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සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ 2018  ද ොවැම්බර් මස 05 ව  දි  

දෙ.ව. 09.30 ට ප්රාදේශීය සභාදේ සභා ශාලාදේදී ෙවත්ව  ලද 

විදශේෂ සභා රැස්වීදම් වාර්තාව. 
 

සහභාගී වූ : - 
 

1.    ගරු සභාෙති    - ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා 

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

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

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

5.    ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ඩබ්.ඒ. මංජුල ධම්මික වී  ත්  මැතිතුමා 
6.    ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - දේ.ඒ.ඩී. ෆිලිෂියා ඇ ට් ඔල්ගා මැතිතුමිය 

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

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

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

10.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - එස්. චන්ද්රකුමාර් මැතිතුමා 

11.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ජී. කුමුදිණි ජයවර්ධ  මැතිතුමිය 

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

13.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ඊ.ජී.ඩී. ඉන්ද්රානි දසද දහලතා ෙේමසීලි මැතිතුමිය 

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

 

සහභාගි ද ොවු 
 

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

2. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - චන්ද  දප්රේම ාත් මුදුන්දකොටුව මැතිතුමා 

3. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - දේ.ඒ.විමල් ප්රසන්  මැතිතුමා 

4.    ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - ලිය දේ චන්ද  කුමා  මැතිතුමා 

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

6.    ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - එස්.ඒ. දප්රේම ත්  මැතිතුමා 

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

8.    ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - බී.සනී දහේටර් පිරිස් මැතිතුමා 
9.    ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - ඩී.දකෝකිල සම්ෙත් වර්ණසිරි මැතිතුමා 

10.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - එල්. න්ද කුමා සිංහ මැතිතුමා 

11.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ආර්.ඒ. උපුල් මද ෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමා 
12.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - ඩී.ප්රියන්ත අරුණ කුමාර් ගුණ ත්  මැතිතුමා 

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

14.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - දනුෂ්කි ප්රභානි අල්දම්දා මැතිතුමිය 

15.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - ඒ. සුසන්ත මැතිතුමා 

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

17.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  - එච්.වරුණ දිලිප් කුමා  මැතිතුමා 

18.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - එච්.පී.උපුල් ප්රසන්  මැතිතුමා 

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

20.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - දේ. නිමල් යසසිරි කළුෙහ  මැතිතුමා 

21.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - ගමදේ චන්ද්රසිරි මැතිතුමා 

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

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

24.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ආර්.ඒ.ඩි.සාගරිකා කුමාරි රූෙසිංහ මැතිතුමිය 

25.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - ඥාණ ප්රකාසම් ෆැන්සිස් මැතිතුමා 

26.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - එස්. චන්ද  සූරියආ ච්චි මැතිතුමා 

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

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

29. ගරු ප්රාදේශීය සභා  මන්ත්රී   - පී.ඒ.ප්රදිප් කුමාර් මැතිතුමා 
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ගරු සභාෙතිතුමා 

සුභ උදෑස ේ දේවා ගරු මන්ත්රිතුමනි, මන්ත්රිතුමියනි, අද දි  විදශේෂ සභා රැස්වීම සඳහා සහභාගි වීමට ෙැමිණි 

ගරු මන්ත්රිතුමන්ලා සියලුදද ාමත් දගෞ වදයන් පිළි ගන් වා. ඒ වදේම දල්කම්තුමා ප්රධා  නිලධාරි 

මණ්ඩලය, කාර්යමණ්ඩලය  සියළුදද ාමත් අපි ඉතාමත් ආද දයන් හා දගෞ වදයන් පිළි ගනු ලබ වා.  
 

 යායෙත්රානුකූලව විදශේෂ මහා සභාදේ දයෝජ ාව ඉදිරිෙත් කිරිම සඳහා ගරු ගයාන් දුමින්ද මන්ත්රිතුමාට 

අවස්ථාව ලබලා දද වා. 

 

01.දයෝජ ා 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගයාන් දුමින්ද මැතිතුමා විසින් දයෝජ ා ක යි. 
 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශය තුල ක්රියාත්මක කළ යුතු ෙහත උෙ දල්ඛ දේ විස්ත  ක න් ට දයදී 

ඇති වයාෙෘති ඊට අනුරූපිව ඇති දකොන්ත්රාත් සමිති/ ආයත / පුේගලයින් සමඟ ඊට ඉදිරිදේ දේවා ඇති ගිවිසුම් 

ගත මුදල අනුව ගිවිස ගනිමින් ගිවිසුම් ප්රකා ව කටයුතු කළ යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට දයෝජ ා ක මි. 

 

 

ගරු සභාෙතිතුමා 

ගරු මන්ත්රිතුමා, සභාව ෙවත්වාදග  යාම සඳහා ප්රමාණවත් ඝ  පුර්ණයේ සභාදේ දම් අවස්ථාදේදී  ැහැ. ඒ 

නිසා සභාව දම් මස 12 දවනිදා උදෑස  9.30 දේවා මා විසින් අඩාලව කල් තබ වා.  

 

විදශේෂ මහා සභාව ගරු සභාෙතිතුමා විසින් 2018 ද ොවැම්බර්  මස 12 දවනිදා උදෑස  9.30 දේවා අඩාලව 

කල් තබ  ලදී. 

 

 

 

දේ.ඒ. චන්ද  ෙේමසිරි, 

දල්කම්, 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව, 

හංවැල්ල. 

 

2018.11.05 ව  දි   

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව, 

හංවැල්ල. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ 2018 ද ොවැම්බර් මස 12 ව  දි  

දෙ.ව.09.30 ට ප්රාදේශීය සභාදේ සභා ශාලාදේදී ෙවත්ව  ලද 

කල් තබ  ලද විදශේෂ සභා රැස්වීදම් වාර්තාව. 

 
සහභාගී වූ : - 

 

1.   ගරු සභාෙති     - ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා 

2.   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - දේ.ඒ.විමල් ප්රසන්  මැතිතුමා 

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

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

5.   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - ලිය දේ චන්ද  කුමා  මැතිතුමා 

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

7.   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ඩබ්.ඒ. මංජුල ධම්මික වී  ත්  මැතිතුමා 

8.   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - දේ.ඒ.ඩී. ෆිලිෂියා ඇ ට් ඔල්ගා මැතිතුමිය 

9.   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - එස්.ඒ. දප්රේම ත්  මැතිතුමා 

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

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

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

13. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - එල්. න්ද කුමා සිංහ මැතිතුමා 

14. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ආර්.ඒ. උපුල් මද ෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමා 

15. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - ඩී. ප්රියන්ත අරුණ කුමාර් ගුණ ත්  මැතිතුමා 

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

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

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

19. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - දනුෂ්කි ප්රභානි අල්දම්දා මැතිතුමිය 

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

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

22. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - එච්.පී.උපුල් ප්රසන්  මැතිතුමා 

23. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - ගමදේ චන්ද්රසිරි මැතිතුමා 

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

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

26. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - එස්. චන්ද්රකුමාර් මැතිතුමා 

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

28. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ජී. කුමුදිණි ජයවර්ධ  මැතිතුමිය 

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

30. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - එස්. චන්ද  සූරියආ ච්චි මැතිතුමා 

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

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

 

සහභාගි ද ොවු 

 

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

2.   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - චන්ද  දප්රේම ාත් මුදුන්දකොටුව මැතිතුමා 

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

4.   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - ඒ. සුසන්ත මැතිතුමා 

5.   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - දේ. නිමල් යසසිරි කළුෙහ  මැතිතුමා 

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

7.   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ඊ.ජී.ඩී. ඉන්ද්රානි දසද දහලතා ෙේමසීලි මැතිතුමිය 

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

9.   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ආර්.ඒ.ඩි.සාගරිකා කුමාරි රූෙසිංහ මැතිතුමිය 

10. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - ඥාණ ප්රකාසම් ෆැන්සිස් මැතිතුමා 

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

 

 

 

 
 

ගරු සභාෙතිතුමා 
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සුභ උදෑස ේ දේවා ගරු මන්ත්රිතුමන්ලාට මන්ත්රිතුමියන්ලාට ඒවදේම දල්කම්තුමා ප්රධා  නිලධාරි 

මණ්ඩලයට කාර්යමණ්ඩලයට. ගරු මන්ත්රිතුමන්ලා 27 දදද ේ අත්සන් ක   ලද විදශේෂ සභාව අපි ෙහුගිය 

05 දවනිදා කැදදේවා.  එහිදි සභාදේ ඝ  පුර්ණය අහිමි වීම මත දම් සභාව අද දවසට කල් තියන්  සිදු වුණා. 

ඒ අනුව අඩාලව කල් තබ  ලද විදශේෂ සභාව සදහා සහභාගි වීමට ෙැමිණි ඔබ සියළුදද ා ඉතාමත්ම 

දගෞ වදයන් පිළි ගන් වා.  

 

 යායෙත්රානුකූලව එහි දයෝජ ාව ඉදිරිෙත් කිරිම සදහා ගයාන් දුමින්ද මන්ත්රිතුමාට අවස්ථාව ලබලා දද වා.  

 

01.දයෝජ ා 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගයාන් දුමින්ද මැතිතුමා විසින් දයෝජ ා ක යි. 

 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශය තුල ක්රියාත්මක කළ යුතු ෙහත උෙ දල්ඛ දේ විස්ත  ක න් ට දයදී 

ඇති වයාෙෘති ඊට අනුරූපිව ඇති දකොන්ත්රාත් සමිති/ ආයත / පුේගලයින් සමග ඊට ඉදිරිදේ දේවා ඇති ගිවිසුම් 

ගත මුදල අනුව ගිවිස ගනිමින් ගිවිසුම් ප්රකා ව කටයුතු කළ යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට දයෝජ ා ක මි. 

 

අනු 

අංක 

වයාෙෘතිය මුලය සම්ොද ය දකොන්ත්රාත් සමිතිය/ 

ආයත ය/ පුේගලයා  

ගිවිසුම්ගත මුදල 

රු. 

01 තුන් ා  දෙොදු සුසා  භුමිදේ 

ආදාහ ාගා යේ ඉඳි කිරිම. 

අඩු ආදායම් සහිත / 

ෙසුගාමී ෙළාත් ොල  

ආයත වල ආදායම් 

උත්ොද  වැඩසටහ  

එම්.එන්.ජි. කන්ස්ට්රේෂන්ස්, 

920/2,  සියඹලාදෙවත්ත, 

දදල්දගොඩ. 

 21,768,453.61 

02 අරුේවත්ත ෙළමු ෙටුමග ප්රධා  

ොද න් ග්රීන් දට ස් දදසට 

අබලන්ව ඇති දකොටස 

සංවර්ධ ය කිරිම. 

ග්රාමීය මාර්ග 1000 km 

වැඩසටහ  

ප්රියන්ත එන්ටර්ප්රයිසස්,  

347, ගලදගද , ොදුේක. 

2,141,224.00 

03 මීපිලාව මාර්ගය සංවර්ධ ය 

කිරිම. 

ග්රාමීය මාර්ග 1000 km 

වැඩසටහ  

එම්.ජී.එස්.දේ. 

කන්ස්ට්රේෂන්ස්,  

126, මහ කන්ද, තුන් ා , 

හංවැල්ල. 

1,751,820.86 

04 මීරියගල්ල කන්දදබොඩ මාර්ගය 

සංවර්ධ ය කිරිම. 

ග්රාමීය මාර්ග 1000 km 

වැඩසටහ  

එම්.ජී.එස්.දේ. 

කන්ස්ට්රේෂන්ස්, 126,  

මහ කන්ද, තුන් ා , 

හංවැල්ල. 

2,060,410.45 

05 සීතාවක තුන් ා  සිට 

ජයවී දගොඩ දදසට මාර්ගට 

කාෙට් කිරිම. 

ග්රාමීය මාර්ග 1000 km 

වැඩසටහ  

දිනිති ශේති කන්ස්ට්රේෂන්ස් 

පුේ. සමාගම,  

254/ඒ, දහො ගල බටහි , 

ොදුේක. 

26,196,780.35 

 

 

 

 
 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි දම්රි මාග්රට් මැතිතුමිය 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජ ාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබ වා. 
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ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගයාන් දුමින්ද මැතිතුමා  

ගරු සභාෙතිතුමනි,  මම අදහස් දැේවීමේ ක  වා.  

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගමදේ චන්ද්රසිරි මැතිතුමා  

ගරු සභාෙතිතුමනි, දමම මහා සභාව කා ක සභා අවස්ථාවේ බවට ෙත් කළ යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට 

දයෝජ ා ක  වා. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගයාන් දුමින්ද මැතිතුමා  

මදේ අදහස් දැේවීදමන් ෙස්දසේ කා ක සභාවේ බවට ෙත් ක මු.  වැඩ අධිකාරිතුමිය තාම ෙැමිණිලා  ැහැ. 

අවස්ථාවේ ඉල්ල වා ගරු සභාෙතිතුමනි. යම් කිසි මන්ත්රිවරුන්ට දැ  ගත යුතු දකොටසේ තිදය වා. අදහස් 

දැේවීම තුළින් ඒ ෙැහැදිලිවීම දවයි කියලා මම විශ්වාස ක  වා.  

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි උපුල් මද ෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමා  

ගරු සභාෙතිතුමනි, කා ක සභා අවස්ථාදේදී ඒ සියළු දේ කථා ක මු. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ලිය දේ චන්ද  කුමා  මැතිතුමා  

ගරු සභාෙතිතුමනි,  කා ක සභා දයෝජ ාව ස්ථි  ක   අත  කා ක සභාදේදී ඒ සියළු කා ණා කථා ක මු.  

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි මංජුල වී  ත්   මැතිතුමා 

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

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජ ාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබ වා. 
 

ගරු සභාෙතිතුමා 

ගරු මන්ත්රිතුමා, ඔබතුමා කරුණු ෙැහැදිලි කිරිම ක න් .  
 

දම් සම්බන්ධදයන් ෙහත  ම් සඳහන් ගරු මන්ත්රිතුමා විසින් අදහස් දේව  ලදී. 
01. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගයාන් දුමින්ද මැතිතුමා  

 
 

ගරු සභාෙතිතුමා 
දබොදහොම ස්තුතියි ගරු මන්ත්රිතුමා. අපිට වි දශේෂ සභාව සදහා දවන් වුණු කාල සීමාව දම් අවස්ථාදේදි අහිමි 

ව  නිසා අපි දමය අදප් සාමා ය මහා සභාදවන් ෙසුව ෙවත්වන් ට දමම විදශේෂ සභාව කල් තිදය වා.  
 

දෙ.ව. 10.00 ට විදශේෂ සභාදේ වැඩ කටයුතු, සාමා ය මහා සභාව අවසන් ව  දතේ ගරු සභාෙතිතුමා විසින්  
කල් තබ  ලදී. 

දෙ.ව. 3.45 ට  ැවතත් විදශේෂ සභාදේ වැඩ කටයුතු ආ ම්භ ක   ලදී. 

 

ගරු සභාෙතිතුමා 

සුභ සන්ධයාවේ ගරු උෙ සභාෙතිතුමා ඇතුළු මන්ත්රි මණ්ඩලයට සහ කාර්ය මණ්ඩලයට.  කල් තබ  ලද 

විදශේෂ සභා රැස්වීදම් කටයුතු  ැවතත් අපි ආ ම්භ ක  වා.  ඒ සම්බන්ධව ගරු ගයාන් දුමින්ද මන්ත්රිතුමා 

කරුණු ෙැහැදිලි කළා.  දම් දයෝජ ාව ගැ  යම් අදහසේ  ඉදිරිෙත් ක න්  තිදය වා  ම් ගරු මන්ත්රිවරුන්ට 

අවස්ථාව ලබලා දද වා.  
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ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි උපුල් මද ෝජ් රූෙසිංහ  මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි, දම් කා ණාව සම්බන්ධදයන් කරුණු දැ  ගැනීමට අවශය බැවින් දමම මහා සභාව කා ක 

සභාවේ බවට ෙත් කළ යුතු යැයි දයෝජ ා ක  වා.  

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගයාන් දුමින්ද  මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජ ාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබ වා. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි එස්.ඒ. දප්රේම ත්   මැතිතුමා 

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

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  ලිය දේ චන්ද  කුමා  මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජ ාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබ වා. 
 

ගරු සභාෙතිතුමා 
 

ඒ අනුව කා ක සභා අවස්ථාදේදී තී ණය ක ගත් ෙරිදි අදාල වයාෙෘති සදහා ෙළාත් ොල  ෙළාත් සභා ක්රිඩා 

අමාතයාංශදේ අතිදර්ක දල්කම්තුමාට දම් සම්බන්ධදයන් විමසිම් ලිපියේ යවලා තිදය වා. දම් සදහා 

පිළිතුරු අපිට ඉතාමත්ම ඉේමණින් ලැදබයි කියලා මම බලාදෙොද ොත්තු දව වා.  ඒ සම්බන්ධදයන් පිළිතුරු 

ලිඛිතව දහෝ වාචිකව ලැබුණු වහාම  ැවත වතාවේ විදශේෂ සභාව කැදවලා ඒ සදහා අනුමැතිය ලබාදග  දම් 

වයාෙෘති ආ ම්භ කිරිමට සදහා ව  කටයුත්තට අපිට ගමන් ක න්  පුළුවන්. ඒ නිසා විදශේෂ සභාව දම් 

කරුණට අදාලව ලබ  සිකු ාදා උදේ 9.00 දව කම් විදශේෂ මහා සභාව කල් තිදය වා.  

විදශේෂ සභා රැස්වීම සදහා සහභාගි වීමට ෙැමිණි උෙ සභාෙතිතුමා ඇතුළු මන්ත්රි මණ්ඩලයටත් දල්කම්තුමා 

ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයටත් සියළුදද ාටමත් ස්තුතිවන්ත දවමින් සභාදේ කටයුතු අවසන් ක  වා.  

2018.11.05 ව  දි  හා 2018.11.12 ව  දි  අඩාලව කල් තබ  ලද විදශේෂ මහා සභාව ගරු 

සභාෙතිතුමා විසින් 2018 ද ොවැම්බර්  මස 16 දවනිදා උදෑස  9.00 දේවා යළිත්  කල් තබ  ලදී. 

විදශේෂ සභාදේ වැඩ කටයුතු ෙ.ව.4.10 ට නිමාවට ෙත් විය. 

 

 

දේ.ඒ. චන්ද  ෙේමසිරි, 

දල්කම්, 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව, 

හංවැල්ල. 

 

2018.11.12 ව  දි   

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව, 

හංවැල්ල. 

 

 

2018 ද ොවැම්බර් මස 16 ව  දි  

දෙ.ව.09.00 ට ප්රාදේශීය සභාදේ සභා ශාලාදේදී ෙවත්ව  ලද 

කල් තබ  ලද විදශේෂ සභා රැස්වීදම් වාර්තාව. 

 
සහභාගී වූ : - 
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1.  ගරු සභාෙති     - ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා 

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

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

4.   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - ලිය දේ චන්ද  කුමා  මැතිතුමා 

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

6.   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ඩබ්.ඒ. මංජුල ධම්මික වී  ත්  මැතිතුමා 

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

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

9.   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - එල්. න්ද කුමා සිංහ මැතිතුමා 

10. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ආර්.ඒ. උපුල් මද ෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමා 

11. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - ඩී. ප්රියන්ත අරුණ කුමාර් ගුණ ත්  මැතිතුමා 

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

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

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

15. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - එස්. චන්ද්රකුමාර් මැතිතුමා 

16. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ජී. කුමුදිණි ජයවර්ධ  මැතිතුමිය 

17. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - එච්.පී.උපුල් ප්රසන්  මැතිතුමා 

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

19. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - ඒ. සුසන්ත මැතිතුමා 

20. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - ගමදේ චන්ද්රසිරි මැතිතුමා 

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

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

23. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ඊ.ජී.ඩී. ඉන්ද්රානි දසද දහලතා ෙේමසීලි මැතිතුමිය 

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

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

 
 

සහභාගි ද ොවු 

 

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

2.   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - චන්ද  දප්රේම ාත් මුදුන්දකොටුව මැතිතුමා 

3.   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - දේ.ඒ.විමල් ප්රසන්  මැතිතුමා 

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

5.   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - දේ.ඒ.ඩී. ෆිලිෂියා ඇ ට් ඔල්ගා මැතිතුමිය 

6.   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - එස්.ඒ. දප්රේම ත්  මැතිතුමා 

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

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

9.   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - දනුෂ්කි ප්රභානි අල්දම්දා මැතිතුමිය 

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

11. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - දේ. නිමල් යසසිරි කළුෙහ  මැතිතුමා 

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

13. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - ඥාණ ප්රකාසම් ෆැන්සිස් මැතිතුමා 

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

15. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ආර්.ඒ.ඩි.සාගරිකා කුමාරි රූෙසිංහ මැතිතුමිය 

16 .ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - එස්. චන්ද  සූරියආ ච්චි මැතිතුමා 

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

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

 

 

 

 

ගරු සභාෙතිතුමා 

 

සුභ උදෑස ේ දේවා ගරු මන්ත්රිතුමනි, මන්ත්රිතුමියනි. දල්කම්තුමා ප්රධා  කාර්යමණ්ඩලයට හැමදද ාටම 

සුබ උදෑස ේ ප්රාර්ථ ා ක  වා.  අපි දදවතාවේ අඩාලව කල් තැබු විදශේෂ සභාවට සහභාගිවීමට ෙැමිණි 

සියළුදද ාම ඉතාමත්ම දගෞ වදයන් පිළි ගනු ලබ වා.  

2018 ද ොවැම්බර් මස 12 ව  දි  අඩාලව කල් තබ  ලද විදශේෂ සභාදේ දයෝජ ාව ගයාන් දුමින්ද ගරු 

මන්ත්රිතුමා විසින් ඉදිරිෙත් ක නු ලැබුවා. දම්රි මාග්රට් ගරු මන්ත්රිතුමිය විසින් ස්ථි  ක නු ලැබුවා. එතැන් සිට 
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ඉදිරියට දම් විදශේෂ සභාව ෙවත්වාදග  යා යුතුයි. එහිදි අපි එකගතාවයකට ෙැමිණියා දම් වයාෙෘතිය සදහා 

මුදල් ලබා දීම සම්බන්ධව ෙළාත් සභා ෙළාත් ොල  ක්රිඩා අමාතයාංශදේ එකගතාවය ලබාදග  ඒ මත අපි 

දම් දයෝජ ාව ඉස්ස හාට අ දග  යන්  සම්මත ක න්  ඒ අනුව මම ඉල්ලිමේ කළා ෙළාත් සභා ෙළාත් 

ොල  අමාතයාංශදේ දල්කම්තුමා දවත ලිපියේ දයොමු කළා.  දම් සම්බන්ධව ඔවුන්දේ අදහස හා ප්රතිචා ය 

කුමේද යන්  ඒ අනුව 2018.11.13 ව  දි ැති ලිපියකින් අපිට දැනුම් දද වා ෙළාත් සභා ෙළාත් ොල  හා 

ක්රිඩා අමාතයාංශදේ අතිදර්ක දල්කම් සංවර්ධ  හා පුහුණු - සභාෙති, සිතාවක ප්රාදේශීය සභාව - ග්රාමිය මාර්ග 

සංවර්ධ ය කිරිම, ප්රාදේශීය සභා ශේතිමත් කිරිම හා ප්රජා යටිතල ෙහසුකම් සංවර්ධ ය කිරිදම් වැඩසටහ   - 

2018. උේත වැඩසටහ ට අදාලව ඔබදේ අංක සී.ප්රා.ස 3/2 ග්රාමා 1000 2018/ දෙොදු, සී.ප්රා.ස 3/2 ප්රාේධ  

2018 දෙොදු හා අංක  සීප්රාස 3/2 ප්රාසශේවැ/2018/දෙොදු සහ 2018.11.09 දි ැති ලිපි හා බැදේ. ඒ අනුව ඉහත 

වැඩසටහන් යටදත් සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව දවත දැ ටමත් අනුමත ක  එවා ඇති වයාෙෘති වැඩ නිමක  

2018.12.31 දි ට දෙ  අමාතයාශය දවත බිල්ෙත් ඉදිරිෙත් ක න්දන්  ම් ඒ සඳහා ප්රතිොද  ලබා දිය හැකි 

බව කාරුණිකව දන්වා සිටිමි.  එස්.ඩී.ඒ.බී. දබො ලැස්ස අතිදර්ක දල්කම් (සංවර්ධ  හා පුහුණු) වැ.බ. ෙළාත් 

සභා, ෙළාත් ොල  සහ ක්රිඩා අමාතයාංශය කිය  ලිපිය මා දවත දයොමු ක ලා තිදය වා.  ඒ අනුව ඒ සදහා 

ප්රතිොද  ලැදබ  ඉදිකිරිම් ක ලා අවසන් ක   වයාෙෘති සදහා බිල්ෙත් සදහා මුදල් දගව  බවට තමයි ඒ 

ලිපිදයන් අපිට ස ාථ ක ලා තිදයන්දන්. ඒවදේම සභාෙති, සීතාවක ප්රාදේශිය සභාව තවත් ලිපියේ දයොමු 

ක  වා. තුන් ා  දෙොදු  සුසා  භූමිදේ අදාහ ාගා යේ ඉදිකිරිදම් වයාෙෘතිය සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව. 

යදථෝේත කරුණට අදාලව ඔබ විසින් මා දවත දයොමු ක   ලද අංක සීප්රාස 3/2 ෙසුආඋවැ2018 දෙොදු 

2018.11.15 දි ැති ලිපිය හා බැදේ. ඒ අනුව උේත වැඩසටහ  යටදත් සීතාවක ප්රාදේශිය සභාදේ දැ ටමත් 

අනුමත ක වා ඇති  වයාෙෘතිදේ වැඩ නිමක  2018.12.15 ව  දි ට දෙ  අමාතයාංශදේ දවත බිල්ෙත් 

ඉදිරිෙත් ක න්දන්  ම් ඒ සදහා ප්රතිොද  ලබා දිය හැකි බව කාරුණිකව දන්වා සිටිමි. පී.එස්.දේ 

කන් න්ග , අතිදර්ක දල්කම්, ෙළාත් සභා හා ෙළාත් ොල  ක්රිඩා අමාතයාංශය ය  ලිපි දදක  අෙ දවත 

ලැබිලා තිදය වා. ඒ නිසා ඒ වයාෙෘති අවසන් ක න්දන්  ම් ඒ අදාල දි යන් වලට මුදල් දගවිය හැකි බව 

තමයි අමාතයාංශය අපිට නිර්දේශ දකොට එවා තිදයන්දන්. ඒ නිසා සභාදේ ගරු මන්ත්රිතුමන්ලාට 

මන්ත්රිතුමියන්ලාට දකටිදයන් අදහසේ ඉදිරිෙත් ක  වා  ම් ක ලා දයෝජ ාව සම්බන්ධදයන් තී ණය ලබා 

දිය හැකි බව මම කාරුණිකව දැනුම් දද වා.  දම් සම්බන්ධදයන් යම් අදහසේ ඉදිරිෙත් ක න්  තිදය වා 

 ම් ඒ අදහස ඉදිරිෙත් ක න් . ඡන්ද විමසීමකට යන්දන්  ැතුව අපිට දම්ක ක න්  පුළුවන්. අපිට 9.30 ට 

තව විදශේෂ සභාවේ කැදවන්  තිදය වා. ඒ නිසා ඒ ගැ ත් සලකලා ඔබතුමාලාදේ කරුණු ඉදිරිෙත් ක ලා 

ඒ සදහා අවශය අනුමැතිය දහෝ ක්රියාත්මක කිරිම ද ොවීම පිළිබදව ඔබතුමාලාදේ එකගතාවය ලබා දදන්  

කිය  ඉල්ලිම ක  වා. 

දම් සම්බන්ධදයන් ෙහත  ම් සඳහන් ගරු මන්ත්රිවරුන් විසින් අදහස් දේව  ලදී. 

01. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ජයන්ත  ණවක මැතිතුමා 

02. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි කුමුදිනි ජයවර්ධ  මැතිතුමිය 

03.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ මැතිතුමා 

 
 

04.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ඩී. ප්රියන්ත අරුණ කුමාර් ගුණ ත්  මැතිතුමා  

05.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි උපුල් මද ෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමා 

06.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි පී.ඒ ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා 

07.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ලිය දේ චන්ද  කුමා  මැතිතුමා 
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08.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චින්තක දේවින්ද සම වී  මැතිතුමා 

09.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ඒ. සුසන්ත මැතිතුමා 

10.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා 

11.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගමදේ චන්ද්රසිරි මැතිතුමා 

12.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි මංජුල වී  ත්  මැතිතුමා 

13. ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා 

 

ගරු සභාෙතිතුමා 

දම් දයෝජ ාව සම්බන්ධදයන් සියළුදද ා එකඟතාවය ෙල කළා. ඒ අනුව මීට දෙ  අඩාලව කල් තබ  ලද 

සභාවට ඉදිරිෙත් ක   ලද එම දයෝජ ාව ඒකමතික සභා සම්මත වු දයෝජ ාවේ විදිහට මම සලක වා.  

 

2018.11.05 ව  දි  හා  2018.11.12 ව  දි  අඩාලව කල් තබ  ලද  විදශේෂ සභාවට ඉදිරිෙත් 

ක   ලද දයෝජ ාව ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  ගයාන් දුමින්ද මැතිතුමාදේ දයෝජ ාදවන් හා ගරු 

ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි දම්රි මාග්රට්  මැතිතුමියදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව  සභා සම්මත විය. 
 

 

 

ගරු සභාෙතිතුමා 
අඩාලව කල් තබ  ලද විදශේෂ සභා රැස්වීම සදහා සහභාගි වීමට ෙැමිණි මන්ත්රිතුමන්ලාටත් 

මන්ත්රිතුමියන්ලාටත් දල්කම්තුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයටත් සියළුදද ාටමත් ස්තුතිවන්ත දවමින් සභාදේ 

කටයුතු අවසන් ක  වා.  
 

විදශේෂ සභාදේ වැඩ කටයුතු දෙ.ව.9.30 ට නිමාවට ෙත් විය. 

 

 

 

 

දේ.ඒ. චන්ද  ෙේමසිරි, 

දල්කම්, 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව, 

හංවැල්ල. 
 

 

2018.11.16 ව  දි   

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව, 

හංවැල්ල. 

 

 

 


