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වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
1.
10/’18
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා,— විදුලි සංෙද්ශ, ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් හා විෙද්ශ රැකියා
අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මැදෙපරදිග ගෘහ ෙසේවය ඇතුළු විෙද්ශ රැකියාවල ෙයෙදන ශී ලාංකික
ශමිකයන් සංඛ4ාව ෙකොපමණද;
(ii) ඔවුන් මාසිකව ශී ලංකාවට එවනු ලබන විෙද්ශ විනිමය පමාණය ෙකොපමණද;
(iii) විෙද්ශ රැකියාවල ෙයෙදන ශී ලාංකිකයන් ලබා ගන්නා වැටුෙපන් ශී ලංකාවට
එවනු ලබන මුදල් සඳහා රජය විසින් බදු අය කරන්ෙන්ද;
(iv) එෙසේ නම්, එම මාසික බදු පතිශතය ෙකොපමණද;
(v) විවිධ දුෂ්කරතා මධ4ෙය් තම ශමය වැය කර ලබා ගන්නා වැටුෙපන් රජය බදු
අය කිරීම සාධාරණ වන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2.
29/’18
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මහනුවර දිස්තික්කෙය්, ගඟ ඉහළ ෙගොවිජන බලපෙද්ශෙය්, ගිරිඋල්ල
විහාරස්ථානයට අයත් ජම්බුගහමුලෙදනිය නමැති කුඹුර නිසි අවසරයකින්
ෙතොරව පුරවා ෙපෞද්ගලික මාර්ගයක් ඉදිකර ඇති බවත්;
(ii) ෙම් සඳහා කූඨ ෙල්ඛන සකස් කිරීමට රජෙය් මුදල් වියදම් කර ඇති බවත්;
(iii) ඉහත මාර්ගය ඉදිකර ඇත්ෙත් කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ නිෂ්පාදන
සහායකවරෙයකුෙග් නිවසක් සඳහා පෙව්ශ මාර්ගයක් වශෙයන් බවත්;
(iv) ඉහත මාර්ගෙය් ආරම්භක ෙකොටසද අනවසර ෙලස ඉදිකර ඇති බවත්;
(v) ෙ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?

(2)
3.
57/’18
ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ4 අමාත4තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 208ට අනුව, ආරක්ෂණ ආෙයෝජන ගිණුම් කමය
අෙහෝසි කරනු ලැබුෙව්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;

(iii)

උක්ත ෙයෝජනාෙවන් ශී ලංකාෙවන් බැහැරව ස්වකීය මුදල් තබාෙගන සිටින
ශී ලාංකිකයන්ට එම මුදල් මව්බිමට රැෙගන එන ෙලසට කරන ලද ඉල්ලීමට
ෙමෙතක් ලැබී ඇති පතිචාර කවෙර්ද;

(iv)

උක්ත අයවැය ෙයෝජනාවට අනුව, බැංකු ගිණුම් කමය හරහා පිටරට තබාෙගන
තිෙබන මුදල් ෙමරටට ෙපේෂණය කරන කිසිම පුද්ගලෙයකුට එෙරහිව රජය
විසින් ෛනතික පියවර ෙනොගන්නා බව නිශ්චිතව සඳහන් කිරීමට මුදල්
අමාත4වරයා ෛනතික බලය ලබාගත් ආකාරය කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4.
142/’18
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය,— නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත4තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

එස්. සී. බී. ෙසෙනවිරත්න මහතා (පුද්ගලික ලිපි ෙගොනු අංක 3/2/3/3/1/18/ -11
ෙවළුම) ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් ෙසේවෙයන් ඉවත් වූ දිනය
කවෙර්ද;
(ii) රැකියාෙවන් ඉවත්වන විට ඔහු දැරූ තනතුර කවෙර්ද;
(iii) ෙසෙනවිරත්න මහතා ස්වකීය අයිතිවාසිකම් කඩවීම පිළිබඳව ජාතික නිවාස
සංවර්ධන අධිකාරියට එෙරහිව ශී ලංකා මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාවට
පැමිණිලිකර තිෙබ්ද;
(iv) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

එකී පලිගැනීම පිළිබඳ පැමිණිල්ල, එම පැමිණිල්ල සම්බන්ධෙයන් මානව
හිමිකම් ෙකොමිසෙම් නිරීක්ෂණ සහ නිකුත් කළ නිෙයෝගය සභාගත
කරන්ෙන්ද;
(ii) ඔහුට ලබාදුන් සහන සහ එම සහන ලැබුණු දිනය කවෙර්ද;
(iii) ඔහුට වන්දි මුදල් පිරිනමා තිෙබ්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(3)
5.
174/’18
ගරු (ෛවද4) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— රාජ4 ව4වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන
අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

කන්තෙල් සීනි කර්මාන්තශාලාෙව් ඇති යකඩ විකිණීම සඳහා ෙටන්ඩර්
කැඳවනු ලැබුෙව්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
(iii) ෙටන්ඩරය සඳහා ඉදිරිපත් වූ සමාගම් හා ඔවුන්ෙග් මිල ගණන් කවෙර්ද;
(iv) එම ෙටන්ඩරය ලබාගත් සමාගම කවෙර්ද;
(v) ෙමම කර්මාන්තශාලාව සඳහා ඉන්දියානු සමාගමක් සමඟ ආෙයෝජන
ව4ාපෘතියක් සැලසුම් කර තිබුෙන්ද;
(vi) එෙසේ නම්, එම සමාගම කවෙර්ද;
(vii) එම ආෙයෝජන ගිවිසුම සභාගත කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
6.
209/’18
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— අගාමාත4තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) 2015.09.01 දින සිට 2017.07.31 දින දක්වා ජනාධිපතිවරයා, අගාමාත4වරයා,
කථානායකවරයා සහ අමාත4වරුන් සමඟ ෙයදුනු විෙද්ශ සංචාර ද ඇතුළුව එක් එක්
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයා ෙයදුණු නිල විෙද්ශ සංචාර සංඛ4ාව, අවෙරෝහණ
පිළිෙවළට එතුමා සභාගත කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
7.
226/’18
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා,— නැවත පදිංචි කිරීම, පුනරුත්ථාපන, උතුරු සංවර්ධන
සහ හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

(ii)

මුලතිව් දිස්තික්කෙය්, පුදුකුඩියිරුප්පු පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් පිහිටා
තිෙබන ඉරෙනයියාෙලයි සහ ආනන්දපුරම් පෙද්ශවල ජනතාව නැවත
පදිංචිකර ඇති බවත්;

එකී ජනතාව එම පෙද්ශවල වතු ඉඩම් ශුද්ධ පවිත කිරීෙම්දී විශාල වශෙයන්
පුපුරන දව4 හමු වී ඇති අතර ඒ සම්බන්ධව නිසි බලධාරින්ට දන්වා ඇති බවත්;
(iii) එමනිසා අදාළ පෙද්ශෙය් පුපුරණ දව4 ඇති බවට දැන්වීම් පුවරු සවිකර
තිෙබන බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?

(4)
(ආ)

(i)

ෙමම පෙද්ශෙය් පුපුරණ දව4 ඉවත් කිරීම සඳහා ෙම් වනවිට පියවර ෙගන
තිෙබ්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, එම පුපුරණ දව4 සම්පූර්ණෙයන්ම ඉවත් කිරීමට ගතවන කාලය
ෙකොපමණද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
8.
254/’18
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා,— විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත4තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

වර්ෂ 2020 වනවිට ශී ලංකාෙව් විදුලි පද්ධතිය තුළ අෙප්ක්ෂිත ඉල්ලුම
කවෙර්ද;
(ii) එම ඉල්ලුම සපුරා ගැනීම සඳහා සහ විදුලි හිඟයක් ඇතිවීම වැළැක්වීම සඳහා
අමාත4ාංශය විසින් ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද;
(iii) හදිසි නියඟ තත්ත්වයකට මුහුණදීම සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සතුව
වැඩපිළිෙවළක් තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම් , ඒ මන්ද?
9.
393/’18
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා,— අගාමාත4තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

ශී ලංකාෙව් පළාත් සංවර්ධනය සඳහා මධ4ම රජය මඟින් ලබා දී ඇති නව
අමාත4 ධූරයන් සංඛ4ාව ෙකොපමණද;

(ii)

එම අමාත4ාංශ ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;

(iii) එම අමාත4ාංශ සඳහා 2017 වර්ෂයට ෙවන් කර තිබූ පතිපාදනය ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) (i)
(ii)

සබරගමු සංවර්ධන අමාත4ාංශය මඟින් ව4ාපෘති සංවර්ධනය සඳහා පතිපාදන
ෙවන්කර තිබුෙන්ද;
එෙසේ නම්, එම පතිපාදනය ෙකොපමණද;

(iii) එම ව4ාපෘති කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ)

ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(5)
10.
462/’18
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— රාජ4 පරිපාලන හා කළමනාකරණ සහ නීතිය හා
සාමය පිළිබඳ අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

රාජ4 පරිපාලන හා කළමනාකරණ සහ නීතිය හා සාමය පිළිබඳ
අමාත4වරයාෙග් අමාත4 කාර්යාලවල ලිපිනයන් කවෙර්ද;

(ii)

එම කාර්යාල ෙවනුෙවන් කුලී ෙහෝ බදු ෙගවන්ෙන් නම්, එම මාසික කුලී/බදු
මුදල ෙකොපමණද;

(iii) 2015 සිට 2017 වර්ෂය දක්වා ෙගවා ඇති මුළු කුලී/බදු මුදල ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) (i) අමාත4වරයාෙග් ෙපෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලෙය් නිලධාරින් සංඛ4ාව;
(ii) එම ෙපෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා ෙවන්කර ඇති වාහන සංඛ4ාව;
(iii) අමාත4වරයා සඳහා ෙවන්කර ඇති වාහන සංඛ4ාව;
ෙකොපමණද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
11.
474/’18
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා අමාත4තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

ඌව පළාත් සභාව තුළ සිදු වී ඇති සහ සිදුෙවමින් පවතින අකමිකතා
සම්බන්ධෙයන් විගණකාධිපතිවරයා විසින් අංක SIN/B/AG/KI/2017/02 හා
2017.04.20 දිනැති විමර්ශන වාර්තාවක් ඌව පළාත් පධාන ෙල්කම් ෙවත යවා
ඇති අතර එම වාර්තාෙව් පළාත් පාලන ආයතන මඟින් පාසල් ෙපොත් ෙබදා
හැරීම සම්බන්ධව අනාවරණය කර ඇති ෙඡ්ද අංක 6 (අ) (i) සිට (iii) දක්වා
කරුණු;
(ii) එම අනාවරණයන්ට අදාළව (ආ) (i) සිට (vi) දක්වා සිදු කර ඇති නිරීක්ෂණය
කර ඇති කරුණු;
කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
12.
526/’18
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා,— වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා
කළමනාකරණ අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

2017 වර්ෂෙය් ඇති වූ ගංවතුර හා නායයාම්වලින් අගතියට පත් පවුල්වලට
ලබාෙදන බවට පකාශ කරන ලද රක්ෂණ වන්දි මුදල එම පවුල්වලට ලැබී
තිෙබ්ද;

(ii)

2016 වර්ෂෙය් ගංවතුර ඇතිවූ අවස්ථාෙව්දී හානි වූ නිවසකට උපරිමය ලක්ෂ
25 දක්වා රක්ෂණ වන්දි මුදල් ලබාගත හැකි බව අගාමාත4තුමා විසින්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පකාශ කළද, එකී ගංවතුරට ලක් වූ ෙකොෙළොන්නාව,
අංෙගොඩ, වැල්ලම්පිටිය, ෙසේදවත්ත, කැළණිමුල්ල, පෑලියෙගොඩ, කඩුෙවල හා
පහළ ෙබෝමිරිය යන පෙද්ශයන්හි පිහිටි කිසිදු නිවසකට ෙම් දක්වා එබඳු
රක්ෂණ වන්දි මුදලක් ලැබී ෙනොමැති බව පිළිගන්ෙන්ද;

(6)
(iii) 2016 හා 2017 වර්ෂවලදී විපතට පත්වූවන්ෙග් හානි වූ නිවාස තක්ෙසේරු කර
රක්ෂණ වන්දි මුදලක් ෙහෝ කවර ෙහෝ වන්දි මුදලක් ෙගවීමට පියවර ගනු
ලබන දිනය කවෙර්ද;
(iv) හානිවූ නිවාස සඳහා ෙම් වනවිට යම් වන්දි මුදලක් ෙගවා ඇත්නම්, එෙසේ වන්දි
ලැබූ පවුල් සංඛ4ාව ෙකොපමණද;
(v) එම රක්ෂණ මුදල් ෙගවා ඇති පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)
ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
13.
562/’18
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— අධ4ාපන අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

වයඹ පළාෙත් ෙසේවය කරන ගුරුවරු සංඛ4ාව, එක් එක් අධ4ාපන ෙකොට්ඨාසය
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(ii) 2015 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා ගුරුවරුන්ට ආපදා ණය ෙගවීම සඳහා නිදහස්
කර ඇති මුදල් පමාණය එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙකොපමණද;
(iii) 2015 සිට ෙම් දක්වා ආපදා ණය ඉල්ලුම් කළ ගුරුවරුන් සංඛ4ාව, එක් එක්
අධ4ාපන ෙකොට්ඨාසය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iv) ෙම් වනවිට ආපදා ණය ෙගවා ඇති ගුරුවරු සංඛ4ාව, එක් එක් අධ4ාපන
ෙකොට්ඨාසය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(v) දැනට ආපදා ණය ෙගවා ෙනොමැති ගුරුවරුන්ට එම ණය ෙගවීමට අමාත4ාංශය
ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
14.
991/’18
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— උසස් අධ4ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු
අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) (i) අම්පාර දිස්තික්කෙය්, පදියතලාව පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය තුළ පිහිටි
හඳුනාගත් පුරාවිද4ාත්මක ස්ථාන සංඛ4ාව හා ඒවාෙය් නම් කවෙර්ද;
(ii) එම ෙකොට්ඨාසය තුළ කැණීම් ෙනොකරන ලද එෙහත්, හඳුනාගත්
පුරාවිද4ාත්මක ස්ථාන පිහිටා තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, ඒවා කවෙර්ද;
(iv) ඉහත ෙකොට්ඨාසෙය් පිහිටි පුරාවිද4ාත්මක වැදගත්කමක් සහිත රජමහා විහාර
සංඛ4ාව ෙකොපමණද; ඒ පිළිබඳ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(v) ඉහත පුරාවිද4ාත්මක ස්ථානවල සංරක්ෂණ කටයුතු ෙවනුෙවන් ෙවන් කර ඇති
පතිපාදන පිළිබඳ සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(7)

පධාන කටයුතු ආරම්භෙය් දී
පන+ ෙක, ප+ -.ගැ0ම -.බඳ දැ3 4ම
1.
මුදල් හා ජනමාධ4 අමාත4තුමා,— මුදල්,— 2003 අංක 25 දරන මුදල් පනත, 2005 අංක 5
දරන මුදල් පනත, 2012 අංක 12 දරන මුදල් පනත, 1995 අංක 16 දරන මුදල් පනත සහ 2015
අංක 10 දරන මුදල් පනත සංෙශෝධනය කිරීම පිණිස ද; සුෙඛෝපෙභෝගී ෙමෝටර් වාහන බද්ද,
වාහන හිමිකම් අය බද්ද, වාර්ෂික සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීෙම් අය බද්ද, ණය ආපසු ෙගවීෙම් අය
බද්ද, කාබන් බද්ද, දුරකථන සන්නිෙව්දන කුළුණු අය බද්ද, ජංගම දුරකතන ෙකටි පණිවුඩ
ෙසේවා මත අය බද්ද පැනවීම සඳහා විධිවිධාන සැලැස්වීම පිණස ද; ඊට සම්බන්ධ හා ආනුෂංගික
කරුණු සඳහා විධිවිධාන සැලැස්වීම පිණිස ද වූ පනත් ෙකටුම්පතකි.
(අමාත4 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු
*1.
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත4න්තර ෙවළඳ අමාත4තුමා,— ආනයන හා අපනයන
(පාලන) පනත යටෙත් නිෙයෝග,— 1985 අංක 48 දරන හා 1987 අංක 28 දරන පනත් මඟින්
සංෙශෝධිත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙත් 4(3) වගන්තිය සහ 14
වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු එකී පනෙත් 20 වගන්තිය යටෙත් ආනයන හා අපනයන (පාලන)
නිෙයෝග සම්බන්ධෙයන් සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත4න්තර ෙවළඳ අමාත4වරයා විසින්
සාදන ලදුව, 2018 ජුනි 18 දිනැති අංක 2076/4 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ,
2018.07.17 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත4 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*2.
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත4න්තර ෙවළඳ අමාත4තුමා,— ශී ලංකා අපනයන
සංවර්ධන පනත යටෙත් නිෙයෝගය,— 1979 අංක 40 දරන ශී ලංකා අපනයන සංවර්ධන
පනෙත් 14(1) වගන්තිය යටෙත් ෙසස් බදු සම්බන්ධෙයන් සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා
ජාත4න්තර ෙවළඳ අමාත4වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2018 ජූලි 24 දිනැති අංක 2081/10
දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2018.08.23 දින ඉදිරිපත් කරන ලද
නිෙයෝගය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත4 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*3.
අගාමාත4තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත4තුමා,— අතුරුදහන්
වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලෙය් සාමාජිකයන් සඳහා පාරිශමිකයන් ෙගවීම,— 2016
අංක 14 දරන අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, පරිපාලනය
කිරීම සහ කර්තව4 ඉටු කිරීම) පනත යටෙත් ස්ථාපනය කරන ලද අතුරුදහන් වූවන්
පිළිබඳ කාර්යාලය සඳහා එම පනෙත් විධිවිධාන අනුව ආණ්ඩුකම ව4වස්ථා සභාෙව්
නිර්ෙද්ශය මත සභාපතිවරෙයකු ඇතුළු සාමාජිකයන් හත් ෙදෙනකු පත් කරන ලද අතර,
එම පනෙත් 20 වැනි වගන්තිය පකාරව එම කාර්යාලෙය් සාමාජිකයන්ෙග් වැටුප්
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් තීරණය කළ යුතු අතර එය ඒකාබද්ධ අරමුදලට වැය බරක් වන
ෙහයින්ද;

(8)
අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් ෙසවීම, ඔවුන් සිටින ස්ථානය ෙසොයා ගැනීම හා ඔවුන්ෙග්
තත්ත්වය පැහැදිලි කර ගැනීම සහ අතුරුදහන් වූවන්ෙග් පවුල්වල සාමාජිකයන් හට වන්දි,
මෙනෝ සමාජීය සහාය හා ෙවනත් උපකාර ලබා දීම හා අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳ සිද්ධීන් අවම
කර ගැනීම සඳහා අදාළ බලධාරීන් ෙවත නිර්ෙද්ශ ලබාදීම සඳහා ෙමම කාර්යාලයට බලය පැවරී
ඇති ෙහයින්ද;
ඒ අනුව, ජනාධිපතිවරයා විසින් ෙමම කාර්යාලයට අදාළව 2018 මාර්තු 22 වැනි දින ඉදිරිපත්
කරන ලද අමාත4 මණ්ඩල සංෙද්ශයට 2018 ජූනි 05 දින පැවති අමාත4 මණ්ඩල රැස්වීෙම් දී
තීරණය කළ පරිදි සාමාජිකයන්ෙග් පාරිශමිකයන් පහත සඳහන් පරිදි ෙගවීමට අමාත4 මණ්ඩල
අනුමතිය ලබා දී ඇති ෙහයින්ද:—
(අ) ෙමම කාර්යාලෙය් සභාපතිවරයා සඳහා රු.100,000/-ක මාසික දීමනාවක්,
රු.10,000/-ක මාසික දුරකථන දීමනාවක් හා මාසිකව ඉන්ධන ලීටර් 225 ක්
සහිතව නිල වාහනයක් ලබා දීමට; සහ
(ආ) අෙනකුත් සාමාජිකයන් සඳහා රු.75,000/-ක මාසික දීමනාවක්, රු. 8,000/-ක
මාසික දුරකථන දීමනාවක් හා නිවෙසේ සිට කාර්යාලය ෙවත ඇති දුර පමාණය
මත පදනම්ව කි.මී. 350ක සීමාවක් දක්වා රු.25,000/-ක පවාහන දීමනාවක්
ෙහෝ කි.මී. 350ක ෙහෝ ඊට වැඩි දුර පමණයක් සඳහා රු.50,000/-ක පවාහන
දීමනාවක් ෙගවීම.
ඒ අනුව, 2016 අංක 14 දරන අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය
(පිහිටුවීම, පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව4 ඉටු කිරීම) පනෙත් 20 වැනි වගන්තිය පකාරව එම
කාර්යාලෙය් සාමාජිකයන් සඳහා ඉහත සඳහන් පරිදි පාරිශමිකයන් හා ෙවනත් දීමනා රජෙය්
ඒකාබද්ධ අරමුදලට වැය බරක් වන පරිදි ෙගවීම කළ යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව නිශ්චය
කරයි.
4.
පා. 50/’18
ගරු

ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා

ගරු

ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

ගරු

ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා

ගරු

තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

ගරු

රුවන් විජයවර්ධන මහතා

ගරු

ෙව්ලු කුමාර් මහතා

ගරු

ආර්. එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

ගරු

එම්. ඒ. සුමන්තිරන් මහතා

ගරු

ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා

ගරු

ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා

ගරු

ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා

ගරු

ලකී ජයවර්ධන මහතා

ගරු

රවුෆ් හකීම් මහතා

(9)
ගරු

(ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

ගරු

මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා

ගරු

රාජවෙරෝදයම් සම්පන්දන් මහතා

ගරු

ඒ. ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා,— ශී ලංකාෙව් ජාතික හා ආගමික සහජීවනය සහතික
කිරීම පිණිස ඒ පිළිබඳව අධ4යනය කර සිය නිර්ෙද්ශ පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා කිරීම සඳහා
වන පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාව,— ෙමම වසෙර් මාර්තු මාසෙය් මුල් කාලෙය් දී
මහනුවර දිස්තික්කෙය් විවිධ පෙද්ශවලින් අවාසනාවන්ත සිදුවීම් වාර්තා වී ඇති ෙහයින්ද;
2014 ජූනි මාසෙය්දී ෙබ්රුවල මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙයන් ද, 2018 ෙපබරවාරි මාසෙය්
දී අම්පාර දිස්තික්කෙයන් ද, අවාසනාවන්ත සිදුවීම් වාර්තා වී ඇති ෙහයින් ද;
මෑතකාලීන ඉතිහාසය තුළ විවිධ ජනවාර්ගික පජා අතෙර් වර්ගවාදී ෛවරය කමෙයන්
උග අතට හැරී ඇති බවක් නිරීක්ෂණය වන ෙහයින් ද;
එවන් තත්ත්ව පිළිබඳ ෙසොයාබැලීම සඳහා අනාගතෙය්දී පජාවන් අතර එවැනි වැරදි
වැටහීම් යළි සිදුවීම වැළැක්වීමටත් විධිමත් යන්තණයක් ඇතිකිරීෙම් අවශ4තාවයක්
පැනනැග ඇති ෙහයින් ද;
2018 මාර්තු 10 වැනි දින, මහනුවර පෙද්ශෙය් ෙමම සිදුවීම් සිදු වූ පෙද්ශවල
චාරිකාවක නිරතවී සිදුකළ ෙතොරතුරු ෙසවීෙම් ෙමෙහයුමක් සඳහා ආණ්ඩුෙව් ෙමන්ම
විපක්ෂෙය් ද මන්තීවරයන්ෙග් පූර්ණ උපකාරය සහ සහෙයෝගය ඇතිව පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
ගරු කථානායකතුමා විසින් මුලපුරනු ලැබූ ෙහයින් ද;
එකී චාරිකාෙවන් අනතුරුව සියළුම නායක ස්වාමීන්වහන්ෙසේලා ද, අෙනකුත් ආගම්වල
ගරුතර නායක පූජකතුමන්වහන්ෙසේලා ද, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙද්ශපාලන පක්ෂවල
නායකයන්/ නිෙයෝජිතයන් ද අදාළ රාජ4 ආයතනවල පධානීන් ද, සිවිල් සමාජ
සංවිධානවල නිෙයෝජිතයන් ද රජෙය් හා ෙපෞද්ගලික මාධ4 ආයතන ද, ආරක්ෂක අංශ
පධානීන් ද යන සියළුෙදනා නිෙයෝජනය වන්නා වූ සමුළුවක් කැඳවීමට කථානායකවරයා
විසින් ගත් පියවර අනුව 2018 අෙපේල් 19 වැනි දින සහ 2018 ජූනි 29 වැනි දින එකී සමුළුව
රැස් වූ ෙහයින් ද;
සියළුම ජනවාර්ගික කණ්ඩායම් නිෙයෝජනය වන පරිද්ෙදන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ආණ්ඩු
පක්ෂ / විපක්ෂ මන්තීවරුන්ෙගන් සමන්විත වන, කථානායකවරයා විසින් සභාපතිත්වය
දරන 'පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාවක්' ස්ථාපිත කිරීමට ඇති හැකියාව පිළිබඳ
ෙසොයාබැලිය යුතු බව 2018 ජූනි 29 වැනි දින පැවැත්වූ සමුළුෙව්දී ඒකමතිකව තීරණය වූ
ෙහයින් ද;
2018 ජූලි මස 05 වැනි දින පැවැත්වූ පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව්දී
එවැනි විෙශේෂ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවක් ඇති කිරීෙම් නිර්ෙද්ශය අනුමත කර ඇති
ෙහයින් ද;
පහත අවස්ථාවලදී ශී ලංකාෙව් ජාතික හා ආගමික සහජීවනය සහතික කිරීම පිණිස ඒ
පිළිබඳව අධ4යනය කර සිය නිර්ෙද්ශ පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා කිරීම සඳහා වන
පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත් කිරීමට ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා
සම්මතකර සිටියි:—
(අ) නිගහකාරී මතවාද/ ජාතික සමගියට හානි කරන්නා වූ මතවාද පචාරණය ෙහෝ එවන්
කියාකාරකම්වල නිරතවීම වැළැක්වීම සහ එවන් කියාකාරකම්වල නිරතවන්නන්ට
එෙරහිව දැඩි නීතිමය කියාමාර්ග ගැනීෙම් අවශ4තාවය;

( 10 )
එනම්, ෛවරී සහගත කථා අපරාධමය වරදක් ෙලස දණ්ඩ නීති සංගහය තුළට ඇතුළත්
කිරීම සුදුසු ද යන්න පිළිබඳව සාකච්ඡා කර තීරණය කිරීම;
(ආ) අතීතෙය් පැවති විෂමතා සහ එතුළින් නිර්මාණය වූ අනිටු පතිවිපාක අනාගත
පරම්පරාවට දායකවීම වැළැක්වීම සහ ඒ පිළිබඳ ඔවුන් දැනුවත් කිරීම;
(ඇ) ආගමික සහ ජාතික සංහිඳියාව සහතික කරලනු වස් අදාළ සියලුම පාර්ශව විසින්
සිදුකරන සෘජු හා අවංක මැදිහත්වීම් සහ දායකත්වය අගය කිරීම;
(ඈ) වාර්ගික-ෙනොවන හා ආගමික-ෙනොවන පදනමකින් පාසල් පද්ධතිය වර්ගීකරණය
කිරීම;
(ඉ) උතුරු හා නැෙගනහිර පළාත්වල ෙමන්ම රෙට් අෙනකුත් පෙද්ශවල ද වාසය කරන්නා
වූ සුළුතර ජනවාර්ගික කණ්ඩායම් මුහුණ ෙදන ගැටලු හා පශ්න සම්බන්ධෙයන්
පැමිණිලි භාරගැනීමටත් සාකච්ඡා මාර්ගෙයන් එම ගැටලු හා පශ්න විසඳීමටත් බලය
ඇති පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාවක් ඇති කිරීම;
(ඊ) ඉරිදා දහම් පාසල් පැවැත්වීමට බාධා ඇති කරමින් ඉරු දින උදය වරුෙව් පවත්වන
අමතර පන්ති තහනම් කිරීම;
(උ) ආගමික ස්ථාන ඇති කිරීෙම්දී සහ රූප/පතිමා යනාදිය සවි කිරීෙම්දී නීතිය ෙපොදුෙව්
කියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ4 කරන අදාළ ෛනතික විධිවිධාන සකස් කිරීම සහ ඒ
සඳහා ෙපොදු නීති සංගහයක් පැවතීෙම් අවශ4තාවය;
(ඌ) වාර්ගික සමගිය සම්බන්ධෙයන් ඔවුන්ෙග් සිත් දූෂ4 කර ඇති බව දරුවන්ට අවෙබෝධ
කර දී ජාතික පතිසන්ධානය ඇති කිරීමටත් ජන වර්ග අතර සහෙයෝගය
ෙගොඩනැංවීමටත් පාසල් විෂයයමාලාවට අළුතින් විෂයයක් එක් කිරීම;
(එ) ෙමම ජාතික හා ආගමික පතිසන්ධාන වැඩපිළිෙවළ සඳහා ශාස්තීය අංශෙය් උගතුන්,
විද්වතුන් හා මහජනතාව අතර පිළිගැනීමට සහ ෙගෞරවයට පාතවී සිටින අෙනකුත්
පුද්ගලයන්ෙග් දායකත්වය ලබාගැනීම;
(ඒ) සියලුම ආගම් නිෙයෝජනය වන අන්දමින් ජාතික මට්ටමින් විද්වත් මඬුල්ලක් ස්ථාපිත
කිරීම සහ ශාස්තීය අංශෙය් උගතුන්, විද්වතුන් හා මහජනතාව අතර පිළිගැනීමට සහ
ෙගෞරවයට පාතවී සිටින අෙනකුත් පුද්ගලයන් ඊට ඒකරාශී කරගැනීෙම් වැදගත්කම;
(ඔ) පාෙද්ශීය මට්ටමින් පවතින පශ්න නිරාකරණය කරගැනීමටත් අවම වශෙයන් මාස
තුනකට වරක්වත් පාෙද්ශීය මට්ටමින් රැස්වී සාකච්ඡා කිරීමටත් අමාත4වරුන්ෙග් හා
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් සම්බන්ධීකරණය ඇතිව පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙහෝ
දිස්තික් ෙල්කම් යටෙත් ආරක්ෂක අංශවල, ෙපොලිසිෙය් සහ ආගමික ස්ථානවල
දායකත්වය ලබාගැනීමට හැකි යන්තණයක් ස්ථාපිත කිරීම;
(ඕ) සමාජ මාධ4 ෙවබ් අඩවි, විවිධ මාධ4, මුදිත/ ඉෙලක්ෙටොනික මාධ4 යනාදිය හරහා
අදහස් පළකිරීෙම්දී අනුගමනය කළයුතු සම්මත නිර්මාණය කිරීම;
(ක) ජාතික සමගියට බාධා කරන්නාවූ පුවත් පළකිරීම තහනම් කිරීම සහ ඒ සම්බන්ධෙයන්
නීති සම්පාදනය කිරීම;
(ග) මුදිත හා ඉෙලක්ෙටොනික යන මාධ4 ෙදක හරහා තම අදහස් පළකිරීම සඳහා සෑම
ආගමක්ම හා සෑම ජනවාර්ගික කණ්ඩායමක්ම සමාන අයිතිවාසිකම් භුක්ති විඳින බව
සහතික කරගැනීම;
(ජ) අසත4 හා ෛවරී පකාශ හරහා ජාතික සමගිය බිඳෙහලීම වැළැක්වීම සහ ආගමික
නායකයන්, විද්වතුන් සහ ඉහළ පිළිගැනීමක් ඇති ෙවනත් කීර්තිධර පුද්ගලයන්ෙග්
සහභාගීත්වෙයන් පවත්වන මාධ4 වැඩසටහන් හරහා එවැනි සිදුවීම් ඇතිවීම
වැළැක්වීමට මාධ4 ආයතන සඳහා උපමාන සම්පාදනය කිරීම;
(ත) ජාතික භාෂා පතිපත්තිය සම්බන්ධෙයන් වන ගැටලු නිරාකරණය;

( 11 )
(ද) ජාතික සමගිය ඇති කිරීම සම්බන්ධෙයන් මහජනතාවෙග් මානසිකත්වය සඵලදායී
අන්දමින් ෙවනස් කිරීමට සහ එහි වැදගත්කම පිළිබඳවත් අදාළ අමාත4ාංශ සහ ජාතික
තරුණ ෙසේවා සභාව වැනි පිළිගත් ආයතන මඟින් යාන්තණයක් ඇතිකර එය රජය
මඟින් පරිපාලනය කිරීම;
(න) ජනවාර්ගික කරුණු මත ඇති වූ ෛවරය ෙහේතුෙවන් සිදු කරනු ලබන කියා මඟින්
පීඩාවට පත්ව, සහන අෙප්ක්ෂා කරනු ලබන ජන සමාජෙය් කිසියම් පුද්ගලයකු විසින්
ඉදිරිපත් කරනු ලබන පැමිණිලි භාරෙගන කටයුතු කිරීම සඳහා අවශ4 බලතල, මුදල්
පතිපාදන සහ තීරණ ගැනීෙම් බලය සහිත “ජනවාර්ගික සම්බන්ධතා මණ්ඩලයක්”
ස්ථාපනය කිරීම සඳහා අවශ4 නීති සම්පාදනය කිරීම;
(ප) ශී ලංකා ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව පිළිබඳව මහජනතාව තුළ වඩාත් ෙහොඳ
විශ්වාසයක් ෙගොඩනැගීම තහවුරු කිරීම සඳහා ෙපොලිස් ආඥාපනතට සහ ෙපොදුෙව්
ෙපොලිස් රාජකාරි සඳහා හඳුන්වාදිය යුතු ෙවනස්කම් පරීක්ෂා කිරීම සහ නිර්ෙද්ශ කිරීම.
(2) (අ) කථානායකවරයා විසින් කාරක සභාව සහ එහි සභාපතිවරයා පත්කළ යුතු ය.
(ආ) පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝගවල අංක 101හි කුමක් සඳහන්ව තිබුණද කාරක
සභාව සාමාජිකයන් විසි පස් (25) ෙදෙනකුට ෙනොවැඩි සංඛ4ාවකින් සමන්විත විය
යුතු ය.
(3) එම කාරක සභාවට,
(අ) සිය ගණපූරණය නියම කර ගැනීමට ද;
(ආ) පුද්ගලයන්, ලිපි ෙල්ඛන හා වාර්තා ෙගන්වා ගැනීමටද, පාර්ලිෙම්න්තුව ෙහෝ එබඳු
කාරක සභාවක් ඉදිරිෙය් ෙපනී සිටින ෙලස ඕනෑම පුද්ගලෙයකුට නියම කිරීමට ද,
එබඳු පුද්ගලයන්ෙග් සන්තකෙය් ෙහෝ පාලනය යටෙත් පවතින යම් ලිපියක්,
ෙපොතක්, වාර්තාවක් ෙහෝ ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කරන ෙලස නියම කිරීමට ද;
(ඇ) සාක්ෂ4කරුවන් වාචිකව විභාග කිරීෙමන් සත4 අසත4තාව විමසා බැලීමට ෙහෝ
අන4ාකාරෙයන් තහවුරු කර ගැනීමට ද, කාරක සභාෙව් සභාපති ෙහෝ එම
කාර්යය සඳහා විෙශේෂෙයන් බලය පවරනු ලැබූ තැනැත්ෙතකු විසින් පතිඥා ෙහෝ
දිවුරවනු ලැබූ සාක්ෂ4කරුවන් විභාග කිරීමට ද;
(ඈ) කාරක සභාෙව් සහාය පිණිස අදාළ ක්ෙෂේතයන්හි විෙශේෂඥ දැනුමක් ඇති
පුද්ගලයන්ෙග් සහ පවීණයන්ෙග් සහාය ලබා ගැනීමට; සහ
(ඉ) කලින් කල අන්තර්වාර වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමටද, පාර්ලිෙම්න්තුව කල්තබන
ලද්ෙද් වුවද රැස්වීම් පවත්වාෙගන යාමට ද;
බලය තිබිය යුතුය.
(4) සිය පළමුවැනි රැස්වීම් දිනෙය් සිට මාස හයක (06) කාලයක් තුළ ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තුව
විසින් වැඩිදුරටත් ලබාෙදන අන් කවර කාල සීමාවක් තුළ ෙහෝ කාරක සභාව සිය
වාර්තාව ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
5.
ශී ලංකා ඖෂධ විද4ා සංගමය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
*6.
තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත4තුමා,— තැපැල් කාර්යාල
ආඥාපනත යටෙත් ව4වස්ථා,— (190 වැනි අධිකාරය වූ) තැපැල් කාර්යාල ආඥාපනෙත් 7 වැනි
වගන්තිය යටෙත් තැපැල් ගාස්තු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා ජනමාධ4 අමාත4වරයාෙග්
එකඟතාවය ඇතිව තැපැල් තැපැල් ෙසේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත4වරයා විසින් සාදන
ලදුව, 2018 ජුනි 07 දිනැති අංක 2074/32 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ,
2018.06.20 දින ඉදිරිපත් කරන ලද ව4වස්ථා අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත4 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*7.
ආර්ථික ෙසේවා ගාස්තු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත4 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
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*8.
මුදල් හා ජනමාධ4 අමාත4තුමා,— එකතු කළ අගය මත බදු (සංෙශෝධන) පනත
යටෙත් නිෙයෝගය,— 2016 අංක 20 දරන එකතු කළ අගය මත බදු (සංෙශෝධන) පනත
මඟින් අවසන් වරට සංෙශෝධනය කරන ලද 2002 අංක 14 දරන එකතු කළ අගය මත
බදු පනෙත් 5(15) වගන්තිය යටෙත් එකතු කළ අගය මත බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා
ජනමාධ4 අමාත4වරයා විසින් පනවන ලදුව, 2018 ජූලි 02 දිනැති 2078/6 දරන අති
විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2018.08.10 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝගය
අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත4 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*9.
ෛවද4 (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත4 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*10.
ෙසෞඛ4, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද4 අමාත4තුමා,— ජාතික ඖෂධ නියාමන
අධිකාරිය පනත යටෙත් නිෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජාතික ඖෂධ නියාමන
අධිකාරිය පනෙත් 59 සහ 63 වගන්ති සමඟ කියවිය යුතු, 142(2) වගන්තිෙය් (ද) ෙඡ්දය
යටෙත් 2017 අංක 2 දරන ඖෂධ ලියාපදිංචි කිරීම (ගාස්තු) නිෙයෝග සම්බන්ධෙයන්
ෙසෞඛ4, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද4 අමාත4වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2018 ජනවාරි 05
දිනැති අංක 2052/33 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2018.04.03 දින
ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග අනුමත කළ යුතු ය.
*11.
අගාමාත4තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත4තුමා,— ආණ්ඩුකම
ව4වස්ථාව යටෙත් තීරණය,— ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම
ව4වස්ථාෙව් 153 වැනි ව4වස්ථාවට අනුව, ජනාධිපතිවරයා විසින් ආණ්ඩුකම ව4වස්ථා සභාෙව්
අනුමතයට යටත්ව 2015.11.27 දින එච්. එම්. ගාමිණී විෙජ්සිංහ මහතා විගණකාධිපති ෙලස පත්
කර ඇත. ඔහුෙග් වැටුප 153(2) ව4වස්ථාව අනුව පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් නිශ්චය කරනු ලැබිය
යුතු අතර එය ඒකාබද්ධ අරමුදලට වැය බරක් වන ෙහයින්ද;
උක්ත කරුණට අදාළව 2017.12.19 දින මා විසින් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලද
ෙයෝජනාව ෙමයින් ඉවත් කර ගැනීමට කටයුතු කරන අතර ජනාධිපතිවරයා විසින් 2017.03.03
දින ඉදිරිපත් කරන ලද අමාත4 මණ්ඩල සංෙද්ශයට අදාළ 2017.03.14 දිනැති අමාත4 මණ්ඩල
තීරණය සහ 2017.11.14 දින ඉදිරිපත් කරන ලද අමාත4 මණ්ඩල සටහනට අදාළ 2017.12.05
දිනැති අමාත4 මණ්ඩල තීරණය අනුව විගණකාධිපති එච්. එම්. ගාමිණී විෙජ්සිංහ මහතාට පහත
පරිදි වැටුප් හා දීමනා ෙගවීමට අනුමතිය ලබා දී ඇති ෙහයින්ද:—
(අ) 2015.11.27 දින සිට රාජ4 පරිපාලන චකෙල්ඛ 6/2006 අනුව SL – 4 වැටුප්
පරිමාණෙය් 08 වැනි වැටුප් පියවෙර් පිහිටුවා වැටුප් ෙගවීම හා තනතුරට හිමි
අෙනකුත් දීමනා ෙගවීමට;
(ආ) රාජ4 පරිපාලන චකෙල්ඛ 3/2016 අනුව 2016.01.01 දින සිට වැටුප
පරිවර්තනය කිරීෙම් දී SL – 4 වැටුප් කමය යටෙත් එම චකෙල්ඛෙය් උපෙදස්
පරිදි වැටුප් පරිවර්තනය කර ෙගවීමට සහ එම වැටුප් පරිමාණයට අදාළ වාර්ෂික
වැටුප් වර්ධක ෙගවීමට; සහ
(ඇ) එච්. එම්. ගාමිණී විෙජ්සිංහ මහතාෙග් අධ4ාපන සුදුසුකම්, අත්දැකීම්, ෙසේවා
පළපුරුද්ද ෙමන්ම පූර්ව ෙසේවාෙව් වැටුප ද විෙශේෂ අවධානයට ලක් කර
ඒ මහතාට 2017.03.14 දිනැති අමාත4 මණ්ඩල තීරණය පකාරව ඔහුට පමණක්
ෙපෞද්ගලික වන ෙසේ, විගණකාධිපති තනතුරට අදාළ වැටුප් හා දීමනාවලට
අමතරව මාසිකව රු. 50,000/- ක විෙශේෂ දීමනාවක් ලබා දීම.
ඒ අනුව, ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම ව4වස්ථාෙව් 153(2)
ව4වස්ථාව අනුව, විගණකාධිපති එච්. එම්. ගාමිණී විෙජ්සිංහ මහතා ෙවත රජෙය්
ඒකාබද්ධ අරමුදලට වැය බරක් වන පරිදි ඉහත සඳහන් මාසික වැටුප හා දීමනා ෙගවීම කළ යුතු
යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව නිශ්චය කරයි.
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*12.
මුදල් හා ජනමාධ4 අමාත4තුමා,— සුරාබදු ආඥාපනත යටෙත් නිෙව්දනය (අංක 1),—
සුරාබදු ආඥාපනෙත් (52 අධිකාරය වූ) 25 වගන්තිය යටෙත් සුරාබදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා
ජනමාධ4 අමාත4වරයා විසින් පනවන ලදුව, 2018 ජනවාරි 18 දිනැති අංක 2054/42 දරන අති
විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2018.05.22 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙව්දනය අනුමත
කළ යුතු ය.
(අංක 04/2018 දරන සුරාබදු නිෙව්දනය)
(අමාත4 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*13.
මුදල් හා ජනමාධ4 අමාත4තුමා,— සුරාබදු ආඥාපනත යටෙත් නිෙව්දනය (අංක 2),—
සුරාබදු ආඥාපනෙත් (52 අධිකාරය වූ) 32 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 25
වගන්තිය යටෙත් වාර්ෂික මත්පැන් බලපත ගාස්තු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා
ජනමාධ4 අමාත4වරයා විසින් පනවන ලදුව, 2017 ෙදසැම්බර් 11 දිනැති අංක
2049/4 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2018.03.20 දින ඉදිරිපත්
කරන ලද නිෙව්දනය අනුමත කළ යුතු ය.
(අංක 1004 දරන සුරාබදු නිෙව්දනය)
(අමාත4 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*14.
විෙද්ශ කටයුතු අමාත4තුමා,— තානාපති වරපසාද පනත යටෙත් නිෙයෝග,— 1996
අංක 9 දරන තානාපති වරපසාද පනෙත් 4 වගන්තිය යටෙත් විෙද්ශ කටයුතු අමාත4වරයා
විසින් සාදන ලදුව, 2018 ජුනි 05 දිනැති 2074/13 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ
කරනු ලැබ, 2018.08.10 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත4 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*15.
ෙකොළඹ ව4ාපාර වස්තු විනිමය ස්ථානය අසාමුහිකරණය කිරීෙම් පනත් ෙකටුම්පත —
කාරක සභාව.
*16.
ෙබෞද්ධ විහාර ෙද්වාලගම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත4 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*17.
ෙථේරවාදී භික්ෂු කතිකාවත් (ලියාපදිංචි කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත4 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*18.
ශී ලංකා වාණිජ සමථ මධ4ස්ථානය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත4 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*19.
සුරැකුම්පත් විනිමය පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත4 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*20.
පාෙද්ශීය සභා (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත4 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*21.
කාලාවෙරෝධ (විෙශේෂ විධිවිධාන) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත4 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*22.
පරීක්ෂණ ෙකොමිෂන් සභා (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත4 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

( 14 )
*23.
හානිපූරණය සඳහා වන කාර්යාලය පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත4 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*24.
වැවිලි කලාපය සඳහා වූ නව ගම්මාන සංවර්ධන අධිකාරිය පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත4 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*25.
ගුවන් පවාහන පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත4 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*26.
ශී ලංකා ෙසේවා පිරිස් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත4 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*27.
අගාමාත4තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත4තුමා,— ආණ්ඩුකම
ව4වස්ථාව යටෙත් ෙයෝජනාව,— ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම
ව4වස්ථාෙව් 104ආ (5) (අ) ව4වස්ථාව පකාරව මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාව විසින් සාදන ලද,
2017 ෙදසැම්බර් 04 දිනැති අංක 2048/1 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලදුව,
2018.01.23 දින ඉදිරිපත් කරන ලද ජනමතවිචාරණයකදී ෙහෝ ඡන්ද විමසීමකට අදාළ
කාලසීමාව තුළ විදÓත් හා මුදිත ජනමාධ4 විසින් පිළිපැදිය යුතු, මාධ4 උපමාන අනුමත කළ
යුතු ය.
(අමාත4 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*28.
පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත4තුමා,— ගුවන් ෙසේවා පනත යටෙත් නිෙයෝග,—
2010 අංක 14 දරන සිවිල් ගුවන් ෙසේවා පනෙත් 11(1)(ආ), 17(2) සහ 31 (ඈ), (ඉ), (ඊ), (උ)
සහ (ඌ) වගන්ති සමඟ කියවිය යුතු එකී පනෙත් 117(2)(එ) වගන්තිය යටෙත් සිවිල් ගුවන්
ෙසේවා නිරුපදිතතා කළමනාකරණ නිෙයෝග සම්බන්ධෙයන් පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා
අමාත4වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2018 අෙපේල් 05 දිනැති අංක 2065/38 දරන අති විෙශේෂ ගැසට්
පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2018.08.23 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග අනුමත කළ යුතු ය.
*29.
මුදල් හා ජනමාධ4 අමාත4තුමා,— වරාය හා ගුවන් ෙතොටුපළ සංවර්ධන බදු පනත
යටෙත් නිෙයෝගය,— 2011 අංක 18 දරන වරාය හා ගුවන් ෙතොටුපළ සංවර්ධන බදු පනෙත් 3
(3) වගන්තිය යටෙත් වරාය හා ගුවන් ෙතොටුපළ සංවර්ධන බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා
ජනමාධ4 අමාත4වරයා විසින් පනවන ලදුව, 2018 අෙපේල් 06 දිනැති අංක 2065/42 දරන අති
විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2018.08.23 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝගය අනුමත
කළ යුතු ය.
(අමාත4 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*30.
පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා අමාත4තුමා,— කීඩා පනත යටෙත් නිෙයෝගය,—
ජාතික රාජ4 සභාෙව් 1973 අංක 25 දරන කීඩා පනෙත් 41 වගන්තිය පළාත් සභා,
පළාත් පාලන සහ කීඩා අමාත4වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2018 මැයි 31 දිනැති අංක
2073/15 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2018.08.24 දින ඉදිරිපත්
කරන ලද නිෙයෝගය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත4 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
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*31.
රාජ4 ව4වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත4තුමා,— මහජන බැංකුෙව් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූල4 පකාශන (2016),— මුදල් නීති පනෙත් 35(3) වගන්තිය යටෙත් සහ
1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත් 2017.11.16 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන
ලද 2016.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුලත් මහජන බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ
මූල4 පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.03.06 දින සලකා
බලන ලදී.)
*32.
රාජ4 ව4වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත4තුමා,— ශී ලංකා කජු සංස්ථාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූල4 පකාශන (2015),— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත්
14(3) වගන්තිය යටෙත් 2017.11.24 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2015.12.31 වැනි දිෙනන්
අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුලත් ශී
ලංකා කජු සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූල4 පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.03.06 දින සලකා
බලන ලදී.)
*33.
රාජ4 ව4වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත4තුමා,— ලංකා බැංකුෙව් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූල4 පකාශන (2016),— මුදල් නීති පනෙත් 35(3) වගන්තිය යටෙත් සහ
1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත් 2017.12.04 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන
ලද 2016.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුලත් ලංකා බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ
මූල4 පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.03.06 දින සලකා
බලන ලදී.)
*34.
රාජ4 ව4වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත4තුමා,— පාෙද්ශීය සංවර්ධන බැංකුෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල4 පකාශන (2015),— මුදල් නීති පනෙත් 35(3) වගන්තිය යටෙත් සහ
1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත් 2017.11.07 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන
ලද 2015.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුලත් පාෙද්ශීය සංවර්ධන බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා
මූල4 පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.03.06 දින සලකා
බලන ලදී.)
*35.
රාජ4 ව4වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත4තුමා,— රාජ4 උකස් හා ආෙයෝජන
බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල4 පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත්
14(3) වගන්තිය යටෙත් 2017.06.23 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2014.12.31 වැනි දිෙනන්
අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුලත් රාජ4
උකස් හා ආෙයෝජන බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල4 පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.09.21 දින සලකා
බලන ලදී.)
*36.
රාජ4 ව4වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත4තුමා,— රාජ4 උකස් හා ආෙයෝජන
බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල4 පකාශන (2015),— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත්
14(3) වගන්තිය යටෙත් 2017.11.11 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2015.12.31 වැනි දිෙනන්
අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුලත් රාජ4
උකස් හා ආෙයෝජන බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල4 පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.03.06 දින සලකා
බලන ලදී.)
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*37.
රාජ4 ව4වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත4තුමා,— ශී ලංකා ඉතිරිකිරීෙම්
බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල4 පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14
(3) වගන්තිය යටෙත් 2017.08.08 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2014.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන්
වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද ස්වාධීන විගණකවරුන්ෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුලත් ශී ලංකා
ඉතිරිකිරීෙම් බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල4 පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.09.21 දින සලකා
බලන ලදී.)
*38.
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත4න්තර ෙවළඳ අමාත4තුමා,— ශී ලංකා ආෙයෝජන
මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2012),— 1978 අංක 4 දරන මහ ෙකොළඹ ආර්ථික
ෙකොමිසම පනෙත් 31 වැනි වගන්තිය යටෙත් 2017.10.19 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද
2012.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග්
නිරීක්ෂණ ඇතුලත් ශී ලංකා ආෙයෝජන මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ
යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.11.10 දින සලකා
බලන ලදී.)
*39.
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත4න්තර ෙවළඳ අමාත4තුමා,— ශී ලංකා ආෙයෝජන
මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2013),— 1978 අංක 4 දරන මහ ෙකොළඹ ආර්ථික
ෙකොමිසම පනෙත් 31 වැනි වගන්තිය යටෙත් 2017.12.07 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද
2013.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග්
නිරීක්ෂණ ඇතුලත් ශී ලංකා ආෙයෝජන මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ
යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.03.20 දින සලකා
බලන ලදී.)
*40.
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත4න්තර ෙවළඳ අමාත4තුමා,— ශී ලංකා ආෙයෝජන
මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2014),— 1978 අංක 4 දරන මහ ෙකොළඹ ආර්ථික
ෙකොමිසම පනෙත් 31 වැනි වගන්තිය යටෙත් 2017.12.07 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද
2014.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග්
නිරීක්ෂණ ඇතුලත් ශී ලංකා ආෙයෝජන මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ
යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.03.20 දින සලකා
බලන ලදී.)
*41.
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත4න්තර ෙවළඳ අමාත4තුමා,— ශී ලංකා අපනයන සංවර්ධන
මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2014),— 1979 අංක 40 දරන ශී ලංකා අපනයන
සංවර්ධන පනෙත් 16 වැනි වගන්තිය සහ 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් II වැනි වගන්තිය
අනුව 2017.10.20 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2014.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය
සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුලත් ශී ලංකා අපනයන
සංවර්ධන මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.02.20 දින සලකා
බලන ලදී.)
*42.
මුදල් හා ජනමාධ4 අමාත4තුමා,— ශී ලංකා සුරැකුම්පත් හා විනිමය ෙකොමිෂන් සභාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2016),— 1987 අංක 36 දරන ශී ලංකා සුරැකුම්පත් හා විනිමය
ෙකොමිෂන් සභා පනෙත් 37(2) වගන්තිය සහ 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 13(1)
වගන්තිය අනුව, 2017.12.07 වන දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2016.12.31 දිෙනන් අවසන්
වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද, විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ශී ලංකා
සුරැකුම්පත් හා විනිමය ෙකොමිෂන් සභාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.02.20 දින
සලකා බලන ලදී.)
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*43.
විද4ා, තාක්ෂණ, පර්ෙය්ෂණ, නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු සහ කන්ද
උඩරට උරුමය පිළිබඳ අමාත4තුමා,— අනුකූලතා තක්ෙසේරු පිළිබඳ ශී ලංකා පතීතන
මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව (2014),— 2005 අංක 32 දරන අනුකූලතා තක්ෙසේරු පිළිබඳ
ශී ලංකා පතීතන මණ්ඩල පනෙත් 29(5) වගන්තිය සහ 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත්
14(3) වගන්තිය යටෙත්, 2016.08.12 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2014.12.31 දිෙනන්
අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් අනුකූලතා තක්ෙසේරු
පිළිබඳ ශී ලංකා පතීතන මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ4ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.11 දින සලකා බලන ලදී.)
*44.
විද4ා, තාක්ෂණ, පර්ෙය්ෂණ, නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු සහ කන්ද
උඩරට උරුමය පිළිබඳ අමාත4තුමා,— ජාතික විද4ා හා තාක්ෂණ ෙකොමිෂන් සභාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව (2013),— 1994 අංක 11 දරන විද4ාව හා තාක්ෂණය වැඩි දියුණු කිරීෙම්
පනෙත් 40(3) වගන්තිය සහ ආණ්ඩුකම ව4වස්ථාෙව් 154(6) ව4වස්ථාව යටෙත්,
2016.06.09 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2013.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා
පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ජාතික විද4ා හා තාක්ෂණ
ෙකොමිෂන් සභාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ4ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.11 දින සලකා බලන ලදී.)
*45.
විද4ා, තාක්ෂණ, පර්ෙය්ෂණ, නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු සහ කන්ද
උඩරට උරුමය පිළිබඳ අමාත4තුමා,— ජාතික විද4ා පදනෙම් වාර්ෂික වාර්තාව (2013),—
1994 අංක 11 දරන විද4ාව හා තාක්ෂණය වැඩි දියුණු කිරීෙම් පනෙත් 40(3) වගන්තිය සහ
ආණ්ඩුකම ව4වස්ථාෙව් 154(6) ව4වස්ථාව යටෙත්, 2016.07.05 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන
ලද, 2013.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ජාතික විද4ා පදනෙම් වාර්ෂික වාර්තාව
අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ4ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.11 දින සලකා බලන ලදී.)
*46.
විද4ා, තාක්ෂණ, පර්ෙය්ෂණ, නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු සහ කන්ද
උඩරට උරුමය පිළිබඳ අමාත4තුමා,— ජාතික විද4ා හා තාක්ෂණ ෙකොමිෂන් සභාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව (2014),— 1994 අංක 11 දරන විද4ාව හා තාක්ෂණය වැඩි දියුණු කිරීෙම්
පනෙත් 40(3) වගන්තිය සහ ආණ්ඩුකම ව4වස්ථාෙව් 154(6) ව4වස්ථාව යටෙත්,
2017.03.22 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2014.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා
පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ජාතික විද4ා හා තාක්ෂණ
ෙකොමිෂන් සභාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ4ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.11 දින සලකා බලන ලදී.)
*47.
විද4ා, තාක්ෂණ, පර්ෙය්ෂණ, නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු සහ කන්ද උඩරට
උරුමය පිළිබඳ අමාත4තුමා,— කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව (2014),—
1994 අංක 11 දරන විද4ාව හා තාක්ෂණය වැඩි දියුණු කිරීෙම් පනෙත් 40(3) වගන්තිය සහ
1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත්, 2017.01.24 වැනි දින ඉදිරිපත්
කරන ලද, 2014. 12. 31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ4ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.11 දින සලකා බලන ලදී.)
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*48.
විද4ා, තාක්ෂණ, පර්ෙය්ෂණ, නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු සහ කන්ද
උඩරට උරුමය පිළිබඳ අමාත4තුමා,— කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව
(2013),— 1994 අංක 11 දරන විද4ාව හා තාක්ෂණය වැඩි දියුණු කිරීෙම් පනෙත් 40(3)
වගන්තිය සහ 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත්, 2016.01.29
වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2013. 12. 31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල
කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනෙය්
වාර්ෂික වාර්තාව අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ4ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.11 දින සලකා බලන ලදී.)
*49.
විද4ා, තාක්ෂණ, පර්ෙය්ෂණ, නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු සහ කන්ද
උඩරට උරුමය පිළිබඳ අමාත4තුමා,— ශී ලංකා පමිති ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව
(2014),— 1984 අංක 06 දරන ශී ලංකා පමිති ආයතන පනෙත් 37(3) වගන්තිය සහ
ආණ්ඩුකම ව4වස්ථාෙව් 154(6) ව4වස්ථාව යටෙත්, 2016.12.02 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන
ලද, 2014. 12. 31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ශී ලංකා පමිති ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව
අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ4ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.11 දින සලකා බලන ලදී.)
*50.
විද4ා, තාක්ෂණ, පර්ෙය්ෂණ, නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු සහ කන්ද
උඩරට උරුමය පිළිබඳ අමාත4තුමා,— අනුකූලතා තක්ෙසේරු පිළිබඳ ශී ලංකා පතීතන
මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව (2015),— 2005 අංක 32 දරන අනුකූලතා තක්ෙසේරු පිළිබඳ
ශී ලංකා පතීතන මණ්ඩල පනෙත් 29(5) වගන්තිය සහ 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත්
14(3) වගන්තිය යටෙත්, 2017.06.22 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2015.12.31 දිෙනන්
අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත්
අනුකූලතා තක්ෙසේරු පිළිබඳ ශී ලංකා පතීතන මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව අනුමත කළ
යුතු ය.
(අධ4ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.11 දින සලකා බලන ලදී.)
*51.
උසස් අධ4ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත4තුමා,— ශී ලංකා සබරගමුව
විශ්වවිද4ාලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2013),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද4ාල
පනෙත් xiii වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් 110 වැනි වගන්තිය යටෙත්, 2017.10.17 වැනි දින ඉදිරිපත්
කරන ලද, 2013.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද,
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ශී ලංකා සබරගමුව විශ්වවිද4ාලෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ4ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.08 දින සලකා බලන ලදී.)
*52.
උසස් අධ4ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත4තුමා,— ශී ලංකා සබරගමුව
විශ්වවිද4ාලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2014),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද4ාල
පනෙත් xiii වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් 110 වැනි වගන්තිය යටෙත්, 2017.10.17 වැනි දින ඉදිරිපත්
කරන ලද, 2014.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද,
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ශී ලංකා සබරගමුව විශ්වවිද4ාලෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ4ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.08 දින සලකා බලන ලදී.)
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*53.
උසස් අධ4ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත4තුමා,— ශී ජයවර්ධනපුර
විශ්වවිද4ාලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2015),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද4ාල
පනෙත් xiii වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් 110 වැනි වගන්තිය යටෙත්, 2017.10.17 වැනි දින ඉදිරිපත්
කරන ලද, 2015.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද,
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ශී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද4ාලෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ4ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.08 දින සලකා බලන ලදී.)
*54.
උසස් අධ4ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත4තුමා,— ඌව ෙවල්ලස්ස
විශ්වවිද4ාලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2013),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද4ාල
පනෙත් xiii වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් 110 වැනි වගන්තිය යටෙත්, 2017.03.23 වැනි දින ඉදිරිපත්
කරන ලද, 2013.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද,
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ඌව ෙවල්ලස්ස විශ්වවිද4ාලෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ4ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.08 දින සලකා බලන ලදී.)
*55.
උසස් අධ4ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත4තුමා,— ඌව ෙවල්ලස්ස
විශ්වවිද4ාලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2014),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද4ාල
පනෙත් xiii වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් 110 වැනි වගන්තිය යටෙත් 2017.08.10 වැනි දින ඉදිරිපත්
කරන ලද, 2014.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද,
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ඌව ෙවල්ලස්ස විශ්වවිද4ාලෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ4ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.08 දින සලකා බලන ලදී.)
*56.
උසස් අධ4ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත4තුමා,— ෙකොළඹ විශ්වවිද4ාලෙය්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2013),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද4ාල පනෙත් xiii වැනි
පරිච්ෙඡ්දෙය් 110 වැනි වගන්තිය යටෙත්, 2016.10.26 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද,
2013.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද, විගණකාධිපතිවරයාෙග්
නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ෙකොළඹ විශ්වවිද4ාලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ
යුතු ය.
(අධ4ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.05.03 දින සලකා බලන ලදී.)
*57.
උසස් අධ4ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත4තුමා,— ෙකොළඹ විශ්වවිද4ාලෙය්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2014),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද4ාල පනෙත් xiii වැනි
පරිච්ෙඡ්දෙය් 110 වැනි වගන්තිය යටෙත්, 2017.01.24 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද,
2014.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද, විගණකාධිපතිවරයාෙග්
නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ෙකොළඹ විශ්වවිද4ාලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ
යුතු ය.
(අධ4ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.05.03 දින සලකා බලන ලදී.)
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*58.
උසස් අධ4ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත4තුමා,— ෙකොළඹ විශ්වවිද4ාලෙය්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2015),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද4ාල පනෙත් xiii වැනි
පරිච්ෙඡ්දෙය් 110 වැනි වගන්තිය යටෙත්, 2018.02.21 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද,
2015.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද, විගණකාධිපතිවරයාෙග්
නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ෙකොළඹ විශ්වවිද4ාලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ
යුතු ය.
(අධ4ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2018.05.23 දින සලකා බලන ලදී.)
*59.
උසස් අධ4ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත4තුමා,— ෙකොළඹ විශ්වවිද4ාලෙය්
පරිගණක අධ4යනායතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2013),— 1978 අංක 16 දරන
විශ්වවිද4ාල පනෙත් 110 වැනි වගන්තිය යටෙත් 2016.07.20 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද,
2013.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද, විගණකාධිපතිවරයාෙග්
නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ෙකොළඹ විශ්වවිද4ාලෙය් පරිගණක අධ4යනායතනෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ4ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.05.03 දින සලකා බලන ලදී.)
*60.
උසස් අධ4ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත4තුමා,— ෙකොළඹ විශ්වවිද4ාලෙය්
පරිගණක අධ4යනායතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2014),— 1978 අංක 16 දරන
විශ්වවිද4ාල පනෙත් 110 වැනි වගන්තිය යටෙත් 2017.02.22 ඉදිරිපත් කරන ලද,
2014.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද, විගණකාධිපතිවරයාෙග්
නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ෙකොළඹ විශ්වවිද4ාලෙය් පරිගණක අධ4යනායතනෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ4ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.05.03 දින සලකා බලන ලදී.)
*61.
උසස් අධ4ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත4තුමා,— ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද4ාලෙය්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2012),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද4ාල පනෙත් 110 වැනි
වගන්තිය හා 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් II ෙකොටස යටෙත්, 2015.11.21 දින
ඉදිරිපත් කරන ලද, 2012.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද,
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද4ාලෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ4ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.11.20 දින සලකා බලන ලදී.)
*62.
උසස් අධ4ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත4තුමා,— ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද4ාලෙය්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2013),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද4ාල පනෙත් 110 වැනි
වගන්තිය හා 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් II ෙකොටස යටෙත් 2017.01.24 දින
ඉදිරිපත් කරන ලද, 2013.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද,
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද4ාලෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ4ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.11.20 දින සලකා බලන ලදී.)
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*63.
උසස් අධ4ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත4තුමා,— ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද4ාලෙය්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2014),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද4ාල පනෙත් 110 වැනි
වගන්තිය හා 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් II ෙකොටස යටෙත්, 2017.02.22 දින
ඉදිරිපත් කරන ලද, 2014.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද,
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද4ාලෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ4ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.11.20 දින සලකා බලන ලදී.)
*64.
උසස් අධ4ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත4තුමා,— ගම්පහ විකමාරච්චි ආයුර්ෙව්ද
විද4ායතනය, කැළණිය විශ්වවිද4ාලයහි වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2013),— 1978 අංක
16 දරන විශ්වවිද4ාල පනෙත් xiii වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් 110 වැනි වගන්තිය යටෙත්,
2017.01.24 දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2013.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල
කරන ලද, විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණය ඇතුළත්, ගම්පහ විකමාරච්චි ආයුර්ෙව්ද
විද4ායතනය, කැළණිය විශ්වවිද4ාලයහි වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ4ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.08 දින සලකා බලන ලදී.)
*65.
උසස් අධ4ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත4තුමා,— ෙකොළඹ විශ්ව විද4ාලයීය
කෘෂිතාක්ෂණික හා ගාමීය විද4ා ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2014),— 1978
අංක 16 දරන විශ්වවිද4ාල පනෙත් xiii වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් 110 වැනි වගන්තිය යටෙත්
2017.08.11 දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2014.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල
කරන ලද, විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ෙකොළඹ විශ්ව විද4ාලයීය
කෘෂිතාක්ෂණික හා ගාමීය විද4ා ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ4ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.08 දින සලකා බලන ලදී.)
*66.
උසස් අධ4ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත4තුමා,— කළමණාකරන පශ්චාත්
උපාධි ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2013),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද4ාල
පනෙත් xiii වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් 110 වැනි වගන්තිය යටෙත් 2017.03.23 දින ඉදිරිපත්
කරන ලද, 2013.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද,
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් කළමණාකරන පශ්චාත් උපාධි ආයතනෙය්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ4ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.08 දින සලකා බලන ලදී.)
*67.
උසස් අධ4ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත4තුමා,— කළමණාකරන පශ්චාත්
උපාධි ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2014),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද4ාල
පනෙත් xiii වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් 110 වැනි වගන්තිය යටෙත් 2017.03.23 දින ඉදිරිපත්
කරන ලද, 2014.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද,
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් කළමණාකරන පශ්චාත් උපාධි ආයතනෙය්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ4ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.08 දින සලකා බලන ලදී.)
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*68.
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත4න්තර ෙවළඳ අමාත4තුමා ,— ශී ලංකා අපනයන
සංවර්ධන මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2015),— 1979 අංක 40 දරන ශී ලංකා
අපනයන සංවර්ධන පනෙත් 16 වැනි වගන්තිය යටෙත් සහ 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත්
II වැනි වගන්තිය අනුව 2018.02.21 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2015.12.31 වැනි දිෙනන්
අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුලත් ශී
ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.03.20 දින සලකා
බලන ලදී.)
*69.
වැවිලි කර්මාන්ත අමාත4තුමා ,— කුඩා ෙත් වතු සංවර්ධන අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව
හා ගිණුම් (2013),— 1975 අංක 35 දරන කුඩා ෙත් වතු සංවර්ධන අධිකාරි පනත සහ 1971 අංක
38 දරන මුදල් පනෙත් II ෙකොටෙසේ 14 –1A වගන්තිය යටෙත් 2017.07.25 වැනි දින ඉදිරිපත්
කරන ලද 2013.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුලත් කුඩා ෙත් වතු සංවර්ධන අධිකාරිෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(කෘෂිකර්මය හා ඉඩම් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.05.23 දින
සලකා බලන ලදී.)
*70.
වැවිලි කර්මාන්ත අමාත4තුමා,— කුඩා ෙත් වතු සංවර්ධන අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව
හා ගිණුම් (2014),— 1975 අංක 35 දරන කුඩා ෙත් වතු සංවර්ධන අධිකාරි පනත සහ 1971 අංක
38 දරන මුදල් පනෙත් II ෙකොටෙසේ 14 –1A වගන්තිය යටෙත් 2017.07.25 වැනි දින ඉදිරිපත්
කරන ලද 2014.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුලත් කුඩා ෙත් වතු සංවර්ධන අධිකාරිෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(කෘෂිකර්මය හා ඉඩම් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.05.23 දින
සලකා බලන ලදී.)
*71.
කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත4තුමා,— ජාතික වෘත්තිය සුරක්ෂිතතා හා
ෙසෞඛ4 ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව (2014),— 2009 අංක 38 දරන ජාතික වෘත්තිය
ආරක්ෂණ සහ ෙසෞඛ4 පිළිබඳ ආයතන පනෙත් 18 වැනි වගන්තිය සහ ආණ්ඩුකම ව4වස්ථාෙව්
154(6) ව4වස්ථාව යටෙත් 2017.09.20 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2014.12.31 වැනි දිෙනන්
අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුලත් ජාතික
වෘත්තිය සුරක්ෂිතතා හා ෙසෞඛ4 ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ4ාපන හා මානව සම්පත් සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින්
2018.06.05 දින සලකා බලන ලදී.)
*72.
රාජ4 ව4වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත4තුමා,— සී/ස කුරුණෑගල වැවිලි
සමාගෙම් වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල4 පකාශන (2015),— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14
(3) වගන්තිය යටෙත් 2018.01.24 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2015.12.31 වැනි දිෙනන්
අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුලත්
සී/ස කුරුණෑගල වැවිලි සමාගෙම් වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල4 පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.03.06 දින සලකා
බලන ලදී.)
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*73.
අගාමාත4තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත4තුමා ,— ශී ලංකා පතිපත්ති
අධ4යන ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව (2013),— 1988 අංක 53 දරන ශී ලංකා පතිපත්ති
අධ4යන ආයතන පනෙත් 18 වැනි වගන්තිය අනුව 2017.11.11 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද
2013.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග්
නිරීක්ෂණ ඇතුලත් ශී ලංකා පතිපත්ති අධ4යන ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත
කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.03.20 දින සලකා
බලන ලදී.)
*74.
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත4තුමා,— ශී ලංකා හස්ත කර්මාන්ත මණ්ඩලෙය්
වාර්ෂික වාර්තාව (2014),— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත්
2017.08.22 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2014.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා
පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුලත් ශී ලංකා හස්ත කර්මාන්ත
මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව අනුමත කළ යුතු ය.
(නිෂ්පාදන හා ෙසේවා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.06.06 දින සලකා
බලන ලදී.)
*75.
කෘෂිකර්ම අමාත4තුමා,— කෘෂිකාර්මික හා ෙගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ගිණුම් (2014),— 1999 අංක 20 දරන කෘෂිකාර්මික හා ෙගොවිජන රක්ෂණ පනෙත්
27 වගන්තිය යටෙත් 2017.03.21 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2014.12.31 වැනි දිෙනන්
අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුලත්
කෘෂිකාර්මික හා ෙගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු
ය.
(කෘෂිකර්මය හා ඉඩම් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.12.08 දින
සලකා බලන ලදී.)
*76.
උසස් අධ4ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත4තුමා,— ෙමොරටුව විශ්වවිද4ාලීය
තාක්ෂණික ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2013),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද4ාල
පනෙත් XIII වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් 110 වැනි වගන්තිය යටෙත් 2016.10.26 වැනි දින ඉදිරිපත්
කරන ලද 2013.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුලත් ෙමොරටුව විශ්වවිද4ාලීය තාක්ෂණික ආයතනෙය්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ4ාපන හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින්
2017.12.08 දින සලකා බලන ලදී.)
*77.
උසස් අධ4ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත4තුමා,— ෙමොරටුව විශ්වවිද4ාලීය
තාක්ෂණික ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2014),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද4ාල
පනෙත් XIII වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් 110 වැනි වගන්තිය යටෙත් 2017.01.24 වැනි දින ඉදිරිපත්
කරන ලද 2014.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුලත් ෙමොරටුව විශ්වවිද4ාලීය තාක්ෂණික ආයතනෙය්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ4ාපන හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින්
2017.12.08 දින සලකා බලන ලදී.)
*78.
උසස් අධ4ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත4තුමා,— ෙකොළඹ විශ්වවිද4ාලෙය් ෛවද4
විද4ා පශ්චාත් උපාධි ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2014),— 1978 අංක 16 දරන
විශ්වවිද4ාල පනෙත් XIII වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් 110 වැනි වගන්තිය යටෙත් 2017.08.11 වැනි දින
ඉදිරිපත් කරන ලද 2014.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුලත් ෙකොළඹ විශ්වවිද4ාලෙය් ෛවද4 විද4ා පශ්චාත්
උපාධි ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ4ාපන හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින්
2017.12.08 දින සලකා බලන ලදී.)
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*79.
උසස් අධ4ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත4තුමා,— ශී ලංකා අග්නිදිග විශ්වවිද4ාලෙය්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2014),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද4ාල පනෙත් XIII වැනි
පරිච්ෙඡ්දෙය් 110 වැනි වගන්තිය යටෙත් 2017.08.10 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2014.12.31
වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ
ඇතුලත් ශී ලංකා අග්නිදිග විශ්වවිද4ාලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ4ාපන හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින්
2017.12.08 දින සලකා බලන ලදී.)
*80.
උසස් අධ4ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත4තුමා,— ශී ලංකා අග්නිදිග විශ්වවිද4ාලෙය්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2013),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද4ාල පනෙත් XIII වැනි
පරිච්ෙඡ්දෙය් 110 වැනි වගන්තිය යටෙත් 2017.02.22 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2013.12.31
වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ
ඇතුලත් ශී ලංකා අග්නිදිග විශ්වවිද4ාලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ4ාපන හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින්
2017.12.08 දින සලකා බලන ලදී.)
*81.
ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත4තුමා,— ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2015),— 1961 අංක 28 දරන ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථා
පනෙත් 32(3) වගන්තිය යටෙත් 2018.05.23 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2015.12.31 වැනි
දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ
ඇතුලත් ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(බලශක්තිය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.06.06 දින සලකා බලන
ලදී.)
*82.
වැවිලි කර්මාන්ත අමාත4තුමා,— ෙපොල් වගාකිරීෙම් මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා
ගිණුම් (2015),— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(2)(ඇ) වගන්තිය යටෙත් 2017.10.09
වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2015.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන
ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුලත් ෙපොල් වගාකිරීෙම් මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(කෘෂිකර්මය හා ඉඩම් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.12.08 දින
සලකා බලන ලදී.)
*83.
ආණ්ඩුකම ව4වස්ථාව යටෙත් ෙයෝජනාව,— විවාදය කල් තබන ලද පශ්නය
(2016 ජූනි 22),— “ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම
ව4වස්ථාෙව් 104ආ (5)(අ) ව4වස්ථාෙව් 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 විදÓත් හා මුදිත ජනමාධ4 විසින් පිළිපැදිය යුතු
උපමාන ෙහවත් මාර්ෙගෝපෙද්ශ/ ෙමෙහයුම් පතිපත්ති අනුමත කළ යුතු ය.” යනුෙවන්
ෙයෝජනා කරන ලදින්, පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.
84.
ළමා පුනරුත්ථාපන ෙක්න්දය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
85.
ශී ලංකා එක්සත් කිස්තියානි සෙහෝදරත්වය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
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86.
ශී ලංකා කාන්තා සම්ෙම්ලනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
87.
ෙමොනරාගල දිස්තික් කාන්තා මහා සංගමය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
88.
ලසාලියන් සමාජයීය අධ4ාපන ෙසේවාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
89.
ජාත4න්තර කාන්තා සහ ළමා අයිතීන් සුරැකීෙම් සභාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත්
ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
90.
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
91.
ද ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් සර්ටිෆයිඩ් පබ්ලික් එකවුන්ටන්ට්ස් ආයතනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්)
පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
92.
ශී ශාක4සිංහාරාම විහාරස්ථ කාර්යය සාධක සංවිධානය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත්
ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.

* සල7ෙණ හ9ව3 ලබෙ ආ;<ෙ කට= ය.

