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2018 ෙපබරවා මස 21 වැ

බදාදා අ.භා. 1.00 ට

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
1.
885/’16
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— අධ(ාපන අමාත(තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ශී ලාංකීය පාසල් දරුවන් විවිධ ෙපෝෂණ ඌනතාවලින් ෙපෙළන බවත්;

(ii)

එයට ෙහේතුව නිසි ෙව්ලාවට ආහාර ෙනොගැනීම හා ෙපෝෂ(දායී ආහාර
ෙනොගැනීම බවත්;
(iii) ෙම් නිසා පාසල් දරුවන් විවිධ ෙරෝගාබාධවලට ෙගොදුරුවීෙම් පවණතාවයක්
ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) (i) පාසල් දරුවන්ෙග් ෙපෝෂණ තත්ත්වය ඉහළ නැංවීමට රජය කියාමාර්ග ෙගන
තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම කියාමාර්ග කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) (i) පාසල් දරුවන්ට ෙපෝෂ(දායී ආහාර ෙව්ලක් ලබා දීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඒ කවර දිනයක සිටද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?ක
2.
1250/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන
අමාත(තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

1983 වර්ෂය වනවිට වව්නියාව දිස්තික්කය තුළ ජාතික ජල සම්පාදන හා
ජලාපවහන මණ්ඩලය මඟින් පිරිසිදු පානීය ජලය සපයා තිබූ නිවාස සංඛ(ාව
ෙකොපමණද;

(ii)

ෙම් වනවිට පිරිසිදු පානීය ජලය සපයනු ලබන නිවාස සංඛ(ාව ෙකොපමණද;

(iii)

1983 වර්ෂෙයන් පසුව යුදමය තත්ත්වය නිමවන ෙතක් පානීය ජලය ලබාදීම
ෙවනුෙවන් එක් එක් වර්ෂය සඳහා රජය විසින් ෙවන් කරන ලද මුළු මුදල
ෙකොපමණද;
යුදමය තත්ත්වය නිම වීෙමන් පසු, 2015 වර්ෂය වනෙතක් පානීය ජලය
ලබාදීෙම් ව(ාපෘති ෙවනුෙවන් රජය ෙවන් කරන ලද මුළු මුදල එක් එක් වර්ෂය
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

(iv)

(2)
(v) ඉහත සියල්ෙලහිම පගති වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
3.
1428/’16
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත(තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2016 අයවැෙයහි අංක 204 ෙයෝජනාවට අනුව, තාර සඳහා වූ ෙවෙළඳෙපොළ
ලිහිල් කරනු ලැබුෙව්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, ඒ සඳහා අනුගමනය කළ කියාමාර්ග කවෙර්ද;

(iii)

උක්ත අයවැය ෙයෝජනාවට අනුව තාර ෙවෙළඳෙපොළට පිවිසි පධාන
සැපයුම්කරුවන් කවුරුන්ද;
(iv) වර්ෂ 2003 සිට 2016 දක්වා ලංකා ඛනිජෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙවහි තාර
නිෂ්පාදනය හා එක් එක් වර්ෂය අවසානෙය්දී පැවැති ෙතොග පමාණය කවෙර්ද;
(v) වර්ෂ 2009 සිට 2016 දක්වා ෙලෝක ෙවෙළඳෙපොෙළහි තාර මිල සහ ලංකා
ඛනිජෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් තාර මිල වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
කවෙර්ද;
(vi) වර්ෂ 2015 සිට 2020 දක්වා ශී ලංකාෙව් තාර අවශ(තාවය පිළිබඳ
පුෙරෝකථනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4.
1660/’17
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත(තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ඌව පළාත් මාර්ගස්ථ මගී පවාහන අධිකාරිෙය් පාලනය යටෙත් ධාවනය වන
බස්රථ සංඛ(ාව ෙකොපමණද;

(ii)

දැනට මාර්ගස්ථ මගී පවාහන අධිකාරිෙය් ෙසේවෙය් නියුතු ෙසේවක සංඛ(ාව
ෙකොපමණද;
එහි දැනට ෙසේවෙය් නියුතු නිලධාරින්ෙග් නම් හා ලිපිනයන් කවෙර්ද;

(iii)
(iv)

ඌව පළාත් වත්මන් පධාන අමාත(වරයා එම ධූරයට පත්වීෙමන් අනතුරුව,
ෙම් දක්වා එම අධිකාරිෙය් ලබාදි ඇති රැකියා සංඛ(ාව හා එම
රැකියාලාභින්ෙග් නම් හා ලිපිනයන් කවෙර්ද;
(v) වත්මන් පධාන අමාත(වරයා එම ධූරයට පත්වීෙමන් අනතුරුව ලබාදී ඇති
බස්රථ අවසර පත (Permits) හා එම අවසර පත් ලබාදුන් මාර්ග හා
පුද්ගලයන්ෙග් නම් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(vi) ඒ සඳහා අනුගමනය කළ කමෙව්දය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(3)
5.
2002/’17
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත(තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත(වරයාෙග් අමාත( කාර්යාලවල ලිපිනයන්
කවෙර්ද;

(ii) එම කාර්යාල ෙවනුෙවන් කුලී ෙහෝ බදු ෙගවන්ෙන් නම්, එම මාසික කුලී/බදු
මුදල ෙකොපමණද;
(iii) 2015 සිට 2017 වර්ෂෙය් ෙම් දක්වා ෙගවා ඇති මුළු කුලී/බදු මුදල ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) (i) අමාත(වරයාෙග් ෙපෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලෙය් නිලධාරින් සංඛ(ාව;
(ii) එම ෙපෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා ෙවන්කර ඇති වාහන සංඛ(ාව;
(iii) අමාත(වරයා සඳහා ෙවන්කර ඇති වාහන සංඛ(ාව;
එක් එක් අමාත(ාංශය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්නත් එතුමා ෙමම
සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
6.
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර
අමාත(තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

මහතා,—

කර්මාන්ත

හා

වාණිජ

2010/’17
කටයුතු

(i)

මහනුවර දිස්තික්කෙය්, “නීලවල ගම” පාරම්පරික ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තය
ඉතාමත් දියුණු ෙලස පැවති පැරණි ගම්මානයක් බව දන්ෙන්ද;

(ii)

රන්රිදී කර්මාන්තෙයන් ජීවත් වූ ෙමම ගෙම් පවුල් අතරින් අද වනවිට
කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන්ෙන් පවුල් 03 ක් පමණක් බව පිළිගන්ෙන්ද;
ෙද්ශීය කර්මාන්තකරුවන් නඟා සිටුවීම ෙවනුෙවන් එකල ලක්සල මැදිහත්වීම
නිසා නීලවල ගෙම් රන්රිදී භාණ්ඩවලට විශාල ඉල්ලුමක් තිබූ නමුත්, අද
වනවිට ලක්සල, ව(ාපාරිකයන් කීප ෙදෙනකුෙග් ආයතනයක් බවට පත්වීම
ෙහේතුෙවන් ෙමම කර්මාන්තය දරුණු කඩා වැටීමකට ලක්වී ඇති බව එම ගෙම්
කර්මාන්තකරුවන් සළකන බව පිළිගන්ෙන්ද;

(iii)

(iv)

එබැවින්, නීලවල ගමට සුවිෙශේෂී වූ පැරණි කැටයම් සහිත රන්රිදී කර්මාන්තය
නඟා සිටුවීමට රජය මැදිහත් වි පියවර ගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
7.
2114/’17
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා,— තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත(තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මුලතිව් දිස්තික්කෙය්, ඔඩ්ඩිසුට්ටාන් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් පිහිටි
ඕලුමඩු, මන්නාකණ්ඩල් හා කරිප්පට්ටමුරිප්පු යන ගම්මානයන්හි නැවත පදිංචි
කරන ලද ජනතාව ජීවත්වන බවත්;

(4)
(ii)

එම පෙද්ශයන්හි පවතින වන අලි තර්ජන ෙහේතුෙවන් යළි පදිංචි වූ විශාල
පිරිසකෙග් ජීවිත තර්ජනයට ලක්වී ඇති බැවින් ඔවුන්ෙග් ජීවෙනෝපාය
වූ ෙගොවිතැන් කටයුතු විනාශ ෙවමින් හා හානිෙවමින් පවතින බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) (i) වන අලි තර්ජනවලින් එම ජනතාව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා පියවර ගන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
8.
2132/’17
ගරු (ෛවද() නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— උසස් අධ(ාපන හා මහාමාර්ග
අමාත(තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2015 වර්ෂෙය් අ. ෙපො. ස. (උසස් ෙපළ) විභාගය සඳහා ජීව විද(ා විෂය
ධාරාෙවන් කළුතර, ෙකොළඹ සහ ගම්පහ දිස්තික්කවලින් ෙපනී සිටි ශිෂ(යන්
සංඛ(ාව;

(ii)

එම සංඛ(ාෙවන්, විශ්වවිද(ාල පෙව්ශය සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ ශිෂ(යන්
සංඛ(ාව සහ පතිශතය;

(iii)

එම සංඛ(ාෙවන් ෛවද( පීඨ සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ ශිෂ(යන් සංඛ(ාව සහ
පතිශතය;
(iv) ෛවද( පීඨය සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ ශිෂ(යා ෙහෝ ශිෂ(ාවෙග් අවම පතිඵලය, Z
අගය, ඉෙගනීම ලැබූ පාසල හා ෙතෝරා ගනු ලැබූ ෛවද( පීඨය;
එක් එක් දිස්තික්කය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම
සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
9.
2151/’17
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත(තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2016 වර්ෂෙය් සිට අද දක්වා ෙද්ශීය බඩඉරිඟු නිෂ්පාදනය එක් එක් වර්ෂය
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

(ii)
(iii)

2010 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා ෙද්ශීය බඩඉරිඟු අවශ(තාවය ෙකොපමණද;
එම කාලසීමාව, තුළ ෙමරටට බඩඉරිඟු ආනයනය කිරීමට කටයුතු කෙළේ නම්,
ඒ පිළිබඳ විස්තර කවෙර්ද;
(iv) බඩඉරිඟු මිල ස්ථාවර මට්ටමක පවත්වා ගැනීම සඳහා අමාත(ාංශය ගනු ලබන
පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(5)
10.
2179/’17
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත(තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ) 2017 වර්ෂෙය්දී ෙතත් කලාපෙය් ගං වතුෙරන් සහ වැසි වතුෙරන් සිදු වූ ජල ගැලීෙමන්,
(i)
(ii)
(iii)

මියගිය සංඛ(ාව ෙකොපමණද;
ආබාධිත වූ සංඛ(ාව ෙකොපමණද;
විපතට පත් පුද්ගලයන් ෙවනුෙවන් රජය විසින් ෙගවන ලද මුළු වන්දි මුදල
ෙකොපමණද;
(iv) මියගිය පුද්ගලෙයකු ෙවනුෙවන් රජය විසින් ෙගවන ලද වන්දි මුදල
ෙකොපමණද;
(v) හානියට පත් නිවාස ෙවනුෙවන් ෙගවන ලද උපරිම සහ අවම වන්දි මුදල
ෙකොපමණද;
(vi) අවතැන් වූ සියලුම ෙදනාට ස්ථිර නිවාස ලබා දී තිෙබ්ද;
(vii) අවතැන් වූ පවුලකට ස්ථිර නිවාසයක් ලබා දුන් ආසන්නතම දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
11.
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග්
අමාත(තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මහතා,—

උසස්

අධ(ාපන

හා

2202/’17
මහාමාර්ග

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් මහනුවර, ගම්ෙපොල - ෙදොෙළොස්බාෙග්
මාර්ගය පුළුල් කර කාපට් ඇතිරීෙම් ව(ාපෘතිය 2013 වර්ෂෙය් සිට කියාත්මක
කළ බව දන්ෙන්ද;

(ii)

එහි පළමු අදියර ෙලස කුරුඳුවත්ත සිට ගම්ෙපොල දක්වා වැඩ ආරම්භ කරන ලද
අතර, 2014 වර්ෂය අවසන් වනවිට කිෙලෝමීටර් 8ක වැඩ අවසන් වූ බව
දන්ෙන්ද;
(iii) ගම්ෙපොල සිට ඉතිරි කිෙලෝමීටර් 4ක වැඩ 2015 වර්ෂෙය් ජනවාරි සිට නැවතී
ඇති බව පිළිගන්ෙන්ද;
(iv) ෙමම මාර්ගය විශාල ජනතාවක් විසින් භාවිතා කරන අත(ාවශ( මාර්ගයක් වන
බැවින්, මාර්ගෙය් ඉතිරි කිෙලෝමීටර් 4හි වැඩ ආරම්භ කිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
12.
2214/’17
ගරු එස්. එම්. මරික්කාර් මහතා,— අධ(ාපන අමාත(තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ෙකොෙළොන්නාව අධ(ාපන ෙකොට්ඨාසෙය් පිහිටි එකම බාලිකා ජාතික පාසල
ෙකොෙළොන්නාව බාලිකා විද(ාලය බවත්;
(ii) ෙම් වනවිට එම විද(ාලෙය් අඩුපාඩු රැසක් පවතින බවත්;
(iii) ගුරු පුරප්පාඩු 18ක් සහ අනධ(යන කාර්ය මණ්ඩල පුරප්පාඩු 08ක් පවතින
බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?

(6)
(ආ)

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

ෙමම පුරප්පාඩු පැවතීම විද(ාලෙය් ඉදිරි පගතියට හා කීර්තියට බාධාවක් සහ
හානියක් බව පිළිගන්ෙන්ද;
ෙමම පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා ඇති සැලසුම් කවෙර්ද;
ඒ සඳහා පියවර ගනු ලබන දිනය කවෙර්ද;
2017 වර්ෂෙය්දී ෙමම විද(ාලෙය් ෙභෞතික හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය
සඳහා ලබාදී ඇති පතිපාදන ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
එම පතිපාදනවලින් දැනට සිදු කර ඇති වැඩසටහන්වල පගතිය කවෙර්ද;

(vi)

2018 වර්ෂෙය් ෙමම විද(ාලෙය් ෙභෞතික හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය සඳහා
පතිපාදන ලබා දීමට සැලසුම් කර තිෙබ්ද;
(vii) එෙසේ නම්, එම පතිපාදන කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
13.
2285/’17
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත(තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

පසුගියදා සිදුවූ නායයෑෙමන් හා ගංවතුෙරන් මාතර දිස්තික්කෙය් නිවාස හා
ෙද්පල හානි වූ පවුල් සංඛ(ාව, එක් එක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය අනුව
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;

(ii)

එම ගංවතුර උවදුෙරන්, මියගිය හා අතුරුදහන් වූවන්ෙග් සංඛ(ාව එක් එක්
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iii) ඉහත ජීවිත හා ෙද්පල හානි ෙවනුෙවන් ෙගවිය යුතු වන්දි පමාණය ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iv) දැනට ෙගවා ඇති වන්දි පමාණය හා තවදුරටත් ෙගවිය යුතු වන්දි පමාණය
ෙකොපමණද;
(v) ෙමෙතක් ෙනොෙගවා ඇති වන්දි ෙගවීමට ගතවන කාලය ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
14.
2300/’17
ගරු ඩී. වී. චානක මහතා,— අගාමාත(තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති සහ ආර්ථීක කටයුතු
අමාත(තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2015 ජනවාරි 08 දින සිට ෙම් දක්වා කාලය තුළ වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා
සහ අගාමාත(වරයා සඳහා නව වාහන ආනයනය කර තිෙබ්ද;

(ii) එෙසේ නම්, එම වාහන කවෙර්ද;
(iii) ඒවාෙය් වටිනාකම ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(7)

පධාන කටයුතු ආරම්භෙය් දී
ෙය$ජනා &'බඳ දැ)*ම
1.
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා,— පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීෙම් අවසරය
(අංක 1),— පහත සඳහන් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතුය:—
“ෛවද( එස්. එස්. ගුණවර්ධන ෙද්ශීය ආයුර්ෙව්ද සංවර්ධන පදනම සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ
පනත් ෙකටුම්පතකි.”
2.
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා,— පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීෙම් අවසරය
(අංක 2),— පහත සඳහන් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතුය:—
“ෙපොතුවටවන මහා විහාරය පදනම සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පතකි.”

ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු
*1.
පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත(තුමා,— ෙමෝටර් වාහන පනත යටෙත්
නිෙයෝගය,— (203 වැනි අධිකාරය වූ) ෙමෝටර් වාහන පනෙත් 21, 22, 23, 24 සහ 24අ
වගන්ති සමඟ කියවිය යුතු, එකී පනෙත් 237 වගන්තිය යටෙත් පවාහන හා සිවිල් ගුවන්
ෙසේවා අමාත(වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 අෙගෝස්තු 18 දිනැති අංක 2032/36 දරන
අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.12.06 දින ඉදිරිපත් කරන ලද
නිෙයෝගය අනුමත කළ යුතු ය.
*2.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග පතිෙශෝධිත ෙකටුම්පත,— විවාදය කල් තබන
ලද පශ්නය (2018 ෙපබරවාරි 19),— “පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග පතිෙශෝධිත
ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් 2017 ෙනොවැම්බර් මස 07 වැනි අඟහරුවාදා පිළිගන්වන ලද
ස්ථාවර නිෙයෝග පිළිබඳ කාරක සභාෙව් වාර්තාව සලකා බැලීම.” යනුෙවන් ෙයෝජනා
කරන ලදින්, පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.
*3.
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් සඳහා වන චර්යා ධර්ම සංගහය,— විවාදය කල් තබන
ලද පශ්නය (2018 ෙපබරවාරි 19),— “පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් චර්යා ධර්ම
සම්බන්ධෙයන් 2017 ෙනොවැම්බර් මස 07 වැනි අඟහරුවාදා පිළිගන්වන ලද
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් සඳහා වන චර්යා ධර්ම සංගහෙය් අවසන් ෙකටුම්පත අනුමත
කළ යුතුය.” යනුෙවන් ෙයෝජනා කරන ලදින්, පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.
*4.
සුරාබදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත( මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*5.
මුදල් හා ජනමාධ( අමාත(තුමා,— මුදල් පනත යටෙත් නිෙයෝග,— 2006 අංක 11 දරන
මුදල් පනෙත් 8 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු, එකී පනෙත් 6 (2) වගන්තිය යටෙත් ෙටලිනාට(,
චිතපට සහ වාණිජ වැඩසටහන් බද්ද සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා ජනමාධ( අමාත(වරයා විසින්
පනවන ලදුව, 2017 ෙනොවැම්බර් 07 දිනැති අංක 2044/21 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ
කරනු ලැබ, 2018.01.23 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත( මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

(8)
*6.
අගාමාත(තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත(තුමා,— ජාතික
අධ(ාපන ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපතිවරයාෙග් සහ උප සභාපතිවරයාෙග් පාරිශමික හා
ෙකොමිෂන් සභා සාමාජිකයන්ෙග් දීමනා පතිෙශෝධනය කිරීම,— 1991 අංක 19 දරන
ජාතික අධ(ාපන ෙකොමිෂන් සභා පනතින් ස්ථාපිත ෙමම ෙකොමිෂන් සභාෙව්
සාමාජිකයන්ෙග් පාරිශමික හා දීමනා එකී පනෙත් 4(8) වගන්තිය පකාරව
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් නිශ්චය කරනු ලැබිය යුතු ෙහයින්ද;
2017.11.14 දිනැති අමාත( මණ්ඩල තීරණය පදනම් කර ගනිමින් ජාතික අධ(ාපන
ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපතිවරයාෙග් සහ උප සභාපතිවරයාෙග් පාරිශමික සහ
ෙකොමිෂන් සභාෙව් සාමාජිකයන්ෙග් දීමනා පහත පරිදි පතිෙශෝධනය කිරීමට අනුමතිය
ලබා දී ඇති ෙහයින් ද;
(i) ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපතිවරයාට සහ උප සභාපතිවරයාට පිළිෙවළින්
රු. 75,000/-ක් සහ රු. 60,000/-ක් වශෙයන් මාසික පාරිශමිකයන් ෙගවීමටත්;
(ii)

ෙකොමිෂන් සභාෙව් සාමාජිකයන්ට එක් රැස්වීම් වාරයක් සඳහා රු. 6,000/-ක
දීමනාවක් ෙගවීමටත්;

(iii)

රාජ( පරිපාලන චකෙල්ඛ අංක 13/2008 (iv)හි විධිවිධාන පරිදි සභාපතිවරයා
සඳහා ලීටර් 225ක මිලට සමාන මාසික ඉන්ධන දීමනාවක් සහ උප
සභාපතිවරයා සඳහා ලීටර් 170ක මිලට සමාන මාසික ඉන්ධන දීමනාවක්
ලබා දීමටත්;

ඊට අනුකූලව, 1991 අංක 19 දරන ජාතික අධ(ාපන ෙකොමිෂන් සභා පනෙත් 4(8)
වගන්තිය පකාරව ජාතික අධ(ාපන ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපතිවරයාට, උප
සභාපතිවරයාට සහ සාමාජිකයන් ෙවත රජෙය් ඒකාබද්ධ අරමුදලට වැය බරක් වන පරිදි
ඉහත සඳහන් පාරිශමික හා දීමනා ෙගවනු ලැබීමට ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා
සම්මත කරයි.
(අමාත( මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*7.
අගාමාත(තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත(තුමා,— ආණ්ඩුකම
ව(වස්ථාව යටෙත් තීරණය,— ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම
ව(වස්ථාෙව් 153 ව(වස්ථාව පකාරව ජනාධිපතිවරයා විසින් ආණ්ඩුකම ව(වස්ථා සභාෙව්
අනුමතියට යටත්ව 2015.11.27 වැනි දින සිට බලපැවැත්ෙවන පරිදි එච්. එම්. ගාමිණී
විෙජ්සිංහ මහතා විගණකාධිපතිවරයා වශෙයන් පත්කර ඇති ෙහයින්ද;
විගණකාධිපතිවරයාෙග් වැටුප ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම
ව(වස්ථාෙව් 153 (2) ව(වස්ථාව පකාරව පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් නිශ්චය කරනු ලැබිය යුතු
අතර රජෙය් ඒකාබද්ධ අරමුදලට වැය බරක් වන ෙහයින්ද;
ජනාධිපතිවරයා විසින් 2017.11.14 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද අමාත( මණ්ඩල
සංෙද්ශයට අදාළව 2017.12.05 දිනැති අමාත( මණ්ඩල තීරණය අනුව විගණකාධිපති,
එච්. එම්. ගාමිණී විෙජ්සිංහ මහතාට පහත පරිදි වැටුප් හා දීමනා ෙගවීමට අනුමතිය ලබා දී
ඇති ෙහයින්ද:—
(අ)
2015.11.27 වැනි දින සිට රාජ( පරිපාලන චකෙල්ඛ අංක 6/2006 අනුව
SL - 4 වැටුප් පරිමාණෙය් 08 වැනි වැටුප් පියවෙර් පිහිටුවා වැටුප් ෙගවීම
හා තනතුරට හිමි අෙනකුත් දීමනා ෙගවීමට;
(ආ)
රාජ( පරිපාලන චකෙල්ඛ අංක 3/2016 අනුව 2016.01.01 වැනි දින සිට
වැටුප පරිවර්තනය කිරීෙම් දී SL – 4 වැටුප් කමය යටෙත් එම
චකෙල්ඛෙය් උපෙදස් පරිදි වැටුප් පරිවර්තනය කර ෙගවීමට; සහ
(ඇ)
එකී වැටුප් පරිමාණයට අදාළ වාර්ෂික වැටුප් වර්ධක ෙගවීමට.

(9)
ඊට අනුකූලව, ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම ව(වස්ථාෙව්
153 (2) ව(වස්ථාව පකාරව, විගණකාධිපති, එච්. එම්. ගාමිණී විෙජ්සිංහ මහතා ෙවත රජෙය්
ඒකාබද්ධ අරමුදලට වැය බරක් වන පරිදි ඉහත සඳහන් මාසික වැටුප හා දීමනා ෙගවීම කළ
යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව නිශ්චය කරයි.
*8.
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත(න්තර ෙවළඳ අමාත(තුමා,— ශී ලංකා අපනයන සංවර්ධන
පනත යටෙත් නිෙයෝගය,— 1979 අංක 40 දරන ශී ලංකා අපනයන සංවර්ධන පනෙත්
14 වගන්තිය යටෙත් ෙසස් බදු සම්බන්ධෙයන් සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත(න්තර ෙවළඳ
අමාත(වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 ෙනොවැම්බර් 27 දිනැති අංක 2047/2 දරන අති විෙශේෂ
ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2018.01.23 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝගය අනුමත කළ යුතු
ය.
(අමාත( මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*9.
පපාතන විෙරෝධී සහ පතිෙතෝලන බදු පනත් ෙකටුම්පත — විවාදය කල් තබන ලද පශ්නය
(2017 ෙදසැම්බර් 11) [1].
*10.
ආරක්ෂණ පියවර පනත් ෙකටුම්පත — විවාදය කල් තබන ලද පශ්නය (2017 ෙදසැම්බර් 11) [1].
*11.
ශී ලංකා වාණිජ සමථ මධ(ස්ථානය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත( මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*12.
අපරාධ නඩු විධාන සංගහය (විෙශේෂ විධිවිධාන) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත( මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*13.
සුරැකුම්පත් විනිමය පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත( මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*14.
බුද්ධිමය ෙද්පළ (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත( මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*15.
භාර (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත( මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*16.
අගාමාත(තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත(තුමා,— ආණ්ඩුකම
ව(වස්ථාව යටෙත් ෙයෝජනාව,— ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම
ව(වස්ථාෙව් 104ආ (5) (අ) ව(වස්ථාව පකාරව මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාව විසින් සාදන ලද,
2017 ෙදසැම්බර් 04 දිනැති අංක 2048/1 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලදුව,
2018.01.23 දින ඉදිරිපත් කරන ලද ජනමතවිචාරණයකදී ෙහෝ ඡන්ද විමසීමකට අදාළ කාලසීමාව
තුළ විදÃත් හා මුදිත ජනමාධ( විසින් පිළිපැදිය යුතු, මාධ( උපමාන අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත( මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*17.
ෙසෞඛ(, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද( අමාත(තුමා,— ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය
පනත යටෙත් නිෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පනෙත්
118
වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු, 142 වගන්තිය යටෙත් 2016 අංක 2 දරන ජාතික ඖෂධ නියාමන
අධිකාරි (මිල ඉහළ සීමා) නිෙයෝග සම්බන්ධෙයන් ෙසෞඛ(, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද(
අමාත(වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 ෙදසැම්බර් 14 දිනැති අංක 2049/31 දරන අති විෙශේෂ
ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2018.01.23 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග අනුමත කළ යුතු ය.

( 10 )
*18.
වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත(තුමා,— ෙවළඳ නැව් පනත යටෙත් නිෙයෝග,— 1971
අංක 52 දරන ෙවළඳ නැව් පනෙත් 44 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු එකී පනෙත් 321
වගන්තිය යටෙත් 2017 ෙවළඳ නැව් (කුඩා වාණිජ යාතා) නිෙයෝග සම්බන්ධෙයන් වරාය
හා නාවික කටයුතු අමාත(වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 මැයි 04 දිනැති 2017/31 දරන
අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2018.01.23 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග
අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත( මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*19.
බලහත්කාරෙයන් අතුරුදහන් කිරීම්වලින් සියලු තැනැත්තන් ආරක්ෂා කිරීම් සඳහා වූ
ජාත(න්තර සම්මුති පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත( මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*20.
විසිවන ආණ්ඩුකම ව(වස්ථා සංෙශෝධනය පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත( මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*21.
ෙබෞද්ධ විහාර ෙද්වාලගම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත( මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*22.
ෙථේර වාදී භික්ෂු කතිකාවත් (ලියාපදිංචි කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත( මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*23.
ආණ්ඩුකම ව(වස්ථාව යටෙත් ෙයෝජනාව,— විවාදය කල් තබන ලද පශ්නය
(2016 ජූනි 22),— “ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම
ව(වස්ථාෙව් 104ආ (5)(අ) ව(වස්ථාෙව් 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 විදÃත් හා මුදිත ජනමාධ( විසින් පිළිපැදිය යුතු
උපමාන ෙහවත් මාර්ෙගෝපෙද්ශ/ ෙමෙහයුම් පතිපත්ති අනුමත කළ යුතු ය.” යනුෙවන්
ෙයෝජනා කරන ලදින්, පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.
24.
ශී ලංකා ෙසේවා පිරිස් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
25.
ළමා පුනරුත්ථාපන ෙක්න්දය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
26.
ශී ලංකා එක්සත් කිස්තියානි සෙහෝදරත්වය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
27.
ශී ලංකා කාන්තා සම්ෙම්ලනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
28.
ෙමොනරාගල දිස්තික් කාන්තා මහා සංගමය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
29.
ලසාලියන් සමාජයීය අධ(ාපන ෙසේවාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
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30.
ජාත(න්තර කාන්තා සහ ළමා අයිතීන් සුරැකීෙම් සභාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත්
ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
31.
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
32.
ද ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් සර්ටිෆයිඩ් පබ්ලික් එකවුන්ටන්ට්ස් ආයතනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්)
පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
* සල-ෙණ හ0ව) ලබෙ ආ23ෙ කට4 ය.

[1]

“පනත් ෙකටුම්පත දැන් ෙදවැනි වර කියවිය යුතුය” යනුෙවන් ෙයෝජනා කරන ලදින්,
පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

