්රලනනරට කඩිනිල්  උත්තය ඳඹා ශද් නට වැකි
තය්ප උත්ාව කය් න කිඹරා3

රපනය0මතු0දිනකදී0දදිරිඳත්0කිරීම 0නිප්යෝග0කරන0දී.

யகய நற்தரு தத்தற் சநர்ப்க்கக் கட்டகனடப்ட்டது .

Question ordered to stand down.

කථ න යකතුම

(சனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

ප්රලනන අශක 10 - 3234/'12 - (1), ගරු යසි කරුණානාඹක
භවතා3

ගරු0වජිත්0ප්රේමද ව0මශත

ගරු0රවි0කරුණ න යක0මශත

(The Hon. Sajith Premadasa)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(நண்புநகு சஜத் சபநதஸ)

(நண்புநகு பய கருணனக்க)

ගරු කථානාඹකතුභනි, භා එභ ප්රලනනඹ අවනා3

ගරු කථානාඹකතුභනි, භා එභ ප්රලනනඹ අවනා3

ගරු0ප්මොශ ්ද0 ල් 10ප්රේරු0මශත

ගරු0දිප්්දප0ගුණලර්ධන0මශත

(The Hon. Mohan Lal Grero)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(நண்புநகு தநஹன் ல் கசபரு)

ගරු කථානාඹකතුභනි, අධයාඳන අභාතයතුභා ශනුශ්  භා
එභ ප්රලනනඹට පිළිතුය දීභ වා ති ශදකක් කේ හේරා න්ටිනා3

(நண்புநகு தசஷ் குணயர்த)

ගරු කථානාඹකතුභනි, මුදේ වා ක්රභ ්පඳාදන අභාතයතුභා
ශනුශ්  භා එභ ප්රලනනඹට පිළිතුය දීභ වා ති ශදකක් කේ
හේරා න්ටිනා3

ගරු0වජිත්0ප්රේමද ව0මශත

රපනය0මතු0දිනකදී0දදිරිඳත්0කිරීම 0නිප්යෝග0කරන0දී.

(The Hon. Sajith Premadasa)

Question ordered to stand down.

(நண்புநகு சஜத் சபநதஸ)

யகய நற்தரு தத்தற் சநர்ப்க்கக் கட்டகனடப்ட்டது.

ගරු කථානාඹකතුභනි, ශභොකක්ද ශ්පශක් ශත්රුභ? මීට ශඳය
අවපු ප්රලනනඹකට කිේා, රැබුණු උත්තයඹ අ්පපර්ණයි කිඹරා3
ශ්පක ගරු බා සිහිව කට රක් කිරීභක් ශ් 3 ශ්ප ශතොයතුරු,
දත්ත නැතු අඹ ැඹක් කන වුශණ් ශකොශවොභද? ශ්ප දත්ත
න්ඹේරක්භ තිශඵනා3 ුයි ශභතුභාට උත්තය ශද් න ඵැිප?

ගරු0ප්මොශ ්ද0 ල් 10ප්රේරු0මශත

(நண்புநகு தநஹன் ல் கசபரு)

(The Hon. Mohan Lal Grero)

ගරු කථානාඹකතුභනි, ශභඹට ශවේතු තභයි භ් ත්රීතුභා අා
ුති ප්රලනන ශදශක් ව්  ඳාේ ශදකභ ඳශාත් ඳාේ3 එක
ඳාරකි්  ප්රලනනශේ එක ශකොටකට විපඹට උත්තයඹ එා
තිබුශණ් නැවැ3 ඒ නිායි අපි ඒ ප්රලනනඹ නැත අා ඹැේශේ3
අශනක් ප්රලනනඹ ්පඵ් ධ ඒ අදාශ ඳශාශත්  කින්භ
උත්තයඹක් තභ එා නැවැ3 නමුත් අපි ඳසු ගිඹ තිශඹත් අදාශ
ඳශාතට නැත නැත දැනු්ප දු් නා3 ඳශාත් බා ඹටශත්

වපත්රී0දණ0 0විවපතර

லினல் யல்லுவுச் சம்யங்கள்: யபம்
RAPE CASES : DETAILS
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11.ගරු0ප්රෝසි0ප්වේන න යක0මශත්මිය

(நண்புநகு (தருநத) சபஸி சசனக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ශභා ශර්ධන වා කා් තා කටයුතු අභාතයතුභාශග්  ුස
ප්රලනනඹ - (1) :
(අ) 2012 ර්ඹ තුශ ාර්තා ීම ුති භනත නත්රී දණ ශයා
ශකොඳභණද ඹ් න එතුභා ව්  කය් ශනහිද?
(හ)

(i)

2008 ර්ශේ දී දිනත්රික්ක භට්ටිල්  ව 2009 2011 කාර සීභා තුශ ාර්ිකක න්දුීම ුති නත්රී
දණ ශයා ශ්  ශ්  ලශඹ් 
ශකොඳභණද;
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(ii)

ර් 2008 - 2012 කාර සීභා තුශ න්දු ීම ුති
ඹ අවුරුදු 18්  ඳවශ නත්රී දණ ශයා
ාර්ිකක, ශ්  ශ්  ලශඹ්  ශකොඳභණද;

(iii)

හවත කාර සීභා තුශ ඹ අවුරුදු 19-20, 30-39,
40-49, 50-59 ව 60ට ැඩි ඹන එක් එක් ඹන
කාණ්ඩ ඹටශත් වූ නත්රී දණ ශයා ශ්  ශ් 
ලශඹ්  ශකොඳභණද;

1250
(iii)

(c)

Will he inform this House of the number of
complaints received against individuals who are
connected with politics, concerning the aforesaid
rape cases?

(d)

If not, why?

ඹ් නත් එතුභා ව්  කය් ශනහිද?
(ු) හවත ව්  නත්රී දණ න්දුීම්පරට අදාශ ශශලඳාරනඹට
්පඵ් ධ පුශගරයි් ට සිරුශධ රැබී ුති ඳැිලණිලි
ශයා ශකොඳභණද ඹ් න එතුභා ශභභ බාට
ද් ් ශනහිද?
(ඈ) ශනොඑශේ න්ප, ඒ භ් ද?
சரயர் அயருத்த, நகர் அலுயல்கள் அகநச்சகபக்
சகட்ட ய:
(அ)

2012ஆம் ஆண்டில் அக்ககனடப்ட்டுள் லினல்
யல்லுவுச்
சம்யங்கன்
ண்ணக்கக
னததன்கத அயர் குப்டுயப?

(ஆ) (i)

2008ஆம் ஆண்டில் நயட்ட நட்டத்தல், நற்ரம்
2009 - 2011 ஆண்டு கத்தனுள் யருடந்தம்
கடதற்ரள்
லினல்
யல்லுவுச்
சம்யங்கள்
தத்தனக
வ்யதயன்கதமம்;

(ii)

2008 - 2012ஆம் ஆண்டு கப்குதனல்
இடம்தற்ரள் 18 யனதுக்கு குகந்த லினல்
யல்லுவுச்
சம்யங்கன்
ண்ணக்கக
யருடந்த
அடிப்கடனல்
தயவ்சயக
னததன்கதமம்;

(iii)

சநற்டி ககட்டத்தல் 19-20, 30-39, 40-49, 5059 நற்ரம் 60 க்கு சநற்ட்ட ஒவ்தயரு யனதுப்
யன் கழும் இடம்தற்ரள்
லினல்
யல்லுவுச்
சம்யங்கன்
ண்ணக்கக
தயவ்சயக னததன்கதமம்

அயர் குப்டுயப?
(இ)

சநச குப்டப்ட்டுள் லினல் யல்லுவுச்
சம்யங்களுடன்
சம்ந்தப்ட்ட
அபசனல்
ததடர்புகடனயர்களுக்கு
தபக
ககடக்கப்தற்ரள்
முகப்டுகன்
ண்ணக்கக
னததன்கத
அயர்
இச்கக்கு
அயப்ப?

(ஈ)

இன்சல், ன்?

asked the Minister of Child Development and
Women’s Affairs:
(a)

Will he state the total number of rape cases
reported in the year 2012?

(b)

Will he also state, separately (i)

the number of rape cases that were recorded
in the year 2008 on district basis and during
the period of 2009-2011, annually;

(ii)

the number of under-18 rape cases that were
recorded during the period of 2008-2012,
annually; and

the number of rape cases that were recorded
with regard to the age groups of 19-20, 3039, 40-49, 50-59 and above 60, during the
aforesaid period?

ගරු ිනවපව0 කරල් 1ලියද්ද0 මශත 0 (ෂම 0 වංලර්ධන0 ශ 0
ක ්දත 0ක යුතු0අම තයතුම
(நண்புநகு தஸ்ஸ கபல்லினத்த - சரயர் அயருத்த, நகர்
அலுயல்கள் அகநச்சர்)

(The Hon. Tissa Karalliyadde - Minister of Child
Development and Women’s Affairs)

ගරු කථානාඹකතුභනි, එභ ප්රලනනඹට පිළිතුය ශභශේයි3
(අ)

2,150කි3
2008 ර්ශේදී දිනත්රික්ක භට්ටිල් 3

(හ)

(i)

Insert Table

අංකය
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.

දිවපත්රික්කය
ශකොශම
ග්පඳව
කව තය
භවනුය
භාතශේ
නුයඑළිඹ
ගාේර

ලර්ය/02008
42
84
78
53
41
28
82

08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

භාතය
ව්පඵ් ශතොට
ඹාඳනඹ
වුනිඹා
භඩකරපු
*කිලිශනොච්චිඹ
අ්පඳාය
ත්රිකුණාභරඹ
කුරුණෑගර
පුත්තරභ
අනුයාධපුයඹ
ශඳොශශෝ නරු
ඵදුේර
ශභොණයාගර
යත්නපුය
කෑගේර
භ් නායභ
*මුරතිේ
එකතු

31
57
24
17
28
37
23
83
100
84
39
47
55
83
63
15
1194

*මුරතිේ වා කිලිශනොච්චි දිනත්රික්කලි්  ාර්තා ීම නැත3
2009 - 2011 කාර සීභා තුශ ාර්ිකක න්දු ීම ුති නත්රී දණ
ශයා

Insert Table
ර්ඹ
2009
2010
2011
එකතු

නත්රී දණ ශයා
1,178
1,293
1,846
4,317

ඳාර්ලිශ්ප් තු
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[ගරු තින කයේලිඹශද භවතා]

(ii)

Insert Table

ර්ඹ

අවුරුදු 18්  ඳවශ නත්රී දණ ශයා

2008

914

2009

922

2010

1,089

2011

1,462

2012

1,808

එකතු

6,195

(iii) නැත3
හේරා ුති ර් වා එක් එක් ඹන කාණ්ඩ අනු
නත්රී දණ ර්ග කය ශනොභැති ඵැසි්  එශේ ශ්  ශ් 
ලශඹ්  හදිිපඳත් කිරීභට වැකිඹා ශනොභැත3 2014
ර්ශේ අශප්රේේ භාශේ න්ට එක් එක් ඹන කාණ්ඩ අනු
ඳැිලණිලි රඵා ගැනීභට කටයුතු කයිල්  ඳතී3
(ු) අදාශ ශනොශේ3
(ඈ) ඳැන ශනොන ය3
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ශ්පාට ශශලඳාරනඥයි්  ්පඵ් ධ න්ප, ඔවු්  උාසිශඹ් 
යදකරු්  ඵට ඳත්් න හනශේරා, ඔවු් ට ශ ෝදනාක්
තිශඵනා න්ප එක්ශකෝ ශ්පශගොේර් ශ භ් ත්රී ධුයඹ අත්
හිටු් න ඕනෑඹ කිඹරායි භශ
අදව ් ශ් , ගරු
කථානාඹකතුභනි3 ඒ එක්කභ ශ්ප ාශ යදකරු්  ඵට ඳත්
වුණු ශවෝ ශ ෝදනාක් තිශඵන ශකශනකුට නාභ ශඹෝජ්නාත්
ශද් ශ්  නැති තත්ත්ඹක් ුති කය් න ශශලඳාරන ඳක් සින්් 
ඹ්පකින් ක්රභශේදඹක් අනුගභනඹ කශ යුතුයි3 භභ ශ්ප ප්රලනනඹ
අව් න ප්රධානතභ ශවේතු ඒකයි, ගරු කථානාඹකතුභනි3 නමුත්
ුභතිතුභා මීට කලිනුත් දක කිේා, ශ්ප ප්රලනනඹ අදාශ නැවැ
කිඹරා3 ශ්ප ප්රලනනඹ අදාශ ශනා3 ඔඵතුභා ශ්ප යශට් ශභා
ශර්ධන වා කා් තා කටයුතු ුභතිතුභා3

ගරු0ිනවපව0කරල් 1ලියද්ද0මශත

(நண்புநகு தஸ்ஸ கபல்லினத்த)

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

කා් තා කටයුතු ුභති කිඹරා වැභ ප්රලනනඹක්භ භට අදාශ
නැවැ3 ඒ ශතොයතුරු0නීතිඹ වා ාභඹ පිළිඵ අභාතයාශලශඹ්  රඵා
ග් න ඕනෑ3 ගරු භ් ත්රීතුිලඹ, ඔඵතුිලඹ බුශධිභත් ශර ශ්ප
ප්රලනනඹ අව් න30 ශභඹ නීතිඹ වා ාභඹ පිළිඵ අභාතයාශලශඹ් 
තභයි අව් න ඕනෑ, ගරු කථානාඹකතුභනි3 වැභ ශතොයතුයක්භ
අඳට රැශඵ් ශ්  නැවැ3

ගරු0ප්රෝසි0ප්වේන න යක0මශත්මිය

(நண்புநகு (தருநத) சபஸி சசனக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු කථානාඹකතුභනි, භාශ ඳශමුශනි අතුරු ප්රලනනඹ
ශභඹයි3 ප්රලනනශේ (ු) ශකොටට පිළිතුය අදාශ ශනොශේ කිඹරා
කිඹ් ශ්  ශකොශවොභද?
ගරු කථානාඹකතුභනි, ශවෝභාගභ, අකුැසන, තශගේර,
අයණාඹක, ශකෝට්ශට්, භවයගභ ව නුයඑළිඹ හදී ප්රශශලර
නත්රී දණරට ්පඵ් ධ වුණු ශශලඳාරනඥයි්  15 ශදශනකුට
ැඩි ප්රභාණඹක න්ප ශ්ප න සිට ාර්තාගත ශරා තිශඵනා3 භභ
ශ්ප න්ප -[ඵාධා කිරී්ප] ඳාර්ලිශ්ප් තුශේ Research Division
එකට ගිශඹොත් ශ්ප න්ප ටික ග් න පුව ් 3

ගරු0ිනවපව0කරල් 1ලියද්ද0මශත

(நண்புநகு தஸ்ஸ கபல்லினத்த)

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

එඹ නීතිඹ වා ාභඹ පිළිඵ අභාතයාශලශඹ්  අව් න3 න්ප
ලශඹ් , තනතුරු ලශඹ්  අඳට ශතොයතුරු රැශඵ් ශ්  නැවැ3

ගරු0ප්රෝසි0ප්වේන න යක0මශත්මිය

ගරු0ප්රෝසි0ප්වේන න යක0මශත්මිය

(நண்புநகு (தருநத) சபஸி சசனக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

භශ ශදැනි අතුරු ප්රලනනඹ ශභඹයි, ගරු කථානාඹකතුභනි3
නත්රී දණ න්දුීම්ප ව ඒාට යදකරු්  ඵට ඳත් න අඹට
එේර න ශ ෝදනා්  දිවා ඵැලුාභ ශඳශනනා, හදිිපඳත් න
ාර්තාර ඳයනඳය සිශයෝධතා සිලාර ප්රභාණඹක් තිශඵන ඵ3
ශභොකද, ඒ ශඵොශවෝ ශදශනක් නිදවශේ න්ටින අනථා අපි
දකිනා3 ගරු ුභතිතුභනි, ඔඵතුභාභ ඊශේ කිේා, ශ්ප නශකොට
එැනි න්ශධි සින්වඹදවන ගණනක් ාර්තාගත ශරා තිශඵනා
කිඹරා3 නමුත් ශ්ප නශකොට යදකරු්  ශවෝ චූදිතඹ්  වැටිඹට
ාර්තාගත ශන ශයා ව නඩු අවරා යදකරු්  ඵට
ඳත් න ශයා අතය සිලාර ඳයනඳයඹක් තිශඵනා3 ශ්පකට
ශවේතු, ඒ අඹ ශශලඳාරන ැසකයණ ඹටශත් නිදවන ීමභ ද?
එශවභ නැත්න්ප ශ්ප නඩු අවශදී ඒාට අලය කයන ාක්ික
ශනොභැතිකභ ද? මීක්ණඹ කයශදී ශභොකක්ද ශ්ප කායණඹට
ශවේතු ශර ශඳශන් ශ් ? ාර්තාගතන න්දුීම්ප ශයායි,
යදකරු්  ඵට ඳත් න ප්රභාණඹයි අතය සිලාර ඳයනඳයඹක්
තිශඵනා3

(நண்புநகு (தருநத) சபஸி சசனக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

නමුත් පුත් ඳත්ර ාශ භ අශේ Research Division එශක්
න්ප ටික තිශඵනා3 භට න්ප ග්ප එක්ක ශ්ප සිනතය ශද් න
පුව ් 3 ශ්ප ප්රලනනඹ අව් න ශවේතුක් තිශඵනා, ගරු
කථානාඹකතුභනි3

කථ න යකතුම

(சனகர் அயர்கள்)

කථ න යකතුම

(சனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු භ් ත්රීතුිලඹනි, ඕනෑභ ශකශනකුට සිරුශධ තය ශවෝ
අතය ඳැිලණිලි හදිිපඳත් කය් න පුව ් 3 ඳැිලණිේරක් කශාභ
ඒක සිබාග කයරා උාසිඹට දභරා, උාසිශඹ්  තී් දුක්
රැශඵ් න එඳාඹැ සිනතය ශද් න3

(Mr. Speaker)

ඒ උාසිශේ අාන තී් දු ශ්  ද? ැකඹට බාජ්නඹ න -

ගරු0ප්රෝසි0ප්වේන න යක0මශත්මිය

(நண்புநகு (தருநத) சபஸி சசனக்க)

ගරු0ප්රෝසි0ප්වේන න යක0මශත්මිය

(நண்புநகு (தருநத) சபஸி சசனக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ුභතිතුභනි, භභ ශ්ප ප්රලනනඹ අව් ශ්  සිශලේශඹ්  අපි
කා් තා අභිිශධිඹ ශනුශ්  කටයුතු කයන පිිපන වැටිඹටයි3

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු කථානාඹකතුභනි, සිශලේශඹ් භ ශභයි් ට එශයහි
සිසිධ න්දුීම්ප ශනා3 ශභයි ුසිේරා ශඵොරු ඳැිලණිලි කය් ශ් 
නැවැ ශ් 3 ශභයි්  ්පඵ් ධශඹ්  හදිිපඳත් ශරා තිශඵන ලිශගික
අඳ ාය -
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කථ න යකතුම

ගරු0ිනවපව0කරල් 1ලියද්ද0මශත

(Mr. Speaker)

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

(சனகர் அயர்கள்)

(நண்புநகு தஸ்ஸ கபல்லினத்த)

ගරු භ් ත්රීතුිලඹ, ඔඵතුිලඹ ප්රලනනඹ අවනාට ඩා අදවන
ප්රකාල කයනා3 ඒක ප්රලනනඹක් සිධිඹට අවනා න්ප උත්තය
ශද් න පුව ්  ශයි3

කා් තා් ශ ප්රලනනශඹ්  ඳට්  ග් නා3 ඊට ඳනශේ
ශභයි් ශ ප්රලනන අවනා3

කථ න යකතුම

ගරු0අල් 1ශ ජ්0ඒ.එච්.එේ.0අවපලර්0මශත

(நண்புநகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்)

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

(சனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

කරුණාකය ප්රලනනඹ ශකටිශඹ්  අවරා,
ග් න3

Sir, I rise to a point of Order.
කථ න යකතුම

අලය උත්තයඹ

ගරු0ප්රෝසි0ප්වේන න යක0මශත්මිය

(சனகர் அயர்கள்)

(நண்புநகு (தருநத) சபஸி சசனக்க)

(Mr. Speaker)

ගරු භ් ත්රීතුභනි, ශභොකක්ද ඔඵතුභාශ

රීති ප්රලනනඹ?

ගරු0අල් 1ශ ජ්0ඒ.එච්.එේ.0අවපලර්0මශත

(நண்புநகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்)

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

ගරු කථානාඹකතුභනි, උාසිශේ තිශඵන ශශේ ගැනයි
එතුිලඹ ප්රලනන කය් ශ් 3 ගරු ශයෝන් ශේනානාඹක භ් ත්රීතුිලඹ
නත්රී දණ ්පඵ් ධශඹ්  අරක්ණ සිධිඹට ශ්ප ගරු බාශේදී
ප්රලනන කය් ශ්  ුයි කිඹන එක උබශතෝශකෝටික ප්රලනනඹක්3 ඒ
ප්රලනන උාසිලි් , ශඳොලීන්ලි්  ශේයා ග් න ඕනෑ3

කථ න යකතුම

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු කථානාඹකතුභනි, භභ ශකටිශඹ්  ුතරශේ3 භා ුතරශේ
ුයි ශශලඳාරනඥඹ්  අදාශ නැත්ශත් කිඹන එකයි3 ශදැ් න
සිධිඹට භභ අව් ශ් -

ගරු0ිනවපව0කරල් 1ලියද්ද0මශත

(நண்புநகு தஸ்ஸ கபல்லினத்த)

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

ගරු භ් ත්රීතුිලඹ, ඒක නීතිඹ වා ාභඹ
අභාතයාශලශඹ්  අව් න3 අඳට න්ප හිත ඒ
රැශඵ් ශ්  නැවැ3 අඳට රැශඵ් ශ්  ශයා ලශඹ් 3

පිළිඵ
සිනතය

ගරු0ප්රෝසි0ප්වේන න යක0මශත්මිය

(சனகர் அயர்கள்)

(நண்புநகு (தருநத) சபஸி சசனக்க)

(Mr. Speaker)

එතුිලඹ කය් ශ්  කරුණු ඳැවැදිලි කය ගැනීභක්3 ගරු
භ් ත්රීතුිලඹනි, අාන ප්රලනනඹ ශකටිශඹ්  අව් න3

ගරු0ප්රෝසි0ප්වේන න යක0මශත්මිය

(நண்புநகு (தருநத) சபஸி சசனக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු ුභතිතුභා භශ
නැවැ3
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ශදන අතුරු ප්රලනනඹට උත්තය දු් ශ් 

ගරු0ිනවපව0කරල් 1ලියද්ද0මශත

(நண்புநகு தஸ்ஸ கபல்லினத்த)

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

ගරු කථානාඹකතුභනි, එතුිලඹ දීර්ඝ කථාක් කයනශකොට
ශකොශවොභද භභ උත්තයඹක් ඳඹ් ශ් ?

ගරු0ප්රෝසි0ප්වේන න යක0මශත්මිය

(நண்புநகு (தருநத) சபஸி சசனக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ුභතිතුභා ඒ ප්රලනනශඹ්  ඳැනරා ඹනා3

ගරු0ිනවපව0කරල් 1ලියද්ද0මශත

(நண்புநகு தஸ்ஸ கபல்லினத்த)

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

නැවැ, නැවැ, භභ ඳැනරා ඹ් ශ්  නැවැ, ප්රලනනලි් 3 ප්රලනන
අවන ක්රභඹක් තිශඵනා3

කථ න යකතුම

(சனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

භභ මීට ඳනශේ කථා ඳත්් න හඩ ශද් ශ්  නැවැ3
ඳශමුැනි අතුරු ප්රලනනශේදී භ කථා ඳත්් න ඳට්  ගත්ශතොත්,
හතිිප අතුරු ප්රලනන ශදක අව් න ශද් ශ්  නැවැ3 භභ ඊශඟ
ප්රලනනඹට ඹනා3

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු කථානාඹකතුභනි, භභ තු් න අතුරු ප්රලනනඹ ගරු අජිත්
පී3 ශඳශර්යා භැතිතුභාට අව් න අනථා ශදනා3

කථ න යකතුම

(சனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

තු් න අතුරු ප්රලනනඹ අවනා, ගරු අජිත් පී3 ශඳශර්යා
භ් ත්රීතුභා3

ගරු අජිත්0පී.0ප්ඳප්ර්ර 0මශත

(நண்புநகு அஜத் பீ. தசபப)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු කථානාඹකතුභනි, නත්රී දණ ව ශභා අඳ ාය පිළිඵ
නඩුක්, ඳැිලණිේර කශ ශභොශවොශත් හරා භවාධිකයණඹ දක්ා
ගිහි්  සිබාග කයරා අාන න ක්රිඹාදාභඹට අවුරුදු 7ත්-10ත්
අතය කාරඹක් ගත ශනා3 එඹ හතාභ අධික කාරඹක්3 ඒක
ඳැිලණිලි කයන අඹටත්, ාක්ිකකරු් ටත්, සිත්තිකරු් ටත්
අගතිදාඹකයි3 ඒ නිා නත්රී දණ ව ශභා අඳ ාය පිළිඵ නඩු
සිබාග හක්භනි්  සිභසීභ වා ශනභභ අධිකයණඹක් ුති
කිරීභට ගරු ුභතිතුභාශ
අභාතයාශලඹ අදාශ ඵරධාිප
අභාතයාශලඹට නිර්ශශල කයනා ද?

ගරු0ිනවපව0කරල් 1ලියද්ද0මශත

(நண்புநகு தஸ்ஸ கபல்லினத்த)

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

ගරු කථානාඹකතුභනි, අපි දරු්  ශනුශ්  න්ප දැනට
එැනි ැඩ කටයුත්තක් කයශගන ඹනා3 ශභා අඳ ාය
්පඵ් ධශඹ් , අාධායණ ්පඵ් ධශඹ්  වූ නඩු වඵ හක්භ් 
කය් න කටයුතු කයශගන ඹනා3 ගරු භ් ත්රීතුභා කිඹන
කායණඹ ්පඵ් ධත් නීතිඳති ශදඳාර්තශ්ප් තුත්, අධිකයණ
අභාතයාශලඹත් එක්ක ාකච්ඡා කයරා කටයුතු කය් න පුව ් 3
ඒක ශවො ශඹෝජ්නාක්3
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කථ න යකතුම

ගරු0වජිත්0ප්රේමද ව0මශත

(Mr. Speaker)

(The Hon. Sajith Premadasa)

(சனகர் அயர்கள்)

ඒක ාධායණයි3 ශභොකද, භවය සිට නත්රී දණඹට රක් වූ
අඹ සිාව වුණාටත් ඳසු තභයි නඩු අව් ශ් 3

ගරු අජිත්0පී.0ප්ඳප්ර්ර 0මශත

(நண்புநகு அஜத் பீ. தசபப)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු කථානාඹකතුභනි, භවය අනථා තිශඵනා, දරු් 
රැබුණාටත් ඳනශේ3

කථ න යකතුම

(சனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔේ, දරු්  රැබුණාටත් ඳනශේ3 ගරු ුභතිතුභා, ඔඵතුභා ඒ
ශඹෝජ්නා අධිකයණ ුභතිතුභාට හදිිපඳත් කය් න3

(நண்புநகு சஜத் சபநதஸ)

ුභතිතුභා කරඵර ශ් න එඳා3

ගරු0ිනවපව0කරල් 1ලියද්ද0මශත

(நண்புநகு தஸ்ஸ கபல்லினத்த)

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

තමු් නා් ශේ කරඵර න ශකොට භටත් එවා3

ගරු0ප්රෝසි0ප්වේන න යක0මශත්මිය

(நண்புநகு (தருநத) சபஸி சசனக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ශ්ප යශට් කා් තා් ශ ප්රලනන ජ්ාතය් තය ප්රලනන ශ් ශ් 
ශකොශවොභද? [ඵාධා කිරී්ප] ුත්ත ුති ැටිශඹ්  කිඹ් න
ඔඵතුභා3

ගරු0ිනවපව0කරල් 1ලියද්ද0මශත

ගරු0ිනවපව0කරල් 1ලියද්ද0මශත

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

(நண்புநகு தஸ்ஸ கபல்லினத்த)

ගරු භ් ත්රීතුිලඹ, ඔඵතුිලඹට ශ්පා ඒ කාරශේ කය් න
තිබුණා ශ් 3 [ඵාධා කිරී්ප]

ගරු0ප්රෝසි0ප්වේන න යක0මශත්මිය

(நண்புநகு (தருநத) சபஸி சசனக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

එැනි න්දුීම්ප දැ්  ැඩි ැඩිශඹ්  න්දු ශනා3

(நண்புநகு தஸ்ஸ கபல்லினத்த)

ුත්ත ුති ැටිශඹ්  කිඹනා3 [ඵාධා කිරී්ප]

කථ න යකතුම

(சனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

කා් තා් ශ හයක්ාට එක භ් ත්රීතුිලඹක් විප හ් න එක
ශඵොශවොභ ශවොයි3

කථ න යකතුම

ගරු0අනුර0දිව න යක0මශත

(Mr. Speaker)

(The Hon. Anura Dissanayake)

(சனகர் அயர்கள்)

ප්රලනන අශක 12, ගරු බුශධික ඳතියණ භවතා3

ගරු0බුද්ධික0ඳිනරණ0මශත

(நண்புநகு புத்தக தபண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානාඹකතුභනි, භභ ඒ ප්රලනනඹ අවනා3 [ඵාධා කිරී්ප]

කථ න යකතුම

(சனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

නිලනලේද ් න3 [ඵාධා කිරී්ප] දැ්  ශ්ප කථා කයන ඒා
ාර්තා ශනා3 [ඵාධා කිරී්ප]

ගරු0ප්රෝසි0ප්වේන න යක0මශත්මිය

(நண்புநகு அநுப தஸனக்க)

කා් තා්  ගැන අවන ශකොට ශභතුභා ශභශවභ න්ප, ශගදය
ශකොශවොභ ුත් ද? [ඵාධා කිරී්ප]

ගරු0ිනවපව0කරල් 1ලියද්ද0මශත

(நண்புநகு தஸ்ஸ கபல்லினத்த)

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

භශ ශගදය ගැන භභ ශඵොශවොභ ශවොඳි්  කටයුතු කයනා3
ඔඵතුභා ඒ ගැන කරඵර ශ් න එඳා3

කථ න යකතුම

(சனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

දැ්  ඊශඟ ප්රලනනඹට ඹමු3

(நண்புநகு (தருநத) சபஸி சசனக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ුභතිතුභා ඔච් ය තයවා ග් න එඳා3

ගරු0ිනවපව0කරල් 1ලියද්ද0මශත

(நண்புநகு தஸ்ஸ கபல்லினத்த)

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

තයවා ග් ශ්  නැවැ3 [ඵාධා කිරී්ප]

කථ න යකතුම

(சனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

ම තර0ර ප්ද්ය ය0ප්ල් 1කේ0ප්කොඨාස වය0 0කුරුරු0ප්ගොඩ0
කිරීම
நத்தக பசதச தசனர் வு : யனற்கணகள்
நட்பு
MATARA DIVISIONAL SECRETARY'S DIVISION: FILLING OF
PADDY LANDS

3523/'13

12.0ගරු0බුද්ධික0ඳිනරණ0මශත

දැ්  නිලනලේද ් න3 [ඵාධා කිරී්ප]

(நண்புநகு புத்தக தபண)

ගරු0ිනවපව0කරල් 1ලියද්ද0මශත

හර්ථික ශර්ධන අභාතයතුභාශග්  ුස ප්රලනඹ - (1):

(நண்புநகு தஸ்ஸ கபல்லினத்த)

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

ශ්පක ජ්ාතය් තයඹට කයන ප්ර ායඹක්3 [ඵාධා කිරී්ප]

(The Hon. Buddhika Pathirana)

(අ)

(i)

භාතය ප්රාශශීඝඹ ශේක්ප ඵර ප්රශශලඹ තුශ කුඹුරු
හඩ්ප ශගොඩකයනු රඵන ඵට ජ්නතා ශ ෝදනා
කයන ඵ ද් ශ් ද;
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(ii)

asked the Minister of Economic Development:

ඹ් න එතුභා ශභභ බාට ද් ් ශනහිද?
(i) 2005 ර්ශේ න්ට ශ්ප දක්ා භාතය ප්රාශශීඝඹ
ශේක්ප ඵර ප්රශශලඹ තුශ කුඹුරු හඩ්ප
ශගොඩකිරීභට නීතයනුකර අයඹ රඵාශගන
තිශේද;
(ii) එශේ න්ප, ශගොඩකිරීභ වා අය රඵා දී ුති
කුඹුරු හඩ්ප ප්රභාණඹ ශකොඳභණද;
(iii) එභ කුඹුරු හඩ්ප ශගොඩකිරීභට අනථා රඵා දීභට
ශවේතු කශර්ද;

Will he inform this House (i) whether he is aware that the residents of the
Matara Divisional Secretary's Division
make allegations that paddy lands in the
area are being filled;
(ii) the total extent of paddy lands that has been
filled in the aforesaid Divisional Secretary's
Division since 2005 to date;
(iii) whether any complaints have been received
regarding the aforesaid unauthorized filling
of paddy lands;
(iv) if so, of the number of complaints that have
been received;
(v) whether legal action has been taken after
carrying out investigations into the
aforesaid complaints; and

ඹ් න එතුභා ව්  කය් ශනහිද?

the measures that have been taken accordingly?

(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(හ)

2005 ර්ශේ න්ට ශ්ප දක්ා එභ ප්රාශශීඝඹ
ශේක්ප ඵර ප්රශශලඹ තුශ අනයශඹ් 
ශගොඩකය ුති කුඹුරු හඩ්ප ප්රභාණඹ ශකොඳභණද;
එභ අනය ශගොඩකිරී්පරට අදාශ ඳැිලණිලි
රැබී තිශේද;
එශේ න්ප, රැබී ුති ඳැිලණිලි ශයා
ශකොඳභණද;
එභ ඳැිලණිලි ්පඵ් ධශඹ්  ඳරීක්ණ ඳත්ා
නීතයනුකුර කටයුතු කය තිශේද;
ඒ අනු ශගන ුති ක්රිඹා භාර්ග කශර්ද;

(ු) ශනොඑශේ න්ප, ඒ භ් ද?

(a)

(b)

Will he state (i) whether legal authority has been obtained
for filling paddy lands in the Matara
Divisional Secretary's Division since 2005
to date;
(ii) if so, the total area of paddy lands for which
permission has been granted for filling; and
(iii) the reasons for granting permission to fill
those paddy lands?

(c)

If not why?

தருதப அயருத்த அகநச்சகபக் சகட்ட ய:
(அ) (i)

நத்தக பசதச தசனர் ஆளுககப்
பசதசத்தனுள் யனற்கணகள் நட்கப்டுயதக
நக்கள்
குற்ம்
சட்டுயகத
அயப
ன்கதமம்;

(ii)

2005ஆம் ஆண்டு ததடக்கம் இற்க யகப
சநற்டி
பசதச
தசனர்
ஆளுககப்
பசதசத்தனுள் அனுநதனன் நட்கப்ட்டுள்
யனற்கணகன்
பப்வு
வ்யதயன்கதமம்;

(iii)

சநற்டி
அனுநதனற்
கண
நட்புகள்
ததடர்ல்
முகப்டுகள்
ககடக்கப்
தற்ரள்ய ன்கதமம்;

(iv)

ஆதநல்,
ககடக்கப்தற்ரள்
முகப்
டுகன் ண்ணக்கக வ்யதயன்கதமம்;

(v)

சநற்டி
முகப்டுகள்
ததடர்ல்
யசபகணகள் டத்தப்ட்டு சட்ட தன
டயடிக்கககள் சநற்தகள்ப்ட்டுள்ய
ன்கதமம்;

(vi)

இதற்ககநன சநற்தகள்ப்ட்டுள் டயடிக்
கககள் னகய ன்கதமம்

அயர் இச்சகனல் அயப்ப?
(ஆ) (i)

2005ஆம் ஆண்டு ததடக்கம் இற்க யகப
நத்தக பசதச தசனர் ஆளுககப்
பசதசத்தனுள் யனற்கணகக நட்தற்கு
சட்ட தனக அனுநத தப்ட்டுள்த
ன்கதமம்;

(ii)

ஆதநன்,
நட்தற்கு
அனுநத
யமங்கப்ட்டுள் யனற்கணகன் பப்வு
வ்யதயன்கதமம்;

(iii)

சநற்டி யனற்கணகக நட்தற்கு சந்தர்ப்ம்
யமங்கனகநக்க
கபணங்கள்
னகய
ன்கதமம்

அயர் குப்டுயப?
(இ)
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இன்சல், ன்?

ගරු0 එවප.එේ.0 ච්දද්රප්වේන0 මශත 0 (විප්ේ0 ලය ඳෘින0 අම තය
වශ ආර්ථික0වංලර්ධන0නිප්යෝජ්ය0අම තයතුම

(நண்புநகு ஸ்.ம். சந்தபசச - யசசட கருத்தட்டங்கள்
அகநச்சரும் தருதப அயருத்த பத அகநச்சரும்)

(The Hon. S.M. Chandrasena - Minister of Special Projects
and Deputy Minister of Economic Development)

ගරු කථානාඹකතුභනි, හර්ථික ශර්ධන අභාතයතුභා
ශනුශ්  භා එභ ප්රලනනඹට පිළිතුරු ශදනා3 [ඵාධා කිරී්ප]
(අ)

(i)

භාතය ප්රාශශීඝඹ ශේක්ප ඵර ප්රශශලඹ තුශ කුඹුරු
හඩ්ප ශගොඩ කිරී්ප පිළිඵ ඳැිලණිලි රැබී ුත3

(ii)

අක්කය 03යි ඳර් න 20කි3

(iii)

ඔේ3

(iv)

ඳැිලණිලි 1063

(v)

ඔේ3

(vi)

රැබී ුති ඳැිලණිලි ්පඵ් ධශඹ්  ඳරීක්ණ
ඳත්ා ඳැිලණිලි 03ක් ඳන හත් කය ඹථාත්
කය ුති අතය ඳැිලණිලි 36ක් වා නඩු ඳයා
ුත3 කුඹුරු හඩභක් ඵට තවවුරු කය ගැනීභට
ප්රභාණත් ාක්ික ශනොභැති ඳැිලණිලි වා
දැ් ීම්ප ුරීමභ ව ශඳොලීන්ඹට ඳැිලණිලි
හදිිපඳත් කිරීභ න්දු කය ුත3 තද ාර්තා ීම ුති
අනය ශගොඩකිරී්ප නිේරා ශඹෝජ්නා
ක්රභශඹ්  අාර්ථක වූ ය 30කට ැඩි කාරඹක්
පුය්  ඳැැති ඒා න අතය දැනට සිසිධ ලාක ද
ැීම ුත3

ඳාර්ලිශ්ප් තු
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[ගරු එන3එ්ප3 ් ්රශේන භවතා]

(හ)

(i)

නැත3

(ii)

අදාශ ශනොශේ3

(iii)

අදාශ ශනොශේ3

(ු) අදාශ ශනොශේ3

ගරු0බුද්ධික0ඳිනරණ0මශත

(நண்புநகு புத்தக தபண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානාඹකතුභනි, ඊශේ දින තිවශගොඩ ශකොට්ඨාඹට
අදාශ අවපු ප්රලනනඹ පිළිඵ සිනතය භාධය වයවා ජ්නතා අතයට
ගිඹාට ඳනශේ දුයකථන ුභතුභක් හා, ශගොසිජ්න ශේා
නිරධාිප් ශග් 3 ඒ අඹට තිශඵන ඵයඳතශ ප්රලනනඹක් කිේා3
එන්ප, කිඳනිරු්  එක්ක ශ්ප කටයුත්තට භැදිවත් ශ් න
තිශඵන ාවන ඳවසුක්ප භදිකභ ව ාවනරට අලය හ් ධන
පිළිඵ ප්රලනනඹ ඔවු්  භතු කශා3 ගරු ුභතිතුභනි, අධයාඳන
අභාතයාශලඹට ැන්කිළි වදරා ශදනා ාශ ශ්ප ්පඳත් රඵා දීභ
ගැන හර්ථික ශර්ධන අභාතයාශලඹට ශභොන ාශ භැදිවත්
ීමභක්ද කය් න පුව ්  ් ශ් ?

ගරු0එවප.එේ.0ච්දද්රප්වේන0මශත

(நண்புநகு ஸ்.ம். சந்தபசச)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

ගරු භ් ත්රීතුභනි, තමු් නා් ශේට ැයදි ශතොයතුයක් රඵා දීරා
තිශඵ් ශ් 3 හ් ධන ව න්ඹලුභ ඳවසුක්ප රඵා දීරා තිශඵනා3
අනික, කිිකකර්භ ඳර්ශේණ නිනඳාදන වකාය කිඹ් ශ්  ග්රාභ
නිරධාිප ශ්ප කුඩා ශකොට්ඨාඹක හ් න ශකශනක්3 එතුභාට
ාවන ඳවසුක්ප ව හ් ධන ඳවසුක්ප අලය ් ශ්  නැවැ3
ශගොසිජ්න ශේා නිරධාිප් ටත් ඒ න්ඹලුභ ඳවසුක්ප ඳඹා
තිශඵනා3 ැයදි ශතොයතුයක් තමු් නා් ශේට හදිිපඳත් කය
තිශඵ් ශ් 3

ගරු0බුද්ධික0ඳිනරණ0මශත

(நண்புநகு புத்தக தபண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානාඹකතුභනි, එතුභා කිඹනා ැයදි ශතොයතුයක්
කිඹරා3 නමුත් ශ්පක තභයි භූිලශේ ඹථාර්ථඹ3
භශ ශදන අතුරු ප්රලනනඹ ශභඹයි3 ගරු ුභතිතුභනි, දැ් 
ඔඵතුභාභ ව්  කශා, ඳැිලණිලි 106කට ැඩි ප්රභාණඹක්
රැශඵශදී තැ්  තුනක සිතයයි ඳන හත් කය තිශඵ් ශ්  කිඹරා3
ඳැිලණිලි 106ක් රැශඵනා3 කුඹුරු ශගොඩ කයපු තැ්  තුනක ඳන
හත් ශනා3 ඳැිලණිලි 36ක්0 ්පඵ් ධශඹ්  නඩු දාරා
තිශඵනා3 එතශකොට වඳුනා ගැනීශ්ප notices ුරීමභට ත
සිලාර ප්රභාණඹක් තිශඵනා; 60කට ැඩි ප්රභාණඹක් තිශඵනා3
වැඵැයි, ඒ ්පඵ් ධශඹ්  තීයණඹක් ග් න දීර්ඝ කාරඹක්
ග් නා3 හති්  ශ්ප දීර්ඝ ග් නා කාරඹ අඩු කය් න ශභොකක්ද
අභාතයාශලඹට ග් න පුව ්  ක්රිඹා භාර්ගඹ?

ගරු0එවප.එේ.0ච්දද්රප්වේන0මශත

(நண்புநகு ஸ்.ம். சந்தபசச)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

දීර්ඝ කාරඹක් ග් ශ්  නැවැ3 උාසිඹට හදිිපඳත් කශාභ
ඳනත අනු උාසි තී් දු ශඵොශවොභ හක්භනි්  ශදනා3 තී් දු
දු් නාට ඳනශේ ඳන ටික හත් කය දභනා3

ගරු0බුද්ධික0ඳිනරණ0මශත

(நண்புநகு புத்தக தபண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

භශ තු් න අතුරු ප්රලනනඹ ශභඹයි3 දැ්  ශ්ප කුඹුරු හඩභක්
ශගොඩ වුණාඹ කිඹන ඳශමුැනි ාර්තා රැබුණු ශභොශවොශත් න්ට

1260

අධිකයණ ක්රිඹාදාභඹ ඹන කාරඹ ව අානශේදී ග් නා වූ
ක්රිඹා භාර්ගඹ දක්ා වූ කාරඹ අඩු කය් න ශගොසිජ්න ශේා
ශදඳාර්තශ්ප් තු,
අධිකයණ
අභාතයාශලඹ,
කිිකකර්භ
අභාතයාශලඹ ුතුව  ශභඹට අදාශ න්ඹලු අභාතයාශල වා හර්ථික
ශර්ධන අභාතයාශලඹ ඒකාඵශධ ශරා ඹ්පකින් ශකටි කාලීන
කාර යාමුක් වදා ගැනීභ ්පඵ් ධශඹ්  නිර්භාණීඝලී ැඩ
පිළිශශකට ඹාභට වැකිඹා තිශඵනා ද?

ගරු0එවප.එේ.0ච්දද්රප්වේන0මශත

(நண்புநகு ஸ்.ம். சந்தபசச)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

දැනට හර්ථික ශර්ධන අභාතයාශලඹ ඹටශත් තභයි
ශගොසිජ්න ශේා ශදඳාර්තශ්ප් තු තිශඵ් ශ් 3 ශගොසිජ්න ශේා
ශදඳාර්තශ්ප් තුශ්  ශගොසිජ්න ශර්ධන නිරධාිප් , කිිකකර්භ
ඳර්ශේණ නිනඳාදන වකායරු්  ව ශගොසි ශසිධාන, ශගොසි
කිලටු ශ්ප න්ඹේරභ දැනුත් කයරා අපි හඩ්ප ශගොඩ කිරීභ
ැශැක්ීමභට කටයුතු කයනා3 සිශලේශඹ් භ අතිගරු
ජ්නාධිඳතිතුභා හඩ්ප ශගොඩ කිරීභට සිරුශධයි3 එතුභා නිතයභ අඳට
කිඹ් ශ් , ශ්ප පිළිඵ ශොඹා ඵර් න කිඹරායි3 වැඵැයි
කනගාටුශ්  වුත් කිඹ් නට ඕනෑ, තමු් නා් ශේරාශ
නාඹකතුභාශ කාරශේ තභයි ඒ පර්ාදර්ලඹ දු් ශ්  කිඹරා3
2001 න්ට 2004 දක්ා කාරඹ තුශ කුඹුරු හඩ්ප ශගොඩ කය ශඳොේ
න්ටු් නට, ශකොන න්ටු් නට, ඒ ාශ භ පුක් න්ටු් නට,
කුරුඳු න්ටු් නට තභයි තමු් නා් ශේරාශ නාඹකතුභා කිේශේ3
ඒක තභයි තමු් නා් ශේරාශ ප්රතිඳත්තිඹ වුශණ්3 අශේ එශවභ
ප්රතිඳත්තිඹක් නැවැ3 ඒ ඵ භා ඳැවැදිලිභ කිඹ් නට ඕනෑ3 අශේ
තිශඵ් ශ්  කුඹුරු හඩ්ප ශගොඩ කයන ප්රතිඳත්තිඹක් ශනොශයි,
පුව ්  තය්ප කුඹුරු ගා කයන ප්රතිඳත්තිඹක්3

කථ න යකතුම

(சனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

ප්රලනන අශක 13 - 3712/'13 - (1), ගරු අනුය දිානාඹක භවතා3

ගරු0අනුර0දිව න යක0මශත

(நண்புநகு அநுப தஸனக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානාඹකතුභනි, භා එභ ප්රලනනඹ අවනා3

ගරු0දිප්්දප0ගුණලර්ධන0මශත

(நண்புநகு தசஷ் குணயர்த)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානාඹකතුභනි, මුදේ වා ක්රභ ්පඳාදන අභාතයතුභා
ශනුශ්  භා එභ ප්රලනනඹට පිළිතුරු දීභ වා ති ශදකක් කේ
හේරනා3

රපනය0මතු0දිනකදී0දදිරිඳත්0කිරීම 0නිප්යෝග0කරන0දී.

யகய நற்தரு தத்தற் சநர்ப்க்கக் கட்டகனடப்ட்டது.

Question ordered to stand down.

කථ න යකතුම

(சனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

0ශදන ටඹ3 ප්රලනන අශක 5, ගරු අනුය දිානාඹක භවතා3
[ඵාධා කිරීභක්] ශභොකක්ද, බුශධික ඳතියණ භ් ත්රීතුභනි? ප්රලනන
අශක වතයද? ගරු හණ්ඩු ඳක්ශේ ප්රධාන ශසිධාඹකතුභා එඹට
පිළිතුයක් දු් නා3 දැ්  තැඳැේ ශේා ුභතිතුභා ශ්ප ගරු බාට
ුසිත් න්ටිනා3

ගරු0දිප්්දප0ගුණලර්ධන0මශත

(நண்புநகு தசஷ் குணயர்த)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු තැඳැේ ශේා අභාතයතුභා ගරු බාට ුසිත් න්ටින
නිා පිළිතුරු රඵා ශදයි ගරු කථානාඹකතුභනි3
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කථ න යකතුම

asked the Minister of Postal Services:

(சனகர் அயர்கள்)

(a)

(Mr. Speaker)

තැඳැේ ශේා ුභතිතුභනි, බුශධික ඳතියණ භ් ත්රීතුභාශ
වතයැනි ප්රලනනඹට පිළිතුරු ශද් න සදාන්පද?

ගරු ජීල්ද0 කුම රණතුංග0 මශත 0 (තැඳැල් 10 ප්වේල 0
අම තයතුම
(நண்புநகு
அகநச்சர்)

ஜயன்

1262

குநபணதுங்க

-

தல்

சசகயகள்

(The Hon. Jeewan Kumaranatunga - Minister of Postal
Services)

පිළිතුරු ශද් න සදාන්ප, ගරු කථානාඹකතුභනි3

(b)

කථ න යකතුම

(சனகர் அயர்கள்)

Will he state (i)

the date on which the telegram service
provided by the Postal Department and the
Sri Lanka Telecom was terminated;

(ii)

the alternative means of communication
introduced in place of the said service;

(iii)

the benefits that the public will receive
through the new service; and

(iv)

the date on which the new alternative
means of communication was introduced?

If not, why?

ගරු0ජීල්ද0කුම රණතුංග0මශත

(Mr. Speaker)

(நண்புநகு ஜயன் குநபணதுங்க)

ශවොයි, එශවන්ප පිළිතුය රඵා ශද් න3

(The Hon. Jeewan Kumaranatunga)

විකල් 1ඳ0ඳණිවුඩ0හුලම රු0ක්රමප්ේදය0 0වශන

நற்ர தசய்தப் நற் முககந: சலுகககள்
ALTERNATIVE MEANS OF COMMUNICATION: BENEFITS

3522/'13

4.00ගරු0බුද්ධික0ඳිනරණ0මශත

(நண்புநகு புத்தக தபண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානාඹකතුභනි, එභ ප්රලනනඹට පිළිතුරු ශභශේයි3
(අ)
(i) 2013.10.01 දින3
(ii) සිදුලි ඳණිවුඩ ශේා්  නතය කිරීශභ්  ඳසු
තැඳැේ ශදඳාර්තශ්ප් තු ඒ ශනුට සිකේඳ
ඳණිවුඩ තරභාරු ක්රභඹක් හය්පබ කය නැත3 එශේ
වුද තැඳැේ ශදඳාර්තශ්ප් තු සින්්  "ශටලිශ්පේ
" නිල්  සිදුලි ඳණිවුඩ ශේඹට භාන ශේාක්
ශ්ප දක්ාභ ඳත්ාශගන ඹනු රඵයි3
(iii)

තැඳැේ ශේා අභාතයතුභාශග්  ුස ප්රලනනඹ - (1) :
(අ)

(i)

තැඳැේ ශදඳාර්තශ්ප් තු ව ශටලිශකෝප
හඹතනඹ භගි්  ක්රිඹාත්භක කයනු රැබ සිදුලි
ඳණිවුඩ ශේා නතා දභන රද දිනඹ කශර්ද;

(ii)

සිදුලි ඳණිවුඩ ශේා නතා දැමීශභ්  ඳසු, ඒ
ශනුට හය්පබ කශ සිකේඳ ඳණිවුඩ තරභාරු
ක්රභශේදඹ කශර්ද;

(iii)

එභගි්  ජ්නතාට රැශඵන වන කශර්ද;

(iv)

ශභභ සිකේඳ ඳණිවුඩ තරභාරු භාධයඹ හය්පබ
කශ දිනඹ කශර්ද;

ඹ් න එතුභා ව්  කය් ශනහිද?
(හ) ශනොඑශේ න්ප, ඒ භ් ද?

(a)

අදාශ ඳණිවුඩඹ ඍජුභ ගභනා් ත
කාර්ඹාරඹට රඵා දීභ3
සිදුලි ඳණිවුඩ ශේඹ ඳතිශදී ගභනා් ත
කාර්ඹාරඹට අදාශ ඳණිවුඩඹ ඍජුභ
්පශප්රේණඹ ශනොශකරුණු අතය, එඹ
ශ්රී
රශකා
ශටලිශකෝප
ුභතු්ප
භධයනථානඹට
රඵා
දී
එභ
භධයනථානශඹ් 
නැත
ගභනා් ත
කාර්ඹාරඹට ශඹොමු ශකරුණි3
එශවත්
ශටලිශ්පේ ශේාශේදී ඳණිවුඩඹ එක
එේශේභ දුයකථනඹ භඟි්  ගභනා් ත
කාර්ඹාරඹට ්පශප්රේණඹ ශකශර්3
(b) ශඵදී්ප සිනතය රඵා ගැනීභට වැකිඹා රා
තිබීභ3
(c) රඵ් නාශ ලිපිනඹට මුදේ අඹ ශනොකිරීභ3

(iv)

2001.04.02 දින3

தல் சசகயகள் அகநச்சகபக் சகட்ட ய:

(හ) අදාශ ශනොශේ3

(அ) (i)

ගරු0බුද්ධික0ඳිනරණ0මශත

தல் தகணக்கம் நற்ரம் தபலிதகம்
ரயத்தல்
கடமுகப்டுத்தப்ட்ட
தந்தச் சசகயகன ரத்தன தகத னது;

(ii)

தந்தச் சசகய ரத்தப்ட்டதன் ன்ர்,
இதற்குப் தக ஆபம்க்கப்ட்ட நற்ர
தசய்தப் நற் முக னது;

(iii)

இதன்மூம் நக்களுக்குக் ககடக்கும் சலுகககள்
னகய;

(iv)

சநற்டி நற்ர தசய்தப் நற் ஊடகம்
ஆபம்க்கப்ட்ட தகத னது

ன்கத அயர் குப்டுயப?
(ஆ) இன்சல், ன்?

(நண்புநகு புத்தக தபண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානාඹකතුභනි, හතාභ ැදගත් කායණඹක් ගැනයි
ඳශමුැනි අතුරු ප්රලනනශඹ්  අව් ශ් 3 සිදුලි ඳණිවුඩ ශේඹට
ඩා දැ්  ඔඵතුභ් රා අලුශත්  හය්පබ කය තිශඵන ශටලිශ්පේ
ශේාශේ දී දය් නට න සිඹදභ ැඩි ශරා තිශඵනා3 හති්  ඒ
සිඹදභට අනු ඹ් නාට ඹ්ප වනඹක් රඵා ශද් නට
අභාතයාශලඹට වැකිඹාක් ුත්ශත්භ නැශද?

ගරු0ජීල්ද0කුම රණතුංග0මශත

(நண்புநகு ஜயன் குநபணதுங்க)

(The Hon. Jeewan Kumaranatunga)

දැනට ශටලිශ්පේ ශේා ශනුශ්  අඹ කයන මුදර මීට
ඩා අඩු කය් න අඳට වැකිඹාක් නැවැ3 ශභොකද, ශටලිග්රෑ්ප
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ඳාර්ලිශ්ප් තු

[ගරු ජී්  කුභායණතුශග භවතා]

ශේා ඳත්ා ශගන ගිශේ ශටලිශකෝප එශකනුයි3 අපි කශශේ
ශඵදා වැරීභ ඳභණයි3 අපි දීර්ඝ කාරඹක න්ට ශටලිශ්පේ ශේා
කය ශගන හත් ශටලිග්රෑ්ප ශේා නැැත්ීමශභ්  ඳනශේ තභයි
සිධිභත් සිධිඹට ශ්ප කටයුත්ත කය් ශ් 3 හතාභ අඩු මුදරක් තභයි
අපි ශ්ප වා අඹ කය් ශ් 3

ගරු0බුද්ධික0ඳිනරණ0මශත

(நண்புநகு புத்தக தபண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානාඹකතුභනි, භශ ශදැනි අතුරු ප්රලනනඹ ශභඹයි3
යාජ්ය ශේශේ ශකශනක් නිාඩුක් ග් නා න්ප -ශඳෞශගලික
අශලශේ අඹත් භවයසිට අඩුශ්  වුණත් නිාඩුක් ග් නා න්ප
- ඒ අය පාවිච්චි කළ ේ විදුලි පණිවිඩ ළ ේවයයි. ළෙලිළේල් ළ ේවාව
වයවා නිාඩුක් රඵා ගැනීශ්ප ැඩ පිළිශශ නීතයනුකර
භට්ටභකට තභත් විපවැටි ඳත් ශරා නැවැ3 SMS එකකි් 
නිාඩුක් හේරන එකත් තභ ප්රාශඹෝගික නීතයනුකර
තත්ත්ඹකට ඳත් කය නැවැ3 ඒ නිා සිදුලි ඳණිවුඩ ශේා
අශවෝන් ශනාත් එක්කභ යාජ්ය ශේකඹාට නිාඩුක් රඵා
ගැනීශ්ප දී ුති ශරා තිශඵන දුනකයතාට අභාතයාශලශඹ්  ශදන
ඳැවැදිලි සිඳුභ ශභොකක්ද?

ගරු0ජීල්ද0කුම රණතුංග0මශත

(நண்புநகு ஜயன் குநபணதுங்க)

(The Hon. Jeewan Kumaranatunga)

ශ්ප ශටලිශ්පේ ඳණිසිඩඹට වනතික තත්ත්ඹක් ුති කිරීභ
ගැන දැනට අපි යාජ්ය ඳිපඳාරන වා නශශල කටයුතු
අභාතයාශලඹත් භඟ ාකච්ඡා කය තිශඵනා3 භභ හිතනා
ඔඵතුභා නඟන ප්රලනනඹට ශඵොශවොභ හක්භනට පිළිතුයක් රැශඵයි
කිඹරා3 දැනටභත් ශ්ප ශටලිශ්පේ ඳණිසිඩඹ පිළිග් නා භට්ටභක
තිශඵනා3

කථ න යකතුම

(சனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

යාජ්ය ඳිපඳාරන වා නශශල කටයුතු ුභතිතුභාත් හ් න එක
ශවොයි3

ගරු0බුද්ධික0ඳිනරණ0මශත

(நண்புநகு புத்தக தபண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානාඹකතුභනි, භශ තු් ැනි අතුරු ප්රලනනඹ ශභඹයි3
ඔක්ශකොභ ප්රලනන යටට අදාශ අවන නිා, භ් ත්රීරු 225ට
අදාශ තු් ැනි අතුරු ප්රලනනඹ අව් න භභ කැභැතියි3
ඳාර්ලිශ්ප් තු භ් ත්රීරු් ට ශනොිලරශේ සිදුලි ඳණිසිඩඹක්
ඹැීමශ්ප වැකිඹා තිබුණා3 දැ්  සිදුලි ඳණිසිඩ ශේඹ අශවෝන්
ීමභත් භගභ ශකොට්ඨාශේ, දිනත්රික්කශේ ඹ්පකින් ශකනකුශ
භශ ශගදයකට ඳණිසිඩඹක් ඹැීමභට, එශවභ නැත්න්ප ඹ්පකින්
වදින් කායණඹක් දැනු්ප දීභට වැකිඹා තිබුණු සිදුලි ඳණිසිඩ
ශේඹ රත් තැනභ - ගරු කථානාඹකතුභා ුතුව  ශ්ප 225
ශදනාටභ- ශරොේ ශරා තිශඵනා3 ඒ නිා දැ්  ශ්ප භ් ත්රීරු
225 ශදනාට ශදන සිකේඳඹ ශභොකක්ද?

ගරු0ජීල්ද0කුම රණතුංග0මශත

(நண்புநகு ஜயன் குநபணதுங்க)

(The Hon. Jeewan Kumaranatunga)

භ් ත්රීරු් ට ශනොිලරශේ ශටලිශ්පේ ශේා රඵා ශද් න
ශ්ප න සිට අඳට කැියනට් අනුභැතිඹ රැබී තිශඵනා3 ඒ
හකායඹටභ ඒ වනඹ දිගටභ රඵා ශද් න අපි කටයුතු කයනා3
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කථ න යකතුම

(சனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

වැභ ශශභ හේරන ශකොට, ඳාර්ලිශ්ප් තුට ඳැිලණ වබාගි
ීමශ්ප ප්රලනනඹ ගැනත් සිභා ඵැලිඹ යුතුයි3

ගරු0බුද්ධික0ඳිනරණ0මශත

(நண்புநகு புத்தக தபண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

අපි න්ප එනා3

කථ න යකතුම

(சனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

ප්රලනන අශක 5-3711/'13 - (1), ගරු අනුය දිානාඹක භවතා3

ගරු0අනුර0දිව න යක0මශත

(நண்புநகு அநுப தஸனக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානාඹකතුභනි, භභ ඒ ප්රලනනඹ අවනා3 ශ්ප තිශේභ
ප්රලනනරට කේ හේරන එක ්පප්රදාඹක් වැටිඹට ුසිේරා
තිශඵනා3 දැ්  ශ්ප ප්රලනනඹටත් කේ හේරන නබාඹක් තභයි
ශේ් න තිශඵ් ශ් 3

ගරු0දිප්්දප0ගුණලර්ධන0මශත

(நண்புநகு தசஷ் குணயர்த)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානාඹකතුභනි, අද ශභතුභා ශ්ප ප්රලනනඹ අවන
ඳශමුැනි අනථායි3

ගරු0අනුර0දිව න යක0මශත

(நண்புநகு அநுப தஸனக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ඳශමුශනි අනථාශේ වුණත් භභ අව් ශ්  භවජ්න
ඵැශකුශේ බාඳතියඹාශ නභ කුභක්ද, ඔතර එභ තනතුයට
අභතය දයන තනතුරු ශභොනාද, එභ තනතුරු හදිඹ ගැනයි3

ගරු0දිප්්දප0ගුණලර්ධන0මශත

(நண்புநகு தசஷ் குணயர்த)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු
කථානාඹකතුභනි,
මුදේ
කටයුතු
පිළිඵ
ඳාර්ලිශ්ප් තුට කරුණු හදිිපඳත් කයන මුදේ වා ක්රභ ්පඳාදන
නිශඹෝජ්ය අභාතය ගරු යත් අමුණුගභ භැතිතුභා ශ්රී රශකා
නිශඹෝජ්නඹ කයිල්  මරය හඹතන භඟ ාකච්ඡා ායඹකට
වබාගී ීමභට ශොිකශට්  නුයට ශගොන න්ටිනා3 ඒ නිායි ශ්ප
තිශේ ශ්ප ප්රභාදඹ තිශඵ් ශ් 3 නැත්න්ප එතුභා ුසිත් ඔඵතුභාට
පිළිතුය රඵා ශදනා3 අද ඳශමුශනි ායඹටයි අඳ එභ ප්රලනනඹට
පිළිතුරු දීභ වා කේ ග් ශ් 3

ගරු0අනුර0දිව න යක0මශත

(நண்புநகு அநுப தஸனக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

වැභ දාභත් එශවභයි3

ගරු0දිප්්දප0ගුණලර්ධන0මශත

(நண்புநகு தசஷ் குணயர்த)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

නැවැ3
මුදේ වා ක්රභ ්පඳාදන අභාතයතුභා ශනුට භා එභ
ප්රලනනඹට පිළිතුරු දීභට ති ශදකක කාරඹක් හේරනා3
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ர்ப்ச, ர் ய முககநத்துய அகநச்சகபக் சகட்ட
ய:

කථ න යකතුම

(சனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු අනුය දිානාඹක භ් ත්රීතුභනි, ගරු මුදේ වා ක්රභ
්පඳාදන නිශඹෝජ්ය ුභතිතුභා ඳැිලණි ඳසු ඊශඟ දිනඹකදී
ඔඵතුභාට එභ ප්රලනනඹට පිළිතුරු රඵා ශදයි3

(அ) (i)

தததுரு ஓன கருத்தட்டத்தன் ர்நணப்புகள்
கபணநக இடம்தனர்ந்த குடும்ங்கன்
ண்ணக்கக வ்யதயன்கதமம்;

(ii)

சநற்டி
அகத்துக்
குடும்ங்களுக்கும்
ட்டஈடு யமங்கப்ட்டுள்த ன்கதமம்;

(iii)

இவ்யர
தசலுத்தப்ட்டுள்
ததகக வ்யதயன்கதமம்;

(iv)

இற்கயகப
ட்டஈட்டுத்
ததகக
ககடக்கப்தத
இடம்தனர்ந்தயர்கள்
உள்ப ன்கதமம்;

(v)

இயர்களுக்கு ட்டஈடு தசலுத்தப்டகநக்க
கபணங்கள் னகய ன்கதமம்

රපනය0මතු0දිනකදී0දදිරිඳත්0කිරීම 0නිප්යෝග0කරන0දී.

யகய நற்தரு தத்தற் சநர்ப்க்கக் கட்டகனடப்ட்டது.

Question ordered to stand down.

කථ න යකතුම

(சனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

ප්රලනන අශක 7-4290/'13 - (1), ගරු තින අත්තනාඹක භවතා3

ගරු0රවි0කරුණ න යක0මශත

அயர் இச்சகனல் அயப்ப?

(நண்புநகு பய கருணனக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානාඹකතුභනි, ගරු තින අත්තනාඹක භ් ත්රීතුභා
ශනුශ්  භා එභ ප්රලනනඹ අවනා3

ගරු0දිප්්දප0ගුණලර්ධන0මශත

(நண்புநகு தசஷ் குணயர்த)

(ஆ) இன்சல், ன்?

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

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානාඹකතුභනි, භවා භාර්ග, යාඹ වා නාසික කටයුතු
අභාතයතුභා ශනුශ්  භා එභ ප්රලනනඹට පිළිතුරු දීභ වා ති
ශදකක් කේ හේරා න්ටිනා3

රපනය0මතු0දිනකදී0දදිරිඳත්0කිරීම 0නිප්යෝග0කරන0දී.

Will he inform this House (i)

the number of families that were displaced
due to the construction of the Deduruoya
Project;

(ii)

whether compensation has been paid for all
those families;

(iii)

the total amount of money so paid as
compensation;

(iv)

whether there are displaced groups who did
not get compensation so far; and

(v)

the reasons for not paying compensation to
them?

யகய நற்தரு தத்தற் சநர்ப்க்கக் கட்டகனடப்ட்டது.

Question ordered to stand down.

දැදුරු0ඔය0ලය ඳෘිනප්ේ0දදිකිරීේ0 0අලතැ්ද0ව0ඳවුල් 10
වශ 0ල්දදි
தததுரு ஓன கருத்தட்ட ர்நணப்புகள்:
இடம்தனர்ந்த குடும்ங்களுக்கு ட்டஈடு

CONSTRUCTION OF DEDURUOYA PROJECT: COMPENSATION
TO DISPLACED FAMILIES

4409/’13

8.0 ගරු0 රවි0 කරුණ න යක0 මශත 0 (ගරු0 නලි්ද0 බණ්ඩ ර0
ජ්යමශ0මශත 0ප්ලනුල

(நண்புநகு பய கருணனக்க- நண்புநகு லின் ண்டப
ஜனநஹ சர்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake on behalf of the Hon. Nalin
Bandara Jayamaha)

ාිපභාර්ග වා ජ්ර ්පඳත් කශභනාකයණ අභාතයතුභාශග් 
ුස ප්රලනනඹ - (1):
(අ)
(i) දැදුරු ඔඹ යාඳිතිශේ හදිකිරී්ප නිා අතැ්  වූ
ඳවුේ ශයා ශකොඳභණද;
(ii) එභ න්ඹලු ඳවුේ වා ් දි ප්රදානඹ කය තිශේද;
(iii) එශර ශගා ුති ් දි මුදේ ප්රභාණඹ
ශකොඳභණද;
(iv) ශභශතක් ් දි මුදේ ශනොරැබු අතැ්  වූ පිිපන
න්ටීද;
(v) එභ පිිපට ් දි ශනොශගීමභට ශවේතු කශර්ද;
ඹ් න එතුභා ශභභ බාට ද් ් ශනහිද?
(හ) ශනොඑශේ න්ප, ඒ භ් ද?

ட்டஈட்டுத்

(b)

If not, why?

ගරු0නිමල් 10සිරිඳ 0ද0සිල් 1ල 0මශත

(நண்புநகு நல் ச த சல்ய)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථානාඹකතුභනි, එභ ප්රලනනඹට පිළිතුය භා0 වභ ගත*
කයනා3

* වභ ප්ේවය0මත0තබන0ද0පිළිතුර

* சபீடத்தல் கயக்கப்ட்ட யகட :
* Answer tabled:

(අ)

(i)

ාිපභාර්ග යාඳාය හදි කිරී්ප කටයුතුරදී කින්දු ඳවුරක්
අතැ්  ීමභට අභාතයාශලඹ හඩ ශනොතඵන නිා "අතැ්  "
ඹන  නඹ බාසිත කිරීභ සුදුසු නැත3 දැදුරු ඔඹ යාඳිතිශේ
හදි කිරී්ප නිා ඵරඳෑභට රක්වූ ඳවුේ ශයා 900කි3 ිල් 
ඳවුේ 602කශ නිා ජ්රාලඹට ඹට ීමභ නිා ඵරඳෑභට
රක් ීම ුති අතය හතිිප ඳවුේ 298ට අඹත් තිබ කුඹුරු හඩ්ප
්පපර්ණශඹ් භ ජ්රාලඹට ඹට ීමභ නිා ඔවු් ශ ජීසිකා
අහිිල ීම ඵරඳෑභට රක් ුත3

(ii)

නිා ඹට ීමභ නිා ඵරඳෑභට රක් වූ ඳවුේ 602 අතුිප් 
ඳවුේ 597කටභ ් දි ශගා ුත3 ඳවුේ 05කට හිිලක්ප
තවවුරු කය ගැනීභට ශනොවැකිීම ුති ඵැසි්  ් දි ශගා
නැත3 ශභභ ඳවුේ 597 අතුිප්  ඳවුේ 36ක් වැය හතිිප ඳවුේ
561භ නැත ඳදිශචි කය ුත3 හතිිප ඳවුේ 36ද නැත ඳදිශචි
කිරීශ්ප කටයුතු කයශගන ඹනු රැශේ3

ඳාර්ලිශ්ප් තු
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කුඹුරු හඩ්ප ්පපර්ණශඹ් භ අහිිල ීමභ නිා ඵරඳෑභට රක්
වු ඳවුේ 298 ශදනා අතුිප්  ඳවුේ 267කට ් දි ශගීම්ප කය
ුත3 හතිිප ඳවුේ 31 වා හිිලක්ප තවවුරු කය ගැනීශභ් 
අනතුරු ් දි ශගීමභට කටයුතු කයනු රැශේ3 ඒ වා
නීති උඳශදන රඵා ගැනීභට කටයුතු කය ුත3

(හ)

(iii)

රුපිඹේ ිලලිඹන එක්දවන ඳ් න්ඹ වැත්තෑවඹකි3 (රුපිඹේ
ිලලිඹන 1576)

(iv)

හවත ඳවුේ 900 අතුිප්  තභ හිිලක්ප තවවුරු කය ගැනීභට
ශනොවැකි වූ ඳවුේ 36කට තභ හිිලක්ප නාථ කිරීභට
ශනොවැකි ීම ුති නිා දැනට ශගීම්ප කය නැත3 ශ්ප වා
අධිකයණ නිශඹෝග රඵාශගන හතා හක්භනි්  ශගීම්ප
කිරීභට කටයුතු කයනු රැශේ3

(v)

එභ ඳවුේ 36ට හඩ්පර හිිලක්ප තවවුරු කිරීභට ශනොවැකි
ීමභ3

අදාශ ශනොශේ3

භණ්ඩරඹ ැසන වුශණ් නැවැ, ගරු කථානාඹකතුභනි3 ඊශඟ තිශේ
තභයි කැියනට් භණ්ඩරඹ ැසන ් ශ් 3 අඳට වශග් න ශදඹක්
නැවැ3 ඊශඟ තිශේ භව ඵැශකු ාර්තා කැියනට් භණ්ඩරඹට
හදිිපඳත් කශාට ඳසු අඳ එඹ ශභතුභ් රාට රඵා ශදනා, ගරු
කථානාඹකතුභනි3

ගරු0රවි0කරුණ න යක0මශත

(நண்புநகு பய கருணனக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අඳ දැන ග් න හනය ශරා පුත් ඳත්රට ඒ ශතොයතුරු
රැියරා ඔවු්  අඳත් එක්ක කථා කය් න එනා, ගරු
කථානාඹකතුභනි3 එතශකොට ඳාර්ලිශ්ප් තු භ් ත්රීරු ලශඹ් 
අඳ ද් ශ්  නැවැ එභ ාර්තාශේ තිශඵ් ශ්  ශභොනාද කිඹරා3
IMF එක කිඹනා ශ්පක සිලනා කය් න ඵැවැඹ කිඹරා3

කථ න යකතුම

(சனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු0රවි0කරුණ න යක0මශත

භව ඵැශකු ාර්තා හදිිපඳත් කශාට ඳනශේ අපි ඒ ගැන ඵරමු3

(நண்புநகு பய கருணனக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු0අනුර0දිව න යක0මශත

කථ න යකතුම

(The Hon. Anura Dissanayake)

(நண்புநகு அநுப தஸனக்க)

ගරු කථානාඹකතුභනි, භටත් රීති ප්රලනනඹක් තිශඵනා3

(சனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු යසි කරුණානාඹක භ් ත්රීතුභනි, ඔඵතුභාශ
Order එක ශභොකක්ද?
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point of

ගරු0රවි0කරුණ න යක0මශත

(நண்புநகு பய கருணனக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානාඹකතුභනි, අඟවරුාදා ගරු යත් අමුණුගභ
ුභතිතුභා කිේා භව ඵැශකු ාර්තා බ්රවනඳති් දා, එන්ප අද දින
න සිට අඳට රඵා ශදනාඹ කිඹරා3 එතුභ් රා වැභ අනථාකභ
ශ්ප ාශ තය ප්රකාල ශනොකයන ුභතිරු ඵට ඳත් ශරා
තිශඵනා3 ගරු කථානාඹකතුභනි, ශ්ප ගැන ශොඹා ඵර් න
කිඹරා භභ ඔඵතුභාශග්  කාරුණික හේරා න්ටිනා3 ශභොකද
ශ්ප ාර්තා ැදගත් ාර්තාක්3 ්පප්රදාඹ කඩ කයරා තිශඵනාඹ
කිඹරා භභ ශ්ප ගරු බාශේදී ප්රලනන කශා3 හ්  ඳසු එතුභා කිේා
බ්රවනඳති් දා අඳට එභ ාර්තා රඵා ශදනාඹ කිඹරා3 අද ගරු
ුභතිතුභාත් නැවැ, භව ඵැශකු ාර්තාත් නැවැ3

කථ න යකතුම

(சனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒ ාශ
පිළිතුයක් දු් නා ාශ
භටත් භතකයි3 ගරු
බානාඹකතුභා ඒ ගැන ශභොකක්ද කිඹ් ශ් ?

ගරු0රවි0කරුණ න යක0මශත

(நண்புநகு பய கருணனக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානාඹකතුභනි, අඟවරුාදා ඳනරු 1335ට එතුභා ඒක
කිේශේ3

ගරු0නිමල් 10සිරිඳ 0ද0සිල් 1ල 0මශත

(நண்புநகு நல் ச த சல்ய)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථානාඹකතුභනි, ගරු යත් අමුණුගභ ුභතිතුභා
කිේශේ භව ඵැශකු ාර්තා කැියනට් භණ්ඩරඹට හදිිපඳත්
කිරීශභ්  අනතුරු එශශමන ඳශමුශනි ඳාර්ලිශ්ප් තු ැසනීම්ප0
දිනශේදී -ගරු භ් ත්රීතුභා වැ් ාඩ් ාර්තා ඵර් න3ශභතුභ් රාට එඹ රඵා ශදන ඵයි3 ශ්ප තිශේ කැියනට්

කථ න යකතුම

(சனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු අනුය දිානාඹක භ් ත්රීතුභනි, ඔඵතුභාශ
Order එක ශභොකක්ද?

point of

ගරු0අනුර0දිව න යක0මශත

(நண்புநகு அநுப தஸனக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානාඹකතුභනි, භව ඵැශකු ාර්තා ප්රකාලඹට ඳත්
කයනා භා දුටුා3 අතිගරු ජ්නාධිඳතිතුභාත් එභ අනථාට
වබාගි ශරා න්ටිඹා3 එහිදී මුදේ අභාතයාශලශේ නිරධාිප්  සින්් 
එභ ාර්තා එළි දැක්වූා3 ඒ එළි දැක්ීමශභ්  අනතුරු ද භව
ඵැශකු ාර්තා කැියනට් භණ්ඩරඹට හදිිපඳත් ශ් ශ් ? කැියනට්
භණ්ඩරඹට හදිිපඳත් ීමශභ්  ඳසු එළි දක්රා ඳාර්ලිශ්ප් තුට
හදිිපඳත් ශ් න ඕනෑ3 දැ්  ගරු ුභතිතුභා කිඹන ඳිපදි එඹ
එළිදක්ා හයයි3 එඹ ශ්ප ඳාර්ලිශ්ප් තුට හදිිපඳත් කය් න ශඳය
කැියනට් භණ්ඩරඹට හදිිපඳත් කය් න අලයයි ලු3

ගරු0නිමල් 10සිරිඳ 0ද0සිල් 1ල 0මශත

(நண்புநகு நல் ச த சல்ய)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථානාඹකතුභනි, භව ඵැශකුශේ අධිඳතිතුභා මුදේ
අභාතයතුභාට එභ ාර්තා බාය ශදනා3 බාය දු් නාට ඳසු
අතිගරු ජ්නාධිඳතිතුභා මුදේ අභාතයතුභා ලශඹ්  ඒක කැියනට්
භණ්ඩරඹට හදිිපඳත් කයනා3 ඒක තභයි ්පප්රදාඹ3 ඊට ඳසු
තභයි ඳාර්ලිශ්ප් තුට ඒ ාර්තා ශගශන් ශ් 3 ඒ ක්රිඹාලිඹ
කය ඊශඟට ඳාර්ලිශ්ප් තු ැසන න මුේභ දිනශේ
අනිාර්ඹශඹ් භ ශ්ප ාර්තා හදිිපඳත් කයනා, ගරු
කථානාඹකතුභනි3

කථ න යකතුම

(சனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒ ාර්තාශේ අඩශගු කරුණු ඳාර්ලිශ්ප් තුට හදිිපඳත් කය් න
හනශේරා පුත් ඳත්ර ව රඳාහිනී භාධයශඹ්  ප්ර ායඹ
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කිරීභ සුදුසුද නැශද කිඹන එකත් තීයණඹ කයමු3 නැත්න්ප ඒක
ශවො නැවැ ශ් 3 එඹ ඳාර්ලිශ්ප් තුට කයන අශගෞයඹක්
නා3 [ඵාධා කිරීභක්] නථාය නිශඹෝග 23 (2) ඹටශත් ප්රලනන3

ගරු0රවි0කරුණ න යක0මශත

(நண்புநகு பய கருணனக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Sir, I rise to a point of Order.
ගරු කථානාඹකතුභනි, අද නයාඹ ඳත්රශේ ප්රලනන 13යි
තිශඵ් ශ් 3 ාභානයශඹ්  ප්රලනන 15ක් හදිිපඳත් කය් න ඕනෑ
කිඹා අඳ පිළිශගන තිශඵනා3 ඒ ාශ භ ප්රලනන අටකට උත්තය
දු් ශ්  නැවැ3 ඒ ාශ
ැඩ පිළිශශක් ශගන ඹාභ
ඳාර්ලිශ්ප් තුට අශගෞය කිරීභක් ශනොශයිද?

කථ න යකතුම

(சனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

ප්රලනන අවන භ් ත්රීරු එභ ප්රලනන අව් ශ්  නැති ඵ කේ
ශේරා ුති දැනු්ප දු් ශ්  නැත්න්ප ශනත් ප්රලනන ග් න ඵැවැ3
භ් ත්රීතුභ් රා හදිිපඳත් කයන ප්රලනනලි්  එකක් ශවෝ ශදකක්
හත් කයනා3 එසිට කේ ශේරා ුතු දැනු්ප දු් ශනොත් ඊශඟ
ප්රලනන එකක් ශවෝ ශදකක් ුතුශත් කයනා3 එශවභයි ් ශ් 3
[ඵාධා කිරීභක්] ප්රලනනඹ හදිිපඳත් කය් ශ්  නැවැ කිඹා කේ ශේරා
ුති කිඹ් න ප්රලනනඹ හදිිපඳත් කයන භ් ත්රීතුභාට ග කීභක්
තිශඵනා3 නැත්න්ප අශනක් කටයුතු කය් න ඵැිප ශනා3 ප්රලනන
අඩු ් ශ්  එශවභයි3 තමු් නා් ශේරාශ ඳැත්ශත් භ අඩු කය
ග් නා3
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රඵන භාශේ න්ට එක දිනඹක් බා කේ තඵන අනථාශේදී
ප්රලනන 6කට ඒ ශරාශේභ පිළිතුරු දීභට ුභතියඹා බාශේ ැසී
න්ටිඹ යුතුයි කිඹරා3 එඹ හතාභ ප්රගතිීඝලී පිඹයක්3 අපි හිතනා, ඒ
කටයුත්ත එශේ කිරීභට සිරුශධ ඳක්ශේ භ් ත්රීතුභ් රාත් ශ්ප
ගරු බාශේ හඳියි, පිළිතුරු දීභට ුභතිතුභ් රාත් ශ්ප ගරු
බාශේ හඳියි කිඹරා3 ඔඵතුභා ගත් ඒ ැදගත් තීයණඹ අපි
පිළිග් නා3

කථ න යකතුම

(சனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒ ාශ අනථා ජීීම සිකාලනඹ කිරීභත් ැදගත් නා3
වැඵැයි එතශකොට අනලය ප්රලනන අව් නත් ඵැවැ, අනලය
ප්රකාල කය් නත් ඵැවැ3 එශේ කශශොත් එඹ නත්් න ශභභ
නථානශේ button එකක් සි කය තිශඵනා3

ගරු0රවි0කරුණ න යක0මශත

(நண்புநகு பய கருணனக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ජී සිකාලනඹ න්ශධ නාද, ගරු කථානාඹකතුභනි?

කථ න යකතුම

(சனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔේ3 වැඵැයි button එක ක්රිඹාත්භක කයන ශරාලුත්
තිශඵනා3 ඊශඹත් එශවභ වුණා3 ඒ ්පඵ් ධශඹ්  ඔඵතුභා
ද් ශ්  නැශද?

ගරු0රවි0කරුණ න යක0මශත
ප්රලනනරට උත්තය ශනොශදන එක න්ප ශවො නැවැ3 ඒ නිා
නැත නැතත් කිඹනා, ප්රලනන අවන දට අදාශ ුභතිතුභා
ශවෝ නිශඹෝජ්ය ුභතිතුභා ශභතැනට එනා න්ප ඩා ශවොයි3
නැත්න්ප අතුරු ප්රලනනරට ප්රධාන ශසිධාඹකතුභාට ශවෝ ශනත්
කාටත් උත්තය ශද් න අභාරුයි3 අදාශ අභාතයාශලශේ සිඹ බාය
අභාතයතුභා ශවෝ නිශඹෝජ්ය අභාතයතුභා අනිාර්ඹශඹ් භ ශ්ප
ගරු බාශේ ප්රලනනරට උත්තය දීභට ඳැිලණිඹ යුතුයි කිඹා භා
ව්  කයනා3

ගරු0බුද්ධික0ඳිනරණ0මශත

(நண்புநகு புத்தக தபண)

(நண்புநகு பய கருணனக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

නැවැ3

කථ න යකතුම

(சனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

එක තභයි ඔඵතුභා ලේදඹක් කශශේ නැත්ශත්3
ඊශඟට නථාය නිශඹෝග 23(2) ඹටශත් අනු රඵන ප්රලනනඹ,
ගරු ශජ්ෝ්  අභයතුශග භවතා3

(The Hon. Buddhika Pathirana)

මීට කලි්  ගරු දඹාන්ිප ජ්ඹශේකය භැතිතුභා අශේ ඳාර්ලනශේ
හ් න කාරශේ භතු කශ කායණඹකදී කිේා, ප්රලනනඹකට
පිළිතුයක් බාගත කයන අනථාශේදී භ් ත්රීයඹාට එභ පිළිතුය
කලි්  ඵරා අතුරු ප්රලනන අව් න පුව ්  න සිධිඹට කේ ුතු
එඹ රැශඵ් න රන් න කිඹා3 ඒ ශරාශේ ඔඵතුභා එශවභ
ප්රකාලඹක් කශා3 එඹ වැ් ාඩ්ගත ශරා තිශඵනා3 වැඵැයි, එඹ
අද න තුරු කින්භ අභාතයයශඹක් සින්්  ක්රිඹාත්භක කය් ශ් 
නැවැ3 භා නැත යක් ඔඵතුභාශ අධානඹට ඒ කායණඹත්
ශඹොමු කයනා3

කථ න යකතුම

(சனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

කැභැත්ශත්  ශදනා න්ප ප්රලනනඹක් නැවැ3 ඒක ්පප්රදාඹක්
ශනොශයි3

ගරු0දිප්්දප0ගුණලර්ධන0මශත

(நண்புநகு தசஷ் குணயர்த)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානාඹකතුභනි, ඳක් නාඹක කිලටුශේදී අඳ න්ඹලු
ශදනාශ එකඟතාශ්  ඔඵතුභා හතා ැදගත් තීයණඹක් ගත්තා,

ප්ඳෞද්ගලිකල00දැනුේ0දීප්ම්ද0ඇස0රපනය
த அயத்தல் மூ ய

QUESTION BY PRIVATE NOTICE

උත්වල0වමප්ේ0අතයලය0ආශ ර0ද්රලය0මි0000000000
ය ඝ්රප්ය්ද0දශෂ0යමම

ண்டிககக் கத்தல் அத்தனயசன உணவுப்
தருட்கன் யக அதகப்பு

PRICE ESCALATION OF ESSENTIAL FOOD ITEMS DURING
FESTIVE SEASON

ගරු0ප්ජ්ෝ්ද0අමරතුංග0මශත

(நண்புநகு சஜன் அநபதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු කථානාඹකතුභනි, ඔඵතුභාට නැත යක් භා නතුති් ත
නා, නථාය නිශඹෝග 23(2) ඹටශත් ශභභ ප්රලනනඹ අ් න
අඳට අනථා රඵා දීභ ගැන3 භා ශ්ප ප්රලනනඹ අව් ශ් ,
සිශලේශඹ් භ අලුත් අවුරුශද අභිඹ තිශඵන අනථාක
අතයලය හවාය ්රයර ිලර හවශ ඹෑභ පිළිඵයි3

ඳාර්ලිශ්ප් තු

1271
[ගරු ශජ්ෝ්  අභයතුශග භවතා]

සිඳි් නට න්දු ීම තිශඵනා කිඹන එක භතක් කයිල්  භභ නිවඬ
ශනා3 නතුතියි3

අතයලය හවාය ්රය ිලර ති ගණනක න්ට ීඝ්රශඹ්  හවශ
ඹිල්  තිශඵනා3 සිශලේශඹ් භ වේ ිලර ජ්නතාට දයා ග් න
ඵැිප තයභට ැඩි ීමභ අවුරුදු භශේ දැඩි ශර ඵරඳානා3
ජ්නාිප භාශේ වේ ිලශේ ඹ්ප අඩු ීමභක් තිබුණත්, එතැ්  න්ට
ශ්ප දක්ාභ දිශන්  දිනභ වේ ිලර ැඩි ශිල්  තිශඵනා3
ශභශර ැඩි වූ වේ ිලර ගණ්  කිහිඳඹක් භා දැ්  ශ්ප ගරු
බා හදිිපශේ තඵ් න කැභැතියි3
ජ්නල රි0ම වප්ේ0මි
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කථ න යකතුම

(சனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒ ්පඵ් ධශඹ්  පිළිතුයක් රඵා ශදනා ද?

ලර්තම නප්ේ0මි

ගරු0නිමල් 10සිරිඳ 0ද0සිල් 1ල 0මශත
(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

නාඩු

රුපිඹේ 55

රුපිඹේ 80

්පඵා

රුපිඹේ 60

රුපිඹේ 80

සුදු කැකුව 

රුපිඹේ 45

රුපිඹේ 75

යතු කැකුව 

රුපිඹේ 45

රුපිඹේ 75

ශ්ප අනු න්ඹලුභ වේ ර්ගර ිලර න්ඹඹට 50ක ඳභණ
ප්රභාණඹකි්  ැඩි ීම තිශඵනා3 ශ්ප උත් භශේ ශභඹ
ජ්නතාට දයා ග් න ඵැිප ප්රලනනඹක්3
මුඳකාය වා අබය් තය ශශ අභාතයතුභා 2014301323න
දින ඳාර්ලිශ්ප් තුශේදී ශභශේ ප්රකාල කය තිශඵනා:
"න්ශවර අලුත් අවුරුශද ශේා, නත්තේ උත්ඹ ශේා, හි් දු උත්
භඹක් ශේා වැභ උත් භඹකදීභ ඵඩු ිලර අඩු භට්ටභක තිඹා ග් න
පුව ්  වුණු එකභ හණ්ඩු භහි් ද යාජ්ඳක් ජ්නාධිඳතිතුභාශ
හණ්ඩුඹ කිඹන එක භභ තමු් නා් ශේරාට කිඹනා3"

එශේ න්ප වේ ිලර න්ඹඹට 50කටත් ඩා ැඩි ිලරකි්  හවශ
දභා තිශඵ් ශ්  ශභඹ න්ශවර අලුත් අවුරුදු උත්ඹක්
ශනෝ ශ් ඹ ඹන වැ යශභ්  ද කිඹා භා ප්රලනන කයනා3
ශතේ ිලර, ගෑන ිලර, ඵන ගානතු ව අශනකුත් අතයලය
්රයර ිලර හතා අධික ශර හවශ දභා තිියඹදී න්ශවර අවුරුශදට
ෑභ නිකභ පිළිශඹර කයන කිිපඵත්, කැවු්ප, ශකොකින හදිඹට
අතයලය වාේ ටිශකනුත් ශ්ප හණ්ඩු ගා කනා ශනොශේදැයි
භා ප්රලනන කය් නට කැභැතියි3
"වේ නිනඳාදනඹ හතා හවශයි; ඳැයකු්ප යුගශඹ්  ඳසු
වේ පිට යට ඹ් ශ්  අඳයි; ජ්නතාට වන ිලරට වේ
ශද් නත්, වේ හශ්රිත අතුරු නිනඳාදන නිඳදා ජ්න ජීසිතඹ රු
කය් නත් හදිිපශේදී අපි කටයුතු කයනා" ඹයි කිය හණ්ඩු
ජ්නතාශ ඵඩට ගිල්  උත් භශේ වේ ිලර ැඩි කිරීභ
ඳාිපශබෝගිකඹාට කයන ඵරත් අාධායණඹක් ඵ ශඳ් ා ශදන
අතය, යජ්ඹ භැදිවත් ීම වේ ිලර අඩු කිරීභට වාභ කටයුතු
කය් ශ් දැයි භභ ප්රලනන කය න්ටිනා3
ශභභ උත් භශේ අතයලය ඳාිපශබෝගික ්රයර ිලර වා
වේ ිලර ැඩි කිරීශභ්  ශභභ යජ්ඹ ඵරාශඳොශයොත්තු ් ශ් 
කුභක්දැයි
ගරු මුඳකාය වා අබය් තය ශශ කටයුතු
අභාතයතුභා ශභභ ගරු බා දැනුත් කය් ශ් ද?
ගරු කථානාඹකතුභනි, ශභශේ තිියඹදී වදින්ශේභ ඊශේ යාත්රි
ගැට් ඳත්රඹක් නිකුත් කය, වාේ ිලර ඳාරනඹ කශාඹ කිඹා
ප්රිත්තිඹක් තිශඵනා අඳ දැක්කා3 එඹ ඳාරනඹ කශාට කදාත්
අවුරුදු භශේ ඒ ඳාරනඹ කිරීභ ක්රිඹාත්භක ශ් ශ්  නැවැ3
ඳාිපශබෝගිකඹාට එයි්  ප්රශඹෝජ්නඹක් රඵා ග් නට පුව ් 
ශ් ශ්  නැවැ3 එශවභ ඳාරනඹ කය් නට තිබුශණ් තිඹකට
ශදකකට කලි් 3 එහි පර සිඳාක අද යශට් අහිශක ජ්නතාට අත්

(நண்புநகு நல் ச த சல்ய)

රඵා ශදනා, ගරු කථානාඹකතුභනි3
ීම ිලරදී ගැනීභ වා යජ්ශේ වතික ිලර 2013 ශර් නාඩු
කිශරෝක් රුපිඹේ 28 න්ට රුපිඹේ 31 දක්ා ද, ්පඵා
කිශරෝක් රුපිඹේ 30 න්ට රුපිඹේ 35 දක්ා ද ැඩි කශා3 වේ
ිලර ඳසු ගිඹ ය 4ක කාරඹ තුශ ාශේක් අඩු ිලර භට්ටභක
ඳත්ා ගැනීභට යජ්ඹට වැකිඹා තිබුණා3 එශේ වුද, ඳසු ගිඹ
ති ශදක තුන තුශ සිිත ශශ ශඳොශශේ වේ ිලර ඹ්ප
ප්රභාණඹකි්  ැඩි වුණු ඵ තයඹක්3 එඹට ශවේතු යාශිඹක්
තිශඵනා3 නිඹඟඹ ුතුව  අහිතකය ශශලගුණික තත්ත්ඹ් 
නිා ීම නිනඳාදනඹ අඩු ශේඹ ඹන සිලනාඹ භත ශඳෞශගලික
ශශඳු්  වතික ිලරට ඩා ැඩි ිලරකට භව ක් නශේ ීම
ශතොග දියින පුයාභ ිලරඹට ගනු රඵනා3 එඹ වේ ිලර හවශ
ඹාභට ප්රධාන ශවේතුක් ශර දක්් නට පුව ් 3 එහි ාන්ඹ
ශගොසිඹාට රැශඵන ඵ ද අභතක ශනොකශ යුතුයි3 වේ ිලර
අාභානය ශර ැඩි ීමභ භනඹ කශ යුතු ඵ යජ්ඹ අදවන කශ
නිා, 2014 304309 න දින භධයභ යාත්රිශේ න්ට ්පඵා වේ
කිශරෝක් වා රුපිඹේ 77ක් ද, සුදු නාඩු කිශරෝක් වා
රුපිඹේ 68ක් ද, යතු නාඩු වේ කිශරෝක් වා රුපිඹේ 66ක්
ද, සුදු කැකුව  වේ කිශරෝක් වා රුපිඹේ 66ක් ද, යතු කැකුව 
වේ කිශරෝක් වා රුපිඹේ 60ක් ද ලශඹ්  උඳිපභ ිලරක්
යජ්ඹ සින්්  නිඹභ කශා3
ඊට අභතය ශශශ ශඳොශශේ වේ සුරබ කිරීභ වා
හනඹනික වේ වා වූ රුපිඹේ 20ක තීරු ඵශද, එකතු කශ
අගඹ භත ඵශද, යාඹ වා ගු්  ශතොටු ශඳොශ ශර්ධන ඵශද,
සිශලේ ශශශ බාණ්ඩ ඵශද ුතුව  ශභශතක් ඳනා තිබ න්ඹලු
ඵදු හත් කයිල්  වේ කිශරෝක් වා වූ මුව  ඵශද රුපිඹේ
5කට සීභා කය තිශඵනා3 තද, උත් භශේදී අර, ලනු,
ඳරතුරු වා භාව  ුතුව  හවාය ්රය නථාය භට්ටභකට සුරබ
රඵා ගත වැකි තිශඵනා3 උත් භශේදී වේ ුතුව 
අතයලය ඳාිපශබෝගික ්රය හිඟඹකි්  ශතොය රඵා ශදන අතය,
ශශශඳු්  සින්්  ැඩි ිලරට බාණ්ඩ සිකිණීභ න්දු කය් ශ් ද
ඹ් න පිළිඵ ව බාණ්ඩර ගුණාත්භක තත්ත්ඹ පිළිඵ
ශොඹා ඵැලීභටත් ඳාිපශබෝගික අධිකාිපශේ ැටලී්ප ඒකකඹ සින්් 
නිය් තය ඳරීක්ාට රක් කයන ඵද කිඹ් නට කැභැතියි3
ශඵොශවොභ නතුතියි, ගරු කථානාඹකතුභනි3

කථ න යකතුම

(சனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු ුභතිතුභනි, ශශශ අභාතයාශලඹත්, කිිකකර්භ
අභාතයාශලඹත් ෑභ තිශේභ බ්රවනඳති් දා ැසන ශරා රශකාශේ
ුති ශඳොශේර සිසිධ එශලුර, වේර ිලර ගණ් 
ාකච්ඡා කයනා3 එශවභ ශදඹක් දැ්  න්දු ශනා ද, නැශද?

ගරු0නිමල් 10සිරිඳ 0ද0සිල් 1ල 0මශත

(நண்புநகு நல் ச த சல்ய)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථානාඹකතුභනි, භභ ශවොඹරා ඵරරා කිඹ් න්ප3
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කථ න යකතුම

(சனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

එශවභ ශදඹක් න්දු ශනා න්ප ශ්ප ප්රලනන භතු ශ් ශනත්
නැවැ3

ගරු0නිමල් 10සිරිඳ 0ද0සිල් 1ල 0මශත

(நண்புநகு நல் ச த சல்ய)
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ගරු කථානාඹකතුභනි, ඳාර්ලිශ්ප් තුශේ ැසනීම්ප ජීීම
සිකාලනඹ නා කිඹරා ඔඵතුභා ග කීභකි්  කිේා3 අශේ car
park එශක් තිශඵන තියශේ සිකාලනඹ ශනා, නමුත් PEO TV
එශක් සිකාලනඹ ් ශ්  නැවැ3 ඔඵතුභා හතාභත් ඕනෑකිල්  ශ්ප
ඳාර්ලිශ්ප් තුශේ න්දුශන ශශේ ජ්නතාට දැන ග් න කටයුතු
කයන ඵ භභ ද් නා3 නමුත්, ඒ වා ශකොශවේ විප ඵාධාක්
තිශඵනා3 ගරු කථානාඹකතුභනි, ශ්ප ශවනතරයා කවුද?

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථානාඹකතුභනි, සිශලේශඹ් භ ශභශවභ වුශණ් ශ්ප
නිඹශ භඹ නිා3 නිඹිලත කරට ැන් හා න්ප ශඵොශවෝ ශේරාට
ශශශඳු්  ැඩි ිලරට ීම ග් ශ්  නැවැ3 ඳාිපශබෝගිකඹා සිතයක්
ශනොශයි ශශශ් දාත් කේඳනා කශා, හදිිපශේදී වේ හිඟඹක්
ුති ශයි කිඹරා3 දැ්  තිශඵන ීම ශතොග ග් නා නිා තභයි
ශභැනි තත්ත්ඹක් ුති වුශණ්3 ඒ නිා තභයි අපි වේ
හනඹනඹ කය් ශ් 3 ුත්තටභ වේ හනඹනික ඵශද අඩු කශාභ
ශශශඳු් ට ශ්ප කයන ැඩ පිළිශශ කය ශගන ඹ් න ඵැිප
ශනා3 ඒ තුළි්  ශ්ප වේ ිලර අඩු ශ් නට පුව ්  ඵ අපි
සිලනා කයනා3 හදිිප සුභාන ශදක තුශ් දී ැන ැනශොත්
ශකොශවොභත්භ ශ්ප වේ ිලර අඩු ශනා3

කථ න යකතුම

(சனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

භභ ද් නා, ාභානයශඹ්  ශගොසිඹකුශ භානන්කත්ඹ3
අනැ් න රඵා ශගන ැඩි ිලරක් එන ශතක් එඹ අශශසි කය් ශ් 
නැවැ3 ඒ අනැ් න තිඹා ශගන හ් නා, ීම ිලර ැඩි ශන
ශතක්3 භභත් එශවභ තභයි3 අශනක් ශගොීමනුත් එශවභයි3 ඒ නිාත්
ශශශ ශඳොශශේ ඹ්ප හිඟඹක් ුති සිඹ වැකියි3

ගරු0රවි0කරුණ න යක0මශත

කථ න යකතුම

(சனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

නැවැ, කින්භ ඵාධාක් නැවැ3 භභ හිත් ශ්  භැයි භාශේ න්ට
එඹ සිකාලනඹ නා3
අභාතයාශල නිශේදන, යාජ්ය ඳිපඳාරන වා නශශල කටයුතු
අභාතය ගරු ඩේලිේ3ී.3ශ.3 ශශනසියත්න භවතා3

යාජ්ය ශේක ශශඳශ ණඹ: යාජ්ය ඳිපඳාරන
වා නශශල කටයුතු අභාතයතුභාශ ප්රකාලඹ
அபச ஊமனர்களுக்க ஆதக் கடன் :
தது ருயக, உள்ட்டலுயல்கள்
அகநச்சது கூற்ர
PUBLIC SERVANTS' PROPERTY LOAN:
STATEMENT BY MINISTER OF PUBLIC
ADMINISTRATION AND HOME AFFAIRS

(நண்புநகு பய கருணனக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානාඹකතුභනි, හිටපු ශශශ ුභති ලශඹ්  භට
කිඹ් න පුව ් , භා තුනකට හයක්ිකත වේ ශතොගඹක්
තිශඵන ඵ3

කථ න යකතුම

(சனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශවොයි, දැ්  ශ්ප ප්රලනනඹට ශවොටභ අධානඹ ශඹොමු ශරා
තිශඵනා3 ශජ්ෝ්  අභයතුශග භ් ත්රීතුභාත් කිේ සිධිඹට ඊශේ
යාත්රිශේදීභ අධානඹ ශඹොමු ශරා ශ් 3 අපි ඵරමු, ශ්පකට ශවට
වනඹක් රැශඵයි3

ගරු0රවි0කරුණ න යක0මශත

(நண்புநகு பய கருணனக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Sir, I rise to a point of Order.
කථ න යකතුම

(சனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

අද දට points of Order කීඹක් ුතරා ද?

ගරු0රවි0කරුණ න යක0මශත

(நண்புநகு பய கருணனக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානාඹකතුභනි, අද ඕනෑ තය්ප ශරා තිශඵනා ශ් 3

ගරු0ඩේලිේ.ඩී.ප්ජ්.0ප්වප්නවිරත්න0මශත 0(ර ජ්ය0ඳරිඳ න0
ශ 0වපලප්ද්0ක යුතු0අම තයතුම 0
(நண்புநகு டள்ம.டி.சஜ. தசதயபத் - தது ருயக,
உள்ட்டலுயல்கள் அகநச்சர்)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Public
Administration and Home Affairs)

ගරු කථානාඹකතුභනි, අශප්රේේ භ 08 ැනි දා නථාය
නිශඹෝග 23(2) ඹටශත් ගරු ශජ්ෝ්  අභයතුශග භ් ත්රීතුභා ශභභ
ගරු බාට ප්රලනනඹක් හදිිපඳත් කශා3 ඒ ප්රලනනඹට පිළිතුරු
ලශඹ්  භභ අද ශ්ප ප්රකාලඹ කයනා3
2005 අඹ ැඹ ශඹෝජ්නා අනු යාජ්ය නිරධයඹ් ට හක්භනි් 
ශශඳශ ණඹ රඵා දීශ්ප අයමුණි්  ඵැශකු භඟි්  ශශඳශ ණඹ රඵා
දීශ්ප ක්රභඹ හය්පබ කයන රද අතය, ශභභ ක්රභඹ 2005301301 දින
න්ට ක්රිඹාත්භක කයන රදී3 යජ්ශේ නිරධාිප් ශ අත්තිකාය්ප "බී"
ගිණුභ භඟි්  නිකුත් කයන රද ශශඳශ ණඹ ක්රභශඹහි දුර්රතා
හත් කයිල්  ශභභ ක්රභඹ හය්පබ කශ අතය, 2013312331 න
සිට ශභභ ක්රභඹ ඹටශත් 87,000කට ැඩි යජ්ශේ නිරධයඹ් 
ශයාකට ශශඳශ ණඹ රඵා දී ුත3
එශේභ ශභභ ක්රභඹ භඟි්  යජ්ශේ නිරධයඹ් ට ඹ්ප වන ද
රඵා දී තිශේ3 එන්ප, ශශඳශ ණඹ රඵා ග් නා නිරධයඹා ිලඹ
ගිඹශවොත් ශවෝ පර්ණ අකර්භණයතාට ඳත් වුශවොත් ශවෝ
වදය ශවේත්  භත සිරාභ ගැ් වුශවොත් ශවෝ ණඹ ාිපකඹ
නිරධයඹාශග්  ශවෝ ඹැශඳ් න් ශග්  අඹ ශනොකයන අතය,
යජ්ඹ භඟි්  භාන්ක ාිපකඹ වා ශඳොළිඹ අදාශ ඵැශකුට ශගනු
රැශේ3 That is the existing system.
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[ගරු ඩේලිේ3ී.3ශ.3 ශශනසියත්න භවතා]

එශේභ ඵැශකු භඟි්  ශශඳශ ණඹ රඵා දීශ්ප දී නිරධයශඹකුට
ණඹ රඵා ගැනීශ්ප උඳිපභඹ ය 07ක ැටුඳ ශවෝ රුපිඹේ රක්
30ක මුදර ඹන ශදශක්  අඩු මුදර රඵා ගත වැකි ශරට
ශශලෝධනඹ කය ුත3 ඒ අනු එශතක් ඳැති ය 05ක උඳිපභ
ශශඳශ ණඹ මුදර ය 07 දක්ා හවශ දභා ුති ඵ ව් 
කිරීභට කැභැත්ශතිල3
හවත ඳිපදි යජ්ශේ නිරධයශඹකු රඵා ග් නා ණඹ මුදේ
ප්රභාණඹ අනු ඔතර සින්්  ශගනු රඵන ශඳොලිඹට අභතය යජ්ඹ
සින්්  ශගසිඹ යුතු ශඳොලී ප්රභාණඹ භාන්ක අදාශ ඵැශකු ශත
ශගීමභට නිරධයඹා ශේඹ කයනු රඵන යජ්ශේ හඹතනඹ සින්් 
ක්රිඹා කයනු රැශේ3 එභ ශඳොලිඹ ශගීමභ වා ෑභ
අභාතයාශලඹකටභ
වා
ශදඳාර්තශ්ප් තුකටභ
"යාජ්ය
ශේකයි් ශ ශශඳශ ණඹ" ඹටශත් ැඹ ීඝර් 1506්  යජ්ඹ
සින්්  ප්රතිඳාදන රනු රඵන අතය ඒ අනු ණඹ ාිපකඹ ශගා
අ්  ුති යජ්ශේ නිරධයශඹකුට තභ් ශ ඔේපු ඵැශකුශ් 
නිදවන කය ගැනීශ්ප ඵාධාක් ශනොභැති ඵ ශඳ් ා දීභට
කැභැත්ශතිල3
යාජ්ය නිරධාිප් ට ඵැශකු භඟි්  ශශඳශ ණඹ රඵා දීශ්පදී
ප්රභාදීම්ප ශවෝ ශනත් ගැටලු ුත්න්ප එභ නිරධාිප් ට ඍජුභ
ශවෝ තභ ශදඳාර්තශ්ප් තු ප්රධානි්  භඟි්  ශවෝ භශ
අභාතයාශලඹට අභිඹා නා වා ඳැිලණිලි හදිිපඳත් කශ වැක3 නමුත්
ශශඳශ ණඹ ශගා අ්  කය තභ ඔේපු ඵැශකුශ්  නිදවන කය
ගැනීභට ශනොවැකි වූ ඵට ශ්ප දක්ාභ කින්දු යජ්ශේ නිරධයශඹකු
ඳැිලණිේරක් හදිිපඳත් කය ශනොභැති ඵද ශඳ් ා දීභට
කැභැත්ශතිල3
කින්ඹ්ප යාජ්ය නිරධාිපශඹකුට ය 10ක් ශේශේ නියුතු වූ
ඳසු සිරාභ ැටුේ ඳනත අනු සිරාභ ැටුේ ඳාිපශතෝිකකඹ රඵා
ගැනීශ්ප යප්රාදඹ හිිල ශේ3 ඒ භඟභ සිරාභ ඹාශ්පදී සිරාභ ැටුේ
ඳාිපශතෝිකකඹ ශර සිරාිලකඹාශ හේලීභ භත අඩු ශනොකශ
සිරාභ ැටුඳ ශභ්  ය ශදකක ටිනාකභ ඳාිපශතෝිකකඹක් ශර
ශගීම්ප කයනු රැශේ3 ශභඹ න්ඹලු යජ්ශේ නිරධාිප් ට රැශඵන
යප්රාදඹකි3
දැනට ඳතින ක්රභඹ අනු සිරාභ ඳාිපශතෝිකක මුදර
නිරධාිපඹා ශේඹ කශ හඹතනශේ ප්රධානිඹා ශත ශ ක්ඳතකි් 
ඹනු රඵන අතය එභ හඹතනශේ ගිණුභට ගිණු්පගත කය හ් 
ඳසු ප්රතිරාභිඹා ශත ශගීම්ප කයනු රඵයි3 ශ්ප වා කින්ඹ්ප
කාර ඳභාක් න්දු නා ශභ් භ එභ නිරධාිපඹා තභ නථිය ඳදිශචි
ප්රශශලශේ න්ට දුය ඵැවැය ප්රශශලඹක ශේඹ කය සිරාභ රැබුශේ
න්ප එභ සිරාභ ැටුේ ඳාිපශතෝිකකඹ රඵා ගැනීභට නිරධාිපඹා වට
ශඳය ශේා නථානඹටභ ඹාභට න්දු ශේ3 ශ්ප වා ැඹ කිරීභට න්දු
න කාරඹ වා මුදර ශභ් භ දැරීභට න්දු න අඳවසුතා්  භඟ
වැයීමභ වා සිකේඳ ක්රිඹා භාර්ගඹක් ශර දියින පුයා යාේත
ඵැශකු ජ්ාරඹ භඟි්  ශභභ ඳාිපශතෝිකක මුදර ප්රතිරාභි්  ශත රඵා
දීභ න්දු ශේ3 ශභශර ඵැශකු භඟ කටයුතු කිරීශ්පදී ශභභ න්ඹලු
අඳවසුතා භඟ වයිල්  හතාභත් ශකටි කාරඹක් තුශ ප්රතිරාභිඹාට
ශභභ මුදර රඵා ගැනීභට වැකිඹා රැශඵනු ුත3 හය්පබඹක්
ශර ශ්ප වා යාජ්ය ඵැශකු ශඹොදා ගත්ත ද, හදිිපශේදී
ප්රතිරාභි් ශග්  ුති න හේලී්ප අනු අශනකුත් ශඳෞශගලික
ඵැශකු ජ්ාරඹ ශත ද ශභඹ යාේත කිරීශ්ප වැකිඹා ඳතී3 ඵැශකු
සින්්  ඳඹනු රඵන ඳාිපශතෝිකක දීභනා දැනට ගණනඹ කයන
අයුිප් භ ගණනඹ කය එභ මුදර ය 18ක් තුශ ශඳොලී යහිත
ඵැශකු සින්්  සිරාභ ැටුශඳ්  අඩු කය සිරාභ ැටුේ ශගීමභට
කටයුතු කයනු ුත3
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ඵැශකු සින්්  ශභභ මුදර ැඳයීශ්පදී ඒ වා අලය නුශේ
අදාශ ඵැශකු භඟ සිරාභ ැටුේ ගිණුභ ක්රිඹාත්භක ීමභ න අතය,
ශනත් කින්දු ුඳකය අලය ශනොශේ3
එභ ඳාිපශතෝිකක මුදර වා ඵැශකු දයනු රඵන ප්රා ධන
මුදරට අදාශ ශඳොලී ශගීම්ප ාර්ිකක සිරාභ ැටුේ
ශදඳාර්තශ්ප් තු සින්්  ඒ වාභ ශ්  වූ අඹ ැඹ ප්රතිඳාදන
භඟි්  ශගනු රැශේ3
සිරාභරාභිඹා ඳාිපශතෝිකක මුදර ශගීමභට ශඳය ිලඹ ගිඹ ශවොත්
ශගීමභට නිඹිලත එභ මුදර යජ්ඹ සින්්  දයනු ුත3
ශභභ ක්රභශේදඹ තුළි්  සිරාිලකඹාට මීට ශඳය රඵා දී ුති
යප්රාද අහිිල ීමභක් න්දු ශනොන අතය, තභාශ භනාඳඹ භත
සිරාභ ඳාිපශතෝිකකඹ කඩිනිල්  රඵා ගැනීශ්ප සිකේඳ ක්රිඹා
භාර්ගඹ ශතෝයා ගැනීභට අලය ඳසු ියභ රා ුත3 සිරාභ ැටුේ
ශදඳාර්තශ්ප් තු භඟි්  සිරාභ ඳාිපශතෝිකක ශගීමශ්ප ක්රභශේදඹ
ඒ හකායශඹ් භ ක්රිඹාත්භක ශකශර්3 සිරාභ ඳාිපශතෝිකක ශගීමභ
කාර්ඹක්භ වා සිලනා් ත ශර හටු කිරීභටත්, යාජ්ය
ශේකඹා ශත යජ්ශේ යුතුකභ වා ගකීභ භනා ශර හටු
කිරීභටත් ගනු රඵන කාශරෝචිත පිඹයක් ලශඹ්  ශභභ සිකේඳ
ක්රිඹා භාර්ගඹ වඳු් ා දිඹ වැකිඹ3
නිදවන ් ධාන යජ්ඹක් තුශ යාජ්ය ශේඹ වා යාජ්ය
ශේකයි්  සුයක්ිකත කිරීභට ඵැී න්ටී3 2005 ර්ශේ න්ට ශභභ
ක්රිඹාදාභඹ ශේගත් න්දු ශේ3 යාජ්ය ශේශේ අභිිශධිඹ වා
කාලීන අලයතාට ගැශශඳන ඳිපදි, යාජ්ය ශේකයි් ශ
හේලීභ භත සිසිධ ප්රගතිීඝලී පිඹය ගනු රැශේ3 ශ්ප වා යාජ්ය
ශේකයි් ශ අදවනරට ්  දීභ, තභ අභිභතඹ ඳිපදි ිත්තීඹ
ිලතිරට ඵැී කටයුතු කිරීශ්ප නිදව රඵා දීභ ශභ් භ ඔවු් 
භඟ පරදායී ාකච්ඡා ඳැැත්ීමභ නිය් තයශඹ්  භශ
අභාතයාශලශඹ්  න්දු ශේ3
ගරු භ් ත්රීතුභා භවත් අභිභානශඹ්  කථා කයන 44/90
ක්රශේඹ භඟි්  න්දු වූශේ යාජ්ය ශේකයි් ට යප්රාද රඵා
දීභක් ශනො, යාජ්ය ශේඹ කේඳාදු කිරීභකි3 එභඟි්  න්දු වූශේ
භා වඹක ැටුඳට භාන මුදරක් රඵා දී යාජ්ය ශේකඹ් ට
යාජ්ය ශේශඹ්  හත් ීමභට අනථා රා දීභයි3 ශභශේ ුති
න පුයේඳාඩු වා නැත ඵා ගැනීභක් න්දු කිරීභට
අනථාක් රා දු් ශ් ද නැත3
නමුත් ර්තභාන යජ්ඹ යාජ්ය ශේඹට ඵා ගැනී්ප, පුයේඳාඩු
පියීම්ප අණ්ඩ න්දු කයයි3 ෑභ අඹ ැඹ ශේනඹකි් භ ැටුේ
ැඩි ීම්ප ශවෝ දීභනා ැඩි ීමභක් න්දු ශේ3 ජීන සිඹද්ප දීභනා
අණ්ඩ රඵා දීභ න්දු ශේ3
ශඳය ඳැති යජ්ඹ්  ශභ්  ශනො, ර්තභාන යජ්ඹ ශේක
හේලී්පරට අධානඹ ශඹොමු කයිල්  ශේක අයිතිාන්ක්ප
සුයක්ිකත කිරීභට දැනටභත් පිඹය ශගන ුත3 අතීතශේ ශභ් 
ශේකයි් ශ හේලී්පරට පිළිතුරු ශර ැසකිඹාලි්  ශනයපී්ප,
ඳවය දී භයා දැමී්ප ශභභ නිදවන ් ධාන යජ්ශඹ්  න්දු ශනොශේ3 ඒ
ශනුට ඔවු් ශ ිත්තීඹ ටිනාකභ වා ගරුත්ඹ හයක්ා න
ඳිපදි අධික කාරඹක් ැඹ කයිල්  ඵරා ශනොන්ට සිරාභ ඹන
දිනශේභ තභ සිරාභ ඳාිපශතෝිකකඹ රඵා ගැනීශ්ප වැකිඹා
සිරාිලකඹාට රඵා දීභට කටයුතු කය ුත3
යජ්ශේ ශේඹට ඵා ගැනී්ප සීභා ශනොකයිල්  උගත්
දරු් ශ අනාගතඹ අඳුරු ශනොීමභට ග ඵරා ග් නා ශභභ
යජ්ඹ, යජ්ශේ ශේකයි් ශ ඕනෑ එඳාක්ප ද හතාභත් ශවොඳි් 
ශත්රු්ප ශගන කටයුතු කයනු රැශේ3
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ශභභ ප්රගතිීඝලී පිඹයඹ්  නිා තභ් ට ජීත් ීමභට ට් 
ඳාඨ සිකුණන සිසිධ කේලි කණ්ඩාඹ්පරට ඳැැත්භක් නැති
තත්ත්ඹට අද ඳත් ීම තිශඵනා3 යාජ්ය ශනොන ශසිධානර
ේලිලි්  ඹැශඳන අනථාාදී් ද, ඔවු් ශ
ුතැ්ප
උඳක්රභඹ් ට වසු න අශේ ශ්ප ුතැ්ප බුශධිභත් සිඳක්
භ් ත්රීරු් ද නින් කරුණු අශඵෝධ කය ගැනීශභ්  ශතොය
සිශයෝධතා ඳැැත්ීමභට උත්ාව කශත් අද ඒා අාර්ථක ීම
තිශඵනා3
එශවයි් , ෑභ භැතියණඹකදීභ කශ ගුණ ද් නා ශභභ
යජ්ශේ ශේකයි්  ් ධාන යජ්ඹ හයක්ා කය ගැනීභට කටයුතු
කය ුත3 එශභ් භ ෑභ භැතියණඹකදීභ ශභභ යජ්ඹ තැඳැේ
ඡ් ද සිලාර ප්රතිලතඹකි්  ජ්ඹග්රවණඹ කයනු රඵයි3 දකුණු වා
ඵනනාහිය ඳශාත් බා ඡ් දරදීද කිතගුණ දක්් නට යජ්ශේ
ශේකයි්  නිවතභානී ීම ුත3 එභ නිා ශභය ඡ් දශේදී තැඳැේ
ඡ් දශඹ් ද ශභභ යජ්ඹ ජ්ඹග්රවණඹ කය ුත3
ඳසු ගිඹ දින ඳැති සිරාභ ැටුේ ඳාිපශතෝිකකඹ ඵැශකුශ් 
රඵා දීභට එශයහි ිත්තීඹ ිලති 30 - 40ක ඳභණ එකතුශ් 
ඳැති ඒකාඵශධ සිශයෝධතාට 75 - 80ක ඳභණ පිිපක් ඳභණක්
ඳැිලණීශභ්  නාථ ් ශ්  ද යජ්ශේ නිරධාිප්  ශභභ කරුණු
ශවොඳි්  ශත්රු්ප ශගන ුති ඵත්, ඔවු්  මුශා කිරීභට ශනොවැකි
බුශධිභත් පිිපක් ඵත්ඹ3
ඳසු ගිඹ කාරශේ ඳත් වූ ශනත් හණ්ඩු සින්්  යාජ්ය ශේඹ
කේඳාදු කිරීභට කශ ැරසු්ප ක්රිඹාත්භක ීමභ නැතුශණ් නිදවන
් ධාන හණ්ඩු ඵරඹට ඳත් වූ නිාඹ3 එශේ ශනොවුශණ් න්ප අද
ශ්ප ඳාර්ලිශ්ප් තුශේ කථා කය් නට යාජ්ය ශේඹක් ශවෝ සිරාභ
ඳාිපශතෝිකකඹක් ශවෝ සිරාභ ැටුඳක් ශවෝ හතිිප ශනොන ඵ
අාන ලශඹ්  න්හිඳත් කයිල3
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(சனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

ප්රධාන කටයුතු හය්පබශේ දී ශඹෝජ්නා පිළිඵ දැනු්ප දීභ, ගරු
බානාඹකතුභා3

ඳ ර්ලිප්ේ්දතුප්ේ0රැවපවීේ
பளுநன் அநர்வு

SITTINGS OF THE PARLIAMENT

I
ගරු0නිමල් 10සිරිඳ 0ද0සිල් 1ල 0මශත

(நண்புநகு நல் ச த சல்ய)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථානාඹකතුභනි, භා ඳවත ව්  ශඹෝජ්නා හදිිපඳත්
කයනා:
"නථාය නිශඹෝග අශක 7 හි සිධිසිධානර ව 2010307309 ැනි දින
ඳාර්ලිශ්ප් තු සින්්  ්පභත කයන රද ශඹෝජ්නාශේ කුභක් ව් 
තිබුණ ද, අද දින ැසනීම්ප ඳැැත්ශන කාර ශේරා අ3බා3 1300 න්ට අ3බා3
6330 දක්ා සිඹ යුතු ඹ3 අ3බා3 2300 ට නථාය නිශඹෝග අශක 7(5)
ක්රිඹාත්භක සිඹ යුතු ඹ3"

රපනය0විමවන0දි්ද,0වභ 0වේමත0විය.

ய யடுக்கப்ட்டு ற்ரக்தகள்ப்ட்டது.
Question put, and agreed to.

II

ගරු0ප්ජ්ෝ්ද0අමරතුංග0මශත

(நண்புநகு சஜன் அநபதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

එතුභා එශේ ප්රකාල කශත් මුව  භවත් යාජ්ය ශේඹභ දැ් 
ජ්ාතික ැඩ ර්ජ්නඹකට සදාන්ප ශනා, ශ්ප න්ශවර අවුරුදු
කාරඹ අාන වුණු ගභ් 3

කථ න යකතුම

(சனகர் அயர்கள்)

ගරු0නිමල් 10සිරිඳ 0ද0සිල් 1ල 0මශත

(நண்புநகு நல் ச த சல்ய)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථානාඹකතුභනි, භා ඳවත ව්  ශඹෝජ්නා හදිිපඳත්
කයනා:
"අද දින සින්ය ඹෑශ්පදී ශභභ ඳාර්ලිශ්ප් තු 2014 අශප්රේේ භ 24 ැනි
බ්රවනඳති් දා අ3බා3 1300 න ශතක් කේ තැියඹ යුතු ඹ3"

(Mr. Speaker)

ඳැවැදිලියි, ඳැවැදිලියි3

ගරු0ප්ජ්ෝ්ද0අමරතුංග0මශත

රපනය0විමවන0දි්ද,0වභ 0වේමත0විය.

ய யடுக்கப்ட்டு ற்ரக்தகள்ப்ட்டது.
Question put, and agreed to.

(நண்புநகு சஜன் அநபதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ශ්ප ප්රලනනඹ ුභතිතුභා ප්රකාල කශ හකායඹට නියාකයණඹ
ශරා නැවැ3 එභ නිා අපි හේලීභක් කයනා වැකි හක්භනි් 
යාජ්ය ශේශේ ිත්තීඹ ිලතිරට ශ්ප පිළිඵ ඳැවැදිලි කය් න
කිඹරා3

ගරු0ඩේලිේ.ඩී.ප්ජ්.0ප්වප්නවිරත්න0මශත

(நண்புநகு டள்ம.டி.சஜ. தசதயபத்)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

භාධය ාකච්ඡා තිඹරා කරුණු හදිිපඳත් කයරා තිශඵනා3 ඒ
ාශ භ භාධය භඟි්  කරුණු හදිිපඳත් කයරා තිශඵනා3 ඒ
ාශ භ, නිය් තයශඹ්  අපි ිත්තීඹ ිලති භඟ ්පඵ් ධතා් 
ඳත්ාශගන ඹනා3 ිත්තීඹ ිලති කිහිඳඹක් ඳභණක් ශ්ප
්පඵ් ධශඹ්  සිශයෝධතා ප්රකාල කයරා තිශඵනා3 අති
ඵතරතයඹක් ශ්පකට සිරුශධ නැවැ3

කල් 1තැබීම

ஒத்தகயப்பு
ADJOURNMENT
ගරු0නිමල් 10සිරිඳ 0ද0සිල් 1ල 0මශත

(நண்புநகு நல் ச த சல்ய)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථානාඹකතුභනි, "ඳාර්ලිශ්ප් තු දැ්  කේ තැියඹ
යුතුඹ"යි භා ශඹෝජ්නා කයනා3

රපනය0වභ ිමමුඛ0කරන0දී.

ய டுத்தனம்ப்தற்து.
Question proposed.

ඳාර්ලිශ්ප් තු
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(சனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

බා කේ තැබීශ්ප ශඹෝජ්නා හදිිපඳත් කිරීභ, ගරු යසි
කරුණානාඹක භවතා3
Order, please! ශ්ප අනථාශේ
කථානාඹකතුභා මරානඹ ග් නා ුති3

ගරු

නිශඹෝජ්ය
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ායඹක් ිය ැටුණු අශේක්ිකත ශනොශයොච්ශ ෝශේ ඵරාගායඹ දැ් 
්පපර්ණශඹ් භ නින් ඳිපදි ක්රිඹාත්භක ශනොන තත්ත්ඹක ඳතියි3
ක්රිඹාකායක්පර ඳයාඹ පිළිඵ අශඵෝධඹක් ශනොභැති වුත් ා්පපර් ගේ
අඟුරු ඵරාගායඹ වා රශකා සිදුලි ඵර භණ්ඩරඹ ගිසිසු්ප අත්්  කය ුත3
ශභ්  ගිසිසු්ප ශ්රී රශකාශේ අභිරාඹ් ට අනර්ථකාිප න ඵ හිටපු සිදුලි ඵර
ුභතියඹා ව්  කශශේඹ3
රශකා සිදුලි ඵර භණ්ඩරශේ හශජිශ් රුරු සර්ඹ, සුශශ ව කුඩා ජ්ර සිදුලි
ඵරාගායරට අය රඵා ශනොශදන අතය එභ නිා රාබදායී ඵර ලක්තිඹ
නිඳදීමභට උදේක් රඵා ශනොශශ3
එභ නිා ඳවත ව්  ප්රලනනරට පිළිතුරු ඵරාශඳොශයොත්තු ශිල3

අනතුරුල0 කථ න යකතුම 0 මූ වනප්ය්ද0 දලත්0 වුප්ය්ද,00
නිප්යෝජ්ය0 කථ න යකතුම 0 [ගරු0 ච්දදිම0 වීරක්ප්කොඩි0 මශත ]0

1.

හවත ව්  කයන රද ශතොයතුරු නිැැසදිද, ශනො එශේන්ප
යද කුභක්ද?

මූ වන රඪ0විය.

2.

යකට සිදුලි ඵර උත්ඳාදනඹ ශභගාශොට් ශකොඳභණද
ව ඒා යජ්ඹ ව ශඳෞශගලික අශලඹට අඹත් න ජ්ර සිදුලි
ව තාඳ ඵරාගාය ලශඹ්  ශ්  ශ්  ලශඹ් 
ශකොඳභණද?

3

යජ්ශේ ව ශඳෞශගලික අශලශේ සිදුලි ඵරාගායර එක්
ඒකකඹක් උත්ඳාදනඹ කිරීශ්ප පිිපැඹ (මරය ව ක්ඹීම්ප
පිිපැඹත් ුතුව ) ශකොඳභණද?

4.

සිදුලි ගානතු ැඩිීමභක් න්දු ශනොන ඵට යජ්ඹ තවවුරු
කය් ශ් ද?

5.

සිදුලි සි් ධි කිරී්ප න්දු ශනෝ ශ් ද?

6.

2005 ශර්දී ශනොශයොච්ශ ෝශේ ඵරාගායඹ පිළිඵ අදව
් ද්රිකා කුභායතුශග භවත්ිලඹට ුති වූ අනථාශේ ඒ වා
වූ මලික සිඹදභ ශකොඳභණද?

7.

2006 ශර්දී අත්්  කයන රද ප්රතිශලෝධනඹ කයන රද
සිඹදභ ශකොඳභණද?

8.

මරයකයණ ක්රභශේදඹ ව හඳසු ශගීමශ්ප කාර සීභා
ශකොඳභණද?

9.

50%කි්  ගානතු ැඩි කිරීභ තුළි්  2013 ශර්දී යජ්ඹ රැබ
හදාඹභ, එදා න්ට අද දක්ා රශකා සිදුලි ඵර භණ්ඩරඹ තුශ
ඳතින අර්බුදකාරී තත්ත්ඹ අභ කිරීභ වා ශඹොදා
ග් ශ් ද, එහි ඵරඳෑභ කශර්ද?

10.

2014 වා රශකා සිදුලි ඵර භණ්ඩරශේ අරාබඹ ජ්නාිප
භ වා ියලිඹන 831ද, ශඳඵයාිප භාඹ වා ියලිඹන
834 ද ව භාර්තු භාඹ වා ියලිඹන 739 ද ඹ් න
නිැැසදිද? ශනොඑශේ න්ප නිඹභ අරාබඹ ශකොඳභණද?

அதன்கு,
சனகர்
அயர்கள்
அக்கபசத்தன்ர
அகசய, பதச் சனகர் அயர்கள் [நண்புநகு
சந்தந
வீபக்தகடி] தககந யகத்தர்கள்.
Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY
SPEAKER [THE HON. CHANDIMA WEERAKKODY] took the
Chair.

නිප්යෝජ්ය0කථ න යකතුම

(பதச் சனகர் அயர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු යසි කරුණානාඹක භ් ත්රීතුභා3

ගරු0රවි0කරුණ න යක0මශත

(நண்புநகு பய கருணனக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු නිශඹෝජ්ය කථානාඹකතුභනි, භට ශකොච් ය ශේරාක්
තිශඵනා ද? 0

නිප්යෝජ්ය0කථ න යකතුම

(பதச் சனகர் அயர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Member, you have 25 minutes.

ප්නොප්රොච්ප්චෝප්ල් 10ගල් 10අඟුරු0බ ග ර0ලය ඳෘිනය
நுகபச்சசக அல் நன் கனக் கருத்தட்டம்
NOROCHCHOLAI THERMAL POWER PLANT PROJECT
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ගරු0රවි0කරුණ න යක0මශත

(நண்புநகு பய கருணனக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු නිශඹෝජ්ය කථානාඹකතුභනි, අද යශට් ඹටිතර ඳවසුක්ප
්පඵ් ධශඹ්  හතාභත් ඵැරෑරු්ප ප්රලනනඹක් තිශඵනා3 ඒ ාශ භ
අහිශක ඳාිපශබෝගික ජ්නතාට ජීත් ් න ඵැිප තත්ත්ඹක් උදා
ශරා තිශඵනා3 රශකා සිදුලිඵර භණ්ඩරශේ ුති ශරා තිශඵන
අකාර්ඹක්භතා ව දණඹ ්පඵ් ධශඹ්  භභ අද බා කේ
තැබීශ්ප ශඹෝජ්නා හදිිපඳත් කයනා3 කාරඹ වයන ශරා තිශඵන
නිා භභ ශ්ප බා කේ තැබීශ්ප ශඹෝජ්නා වැ් ාඩ් ාර්තාට
ුතුශත් කිරීභ වා හදිිපඳත් කයනා3
"හණ්ඩු සින්්  හර්ථිකඹ, සිශශල ඵතා, ජීන සිඹදභ, ප්රා ධන හශඹෝජ්න
ව ශ්ප න සිට ඹටිතර ඳවසුක්ප ්පඵ් ධ ක්රිඹාකායක්ප ද අඹථා
කශභනාකයණඹ කය ුත3
2006 ශර්දී යජ්ඹ ශනොශයොච්ශ ෝශේ ගේ අඟුරු ඵරාගාය යාඳිතිඹ හය්පබ
කයන රශශශ එභඟි්  සිදුලි ියර අඩු න ඵත්, සිදුලි සි් ධි කිරී්ප න්දු
ශනොන ඵත් ඳිලනි3 ශකශේ ශතත් 2013 ශර්දී සිදුලි ගානතු 50%කට
ැඩි ප්රභාණඹකි්  හවශ ශගොන ුති අතය, අනාගත ිලර ැඩි කිරී්ප ව සිදුලි
සි් ධි කිරී්ප ශඟදී න්දු සිඹ වැකි රක්ණ ද ශඳශන් නට තිශේ3 සින්තු් 

2012 ර්ශේ දී රශකා සිදුලිඵර භණ්ඩරශේ රුපිඹේ ශකෝටි
6,100ක අරාබඹක් රඵා තිශඵනා3 ඒ ාශ භ 2013 ර්ශේ
අශප්රේේ භාශේ 20ැනි දා සිදුලි ගානතු න්ඹඹට 50කි් 
ැඩිීමශභ්  ඹ්ප සිධිඹක අධික රාබඹක් රැබුාඹ කිඹරා කිේාට
ජ්නතාට ශ්පශක්  කින් ාන්ඹක් රැියරා නැවැ කිඹරා අඳට
ශඳශන් න තිශඵනා3 2013 අරාබඹ රුපිඹේ ශකෝටි 2,100ට අඩු
ශරා තිශඵනාඹ කිඹරා ාර්තා ශරා තිශඵනා3 නමුත් ඊට
ඩා බඹානක තත්ත්ඹ තභයි, 2014 ජ්නාිප භාශේ රුපිඹේ
ශකෝටි 810කුත්, ශඳඵයාිප භාශේ රුපිඹේ ශකෝටි 840කුත්,
භාර්තු භාශේ රුපිඹේ ශකෝටි 790කුත් ලශඹ්  භාර්තු භාශේ
31ැනි දා දක්ා -ශ්ප භා තුශ් - රුපිඹේ ශකෝටි 2,440ක
අරාබඹක් ුති ශරා තිබීභ3 ශභැනි කටයුතු නිා අ් තිභට
අහිශක ජ්නතාට තභයි ශ්පා න්ඹේරභ ශග් න ශරා
තිශඵ් ශ් 3 සිදුලි ියර ැඩි කශශේ නැවැ කිඹරා හණ්ඩු කිේත්,
ජ්නතාශ සිදුලි ියර ශගා ගැනීභ හතා අභාරු තත්ත්ඹක
තිශඵනාඹ කිඹරා දැ්  අඳට ප්රාශඹෝගික ශඳශන් න
තිශඵනා3
2014 භාර්තු 30 ැනි දා "ද ් ශඩ් ටයි්පන" ඳත්තශර් ශ්ප
සිධිඹට ඳශ ශරා තිබුණා: “CEB in blackout crisis”. That

means, it is not only in an unprofitable state, but also
owing to lack of debts getting collected, it is in a
financially deplorable state.
ඒ සිතයක් ශනොශයි, ශභැනි තත්ත්ඹක් තිශඹශදී
ුභතිරු - [ඵාධා කිරීභක්]
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(நண்புநகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்)

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

ගරු නිශඹෝජ්ය කථානාඹකතුභනි, භා
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නිප්යෝජ්ය0කථ න යකතුම

(பதச் சனகர் அயர்கள்)

(The Deputy Speaker)

රීති ප්රලනනඹක් භතු

Order, please! Since there is no Quorum, I adjourn the
Sitting.

නිප්යෝජ්ය0කථ න යකතුම

(பதச் சனகர் அயர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු ඒ3එච්3එ්ප3 අනර් භවතා3

ගරු0අල් 1ශ ජ්0ඒ.එච්.එේ.0අවපලර්0මශත

(நண்புநகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்)

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

Sir, this Motion has been moved by the Opposition.
They must ensure that there is a Quorum. That is their
duty. There is no Quorum in this House. I bring to your
notice that there is no Quorum in the House. You cannot
carry on with the Business.
ඳ ර්ලිප්ේ්දතුල0 ගණ්ද0 ප්කො 0 ගණපූරණයක්0 ප්නොමැින0 වප්ය්ද,0
ප්බදුේ0සීනු0ේද0කිරීම 0නිප්යෝග0කරන0දී.
பளுநன்ம்
கணக்கடப்ட்டு,
கூட்ட
டப்தண்
இல்கதனக்
கண்டதல்,
வு
நண
அடிக்கப்ட
சயண்டுதநக் கட்டகனடப்ட்டது.
Parliament counted, and a Quorum not being present, the Division
Bells were ordered to be rung.

ඳසුල0ගණපූරණයක්0ප්නොිනබුප්ණ්ද,00නිප්යෝජ්ය0කථ න යකතුම 0
විසි්ද0 100 ලන වපථ ලර0 නිප්යෝගය0 ය ප්ත්,0 රපනය0 ප්නොවිමව 0
ඳ ර්ලිප්ේ්දතුල0කල් 10තබන0දී.
ඳ ර්ලිප්ේ්දතුල0 ඊ 0 අනුකූල,0 අ.0 භ .0 02.15 0 අද0 දින0 වභ 0
වේමිනය0 අනුල0 20140 අප්රේල් 10 මව0 24ලන0 රශවපඳින්දද 0 අ.0 භ .0 1.000
ලන0ප්තක්0කල් 10ගිප්ේ0ය.
ன்ர் கூட்ட டப்தண் சசபததல் பதச் சனகர்
அயர்கள் கக் கட்டக இ. 10இன்டி யயன்ப்
பளுநன்த்கத ஒத்தகயத்தர்கள்.
அதன்டி .. 02.15க்கு, பளுநன்ம் அதது இன்கன
தர்நத்துக்கணங்க, 2014 ப்பல் 24, யனமக்கமகந .. 1.00
நணயகப ஒத்தகயக்கப்ட்டது.

Later, a Quorum not being present, MR. DEPUTY SPEAKER
adjourned Parliament, without Question put, under Standing Order No.
10.
Adjourned accordingly at 2.15 p.m. until 1.00 p.m. on Thursday,
24th April, 2014 pursuant to the Resolution of Parliament of this day.

වැ.යු.
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குப்பு
உரப்ர் இரதப் தப்ற் தசய்னயரும்பும் கம தருத்தங்ககத் தநது பதனல் ததயகக் குத்து அதகப் கம
தருத்தப்டத பத ககடத்த இரு யபங்களுள் ஹன்சட் தப்சனருக்கு அனுப்புதல் சயண்டும்.
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