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සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ 2018 සැප්තැම්බර් මස 10 වන දින 

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

මහා සභා රැස්වීදම් වාර්තාව. 
 

සහභාගී වූ : - 
 

1. ගරු සභාෙති    - ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා 

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

3. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - චන්දන දප්රේමනාත් මුදුන්දකොටුව මැතිතුමා 

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

5. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - එම්.ඒ.දම්රි මාග්රට් මැතිතුමිය 

6. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - එම්.ආර්. ගයාන් දුමින්ද චන්ද්රසිරි මැතිතුමා 

7. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ආර්.ඒ.ඩී. එස්. ජයන්ත  ණවක මැතිතුමා 

8. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ඩබ්.ඒ. මංජුල ධම්මික වී  ත්න මැතිතුමා 

9.     ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - දේ.ඒ.ඩී. ෆිලිෂියා ඇනට් ඔල්ගා මැතිතුමිය 

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

11. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ මැතිතුමා 

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

13. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - ඩී. දකෝකිල සම්ෙත් වර්ණසිරි මැතිතුමා 

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

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

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

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

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

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

20. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - දනුෂ්කි ප්රභානි අල්දම්දා මැතිතුමිය 

21. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - ඒ. සුසන්ත මැතිතුමා 

22. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - එම්.ඩී.සමන්ත කුමා  මැතිතුමා 

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

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

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

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

27. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - ගමදේ චන්ද්රසිරි මැතිතුමා 

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

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

30. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - එස්. චන්ද්රකුමාර් මැතිතුමා 

31. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ජී. කුමුදිණි ජයවර්ධන මැතිතුමිය 

32. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ශෂිණි ශ්රීමාලි දහට්ටිආ ච්චි මැතිතුමිය 

33. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ඊ.ජී.ඩී. ඉන්ද්රානි දසදනදහලතා ෙේමසීලි මැතිතුමිය 

34. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - එම්.ඩී. මාලනී චන්ද්රලතා මැතිතුමිය 

35. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - ඥාණ ප්රකාසම් ෆැන්සිස් මැතිතුමා 

36. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - එස්. චන්දන සූරියආ ච්චි මැතිතුමා 

37. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - එච්.එස්.සුනිල්  ණසිංහ මැතිතුමා 

38. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - එන්.පී.දේ. සමන්ති චන්ද්රිකා දමයන්ති මැතිතුමිය 

39. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - පී.ඒ.ප්රදිප් කුමාර් මැතිතුමා 

 
 

 

සහභාගි දනොවු 

1.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - ලියනදේ චන්දන කුමා  මැතිතුමා 

2.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ආර්.පී. යසරු දදවන්මිණ  ාජෙේෂ මැතිතුමා 

3.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - පුස්සැල්ලදේ අමල් නිශාන්ත සිල්වා මැතිතුමා 

4.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ආර්.ඒ.ඩි.සාගරිකා කුමාරි රූෙසිංහ මැතිතුමිය 
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මහා සභා රැස්වීම සඳහා සහභාගි වීමට ෙැමිණි ගරු උෙ සභාෙතිතුමා ප්රධාන මන්ත්රී මණ්ඩලය, දල්කම්තුමා ප්රධාන 

කාර්යමණ්ඩලය ඇතුළුව ෙැමිණ සිටි සියළුදදනා පිළ  ගැනිදමන් අනතුරුව ගරු සභාෙතිතුමා විසින් 2018 සැප්තැම්බර් මස 

මහා සභාදේ වැඩ කටයුතු ආ ම්භ ක න ලදි. 

 

නයායෙත්රානුකූලව ෙළමුදවන්ම 2018.08.10 දින ෙැවති මහා සභා රැස්වීදම් වාර්තාව සංදශෝධන හා දවනස්කම් ඇදතොත් 

දෙන්වා දී එය සභා සම්මත ක  ගන්නා දලස ගරු සභාෙතිතුමා විසින් සභාදවන් ඉල්ලා සිටින ලදී. 

 

01.ෙසුගිය රැස්වීදම් වාර්තාව සම්මත ක  ගැනීම. 
 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ මැතිතුමා. 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, 2018.08.10 වන දින ෙැවති මහා සභා රැස්වීදම් වාර්තාව සතය වාර්තාවේ බවට මම දමම ගරු 

සභාවට දයෝජනා ක මි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ගිතාමනී ස්වර්ණලතා මැතිතුමිය. 

ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 
 

2018.08.10 වන දින ෙැවති මහා සභා රැස්විදම් වාර්තාව පිළගත යුතු සතය වාර්තාවේ බවට ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී 

සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ගිතාමනී ස්වර්ණලතා 

මැතිතුමියදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සම්මත විය. 

 

02.සභාෙතිව යා විසින් ක නු ලබන විදශේෂ නිදේදන. 

 

01. 2018.08.10 දින මහා සභාදේදී  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි අදයෝම මධු ප්රසාේ දේවදේ මැතිතුමා විසින් 05 (03) 

දයෝජනාව යටදත් ොදුේක ප්රාදේශීය දල්කම් කාර්යාලය මුල් ක  ගනිමින් ෙළාත් ොලන ආයතනයේ පිහිටුවන 

දලස කල ඉල්ලීමට පිළතුරු වශදයන්, ශ්රි ලංකා ොර්ලිදම්න්තුව ගරු කථානායකතුමා විසින් සභාෙති, සීතාවක 

ප්රාදේශීය සභාව දවතද පිටෙතේ සහිතව දමම ඉල්ලිම සම්බන්ධදයන් සුදුසු හා අවශය පියව  ගන්නා දලස 

සඳහන් ක මින් ෙළාත් සභා, ෙළාත් ොලන හා ක්රීඩා අමාතය  ගරු ෆයිසර් මුස්තාෆා මැතිතුමා දවත දයොමු කල 

ලිපිදේ පිටෙත. 

 

02. ොදුේක වග ගම් සභාවට බස් නැවතුම්ෙලේ හා ඉරිදාදෙොළ සඳහා දුම්රිය  ේෂිත ඉඩම් බදු ලබා දීමට අදාල හිඟ 

ෙරිහ ණ මුදල් අය ක  ගැනීම සම්බන්ධදයන් 2018.08.29 දිනැතිව ශ්රිලංකා දුම්රිය දසේවය, දුම්රිය 

සාමානයාධිකාරි දවනුවට සහකා  වාණිඡ අධිකාරි (ඉඩම්) විසින්  ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලද ලිපිය. 
 
 

 

03. 2018.05.11 දින මහා සභාදේදි ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රිවරුන්දේ දෙෞේගලික ප්රකාශ යටදත් අදයෝම මධු 

ප්රසාේ දේවදේ මැතිතුමා විසින් දසේවා පියසේ ඉඳිකිරිම සඳහා ඉඩම් දකොටසේ ලබා ගැනීම සම්බන්ධදයන් දයොමු 

කළ ලිපියට පිළතුරු වශදයන්, අදාල දුම්රිය  ේෂිත භූමි ප්රමාණය බදු ෙදනම මත ලබා දිය හැකි බවත් ඒ පිළබද 

ඉල්ලිම් ලිපියේ අවශය භූමිදේ දළ සැලැස්මේ සමඟ දයොමු ක න දලස දන්වා ශ්රිලංකා දුම්රිය දසේවය, සහකා  

වාණිඡ අධිකාරි (ඉඩම්) විසින් 2018.08.12 දිනැතිව ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

 

 

04. 2018.05.11 දින මහා සභාදේදි ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රිවරුන්දේ දෙෞේගලික ප්රකාශ යටදත් නිමල් යසසිරි 
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කළුෙහන මැතිතුමා විසින් ගංවතු  ොලන ක්රමවත් වැඩ පිළදවලේ සකස් ක  ගැනීම සම්බන්ධදයන් දයොමු කළ 

ලිපියට පිළතුරු වශදයන්, ආෙදා කළමනාක ණ අමාතයාංශදේ අධයේෂ ජන ාල්  විසින් දම් සම්බන්ධදයන් 

දසොයා බලා ගංවතු  ආෙදා තත්වය අවම කිරිමට අවශය ක්රියාමාර්ග ගන්නා දලස දන්වමින් වාරිමාර්ග 

දදොර්තදම්න්තුදේ අධයේෂ ජන ාල් දවත සභාෙති, සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව දවතද පිටෙතේ සහිතව 

2018.08.28 දිනැතිව දයොමු ක න ලද ලිපිය. 
 

 

05. 2018.06.11 දින මහා සභාදේදි ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රිවරුන්දේ දෙෞේගලික ප්රකාශ යටදත් ඩී. ප්රියන්ත 

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

බවට ෙත් ක  ගැනීම සම්බන්ධදයන් දයොමු කළ ලිපියට පිළතුරු වශදයන්, දමම ඉල්ලීම විදුහල්ෙති මගින් 

කලාෙ කාර්යාලය, ෙළාත් දදොර්තදම්න්තුදේ නිර්දේශ සහිතව ඉදිරිෙත් කිරිමට අවශය කටයුතු සිදු ක න දලස 

දන්වමින් බස්නාහි  ෙළාත් අධයාෙන අමාතයාංශදේ ෙළාත් අධයාෙන දල්කම් දවනුවට නිදයෝජය අධයේෂ 

(අධයාෙන)  විසින් 2018.07.30 දිනැතිව ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

 

06. 2018.06.11 දින මහා සභාදේදි ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රිවරුන්දේ දෙෞේගලික ප්රකාශ යටදත් චින්තක දේවින්ද 

සම වී  මැතිතුමා විසින් දේ ගල ඥාන විමල කනිෂ්ඨ විදයාලය සඳහා ප්රාථමික ෙන්තියේ වැඩි ක  ගැනීම 

සම්බන්ධදයන් දයොමු කළ ලිපියට පිළතුරු වශදයන්, දමම ඉල්ලීම සලකා බැලීම සඳහා ොසදල් අවශයතාවය 

දේවමින් විදුහල්ෙතිදේ ඉල්ලීම සහිතව කලාෙ කාර්යාලය, ෙළාත් දදොර්තදම්න්තුව හ හා ඉදිරිෙත් කිරිමට 

අවශය කටයුතු සිදු ක න දලස දන්වමින් බස්නාහි  ෙළාත් අධයාෙන අමාතයාංශදේ ෙළාත් අධයාෙන දල්කම් 

දවනුවට නිදයෝජය අධයේෂ ( අධයාෙන)  විසින් 2018.07.30 දිනැතිව ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලද 

ලිපිය. 

 

07. 2018.06.11 දින මහා සභාදේදි ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රිවරුන්දේ දෙෞේගලික ප්රකාශ යටදත් සාගරිකා කුමාරි 

රූෙසිංහ මැතිතුමිය විසින් සාලාව උෙ තැෙැල් කාර්යාලයට කඩ කාම යේ ලබා ගැනීම සම්බන්ධදයන් දයොමු 

කළ ලිපියට පිළතුරු වශදයන්,  සාලාව නග දේ ඉඳි ක  ඇති කඩ කාම  පිහිටි ඉඩදම් අයිතිය නාගරික 

සංවර්ධන අධිකාරියට ෙව ා ඇති බැවින් කඩ කාම  දවන් කිරිදම් කටයුතු සියල්ල එම අධිකාරිය විසින් සිදු ක න 

බව සඳහන් ක මින් සීතාවක ප්රාදේශීය දල්කම් කාර්යාලදේ සහකා  ප්රාදේශිය දල්කම් විසින් 2018.08.11 

දිනැතිව ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

 

08. බස්නාහි  ෙළාදත් ෙළාත් ොලන ආයතන වල සියලුම මහජන නිදයෝජිතයින්දේ ද ෙළාත්  ාජය දසේවදේ නියුතු 

නිලධාරින්දේද දිවයිදනන් බැහැ  යාම සඳහා අනුමැතිය ලබා ගැනිදම් විදේශ නිවාඩු අයදුම්ෙත් දිවයිදනන් 

බැහැ  යාමට දින 14 කට දෙ  ආණ්ඩුකා  දල්කම් කාර්යාලය දවත ලැබීමට සැලැස්වීම අනිවාර්යය බවත් එදසේ 

අෙහසු අවස්ථා වලදී "විදේශ නිවාඩු සඳහා පුර්ව අනුමැතිය ලබා දීම" අයදුම්ෙත්රය පු වා දිවයිදනන් බැහැ  යාමට 

ප්රථම ආණ්ඩුකා තුමාදේ පුර්ව අනුමැතිය ලබා ගත යුතු බවත් සඳහන් ක මින් නිදයෝජය ෙළාත් ොලන 

දකොමසාරිස් (වැ.බ.) විසින් 2018.06.21 දිනැතිව බස්නාහි  ෙළාදත් සියලුම ෙළාත් ොලන ආයතන වල ආයතන 

ප්රධානීන් දවත දයොමු කල ලිපිය. 

 

 

 

 

 

 

03.ප්රාදේශීය සභාව අමතා එවන ලද සංදේශ, දෙත්සම්, ෙැමිණිලි හා සන්නිදේදන සභාවට ඉදිරිෙත් කිරිම. 
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03- (01)   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි අදයෝම මධු ප්රසාේ දේවදේ මැතිතුමා විසින් ඉදිරිෙත් ක න ලදී. 

01.ොදුේක සතිදෙොදළේ  දටන්ඩර් කැඳවීමේ දනොක  සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව මගින්ම බදු එකතු ක න දමන් ක න 

ඉල්ලිමයි යන හිසින් යුතුව 2018.09.08 දිනැතිව සතිදෙොළ දවළඳුන් විසින් අත්සන් දල්ඛනයේද සමඟින් ගරු 

සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

 

03- (02)  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සනී දහේටර් පීරිස් මැතිතුමා විසින් ඉදිරිෙත් ක න ලදී. 

01.ප්රීමා ෆාම් සමාගම ප්රදයෝජනයට ගන්නා ඇස්වත්ත ප්රීමා ො  හා අළුත් අම්බලම ප්රීමා ො  ඉතාමත් අබලන්ව ෙවතින 

දහයින් එම මාර්ග නඩත්තු ක න දලස එම සමාගමට දන්වා යැවීම සුදුසු බව සඳහන් ක මින් 2018.09.10 දිනැතිව 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සනී දහේටර් පීරිස් මැතිතුමා විසින් ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

 

03- (03)  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි උපුල් ප්රසන්න මැතිතුමා විසින් ඉදිරිෙත් ක න ලදී. 

01.කහන් ඇලට යාම සඳහා අඩි ො ේ ලබා ගැනිම යන හිසින් යුතුව පින්නවල, කිරිවාන, කුරුඳුවත්ත ප්රදේශවාසින් විසින් 

අත්සන් දල්ඛනයේද සමඟින්  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි උපුල් ප්රසන්න මැතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

03- (04)  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි විමල් ප්රසන්න මැතිතුමා විසින් ඉදිරිෙත් ක න ලදී. 

01.ඇස්වත්ත  ංවල ොලම ඉඳි කිරිදමන් වැසි ගිය මාර්ගය සම්බන්ධවයි යන හිසින් යුතුව 2018.09.09 දිනැතිව  ගරු 

ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි විමල් ප්රසන්න මැතිතුමා විසින් ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

 

02. හිඟු ල හන්දිදේ සිට දකොළඹ අවිස්සාදේල්ල දර්ල් ො  හ හා යන දිගෙත ො  කාෙට් දමා සකස් ක න දලස ඉල්ලා 

ඇස්වත්ත දකුණ දිගෙත එේසත් සුභ සාධක සංගමය විසින් 2018.09.08 දිනැතිව ප්රදේශවාසින්දේ අත්සන් 

දල්ඛනයේද සමඟින් ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි විමල් ප්රසන්න මැතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

03- (05)  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි දම්රි මාග්රට් මැතිතුමිය විසින් ඉදිරිෙත් ක න ලදී. 

01. හංවැල්ල නග දේ ො ේ නම් ක  ගැනීම යන හිසින් යුතුව හංවැල්ල, දකලින් විදිය, දදවැනි මහල, අංක 

26/සී/1/2 හි ෙදිංචි ෆීලිෂන් දෙදර් ා යන අය විසින් 2018.09.10 දිනැතිව ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න 

ලද ලිපිය. 

03- (06)  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චන්දන සුරියආ ච්චි මැතිතුමා විසින් ඉදිරිෙත් ක න ලදී. 

01. සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවට අයත් ජනසවි මාවදත් අංක 311/ඒ/1 ද ණ ස්ථානදේ ෙදිංචිකරු විසින් ප්රදේශ මාර්ගය 

අවහි  වන ෙරිදි කම්බි ගසා ඇති බවත් ඒ සම්බන්ධදයන් විසඳුමේ ලබා දදන දලස ඉල්ලා 2018.09.10 දිනැතිව 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චන්දන සුරියආ ච්චි මැතිතුමා විසින් ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

02. දංක මුල්ල මාර්ගදේ දකොටසේ තා  දහෝ දකොන්ක්රීට් දයොදා ප්රතිසංස්ක ණය ක  දදන දමන් ඉල්ලිම යන 

හිසින් යුතුව 2018.09.09 දිනැතිව ප්රදේශවාසින් දවනුදවන් ොදුේක, අංගමුව, දංක මුල්ල, දනො. 186 හි ෙදිංචි 

නිමල් කරුණාතිලක මයා විසින් ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලද ලිපිය. 
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03. ස්වයං රැකියා දවළඳ වයාොරික ස්ථානය ඉවත් කිරිම සම්බන්ධවයි යන හිසින් යුතුව 2018.09.10 දිනැතිව වග, 

මාවල්ගම, තල්ගහවත්ත, අංක 155/ඒ හි ෙදිංචි ආර්.ඒ. මමත්රිොල මයා විසින් ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චන්දන 

සුරියආ ච්චි මැතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

04.යථා ෙරිදි කල් දී ඇති ප්රශ්න. 
 

ගරු සභාෙතිතුමා 

යථා ෙරිදි කල් දී ඇති ප්රශ්න 01 ේ ඉදිරිෙත් දවලා තිදයනවා. 

ගරු  ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි, දමම ප්රශ්නයට පිළතුරු ලබා දීමට ප්රථමදයන් මම දමම ගරු සභාව කා ක සභාවේ බවට දයෝජනා 

ක නවා. 

ගරු  ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගයාන් දුමින්ද මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, දම් කා ණය ෙරිස  කා ක සභාවට දයොමු කිරිදම් එකඟතාවය ඇතිව දමම කා ක සභා අවස්ථාව 

මහා සභාවේ බවට ෙත් කළ යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  දම්රි මාග්රට් මැතිතුමිය 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 

 

ගරු සභාෙතිතුමා 

ඉදිරිෙත් දවලා තිදයන ප්රශ්න සඳහා මම පිළතුරු ලබා දදනවා. 
 

04 - (01) ගරු  ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චන්දන සුරියආ ච්චි මැතිතුමා විසින් ඉදිරිෙත් ක යි. 
 

440 දනළුවත්තුඩුව ග්රාම නිලධාරි වසදම්  තුමල්ගහවත්ත ඉඩදම් ආ ම්භ කිරිමට නියමිත වයාෙෘතිය සම්බන්ධවයි. 

01. අංක 444 දනළුවත්තුඩුව ග්රාම නිලධාරි වසදම්  ත්මල්ගහවත්ත ඉඩදම් අදාලව ආ ම්භ කිරිමට නියමිත 

වයාෙෘතිය කුමේද? ඒ සදහා ඉල්ලුම්ක  ඇති තැනැත්තාදේ නම සහ ලිපිනය කුමේද? 

පිළතු  -  i. කුකුල් දගොවිෙල 

 ii. දේ.ඒ.ඩී.එච්.ඒ. ඔල්ගා , 162/සී,  ෙහළ හංවැල්ල, හංවැල්ල. 

02. එහි අදාල ඉදිකිරිම් සිදු ක  ඇත්දත් ගරු සභාදේ අනුමත සැලැස්මේ අනුවද? එදසේ දනොදේ නම් එය වැළැේවීම 

සඳහා සභාව දගන ඇති පියව  දමොනවාද? 

පිළතු  -  i.අනුමත සැලැස්මට ෙටහැනිව ඉඳිකිරිම් සිදු ක  ඇත. 

ii.2018.04.25 දින හා 2018.07.03 වන දින සංවර්ධන කටයුතු වහාම අත්හිටුවන දලස ලිඛිතව දැනුම් දී 

ඇත. 
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03. ගරු සභාෙතිව යා දේ අත්සනින් යුතුව ඉහත සිේධියට අදාල 2018.04.25 සහ 2018.07.03 දිනැති ලිපිය මගින් 

අදාල ඉල්ලුම්කාරිය දවත නිකුත් ක  ඇති අත්හිටුවීදම් නිදයෝග ක්රියාත්මක දනොවන්දන් මන්ද? නිදයෝගය 

උල්ලංඝනය ක මින් සිදු ක න ඉදිකිරිම් සම්බන්ධදයන් දගන ඇති පියව  දමොනවාද? 

පිළතු  -  දම් සම්බන්ධව නීතයානුකූල පියව  ගැනීම සඳහා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය දැනුවත් ක  ඇත. 

04. අදාල ඉදිකිරිමට ආසන්නදේම ෙවුල් 100 ේ ෙමණ බීමට ගන්නා ොනීය ජල වයෙෘතියේ ෙවතින බව හඳුනා 

දගන ඇත්ද? අදාල වයාෙෘතිය ක්රියාත්මක වුවදහොත් ොනීය ජල වයාෙෘතියට වන හානිය වැළැේවීමට පියව  

ගන්දන්ද? 

පිළතු  - i. ඔේ 

            ii.ොරිසරික නිර්දේශදේ දම් සම්බන්ධදයන් වන දකොන්දේසි ඉටු ක න දතේ වයාෙෘතිය ආ ම්භ 

කිරිමට අවස  ලබා දනොදදමි. 

05. ඉහත වයාෙෘතිය ක්රියාත්මක කිරිමට අනුමැතිය ලබා දී ඇති ආයතන දමොනවාද? අනුමැතියේ ලැබී දනොමැති නම් 

අදාල වයාෙෘතිය දම් දේවා ක්රියාත්මක වන්දන් කුමන දහේතුන් නිසාද? 

පිළතු  - i.මධයම ෙරිස  අධිකාරිය 

 ii. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 iii. සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව 

 

05.යථා ෙරිදි කල් දී ඇති දයෝජනා  
 

05 – (01) ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශය තුළ සභාව සතු දනොවන දෙොදු මාර්ග සභාවට ෙව ා ගැනීමට අදාලව ඉදිරිෙත් ක නු 

ලබන දයෝජනා හා ප්රාදේශීය සභාව සතු මාර්ග නම් කිරිමට අදාලව ඉදිරිෙත් ක නු ලබන දයෝජනා කාර්මික දසේවා කා ක 

සභාව දවත ඉදිරිෙත් ක  එම කා ක සභාදේ තී ණය ද සමඟ අදාල දයෝජනාව මහා සභාවට ඉදිරිෙත් කළ යුතු යැයි මම 

දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි. 

ගරු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා. 

ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 

 

දමම දයෝජනාව සම්බන්ධදයන් ෙහත නම් සදහන් ගරු මන්ත්රිතුමා විසින් අදහස් දේවන ලදී. 

01. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගයාන් දුමින්ද මැතිතුමා 

 

ගරු  ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි, දම් දයෝජනාව සම්බන්ධදයන් කරුණු දේවන්න කලින් අපි කැමතියි දම් කා ණය සම්බන්ධදයන් 

විස්ත  දැන ගන්න.  මම ඉල්ලිමේ ක නවා කා ක සභා අවස්ථා වේ බවට ෙත් ක ලා අපිට ෙැහැදිලි කිරිමේ ක න්න 

කියලා. දමම මහා සභාව කා ක සභාවේ බවට දයෝජනා ක නවා. 

ගරු  ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 
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ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා 
 

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

ක මි. 

 

ගරු  ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා 

 

ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 

 

ඉහත දයෝජනාව ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදිප් 

කුමාර් මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සම්මත විය. 

 

දෙ.ව.11.15 ට දත් ොනය සදහා සභාදේ වැඩ කටයුතු අත්හිටුවන ලදී. 

ෙ.ව. 11.30 ට නැවතත් මහා සභාදේ වැඩ කටයුතු ආ ම්භ ක න ලදී. 

 

05 – (02) ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි නන්ද කුමා සිංහ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 

අළුත්දහේන මාර්ගය දලස දැනට නම භාවිතා දවන ප්රධාන හයිදලවල් මාර්ගදේ සිට අළුත්දහේන දේවා දමම නම භාවිතා 

දවයි. එදහත් හයිදලවල් ොදර් සිට ඉහළ ඈගල ොදර් නිවාස 06 ජනතාව ඉල්ලා සිටින්දන් ප්රධාන ොදර් සිට අළුත්දහේන 

ො ට හැද න දකොටස දේවා "සුදුවැල්ල ඈගල ො " නමින් මින් ඉදිරියට භාවිතා කිරිමට සුදුසු බව මම දමම ගරු සභාවට 

දයෝජනා ක මි. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ මැතිතුමා. 

ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 
 

දමම දයෝජනාව සම්බන්ධදයන් ෙහත නම් සදහන් ගරු මන්ත්රිවරුන් විසින් අදහස් දේවන ලදී. 

01. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා 

02. ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා 

 

ඉහත දයෝජනාව ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි නන්ද කුමා සිංහ මැතිතුමාදේදයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා 

මන්ත්රි සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සම්මත විය. 

 

05 – (03) ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගයාන් දුමින්ද මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 

දකොළඹ දිස්ත්රිේකදේ දකළව  පිහිටා ඇති අවිස්සාදේල්ල ආසනය මුළු දිස්ත්රිේක භූමිදයන්  1/3 කි. එේ ලේෂ ෙනස් 

දාහකට වඩා වැඩි ජනතාවේ ජීවත්දවන මුළු බල ප්රදේශයටම ඇත්දත් දෙොදු මහජන ක්රීඩාංගන දදකකි. දම් දහේතුදවන් 

දේෂ ක්රීඩක ක්රිඩිකාවන් බිහිවීම, යහෙත් දසෞඛය තත්වයන් වර්ධනය ක  ගැනිදම් ඉඩකඩ හ ස් වී සමාජ විෂමාචා යන් 

සඳහා ොසල් හැ  යන තරුණ තරුණියන් දයොමු වීදම් හා දගොදුරු වීදම් වැඩි ඉඩකඩේ සැකසී ඇත. 

ඉහත සඳහන් කරුණු ෙදනම් ක  ගනිමින් හංවැල්ල වත්ත යන ඉඩදම් ආනන්ද ඩී විතාන මිනින්දදෝරු මහතා විසින් මැන 

සාදන ලද ප්ලෑන් අංක 696 අදාල දලොට් 24 න් දහෝ 26 යන කැබලි දදදකන් එේ කැබැල්ලක අේක  2 ක භූමි 

දකොටසේ සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව දවත ෙව ාදගන සංවර්ධනය කළ යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි.  
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තවද දමහි ෙව ා ගැනීදම්දී වන්දි දගවීමේ අවශය වන්දන් නම් ෙළාත් ොලන, ෙළාත් සභා හා ක්රීඩා අමාතය ගරු ෆයිසර් 

මුස්තාෆා මැතිතුමා දවත දයොමු ක න දලසද නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිදේ ( දම්ගා දෙොලිස්) ඇති බලතල අනුව ඝෘජු 

ෙව ා ගැනීම් සඳහා ගරු අමාතය ොඨලි චම්පික  ණවක මැතිතුමා දවතද දයොමු ක න දලස කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි දම්රි මාග්රට් මැතිතුමිය. 

ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 

 

දමම දයෝජනාව සම්බන්ධදයන් ෙහත නම් සදහන් ගරු මන්ත්රිවරුන් විසින් අදහස් දේවන ලදී. 

01. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගමදේ චන්ද්රසිරි මැතිතුමා 

02. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ශෂිණි ශ්රිමාලි දහට්ටිආ ච්චි මැතිතුමිය 

03. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි පී.ඒ ප්රදිප් කුමාර් මැතිතුමා 

04. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චන්දන සුරියආ ච්චි මැතිතුමා 

05. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චින්තක දේවින්ද සම වී  මැතිතුමා 

06. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා 

07. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ඩී. ප්රියන්ත අරුණ කුමාර් ගුණ ත්න මැතිතුමා 

08. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි එස්. චන්ද්රකුමාර් මැතිතුමා 

09. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා 

10. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ජයන්ත  ණවක මැතිතුමා 

11. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි එස්.ඒ දප්රේම ත්න මැතිතුමා 

12. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි නන්ද කුමා සිංහ මැතිතුමා 

13. ගරු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදීප්  කුමාර් මැතිතුමා 

14. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි දේ.ඒ.ඩී. ෆිලිෂියා ඇනට්  ඔල්ගා මැතිතුමිය 

15. ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා 

 

ඉහත දයෝජනාව ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගයාන් දුමින්ද මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි 

දම්රි මාග්රට් මැතිතුමියදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සම්මත විය. 

 

05 – (04) ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 

දකොළඹ දිස්ත්රිේකදේ නැදගනහි  දහේවාගම් දකෝ ළදේ සීතාවක ප්රාදේශීය දල්කම් දකොට්ඨාසදේ අංක 440 A 

බ්රැන්ඩිගම්ෙල ග්රාම නිලධාරි වසදම් දල්න්තැරිය මාර්ගදයන් ආ ම්භ වී එච්.පී. වී සිරි මහතාට අයත් දෙෞේගලික 

ඉඩදමන් අවසන් වන දිගින් මීටර් 185 හා ෙළල මීටර් 3.65 වන දල්න්තැරිය ෙළමු අතුරු මාර්ගය හා  දල්න්තැරිය 

ෙළමු අතුරු මාර්ගදේ දේ.පී.එස්. කාරියවසම් මහතාදේ දෙෞේගලික ඉඩම අසලින් ආ ම්භ වී 

දේ.පී.ආර්.පී.කාරියවසම් මහතාට අයත් දෙෞේගලික ඉඩදමන් අවසන් වන දිගින් මීටර් 40 හා ෙළලින් මීටර් 3.65 වන 

දල්න්තැරිය දදවන අතුරු මාර්ගයද ප්රාදේශීය සභාවට ෙව ාදගන සංවර්ධනය කළ යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට 

දයෝජනා ක මි. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  සනී දහේටර් පීරිස් මැතිතුමා. 

ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 
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ඉහත දයෝජනාව ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ  මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සනී 

දහේටර් පීරිස් මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සම්මත විය. 

 

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

2018 අයවැය දල්ඛනයට අනුව ෙහත උෙදල්ඛනදේ සඳහන් වැය ශීර්ෂයන්හි ප්රතිොදන ඉදිරියට ප්රමාණවත් දනොවන 

බැවින් දමම වර්ෂදේ තවදු ටත් ඉටු කළ යුතු කාර්යයන් සඳහා අවශය ප්රතිොදන  එම උෙ දල්ඛනදේ ඊට ඉදිරිදයන් දේවා 

ඇති වැය ශීර්ෂයන්දගන් මාරු කළ යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි. 

ප්රතිොදන අවශය  

වැය ශීර්ෂය 

2018 වර්ෂයට 

දවන් ක  තිබු 

ප්රතිොදන  මුදල 

රු. 

තවදු ටත් දවන් 

කළ යුතු 

ප්රතිොදන මුදල 

රු. 

ප්රතිොදන ලබා 

ගන්නා වැය ශීර්ෂය 

ලබා ගන්නා 

ප්රතිොදන  

මුදල රු 

ප්රතිොදන ලබා 

ගන්නා වැය 

ශීර්ෂදේ තවදු ටත් 

ඉතිරි වන මුදල රු. 

101(2) අතිකාල 

දීමනා 

1,600,000.00 1,100,000.00 

 

101(6) ජීවන වියදම් 

දීමනා  

1,100,000.00 

 

3,847,009.49 

201(2) අතිකාල 

දීමනා 

1,725,000.00 300,000.00 201(6) ජීවන වියදම් 

දීමනා 

300,000.00 3,728,521.86 

301(2) අතිකාල 

දීමනා 

1,600,000.00 200,000.00 301(6) ජීවන වියදම් 

දීමනා 

200,000.00 5,013,488.98 

501(2) අතිකාල 

දීමනා 

260,000.00 50,000.00 301(6) ජීවන වියදම් 

දීමනා 

50,000.00 4,963,488.98 

601(2) අතිකාල 

දීමනා 

150,000.00 100,000.00 601(6) ජීවන වියදම් 

දීමනා 

100,000.00 1,317,943.62 

607(2) සුභසාධක 

දගවීම් 

2,250,000.00 1,000,000.00 605(4)  දෙ ොසල් 

වයාෙෘතිය 

1,000,000.00 1,010,610.00 

501(6) ජීවන 

වියදම් දීමනා 

1,341,000.00 560,000.00 101(6) ජීවන වියදම් 

දීමනා 

560,000.00 3,287,009.49 

  3,310,000.00  3,310,000.00  

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චින්තක දේවින්ද සම වී  මැතිතුමා. 

ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 
 

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

චින්තක දේවින්ද සම වී  මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සම්මත විය. 
 

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

 

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

ඊට අනුරූපිව ඇති දකොන්ත්රාත් සමිති/ ආයතන/ පුේගලයින් සමග ඊට ඉදිරිදේ දේවා ඇති ඇස්තදම්න්තු මුදල අනුව ගිවිස 

ගනිමින් ඊ ට ඉදිරිදයන් දේවා ඇති දකොන්ත්රාත් ආයතනය සමඟ ගිවිස ගනිමින් ගිවිසුම් ප්රකා ව කටයුතු කළ යුතු යැයි මම 

දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි. 
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ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ මැතිතුමා. 

ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 

 

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

උදය කුමා  ගමදේ මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සම්මත විය. 

 

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

සීතාවක ප්රාදේශීය සභා ක්රියාත්මක බලධාරිත්වය දලස නම් ක  2018 වර්ෂය තුළ ක්රියාත්මක කිරිම සඳහා ප්රතිොදන දවන් 

ක  ඇති ෙළාත් සභා, විමධයගත ,3/84 ආදායම් ශිර්ෂය හා ඊට අදාල වියදම් ශිර්ෂය වන 309 (2) වැය ශීර්ෂය ොදක දකොට 

දගන ආදායම් වියදම් සඳහා වු ෙරිපු ක ඇස්තදම්න්තුව දමම දයෝජනාදේ දකොටසේ වශදයන් සැලකිය යුතු බවත්, එය 

2018 වර්ෂය සඳහා වු ෙරිපු ක ආදායම් වියදම් ඇස්තදම්න්තුව වශදයන් පිළගත යුතු බවට මම දමම ගරු සභාවට 

දයෝජනා ක මි. 

 

අනු 

අංක 

වයාෙෘතිය මුලය 

සම්ොදනය 

දකොන්ත්රාත් සමිතිය/ 

ආයතනය/ පුේගලයා 

ඇස්තදම්න්තු 

මුදල රු. 

01 හංවැල්ල  ාජසිංහ ොසල් ො  අල්විස් මහතාදේ නිවස 

ඉදිරිපිට ො  සංවර්ධනය කිරිම. 

(2018.06.11 දින මහා සභාදේ 05 (04) - 07 තී ණදේ 

සඳහන් රු.368,370.85 ක  මුදල සංදශෝධනය කිරිම.) 

සුඛිත පු ව  සභාෙති, 

හංවැල්ල නග ය ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය. 

376,940.07 

02 ොදුේක ප්රා.දල් දකො ට්ඨාසයට අයත් මීරියගල්ල කන්දබඩ 

දෙොදු අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම. 

(2018.08.10 දින මහා සභාදේ 05(15) – 05 තී ණදේ 

සභාෙති, දේ ගල දගොවි සංවිධානය, දේ ගල දකොන්ත්රාත් 

සමිතිය සංදශෝධනය කිරිම.) 

ෙළාත් 

සංවර්ධන 

සභාෙති, 

මීරියගල්ල අංගමුව 

එේසත් සුභ සාධක 

සමිතිය, මීරියගල්ල. 

499,090.40 

03 සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව සතු පුස්තකාල ස්වයංක්රියක ණය 

කිරිම. 

ෙළාත් 

නිශ්චිත 

විවෘත විශ්ව විදයාලය, 

දකොළඹ. 

1,050,000.00 

04 කහදහේන උෙ කාර්යාලදේ වහලය අළුත්වැඩියා කිරිම - 

අදිය  11 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

කහදහේන සමඟි දගොවි 

සංවිධානය. 

140,823.00 

05 අළුදබෝදල මාර්ගදේ මුල්  බර්වත්ත දකොටස තා  දමා 

සංවර්ධනය කිරිම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති,  

තාවල්දගොඩ දගොවි 

සංවිධානය, 426,  මැද 

තාවල්දගොඩ. 

350,688.60 

06 අක විට නාවැටිය ොදර් කළුමල්ලිදේ නිවස අසල දෙොදු 

නාන ළඳ තැනීම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

සමාධි වැඩිහිටි 

සමිතිය, අක විට, 

දකොස්ගම. 

183,229.67 

07 ප්රධාන කාර්යාලදේ භාවිතා ක න සීරියල් අංක 73037907 

ද ණ SHARP ඡායා පිටෙත් යන්ත්රය අළුත්වැඩියා කිරිම. 

 

සභා අ මුදල් Fintek 

Technology 

ආයතනය, 

දනො.02,දබනඩිේ 

මාවත, දකොළඹ 13.  

21,524.55 
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අනු 

අංක 
ලිපි දගොනු අංකය වයාොති නාමය ලැබීම් (රු.) 

අනු 

අංක 
වයාෙෘති නාමය දගවීම් (රු.) 

1 සීප්රාස3/2/ෙනි/2018/01 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවට අයත් 

හංවැල්ල දෙොදු වැසිකිලිය 

අළුත්වැඩියා කිරීම. 

700,000.00 1 
සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවට අයත් හංවැල්ල 

දෙොදු වැසිකිලිය අළුත්වැඩියා කිරීම. 
700,000.00 

2 සීප්රාස 3/2/ෙනි/2018/02 
සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව සතු වාහන 

ගාල් කිරීදම් අංගනයේ ඉදි කිරීම. 
1,000,000.00 2 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව සතු වාහන ගාල් 

කිරීදම් අංගනයේ ඉදි කිරීම. 
1,000,000.00 

3 සීප්රාස 3/2/ෙනි/2018/03 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවට අයත් 

අරුේවත්ත ගදන්දගොඩ දෙොදු ො  

සංවර්ධනය කිරීම. 

500,000.00 3 
සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවට අයත් 

අරුේවත්ත ගදන්දගොඩ දෙොදු ො  

සංවර්ධනය කිරීම. 

500,000.00 

4 සීප්රාස 3/2/ෙනි/2018/04 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවට අයත් 

කහදහේන මාඹුල දෙොදු මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරීම. 

1,000,000.00 4 
සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවට අයත් කහදහේන 

මාඹුල දෙොදු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. 
1,000,000.00 

5 සීප්රාස 3/2/ෙනි/2018/05 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවට අයත් 

නිමල්සිරි මාවත දෙොදු මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරීම. 

1,000,000.00 5 
සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවට අයත් නිමල්සිරි 

මාවත දෙොදු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. 
1,000,000.00 

6 සීප්රාස 3/2/ෙනි/2018/06 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවට අයත් 

පින්නවල කන්දදවත්ත දෙොදු 

මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. 

500,000.00 6 
සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවට අයත් පින්නවල 

කන්දදවත්ත දෙොදු මාර්ගය සංවර්ධනය 

කිරීම. 

500,000.00 

7 සීප්රාස 3/2/ෙනි/2018/07 

ොදුේක ප්රා.දල්.දකොට්ඨාසදේ 

හල්දප්වත්ත ප්රධාන මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරීම. 

500,000.00 7 
ොදුේක ප්රා.දල්.දකොට්ඨාසදේ 

හල්දප්වත්ත ප්රධාන මාර්ගය සංවර්ධනය 

කිරීම. 

500,000.00 

8 සීප්රාස 3/2/ෙනි/2018/08 

ොදුේක ප්රා.දල්.දකොට්ඨාසදේ 

හල්දප්වත්ත නව ජනෙදය මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරීම. 

500,000.00 8 
ොදුේක ප්රා.දල්.දකොට්ඨාසදේ 

හල්දප්වත්ත නව ජනෙදය මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරීම. 

500,000.00 

9 සීප්රාස 3/2/ෙනි/2018/09 

ොදුේක ප්රා.දල්. දකොට්ඨාසදේ 

අයර්වත්ත ප්රධාන මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරීම. 

500,000.00 9 
ොදුේක ප්රා.දල්. දකොට්ඨාසදේ අයර්වත්ත 

ප්රධාන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. 
500,000.00 

10 සීප්රාස 3/2/ෙනි/2018/10 

සීතාවක ප්රා.දල්. දකොට්ඨාසදේ 

දිේදදණිය,කුරුන්දදණිය,මුරුතගස්පි

ටිය නිවාස සංකිර්ණදේ  ප්රජා ශාලාව 

ඉදිකිරීම  1  වන  අදිය . 

500,000.00 10 

සීතාවක ප්රා.දල්. දකොට්ඨාසදේ 

දිේදදණිය,කුරුන්දදණිය,මුරුතගස්පිටිය 

නිවාස සංකිර්ණදේ  ප්රජා ශාලාව ඉදිකිරීම  

1  වන  අදිය . 

500,000.00 

11 සීප්රාස 3/2/ෙනි/2018/11 

සීතාවක  ප්රා.දල්. දකොට්ඨාසදේ 

කලුඅේගල මූණමදල් ජනෙදදේ 

ප්රධාන දෙොදු මාර්ගය  සංවර්ධනය 

කිරීම. 

500,000.00 11 
සීතාවක  ප්රා.දල්. දකොට්ඨාසදේ 

කලුඅේගල මූණමදල් ජනෙදදේ ප්රධාන 

දෙොදු මාර්ගය  සංවර්ධනය කිරීම. 

500,000.00 

12 සීප්රාස 3/2/ෙනි/2018/12 

ොදුේක ප්රා.දල්. දකොට්ඨාසදේ 

අරුේවත්ත  උතු   ග්රින්දට ස්  

ක්රිඩාපිටිය ළග සිට ආ ාමය දේවා 

මාර්ගය   සංවර්ධනය කිරීම. 

500,000.00 12 
ොදුේක ප්රා.දල්. දකොට්ඨාසදේ අරුේවත්ත  

උතු   ගීන්දට ස්  ක්රිඩාපිටිය ළග සිට 

ආ ාමය දේවා මාර්ගය   සංවර්ධනය කිරීම. 

500,000.00 

13 සීප්රාස 3/2/ෙනි/2018/13 

සීතාවක ප්රා.දල්. දකොට්ඨාසදේ 

ෙහත්ගම  ෙැ ණි  දවන්දේසි ඉඩදම් 

දෙොදු මාර්ග ෙේධතිය සංවර්ධනය 

කිරීම. 

500,000.00 13 
සීතාවක ප්රා.දල්. දකොට්ඨාසදේ ෙහත්ගම  

ෙැ ණි  දවන්දේසි ඉඩදම් දෙොදු මාර්ග 

ෙේධතිය සංවර්ධනය කිරීම. 

500,000.00 

14 සීප්රාස 3/2/ෙනි/2018/14 
සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව සතු 

පුස්තකාල ස්වයංක්රියක ණය කිරීම. 
1,000,000.00 14 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව සතු පුස්තකාල 

ස්වයංක්රියක ණය කිරීම. 
1,000,000.00 

15 සීප්රාස 3/2/ෙස/2018/01 
සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවට අයත් 
හංවැල්ල දෙ  ොසදල් උඩු මහදල් ප්රජා 

ශාලාව ඉදි කිරීම . 

2,000,000.00 15 
සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවට අයත් හංවැල්ල දෙ  

ොසදල් උඩු මහදල් ප්රජා ශාලාව ඉදි කිරීම . 
2,000,000.00 

16 සීප්රාස 3/2/ෙස/2018/02 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවට අයත් දදඹෝ  

පුස්තකාලදේ වැසිකිලි ෙේධතියේ ද 
සමග දගොඩනැගිල්දල් ඉතිරි වැඩ නිම 

කිරීම. 

1,100,000.00 16 
සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවට අයත් දදඹෝ  

පුස්තකාලදේ වැසිකිලි ෙේධතියේ ද සමග 

දගොඩනැගිල්දල් ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම. 

1,100,000.00 

17 සීප්රාස 3/2/ෙස/2018/03 
අක විට දලනව   ජමහා විහා ය 
ආශ්රිතව සංචා කයන් සදහා යටිතල 

ෙහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම. 

500,000.00 17 
අක විට දලනව   ජමහා විහා ය ආශ්රිතව 
සංචා කයන් සදහා යටිතල ෙහසුකම් 

සංවර්ධනය කිරීම. 

500,000.00 

18 සීප්රාස 3/2/ෙස/2018/04 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශදේ 

දිය ඇලි අවට ෙරිස ය ෙවිත්රව තබා 
ගැනීම සදහා ප්රජාව දැනුවත් කිරීදම් 

පුවරු සවි කිරීම. 

100,000.00 18 
සීතාවක ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශදේ දිය ඇලි 

අවට ෙරිස ය ෙවිත්රව තබා ගැනීම සදහා ප්රජාව 

දැනුවත් කිරීදම් පුවරු සවි කිරීම. 

100,000.00 
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19 සීප්රාස 3/2/ෙස/2018/05 
ොදුේක ප්රා.දල් දකොට්ඨාසදේ ගලදගද  
වවුල්කැදල් වත්ත 10 වන ෙටුමග දෙොදු 

මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම. 

550,000.00 19 
ොදුේක ප්රා.දල් දකොට්ඨාසදේ ගලදගද  
වවුල්කැදල් වත්ත 10 වන ෙටුමග දෙොදු මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරිම. 

550,000.00 

20 සීප්රාස 3/2/ෙස/2018/06 

සීතාවක ප්රා.දල් දකොට්ඨාසදේ 431/ඒ 

දේ දගොල්ල උතු  ග්රා.නි. වසදම්  
අවිස්සාදේල්ල වත්ත ඉදිරිපිට දෙොදු 

මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම. 

300,000.00 20 

සීතාවක ප්රා.දල් දකොට්ඨාසදේ 431/ඒ 

දේ දගොල්ල උතු  ග්රා.නි. වසදම්  
අවිස්සාදේල්ල වත්ත ඉදිරිපිට දෙොදු මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරිම. 

300,000.00 

21 සීප්රාස 3/2/ෙස/2018/07 

සීතාවක ප්රා.දල් දකොට්ඨාසයට අයත් 

ඉහළ දකොස්ගම ප්රිමා මාර්ගදේ ෙැ ණි 
දවන්දේසි ඉඩම ඇති දෙොදු මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරිම. 

400,000.00 21 
සීතාවක ප්රා.දල් දකොට්ඨාසයට අයත් ඉහළ 

දකොස්ගම ප්රිමා මාර්ගදේ ෙැ ණි දවන්දේසි 

ඉඩම ඇති දෙොදු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම. 

400,000.00 

22 සීප්රාස 3/2/ෙස/2018/08 

සිතාවක  ප්රා.දල් දකොට්ඨාසයට අයත් 

හිගු ල මහවලදදණිය ක්රිඩාංගනය 
ඉදිරිපිට දෙොදු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම. 

500,000.00 22 
සිතාවක  ප්රා.දල් දකොට්ඨාසයට අයත් හිගු ල 

මහවලදදණිය ක්රිඩාංගනය ඉදිරිපිට දෙොදු 
මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම. 

500,000.00 

23 සීප්රාස 3/2/ෙස/2018/09 

ොදුේක  ප්රා.දල් දකොට්ඨාසයට අයත් 

ොදුේක කුමා  මාවදත් ඇති දෙොදු අතුරු 

මාර්ගදේ කාණු  ෙේධතිය සංවර්ධනය 
කිරිම. 

300,000.00 23 
ොදුේක  ප්රා.දල් දකොට්ඨාසයට අයත් ොදුේක 

කුමා  මාවදත් ඇති දෙොදු අතුරු මාර්ගදේ කාණු  

ෙේධතිය සංවර්ධනය කිරිම. 

300,000.00 

24 සීප්රාස 3/2/ෙස/2018/10 

ොදුේක  ප්රා.දල් දකොට්ඨාසයට අයත්  

ොදුේක අංගමුව  දෙොදු අතුරු මාර්ගය 
සංවර්ධනය කිරිම. 

300,000.00 24 
ොදුේක  ප්රා.දල් දකොට්ඨාසයට අයත්  ොදුේක 

අංගමුව  දෙොදු අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම. 
300,000.00 

25 සීප්රාස 3/2/ෙස/2018/11 

ොදුේක  ප්රා.දල් දකොට්ඨාසයට අයත් 

මීරියගල්ල කන්දබඩ  දෙොදු අතුරු 

මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම. 

500,000.00 25 
ොදුේක  ප්රා.දල් දකොට්ඨාසයට අයත් මීරියගල්ල 

කන්දබඩ  දෙොදු අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය 

කිරිම. 

500,000.00 

26 සීප්රාස 3/2/ෙස/2018/12 
සීතාවක   ප්රා.දල් දකොට්ඨාසයට  අයත් 
අ ෙන්ගම ගලහිටියාවත්ත  දෙොදු  

මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම. 

480,000.00 26 
සීතාවක   ප්රා.දල් දකොට්ඨාසයට  අයත් 
අ ෙන්ගම ගලහිටියාවත්ත  දෙොදු  මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරිම. 

480,000.00 

27 සීප්රාස 3/2/ෙස/2018/13 

ොදුේක  ප්රා.දල් දකොට්ඨාසදේ  ොදුේක 

ජයන්ති මාවත  දෙොදු අතුරු මාර්ගය 
සංවර්ධනය කිරිම. 

500,000.00 27 
ොදුේක  ප්රා.දල් දකොට්ඨාසදේ  ොදුේක ජයන්ති 

මාවත  දෙොදු අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම. 
500,000.00 

28 සීප්රාස 3/2/ෙස/2018/14 
කුමාරි ඇල්ල පිවිසුම් මාර්ගය පිළසක  

කිරිම. 
243,800.00 28 කුමාරි ඇල්ල පිවිසුම් මාර්ගය පිළසක  කිරිම. 243,800.00 

29 සීප්රාස 3/2/ෙස/2018/15 

සීතාවක ප්රාදේශීය දල්කම් දකොට්ඨාසදේ 

අංක 443/ඒ ඉහළ හංවැල්ල ග්රාම දසේවා 

වසමට අයත් ප්රාදේශිය සභාව සතු  
ඉඩදම් පිහිටි ඊරියදගොල්ල දෙොදු නාන 

ළද  සංවර්ධනය කිරීම 

200,000.00 29 

සීතාවක ප්රාදේශීය දල්කම් දකොට්ඨාසදේ අංක 
443/ඒ ඉහළ හංවැල්ල ග්රාම දසේවා වසමට අයත් 

ප්රාදේශිය සභාව සතු  ඉඩදම් පිහිටි ඊරියදගොල්ල 

දෙොදු නාන ළද  සංවර්ධනය කිරීම 

200,000.00 

30 සීප්රාස /3/2/උො/2018/02 

සීතාවක ප්රා.දල් දකොට්ඨාසදේ 

හිඟු ල හල්ගස්දදනිය දෙොදු මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරීම. 

300,000.00 30 
සීතාවක ප්රා.දල් දකොට්ඨාසදේ හිඟු ල 

හල්ගස්දදනිය දෙොදු මාර්ගය සංවර්ධනය 

කිරීම. 

300,000.00 

31 සීප්රාස /3/2/උො/2018/03 

සීතාවක ප්රා.දල් දකොට්ඨාසදේ 

ෙහත්ගම බදුවත්ත ලූකස්කන්ද දෙොදු 

මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. 

300,000.00 31 
සීතාවක ප්රා.දල් දකොට්ඨාසදේ ෙහත්ගම 

බදුවත්ත ලූකස්කන්ද දෙොදු මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරීම. 

300,000.00 

32 සීප්රාස /3/2/උො/2018/04 

සීතාවක ප්රා.දල් දකොට්ඨාසදේ 

කඩුදගොඩ දෙොදු අතුරු මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරීම. 

300,000.00 32 
සීතාවක ප්රා.දල් දකොට්ඨාසදේ කඩුදගොඩ 

දෙොදු අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. 
300,000.00 

33 සීප්රාස /3/2/උො/2018/05 

ොදුේක ප්රා.දල්. දකොට්ඨාසදේ 

අංගමුව ජයන්ති මාවත 

පිට්ටුදහේනවත්ත දෙොදු මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරීම. 

300,000.00 33 
ොදුේක ප්රා.දල්. දකොට්ඨාසදේ අංගමුව 

ජයන්ති මාවත පිට්ටුදහේනවත්ත දෙොදු 

මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. 

300,000.00 

34 සීප්රාස /3/2/උො/2018/06 

සීතාවක ප්රා.දල්. දකොට්ඨාසදේ 

හිඟු ල දදහිගහලන්ද දෙොදු අතුරු 

මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම 

200,000.00 34 
සීතාවක ප්රා.දල්. දකොට්ඨාසදේ හිඟු ල 

දදහිගහලන්ද දෙොදු අතුරු මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරීම 

200,000.00 

35 සීප්රාස /3/2/උො/2018/07 

සීතාවක ප්රා.සභාවට අයත් උඩුමුල්ල    

දබ්කරිය දෙොදු  මාර්ගය සංවර්ධනය 

කිරීම. 

500,000.00 35 
සීතාවක ප්රා.සභාවට අයත් උඩුමුල්ල    

දබ්කරිය දෙොදු  මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. 
500,000.00 

36 සීප්රාස /3/2/උො/2018/08 

සීතාවක ප්රා.දල් දකොට්ඨාසදේ 

දකොස්ගම බාලිකා ොදර් 

ෙලදෙොදට්ලන්ද ො  සුදුසු ෙරිදි 

සංවර්ධනය කිරීම. 

200,000.00 36 
සීතාවක ප්රා.දල් දකොට්ඨාසදේ දකොස්ගම 

බාලිකා ොදර් ෙලදෙොදට්ලන්ද ො  සුදුසු 

ෙරිදි සංවර්ධනය කිරීම. 

200,000.00 

37 සීප්රාස /3/2/උො/2018/09 

සීතාවක ප්රා.දල් දකොට්ඨාසදේ 

දබොල්ලතාව පිලප්පුකන්ද ො  සුදුසු 

ෙරිදි සංවර්ධනය කිරීම. 

200,000.00 37 
සීතාවක ප්රා.දල් දකොට්ඨාසදේ 

දබොල්ලතාව පිලප්පුකන්ද ො  සුදුසු ෙරිදි 

සංවර්ධනය කිරීම. 

200,000.00 
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38 සීප්රාස/3/2/ෙසවි/2018/01 

සීතාවක ප්රා.දල්. දකොට්ඨාසදේ 

දනළුවත්තුඩුව දකොළන්කන්ද දෙොදු 

අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. 

 

400,000.00 38 
සීතාවක ප්රා.දල්. දකොට්ඨාසදේ 

දනළුවත්තුඩුව දකොළන්කන්ද දෙොදු අතුරු 

මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. 

400,000.00 

39 සීප්රාස/3/2/ෙසවි/2018/03 

සීතාවක ප්රා.දල්. දකොට්ඨාසදේ 

 ජදේ ඉඩදම් පිහිටි දකොස්ගම 

දාතුරුදගොඩ ප්රජා ශාලාව 

ප්රතිසංස්ක ණය කිරීම. 

 

250,000.00 39 
සීතාවක ප්රා.දල්. දකොට්ඨාසදේ  ජදේ 

ඉඩදම් පිහිටි දකොස්ගම දාතුරුදගොඩ ප්රජා 

ශාලාව ප්රතිසංස්ක ණය කිරීම. 

250,000.00 

40 සීප්රාස/3/2/ෙසවි/2018/04 

සීතාවක ප්රා.දල්. දකොට්ඨාසදේ 

 ජදේ ඉඩදම් පිහිටි කහටපිටිය ප්රජා 

ශාලා දගොඩනැගිල්ල  

ප්රතිසංස්ක ණය කිරීම. 

 

200,000.00 40 
සීතාවක ප්රා.දල්. දකොට්ඨාසදේ  ජදේ 

ඉඩදම් පිහිටි කහටපිටිය ප්රජා ශාලා 

දගොඩනැගිල්ල  ප්රතිසංස්ක ණය කිරීම. 

200,000.00 

41 සීප්රාස/3/2/ෙසවි/2018/05 

ොදුේක ප්රා.දල්  දකොට්ඨාසදේ   

 ජදය ඉඩදම පිහිටි සියඹලාව මිහි  

ප්රජා ශාලාදේ වැඩ අවසන් කිරීම. 

175,000.00 41 
ොදුේක ප්රා.දල්  දකොට්ඨාසදේ    ජදය 

ඉඩදම පිහිටි සියඹලාව මිහි  ප්රජා ශාලාදේ 

වැඩ අවසන් කිරීම. 

175,000.00 

42 
සීප්රාස3/2/විඅවැ/හං/2018

/01 

දේ දගොල්ල ද ෆිනෑන්ස ්ෙටුමඟ 

තා  දමා සංවර්ධනය කිරීම 
200,000.00 42 

දේ දගොල්ල ද ෆිනෑන්ස් ෙටුමඟ තා  දමා 

සංවර්ධනය කිරීම 
200,000.00 

43 
සීප්රාස3/2/විඅවැ/හං/2018

02 

දනළුවත්තුඩුව දකෝළන්කන්ද 

ආ ණය දසේනාසන ො  තා  දමා 

සංවර්ධනය කිරීම. 

200,000.00 43 
දනළුවත්තුඩුව දකෝළන්කන්ද ආ ණය 

දසේනාසන ො  තා  දමා සංවර්ධනය කිරීම. 
200,000.00 

44 
සීප්රාස3/2/විඅවැ/හං/2018
/04 

අළුත් අම්බලම කනිෂ්ඨ විදයාලය 

ො  සංවර්ධනය කිරීම. 
200,000.00 44 

අළුත් අම්බලම කනිෂ්ඨ විදයාලය ො  

සංවර්ධනය කිරීම. 
200,000.00 

45 
සීප්රාස3/2/විඅවැ/හං/2018

/05 

සීතාවක ප්රා.සභාවට අයත්  

දකොස්ගම කුරුළු උයන    ක්රිඩාපිටිය 

දිවා  ාත්රි ක්රිඩා පිටියට සුදුසු ෙරිදි 

සංවර්ධනය කිරීම. 

200,000.00 45 
සීතාවක ප්රා.සභාවට අයත්  දකොස්ගම 

කුරුළු උයන    ක්රිඩාපිටිය දිවා  ාත්රි ක්රිඩා 

පිටියට සුදුසු ෙරිදි සංවර්ධනය කිරීම. 

200,000.00 

46 
සීප්රාස3/2/විඅවැ/හං/2018

/06 

ලියනදේ වත්ත ො  තා  දමා 

සංවර්ධනය. 
200,000.00 46 ලියනදේ වත්ත ො  තා  දමා සංවර්ධනය. 200,000.00 

47 
සීප්රාස3/2/විඅවැ/හං/2018
/07 

ස ණොල නා හිමි මාවත ෙළමු 

ෙටුමග මාර්ගය තා  දමා සංවර්ධනය 

කිරීම. 

200,000.00 47 
ස ණොල නා හිමි මාවත ෙළමු ෙටුමග 

මාර්ගය තා  දමා සංවර්ධනය කිරීම. 
200,000.00 

48 
සීප්රාස3/2/විඅවැ/හං/2018
/08 

තුන්නාන ගම්මැේද  ෙළමු ෙටුමග  

තා  දමා සංවර්ධනය කිරීම. 
150,000.00 48 

තුන්නාන ගම්මැේද  ෙළමු ෙටුමග  තා  දමා 

සංවර්ධනය කිරීම. 
150,000.00 

49 
සීප්රාස3/2/විඅවැ/හං/2018

/09 

තුන්නාන ගම්මැේද බ ාදගොඩ 

මාර්ගය තා  දමා සංවර්ධනය කිරීම. 
200,000.00 49 

තුන්නාන ගම්මැේද බ ාදගොඩ මාර්ගය තා  

දමා සංවර්ධනය කිරීම. 
200,000.00 

50 
සීප්රාස3/2/විඅවැ/හං/2018

/10 

ස ණොල නා හිමි  මාවදත ඉතිරි   

දකොටස තා  දමා සංවර්ධනය කිරීම. 
100,000.00 50 

ස ණොල නා හිමි  මාවදත ඉතිරි   දකොටස 

තා  දමා සංවර්ධනය කිරීම. 
100,000.00 

51 සීප්රාස3/2/සුපුවැ/2018/01 

වැලිකන්න ජෙමාල මාවත ෙල්ලිය 

ඉදිරිපිට ආ ම්භදේ සිට තා  දමා 

සංවර්ධනය කිරීම. 

508,111.33 51 
වැලිකන්න ජෙමාල මාවත ෙල්ලිය ඉදිරිපිට 

ආ ම්භදේ සිට තා  දමා සංවර්ධනය කිරීම. 
508,111.33 

52 සීප්රාස3/2/සුපුවැ/2018/02 

ළහිරුගම ප්රධාන මාර්ගදේ ක්රිඩා 

පිටියට හැද න තුංමං හංදිදේ සිට 

ඉදිරියට තා දමා සංවර්ධනය කිරීම. 

508,406.96 52 
ළහිරුගම ප්රධාන මාර්ගදේ ක්රිඩා පිටියට 

හැද න තුංමං හංදිදේ සිට ඉදිරියට තා දමා 

සංවර්ධනය කිරීම. 

508,406.96 

53 සීප්රාස3/2/සුපුවැ/2018/03 
ලබුගම ොදර්  සිට කහදහේන වට 

 වුම්ො  සංවර්ධනය කිරීම. 
586,040.23 53 

ලබුගම ොදර්  සිට කහදහේන වට  වුම්ො  

සංවර්ධනය කිරීම. 
586,040.23 

54 සීප්රාස3/2/සුපුවැ/2018/04 

443 සී ඉහළ හංවැල්ල දකුණ 

දගොෙල්ල මුල්ල ො  සංවර්ධනය 

කිරීම. 

 

585,856.25 54 
443 සී ඉහළ හංවැල්ල දකුණ දගොෙල්ල 

මුල්ල ො  සංවර්ධනය කිරීම. 
585,856.25 

55 සීප්රාස3/2/සුපුවැ/2018/05 

 

ෙහත්ගම ද ෝමානු කදතෝලික 

විදයාලයට පිවිදසන ප්රධාන 

මාර්ගදේ අබලන් වූ ස්ථාන 

585,459.07 55 
ෙහත්ගම ද ෝමානු කදතෝලික විදයාලයට 

පිවිදසන ප්රධාන මාර්ගදේ අබලන් වූ 

ස්ථාන සංවර්ධනය කිරීම 

585,459.07 
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සංවර්ධනය කිරීම 

 

56 සීප්රාස3/2/සුපුවැ/2018/06 

හංවැල්ල  ාජසිංහ ොසල් ොදර් 

අල්විස් මහතාදේ නිවස ඉදිරිපිට 

ො  සංවර්ධනය කිරීම. 

500,000.00 56 
හංවැල්ල  ාජසිංහ ොසල් ොදර් අල්විස ්

මහතාදේ නිවස ඉදිරිපිට ො  සංවර්ධනය 

කිරීම. 

500,000.00 

57 
සීප්රාස 

3/2/සුපුවැ/2018/07 

මාවතගම බටහි  රිටිගහදහේන 

ප්රධාන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. 
1,175,108.07 57 

මාවතගම බටහි  රිටිගහදහේන ප්රධාන 

මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. 
1,175,108.07 

58 
සීප්රාස 

3/2/සුපුවැ/2018/08 

දනළුවත්තුඩුව දිේදදණිය ප්රධාන  

මාර්ගදේ දවන්දේසි වත්ත අතුරු 

මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. 

585,450.23 58 
දනළුවත්තුඩුව දිේදදණිය ප්රධාන  මාර්ගදේ 

දවන්දේසි වත්ත අතුරු මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරීම. 

585,450.23 

59 
සීප්රාස 

3/2/සුපුවැ/2018/09 

රිටිගහදහේන ප්රධාන මාර්ගදේ 

අබලන්ව ඇති ෙැති බැම්ම සැකසීම. 
500,000.00 59 

රිටිගහදහේන ප්රධාන මාර්ගදේ අබලන්ව 

ඇති ෙැති බැම්ම සැකසීම. 
500,000.00 

60 
සීප්රාස 

3/2/සුපුවැ/2018/10 

කම්බිදහේන දකොටදසේ ඇති අතුරු 

මාර්ගය තා  දමා සංවර්ධනය කිරීම. 
300,000.00 60 

කම්බිදහේන දකොටදසේ ඇති අතුරු මාර්ගය 

තා  දමා සංවර්ධනය කිරීම. 
300,000.00 

61 
සීප්රාස 

3/2/සුපුවැ/2018/11 

ඉසුරු මාවත තා  දමා සංවර්ධනය 

කිරීම. 
200,000.00 61 ඉසුරු මාවත තා  දමා සංවර්ධනය කිරීම. 200,000.00 

62 
සීප්රාස 

3/2/සුපුවැ/2018/12 

දුන්කලදහේනඅතුරු මාර්ගය 4 

දකොන්ක්රිට් කිරීම. 
500,000.00 62 

දුන්කලදහේනඅතුරු මාර්ගය 4 දකොන්ක්රිට් 

කිරීම. 
500,000.00 

63 
සීප්රාස 

3/2/සුපුවැ/2018/13 

දුන්කලදහේන අතුරු මාර්ගය 5 

දකොන්ක්රිට් කිරීම 
300,000.00 63 

දුන්කලදහේන අතුරු මාර්ගය 5 දකොන්ක්රිට් 

කිරීම 
300,000.00 

64 
සීප්රාස 

3/2/සුපුවැ/2018/14 

ජයවී දගොඩ ප්රධාන මාර්ගයට  

මුහුණලා ඇති අතුරු  මාර්ගය මීට   

250 ේ  තා  දමා සංවර්ධනය කිරීම. 

600,000.00 64 
ජයවී දගොඩ ප්රධාන මාර්ගයට  මුහුණලා 

ඇති අතුරු  මාර්ගය මීට   250 ේ  තා  

දමා සංවර්ධනය කිරීම. 

600,000.00 

65 
සීප්රාස 

3/2/සුපුවැ/2018/15 

කහදහේන කඩුදගොඩ මාර්ගදේ ෙළමු 

වන ෙටුමග ගල් අතු ා තා  දමා 

සංවර්ධනය කිරීම. 

300,000.00 65 
කහදහේන කඩුදගොඩ මාර්ගදේ ෙළමු වන 

ෙටුමග ගල් අතු ා තා  දමා සංවර්ධනය 

කිරීම. 

300,000.00 

66 
සීප්රාස 

3/2/සුපුවැ/2018/16 

බ්රැන්ඩිගම්ෙල ප්රජා ශාලාව ඉදිරිපිට 

අතුරු ො   කයිතන් මහතාදේ නිවස 

අසල ො  ගල් අතු ා තා  දැමීම. 

150,000.00 66 
බ්රැන්ඩිගම්ෙල ප්රජා ශාලාව ඉදිරිපිට අතුරු 

ො   කයිතන් මහතාදේ නිවස අසල ො  

ගල් අතු ා තා  දැමීම. 

150,000.00 

67 
සීප්රාස 

3/2/සුපුවැ/2018/17 

බ්රැන්ඩිගම්ෙල දල්න්තැරිය ො  අඩි 

300 ේ  ගල් අතු ා  තා  දැමීම 
300,000.00 67 

බ්රැන්ඩිගම්ෙල දල්න්තැරිය ො  අඩි 300 ේ  

ගල් අතු ා  තා  දැමීම 
300,000.00 

68 
සීප්රාස 

3/2/සුපුවැ/2018/18 

නිරිදෙොල   ගලගදදණිය  ො  නාන 

ළද ප්රතිසංස්ක ණය කිරීම 
100,000.00 68 

නිරිදෙොල   ගලගදදණිය  ො  නාන ළද 

ප්රතිසංස්ක ණය කිරීම 
100,000.00 

69 
සීප්රාස 

3/2/සුපුවැ/2018/19 

කහදහේන   දවළබඩ ො   

දබෝේකුව ප්රතිසංස්ක ණය හා අඩි 

100 ේ ගල් අතු ා තා  දැමීම. 

500,000.00 69 
කහදහේන   දවළබඩ ො   දබෝේකුව 

ප්රතිසංස්ක ණය හා අඩි 100 ේ ගල් අතු ා 

තා  දැමීම. 

500,000.00 

70 
සීප්රාස3/2/විඅවැ/ොදු/201

8/01 

උඩුමුල්ල කහටගහලන්ද ො  තා  

දමා සංවර්ධනය කිරීම. 
150,000.00 70 

උඩුමුල්ල කහටගහලන්ද ො  තා  දමා 

සංවර්ධනය කිරීම. 
150,000.00 

71 
සීප්රාස3/2/ෙසුආඋවැ/201

8/01 

තුන්නාන  දෙොදු  සුසාන  භූමිදේ 

ආදාහනාගා යේ ඉදිකිරීම . 
20,000,000.00 71 

තුන්නාන  දෙොදු  සුසාන  භූමිදේ 

ආදාහනාගා යේ ඉදිකිරීම . 
20,000,000.00 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා. 

ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 

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

සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සම්මත විය. 

05 – (08) ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 
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සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව සතු හංවැල්ල නව දවළඳ සංකීර්ණදයහි හා ෙැ ණි දවළඳ සංකිර්ණදයහි දවළඳදෙොළ කුලිය 

2018.07.30 වන දින ද ණ තේදසේරු දදොර්තදම්න්තුදේ CD/RP/2591 අංක ද ණ ලිපිය මගින් දේවා ඇති ෙහත උෙ 

දල්ඛනදේ සඳහන් මාසික දවළඳදෙොළ කුලිය 2018.10.01 වන දින සිට ක්රියාත්මක වන ෙරිදි විධිමත්ව බදුකරුවන් සමඟ 

ගිවිසුම්ගත විය යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි. 

 

උෙ දල්ඛනය 

නව දවළඳ සංකිර්ණදයහි දවළඳදෙොළ කුලිය ෙැ ණි දවළඳ සංකිර්ණදයහි දවළඳදෙොළ කුලිය 

කඩ කාම  අංකය මාසික කුලිය රු. කඩ කාම  අංකය මාසික කුලිය රු. 

1 9,450.00 1 4,000.00 

2 4,900.00 2 3,800.00 

3 4,900.00  3  3,400.00 

4 4,900.00 4 5,325.00 

5 4,900.00 5 2,450.00 

7 4,900.00 8 2,950.00 

8 10,100.00 11 4,900.00 

9 5,400.00 12 6,250.00 

10 5,300.00 13 6,400.00 

11 10,000.00 14 5,600.00 

12 5,000.00 15 7,425.00 

13 4,900.00 16 6,850.00 

14 5,000.00 

15 4,900.00 

16 9,950.00 

17 2,800.00 

18 9,950.00 

19 , 19 A 9,800.00 

20 , 20 A 9,800.00 

22 6,750.00 

23 6,350.00 

24 5,300.00 

25 5,000.00 

26 5,300.00 

27 5,000.00 

28 5,300.00 

29 5,000.00 

30 5,300.00 

31 5,000.00 

32 5,300.00 

33 5,000.00 

34 2,800.00 

35 4,550.00 

36 4,300.00 

37 4,550.00 

38 4,300.00 

39 4,550.00 
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40 4,300.00 

41 4,550.00 

42 4,300.00 

43 4,550.00 

44 4,300.00 

45 5,550.00 

46 5,350.00 

47 4,500.00 

48 4,300.00 

49 4,500.00 

50 4,300.00 

51 4,500.00 

52 4,300.00 

53 4,600.00 

54 4,300.00 

55 4,500.00 

56 4,300.00 

57 4,500.00 

58 4,300.00 

59 4,500.00 

60 4,300.00 

61 4,500.00 

62 4,300.00 

63 4,500.00 

64 4,300.00 

65 4,500.00 

66 4,200.00 

67 ම.අංක සීඩී/ආර්පී/2591 හා 

2015.10.15දින ද ණ ලිපිය 

මඟින් එවා ඇති තේදසේරුව 

වලංගු දේ. 

68 4,200.00 

69 4,500.00 

70 4,200.00 

71 ම.අංක සීඩී/ආර්පී/2591 හා 

2015.10.15දින ද ණ ලිපිය 

මඟින් එවා ඇති තේදසේරුව 

වලංගු දේ. 

 

ගරු සභාෙතිතුමා 

05 – (08) දයෝජනාව තවදු ටත් කමිටු වල සාකච්ඡා කළ යුතු නිසා ඊළඟ සභා වා යට ඉදිරිෙත් කිරිමට මම තී ණය 

ක නවා.   

 

ඉහත දයෝජනාව ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා  විසින් ඉවත් ක  ගන්නා ලදී. 

 

05 – (09) ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 
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267 වන අධිකාරිය වු විදනෝද බදු ආඥා ෙනදත් 2 වන වගන්තිදේ (1) වන උෙ වගන්තිදයන් ෙැවරි ඇති බලතල ප්රකා  

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව, සභාදේ ෙරිොලන සීමා ඇතුළත වු ප්රදේශයන්හි ෙවත්වනු ලබන, එකී ආඥා ෙනදත් විස්ත  ක  

ඇති යම් විදනෝද කටයුත්තකට ඇතුළු වීම පිණිස ක නු ලබන දගවීමකින් ( විදනෝද බදු හැ ) සීයයට 7.5 සමාන බේදේ 

ෙනවා අයකළ යුතු යැයිද , දමම දයෝජනා සම්මතය ගැසට් ෙත්රදේ ෙළ ක න ලද මාසයට ඉේබිතිවම එළදඹන මාසදේ 

ෙළමු වන දින සිට ක්රියාත්මක විය යුතු යැයිද මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි. 

ගරු සභාෙතිතුමා 

05 – (09) දයෝජනාවත් තවදු ටත් කමිටු වල සාකච්ඡා කළ යුතු නිසා ඊළඟ සභා වා යට ඉදිරිෙත් කිරිමට මම තී ණය 

ක නවා.   

 

ඉහත දයෝජනාව ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා විසින් ඉවත් ක  ගන්නා ලදී. 

05 – (10) ගරු 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 

දගවිම් කිරිමට ෙව න ලද බලය අනුව මා විසින් ක න ලද ෙහත උෙ දල්ඛනදේ විස්ත  ක න්නට දයදී ඇති දගවීම් ඊට 

අනුරූපිව ඇති දගවීම් ලබන්නා දවත ඊට ඉදිරිදයන් දේවා ඇති මුදල දගවීම අනුමත කළ යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට 

දයෝජනා ක මි. 

අනු 

අංක 

වවුචර් අංකය 

හා දිනය 

විස්ත ය මුදල රු. 

01 1342 – 1346 

2018.07.09 

 

2018 ජුනි මස ප්රධාන කාර්යාලදේ, ොදුේක උෙ කාර්යාලදේ, 

දකොස්ගම උෙ කාර්යාලදේ, හංවැල්ල උෙ කාර්යාලදේ හා කහදහේන 

උෙ කාර්යාලදේ මාර්ග, දසෞඛය, ආයුර්දේද, පුස්තකාල හා වයාෙෘති 

අංශයන්හි දසේවදේ නියුතු ආදේශක දසේවකයින් 81 දදදනකු 

දවනුදවන් මදනික වැටුප් දගවීම. 

1,966,905.82 

02 1570 – 1574 

2018.08.10 

2018 ජූලි මස ප්රධාන කාර්යාලදේ, ොදුේක උෙ කාර්යාලදේ, 

දකොස්ගම උෙ කාර්යාලදේ, හංවැල්ල උෙ කාර්යාලදේ හා කහදහේන 

උෙ කාර්යාලදේ මාර්ග, දසෞඛය, ආයුර්දේද, පුස්තකාල හා වයාෙෘති 

අංශයන්හි දසේවදේ නියුතු ආදේශක දසේවකයින් 91 දදදනකු 

දවනුදවන් මදනික වැටුප් දගවීම. 

2,210,887.55 

03 1723 – 1727 

2018.08.23 

2018 අදගෝස්තු මස ප්රධාන කාර්යාලදේ, ොදුේක උෙ කාර්යාලදේ, 

දකොස්ගම උෙ කාර්යාලදේ, හංවැල්ල උෙ කාර්යාලදේ හා කහදහේන 

උෙ කාර්යාලදේ දසේවදේ නියුතු ස්ථි  විශ්රාම වැටුප් සහිත දසේවකයින් 

187 දදදනකු සඳහා වැටුප් දගවීම. 

6,546,472.00 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  උපුල් මදනෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමා. 

ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 
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ඉහත දයෝජනාව ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ  මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි උපුල් 

මදනෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සම්මත විය. 

05 – (11) ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව සතු ගලි බවුස දේ දසේවා ගාස්තු ෙහත සඳහන් ෙරිදි සංදශෝධනය විය යුතු යැයි මම දමම ගරු 

සභාවට දයෝජනා ක මි. 

ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශය තුළ   දෙ  අයකිරිම  සංදශෝධිත අයකිරිම 

දන්වාසික    3100.00 + බදු  1700.00 + බදු 

වයාොරික     5500.00 + බදු  4100.00 + බදු 

 

ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශදයන් පිටත   දෙ  අයකිරිම  සංදශෝධිත අයකිරිම 

දන්වාසික    5600.00 + බදු  4200.00 + බදු 

වයාොරික     7100.00 + බදු  5700.00 + බදු 

 

කිදලෝමීටර් 01 ේ සඳහා ප්රවාහන ගාස්තු අයකිරිම රු.40.00 

 

ගරු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදිප් කුමාර් මැතිතුමා. 

ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 

 

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

කුමාර් මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සම්මත විය. 

05 – (12) ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව සතු ජල බවුස ය සඳහා දසේවා ගාස්තුවේ අයක  ෙහත සඳහන් ෙරිදි ලබා දීම සුදුසු බවට මම 

දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි. 

ජල බවුස දේ ගාස්තුව ( ජලය සමඟ)   රු.1000.00 + බදු 

ජල බවුස දේ ගාස්තුව ( ජලය  හිතව)   රු.600.00 + බදු 

ප්රවාහන ගාස්තුව කිදලෝමීටර් 01 ේ සඳහා රු.40.00 

ජල බවුස ය  ඳවා ගැනීදම් ගාස්තුව  ෙැය 08 ේ සදහා රු. 500 + බදු 

ආගමික ස්ථාන, ොසල් හා දෙොදු උත්සව සඳහා දනොමිදල් ලබා දදනු ලැදබ්. 

 

ගරු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදිප් කුමාර් මැතිතුමා. 

ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 
 

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

කුමාර් මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සම්මත විය. 

හදිසි දයෝජනා 

05 – (13) ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 
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සීතාවක ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශය තුල ක්රියාත්මක කළ යුතු ෙහත උෙ දල්ඛනදේ විස්ත  ක න්නට දයදී ඇති වයාෙෘති 

ඊට අනුරූපිව ඇති දකොන්ත්රාත් සමිති/ ආයතන/ පුේගලයින් සමග ඊට ඉදිරිදේ දේවා ඇති ගිවිසුම් ගත මුදල අනුව ගිවිස 

ගනිමින් ගිවිසුම් ප්රකා ව කටයුතු කළ යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි. 

 

අනු 

අංක 
වයාෙෘතිය මුලය සම්ොදනය 

දකොන්ත්රාත් සමිතිය/ 

ආයතනය/ පුේගලයා 

ගිවිසුම්ගත 

මුදල රු. 

01 ජාතික කියවීදම් මාසය දවනුදවන් සභාව මගින් 

ෙවත්වනු ලබන අන්තර් පුස්තකාල හා අන්තර් 

ොසල් දැනුම මිනුම ත ගාවලිය සඳහා වන 

ඇස්තදම්න්තුව 

සභා අ මුදල් ස ප් 

ප්රධාන කාර්යාලය 

ආර්.පී.එන්.පී. ජිනදාස 

මයා. 

70,000.00 

02 සභාව සතු ZA – 5041 ද ණ බැදකෝ යන්ත්රදේ 

ෙැය 3000 න් කළ යුතු දසේවා වා ය හා දයදිය යුතු 

අමත  දකොටස් කිහිෙයේ සඳහා වන 

ඇස්තදම්න්තුව 

 

සභා අ මුදල් ඇවන්ස්මාර්ට් 

ඉංජිනියරින් (pvt) 

Ltd අංක 33, 15 බී 

මහල, ොර්ේලන්ඩ් 

දගොඩනැගිල්ල, 

උදයාන වීදිය,  

දකොළඹ 02.  

108,061.50 

03 ඉහළ හංවැල්ල මීගහවත්ත ො  තා  දමා 

සංවර්ධනය කිරීම.  

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

443/ඒ, ෙහත්ගම ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය. 

239,691.17 

04 සීතාවක ප්රාදේශීය දල්කම් දකොට්ඨාසදේ අංක 

443/ඒ ඉහළ හංවැල්ල ග්රාම නිලධාරී වසමට අයත් 

ප්රා දේශීය සභාව සතු ඉඩදම් පිහිටි ඊරියදගොල්ල 

දෙොදු නාන ළඳ සංවර්ධනය කිරීම. 

ෙළාත් සංවර්ධන සභාෙති, 

443/ඒ, ෙහත්ගම ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය. 

199,819.10 

05 මුත්තන්වත්ත ො  තා  දමා සංවර්ධනය කිරීම. සභා අ මුදල් සභාෙති, 

කහටපිටිය ගි ා ඉඹුල 

එේසත් ග්රාම සංවර්ධන 

සමිතිය. 

271,332.14 

06 ලියනදේවත්ත ො  තුන්වන ෙටුමග මාර්ගය තා  

දමා සංවර්ධනය කිරීම. 

විමධයගත 

අයවැය 

සභාෙති, 

අධිෂ්ඨාන ප්රජාමූල 

සංවිධානය, මාවතගම. 

194,632.69 

07 ස ණොල නාහිමි මාවත ෙළමු ෙටුමඟ මාර්ගය තා  

දමා සංවර්ධනය කිරීම. 

විමධයගත 

අයවැය 

සභාෙති, 

අධිෂ්ඨාන ප්රජාමූල 

සංවිධානය, මාවතගම. 

194,033.92 

08 තුන්නාන ගම්මැේද ෙළමු ෙටුමඟ තා  දමා 

සංවර්ධනය කිරීම 

විමධයගත 

අයවැය 

සභාෙති, 

තුන්නාන බටහි  

ප්රජාමූල සංවිධානය. 

145,566.91 

09 තුන්නාන ගම්මැේද බ ාදගොඩ මාර්ගය තා  දමා 

සංවර්ධනය කිරීම. 

විමධයගත 

අයවැය 

සභාෙති, 

තුන්නාන බටහි  

ප්රජාමූල සංවිධානය 

194,095.69 

10 ස ණොල නාහිමි මාවදත් ඉතිරි  දකොටස තා  දමා 

සංවර්ධනය කිරීම. 

විමධයගත 

අයවැය 

සභාෙති, 

මාවතගම ෙැ කුම් 

දගොවි සංවිධානය. 

 

97,087.32 

11 බ්රැන්ඩිගම්ෙල සුදුවැල්ල ො  තා  දමා සංවර්ධනය 

කිරීම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති 

බ්රැන්ඩිගම්ෙල වැඩිහිටි 

සමිතිය. 

639,293.44 
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12 දකොස්ගම නැණසල දගොඩනැගිල්දල් අඩුොඩු 

සකස් කිරීම, ඇතුළත නවීක ණය කිරිම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

කැළණි මිටියාවත 427 

ෙහළ දකොස්ගම 

නැදගනහි  ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය. 

1,248,914.40 

13 ොදුේක ප්රාදේශීය දල්කම් දකොට්ඨාශදේ දදඹෝ  

දංගහකුඹු  මාර්ගදේ කැඩී ඇති දබෝේකුව අළුතින් 

සංවර්ධනය කිරීම. 

ෙළාත් නිශච්ිත සභාෙති, 

ග්රාම සංවර්ධන සමිතිය 

දදඹෝ  458/සී, 

තුම්දමෝද . 

827,456.56 

14 අක විට  දකෝන්ගස් දෙදදස මාර්ගය සංවර්ධනය 

කිරිම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

සමාධි වැඩිහිටි 

සංවිධානය, 

අක විට. 

189,839.09 

15 කූඩළුවිල මැණිදේ මහත්මියදේ නිවස අසල 

මාර්ගය කාණු ෙේධතිය සමග සංවර්ධනය කිරිම. 

ග්රාමිය මාර්ග 

1000 km 

සංවර්ධනය 

කිරිම 

සභාෙති, 

මමත්රි වැඩිහිටි 

සමිතිය, කූඩළුවිල, 

තුන්නාන. 

876,278.78 

16 ජනකාන්ත මහතාදේ නිවස අසල මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරිම. 

ග්රාමිය මාර්ග 

1000 km 

සංවර්ධනය 

කිරිම 

සභාෙති, 

මමත්රි වැඩිහිටි 

සමිතිය, කූඩළුවිල, 

තුන්නාන. 

624,206.44 

17 විදජ්න්ද්ර මහතාදේ නිවස අසල මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරිම. 

ග්රාමිය මාර්ග 

1000 km 

සංවර්ධනය 

කිරිම 

සභාෙති, 

අදප්ේෂා වැඩිහිටි 

සමිතිය, මහකන්ද, 

තුන්නාන. 

626,206.44 

18 නුවන්සිරි මහතාදේ නිවස අසල මාර්ගය  

සංවර්ධනය කිරිම. 

 

 

 

ග්රාමිය මාර්ග 

1000 km 

සංවර්ධනය 

කිරිම 

සභාෙති, 

අදප්ේෂා වැඩිහිටි 

සමිතිය, මහකන්ද, 

තුන්නාන. 

792,766.02 

 

19 ජීවන්ත මහතාදේ  නිවස අසල මාර්ගය  

සංවර්ධනය කිරිම. 

ග්රාමිය මාර්ග 

1000 km 

සංවර්ධනය 

කිරිම 

සභාෙති, 

අදප්ේෂා වැඩිහිටි 

සමිතිය, මහකන්ද, 

තුන්නාන. 

402,408.22 

20 නිමල් මහතාදේ  නිවස අසල මාර්ගය  සංවර්ධනය 

කිරිම. 

ග්රාමිය මාර්ග 

1000 km 

සංවර්ධනය 

කිරිම 

සභාෙති, 

මමත්රි වැඩිහිටි 

සමිතිය, කූඩළුවිල, 

තුන්නාන. 

804,774.76 

21 මහින්ද මහතාදේ  නිවස අසල මාර්ගය  

සංවර්ධනය කිරිම. 

ග්රාමිය මාර්ග 

1000 km 

සංවර්ධනය 

කිරිම 

 

 

සභාෙති, 

කුඩාකන්ද වසම ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය. 

632,246.44 

22 කූඩළුවිල ලේෂ්මන් මහතාදේ නිවස අසල මාර්ගය  

සංවර්ධනය කිරිම. 

ග්රාමිය මාර්ග 

1000 km 

සංවර්ධනය 

කිරිම 

සභාෙති, 

කුඩාකන්ද වසම ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය. 

500,481.54 
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ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා. 

ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 

 

ඉහත දයෝජනාව ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ  මැතිතුමාදේදයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සුසන්ත 

රූෙසිංහ මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සම්මත විය. 

 

06. කා ක සභා වාර්තා . 
 

06 – (01 ) 2018.08.21වන දින ෙවත්වන ලද නිවාස හා ප්රජා සංවර්ධන කා ක සභාදේ නිර්දේශ වාර්තාව සලකා බැලීම. 
 

2018.08.21 වන දින ෙවත්වන ලද නිවාස හා ප්රජා සංවර්ධන කා ක සභාදේ නිර්දේශ වාර්තාව මහ සභාව විසින් 

සලකා බලන ලදි. 

06 – (02 ) 2018.08.21 වන දින ෙවත්වන ලද කාර්මික දසේවා කා ක සභාදේ නිර්දේශ වාර්තාව සලකා බැලීම. 

 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි වරුණ දිලිප් කුමා  මැතිතුමා. 

23 ෆැන්ටසිදගෝ දදවන ෙටුමග සංවර්ධනය කිරිම. ග්රාමිය මාර්ග 

1000 km 

සංවර්ධනය 

කිරිම 

සභාෙති, 

තුන්නාන බටහි  

දගොවි සංවිධානය. 

489,791.53 

24 හයිදලවල් මාර්ගදේ  අතුරු මාර්ග ෙේධතිය 

සංවර්ධනය කිරීම 

ග්රාමිය මාර්ග 

1000 km 

සංවර්ධනය 

කිරිම 

සභාෙති, 

කුඩාකන්ද වසම ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය. 

977,710.07 

25 හංවැල්ල ෙළමු ෙටුමග  මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම ග්රාමිය මාර්ග 

1000 km 

සංවර්ධනය 

කිරිම 

සභාෙති, 

443/බී,හංවැල්ල 

නග ය ග්රාම සංවර්ධන 

සමිතිය. 

500,000.00 

26 වැලිකන්න ජෙමාල මාවදත් ආ ම්භක ස්ථානදේ 

දකුණුෙස දකොන්ක්රිට් කිරිම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

ළහිරුගම ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය, 

442/ඩී, ළහිරුගම. 

259,109.37 

27 බාලදේවත්ත ො  තා  දමා සංවර්ධනය කිරීම. සභා අ මුදල් සභාෙති 

බ්රැන්ඩිගම්ෙල වැඩිහිටි 

සමිතිය. 

594,481.00 

28 මාවතගම ගම්මැේද (රිටිගහදහේන ො ) 1 වන 

ෙටුමග සංවර්ධනය කිරීම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

අධිෂ්ඨාන ප්රජාමූල 

සංවිධානය, මාවතගම. 

531,758.39 

29 වැලිකන්න ජෙමාල  මාර්ගය  සංවර්ධනය කිරීම. ග්රාමිය මාර්ග 

1000 km 

සංවර්ධනය 

කිරිම 

සභාෙති, 

ළහිරුගම ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය, 

442/ඩී, ළහිරුගම. 

869,465.45 
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ගරු සභාෙතිතුමනි,  කාර්මික දසේවා කා ක සභාදේ පිටු අංක 04 දෙ  කමිටුදේ ප්රගතිය සලකා බැලීම අංක 14 ඉඩම් 

කැබලි ක  විකිණිම සම්බන්ධව දම් සඳහා සභාදවන් ගත්ත තී ණ දමොනවාද කියලා  දැන ගන්න කැමතියි. දැනට මුකුත් 

සිදු දවලා නැහැ. 

 

ගරු සභාෙතිතුමා  

ගරු මන්ත්රිතුමා, ඔබතුමා ඇතුළු ගම්වාසින් විසින් ක පු ෙැමිණිල්ල අනුව අපි ඒ අය සැලසුම් කමිටුව සඳහා කැඳවලා 

තිදයනවා. ෙහුගිය කමිටුව සඳහා කැඳවා ගන්න බැරි වුණා. ඊළඟ සැලසුම් කමිටුවට කැඳවන්න අපි තී ණය ක ලා 

තිදයනවා. කථා ක ලා ඔබතුමන්ලාත් සම්බන්ධ ක දගන දමහි තිදයන ප්රශ්නය විසඳන්න අපි කටයුතු ක නවා. අපි ඉඩම් 

සමාගම දැනුවත් ක ලා තිදයනවා දම් සම්බන්ධදයන් ගැටළු ප්රමාණයේ ගම්වැසියන් ඉදිරිෙත් ක ලා තිදයනවා. 

 

2018.08.21 වන දින ෙවත්වන ලද කාර්මික දසේවා කා ක සභාදේ නිර්දේශ වාර්තාව මහ සභාව විසින්  

සලකා බලන ලදි. 

06 – (03 ) 2018.08.23 වන දින ෙවත්වන ලද ෙරිස  හා ෙහසුකම්  කා ක සභාදේ නිර්දේශ වාර්තාව සලකා බැලීම. 

 

2018.08.23 වන දින ෙවත්වන ලද ෙරිස  හා ෙහසුකම්  කා ක සභාදේ නිර්දේශ වාර්තාව මහ සභාව විසින්  

සලකා බලන ලදි. 

06 - (04) 2018.08.27 වන දින ෙවත්වන ලද මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීදම් කා ක සභාදේ නිර්දේශ වාර්තාව සලකා 

බැලීම. 
 

2018.08.27 වන දින ෙවත්වන ලද මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීදම් කා ක සභාදේ නිර්දේශ වාර්තාව මහ සභාව විසින් 

සලකා බලන ලදි. 

06 – (05)  2018.08.10 දටන්ඩර් මණ්ඩල රැස්වීදම් නිර්දේශ වාර්තාව සලකා බැලීම. 

 

2018.08.10 වන දින ෙවත්වන ලද දටන්ඩර් මණ්ඩලදේ නිර්දේශ වාර්තාව මහ සභාව විසින් සලකා බලන ලදි. 

06 – (06)  2018.08.16 දටන්ඩර් මණ්ඩල රැස්වීදම් නිර්දේශ වාර්තාව සලකා බැලීම. 

 

2018.08.16 වන දින ෙවත්වන ලද දටන්ඩර් මණ්ඩලදේ නිර්දේශ වාර්තාව මහ සභාව විසින් සලකා බලන ලදි. 

06 – (07)  2018.08.27 දටන්ඩර් මණ්ඩල රැස්වීදම් නිර්දේශ වාර්තාව සලකා බැලීම. 

 

2018.08.27 වන දින ෙවත්වන ලද දටන්ඩර් මණ්ඩලදේ නිර්දේශ වාර්තාව මහ සභාව විසින් සලකා බලන ලදි. 

 

07. ලැබීම් හා වියදම් පිළබද මාසික ප්රකාශ. 
 

 07 – (01) 2018 ජූලි  මාසය ලැබීම් හා වියදම් පිළබද ප්රකාශය. 

2018 ජූලි මස ලැබීම් හා වියදම් පිළබද ප්රකාශය මහා සභාව විසින් සලකා බලන ලදි. 

 
 

08.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රිවරුන්දේ දෙෞේගලික ප්රකාශ - ඉදිරිෙත්ව නැත. 
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ගරු සභාෙතිතුමා 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ලියනදේ චන්දන කුමා  මැතිතුමා, ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි යසරු  ාජෙේෂ මැතිතුමා, ගරු 

ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි පුස්සැල්ලදේ අමල් නිශාන්ත සිල්වා මැතිතුමා, ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සාගරිකා කුමාරි රූෙසිංහ 

මැතිතුමිය  අද දින සභාවට දනොෙැමිණිම සම්බන්ධදයන් නිවාඩු අනුමත ක නවා.  

අද දින සභාවට සහභාගී වුණු ගරු උෙ සභාෙතිතුමා ඇතුළු ගරු මන්ත්රීතුමන්ලාටත් ස්තුතියත් දගෞ වයත් දම් අවස්ථාදේ 

පුද ක නවා. ඒ වදේම දල්කම්තුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයටත් අදප් දගෞ වයත් ස්තූතියත් පුදක නවා. සහභාගි වු 

සියළුදදනාටම ස්තුතිය පුද ක මින් අද දින සභාදේ වැඩ කටයුතු අවසන් ක නවා. දබොදහොම ස්තූතියි.  

සභාදේ වැඩ කටයුතු ෙ.ව. 01.15 ට නිමාවට ෙත්විය 

දේ.ඒ. චන්දන ෙේමසිරි, 

‘දල්කම්, 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව, 

හංවැල්ල. 

2018.09.10 වන දින  

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව, 

හංවැල්ල. 
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උෙ දල්ඛනය 

05.යථා ෙරිදි කල් දී ඇති දයෝජනා  
 

05 – (01) ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශය තුළ සභාව සතු දනොවන දෙොදු මාර්ග සභාවට ෙව ා ගැනීමට අදාලව ඉදිරිෙත් ක නු 

ලබන දයෝජනා හා ප්රාදේශීය සභාව සතු මාර්ග නම් කිරිමට අදාලව ඉදිරිෙත් ක නු ලබන දයෝජනා කාර්මික දසේවා කා ක 

සභාව දවත ඉදිරිෙත් ක  එම කා ක සභාදේ තී ණය ද සමඟ අදාල දයෝජනාව මහා සභාවට ඉදිරිෙත් කළ යුතු යැයි මම 

දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි. 

ගරු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා. 

ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 

 

ගරු  ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගයාන් දුමින්ද මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි, ඔබතුමාදේ දයෝජනාව ඉතාමත්ම දයෝගයයයි. නමුත් අපි දයෝජනාවේ දගනාවාට ෙස්දසේ දම්වාදේ දේවල් එන 

එක ගැන  පුදුම සහගතයි. මමත් ොදුේක ප්රදේශදේ අදප් හිටපු මන්ත්රි චන්දන බාලසුරිය මන්ත්රිතුමා ප්රධාන ඒ ප්රදේශවාසින්දේ 

ඉල්ලිමට මාර්ගයේ නම් ක න්න එේවා. මට දන්වලා තිදයනවා අදගෝස්තු 21 ලියුමට කාර්මික දසේවා කමිටුවට ඉදිරිෙත් ක  ෙසුව, 

ඒක තමයි ක්රමදේදය සභාවක යන්න ඕන ක්රමදේදය. අපි ඉස්දසල්ලා ප්රශ්නදේදිත් කිේදේ  ෙරිස  කමිටුවට යන්න ඕන. ඒ කමිටු 

තී ණයට යන්න ඕන කියන එක මාර්ග නම් ක ේදි යන්න ඕන පිළදවල. අපි දයෝජනාව දැම්මාට ෙස්දසේ ඔබතුමා දම් දයෝජනාව 

දේන එක ගැන දෙොඩි කණගාටුවේ හා අවිශ්වාසයේ තිදයනවා. ඒවදේම තව මන්ත්රිව දයේ 05 (02) දයෝජනාදවන් තව ො ේ නම් 

ක න්න දාලා තිදයනවා. මම බැලුවා කාර්මික  දසේවා කමිටුවට ගිය නැති එකේ. අදප් එකේ දනොයන්නත් තව දකදනේදේ එකේ 

යන්නත් දමොකේද ක්රමදේදය කියලා.  පිලප්පු කන්දද  කියලා එකේ තිබුණා. අළුත්දහේන මාර්ගය තිබුදණ් නැහැ. ඒ දකදසේ දවතත් 

අදප් අදගෝස්තු 21 ආපු දයෝජනාව සභාවට ගිහින් ෙස්දසේ තී ණයේ ගත්තා නම් කමේ නැහැ. ඔබතුමා දම් ක පු දයෝජනාව 

සාර්ථකයි. ඒක තමයි දවන්න ඕන ක්රමදේදය. ඒ අනුව නැවත එන ඒවා නිසියාකා ව යයි කියන බලාදෙොද ොත්තුව තිදයනවා. මදේ 

දයෝජනාව ඇතුළත් දනොකිරිම ඒ අවස්ථාදේදී වැ දියි කියලා මම ඔබතුමාට කියන්දන්. ස්තුතියි. 

ගරු  ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි, දම් දයෝජනාව සම්බන්ධදයන් කරුණු දේවන්න කලින් අපි කැමතියි දම් කා ණය සම්බන්ධදයන් විස්ත  දැන 

ගන්න.  මම ඉල්ලිමේ ක නවා කා ක සභා අවස්ථා වේ බවට ෙත් ක ලා අපිට ෙැහැදිලි කිරිමේ ක න්න කියලා. දමම මහා සභාව 

කා ක සභාවේ බවට දයෝජනා ක නවා. 

ගරු  ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, දමම කා ක සභා අවස්ථාව මහා සභාවේ බවට ෙත් කළ යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි. 

 
 

ගරු  ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා 

 

ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 

ගරු සභාෙතිතුමා 

දම් දයෝජනාව සම්බන්ධදයන් ගරු මන්ත්රිවරුන් අදහස් ඉදිරිෙත් ක නවාද.  දම් දයෝජනාව ඒකමතිකව සභා සම්මත වු දයෝජනාවේ 

විදිහට සලකනවා. 
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ඉහත දයෝජනාව ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදිප් කුමාර් 

මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සම්මත විය. 
 

05 – (02) ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි නන්ද කුමා සිංහ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 

අළුත්දහේන මාර්ගය දලස දැනට නම භාවිතා දවන ප්රධාන හයිදලවල් මාර්ගදේ සිට අළුත්දහේන දේවා දමම නම භාවිතා 

දවයි. එදහත් හයිදලවල් ොදර් සිට ඉහළ ඈගල ොදර් නිවාස 06 ජනතාව ඉල්ලා සිටින්දන් ප්රධාන ොදර් සිට අළුත්දහේන 

ො ට හැද න දකොටස දේවා "සුදුවැල්ල ඈගල ො " නමින් මින් ඉදිරියට භාවිතා කිරිමට සුදුසු බව මම දමම ගරු සභාවට 

දයෝජනා ක මි. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ මැතිතුමා. 

ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 

ගරු සභාෙතිතුමා 

දම් දයෝජනාව සම්බන්ධදයන් ගරු මන්ත්රිවරුන් අදහස් ඉදිරිෙත් ක නවාද.   

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, දම් කා ණය කාර්මික දසේවා කා ක සභාවට ගිහිල්ලාද. 

ගරු සභාෙතිතුමා 

දම් කා ණය කාර්මික දසේවා කා ක සභාවට දගනාවා. ගම්වැසියන් කාර්මික දසේවා කා ක සභාවට ඇවිත් කථා කළා. කථා ක ලා 

ඉදිරිෙත් ක ලා  කාර්මික දසේවා කා ක සභාදේ නිර්දේශත් එේක තමයි දම් දයෝජනාව දමව  ඉදිරිෙත් කදළේ.  සභාෙතිතුමා හිටියා 

නම් ඒ ගැන කථා ක යි. තවත් අදහස් තිදයනවාද. දම් දයෝජනාවත් ඒකමතිකව සභා සම්මත වු දයෝජනාවේ විදිහට සලකනවා.  

ඉහත දයෝජනාව ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි නන්ද කුමා සිංහ මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි 

සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සම්මත විය. 

 

05 – (03) ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගයාන් දුමින්ද මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 

දකොළඹ දිස්ත්රිේකදේ දකළව  පිහිටා ඇති අවිස්සාදේල්ල ආසනය මුළු දිස්ත්රිේක භූමිදයන්  1/3 කි. එේ ලේෂ ෙනස් 

දාහකට වඩා වැඩි ජනතාවේ ජීවත්දවන මුළු බල ප්රදේශයටම ඇත්දත් දෙොදු මහජන ක්රීඩාංගන දදකකි. දම් දහේතුදවන් 

දේෂ ක්රීඩක ක්රිඩිකාවන් බිහිවීම, යහෙත් දසෞඛය තත්වයන් වර්ධනය ක  ගැනිදම් ඉඩකඩ හ ස් වී සමාජ විෂමාචා යන් 

සඳහා ොසල් හැ  යන තරුණ තරුණියන් දයොමු වීදම් හා දගොදුරු වීදම් වැඩි ඉඩකඩේ සැකසී ඇත. ඉහත සඳහන් කරුණු 

ෙදනම් ක  ගනිමින් හංවැල්ල වත්ත යන ඉඩදම් ආනන්ද ඩී විතාන මිනින්දදෝරු මහතා විසින් මැන සාදන ලද ප්ලෑන් අංක 

696 අදාල දලොට් 24 න් දහෝ 26 යන කැබලි දදදකන් එේ කැබැල්ලක අේක  2 ක භූමි දකොටසේ සීතාවක ප්රාදේශීය 

සභාව දවත ෙව ාදගන සංවර්ධනය කළ යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි.  

තවද දමහි ෙව ා ගැනීදම්දී වන්දි දගවීමේ අවශය වන්දන් නම් ෙළාත් ොලන, ෙළාත් සභා හා ක්රීඩා අමාතය ගරු ෆයිසර් 

මුස්තාෆා මැතිතුමා දවත දයොමු ක න දලසද නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිදේ ( දම්ගා දෙොලිස්) ඇති බලතල අනුව ඝෘජු 

ෙව ා ගැනීම් සඳහා ගරු අමාතය ොඨලි චම්පික  ණවක මැතිතුමා දවතද දයොමු ක න දලස කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි දම්රි මාග්රට් මැතිතුමිය. 

ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 
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ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  ගමදේ චන්ද්රසිරි මැතිතුමා  
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, මට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ස්තූතිවන්ත දවනවා. ඒ එේකම මම ගරු ගයාන් දුමින්ද මැතිතුමාට මදේ දෙෞේගලික 

ස්තුතිය දම් අවස්ථාදේදී පුද ක නවා. අපි දබොදහොම බලාදෙොද ොත්තු දවච්ච ඉතා ඈත කාලයක අවුරුදු 20 කට විත  ඉස්දසල්ලා 

බලාදෙොද ොත්තු දවච්ච දම් ක්රීඩාපිටිය ලබා දීමට දමතුමා ගන්න උත්සාහය පිළබඳව. මං හිතන්දන් අපි 1998 වදේ කාලදේ ඒ 

දවස්වල අදප් හිටපු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී විමල ත්න මන්ත්රීතුමා එදා ඒ ප්රදේශය නිදයෝජනය කදළේ. එතුමාදේ දලොකු උවමනාවේ 

තිබුණා ඒ තුන්නාන ප්රදේශයට ක්රීඩාංගනයේ ලබා දදන්න. අපි එදා ශ්රී ලංකා නිදහස් ෙේෂදේ සංවිධායකතුමිය හැටියට කටයුතු කළ 

කමලා  ණතුංග මැතිණියත් එේක ගිහිල්ලා ස්ථානීය ෙරීේෂණයකුත් ක ලා අපි උත්සාහයේ ගත්තා ඒ ඉඩම දවන්ක වා ගන්න. 

නමුත් මං හිතන්දන් එදා මං විශ්වාස ක නවා ඒක උසාවි නිදයෝගයකින් හරි අපිට ඒ උත්සාහය අත්හරින්න එදා සිේධ වුණා. ඊට ෙසුව 

මට මතකයි අපිට ෙස්දසේ දම් සභාදේ සභාෙතිදවලා හිටිය ඩබ්.ඩී. චන්ද්රසිරි මැතිතුමා එතුමාත් උත්සාහයේ ගත්තා දම් ස්ථානදේ 

ක්රීඩාංගනයේ ඇති ක න්න. නමුත් එතුමාට ඒ අවස්ථාදේ ඒක ක ගන්න බැරි වුණා. දකදසේ දහෝ අවුරුදු ගණනාවකට ෙස්දසේ අද 

ගයාන් දුමින්ද ගරු මන්ත්රීතුමා උත්සාහයේ ගන්නවා දම් ක්රීඩා පිට්ටනිය ප්රදේශවාසීන්ට ලබා දදන්න. මං හිතනවා දම් අවස්ථාදේ 

ඉඳන් එතුමාට ඒක ඉෂ්ට ක ගන්න ශේතිය තිදයනවා කියලා මම විශ්වාස ක නවා. ඒ උත්සාහයට අදප් පුර්ණ සහදයෝගය දම් 

අවස්ථාදේදී ප්රකාශ ක නවා. ගරු සභාෙතිතුමනි, ගයාන් දුමින්ද ගරු මන්ත්රිතුමා ගැන අපිට දලොකු සන්දතෝෂයේ තිදයනවා එතුමා 

දකොදහේ හිටියත් සියලුම ෙේෂවල මැති ඇමතිවරු අඳුනාදගන එතුමන්ලාදේ උදේෙදේ අ දගන එතුමා දලොකු වැඩ දකොටසේ ක න 

මන්ත්රීව දයේ හැටියට තමයි මම විශ්වාස ක න්දන්. එතුමා එේසත් ජාතික ෙේෂය නිදයෝජනය ක මින් දම් සභාදේ කටයුතු කළත් 

එතුමා ශ්රී ලංකා නිදහස් ෙේෂදේ මන්ත්රිවරුන්ට බැරි වැඩ දකොටසේ ශ්රීලංකා නිදහස් ෙේෂදේ ඇමතිවරුන් ලවා ක ගන්න එතුමාට 

ශේතිය ලැබිලා තිදයනවා. ඉතින් අපි හරි සන්දතෝෂයි. මම දන්න විදියට එතුමා අති විශාල මුදල් සම්භා යේ දවන්ක දගන තිදයනවා 

කියලා අපිට ආ ංචි ෙැතිද නවා. මම ඉල්ලා සිටින්දන් ඒ ප්රතිලාභයන් අදප් ප්රදේශවලටත් ලබා දදන්න එතුමා කටයුතු ක නවා නම් 

ඒක දම් බල ප්රදේශයට ක න දසේවාවේ හැටියට. එදහම කදළොත් එතුමාදේ බලාදෙොද ොත්තුව තිදයන්දන් ඊළඟ ෙළාත් සභාව නම් 

එතුමාටත් ඒ සදහා අවස්ථාව ලැදබයි කියලා මම විශ්වාස ක නවා. ගරු සභාෙතිතුමනි, ක්රීඩාව ගැන කතා ක නදකොට අපි 

තමුන්නාන්දසේලා දන්නවා ොදුේක බල ප්රදේශයට විදශේෂදයන්ම ක්රීඩාංගනයක අවශයතාවය තිබුණා. අපි 1998 අපිට පුළුවන් වුණා 

එදා ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා නාගරික සංවර්ධන අමාතයතුමා හැටියට ඉන්න කාදල් ොදුේක ප්රදේශදයන් අේක  6 ½ ක ඉඩමේ 

 ජයට ෙව ාදගන ක්රීඩාංගනයේ දෙොළේ සහ ඒ නග ය සංවර්ධනය කිරීදම් සැලැස්මේ එදා එතුමා මාර්ගදයන් අපි ලබා ගත්තා. අපිට 

කියන්නට සන්දතෝෂයි අද දමතන ඉන්නවා මාදේ දකුණු ෙසින් ඉන්න අදයෝම මන්ත්රීතුමා ඇතුළු ඒ ෙ පුදර් අයදේ ඉඩම් තමයි අපි 

වැඩිදයන්ම සභාවට ෙව ා ගත්දත්. එතුමාදේ මහප්ො දකදනේ දවනවා. එදා උෙ සභාෙති හැටියටත් ඉදිමින් ඒ ඉඩම් ෙරිතයාග 

ක න්න ඒ අය කිසිම විරුේධත්වයේ නැතුව යම් විදියේ විරුේධ වුණා නම් අපිට දබොදහෝ කාලයේ ගතදවනවා නමුත් කිසිම 

විරුේධත්වයේ නැතුව අපිට පුළුවන් වුණා එතුමාලාදේ ඒ ඉඩම් ෙව ාදගන ොදුේක සංවර්ධන කටයුත්ත ආ ම්භ ක න්න. ඒ අනුව 

තමුන්නාන්දසේ දන්නවා ඇති ගරු සභාෙතිතුමනි, එක ෙැත්තකින් අදප් දෙොළ ෙැත්ත සංවර්ධනය ක න්න ගත්තා. ඊට අමත ව 

ොදුේදේ ක්රීඩාංගනයත් සංවර්ධනය ක න්න ගරු දගෝඨාභය  ාජෙේෂ මැතිතුමා සෑදහන වැඩ දකොටසේ කළා එදා ක න්න පුළුවන් 

වුණා. අවසානදේ 2015 මැතිව ණදයන් ෙස්දසේ ඒ වැඩ ටික ඇණහිටලා අද දවනදකොට අවුරුදු තුනේ ගත දවලා. යම් විදියකට 

සංවර්ධනයේ දමතන දකද මින් තිදයනවා. මම විශ්වාස ක න්දන් ඒ ඉඩම ඒ ක්රීඩාංගනය තිදයන දෙදදස සංවර්ධනය කළාට 

ෙස්දසේ අදප් සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවට ඒක නාගරික සංවර්ධන ඒ අමාතයාංශදයන් අදප් සභාවට ලබාදගන ප්රාදේශීය සභාදේ 

ක්රීඩාංගනයේ හැටියට ොදුේක නග දේ තිදයන ඒ ක්රීඩාංගනය ෙවත්වාදගන යන්න කටයුතු කළ යුතුයි කියන එක තමයි මදේ 

ඉල්ලීම. අපි මුලදී දම්වා ෙව ා ගන්න දකොට උවමනා වුදණ් දම් සභාදේ ක්රීඩාංගනයේ හැටියට දමය ෙවත්වාදගන යන්න. ඒ නිසා 

මම දීර්ඝ වශදයන් දම් ගැන කථා ක න්දන් නෑ. ඒ අදප් මුල් උත්සාහය තුන්නාන ප්රදේශයට එදා දම් සභාව නිදයෝජනය කළ ඩබ්.ඩී. 

විමල ත්න මැතිතුමාදේ ඒ උවමනාව අද ඒක කල් ගිහිල්ලා දහෝ අදප් ගයාන් දුමින්ද මන්ත්රීතුමා මාර්ගදයන් ඉෂ්ට දවයි කියන 

බලාදෙොද ොත්තු ඇතුව ඒ සඳහා අවශය සහාය ලබාදදනවායි කියන කා ණයත් මතු ක මින් එතුමාටත් ඒ ගන්නා උත්සාහය පිළබඳව 

ස්තූතිවන්ත දවමින් මදේ කථාව අවසන් ක නවා. ස්තූතියි.  
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ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ශෂිණි ශ්රීමාලි දහට්ටිආ ච්චි මැතිතුමිය 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, ගයාන් දුමින්ද මන්ත්රීතුමා විසින් ඉදිරිෙත් ක පු දයෝජනාව ඉතාම දහොඳ දයෝජනාවේ. ඒකට ප්රධානම දහේතුව 

දවලා තිදයන්දන් දකොළඹ දිස්ත්රිේකදයන් විශාල ඉඩකඩ ප්රමාණයේ අවිස්සාදේල්ල ආසනයට තිදයන නිසා මහජන ක්රීඩාංගන 

දදකේ ෙමණයි අෙට තිදයන්දන්. දගොඩේ දේලාවට දයෞවන සමාජ ක්රීඩා උදළල ෙවා ෙවත්වන්න ගියහම ඉඩකඩ දනොමැති ප්රශ්දන් 

දලොකුවට එනවා සහ අෙට අවශය පුහුණු කිරීම් කටයුතු වලට ළමයි දයොදා ගන්න අපිට තැනේ නැතිවීම නිසා දබොදහෝ අවස්ථාවල 

අදප් දයෞවන සමාජවල ඉන්න ක්රීඩක ක්රීඩිකාවන් ඒ දේවල් වලින් ඈත්දවන්න ප්රධානම දහේතුවේ තමයි දම් ක්රීඩාංගනය දනොමැතිකම 

බලොනවා. ඒ නිසා දම් දයෝජනාව අනිවාර්යදයන් සිේධ විය යුත්තේ වදේම එතුමාට ඒ සඳහා අවශය ප්රතිොදන සෙයා ගන්න පුළුවන් 

නම් අපි සභාවේ විදියට අදප් යුතුකම තමයි ඒකට ෙේෂ ොට දේදයකින් දතො ව උදේ ක න එක. ඒ නිසා සභාවේ විදියට අපි 

දකොදහොම හරි එතුමාට උදේ ක ලා අවිස්සාදේල්ල ආසනයට දම් ලැදබන්න යන දේ දකොදහොම හරි රැක ගනිමු කියන එක මම 

කියනවා. මීට දෙ  දම් ගැන කිහිෙ දදදනේම කථා ක ලා තිදයන්න පුළුවන් සභා වල. නමුත් ඒ දේ හරියට ක්රියාත්මක දවලා නෑ. 

නමුත් දම්ක දැන් හරියටම ක්රියාත්මක දවන්න යන අවස්ථාදේ අපි ඒ දේ රැකගනිමු කියන එක මම කියනවා. ස්තූතියි.  

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි පී.ඒ. ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා  
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, ප්රථමදයන්ම ප්රමාදවීම සම්බන්ධදයන් සභාෙතිතුමා ඇතුළු සියලු දදනාදගන්ම සමාව ඉල්ලනවා යම්  ාජකාරීමය 

කටයුත්තකට එළයට යන්න සිදුවීම නිසා. විදශේෂදයන්ම ගයාන් දුමින්ද මන්ත්රීතුමාදේ දයෝජනාව සම්බන්ධදයන් අපිත් දීර්ඝ වශදයන් 

යම් අධයයනයේ කළා. එතුමාට ස්තූතිවන්ත දවනවා දමවැනි දයෝජනාවේ සභාවට දගන ඒම සම්බන්ධදයන් සහ දම් සම්බන්ධදයන් 

අවශය ඕදනම අවස්ථාවක අදාල සහදයෝගය ලබා දීම සඳහා මං හිතන්දන් සභාදේ සියලුම මන්ත්රීවරු සමඟ මම ද නැගී සිටිනවා කියන 

කා ණය මතේ ක මින් විදශේෂදයන්ම දවනත් ෙේෂයේ දැනට නිදයෝජනය කළත් චම්පික  ණවක ඇමතිතුමා සමඟ දබොදහොම 

ළඟින් හිටපු පුේගලදයේ විදියට චම්පික  ණවක ඇමතිතුමාදේ අමාතයාංශදයන් යම්කිසි විදියක මැදිහත්වීමේ අවශය නම් ඒ සඳහා ද 

ගයාන් දුමින්ද මන්ත්රීතුමාට මදේ සහදයෝගය ලබා දදනවා කියන කා ණයත් මතේ ක මින් දම් සම්බන්ධදයන් ඉදිරිදේදී එතුමාත් 

සමඟ චම්පික  ණවක ඇමතිතුමාදේ අමාතයාංශදයන් යම්කිසි කටයුත්තේ ක න්න අවශය නම් මාව ද සහභාගී ක දගන අදප් 

සහදයෝගයත් ලබා ගන්නා දලස ඉල්ලමින් ඔබතුමාට දබොදහොමත්ම ස්තූතිවන්ත දවනවා දම් දයෝජනාව සභාවට දගන ඒම 

සම්බන්ධදයන්. ස්තූතියි.  

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චන්දන සූරියආ ච්චි  මැතිතුමා  
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, දම් සම්බන්ධදයන් වැඩිදු ට කරුණු ඉදිරිෙත් ක න්න උත්සාහ දනොකළත් අදප් ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ගයාන් 

දුමින්ද මැතිතුමා විසින් අවිස්සාදේල්ල ආසනදයත් දම් බල ප්රදේශදේ ජීවත්දවන තරුණ තරුණියන්දේ දෙොදුදේ මහජනතාවදේ 

ක්රීඩාවන් ඒ වදේම දසෞඛයයන් සම්බන්ධදයන් හිතලා අදප් ප්රදේශයට දමවැනි සම්ෙතේ එකතු කිරීම සම්බන්ධදයන් දගන එනු ලැබු 

දම් දයෝජනාව පිළබඳව ජනතා විමුේති දෙ මුණ විදියට අදප් සහදයෝගය ස්තූතිය එතුමාට මුලින්ම පුද ක න්න කැමතියි. දකදසේ 

දවතත් අදප් ප්රදේශදේ අ  කිේවා වදේ විවිධ භූදගෝලීය කා ණා ගණනාවේ තිබුණත් මූලයමය තත්වයන් නිසා අදප් ප්රදේශදේ 

ජනතාවදේ සමහ  අවශයතාවයන් අවශය ෙරිදි පුළුල් ක  ගැනීදම් දනොහැකියාවක සිටිනවා. ඒ නිසා ඇතැමුන්ට බලය තිබුණත් මුදල් 

දනොමැති ප්රශ්න, මුදල් තිබුණත් බලය දනොමැති ප්රශ්න අතදර් දදෝලනය දවමින් තිදයන්දන් ජනතාවදේ දම් අවශයතාවයන් 

කාලාන්ත යේ තිස්දසේ දමදහම ඇදදමින් තිදයන්දන්. දකදසේ දවතත් දම් සභාවට දමවැනි දයෝජනාවේ දගනල්ලා එතුමාදේ 

දයෝජනාදේ ෙැහැදිලිව කියනවා වන්දි දීලා ෙව ා ගැනීමකට අවශය නම් ඒ සඳහාත් ඒ අවශය ක න අමාතයවරුන් හ හා ඒ කටයුතු 

ක න්න සුදානම් කියලා. ඉතින් දම් සම්බන්ධදයන් ගරු සභාව කඩිනමින් අවධානය දයොමු ක ලා ගරු ගයාන් දුමින්ද මන්ත්රිතුමාදේ 

දයෝජනාව කඩිනම් දයෝජනාවේ දසේ සලකා දම් සභාදවන් ලබා දිය හැකි පුර්ණ අනුග්රහය ලබාදීලා දම් ප්රදේශයට ලබා ගන්න පුළුවන් 

ඉහළම අවස්ථාවේ ලබා ගැනීම දවනුදවන් අදප් ප්රදේශදේ තරුණ තරුණියන් දවනුදවන් දෙොදු මහජනතාව දවනුදවන් දම් 

කටයුත්ත සාර්ථක ක  ගැනීම සඳහා සභාවේ දලස කටයුතු ක මු කියන අදහසත් ෙල ක මින් නැවතත් දම් දයෝජනාව 

සම්බන්ධදයන් ගරු ගයාන් දුමින්ද මන්ත්රීතුමාට අෙදේ ස්තූතියත් පුදක මින් මම නිහඬ දවනවා. දබොදහොම ස්තූතියි.  
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ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චින්තක දේවින්ද සම වී  මැතිතුමා  
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, ගයාන් දුමින්ද මන්ත්රීතුමා දගනාපු දම් දයෝජනාව ඉතාම දහොඳ දයෝජනාවේ ඒකට සුබ ෙැතුම් එේක නවාත් 

එේකම විදශේෂදයන් මං හිතන්දන් දම් ක්රීඩා පිටියත් එේක සි  දගවල් වහන්න පුළුවන් ක්රීඩාපිටි දියුණු කිරීමත් එේක. දලොකු 

සංකල්ෙයේ තිදයනවා අද දවනදකොට ක්රීඩාපිටි අවට සැකදසන ඒ ඇවිදින මං තීරුවලින් ගරු සභාෙතිතුමනි, දම් ක්රීඩාපිටි කියන එක 

අද දවනදකොට ක්රීඩාව සඳහා ෙමණේම දනදමයි බහුකාර්යව ප්රදයෝජනයට ගන්න පුළුවන් තත්වයට ඇවිත් තිදයනවා. නග දේ 

විත ේ දනදමයි ගම්වලත් දබෝ දනොවන ද ෝග මං හිතන්දන් 70% කට විත  ඒ ද ෝග ටික හැදිලා තිදයනවා. දියවැඩියාව වදේ. අද 

හෘදයාබාධ වලින් මියයන සංඛයාව අපි දන්නවා. දබොදහෝදදනා හෘදයාබාධ වලින් තමයි මිය යන්දන්. දමවැනි වූ ක්රීඩාපිටි තුළ අපිට 

ඇවිදින මංතීරුවේ අනිවාර්ය දයන්ම සැකසීම ඉදිරිදේදී අවශයතාවයේ දවනවා. දමොකද අපි දකොට්ඨාස විදියට ගත්තාමත් දමවැනි වූ 

විශාල ක්රීඩාපිටි තුන හත ේ අදප් දම් ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශය තුළ තිදයන එක දලොකු ශේතියේ ඒත් එේකම ඒ ක්රීඩාපිටි තුළට 

එන්න ග්රාමීය මට්ටදම් සාමානයදයන්  ක්රීඩා කළ හැකි වෙසරියේ තිදයන ක්රීඩාපිටි තිබිය යුතුයි කියන ස්ථාව දේ ඉන්දන. දමොකද 

කුඩාකල සිට මම ජීවත්දවන දේ ගල ප්රදේශයට ක්රීඩාපිටියේ දනොමැතිකම හින්දා අපි විඳපු ඒ අත්දැකීම් එේක තමයි මම දම් සභාවට 

ආපු ෙළදවනි දවදස හරි දදදවනි දවදස හරි ක්රීඩාපිටියේ ඉල්ලලා පුේගලික මන්ත්රී දයෝජනාවේ කදළේ. ඒක දැන් අපි ක්රියාත්මක 

ක දගන යනවා. මිනින්දදෝරු දදොර්තදම්න්තුවට දාලා මම ක දගන යනවා. මම ගයාන් මන්ත්රීතුමාට අදත් කථා ක ලා කිේවා ඒ 

ක්රීඩා පිටිදේ ඒ අවශය ඉඩදම් මැනුම ක ලා දුන්නට ෙස්දසේ ඒකට සහදයෝගයේ ලබා දදන්න කියලා සංවර්ධන කටයුතු ක න්න. 

ඉතින් තරුණ මන්ත්රීවරු විදියට දම් දයෝජනා දගන ඒම ෙේෂ දේදදයන් දතො ව ඒක ඉතාමත් දහොඳයි කියන එක කියන්න ඕදන. 

ඒත් එේකම සංකල්ෙයේ විදියට දම් විශාල ක්රීඩාපිටි ෙහසුකම් සහිතව දියුණු දවනවා නම් ග්රාමීය මට්ටමින් ඒ ප්රදේශවලට ස්ථානගත 

දවන දලස ක්රීඩාපිටිය දියුණු කිරිම සුදුසුයි කියන එක මම දයෝජනා ක මින් දම් දයෝජනාවට සුබ ෙැතුම් එේ ක නවා. ස්තුතියි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා  
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, මම හිතනවා හිටපු සභාෙති අදප් චන්ද්රසිරි ගමදේ මැතිතුමා කිේව වදේ දම් සිදුවීම දීර්ඝ කාලයක ඉඳන් ඇවිත් 

නමුත් අපි දන්නවා මන්ත්රීවරු කිහිෙදදදනේ ෙත්දවලා ආවත් එතුමන්ලා දම් දයෝජනාවල් දගනාවත් ක න්න බැරිදවච්ච අවස්ථාවල් 

තිබුණා. මං හිතනවා දම් අවස්ථාදේදී අදප් ගයාන් දුමින්ද මන්ත්රීතුමා එතුමා ෙත්දවච්ච දකොට්ඨාසදේ ජනතාවට සාධා ණයේ ඉෂ්ට 

කිරීදම් බලාදෙොද ොත්තුදවන් ආපු දකදනේ. මං හිතනවා විදශේෂදයන්ම දම් කටයුත්තට අත ගහලා තිදයනවා. මං හිතනවා දීර්ඝ 

වශදයන් එතුමා දම්කට මහන්සි දවමින් ෙවතිනවා. දම් සඳහා අවශය කටයුතු වලට මුදල් දවන්ක  ගන්නටත්. මං හිතනවා දෙොදුදේ 

මන්ත්රීවරු සියලුදදනාදේම සහදයෝගය ලැදබනවා. දමතුමාට අදප් සහදයෝගය නැතත් දම්ක ක  ගන්න පුළුවන්. දමතුමාට 

දනොදයේ සම්බන්ධකම් ෙවත්වමින් දම්ක දගන යාදම් හැකියාව තිදයනවා. ඒ එේකම මම දයෝජනා ක න්න කල්ෙනා කදළේ අද 

ගයාන් දුමින්ද මන්ත්රීතුමා දම් දයෝජනාවත් ක දගන දම්ක ෙව ා ගන්න පුළුවන් වුදණොත් අපිට අපි එක කඩඉමේ ෙනිනවා කියලා 

මම විශ්වාස ක නවා. දකොළඹ දිස්ත්රිේකදේ  1/3 වන අෙ බල ප්රදේශදේ මහා විශාල සංඛයාවේ වතු තිදයනවා. හැබැයි වත්තක 

දකොටසේ ෙව ගන්න ගියහම දෙොදු කටයුත්තකට අපිට දල්සිදයන් ක ගන්න බැරි දවලා තිදයනවා. ඒක දම් වර්තමාන  ජදයන් 

විත ේ දනදමයි දෙ  ෙැවති  ජයන් වල මන්ත්රීවරු කැබිනට් ඇමතිවරුන්ටත් ක න්න ගියහම ක න්න දුන්දන් නැහැ දම් නිලධාරීන්. 

මං හිතනවා අද ඒ අභිදයෝගය භා  අ න් තිදයනවා ගයාන් දුමින්ද මන්ත්රීතුමා. එතුමා දම් කටයුත්ත අපිට අවසානය දේවා අ න් යන්න 

අ න් ගිහිල්ලා ඒ ජයග්රහණය අපිට අත්ක ලා දුන්දනොත් අපිට ඒ අභාෂය තුළම පුළුවන් දේවි ඉස්ස හට ගිහිල්ලා අදප් කසළ 

කළමනාක ණයටත් ඒ අවශය කටයුතු ඉඩකඩම් ෙව ගන්න. ඒ නිසා මම හිතනවා සභාවේ විදියට අපි සියලුදදනාම උදේ ක ලා දම් 

කටයුත්ත අවසානය දේවාම දගනියන්න උදේ ක මු කියන දම් දයෝජනාව ක නවා. ස්තූතියි.   

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ප්රියන්ත අරුණ කුමාර් ගුණ ත්න මැතිතුමා  
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, ගයාන් දුමින්ද ගරු මන්ත්රීතුමා විසින් දගන එනු ලැබූ දයෝජනාව කාදලෝචිත දයෝජනාවේ වදේම දීර්ඝ කාලීනව 

දයෝජනාවට නැගිය යුතු නගන්න උත්සාහ කළ දයෝජනාවේ වීම ප්රශංසාවට දහේතු දවනවා. ඒ කා ණාවත් එේක මම එකතු ක න්න 

කැමතියි දයෞවන සමිති බල මණ්ඩලවල ක්රීඩා කටයුතු ක ේදි ශාන්ත දජෝන් දබොස්දකෝ විදයාලදේ ක්රීඩාපිටිය තමයි ගියව  අපි 

ලබාදුන්දන්. ඒ දේලාදේ අපි ක්රීඩාපිටිය ලබාදීදම්දී බ ෙතල ගැටළු ගණනාවකට ලේදවනවා ොසලේ වශදයන්. දමොකද 

අනිවාර්යදයන්  ජදේ ඉල්ලීමේ ලැබුණාම ක්රීඩාපිටිය නිදහස් කළයුතුයි. දබොස්දකෝ විදයාලදේ කුමන කා ණාවේ තිබුණත් දම්  දට් 
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ජනතාව දවනුදවන් අපි හැමදවලාදවම අදප් ක්රීඩාපිටිය ලබාදීමට කටයුතු කළා. අපි මුදල් ලබාදගන දනදමයි ඒ ක්රීඩාපිටිය දයෞවන 

සමිති සඳහා දුන්දන්. ඒ නිසා අපිට මඟ හස  ඉඩ හස  ලැදබනවා එක ෙදසකින් අදප් ොසදල් ක්රීඩාපිටිය දරුවන්දේ සංවර්ධනයට 

දයොදන ගමන් ඔබතුමා ක න සත්කාර්යදයන් අදනේ ෙසින් ඒ එක බ ෙතල අඩුොඩුවේ අදප් ආසනදේ තිදයන නි ාක ණය ක  

ගැනීමට ලැබීම ගැන. ඒ වදේම චින්තක මන්ත්රීතුමා මතේ කළ කා ණයත් එේකම, දේ දගොල්ල ක්රීඩාපිටිය ගැන ෙළදවනි වාර්තාදේ 

ෙළදවනි ඉල්ලීම තමයි දේ දගොල්ලට ක්රීඩා පිටියේ ලබා දදන්න කියන කා ණාව. ඒ කා ණාව අද දවනතුරුත් ඉටුදවලා නැහැ. ඒ 

නිසා ගයාන් දුමින්ද මන්ත්රීතුමාට දම් දේලාදේ සුබ ෙතන ගමන් ඉල්ලීමේ ක නවා ගයාන් දුමින්ද මන්ත්රීතුමා ඒ කා ණාව ක දගන 

යේදි දේ දගොල්ලට ක්රීඩා පිටියේ ලබා ගැනීදම් මූලික පියව  සියල්ලම අපි ඉටුක දගන තිදයනවා. ඉඩම් ෙව ාගැනීදම් කාර්යය 

සාර්ථක දවලා නැහැ. ඔබතුමා කටයුතු ක න මන්ත්රීවරුන් හ හා දම් දේ දගොල්ලටත් යමේ ක න්න පුළුවන් දවයි කියන විශ්වාසය 

ඇතුව ඔබතුමාදේ කා ණාව ඉෂ්ට වී අවිස්සාදේල්ල ආසනදේ දම් කියන කා ණා ඉෂ්ට වුණාට ෙස්දසේ අනාගතය යහෙත් ක න්න 

අනාගතදේ දරු ෙ පු ට මග සලසන්න ඉඩ ලැදබන්න කියලා අපි ඔබතුමාත් එේක කටයුතු ක නවා. දබොදහොම ස්තූතියි.  

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි එස්. චන්ද්රකුමාර් මැතිතුමා  
 

ගරු සභාෙතිතුමනි ඇත්තටම ගයාන් දුමින්ද ගරු මන්ත්රීතුමා ක පු වැඩපිළදවල ගැන වචන ස්වල්ෙයේ කථා කළයුතුමයි. මන්ද ඒ 

වත්දත ඉඩම ලබා ගැනීම සම්බන්ධව මටත් තිදයනවා දලොකු වගකීමේ ඒ දවනුදවන් කථා ක න්න. මන්ද මමත් වතු තුනක ක්රීඩාපිටි 

දිවා  ාත්රී දවොලිදබෝල් ක්රීඩා පිටි ඉදිකිරීම සඳහා දයෝජනා ක ලා දැනටත් මා අදත් ලිපිය තිදයනවා. වැවිලි කර්මාන්ත අමාතයාංශය මට 

එවපු ලියුම්. ඒ වදේම අදප් ගරු ගයාන් දුමින්ද මන්ත්රිතුමන් උදේවකුත් කළා එේ ක්රීඩාපිටියේ ඉදිකිරීම සඳහා ප්රතිොදන ලබාදීදම්දී. ඒ 

නිසා මම ප්රථමදයන් එතුමාට ස්තූතිවන්ත දවනවා. ඒ වදේම වතු ආශ්රිතව තිදයන ක්රීඩාපිටි ලබාගැනීදම්දි ඒ වදේම වතු සමාගම් 

එේක ක න්නාවූ කරුණු කා ණා පිළබඳව ගරු සභාෙතිතුමනි විදශේෂදයන්ම අදප් සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ අදප් ගරු සභාෙතිතුමන් 

එතුමන් ක න සහදයෝගය පිළබඳවත් ස්තූතිවන්ත දවන්න ඕදන. මන්ද මම දම් ඉඩම් ලබා ගැනීදම්දී ලිපි දල්ඛන ඉදිරිෙත් ක ලාම 

ගරු සභාෙතිතුමාදගන් ඉල්ලීම ක ලා ඒවදේම මන්ත්රීව දයේ වශදයන් වැවිලි කර්මාන්ත අමාතයාංශයට ඉල්ලීම් ක ලා තිදයනවා. 

ඒවා දම් වනවිටත් ක්රියාත්මක දවමින් තිදයනවා අපිට තවම ලිඛිතව ලැබුදණ් නැති වුණත් ඉදිරිදේදී ලබා ගන්නට පුළුවන්. නමුත් 

ගයාන් දුමින්ද මන්ත්රීතුමා දම් තුන්නාන ප්රදේශදේම පුේගලික සමාගදම් ඉඩම් දකොටස ලබා ගන්දන් නම් එය ඉතාම විශිෂ්ට 

ජයග්රහණයේ. දමොකද ඒ හ හා අපිට පුළුවන් අපි ඉල්ලීම් ක ලා තිදයන අදනේ වතුවල දිවා  ාත්රී ක්රීඩාපිටි සඳහා අවශය ක න්නාවූ 

ගමන් මඟ එතුමාදගන් සහදයෝගය අ දගන අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතා දහොඳ දයෝජනාවේ දහොඳ වැඩ පිළදවලේ. ඒ සඳහා අදප් 

පූර්ණ සහදයෝගයත් තිදයනවා කියන එක දම් දමොදහොදත් ප්රකාශ ක මින් නිහඬ දවනවා. ස්තූතියි.  

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා  
 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  මුලින්ම ගයාන් දුමින්ද මන්ත්රීතුමා දගනාපු දයෝජනාවට අදප් පූර්ණ සහදයෝගය ලබලා දදනවා. මම හිතන්දන් 

එතුමා දම් කර්තවයය අවදබෝධ ක දගන ඒ අවශයතාවය දත්රුම් අ දගන දම් කටයුත්ත එතුමාට ක න්න තිදයන හැකියාව 

සම්බන්ධකම් උඩ එතුමා දම් කාර්යය ඉදිරියට දගනාවා කියන විශ්වාසය මා තුළ තිදයනවා. ඒ නිසා ඒක ඉතාම ඉේමණින් 

දකද නවා නම් අපි අදප් පූර්ණ සහදයෝගය ලබලා දදනවා. විදශේෂදයන්ම හිටපු සභාෙති චන්ද්රසිරි ගමදේ මන්ත්රීතුමා කිේවා වදේ 

දම්ක 1998 කාල සීමාදේ සභාවට ඇවිල්ලා ඉන් අනතුරුව මට මතකයි 2003 වර්ෂය කාලදේ හිටපු සභාෙති ඩබ්.ඩී. චන්ද්රසිරි මැතිතුමා 

දම් දවනුදවන් විශාල කැෙ කිරීමේ කළා. මා සතුව ඒ ලිපි දල්ඛන තිදයනවා. ඒ කාලදේ 2003.05.30 වන දින දම් තුන්නාන තරුණ 

පිරිසට ක්රීඩාපිටියේ අවශය හා දවනත් ෙහසුකම් ලබා ගැනීමට ඒ ක්රීඩාපිටිය දවන්ක  දදන්න කියලා වැවිලි කර්මාන්ත අමාතයතුමාට 

අග්රාමාතය කාර්යාලය හ හා දයොමු ක පු ලිපියේ මදේ ළඟ තිදයනවා. ඒ වදේම ඉන් අනතුරුව අදටත් ඩබ්.ඩී. චන්ද්රසිරි හිටපු 

සභාෙතිතුමා එතුමාදේ සම්බන්ධකම් උඩ දම් වනවිටත් මා සතුව විශාල ලිපි දල්ඛන ප්රමාණයේ තිදයනවා. දම් වනවිටත් එතුමා දම් 

කර්තවයදේ සජීවීව නියැලිලා සිටිනවා. එතුමා දම් උත්සාහය අත්හරින්දන් නැතුව දම්ක තුන්නානට දගන ඒම සඳහා දලොකු 

කැෙකිරීමේ ක නවා. ඒ වදේම මම දන්න විදියට දම් වනවිට දම් ක්රීඩාපිටිය නිදහස් ක  ගැනීමට අවශය සියලු කටයුතු එතුමා සූදානම් 

ක ලා තිදයනවා. ඒ නිසා අපි විදශේෂදයන්ම කවුරු දම්කට මූලිකත්වය ගත්තත් විදශේෂදයන්ම හිටපු විමල ත්න මන්ත්රීතුමා, ඒ වදේම 

ඩබ්.ඩී. චන්ද්රසිරි මැතිතුමා, ගයාන් දුමින්ද මන්ත්රීතුමා දම් සියලුදදනා ගත්ත උත්සාහයන්වල ප්රතිඵලයේ වශදයන්ම ඩබ්.ඩී. චන්ද්රසිරි 

මැතිතුමා මම හිතන්දන් අත්හරින්දන් නැතුව එතුමා හැමදවදල්ම එතුමාට ෙේෂග්රාහි ආණ්ඩුවේ ආවම දම් කටයුත්ත ඉදිරියට 
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දගනිහිල්ලා දම්දක අවසානයේ දකින්න මහා දලොකු කැෙකිරීමේ ක නවා කියන එක දම් අවස්ථාදේදී ප්රකාශ ක න්නට ඕදන. ඊදේ 

 ාත්රිදයත් මම එතුමාත් එේක කථා කළා. කථා කළාම එතුමා කිේදේ මංජුල මන්ත්රීතුමා කටයුතු අවසන් දවමින් තිදයනවා අවශය 

ප්රතිොදන මට මතකයි ෙසුගිය දවසක එතුමා අ ලියගහ මන්දි දේ අපිත් එේක සාකච්ඡාවකට එේවුණු දේලාවක එතුමා දම් ක්රීඩාපිටිය 

සඳහා අවශය මුදල් ඉඩම ෙව ාගැනීදමන් ෙසුව අවශය මුදල් මං හිතන්දන් මිලියන 30 කට ආසන්න මුදලේ අග්රාමාතය කාර්යාලදයන් 

අග්රමාතයතුමාදේ දල්කම්තුමාදගන් ඉල්ලීමේ කළා දම් මුදල් ලබා දදන්න කියලා. ඒ නිසා අපි විදශේෂදයන් ගයාන් මන්ත්රීතුමා දම් 

එතුමා දකොදහොම කළත් දම් එක ෙේෂදේ අය. ඒ බව දත්රුම් අ දගන දලොකු සහදයෝගයේ දදනවා ක්රීඩා අමාතයතුමා හ හා ගන්න 

උත්සාහයත් අගය ක න ගමන් මම විශ්වාස ක නවා දම් ක්රීඩාපිටිය දනොදබෝ කලකින් දම්  ජය යටදත් ෙව ාදගන ෙැවරුම් කටයුතු 

අවසන් ක ලා මුදල් දවන් ක ලා ගයාන් දුමින්ද මන්ත්රීතුමාටත් හැකි ෙමණින් මුදල් දවන් ක ලා තුන්නානට දම් කටයුත්ත ලබාදීදම් 

හැකියාව දම්  ජය සමදේ ක න්න පුළුවන් කියන විශ්වාසය මා තුළ තිදයනවා. ක්රීඩාපිටි දදකයි අදප් ආසනයට තිදයන්දන්. ඒ 

තිදයන දදදකන් එකේ ොදුේකට තිදයන්දන්. විදශේෂදයන්ම ොදුේක මහජන ක්රීඩාංගනය අද තවමත් ඉදිදවමින් ෙවතිනවා. අදප් 

හිටපු සභාෙතිතුමා කිේවා වදේ දම්ක එතුමාලදේ සමදේ ඉන්දික ගුණවර්ධන අමාතයතුමාදේ කාදල් ඉඩම් ෙව ා ගැනීමට කටයුතු 

කළා. ඉන් අනතුරුව අපි දම්වා දනොකිේදවොත් සමහ  දවලාවට අ  සියඹලා දගනල්ලා වදේ දවනවා ඒ නිසා අපි 2002  ජය 

ෙත්දවච්ච සමදේ ගරු ජයන්ත කැටදගොඩ ොර්ලිදම්න්තු මන්ත්රීතුමා එතුමා මුදල් දවන්ක ලා දම් දෙොළ භූමිය සහ ක්රීඩාපිටිය 

දගොඩක ලා අවශය ෙසුබිම සකස් ක ලා දුන්නා. කාටවත් ඒවා නෑ කියන්න බෑ. ඉන්ෙසු ෙසුගිය  ජදේ සමදේ දම් දෙොළ භූමිය සහ 

ක්රීඩාපිටිය නවීක ණය ක න්න ආ ම්භ කළා. හැබැයි ඔය කියපු දේ දනදමයි වුදණ්. අපි සම්බන්ධීක ණ කමිටුදේ හිටියා. ක්රීඩාපිටිය 

යම් ප්රමාණයේ උස මදි ගතියේ ආවා. දයෝජනා ආවා දම් ෙහුගිය කාදල් හදන්නට ආපු දවලාදේ ක්රීඩාපිටිය ො ට වඩා ෙහළ තමයි 

ඉදිදවන්දන. ෙසුව මට මතේ දවනවා චන්දන බාලසූරිය මන්ත්රීතුමා එතුමා ෙැහැදිලිව ඒ සම්බන්ධදයන් විද ෝධතාවය ප්රකාශ ක ලා 

කිේවා දම් විදියට දම්ක හදන්න එො ොදර් තිදයන වතු  ටිකත් ක්රීඩා පිටියට බහිනවා. ඒ නිසා කරුණාක ලා දම් ක්රීඩාපිටිය දමච්ච  

මීටර් ප්රමාණයේ උස්සන්න ඕදන කියලා. එහි ප්රතිඵලයේ හැටියට තමයි දම් වර්තමාන  ජය ෙළාත් සභා මන්ත්රී අවිස්සාදේල්ල 

ආසනදේ සංවිධායක දලනාඩ් කරුණා ත්න මැතිතුමා මැදිහත්දවලා විදශේෂදයන් දම් බව සඳහන් ක න්නට ඕදන ොඨලී චම්පික 

 ණවක අමාතයතුමා සමඟ සාකච්ඡා කළා. අවශය සියලු මුදල් ප්රතිොදන දගනල්ලා දම් වනවිට ක්රීඩාපිටිය අවසන් දවමින් තිදයනවා. 

අදිය  දදකකට වදේ මුදල් දගනත් අද අවසන් දවමින් ෙවතිනවා. ඒ නිසා අපි අවශය දේවල් දමොන ආණ්ඩුව දමොන සමදේ දමොන 

දේවල් ෙටන් ගත්තත් අපි ඒ දේවල් ඉදිරියට දගනිහිල්ලා දම් කටයුතු අවසන් ක න්න ක්රියාමාර්ග ගනිමින් සිටිනවා. ඒ නිසා ොදුේකට 

දම් මහජන ක්රීඩාංගනය නිසි විදියට ඒ අඩුොඩු දැකලා චන්දන බාලසුරිය මන්ත්රීතුමා කථාකදළේ ඒ අඩුොඩු දැකලා නිසි විදියට 

ක්රියාත්මක දවන දවලාදේ හංවැල්ල දකොට්ඨාශදේ අපි දකින විදියට ක්රීඩාපිටියේ තිදයන්දන් දකොස්ගම නග දේ විත යි. දකොස්ගම 

ක්රීඩා පිටියත් දම් ක්රීඩාපිටි තත්වදයන් දෙොඩ්ඩේ බැහැ දවලා. දකොස්ගමට ගියාම ඒක ක්රීඩාපිටියේ කියලා ඇත්තටම දප්න්දන් නෑ 

ඇත්තටම. දැන් ඒක මහජන ක්රීඩාපිටියේ වදේ දප්න්දන නෑ. ප්රාදේශීය සභාදේ කාර්යාලය සහ පුස්තකාලදේ මිදුල වදගයි දප්න්දන්. 

ඒක දෙොඩි දැල් ආව ණයේ ගහලා හරි එදතන්ට දවනම ො ේ පුස්තකාලයට යන්න දාලා හරි ක්රීඩාපිටිය ක්රීඩාපිටියක තත්වදයන් 

හැමදවදල්ම වාහන ටික ගාල් ක ලා තිදයන්දන ඒදක. ක්රීඩාපිටියක තත්වදයන් අද ඒක බැහැ  දවලා. ඒකත් අපිට වටියි නග  

මධයදේ තිදයන ක්රීඩාපිටියේ හැටියට. ඔදතන්දි යම් යම් හැලහැප්පීම් සිේධ වුණා අපි අතින් හැබැයි ඒ සියල්ල ෙ යලා අවසානදේ 

ක්රීඩාපිටිය තුළ ඉදික ලා දම් ක්රීඩාපිටිය යම් හානිදායක තත්වයකට ෙත්දවලා තිදයනවා කේරු දමොනවා කිේවත්. ඒ නිසා දම් තිදයන 

තත්වයත් දත්රුම් අ දගන තුන්නානට ක්රීඩාපිටියේ ලබා ගැනීදම් වැදගත්කම අතයවශයයි. සුවිදශේෂයි. විදශේෂදයන්ම හයිදලවල් ො  

අේද  හැමතැනටම ප්රදේශ වීදම් හැකියාව තිදයනවා දම් ොදුේක නග යට සහ හංවැල්ල නග යට. ඒ වදේම දකොස්ගම 

අවිස්සාදේල්ල හැම ප්රදේශයකින්ම ප්රදේශ වීදම් හැකියාව තිදයනවා. දම්ක ඉතාම අතයවශය ක්රීඩා පිටියේ අවුරුදු 20 ක වැඩි කාලයක 

ඉඳන් ඉල්ලීම් ක න ක්රීඩාපිටියේ. ඒ හින්දා ගයාන් දුමින්ද මන්ත්රීතුමාට තිදයන හැකියාවත් එකතු ක දගන විදශේෂදයන් චන්ද්රසිරි 

හිටපු සභාෙතිතුමා ඒ ලබා දදන සහදයෝගයත් අ දගන මං හිතන්දන් දදන්නත් එේක එකතුදවලා දම් ක්රීඩාපිටිය හැදුවානම් දදන්නත් 

එේකම එකතුදවලා දබෝල ගැසීදම් හැකියාව තිදයනවා. දම්ක තමයි විය යුතුදේ ඒ හින්දා අපි ඒ දේට අවශය සහදයෝගය ලබා දදන්න 

කියලා ඉල්ලමින් ඒ වදේම චන්ද්රසිරි මන්ත්රීතුමා කිේවා ගයාන් දුමින්ද මන්ත්රීතුමා එේසත් ජාතික ෙේදෂ ඉඳලා එතුමාට වැඩ ක න්න 

ඕදන නිදහස අපි ලබලා දීලා තිදයනවා ෙේෂයේ විදියට. මම දන්නවා අද දවනදකොට ලේෂ 800 ේ විත  ආසනයට දගනල්ලා 

එතුමා වැඩ ක මින් ෙවතිනවා. ඒක තමයි එේසත් ජාතික ෙේෂ ආණ්ඩුව. එතුමාට ෙළාත් සභා ඉල්ලන්න අවශයතාවයේ තිදයනවා 

නම් චන්ද්රසිරි මන්ත්රීතුමා කියන්න ඕදන නෑ ඉල්ලන්න කියලා. අපි එතුමාට එේසත් ජාතික ෙේදෂන් නාමදයෝජනා දීලා ෙළාත් සභා 
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ඉල්ලන්න වටපිටාව හදලා දදනවා. එතුමා ජයග්රහණය ක න්න අපි මන්ත්රීරු 13 දදනා එේකම එකතුදවලා එතුමාට අවශය සහදයෝගය 

ලබා දදනවා. ඒ නිසා ඒවා ඉදිරිදේ තිදයන දේවල් ඒවා සාකච්ඡා ක ලා.  
 

සභාදේ දඝෝෂා .................... 
 

හැබැයි ඔබතුමාට දනදමයි මම උත්ත  දදන්දන් සභාෙතිතුමාට. සභාෙතිතුමා අ  පිස්දසෝ වදේ කෑ ගහන්දන් නැතුව ඉන්න කියන්න. 

ද ා ගන්න බැරි ප්රශ්නයේ  තිදයනවා. මම ඉල්ලා සිටිනවා සභාෙතිතුමාදගන් මන්ත්රීවරුන්ට ඒවා කියා දදන්න කියලා. අපි එතුමාට 

පූර්ණ සහදයෝගය ලබලා දදනවා. ඔබතුමාලා කල්ෙනා ක ලා බලන්න ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රිව දයේ දම් ආසනයට එච්ච  මුදල් 

දගනල්ලා තිදයනවා නම් දම් ආසනය අද දකොෙමණ සංවර්ධනයේ දවනවාද කියලා. දහට අනිේදාට ගම්දෙ ළය අනිකුත් වැඩ 

සටහන් දම් ප්රදේශයට දගනල්ලා තමුන්නාන්දසේලාට ද ාගන්න බැරි වැඩ දකොටසේ ක න්න අපි සුදානමින් ඉන්නවා. ඒ ගැන 

කේරුවත් කණගාටු දවන්න එො. ඒ අත තු  ඒ ප්රතිොදන වලට අමත ව ගයාන් දුමින්ද මන්ත්රීතුමා චන්ද්රසිරි මන්ත්රීතුමා එකතු දවලා 

තුන්නානට මහ දැවැන්ත ක්රීඩාපිටිය දගනාවාම අඩුොඩු දගොඩාේ සමනය දවලා යනවා. ගමදේ චන්ද්රසිරි මන්ත්රිතුමා කථා කළාට 

දෙොඩ්ඩේ හිත යටින් අපිට බැරි වුණාදන් කියනවා වදේ එකේ තමයි ප්රකාශ වුදණ්. ඒවාට කණගාටු දවන්න එො ඔබතුමාදේ වයසත් 

එේක කණගාටු දවන යුගයකුත් දනදමයි. ඒ හින්දා එදහම කණාගාටුවේ ඇති ක ගන්න එො හිත යටින්. අපි දම් කටයුත්ත ක න්න 

ගයාන් දුමින්ද මන්ත්රීතුමාට පූර්ණ සහදයෝගය ෙේෂයේ හැටියට ආණ්ඩුවේ හැටියට විදශේෂදයන්ම අදනකුත් සියලුදදනාදේ සාමූහික 

වගකිමේ හැටියට අපි ලබලා දදන්න කියන එක අවසාන වශදයනුත් ඉල්ලනවා. ඩබ්.ඩී. චන්ද්රසිරි මැතිතුමා දගනියන ඒ කටයුතුත් 

ඒක ාශී ක දගන දම් සභා දයෝජනාවත් ඉදිරියට අ දගන ඔබතුමා ඒ සියලු දේවල් අ දගන දම් කටයුත්ත ක ලා දදන්නත් එේක 

එකතුදවලා දබෝල ගහලා ඒ වදේම ෙළාත් සභාවට ඉල්ලලා ඒ සහදයෝගයත් අ දගන ෙළාත් සභාවටත් ගිහිල්ලා මහා දලොකු වැඩ 

දකොටසේ ක න්න ශේතිය මධර්ය ලැදබන්න කියලා මම ප්රාර්ථනා ක න ගමන් අදප් පූර්ණ සහදයෝගයත් දම් අවස්ථාදේ ලබා 

දදනවා දම් දයෝජනාවටත් අදප් පූර්ණ සහදයෝගය ලබා දදනවා කියලා ප්රකාශ ක මින් ස්තූතිවන්ත දවනවා. ස්තුතියි. 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ජයන්ත  ණවක මැතිතුමා  
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, මම හිතන්දන් ගයාන් දුමින්ද මන්ත්රීතුමා ඉතාමත්ම දහොඳ දයෝජනාවේ දම් සභාවට දගනාදේ. අදප් හිටපු 

සභාෙතිතුමා චන්ද්රසිරි මැතිතුමා එතුමා කිේවා විමල ත්න දවද මහත්තයා 1998 දී දම් දයෝජනාව එදා ඒ සභාදේදි ප්රකාශ කළා කියන 

එක මමත් එදා හිටියා. ඊටත් ඉහත දීර්ඝ ඉතිහාසයේ දම්කට තිදයනවා. දම් උත්සාහය මම හිතන්දන් තුන්නාන ගමින් ෙත්දවච්ච හැම 

මන්ත්රීව දයේටම තිබුණා. 1991 දී පිය ත්න  ණසිංහ මහත්මයා දම් ගදම් ෙත්දවච්ච මන්ත්රීව යා හැටියට එතුමාදේ ඉල්ලීම 

තිබුදණත් මට මතකයි අදප් ගදම් විශාල ජනකායේ ජීවත්දවනවා අදප් ගදම් දතො ණ ගහන්න තැනේ නෑ. හංවැල්ල වත්දතන් 

කෑල්ලේ අ දගන ගහන්දන්. අදප් ගදම් ක්රීඩා අවුරුදු උත්සවයේ තියන්න විදියේ නෑ. ඒ නිසා ක්රීඩාපිටියේ ලබා දීමට අවශය කටයුතු 

සඳහා පිය ත්න  ණසිංහ මහත්තයාත් ඒ කාදල් දෙොඩි උත්සාහයේ ගත්තා. නමුත් එදා එතුමාටත් ඒ අවස්ථාව අහිමිදවලා ගියා. 

දමොකද ඒ අවශය කටයුතු ක දගන යනදකොට  ණසිංහ දප්රේමදාස ජනාධිෙතිතුමා අෙ අතරින් සමු අ දගන ගිය එක තමයි තුන්නානට 

ක්රීඩාපිටියේ ප්රමාදවීදම් ෙළදවනි දහේතුව. ඊට ෙස්දසේ විමල ත්න දවද මහත්මයා ඒ උත්සාහය ගත්තා. අදප් ඩබ්.ඩී. චන්ද්රසිරි හිටපු 

සභාෙතිතුමා උත්සාහයේ ගත්තා. එතුමා උත්සාහයේ ගත්තා දනදමයි දවන්කළා කියලා මට මතකයි දැන්වීම් පුවරුවකුත් ගැහුවා. 

හැබැයි එතුමාට ඒ අවශයතාවය එදා ඉඳන් දම් දවනකනුත් දලොකුවට ඒක තිදයනවා. ඒ නිසා අදප් ගයාන් දුමින්ද මන්ත්රීතුමා දම්ක 

දලොකුවට දකොට්ඨාදසට ෙත්දවලා එතුමාදේ දම් උත්සාහය පිටිෙස්දසේ දම් සභාදේදි දනදමයි ගිය සභාව කාදල් ඉඳන් එතුමාට ඒ 

උත්සාහය තිබ්බා. ඒ නිසා දම්ක ක ගන්න පුළුවන් වාතාව ණයේ ඇති  ජයේ ෙත්වුණාට ෙස්දසේ තමයි ගයාන් දුමින්ද මන්ත්රීතුමා 

එයාට සමීෙ ඇමතිව දයේ ආවට ෙස්දස තමයි දම් සඳහා අවශය ක්රියාමාර්ගය එතුමා ගනිමින් සිටිදේ. සමහ  මැති ඇමතිවරුන් 

කිේවාට දත්රුම් ගන්දන් නෑ. ඒ නිසා අද ඒ අවශය තැනට ගරු ෆයිසර් මුස්තාෆා ඇමතිතුමාට දයොමු ක ලා චම්පික  ණවක 

ඇමතිතුමාට දයොමු ක ලා ඒ වදේම ගරු අග්රාමාතයතුමාට දම් ප්රශ්නය දයොමු ක ලා දම් දදන්නා එේකම දලොකු උත්සාහයේ ගන්දන් 

ගමට දම් සම්ෙත දේන්න. ඒ නිසා දම්ක ඉතා විශාල වටිනා දදයේ. තුන්නාන ගම් ප්රදේශය ගත්තාම මම හිතන්දන් සාමානයදයන් 

දහෙහදලොස්දාහේ ජීවත්දවන ගම් ප්රදේශයේ. දම්ක අතයාවශය කටයුත්තේ. දම් කටයුත්ත දකද නදකොට දැන් මම දන්නවා අදප් 

ගයාන් දුමින්ද මන්ත්රීතුමාට කිසි ගැටළුවේ නැහැ අනාගතදේ ෙළාත් සභාවට ත ඟ ක න්න. මට විශ්වාසයේ තිදයනවා අදප් චන්ද්රසිරි 

මන්ත්රීතුමාත් ඔබතුමා ෙළාත් සභා ත ඟ ක නදකොට ඇවිල්ලා අදප් තුන්නාදන් චන්ද්රසිරි සභාෙතිතුමා විත ේ දනදමයි මීදප් හිටපු 

සභාෙති ගමදේ චන්ද්රසිරි මැතිතුමාත් ඒ සහදයෝගය දදයි එතුමාදේ කථාදවන් මට දත්රුදණ් ඒක. ඒ නිසා මම හිතන්දන් පිට්ටනිදේ 
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රැස්වීමේ තියලා කියයි ගයාන්ට ඡන්දද දදන්න එෙැයි කියලා මටත් දත්ද නවා ඒක තමයි ක න්දන ආදවොත්. මම දනොදන්නවා 

දනදමයි. ඒ නිසා ොදුේක ගැන කිේවාමත් කියන්න ඕදන මට මතකයි එේදහස් නවසිය අනූගණන්වල 98 වදේ චන්ද්රසිරි ගමදේ 

සභාෙතිව යා කාදල් දම් ඉඩම් ෙව ා ගැනීදම්දී යම් යම් සාකච්ඡාවලට මමත් සම්බන්ධ වුණා. එතනදී චන්ද්රසිරි ගමදේ මැතිතුමා 

දබොදහොම උෙක්රමශීලිව දම්කට අත්සන් ගත්දත් ොදුේදේ දෙොළ තිදයන ෙැත්දත් පින්නවල මහත්තයා දුවලා ෙැනලා යන්න 

හදනදකොට අෙ ාදේ කියන්න බෑ අදප් ඩී.ඩී. නිමල්සිරි මැතිතුමා එතුමාවත් අ දගන ඇවිල්ලා දම් ලිපියට අත්සන් ගත්තා. මම 

හිතන්දන් මම නිවැ දියි කියලා. එදා ඒ කටයුත්ත ක ගන්න හම්බ වුණා නිමල්සිරි මැතිතුමාදේ මැදිහත් වීම ඉතාම ඉහලින් තිබුණා. ඒ 

වදේම හිටපු උෙ සභාෙති කරුණා ත්න මැතිතුමාදේ මැදිහත්වීම තිබුණා. දම් සියල්ල අ දගන අදප් මංජුල වී  ත්න මන්ත්රීතුමා 

කිේවා වදේ අපිට පුළුවන්කම ලැබුණා 2002 කාලදේ භූමිය දගොඩ ක න්න. ඒ දගොඩ කළාට ෙස්දසේ අපි සිහිෙත් ක න්න ඕදන 

දිදන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඒ ස්ථානදේ දෙොළේ නිර්මාණය කළා එතුමා නාගරික සංවර්ධන ඇමතිව යා හැටියට. ඊට ෙස්දසේ ඒ 

දෙොළ දවනස් ක ලා අළුත් දෙොළේ අ දගන දගෝඨාභය  ාජෙේෂ මැතිතුමා අළුත් දෙොළේ එතන නිර්මාණය කළා. ක්රීඩාපිටිය යම් 

ත මකට සකස් ක ලා තිබුණත් ඒ දකොටස ක න්න අෙහසු වුණා දමොකද ඒක සම්පූර්ණ ක ලා තිබුදණ් නැහැ. ඒ නිසා ඊට ෙස්දසේ අපි 

වර්තමාන යහොලන  ජය හ හා අදප් දලනාඩ් කරුණා ත්න මැතිතුමාදේ මැදිහත් වීමත් එේක දමගා දෙොලිස් අමාතයාංශය යටදත් 

දම් කටයුත්ත දැනට ක මින් ෙවතිනවා. ඒ නිසා දමන්න දම්ක තමයි අපි දකින දේ. කවුරු කළත් දම්ක ඉතාම දහොඳ කා ණයේ 

තුන්නානට දම් ක්රීඩාපිටිය ලැදබනවා නම් ඉතාමත්ම වටිනා දදයේ ඒක අපිට යන එනදකොට දප්න දදයේ. ඒ නිසා ගයාන් දුමින්ද 

මන්ත්රීතුමාට ඒ ශේතිය මධර්යය දනොඅඩුව ලැදබ්වා. අ  කිේවා වදේ දැන් පිය ත්න  ණසිංහ මහත්තයාටයි දවදමහත්තයාටයි 

දබෝල ගහන වයසේ දනදමයි. දමොකද ඒ දදන්නා දැන් වයසයි හිටපු මන්ත්රීවරු දදන්නා. ඒ නිසා දබෝල ගහන වයදසේ ඉන්නවා 

ගයාන් දුමින්ද මන්ත්රීතුමාත් අදප් ඩබ්.ඩී. චන්ද්රසිරි මන්ත්රීතුමාත්. ඒ අයදේ දරුදවොත් ඉන්නවා දබෝල ගහන වයදසේ. දමන්න දම් විදියට 

වුණහාම දම් සියලුදදනා එේක එකතුදවලා ගදම් වැදඩ්ට දම් ශේතිය දයොදාදගන දම් කාර්යය ඉෂ්ට සිේධ ක ගන්න කියන ඒ 

දගෞ වනීය ඉල්ලීමත් ක මින් එකිදනකාදේ අඩුොඩු ප්රශ්න නැතුව ඒ ශේතිය මධර්යය ගයාන් දුමින්ද මන්ත්රීතුමාට ලැදබ්වායි කියන 

ප්රාර්ථනාව ක මින් මම නිහඬ දවනවා. දබොදහොම ස්තූතියි.   

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි එස්.ඒ. දප්රේම ත්න මැතිතුමා  
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, ගයාන් දුමින්ද ගරු මන්ත්රීතුමාදේ ක්රීඩාපිටිය ගැන දයෝජනාව ඉදිරිෙත් කිරීම පිළබඳව මම ඇත්තටම එතුමාට 

ස්තූතිවන්ත දවනවා. අද කුහක මිනිස්සු ඉන්න  ටක තමයි අපි ක්රීඩාපිටි හදන්න සූදානම් දවන්දන්. නමුත් මදේ යුතුකමේ තිදයනවා 

එකට හිටපු ගරු මන්ත්රීව යා විදියට ගයාන් දුමින්ද ගරු මන්ත්රීතුමා  ප්රදේශය දවනුදවන් ක්රීඩාපිටියේ ඉදික න්නට එතුමා ගත් 

උත්සාහය මම හිතනවා දබොදහොම සාර්ථක උත්සාහයේ දේවි. දමොකද ප්රධාන දහේතුව දකළමඩල කියන ගමට මම එදත් ප්රකාශ කළා 

දකළමඩල කියන ගමට ක්රීඩාපිටියේ තිබුදණ් නෑ. අද දම් දමොදහොත දවනදකොටත් ෙස් කියුබ් දදදහස් ගාණේ විත  ක්රීඩාපිටිදේ වැඩ 

කටයුතු අවසන් ක න්න කටයුතු ක මින් තිදයනවා. හැබැයි දමදතන්දි උේගල්ල සංස්කෘතික මධයස්ථානයට අදප් ගරු මන්ත්රීතුමා 

දකදනේ ඔය ොදර් උදේ 7.45ටත් 6 ටත් ඔය ොදර් ගියා ආවා. මම කණගාටු දවනවා එතුමා ගල්කඩුව ො  දිදේ උේගල්ල ො  දිදේ 

සංස්කෘතික මධයස්ථානයට ගිදේ ඇස් දදක පියාදගනද කියන එක මම දම් දවලාදේ එතුමාදගන් අහන ගමන් හැබැයි ගරු ගයාන් 

දුමින්ද මන්ත්රීතුමනි ඔබතුමා හිතන්නට එො මංජුල වී  ත්න ගරු මන්ත්රීතුමා ඔබතුමාට ප්රාර්ථනාවේ කළා ෙළාත් සභාවට යන්නත් දම් 

ක්රීඩාපිටිය පිළසක  ක ලා ජනතාවදේ ප්රසාදය ලබලා ඔබතුමාට අනාගතදේ ෙළාත් සභා මන්ත්රීව දයේ දවන්න ප්රාර්ථනාවේ කළා. 

හැබැයි දම්ක කදළේ ගරු ගයාන් දුමින්ද මන්ත්රීතුමනි හදවතින් දනදමයි. හදවදත් දලොකු ගැස්මේ තියාදගන තමයි දම් අදහස ඉදිරිෙත් 

කදළේ. මං හිතනවා කුහකකමකින් නැත්නම් එතුමාට තිබුණා ඔය මාර්ගදේ සංස්කෘතික මධයස්ථානයට යන හැම දමොදහොතකදිම වම් 

ෙැත්තට දකුණු ෙැත්තට හැරිලා දකළමඩලින් හැරිලා යනදකොට දම් හදලා තිදයන ලස්සන ක්රීඩාංගනය දිහා බලලා ලස්සන වචන තුන 

හත ේ කතා ක න්න. හැබැයි ගරු මන්ත්රිතුමා දම්කත් සීතාවක ප්රාදේශීය දල්කම්තුමාදේ නමින් ඔප්පුව ලියලා දම්කත් ොදුේක 

මහජන ක්රීඩාංගනයේ කියන එක මම අද තමුන්නාන්දසේලාට සිහිෙත් ක නවා. ඔබතුමාලට සැකයේ තිදයනවා නම් ප්රාදේශීය 

දල්කම්තුමා මුණගැහිලා ොදුේකට ගිහිල්ලා බලන්න දම්ක ොදුේක ප්රාදේශීය දල්කම් දකොට්ඨාශදේ මහජන ක්රීඩාංගනය කියන එකත් 

මම දම් දවලාදේ සිහිෙත් ක මින් ගයාන් දුමින්ද ගරු මන්ත්රීතුමා දම් ගත්ත උත්සාහය ඒ දවලාදේ අපි දලොකු උත්සාහයේ අ දගන 

තමයි ගරු ජීවන් කුමා තුංග අදප් හිටපු අමාතයතුමාදගන් දමය ලබා දගන කටයුතු අවසන් කදළේ. ඔබතුමාටත් කිසිම බාධාවකින් 

දතො ව හැබැයි මට නම් දලොකු බාධාවල් කීෙයේ දම් ක්රීඩාංගනය ඉදිකිරීදම්දී ආවා. ප්රාදේශීය සභාදේ මන්ත්රීව දයේ විදියට දම් 
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අසුන්වල වාඩිදවලා ඔය ක්රීඩාපිටිය ගැනීම සඳහා දාන්න තිදයන සියලු දවට්ටු ටික දැම්මා. ඒ සියලු අභිදයෝග භා  අ දගන ඒ 

ක්රීඩාපිටිදේ වැඩ කටයුතු අවසන් ක ලා සුළු වැඩ දකොටසේ තිදයන්දන්. ඔබතුමාත් මම දම් දහොඳ උෙදේශයේ දදන්දන 

තමුන්නාන්දසේදේම ෙේෂදේ උදවිය දම් ක්රීඩාපිටිය ක දගන යනදකොට තමුන්නාන්දසේටත් දලොකු බාධාවල් එයි ඒ සියල්ල 

විඳද ාදගන හදවතට ශේතියේ අ දගන දම් ක්රීඩාපිටිය ක න්න ශේතිය මධර්ය ලැදබ්වා කියලා ප්රාර්ථනා ක මින් මම 

නිහඬදවනවා. ස්තූතියි.  

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි නන්ද කුමා සිංහ මැතිතුමා  
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, විදශේෂදයන්ම අදප් ගයාන් දුමින්ද දජයෂ්ඨ මන්ත්රිතුමා ඉතාම කාදලෝචිත දයෝජනාවේ තමයි දගනල්ලා 

තිදයන්දන්. මටත් මන්ත්රීතුමාට වදේම ඒ දකොට්ඨාශදේ සාලාව වත්දත් ක්රීඩාපිටියක ප්රශ්නයේ ෙැන නැගිලා තිදයනවා. අපි සාලාව 

වත්ත දම්ද ෝ ආයතනය සමඟ කථා බහක දයදිලා ප්රාදේශීය සභාව හ හා ලිපි ගණුදදනුත් ක ලා තිදයනවා. ෙසුගිය කාදල් සාලාව 

වත්ත ප්රදේශදේ ඇති වූ ක්රීඩාපිටිය දලෂර් වර්ල්ඩ් ආයතනය හදනදකොට ඒ ප්රදේශදේ තිබුණ ක්රීඩා පිට්ටනිය එයට යටදවලා තමයි 

ක්රීඩා පිට්ටනිය නැතිදවලා තිදයන්දන්. දැනට තරුණ ළමයි දසල්ලම් ක න්දන් දෙොල්ගස් යට මම ඒ ප්රදේශදේ සැරිස නදකොට 

දැේකා. අදප් ගයාන් දුමින්ද මන්ත්රීතුමාදගන් අෙට පුළුවන්නම් එතුමා ෙළාත් සභාවට ත ඟ ක න්න අදප්ේෂා ක නවා නම් ඒ 

ප්රදේශවලත් ඡන්ද හුඟාේ තිදයනවා අදප් ක්රීඩා අමාතයතුමා සමඟ එතුමා සම්බන්ධ දවන නිසා මා ඉල්ලීමේ ක නවා අපිටත් උදවු 

ක න්න ඒ සාලාව වත්ත ප්රදේශදේ අළුත්දහේන ප්රදේශදේ දමොකද හයිදට්ෂන් ලයින් එක ඒ ප්රදේශදේ තිදයනවා. ඒ හරිදේ මුකුත් 

වගා ක ලා නෑ. හිස් ඉඩමේ තිදයන්දන. දම් ප්රදේශදේ ෙැහැදිලිව ක්රීඩා පිටියේ වශදයන් සකසාගන්න පුළුවන්. ඒ ඉල්ලීම ක මින් 

අදප් ගයාන් දුමින්ද මන්ත්රීතුමාදේ ඒ යහෙත් ක්රියාව පිළබඳව ස්තූතිය ෙල ක මින් මදේ වචන කිහිෙය අවසන් ක නවා. ස්තූතියි.  

 

ගරු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා  
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, මන්ත්රීතුමන්ලාදගන් අවස යි. මම හිතන්දන් ගයාන් දුමින්ද මන්ත්රීතුමා දගනා දයෝජනාව ඉතා දහොඳ 

දයෝජනාවේ. ඉතා දීර්ඝ ඉතිහාසයේ තිදයනවා දම් ක්රීඩාපිටියට ඉඩමේ ලබා ගැනීමට තුන්නාන ප්රදේශදේ හිටපු සියලුම මන්ත්රීවරු 

දම් සම්බන්ධව කටයුතු ක ලා තිදයනවා. මං හිතනවා ගයාන් දුමින්ද මන්ත්රීතුමා මීට දෙ  සභාවකත් මට මතක විදියට දම් සම්බන්ධව 

දයෝජනාවේ දගනාවා. අපි හිතන්දන් තුන්නානට ඒ ක්රීඩාපිටිය අවශයයි. ඒක තුන්නානට දගන ඒමට ශේතිය හා මධර්යය ගයාන් 

දුමින්ද මන්ත්රීතුමාට තිදයනවා. ඒ වදේම අපි කථා ක න්න ඕදන ොදුේක මහජන ක්රීඩාංගනය ගැන. ොදුේක මහජන ක්රීඩාංගනය ඉතා 

දීර්ඝ කාලයක සිට ඉදිදවන ක්රීඩාංගනයේ. එහිදී හිටපු සභාෙතිවරු මං හිතන්දන්  අදප්  ණවක මැතිතුමා කිේවා ක්රීඩාපිටිය 

දගොඩක ලා ටිකේ හදලා තිබුණා කියලා. මං හිතනවා ඒදක කසළ කන්දේ තමා දගොඩක ලා තිබුණා. අදප් කාදල දවනදකොට ඒ 

කසළ කන්ද ඉවත් ක ලා ක්රිඩාපිටියේ තත්වයට ෙසුගිය  ජය කාදල් ඒ කටයුත්ත ආ ම්භ ක ලා ඉතාම 80% ක 85% ක වැඩ අවසන් 

ක ලා තිබුදණ්. මම  හිතන්දන් අපිට දෙන්නලා දුන්නා දම් ග්රවුන්ඩ් එක තව ටිකේ ඉස්සුවානම් එම තත්වය වතු  හිටින එක මඟ 

හැද යි කියලා. ඒ දකදසේ දවතත් එහි ක්රීඩාපිටි ඉදික මින් ෙවතිනවා. අඩියේ උස්සගන්න අද අවුරුදු 03 ේ ගිහිල්ලා තිදයනවා. ඒක 

තමයි ප්රමාදද. ොදුේක ප්රදේශදේ ජනතාවට ක්රීඩාවේ කිරීමට ක්රීඩාපිටියේ නැතිදවලා තිදයනවා. ඒ වදේම ක්රීඩාපිටිය වටා ඇවිදින 

මංතීරුවේ ඉදික ලා තිබුණා. මං හිතනවා ඒ මං තීරුව නව ක්රීඩාපිටිදේ ඉදිදවන්දන් නෑ. ඒක විශාල අඩුොඩුවේ වශදයන් මම 

දකිනවා. දැන් තිදයන සැලසුම අනුව නම් මංතීරුවේ ඉදි ක න එකේ නැහැ. ඒ දකදසේ දවතත් ඒ කටයුතු ඉේමණින් ක න්න 

හැකියාව ලැදබයි. මං හිතනවා අපි ෙහුගිය කාදල් අදප්  ජය කාදල් වැඩ ක නදකොට එතුමාලාත් දබොදහොම අමාරුදවන් ඒ ගැන 

බලාදගන හිටියා ආපු මුදල් ප්රමාණය. දකොච්ච  මුදල් ප්රමාණයේ දගනාවත් ඒ ප්රදේශවල ජනතාවට ඡන්දයේ තිබ්බාම ඒදේ ප්රතිඵල 

ලබාදදයි. දමොකද අපි දන්නවා ෙහුගිය කාදල් මහින්ද  ාජෙේෂ මැතිතුමාත් විශාල වැඩ දකොටසේ කළා. ජනතාව ගත්ත තීන්දු තී ණ 

ගැන මම වැඩිදු ටත් කථා ක න්දන නැහැ. මංජුල වී  ත්න මන්ත්රීතුමා හිතන්දන් ගයාන් දුමින්ද මන්ත්රීතුමා දගනාපු දයෝජනාවට 

දෙොඩ්ඩේ බාධාවේ කළා දමොකද ඩබ්.ඩී. චන්ද්රසිරි මන්ත්රීතුමා ගැන තමයි එතුමා කථා කදළේ. මං හිතන්දන තුන්නාදන අදප් හිටපු 

චන්ද්රසිරි මන්ත්රිතුමා ගැන තමයි මංජුල වී  ත්න මන්ත්රීතුමා කථා කදළේ. දමොකද එතුමා කැමති නැේද මන්දා අදප් ගයාන් දුමින්ද 

මන්ත්රීතුමා දගනාපු දම් දයෝජනාවට. දමොකද එතුමා ක පු වැඩදකොටස තමයි උලුප්ෙලා ගත්දත්. දමොකේ හරි කා ණාවේ තිදයනවා 

ෙළාත් සභා ත ඟය ඉදිරිදේදී තිදයනවා ඒ සඳහා මුහුණ දීදම්දී අභිදයෝගයේ දවයි කියලා හිතනවාද දන්දන් නැහැ. ගයාන් දුමින්ද 

මන්ත්රීතුමා අපි ඔබතුමාට සුබ ෙතනවා ෙළාත් සභා ත ඟ කිරීමත් ඒ වදේම ක්රිඩාපිටිය ආ ම්භ කිරීමට ඔබතුමාට හැකියාව ලැදබයි. 
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දමොකද අපි දන්නවා ෆයිසර් මුස්තාෆා අමාතයතුමා ඔබතුමාට දලොකු අනුග්රහයේ දේවනවා. ඔබතුමාදේ ෙේෂය කුමේ වුණත් අද 

ඔබතුමා ඒ ෆයිසර් මුස්තාෆා අමාතයතුමා හ හා විශාල ප්රතිොදන ප්රමාණයේ දම් ආසනයට දගනල්ලා තිදයනවා. මං හිතනවා කේරු 

හරි මුදල් දගනල්ලා දම් ආසනදේ වැඩ ක න්න ඕදන ජනතාවදේ ප්රශ්න විසඳන්න. මම කියන්දන් අදප් කලාදෙ සංවර්ධන කටයුතු 

විශාල ප්රමාණයේ තිදයනවා. කේරු වුණත් කමේ නැහැ ගම්දෙ ළය වුණත් කමේ නැහැ දමොන දෙ ළය හරි දාලා අපි ප්රදේශදේ 

තිදයන ො වල් ටික සංවර්ධනය ක න්න. මැතිව ණ කාලදේදී ජනතාව තීන්දු ක යි කාටද ඡන්දද දදන්දන් දම් ප්රදේශදේ ඉදිරියට 

දගනියන්න ඕදන කියලා. ඉතින් දම් දගනාපු දයෝජනාවට ෙේෂයේ විදියට අදප් පූර්ණ සහදයෝගය ලබා දදනවා කියලා ප්රකාශ 

ක මින් මම නිහඬ දවනවා. ස්තූතියි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ඔල්ගා අතුදකෝ ළ මැතිතුමිය  
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, සදහෝද  මන්ත්රිතුමනි, මන්ත්රීතුමියනි. මං හිතනවා දම් දයෝජනාව කාදලෝචිත දයෝජනාවේ බවට අපි කවුරුත් 

පිළගන්නවා. මම දම් දයෝජනාව දගනාපු ගයාන් මන්ත්රීතුමාට ස්තූති ක න අත  මං හිතන්දන් මට කියන්න තිදයන්දනත් දමතන 

යම්කිසි කට්ටියේ දබො  දිදේ මාළු බාන්න හැදුවත් දවන්න ඕදන දේ දවන්න ඕදන. අදප් චන්ද්රසිරි සභාෙතිතුමා අමතක ක න්න 

බැහැ. මං හිතන්දන් දම් ගයාන් දුමින්ද මන්ත්රීතුමාත් දන්නවා ඒ දදන්නම එකතුව තමයි ඒ දවස්වල දම් කටයුත්තට නියලුදණ්. එතුමා 

දැනට දමොන හිත් අමනාෙයේ තිබුණත් ඒ කණ්ඩායම එකම කණ්ඩායමේ හැටියට තමයි එදා ඒ කටයුතුවල නියැලුදණ්. අදත් දම් 

දමොදහොදතත් එතුමා දම් කටයුත්දත් නියැදලන්න ගරු අග්රාමාතය දල්කම්තුමා සමඟ අද ගමනේ යනවා එකයි මම දන්දන්. නවීන් 

ඇමතිතුමා සමඟ කථා ක ලා තිදයනවා. මම හිතනවා දමතුමා ක න්න යන වැඩ කටයුත්තට ඒ ක න සහදයෝගය ඉතාමත්ම රුකුලේ 

දවන්න පුළුවන් එම ඉඩම් ෙව ා ගැනීදම්දී නවින් ඇමතිතුමා සම්පූර්ණ සහදයෝගය දදනවා. දමගා දෙොලිස් යටදත් ොඨලී චම්පික 

ඇමතිතුමා දම් පිළබඳව විදශේෂදයන්ම දම් දවනදකොට අග්රාමාතයතුමාදේ ඉල්ලීමේ අනුව ඒ කටයුත්දත් නියැදලනවා කියන එක මම 

මතේ ක න්න ඕදන. දමොකද මම දන්නවා මමත් චන්ද්රසිරි මැතිතුමාත් දමවන් අවස්ථාවල සහභාගී වුණ නිසා. මං හිතන්දන් කවුරු 

කළත් දම්ක ක න්න ඕදන දදයේ. ලස්සන ග්රවුන්ඩ් එකේ මම හිතන්දන් චන්ද්රසිරි මන්ත්රීතුමාදේ හීනයේ තිබුණා සභාෙතිදවලා 

ඉන්න කාදල් ඉඳන්ම. ඒ සිහිනය අද දදන්නම එකතුදවලා සැබෑ ක න එක අපිට සන්දතෝෂයි. මං හිතන්දන් දම් කටයුත්දතදි 

ඔබතුමාට ඒ ක න සහදයෝගයත් අ දගන චන්ද්රසිරි මැතිතුමා දම්ක අත අරින්දන් නෑ. එතුමා යම්කිසි කළකිරීමකට ලේදවලා හිටියත් 

ග්රවුන්ඩ් එක අත ඇරිදේ නැහැ අද දවනකනුත්. මං හිතන්දන් මුදල් දවන්ක  ගැනීදම්දී එතුමාදේ සහදයෝගය ලබා ගැනීම ඉතාමත් 

වැදගත් දවනවා. දමොකද ගරු අගමැතිතුමා එතුමාට විදශේෂිතව දෙෞේගලිකව විදශේෂ උදේ උෙකා  ක නවා. දම් කටයුත්ත පිළබඳ 

විදශේෂ දයොමු කිරීමේ වගකීමේ එතුමා භා  අ දගන තිදයනවා කියන එක දම් අවස්ථාදේදී ප්රකාශ ක මින් දම් කටයුත්ත කිරීම 

පිළබඳව දම් ග්රවුන්ඩ් එක ඇත්තටම අවශය එකේ. දහොඳ එකේ දවනවා. දම් ප්රදේශදේ තිදයන ක්රිඩාපිටි වලින් කැපී දෙදනන 

ස්ථානයේ හැටියට දගොඩනගන්න පුළුවන්. දමොකද හයිදලවල් ො ට මුහුණලා තිදයන දහොඳ භූමි භාගයේ. ඒ කටයුත්ත ක දගන දම් 

අවුරුේද දදක ඇතුළත මං හිතන්දන් ග්රවුන්ඩ් එකේ හැටියට අපිට මහජන ක්රීඩාංගනයේ හැටියට විවෘත කිරීදම් වාසනාව ලැදබ්වා 

කියා ප්රාර්ථනා ක මින් මා නිහඬදවනවා. ස්තූතියි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගයාන් දුමින්ද චන්ද්රසිරි මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, 1991 වර්ෂදේදී සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව නිදයෝජනය ක මින් තුන්නාන ගමට ෙළමුදවන්ම එේසත් ජාතික 

ෙේෂදයන් තමයි මන්ත්රීව දයේ බිහි වුදණ් අදප් පිය ත්න මන්ත්රීතුමා. අදප්  ණවක මන්ත්රිතුමා මතේ කළා එතුමා තමයි 

ෙළදවනිදයන්ම සභාවට දම් දයෝජනාව ඉදිරිෙත් කදළේ. දම් වදේ විශාල සභා තිබුදණ් නැහැ ක්රමදේද තිබුදණ් නැහැ. නමුත් ඒ 

කාදල් හැටියට එතුමා දම්කට ඒ වතු අධිකාරීදගන් ගමට හයියේ දවන්න ශේතියේ දවන්න ගමට ඒ දයෝජනාව සම්බන්ධදයන් 

එතුමා 1991 ඉතාමත් දීර්ඝ වශදයන් කථා ක පු මන්ත්රීව දයේ. ඒ වදේම 1998 දී අදප් ඩබ්ලිේ.ඩබ්ලිේ. විමල ත්න දවද මහත්මයා 

අදප් මන්ත්රීතුමා ශ්රී ලංකා නිදහස් ෙේෂය නිදයෝජනය ක මින් ෙැමිණිදේ එතුමාත් සභාවට දයෝජනා දගනල්ලා දම් සම්බන්ධව කථා 

කළා. නමුත් ඉන් එහාට දිගින් දිගට කිසිඳු දදයේ වුදණ් නැහැ. ඒ වදේ 2003 ඩබ්ලිේ. ඩී. චන්ද්රසිරි සභාෙති ක න්න මුලික අඩිතාලම 

සැකසුදේ මම. දෙෝස්ටර් ෙවා හදලා දුන්දන් මම. ඒ සියල්ල ක ලා එතුමා සභාෙති ක ලා තරුණයන්දේ ඉල්ලීම් තිබුදණ් මම දහොදම 

තරුණයා ක්රිකට් දසල්ලම් ක න සය සාමාජික ත ඟ වලට ලංකාව හත  වදට් ත ඟ ක න්න ගිය තරුණදයෝ විදියට එදා අපිට 

ක්රීඩාපිටියක අවශයතාවය තදින් තිබුණා.  අපි ඉල්ලීම් කළා. ඒ හ හා සභාවට දම් දයෝජනාව ආවා. දම් සම්බන්ධදයන් වතු සමාගම් 

සමඟ කථා කළා. එතුමා කථා ක පු ගමන්ම ගිහින් ගැහුවා කටවුට් එකේ දයෝජිත ක්රීඩාංගනය කියලා දුඹුරු ොට අකුරින් කහ ොට 
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දබෝඩ් එදේ. මට අද වදේ මතකයි. හත යි තුදන් විත  කටවුට් එකේ ගැහුවා දැන් දතො ණ ගහන ස්ථානදේ ගහලා ඊට ෙස්දසේ තමයි 

සාකච්ඡාවට ගිදේ. ඒ අය ක පු ක්රමදේදයට එච්ච  එකඟතාවයේ දැේවුදේ නැහැ. දමොකද ඒ අය එේක සාකච්ඡාවට ගිහිල්ලා යම්කිසි 

ක්රමදේදයකට ඇවිල්ලා තමයි අපි ඒ තැනට ගියානම් චන්ද්රසිරි මන්ත්රීතුමා තමන්දේ ඉඩදමන් බදලන් අත්ෙත් ක ගැනීමට වදේ 

දදයකට යනදකොට මිනිස්සුන්දේ සිතුම් ෙැතුම් අදහස් දවනස් දවනවා. ඉතින් දම් ක්රමයට ගියාම එදා සභාෙතිතුමා විදියට එයා හිතන්න 

ඇති ඕදන් දදයේ ඕදන දේලාවට ක ගන්න මට බලය ගන්න පුළුවන් කියලා දම් සභාෙති පුටුදේ හිටියම. යන ක්රමදේද තිදයනවා. 

ඉතින් ඒ ක්රමදේදය හරියට දත්රුම් ගත්තාදදෝ කියන සැකය මා තුළ තිදයනවා. ඒ නිසා දකදසේ වුණත් ඒක සාර්ථක වුදණ් නැහැ. ඊට 

ෙස්දසේ අළුදෙොත වත්ත කියන එක දම් ඉඩම එේක අේක  දදකේ දමතනින් ගන්න අේක  ප්රමාණයේ දදන්න කථා ක  ගත්තා. 

නමුත් දම්ක වටිනාකම වැඩිම බිම් දකොටසේ වත්දතන් විශාල බිම් දකොටසේ ඉල්ලුවා අළුදෙොත වත්දතන්. එවකට හිටපු ඉඩම් 

අමාතයව යා ෙසුෙස ගියාට එයින් එහාට කිසිදදයේ සිදුක ගන්න අවස්ථාව ලැබුදණ් නැහැ. ඒ නිසා ගරු සභාෙතිතුමනි 2011 මම 

සභාවට ෙත්දවනදකොට මම දම් දයෝජනාව දේනවා 04 දවනි මහා සභාව වදේ. දම් සභාවට දයෝජනාව දගනල්ලා දම් 

සම්බන්ධදයන් ඉදිරිදේදී කටයුතු ක න්න ඉතාමත්ම උනන්දුදවන් කටයුතු කළා. මටත් ඒ යවපු දයෝජනාවට පිටෙතේවත් ඇවිල්ලා 

තිබුදණ් නැහැ. ඊට ෙස්දසේ මම 2015 යහොලන ආණ්ඩුදවන් ෙස්දසේ දල්කම්තුමාට මතක ඇති මම දම් ලිපිදගොනුව ගැන විමසුවා. මම 

දන්න විදියට දැන් දම් ලිපිදගොනුව නැහැ. අඟල් 4 ක විත  ලිපිදගොනුවේ තිබුණා දම් සභාදේ. මම 2011 දී දැේකා ඔබතුමාදේ දම්දස 

උඩත් තිදයනවා ඔබතුමාත්  ඒ ගැන බැලුවා. ඊට ෙස්දසේ දකොදහොමහරි දම් ලිපිදගොනුව අස්ථානගත දවලා තිදයනවා. ඒක ගැන 

දසොයා බලන්න ගරු සභාෙතිතුමනි. ඒක ඔබතුමාලදේ ව දේ දනදමයි. දකොතනහරි දම්ක ඇති ඒ විස්ත  දහේදේ ඉදිරි වැඩ කටයුතු 

ටික ක දගන යන්න. ඒකට අවශය මූලික සිේධාන්තය මට ලැබුදණ් නැහැ. නමුත් දම් දවනදකොට මම වස ේ ොසා අවුරුදු 

උත්සවයේ ක නවා. දම්දකන් ෙස්දසේ සියලුම තරුණදයෝ එකතු දවලා දම් ක්රීඩාපිටිය ගැන සාකච්ඡාවේ තිබ්බා. දම් සාකච්ඡාව 

තිබ්බට ෙස්දසේ ඒක දලොකු උවමනාවේ වුණා. ආෙහු කට්ටිය නින්දදන් ඇහැරිලා දම් වැදඩ්ට බහින්න ගත්තා. දම් වැදඩ් දම් කියන 

විදියට ගියානම් දමලහකට ඒ වැදඩ් දවලා ඉව යි ගරු සභාෙතිතුමනි. දමොකද අපි ගිය මාදසේ දැේකා අ ලියගහ මන්දි දේදී හම්බ 

වුණාම අදප් හිටපු සභාෙතිතුමා දැේකා එතුමා එදවදලත් සල්ලි ඉල්ලලා. ගම්දෙ ලිදය සල්ලි දදන්න කිේවා මම අහදගන හිටියා 

ගම්දෙ ළදේ සල්ලි දදන්න කියලා. වයාෙෘතිය දෙන්නුවා. ඉතින් එදහම එකො ට සල්ලි දදන්න ඉතුරු වැඩ ටික ක ලා තිදයන්න 

ඕදන. එදහම දදයේ නෑ ගරු සභාෙතිතුමනි ඔබතුමාත් දන්නවා මම ගැන දන්න මන්ත්රිවරු ඉන්නවා. මම අනුන්දේ ළමයින්ට 

උප්ෙැන්න හදන ජාතිදේ දකදනේ දනදමයි. මම මදේම නිර්මාණයේ මදේම අදහස් දගනල්ලා ඒක ක න්න දඟලන 

මන්ත්රීව දයේ. බැරිදවලාවත් ඒක එතුමා ක නවා ලේෂ ෙන්හයසියයේ දගනත් දදනවා ක්රීඩාපිටියට කිසිම ගැටළුවේ නෑ. අපිට 

එදහම හයියේ ශේතියේ තිදයනවා.  ණවක මන්ත්රීතුමා දවන්න පුළුවන් කේරුහරි කමේ නැහැ දම් ප්රදේශයට වැඩේ ක නවා නම් 

අපි අකුල් දහලන්දන නැහැ ගරු සභාෙතිතුමනි. අදප් ශ්රමදයන් ක න්න පුළුවන් දදයේ තිදයනවා නම් අදප් උනන්දුව උත්සාහය ඒ 

සඳහා තිදයනවා. ඒ සඳහා අපි ඇෙ දවනවා කැෙ දවනවා. අපිට දම්කට ත ඟයේ නැහැ. කේරු ගත්තත් ගමට දේන්දන. ඒ සඳහා 

අදප් සහදයෝගය අපි හැමදාම දදනවා. මම දම්ක කල්ෙනා කළා ඩැනී විදජ්සුන්ද  ක්රීඩාංගනය අපිට ඇත්තටම ෙසුබිම් කලාෙදේ 

ක්රීඩාපිටි ඇත්තටම අපිට අවහි තාවයේ තිදයනවා ඇත්තටම කණ්ඩායම් ත ඟ කීෙයේ විත යි ෙවත්වන්න පුළුවන්. දවොලිදබෝල්, 

දනට්දබෝල්, බාස්කට්දබෝල් වදේ ත ඟ කීෙයේ ෙවත්වන්න පුළුවන්. ඒ ඇද න්න දවනත් ත ඟ තියන්න පුළුවන් ක්රීඩාපිටියේ නැහැ. 

පිලිප් ගුණවර්ධන ක්රීඩාපිටිය තිදයනවා ඒක අවිස්සාදේල්ල සීමාවටයි අයිති. ඒ වදේම මහජන ක්රීඩාංගනයේ තිදයන්දන් දැනට 

ොදුේදේ මහජන ක්රීඩාංගනය විත යි. සමහ විට අදප් අදයෝම මන්ත්රීතුමා දගනාපු දයෝජනාවත් එේක ප්රාදේශීය සභාව යම්කිසි 

විදියක ොදුේකට කැඩුදණොත් එතදකොට සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ හංවැල්ල කලාෙයට දම් ක්රීඩාපිටියේ නැහැ. ඒ ගැටලුව අපිට 

තිදයනවා. ඒ නිසා මම තී ණය කළා දම් දහොඳ පිච් එකේ හැදිලා තිදයනවා. දබෝදල ගහන්න පුළුවන් දේලාවේ තිදයන්දන්. මම 

කිේව 2018 දී ගැහුවා. මම කිේව 2018 දී ගැහුවා. එදහම ගහලා ඒ අය අවුට් වුදණ් නැත්නම් අදත් මන්ත්රීකම තියාදගන ඉන්න තිබුණා. 

ඒක නිසා ඒ අය එේක දබෝල ගැසීදම් උවමනාවේ මට දැන් නැහැ. මම යන්දන තනියම හුදදකලා පිතිකරුදවේ විදියට මට පුළුවන් 

ලකුණු ටිකේ රැස් ක දගන මට පුළුවන් කීර්තිය ගමට අත් ක ලා දදන්න තනි ත ඟකරුදවේ විදියට තමයි මම ඉන්දන. කිසිම 

ගැටළුවේ නැතුව මදේ ඉදිරි වැඩකටයුතු ටික ක දගන යනවා. දැන් මට දහොඳ අමාතයව දයේදේ හිතවත්කම් තිදයනවා ඒකට මුදල් 

දදන්න ඕදනනම් මුදල් දදන්න පුළුවන් කැබිනට් දප්ෙර් හදාගන්න සෘජු මාර්ග ෙෑදිලා තිදයනවා. කන වදටන් අල්ලන්න ඕදන 

දකලින් අල්ලන ක්රමයකට යම්කිසි ස්ථි  වැඩසටහනේ හදාදගන තමයි ගරු සභාෙතිතුමනි මම වැඩකට බහින්දන. මම කලින් මුට්ටිය 

දාලා බලන දකදනේ දනදමයි. මම ඒකට අවශය අඩිතාලම ඒ සැලසුම් සියල්ල හදාදගන මම අදත් දගනල්ලා දල්කම්තුමාට දීලා 
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තිදයනවා. ඒ අවශය වැඩ කටයුතු වතු අධිකාරී සමඟ සාකච්ඡා ක ලා තිදයනවා. ඔහු දැන් විදේශ  ටකට ගිහිල්ලා තිදයන්දන්. ආෙසු 

නැවත සාකච්ඡා ක නවා. තවත් මිල අඩු ක ගන්න බලනවා. ෙව ා ගැනීමට මිලේ දදන්න ඕදනනම් ඒක දීලා හරි දම්ක ගන්න තමයි 

දැන් අවතීර්ණ දවලා තිදයන්දන්. ඒ නිසා ගරු සභාෙතිතුමනි මම හිතනවා මට ො වල් හදන්න තව ඉතුරු නැහැ. 97% ේ විත  දම් 

අවුරුේද ඉව  දවනදකොට මදේ දකොට්ඨාදසේ ො වල් ටික ඉව  දවනවා. දම් වදේ ලේෂ 217 දගනල්ලා මට ඒකට සියලුදදනාම 

සහදයෝගය දුන්නා ඒ සියලුදේ වලට මම ඒකට ස්තූතිවන්ත දවනවා. මම ගිය සභාදේදි දයෝජනා කළා දම් සභාව දවනදකොට මුදල් 

දගනල්ලත් ඉව යි ලේෂ අටසිය ගාණේ දගනත් තිදයනවා තවත් ලේෂ දදසිය ගාණේ එන්න තිදයනවා. ලේෂ 1200 ක විත  වැඩ 

මම දම් අවුරුේදේ ක ලා තිදයනවා. අපිට අවශය වැඩ ක න්න. ෙළාත් සභා ඉල්ලන එක ගැන ෙේදෂ ගැන මට කිසි ගැටළුවේ 

නැහැ. මට ඕදන තැනක මූණ දදන්න ආත්ම ශේතිය තිදයනවා. මම ඕදන තැනකට මූණ දදනවා අභිදයෝග වලට තමයි මම 

වැඩිදයන් මූණ දදන්දන. එදහම අභිදයෝගදයන් ෙැනලා යන දකදනේ දනදමයි. ඕදන ෙේදෂකින් ඉල්ලලා යම්කිසි ඡන්ද 

ප්රතිශතයේ හදාගන්න පුළුවන් ආත්ම ශේතිය මධර්යය මා තුළ තිදයනවා. ඒ නිසා තවදු ටත් අපි දම් ප්රදේශදේ වැඩකටයුතු ක න්න 

ඔබ සියලුදදනාම මට දුන්න සහදයෝගයට ස්තූතිවන්ත දවනවා. ඒ නිසා ගරු සභාෙතිතුමනි හැකි ඉේමණින් පිටෙත් යවලා සහදයෝගය 

ලබාදදන්න. දම් ක්රීඩාංගනය නැති වුදණොත් ප්රදේශදේ ලස්සන තැනේ හයිදලවල් මාර්ගය ආසන්නදේ ඉතාමත් දහොඳ අදප් 

ප්රදේශදේ තරුණ තරුණියන්ට ඉතාමත් දහොඳ ස්ථානයේ බවට ෙරිවර්තනය දවයි. ඒ සඳහා අදප් සියලු මන්ත්රීවරුන්ට දම් වදේ වැඩේ 

කියන ගරුත්වය ඔබ සියලුදදනාට ලැදබයි. දම්ක තනි පුේගලදයේට දනදමයි දම්ක දෙොදු ක්රීඩාංගනයේ වුණාම. දම්ක ප්රාදේශීය 

සභාව සතු ක්රීඩාංගනයේ වුණාම. දම්ක ගයාන් දුමින්දදේ ක්රීඩාංගනයේ දනදමයි දෙොදු එකේ. අපි නම් දාන්න යන්දනත් නැහැ. ඔබ 

සියලුදදනාට මට ඒ සහදයෝගය දුන්නා වදේම ඔබ සියලුදදනාදේ සහදයෝගය මින් ඉදිරියටත් ලබාදදන්න කියන ඉල්ලීම ක මින් 

දමදතේ අදහස් දැේවූ ඔබ සියලුදදනාට මදේ දගෞ වය ස්තූතිය පුදක මින් මම නිහඬ දවනවා. දබොදහොම ස්තූතියි.  

 

ගරු සභාෙතිතුමා 
 

ගරු ගයාන් දුමින්ද මන්ත්රීතුමා ඉදිරිෙත් ක පු දයෝජනාව සම්බන්ධදයන් මන්ත්රිතුමන්ලා දීර්ඝ වශදයන් අදහස් ඉදිරිෙත් කළා. අදප් 

ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශදේ අවිස්සාදේල්ල ආසනය හැටියටත් ෙහුගිය කාල සීමාදේ විදශේෂදයන්ම මහින්ද  ාජෙේෂ ගරු 

ජනාධිෙතිතුමාදේ  ජය යටදතත් විශාල ක්රීඩාපිටි ප්රමාණයේ ඉදිවුණු බව මම සඳහන් ක න්න ඕදන. විදශේෂදයන්ම අදප් ප්රදේශදේ 

තිබුදණ් නැහැ මීටර් 400 ධාවන ෙථ.  මීටර් 400 ධාවන ෙථ ක්රීඩාපිටි දදකේ අපිට අවිස්සාදේල්ල ආසනය විදියට ඒ කාදල් අපිට 

දිනාගන්න පුළුවන් වුණා. දිදන්ෂ් ගුණවර්ධන අමාතයතුමා යටදත් සීතාවකපු  අවිස්සාදේල්ල ක්රිඩාංගනයත් පිලිප් ගුණවර්ධන 

ක්රිඩාංගනයත් ඒ වදේම හංවැල්ල  ාජසිංහ මධය මහා විදයාලදේ ක්රීඩාපිටිය බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා මැදිහත්දවලා ඒ ක්රීඩා 

පිටියත් මීටර් 400 ධාවන ෙථ වලින් යුත් ක්රිඩාපිටි 02 ේ අපිට දිනාගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ වදේම ොදුේක ක්රීඩාපිටියත් ඒ 

කාලසීමාදේදී සංවර්ධනය වුණා. මට මතකයි අපිත් මැදිහත්දවච්ච කාලයේ දේවැල්ෙනාදවන් ෙස් දගනත් ොදුේකට දගනල්ලා 

පු වලා චන්ද්රසිරි මන්ත්රීතුමා කිේව දිදන්ෂ් ගුණවර්ධන අමාතයතුමා දගනල්ලා නාගරික සංවර්ධන අමාතය දවලා ඉන්න කාදල් 

දේවැල්ෙනාදවන් ෙස් දගනල්ලා පු වලා ොදුේක ක්රීඩාපිටිය අපි හදනවා අවාසනාව තාමත් හදනවා. වස  ගණනාවේ ගියා. දම්  ජය 

යටදත් අපි විශ්වාස ක නවා අඩුගාදණ් දම් ක්රීඩාපිටියත් හදලා සංවර්ධනය ක ලා ජනතාවට ොවිච්චි ක න්න පුළුවන් විදියට දවයි 

කියන විශ්වාසයයි අපිට ෙවතින්දන්. ඒ වදේම අවධානය දයොමු දනොවිච්ච ක්රීඩාංගනයේ තමයි මදේ දකොට්ඨාශදේ කහදහේන 

දනළුවත්තුඩුව මහජන ක්රීඩාංගනය ඒක ප්රාදේශීය සභාවට අයිති ක්රීඩාංගනයේ. මම හිතනවා දම් ක්රීඩාංගනයත් අද මීටර් 200 ක ධාවන 

ෙථයේ තිදයන දහොද ක්රීඩාංගනයේ දම්වා සංවර්ධනය කිරීම සඳහා වන අවධානය  ජය දයොමුදවනවා නම් මං හිතනවා ඒ 

ප්රදේශවලටත් දහොඳයි කියන කා ණය මතේ ක නවා. අපි 2007 වසද දි අදප්රේල් මාදසේ මහා සභාවට අදප් හිටපු උෙසභාෙතිතුමා 

ආනන්ද රූෙසිංහ මැතිතුමා දයෝජනාවේ දගනල්ලා අදප් සුසන්ත රූෙසිංහ මන්ත්රිතුමා ස්ථි  කළා. අ  දබො ළුදගොඩ මංසන්ධිදේ 

තිදයන දේල්ල ක්රීඩාපිටියේ ක න්න කියලා. අද අර්බුදකාරි තත්වයකට යමින් ෙවතිනවා. ඒක ගමට දෙොදු ජනතාවට අහිමි දවන 

තත්වයකට අද ෙත් දවලා තිදයනවා. ඒ නිසා දම්  ජයට අපි දයෝජනා ක නවා දමයත් ක්රීඩාපිටියේ බවට ෙත්ක ලා මහො  අයිදන 

තිදයන්දන් යම් විදියකට ක්රීඩාපිටියේ බවට ෙත්ක න්න පුළුවන් අද. ඒ නිසා දම් කා ණා පිළබඳවත් අවධානය දයොමුක න්න, 

අවධානය දයොමුදේවා කියන ප්රාර්ථනය තමයි ෙවතින්දන්. සම්පූර්ණ ක්රීඩාපිටියේ දලස සංවර්ධනය ක න්නට අපි සභාවේ විදියට 

දයෝජනාව සම්මත ක ලා තිදයනවා මීට අවුරුදු 10 කට 15 කට ඉස්ස . ඒ සඳහා අවශය ක න ලියවිලි අපිට ලබා දදන්න පුළුවන්. ඒ 

ගැනත්  ජදේ වගකිවයුතු නිලධාරී මහත්වරුන්දේ අදප් ගරු මන්ත්රීවරුන්දේ අවධානය දයොමුදේවායි අපි ප්රාර්ථනා ක නවා. 
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තුන්නාන ක්රීඩාපිටිය පිළබඳ ඉතිහාසය අදප් මන්ත්රීතුමන්ලා ප්රකාශ කළා. ගයාන් දුමින්ද  මන්ත්රීතුමා වර්තමානදේ ඒ සඳහා 

මැදිහත්දවලා තිදයනවා. හිටපු සභාෙති ඩබ්ලිේ.ඩී. චන්ද්රසිරි මැතිතුමාත් ඒ සම්බන්ධව මැදිහත්දවලා තිදයනවා. ඒ නිසා ඒ 

සියලුදදනාදේ සහදයෝගදයන් තවත් ක්රීඩාපිටියේ අවිස්සාදේල්ල ආසනයට සීතාවක ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශයට අළුතින් ඇතිදේවා 

වදේම ෙවතින ක්රීඩාපිටිය සංවර්ධනය ක න්නට  ජදේ අවධානය අදාල අයදේ අවධානය දයොමුදේවායි කියන ප්රාර්ථනය තමයි 

ප්රාදේශීය සභාව විදියට අපි දම් දේලාදවදි ඉෂ්ට ක න්දන්. ඒ නිසා ඒ ක්රිඩාපිටියත් ලබාගැනීමට මුදල් දවන්ක මින් අවශය දගවීම් 

ක ලා ෙළාත් ොලන අමාතයාංශය යටදත් දහෝ බස්නාහි  ෙළාත් සභාව යටතට ෙත්ක ලා දහොඳ ක්රීඩාපිටියේ සංවර්ධනය ක න්න 

පුළුවන් නම් මං හිතනවා ඒක අපිට වඩාත් දහොඳයි ඒ දවනුදවන් තමයි අදප් මන්ත්රීතුමා කටයුතු ක න්දන්. ඒ ගැන අදප් සතුටත් 

ප්රකාශ ක මින් දයෝජනාව පිළබඳව දබදීමේ නැහැ. එකඟතාවය තිදයනවා. ඒ නිසා ඒ ක්රීඩාපිටි ඉතිහාසදේ විප්ලවීය දවනස අපි 

ඇතිකළා කියන එකත් තව දු ටත් එය වර්ධනය ක න්න දම් ක්රීඩාපිටියත් ඇතිදවලා ජනතාවදේ දලසින්ම තරුණ තරුණියන්දේ 

දහොඳ දසෞඛය දහොඳ ශාරීරික දයෝගයතාවය දගොඩනගන්න ක න්න පුළුවන් වැඩසටනේ අදප් ප්රදේශදේ ජනතාවට ලබාදදන්න 

හැකිදේවායි කියන ප්රාර්ථනය ක මින් දම් දයෝජනාව ඒකමතිකව සභා සම්මත දයෝජනාවේ විදියට සලකනවා.  

 

ඉහත දයෝජනාව ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගයාන් දුමින්ද මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි දම්රි 

මාග්රට් මැතිතුමියදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සම්මත විය. 

 

05 – (11) ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව සතු ගලි බවුස දේ දසේවා ගාස්තු ෙහත සඳහන් ෙරිදි සංදශෝධනය විය යුතු යැයි මම දමම ගරු 

සභාවට දයෝජනා ක මි. 

ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශය තුළ    දෙ  අයකිරිම  සංදශෝධිත අයකිරිම 

දන්වාසික    3100.00 + බදු  1700.00 + බදු 

වයාොරික     5500.00 + බදු  4100.00 + බදු 

 

ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශදයන් පිටත    දෙ  අයකිරිම  සංදශෝධිත අයකිරිම 

දන්වාසික    5600.00 + බදු  4200.00 + බදු 

වයාොරික     7100.00 + බදු  5700.00 + බදු 

 

කිදලෝමීටර් 01 ේ සඳහා ප්රවාහන ගාස්තු අයකිරිම රු.40.00 

 

ගරු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදිප් කුමාර් මැතිතුමා. 

ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 

 

ගරු සභාෙතිතුමා 

දම් සම්බන්ධදයන් ගරු මන්ත්රිවරුන් අදහසේ ඉදිරිෙත් ක නවාද.  

ගලි බවුස ය සඳහා තිබුණු වියදම් ප්රමාණය වැඩියි කියන කා ණය මතු වුණා. අපි එදා කා ක සභාදේදී කථා ක ලා තී ණය කළා දම් 

සම්බන්ධදයන් යම් අඩුකිරිමේ ක න්න. ඒ අනුව අපි දම් විදිහට මහජනතාවට දසේවා සෙයන ආයතනයේ විදිහට දම් මුදල් දමදලස 

අඩු ක ලා අය ක න්න අපි තී ණය කළ බව අපි දම් අවස්ථාදේදි ප්රකාශ ක නවා. දම් දයෝජනාවත් ඒකමතිකව සභා සම්මත වු 

දයෝජනාවේ විදිහට සලකනවා. 

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

මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සම්මත විය. 

 


