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වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
1.
112/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද) අමාත)තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)

තඹුත්ෙත්ගම ෙරෝහෙල් සායන ෙගොඩනැගිල්ල සාදා නිම කර ෙරෝහලට භාර
දුන් දිනය කවෙර්ද;

(ii) එම ෙගොඩනැගිල්ල සඳහා වියදම් කළ මුදල ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) (i) උක්ත ෙගොඩනැගිල්ල ඉදි කළ ෙකොන්තාත්කරුෙග් නම කවෙර්ද;
(ii) අදාළ ෙකොන්තාත්කරුට සම්පූර්ණ මුදල ෙගවා තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, ෙගවූ මුදල ෙකොපමණද;
(iv) එම ෙකොන්තාත්කරුෙග් මුදල් රඳවා ෙගන තිෙබ්ද;
(v) එෙසේ නම්, රඳවාෙගන ඇති මුදල ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) (i) එම ෙගොඩනැගිල්ෙලහි බිත්ති පුපුරා ෙගොස් ඇති බවත්;
(ii)

ෙම් නිසා ෙරෝගීන්ෙග් හා ෙරෝහල් කාර්ය මණ්ඩලෙය් ජීවිතවලට තර්ජනයක්
ඇති බවත්;
(iii) ෙම් වනෙතක් එම ෙගොඩනැගිල්ල අලුත්වැඩියා කර ෙනොමැති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ඈ) (i) ෙමම ෙගොඩනැගිල්ල පිළිසකර කිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද;
(ii)
(iii)

එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
එම පිළිසකර කිරීම් කටයුතු සිදු කරනු ලබන ෙකොන්තාත්කරුෙග් නම
කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඉ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2.
931/’16
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා,— විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත)තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (7)
(අ)

(i)

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් ෙපෞද්ගලික අංශෙයන් විදුලිය මිලදී ගැනීෙම්දී
පසම්පාදන පටිපාටිය අනුගමනය කළයුතු බව විදුලිබල පනෙත් සඳහන්ව ඇති
බව දන්ෙන්ද;

(2)
(ii)

ෙම් වනෙතක් සිදු කර ඇති විදුලිය මිලදී ගැනීම් සඳහා පසම්පාදන කාර්ය
පටිපාටිය අනුගමනය කර තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, ඒ කවර අවස්ථාවලදීද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
3.
1043/’16
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— අගාමාත)තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (5)
(අ)

(i)

2016 වර්ෂෙය්දී එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් මහා මණ්ඩල වාර්ෂික සැසිය
සඳහා ජනාධිපතිතුමාෙග් සංචාරයට සහභාගි වූ දූත පිරිස ෙකොපමණද;

(ii)

උක්ත සංචාරයට සහභාගි වූ පුද්ගලයන්ෙග් නම් සහ ඔවුන් දූත පිරිසට ඇතුළත්
වූ පදනම ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iii) එම සංචාරය සඳහා රජය, රාජ) සංස්ථා, ව)වස්ථාපිත මණ්ඩල සහ රාජ)
සමාගම් විසින් දැරූ සම්පූර්ණ පිරිවැය ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4.
1117/’16
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— සමාජ සවිබලගැන්වීම්, සුභසාධන හා කන්ද උඩරට
උරුමය පිළිබඳ අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ)

(ආ)

(i)

බදුල්ල දිස්තික්කය තුළ කියාත්මක දිවිනැගුම පජා මූල බැංකු (සමෘද්ධි බැංකු)
සංඛ)ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම බැංකු පිහිටා ඇති ස්ථාන කවෙර්ද;
(iii) එක් එක් බැංකු ශාඛාෙවන් පතිලාභ ලබන පතිලාභීන් සංඛ)ාව ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

ඉහත අ (i) හි සඳහන් එක් එක් බැංකුවක ෙසේවෙය් නියුතු ෙසේවකයන් සංඛ)ාව,
ඔවුන්ෙග් නම් සහ තනතුරු ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(ii) දැනට එම බැංකුවල ෙසේවක පුරප්පාඩු තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, එම පුරප්පාඩු සඳහා ෙසේවකයන් බඳවා ගැනීෙම් කමෙව්දය කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
5.
1191/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති
අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)
(ii)
(iii)

1983 වර්ෂය වනවිට පුත්තලම දිස්තික්කය තුළ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය
විසින් විදුලිය ලබා දී ඇති මුළු නිවාස සංඛ)ාව ෙකොපමණද;
ෙම් වනවිට විදුලිය ලබා දී ඇති මුළු නිවාස සංඛ)ාව ෙකොපමණද;
වර්ෂ 1984 සිට 2009 දක්වා විදුලිය ලබා දීම ෙවනුෙවන් ෙවන් කරන ලද මුදල
එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙකොපමණද;

(3)
(iv)

2009 වර්ෂෙය් යුදමය තත්ත්වය නිම වීෙමන් පසු 2015 වර්ෂය දක්වා විදුලිය
ලබා දී ඇති නිවාස සංඛ)ාව, එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙකොපමණද;
(v) ඉහත (iv) හි සඳහන් කාල පරිච්ෙඡ්දය සඳහා විදුලිය ලබා දීම ෙවනුෙවන් ෙවන්
කරන ලද මුදල, එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
6.
1278/’16
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා,— කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත)තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (6)
(අ)

(i)

2015.10.01 දිනට අධ)ාපන ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් සමූපකාර සකසුරුවම් හා
ණය ෙදන සමිතිය සතුව පවතින සම්පූර්ණ මුදල් පමාණය ෙකොපමණද;

(ii)

2016.06.11 වනවිට එම සමිතිය සතුව තිබූ ස්ථිර තැන්පතු පමාණය
ෙකොපමණද;
(iii) ෙම් වනවිට ඉහත කී සමිතිෙයන් ණය අයදුම්කර ඇති පුද්ගලයන් සංඛ)ාව
ෙකොපමණද;
(iv) එම ණය අයදුම්කරුවන් අතරින්, ණය අනුමත වූ නමුත්, ෙමෙතක් ණය මුදල්
මුදා හැර ෙනොමැති සාමාජිකයන් සංඛ)ාව ෙකොපමණද;
(v) එම ණය අයදුම්කරුවන්ට ෙගවිය යුතු ණය මුදල්වල එකතුව ෙකොපමණද;
(vi) එකී ණය අයදුම්කරුවන් ෙවත ණය මුදල් මුදා හැරීම පමාද වීමට ෙහේතුව
කවෙර්ද;
(vii) ඉහත කී සමිතිය තම සාමාජිකයන් ෙවත නිසි ෙලස ණය මුදල් මුදා හැරීමට
ෙනොහැකි තත්ත්වයකට පත්වී ඇති බව දන්ෙන්ද;
(viii) එෙසේ නම්, එම සමිතිෙය් මූල) පාලනය විධිමත් කිරීම සඳහා ඉදිරිෙය් දී ගනු
ලබන කියාමාර්ග කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
7.
1298/’16
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා,— අධ)ාපන අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)
(ii)
(iii)

මාතර දිස්තික්කෙය්, ජාතික සහ පළාත් පාසල්වල ෙසේවය කරන අනධ)න
ෙසේවකයන් සංඛ)ාව ෙකොපමණද;

එම සංඛ)ාව එක් එක් තනතුර අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
මාතර දිස්තික්කෙය් ජාතික සහ පළාත් පාසල්වල පවතින අනුමත අනධ)න
ෙසේවක සංඛ)ාෙව් පුරප්පාඩු සංඛ)ාව ෙකොපමණද;
(iv) එම පුරප්පාඩු සංඛ)ාව, ජාතික සහ පළාත් පාසල් අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
(v) ඉහත (iv) හි සඳහන් පුරප්පාඩු සඳහා බඳවා ගැනීමට පියවර ගන්ෙන්ද;
(vi) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා අදාළ වන බඳවා ගැනීෙම් පටිපාටිය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(4)
8.
1376/’16
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)

2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 130 ට අනුව, වැඩි අස්වනු ලබා ෙදන බීජ
හඳුන්වාෙදන සමාගම්වලට අර්ධ බදු විරාමයන් ලබා දුන්ෙන්ද;
(ii) එවැනි බදු සානුබලයක් ලබා ගත් සමාගම්වල නම් ලැයිස්තුව ඉදිරිපත්
කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ඉහත ෙයෝජනාවට අනුව, කෘෂිකාර්මික යන්ෙතෝපකරණ ආනයන බදු ඉවත් කිරීමට
ෙයෝජනා කළ බැවින්,
(i)

2015 ජනවාරි 01 දින වනවිට, ආනයන බදුවලින් නිදහස් කර තිබූ,
යන්ෙතෝපකරණ ෙල්ඛනයක්;
(ii) 2016 ජනවාරි 01 දිෙනන් පසු, ආනයන බදුවලින් නිදහස් කර තිබූ,
යන්ෙතෝපකරණ ෙල්ඛනයක්;
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
9.
1466/’16
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා,— අගාමාත)තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා
ආර්ථික කටයුතු අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)

පාෙද්ශීය ෙල්කම් බලපෙද්ශ තුළ පදිංචි අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් සඳහා
මන්තීවරයන්ෙග් විමධ)ගත අරමුදල්වලින් ෙනොමිෙල් ෙසවිලි තහඩු ෙබදා දුන්
බව පිළිගන්ෙන්ද;

(ii)

විමධ)ගත අරමුදල් ෙයොදාගනිමින් මන්තීවරයන් විසින් සිදු කරනු ලැබූ ෙසවිලි
තහඩු ෙබදාදීම තහනම් කර තිෙබ්ද;
එෙසේ නම්, එයට ෙහේතු කවෙර්ද;

(iii)
(iv)

එම තහනම ඉවත්කර, ෙපර තිබූ පරිදි මන්තීවරයන්ෙග් මාර්ගෙයන් ෙසවිලි
තහඩු ෙබදාදීමට අවශ) පියවර ගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
10.
1584/’17
ගරු (ෛවද)) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— රාජ) ව)වසාය සංවර්ධන අමාත)තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)

ෙහොරණ, ෙපෝරුවදණ්ඩ, වගවත්ත, පර්ත් නව නිවාස සංකීර්ණෙය් අංක 39
දරන ලිපිනෙය් පදිංචි පී. සීතාෙද්වී මහත්මිය, ෙහොරණ, පර්ත් වත්ෙත් ළමා
උයන් පාලිකාව ෙලස ෙසේවයට බැඳුනු දිනය කවෙර්ද;

(ii)
(iii)

ඇය ෙසේවෙයන් අස්වූ දිනය කවෙර්ද;
වසර 26 ක ෙසේවය අවසන් කිරීෙම්දී ඇයට ලැබිය යුතු වන්දි මුදල හා
පාරිෙතෝෂික මුදල ෙකොපමණද;

(5)
(iv)

2016.11.26 දින එම මුදල ලබාදීමට කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් නියම
කර තිෙබ්ද;
(v) එෙසේ නම්, එම වන්දි හා පාරිෙතෝෂික මුදල් ෙනොෙගවා සිටින්ෙන් මන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
11.
1595/’17
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත)තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)

පුත්තලම දිස්තික්කෙය් දැනට කියාත්මක වන පළාත් පාලන ආයතන සංඛ)ාව
ෙකොපමණද;

(ii)
(iii)

ඒවාෙය් නම් කවෙර්ද;
එම එක් එක් පළාත් පාලන ආයතනය මඟින් ෙසේවා සපයනු ලබන ජන
සංඛ)ාව, භූමි පමාණය සහ ගාම නිලධාරි වසම් සංඛ)ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
(iv) ජනතාවට වැඩි පහසුකම් සපයා දීම සඳහා පුත්තලම දිස්තික්කය තුළ අළුතින්
ස්ථාපිත කිරීමට ෙයෝජිත පළාත් පාලන ආයතන කවෙර්ද;
(v) එෙසේ ෙයෝජනා වී ඇති පළාත් පාලන ආයතන කඩිනමින් පිහිටුවීමට
අමාත)ාංශය ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
12.
1601/’17
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා,— විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති
අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)

ශී ලංකාෙව් ජාතික බලශක්ති පතිපත්තිය යල් පැන ෙගොස් ඇති බව දන්ෙන්ද;

(ii)

ශී ලංකාෙව් කාලීන සහ අනාගත අෙප්ක්ෂාවන් සඳහා ගැලෙපන ජාතික
බලශක්ති පතිපත්තියක් අවශ) බව පිළිගන්ෙන්ද;
(iii) එෙසේ නම්, එම නව ජාතික බලශක්ති පතිපත්තිය පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත්
කරනු ලබන දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
13.
1603/’17
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා,— විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති
අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)

ෙකොළඹ නගරයට විදුලිය සපයන පධාන භූගත විදුලි සැපයුම් මාර්ගයක් වසර
03ක පමණ සිට අකීයව පවතින බව දන්ෙන්ද;

(ii)
(iii)

එම මාර්ගෙය් විදුලි සැපයුම් ධාරිතාවය ෙකොපමණද;
එකී සැපයුම් මාර්ගය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා පියවර ගැනීම පමාද
වීමට ෙහේතුව කවෙර්ද;

(6)
(iv)

එකී සැපයුම් මාර්ගය අලුත්වැඩියා කිරීම පමාද වීම පිළිබඳව වගකිවයුතු
නිලධාරින් කවුරුන්ද;
(v) එම එක් එක් නිලධාරියාට එෙරහිව අමාත)ාංශය ෙහෝ ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය විසින් ෙමෙතක් ෙගන ඇති විනයානුකූල පියවර ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් කවෙර්ද;
(vi) ෙකොළඹ නගරෙය් අඛණ්ඩ විදුලි සැපයුමක් සහතික කිරීම සඳහා සම්ෙපේෂණ
පද්ධතිය යාවත්කාලීන කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
14.
1622/’17
ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා,— කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත)තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)

ශී ලංකාෙව් සීනි අවශ)තාවය සපුරාලීෙම්දී ෙසවනගල සීනි කර්මාන්තශාලාව
ඉතා වැදගත් වන බවත්;

(ii)
(iii)

එමඟින් විශාල වක හා සෘජු රැකියා අවස්ථා සංඛ)ාවක් බිහිවී ඇති බවත්;
දැනට ෙමම කර්මාන්තශාලාව ආශිතව ලබා දී ඇති ඉඩම්වල ෙගොවීන් උක් වගා
ෙනොකර ෙවනත් වගාවන් සඳහා ෙයොමු වී ඇති බවත්;
එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?
(ආ) (i) ෙසවනගල සීනි කර්මාන්තශාලාව ආශිතව උක් වගාව සඳහා ෙගොවීන් ෙවත
ෙවන් කර ඇති ඉඩම් පමාණය ෙහක්ටයාර් ෙකොපමණද;
(ii) දැනට උක් වගාව සිදු කරන ඉඩම් පමාණය ෙහක්ටයාර් ෙකොපමණද;
(iii) දිෙනන් දින උක් ෙගොවියා ෙවනත් වගාවන් සඳහා ෙයොමු වීෙමන් එම
කර්මාන්තශාලාෙවන් අෙප්ක්ෂිත නිෂ්පාදනය ලබා ගැනීමට ෙනොහැකි විය
හැකි බව පිළිගන්ෙන්ද;
(iv)

එෙසේ නම්, ෙමම කර්මාන්තශාලාෙවන් වැඩි නිෂ්පාදනයක් ලබා ගැනීමට ෙගන
ඇති පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

ෙශ+ක ,කාශ ෙය+ජනා
1.
අභාවපාප්ත ගරු (මහාචාර්ය) ඩබ්ලිව්. ඒ. විශ්වා වර්ණපාල මහතා, හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී
2.
අභාවපාප්ත ගරු ඊලියන් එම්. නානායක්කාර මහතා, හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී

(7)

පධාන කටයුතු ආරම්භෙය් දී
ෙය+ජනා ./බඳ දැ12ම
1.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමා,— පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම්,— අද දින විසිර
යෑෙම්දී ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව 2018 මාර්තු මස 06 වැනි අඟහරුවාදා අ. භා. 1.00 වන
ෙතක් කල් තැබිය යුතු ය.

ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු
*1.
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.
*2.
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.
*3.
සුරාබදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*4.
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.)
*5.
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;

(8)
(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.)
*6.
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.
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.
*7.
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.)
*8.
පපාතන විෙරෝධී සහ පතිෙතෝලන බදු පනත් ෙකටුම්පත — විවාදය කල් තබන ලද පශ්නය
(2017 ෙදසැම්බර් 11) [1].

(9)
*9.
ආරක්ෂණ පියවර පනත් ෙකටුම්පත — විවාදය කල් තබන ලද පශ්නය (2017 ෙදසැම්බර් 11) [1].
*10.
ශී ලංකා වාණිජ සමථ මධ)ස්ථානය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*11.
අපරාධ නඩු විධාන සංගහය (විෙශේෂ විධිවිධාන) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*12.
සුරැකුම්පත් විනිමය පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*13.
බුද්ධිමය ෙද්පළ (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*14.
භාර (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*15.
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 විද¹ත් හා මුදිත ජනමාධ) විසින් පිළිපැදිය යුතු, මාධ) උපමාන අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*16.
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද) අමාත)තුමා,— ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය
පනත යටෙත් නිෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පනෙත්
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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.
*17.
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.)
*18.
බලහත්කාරෙයන් අතුරුදහන් කිරීම්වලින් සියලු තැනැත්තන් ආරක්ෂා කිරීම් සඳහා වූ
ජාත)න්තර සම්මුති පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*19.
විසිවන ආණ්ඩුකම ව)වස්ථා සංෙශෝධනය පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
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*20.
ෙබෞද්ධ විහාර ෙද්වාලගම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*21.
ෙථේර වාදී භික්ෂු කතිකාවත් (ලියාපදිංචි කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*22.
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 විද¹ත් හා මුදිත ජනමාධ) විසින් පිළිපැදිය යුතු
උපමාන ෙහවත් මාර්ෙගෝපෙද්ශ/ ෙමෙහයුම් පතිපත්ති අනුමත කළ යුතු ය.” යනුෙවන්
ෙයෝජනා කරන ලදින්, පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.
23.
ශී ලංකා ෙසේවා පිරිස් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
24.
ළමා පුනරුත්ථාපන ෙක්න්දය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
25.
ශී ලංකා එක්සත් කිස්තියානි සෙහෝදරත්වය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
26.
ශී ලංකා කාන්තා සම්ෙම්ලනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
27.
ෙමොනරාගල දිස්තික් කාන්තා මහා සංගමය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
28.
ලසාලියන් සමාජයීය අධ)ාපන ෙසේවාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
29.
ජාත)න්තර කාන්තා සහ ළමා අයිතීන් සුරැකීෙම් සභාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත්
ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
30.
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
31.
ද ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් සර්ටිෆයිඩ් පබ්ලික් එකවුන්ටන්ට්ස් ආයතනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්)
පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
* සල5ෙණ හ7ව1 ලබෙ ආ9:ෙ කට; ය.

[1]

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

