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2018 නනොවැම්බර් මස 16 වන දින 

නෙ.ව.09.30 ට ප්රානේශීය සභානේ සභා ශාලානේදී ෙවත්වන ලද 

විනශේෂ සභා රැස්වීනම් වාර්තාව. 

 
සහභාගී වූ : - 

 

1.  ගරු සභාෙති     - ජී. ජයන්ත න ෝහණ මැතිතුමා 

2.   ගරු ප්රානේශීය සභා මන්ත්රී  - එම්.ඒ.නම්රි මාග්රට් මැතිතුමිය 

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

4.   ගරු ප්රානේශීය සභා මන්ත්රී   - ලියනනේ චන්දන කුමා  මැතිතුමා 

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

6.   ගරු ප්රානේශීය සභා මන්ත්රී  - ඩබ්.ඒ. මංජුල ධම්මික වී  ත්න මැතිතුමා 

7.   ගරු ප්රානේශීය සභා මන්ත්රී   - සමන්ත උදය කුමා  ගමනේ මැතිතුමා 

8.   ගරු ප්රානේශීය සභා මන්ත්රී  - බී. සනී නහක්ටර් පිරිස් මැතිතුමා 

9.   ගරු ප්රානේශීය සභා මන්ත්රී   - එල්.නන්ද කුමා සිංහ මැතිතුමා 

10. ගරු ප්රානේශීය සභා මන්ත්රී  - ආර්.ඒ. උපුල් මනනෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමා 

11. ගරු ප්රානේශීය සභා මන්ත්රී   - ඩී. ප්රියන්ත අරුණ කුමාර් ගුණ ත්න මැතිතුමා 

12. ගරු ප්රානේශීය සභා මන්ත්රී  - සුසන්ත සිසි  කුමා  රූෙසිංහ මැතිතුමා 

13. ගරු ප්රානේශීය සභා මන්ත්රී   - එච්. වරුණ දිලිප් කුමා  මැතිතුමා 

14. ගරු ප්රානේශීය සභා මන්ත්රී   - එස්. චන්ද්රකුමාර් මැතිතුමා 

15. ගරු ප්රානේශීය සභා මන්ත්රී  - ජී. කුමුදිණි ජයවර්ධන මැතිතුමිය 

16. ගරු ප්රානේශීය සභා මන්ත්රී   - එච්.පී.උපුල් ප්රසන්න මැතිතුමා 

17. ගරු ප්රානේශීය සභා මන්ත්රී  - ඩබ්.ඩී. චින්තක නේවින්ද සම වී  මැතිතුමා 

18. ගරු ප්රානේශීය සභා මන්ත්රී   - ඒ. සුසන්ත මැතිතුමා 

19. ගරු ප්රානේශීය සභා මන්ත්රී   - ගමනේ චන්ද්රසිරි මැතිතුමා 

20. ගරු ප්රානේශීය සභා මන්ත්රී  - අනයෝම මධු ප්රසාේ නේවනේ මැතිතුමා 

21. ගරු ප්රානේශීය සභා මන්ත්රී   - ඩබ්. අනසෝක වැලිකල මැතිතුමා 

22. ගරු ප්රානේශීය සභා මන්ත්රී  - ඊ.ජී.ඩී. ඉන්ද්රානි නසනනනහලතා ෙේමසීලි මැතිතුමිය 

23. ගරු ප්රානේශීය සභා මන්ත්රී  - එම්.ඩී. මාලනී චන්ද්රලතා මැතිතුමිය 

24. ගරු ප්රානේශීය සභා මන්ත්රී   - පී.ඒ.ප්රදිප් කුමාර් මැතිතුමා 

25. ගරු ප්රානේශීය සභා මන්ත්රී  - එන්.පී.නක්. සමන්ති චන්ද්රිකා දමයන්ති මැතිතුමිය 

 
 

සහභාගි නනොවු 

 

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

2.   ගරු ප්රානේශීය සභා මන්ත්රී   - චන්දන නප්රේමනාත් මුදුන්නකොටුව මැතිතුමා 

3.   ගරු ප්රානේශීය සභා මන්ත්රී  - නක්.ඒ.විමල් ප්රසන්න මැතිතුමා 

4.   ගරු ප්රානේශීය සභා මන්ත්රී  - ආර්.පී. යසරු නදවන්මිණ  ාජෙක්ෂ මැතිතුමා 

5.   ගරු ප්රානේශීය සභා මන්ත්රී  - නක්.ඒ.ඩී. ෆිලිෂියා ඇනට් ඔල්ගා මැතිතුමිය 

6.   ගරු ප්රානේශීය සභා මන්ත්රී  - එස්.ඒ. නප්රේම ත්න මැතිතුමා 

7.   ගරු ප්රානේශීය සභා මන්ත්රී   - ඩී. නකෝකිල සම්ෙත් වර්ණසිරි මැතිතුමා 

8.   ගරු ප්රානේශීය සභා මන්ත්රී   - පී.නක්.උපුල් ජිනන්න්ද්ර කුලතිලක මැතිතුමා 

9.   ගරු ප්රානේශීය සභා මන්ත්රී  - ඩබ්.ඒ.ඩී. ගීතාමනි ස්වර්ණලතා මැතිතුමිය 

10. ගරු ප්රානේශීය සභා මන්ත්රී   - දනුෂ්කි ප්රභානි අල්නම්දා මැතිතුමිය 

11. ගරු ප්රානේශීය සභා මන්ත්රී   - එම්.ඩී.සමන්ත කුමා  මැතිතුමා 

12. ගරු ප්රානේශීය සභා මන්ත්රී  - නක්. නිමල් යසසිරි කළුෙහන මැතිතුමා 

13. ගරු ප්රානේශීය සභා මන්ත්රී  - ශෂිණි ශ්රීමාලි නහට්ටිආ ච්චි මැතිතුමිය 

14. ගරු ප්රානේශීය සභා මන්ත්රී   - ඥාණ ප්රකාසම් ෆැන්සිස් මැතිතුමා 

15. ගරු ප්රානේශීය සභා මන්ත්රී  - පුස්සැල්ලනේ අමල් නිශාන්ත සිල්වා මැතිතුමා 

16. ගරු ප්රානේශීය සභා මන්ත්රී  - ආර්.ඒ.ඩි.සාගරිකා කුමාරි රූෙසිංහ මැතිතුමිය 

17. ගරු ප්රානේශීය සභා මන්ත්රී   - එස්. චන්දන සූරියආ ච්චි මැතිතුමා 

18. ගරු ප්රානේශීය සභා මන්ත්රී   - එච්.එස්.සුනිල්  ණසිංහ මැතිතුමා 
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ගරු සභාෙතිතුමා 

 

නදවන විනශේෂ සභා රුස්වීමට ෙැමිණි ගරු මන්ත්රිතුමන්ලා මන්ත්රිතුමියන්ලා  නල්කම්තුමා  ප්රධාන කාර්ය මණ්ඩලය 

නගෞ වනයන් පිළි ගනු  ලබනවා. නම් විනශේෂ සභානේ නයෝජනාව මා විසින් ඉදිරිෙත් ක නවා.   

01.නයෝජනා 

ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත න ෝහණ මැතිතුමා විසින් නයෝජනා ක යි. 

සීතාවක ප්රානේශීය සභා බල ප්රනේශය තුල ක්රියාත්මක කළ යුතු ෙහත උෙ නල්ඛනනේ විස්ත  ක න්නට නයදී ඇති වයාෙෘති 

ඊට අනුරූපිව ඇති නකොන්ත්රාත් සමිති/ ආයතන/ පුේගලයින් සමඟ ඊට ඉදිරිනේ දක්වා ඇති ගිවිසුම් ගත මුදල අනුව ගිවිස 

ගනිමින් ගිවිසුම් ප්රකා ව කටයුතු කළ යුතු යැයි මම නමම ගරු සභාවට නයෝජනා ක මි. 

 

අනු 

අංක 

වයාෙෘතිය මුලය සම්ොදනය නකොන්ත්රාත් සමිතිය/ 

ආයතනය/ පුේගලයා 

ගිවිසුම්ගත මුදල 

රු. 

 

01 ොදුක්ක මීනප් ප්රධාන මාර්ගයට 

මුහුණලා නකොටිගලනහේන මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරිම. 

(2018.10.10 දින මහා සභානේ 05 – 

(27)   - 04 තී ණනේ සදහන්  

නකොන්ත්රාත් සමිතිය සංනශෝධනය කිරිම) 

 

ග්රාමිය මාර්ග 1000 km 

වැඩසටහන 

සභාෙති, 
ගලනගද   

නැනගනහි  ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය. 
 

 

 

844,827.03 

02 නිරිනෙොල නදහිගහනහේන අතුරු මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරිම. 

(2018.10.10 දින මහා සභානේ 05 – 

(27)   - 19 තී ණනේ සදහන් 

නකොන්ත්රාත් සමිතිය සංනශෝධනය කිරිම) 

 

ග්රාමිය මාර්ග 1000 km 

වැඩසටහන 

සභාෙති, 
නලේනක් නගොවි 

සංවිධානය, 

නිරිනෙොල. 

 

 

646,404.44 

 

 

03 නබෝනප් සමඟි මාවත නකොන්ක්රීට් අතු ා 

සංවර්ධනය කිරිම. 

ග්රාමිය මාර්ග 1000 km 

වැඩසටහන 
සභාෙති, 

සියඹලාව නගොවි 

සංවිධානය, නබෝනප්. 

 

490,025.76 

04 නබෝනප් සියඹලාව ොනර් බටලන්ද 

නෙනදස මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම. 

ග්රාමිය මාර්ග 1000 km 

වැඩසටහන 

සභාෙති, 

සියඹලාව නගොවි 

සංවිධානය, නබෝනප්. 

 

492,129.65 

 

ගරු ප්රානේශීය සභා මන්ත්රි සුසන්ත රූෙසිංහ  මැතිතුමා. 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  එම නයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා 
 

ගරු සභාෙතිතුමා 

ඒ සම්බන්ධනයන් අදහසක් තිනයනවා නම් ඉදිරිෙත් ක න්න. නමයත් ග්රාමිය මාර්ග 1000 සංවර්ධනය කිරිනම් වැඩසටහන 

යටනත් ආ මුදල්. නමයත් ඉදිරි මාස 1 ½ ක කාලනේ ඇතුනළේ අවසන් ක ලා අ  ෙදනම මතම මුදල් නගන්වා නගන 

අවසන් ක න්න ඕන වයාෙෘති 04 ක්. නමම වයාෙෘති 04 සදහාත් අපි නයෝජනා ඉදිරිෙත් කළා. ඒ සම්බන්ධනයනුත් සභානේ 



3 
 
විරුේධත්වයක් නැති බවයි නෙනී යන්නන්.  ඒ නිසා නම් නයෝජනාවත් ඒකමතික සභා සම්මත වු නයෝජනාවක් විදිහට 

සලකනවා. 

ඉහත නයෝජනාව ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත න ෝහණ මැතිතුමානේ නයෝජනානවන් හා ගරු ප්රානේශීය සභා මන්ත්රි 

සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමානේ ස්ථි ත්වනයන් ඒකමතිකව  සභා සම්මත විය. 
 
 

ගරු සභාෙතිතුමා 

ඒ අනුව නදවන විනශේෂ සභානේ වැඩ කටයුතුත් අවසන් ක නවා. නම් සදහාත් සහභාගි වු හැමනදනාටම නබොනහොමත්ම 

ස්තුතියි. 

 

විනශේෂ සභානේ වැඩ කටයුතු නෙ.ව.9.45 ට නිමාවට ෙත් විය. 

 

 

 

 

නක්.ඒ. චන්දන ෙේමසිරි, 

නල්කම්, 

සීතාවක ප්රානේශීය සභාව, 

හංවැල්ල. 
 

 

2018.11.16 වන දින  

සීතාවක ප්රානේශීය සභාව, 

හංවැල්ල. 

 

 

 


