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අංක 212.]

පා

ෙෙ නාය පය

2017 ෙනවැබ මස 14 වැ අඟහ"වාදා $. භා. 9.30 ට

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
1.
136/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත-තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

වනාන්තර වලින් අල්ලා නීති විෙරෝධී ෙලස ලඟ තබාෙගන සිටින හා 2009
වසෙරන් පසුව ව-ාජ ෙලස ෙල්ඛන සකස් කර ලියාපදිංචි කළ අලි පැටවුන්
පිළිබඳව පරික්ෂා කර සකස් කළ විගණන විමසුම් වාර්තාව 2014.07.22 දින
එවකට වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත-ාංශෙය් ෙල්කම් ෙවත ඉදිරිපත් කර
ඇති බවත්;

(ii)

එම වාර්තාවට අදාළව ගන්නා කියාමාර්ග සම්බන්ධව දින 14ක් ඇතුළත
දැන්විය යුතුව තිබූ බවත්;
දින 14ක් පිරීමට ෙපර එම වාර්තාව සැකසූ නිෙයෝජ- විගණකාධිපති
ඒ.එච්.එම්.එල් අඹන්වල මහතා එම කාර්යෙයන් ඉවත් කරන ලද බවත්;

(iii)

එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) (i) එම වාර්තාවට අනුව, අලි පැටවුන් ජාවාරම පිළිබඳ ෙචෝදනා ලැබූ
පුද්ගලයන්ෙග් නම්, ලිපින, දුරකථන අංක හා තනතුරු යන ෙතොරතුරු
කවෙර්ද;
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

ෙමම පුද්ගලයන්ට එෙරහිව ගත් කියාමාර්ග කවෙර්ද;
එම කියාමාර්ග පිළිබඳව විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට දැනුම් දී තිෙබ්ද;
එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
අදාළ වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2.
976/’16
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ- අමාත-තුමාෙගන් ඇසීමට,— (4)
(අ)

(i)

වයඹ පළාෙත්, හලාවත, ඉරණවිල පෙද්ශෙය් “ඇමරිකන් හඬ” (Voice of
America) යනුෙවන් සම්ෙපේෂණාගාරයක් තිෙබ්ද;

(ii)
(iii)
(iv)

එෙසේ නම්, ඒ සඳහා ලබා දී ඇති ඉඩම් පමාණය ෙකොපමණද;
එම ඉඩම ලබා දී ඇත්ෙත් සින්නක්කරද; එෙසේ නැතෙහොත්, බදු පදනම මතද;
බදු පදනම මත නම්, ශී ලංකා රජයට ලබාදී ඇති බදු පමාණය එක් එක් වර්ෂය
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;

(2)
(v) ෙමම භූමිය තුළ ශී ලංකා රජෙය් සියලුම නීති රීති බලාත්මකෙව්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

“ඇමරිකන් හඬ” ආයතනය ආරම්භ කිරීමට ශී ලංකා රජය සහ ඇමරිකා
එක්සත් ජනපද රජය ෙහෝ “Voice of America” ආයතනය සමඟ එළඹි ගිවිසුම්
කවෙර්ද;

(ii)
(iii)

එම ගිවිසුම් සියල්ලම සභාගත කරන්ෙන්ද;
එම ආයතනය තුළ ෙසේවය කරන ශී ලාංකිකයන් හා විෙද්ශිකයන් සංඛ-ාව,
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iv) එම ආයතනය විසින් කරනු ලබන වැඩකටයුතු සහ විකාශනය කරනු ලබන
වැඩසටහන් කවෙර්ද;
(v) එම වැඩකටයුතු හා වැඩසටහන් නියාමනය කරනු ලබන රාජ- ආයතනය
කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
3.
1046/’16
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත-තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

පළාත් පාලන මැතිවරණ ෙකොට්ඨාස සීමා නිර්ණය පිළිබඳ අභියාචනා විභාගය
අවසන් කරනු ලැබුවද පළාත් පාලන මැතිවරණ නීතිෙය් පවතින අඩුපාඩු
ෙහේතුෙවන් පළාත් පාලන මැතිවරණ පැවැත්වීමට ෙනොහැකි බවට මැතිවරණ
ෙකොමිසම ෙහෝ එහි පූර්වගාමී මැතිවරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් අමාත-ාංශ
ෙල්කම්වරයාට දැනුම් දී තිෙබ්ද;

(ii)
(iii)

එෙසේ නම්, එම අඩුපාඩු කවෙර්ද;
එකී අඩුපාඩු අතරින් මැතිවරණය පැවැත්විය ෙනොහැකි මට්ටෙම් අඩුපාඩු තිෙබ්
නම්, ඒවා කවෙර්ද;

(iv)

එකී අඩුපාඩු මැතිවරණ ෙකොමිසම ෙහෝ එහි පූර්වගාමී මැතිවරණ
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් ලිඛිතව දැනුම් දුන් දිනය කවෙර්ද;
(v) එකී අඩුපාඩු සැකසීමට ෙමෙතක් ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4.
1116/’16
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත-තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ) 2010 සිට 2016 වර්ෂය දක්වා බණ්ඩාරෙවල නගර සභාවට,
(i) පළාත් පාලන අමාත-ාංශෙයන් ලබා දුන් මුදල් පමාණය;
(ii) පළාත් සභාව මඟින් ලබා දුන් මුදල් පමාණය;
වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට
දන්වන්ෙනහිද?

(3)
(ආ) 2010 සිට 2016 වර්ෂය දක්වා පළාත් පාලන අමාත-ාංශය හා ඌව පළාත් සභාව
මඟින් බදුල්ල දිස්තික්කෙය් ෙවනත් පළාත් පාලන ආයතන සඳහා ලබා දුන් මුදල්
පමාණය, වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්නත් එතුමා ෙමම
සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
5.
1171/’16
ගරු (ෛවද-) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— අගාමාත-තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා
ආර්ථික කටයුතු අමාත-තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

2013 වර්ෂෙය් අම්පාර දිස්තික්කෙය්, සමන්තුෙර්හි පැවති “දැයට කිරුළ”
පදර්ශනය සඳහා පැමිණි ආරාධිතයන්ට ආරක්ෂාව සැලසීම සහ වාහන නවතා
තැබීම පිණිස වලතාපිටිය පෙද්ශවාසීන්ෙග් කුඹුරු ඉඩම් ආරක්ෂක හමුදා
විසින් තාවකාලිකව පවරාගත් බවත්;

(ii)
(iii)

ෙමම ඉඩම් පාවිච්චි කිරීම ෙවනුෙවන් කිසිදු ෙගවීමක් සිදුකර ෙනොමැති බවත්;
දැනට හිස්ව පවතින ෙමම ඉඩම්වල වගා කිරීමට ඉඩම් අයිතිකරුවන් උත්සාහ
කළද, ඒ සඳහා හමුදා නිලධාරින් ඉඩ ලබා ෙනොෙදන බවත්;

(iv)

එම ඉඩම්, අයිතිකරුවන්ට ලබාදීමට ෙමෙතක් කිසිදු පියවරක් ෙගන ෙනොමැති
බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) (i) ෙමම ඉඩම් යළි අයිතිකරුවන්ට ලබා ෙදන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
6.
1192/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති
අමාත-තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

1983 වර්ෂය වනවිට මන්නාරම දිස්තික්කය තුළ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය
විසින් විදුලිය ලබා දී ඇති මුළු නිවාස සංඛ-ාව ෙකොපමණද;

(ii)
(iii)

ෙම් වනවිට විදුලිය ලබා දී ඇති මුළු නිවාස සංඛ-ාව ෙකොපමණද;
වර්ෂ 1984 සිට 2009 දක්වා විදුලිය ලබා දීම ෙවනුෙවන් ෙවන් කරන ලද මුදල
එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙකොපමණද;

(iv)

2009 වර්ෂෙය්දී යුදමය තත්ත්වය නිම වීෙමන් පසු 2015 වර්ෂය දක්වා විදුලිය
ලබා දී ඇති නිවාස සංඛ-ාව එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙකොපමණද;
(v) ඉහත (iv) හි සඳහන් කාල පරිච්ෙඡ්දය සඳහා විදුලිය ලබා දීම ෙවනුෙවන්
ෙවන් කරන ලද මුදල එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(4)
7.
1362/’16
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා,— සංවර්ධන කාර්යභාර අමාත-තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් භාරකාර අරමුදල් ෙගවීම සඳහා ලියාපදිංචි වී ඇති
මාතර දිස්තික්කෙය් ෙපෞද්ගලික ආයතන සංඛ-ාව කවෙර්ද;

(ii)
(iii)

එම ආයතනවල නම් කවෙර්ද;
ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් භාරකාර අරමුදෙල් සාමාජිකත්වය ලබා ඇති මාතර
දිස්තික්කෙය් ෙසේවක සංඛ-ාව, එක් එක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය අනුව
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iv) ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් භාරකාර අරමුදල සඳහා ලියාපදිංචි වීමට පැවතිය යුතු
අවම අවශ-තාවයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
8.
1383/’16
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත-තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)

2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 147 අනුව, මත්ස- සහ මත්ස- නිෂ්පාදන
ආනයනය සඳහා, විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බද්ද රු. 50/= දක්වා වැඩි කිරීෙමන්,
රාජ- අය භාරයට වූ දායකත්වය කවෙර්ද;

(ii)

1977 සිට ෙම් දක්වා ශී ලංකාවට ආනයනය කරනු ලැබූ මත්ස- සහ මත්සනිෂ්පාදන පමාණය සහ එහි ආනයන වටිනාකම එක් එක් වර්ෂය අනුව
කවෙර්ද;
(iii) ෙර්ගු දත්ත අනුව, ශී ලංකාවට මත්ස- සහ මත්ස- නිෂ්පාදන ආනයනය කරනු
ලබන ආනයනකරුවන්ෙග් නම් ලැයිස්තුවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(iv) ශී ලංකාවට මාළු ආනයනය කිරීම අඩු කිරීම සඳහා රජයට කිසියම් වැඩ
පිළිෙවළක් තිෙබ්ද;
(v) එෙසේ නම්, එය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
9.
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර
අමාත-තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

මහතා,—

කර්මාන්ත

හා

1494/’16
වාණිජ කටයුතු

(i)

2011 අංක 22 දරන ෙද්ශීය ආදායම් (සංෙශෝධන) පනත මඟින් සංෙශෝධිත
2006 අංක 10 දරන ෙද්ශීය ආදායම් පනෙත් 7(25) වගන්තිය අනුව 1972 අංක
5 දරන සමූපකාර සමිති පනත යටෙත් ෙහෝ යම් පළාත් සභා පඥප්තියක්
යටෙත් ලියාපදිංචි කරන යම් සමූපකාර සමිතියක ලාභ සහ ආදායම් 2011
අෙපේල් 01 දින සිට ආදායම් බද්ෙදන් නිදහස් කර ඇති බව පිළිගන්ෙන්ද;

(ii)

එයට අමතරව එම සමූපකාර සමිතිවල ෙපොලී හා ලාභාංශද ආදායම් බද්ෙදන්
නිදහස් කර ඇති බව දන්ෙන්ද;

(5)
(iii)

මීට අමතරව, ෙද්ශීය ආදායම් පනෙත් 133 (3) (අ) වගන්තිය අනුව එම
සමූපකාර සමිතිවල ෙපොලී ආදායම් රඳවා ගැනීෙම් බද්ෙදන්ද නිදහස් කර ඇති
බව පිළිගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) (i) ඉහත කරුණු ෙහේතුෙවන් සමුපකාර සමිතිවලට විශාල වාසි සහගත
තත්ත්වයක් ඇතිවූ බව පිළිගන්ෙන්ද;
(ii)

කරුණු එෙසේ තිබියදී 2017 අයවැෙයන් එම බදු නිදහස අෙහෝසි කර ඇති බව
දන්ෙන්ද;
(iii) ෙමෙසේ අෙහෝසි කරන ලද සියලුම පහසුකම් නැවත සමූපකාර සමිතිවලට
ලබාෙදන්ෙන්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
10.
1593/’17
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— අධ-ාපන අමාත-තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

වයඹ පළාත් සභාව යටෙත් ඇති පාසල් සංඛ-ාව ෙකොපමණද;

(ii)
(iii)

එම පාසල්වල නම් හා ලිපිනයන් කවෙර්ද;
2010 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා වයඹ පළාත් සභාව මඟින් අළුතින් ආරම්භ කළ
පාසල් සංඛ-ාව ෙකොපමණද;
(iv) එම පාසල්වල නම් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
11.
1602/’17
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා,— විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති
අමාත-තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

ඇන්ෙට් ෙලෙකෝ පයිවට් ලිමිටඩ් (Ante Leco (pvt) Ltd.) ආයතනය පිළිබඳ
රජයට ඇති අයිතිය කවෙර්ද;

(ii)
(iii)

එම ආයතනය ආරම්භ කරන ලද අරමුණ කවෙර්ද;
එම සමාගම විසින් නිෂ්පාදනය කර ඇති විදුලි මීටර් සංඛ-ාව, එක් එක් වර්ෂය
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iv) එම සමාගෙම් ෙසේවක සංඛ-ාව ෙකොපමණද;
(v) ආරම්භෙය් සිට එම සමාගම ලබා ඇති ලාභය ෙහෝ පාඩුව, වර්ෂය අනුව ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(6)
12.
1604/’17
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා,—විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති
අමාත-තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

බස්නාහිර පළාත තුළ පිහිටා ඇති ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට සැපයීම සඳහා
විදුලිය උත්පාදනය කරනු ලබන විදුලි බලාගාර කවෙර්ද;

(ii)

එම එක් එක් බලාගාරෙය් විදුලි උත්පාදන ධාරිතාව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
(iii) එම එක් එක් බලාගාරෙයන් විෙමෝචනය වන පරිසරයට හානිකර වායු පිළිබඳ
තක්ෙසේරුවක් කර තිෙබ්ද;
(iv) පරිසර හිතකාමී කමෙව්ද භාවිතා කිරීම මඟින් ෙකොළඹ නගරය ඇතුළු
බස්නාහිර පළාතට විදුලිය ලබා දීමට පියවර ගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
13.
1793/’17
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා,— ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත-තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

1990.12.31 දින ෙහෝ ඊට ආසන්න කාල වකවානුෙව්දී උතුරු පළාෙත්,
කිලිෙනොච්චිය දිස්තික්කෙය් මුස්ලිම් විවාහ හා දික්කසාද පනත යටෙත් කටයුතු
කරමින් සිටි මුස්ලිම් විවාහ ෙරජිස්ටාර්වරුන්ෙග් නම් හා ලිපිනයන් කවෙර්ද;

(ii)

එම විවාහ ෙරජිස්ටාර් ෙකොට්ඨාස මඟින් ආවරණය වන ගාම නිලධාරි වසම් සහ
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iii) එම ෙරජිස්ටාර් ෙකොට්ඨාස පකාශයට පත්කරන ලද ගැසට් නිෙව්දන අංක හා
දින සභාගත කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
14.
ගරු එස්. එම්. මරික්කාර්
අමාත-තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

මහතා,—

මහානගර

හා

බස්නාහිර

1856/’17
සංවර්ධන

(i)

මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත-ාංශය විසින් කය
·ි ාත්මක කරනු
ලබන මහානගර සැලසුම (Megapolis Plan) යටෙත් 2017 වසෙර් සිට ඉදිරි
වසර 03 ක් දක්වා ෙකෝට්ෙට් ප·ාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය සඳහා සැලසුම්
කර ඇති සංවර්ධන වැඩසටහන් කවෙර්ද;

(ii)
(iii)

දැනටමත් යම් වැඩසටහන් ආරම්භ කර ඇත්නම්, ඒවා කවෙර්ද;
ආරම්භ කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන වැඩසටහන් නිශ්චිත වශෙයන් පටන්
ගන්නා දින වකවානු කවෙර්ද;

(iv) ෙම් සඳහා රාජ- හා ෙපෞද්ගලික ආෙයෝජන සිදු කරන්ෙන්ද;
(v) එෙසේ නම්, එම ආෙයෝජන ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) (i) දැනටමත් ආරම්භ කර ඇති ෙහෝ ආරම්භ කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන
වැඩසටහන් සඳහා ෙවන් කර ඇති මුදල ෙකොපමණද;

(7)
(ii)
(iii)

දැනට වැය කර ඇති මුදල ෙකොපමණද;
ෙම් සඳහා ණය මුදල් ලබා ගන්ෙන්ද;

(iv)

එෙසේ නම්, ණය ලබා ගන්නා ආයතන සහ ණය පමාණය ෙකොපමණද;

(v) ෙනොඑෙසේ නම්, රජය විසින් ෙවන් කර ඇති මුදල ෙකොපමණද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
15.
1954/’17
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා,— පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත-තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ෙයෝජිත ශී ලංගම පතිව¾හගත කිරීම මඟින් අඩු කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන
ශී ලංගම ඩිෙපෝ සංඛ-ාව ෙකොපමණද;

(ii)
(iii)

එම ඩිෙපෝ සංඛ-ාව පාෙද්ශීය මට්ටමින් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
ෙයෝජිත පතිව¾හගත කමය තුළින් දැනට සාර්ථක පවාහන ෙසේවාවක් සපයනු
ලබන සහ ඉඩ පහසුකම්වලින් යුත් ඩිෙපෝ සංඛ-ාවක් වැසී යන බව
පිළිගන්ෙන්ද;
(iv) එෙසේ නම්, ෙයෝජිත කමය කියාත්මක කිරීමට ෙපර ඒ පිළිබඳව යළි සළකා
බැලීමට පියවර ගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු
*1.
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත (2018) — (සිව්වැනි ෙවන් කළ දිනය) — විවාදය කල් තබන
ලද පශ්නය (2017 ෙනොවැම්බර් 09) [1].
*2.
මුදල් හා ජනමාධ- අමාත-තුමා,— සුරාබදු ආඥාපනත යටෙත් නිෙව්දනය,— සුරාබදු
ආඥාපනෙත් (52 අධිකාරය වූ) 12, 14 සහ 22 වගන්ති සමඟ කියවිය යුතු, 32 වගන්තිය යටෙත්,
සුරාබදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා ජනමාධ- අමාත-වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 ජූලි 28 දිනැති
අංක 2029/51 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.10.09 දින ඉදිරිපත් කරන
ලද නිෙව්දනය අනුමත කළ යුතු ය.
(අංක 996 දරන සුරාබදු නිෙව්දනය)
(අමාත- මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*3.
වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත-තුමා,— ෙවළඳ නැව් පනත යටෙත් නිෙයෝග,—
1971 අංක 52 දරන ෙවළඳ නැව් පනෙත් 126 සහ 321 වගන්ති යටෙත් මුහුදු
යාතාකරුවන් පුහුණු කිරීෙම්, සහතික කිරීෙම් සහ මුරකාවෙලහි ෙයදීෙම් පමිති
සම්බන්ධෙයන් වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත-වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 මැයි
08 දිනැති අංක 2018/3 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතය මඟින් සංෙශෝධිත, 2016
ඔක්ෙතෝබර් 04 දිනැති අංක 1987/19 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ,
2017.10.17 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත- මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

(8)
*4.
*5.

විසිවන ආණ්ඩුකම ව-වස්ථා සංෙශෝධනය පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත- මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

බලහත්කාරෙයන් අතුරුදහන් කිරීම්වලින් සියලු තැනැත්තන් ආරක්ෂා කිරීම් සඳහා වූ
ජාත-න්තර සම්මුති පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත- මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*6.
පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත-තුමා,— ජාතික ගමනාගමන ෙකොමිෂන් සභාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් - 2013,— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(2)(C) වගන්තිය
යටෙත් 2016.09.06 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2013.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය
සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ජාතික ගමනාගමන
ෙකොමිෂන් සභාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(පවාහනය හා සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.01.26
දින සලකා බලන ලදී.)
*7.
පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත-තුමා,— ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ගිණුම් - 2012,— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(2)(C) වගන්තිය යටෙත්
2017.03.07 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2012.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා
පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ශී ලංකා ගමනාගමන
මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(පවාහනය හා සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.03.24
දින සලකා බලන ලදී.)
*8.
පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත-තුමා,— ජාතික ගමනාගමන ෙකොමිෂන් සභාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් - 2014,— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(2)(C) වගන්තිය
යටෙත් 2017.05.03 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2014.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය
සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ජාතික ගමනාගමන
ෙකොමිෂන් සභාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(පවාහනය හා සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.05.26
දින සලකා බලන ලදී.)
*9.
රාජ- ව-වසාය සංවර්ධන අමාත-තුමා,— ශී ලංකා රාජ- වැවිලි සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව
හා ඒකාබද්ධ මූල- පකාශන - 2011,— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය
යටෙත් 2016.12.10 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2011.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය
සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ශී ලංකා රාජ- වැවිලි
සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූල- පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.05.23 දින සලකා
බලන ලදී.)
*10.
රාජ- ව-වසාය සංවර්ධන අමාත-තුමා,— ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව
හා ඒකාබද්ධ මූල- පකාශන - 2015,— මුදල් නීති පනෙත් 35(3) වගන්තිය යටෙත් සහ 1971
අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත් 2017.01.24 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද,
2015.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග්
නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූල- පකාශන
අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.05.03 දින සලකා
බලන ලදී.)

(9)
*11.
රාජ- ව-වසාය සංවර්ධන අමාත-තුමා,— ලංකා බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ
මූල- පකාශන - 2015,— මුදල් නීති පනෙත් 35(3) වගන්තිය යටෙත් සහ 1971 අංක 38 දරන
මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත් 2017.01.25 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2015.12.31
වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ
ඇතුළත් ලංකා බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූල- පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.05.03 දින සලකා
බලන ලදී.)
*12.
රාජ- ව-වසාය සංවර්ධන අමාත-තුමා,— මහජන බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ
මූල- පකාශන - 2015,— මුදල් නීති පනෙත් 35(3) වගන්තිය යටෙත් සහ 1971 අංක 38 දරන
මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත් 2017.03.08 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද,
2015.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග්
නිරීක්ෂණ ඇතුළත් මහජන බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූල- පකාශන අනුමත කළ
යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.05.03 දින සලකා
බලන ලදී.)
*13.
රාජ- ව-වසාය සංවර්ධන අමාත-තුමා,— සී/ස කුරුණෑගල වැවිලි සමාගෙම් වාර්ෂික
වාර්තාව හා මූල- පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත්
2017.03.21 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2014.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා
පිළිෙයල කරන ලද ස්වාධීන විගණකවරුන්ෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් සී/ස කුරුණෑගල වැවිලි
සමාගෙම් වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල- පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.05.23 දින සලකා
බලන ලදී.)
*14.
ෙසෞඛ-, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද- අමාත-තුමා,— රාජ- ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ- කාර්මික නීතිගත සංස්ථා
පනෙත් 30(2) වගන්තිය සහ 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත්
2016.07.08 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2013.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා
පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් රාජ- ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(ෙසෞඛ- හා මානව සුභසාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක
සභාව විසින් 2017.07.04 දින සලකා බලන ලදී.)
*15.
ෙසෞඛ-, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද- අමාත-තුමා,— ශී ජයවර්ධනපුර මහ ෙරෝහෙල්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් - 2013,— 1983 අංක 54 දරන ශී ජයවර්ධනපුර මහෙරෝහල් මණ්ඩල
පනෙත් 30(2) වගන්තිය සහ 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(2)(C) වගන්තිය යටෙත්
2016.07.21 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2013.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා
පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ශී ජයවර්ධනපුර මහ ෙරෝහෙල්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(ෙසෞඛ- හා මානව සුභසාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක
සභාව විසින් 2017.07.04 දින සලකා බලන ලදී.)
*16.
ෙසෞඛ-, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද- අමාත-තුමා,— රාජ- ඖෂධ නිෂ්පාදන සංස්ථාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ- කාර්මික නීතිගත සංස්ථා
පනෙත් 30(2) වගන්තිය සහ 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත්
2016.08.11 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2013.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා
පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් රාජ- ඖෂධ නිෂ්පාදන
සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(ෙසෞඛ- හා මානව සුභසාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක
සභාව විසින් 2017.07.04 දින සලකා බලන ලදී.)
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*17.
රාජ- ව-වසාය සංවර්ධන අමාත-තුමා,— ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා
ඒකාබද්ධ මූල- පකාශන - 2014,— 2007 අංක 7 දරන සමාගම් පනත සහ 2000 අංක 43 දරන
රක්ෂණ කර්මාන්ත පනත අනුව 2017.03.22 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2014.12.31 වැනි
දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද ෙක්.පී.එම්.ජී. වරලත්
ගණකාධිකාරීවරුන්ෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා
ඒකාබද්ධ මූල- පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.05.03 දින සලකා
බලන ලදී.)
*18.
රාජ- ව-වසාය සංවර්ධන අමාත-තුමා,— ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව
හා ඒකාබද්ධ මූල- පකාශන - 2014,— මුදල් නීති පනෙත් 35(3) වගන්තිය යටෙත් සහ 1971
අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත් 2016.05.05 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද,
2014.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග්
නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ජාතික ඉතිරිකිරීෙම් බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූලපකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.05.03 දින සලකා
බලන ලදී.)
*19.
රාජ- ව-වසාය සංවර්ධන අමාත-තුමා,— මහජන බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ
මූල- පකාශන - 2014,— මුදල් නීති පනෙත් 35(3) වගන්තිය යටෙත් සහ 1971 අංක 38 දරන
මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත් 2016.09.22 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2014.12.31
වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ
ඇතුළත් මහජන බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූල- පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.05.03 දින සලකා
බලන ලදී.)
*20.
රාජ- ව-වසාය සංවර්ධන අමාත-තුමා,— ලංකා බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ
මූල- පකාශන - 2014,— මුදල් නීති පනෙත් 35(3) වගන්තිය යටෙත් සහ 1971 අංක 38 දරන
මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත් 2016.05.05 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2014.12.31
වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ
ඇතුළත් ලංකා බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූල- පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.05.03 දින සලකා
බලන ලදී.)
*21.
රාජ- ව-වසාය සංවර්ධන අමාත-තුමා,— සී/ස හලාවත වැවිලි සමාගෙම් වාර්ෂික වාර්තාව
හා මූල- පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත්
2016.11.15 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2014.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා
පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් සී/ස හලාවත වැවිලි සමාගෙම්
වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල- පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.05.03 දින සලකා
බලන ලදී.)
*22.
රාජ- ව-වසාය සංවර්ධන අමාත-තුමා,— පාෙද්ශීය සංවර්ධන බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව
හා මූල- පකාශන - 2014,— මුදල් නීති පනෙත් 35(3) වගන්තිය යටෙත් සහ 1971 අංක 38
දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත් 2016.10.28 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද,
2014.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග්
නිරීක්ෂණ ඇතුළත් පාෙද්ශීය සංවර්ධන බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල- පකාශන අනුමත
කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.05.03 දින සලකා
බලන ලදී.)

( 11 )
*23.
රාජ- ව-වසාය සංවර්ධන අමාත-තුමා,— ශී ලංකන් ගුවන් සමාගෙම් වාර්ෂික වාර්තාව හා
මූල- පකාශන - 2014/2015,— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත්
2016.08.09 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2015.03.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා
පිළිෙයල කරන ලද අර්න්ස්ට් ඇන්ඩ් යන්ග් වරලත් ගණකාධිකාරීවරුන්ෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත්
ශී ලංකන් ගුවන් සමාගෙම් වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල- පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.08.23 දින සලකා
බලන ලදී.)
*24.
ෙසෞඛ-, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද- අමාත-තුමා,— විජය කුමාරතුංග අනුස්මරණ
ෙරෝහෙල් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් - 2013,— 1999 අංක 38 දරන විජය කුමාරතුංග
අනුස්මරණ ෙරෝහල් මණ්ඩල පනෙත් 30(2) වගන්තිය සහ 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14
(2) සී වගන්තිය යටෙත් 2016.08.12 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2013.12.31 වැනි දිෙනන්
අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් විජය
කුමාරතුංග අනුස්මරණ ෙරෝහෙල් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(ෙසෞඛ- හා මානව සුභසාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක
සභාව විසින් 2017.07.04 දින සලකා බලන ලදී.)
*25.
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත-තුමා,— අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික
මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූල- පකාශන - 2013,— 1984 අංක 11 දරන
අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩල පනත සහ 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 13(1)
වගන්තිය යටෙත් 2016.08.24 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2013.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ
වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් අන්තරායකර
ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූල- පකාශන අනුමත කළ
යුතු ය.
(ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2016.10.05 දින සලකා
බලන ලදී.)
*26.
නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත-තුමා,— ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා
ගිණුම් - 2012,— 1979 අංක 17 දරන ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය පනත අනුව
2016.10.25 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2012.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා
පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ජාතික නිවාස සංවර්ධන
අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(ෙසෞඛ- සහ මානව සුභසාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක
සභාව විසින් 2017.08.09 දින සලකා බලන ලදී.)
*27.
නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත-තුමා,— ඉදිකිරීම් අභ-ාස සංවර්ධන ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව
හා ගිණුම් - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රජෙය් කාර්මික සංස්ථා පනෙත් 2 වැනි වගන්තිෙය් 1
වැනි උප වගන්තිය යටෙත් හා 1992 ජූනි මස 10 දිනැති අංක 718/15 දරන අති විෙශේෂ
ගැසට්පතය අනුව 2016.10.25 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2013.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ
වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ඉදිකිරීම් අභ-ාස
සංවර්ධන ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(ෙසෞඛ- සහ මානව සුභසාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක
සභාව විසින් 2017.08.09 දින සලකා බලන ලදී.)
*28.
ඉඩම් සහ පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ අමාත-තුමා,— ඉඩම් පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන්
සභාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් - 2013,— 1972 අංක 01 දරන ඉඩම් පතිසංස්කරණ
ෙකොමිෂන් සභා පනත යටෙත් 2016.11.18 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2013.12.31 වැනි
දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත්
ඉඩම් පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(කෘෂිකර්මය හා ඉඩම් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.03.09 දින සලකා
බලන ලදී.)
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*29.
ඉඩම් සහ පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ අමාත-තුමා,— ඉඩම් පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන්
සභාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් - 2014,— 1972 අංක 01 දරන ඉඩම් පතිසංස්කරණ
ෙකොමිෂන් සභා පනත යටෙත් 2016.11.18 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2014.12.31 වැනි
දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත්
ඉඩම් පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(කෘෂිකර්මය හා ඉඩම් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.03.09 දින සලකා
බලන ලදී.)
*30.
පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත-තුමා,— ශී ලංකා සිවිල් ගුවන්ෙසේවා අධිකාරිෙය්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් - 2014,— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(2)(C) වගන්තිය
යටෙත් 2016.12.05 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2014.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය
සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ශී ලංකා සිවිල්
ගුවන්ෙසේවා අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(පවාහනය හා සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.08.10
දින සලකා බලන ලදී.)
*31.
නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත-තුමා,— රාජ- සංවර්ධන හා නිර්මාණ නීතිගත සංස්ථාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් - 2012,— 1957 අංක 49 දරන රාජ- කාර්මික සංස්ථා පනෙත්
2 වැනි වගන්තිෙය් 1 වැනි උප වගන්තිය යටෙත් 2017.01.24 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද,
2012.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග්
නිරීක්ෂණ ඇතුළත් රාජ- සංවර්ධන හා නිර්මාණ නීතිගත සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම්
අනුමත කළ යුතු ය.
(ෙසෞඛ- සහ මානව සුභසාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක
සභාව විසින් 2017.08.09 දින සලකා බලන ලදී.)
*32.
පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත-තුමා,— ජාතික පවාහන ෛවද- ආයතනෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ගිණුම් - 2013,— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(2)(C) වගන්තිය යටෙත්
2017.01.24 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2013.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා
පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ජාතික පවාහන ෛවදආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(පවාහනය හා සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.08.10
දින සලකා බලන ලදී.)
*33.
රාජ- ව-වසාය සංවර්ධන අමාත-තුමා,— ශී ලංකන් ගුවන් සමාගෙම් වාර්ෂික වාර්තාව හා
ඒකාබද්ධ මූල- පකාශන - 2015/2016,— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය
යටෙත් 2017.07.25 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2016.03.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය
සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ශී ලංකන් ගුවන්
සමාගෙම් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූල- පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.08.23 දින සලකා
බලන ලදී.)
*34.
රාජ- ව-වසාය සංවර්ධන අමාත-තුමා,— ශී ලංකන් ගුවන් සමාගෙම් වාර්ෂික වාර්තාව හා
ගිණුම් - 2013/2014,— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත් 2015.03.04
වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2014.03.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන
ලද අර්න්ස්ට් ඇන්ඩ් යන්ග් වරලත් ගණකාධිකාරීවරුන්ෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ශී ලංකන් ගුවන්
සමාගෙම් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.08.23 දින සලකා
බලන ලදී.)
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*35.
අගාමාත-තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත-තුමා,— මානව සම්පත්
සංවර්ධනය කිරීෙම් ශී ලංකා ජාතික සභාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් - 2014,— 1997 අංක
18 දරන මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීෙම් ශී ලංකා ජාතික සභාව පනෙත් 24 වගන්තිය යටෙත්
2016.10.27 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2014.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා
පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් මානව සම්පත් සංවර්ධනය
කිරීෙම් ශී ලංකා ජාතික සභාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.02.09 දින සලකා
බලන ලදී.)
*36.
සංවර්ධන කාර්යභාර අමාත-තුමා සහ විෙද්ශ කටයුතු අමාත-තුමා,— ෙසේවා
නියුක්තයන්ෙග් භාර අරමුදෙල් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් - 2014,— 1980 අංක 46 දරන
ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් භාර අරමුදල් මණ්ඩල පනෙත් 11 වගන්තිය යටෙත් 2016.11.12 වැනි
දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2014.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද,
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් භාර අරමුදෙල් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.02.09 දින සලකා
බලන ලදී.)
*37.
අගාමාත-තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත-තුමා,— ජාතික රක්ෂණ
භාර අරමුදෙල් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් - 2013,— 2006 අංක 28 දරන ජාතික රක්ෂණ භාර
අරමුදල් පනෙත් 17 වගන්තිය යටෙත් 2016.01.27 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2013.12.31
දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද, විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ
ඇතුළත් ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදෙල් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.02.09 දින සලකා
බලන ලදී.)
*38.
අගාමාත-තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත-තුමා,— ජාතික රක්ෂණ
භාර අරමුදෙල් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් - 2014,— 2006 අංක 28 දරන ජාතික රක්ෂණ භාර
අරමුදල් පනෙත් 17 වගන්තිය යටෙත් 2016.12.10 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2014.12.31
දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද, විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ
ඇතුළත් ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදෙල් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.02.09 දින සලකා
බලන ලදී.)
*39.
විෙද්ශ රැකියා අමාත-තුමිය සහ අධිකරණ අමාත-තුමිය,— ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති
කාර්යංශෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් - 2013,— 1985 අංක 21 දරන ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවා
නියුක්ති කාර්යංශ පනෙත් 19 වැනි වගන්තිය යටෙත් 2016.06.08 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද,
2013.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද, විගණකාධිපතිවරයාෙග්
නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යංශෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම්
අනුමත කළ යුතු ය.
(ජාත-න්තර සබඳතා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2016.10.05 දින සලකා
බලන ලදී.)
*40.
අගාමාත-තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත-තුමා,— ශී ලංකා මහවැලි
අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් - 2012,— 1979 අංක 23 දරන ශී ලංකා මහවැලි
අධිකාරිය පනෙත් 34 වගන්තිය යටෙත් 2016.05.04 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2012.12.31
වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද, විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ
ඇතුළත් ශී ලංකා මහවැලි අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(කෘෂිකර්මය හා ඉඩම් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.03.09 දින
සලකා බලන ලදී.)
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*41.
අගාමාත-තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත-තුමා,— ශී ලංකා මහවැලි
අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් - 2013,— 1979 අංක 23 දරන ශී ලංකා මහවැලි
අධිකාරිය පනෙත් 34 වගන්තිය යටෙත් 2016.11.15 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2013.12.31
වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද, විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ
ඇතුළත් ශී ලංකා මහවැලි අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(කෘෂිකර්මය හා ඉඩම් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.03.09 දින
සලකා බලන ලදී.)
*42.
අගාමාත-තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත-තුමා,— රාජ- දැව
සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් - 2013,— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14
වගන්තිය යටෙත් 2016.09.06 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2013.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ
වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද, විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් රාජ- දැව
සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(තිරසර සංවර්ධනය හා පරිසර සහ ස්වභාවික සම්පත් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක
සභාව විසින් 2017.03.09 දින සලකා බලන ලදී.)
*43.
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත-තුමා,— සී/ස ශී ලංකා රාජ- වාණිජ (විවිධ) නීතිගත
සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් - 2012/2013,— 1970 අංක 33 දරන ශී ලංකා රාජවාණිජ (විවිධ) නීතිගත සංස්ථා පනත යටෙත් 2016.07.07 දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2013.03.31
වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද ස්වාධීන විගණකවරුන්ෙග් නිරීක්ෂණ
ඇතුළත් සී/ස ශී ලංකා රාජ- වාණිජ (විවිධ) නීතිගත සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම්
අනුමත කළ යුතු ය.
(නිෂ්පාදන හා ෙසේවා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2016.10.04 දින සලකා
බලන ලදී.)
*44.
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත-තුමා,— සී/ස ශී ලංකා රාජ- වාණිජ (විවිධ) නීතිගත
සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් - 2013/2014,— 1970 අංක 33 දරන ශී ලංකා රාජවාණිජ (විවිධ) නීතිගත සංස්ථා පනත යටෙත් 2017.02.09 දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2014.03.31
වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද ස්වාධීන විගණකවරුන්ෙග් නිරීක්ෂණ
ඇතුළත් සී/ස ශී ලංකා රාජ- වාණිජ (විවිධ) නීතිගත සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම්
අනුමත කළ යුතු ය.
(නිෂ්පාදන හා ෙසේවා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.04.07 දින සලකා
බලන ලදී.)
*45.
කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත-තුමිය,— ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ගිණුම් - 2013,— 1996 අංක 50 දරන ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරි පනෙත් 32
වගන්තිය සහ 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14 (2) (ඉ) වගන්තිය යටෙත් 2016.06.07
වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2013.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල
කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිෙය්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(කාන්තා හා ස්තී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින්
2017.02.21 දින සලකා බලන ලදී.)
*46.
රාජ- ව-වසාය සංවර්ධන අමාත-තුමා,— ලංකාපුත සංවර්ධන බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව
හා මූල- පකාශන - 2013,— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14 (3) වගන්තිය යටෙත්
2017.05.23 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2013.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා
පිළිෙයල කරන ලද ස්වාධීන විගණකවරුන් වන එස්. ෙජ්. එම්. එස්. වරලත් ගණකාධිකාරී
වරුන්ෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ලංකාපුත සංවර්ධන බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා මූලපකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.09.06 දින සලකා
බලන ලදී.)

( 15 )
*47.
රාජ- ව-වසාය සංවර්ධන අමාත-තුමා,— ලංකාපුත සංවර්ධන බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව
හා මූල- පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14 (3) වගන්තිය යටෙත්
2017.08.09 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2014.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා
පිළිෙයල කරන ලද ස්වාධීන විගණකවරුන් වන එස්. ෙජ්. එම්. එස්. වරලත් ගණකාධිකාරී
වරුන්ෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ලංකාපුත සංවර්ධන බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා මූලපකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.09.06 දින සලකා
බලන ලදී.)
*48.
රාජ- ව-වසාය සංවර්ධන අමාත-තුමා,— ශී ලංකා නිවාස සංවර්ධන මූල- සංස්ථා බැංකුෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල- පකාශන - 2014,— 1949 අංක 58 දරන මුදල් නීති පනෙත් 35 (3)
වගන්තිය යටෙත් සහ 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14 (3) වගන්තිය යටෙත් 2017.07.04
වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2014.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන
ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ශී ලංකා නිවාස සංවර්ධන බැංකුෙව් වාර්ෂික
වාර්තාව හා මූල- පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.09.06 දින සලකා
බලන ලදී.)
*49.
ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත-තුමා,— ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් - 2013,— 1961 අංක 28 දරන ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථා
පනෙත් 32 (3) වගන්තිය යටෙත් 2016.04.05 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2013.12.31 දිෙනන්
අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ලංකා
ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(බලශක්ති පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2016.10.07 දින සලකා බලන ලදී.)
*50.
වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත-තුමා,— සී/ස ලංකා නැව් සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා
ගිණුම් - 2012/2013,— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14 (3) වගන්තිය යටෙත්
2016.01.28 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2013.03.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල
කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් සී/ස ලංකා නැව් සංස්ථාෙව් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(පවාහනය හා සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.08.10 දින
සලකා බලන ලදී.)
*51.
වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත-තුමා,— සී/ස ලංකා නැව් සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා
ගිණුම් - 2013/2014,— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14 (3) වගන්තිය යටෙත්
2016.09.06 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2014.03.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල
කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් සී/ස ලංකා නැව් සංස්ථාෙව් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(පවාහනය හා සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.08.10 දින
සලකා බලන ලදී.)
*52.
ෙසෞඛ-, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද- අමාත-තුමා,— ශී ලංකා ආයුර්ෙව්ද ඖෂධ සංස්ථාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ- කාර්මික නීතිගත සංස්ථා
පනෙත් 30 වගන්තිය යටෙත් 2017.01.09 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2013.12.31 දිෙනන්
අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත්
ශී ලංකා ආයුර්ෙව්ද ඖෂධ සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(ෙසෞඛ- හා මානව සුබසාධන සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.07.04 දින සලකා බලන ලදී.)
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*53.
ෙසෞඛ-, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද- අමාත-තුමා,— ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද- සභාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් - 2011,— 1970 අංක 07 දරන ෙහෝමිෙයෝපති පනෙත් 40
වගන්තිය යටෙත් 2017.01.25 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2011.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ
වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ෙහෝමිෙයෝපති
ෛවද- සභාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(ෙසෞඛ- හා මානව සුබසාධන සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.07.04 දින සලකා බලන ලදී.)
*54.
වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත-තුමා,— ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා
ගිණුම් - 2012,— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14 (3) වගන්තිය යටෙත් 2015.10.08 වැනි
දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2012.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා
ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(පවාහනය හා සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.01.26 දින
සලකා බලන ලදී.)
*55.
වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත-තුමා,— ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා
ගිණුම් - 2013,— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14 (3) වගන්තිය යටෙත් 2016.06.21 වැනි
දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2013.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා
ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(පවාහනය හා සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.01.24 දින
සලකා බලන ලදී.)
*56.
වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත-තුමා,— ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා
ගිණුම් - 2014,— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14 (3) වගන්තිය යටෙත් 2016.11.12 වැනි
දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2014.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා
ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(පවාහනය හා සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.01.26 දින
සලකා බලන ලදී.)
*57.
කීඩා අමාත-තුමා,— සුගතදාස ජාතික කීඩා සංකීර්ණ අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා
ගිණුම් - 2012,— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14 (2) (සී) වගන්තිය යටෙත් 2016.06.24
වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2012.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් සුගතදාස ජාතික කීඩා සංකීර්ණ අධිකාරිෙය්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(තරුණ, කීඩා, කලා හා උරුමයන් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින්
2017.02.21 දින සලකා බලන ලදී.)
*58.
ෙබෞද්ධ විහාර ෙද්වාලගම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත- මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*59.
ෙථේර වාදී භික්ෂු කතිකාවත් (ලියාපදිංචි කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත- මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
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*60.
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 විද¾ත් හා මුදිත ජනමාධ- විසින් පිළිපැදිය යුතු උපමාන ෙහවත්
මාර්ෙගෝපෙද්ශ/ ෙමෙහයුම් පතිපත්ති අනුමත කළ යුතු ය.” යනුෙවන් ෙයෝජනා කරන ලදින්,
පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.
61.
ශී ලංකා ෙසේවා පිරිස් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
62.
ළමා පුනරුත්ථාපන ෙක්න්දය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
63.
ශී ලංකා එක්සත් කිස්තියානි සෙහෝදරත්වය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
64.
ශී ලංකා කාන්තා සම්ෙම්ලනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
65.
ෙමොනරාගල දිස්තික් කාන්තා මහා සංගමය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
66.
ලසාලියන් සමාජයීය අධ-ාපන ෙසේවාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
67.
ජාත-න්තර කාන්තා සහ ළමා අයිතීන් සුරැකීෙම් සභාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත්
ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
68.
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
69.
ද ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් සර්ටිෆයිඩ් පබ්ලික් එකවුන්ටන්ට්ස් ආයතනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්)
පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
* සල+ෙණ හ-ව. ලබෙ ආ01ෙ කට2 ය.

[1]

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

