
පා��ෙ� !ව 

 

&ෙ9දන &ෙ9දන &ෙ9දන &ෙ9දන     
அறிவி'(	க)அறிவி'(	க)அறிவி'(	க)அறிவி'(	க)    

ANNOUNCEMENTS 

 

I 
 

&ල වා�තාෙව  ඉව1 ;<ම&ල වා�තාෙව  ඉව1 ;<ම&ල වා�තාෙව  ඉව1 ;<ම&ල වා�තාෙව  ඉව1 ;<ම    அதிகார அறி	ைகயி��� நீ	�த�   
EXPUNCTION FROM OFFICIAL REPORT 

 
කථානායක!මාකථානායක!මාකථානායක!මාකථානායක!මා    (சபாநாயக� அவ�க�) 
(Mr. Speaker) 
පා��ෙ� ! ම X ග� ඉරා  "කමර1න මහතා 2010 

අෙගෝස්! 20 Zනැ. �*ෙය  කරන ලද ඉLoම ස�බ ධෙය  
මාෙO අවධානය ෙයොS [ බව ද වK. 

ඒ අdව ෙශෝ)ත හැ සා$ වා�තාව සකස් ;<ෙ�T, එම 
"වාදය hT භා"ත කර ඇ. පා��ෙ� !වට ෙනොගැළෙපන, 84 
(vii) සහ (viii) වැ& ස්ථාවර &ෙයෝගවලට පටහැ& වචන ඉව1 
කර Sදණය කරන  ෙලස මම හැ සා$ සංස්කාරකට &ෙයෝග 
කළ බව 77 (2)(ii) වැ& ස්ථාවර &ෙයෝගය යටෙ1 
පා��ෙ� !වට ෙමa  දැd� Tමට කැමැ1ෙතK.   

 

II 
 

දහඅටවන ආ	=කදහඅටවන ආ	=කදහඅටවන ආ	=කදහඅටවන ආ	=කම ව?ම ව?ම ව?ම ව?වසථ්ා සංෙශෝධනය පන1 වසථ්ා සංෙශෝධනය පන1 වසථ්ා සංෙශෝධනය පන1 වසථ්ා සංෙශෝධනය පන1 
ෙකD�පත ෙකD�පත ෙකD�පත ෙකD�පත : : : : ෙශේෙශේෙශේෙශේෂඨ්ා)කරණෙI Jරණයෂඨ්ා)කරණෙI Jරණයෂඨ්ා)කරණෙI Jරණයෂඨ්ා)කරණෙI Jරණය    

  அரசியலைம�பி�கான பதிென�டாவ�  தி�த  ச�ட!ல  : உய$ நீதிம%ற� தீ$�&  
EIGHTEENTH AMENDMENT TO THE CONSTITUTION 

BILL :  DETERMINATION OF THE SUPREME COURT  
    
කථානායක!මාකථානායක!මාකථානායක!මාකථානායක!මා    (சபாநாயக� அவ�க�) 
(Mr. Speaker) 

"දහඅටවන ආ	=කම ව?වස්ථා සංෙශෝධනය" යන නK  
�1 පන1 ෙකD�පත ස�බ ධෙය  &ෙ9දනය6 කරd 
කැමැ1ෙතK. 

ජා.ෙI hත *�ස වහා අවශ? යa අමාත? ම	ඩලය "c  
සහ.ක කරd ලැ± ෙමම පන1 ෙකD�පත ආ	=කම 
ව?වස්ථාෙ9 122(1)(ආ) ව?වස්ථාව පකාරව අ.ග� 
ජනා)ප.!මා "c  ෙශේෂ්ඨා)කරණය ෙවත ෙයොS කරd ලැuය.  

ෙශේෂ්ඨා)කරණය "දහඅටවන ආ	=කම ව?වස්ථා 
සංෙශෝධනය" යන නK  �1 පන1 ෙකD�පත - 

1.   ආ	=කම ව?වස්ථාෙ9 82(1) ව?වස්ථාෙ9 
")"ධානය ට එකඟ බව ද, 

2.   ආ	=කම ව?වස්ථාෙ9 82 (5) ව?වස්ථාෙ9 දැ6ෙවන 
පvZ "ෙශේෂ බ තර ඡ දය;  ස�මත sම අවශ? බව ද, 

3.   ආ	=කම ව?වස්ථාෙ9 83 ව?වස්ථාෙවh ")"ධානව�  
දැ6ෙවන පvZ, ජනමත "චාරණයක T ජනතාවෙO 
අdමැ.ය අවශ? වන ;cම       ")"ධානය6 පන1 
ෙකD�පෙතh ෙනොමැ. බව ද Jරණය කර ඇත. 

ආ	=කම ව?වස්ථාෙ9 92(ඇ) ව?වස්ථාව පve� න ;<ම 
ම×  ආ	=කම ව?වස්ථාෙ9 92 ව?වස්ථාවට ආdෂංwක 
සංෙශෝධනය6 කළ �! බවද ෙශේෂ්ඨා)කරණය තවlරට1 
&�ෙ2ශ කර ඇත. 

ෙශේෂ්ඨා)කරණෙI Jරණය අද Zන කා�ය සටහ  දැ6ෙවන 
&ල වා�තාෙ9 Sදණය කළ �! යැa මම &ෙයෝග කරK. 

 
ෙශේෙශේෙශේෙශේෂඨ්ා)කරණෙI  Jරණයෂඨ්ා)කරණෙI  Jරණයෂඨ්ා)කරණෙI  Jරණයෂඨ්ා)කරණෙI  Jරණය::::    உய� நீதிம
ற� தீ�� : 
Determination of the Supreme Court: 

3 4 
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III 

 
ධ�Kක ;!Lෙගොඩ මහතා පා��ෙ� !ෙ9 මහ ධ�Kක ;!Lෙගොඩ මහතා පා��ෙ� !ෙ9 මහ ධ�Kක ;!Lෙගොඩ මහතා පා��ෙ� !ෙ9 මහ ධ�Kක ;!Lෙගොඩ මහතා පා��ෙ� !ෙ9 මහ 

ෙLක� ෙලස ප1 ;<මෙLක� ෙලස ප1 ;<මෙLක� ෙලස ප1 ;<මෙLක� ෙලස ප1 ;<ම    தி. த மிக கி���ெகாடைவ  பாரா(ம%ற)  ெசயலாள$ நாயகமாக நியமி�த� 
APPOINTMENT OF MR. DHAMMIKA KITULGODA AS 

SECRETARY-GENERAL OF PARLIAMENT. 

 
කථානායක!මාකථානායක!මාකථානායක!මාකථානායක!මා    (சபாநாயக� அவ�க�) 
(Mr. Speaker) 

ආ	=කම ව?වස්ථාෙ9 65(1) ව?වස්ථාව යටෙ1 අ.ග� 
ජනා)ප.!මා "c  2010 අෙගෝස්! මස 28 වැ& Zන cට 
�යා1මක වන පvZ ධ�Kක ;!Lෙගොඩ මහතා පා��ෙ� !ෙ9 
මහ ෙLක� ෙලස ප1 කරන ලද බව ද වd කැමැ1ෙතK.  

 
"ගණකා)ප.වරයාෙO වා�තාව"ගණකා)ප.වරයාෙO වා�තාව"ගණකා)ප.වරයාෙO වා�තාව"ගණකා)ප.වරයාෙO වා�තාව    கண�கா�வாள� அதிபதியின� அறி�ைக 

AUDITOR  - GENERAL'S REPORT  

    
කථානායක!මාකථානායක!මාකථානායක!මාකථානායක!මා    (சபாநாயக� அவ�க�) 
(Mr. Speaker) 

U ලංකා පජාතා Vක සමාජවාT ජනරජෙI ආ	=කම 
ව?වස්ථාෙ9 154(6) වැ& ව?වස්ථාව පකාර 2009 ව�ෂය සඳහා 
"ගණකා)ප.වරයාෙO වා�pක වා�තාව ඉZvප1 කරK. 

ග�ග�ග�ග�    &මL cvපාල ද cLවා මහතා &මL cvපාල ද cLවා මහතා &මL cvපාල ද cLවා මහතා &මL cvපාල ද cLවා මහතා ((((වාvමා�ග හා ජල වාvමා�ග හා ජල වාvමා�ග හා ජල වාvමා�ග හා ජල 
ස�ප1 කළමනාකරණ අමාත?ස�ප1 කළමනාකරණ අමාත?ස�ප1 කළමනාකරණ අමාත?ස�ප1 කළමනාකරණ අමාත?!මා සහ පා��ෙ� !ෙ9 !මා සහ පා��ෙ� !ෙ9 !මා සහ පා��ෙ� !ෙ9 !මා සහ පා��ෙ� !ෙ9 
සභානායක!මා සභානායක!මා සභානායක!මා සභානායක!මා ))))    (மா��மி� நிம� சிறிபால த சி�வா - நீ��பாசன, நீ�வள �காைம� வ அைம!ச"# பாரா%ம&ற! சைப �த�வ��) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation 

and Water  Resources Management and Leader of   the House 

of Parliament)  

ග� කථානායක!ම&, "එ¤ වා�තාව Sදණය කළ �!ය" a 
මම ෙයෝජනා කරK. 

 

පපපපශන්ය "මසන ලZ ශන්ය "මසන ලZ ශන්ය "මසන ලZ ශන්ය "මසන ලZ , , , , සභා ස�මත "යසභා ස�මත "යසභා ස�මත "යසභා ස�මත "ය....    வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 
 

වා�තාව Sදවා�තාව Sදවා�තාව Sදවා�තාව Sදණය කළ �!යa &ෙයෝග කරන ලTණය කළ �!යa &ෙයෝග කරන ලTණය කළ �!යa &ෙයෝග කරන ලTණය කළ �!යa &ෙයෝග කරන ලT....    அறி�ைக அ�சிட	பட� க�டைளயிட	ப�ட�. 
Ordered that the Report be printed. 

 
�* ෙLඛනාZය *Qගැ sම�* ෙLඛනාZය *Qගැ sම�* ෙLඛනාZය *Qගැ sම�* ෙLඛනාZය *Qගැ sම    
சம��பி�க�ப	ட ப�திர�க� 

PAPERS  PRESENTED 
 

2009 ව�ෂය සඳහා මහා භා	ඩාගාරෙI ජා.ක කම ස�පාදන 
ෙදපා�තෙ� !ෙ9 කා�ය සාධන වා�තාව; 

2009 ව�ෂය සඳහා මහා භා	ඩාගාරෙI ෙව ෙළඳ, J�බl හා ආෙයෝජන 
ප.ප1. ෙදපා�තෙ� !ෙ9 කා�ය සාධන වා�තාව; 

2009 ව�ෂය සඳහා මහා භා	ඩාගාරෙI කළමනාකරණ ෙසේවා 
ෙදපා�තෙ� !ෙ9 කා�ය සාධන වා�තාව; සහ 

2009 ව�ෂය සඳහා SදL හා කමස�පාදන අමාත?ාංශෙI "ෙ2ශ ස�ප1 
ෙදපා�තෙ� !ෙ9 කා�ය සාධන වා�තාව.-[අගාමාත?!මා සහ �2ධ ශාසන 
හා ආගKක කට�! අමාත? ග� Z.S. ජයර1න මහතා ෙවdවට ග� Zෙ ෂ් 
gණව�ධන මහතා] 

 

සභාෙ�සය මත .�ය �!යa &ෙයෝග කරන ලTසභාෙ�සය මත .�ය �!යa &ෙයෝග කරන ලTසභාෙ�සය මත .�ය �!යa &ෙයෝග කරන ලTසභාෙ�සය මත .�ය �!යa &ෙයෝග කරන ලT....    சபா�ட�தி� இ �க� க�டைளயிட	ப�ட�. 
Ordered to lie upon the Table. 
 

2009 ව�ෂය සඳහා "ශාම වැD� ෙදපා�තෙ� !ෙ9 වා�pක කා�යඵල 
වා�තාව සහ wN� වා�තාව;  

2009 ව�ෂය සඳහා ෙපොෙළො න�ව Zස්V6 ෙLක� කා�යාලෙI 
වා�pක කා�ය සාධන වා�තාව සහ wN�; සහ 

2009 ව�ෂය සඳහා `1තලම Zස්V6 ෙLක� කා�යාලෙI කා�ය සාධන 
වා�තාව සහ wN�.-[රාජ? පvපාලන හා ස්වෙ2ශ කට�! අමාත? ග� 
ඩf�9.t.ෙ~. ෙසෙන"ර1න මහතා ෙවdවට ග� Zෙ ෂ් gණව�ධන මහතා] 
    
සභාෙ�සය මත .�ය �!යa &ෙයෝග කරන ලTසභාෙ�සය මත .�ය �!යa &ෙයෝග කරන ලTසභාෙ�සය මත .�ය �!යa &ෙයෝග කරන ලTසභාෙ�සය මත .�ය �!යa &ෙයෝග කරන ලT....    சபா�ட�தி� இ �க� க�டைளயிட	ப�ட�. 
Ordered to lie upon the Table. 

ජාත? තර ක�ක� සං"ධානෙI 2006 ව�ෂෙI පැවැ. 94වැ& 
සැcවාරෙI T *Qගd ලැ± ස�SJ  හා &�ෙ2ශ; 

ජාත? තර ක�ක� සං"ධානෙI 2006 ව�ෂෙI පැවැ. 95වැ& 
සැcවාරෙIT *Qගd ලැ± ස�SJ  හා &�ෙ2ශ; සහ 
ජාත? තර ක�ක� සං"ධානෙI 2007 ව�ෂෙI පැවැ. 96වැ& සැcවාරෙI 
T *Qගd ලැ± ස�SJ  හා &�ෙ2ශ.-[ග� ගාK� ෙලොjෙO මහතා]  
    
සභාෙ�සය මත .�ය �!යa &ෙයෝග කරන ලTසභාෙ�සය මත .�ය �!යa &ෙයෝග කරන ලTසභාෙ�සය මත .�ය �!යa &ෙයෝග කරන ලTසභාෙ�සය මත .�ය �!යa &ෙයෝග කරන ලT....    சபா�ட�தி� இ �க� க�டைளயிட	ப�ட�. 
Ordered to lie upon the Table.    

2007 ව�ෂය සඳහා ජා.ක `ස්තකාල හා පෙLඛන ෙසේවා ම	ඩලෙI 
පvපාලන වා�තාව.- [ග� බ lල  gණව�ධන මහතා] 
    
සභාෙ�සය මත .�ය �!යa &ෙයෝග කරන ලTසභාෙ�සය මත .�ය �!යa &ෙයෝග කරන ලTසභාෙ�සය මත .�ය �!යa &ෙයෝග කරන ලTසභාෙ�සය මත .�ය �!යa &ෙයෝග කරන ලT....    சபா�ட�தி� இ �க� க�டைளயிட	ப�ட�. 
Ordered to lie upon the Table. 
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