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වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
1.
834/’16
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන
අමාත0තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

ගංජා, අබින්, මත්ෙපති, ඖෂධ සිරප්, මදනෙමෝදක හා ඒ හා සමාන මත්දව0
සමාජය තුළ සීඝෙ
C යන් ව0ාප්තවී ඇති බවත්;

(ii) ෙමම මත්දව0 ෙවළඳාම පාසල් තුළද ව0ාප්තවී ඇති බවත්;
(iii) පාසල් සිසුන්ද ෙම් සඳහා ඇබ්බැහිවීෙම් පව
C ණතාවක් පවතින බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) (i) උක්ත මත්දව0යන්ට අමතරව, පාසල් ආශත
Cි ව භාවිතාවන බවට වාර්තා වී ඇති
ෙවනත් මත්දව0 වර්ග කවෙර්ද;
(ii)

2014 හා 2015 යන වර්ෂයන්හිදී පාසල් ආශත
Cි ව මත්දව0 ෙවළඳාම් කළ හා ඊට
සම්බන්ධ පාසල් සිසුන් අත්අඩංගුවට ගැනීම් සිදුකර තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, එම සංඛ0ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iv) එම සිසුන්ට එෙරහිව ගත් කය
Cි ාමාර්ග කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) (i) පාසල් තුළට මත්දව0 ව0ාප්තවීම වැළැක්වීමට ෙගන ඇති ෙවනත් කය
Cි ාමාර්ග
කවෙර්ද;
(ii) ඒ සම්බන්ධව පසු විපරම් කිරීමක් සිදුකරන්ෙන්ද;
(iii) එෙසේ නම්, ඒවා කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2.
929/’16
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— විෙද්ශ කටයුතු අමාත0තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ) (i)

ශී ලංකා විෙද්ශ දූත මණ්ඩල සඳහා පත්වීම් ලැබූ රාජ0 තාන්තික නිලධාරින්ට
ෙසේවා සහකාර තනතුර සඳහා ශී ලංකාෙවන් පුද්ගලයන් රැෙගන යා හැකි බව
දන්ෙන්ද;

(ii)

2005.01.01 සිට 2015.01.01 දක්වා කාලය තුළ තානාපති කාර්යාල සඳහා පත්
කළ නිලධාරින් හා ඔවුන් කැටුව ගිය ෙසේවා සහකාරවරයන්ෙග් නම්, ගුවන්
ගමන් බලපත අංක සහ ලිපිනයන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;

(2)
(iii)

අදාළ රාජකාරි අවසන් වූ පසු නිලධාරින් හා ෙසේවා සහකාරවරයන් ශී ලංකාවට
පැමිණි දින සහ එක් එක් ෙසේවා සහකාරවරයාෙග් ගුවන් ගමන් බලපත් අවලංගු
වන දිනය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;

(iv)

නිලධාරින් ශී ලංකාවට පැමිණීෙම්දී ඔවුන් සමඟ ෙනොපැමිණි ෙසේවා
සහකාරවරයන්ෙග් නම් කවෙර්ද;

(v)

ශී ලංකාවට ෙනොපැමිණි ෙසේවා සහකාරවරයන් සම්බන්ධෙයන් විෙද්ශ කටයුතු
අමාත0ාංශය ගත් පියවර කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
3.
993/’16
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— අගාමාත0තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත0තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ශී ලංකා විදුලි සංෙද්ශ නියාමන ෙකොමිෂන් සභාව විසින් “ද ෙර්ඩිෙයෝ ෙසොසයිටි
ඔෆ් ශී ලංකා” ෙහවත් ශී ලංකා ෙර්ඩිෙයෝ සමාජය, ආධුනික ගුවන් විදුලි
කියාකරුවන්ෙග් ජාතික ආයතනය ෙලස පිළිෙගන තිෙබ්ද;

(ii) එෙසේ නම්, එය පිළිගත් දිනය කවෙර්ද;
(iii) එෙසේ පිළිගැනීමට බලපෑ පදනම කවෙර්ද;
(iv) එෙසේ පිළිගත් බවට කිසියම් ලියවිල්ලක් නිකුත් කර තිෙබ්ද;
(v) එෙසේ නම්, එම ලියවිල්ල සභාගත කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4.
1014/’16
ගරු (ෛවද0) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත0තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

කෘෂිකර්ම අමාත0ාංශය සඳහා කුලී පදනම මත අලුතින් ෙගොඩනැගිල්ලක් ලබා
ෙගන තිෙබ්ද;

එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
ඒ සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවනු ලැබුෙව්ද;
එෙසේ නම්, ෙටන්ඩරය සඳහා ඉදිරිපත් වූ පුද්ගලයන් සහ ඔවුන් ඉදිරිපත් කළ මිල
ගණන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(v) කුලී පදනම මත ලබාගත් ෙගොඩනැගිල්ල සඳහා රජෙය් තක්ෙසේරුව;
අයිතිකරුෙග් නම හා ලිපිනය; මාසික කුලිය සහ ෙගවූ අත්තිකාරම් මුදල
කවෙර්ද;
(vi) එම ෙගොඩනැගිල්ල සඳහා අයිතිකරු සමඟ අත්සන් කළ බදු ගිවිසුම සභාගත
කරන්ෙන්ද;
(vii) කෘෂිකර්ම අමාත0ාංශය එම ෙගොඩනැගිල්ල ෙවත ෙගන ගිය දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(3)
5.
1145/’16
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා,— ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත0තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මඩකලපුව දිස්තික්කෙය්, ෙකෝරෙල්පත්තු, වාලච්ෙච්ෙන් පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාසය පිහිටුවන ලද දිනය කවෙර්ද;

(ii)

ඒ සම්බන්ධෙයන් නිකුත් කරන ලද ගැසට් පතෙය් පිටපතක් සභාගත
කරන්ෙන්ද;
එම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය මඟින් ආවරණය වන සම්පූර්ණ භූමි
පමාණය ෙකොපමණද;
එහි ගාම නිලධාරි වසම් සංඛ0ාව ෙකොපමණද;
එම ගාම නිලධාරි වසම්වල නිල අංක හා නාමයන් කවෙර්ද;

(iii)
(iv)
(v)

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(ඇ)

(i)

එම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය පිහිටුවීෙම්දී නිල වශෙයන් සීමා නිර්ණය
කිරීමක් සිදුවී තිෙබ්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, ඒ පිළිබඳව විස්තර කවෙර්ද;

යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i) එකී පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය යටෙත් ඇති ගාම නිලධාරි වසම් අතරින්
කිසියම් වසමක/වසම්වල පරිපාලන කටයුතු ෙහෝ ෙමෙහයවීම් ෙවනත්
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල මඟින් සිදුකරනු ලබන්ෙන්ද;
(ii)

එෙසේ නම්, එම ගාම නිලධාරි වසම්වල නාමය, නිල අංක ඇතුළු විස්තර
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
6.
1209/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන
අමාත0තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

L.T.T.E. තස්තවාදීන් විසින් 1983 වර්ෂෙයන් පසුව තිකුණාමලය දිස්තික්කය
තුළ ඝාතනය කරන ලද පුද්ගලයන් සංඛ0ාව ෙකොපමණද;

(ii) එම සංඛ0ාව, එක් එක් ජන වර්ගය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) එෙලස ඝාතනයට ලක් වූ,
(i) එක් එක් ෙද්ශපාලන පක්ෂයන්හි නායකයන් ෙහෝ සාමාජිකයන් සංඛ0ාව;
(ii)

එක් එක් ආගම්වලට අයත් ආගමික නායකයන් ෙහෝ එක් එක් ආගම්වලට
අයත් ජන සංඛ0ාව;
(iii) රාජ0 නිලධාරින් සංඛ0ාව;
ෙකොපමණද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ඉහත (අ) සහ (ආ) විමසා ඇති කරුණු සම්බන්ධෙයන් පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත්
කරන්ෙන්ද යන්න තවදුරටත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(4)
7.
1283/’16
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා,— නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත0තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මාතර දිස්තික්කෙය් නිවාස ෙනොමැති බවට හඳුනාගත් පවුල් සංඛ0ාව;

(ii) මාතර දිස්තික්කෙය් අර්ධ ස්ථිර හා ස්ථිර නිවාසවල ජීවත්වන පවුල් සංඛ0ාව;
එක් එක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය, අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද යන්න
එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

වර්ෂ 2013 සිට 2016 දක්වා මාතර දිස්තික්කෙය් රජෙය් ආධාර මත ඉදිකර ඇති
නිවාස සංඛ0ාව;

(ii)

වර්ෂ 2014 සිට 2016 දක්වා මාතර දිස්තික්කෙය් රජෙය් නිවාස ණය මත
ඉදිකර ඇති නිවාස සංඛ0ාව;
(iii) 2014, 2015 සහ 2016 වර්ෂවල මාතර දිස්තික්කෙය් නිවාස සංවර්ධන
වැඩසටහන් සඳහා ෙවන් කරන ලද මුදල;
එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්නත් එතුමා ෙමම
සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
8.
1343/’16
ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා,— කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත0තුමියෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ළමා අපෙයෝජන හා ලිංගික අතවර ෙහේතුෙවන් ලංකාෙව් කාන්තාවන් සහ
ළමුන් විශාල පිරිසක් අධිකරණය ඉදිරියට පැමිෙණන බවත්;

(ii)

ඔවුන් විවෘත අධිකරණය තුළදීත්, ජනමාධ0 හරහාත් වරින් වර වක ෙලස
නැවත එවැනි වූ අපෙයෝජනයට හා අතවරයට ෙගොදුරුවන බවත්;
(iii) එමඟින් ඔවුන් සමාජගත වීෙම්දී පශ්න රාශියකට සහ විවිධ මානසික
දුබලතාවයන්ට ලක් වී පීඩා විඳින බවත්;
එතුමිය දන්ෙනහිද?
(ආ) (i) උක්ත ෙහේතුව මත ලංකාෙව් ළමා හා කාන්තා අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම
සඳහා විෙශේෂිත අධිකරණයක් පිහිටුවීමට ෙයෝජනා කරන්ෙන්ද;
(ii)

එවැනි තත්ත්වයකදී ඔවුන්ෙග් අනාගත අභිවෘද්ධිය පිණිස ජනමාධ0 ෙවත
මාධ0 වාර්තාකරණෙය් සීමාවන් පැනවීමට සැලසුමක් තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා ගත වන කාලය ෙකොපමණද;
යන්න එතුමිය ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
9.
844/’16
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත
පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත0තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

කතරගම, නල්ලූර්, මුන්ෙන්ශ්වරම්, තිරුෙකෝෙන්ෂ්වරම් හා තිරුෙක්තීශ්වරම්
යන ස්ථානයන්හි පිහිටි ශCී ලාංකීය හින්දු ආගමිකයන්ෙග් පධ
C ාන පූජනීය ස්ථාන
වන්දනා කිරීමට විෙද්ශිකයන්ද පැමිෙණන බවත්;

(5)
(ii)

ෙමම පූජනීය ස්ථානයන්හි විෙද්ශීය සංචාරකයන්ට හා ෙද්ශීය සංචාරකයන්ට
පම
C ාණවත් පහසුකම් ෙනොමැති බවත්;
(iii) ෙමම ස්ථාන සංවර්ධනය කිරීෙමන් රෙට් ආර්ථිකයට ද විශාල දායකත්වයක්
ලබාගත හැකි බවත්;
එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?
(ආ) (i) ෙමම පූජනීය ස්ථාන සංවර්ධනයට රජය පියවර ගන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඒ කවර ආකාරෙයන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
10.
965/’16
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— උසස් අධ0ාපන හා මහාමාර්ග අමාත0තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

නැෙගනහිර විශ්වවිද0ාලෙය් දැනට කියාත්මක පීඨ සංඛ0ාව ෙකොපමණද;

(ii)
(iii)

එහි කියාත්මක ෙදපාර්තෙම්න්තු සංඛ0ාව ෙකොපමණද;
එක් එක් පීඨවල සහ ෙදපාර්තෙම්න්තුවල සිටිය යුතු ස්ථිර ආචාර්ය මණ්ඩලය
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iv) ස්ථිර ආචාර්ය මණ්ඩලෙය් පුරප්පාඩු තිෙබ්ද;
(v) එෙසේ නම්, පුරප්පාඩු සංඛ0ාව, එක් එක් පීඨය සහ ෙදපාර්තෙම්න්තුව අනුව
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
11.
1007/’16
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන
අමාත0තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

කතරගම පූජා නගරෙය්, ආරක්ෂක කලාපය තුළ පවතින ‘ඔසු උයන’ නමින්
හඳුන්වන ඉඩෙම් අක්කර තිහක පමණ ෙකොටසක්, යුද හමුදාව ද ෙයොදා ෙගන
ඖෂධ පැලෑටි විනාශ කරමින් 2016 ජූලි මාසෙය්දී එළි ෙපෙහළි කළ බවත්;

(ii)

ඊට එෙරහිව මහ සංඝරත්නය සහ පෙද්ශෙය් ජනතාව විෙරෝධය පළ කළ
බවත්;
(iii) අංක එස්ඊඅයි/289/465 දරන 1990.01.30 දිනැති ලිපිය මඟින් ජනාධිපතිවරයා
විසින් එකී ඉඩම ජාතික ෙභෞතික සැලසුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පවරා ඇති
බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) (i) ඉහත (අ) (i) හි සඳහන් විනාශයට වගකිවයුත්තන් කවුරුන්ද;
(ii)
(iii)

ඔවුන්ට එෙරහිව ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද;
එකී විනාශය සිදු කෙළේ එම ස්ථානෙය් ඉන්දියාෙව් තිරුපති ෙද්වාලෙය්
ශාඛාවක් ඉදිකිරීමටද;

(6)
(iv)

ඉහත (iii) හි සඳහන් ඉදිකිරීමට අමාත0ාංශය යටෙත් පවතින ආයතනයක
අනුමතිය හිමි වී තිෙබ්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
12.
1015/’16
ගරු (ෛවද0) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත0තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

බත්තරමුල්ල, ජයන්තිපුර පෙද්ශෙය් කෘෂිකර්ම අමාත0ාංශයට අයත් ඉඩමක්
තිෙබ්ද;

(ii)
(iii)
(iv)
(v)

එෙසේ නම්, එහි විශාලත්වය ෙකොපමණද;
එම ඉඩෙම් නිරවුල් භුක්තිය කෘෂිකර්ම අමාත0ාංශයට ලැබුණු දිනය කවෙර්ද;
නිරවුල් භුක්තිය ලැබුණු අධිකරණ නිෙයෝගය කවෙර්ද;
එම ඉඩම බලහත්කාරෙයන් අල්ලාෙගන සිටි පුද්ගලයන්ෙග් නම් සහ
ලිපිනයන් කවෙර්ද;
(vi) කෘෂිකර්ම අමාත0ාංශය විසින් එම ඉඩම් ෙම් වනවිට භාවිතා කරනු ලබන
කටයුත්ත කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
13.
1146/’16
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා,— ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත0තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මඩකලපුව දිස්තික්කෙය්, ෙකෝරෙල්පත්තු බටහිර ඕඩ්ඩමාවඩි පාෙද්ශීය
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය පිහිටුවන ලද දිනය කවෙර්ද;

(ii)

ඒ සම්බන්ධෙයන් නිකුත් කරන ලද ගැසට් පතෙය් පිටපතක් සභාගත
කරන්ෙන්ද;

(iii)

එම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය මඟින් ආවරණය වන සම්පූර්ණ භූමි
පමාණය ෙකොපමණද;

(iv)

එහි ගාම නිලධාරි වසම් සංඛ0ාව ෙකොපමණද;

(v)

එම ගාම නිලධාරී වසම්වල නිල අංක හා නාමයන් කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(ඇ)

(i)

එම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය පිහිටුවීෙම්දී නිල වශෙයන් සීමා නිර්ණය
කිරීමක් සිදුවී තිෙබ්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, ඒ පිළිබඳව විස්තර කවෙර්ද;

යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i) එකී පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය යටෙත් ඇති ගාම නිලධාරි වසම් අතරින්
කිසියම් වසමක/වසම්වල පරිපාලන කටයුතු ෙහෝ ෙමෙහයවීම් ෙවනත්
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල මඟින් සිදුකරනු ලබන්ෙන්ද;

(7)
(ii)

එෙසේ නම්, එම ගාම නිලධාරි වසම්වල නාමය, නිල අංක ඇතුළු විස්තර
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
14.
1210/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන
අමාත0තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

L.T.T.E. තස්තවාදීන් විසින් 1983 වර්ෂෙයන් පසුව පුත්තලම දිස්තික්කය තුළ
ඝාතනය කරන ලද පුද්ගලයන් සංඛ0ාව ෙකොපමණද;

(ii) එම සංඛ0ාව, එක් එක් ජන වර්ගය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) එෙලස ඝාතනයට ලක් වූ,
(i) එක් එක් ෙද්ශපාලන පක්ෂයන්හි නායකයන් ෙහෝ සාමාජිකයන් සංඛ0ාව;
(ii) එක් එක් ආගම්වලට අයත් ආගමික නායකයන් ෙහෝ එක් එක් ආගමට අයත්
ජන සංඛ0ාව;
(iii) රාජ0 නිලධාරින් සංඛ0ාව;
ෙකොපමණද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ඉහත (අ) සහ (ආ) විමසා ඇති කරුණු සම්බන්ධෙයන් පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත්
කරන්ෙන්ද යන්න තවදුරටත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
15.
846/’16
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත0තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

ශCී ලංකාව තුළ දීර්ඝ කාලීනව පදිංචිව සිටින චීන සම්භවයක් සහිත පුද්ගලයන්
ජීවත්වන ෙකොළඹ හා ඒ අවට ගCාම නිලධාරි වසම් කවෙර්ද;
(ii) එම පෙද්ශවල දැනට ජීවත්වන චීන සම්භවයක් සහිත පුද්ගලයන් සංඛ0ාව
ෙකොපමණද;
(iii) ෙමම පුද්ගලයන් ශී ලංකාෙව් ෙවනත් පෙ
C ද්ශවල ජීවත්වන බවට වාර්තාවී
තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) (i) එම ජනතාවට අධ0ාපන, උසස් අධ0ාපන හා ෙසෞඛ0 යන මූලික අවශ0තා
ඉටුකර ගැනීෙම් අයිතිය රජය විසින් තහවුරු කර තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඒ ෙකෙසේද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) (i) උක්ත ජනතාවෙග් සංස්කෘතික අනන0තාවයන් හා පාරම්පරික උරුමයන්
රැකෙගන ජීවත්වීම සඳහා රජය අනුගහ
C යන් ලබා දී තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඒවා කවෙර්ද;
යන්න තවදුරටත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(8)

පධාන කටයුතු ආරම්භෙය් දී
පන$ ෙක%ප$ &'ගැ)ම &'බඳ දැ,-ම
1.
අගාමාත0තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත0තුමා,—
බලහත්කාරෙයන් අතුරුදහන් කිරීම්වලින් සියලු තැනැත්තන් ආරක්ෂා කිරීම් සඳහා වූ
ජාත0න්තර සම්මුතිය,— බලහත්කාරෙයන් අතුරුදහන් කිරීම්වලින් සියලු තැනැත්තන්
ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වූ ජාත0න්තර සම්මුතිය බලාත්මක කිරීම සඳහා ද;
බලහත්කාරෙයන් අතුරුදහන් කිරීම්වලට භාජනය වූ වින්දිතයන්ට යුක්තිය පසිඳලීෙම්
සහ වන්දි ලබා ගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් සහතික කිරීම සඳහා ද; ඊට සම්බන්ධ ෙහෝ
ආනුෂංගික කරුණු සඳහා විධිවිධාන සැලැස් වී ම පිණිස ද වූ පනත් ෙකටුම්පතකි.
(අමාත0 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු
*1.
මුදල් අමාත0තුමා,— නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත යටෙත් නියමය
(අංක 1),— 1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 3 වගන්තිය
යටෙත් නිෂ්පාදන බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත0වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2016
ෙදසැම්බර් 06 දිනැති අංක 1996/10 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ,
2017.02.08 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත0 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*2.
මුදල් අමාත0තුමා,— නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත යටෙත් නියමය
(අංක 2),— 1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 3
වගන්තිය යටෙත් නිෂ්පාදන බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත0වරයා විසින් සාදන
ලදුව, 2016 ෙනොවැම්බර් 10 දිනැති අංක 1992/29 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය්
පළ කරනු ලැබ, 2017.02.08 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත0 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*3.
ශී ලංකා තිරසාර සංවර්ධන පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත0 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*4.
විෙද්ශ කටයුතු අමාත0තුමා,— තානාපති වරපසාද පනත යටෙත් නියමය,— 1996 අංක 9
දරන තානාපති වරපසාද පනෙත් 4 වැනි වගන්තිය යටෙත් විෙද්ශ කටයුතු අමාත0වරයා විසින්
සාදනු ලදුව, 2016 ඔක්ෙතෝබර් 05 දිනැති අංක 1987/23 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ
කරනු ලැබ, 2016.11.19 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත0 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

(9)
*5.
අධිකරණ අමාත0තුමා සහ බුද්ධශාසන අමාත0තුමා,— සාපරාධී කාරණාවලදී අෙන0ෝන0
සහෙයෝගය ලබාදීම පනත යටෙත් නියමය,— ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය්
ආණ්ඩුව සහ යුක්ෙර්නෙය් ආණ්ඩුව අතර සාපරාධී කාරණාවලදී අෙන0ෝන0 ෛනතික
සහෙයෝගය ලබාදීම පිළිබඳව ඇතිකර ගනු ලැබූ ගිවිසුම සම්බන්ධෙයන් 2002 අංක 25 දරන
සාපරාධී කාරණාවලදී අෙන0ෝන0 සහෙයෝගිතාව දැක්වීෙම් පනෙත් 2 වගන්තිය යටෙත්
අධිකරණ අමාත0වරයා විසින් පනවනු ලදුව, 2016 ෙනොවැම්බර් 11 දිනැති අංක 1992/78 දරන
අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.01.09 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත
කළ යුතු ය.
*6.
අධිකරණ අමාත0තුමා සහ බුද්ධශාසන අමාත0තුමා,— අපරාධ නඩු විධාන සංගහය
(විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත යටෙත් නියමය,— 2013 අංක 2 දරන අපරාධ නඩු විධාන
සංගහය (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 7 (2) වගන්තිය යටෙත් එකී පනෙත් කාල සීමාව
සම්බන්ධෙයන් අධිකරණ අමාත0වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 ජනවාරි 18 දිනැති
අංක 2002/28 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.02.07 දින
ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
*7.
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත0තුමා,— සමාගම් පනත සහ සමිති ආඥාපනත
යටෙත් නිෙයෝග,— 2007 අංක 7 දරන සමාගම් පනෙත් 477 වගන්තිය සමඟ කියවිය
යුතු එකී පනෙත් 527 වගන්තිය යටෙත් සහ 2005 අංක 11 දරන සමිති ආඥාපනත
(සංෙශෝධන) සමඟ කියවිය යුතු (123 අධිකාරය වූ) 1891 අංක 16 දරන සමිති
ආඥාපනෙත් 19 වගන්තිය යටෙත් සමාගම් (ගාස්තු) සහ සමිති (ගාස්තු) සම්බන්ධෙයන්
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත0වරයා විසින් සාදන ලදුව 2016 ඔක්ෙතෝබර් 25
දිනැති අංක 1990/12 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.01.24 දින
ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත0 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*8.
ෙසෞඛ0, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද0 අමාත0තුමා,— ජාතික දුම්ෙකොළ හා මද0සාර
අධිකාරිය පනත යටෙත් නිෙයෝග,— 2006 අංක 27 දරන ජාතික දුම්ෙකොළ හා මද0සාර
අධිකාරිය පනෙත් 33 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු, 30 වගන්තිය යටෙත් නියමිත
ආකාරෙය් දුම්ෙකොළ නිෂ්පාදන සෑදීම ෙහෝ අෙලවිය තහනම් කිරීම සම්බන්ධෙයන්
ෙසෞඛ0, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද0 අමාත0වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2016
සැප්තැම්බර් 01 දිනැති අංක 1982/33 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් සහ 2016
ෙදසැම්බර් 15 දිනැති අංක 1997/22 දරන සංෙශෝධිත අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ
කරනු ලැබ, 2017.02.07 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග අනුමත කළ යුතු ය.
*9.
අගාමාත0තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත0තුමා,— අල්ලස්
ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් අල්ලස් වැටලීම් අත්තිකාරම් ගිණුෙම්
සීමාවන් පතිෙශෝධනය කිරීම - 2016 (විෂය අංක - 01002),— දහනව වැනි ආණ්ඩුකම
ව0වස්ථා සංෙශෝධනෙයන් සංෙශෝධිත ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය්
ආණ්ඩුකම ව0වස්ථාෙව් 41(ආ) ව0වස්ථාෙව් උපෙල්ඛනෙය් සඳහන් අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් අල්ලස් වැටලීම් අත්තිකාරම් ගිණුෙම් සීමාවන්
පතිෙශෝධනය කිරීම සඳහා අමාත0 මණ්ඩල අනුමතිය ලබා දී ඇති ෙහයින්ද;
ඒ අනුව, අල්ලස් වැටලීම්වල අල්ලස් වශෙයන් පරිහරණය කිරීමට අත්තිකාරම්
ෙගවීම සඳහා ඇස්තෙම්න්තුෙව් දැනට අනුමත සීමාවන් පහත පරිදි වන ෙහයින්ද:—
උපරිම වියදම් සීමාව

-

රු. 150,000,000.00

අවම ලැබීම් සීමාව

-

රු.

5,000,000.00

( 10 )
උපරිම හර ෙශේෂ සීමාව

-

රු.

275,000,000.00;

2016 වර්ෂය සඳහා ෙමම වැටලීම් ගිණුෙම් අෙප්ක්ෂිත ෙශේෂ පහත පරිදි වන ෙහයින්ද:—
2016.01.01 දිනට හර ෙශේෂය

- රු.

19,340,031.98

වර්ෂය සඳහා අෙප්ක්ෂිත හර

- රු. 150,000,000.00

වර්ෂය සඳහා අෙප්ක්ෂිත බැර

- රු.

1,700,000.00

2016.12.31 දිනට අෙප්ක්ෂිත හර ෙශේෂය - රු. 167,640,031.98 ; සහ
පූර්ව වර්ෂයන්හිදී පවරන ලද නඩු අවසන් ෙනොවීම ෙහේතුෙවන් නඩු භාණ්ඩ
වශෙයන් රඳවා මුදල් බැර කළ ෙනොහැකි වීම මත ලැබීම් හි අඩු වීමක් සිදුව ඇති
ෙහයින්ද;
ඊට අනුකූලව, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් අල්ලස්
වැටලීම් අත්තිකාරම් ගිණුෙම් අවම ලැබීම් සීමාව රු.5,000,000.00 සිට
රු.1,500,000.00 දක්වා අඩු කිරීමට ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා සම්මත කරයි.
(අමාත0 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*10.
ජාතික ගමනාගමන ෙකොමිෂන් සභා (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත0 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*11.
අවලංගු කළ ෙනොහැකි තෑගි ඔප්පු බලවත් අකෘතඥතාවය පදනම් ෙකොටෙගන
අවලංගු කිරීෙම් පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත0 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*12.
වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත0තුමා,— ෙව ළඳ නැව් පනත යටෙත් නිෙයෝග,—
1971 අංක 52 දරන ෙවළඳ නැව් පනෙත් 139 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු එම පනෙත්
321 වගන්තිය යටෙත් බහාලුම් දළ ස්කන්ධ සත0ායන සම්බන්ධෙයන් වරාය හා නාවික
කටයුතු අමාත0වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2016 අෙගෝස්තු 11 දිනැති අංක 1979/30
දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.02.21 දින ඉදිරිපත් කරන ලද
නිෙයෝග අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත0 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*13.
ෙබෞද්ධ විහාර ෙද්වාලගම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත0 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*14.
ෙථේර වාදී භික්ෂු කතිකාවත් (ලියාපදිංචි කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත0 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*15.
අගාමාත0තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත0තුමා,— ශී ලංකා
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම ව0වස්ථාෙව් 108(1) ව0වස්ථාව යටෙත්
අගවිනිශ්චයකාරවරයා, ෙශේෂ්ඨාධිකරණ විනිශ්ච යකාරවරයන්, අභියාචනාධිකරණෙය්
සභාපතිවරයා සහ
අභියාචනාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරයන් සඳහා වන වැටුප්
සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා වූ ෙයෝජනාව,— දහනව වැනි ආණ්ඩුකම ව0වස්ථා
සංෙශෝධනෙයන් සංෙශෝධිත ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම
ව0වස්ථාෙව් 108(1) ව0වස්ථාව පකාරව අගවිනිශ්චයකාරවරයා, ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්

( 11 )
විනිශ්ච යකාරවරයන්, අභියාචනාධිකරණෙය් සභාපතිවරයා සහ අභියාචනාධිකරණෙය්
විනිශ්ච යකාරවරයන් සඳහා මාසික වැටුප් පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් තීරණය කළ යුතු ය.
ඒ අනුව, අගවිනිශ්චයකාරවරයා, ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් විනිශ්චයකාවරයන්,
අභියාචනාධිකරණෙය්
සභාපතිවරයා
සහ
අභියාචනාධිකරණෙය්
විනිශ්ච යකාරවරයන්ෙග් වැටුප් 2016.01.01 දින සිට 2020.01.01 දින දක්වා අදියර
05කින් කියාත්මක වන පරිදි සංෙශෝධනය කිරීමට ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කර ඇත.
එක් එක් තනතුරට අදාළ සම්පූර්ණ වැටුප් පරිමාණයන් පහත පරිදි ෙව්. (උපෙල්ඛන I)
ෙස?වා කා/ඩය

වැ%G ෙLතය

ආරභක
&යවර

අN O
ගණන

පළQ
&යවර

උපSමය

1

අභියාචනාධිකරණ
විනිශ්චයකාරවරයන්

JS 3 - 2016

131,500

5

6,575

164,375

2

ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්
විනිශ්චයකාරවරයන්/
අභියාචනාධිකරණෙය්
සභාපතිවරයා

JS 4 - 2016

135,000

5

6,750

168,750

3

අගවිනිශ්චයකාරවරයා

JS 5 - 2016

145,000

5

7,250

181,250

නව වැටුප් පරිමාණයන් එක් එක් අදියරයන් යටෙත් කියාත්මක කිරීමට අදාළ වැටුප්
පරිවර්තන වගු උපෙල්ඛන II ෙලසද, වැටුප් පරිමාණයන් කියාත්මක කිරීමට අදාළ උපෙදස්
උපෙල්ඛන III ෙලසද ෙම් සමඟ ඉදිරිපත් කරන අතර අගවිනිශ්චයකාරවරයා,
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් විනිශ්චයකාවරයන්, අභියාචනාධිකරණෙය් සභාපතිවරයා සහ
අභියාචනාධිකරණෙය් විනිශ්චයකාරවරයන් සඳහා ෙමම ෙයෝජනාෙවන් නිශ්චය කරනු
ලබන වැටුප් කියාත්මක විය යුතු යැයි ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය්
ආණ්ඩුකම ව0වස්ථාෙව් 108(1) ව0වස්ථාව යටෙත් ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙමයින් නිශ්චය
කරනු ලබයි.
(අමාත0 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
උපෙල්ඛන I
ආ/01ම වවස්ථාෙ 108(1) වවස්ථාව 7කාරව අ9:ශ්චයකාරවරයා,
ෙ>?ෂඨ
් ාBකරණෙD :ශ්චයකාරවරය, අEයාචනාBකරණෙD සභාපFවරයා සහ
අEයාචනාBකරණෙD :ශ්චයකාරවරය සඳහා වැ%G වHහය - 2016
ෙස?වා කා/ඩය

වැ%G ෙLතය

වැ%G පSමාණය ( .)

ගරු අගවිනිශ්චයකාරවරයා

JS 5 - 2016

145,000 - 5 x 7,250 - 181,250

ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්
විනිශ්චයකාරවරයන්/
අභියාචනාධිකරණෙය්
සභාපතිවරයා

JS 4 - 2016

135,000 - 5 x 6,750 - 168,750

අභියාචනාධිකරණෙය්
විනිශ්චයකාරවරයන්

JS 3 - 2016

131,500 - 5 x 6,575 - 164,375

අ/ක
ජාතික වැටුප් හා ෙසේවක සංඛ0ා ෙකොමිෂන් සභාව

( 12 )
වැ%G පSමාණය
වැටුප් පරිමාණයන්හි එක් එක් තීරුව මඟින් දැක්ෙවන ෙතොරතුරු ෙමෙසේය.
1 තීරුව -

අවුරුදු ගණන

2 තීරුව -

ෙසේවා කාලය

3 තීරුව -

ෙශේණිය

4 තීරුව -

පත්වීෙම්දී සහ උසස් වීම ලැබුෙව් නම්, ලැෙබන වැටුප් තලය

ෙසේවා ගණය

අභියාචනාධිකරණෙය්
විනිශ්චයකාරවරයන්

ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්
විනිශ්චයකාරවරයන්/
අභියාචනාධිකරණෙය්
සභාපතිවරයා

අගවිනිශ්චයකාරවරයා

වැටුප් ෙක්ත අංකය

JS 3 - 2016

JS 4 - 2016

JS 5 - 2016

4

4

4

1

2

3

6,575

6,750

7,250

5

5

5

1

131,500

135,000

145,000

2

138,075

141,750

152,250

3

144,650

148,500

159,500

4

151,225

155,250

166,750

5

157,800

162,000

174,000

6

164,375

168,750

181,250

අ/ක
ජාතික වැටුප් හා ෙසේවක සංඛ0ා ෙකොමිෂන් සභාව

63,500

66,675

69,850

73,025

76,200

79,375

2

3

4

5

6

මූලික
වැටුප
(රු.)

103,781

100,130

96,479

92,828

89,176

85,525

දළ වැටුප
(රු.)

2015.12.31 දිනට

1

වැටුප්
පියවර

JS 3 – 2016

96,375

92,520

88,665

84,810

80,955

77,100

මූලික
වැටුප
(රු.)

7,406

7,610

7,814

8,018

8,221

8,425

ගැලපුම්
දීමනාව
(රු.)

2016.01.01 දිනට

113,375

108,840

104,305

99,770

95,235

90,700

මූලික
වැටුප
(රු.)

-

-

-

-

-

-

ගැලපුම්
දීමනාව
(රු.)

2017.01.01 දිනට

130,375

125,160

119,945

114,730

109,515

104,300

මූලික
වැටුප
(රු.)

-

-

-

-

-

-

ගැලපුම්
දීමනාව (රු.)

2018.01.01 දිනට

වැ%G පSව තන වX

-

-

-

-

-

-

ගැලපුම්
දීමනාව
(රු.)

අ/ක

164,375

157,800

151,225

144,650

138,075

131,500

මූලික
වැටුප
(රු.)

-

-

-

-

-

-

ගැලපුම්
දීමනාව
(රු.)

2020.01.01 දිනට

ජාතික වැටුප් හා ෙසේවක සංඛ0ා ෙකොමිෂන් සභාව

147,375

141,480

135,585

129,690

123,795

117,900

මූලික
වැටුප
(රු.)

2019.01.01 දිනට

උපෙල්ඛන II

( 13 )

65,000

68,250

71,500

74,750

78,000

81,250

2

3

4

5

6

මූලික
වැටුප
(රු.)

105,938

102,200

98,463

94,725

90,988

87,250

දළ වැටුප
(රු.)

2015.12.31 දිනට

1

වැටුප්
පියවර

JS 4 – 2016

98,750

94,800

90,850

86,900

82,950

79,000

මූලික
වැටුප
(රු.)

7,188

7,400

7,613

7,825

8,038

8,250

ගැලපුම්
දීමනාව (රු)

2016.01.01 දිනට

116,250

111,600

106,950

102,300

97,650

93,000

මූලික
වැටුප
(රු.)

-

-

-

-

-

-

ගැලපුම්
දීමනාව
(රු.)

2017.01.01 දිනට

133,750

128,400

123,050

117,700

112,350

107,000

මූලික
වැටුප
(රු.)

-

-

-

-

-

-

ගැලපුම්
දීමනාව (රු.)

2018.01.01 දිනට

-

-

-

-

-

-

ගැලපුම්
දීමනාව
(රු.)

අ/ක

168,750

162,000

155,250

148,500

141,750

135,000

මූලික
වැටුප
(රු.)

-

-

-

-

-

-

ගැලපුම්
දීමනාව
(රු.)

2020.01.01 දිනට

ජාතික වැටුප් හා ෙසේවක සංඛ0ා ෙකොමිෂන් සභාව

151,250

145,200

139,150

133,100

127,050

121,000

මූලික
වැටුප
(රු.)

2019.01.01 දිනට

( 14 )

70,000

73,500

77,000

80,500

84,000

87,500

2

3

4

5

6

මූලික
වැටුප
(රු.)

113,125

109,100

105,075

101,050

97,025

93,000

දළ
වැටුප
(රු.)

2015.12.31 දිනට

1

වැටුප්
පියවර

JS 5 – 2016

106,250

102,000

97,750

93,500

89,250

85,000

6,875

7,100

7,325

7,550

7,775

8,000

125,000

120,000

115,000

110,000

105,000

100,000

-

-

-

-

-

-

ගැලපුම්
දීමනාව
(රු.)

මූලික
වැටුප
(රු.)

ගැලපුම්
දීමනාව
(රු)

මූලික
වැටුප
(රු.)

2017.01.01 දිනට

2016.01.01 දිනට

143,750

138,000

132,250

126,500

120,750

115,000

මූලික
වැටුප
(රු.)

-

-

-

-

-

-

ගැලපුම්
දීමනාව
(රු.)

2018.01.01 දිනට

-

-

-

-

-

-

ගැලපුම්
දීමනාව
(රු.)

අ/ක

181,250

174,000

166,750

159,500

152,250

145,000

මූලික
වැටුප
(රු.)

-

-

-

-

-

-

ගැලපුම්
දීමනාව
(රු.)

2020.01.01 දිනට

ජාතික වැටුප් හා ෙසේවක සංඛ0ා ෙකොමිෂන් සභාව

162,500

156,000

149,500

143,000

136,500

130,000

මූලික
වැටුප
(රු.)

2019.01.01 දිනට

( 15 )
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ඇමුණුම I
වැටුප් පරිවර්තන ආදර්ශ ලිපිය
මෙග් අංකය:
දිනය:
නම:
තනතුර:

කළමනාකරණ ෙස?වා ච1ෙZඛ......................................... අ,ව 2016.01.01 \නට
වැ%G පSව තනය ]^ම

යෙථෝක්ත චකෙල්ඛය පරිදි ඔබෙග් වැටුප 2016.01.01 දිනට පහත සඳහන් පරිදි පරිවර්තනය කරනු ලැෙබ්.
1.

2.

3.

4.

රාජ0 පරිපාලන චකෙල්ඛ 6/2006 වර්ගීකරණය අනුව 2015.12.31 දිනට අදාළ
(අ)

ෙසේවා ගණය

:

(ආ)

වැටුප් ෙක්තය

:

(ඇ)

වැටුප් පරිමාණය

:

(ඈ)

වැටුප් පියවර

:

(ඉ)

වැටුප් තලය

: රු.

(ඊ)

අවසාන වැටුප් වර්ධකය ලද දිනය

:

කළමණාකරණ ෙසේවා චකෙල්ඛ....................... වර්ගීකරණය අනුව 2016.01.01 දිනට උපෙල්ඛන I අනුව
(අ)

ෙසේවා ගණය

:

(ආ)

වැටුප් ෙක්තය

:

(ඇ)

වැටුප් පරිමාණය

:

(ඈ)

වැටුප් පියවර

:

(ඉ)

වැටුප් තලය

: රු.

උපෙල්ඛන II අනුව 2016.01.01 දින සිට ෙගවිය යුතු වැටුප
(අ)

මූලික වැටුප

: රු.

(ආ)

වැටුෙපහි ගැලපුම් දීමනාව

: රු.

සාවද0 වර්ගීකරණයකින් ෙහෝ ගණනය කිරීමකින් ෙහෝ ෙවනත් වරදක් ෙහේතුෙවන් ෙහෝ වැඩිපුර ෙගවීමක් සිදුවී ඇති බව
අනාවරණය වුවෙහොත් එම මුදල් ආපසු අයකිරීමට යටත් වන බවද දන්වමි.

සකස් කෙළේ:

අත්සන:

....................................

පරීක්ෂා කෙළේ: අත්සන:

නම: ....................................

නම: ....................................

තනතුර: ....................................

තනතුර: ....................................

දිනය: ....................................

දිනය: ....................................

අනුමත කෙළේ:

අත්සන: ....................................
නම: ....................................
තනතුර: ....................................
දිනය: ....................................
නිල මුදාව: ....................................

පිටපත්:

....................................

1.

....................................

2.

....................................

( 17 )
ඇමුණුම II

වැටුප් පරිවර්තන ආදර්ශ ලිපිය
මෙග් අංකය:
දිනය:
නම:
තනතුර:

කළමනාකරණ ෙස?වා ච1ෙZඛ......................................... අ,ව 2017.01.01 \නට
වැ%G පSව තනය ]^ම

යෙථෝක්ත චකෙල්ඛය පරිදි ඔබෙග් වැටුප 2017.01.01 දිනට පහත සඳහන් පරිදි පරිවර්තනය කරනු ලැෙබ්.

1.

2.

3.

කළමනාකරණ ෙසේවා චකෙල්ඛ..................... වර්ගීකරණය අනුව 2016. 12. 31 දිනට අදාළ
(අ)

ෙසේවා ගණය

:

(ආ)

වැටුප් ෙක්තය

:

(ඇ)

වැටුප් පරිමාණය

:

(ඈ)

උපෙල්ඛන I අනුව අනුරූපී වැටුප

:

(ඉ)

උපෙල්ඛන II අනුව ලද වැටුප් පියවර

:

(ඊ)

උපෙල්ඛන II අනුව ලද වැටුප් තලය

: රු.

(උ)

අවසාන වැටුප් වර්ධකය ලද දිනය

:

උපෙල්ඛන II අනුව 2017.01.01 දින සිට ෙගවිය යුතු වැටුප: රු.

සාවද0 වර්ගීකරණයකින් ෙහෝ ගණනය කිරීමකින් ෙහෝ ෙවනත් වරදක් ෙහේතුෙවන් ෙහෝ වැඩිපුර ෙගවීමක් සිදුවී ඇති බව
අනාවරණය වුවෙහොත් එම මුදල් ආපසු අයකිරීමට යටත් වන බවද දන්වමි.

සකස් කෙළේ:

අත්සන:

....................................

පරීක්ෂා කෙළේ: අත්සන:

නම: ....................................

නම: ....................................

තනතුර: ....................................

තනතුර: ....................................

දිනය: ....................................

දිනය: ....................................

අනුමත කෙළේ:

අත්සන: ....................................
නම: ....................................
තනතුර: ....................................
දිනය: ....................................
නිල මුදාව: ....................................

පිටපත්:

....................................

1.

....................................

2.

....................................

( 18 )
ඇමුණුම III
වැටුප් පරිවර්තන ආදර්ශ ලිපිය
මෙග් අංකය:
දිනය:
නම:
තනතුර:

කළමනාකරණ ෙස?වා ච1ෙZඛ......................................... අ,ව 2018.01.01 \නට
වැ%G පSව තනය ]^ම
යෙථෝක්ත චකෙල්ඛය පරිදි ඔබෙග් වැටුප 2018.01.01 දිනට පහත සඳහන් පරිදි පරිවර්තනය කරනු ලැෙබ්.

1.

කළමනාකරණ ෙසේවා චකෙල්ඛ..................... වර්ගීකරණය අනුව 2017.12.31 දිනට අදාළ
(අ)

2.

3.

ෙසේවා ගණය

:

(ආ)

වැටුප් ෙක්තය

:

(ඇ)

වැටුප් පරිමාණය

:

(ඈ)

උපෙල්ඛන I අනුව අනුරූපී වැටුප

:

(ඉ)

උපෙල්ඛන II අනුව ලද වැටුප් පියවර

:

(ඊ)

උපෙල්ඛන II අනුව ලද වැටුප් තලය

: රු.

(උ)

අවසාන වැටුප් වර්ධකය ලද දිනය

:

උපෙල්ඛන II අනුව 2018.01.01 දින සිට ෙගවිය යුතු වැටුප: රු.

සාවද0 වර්ගීකරණයකින් ෙහෝ ගණනය කිරීමකින් ෙහෝ ෙවනත් වරදක් ෙහේතුෙවන් ෙහෝ වැඩිපුර ෙගවීමක් සිදුවී ඇති බව
අනාවරණය වුවෙහොත් එම මුදල් ආපසු අයකිරීමට යටත් වන බවද දන්වමි.

සකස් කෙළේ:

අත්සන:

....................................

පරීක්ෂා කෙළේ: අත්සන:

නම: ....................................

නම: ....................................

තනතුර: ....................................

තනතුර: ....................................

දිනය: ....................................

දිනය: ....................................

අනුමත කෙළේ:

අත්සන: ....................................
නම: ....................................
තනතුර: ....................................
දිනය: ....................................
නිල මුදාව: ....................................

පිටපත්:

....................................

1.

....................................

2.

....................................

( 19 )
ඇමුණුම IV
වැටුප් පරිවර්තන ආදර්ශ ලිපිය
මෙග් අංකය:
දිනය:
නම:
තනතුර:

කළමනාකරණ ෙස?වා ච1ෙZඛ......................................... අ,ව 2019.01.01 \නට
වැ%G පSව තනය ]^ම
යෙථෝක්ත චකෙල්ඛය පරිදි ඔබෙග් වැටුප 2019.01.01 දිනට පහත සඳහන් පරිදි පරිවර්තනය කරනු ලැෙබ්.

1.

2.

3.

කළමනාකරණ ෙසේවා චකෙල්ඛ..................... වර්ගීකරණය අනුව 2018.12.31 දිනට අදාළ
(අ)

ෙසේවා ගණය

:

(ආ)

වැටුප් ෙක්තය

:

(ඇ)

වැටුප් පරිමාණය

:

(ඈ)

උපෙල්ඛන I අනුව අනුරූපී වැටුප

:

(ඉ)

උපෙල්ඛන II අනුව ලද වැටුප් පියවර

:

(ඊ)

උපෙල්ඛන II අනුව ලද වැටුප් තලය

: රු.

(උ)

අවසාන වැටුප් වර්ධකය ලද දිනය

:

උපෙල්ඛන II අනුව 2019.01.01 දින සිට ෙගවිය යුතු වැටුප: රු.

සාවද0 වර්ගීකරණයකින් ෙහෝ ගණනය කිරීමකින් ෙහෝ ෙවනත් වරදක් ෙහේතුෙවන් ෙහෝ වැඩිපුර ෙගවීමක් සිදුවී ඇති බව
අනාවරණය වුවෙහොත් එම මුදල් ආපසු අයකිරීමට යටත් වන බවද දන්වමි.

සකස් කෙළේ:

අත්සන:

....................................

පරීක්ෂා කෙළේ: අත්සන:

නම: ....................................

නම: ....................................

තනතුර: ....................................

තනතුර: ....................................

දිනය: ....................................

දිනය: ....................................

අනුමත කෙළේ:

අත්සන: ....................................
නම: ....................................
තනතුර: ....................................
දිනය: ....................................
නිල මුදාව: ....................................

පිටපත්:

....................................

1.

....................................

2.

....................................

( 20 )
ඇමුණුම V
වැටුප් පරිවර්තන ආදර්ශ ලිපිය
මෙග් අංකය:
දිනය:
නම:
තනතුර:

කළමනාකරණ ෙස?වා ච1ෙZඛ......................................... අ,ව 2020.01.01 \නට
වැ%G පSව තනය ]^ම
යෙථෝක්ත චකෙල්ඛය පරිදි ඔබෙග් වැටුප 2020.01.01 දිනට පහත සඳහන් පරිදි පරිවර්තනය කරනු ලැෙබ්.

1.

කළමනාකරණ ෙසේවා චකෙල්ඛ..................... වර්ගීකරණය අනුව 2019.12.31 දිනට අදාළ
(අ)

2.

3.

ෙසේවා ගණය

:

(ආ)

වැටුප් ෙක්තය

:

(ඇ)

වැටුප් පරිමාණය

:

(ඈ)

උපෙල්ඛන I අනුව අනුරූපී වැටුප

:

(ඉ)

උපෙල්ඛන II අනුව ලද වැටුප් පියවර

:

(ඊ)

උපෙල්ඛන II අනුව ලද වැටුප් තලය

: රු.

(උ)

අවසාන වැටුප් වර්ධකය ලද දිනය

:

උපෙල්ඛන II අනුව 2020.01.01 දින සිට ෙගවිය යුතු වැටුප: රු.

සාවද0 වර්ගීකරණයකින් ෙහෝ ගණනය කිරීමකින් ෙහෝ ෙවනත් වරදක් ෙහේතුෙවන් ෙහෝ වැඩිපුර ෙගවීමක් සිදුවී ඇති බව
අනාවරණය වුවෙහොත් එම මුදල් ආපසු අයකිරීමට යටත් වන බවද දන්වමි.

සකස් කෙළේ:

අත්සන:

....................................

පරීක්ෂා කෙළේ: අත්සන:

නම: ....................................

නම: ....................................

තනතුර: ....................................

තනතුර: ....................................

දිනය: ....................................

දිනය: ....................................

අනුමත කෙළේ:

අත්සන: ....................................
නම: ....................................
තනතුර: ....................................
දිනය: ....................................
නිල මුදාව: ....................................

පිටපත්:

....................................

1.

....................................

2.

....................................

( 21 )
උපෙල්ඛන III
ආ/01ම වවස්ථාෙ 108(1) වවස්ථාව 7කාරව අ9:ශ්චයකාරවරයා, ෙ>?ෂඨ
් ාBකරණෙD
:ශ්චයකාරවරය, අEයාචනාBකරණෙD සභාපFවරයා සහ අEයාචනාBකරණෙD
:ශ්චයකාරවරය සඳහා වැ%G වHහය - 2016
2006.04.25 දිනැති රාජ0 පරිපාලන චකෙල්ඛ අංක 06/2006 සහ ඊට සංෙශෝධන වශෙයන්
නිකුත් කරන ලද රාජ0 පරිපාලන චකෙල්ඛ විධිවිධාන යටෙත් අගවිනිශ්චයකාරවරයා, ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්
විනිශ්චයකාරවරයන්,
අභියාචනාධිකරණෙය්
සභාපතිවරයා
සහ
අභියාචනාධිකරණෙය්
විනිශ්චයකාරවරයන් සඳහා කියාත්මක වන වැටුප් පරිමාණයන් ෙවනුවට ෙමම චකෙල්ඛෙය් උපෙල්ඛන I
හි සඳහන් නව වැටුප් පරිමාණයන් 2016.01.01 දින සිට අදියර 05කින් උපෙල්ඛන II හි සඳහන් පරිදි
කියාත්මක කිරීමට රජය තීරණය කර ඇත.
02.

03.

නව වැ%G වHහය ළ පහත සඳහ -මනා අත ගත කර ඇත.
(i)

2011.12.12 දිනැති රාජ0 පරිපාලන චකෙල්ඛ අංක 31/2011 සහ 2012.12.31
දිනැති රාජ0 පරිපාලන චකෙල්ඛ අංක 18/2012 අනුව ෙගවනු ලබන විශාම වැටුපට
හිමිකම් රහිත විෙශේෂ දීමනාව.

(ii)

2014.11.12 දිනැති රාජ0 පරිපාලන චකෙල්ඛ අංක 24/2014, 2014.12.31 දිනැති
රාජ0 පරිපාලන චකෙල්ඛ අංක 24/2014(1) සහ 2015.02.11 දිනැති රාජ0
පරිපාලන චකෙල්ඛ අංක 05/2015 අනුව මාසිකව ෙගවනු ලබන රු.10,000 ක් වන
අන්තර් දීමනාව.

වැ%G පSව තනය
03.1

දැනට පවතින වැටුප් පරිමාණයන්හි සිට නව වැටුප් පරිමාණයන්ට වැටුප්
පරිවර්තනය කිරීම පියවරට පියවර තැබීෙම් කමය යටෙත් සිදු කළ යුතුය. එෙහත්
ෙමම වැටුප් සංෙශෝධනය අදියර 05ක් යටෙත් සිදු කරන බැවින් උපෙල්ඛන II හි
සඳහන් පරිවර්තන වගුව අනුව වැටුප් පරිවර්තනය කළ යුතුය.

03.2

වැටුප් පරිවර්තන සැකසීෙම් පහසුව සඳහා උපෙල්ඛන I හි සඳහන් සෑම වැටුප්
පරිමාණයක් සඳහාම ෙවන් ෙවන් වශෙයන් පරිවර්තන වගු උපෙල්ඛන II හි දක්වා
ඇත.

03.3

වැටුප් පරිවර්තනය කිරීෙම් දී 2015.12.31 දිනට පවත්නා වැටුප් වÇහය යටෙත් අදාළ
වන වැටුප් ෙක්තය පළමුව හඳුනා ගත යුතුය. ඒ අනුව ෙමම චකෙල්ඛෙය් උපෙල්ඛන I
හි සඳහන් අනුරූපී වැටුප් ෙක්තය සහ ඊට අදාළ උපෙල්ඛන II හි සඳහන් පරිවර්තන
වගුව ෙතෝරාගත යුතු ය. රාජ0 පරිපාලන චකෙල්ඛ 06/2006 හි සඳහන් වැටුප්
ෙක්තයන්ට අනුරූපී ෙමම චකෙල්ඛය යටෙත් වන නව වැටුප් ෙක්තයන් පහත පරිදි ෙව්.
රා. ප. ච. 06/2006 අ,ව වැ%G ෙLතය

නව වැ%G ෙLතය

SF. 4 - 2006

JS. 5 - 2016

SF. 2 - 2006

JS. 4 - 2016

SF. 1 - 2006

JS. 3 - 2016

( 22 )

04.

03.4

නියමිත පරිවර්තන වගුව අනුව 2015.12.31 දිනට අදාළ වූ වැටුප් පියවරට අනුරූපී
2016.01.01 දිනට නියමිත වැටුප් පියවර අනුව අදාළ වන වැටුප් තලෙයහි පිහිටුවිය
යුතුය. ෙම් සඳහා ෙමම චකෙල්ඛෙය් ඇමුණුම I වශෙයන් ඇති වැටුප් පරිවර්තන
ආකෘතිය උපෙයෝගී කර ගත යුතුය.

03.5

ඉහත 03.4 හි අනුගමනය කළ කමෙව්දය අනුවම 2017.01.01, 2018.01.01,
2019.01.01 සහ 2020.01.01 යන දිනයන්හි දී එළෙඹන වැටුප් පරිවර්තනයන් ද
සිදුකළ යුතුය. ෙම් සඳහා උපෙල්ඛන IIහි එක් එක් වර්ෂය යටෙත් සඳහන් කර ඇති
වැටුප් තලයන් අදාළ කරගත යුතුය. ෙමම පරිවර්තනය සඳහා එක් එක් වර්ෂය
ෙවනුෙවන් ඇමුණුම II, III, IV සහ V වශෙයන් ඇති වැටුප් පරිවර්තන ආකෘති
උපෙයෝගී කර ගත යුතුය.

වැ%G ව ධකය ගණනය ]^ම
04.1

වැටුප් පරිමාණය තුළ වැටුප් වර්ධක ගණනය කිරීම
2016.01.01 දින සිට 2016.12.31 දක්වා වූ කාලය තුළ වැටුප් වර්ධකය
උපයා ගන්නා අවස්ථාෙව් දී ඉහත 03.4 හි පිහිටුවන ලද වැටුප් තලයට
ආසන්න ඉහළ වැටුප් තලෙය් පිහිටුවිය යුතුය. ඒ අනුව 2016 වර්ෂයට
නියමිත වැටුප් වර්ධකෙය් වටිනාකම ෙලස සැලකිය යුත්ෙත් අදාළ වැටුප්
තලයන් ෙදක අතර ෙවනස ෙව්.

04.2

05.

වැටුප් පරිමාණෙය් උපරිමෙයන් ඔබ්බට වැටුප් වර්ධක ලබාදීම.
(අ)

වැටුප් පරිමාණයක උපරිමයට පැමිණ ඇති විට 2016.01.01 දින සිට අදාළ
විය යුතු වැටුප් තලය තීරණය කිරීම සඳහා උපෙල්ඛන II හි අදාළ වැටුප්
පරිවර්තන වගුෙවහි නියමිත තීරුෙවහි වැටුප් පරිමාණෙය් අවසානයට ඇති
වැටුප් තල ෙදක අතර ෙවනස වැටුප් වර්ධකය ෙලස සලකා වැටුප් පියවර
ගණනය කළ යුතුය.

(ආ)

2016.01.01 දිෙනන් පසුව වැටුප් පරිමාණයක උපරිමය ඉක්මවා වැටුප්
වර්ධක උපයාගන්නා අවස්ථාවක දී ද ඉහත (අ) හි පරිදි අදාළ වැටුප්
පියවර ගණනය කළ යුතුය.

දළ වැ%ෙපc ගැලe -මනාව
05.1

මූලික වැටුපට අමතරව ඉහත 02 ෙඡ්දෙයහි සඳහන් දීමනා සමඟ 2015.12.31 දිනට
ලද දළ වැටුප සහ ෙමම චකෙල්ඛෙය් උපෙල්ඛන II හි සඳහන් එක් එක් වර්ෂයට
අදාළ මූලික වැටුප අතර ෙවනස දළ වැටුෙපහි ගැලපුම් දීමනාවක් ෙලස ගණනය
ෙකොට එහි ඇතුළත් කර ඇත. ඒ අනුව එක් එක් වර්ෂය සඳහා නියමිත මූලික වැටුපට
අමතරව ඊට අනුරූපී ගැලපුම් දීමනාව ද ෙගවිය යුතුය. ෙමම ගැලපුම් දීමනාව ෙමහි
පහත 16 හි සඳහන් කාර්යය හැර ෙවනත් කිසිදු කාර්යයක් සඳහා වැටුෙපහි
ෙකොටසක් වශෙයන් ෙනොසැලකිය යුතුය.

05.2

ඉහත 04.2 හි පරිදි උපරිමෙයන් ඔබ්බට වැටුප් පියවර ගණනය කළ අවස්ථාවකදී එම
පියවරට අදාළ දළ වැටුෙපහි ගැලපුම් දීමනාව ද ෙගවිය යුතුය. ෙම් සඳහා පළමුව
2015.12.31 දිනට රාජ0 පරිපාලන චකෙල්ඛ අංක 06/2006 ෙහෝ ඊට සංෙශෝධන
වශෙයන් නිකුත් කර ඇති චකෙල්ඛ යටෙත් ලැබූ වැටුප් තලය හා ෙමම චකෙල්ඛෙය්
ෙදවන ෙඡ්දෙය් සඳහන් චකෙල්ඛ යටෙත් හිමි දීමනාවන් පමණක් ඇතුළත් දළ වැටුප
ගණනය කළ යුතුය. එම වැටුප හා ඉහත 04.2 යටෙත් ගණනය කරන ලද වැටුප්
තලය අතර මූල0මය අවාසියක් වන්ෙන් නම්, එම අගය දළ වැටුෙපහි ගැලපුම්
දීමනාවක් වශෙයන් නියමිත වැටුප් තලය සමඟ ෙගවිය යුතුය.
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06.

උසස්)මක - වැ%G පSව තනය ]^ම.
ෙමම අදියර කමය යටෙත් වැටුප් පරිවර්තනය සිදු කරනු ලබන කාල
සීමාව තුළ (2016.01.01 සිට 2020.01.01 දක්වා) උසස්වීම් ලබන
අවස්ථාවකදී එම උසස්වීම්වලට අදාළ වැටුප් පරිවර්තනයන්හිදී අදාළ
කර ගත යුත්ෙත් උපෙල්ඛන II හි සඳහන් එම උසස්වීම කියාත්මක වන
වර්ෂයට අදාළ තීරුෙවහි දැක්ෙවන වැටුප් තලයන් ෙව්.

07.

08.

09.

අෙනf$ -මනා
07.1

ෙමම චකෙල්ඛෙය් ෙදවන ෙඡ්දෙයහි සඳහන් කර ඇති රාජ0 පරිපාලන
චකෙල්ඛ මඟින් ලබා දී ඇති දීමනා අන්තර්ගත කරමින් නව වැටුප්
වÇහය සකස් කර ඇති බැවින් 2016.01.01 දින සිට එම දීමනා ෙගවීම
නතර කළ යුතුය.

07.2

අංක 37/2013 හා 2013.12.31 දිනැති රාජ0 පරිපාලන චකෙල්ඛය අනුව
ෙගවනු ලබන මසකට රු.7,800 ක් වන ජීවන වියදම් දීමනාව තවදුරටත්
ෙගවිය යුතුය.

:>ාම වැ%G
08.1

ෙමම චකෙල්ඛෙය් වැටුප් වÇහය මත 2016.01.01 දිෙනන් පසු විශාම
ලබන්නන් සඳහා විශාම වැටුප ගණනය කිරීෙම්දී අදාළ කරගත යුත්ෙත්
උපෙල්ඛන II හි සඳහන් පරිදි අවසානවරට ලද වැටුප් පියවර විය යුතුය.

08.2

උපෙල්ඛන I හි සඳහන් වැටුප් පරිමාණයන්
2020.01.01 දින සිට
සම්පූර්ණ වශෙයන් කියාත්මකවීමත් සමඟම 2016.01.01 දින ෙසේවෙය්
සිට ඉන්පසුව විශාම ලැබූවන්ෙග් විශාම වැටුප ද ඒ අනුව සංෙශෝධනය
කරනු ලබන අතර ඒ සම්බන්ධ උපෙදස් පසුව නිකුත් කරනු ලැෙබ්.
2016.01.01 දින සිට 2019.12.31 දක්වා අතර කාලය තුළ දී විශාම
වැටුප් සංෙශෝධනයන් සිදු කරනු ෙනොලැෙබ්.

08.3

අංක 05/2015 දරන 2015.02.11 දිනැති රාජ0 පරිපාලන චකෙල්ඛය
අනුව විශාමිකයන් සඳහා ෙගවනු ලබන මසකට රු.3,500 ක් වන
අන්තර් දීමනාව ෙමම චකෙල්ඛය යටෙත් 2016.01.01 දිෙනන් පසු
විශාම ගනු ලබන්නන් සඳහා ෙනොෙගවිය යුතුය. එෙහත් අංක 37/2013
සහ 2013.12.31 දිනැති රාජ0 පරිපාලන චකෙල්ඛය අනුව විශාමිකයන්
සඳහා ෙගවනු ලබන මසකට රු.3,525 ක් වන ජීවන වියදම් දීමනාව
ෙගවිය යුතුය.

වැ%ෙපc 7FශතයL වශෙය ෙගව, ලබන -මනා
වැටුෙපහි පතිශතයක් වශෙයන් ෙගවනු ලබන දීමනා 2015.12.31 දිනට
පැවති මූල0මය අගයට සීමා කළ යුතුය. 2016.01.01 දිනට පසු ෙමම
චකෙල්ඛය මඟින් ආවරණය වන තනතුරකට පත්කරනු ලබන විටක
ෙමම දීමනාව ගණනය කිරීම සඳහා එම තනතුරට 2015.12.31 දිනට
හිමිව තිබූ වැටුප පදනම් කරගත යුතුය.
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10.

ප$) &වල වැ%G පSමාණය සඳහ ]^ම
ෙමම චකෙල්ඛෙය් සඳහන් වැටුප් වÇහය පූර්ණ වශෙයන් කියාත්මක
වන 2020.01.01 දින දක්වා සිදු කරනු ලබන බඳවාගැනීම් / උසස් කිරීම්
වලදී නිකුත් කරනු ලබන පත්වීම් ලිපිවල වැටුප් පරිමාණය සඳහන්
කිරීෙම්දී උපෙල්ඛන I හි සඳහන් නියමිත වැටුප් පරිමාණය අදාළ
කරගත යුතුය. එෙහත් ෙගවීම් සිදුකළ යුත්ෙත් උපෙල්ඛන II හි සඳහන්
පරිදි විය යුතු බැවින් ඒ බැව් ද එම පත්වීම් ලිපිවල සඳහන් කළ යුතුය.

11.

තන

/ ෙස?වා ව gකරණය
අධිකරණ නිලධාරීන් 2016.02.25 දිනැති රාජ0 පරිපාලන චකෙල්ඛ
අංක 03/2016 හි උපෙල්ඛන III හි තනතුරු වර්ගීකරණය අනුව
ෙජ0ෂ්ඨ මට්ටමට සමාන වන අතර මාණ්ඩලික නිලධාරීන් ෙලස
සැලෙක්.

12.

වැදh / වැදh e ෂ හා අන$ද

:>ාම වැ%G සඳහා දායක QදZ

වැන්දඹු / වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත්දරු විශාම වැටුප සඳහා දායක මුදල්
අයකිරීෙම් පතිශතය 7%ක් වශෙයන් තවදුරටත් ෙනොෙවනස්ව
කියාත්මක විය යුතු අතර ෙම් සඳහා උපෙල්ඛන II හි ඒ ඒ වර්ෂය
යටෙත් සඳහන් මූලික වැටුප අදාළ කරගත යුතුය.
13.

වැ%G ව ධක \නය
ෙමම වැටුප් සංෙශෝධනය ෙහේතුෙවන් වැටුප් වර්ධක දිනෙයහි ෙවනසක්
සිදු ෙනොෙව්.

14.

වැ%G පSමාණයක උපSමෙය ඔjබට වැ%G ව ධක ෙග)ම
වැටුප් පරිමාණයක උපරිමයට පැමිණි නිලධාරීන්ට ඔවුන් විශාම යන
දින ෙතක් ෙහෝ ෙවනත් වැටුප් පරිමාණයක් අදාළවන ෙවනත් තනතුරට
පත්වන / උසස්වන තුරු තවදුරටත් වැටුප් වර්ධකය ලබාදිය හැකිය.

15.

සංkLත -මනාව
සංයුක්ත දීමනාව රු. 500 ක් ෙව්.

16.

ණය / අ$Fකාර ලබා -ෙ - මාlක අ0 ]^වල එකෙ nමාව
ණය අත්තිකාරම් ලබා ගැනීෙම් දී සලකා බලනු ලබන 40% සීමාව
ගණනය කිරීෙම්දී උපෙල්ඛන II හි සඳහන් එදිනට අදාළ මූලික වැටුප
හා ගැලපීෙම් දීමනාවද අදාළ කරගත යුතුය.

17.

ෙපoO උපෙදස්
ෙමම චකෙල්ඛය අනුව 2016.01.01 දිනට හිමි විය යුතු වැටුප තීරණය
කිරීෙම්දී 2006.01.01 දින ෙහෝ එදිනට පසුව සිදු කළ වැටුප් සංෙශෝධන
අනුව වැටුප් සැකසීම සහ අදාළ වැටුප් පරිවර්තන නිවැරදිව සිදු කර ඇති
බවට අදාළ බලධරයන් තහවුරු කර ගත යුතුය.

18.

වැpeර ෙග)
ෙමම උපෙදස් වැරදි ෙලස නිර්වචනය කිරීම ෙහේතුෙවන් ෙහෝ
ලියවිලිවල වැරදීමක් ෙහේතුෙවන් ෙහෝ ගණනය කිරීෙම්දී ඇතිවන
වැරදීමක් ෙහේතුෙවන් ෙහෝ ෙවනත් වැරදීමක් ෙහේතුෙවන් ෙහෝ කිසියම්
නිලධරෙයකුට වැඩිපුර මුදලක් ෙගවා ඇත්නම්, එවැනි වැඩිපුර ෙගවා
ඇති මුදල් ආපසු ෙගවීමට එම නිලධරයා බැඳී සිටී.

( 25 )
19.

පැහැ\ කර ගැq හා වැpOර උපෙදස්
ෙමම චකෙල්ඛෙය් විධිවිධාන පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීම් හා වැඩිදුර උපෙදස්
අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන් නම්, එවැනි ඉල්ලීම්, භාණ්ඩාගාරෙය් ෙල්කම්, මහා
භාණ්ඩාගාරය, මුදල් අමාත0ංශය, ෙකොළඹ 01 ෙවත ෙයොමු කළ යුතුය.

*16.
ආණ්ඩුකම ව0වස්ථාව යටෙත් ෙයෝජනාව,— විවාදය
කල් තබන ලද පශ්නය
(2016 ජූනි 22),— “ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම ව0වස්ථාෙව් 104ආ
(5)(අ) ව0වස්ථාෙව් විධිවිධාන පකාරව මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාව විසින් 2016 ෙපබරවාරි 25
දිනැති අංක 1955/19 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2016.05.06 දින ඉදිරිපත්
කරන ලද, ජනමතවිචාරණයකදී ෙහෝ ඡන්ද විමසීමකට අදාළ කාලසීමාව තුළ විදÇත් හා මුදිත
ජනමාධ0 විසින් පිළිපැදිය යුතු උපමාන ෙහවත් මාර්ෙගෝපෙද්ශ/ ෙමෙහයුම් පතිපත්ති අනුමත
කළ යුතු ය.” යනුෙවන් ෙයෝජනා කරන ලදින්, පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.
17.
ශී ලංකා ෙසේවා පිරිස් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
18.
ළමා පුනරුත්ථාපන ෙක්න්දය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
19.
ශී ලංකා එක්සත් කිස්තියානි සෙහෝදරත්වය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
20.
ශී ලංකා කාන්තා සම්ෙම්ලනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
21.
ෙමොනරාගල දිස්තික් කාන්තා මහා සංගමය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
* සලfෙණ හsව, ලබෙ ආ/0ෙ කටk ය.

