(අටවැ පාෙව - ෙදවැ සභාවාරය)

අංක 8.]

පාෙෙ# න$ාය ප%ය
2018 මැ 25 වැ *+රාදා ,.භා. 10.30 ට

ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු
*1.
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.)
* 2.
මුදල් හා ජනමාධ" අමාත"තුමා,— විසර්ජන පනත යටෙත් ෙයෝජනාව (අංක 1),— 2016
අංක 24 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය යටෙත් මුදල් හා ජනමාධ" අමාත"වරයාට
පැවරුන බලතල අනුව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව, අමාත"වරයා විසින් සාදන ලද පහත
දැක්ෙවන අංක 75 දරන නියමය අනුමත කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා සම්මත
කරයි:—

2016 අංක 24 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය
යටෙත් අංක 75 දරන නියමය
මුදල් හා ජනමාධ" අමාත", මංගල සමරවීර වන මම, 2016 අංක 24 දරන විසර්ජන පනෙත් 8
වැනි වගන්තිෙයන් මා ෙවත පවරනු ලැබ ඇති බලතල පකාරව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව, එකී
පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් විෂය අංක 21302 “ෙපොත් මුදණය, පචාරණය හා අෙලවිය
අත්තිකාරම් ගිණුම - අධ"ාපන පකාශන ෙදපාර්තෙම්න්තුව” ෙවත පැවරී ඇති කාර්යය
ෙවනුෙවන් නිශ්චිතව දක්වා ඇති සීමාවන්, ෙමම නියමය මඟින් සංෙශෝධනය කරමි.
අතමය

සංෙශ ධනය

(i)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් II වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති වියදෙමහි උපරිම සීමාව

රු. 4,300,000,000 සිට
රු. 4,315,000,000 දක්වා

(ii)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් III වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති ලැබීම්වල අවම සීමාව

සංෙශෝධන
ෙනොමැත

(iii)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් IV වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති හර ෙශේෂයන්ෙග් උපරිම සීමාව

සංෙශෝධන
ෙනොමැත

(2)
(iv)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් V වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති බැරකම්හි උපරිම සීමාව

සංෙශෝධන
ෙනොමැත

(ෙමම නියමය වලංගු වන්ෙන් 2017.12.31 වැනි දින දක්වා පමණි.)
අත්සන් කෙළේ / මංගල සමරවීර,
මුදල් හා ජනමාධ" අමාත"
2018.04.26 වැනි දින,
ෙකොළඹ.
(අමාත" මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*3.
මුදල් හා ජනමාධ" අමාත"තුමා,— විසර්ජන පනත යටෙත් ෙයෝජනාව (අංක 2),— 2016
අංක 24 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය යටෙත් මුදල් හා ජනමාධ" අමාත"වරයාට
පැවරුන බලතල අනුව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව, අමාත"වරයා විසින් සාදන ලද පහත
දැක්ෙවන අංක 76 දරන නියමය අනුමත කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා සම්මත
කරයි:—

2016 අංක 24 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය
යටෙත් අංක 76 දරන නියමය
මුදල් හා ජනමාධ" අමාත", මංගල සමරවීර වන මම, 2016 අංක 24 දරන විසර්ජන පනෙත් 8
වැනි වගන්තිෙයන් මා ෙවත පවරනු ලැබ ඇති බලතල පකාරව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව, එකී
පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් විෂය අංක 22302 “ගබඩා අත්තිකාරම් ගිණුම (පුපුරණ දව") ශී ලංකා නාවික හමුදාව” ෙවත පැවරී ඇති කාර්යය ෙවනුෙවන් නිශ්චිතව දක්වා ඇති සීමාවන්,
ෙමම නියමය මඟින් සංෙශෝධනය කරමි.
අතමය

සංෙශ ධනය

(i)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් II වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති වියදෙමහි උපරිම සීමාව

රු. 450,000,000 සිට
රු. 575,000,000 දක්වා

(ii)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් III වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති ලැබීම්වල අවම සීමාව
එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් IV වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති හර ෙශේෂයන්ෙග් උපරිම සීමාව

රු. 460,000,000
රු. 595,000,000
රු. 360,000,000
රු. 380,000,000

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් V වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති බැරකම්හි උපරිම සීමාව

සංෙශෝධන
ෙනොමැත

(iii)
(iv)

සිට
දක්වා
සිට
දක්වා

(ෙමම නියමය වලංගු වන්ෙන් 2017.12.31 වැනි දින දක්වා පමණි.)
අත්සන් කෙළේ / මංගල සමරවීර,
මුදල් හා ජනමාධ" අමාත"
2018.04.26 වැනි දින,
ෙකොළඹ.
(අමාත" මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

(3)
*4.
මුදල් හා ජනමාධ" අමාත"තුමා,— විසර්ජන පනත යටෙත් ෙයෝජනාව (අංක 3),— 2016
අංක 24 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය යටෙත් මුදල් හා ජනමාධ" අමාත"වරයාට
පැවරුන බලතල අනුව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව, අමාත"වරයා විසින් සාදන ලද පහත
දැක්ෙවන අංක 77 දරන නියමය අනුමත කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා සම්මත
කරයි:—

2016 අංක 24 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය
යටෙත් අංක 77 දරන නියමය
මුදල් හා ජනමාධ" අමාත", මංගල සමරවීර වන මම, 2016 අංක 24 දරන විසර්ජන පනෙත් 8
වැනි වගන්තිෙයන් මා ෙවත පවරනු ලැබ ඇති බලතල පකාරව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව, එකී
පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් විෂය අංක 24702 “අත්අඩංගුවට ගන්නා ලද සහ රාජසන්තක
කරන ලද භාණ්ඩ පිළිබඳ අත්තිකාරම් ගිණුම - ශී ලංකා ෙර්ගුව” ෙවත පැවරී ඇති කාර්යය
ෙවනුෙවන් නිශ්චිතව දක්වා ඇති සීමාවන්, ෙමම නියමය මඟින් සංෙශෝධනය කරමි.
අතමය
සංෙශ ධනය
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් II වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති වියදෙමහි උපරිම සීමාව
එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් III වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති ලැබීම්වල අවම සීමාව
එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් IV වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති හර ෙශේෂයන්ෙග් උපරිම සීමාව

රු. 6,000,000
රු. 14,000,000
රු. 1,000,000
රු. 3,800,000
රු. 35,000,000
රු. 39,000,000

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් V වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති බැරකම්හි උපරිම සීමාව

සංෙශෝධන
ෙනොමැත

සිට
දක්වා
සිට
දක්වා
සිට
දක්වා

(ෙමම නියමය වලංගු වන්ෙන් 2017.12.31 වැනි දින දක්වා පමණි.)
අත්සන් කෙළේ / මංගල සමරවීර,
මුදල් හා ජනමාධ" අමාත"
2018.04.26 වැනි දින,
ෙකොළඹ.
(අමාත" මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*5.
මුදල් හා ජනමාධ" අමාත"තුමා,— විසර්ජන පනත යටෙත් ෙයෝජනාව (අංක 4),— 2016
අංක 24 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය යටෙත් මුදල් හා ජනමාධ" අමාත"වරයාට
පැවරුන බලතල අනුව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව, අමාත"වරයා විසින් සාදන ලද පහත
දැක්ෙවන අංක 78 දරන නියමය අනුමත කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා සම්මත
කරයි:—

2016 අංක 24 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය
යටෙත් අංක 78 දරන නියමය
මුදල් හා ජනමාධ" අමාත", මංගල සමරවීර වන මම, 2016 අංක 24 දරන විසර්ජන පනෙත් 8
වැනි වගන්තිෙයන් මා ෙවත පවරනු ලැබ ඇති බලතල පකාරව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව, එකී
පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් විෂය අංක 30602 “ගබඩා අත්තිකාරම් ගිණුම - ශී ලංකා දුම්රිය
ෙදපාර්තෙම්න්තුව” ෙවත පැවරී ඇති කාර්යය ෙවනුෙවන් නිශ්චිතව දක්වා ඇති සීමාවන්, ෙමම
නියමය මඟින් සංෙශෝධනය කරමි.

(4)
අතමය

සංෙශ ධනය

(i)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් II වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති වියදෙමහි උපරිම සීමාව

(ii)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් III වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති ලැබීම්වල අවම සීමාව
එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් IV වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති හර ෙශේෂයන්ෙග් උපරිම සීමාව

(iii)
(iv)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් V වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති බැරකම්හි උපරිම සීමාව

සංෙශෝධන
ෙනොමැත
රු. 1,800,000,000 සිට
රු. 1,400,000,000 දක්වා
සංෙශෝධන
ෙනොමැත
සංෙශෝධන
ෙනොමැත

(ෙමම නියමය වලංගු වන්ෙන් 2017.12.31 වැනි දින දක්වා පමණි.)
අත්සන් කෙළේ / මංගල සමරවීර,
මුදල් හා ජනමාධ" අමාත"
2018.04.26 වැනි දින,
ෙකොළඹ.
(අමාත" මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*6.
මුදල් හා ජනමාධ" අමාත"තුමා,— විසර්ජන පනත යටෙත් ෙයෝජනාව (අංක 5),— 2016
අංක 24 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය යටෙත් මුදල් හා ජනමාධ" අමාත"වරයාට
පැවරුන බලතල අනුව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව, අමාත"වරයා විසින් සාදන ලද පහත
දැක්ෙවන අංක 79 දරන නියමය අනුමත කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා සම්මත
කරයි:—

2016 අංක 24 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය
යටෙත් අංක 79 දරන නියමය
මුදල් හා ජනමාධ" අමාත", මංගල සමරවීර වන මම, 2016 අංක 24 දරන විසර්ජන පනෙත් 8
වැනි වගන්තිෙයන් මා ෙවත පවරනු ලැබ ඇති බලතල පකාරව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව, එකී
පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් විෂය අංක 31002 “ගබඩා අත්තිකාරම් ගිණුම - රජෙය්
කර්මාන්ත ශාලාව” ෙවත පැවරී ඇති කාර්යය ෙවනුෙවන් නිශ්චිතව දක්වා ඇති සීමාවන්, ෙමම
නියමය මඟින් සංෙශෝධනය කරමි.
අතමය
සංෙශ ධනය
(i)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් II වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති වියදෙමහි උපරිම සීමාව

රු. 120,000,000 සිට
රු. 160,000,000 දක්වා

(ii)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් III වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති ලැබීම්වල අවම සීමාව
එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් IV වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති හර ෙශේෂයන්ෙග් උපරිම සීමාව

රු. 120,000,000
රු. 140,000,000
රු. 40,000,000
රු. 65,000,000

(iii)

සිට
දක්වා
සිට
දක්වා

(5)
(iv)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් V වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති බැරකම්හි උපරිම සීමාව

රු. 20,000,000
රු. 40,000,000

සිට
දක්වා

(ෙමම නියමය වලංගු වන්ෙන් 2017.12.31 වැනි දින දක්වා පමණි.)
අත්සන් කෙළේ / මංගල සමරවීර,
මුදල් හා ජනමාධ" අමාත"
2018.04.26 වැනි දින,
ෙකොළඹ.
(අමාත" මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*7.
මුදල් හා ජනමාධ" අමාත"තුමා,— විසර්ජන පනත යටෙත් ෙයෝජනාව (අංක 6),— 2016
අංක 24 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය යටෙත් මුදල් හා ජනමාධ" අමාත"වරයාට
පැවරුන බලතල අනුව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව, අමාත"වරයා විසින් සාදන ලද පහත
දැක්ෙවන අංක 80 දරන නියමය අනුමත කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා සම්මත
කරයි:—

2016 අංක 24 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය
යටෙත් අංක 80 දරන නියමය
මුදල් හා ජනමාධ" අමාත", මංගල සමරවීර වන මම, 2016 අංක 24 දරන විසර්ජන පනෙත්
8 වැනි වගන්තිෙයන් මා ෙවත පවරනු ලැබ ඇති බලතල පකාරව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව,
එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් විෂය අංක 31003 “කළවැඩ අත්තිකාරම් ගිණුම - රජෙය්
කර්මාන්ත ශාලාව” ෙවත පැවරී ඇති කාර්යය ෙවනුෙවන් නිශ්චිතව දක්වා ඇති සීමාවන්, ෙමම
නියමය මඟින් සංෙශෝධනය කරමි.
අතමය
සංෙශ ධනය
(i)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් II වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති වියදෙමහි උපරිම සීමාව

(ii)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් III වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති ලැබීම්වල අවම සීමාව
එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් IV වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති හර ෙශේෂයන්ෙග් උපරිම සීමාව
එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් V වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති බැරකම්හි උපරිම සීමාව

(iii)
(iv)

රු. 330,000,000 සිට
රු. 400,000,000 දක්වා
සංෙශෝධන
ෙනොමැත
සංෙශෝධන
ෙනොමැත
සංෙශෝධන
ෙනොමැත

(ෙමම නියමය වලංගු වන්ෙන් 2017.12.31 වැනි දින දක්වා පමණි.)
අත්සන් කෙළේ / මංගල සමරවීර,
මුදල් හා ජනමාධ" අමාත"
2018.04.26 වැනි දින,
ෙකොළඹ.
(අමාත" මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

(6)
*8.
මුදල් හා ජනමාධ" අමාත"තුමා,— විසර්ජන පනත යටෙත් ෙයෝජනාව (අංක 7),— 2016
අංක 24 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය යටෙත් මුදල් හා ජනමාධ" අමාත"වරයාට
පැවරුන බලතල පකාරව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව, අමාත"වරයා විසින් සාදන ලද ෙමහි පහත
උපෙල්ඛනෙයහි නිශ්චිතව දක්වා ඇති නියමයන් අනුමත කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙයෝජනා සම්මත කරයි:—
(ෙමම නියමයන් වලංගු වන්ෙන් 2017.12.31 වැනි දින දක්වා පමණි.)

අගාමාත" කාර්යාලය

අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශණ ෙකොමිෂන් සභාව

මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාව

විගණකාධිපති

මුදල් අමාත"වරයා

2

3

4

5

6

අනු අංකය

අතිගරු ජනාධිපති

9,500,000

16,000,000

5,000,000

10201

19,000,000

38,000,000

20,000,000

රු.

සිට

55,000,000
15,000,000

24,000,000

16,000,000

45,000,000

රු.

රු.

32,000,000

දක්වා

10,000,000

52,000,000

18,000,000

4,000,000

රු.

දක්වා

රජෙය් කටයුතු පිළිබඳ ගිණුම්වලට
බැර කළ යුතු ලැබීම්වල අවම සීමාව

02101

02001

01001

00201

00101

විෂය අංකය

සිට

රජෙය් කටයුතු සඳහා වියදෙමහි
උපරිම සීමාව

III

253,000,000

80,000,000

45,000,000

රු.

සිට

228,000,000

85,000,000

47,000,000

රු.

දක්වා

රජෙය් කටයුතුවල හර ෙශේෂයන්ෙග්
උපරිම සීමාව

IV

6

5

4

3

2

1

නිෙයෝග අංකය

1

අමාත"ාංශය / ෙදපාර්තෙම්න්තුව

II

33101ට අදාළ
වන්නා වූ පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනය තීරු අංක II සහ IV හි දක්වා ඇති උපරිම සීමාවන් සහ අංක III හි දක්වා ඇති අවම සීමාවන් සංෙශෝධනය
කරමි.

27401, 27701, 27801, 28001, 28401, 28701, 28801, 28901, 29201, 29601, 30101, 30601, 30801, 30901, 31001, 32001, 32201 සහ

22601, 23201, 23901, 24701, 24801, 24901, 25101, 25301, 25401, 25501, 25601, 25701, 25901,26001, 26101, 26201, 26301, 27001, 27101,

15001, 15301, 15401, 15501, 16301, 19301, 19401, 19501, 19601, 19701, 19801, 20101, 20701, 21101, 21501, 22201, 22301, 22401, 22501,

2016 අංක 24 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය යටෙත් 2017 මුදල් වර්ෂය සඳහා රාජ" නිලධාරීන්ට අත්තිකාරම් ගිණුම් සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා
ජනමාධ" අමාත"වරයා විසින් බලය ෙදන සීමා ෙවනස් කිරීෙම් උපෙල්ඛනය.
ක9ඩාය 3ධාන අංක 01
2016 අංක 24 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය අනුව මට පැවරී ඇති බලතලවලට අනුව මංගල සමරවීර වන මම, මුදල් හා ජනමාධ"
අමාත"වරයා වශෙයන් රජෙය් අනුමතිය අනුව ෙම් සමඟ දක්වා ඇති උපෙල්ඛනෙය් දැක්ෙවන ආකාරයට රාජ" නිලධාරීන්ෙග් අත්තිකාරම් ගිණුම්වල
විෂය අංක 00101, 00201, 01001, 02001, 02101, 10201, 10301, 10401, 11101, 11201, 11701, 12101, 13001, 13501, 13601, 14501, 14701, 14901,

උපෙ/ඛනය
2016 අංක 24 දරන 3සජන පනෙ5 8 වැ වග7ය අ8ව කරන 3ධානය

(7)

5,500,000
600,000

2,000,000
21,000,000
5,000,000

13601
14501
14701
14901
15001

උසස් අධ"ාපන හා මහාමාර්ග අමාත"වරයා

ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත"වරයා

රාජ" පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත"වරයා

වැවිලි කර්මාන්ත අමාත"වරයා

කීඩා අමාත"වරයා

බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ පුනරුත්ථාපන, නැවත
පදිංචිකිරීම් හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත"වරයා

පාෙද්ශීය සංවර්ධන අමාත"වරයා

කර්මාන්ත හා වාණිජ අමාත"වරයා

ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත"වරයා

ඉඩම් අමාත"වරයා

ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ අමාත"වරයා

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

4,000,000

19501

සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත"න්තර ෙවළඳ අමාත"වරයා

26

4,000,000

1,100,000

2,800,000

25

19401

කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත"වරයා

24

40,500,000

විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත"වරයා

38,000,000

16301

අභ"න්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු
අමාත"වරයා

23

14,500,000

2,500,000

4,500,000

12,000,000

15501

පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත"වරයා

25,000,000

6,000,000

27,000,000

6,000,000

12,300,000

19301

20,000,000

15401

15301

11,000,000

265,900,000

12,000,000

650,000,000

13501

580,000,000

12101

21,200,000

30,000,000

19,000,000

11701

24,000,000

13001

30,000,000

11201

35,000,000

විෙද්ශ කටයුතු අමාත"වරයා

12,000,000

45,000,000

3,400,000

1,300,000

3,900,000

2,300,000

700,000

4,000,000

9,000,000

26,000,000

230,000,000

28,000,000

1,200,000,000 1,070,000,000

16,000,000

10

11101

10401

ෙසෞඛ", ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද" අමාත"වරයා

55,000,000

9

85,000,000

ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත"වරයා

75,000,000

8

10301

ආරක්ෂක අමාත"වරයා

7

6,300,000

30,000,000

65,000,000

7,000,000

7,800,000

43,216,000

75,000,000

9,000,000

26.

25.

24.

23.

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

(8)

විද"ා, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ අමාත"වරයා

නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත"වරයා

වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමණාකරණ අමාත"වරයා

ෙබෞද්ධ කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුව

පුරාවිද"ා ෙදපාර්තෙම්න්තුව

රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව

කාර්මික අධ"ාපන හා පුහුණු කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව

ශී ලංකා යුධ හමුදාව

ශී ලංකා නාවික හමුදාව

ශී ලංකා ගුවන් හමුදාව

ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව

ආගමන හා විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුව

බන්ධනාගාර ෙදපාර්තෙම්න්තුව

විෙද්ශ සම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුව

ශී ලංකා ෙර්ගුව

සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුව

භාණ්ඩාගාර ෙමෙහයුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව

තක්ෙසේරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව

විශාම වැටුප් ෙදපාර්තෙම්න්තුව

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45
25301

25101

24901

24801

24701

23901

23201

22601

22501

22401

22301

22201

21501

21101

20701

20101

19801

19701

19601

45,000,000

7,000,000

42,000,000

45,000,000

6,000,000

35,000,000

625,000,000

70,000,000

29,000,000

23,000,000

53,000,000

8,000,000

45,000,000

50,000,000

7,000,000

39,000,000

550,000,000

80,000,000

34,000,000

29,000,000

49,000,000

53,000,000

30,000,000

18,500,000

7,000,000

10,000,000

418,000,000

500,000,000

19,000,000

3,700,000

32,000,000

140,000,000

17,000,000

4,200,000

34,000,000

135,000,000

1,450,000,000 1,248,000,000

490,000,000

570,000,000

2,828,000,000 2,540,000,000

55,000,000

50,000,000

35,000,000

18,000,000

13,000,000

12,000,000

140,000,000

143,000,000

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27
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දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලය - ගම්පහ

දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලය - කළුතර

දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලය - මාතෙල්

දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලය - නුවර එළිය

දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලය - ගාල්ල

දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලය - මාතර

දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලය - හම්බන්ෙතොට

දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලය - අම්පාර

දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලය / කච්ෙච්රිය - තිකුණාමලය

දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලය - අනුරාධපුර

දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලය - ෙමොණරාගල

දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලය - රත්නපුර

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව

මිනින්ෙදෝරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව

අපනයන කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව

61

62

63

64

ව"ාපෘති කළමනාකරණ හා අධීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව

දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලය - ෙකොළඹ

47

60

ෙරජිස්ටාර් ජනරාල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව
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28801
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28401

28001

27801
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27401

27101

27001

26301

26201

26101
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5,000,000
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62,000,000
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32,000,000
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58,000,000

62,000,000

166,000,000

24,000,000

65,000,000

6,000,000

110,000,000

109,000,000

86,000,000

32,004,000

122,000,000

68,200,000

80,000,000

29,000,000
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4,000,000

35,000,000

50,000,000

23,000,000

49,000,000

51,000,000

55,000,000

55,000,000

38,000,000

80,000,000

43,000,000

28,000,000

38,000,000

3,200,000

32,000,000

49,000,000

22,500,000

48,000,000

41,000,000

57,000,000

57,000,000

32,000,000

64,000,000

37,000,000

110,000,000

163,000,000

220,000,000
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තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව
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*9.
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත"න්තර ෙවළඳ අමාත"තුමා,— ආනයන හා අපනයන
(පාලන) පනත යටෙත් නිෙයෝග,— 1985 අංක 48 දරන හා 1987 අංක 28 දරන පනත් මඟින්
සංෙශෝධිත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙත් 4(3) වගන්තිය සහ 14
වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු එකී පනෙත් 20 වගන්තිය යටෙත් 2017 ආනයන හා අපනයන
පාලන (පමිතිකරණ හා තත්ත්ව පාලන) නිෙයෝග සම්බන්ධෙයන් සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා
ජාත"න්තර ෙවළඳ අමාත"වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2018 මාර්තු 29 දිනැති අංක 2064/34 දරන
අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2018.05.09 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග අනුමත
කළ යුතු ය.
(අමාත" මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*10.
ෙසෞඛ", ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද" අමාත"තුමා,— ජාතික ඖෂධ නියාමන
අධිකාරිය පනත යටෙත් නිෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජාතික ඖෂධ නියාමන
අධිකාරිය පනෙත් 59 සහ 63 වගන්ති සමඟ කියවිය යුතු, 142(2) වගන්තිෙය් (ද) ෙඡ්දය
යටෙත් 2017 අංක 2 දරන ඖෂධ ලියාපදිංචි කිරීම (ගාස්තු) නිෙයෝග සම්බන්ධෙයන්
ෙසෞඛ", ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද" අමාත"වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2018 ජනවාරි 05
දිනැති අංක 2052/33 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2018.04.03 දින
ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග අනුමත කළ යුතු ය.
*11.
ජාතික විගණන පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත" මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*12.
ෙකොළඹ ව"ාපාර වස්තු විනිමය ස්ථානය අසාමුහිකරණය කිරීෙම් පනත් ෙකටුම්පත —
කාරක සභාව.
*13.
අපරාධ නඩු විධාන සංගහය (විෙශේෂ විධිවිධාන) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත" මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*14.
ශී ලංකා වාණිජ සමථ මධ"ස්ථානය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත" මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*15.
සුරැකුම්පත් විනිමය පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත" මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*16.
ජාතික ආරක්ෂක අරමුදල් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත" මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*17.
පාෙද්ශීය සභා (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත" මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*18.
කාලාවෙරෝධ (විෙශේෂ විධිවිධාන) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත" මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*19.
පරීක්ෂණ ෙකොමිෂන් සභා (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත" මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
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*20.
අල්ලස් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත" මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*21.
කාර්යාලයීය ෙසේවකයන් පිළිබඳ (ෙසේවය හා ෙව්තන විධිමත් කිරීෙම්) (සංෙශෝධන) පනත්
ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත" මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*22.
සූතිකාධාර (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත" මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*23.
රාජ" ව"වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත"තුමා,— මහජන බැංකුෙව් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූල" පකාශන (2016),— මුදල් නීති පනෙත් 35(3) වගන්තිය යටෙත්
සහ 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත් 2017.11.16 වැනි දින ඉදිරිපත්
කරන ලද 2016.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුලත් මහජන බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ
මූල" පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.03.06 දින සලකා
බලන ලදී.)
*24.
රාජ" ව"වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත"තුමා,— ශී ලංකා කජු සංස්ථාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූල" පකාශන (2015),— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත්
14(3) වගන්තිය යටෙත් 2017.11.24 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2015.12.31 වැනි දිෙනන්
අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුලත් ශී
ලංකා කජු සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූල" පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.03.06 දින සලකා
බලන ලදී.)
*25.
රාජ" ව"වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත"තුමා,— ලංකා බැංකුෙව් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූල" පකාශන (2016),— මුදල් නීති පනෙත් 35(3) වගන්තිය යටෙත්
සහ 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත් 2017.12.04 වැනි දින ඉදිරිපත්
කරන ලද 2016.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුලත් ලංකා බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ
මූල" පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.03.06 දින සලකා
බලන ලදී.)
*26.
රාජ" ව"වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත"තුමා,— පාෙද්ශීය සංවර්ධන බැංකුෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල" පකාශන (2015),— මුදල් නීති පනෙත් 35(3) වගන්තිය යටෙත් සහ
1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත් 2017.11.07 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන
ලද 2015.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුලත් පාෙද්ශීය සංවර්ධන බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා
මූල" පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.03.06 දින සලකා
බලන ලදී.)
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*27.
රාජ" ව"වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත"තුමා,— රාජ" උකස් හා ආෙයෝජන
බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල" පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14
(3) වගන්තිය යටෙත් 2017.06.23 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2014.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන්
වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුලත් රාජ" උකස් හා
ආෙයෝජන බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල" පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.09.21 දින සලකා
බලන ලදී.)
*28.
රාජ" ව"වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත"තුමා,— රාජ" උකස් හා ආෙයෝජන
බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල" පකාශන (2015),— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14
(3) වගන්තිය යටෙත් 2017.11.11 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2015.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන්
වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුලත් රාජ" උකස් හා
ආෙයෝජන බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල" පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.03.06 දින සලකා
බලන ලදී.)
*29.
රාජ" ව"වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත"තුමා,— ශී ලංකා ඉතිරිකිරීෙම් බැංකුෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල" පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3)
වගන්තිය යටෙත් 2017.08.08 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2014.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ
වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද ස්වාධීන විගණකවරුන්ෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුලත් ශී ලංකා
ඉතිරිකිරීෙම් බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල" පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.09.21 දින සලකා
බලන ලදී.)
*30.
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත"න්තර ෙවළඳ අමාත"තුමා,— ශී ලංකා ආෙයෝජන
මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2012),— 1978 අංක 4 දරන මහ ෙකොළඹ ආර්ථික
ෙකොමිසම පනෙත් 31 වැනි වගන්තිය යටෙත් 2017.10.19 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද
2012.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග්
නිරීක්ෂණ ඇතුලත් ශී ලංකා ආෙයෝජන මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ
යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.11.10 දින සලකා
බලන ලදී.)
*31.
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත"න්තර ෙවළඳ අමාත"තුමා,— ශී ලංකා ආෙයෝජන
මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2013),— 1978 අංක 4 දරන මහ ෙකොළඹ ආර්ථික
ෙකොමිසම පනෙත් 31 වැනි වගන්තිය යටෙත් 2017.12.07 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද
2013.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග්
නිරීක්ෂණ ඇතුලත් ශී ලංකා ආෙයෝජන මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ
යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.03.20 දින සලකා
බලන ලදී.)
*32.
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත"න්තර ෙවළඳ අමාත"තුමා,— ශී ලංකා ආෙයෝජන
මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2014),— 1978 අංක 4 දරන මහ ෙකොළඹ ආර්ථික
ෙකොමිසම පනෙත් 31 වැනි වගන්තිය යටෙත් 2017.12.07 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද
2014.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග්
නිරීක්ෂණ ඇතුලත් ශී ලංකා ආෙයෝජන මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ
යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.03.20 දින සලකා
බලන ලදී.)
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*33.
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත"න්තර ෙවළඳ අමාත"තුමා,— ශී ලංකා අපනයන සංවර්ධන
මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2014),— 1979 අංක 40 දරන ශී ලංකා අපනයන
සංවර්ධන පනෙත් 16 වැනි වගන්තිය සහ 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් වගන්ති II ට අනුව
2017.10.20 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2014.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා
පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුලත් ශී ලංකා අපනයන සංවර්ධන
මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.02.20 දින සලකා
බලන ලදී.)
*34.
පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා 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.
*35.
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.
*36.
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.)
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*37.
විසිවන ආණ්ඩුකම ව"වස්ථා සංෙශෝධනය පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත" මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*38.
ෙබෞද්ධ විහාර ෙද්වාලගම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත" මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*39.
ෙථේර වාදී භික්ෂු කතිකාවත් (ලියාපදිංචි කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත" මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*40.
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.
41.
ශී ලංකා ෙසේවා පිරිස් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
42.
ළමා පුනරුත්ථාපන ෙක්න්දය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
43.
ශී ලංකා එක්සත් කිස්තියානි සෙහෝදරත්වය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
44.
ශී ලංකා කාන්තා සම්ෙම්ලනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
45.
ෙමොනරාගල දිස්තික් කාන්තා මහා සංගමය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
46.
ලසාලියන් සමාජයීය අධ"ාපන ෙසේවාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
47.
ජාත"න්තර කාන්තා සහ ළමා අයිතීන් සුරැකීෙම් සභාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත්
ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
48.
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
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49.
ද ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් සර්ටිෆයිඩ් පබ්ලික් එකවුන්ටන්ට්ස් ආයතනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්)
පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
* සල+ෙණ හ?ව8 ලබෙ ආ9Bෙ# කටC ය.

