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වා2ක 34�# අෙ5/ෂා කරන පශ්න 

0640/’09 
1. 

ග# ආ	. A. ඒ. රණDර පEරණ මහතා,— පවාහන අමාතG�මාෙග ඇHමට,— 

(අ) (i) උ� ෙ	 පැවE Mද වාතාවරණය ෙහේ�ෙව අNරාධPරෙය ඉ(Rයට S�Rය 
ධාවනය කළ හැTව EUෙV කවර S�Rය සථ්ානය/ ද/වාද; 

 (ii) MYධය අවසDෙම පZව ව[�යාෙව ඉ(Rයට S�Rය ධාවනය කෙළේ න� 
ඒ ෙක(නක කවර S�Rය සථ්ානය/ ද/වාද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන\ද? 

(ආ) (i) ව[�යාෙව ඉ(Rයට S�Rය ධාවනය ආර�භ T^ෙ� උ+සවය/ 
පැවැ+_ෙ`ද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ කවදා ද; 

 (iii) අන�#ව, එම මා	ගවල එ/ එ/ මාසෙ` එම (නය �ළ ෙකොපමණ වාර 
ගණන/ S�Rය ධාවනය කරන ලYෙY ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට ඉ(Rප+ කරෙන\ද? 

(ඇ) උ�රට S�Rය ධාවනය ආර�භ කළද, මb ජනතාවෙd ගමනාගමන අවශGතාවය 
සැපeමට ෙමම ගම වාර සංඛGාව පමාණව+ ෙනොවන බව එ�මා 34ගෙන\ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

0660/’09 

2. 
ග# ල/ෂ්ම �Pණආරh2 මහතා,— නාගRක සංව	ධන හා iජාjk සංව	ධන 

අමාතG�මාෙග ඇHමට,— 

(අ) (i) lනාව සංව	ධන වGාපෘEය ෙහේ�ෙව පෙYශවාH noණ පෑ ගැටl 
34බඳව ෙසොයා බැrම සඳහා _ “සඳ�R tකමාරh2 ඒක PYගල කkvව” 
ප+කළ (නය කවෙ	ද; 

 (ii) උ/ත කkvව t� ඉ(Rප+ කළ වා	තාෙ� සාරාංශය කවෙ	ද; 

 (iii) එx වා	තාව ඉ(Rප+ කළ (නය කවෙ	ද; 

 (iv) අදාළ වා	තාව පා	
ෙ��ව ෙවත ඉ(Rප+ කරන ෙලස ඉzr� කරන ලද 
අවසථ්ා Eෙ{ද; 

 (v) ෙමෙත/ පා	
ෙ��වට එම වා	තාව ඉ(Rප+ ෙනොT^මට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 යන එ�මා සභාවට දවෙන\ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 



( 2 ) 

 

 

 
0699/’09 

3. 
ග# දයා�R ජයෙසේකර මහතා,— මහාමා	ග හා මා	ග සංව	ධන අමාතG�මාෙග   

ඇHමට,— 
(අ) (i) ම\ද 2තන පEප+E |යා+මක T^ම යටෙ+ සථ්ාපනය කර ඇE “මග 

නැ}ම” වGාපෘEය ම~ 2008 ව	ෂෙ` සහ 2009 ව	ෂෙ` ෙ� ද/වා ඉ(කර 
ඇE මා	ග සංඛGාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එ/ එ/ මා	ගය සඳහා ඇසත්ෙ��ගත nදල ෙකොපමණද; 

 (iii) එx ඇසත්ෙ��ගත nද
 ෙ� ද/වා වැයකර ඇE nදz පමාණය ෙව 
ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන\ද? 

(ආ) (i) ෙමම වGාපෘEය යටෙ+ සථ්ාපනය කර ඇE මහාමා	ග ඉ(T^� හා 
යෙතෝපකරණ සමාගම යටෙ+ ඇE වාහන සංඛGාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සමාගම යටෙ+ (ව�න Pරා tවෘත කර ඇE කා	යාල සංඛGාව සහ 
රථවාහන අංගන කවෙ	ද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙන\ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

0700/’09 

4. 
ග# එz. �. වසත 3යEසස් මහතා,— අගාමාතG�මා, අභGතර පRපාලන අමාතG�මා 

සහ  රාජG ආර�ක, මහජන ආර�ාව, �Eය හා සාමය 34බඳ �ෙයෝජG අමාතG�මාෙග 
ඇHමට,— 

(අ) (i)  නැෙගන\ර පළාෙ+ �Eමය අවසරය/ ෙනොමැEව ආMධ දරන PYගල� 
��ෙන\ද; 

 (ii) �tz ආර�ක, ෙපො
ස ්හා �tධ හnදාව හැර ෙවන+ අයට ආMධ දැ^මට 
අවසර � Eෙ{ද; 

 (iii) එෙසේ න�, ඊට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 (iv) එම සංඛGාව හා එම අය �රාMධ T^මට රජය 3යවර ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන\ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

0715/’09 

5. 
ග# රt ක#ණානායක මහතා,— අගාමාතG�මා, අභGතර පRපාලන අමාතG�මා සහ 

 රාජG ආර�ක, මහජන ආර�ාව, �Eය හා සාමය 34බඳ �ෙයෝජG අමාතG�මාෙග 
ඇHමට,— 

(අ) (i) 2009 මැ� මස 19 (නට ෙපර තම තන�# හැරයාම ෙහේ�ෙව 
බධනාගාරගතD ��න සනYධ හnදා භට� සංඛGාව ෙකොපමණද;  

 (ii) ඔ[ �දහස ්කරවා ගැ�ම 3�ස ගN ලබන |යාමා	ගය *ම/ද;  

 (iii) tශාම වැv5 ලැ�මට පමාණව+ කාලHමාව/ ඔ[ ෙසේවය කර ඇ+න� 
ඔ[ට tශාම අ�Eය \kවෙද; 

 (iv) ෙනොඑෙසේ න�, ඔ[ හට ආපZ හnදාවලට පැk�මට සහාය ලබා(ය 
හැ/ෙ/ ෙකෙසේද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන\ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 



( 3 ) 

 

 

 
0729/’09 

6. 
ග# ගාk� ජයtකම ෙපෙ	රා මහතා,— මහාමා	ග හා මා	ග සංව	ධන අමාතG�මාෙග 

ඇHමට,— 

(අ)  ද/�ණ අ�ෙ�b මා	ගෙ` ආ#/* ෙබෝ/*ව/ කඩා වැ�ම 34බඳව එ�මා 
දෙන\ද? 

(ආ) (i) ෙමම අ�ෙ�b මා	ගෙ` ආ#/* ෙබෝ/* ෙකොපමණ සංඛGාව/ ඉ(කර 
Eෙ{ද; 

 (ii) ෙමම �	මාණ සැලZ� කරන ලද ආයතනෙ` ෙහෝ සමාගෙ� නම කවෙ	ද;  

 (iii) ෙමම ඉ(T^� ෙY�ය ඉං�ෙ# සමාග� යටෙ+ �^/ෂණය කර Eෙ{ද;  

  (iv) එෙසේ ෙනොකෙළේ න�, ඊට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 (v) එම සැලZ�, මහාමා	ග හා මා	ග සංව	ධන අමාතGාංශය ම~ අNමතකර 
EUෙVද;  

 (vi) අදාළ ඉ(T^� සඳහා ෙග_ nදල ෙකොපමණද;  

  (vii) එම වැය කළ ජාEක ධනය ආපZ ලබා ගැ�මට කවර 3යවර/  ගෙද;    

 (viii) ඉ(T^� කටM� අවසව ඇE පාල� ෙකොපමණ සංඛGාව/ ඉව+ T^මට 
3යවර ගෙද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන\ද?  

(ඇ) ඉහත ඉව+ T^මට 3යවර ගනා පාල� 34බඳ ස�i	ණ වා	තාව/ එ�මා ෙමම 
සභාවට ඉ(Rප+ කරෙන\ද?    

(ඈ) (i) ෙමම මා	ගෙ  ̀ ඉ(T^� කටM� භාර� ඇ+ෙ+ ෙY�ය සමාගමකටද, 
ෙනොඑෙසේ න�, tෙY�ය සමාගමකටද;    

 (ii) ඒ සඳහා ගනා ලද ණය පමාණය හා අදාළ ෙපො
ය ද ඇ�ළ+ව ෙගtය M� 
n& nදල ෙකොපමණද;  

 යන එ�මා සඳහ කරෙන\ද? 

(ඉ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 0775/’09 

7. 
ග# ව�. එ�. නවර+න බVඩා මහතා,— ත#ණ අ�වෘY� හා සමාජ ආ	�ක සංව	ධන 

අමාතG�මාෙග ඇHමට,— 

(අ) (i) 2005, 2006, 2007, 2008 සහ 2009 ව	ෂ සඳහා ෙමම  අමාතGාංශයට 
අයවැෙය ෙව කළ nදz පමාණය ෙකොපමණද;  

 (ii) එම nදz පමාණය පාdධන හා Pනරාව	තන වශෙය ෙව ෙවව  
ෙකොපමණද;    

 (iii) ඒ ඒ ව	ෂෙ` ෙවකරන ලද nදල හා ලැUණ nදල අතර ෙවනස/ Eෙ{ද;  

 (iv) එෙසේන�, වා	�කව ෙව ෙව වශෙය ඒ ෙකොපමණ පමාණය/ද,    

 (v) එෙසේ nදz අ�D ඇ+න� ඊට ෙහේ� කවෙ	ද,  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන\ද?  

(ආ) ත#ණ අ�වෘY� හා සමාජ ආ	�ක සංව	ධන අමාතGාංශය යටෙ+ ඇE පධාන 
ආයතන සංඛGාව හා ෙව ෙව වශෙය ඒවා කවෙ	ද යන එ�මා සඳහ 
කරෙන\ද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  



( 4 ) 

 

 

 
0641/’09 

8. 
ග# ආ	. A. ඒ. රණDර පEරණ මහතා,— කෘ�ක	ම සංව	ධන හා ෙගොtජන ෙසේවා  

අමාතG�මාෙග ඇHමට,— 

(අ) (i) ෙපොෙළොන#ව (ස�්/කෙ` 3\� \�ර/ෙගොඩ රජෙ` �+තර D �ෂ්පාදන 
ෙගොtෙපොළ ෙක(නක ආර�භ කරන ලYෙYද; 

 (ii) එය කවර අරnණ/ ඇEව සථ්ාපනය කරන ලYෙYද; 

 (iii) ෙමම ෙගොtෙපොළ බS ෙදN ෙහෝ t*ණN ලැUෙ� න�, ඒ කවදාද; 

 (iv) ඒ කවර ආයතනයකටද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන\ද? 

(ආ) (i) ෙමම ෙගොtෙපොළ බS ෙහෝ *r පදනk ලබා � Eෙ{ න�, එෙසේ බS � ඇE 
�� පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) බS S ව	ෂෙ` �ට එ/ එ/ ව	ෂෙ`� රජයට ෙගවා ඇE බS nදල 
ෙකොපමණද; 

 (iii) 2008 ව	ෂෙ` ෙමම ෙගොtෙපොෙළ එ/ ෙහ/ටයාරයකට ලැU� බS 
ආදායම ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙමය පවරා ෙදන අවසථ්ාෙ� ෙකොපමණ චංචල හා �ශච්ල ෙYපළ පමාණය/ 
EUෙVද; 

 (v) එම ෙYපළ කවර කා	යයකට ෙයොදවෙද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙන\ද? 

(ඇ) පමාණව+ �+තර D ඇ�& �ජ සැපeමට සථ්ාපනය කළ ෙමම ෙගොt ෙපොළ අ\k 
Dෙම ෙගොDට අසාධාරණය/ �S D ඇE බැt, ෙමය �වැර( T^මට එ�මා 
අවශG 3යවර ගෙන\ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

0695/’09 

9. 
ග# ල/ෂ්ම �Pණආරh2 මහතා,— ක	මාත සංව	ධන අමාතG�මාෙග ඇHමට,— 

(අ)  2006 අෙගෝස�් මස 30 දා පැවE අමාතG මVඩල �සD්ෙ��, 1980 �
 වැඩ ව	ජනය 
සඳහා සහභා~ _ ෙ5ෂක	මාත අංශෙ` ෙසේවකය සඳහා \ඟ වැv5 ෙගDමට 
 රණය/ ෙගන Eෙ{ද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙද? 

(ආ) වසර 30කට ආසන කාලය/ ගතD ඇE උ/ත tශාkක ෙසේවකයෙd \ඟ වැv5 
ෙගDමට කටM� ෙනොT^මට ෙහේ� කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

0701/’09 

10. 
ග# එz. �. වසත 3යEසස් මහතා,— අEෙ	ක වැt
 ෙභෝග සංව	ධන අමාතG�මාෙග 

ඇHමට,— 

(අ) (i)  \�රාණ H� ආයතනය නැවත රජයට පවරා ග+ෙ+ කවදාද; 

 (ii) ෙපෞYගrකරණය �සා රජය ලැ¢ සමසත් පා�ව ෙකොපමණද; 



( 5 ) 

 

 

  (iii) එතැ � ට ආයතනෙ` උ/ ඇඹ^ම නතර ෙකොට ෙකොපමණ කාලය/ ගතD 
Eෙ{ද; 

 (iv) ය4 සමාගම/ බවට ප+කරනෙත/ නඩ+� සහ පRපාලන කටM� සඳහා 
මා�කව වැයකළ nදල ෙකොපමණද; 

 (v) ෙමම ආයතනය ය4 පැව#ෙ� කාහටද, ඒ කවදාද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන\ද?  

(ආ)  \�රාණ H� ආයතනය ය4 පැව^ෙ�� ඊට ~tZම/ අ+ස කෙළේ න� අදාළ ~tZම 
එ�මා ෙමම සභාවට ඉ(Rප+ කරෙන\ද?  

(ඇ) (i) ෙ� වනtට වගාකර ඇE ඉඩ� පමාණය හා උ/ ෙටො 1ට ෙගවන kල 
ෙකොපමණද; 

 (ii)  ආයත නෙ` ෙසේවය කළ සහ දැනට ෙසේවය කරන, Sෂ්කර �මනාව ලැ�යM� 
ෙසේවක සංඛGාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඔ[ට අදාළ nදල ෙගවෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන\ද?  

 (ඈ) (i)  ෙපෞYගrකරණෙ`� 10% ෙකොටස ් nදල ලැ�මට \kක� ඇE ෙසේවක 
සංඛGාව ෙකොපමණද; 

 (ii) �ය& අයට \k සමසත් nදල ෙකොපමණද; 

 (iii) එය ක¥නk ලබා�මට 3යවර ගෙද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙන\ද?  

(ඉ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

0716/’09 

11. 
ග# රt ක#ණානායක මහතා,—¦ඩා සහ ෙපොS tෙනෝදා+මක කටM� 34බඳ 

අමාතG�මාෙග ඇHමට,— 
(අ) (i) ෙ� වන tට § ලංකා |ක¨ පාලක මVඩලෙ` අරnදz පRපාලනය කරk 

��න අයෙd න�  කවෙ	ද;  

 (ii) ෙ� අවසථ්ාව වන tට පවEන nදz ත++වය සහ පZ~ය වසර 05 සඳහා _ 
nදz ත++වය වා	�ක පදනk කවෙ	ද;  

 (iii) පZ~ය වසර 10 �ළ |ක¨ පාලක මVඩලයට අරnදz ලැUණ ©ලාශ වා	�ක 
පදනk කවෙ	ද; 

 (iv) අපට ආදාය� ලැ�මට ඉවහz වන �යlම පදානය ෙටඩ	 මVඩලය/ 
ම~  රණය කරෙද; 

 (v) එෙසේ ෙනොමැEන� ඒ සඳහා සාධාරණව ෙයොදා ගනා කමය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන\ද?  

(ආ) පZ~ය වසර 06 සඳහා § ලංකා |ක¨ පාලක මVඩලෙ` tගණනය කරන ලද ~�� 
එ�මා ෙමම සභාවට ඉ(Rප+ කරෙන\ද?  

(ඇ) (i) |ක¨ ¦ඩකයට සහ සං2තෙ` ��න, ¦ඩකයට ෙගවN ලබන nදz 
පමාණය ෙකොපමණද;  

 (ii) ඔ[ෙd ඉපැe� බS ව
 �දහස ්කර Eෙ{ද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ න� බS ෙයද[� පමාණය කවෙ	ද; 



( 6 ) 

 

 

 
 (iv) § ලංකා |ක¨ පාලක මVඩලය �ළ ��න, මVඩලය t� වැ¥ම tයදම/ 

දරN ලබන �ලධා^ 20 ෙදනාෙd න� කවෙ	ද; 

 (v) ඔ[ෙd මා�ක/ වා	�ක ඉපැe� පZ~ය වසර 05 සඳහා ෙව ෙව 
වශෙය වා	�ක පදනk ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන\ද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

0738/’09 
12. 

ග# ගාk� ජයtකම ෙපෙ	 රා මහතා,— අගාමාතG�මා, අභGතර පRපාලන අමාතG�මා 
සහ  රාජG ආර�ක, මහජන ආර�ාව, �Eය හා සාමය 34බඳ �ෙයෝජG අමාතG�මාෙග 
ඇHමට,— 

(අ) (i) 2009-08-09 (න ෙබෝ�බ සtකරන ලද වෑ රථය/ මනාර� නගරෙ` � 
අ+අඩං}වට ග+ෙ+ද;   

 (ii) එම ෙබෝ�බෙ` බර ෙකොපමණද;  

  (iii) අ+අඩං}වට ග+ 54-6293 දරන වෑ රථෙ` අ�Eක# ක[#ද;   

 (iv) දැනට එම අය ෙපො
ස ්අ+අඩං}ෙ� ��ද, ෙනොඑෙසේන� �දහසක්ර Eෙ{ද;     

  (v) �දහසක්ර Eෙ{න� ඒ කවර පදනම/ යටෙ+ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන\ද?  

(ආ) (i) ඉහත අය අ+අඩං} වට ගැ�ම �S කළ ෙපො
ස ්�ලධාRයා ක[#ද;  

 (ii) නම සඳහ  ෙනොකරෙන� එයට ෙහේ� කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට ඉ(Rප+ කරෙන\ද?  

(ඇ) අදාළ ෙකො¨ඨාසය භාර �ෙයෝජG ෙපො
සප්Eවරයා ෙමවැ� ෙබෝ�බ ස\ත 
වාහනය/ අ+අඩං}වට   ෙනොග+ බවට පකාශ කරන බව එ�මා දෙන\ද?  

(ඈ) (i) එෙසේ න�, එ\ පදනම කවෙ	ද;  

 (ii) ෙමම ෙබෝ�බය, ෙබෝ�බ �ෂ්¦ය අංශය ෙවත ෙයොn කෙළේද;  

 (iii) එෙලස ෙයොn ෙනොකර ෙකොළඹට ෙගන ආෙ` න�, ඊට ෙහේ�ව කවෙ	ද;  

 යන එ�මා සඳහ කරෙන\ද?  

(ඉ) ෙ� ස�බධව ස�i	ණ වා	තාව/ එ�මා ෙමම සභාවට ඉ(Rප+ කරෙන\ද?  

(ඊ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

0776/’09 
13. 

ග# ව�. එ�. නවර+න බVඩා මහතා,— ආV�කම වGවසථ්ා හා ජාEක ඒකාබYධතා 
කටM� 34බඳ අමාතG�මාෙග ඇHමට,— 

(අ) (i) 2005, 2006, 2007, 2008 හා 2009 යන ව	ෂ සඳහා ෙමම  අමාතGාංශයට 
අයවැෙය ෙව කළ nදz පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම nදz පමාණය, පාdධන හා Pනරාව	තන වශෙය, ෙව ෙව ව 
ෙකොපමණද;  

 (iii) ඒ ඒ ව	ෂෙ` ෙවකරන ලද nදල හා ලැUණ nදල අතර ෙවනස/ Eෙ{ද; 

 (iv) එෙසේ න�, වා	�කව ෙව ෙව වශෙය ඒ ෙකොපමණ පමාණය/ද; 

 (v) එෙසේ nදz අ�D ඇ+න� ඊට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන\ද? 



( 7 ) 

 

 

 (ආ) ආV�කම වGවසථ්ා හා ජාEක ඒකාබYධතා අමාතGාංශය යටෙ+ ඇE පධාන 
ආයතන සංඛGාව හා ෙව ෙව වශෙය ඒවා කවෙ	ද යන එ�මා සඳහ 
කරෙන\ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

0642/’09 

14. 
ග# ආ	. A. ඒ. රණDර පEරණ මහතා,— නැවත ප(ං2 T^ම හා ආපදා සහන ෙසේවා  

අමාතG�මාෙග ඇHමට,— 

(අ) (i) උ�ෙ	 පැව�න Mද වාතාවරණය ෙහේ�ෙව ෙකොපමණ 3Rස/ අවතැ 
කඳ[#වල �ව+ වෙද; 

 (ii) අදාළ Zභසාධන මධGසථ්ාන ආර�භ කළ (න �ට ෙ� ද/වා එම කඳ[# �ළ 
�S _ සව්භාtක මරණ සංඛGාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එය රෙ¨ සාමානG මරණ අNපාතයට සාෙ5/ෂව ඉහළ පEශතය/ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන\ද? 

(ආ) (i) ඉහත මරණයට ප+වනෙd අවසාන කටM� ඔ[ෙd සංසක්ෘEයට, 
ආගමට අNව �S T^මට අවකාශ සලසා Eෙ{ද; 

 (ii) එවැ� වැඩ34ෙවළ/ Eෙ{න�, ඒ කවෙ	ද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙන\ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

0702/’09 

15. 
ග# එz. �. වසත 3යEසස් මහතා,— අධGාපන අමාතG�මාෙග ඇHමට,— 

(අ)  (i)  අ�පාර (ස�්/කය �ළ ඇE �යlම පාසz සඳහා අවශG }#ව# සංඛGාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාසzවල ෙ� වනtට ��න }#ව# සංඛGාව ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට ද වෙන\ද? 

(ආ) (i) ඉහත (ස�්/කය �ළ ෙ� වනtට ඇE }# Pර5පා� සංඛGාව ඒ ඒ tෂයය 
අNව, ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

  (ii) එම }# Pර5පා� 3රDම සඳහා ෙගන ඇE |යාමා	ග කවෙ	ද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙන\ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

0708/’09 
16. 

ග# රt ක#ණානායක මහතා,— ෙවෙළඳ, අෙලt සංව	ධන, ස©පකාර හා පාRෙභෝ~ක 
ෙසේවා අමාතG�මාෙග ඇHමට,—  

(අ) පZ~ය වසර පහක කාලය �ළ — 

 (i) ෙමරටට ආනයනය කරන ලද, ෙY�යව වගා කරN ලබන කෘ�කා	kක 
�ෂ්පාදන ව	ග දහයක න� කවෙ	ද; 

 (ii) එම එ/ එ/ �ෂ්පාදනෙය ෙකොපමණ පමාණය/ වා	�කව ආනයනය 
කරN ලැUෙ�ද; 



( 8 ) 

 

 

  (iii) රට �ළ වගා කරN ලබන පමාණයද ඇ �&ව එම �ෂ්පාදනවල ෙY�ය 
පRෙභෝජනය ෙකොපමණද;   

 (iv) ෙමම �ෂ්පාදන මත පනවා ඇE බS පමාණය ෙකොපමණද;  

 (v) ෙY�යව එම �ෂ්පාදන වැ¥ වශෙය වගා ෙනොT^මට ෙහේ�ව *ම/ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන\ද?  

 (ආ) (i) ෙ� වන tට ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා ෙදෙද;  

  (ii) එෙසේ න�, එ/ එ/ �ෂ්පාදනය සඳහා එ/ එ/ ව	ෂෙ`� ලබා � ඇE 
ෙපොෙහොර ෙටො පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙ� වන tට වගා T^ම සඳහා (Rම+ කරN ලබනා_ ෙවන+ කෘ�කා	kක 
�ෂ්පාදන පහ/ ෙමොනවාද;   

 යන එ�මා සඳහ කරෙන\ද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 

—————–——————— 

ෙයෝජනා 34බඳ දැN��ම සහ (නට �යkත කටM� 

*1. 

අගාමාතG�මා, අභGතර පRපාලන අමාතG�මා සහ රාජG ආර/ෂක, මහජන ආර/ෂාව, 
�Eය හා සාමය 34බඳ �ෙයෝජG අමාතG�මා,— ආV�කම වGවසථ්ාව යටෙ+ ෙයෝජනාව 
(අ�# ස�මත ~�ම 2010),—  

2010 ජනවාR මස 01 (නෙය ආර�භ D, 2010 ෙදසැ�බ	 මස 31 (නෙය අවසාන 
වනා _, 2010 nදz ව	ෂෙ` ෙසේවාව සඳහා ප ®Eපාදන සැලෙසන tස	ජන පනත ආර�භ 
වන (නයට ෙපරා�වම _ (නෙය අවස වන කාලHමාව �ළ �,— 

(අ)  (2008 අංක 43 දරන tස	ජන පනE හා පRiරක ඇසත්ෙ�� ම¯ tයද� සඳහා 
ප ®Eපාදන සලසN ලැ¢ ෙසේවාව වන) ෙමම ෙයෝජනාෙ� පළnවන උපෙzඛනෙ  ̀
�යkත ෙසේවාව සඳහා #3යz Eසප් දහස ්හය�ය හත
ස ්හය ෙකෝ� පනස ්ප 
ල/ෂ හ+ දහසක (#. 35,646,55,07,000) ට ෙනොවැ¥ nදල/, § ® ලංකා ප ®ජාතාත ®කි 
සමාජවා� ජනරජෙ` ඒකාබYධ අරnද
 ෙගtය M� යැ� ද, එx nදල ඒ 
උපෙzඛනෙය\ සඳහ ආකාරයට එx කාලHමාව �ළ� වැය කරN ලැ�ය හැT බව 
ද  ; සහ 

(ආ) එx කාලHමාව �ළ�, ෙමම ෙයෝජනාෙ� ෙදවන උපෙzඛනෙය\ I වන  රෙ  ̀
සඳහ ෙසේවාව සඳහා #3යz හය�ය t� ෙදෙකෝ� t� හතර ල/ෂ හැට හ+ 
දහසක (#. 622,24,67,000) n& nදලකට ෙනොවැ¥ nදල/, § ® ලංකා ප ®ජාතාත ®කි 
සමාජවා� ජනරජෙ` ඒකාබYධ අරnද
 ෙදN ලබන අ+Eකාර� වශෙය ෙගtය 
M� යැ� ද,  එම කාලHමාව �ළ�  එx ෙසේවාව ෙවNෙව දරN ලබන tයදම ඒ 
උපෙzඛනෙය\ II වන  රෙ` අN²ප සටහෙන\ සඳහ උපRම Hමා ෙනොඉ/මtය 
M� යැ� ද ; 

 ආV�ක ®ම වGවසථ්ාෙ� 150 වැ� වGවසථ්ාෙ� (2) වැ� ෙ³දය ප ®කාරව ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙම� ෙයෝජනා කර�. 

(අමාතG මVඩලෙ` අNමEය ලැ� ඇත.) 

 



පළnවැ� උපෙzඛණයපළnවැ� උපෙzඛණයපළnවැ� උපෙzඛණයපළnවැ� උපෙzඛණය    

ෙපොSෙපොSෙපොSෙපොS    ෙසේවාව සඳහා ෙගtය M� nදzෙසේවාව සඳහා ෙගtය M� nදzෙසේවාව සඳහා ෙගtය M� nදzෙසේවාව සඳහා ෙගtය M� nදz    

 �	ෂ Pනරාව	තන tයද� ©ලධන tයද�  
අංකය #. #. 

�	ෂ 1 අEග# ජනා�පE 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 912,104,000 388,216,000 

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන  1,000,000,000 

�	ෂ 2 අග ®ාමාතG කා	යාලය 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 52,250,000  13,166,000  

�	ෂ 3 උපRමා�කරණවල t�ශ්චයකාරව# 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 15,521,000 

�	ෂ 4 අමාතG මVඩල කා	යාලය   

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 11,290,000  3,466,000 

�	ෂ 5 පා	
ෙ��ව 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 449,096,000 50,000,000 

�	ෂ 6 පා	
ෙ��ෙ� සභානායක�මාෙd කා	යාලය 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 6,426,000 550,000 

�	ෂ 7 පා	
ෙ��ෙ� ආV� ප/ෂෙ` ප ®ධාන  
  සංtධායක�මාෙd කා	යාලය 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 7,885,000 366,000 

�	ෂ 8 පා	
ෙ��ෙ� tප/ෂනායක�මාෙd කා	යාලය 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 17,326,000 466,000 

�	ෂ 11 ආV�ක ®ම වGවස්ථා සභාව 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 3,739,000 66,000  

�	ෂ 12 රාජG ෙසේවා ෙකොkෂ සභාව  

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 38,223,000 1,446,000 

�	ෂ 13 අ�කරණ ෙසේවා ෙකොkෂ සභාව 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 11,125,000 766,000 

�	ෂ 14 ජාEක ෙපො
ස් ෙකොkෂ සභාව 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 15,875,000 433,000 

�	ෂ 15 පRපාලන අ�යාචන  t�ශ්චය අ�කාරය 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 3,908,000 91,000 

�	ෂ 16 අzලස් ෙහෝ ´ෂණ ෙචෝදනා tම	ශන 
  ෙකොkෂ සභාව 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 39,998,000 18,716,000 



( 10 ) 

 

 

 

  �	ෂ Pනරාව	තන tයද� ©ලධන tයද�  

අංකය #. #. 

�	ෂ 17 මැEවරණ ෙදපා	තෙ��ව 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 356,196,000 10,100,000 

�	ෂ 18 tගණකා�පE 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 167,025,000 77,666,000 

�	ෂ 19 පRපාලන කටM� 34බඳ පා	
ෙ�� 
  ෙකොමසාRස්�මාෙd කා	යාලය 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 1,940,000 66,000 

�	ෂ 20 nදz ෙකොkෂ සභා කා	යාලය 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 11,016,000  21,811,000 

�	ෂ 21 ජාEක අධGාපන ෙකොkෂ සභාව 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 7,870,000 1,853,000 

�	ෂ 22 � ® ලංකා මානව \kක� ෙකොkෂ සභාව 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 33,833,000 766,000 

�	ෂ 101 ආගkක කටM�  හා සදාචාර ව	ධන  

  අමාතGවරයා 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 23,412,000 101,905,000 

�	ෂ 201 ෙබෞYධ කටM� ෙදපා	තෙ��ව 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 8,485,000 31,926,000

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 124,885,000 

�	ෂ 202 nස්
� ආගkක සහ සංස්කෘEක කටM�  

  ෙදපා	තෙ��ව  

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 11,821,000 26,891,000 

�	ෂ 203 T ®ස්Eයා� ආගkක කටM� ෙදපා	තෙ��ව 

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 18,388,000 4,613,000 

�	ෂ 204 \S ආගkක සහ සංස්කෘEක කටM�  

  ෙදපා	තෙ��ව 

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 18,665,000 21,868,000 

�	ෂ 205 මහා භාරකාර ෙදපා	තෙ��ව 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 9,958,000 346,000 

�	ෂ 102 nදz හා ක ®ම ස�පාදන අමාතGවරයා  

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 349,938,000 7,708,000

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන  258,666,000

  



( 11 ) 

 

 

 

  �	ෂ Pනරාව	තන tයද� ©ලධන tයද�  

අංකය #. #. 

�	ෂ 237 ජාEක ක ®මස�පාදන ෙදපා	තෙ��ව 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 25,058,000 33,943,000 

�	ෂ 238 රාජG ©ලG ප ®Eප+E ෙදපා	තෙ��ව 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 712,922,000 1,058,000 

�	ෂ 239 tෙYශ ස�ප+ ෙදපා	තෙ��ව 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 51,501,000 5,883,000 

�	ෂ 240 ජාEක අයවැය ෙදපා	තෙ��ව 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 20,364,000 14,933,000 

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 7,241,666,000 9,649,166,000 

�	ෂ 241 රාජG වGාපාර ෙදපා	තෙ��ව   

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 11,531,000 2,400,000 

�	ෂ 242 කළමනාකරණ ෙසේවා ෙදපා	තෙ��ව 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 8,910,000 598,000 

�	ෂ 243 සංව	ධන ©ලG ෙදපා	තෙ��ව 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 200,538,000 133,000

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන  733,333,000 

�	ෂ 244 ෙවෙළඳ,  #බS සහ ආෙයෝජන ප ®Eප+E  

  ෙදපා	තෙ��ව  

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 206,739,000 106,000 

�	ෂ 245 රාජG nදz ෙදපා	තෙ��ව 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 21,576,000 950,000 

�	ෂ 246 ෙY�ය ආදාය� ෙදපා	තෙ��ව 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 482,946,000 223,566,000 

�	ෂ 247 � ® ලංකා ෙ	}ව  

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 539,483,000 516,666,000 

�	ෂ 248 ZරාබS ෙදපා	තෙ��ව 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන                  118,574,000 23,833,000 

�	ෂ 249 භාVඩාගාර ෙමෙහM� ෙදපා	තෙ��ව 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 1,742,555,000 412,216,000  

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන  4,822,266,000 

�	ෂ 250 රාජG ~�� ෙදපා	තෙ��ව   

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 8,535,000 616,000 



( 12 ) 

 

 

 

  �	ෂ Pනරාව	තන tයද� ©ලධන tයද�  

අංකය #. #. 

�	ෂ 251 ත/ෙසේ# ෙදපා	තෙ��ව 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 58,266,000 16,283,000 

�	ෂ 252 ජනෙzඛන හා සංඛGා ෙzඛන ෙදපා	තෙ��ව 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 173,500,000 111,600,000 

�	ෂ 296 ආනයන සහ අපනයන පාලන ෙදපා	තෙ��ව 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 11,820,000 550,000 

�	ෂ 323 �E කටM� ෙදපා	තෙ��ව 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 1,537,000 350,000 

�	ෂ 324 කළමනාකරණ tගණන ෙදපා	තෙ��ව 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 7,186,000 466,000  

�	ෂ 103 රාජG ආර/ෂක, මහජන ආර/ෂාව,  
  �Eය සහ සාමය 34බඳ අමාතGවරයා 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 702,713,000 1,406,466,000 

�	ෂ 222 � ® ලංකා Mද හnදාව  

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 32,414,333,000 2,131,333,000 

�	ෂ 223 � ® ලංකා නාtක හnදාව 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 9,514,000,000 2,086,666,000 

�	ෂ 224 � ® ලංකා }ව හnදාව 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 6,091,666,000 1,725,000,000 

�	ෂ 225 ෙපො
ස් ෙදපා	තෙ��ව 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 11,479,766,000 922,000,000 

�	ෂ 320 �tz ආර/ෂක ෙදපා	තෙ��ව 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 2,854,333,000 124,000,000  

�	ෂ 325 � ® ලංකා ෙවරළ ආර/ෂක ෙදපා	තෙ��ව 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 13,450,000 3,150,000 

�	ෂ 104 සැලZ� T ®යා+මක T^ෙ� අමාතGවරයා 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 37,741,000 3,708,000  

�	ෂ 280 tෙYශාධාර හා අයවැය අµ/ෂණ ෙදපා	තෙ��ව 

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 16,823,000  6,683,000 

�	ෂ 105 ජාEය ෙගොඩනැbෙ� හා ව� ය�තල පහZක� 
  සංව	ධන අමාතGවරයා 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 9,751,000 733,000  

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 2,944,312,000  15,723,087,000  



( 13 ) 

 

 

 

  �	ෂ Pනරාව	තන tයද� ©ලධන tයද�  

අංකය #. #. 

�	ෂ 218 සමෘY� ෙකොමසාRස් ජනරාz ෙදපා	තෙ��ව 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 3,893,716,000  1,066,000 

�	ෂ 305 උඩරට ගැk Pන#+ථාපන ෙදපා	තෙ��ව 

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 4,579,000  300,000 

�	ෂ 106 ආපදා කළමනාකරණ හා මානව \kක� අමාතGවරයා 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 31,678,000 26,000,000  

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 39,300,000  445,520,000  

�	ෂ 304 කාල}ණ tදGා ෙදපා	තෙ��ව   

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 49,930,000 74,400,000 

�	ෂ 107 සංචාරක අමාතGවරයා 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 33,976,000  1,874,000  

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන  601,000,000 

�	ෂ 108 තැපැz හා tS
 සංෙYශ අමාතGවරයා 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 27,211,000 4,317,000  

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 6,666,000 25,000,000 

�	ෂ 308 තැපැz  ෙදපා	තෙ��ව 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 2,240,333,000  51,363,000  

�	ෂ 110 අ�කරණ හා �E ප ®Eසංස්කරණ අමාතGවරයා 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 109,092,000  70,633,000  

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන  16,700,000  

�	ෂ 228 අ�කරණ පRපාලනය   

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන  834,723,000  339,136,000  

�	ෂ 229 �EපE ෙදපා	තෙ��ව 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 126,970,000 11,166,000  

�	ෂ 230 �E ෙකv�ප+ ස�පාදක ෙදපා	තෙ��ව 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන  15,336,000  22,166,000  

�	ෂ 231 ණය සහනදායක මVඩrය ෙදපා	තෙ��ව 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 1,935,000  58,000  

�	ෂ 232 බධනාගාර ෙදපා	තෙ��ව 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 943,900,000  92,733,000  

�	ෂ 233 රජෙ` රස ප^/ෂක ෙදපා	තෙ��ව  

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 23,048,000 85,566,000  



( 14 ) 

 

 

 

  �	ෂ Pනරාව	තන tයද� ©ලධන tයද�  

අංකය #. #. 

�	ෂ 234 ෙශේෂඨ්ා�කරණෙ` ෙර�ස්ට ®ා	 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන  23,702,000  3,616,000  

�	ෂ 235 �E ෙකොkෂ සභා ෙදපා	තෙ��ව 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 3,655,000  1,266,000  

�	ෂ 111 ෙසෞඛG ආර/ෂණ හා ෙපෝෂණ අමාතGවරයා 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 13,032,982,000 340,070,000 

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 1,630,639,000 4,662,940,000  

�	ෂ 112 tෙYශ කටM� අමාතGවරයා 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන  39,047,000   2,751,000  

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 1,566,240,000  266,000,000  

�	ෂ 113 වරාය හා }ව ෙසේවා අමාතGවරයා 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 85,330,000  3,140,000  

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන  12,248,929,000  

�	ෂ 114 පවාහන අමාතGවරයා 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 41,210,000 23,533,000

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 1,358,333,000  1,323,083,000  

�	ෂ 306 ශ ® ීලංකා S�Rය ෙදපා	තෙ��ව 

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 3,130,731,000  3,146,333,000  

�	ෂ 307 ෙමෝට	 රථ ප ®වාහන ෙදපා	තෙ��ව 

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 237,009,000 427,166,000 

�	ෂ 115 ඛ�ජ ෙතz හා ඛ�ජ ෙතz ස�ප+ සංව	ධන  
  අමාතGවරයා 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 45,360,000 101,870,000  

�	ෂ 116 ෙවෙළඳ, අෙලt සංව	ධන, ස©පකාර හා  
  පාRෙභෝ~ක ෙසේවා අමාතGවරයා 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 163,313,000  311,804,000  

�	ෂ 297 සමාග�  ෙර�ස්ටා	 ෙදපා	තෙ��ව 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 8,183,000 

�	ෂ 298 k�� ඒකක, ප ®kE සහ ෙසේවා ෙදපා	තෙ��ව 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 16,625,000 34,000,000  

�	ෂ 299 � ® ලංකා ජාEක UY�මය ෙYපළ කා	යාලය 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 4,786,000   



( 15 ) 

 

 

 

  �	ෂ Pනරාව	තන tයද� ©ලධන tයද�  

අංකය #. #. 

�	ෂ 300 ආහාර ෙකොමසාRස් ෙදපා	තෙ��ව 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 27,128,000  8,925,000  

�	ෂ 301 ස©පකාර සංව	ධන ෙදපා	තෙ��ව  
  (ස©පකාර සkE ෙර�ස්ට ®ා	) 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 13,450,000 1,940,000  

�	ෂ 302 ස©පකාර ෙසේවක ෙකොkෂ සභාව 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 3,008,000  81,000  

�	ෂ 117 මහා මා	ග හා මා	ග සංව	ධන අමාතGවරයා 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 41,294,000  4,741,000  

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන  29,210,466,000 

�	ෂ 118 කෘ�ක	ම සංව	ධන හා ෙගොtජන ෙසේවා අමාතGවරයා 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 85,901,000  6,983,000 

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 9,143,208,000  3,432,695,000  

�	ෂ 281 ෙගොtජන සංව	ධන ෙදපා	තෙ��ව   

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 53,936,000  12,833,000 

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 799,733,000  81,833,000  

�	ෂ 285 කෘ�ක	ම ෙදපා	තෙ��ව   

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 64,693,000  5,916,000 

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 469,446,000  125,766,000 

�	ෂ 289 අපනයන කෘ�ක	ම ෙදපා	තෙ��ව  

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 77,019,000 112,266,000  

�	ෂ 119 tS
බල හා බලශ/E අමාතGවරයා 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 545,310,000  118,458,000  

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන  12,816,666,000 

�	ෂ 120 ළමා සංව	ධන හා කාතා  අ�වෘY� අමාතGවරයා 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 66,946,000  44,183,000  

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 214,975,000  33,203,000  

�	ෂ 217 පRවාස හා ළමාර/ෂක ෙසේවා ෙදපා	තෙ��ව 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 3,998,000  275,000  

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 43,015,000  2,408,000 

�	ෂ 121 රාජG පRපාලන හා ස්වෙYශ කටM� අමාතGවරයා  

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 154,766,000  262,333,000  

�	ෂ 253 tශ ®ාම වැv5 ෙදපා	තෙ��ව 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 26,958,533,000  5,450,000 



( 16 ) 
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�	ෂ 254 ෙර�ස්ට ®ා	 ජනරාz ෙදපා	තෙ��ව 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 149,625,000  35,733,000  

�	ෂ 255 (ස්E ®/ ෙzක� කා	යාලය - ෙකොළඹ 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 120,056,000  53,858,000  

�	ෂ 256 (ස්E ®/ ෙzක� කා	යාලය - ග�පහ   

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 163,641,000  12,133,000 

�	ෂ 257 (ස්E ®/ ෙzක� කා	යාලය - ක&තර  

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 134,136,000  10,133,000  

�	ෂ 258 (ස්E ®/ ෙzක� කා	යාලය - මහNවර 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 182,721,000  20,566,000 

�	ෂ 259 (ස්E ®/ ෙzක� කා	යාලය - මාතෙz 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 95,691,000  14,166,000  

�	ෂ 260 (ස්E ®/ ෙzක� කා	යාලය - Nවරඑ4ය 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 71,750,000  66,508,000 

�	ෂ 261 (ස්E ®/ ෙzක� කා	යාලය - ගාzල 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 163,175,000 18,466,000 

�	ෂ 262 (ස්E ®/ ෙzක� කා	යාලය - මාතර 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 129,791,000  15,883,000 

�	ෂ 263 (ස්E ®/ ෙzක� කා	යාලය - හ�බෙතොට  

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 102,971,000  18,600,000  

�	ෂ 264 (ස්E ®/ ෙzක� කා	යාලය / කhෙhRය- යාපනය  

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 85,933,000 13,983,000  

�	ෂ 265 (ස්E ®/ ෙzක� කා	යාලය / කhෙhRය- මනාරම 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 24,321,000  12,516,000  

�	ෂ 266 (ස්E ®/ ෙzක� කා	යාලය / කhෙhRය- ව[�යාව 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 28,895,000  9,700,000 

�	ෂ 267 (ස්E ®/ ෙzක� කා	යාලය /කhෙhRය- nලE� 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 21,983,000  5,466,000  

�	ෂ 268 (ස්E ®/ ෙzක� කා	යාලය / කhෙhRය- T
ෙනොh2 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 23,808,000  7,983,000 

�	ෂ 269 (ස්E ®/ ෙzක� කා	යාලය / කhෙhRය- මඩකලPව 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 80,160,000  14,983,000  



( 17 ) 
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�	ෂ 270 (ස්E ®/ ෙzක� කා	යාලය - අ�පාර 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 134,896,000 35,066,000 

�	ෂ 271 (ස්E ®/ ෙzක� කා	යාලය / කhෙhRය - E ®*ණාමලය  

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 53,625,000 10,783,000  

�	ෂ 272 (ස්E ®/ ෙzක� කා	යාලය - *#ණෑගල 
  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 254,488,000 27,050,000  

�	ෂ 273 (ස්E ®/ ෙzක� කා	යාලය - P+තලම   

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 105,283,000 25,100,000  

�	ෂ 274 (ස්E ®/ ෙzක� කා	යාලය - අNරාධPරය   

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 130,691,000 16,050,000  

�	ෂ 275 (ස්E ®/ ෙzක� කා	යාලය - ෙපොෙලොන#ව   

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 61,075,000 16,866,000  

�	ෂ 276 (ස්E ®/ ෙzක� කා	යාලය - බSzල  

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 108,408,000  41,183,000  

�	ෂ 277 (ස්E ®/ ෙzක� කා	යාලය - ෙමොණරාගල  

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 73,933,000 54,483,000  

�	ෂ 278 (ස්E ®/ ෙzක� කා	යාලය - ර+නPර 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 113,701,000  14,850,000  

�	ෂ 279 (ස්E ®/ ෙzක� කා	යාලය - කෑගzල  

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 91,933,000 18,433,000  

�	ෂ 122 ජනමාධG හා ෙතොර�# අමාතGවරයා  

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 36,868,000  9,233,000 

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 51,666,000  73,333,000  

�	ෂ 210 ප ®වෘ+E ෙදපා	තෙ��ව  

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 42,555,000  40,050,000  

�	ෂ 211 ආV�ෙ� nද ®ණාලයා�පEෙd ෙදපා	තෙ��ව  

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 335,678,000 41,666,000  

�	ෂ 123 නාගRක සංව	ධන හා Pජාj  ̧සංව	ධන අමාතGවරයා   

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 51,825,000 3,182,000

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන  3,134,333,000  

�	ෂ 311 ජාEක ෙභෞEක සැලZ� ෙදපා	තෙ��ව 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 43,696,000 833,000 

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන  198,333,000  



( 18 ) 
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�	ෂ 124 සමාජ ෙසේවා හා සමාජ Zභසාධන අමාතGවරයා  

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 77,951,000 7,966,000  

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 49,000,000 43,433,000 

�	ෂ 216 සමාජ ෙසේවා ෙදපා	තෙ��ව  

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 28,259,000 7,633,000 

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 67,858,000 9,016,000  

�	ෂ 125 �වාස හා ෙපොS පහZක� අමාතGවරයා 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 35,802,000 2,458,000  

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 333,000 294,000,000  

�	ෂ 126 අධGාපන අමාතGවරයා  

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 111,081,000 33,100,000 

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 6,944,295,000  1,468,083,000 

�	ෂ 212 tභාග ෙදපා	තෙ��ව  

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 483,416,000  21,666,000  

�	ෂ 213 අධGාපන ප ®කාශන ෙදපා	තෙ��ව  

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 7,677,000  17,100,000  

�	ෂ 127 ක�ක# සබඳතා හා k�ස් බල අමාතGවරයා 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 30,479,000 20,933,000 

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 73,469,000  20,341,000  

�	ෂ 221 ක�ක# ෙදපා	තෙ��ව  

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 140,486,000  39,633,000 

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 124,082,000  62,991,000  

�	ෂ 128 ග ®ා¸ය  ක	මාත හා ස්වයං �Tයා ප ®ව	ධන අමාතGවරයා  

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 149,443,000  12,816,000 

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන  44,333,000  

�	ෂ 129 වෘ+ ය හා කා	kක Po� අමාතGවරයා 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 36,954,000 4,616,000 

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 494,583,000  628,608,000  

�	ෂ 215 කා	kක අධGාපන හා Po� T^ෙ� ෙදපා	තෙ��ව  

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 31,766,000 3,433,000 

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 240,933,000  105,900,000  

�	ෂ 130 පළා+ පාලන හා පළා+ සභා අමාතGවරයා  

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 60,770,000  167,900,000 

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන  2,624,166,000 



( 19 ) 
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අංකය #. #. 

�	ෂ 312 බස්නා\ර පළා+ සභාව  

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 640,873,000  

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන  745,232,000                   

�	ෂ 313 මධGම පළා+ සභාව  

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 4,058,706,000  

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන  1,005,921,000 

�	ෂ 314 ද*� පළා+ සභාව  

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 3,432,640,000  

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන  717,504,000  

�	ෂ 315 උ�# පළා+ සභාව  

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 2,782,888,000  

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන  736,370,000  

�	ෂ 316 වයඹ පළා+ සභාව   

වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 4,097,966,000  

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන  633,229,000  

�	ෂ 317 උ�# මැද පළා+ සභාව  

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 2,090,134,000  

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන  665,965,000  

�	ෂ 318 ඌව පළා+ සභාව   

වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 2,635,548,000  

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන  903,325,000  

�	ෂ 319 සබරගnව පළා+ සභාව  

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 2,964,273,000  

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන  891,176,000  

�	ෂ 321 නැෙගන\ර පළා+ සභාව  

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 3,296,970,000  

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන  1,694,181,000  

�	ෂ 132 වGවසාය සංව	ධන හා ආෙයෝජන ප ®ව	ධන අමාතGවරයා  

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 48,253,000  481,403,000 

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 19,691,000  41,900,000  

�	ෂ 133 tදGා හා තා/ෂණ අමාතGවරයා  

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 48,126,000  3,250,000 

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 311,796,000  666,803,000  

�	ෂ 134 ආV�ක ®ම වGවස්ථා හා ජාEක ඒකාබYධතා අමාතGවරයා   

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 36,276,000  36,033,000 

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 20,823,000  3,758,000  



( 20 ) 

 

 

 

  �	ෂ Pනරාව	තන tයද� ©ලධන tයද�  

අංකය #. #. 

�	ෂ 236 රාජG භාෂා ෙදපා	තෙ��ව  

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 19,361,000  16,383,000  

�	ෂ 135 වැt
 ක	මාත අමාතGවරයා  

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 31,597,000  5,516,000 

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 485,314,000  956,116,000  

�	ෂ 293 රබ	 සංව	ධන ෙදපා	තෙ��ව  

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 52,716,000  137,116,000  

�	ෂ 136 x ®ඩා හා ෙපොS tෙනෝදා+මක කටM� අමාතGවරයා  

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 30,791,000 1,853,000 

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 34,406,000  49,516,000  

�	ෂ 219 x ®ඩා සංව	ධන ෙදපා	තෙ��ව  

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 25,019,000  216,000 

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 88,488,000  229,046,000  

�	ෂ 294 ජාEක ස+ෙවෝදGාන ෙදපා	තෙ��ව  

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 39,170,000        74,183,000 

�	ෂ 322 ජාEක උY�ද උදGාන ෙදපා	තෙ��ව  

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 45,638,000   40,833,000  

�	ෂ 138 ෙY�ය ෛවදG අමාතGවරයා  

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 50,133,000 34,283,000 

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන  34,666,000  

�	ෂ 220 ආ»	ෙ�ද ෙදපා	තෙ��ව  

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 60,718,000  11,133,000 

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 154,996,000  287,281,000  

�	ෂ 139 µවර හා ජලජ ස�ප+ අමාතGවරයා  

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 42,833,000  5,133,000 

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 168,233,000  2,137,856,000 

�	ෂ 290 µවර හා ජලජ ස�ප+ ෙදපා	තෙ��ව  

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 75,620,000  21,258,000  

�	ෂ 291 ෙවරළ සංර/ෂණ ෙදපා	තෙ��ව   

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 36,863,000  64,075,000 

�	ෂ 140 ප¼ ස�ප+ සංව	ධන අමාතGවරයා  

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 35,250,000   8,155,000 

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 4,448,000  117,966,000  

�	ෂ 292 ස+ව �ෂප්ාදන හා ෙසෞඛG ෙදපා	තෙ��ව  

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 25,766,000  7,500,000 

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 68,478,000 186,366,000  



( 21 ) 

 

 

 

  �	ෂ Pනරාව	තන tයද� ©ලධන tයද�  

අංකය #. #. 

�	ෂ 142 සංස්කෘEක කටM� හා ජාEක උ#මය 34බඳ අමාතGවරයා                       

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 42,871,000  2,625,000 

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 148,938,000  519,858,000  

�	ෂ 206 සංස්කෘEක කටM� ෙදපා	තෙ��ව  

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 16,010,000 673,000 

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 55,815,000 36,506,000  

�	ෂ 207 Pරා tදGා ෙදපා	තෙ��ව  

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 11,741,000  1,175,000

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 99,218,000  14,233,000  

�	ෂ 208 ජාEක ෙකෞ�කාගාර ෙදපා	තෙ��ව  

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 5,429,000  336,000 

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 23,342,000   12,050,000  

�	ෂ 209 ජාEක ෙzඛණාර/ෂණ ෙදපා	තෙ��ව  

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 6,405,000  1,625,000 

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 8,689,000  26,616,000 

�	ෂ 143 පා	
ෙ�� කටM� අමාතGවරයා  

                      වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 97,658,000  11,516,000  

�	ෂ 145 නැවත ප(ං2 T^ම හා ආපදා සහන ෙසේවා අමාතGවරයා  

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 144,953,000  53,766,000 

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 773,340,000  794,641,000  

�	ෂ 149 ක	මාත සංව	ධන අමාතGවරයා   

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 37,470,000  3,933,000 

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 25,913,000  296,866,000  

�	ෂ 303 ෙ5ෂක	මාත ෙදපා	තෙ��ව  

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 51,740,000  8,141,000  

�	ෂ 151 tෙYශ �Tයා ප ®ව	ධන හා Zභසාධන අමාතGවරයා  

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 25,973,000  144,241,000  

�	ෂ 152 වාRමා	ග හා ජල කළමනාකරණ අමාතGවරයා  

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 21,766,000  5,115,000 

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 39,456,000  2,821,350,000  

�	ෂ 282 වාRමා	ග ෙදපා	තෙ��ව  

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 97,866,000  12,583,000 

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 287,551,000  765,443,000  

�	ෂ 153 ඉඩ� හා ඉඩ� සංව	ධන අමාතGවරයා  

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 36,546,000  3,883,000 

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 40,611,000  508,490,000  



( 22 ) 
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�	ෂ 286 ඉඩ� ෙකොමසාRස් ෙදපා	තෙ��ව  

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 52,508,000  101,583,000  

�	ෂ 287 ඉඩ� �ර[z T^ෙ� ෙදපා	තෙ��ව  

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 23,578,000  1,116,000  

�	ෂ 288 මැN� ෙදපා	තෙ��ව  

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 46,470,000  7,860,000 

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 448,533,000  20,050,000  

�	ෂ 156 ත#ණ කටM� අමාතGවරයා  

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 5,973,000  833,000 

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 205,241,000  373,191,000  

�	ෂ 160 පRසර හා ස්වාභාtක ස�ප+ අමාතGවරයා   

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 51,293,000  4,700,000 

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 100,500,000  795,883,000  

�	ෂ 283 වන සංර/ෂණ ෙදපා	තෙ��ව  

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 248,420,000  109,533,000 

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන      5,000,000  

�	ෂ 284 වන�D සංර/ෂණ ෙදපා	තෙ��ව  

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 134,600,000  188,950,000 

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන  7,750,000  

�	ෂ 161 අභGතර පRපාලන අමාතGවරයා 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 10,503,000 933,000  

�	ෂ 226 ආගමන හා tගමන ෙදපා	තෙ��ව  

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 162,450,000  180,333,000 

�	ෂ 227 PYගල� 
යාප(ං2 T^ෙ� ෙදපා	තෙ��ව  

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 63,316,000  252,500,000  

�	ෂ 163 ත#ණ අ�වෘY� හා සමාජ ආ	½ක සංව	ධන 
  අමාතGවරයා 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 23,181,000  1,316,000 

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන  170,500,000  

�	ෂ 164 ප ®ජා සංව	ධන හා සමාජ tෂමතා Sරrෙ� අමාතGවරයා  

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 19,570,000  133,000 

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන  100,000,000  

�	ෂ 166 ජලස�පාදන හා ජලාපවාහන අමාතGවරයා 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 34,406,000  3,166,000 

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 15,416,000  9,518,166,000   



( 23 ) 

 

 

 

  �	ෂ Pනරාව	තන tයද� ©ලධන tයද�  

අංකය #. #. 

�	ෂ 167 අපනයන සංව	ධන හා ජාතGතර ෙවෙළඳ 
  කටM� අමාතGවරයා                       

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 122,521,000  321,333,000  

�	ෂ 295 වා�ජ ෙදපා	තෙ��ව 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 29,138,000  3,241,000  

�	ෂ 168 ජනතා ව� කළමනාකරණ හා සංව	ධන අමාතGවරයා   

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන  26,593,000  3,600,000 

�	ෂ 169 ඉ(T^� හා ඉං�ෙ# ෙසේවා අමාතGවරයා 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 20,043,000  2,819,000 

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 12,000,000 16,666,000 

�	ෂ 309 ෙගොඩනැ~
 ෙදපා	තෙ��ව 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 16,846,000  2,600,000 

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 48,139,000  6,766,000  

�	ෂ 310 රජෙ` ක	මාත ශාලාව 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 9,126,000  3,916,000 

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 7,045,000  3,200,000  

�	ෂ 171 උසස් අධGාපන අමාතGවරයා 

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 30,153,000  2,683,000 

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 122,666,000  1,791,666,000 

�	ෂ 214 tශ්ව tදGාල ප ®Eපාදන ෙකොkෂ සභාව 

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 3,725,333,000  1,716,666,000  

�	ෂ 172 අEෙ	ක වැt
 ෙභෝග සංව	ධන අමාතGවරයා  

  වැඩසටහන 01 ෙමෙහM� වැඩසටහන 24,808,000  3,358,000 

  වැඩසටහන 02 සංව	ධන වැඩසටහන 31,833,000 35,000,000 

  ඵක�ව    ඵක�ව    ඵක�ව    ඵක�ව      197,478,109,000  158,987,398,000 

    

    

    

    

    

    

    

    



( 24 ) 

 

 

 ෙදවැ� උපෙzඛණයෙදවැ� උපෙzඛණයෙදවැ� උපෙzඛණයෙදවැ� උපෙzඛණය    

අ+Eකාර� ~��වල Hමාඅ+Eකාර� ~��වල Hමාඅ+Eකාර� ~��වල Hමාඅ+Eකාර� ~��වල Hමා    

   I II 

අNක ®kක අමාතGාංශය /  tෂය රජෙ`  රජෙ` කටM� 

අංකය ෙදපා	තෙ��ව අංකය කටM� සඳහා tයදෙම\ 

    උපRම Hමා 

    #. 

1 අEග# ජනා�පE 00101 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 9,184,000 
 

2 අග ®ාමාතG කා	යාලය 00201 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 3,166,000 
 

3 උපRමා�කරණවල t�ශච්යකාරව# 00301 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 692,000 
 

4 අමාතG මVඩල කා	යාලය 00401 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 1,390,000

     

5 පා	
ෙ��ව 00501 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 12,280,000 

     

6 පා	
ෙ��ෙ� සභානායක�මාෙd  

 කා	යාලය 00601 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 1,026,000 

     

7 පා	
ෙ��ෙ� ආV� ප/ෂෙ`  

 ප ®ධාන සංtධායක�මාෙd කා	යාලය 00701 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 1,064,000 

     

8 පා	
ෙ��ෙ� tප/ෂ නායක�මාෙd  

 කා	යාලය 00801 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 1,225,000 

     

9 රාජG ෙසේවා ෙකොkෂ සභාව 01201 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 2,480,000 

     

10 අ�කරණ ෙසේවා ෙකොkෂ සභාව 01301 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 1,744,000 

     

11 ජාEක ෙපො
ස් ෙකොkෂම 01401 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 1,730,000 

     

12 පRපාලන අ�යාචන t�ශච්ය  

 අ�කාRය 01501 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 444,000 

     

13 අzලස් ෙහෝ ´ෂණ ෙචෝදනා tම	ශන  

 ෙකොkෂ සභාව 01601 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 3,477,000 

     

14 අzලස් ෙහෝ ´ෂණ ෙචෝදනා tම	ශන   අzලස් වැටr�වල අzලස් වශෙය  

 ෙකොkෂ සභාව 01602 පRහරණය T^ම සඳහා අ+Eකාර� 2,333,000 

     

15 මැEවරණ ෙදපා	තෙ��ව 01701 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 10,550,000 

     

16 tගණකා�පE 01801 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 22,904,000 

     

17 පRපාලන කටM� 34බඳ පා	
ෙ��  

 ෙකොමසාRස්�මාෙd කා	යාලය 01901 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 678,000 

     

18  nදz ෙකොkෂ සභා කා	යාලය  02001 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 1,394,000 



( 25 ) 

 

 

 

   I II 

අNක ®kක අමාතGාංශය /  tෂය රජෙ`  රජෙ` කටM� 

අංකය ෙදපා	තෙ��ව අංකය කටM� සඳහා tයදෙම\ 

    උපRම Hමා 

    #. 

19 ජාEක අධGාපන ෙකොkෂ සභාව 2101 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 1,030,000 

     

20 ආගkක කටM� හා සදාචාර ව	ධන  

 අමාතGවරයා 10101 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 2,441,000 

21 nදz හා ක ®මස�පාදන අමාතGවරයා 10201 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 7,144,000 

      

22 රාජG ආර/ෂක, මහජන ආර/ෂාව,  

 �Eය හා සාමය 34බඳ අමාතGවරයා 10301 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 21,839,000 

     

23 සැලZ� T ®යා+මක T^ෙ�  

 අමාතGවරයා 10401 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 2,386,000 

     

24 ජාEය ෙගොඩනැbෙ� හා ව� ය�තල  

 පහZක� සංව	ධන අමාතGවරයා 10501 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 28,741,000 

     

25 ආපදා කළමනාකරණ හා මානව  

 \kක� අමාතGවරයා 10601 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 1,236,000 

     

26 සංචාරක අමාතGවරයා 10701 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 2,135,000 

     

27 තැපැz හා tS
 සංෙYශ අමාතGවරයා 10801 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 4,138,000 

     

28 අ�කරණ හා �E ප ®Eසංස්කරණ  

 අමාතGවරයා 11001 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 5,534,000 

     

29 ෙසෞඛG ආර/ෂණ හා ෙපෝෂණ  

 අමාතGවරයා 11101 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 352,563,000 

     

30 tෙYශ කටM� අමාතGවරයා 11201 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 10,838,000 

     

31 වරාය හා }ව ෙසේවා අමාතGවරයා 11301 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 3,185,000 

     

32 ප ®වාහන අමාතGවරයා 11401 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 3,222,000 

     

33 ඛ�ජ ෙතz හා ඛ�ජ ෙතz  

 ස�ප+ අමාතGවරයා 11501 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 1,234,000 

34 ෙවෙළඳ, අෙළt සංව	ධන, ස©පකාර  

 හා පාRෙභෝ~ක ෙසේවා අමාතGවරයා 11601 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 3,203,000

    

35 මහාමා	ග හා මා	ග සංව	ධන  

 අමාතGවරයා 11701 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 1,963,000 

36 කෘ�ක	ම සංව	ධන හා ෙගොtජන  

 ෙසේවා අමාතGවරයා 11801 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 6,367,000 



( 26 ) 

 

 

 

   I II 

අNක ®kක අමාතGාංශය /  tෂය රජෙ`  රජෙ` කටM� 

අංකය ෙදපා	තෙ��ව අංකය කටM� සඳහා tයදෙම\ 

    උපRම Hමා 

    #. 

37  tS
බල හා බලශ/E අමාතGවරයා  11901 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 3,118,000 

     

38 ළමා සංව	ධන හා කාතා  

 අ�වෘY� අමාතGවරයා 12001 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 7,735,000 
 

39 රාජG පRපාලන හා ස්වෙYශ  

 කටM� අමාතGවරයා  12101 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 11,212,000 

    

40 ජනමාධG හා ෙතොර�# අමාතGවරයා 12201 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 3,518,000

    

41 නාගRක සංව	ධන හා iජා jk  

 සංව	ධන අමාතGවරයා 12301 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 3,518,000 

     

42 සමාජ ෙසේවා හා සමාජ Zභසාධන  

 අමාතGවරයා 12401 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 4,690,000 

     

43 �වාස හා ෙපොS පහZක� අමාතGවරයා 12501 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 3,480,000 

     

44  අධGාපන අමාතGවරයා  12601 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 331,531,000 

     

45 ක�ක# සබඳතා හා k�ස්බල  

 අමාතGවරයා  12701 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 10,420,000 

     

46 ග ®ා¸ය ක	මාත හා ස්වයං �Tයා  

 ප ®ව	ධන අමාතGවරයා 12801 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 2,515,000 

     

47 වෘ+ ය හා කා	kක Po� අමාතGවරයා 12901 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 8,130,000 

     

48 පළා+ පාලන හා පළා+ සභා  

 අමාතGවරයා 13001 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 3,539,000 

     

49 වGවසාය සංව	ධන හා ආෙයෝජන  

 ප ®ව	ධන අමාතGවරයා 13201 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 1,655,000 

     

50 tදGා හා තා/ෂණ අමාතGවරයා 13301 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 10,563,000 

     

51 ආV�ක ®ම වGවස්ථා කටM� සහ  

 ජාEක ඒකාබYධතා අමාතGවරයා 13401 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 3,670,000 

     

52 වැt
 ක	මාත අමාතGවරයා 13501 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 2,853,000 

     

53 x ®ඩා හා ෙපොS tෙනෝදා+මක කටM�  

 අමාතGවරයා 13601 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 1,770,000 

     

54 ෙY�ය ෛවදG අමාතGවරයා 13801 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 4,184,000 



( 27 ) 
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අNක ®kක අමාතGාංශය /  tෂය රජෙ`  රජෙ` කටM� 

අංකය ෙදපා	තෙ��ව අංකය කටM� සඳහා tයදෙම\ 

    උපRම Hමා 

    #. 

55 µවර හා ජලජ ස�ප+ අමාතGවරයා 13901 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 3,222,000 

     

56 ප¼ ස�ප+ සංව	ධන අමාතGවරයා 14001 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 2,505,000 

     

57 සංස්කෘEක කටM� සහ ජාEක  

 උ#මය 34බඳ අමාතGවරයා 14201 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 11,157,000 

     

58 පා	
ෙ�� කටM� 34බඳ  

 අමාතGවරයා 14301 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 1,236,000 

     

59 නැවත ප(ං2 T^ම හා ආපදා සහන  

 ෙසේවා අමාතGවරයා 14501 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 2,929,000 

     

60 ක	මාත සංව	ධන අමාතGවරයා 14901 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 4,002,000 

     

61 tෙYශ �Tයා ප ®ව	ධන හා Zභසාධන  

 අමාතGවරයා 15101 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 1,074,000 

     

62 වාRමා	ග හා ජල කළමනාකරණ  

 අමාතGවරයා 15201 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 3,595,000 

     

63 ඉඩ� හා ඉඩ� සංව	ධන අමාතGවරයා 15301 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 9,096,000 

    

64 ත#ණ කටM� අමාතGවරයා 15601 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 2,368,000 

     

65 පාRසRක හා ස්වභාtක ස�ප+  

 අමාතGවරයා 16001 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 3,438,000 

     

66 අභGතර පRපාලන අමාතGවරයා 16101 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 1,216,000 

     

67 ත#ණ අ�වෘY� හා සමාජ ආ	�ක  

 සංව	ධන අමාතGවරයා 16301 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 878,000 

     

68 ප ®ජා සංව	ධන හා සමාජ tෂමතා  

 Sරrෙ� අමාතGවරයා 16401 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 1,215,000 

     

69 ජලස�පාදන හා ජලාපවාහන  

 අමාතGවරයා 16601 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 1,653,000 

     

70 අපනයන සංව	ධන හා ජාතGතර  

 ෙවෙළඳ කටM� අමාතGවරයා 16701 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 1,084,000 

     

71 ජනතා ව� කළමනාකරණ හා සංව	ධන  

 අමාතGවරයා 16801 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 1,054,000 



( 28 ) 
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අNක ®kක අමාතGාංශය /  tෂය රජෙ`  රජෙ` කටM� 

අංකය ෙදපා	තෙ��ව අංකය කටM� සඳහා tයදෙම\ 

    උපRම Hමා 

    #. 

72 ඉ(T^� හා ඉං�ෙ# ෙසේවා  

 අමාතGවරයා 16901 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 1,416,000 

     

73 උසස් අධGාපන අමාතGවරයා 17101 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 1,604,000 

74 අEෙ	ක වැt
 ෙභෝග සංව	ධන  

 අමාතGවරයා 17201 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 704,000 

     

75 ෙබෞYධ කටM� ෙදපා	තෙ��ව 20101 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 7,841,000 

     

76 nස්
� ආගkක සහ සංස්කෘEක  

 කටM� ෙදපා	තෙ��ව 20201 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 1,046,000 

     

77 T ®ස්Eයා� ආගkක කටM�  

 ෙදපා	තෙ��ව 20301 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 858,000 

     

78 \S ආගkක සහ සංස්කෘEක කටM�  

 ෙදපා	තෙ��ව 20401 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 1,580,000 

     

79 මහා භාරකාර ෙදපා	තෙ��ව 20501 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 1,927,000 

     

80 සංස්කෘEක කටM� ෙදපා	තෙ��ව 20601 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 7,953,000 

     

81 PරාtදGා ෙදපා	තෙ��ව 20701 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 17,915,000 

     

82 ජාEක ෙකෞ�කාගාර ෙදපා	තෙ��ව 20801 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 4,619,000 

     

83 ජාEක ෙzඛනාර/ෂක  

 ෙදපා	තෙ��ව 20901 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 2,126,000 

     

84 ප ®වෘ+E ෙදපා	තෙ��ව 21001 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 4,261,000 

     

85 ආV�ෙ� nදණාලයා�පEෙd  

 ෙදපා	තෙ��ව 21101 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 23,374,000 

     

86 tභාග ෙදපා	තෙ��ව 21201 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 9,609,000 

     

87 අධGාපන ප ®කාශන ෙදපා	තෙ��ව 21301 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 2,835,000 

     

88 අධGාපන ප ®කාශන ෙදපා	තෙ��ව 21302 ෙපො+ nදණය ප ®චාරණය හා අෙළtය 800,000,000 

     

89 කා	kක අධGාපන සහ Po�  

 T^ෙ� ෙදපා	තෙ��ව 21501 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 27,908,000 

     

90 සමාජ ෙසේවා ෙදපා	තෙ��ව 21601 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 9,316,000 



( 29 ) 

 

 

 

   I II 

අNක ®kක අමාතGාංශය /  tෂය රජෙ`  රජෙ` කටM� 

අංකය ෙදපා	තෙ��ව අංකය කටM� සඳහා tයදෙම\ 

    උපRම Hමා 

    #. 

91 පRවාස සහ ළමා ර/ෂක ෙසේවා  

 ෙදපා	තෙ��ව 21701 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 6,034,000 

92 සමෘY� ෙකොමසාRස් ජනරාz  

 ෙදපා	තෙ��ව 21801 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 7,597,000 

93 x ®ඩා සංව	ධන ෙදපා	තෙ��ව 21901 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 2,382,000 

     

94 ආM	ෙ�ද ෙදපා	තෙ��ව 22001 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 18,362,000 

     

95 ක�ක# ෙදපා	තෙ��ව 22101 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 30,934,000 

     

96 � ® ලංකා Mද හnදාව 22201 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 824,342,000 

     

97 � ® ලංකා නාtක හnදාව 22301 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 251,465,000 

     

98 � ® ලංකා නාtක හnදාව 22302 ගබඩා අ+Eකාර� ~�ම (PPරණ දවG) 173,333,000 

     

99 � ® ලංකා }ව හnදාව 22401 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 201,235,000 

     

100 ෙපො
ස් ෙදපා	තෙ��ව 22501 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 490,116,000 

     

101 ආගමන සහ tගමන ෙදපා	තෙ��ව 22601 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 10,567,000 

     

102 PYගල� 
යාප(ං2 T^ෙ�  

 ෙදපා	තෙ��ව 22701 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 7,751,000 

     

103 අ�කරණ පRපාලනය 22801 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 57,519,000 

     

104 �EපE ෙදපා	තෙ��ව 22901 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 8,177,000 

     

105 �E ෙකv�ප+ ස�පාදක  

 ෙදපා	තෙ��ව 23001 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 2,257,000 

     

106 ණය සහනදායක මVඩලeය  

 ෙදපා	තෙ��ව 23101 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 344,000 

     

107 බධනාගාර ෙදපා	තෙ��ව 23201 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 50,525,000 

     

108 බධනාගාර ෙදපා	තෙ��ව 23202 බධනාගාර කා	kක හා  

   කෘ�කා	kක කටM� 27,333,000 

109 රජෙ` රස ප^/ෂක ෙදපා	තෙ��ව 23301 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 3,364,000 

     

110 ෙශේෂ්ඨා�කරණෙ` ෙර�ස්ට ®ා	 23401 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 4,942,000 

 



( 30 ) 

 

 

 

   I II 

අNක ®kක අමාතGාංශය /  tෂය රජෙ`  රජෙ` කටM� 

අංකය ෙදපා	තෙ��ව අංකය කටM� සඳහා tයදෙම\ 

    උපRම Hමා 

    #. 

111 �E ෙකොkෂ සභා ෙදපා	තෙ��ව 23501 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 688,000 

     

112 රාජG භාෂා ෙදපා	තෙ��ව 23601 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 3,513,000 

     

113 ජාEක ක ®මස�පාදන ෙදපා	තෙ��ව 23701 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 3,426,000 

 

114 රාජG ©ලG ප ®Eප+E  ෙදපා	තෙ��ව 23801 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 1,710,000 

     

115 tෙYශ ස�ප+ ෙදපා	තෙ��ව 23901 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 3,442,000 

     

116 ජාEක අයවැය ෙදපා	තෙ��ව 24001 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 3,463,000 

     

117 රාජG වGාපාර ෙදපා	තෙ��ව 24101 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 1,721,000 

     

118 කළමනාකරණ ෙසේවා ෙදපා	තෙ��ව 24201 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 2,233,000 

     

119 සංව	ධන nලG ෙදපා	තෙ��ව 24301 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 1,358,000 

     

120 ෙවෙළඳ,  # බS හා ආෙයෝජන  
 ප ®Eප+E ෙදපා	තෙ��ව 24401 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 2,387,000 

     

121 රාජG nදz ෙදපා	තෙ��ව 24501 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 2,227,000 

     

122 ෙY�ය ආදාය� ෙදපා	තෙ��ව 24601 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 24,110,000 

     

123 � ® ලංකා ෙ	}ව 24701 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 29,314,000 

     

124 � ® ලංකා ෙ	}ව 24702 අ+අඩං}වට ගනා ලද හා රාජසතක  

   කරන ලද බ� දවG 34බඳ tයද� 1,833,000 
 

125 ZරාබS ෙදපා	තෙ��ව 24801 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 17,519,000 

     

126 භාVඩාගාර ෙමෙහM� ෙදපා	තෙ��ව 24901 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 3,113,000 

     

127 රාජG ~�� ෙදපා	තෙ��ව 25001 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 3,236,000 

     

128 රාජG ~�� ෙදපා	තෙ��ව 25002 ෙවන+ ආV� ෙවNෙව  

   ෙගD� සඳහා අ+Eකාර� 1,766,000 
 

129 රාජG ~�� ෙදපා	තෙ��ව 25003 ttධ අ+Eකාර� 66,666,000 

     

130 ත/ෙසේ# ෙදපා	තෙ��ව 25101 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 7,011,000 

     

131 ජන ෙzඛණ හා සංඛGා ෙzඛණ  
 ෙදපා	තෙ��ව 25201 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 18,278,000 



( 31 ) 
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අNක ®kක අමාතGාංශය /  tෂය රජෙ`  රජෙ` කටM� 

අංකය ෙදපා	තෙ��ව අංකය කටM� සඳහා tයදෙම\ 

    උපRම Hමා 

    #. 

132 tශ ®ාම වැv5 ෙදපා	තෙ��ව 25301 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 14,263,000 

     

133 ෙර�ස්ට ®ා	 ජනරාz ෙදපා	තෙ��ව 25401 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 21,809,000 

     

134 (ස්E ®/ ෙzක� කා	යාලය - ෙකොළඹ 25501 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 16,187,000 

     

135 (ස්E ®/ ෙzක� කා	යාලය - ග�පහ 25601 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 21,107,000 

     

136 (ස්E ®/ ෙzක� කා	යාලය - ක&තර 25701 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 21,754,000 

     

137 (ස්E ®/ ෙzක� කා	යාලය - මහNවර 25801 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 22,338,000 

     

138 (ස්E ®/ ෙzක� කා	යාලය - මාතෙz 25901 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 15,224,000 

     

139 (ස්E ®/ ෙzක� කා	යාලය - Nවරඑ4ය 26001 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 10,727,000 

     

140 (ස්E ®/ ෙzක� කා	යාලය - ගාzල 26101 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 21,942,000 

     

141 (ස්E ®/ ෙzක� කා	යාලය - මාතර 26201 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 16,337,000 

     

142 (ස්E ®/ ෙzක� කා	යාලය-හ�බෙතොට 26301 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 14,403,000 

     

143 (ස්E ®/ ෙzක� කා	යාලය/ 

 කhෙhRය - යාපනය 26401 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 13,174,000 

     

144 (ස්E ®/ ෙzක� කා	යාලය/ 

 කhෙhRය - මනාරම 26501 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 5,170,000 

     

145 (ස්E ®/ ෙzක� කා	යාලය/ 

 කhෙhRය - ව[�යාව 26601 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 4,539,000 

     

146 (ස්E ®/ ෙzක� කා	යාලය/ 

 කhෙhRය - nලE� 26701 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 4,533,000 

     

147 (ස්E ®/ ෙzක� කා	යාලය/ 

 කhෙhRය - T
ෙනොh2ය 26801 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 4,411,000 

     

148 (ස්E ®/ ෙzක� කා	යාලය/ 

 කhෙhRය - මඩකලPව 26901 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 11,558,000 

     

149 (ස්E ®/ ෙzක� කා	යාලය - අ�පාර 27001 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 19,075,000 

     

150 (ස්E ®/ ෙzක� කා	යාලය/ 

 කhෙhRය - E ®*ණාමලය 27101 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 9,169,000 



( 32 ) 

 

 

 

   I II 

අNක ®kක අමාතGාංශය /  tෂය රජෙ`  රජෙ` කටM� 

අංකය ෙදපා	තෙ��ව අංකය කටM� සඳහා tයදෙම\ 

    උපRම Hමා 

    #. 

151 (ස්E ®/ ෙzක� කා	යාලය-*#ණෑගල 27201 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 33,420,000 

     

152 (ස්E ®/ ෙzක� කා	යාලය-P+තලම 27301 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 16,997,000 

     

153 (ස්E ®/ ෙzක� කා	යාලය-අNරාධPරය 27401 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 21,394,000 

     

154 (ස්E ®/ ෙzක� කා	යාලය -  27501  

 ෙපොෙළොන#ව  රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 9,405,000 

 

155 (ස්E ®/ ෙzක� කා	යාලය - බSzල 27601 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 15,500,000 

     

156 (ස්E ®/ ෙzක� කා	යාලය - ෙමොණරාගල 27701 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 10,780,000 

     

157 (ස්E ®/ ෙzක� කා	යාලය - ර+නPරය 27801 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 17,212,000 

     

158 (ස්E ®/ ෙzක� කා	යාලය - කෑගzල 27901 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 15,740,000 

     

159 tෙYශ ආධාර සහ අයවැය අµ/ෂණ  

 ෙදපා	තෙ��ව 28001 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 1,740,000 

     

160 ෙගොtජන සංව	ධන ෙදපා	තෙ��ව 28101 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 112,168,000 

     

161 වාRමා	ග ෙදපා	තෙ��ව 28201 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 54,862,000 

     

162 වන සංර/ෂණ ෙදපා	තෙ��ව 28301 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 29,014,000 

     

163 වන�t සංර/ෂණ ෙදපා	තෙ��ව 28401 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 14,705,000 

     

164 කෘ�ක	ම ෙදපා	තෙ��ව 28501 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 56,433,000 

     

165 කෘ�ක	ම ෙදපා	තෙ��ව 28502 කෘ�කා	kක ෙගොtපල නඩ+�ව  

   හා �ජ අෙළtය 107,000,000 
 

166 ඉඩ� ෙකොමසාRස් ෙදපා	තෙ��ව 28601 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 8,220,000 

     

167 ඉඩ� �ර[z T^ෙ� ෙදපා	තෙ��ව 28701 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 2,514,000 

     

168 මැN� ෙදපා	තෙ��ව 28801 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 52,253,000 

     

169 අපනයන කෘ�ක	ම ෙදපා	තෙ��ව 28901 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 10,440,000 

     

170 µවර හා ජලජ ස�ප+ ෙදපා	තෙ��ව 29001 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 8,973,000 

     

171 ෙවරළ සංර/ෂණ ෙදපා	තෙ��ව 29101 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 6,385,000 



( 33 ) 

 

 

 

   I II 

අNක ®kක අමාතGාංශය /  tෂය රජෙ`  රජෙ` කටM� 

අංකය ෙදපා	තෙ��ව අංකය කටM� සඳහා tයදෙම\ 

    උපRම Hමා 

    #. 

172 ස+ව �ෂ්පාදන සහ ෙසෞඛG  

 ෙදපා	තෙ��ව 29201 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 9,251,000 

     

173 රබ	 සංව	ධන ෙදපා	තෙ��ව 29301 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 6,777,000 

     

174 ජාEක ස+ෙවෝදGාන ෙදපා	තෙ��ව 29401 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 5,536,000 

175 වා�ජ ෙදපා	තෙ��ව 29501 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 1,752,000 

 

176 ආනයන හා අපනයන පාලන  

 ෙදපා	තෙ��ව  29601 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 1,754,000 

     

177 සමාග� 
යාප(ං2 T^ෙ�  

 ෙදපා	තෙ��ව 29701 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 1,890,000 

     

178 kN� ඒකක ප ®kE සහ ෙසේවා  

 ෙදපා	තෙ��ව 29801 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 3,356,000 

     

179 � ® ලංකා ජාEක UY�මය ෙYපල  

 කා	යාලය 29901 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 1,385,000 

     

180 ආහාර ෙකොමසාRස් ෙදපා	තෙ��ව 30001 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 4,915,000 

     

181 ස©පකාර සංව	ධන ෙදපා	තෙ��ව  

 (ස©පකාර සkE ෙර�ස්ට ®ා	) 30101 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 2,112,000 

     

182 ස©පකාර ෙසේවක ෙකොkෂ සභාව 30201 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 684,000 

     

183 ෙ5ෂ ක	මාත ෙදපා	තෙ��ව 30301 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 3,205,000 

     

184 කාල}ණ tදGා ෙදපා	තෙ��ව 30401 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 5,013,000 

     

185 උඩරට ගැk Pන#+ථාපන  

 ෙදපා	තෙ��ව 30501 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 704,000 

     

186 S�Rය ෙදපා	තෙ��ව 30601 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 202,340,000 

     

187 S�Rය ෙදපා	තෙ��ව 30602 S�Rය ගබඩා අ+Eකාර� ~�ම 400,000,000 

     

188 ෙමෝට	 රථ ප ®වාහන ෙදපා	තෙ��ව 30701 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 9,888,000 

     

189 තැපැz ෙදපා	තෙ��ව 30801 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 203,640,000 

     

190 ෙගොඩනැ~
 ෙදපා	තෙ��ව 30901 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 7,802,000 



( 34 ) 

 

 

 

   I II 

අNක ®kක අමාතGාංශය /  tෂය රජෙ`  රජෙ` කටM� 

අංකය ෙදපා	තෙ��ව අංකය කටM� සඳහා tයදෙම\ 

    උපRම Hමා 

    #. 

191 රජෙ` ක	මාත ශාලාව 31001 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 11,327,000 

     

192 රජෙ` ක	මාත ශාලාව 31002 රජෙ` ක	මාත ශාලාෙ� ගබඩා  

   අ+Eකාර� ~�ම 40,000,000 

     

193 රජෙ` ක	මාත ශාලාව 31003 රජෙ` ක	මාත ශාලාෙ� කළ  

   වැඩ අ+Eකාර� ~�ම 80,000,000 

194 ජාEක ෙභෞEක සැලZ�  

 ෙදපා	තෙ��ව 31101 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 5,410,000 

     

195 �tz ආර/ෂක ෙදපා	තෙ��ව 32001 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 25,040,000 

     

196 ජාEක උY�ද උදGාන ෙදපා	තෙ��ව 32201 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 3,614,000 

     

197 �E කටM� ෙදපා	තෙ��ව 32301 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 233,000 

     

198 කළමනාකරණ tගණන  

 ෙදපා	තෙ��ව 32401 රජෙ` �ලධාRට අ+Eකාර� 696,000 

     

                                එක�වඑක�වඑක�වඑක�ව                     6,222,467,000 
 
*2. 

අගාමාතG�මා, අභGතර පRපාලන අමාතG�මා සහ රාජG ආර/ෂක, මහජන ආර/ෂාව, 
�Eය හා සාමය 34බඳ �ෙයෝජG අමාතG�මා,— පRiරක nදල — �	ෂය 249— වැඩසටහන 
01,—† 2009 ජනවාR මස 01 වැ� (ෙන ආර�භව 2009 ෙදසැ�බ	 මස 31 වැ� (ෙන 
අවස වන nදz ව	ෂය �ළ ෙසේවා සඳහා § ලංකා පජාතා�ක සමාජවා� ජනරජෙ  ̀
ඒකාබYධ අරnද
 ෙහෝ § ලංකා පජාතා�ක සමාජවා� ජනරජෙ` ෙවන T�ය� 
අරnදලT ෙහෝ nදzව
 ෙහෝ  § ලංකා පජාතා�ක සමාජවා� ජනරජෙ` ZSසස්/ කළ 
හැTව Eෙබන nදලT ෙහෝ § ලංකා පජාතා�ක සමාජවා� ජනරජය t� ලබාගනා 
T�ය� ණය nදලT ෙහෝ #3යz k
යන දස දහස ් හය�යය/ (#. 10,600,000,000) 
ෙනොවැ¥ පRiරක nදල/ ෙගtය M� අතර එම nදල ෙම\ පහත ද/වා ඇE උපෙzඛනෙය\ 
�යkත පR( වැය කළ M� ය.  

උපෙzඛනය 

 �	ෂය  249 — භාVඩාගාර ෙමෙහM� ෙදපා	තෙ��ව 

 වැඩ සටහන 01 — ෙමෙහM� වැඩසටහන 

 Pනරාව	තන tයද� #. 10,600,000,000 

  #. 10,600,000,000 

(අමාතG මVඩලෙ` අNමEය ලැ� ඇත.)  

† 2009 ඔ/ෙතෝබ	 මස 21 වැ� (න ඉ(Rප+ කරන ලද 2009 අංක 24 දරන පRiරක 
ඇසත්ෙ��ව බලන. පRiරක ඇසත්ෙ�� අංක 1 �ට 23 ද/වා එක�ව                          
#. 77,006,003,938. 



( 35 ) 

 

 

 
*3. 

ෙසේවක අ	ථසාධක අරnදz (සංෙශෝධන) පන+ ෙකv�පත — ෙදවැ� වර TයDම. 

*4. 
ගාෙමෝදය මVඩල පනත (සංෙශෝධන)  පන+ ෙකv�පත — ෙදවැ� වර TයDම. 

*5. 
ඉ(යාN ආගාkක ක�ක#   (ඉව+T^ෙ�) පන+ ෙකv�පත — ෙදවැ� වර TයDම. 

*6. 
ව+ක�ව
 ආවරණය _ Z�*�කරණය t�ම+ T^ෙ� පන+ ෙකv�පත — ෙදවැ� වර 

TයDම. 

*7. 
ර/ෂණ ක	මාතය t�ම+ T^ෙ� (සංෙශෝධන) පන+ ෙකv�පත — ෙදවැ� වර 

TයDම. 

 
*8. 

ෙගD� පැහැර හRN ලැ¢ බS (tෙශේෂ t�tධාන)  පන+ ෙකv�පත — ෙදවැ� වර TයDම. 

 
*9. 

§ ලංකා �වාස සංව	ධන ©ලG සංසථ්ා බැං*ව (සංෙශෝධන) පන+ ෙකv�පත — ෙදවැ� 
වර TයDම. 

 
*10.  

§ ලංකා රාජG වGවසාය පEසංසක්රණ ෙකොkෂ සභා (ඉව+ T^ෙ�) පන+ ෙකv�පත— 
ෙදවැ� වර TයDම. 

*11.  
අපරාධයක t(තය සහ සා/�ක#වහට සහාය �ෙ� සහ ආර/ෂා T^ෙ� පන+ 

ෙකv�පත — tවාදය කz තබN ලැ¢ පශන්ය (2008 �� 17) [1] 

*12. 
ආV�කාරවරයෙd tශාම වැv5 පන+ ෙකv�පත — ෙදවැ� වර TයDම. 

*13. 
පතාපන tෙරෝµ සහ පEෙතෝලන බS පන+ ෙකv�පත — tවාදය කz තබN ලැ¢ පශන්ය 

(2006 අෙපේz 04) [1] 

*14. 
බැං* ම~ පදානය කරන ලද ණය අයකර ගැ�ෙ� (tෙශේෂ t�tධාන) (සංෙශෝධන) පන+ 

ෙකv�පත — tවාදය කz තබN ලැ¢ පශන්ය (2006 Â
 18) [1] 

*15. 
අ|ය ව+ක� (ආපZ අයකර ගැ�ෙ�) පන+ ෙකv�පත — tවාදය කz තබN ලැ¢ 

පශන්ය (2006 Â
 18) [1] 

*16. 
ÃS (tෙශේෂ t�tධාන) පන+ ෙකv�පත — tවාදය කz තබN ලැ¢ පශන්ය                 

(2006 Â
 18)  [1] 
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*17. 

ආර/ෂණ 3යවර පන+ ෙකv�පත — tවාදය කz තබN ලැ¢ පශන්ය                         
(2006 අෙපේz 04) [1] 

*18. 
�tz }ව ෙසේවා  පන+ ෙකv�පත — ෙදවැ� වර TයDම. 

*19. 
�tz න� tධාන සංගහය (සංෙශෝධන) පන+ ෙකv�පත — ෙදවැ� වර TයDම. 

*20. 
§ ලංකා සංව	ධන පRපාලන ආයතනය (සංෙශෝධන) පන+ ෙකv�පත — ෙදවැ� වර 

TයDම. 
 
*21. 

මැEවරණ (tෙශේෂ t�tධාන) (සංෙශෝධන) පන+ ෙකv�පත — ෙදවැ� වර TයDම. 
 

*22. 
අගාමාතG�මා, අභGතර පRපාලන අමාතG�මා සහ රාජG ආර/ෂක, මහජන ආර/ෂාව, 

�Eය හා සාමය 34බඳ �ෙයෝජG අමාතG�මා,— ආV�කම වGවසථ්ාව යටෙ+  රණය   
(අංක 1),— අංක 6/2006 දරන 2006.04.25 (නැE රාජG පRපාලන චකෙzඛෙ` t�tධානයට 
යට+ව 2006.01.01 (න �ට |යා+මක වන පR( අගt�ශච්යකාර�මා, ෙශේෂ්ඨා�කරණෙ` 
t�ශච්යකාරව#, අ�යාචනා�කරණෙ` සභාපE�මා සහ අ�යාචනා�කරණෙ  ̀
t�ශච්යකාරව# සඳහා මා�ක වැv5 පහත සඳහ පR( tය M� යැ� § ලංකා පජාතා�ක 
සමාජවා� ජනරජෙ` ආV�කම වGවසථ්ාෙ� 108(1) වGවසථ්ාව යටෙ+ ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙම� �ශච්ය කරN ලබ�. 

 ග# අගt�ශච්යකාර�මා #. 70,000/- 
    #.    1,500/- 
 

 ෙශේෂ්ඨා�කරණෙ` t�ශච්යකාරව#  
       හා අ�යාචනා�කරණෙ` සභාපE #. 65,000/- 
 

 අ�යාචනා�කරණෙ` t�ශච්යකාරව# #. 63,500/- 
තවද,  ෙශේෂ්ඨා�කරණෙ` හා අ�යාචනා�කරණෙ` t�ශච්යකාරව#ට ෙගtය M� වැv5 

ෙලස 2004 සැ5තැ�බ	 මස 09 වැ� (න පා	
ෙ��වට ඉ(Rප+ කර ස�මත කර ගනා ලද 
වැv5 පRමාණය ෙවNවට ෙමම ෙයෝජනාෙව �ශච්ය කරN ලබන වැv5 |යා+මක tය 
M� යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව තවSරට+ �ශච්ය කර�. 

(අමාතG මVඩලෙ` අNමEය ලැ� ඇත.) 
 
*23. 

අගාමාතG�මා, අභGතර පRපාලන අමාතG�මා සහ රාජG ආර/ෂක, මහජන ආර/ෂාව, 
�Eය හා සාමය 34බඳ �ෙයෝජG අමාතG�මා,— ආV�කම වGවසථ්ාව යටෙ+  රණය   
(අංක 2),— 2008.07.01 (න �ට |යා+මක වන පR( අගt�ශච්යකාර�මා, ෙශේෂ්ඨා�කරණෙ  ̀
t�ශච්යකාරව#, අ�යාචනා�කරණෙ` සභාපE�මා සහ අ�යාචානා�කරණෙ` 
t�ශච්යකාරව# සඳහා, වැvෙප 25%කට සමාන මා�ක ෙපෞYග
ක �මනාව/ ෙගDමට   
§ ලංකා පජාතා�ක සමාජවා� ජනරජ ෙ` ආV�කම වGවසථ්ාෙ� 108(1) වGවසථ්ාව යටෙ+ 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙම� �ශච්ය කරN ලබ�. 

තවද, ෙශේෂ්ඨා�කරණ හා අ�යාචනා�කරණ t�Z#ව#ට ෙගtය M� ෙපෞYග
ක 
�මනාව/ ෙලස පා	
ෙ��ව t� 1998 මා	� මස 17 වැ� (න ස�මත කරN ලැ¢ 
�මනාව ෙවNවට ෙමම ෙයෝජනාෙව �ශච්ය කරN ලබන ෙපෞYග
ක �මනාව  
|යා+මක tය M� බව ෙමම පා	
ෙ��ව තවSරට+ �ශච්ය කර�. 

(අමාතG මVඩලෙ` අNමEය ලැ� ඇත.) 



( 37 ) 

 

 

 
*24. 

අගාමාතG�මා, අභGතර පRපාලන අමාතG�මා සහ රාජG ආර/ෂක, මහජන ආර/ෂාව, 
�Eය හා සාමය 34බඳ �ෙයෝජG අමාතG�මා,— ආV�කම වGවසථ්ාව යටෙ+  රණය   
(අංක 3),— 2007.08.01 (න �ට |යා+මක වන පR( අගt�ශච්යකාර�මාට, 
ෙශේෂ්ඨා�කරණෙ` t�ශච්යකාරව#ට සහ අ�යාචනා�කරණෙ` සභාපE�මාට හා 
අ�යාචනා�කරණෙ` t�ශච්යකාරව#ට පහත සඳහ පR( මා�ක ෙගවz *r �මනා 
ෙගtය M� බව § ලංකා පජාතා�ක සමාජවා� ජනරජෙ` ආV�කම වGවසථ්ාෙ� 108(1) 
වGවසථ්ාව යටෙ+ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙම� �ශච්ය කරN ලබ�. 

 ග# අගt�ශච්යකාර�මා   #. 27,500/- 

 ෙශේෂ්ඨා�කරණෙ` t�ශච්යකාරව#  

    හා අ�යාචනා�කරණෙ` සභාපE  #. 25,000/- 
 

 අ�යාචනා�කරණෙ` t�ශච්යකාරව# #. 22,500/- 
තවද, ෙශේෂ්ඨා�කරණෙ` හා අ�යාචනා�කරණෙ` t�ශච්යකාරව#ට ෙගtය M� 

ෙගවz *r �මනාව ෙලස 2004 සැ5තැ�බ	 මස 09 වැ� (න පා	
ෙ��ව t� �ශච්ය 
කරN ලැ¢ �මනාව ෙවNවට ෙමම ෙයෝජනාෙව �ශච්ය කරN ලබන ෙගවz *r �මනාව  
|යා+මක tය M� යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව �ශච්ය කර�. 

(අමාතG මVඩලෙ` අNමEය ලැ� ඇත.) 

*25. 
අගාමාතG�මා, අභGතර පRපාලන අමාතG�මා සහ රාජG ආර/ෂක, මහජන ආර/ෂාව, 

�Eය හා සාමය 34බඳ �ෙයෝජG අමාතG�මා,— ආV�කම වGවසථ්ාව යටෙ+  රණය   
(අංක 4),— 2008.07.01 (න �ට |යා+මක වන පR( අගt�ශච්යකාර�මාට, සංගහ �මනාව 
ෙලස මා�කව #. 3,500/- ක �මනාව/ ෙගDමට § ලංකා පජාතා�ක සමාජවා� ජනරජ ෙ  ̀
ආV�කම වGවසථ්ාෙ� 108(1) වGවසථ්ාව යටෙ+ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙම� �ශච්ය කරN 
ලබ�. 

තවද, ෙමයට ෙපර අගt�Z#වරයා සඳහා පා	
ෙ��ව �ශච්ය කර ඇE සංගහ �මනාව 
ෙවNවට ෙමම ෙයෝජනාෙව �ශච්ය කරN ලබන සංගහ �මනාව |යා+මක tය M� යැ� 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙම� �ශච්ය කර�. 

(අමාතG මVඩලෙ` අNමEය ලැ� ඇත.) 

*26. 
අගාමාතG�මා, අභGතර පRපාලන අමාතG�මා සහ රාජG ආර/ෂක, මහජන ආර/ෂාව, 

�Eය හා සාමය 34බඳ �ෙයෝජG අමාතG�මා,— ෙY�ය ආදාය� පනත යටෙ+ _  �ෙයෝග,— 
2006 අංක 10 දරන ෙY�ය ආදාය� පනෙ+ 26 වගEය සමග Tයtය M� 212 වගEය 
යටෙ+ ය� PYගලෙය* ය� කා	�ව/ සඳහා ෙගtය M� ජාEය ෙගොඩනැbෙ� බYද 
ස�බධෙය වැඩ බලන nදz හා කමස�පාදන අමාතG�මා t� පනවන ලSව, 2009 �� 
මස 19  (නැE අංක 1606/31 දරන අE tෙශේෂ ගැස¨ පතෙ` පළ කරN ලැබ 2009.10.08 වැ� 
(න ඉ(Rප+ කරන ලද �ෙයෝග අNමත කළ M� ය. 

(අමාතG මVඩලෙ` අNමEය ලැ� ඇත.)  

*27. 
අගාමාතG�මා, අභGතර පRපාලන අමාතG�මා සහ රාජG ආර/ෂක, මහජන ආර/ෂාව, 

�Eය හා සාමය 34බඳ �ෙයෝජG අමාතG�මා,— �ෂ්පාදන බS (tෙශේෂ t�tධාන) පනත 
යටෙ+ _ �යමය,— 1989 අංක 13 දරන �ෂ්පාදන බS (tෙශේෂ t�tධාන) පනෙ+ 3 වැ� 
වගEය යටෙ+ �ෂ්පාදන බS ස�බධෙය nදz හා කමස�පාදන අමාතG�මා t� 
පනවන ලSව, 2009 �� මස 30 වැ� (නැE අංක 1608/17 දරන අE tෙශේෂ ගැස¨ පතෙ` පළ 
කරN ලැබ, 2009.10.08 වැ� (න ඉ(Rප+ කරන ලද �යමය අNමත කළ M�ය. 

(අමාතG මVඩලෙ` අNමEය ලැ� ඇත.) 



( 38 ) 

 

 

 *28. 
අගාමාතG�මා, අභGතර පRපාලන අමාතG�මා සහ රාජG ආර/ෂක, මහජන ආර/ෂාව, 

�Eය හා සාමය 34බඳ �ෙයෝජG අමාතG�මා,— S�ෙකොළ බS පනත යටෙ+ _ �ෙයෝග,— 
1999 අංක 08 දරන S�ෙකොළ බS පනෙ+ 21 වැ� වගEය යටෙ+ �ග� ,̈ Z#¨v, �¥ ෙහෝ 
ප�5ප S�ෙකොළ සඳහා _ අnදවG ෙහෝ �k භාVඩ �ෂ්පාදනය T^ම, ගබඩා T^ම, ආනයනය 
T^ම ෙහෝ අපනයනය T^ම ස�බධෙය වැඩබලන nදz හා කමස�පාදන අමාතG�මා 
t� පනවන ලSව, 2009 �
 මස 17 වැ� (නැE අංක 1610/28 දරන අE tෙශේෂ ගැස¨ පතෙ  ̀
පළ කරN ලැබ, 2009.10. 08 වැ� (න ඉ(Rප+ කරන ලද �ෙයෝග අNමත කළ M�ය. 

(අමාතG මVඩලෙ` අNමEය ලැ� ඇත.)  

*29. 
tS
බල හා බලශ/E අමාතG�මා,— § ලංකා tS
බල පනත යටෙ+ �ෙයෝග,— 2009 

අංක 20 දරන § ලංකා tS
බල පනෙ+ 54 වගEය යටෙ+ tS
බල හා බලශ/E 
අමාතG�මා t� § ලංකා මහජන උපෙයෝbතා ෙකොkෂ සභාව tමසා සාදන ලSව, 2009 
සැ5තැ�බ	 මස 03 වැ� (නැE අංක 1617/34 දරන අE tෙශේෂ ගැස¨ පතෙ` පළ කරN ලැබ 
2009.10.08 වැ� (න ඉ(Rප+ කරන ලද �ෙයෝග අNමත කළ M�ය. 

(අමාතG මVඩලෙ` අNමEය ලැ� ඇත.)  

*30. 
කෘ�ක	ම සංව	ධන හා ෙගොtජන ෙසේවා අමාතG�මා,— පාං¼ සංර/ෂණ පනත යටෙ+ 

�ෙයෝග,— (450 වැ� අ�කාරය _) 1951 අංක 25 දරන පාං¼ සංර/ෂණ පනෙ+ 4 වැ� 
වගEය යටෙ+ කෘ�ක	ම සංව	ධන හා  ෙගොtජන ෙසේවා අමාතG�මා t� සාදන ලSව, 
පාං¼ සංර/ෂණ පනෙ+ 9(1) වගEය පකාරව අEtෙශේෂ ගැස¨ පතෙ  ̀පළ T^ම සඳහා වන 
2009.10.09 (න ඉ(Rප+ කරන ලද �ෙයෝග අNමත කළ M�ය. 
 
*31. 

ක�ක# සබඳතා සහ k�සබ්ල අමාතG�මා,— ෙසේවකයෙd අයවැය සහන �මනා පනත 
යටෙ+ �ෙයෝගය,— 2005 අංක 36 දරන ෙසේවකයෙd අයවැය සහන �මනා පනෙ+ 11 වැ� 
වගEය යටෙ+ ක�ක# සබඳතා සහ k�සබ්ල අමාතG�මා t� සාදN ලැබ, 2009 මැ�  
මස 19 (න, අංක 1602/6 දරන අE tෙශේෂ ගැස¨ පතෙ` පළ කරN ලැබ, 2009.08.26 වැ� (න 
ඉ(Rප+ කරන ලද �ෙයෝගය අNමත කළ M� ය. 
 
*32. 

පවාහන අමාතG�මා,— ජාEක ගමනාගමන ෙකොkෂ සභා පනත යටෙ+ �ෙයෝගය,— 
1991 අංක 37 දරන ජාEක ගමනාගමන ෙකොkෂ සභා පනෙ+ 46 (ඌ) වගEය සමග 
Tයtය M� එම පනෙ+ 44 වැ� වගEය යටෙ+ පවාහන අමාතG�මා t� පනවන ලSව 
2009 මැ� මස 29 (නැE අංක 1603/44 දරන අE tෙශේෂ ගැස¨ පතෙ` පළ කරN ලැබ, 
2009.09.10 වැ� (න ඉ(Rප+ කරන ලද �ෙයෝගය අNමත කළ M� ය.  

*33. 
අගාමාතG�මා, අභGතර පRපාලන අමාතG�මා සහ රාජG ආර/ෂක, මහජන ආර/ෂාව, 

�Eය හා සාමය 34බඳ �ෙයෝජG අමාතG�මා,— Zරා බS ආඥාපනත යටෙ+ ^E,— (52 වැ� 
අ�කාරය _) ZරාබS ආඥාපනෙ+ 32 වැ� වගEය යටෙ+ ජනා�පE�මා t� ZරාබS 
ස�බධෙය පනවන ලSව, 2008 අෙපේz මස 10 (නැE අංක 1544/17 දරන අE tෙශේෂ ගැස  ̈
පතෙ` පළ කරN ලැබ, 2008.06.19 වැ� (න ඉ(Rප+ කරන ලද ^E අNමත කළ M� ය. 
 
*34. 

තැපැz හා tS
 සංෙYශ අමාතG�මා,— තැපැz කා	යාල ආඥාපනත යටෙ+     
වGවසථ්ාව,—  (190 වැ� අ�කාරය _) තැපැz කා	යාල ආඥාපනෙ+ අංක 12, 21, 25, 27, 81, 
62, 06, 39, 49, 44, 68, 67, 40, 24, 59, 60, 35, 59, 67 හා 64 යන වගE යටෙ+ තැපැz හා 
tS
 සංෙYශ අමාතG�මා t� nදz අමාතG�මාෙd එකඟ+වය ඇEව ස�පාදනය කරන 
ලSව, 2007 අෙපේz මස 25 (නැE අංක 1494/10 දරන අE tෙශේෂ ගැස¨ පතෙ` පළ කරN ලැබ, 
2007.07.17 වැ� (න ඉ(Rප+ කරන ලද වGවසථ්ාව අNමත කළ M� ය. 



( 39 ) 

 

 

 
*35. 

ෙසෞඛG ආර/ෂණ හා ෙපෝෂණ අමාතG�මා,— ෛවදG ආඥාපනත යටෙ+ �ෙයෝග,— 
(105 වැ� අ�කාරය _) ෛවදG ආඥාපනෙ+ 72 වැ� වගEය සමග Tයtය M� 19 වැ� 
වගEය යටෙ+ ෙසෞඛG ආර/ෂණ හා ෙපෝෂණ අමාතG�මා t� Å ලංකා ෛවදG සභාව 
tමසා සාදන ලSව, 2009 ෙපබරවාR මස 25 (නැE අංක 1590/13 දරන අE tෙශේෂ ගැස¨ පතෙ  ̀
පළ කරN ලැබ, 2009.04.21 වැ� (න ඉ(Rප+ කරන ලද �ෙයෝග අNමත කළ M� ය. 

 
*36. 

ෙසෞඛG ආර/ෂණ හා ෙපෝෂණ අමාතG�මා,— § ලංකා රාජG ඖෂධ �ෂ්පාදන �Eගත 
සංසථ්ාෙ� වා	�ක වා	තාව හා ~�� 2007,— 1957 අංක 49 දරන රාජG කා	kක �Eගත 
සංසථ්ා පනෙ+ 30(2) සහ 1971 අංක 38 දරන nදz පනෙ+ 14(3) වගEය යටෙ+ 
2009.07.08 වැ� (න ඉ(Rප+ කරන ලද 2007.12.31 (ෙන අවස _ ව	ෂය සඳහා 34ෙයල 
කරන ලද tගණකා�පEවරයාෙd �^/ෂණ ඇ�ළ+ § ලංකා රාජG ඖෂධ �ෂ්පාදන �Eගත 
සංසථ්ාෙ� වා	�ක වා	තාව හා ~�� අNමත කළ M� ය.  

(ෙසෞඛG ආර/ෂණ හා ෙපෝෂණ කටM� 34බඳ උපෙYශක කාරක සභාව t� සලකා 
බලන ල(.) 

 
*37. 

ෙසෞඛG ආර/ෂණ හා ෙපෝෂණ අමාතG�මා,— tජය *මාර�ංග අNසම්රණ ෙරෝහෙz 
වා	�ක වා	තාව හා ~�� 2007,— 1957 අංක 49 දරන රාජG කා	kක �Eගත සංසථ්ා පනෙ+ 
30(2) සහ 1971 අංක 38 දරන nදz පනෙ+ 14(3) වගEය යටෙ+ 2009.07.08 වැ� (න 
ඉ(Rප+ කරන ලද 2007.12.31 (ෙන අවස _ ව	ෂය සඳහා 34ෙයල කරන ලද 
tගණකා�පEවරයාෙd �^/ෂණ ඇ�ළ+ tජය *මාර�ංග අNසම්රණ ෙරෝහෙz වා	�ක 
වා	තාව හා ~�� අNමත කළ M� ය.  

(ෙසෞඛG ආර/ෂණ හා ෙපෝෂණ කටM� 34බඳ උපෙYශක කාරක සභාව t� සලකා 
බලන ල(.) 

*38. 
ෙසෞඛG ආර/ෂණ හා ෙපෝෂණ අමාතG�මා,— § ජයව	ධනPර මහ ෙරෝහෙz වා	�ක 

වා	තාව හා ~�� 2006,— 1957 අංක 49 දරන රාජG කා	kක �Eගත සංසථ්ා පනෙ+ 30(2) 
සහ 1971 අංක 38 දරන nදz පනෙ+ 14(3) වගEය යටෙ+ 2009.07.08 වැ� (න ඉ(Rප+ 
කරන ලද 2006.12.31 (ෙන අවස _ ව	ෂය සඳහා 34ෙයල කරන ලද 
tගණකා�පEවරයාෙd �^/ෂණ ඇ�ළ+ § ජයව	ධනPර මහ ෙරෝහෙz වා	�ක වා	තාව හා  
~�� අNමත කළ M� ය. 

(ෙසෞඛG ආර/ෂණ හා ෙපෝෂණ කටM� 34බඳ උපෙYශක කාරක සභාව t� සලකා 
බලන ල(.) 

*39. 
tදGා හා තා/ෂණ අමාතG�මා,— § ලංකා පkE ආයතනය වා	�ක වා	තාව 2007,— 

1984 අංක 06 දරන § ලංකා පkE ආයතනය පනත සහ 1971 අංක 38 දරන nදz පනෙ+ 14(3) 
වැ� වගEය අNව 2009.09.09 වැ� (න ඉ(Rප+ කරන ලද 2007 ජනවාR මස 01 වැ� (න 
�ට 2007 ෙදසැ�බ	 මස 31 වැ� (ෙන අවස _ ව	ෂය සඳහා tගණකා�පEවරයාෙd 
�^/ෂණ ඇ�ළ+ § ලංකා පkE ආයතනෙ` වා	�ක වා	තාව අNමත කළ M� ය. 

(tදGා හා තා/ෂණ කටM� 34බඳ උපෙYශක කාරක සභාව t� සලකා බලන ල�.) 

 
*40. 

tදGා හා තා/ෂණ අමාතG�මා,— කා	kක තා/ෂණ ආයතනෙ` වා	�ක වා	තාව       
2006,— 1994 අංක 11 දරන tදGා හා තා/ෂණ සංව	ධන පනෙ+ 40(3) සහ 1971 අංක 38 
දරන nදz පනෙ+ 14(3) වැ� වගEය අNව 2009.09.06 වැ� (න ඉ(Rප+ කරන ලද 2006 



( 40 ) 

 

 

 ජනවාR මස 01 වැ� (න �ට 2006 ෙදසැ�බ	 මස 31 වැ� (ෙන අවස _ ව	ෂය සඳහා 
tගණකා�පEවරයාෙd �^/ෂණ අ�ළ+ කා	kක තා/ෂණ ආයතනෙ` වා	�ක වා	තාව 
අNමත කළ M� ය. 

(tදGා හා තා/ෂණ කටM� 34බඳ උපෙYශක කාරක සභාව t� සලකා බලන ල�.)  
 
*41. 

tදGා හා තා/ෂණ අමාතG�මා,— අNÇලතා ත/ෙසේ# 34බඳ § ලංකා ප තන 
මVඩලෙ` වා	�ක වා	තාව 2006,— 2005 අංක 32 දරන අNÇලතා ත/ෙසේ# 34බඳ            
§ ලංකා ප තන මVඩල පනෙ+ 29(5) වැ� වගEය අNව සහ 1971 අංක 38 දරන nදz 
පනෙ+ 14(3) වැ� වගEය අNව 2009.09.09 වැ� (න ඉ(Rප+ කරන ලද 2006 ජනවාR 01 
වැ� (න �ට 2006 ෙදසැ�බ	 31 (ෙන අවස _ ව	ෂය සඳහා tගණකා�පEවරයාෙd 
�^/ෂණ ඇ�ළ+ අNÇලතා ත/ෙසේ# 34බඳ § ලංකා ප තන මVඩලෙ` වා	�ක වා	තාව 
අNමත කළ M� ය.  

(tදGා හා තා/ෂණ කටM� 34බඳ උපෙYශක කාරක සභාව t� සලකා බලන ල�.) 

 
42. 

දහනව වැ� ආV�කම වGවසථ්ා සංෙශෝධනය පන+ ෙකv�පත — ෙදවැ� වර TයDම. 
 
43. 

උ�ර සහ නැෙගන\ර ෙදපළාත තාවකා
කව ඒකාබYධ T^ම අෙහෝ� T^ෙ�          
(tෙශේෂ t�tධාන) පන+ ෙකv�පත — ෙදවැ� වර TයDම. 
 
44. 

34යදල ධ	මශාසේතෝදය 3Rෙව tහාරසථ් සංව	ධන සභාව (සංසථ්ාගත T^ෙ�) 
පන+ ෙකv�පත — ෙදවැ� වර TයDම. 
 
45. 

මාතර රාoල tදGාලeය ආ( �ෂG සංගමය (ෙකොළඹ ශාඛාව) (සංසථ්ාගත T^ෙ�) පන+ 
ෙකv�පත — ෙදවැ� වර TයDම. 
 
46. 

බලහ+කාරෙය ආග�වලට හරවා ගැ�ම තහන� T^ෙ� පන+ ෙකv�පත — සලකා 
බැrම. 

47. 
ස� භාරය (සංසථ්ාගත T^ෙ�)  පන+ ෙකv�පත — සලකා බැrම. 

 

*    සල*ෙණ හÈවN ලබෙ ආV�ෙ� කටM� යසල*ෙණ හÈවN ලබෙ ආV�ෙ� කටM� යසල*ෙණ හÈවN ලබෙ ආV�ෙ� කටM� යසල*ෙණ හÈවN ලබෙ ආV�ෙ� කටM� ය....    

————————————————————————————————— 
[[[[1111]]]]    

“ පන+ ෙකv�පත දැ ෙදවැ� වර Tයtය M�ය” යNෙව ෙයෝජනා කරන ල( 
පශන්ය සභා�nඛ කරන ල�. 

—————————————————————— 
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2009 2009 2009 2009 ෙනොවැ�බ	 මස ෙනොවැ�බ	 මස ෙනොවැ�බ	 මස ෙනොවැ�බ	 මස 04 04 04 04 වැ� බදාදාවැ� බදාදාවැ� බදාදාවැ� බදාදා    

වා2ක 34�# අෙ5/ෂා කරන පශ්න 

  
0274/’09 

1. 
ග# ල/ෂ්ම �Pණආරh2 මහතා,—  අධGාපන අමාතG�මාෙග ඇHමට,— 

(අ) (i) 34යදල මධG මහා tදGාලයට (ජාEක පාසල) 2009 ව	ෂෙ` 6 වැ� 
ෙශේ�යට ළn ඇ�ල+කර ගැ�මට 5 �ෂG+ව tභාගෙ` ල*�  34ෙවල 
අNගමනය කෙzද; 

 (ii) 2009 ව	ෂෙ` 6 ෙශේ�යට ඇ�ළ+ කර ග+ ළn සංඛGාව, ඔ[ෙd න�, 

3නය, �ෂG+ව tභාගයට ෙප� �� පාසල සහ ලබාග+ ල*� සංඛGාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙපෝ�ත පාසz ෙලස පnඛසථ්ානය ලබාෙදන පාථkක පාසz Eෙ{න�, ඒ 
කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙද?   

(ආ) (i) හnදා |යාtතෙ` ෙය� ��න අයෙd ද#ව ෙකොපමණ සංඛGාව/ ඒ 
අතෙ	 ��ද; 

 (ii)  එෙලස ඇ�ල+Dමට ඉzl�කර, එෙහ+ පාසලට ඇ�ල+කර ෙනොග+ 
ද#ව සංඛGාව, එම ද#වෙd න� හා �ෂG+ව tභාගෙ` � ලබාග+ 
ල*� සංඛGාව ෙකොපමණද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට ඉ(Rප+ කරෙන\ද?  

(ඇ) (i) �ෂG+ව tභාගෙ` ල*� 34ෙවල සැලTzලට ෙනොෙගන පාසලට ඇ�ල+ 
කර ෙගන ඇE ද#ව හා ඔ[ ලබාෙගන ඇE ල*� සංඛGාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එෙලස ඔ[ ඇ�ළ+ කර ගැ�මට ෙහේ� _ ක#� කවෙ	ද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙන\ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

0294/’09 
2. 

ග# රt ක#ණානායක මහතා,— tෙYශ කටM� අමාතG�මාෙග ඇHමට,—  

(අ) 2009 මැ� මස 15 වැ� (නට ෙපර සෑම රට/ම තමාට අය+ සාගර ප+ල පෙYශෙ  ̀
අ�Eය 34බඳව \kක� පෑම/ �S කල M�ව E¢ බව එ�මා දෙන\ද? 

(ආ) ෙමම අමාතGාංශය ඒ අMR කටM� කර Eෙ{ද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙන\ද? 

(ඇ) එෙසේ න�, අදාළ ජාතGතර ආයතනය ෙවත ඉ(Rප+ කරන ලද ඉzrම එ�මා 
සභාගත කරෙන\ද? 

(ඈ) (i) අlE \kක� පා ඇE සාගර ප+ල පෙYශෙ` ව	ගඵලය ව	ග 
Tෙලෝ¸ට	ව
 ෙකොපමණද; 

 (ii) එ/ස+ ජා ෙd සංtධානය ෙහෝ අදාළ ජග+ ආයතනය t� එය �ල 
වශෙය වලං} කරN ලබන (නය කවදාද; 

 යන එ�මා වැ¥Sරට+ සඳහ කරෙන\ද? 

(ඉ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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0454/’09 

3. 
ග# ෙ5ම�R මාන ෙd මහතා,— අගාමාතG�මා, අභGතර පRපාලන අමාතG�මා සහ 

රාජG ආර/ෂක, මහජන ආර/ෂාව �Eය හා සාමය 34බඳ �ෙයෝජG අමාතG�මාෙග 
ඇHමට,— 

(අ) (i) ස	ව පා/�ක සn&ව 3\vවN ලැUෙ� කවදාද;  

 (ii) එ\ සාමා�ක ප/ෂ කවෙ	ද;  

  (iii) ස	ව පා/�ක සn&ෙ� සභාපEවරයාෙd නම කවෙ	ද;  

 (iv) ව+ම සභාපE+වය ය ටෙ+ සn&ව කැඳ_ වාර සංඛGාව ෙකොපමණද;  

 (v) ස	ව පා/�ක සn&ෙ� ෙයෝජනා කවෙ	ද; 

  (vi) එම ෙයෝජනා 34ග+ ෙYශපාලන ප/ෂ කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන\ද?  

 (ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

0466/’09 

4. 
ග# ආ	. A. ඒ. රණDර පEරණ මහතා,— අධGාපන අමාතG�මාෙග ඇHමට,— 

(අ) (i) උ�# පළාෙ+ පාසz ෙකොපමණ සංඛGාව/ Eෙ{ද; 

 (ii) එම පාසz අ�R ෙකොපමණ සංඛGාව/ අධGාපන කටM� සඳහා tවෘතකර 
Eෙ{ද;  

  (iii) ඉහත පාසz අ�R ෙකොපමණ සංඛGාව/ වසාදමා Eෙ{ද;  

 (iv) MYධය ෙහේ�ෙව වසා දැ© පාසz ය4 tවෘත කරෙ කවදාද;  

 (v) වසාදමා ඇE එම පාසz හා අධGාපනය ලැ¢ �ෂG සංඛGාව ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන\ද?  

(ආ) MYධය ෙහේ�ෙව �ෂG �ෂGාවෙd ෙපළෙපො+ සහ ඉෙගN� උපකරණ tනාශ D 
ඇE බව එ�මා දෙන\ද?   

(ඇ) (i) එෙසේන�, ඔ[ට ෙපළෙපො+ ලබා�මට කවර |යා මා	ග ෙගන Eෙ{ද;  

 (ii) MYධය ෙහේ�ෙව අවතැ_ �ෂG �ෂGාවෙග ෙකොපමණ සංඛGාවකට 
t�ම+ව අධGාපන කටM� කරෙගන යාම සඳහා පාසz ලබා� Eෙ{ද;  

 (iii) තාවකා
ක කඳ[#වල 3\vවා ඇE තාවකා
ක පාසzවල ෙකොපමණ �ෂG 
සංඛGාව/ අධGාපන ලබෙද;  

  (iv) ඔ[ෙd අධGාපන කටM� t�ම+ කරෙ කවදාද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන\ද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?   

0512/’09 

5. 
ග# Eලකර+න tතානාh2 මහතා,— මහාමා	ග හා මා	ග සංව	ධන අමාතG�මාෙග   

ඇHමට,— 

(අ) (i) 2003 ඇE_ මහා ගංව�R tනාශයට ප+_ එ5පල වැzපාලම ෙවNවට 
ආ�යාN සංව	ධන බැං*ෙ� අරnද
 �ෙරෝද රථය/ යා හැT ෙලස 
පාලම/ සකස ්T^මට අNමත _ බව+;  
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  (ii) ෙයෝ�තව E¢ එම පාලම ෙවන+ සථ්ානයකට ෙගනයාමට �ලධා^ දැ² 
උ+සාහයට ග�වාHෙd බලව+ tෙරෝධය පළ_ බව+;  

 (iii) �ලධා^ ඇEකළ අනවශG ගැටlව ෙහේ�ෙව ආ�යාN සංව	ධන බැං*ව 
එම පාලම සෑ�ම තාවකා
කව නතර කළ බව+;  

 එ�මා දෙන\ද?  

(ආ) (i) නැවත+, ආ�යාN සංව	ධන බැං*ෙ� § ලංකා කළමණාක# ෙමම පාලම 
සෑ�ම ආර�භ T^මට කැමැ+ත ඇEව, ඒ ස�බධෙය තවලම පාෙY�ය 
ෙzක�වරයාෙග ෙතොර�# tමසා ඇE බව+; 

 (ii) දැනට තාවකා
කව තහ� ෙයොදා අ&+වැ¥යා කරන ලද එ5පල වැz පාලම 
ඉතාම අබලD ඇE බව+; 

 එ�මා 34ගෙන\ද?   

(ඇ) �යkත සථ්ානෙ`ම එම පාලම සකස ් T^මට �	ෙYශ ලබාෙදන ෙලස තවලම 
පාෙY�ය ෙzක�වරයාට එ�මා අවශG උපෙදස ්ලබාෙදෙන\ද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

0518/’09 

6. 
ග# ජයත tෙ³ෙසේකර මහතා,— ජාEය ෙගොඩනැbෙ� හා ව� ය�තල පහZක� 

සංව	ධන අමාතG�මාෙග ඇHමට,— 

(අ) (i) ජාEය ෙගොඩනැbෙ� හා ව� ය�තල පහZක� සංව	ධන අමාතGාංශය ම~ 
2009 ව	ෂෙ`� �*ණාමලය (ස�්/කය ෙවNෙව ෙවකර ඇE nදල 
ෙකොපමණද;  

 (ii) එම nද
 �Sකර ඇE වGාපෘE කවෙ	ද;  

 (iii) එම වGාපෘE ෙවNෙව ෙවකර ඇE nදල ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන\ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 

0532/’09 
7. 

ග# රං�+ අltහාෙ	 මහතා,— ක�ක# සබඳතා හා k�ස ් බල අමාතG�මාෙග   
ඇHමට,—  

(අ) (i) 1980 Â
 වැඩ ව	ජනයට සහභාbDම ෙහේ�ෙව �Tයා අ\k _, ෙ5ෂක	ම 
අමාතGාංශය යට ෙ+ ඇE ආයතනවල ෙසේවය කළ ෙසේවක සංඛGාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔ[ අ�R නැවත �Tයා ලබා� ඇE සංඛGාව ෙකොපමණද; 

 (iii) නැවත �Tයා ෙනොලැ¢� සංඛGාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙමො[ට �Tයාව ෙනොලැUෙV කවර ෙහේ�ව/ �සාද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන\ද? 

(ආ) 32/89 රාජG පRපාලන චකෙzඛනය අNව, සංසථ්ා ව	ජක�ට අදාළ සහන සමහර 
අයට ෙමෙත/ ලබා � නැ+ෙ+ කවර ෙහේ�ව/ �සාද යන එ�මා සඳහ 
කරෙන\ද? 
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 (ඇ) 2006.08.30 (නැE අමප/06/1540/230/039 දරන අමාතG මVඩල ප�කාවට අNමEය 
ලැ� ඇත+, ක�ක# ෙකොමසාRස ්t� ෙමම ෙගD� කටM� පමාද කරන බව එ�මා 
34ගෙන\ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

0703/’09 
8. 

ග# එz. �. වසත 3යEසස් මහතා,— අධGාපන අමාතG�මාෙග ඇHමට,— 

(අ) (i)  නැෙගන\ර පළා+ සභාව යටෙ+ අ�පාර (ස�්/කය �ළ Eෙබන පාසz 
සංඛGාව ෙකොපමණද; 

 (ii) අ�පාර (ස�්/කය �ළ Eෙබන ජාEක පාසz සංඛGාව ෙකොපමණද; 

 (iii) අ�පාර (ස�්/කෙ` ජාEක පාසz හා පළා+ සභා පාසzවල ��න �ෂG 
සංඛGාව ෙවන ෙවනම ෙකොපමණද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන\ද? 

(ආ) (i)  ඉහත පාසz අ�R tදGාගාර ෙනොමැE පාසz සංඛGාව ෙකොපමණද;   

 (ii) ඉහත පාසz වල \ඟ ෙඩස ්සහ Pv සංඛGාව ෙකොපමණද;  

 (iii) \ඟ }# ෙ�ස සහ }# Pv සංඛGාව ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙන\ද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

0777/’09 
9. 

ග# ව�. එ�. නවර+න බVඩා මහතා,— නාගRක සංව	ධන හා iජාjk සංව	ධන  
අමාතG�මාෙග ඇHමට,— 

(අ) (i) 2005, 2006, 2007,2008 සහ 2009 යන ව	ෂ සඳහා ෙමම  අමාතGාංශයට 
අයවැෙය ෙව කල nදz පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම nදz පමාණය, පාdධන හා Pනරාව	තන වශෙය ෙව ෙව ව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ඒ ඒ ව	ෂෙ` ෙවකරන ලද nදල හා ලැU� nදල අතර ෙවනස/ Eෙ{ද; 

 (iv) එෙසේ න�, වා	�කව ෙව ෙව වශෙය ඒ ෙකොපමණ පමාණය/ද; 

 (v) එෙසේ nදz අ�D ඇ+න�, ඊට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන\ද? 

(ආ) නාගRක සංව	ධන හා iජාjk සංව	ධන අමාතGාංශය යටෙ+ ඇE පධාන ආයතන 
සංඛGාව හා ෙව ෙව වශෙය ඒවා කවෙ	ද යන එ�මා සඳහ කරෙන\ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

0467/’09 

10. 
ග# ආ	. A. ඒ. රණDර පEරණ මහතා,— කෘ�ක	ම සංව	ධන හා ෙගොtජන ෙසේවා 

අමාතG�මාෙග ඇHමට,— 

(අ) “tය4 කලාAය �වෙනෝපාය 34බඳ උපකරණ වGෘපෘEය” නk  වGාපෘEය/  
ආර�භ කරන ලද බව එ�මා දෙන\ද? 

(ආ) (i) එම වGාපෘEය ෙක(නක ආර�භකර ෙක(නක අවසDමට �යkතව Eෙ{ද;  
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  (ii) ෙමම වGාපෘEය |යා+මක T^ෙම සPරා ගැ�මට බලාෙපොෙරො+� වන 
අරnණ කවෙ	ද;  

 (iii) “tය
 කලාAය �වෙනෝපාය 34බඳ උපකරණ වGෘපෘEය” සඳහා 2007 
ව	ෂෙ` ෙකොපමණ nදල/ ෙව කෙළේද;   

 (iv) ෙව කළ  n& nද
, ව	ෂය අවසානෙ` වැයකර  ඇE පEශතය කවෙ	ද;  

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන\ද?  

(ඇ) 2007 ව	ෂය සඳහා ෙවකළ nදz ඉER _ෙ` න�, කවර ෙහේ�ව/ �සා එෙළස 
ඉER _ෙ`ද යන එ�මා සඳහ කරෙන\ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?   

0474/’09 

11. 
ග# ෙ5ම�R මාන ෙd මහතා,—  tෙYශ කටM� අමාතG�මාෙග ඇHමට,— 

(අ) (i) § ලංකාව 1948 �ට ෙ� ද/වා ඉ�ය රජය සමග අ+ස තැ¢ ~tZ� 
සංඛGාව ෙකොපමණද;  

 (ii) ඒ කවර ආV� කාලවල�ද;   

 (iii) එම එ/ එ/ ~tZ�වලට අ+ස තැ¢ PYගල�ෙd න� හා තන�# 
කවෙ	ද;    

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන\ද? 

(ආ) (i) 2005 �ට ෙ� ද/වා කාල පRhෙÉදය �ළ ඉ�ය රජය සමග රාජGතා�ක 
ම¨ටk සාකhඡා වට ෙකොපමණ සංඛGාව/ පව+වා Eෙ{ද; 

 (ii) එම සාකhඡා පැවැ+_ (නය කවෙ	ද;    

 (iii)  එම සාකhඡා පැවැ+_ සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (iv) එම සාකhඡාවල� ෙදරට �ෙයෝජනය කළ PYගල�ෙd න� හා තන�# 
කවෙ	ද;  

 යන  එ�මා සඳහ කරෙන\ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�,  ඒ මද? 

0534/’09 
12. 

ග# රt ක#ණානායක මහතා,— අධGාපන අමාතG�මාෙග ඇHමට,—  

(අ) (i) 2009 Â
 01   

  2002 Â
 01 

  1995 Â
 01, 

  යන (නය\ � |යා+මකව පැවE පළා+ ම¨ටෙ� සහ ජාEක ම¨ටෙ� 
පාසz සංඛGාව ෙකොපමණද; 

 (ii) අද වන tට ��න }#ව# සංඛGාව වැv5 පමාණය සමග පළා+ ම¨ටk 
සහ ජාEක ම¨ටk ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන\ද? 

(ආ) }# �Z අNපාතය ෙකොපමණද යන එ�මා සඳහ කරෙන\ද? 

(ඇ) පZ~ය වසර පහ �ළ වා	�කව පළnවැ� ෙශේ�යට ඇ�ළ+ කළ ළn සංඛGාව 
එ�මා සඳහ කරෙන\ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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0778/’09 

13. 
ග# ව�. එ�. නවර+න බVඩා මහතා,— ත#ණ කටM� 34බඳ අමාතG�kෙග   

ඇHමට,— 

(අ) (i) 2005, 2006, 2007,2008 සහ 2009 යන ව	ෂ සඳහා ෙමම  අමාතGාංශයට 
අයවැෙය ෙව කල nදz පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම nදz පමාණය පාdධන හා Pනරාව	තන වශෙය ෙව ෙව ව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ඒ ඒ ව	ෂෙ` ෙවකරන ලද nදල හා ලැU� nදල අතර ෙවනස/ Eෙ{ද; 

 (iv) එෙසේ න�, වා	�කව ෙව ෙව වශෙය ඒ ෙකොපමණ පමාණය/ද; 

 (v) එෙසේ nදz අ�D ඇ+න�, ඊට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන\ද? 

(ආ) ත#ණ කටM� අමාතGාංශය යටෙ+ ඇE පධාන ආයතන සංඛGාව හා ෙව ෙව 
වශෙය ඒවා කවෙ	ද යන එ�මා සඳහ කරෙන\ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

0468/’09 

14. 
ග# ආ	. A. ඒ. රණDර පEරණ මහතා,— නැවත ප(ං2 T^ම හා ආපදා සහන ෙසේවා  

අමාතG�මාෙග ඇHමට,— 

(අ) (i) නැෙගන\ර පළාත nදාගැ�ෙම අන�#ව ආර�භ _ ව� ෙමෙහMම 
අවසානෙ` උ�# පළාෙ+ එ/ එ/ (ස�්/කෙ` ෙකොපමණ සංඛGාව/ 
අවතැව ��ද;  

 (ii) ව� ෙමෙහMම ආර�භ වන අවසථ්ාෙ� ඉහත පෙYශෙ` ඒ ඒ  (ස�්/කෙ  ̀
ෙකොපමණ �tz වැ�ය සංඛGාව/ ��ෙ`ද;  

 (iii) ඉහත එ/ එ/ (ස�්/කෙ` අවතැ _ 3Rස අතර ළn හා වැ¥\�ය, 
ෙකොපමණ සංඛGාව/ ��ෙ`ද;  

 (iv) ෙමො[ෙග ෙකොපමණ සංඛGාව/ ෙ� වන tට නැවත ප(ං2කර Eෙ{ද;  

 (v) ෙක(නකට ෙපර ෙමම 3Rස නැවත ප(ං2කර අවස කරෙද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන\ද? 

(ආ) (i) ෙමම 3Rස අතර  ෙකොපමණ සංඛGාව/ රජෙ` ෙසේවක� ��ෙද;    

 (ii) ස�්ර �Tයා කරන සංඛGාව ෙකොපමණද;    

  (iii) �Tයා ෙනොමැE සංඛGාව ෙකොපමණද; 

  (iv) �Tයා ෙනොකරන අය �� න�, �Tයා ලබා�ම සඳහා ගN ලබන |යාමා	ගය 
කවෙ	ද;  

 යන එ�මා සඳහ කරෙන\ද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?   

0475/’09 
15. 

ග# ෙ5ම�R මාන ෙd මහතා,—  nදz හා කමස�පාදන අමාතG�මාෙග ඇHමට,— 

(අ) (i) Tෙලෝගෑ� 12.5 ගෘහසත් ගෑස ්�
ඩරයT රජය අයකරN ලබන බS nදල 
ෙකොපමණද; 
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  (ii) 2009 ෙපබරවාR මාසෙ`�, Tෙලෝගෑ� 12.5 ගෘහසත් ගෑස ් �
ඩරයT 
අයකරන nදල ෙකොපමණ පමාණයT වැ¥ කරN ලැUෙ�ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන\ද? 

(ආ) ගෘහසත් ගෑස ්�
ඩර මත පනවන ලද බS nද
 2008 ව	ෂෙ`� රජය ඉප» n& 
ආදායම ෙකොපමණද යන එ�මා සඳහ කරෙන\ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

————————————————————————————————— 
    

2009 2009 2009 2009 ෙනොවැ�බ	 මස ෙනොවැ�බ	 මස ෙනොවැ�බ	 මස ෙනොවැ�බ	 මස 05 05 05 05 වැ� බවැ� බවැ� බවැ� බහස්පEදාහස්පEදාහස්පEදාහස්පEදා    

වා2ක 34�# අෙ5/ෂා කරන පශ්න 

0400/’09 

1. 
ග# ල�ම් �Pණආරh2 මහතා,— පවාහන අමාතG�මාෙග ඇHමට,—  

(අ)  (i) S�Rය ෙදපා	තෙ��වට අය+ ඉඩ�, ලංකා ඛ�ඡ ෙතz �Eගත සංසථ්ාවට 
බS ~tZ� යටෙ+ ෙතz 3ර[�හz සඳහා ලබා � Eෙ{ ද;  

 (ii) එවැ� ඉඩ� �ළ 3ර[�හz ෙකොපමණ සංඛGාව/ Eෙ{ ද;  

 (iii) ඒවා අතර අ�. ඕ. H. සමාගම යටෙ+ ඇE 3ර[�හz Eෙ{ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන\ද? 

 (ආ) (i) උ/ත බS ~tZ� යටෙ+ බS �ෙම S�Rය ෙදපා	තෙ��වට අයtය M� 
\ඟ බS nදz පමාණය ෙකොපමණද;  

 (ii) යාව+කාrන ෙනොකරන ලද බS ~tZ� සංඛGාව ෙකොපමණද;  

 යන එ�මා සඳහ කරෙන\ද?  

 (ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

 

0469/’09 

2. 
ග# ආ	. A. ඒ. රණDර පEරණ මහතා,— ෙසෞඛG ආර/ෂණ හා ෙපෝෂණ 

අමාතG�මාෙග ඇHමට,— 

(අ) උ�# පළාෙ+ ඒ ඒ (ස�්/කවල ෙකොපමණ ෙරෝහz සංඛGාව/ සහ ෙබෙහ+ ශාලා 
සංඛGාව/ |යා+මක වෙද යන එ�මා පකාශ කරෙද; 

(ආ) එම ෙරෝහzවල, 

 (i) පවEන ඇඳ සංඛGාව; 

 (ii) ෙසේවය කරන ෛවදGව# සහ ෙහ(ය සංඛGාව; 

 (iii) ෙසේවය කරන tෙශේෂඥ ෛවදGව# සංඛGාව; සහ 

 (iv) එම පළාෙ+ ෙසේවෙ` �M� ස�i	ණ කා	ය මVඩලය; 

 ෙකොපමණද යන එ�මා පකාශ කරෙන\ද? 

(ඇ) පමාණව+ කා	ය මVඩලය/ ෙනොමැEන�, Pර5පා� ස�i	ණ  කරෙ ෙක(නද 
යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන\ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 



( 48 ) 

 

 

 
0476/’09 

3. 
ග# ෙ5ම�R මාන ෙd මහතා,— nදz හා කමස�පාදන අමාතG�මාෙග ඇHමට,— 

(අ) (i) TR3� Tෙලෝගෑ� එකක ආනයන tයදම  ෙකොපමණද;    

 (ii) TR3� Tෙලෝගෑ� එක/ සඳහා පනවා Eෙබන බS ව	ග කවෙ	ද;    

 (iii) පනවන ලද බS පමාණය පEශතය/ ෙලස ෙකොපමණද;   

 (iv) TR3� Tෙලෝගෑ� එක/ මත රජය t� පනවන ලද n& බS පමාණය 
ෙකොපමණද;  

 (v) TR3� Tෙලෝගෑ� එකක ෙවෙළඳෙපොල kල ෙකොපමණද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන\ද? 

(ආ) TR3� මත පනවන ලද බSව
 2008 ව	ෂෙ`� රජය ඉපැ» n& ආදායම 
ෙකොපමණද යන එ�මා සඳහ කරෙන\ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

0500/’09 

4. 
ග# ල/ෂ්ම TRඇzල මහතා,— ක	මාත සංව	ධන අමාතG�මාෙග ඇHමට,—  

(අ) “ම\ද 2තන” පEප+E පකාශනෙ` 48 වැ� 3vෙ� (�ංහල මාධG) ෙයෝජනාකර 
ඇE පR(, සෑම පාෙY�ය ෙzක� ෙකො¨ඨාසයකම මහා පRමාණ ක	මාතය/ 
ඇEවන ෙලස නව ක	මාතශාලා 300/ 3\vDම ය ටෙ+ ෙ� වන t ට ආර�භකර 
ඇE මහා පRමාණ ක	මාතශාලා සංඛGාව ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙන\ද?  

(ආ) එම ක	මාතශාලා සහ ඒවා ඉ(කරන ලද පාෙY�ය ෙzක� ෙකො¨ඨාස කවෙ	ද 
යන එ�මා සඳහ කරෙන\ද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

 

0519/’09 

5. 
ග# ජයත tෙ³ෙසේකර මහතා,— ජාEය ෙගොඩනැbෙ� හා ව� ය�තල පහZක� 

සංව	ධන අමාතG�මාෙග ඇHමට,— 

(අ) (i) ජාEය ෙගොඩනැbෙ� හා ව� ය�තල පහZක� සංව	ධන අමාතGාංශය ම~ 
2008 ව	ෂෙ`� නැෙගන\ර පළා+ සභාව ෙවNෙව ෙවකර ඇE nදz 
පමාණය ෙකොපමණද;  

 (ii) එම nද
 �*ණාමලය (ස�්/කය ෙවNෙව ෙවකර ඇE nදz 
පමාණය ෙකොපමණද;  

 (iii) එම nද
 �Sකර ඇE වGාපෘE ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

 (iv) එම වGාපෘE ෙවNෙව ෙවකර ඇE nදල ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන\ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 



( 49 ) 

 

 

 
0630/’09 

6. 
ග# රං�+ අltහාෙ	 මහතා,— tෙYශ �Tයා පව	ධන හා Zභසාධන අමාතG�මාෙග 

ඇHමට,— 

(අ) ෙසෞ( ආර�ෙ` RයාY Nවර § ලංකා තානාපE කා	යාලෙ` හා එ\ �ඳ[� කඳ[ෙ	 
�රD ��න 650 / පමණ ශkක� 3Rස/ උපවාසයක ෙය� ��න බව එ�මා 
දෙන\ද? 

(ආ) (i) ඉහත අය උපවාසයක ෙය� ��ෙ කවර ෙහේ�ව/ �සාද; 

 (ii) ඔ[ ෙමරටට ෙගවා ගැ�ම සඳහා ෙගන ඇE |යා මා	ග කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන\ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

0705/’09 
7. 

ග# ව�ර අෙ{ව	ධන මහතා,— උසස ්අධGාපන අමාතG�මාෙග ඇHමට,— 
(අ) (i) 2007/ 2008 ව	ෂෙ` tශව්tදGාලවලට ෙකොපමණ �ෂG සංඛGාව/ ෙතෝරා  

ග+ෙ+ද; 

 (ii) එම අධGයන ව	ෂෙ` tශව්tදGාල අNබYධ ආයතනවල 
යාප(ං2 D �� 
�Z ෙකොපමණ සංඛGාවකෙd අයS�ප+ පE/ෙෂේප _ෙ`ද; 

 (iii) අ�යාචනා ම~ ෙකොපමණ සංඛGාව/ tශව්tදGාලයට ඇ�ළ+ කර 
ග+ෙ+ද; 

 (iv) එම �ෂGය ඇ�ළ+ කර ග+ෙ+ කවර පදනම/ යටෙ+ද; 

 (v) එම �Z ඇ�ළ+ කරග+ අවම ල*� කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන\ද? 

(ආ) (i) උ/ත ක#�වලට අදාළව 2009 ව	ෂෙ` ෙකොපමණ �ෂG සංඛGාවකෙd 
අයS�ප+ පE/ෙෂේප කෙළේද; 

 (ii) පZ~ය වසෙ	 උ/ත ක#ණට අදාළව පE/ෙෂේ3ත අයS�ප+ අ�R �Z 
ඇ�ළ+ කර ග+ෙ+ න�, ෙ� ව	ෂෙ` ද එෙලස �ෂGය ඇ�ළ+ කර 
ගෙද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙන\ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

0706/’09 
8. 

ග# සර+චද රාජක#ණා මහතා,— පRසර හා සව්ාභාtක ස�ප+ අමාතG�මාෙග 
ඇHමට,— 

(අ) (i) ග�පහ (ස�්/ක ෙ` TRඳවැල, මා4ගාව+ත වන වගාව �ළ කසල බැහැර 
T^ෙ� වGාපෘEය/ සඳහා ඉඩ� ෙකොටස/ ෙවකර ඇE බව+; 

 (ii) වන වගාෙ� ෙහ/ටයා	 31 / පමණ වන ස�i	ණ jkෙය ෙයෝ�ත 
වGාපෘEය සඳහා ව�නා ශාකව
 සමtත �� පමාණය/ ෙවකර ඇE 
බව+; 

 එ�මා දෙන\ද? 

(ආ) (i) ෙයෝ�ත වGාපෘEයට අය+වන ඉඩම �ළ, ලංකාෙ� S	ලභ ෙ�වැz tෙශේෂය/ 
සහ ttධ උණ ව	ග, මැෙහෝග�, ෙකොස,් නැÈ, ඇෙ/�යා සහ ෆ�න	 
වගාව ඇE බව+; 



( 50 ) 

 

 

  (ii) වන වගාව ස\ත ෙමම ර/�තය tනාශ Dෙම එ\ �ව+වන ස+ව 
ෙකො¨ඨාසවලට හා ttධ ව	ගෙ` *#zලට වාස jkය/ ෙනොමැEDෙම 
පාRසRක ගැටl ඇE වන බව+; 

 එ�මා 34ගෙන\ද? 

(ඇ) ෙයෝ�ත වGාපෘEයට ෙවකර ඇE ඉඩමට යාබදව 3\� ලÈ කැලෑ ස\ත, T�S 
වගාව/ ෙනොමැE ඉඩ� ෙකොටස ෙමම වGාපෘEයට ෙයොදා ෙනොගැ�මට ෙහේ� 
කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට ඉ(Rප+ කරෙන\ද? 

(ඈ) අදාළ වGාපෘEය සඳහා ෙයෝ�ත ඉඩ� ෙකොටස ෙවNවට ර/�තය �ළ ම 3\�, T�S 
වගාව/ ෙනොමැE �� ෙකොටස ෙවකර �මට එ�මා අවශG කටM� කරෙන\ද? 

(ඉ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 

0477/’09 

9. 
ග# ෙ5ම�R මාන ෙd මහතා,— nදz හා කමස�පාදන අමාතG�මාෙග ඇHමට,— 

(අ) (i) ෙපටz මත  පනවා Eෙබන බS ව	ග සංඛGාව ෙකොපමණද;  

 (ii) එම බS ව	ගවල න� කවෙ	ද;  

 (iii) ෙපටz rටරය/ මත පනවන n& බS පමාණය හා එය පEශතය/ ෙලස 
ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන\ද?  

 (ආ) (i) ෙපටz rටරයක ෙව ෙළඳ ෙපොළ kල ෙකොපමණද;  

 (ii) පZ~ය ව	ෂ පහ �ළ ෙපටz ම~ රජය උපයන ලද n& nදල ෙකොපමණද;  

 යන එ�මා සඳහ කරෙන\ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�,  ඒ මද? 

 

0573/’09 

10. 
ග# ආ	.A.ඒ. රණDර පEරණ මහතා,— ෙවෙළඳ, අෙලt සංව	ධන, ස©පකාර හා 

පාRෙභෝ~ක ෙසේවා අමාතG�මාෙග ඇHමට,— 

(අ) අතGාවශG පාRෙභෝ~ක භාVඩවල kල අඛVඩව ඉහළ පවEන බව එ�මා 
දෙන\ද? 

(ආ) (i) 2005 �ට 2009 ද/වා එ/ එ/ ව	ෂෙ`� සහz, kRස,් පR5P, TR3� සහ H� 
Tෙලෝගෑමයක පැවE kල ෙව  ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) 2005 ව	ෂයට සාෙ5/ෂව ෙමම භාVඩවල kල අ�D E ෙ{ද, ෙනොඑෙසේ න�, 
වැ¥ D Eෙ{ද; 

 (iii) ඉහත kල වැ¥ D Eෙ{ න�, ෙමම අතGාවශG පාRෙභෝ~ක දවGවල kල අ� 
T^මට කවර |යා මා	ග ගN ලබෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන\ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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0631/’09 

11. 
ග# රං�+ අltහාෙ	 මහතා,— කෘ�ක	ම සංව	ධන හා ෙගොtජන ෙසේවා 

අමාතG�මාෙග ඇHමට,— 
(අ) ෙමොරගහකද ජලාශ වGාපෘEය ආර�භ කෙළේ කවදාද යන එ�මා ෙමම සභාවට 

දවෙන\ද? 

(ආ) 2009 අෙගෝස�් මස වන tට ෙමම වGාපෘEයට යටවන ජනතා ෙYපළ ත/ෙසේ#ව 
අNව ඔ[ට ලබාෙදන ව( 34බඳ වා	තාව/ එ�මා ෙමම සභාවට ඉ(Rප+ 
කරෙන\ද? 

(ඇ) (i) 2009 �� මස 30 වැ� (න නාඋල පාෙY�ය ෙzක� ෙකො¨ඨාසෙ` පැවE 
�සD්මක� තම ෙYපළ අ\kවන ප(ං2ක#වෙග T�ය� ~tZමකට 
අ+ස ලබා ග+ෙ+ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ~tZෙ� සඳහ වගE කවෙ	ද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙන\ද? 

(ඈ) ෙමම ~tZමට අ+ස තැ�ම පE/ෙෂේප කළ ප(ං2ක#වට ෙමොරගහකද 
වGාපෘEෙ` ලබා � E¢ *r වැඩ නවතා ඇE බව එ�මා දෙන\ද? 

(ඉ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

0539/’09 
12. 

ග# ෙ5ම�R මාන ෙd මහතා,—  µවර හා ජලජ ස�ප+ අමාතG�මාෙග ඇHමට,— 

(අ) (i) 2009 ව	ෂෙ` අයවැය ෙzඛනයට අNව µවර හා ජලජ ස�ප+ අමාතGාංශයට 
ෙවකරන ලද nදල ෙකොපමණද;  

 (ii) එම nද
 2009 ජනවාR 01 (න �ට  2009 Â
 01 (න වන tට tයද� කර 
Eෙබන n& nදල ෙකොපමණද;  

 (iii) ඒ කවර වැය �	ෂය යටෙ+ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන\ද?  

(ආ) (i) 2008 ව	ෂෙ` අයවැය ෙzඛනයට අNව µවර හා ජලජ ස�ප+ අමාතGාංශයට 
ෙවකරන ලද nදල ෙකොපමණද;  

 (ii) එx nද
 2008 ජනවාR 01 (න �ට  2008 ෙදසැ�බ	 31 (න ද/වා 
කාලHමාව �ළ වැය  කරන ලද n& nදල ෙකොපමණද;  

 යන එ�මා සඳහ කරෙන\ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�,  ඒ මද? 

0574/’09 
13. 

ග# ආ	.A.ඒ. රණDර පEරණ මහතා,— ෙවෙළඳ, අෙලt සංව	ධන, ස©පකාර හා 
පාRෙභෝ~ක ෙසේවා අමාතG�මාෙග ඇHමට,— 

 (අ) (i) රජය ම~ ෙහෝ ෙපෞYග
ක අංශය ම~ අතGාවශG පාRෙභෝ~ක දවG ෙලස 
සැලෙකන H�, පR5P, TR3�, kRස,් අ	තාපz සහ ෙලො* ÎN ආනයනය 
කරන ලYෙYද;   

 (ii) එෙසේන�, 2005 �ට 2009 ද/වා කාලය �ළ වා	�කව ෙකොපමණ පමාණය/, 
ෙව ෙව වශෙය ආනයනය කරන ලYෙYද;    

  (iii) එම ආනයන පමාණය ෙමරට අවශGතාවෙය කවර පEශතය/ද;   

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන\ද?  

(ආ) (i) එම අතGාවශG පාRෙභෝ~ක භාVඩ ආනයනෙ`� බS අය කරෙද;   
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  (ii) එෙසේ න�,  අය කරN ලබන බS ව	ග කවෙ	ද;   

 (iii) ආනය�ක එ/ එ/ භාVඩෙ  ̀එ/ Tෙලෝගෑමය/ සඳහා අය කරN ලබන 
�යl බS වල එක�ව ෙකොපමණද;   

 (iv) භාVඩ kල පාලනය T^මට නැවත |යා මා	ග ෙගන Eෙ{ද;  

 (v) ෙනොඑෙසේ න�, කවර |යාමා	ග ගN ලබෙද;    

 යන එ�මා සඳහ කරෙන\ද?  

 (ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

0842/’09 
14. 

ග# රt ක#ණානායක මහතා,— ක	මාත සංව	ධන අමාතG�මාෙග ඇHමට,— 

 (අ) (i) ම+ෙ+ෙගොඩ, ෙ�යෙගොඩ සහ iෙගොඩ යන ෙපෙහක�හz ආර�භ කළ 
(නය කවෙ	ද; 

 (ii) එම ආයතන දැනට |යා+මක වෙද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම ෙපෙහක�හzවල ෙසේවක සංඛGාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ආයතන පවENෙ` රජය ස�ව ද නැEන� PYග
ක අංශය ස�ව ද; 

යන ෙව ෙව වශෙය එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන\ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න� ඒ මද? 

 

0894/’09 
15. 

ග# රt ක#ණානායක මහතා,— tෙYශ �Tයා පව	ධන හා Zභසාධන අමාතG�මාෙග 
ඇHමට,— 

 (අ)§ ලංකා tෙYශ ෙසේවා �M/E කා	යාංශෙ`, 

 (i) 2005 ව	ෂෙ` �ට 2009 ව	ෂය ද/වා වා	�ක ආදායම සහ සnh2ත 3Rවැය 
ෙකොපමණද; 

 (ii) වා	�කව රජය සඳහා ෙව කරන ලද nදල ෙකොපමණද; 

යන ෙව ෙව වශෙය එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන\ද? 

(ආ) (i) ෙමම ආයතනය ෙමෙහයවN ලබන අධG/ෂව#ෙd න� ෙමොනවද; 

 (ii) ©ලG අER/තය/ පැවැEෙ` න�, ඒ සඳහා ගනා ලද 3යවර *ම/ද; 

 (iii) ©ලG ඌනතාවය/ පැවැEෙ` න� එය සපයා ගN ලැUෙ` ෙකෙසේද; 

 (iv) සභාපEවරයා, සාමානGා�කාRවරයා සහ tධායක අධG/ෂව# සඳහා 
වා	�ක ෙගD� ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

යන ෙව ෙව වශෙය එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන\ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න� ඒ මද? 

 

————————————————————————————————— 
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2009 2009 2009 2009 ෙනොවැ�බ	 මස ෙනොවැ�බ	 මස ෙනොවැ�බ	 මස ෙනොවැ�බ	 මස 06 06 06 06 වැ� �*රාදාවැ� �*රාදාවැ� �*රාදාවැ� �*රාදා    

වා2ක 34�# අෙ5/ෂා කරන පශ්න 

0115/’09 

1. 
ග# ආ	. A. ඒ. රණDර පEරණ මහතා,— ජාEය ෙගොඩනැbෙ� හා ව� ය�තල පහZක� 

සංව	ධන අමාතG�මාෙග ඇHමට,—  
(අ) ජාEය ෙගොඩනැbෙ� හා ව� ය�තල පහZක� සංව	ධන අමාතGාංශය යටෙ+ කලාප 

අංක 01 යටතට ගැෙනන ෙමොනරාගල, බSzල, Nවරඑ4ය සහ ර+නPර යන 
(ස�්/කවල සමාජ Zභසාධන වGාපෘE සඳහා 2006, 2007, 2008 සහ 2009 යන 
ව	ෂය\ �, ෙවන ෙවනම ෙකොපමණ nදල/ ෙවකර Eෙ{ද යන එ�මා ෙමම 
සභාවට දවෙන\ද?  

(ආ) (i) ඉහත වGාපෘ \ වැඩ අවසකර Eෙ{න�, වැඩ ආර�භ කළ (නය, වැඩ 
අවස කළ (නය, ඇසත්ෙ��ගත nදල හා ෙගවා ඇE n& nදල ෙව 
ෙව වශෙය ෙකොපමණද;    

 (ii) ඉහත වGාපෘE ම~ පEලාÏ ප[z සංඛGාව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද;   

 (iii) 2009 ව	ෂය සඳහා ෙතෝරාෙගන ඇE වGාපෘE හා ඇසත්ෙ�� කර ඇE 
nදල ෙව ෙව ව ශෙය ෙකොපමණද;  

 යන එ�මා සඳහ කරෙන\ද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, මද? 

0540/’09 

2. 
ග# ෙ5ම�R මාන ෙd මහතා,—  µවර හා ජලජ ස�ප+ අමාතG�මාෙග ඇHමට,— 

(අ) අප රෙ¨ µවර� tශාල සංඛGාව/ ඉ�ය රජෙ` අ+අඩං}ෙ� පZවන බව එ�මා 
දෙන\ද? 

(ආ) (i) 2009 ජනවාR මාසෙ` �ට ෙ� ද/වා කාලය �ළ ඉ�ය රජය t� 
අ+අඩං}වට ගN ලැ¢ µවර�ෙd සංඛGාව ෙකොපමණද;  

 (ii) ෙ� වනtට අ+අඩං}ෙ� පZවන µවර� සංඛGාව ෙකොපමණද; 

 (iii) අ+අඩං}ෙ� පZවන µවර� �දහස ්කර ගැ�මට ෙගන Eෙබන |යා මා	ග 
කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන\ද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�,  ඒ මද? 

 

0648/’09 
3. 

ග# ගාk� ජයtකම ෙපෙ	 රා මහතා,— පළා+ පාලන හා පළා+ සභා අමාතG�මාෙග 
ඇHමට,— 

(අ)  1999 ව	ෂෙ` �ට 2008 ව	ෂය ද/වා වයඹ පළා+ සභාෙ� ~�� වා	තා එ�මා 
ෙමම සභාවට ඉ(Rප+ කරෙන\ද?  

(ආ) ඉහත ~�� වා	තාව
 අනාවරණය _ ´ෂණ හා වංචාවලට ස�බධ �ලධා^ට 
එෙර\ව tනය ප^�ණ පැවැ+_ෙ`ද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන\ද?  



( 54 ) 

 

 

 (ඇ) එම ´ෂණ හා වංචාවලට ස�බධ �ලධා^ හා අෙන*+ PYගලයට එෙර\ව 
ගNලැ¢ |යාමා	ග 34බඳ සtසත්ර වා	තාව/ එ�මා ෙමම සභාවට ඉ(Rප+ 
කරෙන\ද? 

 (ඈ) (i) tනය ප^�ණ �ගමනයට අÐව Ñ(ත �ලධා^ ෙසේවෙය පහ T^මට  
කටM� කෙළේද;  

  (ii) ෙනොඑෙසේ න�, Ñ(ත �ලධා^ තවSරට+ ෙසේවෙ` ෙයොදවාෙගන ��න 
බලධා^ට එෙර\ව tනය |යාමා	ග ගෙද;  

 යන එ�මා සඳහ කරෙන\ද?   

(ඉ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 

0651/’09 
4. 

ග# ල/ෂ්ම �Pණආරh2 මහතා,— ෙසෞඛG ආර/ෂණ හා ෙපෝෂණ අමාතG�මාෙග 
ඇHමට,—   

(අ) (i) 2007 ව	ෂෙ` ෙසෞඛG ආර/ෂණ හා ෙපෝෂණ අමාතGාංශය යටෙ+ ©ලධන 
tයද� ෙලස වා	�ක ඇසත්ෙ�� nදල හා පRiරක ඇසත්ෙ�� අNව 
ෙව _ n& ©ලG පEපාදන පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒ අ�R ව	ෂය අවස වන tට tයද� කර ඇE n& ©ලධන tයදම 
ෙකොපමණද; 

 (iii) tයද� ෙනොකර ඉER _ n& ©ලධන nදල ෙකොපමණද; 

 (iv) tයද� ෙනොකර ඉER _ පමාණය පEශතය/ ෙලස ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා සභාවට දවෙන\ද? 

(ආ) පෙයෝජනයට ෙනොෙගන nදz ඉERDමට ෙහේ� කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
ඉ(Rප+ කරෙන\ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

0673/’09 
5. 

ග# t�ත රණDර මහතා,— ෙසෞඛG ආර/ෂණ හා ෙපෝෂණ  අමාතG�මාෙග ඇHමට,— 

(අ) (i) ද*� පළාෙ+ Eෙබන (ස�්/ ©
ක ෙරෝහz සංඛGාව ඒ ඒ (ස�්/කය 
අNව, ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

 (ii) (ස�්/ ©
ක ෙරෝහලක E �ය M� අවම තන�# සංඛGාව ෙකොපමණද;  

 (iii) ඉහත එ/ එ/ ෙරෝහෙz දැනට පවEන තන�# සංඛGාව ෙකොපමණද;     

 (iv) එම එ/ එ/ ෙරෝහෙz Eෙබන Pර5පා� සංඛGාව ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද;   

 යන එ�මා ෙමම සභාවට ඉ(Rප+ කරෙන\ද?   

(ආ) (i) ඉහත එ/ එ/  ෙරෝහල (ස�්/ ෙරෝහල/ බවට උසස ්කරන ලYෙY කවදාද;  

 (ii) ඒ ක[# t�ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන\ද?  
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 (ඇ) ඉහත එ/ එ/ (ස�්/ ©
ක ෙරෝහෙz දැනට පවEන මානව සහ  ෙභෞEක ස�ප+ 
\ඟය කවර කාලHමාව/ �ළ ස�i	ණ කරෙද යන එ�මා සඳහ 
කරෙන\ද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 

0696/’09 
6. 

ග# දයා�R ජයෙසේකර මහතා,— ජනමාධG හා ෙතොර�# අමාතG�මා සහ වGවසාය හා 
ආෙයෝජන පව	ධන අමාතG�මාෙග ඇHමට,— 

(අ) (ව�න Pරා |යා+මකව පවEන ²පවා\� tකාශන මධGසථ්ාන හා }ව tS
 
tකාශන බලපතලාÏෙd න� සහ 
3නය කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
ඉ(Rප+ කරෙද? 

(ආ) (i) බලපත ලබා� ඇත+, ෙ� ද/වා |යා+මක ත++වෙ  ̀ ෙනොපවEන 
²පවා\� tකාශන  හා }ව tS
 tකාශන මධGසථ්ානය කවෙ	ද; 

 (ii) එම ²පවා\� හා }ව tS
 tකාශන මධGසථ්ාන |යා+මක ෙනොT^මට 
ෙහේ� කවෙ	ද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙන\ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

0725/’09 
7. 

ග# එ�.Ò. නාමz ක#ණාර+න මහතා,— nදz හා කමස�පාදන අමාතG�මාෙග 
ඇHමට,— 

(අ)  ෙසේවා �M/Eකයෙd භාර අරnදz මVඩලෙ` 2007 වසෙ	 පැවE Zහද හnෙ�� 
ඇE_ ගැvමකට අදාළව සාගර ෙහේවාගම මහතාෙd වැඩ තහන�කර ඇE බව එ�මා 
දෙන\ද?  

(ආ) (i) එෙසේ න�, වැඩ තහන� කළ (නය හා ඒ ©
ක tම	ශනයT පZවද;  

 (ii) එය පැව+_ සථ්ානය හා කවෙර*ෙd සහභා~+වෙයද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙන\ද? 

(ඇ) ෙ� 34බඳ වා	තාව/ එ�මා ෙමම සභාවට ඉ(Rප+ කරෙන\ද?  

(ඈ) (i) ඉහත ගැvම 34බඳව ෙපොr�යට පැk�
කර ඇ+න� එ\ අංකය කවෙ	ද;  

 (ii) ඔoට එ ෙර\ව ඉ(Rප+කළ ෙචෝදනා කවෙ	ද;  

 (iii) ෙදවන ෙචෝදනාවට අදාළව t�ම+ ෛවදG සහEකය/ ඉ(Rප+කර Eෙ{ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන\ද?  

(ඉ) �වන ෙචෝදනාව ඉ(Rප+ වෙ ෙමොoෙd වැඩ තහනk පZව බව එ�මා 
34ගෙන\ද? 

(ඊ) tනය ප^/ෂණෙ`� ඔo වැර(ක# _ෙ`ද යන හා t�ශච්යක#ෙd අවසාන 
වා	තාව එ�මා ෙමම සභාවට ඉ(Rප+ කරෙන\ද? 

(උ) (i) ඔoට ෙපර ෙචෝදනා Eෙ{න�, ඒ කවෙ	ද;  

 (ii) \ඟ වැv5 සහ �මනා ස\තව නැවත ෙසේවෙ` 3\vවෙද;  

 (iii) ගැv�කා  ̂ පRසරය/ ඇEකළ අයට එෙර\ව tනයාNÇලව කටM� 
කරෙද;  

 යන එ�මා සඳහ කරෙන\ද?  

(ඌ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 



( 56 ) 

 

 

 
0541/’09 

8. 
ග# ෙ5ම�R මාන ෙd මහතා,—  nදz හා කමස�පාදන අමාතG�මාෙග ඇHමට,— 

(අ) (i) 2009 අයවැය ෙzඛනයට අNව n& රාජG ආදායම ෙකොපමණද;  

  (ii) 2009 �� 30 (න වන tට රජයට ලැU� n& ආදායම ෙකොපමණද; 

 (iii)   2009 �� 30 වන tට රජය t� දරා Eෙබන n& tදයම ෙකොපමණද;  

 (iv)  රජය t� එෙසේ tයද� කරන ලYෙY කවර වැය �	ෂය ෙවNෙව 
ෙකොපමණ nදල/ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන\ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�,  ඒ මද? 

 
0637/’09 

9. 

ග# ආ	. A. ඒ. රණDර පEරණ මහතා,— ෙසෞඛG ආර/ෂණ හා ෙපෝෂණ 
අමාතG�මාෙග ඇHමට,—  

(අ) (i) අNරාධPර ෙහද tSහලට බඳවා ගනා n& �ෂG සංඛGාව ෙකොපමණද; 

 (ii) අවස වරට ෙමම ෙහද tSහලට �Z කVඩායම/ ව	ෂය කවෙ	ද; 

 (iii) එෙසේ බඳවාග+ n& �ෂG සංඛGාව ෙකොපමනද; 

 (iv) අවස ප^/ෂණෙය පZ ෙමම අය ෙක(නක t�ර යෙද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙන\ද? 

(ආ) (i) ෙමම කVඩායම t�ර යාෙම අන�#ව නවක කVඩායම/ බඳවා 
ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ ෙක(නකට ෙපර බඳවා ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන\ද? 

(ඇ) 2006 ව	ෂෙ` ෙහද �ෂG �ෂGාව බඳවා ගැ�ෙම පZව නැවත බඳවා 
ෙනොගැ�ෙම ෙමම ෙහද tSහල වසා දැ¸ෙ� වැඩ 34ෙවළ/ |යා+මක වන බව 
එ�මා දෙන\ද?  

(ඈ) රජෙ` ෙරෝහzවල ෙසේවය සඳහා පමාණව+ ෙහද ෙහ(ය සංඛGාව/ ෙනොමැE 
ත++වය/ �ළ කවර ෙහේ�ව/ �සා බඳවා ගැ�� පමාද කෙළේද යන එ�මා 
සඳහ කරෙන\ද? 

(ඉ) ෙනොඑ ෙසේ න�, ඒ මද? 

 

0652/’09 

10. 
ග# ල�ම් �Pණආරh2 මහතා,—නාගRක සංව	ධන හා iජාjk සංව	ධන 

අමාතG�මාෙග ඇHමට,— 

(අ)  (i) lනාව කලPව පව	ධන  වGාපෘEයට ලැU� n& tෙYශ ණය පමාණය 
ෙකොපමණද;    

  (ii) උ/ත වGාපෘEයට ණය ෙනොවන tෙYශ ආධාර ලැUෙV න� එ\ n& 
ව�නාකම ෙකොපමණද;  



( 57 ) 

 

 

   (iii) වGාපෘEෙ` වැඩ �ම T^ම සඳහා tයද� කළ n& nදල ෙකොපමණද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන\ද?    

(ආ) (i) සැලZ� කළ වGාපෘEයට අÐව වැඩ අවස ෙනොකළ අංශ කවෙ	ද;  

 (ii) වැඩ අවස ෙනොT^මට ෙහේ� කවෙ	ද;  

 යන එ�මා සඳහ කරෙන\ද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

0698/’09 

11. 
ග# දයා�R ජයෙසේකර මහතා,— මහාමා	ග හා මා	ග සංව	ධන අමාතG�මාෙග   

ඇHමට,— 

(අ) (i) “මගනැ}ම” වGාපෘEය සථ්ා3ත T^ම සඳහා ඉ(Rප+ කරන ලද 2004.01.21 
(නැE අමාතG මVඩල සංෙYශය අNව සථ්ා3ත කර ඇE ආයතන කවෙ	ද;  

  (ii) ෙමම වGාපෘEය යටෙ+ සථ්ා3ත කර ඇE මගනැ}ම මා	ග ඉ(T^� 
යෙතෝපකරණ ආයතනෙ` ව+ම සභාපEවරයාෙd නම හා ඔoෙd 
අධGාපන ZSZක� කවෙ	ද;  

 (iii) එම සභාපEවරයාට ෙගවN ලබන මා�ක වැvප හා ෙවන+ �මනා කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන\ද?  

(ආ) (i) ඉහත ආයතනෙ` අධG/ෂ මVඩලෙ` න�, 
3නය සහ ඔ[ සඳහා 
ෙගවන ලද වැv5 හා ෙවන+ �මනා කවෙ	ද,  

 (ii) එ\ tධායක �ලධා^ෙd න� හා අදාළ තන�#ද, ඔ[ ලබන වැv5, 
ෙ�තන ෙහෝ �මනා කවෙ	ද;  

 යන 2007, 2008 හා 2009 ව	ෂ සඳහා ෙව ෙව වශෙය එ�මා ෙමම සභාවට 
ඉ(Rප+ කරෙන\ද?   

(ඇ) ඉහත ආයතනයට *Ó පදනම මත ලබාෙගන ඇE වාහන සංඛGාව, එ/ එ/ වාහනය 
අය+ ආයතනය ෙහෝ PYගලය සහ එ/ එ/ වාහනය සඳහා ෙගවN ලබන ඉධන 
�මනා ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද යන එ�මා සඳහ කරෙන\ද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 

0542/’09 

12. 
ග# ෙ5ම�R මාන ෙd මහතා,— nදz හා කමස�පාදන අමාතG�මාෙග ඇHමට,—  

(අ) 2009 ව	ෂය �ළ පා	
ෙ��වට ඉ(Rප+ කරන ලද පRiරක ඇසත්ෙ�� සංඛGාව 
ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන\ද?  

(ආ) (i) එx පRiරක ඇසත්ෙ�� ඉ(Rප+ කරන ලYෙY කවර අවශGතාවය 
සඳහාද;    

  (ii) එම ඇසත්ෙ��වල අගය ෙකොපමණද;  

 (iii) 2009 අයවැය ෙzඛනෙ  ̀රාජG tයදමට වඩා එය ෙකොපමණ පමාණයT 
වැ¥Dම/ද;  

 යන එ�මා සඳහ කරෙන\ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  



( 58 ) 

 

 

 
0643/’09 

13. 
ග# ආ	. A. ඒ. රණDර පEරණ මහතා,— ෙසෞඛG ආර/ෂණ හා ෙපෝෂණ 

අමාතG�මාෙග ඇHමට,—   

(අ) උ�# මාN�ක ෙමෙහMෙම පZ අවතැව, ව��යාව පෙYශෙ` Zභසාධන 
මධGසථ්ානවල �Ô ��න ජනතාවට පමාණව+ ෙසෞඛG පහZක� සහ ස�පාර/ෂක 
පහZක� ෙනොමැE බව එ�මා දෙන\ද? 

(ආ) (i) �ල/ෂයකට අ�ක අවතැ _ ජනතාව ෙවNෙව එම Zභසාධන 
මධGසථ්ානවල වැ�T
 ෙකොපමණ සංඛGාව/ ඉ(කර Eෙ{ද; 

 (ii) එම Zභසාධන මධGසථ්ානවල දැනට ෙසේවය කරන tෙශේෂඥ ෛවදGව# හා 
අෙන*+ ෛවදGව# සංඛGාව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම මධGසථ්ානවල ෙසේවය සඳහා ෙයොදවා ඇE සහායක ෙසෞඛG කා	ය 
මVඩලය ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙ� වන tට එම Zභසාධන මධGසථ්ානවල �ව+වන ජනතාවට ttධ 
ෙබෝෙවන ෙරෝග වැළÔ Eෙ{ද; 

 (v) එෙසේ න�, එම ෙරෝග වැළැ/Dම සඳහා ෙගන ඇE 3යවර කවෙ	ද; 

 (vi) එ\ ෙසේවය සඳහා ෙයොදවා ඇE ෛවදGව# ඇ�& ෙසෞඛG කා	ය මVඩල 
සඳහා සපයා ඇE නවාතැ පහZක� ඇ�& අෙන*+ පහZක� කවෙ	ද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙන\ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

0895/’09 
14. 

ග# රt ක#ණානායක මහතා,— අපනයන සංව	ධන හා ජාතGතර ෙවෙළඳ කටM�  
අමාතG�මාෙග ඇHමට,— 

 (අ) (i) අපනයන සංව	ධන හා ජාතGතර ෙවෙළඳ කටM� අමාතGාංශය ෙවත 
2007, 2008 සහ 2009 යන ව	ෂ සඳහා _ ඇසත්ෙ�� ම~ පාdධන සහ 
Pනරාව	තන tයද� වශෙය ෙව කරන ලද nදල ෙකොපමණ ද; 

 (ii) එම ව	ෂ සඳහා පාdධන සහ Pනරාව	තන tයද� ෙවN ෙව සතG වශෙය 
ලබාS nදල ෙකොපමණද; 

 (iii) එෙසේ පEපාදන අ� කර E�ය� අමාතGාංශෙ` කටM� ෙමෙහයවN ලැ¢ෙ  ̀
ෙකෙසේද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙද? 

(ආ) අමාතGාංශෙ` �යlම අමාතGව# ෙවNෙව 2007, 2008 සහ 2009 යන ව	ෂ 
සඳහා _ පවාහන, tෙYශ සංචාර, ආපන ශාලා ගාස�් (ෙY�ය සහ tෙY�ය) සහ 
ආර/ෂක tයද� ෙවNෙව දරන ලද 3Rවැය සමසත් tයදම ද ඇ�&ව ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණ ද යන එ�මා සඳහ කරෙන\ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න� ඒ මද? 

 

0897/’09 
15. 

ග# රt ක#ණානායක මහතා,—  nදz හා කමස�පාදන අමාතG�මාෙග ඇHමට,— 

 (අ) (i) 2006 ජනවාR මස 01 වැ� (න �ට ෙ� ද/වා Õන රජය ෙහෝ Õන සමාග� 
ම¯ § ලංකාව �ළ ෙමෙහයවN ලබන �යlම වGාපෘEවල න� ෙමොනවාද; 



( 59 ) 

 

 

  (ii) එම වGාපෘE ෙමෙහයවN ලබNෙ` ණය පහZක� මත ද නැතෙහො+ හ[z 
වGාපාර ෙලස ද, 

 (iii) ඉහත වGාපෘE සඳහා ©ලG පභවය සහ සමසත් 3Rවැය ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙද? 

(ආ) (i) රාජG අNගහය ඇEව ෙගන එන ලද S�Rය ඇ�, වාහන, පRගණක සහ 
පැලෑ� ආ� දවG සහ උපකරණ ෙමොනවාද; 

 (ii) එකඟ _ පEපාදන සහ tයද� ෙකොපමණ ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න� ඒ මද? 

——————————————— 

ෙයෝජනා 34බඳ දැN��ම සහ (නට �යkත කටM�  
1. 

ග# රt ක#ණානායක මහතා,— ජනා�පEවරයා සහ අගමැEවරයා අමාතG Öරය 
දැ^ෙම වැළැ/Dම,— tවාදය කz තබN ලැ¢ පශන්ය (2007 Â
 06) “ඉතා ඵලදාe 
පRපාලනය/ පව+වාෙගන යාමට+, තම ඇමEව#ෙd කටM� �� ෙලස සමාෙලෝචනය 
T^මට+ ජනා�පEවරයා හා අගමැEවරයා T�S අමාතG Öරය/ ෙනොදැRය M� යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව අදහස ්කර�” යNෙව ෙයෝජනා කරන ල(, පශන්ය සභා�nඛ කරන ල�.
[පා. 3/’05] 

 පා. 1/’09 
2. 

ග# රt ක#ණානායක මහතා,— අt  ආMධ 
යාප(ං2 T^ම,—  § ලංකාෙ� පවEන 
�යlම අt ආMධ 
යාප(ං2 කළ M� අතර, එෙසේ 
යාප(ං2 T^ෙම අන�#ව ය� T�ෙව* 

යාප(ං2 ෙනොකළ ආMධය/ ළඟ තබා ෙගන අZ[වෙහො+, අපරාධ �Eය උzලංඝණය 
T^ෙ� වරද යටෙ+ ඔoට එෙර\ව න� පවරා, අ[#S 20 ක අ�වා	ය �ර දØවමකට යට+ කළ 
M� යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව අදහස ්කර�. 

පා. 2/’09 
3. 

ග# රt ක#ණානායක මහතා,— බැං* ගNෙදN ෙ�ලාව �	ඝ T^ම,— රෙ¨ ආ	�ක 
කටM� වැ¥ (M� T^ම සඳහා බැං* ග�ෙදN ෙ�ලාව පැය 9.00 �ට පැය 16.00 ද/වා 
�	ඝ කළ M� යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව අදහස ්කර�. 

පා. 3/’09 
4. 

ග# රt ක#ණානායක මහතා,— ෙකෝ¨ෙ¨ ඡද ෙකො¨ඨාසය �ළ පවEන �යlම 
තැබෑ#� වසා දැ¸ම,— R� ෙසේ ම+පැ tT�ම ෙමරට සදාචාරා+මක ව�නාක� 3RÙමට 
ෙහේ� D ඇE බැt, ෙකෝ¨ෙ¨ ඡද ෙකො¨ඨාසය �ළ පවEන �යlම තැබෑ#� වසා දැ¸මට 
�E පැනtය M� යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව අදහස ්කර�. 

පා. 4/’09 
5. 

ග# රt ක#ණානායක මහතා,— ෙපොS වGාපාර 34බඳ කාරක සභාෙ� (COPE), රාජG 
~�� කාරක සභාෙ� (PAC)  සහ උපෙYශක කාරක සභාවල �සD්�වලට සහභා~ Dමට 
මාධGෙ��ට අවසර ලබා�ම,— ෙපොS වGාපාර 34බඳ කාරක සභාෙ�, රාජG ~�� කාරක 
සභාෙ� සහ උපෙYශක කාරක සභාවල �සD්�වලට මාධGෙ��ෙd සහභා~+වය �4 එම 
සාකhඡා වඩා+ ඵලදාe, අ	ථව+ හා t�tදභාවයT M/ත වN ඇE බැt මාධGෙ��ට 
එම �සD්�වලට සහභා~ Dමට අවසර (ය M� යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව අදහස ්කර�. 



( 60 ) 

 

 

 
පා. 5/’09 

6. 
ග# රt ක#ණානායක මහතා,— කෘ�කා	kක සව්යං �Tයාවල �M� ෙගොDට 

කෘ�කා	kක ණය ලබා �ම,— කෘ�කා	kක සව්යං �Tයාවල �M� ෙගොDට 5% ක අ� 
ෙපොÓ අNපාතය/ මත #. 250,000 උපRමයකට යට+ව කෘ�කා	kක ණය ලබා (ය   M� යැ� 
ෙමම පා	
ෙ��ව අදහස ්කර�. 

පා. 6/’09 
7. 

ග# රt ක#ණානායක මහතා,— ෙපො
E, 5ලාස�්/ ආ� අපදවG ඉව+ T^ම 34බඳව 
ජනතාව දැNව+ T^ම සඳහා �ප වGා5ත වැඩ සටහන/ |යා+මක T^ම,— (ව�ෙ 
ෙපො
E හා 5ලාස�්/ දවG භාtතය Hඝෙය වැ¥ D ඇE අතර, ඒවා අ�� ෙලස බැහැර 
T^ෙම මහා පRමාණෙය පRසර ´ෂණය �Sවන බැt එවැ� අපදවG ඉව+ T^ම 34බඳව 
ජනතාව දැNව+ T^ම සඳහා �ප වGා5ත වැඩ සටහන/ |යා+මක කළ M� යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව අදහස ්කර�. 

පා. 7/’09 
8. 

ග# රt ක#ණානායක මහතා,— රාජG බැං* ව
 ලබා ග+ ණය පැහැරහRනෙd 
න� ප�Y�යට ප+ T^ම,— රාජG බැං*ව
 #3යz k
යන 100කට අ�ක ණය ලබා ෙගන 
ආපZ ෙගDම පැහැරහRනෙd න� ප�Y�යට ප+ T^ම සඳහා �E ස�පාදනය කළ M� 
යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව අදහස ්කර�. 

පා. 8/’09 
9. 

ග# රt ක#ණානායක මහතා,— ෙපෞYග
ක මàෙd ෙයෝජනා |යා+මක  T^ම,— 
ෙපෞYග
ක මàෙd ෙයෝජනා ඵලදාe කමය/ වන අMR, ඒවා පා	
ෙ��වට ඉ(Rප+ 
කරN ලැ�ෙම පZ වසර/ �ල tවාදයට භාජනය කළ M� බව+, ඒවා සභා ස�මත [වෙහො+, 
හය මාසය/ �ළ අමාතG මVඩලය t� ද අNමත කළ M� බව+ ෙමම පා	
ෙ��ව අදහස ්
කර�. 

පා. 9/’09 
10. 

ග# රt ක#ණානායක මහතා,— පා	
ෙ��ව �ළ ජාEක bය වාදනය T^ම,— (ව�න 
�ළ ජාEක මම+වය/ ව	ධනය T^මට හැTවN වස ්පා	
ෙ��ෙ� �සD්ම ආර�භ T^මට 
හා අවසාන T^මට ෙපරා�ව පා	
ෙ��ව �ළ ජාEක bය වාදනය කළ M� යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව අදහස ්කර�. 

පා. 10/’09 
11. 

ග# රt ක#ණානායක මහතා,— බලග� § ලාංTක අනනGතාවය/ ෙගොඩනැbම,— 
ආV�ෙ� 
3ෙzඛනා(ෙය\ ය� ෙකෙන*ෙd ජාEය  හා ආගම සඳහ T^ම අවශG 
ක#ණ/ Dම බලග� § ලාංTක අනනGතාවය/ ෙගොඩනැbමට බාධාව/ හා අව\රය/ D ඇE 
බැt එම අවශGතාවය ඉව+ කළ M� ය� ෙමම පා	
ෙ��ව අදහස ්කර�. 

 

පා. 11/’09 

12. 
ග# රt ක#ණානායක මහතා,— වා�ජ අරn� සඳහා ආගkක නායක�ෙd ²ප 

භාtතා T^ම වැළැ/Dම,— �යlම ආග�වලට සමානව ග# කළ M� අතර T�S ෙවෙළඳ  
දැDමක ෙහෝ ෙවන+ ආගkක ෙනොවන භාVඩයක USරජාණ වහෙසේෙd, ෙ³Zස ්|ස�්ස ්
වහෙසේෙd, �ව ෙදtයෙd සහ මහ�ම+ න��මෙd ²ප ඇ�ළ+ ෙනොකළ M� යැ� 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා. 12/’09 

13. 
ග# රt ක#ණානායක මහතා,— අ�කරණයට අපහාස T^ම 34බඳ කා	ය ප�පා�ය 

t�ම+ T^මට නව �E සකස ් T^ම,— �යl ෙදනාටම සමාන සාධාරණ+වය/ සහEක 
කරN වස ්ශ/Eම+ පජාතතවාදය/ සහ  උY�5Eම+ �දහස ්මාධGය/ පව+වාෙගන යාම 
සඳහා අ�කරණයට අපහාස T^ම 34බඳ කා	ය ප�පා�ය t�ම+ T^මට නව �E සකස ්
කළM� යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා. 13/’09 
14. 

ග# රt ක#ණානායක මහතා,— මහජන යහපත උෙදසා න�කරණයට �E හÈවා�ම,— 
(4È ජනතාවෙd ©
ක k�ස ් අ�Eවා�ක� කඩDම, රාජG පEප+E වල අඩං} ෙY ෙහෝ 
ඒවාෙ` බලපෑම, ෙපොS කටM� ඉv T^මට නාගRක අ�කාරයට බලපෑ� T^ම, ආගkක 
අ�Eවා�ක� ෙහෝ අෙන*+ n
ක අ�Eවා�ක� කඩDම සහ අ�ක මහජන ණය හා 
Pරවැ�ය අEෙ	ක වගx� වලට ෙයොn කැෙරන ´ෂණය යන ක#�  ස�බධෙය මහජන 
යහපත උෙදසා න�කරණයට �E හÈවා (ය M� යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා. 14/’09 

15. 
ග# රt ක#ණානායක මහතා,— ෙYශපාලන ප/ෂ t� මැEවරණ ෙකොkෂ සභාවට 

©ලG tගණන වා	තාව/ ඉ(Rප+ T^ම,— �යlම 34ග+ ෙYශපාලන ප/ෂ t� උපයාග+ 
ආදාය� හා දැ² tයද� tගණනයට භාජනය කළ M� හා මැEවරණ ෙකොkෂ සභාවට ඉ(Rප+ 
කළ M� ය� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  

පා. 15/’09 
16. 

ග# රt ක#ණානායක මහතා,— රාජG �ලධා^ට දØව� පැkණDම,— රජෙ` උසස ් 
�ලධරය තම සව්ාµන �ලය ෙYශපාල�කරණය කරෙ න� හා අයථා ෙලස ෙයොදා 
ගෙ න�, එ� වැර(ක#ව බව ඔ5P _ වහාම ඔ[ට දØව� පැkණtය M� යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා. 16/’09 
17. 

ග# රt ක#ණානායක මහතා,— tශාම ගැDෙ� වයස ් Hමාව �	ඝ T^ම,— රාජG 
�ලධා^ෙd tශාම ගැDෙ� වයස අ[#S 65 ද/වා වැ¥ කළ M� යැ�ද, වGවසථ්ාදායකය 
t� �	ෙYශ කරN ලැUවෙහො+ tෙශේෂ *සලතා ඇE �ලධා^ සඳහා එය අ[#S 70 ද/වා 
�	ඝ කළ හැT යැ� ද ෙමම පා	
ෙ��ව අදහස ්කර�. 

පා. 17/’09 
18. 

ග# රt ක#ණානායක මහතා,— අධGාපනය ආර/ෂා T^ම සඳහා ත++ව ආර/ෂණ 
සභාව/ �Eගත T^ම,— වගxමT ෙතොරව tශව්tදGාල නාමය භාtත කරk § ලංකාව 
�ළ tශාල වශෙය අධGාප�ක ආයතන �\ෙවk පවEන �සා, අධGාපනය අනාගත 
පර�පරාව සඳහා ආර/ෂා කර �ම උෙදසා “ ත++ව ආර/ෂණ සභාව/” �Eමය වශෙය 
වහා සථ්ා3ත කළ M� යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා. 18/’09 
19. 

ග# රt ක#ණානායක මහතා,— “tෙශේෂ පැk�
 ෙමෙහයවනා” යන නාමෙය 
තන�ර/ ඇE T^ම,— රාජG ෙසේව ය ෙYශපාලන බලපෑ� ව
 ෙතොර බවට සහEක කරN 
වස,් ආයතනවල }ණා+මකභාවයට බලපාන ෙලස �S කළ අයථා පRහරණය, ´ෂණය 
ෙහෝ අකා	ය/ෂමතාවය 34බඳ �Yµ, සව්ාµන ෙකොkස�, රාජG ~�� කාරක සභාව සහ 
ෙපොS වGාපාර 34බඳ කාරක සභාව ම~ වා	තා කළ වහාම ඒ ස�බධ පැk�
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 ෙමෙහයවන, පා	
ෙ��වට  සෘ�වම වා	තා කරN ලබන තන�ර/, “tෙශේෂ පැk�
 
ෙමෙහයවනා” යන නාමෙය ඇE කළ M� යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව  ෙයෝජනා කර�.  

 
පා. 19/’09 

20. 
ග# රt ක#ණානායක මහතා,— අයවැය ස�මත T^මට ෙපර i	ව අයවැය tවාදය/ 

පැවැ+Dම,—ඉ(යාව හා එ/ස+ රාජධා�ය ෙම අවසාන හා i	ණ අයවැය ස�මත T^මට 
මාස �නකට පථම, අයවැය ඇසත්ෙ��වල අ\තකර ෙහෝ අවා�දායක බලපෑ� ඇෙතො+ ඒවා 
අවම T^මට සහ �වැර( T^මට හැT වන පR( i	ව අයවැය tවාදය/ පැවැ+tය M� යැ� 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා. 20/’09 
21. 

ග# රt ක#ණානායක මහතා,— උYධමනයට ගැලෙපන ෙසේ ෙසේවා �M/Eකයට 1%ක 
�මනාව/ ෙගDම,— රාජG ආයතන t� පRපාලනය කරN ලබන ෙසේවා �M/Eකයෙd 
අ	ථසාධක අරnදල හා ෙසේවා �M/Eකයෙd භාර අරnදල ෙගDෙ� � එ/ එ/ ව	ෂෙ  ̀
උYධමනය පමාණයට වඩා 1%ක �මනාව/ ෙසේවා �M/Eකයට ලබා �මට සහEක tය M� 
යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  

පා. 21/’09 
22. 

ග# රt ක#ණානායක මහතා,— ෙජGෂ්ඨ Pරවැ�යට ෙනොkෙz ගම පහZක� 
සැලHම,— �යlම ෙජGෂ්ඨ Pරවැ�යට ෙපොS ගමනාගමන ෙසේවාවවල ෙනොkෙz ගම 
පහZක� සලසා (ය M� යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

 
පා. 22/’09 

23. 
ග# රt ක#ණානායක මහතා,— අ	Uද සමථ මධGසථ්ානය/ 3\vDම,— සාමය කඩDම 

වැ� ජාEක පශන්ය/ ඇE § ලංකාව බo ජාEක හා බo ආගkක රට/ වන ෙහ�, § ලංකාව 
�ළ, කලාපය �ළ හා සමසථ් වශෙය ෙලෝකෙ`ම එවැ� පශන් tස�ම සඳහා ෙබෞYධ, 
|සE්යා�, \S හා ඉසල්ා� ආග�වල ශ/Eය පෙයෝජනයට ග�k අ	Uද සමථ 
මධGසථ්ානය/ 3\v tය M� යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව අදහස ්කර�. 

 
පා. 23/’09 

24. 
ග# ල/ෂ්ම �Pණආරh2 මහතා,— tශාkක පාR ෙතෝ�ක nදz වහාම ලබා �ම,— 

ෙමෙත/ tශාkක පාRෙතෝ�ක nදz ලබා  ෙනොS tශාkක�ට එම tශාkක පාRෙතෝ�ක 
nදz පමාදයT ෙතොරව වහාම ලබා �මට කටM� කළ M� යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�. 

පා. 25/’09 
25. 

ග# ආ	. එ�. ගාk� ර+නායක මහතා,— කෑගzල (ස�්/කය �ළ ෙකෞ�කාගාරය/ 
3\vDම,— කෑගzල (ස�්/කය �ළ ඇE ෙපෞරා�ක, සංසක්ෘEක, සමාජමය ව�නාකම/ 
ඇE සථ්ානවල ෙතොර�# ලබා ගත හැT හා ෙකෞ�ක භාVඩ සඳහා ෙකෞ�කාගාරය/ 
3\vDමට 3යවර ගත M� යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා. 26/’09 
26. 

ග# ආ	. එ�. ගාk� ර+නායක මහතා,— ජාEක පEප+E  රණය T^ම සඳහා ජාEක 
පEප+E සැලZ� සභාව/ ප+ T^ම,— කමව+ ජාEක පEප+E හා සැලZ� �	මාණය T^ම 
සඳහා ෙYශපාලනඥයෙග හා tෂය බYධ වෘ+ යෙ��ෙග සමtත ආV� මා#D� 
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 අNව ෙවනස ්ෙනොවන �ශ2්ත බලය/ ස\ත_+ ජාEක පEප+E සැලZ� සභාව/ 3\vtය  
M� යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා. 27/’09 
27. 

ග# ආ	. එ�. ගාk� ර+නායක මහතා,— tෙYශ �Tයා �M/Eකයෙd ගැටl 
�රාකරණය T^ම සඳහා �Eමය බලතල ස\ත ඒකකය/ 3\vDම,— tෙYශ �Tයාව\ 
�M/ත _වට �Sවන පහර��, පැහැරෙගන යෑ�, සà් ´ෂණ, සà් අපචාරෙය\ ෙයදD�, 
k�මැ^� හා tෙYශගත Dෙ�� �Sවන nදz වංචා T^� හා tෙYශගත D අනාථ _ව නැවත 
ෙගවා ගැ�ම හා ඔ[ෙd ආර/ෂාව 34බඳ ෙසොයා බැ
ය හැT �Eමය බලතල ඇE 
ඒකකය/ 3\vtය  M� යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා. 28/’09 
28. 

ග# ආ	. එ�. ගාk� ර+නායක මහතා,— නව �පැM�ක#වෙd �	මාණ ෙලෝකයට 
හÈවා �ම සඳහා ජාEක වැඩ 34ෙවළ/ සකස ්T^ම,— නව �පැM�ක#ව ඇ�& ttධ 
ද/ෂතා ඇE Pරවැ�යට තම නව �පැM� ෙලෝකයට හÈවා�ම සඳහා ද ඔ[ ස� ද/ෂතා 
හා එx �	මාණ (M� කර ගැ�ම සඳහා ද ජාEක වැඩ34  ෙවල/ සකස ්කළ M� යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.   

පා. 29/’09 
29. 

ග# ආ	. එ�. ගාk� ර+නායක මහතා,— ෙY�ය අn දවG ෙයොදා ගනා 
ක	මාතක#වට බS සහන ලබා �ම,— ස�i	ණෙය ජාතGතර ෙවළඳෙපොල සඳහා 
ඉල/ක කර ග�k 75% කට වඩා ෙY�ය අnදවG ෙයොදා ග�k භාVඩ �පදවන ෙY�ය 
ක	මාතක#වට අ[#S 02ක බS සහන කාලය/ ලබා M� යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�. 

පා. 30/’09 

30. 
ග# ආ	. එ�. ගාk� ර+නායක මහතා,— අ�කරණය, ෙපොr�ය, බධනාගාරය 

ඒකාබYධ වන අMR ජනා�පE ෙකොkසම/ ප+ T^ම,— සමාජෙය\ වGා5තව යk පවEන 
අපරාධ අ� T^ම+, අපරාධ �E පYධEෙ` පවEන අ�පා� අ�කර අපරාධ �Eය සංෙශෝධනය 
T^ම+ අ�කරණය �ළ ෙගොඩගැH ඇE ඉඩ� න� ඇ�&  න� tභාග අවස T^ම හා 
අ�කරණය, ෙපො
�ය හා බධනාගාර නDකරණය කර ක¥න� ෙසේවය/ ලබා �ම සඳහා+ 
අ�කරණය, ෙපොr�ය, බධනාගාරය ඒකාබYධ වන අMR  ජනා�පE ෙකොkසම/ ප+ 
T^මට ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා. 31/’09 

31. 
ග# ආ	. එ�. ගාk� ර+නායක මහතා,— ව�කර ජනතාවට Pරවැ�ක� ලබා�ම,— 

ව�කරෙ` § ලංකා Pරවැ�කම ෙනොමැE �යl ජන ෙකො¨ඨාසවලට ඔ[ෙd කැමැ+ත මත 
Pරවැ�භාවය ලබා (ය  M� යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා. 32/’09 

32. 
ග# ආ	. එ�. ගාk� ර+නායක මහතා,— (ව�ෙ පාථkක පාසz ද#වට ෙනොkෙz  

TR DS#ව/  ලබා �ම,— (ව�ෙ �යl පාථkක පාසz  ද#වට උදෑසන ෙනොkලෙ` TR 
DS#ව/ ලබා �මට කටM� කළ  M� යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා. 33/’09 

33. 
ග# ආ	. එ�. ගාk� ර+නායක මහතා,— ෙසේවක අ	ථසාධක අරnදz හා ෙසේවා �M/E 

භාරකාර අරnදz සEය/ ඇ�ළත ඉzl�ක#වට ලබා �ම,— ෙසේවක අ	ථ සාධක අරnදz 
හා ෙසේවා �M/E භාරකාර අරnදz සEය/ ඇ�ළත ඉzl�ක#වට ලබා (ය හැT 
වැඩ34ෙවළ/ සකස ්කළ  M� යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

 
පා. 34/’09 

34. 
ග# ආ	. එ�. ගාk� ර+නායක මහතා,— රාජG සංසථ්ා, මVඩල, අ�කාR ඇ�l 

වGවසථ්ා3ත ආයතනවල සභාපEව# හා අධG/ෂ මVඩල ප+ T^ම,— රාජG සංසථ්ා, 
මVඩල, අ�කාR ඇ�l වGවසථ්ා3ත ආයතනවල සභාපEව# හා අධG/ෂ මVඩල 
ප+T^ම සඳහා වෘ+ මය ZSZක� හා පලP#Yද ඇE PYගලය පමණ/ ෙතෝරා ගත  M� 
යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා. 35/’09 
35. 

ග# ආ	. එ�. ගාk� ර+නායක මහතා,— ගාම �ලධාR වස�, පාෙY�ය ෙzක� 
ෙකො¨ඨාස, (ස�්/ හා පRපාලන පෙYශය\ Hමාව tදGා+මක පදනම/ මත ය4 
�	මාණය T^ම,— (ව�න Pරා නැවත ස¸/ෂණය/ කර ගාම �ලධාR වස�, පාෙY�ය 
ෙzක� ෙකො¨ඨාස, (ස�්/ හා පRපාලන පෙYශය \ Hමාව tදGා+මක පදනම/ මත ය4 
�	මාණය කළ   M� යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා. 36/’09 
36. 

ග# ආ	. එ�. ගාk� ර+නායක මහතා,— § ලංකා tෙYශ ෙසේවයට �ලධා^ බඳවා 
ගැ�ෙ� � Hkත තරග tභාග ල*� මත පමණ/  රණය T^ම,— § ලංකා tෙYශ ෙසේවයට 
�ලධා^ බඳවා ගැ�ෙ� � Hkත තරග tභාග ල*� මත පමණ/  රණය කර ස�nඛ 
ප^/ෂණෙ`� ©
ක ZSZක� 34බඳව පමණ/ ෙසොයා බැrමට 3යවර ගත  M� යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා. 37/’09 
37. 

ග# ආ	. එ�. ගාk� ර+නායක මහතා,— අපරාධ කරන පා	ශව්යට දØව� �ම හා ඉ 
හා�යට ප+ වන පා	ශව්යට ව( ලබා �ම,— අපරාධ කරන පා	ශව්යට දØව� �ම හා ඉ 
හා�යට ප+ වන පා	ශව්යට ව( ලබා �ම එකම අ�කරණය/ �ළ � කළ හැT වන අMR 
�E ස�පාදනය කළ   M� යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා. 38/’09 
38. 

ග# ආ	. එ�. ගාk� ර+නායක මහතා,— පාසz ළn සඳහා �දහස ්වාර ගම පෙ�ශ 
පත ලබා �ම,— පාසz ළnට මා	ගසථ් මb පවාහන අ�කාRෙ` බස ්රථවල ගම T^ම 
සඳහා �දහස ්වාර පෙ�ශප+ කමය/ හÈවා�මට  ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා. 39/’09 
39. 

ග# ආ	. එ�. ගාk� ර+නායක මහතා,— ෙYශපාලන ප4ගැ��වලට ල/ _වට සහන 
සැලHම සඳහා ජනා�පE ෙකොkසම/,— අ තෙ` �ට ෙ� ද/වා ජනතාව තම දරන 
ෙYශපාලන මතය �සා Aඩාවට හා ෙYශපාලන ප4ගැ��වලට ල/ _ අයෙd පැk�
 tභාග 
කර සහන සැල�ය හැT i	ණ බලැE ජනා�පE ෙකොkසම/ ප+ කළ M� යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා. 40/’09 
40. 

ග# ආ	. එ�. ගාk� ර+නායක මහතා,— ¦ඩා පාසz ඉ(T^ම හා ජාEක ¦ඩා 
පEප+Eය/ සකස ්T^ම,— (}කාrන ඉල/කය/ ස\ත ජාEක ¦ඩා පEප+Eය/ හා වැඩ 
34ෙවළ/ සකස ්T^ම උෙදසා  ©
ක වශෙය සෑම (ස�්/කය/ම ආවරණය වන පR( 
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 ¦ඩාගාර, 3¨ට�, උපකරණ හා ¦ඩා උපෙYශකයෙග සමtත උසස ් ගණෙ` ¦ඩා 
පාසz ඉ( T^මට+  ජාEක ¦ඩා පEප+Eය/ සකස ්T^මට+ ෙමම  පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර�. 

පා. 41/’09 
41. 

ග# ආ	. එ�. ගාk� ර+නායක මහතා,— ජාEක භාෂා අධGාපන මVඩපය/ 3\vDම,— 
}#ව#ට �ංහල, ෙදමළ, ඉංá� භාෂා ඉගැDම සඳහා ජාEක භාෂා අධGාපන මVඩපය/ 
සථ්ා3ත T^මට  ෙමම පා	
ෙ��ව අදහස ්කර�. 

පා. 43/’09 
42. 

ග# t�ත රණDර මහතා,— උසස්ෙගොඩ කÈවැ�ය 3\� jkය සංර/ෂණය T^ම,— පාd 
ඓEහා�ක Mගෙ` මධGම Pරා�ලා Mගයට අය+ යැ� හÈනාෙගන ඇE ද*� පළාෙ+ 
අ�බලෙතොට පාෙY�ය ෙzක� ෙකො¨ඨාසයට අය+ noS ෙවරළ  රෙ` 3\ටා ඇE ද*ෙV 
ෙහෝ	ට තැන නk පකට උසස්ෙගොඩ කÈවැ�ය 3\ටා ඇE jkය, § ලංකාෙ� tවෘත 
ජනාවාසයT අ[#S t� අටදහස/ පැර� ජGාkEක ආMධ හා පාෂාණ ෙසොයාග+ jkය/ 
ෙලස ද, සාගර හා ෙගොඩ�� ෛජව ttධ+වය අE ඉතා ෙපොෙහොස+ jkය/ ෙලස ද, ක(ම 
කැසබ්ෑ වාසසථ්ානය/ ෙලස ද, Zනාk රළ පහR ජනතාව ආර/ෂා කළ ප[ර/ ෙලස ද, 
අEශය ව�නාකම/ උ#ම කරෙගන ඇE ෙහ� එම jkය �ළ ආර�භ T^මට ෙයෝ�ත 
වGාපෘE නවතා දමා වහාම සංර/ෂණය කළ M� පRසර පYධEය/ ෙලස පකාශයට ප+ කළ 
M� යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.    
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————––––————————————————————————————————————————————    
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වා2ක 34�# අෙ5/ෂා කරන පශ්න 

0228/’09 
1. 

ග# ෙ5ම�R මානෙd මහතා,— ෙසෞඛG ආර/ෂණ හා ෙපෝෂණ අමාතG�මාෙග   
ඇHමට,—  

(අ) ඖෂධ kල� ගැ�ෙ� ෙටඩ	 |යාප�පා�ෙය බැහැරව 2005 ව	ෂෙ` �        
Streptokinase Injection  ඒකක 670 /, එක/ #3යz 5000 බැ~ kල� ග+ බව 
එ�මා දෙන\ද? 

(ආ) (i) 2005 ව	ෂෙ` � Streptokinase Injection ඒකකයක සාමානG kල 
ෙකොපමණද; 

 (ii) �S _ පා�ෙ� nලG ව�නාකම ෙකොපමණද; 

 (iii) 2005 ව	ෂෙ` � �S _ nලG අකkකතාවට වගTවM� පා	ශව්ය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට ඉ(Rප+ කරෙන\ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

0572/’09 
2. 

ග# ආ	. A. ඒ. රණDර පEරණ මහතා,— අධGාපන අමාතG�මාෙග   ඇHමට,—  

(අ) (i) උ�#මැද පළාෙ+ ෙකොපමණ පාසz සංඛGාව/ අධGාපන කටM� සඳහා 
tවෘතව පවEෙද; 

 (ii) tවෘතව පවEන පාසzවල ෙකොපමණ සංඛGාවක ෙශේ�ධා  ̂tSහzපEව# 
��ෙද; 
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  (iii) ෙකොපමණ පාසz සංඛGාවක වැඩ බලන tSහzපEව# ෙසේවය කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන\ද? 

(ආ) (i) ෙමම පළාෙ+ පාසzවල tSහzපEව# ෙලස ෙසේවය T^ම සඳහා 
ෙකොපමණ tSහzපE ෙශේ�ධා^ සංඛGාව/ අවශG වෙද; 

 (ii) tSහzපE ෙශේ�ෙ` I, II සහ III යන පEවලට අය+ tSහzපEව# ෙවන 
ෙවනම ෙකොපමණ සංඛGාව/ ෙසේවෙ` ෙය� ��ෙද; 

 (iii) පවEන Pර5පා� සංඛGාව ෙකොපමණද; 

 (iv) tSහzපEව# ෙලස කටM� ෙනොකරන ෙශේ�ධා  ̂ tSහzපEව# 
සංඛGාව ෙකොපමණද; 

 (v) ෙමම ෙශේ�ධා^ tSහzපEව# ෙලස ප+ T^මට අවශG 3යවර 
ගෙද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙන\ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

0625/’09 

3. 
ග# දයා�R ජයෙසේකර මහතා,— අගාමාතG�මා, අභGතර පRපාලන  අමාතG�මා සහ 

රාජG ආර/ෂක, මහජන ආර/ෂාව, �Eය හා සාමය 34බඳ �ෙයෝජG අමාතG�මාෙග 
ඇHමට,—  

(අ)  (i) § ලංකා tS
 සංෙYශ �යාමන ෙකොkෂ සභාෙ� අධG/ෂ ජනරාzවරයා 
ප+කර ඇ+ෙ+ කවදා �ටද;   

  (ii) ඔoෙd ZSZක� කවෙ	ද;  

  (iii) ඔo t� ෙ� ද/වා �Sකර ඇE tෙYශ සංචාර සංඛGාව ෙකොපමණද;  

 (iv) ඒ ෙවNෙව රජෙය වැය කළ nදල ෙකොපමණද;  

 (v) අදාළ සංචාරවල � රටට ලබාS පEලාභ ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන\ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

0653/’09 

4. 
ග# ල�ම් �Pණආරh2 මහතා,— කෘ�ක	ම සංව	ධන හා ෙගොtජන ෙසේවා 

අමාතG�මාෙග ඇHමට,— 

(අ)  (i) 2006 ව	ෂෙ` කෘ�ක	ම සංව	ධන හා ෙගොtජන ෙසේවා අමාතGංශය යටෙ+ 
©ලධන tයද� ෙලස වා	�ක ඇසත්ෙ�� nදල හා පRiරක ඇසත්ෙ�� 
අÐව ෙව _ n& ©ලG පEපාදන පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒ අ�R ව	ෂය අවස වන tට tයද� කළ n& ©ලධන tයදම ෙකොපමණද; 

 (iii) tයද� ෙනොකර ඉER_ n& ©ලධන nදල ෙකොපමණද; 

 (iv) tයද� ෙනොකර ඉER_ පමාණය පEශතය/ ෙලස ෙකොපමණද;  

 යන එ�මා සභාවට ඉ(Rප+ කරෙද; 

(ආ) පෙයෝජනයට ෙනොෙගන nදz ඉERDමට ෙහේ� කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
ඉ(Rප+ කරෙන\ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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0726/’09 

5. 
ග# එ�.Ò. නාමz ක#ණාර+න මහතා,— වාRමා	ග හා ජල කළමනාකරණ අමාතG�මා 

සහ වරාය හා }වෙසේවා අමාතG�මාෙග ඇHමට,— 

(අ) *#ණෑගල (ස�්/කෙ` වාRමා	ග අතR හ/වvනාඔය වGාපාරය වැදග+ 
සථ්ානය/ ගනා බව එ�මා දෙන\ද?  

(ආ) ෙමම වGාපාරය ම~ D වගා කරන �� පමාණය හා පZ~ය වසර දහය �ළ n& �� 
පමාණයම වගාකළ කන සංඛGාව ෙකොපමණද  යන එ�මා ෙමම සභාවට 
ඉ(Rප+ කරෙන\ද?  

(ඇ) (i) ජලාශය ඉහළ ඇE ෙ+/ක, M5ෙක
5ටස ්හා ඇෙ/�යා වැ� tෙY�ය වන 
වගාව ඉව+කර ෙY�ය වන වගාව ආර�භ T^මට පRසර හා සව්භාtක 
ස�ප+ අමාතGාංශය සමග එ/ව කටM� කරෙද;  

  (ii) වාRමා	ග හා ජල කළමනාකරණ කටM� 34බඳ උපෙYශක කාරක සභාෙ�� 
ක¥න� කළ M� බවට 34ග+ ජලාශෙ` ෙ�
 පYධEය හා ජලාශය 
පEසංසක්රණය T^ම ෙක(නක ආර�භ කරෙද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන\ද?  

(ඈ) ෙමම ජලාශෙ`,— 

 (i) jk පමාණය ෙකොපමණද;  

 (ii) ධාRතාවය ෙකොපමණද;   

 (iii) පධාන ජල ©ලාශය *ම/ද;    

 (iv) ධාRතාවයට එම ©ලාශෙ` ජල සැපMම පමාණව+ද; 

 (v) ජලාශෙ` ජල \ඟයට 34යම/ වශෙය මහවැ
 ජලය ලබා�මට 3යවර 
ගෙ න�, ඒ කවර කාලය/ �ළද;  

 (vi) ෙනොඑෙසේ න�, tකzප ෙයෝජනා කමය/ ඉ(Rප+ කරෙද,  

 යන එ�මා සඳහ කරෙන\ද?  

(ඉ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 

0773/’09 

6. 
ග# රං�+ අltහාෙ	 මහතා,— ඉඩ� හා ඉඩ� සංව	ධන අමාතG�මාෙග ඇHමට,— 

(අ) මාතෙz (ස�්/කෙ`, පසේගොඩ පාෙY�ය ෙzක� ෙකො¨ඨාසෙ` oලංකද- 
කරඳකැ�ය වන ර/�තය කපා ෙහ4 කර, �. 3යදාස හා �. ගාk� Eලක�R යන අය 
t� �වාස ඉ(T^මට ෙග�ම සකසක්ර අ+Eවාර� දමා ඇE බව එ�මා දෙන\ද? 

(ආ) (i) ඔ[ට ෙමම වන ර/�තෙ` �වාස ඉ(T^ම සඳහා අවසර ලබා Sෙ 
ක[# t� කවර පදනම/ යටෙ+ද; 

 (ii) ඔ[ �E tෙරෝ� අදk ෙමම වන ර/�තය ෙහ4 කර Eෙ{න�, ඒ 
34බඳව ගN ලබන �Eමය 3යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන\ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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0229/’09 

7. 
ග# ෙ5ම�R මානෙd මහතා,— ෙසෞඛG ආර/ෂණ හා ෙපෝෂණ අමාතG�මාෙග   

ඇHමට,—   

(අ) ඖෂධ kල � ගැ�ෙ� ෙටඩ	 |යාප�පා�ෙය බැහැරව 2003 ව	ෂෙ` �          
Spinal Needles  ඒකක 1650 / kල � ග+ බව එ�මා දෙන\ද? 

(ආ) (i) එම ඒකක එක/ kල � ග+ nදල ෙකොපමණද; 

 (ii) 2003 ව	ෂෙ` � Spinal Needles ඒකකයක සාමානG kල ෙකොපමණද; 

 (iii) Spinal Needles kල � ගැ�ෙ� � �S _ ©ලG අකkකතාවය පමාණා+මකව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ©ලG අකkකතාවයට වගTවM� පා	ශව්ය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට ඉ(Rප+ කරෙන\ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

0644/’09 
8. 

ග# ආ	. A. ඒ. රණDර පEරණ මහතා,—  නැවත ප(ං2 T^ම හා ආපදා සහන ෙසේවා  
අමාතG�මාෙග ඇHමට,—  

(අ) උ�# මාN�ක ෙමෙහMෙම පZ අවතැව ව��යාව Zභසාධන මධGස්ථානවල 
�ව+වන �ල/ෂයකට ආසන ජනතාවට පමාණව+ පහZක� ෙනොමැE බව 
එ�මා දෙන\ද?  

(ආ) (i) ව��යාව ආÅතව 3\vවා ඇE Zභසාධන මධGසථ්ාන සංඛGාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එ/ එ/ මධGසථ්ානවල �ව+වන ප[z හා PYගල� සංඛGාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ව��යාව ආÅතව 3\vවා ඇE එම Zභසාධන මධGසථ්ානවල �ව+වන 
�ල/ෂයකට ආසන ජනතාව ෙවNෙව රජය ආහාරපාන සඳහා 
ෛද�කව ෙකොපමණ nදල/ වැය කරෙද; 

 (iv) ආහාරපාන වලට අමතරව ෙවන+ ෛද�ක 3Rවැය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන\ද? 

(ඇ) (i) ෙමම මධGසථ්ානවල පාලන කටM� සඳහා නව කා	ය මVඩල බඳවා ෙගන 
Eෙ{ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම සංඛGාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙමම �යl 3Rවැය අදාළ අමාතGාංශය ම~ දරෙද; 

 (iv) ෙනොඑෙසේ න�, ෙ� ෙවNෙව 3Rවැය දරන අෙන*+ ආයතන කවෙ	ද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙන\ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

0765/’09 

9. 
ග# දයා�R ජයෙසේකර මහතා,—  අගාමාතG�මා, අභGතර පRපාලන  අමාතG�මා සහ 

රාජG ආර/ෂක, මහජන ආර/ෂාව, �Eය හා සාමය 34බඳ �ෙයෝජG අමාතG�මාෙග 
ඇHමට,—  

(අ) (i) 2006, 2007, 2008 සහ 2009 ව	ෂවල PරාtදGා+මක ව�නාකk M+ සථ්ාන 
ෙකොපමණ සංඛGාව/ කඩා �ඳ දමා Eෙ{ද; 
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  (ii) එම සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (iii) ඒ අ�R ෙකොපමණ සංඛGාව/ ෙපො
�යට වා	තා D Eෙ{ද; 

 (iv) ඒ අNව අ+අඩං}වට ගැ�� ෙකොපමණ සංඛGාව/ �Sකර Eෙ{ද; 

 (v) අදාළ �Yµ ව
 ෙකොපමණ සංඛGාව/ සඳහා PරාtදGා ආඥා පනත 
යටෙ+ න� පවරා Eෙ{ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන\ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

0774/’09 

10. 
ග# රං�+ අltහාෙ	 මහතා,— අගාමාතG�මා, අභGතර පRපාලන  අමාතG�මා සහ 

රාජG ආර/ෂක, මහජන ආර/ෂාව, �Eය හා සාමය 34බඳ �ෙයෝජG අමාතG�මාෙග 
ඇHමට,—  

(අ) (i) දòzල, *#ණෑගල පාර, }# ප[ර, අංක 163 
3නයැE ෙ/. ඒ. ර+නායක 
මහතා ප(ං2ව �� �වස 2007.12.11 වැ� (න ෙහේමත ෙරෝහන යන අය 
ඇ�& මැර 3Rස/ t� දැවැත ෙඩෝසරයT කඩා tනාශ කර ඇE බව+; 

 (ii) �Rඳ ඇ�& ද#ව �වෙස එ4යට ඇද දමා බ� බා\රා(ය කඩා �ඳ දමා 
ෙවන+ ඉඩමකට t�කර ඇE බව+; 

 (iii) ෙ� 34බඳව එ(නම දòzල ෙපොr�යට පැk�
කර ඇE බව+; 

 එ�මා දෙන\ද? 

(ආ) �ම+ව |යාකළ ෙමම මැර කVඩායම 34බඳව ෙමෙත/ �තGාÐÇල 
|යාමා	ගය/ ෙගන ෙනොමැE බව එ�මා 34ගෙන\ද? 

(ඇ) දැනට අසරණව ��න ෙමම ද# ප[ල ෙවNෙව සාධාරණය ඉvකර ඔ[ �ව+ _ 
�වස හා බ� බා\රා(ය නැවත ලබා�මට එ�මා 3යවර ගෙන\ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 

0661/’09 

11. 
ග# ෙ5ම�R මානෙd මහතා,— nදz හා කමස�පාදන අමාතG�මාෙග ඇHමට,— 

 (අ) (i) ජාතGතර ©ලG අරnදෙල අවසානවරට ලබාග+ ණය පමාණය 
ෙකොපමණද;  

  (ii) එම ණය nදල ලබා ගැ�මට ඉzl� කෙළේ කවදාද;  

  (iii) ඉzලා �� ණය nදල හා ඊට අදාළ ෙපොr පEශතය ෙකොපමණද;    

  (iv) එම ණය nදල ලබා�මට අදාළ ෙකොෙY� කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන\ද?  

 (ආ) (i) ෙ� වන tට අප රෙ¨ n& tෙY�ය ණය පමාණය ෙකොපමණද;  

  (ii) ලබා ග+ ණය ෙයදDමට බලාෙපොෙරො+� වෙ කවර කා	යය/ සඳහාද;  

 යන එ�මා සඳහ කරෙන\ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

————————————————————————————————— 
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2009 2009 2009 2009 ෙනොවැ�බ	 මස ෙනොවැ�බ	 මස ෙනොවැ�බ	 මස ෙනොවැ�බ	 මස 18 18 18 18 වැ� බදාදාවැ� බදාදාවැ� බදාදාවැ� බදාදා    

වා2ක 34�# අෙ5/ෂා කරන පශ්න 

0662/’09 

1. 
ග# ෙ5ම�R මානෙd මහතා,— පළා+ පාලන හා පළා+ සභා අමාතG�මාෙග      

ඇHමට,— 

(අ) (i) නැෙගන\ර පළා+ පධාන අමාතG�මාෙd ස�i	ණ නම කවෙ	ද; 

 (ii) ඔo එම තන�ෙ	 වැඩ භාර ගN ලැUෙ� කවදාද; 

 (iii) පධාන අමාතGÖරෙ` වැඩ භාර ගැ�ෙම පZව ඔo හnDමට tෙYශ රාජG 
�ෙයෝ�ත� පැk�ෙ` න�, එම සංඛGාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එෙසේ පැk� tෙYශ �ෙයෝ�ත�ෙd න� කවෙ	ද; 

 (v) ඔ[ පැk� (නය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන\ද? 

(ආ) (i) ඉහත tෙYශ �ෙයෝ�ත� පැk�ෙ` කවර අෙය*ෙd ආරාධනාව/ මතද; 

 (ii) එම tෙYශ �ෙයෝ�ත� සාකhඡා කළ ක#� කවෙ	ද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙන\ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
0663/’09 

2. 
ග# ෙ5ම�R මානෙd මහතා,— අගාමාතG�මා, අභGතර පRපාලන  අමාතG�මා සහ 

රාජG ආර/ෂක, මහජන ආර/ෂාව, �Eය හා සාමය 34බඳ �ෙයෝජG අමාතG�මාෙග 
ඇHමට,— 

(අ) ද*� පළාත හා ඌව පළාත භාර �ෙයෝජG ෙජGෂ්ඨ ෙපො
සප්Eවරයාෙd නම 
කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙද?  

(ආ) ෙජGෂ්ඨ �ෙයෝජG ෙපො
සප්Eවරෙය*ට තම �ලය භාtතා කරk ෙYශපාලන 
�සD්� ඇම මට ෙහෝ සංtධාන කටM� T^මට බලතල Eෙ{ද යන එ�මා සඳහ 
කරෙද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

0664/’09 

3. 
ග# ෙ5ම�R මානෙd මහතා,— අගාමාතG�මා, අභGතර පRපාලන  අමාතG�මා සහ 

රාජG ආර/ෂක, මහජන ආර/ෂාව, �Eය හා සාමය 34බඳ �ෙයෝජG අමාතG�මාෙග 
ඇHමට,—  

(අ) නැෙගන\ර පළාෙ+, කතෙz පෙYශෙ` අ/කර 15,000 ක jk පෙYශය/ ජප 
සමාගමකට �	ඝ කාrන බS පදනම යටෙ+ ලබා�මට අමාතG මVඩල සංෙYශය/ 
ඉ(Rප+ කර Eෙබන බව එ�මා දෙන\ද?  

(ආ) (i) එම අමාතG මVඩල සංෙYශය ඉ(Rප+ කෙළේ කවදාද;  

 (ii) එය අNමත _ෙ`ද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙද; 
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 (ඇ) (i) අ/කර 15,000 ක jk පමාණය ලබා ගැ�මට නැෙගන\ර පළා+ අමාතG 
මVඩලෙය මධGම රජය ඉzලා ��ෙ` කවදාද; 

 (ii) එම ඉඩ� ලබා� මට නැෙගන\ර පළා+ අමාතG මVඩලය එකඟ _ෙ`ද; 

 (iii) එෙසේ න�, ඒ කවදාද; 

 යන එ�මා සඳහා කරෙන\ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

————————————————————————————————— 

2009 2009 2009 2009 ෙනොවැ�බ	 මස ෙනොවැ�බ	 මස ෙනොවැ�බ	 මස ෙනොවැ�බ	 මස 19 19 19 19 වැ� බවැ� බවැ� බවැ� බහස්පEදාහස්පEදාහස්පEදාහස්පEදා    

වා2ක 34�# අෙ5/ෂා කරන පශ්න 

0665/’09 

1. 
ග# ෙ5ම�R මානෙd මහතා,— නාගRක සංව	ධන හා iජාjk සංව	ධන 

අමාතG�මාෙග ඇHමට,—  

(අ) 2005 ව	ෂෙ` �ට 2007 ව	ෂය ද/වා _ කාලය �ළ නාගRක සංව	ධන හා iජාjk 
සංව	ධන අමාතG�මා tෙYශ ගත _ වාර සංඛGාව ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම 
සභාවට ඉ(Rප+ කරෙන\ද? 

(ආ) අදාළ tෙYශ ගම tයද� අ+Eකාර� nදz �ර[z කර Eෙ{ද යන එ�මා ෙමම 
සභාවට දවෙන\ද? 

(ඇ) ගම tයද� අ+Eකාර� nදz �ර[z ෙනොකෙළේ න�, ඊට ෙහේ� කවෙ	ද යන 
එ�මා සඳහ කරෙන\ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

0667/’09 
2. 

ග# ෙ5ම�R මානෙd මහතා,— tS
බල හා බලශ/E අමාතG�මාෙග ඇHමට,—  

(අ) (i) 1998 �ට 2005 ව	ෂය ද/වා කාලය �ළ tS
බල හා බලශ/E අමාතG�මා 
tෙYශ ගත_ වාර සංඛGාව ෙකොපමණද; 

 (ii) අදාළ tෙYශ ගම tයද� අ+Eකාර� nදz �ර[zකර Eෙ{ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන\ද? 

(ආ) ගම tයද� අ+Eකාර� nදz �ර[z ෙනොකෙළේ න�, ඊට ෙහේ� කවෙ	ද යන 
එ�මා සඳහ කරෙන\ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

0669/’09 
3. 

ග# ෙ5ම�R මානෙd මහතා,— උසස ්අධGාපන  අමාතG�මාෙග ඇHමට,— 

(අ) tශව් tදGාල පEපාදන ෙකොkෂ සභාෙ� පධාන අභGතර tගණක ඇ�& 
කVඩායම/ t� 2007-2008 ව	ෂෙ`� #o� tශව් tදGාලය �ළ tගණනය/ �S 
කළ බව එ�මා දෙන\ද?  

(ආ) එx අභGතර tගණන අංශය t� 2008.01.29 (නැEව අදාළ tගණන වා	තාව 
tශව් tදGාල පEපාදන ෙකොkෂ සභාව ෙවත භාර� Eෙබන බව එ�මා 
34ගෙන\ද?  
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 (ඇ) (i) ඉහත වා	තාවට අNව ෙචෝදනා එzල D Eෙබන PYගල�ෙd න� හා 
තන�# කවෙ	ද;  

  (ii) එම අයට එෙර\ව ෙගන Eෙබන 3යවර කවෙ	ද;  

 යන එ�මා සඳහ කරෙන\ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 

————————————————————————————————— 

2009 2009 2009 2009 ෙනොවැ�බ	 මස ෙනොවැ�බ	 මස ෙනොවැ�බ	 මස ෙනොවැ�බ	 මස 20 20 20 20 වැ� �*රාදාවැ� �*රාදාවැ� �*රාදාවැ� �*රාදා    

වා2ක 34�# අෙ5/ෂා කරන පශ්න 

0670/’09 

1. 

ග# ෙ5ම�R මානෙd මහතා,— අධGාපන අමාතG�මාෙග ඇHමට,— 

(අ) ද*� පළාෙ+ කලාප අධGාපන කා	යාල හා ෙකො¨ඨාස අධGාපන කා	යාල  
�ලධා^ ඇගeෙ� උ+සවය/ 2009 �
 මස අග� පැවැ+_ බව එ�මා දෙන\ද?  

(ආ) එම උ+සවයට සහභාb _ අමාතGව#ෙd න� හා තන�# කවෙ	ද යන එ�මා 
ෙමම සභාවට ඉ(Rප+ කරෙන\ද?   

(ඇ) ස�මාන \k_ කලාප අධGාපන කා	යාල හා ෙකො¨ඨාස අධGාපන කා	යාල  
�ලධා^ෙd න� සහ තන�# කවෙ	ද යන එ�මා සඳහ කරෙන\ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 

————————————————————————————————— 

    
2009 2009 2009 2009 ෙදසැ�බ	 මස ෙදසැ�බ	 මස ෙදසැ�බ	 මස ෙදසැ�බ	 මස 09 09 09 09 වැ� බදාදාවැ� බදාදාවැ� බදාදාවැ� බදාදා    

වා2ක 34�# අෙ5/ෂා කරන පශ්න 

0090/’09 

1. 
ග# ල/ෂ්ම �Pණආරh2 මහතා,— රාජG පRපාලන හා සව්ෙYශ කටM� අමාතG�මා 

සහ nදz හා කමස�පාදන �ෙයෝජG අමාතG�මාෙග ඇHමට,— 

(අ) (i) 1977 ෙYශපාලන ප
ගැ��වලට ල/_වෙd හා 1980 Â
 වැඩ 
ව	ජනෙය �Tයා අ\k_වෙd tශාම වැv5 පශන්ය tසÔම සඳහා ප+කළ 
කkv කවෙ	ද; 

 (ii) එම කkv ප+කළ (නය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන\ද? 

(ආ) ප+කළ කkv ම~ ෙමෙත/ වා	තා ෙහෝ tසÈ� ලබා ෙනො�මට ෙහේ� කවෙ	ද 
යන එ�මා ෙමම සභාවට ඉ(Rප+ කරෙන\ද? 

(ඇ) tසÈ� ෙනොලැ�ම �සා අසාධාරණයට ල/ව ��න tශාkක�ෙd ගැටl හා ඒ  
ස�බධව ගN ලබන 3යවර කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට ඉ(Rප+ 
කරෙන\ද? 

(ඈ) ෙනොඑ ෙසේ න�, ඒ මද? 
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0288/’09 

2. 
ග#  එ�. ෙජෝශ5 ම�කz ෙපෙ	 රා මහතා,— පවාහන අමාතG�මාෙග ඇHමට,—  

(අ)  (i)  1996 වසෙ	 පළn පEයට උසසD්� ලැ¢, S�Rය සථ්ානා�පE ෙ/. H. 
ඩ{
�. ආ	. පනාS මහතා ඇ�& 3Rසකට වැv5 ව	ධක 7ක tෂමතාවය/ 
ඇE බව+; 

 (ii) ෙමෙත/ එය �වැර( T^මට කටM�කර ෙනොමැE බව+; 

 එ�මා දෙන\ද?  

(ආ) 1994.02.11 (නැE රාජG පRපාලන චකෙzඛ 11/94 \ 5. 3. 1. වගEය හා 2/97 (iii) 
වැv5 පRව	තනය �වැර(ව |යා+මක ෙනොT^ෙම වැv5 ව	ධක 2/ අ\kව සහ 
1994.08.01 (න �ට 1999.11.11 ද/වා එකම වැvෙප\ �Ô�� ෙමම 3Rසට රා. ප. ච.  
7/2003 අNව 1997, 1998 සහ 1999 වසර �නට \k වැv5 ව	ධක 3 ද අ\kකර 
ඇ+ෙ+ ෙකෙසේද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන\ද?  

 (ඇ) (i) ඉහත අයට වඩා වසර �නකට පZ උසසD්� ලැ¢ ෙජGෂ්ඨóෙය වසර 3/ 
අ� �ලධා^ෙd වැvප අදාළ �ලධා^ෙd වැvපට වඩා වැv5 ව	ධක 3/ 
ඉහළට තබා ඇ+ෙ+ කවර පදනම/ යටෙ+ද;  

 (ii) ෙමය රා. ප. ච. 11/94 උzලංඝණය කරk ෙජGෂ්ඨóය ෙනොසලකා හැ^ම/ 
ෙනොවෙද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙන\ද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

0362/’09 

3. 
ග# ආ	. එ�. ගාk� ර+නායක මහතා,— කෘ�ක	ම සංව	ධන හා ෙගොtජන ෙසේවා 

අමාතG�මාෙග ඇHමට,—  

(අ)    කෑගzල (ස�්/කයට ෙමවර යz කනය ෙවNෙව ෙදN ලබන ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය සඳහා ඇණ[� කරන ලද ෙපොෙහොර ව	ග පමාණය ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන\ද?  

(ආ) වගාකර මාසයකට ආසන කාලය/ ගතD ඇත+ තවම+ ෙගොtජන සංව	ධන 
මධGසථ්ාන ෙවත එම සහනාධාර ෙපොෙහොර �*+ කර ෙනොමැE බව එ�මා 
දෙන\ද?  

(ඇ) (i) එෙලස ෙගොtජන සංව	ධන මධGසථ්ාන ෙවත ෙපොෙහොර ලැ�ම පමාද Dමට 
ෙහේ� කවෙ	ද; 

 (ii) ෙගොtජන සංව	ධන මධGසථ්ාන ෙවත ෙපොෙහොර පවාහනය සඳහා ෙටඩ	 
කැඳDම/ කෙළේන� ඒ කවදා ද;  

 (iii) ෙපොෙහොර පවාහනය බාර ෙදN ලැUෙ� ක[# ෙවතද;  

 (iv) එම ආයතනෙ` නම හා 
3නය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට ඉ(Rප+ කරෙන\ද?  

(ඈ) �යkත කාලයට ෙගොD ෙවත සහනාධාර ෙපොෙහොර ෙනොලැ�ෙම �Sවන 
අපහZතාව වළ/වා ගැ�ම සඳහා+, ෙව කරN ලබන පEපාදන ව
 උපRම 
පෙයෝජන ගැ�ම සඳහා+ ගNලබන |යාමා	ග කවෙ	ද යන එ�මා සඳහ 
කරෙන\ද?  

(ඉ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

————————————————————————————————— 
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2009 2009 2009 2009 ෙදසැ�බ	 මස ෙදසැ�බ	 මස ෙදසැ�බ	 මස ෙදසැ�බ	 මස 10 10 10 10 වැ� බවැ� බවැ� බවැ� බහස්පEදාහස්පEදාහස්පEදාහස්පEදා    

වා2ක 34�# අෙ5/ෂා කරන පශ්න 

0596/’09 

1. 
ග# එ�. ෙජෝශ5 ම�කz ෙපෙ	රා මහතා,— පවාහන අමාතG�මාෙග ඇHමට,—  

(අ) S�Rය සාමානGා�කා  ̂ (පාලන) ෙd 2004. 10 .29 (නැE 
3ෙය, S�Rය 
සථ්ානා�පEව#ෙd වැv5 සැකHෙ�� 1996 වසෙ	 පළn පEයට උසසD්� ලැ¢ 
S�Rය සථ්ානා�පE ෙ/. H. ඩ{
�. ආ	. පනාS මහතා ඇ�& 3Rසකට වැv5 
ව	ධක 7 ක tෂමතාවය/ �SD ඇE බව 34ග+තද එය �වැර( ෙනොT^මට ෙහේ� 
කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන\ද? 

(ආ) ග# පවාහන අමාතG�මා සමග පැවE සාකhඡාව අNව, S�Rය සාමානGා�කාR
(පාලන)  ෙවත ෙමම tෂමතාවය ඉව+කරන ෙලස 2008. 10. 07 හා 2008. 11. 09 
(නැE 
3 ම~ උපෙදස ්හා �ෙයෝග ලබා� ඇE බව එ�මා දෙන\ද? 

(ඇ) (i) ඉහත අයෙd වැv5 tෂමතාවය ඉව+ T^මට ක¥න� 3යවර ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ කවදා �ටද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙන\ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

————————————————————————————————— 

(න �යමය/ ෙනොමැE ෙයෝජනා 34බඳ දැN��ම 

පා.42/’09 
1. 

ග# ආ	. එ�. පYම උදය ශාත }ණෙසේකර මහතා 

ග# එස.් ඒ. ජයත සමරDර මහතා 

ග# �පාz }ණෙසේකර මහතා 

ග# එ. Ò. එ. A. ජය�ංහ මහතා 

ග# (iජG) අ/¸මන දයාරතන \k 

ග# (iජG) ෙකොටෙපොල අමරT+E \k 

ග# (iජG) අල�ෙ� නදාෙලෝක \k 

ග# මෙනෝ tජයර+න මහතා 

ග# A. Dර*මාර (සානායක මහතා 

ග# ම\ද අමරDර මහතා 

ග# nස�kz  ෙමොෙහොමô මහතා 

ග# �. �. ඒකනායක මහතා 

ග# ම\ද යාපා අෙ{ව	ධන මහතා 

ග# අ¸	 අ
 මහතා 

ග# tනයාග©	E nර
දර මහතා 

ග# ෙෆේRයz ඉසම්�z අෂ්ර ෆ ්මහ+kය 

ග# අජා උ�මා මහ+kය,— § ලංකාවට ආනයනය කරN ලබන 3� TR ජාතGතර 
පkEයට අNÇලදැ� ෙසොයා බැrම සඳහා වන පා	
ෙ�� tෙශේෂ කාරක සභාව,,,,————               
§ ලංකාෙ� ෙවෙළඳෙපොළ �ළ ඇE ආනය�ක 3� TR \ අඩං}ව, සංMEය, ඇZ#ම හා 
පචාරණය ජාතGතර 34ග+ ස�මතය \ �E ෙර}ලා�වලට අදාළව �Sවෙ ද යන 
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 ගැන සමසත් § ලාංxය ජනයා අතර පශන්ය/ බවට ප+ ව ඇE ෙහ� ද;  ෙලොව Zපතල 3� 
TR �ෂ්පාදනය හා ෙවළඳා� T^මට ෙ� සමාග� අ�ක ලාභය සඳහා k�ස ්�tතවලට ඉතාම+ 
අ\තකර රසාය�කය අඩං} කර 3� TR හා සමානකk M+ ෙවන+ �ෂ්පාදන 3� TR 
ෙම tT�ම ඉතා පච
ත ක#ණ/ ෙහ� ද; පZ~ය ව	ෂය �ළ k එ/ සමාගම/ Õනය 
�ළ � ළද# 3� TR වලට ‘ෙමලම�’ න� උග tෂ රසාය�කය nZ ෙකොට E�ම �Eය 
ඉ(Rෙ` සනාථ _ බැt Õන රාජG �E ඒජ�ය ම~, එම සමාග� �ලධා^ ෙදෙදෙන*ට 
මරණ දVඩනය �යම ෙකොට ෙබොෙහෝ �ලධා^ පමාණය/ �ර ගත කළ ෙහ� ද; 

ෙ� ත++වය ගැන සැලxෙ��, අද දවෙසේ § ලංකාව �ළ ද 3� TR පධාන ආහාරය/ බවට 
ප+ D ඒ �4 ආනය�ක 3� TR සඳහා tශාල ෙව ෙළඳෙපොල/ �	මාණය D ඇE ෙහ� ද, 
ෙමම ෙවෙළඳෙපොළ ෙගොඩනැö � සඳහා අE දැවැත පචාරක මාධG �4 3� TR \ සංMEය 
ගැන වැර( හා ෙබො# පචාර කරk ජනතාව රවටා එම 3� TR අතGවශG ආහාර දවGය/ බවට 
ජන මනස �ළ ඇE කරන |යාව
ය �ළ ලංකාෙ� ආනය�ක 3� TR වල ත++වය ෙකෙසේ 
දැ� සතG වශෙය ෙසොයා බලා කටM� T^මට, රෙ  ̈ජනතාවෙd පරමා�පතGෙ` හා �E 
ස�පාදනෙ` පධාන ආයතනෙ` � ෙයෝ�තය වන අපෙd M�කම/ වන ෙහ� ද; 

ෙමම ත++වය සැලTzලට ෙගන ඒ 34බඳව කමව+ව tම	ශනය කර ෙසොයා බලා, 
රජයට හා ඒ 34බඳව |යාකරන �යlම ආයතන/PYගලයට අවශG �E, �	ෙYශය හා 
tසÈ� ෙසොයා බලා ඉ(Rප+ T^ම සඳහා පහත සඳහ කාරණා සැලTzලට ගතM� බවට 
ෙයෝජනා කරn. 

 (අ) (i) § ලංකාෙ� 3� TR ආනයනය කරෙ ක[# t�දැ� දැන 
ගැ�ම සඳහා+; 

  (ii) එ/ එ/ ආනයනක#ව t� ආනයනය කරන ලද 3� TR ව	ග, 
පමාණය හා �ෂ්පාදනය කරන ලද රට *ම/ද යන දැන ගැ�ම 
සඳහා+; 

 (ආ) (i) ෙමම එ/ එ/ ආනයනක#ව t� ආනයනය කරන ලද 3� TR වල 
අඩං}ව, සංMEය, ඇZ#ම ජාතGතර පk ට අNÇල ද යන බව 
ෙසොයා බැrම සඳහා+; 

  (ii) ෙමම ආනය�ක 3� TR ජාතGතර ෙසෞඛG ආර/ෂක �E වලට 
අNÇල ද යන බව ෙසොයා බැrම සඳහා+; 

 (ඇ) (i) ෙමම ආනය�ක 3� TR ආනයනක#ව, ෙව ෙළඳ හා අෙලt සමාග� 
t� 3� TR වල සංMEය හා ෙපෝෂණය ගැන අEශෙයෝ/Eෙය හා/
ෙහෝ වැර( 2තය/ මැDම �4 ජනතාව �ව�මට භාජනය Dම/ හා/
ෙහෝ අඩං}ව 34බඳ වැර( පකාශනය/ T^ම �
 හා/ෙහෝ තම 
�ෂ්පාදන ජනතාවෙd මනස �ළට කාවැYදDම සඳහා ඉෙල/ෙටෝ�ක, 
n÷ත, ප�කා, ෙපෝස්ට	, බැන	 හා  නාම Pව# භාtතා කරෙද 
යන ෙසොයා බැrමට+; 

  (ii) ෙමම එ/ එ/ ආනය�ක 3� TR ෙවෙළÈ, ආනයනක#ව, 
ෙවෙළඳ /ෙෂේතය �ළ ෙකෙරන දැවැත පචාරක වGාපාරය Aඩාකා^ 
ෙලස ජනතාවට බලපානවාද යන ෙසොයා බැrමට+; 

  (iii) ෙමම ආනය�ක 3� TR ෙවෙළÈ, ආනයනක#ව, ෙබදාහRන 
t� කරන අසාධාරණ හා/ෙහෝ අනවශG හා අEශෙයෝ/Eෙය M/ත 
තරඟකා^ ෙවෙළඳ පචාරක කටM� �4 ෙවෙළඳ ෙපොෙz 3� TR වල 
kල අනවශG ෙලස වැ¥ ෙවනවාදැ� ෙසොයාබැrමට+; 

 (ඈ) (i) ෙමම ආනය�ක 3� TR ෙවෙළÈ, ආනයනක#ව හා 
අෙලtක#ව t� ජනතා අරnදz වක ෙලස පEලාභ වශෙය ලබා 
ගැ�ම සඳහා ආනය�ක සහන, බS සමා හා ෙවන+ සහන ලබා 
ගෙද යන ෙසොයා බැrම සඳහා+; 

  (ii) ෙමම ආනය�ක 3� TR ජාතGතර 34ග+ පk වලට අNÇල 
ෙනොමැE හා/ෙහෝ ත+වෙය බාල න� හා/ෙහෝ අඩං}ව හා සංMEය 



( 76 ) 

 

 

 ගැන පචාරක මාධG �ළ ෙබො# කර ජනතාව රවට� න� ඉහත සඳහ 
නානාtධ බS සහන හා ෙවන+ සහන ලබා �ම සාධාරණ හා 
M/Eසහගත දැ� ෙසොයා බැrම සඳහා+; 

 (ඉ) ඉහත සඳහ කාරණා tශ්ෙzෂණෙය අන�#ව; 

  (i) ඊට අදාළ අවශG �Eමය ත+වය සලකා බලා අවශG |යාමා	ග 
ගැ�ම සඳහා පා	
ෙ��වට ඉ(Rප+ T^මට; 

  (ii) ෙමයට අදාළ ආනයන, ත+ව පාලන, ෙසෞඛG, ෙ	}, ආහාර හා 
පාRෙභෝ~ක ආර/ෂණ අ�කාR ආයතන සඳහා අවශG උපෙදස් ලබා 
�මට; 

  (iii) එම¯ ආනයනක#ව, පාRෙභෝ~ක� ආර/ෂා T^මට+, 
ජනතාවෙd ©
ක අ�Eවා�ක� හා ෙසෞඛG ආර/ෂණය තහ[# T^ම 
සඳහා+ සමස්තය/ වශෙය ෙ� ස�බධ �යl ආයතනය 
}ණා+මකව ශ/Eම+ T^ම සඳහා අවශG �	ෙYශ සැකHමට+; 

 (ඊ) කෘ�ක	මය nz කරග+ ෙY�ය ආ	�කය ශ/Eම+ TRෙ� රාජG පEප+Eය 
ෙපරv ෙකොට ග+ වැඩ 34ෙවෙළ\ එ/ පධාන අංගය/_ § ලංකාව TRව
 
ස්වයංෙපෝ�ත T^ෙ� ඉල/කය සPරා ගැ�මට අපහZවන 3� TR පච
ත 
T^ෙ� වGාපාරය ම~ පබල ෙලස බලපාන  ක#� කාරණා ෙසොයා 
බැrමට ද; 

පා	
ෙ��වට i	ණ වා	තාව/ ඉ(Rප+ T^ම 3�ස tෙශේෂ කාරක සභාව/ ප+ කළ 
M� යැ� ෙමම සභාව ෙයෝජනා ස�මත කර�. 

(2.) (අ) එම කාරක සභාව සහ එ\ සභාපEවරයා කථානායක�මා t� න� කරN 
ලැ�ය M� ය. 

 (ආ) ස්ථාවර �ෙයෝග 95 \ t�tධානවල *ම/ සඳහව EUණ ද, ෙමම කාරක 
සභාව සාමා�ක� t� එ/ (21) ෙදෙන*ට ෙනොවැ¥ සංඛGාවT සමtත 
tය M� ය. 

(3.) ඒ කාරක සභාවට,—  

 (අ)   �ය ගණiරණය �යම කර ගැ�මට බලය E�ය M� ය. 

 (ආ)  කාරක සභාව ඉ(Rෙ` ෙප� ��න ෙලස ය� තැනැ+ත* කැඳDමට ද, ය� 
ෙzඛනය/ ෙහෝ වා	තාව/ ඉ(Rප+ කරන ෙලස ය� තැනැ+ත*ට �යම 
T^මට ද, ඉහත සඳහ ක#� i	ණ ෙලස සලකා බැrම 3�ස අවශG ය� 
කාරක සභාව කzපනා කරන 
øත ෙහෝ වා2ක �යl සා/� ලබා ගැ�මට හා 
භාර ගැ�මට ද බලය E�ය M� ය. 

 (ඇ) කාරක සභාව ෙවත සහාය ලබා ගැ�ම 3�ස අදාල /ෙෂේතය\ 
tෙශේෂඥයෙd සහ පDණයෙd ෙසේවාව ලබා ගැ�මට ද බලය E�ය    
M� ය. 

 (ඈ) ක
 කලට වා	තා T^මට සහ පා	
ෙ��ව අඩාලව කz තබන ලYෙY    
[ව ද, �ස්D� පව+වාෙගන යෑමට ද බලය E�ය M� ය. 

(4.) �යlම ක#� සැලTzලට භාජනය T^ෙම අන�#ව, කාරක සභාව ප+කර 
වසර/ ඇ�ළත ෙහෝ පා	
ෙ��ෙ� අ�මතය පR( �යම කරN ලබන පZ (නයක 
ෙහෝ වා	තාව ඉ(Rප+ කළ M� ය.  

————————————————————————————————— 
 


