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අංක 251.]

පා

ෙෙ නාය පය

2018 අෙ  මස 04 වැ! බදාදා $.භා. 9.30 ට

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
1.
465/’16
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— අගාමාත*තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත*තුමාෙගන් ඇසීමට,— (10)
(අ)

(i)

2015 වසර තුළ ජනාධිපතිතුමා සහභාගි වූ විෙද්ශ සංචාර කවෙර්ද;

(ii)

එකී එක් එක් විෙද්ශ සංචාරයට සහභාගී වූ පුද්ගලයන්ෙග් නම්, තනතුරු සහ
එම පුද්ගලයන් ෙවනුෙවන් රාජ* සහ අර්ධ රාජ* ආයතන විසින් දරන ලද
වියදම ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2.
1231/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— අධ*ාපන අමාත*තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

වවුනියාව 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;
(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.
1424/’16
ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— කර්මාන්ත හා වාණිජ අමාත*තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 201 මඟින් පුත්තලම, හම්බන්ෙතොට සහ
කිලිෙනොච්චිය වැනි විෙශේෂෙයන් හඳුනාගත් පෙද්ශවල විශාල වශෙයන් පරිසර
සංෙව්දී කර්මාන්ත පිහිටුවන බවට කර ඇති ෙයෝජනාවට අනුව 2016 වර්ෂෙය්දී
එම පෙද්ශවල අලුතින් පිහිටවනු ලැබූ කර්මාන්ත කවෙර්ද;

(2)
(ii)

පරිසර සංෙව්දී කර්මාන්ත හඳුනාගැනීම සඳහා භාවිතා කරන දර්ශකයන්
කවෙර්ද;
(iii) ශී ලංකාෙව් අපනයන සැකසුම් කලාප තුළ සහ ඉන් පිටත ස්ථානගත කර ඇති
පරිසර සංෙව්දී කර්මාන්ත කවෙර්ද;
(iv) උක්ත කර්මාන්ත මඟින් පරිසරයට ඇතිවන අහිතකර බලපෑම් වැළැක්වීම
සඳහා රජය විසින් නිර්ෙද්ශිත කියාමාර්ග කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4.
1739/’17
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— බුද්ධශාසන අමාත*තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

දඹදිව වන්දනා ගමන් සංවිධානය කිරීමට අවසර ලත් ආයතන හා පුද්ගලයන්
සංඛ*ාව ෙකොපමණද;

(ii)

එම ආයතනවල නම් හා පුද්ගලයන්ෙග් නම්, ලිපිනයන් හා දුරකථන අංක
කවෙර්ද;
2010 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා දඹදිව වන්දනා ගමන්වලදී මියගිය පුද්ගලයන්
සංඛ*ාව ෙකොපමණද;

(iii)
(iv)

එම මියගිය පුද්ගලයන්ෙග් නම් හා ලිපිනයන් කවෙර්ද;

(v)

එම පුද්ගලයන් දඹදිව රැෙගන ගිය ආයතන කවෙර්ද;

(vi)

එෙසේ මියගිය පුද්ගලයන්ෙග් පවුල්වල සුබසාධනය ෙවනුෙවන් අමාත*ාංශය
ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
5.
2007/’17
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— අධ*ාපන අමාත*තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

(ii)
(iii)

මධ*ම සංස්කෘතික අරමුදල සහ විෂයභාර අමාත*වරයා අතර
සම්බන්ධීකරණය සඳහා ආයතනෙය් දැනට පවතින තනතුරුවලට අමතරව
ෙවනත් නිලධාරින් පත්කර තිෙබ්ද;
එෙසේ නම්, පත්කර ඇති නිලධාරින් සංඛ*ාව සහ තනතුරු කවෙර්ද;
එම පත්වීම් ලබාදීෙම්දී අනුගමනය කරන ලද කමෙව්දය කවෙර්ද;

(iv) එම පත්වීම් සඳහා සළකා බලන ලද අවම අධ*ාපන සුදුසුකම් කවෙර්ද;
(v) ඔවුන්ෙග් වැටුප් හා දීමනා කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(3)
6.
2116/’17
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත*තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මුලතිව් දිස්තික්කෙය්, ඔඩ්ඩිසුට්ටාන් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්,
ගාමෙසේවා වසම් 27කට අයත් ගම්මාන 114ක කුඩා කෘෂිකාර්මික වැව් 45ක්
පමණ තිෙබන බවත්;

(ii)

ඉහත වැව් අවුරුදු ගණනාවක සිට පතිසංස්කරණය කර ෙනොමැති බැවින් යල
කන්නෙය්දී වී ෙගොවීන් හා අනිකුත් ෙගොවීන්ට අදාළ කාලය තුළ වගා
කටයුතුවල ෙයදීමට ෙනොහැකි වීෙමන් ඔවුන් ෙබොෙහෝ පීඩාවට පත්වී ඇති
බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) (i) ඉහත සඳහන් වැව්වලට පමුඛත්වය ලබා දී, ඒවා පතිසංස්කරණය කිරීමට
අමාත*ාංශය සතුව කිසියම් වැඩපිළිෙවළක් තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ෙමම වැව් පතිසංස්කරණය කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
7.
2138/’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 යාපනය, කිලිෙනොච්චිය, මන්නාරම, මුලතිව් සහ වවුනියාව
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* පීඨ සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ ශිෂ*යා ෙහෝ ශිෂ*ාවෙග් අවම පතිඵලය,
Z අගය, ඉෙගනගත් 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?

පධාන කටයුතු ආරම්භෙය් දී
ෙය)ජනා +,බඳ දැ./ම
1.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමා,— පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම්,— පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර
නිෙයෝග අංක 7හි විධිවිධානවල සහ 2016.03.08 වැනි දින පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත කරන
ලද ෙයෝජනාවල කුමක් සඳහන්ව තිබුණ ද, අද දින රැස්වීම් පැවැත්ෙවන කාල ෙව්ලාව
පූ. භා. 9.30 සිට අ. භා. 9.30 දක්වා විය යුතු ය. අ. භා. 9.30ට කථානායකතුමා පශ්නය ෙනොවිමසා
පාර්ලිෙම්න්තුව කල්තැබිය යුතු ය.

(4)
2.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමා,— පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු,— න*ාය පතෙය් පධාන
කටයුතුවල අංක 1 දරන විෂය පිළිබඳ වැඩ අද දින රැස්වීෙම්දී පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අංක 7 දරන
ස්ථාවර නිෙයෝගෙයහි සහ අද දින පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත කරන ලද ෙයෝජනාෙව්
විධිවිධානයන්ෙගන් නිදහස් විය යුතු ය.

ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු
1.
පා. 216/’18
ගරු

දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

ගරු

වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

ගරු

චමල් රාජපක්ෂ මහතා

ගරු

විමල් වීරවංශ මහතා

ගරු

උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා

ගරු

ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා

ගරු

මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා

ගරු

සාලින්ද දිසානායක මහතා

ගරු

ටී. බී. ඒකනායක මහතා

ගරු

නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා

ගරු

ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා

ගරු

මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා

ගරු

ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා

ගරු

ජානක වක්කුඹුර මහතා

ගරු

කනක ෙහේරත් මහතා

ගරු

තාරක බාලසූරිය මහතා

ගරු

ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා

ගරු

විමලවීර දිසානායක මහතා

ගරු

(ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

ගරු

එස්. ෙපේමරත්න මහතා

ගරු

ඩී. වී. චානක මහතා

ගරු

නාමල් රාජපක්ෂ මහතා

ගරු

පසන්න රණතුංග මහතා

ගරු

ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

ගරු

සිසිර ජයෙකොඩි මහතා

ගරු

පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා

(5)
ගරු

ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මහතා

ගරු

විදුර විකමනායක මහතා

ගරු

සී. බී. රත්නායක මහතා

ගරු

(ෛවද*) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා

ගරු

ජයන්ත සමරවීර මහතා

ගරු

ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා

ගරු

පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය

ගරු

ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

ගරු

එස්. සී. මුතුකුමාරණ මහතා

ගරු

ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා

ගරු

ෙත්නුක විදානගමෙග් මහතා

ගරු

දිළුම් අමුණුගම මහතා

ගරු

ෙකෙහලිය රඹුක්වැල්ල මහතා

ගරු

කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා

ගරු

ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා

ගරු

විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා

ගරු

සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා

ගරු

අරුන්දික පනාන්දු මහතා

ගරු

කුමාර ෙවල්ගම මහතා

ගරු

පියංකර ජයරත්න මහතා

ගරු

ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා

ගරු

එස්. එම්. චන්දෙසේන මහතා

ගරු

පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා

ගරු

ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා

ගරු

චන්දසිරි ගජදීර මහතා

ගරු

නිමල් ලාන්සා මහතා

ගරු

ෙක්. කාදර් මස්තාන් මහතා

ගරු

සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා

ගරු පසන්න රණවීර මහතා,— අගාමාත* සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු
අමාත* ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා ෙකෙරහි විශ්වාස භංගත්වය,—
බැඳුම්කර වංචාවක් සිදු කිරීෙම් අරමුණින් සම්මතයට පටහැනිව ශී ලංකා මහ බැංකුව
මුදල් අමාත*ාංශෙයන් ඉවත් කර තමන් යටතට පත් කරවා ගත් ෙහයින් ද;
ශී ලංකා පුරවැසිෙයකු ෙනොවූ ද, අපකීර්තිමත් ඉතිහාසයක් ඇත්තා වූ ද, බැඳියාවන්
අතර ගැටුමක් ඇත්තා වූ ද, අර්ජුන් මෙහේන්දන් මහතා ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් අධිපති
ධූරයට ෙයෝජනා කළ ෙහයින් ද;

(6)
මෑත යුගෙය් ෙලෝකෙය් සිදු වූ දැවැන්තම මූල* වංචාව වන ශී ලංකා මහ බැංකුෙව්
බැඳුම්කර වංචාවට ඉතා පැහැදිලි ෙලස සම්බන්ධ ෙහයින් ද;
එකී වංචාෙව් වංචනිකයන් ෙබ්රා ගැනීම සඳහා, තම ෙද්ශපාලන හිතවතුන්ෙගන්
සමන්විත පිටිපන කමිටුව පත්කර එකී වංචනිකයන් ෙබ්රා ගැනීමට උත්සාහයක් දැරූ
ෙහයින්ද;
මහ බැංකු බැඳුම්කර වංචාව පිළිබඳ වංචනිකයන් ආරක්ෂා කරමින් ද, සැබෑ කරුණු
යටපත් කරමින් ද, 2015 මාර්තු 17 දින විෙශේෂ පකාශයක් කරමින් පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙනොමග යැවූ ෙහයින්ද;
බැඳුම්කර වංචාව පිළිබඳ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙපොදු ව*ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව (ෙකෝප්)
විසින් විමර්ශනය කරමින් තිබිය දී, එකී කමිටුව නිෙයෝජනය කරන එක්සත් ජාතික
පක්ෂ මන්තීවරෙයකු ෙවනස් කර නව සාමාජිකෙයකු ඇතුළු කර එකී කාරක සභාව
හරහා චූදිතයන් නිෙදොස් කිරීමට උත්සාහයක් ගත් ෙහයින්ද;
බැඳුම්කර වංචාව පිළිබඳ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙපොදු ව*ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව (ෙකෝප්)
විසින් විමර්ශනය කරමින් තිබිය දී ඒ සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳ
එකී කාරක සභාෙව් සාමාජික මන්තීවරුන්ට බලපෑම් කළ ෙහයින්ද;
මහ බැංකු බැඳුම්කර වංචාවට සම්බන්ධ බවට ඒ පිළිබඳ ජනාධිපති ෙකොමිසෙම් දී ෙහළි
වූ, නිෙයෝජ* මහ බැංකු අධිපති පී. සමරසිරි මහතාට මුදල් අමාත*ාංශෙය් උපෙද්ශක
තනතුරක් ලබා දීම සඳහා අමාත* මණ්ඩලයට නිර්ෙද්ශ කළ ෙහයින්ද;
මහ බැංකු බැඳුම්කර වංචාෙව් චූදිතෙයකු වූ අර්ජුන් මෙහේන්දන් මහතා ෙවනුවට ෙවනත්
අෙයකු ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් අධිපති ධූරයට පත් කිරීමට ජනාධිපතිවරයා කටයුතු
කරන ෙමොෙහොෙත් දී නැවතත් ඔහුව එකී ධූරයට පත් කර ගැනීමට දැවැන්ත වෑයමක්
දැරූ ෙහයින්ද;
බැඳුම්කර වංචාෙව් චූදිතෙයකු වීම ෙහේතුෙවන් අර්ජුන් මෙහේන්දන් මහතාට මහ බැංකු
අධිපති තනතුර අහිමි වීෙමන් පසු ද ඔහුට සිය අමාත*ාංශෙය් උපෙද්ශක තනතුරක්
ලබා දුන් ෙහයින්ද;
අර්ජුන් මෙහේන්දන් මහතා ශී ලංකාෙවන් පිට වන ෙතක් ඔහු විෙද්ශගත වීම වළක්වන
අධිකරණ නිෙයෝගයක් ලබා ගැනීම මග හැරීෙමන් ඔහුට විෙද්ශගත වී අධිකරණය මග
හැර සිටීමට අවස්ථාව සැලසූ ෙහයින්ද;
මුදල් අමාත*වරයාට පමණක් බලතල කියාත්මක කළ හැකි,
(i)
1949 අංක 58 දරන මූල* පනත
(ii)

1953 අංක 24 දරන විනිමය පාලන පනත

(iii)

1923 අංක 8 දරන ෙද්ශීය භාණ්ඩාගාර බිල්පත් පනත

(iv)

1937 අංක 7 දරන ලියාපදිංචි කළ ස්කන්ධ සහ සුරැකුම් ආඥාපනත

(v)

1944 අංක 16 දරන මූල* සංචිත අරමුදල් ආඥාපනත

(vi)

1988 අංක 30 දරන බැංකු පනත

(vii) 1979 අංක 35 දරන අවිනිශ්චිත අරමුදල් පනත
(viii) 2006 අංක 5 දරන මුදල් විශුද්ධිකරණ වැළැක්වීෙම් පනත
(ix)

2006 අංක 6 දරන මූල* ගනුෙදනු වාර්තා කිරීෙම් පනත

යන අණ පනත් ඒ බව දනිමින් ම ශී ලංකා මහ බැංකුව තමන් යටතට පත් කර ගනිමින්
එකී අණ පනත් යටෙත් බලතල කියාත්මක කිරීම ෙහේතුෙවන් රෙට් ආර්ථිකය සහ මූල*
පාලනය සම්බන්ධෙයන් ඉතාම වැදගත් වන්නා වූ අණ පනත් උල්ලංඝණය කළ
ෙහයින් ද;

(7)
ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ අමාත*ාංශය ද, ආර්ථික කළමනාකරණ කමිටුව හරහා මුදල්
අමාත*ාංශය ද, ශී ලංකා මහ බැංකුව ද, තමන් යටතට ෙගන පසුගිය ෙතවසර තුළ
ජාතික ආර්ථිකය ෙමෙහයවීෙම් පතිඵලයක් ෙලස ආර්ථික වර්ධනය අඩපණ වීෙමන් ද,
ෙකොටස් ෙවළඳෙපොල කඩා වැටීෙමන් ද, උද්ධමනය පාලනය කළ ෙනොහැකි අයුරින්
ඉහළ යෑෙමන් ද, ෙපොලී අනුපාතය සීඝ වර්ධනයට ලක් වීෙමන් ද, විෙද්ශීය
ආෙයෝජකයන් ආෙයෝජන හකුලාෙගන ශී ලංකාෙවන් ඉවත් වීෙමන් ද දැවැන්ත
ආර්ථික අර්බුදයක් නිර්මාණය කර ජනතාව පීඩාවට පත්කර ඇති ෙහයින් ද; සහ
නීතිය සහ සාමය පිළිබඳ අමාත*ධූරය දරමින් සිටි කාලය තුළ මහනුවර දිස්තික්කය තුළ
ඇති වූ ෙනොසන්සුන්කාරී තත්ත්වය හමුෙව් සිංහල, ෙදමළ සහ මුස්ලිම් ජනතාවට
ආරක්ෂාව සැලසීමට ක්ෂණික පියවර ගැනීමට අසමත්වීෙමන් ජීවිත සහ ෙද්පළ හානි
සිදු වීෙමන් ජාතික සමගිය බරපතළ ෙලස පළුදු කරමින් ජාත*න්තර පජාව තුළ ශී
ලංකාෙව් පතිරූපය කැළැල් කළ ෙහයින් ද;
අගාමාත* ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතාට තවදුරටත් අගාමාත*වරයා ෙලස ද, අමාත*
මණ්ඩලෙය් අමාත*වරෙයකු ෙලස ද, කටයුතු කිරීෙම් හැකියාව පිළිබඳව ෙමන්ම එතුමා
අගාමාත* ධූරය දරන ආණ්ඩුවට කටයුතු කිරීෙම් හැකියාව පිළිබඳවද විශ්වාසයක්
ෙනොපවතින බවට ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා සම්මත කරයි.
*2.
පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත*තුමා,— ෙමෝටර් වාහන පනත යටෙත් නිෙයෝග
(අංක 1),— (203 වැනි අධිකාරය වූ) ෙමෝටර් වාහන පනෙත් 8, 14 සහ 30 වගන්ති සමඟ කියවිය
යුතු, එකී පනෙත් 237 වගන්තිය යටෙත් ෙමෝටර් වාහන (ගාස්තු) නිෙයෝග සම්බන්ධෙයන්
පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත*වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2018 ජනවාරි 15 දිනැති අංක
2054/6 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2018.03.20 දින ඉදිරිපත් කරන ලද
නිෙයෝග අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත* මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*3.
පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත*තුමා,— ෙමෝටර් වාහන පනත යටෙත්
නිෙයෝග (අංක 2),— (203 වැනි අධිකාරය වූ) ෙමෝටර් වාහන පනෙත් 143 වගන්තිය
සමඟ කියවිය යුතු, එකී පනෙත් 237 වගන්තිය යටෙත් ෙමෝටර් වාහන (අධිෙව්ගි
මහාමාර්ග) නිෙයෝග සම්බන්ධෙයන් පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත*වරයා විසින්
සාදන ලදුව, 2018 ජනවාරි 15 දිනැති අංක 2054/8 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ
කරනු ලැබ, 2018.03.20 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග අනුමත කළ යුතු ය.
*4.
පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත*තුමා,— ෙමෝටර් වාහන පනත යටෙත්
නිෙයෝග (අංක 3),— (203 වැනි අධිකාරය වූ) ෙමෝටර් වාහන පනෙත් 215අ වගන්තිය
සමඟ කියවිය යුතු, එකී පනෙත් 237 වගන්තිය යටෙත් ස්ථානීය දඩ නිෙයෝග
සම්බන්ධෙයන් පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත*වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2018
ජනවාරි 15 දිනැති අංක 2054/9 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ,
2018.03.20 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග අනුමත කළ යුතු ය.
*5.
අධිකරණ සංවිධාන (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත* මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*6.
ෙකොළඹ ව*ාපාර වස්තු විනිමය ස්ථානය අසාමුහිකරණය කිරීෙම් පනත් ෙකටුම්පත —
කාරක සභාව.
*7.
අපරාධ නඩු විධාන සංගහය (විෙශේෂ විධිවිධාන) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත* මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

(8)
*8.
ශී ලංකා වාණිජ සමථ මධ*ස්ථානය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත* මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*9.
සුරැකුම්පත් විනිමය පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත* මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*10.
මුදල් හා ජනමාධ* අමාත*තුමා,— සුරාබදු ආඥාපනත යටෙත් නිෙව්දනය,—
සුරාබදු ආඥාපනෙත් (52 අධිකාරය වූ) 32 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 25
වගන්තිය යටෙත් වාර්ෂික මත්පැන් බලපත ගාස්තු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා
ජනමාධ* අමාත*වරයා විසින් පනවන ලදුව, 2017 ෙදසැම්බර් 11 දිනැති අංක
2049/4 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2018.03.20 දින ඉදිරිපත්
කරන ලද නිෙව්දනය අනුමත කළ යුතු ය.
(අංක 1004 දරන සුරාබදු නිෙව්දනය)
(අමාත* මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*11.
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත*න්තර ෙවළඳ අමාත*තුමා,— කෙමෝපාය සංවර්ධන
ව*ාපෘති පනත යටෙත් නියමය (අංක 1),— 2008 අංක 14 දරන කෙමෝපාය සංවර්ධන ව*ාපෘති
පනෙත් 3 (4) වගන්තිය යටෙත් සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත*න්තර ෙවළඳ අමාත*වරයා
විසින් සාදන ලදුව, 2014 ජූනි 16 දිනැති අංක 1867/5 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන
ලද නියමය සංෙශෝධනය කරමින් 2017 ෙදසැම්බර් 29 දිනැති අංක 2051/38 දරන අති විෙශේෂ
ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2018.03.20 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත* මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*12.
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත*න්තර ෙවළඳ අමාත*තුමා,— කෙමෝපාය සංවර්ධන
ව*ාපෘති පනත යටෙත් නියමය (අංක 2),— 2008 අංක 14 දරන කෙමෝපාය සංවර්ධන ව*ාපෘති
පනෙත් 3 (4) වගන්තිය යටෙත් සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත*න්තර ෙවළඳ අමාත*වරයා
විසින් සාදන ලදුව, 2018 මාර්තු 16 දිනැති අංක 2062/47 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතය මඟින්
සංෙශෝධිත 2017 ෙදසැම්බර් 15 දිනැති අංක 2049/59 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු
ලැබ, 2018.03.23 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(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.
*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;

(9)
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,— 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.)
*16.
විසිවන ආණ්ඩුකම ව*වස්ථා සංෙශෝධනය පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත* මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*17.
ෙබෞද්ධ විහාර ෙද්වාලගම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත* මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*18.
ෙථේර වාදී භික්ෂු කතිකාවත් (ලියාපදිංචි කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත* මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*19.
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.
20.
ශී ලංකා ෙසේවා පිරිස් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
21.
ළමා පුනරුත්ථාපන ෙක්න්දය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
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22.
ශී ලංකා එක්සත් කිස්තියානි සෙහෝදරත්වය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
23.
ශී ලංකා කාන්තා සම්ෙම්ලනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
24.
ෙමොනරාගල දිස්තික් කාන්තා මහා සංගමය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
25.
ලසාලියන් සමාජයීය අධ*ාපන ෙසේවාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
26
ජාත*න්තර කාන්තා සහ ළමා අයිතීන් සුරැකීෙම් සභාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත්
ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
27.
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
28.
ද ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් සර්ටිෆයිඩ් පබ්ලික් එකවුන්ටන්ට්ස් ආයතනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්)
පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
* සල2ෙණ හ5ව. ලබෙ ආ78ෙ කට9 ය.

