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වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
1.
135/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ+ අමාත+තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

රුපියල් ෙකෝටි 400ක වැට් බදු මුදලක් වංචා කිරීම සම්බන්ධෙයන්
වැරදිකරුවන් වූ පුද්ගලයන්ෙග් නම් කවෙර්ද;

(ii) ඔවුන්ට ලබා දුන් දඩුවම් එක් එක් පුද්ගලයාට ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iii) එම පුද්ගලයන්ට නියම කරන ලද දඩ මුදල් ඔවුන් විසින් ෙගවා තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) (i) උක්ත වැට් බදු වංචාවට සම්බන්ධ ෙබොෙහෝ පිරිසක් සිටින බවත්;
(ii)

ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඉහළ නිලධාරීන් ෙමම වංචාවට සම්බන්ධ
බවත්;
(iii) ඇතැම් පිරිස් ෙම් වනවිට රටින් පැන ෙගොස් ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ඇ) (i) වැට් බදු වංචාවට අදාළ සියලු පුද්ගලයන් පිළිබඳව විමර්ශන කටයුතු
සිදුවන්ෙන්ද;
(ii)
(iii)

එෙසේ නම්, එමඟින් අනාවරණය කරගත් පුද්ගලයන්ෙග් නම්, ලිපින, දුරකථන
අංක හා තරාතිරම කවෙර්ද;
ඔවුන්ට එෙරහිව ෙගන ඇති කියාමාර්ග කවෙර්ද;

යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2.
1197/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— පළාත් සභා හා පළාත් පාලන
අමාත+තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ) යාපනය දිස්තික්කය තුළ 1983 වර්ෂය වනවිට තිබූ,
(i)

වාරිමාර්ග සංඛ+ාව;

(ii) කුඩා වැව්, අමුණු සහ ඇළ මාර්ග සංඛ+ාව;
(iii) අස්වද්දන ලද ෙගොවිබිම් පමාණය;
ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) (i) 1983 සිට 2009 වර්ෂෙය් යුදමය තත්ත්වය නිමවන ෙතක් වාරිමාර්ග, වැව්,
අමුණු සහ ඇළ මාර්ග පතිසංස්කරණය සඳහා ෙවන් කරන ලද මුදල;

(2)
(ii)

යුදමය තත්ත්වය නිම වීෙමන් පසු 2015 වර්ෂය දක්වා, සමස්ත වාරිමාර්ග, වැව්,
අමුණු සහ ඇළ මාර්ග පතිසංස්කරණයට රජය විසින් ෙවන් කරන ලද මුදල;
එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙකොපමණද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
3.
1401/’16
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත+තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

2016 අයවැෙයහි අංක 173 ෙයෝජනාවට අනුව, ගාමීය කෘෂිකර්මාන්තයට
සහාය වනු පිණිස, කුඩා වැව් හා ඇළ මාර්ග පතිසංස්කරණ කිරීම සඳහා ෙවන්
කරන ලද රුපියල් මිලියන 2000ක පතිපාදනය මඟින් 2016 වර්ෂය තුළදී
පතිසංස්කරණය කරන ලද කුඩා වැව් හා ඇළ මාර්ග සහ ඒ ෙවනුෙවන් දරන
ලද පිරිවැය ඇතුළත් ලැයිස්තුවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;

(ii)
(iii)

ෙනොඑෙසේ නම්, මන්ද;
කුඩා වැව් හා ඇළ මාර්ග පතිසංස්කරණය පිළිබඳ වගකීම පවරන ලද
අමාත+ාංශය සහ එම අමාත+ාංශයට 2016 වර්ෂය තුළදී මහා භාණ්ඩාගාරය
විසින් මුදා හරින ලද මුදල් පමාණය කවෙර්ද;
(iv) රුපියල් මිලියන 2000ක් වූ ෙමම දැවැන්ත ව+ාපෘතිය අධීක්ෂණය කිරීමට
විවිධ මට්ටමින් දායක වූ ආයතන ෙහෝ සංවිධාන කවෙර්ද;
(v) ව+ාපෘතිෙයහි අධීක්ෂණ කටයුතු ෙවනුෙවන් වැය කරන ලද මුළු මුදල
ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4.
1517/’17
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— අගාමාත+තුමා, ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත+තුමා සහ නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත+තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

ආණ්ඩුකම ව+වස්ථා පතිසංස්කරණය පිළිබඳ මහජන අදහස් විමසීෙම් කමිටුව
ෙවනුෙවන් රජය විසින් දරන ලද මුළු වියදම ෙකොපමණද;

(ii)
(iii)
(iv)

එම කමිටුෙව් සාමාජිකයන්ෙග් නම් කවෙර්ද;
එකී කමිටුවට සාමාජිකයන් පත් කිරීෙම් දී සලකා බැලූ නිර්ණායක කවෙර්ද;
බුද්ධාගම පිළිබඳ ආණ්ඩුකම ව+වස්ථාෙව් ඇති ෙදවන පරිච්ෙඡ්දය ඒ අයුරින්ම
පවත්වා ෙගන යෑමට නිර්ෙද්ශ කර ඇති කමිටු සාමාජිකයන් සංඛ+ාව
ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
5.
1647/’17
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත+තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

ඌව පළාත් සභාව විසින් ඉඩම් ඔප්පු ලබාදීෙම් වැඩසටහනක් දියත් කර
තිෙබ්ද;

(3)
(ii)

එෙසේ නම්, වත්මන් ඌව පධාන අමත+ාවරයා එම ධූරයට පත්වීෙමන් අනතුරුව
ෙම් දක්වා ලබා දී ඇති ඔප්පු සංඛ+ාව ෙකොපමණද;
(iii) ඔප්පු ලබා දී ඇති පුද්ගලයන්ෙග් නම්, ලිපිනයන් සහ ඔවුන් පදිංචි ගාම නිලධාරි
වසම් කවෙර්ද;
(iv) ෙමම ඉඩම් ඔප්පු ලබාදීමට පළාත් සභාව අනුගමනය කළ කමෙව්දය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
6.
1728/’17
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත+න්තර ෙවළඳ
අමාත+තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

මහෙපොළ භාරකාර අරමුදෙල් අධ+ක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයන් කවුරුන්ද;

(ii)
(iii)

ඔවුන් පත් කරනු ලබන්ෙන් කවුරුන් විසින්ද;
වර්ෂ 2010 සිට 2017 දක්වා ෙමම අරමුදලට ලැබුණු මුදල් පමාණයන් සහ මුදල්
ලබාදුන් මූලාශයන් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iv) වර්ෂ 2010 සිට 2017 දක්වා මහෙපොළ භාරකාර අරමුදෙල් පුනරාවර්තන වියදම්
වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(v) වර්ෂ 2005 සිට 2017 දක්වා මහෙපොළ භාරකාර අරමුදල මඟින් ශිෂ+ත්ව
පදානයන් හා පුනරාවර්තන ෙනොවන කාර්යයන් සඳහා කරන ලද ෙගවීම්, එක්
එක් වර්ෂය සහ කාර්යය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
7.
1749/’17
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ+ අමාත+තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)

ෙම් වනවිට ශී ලංකාව තුළ පවත්වාෙගන යනු ලබන ගුවන් විදුලි නාලිකා
සංඛ+ාව ෙකොපමණද;

(ii)
(iii)

එම ගුවන් විදුලි නාලිකා පවත්වාෙගන යනු ලබන ආයතන කවෙර්ද;
එම ගුවන් විදුලි නාලිකාවල හිමිකරුවන් සහ එම නාලිකා ආරම්භ කර ඇති
දිනයන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iv) ෙම් වනවිට ශී ලංකාව තුළ ආරම්භකර විකාශනය පවත්වාෙගන ෙනොයන
ගුවන් විදුලි නාලිකා තිෙබ්ද;
(v) එෙසේ නම්, එම නාලිකා කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ගුවන් විදුලි නාලිකා නියාමනය කරනු ලබන ආයතනය කවෙර්ද;

(ii)

දැනට එම ගුවන් විදුලි නාලිකා නියාමනය විධිමත්ව සිදු ෙනොවන බව
පිළිගන්ෙන්ද;
සමාජ හානියන් සිදුවන අයුරින් යම් යම් ගුවන් විදුලි නාලිකා මඟින් සිදු කරනු
ලබන පචාරයන් විකාශනය කිරීම වැළැක්වීම සඳහා ගුවන් විදුලි නාලිකා
නියාමනය කිරීමට විධිමත් කමෙව්දයක් කඩිනමින් සකස් කරන්ෙන්ද;

(iii)

(4)
(iv) එෙසේ නම්, ඒ කවර ආකාරෙයන්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
8.
1814/’17
ගරු (ෛවද+) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— අධ+ාපන අමාත+තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

අ.ෙපො.ස. (උසස් ෙපළ) ජීව විද+ා හා ගණිත විෂය ධාරාවන් පැවැත්ෙවන
පාසල් සංඛ+ාව ෙකොපමණද;

(ii)

එම විෂය ධාරාවල එක් එක් විෂය සඳහා, අවශ+ ගුරුවරුන් සංඛ+ාව, දැනට
සිටින ගුරුවරුන් සංඛ+ාව සහ ගුරු පුරප්පාඩු සංඛ+ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) අ.ෙපො.ස. (උසස් ෙපළ) විද+ා විෂය ධාරාවන් සඳහා ගුරුවරුන් හිඟවීමට බලපා ඇති
ෙහේතු කවෙර්ද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
9.
1841/’17
ගරු ශාන්ති ශීස්කන්දරාසා මහත්මිය,— ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත+තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

ෙසේවා ලංකා ආයතනය මඟින් ‘හරිත යුගයක් කරා’ යන වැඩසටහන යටෙත්
මුලතිව් දිස්තික්කෙය් ෙගොවිෙපොළවල් ආරම්භ කළ බව දන්ෙන්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, එක් එක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය අනුව එම ෙගොවිපළවල්
පිහිටි ස්ථාන ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iii) ෙමම වැඩසටහන් සඳහා වැය වූ මුදල ෙකොපමණද;
(iv) එම ෙගොවිෙපොළවල් ෙම් වනවිට පෙයෝජනයට ෙනොගන්නා බව දන්ෙන්ද;
(v) ෙමම පෙද්ශෙය් තිෙබන ලියාපදිංචි සංවිධානවලට ෙමම ෙගොවිපළවල්
භාරදීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
10.
ගරු එස්. එම්. මරික්කාර්
අමාත+තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

මහතා,—

මහානගර

හා

බස්නාහිර

1862/’17
සංවර්ධන

මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත+ාංශය විසින් කය
ි ාත්මක කරනු
ලබන මහානගර සැලසුම (Megapolis Plan) යටෙත් 2017 වර්ෂෙය් සිට ඉදිරි
වර්ෂ 03 ක් දක්වා සීතාවක පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය සඳහා සැලසුම් කර
ඇති සංවර්ධන වැඩසටහන් කවෙර්ද;
(ii) දැනටමත් යම් වැඩසටහන් ආරම්භ කර ඇත්නම්, ඒවා කවෙර්ද;
(iii) ආරම්භ කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන වැඩසටහන් නිශ්චිත වශෙයන් පටන්
ගන්නා දින වකවානු කවෙර්ද;
(iv) ෙම් සඳහා රාජ+ හා ෙපෞද්ගලික ආෙයෝජන සිදු කරන්ෙන්ද;
(v) එෙසේ නම්, ඒවා ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(5)
(ආ)

(i)
(ii)
(iii)

දැනටමත් ආරම්භ කර ඇති ෙහෝ ආරම්භ කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන
වැඩසටහන් සඳහා ෙවන් කර ඇති මුදල ෙකොපමණද;
දැනට වැය කර ඇති මුදල ෙකොපමණද;
ෙම් සඳහා ණය මුදල් ලබා ගන්ෙන්ද;

(iv) එෙසේ නම්, ණය ලබා ගන්නා ආයතන සහ ණය පමාණය ෙකොපමණද;
(v) ෙනොඑෙසේ නම්, රජය විසින් ෙවන් කර ඇති මුදල ෙකොපමණද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
11.
1874/’17
ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා,— උසස් අධ+ාපන හා මහාමාර්ග අමාත+තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

2014 වර්ෂෙය් ෙදසැම්බර් මාසෙය් තිකුණාමලය දිස්තික්කෙය් ඇති වූ දැඩි
ගංවතුර තත්ත්වය ෙහේතුෙවන් කින්නියා පෙද්ශෙය් කුරින්ජක්ෙක්නි පාලම
විනාශ වූ බවත්;

(ii)

ෙම් දක්වා එම පාලම සම්පූර්ණෙයන් පතිසංස්කරණය ෙනොකර
තාවකාලිකව පතිසංස්කරණය කර ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) (i) ෛදනිකව විශාල ජනතාවක් විසින් භාවිතා කරනු ලබන ෙමම පාලම
පතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා ආපදා කළමනාකරණ අමාත+ාංශය විසින් ගනු
ලැබූ පියවර කවෙර්ද;
(ii) ෙම් දක්වා ෙමම පාලම පතිසංස්කරණය ෙනොකිරීමට ෙහේතු කවෙර්ද;
(iii) ෙමම පාලම හැකි ඉක්මනින් පතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා පියවර ගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
12.
1960/’17
ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත+තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ) 2017 මැයි මස 26 දින සිට ජූනි මස 05 දින දක්වා ඇතිවූ ගංවතුර හා නායයාම්
ෙහේතුෙවන්,
(i)
(ii)

මියගිය පුද්ගලෙයකු ෙවනුෙවන් ලබාෙදන වන්දි මුදල;

සම්පූර්ණෙයන් හා අර්ධ වශෙයන් හානිවූ නිවාස සඳහා ලබාෙදන වන්දි මුදල
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iii) නිවාස ගංවතුරින් යටවීම ෙහේතුෙවන් සියලු ෙද්පල අහිමි වූ නිෙවස් හිමියන්
සඳහා ලබාෙදන වන්දි මුදල ෙකොපමණද;
(iv) එම වන්දි මුදල් ලබාදීමට ගතවන කාලය ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(6)
13.
1979/’17
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා,— ඉඩම් සහ පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ
අමාත+තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

තිකුණාමලය දිස්තික්කෙය්, තිරියාය පෙද්ශෙය් පිහිටි ගිරිහඬු සෑය පූජා භූමියට
අයත් ඉඩම් මැන අවසන් කර තිෙබ්ද;

(ii)
(iii)

එෙසේ නම්, මැන හඳුනාගත් භූමිය මත සලකුණු ෙයදීම සිදුකර තිෙබ්ද;
මැනීම් මඟින් හඳුනාෙගන ඇති පූජා භූමියට අයත්වන ඉඩම් පමාණය
ෙකොපමණද;
(iv) අදාළ පිඹුරුපත් බුද්ධශාසන අමාත+ාංශයට ලබා දීම පමාද වීමට ෙහේතු
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
14.
1981/’17
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය,— අගාමාත+තුමා, ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත+තුමා සහ නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත+තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

මහවැලි සුරක්ෂිතතා ආෙයෝජන වැඩසටහන යටෙත් වාරිමාර්ග
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් කියාත්මක වයඹ ඇල ව+ාපෘතිෙය් පධාන ඇල
මාර්ගය ගමන් ගන්නා දඹුල්ල, ගෙල්ෙවල පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවල
කි.මී. 20 ක දුර පමාණයක ඇලට පහළින් පිහිටි දැනට වැසි දිෙයන් පමණක්
ෙපෝෂණය වන කුඩා වැව් අමුණු පමාණය, එක් එක් ගාම නිලධාරි ෙකොට්ඨාසය
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;

(ii)

එම කුඩා වැව් අමුණු පද්ධති සියල්ලම ෙපෝෂණය කිරීම සඳහා වයඹ ඇල
මඟින් වාරි ජලය සපයනු ලබන්ෙන්ද;
(iii) ඒ සඳහා ෙම් වනවිට සැලසුම් සකස් කර තිෙබ්ද;
(iv) ඉහත (i) හි සඳහන් වැව් අතරින් වයඹ ඇල ව+ාපෘතිෙයන් ජලය සපයනු ලබන
හා සපයනු ෙනොලබන වැව්වල නම් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(v) පධාන ඇලට පහළින් ඇති වැව් අමුණු ෙපෝෂණය ෙනොකර, වයඹ පළාතට
ජලය සැපයීම දඹුල්ල, ගෙල්ෙවල ෙගොවි ජනතාවට කරනු ලබන
අසාධාරණයක් ෙනොවන්ෙන්ද;
(vi) එයට පිළියමක් ෙලස ජලය සපයනු ෙනොලබන වැව් සඳහා ජලය සැපයීමට
සැලසුම් සකස් කර කියාත්මක කරන්ෙන්ද;
(vii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
15.
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා
අමාත+තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

මහතා,—

පළාත්

සභා

හා

1991/’17
පළාත් පාලන

වතුයායවල් පිහිටි පෙද්ශවල පිහිටා තිෙබන පාෙද්ශීය සභාවන්ට තමන්ෙග්
ෙසේවාවන් ඉටු කිරීමට ෙනොහැකිවනෙසේ පාෙද්ශීය සභා නීති විධිවිධානයන්
අන්තර්ගත වී ඇති බවත්;

(7)
(ii) ඒවා සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කර ඇති බවත්;
(iii) ෙම් සඳහා අමාත+ මණ්ඩල සංෙද්ශයක් ෙයොමු කර ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) (i) ෙමම නීති, විධිවිධාන සංෙශෝධනවල වත්මන් තත්ත්වය කවෙර්ද;
(ii) එම සංෙශෝධන සිදු කිරීම සඳහා කිසියම් බාධාවන් තිෙබ්ද;
(iii) ෙමම නීති සංෙශෝධන පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලබන දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

පධාන කටයුතු ආරම්භෙය් දී
පන% ෙක&ප% '(ගැ*ම '(බඳ දැ-.ම
1.
අධිකරණ අමාත+තුමිය,— අධිකරණ සංවිධාන (සංෙශෝධන),— 1978 අංක 2 දරන
අධිකරණ සංවිධාන පනත සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පතකි.
(අමාත+ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු
*1.
පපාතන විෙරෝධී සහ පතිෙතෝලන බදු පනත් ෙකටුම්පත — විවාදය කල් තබන ලද පශ්නය
(2017 ෙදසැම්බර් 11) [1].
*2.
ආරක්ෂණ පියවර පනත් ෙකටුම්පත — විවාදය කල් තබන ලද පශ්නය (2017 ෙදසැම්බර් 11) [1].
*3.
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.)
*4.
අගාමාත+තුමා, ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත+තුමා සහ නීතිය හා සාමය
පිළිබඳ අමාත+තුමා,— විෙද්ශ විනිමය පනත යටෙත් නිෙයෝග,— 2017 අංක 12 දරන විෙද්ශ
විනිමය පනෙත් 7 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 29 වගන්තිය යටෙත් ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත+වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 ෙනොවැම්බර් 17 දිනැති අංක 2045/56 දරන අති
විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2018.02.19 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග අනුමත කළ
යුතු ය.
(අමාත+ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

(8)
*5.
බලහත්කාරෙයන් අතුරුදහන් කිරීම්වලින් සියලු තැනැත්තන් ආරක්ෂා කිරීම් සඳහා වූ
ජාත+න්තර සම්මුති පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත+ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*6.
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.
*7.
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.
*8.
සුරාබදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත+ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*9.
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.)
*10.
මුදල් හා ජනමාධ+ අමාත+තුමා,— සුරාබදු ආඥාපනත යටෙත් නිෙව්දනය,— සුරාබදු
ආඥාපනෙත් (52 අධිකාරය වූ) 32 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 2, 12, 22 සහ 25 වගන්ති
යටෙත් පානීය ෙනොවන ස්පීතු ආනයනය සඳහා වූ සුරාබද්ද සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා ජනමාධ+
අමාත+වරයා විසින් පනවන ලදුව, 2017 ෙදසැම්බර් 19 දිනැති අංක 2050/11 දරන අති විෙශේෂ
ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2018.02.19 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙව්දනය අනුමත කළ
යුතු ය.
(අංක 1005 දරන සුරාබදු නිෙව්දනය)
(අමාත+ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*11.
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.)
*12.
අගාමාත+තුමා, ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත+තුමා සහ නීතිය හා
සාමය පිළිබඳ 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;

(9)
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.)
*13.
අගාමාත+තුමා, ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත+තුමා සහ නීතිය හා සාමය
පිළිබඳ 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.

( 10 )

*14.
අගාමාත+තුමා, ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත+තුමා සහ නීතිය හා
සාමය පිළිබඳ අමාත+තුමා,— අගවිනිශ්ච යකාරවරයාෙග් සහ උපරිමාධිකරණ
විනිශ්ච යකාරවරයන්ෙග් වැටුප් හා දීමනා පතිෙශෝධනය කිරීම සඳහා ආණ්ඩුකම
ව+වස්ථාව යටෙත් තීරණය,— දහනව වැනි ආණ්ඩුකම ව+වස්ථා සංෙශෝධනෙයන්
සංෙශෝධිත ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම ව+වස්ථාෙව් 108
(1)
ව+වස්ථාව
ප කාරව
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්
විනිශ්චයකාරවරයන්ෙග්
ද
අභියාචනාධිකරණෙය් විනිශ්චයකාරවරයන්ෙග් ද වැටුප් පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් තීරණය
කරනු ලබන ෙහයින්ද;
ජනාධිපතිවරයා විසින් 2018.02.17 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද අමාත+ මණ්ඩල
සංෙද්ශයට අදාළව 2018.02.20 දිනැති අමාත+ මණ්ඩලෙය් තීරණය අනුව
අගවිනිශ්චයකාරවරයාෙග් සහ උපරිමාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරයන්ෙග් වැටුප් හා දීමනා
2018.01.01 දින සිට පහත පරිදි පතිෙශෝධනය කිරීමට අනුමතිය ලබා දී ඇති ෙහයින්ද:—
(අ) කළමනාකරණ
ෙසේවා
චකෙල්ඛ
අංක
3/2017හි
දක්වා
ඇති
අගවිනිශ්චයකාරවරයාෙග්,
ෙශේෂඨ
් ාධිකරණ
විනිශ්චයකාරවරයන්ෙග්,
අභියාචනාධිකරණෙය්
සභාපතිවරයාෙග්
සහ
අභියාචනාධිකරණෙය්
විනිශ්චයකාරවරයන්ෙග් වැටුප්, ජාතික වැටුප් හා ෙසේවක සංඛ+ා ෙකොමිෂන් සභාව
විසින් පිළිෙයළ කර ඇමුණුම් අංක I ෙලස ඉදිරිපත් කර ඇති ෙල්ඛනෙය් සඳහන් පරිදි
2018.01.01 දින සිට කියාත්මක වන පරිදි පතිෙශෝධනය කිරීම සහ වැටුප් පරිවර්තනය
පියවෙරන් පියවර පදනම මත සිදු කිරීම;
(ආ) ෙමෙතක් වැටුෙපන් 25% ක් වශෙයන් ෙගවනු ලැබූ විශාම වැටුප් සහිත දීමනාව
2018.01.01 දින සිට කියාත්මක වන පරිදි 50% දක්වා වැඩි කිරීමත්, එම දීමනාව නව
වැටුප අනුව ලබන වැටුප් පියවර පදනම් කර ගණනය කිරීම; සහ
(ඇ) මසකට රු.15,000/- ක් වශෙයන් ෙගවනු ලැබූ විශාම වැටුප් රහිත විෙශේෂ දීමනාව
ෙවනුවට, මසකට රු. 150,000/- ක විශාම වැටුපට ගණන් ගැෙනන වෘත්තීය
දීමනාවක් ෙගවීම.
ඊට අනුකූලව, ශී ලංකා ප ජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම ව+වස්ථාෙව්
108 (1) ව+වස්ථාව පකාරව අගවිනිශ්ච යකාරවරයාෙග් සහ උපරිමාධිකරණ
විනිශ්ච යකාරවරයන්ෙග් වැටුප් හා දීමනා ඉහත සඳහන් පරිදි පතිෙශෝධනය කරනු
ලැබිය යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව තීරණය කරයි.

( 11 )

*15.
අගාමාත+තුමා, ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත+තුමා සහ නීතිය හා
සාමය පිළිබඳ අමාත+තුමා,— හයිෙඩොෆ්ෙලෝෙරොකාබන් (Hydroflurocarbons – HFC)
අදියර ගතව සීමා කිරීම පිළිබඳ ෙමොන්ටියල් සන්ධානය සිදු කළ කිගාලි සංෙශෝධනය
සඳහා ශී ලංකාව අනුගත වීම සඳහා ෙයෝජනා සම්මතය,— ෙගෝලීය උණුසුම අවම කිරීම
පිණිස ෙමොන්ටියල් සන්ධානය විසින් 1990 දී ලන්ඩන් සංෙශෝධනය, 1992
ෙකෝපන්ෙහේගන් සංෙශෝධනය, 1997 ෙමොන්ටියල් සංෙශෝධනය, 1999 බීජිං සංෙශෝධනය
ෙලස විවිධ ඉලක්ක සපුරා ගැනීමට සංෙශෝධන අවස්ථා හතරක දී හඳුන්වා දී ඇති අතර
ශී ලංකාව නියමිත කාල වකවානුවල එම සංෙශෝධනයන්ට අනුකූලතාවය දක්වා ඇති
ෙහයින්ද;
2016 වර්ෂෙය් සංෙශෝධනය ෙලස කිගාලි සංෙශෝධනය හඳුන්වා දී ඇති අතර එමඟින්
2050 වනවිට කාබන්ඩෙයොක්සයිඩ් ෙටොන් බිලියන 100 කට සමාන ෙගෝලීය උණුසුමට
දායක වන ශීතකාරක ප මාණයක් භාවිතෙයන් ඉවත් කිරීමට හැකියාවක් ලැෙබන බැවින්
ෙගෝලීය උණුසුම ෙසන්ටිෙගේඩ් අංශක 0.5 කින් වැඩි වීම වළක්වාලීමට අවස්ථාව උදා
කරන ෙහයින්ද;
ආණ්ඩුකම ව+වස්ථාෙව් 33(2)(ඌ) යටෙත් ආණ්ඩුකම ව+වස්ථාෙව් ෙහෝ ෙවනත්
යම් ලිඛිත නීතියකට ෙහෝ විධිවිධාන වලට පටහැනි ෙනොවන්නා වූද ජාත+න්තර නීතිය,
චාරිත වාරිත ෙහෝ භාවිතය අනුව ඉටු කිරීමට ජනාධිපතිවරයාට බලය ලැබී ඇති බැවින්
කිගාලි සංෙශෝධනය සඳහා අනුගත වීමට එකඟතාවය පළ කිරීම ද ජනාධිපතිවරයාෙග්
පරමාධිකාරය වන ෙහයින්ද;
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ආණ්ඩුකම ව+වස්ථාෙව් 33(අ) ව+වස්ථාව යටෙත් මහජන ආරක්ෂාව
සම්බන්ධෙයන් තත් කාලෙය් බල පවත්නා නීතිය ඇතුළු යම් ලිඛිත නීතියක් යටෙත් ද
ස්ව කීය බලතල, කාර්ය සහ කර්තව+ යථා පරිදි කියාත්මක කිරීම සහ ඉටු කිරීම
සම්බන්ධෙයන් ද ජනාධිපතිවරයා පාර්ලිෙම්න්තුවට වග කිව යුතු ෙහයින්ද;
2017 සැප්තැම්බර් 29 වැනි දින ජනාධිපතිවරයා, මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර
අමාත+වරයා ෙලස ඉදිරිපත් කළ අමාත+ මණ්ඩල සංෙද්ශයට අදාළව ගනු ලැබූ 2017
ඔක්ෙතෝබර් මස 10 දිනැති අමාත+ මණ්ඩල තීරණය අනුව, ෙමොන්ටියල් සන්ධානෙය්
නවතම සංෙශෝධනය වන කිගාලි සංෙශෝධනයට අනුගත වීමට අනුමතිය ලැබී ඇති
ෙහයින්ද;
ඊට
අනුකූලව,
ආණ්ඩුකම
ව+වස්ථාෙව්
33(අ)
ව+වස්ථාව
පකාරව
ජනාධිපතිවරයාෙග් ෙයෝජනාවක් ෙලස හයිෙඩොෆ්ෙලෝෙරොකාබන් අදියර ගතව සීමා
කිරීම පිළිබඳ ෙමොන්ටියල් සන්ධානය සිදු කළ කිගාලි සංෙශෝධනය සඳහා ශී ලංකාව
අනුගත වීමට ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා සම්මත කරයි.
*16.
ශී ලංකා වාණිජ සමථ මධ+ස්ථානය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත+ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*17.
අපරාධ නඩු විධාන සංගහය (විෙශේෂ විධිවිධාන) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත+ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*18.
සුරැකුම්පත් විනිමය පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත+ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*19.
බුද්ධිමය ෙද්පළ (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත+ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*20.
භාර (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත+ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*21.
සකීය බැරකම් කළමනාකරණය කිරීෙම් පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත+ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*22.
ෙකොළඹ ව+ාපාර වස්තු විනිමය ස්ථානය අසාමුහිකරණය කිරීෙම් පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත+ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*23.
මුදල් හා ජනමාධ+ අමාත+තුමා,— 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 හා ජනමාධ+ අමාත+වරයා විසින්
සාදන ලදුව, 2017 ෙනොවැම්බර් 09 දිනැති අංක 2044/32 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය්
පළ කරනු ලැබ, 2018.02.22 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත+ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
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*24.
මුදල් හා ජනමාධ+ අමාත+තුමා,— 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 හා ජනමාධ+ අමාත+වරයා
විසින් සාදන ලදුව, 2017 ෙනොවැම්බර් 15 දිනැති අංක 2045/32 දරන අති විෙශේෂ ගැසට්
පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2018.02.22 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත+ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*25.
මුදල් හා ජනමාධ+ අමාත+තුමා,— නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත යටෙත්
නියමය (අංක 3),— 1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 3
වගන්තිය යටෙත් නිෂ්පාදන බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා ජනමාධ+ අමාත+වරයා විසින්
සාදන ලදුව, 2017 ෙනොවැම්බර් 15 දිනැති අංක 2045/33 දරන අති විෙශේෂ ගැසට්
පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2018.02.22 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත+ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*26.
මුදල් හා ජනමාධ+ අමාත+තුමා,— නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත යටෙත්
නියමය (අංක 4),— 1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 3
වගන්තිය යටෙත් නිෂ්පාදන බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා ජනමාධ+ අමාත+වරයා විසින්
සාදන ලදුව, 2017 ෙනොවැම්බර් 22 දිනැති අංක 2046/14 දරන අති විෙශේෂ ගැසට්
පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2018.02.22 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත+ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*27.
මුදල් හා ජනමාධ+ අමාත+තුමා,— නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත යටෙත්
නියමය (අංක 5),— 1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 3
වගන්තිය යටෙත් නිෂ්පාදන බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා ජනමාධ+ අමාත+වරයා විසින්
සාදන ලදුව, 2017 ෙනොවැම්බර් 28 දිනැති අංක 2047/25 දරන අති විෙශේෂ ගැසට්
පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2018.02.22 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත+ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*28.
අගාමාත+තුමා, ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත+තුමා සහ නීතිය හා සාමය
පිළිබඳ 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 විදÛත් හා මුදිත ජනමාධ+ විසින් පිළිපැදිය යුතු, මාධ+
උපමාන අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත+ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*29.
ෙ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.
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*30.
අධිකරණ අමාත+තුමිය,— නීති අධ+ාපන සභා ආඥාපනත යටෙත් රීති,— (276 වැනි
අධිකාරය වූ) නීති අධ+ාපන සභා ආඥාපනෙත්
7 වගන්තිය යටෙත්, අධිකරණ
අමාත+වරයාෙග් එකඟත්වය ඇතිව සංස්ථාගත නීති අධ+ාපන සභාව විසින් සාදන ලදුව 2017
ෙනොවැම්බර් 28 දිනැති අංක 2047/27 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ,
2018.02.20 දින ඉදිරිපත් කරන ලද රීති අනුමත කළ යුතු ය.
*31.
අධිකරණ අමාත+තුමිය,— අධිකරණ සංවිධාන පනත යටෙත් නිෙයෝග,— 1978 අංක 2
දරන අධිකරණ සංවිධාන පනෙත් 60 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු එකී පනෙත් 61 වගන්තිය
යටෙත්, අගවිනිශ්චයකාරවරයාෙග් එකඟත්වය ඇතිව, අධිකරණ අමාත+වරයා විසින් සාදන ලදුව
2017 ෙදසැම්බර් 21 දිනැති අංක 2050/34 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ,
2018.02.20 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග අනුමත කළ යුතු ය.
*32.
විසිවන ආණ්ඩුකම ව+වස්ථා සංෙශෝධනය පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත+ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*33.
ෙබෞද්ධ විහාර ෙද්වාලගම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත+ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*34.
ෙථේර වාදී භික්ෂු කතිකාවත් (ලියාපදිංචි කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත+ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*35.
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 විදÛත් හා මුදිත ජනමාධ+ විසින් පිළිපැදිය යුතු
උපමාන ෙහවත් මාර්ෙගෝපෙද්ශ/ ෙමෙහයුම් පතිපත්ති අනුමත කළ යුතු ය.” යනුෙවන්
ෙයෝජනා කරන ලදින්, පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.
36.
ශී ලංකා ෙසේවා පිරිස් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
37.
ළමා පුනරුත්ථාපන ෙක්න්දය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
38.
ශී ලංකා එක්සත් කිස්තියානි සෙහෝදරත්වය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
39.
ශී ලංකා කාන්තා සම්ෙම්ලනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
40.
ෙමොනරාගල දිස්තික් කාන්තා මහා සංගමය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
41.
ලසාලියන් සමාජයීය අධ+ාපන ෙසේවාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
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42.
ජාත+න්තර කාන්තා සහ ළමා අයිතීන් සුරැකීෙම් සභාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත්
ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
43.
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
44.
ද ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් සර්ටිෆයිඩ් පබ්ලික් එකවුන්ටන්ට්ස් ආයතනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්)
පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
* සල1ෙණ හ3ව- ලබෙ ආ56ෙ කට7 ය.

[1]

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

