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අංක 244.]

පා
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2018 මා  මස 08 වැ හස් ප !දා #.භා. 10.30 ට

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
1.
157/’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)

වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයත් වනාන්තර ඉඩම් පමාණය
ෙකොපමණද;

(ii)
(iii)

එම වනාන්තරයන්හි නම් කවෙර්ද;
එක් එක් වනානක්තරෙයහි විශාලත්වය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් අක්කර
ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සභාගත කරන්ෙනහිද?
(ආ) (i) උක්ත වනාන්තරයන්හි සීමා මායිම් ලකුණු කර තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම සීමා නිර්ණය කරනු ලැබූ දිනය කවෙර්ද;
(iii) ෙනොඑෙසේ නම්, සීමා නිර්ණය කිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද;
(iv) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) (i) ඉහත අ (ii)හි සඳහන් වනාන්තර තුළ ෙම් වනවිට නිවාස, සංචාරක
කර්මාන්තයට අදාළ ෙහෝටල් ෙහෝ ෙවනත් ඉදිකිරීම් තිෙබ්ද;
(ii)

එෙසේ නම්, එම ඉදිකිරීම් ෙහේතුෙවන් වනාන්තරයට සිදු වන බලපෑම පිළිබඳව
අධ'යනයක් සිදු කර තිෙබ්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2.
1216/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත'තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)

අම්පාර දිස්තික්කෙය් පිහිටා ඇති රාජ' ආයතන සංඛ'ාව ෙකොපමණද;

(ii)

එල්. ටී. ටී. ඊ. තස්තවාදීන් විසින් වර්ෂ 1983න් පසුව විනාශ කරන ලද රාජ'
ආයතන සංඛ'ාව ෙකොපමණද;
විනාශ වූ එම ෙද්පළ පිළිබඳව රජෙය් පිළිගත් තක්ෙසේරුවක් කර තිෙබ්ද;
එෙසේ නම්, එම ෙද්පළවල සම්පූර්ණ වටිනාකම ෙකොපමණද;

(iii)
(iv)
(v)

විනාශ කරන ලද එක් එක් ෙද්පළවලට අදාළව වගකිව යුතු තස්තවාදීන්ට
විරුද්ධව නීතිමය පියවර ෙගන තිෙබ්ද;

(2)
(vi)
(vii)

එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද;
ඉහත (i) - (vi) දක්වා විමසා ඇති ෙතොරතුරු සම්බන්ධෙයන් පූර්ණ වාර්තාවක්
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
3.
1403/’16
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— අගාමාත'තුමා, ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු
අමාත'තුමා සහ නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත'තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

2016 අයවැෙයහි අංක 174 ෙයෝජනාවට අනුව, ජාතික පාරිසරික සංරක්ෂණ
වැඩසටහන යටෙත් අමතර වැඩසටහන් සඳහා ෙවන්කළ රුපියල් මිලියන
2000ක පතිපාදන 2016 වර්ෂය තුළදී වැයකළ ආකාරය පැහැදිලි කරන්ෙන්ද;

(ii)

උක්ත ෙයෝජනාව අනුව මූල' පතිපාදන ලබා දුන් “අමතර වැඩසටහන්”
කවෙර්ද;
ෙමකී අමතර වැඩසටහන් සඳහා වගකීම දරන ලද ආයතන කවෙර්ද;

(iii)

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) උක්ත අයවැය ෙයෝජනාවට අනුව, 2016 වර්ෂය තුළදී,
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

පාරිසරික සමතුලිත බව ආරක්ෂා කිරීම, තිරසර ඉඩම් කළමනාකරණය;
ජීව සම්පත් සංරක්ෂණය;
පරිසර දූෂණය පාලනය;
වන සම්පත ආරක්ෂා කිරීම;

සඳහා වැය කර ලද මුදල් පමාණයන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද යන්නත්
එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4.
1497/’16
ගරු (ෛවද') නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— රාජ' පරිපාලන හා කළමනාකරණ
අමාත'තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

ශී ලංකාෙව් සිනමාශාලා ඩිජිටල් කිරීෙම් අවශ'තාවය පිළිගන්ෙන්ද;

(ii) එෙසේ නම්, සිනමාශාලා ඩිජිටල් කිරීමට රජය මැදිහත් ෙනොවන්ෙන් මන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
5.
1650/’17
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— අධ'ාපන අමාත'තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

පසුගියදා පැවැත්වූ විදුහල්පති ෙසේවෙය් III වැනි පංතියට බඳවා ගැනීෙම්
විභාගෙයන් සමත් වූ පිරිස අතරින් විෙද්ශ පුහුණුව සඳහා ෙතෝරාගත් සංඛ'ාව
ෙකොපමණද;

(ii)

විෙද්ශ පුහුණුව සඳහා බඳවා ගත් අයෙග් නම් හා ලිපිනයන් කවෙර්ද;

(iii)

විෙද්ශ පුහුණුව සඳහා ෙතෝරා ගැනීෙම්දී අනුගමනය කළ කමෙව්දය කවෙර්ද;

(3)
(iv)

විශාල වියදමක් දරා විභාග පවත්වා, පුහුණුවක් ලබාදුන් ෙමම පිරිස ෙමෙතක්
විධිමත් ෙලස පළාත් සභා මඟින් ස්ථානගත කර ෙනොමැති බව දන්ෙන්ද;
(v) ෙමම ගැටලුව විසඳීමට පියවර ගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
6.
1754/’17
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා,— සංචාරක සංවර්ධන හා කිස්තියානි ආගමික කටයුතු
අමාත'තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

උඩුනුවර පාෙද්ශීය ෙල්කම් බලපෙද්ශෙය් පිහිටා ඇති ගඩලාෙදණිය,
ලංකාතිලක සහ ඇම්බැක්ක යන සිද්ධස්ථාන ඉතා වැදගත් ෙපෞරාණික ෙලෝක
පකට ස්ථාන බව පිළිගන්ෙන්ද;

(ii)

ෙමම ස්ථාන නැරඹීම සඳහා දිනපතා ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය සංචාරකයන් දහස්
ගණනක් පැමිෙණන බව දන්ෙන්ද;
(iii) ෙමම ස්ථානවල ෙපොදු පහසුකම් ෙනොමැති වීම ෙහේතුෙවන් ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය
සංචාරකයන් දැඩි අසීරුතාවයන්ට ලක්වන බව පිළිගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) (i) ෙමම ස්ථානවල අඩුපාඩුව පවතින ෙපොදු පහසුකම් ලබාදීම සඳහා ඔබ
අමාත'ාංශය යටෙත් කඩිනමින් වැඩපිළිෙවළක් සකස් කරන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේනම්, ඒ කවර ආකාරෙයන්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
7.
2073/’17
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා,— බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත
පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත'තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

2010 වර්ෂෙය්දී වවුනියාව, ෙනඩුන්කර්ණි පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්,
මාන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් පිහිටි, පුදුවිලාන්කුලම්, පුට්කුලම්, කුංජුකුලම්,
මන්නකුලම්, ෙකොල්ලර් පුලියන්කුලම් යන ගම්මාන 05ක පවුල් 270ක් පමණ
නැවත පදිංචි කරන ලද බවත්;

(ii)

ෙමම ගම්මාන මුලතිව් සහ වවුනියාව යන දිස්තික්කවලට මායිම්ව පවතින
බවත්;
නැවත පදිංචි කරන ලද කාලෙය් සිට ෙම් දක්වා ෙමම ජනතාවට කිසිදු මූලික
පහසුකම් ෙහෝ ෙනොමැතිව දැඩි පීඩාවන්ට මුහුණ පා සිටින බවත්;

(iii)
(iv)

A - 9 මාර්ගයට පැමිණීම සඳහා පෙව්ශ මාර්ග ෙනොමැති වීම සහ ගම්මාන
හරහා තිෙබන දුම්රිය මාර්ගයට හරස්ව වැටී ඇති පාරවල් සඳහා ආරක්ෂාකාරි
දුම්රිය ෙග්ට්ටු ෙනොමැති වීෙමන් ෙමම ජනතාව විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට මුහුණ
පා සිටින බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) (i) ඉහත ගම්මානවලට අවශ' මූලික පහසුකම් ලබා දීමට පියවර ගන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම පහසුකම් ලබා ෙදන දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(4)
8.
2120/’17
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා,— අගාමාත'තුමා, ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු
අමාත'තුමා සහ නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත'තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ) 2015.01.09 දිනට සහ 2017.06.30 දිනට,
(i)

යාපනය දිස්තික්කෙය් ස්ථාපිත කර තිබූ ශී ලංකා නාවික හමුදා කඳවුරු
සංඛ'ාව;

(ii)

එම කඳවුරුවලට අනුයුක්තව ෙසේවය කළ මුළු නිලධාරින් සංඛ'ාව හා
ෙසබළුන් සංඛ'ාව;
(iii) එක් එක් කඳවුෙරහි නම, පිහිටා තිබූ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය සහ
අනුයුක්තව සිටි නිලධාරින් සහ ෙසබළුන් සංඛ'ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්;
ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) 2015.01.09 දින සිට 2017.06.30 දක්වා යාපනය දිස්තික්කෙයන්,
(i) ඉවත් කර ඇති නාවික හමුදා කඳවුරු සංඛ'ාව;
(ii) නාවික හමුදා කඳවුරුවලින් ඉවත් කර ඇති නිලධාරින් හා ෙසබළුන් සංඛ'ාව;
ෙකොපමණද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) යාපනය දිස්තික්කෙයන් නාවික හමුදා කඳවුරු හා ඒවාෙය් ෙසේවෙය් නියුතු නිලධාරින්
හා ෙසබළුන් ඉවත් කර හමුදාව දුර්වල කිරීම ජාතික ආරක්ෂාවට බලවත් තර්ජනයක්
බව පිළිගන්ෙන්ද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
9.
2126/’17
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත'තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

මහනුවර දිස්තික්කෙය්, ගඟ ඉහළ ෙගොවිජන බලපෙද්ශෙය්, ගිරිඋල්ල
විහාරස්ථානයට අයත් ජම්බුගහමුලෙදනිය නැමති කුඹුර නිසි අවසරයකින්
ෙතොරව පුරවා ෙපෞද්ගලික මාර්ගයක් ඉදිකර ඇති බවත්;

(ii)
(iii)

ෙම් සඳහා කූඨ ෙල්ඛන සකස් කිරීමට රජෙය් මුදල් වියදම් කර ඇති බවත්;
ඉහත මාර්ගය ඉදිකර ඇත්ෙත් කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ නිෂ්පාදන
සහයකවරෙයකුෙග් නිවසක් සඳහා පෙව්ශ මාර්ගයක් වශෙයන් බවත්;

(iv)
(v)

ඉහත මාර්ගෙය් ආරම්භක ෙකොටසද අනවසර ෙලස ඉදිකර ඇති බවත්;
ෙමම ස්ථානෙය් අඩිපාරක් ෙහෝ ෙනොතිබුනු බවත්; පාෙද්ශීය සභාවට අයත්
ෙනොවන බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) මහජන මුදල් අවභාවිතා කරන ෙමවැනි නිලධාරින් සම්බන්ධෙයන් ගනු ලබන පියවර
කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
10.
2187/’17
ගරු පසන්න රණතුංග මහතා,— අධ'ාපන අමාත'තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

ගුරුවරුන් නව දැනුෙමන් ෙපෝෂණය කිරීමට ගුරු පුහුණු වැඩසටහන් ඉවහල්
වන බව පිළිගන්ෙන්ද;

(5)
(ii)

2015, 2016 සහ 2017 වර්ෂවලදී අධ'ාපන අමාත'ාංශය විසින් කලාප හා විෂය
මට්ටමින් ගුරු පුහුණු වැඩසටහන් සංවිධානය කරනු ලැබුෙව්ද;
(iii) එෙසේ සංවිධානය කළ ගුරු පුහුණු වැඩසටහන් සංඛ'ාව, විෂයයන් හා ඊට වැය
වූ මුදල, එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) (i) 2016.06.06 දිනට බස්නාහිර පළාෙත්, මිනුවන්ෙගොඩ අධ'ාපන කලාපෙය්
ගුරුවරුන් සංඛ'ාව එක් එක් පාසල අනුව ෙකොපමණද;
(ii)

2015, 2016 සහ 2017 වර්ෂවලදී ඔවුන් පුහුණු කිරීමට පවත්වා ඇති
වැඩසටහන් සංඛ'ාව සහ ඊට වැය වූ මුදල, එක් එක් විෂය අනුව ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;

(iii)

ෙම් සඳහා ෙවන්කළ මුදල හා කියාත්මක කළ ගුරු පුහුණු වැඩසටහන්
සංඛ'ාව පමාණවත් වන්ෙන්ද;
(iv) ගුරු පුහුණු වැඩසටහන්වලට පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයන්ෙග් විමධ'ගත
අරමුදලින් පතිපාදන ෙවන් කිරීමට ෙනොහැකි බව දන්ෙන්ද;
(v) ජාතික අවශ'තාවයක් ෙසේ සලකා පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයන්ෙග් විමධ'ගත
අරමුදලින් ගුරු පුහුණු වැඩසටහන්වලට පතිපාදන ෙවන් කිරීමට හැකිවන පරිදි
පතිපත්තිමය තීන්දුවක් ගන්ෙන්ද;
යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
11.
2189/’17
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා,— අගාමාත'තුමා, ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත'තුමා සහ නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත'තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

පසුගිය අමාත' මණ්ඩල සංෙශෝධනයට අනුව වර්තමාන රජෙය් සම්පූර්ණ
කැබිනට් අමාත'වරුන් සංඛ'ාව ෙකොපමණද;

(ii)

රාජ' අමාත'වරුන් හා නිෙයෝජ' අමාත'වරුන් සංඛ'ාව ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iii) අමාත'ාංශ අධීක්ෂණ කටයුතු පැවරූ මන්තීවරුන් සංඛ'ාව ෙකොපමණද;
(iv) කැබිනට් අමාත'වරෙයකු සඳහා වාර්ෂිකව වැය වන මුළු මුදල ෙකොපමණද;
(v) අමාත' මණ්ඩල සංෙශෝධනෙය්දී අලුතින් වැඩි කරන ලද අමාත'ාංශ සඳහා
2017 අයවැය මඟින් පතිපාදන ෙවන් කර තිෙබ්ද;
(vi) එෙසේ නම්, ෙවන් කරන ලද මුදල ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
12.
2192/’17
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා,— රාජ' ව'වසාය හා මහනුවර සංවර්ධන
අමාත'තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

සී/ස මිහින් ලංකා (ෙපෞද්ගලික) සමාගම පවත්වාෙගන යනු ලැබූ ගුවන් ගමන්
වැඩසටහන්, 2016.10.30 දින සිට සී/ස ශීලංකන් එයාර් ලයින්ස් ෙවත පවරා
ගත් බව දන්ෙන්ද;

(6)
(ii)

ඊට සමගාමීව සී/ස ශීලංකන් එයාර් ලයින්ස් ෙවත බඳවා ගත් මිහින් ලංකා
ෙසේවකයන් සංඛ'ාව ෙකොපමණද, ඔවුන්ෙග් නම් හා තනතුරු කවෙර්ද;
(iii) එෙසේ බඳවා ෙනොෙගන ෙසේවය අවසන් කළ මිහින් ලංකා ෙසේවකයන් සංඛ'ාව
ෙකොපමණද, ඔවුන්ෙග් නම් හා තනතුරු කවෙර්ද;
(iv) ෙසේවය අවසන් කළ එක් එක් ෙසේවකයාට ෙගවන ලද වන්දි මුදල් පමාණය
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(v) 2016.12.31 දිෙනන් පසුව ෙසේවෙය් ෙයොදවා සිටින අයෙග් නම් හා තනතුරු
කවෙර්ද;
(vi) 2016.12.31 දින ෙතක් උපෙද්ශක තනතුරු දරමින් ෙසේවය කළ පිරිස
ෙකොපමණද;
(vii) ඉහත (vi) හි සඳහන් පිරිස අතරින් ඉදිරි මාස සඳහා වැටුප් ෙගවා ඇති සංඛ'ාව
ෙකොපමණද, ඔවුන්ට ෙගවන ලද වන්දි මුදල් සහ වැටුප් ෙහෝ දීමනා
ෙකොපමණද;
(viii) පමාණවත් වන්දි ෙනොලැබීම නිසා අභියාචනා ඉදිරිපත් කර ඇති සංඛ'ාව
ෙකොපමණද;
(ix) ඔවුන්ට හිඟ වන්දි මුදල් ලබා ෙදන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
13.
2194/’17
ගරු විමලවීර දිසානායක මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ' අමාත'තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ) 2006 අංක 27 දරන දුම්ෙකොළ හා මධ'සාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය පනතට අනුව
මත්පැන් හා දුම්පානය කිරීෙම් දර්ශන ඇතුළත් ෙටලිනාට', චිතපට ෙහෝ දැන්වීම්
පචාරය තහනම් බව එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

එෙසේ නම්, ජනමාධ' අමාත'ාංශය විසින් පාලනය ෙකෙරන ස්වාධීන
රූපවාහිනී නාලිකාව 2017.02.11 වැනි දින ප.ව. 7.30ත් 8.00 ත් අතර විකාශය
කළ “ස්ෙව්ත ගංතිර” ෙටලි නාට'ෙය් ජවනිකාවක, නිළියක දුම්පානය කරන
අයුරු ඉතා පැහැදිලි ෙලස පදර්ශනය කළ බවත්;
(ii) විෙශේෂෙයන් කාන්තාවක් දුම්පානය කරන දර්ශන විකාශය කිරීම ෙහේතුෙවන්
දුම්පානය සඳහා උත්ෙත්ජනයක් ඇති වියහැකි බවත්;
(iii) පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත කරන ලද පනතක විධිවිධාන රජෙය් ජනමාධ'
ආයතනයක් විසින්ම කඩ කර ඇති බවත්;
එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?
(ඇ) එම විකාශය පිළිබඳව විධිමත් පරීක්ෂණයක් සිදුකර මින් ඉදිරියට එවැනි සිදුවීම්
වැළැක්වීම සඳහා පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
14.
2196/’17
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා,— රාජ' ව'වසාය හා මහනුවර සංවර්ධන
අමාත'තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

රජයට අයත් ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලයට සහ රාජ' වැවිලි සංස්ථාවට
අයත් වතුවල ෙසේවය කරන කම්කරුවන්ෙග් වැටුෙපන් අඩුකරනු ලබන
ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල්, ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් භාර අරමුදල් හා
පාරිෙතෝෂික දීමනා 2016 වර්ෂය අවසාන වනවිටත්, වසර ගණනාවක සිට එම
කම්කරුවන්ට ෙගවා නැති බව පිළිගන්ෙන්ද;

(7)
(ii)

ෙමම වතුවල ෙසේවෙය් ෙයදී සිටින කම්කරුවන් සංඛ'ාව හා ෙම් වනවිට
ඔවුන්ට ෙගවිය යුතු හිඟ මුදල් පමාණය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iii) අරමුදල් ලැබිය යුතු සමහර කම්කරුවන් ෙම් වනවිට මියෙගොස් ඇති අතර ෙමම
මුදල් ඔවුන් ෙවත ෙනොෙගවීෙමන් ඔවුන්ෙග් පවුල්වල සාමාජිකයන් හට
බරපතල අසාධාරණයක් සිදු වී ඇති බව පිළිගන්ෙන්ද;
(iv) ෙමම මුදල් වහාම කම්කරුවන්ට ෙගවීමට පියවර ගන්ෙන්ද;
(v) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
15.
2233/’17
ගරු ඩී. වී. චානක මහතා,— වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත'තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)
(i) හම්බන්ෙතොට වරාය ෙපෞද්ගලීකරණය සඳහා සමාගම් ෙදකකින් ෙයෝජනා
ඉදිරිපත් කර තිබුෙන්ද;
(ii)

එෙසේ නම්, එම සමාගම්වලින් එක් සමාගමක් ෙතෝරාගන්නා ලද පදනම
කවෙර්ද;
(iii) එම සමාගම ෙතෝරා ගැනීම සඳහා තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව සහ අමාත'
මණ්ඩල පසම්පාදන කමිටුව මඟින් ලබාදුන් නිර්ෙද්ශ කවෙර්ද;
(iv) ෙතෝරාගත් සමාගම සමඟ අත්සන් කරන ගිවිසුම් ෙදක කවෙර්ද;
(v) එම ගිවිසුම් මඟින් ස්ථාපනය කරන සමාගම් ෙදෙකහි ෙකොටස් ෙබදීයන
ආකාරය කවෙර්ද;
(vi) එම සමාගම් ෙදකට පැවෙරන කාර්යයන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(vii) එම සමාගම්වලට ලැෙබන ආදායම් මාර්ග කවෙර්ද;
(viii) දැනට ෙසේවය කරන ෙසේවකයන්ෙග් රැකියා සුරක්ෂිතතාවය සම්බන්ධෙයන්
ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
(ix) වරාෙය් නඩත්තු කටයුතු පැවෙරන සමාගම කවෙර්ද;
(x) ෙමම ෙපෞද්ගලීකරණය හරහා රජයට හා ශී ලංකා වරාය අධිකාරියට ලැෙබන
ආදායම් පභවයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

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

(8)
*2.
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.)
*3.
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.)
*4.

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.)
*5.
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.)

(9)
*6.
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.
*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.
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.)
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*9.
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 )

*10.
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.
*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.
සකීය බැරකම් කළමනාකරණය කිරීෙම් පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත' මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*17
ෙකොළඹ ව'ාපාර වස්තු විනිමය ස්ථානය අසාමුහිකරණය කිරීෙම් පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත' මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*18.
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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*19.
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.)
*20.
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.)
*21.
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.)
*22.
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.)
*23.
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 විදÓත් හා මුදිත ජනමාධ' විසින් පිළිපැදිය යුතු, මාධ'
උපමාන අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත' මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*24.
ෙ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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*25.
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.
*26.
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.
*27.
විසිවන ආණ්ඩුකම ව'වස්ථා සංෙශෝධනය පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත' මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*28.
ෙබෞද්ධ විහාර ෙද්වාලගම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත' මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*29.
ෙථේර වාදී භික්ෂු කතිකාවත් (ලියාපදිංචි කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත' මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*30.
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 විදÓත් හා මුදිත ජනමාධ' විසින් පිළිපැදිය යුතු
උපමාන ෙහවත් මාර්ෙගෝපෙද්ශ/ ෙමෙහයුම් පතිපත්ති අනුමත කළ යුතු ය.” යනුෙවන්
ෙයෝජනා කරන ලදින්, පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.
31.
ශී ලංකා ෙසේවා පිරිස් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
32.
ළමා පුනරුත්ථාපන ෙක්න්දය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
33.
ශී ලංකා එක්සත් කිස්තියානි සෙහෝදරත්වය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
34.
ශී ලංකා කාන්තා සම්ෙම්ලනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
35.
ෙමොනරාගල දිස්තික් කාන්තා මහා සංගමය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
36.
ලසාලියන් සමාජයීය අධ'ාපන ෙසේවාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
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37.
ජාත'න්තර කාන්තා සහ ළමා අයිතීන් සුරැකීෙම් සභාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත්
ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
38.
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
39.
ද ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් සර්ටිෆයිඩ් පබ්ලික් එකවුන්ටන්ට්ස් ආයතනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්)
පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
* සල)ෙණ හ+ව, ලබෙ ආ/0ෙ කට1 ය.

