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පා

ෙෙ නාය පය

2017 ෙනවැබ මස 18 වැ

ෙසන!රාදා $. භා. 9.30 ට

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
1.
100/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— විෙද්ශ කටයුතු අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

නීතිවිෙරෝධීව ෙබෝට්ටු මඟින් ඕස්ෙට්ලියාවට ගිය ශී ලාංකිකයන් විශාල පිරිසක්
එහි රැඳවුම් කඳවුරු තුළ සිටින බවත්;

(ii)
(iii)

එම ජනතාවට එම කඳවුරුවල අවම පහසුකම්වත් ෙනොමැති බවත්;
ඔවුන් නැවත ෙමරටට ෙගන ඒමට රජය ෙමෙතක් කිසිදු පියවරක් ෙගන
ෙනොමැති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

කිස්මස් දූපෙත්, පැපුවානිව්ගිනියාෙව්, ඕස්ෙට්ලියාෙව් හා නාවුරුහි පිහිටි
කඳවුරු තුළ සිටින ශී ලාංකිකයන් සංඛ)ාව පිළිබඳ ෙසොයා බැලීමක් කර
තිෙබ්ද;

(ii) එෙසේ නම්, එම කඳවුරු තුළ සිටින ශී ලාංකිකයන් සංඛ)ාව ෙකොපමණද;
(iii) ඔවුන් ෙමරටට ෙගන්වා ගැනීමට රජය පියවර ෙගන තිෙබ්ද;
(iv) එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2.
1043/’16
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— අගාමාත)තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (4)
(අ)

(i)
(ii)

2016 වර්ෂෙය්දී එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් මහා මණ්ඩල වාර්ෂික සැසිය
සඳහා ජනාධිපතිතුමාෙග් සංචාරයට සහභාගි වූ දූත පිරිස ෙකොපමණද;

උක්ත සංචාරයට සහභාගි වූ පුද්ගලයන්ෙග් නම් සහ ඔවුන් දූත පිරිසට ඇතුළත්
වූ පදනම ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iii) එම සංචාරය සඳහා රජය, රාජ) සංස්ථා, ව)වස්ථාපිත මණ්ඩල සහ රාජ)
සමාගම් විසින් දැරූ සම්පූර්ණ පිරිවැය ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(2)
3.
1198/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— පළාත් සභා හා පළාත් පාලන
අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ) මුලතිව් දිස්තික්කය තුළ 1983 වර්ෂය වනවිට තිබූ,
(i)

වාරිමාර්ග සංඛ)ාව;

(ii) කුඩා වැව්, අමුණු සහ ඇළ මාර්ග සංඛ)ාව;
(iii) අස්වද්දන ලද ෙගොවිබිම් පමාණය;
ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) (i) 1983 සිට 2009 වර්ෂෙය්දී යුදමය තත්ත්වය නිම වනෙතක් වාරිමාර්ග, වැව්,
අමුණු සහ ඇළ මාර්ග පතිසංස්කරණය සඳහා ෙවන් කරන ලද මුදල;
(ii)

යුදමය තත්ත්වය නිම වීෙමන් පසු 2015 වර්ෂය දක්වා, සමස්ත වාරිමාර්ග, වැව්,
අමුණු සහ ඇළ මාර්ග පතිසංස්කරණයට රජය විසින් ෙවන් කරන ලද මුදල;
එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙකොපමණද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4.
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා,—
අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (5)
(අ)

(i)
(ii)

කර්මාන්ත

හා

වාණිජ

1278/’16
කටයුතු

2015.10.01 දිනට අධ)ාපන ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් සමූපකාර සකසුරුවම් හා
ණය ෙදන සමිතිය සතුව පවතින සම්පූර්ණ මුදල් පමාණය ෙකොපමණද;

2016.06.11 වනවිට එම සමිතිය සතුව තිබූ ස්ථිර තැන්පතු පමාණය
ෙකොපමණද;
(iii) ෙම් වනවිට ඉහත කී සමිතිෙයන් ණය අයදුම්කර ඇති පුද්ගලයන් සංඛ)ාව
ෙකොපමණද;
(iv) එම ණය අයදුම්කරුවන් අතරින්, ණය අනුමත වූ නමුත්, ෙමෙතක් ණය මුදල්
මුදා හැර ෙනොමැති සාමාජිකයන් සංඛ)ාව ෙකොපමණද;
(v) එම ණය අයදුම්කරුවන්ට ෙගවිය යුතුව ඇති ණය මුදල්වල එකතුව
ෙකොපමණද;
(vi) එකී ණය අයදුම්කරුවන් ෙවත ණය මුදල් මුදා හැරීම පමාද වීමට ෙහේතුව
කවෙර්ද;
(vii) ඉහත කී සමිතිය තම සාමාජිකයන් ෙවත නිසි ෙලස ණය මුදල් මුදා හැරීමට
ෙනොහැකි තත්ත්වයකට පත්වී ඇති බව දන්ෙන්ද;
(viii) එෙසේ නම්, එම සමිතිෙය් මූල) පාලනය විධිමත් කිරීම සඳහා ඉදිරිෙය් දී ගනු
ලබන කියාමාර්ග කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(3)
5.
1388/’16
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— ඉඩම් සහ පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ
අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)

2016 අයවැෙයහි අංක 142 ෙයෝජනාවට අනුව, ෙද්ශීය කිරි නිෂ්පාදනය සඳහා
අවම ආෙයෝජනය රුපියල් මිලියන 25කට යටත්ව ෙපෞද්ගලික
ආෙයෝජකයන්ට ඌන උපෙයෝජිත රජෙය් ඉඩම් ලබා දීමට අදහස් කළ බව
පිළිගන්ෙන්ද;

(ii)

ඉහත ෙයෝජනාවට අනුව රජෙය් ඉඩම් ඉල්ලුම් කළ සමාගම් ෙහෝ පුද්ගලයන්
සංඛ)ාව සහ ඔවුන්ෙග් නම් කවෙර්ද;
භාවිතයට ෙනොගත් හා ඌන උපෙයෝජිත රජෙය් ඉඩම් පිළිබඳ ලැයිස්තුවක්
සභාගත කරන්ෙන්ද;
බාහිර ෙගොවීන් ලවා ඉහළ ඵලදායිතාවෙයන් යුත් තෘණ වගා කිරීම සඳහා
ඉහත ඉඩම්වලින් ලබා දුන් අක්කර ගණන ෙකොපමණද;

(iii)
(iv)

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
6.
1545/’17
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා,— සමාජ සවිබලගැන්වීම්, සුභසාධන හා කන්ද
උඩරට උරුමය පිළිබඳ අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

2014 වර්ෂෙය්දී දිවිනැගුම සහනාධාර ලබන පතිලාභීන්ෙග් නිවාස
අලුත්වැඩියා කර ගැනීම සඳහා රු.2500/-ක මුදලක් පදානයක් ෙලස ලබා දී
තිෙබ්ද;

(ii)

එම මුදල දිවිනැගුම පජාමූල බැංකුෙවන් ලබා ෙදනු ලැබුෙව් භාණ්ඩාගාරය
මඟින් පතිපූරණය කිරීෙම් පදනම මතද;
එෙසේ නම්, ෙම් වනවිට එම මුදල පතිපූරණය කර තිෙබ්ද;
නිවාස අලුත්වැඩියා කිරීම සඳහා මුදල් ලබා ගත් පුද්ගලයන්ෙගන් එම මුදල
නැවත අයකර ගන්ෙන්ද;

(iii)
(iv)

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
7.
1549/’17
ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා,— පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත)තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)

කින්නියා, එළිලරංගු කීඩාපිටිය පසුගිය වසර කිහිපයක සිට සංවර්ධනය
කරමින් පවතින බවත්;

(ii) එහි සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ෙවන්කරන ලද මුදල ෙකොපමණද;
(iii) ඒ හරහා සිදුකරනු ලබන වැඩකටයුතු කවෙර්ද;
(iv) ඉහත කටයුතු පිළිබඳ එහි සිටින රාජ) නිලධාරින් ෙනොදන්නා බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?

(4)
(ආ)

(i)

එළිලරංගු කීඩාපිටිෙය් සංවර්ධන කටයුතු සඳහා වර්ෂ 2011 සිට 2015 දක්වා
ෙවන් කරන ලද මුදල් පතිපාදනය, වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;

(ii)
(iii)

එමඟින් සිදුකරන ලද සංවර්ධන කටයුතු කවෙර්ද;
උක්ත සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳව තිකුණාමල දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලය
ෙහෝ නැෙගනහිර පළාත් සභාව ෙහෝ ෙනොදැනුවත්ව අමාත)ාංශය විසින් සෘජුව
කටයුතු කරනු ලැබීමට ෙහේතුව කවෙර්ද;
(iv) සංවර්ධන කටයුතු සිදුකරනු ලබන ෙකොන්තාත්කරු කවුරුන්ද;
(v) එම ෙකොන්තාත්කරුට වැඩ පවරා ඇති පදනම කවෙර්ද;
(vi) දීර්ඝ කාලයක් ගතවී ඇතත්, සංවර්ධන කටයුතු තවමත් සම්පූර්ණ ෙනොකිරීමට
ෙහේතු කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) යහපාලන රජය යටෙත් සිදුකරනු ලබන සියලුම සංවර්ධන වැඩකටයුතු පිළිබඳව
විනිවිද භාවයක් පැවතීම තහවුරු කරන්ෙන්ද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට
දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
8.
1640/’17
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

කෘෂිකර්ම අමාත)ාංශයට අයත් ෙදපාර්තෙම්න්තු හා ව)වස්ථාපිත ආයතන
කවෙර්ද;
(ii) එම ආයතන කුලී පදනමින් ලබාගත් ෙගොඩනැගිලිවල පවත්වාෙගන යන්ෙන්
නම්, එම ෙගොඩනැගිලිවල නම් සහ එම ෙගොඩනැගිලිවල අයිතිකරුවන්ෙග්
නම් හා ලිපිනයන් කවෙර්ද;
(iii) එම එක් එක් ෙගොඩනැගිල්ල ෙවනුෙවන් අමාත)ාංශය විසින් ෙගවනු ලබන
වාර්ෂික කුලිය එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iv) අමාත)ාංශය විසින් ෙගොඩනැගිලි කුලියට ගැනීෙම්දී අනුගමනය කළ
කමෙව්දය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු
*අ1.
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත (2018) — (අටවැනි ෙවන් කළ දිනය) — කාරක සභාව.
(ෙනොවැම්බර් 17 දින පගතිය)
*2.
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.)

(5)
*3.
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.)
*4.
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.)
*5.
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.)
*6.
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.)
*7.
මුදල් හා ජනමාධ) අමාත)තුමා,— නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත යටෙත්
නියමය,— 1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 3 වගන්තිය
යටෙත් නිෂ්පාදන බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා ජනමාධ) අමාත)වරයා විසින් සාදන
ලදුව, 2017 අෙගෝස්තු 17 දිනැති අංක 2032/31 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ
කරනු ලැබ, 2017.11.07 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*8.
මුදල් හා ජනමාධ) අමාත)තුමා,— විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමය
(අංක 1),—2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වගන්තිය යටෙත්
විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා ජනමාධ) අමාත)වරයා විසින්
සාදන ලදුව, 2017 මැයි 30 දිනැති අංක 2021/7 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ
කරනු ලැබ, 2017.11.07 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

(6)
*9.
මුදල් හා ජනමාධ) අමාත)තුමා,— විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමය
(අංක 2),— 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වගන්තිය යටෙත්
විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා ජනමාධ) අමාත)වරයා විසින් සාදන
ලදුව, 2017 ජූනි 06 දිනැති අංක 2022/7 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු
ලැබ, 2017.11.07 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*10.
මුදල් හා ජනමාධ) අමාත)තුමා,— විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමය
(අංක 3),— 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 5 වගන්තිය යටෙත්
විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා ජනමාධ) අමාත)වරයා විසින් සාදන
ලදුව, 2017 ජූනි 06 දිනැති අංක 2022/8 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු
ලැබ, 2017.11.07 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*11.
මුදල් හා ජනමාධ) අමාත)තුමා,— විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමය
(අංක 4),— 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වගන්තිය
යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා ජනමාධ) අමාත)වරයා
විසින් සාදන ලදුව, 2017 ජූනි 30 දිනැති අංක 2025/44 දරන අති විෙශේෂ ගැසට්
පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.11.07 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*12.
මුදල් හා ජනමාධ) අමාත)තුමා,— විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමය
(අංක 5),— 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වගන්තිය යටෙත්
විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා ජනමාධ) අමාත)වරයා විසින් සාදන
ලදුව, 2017 ජූලි 19 දිනැති අංක 2028/44 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු
ලැබ, 2017.11.07 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*13.
මුදල් හා ජනමාධ) අමාත)තුමා,— විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමය
(අංක 6),— 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වගන්තිය යටෙත්
විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා ජනමාධ) අමාත)වරයා විසින් සාදන
ලදුව, 2017 ජූලි 26 දිනැති අංක 2029/25 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු
ලැබ, 2017.11.07 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*14.
මුදල් හා ජනමාධ) අමාත)තුමා,— විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමය
(අංක 7),— 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වගන්තිය යටෙත්
විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා ජනමාධ) අමාත)වරයා විසින් සාදන
ලදුව, 2017 ජූලි 31 දිනැති අංක 2030/10 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු
ලැබ, 2017.11.07 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*15.
මුදල් හා ජනමාධ) අමාත)තුමා,— විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමය
(අංක 8),— 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වගන්තිය යටෙත්
විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා ජනමාධ) අමාත)වරයා විසින්
සාදන ලදුව, 2017 අෙගෝස්තු 01 දිනැති අංක 2030/20 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය්
පළ කරනු ලැබ, 2017.11.07 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*16.
මුදල් හා ජනමාධ) අමාත)තුමා,— විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමය
(අංක 9),— 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වගන්තිය යටෙත්
විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා ජනමාධ) අමාත)වරයා විසින් සාදන
ලදුව, 2017 අෙගෝස්තු 15 දිනැති අංක 2032/11 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ
කරනු ලැබ, 2017.11.07 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

(7)
*17.
මුදල් හා ජනමාධ) අමාත)තුමා,— විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමය
(අංක 10),— 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වගන්තිය යටෙත්
විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා ජනමාධ) අමාත)වරයා විසින් සාදන
ලදුව, 2017 අෙගෝස්තු 16 දිනැති අංක 2032/24 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ
කරනු ලැබ, 2017.11.07 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*18.
මුදල් හා ජනමාධ) අමාත)තුමා,— විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමය
(අංක 11),— 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වගන්තිය යටෙත්
විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා ජනමාධ) අමාත)වරයා විසින් සාදන
ලදුව, 2017 අෙගෝස්තු 23 දිනැති අංක 2033/31 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ
කරනු ලැබ, 2017.11.07 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*19.
මුදල් හා ජනමාධ) අමාත)තුමා,— විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමය
(අංක 12),— 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වගන්තිය යටෙත්
විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා ජනමාධ) අමාත)වරයා විසින් සාදන
ලදුව, 2017 සැප්තැම්බර් 08 දිනැති අංක 2035/28 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ
කරනු ලැබ, 2017.11.07 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*20.
මුදල් හා ජනමාධ) අමාත)තුමා,— විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමය
(අංක 13),— 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වගන්තිය
යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා ජනමාධ) අමාත)වරයා
විසින් සාදන ලදුව, 2017 ඔක්ෙතෝබර් 02 දිනැති අංක 2039/2 දරන අති විෙශේෂ
ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.11.07 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ
යුතු ය.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*21.
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.)
*22.
වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත)තුමා,— නැව් නිෙයෝජිතයන්ට, නැව් බඩු
ෙගනයන්නන්ට, යාතා කියාකරුවන් ෙනොවන ෙපොදු පවාහකයන්ට සහ කන්ෙට්නර්
ෙමෙහයුම්කරුවන්ට බලපත ලබාදීෙම් පනත යටෙත් නිෙයෝග,— 1972 අංක 10 දරන
නැව් නිෙයෝජිතයන්ට, නැව් බඩු ෙගනයන්නන්ට, යාතා කියාකරුවන් ෙනොවන ෙපොදු
පවාහකයන්ට සහ කන්ෙට්නර් ෙමෙහයුම්කරුවන්ට බලපත ලබාදීෙම් පනෙත් 10
වගන්තිය යටෙත් 2017 නැව් නිෙයෝජිතයන්ෙග්, නැව්බඩු ෙගනයන්නන්ෙග්, යාතා
කියාකරුවන් ෙනොවන ෙපොදු පවාහකයන්ෙග් සහ කන්ෙට්නර් ෙමෙහයුම්කරුවන්ෙග්
(ගාස්තු ව§හ) නිෙයෝග සම්බන්ධෙයන් වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත)වරයා විසින්
සාදන ලදුව, 2017 ඔක්ෙතෝබර් 17 දිනැති අංක 2041/10 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය්
පළ කරනු ලැබ, 2017.11.07 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

(8)
*23.
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 වගන්තිෙය් (3) උපවගන්තිය සහ 14 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු එකී
පනෙත් 20 වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ආනයන බලපත ගාස්තු සම්බන්ධෙයන් සංවර්ධන
උපාය මාර්ග හා ජාත)න්තර ෙවළඳ අමාත)වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 ඔක්ෙතෝබර්
02 දිනැති අංක 2039/4 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.11.07
දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*24.
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.
*25.
විසිවන ආණ්ඩුකම ව)වස්ථා සංෙශෝධනය පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*26.
බලහත්කාරෙයන් අතුරුදහන් කිරීම්වලින් සියලු තැනැත්තන් ආරක්ෂා කිරීම් සඳහා වූ
ජාත)න්තර සම්මුති පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*27.
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.)
*28.
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.)
*29.
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.)
*30.
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.)

(9)
*31.
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.)
*32.
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.)
*33.
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.)
*34.
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.)
*35.
ෙ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.)
*36.
ෙ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.)
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*37.
ෙ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.)
*38.
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.)
*39.
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 මූල)
පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.05.03 දින සලකා
බලන ලදී.)
*40.
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.)
*41.
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.)
*42.
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.)
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*43.
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.)
*44.
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.)
*45.
ෙ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.)
*46.
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.)
*47.
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.)
*48.
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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*49.
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.)
*50.
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.)
*51.
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.)
*52.
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 ෛවද)
ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(පවාහනය හා සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.08.10
දින සලකා බලන ලදී.)
*53.
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.)
*54.
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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*55.
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.)
*56.
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.)
*57.
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.)
*58.
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.)
*59.
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.)
*60.
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 රාජ)
වාණිජ (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.)
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*61.
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 රාජ)
වාණිජ (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.)
*62.
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.)
*63.
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 මූල)
පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.09.06 දින සලකා
බලන ලදී.)
*64.
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 මූල)
පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.09.06 දින සලකා
බලන ලදී.)
*65.
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.)
*66.
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.)
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*67.
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.)
*68.
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.)
*69.
ෙ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.)
*70.
ෙ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.)
*71.
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.)
*72.
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.)
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*73.
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.)
*74.
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.)
*75.
ෙබෞද්ධ විහාර ෙද්වාලගම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*76.
ෙථේර වාදී භික්ෂු කතිකාවත් (ලියාපදිංචි කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*77.
ආණ්ඩුකම ව)වස්ථාව යටෙත් ෙයෝජනාව,— විවාදය
කල් තබන ලද පශ්නය
(2016 ජූනි 22),— “ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම ව)වස්ථාෙව් 104ආ
(5)(අ) ව)වස්ථාෙව් විධිවිධාන පකාරව මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාව විසින් 2016 ෙපබරවාරි 25
දිනැති අංක 1955/19 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2016.05.06 දින ඉදිරිපත්
කරන ලද, ජනමතවිචාරණයකදී ෙහෝ ඡන්ද විමසීමකට අදාළ කාලසීමාව තුළ විද§ත් හා මුදිත
ජනමාධ) විසින් පිළිපැදිය යුතු උපමාන ෙහවත් මාර්ෙගෝපෙද්ශ/ ෙමෙහයුම් පතිපත්ති අනුමත
කළ යුතු ය.” යනුෙවන් ෙයෝජනා කරන ලදින්, පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.
78.
ශී ලංකා ෙසේවා පිරිස් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
79.
ළමා පුනරුත්ථාපන ෙක්න්දය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
80.
ශී ලංකා එක්සත් කිස්තියානි සෙහෝදරත්වය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
81.
ශී ලංකා කාන්තා සම්ෙම්ලනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
82.
ෙමොනරාගල දිස්තික් කාන්තා මහා සංගමය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
83.
ලසාලියන් සමාජයීය අධ)ාපන ෙසේවාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
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84.
ජාත)න්තර කාන්තා සහ ළමා අයිතීන් සුරැකීෙම් සභාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත්
ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
85.
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
86.
ද ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් සර්ටිෆයිඩ් පබ්ලික් එකවුන්ටන්ට්ස් ආයතනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්)
පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
* සල+ෙණ හ.ව/ ලබෙ ආ12ෙ කට3 ය.
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