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වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
1.
688/’16
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— අධ'ාපන අමාත'තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ජනපිය පාසල් අතර පවත්වන වාර්ෂික මහා කිකට් තරඟ සඳහා බියර් සමාගම්
අනුගහය දක්වන බවත්;

(ii)

එම තරඟ පැවැත්ෙවන අතරතුර බියර් සමාගම් තම පචාරක කටයුතු සිදු කරන
බවත්;
(iii) ෙම් හරහා පාසල් සිසුන් මත්දව' භාවිතයට ෙපළෙඹන බවත්;
එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?
(ආ) (i) පාසල් අතර පවත්වනු ලබන වාර්ෂික මහා කිකට් තරඟ සඳහා අනුගාහකයන්
ෙසොයා ගැනීෙම්දී අනුගමනය කළ යුතු කමෙව්ද හා නිර්ණායක අමාත'ාංශය
විසින් නිර්ෙද්ශ කර තිෙබ්ද;
(ii)
(iii)

එෙසේ නම්, එම කමෙව්ද හා නිර්ණායක කවෙර්ද;
ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ සඳහා කමෙව්ද හා නිර්ණායක නිර්ෙද්ශ කිරීමට කටයුතු
කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) (i) ෙමම කිකට් තරඟ ආශිතව මත්දව' පචාරණ කටයුතු සිදු කිරීම නතර කිරීම
සඳහා කියාමාර්ග ගන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඒවා කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2.
1982/’17
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා,— නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත'තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

පසුගිය වසර ෙදක තුළ පුහුණු කර ඇති ආධුනිකයන් සංඛ'ාව ෙකොපමණද;

(ii)

ඉදිකිරීම් සහ කාර්මික අංශය සඳහා පුහුණුව ලබාදී ඇති ආධුනිකයන් සංඛ'ාව
ෙකොපමණද;
එම පමාණෙයන් රැකියාගත කර ඇති සංඛ'ාව ෙකොපමණද;

(iii)
(iv)

පසුගිය වසර ෙදක තුළ කාර්මික අංශෙය් හා ඉදිකිරීම් අංශෙය් පුහුණුව ලැබූ
සංඛ'ාව ශම බලකාෙය් ඉල්ලුමට පමාණවත්ද;

(2)
(v)

ෙනොඑෙසේ නම්, බඳවා ගන්නා ආධුනිකයන් සංඛ'ාව වැඩි කිරීමට පියවර
ගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
3.
1999/’17
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— කම්කරු, වෘත්තීය සමිති සබඳතා හා සබරගමු
සංවර්ධන අමාත'තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

කම්කරු, වෘත්තීය සමිති සබඳතා හා සබරගමු සංවර්ධන අමාත'වරයාෙග්
අමාත' කාර්යාලවල ලිපිනයන් කවෙර්ද;

(ii)

එම කාර්යාල ෙවනුෙවන් කුලී ෙහෝ බදු ෙගවන්ෙන් නම්, එම මාසික කුලී/බදු
මුදල ෙකොපමණද;
(iii) 2015 වර්ෂෙය් සිට 2017 වර්ෂෙය් ෙම් දක්වා ෙගවා ඇති මුළු කුලී/බදු මුදල
ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) (i) අමාත'වරයාෙග් ෙපෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලෙය් නිලධාරින් සංඛ'ාව;
(ii) එම ෙපෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා ෙවන්කර ඇති වාහන සංඛ'ාව;
(iii) අමාත'වරයා සඳහා ෙවන්කර ඇති වාහන සංඛ'ාව;
එක් එක් අමාත'ාංශය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්නත් එතුමා ෙමම
සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4.
2075/’17
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා,— නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත'තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

යාපනය මහ නගර සභා බලපෙද්ශය තුළ අපදව' බැහැර කිරීෙම් ව'ාපෘතියක්,
නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත'ාංශ වැඩසටහන් යටෙත් කියාත්මක
කීරීමට සැලසුම්කර තිබුෙන්ද;

(ii)

ඉහත ව'ාපෘතිය සඳහා සැලසුම් හා ව'ාපෘතියට අදාළ ෙටන්ඩර් කටයුතු
සම්පාදනය කර තිෙබ්ද;
(iii) ඒ අනුව, ෙමම ව'ාපෘතිය සඳහා මුදල් ලබාදීමට පංශ ඒජන්සි ආයතනය
ඉදිරිපත් වී සිටින්ෙන්ද;
(iv) ෙමම ව'ාපෘතිෙය් වත්මන් තත්ත්වය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
5.
2119/’17
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා,— අගාමාත'තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත'තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) 2015.01.09 දිනට සහ 2017.06.30 දිනට,
(i)

යාපනය දිස්තික්කෙය් ස්ථාපිත කර තිබූ ශී ලංකා ගුවන් හමුදා කඳවුරු
සංඛ'ාව;

(3)
(ii)

එම කඳවුරුවලට අනුයුක්තව ෙසේවය කළ මුළු නිලධාරින් හා ෙසබළුන්
සංඛ'ාව;
(iii) එක් එක් කඳවුෙරහි නම, පිහිටා තිබූ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය සහ
අනුයුක්තව සිටි නිලධාරින් සහ ෙසබළුන් සංඛ'ාව;
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) 2015.01.09 සිට 2017.06.30 දක්වා යාපනය දිස්තික්කෙයන්,
(i) ඉවත් කර ඇති ගුවන් හමුදා කඳවුරු සංඛ'ාව;
(ii) ගුවන් හමුදා කඳවුරුවලින් ඉවත් කර ඇති නිලධාරින් හා ෙසබළුන් සංඛ'ාව;
ෙකොපමණද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) යාපනය දිස්තික්කෙයන් ගුවන් හමුදා කඳවුරු හා ඒවාෙය් ෙසේවෙය් නියුතු නිලධාරින්
හා ෙසබළුන් ඉවත් කිරීම ජාතික ආරක්ෂාවට බලවත් තර්ජනයක් බව පිළිගන්ෙන්ද
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
6.
2124/’17
ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත'තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ෙතත් කලාපෙය් කුඹුරු පුරන්වීම ශී ලංකාෙව් ආහාර නිෂ්පාදනය අඩුවීමට
ෙමන්ම, පාරිසරික ගැටලුවකටද ෙහේතු වී ඇති බව දන්ෙන්ද;

(ii)
(iii)
(iv)

පුරන් කුඹුරු අස්වැද්දීම පිළිබඳව කියාත්මකවන ෙයෝජනා කවෙර්ද;
වී වගාෙවන් ෙගොවියා ඉවත් වීමට බලපාන ෙහේතු කවෙර්ද;
ඒ සඳහා ලබාෙදන විසඳුම් කවෙර්ද;

(v)

කුඹුරු වගා කිරීෙම් කාර්ය කරවීම සඳහා අමාත'ාංශය යටෙත් පාෙද්ශීය හා
ගාමීය මට්ටමින් සිටින නිලධාරින් සංඛ'ාව ෙකොපමණද;

(vi)
(vii)

එම නිලධාරින් කවුරුන්ද;
මෑතකදී ගමකට, කාන්තාවන් 20 බැගින් වූ ෙගොවි සංවිධානයක් පිහිටුවීම
මඟින් පුරන් කුඹුරු වගා කිරීෙම් කාර්යය ඉටුවන්ෙන්ද;
(viii) නව කෘෂිකාර්මික පතිපත්තිය තුළ පුරන් කුඹුරු වගාකිරීෙම් වැඩපිළිෙවළක්
තිෙබ්ද;
(ix) පාෙද්ශීය මට්ටෙම් කෘෂිකාර්මික පතිපත්ති සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා එක්
ෙගොවිජන සංවර්ධන මධ'ස්ථානයකට උපාධිධාරින් සිව්ෙදනා බැඟින් බඳවා
ගැනීෙමන් අෙප්ක්ෂිත පරමාර්ථය ඉටු වී තිෙබ්ද;
(x) උපාධිධාරින් ෙවත පවරා ඇති රාජකාරි කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
7.
2126/’17
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත'තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මහනුවර දිස්තික්කෙය්, ගඟ ඉහළ ෙගොවිජන බලපෙද්ශෙය්, ගිරිඋල්ල
විහාරස්ථානයට අයත් ජම්බුගහමුලෙදනිය නැමති කුඹුර නිසි අවසරයකින්
ෙතොරව පුරවා ෙපෞද්ගලික මාර්ගයක් ඉදිකර ඇති බවත්;

(ii)

ෙම් සඳහා කූඨ ෙල්ඛන සකස් කිරීමට රජෙය් මුදල් වියදම් කර ඇති බවත්;

(4)
(iii)

ඉහත මාර්ගය ඉදිකර ඇත්ෙත් කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ නිෂ්පාදන
සහයකවරෙයකුෙග් නිවසක් සඳහා පෙව්ශ මාර්ගයක් වශෙයන් බවත්;

(iv)
(v)

ඉහත මාර්ගෙය් ආරම්භක ෙකොටසද අනවසර ෙලස ඉදිකර ඇති බවත්;
ෙමම ස්ථානෙය් අඩිපාරක් ෙහෝ ෙනොතිබුනු බවත්; පාෙද්ශීය සභාවට අයත්
ෙනොවන බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) මහජන මුදල් අවභාවිතා කරන ෙමවැනි නිලධාරින් සම්බන්ධෙයන් ගනු ලබන පියවර
කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
8.
2168/’17
ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා,— අගාමාත'තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත'තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය්, මැදවච්චිය පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්, අංක 43
පෙබෝධාගම ගාම නිලධාරී වසෙම්, නාවක්කුලම ගම්මානෙය් ගල් ඇඹරුම්හලක්
ආරම්භ කිරීමට අවසර ලබා දී තිෙබ්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) එෙසේ නම්,
(i) ගල් ඇඹරුම්හෙල් බලපත අංකය හා එය නිකුත් කළ දිනය;
(ii) අයදුම් කළ පුද්ගලයාෙග් නම සහ අයදුම් කළ දිනය;
(iii) එම බලපතය නිකුත් කිරීමට පරිසර වාර්තාවක් ලබාෙගන තිෙබ්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) (i) ෙමම ගල් ඇඹරුම්හල ආරම්භ කිරීමට ෙපර ජනතා අදහස් විමසිල්ලට ලක්
කර තිෙබ්ද;
(ii)

එකී ඇඹරුම්හල සම්බන්ධෙයන් ජනතා විෙරෝධය පැන නැඟී ඇති බව
දන්ෙන්ද;
(iii) ෙමම ඇඹරුම්හල ආරම්භ කිරීෙමන් පෙද්ශෙය් ජනතාවට සිදුවිය හැකි
ෙසෞඛ' හා පාරිසරික ගැටලු විසඳීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;
යන්න තවදුරටත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු
*අ1.
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත (2018) — (දහඅටවැනි ෙවන් කළ දිනය) — කාරක සභාව
(ෙනොවැම්බර් 29 දින පගතිය)
*2.

ෙ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.

(5)
*3.
ෙ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.)
*4.
ෙ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.)
*5.
ෙ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.)
*6.
ෙ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.)
*7.
ෙ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.)
*8.
ෙ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.)

(6)
*9.
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.)
*10.
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.)
*11.
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.)
*12.
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.)
*13.
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.)
*14.
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.)

(7)
*15.
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.)
*16.
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.)
*17.
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.)
*18.
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.)
*19
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.)
*20.
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.)
*21.
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.)
*22.
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.)
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*23.
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.)
*24.
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.)
*25.
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.)
*26.
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.)
*27.
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.)
*28.
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.)
*29.
ශී ලංකා වාණිජ සමථ මධ'ස්ථානය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත' මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*30.
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.
*31.
විසිවන ආණ්ඩුකම ව'වස්ථා සංෙශෝධනය පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත' මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

(9)
*32.
බලහත්කාරෙයන් අතුරුදහන් කිරීම්වලින් සියලු තැනැත්තන් ආරක්ෂා කිරීම් සඳහා වූ
ජාත'න්තර සම්මුති පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත' මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*33.
ෙබෞද්ධ විහාර ෙද්වාලගම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත' මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*34.
ෙථේර වාදී භික්ෂු කතිකාවත් (ලියාපදිංචි කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත' මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*35.
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.
36.
ශී ලංකා ෙසේවා පිරිස් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
37.
ළමා පුනරුත්ථාපන ෙක්න්දය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
38.
ශී ලංකා එක්සත් කිස්තියානි සෙහෝදරත්වය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
39.
ශී ලංකා කාන්තා සම්ෙම්ලනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
40.
ෙමොනරාගල දිස්තික් කාන්තා මහා සංගමය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
41.
ලසාලියන් සමාජයීය අධ'ාපන ෙසේවාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
42.
ජාත'න්තර කාන්තා සහ ළමා අයිතීන් සුරැකීෙම් සභාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත්
ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
43.
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
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44.
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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