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2017 ෙනවැබ මස 28 වැ

අඟහ#වාදා %. භා. 9.30 ට

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
1.
686/’16
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන
අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

රහල් ෙතදස් මිතත්ව සංසදය විසින් මාතර, ෙකොටුෙව්ෙගොඩ ෙවළඳ තීරෙය්
ඉදිකරන ලද ළමා උද.ානෙය් උපකරණ 2013.03.07 වැනි දින රාතිෙය්
අතුරුදන්ව ඇති බවත්;

(ii) ෙමෙතක් එම උපකරණ ෙසොයාෙගන ෙනොමැති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) (i) ෙමම සිදුවීමට අදාළ පරීක්ෂණයක් සිදු කරන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එහි වර්තමාන පගතිය කවෙර්ද;
(iii) පරීක්ෂණ කඩිනම් කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;
(iv) එෙසේ නම්, ඒ ෙකෙසේද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2.
1230/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— අධ.ාපන අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

කිලිෙනොච්චිය දිස්තික්කෙය් පිහිටා ඇති පුරාවිද.ාත්මක වටිනාකමකින් යුත්
ස්ථාන සංඛ.ාව ෙකොපමණද;

(ii)
(iii)

එම ස්ථාන අතරින් දැනට සංරක්ෂණ කටයුතු සිදුකරනු ලබන ස්ථාන කවෙර්ද;
ඒ සඳහා 2015 හා 2016 වර්ෂවලදී ෙවන් කරන ලද මුදල් පමාණය ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;

(iv)

එල්. ටී. ටී. ඊ. තස්තවාදීන් විසින් විනාශ කරන ලද පුරාවිද.ාත්මක
වටිනාකමකින් යුත් ස්ථාන කවෙර්ද;

(v)

එම විනාශයන් පිළිබඳව තක්ෙසේරුවක් කර ඇත්නම්, තක්ෙසේරු වටිනාකම
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

(vi)

එම විනාශයන් සම්බන්ධෙයන් නීතිමය පියවර ෙගන තිෙබ්ද;

(vii) ඉහත සියල්ෙලහිම පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(2)
3.
1423/’16
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම්
අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

උසස් ඩිජිටල්කරණ වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම සඳහා 2016 අයවැෙයහි
අංක 193 ෙයෝජනාවට අනුව ෙවන්කළ රුපියල් මිලියන 10,000ක මූල.
පතිපාදනය 2016 වර්ෂය තුළදී උපෙයෝජනය කළ ආකාරය ඉදිරිපත්
කරන්ෙන්ද;

(ii)

උක්ත අයවැය ෙයෝජනාෙවන් පතිලාභ හිමිකරගත් තැනැත්තන් ෙහෝ
ආයතනවල නාමෙල්ඛනයක් හා ලබාගත් මූල. පතිපාදන පමාණය පිළිබඳ
විස්තර වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(iii) 2016 අයවැය ෙවන්කිරීම වූ රුපියල් මිලියන 10,000 ක මුදලින් වැය කළ
ෙනොහැකිවූ මුදල් පමාණය, 2017 වර්ෂෙය්දී උපෙයෝජනය කර ගනු
ලබන්ෙන්ද;
(iv) එෙසේ නම්, ඒ ෙකෙසේද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4.
1649/’17
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ අමාත.තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

2010 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා යල සහ මහ කන්නවල,
(i)

වී අස්වැන්න;

(ii)
(iii)

වී නිෂ්පාදනෙයන්, වී අෙලවි මණ්ඩලය මිලදී ගත් වී පමාණය;
වී අෙලවි මණ්ඩලෙයන් සහල් ෙමෝල් හිමියන්ට වී විකුණා තිෙබ් නම්, එම වී
මිලදී ගත් පුද්ගලයන්ෙග් නම් හා වී කිෙලෝවක විකුණුම් මිල;
එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට
දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) දැනට වී අෙලවි මණ්ඩලය ආරක්ෂිත ෙතොගයක් ෙලස පවත්වාෙගන යනු ලබන වී
ෙතොග පමාණය ෙකොපමණද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
5.
1794/’17
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා,— ස් ව ෙද්ශ කටයුතු අමාත.තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

1990.12.31 දින ෙහෝ ඊට ආසන්න කාල වකවානුෙව්දී උතුරු පළාෙත්,
යාපනය 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;

(3)
(iii)

එම ෙරජිස්ටාර් ෙකොට්ඨාස පකාශයට පත්කරන ලද ගැසට් නිෙව්දන අංක හා
දින සභාගත කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
6.
ගරු එස්. එම්. මරික්කාර්
අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මහතා,—

මහානගර

හා

බස්නාහිර

1863/’17
සංවර්ධන

මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත.ාංශය විසින් කය
ි ාත්මක කරනු
ලබන මහානගර සැලසුම (Megapolis Plan) යටෙත් 2017 වර්ෂෙය් සිට ඉදිරි
වර්ෂ 03 ක් දක්වා ෙකොෙලොන්නාව පාෙද්ශීය ෙ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, ඒවා ෙ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;
(ii) දැනට වැය කර ඇති මුදල ෙකොපමණද;
(iii) ෙ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?
7.
1957/’17
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා,— විෙද්ශ රැකියා අමාත.තුමියෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)

කුඩා දරුවන් සිටින ශී ලාංකික කාන්තාවන්ට, ගෘහ ෙසේවය සඳහා විෙදස්
ගතවීමට අවසර ලබාදී තිබූ වයස් සීමාව ෙකොපමණද;

2017/01/16 දිනැති පවුල් පසුබිම් වාර්තා ලබා දීෙම් චකෙල්ඛය අනුව, එම
වයස් සීමාව ෙකොපමණද;
(iii) ඉහත චකෙල්ඛය අනුව ෙම් සඳහා ස්වාමි පුරුෂයාෙග් අවසරය ලබාගැනීෙම්
අවශ.තාවය ඉවත් කර තිෙබ්ද;
(iv) ඉහත චකෙල්ඛය අනුව අනාරක්ෂිත හා ආබාධිත දරුවන් සිටින කාන්තාවන්ට
විෙදස් ගෘහෙසේවයට යාමට හැකියාව ලැබීම එම දරුවන්ෙග් ආරක්ෂාවට
තර්ජනයක් ෙනොවන්ෙන්ද;
යන්න එතුමිය ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(4)
8.
1993/’17
ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන් මහතා,— කීඩා අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2015 වර්ෂෙය්දී කීඩා අමාත.ාංශය මඟින් මන්නාරම දිස්තික්කෙය්,
පුදුකුඩියිරුප්පු, උප්පුක්කුලම් - අල්පතා, කරිසල්, තෛලයිමන්නාරම හා
කාට්ටාස්පත්තිරි යන කීඩාංගණ සඳහා රුපියල් මිලියනය බැගින් මුදල්
ෙවන්කර තිෙබ්ද;

(ii)

2016 වර්ෂෙය්දී කීඩාංගණ සඳහා මුදල් ෙවන්කිරීෙම්දී මන්නාරම අල් අසාර්
මහා විද.ාල කීඩාංගණයට රුපියල් මිලියන ෙදකක්, මන්නාරම
එරුක්කලම්පිටි මහා විද.ාල කීඩාංගණයට රුපියල් මිලියන තුනක්,
කාට්ටාස්පත්තිරි කීඩාංගණයට රුපියල් මිලියනයක් වශෙයන් ෙවන් කර
තිෙබ්ද;
(iii) 2017 වර්ෂෙය්දී කීඩාංගණ සඳහා මුදල් ෙවන්කිරීෙම්දී, මන්නාරම
එරුක්කලම්පිටි පාසැෙල් කීඩාංගණය සඳහා රුපියල් මිලියන 05ක් ෙවන්
කිරීෙම් පදනම කවෙර්ද;
(iv) ෙමම මුදල් ෙවන්කිරීම් එක්තරා ජන වර්ගයකට පමණක් වාසිදායක වන
ආකාරෙයන් සිදු කර ඇති බව පිළිගන්ෙන්ද;
(v) එෙසේ නම්, අනාගතෙය්දී ෙමෙසේ පක්ෂගාහීව සිදු කරනු ලබන මුදල් ෙවන්කිරීම්
නවත්වා සැමට සමානව මුදල් ෙවන් කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු
*අ1.
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත (2018) — (දහසයවැනි ෙවන් කළ දිනය) — කාරක සභාව
(ෙනොවැම්බර් 27 දින පගතිය)
*2.

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.)
*3.
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.)

(5)
*4.
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.)
*5.
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.)
*6.
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.)
*7.
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.)
*8.
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.)
*9.
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.)

(6)
*10.
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.)
*11.
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.)
*12.
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.)
*13.
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.)
*14.
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.)
*15.
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.)

(7)
*16.
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.)
*17.
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.)
*18.
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.)
*19.
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.)
*20.
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.)
*21.
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.)

(8)
*22.
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.)
*23.
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.)
*24.
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.)
*25.
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.)
*26.
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.)
*27.
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.)

(9)
*28.
ෙසෞඛ., ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද. අමාත.තුමා,— ජාතික ඖෂධ නියාමන
අධිකාරිය පනත යටෙත් නිෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජාතික ඖෂධ නියාමන
අධිකාරිය පනෙත් 118 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 142 වගන්තිය යටෙත් ෛවද.
උපකරණ මිල නියම කිරීම සම්බන්ධෙයන් ෙසෞඛ., ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද.
අමාත.වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 අෙගෝස්තු 04 දිනැති අංක 2030/47 දරන අති
විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.11.13 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග
අනුමත කළ යුතු ය.
*29.
ෙ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.)
*30.
ෙ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.)
*31.
ෙ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.)
*32.
ෙ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.)
*33.
ෙ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.)

( 10 )
*34.
ෙ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.)
*35.
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.)
*36.
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.)
*37.
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.)
*38.
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.)
*39.
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.)
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*40.
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.)
*41.
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.)
*42.
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.)
*43.
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.)
*44.
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.)
*45.
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.)
*46.
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.)
*47.
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.)
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*48.
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.)
*49.
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.)
*50.
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.)
*51.
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.)
*52.
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.)
*53.
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.)
*54.
මුදල් හා ජනමාධ. අමාත.තුමා,— ෙර්ගු ආඥා පනත යටෙත් ෙයෝජනාව,—
(235 අධිකාරය වන) ෙර්ගු ආඥා පනෙත් 10 වගන්තිය යටෙත් ආනයන තීරු ගාස්තු
සම්බන්ධෙයන්, 2017.11.18 දින ඉදිරිපත් කරන ලද ෙයෝජනාව අනුමත කළ යුතු ය.
(2017 අෙගෝස්තු 11 දිනැති අංක 2031/49 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතය)
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*55.
ශී ලංකා වාණිජ සමථ මධ.ස්ථානය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
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*56.
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.
*57.
විසිවන ආණ්ඩුකම ව.වස්ථා සංෙශෝධනය පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*58.
බලහත්කාරෙයන් අතුරුදහන් කිරීම්වලින් සියලු තැනැත්තන් ආරක්ෂා කිරීම් සඳහා වූ
ජාත.න්තර සම්මුති පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*59.
ෙබෞද්ධ විහාර ෙද්වාලගම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*60.
ෙථේර වාදී භික්ෂු කතිකාවත් (ලියාපදිංචි කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*61.
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.
62.
ශී ලංකා ෙසේවා පිරිස් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
63.
ළමා පුනරුත්ථාපන ෙක්න්දය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
64.
ශී ලංකා එක්සත් කිස්තියානි සෙහෝදරත්වය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
65.
ශී ලංකා කාන්තා සම්ෙම්ලනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
66.
ෙමොනරාගල දිස්තික් කාන්තා මහා සංගමය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
67.
ලසාලියන් සමාජයීය අධ.ාපන ෙසේවාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
68.
ජාත.න්තර කාන්තා සහ ළමා අයිතීන් සුරැකීෙම් සභාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත්
ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
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69.
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
70.
ද ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් සර්ටිෆයිඩ් පබ්ලික් එකවුන්ටන්ට්ස් ආයතනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්)
පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
* සල,ෙණ හ.ව/ ලබෙ ආ12ෙ කට3 ය.

දිනට නියමිත කටයුතුවලට අදාළ සංෙශෝධන පිළිබඳ දැනුම්දීම
අ1.

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත (2018) නමැති පනත් ෙකටුම්පතට කාරක සභාෙව්දී ඉදිරිපත්
කරන සංෙශෝධන සඳහා ෙවනම නිකුත් කළ “දිනට නියමිත කටයුතුවලට අදාළ අතිෙර්කය”
නමැති පතිකාව බලන්න.

