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වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
1.
37/’18
ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— අගාමාත/තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා
ආර්ථික කටයුතු අමාත/තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

(ii)
(iii)

2016 අයවැෙයහි අංක 174 ෙයෝජනාවට අනුව, ජාතික පාරිසරික සංරක්ෂණ
වැඩසටහන යටෙත් අමතර වැඩසටහන් සඳහා ෙවන්කළ රුපියල් මිලියන
2000ක පතිපාදන 2016 වර්ෂය තුළදී වැයකළ ආකාරය පැහැදිලි කරන්ෙන්ද;
උක්ත ෙයෝජනාව අනුව මූල/ පතිපාදන ලබා දුන් “අමතර වැඩසටහන්”
කවෙර්ද;
ෙමකී අමතර වැඩසටහන් සඳහා වගකීම දරන ලද ආයතන කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) උක්ත අයවැය ෙයෝජනාවට අනුව, 2016 වර්ෂය තුළදී,
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

පාරිසරික සමතුලිත බව ආරක්ෂා කිරීම, තිරසර ඉඩම් කළමනාකරණය;
ජීව සම්පත් සංරක්ෂණය;
පරිසර දූෂණය පාලනය;
වන සම්පත ආරක්ෂා කිරීම;

සඳහා වැය කර ලද මුදල් පමාණයන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද යන්නත්
එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2.
158/’18
ගරු (ෛවද/) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— අගාමාත/තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා
ආර්ථික කටයුතු අමාත/තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2015.01.08 දින සිට ෙම් දක්වා කැබිනට් අමාත/වරයන්, රාජ/ අමාත/වරයන්
හා නිෙයෝජ/ අමාත/වරයන් සඳහා වාහන මිලදී ගත් අවස්ථා කවෙර්ද;
(ii) එක් එක් වාහනෙය් වර්ගය හා මිල කවෙර්ද;
(iii) එම වාහන සඳහා වැය කළ මුළු මුදල ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(2)
3.
195/’18
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— අගාමාත/තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත/තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) 2016 වර්ෂෙය්දී ෙකොස්ගම, සාලාව යුද හමුදා අවි ගබඩාව පිපිරී යෑෙමන්,
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

මියගිය සංඛ/ාව ෙකොපමණද;
ආබාධිත වූ සංඛ/ාව ෙකොපමණද;
විපතට පත් පුද්ගලයන්ට රජය විසින් ෙගවන ලද මුළු වන්දි මුදල ෙකොපමණද;
මියගිය පුද්ගලෙයකු ෙවනුෙවන් රජය විසින් ෙගවන ලද වන්දි මුදල
ෙකොපමණද;
(v) හානියට පත් නිවාස ෙවනුෙවන් ෙගවන ලද උපරිම සහ අවම වන්දි මුදල
ෙකොපමණද;
(vi) අවතැන් වූ සියලුම ෙදනාට ස්ථිර නිවාස ලබා දී තිෙබ්ද;
(vii) අවතැන් වූ පවුලකට ස්ථිර නිවාසයක් ලබා දුන් ආසන්නතම දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4.
216/’18
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා,— ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන සහ ගාමීය
ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත/තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

කිළිෙනොච්චි දිස්තික්කෙය්, පුනරීන් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්,
වලයිපාඩු ගම්මානෙය් ධීවර පවුල් 300කට අධික සංඛ/ාවක් ජීවත්වන බවත්;
(ii) ෙමම පවුල් අතරින් පවුල් 100ක් පමණ සෘජුවම ධීවර කර්මාන්තෙය්ද,
අෙනකුත් පවුල් ෙවනත් රැකියාවලද නිරත වුවද, පමාණවත් ආදායමක්
ෙනොමැතිව ජීවත් වන බවත්;
(iii) ඉහත සඳහන් ධීවර කාර්මිකයන් දිනපතා කිෙලෝගෑම් 1000 කට අධික
කකුළුවන් සහ මුහුදු ආහාර ෙනළාෙගන ඒවා ෙවනත් ස්ථානවලට යවා සකස්
කර පිට පළාත්වලට යවන බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(i)

ෙමම ජනතාවෙග් ජීවෙනෝපාය පිළිබඳව සළකා බලා, එම පෙද්ශෙය් මුහුදු
ආහාර සකස් කරන කර්මාන්ත ශාලාවක් ඉදිකිරීමට අවශ/ පියවර ගන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
5.
ගරු එස්. එම්. මරික්කාර්
අමාත/තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)
(iii)

මහතා,—

මහානගර

හා

බස්නාහිර

232/’18
සංවර්ධන

ඉදිරි වර්ෂ 03 ඇතුලත ආරම්භ කිරීමට නියමිත ෙකොළඹ දිස්තක්
ි කෙය් නාගරික
නිවාස ව/ාපෘති සංඛ/ාව ෙකොපමණද;
එම නිවාස ව/ාපෘතීන්හි ඉදිකිරීමට අෙප්ක්ෂිත නිවාස ඒකක සංඛ/ාව
ෙකොපමණද;
ෙමම නිවාස ව/ාපෘති සඳහා නිශ්චිත ඉඩම් හඳුනාෙගන තිෙබ්ද;

(3)
(iv) එෙසේ නම්, එම ඉඩම් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)
(ii)
(iii)

ෙමම ව/ාපෘති සඳහා වැය කිරීමට අෙප්ක්ෂිත මුළු මුදල ෙකොපමණද;
ෙම් සඳහා ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ආෙයෝජන පවතින්ෙන් නම්, ඒවා කවෙර්ද;
රාජ/ හා ෙපෞද්ගලික ආෙයෝජනවලින් ඉදිකරනු ලබන නිවාස සංඛ/ාව ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

(iv) ෙමම ව/ාපෘති අවසන් කිරිමට බලාෙපොෙරොත්තු වන දින වකවානු කවෙර්ද;
(v) ෙමම නිවාස ව/ාපෘතිවල නිවසක මුළු වටිනාකම ෙකොපමණද;
(vi) එම නිවාස ජනතාවට ලබාදීෙම් වැඩපිළිෙවළ කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
6.
240/’18
ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා,— අධ/ාපන අමාත/තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

රත්නපුර දිස්තික්කය සඳහා අනුමත, ශී ලංකා අධ/ාපන පරිපාලන ෙසේවෙය්, ශී
ලංකා විදුහල්පති ෙසේවෙය් හා ශී ලංකා ගුරු ෙසේවෙය් නිලධාරින් සංඛ/ාව
ෙකොපමණද;
(ii) දැනට ඉහත ෙසේවාවල ෙසේවෙය් නියුතු සංඛ/ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
(iii) රත්නපුර දිස්තික්කෙය් ඉහත එක් එක් ෙසේවාෙව් පවතින පුරප්පාඩු සංඛ/ාව
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iv) එම පුරප්පාඩු පිරවීමට අමාත/ාංශය ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
7.
310/’18
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා අමාත/තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

වර්ග ෙනොකළ කසළ එකතු ෙනොකිරීමට පළාත් පාලන ආයතන ගත් තීරණය
පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරීමට අවශ/ කටයුතු සිදුකර තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඒ කවර ආකාරෙයන්ද;
(iii) කසළ වර්ගීකරණය කර එකතු කිරීමට අවශ/ පහසුකම් ජනතාවට ලබාදී
තිෙබ්ද;
(iv) එෙසේ නම්, ඒ කවර ආකාරෙයන්ද;
(v) වර්ගීකරණය කරන ලද කසළ එකතු කිරීමට පළාත් පාලන ආයතන සඳහා
පහසුකම් සලසා දී තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i)
(ii)
(iii)

කසළ වර්ගීකරණය කර ෙනොෙදන පුද්ගලයන්ට එෙරහිව ගනු ලබන
කියාමාර්ග කවෙර්ද;
වර්ගීකරණය කරන ලද කසළ පතිචකීකරණය කරන්ෙන්ද;
එෙසේ නම්, ඒ කවර ස්ථානයකදීද;

(4)
(iv) ඒ සඳහා ආෙයෝජනය කරන ලද මුදල ෙකොපමණද;
(v) පතිචකීකරණය කරන ලද කසළ කවර කටයුතු සඳහා භාවිත කළ හැකිද;
යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
8.
382/’18
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා,— ෙසෞඛ/, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද/
අමාත/තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මහනුවර දිස්තික්කෙය්, පස්බාෙග් ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්,
ෙවස්ට්ෙහෝල් වත්ෙත් පිහිටි ෛවද/ මධ/ස්ථානය රජයට පවරාෙගන ගාමීය
ෙරෝහලක් බවට පත් කරන ලද බවත්;
(ii) ෙමම ගාමීය ෙරෝහල මඟින් එම පෙද්ශෙය් පවුල් 3500 - 4000 ක් අතර
පමාණයකට ෙසේවය සැලසූ බවත්;
(iii) දැනට වසරකට ෙපර ෛවද/වරුන් හා උපකරණ හිඟය ෙහේතුෙවන් ෙමම
ෙරෝහල වසාදමා ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?

(ආ) එෙසේ නම්, ෙමම ෙරෝහල නැවත විවෘත කර වතුකරෙය් ජනතාවෙග් ෙසෞඛ/
අවශ/තාවයන් විසඳීමට පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
9.
387/’18
ගරු ෙක්. කාදර් මස්තාන් මහතා,— නැවත පදිංචි කිරීම, පුනරුත්ථාපන, උතුරු
සංවර්ධන සහ හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත/තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

වර්ෂ 2009 - 2012 දක්වා තස්තවාදයට එෙරහි අවසන් සටෙන්දී ඉවත් කරන
ලද පවුල් වවුනියාව දිස්තික්කෙය් පිහිටි මැණික්ෆාම් අතරමැදි කඳවුරුවල
පදිංචි කළ බව දන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම කාලය තුළ එහි පදිංචිව සිටි පවුල් සංඛ/ාව එක් එක් මාසය
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iii) එම පවුල්වල මුළු සාමාජිකයන් සංඛ/ාව ෙකොපමණද;
(iv) ඔවුන්ට ෛදනිකව පිසූ ආහාර ලබාදීම සඳහා රජය විසින් ෙවන් කරන ලද මුදල
ෙකොපමණද;
(v) එක් පුද්ගලෙයකු ෙවනුෙවන් උදෑසන, දහවල් හා රාතී ආහාරය සඳහා
ෙවන්කරන ලද මුදල ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)
(ii)
(iii)

වැය වූ මුදලට සරිලන පරිදි එම ආහාර නිසි පමිතිෙයන් සකසා තිබුෙන්ද;
එම පිරිසට ආහාර ලබාදීෙම්දී ෙද්ශීය සහ අන්තර්ජාතික ආයතන ෙමන්ම විවිධ
පුද්ගලයන් විසින් ලබාෙදන ලද දායකත්වය පිළිබඳ විස්තර කවෙර්ද;
එම ආහාරවල පමිතිය සම්බන්ධෙයන් සිදුවූ වංචාවන් පිළිබඳව ලැබී ඇති
පැමිණිලි සහ ඒවා සම්බන්ධෙයන් ගනු ලැබූ පියවර කවෙර්ද;

යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(5)
10.
409/’18
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන
අමාත/තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

1983 වර්ෂය වනවිට පුත්තලම දිස්තික්කය තුළ ජාතික ජල සම්පාදන හා
ජලාපවහන මණ්ඩලය මඟින් පිරිසිදු පානීය ජලය සපයනු ලැබ තිබූ නිවාස
සංඛ/ාව ෙකොපමණද;
(ii) ෙම් වනවිට පිරිසිදු පානීය ජලය සපයනු ලබන නිවාස සංඛ/ාව ෙකොපමණද;
(iii) 1983 වර්ෂෙයන් පසුව යුදමය තත්ත්වය නිමවන තුරු පානීය ජලය ලබා දීම
ෙවනුෙවන් එක් එක් වර්ෂය සඳහා රජය විසින් ෙවන් කරන ලද මුළු මුදල
ෙකොපමණද;
(iv) යුදමය තත්ත්වය නිම වීෙමන් පසු 2015 වර්ෂය වනෙතක් පානීය ජලය
ලබාදීෙම් ව/ාපෘති ෙවනුෙවන් රජය ෙවන් කරන ලද මුළු මුදල එක් එක් වර්ෂය
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(v) ඉහත සියල්ෙලහිම පගති වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
11.
423/’18
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා,— පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා අමාත/තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ඉපෙලෝගම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්, කලාවැව ගම්මානෙය් පවුල්
2500 ක් පමණ ජීවත් වන බවත්;
(ii) ෙමම ගම්මානය, දිස්තික්කෙය් ජනාකීර්ණ සහ ඉතා සීගෙයන් නාගරීකරණය
ෙවමින් පවතින ගම්මානයක් වීම ෙහේතුෙවන් ෙමහි අතුරු මාර්ග හා කානු
පද්ධති පිළිෙවළට සකස් කිරීම අත/වශ/ වී ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?

(ආ)

(i) ෙමම අඩුපාඩු සම්පූර්ණ කර ගැනීම සඳහා අවශ/ පතිපාදන ලබා ෙදන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
12.
439/’18
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා,— ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත/තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ඩීසල් ආනයනය කිරීෙම්දී ඩීසල් ලීටරයක් ෙවනුෙවන් රජය විසින් අයකරනු
ලබන ආනයන බද්ද ෙකොපමණද;
(ii) ඩීසල් ලීටරයක් සඳහා රජය විසින් ආනයන බද්ද හැර ෙවනත් බදු
අයකරන්ෙන්ද;
(iii) එෙසේ නම්, එම බදු කවෙර්ද;
(iv) එක් ලීටරයක් සඳහා අයකරනු ලබන බදු පමාණය, එක් එක් බදු වර්ගය අනුව
ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(6)
(ආ)

(i)

ඩීසල් ලීටරයක් සඳහා රජය විසින් අයකරනු ලබන මුළු බදු පමාණය, ඩීසල්
ලීටරයක සිල්ලර මිෙලහි කවර පතිශතයක්ද;

(ii)

ඩීසල් සඳහා රජය අය කරනු ලබන සියලු බදු ඉවත් කළෙහොත්,
පාරිෙභෝගිකයාට ඩීසල් ලීටරයක් ලබා දිය හැකි සිල්ලර මිල ෙකොපමණද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ)

(i)

ඩීසල් සඳහා රජය විසින් විවිධ වර්ගෙය් බදු අය කිරීම භාණ්ඩ හා ෙසේවාවන්හි
මිල ගණන් වැඩිවීමට බලපා ඇති බවත්;
(ii) ඩීසල් සඳහා රජය අයකරනු ලබන සියලු බදු ඉවත් කළෙහොත්, භාණ්ඩ හා
ෙසේවාවල මිල අඩුකිරීමට හැකි බවත්;
එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
13.
451/’18
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත/න්තර ෙවළඳ
අමාත/තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත/න්තර ෙවළඳ අමාත/තුමාෙග් ෙපෞද්ගලික කාර්ය
මණ්ඩලයට අනුයුක්ත නිල වාහන සපයා ඇති එක් එක් නිලධාරියාෙග් නම, තනතුර,
ෙවන්කර ඇති වාහනෙය් වර්ගය, ලියාපදිංචි අංකය සහ එම ෙවන් කිරීම සඳහා
අනුමතිය ලබා දුන්ෙන් කවුරුන් විසින්ද යන්න ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා ෙමම
සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
14.
473/’18
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා අමාත/තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ඌව පළාත් සභාව තුළ සිදු වී ඇති සහ සිදුෙවමින් පවතින අකමිකතා
සම්බන්ධෙයන් විගණකාධිපතිවරයා විසින් අංක SIN/B/AG/KI/2017/02 හා
2017.04.20 දිනැති විමර්ශන වාර්තාවක් ඌව පළාත් පධාන ෙල්කම් ෙවත යවා
ඇති අතර එම වාර්තාෙව් ෙපර පාසැල් සඳහා බෑග් ලබාදීම සඳහා මූල/
අනුගහය ලබා ගැනීම සම්බන්ධෙයන් අනාවරණය කර ඇති ෙඡ්ද අංක 5 (අ) (i)
සිට (v) දක්වා කරුණු ෙමම සභාවට ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;

(ii)

එම අනාවරණයන්ට අදාළව (ආ) i සිට iii දක්වා සිදු කර ඇති නිරීක්ෂණ
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
15.
476/’18
ගරු විමලවීර දිසානායක මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ/ අමාත/තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) 2006 අංක 27 දරන දුම්ෙකොළ හා මධ/සාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය පනතට අනුව
මත්පැන් හා දුම්පානය කිරීෙම් දර්ශන ඇතුළත් ෙටලිනාට/, චිතපට ෙහෝ දැන්වීම්
පචාරය තහනම් බව එතුමා දන්ෙනහිද?

(7)
(ආ)

(i)

එෙසේ නම්, ජනමාධ/ අමාත/ාංශය විසින් පාලනය ෙකෙරන ස්වාධීන
රූපවාහිනී නාලිකාව 2017.02.11 වැනි දින ප.ව. 7.30ත් 8.00 ත් අතර විකාශය
කළ “ස්ෙව්ත ගංතිර” ෙටලි නාට/ෙය් ජවනිකාවක, නිළියක දුම්පානය කරන
අයුරු ඉතා පැහැදිලි ෙලස පදර්ශනය කළ බවත්;
(ii) විෙශේෂෙයන් කාන්තාවක් දුම්පානය කරන දර්ශන විකාශය කිරීම ෙහේතුෙවන්
දුම්පානය සඳහා උත්ෙත්ජනයක් ඇති වියහැකි බවත්;
(iii) පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත කරන ලද පනතක විධිවිධාන රජෙය් ජනමාධ/
ආයතනයක් විසින්ම කඩ කර ඇති බවත්;
එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?
(ඇ) එම විකාශය පිළිබඳව විධිමත් පරීක්ෂණයක් සිදුකර මින් ඉදිරියට එවැනි සිදුවීම්
වැළැක්වීම සඳහා පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

පධාන කටයුතු ආරම්භෙය් දී
පන) ෙක* ප) +,ගැ.ම +,බඳ දැ2 3ම
1.
උසස් අධ/ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත/තුමා,— ෙජනරාල් ශීමත් ෙජෝන්
ෙකොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද/ාලය (විෙශේෂ විධිවිධාන),— දකුණු ආසියාතික
තාක්ෂණික සහ ෛවද/ ආයතනෙයහි ලියාපදිංචි වී ඇති ශිෂ/යන් 1981 අංක 68 දරන
ශීමත් ෙජෝන් ෙකොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද/ාල පනත මඟින් පිහිටුවන ලද ෙජනරාල්
ශීමත් ෙජෝන් ෙකොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද/ාලයට අන්තර්ගහණය කිරීමට අදාළ ජාතික
පතිපත්තිය සකස් කිරීම සඳහා සහ ඊට සම්බන්ධ ෙහෝ ආනුෂංගික කරුණු සඳහා විධිවිධාන
සැලැස්වීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පතකි.
(අමාත/ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

ෙය4ජනා +,බඳ දැ2 3ම
2.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමා,— පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු,— අද දින ආණ්ඩුෙව්
කටයුතු මුඛ/ස්ථානය ගත යුතු ය.

ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු
1.
පා. 1/’18
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය, — පාසල් ශිෂ/ විනය කමිටු පරීක්ෂණ විධිමත්
පරිදි සිදුකිරීම සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කර කියාත්මක කිරීම,— ඇතැම් පාසල්වල
ශිෂ/යන්ෙග් විනය ගැටලුවලදී විධිමත් විනය පරීක්ෂණ සිදු ෙනොෙකොට ශිෂ/යන් පාසෙලන්
ඉවත් කිරීමට කටයුතු කරන අතර එමඟින් එම ශිෂ/යන්ෙග් අධ/ාපන කටයුතු අඩාල වී විශාල
අසාධාරණයකට ලක්වීමත්, ෙබොෙහෝ දරුවන් දැඩි මානසික පීඩනයකට පත් වී, මානසික
ෙරෝගීන් වීමත්, ඇතැම් දරුවන් සමස්ත ගුරු පජාවට ෙමන්ම, සමාජයටම ෛවර කරමින් සමාජ
විෙරෝධී අපරාධකරුවන් වූ අවස්ථා ද දක්නට ඇති ෙහයින්, පාසල් ශිෂ/යන්ෙග් විනය විෙරෝධී
කියාවලදී වඩාත් විධිමත් පරිදි හා අපක්ෂපාතී විනය පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට කටයුතු කිරීම සඳහා
උචිත වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කර කියාත්මක කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා
කරයි.

(8)
2.
පා. 2/’18
ගරු (ෛවද/) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— බදුල්ල මහ ෙරෝහල ශික්ෂණ ෙරෝහලක් ෙලස
භාවිතා කරමින් ඌව ෙවල්ලස්ස විශ්වවිද/ාලයට අනුබද්ධව රජෙය් ෛවද/ පීඨයක් ආරම්භ
කිරීම,— අප රට තුළ පශස්ත ෙසෞඛ/ ෙසේවාවක් පවත්වාෙගන යාම සඳහා අවශ/ ෛවද/වරුන්
පමාණෙයන් දැනට සිටින්ෙන් 50% ක් පමණ වන අතර අ.ෙපො.ස. (උසස් ෙපළ) ජීව විද/ා විෂය
ධාරාෙවන් ඉහළම සාමාර්ථ ලබා ගන්නා ශිෂ/කයන් රැසකට රජෙය් ෛවද/ පීඨවලට
පෙව්ශවීෙම් අවස්ථාව අහිමි වී ඇති අතර රජෙය් අධ/ාපන හා ෙසෞඛ/ ෙසේවාවන් ශක්තිමත්
කිරීම සඳහා බදුල්ල මහ ෙරෝහල ශික්ෂණ ෙරෝහලක් ෙලස භාවිතා කරමින් ඌව ෙවල්ලස්ස
විශ්වවිද/ාලයට අනුබද්ධව රජෙය් ෛවද/ පීඨයක් ආරම්භ කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙයෝජනා කරයි.
3.
පා. 3/’18
ගරු (ෛවද/) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— ෙමොරටුව විශ්වවිද/ාලය සඳහා ෙයෝජිත ෛවද/
පීඨය සඳහා ශික්ෂණ ෙරෝහල ෙලස නාෙගොඩ මහ ෙරෝහල සංවර්ධනය කිරීම,— 2018 අයවැය
මඟින් ෙමොරටුව විශ්වවිද/ාලයට අනුබද්ධව ෛවද/ පීඨයක් ඉදිකිරීමට ෙයෝජනා කර ඇති අතර
එම ෙයෝජිත ෛවද/ පීඨය සඳහා ශික්ෂණ ෙරෝහල ෙලස නාෙගොඩ මහ ෙරෝහල සංවර්ධනය
කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
4.
පා. 4/’18
ගරු එස්. එම්. මරික්කාර් මහතා,— දහම් පාසල් අධ/ාපනය අනිවාර්ය කිරීම,— ශිෂ්ඨ
සම්පන්න සමාජයකට ෙනොගැලෙපන අයුරින් රට තුළ ව/ාප්ත වන අපචාර හා බාල අපරාධ
මර්දනය කිරීම හා ස්වයං විනයක් ඇති කිරීම උෙදසා සියලුම දරුවන්ට, 9 ෙශේණිය දක්වා
ඔවුන්ෙග් ආගමට අනුකූල දහම් පාසල් අධ/ාපනය අනිවාර්ය කිරීම සුදුසු යැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
5.
පා. 5/’18
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ජනතා නිෙයෝජිතයින්ෙග් ගරු නාම අත්හැරීම,—
ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා ඇතුළු පාර්ලිෙම්න්තු, පළාත් සභා, පාෙද්ශීය සභා නිෙයෝජනය
කරන සියලුම ජනතා නිෙයෝජිතයන් මාසිකව තමන් කරන ෙසේවයට අදාළව වැටුප් හා /
ෙහෝ දීමනා ලබා ගන්නා අතර ඉහත කිසිදු ධූරයක් නිස්සරණධ/ාසෙයන් සිදු කරනු ලබන
ගරු ෙසේවයන් ෙනොවන බැවින් ද, එම ධූර දරන්නන්ෙග් නමට ඉදිරිෙයන් ෙහෝ ධූරයට
ඉදිරිෙයන් අතිගරු, ශීමත් ෙහෝ ගරු යන නාම සහ නමට පසුව උතුමාණන්, මැතිතුමා යන
පද ෙයදීම උපහාසයට ලක්වීමට ෙහේතුවක් වී ඇති බැවින් ද, ජනතා නිෙයෝජිතයන්ෙග් ගරු
නාම භාවිතය නතර කිරීමට අවශ/ පියවර ගත යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා
කරයි.
6.
පා. 6/’18
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— සියලු මැතිවරණ එකම දිනක පැවැත්වීම,— ශී ලංකාව තුළ
1988 සිට 2010 දක්වා වසර 22ක කාලය තුළ 1990, 1992, 1995, 1996, 1998, 2003 සහ2007
වසරවලදී හැර අන් සෑම වසරකදීම කිසියම් මැතිවරණයක් පවත්වා ඇති අතර, එෙසේ මැතිවරණ
පැවැත්වීම ජනතා මතය සලකා බැලීම සඳහා වටිනා නිර්ණායකයක් වුවද, ෙම් තුළින් රෙට්
ආර්ථිකය, පරිපාලනය ආදි සෑම ක්ෙෂේතයකටම දැඩි බලපෑමක් ඇති කරන බැවින් පළාත් පාලන
මැතිවරණ, මහා මැතිවරණ සහ ජනාධිපතිවරණය එකම දිනයකදී පැවැත්වීමට හැකි වන පරිදි
එකී ආයතනවල නිල කාලය සංෙශෝධනය කිරීමටත්, ගැලෙපන මැතිවරණ කමෙව්දයක්
නිර්මාණය කිරීමටත් සුදුසු පරිදි ආණ්ඩුකම ව/වස්ථා සංෙශෝධනයක් කළ යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
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7.
පා. 7/’18
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— පාර්ලිෙම්න්තු පජාතන්තවාදය ශක්තිමත් කිරීමට
කටයුතු කිරීම,— රට තුළ පජාතන්තවාදය වඩාත් ශක්තිමත් කිරීෙම් අරමුණ ඇතිව
පාර්ලිෙම්න්තුව හා පළාත් සභා අතරත්, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ආයතන අතරත් මනා
සම්බන්ධීකරණයක් පවත්වා ෙගන යාම අත/ාවශ/ වන අතර ඒ සඳහා පළාත් පාලන
ආයතන පධානීන්, පළාත් සභා තුළ නිෙයෝජනයවීම සහතිකවනු පිණිස ද, පළාත් සභා
පධානීන් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ නිෙයෝජනය වීම සහතිකවනු පිණිසද කමෙව්දයක් සකස්
කිරීමට අවශ/ ආණ්ඩුකම ව/වස්ථා සංෙශෝධනයක් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙයෝජනා කරයි.
8.
පා. 8/’18
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ශී ලාංකික ජනතාවෙග් පාරම්පරික දැනුම ආරක්ෂා කර
ගැනීම සඳහා වූ ජාතික වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ කිරීම,— ශී ලාංකික ජනතාවෙග්
පාරම්පරික දැනුම භාවිතා වන ෛවද/ කම, කෘෂිකර්මාන්තය, ආහාර සංරක්ෂණය, හස්ත
කර්මාන්ත අංශය ඇතුළු විවිධ ක්ෙෂේතයන්හි පාරම්පරික දැනුම ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අදාළ
ක්ෙෂේතයන් නිෙයෝජනය ෙකෙරන ජනතාවෙගන් ෙතොරතුරු ලබාෙගන, ෛජව විවිධත්ව
ඒකකය, බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාංශය ඇතුළු අදාළ අංශ ඒකාබද්ධව ජාතික වැඩ පිළිෙවළක්
ආරම්භ කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
9.
පා. 9/’18
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ෙබෞද්ධ භික්ෂු අධ/ාපනය පවර්ධනය කිරීම,—
ෙබෞද්ධ භික්ෂූන්වහන්ෙසේලාෙග් ධර්ම ඥානය පවර්ධනය කිරීෙම් අරමුණ ඇතිව
උන්වහන්ෙසේලාෙග් කථන හැකියා, ශවණ හැකියා, පරිගණක, මෙනෝවිද/ාත්මක සහ
උපෙද්ශනය පිළිබඳ දැනුම වැඩි දියුණු කිරීම උෙදසා දැනට පවත්නා භික්ෂු අධ/ාපන
ආයතනවලට පරිබාහිරව ෙමම කටයුතු සඳහාම ෙවන් වූ භික්ෂු අධ/ාපන ආයතන ඇති
කිරීම සඳහා කමෙව්දයක් සකස් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
10.
පා. 10/’18
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— තිරිඟු පිටි ෙවනුවට සහල් පිටි ජනතාව අතර ජනපිය
කරවීම සඳහා නව තාක්ෂණය හඳුන්වා දීම,— තිරිඟු පිටි සඳහා විෙද්ශ රටවලට ඇදී යන
විශාල ධනස්කන්ධය නවතාලීෙම් අරමුණ ඇතිව ආෙද්ශකයක් ෙලස භාවිතා කළ හැකි
සහල් පිටිවලින් සැකසූ ආහාර පචලිත කිරීම සඳහාත්, ෙකඳි සහිත ධාන/ වර්ගයක් වන
සහල් වඩාත් සියුම් ෙලස තිරිඟු පිටි ෙමන් අඹරා ගැනීම සඳහාත්, තිරිඟු පිටි ඇඹරීමට භාවිතා
කරන ආකාරෙය් යන්ත සූත සහ නව තාක්ෂණය හඳුන්වා දිය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙයෝජනා කරයි.
11.
පා. 11/’18
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ශී ලාංකීය/ෙද්ශීය සූපෙව්දය පිළිබඳ රට තුළ ජනතා
ආකල්ප පුළුල් කිරීම,— ශී ලාංකීය/ෙද්ශීය ආහාර කලාව පිළිබඳ ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය
ජනතාව තුළ වැඩි නැඹුරුවක් ඇති කිරීෙම් අරමුණ ඇතිව, රට තුළ ජනතා ආකල්ප ඒ ෙවත
ෙයොමු කිරීම සඳහා පාසල්, විශ්වවිද/ාල, තෘතීයික අධ/ාපන ආයතනවල විෂය පාඨමාලාවට
සූපෙව්දය විෂයයක් ෙලස ඇතුළත් කිරීමටත්, රාජ/ හා ෙපෞද්ගලික අංශවල මැදිහත්වීම මත
පර්ෙය්ෂණ අංශ දිරිගැන්වීම මඟින් නව ෙසොයාගැනීම් සිදු කිරීමටත්, ඒ හා බැඳුනු ආයතන
පද්ධතිය සම්බන්ධ කර ගනිමින් සහතික පත, ඩිප්ෙලෝමා, උපාධි, පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලා
ඇති කිරීම තුළින් ෙමම ක්ෙෂේතය පිළිබඳ ජනතාව තුළ පුළුල් ආකල්පමය ෙවනසක් ඇති
කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
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12.
පා.12/’18
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— පාසල් විෂය නිර්ෙද්ශයට මෙනෝ විද/ාව විෂයය ඇතුළත්
කිරීම,— පාසල් ශිෂ/ පජාව නිෙරෝගී මනසකින් යුත් බුද්ධිමත් තීරණ ගැනීමට හැකි පිරිසක්
ෙලස හැඩගැස්වීම උෙදසා හය වැනි ෙශේණිෙය් සිට කියාත්මක වන පරිදි ෙබෞද්ධ මෙනෝ
විද/ාව සහ බටහිර මෙනෝ විද/ාව යන විෂයයන් ඒකාබද්ධ ෙකොට කමවත්ව සැලසුම් කරන
ලද “මෙනෝ විද/ාව සහ භාවනාව” නමින් විෂයයක් පාසල් විෂය නිර්ෙද්ශයට ඇතුළත් කළ
යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
13.
පා.13/’18
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— දිවයින තුළ දැනට කියාත්මක වන යල් පැන ගිය නීති
අණපනත් යාවත්කාලීන කිරීම,— ශී ලංකාෙව් ෙම් වනවිටත් අධිරාජ/වාදී යුගෙය්දී
හඳුන්වාෙදන ලද නීති අණපනත් කියාත්මකවන බැවින් එම නීති අණපනත් යළි අධ/යනය
කිරීෙම් කමිටු පත්කර, යල් පැනගිය දඬුවම්, දඩ මුදල් ආදිය යාවත්කාලීන කිරීෙම් ජාතික
වැඩ පිළිෙවළක් කියාවට නැංවිය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
14.
පා. 14/’18
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ජාතික ඒකාගතාව ඇති කිරීමට පියවර ගැනීම,— ජාතික
ඒකාගතාවය පවර්ධනය කිරීෙම් අරමුණින් ෙදමළ භාෂාව කථා කරන ජනතාව ජීවත් වන
පෙද්ශවල සිංහල භාෂා පුහුණු වැඩසටහන් ද, සිංහල භාෂාව කථා කරන ජනතාව ජීවත් වන
පෙද්ශවල ෙදමළ භාෂා පුහුණු වැඩසටහන් ද, රාජ/, රාජ/ ෙනොවන හා ෙපෞද්ගලික
ආයතනයන්හි සහෙයන් කියාත්මක විය යුතු අතර රාජ/ හා ෙපෞද්ගලික විදÈත් ෙමන්ම
මුදිත මාධ/ ආයතනවල සහෙයෝගය ලබාගනිමින් ෙමම පුහුණු වැඩසටහන් ආරම්භ කිරීම
සඳහා ජාතික වැඩ පිළිෙවළක් කියාවට නැංවිය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා
කරයි.
15.
පා. 15/’18
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— පාසල් හා කීඩා සමාජ කිකට් තරඟාවලිවල තත්ත්වය
ඉහළ නැංවීම සඳහා වැඩසටහනක් සකස් කිරීම,— පසුගිය වසර කිහිපයක සිටම ශී
ලංකාෙව් කිකට් කීඩාව දැඩි කඩාවැටීමකට ලක් වී ඇති බැවින්, ජාතික කණ්ඩායමට දක්ෂ
කීඩකයන් ෙසොයා ගැනීම සඳහා පාසල් හා කීඩා සමාජ මට්ටමින් කිකට් තරඟාවලිවල
තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම සඳහා වැඩසටහනක් සකස් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙයෝජනා කරයි.
16.
පා. 16/’18
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— ගාමීය පළාත්වල ෙබෞද්ධ පන්සල්වල වැඩසිටින
වෙයෝවෘද්ධ භික්ෂූන්වහන්ෙසේලා ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා වැඩසටහනක් සකස් කිරීම,—
ශී ලංකාෙව් ෙබොෙහෝ ගාමීය පළාත්වල ෙබෞද්ධ පන්සල් ඉතා අඩු ආර්ථික මට්ටමක පවතින
බැවින්, එවැනි පන්සල්වල වැඩසිටින වෙයෝවෘද්ධ භික්ෂූන්වහන්ෙසේලා ආරක්ෂා කර ගැනීම
සඳහා වැඩසටහනක් සකස් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
17.
පා. 17/’18
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා,— මහනුවර නගරය තුළ පිහිටි ජනපිය පාසල් සඳහා පළමු
ෙශේණිෙය් දරුවන් ෙවනුෙවන් නව ෙගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම,— මහනුවර නගරය ආශිතව
ජනපිය පාසල් සඳහා පළමුවැනි ෙශේණියට ළමුන් ඇතුළත් කිරීමට විශාල පිරිසක් ඉල්ලුම්
කළත්, එම පාසල්වල ඉඩකඩ සීමිත ෙහයින්, දරුවන් ඇතුළත් කිරීම ඉතා අසීරු වී ඇති
බැවින් මහනුවර නගරය ආශිත පධාන පාසල්වලට පළමුවැනි ෙශේණිෙය් පන්ති පැවැත්වීම
සඳහා නව ෙගොඩනැගිලි ඉතා කඩිනමින් ඉදිකර දිය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා
කරයි.

( 11 )
18.
පා.18/’18
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා,— මහනුවර පල්ෙල්කැෙල් නිදහස් ෙවළඳ උද/ාන
කමවත්ව පුළුල් කිරීම,— මහනුවර දිස්තික්කය තුළ විරැකියාෙවන් ෙපෙළන තරුණ
තරුණියන් විශාල පිරිසක් සිටින බැවින්, එම අයට රැකියා අවස්ථා කඩිනමින් සපයා දීම
සඳහා මහනුවර පල්ෙල්කැෙල් පෙද්ශෙය් පිහිටා ඇති නිදහස් ෙවළඳ උද/ාන ෙදක කමවත්
ෙලස සකසා වැඩි පිරිසකට රැකියා අවස්ථා ලබා ගැනීමට අවස්ථාව සැලසීමට කඩිනමින්
කටයුතු කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
19.
පා.19/’18
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා,— උඩරට ගැමි පුනරුත්ථාපන ෙකොමිෂන් සභාව යළි
ස්ථාපනය කිරීම,— අධිරාජ/වාදී පාලන කාලෙය්දී අසරණ වූ උඩරට පෙද්ශවාසී ජනතාවට
සහන සැලසීම උෙදසා ස්ථාපිත කර තිබූ උඩරට ගැමි පුනරුත්ථාපන ෙකොමිෂන් සභාව
පසුගිය පාලන කාලය තුළ අකීය තත්ත්වයට පත් කිරීම නිසා උඩරට ජනතාවට සිදුවී ඇති
අසාධාරණයන් සාධාරණය කිරීම සඳහා උඩරට ගැමි පුනරුත්ථාපන ෙකොමිෂන් සභාව
නැවත කමවත්ව ස්ථාපිත කරලීමට අවශ/ කටයුතු කඩිනමින් සැලසිය යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
20.
පා.20/’18
ගරු හිරුණිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය,— සියලුම විශ්වවිද/ාලවල දැනට පවතින නවක
වදය සම්පූර්ණෙයන් නැවැත්වීම සඳහා පවතින නීති කියාත්මක කිරීම,— විශ්වවිද/ාල තුළ
ෙහෝ ඉන් පිටත නවක සිසුන්ට මුහුණ දීමට සිදුවන නවක වදය සම්පූර්ණෙයන්ම වැළැක්වීම
හා 1998 අංක 20 දරන අධ/ාපන ආයතනවල නවක වදය සහ ෙවනත් ස්වරූපෙය් සාහසික
කියා තහනම් කිරීෙම් පනත පකාරව, එෙසේ නවක වදය කියාත්මක කරන සියලුම
පාර්ශ්වයන්ට නීතිය කියාත්මක කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
21.
පා.21/’18
ගරු හිරුණිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය,— අන්තර්ජාලය තුළ අසභ/ වීඩිෙයෝ පට
සංසරණය වීම වැළැක්වීෙමහිලා විෙශේෂ ඒකකයක් පිහිටුවීම,— වර්තමානෙය් බහුල
වශෙයන් අන්තර්ජාලය ඔස්ෙසේ ෙනොෙයකුත් අසභ/ වීඩිෙයෝ දර්ශන සංසරණය වීම මඟින්
පුද්ගලයන්ෙග් පුද්ගලිකත්වය විනාශවන අතර විෙශේෂෙයන්ම, කාන්තා පාර්ශ්වය එමඟින්
විශාල අපහසුතාවයකට පත්වන බැවින්, ෙමවන් වීඩිෙයෝ දර්ශන ළඟ තබාෙගන සිටින,
ෙබදා හරින හා නිර්මාණය කරන පුද්ගලයන් පිළිබඳව විමර්ශනය කිරීමට පතිඵලදායී
විෙශේෂ ඒකකයක් අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව තුළ පිහිටුවිය යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
22.
පා.22/’18
ගරු හිරුණිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය,— විශ්වවිද/ාල හා අෙනකුත් සියලුම උසස්
අධ/ාපන ආයතනවලට විෙශේෂ පුහුණුවලත් මානසික උපෙද්ශකවරු ෙහෝ අනුශාසකවරු
පත්කිරීම,— වර්තමානෙය් බහුල වශෙයන් දක්නට ලැෙබන තරුණ තරුණියන්, සිසු
සිසුවියන් සියදිවි හානිකර ගැනීෙම් පවණතාවය මැඩපැවැත්වීම සඳහා සියලුම රජෙය්
අධ/ාපන ආයතන සඳහා පුහුණුවලත් මානසික උපෙද්ශකවරු, අනුශාසකවරු ෙහෝ එම
අධ/ාපන ආයතනවල දැනට සිටින ගුරුවර ගුරුවරියන්ට මානසික උපෙද්ශනය පිළිබඳ
විෙශේෂ පුහුණුවක් ලබාදිය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
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23.
පා.23/’18
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— පුත්තලම දිස්තික්කෙය් ෙවරළ තීරය ආරක්ෂා කර
ගැනීම සඳහා කඩිනම් වැඩසටහනක් දියත් කිරීම,— පුත්තලම දිස්තික්කය අතිශය සුන්දර
ෙවරළ තීරයකට හිමිකම් කීවද, ෙවරළ ඛාදනය, කෙඩොලාන විනාශ වීම, අනවසර ඉදිකිරීම්
වැනි ෙහේතු නිසා ෙවරළ තීරය දූෂණයට ලක්වී ඇති බැවින්, පුත්තලම දිස්තික්කෙය් ෙවරළ
තීරය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා කඩිනම් වැඩසටහනක් දියත් කළ යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
24.
පා.24/’18
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— පුත්තලම දිස්තික්කය සතුව තිබූ ෙවොලිෙබෝල් කීඩාෙව්
අභිමානය නැවත ෙගොඩනැගීමට වැඩසටහනක් දියත් කිරීම,— මීට දශකයකට පමණ ෙපර
පුත්තලම දිස්තික්කෙය් පාසල් වලින් බිහිවූ දක්ෂ ෙවොලිෙබෝල් කීඩක කීඩිකාවන් ජාතික හා
ජාත/න්තර තරඟ වලදී දැක්වූ දක්ෂතා නිසා පුත්තලම දිස්තික්කයට ෙවොලිෙබෝල් කීඩාෙවන්
ඉතා අභිමානවත් ස්ථානයක් හිමි වුවද, අද වනවිට එම තත්ත්වෙය් යම් බිඳ වැටීමක් ඇති
බැවින්, නැවත එම අභිමානය පුත්තලම දිස්තික්කයට ෙගන ඒමට වැඩසටහනක් දියත් කළ
යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
25.
පා.25/’18
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— පුත්තලම දිස්තික්කය තුළ ටින් මාළු
කර්මාන්තශාලාවක් ස්ථාපිත කිරීම,— ජනතාවෙග් ෙපෝෂණ අවශ/තා සපුරාලීම සඳහා
අවශ/ ෙපෝටීන් ලබාදීමටත්, වාර්ෂිකව ටින් මාළු ආනයනය ෙවනුෙවන් විෙද්ශ රටවල් කරා
ඇදී යන විෙද්ශ විනිමය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ෙමන්ම, ටින් මාළු කර්මාන්තශාලාවක්
ස්ථාපිත කිරීමට අවශ/ සියලුම සම්පත් පුත්තලම දිස්තික්කය තුළ පවතින බැවින් ද, එම
දිස්තික්කය තුළ ටින් මාළු කර්මාන්තශාලාවක් ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කළ යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
26.
පා.26/’18
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— ෙකොළඹ - කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගය හලාවත දක්වා
දීර්ඝ කිරීම,— රටක සංවර්ධනය සඳහා අධිෙව්ගී මාර්ග ඉතා වැදගත් වන බැවින් ද, වත්මන්
යහපාලන රජය යටෙත් පුත්තලම දිස්තික්කය ඉතා ෙව්ගෙයන් සංවර්ධනය වන බැවින් ද,
එම සංවර්ධන ෙව්ගය තවදුරටත් ඉහළ නැංවීම සඳහා දැනට ෙකොළඹ සිට කටුනායක දක්වා
වූ අධිෙව්ගී මාර්ගය හලාවත දක්වා දීර්ඝ කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා
කරයි.
27.
පා.27/’18
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා, — වයඹ පළාෙත් වැව්, ගංඟා සහ ඇළ මාර්ග ආශිතව
කුඹුක් ශාඛ සිටුවීෙම් ව/ාපෘතියක් ආරම්භ කිරීම,— පෙසේ පවතින ජලය ආරක්ෂා කිරීෙම්
හැකියාව ෙමන්ම, පාංශු ඛාදනය අවම කිරීෙම් ගුණාංග සහිත වූ දිගු ආයු කාලයක් ඇති
කුඹුක් ශාඛ, වයඹ පළාෙත් වැව්, ගංඟා සහ ඇළ මාර්ග ආශිතව සිටුවීෙම් ව/ාපෘතියක්
ආරම්භ කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
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28.
පා.28/’18
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— බත්තලංගුණ්ඩුව දූපත්වාසී ධීවර ජනතාවෙග් මූලික
අවශ/තා සපුරාලීම සඳහා කඩිනම් පියවර ගැනීම,— වයඹ පළාෙත්, පුත්තලම
දිස්තික්කෙය්, කල්පිටිය අර්ධද්වීපය අසල ඇති පධාන දූපතක් වන බත්තලංගුණ්ඩුව දූපෙත්
ධීවර පජාවෙග් මූලික අවශ/තා පිළිබඳව ෙමෙතක් නිසි අවධානයට ලක් ෙනොවී ඇති
බැවින්, වත්මන් යහපාලන රජය යටෙත් එම ජනතාවෙග් මූලික අවශ/තා සපුරා දී
ඔවුන්ෙග් ජීවන තත්ත්වය උසස් කරලීම සඳහා කඩිනම් පියවර ගත යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
29.
පා.29/’18
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා,— කුකුළු ෙගොවිපළ හිමියන් භාවිතා කරන බැටරි
ෙක්ජ් කමය නවත්වාලීම,— ශී ලංකාව අතීතෙය් පටන්ම සත්ව කරුණාව පතුරුවාලන
ෙබෞද්ධ රටක් වුවද, අද වනවිට සමහර කුකුළු ෙගොවිපළ හිමියන් භාවිතා කරන බැටරි ෙක්ජ්
කමය නිසා සතුන් දැඩි හිංසාවකට ලක්වීමත්, අධික බිත්තර නිෂ්පාදනය තුළින් සුළු පරිමාණ
කුකුළු ෙගොවිපළ හිමියන්ෙග් රැකියා අනතුරුදායක තත්ත්වයකට පත්ව ඇති බැවින්, ෙමම
අති අමානුෂීය කමය නවත්වාලීම සඳහා අවශ/ පියවර ගත යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙයෝජනා කරයි.
30.
පා.30/’18
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා,— කිරි කර්මාන්තෙය් නියුක්ත ෙද්ශීය කිරි
ෙගොවීන්ෙග් ගැටලු විසඳීමට කඩිනම් වැඩසටහනක් දියත් කිරීම,— වාර්ෂිකව අෙප් රටට
කිරි පිටි ආනයනය සඳහා විශාල මුදලක් වැයවන අතර එම මුදල් අප රට තුළම ඉතිරි
කරගත හැකිනම්, එය රෙට් ආර්ථිකයට විශාල පිටුබලයක් වන බැවින්, කිරි කර්මාන්තෙය්
නියුක්ත ෙද්ශීය කිරි ෙගොවීන්ෙග් ගැටලු විසඳීමට කඩිනම් වැඩසටහනක් දියත් කළ යුතුයැයි
ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි
31.
පා.31/’18
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා,— වයඹ පළාත තුළ පිහිටා ඇති පුරාවිද/ා
වටිනාකමක් සහිත ස්ථාන සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා කඩිනම් වැඩසටහනක් දියත් කිරීම,—
වයඹ පළාෙත් කුරුණෑගල දිස්තික්කය ඉතා ෙපෞඪ ඉතිහාසයකට හිමිකම් කියන පුරාවිද/ා
වටිනාකමක් ඇති ස්ථාන රැසක් සහිත දිස්තික්කයක් වන අතර අතීතෙය්දී කුරුණෑගල,
දඹෙදණිය සහ යාපහුව වැනි රාජධානි පිහිටා තිබුෙන්ද කුරුණෑගල දිස්තික්කය තුළ වුවත්,
අද වනවිට එම ෙපෞරාණික ස්ථානවල ආරක්ෂාව සම්බන්ධෙයන් බලවත් ගැටලු මතුවී ඇති
බැවින්, එම පුරාවිද/ා ස්ථාන සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා කඩිනම් වැඩසටහනක් දියත් කළ
යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
32.
පා.32/’18
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා,— සියලු ක්ෙෂේත ආවරණය වන පරිදි පුළුල් සමාජ
ආරක්ෂණ ජාලයක් කියාත්මක කිරීම,— ඕනෑම රටක සාර්ථක සමාජ ආරක්ෂණ ජාලයක්
පැවතීම එම රෙට් ජීවත් වන පුරවැසියන්ට වැදගත් වන අතර ශී ලංකාෙව් රාජ/ අංශෙය් හා
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන් සඳහා විශාම වැටුප් කමයක් ෙහෝ අර්ථ සාධක කමයක්
කියාත්මක වුවද, රෙට් අවිධිමත් අංශෙය් ෙසේවකයන් සඳහා කිසිදු සමාජ ආරක්ෂණ කමයක්
කියාත්මක ෙනොවන බැවින්, සියලු ක්ෙෂේත ආවරණය වන පරිදි පුළුල් සමාජ ආරක්ෂණ
ජාලයක් කියාත්මක කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
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*33.
ජාතික ආරක්ෂක අරමුදල් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත/ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*34.
මුදල් හා ජනමාධ/ අමාත/තුමා,— සුරාබදු ආඥාපනත යටෙත් නිෙව්දනය (අංක 1),—
සුරාබදු ආඥාපනෙත් (52 අධිකාරය වූ) 25 වගන්තිය යටෙත් සුරාබදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා
ජනමාධ/ අමාත/වරයා විසින් පනවන ලදුව, 2018 ජනවාරි 18 දිනැති අංක 2054/42 දරන අති
විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2018.05.22 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙව්දනය අනුමත
කළ යුතු ය.
(අංක 04/2018 දරන සුරාබදු නිෙව්දනය)
(අමාත/ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*35.
මුදල් හා ජනමාධ/ අමාත/තුමා,— සුරාබදු ආඥාපනත යටෙත් නිෙව්දනය (අංක 2),—
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.)
*36.
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.)
*37.
ෙ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.
*38.
ජාතික විගණන පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත/ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*39.
ෙකොළඹ ව/ාපාර වස්තු විනිමය ස්ථානය අසාමුහිකරණය කිරීෙම් පනත් ෙකටුම්පත —
කාරක සභාව.

( 15 )
*40.
අපරාධ නඩු විධාන සංගහය (විෙශේෂ විධිවිධාන) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත/ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*41.
ශී ලංකා වාණිජ සමථ මධ/ස්ථානය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත/ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*42.
සුරැකුම්පත් විනිමය පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත/ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*43.
පාෙද්ශීය සභා (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත/ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*44.
කාලාවෙරෝධ (විෙශේෂ විධිවිධාන) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත/ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*45.
පරීක්ෂණ ෙකොමිෂන් සභා (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත/ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*46.
අල්ලස් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත/ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*47.
1990 සුවසැරිය පදනම පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත/ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*48.
ඉඩම් (සන්තකය පැවරීම සීමා කිරීෙම්) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත/ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*49.
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.)
*50.
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.)
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*51.
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.)
*52.
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.)
*53.
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.)
*54.
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.)
*55.
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.)
*56.
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.)
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*57.
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.)
*58.
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.)
*59.
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.)
*60.
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.
*61.
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;
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(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.
*62.
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 විදÈත් හා මුදිත ජනමාධ/ විසින් පිළිපැදිය යුතු,
මාධ/ උපමාන අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත/ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*63.
ෙබෞද්ධ විහාර ෙද්වාලගම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත/ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*64.
ෙථේර වාදී භික්ෂු කතිකාවත් (ලියාපදිංචි කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත/ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*65.
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 විදÈත් හා මුදිත ජනමාධ/ විසින් පිළිපැදිය යුතු
උපමාන ෙහවත් මාර්ෙගෝපෙද්ශ/ ෙමෙහයුම් පතිපත්ති අනුමත කළ යුතු ය.” යනුෙවන්
ෙයෝජනා කරන ලදින්, පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.
66.
ශී ලංකා ෙසේවා පිරිස් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
67.
ළමා පුනරුත්ථාපන ෙක්න්දය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
68.
ශී ලංකා එක්සත් කිස්තියානි සෙහෝදරත්වය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
69.
ශී ලංකා කාන්තා සම්ෙම්ලනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
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70.
ෙමොනරාගල දිස්තික් කාන්තා මහා සංගමය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
71.
ලසාලියන් සමාජයීය අධ/ාපන ෙසේවාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
72.
ජාත/න්තර කාන්තා සහ ළමා අයිතීන් සුරැකීෙම් සභාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත්
ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
73.
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
74.
ද ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් සර්ටිෆයිඩ් පබ්ලික් එකවුන්ටන්ට්ස් ආයතනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්)
පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
* සල%ෙණ හ:ව2 ලබෙ ආ<=ෙ කට> ය.

