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වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
1.
1233/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— අධ,ාපන අමාත,තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

මුලතිව් 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;

(vi)

එම විනාශයන් සම්බන්ධෙයන් නීතිමය පියවර ෙගන තිෙබ්ද;

කරන

ලද

පුරාවිද,ාත්මක

(vii) ඉහත සියල්ෙලහිම පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2.
1426/’16
ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ, අමාත,තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 202ට අනුව ඇමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 10 ක්
ආෙයෝජනය කරන ෙහෝ නව රැකියා අවස්ථා 500 ක් ජනිත කරන පසුගාමී
පෙද්ශවල ආරම්භ කරනු ලබන ව,වසායන් සඳහා සුවිශාල බදු සානුබලයන්
නිර්ෙද්ශ කරනු ලැබූ පරිදි, 2016 වර්ෂය තුළදී ආරම්භ කරන ලද ව,වසායන්
පිළිබඳ ලැයිස්තුවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;

(ii)

උක්ත ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී හඳුනාගත් පසුගාමී පෙද්ශ කවෙර්ද;

(iii)

එකී පසුගාමී පෙද්ශවල යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා 2000
වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා රජය මඟින් අනුගමනය කළ කියාමාර්ග කවෙර්ද;
(iv) යටිතල පහසුකම් විශාල වශෙයන් සංවර්ධනය ෙනොකර, පසුගාමී
පෙද්ශවලට කර්මාන්ත ව,ාප්ත කළ ෙනොහැකි බව පිළිගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(2)
3.
1740/’17
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත,තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)
(iii)

වර්ෂ 2010 සිට 2014 දක්වා අලි - මිනිස් ගැටුම ෙහේතුෙවන් මියගිය අලි ඇතුන්
සංඛ,ාව, එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
එෙසේ මියගිය අලි ඇතුන් මියගිය ස්ථාන කවෙර්ද;
එම කාල සීමාව තුළ බරපතල තුවාල ලැබූ හා අසාධ, තත්ත්වයට පත් වූ අලි
ඇතුන් සංඛ,ාව ෙකොපමණද;

(iv)

වත්මන් යහපාලන රජය යටෙත් අලි ඇතුන්ෙග් මරණ සංඛ,ාව හා අලි මිනිස්
ගැටුම අවම කිරීමට අමාත,ාංශය ගන්නා පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4.
2043/’17
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— අගාමාත,තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථීක
කටයුතු අමාත,තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මහවැලි සංවර්ධන රාජ, 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) රාජ, අමාත,වරයාෙග් ෙපෞද්ගලික කාර්යය මණ්ඩලෙය් නිලධාරින් සංඛ,ාව;
(ii) එම ෙපෞද්ගලික කාර්යය මණ්ඩලය සඳහා ෙවන්කර ඇති වාහන සංඛ,ාව;
(iii) රාජ, අමාත,වරයා සඳහා ෙවන්කර ඇති වාහන සංඛ,ාව;
ෙකොපමණද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
5.
2117/’17
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා,— බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත
පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත,තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

යුද්ධය ෙහේතුෙවන් 1985 වර්ෂෙය්දී අවතැන් වූ වවුනියාව උතුර පාෙද්ශීය
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්, ෙවඩිෛවත්තකල් ගම්මානෙය් ජනතාවට, එම
ගම්මානෙය් නැවත පදිංචි වීමට අවසර ලැබී ඇතත්, ඒ සඳහා කිසිදු මූලික
පහසුකම් සලසා ෙනොමැති වීම ෙහේතුෙවන් තවදුරටත් විවිධ පෙද්ශවල, විවිධ
පීඩාවන් මධ,ෙය් ජීවත්වන බවත්;

(ii)

ඉහත ගම්මානෙය් නිවාස, පවාහනය ඇතුළු මූලික පහසුකම් ෙනොමැති වීමත්,
වන අලින්ෙග් තර්ජන පැවතීමත් ෙහේතුෙවන් ජනතාවට එහි නැවත පදිංචි වීමට
ෙනොහැකි තත්ත්වයක් ඇති වී තිෙබන බවත්;

(3)
(iii)

ඉන්දියානු රජෙය් මූල, ආධාර ඇතිව පතිසංස්කරණය කරන ලද පාසල ද
පාලුවට ෙගොස් ඇති බවත්;

(iv)

ඉහත ගම්මානයට යාබදව පිහිටි ෙකෝවිල් පුලයන්කුලම් ගම්මානෙය්ද මූලික
පහසුකම් ෙනොමැතිවීම ෙහේතුෙවන් ෙම් වනවිට පවුල් 09ක් පමණක් ජීවත් වන
බවත්, එහි පාසල ද ගබඩාවක් වශෙයන් භාවිතා කරන බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) (i) ඉහත ගම්මානවල මූලික පහසුකම් සහ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කර
ජනතාව නැවත පදිංචි කිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
6.
2139/’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 මාතෙල්, නුවරඑළිය සහ මහනුවර 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,යාවෙග් 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?
7.
2186/’17
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත,තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ) 2015.09.18 සිට 2017.07.31 දක්වා කාලය තුළ ලංකා ඛණිජ වැලි සමාගමට බඳවා
ගත් උපෙද්ශකයන්ෙග්, සම්බන්ධීකාරකවරයන්ෙග් සහ ව,ාපෘති අධ,ක්ෂවරයන්ෙග්,
(i)

නම්;

(ii)

අධ,ාපන සුදුසුකම්;

(iii)

වෘත්තීය සුදුසුකම්;

(iv) වැටුප් සහ දීමනා;
(v) කාර්ය මණ්ඩල පහසුකම්; සහ
(vi) වාහන ඇතුළු ෙවනත් පහසුකම්;
කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(4)
8.
2229/’17
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත,තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

වයඹ පළාත් වත්මන් පධාන අමාත,වරයා යටෙත් පවතින අමාත,ාංශ සහ
ෙදපාර්තෙම්න්තු, ෙවනත් ව,වස්ථාපිත ආයතන සංඛ,ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම එක් එක් ආයතනවල නම් හා ලිපිනයන් කවෙර්ද;
(iii) වත්මන් යහපාලන රජය බලයට පත්වීෙමන් අනතුරුව, වයඹ පළාත් සභාෙව්
පධාන අමාත,වරයා යටෙත් පාලනය වන ආයතන සඳහා බඳවාෙගන ඇති
ෙසේවකයන් සංඛ,ාව ෙකොපමණද;
(iv) බඳවා ගනු ලැබූ ෙසේවකයන්ෙග් නම් හා බඳවාගත් තනතුරු ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් සඳහන් කරන්ෙන්ද;
(v) එෙසේ ෙසේවකයන් බඳවා ගැනීමට පළාත් සභාව අනුගමනය කර ඇති කමෙව්දය
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
9.
2343/’17
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා,— උසස් අධ,ාපන හා මහාමාර්ග අමාත,තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් මුළු දුර පමාණය ෙකොපමණද;

(ii)
(iii)

මාර්ගය ඉදිකිරීම සඳහා ඇස්තෙම්න්තුගත මුදල ෙකොපමණද;
එම මාර්ගය ඉදිකිරීෙම්දී ඉඩම් හා අෙනකුත් ෙද්පළ අහිමිවූවන්ෙග් සංඛ,ාව
ෙකොපමණද;
(iv) ඔවුන් ෙවනුෙවන් ලබාදීමට නියමිත වන්දි මුදල් ෙම් වනවිටත් ලබාදී තිෙබ්ද;
(v) එෙසේ නම්, ෙගවා ඇති මුළු වන්දි මුදල ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) (i) වර්ෂ 2015, 2016 සහ 2017 දක්වා, දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගෙයන් රජය
උපයාගත් මුළු ආදායම වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(ii)

ඉහත වර්ෂවලදී මාර්ගෙය් අලුත්වැඩියා සඳහා ෙවන් කළ මුළු මුදල
ෙකොපමණද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
10.
2344/’17
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය,— විෙද්ශ කටයුතු අමාත,තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ෙකොළඹ විශ්වවිද,ාලය හා කැළණිය විශ්වවිද,ාලය විසින් පවත්වනු ලබන
ජාත,න්තර සබඳතා විෂය පිළිබඳ පථම උපාධිය හා පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලාව
සාර්ථකව හදාරා නිමකළ ශිෂ,යන් එම විෂයය පිළිබඳව වසර තුන හතරක
පමණ කාලයක් තුළ පුළුල් හැදෑරීමක් කර ඇති බැවින්, ඔවුන්ෙග් දැනුම හා
හැකියාව විෙද්ශ කටයුතු අමාත,ාංශය ෙවත ලබා ගැනීමට දැනට යම්
කමෙව්දයක් තිෙබ්ද;

(5)
(ii)

වත්මන් යහපාලන රජය බලයට පත්වීෙමන් පසු එම පාඨමාලාවන් සාර්ථකව
නිම කළ ශිෂ,යන් ඔබ අමාත,ාංශයට බඳවාෙගන ඇත්නම්, ඔවුන් පිළිබඳ
ෙතොරතුරු ලබා ෙදන්ෙන්ද;
(iii) ෙනොඑෙසේ නම්, ඉදිරිෙය්දී එම උපාධිධාරින් ඔබ අමාත,ාංශයට බඳවා ගැනීම
සඳහා සුදුසු කමෙව්දයක් සකස් කිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
11.
2402/’17
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත,තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2010 වර්ෂෙය් සිට අද දක්වා වගාෙව්දී කෘෂි රසායනික දව, ෙනොසැලකිලිමත්
කමින් භාවිතා කිරීම ෙහේතුෙවන් කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් මියගිය පුද්ගලයන්
සංඛ,ාව ෙකොපමණද;

(ii)
(iii)

එෙසේ මියගිය පුද්ගලයන් වාර්තා වූ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස කවෙර්ද;
කෘෂි රසායන දව, භාවිතය සම්බන්ධෙයන් ජනතාව දැනුවත් කිරීමට
අමාත,ාංශය ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
12.
2434/’17
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා,— උසස් අධ,ාපන හා මහාමාර්ග අමාත,තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

කළුතර දිස්තික්කෙය්, වාද්දුව හන්දිෙය් සිට, ෙමොෙරොන්තුඩුව හන්දිය දක්වා
දිෙවන වාද්දුව - ෙමොෙරොන්තුඩුව මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීෙම්දී ඉඩම් හා
ෙද්පළ අහිමිවන පවුල් සංඛ,ාව ෙකොපමණද;

(ii)

ඔවුන්ෙග් නම, ලිපිනය, අහිමි වන ඉඩම් පමාණය හා ෙද්පළවල ස්වභාවය
කවෙර්ද;
ඉඩම් අහිමිවන පවුල් සඳහා වන්දි ෙගවීමට එකී ෙද්පළ හා ඉඩම් ෙම් වනවිට
තක්ෙසේරුකර තිෙබ්ද;

(iii)
(iv)

එෙසේ නම්, වන්දි ෙගවීමට ෙයෝජිත පවුල් සංඛ,ාව, පවුල්වල නම, ලිපිනය සහ
ෙගවීමට නියමිත වන්දි මුදල කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ, නම් ඒ මන්ද?
13.
2436/’17
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා,— අධ,ාපන අමාත,තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

පසුගිය දිනවල ඇතිවූ ගංවතුරින් විපතට පත් පෙද්ශයන්හි පදිංචි ශිෂ,
ශිෂ,ාවන්ට අ.ෙපො.ස. (උසස් ෙපළ) විභාගය සඳහා 04 වරක් ෙපනී සිටිය හැකි
බවට අගාමාත,තුමා විසින් පකාශයක් කළ බව දන්ෙන්ද;

(ii)

එෙසේ වුවත්, ෙම් දක්වා එයට අදාළ උපෙදස් ශී ලංකා විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුව
ෙවත ලැබී ෙනොමැති බව පිළිගන්ෙන්ද;

(6)
(iii)

එෙසේ නම්, එම උපෙදස් ශී ලංකා විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත යැවීමට
කටයුතු කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
14.
2461/’17
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා,— පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත,තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

කැකිරාව නගරෙය් පිහිටා ඇති බස් නැවතුම්ෙපොළ 1977 වර්ෂෙය් සිට ෙම්
දක්වා කමානුකූලව අලුත්වැඩියා කර ෙනොමැති බැවින්, ඉතාමත් අබලන්
තත්ත්වෙය් පවතින බවත්;

(ii)

ෙම් ෙහේතුෙවන් මගීන් මහත් හිරිහැරයට ලක් වන අතර බස් නැවතුම්ෙපොෙළහි
බස් හැසිරවීමද ඉතාමත් අසීරු වී ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)

(i) ෙමම බස් නැවතුම්ෙපොළ ඉදිරිෙය්දී පතිසංස්කරණය කිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම් එම දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

පධාන කටයුතු ආරම්භෙය් දී
පන* ෙක+ප* ,-ගැ/ම ,-බඳ දැ23ම
1.
අගාමාත,තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත,තුමා,— ජාතික
ආරක්ෂක අරමුදල් (සංෙශෝධන),— 1985 අංක 9 දරන ජාතික ආරක්ෂක අරමුදල් පනත
සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පතකි.
(අමාත, මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
2.
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත,තුමා,— පාෙද්ශීය සභා (සංෙශෝධන),— 1987
අංක 15 දරන පාෙද්ශීය සභා පනත සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පතකි.
(අමාත, මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

(7)

ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු
*1.
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.)
*2.
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.
*3.
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.
*4.
අධිකරණ සංවිධාන (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත, මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*5.
ෙකොළඹ ව,ාපාර වස්තු විනිමය ස්ථානය අසාමුහිකරණය කිරීෙම් පනත් ෙකටුම්පත —
කාරක සභාව.
*6.

අපරාධ නඩු විධාන සංගහය (විෙශේෂ විධිවිධාන) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත, මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*7.
ශී ලංකා වාණිජ සමථ මධ,ස්ථානය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත, මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*8.
සුරැකුම්පත් විනිමය පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත, මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

(8)
*9.
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.)
*10.
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.)
*11.

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.)
*12.
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.
*13.
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;

(9)
(ආ)
(ඇ)

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
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.
*14.
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 විද²ත් හා මුදිත ජනමාධ, විසින් පිළිපැදිය යුතු, මාධ, උපමාන අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත, මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*15.
විසිවන ආණ්ඩුකම ව,වස්ථා සංෙශෝධනය පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත, මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*16.
ෙබෞද්ධ විහාර ෙද්වාලගම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත, මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*17.
ෙථේර වාදී භික්ෂු කතිකාවත් (ලියාපදිංචි කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත, මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*18.
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 විද²ත් හා මුදිත ජනමාධ, විසින් පිළිපැදිය යුතු උපමාන ෙහවත්
මාර්ෙගෝපෙද්ශ/ ෙමෙහයුම් පතිපත්ති අනුමත කළ යුතු ය.” යනුෙවන් ෙයෝජනා කරන
ලදින්, පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.
19.
ශී ලංකා ෙසේවා පිරිස් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
20.
ළමා පුනරුත්ථාපන ෙක්න්දය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
21.
ශී ලංකා එක්සත් කිස්තියානි සෙහෝදරත්වය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
22.
ශී ලංකා කාන්තා සම්ෙම්ලනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.

( 10 )
23.
ෙමොනරාගල දිස්තික් කාන්තා මහා සංගමය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
24.
ලසාලියන් සමාජයීය අධ,ාපන ෙසේවාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
25.
ජාත,න්තර කාන්තා සහ ළමා අයිතීන් සුරැකීෙම් සභාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත්
ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
26.
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
27.
ද ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් සර්ටිෆයිඩ් පබ්ලික් එකවුන්ටන්ට්ස් ආයතනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්)
පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
* සල6ෙණ හ8ව2 ලබෙ ආ:;ෙ කට< ය.

