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වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
1.
138/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— අගාමාත(තුමා, ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු
අමාත(තුමා සහ නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත(තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)
(ii)
(iii)

ශී ලංකා විගණන ෙසේවා ව(වස්ථාව සකස් කිරීමට පත් කරන ලද විද්වත්
කමිටුෙව් සාමාජිකයන් කවුරුන්ද;
එම කමිටුව පත් කළ දිනය කවෙර්ද;
එම කමිටුව ෙමම ව(වස්ථාව සකස් කර අවසන් කළ දිනය කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) (i) ශී ලංකා විගණන ෙසේවා ව(වස්ථාව සම්මත කිරීමට කටයුතු කර තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඒ කවර දිනයකදීද;
(iii) ෙනොඑෙසේ නම්, විගණන ෙසේවා ව(වස්ථාව සම්මත කිරීමට කටයුතු
කරන්ෙන්ද;
(iv) එෙසේ නම්, ඒ කවර දිනයකදීද;
(v) ෙමම ෙසේවා ව(වස්ථාව සම්මත කිරීම පමාද වීමට ෙහේතු කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2.
1199/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— පළාත් සභා හා පළාත් පාලන
අමාත(තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ) කිලිෙනොච්චිය 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 නිම වනෙතක් වාරිමාර්ග, වැව්,
අමුණු සහ ඇළ මාර්ග පතිසංස්කරණය සඳහා ෙවන් කරන ලද මුදල;
(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?

(2)
3.
1402/’16
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— පාථමික කර්මාන්ත අමාත(තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

2016 අයවැෙයහි අංක 169 ෙයෝජනාවට අනුව, කුරුඳු හා ඒ ආශිත පර්ෙය්ෂණ
සඳහා ෙවන් කරන ලද රුපියල් මිලියන 5ක පතිපාදනය වැය කළ ආකාරය
පිළිබඳ වැය විස්තරයක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;

(ii)

උක්ත අයවැය ෙයෝජනාවට අනුව, 2016 වර්ෂය තුළදී රාජ( මූල( පතිපාදන
භාවිතා කර සිදු කරන ලද පර්ෙය්ෂණ සංඛ(ාව, එම පර්ෙය්ෂණ සිදුකළ
පර්ෙය්ෂකයන්ෙග් නම් සහ ඒවාෙය් කාර්ය සාධන වාර්තාවක් ඉදිරිපත්
කරන්ෙන්ද;
(iii) කුළුබඩු (ගම්මිරිස්, කරාබු නැටි සහ සාදික්කා) අපනයන සඳහා වූ ෙසස් බදු
ඉවත් කිරීම ෙහේතුෙවන් 2016 වර්ෂෙය්දී ෙසස් බදු ආදායම් අහිමිවීෙම් පමාණය
ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4.
1508/’17
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— අගාමාත(තුමා, ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත(තුමා සහ නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත(තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)

2016.12.31 දිනට සමස්ත ෙකොටස් මිල දර්ශකෙය් අගය කවෙර්ද;

(ii)

2014.12.31 සහ 2015.12.31 දිනට සාෙප්ක්ෂව, 2016.12.31 දිනට සමස්ත
ෙකොටස් මිල දර්ශකෙය් අගය ෙකොපමණ පතිශතයකින් ෙවනස් වී තිෙබ්ද;
(iii) 2016 වර්ෂය තුළදී ශුද්ධ විෙද්ශීය මිලදී ගැනීම්වල අගය ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
5.
1639/’17
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා,— විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති
අමාත(තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)

ෙනෝබල් රිෙසෝසස් ලිමිටඩ් නමැති සමාගම විසින් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය
ෙවත වරින් වර සපයා ඇති මුළු ගල් අඟුරු පමාණය ෙකොපමණද;

(ii)

එම ගල් අඟුරු ෙවනුෙවන් ඉහත සමාගමට ෙගවා ඇති සම්පූර්ණ මුදල
ෙකොපමණද;
(iii) එම සමාගම විසින් නිසි ෙවලාවට ගල් අඟුරු සැපයීමට අසමත් වීම ෙහේතුෙවන්
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් අඟුරු බලාගාරෙය් කියාකාරිත්වය අත්හිටුවීමට සිදු වූ
කාලය ෙකොපමණද;
(iv) එෙසේ විදුලි ජනක යන්ත අත්හිටුවීම නිසා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට සිදුවී ඇති
පාඩුව ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ෙනෝබල් රිෙසෝසස් ලිමිටඩ් ආයතනය විසින් ලබාෙගන ඇති
අංක LCC/09/T/02, LCC/01 සහ LCC/13/T/01 දරන ෙටන්ඩරවලට අදාළව
ශී ලංකාෙව් ෙද්ශීය නිෙයෝජිතයන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවුරුන්ද;

(3)
(ii)

පසම්පාදන කාර්යය පටිපාටිය ෙනොතකා ඉහත කී ගල් අඟුරු සැපයීම් එකී
සමාගමට ලබාදීමට ෙහේතුව කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
6.
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,—
අමාත(තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

නිපුණතා

සංවර්ධන

හා

1648/’17
වෘත්තීය පුහුණු

(i)

රත්මලාන වෘත්තීය පුහුණු විශ්වවිද(ාලෙය් දැනට කියාත්මක වන පීඨ සහ
ෙදපාර්තෙම්න්තු කවෙර්ද;

(ii)

එම එක් එක් පීඨය මඟින් පවත්වනු ලබන වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලා ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
දැනට ෙමහි ෙසේවෙය් නියුතු අධ(යන හා අනධ(යන ෙසේවක සංඛ(ාව, එක්
එක් ෙදපාර්තෙම්න්තුව අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;

(iii)
(iv)

ෙමම විශ්වවිද(ාලෙය් පවතින ෙසේවක පුරප්පාඩු පිරවීමට අමාත(ාංශය ගනු
ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
7.
1669/’17
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත(තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

වයඹ පළාත් සභාව යටෙත් පුත්තලම දිස්තික්කය තුළ කියාත්මක වන පළාත්
පාලන ආයතන විසින් අපදව( සහ කැළිකසළ බැහැර කරන ස්ථාන කවෙර්ද;

(ii)

ඝන අපදව( කළමනාකරණය සඳහා ව(ාපෘතියක් ෙමම පළාත් පාලන
ආයතන සඳහා හඳුන්වා දී තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, 2010 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා එම ව(ාපෘතිය සඳහා එක් එක් පළාත්
පාලන ආයතනයකට ලබා දී ඇති පහසුකම් හා මුදල් පමාණය ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
8.
1690/’17
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා,— අධ(ාපන අමාත(තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

2000.05.05 දිනැති අංක 1130/22 දරන ගැසට් නිෙව්දනය මඟින් එක්සත්
ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය්, ෙකොන්ෙද්සි සහිතව නකල්ස් කඳු වැටිය සඳහා
ෙලෝක උරුම තත්ත්වය ලැබුණු බවත්;

(ii)

ඉහත ෙකොන්ෙද්සිවල පධාන ෙකොන්ෙද්සිය පකාරව, නකල්ස් කඳුවැටියට ඉතා
ආසන්නව පිහිටි මිනිෙප්, පන්විල, පාතදුම්බර, ලග්ගල, විල්ගමුව, රත්ෙතොට,
උකුෙවල හා මාතෙල් යන පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 8ට අයත් අක්කර
2000ක විශාලත්වෙයන් යුත් භූමි පමාණයක් උක්ත කඳුවැටිය සමඟ ඒකාබද්ධ
කර ෙනොමැති බවත්;

(4)
(iii)

එබැවින්, නකල්ස් කඳුවැටිය ෙලෝක උරුම තත්ත්වෙයන් ඉවත්කිරීෙම්
අවදානමකට ලක්ව ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) (i) නකල්ස් කඳුවැටිය ෙලෝක උරුම තත්ත්වෙයන් ඉවත්කිරීම වළක්වා ගැනීම
සඳහා ඉහත සඳහන් අක්කර 2000ක භූමි පමාණය නකල්ස් කඳු වැටිය සමඟ
ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා පියවර ගන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එහි වර්තමාන තත්ත්වය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
9.
1695/’17
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා,— පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත(තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)

2013 වර්ෂෙය්දී පුත්තලම දිස්තික්කෙය්, කල්පිටිය පාෙද්ශීය සභාව,
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙලයි ගම්මානය තුළ ළමා උද(ානයක් පිහිටුවීමට අනුමතිය
ලබා දී තිෙබ්ද;

(ii) එෙසේ නම්, එබඳු ළමා උද(ානයක් පිහිටුවා තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(i) එම කාර්යය සඳහා ෙකොපමණ මුදලක් ලැබී තිෙබ්ද;

(ii) එම මුදල් ලැබී ඇත්ෙත් කා ෙවතද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
10.
1697/’17
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් සහ විෙද්ශ
රැකියා අමාත(තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

ශී ලංකාව තුළ කියාත්මක කිරීමට ෙයෝජිතව තිබූ “ගූගල් ලූන්” ව(ාපෘතිය
සම්බන්ධෙයන් ගූගල් සමාගම හා ශී ලංකා රජය අතර ඇතිකර ගත් ගිවිසුමක්
ෙහෝ එකඟතා ලියවිල්ලක් තිෙබ්ද;

(ii)
(iii)

ෙම් සඳහා ගූගල් සමාගම ෙතෝරා ගැනීමට රජය තීරණය කළ පදනම කවෙර්ද;
එම ව(ාපෘතිය සඳහා ශී ලංකා රජය ලබාදීමට එකඟ වූ හා ලබාදුන් පහසුකම්
කවෙර්ද;
(iv) එම ව(ාපෘතිය සඳහා ශී ලංකා රජයට වැය වූ මුදල ෙකොපමණද;
(v) ගූගල් සමාගම ගුවන්ගත කළ බැලූනය කඩා වැටීමට බලපෑ ෙහේතුව කවෙර්ද;
(vi) ඒ පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් සිදුකර වාර්තාවක් නිකුත් කර තිෙබ්ද;
(vii) ගූගල් සමාගම ෙමම ව(ාපෘතිය අතහැර ඇති බවට පකාශ කර තිෙබ්ද;
(viii) එෙසේ නම්, අදාළ ගිවිසුම හා එකඟතා කඩවීම ෙහේතුෙවන් ඇති වූ මූල(මය හා
අනිකුත් හානි කවෙර්ද;
(ix) එම හානිවල වගකීම පැවෙරන්ෙන් කාහටද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(5)
11.
1732/’17
ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා මහතා,— අධ(ාපන අමාත(තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)

උතුරු හා නැෙගනහිර පළාත් තුළ පිහිටි එක් එක් අධ(ාපන කලාපයට අයත්
මුස්ලිම් පාසල් සංඛ(ාව කවෙර්ද;

(ii)

ඉස්ලාම්, ඉස්ලාම් අධ(යනය සහ අරාබි ඉගැන්වීම් කටයුතු අධීක්ෂණය සිදු
කරන සහකාර අධ(ාපන අධ(ක්ෂවරුන්ෙග් (ඉස්ලාම්) නම් කවෙර්ද;
(iii) සහකාර අධ(ාපන අධ(ක්ෂවරුන් (ඉස්ලාම්) ෙනොමැති අධ(ාපන කලාපවල
නම් කවෙර්ද;
(iv) ෙමම කලාපවල ඉහත කී විෂයයන් ඉගැන්වීම අධීක්ෂණය කිරීෙම් කාර්යය
පවරනු ලැබ ඇති අධීක්ෂකවරුන් කවුරුන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) (i) ශී ලංකා අධ(ාපන පරිපාලන ෙසේවය (විෙශේෂ කාණ්ඩය - ඉස්ලාම්) සඳහා
පුරප්පාඩු ෙදකක් පමණක් ගැසට් නිෙව්දනය තුළ පළ කරන ලද බවත්;
(ii)
(iii)

විෂයමාලාව තුළ ආගමික අධ(ාපනය අනිවාර්ය බවත්;
ඉස්ලාම් ඉගැන්වීම් කටයුතු අධීක්ෂණය ෙනොකිරීම, මුස්ලිම් ශිෂ(යන්ෙග්
ආගමික අධ(ාපනය ෙකෙරහි අහිතකර බලපෑමක් ඇති කරන බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ඇ) (i) ශී ලංකා අධ(ාපන පරිපාලන ෙසේවෙයහි (විෙශේෂ කාණ්ඩය - ඉස්ලාම්) ෙසේවක
සංඛ(ාව වැඩි කිරීමට පියවර ගනු ලබන්ෙන්ද;
(ii)

ෙනොඑෙසේ නම්, වැඩබලන පදනම මත සහකාර අධ(ාපන අධ(ක්ෂවරුන්
(ඉස්ලාම්) පත් කිරීමට පියවර ගනු ලබන්ෙන්ද;
(iii) එෙසේ නම්, එය සිදු කරනු ලබන දිනය කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
12.
1743/’17
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා,— බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන,
නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත(තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

බන්ධනාගාර නියාමක තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීමට බන්ධනාගාර
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් 2016 වර්ෂෙය් සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් පැවැත්වූ බව
දන්ෙන්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, 2016.10.19 සිට 2016.10.27දක්වා පැවැත්වූ සම්මුඛ පරීක්ෂණ සහ
2016.11.03 සිට 2016.11.12 දක්වා පවත්වන ලද ව¬හගත සම්මුඛ
පරීක්ෂණෙය් පතිඵල මත අදාළ තනතුරු සඳහා ෙතෝරාගන්නා ලද
අයදුම්කරුවන් සංඛ(ාව ෙකොපමණද;
එම තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීම් කර ඇති බව හා අදාළ ගිවිසුම් 2016.11.24
දින අත්සන් කරන ෙලස සුදුසුකම්ලාභීන්ට බන්ධනාගාර ෙදපාර්තෙම්න්තුව
මඟින් දැනුම් දී නැවත එය කල් දැමුෙව් මන්ද;

(iii)

(iv) එෙසේ කල් දැමූ පත්වීම් ෙම් වනවිටත් ලබා ෙනොදීමට ෙහේතුව කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(6)
(ආ)

(i)

පත්වීම් ලබා දීෙම් ගැටලු සහගත තත්ත්වයක් තිබියදී, පත්වීම්ලාභීන්
අපහසුතාවයට පත්වන අයුරින් ඔවුන්ට ගිවිසුම් ලිපි ලබා දුන්ෙන් මන්ද;
(ii) සුදුසුකම් සපුරන ලද පත්වීම්ලාභීන්ට පත්වීම් ලබා ෙනොදීෙමන් ඔවුන් දැඩි
අපහසුතාවයකට පත්ව සිටින බව පිළිගන්ෙන්ද;
(iii) එෙසේ නම්, පත්වීම් නැවත ලබාදීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;
(iv) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
13.
1750/’17
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ( අමාත(තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)

ශී ලංකාව තුළ ෙම් වනවිට පවත්වාෙගන යනු ලබන රූපවාහිනී නාලිකා
සංඛ(ාව ෙකොපමණද;

(ii)

එක් එක් රූපවාහිනී නාලිකාව පවත්වාෙගන යනු ලබන ආයතනය ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් කවෙර්ද;
(iii) එක් එක් රූපවාහිනී නාලිකාවල හිමිකරුවන් සහ ඒවා ආරම්භ කර ඇති
දිනයන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) (i) ශී ලංකාව තුළ ආරම්භ කර ඇති රූපවාහිනී නාලිකාවලින් දැනට විකාශනය
පවත්වාෙගන ෙනොයන නාලිකා තිෙබ්ද;
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

එෙසේ නම්, එම නාලිකා කවෙර්ද;
රූපවාහිනි නාලිකා නියාමනය සිදු කරනු ලබන්ෙන් කවුරුන් විසින්ද;
එම නියාමනය නිසි අයුරින් කියාත්මක ෙනොවන බව පිළිගන්ෙන්ද;
ද්ෙව්ශ සහගතව හා උපහාසාත්මකව යම් යම් නාලිකා මඟින් සිදු කරන
බරපතල සමාජ හානි වැළැක්වීම සඳහා රූපවාහිනී නාලිකා නියාමනය කිරීමට
කඩිනමින් විධිමත් කමෙව්දයක් සකස් කරන්ෙන්ද;
(vi) එෙසේ නම්, ඒ ෙකෙසේද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
14.
1842/’17
ගරු ශාන්ති ශීස්කන්දරාසා මහත්මිය,— රාජ( ව(වසාය හා මහනුවර සංවර්ධන
අමාත(තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

මුලතිව් දිස්තික්කෙය්, ඔඩ්ඩිසුඩ්ඩාන් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් පිහිටා
ඇති උළු කර්මාන්තශාලාව කියාත්මක ෙනොවන බව දන්ෙන්ද;

(ii)

ෙමම කර්මාන්තශාලාව සඳහා 2016 වර්ෂෙය් අයවැෙයන් ෙවන් කළ මුදල්
පතිපාදනය ෙකොපමණද;
(iii) එම මුදල වියදම් කරනු ලැබුෙව් කවුරුන් හරහාද;
(iv) එම ෙවන් කරන ලද මුදලින් සිදු කරන ලද කාර්යයන් පිළිබඳ ෙතොරතුරු
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(7)
15.
1879/’17
ගරු (ෛවද() නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— අගාමාත(තුමා, ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත(තුමා සහ නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත(තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

2015.01.08 දින සිට ෙම් දක්වා කැබිනට් අමාත(වරයන්, රාජ( අමාත(වරයන්
හා නිෙයෝජ( අමාත(වරයන් සඳහා වාහන මිලදී ගත් අවස්ථා කවෙර්ද;

(ii) එක් එක් වාහනෙය් වර්ගය හා මිල කවෙර්ද;
(iii) එම වාහන සඳහා වැය කළ මුළු මුදල ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

ෙ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.
බලහත්කාරෙයන් අතුරුදහන් කිරීම්වලින් සියලු තැනැත්තන් ආරක්ෂා කිරීම් සඳහා වූ
ජාත(න්තර සම්මුති පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත( මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*4.
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.
*5.
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.
*6.
සුරාබදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත( මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*7.
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)
*8.
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.)
*9.

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.)
*10.
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;
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.)
*11.
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;

(9)
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.
*12.
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.)
*13.
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.)
*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 ප ජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම ව(වස්ථාෙව් 108 (1)
ව(වස්ථාව පකාරව ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් විනිශ්ච යකාරවරයන්ෙග් ද අභියාචනාධිකරණෙය්
විනිශ්ච යකාරවරයන්ෙග් 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:—
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(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.
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*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;
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.)
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*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.)
*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.)
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*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 විද¬ත් 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.
*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 විද¬ත් හා මුදිත ජනමාධ( විසින් පිළිපැදිය යුතු
උපමාන ෙහවත් මාර්ෙගෝපෙද්ශ/ ෙමෙහයුම් පතිපත්ති අනුමත කළ යුතු ය.” යනුෙවන්
ෙයෝජනා කරන ලදින්, පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.
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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.
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.
* සල&ෙණ හ)ව* ලබෙ ආ,-ෙ කට. ය.

[1]

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

