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වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
1.
20/’18
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා,— පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා
අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)
(iii)

මහනුවර දිස්තික්කෙය් ඇති පළාත් පාලන ආයතන සංඛ.ාව ෙකොපමණද;
ඒවාෙය් නම් කවෙර්ද;
එම එක් එක් පළාත් පාලන ආයතනයට අයත් වන ගාම නිලධාරි වසම් සංඛ.ාව
හා පවුල් සංඛ.ාව ෙකොපමණද;
(iv) මහනුවර දිස්තික්කය සඳහා අලුතින් ස්ථාපිත කිරීමට ෙයෝජිතව ඇති පළාත්
පාලන ආයතන කවෙර්ද;
(v) මහනුවර දිස්තික්කෙය් පළාත් පාලන ආයතන බලගැන්වීම සඳහා අමාත.ාංශය
ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2.
133/’18
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය,— අධ.ාපන අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

මාතෙල් දිස්තික්කෙය් එක් එක් මැතිවරණ බලපෙද්ශෙය් ඇති ජාතික පාසල්
සංඛ.ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(ii) එම ජාතික පාසල්වල නම් කවෙර්ද;
(iii) මාතෙල් දිස්තික්කෙය් ජාතික පාසල් සංඛ.ාව වැඩි කිරීමට සහ දැනට ඇති
ජාතික පාසල් තවදුරටත් දියුණු කිරීම සඳහා අමාත.ාංශය ගනු ලබන පියවර
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
3.
198/’18
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— රාජ. පරිපාලන හා කළමනාකරණ සහ නීතිය
හා සාමය පිළිබඳ අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) වර්ෂ 2013 සිට 2017 දක්වා ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පාවිච්චිය සඳහා කඳුළු ගෑස්
මිලදී ගැනීමට වැය කරන ලද මුදල, එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(2)
4.
256/’18
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා,— ෙසෞඛ., ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද. අමාත.තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

සබරගමුව පළාත් සභාව යටෙත් පාලනය වන ෙරෝහල් සහ ෙද්ශීය ෛවද.
මධ.ස්ථානවල නම් හා ලිපිනයන් කවෙර්ද;
(ii) එම එක් එක් ෙරෝහෙල් ෙසේවෙය් නියුතු ෙසේවක සංඛ.ාව, තනතුරු නාමය
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iii) 2010 වර්ෂෙය් සිට අද දක්වා ෙමම ෙරෝහල් සංවර්ධනය කිරීමට පළාත් සභාව
ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද;
(iv) යහපාලන රජය යටෙත් ඉදිරිෙය්දී රත්නපුර දිස්තික්කෙය් ෙරෝහල් පද්ධතිය
දියුණු කිරීමට අමාත.ාංශය ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
5.
384/’18
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා,— ෙසෞඛ., ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද.
අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

වතුකරෙය් ජීවත්වන ලක්ෂ 08කට ආසන්න ජනතාවෙග් ෙසෞඛ. තත්ත්වය
නගා සිටුවීෙම් අරමුණින් වතුකරෙය් ෙරෝහල් රජයට පවරා ගැනීෙම්
වැඩපිළිෙවළක් පසුගිය රජය විසින් කියාත්මක කළ බව පිළිගන්ෙන්ද;
(ii) එම වැඩපිළිෙවළ අනුව, 2014 වර්ෂය අවසන් වනවිට එෙලස රජයට
පවරාෙගන ඇති වතු ෙරෝහල් සංඛ.ාව, ෙරෝහෙල් නම සහ පවරාගත්
කාලවකවානුව කවෙර්ද;
(iii) ෙම් වනවිට එම ව.ාපෘතිය කියාත්මක ෙනොවන බව පිළිගන්ෙන්ද;
(iv) ෙමම ව.ාපෘතිය සඳහා අමාත.ාංශය වාර්ෂිකව වැයකළ මුදල ඉදිරිපත්
කරන්ෙන්ද;
(v) වතුකරෙය් ෙසෞඛ. තත්ත්වය නඟාසිටුවීමට ෙමම ව.ාපෘතිය මඟින් විශාල
පිටුවහලක් වූ බැවින් එය කඩිනමින් නැවත ආරම්භ කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
6.
394/’18
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා,— පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත.තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)
(iii)

ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය සතු මගී පවාහන බස් රථ අතරින් අධිෙව්ගී
මාර්ගවල ධාවනෙය් ෙයොදවා ඇති බස්රථ සංඛ.ාව ෙකොපමණද;
2015, 2016 සහ 2017 වර්ෂවලදී රජය මඟින් ශී ලංගම ෙවත ලබාදුන් බස් රථ
සංඛ.ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
2014 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය ෙවතින් රජය
ලැබූ ආදායම සහ ඒ ෙවනුෙවන් සිදු කර ඇති වියදම ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;

(3)
(iv)

2014 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා අධිෙව්ගී මාර්ගවල ධාවනෙය් ෙයොදවා ඇති
බස්රථ මඟින් රජය ලැබූ ආදායම සහ ඒ ෙවනුෙවන් සිදු කර ඇති වියදම ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් ෙසේවෙය් ෙයදී සිටින මුළු ෙසේවක සංඛ.ාව
ෙකොපමණද;
(ii) එම සංඛ.ාව එක් එක් ෙශේණිය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
7.
441/’18
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා,— වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා කළමනාකරණ
අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

2017 මැයි 27 වැනි දින ඇතිවූ ගංවතුර හා නායයෑෙම් ආපදාෙවන් කළුතර
දිස්තික්කෙය් පූර්ණ, අර්ධ හා සුළු හානි සිදු වූ ව.ාපාර සංඛ.ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම ව.ාපාරික ස්ථාන සංඛ.ාව, පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය අනුව ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iii) එම ව.ාපාර සුළු හා මධ. පරිමාණ ව.ාපාර සහ ස්වයං රැකියා ෙලස ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iv) එම ව.ාපාර සත්ව පාලන, කාර්මික, ෙවළඳ හා ෙවනත් ෙලස ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i)

එෙසේ ගංවතුෙරන් හා නායයෑෙමන් විනාශ වූ ව.ාපාර අයිති පුද්ගලයාෙග් නම,
ලිපිනය, හානිෙය් තක්ෙසේරුගත වටිනාකම, එම ව.ාපාරය පිහිටි ගාම නිලධාරි
ෙකොට්ඨාසය හා පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(ii) කළුතර දිස්තික්කෙය් එෙසේ හානිවූ ව.ාපාර සඳහා ෙම් වනවිට රජෙයන් වන්දි
ෙගවා තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, වන්දි හිමිවූ ව.ාපාරිකයාෙග් නම, ලිපිනය, ව.ාපාරය සහ ෙගවන
ලද වන්දි මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iv) කළුතර දිස්තික්කෙය් ෙම් වනවිට වන්දි ෙගවා ඇති ව.ාපාර සංඛ.ාව සහ මුළු
වන්දි මුදල ෙකොපමණද;
යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

8.
452/’18
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා අමාත.තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා අමාත.තුමාෙග් ෙපෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලයට
අනුයුක්ත නිල වාහන සපයා ඇති එක් එක් නිලධාරියාෙග් නම, තනතුර, ෙවන්කර ඇති
වාහනෙය් වර්ගය, ලියාපදිංචි අංකය සහ එම ෙවන් කිරීම සඳහා අනුමතිය ලබා දුන්ෙන්
කවුරුන් විසින්ද යන්න ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(4)
9.
467/’18
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— අධ.ාපන අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

බදුල්ල දිස්තික්කය තුළ පිහිටි අ.ෙපො.ස. (උ/ෙපළ) තාක්ෂණික විෂය ධාරාෙවන්
පංති පැවැත්ෙවන පාසල් සංඛ.ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම පාසල්වල නම් කවෙර්ද;
(iii) දැනට බදුල්ල දිස්තික්කය තුළ සිටින තාක්ෂණික විෂය උගන්වන ගුරුවරයන්
සංඛ.ාව ෙකොපමණද;
(iv) ඔවුන්ෙග් නම් හා දැනට ෙසේවෙය් නිරතව සිටින පාසල් කවෙර්ද;
(v) ඉදිරිෙය්දී බදුල්ල දිස්තික්කෙය් සිසුන් අතර තාක්ෂණික විෂය පචලිත කිරීමට
අමාත.ාංශය ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
10.
477/’18
ගරු විමලවීර දිසානායක මහතා,— ෙසෞඛ., ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද.
අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

ශී ලංකාව තුළ කංසා වැවීම සඳහා රජය තීරණයක් ෙගන තිෙබ්ද;
එෙසේ නම්, එම තීරණය ගැනීමට ෙහේතු වූ පදනම කවෙර්ද;
කංසා මත්දව.යක් බව පිළිගන්ෙන්ද;
කංසා භාවිතය ෙහේතුෙවන් ශාරීරික හා මානසික ෙසෞඛ. පිරිෙහන බව
පිළිගන්ෙන්ද;
(v) දැනට කංසා වැවීම සඳහා නීත.ානුකූලව අවසර ලබාගත් පුද්ගලයන් හා
ආයතන තිෙබ්ද;
(vi) එෙසේ නම්, නීත.ානුකූලව කංසා වගා කර ඇති ස්ථාන කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
11.
479/’18
ගරු එස්. සී. මුතුකුමාරණ මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)
(iii)

ශී ලංකාව තුළ අපනයන කෘෂිකාර්මික ෙභෝග වගා කරනු ලබන අක්කර
පමාණය ෙකොපමණද;

අපනයනය කරනු ලබන ෙභෝග වර්ග (එළවළු/පලතුරු) කවෙර්ද;
එම අපනයනවලින් රට තුළට ගලා එන වාර්ෂික විෙද්ශ විනිමය පමාණය එක්
එක් ෙභෝගය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iv) ෙමම අපනයන ෙභෝග වර්ග දියුණු කිරීමට රජය ෙගන ඇති කියාමාර්ග
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(5)
12.
490/’18
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා,— කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

සීමාසහිත ලංකා සෙතොස සමාගෙම් සාංගමික ව.වස්ථාවලිය අනුව එහි
අධ.ක්ෂක මණ්ඩලයට කියාකාරි අධ.ක්ෂවරයකු අයත් වන්ෙන්ද;
(ii) එම සමාගෙම් අනුමත කාර්ය මණ්ඩලෙය් කියාකාරි අධ.ක්ෂ තනතුරක් තිෙබ්ද;
(iii) 2010.01.10 සිට 2015.01.10 දක්වා කාලසීමාව තුළ එම සමාගෙම් කියාකාරි
අධ.ක්ෂවරයකු වශෙයන් කිසියම් අෙයකු කටයුතු කර තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

සීමාසහිත ලංකා සෙතොස සමාගම ස්ථාපනය කරන අවස්ථාෙව් එහි ෙකොටස්
හිමියන්ෙග් නම් කවෙර්ද;
(ii) එම සමාගෙම් ආරම්භෙය් සිට 2015.01.10 දින දක්වා කාලය තුළ මහා
භාණ්ඩාගාරෙය් ෙල්කම් නිෙයෝජනය කරමින් අධ.ක්ෂ මණ්ඩලෙය්
සාමාජිකයන් ෙලස කටයුතු කළ නිලධාරින්ෙග් නම් සහ තනතුරු කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
13.
1110/’18
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා,— පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත.තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

1978.12.01 දින ශී ලංකා මධ.ම ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් ෙසේවයට බැඳුනු
ෙක්. විමලෙසේන මහතා 2016.11.24 දින ෙසේවෙයන් විශාම ගත් බවත්;
(ii) ඔහුට හිමි පාරිෙතෝෂික මුදල හා අධිභාර එකතුව රු. 2,047,425.25 ක් බවත්;
(iii) එම මුදල 2016.12.24 දිනට ෙපර ෙගවිය යුතුව තිබූ බවත්;
(iv) විමලෙසේන මහතා පිළිකා ෙරෝගෙයන් ෙපෙළන බැවින් ඔහු ඉතා අසරණ
තත්ත්වයට පත්වී ඇති බවත්;
(v) ෙම් දක්වා විමලෙසේන මහතාට හිමි පාරිෙතෝෂික මුදල හා අධිභාර එකතුව
ෙගවා ෙනොමැති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(i)

විමලෙසේන මහතාට හිමි පාරිෙතෝෂික මුදල හා අධිභාර එකතුව ෙගවනු
ලබන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
14.
1113/’18
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— උසස් අධ.ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු
අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

(ii)

අනුරාධපුර දිස්තික්කයට අයත්, ඉපෙලෝගම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්
පූෙගොල්ලාගම, බැලුම්ගල පෙද්ශෙය් ඓතිහාසික වටිනාකමක් සහිත පුරාවිද.ා
භූමියක් යන්ත සූත ෙයොදා ගනිමින් විනාශ කර තිෙබ්ද;
එෙසේ නම්, එයට ෙහේතු කවෙර්ද;

(6)
(iii) අදාළ භූමිය තුළ පැරණි නෂ්ඨාවෙශේෂ දක්නට ලැෙබ්ද;
(iv) එම නෂ්ඨාවෙශේෂ කවර කාලවකවානුවකට අයත්දැයි අනුමාන කර තිෙබ්ද;
(v) එම භූමිෙය් අයිතිකරුවන් කවුරුන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) (i) එම කාර්ය සඳහා අවසර ලබාදුන් නිලධාරියා කවුරුන්ද;
(ii) එම කාර්ය සිදුකිරීම සඳහා පුරාවිද. ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අවසරය ලබා දී
තිෙබ්ද;
(iii) යන්ත සූත ෙයොදා ගනිමින් ෙමම පුරාවිද.ා ස්ථානය විනාශ කිරීමට දායකත්වය
දැක්වූවන්ට එෙරහිව ගනු ලබන කියාමාර්ග කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
15.
1125/’18
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ. අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

එදිරිසිංහ ටස්ට් ඉන්ෙවස්ට්මන්ට් (ETI) නමින් හැඳින්ෙවන මූල. සමාගම ශී
ලංකා මහ බැංකුෙව් ලියාපදිංචි, එහි අධීක්ෂණය යටෙත් කියාත්මක වූ මූල.
සමාගමක් වන්ෙන්ද;
(ii) එම මූල. සමාගම විසින් තැන්පතු මුදල් නිසි පරිදි ආපසු ෙනොෙගවීෙම්
ෙහේතුෙවන් තැන්පතු හිමියන් බලවත් අපහසුතාවලට ලක්වී ඇති බව දන්ෙන්ද;
(iii) ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් අධීක්ෂණය යටෙත් ෙනොමැති මූල. ආයතනවල මුදල්
තැන්පත් ෙනොකරන ෙලස රජෙයන් ලබාදුන් උපෙදස් අනුව යමින් ශී ලංකා
මහ බැංකුෙව් අධීක්ෂණය යටෙත් තිබූ ආයතනයක මුදල් තැන්පත් කළ ETI
තැන්පත්කරුවන්ෙග් මුදල් නැවත ලබාදීම සඳහා ෙම් වනවිට කියාත්මක කර
ඇති වැඩපිළිෙවළ කවෙර්ද;
(iv) ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් අධීක්ෂණය යටෙත් ඇති අනිකුත් මූල. ආයතන
තැන්පත්කරුවන්ට ෙමවැනි ගැටලු ඇතිවීම වැළැක්වීම සඳහා ගනු ලබන
කියාමාර්ග කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, එ මන්ද?

ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු
*1.
ආර්ථික ෙසේවා ගාස්තු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*2.
මුදල් හා ජනමාධ. අමාත.තුමා,— 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
ජනමාධ. අමාත.වරයා 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.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

(7)
*3.
ෛවද. (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*4.
ෙසෞඛ., ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද. අමාත.තුමා,— 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
ෙසෞඛ., ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද. අමාත.වරයා 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.
*5.
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත.න්තර ෙවළඳ අමාත.තුමා,— ආනයන හා අපනයන
(පාලන) පනත යටෙත් නිෙයෝග,— 1985 අංක 48 දරන හා 1987 අංක 28 දරන පනත් මඟින්
සංෙශෝධිත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙත් 4(3) වගන්තිය සහ 14
වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු එකී පනෙත් 20 වගන්තිය යටෙත් ආනයන හා අපනයන (පාලන)
නිෙයෝග සම්බන්ධෙයන් සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත.න්තර ෙවළඳ අමාත.වරයා 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.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*6.
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත.න්තර ෙවළඳ අමාත.තුමා,— 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
ජාත.න්තර ෙවළඳ අමාත.වරයා 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.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*7.
අගාමාත.තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත.තුමා,— ආණ්ඩුකම
ව.වස්ථාව යටෙත් තීරණය,— ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම
ව.වස්ථාෙව් 153 වැනි ව.වස්ථාවට අනුව, ජනාධිපතිවරයා විසින් ආණ්ඩුකම ව.වස්ථා සභාෙව්
අනුමතයට යටත්ව 2015.11.27 දින එච්. එම්. ගාමිණී විෙජ්සිංහ මහතා විගණකාධිපති ෙලස පත්
කර ඇත. ඔහුෙග් වැටුප 153(2) ව.වස්ථාව 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 අමාත. මණ්ඩල සංෙද්ශයට අදාළ 2017.03.14 දිනැති අමාත. මණ්ඩල
තීරණය සහ 2017.11.14 දින ඉදිරිපත් කරන ලද අමාත. මණ්ඩල සටහනට අදාළ 2017.12.05
දිනැති අමාත. 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 රාජ. පරිපාලන චකෙල්ඛ 6/2006 අනුව SL – 4 වැටුප්
පරිමාණෙය් 08 වැනි වැටුප් පියවෙර් පිහිටුවා වැටුප් ෙගවීම හා තනතුරට හිමි
අෙනකුත් දීමනා ෙගවීමට;

(8)
(ආ)

රාජ. 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 අධ.ාපන සුදුසුකම්, අත්දැකීම්, ෙසේවා
පළපුරුද්ද ෙමන්ම පූර්ව ෙසේවාෙව් වැටුප ද විෙශේෂ අවධානයට ලක් කර
ඒ මහතාට 2017.03.14 දිනැති අමාත. 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 ව.වස්ථාෙව් 153(2)
ව.වස්ථාව 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.
*8.
මුදල් හා ජනමාධ. අමාත.තුමා,— සුරාබදු ආඥාපනත යටෙත් නිෙව්දනය (අංක 1),—
සුරාබදු ආඥාපනෙත් (52 අධිකාරය වූ) 25 වගන්තිය යටෙත් සුරාබදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා
ජනමාධ. අමාත.වරයා 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)
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*9.
මුදල් හා ජනමාධ. අමාත.තුමා,— 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
ජනමාධ. අමාත.වරයා 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)
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*10.
විෙද්ශ කටයුතු අමාත.තුමා,— තානාපති වරපසාද පනත යටෙත් නිෙයෝග,— 1996
අංක 9 දරන තානාපති වරපසාද පනෙත් 4 වගන්තිය යටෙත් විෙද්ශ කටයුතු අමාත.වරයා
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.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*11.
ෙකොළඹ ව.ාපාර වස්තු විනිමය ස්ථානය අසාමුහිකරණය කිරීෙම් පනත් ෙකටුම්පත —
කාරක සභාව.
*12.
ෙබෞද්ධ විහාර ෙද්වාලගම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*13.
ෙථේර වාදී භික්ෂු කතිකාවත් (ලියාපදිංචි කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

(9)
*14.
ශී ලංකා වාණිජ සමථ මධ.ස්ථානය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*15.
සුරැකුම්පත් විනිමය පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*16.
පාෙද්ශීය සභා (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*17.
කාලාවෙරෝධ (විෙශේෂ විධිවිධාන) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*18.
පරීක්ෂණ ෙකොමිෂන් සභා (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*19.
හානිපූරණය සඳහා වන කාර්යාලය පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*20.
වැවිලි කලාපය සඳහා වූ නව ගම්මාන සංවර්ධන අධිකාරිය පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*21.
ගුවන් පවාහන පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*22.
ශී ලංකා ෙසේවා පිරිස් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*23.
අගාමාත.තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත.තුමා,— ආණ්ඩුකම
ව.වස්ථාව යටෙත් ෙයෝජනාව,— ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම
ව.වස්ථාෙව් 104ආ (5) (අ) ව.වස්ථාව 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 විද¸ත් හා මුදිත ජනමාධ. විසින් පිළිපැදිය යුතු, මාධ. උපමාන අනුමත කළ
යුතු ය.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*24.
පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත.තුමා,— 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
අමාත.වරයා 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.
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*25.
මුදල් හා ජනමාධ. අමාත.තුමා,— 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
ජනමාධ. අමාත.වරයා 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.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*26.
පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා අමාත.තුමා,— කීඩා පනත යටෙත් නිෙයෝගය,—
ජාතික රාජ. සභාෙව් 1973 අංක 25 දරන කීඩා පනෙත් 41 වගන්තිය පළාත් සභා,
පළාත් පාලන සහ කීඩා අමාත.වරයා 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.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*27.
රාජ. ව.වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත.තුමා,— මහජන බැංකුෙව් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූල. 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
මූල. පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.03.06 දින සලකා
බලන ලදී.)
*28.
රාජ. ව.වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත.තුමා,— ශී ලංකා කජු සංස්ථාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූල. 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 මූල. පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.03.06 දින සලකා
බලන ලදී.)
*29.
රාජ. ව.වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත.තුමා,— ලංකා බැංකුෙව් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූල. 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
මූල. පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.03.06 දින සලකා
බලන ලදී.)
*30.
රාජ. ව.වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත.තුමා,— පාෙද්ශීය සංවර්ධන බැංකුෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල. 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
මූල. පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.03.06 දින සලකා
බලන ලදී.)
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*31.
රාජ. ව.වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත.තුමා,— රාජ. උකස් හා ආෙයෝජන
බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල. 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 රාජ.
උකස් හා ආෙයෝජන බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල. පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.09.21 දින සලකා
බලන ලදී.)
*32.
රාජ. ව.වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත.තුමා,— රාජ. උකස් හා ආෙයෝජන
බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල. 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 රාජ.
උකස් හා ආෙයෝජන බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල. පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.03.06 දින සලකා
බලන ලදී.)
*33.
රාජ. ව.වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත.තුමා,— ශී ලංකා ඉතිරිකිරීෙම් බැංකුෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල. 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 මූල. පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.09.21 දින සලකා
බලන ලදී.)
*34.
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත.න්තර ෙවළඳ අමාත.තුමා,— 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.)
*35.
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත.න්තර ෙවළඳ අමාත.තුමා,— 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.)
*36.
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත.න්තර ෙවළඳ අමාත.තුමා,— 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.)
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*37.
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත.න්තර ෙවළඳ අමාත.තුමා,— 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.)
*38.
මුදල් හා ජනමාධ. අමාත.තුමා,— 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.)
*39.
විද.ා, තාක්ෂණ, පර්ෙය්ෂණ, නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු සහ කන්ද උඩරට
උරුමය පිළිබඳ අමාත.තුමා,— 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.
(අධ.ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.11 දින සලකා බලන ලදී.)
*40.
විද.ා, තාක්ෂණ, පර්ෙය්ෂණ, නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු සහ කන්ද උඩරට
උරුමය පිළිබඳ අමාත.තුමා,— ජාතික විද.ා හා තාක්ෂණ ෙකොමිෂන් සභාෙව් වාර්ෂික
වාර්තාව (2013),— 1994 අංක 11 දරන විද.ාව හා තාක්ෂණය වැඩි දියුණු කිරීෙම් පනෙත්
40(3) වගන්තිය සහ ආණ්ඩුකම ව.වස්ථාෙව් 154(6) ව.වස්ථාව යටෙත්, 2016.06.09 වැනි
දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2013.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ජාතික විද.ා හා තාක්ෂණ ෙකොමිෂන් සභාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ.ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.11 දින සලකා බලන ලදී.)
*41.
විද.ා, තාක්ෂණ, පර්ෙය්ෂණ, නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු සහ කන්ද උඩරට
උරුමය පිළිබඳ අමාත.තුමා,— ජාතික විද.ා පදනෙම් වාර්ෂික වාර්තාව (2013),— 1994
අංක 11 දරන විද.ාව හා තාක්ෂණය වැඩි දියුණු කිරීෙම් පනෙත් 40(3) වගන්තිය සහ
ආණ්ඩුකම ව.වස්ථාෙව් 154(6) ව.වස්ථාව යටෙත්, 2016.07.05 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන
ලද, 2013.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ජාතික විද.ා පදනෙම් වාර්ෂික වාර්තාව අනුමත
කළ යුතු ය.
(අධ.ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.11 දින සලකා බලන ලදී.)
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*42.
විද.ා, තාක්ෂණ, පර්ෙය්ෂණ, නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු සහ කන්ද උඩරට
උරුමය පිළිබඳ අමාත.තුමා,— ජාතික විද.ා හා තාක්ෂණ ෙකොමිෂන් සභාෙව් වාර්ෂික
වාර්තාව (2014),— 1994 අංක 11 දරන විද.ාව හා තාක්ෂණය වැඩි දියුණු කිරීෙම් පනෙත්
40(3) වගන්තිය සහ ආණ්ඩුකම ව.වස්ථාෙව් 154(6) ව.වස්ථාව යටෙත්, 2017.03.22 වැනි
දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2014.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ජාතික විද.ා හා තාක්ෂණ ෙකොමිෂන් සභාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ.ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.11 දින සලකා බලන ලදී.)
*43.
විද.ා, තාක්ෂණ, පර්ෙය්ෂණ, නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු සහ කන්ද උඩරට
උරුමය පිළිබඳ අමාත.තුමා,— කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව (2014),—
1994 අංක 11 දරන විද.ාව 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.
(අධ.ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.11 දින සලකා බලන ලදී.)
*44.
විද.ා, තාක්ෂණ, පර්ෙය්ෂණ, නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු සහ කන්ද උඩරට
උරුමය පිළිබඳ අමාත.තුමා,— කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව (2013),—
1994 අංක 11 දරන විද.ාව 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.
(අධ.ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.11 දින සලකා බලන ලදී.)
*45.
විද.ා, තාක්ෂණ, පර්ෙය්ෂණ, නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු සහ කන්ද උඩරට
උරුමය පිළිබඳ අමාත.තුමා,— ශී ලංකා පමිති ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව (2014),—
1984 අංක 06 දරන ශී ලංකා පමිති ආයතන පනෙත් 37(3) වගන්තිය සහ ආණ්ඩුකම
ව.වස්ථාෙව් 154(6) ව.වස්ථාව 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.
(අධ.ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.11 දින සලකා බලන ලදී.)
*46.
විද.ා, තාක්ෂණ, පර්ෙය්ෂණ, නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු සහ කන්ද උඩරට
උරුමය පිළිබඳ අමාත.තුමා,— 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.
(අධ.ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.11 දින සලකා බලන ලදී.)
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*47.
උසස් අධ.ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත.තුමා,— ශී ලංකා සබරගමුව
විශ්වවිද.ාලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2013),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද.ාල
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 විශ්වවිද.ාලෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ.ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.08 දින සලකා බලන ලදී.)
*48.
උසස් අධ.ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත.තුමා,— ශී ලංකා සබරගමුව
විශ්වවිද.ාලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2014),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද.ාල
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 විශ්වවිද.ාලෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ.ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.08 දින සලකා බලන ලදී.)
*49.
උසස් අධ.ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත.තුමා,— ශී ජයවර්ධනපුර
විශ්වවිද.ාලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2015),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද.ාල
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 විශ්වවිද.ාලෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ.ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.08 දින සලකා බලන ලදී.)
*50.
උසස් අධ.ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත.තුමා,— ඌව ෙවල්ලස්ස
විශ්වවිද.ාලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2013),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද.ාල
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 විශ්වවිද.ාලෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ.ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.08 දින සලකා බලන ලදී.)
*51.
උසස් අධ.ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත.තුමා,— ඌව ෙවල්ලස්ස
විශ්වවිද.ාලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2014),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද.ාල
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 විශ්වවිද.ාලෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ.ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.08 දින සලකා බලන ලදී.)
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*52.
උසස් අධ.ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත.තුමා,— ෙකොළඹ විශ්වවිද.ාලෙය්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2013),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද.ාල 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 විශ්වවිද.ාලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ
යුතු ය.
(අධ.ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.05.03 දින සලකා බලන ලදී.)
*53.
උසස් අධ.ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත.තුමා,— ෙකොළඹ විශ්වවිද.ාලෙය්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2014),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද.ාල 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 විශ්වවිද.ාලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ
යුතු ය.
(අධ.ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.05.03 දින සලකා බලන ලදී.)
*54.
උසස් අධ.ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත.තුමා,— ෙකොළඹ විශ්වවිද.ාලෙය්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2015),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද.ාල 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 විශ්වවිද.ාලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ
යුතු ය.
(අධ.ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2018.05.23 දින සලකා බලන ලදී.)
*55.
උසස් අධ.ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත.තුමා,— ෙකොළඹ විශ්වවිද.ාලෙය්
පරිගණක අධ.යනායතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2013),— 1978 අංක 16 දරන
විශ්වවිද.ාල 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 විශ්වවිද.ාලෙය් පරිගණක අධ.යනායතනෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ.ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.05.03 දින සලකා බලන ලදී.)
*56.
උසස් අධ.ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත.තුමා,— ෙකොළඹ විශ්වවිද.ාලෙය්
පරිගණක අධ.යනායතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2014),— 1978 අංක 16 දරන
විශ්වවිද.ාල 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 විශ්වවිද.ාලෙය් පරිගණක අධ.යනායතනෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ.ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.05.03 දින සලකා බලන ලදී.)
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*57.
උසස් අධ.ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත.තුමා,— ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද.ාලෙය්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2012),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද.ාල 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 විශ්වවිද.ාලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව
හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ.ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.11.20 දින සලකා බලන ලදී.)
*58.
උසස් අධ.ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත.තුමා,— ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද.ාලෙය්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2013),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද.ාල 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 විශ්වවිද.ාලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව
හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ.ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.11.20 දින සලකා බලන ලදී.)
*59.
උසස් අධ.ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත.තුමා,— ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද.ාලෙය්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2014),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද.ාල 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 විශ්වවිද.ාලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව
හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ.ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.11.20 දින සලකා බලන ලදී.)
*60.
උසස් අධ.ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත.තුමා,— ගම්පහ විකමාරච්චි ආයුර්ෙව්ද
විද.ායතනය, කැළණිය විශ්වවිද.ාලයහි වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2013),— 1978 අංක
16 දරන විශ්වවිද.ාල 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
විද.ායතනය, කැළණිය විශ්වවිද.ාලයහි වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ.ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.08 දින සලකා බලන ලදී.)
*61.
උසස් අධ.ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත.තුමා,— ෙකොළඹ විශ්ව විද.ාලයීය
කෘෂිතාක්ෂණික හා ගාමීය විද.ා ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2014),— 1978
අංක 16 දරන විශ්වවිද.ාල 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 විද.ාලයීය
කෘෂිතාක්ෂණික හා ගාමීය විද.ා ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ.ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.08 දින සලකා බලන ලදී.)
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*62.
උසස් අධ.ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත.තුමා,— කළමණාකරන පශ්චාත් උපාධි
ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2013),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද.ාල
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.
(අධ.ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.08 දින සලකා බලන ලදී.)
*63.
උසස් අධ.ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත.තුමා,— කළමණාකරන පශ්චාත් උපාධි
ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2014),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද.ාල
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.
(අධ.ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.08 දින සලකා බලන ලදී.)
*64.
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත.න්තර ෙවළඳ අමාත.තුමා ,— 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.)
*65.
වැවිලි කර්මාන්ත අමාත.තුමා ,— 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.)
*66.
වැවිලි කර්මාන්ත අමාත.තුමා,— 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.)

( 18 )
*67.
කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත.තුමා,— ජාතික වෘත්තිය සුරක්ෂිතතා හා ෙසෞඛ.
ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව (2014),— 2009 අංක 38 දරන ජාතික වෘත්තිය ආරක්ෂණ සහ
ෙසෞඛ. පිළිබඳ ආයතන පනෙත් 18 වැනි වගන්තිය සහ ආණ්ඩුකම ව.වස්ථාෙව් 154(6)
ව.වස්ථාව 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 ෙසෞඛ. ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ.ාපන හා මානව සම්පත් සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින්
2018.06.05 දින සලකා බලන ලදී.)
*68.
රාජ. ව.වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත.තුමා,— සී/ස කුරුණෑගල වැවිලි
සමාගෙම් වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල. 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 මූල. පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.03.06 දින සලකා
බලන ලදී.)
*69.
අගාමාත.තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත.තුමා ,— ශී ලංකා පතිපත්ති
අධ.යන ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව (2013),— 1988 අංක 53 දරන ශී ලංකා පතිපත්ති
අධ.යන 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 අධ.යන ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත
කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.03.20 දින සලකා
බලන ලදී.)
*70.
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත.තුමා,— 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.)
*71.
කෘෂිකර්ම අමාත.තුමා,— 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.)
*72.
උසස් අධ.ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත.තුමා,— ෙමොරටුව විශ්වවිද.ාලීය තාක්ෂණික
ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2013),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද.ාල 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 විශ්වවිද.ාලීය තාක්ෂණික ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම්
අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ.ාපන හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින්
2017.12.08 දින සලකා බලන ලදී.)
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*73.
උසස් අධ.ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත.තුමා,— ෙමොරටුව විශ්වවිද.ාලීය තාක්ෂණික
ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2014),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද.ාල 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 විශ්වවිද.ාලීය තාක්ෂණික ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම්
අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ.ාපන හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින්
2017.12.08 දින සලකා බලන ලදී.)
*74.
උසස් අධ.ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත.තුමා,— ෙකොළඹ විශ්වවිද.ාලෙය් ෛවද.
විද.ා පශ්චාත් උපාධි ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2014),— 1978 අංක 16 දරන
විශ්වවිද.ාල 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 විශ්වවිද.ාලෙය් ෛවද. විද.ා පශ්චාත්
උපාධි ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ.ාපන හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින්
2017.12.08 දින සලකා බලන ලදී.)
*75.
උසස් අධ.ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත.තුමා,— ශී ලංකා අග්නිදිග විශ්වවිද.ාලෙය්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2014),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද.ාල 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 විශ්වවිද.ාලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ.ාපන හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින්
2017.12.08 දින සලකා බලන ලදී.)
*76.
උසස් අධ.ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත.තුමා,— ශී ලංකා අග්නිදිග විශ්වවිද.ාලෙය්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2013),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද.ාල 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 විශ්වවිද.ාලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ.ාපන හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින්
2017.12.08 දින සලකා බලන ලදී.)
*77.
ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත.තුමා,— 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.)
*78.
වැවිලි කර්මාන්ත අමාත.තුමා,— ෙ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.)
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*79.
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.
80.
ළමා පුනරුත්ථාපන ෙක්න්දය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
81.
ශී ලංකා එක්සත් කිස්තියානි සෙහෝදරත්වය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
82.
ශී ලංකා කාන්තා සම්ෙම්ලනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
83.
ෙමොනරාගල දිස්තික් කාන්තා මහා සංගමය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
84.
ලසාලියන් සමාජයීය අධ.ාපන ෙසේවාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
85.
ජාත.න්තර කාන්තා සහ ළමා අයිතීන් සුරැකීෙම් සභාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත්
ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
86.
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
87.
ද ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් සර්ටිෆයිඩ් පබ්ලික් එකවුන්ටන්ට්ස් ආයතනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්)
පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
88.
ශී ශාක.සිංහාරාම විහාරස්ථ කාර්යය සාධක සංවිධානය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත්
ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
89.
ශී ලංකා ෙගොඩනැගිලි ෙසේවා ඉංජිෙන්රු සහ තාක්ෂණ ආයතනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත්
ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
* සල/ෙණ හ1ව2 ලබෙ ආ45ෙ කට6 ය.

