(අටවැනි පාර්ලිෙම්න්තුව - පළමුවැනි සභාවාරය)

අංක 210.]

පා

ෙෙ නාය පය

2017 ෙනවැබ මස 11 වැ ෙසනරාදා ". භා. 9.30 ට

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
1.
544/’16
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ අමාත1තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2015 වර්ෂය අවසන් වනවිට ශ<ී ලංකාව තුළ මී කිරි නිෂ්පාදනය තම ජීවිකාව
කරගත් පිරිස ෙකොපමණද;
(ii) 2015 වර්ෂය තුළ ශ<ී ලංකාෙව් මී කිරි නිෂ්පාදනය ලීටර් පමාණය ෙකොපමණද;
(iii) 2015 වර්ෂය අවසානෙය්දී ශ<ී ලංකාව තුළ සිටි මී ගවයන් සංඛ1ාව ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) (i) මී කිරි කර්මාන්තෙය් නිරතවන්නන්ට එම කර්මාන්තය දියුණු කිරීමට අවශ1
පහසුකම් රජය විසින් ලබා දී තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම පහසුකම් කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) (i) මී ගව ගහනය වැඩි කිරීමට රජය පියවර ෙගන තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද;
යන්න තවදුරටත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2.
1224/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත1තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)

තිකුණාමල දිස්තික්කෙය් පිහිටා ඇති රාජ1 ආයතන සංඛ1ාව ෙකොපමණද;

එල්. ටී. ටී. ඊ. තස්තවාදීන් විසින් වර්ෂ 1983න් පසුව විනාශ කරන ලද රාජ1
ආයතන සංඛ1ාව ෙකොපමණද;
(iii) විනාශ වූ එම ෙද්පළ පිළිබඳව රජෙය් පිළිගත් තක්ෙසේරුවක් කර තිෙබ්ද;
(iv) එෙසේ නම්, එම ෙද්පළවල සම්පූර්ණ වටිනාකම ෙකොපමණද;
(v) විනාශ කරන ලද එක් එක් ෙද්පළවලට අදාළව වගකිව යුතු තස්තවාදීන්ට
විරුද්ධව නීතිමය පියවර ෙගන තිෙබ්ද;
(vi) එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද;
(vii) ඉහත (i) - (vi) දක්වා විමසා ඇති ෙතොරතුරු සම්බන්ධෙයන් පූර්ණ වාර්තාවක්
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(2)
3.
1401/’16
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2016 අයවැෙයහි අංක 173 ෙයෝජනාවට අනුව, ගාමීය කෘෂිකර්මාන්තයට
සහාය වනු පිණිස, කුඩා වැව් හා ඇළ මාර්ග පතිසංස්කරණ කිරීම සඳහා ෙවන්
කරන ලද රුපියල් මිලියන 2000ක පතිපාදනය මඟින් 2016 වර්ෂය තුළදී
පතිසංස්කරණය කරන ලද කුඩා වැව් හා ඇළ මාර්ග සහ ඒ ෙවනුෙවන් දරන
ලද පිරිවැය ඇතුළත් ලැයිස්තුවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;

(ii)
(iii)

ෙනොඑෙසේ නම්, මන්ද;
කුඩා වැව් හා ඇළ මාර්ග පතිසංස්කරණය පිළිබඳ වගකීම පවරන ලද
අමාත1ාංශය සහ එම අමාත1ාංශයට 2016 වර්ෂය තුළදී මහා භාණ්ඩාගාරය
විසින් මුදා හරින ලද මුදල් පමාණය කවෙර්ද;
(iv) රුපියල් මිලියන 2000ක් වූ ෙමම දැවැන්ත ව1ාපෘතිය අධීක්ෂණය කිරීමට
විවිධ මට්ටමින් දායක වූ ආයතන ෙහෝ සංවිධාන කවෙර්ද;
(v) ව1ාපෘතිෙයහි අධීක්ෂණ කටයුතු ෙවනුෙවන් වැය කරන ලද මුළු මුදල
ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4.
1476/’16
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත1තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2010 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා ලංකාව තුළ කියාත්මක වන ෙපෞද්ගලික
විදුලිබල ජනන සමාගම් සංඛ1ාව ෙකොපමණද;

(ii)

එම සමාගම්වල නම්, ලිපිනයන් හා අධ1ක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයන්ෙග් නම්
කවෙර්ද;
(iii) 2010 වර්ෂෙය් සිට එම එක් එක් සමාගම විසින් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට
ලබා දුන් විදුලි ඒකක සංඛ1ාව සහ එම එක් සමාගමකට ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය විසින් ෙගවන ලද මුදල, එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iv) වත්මන් යහපාලන රජය යටෙත් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මඟින් සිදු කරනු
ලබන විදුලි ජනනය වැඩි කිරීමට ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
5.
1578/’17
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ1 අමාත1තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

රෙට් සමස්ත බදුවලින් 57 %ක් අයකර ගනු ලබන්ෙන් ශී ලංකා ෙර්ගුව විසින්
බවත්;

(ii)
(iii)

ඉන් වැඩි බදු පතිශතයක් වාහන ආනයන බදු බවත්;
බදු ෙනොෙගවීමට වාහන ආනයනකරුවන් විවිධ උපකම භාවිතා කරන බවත්;

(3)
(iv)

දැනට නිකුත් කර ඇති අති විෙශේෂ ගැසට් නිෙව්දනවලට අමතරව, 2015.02.10
දිනැති අංක 1901/3 ගැසට් නිෙව්දනය මඟින්ද, ෙමම තත්ත්වය මඟ හැරවීමට
නිෙයෝග පනවා ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) (i) ෙකෙසේ ෙවතත්, 2015.09.22 දිනැති අංක 1933/6 ගැසට් නිෙව්දනෙයන්
ජාවාරම්කරුවන්ට රිසි ෙලස කටයුතු කිරීමට අවස්ථාව ලබා දී ඇති බවත්;
(ii)

අ (iv)හි සඳහන් ගැසට් නිෙව්දනෙයන් ලබා දුන් අධිකාරි බලය මත ෙර්ගු
නිලධාරින් අනාවරණය කරගත් මිල අඩුෙවන් සඳහන් වාහන 1000
සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණයක් සිදු කළෙහොත්, රු.මිලියන 8000කට අධික
ආදායමක් අය කර ගත හැකි බවත්;

(iii)

ෙර්ගු අධ1ක්ෂ ජනරාල්වරයාෙග් නිෙයෝගය අනුව 2016.09.21 දින සියලු ෙර්ගු
පරීක්ෂණයන් තාවකාලිකව අත්හිටුවා දැනට මාස 04ක් ගතවීෙමන් රටට
විශාල ආදායමක් අහිමි වී ඇති බවත්;
එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?
(ඇ) එෙසේ නම්, අ (iv)හි සඳහන් නිෙයෝගය අවලංගු කිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා
ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
6.
1783/’17
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා,— අධිකරණ අමාත1තුමියෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

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

(ii)
(iii)

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?
7.
ගරු එස්. එම්. මරික්කාර්
අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

(ii)
(iii)

මහතා,—

මහානගර

හා

බස්නාහිර

1859/’17
සංවර්ධන

මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත1ාංශය විසින් කය
<ි ාත්මක කරනු
ලබන මහානගර සැලසුම (Megapolis Plan) යටෙත් 2017 වර්ෂෙය් සිට ඉදිරි
වර්ෂ 03ක් දක්වා ෙමොරටුව ප<ාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය සඳහා සැලසුම්
කර ඇති සංවර්ධන වැඩසටහන් කවෙර්ද;
දැනටමත් යම් වැඩසටහන් ආරම්භ කර ඇත්නම්, ඒවා කවෙර්ද;
ආරම්භ කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන වැඩසටහන් නිශ්චිත වශෙයන් පටන්
ගන්නා දින වකවානු කවෙර්ද;

(4)
(iv) ෙම් සඳහා රාජ1 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) දැනට වැය කර ඇති මුදල ෙකොපමණද;
(iii) ෙ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?
8.
1879/’17
ගරු (ෛවද1) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— අගාමාත1තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා
ආර්ථික කටයුතු අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2015.01.08 දින සිට ෙම් දක්වා කැබිනට් අමාත1වරයන්, රාජ1 අමාත1වරයන්
හා නිෙයෝජ1 අමාත1වරයන් සඳහා වාහන මිලදී ගත් අවස්ථා කවෙර්ද;

(ii) එක් එක් වාහනෙය් වර්ගය හා මිල කවෙර්ද;
(iii) එම වාහන සඳහා වැය කළ මුළු මුදල ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
9.
1979/’17
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා,— ඉඩම් සහ පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ
අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

තිකුණාමලය දිස්තික්කෙය්, තිරියාය පෙද්ශෙය් පිහිටි ගිරිහඬු සෑය පූජා භූමියට
අයත් ඉඩම් මැන අවසන් කර තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, මැන හඳුනාගත් භූමිය මත සලකුණු ෙයදීම සිදුකර තිෙබ්ද;
(iii) මැනීම් මඟින් හඳුනාෙගන ඇති පූජා භූමියට අයත්වන ඉඩම් පමාණය
ෙකොපමණද;
(iv) අදාළ පිඹුරුපත් බුද්ධශාසන අමාත1ාංශයට ලබා දීම පමාද වීමට ෙහේතු
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
10.
1989/’17
ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන් මහතා,— අගාමාත1තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා
ආර්ථීක කටයුතු අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

අංක 11, දුම්රියෙපොළ පාර, මන්නාරම යන ලිපිනෙයහි පිහිටා ඇති (ඔප්පු අංක
16) පර්චස් 190ක භූමිභාගය, 1872.12.17 දින මන්නාරම ඉඩම් කාර්යාලය
විසින් ෙමෙතොදිස්ත සභාවට අයත් ඉඩමක් ෙලස ලියාපදිංචිකර ඇති
(ලියාපදිංචි අංක B 1/53) බවත්;

(5)
(ii)

1985 වර්ෂෙය් රෙට් ඇති වූ ෙනොසන්සුන් වාතාවරණය ෙහේතුෙවන් ෙමම ඉඩම
නඩත්තු කිරීමට ෙනොහැකිව පැවති අවස්ථාෙව්දී, ශී ලංකා යුද හමුදාව අදාළ
ඉඩෙමහි කාර්යාලයක් ස්ථාපිත කළ බවත්;
(iii) එම කාර්යාලය සඳහා මන්නාරම නගරයට ආසන්න පෙද්ශයක භූමිභාගයක්
ෙවන්කරදී වර්ෂ 3කට අධික කාලයක් ගත වී ඇතත්, ෙමෙතෝදිස්ත සභාවට
අයත් ෙමම ඉඩම ෙම් දක්වා යුධ හමුදාව විසින් නිදහස්කර ෙනොමැති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) ෙම් වනවිට ෙමෙතෝදිස්ත සභාවට දැඩිෙලස අවශ1 වී ඇති අදාළ ඉඩම ඉක්මනින්
මුදාහැරීමට පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
11.
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා
අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මහතා,—

පළාත්

සභා

හා

1991/’17
පළාත් පාලන

වතුයායවල් පිහිටි පෙද්ශවල පිහිටා තිෙබන පාෙද්ශීය සභාවන්ට තමන්ෙග්
ෙසේවාවන් ඉටු කිරීමට ෙනොහැකිවනෙසේ පාෙද්ශීය සභා නීති විධිවිධානයන්
අන්තර්ගත වී ඇති බවත්;

(ii) ඒවා සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කර ඇති බවත්;
(iii) ෙම් සඳහා අමාත1 මණ්ඩල සංෙද්ශයක් ෙයොමු කර ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) (i) ෙමම නීති, විධිවිධාන සංෙශෝධනවල වත්මන් තත්ත්වය කවෙර්ද;
(ii) එම සංෙශෝධන සිදු කිරීම සඳහා කිසියම් බාධාවන් තිෙබ්ද;
(iii) ෙමම නීති සංෙශෝධන පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලබන දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
12.
1994/’17
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා,— ෙසෞඛ1, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද1
අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මහනුවර ශික්ෂණ ෙරෝහල සතු මුළු ඉඩම් පමාණය ෙකොපමණද;

(ii)

එම පමාණෙයන් දැනට ෙරෝහල විසින් භාවිතා කරනු ලබන ඉඩම් පමාණය
ෙකොපමණද;
(iii) ෙරෝහල සතු ඉඩම්වලින්, විශාල භූමි පමාණයක් අනවසරෙයන් භුක්ති විඳින
බව දන්ෙන්ද;
(iv) එම තත්ත්වය ෙරෝහෙල් කටයුතුවලට බාධාවක් වී ඇති බව පිළිගන්ෙන්ද;
(v) එෙසේ නම්, ෙමම තත්ත්වය පාලනය කිරීම සඳහා ගන්නා පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(6)
13.
1995/’17
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— අගාමාත1තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

වර්ෂ 2010 සිට 2017 ජූනි 30 දක්වා ජනාධිපතිවරයා විසින් ජනාධිපති
නීතීඥයන් වශෙයන් නම් කරන ලද පුද්ගලයන්ෙග් නාමෙල්ඛනයක් එක් එක්
වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;

(ii)

ජනාධිපති නීතීඥයන් නම් කිරීෙම්දී අනුගමනය කරනු ලබන කමෙව්දය
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
14.
2073/’17
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා,— බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත
පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2010 වර්ෂෙය්දී වවුනියාව, ෙනඩුන්කර්ණි පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්,
මාන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් පිහිටි, පුදුවිලාන්කුලම්, පුට්කුලම්, කුංජුකුලම්,
මන්නකුලම්, ෙකොල්ලර් පුලියන්කුලම් යන ගම්මාන 05ක පවුල් 270ක් පමණ
නැවත පදිංචි කරන ලද බවත්;

(ii)

ෙමම ගම්මාන මුලතිව් සහ වවුනියාව යන දිස්තික්කවලට මායිම්ව පවතින
බවත්;
නැවත පදිංචි කරන ලද කාලෙය් සිට ෙම් දක්වා ෙමම ජනතාවට කිසිදු මූලික
පහසුකම් ෙහෝ ෙනොමැතිව දැඩි පීඩාවන්ට මුහුණ පා සිටින බවත්;

(iii)
(iv)

A - 9 මාර්ගයට පැමිණීම සඳහා පෙව්ශ මාර්ග ෙනොමැති වීම සහ ගම්මාන
හරහා තිෙබන දුම්රිය මාර්ගයට හරස්ව වැටී ඇති පාරවල් සඳහා ආරක්ෂාකාරි
දුම්රිය ෙග්ට්ටු ෙනොමැති වීෙමන් ෙමම ජනතාව විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට මුහුණ
පා සිටින බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) (i) ඉහත ගම්මානවලට අවශ1 මූලික පහසුකම් ලබා දීමට පියවර ගන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම පහසුකම් ලබා ෙදන දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
15.
2118/’17
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2017.05.27 දින ඇති වූ ගංවතුර හා නායයෑෙම් ආපදා තත්ත්වෙයන් කළුතර
දිස්තික්කය තුළ මියගිය සහ අතුරුදන් වූ පුද්ගලයන් සංඛ1ාව ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;

(ii)

ගංවතුෙරන් හා නායයෑෙමන් මියගිය පුද්ගලයන් සංඛ1ාව ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(7)
(ආ) එම ව1සනෙයන් මියගිය සහ අතුරුදන් වූ පුද්ගලයන්ෙග්,
(i) නම,ලිපිනය,වයස,රැකියාව සහ ස්තී / පුරුෂ භාවය;
(ii) ගාම නිලධාරි වසම හා පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය;
(iii) ළඟම ඥාතිවරයාෙග් නම සහ ලිපිනය;
කවෙර්ද යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) (i) එෙලස මියගිය ෙහෝ අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයන් ෙවනුෙවන් ෙම් වනවිට වන්දි
ෙගවා තිෙබ්ද;
(ii)

එෙසේ නම්, එම පුද්ගලයන්ෙග් නම් සහ ෙගවා ඇති මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
(iii) වන්දි ෙගවා අවසන් කිරීමට අෙප්ක්ෂිත දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු
*1.
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත (2018) — (ෙදවැනි ෙවන් කළ දිනය) — විවාදය කල් තබන ලද
පශ්නය (2017 ෙනොවැම්බර් 09) [1].
(අමාත1 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*2.
මුදල් හා ජනමාධ1 අමාත1තුමා,— සුරාබදු ආඥාපනත යටෙත් නිෙව්දනය,— සුරාබදු
ආඥාපනෙත් (52 අධිකාරය වූ) 12, 14 සහ 22 වගන්ති සමඟ කියවිය යුතු, 32 වගන්තිය යටෙත්,
සුරාබදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා ජනමාධ1 අමාත1වරයා 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)
(අමාත1 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*3.
වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත1තුමා,— ෙ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 අමාත1වරයා 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.
(අමාත1 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*4.
විසිවන ආණ්ඩුකම ව1වස්ථා සංෙශෝධනය පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත1 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*5.
බලහත්කාරෙයන් අතුරුදහන් කිරීම්වලින් සියලු තැනැත්තන් ආරක්ෂා කිරීම් සඳහා වූ
ජාත1න්තර සම්මුති පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත1 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

(8)
*6.

පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත1තුමා,— 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 අමාත1තුමා,— 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 අමාත1තුමා,— 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.
රාජ1 ව1වසාය සංවර්ධන අමාත1තුමා,— ශී ලංකා රාජ1 වැවිලි සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව
හා ඒකාබද්ධ මූල1 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 රාජ1 වැවිලි
සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූල1 පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.05.23 දින සලකා
බලන ලදී.)
*10.
රාජ1 ව1වසාය සංවර්ධන අමාත1තුමා,— ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව
හා ඒකාබද්ධ මූල1 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 මූල1 පකාශන
අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.05.03 දින සලකා
බලන ලදී.)
*11.
රාජ1 ව1වසාය සංවර්ධන අමාත1තුමා,— ලංකා බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ
මූල1 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 මූල1 පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.05.03 දින සලකා
බලන ලදී.)

(9)
*12.
රාජ1 ව1වසාය සංවර්ධන අමාත1තුමා,— මහජන බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ
මූල1 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 මූල1 පකාශන අනුමත කළ
යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.05.03 දින සලකා
බලන ලදී.)
*13.
රාජ1 ව1වසාය සංවර්ධන අමාත1තුමා,— සී/ස කුරුණෑගල වැවිලි සමාගෙම් වාර්ෂික
වාර්තාව හා මූල1 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 මූල1 පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.05.23 දින සලකා
බලන ලදී.)
*14.
ෙසෞඛ1, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද1 අමාත1තුමා,— රාජ1 ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ1 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 රාජ1 ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(ෙසෞඛ1 හා මානව සුභසාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක
සභාව විසින් 2017.07.04 දින සලකා බලන ලදී.)
*15.
ෙසෞඛ1, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද1 අමාත1තුමා,— 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.
(ෙසෞඛ1 හා මානව සුභසාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක
සභාව විසින් 2017.07.04 දින සලකා බලන ලදී.)
*16.
ෙසෞඛ1, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද1 අමාත1තුමා,— රාජ1 ඖෂධ නිෂ්පාදන සංස්ථාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ1 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 රාජ1 ඖෂධ නිෂ්පාදන
සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(ෙසෞඛ1 හා මානව සුභසාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක
සභාව විසින් 2017.07.04 දින සලකා බලන ලදී.)
*17.
රාජ1 ව1වසාය සංවර්ධන අමාත1තුමා,— ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා
ඒකාබද්ධ මූල1 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 මූල1 පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.05.03 දින සලකා
බලන ලදී.)
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*18.
රාජ1 ව1වසාය සංවර්ධන අමාත1තුමා,— ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව
හා ඒකාබද්ධ මූල1 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 මූල1
පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.05.03 දින සලකා
බලන ලදී.)
*19.
රාජ1 ව1වසාය සංවර්ධන අමාත1තුමා,— මහජන බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ
මූල1 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 මූල1 පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.05.03 දින සලකා
බලන ලදී.)
*20.
රාජ1 ව1වසාය සංවර්ධන අමාත1තුමා,— ලංකා බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ
මූල1 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 මූල1 පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.05.03 දින සලකා
බලන ලදී.)
*21.
රාජ1 ව1වසාය සංවර්ධන අමාත1තුමා,— සී/ස හලාවත වැවිලි සමාගෙම් වාර්ෂික වාර්තාව
හා මූල1 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 මූල1 පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.05.03 දින සලකා
බලන ලදී.)
*22.
රාජ1 ව1වසාය සංවර්ධන අමාත1තුමා,— පාෙද්ශීය සංවර්ධන බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව
හා මූල1 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 මූල1 පකාශන අනුමත
කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.05.03 දින සලකා
බලන ලදී.)
*23.
රාජ1 ව1වසාය සංවර්ධන අමාත1තුමා,— ශී ලංකන් ගුවන් සමාගෙම් වාර්ෂික වාර්තාව හා
මූල1 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 මූල1 පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.08.23 දින සලකා
බලන ලදී.)
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*24.
ෙසෞඛ1, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද1 අමාත1තුමා,— 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.
(ෙසෞඛ1 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 අමාත1තුමා,— අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික
මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූල1 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 මූල1 පකාශන අනුමත කළ
යුතු ය.
(ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2016.10.05 දින සලකා
බලන ලදී.)
*26.
නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත1තුමා,— 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.
(ෙසෞඛ1 සහ මානව සුභසාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක
සභාව විසින් 2017.08.09 දින සලකා බලන ලදී.)
*27.
නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත1තුමා,— ඉදිකිරීම් අභ1ාස 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 අභ1ාස
සංවර්ධන ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(ෙසෞඛ1 සහ මානව සුභසාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක
සභාව විසින් 2017.08.09 දින සලකා බලන ලදී.)
*28.
ඉඩම් සහ පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ අමාත1තුමා,— 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 අමාත1තුමා,— 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.)

( 12 )
*30.
පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත1තුමා,— 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 අමාත1තුමා,— රාජ1 සංවර්ධන හා නිර්මාණ නීතිගත සංස්ථාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් - 2012,— 1957 අංක 49 දරන රාජ1 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 රාජ1 සංවර්ධන හා නිර්මාණ නීතිගත සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම්
අනුමත කළ යුතු ය.
(ෙසෞඛ1 සහ මානව සුභසාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක
සභාව විසින් 2017.08.09 දින සලකා බලන ලදී.)
*32.
පවාහන හා සිවිල් ගුවන්ෙසේවා අමාත1තුමා,— ජාතික පවාහන ෛවද1 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 ෛවද1
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.
රාජ1 ව1වසාය සංවර්ධන අමාත1තුමා,— ශී ලංකන් ගුවන් සමාගෙම් වාර්ෂික වාර්තාව හා
ඒකාබද්ධ මූල1 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 මූල1 පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.08.23 දින සලකා
බලන ලදී.)
*34.
රාජ1 ව1වසාය සංවර්ධන අමාත1තුමා,— 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.
අගාමාත1තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත1තුමා,— 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.)
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*36.
සංවර්ධන කාර්යභාර අමාත1තුමා සහ විෙද්ශ කටයුතු අමාත1තුමා,— ෙ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.
අගාමාත1තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත1තුමා,— 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.
අගාමාත1තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත1තුමා,— 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 අමාත1තුමිය සහ අධිකරණ අමාත1තුමිය,— 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.
(ජාත1න්තර සබඳතා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2016.10.05 දින සලකා
බලන ලදී.)
*40.
අගාමාත1තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත1තුමා,— 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.
අගාමාත1තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත1තුමා,— 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.)
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*42.
අගාමාත1තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත1තුමා,— රාජ1 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 රාජ1 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 අමාත1තුමා,— සී/ස ශී ලංකා රාජ1 වාණිජ (විවිධ) නීතිගත
සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් - 2012/2013,— 1970 අංක 33 දරන ශී ලංකා රාජ1
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 රාජ1 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 අමාත1තුමා,— සී/ස ශී ලංකා රාජ1 වාණිජ (විවිධ) නීතිගත
සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් - 2013/2014,— 1970 අංක 33 දරන ශී ලංකා රාජ1
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 රාජ1 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 අමාත1තුමිය,— 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.)
*46.
රාජ1 ව1වසාය සංවර්ධන අමාත1තුමා,— ලංකාපුත සංවර්ධන බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව
හා මූල1 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 මූල1
පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.09.06 දින සලකා
බලන ලදී.)
*47.
රාජ1 ව1වසාය සංවර්ධන අමාත1තුමා,— ලංකාපුත සංවර්ධන බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව
හා මූල1 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 මූල1
පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.09.06 දින සලකා
බලන ලදී.)

( 15 )
*48.
රාජ1 ව1වසාය සංවර්ධන අමාත1තුමා,— ශී ලංකා නිවාස සංවර්ධන මූල1 සංස්ථා බැංකුෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල1 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 මූල1 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 අමාත1තුමා,— 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 අමාත1තුමා,— 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 අමාත1තුමා,— 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.)
*52.
ෙසෞඛ1, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද1 අමාත1තුමා,— ශී ලංකා ආයුර්ෙව්ද ඖෂධ සංස්ථාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ1 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.
(ෙසෞඛ1 හා මානව සුබසාධන සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.07.04 දින සලකා බලන ලදී.)
*53.
ෙසෞඛ1, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද1 අමාත1තුමා,— ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද1 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 ෛවද1
සභාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(ෙසෞඛ1 හා මානව සුබසාධන සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.07.04 දින සලකා බලන ලදී.)
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*54.
වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත1තුමා,— 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 අමාත1තුමා,— 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 අමාත1තුමා,— 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 අමාත1තුමා,— 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.
(අමාත1 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*59.
ෙථේර වාදී භික්ෂු කතිකාවත් (ලියාපදිංචි කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත1 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*60.
ආණ්ඩුකම ව1වස්ථාව යටෙත් ෙයෝජනාව,— විවාදය
කල් තබන ලද පශ්නය
(2016 ජූනි 22),— “ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම ව1වස්ථාෙව් 104ආ
(5)(අ) ව1වස්ථාෙව් 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 විදÇත් හා මුදිත
ජනමාධ1 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.

( 17 )
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 අධ1ාපන ෙසේවාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
67.
ජාත1න්තර 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 හ,ව- ලබෙ ආ/0ෙ කට1 ය.

[1]

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

