
ගරු  කරු ජයසූරිය මහතා, කථානායකතුමා 

ගරු  සෙල්වම් අඩෛක්කලනාදන් මහතා, නියයෝජ්ය කකාකක කභාාතිතතුමා 

————————————— 

ගරු  රනිල් වික්රමිංහහ මහතා, අග්රාමායතුමා කභ  කජ්ාිතක ක්රිතත්තිත ක ා කර්ථිකක කකයුතතු ක
අමායතුමා 

ගරු  තලතා අතුසකෝරල මහත්මිය, වියේශ කරැකියා කඅමායතුියය කභ  කඅිකකක  ක
අමායතුියය 

ගරු  වජිර අසේවර්ධන මහතා, භ්වයේශ කකයුතතු කඅමායතුමා 

ගරු  සජෝන් අමරතුහග මහතා, භංචාකක කභංව්ථධන ක ා කක්රිභ්ිතයානි කරිියක කකයුතතු ක
අමායතුමා 

ගරු  මහින්ද අමරවීර මහතා, ධීවක ක ා කජ්ලජ් කභම්ත්ත කභංව්ථධන කඅමායතුමා කභ  කම වලි ක
භංව්ථධන කකාජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  (ආචාර්ය) ෙරත් අමුණුගම මහතා, වියශේෂ කකා්ථයාාක කඅමායතුමා 

ගරු  ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා, ඉඩම් කභ  කතා්ථියම්න්තු ක්රිතභංභ්කක  කඅමායතුමා ක
භ  කරණ්ඩු කතා්ථශ්වයේ ක්රධාන කභංවිධායකතුමා 

ගරු  අකිල විරාජ් කාරියවෙම් මහතා, අධයාතන කඅමායතුමා 

ගරු  ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා, උභභ් කඅධයාතන ක ා කම ාමා්ථි කඅමායතුමා කභ  ක
තා්ථියම්න්තුයේ කභාානායකතුමා 

ගරු  මසනෝ ගසන්ෙන් මහතා, ජ්ාිතක කභ ජීවනය, කභංවාද ක ා කකාජ්ය කාාෂා කඅමායතුමා 

ගරු  දයා ගමසේ මහතා, ්රාථියක කක්ථමාන් කඅමායතුමා 

ගරු  දයාිංරි ජයසෙේකර මහතා, ක්රීඩා කඅමායතුමා 

ගරු  නිමල් ිංරිපාල ද ිංල්වා මහතා, ්රවා න ක ා කිවවි්  කුවවන් කයභේවා කඅමායතුමා 

ගරු  පලනි දිගම්බරම් මහතා, කඳුකය කනව කිම්මාන, කයටිල කත සුකම් ක ා ක්රජ්ා කභංව්ථධන ක
අමායතුමා 

ගරු  දුමින්ද දිොනායක මහතා, කෘෂික්ථම කඅමායතුමා 

අංක 212.] 

(අයවලනි කතා්ථියම්න්තුව ක- කතළමුවලනි කභාාවාකය) 

පාර්ලිමේන්තුමේ කාර්ය සටහන් 

 

2017  සනොවැම්බර් මෙ 14 වැනි අඟහරුවාදා පූ. භා. 9.30  ට 

 

පැමිණි මන්ත්රීන් : 



( 2 ) Mt. No. 212 

 

ගරු  නවීන් දිොනායක මහතා, වලවිි කක්ථමාන් කඅමායතුමා 

ගරු  එේ. බී. දිොනායක මහතා, භමාජ් කභවිබලිලන්වීම්, කසුාභාධන ක ා කකන්ද කඋඩකය ක
උරුමය කපිළිබඳ කඅමායතුමා 

ගරු  එේ. බී. නාවින්න මහතා, අායන්ක කකයුතතු, කවය  කභංව්ථධන ක ා කභංභක්ෘිතක ක
කයුතතු කඅමායතුමා 

ගරු  ගාමිණී ජයවික්රම සපසර්රා මහතා, ිතකභක කභංව්ථධන ක ා කවනජීවි කඅමායතුමා කභ  ක
බුේධශාභන කඅමායතුමා 

ගරු  ඒ. ඩී. සුිංල් සරේමජයන්ත මහතා, විදයා, කාෂණෂ  ක ා කත්ථයේෂ  කඅමායතුමා 

ගරු  ෙජිත් සරේමදාෙ මහතා, නිවාභ ක ා කඉදිකිරීම් කඅමායතුමා 

ගරු  රිොඩ් බදියුදීන් මහතා, ක්ථමාන් ක ා කවාණිජ් කකයුතතු කඅමායතුමා 

ගරු  චන්ද්රානි බඩාෛාර මහත්මිය, කාන්ා ක ා කළමා කකයුතතු කඅමායතුියය 

ගරු  තිලක් මාරපන මහතා, භංව්ථධන කකා්ථයාාක කඅමායතුමා කභ  කවියේශ කකයුතතු ක
අමායතුමා 

ගරු  ෆයිෙර් මුේතාපා මහතා, තළා්ත කභාා ක ා කතළා්ත කතාලන කඅමායතුමා 

ගරු  අනුර ප්රියදර් න යාපා මහතා, රතදා කකළමනාකක  කඅමායතුමා 

ගරු  ොගල රත්නායක මහතා, නීිතය ක ා කභාමය කභ  කදෂණෂි  කභංව්ථධන කඅමායතුමා 

ගරු  අර්ජුන රණතුහග මහතා, ඛනිජ් කය්  කභම්ත්ත කභංව්ථධන කඅමායතුමා 

ගරු  පාඨලී චම්පික රණවක මහතා, ම ානික ක ා කබභන්ාහික කභංව්ථධන කඅමායතුමා 

ගරු  චන්දිම වීරක්සකොඩි මහතා, නිපු ා කභංව්ථධන ක ා කවෘ්තතීය කපුහුණු කඅමායතුමා 

ගරු  මලික් ෙමරවික්රම මහතා, භංව්ථධන කඋතාය කමා්ථි ක ා කජ්ායන්ක කයවළඳ ක
අමායතුමා 

ගරු  මහගල ෙමරවීර මහතා, මුද්  ක ා කජ්නමාධය කඅමායතුමා 

ගරු  මහින්ද ෙමරිංහහ මහතා, වකාය ක ා කනාවික කකයුතතු කඅමායතුමා 

ගරු  රහජිත් ිංයඹලාපිටිය මහතා, විදුිබල ක ා කපුන්ථජ්නනීය කබලශෂණිත කඅමායතුමා 

ගරු  විජිත් විජයමුණි සෙොයිො මහතා, වාරිමා්ථි ක ා කජ්ලභම්ත්ත කකළමනාකක  ක
අමායතුමා 

ගරු  ඩී. එම්. ේවාමිනාදන් මහතා, බන්ධනාිාක ක්රිතභංභක්ක , කපුනරු්තථාතන, කනලව ක
තදිංචි කකිරීම ක ා කහින්දු කරිියක කකයුතතු කඅමායතුමා 

ගරු  රවුෆ ්හකීම් මහතා, නික කභලලසුම් ක ා කජ්ල කභම්තාදන කඅමායතුමා 

ගරු  අේදුල් හලීම් මහතා, ලතල් , කලතල්  කයභේවා ක ා කමුභ්ිම් කරිියක කකයුතතු ක
අමායතුමා 

ගරු  කබීර් හෂීම් මහතා, කාජ්ය කවයවභාය කභංව්ථධන කඅමායතුමා 

ගරු  පී. හැරිෙන් මහතා, ග්රාමීය ය කර්ථිකක කකයුතතු කපිළිබඳ කඅමායතුමා 

ගරු  ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ෙරත්  සෆොන්සෙේකා මහතා, ්රායේය ය කභංව්ථධන කඅමායතුමා 

ගරු  ලක්ෂම්න් යාපා අසේවර්ධන මහතා, කාජ්ය කවයවභාය කභංව්ථධන කකාජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  වෙන්ත අලුවිහාසර් මහතා, කෘෂික්ථම කකාජ්ය කඅමායතුමා 
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ගරු  ටී. බී. ඒකනායක මහතා, ඉඩම් කකාජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  සමොහාන් ලාල් සරේරු මහතා, උභභ් කඅධයාතන කකාජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  නිසරෝෂන් සපසර්රා මහතා, ජ්ාිතක ක්රිතත්තිත ක ා කර්ථිකක කකයුතතු කකාජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  (ඩවදය) සුදර්ිනී  රනාන්දුුලල්සල් මහත්මිය, නික කභලලසුම් ක ා කජ්ල කභම්තාදන කකාජ්ය ක
අමායතුියය 

ගරු  ඒ. ඩී. සරේමදාෙ මහතා, ක්ථමාන් ක ා කවාණිජ් කකයුතතු කකාජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  පාලිත රන්සේ බඩාෛාර මහතා, වාරිමා්ථි කකාජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  වී. එේ. රාධක්රිෂණ්න් මහතා, අධයාතන කකාජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  ඉරාන් වික්රමරත්න මහතා, මුද්  කකාජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  රුවන් විජයවර්ධන මහතා, රකෂණෂක කකාජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  රවීන්ද්ර ෙමරවීර මහතා, කම්කරු ක ා කවෘ්තතීය කභියිත කභබඳා කකාජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  සුජීව සෙේනිංහහ මහතා, ජ්ායන්ක කයවළඳ කකාජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  ලක්ෂම්න් සෙසනවිරත්න මහතා, විදයා, කාෂණෂ  ක ා කත්ථයේෂ  කකාජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  වෙන්ත සෙේනානායක මහතා, වියේශ කකයුතතු කකාජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  එම්. එල්. ඒ. එම්. හිෙබ්ුල්ලා මහතා, පුනරු්තථාතන ක ා කනලව කතදිංචි කකිරීම කකාජ්ය ක
අමායතුමා 

ගරු  ඒ. එච්. එම්. ෆවුිං මහතා, ජ්ාිතක කඒකාබේධා කභ  ක්රිතභන්ධාන කකාජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  අස ෝක් අසේිංහහ මහතා, ්රවා න ක ා කිවවි්  කුවවන් කයභේවා කනියයෝජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  ලෙන්ත අලගියවන්න මහතා, මුද්  ක ා කජ්නමාධය කනියයෝජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  ෆයිොල් කාිංම් මහතා, යභෞඛය, කයතෝෂ  ක ා කයේය ය කෛවදය කනියයෝජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  දුසන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා, රතදා කකළමනාකක  කනියයෝජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  අනුරාධ ජයරත්න මහතා, ම වලි කභංව්ථධන ක ා කතරිභක කනියයෝජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  මනූෂ නානායක්කාර මහතා, වියේශ කරැකියා කනියයෝජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා, නිපු ා කභංව්ථධන ක ා කවෘ්තතීය කපුහුණු ක
නියයෝජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  සුෙන්ත ුලහචිනිලසම් මහතා, කාජ්ය කතරිතාලන ක ා කකළමනාකක  කනියයෝජ්ය ක
අමායතුමා 

ගරු  අජිත් පී. සපසර්රා මහතා, විදුිබල ක ා කපුන්ථජ්නනීය කබලශෂණිත කනියයෝජ්ය ක
අමායතුමා 

ගරු  ලක්ෂම්න් වෙන්ත සපසර්රා මහතා, වලවිි කක්ථමාන් කනියයෝජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  ඉන්දික බඩාෛාරනායක මහතා, නිවාභ ක ා කඉදිකිරීම් කනියයෝජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  තාරානාත් බෙන්ායක මහතා, විදුි කභංයේශ ක ා කඩිජිය්  කයටිල කත සුකම් කනියයෝජ්ය ක
අමායතුමා 

ගරු  නි ාන්ත මුතුසහට්ටිගමසේ මහතා, වකාය ක ා කනාවික කකයුතතු කනියයෝජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  රන්ජන් රාමනායක මහතා, භමාජ් කභවිබලිලන්වීම්, කසුාභාධන ක ා කකන්ද කඋඩකය ක
උරුමය කපිළිබඳ කනියයෝජ්ය කඅමායතුමා 
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ගරු  නිමල් ලාන්ො මහතා, භ්වයේශ කකයුතතු කනියයෝජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  අමිර් අලි ිංහාේදින් මහතා, ග්රාමීය ය කර්ථිකකය කපිළිබඳ කනියයෝජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  එච්. එම්. එම්. හරීේ මහතා, ක්රීඩා කනියයෝජ්ය කඅමායතුමා 

————————————— 

ගරු  සහක්ටර් අප්ුලහාමි මහතා   

ගරු  සරෝහිත අසේගුණවර්ධන මහතා   

ගරු  මහින්ද යාපා අසේවර්ධන මහතා   

ගරු  තුෂාර ඉඳුනිල් අමරසෙේන මහතා   

ගරු  සජ්. සී. අලවතුවල මහතා   

ගරු  මහින්දානන්ද අලුත්ගමසේ මහතා   

ගරු  රහජිත් අලුවිහාසර් මහතා   

ගරු  අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා   

ගරු  සජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරිංරි මහතා   

ගරු  සේලු කුමාර් මහතා   

ගරු  නාලක රොද් සකොසලොන්සන මහතා   

ගරු  කවීන්දිරන් සකෝඩීේවරන් මහතා   

ගරු  චන්ද්රිංරි ගජදීර මහතා   

ගරු  චන්දිම ගමසේ මහතා   

ගරු  පියසෙේන ගමසේ මහතා  

ගරු  ිංරිපාල ගමලත් මහතා   

ගරු  උදය රභාත් ගම්මන්පිල මහතා   

ගරු  නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා   

ගරු  දිසන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා   

ගරු  බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා   

ගරු  එඩ්වඩ් ගුණසෙේකර මහතා   

ගරු  පද්ම උදය ාන්ත ගුණසෙේකර මහතා   

ගරු  එේ. එම්. චන්ද්රසෙේන මහතා   

ගරු  ිංිංර ජයසකොඩි මහතා   

ගරු  (ඩවදය) නලින්ද ජයතිෙේ මහතා   

ගරු  නලින් බඩාෛාර ජයමහ මහතා   

ගරු  අනුර ිංඩ්නි ජයරත්න මහතා   

ගරු  පියහකර ජයරත්න මහතා   

ගරු  (ඩවදය) කවින්ද සහේෂාන් ජයවර්ධන මහතා   
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ගරු  සරේමලාල් ජයසෙේකර මහතා   

ගරු  මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා   

ගරු  ක. තුසරයිසරත්නිංහහම් මහතා   

ගරු  ජනක බඩාෛාර සතන්නසකෝන් මහතා   

ගරු  පියල් නි ාන්ත ද ිංල්වා මහතා   

ගරු  සමොහාන් ප්රියදර් න ද ිංල්වා මහතා   

ගරු  ටී. රහජිත් ද සෙොයිො මහතා   

ගරු  අනුර දිොනායක මහතා   

ගරු  වීරකුමාර දිොනායක මහතා   

ගරු  ොලින්ද දිොනායක මහතා   

ගරු  ෛේලේ සද්වානන්ද මහතා   

ගරු  සමොසහොමඩ් නවවි මහතා   

ගරු  වාසුසද්ව නානායක්කාර මහතා   

ගරු  ඉ. චාල්ේ නිර්මලනාදන් මහතා   

ගරු  බුද්ධික පතිරණ මහතා   

ගරු  (ඩවදය) රසම්ෂ් පතිරණ මහතා   

ගරු  සක්. සක්. පියදාෙ මහතා   

ගරු  ෙනත් නි ාන්ත සපසර්රා මහතා   

ගරු  සුජිත් ෙහජය සපසර්රා මහතා   

ගරු  අරුන්දික රනාන්දු මහතා   

ගරු  අස ෝක ප්රියන්ත මහතා   

ගරු  හිරුණිකා සරේමචන්ද්ර මහත්මිය   

ගරු  තාරක බාලසූරිය මහතා   

ගරු  විජිත සේරුසගොෛ මහතා   

ගරු  මුහම්මදු ඉේරාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා   

ගරු  එේ. එම්. මරික්කාර් මහතා   

ගරු  සෙය්යිඩ් අලී ොහීර් මවුලානා මහතා   

ගරු  සක්. කාදර් මේතාන් මහතා   

ගරු  ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා   

ගරු  අේදුල්ලාහ් මහර්ූෆ් මහතා   

ගරු  අජිත් මාන්නප්සපරුම මහතා   

ගරු  (මහාචාර්ය) ආශු මාරිංහහ මහතා   

ගරු  එේ. සී. මුතුකුමාරණ මහතා   

ගරු  (පූජය) අතුරලිසය් රතන හිමි   
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ගරු  බිමල් රත්නායක මහතා   

ගරු  සී. බී. රත්නායක මහතා   

ගරු  සලොහාන් රත්වත්සත් මහතා   

ගරු  රෙන්න රණතුහග මහතා   

ගරු  රෙන්න රණවීර මහතා   

ගරු  සරොෂාන් රණිංහහ මහතා   

ගරු  සකසහලිය රඹුක්වැල්ල මහතා   

ගරු  ඉෂාක් රහුමාන් මහතා   

ගරු  මුජිබුර් රහුමාන් මහතා   

ගරු  චමල් රාජපක්ෂ මහතා   

ගරු  මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා   

ගරු  ගාමිණී සලොකුසේ මහතා   

ගරු  ජානක වක්කුඹුර මහතා   

ගරු  පවිත්රාසද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය   

ගරු  (ආචාර්ය) ජයම්පති වික්රමරත්න මහතා   

ගරු  (ඩවදය) තුිංතා විසජ්මාන්න මහත්මිය   

ගරු  ලක්ෂම්න් ආනන්ද විසජ්මාන්න මහතා   

ගරු  චමින්ද වි සජ්ිංරි මහතා   

ගරු  ඩුලිප් විසජ්සෙේකර මහතා   

ගරු  කහචන විසජ්සෙේකර මහතා   

ගරු  සත්නුක විදානගමසේ මහතා   

ගරු  එේ. වියාසල්න්දිරන් මහතා   

ගරු  විමල් වීරවහ  මහතා   

ගරු  කුමාර සවල්ගම මහතා   

ගරු  එේ. ශ්රීතරන් මහතා   

ගරු  ඥානමුත්තු ශ්රීසන්ෙන් මහතා   

ගරු  ෙන්දිත් ෙමරිංහහ මහතා   

ගරු  එම්. එච්. එම්. ෙල්මාන් මහතා   

ගරු  (ඩවදය) එේ. ිංවසමෝහන් මහතා   

ගරු  එම්. ඒ. සුමන්තිරන් මහතා   

ගරු  වඩිසේල් සුසර්ෂ් මහතා   

ගරු  මාඩව සෙෝ. සෙේනාධිරාජා මහතා   

ගරු  ස හාන් සෙේමිංහහ මහතා   

ගරු  විසජ්පාල සහට්ටිආරච්චි මහතා   
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ගරු  ඉන්දික අනුරුද්ධ සහේරත් මහතා  

ගරු  කනක සහේරත් මහතා    

ධම්ියක කදභනායක කම ා, තා්ථියම්න්තුයේ කම  කය් කම් 

නී්  කඉේදවල කම ා, කා්ථය කමණ්ඩල ක්රධානී කභ  කතා්ථියම්න්තුයේ කනියයෝජ්ය කම  ක ක කය් කම් 

කුෂානි කයකෝ  දීක කම ්තියය, කභ කාක කම  කය් කම් 

ටිකිරි කයෂණ. කජ්යිතලක කම ා, භ කාක කම  කය් කම් 

කල්තැබීම අනුව පාර්ලිසම්න්තුව  ෙව්ිය.  ක ානායකතුමා  ලාෙනාරූ  විය. 

1. කාරක ෙභා වාර්තා පි ගැන්වීම    බලශෂණිතය කපිළිබඳ කරං ක කඅධීෂණෂ  කකාකක කභාායේ ක ක
විදුිබල ක  ා ක පුන්ථජ්නනීය ක බලශෂණිතය ක පිළිබඳ ක අ කාකක ක භාායේ ක      -     ක විදුිබල ක
උ්තතාදනය කපු ් කිරීයම් කදී්ථ  කකා න කභලලලභම් කපිළිබඳ කවා්ථාව  කබලශෂණිතය කපිළිබඳ කරං ක ක
අධීෂණෂ  කකාකක කභාායේ කභාාතිත කිරු ක කචන්දිම ක මය   ම ා ක ක කවිිවන් කපිළිින්වන කලදී. ක 

 කියන කලද කවා්ථාව කෙභා සම්ෙය කම කිත ය කුතතුයල  කනියයෝි කකකන කලදී. ක 

 . සපත්ෙම්   

(1)    (i)  නාකු ිමුව, සීනියමෝදක, ම් ිම්පුක, අංක ක56 ක දකන කභථ්ානයයහි කතදිංචි ක
 ් . කඒ. කනිශාන් කම ායින් කලලබුණු ක    .  . 6 කදිනලිත කයත්තභම; කභ  ක 

        (ii)  ිතභ්භම ාකාම, යදබකවලව, ිඟිවරිපුක, අංක ක 46 /ඒ ක දකන ක භ්ථානයයහි ක
තදිංචි කඩබ්ිේ. ක ජී. ක ජී. ක අ . කිලප්ත්තිත කම ායින් කලලබුණු ක    . 9.   ක
දිනලිත කයත්තභම 

        ිරු කමහින්ද කඅමකවීක කම ා කවිිවන් කපිළිින්වන කලදී. ක 

(2)  දිවුලපිටිය, වලවයිදක, අංක ක  9/  ක දකන කභථ්ානයයහි කතදිංචි කිවරිිවං  කඅමකතුංි ක
ම ායින් ක ලලබුණු ක     . 9.   ක දිනලිත ක යත්තභම ක ිරු ක (ෛවදය) ක සුද්ථ නී ක
්රනාන්දුපු් ය්  කම ්තියය කවිිවන් කපිළිින්වන කලදී. ක 

(3)    (i)  මාය් , මලටි ෂණක, අංක ක 5 /   කදකන කභ්ථානයයහි කතදිංචි කඩී. ක ම්. ක භ්. ක
බී කදිභානායක කම ායින් කලලබුණු ක    . 9.   කදිනලිත කයත්තභම; ක 

        (ii)  දඹු් ල, ඉ ළ ක ඇරෑවුල, අංක ක    /  ක දකන ක භථ්ානයයහි ක තදිංචි ක ජී. ක ජී. ක
ක්තනායක කම ායින් කලලබුණු ක    .  .   කදිනලිත කයත්තභම; ක 

        (iii) උකුයවල, වකකන්දව්ත, තංභල කතාක, අංක ක   කදකන කභථ්ානයයහි කතදිංචි ක
ජී. ක ඩබ්ිේ. ක නාිකා ක දම්මදින්නාද ක ිව් වා ක ම ්තියයයින් ක ලලබුණු ක
    .  .   කදිනලිත කයත්තභම; ක 

        (iv)  දඹු් ල, කණ්ඩලම කවම් කඇල, උතිතභ්භ කමාව කයන කිපිනයයහි කතදිංචි කයේ. ක
ඒ. කභමන් කකුමාක කම ායින් කලලබුණු ක    .  .   කදිනලිත කයත්තභම; ක 

        (v)  දඹු් ල, ත් යලිම, උ් ත ක තාක ක යන ක ිපිනයයහි ක තදිංචි ක යෂණ. ක බී. ක ඒ. ක
නි් ියණි කසුකවීක කයමනවියයින් කලලබුණු ක    . 9. 5 කදිනලිත කයත්තභම; ක 

        (vi)  මාය් ,  ්තයොය කඅමු , අංක ක  6 කදකන කභථ්ානයයහි කතදිංචි කයෂණ. ක ම්. ක
පී. ක පී. ක කම්බණ්ඩා ක නවක්තන ක ම ායින් ක ලලබුණු ක     . 9. 4 ක දිනලිත ක
යත්තභම; කභ  ක 
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        (vii)  ිය් යවල, යටිි් යතෝත, අංක ක  6  ක දකන ක භථ්ානයයහි ක තදිංචි ක ර්ථ. ක
ඩබ්ිේ. ක ඩී. ක යේ. ක යෂණ. ක ුව ිතලක ක ම ්තියයයින් ක ලලබුණු ක     . 9.   ක
දිනලිත කයත්තභම ක 

        ිරු කකංජි්ත කඅලුවි ාය්ථ කම ා කවිිවන් කපිළිින්වන කලදී. ක 

(4)    (i)  කලළණිය, යිෝනවල, උදය කමාව, කඅංක     කබී/6 කදකන කභථ්ානයයහි ක
තදිංචි ක න්. කවියේක්තන කම ායින් කලලබුණු ක   6.  . 5 කදිනලිත ක
යත්තභම; කභ  ක 

        (ii)  ක ක, නායිොඩ කතාක, අංක ක9 /  කදකන කභථ්ානයයහි කතදිංචි කකයනෝේ ක
ධීකක්තන කම ායින් කලලබුණු ක    . 9.   කදිනලිත කයත්තභම ක 

        ිරු කලෂණෂම්න් කරනන්ද කවියේමාන්න කම ා කවිිවන් කපිළිින්වන කලදී. ක ක 

අංක ක 5අ කදකන කතා්ථියම්න්තුයේ කභථ්ාවක කනියයෝිය කයයය්ත ක ම කයත්තභම්, කම ජ්න කයත්තභම් ක
පිළිබඳ කකාකක කභාාවය කයයොමු කකකන කලදී. 

3.  විෙර්ජන පනත් සක ම්පත (201 ) —  ිංේවැනි සවන් ක  දිනය     ක්  කබන කලද ක
විවාදය කවදුකය්ත කතව්තව  කපිණිභ කනියයෝිය කකියවන කලදී. ක ය කඅදාළ ක්රශන්ය ක(     කයනොවලම්බ්ථ 
 9),— 

 තන්ත කයක ම්ත කදලන් කයදවලනි කවක කකියවිය කුතතුය  ක්රශන්ය කයළි්ත කභාා මුඛ කකකන කලදින්, ක
විවාදය කවදුකය්ත කතව්තවන කලදී. 

( . කාා. ක  .   කය කනියයෝජ්ය කකාකක කභාාතිතතුමා ක ලාභනා   කවිය.) 

“ිරු ක  ව  කුව යභේකක කම ා ක ලාභනා   කවිය කුතතුය   කවලවි  ිකක්ථමාන් කඅමායතුමා ක
යයෝජ්නා කකයළේය. ක 

්රශන්ය කවිමභන කලදින්, කභාා ක කභම්ම කවිය. 

(අ. කාා. ක .   කය කිරු ක  ව  කුව යභේකක කම ා ක ලාභනා   කවිය.) 

“ිරු කමුජිබු්ථ කකහුමාන් කම ා ක ලාභනා   කවිය කුතතුය   කවියේශ කරැකියා කඅමායතුියය කභ  ක
අිකකක  කඅමායතුියය කයයෝජ්නා කකළාය. ක 

්රශන්ය කවිමභන කලදින්, කභාා ක කභම්ම කවිය. 

(අ. කාා. ක4. 6 කය කිරු කමුජිබු්ථ කකහුමාන් කම ා ක ලාභනා   කවිය.) 

“ිරු කයේලු කකුමා්ථ කම ා ක ලාභනා   කවිය කුතතුය   කිරු ක  ව  කුව යභේකක කම ා, කිරු ක
චියන්ද කවි කයේිවරි කම ා කයයෝජ්නා කකකියන් කභි්කක කකයළේය. 

්රශන්ය කවිමභන කලදින්, කභාා ක කභම්ම කවිය. 

(අ. කාා. ක5.   කය කිරු කයේලු කකුමා්ථ කම ා ක ලාභනා   කවිය.) 

“ිරු ක  ව  කුව යභේකක කම ා ක ලාභනා   කවිය කුතතුය   කිරු කචියන්ද කවි කයේිවරි කම ා, කිරු ක
අයශෝක ක යන් කම ා කයයෝජ්නා කකකියන් කභි්කක කකයළේය. 

්රශන්ය කවිමභන කලදින්, කභාා ක කභම්ම කවිය. 

(අ. කාා. ක5.59 කය කිරු ක  ව  කුව යභේකක කම ා ක ලාභනා   කවිය.) 

 විවාදය ක දලන් ක ක්  ක ල ය ක ුතතුය   ක ඉඩම් ක භ  ක තා්ථියම්න්තු ක ්රිතභංභක්ක  ක අමායතුමා ක
යයෝජ්නා කකයළේය. 
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්රශන්ය කවිමභන කලදින්, කභාා කභම්ම කවිය. ක 

 ලන් කිවය කවිවාදය ක     කයනොවලම්බ්ථ කමභ ක 5 කවලනි කබදාදා කතව්තව  කලලයබ්. 

 . කල් තැබීම (ශ්රී ලහකාසේ යුද අපරාධ ෙම්බන්ධසයන් නැෙබ්ි ොමිවරයා ක  රකා ය)   
 යමම ක තා්ථියම්න්තුව ක දලන් ක ක්  ක ල ය ක ුතතුය   ක ඉඩම් ක භ  ක තා්ථියම්න්තු ක ්රිතභංභක්ක  ක
අමායතුමා කයයෝජ්නා කකයළේය. 

්රශන්ය කභාා මුඛ කකකන කලදින්, කවිවාද කවිය. 

්රශන්ය කවිමභන කලදින්, කභාා කභම්ම කවිය; කඅ. කාා. ක6.5  කය, ක     ක ෂණයෝබ්ථ කමභ ක   කවලනි කදින ක
භාා ක භම්මිතය ක අ ව, ක      ක යනොවලම්බ්ථ ක මභ ක  5 ක වලනි ක බදාදා ක  . ක ාා. ක 9.   ක වනයෂණ ක
තා්ථියම්න්තුව කක්  ක යේය. 


