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වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
1.
13/’18
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා,— වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා කළමනාකරණ
අමාත-තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2016 මැයි මාසෙය් ඇති වූ අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වය ෙහේතුෙවන්
කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් සිදු වූ නාය යෑෙමන් අවතැන් වූ වතු පවුල් සංඛ-ාව
ෙකොපමණද;
(ii) ෙම් වනවිට අවතැන් වූ වතු පවුල් සඳහා නිවාස ලබා දී තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, නිවාස ලබා දී ඇති පවුල් සංඛ-ාව ෙකොපමණද;
(iv) ෙමෙතක් නිවාස ෙනොලැබුණු වතු පවුල් සංඛ-ාව ෙකොපමණද;
(v) එම නිවාස ලබා දීම පමාද වීමට ෙහේතු කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2.
181/’18
ගරු (ෛවද-) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— රාජ- පරිපාලන හා කළමනාකරණ සහ
නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත-තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

2010 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා අත්අඩංගුවට ගත්,
(i) ෙක්රල ගංජා;
(ii) ෙහෙරොයින්;
(iii) ෙකොෙක්න්;
ඇතුළු මත්දව- පමාණය, එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ)

(i) අත්අඩංගුවට ගත් එම මත්දව- සම්බන්ධෙයන් ගනු ලැබු පියවර කවෙර්ද;
(ii) එම මත්දව- සමඟ අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයන් සංඛ-ාව ෙකොපමණද;
(iii) ඒ අතර සිටින විෙද්ශිකයන් සංඛ-ාව ෙකොපමණද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(2)
3.
214/’18
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— විෙද්ශ කටයුතු අමාත-තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2017.09.30 දිනට රාජ-තාන්තික පත්වීම් ලබා සිටින ශී ලංකාෙව් පුරවැසියන්
ෙනොවන පුද්ගලයන් කවුරුන්ද;
(ii) 2017.09.30 දිනට රාජ-තාන්තික පත්වීම් ලබා සිටින ද්විත්ව පුරවැසියන් වන
පුද්ගලයන් කවුරුන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4.
222/’18
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා,— අධ-ාපන අමාත-තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

2000.05.05 දිනැති අංක 1130/22 දරන ගැසට් නිෙව්දනය මඟින් එක්සත්
ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය්, ෙකොන්ෙද්සි සහිතව නකල්ස් කඳු වැටිය සඳහා
ෙලෝක උරුම තත්ත්වය ලැබුණු බවත්;
(ii) ඉහත ෙකොන්ෙද්සිවල පධාන ෙකොන්ෙද්සිය පකාරව, නකල්ස් කඳුවැටියට ඉතා
ආසන්නව පිහිටි මිනිෙප්, පන්විල, පාතදුම්බර, ලග්ගල, විල්ගමුව, රත්ෙතොට,
උකුෙවල හා මාතෙල් යන පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 8ට අයත් අක්කර
2000ක විශාලත්වෙයන් යුත් භූමි පමාණයක් උක්ත කඳුවැටිය සමඟ ඒකාබද්ධ
කර ෙනොමැති බවත්;
(iii) එබැවින්, නකල්ස් කඳුවැටිය ෙලෝක උරුම තත්ත්වෙයන් ඉවත්කිරීෙම්
අවදානමකට ලක්වී ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) (i) නකල්ස් කඳුවැටිය ෙලෝක උරුම තත්ත්වෙයන් ඉවත්කිරීම වළක්වා ගැනීම
සඳහා ඉහත සඳහන් අක්කර 2000ක භූමි පමාණය නකල්ස් කඳු වැටිය සමඟ
ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා පියවර ගන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එහි වර්තමාන තත්ත්වය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
5.
261/’18
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා,— අගාමාත-තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථීක
කටයුතු අමාත-තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

භූ විද-ා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය මඟින් බලපත නිකුත් කර ඇති
ෙගොඩකෙවල, වැලිෙගෙපොල සහ ඕපනායක යන පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාසවල විවිධ වූ ව-ාපෘති හා අදාළ බලපතලාභීන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
කවෙර්ද;
(ii) වංචනික ෙලස සැකසූ බලපත ෙයොදාගනිමින් විවිධ වූ අනවසර වැලි හැරීම,
ගල් කැඩීම් වැනි කියාකාරකම් සිදුවන බව දන්ෙන්ද;
(iii) ෙමවැනි ව-ාපෘති හා කියාකාරකම් නවතාලීමට ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(3)
6.
496/’18
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා අමාත-තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

ඌව පළාත් සභාව විසින් ඉඩම් ඔප්පු ලබාදීෙම් වැඩසටහනක් දියත් කර
තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, වත්මන් ඌව පළාත් පධාන අමත-ාවරයා එම ධූරයට පත්වීෙමන්
අනතුරුව ෙම් දක්වා ලබා දී ඇති ඔප්පු සංඛ-ාව ෙකොපමණද;
(iii) ඔප්පු ලබා දී ඇති පුද්ගලයන්ෙග් නම්, ලිපිනයන් සහ ඔවුන් පදිංචි ගාම නිලධාරි
වසම් කවෙර්ද;
(iv) ෙමම ඉඩම් ඔප්පු ලබාදීමට පළාත් සභාව අනුගමනය කළ කමෙව්දය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
7.
544/’18
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා,— විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති
අමාත-තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය්, මධ-ම, වයඹ, උතුරු, උතුරු මැද හා නැෙගනහිර
ඇමතුම් මධ-ස්ථාන තුළ මිනිස්බල ෙසේවකයන් 83 ෙදෙනකු ඇමතුම්
නිලධාරින් ෙලස වසර 03කට අධික කාලයක් පැය 24 පුරා ෙසේවා මුර 03ක්
යටෙත් මහජන ෙසේවෙය් ෙයදී සිටින බවත්;
(ii) මිනිස් බල සමාගම් හරහා ෙකොන්තාත් පදනම මත ෙසේවය කළ 6700කට වැඩි
පිරිසක් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ස්ථිර හා අනියම් කාර්ය මණ්ඩලයට
2016.01.01 දින හා 2016.10.18 යන දිනයන්හිදී බඳවා ගත්තද, ඉහත 83
ෙදනාෙග් ෙසේවෙය් ස්ථිර කිරීමක් ෙනොමැතිව තවමත් මිනිස් බල සමාගම්
හරහා අඛණ්ඩව ෙසේවය කරන බවත්;
(iii) ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල පාලන අධිකාරිය විසින් ඔවුන් ෙසේවෙයන් ඉවත්
කිරීමට කටයුතු කරන බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) ඔවුන්ෙග් ෙසේවය පිළිබඳව සලකා බලා ඔවුන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ස්ථිර ෙහෝ
තාවකාලික ෙසේවයට අන්තර්ගහණය කිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම
සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
8.
569/’18
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා අමාත-තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ) වර්ෂ 2010 සිට අද දක්වා,
(i)

වයඹ පළාත් සභාවට ආදායම් ලැබුණු මූලාශ කවෙර්ද;

(ii)

වයඹ පළාත් සභාෙව් ආදායම හා වියදම එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් කවෙර්ද;

(4)
(iii)

වයඹ පළාත් සභාෙව් වාර්ෂික පුනරාවර්තන හා පාග්ධන වියදම ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් කවෙර්ද;
(iv) පුනරාවර්තන වියදම හා පාග්ධන වියදම යටෙත් මුදල් වැය කරනු ලැබූ ක්ෙෂේත
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) යහපාලන රජෙය් යහපත් මූල- කළමණාකරණ පතිපත්ති අනුව වයඹ පළාත් සභාව
ෙමෙහයවීමට අමාත-ාංශය ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට
දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
9.
588/’18
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා,— විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති
අමාත-තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ෙමගාෙවොට් 1 (1 MW) බැගින් වූ සූර්ය බලාගාර 90 ක් ඉදිකිරීම සඳහා
ෙටන්ඩර් කැඳවීමට පියවර ෙගන තිෙබ්ද;
(ii) එම ව-ාපෘතිය යටෙත් ජාතික පද්ධතියට එකතු කර ඇති විදුලි ධාරිතාවය
ෙකොපමණද;
(iii) තරඟකාරී මිල ගණන් කැඳවීම ෙහේතුෙවන් ව-ාපෘති පමාද වන බවට නැෙගන
ෙචෝදනාව පිළිගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
10.
609/’18
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ- අමාත-තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ) 2015 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා,
(i) ශී ලංකාවට ආනයනය කරන ලද රතං පමාණය සහ එම රතංවල වටිනාකම;
(ii) එම රතංවලින් ආභරණ නිපදවීම සඳහා ෙද්ශීය නිෂ්පාදකයන් ෙවත ලබාදී ඇති
පමාණය;
(iii) අපනයනය කරන ලද රතං පමාණය;
(iv) වාර්ෂික අපනයන වටිනාකම;
එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට
දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

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

ෙම් වනවිට හඳුනාෙගන ඇති රතං කර්මාන්තෙය් ෙයදන ෙද්ශීය
ව-වසායකයන් සංඛ-ාව ෙකොපමණද;
2015 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා රතං මත පනවා ඇති බදු වර්ග කවෙර්ද;
එෙසේ පනවා ඇති ආනයන බදුවල වාර්ෂික පතිශතයන් කවෙර්ද;
ෙද්ශීය රන් කර්මාන්තය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා රජය ෙගන ඇති කියාමාර්ග
සඳහන් කරන්ෙන්ද;

යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(5)
11.
971/’18
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා,— නැවත පදිංචි කිරීම, පුනරුත්ථාපන, උතුරු සංවර්ධන සහ
හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත-තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

යුද්ධය නිමාකර දැනට වසර ගණනාවක් ගත වී ඇතත්, යුද්ධෙයන් අවතැන්
වූ අසරණ පුද්ගලයන් ෙම් වනවිටත් අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් සිටින බව
දන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ෙම් පිළිබඳව ෙසොයා බලා නිවැරදි සංඛ-ා ෙල්ඛන මත ෙමම
අවතැන්වූවන්ට ස්ථිර පදිංචි ස්ථාන ෙහෝ නිවාස ලබා ෙදනු ලබන දිනය
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
12.
1107/’18
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා,— රාජ- ව-වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන
අමාත-තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

2018 වසර සඳහා සී/ස ශී ලන්කන් එයාර්ලයින් ගුවන් සමාගෙම් ගුවන් යානා
ඉංජිෙන්රු තනතුර සඳහා ඉල්ලුම් පත් කැඳවනු ලැබුෙව්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම තනතුර සඳහා ලද ඉල්ලුම්පත් සංඛ-ාව ෙකොපමණද;
(iii) අදාළ තනතුර සඳහා ෙතෝරාගත් පුද්ගලයන් සංඛ-ාව ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

ඒ සඳහා ඉදිරිපත් වූ 35 ෙදනාෙගන් ශී ලංකා ගුවන් හමුදාෙවන් පැමිණ දැනට
ශී ලන්කන් ගුවන් සමාගෙම් ෙසේවය කරනු ලබන අයදුම්කරුවන් තිෙදනාම
අසමත් කරන ලද පදනම කවෙර්ද;
(ii) එම තනතුර ලබා දුන් පුද්ගලයන්ෙග් ෙසේවා පළපුරුද්ද ෙකොපමණද;
(iii) අවුරුදු පහකටත් වඩා අඩු ෙසේවා කාලයක් ඇති නුපුහුණු පුද්ගලයන්ට එම
තනතුර ලබා දීෙමන් අවුරුදු 20 කට වැඩි ෙසේවා කාලයක් හා පළපුරුද්දක් ඇති
පුද්ගලයන් හට ආසාධාරණයක් සිදු වී ඇති බව පිළිගන්ෙන්ද;
(iv) ෙමම ආසාධාරණයට ලක්වූවන්ට සාධාරණ පදනමක් මත උසස්වීම් ලබා දීමට
කටයුතු කරන්ෙන්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
13.
1130/’18
ගරු එස්. එම්. මරික්කාර් මහතා,— අගාමාත-තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත-තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)

ෙම් වනවිට වසර 106ක් සපුරන ශී ලංකා බාලදක්ෂ ව-ාපාරයට 75000 කට
අධික බාලදක්ෂ දරු දැරියන් අයත් වන බවත්;
බාලදක්ෂයන් “වැඩ සතිෙය්” දී වාර්ෂිකව උපයා බාලදක්ෂ මූලස්ථානයට ලබා
ෙදන රුපියල් මිලියන 8ක මුදල පසුගිය පස් වසරක කාලෙය්දී නිසි
කමෙව්දයකින් ෙතොරව වියදම් කර ඇති බවත්;

(6)
(iii)

මූලස්ථාන ෙගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීෙම්දී බාලදක්ෂ කමිටු සාමාජිකත්වෙය්
අවසරයකින් ෙතොරව, හිටපු පධාන බාලදක්ෂ ෙකොමසාරිස් නිමල් ද සිල්වා
මහතාෙග් හිතවත් සමාගමකට උපෙද්ශක ගාස්තු ෙලස රුපියල් මිලියන 8ක්ද,
නිසි පරිදි ඉදිකිරීම් ෙනොකළ ෙගොඩනැගිල්ල ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන
14ක්ද ෙගවා ඇති බවත්;
(iv) බාලදක්ෂ “වැඩ සතිෙය්” උපයන ලද මුදල් භාවිතා කරමින් වන
සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිසි අවසරකින් ෙතොරව නුවරඑළිය පෙද්ශෙය්
බාලදක්ෂ කඳවුරක් සඳහා ඉදිකරන ලද සිෙමන්ති කුටි තහනම් කිරීම
ෙහේතුෙවන් විශාල මූල- පාඩුවක් සිදුවී ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ෙම් වනවිට ෙමම මුදල් අවභාවිතාව සම්බන්ධෙයන් විධිමත් විමර්ශනයක්
ආරම්භ කර තිෙබ්ද;
(ii) එහි පගතිය කවෙර්ද;
(iii) ෙනොඑෙසේ නම්, ඉදිරි කාලෙය්දී ෙමම කාරණය සම්බන්ධෙයන් පූර්ණ
විමර්ශනයක් සිදු කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
14.
1143/’18
ගරු මුහම්මදු නසීර් මහතා,— අගාමාත-තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත-තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ශී ලංකා මහවැලි අධිකාරිෙය්, “සී” කලාපෙය්, සඳුන්පුර ෙකොට්ඨාසයට අයත්
අංක 142-1 මාවනාගම ගාම නිලධාරි වසෙම්, මායිම් ගල්දමුෙගොඩ නමැති
ඉඩෙම් වසර ගණනාවක් සිට ස්ථීර ෙලස පදිංචි වී සිටින පවුල්වල
ගෘහමූලිකයන් පිළිබඳ සමීක්ෂණයක් කර තිෙබ්ද;
(ii) එම ඉඩම්වල ජීවෙනෝපාය මාර්ග ෙලස ෙගොවිතැන් කරමින් සිටින
පදිංචිකරුවන් සඳහා ශී ලංකා මහවැලි අධිකාරිෙයන් නීත-ානුකූල ෙලස ඉඩම්
බලපත පදානය කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරනු ලබන නිශ්චිත දිනය කවෙර්ද;
(iii) අංක 279, 228, 229, 282, 283, 280, 300, 290, 341, 323, 334, 133, 143, 275,
366, 302, 390, 281, 292, 318 හා 289 යන ඉඩම් ෙකොටස් ඇතුළුව අනිකුත්
ඉඩම් ෙකොටස්වල දීර්ඝ කාලයක් පදිංචි වී ෙගොවිතැන් කරමින් සිටින පිරිසට
ඉඩම් බලපත කඩිනමින් නිකුත් කිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
15.
1181/’18
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත-තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත-තුමාෙග් ෙපෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලයට
අනුයුක්ත නිල වාහන සපයා ඇති එක් එක් අනුයුක්ත 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?

(7)

පධාන කටයුතු ආරම්භෙය් දී
පන. ෙක/ ප. 01ගැ3ම 01බඳ දැ6 7ම
1.
අගාමාත-තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත-තුමා,— රසායනික අවි
සම්මුතිය පිළිබඳ (සංෙශෝධන),— 2007 අංක 58 දරන රසායනික අවි සම්මුතිය පිළිබඳ
පනත සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පතකි.
(අමාත- මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

ෙය'ජනා 01බඳ දැ6 7ම
2.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමා,— පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු,— න-ාය පතෙය් පධාන
කටයුතුවල අංක 1 දරන විෂය පිළිබඳ වැඩ අද දින රැස්වීෙම්දී අංක 27 දරන පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
ස්ථාවර නිෙයෝගෙයහි විධිවිධානයන්ෙගන් නිදහස් විය යුතු ය.

ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු
*1.
අගාමාත-තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත-තුමා,— ශී ලංකා
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම ව-වස්ථාව යටෙත් ෙයෝජනාව,— ශී ලංකා
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම ව-වස්ථාෙව් 41අ ව-වස්ථාෙව් (1) අනු
ව-වස්ථාෙව් (ඉ) ෙඡ්දය සහ (4) සහ (5) අනු ව-වස්ථා යටෙත් ආණ්ඩුකම ව-වස්ථා සභාවට
අගාමාත-වරයා සහ විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකවරයා යන ෙදෙදනාෙග්ම නාම ෙයෝජනා කිරීම
මත පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයන් ෙනොවන්නා වූ පහත සඳහන් තැනැත්තන් නම් කරනු ලැබීම
ආණ්ඩුකම ව-වස්ථාෙව් 41අ ව-වස්ථාෙව් (5) අනු ව-වස්ථාව යටෙත් පාර්ලිෙම්න්තුව විසින්
අනුමත කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා සම්මත කරයි:—
1. ආචාර්ය ජයන්ත ධනපාල මහතා
2. අහමඩ් ජාවිඩ් යූසුෆ් මහතා
3. නාගනාදන් ෙසල්වක්කුමාරන් මහතා
*2.
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත-න්තර ෙවළඳ අමාත-තුමා,— ආනයන හා අපනයන
(පාලන) පනත යටෙත් නිෙයෝග (අංක 1),— 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.)

(8)
*3.
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත-න්තර ෙවළඳ අමාත-තුමා,— ආනයන හා අපනයන
(පාලන) පනත යටෙත් නිෙයෝග (අංක 2),— 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 අෙගෝස්තු 10 දිනැති අංක 2083/37 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ
කරනු ලැබ, 2018.09.18 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත- මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*4.
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.)
*5.
පරීක්ෂණ ෙකොමිෂන් සභා (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත- මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*6.
මුදල් පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත- මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*7.
අගාමාත-තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත-තුමා,— උදර්පන පනත
යටෙත් නියමය,— ජාතික රාජ- සභාෙව් 1977 අංක 8 දරන උදර්පන පනෙත් 3 වගන්තිය යටෙත්
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජය සහ තුර්කි ජනරජය අතර උදර්පන ගිවිසුම
සම්බන්ධෙයන් ජනාධිපතිවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2018 ජූලි 13 දිනැති අංක 2079/77 දරන අති
විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2018.09.04 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ
යුතු ය.
(අමාත- මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*8.
අගාමාත-තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත-තුමා,— ෙපෞද්ගලික
ආරක්ෂක නිෙයෝජ-ායතන විධිමත් කිරීෙම් පනත යටෙත් නිෙයෝග,— 1998 අංක 45 දරන
ෙපෞද්ගලික ආරක්ෂක නිෙයෝජ-ායතන විධිමත් කිරීෙම් පනෙත් 18 වගන්තිය යටෙත් ගාස්තු
අයකිරීම සංෙශෝධනය සම්බන්ධෙයන් ආරක්ෂක අමාත-වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2018 ජුනි 07
දිනැති අංක 2074/34 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2018.09.04 දින ඉදිරිපත්
කරන ලද නිෙයෝග අනුමත කළ යුතු ය.
*9.

මුදල් හා ජනමාධ- අමාත-තුමා,— නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත යටෙත් නියමය
(අංක 1),— 1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 3 වගන්තිය යටෙත්
නිෂ්පාදන බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා ජනමාධ- අමාත-වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2018 මැයි 31
දිනැති අංක 2073/41 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2018.09.21 දින ඉදිරිපත්
කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත- මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

(9)
*10.
මුදල් හා ජනමාධ- අමාත-තුමා,— නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත යටෙත් නියමය
(අංක 2),— 1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 3 වගන්තිය යටෙත්
නිෂ්පාදන බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා ජනමාධ- අමාත-වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2018 ජුනි 08
දිනැති අංක 2074/39 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2018.09.21 දින ඉදිරිපත්
කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත- මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*11.
මුදල් හා ජනමාධ- අමාත-තුමා,— නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත යටෙත් නියමය
(අංක 3),— 1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 3 වගන්තිය යටෙත්
නිෂ්පාදන බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා ජනමාධ- අමාත-වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2018 ජුනි 14
දිනැති අංක 2075/51 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2018.09.21 දින ඉදිරිපත්
කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත- මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

*12.
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.)
*13.
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.)
*14.
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 අංක 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.)
*15.
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.)

( 10 )
*16.
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 විද¼ත් හා මුදිත ජනමාධ- විසින් පිළිපැදිය යුතු, මාධ- උපමාන අනුමත කළ
යුතු ය.
(අමාත- මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*17.
ෙකොළඹ ව-ාපාර වස්තු විනිමය ස්ථානය අසාමුහිකරණය කිරීෙම් පනත් ෙකටුම්පත —
කාරක සභාව.
*18.
ෙබෞද්ධ විහාර ෙද්වාලගම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත- මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*19.
ෙථේර වාදී භික්ෂු කතිකාවත් (ලියාපදිංචි කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත- මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*20.
ශී ලංකා වාණිජ සමථ මධ-ස්ථානය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත- මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*21.
සුරැකුම්පත් විනිමය පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත- මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*22.
කාලාවෙරෝධ (විෙශේෂ විධිවිධාන) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත- මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*23.
ශී ලංකා විදුලිබල (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත- මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*24.
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.)
*25.
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.)
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*26.
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.)
*27.
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.)
*28.
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 රාජඋකස් 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.)
*29.
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 රාජඋකස් 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.)
*30.
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.)
*31.
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.)

( 12 )
*32.
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.)
*33.
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.)
*34.
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.)
*35.
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.)
*36.
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.)
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*37.
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.)
*38.
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.)
*39.
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.)
*40.
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.)
*41.
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.)
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*42.
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.)
*43.
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.)
*44.
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.)
*45.
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.)
*46.
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.)
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*47.
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.)
*48.
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.)
*49.
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.)
*50.
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.)
*51.
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.)
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*52.
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.)
*53.
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.)
*54.
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.)
*55.
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.)
*56.
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.)
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*57.
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.)
*58.
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.)
*59.
උසස් අධ-ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත-තුමා,— කළමනාකරණ 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.)
*60.
උසස් අධ-ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත-තුමා,— කළමනාකරණ 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.)
*61.
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.)
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*62.
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.)
*63.
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.)
*64.
කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත-තුමා,— ජාතික වෘත්තිය සුරක්ෂිතතා හා ෙසෞඛආයතනෙය් 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.)
*65.
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.)
*66.
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.)
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*67.
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.)
*68.
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.)
*69.
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.)
*70.
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.)
*71.
උසස් අධ-ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත-තුමා,— ෙකොළඹ විශ්වවිද-ාලෙය් ෛවදවිද-ා 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.)
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*72.
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.)
*73.
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.)
*74.
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.)
*75.
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.)
*76.
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 විද¼ත් හා මුදිත ජනමාධ- විසින් පිළිපැදිය යුතු
උපමාන ෙහවත් මාර්ෙගෝපෙද්ශ/ ෙමෙහයුම් පතිපත්ති අනුමත කළ යුතු ය.” යනුෙවන්
ෙයෝජනා කරන ලදින්, පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.
77.
ළමා පුනරුත්ථාපන ෙක්න්දය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
78.
ශී ලංකා එක්සත් කිස්තියානි සෙහෝදරත්වය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
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79.
ශී ලංකා කාන්තා සම්ෙම්ලනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
80.
ෙමොනරාගල දිස්තික් කාන්තා මහා සංගමය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
81.
ලසාලියන් සමාජයීය අධ-ාපන ෙසේවාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
82.
ජාත-න්තර කාන්තා සහ ළමා අයිතීන් සුරැකීෙම් සභාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත්
ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
83.
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
84.
ද ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් සර්ටිෆයිඩ් පබ්ලික් එකවුන්ටන්ට්ස් ආයතනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්)
පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
85.
ශී ශාක-සිංහාරාම විහාරස්ථ කාර්යය සාධක සංවිධානය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත්
ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
86.
ශී ලංකා ෙගොඩනැගිලි ෙසේවා ඉංජිෙන්රු සහ තාක්ෂණ ආයතනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත්
ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
87.
ෛවද- එස්. එස්. ගුණවර්ධන ෙද්ශීය ආයුර්ෙව්ද සංවර්ධන පදනම ආයතනය
(සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
* සල;ෙණ හ=ව6 ලබෙ ආ?@ෙ කටA ය.

