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සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ 2018 ද ොවැම්බර් මස 12 ව  දි  

දෙ.ව.10.00 ට ප්රාදේශීය සභාදේ සභා ශාලාදේදී ෙවත්ව  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   - චන්ද  දප්රේම ාත් මුදුන්දකොටුව මැතිතුමා 

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

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

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

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

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

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

13.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - සමන්ත උදය කුමා  ගමදේමැතිතුමා 

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

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

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

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

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

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

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

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

22.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - දනුෂ්කි ප්රභානි අල්දම්දා මැතිතුමිය 

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

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

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

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

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

28.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ගමදේ චන්ද්රසිරි මැතිතුමා 

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

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

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

32.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - එස්. චන්ද්රකුමාර් මැතිතුමා  

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

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

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

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

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

38.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - ඥාණ ප්රකාසම් ෆැන්සිස් මැතිතුමා 

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

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

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

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

 
 

සහභාගි ද ොවු 
 

1.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ඒ. සුසන්ත මැතිතුමා 
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මහා සභා රැස්වීම සඳහා සහභාගි වීමට ෙැමිණි ගරු උෙ සභාෙතිතුමා ප්රමුඛ ගරු මන්ත්රී මණ්ඩලය, දල්කම්තුමා ප්රධා  

කාර්යමණ්ඩලය, ජ මාධයදේදී මහත්වරුන් ඇතුළුව ෙැමිණ සිටි සියළුදද ා පිළ  ගැනිදමන් අ තුරුව ගරු සභාෙතිතුමා 

විසින් 2018 ද ොවැම්බර් මස මහා සභාදේ වැඩ කටයුතු ආ ම්භ ක   ලදි. 

 

 යායෙත්රානුකූලව ෙළමුදවන්ම 2018.10.10 දි  ෙැවති මහා සභා රැස්වීදම් වාර්තාව සංදශෝධ  හා දව ස්කම් ඇදතොත් 

දෙන්වා දී එය සභා සම්මත ක  ගන් ා දලස ගරු සභාෙතිතුමා විසින් සභාදවන් ඉල්ලා සිටි  ලදී. 

 

01. ෙසුගිය රැස්වීදම් වාර්තාව සම්මත ක  ගැනීම. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ මැතිතුමා 

 

ගරු සභාෙතිතුමනි, 2018.10.10 ව  දි  ෙැවති මහා සභා රැස්වීදම් වාර්තාව සතය වාර්තාවේ බවට මම දමම ගරු 

සභාවට දයෝජ ා ක මි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී උපුල් මද ෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමා 

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

 

2018.10.10 ව  දි  ෙැවති මහා සභා රැස්විදම් වාර්තාව පිළගත යුතු සතය වාර්තාවේ බවට ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී 

සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ මැතිතුමාදේ දයෝජ ාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී උපුල් මද ෝජ් රූෙසිංහ 

මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සම්මත විය. 

 

02.සභාෙතිව යා විසින් ක නු ලබ  විදශේෂ නිදේද . 

 

01.2018.08.10 දි  මහා සභාදේදී 5 - (03) දයෝජ ාව යටදත් අදයෝම මධු ප්රසාේ දේවදේ මැතිතුමා විසින් ොදුේක 

ප්රාදේශීය දල්කම් කාර්යාලය මුල් ක  ගනිමින් ෙළාත් ොල  ආයත යේ පිහිටුවිය යුතු බවට ඉදිරිෙත් කළ 

දයෝජ ාව සම්බන්ධදයන් දයොමු කල ලිපියට පිළතුරු වශදයන්, දමම ලිපිදයන් ඉදිරිෙත් ක  ඇති කරුණු පිළබඳව 

සලකා බලා සුදුසු ක්රියාමාර්ගයේ ගන් ා දලස දන්වමින් බස් ාහි  ෙළාත් ආණ්ඩුකා තුමා විසින් ෙළාත් සභා, ෙළාත් 

ොල  සහ ක්රීඩා අමාතයතුමා දවත 2018.09.25 දි ැතිව දයොමු කල ලිපිදේ පිටෙත. 

 

03.ප්රාදේශීය සභාව අමතා එව  ලද සංදේශ, දෙත්සම්, ෙැමිණිලි හා සන්නිදේද  සභාවට ඉදිරිෙත් කිරිම. 

 
 

03- (01)   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි අදයෝම මධු ප්රසාේ දේවදේ මැතිතුමා විසින් ඉදිරිෙත් ක   ලදී. 

01.ොදුේක  ග දේ ප්රධා  බස්  ැවතුම්ෙල තුළ ෙළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්රවාහ  අධිකාරිය මගින්  ඩත්තු ක නු ලබ  

දකොටදසේ ඉතා විශාල වලවල් ෙැවතීම,  ාත්රි කාලදේ විදුලි ආදලෝක ෙේධතියේ ද ොමැති වීම නිසා ව  

දුෂක් තාවන් සම්බන්ධදයන් 2018.11.10 දි ැතිව  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි අදයෝම මධු ප්රසාේ දේවදේ මැතිතුමා 

විසින් ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක   ලද ලිපිය. 

02.ොදුේක සිරි පිය ත  මධය මහා විදයාලදේ සිදුව  අ වශය මුදල් එකතු කිරිම් හා ඒවා අවිධිමත් දලස වියදම් කිරිම 

සම්බන්ධදයන් 2018.11.12  දි ැතිව ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි අදයෝම මධු ප්රසාේ දේවදේ මැතිතුමා විසින් ගරු 

සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක   ලද ලිපිය. 
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03 - (02)   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චන්ද  සුරියආ ච්චි මැතිතුමා විසින් ඉදිරිෙත් ක   ලදී. 

01.දබෝදප් වත්ත ොදර් ඉඳි ක දග  යනු ලබ   ව කම්හල් වයාෙෘතියේ සම්බන්ධදයන් ොදුේක, දබෝදප්, 78/ඒ, 

එල්.ඩී. ජා ක ප්රියන්ත මයා විසින් 2018.08.26 දි ැතිව ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චන්ද  සුරියආ ච්චි මැතිතුමා 

අමතා දයොමු ක   ලද ලිපිය. 

02.  ව දවළඳ සංකිර්ණදේ කඩ කුලිය තේදසේරු දදොර්තදම්න්තුව සමඟ සිදු ක නු ලබ  සාකච්ඡාවකින් 

සංදශෝධ යේ සිදු ව  තුරු අයකිරිම අත්හිටුව  දලස ඉල්ලමින් හංවැල්ල,   ව දවළඳ සංකිර්ණය,  අංක 65 හි 

 ව දවළඳ සංකිර්ණදේ වයාොරිකයන්දේ සංවිධා ය විසින් 2018.10.28 දි ැතිව ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු 

ක   ලද ලිපිය. 

03.දකොස්ගම සුදම්ධ විදයාලදේ බුදු මැදු  දව ස් ක  ගැනිදම් කටයුතු වලට දකොස්ගම ලැදවන්ද ෝ ආයත ය 

ඉදිරිෙත්ව ෙැවැත්වු සංගීත ප්රසංගදේ බදු මුදල ොසල් සංවර්ධ  සමිති ගිණුමට බැ  කිරිම සඳහා කටයුතු ක   දමන් 

ඉල්ලා දකොස්ගම සුදම්ධ විදයාලදේ විදුහල්ෙතිතුමා විසින් 2018.10.16 දි ැතිව ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චන්ද  

සුරියආ ච්චි මැතිතුමා අමතා දයොමු ක   ලද ලිපිය. 

03 - (03)   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ මැතිතුමා විසින් ඉදිරිෙත් ක   ලදී. 

01.දෙ  ොසදල් පිවිසුම් තාප්ෙය කෙ ාරු ක  චිත්ර ඇඳ ගැනීම සම්බන්ධදයන් 2018.10.10 දි ැතිව දකොස්ගම දෙ  

ොසදල් ප්රධා  ගුරුතුමිය විසින් ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ මැතිතුමා අමතා දයොමු ක   

ලද ලිපිය. 

03 - (04)   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සුනිල්  ණසිංහ මැතිතුමා විසින් ඉදිරිෙත් ක   ලදී. 

01.දකොස්ගම සුදම්ධ විදයාලදේ බුදු මැදු  දව ස් ක  ගැනිදම් කටයුතු වලට දකොස්ගම ලැදවන්ද ෝ ආයත ය 

ඉදිරිෙත්ව ෙැවැත්වු සංගීත ප්රසංගදේ බදු මුදල ොසල් සංවර්ධ  සමිති ගිණුමට බැ  කිරිම සඳහා කටයුතු ක   දමන් 

ඉල්ලා දකොස්ගම සුදම්ධ විදයාලදේ විදුහල්ෙතිතුමා විසින් 2018.10.16 දි ැතිව ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සුනිල් 

 ණසිංහ මැතිතුමා අමතා දයොමු ක   ලද ලිපිය. 

 

04.යථා ෙරිදි කල් දී ඇති ප්රශ් . 

 

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

 

01.තාවල්දගොඩ ග්රාම නිලධාරි වසමට අයත් දකොස්ගම විදල්ජ් දන්වාසික භූමි කලාෙදේත් අධි බලැති විදුලි ධාරිතාවයේ 

සහිතව දෙොලිතින් කර්මාන්ත ශාලාවේ ෙවත්වාදග  යන්දන් බව දන්දන්ද? 

 පිළතු   - ඔේ 
 

02.දන්වාසික ඉඩම් හ හා එවැනි විදුලි ධාරිතාවයේ සහිත විදුලි රැහැන් ඇඳිදමන් දන්වාසිකයන් සිදුවී හැකි අවදා ම හා 

ගස් දකොළන් ඉවත් කිරිමට සිදුවීම සම්බන්ධදයන් දන්වාසිකයන් ලිඛිත ලබා දී ඇති විද ෝධතාවය සඳහා දග  ඇති 

පියව  දමො වාද? 

පිළතු   - බලෙත්ර ලබාදග  ඉදිරිෙත් ක   දතේ කර්මාන්ත ශාලාවට ට්රාන්ස්දෙෝමර් සවිකිරිම අත්හිටුව  දලස 

විදුලිබල මණ්ඩලයට හා ප්රාදේශීය දල්කම් දවත දන්වා ඇත. 

 



 
 

4 
 
03.2003 – 2004 වැනි කාල වල ගෘහ ආශ්රිත කර්මාන්තයේව ෙැවති ඉහත කර්මාන්තය මහා ෙරිමාණ කර්මාන්තයේ 

බවට ෙත් කිරිදම්දී ප්රාදේශීය සභාව මගින් ලබා ගත යුතු පිළගත් හා විධිමත් අවස ෙත් ක්රමානුකූලව ලබාදග  

ඇේද?ලබා දග  ඇත් ම් ඒවා දමො වාද? ඒවා නිකුත් ක  ඇති දි  වකවානු දවන් දවන්ව ඉදිරිෙත් ක න් . 

පිළතු   -  ැත. 

 

04.හංවැල්ල දසෞඛය වවදය නිලධාරිදේ අත්ස  සහිතව මහජ  දසෞඛය ෙරිේෂක දේ.පී. සුනිල් මයු තිස්ස මහතා 

විසින් සභාෙති, සීතාවක දවත 2004.08.20 දි ැති දයොමු ක  ඇති ප්රාදේශීය සභාව 2004.09.02 දි  මුද්රාව සහිත 

ලිපිදේ නිර්දේශ ක්රියාත්මක කිරිමට පියව  ගත්දත්ද? එදසේ ගනු ලැබු ක්රියාමාර්ග දමො වාද? අදාල නිර්දේශ  දහෝ 

නිදයෝග අනුගම ය ද ොකදළේ  ම් අදාල හිමිකරු සම්බන්ධදයන් දග  ඇති විධිමත් නීතිමය පියව  දමො වාද? 

පිළතු   - දමම ලිපිය සභාව සතුව ද ොමැත. 

 

05.එවකට සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව ෙරිස  කමිටුදේ ගරු සභාෙති සහිතව 2012.02.23 දි  ෙරිස  අමාතයාංශ 

දල්කම්ව යා විසින් සිදු ක   ලද ෙරිේෂණ වාර්තාව 2012.03.06 දි  නිකුත් ක  ඇති අත  එම වාර්තාදේ නිර්දේශ 

ක්රියාත්මක කිරිමට එවකට සභාව මගින් පියව  දග  ඇත්ද? ඒ දමො වාද? අදාළ නිර්දේශ කර්මාන්ත හිමියා විසින් 

අනුගම ය ද ොකදළේ  ම් එවකට දග  ඇති විධිමත් නීතිමය පියව  දමො වාද? 

පිළතු   - දමම ලිපිය සභාව සතුව ද ොමැත. 

 

06. කර්මාන්ත භූමිය වාණිඡ කටයුතු සඳහා අනුමත ද ොක , අනුමත දගොඩ ැගිලි සැලසුමේ ද ොමැතිව, ෙරිස  

ආ ේෂණ  බලෙත්ර ද ොමැතිව, සභා දවළඳ බලෙත්ර ද ොමැතිව  දට් මුලික නීති හා ෙරිස  නීති උල්ලංඝ ය 

ක මින් දමවැනි කර්මාන්තයේ දම් ආකා දයන් ෙවත්වාදග  යාමට තවදු ටත් අවස  ලබා දද වාද? එදසේ 

ද ොමැති  ම් ඒ සඳහා ගනු ලබ  ක්රියාමාර්ග දමො වාද? 

පිළතු   - මධයම ෙරිස  අධිකාරිය මඟින් ෙරිස  බලෙත්රය ලබාදග  ඇත. 

 

07.  දමවැනි බලෙත්ර  හිත කර්මාන්ත ශාලාවේ දමදතේ දු  ෙවත්වාදග  ඒම සඳහා ඉඩකඩ ලැබී තිබුණු දහේතු දැ  

ගැනීම දතො තුරු දැ  ගැනීදම් අයිතිය අනුව ජ තාව සතු මුලික අයිතියේ ව  බැවින් ඒ පිළබදව ව  දහේතු 

දමො වාද යන්  සභාවට ඉදිරිෙත් කළ හැකිද? ඒ දමො වාද? 

පිළතු   - මධයම ෙරිස  අධිකාරිය මඟින් නිකුත් කල ෙරිස  බලෙත්රය මත ෙවත්වාදග  යයි. 

 

05.යථා ෙරිදි කල් දී ඇති දයෝජ ා. 

 

05 – (01) ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි දනුෂ්කි ප්රභානි අල්දම්දා මැතිතුමිය විසින් දයෝජ ා ක යි. 

 
 

බස් ාහි  ෙළාදත් දකොළඹ දිස්ත්රිේකදේ  ැදග හි  දහේවාගම් දකෝ ළදේ සීතාවක ප්රාදේශීය දල්කම් දකොට්ඨාසදේ 

443/ඒ ඉහළ හංවැල්ල ග්රාම නිලධාරි වසදම් අංක 537 නිවදසේ ෙදිංචි සංකොල ආචාරිදේ අම දාස ය  තෑගි දිම ාකා  

ෙේෂදේ යැයි කියනු ලබ  අය එම දකොට්ඨාසදේ පිහිටි මීගහවත්දත් කැදබල්ලය කිය  ඉඩමට මායිම්, උතු ට දවල ද, 

 ැදග හි ට දමම ඉඩදම් කැදබල්ලේ දවන් වු ෙැල ඉනිවැට ද, දකුණට කුළුෙ  බඩල්දේ දජෝන්ට සහ තවත් අයට 

අයිති දමම ඉඩදම් කැබැල්ලද, බස් ාහි ට ලිය වඩුදේ ලුස්හාමිට අයිති දමම ඉඩදම් කැබැල්ලද, මායිම් වු අේක  

භාගයේ ෙමණ විශාල ඉඩදමන් උතුරු මායිම් ෙැත්තට ව  දසේ ද ොදබදු ෙර්චස් 20 ේ විශාල බිම් ප්රමාණයේ දයොදා 

සුසා  භූමියේ සඳහා ප්රදයෝජ  ගැනීම පිණිස අංක 3808 ද ණ තෑගි ඔප්පුව ප්රකා  සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව දවත වර්ෂ 
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1994 මැයි 30 ව  දි  තෑගි ක   ලේදේ දමොහු මා සික ආබාධයකින් දෙදළමින් ෙසු ව  විටකදී දව ත් අදයකුදේ 

දෙළඹවීමේ නිසා එය ෙව ා දී දමදතේ කල් ගත ව  තුරුත් එහි කිසිඳු මිනියේ භුමිදා  ද ොකිරිමත්, ඉඩම වටා 

ෙදිංචිකරුවන් දබොදහොමයේ සිටිමත්, ඉඩම මුළුමනින් වතු ට යට වීමත්, දමය ෙව ා දුන් පුේගලයාට දරුවන් දදෙළේ 

සිටි  බවත්, ඔවුන්ට දව ත් දේෙළේ ද ොමැති අස ණභාවදයන් දෙදළ  බැවිනුත් දමම දේෙළ  ැවත ඔවුන්දේ 

ඉල්ලීම ප්රකා වත් 2009.10.13 ව  දි  "ප්රාදේශීය සභාවට ෙව ා දී ඇති ඉඩම ආෙසු ලබා ගැනීම" ය  හිසින් යුතුව 

ෙළාත් ොල  දකොමසාරිස්තුමා විසින් එව  ලද ලිපිය හා 2017.09.06 දි ැති ෙළාත් සභා හා ෙළාත් ොල  අමාතයාංශ 

අතිදර්ක දල්කම්තුමා විසින් නිකුත් ක   ලද ලිපිය ප්රකා ව ෙරිේෂා ක  බලා දමම දේෙළ  ැවත ඉල්ලුම්කා  ොර්ශවය 

දවත ලබා දීම සුදුසු යැයි මම දමම ගරු සභාවට දයෝජ ා ක මි. 

 

මීට අදාල ලිපි දල්ඛ  දයෝජ ාවට අමුණා ඇති අත  අවශය කටයුතු කිරිම සඳහා දමහි පිටෙත් ෙළාත් ොල  

දකොමසාරිස්, ෙළාත් සභා හා ෙළාත් ොල  අමාතයාංශ අතිදර්ක දල්කම්, ෙළාත් සභා මන්ත්රි ගරු මදහේෂ් අල්දම්දා 

මැතිතුමන්ට හා අදාල ඉල්ලුම්කරුට යැවීම කළ යුතු යැයිද තවදු ටත් මම දයෝජ ා ක මි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි උපුල් මද ෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමා. 
 

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

 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි මංජුල වී   ත්   මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, දමම මහා සභාව කා ක සභාවේ බවට ෙත් කළ යුතු යැයි දයෝජ ා ක  වා.  

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සුසන්ත රූෙසිංහ  මැතිතුමා 
 

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

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි දම්රි මාග්රට් මැතිතුමිය 
 

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. 
 

 

ඉහත දයෝජ ාව ගරු මන්ත්රිතුමිය විසින් මාස 03 ක කාලයේ සඳහා තාවකාලිකව ඉවත් ක  ගන් ා ලදී. 
 

 

ගරු සභාෙතිතුමා 

උෙ සභාෙතිතුමනි, මන්ත්රිතුමනි, මන්ත්රිතුමියනි, අපිට දටන්ඩර් කමිටුවේ තිදය වා. ඒ සඳහාත් අපි දත් විදේකය 

සඳහාත් සභාදේ වැඩ කටයුතු වි ාඩි 30 කට අත්හිටුව වා. 

 

 

දෙ.ව.10.30 ට දටන්ඩර් මණ්ඩල රැස්වීම සඳහා සහ දත් ො ය සඳහා සභාදේ වැඩ කටයුතු අත්හිටුව  ලදී. 

දෙ.ව. 11.00 ට  ැවතත් මහා සභාදේ වැඩ කටයුතු ආ ම්භ ක   ලදී. 
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05 – (02) ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජ ා ක යි. 
 

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

දවත දගවිම් කිරිමට ෙව   ලද බලය අනුව මා විසින් ක   ලද ෙහත උෙ දල්ඛ දේ විස්ත  ක න් ට දයදී ඇති 

දගවීම් ඊට අනුරූපිව ඇති දගවීම් ලබන් ා දවත ඊට ඉදිරිදයන් දේවා ඇති මුදල දගවීම අනුමත කළ යුතු යැයි මම දමම 

ගරු සභාවට දයෝජ ා ක මි. 

අනු 

අංක 

වවුචර් අංකය හා 

දි ය 

විස්ත ය මුදල රු. 

01 2138 - 2142 

2018.10.09 

2018 සැප්තැම්බර් මස ප්රධා  කාර්යාලදේ, ොදුේක උෙ 

කාර්යාලදේ, දකොස්ගම උෙ කාර්යාලදේ, හංවැල්ල උෙ 

කාර්යාලදේ හා කහදහේ  උෙ කාර්යාලදේ මාර්ග, දසෞඛය, 

ආයුර්දේද, පුස්තකාල හා වයාෙෘති අංශයන්හි දසේවදේ නියුතු 

ආදේශක දසේවකයින් 98 දදද කු දවනුදවන් වදනික වැටුප් 

දගවීම. 

2,327,201.02 

02 2313 – 2317 

2018.10.23 

2018 ඔේදතෝම්බර් මස ප්රධා  කාර්යාලදේ, ොදුේක උෙ 

කාර්යාලදේ, දකොස්ගම උෙ කාර්යාලදේ, හංවැල්ල උෙ 

කාර්යාලදේ හා කහදහේ  උෙ කාර්යාලදේ දසේවදේ නියුතු ස්ථි  

විශ්රාම වැටුප් සහිත දසේවකයින් 187 දදද කු සඳහා වැටුප් දගවීම. 

6,487,620.13 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි විමල් ප්රසන්  මැතිතුමා 

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

ගරු සභාෙතිතුමා 

දමම දයෝජ ාව සම්බන්ධදයන් ගරු මන්ත්රිවරුන්දේ විද ෝධතාවයේ ද ොමැති බැවින් ඒකමතිකව සභා සම්මත වු 

දයෝජ ාවේ විදිහට සලක වා. 
 

ඉහත දයෝජ ාව  ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමාදේ දයෝජ ාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි 

විමල් ප්රසන්  මැතිතුමාදේ සථ්ි ත්වදයන් ඒකමතිකව  සභා සම්මත විය. 
 

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

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ හංවැල්ල උෙ කාර්යාලදේ කළම ාක ණ සහකා  111 ත තුදර් දසේවය ක   එච්.පී.එල්. 

ඉදර්ෂා මහත්මිය මහජ  බැංකුදේ කිරිඳිවැල ශාඛාව මගින් ලබා ගැනීමට නියමිත දේෙල ණය සඳහා ෙළාත් ොල  

දදොර්තදම්න්තුව විසින් ප්රතිපුර්ණය කළ යුතු දෙොලි මුදල, දමම සභාවට ප්රතිපුර්ණය ක   දතේ එම දෙොලි මුදල සභා 

අ මුදල් මගින් මහජ  බැංකුදේ කිරිඳිවැල ශාඛාව දවත දගවිය යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට දයෝජ ා ක මි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගයාන් දුමින්ද  මැතිතුමා 

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

ගරු සභාෙතිතුමා 

දමම දයෝජ ාව සම්බන්ධදයන් ගරු මන්ත්රිවරුන්දේ විද ෝධතාවයේ ද ොමැති බැවින් ඒකමතිකව සභා සම්මත වු 

දයෝජ ාවේ විදිහට සලක වා. 
 
 

ඉහත දයෝජ ාව  ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමාදේ දයෝජ ාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි 

ගයාන් දුමින්ද  මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව  සභා සම්මත විය. 
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05 – (04) ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ 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 හංවැල්ල හා ොදුේක දසෞඛය වවදය 

නිලධාරි කාර්යාල හා එේව සීතාවක ප්රාදේශිය 

සභා බල ප්රදේශය ආව ණය ව  ෙරිදි දබෝ 

ද ොව  ද ෝග  හඳු ා ගැනීදම් වවදය 

සාය  02 ේ ෙැවැත්වීම සඳහා ව  වැය 

ඇස්තදම්න්තුව. 

සභා අ මුදල් ස ප්, 

ප්රධා  කාර්යාලය, 

ආර්.පී.එන්.පී. ජි දාස 

මයා. 

255,000.00 

02 2018 දදසැම්බර් මස ෙැවැත්වීමට නියමිත 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභා දෙ  ොසල් දරු 

දැරියන්දේ විවිධ ප්රසංගය සඳහා ව  වැය 

ඇස්තදම්න්තුව. 

සභා අ මුදල් ස ප්, 

ප්රධා  කාර්යාලය, 

ආර්.පී.එන්.පී. ජි දාස 

මයා. 

585,000.00 

03 2018 දදසැම්බර් මස ෙැවැත්වීමට නියමිත 

පුස්තකාල ොඨකයින්දේ හා සීතාවක 

ප්රාදේශීය සභාදේ  කාර්ය මණ්ඩලදේ ගාය  

හා  ර්ත  හැකියාවන් ඔප්  ංව  "සීතාවක 

ප්රතිභා ගී ස ණිය" සංගීත වැඩසටහ   සඳහා 

ව  වැය ඇස්තදම්න්තුව. 

සභා අ මුදල් ස ප්, 

ප්රධා  කාර්යාලය, 

ආර්.පී.එන්.පී. ජි දාස 

මයා. 

305,000.00 

04 සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ සනීො ේෂක හා 

මාර්ග අංශදේ දසේවය ක   ලද දසේවකයින් 

දවනුදවන් ෙැවැත්වීමට නියමිත වවදය 

සාය ය සඳහා ව  වැය ඇස්තදම්න්තුව. 

සභා අ මුදල් ස ප්, 

ප්රධා  කාර්යාලය, 

ආර්.පී.එන්.පී. ජි දාස 

මයා. 

199,500.00 

05 සභාව සතු ZA – 9257 කම්ෙැේට ය දසේවා 

කිරිම දවනුදවන් වු ඇස්තදම්න්තුව 

සභා අ මුදල් හවල් දහෝල්ඩින්ේස් 

පුේගලික සමාගම, 

245/47, ෙ ණ 

අවිස්සාදේල්ල ො , 

ඔරුදගොඩවත්ත. 

8,254.70 

06 සභාව සතු ZA – 9257 කම්ෙැේට ය දසේවා 

කිරිම දවනුදවන් වු ඇස්තදම්න්තුව 

සභා අ මුදල් හවල් දහෝල්ඩින්ේස් 

පුේගලික සමාගම, 

245/47, ෙ ණ 

අවිස්සාදේල්ල ො , 

ඔරුදගොඩවත්ත. 

33,154.50 

07 දකොස්ගම සතිදෙොළ ද දිකඩ තැනීම. සභා අ මුදල් සභාෙති, 

427, ෙහළ දකොස්ගම 

කැළණි මිටියාවත ග්රාම 

සංවර්ධ  සමිතිය. 

1,412,197.12 

 

 

 

08 හංවැල්ල  ග ය දෙොදු වැසිකිලිය ඉතිරි 

අළුත්වැඩියාවන් කිරිම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

443/බී, හංවැල්ල 

 ග ය ග්රාම සංවර්ධ  

සමිතිය. 

 

 

80,289.00 

09 දකොස්ගම සතිදෙොළ භුමිදේ ඇති වැසිකිලිය 

 වීක ණය කිරිම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

427, ෙහළ දකොස්ගම 

කැළණි මිටියාවත ග්රාම 

සංවර්ධ  සමිතිය. 

 

 

 

169,644.90 
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10 අළුත්දහේ  ො  සංවර්ධ ය කිරිම. සභා අ මුදල් සභාෙති, 

කැළණි  දී වැඩිහිටි 

සංවිධා ය, 

කහටපිටිය. 

 

156,893.68 

11 දකොස්ගම උෙ කාර්යාල දගොඩ ැගිල්ල  

20  × 10  කාම යේ සම්බන්ධ කිරිම. 

 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

427, ෙහළ දකොස්ගම 

කැළණි මිටියාවත ග්රාම 

සංවර්ධ  සමිතිය. 

 

533,957.67 

12 කහදහේ  පුස්තකාලය දෙ  ොසල හා මාතෘ 

සාය ය සදහා දව ම ප්රදේශ මාර්ගයේ 

දවන් කිරිම සදහා දැල් ආව ණ වැටේ සෑදිම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

 ග්රාම සංවර්ධ  

සමිතිය, 

කහදහේ . 

 

203,034.45 

13 සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ විදුලි අංශය සදහා 

ආව ණයේ තැනීම. ( වැඩ කුලිය ෙමණේ 

සහිතයි.) 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

443/බී, හංවැල්ල 

 ග ය ග්රාම සංවර්ධ  

සමිතිය. 

 

50,657.70 

14 අළුත් අම්බලම කනිෂ්ඨ විදයාල ො  

සංවර්ධ ය කිරිම. 

විමධයගත අයවැය ඝෘජු ශ්රමික  

193,677.47 

 

15 කහටපිටිය පුළුන්ගහවත්ත ො  සංවර්ධ ය 

කිරිම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති,  

කැළණි  දී වැඩිහිටි 

සංවිධා ය, 

කහටපිටිය. 

 

81,116.97 

 

 

16  ණසිංහා ාමය ො  සංවර්ධ ය කිරිම. සභා අ මුදල්  සභාෙති, 

428/ඒ, අළුත් අම්බලම 

ග්රාම සංවර්ධ  සමිතිය. 

 

223,899.44 

 

17 හංවැල්ල මධය විදයාල මාවත අතුරු ො  1 

තා  දමා සංවර්ධ ය කිරිම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

443/ඒ, ෙහත්ගම ග්රාම 

සංවර්ධ  සමිතිය. 

 

 

257,131.81 

 

 

18 දකොස්ගම ධර්මග්රාමය ොදර් ොලම් ඇදි වැටේ 

සකස් කිරිම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති,  

ස්වශේති දගොවි 

සංවිධා ය, මුරුතගම. 

 

 

 

55,070.00 

 

19 දිේදදණිය කම්මල්වත්ත ො  ොලම අසල 

අතුරු මාර්ගය ආ ම්භ ව  සථ්ා දේ 

දකොන්ක්රිට් කාණුව තැනීම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති,  

දිේදදණිය දකුණ ග්රාම 

සංවර්ධ  සමිතිය. 

 

 

98,698.63 

 

 

 

20 හංවැල්ල උත්සව ශාලාව ඉහළ ජල ටැංකිය 

 දවා ආධා කය තැනීම. 

 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

443/බී, හංවැල්ල 

 ග ය ග්රාම සංවර්ධ  

සමිතිය. 

14,582.90 

21 කහදහේ  පුස්තකාලදේ පුස්තකාලයාධිෙති 

කාම ය දවන් කිරිම, පුවත්ෙත් ගබඩා 

කාම ය දවන් කිරිම ඇතුළු අළුත්වැඩියා 

කටයුතු  

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

ග්රාම සංවර්ධ  සමිතිය, 

කහදහේ . 

103,156.98 

22 කහදහේ  දවළද සංකිර්ණදේ 

දගොඩ ැගිල්දල් ත ප්පුවට දකොටස 

ආව ණය කිරිම හා ආ ේෂිත දේට්ටුව 

දයදීම.  

 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

ග්රාම සංවර්ධ  සමිතිය, 

කහදහේ . 

65,126.00 
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23 ෙහත්ගම හීන් ඇල කුඹු  හ ස් ො  ( දබෝධිය 

ො ) ඉතිරි දකොටස සහ ගල්මුල්ල ො  

දකොටසේ තා  දමා සංවර්ධ ය කිරිම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

ඉහළ හංවැල්ල දකුණ 

ග්රම සංවර්ධ  සමිතිය. 

339,449.96 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ මැතිතුමා 
 

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

ගරු සභාෙතිතුමා 

දමම දයෝජ ාව සම්බන්ධදයන් ගරු මන්ත්රිවරුන්දේ විද ෝධතාවයේ ද ොමැති බැවින් ඒකමතිකව සභා සම්මත වු 

දයෝජ ාවේ විදිහට සලක වා. 
 

 

ඉහත දයෝජ ාව  ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමාදේ දයෝජ ාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි 

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

 

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

2018 අයවැය දල්ඛ යට අනුව ෙහත උෙදල්ඛ දේ සඳහන් වැය ශීර්ෂයන්හි ප්රතිොද  ඉදිරියට ප්රමාණවත් ද ොව  

බැවින් දමම වර්ෂදේ තවදු ටත් ඉටු කළ යුතු කාර්යයන් සඳහා අවශය ප්රතිොද  එම උෙ දල්ඛ දේ ඊට ඉදිරිදයන් දේවා 

ඇති වැය ශීර්ෂදයන් මාරු කළ යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට දයෝජ ා ක මි. 

ප්රතිොද  අවශය  

වැය ශීර්ෂය 

2018 වර්ෂයට 

දවන් ක  තිබු 

ප්රතිොද   මුදල 

රු. 

තවදු ටත් දවන් 

කළ යුතු 

ප්රතිොද  මුදල 

රු. 

ප්රතිොද  ලබා 

ගන් ා වැය 

ශීර්ෂය 

ලබා ගන් ා 

ප්රතිොද   මුදල 

රු. 

ප්රතිොද  ලබා 

ගන් ා වැය 

ශීර්ෂදේතවදු ට

ත්ඉතිරි ව මුදල 

රු. 

103(2)  ඉන්ධ  හා 

ස්දන්හක දතල් 

790,000.00 300,000.00 102(2)  විදේශ 

ගමන් වියදම් 

300,000.00 300,000.00 

 

105(6)-

පුහුණුවැඩසටහන් 

400,000.00 50,000.00 101(9)1 

දව ත් දීම ා 

50,000.00 572,825.75 

105(8)- මුද්රණ 

දසේවා පුවත්ෙත් 

දැන්වීම් 

600,000.00 385,000.00 

 

304(1)  වාහ  

යන්ත්ර සූත්ර හා 

උෙක ණ 

385,000.00 1,410,203.77 

107(1)-දුම්රිය 

ගමන් බලෙත්ර  

70,000.00 20,000.00 101(9)1 

දව ත් දීම ා 

20,000.00 552,825.75 

203(2)  ඉන්ධ  හා 

ස්දන්හක දතල් 

1,632,000.00 900,000.00 204(1)  වාහ  

යන්ත්ර සූත්ර හා 

උෙක ණ 

900,000.00 756,542.71 

303(2)  ඉන්ධ  හා 

ස්දන්හක දතල් 

1,307,000.00 550,000.00 205(7) දඩංගු 

මර්ධ  

වයාෙෘතිය 

550,000.00 1,272,725.00 

304(2) -

දගොඩ ැගිලි  

අළුත්වැඩියා  ඩත්තු 

455,000.00 196,000.00 304(1)  වාහ  

යන්ත්ර සූත්ර හා 

උෙක ණ 

196,000.00 1,214,203.77 
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304(4)- මංමාවත්, 

ොලම්, දබෝේකු, 

අළුත්වැඩියාව 

22,500,000.00 11,621,000.00 101(7) මන්ත්රී 

දීම ා  

2,160,000.00 

 

1,305,000.00 

 

101(9)1 

දව ත් දීම ා 

230,000.00 

 

  322,825.75 

 

101(9)3 දේෙළ 

තහ ම්නිලධාරි 

දීම ා               

50,000.00 286,550.00 

 

101(9)4 මන්ත්රි 

කමිටු දීම ා 

800,000.00    133,500.00 

 

101(9)5 මන්ත්රී  

ගමන් වියදම් 

දීම ා                   

300,000.00 

 

359,000.00 

 

103(6) සංග්රහ                        500,000.00 591,575.00 

104(1) වාහ  

යන්ත්ර සූත්ර හා 

උෙක ණ 

 ඩත්තු         

2,000,000.00 

 

1,037,022.67 

 

205(7) දඩංගු 

මර්ධ  

වයාෙෘතිය 

160,000.00 1,112,725.00 

 

304(1) වාහ  

යන්ත්ර සූත්ර හා 

උෙක ණ 

 ඩත්තු    

600,000.00 

 

614,203.77 

 

305(9)2 

ප්රිමිේස් 

වයාෙෘතිය 

3,300,000.00 

 

4,501,847.00 

503(8) දව ත් 

ගබඩා භාණ්ඩ 

1,000,000.00 184,888.00 

 

505(8)-

දිවාසුරැකුම් 

වයාෙෘතිය 

521,000.00 

 

563,000.00 

 11,621,000.00  

503(2)  ඉන්ධ  හා 

ස්දන්හක දතල් 

170,000.00 100,000.00 304(1) වාහ  

යන්ත්ර සූත්ර හා 

උෙක ණ 

 ඩත්තු    

 

100,000.00 514,203.77 
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ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී බී. සනී දහේටර් පීරිස් මැතිතුමා 
 

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

ගරු සභාෙතිතුමා 

දමම දයෝජ ාව සම්බන්ධදයන් ගරු මන්ත්රිවරුන්දේ විද ෝධතාවයේ ද ොමැති බැවින් ඒකමතිකව සභා සම්මත වු 

දයෝජ ාවේ විදිහට සලක වා. 
 

 

ඉහත දයෝජ ාව  ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමාදේ දයෝජ ාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි 

බී. සනී. දහේටර් පීරිස් මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව  සභා සම්මත විය. 

 

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

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව සදහා ති ස  සංවර්ධ  අ මුණු අන්තර්ගත ක මින් 2018 – 2021 දේවා වු වර්ෂයන්ට අදාලව 

සකස් ක   ලද සංයුේත සැලැස්ම සභාව  විසින් පිළ ගත යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට දයෝජ ා ක මි. 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී චන්ද  මුදුන්දකොටුව මැතිතුමා 
 

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

දමම දයෝජ ාව සම්බන්ධදයන් ෙහත  ම් සඳහන් ගරු මන්ත්රිවරුන් විසින් අදහස් දේව  ලදී. 

1. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සමන්ත උදයකුමා  ගමදේ මැතිතුමා 

2. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී චන්ද  සූරියආ ච්චි මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමා 

දමම දයෝජ ාව සම්බන්ධදයන් ගරු මන්ත්රිවරුන්දේ විද ෝධතාවයේ ද ොමැති බැවින් ඒකමතිකව සභා සම්මත වු 

දයෝජ ාවේ විදිහට සලක වා. 
 

ඉහත දයෝජ ාව  ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමාදේ දයෝජ ාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි 

චන්ද  මුදුන්දකොටුව මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සම්මත විය 

505(6) විදුලිය 

සම්බන්ධ 

දව ත්දසේවා 

300,000.00 400,000.00 605(4) 

දෙ ොසල් 

වයාෙෘතිය 

400,000.00 417,700.00 

604(2)- 

දගොඩ ැගිලි 

 ඩත්තු 

2,400,000.00 778,000.00 504(2)- 

දගොඩ ැගිලි 

 ඩත්තු 

778,000.00 1,840,245.74 

607(2) සුභසාධක 

දගවීම් 

3,250,000.00 250,000.00 101(9)3 දේෙළ 

තහ ම්නිලධාරි 

දීම ා     

250,000.00 36,550.00 

609(4)-

දගොඩ ැගිලි- 

ප්රාේධ  

1,150,000 1,005,000.00 309(3) 

දගොඩ ැගිලි හා 

වාහ  මිලදී 

ගැනීම 

1,005,000.00 1,795,000.00 

   

16,555,000.00 

  

16,555,000.00 
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05 – (07) ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජ ා ක යි. 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභා ක්රියාත්මක බලධාරිත්වය දලස  ම් ක  2018 වර්ෂය තුළ ක්රියාත්මක කිරිම සඳහා ප්රතිොද  

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

දකොට දග  ආදායම් වියදම් සඳහා වු ෙරිපු ක ඇස්තදම්න්තුව දමම දයෝජ ාදේ දකොටසේ වශදයන් සැලකිය යුතු 

බවත්, එය 2018 වර්ෂය සඳහා වු 2  ව  ෙරිපු ක ආදායම් වියදම් ඇස්තදම්න්තුව වශදයන් පිළගත යුතු බවට මම දමම 

ගරු සභාවට දයෝජ ා ක මි. 

උෙදල්ඛ ය 

       
අනු 

අංක 

ලිපි දගොනු අංකය වයාෙෘති  ාමය ලැබීම් (රු.) අනු 

අංක 

වයාෙෘති  ාමය දගවීම් (රු.) 

1 සීප්රාස3/2/ෙනි/2018/15 ොදුේක ප්රා.දල්. දකොට්ඨාසදේ 

දදඹෝ   දංගහකුඹු  මාර්ගදේ කැඩී  

ඇති දබෝේකුව අළුතින්   

සංවර්ධ ය කිරීම 

   

1,000,000.00  

      1  ොදුේක ප්රා.දල්. දකොට්ඨාසදේ 

දදඹෝ   දංගහකුඹු  මාර්ගදේ 

කැඩී  ඇති දබෝේකුව අළුතින්   

සංවර්ධ ය කිරීම 

    

1,000,000.00  

2 සීප්රාස 3/2/ෙස/2018/16 සීතාවක ප්රා.දල් දකොට්ඨාසදේ 

ඇස්වත්ත  ැදග හි   කන්ද ො  

දෙොදු  මාර්ගය  සංවර්ධ ය  කිරීම 

      

100,000.00  

      2  සීතාවක ප්රා.දල් දකොට්ඨාසදේ 

ඇස්වත්ත  ැදග හි   කන්ද ො  

දෙොදු  මාර්ගය  සංවර්ධ ය  කිරීම 

       

100,000.00  

3 සීප්රාස 3/2/ෙස/2018/17 සීතාවක ප්රා.දල් දකොට්ඨාසදේ 

දකොස්ගම  ප්රිමා දෙොදු  මාර්ගය  

සංවර්ධ ය  කිරීම 

      

500,000.00  

      3  සීතාවක ප්රා.දල් දකොට්ඨාසදේ 

දකොස්ගම  ප්රිමා දෙොදු  මාර්ගය  

සංවර්ධ ය  කිරීම 

       

500,000.00  

4 සීප්රාස 3/2/ෙස/2018/18 ොදුේක ප්රා.දල් දකොට්ඨාසදේ 

අරුේවත්ත දගෝල ො  දෙොදු  

මාර්ගය  සංවර්ධ ය  කිරීම 

      

500,000.00  

      4  ොදුේක ප්රා.දල් දකොට්ඨාසදේ 

අරුේවත්ත දගෝල ො  දෙොදු  

මාර්ගය  සංවර්ධ ය  කිරීම 

       

500,000.00  

5 සීප්රාස 3/2/ෙස/2018/19 සීතාවක ප්රා.දල් දකොට්ඨාසදේ 

ඇස්වත්ත ප්රගතිපු  දෙොදු  මාර්ගය  

සංවර්ධ ය  කිරීම 

      

500,000.00  

      5  සීතාවක ප්රා.දල් දකොට්ඨාසදේ 

ඇස්වත්ත ප්රගතිපු  දෙොදු  මාර්ගය  

සංවර්ධ ය  කිරීම 

       

500,000.00  

6 සීප්රාස 3/2/ෙස/2018/20 සීතාවක ප්රා.දල් දකොට්ඨාසදේ 

ඇස්වත්ත ඉසුරු  මාවත දෙොදු  

මාර්ගය  සංවර්ධ ය  කිරීම 

      

500,000.00  

      6  සීතාවක ප්රා.දල් දකොට්ඨාසදේ 

ඇස්වත්ත ඉසුරු  මාවත දෙොදු  

මාර්ගය  සංවර්ධ ය  කිරීම 

       

500,000.00  

7 සීප්රාස 3/2/ෙස/2018/21 සීතාවක ප්රා.දල් දකොට්ඨාසදේ 

ඇස්වත්ත සීවලි  දවත්තසිංහ දෙොදු  

මාර්ගය  සංවර්ධ ය  කිරීම 

      

500,000.00  

      7  සීතාවක ප්රා.දල් දකොට්ඨාසදේ 

ඇස්වත්ත සීවලි  දවත්තසිංහ 

දෙොදු  මාර්ගය  සංවර්ධ ය  කිරීම 

       

500,000.00  

8 සීප්රාස 3/2/ෙස/2018/22 සීතාවක ප්රා.දල් දකොට්ඨාසදේ 

දකොස්වත්ත  ඉලුේඕවිට දිග   

දෙොදු  මාර්ගය  සංවර්ධ ය  කිරීම 

   

1,000,000.00  

      8  සීතාවක ප්රා.දල් දකොට්ඨාසදේ 

දකොස්වත්ත  ඉලුේඕවිට දිග   

දෙොදු  මාර්ගය  සංවර්ධ ය  කිරීම 

    

1,000,000.00  

9 සීප්රාස 3/2/ෙස/2018/23 සීතාවක ප්රා.දල් දකොට්ඨාසදේ 

ඇස්වත්ත දෙොදු  ෙළමු  ෙටුමඟ  

සංවර්ධ ය  කිරීම 

      

300,000.00  

      9  සීතාවක ප්රා.දල් දකොට්ඨාසදේ 

ඇස්වත්ත දෙොදු  ෙළමු  ෙටුමඟ  

සංවර්ධ ය  කිරීම 

       

300,000.00  

10 සීප්රාස 3/2/ෙස/2018/24 සීතාවක ප්රා.දල් දකොට්ඨාසදේ 

මීගහවත්ත දෙොදු  මාර්ගය  

සංවර්ධ ය  කිරීම 

      

500,000.00  

    10  සීතාවක ප්රා.දල් දකොට්ඨාසදේ 

මීගහවත්ත දෙොදු  මාර්ගය  

සංවර්ධ ය  කිරීම 

       

500,000.00  

11 සීප්රාස 3/2/ෙස/2018/25 සීතාවක ප්රා.දල් දකොට්ඨාසදේ   

නිරිදෙොළ 438 ග්රා.නි. වසදම් 

නිරිදෙොළ  සදාස ණ මාවත  දෙොදු  

මාර්ගය  සංවර්ධ ය  කිරීම 

      

300,000.00  

    11  සීතාවක ප්රා.දල් දකොට්ඨාසදේ   

නිරිදෙොළ 438 ග්රා.නි. වසදම් 

නිරිදෙොළ  සදාස ණ මාවත  

දෙොදු  මාර්ගය  සංවර්ධ ය  කිරීම 

       

300,000.00  

12 සීප්රාස/3/2/උො/2018/10 සීතාවක ප්රා.දල් දකොට්ඨාසදේ 

කඩුදගොඩ  දකුණ දෂල්ටන් 

දගොඩමුදණ්  මහතාදේ නිවස  

අසල  ජදේ  ඉඩදම්  පිහිටි දෙොදු  

ළද  සංවර්ධ ය  කිරීම 

 

      

100,000.00  

    12  සීතාවක ප්රා.දල් දකොට්ඨාසදේ 

කඩුදගොඩ  දකුණ දෂල්ටන් 

දගොඩමුදණ්  මහතාදේ නිවස  

අසල  ජදේ  ඉඩදම්  පිහිටි දෙොදු  

ළද  සංවර්ධ ය  කිරීම 

       

100,000.00  

13 සීප්රාස 3/2ග්රාමා1000/2018/03 කුඩළුවිල මැණිදේ  මහත්මියදගන් 

නිවස අසල මාර්ගය කාණු ෙේධතිය 

සමඟ සංවර්ධ ය කිරීම 

   

1,007,720.59  

    13  කුඩළුවිල මැණිදේ  

මහත්මියදගන් නිවස අසල 

මාර්ගය කාණු ෙේධතිය සමඟ 

සංවර්ධ ය කිරීම 

    

1,007,720.59  



 
 

13 
 

14 සීප්රාස3/2/ග්රාමා1000/2018/04 ජ කාන්ත මහතාදේ නිවස අසල 

මාර්ගය සංවර්ධ ය කිරීම 

      

717,837.40  

    14  ජ කාන්ත මහතාදේ නිවස අසල 

මාර්ගය සංවර්ධ ය කිරීම 

       

717,837.40  

15 සීප්රාස3/2/ග්රාමා1000/2018/05 විදජ්න්ද්ර මහතාදේ නිවස අසල 

මාර්ගය සංවර්ධ ය කිරීම 

      

720,137.40  

    15  විදජ්න්ද්ර මහතාදේ නිවස අසල 

මාර්ගය සංවර්ධ ය කිරීම 

       

720,137.40  

16 සීප්රාස3/2/ග්රාමා1000/2018/06 නුවන්සිරි  මහතාදේ නිවස අසල 

මාර්ගය සංවර්ධ ය කිරීම 

      

911,680.92  

    16  නුවන්සිරි  මහතාදේ නිවස අසල 

මාර්ගය සංවර්ධ ය කිරීම 

       

911,680.92  

17 සීප්රාස3/2/ග්රාමා1000/2018/07 ජීවන්ත  මහතාදේ නිවස අසල 

මාර්ගය සංවර්ධ ය කිරීම 

      

462,769.45  

    17  ජීවන්ත  මහතාදේ නිවස අසල 

මාර්ගය සංවර්ධ ය කිරීම 

       

462,769.45  

18 සීප්රාස 3/2ග්රාමා1000/2018/08 නිමල් මහතාදේ කඩය අසල 

මාර්ගය සංවර්ධ ය කිරීම 

      

925,490.97  

    18  නිමල් මහතාදේ කඩය අසල 

මාර්ගය සංවර්ධ ය කිරීම 

       

925,490.97  

19 සීප්රාස3/2/ග්රාමා1000/2018/09 මහින්ද මහතාදේ කඩය අසල 

මාර්ගය සංවර්ධ ය කිරීම 

      

727,083.40  

    19  මහින්ද මහතාදේ කඩය අසල 

මාර්ගය සංවර්ධ ය කිරීම 

       

727,083.40  

20 සීප්රාස3/2/ග්රාමා1000/2018/10 කූඩළුවිල ලේෂ්මන් මහතාදේ 

නිවස  අසල මාර්ගය සංවර්ධ ය 

කිරීම 

      

575,553.77  

    20  කූඩළුවිල ලේෂ්මන් මහතාදේ 

නිවස  අසල මාර්ගය සංවර්ධ ය 

කිරීම 

       

575,553.77  

21 සීප්රාස3/2ග්රාමා1000/2018/11 ෆැන්ටසි දදව  ෙටුමග සංවර්ධ ය 

කිරීම 

      

563,260.25  

    21  ෆැන්ටසි දදව  ෙටුමග 

සංවර්ධ ය කිරීම 

       

563,260.25  

22 සීප්රාස 3/2ග්රාමා1000/2018/12 අරුේවත්ත ෙළමු ෙටුමග ප්රධා  

ොද න් ග්රින්  දට ස් දදසට 

අබලන්ව ඇති දකොටස සංවර්ධ ය 

කිරීම 

2,654,872.29     22  අරුේවත්ත ෙළමු ෙටුමග ප්රධා  

ොද න් ග්රින්  දට ස් දදසට 

අබලන්ව ඇති දකොටස 

සංවර්ධ ය කිරීම 

2,654,872.29 

23 සීප්රාස3/2/ග්රාමා1000/2018/13 හයිදලවල් මාර්ගදේ අතුරු මාර්ග 

ෙේධතිය සංවර්ධ ය කිරීම 

   

1,124,366.58  

    23  හයිදලවල් මාර්ගදේ අතුරු මාර්ග 

ෙේධතිය සංවර්ධ ය කිරීම 

    

1,124,366.58  

24 සීප්රාස 3/2ග්රාමා1000/2018/14 හංවැල්ල ෙළමු ෙටුමග මාර්ග 

ෙේධතිය සංවර්ධ ය කිරීම 

      

575,000.00  

    24  හංවැල්ල ෙළමු ෙටුමග මාර්ග 

ෙේධතිය සංවර්ධ ය කිරීම 

       

575,000.00  

25 සීප්රාස3/2/ග්රාමා1000/2018/15 මීගහවත්ත ෙළමු ෙටුමග මාර්ගය 

සංවර්ධ ය කිරීම 

      

426,335.70  

    25  මීගහවත්ත ෙළමු ෙටුමග මාර්ගය 

සංවර්ධ ය කිරීම 

       

426,335.70  

26 සීප්රාස 3/2ග්රාමා1000/2018/16  ජදේ සම්භාණ්ඩ පුහුණු 

මධයස්ථා ය ඉදිරිපිට මාර්ගය 

සංවර්ධ ය කිරීම 

1,081,204.91     26   ජදේ සම්භාණ්ඩ පුහුණු 

මධයස්ථා ය ඉදිරිපිට මාර්ගය 

සංවර්ධ ය කිරීම 

1,081,204.91 

27 සීප්රාස3/2/ග්රාමා1000/2018/17 වැලිකන්  ජෙමාල මාර්ගය 

සංවර්ධ ය කිරීම 

      

999,885.26  

    27  වැලිකන්  ජෙමාල මාර්ගය 

සංවර්ධ ය කිරීම 

       

999,885.26  

28 සීප්රාස3/2/ග්රාමා1000/2018/18 මීපිලාව මාර්ගය සංවර්ධ ය කිරීම    

2,016,248.33  

    28  මීපිලාව මාර්ගය සංවර්ධ ය 

කිරීම 

    

2,016,248.33  

29 සීප්රාස3/2/ග්රාමා1000/2018/20  දේල් නිවාස සංකීර්ණය 2 ව  

ෙටුමග මාර්ගය සංවර්ධ ය කිරීම 

      

903,841.86  

    29   දේල් නිවාස සංකීර්ණය 2 ව  

ෙටුමග මාර්ගය සංවර්ධ ය කිරීම 

       

903,841.86  

30 සීප්රාස3/2/ග්රාමා1000/2018/21 452 ගලදගද  උතු  ග්රාම දසේවා 

වසදම් හසන් මහතාදේ නිවස 

අසල සිට ඉදිරියට මාර්ගය 

සංවර්ධ ය කිරීම 

      

715,291.82  

    30  452 ගලදගද  උතු  ග්රාම දසේවා 

වසදම් හසන් මහතාදේ නිවස 

අසල සිට ඉදිරියට මාර්ගය 

සංවර්ධ ය කිරීම 

       

715,291.82  

31 සීප්රාස3/2/ග්රාමා1000/2018/22 ොදුේක   මීදප් ප්රධා  මාර්ගයට 

මුහුණලා දකොටිගහදල්  මාර්ගය 

සංවර්ධ ය කිරීම 

      

844,827.03  

    31  ොදුේක   මීදප් ප්රධා  මාර්ගයට 

මුහුණලා දකොටිගහදල්  මාර්ගය 

සංවර්ධ ය කිරීම 

       

844,827.03  

32 සීප්රාස3/2/ග්රාමා1000/2018/23 දේ ගල දහො කන්ද මාර්ගය 

සංවර්ධ ය කිරීම 

828,406.46     32  දේ ගල දහො කන්ද මාර්ගය 

සංවර්ධ ය කිරීම. 

828,406.46 

33 සීප්රාස3/2/ග්රාමා1000/2018/24 දබෝදප් සමගි මාවත දකොන්ක්රිට් 

අතු ා සංවර්ධ ය කිරීම 

      

563,529.62  

    33  දබෝදප් සමගි මාවත දකොන්ක්රිට් 

අතු ා සංවර්ධ ය කිරීම. 

       

563,529.62  

34 සීප්රාස3/2/ග්රාමා1000/2018/25 මුරුතගහදහේ  මාර්ගය 

සංවර්ධ ය කිරීම 

      

750,002.63  

    34  මුරුතගහදහේ  මාර්ගය 

සංවර්ධ ය කිරීම 

       

750,002.63  

35 සීප්රාස3/2/ග්රාමා1000/2018/26 මීරියගල්ල කන්දදබොඩ මාර්ගය  

සංවර්ධ ය කිරීම 

   

2,369,472.02  

    35  මීරියගල්ල කන්දදබොඩ මාර්ගය  

සංවර්ධ ය කිරීම 

    

2,369,472.02  

36 සීප්රාස3/2/ග්රාමා1000/2018/27 හංවැල්ල සිතුමිණ මාර්ගය 

සංවර්ධ ය කිරීම 

      

542,868.80  

    36  හංවැල්ල සිතුමිණ මාර්ගය 

සංවර්ධ ය කිරීම 

       

542,868.80  

37 සීප්රාස3/2/ග්රාමා1000/2018/28 මහවලදදණිය ක ත්ත ො  

සංවර්ධ ය කිරීම 

   

1,285,216.13  

    37  මහවලදදණිය ක ත්ත ො  

සංවර්ධ ය කිරීම 

    

1,285,216.13  

38 සීප්රාස3/2/ග්රාමා1000/2018/29 හංවැල්ල  ාජසිංහ මාවත 

සංවර්ධ ය කිරීම 

   

1,052,393.08  

    38  හංවැල්ල  ාජසිංහ මාවත 

සංවර්ධ ය කිරීම 

    

1,052,393.08  

39 සීප්රාස3/2/ග්රාමා1000/2018/30 අරුේවත්ත ජය න්ද මාර්ගය 

සංවර්ධ ය කිරීම 

   

1,295,247.76  

    39  අරුේවත්ත ජය න්ද මාර්ගය 

සංවර්ධ ය කිරීම 

    

1,295,247.76  
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40 සීප්රාස3/2/ග්රාමා1000/2018/31 ආ න්දගම දබ්කරිය ඉදිරිපිට 

අතුරු මාර්ගය සංවර්ධ ය කිරීම. 

      

345,656.88  

    40  ආ න්දගම දබ්කරිය ඉදිරිපිට 

අතුරු මාර්ගය සංවර්ධ ය කිරීම. 

       

345,656.88  

41 සීප්රාස3/2/ග්රාමා1000/2018/32 ආ න්දගම ලේසිරි මහතාදේ 

නිවස අසලින් ය  මාර්ගය 

සංවර්ධ ය කිරීම. 

      

153,357.16  

    41  ආ න්දගම ලේසිරි මහතාදේ 

නිවස අසලින් ය  මාර්ගය 

සංවර්ධ ය කිරීම. 

       

153,357.16  

42 සීප්රාස3/2/ග්රාමා1000/2018/33 ොදුේක ජයන්ති මාවත, ජයන්තිපු  

අතුරු මාර්ගය සංවර්ධ ය කිරීම. 

      

648,548.93  

    42  ොදුේක ජයන්ති මාවත, 

ජයන්තිපු  අතුරු මාර්ගය 

සංවර්ධ ය කිරීම. 

       

648,548.93  

43 සීප්රාස3/2/ග්රාමා1000/2018/34 ොදුේක මැල්වත්ත 2 ෙටුමග 

දකොන්ක්රිට් අතු ා සංවර්ධ ය 

කිරීම. 

      

573,315.66  

    43  ොදුේක මැල්වත්ත 2 ෙටුමග 

දකොන්ක්රිට් අතු ා සංවර්ධ ය 

කිරීම. 

       

573,315.66  

44 සීප්රාස3/2/ග්රාමා1000/2018/35 දබෝදප් සියඹලාව ොදර් බටලන්ද 

දෙදදස මාර්ගය සංවර්ධ ය කිරීම. 

      

565,949.10  

    44  දබෝදප් සියඹලාව ොදර් බටලන්ද 

දෙදදස මාර්ගය සංවර්ධ ය 

කිරීම. 

       

565,949.10  

45 සීප්රාස3/2/ග්රාමා1000/2018/36 අංගමුව  ණවිරු මාර්ගය 

සංවර්ධ ය කිරීම 

      

746,161.42  

    45  අංගමුව  ණවිරු මාර්ගය 

සංවර්ධ ය කිරීම 

       

746,161.42  

46 සීප්රාස3/2/ග්රාමා1000/2018/37 මාවල්ගම දර්මන්ේ ලී දමෝල අසල 

මාර්ගය සංවර්ධ ය කිරීම. 

      

551,959.54  

    46  මාවල්ගම දර්මන්ේ ලී දමෝල 

අසල මාර්ගය සංවර්ධ ය කිරීම. 

       

551,959.54  

47 සීප්රාස3/2/ග්රාමා1000/2018/38 කළුඅේගල මුණමදල්වත්ත 

අභයන්ත  මාර්ගය සංවර්ධ ය 

කිරීම. 

      

633,764.86  

    47  කළුඅේගල මුණමදල්වත්ත 

අභයන්ත  මාර්ගය සංවර්ධ ය 

කිරීම. 

       

633,764.86  

48 සීප්රාස3/2/ග්රාමා1000/2018/39 දකොස්ගම බදුවත්ත මාර්ගය 

සංවර්ධ ය කිරීම 

      

346,128.74  

    48  දකොස්ගම බදුවත්ත මාර්ගය 

සංවර්ධ ය කිරීම 

       

346,128.74  

49 සීප්රාස3/2/ග්රාමා1000/2018/40 දකොස්ගම කම්බිදකොටුව මාර්ගය 

සංවර්ධ ය කිරීම. 

      

685,087.36  

    49  දකොස්ගම කම්බිදකොටුව මාර්ගය 

සංවර්ධ ය කිරීම. 

       

685,087.36  

50 සීප්රාස3/2/ග්රාමා1000/2018/41 දිග  මිනුවන්විල මාර්ගය 

සංවර්ධ ය කිරීම. 

      

550,014.77  

    50  දිග  මිනුවන්විල මාර්ගය 

සංවර්ධ ය කිරීම. 

       

550,014.77  

51 සීප්රාස3/2/ග්රාමා1000/2018/42 දිේදදනිය කම්මල්වත්ත මාර්ගය 

සංවර්ධ ය කිරීම. 

      

593,193.35  

    51  දිේදදනිය කම්මල්වත්ත මාර්ගය 

සංවර්ධ ය කිරීම. 

       

593,193.35  

52 සීප්රාස3/2/ග්රාමා1000/2018/43 නිරිදෙොල දදහිගහදහේ  අතුරු 

මාර්ගය සංවර්ධ ය කිරීම. 

      

646,404.44  

    52  නිරිදෙොල දදහිගහදහේ  අතුරු 

මාර්ගය සංවර්ධ ය කිරීම. 

       

646,404.44  

53 සීප්රාස /2/ග්රාමා1000/2018/44 දබොල්ලතාව පිලප්පු කන්ද මාර්ගය 

සංවර්ධ ය කිරීම. 

      

440,398.15  

    53  දබොල්ලතාව පිලප්පු කන්ද 

මාර්ගය සංවර්ධ ය කිරීම. 

       

440,398.15  

54 සීප්රාස3/2/ග්රාමා1000/2018/45 දබොල්ලතාව ශ්රි සුගත දයෝගාශ්රමය 

මාර්ගය සංවර්ධ ය කිරීම. 

      

730,262.93  

    54  දබොල්ලතාව ශ්රි සුගත 

දයෝගාශ්රමය මාර්ගය සංවර්ධ ය 

කිරීම. 

       

730,262.93  

55 සීප්රාස3/2/ග්රාමා1000/2018/47 දකොස්ගම සර්දවෝදය මාවදත් වැව 

අසල ජල ටැංකිය හ ස් මාර්ගය 

සංවර්ධ ය කිරීම. 

620,077.05     55  දකොස්ගම සර්දවෝදය මාවදත් 

වැව අසල ජල ටැංකිය හ ස් 

මාර්ගය සංවර්ධ ය කිරීම. 

620,077.05 

56 සීප්රාස3/2/ග්රාමා1000/2018/48 සාලාව හමුදා කඳවු  ඉදිරිපිට 

මාර්ගය  සංවර්ධ ය කිරීම. 

      

369,996.47  

    56  සාලාව හමුදා කඳවු  ඉදිරිපිට 

මාර්ගය  සංවර්ධ ය කිරීම. 

       

369,996.47  

57 සීප්රාස3/2/ග්රාමා1000/2018/49 කඩුදගොඩ අ ෙංගම මාර්ගය 

සංවර්ධ ය කිරීම. 

      

545,467.24  

    57  කඩුදගොඩ අ ෙංගම මාර්ගය 

සංවර්ධ ය කිරීම. 

       

545,467.24  

58 සීප්රාස3/2/ග්රාමා1000/2018/50 දකොස්ගම නිසල උය , දවන්දේසි 

වත්ත මාර්ගය සංවර්ධ ය කිරීම. 

      

541,493.92  

    58  දකොස්ගම නිසල උය , 

දවන්දේසි වත්ත මාර්ගය 

සංවර්ධ ය කිරීම. 

       

541,493.92  

59 සීප්රාස3/2/ග්රාමා1000/2018/51 සාලාව, දබො ළුදගොඩ, මාවල්ගම 

මාර්ගදේ අතුරු මාර්ගය 

සංවර්ධ ය කිරීම. 

      

478,571.24  

    59  සාලාව, දබො ළුදගොඩ, මාවල්ගම 

මාර්ගදේ අතුරු මාර්ගය 

සංවර්ධ ය කිරීම. 

       

478,571.24  

60 සීප්රාස3/2/ග්රාමා1000/2018/52  ණවිරුගම නිශාන්ත මහතාදේ 

නිවස අසලින් ය  මාර්ගය 

සංවර්ධ ය කිරීම. 

      

312,358.71  

    60   ණවිරුගම නිශාන්ත මහතාදේ 

නිවස අසලින් ය  මාර්ගය 

සංවර්ධ ය කිරීම. 

       

312,358.71  

61 සීප්රාස3/2/ග්රාමා1000/2018/53 දබො ළුදගොඩ කහටගහවත්ත 

මාර්ගය සංවර්ධ ය කිරීම.  

      

473,834.25  

    61  දබො ළුදගොඩ කහටගහවත්ත 

මාර්ගය සංවර්ධ ය කිරීම.  

       

473,834.25  

62 සීප්රාස3/2/ග්රාමා1000/2018/54 දකොස්ගම තාවල්දගොඩ හ හා 

ධර්මග්රාමයට පිවිදස  මාර්ගය 

සංවර්ධ ය කිරීම. 

      

570,193.64  

    62  දකොස්ගම තාවල්දගොඩ හ හා 

ධර්මග්රාමයට පිවිදස  මාර්ගය 

සංවර්ධ ය කිරීම. 

       

570,193.64  

63 සීප්රාස3/2/ග්රාමා1000/2018/55 දබො ළුදගොඩ මාවල්ගම ොදර් මුතු 

ආ ච්චි මහතාදේ නිවස අසල 

මාර්ගය සංවර්ධ ය කිරීම. 

      

337,628.96  

    63  දබො ළුදගොඩ මාවල්ගම ොදර් 

මුතු ආ ච්චි මහතාදේ නිවස 

අසල මාර්ගය සංවර්ධ ය කිරීම. 

 

       

337,628.96  
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64 සීප්රාස3/2/ග්රාමා1000/2018/56 දකොස්ගම බදුවත්ත මාර්ගයට 

ප්රවිශ්ඨ දබෝේකුව ඉදිකි  මාර්ගය 

සංවර්ධ ය කිරීම. 

      

584,307.97  

    64  දකොස්ගම බදුවත්ත මාර්ගයට 

ප්රවිශ්ඨ දබෝේකුව ඉදිකි  මාර්ගය 

සංවර්ධ ය කිරීම. 

       

584,307.97  

65 සීප්රාස3/2/ග්රාමා1000/2018/58 ඉහළ දකොස්ගම  ංදදනිගම අතුරු 

මාර්ගය සංවර්ධ ය කිරීම. 

      

444,162.14  

    65  ඉහළ දකොස්ගම  ංදදනිගම අතුරු 

මාර්ගය සංවර්ධ ය කිරීම. 

       

444,162.14  

66 සීප්රාස3/2/ග්රාමා1000/2018/59 452  ගලදගද   ැදග හි  

දකොටිගලදහේ -නිදහස් මාවත  යා 

දකද   මාර්ගය සංවර්ධ ය 

කිරීම. 

   

1,047,201.85  

    66  452  ගලදගද   ැදග හි  

දකොටිගලදහේ -නිදහස් මාවත  

යා දකද   මාර්ගය සංවර්ධ ය 

කිරීම. 

    

1,047,201.85  

67 සීප්රාස3/2/ග්රාමා1000/2018/60 452  ගලදගද   ැදග හි   

අරුේවත්ත සිට ොදුේක දදසට 

මාර්ගය සංවර්ධ ය කිරීම. 

      

141,278.93  

    67  452  ගලදගද   ැදග හි   

අරුේවත්ත සිට ොදුේක දදසට 

මාර්ගය සංවර්ධ ය කිරීම. 

       

141,278.93  

68 සීප්රාස3/2/ග්රාමා1000/2018/61 452  ගලදගද   ැදග හි   

නිදහස් මාවත දමොහාන් මහතාදේ 

නිවස අසල සිට පුස්සැලිඔය ොළම 

දදසට ය  මාර්ගය    සංවර්ධ ය 

කිරීම. 

      

334,394.67  

    68  452  ගලදගද   ැදග හි   

නිදහස් මාවත දමොහාන් මහතාදේ 

නිවස අසල සිට පුස්සැලිඔය 

ොළම දදසට ය  මාර්ගය    

සංවර්ධ ය කිරීම. 

       

334,394.67  

69 සීප්රාස3/2/ග්රාමා1000/2018/62 452 A  ගලදගද  උතු   පියදසේ  

මාවදත් ොසල් මාවත දදසට ය  

මාර්ගදේ අනු  මහතාදේ නිවස 

අසල සිට මාර්ගය  සංවර්ධ ය 

කිරීම. 

      

655,201.23  

    69  452 A  ගලදගද  උතු   

පියදසේ  මාවදත් ොසල් මාවත 

දදසට ය  මාර්ගදේ අනු  

මහාතාදේ නිවස අසල සිට 

මාර්ගය  සංවර්ධ ය කිරීම. 

       

655,201.23  

70 සීප්රාස3/2/ග්රාමා1000/2018/63 452 B ගලදගද  දකුණ දමො ටුව 

කන්ද මාර්ගදේ ආ ම්භක ස්ථා ය 

සිට  මාර්ගය  සංවර්ධ ය කිරීම. 

      

392,825.21  

    70  452 B ගලදගද  දකුණ දමො ටුව 

කන්ද මාර්ගදේ ආ ම්භක 

ස්ථා ය සිට  මාර්ගය  

සංවර්ධ ය කිරීම. 

       

392,825.21  

71 සීප්රාස3/2/ග්රාමා1000/2018/64 කුරුසය අසල නිවාස සංකීර්ණදේ 

ෙළමු මාර්ගය සංවර්ධ ය කිරීම. 

      

167,392.22  

    71  කුරුසය අසල නිවාස සංකීර්ණදේ 

ෙළමු මාර්ගය සංවර්ධ ය කිරීම. 

       

167,392.22  

72 සීප්රාස3/2/ග්රාමා1000/2018/65 වී ාන් ලැයිමට ය  මාර්ගය 

සංවර්ධ ය කිරීම 

      

376,502.07  

    72  වී ාන් ලැයිමට ය  මාර්ගය 

සංවර්ධ ය කිරීම 

       

376,502.07  

73 සීප්රාස3/2/ග්රාමා1000/2018/66 අේක  100 නිවාස  සංකීර්ණදේ  

දකෝවිල අසල උඩ මාර්ගය 

සංවර්ධ ය කිරීම. 

      

494,208.91  

    73  අේක  100 නිවාස  සංකීර්ණදේ  

දකෝවිල අසල උඩ මාර්ගය 

සංවර්ධ ය කිරීම. 

       

494,208.91  

74 සීප්රාස3/2/ග්රාමා1000/2018/67 අේක  100 නිවාස  වයාෙෘතිය 

ෙළමු මාර්ගය සංවර්ධ ය කිරීම 

      

485,909.06  

    74  අේක  100 නිවාස  වයාෙෘතිය 

ෙළමු මාර්ගය සංවර්ධ ය කිරීම 

       

485,909.06  

75 සීප්රාස3/2/ග්රාමා1000/2018/68 කුරුසය අසල සිට දඩෝබි ලැයිමට 

ය  මාර්ගය සංවර්ධ ය කිරීම 

      

160,390.52  

    75  කුරුසය අසල සිට දඩෝබි ලැයිමට 

ය  මාර්ගය සංවර්ධ ය කිරීම 

       

160,390.52  

76 සීප්රාස3/2/ග්රාමා1000/2018/69 එල්ස්ටන් වත්ත අවිස්සාදේල්ල 

දකොටස (දේ දගොල්ල) තැඹිලි 

කෑල්දල් මාර්ගය සංවර්ධ ය 

කිරීම 

      

314,986.62  

    76  එල්ස්ටන් වත්ත අවිස්සාදේල්ල 

දකොටස (දේ දගොල්ල) තැඹිලි 

කෑල්දල් මාර්ගය සංවර්ධ ය 

කිරීම 

       

314,986.62  

77 සීප්රාස3/2/ග්රාමා1000/2018/70 සීතාවක තුන් ා  සිට 

ජයවී දගොඩ දදසට මාර්ගය කාෙට් 

ක  සංවර්ධ ය කිරීම 

 

24,900,000.00  

    77  සීතාවක තුන් ා  සිට 

ජයවී දගොඩ දදසට මාර්ගය 

කාෙට් ක  සංවර්ධ ය කිරීම 

  

24,900,000.00  

78 සීප්රාස 3/2/ප්රාේවැ/2018/01 මුරුතගම සුනිල් තිලක ත්  ප්රජා 

ශාලදේ වැඩ නිම කිරීම 

      

671,633.06  

    78  මුරුතගම සුනිල් තිලක ත්  ප්රජා 

ශාලදේ වැඩ නිම කිරීම 

       

671,633.06  

79 සීප්රාස3/2/ප්රාසශේවැ/2018/01 සාලාව ආ න්දගම දබෝධිය අසල  

ඇති කාණුව සංවර්ධ ය කිරීම 

      

257,237.86  

    79  සාලාව ආ න්දගම දබෝධිය අසල  

ඇති කාණුව සංවර්ධ ය කිරීම 

       

257,237.86  

80 සීප්රාස3/2/ප්රාසශේවැ/2018/02 මුරුතගම සණස බැංකුව ඉදිරිපිට 

ෙැති කාණුව ඉදිකිරීම 

567,877.95     80  මුරුතගම සණස බැංකුව ඉදිරිපිට 

ෙැති කාණුව ඉදිකිරීම 

567,877.95 

81 සීප්රාස3/2/ප්රාසශේවැ/2018/03 දබො ළුදගොඩ ලන්දවත්ත ජල 

බස් ා කාණුව සංවර්ධ ය කිරීම 

 

161,477.53     81  දබො ළුදගොඩ ලන්දවත්ත ජල 

බස් ා කාණුව සංවර්ධ ය කිරීම 

 

161,477.53 

82 සීප්රාස3/2/ප්රාසශේවැ/2018/04 තුන් ා  දකෝන්ගහවත්ත ො  

බෑවුම දකොටස කාණුව සංවර්ධ ය 

කිරීම 

 

1,999,724.21     82  තුන් ා  දකෝන්ගහවත්ත ො  

බෑවුම දකොටස කාණුව 

සංවර්ධ ය කිරීම 

1,999,724.21 

 එකතුව     

79,057,081.21  

එකතුව     

79,057,081.21  

 

 

 



 
 

16 
 
ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ගයාන් දුමින්ද  මැතිතුමා 
 

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

දමම දයෝජ ාව සම්බන්ධදයන් ෙහත  ම් සඳහන් ගරු මන්ත්රිවරුන් විසින් අදහස් දේව  ලදී. 

1. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගමදේ චන්ද්රසිරි මැතිතුමා 

2. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි උපුල් මද ෝජ් රූෙසිංහ  මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමා 

දමම දයෝජ ාව සම්බන්ධදයන් ගරු මන්ත්රිවරුන්දේ විද ෝධතාවයේ ද ොමැති බැවින් ඒකමතිකව සභා සම්මත වු 

දයෝජ ාවේ විදිහට සලක වා. 
 

 

ඉහත දයෝජ ාව  ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමාදේ දයෝජ ාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි 

ගයාන් දුමින්ද  මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සම්මත විය. 
 

05 – (08) ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සමන්ත උදයකුමා  ගමදේ මැතිතුමා විසින් දයෝජ ා ක යි. 
 

කැළණි  දී නිම් දේ සීතාවක පු ව දේ  ංවල දදවියන් පිළබඳ ෙවත් ා වු විශ්වාසය හා ඇදහීම ජ  ජිවිතය හා බැඳි 

ෙවතින් ේ ව  අත  ප්රදේශයට ආදේණික වු සංස්කෘතික උරුමයකි. පු ාත දේ ෙටන්  ංවල දදවිදුන් උදදසා 

පුදජෝෙහා  පිණිස ක ම්ෙැල්ල ශ්රි සුම ා ාම විහා ස්ථ  ංවල දේවාලදේ ගංගා ද ෝහණ  මහා දෙ හ  පිංකම 

සංවිධා ය වී ඇති අත  2013 ජ වාරි මස 18 ව  දි  අංක 1794 ගැසට් ෙත්ර දේ ෙල කිරිදමන් වන්ද ා ගමන් ආඥා 

ෙ ත යටදත්  ජය පිළගත් දෙ හ ේ දලස පිළදග  ඇත. වර්තමා දේ සීතාවක ප්රාදේශීය සභා සීමාව තුළ  ජය මගින් 

පිළදග  අනුමත දකොට ෙවත්ව  එකම දෙ හ  පිංකම ව  දමම දෙ හ  පිංකම 2018 වර්ෂදේද දදසැම්බර් මස 29 හා 

30 දදදි  සංවිධා ය ක  ඇති අත  1987 අංක 15 ද ණ ප්රාදේශීය සභා ෙ දත් අංක 132 ( ඊ)  වගන්තිය යටදත් ෙැවරි 

ඇති බලතල අනුව එහි සංවිධා  කටයුතු දවනුදවන් සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ දෙොදු අ මුදලින් රුපියල් ලේෂයක 

මුදලේ ( රු. 100,000.00) දවන් දකොට ලබා දිය යුතු බවට දමම ගරු සභාවට දයෝජ ා ක මි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි උපුල් මද ෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමා 
 

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

ගරු සභාෙතිතුමා 

දමම දයෝජ ාව සම්බන්ධදයන් ගරු මන්ත්රිවරුන්දේ විද ෝධතාවයේ ද ොමැති බැවින් ඒකමතිකව සභා සම්මත වු 

දයෝජ ාවේ විදිහට සලක වා. 

 
 

ඉහත දයෝජ ාව  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ මැතිතුමාදේ දයෝජ ාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය 

සභා මන්ත්රි උපුල් මද ෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සම්මත විය. 

 

05 – (09) ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  න්ද කුමා සිංහ මැතිතුමා විසින් දයෝජ ා ක යි. 
 

දකොළඹ දිස්ත්රිේකදේ  ැදග හි  දහේවාගම් දකෝ ලදේ සීතාවක ප්රාදේශීය දල්කම් දකොට්ඨාසදේ අංක 435/ඒ 

ගි ාඉඹුල ග්රාම නිලධාරි වසදම් කහටපිටිය ගි ාඉඹුල ොද න් (දබ්කරි දගොඩැල්ල ොද න්) ආ ම්භ වී  බී. දසෝමවති 

මහත්මියට අයත් දෙෞේගලික ඉඩදමන් අවසන් ව  දිගින් මීටර් 195 ේ හා ෙළල මීටර් 3.0 ේ ව  දගොඩැල්ල ොදර් 

ෙළමු ෙටුමග සහ දගොඩැල්ල ොදර් ෙළමු ෙටු මාවදත් ඇස්.ඒ දෙොඩි මැණිදේ මහත්මියදේ දෙෞේගලික ඉඩම අසලින් 

ආ ම්භ වී භද්රා ස්වර්ණලතා මහත්මියට අයත් දෙෞේගලික ඉඩදමන් අවසන් ව  දිගින් මීටර් 56 ේ හා ෙළල මීටර් 3.65 

ේ ව  1 ව  අතුරු ො ත්, 
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දගොඩැල්ල ොදර් ෙළමු ෙටු මාවදත් 1 ව  අතුරු ොදර් භද්රා ස්වර්ණණලතා මහත්මියට අයත් දෙෞේගලික ඉඩම අසලින් 

ආ ම්භ වී එම්.ඩී. දිොනි මහත්මියට අයත් දෙෞේගලික ඉඩදමන් අවසන් ව  දිගින් මීටර් 45 ේ හා ෙළල මීටර් 3.0 ේ ව  

2 ව  අතුරු ො ත්, 

දගොඩැල්ල ොදර් ෙළමු ෙටු මාවදත් ඩබ්. ත් සිරි  ත් ායක මහතාට අයත් දෙෞේගලික ඉඩම අසලින් ආ ම්භ වී එම්.ඩී. 

ද විල් මහතාදේ දෙෞේගලික ඉඩදමන් අවසන් ව  දිගින් මීටර් 17 ේ හා ෙළල මීටර් 4.57 ේ ව  3 ව   අතුරු ො ත්, 

දගොඩැල්ල ොදර් ෙළමු ෙටු මාවදත් බී. දසෝමවතී මහත්මියට අයත් දෙෞේගලික ඉඩදමන් ආ ම්භ වී දේ.ඒ. මල්ලිකා 

මහත්මියට අයත් දෙෞේගලික ඉඩදමන් අවසන්  ව  දිගින් මීටර් 30 ේ හා ෙළල මීටර් 4.57 ේ ව  4 ව  අතුරු ො ත්, 
 

ප්රාදේශීය සභාවට ෙව ාදග  සංවර්ධ ය කළ යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට දයෝජ ා ක මි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී මාලනී  චන්ද්රලතා මැතිතුමිය 
 

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

 

දමම දයෝජ ාව සම්බන්ධදයන් ෙහත  ම් සඳහන් ගරු මන්ත්රිවරුන් විසින් අදහස් දේව  ලදී. 

1. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ජයන්ත  ණවක මැතිතුමා 

2. ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා 

3. ගරු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමා 

දමම දයෝජ ාව සම්බන්ධදයන් ගරු මන්ත්රිවරුන්දේ විද ෝධතාවයේ ද ොමැති බැවින් ඒකමතිකව සභා සම්මත වු 

දයෝජ ාවේ විදිහට සලක වා. 
 

ඉහත දයෝජ ාව  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  න්ද කුමා සිංහ මැතිතුමාදේ දයෝජ ාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි 

මාලනී චන්ද්රලතා මැතිතුමියදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සම්මත විය. 
 

05 – (10) ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි පී.ඒ ප්රදිප් කුමාර් මැතිතුමා විසින් දයෝජ ා ක යි. 

 

දකොළඹ දිස්ත්රිේකදේ වුවද ඉතාමත් දුෂ්ක  හා අඩුොඩුකම් සහිත ජ තාවේ දවදස  අෙ ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශදේ 

ජ තාව  ජදේ ොසලකට දරුවන් දයොමු ක නුදේ ඇති හැකි  ැති බැරි සියළුදද ාටම සම අධයාෙ  අයිතිවාසිකම් 

ලැදබ්ය ය  බලාදෙොද ොත්තුදවනි. දබොදහෝ ජ ප්රිය ොසල් වල තත්වය දමයට ඉඳු ාම දව ස් මුහුණුව ේ ගනී. 
 

 ජදේ චක්රදල්ඛ  දකොෙමණ ෙැවතියද ඒවා තඹයකදු මායිම් ද ොක  දදමාපියන්දගන් ඉතාමත් අසාධා ණ දලස මුදල් 

එකතු කිරිම් දිගින් දිගටම වාර්තා ව  අත  එදසේ මුදල් දීමට ද ොහැකි වීම මත දරුවන්ට අඩු සැලකිලි දැේවීම නිසා 

දරුවන් අස ණභාවයට ෙත් වීම දකොදතකුත් වාර්තා දේ. 
 

එම නිසා ප්රදේශදේ ෙවති  ොසල් වලට අවශය දභෞතික හා මා ව සම්ෙත් ලබා දදමින් දම්වාදේ ෙවති  අඩුොඩු 

සකසා අක්රමිකතා සිදු ක   නිලධාරින්ට විරුේධව අවශය පියව  දග  ප්රදේශදේ දිළඳු ජ තාවදේ අධයාෙ  අයිතිය 

තහවුරු ක   දලසට ගරු අධයාෙ  ඇමතිතුමාට, අධයාෙ  අමාතයාංශ දල්කම්තුමාට, බස් ාහි  ෙළාත් මහ 

ඇමතිතුමාට, බස් ාහි  ෙළාත් අධයාෙ  ඇමතිතුමාට, බස් ාහි  ෙළාත් අධයාෙ  අධයේෂකතුමාට, දහෝමාගම කලාෙ 

අධයේෂකතුමාට දන්වා යව  දලස මම දමම ගරු සභාවට දයෝජ ා ක මි. 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි අදයෝම මධු ප්රසාේ දේවදේ මැතිතුමා. 
 

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

 

 
 



 
 

18 
 
දමම දයෝජ ාව සම්බන්ධදයන් ෙහත  ම් සඳහන් ගරු මන්ත්රිවරුන් විසින් අදහස් දේව  ලදී. 
 

01. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චන්ද  සුරියආ ච්චි  මැතිතුමා 

02. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගයාන් දුමින්ද  මැතිතුමා 

03. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි එස්.ඒ දප්රේම ත්   මැතිතුමා 

04. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සුසන්ත රූෙසිංහ  මැතිතුමා 

05. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි අදයෝම මධු ප්රසාේ දේවදේ මැතිතුමා 

06. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි උපුල් මද ෝජ් රූෙසිංහ  මැතිතුමා 

07. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ජයන්ත  ණවක  මැතිතුමා 

08. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ලිය දේ චන්ද  කුමා   මැතිතුමා 

09. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ප්රියන්ත අරුණ කුමාර් ගුණ ත්   මැතිතුමා 

10. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි විමල් ප්රසන්   මැතිතුමා 

11. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි මංජුල වී  ත්   මැතිතුමා 

12. ගරු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදීප් කුමාර්  මැතිතුමා 

13. ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ  මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමා 

දමම දයෝජ ාව සම්බන්ධදයන් ගරු මන්ත්රිවරුන්දේ විද ෝධතාවයේ ද ොමැති බැවින් ඒකමතිකව සභා සම්මත වු 

දයෝජ ාවේ විදිහට සලක වා. 

ඉහත දයෝජ ාව  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී පී.ඒ ප්රදිප් කුමාර් මැතිතුමාදේ දයෝජ ාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා 

මන්ත්රි අදයෝම මධු ප්රසාේ දේවදේ මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සම්මත විය. 
 

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

 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශය තුල ක්රියාත්මක කළ යුතු ෙහත උෙදල්ඛ දේ විස්ත  ක න් ට දයදී ඇති වයාෙෘති 

ඊට අනුරූපිව ඇති දකොන්ත්රාත් සමිති/ ආයත / පුේගලයින් සමඟ ඊට ඉදිරිදේ දේවා ඇති ගිවිසුම්ගත 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 දබොල්ලතාව කලයාණි මාවත සංවර්ධ ය 

කිරීම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

දබොල්ලතාව ජ ජය  

ග්රාම සංවර්ධ  

සමිතිය, 

265,597.23 

02 ද ළුවත්තුඩුව දකෝළන් කන්ද ො  දබෝධියට 

නුදුරින් දකොටස සංවර්ධ ය කිරිම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

ද ළුවත්තුඩුව 

වැඩිහිටි සංවිධා ය, 

ද ළුවත්තුඩුව, වග. 

289,780.68 

03 දකොස්ගම පුස්තකාල දගොඩ ැගිල්ලට 

දකොටසේ එකතු කිරිම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

427, ෙහළ 

දකොස්ගම කැළණි 

මිටියාවත ග්රාම 

සංවර්ධ  සමිතිය. 

873,522.14 
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04 මුරුතගම  ම්බිදගොඩ මාර්ගදේ දුෂක්  ස්ථා  

තා  දමා සකස් කිරීම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

ස්වශේති දගොවි 

සංවිධා ය, 
64, මුරුතගම, 

අක විට. 

298,685.43 

05 ෙලදෙොදට් ලන්ද මාර්ගය සංවර්ධ ය කිරීම. සභා අ මුදල් සභාෙති, 

අමාජීව වැඩිහිටි 

සමිතිය, 

427/බී, ෙහල 

දකොස්ගම බටහි . 

250,000.00 

06 සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවට අයත් දකොස්ගම 

කුරුළු උය  දවොලිදබෝල් ක්රීඩාපිටිය දිවා  ාත්රී 

ක්රීඩා කිරීමට සුදුසු ෙරිදි සංවර්ධ ය කිරීම. 

විමධයගත අයවැය සභාෙති, 
කුරුළු උය  
එකමුතු සුභ සාධක,  

සමිතිය. 

164,980.00 

07 සීතාවක ප්රාදේශීය දල්කම් දකොට්ඨාශදේ 

ඇස්වත්ත  ැදග හි  කන්ද ො  දෙොදු 

මාර්ගය සංවර්ධ ය කිරීම. 

ෙළාත් සංවර්ධ  සභාෙති, 

ඇස්වත්ත උතු  ග්රාම 

සංවර්ධ  සමිතිය, 

පුවේපිටිය. 

869,565.22 

08 එලමලවල ෙැල්දෙොල ප්රධා  මාර්ගදේ අතුරු 

ො  සංවර්ධ ය කිරිම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති,  

ග්රාම සංවර්ධ  

සමිතිය, 

ෙැල්දෙොල. 

765,670.38 

09 සීතාවක ප්රාදේශීය දල්කම් දකොට්ඨාශදේ 

දකොස්ගම ප්රීමා දෙොදු මාර්ගය සංවර්ධ ය 

කිරීම. 

ෙළාත් සංවර්ධ  සභාෙති, 
අළුත්අම්බලම ග්රාම 

සංවර්ධ  සමිතිය, 
428/ඒ, දකොස්ගම. 

434,755.49 

10 ොදුේක ප්රාදේශීය දල්කම් දකොට්ඨාශදේ 

අරුේවත්ත දගෝල ො  දෙොදු මාර්ගය 

සංවර්ධ ය කිරීම.  

ෙළාත් සංවර්ධ  සභාෙති, 
උේගල්ල ජ  ශේති, 

දගොවි සංවිධා ය, 

උේගල්ල,ොදුේක. 

498,177,08 

11 සීතාවක ප්රාදේශීය දල්කම් දකොට්ඨාශදේ 

ඇස්වත්ත ප්රගතිපු  දෙොදු මාර්ගය සංවර්ධ ය 

කිරීම. 

ෙළාත් සංවර්ධ  සභාෙති, 

ඇස්වත්ත එේසත් 

සුභ සාධක සමිතිය, 

පුවේපිටිය. 

500,000.00 

12 සීතාවක ප්රාදේශීය දල්කම් දකොට්ඨාශදේ 

ඇස්වත්ත ඉසුරු මාවත දෙොදු මාර්ගය 

සංවර්ධ ය කිරීම. 

ෙළාත් සංවර්ධ  සභාෙති, 

ඇස්වත්ත එේසත් 

සුභ සාධක සමිතිය, 

පුවේපිටිය. 

416,727.69 

13 සීතාවක ප්රාදේශීය දල්කම් දකොට්ඨාශදේ 

ඇස්වත්ත සීවලී දවත්තසිංහ දෙොදු මාර්ගය 

සංවර්ධ ය කිරීම. 

ෙළාත් සංවර්ධ  සභාෙති, 
ඇස්වත්ත එේසත් 

සුභ සාධක සමිතිය, 

පුවේපිටිය. 

434,669.48 

14 සීතාවක ප්රාදේශීය දල්කම් දකොට්ඨාශදේ 

දකොස්වත්ත ඉලුේඕවිට දිග  දෙොදු මාර්ගය 

සංවර්ධ ය කිරීම. 

ෙළාත් සංවර්ධ  සභාෙති, 
442 එෆ්, 
දිග  ග්රාම සංවර්ධ  

සමිතිය, 

872,002.32 

15 සීතාවක ප්රාදේශීය දල්කම් දකොට්ඨාශදේ 

ඇස්වත්ත දෙොදු ෙළමු ෙටුමග සංවර්ධ ය 

කිරීම. 

ෙළාත් සංවර්ධ  ඇස්වත්ත උතු  ග්රාම 

සංවර්ධ  සමිතිය, 

පුවේපිටිය. 

297,092.45 
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16 සීතාවක ප්රාදේශීය දල්කම් දකොට්ඨාශදේ 

මීගහවත්ත දෙොදු මාර්ගය සංවර්ධ ය කිරීම. 

ෙළාත් සංවර්ධ  සභාෙති, 

සිසිල ප්රජා මූල 

සංවිධා ය, 
මීගහවත්ත, 

ක ම්ෙැල්ල. 

434,578.61 

17 සීතාවක ප්රාදේශීය දල්කම් දකොට්ඨාශදේ 438 

ග්රාම නිලධාරී වසදම් නිරිදෙොළ සදාස ණ 

මාවත දෙොදු මාර්ගය සංවර්ධ ය කිරීම. 

ෙළාත් සංවර්ධ  සභාෙති,  

දලේදේ දගොවි 

සංවිධා ය, 

නිරිදෙොල, හංවැල්ල. 

300,000.00 

18 සීතාවක ප්රාදේශීය දල්කම් දකොට්ඨාශදේ 

මිරිස්වත්ත, ඇස්වත්ත දෙොදු මාර්ගය කාෙට් 

දයොදා සංවර්ධ ය කිරීම. 

ෙළාත් සංවර්ධ   සභාෙති, 

ඇස්වත්ත එේසත් 

සුභ සාධක සමිතිය, 

පුවේපිටිය. 

4,000,000.00 

19 සීතාවක ප්රාදේශීය දල්කම් දකොට්ඨාශදේ 

 ත්දදොළුගම දෙොදු මාර්ගය කාෙට් දයොදා 

සංවර්ධ ය කිරීම. 

ෙළාත් සංවර්ධ   සභාෙති, 

ඇස්වත්ත එේසත් 

සුභ සාධක සමිතිය, 

පුවේපිටිය. 

4,000,000.00 

20 සාලාව දබො ළුදගොඩලන්ද ප්රජා ශාලාව සඳහා 

ජල සැෙයුම ලබා ගැනීම. 

(2018.10.10 දි  මහා සභාදේ තී ණ අංක 

14 හි වයාෙෘතිදේ  ම සංදශෝධ ය කිරිම.) 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

අරුණළු එේසත් 

දගොවි සංවිධා ය, 

අ ෙන්ගම 

31,000.00 

21 උඩගම කන්ද ොසල් මාවත දකොටසේ 

සංවර්ධ ය කිරීම 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 
සියඹලාව දගොවි 

සංවිධා ය, 
දබෝදප්. 

431,088.36 

22 දදඹෝ  දංගහ කුඹු  ො  දකොටසේ 

සංවර්ධ ය කිරීම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

ග්රාම සංවර්ධ  

සමිතිය, 

දදඹෝ . 

249,993.44 

23 ොදුේක ක්රීඩා මාවත 2 ෙටුමග අතුරු ො  

දකොටසේ සංවර්ධ ය කිරීම 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 
ෙහල ොදුේක ග්රාම 

සංවර්ධ  සමිතිය. 

248,115.96 

24 කහදහේ  වට වුම් ො  අවසන් දකොටස තා  

දැමීම. 

(කහදහේ  කඩුදගොඩ ො ට සම්බන්ධව  

දකොටස) 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 
සමඟි දගොවි 

සංවිධා ය 

කහදහේ ,වග. 

734,528.12 

25 ෙලදෙොදට් ලන්ද මාර්ගය සංවර්ධ ය කිරීම.  සභා අ මුදල් සභාෙති, 

අමාජීව වැඩිහිටි 

සමිතිය, 
427/බී, ෙහල 

දකොස්ගම බටහි . 

100,905.47 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  විමල් ප්රසන්  මැතිතුමා. 

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

දමම දයෝජ ාව සම්බන්ධදයන් ෙහත  ම් සඳහන් ගරු මන්ත්රිතුමා විසින් අදහස් දේව  ලදී. 

01. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  ගයාන් දුමින්ද මැතිතුමා. 

02. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  ජයන්ත  ණවක මැතිතුමා. 
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ගරු සභාෙතිතුමා 

දමම දයෝජ ාව සම්බන්ධදයන් ගරු මන්ත්රිවරුන්දේ විද ෝධතාවයේ ද ොමැති බැවින් ඒකමතිකව සභා සම්මත වු 

දයෝජ ාවේ විදිහට සලක වා. 
 

ඉහත දයෝජ ාව  ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමාදේ දයෝජ ාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි 

විමල් ප්රසන්  මැතිතුමාදේ සථ්ි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සම්මත විය. 
 

06. කා ක සභා වාර්තා  
 

06 – (01) 2018.10.22 ව  දි  ෙවත්ව  ලද නිවාස හා ප්රජා සංවර්ධ  කා ක සභාදේ නිර්දේශ වාර්තාව සලකා 
බැලීම. 
 
 

2018.10.22 ව  දි  ෙවත්ව  ලද නිවාස හා ප්රජා සංවර්ධ  කා ක සභාදේ නිර්දේශ වාර්තාව මහ සභාව විසින් 

සලකා බල  ලදි. 

06 – (02) 2018.10.23 ව  දි  ෙවත්ව  ලද ෙරිස  හා ෙහසුකම්  කා ක සභාදේ නිර්දේශ වාර්තාව සලකා බැලීම. 
 
ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ මැතිතුමා 
 
ගරු සභාෙතිතුමනි,  ෙරිස  කා ක සභා වාර්තාදේ පිටු අංක 04 ව  පිටුදේ 14 ව  කා ණය. දම් කා ණය දැන් මාස 04 

ක විත  ඉදන් කා ක සභා වාර්තා වල තිදය වා.   මුත් දම් කා ණය තාම විසදිලා  ැහැ. දම්දකන් දවලා තිදයන්දන් 

ගදම් මිනිස්සු අත  ගැටුමකට මුල පු   තත්වයකට තමයි දවලා තිදයන්දන්. දම්ක දමොකේ හරි තී ණයේ ගන් වා 

 ම්  ඒ තී ණය ක්රියාත්මක දවන්  ඕ . හැමදාම වාර්තා වල ගිහින් වැඩේ  ැහැ.  ැත් ම් දදදගොල්දලෝ කැදවලා දම් 

ප්රශ් ය විසදන්  ඕ . ඒ නිසා දම් සදහා උත්ත යේ ලබා දදන් . දිගටම වාර්තා වල විත ේ ගිහින් වැඩේ  ැහැ.  
 

ගරු සභාෙතිතුමා 
උෙදදස් දීලා තිදය වා ගරු මන්ත්රිතුමා  දම්ක  වත්වන්  කියලා අදාල නිලධාරින්ට දයොමු ක ලා. දල්කම්තුමා දම්ක 

දම් මන්ත්රිවරු කා ක සභා වල ගත්ත තීන්දුවේ තිදය වා  ම් ඊට ෙස්දසේ කාර්යභා ය තිදයන්දන් නිලධාරින්ට. 

නිලධාරින් දම් කටයුත්ත ක න්  ඕ . මහජ  නිදයෝජිතයින් විදිහට අපි කා ක සභාදේ සාකච්ඡා ක ලා නිලධාරින් 

ඉස්ස හ සාකච්ඡා ක ලා අපි තීන්දුවේ ගත්තා  ම් තින්දුව ක්රියාත්මක කිරිදම් බලය නිලධාරින්ට තිදය වා. දල්කම්තුමා 

ප්රධා  නිලධාරි මණ්ඩලදයන් මම ඉල්ලා සිටින්දන් අපි ගත්ත තීන්දු දම්වා ක්රියාත්මක ක න් . කල් ගන්  අවශය 

 ැහැ. ස්ථානිය ෙරිේෂණ වලට ගිහින් සහභාගි දවලා වියදම් ක ලා දම් කාලය අ දග  මන්ත්රිතුමා කිේව විදිහට මාස 

02 ක 03 ක ඉදන් කථා දව වා. ඒ නිසා දිර්ඝ කාලයේ. දම්වා  වතින්  දහේතු තිදය වා  ම් එදා කියන් . දම් තීන්දු 

ගත්තාට ක න්  බැහැ කියලා. දම් තින්දු ගන්දන් මම දහෝ උෙ සභාෙතිතුමා දහෝ මන්ත්රිවරු ද දමයි. තනිදයන් 

ද දමයි සියළු නිලධාරින් එේක වාඩි දවලා දම් තීන්දු ගන්දන්. එතදකොට කියන්  ඕ  ක්රියාත්මක ක න්  දමොකේද 

තිදය  අෙහසුතාවය කියලා. සභාදේ සම්මත වුණාට ෙස්දසේ දමය ක්රියාත්මක කිරිදම් වගකීම තිදයන්දන් නිලධාරින්ට. 

මම නිලධාරින්දගන් දගෞ වදයන් ඉල්ල වා දම් තී ණ ගත්තාට ෙස්දසේ දම් තීන්දු ක්රියාත්මක ද ොදවන්  කිසි 

දහේතුවේ  ැහැ. එදහම ප්රශ් යේ තිදය වා  ම් ඒක සභාවට දාන් . ඒක සභාව බලා ගනීයි. තීන්දුවේ අ න් දුන් ාට 

ෙස්දසේ ඒ තීන්දුව ක්රියාත්මක කිරිම නිලධාරින් සතු වගකීමේ. ඒ නිසා සභාදේ දම්වා කථා ක න්  තියන්  එො. 

මන්ත්රිවරු ගත්ත තීන්දු තී ණ සභාදේ සම්මත වුණාට ෙස්දසේ ඒ විදිහට ක්රියාත්මක ක න්  කිය  ඉල්ලීම තමයි මට 

ක න්  තිදයන්දන්. 
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ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ඉන්ද්රානි දසද දහලතා ෙේමසීලි මැතිතුමිය 
 
ගරු සභාෙතිතුමනි,  ෙරිස  කා ක සභාදේ පිටු අංක 03 හි 09 ව  කා ණය දම්ක තාම දකරිලා  ැහැ. දම්ක යන්තම් 

ගිනි තියලා ගිහින් තිදය වා.  ැවතත් දම් කැලෑව එදහම්මම වැවිලා තිදය වා. දම්දේ ගංජා වයාො ය කසිප්පු 

වයාො ය, කුඩු වයාො ය බීපු අයදගන් තිදය  ක ද ය අවට දගවල් වලට බීලා ගල් ගහ  කතන්ද  දම්ක ඇතුදළේ සිදු 

දව වා. ඒ නිසා දම්ක ශුේධ ක ලා සංවර්ධ ය ක න්  ඕ  කිය  තැ  ඉන්  ඕ  සභාෙතිතුමා. නිකන් ගිනි තියලා 

ගියාම ආෙහු වැවිලා. ස්ථානීය ෙරිේෂණයකන් ක  වා  ම් වඩා සුදුසුයි කියලා මම කිය වා. දම්ක සම්පුර්ණදයන් 

දකරිලා  ැහැයි කියලායි මම කියන්දන්. ඒ නිසායි මම වාර්තාවේ ද ොදුන්දන්. 
 

ගරු සභාෙතිතුමා 
එදහම දේවල් දව වා  ම් ඒක ඔබතුමියට දෙෞේගලිකවත් දෙොලිසියට හා අදාල අයට ෙැමිණිලි ක න්  පුළුවන්. 

කා ක සභාදේ කථා ක ලා තිදය වා. දම්කට තී ණයේ අ න් තිදය වා.  ඒ තී ණය අනුව යම් දදයේ දවලාත් 

තිදය වා. ඒ ශුේධ ක ලා ගිනි තියලා තිදය වා  ම් ඒකත් අපි නිසා සිදු වු දදයේ. එතනින් එහාට ෙවත්වාදග  යන්  

දෙොලිසිදයත් ග්රාම නිලධාරිත්  ජදේ නිලධාරින් මැදිහත් ක දග  ඔබතුමියත් මන්ත්රිතුමිය හැටියට ඒ කා ණයට මැදිහත් 

දවන්  කිය  කා ණය මතේ ක  වා. ෙටන් ගත්තාට ෙස්දසේ ඒක අවසා ය දේවා තල්ලු කිරිදම් වගකීම ඒක 

සභාවටම කියලාත් එදහම තල්ලු ක න්  බැරි දවයි. ඒ නිසා ඔබතුමියත් ගිහිල්ලා කථා ක ලා සභාදේ තී ණයේ 

දම්කට අ න් තිදය වා. ඒ නිසා නීතිමය ෙැත්තට යන්  පුළුවන්. සභාදේ මන්ත්රිවරු දන් වා. ඉතින් දමයින් එහාටත් 

ගදම් අද කුත්   ාජය නිලධාරින් එේක ස්දේච්ඡා සංවිධා  සමග එකතු දවලා දම් කටයුතු සදහා මැදිහත් දවලා 

ෙස්දසන් ඉදදග  තල්ලු කදළොත් තව මාසයේ දදකේ ය දකොට දම් වැදේ අවසන් ක න්  පුළුවන් දවයි දෙොලිසියත් 

දැනුවත් කදළොත්.  
 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, මම කලින් කථා ක පු කා ණය. ඒක ඊළග කා ක සභාව දව කනුත් දකද න්දන්  ැති ම් අඩුම 

ත දම් ඒ මිනිස්සු කා ක සභාවට කැදවන් . අපිට ගදම් මිනිසුන්ට දමොකේ හරි උත්ත යේ දදන්  ඕ .  
 

ගරු සභාෙතිතුමා 
කා ක සභාවට කැදවගන්  බලන්  දදොර්ශවය. දමොකේද ක න්  පුළුවන් කා ණය කියලා බලන් .  
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි දකෝකිල සම්ෙත් වර්ණසිරි මැතිතුමා 
 
ගරු සභාෙතිතුමනි, කලින් කියපු කා ණය එම ඉඩදම් අයිතිකා යා ඇවිල්ලා  බර් ගස් වල අතු කෙලා කැලෑව ද  ලා 

ගිහිල්ලා තිදය වා. ඒක වැස්සට දහෝ  ැවත වල් බිහි දව වා. ඒක හැමදාම ක  ක  ඉන්  අෙහසුතාවයකුත් 

තිදය වා. ඒ වුණාට මිනිසස්ු එකතු දවලා ඒක ක  වා. දවලා තිදයන්දන් ආෙහු වැස්සට වැවිලා ඇති. මම ගිහින් 

බැලුවා. අතු එදහම කෙලා ඒක සංවිධා ාත්මකව දකරිදග  ය වා.  
 

2018.10.23 ව  දි  ෙවත්ව  ලද ෙරිස  හා ෙහසුකම්  කා ක සභාදේ නිර්දේශ වාර්තාව මහ සභාව විසින්  
සලකා බල  ලදි. 

06 – (03) 2018.10.25  ව  දි  ෙවත්ව  ලද කාර්මික දසේවා කා ක සභාදේ නිර්දේශ වාර්තාව සලකා බැලීම. 
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ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චන්ද  සුරියආ ච්චි මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, කාර්මික දසේවා කා ක සභා වාර්තාදේ පිටු අංක 14 ලිපි දල්ඛ  සලකා බැලීම - 10 දවනි අංකය 

යටදත්  ඉදිරිෙත් දවච්ච ලියුමේ සභා ගත කළාට ෙස්දසේ  දම් කා ක සභාවට දයොමු ක ලා සාකච්ඡා ක ලා තිදයන්දන්. 

එහිදි අධික ණ කටයුත්තේ ය  බැවින් කියලා ඒ කටයුත්ත තියලා තිදය වා. මම ඔබතුමාදේ අවධා යට දයොමු 

ක න්  කැමතියි දමත  දම් සිදු වු සිදුවීම ෙස් කණ්ඩියේ සම්බන්ධදයන් ඒ ඉඩදම් ඇති වුණු ප්රශ් යට අදාලව මම 

හිතන්දන් නිවැ දි ස්ථානිය ෙරිේෂාවේ සිදු දවලා  ැහැ කිය  එක මම ඉතා ෙැහැදිලිව වගකීදමන් කිය වා. දමත  

ෙරිොල  දදෝෂයේ තිදය වා. ඒ ප්රශ් ය තමයි  ඩුවේ බවට ෙත් දවලා තිදයන්දන්. දමොකද ගරු සභාෙතිතුමාදේ 

අත්සනින් යුතුව දම් පුේගලයාට ලිපියේ නිකුත් ක ලා තිදය වා. ඒකොර්ශ්විය කා ණාවේ මත දම් ෙස් කණ්ඩිය එ  

එක වළේවන්  වහාම බැම්මේ බදින්  කියලා. මම අහන්දන් කවුද එදහම ස්ථානීය ෙරිේෂණයේ දදොර්ශවය 

කැදවලා ක ලා තිදය වාද. අදාල ෙැමිණිල්ල හා චුදිතයා සම්බන්ධදයන් නිවැ දි කරුණු විමසිමේ ක ලා තිදය වාද. ඒ 

ඉඩම ගන් දකොට එදහම ෙස් කණ්ඩියේ තිබුණාද  ැේද කිසිදු දදයේ නිවැ දිව ෙරිේෂා ක න්දන්  ැතුව සභාෙතිතුමා 

ලියුමේ නිකුත් ක ලා තිදය වා වහාම තාප්ෙයේ බදින්  කියලා. එතදකොට ඒ ලියුම ෙද ම් ක දග ම තමයි දම් 

පුේගලයා අධික ණයට ගිහින් තිදයන්දන්. එතදකොට අදප් සභාවකින් ඔබතුමාදේ අත්සනින් එදහම ලිපි නිකුත් වීම මම 

හිතන්දන් යම් පුේගල ොර්ශව අගතියට ෙත් දව  තත්වයේ.  මුත් දම්ක කමිටුවට දග ාපුවාම අධික ණ කටයුත්තේ 

නිසා  කල් තබලා තිදය වා. අධික ණ කටයුත්තට යන්  දෙ  අදප් සභාව මගින් වඩාත් නිවැ දිව සියළු ොර්ශව මගින්  

ගන්  ඕ  තී ණයේ. මම ඔබතුමාට කිය වා ඔබතුමාදේ අත්සනින් නිකුත් දව  ලිපි සම්බන්ධදයන් මීට වඩා 

වගකීදමන් සැලකිල්ලකින් කටයුතු ක න්  අවශය දව වා.  
 

ගරු සභාෙතිතුමා 
 
ගරු මන්ත්රිතුමා, දම්ක මම දහොයලා බලන් ම් දම් කා ණය ගැ . දම් වාර්තාව කා ක සභාදේ සභාෙතිතුමා ඇතුළුව ඒ 

කා ක සභාදේ නිර්දේශය තමයි මා විසින් දයොමු ක න්දන්. ඒ නිසා කා ක සභාදේ වුණු සිේධින් සම්බන්ධදයන් දම් 

වාර්තාව දුන් ාම  මම ඊළග කා ක සභාවට දෙ  දම් අය කැදවීමට දහෝ අවශය කා ණාව මම සිදු ක න් ම්. අදාල 

ොර්ශවයන් දදකම ඊළග කාර්මික දසේවා කා ක සභාවට කැදවන්  මම කටයුතු ක න් ම්. 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගයාන් දුමින්ද මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, කාර්මික දසේවා කා ක සභා වාර්තාදේ ලිපි දල්ඛ  සලකා බැලිම යටදත් 12 පිටුදේ 05 දවනි 

කා ණය. මා විසින් දිපු ලියුමේ. දම්ක දිර්ඝ ප්රශ් යේ. දබෝේකුව සම්බන්ධව තිදය  ගැටළුව. ගරු සභාෙතිතුමනි, 

ඔබතුමා දම්ක ම ාව දැනුවත් මම හිත  විදිහට. දමත  1990 ඉදන් විද ෝධතාවයන් එක පුේගලදයේ දම්ක වහ වා 

කිය  එක තිදය වා. එදා ඉදන් 2018 දහදවනි මාදසේ දේවාම ෙවුල් ටිදේ සියළුදද ා අත්සන් ක ලා දම්කට ඒ 

විද ෝධතාවය දේව වා. ඒ නිසා මම  2018.06.11 මහා සභාවට දයෝජ ාවේ එවපුවාම ගරු සභාෙතිතුමා මට ඒ ලියුමේ 

එවලා තිදය වා උේත කරුණ සම්බන්ධදයන් ඔබ විසින් 2018.05.13 දි  දල්කම්තුමා දවත ඉදිරිෙත් ක   ලද සභාව 

සතු මාර්ග වල ස්වාභාවික ජල බැස්ම අවහිරි කිරිම සදහා 1987 අංක 05 ද ණ ප්රාදේශීය සභා ෙ දත් 45 ව  වගන්තිය 

අනුව කටයුතු කිරිමට බලය ලබා දී ඇති බැවින් දම් සදහා මහා සභා දයෝජ ාවේ සම්මත වීමට අ වශය බැවින් 

 යායෙත්රයට ඇතුළත් ද ොකළ බව කාරුණිකව දන්වමි. ඒක ඇත්ත. ඔබතුමා සභාදේ ඒවදේම ෙ ත මට හරියාකා වම 

දන්වලා තිදය වා. මම ඒ ගැ  ඇහුදේ  ැත්දත් ඇත්තටම නිසි බලධාරිදයකුට බලය තිදය වා කියලා ෙ දත් 

තිදය වා. ගරු සභාෙතිතුමනි, දමත  දලොකු අසාධා ණයේ දව වා. ඔබතුමා එේක හැප්දෙන් වත් කා එේකවත් 

ප්රශ් යකට ද දමයි. දම්දේ කූඩළුවිල වමත්රි දබෞේධ වැඩිහිටි සමිතිය තමයි ප්රදේශදේ ෙවුල් 250 ක සමිතිය. සමිතිය 

ෙවා කිය වා දම් වැහි ජල කාණුව අවහි  ක  වා. එදා ඉදන් දම් ෙැමිණිල්ල ඇවිල්ලා තිදය වා දම් සභාවට. ලිපි 
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දල්ඛ  ඇති.  මුත් දම්කට පිළයමේ  ැහැ. දෆෝදටෝ එක දැේකාම දහොදටම දප් වා. අදප් තාේෂණ නිලධාරි වැඩ 

අධිකාරි නිර්දේශය ගත්තාම කිය වා ඒවදේ කිය වා දමයා අවහි  ක  වා කියලා. තාේෂණ නිලධාරි  ය ා මිස් 

ගිහිල්ලා වැස්දසේම ඔබතුමාමයි මාත් එේක ඇරිදේ දම් ගැටළුව කියේදි. ගිහිල්ලා කෑගැහුවා. වැස්දසේ සාරිය උස්සදග  

ගිහින් කෑගැහුදේ. ඒදවදල් මම අයින් ක න් ම් මිස් කිේවාට වැඩිදවලා මිසේ අඩුදවලා  ැහැ. එතදකොට දම් 

දකොන්ක්රිට් එක දාලා තිබුදණ්  ැහැ.  මුත් දැන් දකොන්ක්රිට් දාලා උස්සලා සම්පුර්ණදයන් දම් කාණුව වහලා වතු  

යන්දන් ො  හ හා. ඒ නිසා දම්ක විශාල ගැටළුවේ. පුේගලිකව ෙහ  ගහ වා ද දමයි දම් සමිති ටිකයි මිනිස්සු ටිකයි 

දමදහම වද දද  නිසායි  අපිට තිදය  වදය නිසායි දම්ක වයාෙෘතියේ විදිහටත් දග ාදේ. මැණිදේ මහත්මියදේ 

දේවාලය අසල මාර්ගදේ කාණු ෙේධතිය සමග සංවර්ධ ය කිරිම කියලා. ඔබතුමා දල්කම්තුමා වැඩ අධිකාරි CLG 

ACLG හ හා අනුමත වුණු වයාෙෘතියේ. දම්ක ඔබතුමාලාදේ තී ණය ගත්තාත් ප්රශ් යේ  ැහැ. මීටර් 35 න් වතු  

දවලට යන්  තිදය  එක මීටර් 150 ේ විත  වදටන් දගනියන්  හදන්දන්. ඒත් කමේ  ැහැ. අදප් වැදේ ක ගන්  

අවුලේ  ැහැ. අපි ො  හ හා කාණුව දාන්  ඕ  වතු  ො  දකොදහොමත් දම් ෙැත්තට ගන් . දැ ට දජ්සීබී එක දාලා 

හරි කාණුව හදලා දදන් .  ැත් ම් මිනිසුන්ට දැන් යන් ම බැහැ. දම් මැද කාණුව අනිවාර්දයන් එන්  ඕ . 

 

ගරු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදිප් කුමාර්  මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, මටත් දම් ගැ  කථා ක න් ට අවශය බැවින් දමම මහා සභාව කා ක සභාවේ බවට ෙත් කළ යුතු 

යැයි දයෝජ ා ක  වා.   

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ලිය දේ චන්ද  කුමා  මැතිතුමා 
 

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

 

ගරු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදිප් කුමාර්  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  විමල් ප්රසන්  මැතිතුමා 
 

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

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  සුනිල්  ණසිංහ මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, කාර්මික දසේවා කා ක සභා වාර්තාදේ 14 දවනි පිටුදේ 11 ව  කා ණය.  ෙහළ දකොස්ගම 

සුමති ත්  මහතා ඉදිරිෙත් ක  ඇති ලිපිය සම්බන්ධව දග  ඇති තී ණය දෙොේඩේ දැ  ගන්  කැමතියි.  
 

ගරු සභාෙතිතුමා 

දැන් තී ණය දීලා තිදය වාදන්. දම්දකන් ෙස්දස තාේෂණ නිලධාරිදගන් වාර්තාවේ ලබාදග  ඉදිරිෙත් ක න්  

කියලා දාලා තිදයන්දන්. ෙහුගිය කාර්මික දසේවා කා ක සභාදේ තී ණය. ඊළග කාර්මික දසේවා කා ක සභාදේදී කථා 

ක මු ගරු මන්ත්රිතුමා. වාර්තාව දැන් දීලාද දන්දන්  ැහැ. ඊළග කාර්මික දසේවා කා ක සභාදේ කථා ක න්  ඕ . 

  

2018.10.25 ව  දි  ෙවත්ව  ලද කාර්මික දසේවා කා ක සභාදේ නිර්දේශ වාර්තාව මහ සභාව විසින්  සලකා බල  

ලදි. 
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06 - (04) 2018.10.26  ව  දි  ෙවත්ව  ලද මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීදම් කා ක සභාදේ නිර්දේශ වාර්තාව සලකා 
බැලීම. 
 

 

2018.10.26  ව  දි  ෙවත්ව  ලද මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීදම් කා ක සභාදේ නිර්දේශ වාර්තාව මහ සභාව විසින් 

සලකා බල  ලදි. 
06 – (05)  2018.10.10 දටන්ඩර් මණ්ඩල රැස්වීදම් නිර්දේශ වාර්තාව සලකා බැලීම. 
 

2018.10.10 ව  දි  ෙවත්ව  ලද දටන්ඩර් මණ්ඩලදේ නිර්දේශ වාර්තාව මහ සභාව විසින් සලකා බල  ලදි. 

06 – (06)  2018.10.18  දටන්ඩර් මණ්ඩල රැස්වීදම් නිර්දේශ වාර්තාව සලකා බැලීම. 
 

2018.10.18  ව  දි  ෙවත්ව  ලද දටන්ඩර් මණ්ඩලදේ නිර්දේශ වාර්තාව මහ සභාව විසින් සලකා බල  ලදි. 

06 – (07)  2018.10.23  දටන්ඩර් මණ්ඩල රැස්වීදම් නිර්දේශ වාර්තාව සලකා බැලීම. 
 

2018.10.23  ව  දි  ෙවත්ව  ලද දටන්ඩර් මණ්ඩලදේ නිර්දේශ වාර්තාව මහ සභාව විසින් සලකා බල  ලදි. 

06 – (08)  2018.10.26  දටන්ඩර් මණ්ඩල රැස්වීදම් නිර්දේශ වාර්තාව සලකා බැලීම. 
 

2018.10.26  ව  දි  ෙවත්ව  ලද දටන්ඩර් මණ්ඩලදේ නිර්දේශ වාර්තාව මහ සභාව විසින් සලකා බල  ලදි. 

06 – (09)  2018.11.01  දටන්ඩර් මණ්ඩල රැස්වීදම් නිර්දේශ වාර්තාව සලකා බැලීම. 
 

2018.11.01  ව  දි  ෙවත්ව  ලද දටන්ඩර් මණ්ඩලදේ නිර්දේශ වාර්තාව මහ සභාව විසින් සලකා බල  ලදි. 
 

07. ලැබීම් හා වියදම් පිළබද මාසික ප්රකාශ. 

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

2018 සැප්තැම්බර් මස ලැබීම් හා වියදම් පිළබද ප්රකාශය මහා සභාව විසින් සලකා බල  ලදි. 
 

08. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රිවරුන්දේ දෙෞේගලික ප්රකාශ.  

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  යසරු  ාජෙේෂ මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  දට් තිදය  වතාව ණය උඩ අපිට ප්රාදේශීය සභාවේ හැටියට අපි බුලත් දකොළය ශ්රිලංකා නිදහස් 

ෙේෂදේ මන්ත්රිවරු හැටියට  අපිට කලින් දයෝජ ාදේදී ප්රදිප් ෙ ාදගොඩ මන්ත්රිතුමා දේ දයෝජ ාදේදී ඒ අසාධා ණය 

ප්රබලව දැේකා. ඒ නිසා අපිට ආණ්ඩු ෙේෂදයන්වත් විෙේෂදයන්වත් අපිට කාලය ලබා ද ොදීම ගැ  අදප් කණ්ඩායදම් 

කණගාටුව ෙල ක  වා. ඉදිරිදේදීත් ඔබතුමාලා දම්වාදේ කටයුතු වල දයදද වා  ම් අපි ශ්රිලංකා නිදහස් ෙේෂය 

විදිහට සභාදේ ස්වාධි  දවන්  කල්ෙ ා ක න්  සිදු දවයි. ප්රදිප් මන්ත්රිතුමාදේ දයෝජ ාව අවසන් වුණත් වච  

කිහිෙයේ කථා ක න්  කැමතියි අවස  දද වා  ම්. මන්ත්රිතුමාදේ දයෝජ ාදේදී ඇත්තටම ොසල් ෙේධතිය පිළබදව 

යම් කිසි ගැටළුවේ තිබුණා. මම කියන්  කැමතියි  ායකදයෝ ගැ  කථා වුණා.  ායකදයෝ සියළුදද ාම දම් 

අවිස්සාදේල්ල ආස දේ අධයාෙ  ේදෂේත්රයට උදා ක පු ඒවා කථා කදළේ  ැහැ. ඉදිරිදේදීත් යම්කිසි කාලය 

දවන්කිරිමේ තිදය වා  ම් අපිට අවශය කාලය දවන් ක ලා දදන්  ඔබතුමාලා කාලය දවන් ක   හැටිදයනුත් 

ඉදිරිදේදී අපිට අපි තිදද ාට ස්වාධි ව ඉන්  සිදු දවයි. 

ගරු සභාෙතිතුමා 

ඉදිරිදේදී අපි ඔබතුමාත් සමග සාකච්ඡා ක ලා ඊළග සභාව දව දකොට එතුමන්ලාදේ තත්වයත් සමග එතුමා සහ 

අද ේ මන්ත්රිවරුත් එේක සාකච්ඡා ක මු. 
ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ඒ. සුසන්ත මැතිතුමා අද දි  සභාවට ද ොෙැමිණිම සම්බන්ධදයන් නිවාඩු අනුමත ක  වා.  
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අද දි  සභාවට සහභාගී වුණු ගරු උෙ සභාෙතිතුමා ඇතුළු ගරු මන්ත්රීතුමන්ලාටත් ස්තුතියත් දගෞ වයත් දම් අවස්ථාදේ 

පුද ක  වා. ඒ වදේම දල්කම්තුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයටත්, ජ මාධය මහත්වරුන්ටත් සියළුදද ාටම අදප් 

දගෞ වයත් ස්තූතියත් පුදක  වා. සහභාගි වු සියළුදද ාටම ස්තුතිය පුද ක මින් අද දි  සභාදේ වැඩ කටයුතු අවසන් 

ක  වා. දබොදහොම ස්තූතියි.  
සභාදේ වැඩ කටයුතු ෙ.ව. 3.05  ට නිමාවට ෙත්විය. 

 

 
 

 

දේ.ඒ. චන්ද  ෙේමසිරි, 

දල්කම්, 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව, 

හංවැල්ල. 

 
 

2018.11.12 ව  දි   

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව, 

හංවැල්ල. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


