
ගරු කරු ජයසූරිය මහතා, කථානායකතුමා 

ගරු සෙල්වම් අඩෛක්කලනාදන් මහතා, නියයෝජ්ය කකාකක කභාා කභාාතිතතුමා 

————————————— 

ගරු තලතා අතුසකෝරල මහත්මිය, අධිකකණ කහා කබන්ධනාගාක කප්රිතභසභකකකණ කඅමා්යතුිය 

ගරු සජෝන් අමරතුුංග මහතා, භසචාකක කභසවර්ධන කහා කක්රිභකිතයානි කමගික කකුතුතු ක
අමා්යතුමා 

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා, කෘෂිකර්ම කඅමා්යතුමා 

ගරු (ආචාර්ය) ෙරත් අමුණුගම මහතා, විද්යා, ත ක්ාෂණ,ණ, ත කතර්යණ,ණ, ත කනිණතණ්ා කභසවර්ධන ක
හා කවෘත්තීය කණතහුණු කභහ කකන්ද් කඋඩකු කඋරුමය කපිළිබඳ කඅමා්යතුමා 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා, ඉඩම් කභහ කතාර්ලියම්න්තු කප්රිතභසභකකකණ කඅමා්යතුමා කභහ ක
මණ්ඩු කතාර්ශකවයණ කප්රධාන කභසවිධායකතුමා 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවෙම් මහතා, අධයාතන කඅමා්යතුමා 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා, ප්රවාහන කහා කිවවි්  කුවවන් කයභ වා කඅමා්යතුමා 

ගරු රිොඩ් බදියුදීන් මහතා, කර්මාන්් කහා කවාණිජ් කකුතුතු කඅමා්යතුමා 

ගරු තිලක් මාරපන මහතා, වියේශ කකුතුතු කඅමා්යතුමා 

ගරු ොගල රත්නායක මහතා, ්රුණ කකුතුතු, ත කවයාතෘිත කකනමනාකකණ කභහ කද්ෂණෂිණ ක
භසවර්ධන කඅමා්යතුමා 

ගරු අර්ජුන රණතුුංග මහතා, ඛනිජ් කය්්  කභම්තත් කභසවර්ධන කඅමා්යතුමා 

ගරු මලික් ෙමරවික්රම මහතා, භසවර්ධන කඋතාය කමාර්ග කහා කජ්ා්යන්්ක කයවනඳ කඅමා්යතුමා 

ගරු මහින්ද ෙමරසිුංහ මහතා, වකාය කහා කනාවික කකුතුතු කඅමා්යතුමා 

ගරු විජිත් විජයමුණි සෙොයිො මහතා, ධීවක කහා කජ්ලජ් කභම්තත් කභසවර්ධන කභහ කග්රාමීය ක
මර්ථිකය කපිළිබඳ කඅමා්යතුමා 

ගරු ඩී. එම්. ේවාමිනාදන් මහතා, නැව් කතදසචි කකිරීම, ත කණතනරුත්ථාතන, ත කඋතුරු කභසවර්ධන කභහ ක
හින්දු කමගික කකුතුතු කඅමා්යතුමා 

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා, නගක කභැලසුම් කහා කජ්ල කභම්තාද්න කඅමා්යතුමා 

අංක 23.] 

(අුවැනි කතාර්ලියම්න්තුව ක- කයද්වැනි කභාාවාකය) 

පාර්ලිමේන්තුමේ කාර්ය සටහන් 

 

2018  ජූලි 19 වැනි බ්රහේපතින්දා ූ.. ාා. 10.00  ට 

 

පැමිණි මන්ත්රීන් : 



( 2 ) Mt. No.23 

ගරු කබීර් හෂීම් මහතා, මහාමාර්ග කහා කමාර්ග කභසවර්ධන කඅමා්යතුමා 

ගරු ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ෙරත්  සෆොන්සෙේකා මහතා, ිතකභක කභසවර්ධන, ත කවනජීවී කභහ කප්රායේයය ක
භසවර්ධන කඅමා්යතුමා 

ගරු සජ්. සී. අලවතුවල මහතා, භකවයේශ කකුතුතු කකාජ්ය කඅමා්යතුමා 

ගරු රුංජිත් අලුවිහාසර් මහතා, භසචාකක කභසවර්ධන කහා කක්රිභකිතයානි කමගික කකුතුතු කකාජ්ය ක
අමා්යතුමා 

ගරු වෙන්ත අලුවිහාසර් මහතා, කෘෂිකර්ම කකාජ්ය කඅමා්යතුමා 

ගරු පියසෙේන ගමසේ මහතා, ්රුණ කකුතුතු, ත කවයාතෘිත කකනමනාකකණ කභහ කද්ෂණෂිණ ක
භසවර්ධන කකාජ්ය කඅමා්යතුමා 

ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා, නගක කභැලසුම් කහා කජ්ල කභම්තාද්න කකාජ්ය කඅමා්යතුමා 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා, ජ්ාිතක කප්රිතතත්ිත කහා කමර්ථික කකුතුතු කකාජ්ය ක
අමා්යතුමා 

ගරු අජිත් පී. සපසර්රා මහතා, විදුලිබල කහා කණතනර්ජ්නනීය කබලශෂණිත කකාජ්ය කඅමා්යතුමා 

ගරු නිසරෝෂන් සපසර්රා මහතා, ජ්ාිතක කප්රිතතත්ිත කහා කමර්ථික කකුතුතු කකාජ්ය කඅමා්යතුමා 

ගරු පාලිත රන්සේ බණ්ෛාර මහතා, වාරිමාර්ග කභහ කජ්ල කභම්තත් කහා කමතද්ා කකනමනාකකණ ක
කාජ්ය කඅමා්යතුමා 

ගරු වී. එේ. රාධක්රිෂණ්න් මහතා, අධයාතන කකාජ්ය කඅමා්යතුමා 

ගරු ඉරාන් වික්රමරත්න මහතා, මුද්්  කකාජ්ය කඅමා්යතුමා 

ගරු දිලිප් සවදආරච්චි මහතා, ධීවක කහා කජ්ලජ් කභම්තත් කභසවර්ධන කභහ කග්රාමීය කමර්ථිකය ක
පිළිබඳ කකාජ්ය කඅමා්යතුමා 

ගරු සුජීව සෙේනසිුංහ මහතා, ජ්ා්යන්්ක කයවනඳ කකාජ්ය කඅමා්යතුමා 

ගරු එම්. එල්. ඒ. එම්. හිේබුල්ලා මහතා, මහාමාර්ග කහා කමාර්ග කභසවර්ධන කකාජ්ය කඅමා්යතුමා 

ගරු ඒ. එච්. එම්. ෆවුසි මහතා, ජ්ාිතක කභමගිය කහා කභහජීවනය කකාජ්ය කඅමා්යතුමා 

ගරු ෆයිොල් කාසිම් මහතා, යභෞඛය, ත කයතෝ,ණ කහා කයේයය කෛවද්ය කනියයෝජ්ය කඅමා්යතුමා 

ගරු දුසන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා, ඉඩම් කභහ කතාර්ලියම්න්තු කප්රිතභසභකකකණ කනියයෝජ්ය ක

අමා්යතුමා 

ගරු නලින් බණ්ෛාර ජයමහ මහතා, කාජ්ය කතරිතාලන කහා කකනමනාකකණ කභහ කනීිතය කහා ක

භාමය කපිළිබඳ කනියයෝජ්ය කඅමා්යතුමා 

ගරු පාලිත කුමාර සතවරප්සපරුම මහතා, ිතකභක කභසවර්ධන, ත කවනජීවී කභහ කප්රායේයය ක

භසවර්ධන කනියයෝජ්ය කඅමා්යතුමා 

ගරු එච්. ආර්. ොරතී දුෂම්න්ත මහතා, අධිකකණ කහා කබන්ධනාගාක කප්රිතභසභකකකණ කනියයෝජ්ය ක

අමා්යතුමා 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, කර්මාන්් කහා කවාණිජ් කකුතුතු කනියයෝජ්ය කඅමා්යතුමා 

ගරු සෙය්යිඩ් අලී ොහීර් මවුලානා මහතා, ජ්ාිතක කඒකාබේධ්ා, ත කභසහිඳියා කභහ කකාජ්ය කාා,ා ක

නියයෝජ්ය කඅමා්යතුමා 
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ගරු සක්. කාදර් මේතාන් මහතා, නැව් කතදසචි කකිරීම, ත කණතනරුත්ථාතන කහා කඋතුරු කභසවර්ධන ක
නියයෝජ්ය කඅමා්යතුමා 

ගරු අජිත් මාන්නප්සපරුම මහතා, තරිභක කනියයෝජ්ය කඅමා්යතුමා 

ගරු නිශාන්ත මුතුසහට්ටිගමසේ මහතා, වකාය කහා කනාවික කකුතුතු කනියයෝජ්ය කඅමා්යතුමා 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා, භමාජ් කභවිබලගැන්වීම් කනියයෝජ්ය කඅමා්යතුමා 

ගරු මුත්තු සිවලිුංගම් මහතා, භමාජ් කසුබභාධන කහා කප්රාථික කකර්මාන්් කනියයෝජ්ය ක
අමා්යතුමා 

ගරු එච්. එම්. එම්. හරීෙ ්මහතා, කාජ්ය කවයවභාය කහා කමහුවවක කනගක කභසවර්ධන කනියයෝජ්ය ක
අමා්යතුමා 

————————————— 

ගරු සහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා   

ගරු සරෝහිත අසේගුණවර්ධන මහතා   

ගරු මහින්ද යාපා අසේවර්ධන මහතා   

ගරු සිසිර කුමාර අසේසෙේකර මහතා   

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරසෙේන මහතා   

ගරු ෛලේ අලහප්සපරුම මහතා   

ගරු ආනන්ද අලුත්ගමසේ මහතා   

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමසේ මහතා   

ගරු (ආචාර්ය) එේ. එම්. සමොහමඩ් ඉෙම්ායිල් මහතා   

ගරු රවී කරුණානායක මහතා   

ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා   

ගරු නාලක ප්රොද් සකොසලොන්සන මහතා   

ගරු කවීන්දිරන් සකෝඩීෙව්රන් මහතා   

ගරු චන්දිම ගමසේ මහතා   

ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා   

ගරු උදය ප්රාාත් ගම්මන්පිල මහතා   

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා   

ගරු දිසන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා   

ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා   

ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණසෙේකර මහතා   

ගරු එේ. එම්. චන්ද්රසෙේන මහතා   

ගරු මලිත් ජයතිලක මහතා   

ගරු (ඩවදය) නලින්ද ජයතිෙේ මහතා   

ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා   
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ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා   

ගරු පියුංකර ජයරත්න මහතා   

ගරු දයාසිරි ජයසෙේකර මහතා   

ගරු සුසම්ධා ජී. ජයසෙේන මහත්මිය   

ගරු ජනක බණ්ෛාර සතන්නසකෝන් මහතා   

ගරු එම්. එේ. සතෞෆික් මහතා   

ගරු ටී. රුංජිත් ද සෙොයිො මහතා   

ගරු අනුර දිොනායක මහතා   

ගරු ොලින්ද දිොනායක මහතා   

ගරු ෛේලේ සද්වානන්ද මහතා   

ගරු මුහම්මදු නසීර් මහතා   

ගරු වාසුසද්ව නානායක්කාර මහතා   

ගරු ඉ. චාල්ෙ ්නිර්මලනාදන් මහතා   

ගරු සක්. සක්. පියදාෙ මහතා   

ගරු සුෙන්ත පුුංචිනිලසම් මහතා   

ගරු ෙනත් නිශාන්ත සපසර්රා මහතා   

ගරු සුජිත් ෙුංජය සපසර්රා මහතා   

ගරු සජොන්ේටන් ප්රනාන්දු මහතා   

ගරු (ඩවදය) සුදර්ිනී  ප්රනාන්දුපුල්සල් මහත්මිය   

ගරු අසශෝක ප්රියන්ත මහතා   

ගරු ඒ. ඩී. සුසිල් සප්රේමජයන්ත මහතා   

ගරු හිරුණිකා සප්රේමචන්ද්ර මහත්මිය   

ගරු එේ. සප්රේමරත්න මහතා   

ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ෛාරිසගොෛ මහතා   

ගරු තාරානාත් බෙන්ායක මහතා   

ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා   

ගරු විජිත සේරුසගොෛ මහතා   

ගරු මුහම්මදු ඉේරාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා   

ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා   

ගරු අේදුල්ලාහ ්මහ්රූෆ් මහතා   

ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිුංහ මහතා   

ගරු එේ. සී. මුතුකුමාරණ මහතා   

ගරු අනුර ප්රියදර්ශන යාපා මහතා   

ගරු සීනිතම්බි සයෝසහේේවරන් මහතා   
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ගරු බිමල් රත්නායක මහතා   

ගරු සී. බී. රත්නායක මහතා   

ගරු ප්රෙන්න රණතුුංග මහතා   

ගරු ප්රෙන්න රණවීර මහතා   

ගරු සකසහලිය රඹුක්වැල්ල මහතා   

ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා   

ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා   

ගරු නිමල් ලාන්ො මහතා   

ගරු ගාමිණී සලොකුසේ මහතා   

ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා   

ගරු පවිත්රාසද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය   

ගරු විදුර වික්රමනායක මහතා   

ගරු (ඩවදය) තුසිතා විසජ්මාන්න මහත්මිය   

ගරු ලක්ෂම්න් ආනන්ද විසජ්මාන්න මහතා   

ගරු සරෝහිණී කුමාරි විසජ්රත්න මහත්මිය   

ගරු චමින්ද වි සජ්සිරි මහතා   

ගරු ඩුලිප් විසජ්සෙේකර මහතා   

ගරු කුංචන විසජ්සෙේකර මහතා   

ගරු සහේෂා විතානසේ මහතා   

ගරු චන්දිම වීරක්සකොඩි මහතා   

ගරු විමල් වීරවුංශ මහතා   

ගරු කුමාර සවල්ගම මහතා   

ගරු එේ. ශ්රීතරන් මහතා   

ගරු ඥානමුත්තු ශ්රීසන්ෙන් මහතා   

ගරු ශාන්ති ශ්රීේකන්දරාො මහත්මිය   

ගරු ජයන්ත ෙමරවීර මහතා   

ගරු ඊ. ෙරවනපවන් මහතා   

ගරු (ඩවදය) එේ. සිවසමෝහන් මහතා   

ගරු එම්. ඒ. සුමන්තිරන් මහතා   

ගරු වඩිසේල් සුසර්ෂ් මහතා   

ගරු මාඩව සෙෝ. සෙේනාධිරාජා මහතා   

ගරු සශහාන් සෙේමසිුංහ මහතා   
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ගරු සුනිල් හඳුන්සනත්ති මහතා   

ගරු විසජ්පාල සහට්ටිආරච්චි මහතා   

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ සහේරත් මහතා   

ගරු කනක සහේරත් මහතා 

 ධම්ික කද්භනායක කමහ්ා, තාර්ලියම්න්තුයේ කමහ කය් කම් 

නී්  කඉේද්වල කමහ්ා, කාර්ය කමණ්ඩල කප්රධානී කභහ කතාර්ලියම්න්තුයේ කනියයෝජ්ය කමහ කය් කම් 

කු,ානි කයකෝහණදීක කමහත්ිය, ත කභහකාක කමහ කය් කම් 

ටිකිරි කයෂණ. කජ්යිතලක කමහ්ා, ත භහකාක කමහ කය් කම් 

කල්තැබීම අනුව පාර්ලිසම්න්තුව  ෙව්ිය.  ක ානායකවරයා  ලාෙනාරූ  විය. 

1. ලිපිසල් නාදිය පි ගැන්වීම       ඉඩම් කභහ කතාර්ලියම්න්තු කප්රිතභසභකකකණ කඅමා්යවකයා ක
විිවන්, ත ක    , ත ක    , ත ක     කභහ ක     කවර්, කභඳහා ක  කලසකා කතද්නම් කමය්නයණ කවාර්ෂික කවාර්්ා ක
භහ කගිණුම් කපිළිගන්වා, ත ක ම කවාර්්ා කඅායන්්ක කතරිතාලනය කහා කකාජ්ය කනමනාකකණය කපිළිබඳ ක
මස ක කඅධීෂණ,ණ කකාකක කභාාවු කයය මු කකන කතුතුයැ  කයයෝජ්නා කකකන කලදී. 

ප්රශකනය කවිමභන කලදන්, ත කභාා කභම්ම් කවිය. 

    ඉඩම් ක භහ ක තාර්ලියම්න්තු ක ප්රිතභසභකකකණ ක අමා්යවකයා ක විිවන්, ත ක      ක වර්,ය ක භඳහා ක
කජ්යණ කප්රවෘත්ිත කයද්තාර්්යම්න්තුයේ කවාර්ෂික කකාර්ය කභාධන කවාර්්ාව කපිළිගන්වා, ත ක ම කවාර්්ාව ක
ෛනිතක කකුතුතු ක( ,ණ කවියකෝධි) කභහ කමාධය පිළිබඳ කමස ක කඅධීෂණ,ණ කකාකක කභාාවු කයය මු ක
කන කතුතුයැ  කයයෝජ්නා කකකන කලදී. 

ප්රශකනය කවිමභන කලදන්, ත කභාා කභම්ම් කවිය. 

    ඉඩම් කභහ කතාර්ලියම්න්තු කප්රිතභසභකකකණ කඅමා්යවකයා කවිිවන්— 

(i)      කවර්,ය කභඳහා කවකාය කහා කනාවික කකුතුතු කඅමා්යාසශයණ කකාර්ය කභාධන ක
වාර්්ාව; භහ 

 ii)    6 කවර්,ය කභඳහා ක  කලසකා කවකාය කඅධිකාරියණ කවාර්ෂික කවාර්්ාව 

පිළිගන්වා, ත ක ම කවාර්්ා කප්රවාහනය කහා කභන්නියේද්න පිළිබඳ කමස ක කඅධීෂණ,ණ කකාකක කභාාව  ුක
යය මු කකන කතුතුයැ  කයයෝජ්නා කකකන කලදී. 

ප්රශකනය කවිමභන කලදන්, ත කභාා කභම්ම් කවිය. 

    ඉඩම් කභහ කතාර්ලියම්න්තු කප්රිතභසභකකකණ කඅමා්යවකයා කවිිවන්, ත ක     කවර්,ය කභඳහා කභමාජ් ක
භවිබලගැන්වීම්, ත ක සුබභාධන ක හා ක කන්ද් ක උඩකු ක උරුමය ක පිළිබඳ ක අමා්යාසශයණ ක කාර්ය ක භාධන ක
වාර්්ාව ක පිළිගන්වා, ත ක  ම ක වාර්්ාව ක යභෞඛය ක හා ක මානව ක සුාභාධනය, ත භමාජ් ක භවිබලගැන්වීම ක
පිළිබඳ කමස ක කඅධීෂණ,ණ කකාකක කභාාවු කයය මු කකන කතුතුයැ  කයයෝජ්නා කකකන කලදී. 

ප්රශකනය කවිමභන කලදන්, ත කභාා කභම්ම් කවිය. 

    ඉඩම් කභහ කතාර්ලියම්න්තු කප්රිතභසභකකකණ කඅමා්යවකයා කවිිවන්— 

 i) 2015 ක වර්,ය ක භඳහා ක නිවාභ ක හා ක ඉදකිරීම් ක අමා්යාසශයණ ක කාර්ය ක භාධන ක
වාර්්ාව; 
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 ii) 2014 ක වර්,ය කභඳහා ක ඉදකිරීම් කඅායාභ කභහ කභසවර්ධන කමය්නයණ කවාර්ෂික ක
වාර්්ාව; 

 iii) 2014 කවර්,ය කභඳහා ක  කලසකා කකාජ්ය කඉසිනයන්රු කභසභකථායේ කවාර්ෂික කවාර්්ාව; ක
භහ 

 iv) 2013 ක වර්,ය ක භඳහා ක නාගරික ක ජ්නාවාභ ක භසවර්ධන ක අධිකාරියණ ක වාර්ෂික ක
වාර්්ාව 

පිළිගන්වා, ත ක  ම ක වාර්්ා ක යභෞඛය ක හා ක මානව ක සුාභාධනය, ත භමාජ් ක භවිබලගැන්වීම ක පිළිබඳ ක
මස ක කඅධීෂණ,ණ කකාකක කභාාවු කයය මු කකන කතුතුයැ  කයයෝජ්නා කකකන කලදී. 

ප්රශකනය කවිමභන කලදන්, ත කභාා කභම්ම් කවිය. 

    ඉඩම් ක භහ ක තාර්ලියම්න්තු ක ප්රිතභසභකකකණ ක අමා්යවකයා ක විිවන්, ත ක      ක වර්,ය ක භඳහා ක
ඛනිජ් කය්්  කභම්තත් කභසවර්ධන කඅමා්යාසශයණ කකාර්ය කභාධන කවාර්්ාව පිළිගන්වා, ත ක ම කවාර්්ාව ක
බලශෂණිත පිළිබඳ කමස ක කඅධීෂණ,ණ කකාකක කභාාවු කයය මු කකන කතුතුයැ  කයයෝජ්නා කකකන කලදී. 

ප්රශකනය කවිමභන කලදන්, ත කභාා කභම්ම් කවිය. 

    ඉඩම් ක භහ ක තාර්ලියම්න්තු ක ප්රිතභසභකකකණ ක අමා්යවකයා ක විිවන්, ත ක      ක වර්,ය ක භඳහා ක
භමාජ් කයභ වා කයද්තාර්්යම්න්තුයේ ක කකාර්ය කභාධන කවාර්්ාව කපිළිගන්වා, ත ක ම කවාර්්ාව කයභෞඛය කහා ක
මානව කසුාභාධනය, ත භමාජ් කභවිබලගැන්වීම කපිළිබඳ කමස ක කඅධීෂණ,ණ කකාකක කභාාවු කයය මු ක
කන කතුතුයැ  කයයෝජ්නා කකකන කලදී. 

ප්රශකනය කවිමභන කලදන්, ත කභාා කභම්ම් කවිය. 

  . මහජන සපත්ෙම් පි ගැන්වීම   

(1) (i) කඹුරුපිටිය, ත භණතයග ඩ, ත භණතම්  ක උයන, ත “ජ්යබිම” ක යන ක ලිපිනයයහි ක
තදසචි ක අමකවසශ ක  දරිිවසහ ක මහ්ායගන් ක ලැබුණු ක    8. 6. 6 ක දනැිත ක
යතත්භම; කභහ ක 

  ii) අකුරැභකභ, ත මාකඹ, ත මුහයග ඩ, ත අචින්් ක ටිම්බර් ක වර්ෂණභක ක හා ක නිේයකෝ ක
ෆර්නිචර් ක මය්නය ක යන ක ලිපිනයයහි ක තදසචි ක යූ. ක ඒ. ක දභානායක ක
මහ්ායගන් කලැබුණු ක   8. 6. 6 කදනැිත කයතත්භම ක 

 ගරු කබුේධික කතිතකණ කමහ්ා කවිිවන් කපිළිගන්වන කලදී. ක 

(2) නායග ් ලාගම, ත ගල කඅඹගභකවැව, ත යාතේ කකාජ්කීය කවිද්යාලයණ කයභ වය කකකන ක ක
මර්. ක  ම්. ක  න්. ක බී. ක කභකනායක ක මහ්ායගන් ක ලැබුණු ක    8. 6.   ක දනැිත ක
යතත්භම කගරු කසුනි්  කහඳුන්යනත්ිත කමහ්ා කවිිවන් කපිළිගන්වන කලදී. ක 

(3) ය් ඩුවාව, ත ම්  කයභවන කයන කලිපිනයයහි කතදසචි කභක්රවර්ිත කයේ කනිර්මලී කගසගා ක
සුාාෂිනී කප්රනාන්දු කමහත්ියයගන් කලැබුණු ක   8.  .   කදනැිත කයතත්භම කගරු ක
අයශෝක කප්රියන්් කමහ්ා කවිිවන් කපිළිගන්වන කලදී. ක 

අසක ක    ක (  ) ක ද්කන ක තාර්ලියම්න්තුයේ කභකථාවක කනියයෝගය කයුයත් ක ම කයතත්භම්, ත කමහජ්න ක
යතත්භම් කපිළිබඳ කකාකක කභාාවු කයය මු කකකන කලදී. 

 . සුරාබදු (ෙුංසශෝධන)    මුද්්  ක හා ක ජ්නමාධය ක  ක අමා්යවකයා ක යවුවයවන් ක ඉඩම් ක භහ ක
තාර්ලියම්න්තු කප්රිතභසභකකකණ කඅමා්යවකයා කවිිවන් කපිළිගන්වන කලද් කතනත් කයක ම්ත්, ත— (   කවන ක
අධිකාකය ක ) කසුකාබදු කම ාතන් කභසයශෝධනය කකිරීම කභඳහා ක  කතනත් කයක ම්ත්කි. ක 



( 8 ) Mt. No.23 

තනත් කයක ම්ත් ක     අයගෝභකතු ක   කවැනි කඅ හරුවාද්ා කයද්වැනිවක කකියවිය කතුතුයැ  කද්, ත ක ය ක
මු ණය කකන කතුතුයැ  කද්, ත ක ම කතනත් කයක ම්ත් කඅද්ාන කමස ක කඅධී ණ කකාකක කභාාවු කයය මුකන ක
තුතුයැ ද් කනියයෝග කකකන කලදී. 

 . පාර්ලිසම්න්තුසේ  ෙව්ීම්   ඉඩම් කභහ කතාර්ලියම්න්තු කප්රිතභසභකකකණ කඅමා්යවකයා කවිිවන් ක
ඉදරිතත් කකන ක යයෝජ්නාව, ත— ක තාර්ලියම්න්තුයේ ක භකථාවක ක නියයෝග ක අසක ක 8හි ක විධිවිධානවල ක භහ ක
   8. 6.   කවැනි කදන කතාර්ලියම්න්තුව කවිිවන් කභම්ම් කකකන කලද් කයයෝජ්නායේ කකුමෂණ කභඳහන්ව ක
ිතබුණද්, ත කඅද් කදන කරැභකවීම් කතැවැත්යවන කකාල කයේලාව ක .ාා. ක  .   කිවු කඅ.ාා. ක  .   කද්ෂණවා කද්, ත කඅ. කාා. ක
 .   කිවු කඅ. කාා. ක .   කද්ෂණවා කද් කවිය කතුතු කය. ක ක කමධයාහකන ක  .  ු කතාර්ලියම්න්තුයේ කභකථාවක කනියයෝග ක
අසක ක 8( ) ක ක්රියාත්මක ක විය ක තුතු ක ය. ක අ. ක ාා. ක  .   ුක කථානායකවකයා ක ප්රශකනය ක යන විමභා ක
තාර්ලියම්න්තුව කක්  ක්ැබිය කතුතු කය. ක ක 

ප්රශකනය කවිමභන කලදන්, ත කභාා ක කභම්ම් කවිය. 

 . කල් තැබීම   2015 ජනාධිපතිවරණය ෙ හා  න ෙමාගමක් විසින් අරමුදල් ෙැප ම 
ෙම්බන්ධසයන්  ද නිේසයෝක් ටයිම්ෙ ්පුවත්පසත් වාර්තාව     “යමම කතාර්ලියම්න්තුව කද්ැන් කක්  ක
්ැබිය කතුතුය” , ත කඉඩම් කභහ කතාර්ලියම්න්තු කප්රිතභසභකකකණ කඅමා්යවකයා කවිිවන් ක යයෝජ්නා කකකන ක
ලදී. 

ප්රශකනය කභාා මුඛ කකකන කලදන්, ත කවිවාද් කවිය. 

( . කාා. ක  . 8 ක  ුකනියයෝජ්ය කකාකක කභාා කභාාතිතවකයා  ලාභනා   කවිය.) ක 

“ගරු ක මුිනබුර් ක කහුමාන් ක මහ්ා ක  ලාභනා   ක විය ක තුතුය”  ක ඉඩම් ක භහ ක තාර්ලියම්න්තු ක
ප්රිතභසභකකකණ අමා්යවකයා කවිිවන් ක යයෝජ්නා කකකන කලදී. 

ප්රශකනය කවිමභන කලදන්, ත කභාා ක කභම්ම් කවිය. 

(අ. කාා. ක .   ක  ුකගරු කමුිනබුර් කකහුමාන් කමහ්ා ක ලාභනා   කවිය.) ක 

“ගරු කකනක කයහ කත් කමහ්ා ක ලාභනා   කවිය කතුතුය”  කභමාජ් කභවිබලගැන්වීම් කනියයෝජ්ය ක
අමා්යවකයා කවිිවන් ක යයෝජ්නා කකකන කලදී. 

ප්රශකනය කවිමභන කලදන්, ත කභාා ක කභම්ම් කවිය. 

(අ. කාා. ක . 6 ක  ුකගරු කකනක කයහ කත් ක කමහ්ා ක ලාභනා   කවිය.) ක 

“ගරු කයශහාන් කයභ මිවසහ කමහ්ා ක ලාභනා   කවිය කතුතුය”  කනගක කභැලසුම් කහා කජ්ල කභම්තාද්න ක
කාජ්ය කඅමා්යවකයා කවිිවන් ක යයෝජ්නා කකකන කලදී. 

ප්රශකනය කවිමභන කලදන්, ත කභාා ක කභම්ම් කවිය. 

(අ. කාා. ක .   ක  ුකගරු කයශහාන් කයභ මිවසහ ක කමහ්ා ක ලාභනා   කවිය.) ක 

“ගරු කමුිනබුර් කකහුමාන් කමහ්ා ක ලාභනා   කවිය කතුතුය”  කභමාජ් කභවිබලගැන්වීම් කනියයෝජ්ය ක
අමා්යවකයා කවිිවන් ක යයෝජ්නා කකකන කලදී. 

ප්රශකනය කවිමභන කලදන්, ත කභාා ක කභම්ම් කවිය. 

(අ. කාා. ක . 6 ක  ුකගරු කමුිනබුර් කකහුමාන් කමහ්ා ක ලාභනා   කවිය.) ක 

“ගරු ක යහ ,ා ක වි්ානයේ මහ්ා ක  ලාභනා   ක විය ක තුතුය”  ක ඉඩම් ක භහ ක තාර්ලියම්න්තු ක
ප්රිතභසභකකකණ ක අමා්යවකයා කවිිවන් ක යයෝජ්නා කකකන කලදී. 

ප්රශකනය කවිමභන කලදන්, ත කභාා ක කභම්ම් කවිය. 
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(අ. කාා. ක .   ක  ුකයහ ,ා කවි්ානයේ මහ්ා ක ලාභනා   කවිය.) ක 

6. ගණූ.රණය සනොමැති වීම    ක් හි ක ගණ කණයෂණ ක යන මැිත ක බවු ක  ලාභනයණ ක
භැලකි් ල කයය මු යයන් කතාර්ලියම්න්තුව කගණන් කකකන කලදී. ක 

 විුද් කගණ කණයෂණ කයන ිවටි කබැවින් කතාර්ලියම්න්තුයේ කභකථාවක කනියයෝග කඅසක ක   කයුයත් ක
අ. ාා. ක 6. 6 ක ු ක ප්රශකනය ක යන විමභා, ත ක    8 ක  ලි ක    ක වැනි ක ිවකුකාද්ා ක  . ක ාා. ක   .   ක වනය්ෂණ ක
 ලාභනා   කමන් වකයා කවිිවන් කතාර්ලියම්න්තුව කක් ්බන කලදී. 

 

 


