
ගරු  කරු ජයසූරිය මහතා, කථානායකතුමා 

ගරු  තිලංග සුමතිපාල මහතා, නියයෝජ්ය කකථානායකතුමා කහ  කකාකක කහාාතිතතුමා 

ගරු  සෙල්වම් අඩෛක්කලනාදන් මහතා, නියයෝජ්ය කකාකක කහාාතිතතුමා 

_______________________ 

ගරු  රනිල් වික්රමිංංහ මහතා, අග්රාමායතුමා කහ  කජ්ාිතක ක්රිතත්තිත ක ා කර්ථිකක කකයුතතු ක
අමායතුමා 

ගරු  තලතා අතුසකෝරල මහත්මිය, වියේශ කරැකියා කඅමායතුිය 

ගරු  සජෝන් අමරතුංග මහතා, හංචාකක කහංව්ථධන ක ා කක්රිහිිතයානි කරිික කකයුතතු ක
අමායතුමා 

ගරු  මහින්ද අමරවීර මහතා, ධීවක ක ා කජ්ලජ් කහම්ත්ත කහංව්ථධන කඅමායතුමා කහ  කම වලි ක
හංව්ථධන කකාජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  (ආචාර්ය) ෙරත් අමුණුගම මහතා, වියශේෂ කකා්ථයාාක කඅමායතුමා 

ගරු  ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා, ඉඩම් කහ  කතා්ථියම්න්තු ක්රිතහංහිකක  කඅමායතුමා ක
හ  කරණ්ඩු කතා්ථශිවයේ ක්රධාන කහංවිධායකතුමා 

ගරු  අකිල විරාජ් කාරියවෙම් මහතා, අධයාතන කඅමායතුමා 

ගරු  ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා, උහහි කඅධයාතන ක ා කම ාමා්ථි කඅමායතුමා කහ  ක
තා්ථියම්න්තුයේ කහාානායකතුමා 

ගරු  මසනෝ ගසන්ෙන් මහතා, ජ්ාිතක කහ ජීවනය, කහංවාද ක ා කකාජ්ය කාාෂා කඅමායතුමා 

ගරු  දයා ගමසේ මහතා, ්රාථික කක්ථමාන් කඅමායතුමා 

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

ගරු  නවීන් දිොනායක මහතා, වලවිි කක්ථමාන් කඅමායතුමා 

ගරු  එේ. බී. දිොනායක මහතා, හමාජ් කහවිබලිලන්වීම්, කසුාහාධන ක ා කකන්ද කඋඩකය ක
උරුමය කපිළිබඳ කඅමායතුමා 

ගරු  ගාමිණී ජයවික්රම සපසර්රා මහතා, ිතකහක කහංව්ථධන ක ා කවනජීවි කඅමායතුමා 

ගරු  හරින් ප්රනාන්ු  මහතා, විදුි කහංයේශ ක ා කඩිජිය්  කයටිල කත සුකම් කඅමායතුමා 

අංක 188.] 

(අයවලනි කතා්ථියම්න්තුව ක- කතළමුවලනි කහාාවාකය) 

පාර්ලිමේන්තුමේ කාර්ය සටහන් 

 

2017 අසගෝේතු මෙ 10 බ්රහේපතින්දා ූ.. ාා. 10.30  ට 

 

පැමිණි මන්ත්රීන් : 



( 2 ) M. No. 188 

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

ගරු  රිොඩ් බදියුදීන් මහතා, ක්ථමාන් ක ා කවාණිජ් කකයුතතු කඅමායතුමා 

ගරු  චන්ද්රානි බඩාෛාර මහත්මිය, කාන්ා ක ා කළමා කකයුතතු කඅමායතුිය 

ගරු  තිලක් මාරපන මහතා, හංව්ථධන කකා්ථයාාක කඅමායතුමා 

ගරු  ෆයිෙර් මුේතාපා මහතා, තළා්ත කහාා ක ා කතළා්ත කතාලන කඅමායතුමා 

ගරු  අනුර ප්රියදර් න යාපා මහතා, රතදා කකළමනාකක  කඅමායතුමා 

ගරු  ොගල රත්නායක මහතා, නීිතය ක ා කහාමය කහ  කදෂණෂි  කහංව්ථධන කඅමායතුමා 

ගරු  පාඨලී චම්පික රණවක මහතා, ම ානික ක ා කබහනිාහික කහංව්ථධන කඅමායතුමා 

ගරු  (ආචාර්ය) විජයදාෙ රාජපක්ෂ මහතා, අධිකක  කඅමායතුමා කහ  කුදේධශාහන ක
අමායතුමා 

ගරු  චන්දිම වීරක්සකොඩි මහතා, නිපු ා කහංව්ථධන ක ා කවෘ්තතීය කපුහුණු කඅමායතුමා 

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

ගරු  මංගල ෙමරවීර මහතා, මුද්  ක ා කජ්නමාධය කඅමායතුමා 

ගරු  ෛබ්ලිව්. ඩී. සජ්. සෙසනවිරත්න මහතා, කම්කරු, කවෘ්තතීය කහිිත කහබඳා ක ා ක
හබකිමු කහංව්ථධන කඅමායතුමා 

ගරු  (ඩවදය) රාිතත සෙේනාරත්න මහතා, යහෞඛ්ය, කයතෝෂ  ක ා කයේීයය කෛවදය ක
අමායතුමා 

ගරු  විිතත් විජයමුණි සෙොයිො මහතා, වාරිමා්ථි ක ා කජ්ලහම්ත්ත කකළමනාකක  ක
අමායතුමා 

ගරු  ඩී. එම්. ේවාමිනාදන් මහතා, බන්ධනාිාක ක්රිතහංහකික , කපුනරු්තථාතන, කනලව ක
තදංචි කකිරීම ක ා කහින්දු කරිික කකයුතතු කඅමායතුමා 

ගරු  රවුෆ ්හකීම් මහතා, නික කහලලසුම් ක ා කජ්ල කහම්තාදන කඅමායතුමා 

ගරු  අබ්ු ල් හලීම් මහතා, ලතල් , කලතල්  කයහේවා ක ා කමුහිිම් කරිික කකයුතතු ක
අමායතුමා 

ගරු  කබීර් හෂීම් මහතා, කාජ්ය කවයවහාය කහංව්ථධන කඅමායතුමා 

ගරු  ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ෙරත්  සෆොන්සෙේකා මහතා, ්රායේීයය කහංව්ථධන කඅමායතුමා 

ගරු  වෙන්ත අලුවිහාසර් මහතා, කෘෂික්ථම කකාජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  සමොහාන් ලාල් සරේරු මහතා, උහහි කඅධයාතන කකාජ්ය කඅමායතුමා 

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

ගරු  පාලිත රන්සේ බඩාෛාර මහතා, වාරිමා්ථි කකාජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  විජයකලා මසහේේවරන් මහත්මිය, ළමා කකයුතතු කකාජ්ය කඅමායතුිය 

ගරු  වී. එේ. රාධක්රිෂණ්න් මහතා, අධයාතන කකාජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  ඉරාන් වික්රමරත්න මහතා, මුද්  කකාජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  රුවන් විජයවර්ධන මහතා, රකෂණෂක කකාජ්ය කඅමායතුමා 
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ගරු  දිලිප් සවදආරච්චි මහතා, ධීවක ක ා කජ්ලජ් කහම්ත්ත කහංව්ථධන කකාජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  රවීන්ද්ර ෙමරවීර මහතා, කම්කරු ක ා කවෘ්තතීය කහිිත කහබඳා කකාජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  සුජීව සෙේනිංංහ 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 කතදංචි කකිරීම කකාජ්ය ක
අමායතුමා 

ගරු  ඒ. එච්. එම්. ෆවුිං මහතා, ජ්ාිතක කඒකාබේධා කහ  ක්රිතහන්ධාන කකාජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  අස ෝක් අසබ්ිංංහ මහතා, ්රවා න ක ා කිවවි්  කුවවන් කයහේවා කනියයෝජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  ලෙන්ත අලගියවන්න මහතා, මුද්  ක ා කජ්නමාධය කනියයෝජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  ෆයිොල් කාිංම් මහතා, යහෞඛ්ය, කයතෝෂ  ක ා කයේීයය කෛවදය කනියයෝජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  ු සන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා, රතදා කකළමනාකක  කනියයෝජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  (ඩවදය) අසනෝමා ගමසේ මහත්මිය, ඛ්නිජ් කය්  කහම්ත්ත කහංව්ථධන කනියයෝජ්ය ක
අමායතුිය 

ගරු  අනුරාධ ජයරත්න මහතා, ම වලි කහංව්ථධන ක ා කතරිහක කනියයෝජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  සුසම්ධා ජී. ජයසෙේන මහත්මිය, ිතකහක කහංව්ථධන ක ා කවනජීවි කනියයෝජ්ය කඅමායතුිය 

ගරු  (ආචාර්ය) හර්ෂ ද ිංල්වා මහතා, ජ්ාිතක ක්රිතත්තිත ක ා කර්ථිකක කකයුතතු කනියයෝජ්ය ක
අමායතුමා 

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

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

ගරු  ලක්ෂම්න් වෙන්ත සපසර්රා මහතා, වලවිි කක්ථමාන් කනියයෝජ්ය කඅමායතුමා 

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

ගරු  ඩුලිප් විසජ්සෙේකර මහතා, ලතල් , කලතල්  කයහේවා ක ා කමුහිිම් කරිික කකයුතතු ක
නියයෝජ්ය කඅමායතුමා 

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

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

_______________________ 

ගරු  සහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා   

ගරු  මහින්ද යාපා අසබ්වර්ධන මහතා   

ගරු  ිංිංර කුමාර අසබ්සෙේකර මහතා   

ගරු  තුෂාර ඉඳුනිල් අමරසෙේන මහතා   

ගරු  සජ්. සී. අලවතුවල මහතා   



( 4 ) M. No. 188 

ගරු  ෛලේ අලහප්සපරුම මහතා   

ගරු  ආනන්ද අලුත්ගමසේ මහතා   

ගරු  රංිතත් අලුවිහාසර් මහතා   

ගරු  රවී කරුණානායක මහතා   

ගරු  අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා   

ගරු  සජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරිංරි මහතා   

ගරු  ගීතා ෙමන්මලී කුමාරිංංහ මහත්මිය   

ගරු  සව්ලු කුමාර් මහතා   

ගරු  නාලක ප්රොද් සකොසලොන්සන මහතා   

ගරු  කවීන්දිරන් සකෝඩීේවරන් මහතා   

ගරු  චන්ද්රිංරි ගජදීර මහතා   

ගරු  චන්දිම ගමසේ මහතා   

ගරු  ිංරිපාල ගමලත් මහතා   

ගරු  උදය ප්රාාත් ගම්මන්පිල මහතා   

ගරු  නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා   

ගරු  දිසන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා   

ගරු  බන්ු ල ගුණවර්ධන මහතා   

ගරු  එඩ්වඩ් ගුණසෙේකර මහතා   

ගරු  පද්ම උදය ාන්ත ගුණසෙේකර මහතා   

ගරු  එේ. එම්. චන්ද්රසෙේන මහතා   

ගරු  ඩී. වී. චානක මහතා   

ගරු  ිංිංර ජයසකොඩි මහතා   

ගරු  මලිත් ජයතිලක මහතා   

ගරු  (ඩවදය) නලින්ද ජයතිෙේ මහතා   

ගරු  නලින් බඩාෛාර ජයමහ මහතා   

ගරු  අනුර ිංඩ්නි ජයරත්න මහතා   

ගරු  පියංකර ජයරත්න මහතා   

ගරු  (ඩවදය) කවින්ද සහේෂාන් ජයවර්ධන මහතා   

ගරු  ලකී ජයවර්ධන මහතා   

ගරු  මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා   

ගරු  ආරුමුගන් සතොඩාෛමන් මහතා   

ගරු  එම්. එේ. සතෞෆික් මහතා   

ගරු  පියල් නි ාන්ත ද ිංල්වා මහතා   
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ගරු  සමොහාන් ප්රියදර් න ද ිංල්වා මහතා   

ගරු  ටී. රංිතත් ද සෙොයිො මහතා   

ගරු  අනුර දිොනායක මහතා   

ගරු  මයන්ත දිොනායක මහතා   

ගරු  විමලවීර 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  (ඩවදය) රසම්ෂ් පතිරණ මහතා   

ගරු  සක්. සක්. පියදාෙ මහතා   

ගරු  සුිතත් ෙංජය සපසර්රා මහතා   

ගරු  සජොන්ෙට්න් ප්රනාන්ු  මහතා   

ගරු  අස ෝක ප්රියන්ත මහතා   

ගරු  බන්ු ල ලාල් බඩාෛාරිසගොෛ මහතා   

ගරු  තාරක බාලසූරිය මහතා   

ගරු  මුහම්මු  ඉබ්රාහිම් මුහම්මු  මන්සූර් මහතා   

ගරු  එේ. එම්. මරික්කාර් මහතා   

ගරු  සෙය්යිඩ් අලී ොහීර් මවුලානා මහතා   

ගරු  සක්. කාදර් මේතාන් මහතා   

ගරු  ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා   

ගරු  අිතත් මාන්නප්සපරුම මහතා   

ගරු  (මහාචාර්ය) ආශු මාරිංංහ මහතා   

ගරු  එේ. සී. මුතුකුමාරණ මහතා   

ගරු  (ූ.ජය) අතුරලිසය් රතන හිමි  

ගරු  සලොහාන් රත්වත්සත් මහතා   

ගරු  ප්රෙන්න රණවීර මහතා   

ගරු  සරොෂාන් රණිංංහ මහතා   

ගරු  සකසහලිය රඹුක්වැල්ල මහතා   

ගරු  ඉෂාක් රහුමාන් මහතා   

ගරු  මුිතබුර් රහුමාන් මහතා   
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ගරු  හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා   

ගරු  චමල් රාජපක්ෂ මහතා   

ගරු  නාමල් රාජපක්ෂ මහතා   

ගරු  අංගජන් රාමනාදන් මහතා   

ගරු  ගාමිණී සලොකුසේ මහතා   

ගරු  ජානක වක්කුඹුර මහතා   

ගරු  පවිත්රාසද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය   

ගරු  (ආචාර්ය) ජයම්පති වික්රමරත්න මහතා   

ගරු  ඒ. ඒ. විසජ්තුංග මහතා   

ගරු  (ඩවදය) තුිංතා විසජ්මාන්න මහත්මිය   

ගරු  ලක්ෂම්න් ආනන්ද විසජ්මාන්න මහතා   

ගරු  චමින්ද වි සජ්ිංරි මහතා   

ගරු  කංචන විසජ්සෙේකර මහතා   

ගරු  කුමාර සවල්ගම මහතා   

ගරු  එේ. ශ්රීතරන් මහතා   

ගරු  ඥානමුත්තු ශ්රීසන්ෙන් මහතා   

ගරු  ජයන්ත ෙමරවීර මහතා   

ගරු  ෙන්දිත් ෙමරිංංහ මහතා   

ගරු  රාජවසරෝදයම් ෙම්පන්දන් මහතා, තා්ථියම්න්තුයේ කවිරුේධ කතා්ථශිවයේ කනායකතුමා 

ගරු  එම්. එච්. එම්. ෙල්මාන් මහතා   

ගරු  ධර්මලිංගම් ිංද්ධාර්ථන් මහතා   

ගරු  (ඩවදය) එේ. ිංවසමෝහන් මහතා   

ගරු  මුත්තු ිංවලිංගම් මහතා   

ගරු  එම්. ඒ. සුමන්තිරන් මහතා   

ගරු  වඩිසව්ල් සුසර්ෂ් මහතා   

ගරු  මාඩව සෙෝ. සෙේනාධිරාජා මහතා   

ගරු  ස හාන් සෙේමිංංහ මහතා   

ගරු  සුනිල් හඳුන්සනත්ති මහතා   

ගරු  විසජ්පාල සහට්ටිආරච්චි මහතා   

ගරු  ඉන්දික අනුරුද්ධ සහේරත් මහතා   

ගරු  කනක සහේරත් මහතා   

ගරු  විිතත සහේරත් මහතා  
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ධම්ික කදහනායක කම ා, තා්ථියම්න්තුයේ කම  කය් කම් 

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

කුෂානි කයකෝ  දීක කම ්තිය, කහ කාක කම  කය් කම් 

ටිකිරි කයෂණ. කජ්යිතලක කම ා, හ කාක කම  කය් කම් 

කල්තැබීම අනුව පාර්ලිසම්න්තුව  ෙව්ිය.  කථානායකතුමා  ලාෙනාරූ  විය. 

1. ලිපිසල් නාදිය පි ගැන්වීම    ක( ) ක කථානායකතුමා ක විිවන්, ක   ක ලංකා ක ්රජ්ාාන් ක ක

හමාජ්වාදී කජ්නකජ්යේ කරණ්ඩු ම කවයවහථිායේ ක   ( ) කවයවහථිාව ක්රකාකව, ක 

     කමුද්  කව්ථෂය කහඳ ා කවිි කාධිතිතවකයාය  කවා්ථායේ ක යවලනි කකාණ්ඩයේ කXI, XII, 

XIII, XX  ා කXXI යක යහ ි කහ  ක 

     කමුද්  කව්ථෂය කහඳ ා කවිි කාධිතිතවකයාය  කවා්ථායේ කතළමුවලනි කකාණ්ඩයේ කVII, VIII 

 ා කIX යක යහ,ි කතහවිලනි කකාණ්ඩයේ කIII  ා කIV යක යහ ිකහ  කඅයවලනි කකාණ්ඩයේ කII යක යහ ක 

පිළිින්වන කලදී. ක 

 කියන කලද කවා්ථා ොා සම්ෙය කම කිත ය කුතතුයල ද කමු  ය කකළ කුතතුයල ද ක කනියයෝි කකකන ක

ලදී. ක 

( ) කඉඩම් කහ  කතා්ථියම්න්තු ක්රිතහංහකික  කඅමායතුමා කවිිවන්, ක     කව්ථෂය කහඳ ා කකාජ්ය ක

 ලය ක ්රිතත්තිත කයදතා්ථයම්න්තුයේ කකා්ථය ක හාධන ක වා්ථාව ක පිළිින්වා, ක  ම කවා්ථාව කකජ්යේ ක

මුද්  කපිළිබඳ කකාකක කහාාවය කයය මු කකළ කුතතුයල  කයයෝජ්නා කකකන කලදී. 

්රශනිය කවිමහන කලදන්, කහාා කහම්ම කවිය. 

( ) කඉඩම් කහ  කතා්ථියම්න්තු ක්රිතහංහකික  කඅමායතුමා කවිිවන්— 

 i)       කව්ථෂය කහඳ ා ක  කලංකා කනලයිනහික කවිශවිවිදයාලයේ කවා්ථෂික කවා්ථාව  ක 

(ii)       කව්ථෂය කහඳ ා ක  කලංකා කවිවෘ කවිශවිවිදයාලයේ කවා්ථෂික කවා්ථාව  

(iii)       කව්ථෂය කහඳ ා ක  කලංකා කඅ නිද  ිකවිශවිවිදයාලයේ කවා්ථෂික කවා්ථාව  

(iv)       කව්ථෂය කහඳ ා කයාතනය කවිශවිවිදයාලයේ කවා්ථෂික කවා්ථාව  කහ  

(v)       කව්ථෂය කහඳ ා ක ව කයව් ලහහි කවිශවිවිදයාලයේ කවා්ථෂික කවා්ථාව 

 පිළිින්වා, ක ම කවා්ථා කඅධයාතනය ක ා කමානව කහම්ත්ත කහංව්ථධනය කපිළිබඳ කරං ක කඅධීෂණෂ  ක

කාකක කහාාවය කයය මු කකළ කුතතුයල  කයයෝජ්නා කකකන කලදී. 

්රශනිය කවිමහන කලදන්, කහාා කහම්ම කවිය. 

( ) ක ඉඩම් ක හ  ක තා්ථියම්න්තු ක ්රිතහංහකික  ක අමායතුමා ක විිවන්, ක  ම්බන්ය ය ක වකාය ක

හම්බන්ධයයන් කඅ ග්රා ක ක විසුම කපිළිින්වන කලදී. ක 

 කියන කලද කවා්ථාව කොා සම්ෙය කම කිත ය කුතතුයල  කනියයෝි කකකන කලදී. ක 
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 . කාරක ොා වාර්තා පි ගැන්වීම   ක ක්රවා නය ක ා කහන්නියේදනය කපිළිබඳ කරං ක කඅධීෂණෂ  ක
කාකක කහාායේ කහාාතිත ක ාරු කචම්  කකාජ්තෂණෂ කම ා කවිිවන් ක ම කකාකක කහාාවය කයය මු කකකන කලද, ක 

 i)  2015 කහ  ක     කව්ථෂ කහඳ ා කවකාය ක ා කනාවික කකයුතතු කඅමායාංශයේ කකා්ථය කහාධන ක
වා්ථා  

(ii)  2012/2013 ක හ  ක     /     ක ව්ථෂ කහඳ ා කසී/හ කලංකා කනලේ කහංහථිායේ ක වා්ථෂික ක
වා්ථා  

(iii) 2011, ක     කහ  ක     කව්ථෂ කහඳ ා කජ්ාිතක ක්රවා න කෛවදය කරයනයේ කවා්ථෂික ක
වා්ථා  කහ  

(iv)  2014 කව්ථෂය කහඳ ා ක  කලංකා කිවවි්  කුවවන් කයහේවා කඅධිකාරියේ කවා්ථෂික කවා්ථාව 

හම්බන්ධයයන් ක ම කකාකක කහාායේ කවා්ථාව කපිළිින්වන කලදී. ක 

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

    නිෂතිාදන කහ  කයහේවා කපිළිබඳ කරං ක කඅධීෂණෂ  කකාකක කහාායේ කහාාතිත කිරු කනින් ක
බණ්ඩාක කජ්යම  කම ා ක කයව යවන් ක හි කහ ක කිරු කහන්ද්ත කහමකිවං  කම ා කවිිවන් ක ම කකාකක ක
හාාව කයව කයය මු කකකන කලද, 

(i) 2012 කව්ථෂය කහඳ ා කජ්ාිතක කවයවහාය කහංව්ථධන කඅධිකාරියේ කවා්ථෂික කවා්ථාව  

(ii) 2012 කහ  ක     කව්ථෂ කහඳ ා කජ්ාිතක කයමෝහික කමධයහිථානයේ කවා්ථෂික කවා්ථා ක ා ක
 ණුම් ක්රකාශන  

(iii) 2013 ක හ  ක      ක ව්ථෂ ක හඳ ා ක   ක ලංකා ක යකෂක්ථම ක හ  ක ලුම්ම් ක රයනයේ ක
වා්ථෂික කවා්ථා  

(iv) 2013 කව්ථෂය කහඳ ා කජ්ාිතක ක ් ත කහාායේ කවා්ථෂික ක කවා්ථාව  

(v) 2013/2014 ව්ථෂය කහඳ ා කක යි  කග්රලෆයි  ල කලංකා කිිය හ කහි කවා්ථෂික කවා්ථාව  

(vi) 2015 ව්ථෂය කහඳ ා කක්ථමාන් ක ා කවාණිජ් කකයුතතු කඅමායාංශයේ කවා්ථෂික කකා්ථය ක
හාධන කවා්ථාව  කහ  

(vii) 2014 ව්ථෂය කහඳ ා කතකන්න් කයකික් හි කකම්තලනි කිිය හහි කවා්ථෂික කවා්ථාව 

හම්බන්ධයයන් ක   කකාකක කහාායේ කවා්ථාව කපිළිින්වන කලදී. ක 

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

 . සපත්ෙම්   

(1)  මාය් , පු් ලයා්ථ ක යකෝවි්  ක තාක, අංක ක   /  ක දකන ක හිථානයයහි ක තදංචි ක පී. ක
යනවි්  ක ්රනාන්දු ක ම ායින් ක ලලුදණු ක    ..  .   ක දනලිත ක යත්තහම ක ිරු ක
වහන් කඅම්වි ාය්ථ කම ා කවිිවන් කපිළිින්වන කලදී. ක 

(2) (i)  කළුත න, ිම්වහම්ිම, “ිවරිනිවහ” කයන කිපිනයයහි කතදංචි ක ච්. ක ම්. කඒ. ක
 න්. කක්තනායක කම ායින් කලලුදණු ක   .. ..   කදනලිත කයත්තහම  කහ  

      (ii)   න්යදහිහ, යාය් යි ඩ යන කිපිනයයහි කතදංචි කඩබ්ිේ. කඩබ්ිේ. කයෂණ. කබී. ක
යදහිිම කම ායින් කලලුදණු ක   .. .. 8 කදනලිත කයත්තහම ක 

ිරු කල  කජ්යව්ථධන කම ා කවිිවන් කපිළිින්වන කලදී.   

අංක ක  අ කදකන කතා්ථියම්න්තුයේ කහථිාවක කනියයෝිය කයයය්ත ක ම කයත්තහම්, කම ජ්න කයත්තහම් ක
පිළිබඳ කකාකක කහාාවය කයය මු කකකන කලදී. 
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රැහිවීම කාවකාිකව කඅ්තහියවීම 

පු.ාා. ක  .   

පු.ාා. ක  .   කවනයෂණ කරැහිවීම කාවකාිකව කඅ්තහියවන කලදී. 

පු.ාා. ක  .   

රැහවිීම කයළි්ත ක ෂණරැහ ියයන් කකථනායකතුමා ක ලාහනා   කවිය. 

4. පාර්ලිසම්න්තුසව්  ෙව්ීම් : තා්ථියම්න්තුයේ ක හාානායකතුමා යව යවන් ක ්රවා න ක  ා ක
ිවවි්  කුවවන් කයහේවා කඅමායතුමා කඉදරිත්ත කකළ කයයෝජ්නාව,— තා්ථියම්න්තුයේ කහථිාවක කනියයෝ  ික
අංක ක .හි ක විධිවිධානවල ක හ  ක     .  . 8 ක වලනි ක දන ක තා්ථියම්න්තුව ක විිවන් ක හම්ම ක කකන ක ලද ක
යයෝජ්නායේ කකුමෂණ කහඳ න්ව කිතුද ද, කඅද කදන කරැහවිීම් කතලවල්තයවන කකාල කයේලාව ක . කාා. ක  .   ක
ිවය කඅ. කාා. ක  .   කදෂණවා කද, කඅ. කාා. ක .   කිවය කඅ. කාා. ක .   කදෂණවා කද කවිය කුතතු කය. ක . කාා. ක  .   කය ක
තා්ථියම්න්තුයේ ක හථිාවක ක නියයෝි ක අංක ක .( ) ක ක්රියා්තමක ක විය ක ුතතු ක ය. ක අ. ක ාා. ක  .  ය ක
කථානායකතුමා ක්රශනිය කයන විමහා කතා්ථියම්න්තුව කක්  කල ය කුතතු කය. ක ක 

   ක්රශනිය කවිමහන කලදන්, කහාා කහම්ම කවිය. 

 . කල් තැබීම (රාජය  ලය අර්බුදය) : “යමම කතා්ථියම්න්තුව කදලන් කක්  කල ය කුතතුය”  ක
්රවා න ක ා කිවවි්  කුවවන් කයහේවා කඅමායතුමා කයයෝජ්නා කකයළේය. 

්රශනිය කහාා මුඛ් කකකන කලදන්, කවිවාද කවිය. 

(අ. කාා. ක  . 8 කය කනියයෝජ්ය කකථානායකතුමා ක ලාහනා   කවිය.) 

“ිරු ක ල  ක ජ්යව්ථධන ක ම ා ක  ලාහනා   ක විය ක ුතතුය”  ක කාජ්ය ක වයවහාය ක හංව්ථධන ක
අමායතුමා කයයෝජ්නා කකයළේය. 

්රශනිය කවිමහන කලදන්, කහාා ක කහම්ම කවිය. 

(අ. කාා. ක .   කය කිරු කල  කජ්යව්ථධන කම ා ක ලාහනා   කවිය.) 

(අ. කාා. ක . 8 කය ක කකථානායකතුමා ක ලාහනා   කවිය.) 

(අ. කාා. ක .   කය ක කනියයෝජ්ය කකාකක කහාාතිතතුමා ක ලාහනා   කවිය.) 

(අ. කාා. ක .   කය ක කකථානායකතුමා ක ලාහනා   කවිය.) 

(අ. කාා. ක .   කය ක කනියයෝජ්ය කකාකක කහාාතිතතුමා ක ලාහනා   කවිය.) 

“ිරු ක ය . ක  ම්. ක රනන්ද ක කුමාකිවරි ක ම ා ක  ලාහනා   ක විය ක ුතතුය”  ක වලවි  ික ක්ථමාන් ක
අමායතුමා කයයෝජ්නා කකයළේය. 

්රශනිය කවිමහන කලදන්, කහාා ක කහම්ම කවිය. 

(අ. කාා. ක .   කය කිරු කය . ක ම්. කරනන්ද කකුමාකිවරි කම ා ක ලාහනා   කවිය.) 

 ක් හි කයේලාව කඅ. කාා. ක6.    යයන්,   ලාහනා   කමන් තුමා කවිිවන් ක්රශනිය කයන විමහා ක
තා්ථියම්න්තුව කක්  කබන කලදී. 

තා්ථියම්න්තුව ක ය ක අ  ලව, 2016 මා්ථතු කමහ ක  8 ක වලනි ක දන කහාා කහම්මිතය ක අ ව ක 2017 
අයිෝහතිු කමහ ක11 වලනි කිවකුකාදා ක . කාා. ක10.30 වනයෂණ ක කක්  ක යේය. 


