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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.

