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අ. භා. 1.00ට පාෙව ස් ය.  

කථානායකමා [ග චම රාජපúෂ මහතා] ලාසනාඪ ය. 
���ᾐܧᾰᾁᾰ�ᾂᾊܲܡܦ�������ܥ�ܲܥ�ΆܩᾹܦᾦܱܨܱܥ

�ܦܸܪܸܢ�@ᾀܥܞܱܨ�᾿ܦܝ��ᾁܲܦᾶᾗܱܦ<��῀ܛ᾽ܭ�᾽ܛܧܱܣܱܥܝ
��῀ܛ᾽ܱܢᾷܲܛܭ

The Parliament met at 1.00 p.m.,  
MR. SPEAKER [THE HON. CHAMAL RAJAPAKSA] in the Chair. 

 
 

ෙදන 
�῀ܛᾺᾗᾰܲܭܲܩ

ANNOUNCEMENTS 
 

I 
 

සජන පන ෙකපත : ෙෂ්ඨාකරණෙ 
රණය 

 Ὰᾗ᾽ܳܢ�ᾷܩᾹܦܲܢܳܣ�᾽ܧܓ���Άܪᾚܠܝ�ᾌᾲܳܛᾐᾰܘ
APPROPRIATION BILL : DETERMINATION OF THE SUPREME 

COURT 
 

කථානායකමා 
��῀ܛ᾽ܭ�᾽ܛܧܱܣܱܥܝ�
(Mr. Speaker) 
ආම වවස්ථාෙ 121(1) වන වවස්ථාව අව 

ෙෂ්ඨාකරණය හෙ අෙයගයට ලú කරන ලද "සජන" 

නමැ පන ෙකපත බඳ ෙෂ්ඨාකරණෙ රණය මා 
ෙවත ලැ ඇ බව ෙමම ග සභාවට  දැමට කැමැෙත. 

පන ෙකපත ෙහ එ ධාන ûවú ආම 
වවස්ථාවට අනþල ෙනවන බවට ෙෂ්ඨාකරණය  
රණය කර ඇත. 

ෙෂ්ඨාකරණ රණය අද න කාය සටහ දැúෙවන 
ල වාතාෙ ණය කළ  යැ මම ෙයග කර.  

 
ෙෂ්ඨාකරණ  රණය : 
 :�Ὰᾗ᾽ܳܢ�ᾷܩᾹܦܲܢܳܣ�᾽ܧܓ
Determination of the Supreme Court: 

පාෙ වාද 
ල වාතාව 

 ලංකා ජාතාක සමාජවා ජනරජ  ය  
හවන පා  ෙ  ව                - පළවන සභා වාරය 

�῀ܛᾱܢܱܭܲܭ�ܩᾹܦᾦܱܨܱܥ
�ܛᾰܸܲܩ�ܨܱܛܲܢ

��Ᾱܲܝܨܧᾰ�ᾁᾊܝᾢܝܱܝܷ�ܛܧܱܣܤܝ�ᾲܛᾱܸܪܑ
�᾽ܠܱܢᾷ�ܶܠᾐ�ᾂܭܱܪܢΆ���ᾙܩᾹܦᾦܱܨܱܥ�ᾐܭܱܬܖ

PARLIAMENTARY DEBATES  
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THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA  
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පාෙව 3 4 

[ග කථානායකමා]�



2013  ෙනවැබ  21 5 6 



පාෙව 7 8 

[ග කථානායකමා]�



2013  ෙනවැබ  21 9 10 



පාෙව 11 12 

[ග කථානායකමා]�



2013  ෙනවැබ  21 13 14 



පාෙව 15 16 

[ග කථානායකමා]�



2013  ෙනවැබ  21 

 
II 
 

කථානායකමාෙ සහකය 
�ܨᾹᾠܸܱܝ�ᾐܨܛܧܱܣܱܥܝ

SPEAKER'S CERTIFICATE 
 

කථානායකමා 
��῀ܛ᾽ܭ�᾽ܛܧܱܣܱܥܝ�
(Mr. Speaker) 
 ලංකා ජාතාක සමාජවා ජනරජෙ ආම 

වවස්ථාෙ 79 වැ වවස්ථාව අව, 2013 ෙනවැබ මස 
11වන න ම   පහත සඳහ  පන ෙකපවල සහකය 
සටහ කරන ලද බව දව කැමැෙත. 

ඩාවල ෙයෙ  උෙජක ව ගැමට එෙර ස  

ෙබධ හාර ෙවාලග (සංෙශධන)  
 

 

 
 ෙඛනාය ගැම 

�῀ܛᾱܨܲܢᾷܥ�ܠܥᾺܛᾰܲܥᾺ᾽ܦܝ
PAPERS PRESENTED 

2014 ද වෂය සඳහා  ලංකා ජාතාක සමාජවා ජනරජෙ 
අය වැය ඇස්තෙ ෙකප- [අාමාතමා සහ ධ ශාසන 
හා ආගක කට අමාත ග .. ජයරන මහතා]  
 
සභාෙසය මත ය ය ෙයග කරන ල. 
��ᾐܠܥᾺܠܲܧܫܸܠܛ�ᾰܛᾞᾰܑ�᾿ܲܢᾷܠᾖܱܥܝ
Ordered to lie upon the Table. 
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