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අඟහ#වාදා අ. භා. 1.00 ට

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
1.
1187/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ) මන්නාරම දිස්තික්කය තුළ,
(i)

1983 වර්ෂය වනවිට වගා කරන ලද මුළු ෙගොවිබිම් පමාණය ෙකොපමණද;

(ii)

1982 හා 1983 වර්ෂවල වගා කරන ලද වගාබිම් පමාණය, එක් එක් ෙබෝගය
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
වර්ෂ 1983න් පසුව 2009 වර්ෂෙය් යුදමය තත්ත්වය නිමවන ෙතක් වගා කරන
ලද මුළු බිම් පමාණය, එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;

(iii)

(iv)

යුදමය තත්ත්වය නිමවීෙමන් පසු ෙම් දක්වා වගා කරන ලද ෙගොවිබිම්
පමාණය, එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(v) ඉහත සියල්ෙලහිම සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2.
1330/’16
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත.තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

සීමාසහිත ලංකා ටාන්ස්ෙෆෝමර්ස් (LTL) සමාගෙමහි උප සමාගමක් ෙලස
LTL ෙපොෙජක්ට්ස් සමාගම පිහිටවූ දිනය කවෙර්ද;

(ii)

LTL සමාගමට එහි 100% ක අයිතිය තිෙබ්ද;

(iii)
(iv)

එහි වර්තමාන අයිතිකරුවන් කවුරුන්ද;
ෙම් වනවිට LTL සමාගමට LTL ෙපොෙජක්ට්ස් සමාගෙම් ෙකොටස් හිමිවී
තිෙබ්ද;

(v)

LTL සමාගම සතු LTL ෙපොෙජක්ට්ස් සමාගෙමහි ෙකොටස් අන්සතු කිරීමට
ෙහෝ පැවරීමට අයිතියක් ලබා දුන්ෙන් කවුරුන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) (i) LTL සමාගමට අයත් සී/ස LTL ෙපොෙජක්ට්ස් (පුද්ගලික) නමැති උප සමාගම
2006 න් පසු විගණන වාර්තාවන්ට ඇතුළත් වී ෙනොමැති බවත්; ඒ ෙහේතුෙවන්
ෙමම සමාගෙම් ලාභාංශ රජයට ෙනොලැෙබන බවත්;

(2)
(ii)

ෙම් පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් සිදු කර 2006 වසෙර් සිට ෙම් දක්වා රජයට අහිමි වූ
ලාභාංශ මුදල් ලබා ගැනීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
3.
1404/’16
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත.තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 175ට අනුව, අලි - මිනිස් ගැටුමට ඉලක්කගත විසඳුමක්
ලබාදීම සඳහා වර්ෂ 3ක් තුළ පෙයෝජනයට ගැනීමට ෙවන් කරන ලද රුපියල් මිලියන
4000ක පතිපාදනෙයන් 2016 වර්ෂය තුළ උපෙයෝජනය කරන ලද මුදල් පමාණය සහ
එෙසේ වැය කළ මුදෙලහි ඵලදායීත්වය කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට
දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

උක්ත අයවැය ෙයෝජනාව කියාත්මක කිරීෙම් වගකීම දරන අමාත.ාංශය ෙහෝ
ආයතන කවෙර්ද;

(ii)

1977 සිට ෙම් දක්වා අලි - මිනිස් ගැටුෙමන් වාර්තා වූ මරණ සංඛ.ාව හා
ෙද්පළ හානිය එක් එක් වර්ෂය අනුව කවෙර්ද;
ඉහත එක් එක් වර්ෂෙය්දී අලි - මිනිස් ගැටුෙමන් මියගිය පාර්ශ්වයන්ට රජය
මඟින් වන්දි මුදල් ෙගවනු ලැබුෙව්ද;
එෙසේ නම්, එම වන්දි මුදල් පමාණය එක් එක් වර්ෂය අනුව කවෙර්ද;
උක්ත අයවැය ෙයෝජනාෙවහි සඳහන් අලි-මිනිස් ගැටුම සඳහා ලබා දීමට
අෙප්ක්ෂිත ඉලක්කගත විසඳුම පැහැදිලි කරන්ෙන්ද;

(iii)
(iv)
(v)

යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4.
1473/’16
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ. අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

ෙම් වනවිට රට තුළ කියාත්මක, සංවර්ධන කියාවලියට සුවිෙශේෂී දායකත්වයක්
දක්වන පාෙද්ශීය මාධ.ෙව්දී සංවිධාන සංඛ.ාව ෙකොපමණද;

(ii)

එම එක් එක් පාෙද්ශීය මාධ.ෙව්දී සංවිධානවල නම් හා එහි නිලතල දරන
මාධ.ෙව්දීන්ෙග් නම් කවෙර්ද;
(iii) ඔවුන්ෙග් ජීවන මට්ටම උසස් කිරීමට ෙමන්ම වෘත්තීය ජීවිතෙය් අභිවෘද්ධිය
උෙදසා ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
5.
1497/’16
ගරු (ෛවද.) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— රාජ. පරිපාලන හා කළමනාකරණ
අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ශී ලංකාෙව් සිනමාශාලා ඩිජිටල් කිරීෙම් අවශ.තාවය පිළිගන්ෙන්ද;

(3)
(ii) එෙසේ නම්, සිනමාශාලා ඩිජිටල් කිරීමට රජය මැදිහත් ෙනොවන්ෙන් මන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
6.
1504/’17
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

2016 වර්ෂෙය් මුල් භාගෙය්දී සහ 2017 වර්ෂෙය් ෙම් වනවිට ෙවෙළඳෙපොෙළේ
වී වගාව සහ ෙවනත් වැවිලි සඳහා භාවිතා කරනු ලබන විවිධ ෙපොෙහොර
වර්ගවල මිල ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;

(ii)

2016 වර්ෂය මුල පැවති ෙපොෙහොර මිල අනුව සැසඳීෙම්දී, ෙම් වනවිට
ෙපොෙහොර මිල වැඩිවී ඇති බව පිළිගන්ෙන්ද;
2016 වර්ෂය මුල ෙවෙළඳෙපොෙළේ රු. 1300/- ක් වූ කිෙලෝ 50ක ෙපොෙහොර
මිටියක මිල ෙම් වනවිට රු. 2900/- දක්වා වැඩිවී තිෙබ්ද;
ෙපොෙහොර මිල පාලනය ෙනොකළෙහොත් ෙහෝ ෙපොෙහොර සහනය
ෙවෙළඳෙපොළ මිල ගණන් අනුව වැඩි ෙනොකළෙහොත්, වැවිලි කර්මාන්තය
ඇතුළුව කෘෂිකර්මාන්තය මත රැඳුණු ජන ජීවිතය විශාල කඩා වැටීමකට ලක්
වන බව පිළිගන්ෙන්ද;

(iii)
(iv)

(v) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා ෙයෝජනා කරන විසඳුම් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
7.
1508/’17
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— අගාමාත.තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

2016.12.31 දිනට සමස්ත ෙකොටස් මිල දර්ශකෙය් අගය කවෙර්ද;

(ii)

2014.12.31 සහ 2015.12.31 දිනට සාෙප්ක්ෂව, 2016.12.31 දිනට සමස්ත
ෙකොටස් මිල දර්ශකෙය් අගය ෙකොපමණ පතිශතයකින් ෙවනස් වී තිෙබ්ද;
(iii) 2016 වර්ෂය තුළදී ශුද්ධ විෙද්ශීය මිලදී ගැනීම්වල අගය ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
8.
1625/’17
ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා,— අධ.ාපන අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

(ii)
(iii)

ශී ලංකාෙව් පාසල් පද්ධතිය තුළ ජනපිය පාසල් සඳහා ශිෂ.යන් ඇතුළත්
කිරීමට උත්සාහ කිරීම මඟින් ගාමීය පාසල් විශාල පමාණයක් වැසීයාෙම්
තර්ජනයට ලක්වී ඇති බව පිළිගන්ෙන්ද;

ශිෂ.යන් 50 ට අඩුෙවන් සිටින පාසල් සංඛ.ාව ෙකොපමණද;
ඉහත (ii) හි සඳහන් සංඛ.ාව, එක් එක් දිස්තික්කය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(4)
(ආ)

(i)

රත්නපුර දිස්තික්කෙය්, ඇඹිලිපිටිය අධ.ාපන කලාපෙය්, ෙගොඩකෙවල
ෙකොට්ඨාසය තුළ පිහිටි ෙකෝම්පිටිය විද.ාලය දැනට වසා දමා ඇති බව
දන්ෙන්ද;

(ii)

ෙමම පාසල වසා දැමීම පිළිබඳව, පළාත් අධ.ාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙහෝ
අදාළ ආයතන දැනුවත් කර ෙනොමැති බව පිළිගන්ෙන්ද;
එෙසේ නම්, තම අභිමතය පරිදි පාසල වසා දමා එහි තිබූ භාණ්ඩ ද හිතුමෙත්
ෙබදාදීම සම්බන්ධෙයන් විදුහල්පතිවරයා ඇතුළු ෙකොට්ඨාස සහ කලාප
අධ.ාපන අධ.ක්ෂවරයන් වගකිව යුතු බව පිළිගන්ෙන්ද;

(iii)

(iv) ෙම් සම්බන්ධෙයන් ගනු ලබන ඉදිරි පියවර කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
9.
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම
අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

මහතා,— විදුලිබල

හා

පුනර්ජනනීය

1631/’17
බලශක්ති

පුනර්ජනනීය බලශක්ති පවර්ධනය කිරීම සඳහා ආසියානු සංවර්ධන
බැංකුෙවන් ෙමෙතක් ලැබී ඇති සම්පූර්ණ පදානයන් සහ ණය පමාණයන්
ෙකොපමණද;

(ii)

එම එක් එක් ණය/පදාන ලැබුනු වර්ෂය සහ පමාණය ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් කවෙර්ද;
(iii) එම එක් එක් ණය/පදාන මඟින් පුනර්ජනනීය බලශක්ති පවර්ධනය සඳහා
ලබාදී ඇති දායකත්වය පිළිබඳ සෑහීමකට පත්වන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
10.
1728/’17
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත.න්තර ෙවළඳ
අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)
(iii)

මහෙපොළ භාරකාර අරමුදෙල් අධ.ක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයන් කවුරුන්ද;

ඔවුන් පත් කරනු ලබන්ෙන් කවුරුන් විසින්ද;
වර්ෂ 2010 සිට 2017 දක්වා ෙමම අරමුදලට ලැබුණු මුදල් පමාණයන් සහ මුදල්
ලබාදුන් මූලාශයන් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iv) වර්ෂ 2010 සිට 2017 දක්වා මහෙපොළ භාරකාර අරමුදෙල් පුනරාවර්තන වියදම්
වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(v) වර්ෂ 2005 සිට 2017 දක්වා මහෙපොළ භාරකාර අරමුදල මඟින් ශිෂ.ත්ව
පදානයන් හා පුනරාවර්තන ෙනොවන කාර්යයන් සඳහා කරන ලද ෙගවීම්, එක්
එක් වර්ෂය සහ කාර්යය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(5)
11.
1744/’17
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා,— සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත.න්තර ෙවළඳ
අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)

2015, 2016 සහ 2017 යන වර්ෂවලදී ලැබූ විෙද්ශ ආෙයෝජන පමාණය;
එකී වර්ෂවලදී නැවත ඉවත් කරෙගන ඇති, කලින් ලැබී තිබූ විෙද්ශ
ආෙයෝජන පමාණය;
එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට
දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
12.
1752/’17
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා,— පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත.තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ශී ලංකා දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව සතු දුම්රිය මැදිරි ෙපෞද්ගලික ආයතනවලට
ලබා දී තිෙබ්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, දුම්රිය මැදිරි ලබා දී ඇති කාලය, පදනම, ලබා දී ඇති ආයතන,
සළකා බැලූ නිර්ණායක, එම මැදිරි සම්බන්ධ කළ දුම්රිය සහ මැදිරි සංඛ.ාව
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) (i) ෙකොන්ෙද්සි පකාරව, දුම්රිය මැදිරි පවරා ඇති ආයතනවලින් දුම්රිය
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයවිය යුතු සියලු මුදල් ෙම් වනවිට ලබාෙගන තිෙබ්ද;
(ii) හිඟ මුදල් අයවිය යුතු ආයතන කවෙර්ද;
(iii) එක් එක් ආයතනෙයන් අයවිය යුතු හිඟ මුදල් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) (i) දුම්රිය මැදිරි ලබාදීෙමන් ෙම් වනවිට දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අලාභයක්
සිදුවී තිෙබ්ද;
(ii)

එෙසේ නම්, මුළු අලාභය ෙකොපමණද;

(iii)

එම අලාභය දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට කඩිනමින් අයකර ගැනීමට කටයුතු
කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
13.
1778/’17
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත.තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

පුත්තලම් දිස්තික්කය තුළ අලුතින් ස්ථාපනය කිරීමට ෙයෝජනා කර ඇති
පළාත් පාලන ආයතන ස්ථාපනය කිරීෙම්දී සලකා බලන කරුණු කවෙර්ද;

(6)
(ii)

එම පළාත් පාලන ආයතනවලට අයත් වන පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස සහ
ගාම නිලධාරි වසම් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
14.
1811/’17
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා,— අධ.ාපන අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ශී ලංකාෙව් ෙදමළ මාධ.ෙයන් ඉෙගනුම ලබන පාසල් ශිෂ.යන් සංඛ.ාව
ෙකොපමණද;

(ii)
(iii)

ෙදමළ මාධ. පාසල්වල උගන්වනු ලබන ගුරුවරුන් සංඛ.ාව ෙකොපමණද;
ෙම් වනවිට පාසල්වල පවතින ෙදමළ මාධ. ගුරු පුරප්පාඩු සංඛ.ාව
ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ෙදමළ මාධ.ෙයන් අ.ෙපො.ස. (උසස් ෙපළ) සමත් පුද්ගලයන්ට පුහුණුවක්
ලබා දී ෙදමළ මාධ. ගුරුවරුන් ෙලස බඳවා ගැනීමට කියා ෙනොකරන්ෙන්
මන්ද;

(ii)

දැනට ශී ලංකාෙව් පවතින ෙදමළ මාධ. ගුරු පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා
විෙදස් රටවල්වලින් ගුරුවරුන් ෙගන්වීමට සැලසුම්කර තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, එමඟින් ෙදමළ මාධ.ෙයන් උසස් අධ.ාපනය ලැබූ පුරවැසියන්ට
අසාධාරණයක් සිදුවන බව පිළිගන්ෙන්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

පධාන කටයුතු ආරම්භෙය් දී
පන' ෙක(ප' )*ගැ,ම )*බඳ දැ/0ම
1.
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත.තුමා,— බුද්ධිමය ෙද්පළ (සංෙශෝධන),—
2003 අංක 36 දරන බුද්ධිමය ෙද්පළ පනත සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා වූ පනත්
ෙකටුම්පතකි.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
2.
විෙද්ශ රැකියා අමාත.තුමිය සහ අධිකරණ අමාත.තුමිය,— භාර (සංෙශෝධන),—
(87 වන අධිකාරය වූ) භාර ආඥාපනත සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පතකි.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

(7)

ෙය1ජනා )*බඳ දැ/0ම
3.
ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා,— පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීෙම්
අවසරය (අංක 1),— පහත සඳහන් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතුය:—
“ශී නාථ අහස්ථාන ජාත.න්තර ෙබෞද්ධ භාවනා මධ.ස්ථාන කාර්ය සාධන සමිතිය
සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පතකි.”
4.
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා,— පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීෙම් අවසරය
(අංක 2),— පහත සඳහන් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතුය:—
“නිමල් රූපසිංහ මිතත්ව පදනම සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පතකි.”

ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු
*1.
ධීවර (විෙද්ශීය ධීවර ෙබෝට්ටු විධිමත් කිරීෙම්) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*2.
පපාතන විෙරෝධී සහ පතිෙතෝලන බදු පනත් ෙකටුම්පත — විවාදය කල් තබන ලද පශ්නය
(2017ෙදසැම්බර් 11) [1].
*3.
ආරක්ෂණ පියවර පනත් ෙකටුම්පත — විවාදය කල් තබන ලද පශ්නය (2017ෙදසැම්බර්
11) [1].
*4.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග පතිෙශෝධිත ෙකටුම්පත,— පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
ස්ථාවර නිෙයෝග පතිෙශෝධිත ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් 2017 ෙනොවැම්බර් මස 07
වැනි අඟහරුවාදා පිළිගන්වන ලද ස්ථාවර නිෙයෝග පිළිබඳ කාරක සභාෙව් වාර්තාව,—
සලකා බැලීම.
*5.
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් සඳහා වන චර්යා ධර්ම සංගහය,— පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තීවරුන්ෙග් චර්යා ධර්ම සම්බන්ධෙයන් 2017 ෙනොවැම්බර් මස 07 වැනි
අඟහරුවාදා පිළිගන්වන ලද පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් සඳහා වන චර්යා ධර්ම
සංගහෙය් අවසන් ෙකටුම්පත අනුමත කළ යුතුය.
*6.
ශී ලංකා වාණිජ සමථ මධ.ස්ථානය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*7.
අපරාධ නඩු විධාන සංගහය (විෙශේෂ විධිවිධාන) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

(8)
*8.
සුරැකුම්පත් විනිමය පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*9.
සුරාබදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*10.
පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත.තුමා,— ෙමෝටර් වාහන පනත යටෙත්
නිෙයෝගය,— (203 වැනි අධිකාරය වූ) ෙමෝටර් වාහන පනෙත් 21, 22, 23, 24 සහ 24අ
වගන්ති සමඟ කියවිය යුතු, එකී පනෙත් 237 වගන්තිය යටෙත් පවාහන හා සිවිල් ගුවන්
ෙසේවා අමාත.වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 අෙගෝස්තු 18 දිනැති අංක 2032/36 දරන
අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.12.06 දින ඉදිරිපත් කරන ලද
නිෙයෝගය අනුමත කළ යුතු ය.
*11.
අගාමාත.තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත.තුමා,— ජාතික
අධ.ාපන ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපතිවරයාෙග් සහ උප සභාපතිවරයාෙග් පාරිශමික හා
ෙකොමිෂන් සභා සාමාජිකයන්ෙග් දීමනා පතිෙශෝධනය කිරීම,— 1991 අංක 19 දරන
ජාතික අධ.ාපන ෙකොමිෂන් සභා පනතින් ස්ථාපිත ෙමම ෙකොමිෂන් සභාෙව්
සාමාජිකයන්ෙග් පාරිශමික හා දීමනා එකී පනෙත් 4(8) වගන්තිය පකාරව
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් නිශ්චය කරනු ලැබිය යුතු ෙහයින්ද;
2017.11.14 දිනැති අමාත. මණ්ඩල තීරණය පදනම් කර ගනිමින් ජාතික අධ.ාපන
ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපතිවරයාෙග් සහ උප සභාපතිවරයාෙග් පාරිශමික සහ
ෙකොමිෂන් සභාෙව් සාමාජිකයන්ෙග් දීමනා පහත පරිදි පතිෙශෝධනය කිරීමට අනුමතිය
ලබා දී ඇති ෙහයින් ද;
(i) ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපතිවරයාට සහ උප සභාපතිවරයාට පිළිෙවළින්
රු. 75,000/-ක් සහ රු. 60,000/-ක් වශෙයන් මාසික පාරිශමිකයන් ෙගවීමටත්;
(ii) ෙකොමිෂන් සභාෙව් සාමාජිකයන්ට එක් රැස්වීම් වාරයක් සඳහා රු. 6,000/-ක
දීමනාවක් ෙගවීමටත්;
(iii) රාජ. පරිපාලන චකෙල්ඛ අංක 13/2008 (iv)හි විධිවිධාන පරිදි සභාපතිවරයා
සඳහා ලීටර් 225ක මිලට සමාන මාසික ඉන්ධන දීමනාවක් සහ උප
සභාපතිවරයා සඳහා ලීටර් 170ක මිලට සමාන මාසික ඉන්ධන දීමනාවක්
ලබා දීමටත්;
ඊට අනුකූලව, 1991 අංක 19 දරන ජාතික අධ.ාපන ෙකොමිෂන් සභා පනෙත් 4(8)
වගන්තිය පකාරව ජාතික අධ.ාපන ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපතිවරයාට, උප
සභාපතිවරයාට සහ සාමාජිකයන් ෙවත රජෙය් ඒකාබද්ධ අරමුදලට වැය බරක් වන
පරිදි ඉහත සඳහන් පාරිශමික හා දීමනා ෙගවනු ලැබීමට ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා
සම්මත කරයි.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*12.
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;

(9)
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.
*13.
බලහත්කාරෙයන් අතුරුදහන් කිරීම්වලින් සියලු තැනැත්තන් ආරක්ෂා කිරීම් සඳහා වූ
ජාත.න්තර සම්මුති පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*14.
විසිවන ආණ්ඩුකම ව.වස්ථා සංෙශෝධනය පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*15.
ෙබෞද්ධ විහාර ෙද්වාලගම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*16.
ෙථේර වාදී භික්ෂු කතිකාවත් (ලියාපදිංචි කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*17.
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 විදÂත් හා මුදිත
ජනමාධ. විසින් පිළිපැදිය යුතු උපමාන ෙහවත් මාර්ෙගෝපෙද්ශ/ ෙමෙහයුම් පතිපත්ති අනුමත
කළ යුතු ය.” යනුෙවන් ෙයෝජනා කරන ලදින්, පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.
18.
ශී ලංකා ෙසේවා පිරිස් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.

( 10 )
19.
ළමා පුනරුත්ථාපන ෙක්න්දය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
20.
ශී ලංකා එක්සත් කිස්තියානි සෙහෝදරත්වය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
21.
ශී ලංකා කාන්තා සම්ෙම්ලනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
22.
ෙමොනරාගල දිස්තික් කාන්තා මහා සංගමය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
23.
ලසාලියන් සමාජයීය අධ.ාපන ෙසේවාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
24.
ජාත.න්තර කාන්තා සහ ළමා අයිතීන් සුරැකීෙම් සභාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත්
ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
25.
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
26.
ද ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් සර්ටිෆයිඩ් පබ්ලික් එකවුන්ටන්ට්ස් ආයතනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්)
පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
* සල4ෙණ හ6ව/ ලබෙ ආ89ෙ කට: ය.

[1]

“පනත් ෙකටුම්පත දැන් ෙදවැනි වර කියවිය යුතුය” යනුෙවන් ෙයෝජනා කරන ලදින්, පශ්නය
සභාභිමුඛ කරන ලදී.

