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වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
1.
692/’16
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත-තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

පිත්තල ආශිත නිෂ්පාදන කර්මාන්තය ජීවිකාව කරගත් පිරිස ෙම් වනවිට 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) පිත්තල නිෂ්පාදන අපනයනය කරන්ෙන්ද;
(ii)
(iii)

එෙසේ නම්, 2015 වර්ෂය 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 පිත්තල 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.
1229/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— අධ-ාපන අමාත-තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

යාපනය 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 කරන ලද පුරාවිද-ාත්මක
වටිනාකමකින් යුත් ස්ථාන කවෙර්ද;

(v)

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

(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.
1425/’16
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— සංවර්ධන උපායමාර්ග හා ජාත-න්තර ෙවළඳ
අමාත-තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

2016 අයවැෙයහි අංක 200 ෙයෝජනාවට අනුව අපනයන සැකසුම් කලාප
නවීකරණය සඳහා අනුගමනය කළ කියාමාර්ග කවෙර්ද;

(ii)
(iii)

අප රෙටහි දැනට කියාත්මක අපනයන සැකසුම් කලාපයන්හි පගතිය කවෙර්ද;
නව අපනයන සැකසුම් කලාප ඇරඹීම සඳහා ශී ලංකා ආෙයෝජන මණ්ඩලය
මැදිහත් වී සිටින්ෙන්ද;
(iv) වර්ෂ 2000 සිට 2016 දක්වා ශී ලංකා ආෙයෝජන මණ්ඩලෙයහි කාර්ය සාධනය
කවෙර්ද;
(v) ශී ලංකා ආෙයෝජන මණ්ඩලෙයහි අධ-ක්ෂවරුන් කවුරුන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4.
1665/’17
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත-තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ඌව පළාත් සභාව යටෙත් පාලනය වන පාසල් කවෙර්ද;

(ii)

වත්මන් ඌව පළාත් පධාන අමාත-වරයා එම ධූරයට පත්වීෙමන් අනතුරුව,
එම පාසල්වලට පළාත් සභා පතිපාදන මත ලබාදුන් ෙගොඩනැගිලි සංඛ-ාව
ෙකොපමණද;

(iii)
(iv)

ෙගොඩනැගිලි ලබාදුන් පාසල්වල නම් හා ලිපිනයන් කවෙර්ද;
එම ඉදිකිරීම් ලබාදුන් පුද්ගලයන්ෙග් හා සමාගම්වල නම් හා ලිපිනයන්
කවෙර්ද;
(v) එම ඉදිකිරීම් ෙවනුෙවන් පළාත් සභාව වැය කරනු ලැබූ මුදල් පමාණය ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
5.
2005/’17
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— අධිකරණ අමාත-තුමියෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

අධිකරණ අමාත-වරියෙග් අමාත- කාර්යාලවල ලිපිනයන් කවෙර්ද;

(ii)

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

(3)
(iii) වර්ෂ 2015 සිට 2017 දක්වා ෙගවා ඇති මුළු කුලී/බදු මුදල ෙකොපමණද;
යන්න එතුමිය ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) (i) අමාත-වරියෙග් ෙපෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලෙය් නිලධාරින් සංඛ-ාව;
(ii) එම ෙපෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා ෙවන්කර ඇති වාහන සංඛ-ාව;
(iii) අමාත-වරිය සඳහා ෙවන්කර ඇති වාහන සංඛ-ාව;
එක් එක් අමාත-ාංශය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්නත් එතුමිය ෙමම
සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
6.
2112/’17
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා,— උසස් අධ-ාපන හා මහාමාර්ග අමාත-තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

‘පාලම් දහසක් සංවර්ධනය කිරීෙම් වැඩසටහන’ යටෙත් මාර්ග සංවර්ධන
අධිකාරිය විසින් කිළිෙනොච්චිය දිස්තික්කෙය් පිහිටි ඌට්රුප්පුලම්,
වල්ලුවර්පන්ෙනයි ගම්මානය කරා දිෙවන පධාන මාර්ගෙය් පිහිටා තිෙබන
පාලෙමහි ඉදිකිරීම් කටයුතු, 2016 අෙගෝස්තු මස 25 දින ආරම්භ කරන ලද
බවත්;

(ii)
(iii)

ෙමහි ෙකොන්තාත් කාලය 2017 මැයි මස 21 දින අවසන් වූ බවත්;
එෙහත්, ඉහත පාලෙමහි ඉදිකිරීම් කටයුතු ෙම් දක්වා සම්පූර්ණ කර ෙනොමැති
බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) (i) ඉහත පාලෙමහි ඉදිකිරීම් කටයුතු සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා කිසියම්
කියාමාර්ගයක් ෙගන තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම ඉදිකිරීම් කටයුතු සම්පූර්ණ කරනු ලබන දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
7.
2136/’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 අනුරාධපුර සහ ෙපොෙලොන්නරුව දිස්තික්කවලින් ෙපනී සිටි
ශිෂ-යන් සංඛ-ාව;
(ii) එම සංඛ-ාෙවන්, විශ්වවිද-ාල පෙව්ශය සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ ශිෂ-යන්
සංඛ-ාව සහ පතිශතය;
(iii) ෛවද- පීඨ සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ ශිෂ-යන් සංඛ-ාව සහ පතිශතය;
(iv) ෛ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?

(4)
8.
2152/’17
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත-තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

වයඹ පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් මාර්ග කිෙලෝමීටර් සංඛ-ාව
එක් එක් දිස්තික්කය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;

(ii)

එම සංඛ-ාව, පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙය් ෙශේණිගත කිරීම්වලට අනුව
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iii) 2013, 2014, 2015, 2016 සහ 2017 යන වර්ෂයන්හි වයඹ පළාත් මාර්ග
සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් පුත්තලම දිස්තික්කෙය් කාපට් අතුරන ලද මාර්ග
සංඛ-ාව, එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iv) වයඹ පළාත් සභාවට අයත් මාර්ග සංවර්ධනය කිරීමට හා නඩත්තු කිරීමට
පතිපාදන සපයනු ලබන පභවයන් කවෙර්ද;
(v) 2013, 2014, 2015, 2016 සහ 2017 යන වර්ෂයන්හි ඉහත පභවයන් යටෙත්
පුත්තලම දිස්තික්කෙය්, පළාත් මාර්ග සංවර්ධනය සඳහා වැය කරනු ලැබූ මුදල්
පමාණය එක් එක් පභවය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
9.
2183/’17
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— අගාමාත-තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත-තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) 2015.09.01 දින සිට 2017.07.31 දින දක්වා ජනාධිපතිවරයා, අගාමාත-වරයා,
කථානායකවරයා සහ අමාත-වරුන් සමඟ ෙයදුනු විෙද්ශ සංචාර ද ඇතුළුව එක් එක්
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයා ෙයදුණු නිල විෙද්ශ සංචාර සංඛ-ාව, අවෙරෝහණ
පිළිෙවළට එතුමා සභාගත කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
10.
2293/’17
ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා,— අධ-ාපන අමාත-තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

සබරගමුව පළාත් සභාව යටෙත් පාලනය වන රත්නපුර දිස්තික්කෙය් පාසල්
සංඛ-ාව ෙකොපමණද;

(ii)
(iii)

එම පාසල්වල නම් කවෙර්ද;
සබරගමුව පළාත් සභාෙව් වත්මන් පධාන අමාත-වරයා එම ධූරයට පත්වීෙමන්
අනතුරුව අළුතින් ආරම්භ කරනු ලැබූ පාසල් තිෙබ්ද;
එෙසේ නම්, එම පාසල්වල නම් හා දැනට ෙසේවෙය් නියුතු ගුරුවරුන් සහ
ඉෙගනුම ලබන ශිෂ-යන් සංඛ-ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
සබරගමුව පළාත් සභාෙව් වත්මන් පධාන අමාත-වරයා එම ධූරයට පත්වීෙමන්
පසුව දිස්තික්කය තුළ වැසීගිය පාසල් තිෙබ්ද;
එෙසේ නම්, එම පාසල්වල නම් කවෙර්ද;

(iv)
(v)
(vi)

(5)
(vii)

එෙසේ වසා දමනු ලැබූ පාසල්වල සම්පත්වලින් පෙයෝජන ගැනීම සඳහා
අමාත-ාංශය ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
11.
2325/’17
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය,—පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන
අමාත-තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මධ-ම පළාත් සභාවට අයත් මාතෙල් දිස්තික්කෙය් පිහිටි වාරිමාර්ග සංඛ-ාව
ෙකොපමණද;

(ii)
(iii)

එම වාරිමාර්ගවල නම් කවෙර්ද;
එම එක් එක් වාරිමාර්ග කමෙයන් පතිලාභ ලබන පවුල් සංඛ-ාව ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iv) එම එක් එක් වාරිමාර්ග කම මඟින් වගා කරන ඉඩම් අක්කර පමාණය ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(v) 2010 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා මධ-ම පළාත් සභාව විසින් මාතෙල්
දිස්තික්කෙය් වාරිමාර්ග සංවර්ධන කටයුතු සඳහා වැය කළ මුදල් පමාණය
වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
12.
2340/’17
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත-තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

සීමාසහිත ලංකා ෙපොෙහොර සමාගෙම් වර්තමාන සභාපතිවරයාෙග් නම
කවෙර්ද;

(ii)
(iii)

එම තනතුරට අදාළ අධ-ාපන සුදුසුකම් කවෙර්ද;
වර්තමාන සභාපතිවරයා විසින්, එම තනතුරට අදාළ අධ-ාපන සුදුසුකම්වලට
අමතරව, ෙවනත් වෘත්තීය සුදුසුකම් සපුරා තිෙබ්ද;
එෙසේ නම්, ඒ කවෙර්ද;

(iv)
(v)

සීමාසහිත ලංකා ෙපොෙහොර සමාගෙම් අධ-ක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයන්
සංඛ-ාව ෙකොපමණද;
(vi) අධ-ක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයන්ෙග් නම් සහ ලිපිනයන් කවෙර්ද;
(vii) සභාපතිවරයා සහ අධ-ක්ෂ මණ්ඩලය ලබන වැටුප් සහ දීමනා ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(6)
13.
2369/’17
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා,— අගාමාත-තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත-තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

අමාත- සරත් ෙෆොන්ෙසේකා ෆීල්ඩ් මාර්ෂල්වරෙයකු ෙලස ෙම් වනවිටත් ශී
ලංකා යුද හමුදාවට අනුයුක්තව සිටින්ෙන්ද;

(ii)
(iii)
(iv)
(v)

ඔහුට සම්බන්ධ විය හැකි හමුදා කියාකාරිත්වෙය් කටයුතු කවෙර්ද;
ඔහුට හමුදා නිළ ඇඳුමින් සහභාගී විය හැකි කටයුතු කවෙර්ද;
හමුදා කටයුතුවලදී ඔහුට ලැෙබන ෙහෝ ලැබිය හැකි බලතල කවෙර්ද;
හමුදාෙව් නිලධරෙයකු ෙලස ඔහුට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීධූරයක් ඉසිලිය
හැකිද;
(vi) හමුදාෙව් නිලධරෙයකු ෙලස සිටිමින් ඔහුට අමාත-ධූරයක් දැරිය හැකිද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
14.
2397/’17
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා,— ෙසෞඛ-, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවදඅමාත-තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2010 වර්ෂෙය් සිට අද දක්වා කුරුණෑගල දිස්තික්කෙයන් වාර්තා වූ තැලසීමියා
ෙරෝගීන් සංඛ-ාව ෙකොපමණද;

(ii)
(iii)

එම ෙරෝගීන් වාර්තා වූ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස කවෙර්ද;
වයඹ පළාත තුළ තැලසීමියා ෙරෝගීන්ට අවශ- පතිකාර සිදු කරනු ලබන
ෙරෝහල් කවෙර්ද;
(iv) එම ෙරෝගයට අවශ- පතිකාර පහසුකම් අෙනකුත් ෙරෝහල් සඳහාද ලබාදීමට
අමාත-ාංශය ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
(v) එම ෙරෝගීන් සඳහා ශල-ාගාරයක් සහ ජාන බැංකුවක් කුරුණෑගල දිස්තික්කය
තුළ තිෙබ්ද;
(vi) ෙමම ෙරෝගීන් සඳහා අවශ- පතිකාර හා ෛවද- පහසුකම් ලබා දීමට
අමාත-ාංශය ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
15.
2463/’17
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා,— අගාමාත-තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු
අමාත-තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)

කලාවැව සිට තිසාවැව දක්වා ජලය ෙගන යන ෙයෝද ඇල බැම්ම හා සමඟ ඇති
මාර්ගය මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත-ාංශයට අයත් බවත්;

ෙමම මාර්ගෙය් ගම්මාන 6ක පදිංචිකරුවන් ගමන් ගන්නා අතර, ෙමය
අවුරුදු 30ක පමණ කාලයක් පතිසංස්කරණය ෙනොකිරීම ෙහේතුෙවන් ඉතාමත්
අබලන් තත්ත්වෙය් පවතින බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?

(7)
(ආ)

(i)

ෙමම මාර්ගය ෙම් වනෙතක් පතිසංස්කරණය ෙනොකිරීමට ෙහේතුව කවෙර්ද;

(ii) ෙමම මාර්ගය පතිසංස්කරණය කරන දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු
*1.
අගාමාත-තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත-තුමා,—
අගවිනිශ්චයකාරවරයාෙග් 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 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:—
(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.

(8)

*2.
සකීය බැරකම් කළමනාකරණය කිරීෙම් 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.)
*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.)

(9)
*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.
අපරාධ නඩු විධාන සංගහය (විෙශේෂ විධිවිධාන) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත- මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*10.
ශී ලංකා වාණිජ සමථ මධ-ස්ථානය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත- මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*11.
සුරැකුම්පත් විනිමය පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත- මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*12.
අධිකරණ සංවිධාන (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත- මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*13.
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.

( 10 )
*14.
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.
*15.
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;
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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.
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 විදÏත් හා මුදිත ජනමාධ- විසින් පිළිපැදිය යුතු, මාධ- උපමාන අනුමත කළ
යුතු ය.
(අමාත- මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*17.
විසිවන ආණ්ඩුකම ව-වස්ථා සංෙශෝධනය පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත- මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*18.
ෙබෞද්ධ විහාර ෙද්වාලගම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත- මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*19.
ෙථේර වාදී භික්ෂු කතිකාවත් (ලියාපදිංචි කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත- මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*20.
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 විදÏත් හා මුදිත ජනමාධ- විසින් පිළිපැදිය යුතු
උපමාන ෙහවත් මාර්ෙගෝපෙද්ශ/ ෙමෙහයුම් පතිපත්ති අනුමත කළ යුතු ය.” යනුෙවන්
ෙයෝජනා කරන ලදින්, පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.
21.
ශී ලංකා ෙසේවා පිරිස් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
22.
ළමා පුනරුත්ථාපන ෙක්න්දය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
23.
ශී ලංකා එක්සත් කිස්තියානි සෙහෝදරත්වය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
24.
ශී ලංකා කාන්තා සම්ෙම්ලනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
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25.
ෙමොනරාගල දිස්තික් කාන්තා මහා සංගමය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
26.
ලසාලියන් සමාජයීය අධ-ාපන ෙසේවාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
27.
ජාත-න්තර කාන්තා සහ ළමා අයිතීන් සුරැකීෙම් සභාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත්
ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
28.
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
29.
ද ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් සර්ටිෆයිඩ් පබ්ලික් එකවුන්ටන්ට්ස් ආයතනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්)
පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
* සල!ෙණ හ+ව, ලබෙ ආ/0ෙ කට1 ය.

