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වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
1.
157/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— අගාමාත'තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු
අමාත'තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයත් වනාන්තර ඉඩම් පමාණය
ෙකොපමණද;

(ii)
(iii)

එම වනාන්තරයන්හි නම් කවෙර්ද;
එක් එක් වනාන්තරෙයහි විශාලත්වය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් අක්කර
ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සභාගත කරන්ෙනහිද?
(ආ) (i) උක්ත වනාන්තරයන්හි සීමා මායිම් ලකුණු කර තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම සීමා නිර්ණය කරනු ලැබූ දිනය කවෙර්ද;
(iii) ෙනොඑෙසේ නම්, සීමා නිර්ණය කිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද;
(iv) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) (i) ඉහත අ (ii)හි සඳහන් වනාන්තර තුළ ෙම් වනවිට නිවාස, සංචාරක
කර්මාන්තයට අදාළ ෙහෝටල් ෙහෝ ෙවනත් ඉදිකිරීම් තිෙබ්ද;
(ii)

එෙසේ නම්, එම ඉදිකිරීම් ෙහේතුෙවන් වනාන්තරයට සිදු වන බලපෑම පිළිබඳව
අධ'යනයක් සිදු කර තිෙබ්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2.
1223/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත'තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

යාපනය දිස්තික්කෙය් පිහිටා ඇති රාජ' ආයතන සංඛ'ාව ෙකොපමණද;

(ii)

එල්.ටී.ටී.ඊ. තස්තවාදීන් විසින් වර්ෂ 1983න් පසුව විනාශ කරන ලද රාජ'
ආයතන සංඛ'ාව ෙකොපමණද;
විනාශ වූ එම ෙද්පළ පිළිබඳව රජෙය් පිළිගත් තක්ෙසේරුවක් කර තිෙබ්ද;
එෙසේ නම්, එම ෙද්පළවල සම්පූර්ණ වටිනාකම ෙකොපමණද;

(iii)
(iv)
(v)

විනාශ කරන ලද එක් එක් ෙද්පළවලට අදාළව වගකිව යුතු තස්තවාදීන්ට
විරුද්ධව නීතිමය පියවර ෙගන තිෙබ්ද;

(2)
(vi)
(vii)

එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද;
ඉහත (i) - (vi) දක්වා විමසා ඇති ෙතොරතුරු සම්බන්ධෙයන් පූර්ණ වාර්තාවක්
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
3.
1387/’16
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ අමාත'තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 142ට අනුව, කිරි නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ'
යන්ෙතෝපකරණ එකවර ක්ෂය කිරීෙම් දීමනාව ලබාගත් පාර්ශ්වයන්
කවුරුන්ද;

(ii)

එකවර ක්ෂය කිරීෙම් දීමනා වශෙයන්, එකී එක් එක් ආයතනයක් ලබා ගත්
මුල' පතිලාභයන් ෙකොපමණද;
(iii) ෙද්ශීය කිරි නිෂ්පාදනය වර්ධනයට අවශ' යන්ත සූත ආනයනෙය්දී, 2015
ජනවාරි 01 දිනට ෙපර හා 2015 ජනවාරි 01 දිෙනන් පසු ලබා දුන් ආනයන බදු
අඩුකිරීම් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4.
1475/’16
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත'තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය විසින් නිදහස් බස් ගමන් බලපත ලබා දී ඇති
රාජ' ෙසේවකයන් හා ෙවනත් පුද්ගලයන් සංඛ'ාව ෙකොපමණද;
(ii) ඔවුන් ෙසේවය කරන ආයතන හා පදිංචි දිස්තික්ක කවෙර්ද;
(iii) එම එක් එක් රාජ' ආයතනය විසින් ඒ ෙවනුෙවන් ශී ලංකා ගමනාගමන
මණ්ඩලයට මාසිකව ෙගවන මුදල් පමාණය, එක් එක් ආයතනය අනුව ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iv) එම නිදහස් ගමන් බලපතය භාවිතා කරන මාර්ගවලට අදාළව බස්රථ
ධාවනයට ෙයොදවා ඇති ඩිෙපෝවලට එම මුදල සෘජුවම ලබාදීමට හැකි
කමෙව්දයක් සකස් කර තිෙබ්ද;
(v) ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් බස් රථ නවතා තැබීෙම්දී, ධාවනය කිරීෙම්දී
හා ෙවනත් ෙසේවක ගැටලුවලදී ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය මුනිවත
රකින පතිපත්තියක් අනුගමනය කරන බව දන්ෙන්ද;
(vi) එම ෙසේවකයන්ෙග් ගැටලු විසඳීමට ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය්
දායකත්වය වැඩි වශෙයන් ලබා ගැනීමට කියා කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(3)
5.
1507/’17
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— අගාමාත'තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා
ආර්ථික කටයුතු අමාත'තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

2016 වර්ෂෙය්දී රජය ලබා ගත් මුළු ණයවල වටිනාකම ෙකොපමණද;

(ii)

2016 වර්ෂෙය්දී ලබා ගත් ණය සඳහා ෙගවිය යුතු බර තැබූ සාමාන' ෙපොලී
අනුපාතය ෙකොපමණද;
(iii) වර්ෂ 2014 සහ 2015 ට සාෙප්ක්ෂව, 2016 වර්ෂෙය්දී බර තැබූ සාමාන' ෙපොලී
අනුපාතය ෙකොපමණ අගයකින් ෙවනස් වී තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
6.
1544/’17
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා,— විෙද්ශ රැකියා අමාත'තුමියෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

අනුරාධපුරෙය් පදිංචි, තිදරු මවක් වන සුජානි නමැති කාන්තාව කුෙව්ට් රජෙය්
ෙසේවෙය් නියුතුව සිටියදී ඉතාමත් අමානුෂික අන්දමින් වද හිංසාවට ලක් වී
ඇති බවත්;

(ii)

එම අමානුෂික වද හිංසා ෙහේතුෙවන් සුෂුම්නාවට දරුණු ෙලස හානි සිදුවී, ඇය
කුෙව්ට්හි අඩාන් ෙරෝහෙල් 17 වාට්ටුෙව් පතිකාර ගන්නා බවත්;
එතුමිය දන්ෙනහිද?
(ආ) (i) සුෂුම්නාවට හානි සිදුවීම ෙහේතුෙවන් එක්තැන් වී සිටින ඇය වහාම ශී ලංකාවට
ෙගන්වා ගත යුතු බව පිළිගන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඇයට ලැබිය යුතු වන්දි මුදල්ද සමඟින් වහාම ලංකාවට ෙගන්වා
ගැනීමට පියවර ගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමිය ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
7.
1782/’17
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා,— අධිකරණ අමාත'තුමියෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

(ii)
(iii)

වර්ෂ 1990 ෙදසැම්බර් මස 31 දින ෙහෝ ඊට ආසන්න කාල වකවානුෙව්දී උතුරු
පළාෙත්, මුලතිව් දිස්තික්කෙය් මුස්ලිම් විවාහ හා දික්කසාද පනත යටෙත්
ක්වාසි විනිසුරුවන් වශෙයන් පත්කරනු ලැබ සිටි තැනැත්තන් කවුරුන්ද;

ඔවුන්ෙග් නම් හා ලිපිනයන් කවෙර්ද;
එම ක්වාසි අධිකරණ කලාප ආවරණය වන ගාම නිලධාරී වසම් හා පාෙද්ශීය
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස කවෙර්ද;
(iv) එම ක්වාසි අධිකරණ කලාප වශෙයන් පකාශයට පත්කරන ලද ගැසට්
නිෙව්දන අංක හා දින සභාගත කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමිය සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(4)
8.
ගරු එස්. එම්. මරික්කාර්
අමාත'තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

මහතා,—

මහානගර

හා

බස්නාහිර

1858/’17
සංවර්ධන

(i)

මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත'ාංශය විසින් කය
ි ාත්මක කරනු
ලබන මහානගර සැලසුම (Megapolis Plan) යටෙත් 2017 වර්ෂෙය් සිට ඉදිරි
වර්ෂ 03 ක් දක්වා මහරගම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය සඳහා සැලසුම් කර
ඇති සංවර්ධන වැඩසටහන් කවෙර්ද;

(ii)
(iii)

දැනටමත් යම් වැඩසටහන් ආරම්භ කර ඇත්නම්, ඒවා කවෙර්ද;
ආරම්භ කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන වැඩසටහන් නිශ්චිත වශෙයන් පටන්
ගන්නා දින වකවානු කවෙර්ද;

(iv) ෙම් සඳහා රාජ' හා ෙපෞද්ගලික ආෙයෝජන සිදු කරන්ෙන්ද;
(v) එෙසේ නම්, ඒවා ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) (i) දැනටමත් ආරම්භ කර ඇති ෙහෝ ආරම්භ කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන
වැඩසටහන් සඳහා ෙවන් කර ඇති මුදල ෙකොපමණද;
(ii)
(iii)

දැනට වැය කර ඇති මුදල ෙකොපමණද;
ෙම් සඳහා ණය මුදල් ලබා ගන්ෙන්ද;

(iv)

එෙසේ නම්, ණය ලබා ගන්නා ආයතන සහ ණය පමාණය ෙකොපමණද;

(v) ෙනොඑෙසේ නම්, රජය විසින් ෙවන් කර ඇති මුදල ෙකොපමණද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
9.
1877/’17
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත'තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

පුත්තලම දිස්තික්කෙය් ‘ගෙඟ් වාඩිය’ නමින් ගමක් තිෙබන බව දන්ෙන්ද;

(ii)
(iii)

එෙසේ නම්, එම ගෙම් ජීවත් වන පවුල් සංඛ'ාව ෙකොපමණද;
එම ගම්මානෙය් ජීවත්වන ධීවර ජනතාව, මාළු අස්වැන්න අඩුවීම නිසා දැඩි
දුෂ්කරතාවන්ට මුහුණ පා සිටින බව දන්ෙන්ද;
(iv) එෙසේ නම්, එම ගම්මානෙය් ජනතාවට කිසියම් සහනයක් ලබාදීමට
අමාත'ාංශය ගන්නා පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
10.
1878/’17
ගරු (ෛවද') නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත'තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2016.04.01 දින සිට 2017.05.31 දින දක්වා කෘෂිකර්ම අමාත'ාංශය
පවත්වාෙගන ගිය ෙගොඩනැගිල්ෙල් මුළු විදුලි බිල ෙකොපමණද;

(5)
(ii)

එම කාලය තුළ රාජගිරිෙය් පිහිටි කෘෂිකර්ම අමාත'ාංශය විසින් කුලියට ගත්
ඩී. පී. ජයසිංහ ෙගොඩනැගිල්ෙල් මුළු විදුලි බිල ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
11.
1955/’17
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා,— ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත'තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2017 අයවැෙයන් ගාම නිලධාරින්ෙග් රාජකාරි කටයුතු පහසු කිරීම සඳහා
ලබාදීමට ෙපොෙරොන්දු වූ පරිගණක යන්ත ලබාදීම කියාත්මක වන්ෙන්ද;

(ii)

ෙම් වනවිට ගාම නිලධාරින්ට පරිගණක යන්ත ලබා දී ඇති දිස්තික්ක සහ ලබා
දී ඇති පරිගණක සංඛ'ාව කවෙර්ද;
(iii) ෙම් වනවිට ගාම නිලධාරින්ට පරිගණක යන්ත ලබා දී ෙනොමැති දිස්තික්ක
සහ ලබා දීමට ඇති පරිගණක සංඛ'ාව කවෙර්ද;
(iv) ඉහත (iii) හි සඳහන් පරිගණක ලබා ෙදනු ලබන දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) (i) ගාම නිලධාරින්ෙග් කාර්යාල පවත්වාෙගන යනු ලබන ෙගොඩනැගිලි සඳහා
කුලී වශෙයන් රජය මඟින් ෙගවනු ලබන දීමනාව ගාමීය සහ නාගරික පෙද්ශ
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(ii)

ෙගවනු ලබන ෙමම දීමනාව කාලීන වශෙයන් පමාණවත් වන්ෙන්ද;

(iii)

පමාණවත් ෙනොෙව් නම්, ෙමම දීමනාව වැඩි කිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද;

යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
12.
1978/’17
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා,— නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන
අමාත'තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ෙලෝකෙය් පථම ෙබෞද්ධ ෛචත' වශෙයන් සැළෙකන ගිරිහඬු සෑය පූජා
භූමිය දහස් ගණනක් ජනතාව පැමිෙණන ජාතික වැදගත් කමකින් යුතු පුණ'
භූමියක් බවත්;

(ii)

එම සිද්ධස්ථානෙය් වාසය කරන භික්ෂුන් වහන්ෙසේට සහ ස්ථානය නැරඹීම
සඳහා පැමිෙණන ෙදස් විෙදස් සංචාරකයන්ට අවශ' කරන පමාණවත් ජල
පහසුකම් එහි ෙනොමැති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ගිරිහඬු සෑය පූජා භූමිෙය් ජල පශ්නයට ස්ථිර විසඳුමක් ලබාදීම සඳහා ගනු
ලබන පියවර කවෙර්ද;

(ii)

පූජා භූමිෙය් ඇති පානීය ජල ගැටලුව විසඳීම සඳහා එම පූජා භූමිය තුළ ජාතික
ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් නඩත්තු කරනු ලබන ජල
බවුසර කිහිපයක් දිනපතා ලබාදීමට පියවර ගන්ෙන්ද;

(6)
(iii)

එෙසේ බවුසර මඟින් සපයන ජලය නිසිෙලස ගබඩා ෙකොට නළ මඟින්
ෙබදාහැරීම සඳහා පියවර ගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
13.
1981/’17
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය,— අගාමාත'තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා
ආර්ථික කටයුතු අමාත'තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මහවැලි සුරක්ෂිතතා ආෙයෝජන වැඩසටහන යටෙත් වාරිමාර්ග
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් කියාත්මක වයඹ ඇල ව'ාපෘතිෙය් පධාන ඇල
මාර්ගය ගමන් ගන්නා දඹුල්ල, ගෙල්ෙවල පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවල
කි.මී. 20 ක දුර පමාණයක ඇලට පහළින් පිහිටි දැනට වැසි දිෙයන් පමණක්
ෙපෝෂණය වන කුඩා වැව් අමුණු පමාණය, එක් එක් ගාම නිලධාරි ෙකොට්ඨාසය
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;

(ii)

එම කුඩා වැව් අමුණු පද්ධති සියල්ලම ෙපෝෂණය කිරීම සඳහා වයඹ ඇල
මඟින් වාරි ජලය සපයනු ලබන්ෙන්ද;
(iii) ඒ සඳහා ෙම් වනවිට සැලසුම් සකස් කර තිෙබ්ද;
(iv) ඉහත (i) හි සඳහන් වැව් අතරින් වයඹ ඇල ව'ාපෘතිෙයන් ජලය සපයනු ලබන
හා සපයනු ෙනොලබන වැව්වල නම් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(v) පධාන ඇලට පහළින් ඇති වැව් අමුණු ෙපෝෂණය ෙනොකර, වයඹ පළාතට
ජලය සැපයීම දඹුල්ල, ගෙල්ෙවල ෙගොවි ජනතාවට කරනු ලබන
අසාධාරණයක් ෙනොවන්ෙන්ද;
(vi) එයට පිළියමක් ෙලස ජලය සපයනු ෙනොලබන වැව් සඳහා ජලය සැපයීමට
සැලසුම් සකස් කර කියාත්මක කරන්ෙන්ද;
(vii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
14.
ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන්
අමාත'තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

(ii)

මහතා,—

උසස්

අධ'ාපන

හා

1988/’17
මහාමාර්ග

විවිධ දිස්තික්කවල සිසුන් අඩු කඩඉම් ලකුණු සහිත දිස්තික්කවල පාසල්වලට
ඇතුළු වී ෙවනත් දිස්තික්කවල පිහිටා ඇති උසස් පමිතිෙයන් යුතු අධ'ාපන
ආයතනවලින් අධ'ාපනය හදාරා අ.ෙපො.ස. (උසස් ෙපළ) විභාගයට ඉදිරිපත් වී
එම දිස්තික්කවලට අනුමත විශ්වවිද'ාල පෙව්ශය සඳහා වූ පංගුවට (Quota)
ඇතුළු වන බවත්;

ඉහත (i)හි සඳහන් කාරණය ෙහේතුෙවන් අඩු කඩඉම් ලකුණු සහිත
දිස්තික්කවල ජීවත් වී එහිම අධ'ාපනය හදාරන සිසුන්ට විශ්වවිද'ාල පෙව්ශය
සඳහා වූ පංගුෙවන් පෙව්ශය සඳහා වන අවස්ථාව අහිමි වී ඔවුන් මානසික
පීඩාවකට ලක්වන බවත්;
(iii) විශ්වවිද'ාල පෙව්ශෙය්දී දිස්තික්ක මට්ටෙමන් සිසුන් ෙශේණිගත කිරීෙම්
පදනමින් සිසුන් විශ්වවිද'ාලවලට ඇතුලත් කර ගැනීෙමන් අනතුරුව, ෙමම
අනුපිළිෙවෙළහි ෙවනසක් ඇති කිරීම පිළිබඳවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?

(7)
(ආ) එෙසේ නම්, ෙමෙලස කඩඉම් ලකුණු අඩු දිස්තික්කවල අධ'ාපනය හදාරන සිසුන්ෙග්
මානසික තත්ත්වය සැලකිල්ලට ෙගන, ෙවනත් දිස්තික්කවල සිසුන්ෙග් පැමිණීම
නැවැත්වීමටත්, ෙමෙලස සිසුන් ඇතුළත් කරගන්නා පාසල්වලට එෙරහිව කටයුතු
කිරීමටත් පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
15.
1990/’17
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා,— ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත'තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය්, ජනගහනය හා භූෙගෝලීය තත්ත්වය සහ සාධක
සැලකිල්ලට ෙගන පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල සංඛ'ාව වැඩි කිරීෙම්
ෙයෝජනාව පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාෙව්දී, එම සංඛ'ාව පෙහේ
සිට දහය දක්වා වැඩි කිරීමට අමාත'වරයා ෙපොෙරොන්දු වූ බව පිළිගන්ෙන්ද;

(ii) එම කියාවලිෙය් වර්තමාන තත්ත්වය කවෙර්ද;
(iii) ෙමය කියාත්මක කිරීම සම්බන්ධෙයන් අභිෙයෝගයන් තිෙබ්ද;
(iv) එම ෙයෝජනාව කියාත්මක වන දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

පධාන කටයුතු ආරම්භෙය් දී
ෙය(ජනා *+බඳ දැ-.ම
1.
ගරු එම්. එස්. ෙතෞෆික් මහතා,— පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීෙම් අවසරය,—
පහත සඳහන් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතුය:—
“ෙජ් ශී රංගා පදනම සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පතකි.”

ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු
*1.
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත (2018) — (පළමුවැනි ෙවන් කළ දිනය) — විවාදය කල් තබන
ලද පශ්නය (2017 ෙනොවැම්බර් 09) [1].
(අමාත' මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*2.
මුදල් හා ජනමාධ' අමාත'තුමා,— සුරාබදු ආඥාපනත යටෙත් නිෙව්දනය,— සුරාබදු
ආඥාපනෙත් (52 අධිකාරය වූ) 12, 14 සහ 22 වගන්ති සමඟ කියවිය යුතු, 32 වගන්තිය යටෙත්,
සුරාබදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා ජනමාධ' අමාත'වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 ජූලි 28 දිනැති
අංක 2029/51 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.10.09 දින ඉදිරිපත් කරන
ලද නිෙව්දනය අනුමත කළ යුතු ය.
(අංක 996 දරන සුරාබදු නිෙව්දනය)
(අමාත' මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

(8)
*3.

වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත'තුමා,— ෙවළඳ නැව් පනත යටෙත් නිෙයෝග,—
1971 අංක 52 දරන ෙවළඳ නැව් පනෙත් 126 සහ 321 වගන්ති යටෙත් මුහුදු
යාතාකරුවන් පුහුණු කිරීෙම්, සහතික කිරීෙම් සහ මුරකාවෙලහි ෙයදීෙම් පමිති
සම්බන්ධෙයන් වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත'වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 මැයි
08 දිනැති අංක 2018/3 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතය මඟින් සංෙශෝධිත, 2016
ඔක්ෙතෝබර් 04 දිනැති අංක 1987/19 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ,
2017.10.17 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත' මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*4.
විසිවන ආණ්ඩුකම ව'වස්ථා සංෙශෝධනය පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත' මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*5.

බලහත්කාරෙයන් අතුරුදහන් කිරීම්වලින් සියලු තැනැත්තන් ආරක්ෂා කිරීම් සඳහා වූ
ජාත'න්තර සම්මුති පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත' මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*6.
පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත'තුමා,— ජාතික ගමනාගමන ෙකොමිෂන් සභාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් - 2013,— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(2)(C) වගන්තිය
යටෙත් 2016.09.06 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2013.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය
සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ජාතික ගමනාගමන
ෙකොමිෂන් සභාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(පවාහනය හා සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.01.26
දින සලකා බලන ලදී.)
*7.

පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත'තුමා,— ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ගිණුම් - 2012,— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(2)(C) වගන්තිය යටෙත්
2017.03.07 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2012.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා
පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ශී ලංකා ගමනාගමන
මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(පවාහනය හා සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.03.24
දින සලකා බලන ලදී.)
*8.
පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත'තුමා,— ජාතික ගමනාගමන ෙකොමිෂන් සභාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් - 2014,— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(2)(C) වගන්තිය
යටෙත් 2017.05.03 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2014.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය
සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ජාතික ගමනාගමන
ෙකොමිෂන් සභාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(පවාහනය හා සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.05.26
දින සලකා බලන ලදී.)
*9.
රාජ' ව'වසාය සංවර්ධන අමාත'තුමා,— ශී ලංකා රාජ' වැවිලි සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව
හා ඒකාබද්ධ මූල' පකාශන - 2011,— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය
යටෙත් 2016.12.10 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2011.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය
සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ශී ලංකා රාජ' වැවිලි
සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූල' පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.05.23 දින සලකා
බලන ලදී.)

(9)
*10.
රාජ' ව'වසාය සංවර්ධන අමාත'තුමා,— ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව
හා ඒකාබද්ධ මූල' පකාශන - 2015,— මුදල් නීති පනෙත් 35(3) වගන්තිය යටෙත් සහ 1971
අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත් 2017.01.24 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද,
2015.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග්
නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූල' පකාශන
අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.05.03 දින සලකා
බලන ලදී.)
*11.
රාජ' ව'වසාය සංවර්ධන අමාත'තුමා,— ලංකා බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ
මූල' පකාශන - 2015,— මුදල් නීති පනෙත් 35(3) වගන්තිය යටෙත් සහ 1971 අංක 38 දරන
මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත් 2017.01.25 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2015.12.31
වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ
ඇතුළත් ලංකා බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූල' පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.05.03 දින සලකා
බලන ලදී.)
*12.
රාජ' ව'වසාය සංවර්ධන අමාත'තුමා,— මහජන බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ
මූල' පකාශන - 2015,— මුදල් නීති පනෙත් 35(3) වගන්තිය යටෙත් සහ 1971 අංක 38 දරන
මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත් 2017.03.08 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද,
2015.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග්
නිරීක්ෂණ ඇතුළත් මහජන බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූල' පකාශන අනුමත කළ
යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.05.03 දින සලකා
බලන ලදී.)
*13.
රාජ' ව'වසාය සංවර්ධන අමාත'තුමා,— සී/ස කුරුණෑගල වැවිලි සමාගෙම් වාර්ෂික
වාර්තාව හා මූල' පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත්
2017.03.21 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2014.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා
පිළිෙයල කරන ලද ස්වාධීන විගණකවරුන්ෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් සී/ස කුරුණෑගල වැවිලි
සමාගෙම් වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල' පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.05.23 දින සලකා
බලන ලදී.)
*14.
ෙසෞඛ', ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද' අමාත'තුමා,— රාජ' ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ' කාර්මික නීතිගත සංස්ථා
පනෙත් 30(2) වගන්තිය සහ 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත්
2016.07.08 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2013.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා
පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් රාජ' ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(ෙසෞඛ' හා මානව සුභසාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක
සභාව විසින් 2017.07.04 දින සලකා බලන ලදී.)
*15.
ෙසෞඛ', ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද' අමාත'තුමා,— ශී ජයවර්ධනපුර මහ ෙරෝහෙල්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් - 2013,— 1983 අංක 54 දරන ශී ජයවර්ධනපුර මහෙරෝහල් මණ්ඩල
පනෙත් 30(2) වගන්තිය සහ 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(2)(C) වගන්තිය යටෙත්
2016.07.21 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2013.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා
පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ශී ජයවර්ධනපුර මහ ෙරෝහෙල්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(ෙසෞඛ' හා මානව සුභසාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක
සභාව විසින් 2017.07.04 දින සලකා බලන ලදී.)
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*16.
ෙසෞඛ', ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද' අමාත'තුමා,— රාජ' ඖෂධ නිෂ්පාදන සංස්ථාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ' කාර්මික නීතිගත සංස්ථා
පනෙත් 30(2) වගන්තිය සහ 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත්
2016.08.11 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2013.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා
පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් රාජ' ඖෂධ නිෂ්පාදන
සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(ෙසෞඛ' හා මානව සුභසාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක
සභාව විසින් 2017.07.04 දින සලකා බලන ලදී.)
*17.
රාජ' ව'වසාය සංවර්ධන අමාත'තුමා,— ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා
ඒකාබද්ධ මූල' පකාශන - 2014,— 2007 අංක 7 දරන සමාගම් පනත සහ 2000 අංක 43 දරන
රක්ෂණ කර්මාන්ත පනත අනුව 2017.03.22 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2014.12.31 වැනි
දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද ෙක්.පී.එම්.ජී. වරලත්
ගණකාධිකාරීවරුන්ෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා
ඒකාබද්ධ මූල' පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.05.03 දින සලකා
බලන ලදී.)
*18.
රාජ' ව'වසාය සංවර්ධන අමාත'තුමා,— ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව
හා ඒකාබද්ධ මූල' පකාශන - 2014,— මුදල් නීති පනෙත් 35(3) වගන්තිය යටෙත් සහ 1971
අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත් 2016.05.05 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද,
2014.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග්
නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ජාතික ඉතිරිකිරීෙම් බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූල'
පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.05.03 දින සලකා
බලන ලදී.)
*19.
රාජ' ව'වසාය සංවර්ධන අමාත'තුමා,— මහජන බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ
මූල' පකාශන - 2014,— මුදල් නීති පනෙත් 35(3) වගන්තිය යටෙත් සහ 1971 අංක 38 දරන
මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත් 2016.09.22 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2014.12.31
වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ
ඇතුළත් මහජන බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූල' පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.05.03 දින සලකා
බලන ලදී.)
*20.
රාජ' ව'වසාය සංවර්ධන අමාත'තුමා,— ලංකා බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ
මූල' පකාශන - 2014,— මුදල් නීති පනෙත් 35(3) වගන්තිය යටෙත් සහ 1971 අංක 38 දරන
මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත් 2016.05.05 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2014.12.31
වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ
ඇතුළත් ලංකා බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූල' පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.05.03 දින සලකා
බලන ලදී.)
*21.
රාජ' ව'වසාය සංවර්ධන අමාත'තුමා,— සී/ස හලාවත වැවිලි සමාගෙම් වාර්ෂික වාර්තාව
හා මූල' පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත්
2016.11.15 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2014.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා
පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් සී/ස හලාවත වැවිලි සමාගෙම්
වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල' පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.05.03 දින සලකා
බලන ලදී.)
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*22.
රාජ' ව'වසාය සංවර්ධන අමාත'තුමා,— පාෙද්ශීය සංවර්ධන බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව
හා මූල' පකාශන - 2014,— මුදල් නීති පනෙත් 35(3) වගන්තිය යටෙත් සහ 1971 අංක 38 දරන
මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත් 2016.10.28 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2014.12.31
වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ
ඇතුළත් පාෙද්ශීය සංවර්ධන බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල' පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.05.03 දින සලකා
බලන ලදී.)
*23.
රාජ' ව'වසාය සංවර්ධන අමාත'තුමා,— ශී ලංකන් ගුවන් සමාගෙම් වාර්ෂික වාර්තාව හා
මූල' පකාශන - 2014/2015,— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත්
2016.08.09 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2015.03.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා
පිළිෙයල කරන ලද අර්න්ස්ට් ඇන්ඩ් යන්ග් වරලත් ගණකාධිකාරීවරුන්ෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත්
ශී ලංකන් ගුවන් සමාගෙම් වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල' පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.08.23 දින සලකා
බලන ලදී.)
*24.
ෙසෞඛ', ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද' අමාත'තුමා,— විජය කුමාරතුංග අනුස්මරණ
ෙරෝහෙල් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් - 2013,— 1999 අංක 38 දරන විජය කුමාරතුංග
අනුස්මරණ ෙරෝහල් මණ්ඩල පනෙත් 30(2) වගන්තිය සහ 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14
(2) සී වගන්තිය යටෙත් 2016.08.12 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2013.12.31 වැනි දිෙනන්
අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් විජය
කුමාරතුංග අනුස්මරණ ෙරෝහෙල් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(ෙසෞඛ' හා මානව සුභසාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක
සභාව විසින් 2017.07.04 දින සලකා බලන ලදී.)
*25.
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත'තුමා,— අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික
මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූල' පකාශන - 2013,— 1984 අංක 11 දරන
අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩල පනත සහ 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 13(1)
වගන්තිය යටෙත් 2016.08.24 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2013.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ
වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් අන්තරායකර
ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූල' පකාශන අනුමත කළ
යුතු ය.
(ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2016.10.05 දින සලකා
බලන ලදී.)
*26.
නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත'තුමා,— ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා
ගිණුම් - 2012,— 1979 අංක 17 දරන ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය පනත අනුව
2016.10.25 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2012.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා
පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ජාතික නිවාස සංවර්ධන
අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(ෙසෞඛ' සහ මානව සුභසාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක
සභාව විසින් 2017.08.09 දින සලකා බලන ලදී.)
*27.
නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත'තුමා,— ඉදිකිරීම් අභ'ාස සංවර්ධන ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව
හා ගිණුම් - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රජෙය් කාර්මික සංස්ථා පනෙත් 2 වැනි වගන්තිෙය් 1
වැනි උප වගන්තිය යටෙත් හා 1992 ජූනි මස 10 දිනැති අංක 718/15 දරන අති විෙශේෂ
ගැසට්පතය අනුව 2016.10.25 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2013.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ
වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ඉදිකිරීම් අභ'ාස
සංවර්ධන ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(ෙසෞඛ' සහ මානව සුභසාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක
සභාව විසින් 2017.08.09 දින සලකා බලන ලදී.)
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*28.
ඉඩම් සහ පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ අමාත'තුමා,— ඉඩම් පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන්
සභාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් - 2013,— 1972 අංක 01 දරන ඉඩම් පතිසංස්කරණ
ෙකොමිෂන් සභා පනත යටෙත් 2016.11.18 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2013.12.31 වැනි
දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත්
ඉඩම් පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(කෘෂිකර්මය හා ඉඩම් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.03.09 දින සලකා
බලන ලදී.)
*29.
ඉඩම් සහ පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ අමාත'තුමා,— ඉඩම් පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන්
සභාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් - 2014,— 1972 අංක 01 දරන ඉඩම් පතිසංස්කරණ
ෙකොමිෂන් සභා පනත යටෙත් 2016.11.18 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2014.12.31 වැනි
දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත්
ඉඩම් පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(කෘෂිකර්මය හා ඉඩම් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.03.09 දින සලකා
බලන ලදී.)
*30.
පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත'තුමා,— ශී ලංකා සිවිල් ගුවන්ෙසේවා අධිකාරිෙය්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් - 2014,— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(2)(C) වගන්තිය
යටෙත් 2016.12.05 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2014.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය
සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ශී ලංකා සිවිල්
ගුවන්ෙසේවා අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(පවාහනය හා සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.08.10
දින සලකා බලන ලදී.)
*31.
නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත'තුමා,— රාජ' සංවර්ධන හා නිර්මාණ නීතිගත සංස්ථාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් - 2012,— 1957 අංක 49 දරන රාජ' කාර්මික සංස්ථා පනෙත්
2 වැනි වගන්තිෙය් 1 වැනි උප වගන්තිය යටෙත් 2017.01.24 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද,
2012.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග්
නිරීක්ෂණ ඇතුළත් රාජ' සංවර්ධන හා නිර්මාණ නීතිගත සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම්
අනුමත කළ යුතු ය.
(ෙසෞඛ' සහ මානව සුභසාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක
සභාව විසින් 2017.08.09 දින සලකා බලන ලදී.)
*32.
පවාහන හා සිවිල් ගුවන්ෙසේවා අමාත'තුමා,— ජාතික පවාහන ෛවද' ආයතනෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ගිණුම් - 2013,— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(2)(C) වගන්තිය යටෙත්
2017.01.24 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2013.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා
පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ජාතික පවාහන ෛවද'
ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(පවාහනය හා සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.08.10
දින සලකා බලන ලදී.)
*33.
රාජ' ව'වසාය සංවර්ධන අමාත'තුමා,— ශී ලංකන් ගුවන් සමාගෙම් වාර්ෂික වාර්තාව හා
ඒකාබද්ධ මූල' පකාශන - 2015/2016,— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය
යටෙත් 2017.07.25 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2016.03.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය
සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ශී ලංකන් ගුවන්
සමාගෙම් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූල' පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.08.23 දින සලකා
බලන ලදී.)

( 13 )
*34.
රාජ' ව'වසාය සංවර්ධන අමාත'තුමා,— ශී ලංකන් ගුවන් සමාගෙම් වාර්ෂික වාර්තාව හා
ගිණුම් - 2013/2014,— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත් 2015.03.04
වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2014.03.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන
ලද අර්න්ස්ට් ඇන්ඩ් යන්ග් වරලත් ගණකාධිකාරීවරුන්ෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ශී ලංකන්
ගුවන් සමාගෙම් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.08.23 දින සලකා
බලන ලදී.)
*35.
අගාමාත'තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත'තුමා,— මානව සම්පත්
සංවර්ධනය කිරීෙම් ශී ලංකා ජාතික සභාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් - 2014,— 1997 අංක
18 දරන මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීෙම් ශී ලංකා ජාතික සභාව පනෙත් 24 වගන්තිය යටෙත්
2016.10.27 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2014.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා
පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් මානව සම්පත් සංවර්ධනය
කිරීෙම් ශී ලංකා ජාතික සභාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.02.09 දින සලකා
බලන ලදී.)
*36.
සංවර්ධන කාර්යභාර අමාත'තුමා සහ විෙද්ශ කටයුතු අමාත'තුමා,— ෙසේවා
නියුක්තයන්ෙග් භාර අරමුදෙල් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් - 2014,— 1980 අංක 46 දරන
ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් භාර අරමුදල් මණ්ඩල පනෙත් 11 වගන්තිය යටෙත් 2016.11.12 වැනි
දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2014.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද,
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් භාර අරමුදෙල් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.02.09 දින සලකා
බලන ලදී.)
*37.
අගාමාත'තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත'තුමා,— ජාතික රක්ෂණ
භාර අරමුදෙල් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් - 2013,— 2006 අංක 28 දරන ජාතික රක්ෂණ භාර
අරමුදල් පනෙත් 17 වගන්තිය යටෙත් 2016.01.27 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2013.12.31
දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද, විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ
ඇතුළත් ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදෙල් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.02.09 දින සලකා
බලන ලදී.)
*38.
අගාමාත'තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත'තුමා,— ජාතික රක්ෂණ
භාර අරමුදෙල් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් - 2014,— 2006 අංක 28 දරන ජාතික රක්ෂණ භාර
අරමුදල් පනෙත් 17 වගන්තිය යටෙත් 2016.12.10 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2014.12.31
දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද, විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ
ඇතුළත් ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදෙල් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.02.09 දින සලකා
බලන ලදී.)
*39.
විෙද්ශ රැකියා අමාත'තුමිය සහ අධිකරණ අමාත'තුමිය,— ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති
කාර්යංශෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් - 2013,— 1985 අංක 21 දරන ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවා
නියුක්ති කාර්යංශ පනෙත් 19 වැනි වගන්තිය යටෙත් 2016.06.08 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද,
2013.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද, විගණකාධිපතිවරයාෙග්
නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යංශෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම්
අනුමත කළ යුතු ය.
(ජාත'න්තර සබඳතා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2016.10.05 දින සලකා
බලන ලදී.)
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*40.
අගාමාත'තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත'තුමා,— ශී ලංකා මහවැලි
අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් - 2012,— 1979 අංක 23 දරන ශී ලංකා මහවැලි
අධිකාරිය පනෙත් 34 වගන්තිය යටෙත් 2016.05.04 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2012.12.31
වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද, විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ
ඇතුළත් ශී ලංකා මහවැලි අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(කෘෂිකර්මය හා ඉඩම් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.03.09 දින
සලකා බලන ලදී.)
*41.
අගාමාත'තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත'තුමා,— ශී ලංකා මහවැලි
අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් - 2013,— 1979 අංක 23 දරන ශී ලංකා මහවැලි
අධිකාරිය පනෙත් 34 වගන්තිය යටෙත් 2016.11.15 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2013.12.31
වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද, විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ
ඇතුළත් ශී ලංකා මහවැලි අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(කෘෂිකර්මය හා ඉඩම් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.03.09 දින
සලකා බලන ලදී.)
*42.
අගාමාත'තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත'තුමා,— රාජ' දැව
සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් - 2013,— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14
වගන්තිය යටෙත් 2016.09.06 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2013.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ
වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද, විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් රාජ' දැව
සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(තිරසර සංවර්ධනය හා පරිසර සහ ස්වභාවික සම්පත් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක
සභාව විසින් 2017.03.09 දින සලකා බලන ලදී.)
*43.
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත'තුමා,— සී/ස ශී ලංකා රාජ' වාණිජ (විවිධ) නීතිගත
සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් - 2012/2013,— 1970 අංක 33 දරන ශී ලංකා රාජ'
වාණිජ (විවිධ) නීතිගත සංස්ථා පනත යටෙත් 2016.07.07 දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2013.03.31
වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද ස්වාධීන විගණකවරුන්ෙග් නිරීක්ෂණ
ඇතුළත් සී/ස ශී ලංකා රාජ' වාණිජ (විවිධ) නීතිගත සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම්
අනුමත කළ යුතු ය.
(නිෂ්පාදන හා ෙසේවා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2016.10.04 දින සලකා
බලන ලදී.)
*44.
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත'තුමා,— සී/ස ශී ලංකා රාජ' වාණිජ (විවිධ) නීතිගත
සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් - 2013/2014,— 1970 අංක 33 දරන ශී ලංකා රාජ'
වාණිජ (විවිධ) නීතිගත සංස්ථා පනත යටෙත් 2017.02.09 දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2014.03.31
වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද ස්වාධීන විගණකවරුන්ෙග් නිරීක්ෂණ
ඇතුළත් සී/ස ශී ලංකා රාජ' වාණිජ (විවිධ) නීතිගත සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම්
අනුමත කළ යුතු ය.
(නිෂ්පාදන හා ෙසේවා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.04.07 දින සලකා
බලන ලදී.)
*45.
කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත'තුමිය,— ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ගිණුම් - 2013,— 1996 අංක 50 දරන ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරි පනෙත් 32
වගන්තිය සහ 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14 (2) (ඉ) වගන්තිය යටෙත් 2016.06.07
වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2013.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල
කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිෙය්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(කාන්තා හා ස්තී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින්
2017.02.21 දින සලකා බලන ලදී.)

( 15 )
*46.
රාජ' ව'වසාය සංවර්ධන අමාත'තුමා,— ලංකාපුත සංවර්ධන බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව
හා මූල' පකාශන - 2013,— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14 (3) වගන්තිය යටෙත්
2017.05.23 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2013.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා
පිළිෙයල කරන ලද ස්වාධීන විගණකවරුන් වන එස්. ෙජ්. එම්. එස්. වරලත් ගණකාධිකාරී
වරුන්ෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ලංකාපුත සංවර්ධන බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල'
පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.09.06 දින සලකා
බලන ලදී.)
*47.
රාජ' ව'වසාය සංවර්ධන අමාත'තුමා,— ලංකාපුත සංවර්ධන බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව
හා මූල' පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14 (3) වගන්තිය යටෙත්
2017.08.09 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2014.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා
පිළිෙයල කරන ලද ස්වාධීන විගණකවරුන් වන එස්. ෙජ්. එම්. එස්. වරලත් ගණකාධිකාරී
වරුන්ෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ලංකාපුත සංවර්ධන බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල'
පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.09.06 දින සලකා
බලන ලදී.)
*48.
රාජ' ව'වසාය සංවර්ධන අමාත'තුමා,— ශී ලංකා නිවාස සංවර්ධන මූල' සංස්ථා බැංකුෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල' පකාශන - 2014,— 1949 අංක 58 දරන මුදල් නීති පනෙත් 35 (3)
වගන්තිය යටෙත් සහ 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14 (3) වගන්තිය යටෙත් 2017.07.04
වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2014.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන
ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ශී ලංකා නිවාස සංවර්ධන බැංකුෙව් වාර්ෂික
වාර්තාව හා මූල' පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.09.06 දින සලකා
බලන ලදී.)
*49.
ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත'තුමා,— ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් - 2013,— 1961 අංක 28 දරන ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථා
පනෙත් 32 (3) වගන්තිය යටෙත් 2016.04.05 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2013.12.31 දිෙනන්
අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ලංකා
ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(බලශක්ති පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2016.10.07 දින සලකා බලන ලදී.)
*50.
වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත'තුමා,— සී/ස ලංකා නැව් සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා
ගිණුම් - 2012/2013,— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14 (3) වගන්තිය යටෙත්
2016.01.28 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2013.03.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල
කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් සී/ස ලංකා නැව් සංස්ථාෙව් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(පවාහනය හා සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.08.10 දින
සලකා බලන ලදී.)
*51.
වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත'තුමා,— සී/ස ලංකා නැව් සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා
ගිණුම් - 2013/2014,— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14 (3) වගන්තිය යටෙත්
2016.09.06 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2014.03.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල
කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් සී/ස ලංකා නැව් සංස්ථාෙව් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(පවාහනය හා සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.08.10 දින
සලකා බලන ලදී.)
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*52.
ෙසෞඛ', ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද' අමාත'තුමා,— ශී ලංකා ආයුර්ෙව්ද ඖෂධ සංස්ථාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ' කාර්මික නීතිගත සංස්ථා
පනෙත් 30 වගන්තිය යටෙත් 2017.01.09 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2013.12.31 දිෙනන්
අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත්
ශී ලංකා ආයුර්ෙව්ද ඖෂධ සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(ෙසෞඛ' හා මානව සුබසාධන සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.07.04 දින සලකා බලන ලදී.)
*53.
ෙසෞඛ', ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද' අමාත'තුමා,— ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද' සභාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් - 2011,— 1970 අංක 07 දරන ෙහෝමිෙයෝපති පනෙත් 40
වගන්තිය යටෙත් 2017.01.25 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2011.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ
වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ෙහෝමිෙයෝපති
ෛවද' සභාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(ෙසෞඛ' හා මානව සුබසාධන සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.07.04 දින සලකා බලන ලදී.)
*54.
වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත'තුමා,— ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා
ගිණුම් - 2012,— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14 (3) වගන්තිය යටෙත් 2015.10.08 වැනි
දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2012.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා
ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(පවාහනය හා සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.01.26 දින
සලකා බලන ලදී.)
*55.
වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත'තුමා,— ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා
ගිණුම් - 2013,— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14 (3) වගන්තිය යටෙත් 2016.06.21 වැනි
දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2013.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා
ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(පවාහනය හා සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.01.24 දින
සලකා බලන ලදී.)
*56.
වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත'තුමා,— ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා
ගිණුම් - 2014,— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14 (3) වගන්තිය යටෙත් 2016.11.12 වැනි
දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2014.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා
ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(පවාහනය හා සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.01.26 දින
සලකා බලන ලදී.)
*57.
කීඩා අමාත'තුමා,— සුගතදාස ජාතික කීඩා සංකීර්ණ අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා
ගිණුම් - 2012,— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14 (2) (සී) වගන්තිය යටෙත් 2016.06.24
වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2012.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් සුගතදාස ජාතික කීඩා සංකීර්ණ අධිකාරිෙය්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(තරුණ, කීඩා, කලා හා උරුමයන් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින්
2017.02.21 දින සලකා බලන ලදී.)
*58.
ෙබෞද්ධ විහාර ෙද්වාලගම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත' මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
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*59.
ෙථේර වාදී භික්ෂු කතිකාවත් (ලියාපදිංචි කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත' මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*60.
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 විදÑත් හා මුදිත ජනමාධ' විසින් පිළිපැදිය යුතු උපමාන ෙහවත්
මාර්ෙගෝපෙද්ශ/ ෙමෙහයුම් පතිපත්ති අනුමත කළ යුතු ය.” යනුෙවන් ෙයෝජනා කරන ලදින්,
පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.
61.
ශී ලංකා ෙසේවා පිරිස් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
62.
ළමා පුනරුත්ථාපන ෙක්න්දය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
63.
ශී ලංකා එක්සත් කිස්තියානි සෙහෝදරත්වය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
64.
ශී ලංකා කාන්තා සම්ෙම්ලනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
65.
ෙමොනරාගල දිස්තික් කාන්තා මහා සංගමය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
66.
ලසාලියන් සමාජයීය අධ'ාපන ෙසේවාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
67.
ජාත'න්තර කාන්තා සහ ළමා අයිතීන් සුරැකීෙම් සභාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත්
ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
68.
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
69.
ද ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් සර්ටිෆයිඩ් පබ්ලික් එකවුන්ටන්ට්ස් ආයතනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්)
පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
* සල!ෙණ හ3ව- ලබෙ ආ56ෙ කට7 ය.

[1]

“පනත් ෙකටුම්පත දැන් ෙදවැනි වර කියවිය යුතුය” යනුෙවන් ෙයෝජනා කරන ලදින්,
පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

