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වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
1.
63/’18
ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ2 අමාත2තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 292ට අනුව, ෙඩොලර් බැඳුම්කරවලට අතිෙර්කව ඉදිරි
පියවරක් ෙලස, චීන යූආන් සහ සූකුක් බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමට දැරූ පයත්නය
සාර්ථක වූෙය්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ශී ලංකා රජය විසින් ෙම් දක්වා නිකුත් කර ඇති ෙඩොලර් බැඳුම්කර නිකුත් කළ
දිනය, ලබාගත් ෙඩොලර් පමාණය, ෙපොළී අනුපාතිකය සහ කල් පිරීෙම් දිනය
යනාදි දත්ත දැක්ෙවන වගුවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(ii) අධික ෙපොළියට ජාත2න්තර ෙවෙළඳෙපොෙළන් ණය ලබා ගැනීමක් ෙලස
හඳුන්වනු ලැබූ, ෙඩොලර් බැඳුම්කර නිකුතුව මඟින්, ලංකා ඉතිහාසෙය් වැඩිම
ණය පමාණය ලබාගත් වර්ෂය සහ ෙපොළී පමාණය කවෙර්ද;
(iii) චීන යූආන් බැඳුම්කර සහ සූකුක් බැඳුම්කර පිළිබඳ මුදල් අමාත2වරයාෙග්
පෙව්ශය ෙකබඳු ෙව්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2.
182/’18
ගරු (ෛවද2) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත2තුමා
ෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

කළු ගඟට කරදිය මිශවීම ෙහේතුෙවන් සෑම වසරකම ෙපබරවාරි හා මාර්තු
මාසවල එම ගෙඟහි ජලය පරිෙභෝජනය කරන ජනතාව පීඩාවට පත්වන බව
පිළිගන්ෙන්ද;
(ii) එම ගැටලුව විසඳීම සඳහා කියාත්මක කරනු ලබන විසඳුම කවෙර්ද;
(iii) ෙයෝජිත ලවණ බාධකය ඉදිකිරීෙම් පගතිය කවෙර්ද;
(iv) කුඩා ගෙඟ් නව ජල පවිතාගාරයක් ඉදි කිරීෙම් ෙයෝජනාෙව් පගතිය
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(2)
3.
230/’18
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා,— අධ2ාපන අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ශී ලංකා අධ2ාපන පරිපාලන ෙසේවෙය් ෙජ2ෂ්ඨ නිලධාරින්ට ශී ලංකා
අධ2ාපන පරිපාලන ෙසේවෙය් පළමු පන්තිය සඳහා උසස්වීම් ලබාදුන් අවසන්
දිනය කවෙර්ද;
(ii) පළමු පන්තියට උසස්වීම් ලබාදීම සඳහා ෙමම ෙසේවෙය් ෙදවන පන්තිෙය්
ෙජ2ෂ්ඨ නිලධාරින්ෙගන් අධ2ාපන අමාත2ාංශය විසින් 2016 වර්ෂෙය්දී මූලික
ෙතොරතුරු ඉල්ලා සිටිනු ලැබුෙව්ද;
(iii) ඉහත උසස්වීම් ෙමම ෙසේවෙය් නිලධාරින් විශාම ලැබූ පසු ලබාෙදන
කමෙව්දයක් තිෙබ්ද;
(iv) එෙසේ නම්, එම කමෙව්දය කවෙර්ද;
(v) ෙනොඑෙසේ නම්, ඉහත උසස්වීම් ලබා ෙදන දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4.
262/’18
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා,— වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා කළමනාකරණ
අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

රත්නපුර දිස්තික්කය තුළ නිරන්තරෙයන් ගංවතුර තත්ත්වයන් ඇතිෙවන
බවත්;
(ii) ෙමම තත්ත්වය ෙහේතුෙකොට ෙගන රත්නපුර නගරය විශාල වශෙයන්
විනාශයට පත්වන බවත්;
(iii) ෙම් සඳහා කළු ගඟ ආශිත ෙයෝජනා කමයක් කියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර
තිබූ අතර විවිධ ෙහේතූන් නිසා එය ෙම් වනවිට අතහැර දමා ඇති බවත්;
(iv) ෙම් සම්බන්ධෙයන් විකල්ප කමෙව්දයක් සඳහා ෙයෝජනා ෙනොමැති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) රජය විසින් ෙම් සඳහා ස්ථිර විසඳුමක් ෙයෝජනා කර තිෙබ් නම්, එම විසඳුම කවෙර්ද
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
5.
403/’18
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා,— රාජ2 ව2වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන
අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

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

ශී ලංකාෙව් වාර්ෂික සීනි පරිෙභෝජනය ෙමට්ටික් ෙටොන් ෙකොපමණද;
ඒ සඳහා වැය වන මුළු මුදල ෙකොපමණද;
සීනි නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා ආරම්භ කරන ලද හිඟුරාන කර්මාන්තශාලාෙව්
වාර්ෂික සීනි නිෂ්පාදනය ෙකොපමණද;
එම කර්මාන්ත ශාලාව ආශිතව පාරිසරික හානියක් සිදු වන්ෙන්ද;

(3)
(v)

එෙසේ නම්, ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙගන ඇති කියාමාර්ග කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
6.
497/’18
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා අමාත2තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

2015 සහ 2016 වර්ෂවලට අදාළව, ඌව පළාත් අධ2ාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුව
සඳහා 2016.10.18 දිනැති විගණන විමසුමක් නිකුත් වී තිෙබන බව එතුමා
දන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම විගණන විමසුෙම් පාසල් පාදක කළමනාකරණ හා පාසල්
පාදක ගුරු සංවර්ධනය පිළිබඳව තායිලන්තෙය් හා පිලිපීනෙය් පැවති ගුරු
පුහුණු වැඩමුළුවලට අදාළව, අංක 2, ආ, ඇ, ඈ, ඉ සහ ඊ යන වගන්තිවල
දැක්ෙවන කරුණු සහ අංක 3 ෙඡ්දෙය් දැක්ෙවන කරුණු ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(iii) එහිදී සිදු වී ඇති යම් අකමිකතා, දූෂණ හා නීතිවිෙරෝධී කියාවන්ට සම්බන්ධ
නිලධාරින්ට එෙරහිව පියවර ගන්ෙන්ද;
(iv) එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
7.
545/’18
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා,— ෙසෞඛ2, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද2
අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ෙකොළඹ, ගාල්ල, යාපනය, නුවර, බදුල්ල, අනුරාධපුර සහ අම්පාර ආදී පධාන
රජෙය් ෙරෝහල්වල ශල2කර්ම උෙදසා ෙපොෙරොත්තු ෙල්ඛණෙය් සිටින
ෙරෝගීන් සංඛ2ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(ii) ෙමම ෙරෝගීන් සංඛ2ාව පසුගිය වසර 3 තුළ ෙකතරම් පමාණයකින් වැඩිවී ෙහෝ
අඩුවී තිෙබ්ද;
(iii) 2017.11.30 දිනැති ෙසෞඛ2 හා මානව සුබසාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තාෙව් නිර්ෙද්ශය පිළිබඳව දන්ෙන්ද;
(iv) එෙසේ නම්, ඒ සම්බන්ධෙයන් ගනු ලබන කියාමාර්ග සහ කාලරාමු කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ‘ලිට්ල් හාට්’ ව2ාපෘතියට අවශ2ව ඇති මූල2 පතිපාදන 2018 අයවැෙයන්
ලබාෙදන්ෙන්ද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
8.
952/’18
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා,— වාරිමාර්ග සහ ජලසම්පත් හා ආපදා
කළමනාකරණ අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)

කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් ඇති වැව් සංඛ2ාව ෙකොපමණද;
එම වැව්වල නම් එක් එක් මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය අනුව කවෙර්ද;

(4)
(iii)

යහපාලන රජය බලයට පත්වීෙමන් පසුව ෙම් දක්වා දිස්තික්කෙය් දියුණු කරන
ලද වැව් හා ඒ සඳහා වැය කළ මුදල ෙකොපමණද;
(iv) ෙර්ඛීය අමාත2ාංශය මඟින් වයඹ පළාත් වාරිමාර්ග සංවර්ධනය කිරීමට ෙමම
වර්ෂය සඳහා රුපියල් මිලියන 400ක් මුදා හැර ඇතත්, අදාළ සංවර්ධන කටයුතු
ෙම් වනෙතක් ආරම්භ කර ෙනොතිබීම ෙහේතුෙවන්, එම මුදල් යළි
භාණ්ඩාගාරයට යෑෙම් අවදානමක් මතු වී ඇති බව දන්ෙන්ද;
(v) එෙසේ නම්, එම මුදල් දිස්තික්කෙය් වැව් සංවර්ධනය සඳහා ෙයොදා ගැනීමට
අමාත2ාංශය ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
9.
960/’18
ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා,— අගාමාත2තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ) උඩරට පෙද්ශ සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ආරම්භ කරන ලද උඩරට ගැමි පුනරුත්ථාපන
ෙදපාර්තෙම්න්තුව පසුගිය රජය විසින් අෙහෝසි කිරීම ෙහේතුෙවන් උඩරට පෙද්ශෙය්
ජනතාවට අසාධාරණයක් සිදු වූ බව එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?
(ආ)

(ඇ)

(i)

උඩරට සංවර්ධන අධිකාරිෙයන් උඩරට පෙද්ශයට හිමි වූ සංවර්ධන පතිලාභ
කවෙර්ද;
(ii) එම අධිකාරියට ෙවන් කළ මුදල ෙකොපමණද;
(iii) එම අධිකාරිෙයන් සිදු කළ කාර්යයන් සහ කියාත්මක කළ ව2ාපෘති කවෙර්ද;
(iv) උඩරට සංවර්ධන අධිකාරිෙය් සභාපතීත්වය සහ ආයතනික වගකීම් දරන ලද
පුද්ගලයන් කවුරුන්ද;
(v) උඩරට සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් උඩරට පෙද්ශෙය් දිළිඳු ගම්මානවල
ජනතාවට ලබාදුන් රැකියා සහ රැකියා සංඛ2ාව කවෙර්ද;
(vi) උඩරට සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් දිළිඳු ගම්මානවල ජනතාවෙග් ජීවන
තත්ත්වය නඟා සිටුවීම සඳහා ආරම්භ කළ ව2ාපෘතිවල නම් සහ ව2ාපෘති
සංඛ2ාව ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

උඩරට ගැමි පුනරුත්ථාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුව නැවත ආරම්භ කිරීමට අදහස්
කරන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
10.
972/’18
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා,— වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා කළමනාකරණ
අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් පිහිටි රාජාංගනය වැව, උතුරු මැද පළාෙත් පිහිටා
ඇති විශාල වැව්වලින් එකක් බවත්;
(ii) දැනට ෙමම වැෙව්, වැව් ඉවුර සහ ඇළ ෙව්ලි ඇතුලු වාරිමාර්ග පද්ධති
සියල්ලක්ම දීර්ඝ කාලයක් පතිසංස්කරණය ෙනොකිරීම ෙහේතුෙවන් අබලන් වී
ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?

(5)
(ආ) ෙමම වැව කඩිනමින් පතිසංස්කරණය කර ෙගොවි ජනතාවෙග් සුබ සිද්ධිය සඳහා පවරා
ෙදනු ලබන දිනය කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
11.
996/’18
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— රාජ2 ව2වසාය හා මහනුවර නගර
සංවර්ධන අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)

කන්තෙල් සීනි කර්මාන්තශාලාව ආරම්භ කරන ලද වර්ෂය කවෙර්ද;
එම කර්මාන්තශාලාව සඳහා ෙවන් කරන ලද ඉඩම් අක්කර පමාණය
ෙකොපමණද;
(iii) එම කර්මාන්තශාලාව සඳහා උක් වැවීමට ෙවන් කළ ඉඩම් අක්කර පමාණය
ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) පසුගිය වර්ෂ 5ක කාලය තුළ,
(i) උක් වගාව සඳහා ෙවන් කළ ඉඩම් පමාණෙයන් උක් වගා කරන ලද ඉඩම්
පමාණය;
(ii) වගා කරන ලද මුළු ඉඩම් පමාණෙයන් ලබා ගත් මුළු උක් ෙටොන් පමාණය;
(iii) අඹරන ලද උක් ෙටොන් පමාණය;
(iv) නිෂ්පාදනය කළ මුළු සීනි පමාණය;
(v) සීනි අෙලවිෙයන් ලබන ලද ලාභය;
එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්නත් එතුමා ෙමම
සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
12.
1117/’18
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත2තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ඉන්ධන මිල උච්ඡාවචනය වනවිට ෙපොදු මගී පවාහන ෙසේවාවන්වල ගමන්
ගාස්තුද උච්ඡාවචනය වන ෙලස මිල සූතයක් හදුන්වා දී තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම මිල සූතය හඳුන්වා දුන් වර්ෂය කවෙර්ද;
(iii) එම මිල සූතය ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(iv) ෙපොදු මගී ෙසේවාවන්ට සම්බන්ධ සංගම්/මණ්ඩල ෙවත එම මිල සූතය පිළිබද
පැහැදිලි දැනුවත් කිරීම් සිදුකර තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) (i) ඉන්ධන මිල උච්ඡාවචනය වන අවස්ථාවල දී එම මිල සූතයට අනුව ෙපොදු
පවාහන ගාස්තු අඩු වැඩි කර තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම අවස්ථා පිළිබඳ ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(iii) මිල සූතයක් හඳුන්වා දී ෙනොමැති නම්, ඉදිරිෙය්දී ඒ සඳහා කටයුතු කරන්ෙන්ද;
(iv) මිල සූතයක් හඳුන්වා දීමට අෙප්ක්ෂිත දිනය කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(6)
13.
1144/’18
ගරු මුහම්මදු නසීර් මහතා,— අගාමාත2තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු
අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

වන සංරක්ෂණ ආඥාපනත අනුව යම් භූමියක් සංරක්ෂිත වනාන්තරයක් ෙලස
ගැසට් නිෙව්දනයක් මඟින් පකාශයට පත් කිරීම සඳහා සම්පූර්ණ විය යුතු මුලික
අවශ2තා කවෙර්ද;
(ii) වන සංරක්ෂණ ආඥාපනත යටෙත් ෙම් දක්වා පකාශයට පත් කර ඇති
සංරක්ෂිත වනාන්තර සංඛ2ාව ෙකොපමණද;
(iii) එක් එක් සංරක්ෂිත වනාන්තරය පකාශයට පත් කළ දිනය, එයට අයත් භූමි
පමාණය හා අදාළ සිතියම් ඇතුළු සියලු විස්තර සභාගත කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
14.
1182/’18
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු
අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත2තුමාෙග් ෙපෞද්ගලික
කාර්ය මණ්ඩලයට අනුයුක්ත නිල වාහන සපයා ඇති එක් එක් නිලධාරියාෙග් නම,
තනතුර, ෙවන්කර ඇති වාහනෙය් වර්ගය, ලියාපදිංචි අංකය සහ එම ෙවන් කිරීම සඳහා
අනුමතිය ලබා දුන්ෙන් කවුරුන් විසින්ද යන්න ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා ෙමම
සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

පධාන කටයුතු ආරම්භෙය් දී
ෙය'ජනා -.බඳ දැ0 1ම
1.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමා,— පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු,— අද දින ආණ්ඩුෙව්
කටයුතු මුඛ2ස්ථානය ගත යුතු ය.
2.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමා,— පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම් (අංක 1),— පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 8හි විධිවිධානවල සහ 2018.06.20 දින සම්මත කරන ලද ෙයෝජනාෙව්
කුමක් සඳහන්ව තිබුණද, අද දින රැස්වීම් පැවැත්ෙවන කාල ෙව්ලාව පූ.භා. 10.00 සිට අ.භා. 12.30
දක්වා ද, අ. භා. 1.30 සිට අ.භා. 7.30 දක්වා ද විය යුතු ය. අ.භා. 1.30 ට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර
නිෙයෝග අංක 8(5) කියාත්මක විය යුතු ය. අ.භා. 7.30ට කථානායකතුමා පශ්නය ෙනොවිමසා
පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තැබිය යුතු ය.
3.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමා,— පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම් (අංක 2),— අද දින විසිර
යෑෙම්දී ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව 2018 ඔක්ෙතෝබර් 25 වැනි බහස්පතින්දා පූ. භා. 10.00 වන ෙතක්
කල් තැබිය යුතු ය.

(7)

ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු
1.
පා. 3/’18
ගරු (ෛවද2) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— ෙමොරටුව විශ්වවිද2ාලය සඳහා ෙයෝජිත ෛවද2
පීඨය සඳහා ශික්ෂණ ෙරෝහල ෙලස නාෙගොඩ මහ ෙරෝහල සංවර්ධනය කිරීම,— 2018 අයවැය
මඟින් ෙමොරටුව විශ්වවිද2ාලයට අනුබද්ධව ෛවද2 පීඨයක් ඉදිකිරීමට ෙයෝජනා කර ඇති අතර
එම ෙයෝජිත ෛවද2 පීඨය සඳහා ශික්ෂණ ෙරෝහල ෙලස නාෙගොඩ මහ ෙරෝහල සංවර්ධනය කළ
යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
2.
පා. 4/’18
ගරු එස්. එම්. මරික්කාර් මහතා,— දහම් පාසල් අධ2ාපනය අනිවාර්ය කිරීම,— ශිෂ්ඨ
සම්පන්න සමාජයකට ෙනොගැලෙපන අයුරින් රට තුළ ව2ාප්ත වන අපචාර හා බාල අපරාධ
මර්දනය කිරීම හා ස්වයං විනයක් ඇති කිරීම උෙදසා සියලුම දරුවන්ට, 9 ෙශේණිය දක්වා
ඔවුන්ෙග් ආගමට අනුකූල දහම් පාසල් අධ2ාපනය අනිවාර්ය කිරීම සුදුසු යැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
3.
පා. 16/’18
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— ගාමීය පළාත්වල ෙබෞද්ධ පන්සල්වල වැඩසිටින
වෙයෝවෘද්ධ භික්ෂූන්වහන්ෙසේලා ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා වැඩසටහනක් සකස් කිරීම,—
ශී ලංකාෙව් ෙබොෙහෝ ගාමීය පළාත්වල ෙබෞද්ධ පන්සල් ඉතා අඩු ආර්ථික මට්ටමක පවතින
බැවින්, එවැනි පන්සල්වල වැඩසිටින වෙයෝවෘද්ධ භික්ෂූන්වහන්ෙසේලා ආරක්ෂා කර ගැනීම
සඳහා වැඩසටහනක් සකස් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
4.
පා.21/’18
ගරු හිරුණිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය,— අන්තර්ජාලය තුළ අසභ2 වීඩිෙයෝ පට සංසරණය
වීම වැළැක්වීෙමහිලා විෙශේෂ ඒකකයක් පිහිටුවීම,— වර්තමානෙය් බහුල වශෙයන්
අන්තර්ජාලය ඔස්ෙසේ ෙනොෙයකුත් අසභ2 වීඩිෙයෝ දර්ශන සංසරණය වීම මඟින්
පුද්ගලයන්ෙග් පුද්ගලිකත්වය විනාශවන අතර විෙශේෂෙයන්ම, කාන්තා පාර්ශ්වය එමඟින්
විශාල අපහසුතාවයකට පත්වන බැවින්, ෙමවන් වීඩිෙයෝ දර්ශන ළඟ තබාෙගන සිටින,
ෙබදා හරින හා නිර්මාණය කරන පුද්ගලයන් පිළිබඳව විමර්ශනය කිරීමට පතිඵලදායී විෙශේෂ
ඒකකයක් අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව තුළ පිහිටුවිය
යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
5.
පා.22/’18
ගරු හිරුණිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය,— විශ්වවිද2ාල හා අෙනකුත් සියලුම උසස්
අධ2ාපන ආයතනවලට විෙශේෂ පුහුණුවලත් මානසික උපෙද්ශකවරු ෙහෝ අනුශාසකවරු
පත්කිරීම,— වර්තමානෙය් බහුල වශෙයන් දක්නට ලැෙබන තරුණ තරුණියන්, සිසු
සිසුවියන් සියදිවි හානිකර ගැනීෙම් පවණතාවය මැඩපැවැත්වීම සඳහා සියලුම රජෙය්
අධ2ාපන ආයතන සඳහා පුහුණුවලත් මානසික උපෙද්ශකවරු, අනුශාසකවරු ෙහෝ එම
අධ2ාපන ආයතනවල දැනට සිටින ගුරුවර ගුරුවරියන්ට මානසික උපෙද්ශනය පිළිබඳ
විෙශේෂ පුහුණුවක් ලබාදිය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
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6.
පා.24/’18
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— පුත්තලම දිස්තික්කය සතුව තිබූ ෙවොලිෙබෝල් කීඩාෙව්
අභිමානය නැවත ෙගොඩනැගීමට වැඩසටහනක් දියත් කිරීම,— මීට දශකයකට පමණ ෙපර
පුත්තලම දිස්තික්කෙය් පාසල් වලින් බිහිවූ දක්ෂ ෙවොලිෙබෝල් කීඩක කීඩිකාවන් ජාතික හා
ජාත2න්තර තරඟ වලදී දැක්වූ දක්ෂතා නිසා පුත්තලම දිස්තික්කයට ෙවොලිෙබෝල් කීඩාෙවන්
ඉතා අභිමානවත් ස්ථානයක් හිමි වුවද, අද වනවිට එම තත්ත්වෙය් යම් බිඳ වැටීමක් ඇති
බැවින්, නැවත එම අභිමානය පුත්තලම දිස්තික්කයට ෙගන ඒමට වැඩසටහනක් දියත් කළ
යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
7.
පා.25/’18
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— පුත්තලම දිස්තික්කය තුළ ටින් මාළු කර්මාන්තශාලාවක්
ස්ථාපිත කිරීම,— ජනතාවෙග් ෙපෝෂණ අවශ2තා සපුරාලීම සඳහා අවශ2 ෙපෝටීන්
ලබාදීමටත්, වාර්ෂිකව ටින් මාළු ආනයනය ෙවනුෙවන් විෙද්ශ රටවල් කරා ඇදී යන විෙද්ශ
විනිමය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ෙමන්ම, ටින් මාළු කර්මාන්තශාලාවක් ස්ථාපිත කිරීමට
අවශ2 සියලුම සම්පත් පුත්තලම දිස්තික්කය තුළ පවතින බැවින් ද, එම දිස්තික්කය තුළ ටින්
මාළු කර්මාන්තශාලාවක් ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙයෝජනා කරයි.
8.
පා.26/’18
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— ෙකොළඹ - කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගය හලාවත දක්වා
දීර්ඝ කිරීම,— රටක සංවර්ධනය සඳහා අධිෙව්ගී මාර්ග ඉතා වැදගත් වන බැවින් ද, වත්මන්
යහපාලන රජය යටෙත් පුත්තලම දිස්තික්කය ඉතා ෙව්ගෙයන් සංවර්ධනය වන බැවින් ද,
එම සංවර්ධන ෙව්ගය තවදුරටත් ඉහළ නැංවීම සඳහා දැනට ෙකොළඹ සිට කටුනායක දක්වා
වූ අධිෙව්ගී මාර්ගය හලාවත දක්වා දීර්ඝ කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා
කරයි.
9.
පා.27/’18
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා, — වයඹ පළාෙත් වැව්, ගංඟා සහ ඇළ මාර්ග ආශිතව
කුඹුක් ශාඛ සිටුවීෙම් ව2ාපෘතියක් ආරම්භ කිරීම,— පෙසේ පවතින ජලය ආරක්ෂා කිරීෙම්
හැකියාව ෙමන්ම, පාංශු ඛාදනය අවම කිරීෙම් ගුණාංග සහිත වූ දිගු ආයු කාලයක් ඇති
කුඹුක් ශාඛ, වයඹ පළාෙත් වැව්, ගංඟා සහ ඇළ මාර්ග ආශිතව සිටුවීෙම් ව2ාපෘතියක්
ආරම්භ කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
10.
පා.28/’18
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— බත්තලංගුණ්ඩුව දූපත්වාසී ධීවර ජනතාවෙග් මූලික
අවශ2තා සපුරාලීම සඳහා කඩිනම් පියවර ගැනීම,— වයඹ පළාෙත්, පුත්තලම
දිස්තික්කෙය්, කල්පිටිය අර්ධද්වීපය අසල ඇති පධාන දූපතක් වන බත්තලංගුණ්ඩුව දූපෙත්
ධීවර පජාවෙග් මූලික අවශ2තා පිළිබඳව ෙමෙතක් නිසි අවධානයට ලක් ෙනොවී ඇති බැවින්,
වත්මන් යහපාලන රජය යටෙත් එම ජනතාවෙග් මූලික අවශ2තා සපුරා දී ඔවුන්ෙග් ජීවන
තත්ත්වය උසස් කරලීම සඳහා කඩිනම් පියවර ගත යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා
කරයි.

(9)
11.
පා.29/’18
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා,— කුකුළු ෙගොවිපළ හිමියන් භාවිතා කරන බැටරි
ෙක්ජ් කමය නවත්වාලීම,— ශී ලංකාව අතීතෙය් පටන්ම සත්ව කරුණාව පතුරුවාලන
ෙබෞද්ධ රටක් වුවද, අද වනවිට සමහර කුකුළු ෙගොවිපළ හිමියන් භාවිතා කරන බැටරි ෙක්ජ්
කමය නිසා සතුන් දැඩි හිංසාවකට ලක්වීමත්, අධික බිත්තර නිෂ්පාදනය තුළින් සුළු පරිමාණ
කුකුළු ෙගොවිපළ හිමියන්ෙග් රැකියා අනතුරුදායක තත්ත්වයකට පත්ව ඇති බැවින්, ෙමම
අති අමානුෂීය කමය නවත්වාලීම සඳහා අවශ2 පියවර ගත යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙයෝජනා කරයි.
12.
පා.30/’18
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා,— කිරි කර්මාන්තෙය් නියුක්ත ෙද්ශීය කිරි
ෙගොවීන්ෙග් ගැටලු විසඳීමට කඩිනම් වැඩසටහනක් දියත් කිරීම,— වාර්ෂිකව අෙප් රටට
කිරි පිටි ආනයනය සඳහා විශාල මුදලක් වැයවන අතර එම මුදල් අප රට තුළම ඉතිරි
කරගත හැකිනම්, එය රෙට් ආර්ථිකයට විශාල පිටුබලයක් වන බැවින්, කිරි කර්මාන්තෙය්
නියුක්ත ෙද්ශීය කිරි ෙගොවීන්ෙග් ගැටලු විසඳීමට කඩිනම් වැඩසටහනක් දියත් කළ යුතුයැයි
ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි
13.
පා.31/’18
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා,— වයඹ පළාත තුළ පිහිටා ඇති පුරාවිද2ා
වටිනාකමක් සහිත ස්ථාන සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා කඩිනම් වැඩසටහනක් දියත් කිරීම,—
වයඹ පළාෙත් කුරුණෑගල දිස්තික්කය ඉතා ෙපෞඪ ඉතිහාසයකට හිමිකම් කියන පුරාවිද2ා
වටිනාකමක් ඇති ස්ථාන රැසක් සහිත දිස්තික්කයක් වන අතර අතීතෙය්දී කුරුණෑගල,
දඹෙදණිය සහ යාපහුව වැනි රාජධානි පිහිටා තිබුෙන්ද කුරුණෑගල දිස්තික්කය තුළ වුවත්,
අද වනවිට එම ෙපෞරාණික ස්ථානවල ආරක්ෂාව සම්බන්ධෙයන් බලවත් ගැටලු මතුවී ඇති
බැවින්, එම පුරාවිද2ා ස්ථාන සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා කඩිනම් වැඩසටහනක් දියත් කළ
යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
14.
පා.32/’18
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා,— සියලු ක්ෙෂේත ආවරණය වන පරිදි පුළුල් සමාජ
ආරක්ෂණ ජාලයක් කියාත්මක කිරීම,— ඕනෑම රටක සාර්ථක සමාජ ආරක්ෂණ ජාලයක්
පැවතීම එම රෙට් ජීවත් වන පුරවැසියන්ට වැදගත් වන අතර ශී ලංකාෙව් රාජ2 අංශෙය් හා
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන් සඳහා විශාම වැටුප් කමයක් ෙහෝ අර්ථ සාධක කමයක්
කියාත්මක වුවද, රෙට් අවිධිමත් අංශෙය් ෙසේවකයන් සඳහා කිසිදු සමාජ ආරක්ෂණ කමයක්
කියාත්මක ෙනොවන බැවින්, සියලු ක්ෙෂේත ආවරණය වන පරිදි පුළුල් සමාජ ආරක්ෂණ
ජාලයක් කියාත්මක කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
15.
පා.33/’18
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා,— මහනුවර දිස්තික්කෙය් මිරිදිය මත්ස2 කර්මාන්තය
පවර්ධනය කිරීම,— මහනුවර දිස්තික්කය භූෙගෝලීය වශෙයන් සළකා බලන කල මුහුදු
සීමාෙවන් දුරස්ථව පිහිටා ඇති බැවින්, එම දිස්තික්කෙය් ජීවත්වන ජනතාවෙග් ෙපෝටීන්
අවශ2තාව සපුරාලීම සඳහා මහනුවර දිස්තික්කය තුළ පිහිටි සියලු වැව් හා ජලාශවල මිරිදිය
මත්ස2 කර්මාන්තය පවර්ධනය කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
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16.
පා.34/’18
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා,— මහනුවර දිස්තික්කය තුළ පයිනස් වගාව ෙහේතුෙවන්
සිදුවී ඇති පරිසර හානිය අවම කිරීම,— මහනුවර දිස්තික්කය තුළ පයිනස් වගාව ෙහේතුෙවන්
පරිසරයට දැඩි හානියක් සිදුවී ඇති බැවින්, එම පරිසර හානිය අවම කිරීම සඳහා කඩිනම්
වැඩසටහනක් දියත් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
17.
පා.35/’18
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා, — මහනුවර ෙරෝහල් පරිශෙය් ඇති අනවසර ඉදිකිරීම්
ඉවත් කිරීම,— වත්මන් යහපාලන රජය යටෙත් මහනුවර ෙරෝහල ෙදවැනි ජාතික ෙරෝහල ෙලස
දියුණු කිරීමට පියවර ගනිමින් සිටින බැවින්, එම ෙරෝහල් පරිශෙය් ඇති සියලු අනවසර ඉදිකිරීම්
ඉවත් කිරිමට කඩිනමින් පියවර ගත යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
18.
පා. 36/’18
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— පාෙද්ශීය මාධ2ෙව්දීන්ෙග් වෘත්තීය ගැටලු විසඳීමට
යාන්තණයක් සකස් කිරීම,— රටක සංවර්ධනය සඳහා ෙතොරතුරු වැදගත් සාධකයක් වන අතර,
එම ෙතොරතුරු සම්පාදනෙය්දී වැදගත් ෙමෙහවරක් ඉටුකරන පාෙද්ශීය මාධ2ෙව්දීන්ෙග් වෘත්තීය
ගැටලු විසඳීමට යාන්තණයක් සකස් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
19.
පා.37/’18
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— පුත්තලම දිස්තික්කය තුළ ජලජ පැළෑටි වගා කිරීෙම්
ව2ාපෘතියක් ආරම්භ කිරීම,— වර්තමානෙය් ෙලෝකෙය් ජලජ පැළෑටි සඳහා විශාල ඉල්ලුමක්
පවතින අතර, එමඟින් අෙප් රටට විෙද්ශ විනිමය උපයා ගැනීෙම් පුළුල් අවස්ථාවක් උදා වී ඇති
අතර, මෑතකදී ජපන් විෙශේෂඥයන් විසින් සිය පර්ෙය්ෂණ වාර්තාවක ජලජ පැළෑටි වගාව සඳහා
පුත්තලම දිස්තික්කෙය් ෙවරළ තීරය ආශිත පෙද්ශය ඉතා ෙයෝග2 බව ෙපන්වා දී ඇති පසුබිමක
ජලජ පැළෑටි වගා කිරීෙම් ව2ාපෘතියක් පුත්තලම දිස්තික්කය තුළ ආරම්භ කළ යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
20.
පා.38/’18
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— වයඹ පළාත තුළ පිළිකා ෙරෝහලක් ස්ථාපිත කිරීම,— වයඹ
පළාත තුළ ෙම් වනවිට පිළිකා ෙරෝගීන් සංඛ2ාව විශාල ෙලස ඉහළ ෙගොස් ඇති බැවින්, එම
ෙරෝගී ජනතාව ෙවනුෙවන් වයඹ පළාත තුළ පිළිකා ෙරෝහලක් ස්ථාපිත කළ යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
21.
පා.39/’18
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— වයඹ පළාත තුළ ළමා ෙරෝහලක් ස්ථාපිත කිරීම,—
ශී ලංකාෙව් පධානතම ළමා ෙරෝහල වන රිජ්ෙව් ආර්යා ළමා ෙරෝහෙල් පවතින දැඩි තදබදය
අවම කිරීම සඳහා ෙමන්ම, වයඹ හා උතුරු මැද පළාෙත් ජනතාවට පෙයෝජනවත් වන පරිදි වයඹ
පළාත තුළ ළමා ෙරෝහලක් ස්ථාපිත කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
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22.
පා.40/’18
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— පුත්තලම දිස්තික්කෙය් ෙහෝටල් පාසලක් ස්ථාපිත කිරීම,—
වත්මන් යහපාලන රජය යටෙත් පුත්තලම දිස්තික්කය සංචාරක කලාපයක් ෙලස දියුණු කිරීමට
අෙප්ක්ෂා කරන බැවින්, එම කර්මාන්තෙය් දියුණුව සඳහා අවශ2 මානව සම්පත පුහුණු කිරීම
සඳහා පුත්තලම දිස්තික්කෙය් ෙහෝටල් පාසලක් ස්ථාපිත කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙයෝජනා කරයි.
23.
පා.41/’18
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා,— වයඹ පළාත තුළ වකුගඩු ෙරෝගීන් සඳහා ෙරෝහලක්
ස්ථාපිත කිරීම,— වයඹ පළාෙත්, කුරුණෑගල දිස්තික්කය තුළ මෑත කාලීනව විශාල ෙලස
වකුගඩු ෙරෝගය ඉහළ ෙගොස් ඇති බැවින්, එම ෙරෝගීන් ෙවනුෙවන් වයඹ පළාත තුළ ෙරෝහලක්
ස්ථාපිත කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
24.
පා.42/’18
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා,— වයඹ පළාෙත් කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් තැලසීමියා
ෙරෝගීන් සඳහා ෙරෝහලක් ස්ථාපිත කිරීම,— මෑතකාලීනව ශී ලංකාෙව් වැඩිම තැලසීමියා
ෙරෝගීන් වාර්තා වී ඇත්ෙත් කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් වන අතර, තවමත් එම ෙරෝගීන්ට පතිකාර
ලබා ගැනීම සඳහා ෙවනම ෙරෝහලක් ස්ථාපිත කර ෙනොමැති බැවින්, එම ෙරෝගීන් සඳහා ෙවනම
ෙරෝහලක් කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් ස්ථාපිත කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා
කරයි.
25.
පා.43/’18
ගරු එස්. එම්. මරික්කාර් මහතා,— ෙකොෙළොන්නාව මහ නගර සභාව ස්ථාපිත කිරීම,—
ෙකොළඹ නගරය සහ එහි තදාසන්න නගර පරිපාලනය සඳහා ෙකොළඹ, කඩුෙවල සහ
ෙකෝට්ෙට් යනුෙවන් මහ නගර සභා තුනක් පැවතිය ද, ෙමම මහ නගර සභා බල පෙද්ශ
තුනටම මායිම්ව ඇති ෙකොෙළොන්නාව මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය පාලනය වන්ෙන්
පාෙද්ශීය පරිපාලන ඒකක ෙදකක්
වන ෙකොෙළොන්නාව නගර සභාව සහ
ෙකොටිකාවත්ත-මුල්ෙල්රියාව පාෙද්ශීය සභාව
යටෙත් වන බැවින්, සමස්ත
ෙකොෙළොන්නාව මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය්ම ආර්ථික, සමාජයීය හා සංස්කෘතික
විෂමතාවන් ඇති කිරීමට ෙමය ෙහේතු වී ඇති අතර, අවට පවතින මහ නගර සභා,
පරිපාලනෙය් කාර්යක්ෂමතාව මත ශීඝ සංවර්ධනයක් ෙම් වනවිට ළඟා කර ෙගන ඇති
බැවින්, සමස්ත ෙකොෙළොන්නාව මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය්ම සංවර්ධනය අරමුණු කර
ගනිමින් ෙකොෙළොන්නාව නගර සභාව සහ ෙකොටිකාවත්ත-මුල්ෙල්රියාව පාෙද්ශීය සභාව
එකාබද්ධ කර ෙකොෙළොන්නාව මහ නගර සභාව ස්ථාපිත කළ යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
26.
පා.44/’18
ගරු මුහම්මදු නසීර් මහතා,— හජ් වන්දනා පනතක් හඳුන්වා දීම,— වාර්ෂිකව හජ්
වන්දනාෙව් ෙයෙදන ශී ලාංකික බැතිමතුන් විසින් මුහුණ ෙදන ගැටලු නිරාකරණය කර
ගැනීමටත්, ඒ පිළිබඳ ආයතනික වÉහයක් ස්ථාපනය ෙකොට නීතිමය පතිපාදන සකස්
කිරීමටත්, රජය මඟින් “හජ් වන්දනා පනතක්” හඳුන්වා දිය යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
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27.
පා.45/’18
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා,— උමා ඔය සංවර්ධන ව2ාපෘතිය ෙහේතුෙවන්
බණ්ඩාරෙවල, ලියන්ගහෙවල පෙද්ශෙය් නිවාස, ඉඩම් ඇතුළු ෙද්පළ අහිමි වූ පවුල්
සඳහා සහන සලසාදීම,— උමා ඔය සංවර්ධන ව2ාපෘතිය සඳහා භූගත උමං මාර්ග
කැණීම ෙහේතුෙවන් බණ්ඩාරෙවල, ලියන්ගහෙවල පෙද්ශෙය් ජනතාවට සිය නිවාස,
ඉඩම් ඇතුළු ෙද්පළ අහිමි වී ෙම් වනවිට වසර තුනක කාලයක් ගතවී තිබුණ ද, අවතැන්
වූ එම ජනතාවට ෙමෙතක් කිසිදු වන්දි මුදලක් ෙහෝ සහනයක් ලැබී ෙනොමැති බැවින්,
එම ජනතාවට සහන සලසා දීෙම් වැඩසටහනක් දියත් කළ යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
28.
පා.46/’18
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා,— දුම්රිය මඟින් එළවළු පවාහනය කිරීෙම්
වැඩසටහනක් ආරම්භ කිරීම,— බදුල්ල දිස්තික්කය ඇතුළු එළවළු නිෂ්පාදනය කරන
දිස්තික්කවල සිට එළවළු ෙගොවීන්ෙග් නිෂ්පාදන අඩු පිරිවැයකින්, අපෙත් යෑම අවම
කරමින් දුම්රිය මඟින් රෙට් ෙසසු පෙද්ශවල ෙවළඳෙපොළ ෙවත පවාහනය කිරීෙම්
වැඩසටහනක් ආරම්භ කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
29.
පා.47/’18
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා,— උමා ඔය සංවර්ධන ව2ාපෘතිය ෙහේතුෙවන් ජල
හිඟයකට මුහුණ දී සිටින ජනතාවට ජල පහසුකම් ලබාදීම,— උමා ඔය සංවර්ධන
ව2ාපෘතිය ෙහේතුෙවන් ෙම් වනවිට පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 07ක පවුල් 8394ක
ජනතාවට උග ජල හිඟයකට මුහුණ පෑමට සිදුවී ඇති බැවින්, එම ජනතාවට අවශ2 ජල
පහසුකම් ලබාදීම සඳහා කඩිනම් වැඩසටහනක් දියත් කළ යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
30.
පා.48/’18
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා,— වයඹ පළාෙත් ගරා වැෙටමින් තිෙබන
විහාරස්ථාන සංවර්ධනය කිරීම,— ශී ලංකාෙව් වැඩිම විහාරස්ථාන සංඛ2ාවක් පිහිටා ඇති,
ස්වාමින්වහන්ෙසේලා වැඩිම පමාණයක් වැඩ සිටින, ෙබෞද්ධයන් වැඩිම පිරිසක් වාසය කරන
හා ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩල වැඩිම සංඛ2ාවක් කියාත්මකව පවතින වයඹ පළාෙතහි
ගරා වැෙටමින් තිෙබන විහාරස්ථාන සංවර්ධනය කිරීමට කඩිනම් වැඩසටහනක් දියත් කළ
යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
31.
පා. 49 /’18
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා, — කල්පිටිය ආශිතව තල් කර්මාන්තය පවර්ධනය
කිරීම,— වයඹ පළාෙත් කල්පිටිය පෙද්ශෙය් තල් ආශිත කර්මාන්ත පසුගිය වසර කිහිපය
තුළ දරුණු කඩා වැටීමකට ලක් වී ඇති බැවින්, වත්මන් රජෙය් පතිපත්තිවලට අනුව,
ඉදිරිෙය්දී කල්පිටිය පෙද්ශය සංචාරක පුරවරයක් වශෙයන් සංවර්ධනය කිරීෙම්
වැඩසටහනට සමගාමීව එම පෙද්ශෙය් තල් කර්මාන්තය පවර්ධනය කිරීෙම් වැඩසටහනක්
ද දියත් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.

( 13 )
*32.
පරීක්ෂණ ෙකොමිෂන් සභා (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත2 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*33.
මුදල් පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත2 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*34.
අගාමාත2තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත2තුමා,— උදර්පන පනත
යටෙත් නියමය,— ජාතික රාජ2 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.
(අමාත2 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*35.
අගාමාත2තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත2තුමා,— ෙපෞද්ගලික
ආරක්ෂක නිෙයෝජ2ායතන විධිමත් කිරීෙම් පනත යටෙත් නිෙයෝග,— 1998 අංක 45 දරන
ෙපෞද්ගලික ආරක්ෂක නිෙයෝජ2ායතන විධිමත් කිරීෙම් පනෙත් 18 වගන්තිය යටෙත් ගාස්තු
අයකිරීම සංෙශෝධනය සම්බන්ධෙයන් ආරක්ෂක අමාත2වරයා 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.
*36.
මුදල් හා ජනමාධ2 අමාත2තුමා,— 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 ජනමාධ2 අමාත2වරයා 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.
(අමාත2 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*37.
මුදල් හා ජනමාධ2 අමාත2තුමා,— 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 ජනමාධ2 අමාත2වරයා 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.
(අමාත2 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*38.
මුදල් හා ජනමාධ2 අමාත2තුමා,— 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 ජනමාධ2 අමාත2වරයා 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.
(අමාත2 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

( 14 )
*39.
මුදල් හා ජනමාධ2 අමාත2තුමා,— සුරාබදු ආඥාපනත යටෙත් නිෙව්දනය (අංක 1),—
සුරාබදු ආඥාපනෙත් (52 අධිකාරය වූ) 25 වගන්තිය යටෙත් සුරාබදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා
ජනමාධ2 අමාත2වරයා 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)
(අමාත2 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*40.
මුදල් හා ජනමාධ2 අමාත2තුමා,— 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
ජනමාධ2 අමාත2වරයා 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)
(අමාත2 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*41.
විෙද්ශ කටයුතු අමාත2තුමා,— තානාපති වරපසාද පනත යටෙත් නිෙයෝග,— 1996
අංක 9 දරන තානාපති වරපසාද පනෙත් 4 වගන්තිය යටෙත් විෙද්ශ කටයුතු අමාත2වරයා
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.
(අමාත2 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*42.
පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා අමාත2තුමා,— කීඩා පනත යටෙත් නිෙයෝගය,—
ජාතික රාජ2 සභාෙව් 1973 අංක 25 දරන කීඩා පනෙත් 41 වගන්තිය පළාත් සභා,
පළාත් පාලන සහ කීඩා අමාත2වරයා 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.
(අමාත2 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*43.
අගාමාත2තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත2තුමා,— ආණ්ඩුකම
ව2වස්ථාව යටෙත් ෙයෝජනාව,— ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම
ව2වස්ථාෙව් 104ආ (5) (අ) ව2වස්ථාව 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 විදÉත් හා මුදිත ජනමාධ2 විසින් පිළිපැදිය යුතු, මාධ2 උපමාන අනුමත කළ
යුතු ය.
(අමාත2 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*44.
ෙකොළඹ ව2ාපාර වස්තු විනිමය ස්ථානය අසාමුහිකරණය කිරීෙම් පනත් ෙකටුම්පත —
කාරක සභාව.
*45.
ෙබෞද්ධ විහාර ෙද්වාලගම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත2 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
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*46.
ෙථේර වාදී භික්ෂු කතිකාවත් (ලියාපදිංචි කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත2 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*47.
ශී ලංකා වාණිජ සමථ මධ2ස්ථානය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත2 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*48.
සුරැකුම්පත් විනිමය පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත2 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*49.
කාලාවෙරෝධ (විෙශේෂ විධිවිධාන) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත2 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*50.
ශී ලංකා විදුලිබල (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත2 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*51.
රාජ2 ව2වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත2තුමා,— මහජන බැංකුෙව් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූල2 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
මූල2 පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.03.06 දින සලකා
බලන ලදී.)
*52.
රාජ2 ව2වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත2තුමා,— ශී ලංකා කජු සංස්ථාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූල2 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 මූල2 පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.03.06 දින සලකා
බලන ලදී.)
*53.
රාජ2 ව2වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත2තුමා,— ලංකා බැංකුෙව් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූල2 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
මූල2 පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.03.06 දින සලකා
බලන ලදී.)
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*54.
රාජ2 ව2වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත2තුමා,— පාෙද්ශීය සංවර්ධන බැංකුෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල2 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
මූල2 පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.03.06 දින සලකා
බලන ලදී.)
*55.
රාජ2 ව2වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත2තුමා,— රාජ2 උකස් හා ආෙයෝජන
බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල2 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 රාජ2
උකස් හා ආෙයෝජන බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල2 පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.09.21 දින සලකා
බලන ලදී.)
*56.
රාජ2 ව2වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත2තුමා,— රාජ2 උකස් හා ආෙයෝජන
බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල2 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 රාජ2
උකස් හා ආෙයෝජන බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල2 පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.03.06 දින සලකා
බලන ලදී.)
*57.
රාජ2 ව2වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත2තුමා,— ශී ලංකා ඉතිරිකිරීෙම්
බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල2 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 මූල2 පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.09.21 දින සලකා
බලන ලදී.)
*58.
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත2න්තර ෙවළඳ අමාත2තුමා,— 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.)
*59.
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත2න්තර ෙවළඳ අමාත2තුමා,— 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.)
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*60.
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත2න්තර ෙවළඳ අමාත2තුමා,— 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.)
*61.
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත2න්තර ෙවළඳ අමාත2තුමා,— 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.)
*62.
මුදල් හා ජනමාධ2 අමාත2තුමා,— 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.)
*63.
විද2ා, තාක්ෂණ, පර්ෙය්ෂණ, නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු සහ කන්ද
උඩරට උරුමය පිළිබඳ අමාත2තුමා,— 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.
(අධ2ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.11 දින සලකා බලන ලදී.)
*64.
විද2ා, තාක්ෂණ, පර්ෙය්ෂණ, නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු සහ කන්ද
උඩරට උරුමය පිළිබඳ අමාත2තුමා,— ජාතික විද2ා හා තාක්ෂණ ෙකොමිෂන් සභාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව (2013),— 1994 අංක 11 දරන විද2ාව හා තාක්ෂණය වැඩි දියුණු කිරීෙම්
පනෙත් 40(3) වගන්තිය සහ ආණ්ඩුකම ව2වස්ථාෙව් 154(6) ව2වස්ථාව යටෙත්,
2016.06.09 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2013.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා
පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ජාතික විද2ා හා තාක්ෂණ
ෙකොමිෂන් සභාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ2ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.11 දින සලකා බලන ලදී.)
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*65.
විද2ා, තාක්ෂණ, පර්ෙය්ෂණ, නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු සහ කන්ද උඩරට
උරුමය පිළිබඳ අමාත2තුමා,— ජාතික විද2ා පදනෙම් වාර්ෂික වාර්තාව (2013),— 1994
අංක 11 දරන විද2ාව හා තාක්ෂණය වැඩි දියුණු කිරීෙම් පනෙත් 40(3) වගන්තිය සහ
ආණ්ඩුකම ව2වස්ථාෙව් 154(6) ව2වස්ථාව යටෙත්, 2016.07.05 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන
ලද, 2013.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ජාතික විද2ා පදනෙම් වාර්ෂික වාර්තාව අනුමත
කළ යුතු ය.
(අධ2ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.11 දින සලකා බලන ලදී.)
*66.
විද2ා, තාක්ෂණ, පර්ෙය්ෂණ, නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු සහ කන්ද උඩරට
උරුමය පිළිබඳ අමාත2තුමා,— ජාතික විද2ා හා තාක්ෂණ ෙකොමිෂන් සභාෙව් වාර්ෂික
වාර්තාව (2014),— 1994 අංක 11 දරන විද2ාව හා තාක්ෂණය වැඩි දියුණු කිරීෙම් පනෙත්
40(3) වගන්තිය සහ ආණ්ඩුකම ව2වස්ථාෙව් 154(6) ව2වස්ථාව යටෙත්, 2017.03.22 වැනි
දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2014.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ජාතික විද2ා හා තාක්ෂණ ෙකොමිෂන් සභාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ2ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.11 දින සලකා බලන ලදී.)
*67.
විද2ා, තාක්ෂණ, පර්ෙය්ෂණ, නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු සහ කන්ද උඩරට
උරුමය පිළිබඳ අමාත2තුමා,— කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව (2014),—
1994 අංක 11 දරන විද2ාව 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.
(අධ2ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.11 දින සලකා බලන ලදී.)
*68.
විද2ා, තාක්ෂණ, පර්ෙය්ෂණ, නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු සහ කන්ද උඩරට
උරුමය පිළිබඳ අමාත2තුමා,— කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව (2013),—
1994 අංක 11 දරන විද2ාව 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.
(අධ2ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.11 දින සලකා බලන ලදී.)
*69.
විද2ා, තාක්ෂණ, පර්ෙය්ෂණ, නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු සහ කන්ද උඩරට
උරුමය පිළිබඳ අමාත2තුමා,— ශී ලංකා පමිති ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව (2014),—
1984 අංක 06 දරන ශී ලංකා පමිති ආයතන පනෙත් 37(3) වගන්තිය සහ ආණ්ඩුකම
ව2වස්ථාෙව් 154(6) ව2වස්ථාව 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.
(අධ2ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.11 දින සලකා බලන ලදී.)
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*70.
විද2ා, තාක්ෂණ, පර්ෙය්ෂණ, නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු සහ කන්ද උඩරට
උරුමය පිළිබඳ අමාත2තුමා,— 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.
(අධ2ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.11 දින සලකා බලන ලදී.)
*71.
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත2තුමා,— ශී ලංකා සබරගමුව
විශ්වවිද2ාලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2013),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද2ාල
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 විශ්වවිද2ාලෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ2ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.08 දින සලකා බලන ලදී.)
*72.
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත2තුමා,— ශී ලංකා සබරගමුව
විශ්වවිද2ාලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2014),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද2ාල
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 විශ්වවිද2ාලෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ2ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.08 දින සලකා බලන ලදී.)
*73.
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත2තුමා,— ශී ජයවර්ධනපුර
විශ්වවිද2ාලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2015),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද2ාල
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 විශ්වවිද2ාලෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ2ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.08 දින සලකා බලන ලදී.)
*74.
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත2තුමා,— ඌව ෙවල්ලස්ස
විශ්වවිද2ාලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2013),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද2ාල
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 විශ්වවිද2ාලෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ2ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.08 දින සලකා බලන ලදී.)
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*75.
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත2තුමා,— ඌව ෙවල්ලස්ස
විශ්වවිද2ාලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2014),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද2ාල
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 විශ්වවිද2ාලෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ2ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.08 දින සලකා බලන ලදී.)
*76.
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත2තුමා,— ෙකොළඹ විශ්වවිද2ාලෙය්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2013),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද2ාල 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 විශ්වවිද2ාලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ
යුතු ය.
(අධ2ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.05.03 දින සලකා බලන ලදී.)
*77.
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත2තුමා,— ෙකොළඹ විශ්වවිද2ාලෙය්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2014),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද2ාල 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 විශ්වවිද2ාලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ
යුතු ය.
(අධ2ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.05.03 දින සලකා බලන ලදී.)
*78.
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත2තුමා,— ෙකොළඹ විශ්වවිද2ාලෙය්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2015),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද2ාල 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 විශ්වවිද2ාලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ
යුතු ය.
(අධ2ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2018.05.23 දින සලකා බලන ලදී.)
*79.
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත2තුමා,— ෙකොළඹ විශ්වවිද2ාලෙය්
පරිගණක අධ2යනායතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2013),— 1978 අංක 16 දරන
විශ්වවිද2ාල 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 විශ්වවිද2ාලෙය් පරිගණක අධ2යනායතනෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ2ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.05.03 දින සලකා බලන ලදී.)
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*80.
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත2තුමා,— ෙකොළඹ විශ්වවිද2ාලෙය්
පරිගණක අධ2යනායතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2014),— 1978 අංක 16 දරන
විශ්වවිද2ාල 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 විශ්වවිද2ාලෙය් පරිගණක අධ2යනායතනෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ2ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.05.03 දින සලකා බලන ලදී.)
*81.
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත2තුමා,— ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද2ාලෙය්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2012),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද2ාල 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 විශ්වවිද2ාලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව
හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ2ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.11.20 දින සලකා බලන ලදී.)
*82.
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත2තුමා,— ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද2ාලෙය්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2013),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද2ාල 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 විශ්වවිද2ාලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව
හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ2ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.11.20 දින සලකා බලන ලදී.)
*83.
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත2තුමා,— ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද2ාලෙය්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2014),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද2ාල 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 විශ්වවිද2ාලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව
හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ2ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.11.20 දින සලකා බලන ලදී.)
*84.
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත2තුමා,— ගම්පහ විකමාරච්චි ආයුර්ෙව්ද
විද2ායතනය, කැළණිය විශ්වවිද2ාලයහි වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2013),— 1978 අංක
16 දරන විශ්වවිද2ාල 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
විද2ායතනය, කැළණිය විශ්වවිද2ාලයහි වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ2ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.08 දින සලකා බලන ලදී.)
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*85.
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත2තුමා,— ෙකොළඹ විශ්ව විද2ාලයීය
කෘෂිතාක්ෂණික හා ගාමීය විද2ා ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2014),— 1978
අංක 16 දරන විශ්වවිද2ාල 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 විද2ාලයීය
කෘෂිතාක්ෂණික හා ගාමීය විද2ා ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ2ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.08 දින සලකා බලන ලදී.)
*86.
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත2තුමා,— කළමනාකරණ පශ්චාත්
උපාධි ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2013),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද2ාල
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.
(අධ2ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.08 දින සලකා බලන ලදී.)
*87.
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත2තුමා,— කළමනාකරණ පශ්චාත්
උපාධි ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2014),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද2ාල
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.
(අධ2ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.08 දින සලකා බලන ලදී.)
*88.
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත2න්තර ෙවළඳ අමාත2තුමා ,— 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.)
*89.
වැවිලි කර්මාන්ත අමාත2තුමා ,— 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.)
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*90.
වැවිලි කර්මාන්ත අමාත2තුමා,— 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.)
*91.
කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත2තුමා,— ජාතික වෘත්තිය සුරක්ෂිතතා හා ෙසෞඛ2
ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව (2014),— 2009 අංක 38 දරන ජාතික වෘත්තිය ආරක්ෂණ සහ
ෙසෞඛ2 පිළිබඳ ආයතන පනෙත් 18 වැනි වගන්තිය සහ ආණ්ඩුකම ව2වස්ථාෙව් 154(6)
ව2වස්ථාව 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 ෙසෞඛ2 ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ2ාපන හා මානව සම්පත් සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින්
2018.06.05 දින සලකා බලන ලදී.)
*92.
රාජ2 ව2වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත2තුමා,— සී/ස කුරුණෑගල වැවිලි
සමාගෙම් වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල2 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 මූල2 පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.03.06 දින සලකා
බලන ලදී.)
*93.
අගාමාත2තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත2තුමා ,— ශී ලංකා පතිපත්ති
අධ2යන ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව (2013),— 1988 අංක 53 දරන ශී ලංකා පතිපත්ති
අධ2යන 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 අධ2යන ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත
කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.03.20 දින සලකා
බලන ලදී.)
*94.
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත2තුමා,— 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.)
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*95.
කෘෂිකර්ම අමාත2තුමා,— 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.)
*96.
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත2තුමා,— ෙමොරටුව විශ්වවිද2ාලීය තාක්ෂණික
ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2013),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද2ාල 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 විශ්වවිද2ාලීය තාක්ෂණික ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම්
අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ2ාපන හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින්
2017.12.08 දින සලකා බලන ලදී.)
*97.
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත2තුමා,— ෙමොරටුව විශ්වවිද2ාලීය තාක්ෂණික
ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2014),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද2ාල 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 විශ්වවිද2ාලීය තාක්ෂණික ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම්
අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ2ාපන හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින්
2017.12.08 දින සලකා බලන ලදී.)
*98.
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත2තුමා,— ෙකොළඹ විශ්වවිද2ාලෙය් ෛවද2
විද2ා පශ්චාත් උපාධි ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2014),— 1978 අංක 16 දරන
විශ්වවිද2ාල 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 විශ්වවිද2ාලෙය් ෛවද2 විද2ා පශ්චාත්
උපාධි ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ2ාපන හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින්
2017.12.08 දින සලකා බලන ලදී.)
*99.
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත2තුමා,— ශී ලංකා අග්නිදිග විශ්වවිද2ාලෙය්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2014),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද2ාල 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 විශ්වවිද2ාලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ2ාපන හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින්
2017.12.08 දින සලකා බලන ලදී.)
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*100.
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත2තුමා,— ශී ලංකා අග්නිදිග විශ්වවිද2ාලෙය්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2013),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද2ාල 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 විශ්වවිද2ාලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ2ාපන හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින්
2017.12.08 දින සලකා බලන ලදී.)
*101.
ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත2තුමා,— 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.)
*102.
වැවිලි කර්මාන්ත අමාත2තුමා,— ෙ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.)
*103.
ආණ්ඩුකම ව2වස්ථාව යටෙත් ෙයෝජනාව,— විවාදය කල් තබන ලද පශ්නය
(2016 ජූනි 22),— “ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම
ව2වස්ථාෙව් 104ආ (5)(අ) ව2වස්ථාෙව් 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 විදÉත් හා මුදිත ජනමාධ2 විසින් පිළිපැදිය යුතු
උපමාන ෙහවත් මාර්ෙගෝපෙද්ශ/ ෙමෙහයුම් පතිපත්ති අනුමත කළ යුතු ය.” යනුෙවන්
ෙයෝජනා කරන ලදින්, පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.
104.
ළමා පුනරුත්ථාපන ෙක්න්දය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
105.
ශී ලංකා එක්සත් කිස්තියානි සෙහෝදරත්වය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
106.
ශී ලංකා කාන්තා සම්ෙම්ලනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
107.
ෙමොනරාගල දිස්තික් කාන්තා මහා සංගමය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
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108.
ලසාලියන් සමාජයීය අධ2ාපන ෙසේවාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
109.
ජාත2න්තර කාන්තා සහ ළමා අයිතීන් සුරැකීෙම් සභාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත්
ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
110.
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
111.
ද ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් සර්ටිෆයිඩ් පබ්ලික් එකවුන්ටන්ට්ස් ආයතනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්)
පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
112.
ශී ශාක2සිංහාරාම විහාරස්ථ කාර්යය සාධක සංවිධානය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත්
ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
113.
ශී ලංකා ෙගොඩනැගිලි ෙසේවා ඉංජිෙන්රු සහ තාක්ෂණ ආයතනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත්
ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
114.
ෛවද2 එස්. එස්. ගුණවර්ධන ෙද්ශීය ආයුර්ෙව්ද සංවර්ධන පදනම ආයතනය
(සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
* සල*ෙණ හ7ව0 ලබෙ ආ9:ෙ කට; ය.

