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සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ 2018 අද ෝස්තු මස 10 වන දින 

දෙ.ව.10.00 ට ප්රාදේශීය සභාදේ සභා ශාලාදේදී ෙවත්වන ලද 

මහා සභා රැස්වීදේ වාර්තාව. 
සහභාගී වූ : - 
 

1.  රු සභාෙති    - ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා 

2.  රු උෙ සභාෙති   - එස්.ඩී.මංජුල ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා 

3.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - චන්දන දප්රේමනාත්මුදුන්දකොටුව මැතිතුමා 

4.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - දේ.ඒ.විමල් ප්රසන්න මැතිතුමා 

5.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - එේ.ඒ.දේරි මාග්රට් මැතිතුමිය 

6.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - එේ.ආර්.  යාන් දුමින්ද චන්ද්රසිරි මැතිතුමා 

7.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - ලියනදේ චන්දන කුමා  මැතිතුමා 

8.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ආර්.ඒ.ඩී. එස්. ජයන්ත  ණවක මැතිතුමා 

9.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ඩබ්.ඒ. මංජුල ධේමික වී  ත්න මැතිතුමා 

10.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - එස්.ඒ. දප්රේම ත්න මැතිතුමා 

11.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - සමන්ත උදය කුමා   මදේ මැතිතුමා 

12.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - බී. සනී දහේටර් පිරිස් මැතිතුමා 

13.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - ඩී. දකෝකිල සේෙත් වර්ණසිරි මැතිතුමා 

14.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - එල්.නන්ද කුමා සිංහ මැතිතුමා 

15.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ආර්.ඒ. උපුල් මදනෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමා 

16.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - ඩී. ප්රියන්ත අරුණ කුමාර් ගුණ ත්න මැතිතුමා 

17.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - පී.දේ. උපුල් ජිදන්න්ද්ර කුලතිලක මැතිතුමා 

18.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - සුසන්ත සිසි  කුමා  රූෙසිංහ මැතිතුමා 

19.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ඩබ්.ඒ.ඩී. ගීතාමනි ස්වර්ණලතා මැතිතුමිය 

20.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - දනුෂ්කි ප්රභානි අල්දේදා මැතිතුමිය 

21.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - ඒ. සුසන්ත මැතිතුමා 

22.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - එේ.ඩී.සමන්ත කුමා  මැතිතුමා 

23.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - එච්. වරුණ දිලිප් කුමා  මැතිතුමා 

24.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - එච්.පී.උපුල් ප්රසන්න මැතිතුමා 

25.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ඩබ්.ඩී. චින්තක දේවින්ද සම වී  මැතිතුමා 

26.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - දේ.නිමල් යසසිරි කළුෙහන මැතිතුමා 

27.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   -  මදේ චන්ද්රසිරි මැතිතුමා 

28.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - අදයෝම මධු ප්රසාේ දේවදේ මැතිතුමා 

29.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - ඩබ්. අදසෝක වැලිකල මැතිතුමා 

30.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - පුස්සැල්ලදේ අමල් නිශාන්ත සිල්වා මැතිතුමා 

31.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - එස්.චන්ද්ර කුමාර් මැතිතුමා 

32.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ජී.කුමුදිණි ජයවර්ධන මැතිතුමිය 

33.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ශෂිණි ශ්රීමාලි දහට්ටිආ ච්චි මැතිතුමිය 

34.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ඊ.ජී.ඩී.ඉන්ද්රානි දසදනදහලතා ෙේමසීලි මැතිතුමිය 

35.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - එේ.ඩී. මාලනී චන්ද්රලතා මැතිතුමිය 

36.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ආර්.ඒ.ඩි.සා රිකා කුමාරි රූෙසිංහ මැතිතුමිය 

37.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - ඥාණ ප්රකාසේ ෆැන්සිස් මැතිතුමා 

38.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - එස්. චන්දන සූරියආ ච්චි මැතිතුමා 

39.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - එච්.එස්.සුනිල්  ණසිංහ මැතිතුමා 

40.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - එන්.පී.දේ. සමන්ති චන්ද්රිකා දමයන්ති මැතිතුමිය 

41.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - පී.ඒ.ප්රදිප් කුමාර් මැතිතුමා 
 

 

සහභාගි දනොවු 
 

1.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ආර්.පී. යසරු දදවන්මිණ  ාජෙේෂ මැතිතුමා 
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2.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - දේ.ඒ.ඩී. ෆිලිෂියා ඇනට් ඔල් ා මැතිතුමිය 
 

මහා සභා රැස්වීම සදහා සහභාගි වීමට ෙැමිණි  රු උෙ සභාෙතිතුමා ප්රධාන මන්ත්රී මණ්ඩලය, දල්කේතුමා ප්රධාන 

කාර්යමණ්ඩලය, මාධයදේදි මහත්වරුන් ඇතුළුව ෙැමිණ සිටි සියළුදදනා පිළ   ැනිදමන් අනතුරුව  රු සභාෙතිතුමා 

විසින් 2018 අද ෝස්තු මස මහා සභාදේ වැඩ කටයුතු ආ ේභ ක න ලදි. 
 

නයායෙත්රානුකූලව ෙළමුදවන්ම 2018.07.10 දින ෙැවති මහා සභා රැස්වීදේ වාර්තාව සංදශෝධන හා දවනසක්ේ 

ඇදතොත් දෙන්වා දී එය සභා සේමත ක   න්නා දලස  රු සභාෙතිතුමා විසින් සභාදවන් ඉල්ලා සිටින ලදී. 

 

01. ෙසුගිය රැස්වීදේ වාර්තාව සේමත ක   ැනීම. 

 

 රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  මදේ චන්ද්රසිරි මැතිතුමා. 
 

 රු සභාෙතිතුමනි, මදේ කථාව 65 දවනි පිටුව, මදේ කථාදේ සඳහන් දවනවා 2001 එේසත් ජාතික ෙේෂය රිලිජන් 

ශ්රිලංකා වැඩසටහදන් තිදයනවා කියලා ඒක වැ දියි. රිලිජන් කිේවාම ආ ම.  ඒක ද ොදහොම ප්රසිේධයි එේසත් ජාතික 

ෙේෂ  ජදේ ආර්ථික වැඩපිළදවල.  ඒක  Regaining sri lanka දවන්න ඕන.  

 

සංදශෝධන 01 

2018.07.10 දින ෙැවති මහා සභා රැස්වීේ වාර්තාදේ පිටු අංක 65 හි සදහන්  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  මදේ චන්ද්රසිරි 

මැතිතුමාදේ කථාදේ ෙහත සදහන් දකොටස ෙහත ෙරිදි සංදශෝධනය විය යුතුයි. 

 

 රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  මදේ චන්ද්රසිරි මැතිතුමා. 
 

2001 එේසත් ජාතික ෙේෂ Regaining sri lanka වැඩසටහදන් තිදයනවා දේ  ාජය අංශදේ තිදයන දේවල් දිය 

ක ලා හරින්න. 
 

 රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී බී. සනී දහේටර් පීරිස් මැතිතුමා. 
 

 රු සභාෙතිතුමනි, 2018.07.10 වන දින ෙැවති මහා සභා රැස්වීදේ වාර්තාව සතය වාර්තාවේ  වට මම දමම  රු 

සභාවට දයෝජනා ක මි. 

 

 රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී දේරි මාග්රට් මැතිතුමිය. 

 රු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ල නවා. 
 

2018.07.10 වන දින ෙැවති මහා සභා රැස්විදේ වාර්තාව ඉහත සංදශෝධනයට යටත්ව පිළ ත යුතු සතය වාර්තාවේ 

 වට  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී බී. සනී දහේටර් පීරිස් මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී දේරි 

මාග්රට් මැතිතුමියදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සේමත විය. 

 

02. සභාෙතිව යා විසින් ක නු ල න විදශේෂ නිදේදන 
 

01. 2018.06.11 වන දින මහා සභාදේදි  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රිවරුන්දේ දෙෞේ ලික ප්රකාශ යටදත් ඩී. 

ප්රියන්ත අරුණ කුමාර් ගුණ ත්න මැතිතුමා විසින් පුවේපිටිය ද ෝමානු කදතෝලික විදයාලය නැවත කනිෂ්ඨ 

විදයාලයේ  වට ෙත් කිරිම සේ න්ධදයන් දයොමු කල ලිපියට පිළතුරු වශදයන්  ස්නාහි  ෙළාත්  රු ප්රධාන 

අමාතයතුමාදේ දෙෞේ ලික දල්කේ විසින් සභාෙති, සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව දවතද පිටෙතේ සහිතව 

 ස්නාහි  ෙළාත් අධයාෙන, සංස්කෘතික කලා කටයුතු, ක්රිඩා හා දයෞවන කටයුතු සහ දතො තුරු තාේෂණය 

පිළ ද අමාතයාංශදේ දල්කේතුමා දවත දයොමු කල ලිපිදේ පිටෙත. 
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03.ප්රාදේශීය සභාව අමතා එවන ලද සංදේශ, දෙත්සේ, ෙැමිණිලි හා සන්නිදේදන සභාවට ඉදිරිෙත් කිරිම. 
 

03- (01)    රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගීතාමනී ස්වර්ණලතා මැතිතුමිය විසින් ඉදිරිෙත් ක න ලදී. 

01.දිේදදනිය - පින්නවල අේක  18 කන්දවත්ත ො  මාර් දේ මීටර් 400 ේ ෙමණ දු ේ තා  දැමිදේදී සිදු වී ඇති 

අක්රමිකතාවය පිළ දව දැනුේ දීම යන හිසින් යුතුව 2018.08.03 දිනැතිව ප්රදේශවාසින් 58 දදදනකුදේ අත්සන් 

සහිතව  රු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලද ලිපිය. 
 

03- (02)    රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා විසින් ඉදිරිෙත් ක න ලදී. 

01.දිේදදනිය - පින්නවල අේක  18 කන්දවත්ත ො  මාර් දේ මීටර් 400 ේ ෙමණ දු ේ තා  දැමිදේදී සිදු වී ඇති 

අක්රමිකතාවය පිළ දව දැනුේ දීම යන හිසින් යුතුව 2018.08.03 දිනැතිව ප්රදේශවාසින් 58 දදදනකුදේ අත්සන් 

සහිතව  රු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලද ලිපිය. 
 

03- (03)    රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි එස්.ඒ දප්රේම ත්න මැතිතුමා විසින් ඉදිරිෙත් ක න ලදී. 

01.දිේදදනිය - පින්නවල අේක  18 කන්දවත්ත ො  මාර් දේ මීටර් 400 ේ ෙමණ දු ේ තා  දැමිදේදී සිදු වී ඇති 

අක්රමිකතාවය පිළ දව දැනුේ දීම යන හිසින් යුතුව 2018.08.03 දිනැතිව ප්රදේශවාසින් 58 දදදනකුදේ අත්සන් 

සහිතව  රු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලද ලිපිය. 
 

03- (04)    රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  යාන් දුමින්ද මැතිතුමා විසින් ඉදිරිෙත් ක න ලදී. 

01.428, ඉහළ දකොස් ම උතු  වසදේ අළුද ෝදල නිවාස සංකීර්ණය සදහා විදි ලාේපුවේ සවි ක  දදන දමන් ඉල්ලා 

දකොස් ම, අළුද ෝදල, 478/1 හි ෙදිංචි දයා  මදේ මහතා විසින් 2018.07.02 දිනැතිව  රු ප්රාදේශිය සභා මන්ත්රි 

 යාන් දුමින්ද මැතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලද ලිපිය. 
 

 

02. මිහිදුේ උයන    ාව මාර් ය ඉතාම අ ලන් තත්වදේ ෙවතින  ැවින් මාර් ය තා  දමා සංවර්ධනය ක  දදන තුරු 

 ල් ෙස් දමා සංවර්ධනය ක  දදන දමන් ඉල්ලා   ාව මිහිදුේ උයන දනො.407/2 හි ඩබ්.පී. සමන් කුමා  මයා 

විසින් ප්රදේශවාසින් 36 දදදනකුදේ අත්සනින් යුතුව  රු ප්රාදේශිය සභා මන්ත්රි  යාන් දුමින්ද මැතිතුමා අමතා 

දයොමු ක න ලද ලිපිය. 
 

03.කළුඅේ ල මංසන්ධිදේ ඇති ඔ දලෝසු කණුව හා තදාසන්න දකොටස පිළසක  ක  නඩත්තු කිරිම සදහා අවස  

ල ා දීම සේ න්ධදයන් ස්තුතිය ෙල ක මින් 2018.07.21 දිනැතිව Volanro Resorts (pvt) Ltd හි 

කළමනාකරු විසින්  රු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලද ලිපිය. 
 

04.ෙහත් ම, හංවැල්ල  ප්රධාන මාර් දේ අතුරු මාර් යේ වන ඩී.එල්. වැලිකල මාවදත් අවසාන දකොටස  ල් අතු ා 

තා  දෑමිම සදහා අවශය ප්රතිොදන සේොදනය ක  දදන දමන් ඉල්ලා 2018.08.01 දිනැතිව හංවැල්ල, හ ස් ො , 

දනො.64 හි ෙදිංචි ඩී.ඊ.එේ. වැලිකල මයා විසින්   රු ප්රාදේශිය සභා මන්ත්රි  යාන් දුමින්ද මැතිතුමා අමතා දයොමු 

ක න ලද ලිපිය. 
 

 

05. හංවැල්ල, තුන්නාන, කූඩළුවිල, අංක 319/දජ්/1 හි ෙදිංචි ක්රිෂාන්ත දිලුප් කුමා  මයා විසින් එම ප්රදේශදේ මාර් ය 

ඉදිරිපිට ඇති විදුලි කණුවට විදුලි ෙහන් දදකේ සවි ක  දදන දමන් ඉල්ලා 2018.07.26 දිනැතිව ප්රදේශවාසින් 16 

දදදනකුදේ අත්සනින් යුතුව  රු ප්රාදේශිය සභා මන්ත්රි  යාන් දුමින්ද මැතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලද ලිපිය. 
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03- (05)    රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි නිමල් යසසිරි කළුෙහන මැතිතුමා විසින් ඉදිරිෙත් ක න ලදී. 

01.දමදරො ලෑන්ඩ් සමා ම මගින් කැ ලි ක  විකුණා ඇති කැකුණ හලන්ද ඉඩමට ජලය ල ා  ැනීම සදහා 

පිළස ණේ වන දලස ඉල්ලා කැකුණ හලන්ද ඉඩදමහි කැ ලි අංක 04 ද ණ ඉඩදමහි ෙදිංචි ඩබ්. පුෂ්ෙකුමා  

වලිසිංහ මයා විසින් ප්රදේශවාසින්දේ අත්සනින් යුතුව 2018.07.21 දිනැතිව  රු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න 

ලද ලිපිය. 
 

02.ොදුේක, අරුේවත්ත, ජයසුන්ද  දෙදදස,දනො. 218 හි ෙදිංචි ආර්.එච්. වනි තුං  මයා විසින් ොදුේක, අරුේවත්ත 

ජයසුන්ද  දෙදදස දකොයින් කුඹු ට යන මාර් ය ප්රාදේශිය සභාවට ෙව ා ද න සංවර්ධන කටයුතු සිදු ක න 

දමන් ඉල්ලා 2018.06.30 දිනැතිව ප්රදේශවාසින් 24 දදදනකුදේ අත්සනින් යුතුව  රු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු 

ක න ලද ලිපිය. 

 

03- (06)    රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ඉන්ද්රානි දසදනදහලතා ෙේමසීලි මැතිතුමිය විසින් ඉදිරිෙත් ක න ලදී. 

01.අක විට, මුරුත ම, දනො.18/3 හි ෙදිංචි ඒ.ජී. දේනක කරුණා ත්ත මයා විසින් කැලෑ ඉඩේ නිසා ඇති වී තිද න 

පීඩනය යන මැදයන් 2018.08.02 දිනැතිව ප්රදේශවාසින් 20 දදදනකුදේ අත්සනින් යුතුව  රු සභාෙතිතුමා අමතා 

දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

 

03- (07)    රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි දකෝකිල සේෙත් වර්ණසිරි මැතිතුමා විසින් ඉදිරිෙත් ක න ලදී. 

01.දකොස් ම, සාලාව, දනො.246/1 හි ෙදිංචි පී.දේ.පී. පුෂ්ෙකුමා  මයා විසින් අළුතින් ඉදි කල දකොටසට වරිෙනේ 

අංකයේ ල ා දදන දලස ඉල්ලා 2018.07.20 දිනැතිව  රු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලද ලිපිය. 
 

04. යථා ෙරිදි කල් දී ඇති ප්රශ්න. 

 
  

04 – (01)  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා විසින් ඉදිරිෙත් ක යි. 

 

සමුෙකා යට දේෙල  දු දීම හා දෙොලිය ල ා  ැනීම. 

01.කහදහේන දවළද සංකිර්ණදයන් සමුෙකා යට දී තිද න කඩය සදහා ගිවිසුමේ තිදබ්ද? 

පිළතු  -  ඔේ   

02.ගිවිසුේ ප්රකා ව කඩ කුලිය ලැබී තිදබ්ද? 

පිළතු  - 2018 මැයි මස දේවා ලැබී ඇත.    

03.හි යේ තිදබ් නේ මාස කීයක මුදල්ද? 

පිළතු  - මාස 02 ක හි  ඇත. 

04.මීදප් න  දේ සමුෙකා යට දී තිද න දේෙල සදහා ගිවිසුමේ තිදබ්ද? 

පිළතු  -  නැත. 

05.එහි මුදල් නිසි ෙරිදි ද වා තිදබ්ද? හි  ඇත්නේ ඒ මාස කීයකද? 

පිළතු  - 2018 මැයි මස දේවා ද වා ඇත.   මාස 02 ක හි  ඇත. 
 

06.හංවැල්ල දවළද සංකීර්ණදේ සමුෙකා යට දී තිද න කඩය සදහා ගිවිසුමේ තිදබ්ද? 
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පිළතු  -  ඔේ   

07. ඒ සදහා ද විය යුතු මුදල් නිසි ෙරිදි ද වා තිදබ්ද? හි  තිදබ් නේ ඒ මාස කීයකද? 

පිළතු  -  2018 මැයි මස දේවා ද වා ඇත.   මාස 02 ක හි  ඇත. 

05. යථා ෙරිදි කල් දී ඇති දයෝජනා  

 

05 – (01)   රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චන්දන සූරියආ ච්චි මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 

 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභා  ල ප්රදේශදේ දැනට ෙවතින අත්ෙන්දු ක්රීඩාව ක්රීඩාවට උචිත දලස නවීක ණය ක  

සංවර්ධනය කිරිමට හා ක්රීඩකයින්, පුහුණුකරුවන්, විනිසුරුවන් පුහුණු කිරිම සදහා විදශේෂ වැඩසටහනේ දියත් කිරිම, 

ප්රදේශදේ දතෝ ා ත් සීමාවල තම අත්ෙන්දු ක්රීඩා පිටි සකස් ක  ප්රවර්ධන සදහා ප්රවර්ධන කටයුතු කිරිමට වැඩ 

පිළදවලේ සකස් ක  දියත් කිරිම සදහා මම දමම   රු සභාවට දයෝජනා ක මි.  
 

 

 රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සුනිල්  ණසිංහ මැතිතුමා 

 රු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ල නවා.  
 

  

දමම දයෝජනාව සේ න්ධදයන් ෙහත නේ සදහන්  රු මන්ත්රිවරුන් විසින් අදහස් දේවන ලදී. 

01.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  යාන් දුමින්ද මැතිතුමා 

02.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි නන්ද කුමා සිංහ මැතිතුමා 

03.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි පී.ඒ. ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා 

04.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි එස්. චන්ද්රකුමාර් මැතිතුමා 

05.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සනී දහේටර් පීරිස ්මැතිතුමා 

06.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ශෂිණි දහට්ටිආ ච්චි මැතිතුමිය 

07.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි එස්.ඒ. දප්රේම ත්න මැතිතුමා 

08.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි උපුල් මදනෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමා 

09.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ප්රියන්ත අරුණ කුමාර් ගුණ ත්න මැතිතුමා 

10.  රු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා 

11.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චන්දන මුදුන්දකොටුව මැතිතුමා 

12.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි විමල් ප්රසන්න මැතිතුමා 

13.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සමන්ත උදය කුමා   මදේ මැතිතුමා 

14.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි එේ.ඩී. සමන්ත කුමා  මැතිතුමා 

15.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා 

16.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සුනිල්  ණසිංහ මැතිතුමා 

17.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි අදසෝක වැලිකල මැතිතුමා 

18.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  මදේ චන්ද්රසිරි මැතිතුමා 

19.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි වරුණ දිලිප් කුමා  මැතිතුමා 

20.  රු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා 

 
 

 

ඉහත දයෝජනාව  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චන්දන සූරියආ ච්චි මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා  රු ප්රාදේශීය සභා 

මන්ත්රි සුනිල්  ණසිංහ මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සේමත විය. 
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දෙ.ව. 11.55 ට දත් ොනය සදහා සභාදේ වැඩ කටයුතු අත්හිටුවන ලදී. 

ෙ.ව. 12.15 ට නැවතත් මහා සභාදේ වැඩ කටයුතු ආ ේභ ක න ලදී. 

 

 

05 – (02)  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  යාන් දුමින්ද මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 

 

තුන්නාන 444 නැද නහි  ග්රාම දසේවා වසදේ ප්රධාන මාර් ය වන වත්ත කදඩ් හන්දි ය සිට 69 කන්ද දදසට හැද න 

හත මං හන්දිය දේවා ඇති මාර් ය තුන්නාන මහ කන්ද මාර් ය නමින් හදුන්වනු ල යි.  

 

දමම මාර් යට අදප්ේෂා වැඩිහිටි සමිතිය මගින්  ේවාසින්දේ එක තාවය මත "අදප්ේෂා මාවත" දලස නේ කිරිම 

සුදුසු යැයි ඔවුන්දේ සමිතිදේ එක තාවයද හිමි වී ඇත. ඔවුන්දේ ඉල්ලීම ෙරිදි දමම මාර් ය "අදප්ේෂා මාවත" 

යනුදවන් නේ කිරිම සුදුසු යැයි මම දමම  රු සභාවට දයෝජනා ක න අත  එහි පිටෙත් අදප්ේෂා වැඩිහිටි සමිතිය 

දවත දයොමු ක න දලස ඉල්ලා සිටිනවා.  

 

 රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි දේරි මාග්රට් මැතිතුමිය 
 

 රු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ල නවා.  
 
 

ඉහත දයෝජනාව  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  යාන් දුමින්ද මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි 

දේරි මාග්රට් මැතිතුමියදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සේමත විය. 
 
 

 

05 – (03)  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  ඩී.ඩී. අදයෝම  මධු ප්රසාේ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 

 

1987 දී ෙළාත් ොලන ෙනත තුළන් එේ ප්රාදේශීය දල්කේ දකොට්ඨාසයකට එේ ප්රාදේශීය සභාවේ පිහිටුවිය යුතු යැයි 

දයෝජනා දකරිනි. එම වකවානුදේ අවිස්සාදේල්ල මැතිව ණ දකොට්ඨාසය තුළ ක්රියාත්මක වුදේ සීතාවක ප්රාදේශීය 

දල්කේ කාර්යාලය ෙමණි. නමුත් ජන හනය, භුමිය හා අදනකුත් අවශයතා මුල් ක   නිමින් වර්තමානය වන විට 

ොදුේක හා  සීතාවක දලස ප්රාදේශිය දල්කේ කාර්යාල  දදකකට අවිස්සාදේල්ල මැතිව ණ දකොට්ඨාසය නිර්මාණය වී 

ඇත. ොදුේක ප්රාදේශිය දල්කේ දකොට්ඨාසයට දහෝමා ම මැතිව ණ දකොට්ඨාසදයන්ද ග්රාම දසේවා වසේ 10 ේ 

ඇතුළත් වී ඇත. අවම සංවර්ධන ක්රියාවලියේ ොදුේක ප්රාදේශීය දල්කේ  ල ප්රදේශය තුළ ක්රියාත්මක වීමට ප්රධාන 

දහේතුව දලස ප්රාදේශීය දල්කේ කාර්යාලයට ෙළාත් ොලන ආයතනයේ දනොමැති වීම හඳුනා  ත හැකිය. මීළඟ ෙළාත් 

ොලන මැතිව ණයට දෙ  ොදුේක ප්රාදේශීය දල්කේ කාර්යාලය මුල් ක   නිමින් නව ප්රාදේශීය සභාවේ ොදුේක 

ප්රාදේශිය සභාව දලස පිහිටුවීමට ෙළාත් ොලන අමාතයතුමාද න් හා දල්කේතුමාද න් ඉල්ලා සිටිය යුතු යැයි මම 

දමම  රු සභාවට දයෝජනා ක මි.  

ෙහත පුේ ලයින් සදහා දමම දයෝජනාව සේමත වීම/දනොවීම පිළ ද පිටෙත් දයොමු ක න දලසත් ද ෞ වදයන් ඉල්ලා 

සිටිමි. අති රු ජනාධිෙතිතුමා,  රු අග්රාමාතයතුමා,  රු කථානායකතුමා, ෙළාත් සභා හා ෙළාත් ොලන 

අමාතයතුමා,එම අමාතයාංශදේ දල්කේතුමා,  ස්නාහි  ෙළාත් ආණ්ඩුකා තුමා,  ස්නාහි  ෙළාත් ප්රධාන අමාතයතුමා, 

 ස්නාහි  ෙළාත් ොලන දකොමසාරිස්තුමිය, දකොළඹ දිස්ත්රිේ සංවර්ධන කමිටුව, ොදුේක හා සීතාවක සංවර්ධන 

කමිටුව. 

 රු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා. 
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 රු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ල නවා.  

 

දමම දයෝජනාව සේ න්ධදයන් ෙහත නේ සදහන්  රු මන්ත්රිවරුන් විසින් අදහස් දේවන ලදී. 

 

01.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  යාන් දුමින්ද  මැතිතුමා. 

02.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී චන්දන සූරියආ ච්චි මැතිතුමා. 

03.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා. 

04.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ලියනදේ චන්දන කුමා  මැතිතුමා 

05.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ජයන්ත  ණවක මැතිතුමා. 

06.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ශෂිණි දහට්ටිආ ච්චි මැතිතුමිය 

07.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි එස්.ඒ දප්රේම ත්න මැතිතුමා 

08.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ප්රියන්ත අරුණ කුමාර් ගුණ ත්න මැතිතුමා 

09.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චින්තක දේවින්ද සම වී  මැතිතුමා 

10.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි අදශෝක වැලිකල  මැතිතුමා 

11.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සුසන්ත රූෙසිංහ  මැතිතුමා 

12.  රු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා 

 

 

ඉහත දයෝජනාව   රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි අදයෝම මධු ප්රසාේ මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා  රු උෙ සභාෙති 

මංජුල ප්රදීප් කුමාර්  මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සේමත විය. 
 

 

ෙ.ව. 2.25 ට දිවා විදේකය සදහා සභාදේ කටයුතු අත්හිටුවන ලදී. 

ෙ.ව. 2.55 ට නැවතත් මහා සභාදේ වැඩ කටයුතු ආ ේභ ක න ලදී. 
 
 

05 – (04)  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  සමන්ත උදය කුමා   මදේ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 

ලාංකීය  ාජාවලිදේ මායාදුන්න  ජතුමාදේ හා සීතාවක  ාජසිංහයන්දේ  ණකාමිත්වදයන් ඔෙවත් වු සීතාවක 

 ාජධානි සමය ලේ ඉතිහාසදේ අභිමානවත් යු යකි. සීතාවක යු ය හා සේ න්ධ පු ා විදයාත්මක ස්මා ක රැසේ අෙ 

 ල ප්රදේශය තුළ පිහිටා ඇත. එදමන්ම සීතාවක යු ය දේවා දිව යන සටන් ක්රම, දේශීය දවදකම, සාහිතය නිර්මාණ, 

යුධ උෙක්රම වැනි ේදෂේත්ර වලද ජනතාවදේ අවධානයට ලේ විය යුතු කරුණු  ණනාවේ හදුනා  ත හැකියි. සීතාවක 

 ාජධානි සමයට සේ න්ධ දෙතිහාසික දතො තුරු සීතාවක ප්රදේශදේ ජනතාවට දමන්ම අදනකුත් ප්රදේශ වල 

ජනතාවට දැන  ැනීමට, සං ේෂණය කිරිම හා අධයයනය කිරිමට හැකි වන ෙරිදි පු ා විදයාත්මක දකෞතුකා ා යේ 

සදහා සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ හංවැල්ල න  ය තුළ පිහිටි දෙතිහාසික හංවැල්ල  ලදකොටුව ආශ්රිතව සීතාවක 

ප්රාදේශිය සභාව සතු ෙැ ණි සතිදෙොළ භුමි  දකොටසක දකෞතුකා ා යේ ද ොඩනැගිය යුතු  වට මම දමම  රු සභාවට 

දයෝජනා ක මි. 

 රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චින්තක දේවින්ද සම වී   මැතිතුමා. 

 රු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ල නවා. 
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දමම දයෝජනාව සේ න්ධදයන් ෙහත නේ සදහන්  රු මන්ත්රිවරුන් විසින් අදහස් දේවන ලදී. 

 

01.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි   යාන් දුමින්ද  මැතිතුමා 

02.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  දනුෂක්ි ප්රභානි අල්දේදා  මැතිතුමිය 

03.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  පී.ඒ ප්රදීප් කුමාර්  මැතිතුමා 

04.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  සුනිල්  ණසිංහ  මැතිතුමා 

      05.  රු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා 

      06.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  ඉන්ද්රානි දසදනදහලතා ෙේමසීලි  මැතිතුමිය 

      07.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  මංජුල වී  ත්න  මැතිතුමා 

      08.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  නන්ද කුමා සිංහ  මැතිතුමා 

      09.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  දේරි මාග්රට් මැතිතුමිය 

      10.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  ශෂිණි  දහට්ට්ආ ච්චි මැතිතුමිය 

      11.   රු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා 
 

ඉහත දයෝජනාව   රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සමන්ත උදය කුමා   මදේ මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා  රු ප්රාදේශීය 

සභා මන්ත්රි චින්තක දේවින්ද සම වී  මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සේමත විය. 

 

05 – (05)  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  මාලනී චන්ද්රලතා මැතිතුමිය විසින් දයෝජනා ක යි. 

දකොළඹ දිස්ත්රිේකදේ නැද නහි  දහේවා ේ දකෝ ළදේ සීතාවක ප්රාදේශීය දල්කේ දකොට්ඨාසදේ අංක 435/බී 

කහටපිටිය ග්රාම නිලධාරි වසදේ ොසල් මාවත අතුරු මාර් දේ ෙළමුව හමුවන දකුණට ඇති මුත්තන්වත්ත මාර් ය 

ොසල් මාවත අතුරු මාර් දයන් ආ ේභ වී  L.A.D.K.P ධර්මප්රිය මහතාට අයත් දෙෞේ ලික ඉඩදමන් අවසන් වන 

දි  මීටර් 154.8 හා ෙළල මීටර් 3.00 වන මුත්තන්වත්ත මාර් ය හා මුත්තන්වත්ත මාර් දයන් ආ ේභ වී බී. සුසිලාවතී 

මහත්මියට අයත් දෙෞේ ලික ඉඩදමන් අවසන් වන දි  මීටර් 24.3 හා ෙළලින් මීටර් 3.00 වන මුත්තන්වත්ත ෙළමු 

අතුරු මාර් යද ප්රාදේශීය සභාව ෙව ාද න සංවර්ධනය කළ යුතු යැයි  මම දමම  රු සභාවට දයෝජනා ක මි. 

 රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ඉන්ද්රානි දසදනදහලතා ෙේමසීලි  මැතිතුමිය. 

 රු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ල නවා. 
 

 

ඉහත දයෝජනාව   රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි මාලනී චන්ද්රලතා මැතිතුමියදේ දයෝජනාදවන් හා  රු ප්රාදේශීය සභා 

මන්ත්රි ඉන්ද්රානි දසදනදහලතා ෙේමසීලි මැතිතුමියදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සේමත විය. 

 

05 – (06)  රු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 

2018.05.11 වන දින ෙැවති මහා සභාදේ තී ණ අංක 05 (06) යටදත් මහා සභාදේ ආව ණ අනුමැතියට යටත්ව මා 

දවත ද විේ කිරිමට ෙව න ලද  ලය අනුව මා විසින් ක න ලද ෙහත උෙ දල්ඛනදේ විස්ත  ක න්නට දයදී ඇති 

ද වීේ ඊට අනුරූපිව ඇති ද වීේ ල න්නා දවත ඊට ඉදිරිදයන් දේවා ඇති මුදල ද වීම අනුමත කළ යුතු යැයි මම 

දමම  රු සභාවට දයෝජනා ක මි. 

දිනය වවුචර් අංකය විස්ත ය මුදල 
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හා දිනය රු. 

 

2018.05.09 

   833-836 

18/05/09 

2018 අප්රිදයල් මස සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ ප්රධාන කාර්යාලදේ 

හා උෙ කාර්යාල 4 හි දසේවදේ දයදී සිටි ආදේශක දසේවකයින් 75 

දදදනකු සදහා දදනික වැටුප් ද වීම. 

 

1,668,591.50 

2018.05.23 

985-989 

18/05/23 

2018 මැයි මස සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ ස්ථි  විශ්රාම වැටුප් 

සහිත දසේවකයින් 190 ේ සදහා මාසික වැටුප් ද වීම. 
6,732,479.74 

2018.06.08 1112-1116 

18/06/08 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදවහි 2018 මැයි මස ප්රධාන කාර්යාලදේ 

හා උෙ කාර්යාල 4 හි දසේවදේ දයදී සිටි ආදේශක දසේවකයින් 78 

දදදනකු සදහා දදනික වැටුප් ද වීම. 

2,003,757.51 

2018.06.22 1216-1220 

18/06/22 

2018 ජුනි මස සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ ස්ථි  විශ්රාම වැටුප් සහිත 

දසේවකයින් 188 ේ සදහා මාසික වැටුප් ද වීම. 

6,698,846.44 

2018.07.24 1481 -1485 

18/07/24 

2018 ජූලි මස සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ ස්ථි  විශ්රාම වැටුප් සහිත 

දසේවකයින් 188 ේ සදහා මාසික වැටුප් ද වීම. 

6,658,310.86 

 

 රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සමන්ත උදය කුමා   මදේ  මැතිතුමා. 

 රු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ල නවා. 

 

ඉහත දයෝජනාව   රු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සමන්ත 

උදය කුමා   මදේ මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සේමත විය. 

 

05 – (07)  රු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 

2018 අයවැය දල්ඛනයට අනුව ෙහත උෙ දල්ඛනදේ සදහන් ප්රතිොදන අවශය වන වැය ශිර්ෂයන්හි 2018 වර්ෂයට 

දවන් ක  තිබු ප්රතිොදන අවසන් වී ඇති  ැවින් 2018 වර්ෂය සදහා තවදු ටත් ඉටු කළ යුතු කාර්යයන් සදහා අවශයය 

ප්රතිොදන උෙ දල්ඛනදේ ඊට ඉදිරිදේ දේවා ඇති වැය ශිර්ෂදයන් මාරු කළ යුතු යැයි මම දමම  රු සභාවට දයෝජනා 

ක මි. 

ප්රතිොදන අවශය වැය 

ශීර්ෂය 

2018 වර්ෂයට 

දවන් ක  තිබු 

ප්රතිොදන මුදල 

රු. 

 

තව දු ටත් 

දවන් කළයුතු 

ප්රතිොදන මුදල 

රු. 

 

ප්රතිොදන ල ා  න්නා 

වැය ශීර්ෂය 

ල ා  න්නා 

ප්රතිොදන මුදල 

රු. 

 

ප්රතිොදනල ා 

 න්නා වැය 

ශීර්ෂදේ තව 

දු ටත් ඉතිරි වන 

මුදල රු. 

 

105(6) 

පුහුණු වැඩසටහන් 

100,000.00 

 

300,000.00 

 

101(9)1  

දවනත් දීමනා 

 

300,000.00 

 

779,575.75 

 

109(2) 

ලී  ඩු හා කාර්යාල 

උෙක ණ 

3,800,000.00 460,000.00 109(1) දමෝටර්  ථ 

මිලදී  ැනීම 

460,000.00 540,000.00 
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205(3)1 

විදුලිය 

127,000.00 70,000.00 101(9)1 

 දවනත් දීමනා 

 

70,000.00 709,575.75 

604(1) 

වාහන හා යන්ත්ර සූත්ර හා 

උෙක ණ 

10,000.00 50,000.00 104(1)  

වාහන හා යන්ත්ර සූත්ර 

හා උෙක ණ 

 

50,000.00 3,218,931.93 

609(2) 

පුස්තකාල හා දවනත් 

උෙක ණ 

850,000.00 140,000.00 109(1)  

දමෝටර්  ථ මිලදී 

 ැනීම 

 

140,000.00 400,000.00 

   

  

1,020,000.00    1,020,000.00  

 

 රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සනී දහේටර් පිරිස්  මැතිතුමා. 

 රු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ල නවා. 

දමම දයෝජනාව සේ න්ධදයන් ෙහත නේ සදහන්  රු මන්ත්රිවරුන් විසින් අදහස් දේවන ලදී. 

01.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා 

02.  රු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා 

 

ඉහත දයෝජනාව   රු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සනී 

දහේටර් පීරිස් මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සේමත විය. 
 

05 – (08)  රු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභා  ල ප්රදේශය තුල ක්රියාත්මක කළ යුතු ෙහත උෙ දල්ඛනදේ විස්ත  ක න්නට දයදී ඇති 

වයාෙෘති ඊට අනුරූෙව ඇති දකොන්ත්රාත් සමිති/ ආයතන/ පුේ ලයින් සම  ඊට ඉදිරිදේ දේවා ඇති ඇස්තදේන්තු මුදල 

අනුව ගිවිස  නිමින් ඊ ට ඉදිරිදයන් දේවා ඇති දකොන්ත්රාත් ආයතනය සම  ගිවිස  නිමින් ගිවිසුේ ප්රකා ව කටයුතු කළ 

යුතු යැයි මම දමම  රු සභාවට දයෝජනා ක මි. 

අනු 

අංක 

වයාෙෘතිය මුලය 

සේොදනය 

දකොන්ත්රාත් සමිතිය/ 

ආයතනය/ පුේ ලයා 

ඇස්තදේන්තු

මුදල රු. 

1 ව   ැමුණු මාවත සංවර්ධනය කිරිම. සභා අ මුදල්  සභාෙති, 

සුහද මිතුරු සංසදය, 

ව  ඉරිදාදෙොළ, 

තුේදමෝද . 

282,740.20 

2 ජයන්ති මාවත ෙළමු ෙටුම  සංවර්ධනය කිරිම. සභා අ මුදල් සභාෙති, 

461, ොදුේක ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය. 

287,097.87 

3 දෙොදහො  ාව වත්ත උඩ ො  සංවර්ධනය කිරිම. සභා අ මුදල් සභාෙති, 

428/සී, මිරිස්වත්ත 

ද ොවි සංවිධානය. 

114,406.20 

4  ැ දර් ල ප්රජා ශාලාව අසල මාර් ය සංවර්ධනය 

කිරිම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

428/ඒ, අළුත් 

අේ ලම ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය. 

174,849.56 

5 ද ෝදප් ො  කැඩී ඇති රැදවුේ  ැේම දකොටස 

ඉදිකිරිම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

459/බී, සියඹලාව 

800,000.00 
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ද ොවි සංවිධානය. 

6 ජනශේති ම ප්රධාන මාර් දේ මැද දකොටස 

සංවර්ධනය කිරිම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

459/බී, සියඹලාව 

ද ොවි සංවිධානය. 

285,407.56 

7 බ්රැන්ඩි ේෙල  ාලදේවත්ත ො  අ ලන් ද ෝේකුව 

හා ෙැති  ැේම ඉදිකිරිම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

බ්රැන්ඩි ේෙල වැඩිහිටි 

සමිතිය. 

336,824.68 

8 ඇස්වත්ත මුණ්ඩි ල කන්ද මාර් ය සංවර්ධනය 

කිරිම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති,  

ඇස්වත්ත උතු  

එේසත් සුභ සාධක 

සමිතිය. 

317,434.82 

9 පිටුේදප් දකුණ දසෝමානන්ද මාවත සිට 

දකොටි ලදහේන ඉඩම ඇති මාර් දේ දකොටසේ 

අළුත්වැඩියා කිරිම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

පිටුේදප් ඒකා ේධ 

ද ොවි සංවිධානය. 

285,566.28 

10 සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව සතු වාහන  ාල් කිරිදේ 

අං නයේ ඉදිකිරිම. 

ෙළාත් 

නිශ්චිත 

සභාෙති, 

හංවැල්ල න  ය ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය. 

999,572.23 

11 කඩුද ොඩ ෙල්ලිය ඉදිරිපිට මාර් ය සංවර්ධනය කිරිම. සභා අ මුදල් සභාෙති, 

430, කඩුද ොඩ උතු   

ග්රාම  සංවර්ධන 

සමිතිය. 

289,187.82 

12 පුවේපිටිය දේ ද ොල්ල ෙළමු ෙටුම  සංවර්ධනය 

කිරිම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

දේ ද ොල්ල ප්රජා 

දසේවා දේන්ද්රය, 

දේ ද ොල්ල, 

පුවේපිටිය. 

162,852.16 

13 යටවතු  කහවල මාර් දේ දකොටසේ අළුත්වැඩියා 

කිරිම.  

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

කහවල ග්රාම සංවර්ධන 

සමිතිය. 

285,751.03 

14 අං මුව මාර් දේ මීරිය ල්ල ො  අසල ද ෝේකුව 

පුළුල් කිරිම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

දේ   ල ද ොවි 

සංවිධානය. 

410,000.00 

15 හංවැල්ල උත්සව ශාලාවට ජල සැෙයුම ල ා දීම. සභා අ මුදල් සභාෙති, 

හංවැල්ල න  ය  ග්රාම  

සංවර්ධන සමිතිය. 

64,934.75 

16 කහටපිටිය ප්රජා  ශාලාව ඉතිරි වැඩ නිම කිරිම. සභා අ මුදල් සභාෙති, 

කැළණි නදී වැඩිහිටි 

සංවිධානය, 

කහටපිටිය. 

416,492.11 

17 ොදුේක ජයන්ති මාවත දෙොදු අතුරු මාර් ය 

සංවර්ධනය කිරිම. 

ෙළාත් 

සංවර්ධන 

සභාෙති, 

461, ොදුේක ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය. 

574,495.98 

18 ොදුේක ප්රා.දල් දකොට්ඨාසයට අයත් ොදුේක කුමා  

මාවදත් ඇති දෙොදු අතුරු මාර් දේ කාණු ෙේධතිය 

සංවර්ධනය කිරිම. 

ෙළාත් 

සංවර්ධන 

සභාෙති,  

461, ොදුේක ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය 

344,444.24 

19 උේ ල්ල දුේරියෙල අසල ෆවුසි මාර් ය දකොටසේ 

සංවර්ධනය කිරිම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

උේ ල්ල ජනශේති 

ද ොවි සංවිධානය.  

286,668.84 
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 රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  ලියනදේ චන්දන කුමා  මැතිතුමා. 

 රු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ල නවා. 
 

ඉහත දයෝජනාව   රු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි 

ලියනදේ චන්දන කුමා  මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සේමත විය. 
 

05 – (09)  රු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 

කහදහේන සුසිරිවර්ධනා ාමය සහ උඩ මාපිටි ම  ං ා ාමය යන උභය විහා ාධිෙති අති පුජය කහදහේදන් දේධානන්ද 

නායක ස්වාමින් වහන්දසේ විසින් අඩ සියවසේ පු ා සිදු ක න්නට දයදුණා වු ආ මික හා සමාජයීය දමදහව  

දවනුදවන් උෙහා  පිදීදේ මදහෝත්සවය සදහා රු. 100,000.00 ක ආධා  මුදලේ අති පුජය දේධානන්ද ස්වාමින් 

වහන්දසේ දවත ල ා දිය යුතු යැයි මම දමම  රු සභාවට දයෝජනා ක මි. 
 

 රු සභාෙතිතුමා 

05 – (09) දයෝජනාව සදහා අවශය මුදල් දවනත් ක්රමයේ මගින් මා ඒ කටයුත්ත සිදු ක න්නට අදහස් ක න  ැවින් 

දමම දයෝජනාව සභාවට ඉදිරිෙත් ක න්දන් නැහැ. 
 

 

ඉහත දයෝජනාව  රු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා  විසින් ඉවත් ක   න්නා ලදී. 

 

05 – (10)  රු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 

20 දකොස් ම සතිදෙොළ මාළු දවළදසැල ඉදිරිපිට ජල 

 ැස යන කාණුව තැනීම. 

(2018.07.10 දින මහා සභාදේ 05 (10)  - 22 

තී ණදේ සදහන් රු.55,412.75 ක ඇස්තදේන්තු 

මුදල සංදශෝධනය කිරිම.) 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

කැළණි මිටියාවත 427 

ෙහළ දකොස් ම 

නැද නහි  ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය, 

දකොස් ම. 

111,725.00 

21 දකොස් ම ප්රිමිේස් අං නදේ වහලය අළුත්වැඩියා 

කිරිම. 

(2018.07.10 දින මහා සභාදේ 05 (10)  - 16 

තී ණදේ සදහන් රු.150,268.20 ක ඇස්තදේන්තු 

මුදල සංදශෝධනය කිරිම.) 

සභා අ මුදල්  සභාෙති, 

කැළණි මිටියාවත 427 

ෙහළ දකොස් ම 

නැද නහි  ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය, 

දකොස් ම. 

294,188.40 

22 නැණසල ආව ණ තාප්ෙ තීන්ත ආදල්ෙ ක  

අළුත්වැඩියා කිරිම. 

(2018.06.11 දින මහා සභාදේ 05 (04)  - 08 

තී ණදේ සදහන් රු.119,533.16 ක ඇස්තදේන්තු 

මුදල සංදශෝධනය කිරිම.) 

සභා අ මුදල් ඝෘජු ශ්රමික 160,628.00 

23 හංවැල්ල පුස්තකාල ද ොඩනැගිල්දල් කමිටු රැස්වීේ 

ශාලාදේ අභයන්ත  දවන් කිරිම. ( වැඩ කුලිය) 

 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

443/බී, හංවැල්ල 

න  ය ග්රාම සංවර්ධන 

සමිතිය. 

36,795.97 

24 හංවැල්ල දනොදි න කසල  මධයස්ථානදේ  - 

ද ොඩනැගිලි දකොටස් එේ කිරිම හා වැඩි දියුණු කිරිම. 

සභා අ මුදල් ඝෘජු ශ්රමික 1,290,801.82 
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සීතාවක ප්රාදේශිය සභාදේ ොදුේක ෙැ ණි දවළද සංකීර්ණදේ බී.එච්.එේ. පියදසේන යන අය නමින් ඇති අංක 04 

ද ණ කඩ කාම දේ අයිතිය  ඔහුදේ දියණිය වන ොදුේක, දසේනානායක දෙදදස, අංක 15/23 හි ෙදිංචි බී.එච්.එේ. ඩී. 

සු ං නී යන අයට ෙැවරිම සුදුසු  වට මම දමම  රු සභාවට දයෝජනා ක මි. 
 

 රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි අදයෝම මධු ප්රසාේ දේවදේ  මැතිතුමා. 

 රු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ල නවා. 
 

 

ඉහත දයෝජනාව   රු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි අදයෝම 

මධු ප්රසාේ දේවදේ මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සේමත විය. 
 

05 – (11)  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  ඒ.සුසන්ත මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 

දකොළඹ දිස්ත්රිේකදේ නැද නහි  දහේවා ේ දකෝ ළදේ සීතාවක ප්රාදේශීය දල්කේ දකොට්ඨාසදේ අංක 443/ඩී 

ජයවී ද ොඩ ග්රාම නිලධාරි වසදේ ජයවී ද ොඩ ගුළුදහේන ොදර් ෙළමුව හමුවන දකුණට ඇති මාර් ය වන 2014.10.31 

දින ශ්රි ලංකා  ප්රජතාන්ත්රික සමාජවාදි  ැසට් ෙත්රදේ අංක 25 යටදත් සදහන් ජයවී ද ොඩ ගුළුදහේන ො  ජයවී ද ොඩ 

ොද න් ආ ේභ වී දෙෞේ ලික ඉඩදමන් අවසන් වන මීටර් 700 දි  මීටර් 4.4 ෙළල මාර් ය "ජයවී ද ොඩ නා 

දසවණ" ො  දලස නේ කළ යුතු යැයි මම දමම  රු සභාවට දයෝජනා ක මි. 

 රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සමන්ත උදය කුමා   මදේ  මැතිතුමා. 

 රු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ල නවා. 
 

දමම දයෝජනාව සේ න්ධදයන් ෙහත නේ සදහන්  රු මන්ත්රිවරුන් විසින් අදහස් දේවන ලදී. 

01.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා 

02.  රු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා 

 

ඉහත දයෝජනාව   රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  ඒ. සුසන්ත මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි 

සමන්ත උදය කුමා   මදේ මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සේමත විය. 

 

05 – (12)  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  චින්තක දේවින්ද සම වී  මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 

ග්රාමිය ආර්ථිකය නැංවීම හා කුඩා ෙරිමාණ ද වතු ව ාව න ා සිටුවීමත් හා දිරිමත් කිරිම තුළන් ආර්ථිකදේ කුඩාම 

ඒකකය වන කුටුේභය තුළට වැඩි ආදායමේ උත්ොදනය කිරිම අ මුණු ක  ත් සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව මගින් 

ොලනය වන ොදුේක සතිදෙොදලහි දැනට දෙොළ ෙැවැත්දවන දින දදකට අමත ව තවත් සුදුසු දිනයේ හා දේලාවේ 

මසකට ව ේ දවන් ක වා ග්රාමිය ද වතු ව ාවන්හි ෙලදාව දමන්ම  ෘහාශ්රිතව දකද න නිෂේාදනයන් 

අත මැදියන්ද න් දතො ව අදලවි කිරිම සදහා ප්රාදේශිය සභාදේ දකොට්ඨාස 26 ම ආව ණය වන ෙරිදි ක්රමදේදයේ 

ඔස්දසේ නියමු වැඩසටහනේ දලස දකොට්ඨාස මන්ත්රිවරුන්දේ නිර්දේශය මත අදාල ද ොවින් හා නිෂේාදකයන් 

 ෘහාශ්රිතව හා ද වතු යන නිර්නායකයන්ට අදාල  ව තහවුරු කිරිදමන් අනතුරුව මාසික දෙොළේ සංවිධානය ක  

ක්රියාත්මක කිරිමට මම දමම  රු සභාවට දයෝජනා ක මි. 
 

 රු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදීප් කුමාර්  මැතිතුමා. 

 රු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ල නවා. 
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දමම දයෝජනාව සේ න්ධදයන් ෙහත නේ සදහන්  රු මන්ත්රිවරුන් විසින් අදහස් දේවන ලදී. 
 

01.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  සමන්ති චන්ද්රිකා දමයන්ති මැතිතුමිය 

02.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි   යාන් දුමින්ද මැතිතුමා 

03.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  අදශෝක වැලිකල මැතිතුමා 

04.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  චන්දන සුරියආ ච්චි මැතිතුමා 

05.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  පී.ඒ ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා 

06.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා 

07.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  ලියනදේ චන්දන කුමා  මැතිතුමා 

08.  රු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා 
 

ඉහත දයෝජනාව   රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  චින්තක දේවින්ද සම වී  මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා  රු උෙ 

සභාෙති මංජුල ප්රදීප් කුමාර්  මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සේමත විය. 

 

 රු සභාෙතිතුමා 

මීළ ට විදශේෂිත වු දයෝජනා කිහිෙයේ ඉදිරිෙත් ක න්න තිදයනවා දේ අවස්ථාදේ. එහි ෙළදවනි දයෝජනාව විදශේෂිත 

දයෝජනාවේ. එය මා විසින් දයෝජනා ක නු ල නවා. 

හදිසි දයෝජනා 

05 – (13)  රු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 
 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව මගින් විධිමත් ෙරිදි ක්රියාත්මක ක නු ල න දනොදි න කසල දවන් කිරිදේ ඒකකය මගින් 

ඉටු ක න ලද කාර්යයන් තව දු ටත් පුළුල් ක  මුළු  ල ප්රදේශදේම ජනනය වන දනොදි න කසල විධිමත් ෙරිදි එකතු 

ක  ප්රතිචක්රියක ණ මධයස්ථාන දවත දයොමු කිරිම සදහා සකස් ක  ඇති වයාෙෘති වාර්තාව අනුව කටයුතු කිරිම සදහා 

දැනට අනුමත වයාෙෘති දසේවකයින් 10 දදනාට අමත ව  තවත් වයාෙෘති දසේවකයින් 10 දදදනකු  ඳවා  ත යුතු යැයි 

මම දමම  රු සභාවට දයෝජනා ක මි. 

 රු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදීප් කුමාර්  මැතිතුමා. 

 රු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ල නවා. 
 

දමම දයෝජනාව සේ න්ධදයන් ෙහත නේ සදහන්  රු මන්ත්රිවරුන් විසින් අදහස් දේවන ලදී. 
 

01.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  විමල් ප්රසන්න මැතිතුමා 

02.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  චන්දන සුරියආ ච්චි මැතිතුමා 

03.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  ජයන්ත  ණවක මැතිතුමා 

04.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා 

05.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා  
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06.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  පී.ඒ ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා 

07.  රු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදිප් කුමාර් මැතිතුමා 

ඉහත දයෝජනාව සේ න්ධදයන් ද දීමේ ෙැවති  ැවින් ඡන්ද විමසිමේ සිදු ක න ලදී. 

01.  රු සභාෙති ජී .ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

02.  රු උෙ සභාෙති එස්.ඩී.මංජුල ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

03.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී චන්දන මුදුන්දකොටුව මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

04.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී දේ.ඒ.විමල් ප්රසන්න මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

05.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එේ.ඒ.දේරි මාග්රට් මැතිතුමිය දයෝජනාව ට ඡන්දය ප්රකාශ කිරිදමන් වැළකී සිටින ලදී. 

06.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එේ.ආර් . යාන් දුමින්ද  මැතිතුමා දයෝජනාව ට ඡන්දය ප්රකාශ කිරිදමන් වැළකී සිටින ලදී. 

07.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ලියනදේ චන්දන කුමා  මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

08.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ජයන්ත  ණවක මැතිතුමා දයෝජනාවට විෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

09.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඩබ්.ඒ .මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා දයෝජනාවට විෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

10.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එස්.ඒ .දප්රේම ත්න මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

11.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සමන්ත උදය කුමා   මදේ මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

12.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී බී .සනී දහේටර් පිරිස් මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

13.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඩී .දකෝකිල සේෙත් වර්ණසිරි මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

14.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එල්.නන්ද කුමා සිංහ මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

15.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී උපුල් මදනෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

16.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ප්රියන්ත අරුණ කුමාර් ගුණ ත්න මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

17.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී උපුල් ජිදන්න්ද්ර කුලතිලක මැතිතුමා  දයෝජනාව ට ඡන්දය ප්රකාශ කිරිදමන් වැළකී සිටින ලදී. 

18.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා දයෝජනාව ට ඡන්දය ප්රකාශ කිරිදමන් වැළකී සිටින ලදී. 

19.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඩබ්.ඒ.ඩී .ගීතාමනි ස්වර්ණලතා මැතිතුමිය දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

20.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී දනුෂ්කි ප්රභානි අල්දේදා මැතිතුමිය දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

21.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඒ .සුසන්ත මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

22.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එේ.ඩී. සමන්ත කුමා  මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

23.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එච් .වරුණ දිලිප් කුමා  මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

24.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එච්.පී.උපුල් ප්රසන්න මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

25.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඩබ්.ඩී .චින්තක දේවින්ද සම වී  මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

26.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී දේ.නිමල් යසසිරි කළුෙහන මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

27.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  මදේ චන්ද්රසිරි මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

28.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී අදයෝම මධු ප්රසාේ දේවදේ මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

29.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඩබ් .අදසෝක වැලිකල මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

30.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී පුස්සැල්ලදේ අමල් නිශාන්ත සිල්වා මැතිතුමා දයෝජනාව ට ඡන්දය ප්රකාශ කිරිදමන් වැළකී 

සිටින ලදී. 

31.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එස්.චන්ද්ර කුමාර් මැතිතුමා දයෝජනාව ට ඡන්දය ප්රකාශ කිරිදමන් වැළකී සිටින ලදී. 

32.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ජී.කුමුදිණි ජයවර්ධන මැතිතුමිය දයෝජනාව ට ඡන්දය ප්රකාශ කිරිදමන් වැළකී සිටින ලදී. 

33.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ශෂිණි ශ්රිමාලි දහට්ටිආ ච්චි මැතිතුමිය දයෝජනාව ට ඡන්දය ප්රකාශ කිරිදමන් වැළකී සිටින ලදී. 

34.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඊ.ජී.ඩී.ඉන්ද්රානි ෙේමසීලි මැතිතුමිය දයෝජනාව ට ඡන්දය ප්රකාශ කිරිදමන් වැළකී සිටින ලදී. 

35.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එේ.ඩී .මාලනී චන්ද්රලතා මැතිතුමිය ඒ අවස්ථාදේදී සභා  ර්භදේ දනොසිටින ලදී. 
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36.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ආර්.ඒ.ඩි.සා රිකා රූෙසිංහ මැතිතුමිය ඒ අවස්ථාදේදී සභා  ර්භදේ දනොසිටින ලදී. 

37.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඥාණ ප්රකාසේ ෆැන්සිස් මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

38.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එස් .චන්දන සූරියආ ච්චි මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

39.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එච්.එස්.සුනිල්  ණසිංහ මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

40.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සමන්ති චන්ද්රිකා දමයන්ති මැතිතුමිය දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

41.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී පී.ඒ.ප්රදිප් කුමාර් මැතිතුමා දයෝජනාව ට ඡන්දය ප්රකාශ කිරිදමන් වැළකී සිටින ලදී. 
42.  

දයෝජනාවට ෙේෂව ඡන්දය ල ා දුන්  රු මන්ත්රිවරු    27 

දයෝජනාවට විේෂව ඡන්දය ල ා දුන්  රු මන්ත්රිවරු   02 

දයෝජනාවට ඡන්දය ල ා දීදමන් වැලකී සිටි  රු මන්ත්රිවරු  10 

එම අවස්ථාදේ සභා  ර්භදේ දනොසිටි  රු මන්ත්රිවරු   02 
 

ඉහත දයෝජනාව   රු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ  මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා  රු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදීප් 

කුමාර් මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන්  හුත  ඡන්ද 13 කින් සභා සේමත විය. 

 

 

 

 රු සභාෙතිතුමා 

මීළ ට  යාන් දුමින්ද මන්ත්රිතුමා අවස්ථාවේ ඉල්ලලා තිදයනවා හදිසි දයෝජනාවේ ඉදිරිෙත් කිරිම සදහා. ඒ සදහා 

එතුමාට අවස්ථාව ල ලා දදනවා.  

05 – (14)  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි   යාන් දුමින්ද මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 

දකොළඹ දිස්ත්රිේකදේ දකළව කම පිහිටා ඇති අවිස්සාදේල්ල ආසනය දිස්ත්රිේක භූමි ප්රමාණදයන් 1/3  කි. මුළු 

ජන හනය 150000 ෙසු ක  ඇත. අඩු ආදායේ ල න ප්රාදේශීය සභාවේ වශදයන් ජනතා අවශයතාවයන් හා සංවර්ධන 

වැඩ සටහන් කඩිනේ කිරිම දවනුදවන් මුලයම දුෂක් තා සදහා මුහුණ ෙෑමට සිදු දේ. 

දේ අතරින් ආදායමේ ලැද න හා මහත් ජනතා දසේවයේ සිදු වන ආදාහනා ා යේ ඉදිකිරිම සුවිදශේෂි දේ. දකොස් ම 

කලාෙයට හා ොදුේක කලාෙයට ආදාහනා ා  දදකේ තිබුණද හංවැල්ල කලාෙයට ආදාහනා ා යේ දනොමැතිකම 

විශාල අඩුොඩුවකි. එදහයින් ප්රාදේශීය සභාව සතු තුන්නාන දෙොදු සුසාන භූමිය තුළ නව ආදාහනා ා යේ ඉදිකල යුතු 

 වට මම දමම  රු සභාවට දයෝජනා ක මි.  

දමහි පිටෙත් ෙළාත් ොලන, ෙළාත් සභා හා ක්රීඩා අමාතය  රු ෆයිසර් මුස්තාෆා මැතිතුමාට හා අමාතයාංශ දල්කේතුමා 

දවත දයොමු ක න දමන්ද ඉල්ලා සිටිමි. 

 රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි දේරි මාග්රට් මැතිතුමිය. 

 රු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ල නවා. 

ඉහත දයෝජනාව   රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි   යාන් දුමින්ද මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  

දේරි මාග්රට්  මැතිතුමියදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සේමත විය. 
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05 – (15)  රු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 

 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභා  ල ප්රදේශය තුල ක්රියාත්මක කළ යුතු ෙහත උෙ දල්ඛනදේ විස්ත  ක න්නට දයදී ඇති 

වයාෙෘති ඊට අනුරූෙව ඇති දකොන්ත්රාත් සමිති/ ආයතන/ පුේ ලයින් සම  ඊට ඉදිරිදේ දේවා ඇති ගිවිසුේ  ත මුදල 

අනුව ගිවිස  නිමින් ඊ ට  ඉදිරිදයන් දේවා ඇති දකොන්ත්රාත් ආයතනය සම  ගිවිස  නිමින් ගිවිසුේ ප්රකා ව කටයුතු 

කළ යුතු යැයි මම දමම  රු සභාවට දයෝජනා ක මි. 

අනු 

අංක 

වයාෙෘතිය මුලය සේොදනය දකොන්ත්රාත් සමිතිය/ 

ආයතනය/ පුේ ලයා 

ගිවිසුේ ත 

මුදල රු. 

1 නිරිදෙොල දදහි හදහේන  ලි වත්ත ො  තා  දැමීම. සභා අ මුදල් සභාෙති, 

දිේදදණිය දකුණ ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය. 

199,862.39 

2 සීතාවක ප්රා.දල්. දකොට්ඨාසදේ ෙහත් ම ෙැ ණි 

දවන්දේසි ඉඩදේ දෙොදු මාර් ය සංවර්ධනය 

කිරිම. 

 

ෙළාත් නිශච්ිත සභාෙති, 

ෙහත් ම ග්රාම සංවර්ධන 

සමිතිය, හංවැල්ල. 

574,683.00 

3 සීතාවක ප්රා.දල්. දකොට්ඨාසදේ කළුඅේ ල 

මුණමදල් ජනෙදදේ ප්රධාන දෙොදු මාර් ය 

සංවර්ධනය කිරිම. 

ෙළාත් නිශච්ිත සභාෙති, 

සුදුවැල්ල ප්ර ති ද ොවි 

සංවිධානය, කළුඅේ ල. 

444,085.28 

4 ොදුේක ප්රා .දල් දකොට්ඨාසදේ දිේදදණිය 

කුරුන්දදණිය මුරුත ස් පිටිය නිවාස දයෝජනා 

ක්රමදේ ප්රජා ශාලාව ඉදිකිරිම. 

ෙළාත් නිශච්ිත සභාෙති, 

දිේදදණිය දකුණ ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය. 

හංවැල්ල. 

499,418.20 

5 ොදුේක ප්රා .දල් දකොට්ඨාසයට අයත් මීරිය ල්ල 

කන්ද ඩ දෙොදු අතුරු මාර් ය සංවර්ධනය කිරිම. 

ෙළාත් සංවර්ධන සභාෙති, 

දේ  ල ද ොවි 

සංවිධානය. 

499,090.40 

6 ොදුේක ප්රා.දල් දකොට්ඨාසයට අයත් ොදුේක 

අං මුව දෙොදු අතුරු මාර් ය සංවර්ධනය කිරිම. 

ෙළාත් සංවර්ධන සභාෙති, 

ග්රාම සංවර්ධන සමිතිය, 

460, 

අරුේවත්ත උතු . 

299,802.34 

7 සීතාවක ප්රා.දල්. දකොට්ඨාසයට අයත් හිගු ල 

මහවලදදනිය ක්රීඩාං නය ඉදිරිපිට දෙොදු මාර් ය 

සංවර්ධනය කිරිම. 

ෙළාත් සංවර්ධන සභාෙති, 

 න්දිරි වැඩිහිටි සමිතිය, 

හිගු ල, පුවේපිටිය. 

434,567.81 

8 සීතාවක ප්රා.දල්. දකොට්ඨාසයට අයත් ඉහළ 

දකොස් ම ප්රීමා මාර් දේ ෙැ ණි දවන්දේසි ඉඩදේ 

ඇති දෙොදු මාර් ය සංවර්ධනය කිරිම. 

ෙළාත් සංවර්ධන සභාෙති, 

මිරිස්වත්ත ද ොවි 

සංවිධානය, මිරිස්වත්ත, 

අළුත් අේ ලම. 

347,974.83 

9 සීතාවක ප්රදේශීය සභාවට අයත් උඩුමුල්ල 

දබ්කරිය දෙොදු මාර් ය සංවර්ධනය කිරිම. 

උෙමාන ොදක සභාෙති, 

උඩුමුල්ල ෙැ කුේ ද ොවි 

සංවිධානය, 

උඩුමුල්ල, ොදුේක. 

497,394.26 

10 ොදුේක ප්රා.දල් දකොට්ඨාසදේ අරුේවත්ත උතු  

ෆී්රන් දට ස් ක්රීඩා පිටිය ළ  සිට ආ ාමය දේවා 

මාර් ය සංවර්ධනය කිරිම. 

ෙළාත් නිශච්ිත සභාෙති, 

අරුේවත්ත උතු  ද ොවි 

සංවිධානය,320, 

අරුේවත්ත. 

499,713.31 

11 ද ෝදප් පිං ළද ො  දකොටසේ සංවර්ධනය කිරිම. සභා අ මුදල් සභාෙති, 

459/බී, 

සියඹලාව ද ොවි 

සංවිධානය. 

249,230.56 
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12 අරුේවත්ත  දන්ද ොඩ ො  මුල් දකොටස 

අළුත්වැඩියා කිරිම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

ද ොඩදවල අමුණ ද ොවි 

සංවිධානය,  දන්ද ොඩ 

දෙදදස, අරුේවත්ත. 

294,203.76 

13 මල ල මුරුත හදහේන ො  දකොටසේ දකොන්ක්රිට් 

කිරිම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති,  

මල ල ද ොවි 

සංවිධානය, මල ල, 

ොදුේක. 

249,650.32 

14 අජිත් මහතාදේ නිවස අසල ද ෝේකුව සංවර්ධනය 

කිරිම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

427/බී, ෙහළ දකොස් ම 

 ටහි  ග්රාම සංවර්ධන 

සමිතිය. 

148,389.15 

15 ෙහළ දකොස් ම විදල්ජ්  දේ පිහිටි දෙොලිතින් 

ෙැේට්රිය පිටුෙස ඇති මාර් ය තා  දමා සංවර්ධනය 

කිරිම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

තාවල්ද ොඩ ද ොවි 

සංවිධානය, 

426, මැද තාවල්ද ොඩ, 

දකොස් ම. 

101,610.85 

16 සීතාවක ප්රා.දල් දකොට්ඨාසයට අයත් අ ෙන් ම 

ද ෝහිටියාවත්ත දෙොදු මාර් ය සංවර්ධනය කිරිම. 

ෙළාත් සංවර්ධන සභාෙති, 

අ ෙන් ම අරුණළු 

එේසත් ද ොවි 

සංවිධානය, 

දකොස් ම. 

417,359.15 

17 සිවන්ද  ලැයිම හා කනත්තට යන ො  සංවර්ධනය 

කිරිම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

දේ ද ොල්ල ප්රජා දසේවා 

දේන්ද්රය, දේ ද ොල්ල 

උතු , පුවේපිටිය. 

250,671.15 

18 ශේති උයන මාර් ය සංවර්ධනය කිරිම  

( 2018.07.10 දින මහා සභාදේ 05 (10) – 21 

තී ණදේ සදහන් රු. 86,631.24 ක ඇස්තදේන්තු 

මුදල සංදශෝධන කිරිම.) 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

ස්වර්ණ ජයන්ති 

 ණවිරු ම සුභ සාධක 

සමිතිය. 

307,922.15 

19 දකොස් ම  ාලිකා විදයාල ො  දකළව  දහේමන්ත  

මහතාදේ නිවස අසල දෙදදස සංවර්ධනය කිරිම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

427/බී, ෙහළ දකොස් ම 

 ටහි  ග්රාම සංවර්ධන 

සමිතිය. 

242,087.29 

20 අරුේවත්ත උතු  ප්රජා ශාලාදේ / දසේවා පියදසේ 

වැසිකිලියේ ඉදිකිරිම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

ග්රාම සංවර්ධන සමිතිය, 

460, අරුේවත්ත උතු . 

179,453.64 

21 කළුඅේ ල දෙ  ොසල් භුමිදේ ආ ේෂිත දේට්ටුව 

තැනීම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

සුදුවැල්ල ප්ර ති ද ොවි 

සංවිධානය, 

කළුඅේ ල. 

121,749.27 

22 කහදහේන කඩුද ොඩ ො  (මාඹුල හ හා) මුල් 

දකොටස ෙළුදු මැකීම.  

( ද්රවය සැෙයීම ෙමණි) 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

කහදහේන සමගි ද ොවි 

සංවිධානය,  

කහදහේන, ව . 

159,684.63 

23 උඩුමුල්ල කහට හලන්ද ො  තා  දමා සංවර්ධනය 

කිරිම. 

විමධය ත 

අයවැය  

සභාෙති, 

උඩුමුල්ල ෙැ කුේ ද ොවි 

සංවිධානය, උඩුමුල්ල, 

ොදුේක. 

144,949.34 
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 රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි විමල් ප්රසන්න මැතිතුමා. 

 රු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ල නවා. 

ඉහත දයෝජනාව   රු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ  මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි විමල් 

ප්රසන්න මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව  සභා සේමත විය. 

05 – (16)  රු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 

සීතාවක  ප්රාදේශීය සභාව මගින් ෙවත්වාද න යනු ල න දෙ  ොසල් වල දරු දැරියන්දේ දෙෝෂණ මට්ටම ඉහළ 

දැමීම සඳහා එේ දරුදවකුට මාසිකව වියළ ආහා  ද්රවය  දලස  තු කැකුළු 500 g, සුදු කැකුළු 500 g, කීරි සේ ා 500 

g, ෙරිප්පු 250 g නුඩ්ලස් (හරිස්චන්ද්ර) 400 g ෙැකට් 01, මුංඇට 250 g, කඩල 250 g, කේපි 250 g  ක දෙෝෂණ 

මල්ලේ ල ා දිය යුතු යැයි මම දමම  රු සභාවට දයෝජනා ක මි. 

 රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි විමල් ප්රසන්න මැතිතුමා. 

 රු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ල නවා. 

දමම දයෝජනාව සේ න්ධදයන් ෙහත  රු මන්ත්රිවරුන් විසින් අදහස් දේවන ලදී. 

01. රු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා 

02. රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ඉන්ද්රානි දසදනදහලතා ෙේමසීලි මැතිතුමිය 
 

ඉහත දයෝජනාව   රු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ  මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි විමල් 

ප්රසන්න මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව  සභා සේමත විය. 

05 – (17)  රු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 

 

සීතාවක  ප්රාදේශීය සභා  ල ප්රදේශදේ මාතෘ සායන සදහා සහභාගී වන  ර්භණි මේවරුන්දේ දෙෝෂණය න ා සිටුවීම 

සදහා මිලි ලීටර් 200 දිය  කිරි ඇසුරුමේ ල ා දිය යුතු යැයි මම දමම  රු සභාවට දයෝජනා ක මි. 

 

 රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි විමල් ප්රසන්න මැතිතුමා. 

 රු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ල නවා. 

24 කහදහේන මාඹුල මාර් ය සංවර්ධනයකිරිම. සභා අ මුදල් සභාෙති, 

කහදහේන සමගි ද ොවි 

සංවිධානය. 

294,240.50 

25 දේ ද ොල්ල ද ෆිනෑන්ස් ෙටුම  තා  දමා 

සංවර්ධනය කිරිම. 

විමධය ත 

අයවැය  

සභාෙති, 

ද ෝධිභා කා  සමිතිය. 

දේ ද ොල්ල උතු , 

පුවේපිටිය. 

195,084.87 

26 දදඹෝ  මහජන පුස්තකාලදේ උඩුමහල ඉදිරිෙස 

බිත්තිය සේපීඩන ෙස් කුට්ටි ල් දයොදා තැනීම හා 

වැසිකිලිදේ වැඩ අවසන් කිරිම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

ග්රාම සංවර්ධන සමිතිය, 

458/සී, දදඹෝ , 

තුේදමෝද . 

212,319.10 

27 දකොස් ම මහජන පුස්තකාලදේ භාවිතා ක නු 

ල න ෙරිඝනය අළුත්වැඩියා කිරිම. 

සභා අ මුදල් අසංක පී.සි 

දසොලියුෂන්ස්, දනො.52,  

නව දවළද සංකිර්ණය, 

හංවැල්ල. 

15,600.00 
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ඉහත දයෝජනාව   රු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ  මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි විමල් 

ප්රසන්න මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව  සභා සේමත විය. 

06. කා ක සභා වාර්තා . 
 

06 – (01 ) 2018.07.20 වන දින ෙවත්වන ලද නිවාස හා ප්රජා සංවර්ධන කා ක සභාදේ නිර්දේශ වාර්තාව සලකා 

 ැලීම. 
 

2018.07.20 වන දින ෙවත්වන ලද නිවාස හා ප්රජා සංවර්ධන කා ක සභාදේ නිර්දේශ වාර්තාව මහ සභාව විසින් 

සලකා  ලන ලදි. 

06 – (02 ) 2018.07.23 වන දින ෙවත්වන ලද කාර්මික දසේවා කා ක සභාදේ නිර්දේශ වාර්තාව සලකා  ැලීම. 

 

 රු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා 

 රු සභාෙතිතුමනි, කාර්මික දසේවා කා ක සභා වාර්තාදේ 02 වන පිටුදේ 05 දවනි තී ණය උඩ ම කන්ද ොසල් 

මාවතට පිවිදසන ස්ථානදේ ඇති විදුලි කණුව ඉවත් කිරිම සේ න්ධවයි කියලා මම ලියුමේ ඉදිරිෙත් කළා කාර්මික 

නිලධාරිතුමියට. එතුමියත් ඒක  ලලා තිදයනවා. මම හිතන්දන් දේක ෙළාත් ද මාර්  සංවර්ධන අධිකාරිය හා 

විදුලි ල මණ්ඩලය කියලා  දේක විදුලි ල මණ්ඩලයට යැේවා නේ ඒකට අවශය ඇස්තදේන්තු හදන්න කියලා ඒ අය 

හදලා එවයි. දේ කණුව අයින් ක න්න ඕන  ාණ දමොකේද කියලා. ෙළාත් ද මාර්  සංවර්ධන අධිකාරියට ගිහිල්ලා 

විදුලි ල මණ්ඩලය අදෙන් අහලා දනදමයි කවදාවත් කණු හිටවන්දන්. ඒ අය අවශය තැන ඒ කණුව හිටවයි. ො  මැද 

කණුව හිටවන්දන් නැහැදන්. දේක කවදාවත් ක  න්න  ැරි දවනවා. මාස  ාණේ යනවා. ඒ නිසා අපි කියනවා 

දකලින්ම විදුලි ල මණ්ඩලයට දේක ඉදිරිෙත් ක න්න කියලා. එතදකොට ඇස්තදේන්තුවට මුදල් ද වන එකයි 

තිදයන්දන්. ඒක නිවැ දි ක න්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා.  

 රු සභාෙතිතුමා 

කා ක සභාදේ තී ණය කදළේ දමොකේද දේ  ැන.  තී ණය තමයි දේ තිදයන්දන්.  

 රු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා 

ෙළාත්  ද මාර්  සංවර්ධන අධිකාරියට යවන්න කියලා තිදයනවා. එදහම අවශය නැහැ.  

 රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සමන්ත උදය කුමා   මදේ  මැතිතුමා. 

ෙළාත් සභා මාර් යේද ප්රාදේශීය සභා මාර් යේද කියලා ෙැහැදිලි නැති නිසයි එදහම තී ණය කදළේ. 

 රු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා 

 ඒක තිදයන්දන් ප්රාදේශීය සභා මාර් දේ.  

 රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සමන්ත උදය කුමා   මදේ  මැතිතුමා. 

නමුත් ඒ  ැන කවුරුත් වාර්තා කදළේ නැහැ. ඒකයි එදහම තී ණයේ  ත්දත්.  

 රු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා 

කා ක සභා අවස්ථාවේ  වට ෙත් ක ලා දේ  ැන සාකච්ඡා ක මු. 
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 රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  ජයන්ත  ණවක  මැතිතුමා 

 රු සභාෙතිතුමනි, දමම මහා සභාව කා ක සභා අවස්ථාවේ  වට ෙත් කළ යුතු යැයි මම දමම  රු සභාවට දයෝජනා 

ක මි. 

 රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  යාන් දුමින්ද මැතිතුමා 
 

 රු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ල නවා. 

 

 රු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා 
 

 රු සභාෙතිතුමනි, දමම කා ක සභා අවස්ථාව මහා සභාවේ  වට ෙත් කළ යුතු යැයි මම දමම  රු සභාවට දයෝජනා 

ක මි. 

 

 රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  සනී දහේටර් පීරිස් මැතිතුමා 
 

 රු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ල නවා. 
 

 රු සභාෙතිතුමා 

විදුලි කණු ඉවත් කිරිම සේ න්ධදයන් විදුලි ල මණ්ඩලදයන් ඇස්තදේන්තුවේ ල ා  ැනීමට කටයුතු ක නවා. 

 

2018.07.23 වන දින ෙවත්වන ලද කාර්මික දසේවා කා ක සභාදේ නිර්දේශ වාර්තාව මහ සභාව විසින්  

සලකා  ලන ලදි. 

06 – (03 ) 2018.07.24 වන දින ෙවත්වන ලද ෙරිස  හා ෙහසුකේ  කා ක සභාදේ නිර්දේශ වාර්තාව සලකා  ැලීම. 

 

 රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සුසන්ත රූෙසිංහ  මැතිතුමා 
 

 රු සභාෙතිතුමනි, අපි කලින් කා ක සභාවට කථා ක ලා කැදදේවා භුවිදයා හා ෙතල් කාර්යාංශය ඇතුළු ආයතන.  

එදා අපි හරිම අෙහසුතාවයට ෙත් වුණා අපි හැදමෝම. මන්ත්රිවරු ආදේ නැහැ. මන්ත්රිවරු හයදදදනේම ආදේ නැහැ එදා 

කැදවපු කමිටුවට. නැවත සදුදා ස්ථානිය ෙරිේෂණයකට කැදවලා තිදයනවා.  රු සභාෙතිතුමනි, කරුණාක ලා අදප් 

මන්ත්රිවරුන්ට දේ සදහා සහභාගි දවන්න කියන්න. නැත්නේ අෙහසුතාවයට ෙත් දවනවා ආණ්ඩු ෙේෂදේ මන්ත්රිවරු 

සියළුදදනාම ආදේ නැහැ. සභාෙතිතුමා විත යි එදා හිටිදේ. ම  ඇ ලා ගියා මම හිතන්දන්.  

 

 

 

 රු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා 

 

 රු සභාෙතිතුමනි, මමත් කියන්දන් එන්න  ැරි මන්ත්රිවරු ඉන්නවා නේ ලිඛිතව දැනුේ දදන්න කියන්න. ඒ දවනුවට 

අපි දවන දකදනේ දයෝජනා ක න්නේ. එන්න කැමති අය ඉන්නවා. අපි වුණත් කැමතියි කාර්මික දසේවා කා ක 

සභාවට ඒවාට යන්න.  

 රු සභාෙතිතුමා 

 

 රු මන්ත්රිතුමනි, මන්ත්රිතුමියනි, මම කියන්දන් දේ උනන්දුව ෙත් දවන්න තිබුණු උනන්දුවම ඉදිරියටත් තියා න්න. 

ෙත් දවන දවස් වල තිබුණු උනන්දුව ඔ තුමාලා හැදමෝම දන්නවාදන් දකොයි ත ේ උනන්දුවේ තිබුණාද කියලා. 

දමොන ත ේ උනන්දුවේ තිබුණාද කියලා කා ක සභා වලට ෙත් දවන්න. ඒ නිසා ඒ උනන්දුව එදලසින්ම ෙවත්වාද න 
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යන්න කියලා මම කියන්දන්. තව මාස 04 යි ගිදේ.  දේවාට අවශය ක න මන්ත්රිවරු ප්රමාණය සහභාගි දවන්න ඕන. 

කා ක සභා සදහා  ාජය නිලධාරින් එන තැන් තිදයනවා. ඒ තුළන් අෙහසුතාවයට ෙත් දවන්දන් ඔ  දනදමයි සභාව. 

සභාව ව කීදමන් යුතුව කටයුතු ක න්න ඕන. ඒ නිසා හැම මන්ත්රිතුදමේම හැම මන්ත්රිතුමියේම තමන්ට අදාල කා ක 

සභාව සදහා එක කා ක සභාවකටයි ද ොදහෝ දදනා ඉන්දන්.  එදහම එන්න  ැරි නේ මහා සභාවටයි මම හිතනවා 

තමන්දේ ව කීම ඉෂ්ට දවන්දන් නැහැයි කියලායි මම කල්ෙනා ක න්දන්. මම ක න ඉල්ලිම තමයි ප්රාදේශිය සභාව 

අෙහසුතාවයට ෙත් දනොක  ජනතාව අෙහසුතාවයට ෙත් දනොක  දේ කාර්යයන් සදහා නිවැ දිව තමන්දේ කා ක 

සභාවටත් මහා සභාවටත් ඇවිත් මහජනතාව දවනුදවන් යුතුකම ඉෂ්ට ක න්න කියන ඉල්ලිම අපි නැවත නැවතත් ඔ  

සියළුදදනාද න්ම දේ අවස්ථාදේදී ක නවා. 
 

 

2018.07.24 වන දින ෙවත්වන ලද ෙරිස  හා ෙහසුකේ  කා ක සභාදේ නිර්දේශ වාර්තාව මහ සභාව විසින්  

සලකා  ලන ලදි. 

06 - (04) 2018.07.26 වන දින ෙවත්වන ලද මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීදේ කා ක සභාදේ නිර්දේශ වාර්තාව සලකා 

 ැලීම. 
 

 රු සභාෙතිතුමා 

මුදල් කා ක සභාදේ සංදශෝධනයේ මා විසින් ඉදිරිෙත් ක නවා.  

2018.02.27 දින ෙවත්වන ලද ප්රසේොදන කමිටු තී ණ අංක 02 යටදත් 251 - 0684 ද ණ කැබ්  ථය අළුත්වැඩියාව 

සදහා මිල  ණන් කැදවා තාේෂණික ඇ යීේ කමිටු තී ණය ෙරිදි දහෝමා ම, ද ොඩ ම, හයිදලවල් ො  බුේධික 

ඉංජිනියරින් වර්ේස් විසින් ඉදිරිෙත් ක න ලද රු. 289,500.00 ක පිළ  න්නා ලද මිල  ණන් ප්රතිේදෂේෙ ක  නැවත 

මිල  ණන් කැදවීමට මුදල් කා ක සභාව ති ණය ක න ලදී.   

දමය මුදල් කා ක සභා වාර්තාවට ඇතුළත් විය යුතුයි. 

 

2018.07.26 වන දින ෙවත්වන ලද මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීදේ කා ක සභාදේ නිර්දේශ වාර්තාව ඉහත 

සංදශෝධනයද සමඟ මහ සභාව විසින් සලකා  ලන ලදි. 

 

06– (05)   2018.07.26 දටන්ඩර් මණ්ඩල රැස්වීදේ නිර්දේශ වාර්තාව සලකා  ැලීම. 

 

 රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී මංජුල වී  ත්න  මැතිතුමා 
 

 රු සභාෙතිතුමනි,  ස් දටන්ඩර් කිරිම  ැන දමොකේද ක න්දන්. 
 

 රු සභාෙතිතුමා 

දේ සේ න්ධදයන්  දටන්ඩර් මණ්ඩලදේදී තී ණයේ  න්නවා. 
 

 

2018.07.26 වන දින ෙවත්වන ලද දටන්ඩර් මණ්ඩලදේ නිර්දේශ වාර්තාව මහ සභාව විසින් සලකා  ලන ලදි. 

07. ලැබීේ හා වියදේ පිළ ද මාසික ප්රකාශ. 
 

 07 – (01) 2018 ජුනි  මාසය ලැබීේ හා වියදේ පිළ ද ප්රකාශය . 

2018 ජුනි මස ලැබීේ හා වියදේ පිළ ද ප්රකාශය මහා සභාව විසින් සලකා  ලන ලදි. 
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08.  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රිවරුන්දේ දෙෞේ ලික ප්රකාශ. 

 රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී නන්ද කුමා සිංහ  මැතිතුමා 
 

 රු සභාෙතිතුමනි, මම දයෝජනාවේ වශදයන් තමයි දමය ල ා දුන්දන්. නමුත් ප්රකාශයේ ක න්න කියලා තිදයනවා. 

කළුඅේ ල අළුත්දහේන ජනෙදදේ ෙහුගිය  ජදයනුත් වර්තමාන  ජදයනුත් ද වල් 74 ේ හදලා තිදයනවා. ඒ ද වල් 

වල ෙදිංචිකරුවන්ට තාම ඔප්පු ල ා දීලා නැහැ. එම කා ණය  ැන අපි ඔ තුමාට දයෝජනාවේ කළා. මම කණ ාටු 

දවනවා තමුන්නාන්දසේ ඒක පිළ  න්දන් නැතිව ප්රකාශයේ ක න්න කියලා අපිට දන්නලා තිදයනවා. දමහි 

තිදයන්දන් උේත කරුණ සේ න්ධදයන්  2018.07.20 දින දල්කේතුමා දවත ඉදිරිෙත් ක න ලද ලිපිය ෙදිංචි වී 

සිටින ඉඩේ වලට ඔප්පු ල ා දීම සදහා වන ඔ දේ දයෝජනාව ප්රාදේශිය සභාදේ කටයුතු ෙරිොලනය දකද හි  ලොන 

ප්රශ්නයේ දනොවන  ැවින් කියලා. දේක ප්රාදේශීය සභාදේ ෙරිොලනයට අදාල දවනවාද මම දන්දන් නැහැ. මම ඒ 

ප්රදේශදේ ජනතාවද න් ඡන්දය අ න් තමයි දමතන්නට ඇවිත් ඉන්දන්. මට ඒ ෙරිොලනය වැඩේ නැහැ. මම ඉල්ලිම 

කදළේ ඔ  තමුන්නාන්දසේද න් ඒ අළුත්දහේන ප්රදේශදේ ෙදිංචි ද වල් 74 ේ තිදයනවා. ඒ 74 අයට ඔප්පු ල ා දදන්න 

නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියට සාලාව වත්ත දේද ෝ ආයතනයට ලිපියේ ඉදිරිෙත් ක න්න දේ සභාදේ දයෝජනාවේ 

හැටියට ද න එන්න කියලා. ෙරිොලනය දකද හි  මම දන්දන් නැහැ. දමොකද ඒ මිනිස්සු ඡන්දේ දීලා තමයි ඒ 

අහිංසක මිනිසුන්දේ ඡන්දය දමච්ච  කල් වටිනාකමේ නැතුව ඒ මිනිසුන්දේ තිදයන ප්රශ්නය  ැන උනන්දුව නැතුව 

අහන්දන් නැතිව ඉදලා තමයි දේ ප්රශ්නය ඇදිලා තිදයන්දන්. අපි ඒ ප්රදේශයට ගියාම අපි  ැන විශ්වාසය තියලා තමයි 

අපිට ඉදිරිෙත් ක න්දන්. ඒ නිසා මම ඔ තුමාද න් ඉල්ලා සිටිනවා සාලාව වත්ත දේද ෝ ආයතනයටත්, ජාතික නිවාස 

සංවර්ධන අධිකාරියටත්, ඒ ලිපි දයොමු ක ලා ඒ අවශය කටයුතු සලසලා දදන්න කියලා. අඩුම  ාදණ් දමොකද ඒ 

මිනිසුන්දේ දරුවන් කළුඅේ ල ොසලටවත් දා න්න  ැහැ. ඔප්පුවේ නැහැ. ලකුණු 05 ේ ඒ ඔප්පු නැති නිසා 

කැදෙනවා. සාලාව වත්ත ආදි ප්රදේශ වල  ැටළු තිදයනවා. දේ පිළ දව කාරුණික දවන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. 

ස්තුතියි. 
 

 රු සභාෙතිතුමා 

 රු මන්ත්රිතුමා අපිට ඔප්පු දදන්න  ැහැ. ඒ නිසා අපිට ඒක ෙරිොලනය ක න්න  ැහැ. ො ට තා  දාන්න පුළුවන්. 

ෙරිොලනය ක න්න ඡන්දය දදන එක දවනම කථාවේ. ආයතන  වල ෙරිොලන කටයුතු තව එකේ. ප්රාදේශීය දල්කේ 

කාර්යාලයට ක න්න පුළුවන් දේ අපිට ක න්න  ැහැ. ඔප්පු ල ා දිම සේ න්ධව ෙරිොලනය කිරිදේ හැකියාව 

තිදයන්දන් ප්රාදේශීය දල්කේ කාර්යාලයට  හා එතනින් එහාට. ඒ නිසා අපිට ඒ කටයුතු ක න්න  ැහැ. ඒ  ැන 

ඔ තුමාදේ අදහස ඔ තුමාදේ ප්රකාශය අපිට දැනුේ දදන්න පුළුවන් ප්රාදේශිය දල්කේට හා නිවාස සංවර්ධන 

අධිකාරියට. දේ සේ න්ධව මන්ත්රිතුමාදේ අදහසේ තිදයනවා. දේ සේ න්ධව කටයුතු ක ලා දේ මිනිසුන්ට අවශය  

ක න ඔප්පු ල ා දදන්න මැදිහත් දවන්න කියලා. අපි ඒ දේ ක නවා. ඔ තුමා දේ ප්රකාශය ක පු එක දහොදයි. 

දයෝජනාවේ විදිහට  න්න  ැරි අපිට ඝෘජුව මැදිහත් දවලා දේ මිනිසුන්ට ඔප්පු ල ා දිදේ හැකියාවේ සභාවට නැති 

නිසා. ඔ තුමාදේ ප්රකාශය අදාල තැන් වලට යැවිදේ හැකියාව තිදයනවා. අපි ඒක ක නවා.  

 

 රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී චින්තක දේවින්ද  සම වී  මැතිතුමා 
 

 රු සභාෙතිතුමනි, මදේ දෙෞේ ලික ප්රකාශයන් 02 ේ මම භා  දුන්නා. එකේ දේ  ල ප්රදේශයටත් නීල දසවණ 

කාර්යාලයේ ල ා දදන්න කියලා. අවශය ඉඩ ෙහසුකේ දේ  ල දෙොදු සුසාන භුමිදේ පිටුෙස දවොලිද ෝල් ක්රිඩා පිටියට 

පිටුෙස ඉඩදේ ඉඩ ෙහසුකේ තිදයනවා. ඒ නිසා ප්රාදේශීය දල්කේ ඒත් එේකම වජි  අදබ්වර්ධන ඇමතිතුමාත්  
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ස්වදේශ කටයුතු අමාතයාංශදේ  දල්කේතුමා දිස්ත්රිේ දල්කේතුමා ප්රාදේශිය දල්කේතුමා ග්රාම දසේවක ඒ අයට නිකුත් 

ක න ලිපියේ  ලාදෙොද ොත්තු දවනවා. 

ඊළ ට මදේ ප්රකාශය අං මුව හාඩ්දවයාර් එක ළ  තිදයන ෙළාත් සභාදේ ො  ොලම දැන් ෙැත්තේ කඩා වැටිලා 

තිදයනවා. ඒක ඉේමණින් අළුත්වැඩියා ක  න්න ඕන. ඒ සේ න්ධදයන් ෙළාත් මාර්  සංවර්ධන අධිකාරියට දැනුේ 

දදන්න කියලා කියනවා. ඒ විස්ත  ලිපිදේ අඩංගු දවලා තිදයනවා. ස්තුතියි. 

 

 රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී මංජුල වී  ත්න  මැතිතුමා 
 

 රු සභාෙතිතුමනි, මදේ ප්රකාශය කඩුද ොඩ උතු  ග්රාම දසේවා වසම තුළ පිහිටා ඇති  ජදේ  ේෂිතයට මායිේව 

ෙවතින දව ළුපිටිය විල් අ ඹ වනාන්ත දේ  ජදේ  ේෂිතය 12 ඇල මාර් ය අසල පිහිටා ඇති ඉඩමක මහා 

ෙරිමාණදේ ෙස් කැපිමේ සිදු දවනවා. ඒ නිසා දකොස් ම ඉහළ ඇළ මාර් දේ හා කුඹුරු යායට ජලය සෙයන ජල 

උල්ෙත් සිදි යාමට ලේ දවලා මිනිස්සු ඒකට විද ෝධතාවය දේවනවා. දේක සභාදේ ො ේ සේ න්ධව. සභාවට සල්ලි 

ද වලා තිදයනවාද දන්දන් නැහැ. ඒ  ැන ප්රාදේශිය දල්කේටත් දන්වලා සභාවටත්  න්න පුළුවන් ක්රියාමාර් යේ 

 න්න. 

 රු සභාෙතිතුමා 

මම  ලන්නේ  රු මන්ත්රිතුමා. දමොකේද කියලා. කඩුද ොඩ එකේ නේ අදෙන් අවස යේ  ත්තා. මම  ලන්නේ.  

 රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එස්.චන්ද්රකුමාර්  මැතිතුමා 
 

 රු සභාෙතිතුමනි, ප්රථමදයන් මම කියන්න ඕන දේ සභාදේ  රු සභාෙතිතුමන්ට මම දයෝජනා කිහිෙයේ ඉදිරිෙත් 

කළා. එතුමා ඒ පිළ දව අවධානය දයොමු ක ලා විදශේෂදයන්ම  ත්තාම වතු ආශ්රිත දේ අවධානේ  ස් පිළ දව මම 

දයෝජනාවේ කළා. එතුමා එවදල්ම ඒ අවශය ක න නිලධාරින්ට දයොමු ක ලා ඒ පිළ දව කටයුතු දැන් ක ද න 

යමින් ෙවතිනවා. වතු ආශ්රිත ක්රිඩා සමාජ වල දනදයකුත් සුභසාධන කටයුතු සේ න්ධදයන් ඔ තුමාද න් ඉල්ලිේ 

ක න අවස්ථා වලදී ඔ තුමා ඒ සියළු දේ  සැලකිල්ලට අ ද න අපිට අවශය දේ ල ා දිලා තිදයනවා. ඒ නිසා 

ප්රථමදයන් අවිස්සාදේල්ල ආසනදේ සීතාවක  ල ප්රදේශදේ ජිවත් වන වතු වල ජනතාව දවනුදවන් ඔ තුමාට මදේ 

හෘදයාං ම ස්තුතිය පුද ක න අත  සුභ උෙන්දිනයේ ඔ තුමාට ප්රාර්ථනා ක නවා මදේ කථාවට දෙ .  රු 

සභාෙතිතුමනි, මම විදශේෂ ප්රකාශයේ ක න්න ෙළමු දකොටම ලිපියේ භා  දුන්දන් මන්ද කියනවානේ ගිය සභා 

වා දේදි අපි උදෑසන 10.00 සිට  ාත්රි 8.00 දේවා සිටියත් අවශය කරුණු කා ණා පිළ දව කථා ක න්න අවස්ථාවේ 

ලැබුදණ් නැහැ දේ සභාදේ. දමොකද අපි සීතාවක ප්රදේශිය සභාව නිදයෝජනය ක න මන්ත්රිවරුන් වශදයන් දේ සභාව 

තුළන් ක න පුළුවන් දේවල් අපි කථා ක න්දන් නැහැ ද ෝදහෝ දු ට. ඒක මම හිතනවා ඒක මදේ දනොදත්දර්න කමද 

දන්දන් නැහැ. මට දත්ද න්දන් නැහැ ඇයි දහේතුව කියලා. දේ සභාදේ අපි ද ෝේකුවේ  ැන කථා ක න්දන් නැහැ. 

අපි දේ සභා  ල ප්රදේශය තුළ ක න්න පුළුවන් දේවල් තිදයනවා තව ආයතන සේ න්ධ ක ද න තවත් 

ඇමතිවරුන්දේ  ප්රතිොදන ල ාද න දේ සභාව හ හා ක න්න පුළුවන් දේවල් කථා දනොක  ජාතික දේශොලන 

තලය පිළ දව කථා ක ලා වටිනා කාලය  රු සභාෙතිතුමනි විනාශ ක ලා තිදයනවා දේ සභාව තුළ. ඒ  ැන මම 

මන්ත්රිව දයේ වශදයන් කණ ාටු දවනවා. ඒක අංක එක. දදවන කා ණය තමයි  රු සභාෙතිතුමනි, අදප් සීතාවක 

ප්රාදේශීය සභා  ල ප්රදේශදේ වතු වල අපිට අඩු ආදායේ ල න ෙවුල්  ණනාවේ තිදයනවා. ඔවුන්දේ එදිදනදා 

කටයුතු පිළ දව අපිට දේ සභාව හ හා ක න්න  ැරුව ගියත් අපි දේ ො ේ හරි යේ කිසි වයාෙෘතියේ වත්තට දේන්න 

හදනදකොට එම සමා ේ අපිට අකුල් දහලනවා. නමුත් ඔ තුමා දේ ප්රාදේශීය සභා  ල ප්රදේශදේ ෙළදවනි  පු වැසියා 
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හැටියට ඔ තුමාට අයිතියේ තිදයනවා ඒ වතු සමා ේ වලට ලිපියේ හ හා දන්වන්න දේ වතු ජනතාවදේ ජිවත් වන 

ලයිේ කාම  ප්රශ්නයේ තිදයනවා නේ එය නිවැ දි කිරිම සදහා ඔ තුමාට අයිතියේ තිදයනවා. ඒ වතු සමා ම ඒ 

සමා මට ලිපියේ හ හා දයොමු ක න්න. මන්ද වතු සමා ේ මීට දෙ  අපි කුඩා අවදිදේ දහොදින්ම දන්නවා සුේදන්දේ 

කාලදේ ඉදන් අපිට යටෙත් ක ද න හිටිය කාලදේ. අද එදහම නැහැ  රු සභාෙතිතුමනි. මම පුංචි උදාහ ණයේ 

කියනවා දේ සභාවට මන්ත්රිවරුත් දැන  ත යුතුයි අපි ඡන්දේ කාලදේ අපි ජාතිය  ැන කථා ක නවා. ආ ම  ැන කථා 

ක නවා. වතු වලට ගිහින් සුහදත්වය  ැන කථා ක නවා. මම දැනුවත්ව සභා වා  04 ේ 05 ේ මම ඉන්නවා. නමුත් ඒ 

සභාව තුළ දේ වතු ජනතාව දවනුදවන් හඩ න න පිරිස අඩුයි කියන එක ඉතාම කණ ාටුදවන් ප්රකාශ ක න්න ඕන. 

දේ ලැබුණු අවස්ථාව මම ප්රාදේශීය සභාදේ හිටියත් දනොහිටියත් අදප් අධිෂ්ඨානය තමයි දේ ප්රාදේශීය සභාවට එන්න 

කලින් අපි දහොද සමාජ දසේවකදයෝ. දේ ප්රාදේශීය සභාදේ මන්ත්රි කමින් තමයි දේ සියලු දේ ක න්න ඕන කියලා මම 

හිතන්දන් නැහැ. නමුත් අපි සභාවට ඇවිත් ඔ තුමාද න්  ලාදෙොද ොත්තු දවන්දනත් ඔ තුමාදේ නායකත්වය 

යටදත් අපිට ක න්න පුළුවන් දදයේ තිදයනවා නේ ඔ තුමා හ හා වතු වලට යමේ කළ යුතුයි කියන එක. අදනේ 

එක තමයි  රු සභාෙතිතුමනි, විදශේෂදයන් කියන්න ඒන උදාහ ණයේ හැටියට එක වත්තේ මම උදාහ ණයේ 

හැටියට ව  වත්ත  ත්තාම පුස්සැල්ලාව වත්තට අයිති හල්දප්  ෲප් අේක  650 ක ඉඩමේ. නමුත් දැන් දේද ෝ 

සමා ම තමයි  දු අ ද න තිදයන්දන්. ඒ දේද ෝ සමා ම දැන් වතු  ණනය කළා. ඒ කියන්දන් මැන්නා. ඒ මනිේදි 

දැන් වතු වල නිවාස අත හැ ලා තිදයනවා. දකෝවිල අත හැ ලා තිදයනවා. ො වල් අත හැ ලා තිදයනවා. ක්රිඩා පිටිය 

අත හැ ලා තිදයනවා. ොසල අත හැ ලා තිදයනවා. ඒ  දු ද වන දකොටසට ෙමණයි දැන්  දු අය ක න්දන් වතු 

වලින්. ඒ නිසා අපිට දැන් අවස්ථාවේ තිදයනවා ඔ තුමාට ඝෘජුවම ඔ තුමා දේ ප්රදේශදේ ෙළදවනි පු වැසියා හැටියට 

වතු වල ො වල් වලට  දු ද වන්දන් නැත්නේ ඒ සමා ම දකෝවිලට  දු ද වන්දන් නැත්නේ ලයින් කාම යට 

 ේදේ අය ක න්දන් නැත්නේ ඔ තුමා මැදිහත් දවලා වතු වල දියුණුව සදහා දේ ප්රාදේශීය සභා  ල ප්රදේශය තුළ වතු 

සමා ේ වලට ඔ තුමාට පුළුවන් අභිදයෝ යේ ක න්න. මම ෙැහැදිලිව කියන්දන් මන්ද මීට දෙ  අේක  600 ේ 

තිබුණු සමා ම දැන් අදප් ප්රදේශදේ අේක  540 ේ  ැහැලා තිදයනවා. කලින් දේ  ා   න්න සමා ේ දකලින්ම  දු 

අය කදළේ අේක  650 ට. දැන්  ත්ත සමා ේ එදහම දනදමයි නිවැ දිව මිනිසුන්ට අවශය ක න භුමි ප්රමාණය අයින් 

ක ලා ඔවුන් ලාභ ල න   ර් දෙොල් දහෝ දත් වලට තමයි ඔවුන්  දු අය ක ලා තිදයන්දන්. එදහනේ අපිට 

දත්ද නවා. තව විදශේෂ දදයේ මතේ ක න්න ඔ තුමාදේ අවධානයට දයොමු ක න්න ඕන ඕන වතු යටිතල 

අමාතයාංශය හ හාත් දනොදයකුත් දේශොලන නායකදයෝ තමයි වතු වලට දසේවය ක ලා තිදයන්දන්. කවදාවත් වතු 

සමා ේ ඔවුන්දේ වතු සමා ේ අපිට අවශය ක න ප්රතිොදන ල ා දිලා නැහැ. ඒ නිසා ඔ තුමන්ලා මැදිහත් දවලා මම 

 රු මදනෝ  දන්ෂන් ඇමතිතුමාටත් ලිඛිතව දේ පිළ දව අවධානය දයොමු ක ලා තිදයනවා. දමොකද ඡන්දේ කාලයට 

අපි දනොදයකුත් ජාතික දේශොලනය  ැන කථා ක නවා. ජාති වාදය කථා ක ලා අපි මැතිව ණය ක නවා. නමුත් 

ඡන්දදයන් ෙස්දසේ අහිංසක මිනිස්සු  ැන අපි කථා ක නවා අඩුයි  රු සභාෙතිතුමනි. ඒ නිසා මම හිතනවා ඉදිරිදේදී 

මම ව කීදමන් කියනවා මම දේ සභාදේ හිටියා දහෝ දනොහිටියා මම මදන්  දන්ෂන් ඇමතිතුමා නිදයෝජනය ක න 

පුේ ලදයේ හැටියට මම කියන දේ ඇමතිතුමාටත් මම කියනවා. ඇමතිතුමාත් දන්නවා. ඝෘජුව මම කියනවා. ඇත්ත 

වශදයන්ම ඔ තුමාදේ අවධානය දයොමු දවන්න ඕන.විදශේෂදයන්ම වතු ක දේ ජනතාව තමයි අදප් ආණ්ඩු ෙේෂයේ 

නිදයෝජනය ක නවා කියලා  උේදාමට ෙත් ක ලා කථා ක න්දන් නැහැ. අවශය ක න සියලුම ඇමතිවරුන්ට මම ලිපි 

දල්ඛන මගින් දැනුේ දිලා තිදයනවා. දැනටමත් ප්රජා ශාලා ඉදිකිරිම සේ න්ධව ඉඩමේ  න්න දවලා තිදයන ප්රශ්නය 

 ේ වල වදේ   දනදමයි දමතන සියළු මන්ත්රිවරු තමන්දේ ප්රදේශ  ැන කථා කළා. අපිට අහද න ඉන්න ආඩේ  යි. 

නමුත් අපිට ප්රශ්නයේ තිදයනවා  ප්රජා ශාලාවේ සදහා ෙර්චස් 02 ේ  න්න ගියාම අපිට ො ේ දකොන්ක්රිට් ක ලා ො  
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මැේදේ  හේ තිබුණා නේ ඒ  හ ඉවත් ක න්න ගියාම ප්රශ්න මතු දවලා තිදයනවා. අපි නිකන් අහිකුණ්ඨකදයෝ  වට 

ෙත් දවලා තිදයනවා. ඇත්තටම කණ ාටුයි කියන්න. ඒ නිසා විදශේෂ අවධානය දයොමු ක ලා දමයින් අපි ෙටන්  මු. 

ඔ තුමා සීතාවක  ල ප්රදේශදේ නායකයා විදිහට ඔ තුමා දමදහන් ෙටන් අ ද න ජාතික දේශොලනයට දේ ප්රශ්නය 

යනවා.  එතදකොට සියලුම ප්රාදේශිය සභා න   සභා දේ වැදඩ්ට අත  හනවා. එතදකොට අපි  නිදහස් පුේ ලදයෝ 

හැටිය ට ජිවත් දවන දකොට අපිටත් ආඩේ  යි.  ේ වල ජිවත් වන අහිංසක වතුවල ජනතාවද ත් අයිතිය දිනනවා 

කියන එකත් මතේ ක නවා.  රු සභාෙතිතුමනි, අපි ඉලුේඕවිට හා තුේදමෝද  ප්රදේශය කියන්දන් දැන් ඉස්ස  වදේ 

දනදමයි නා රික ප්රදේශයේ. දේශිය සංචා කයින් විශාල පිරිසේ දැන් සහභාගි දවනවා ඉලුේඕවිට මල් වත්ත හා ඒ 

අවට නිසා. ඒ නිසා එන මිනිස්සුන්ට අදප් සභා ප්රදේශය කියන්දන් ලැජ්ජා තත්වයට ෙත් දවනවා  ඉලුේඕවිට 

ප්රදේශදේ. එතන මාතෘ සායන ආයතනයේ තිදයනවා. හැමදවදල්ම වල් බිහි දවලා. මාතෘ සායනයට එන අේමලාට 

වාඩි දවන්න පුටුවේවත්  ංකුවේවත් එළදේ නැහැ.  ඒක ඔ තුමාට විදශේෂදයන් මතේ ක න්න ඕන. ඉලුේඕවිට 

න  ය ගිහින්  ලන්න ඔ තුමා වැහි කාලයට දකදහොමද තිදයන්දන් කියලා. තනික ම වලවල් විත යි. ත්රිවිල් ොේ 

එකත් ඒවදේ. තුේදමෝද  හන්දිය ඉස්ස  දෙොඩ්ඩේ පිරිසිදුව තිබුණා. දැන් එදහම නැහැ. අපි මහා දෙොළදේ ෙය  හලා 

යනදකොට අපිට කියනවා. ඔයාලා මන්ත්රිලා දේ ඔයාලදේ ප්රදේශය කියලා අපිට කියනවා. අපිට කණ ාටුයි ඒ පිළ දව. 

ඔ තුමාදේ අවධානයට දයොමු ක නවා. මන්ද අපි ප්රාදේශිය සභාවට ආවාම ඇත්තටම ක න්න පුළුවන් දේවල් 

දසොච්චමයි කියලා අපි දැන  න්නවා නමුත් අපි හිතනවා සභාෙතිතුමාදේ අවධානයට දයොමු කළාම දේ ඉන්න 

කේකරුදවෝ දසේවකදයෝ නිත  දදදේදල් කැ දකන නිසා ඔවුන්ට පුළුවන්කම තිදයනවා තුේදමෝද  හන්දිය ඉස්ස  

දහොදට තිබුණා  ඒ කාණු ෙේධතිය සුේද ක ලා තණදකොළ සුේධ ක ලා අතු  ාලා ලස්සනට තිබුණා. දැන් අොයේ 

දවලා. ඉලුේඕවිට ප්රදේශයත් ඒවදේ. ඔ තුමාද න් පුංචි ඉල්ලිමේ කළා කුණු එකතු කිරිදේ  ථය ඉලුේඕවිට මල් 

වත්ත ප්රදේශය දේවා ොසල දේවා එවන්න කියලා. ඔ තුමා දේ පිළ දව අවධානයට ලේ ක න්න. දේක හෑල්ලුවට 

ලේ ක න්න එො. මට ව කීදමන් කියන්න පුළුවන් ඉලුේඕවිට ප්රදේශදේ විත ේ දනදමයි ද ොඩේ ප්රදේශ වල 

අෙද්රවය දකලින්ම ඇළට තමයි දාන්දන්. ඔ තුමාට අදවොත් මාත් එේක නිරිේෂණය ක න්න ආදවොත්  ලන්න 

පුළුවන්. ව කිව යුතු නිලධාරිදයේ එේදවොත් ඔවුනට ගිහින් දෙන්නවා. ඒ සියළුම කුණු එන්දන්  න්මුදු ඇල්ලට. පිට 

 ේ වලින් එන මිනිස්සු නාන්දන්  න්මුදු ඇදල්. අන්තිමට එකතු දවලා දලොකු ප්රශ්නයේ. ඔ තුමාට ද ොදහොම 

දකටිදයන් දේ ප්රශ්න සියල්ල දයොමු කදළේ. ඔ තුමා දේ  ැන අවධානයට දයොමු ක ලා අපිටත් දේ සමාජය තුළ 

 ැහැ  යන්න පුළුවන් වතාව ණයේ ඇති ක න්න කියන ඉල්ලිම ක නවා. දේ සදහා සවන් දුන්න අවස්ථාව ල ා දුන් 

සියළුදදනාටත් ස්තුති වන්ත දවනවා. ස්තුතියි. 

 රු සභාෙතිතුමා 

ද ොදහොම ස්තුතියි. ඔ තුමා කිේව කා ණා පිළ දව විදශේෂදයන්  තුේදමෝද  න  ය පිරිසිදු කිරිම සේ න්ධදයන් අපි 

දවනම දසේවකදයකුත් දයොදවලා තිදයන දේලාදේදී  දේ තත්වය දේක නේ මම හිතනවා අපි ඒ  ැන දැඩි දලස 

දසොයා  ලන්න ඕන. තුේදමෝද ට හා ව ට විත ේ වු දසේවකදයකුත් දයොදවලා තිදයනවා ශුේධ ෙවිත්ර ක න්න. දැන් 

ඊට වඩා දහොද තත්වදේ තිදයන්න ඕන. ඒ නිසා එදහම දදයේ තිදයනවා නේ මම ඒ  ැන දහටම දහොයලා  ලනවා. 

අදනේ කා ණා සේ න්ධවත් වතු ේදෂේත්රය සේ න්ධව අපි සාකච්ඡා වට කිහිෙයේ ෙැවැත්වුවා. ඉදිරිදේදී අපි 

 ලාදෙොද ොත්තු දවනවා ඔ තුමා සම ත් ඒ වතු අධිකාරිවරුන් සම ත් සාකච්ඡා ක න්න. ඔ තුමාදේ දිගු කා ණා 

සේ න්ධව ඒ අදාල වතු සමා ේ එේක අපි සාකච්ඡා ක ලා ඒ අවස්ථාවන් ල ා දදන්න අපි කටයුතු ක න්නේ. 

ඔ තුමාදේ ප්රකාශය සේ න්ධව ලිඛිතව ඒ යවන්න ඕන තැන් වලටත් දයොමු ක න්න කටයුතු ක න  වත් සදහන් 

ක නවා. ප්රකාශ ඉදිරිෙත් කළ මන්ත්රිතුමන්ලාටත් ස්තුතිවන්ත දවනවා. ල න 24 දෙෝය දිනට දෙ  දින, දෙ  දෙෝය 
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වැඩසටහන ොදුේක න  දේ ෙවත්වන්නට ොදුේක උෙ කාර්යාලය සහ සංවිධායක මණ්ඩලය  ලාදෙොද ොත්තු 

දවනවා. පුජය ෙදලං ම ධේමදේව ස්වාමින් වහන්දසේ සවස 5.00 ට ොදුේක දෙොළ භුමිදේදි අදප් සභාදේ ආ ාධනය 

අනුව ධර්ම දේශනය සදහා උන්වහන්දසේ ඒ අවස්ථාවට වැඩම ක වනවා. ඒ නිසා ඒ අවස්ථාව සදහා අදප් සභාදේ 

සියළු මන්ත්රිතුමන්ලා ඒ අවස්ථාවට සහභාගි වන දලස අපි ඉල්ලා සිටිනවා. අපි ස්තුතිවන්ත දවනවා එවැනි කටයුත්තේ 

ොදුේක උෙ කාර්යාලදේ මැදිහත් දවලා සංවිධානය කිරිම පිළ දව ඒ අනුග්රහ භවතුන් සම . ල න 24 දවනිදා 

සිකු ාදා සවස 5.00 ට ොදුේක දෙොළ භුමිදේ ෙැවැත්දවන ධර්ම දේශනාව සදහා හැමදදනාම සහභාගි දවන්න කියන 

ෙණිවිඩයත් අපි දේ අවස්ථාදේ ක නවා.  

ඒවදේම  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ඔල් ා අතුදකෝ ල මැතිතුමිය සහ  රු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි යසරු  ාජෙේෂ 

මැතිතුමා අද දින සභාවට දනොෙැමිණිම සේ න්ධදයන් නිවාඩු අනුමත ක නවා.  

ඒ අනුව අද දින සභාවට සහභාගී වුණු  රු උෙ සභාෙතිතුමා ඇතුළු  රු මන්ත්රීතුමන්ලාටත් ස්තුතියත් ද ෞ වයත් දේ 

අවස්ථාදේ පුද ක නවා. ඒ වදේම දල්කේතුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයටත් අදප් ද ෞ වයත් ස්තූතියත් පුද ක නවා. 

ජන මාධයදේදී මහත්වරුන් ඇතුළු සියළුදදනාටම ස්තුතිය පුද ක මින් අද දින සභාදේ වැඩ කටයුතු අවසන් ක නවා. 

ද ොදහොම ස්තූතියි.  

 

 

සභාදේ වැඩ කටයුතු ෙ.ව. 7.10 ට නිමාවට ෙත්විය. 

 

 

 

 

දේ.ඒ. චන්දන ෙේමසිරි, 

දල්කේ, 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව, 

හංවැල්ල. 

 

2018.08.10 වන දින  

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව, 

හංවැල්ල. 

 

 

 


