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පා
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වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
1.
691/’16
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත,තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

පන් ආශිත නිෂ්පාදන කර්මාන්තය ජීවිකාව කරගත් පිරිස ෙම් වන විට එම
කර්මාන්තෙයන් ඉවත් ෙවමින් සිටින බවත්;

(ii) අමුදව, හා ෙවෙළඳෙපොළ පිළිබඳ ගැටලු පවතින බවත්;
(iii) ෙමය රටට විශාල විෙද්ශ විනිමයක් ෙගන ආ හැකි කර්මාන්තයක් බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) (i) පන් නිෂ්පාදන අපනයනය කරන්ෙන්ද;
(ii)
(iii)

එෙසේ නම්, 2015 වසර තුළ ලබාගත් අපනයන ආදායම ෙකොපමණද;
අපනයනය ෙනොකරන්ෙන් නම්, අපනයනය කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;

(iv) එෙසේ නම්, ඒ කවර දිනයක සිටද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) (i) රට තුළ පන් කර්මාන්තයට අවශ, ෙවෙළඳෙපොළ පුළුල් කිරීමට රජය පියවර
ෙගන තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2.
1228/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— අධ,ාපන අමාත,තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

මන්නාරම දිස්තික්කෙය් පිහිටා ඇති පුරාවිද,ාත්මක වටිනාකමකින් යුත්
ස්ථාන සංඛ,ාව ෙකොපමණද;

(ii)
(iii)

එම ස්ථාන අතරින් දැනට සංරක්ෂණ කටයුතු සිදුකරනු ලබන ස්ථාන කවෙර්ද;
ඒ සඳහා 2015 හා 2016 වර්ෂවලදී ෙවන් කරන ලද මුදල් පමාණය ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;

(iv)

එල්. ටී. ටී. ඊ. තස්තවාදීන් විසින් විනාශ
වටිනාකමකින් යුත් ස්ථාන කවෙර්ද;

(v)

එම විනාශයන් පිළිබඳව තක්ෙසේරුවක් කර ඇත්නම්, තක්ෙසේරු වටිනාකම
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

කරන

ලද

පුරාවිද,ාත්මක

(2)
(vi)

එම විනාශයන් සම්බන්ධෙයන් නීතිමය පියවර ෙගන තිෙබ්ද;

(vii) ඉහත සියල්ෙලහිම පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
3.
1423/’16
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— විදුලි සංෙද්ශ, ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් හා විෙද්ශ
රැකියා අමාත,තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

උසස් ඩිජිටල්කරණ වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම සඳහා 2016 අයවැෙයහි
අංක 193 ෙයෝජනාවට අනුව ෙවන්කළ රුපියල් මිලියන 10,000ක මූල,
පතිපාදනය 2016 වර්ෂය තුළදී උපෙයෝජනය කළ ආකාරය ඉදිරිපත්
කරන්ෙන්ද;

(ii)

උක්ත අයවැය ෙයෝජනාෙවන් පතිලාභ හිමිකරගත් තැනැත්තන් ෙහෝ
ආයතනවල නාමෙල්ඛනයක් හා ලබාගත් මූල, පතිපාදන පමාණය පිළිබඳ
විස්තර වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(iii) 2016 අයවැය ෙවන්කිරීම වූ රුපියල් මිලියන 10,000 ක මුදලින් වැය කළ
ෙනොහැකිවූ මුදල් පමාණය, 2017 වර්ෂෙය්දී උපෙයෝජනය කර ගනු
ලබන්ෙන්ද;
(iv) එෙසේ නම්, ඒ ෙකෙසේද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4.
1663/’17
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත,තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

වත්මන් යහපාලන රජය බලයට පත්වීෙමන් පසු, ෙම් දක්වා පළාත් සභා හා
පළාත් පාලන අමාත,ාංශයට බඳවා ෙගන ඇති උපෙද්ශකයන් සංඛ,ාව
ෙකොපමණද;

(ii)
(iii)
(iv)

එම උපෙද්ශකයන්ෙග් නම්, ලිපිනයන් හා අධ,ාපන සුදුසුකම් කවෙර්ද;
එම උපෙද්ශකයන්ට ෙගවනු ලබන වැටුප්, දීමනා සහ වරපසාද කවෙර්ද;
ඉහත (iii) හි සඳහන් කාරණය සඳහා ෙම් දක්වා වැය කර ඇති මුළු මුදල
ෙකොපමණද;

(v)

පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත,ාංශෙයන් ෙසේවා ලබා ගන්නා ෙපොදු
ජනතාවට ෙමම උපෙද්ශකයන් මඟින් අත්වන පතිලාභ කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(3)
5.
2004/’17
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත,තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත,වරයාෙග් අමාත, කාර්යාලවල
ලිපිනයන් කවෙර්ද;

(ii)

එම කාර්යාල ෙවනුෙවන් කුලී ෙහෝ බදු ෙගවන්ෙන් නම්, එම මාසික කුලී/බදු
මුදල ෙකොපමණද;

(iii)

2015 සිට 2017 වර්ෂය දක්වා ෙගවා ඇති මුළු කුලී/බදු මුදල ෙකොපමණද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) (i) අමාත,වරයාෙග් ෙපෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලෙය් නිලධාරින් සංඛ,ාව;
(ii) එම ෙපෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා ෙවන්කර ඇති වාහන සංඛ,ාව;
(iii) අමාත,වරයා සඳහා ෙවන්කර ඇති වාහන සංඛ,ාව;
එක් එක් අමාත,ාංශය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්නත් එතුමා ෙමම
සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
6.
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා,—
අමාත,තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

විදුලිබල

හා

පුනර්ජනනීය

2072/’17
බලශක්ති

(i)

උතුරු පළාෙත් ජනතාව නැවත පදිංචි කරන ලද පෙද්ශයන්හි පිහිටි නිවාස
සඳහා පසුගිය කාලෙය්දී “උතුරු වසන්තය” වැඩසටහන යටෙත් ෙනොමිෙල්
විදුලිබල සම්බන්ධතාවන් ලබාෙදන ලද බවත්;

(ii)
(iii)

ඉන් පසුව මාසිකව විදුලි ගාස්තු අය කර ඇති බවත්;
ඒ අනුව, කිළිෙනොච්චිය දිස්තික්කෙය් ජනතාව නැවත පදිංචි කරන ලද
පෙද්ශයන්හිද විදුලි ගාස්තු මාසිකව අය කර ඇති බවත්;

(iv)

එෙසේ වුවද, පසුගිය මාස 6ක කාලසීමාව තුළ කිළිෙනොච්චිය දිස්තික්කෙයහි
ෙමම ගාස්තු අයකර ෙනොමැති බවත්;
(v) මාසිකව විදුලි ගාස්තු අය ෙනොකර එකවර මාස කිහිපයක් සඳහා ගාස්තු අය
කිරීෙමන්, විශාල මුදලක් එකවර ෙගවීමට තරම් ආර්ථික ශක්තියක් ෙනොමැති
එම ජනතාව පීඩාවට පත් වී ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) (i) විදුලි ගාස්තු මාසිකව අයකර ෙනොගැනීමට ෙහේතුව කිළිෙනොච්චිය විදුලිබල
මණ්ඩල කාර්යාලෙයහි ෙසේවක පුරප්පාඩු පැවතීමද;
(ii)

එෙසේ නම්, එම පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා පියවර ගන්ෙන්ද;

(iii)

හිඟ මුදල් වාරික පදනමින් අය කර ගැනීමට පියවර ගන්ෙන්ද;

(iv)

ඉදිරිෙය්දී, මාසික පදනමින් අඛණ්ඩව විදුලි ගාස්තු අය කිරීම සඳහා පියවර
ගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(4)
7.
2135/’17
ගරු (ෛවද,) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— උසස් අධ,ාපන හා මහාමාර්ග
අමාත,තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2015 වර්ෂෙය්දී අ. ෙපො. ස. (උසස් ෙපළ) විභාගය සඳහා ජීව විද,ා විෂය
ධාරාෙවන් ෙමොණරාගල සහ බදුල්ල දිස්තික්කවලින් ෙපනී සිටි ශිෂ,යන්
සංඛ,ාව;

(ii)

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

(iii)
(iv)

ෛවද, පීඨ සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ ශිෂ,යන් සංඛ,ාව සහ පතිශතය;
ෛවද, පීඨය සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ ශිෂ,යා ෙහෝ ශිෂ,ාවෙග් අවම පතිඵලය, Z
අගය, ඉෙගනීම ලැබූ පාසල හා ෙතෝරා ගනු ලැබූ ෛවද, පීඨය;
එක් එක් දිස්තික්කය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම
සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
8.
2145/’17
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත,තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

පුත්තලම දිස්තික්කෙය් පිහිටි ලංගම ඩිෙපෝ සංඛ,ාව ෙකොපමණද;

(ii)
(iii)

එම ඩිෙපෝවල නම් කවෙර්ද;
දැනට එක් එක් ඩිෙපෝව සතු ධාවනයට සුදුසු තත්ත්වෙය් පවතින බස්රථ
සංඛ,ාව, එක් එක් ඩිෙපෝව අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iv) 2010 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා ලංගම ඩිෙපෝවල බස්රථ ඇණිය වැඩිදියුණු කිරීම
සඳහා අලුතින් ලබාදුන් බස් රථ සංඛ,ාව ෙකොපමණද;
(v) ඉදිරිෙය්දී පුත්තලම දිස්තික්කෙය් ලංගම ඩිෙපෝවල බස්රථ ඇණිය වැඩිදියුණු
කිරීමට අමාත,ාංශය ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
9.
2182/’17
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— අගාමාත,තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත,තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)

2014, 2015 සහ 2016 යන වර්ෂවලදී රාජ, ණය පමාණය, දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදනෙය් පතිශතයක් ෙලස ෙකොපමණද;

2014, 2015 සහ 2016 යන වර්ෂවලදී ඒක පුද්ගල රාජ, ණය පමාණය
ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(5)
10.
2292/’17
ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත,තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

පසුගියදා ඇති වූ අයහපත් කාලගුණික බලපෑම ෙහේතුෙවන් පීඩාවට පත් වූ
රත්නපුර දිස්තික්කෙය් ගාම නිලධාරි වසම් සංඛ,ාව ෙකොපමණද;

(ii)
(iii)

එම වසම්වල නම් කවෙර්ද;
එම එක් එක් වසෙම් පීඩාවට ලක් වූ පවුල් සංඛ,ාව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
(iv) ඔවුනට සහන සැලසීම සඳහා අමාත,ාංශය ගත් පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
11.
2317/’17
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා,— උසස් අධ,ාපන හා මහාමාර්ග අමාත,තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2017.05.27 දින ඇතිවූ ගංවතුර හා නායයෑෙමන්, බුලත්සිංහල පාෙද්ශීය
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්, ෙපොෙල්ෙගොඩ සිට ඉහළ ෙවල්ගම දක්වා දිෙවන
මාර්ගෙය් 1 කණුව නමැති පෙද්ශය නායයෑෙමන් ෙම් වනවිට එම මාර්ගය
භාවිතා කළ ෙනොහැකි තත්ත්වයට පත්වී ඇති බවත්;

(ii)

ෙමම තත්ත්වය ෙහේතුෙවන් එකී මාර්ගය පරිහරණය කළ අංක 819G මුදුන,
819H ගමෙග් වත්ත, 824 තැන්නෙහේන සහ 825 ඉහල ෙවල්ගම යන ගාම
ෙසේවා ෙකොට්ඨාසවල පිහිටි ඕමත්ත ජනපදය, ඕමත්ත ෙකොළණිය,
ගම්පලකන්ද, වවුලාකන්ද, මුදුන, බෙට්ගල්ල, තැන්ෙහේන, සමඟිපුර, ඉහල
ෙවල්ගම, ගල්ලනමුල්ල, ෙහේන්යාය සහ අටහවුල්ෙහේන යන පෙද්ශවල
10,000 - 15,000 ක් අතර ජනතාවක් බරපතල පීඩාවකට පත්වී ඇති බවත්;

(iii)

ෙමම මාර්ගය යථාවත් කිරීමට දැනට කිසිදු කියාමාර්ගයක් ෙගන ෙනොමැති
බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) (i) භාවිතා කළ ෙනොහැකි ෙසේ විනාශ වී ඇති උක්ත මාර්ගය කඩිනමින්
පතිසංස්කරණය කිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද;
(ii)

එෙසේ නම්, පතිසංස්කරණ කටයුතු ආරම්භ කරන දින වකවානු හා අවසන්
කරන දින වකවානු කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
12.
2324/’17
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය,— පළාත් සභා හා පළාත් පාලන
අමාත,තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

දඹුල්ල, දිගම්පතන පෙද්ශෙය් රක්ෂිත වනාන්තරයක් පිහිටා තිෙබන බවත්;

(ii)

පෙද්ශෙය් පළාත් පාලන ආයතන විසින් එම ස්ථානයට කුණු බැහැර කරන
බවත්;

(6)
(iii)

කුණු බැහැර කිරීම ෙහේතුෙවන් පෙද්ශෙය් වන අලින් ෙමම ස්ථානෙය් නිතර
ගැවෙසන බවත්;
(iv) එහි ආහාර ෙනොමැති අවස්ථාවල එම අලින් අවට ගම්මානවලට කඩා වදින
බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) මිනිසුන්ෙග් හා අලින්ෙග් ආරක්ෂාව සඳහා ෙමම ස්ථානයට කුණු බැහැර කිරීම
නැවැත්වීමට අමාත,ාංශය ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට
දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
13.
2328/’17
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා,— මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන
අමාත,තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මීෙතොටමුල්ල, කුණු කන්ද කඩාවැටීම ෙහේතුෙවන් එම ස්ථානෙයන් ඉවත් කළ
පවුල් සංඛ,ාව ෙකොපමණද;

(ii)

එම පවුල්වලට ෙගවූ වන්දි මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන් සඳහන් කරන්ෙන්ද;

(iii)

පවුල් ඉවත් කර ඇති භූමිෙය් වර්තමාන වටිනාකම ෙකොපමණද;

(iv)

එම ඉඩම් වර්තමානෙය්දී අයත් වන්ෙන් කා හටද ;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
14.
2339/’17
ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා,— උසස් අධ,ාපන හා මහාමාර්ග අමාත,තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

පසුගිය රජය කාලෙය් තිකුණාමලය - මඩකලපුව, A15 මාර්ගය
පතිසංස්කරණය කරන ලද බවත්;

(ii)

ෙමම මාර්ගය පතිසංස්කරණය කිරීෙම්දී උප්පාරු පෙද්ශයට යාබදව පිහිටි
මුරින්ජාරු පෙද්ශෙය් ඉදිකළ යුතුව තිබූ ෙබෝක්කුව ඉදි ෙනොකළ බවත්;
(iii) එම නිසා, ගංවතුර බැස යාමට ෙනොහැකිව කින්නියා පෙද්ශය ගංවතුෙරන්
යටවන බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) (i) ෙමම ස්ථානෙය් ෙබෝක්කුවක් ඉදිකිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ෙබෝක්කුව ඉදිකිරීමට ගතවන කාලය ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(7)
15.
2413/’17
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා,— පළාත් සභා හා පළාත් පාලන
අමාත,තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

වයඹ පළාත් මාර්ගස්ථ මගී පවාහන අධිකාරිෙය් දැනට ෙසේවෙය් නියුතු
ෙසේවකයන්ෙග් නම් කවෙර්ද;

(ii)
(iii)

එහි අධ,ක්ෂ මණ්ඩලෙය් නම්, ලිපිනයන් හා අධ,ාපන සුදුසුකම් කවෙර්ද;
දැනට එම අධිකාරිෙයන් නිකුත් කර ඇති මගී පවාහන බලපත සංඛ,ාව, එක්
එක් මාර්ග අංකය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

එම අධිකාරිෙය් මගී පවාහන ධාවන බලපත ෙපොත් 4ක් අස්ථානගත වී ඇති බව
දන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙගන ඇති නීතිමය පියවර කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) වර්තමානෙය්දී වයඹ පළාත් මාර්ගස්ථ මගී පවාහන අධිකාරිය දූෂිත ආයතනයක් බවට
ෙචෝදනා නැගී ඇති බැවින්, එය වත්මන් යහපාලන රජෙය් පතිපත්තිවලට අනුව
පාලනය කිරීමට අමාත,ාංශය ගන්නා පියවර කවෙර්ද;
යන්න තවදුරටත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු
*1.

ෙ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.
*2.
බුද්ධිමය ෙද්පළ (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත, මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*3.
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.)

(8)
*4.
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.)
*5.
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.)
*6.
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.)
*7.
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.)
*8.
ෙකොළඹ ව,ාපාර වස්තු විනිමය ස්ථානය අසාමුහිකරණය කිරීෙම් පනත් ෙකටුම්පත —
කාරක සභාව.
*9.
සකීය බැරකම් කළමනාකරණය කිරීෙම් පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත, මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*10.
අපරාධ නඩු විධාන සංගහය (විෙශේෂ විධිවිධාන) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත, මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*11.
ශී ලංකා වාණිජ සමථ මධ,ස්ථානය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත, මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*12.
සුරැකුම්පත් විනිමය පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත, මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

(9)
*13.
අධිකරණ සංවිධාන (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත, මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*14.
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත,තුමා,— පළාත් සභා මැතිවරණ ෙකොට්ඨාස සීමා
නිර්ණය කිරීෙම් කමිටු වාර්තාව,— 2017 අංක 17 දරන පනතින් සංෙශෝධිත 1988 අංක 2 දරන
පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම් පනෙත් 3අ. (11) වගන්තිය පකාරව සීමා නිර්ණය කමිටුව විසින්
අමාත,වරයා ෙවත ඉදිරිපත් කරන ලදුව 2018.03.06 දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී සභාගත කරන ලද
එකී කමිටුෙව් වාර්තාව අනුමත කළ යුතු ය.
*15.
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.
*16.
අගාමාත,තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත,තුමා,—
අගවිනිශ්චයකාරවරයාෙග් සහ උපරිමාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරයන්ෙග් 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 ප කාරව ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්
විනිශ්ච යකාරවරයන්ෙග් 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:—

( 10 )
(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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*17.
අගාමාත,තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 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.
*18.
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 විදÔත් හා මුදිත ජනමාධ, විසින් පිළිපැදිය යුතු, මාධ, උපමාන අනුමත කළ
යුතු ය.
(අමාත, මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*19.
විසිවන ආණ්ඩුකම ව,වස්ථා සංෙශෝධනය පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත, මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*20.
ෙබෞද්ධ විහාර ෙද්වාලගම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත, මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
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*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 විදÔත් 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.
* සල)ෙණ හ+ව, ලබෙ ආ/0ෙ කට1 ය.

