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සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ 2018 දෙසැම්බර් මස 10 වන දින 

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

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   - චන්ෙන දප්රේමනාත් මුදුන්දකොටුව මැතිතුමා 

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

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

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

7.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ලියනදේ චන්ෙන කුමා  මැතිතුමා 

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

9.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  - ඩබ්.ඒ. මංජුල ධම්මික වී  ත්න මැතිතුමා 

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

11.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - සමන්ත උෙය කුමා  ගමදේමැතිතුමා 

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

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

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

15.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ඩී. ප්රියන්ත අරුණ කුමාර් ගුණ ත්න 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  - ෙනුෂ්කි ප්රභානි අල්දම්ො මැතිතුමිය 

20.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ඒ. සුසන්ත මැතිතුමා 

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

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

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

24.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ඩබ්.ඩී. චින්තක දේවින්ෙ සම වී  මැතිතුමා 

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

26.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ගමදේ චන්ද්රසිරි මැතිතුමා 

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

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

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

30.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - එස්. චන්ද්රකුමාර් මැතිතුමා  

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

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

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

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

35.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - ඥාණ ප්රකාසම් ෆැන්සිස් මැතිතුමා 

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

37.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - සුනිල්  ණසිංහ මැතිතුමා 

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

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

 

සහභාගි දනොවු 

 

1.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ආර්.පී. යසරු දෙවන්මිණ  ාජෙේෂ මැතිතුමා 

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

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

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

 

මහා සභා රැස්වීම සඳහා සහභාගි වීමට ෙැමිණි ගරු උෙ සභාෙතිතුමා ප්රමුඛ ගරු මන්ත්රී මණ්ඩලය, දල්කම්තුමා ප්රධාන 

කාර්යමණ්ඩලය, ජනමාධයදේදී මහත්වරුන් ඇතුළුව ෙැමිණ සිටි සියළුදෙනා දගෞ වදයන් පිළ  ගැනිදමන් අනතුරුව 

ගරු සභාෙතිතුමා විසින් 2018 දෙසැම්බර් මස මහා සභාදේ වැඩ කටයුතු ආ ම්භ ක න ලදි. 
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නයායෙත්රානුකූලව ෙළමුදවන්ම ෙහුගිය සභා රැස්වීම් වාර්තා සංදශෝධන හා දවනස්කම් ඇදතොත් දෙන්වා දී එම 

වාර්තාවන් සභා සම්මත ක  ගන්නා දලස ගරු සභාෙතිතුමා විසින් සභාදවන් ඉල්ලා සිටින ලදී. 

 
 

01. ෙසුගිය රැස්වීම් වාර්තා සම්මත ක  ගැනීම. 

 

I. 2018.11.05 දින ෙැවති විදශේෂ සභා රැස්වීදම් වාර්තාව. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, 2018.11.05 වන දින ෙැවති විදශේෂ සභා රැස්වීදම් වාර්තාව සතය වාර්තාවේ බවට මම දමම ගරු 

සභාවට දයෝජනා ක මි. 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ගයාන් දුමින්ෙ මැතිතුමා 

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

 

2018.11.05 වන දින ෙැවති විදශේෂ සභා රැස්විදම් වාර්තාව පිළගත යුතු සතය වාර්තාවේ බවට ගරු ප්රාදේශීය සභා 

මන්ත්රී මංජුල වී  ත්න මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ගයාන් දුමින්ෙ මැතිතුමාදේ 

ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සම්මත විය. 

 

II. 2018.11.12 දින ෙැවති මහා සභා රැස්වීදම් වාර්තාව. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ගයාන් දුමින්ෙ මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  2018.11.12 වන දින ෙැවති විදශේෂ සභා රැස්වීදම් චන්ෙන ලියනදේ ගරු මන්ත්රිතුමාත්, ගමදේ 

චන්ද්රසිරි ගරු මන්ත්රිතුමාත්  ඒවදේම උපුල් මදනෝජ් රූෙසිංහ ගරු මන්ත්රිතුමාදේත් කථාවන් ටික සභා වාර්තාදේ නැහැ. 

දම් තුන්දෙනා සභාව දේලාදේදී කථා කළා. විද ෝධතාවයේ ප්රකාශ කළා. ඒ විද ෝධතාවය සටහන් විය යුතුයි ගරු 

සභාෙතිතුමනි. දමොකෙ එතුමන්ලා 2018.11.16 දින ෙැවති විදශේෂ සභාදේදී කියනවා අපි ඒකට විරුේධ වුදණ් මුෙල් 

ලැදබනවාෙ නැේෙ කියන එක ගැන විශ්වාසයේ නැති නිසා කියලා. ඊට ෙස්දසේ අපි කා ක සභාවේ බවට දෙො ේ ෙත් 

කළා. ඒ නිසා සභා දේලාදේදී කථා ක පු සියළු දේ සවිස්ත ාත්මකව ඒ කථා තුන වාර්තාවට ඇතුළත් විය යුතුයි.  
 

ගරු සභාෙතිතුමා 

කා ක සභාවේ බවට දයෝජනා ක න්න. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි විමල් ප්රසන්න  මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, දමම මහා සභාව කා ක සභාවේ බවට ෙත් කළ යුතු යැයි දයෝජනා ක නවා.  
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සමන්ත උෙය කුමා  ගමදේ  මැතිතුමා 
 

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

 

ගරු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදීප් කුමාර්  මැතිතුමා 

 

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

ක මි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ලියනදේ චන්ෙන කුමා   මැතිතුමා 
 

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

2018.11.12 දින ෙැවති මහා සභා රැස්විදම් වාර්තාව සභා සම්මත ක න්න. ෙැන් සංදශෝධන දමොනවාත් නැහැදන්.  

 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සමන්ත උෙය කුමා  ගමදේ මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, 2018.11.12 වන දින මහා සභා රැස්වීදම් වාර්තාව සතය වාර්තාවේ බවට මම දමම ගරු සභාවට 

දයෝජනා ක මි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී දම්රි මාග්රට් මැතිතුමිය 

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

 

2018.11.12 වන දින ෙැවති මහා සභා රැස්විදම් වාර්තාව පිළගත යුතු සතය වාර්තාවේ බවට ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී 

සමන්ත උෙය කුමා  ගමදේ මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී දම්රි මාග්රට් මැතිතුමියදේ 

ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සම්මත විය. 
 

 

III. 2018.11.16 දින ෙැවති විදශේෂ සභා රැස්වීදම් වාර්තාව. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ජයන්ත  ණවක මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, 2018.11.16 වන දින ෙැවති විදශේෂ සභා රැස්වීදම් වාර්තාව සතය වාර්තාවේ බවට මම දමම ගරු 

සභාවට දයෝජනා ක මි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ලියනදේ චන්ෙන කුමා  මැතිතුමා 

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

 

2018.11.16 වන දින ෙැවති විදශේෂ සභා රැස්විදම් වාර්තාව පිළගත යුතු සතය වාර්තාවේ බවට ගරු 

ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ජයන්ත  ණවක මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ලියනදේ 

චන්ෙන කුමා  මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සම්මත විය. 
 

 

02.සභාෙතිව යා විසින් ක නු ලබන විදශේෂ නිදේෙන. 

 

 

01.2018.05.11 දින මහා සභාදේදී ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රිවරුන්දේ දෙෞේගලික ප්රකාශ යටදත් නිමල් යසසිරි 

කළුෙහන මැතිතුමා විසින් "ගංවතු  ොලන ක්රමවත් වැඩපිළදවලේ සකස් ක  දෙන දලසට" ඉදිරිෙත් කළ 

දයෝජනාව සම්බන්ධදයන් දයොමු කල ලිපියට පිළතුරු වශදයන්, ඉහත ඉල්ලීම සම්බන්ධදයන් විදශේෂ අවධානය 

දයොමු ක  දම් සම්බන්ධදයන් දසොයා බලා වාර්තා ක න දලස ෙන්වමින් වාර්මාර්ග සහ ජල සම්ෙත් හා ආෙො 

කළමනාක ණ අමාතයාංශදේ ගරු අමාතයතුමාදේ දෙෞේගලික සහකා  විසින් අධයේෂ ජන ාල්, වාරිමාර්ග 

දෙොර්තදම්න්තුව දවත 2018.10.19 දිනැතිව දයොමු කල ලිපිදේ පිටෙත. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චන්ෙන සුරියආ ච්චි මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  සංදේශ දෙත්සම් ඉදිරිෙත් ක න්න කලින් මට කියන්න තිදයන්දන් දම් සභාවට අපි දවත ලැබුණු 

සංදේශ දෙත්සම් ඉදිරිෙත් ක ලා තිදයනවා.  ඒවා සම්බන්ධදයන් ගනු ලබන ක්රියාමාර්ග පිළබෙව යම් කරුණු 

ෙැහැදිලිකිරිමේ ක  ගැනීමට අවශය නිසා දමම මහා සභාව කා ක සභාවේ දලසට ෙත් කළ යුතු යැයි දයෝජනා 

ක නවා.  
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ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සුනිල්  ණසිංහ  මැතිතුමා 
 

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

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චන්ෙන සුරියආ ච්චි මැතිතුමා 
 

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

ක මි. 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සුනිල්  ණසිංහ  මැතිතුමා 
 

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

 

03.ප්රාදේශීය සභාව අමතා එවන ලෙ සංදේශ, දෙත්සම්, ෙැමිණිලි හා සන්නිදේෙන සභාවට ඉදිරිෙත් කිරිම. 
 

 

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

01.දිේදෙණිය ප්රදේශදේ අේක  06 නමැති ඉඩදම් ෙවත්වාදගන යනු ලබන ගල් වල ස්ථි වම නවතා දෙන දලස 

ඉල්ලමින් හංවැල්ල, දිේදෙණිය උතු , දනො.158 හි ෙදිංචි හංසිකා දසේවන්දි දියණිය විසින් තවත් එම ප්රදේශදේ 

ෙරුවන් 17 දෙදනකුදේ ෙ අත්සන් සහිතව සභාෙති, සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව දවතෙ පිටෙතේ සහිතව අතිගරු 

ජනාධිෙතිතුමා අමතා 2018.12.05 දිනැතිව දයොමු ක න ලෙ ලිපිය. 

02.අංක 440 දනළුවත්තුඩුව ග්රාම නිලධාරි වසදම් ගල් කැටි කන්ෙ නම් ඉඩමට මායිම්ව දුම්මදල් කන්ෙ නම් ඉඩදම් කළු 

ගල් දකොරියේ ආ ම්භ කිරිමට සුොනම් වන බව ෙන්වමින් වග, දනළුවත්තුඩුව, දනො.200/2 හි ෙදිංචි ඩබ්.ඩී. 

චන්ද්රිකා සමන්මලී මහත්මිය විසින් ප්රදේශවාසින්දේ අත්සන් දල්ඛනයේ ෙ සමගින් සභාෙති, සීතාවක ප්රාදේශීය 

සභාව දවතෙ පිටෙතේ සහිතව අතිගරු ජනාධිෙතිතුමා අමතා 2018.12.06 දිනැතිව දයොමු ක න ලෙ ලිපිය. 

03.අංක 439/ඒ දිේදෙණිය ෙකුණ ග්රාම නිලධාරි වසදම් අේක  06 නැමැති ඉඩදම් F S A දහෝල්ඩින්ේස් පුේගලික 

සමාගම විසින් ෙවත්වාදගන යනු ලබන කළුගල් දකොරිය නිසා වන පීඩාවන් සම්බන්ධදයන් දිේදෙණිය, හංවැල්ල හි 

සු කිමු අදප් ගම ෙරිස  සංවිධානය විසින් ප්රදේශවාසින්දේ අත්සන් දල්ඛනයේෙ සමගින් සභාෙති, සීතාවක 

ප්රාදේශීය සභාව දවතෙ පිටෙතේ සහිතව අතිගරු ජනාධිෙතිතුමා අමතා 2018.12.07 දින දයොමු ක න ලෙ ලිපිය. 

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

01.වග ඉරිොදෙොළ පිහිටි ගැමුණු මාවත සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවට ෙව ාදගන සංවර්ධන කටයුතු සිදු ක  දෙන දලස 

ඉල්ලා තුම්දමෝෙ , ඉරිොදෙොළ, වග දනො. 263/4 හි ෙදිංචි ආර්.ඒ.එස්. දප්රේමකුමා  මහතා විසින් ප්රදේශවාසින්දේ 

අත්සන් දල්ඛනයේ ෙ සමගින් 2018.11.25 දිනැතිව ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි උපුල් ප්රසන්න මැතිතුමා අමතා 

දයොමු ක න ලෙ ලිපිය. 

02.වග හල්දප් වත්ත වතුයාදේ කුණු කසල විධිමත්ව බැහැ ලීමට අවශය කටයුතු වතුයාය මගින් සංවිධානය ක  ඇති 

බැවින් එම කුණු කසල සභාදේ ට්රැේට ය මගින් ලබා ගැනීමට අවශය කටයුතු සලසා දෙන දලස ඉල්ලා 

පුස්සැල්ලාව වතු සමාගම හල්දප් Group  වතු අධිකාරි  විසින් 2018.12.07 දිනැතිව ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි 

උපුල් ප්රසන්න මැතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලෙ ලිපිය. 

03- (03)   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චින්තක දේවින්ෙ සම වී  මැතිතුමා විසින් ඉදිරිෙත් ක න ලදී. 

01.ොදුේක, අංගමුව  අනවස  ප්ලාස්ටිේ ප්රතිචක්රික ණ කර්මාන්තය සම්බන්ධවයි යන හිසින් යුතුව ොදුේක, අංගමුව 

අංක 189 හි ෙදිංචි ජයන්ත දසේනා ත්න මහතා විසින් ප්රදේශවාසින්දේ අත්සන් දල්ඛනයේෙ සමගින් 2018.10.30 

දිනැතිව ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලෙ ලිපිය. 
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03- (04)   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි එම්.ඩී. සමන්ත කුමා  මැතිතුමා විසින් ඉදිරිෙත් ක න ලදී. 

 

01. දසෝමානන්ෙ මාවත මාර්ග කාණු කො සකසා ගැනීම සම්බන්ධවයි යන හිසින් යුතුව පිටුම්දප් දසෝමානන්ෙ මාවත, 

පිටුම්දප් ෙකුණ ෙදිංචි ප්රදේශවාසින් විසින් අත්සන් දල්ඛනයේ ෙ සමගින් ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලෙ 

ලිපිය. 

02. ොදුේක, පිටුම්දප් ගලබඩවත්ත ග්රාම නිලධාරි උතු  වසදම් පිහිටි සභාවට අයත් දෙොදු ළඳ ඉදිරිෙස ජල සම්ොෙන 

මණ්ඩලයට අයත් ගල් බැම්ම දම් වනවිට හානියට ෙත්ව ඇති බැවින් එම බැම්ම පිළසක  ක  ළඳ ෙරිහ ණයට 

කටයුතු සලසා දෙන දලස ඉල්ලමින් පිටුම්දප් ගලබඩවත්ත ප්රදේශවාසින් විසින් අත්සන් දල්ඛනයේෙ සමගින් 

2018.12.09 දිනැතිව ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලෙ ලිපිය. 

 

03- (04)   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ඩී.පී.ඒ.දේ. ගුණ ත්න මැතිතුමා විසින් ඉදිරිෙත් ක න ලදී. 

 

01. දේ දගොල්ල කන්දේවිහා  ො  04 වන ෙටුමග ( දසල්වකුමාර් නිවාස ොමුලින් ඇති මාර්ගය) සංවර්ධනය ක   

දෙන දලස ඉල්ලමින් දේ දගොල්ල දබෝධිභා කා  සමිතිය විසින් 2018.12.02 දිනැතිව ප්රදේශවාසින්දේ අත්සන් 

දල්ඛනයේෙ සමගින් ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලෙ ලිපිය. 

02. දේ දගොල්ල කන්දේවිහා  ො  03 වන ෙටුමග සෙහා විදුලි ෙහනේ ලබා දෙන දලස ඉල්ලමින් පුවේපිටිය, 

දේ දගොල්ල, දනො.119/7/ඒ/1 හි ෙදිංචි ආර්.  ාසන් මහතා විසින් 2018.12.02 දිනැතිව ප්රදේශවාසින්දේ අත්සන් 

දල්ඛනයේෙ සමගින් ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලෙ ලිපිය. 

03. සීතාවක 03 වන ෙටුමග  ( අනු  කඩය අසලින් කන්ෙ උඩම ො )  සංවර්ධනය ක  දෙන දලස ඉල්ලමින් 

දේ දගොල්ල දබෝධිභා කා  සමිතිය විසින් 2018.12.02 දිනැතිව ප්රදේශවාසින්දේ අත්සන් දල්ඛනයේෙ සමගින් 

ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලෙ ලිපිය. 

04. කන්දේ විහා  ො  කාණු ෙේධතිය සකස් ක  දෙන දලස ඉල්ලමින් දේ දගොල්ල දබෝධිභා කා  සමිතිය විසින් 

2018.12.02 දිනැතිව ප්රදේශවාසින්දේ අත්සන් දල්ඛනයේෙ සමගින් ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලෙ 

ලිපිය. 

05. දේ දගොල්ල වත්ත ො  02 වන ෙටුමග  ( ෙහළ ලැයිමට යන ො )  සංවර්ධනය ක  දෙන දලස ඉල්ලමින් 

දේ දගොල්ල දබෝධිභා කා  සමිතිය විසින් 2018.12.02 දිනැතිව ප්රදේශවාසින්දේ අත්සන් දල්ඛනයේෙ සමගින් 

ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලෙ ලිපිය. 

06. දේ දගොල්ල උළු මඩම ොදර් කාණු ෙේධතිය සකසා දෙන දලස ඉල්ලමින් දේ දගොල්ල දබෝධිභා කා  සමිතිය 

විසින් 2018.12.02 දිනැතිව ප්රදේශවාසින්දේ අත්සන් දල්ඛනයේෙ සමගින් ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න 

ලෙ ලිපිය. 

07. දේ දගොල්ල උතුදර් පිහිටා ඇති පිඹුරුෙත් අංක 765 යටදත් වන කැබලි 20 කින් යුත් ඉඩම ප්රාදේශීය සභාවට 

ෙව ා ගන්නා දලස ඉල්ලමින් 2018.12.09 දිනැතිව ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ඩී.පී.ඒ.දේ. ගුණ ත්න මැතිතුමා 

විසින් ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලෙ ලිපිය. 

 

04.යථා ෙරිදි කල් දී ඇති ප්රශ්න    - ඉදිරිෙත්ව නැත. 

 

ගරු සභාෙතිතුමා 

යථා ෙරිදි කල් දී ඇති දයෝජනා සෙහා ගමන් කිරිමට ප්රථමදයන් දත් විදේකය සෙහා විනාඩි 15 කට සභාව කල් 

තිදයනවා.  
 

දෙ.ව. 11.30 ට දත් විදේකය සඳහා මහා සභාදේ වැඩ කටයුතු අත්හිටුවන ලදී. 

දෙ.ව. 11.45 ට නැවතත් මහා සභාදේ වැඩ කටයුතු ආ ම්භ ක න ලදී. 
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05.යථා ෙරිදි කල් දී ඇති දයෝජනා. 
 

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

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

දවත දගවිම් කිරිමට ෙව න ලෙ බලය අනුව මා විසින් ක න ලෙ ෙහත උෙ දල්ඛනදේ විස්ත  ක න්නට දයදී ඇති 

දගවීම් ඊට අනුරූපිව ඇති දගවීම් ලබන්නා දවත ඊට ඉදිරිදයන් ෙේවා ඇති මුෙල දගවීම අනුමත කළ යුතු යැයි මම 

දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි. 

අනු 

අංක 

වවුචර් අංකය හා 

දිනය 

විස්ත ය මුෙල රු. 

01 2419 - 2423 

2018.11.08 

2018 ඔේදතෝම්බර් මස ප්රධාන කාර්යාලදේ, ොදුේක උෙ 

කාර්යාලදේ, දකොස්ගම උෙ කාර්යාලදේ, හංවැල්ල උෙ 

කාර්යාලදේ හා කහදහේන උෙ කාර්යාලදේ මාර්ග, දසෞඛය, 

ආයුර්දේෙ, පුස්තකාල හා වයාෙෘති අංශයන්හි දසේවදේ නියුතු 

ආදේශක දසේවකයින් 101 දෙදනකු දවනුදවන් දෙනික වැටුප් 

දගවීම. 

2,325,589.61 

02 2611 – 2615 

2018.11.23 

2018 දනොවැම්බර් මස ප්රධාන කාර්යාලදේ, ොදුේක උෙ 

කාර්යාලදේ, දකොස්ගම උෙ කාර්යාලදේ, හංවැල්ල උෙ 

කාර්යාලදේ හා කහදහේන උෙ කාර්යාලදේ දසේවදේ නියුතු ස්ථි  

විශ්රාම වැටුප් සහිත දසේවකයින් 184 දෙදනකු සඳහා වැටුප් දගවීම.  

6,374,182.78 

03 2608 

2018.11.21 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශදේ අඩු ආොයම්ලාභී ෙවුල් 

සඳහා නිවසේ තනා ගැනීමට ද්රවයමය ආධා  වශදයන් ලබා දීමට 

10' ඇස්බැස්ටස් ෂීට් දසවිලි තහඩු 1282 ේ ලබා ගැනීම 

දවනුදවන්  යිදනෝ රූෆින් ප්රඩේට්ස් ලිමිටඩ් ආයතනය දවත 

දගවීම් කිරිම.  

2,631,612.68   

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි විමල් ප්රසන්න මැතිතුමා. 

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

ගරු සභාෙතිතුමා 

    දම් දයෝජනාව සම්බන්ධදයන් ගරු මන්ත්රිතුමන්ලා අෙහස් ඉදිරිෙත් ක නවාෙ. දමම දයෝජනාව ඒකමතිකව සභා 

සම්මත වු දයෝජනාවේ විදිහට සලකනවා. 

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

විමල් ප්රසන්න මැතිතුමාදේ සථ්ි ත්වදයන් ඒකමතිකව  සභා සම්මත විය. 

 

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

සීතාවක ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශදේ විශාල වශදයන් දෙනිකව එකතු වන දි න කසල දකොම්දෙෝස්ට් දෙොදහො  

බවට ෙත් කිරිදම් අ මුණින් දකොස්ගම ප්රදේශදේ පිහිටුවා ඇති "දකොම්දෙෝස්ට් දෙොදහො  නිෂ්ොෙනය කිරිදම් 

වයාෙෘතිදේ" වයාෙෘති කාල සීමාව 2018.12.31 වන දින අවසන් වීමට නියමිත බැවින්, එම වයාෙෘතිදේ වයාෙෘති කාල 

සීමාව 2019.01.01 දින සිට 2019.06.30  දින ෙේවා මාස 06 ක කාල සීමාවේ ෙේවා දිර්ඝ කළ යුතු යැයි මම දමම ගරු 

සභාවට දයෝජනා ක මි. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  සනී දහේටර් පීරිස් මැතිතුමා. 

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



 
7 

 

දමම දයෝජනාව සම්බන්ධදයන් ෙහත නම් සෙහන් ගරු මන්ත්රිවරුන් විසින් අෙහස් ෙේවන ලදී. 

01. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  මංජුල වී  ත්න  මැතිතුමා. 

02. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  සුසන්ත රූෙසිංහ  මැතිතුමා. 

ගරු සභාෙතිතුමා 

දම් දයෝජනාව සම්බන්ධදයන් ගරු මන්ත්රිතුමන්ලා තවත් අෙහස් ඉදිරිෙත් ක නවාෙ. දමම දයෝජනාවත් ඒකමතිකව සභා 

සම්මත වු දයෝජනාවේ විදිහට සලකනවා. 

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

සනී දහේටර් පීරිස් මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව  සභා සම්මත විය. 

 

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

සීතාවක ප්රාදේශිය සභාදේ හංවැල්ල නව දවළඳ සංකීර්ණදේ එම්. දප්රේමචන්ද්ර දෙදර් ා යන අය නමින් ඇති අංක 70 

ෙ ණ කඩ කාම දේ අයිතිය  හංවැල්ල, ජයවී දගොඩ ො ,  අංක 3/57 හි ෙදිංචි වයි.එල්.ඒ. අතුල කුමා  යන අයට 

ෙැවරිය යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  ඒ. සුසන්ත මැතිතුමා. 

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

ගරු සභාෙතිතුමා 

    දම් දයෝජනාව සම්බන්ධදයන් ගරු මන්ත්රිතුමන්ලා අෙහස් ඉදිරිෙත් ක නවාෙ. දමම දයෝජනාව ඒකමතිකව සභා 

සම්මත වු දයෝජනාවේ විදිහට සලකනවා. 

 

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

ඒ. සුසන්ත මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව  සභා සම්මත විය. 

 

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

2019 වර්ෂය සඳහා සීතාවක ප්රාදේශීය සභා ෙරිොලන දගොඩනැගිල්ල, හංවැල්ල මහජන පුස්තකාල දගොඩනැගිල්ල හා ඒ 

ආශ්රිත ෙරිශ්රදේ ෙවිත්රතා හා සනීො ේෂක කටයුතු ඉටු ක  ගැනීදම් දසේවාව මල්වාන, ලාවුලු ගස් හන්දිය, ලේදීල් 

ේලිනින් ඇන්ඩ් දම්න්ටනන්ස් ආයතනය සමඟ මසකට රු. 68,050.00 ක මුෙලට  ගිවිසුම් ගත වී එම ගිවිසුම් ප්රකා ව 

කටයුතු කළ යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගිතාමනී ස්වර්ණලතා මැතිතුමිය. 

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

 

දමම දයෝජනාව සම්බන්ධදයන් ෙහත නම් සෙහන් ගරු මන්ත්රිවරුන් විසින් අෙහස් ෙේවන ලදී. 

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

02. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා. 
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ගරු සභාෙතිතුමා 

   දම් දයෝජනාව සම්බන්ධදයන් ගරු මන්ත්රිතුමන්ලා තවත් අෙහස් ඉදිරිෙත් ක නවාෙ. දමම දයෝජනාවත් ඒකමතිකව 

සභා සම්මත වු දයෝජනාවේ විදිහට සලකනවා. 

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

ගිතාමනී ස්වර්ණලතා මැතිතුමියදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව  සභා සම්මත විය. 

 

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

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව සතු ෙහත සඳහන් දේෙල 2019 වර්ෂයට බදු ලබා දීම සඳහා 2018.10.18 දින ෙැවති දටන්ඩර් 

මණ්ඩල තී ණය අනුව ෙහත උෙ දල්ඛනදේ ෙළමු තී දේ සඳහන් දේෙල එකී උෙ දල්ඛනදේ දෙවන හා දතවන 

තී යන්හි සඳහන් දටන්ඩර්කරුදේ නම හා දටන්ඩර් මුෙල අනුව ගිවිසුම් ගත දවමින් එකී ගිවිසුම් ප්රකා ව කටයුතු කළ 

යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි. 

ඉහත කී උෙ දල්ඛනය 

ෙළමු තී ය   දෙවන තී ය      දතවන තී ය 

දේෙල විස්ත ය   දටන්ඩර්කරුදේ නම හා ලිපිනය    දටන්ඩර් මුෙල රු. 

1.හංවැල්ල සතිදෙොළ  අගුළුගහගමදේ උදප්ේෂා රිවිෂාණි දෙදර් ා 

දනො. 119/ඒ/1, ෙහළ දකොසග්ම, දකොස්ගම.   2,707,200.00 

 

2.කහදහේන සතිදෙොළ  දකොඩිකා  දහේවාවසම්දේ සුෙත් ප්රියෙර්ශන කුමා        124,500.00 

374/බී, කහදහේන, වග. 

 

3.ොදුේක මාළු කඩ අංක 01 ආ ච්චිදේ ජයතිලක 

දනො.230/1. දහො ගල බටහි , ොදුේක.         88,200.00 

 

4.ොදුේක එළ හ ේ මස් කඩය දමොදහොමඩ් සියාම් දමොදහොමඩ් සීමාස ්

දනො.151/ඒ, මීදප්, ොදුේක.     2,599,560.00 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  සනී දහේටර් පීරිස් මැතිතුමා. 

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

ගරු සභාෙතිතුමා 

   දම් දයෝජනාව සම්බන්ධදයන් ගරු මන්ත්රිතුමන්ලා අෙහස් ඉදිරිෙත් ක නවාෙ. දමම දයෝජනාව ඒකමතිකව සභා සම්මත 

වු දයෝජනාවේ විදිහට සලකනවා. 

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

සනී දහේටර් පීරිස් මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව  සභා සම්මත විය. 
 

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

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

දවන් ක  ඇති ෙළාත් සභා, විමධයගත, 3/84 ආොයම් ශිර්ෂය හා ඊට අොල වියෙම් ශිර්ෂය වන 309 (2) වැය ශීර්ෂය 

ොෙක දකොට දගන ආොයම් වියෙම් සඳහා වු ෙරිපු ක ඇස්තදම්න්තුව දමම දයෝජනාදේ දකොටසේ වශදයන් සැලකිය 

යුතු බවත්, එය 2018 වර්ෂය සඳහා වු 3  වන ෙරිපු ක ආොයම් වියෙම් ඇස්තදම්න්තුව වශදයන් පිළගත යුතු බවට මම 

දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි.           
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උෙදල්ඛනය 

  

අනු 

අංකය 
ලිපි දගොනු අංකය වයාෙෘති නාමය ලැබීම් (රු.) අනු 

අංකය 
වයාෙෘති නාමය දගවීම් (රු.) 

1 සීප්රාස3/2/ෙස/2018/26 සීතාවක  ප්රා.දල්. 

දකොට්ඨාසදේ  මිරිස්වත්ත, 

ඇස්වත්ත  දෙොදු  මාර්ගය  

කාෙට්  දයොො  සංවර්ධනය  

කිරීම 

 4,000,000.00         1  සීතාවක  ප්රා.දල්. 

දකොට්ඨාසදේ  

මිරිස්වත්ත, ඇස්වත්ත  

දෙොදු  මාර්ගය  කාෙට්  

දයොො  සංවර්ධනය  

කිරීම 

 4,000,000.00  

2 සීප්රාස3/2/ෙස/2018/27 සීතාවක  ප්රා.දල්. 

දකොට්ඨාසදේ   ත්දෙොළුගම 

දෙොදු  මාර්ගය  කාෙට්  

දයොො  සංවර්ධනය  කිරීම 

 4,000,000.00         2  සීතාවක  ප්රා.දල්. 

දකොට්ඨාසදේ  

 ත්දෙොළුගම දෙොදු  

මාර්ගය  කාෙට්  දයොො  

සංවර්ධනය  කිරීම 

 4,000,000.00  

3 සී.ප්රා.ස3/2/ෙසවි/2018/06 සීතාවක ප්රා.දල්. 
දකොට්ඨාශදේ ෙහත්ගම 

අල්විස් වත්ත දෙොදු ො  

සංවර්ධනය කිරීම 

    175,000.00         3  සීතාවක ප්රා.දල්. 
දකොට්ඨාශදේ ෙහත්ගම 

අල්විස් වත්ත දෙොදු ො  

සංවර්ධනය කිරීම 

    175,000.00  

4 සී.ප්රා.ස/3/2/ග්රාමා1000/2018/71 තුන්නාන කූඩළුවිල 

මාර්ගදේ ෙැති බැම්ම හා 

දබෝේකුව සංවර්ධනය 

කිරීම 

 2,654,872.29         4  තුන්නාන කූඩළුවිල 

මාර්ගදේ ෙැති බැම්ම හා 

දබෝේකුව සංවර්ධනය 

කිරීම 

 2,654,872.29  

5 සී.ප්රා.ස3/2/ග්රාමා1000/2018/72 තුන්නාන ජයවී දගොඩ 

දෙසට මාර්ගය කාෙට් 

කිරීදම් අමත  වැඩ (කාණු 

හා දබෝේකු තැනීම) 

    858,937.72         5  තුන්නාන ජයවී දගොඩ 

දෙසට මාර්ගය කාෙට් 

කිරීදම් අමත  වැඩ 

(කාණු හා දබෝේකු 

තැනීම) 

    858,937.72  

6 සී.ප්රා.ස3/2/ග්රාමා1000/2018/73 කහදහේන පුස්තකාලය 

සතිදෙොල පිටුෙස ආ ේෂිත 

මායිම් තාප්ෙය ඉදි කිරීම 

 1,620,708.28         6  කහදහේන පුස්තකාලය 
සතිදෙොල පිටුෙස 

ආ ේෂිත මායිම් තාප්ෙය 

ඉදි කිරීම 

 1,620,708.28  

7 සී.ප්රා.ස3/2/ග්රාමා1000/2018/74 කහදහේන වතු  ටැංකිය ො  

ෙමා සංවර්ධනය කිරීම 
 1,106,739.26         7  කහදහේන වතු  ටැංකිය 

ො  ෙමා සංවර්ධනය 

කිරීම 

 1,106,739.26  

     

එකතුව 
   14,416,257.55  එකතුව    

14,416,257.55  
 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චන්ෙන මුදුන්දකොටුව  මැතිතුමා. 

 

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

 

ගරු සභාෙතිතුමා 

   

දම් දයෝජනාව සම්බන්ධදයන් ගරු මන්ත්රිතුමන්ලා අෙහස් ඉදිරිෙත් ක නවාෙ. දමම දයෝජනාව ඒකමතිකව සභා 

සම්මත වු දයෝජනාවේ විදිහට සලකනවා. 

 

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

චන්ෙන මුදුන්දකොටුව  මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව  සභා සම්මත විය. 

 

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

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

වයාෙෘති ඊට අනුරූපිව ඇති දකොන්ත්රාත් සමිති/ ආයතන/ පුේගලයින් සමඟ ඊට ඉදිරිදේ ෙේවා ඇති ගිවිසුම් ගත මුෙල 

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

අංක 

වයාෙෘතිය මුලය 

සම්ොෙනය 

දකොන්ත්රාත් සමිතිය/ 

ආයතනය/ පුේගලයා 

ගිවිසුම්ගත 

මුෙල රු.  
01 සභාව සතු  ZA – 5041 ෙ ණ බැදකෝ යන්ත්රදේ 

ෙැය 3250 න් කළ යුතු දසේවා වා ය සඳහා වන  

ඇස්තදම්න්තුව 

සභා අ මුෙල් ඇවන්ස්මාර්ට් 

ඉංජිනියරින් ප්රයිවට් 

ලිමිටඩ්, අංක 33,  

15 බී මහල, ොර්ේලන්ඩ් 

දගොඩනැගිල්ල, උෙයාන 

මාවත, දකොළඹ 02.  

30,314.17 

02 සභාව සතු  ZA – 5421 ෙ ණ දමෝටර් දග්රේඩ දේ 

වයර් හානස ්අළුත්වැඩියාව සඳහා වන  

ඇස්තදම්න්තුව 

සභා අ මුෙල් දවෝකර්ස් ඉේවිප්මන්ට් 

ලිමිටඩ්, දනො.18, 

මයිකල් ො , දකොළඹ 

03.  

20,642.50 

03 සභාව සතු  LE – 6946 ෙ ණ ටිෙර්   ථදේ 

අළුත්වැඩියා කටයුතු සඳහා වන  ඇස්තදම්න්තුව 

සභා අ මුෙල් අදබ්සිංහ ෆ්ලීට් 

මැදන්ජ්මන්ට් සර්විසස් 

(පුේ.) සමාගම, 22/බී. 

ෙහත්ගම, හංවැල්ල. 

71,514.20 

04 සභාව සතු  ZA – 5421 ෙ ණ දමෝටර් දග්රේඩ දේ 

හයිදරොලිේ ෙේධතිය අළුත්වැඩියාව සඳහා වන  

ඇස්තදම්න්තුව 

සභා අ මුෙල් දවෝකර්ස් ඉේවිප්මන්ට් 

ලිමිටඩ්, දනො.18, 

මයිකල් ො , දකොළඹ 

03.  

197,593.00 

05 සභාව සතු  PE – 6879 ෙ ණ කැබ්  ථදේ  

නඩත්තු කටයුතු සිදු කිරිම සඳහා වන  

ඇස්තදම්න්තුව 

සභා අ මුෙල් දටොදයොටා ලංකා 

 ( පුේ) සමාගම, දනො. 

391/10, හයිදලවල් ො , 

නාවින්න, මහ ගම. 

171,188.71 

06 බස්නාහි  ෙළාදත් මුල් ළමාවිය සංවර්ධන 

මධයස්ථාන සඳහා නිකුත් ක න ලෙ 

මාර්දගෝෙදේශ සංග්රහය සහ වාර්ෂික 

ක්රියාකා කම් සැලැස්ම පිළබඳව සීතාවක 

ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශදේ සියළුම දෙ  ොසල් 

වල ගුරුවරියන් ෙැනුවත්කිරිදම් වැඩසටහන සඳහා 

වන ඇස්තදම්න්තුව 

සභා අ මුෙල් ස ප්, 

ප්රධාන කාර්යාලය. 

36,125.00 

07 තුන්නාන කූඩළුවිල මාර්ගදේ ෙැති බැම්ම හා 

දබෝේකුව සංවර්ධනය කිරිම 

ග්රාමීය මාර්ග 

1000 km 

වැඩසටහන 

සභාෙති, 

දමත්රි වැඩිහිටි සමිතිය, 

කූඩළුවිල. 

2,654,872.29 

08 තුන්නාන සිට ජයවී දගොඩ දෙසට මාර්ගය කාෙට් 

කිරිදම් අමත  වැඩ  

( කාණු සහ දබෝේකු තැනීම) 

ග්රාමීය මාර්ග 

1000 km 

වැඩසටහන 

සභාෙති, 

දමත්රි වැඩිහිටි සමිතිය, 

කූඩළුවිල. 

858,937.72 

09 කහදහේන පුස්තකාලය සහ සතිදෙොළ පිටුෙස 

ආ ේෂිත මායිම් තාප්ෙය ඉඳිකිරිම. 

ග්රාමීය මාර්ග 

1000 km 

වැඩසටහන 

සභාෙති, 

ග්රාම සංවර්ධන සමිතිය, 

කහදහේන, වග. 

1,620,708.28 

10 කහදහේන වතු  ටැංකිය ො  තා  ෙමා සංවර්ධනය 

කිරිම. 

ග්රාමීය මාර්ග 

1000 km 

වැඩසටහන 

සභාෙති, 

සමඟි දගොවි සංවිධානය, 

කහදහේන, වග. 

1,106,739.25 

11 සීතාවක ප්රා.දල් දකොට්ඨාසදේ ෙහත්ගම 

අල්විස්වත්ත දෙොදු ො  සංවර්ධනය කිරිම. 

ෙළාත් 

සංවර්ධන 

 ( විදශේෂ) 

සභාෙති, 

443/ඒ ෙහත්ගම ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය,  

175,000.00 

12 බ්රැන්ඩිගම්ෙල දල්න්තැරිය ො  අඩි 300 ේ ගල් 

අතු ා තා  ෙැමීම. 

සුඛිත පු ව  

වැඩසටහන 

සභාෙති, 

බ්රැන්ඩිගම්ෙල වැඩිහිටි 

සමිතිය, 

248, ලබුගම ො . 

291,260.26 

13 ජයවී දගොඩ ප්රධාන මාර්ගයට මුහුණලා ඇති 

අතුරු මාර්ගය මීට  250 ේ තා  ෙමා සංවර්ධනය 

කිරිම. 

සුඛිත පු ව  

වැඩසටහන 

සභාෙති, 

ශ්රි නා දසවණ වැඩිහිටි 

සංවිධානය, ජයවී දගොඩ. 

337,276.68 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සමන්ත උෙය කුමා  ගමදේ  මැතිතුමා. 

 

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

   දම් දයෝජනාව සම්බන්ධදයන් ගරු මන්ත්රිතුමන්ලා අෙහස් ඉදිරිෙත් ක නවාෙ. දමම දයෝජනාව ඒකමතිකව සභා සම්මත 

වු දයෝජනාවේ විදිහට සලකනවා. 

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

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

 

ගරු සභාෙතිතුමා 

05 - (08) දයෝජනාව සභාවට ඉදිරිෙත් කිරිමට ප්රථමදයන් එම  උෙ දල්ඛනදේ  සංදශෝධන කිහිෙයේ තිදයන බව 

සෙහන් ක නවා.  

109(2) ලී බඩු හා කාර්යාල උෙක ණ වැය ශීර්ෂය සඳහා තවදු ටත් දවන් කළ යුතු ප්රතිොෙන මුෙල වන රු. 

505,000.00 ක මුෙල 550,000.00 දලස සංදශෝධනය විය යුතුයි. 

509(2) ලී බඩු හා කාර්යාල උෙක ණ වැය ශීර්ෂය අළුතින් දම් දයෝජනාවට එකතු වන අත  ඒ සඳහා තවදු ටත් දවන් 

කළ යුතු මුෙල රු. 450,000.00 ේ වන අත  එය 505(8) නැණසල වැය ශිර්ෂදයන් ලබා ගැදන්. 

609(2) පුස්තකාල හා දවනත් උෙක ණ වැය ශීර්ෂය සඳහා තවදු ටත් දවන් කළ යුතු මුෙල වන රු. 45,000 ක මුෙල රු. 

70,000.00 ේ දලස සංදශෝධනය විය යුතුයි. එම රු.70.000 ක මුෙල  109(1) දමෝටර්  ථ මිලදී ගැනිදම් වැය 

ශිර්ෂදයන් ලබා ගැදන්.  
 

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

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

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

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

ප්රතිොෙන අවශය  වැය 

ශීර්ෂය 

2018 වර්ෂයට 

දවන් ක  තිබු 

ප්රතිොෙන  මුෙල 

රු. 

තවදු ටත් 

දවන් කළ යුතු 

ප්රතිොෙන මුෙල 

රු. 

ප්රතිොෙන ලබා ගන්නා 

වැය ශීර්ෂය 

ලබා ගන්නා 

ප්රතිොෙන  මුෙල 

රු. 

ප්රතිොෙන ලබා 

ගන්නා වැය 

ශීර්ෂදේ 

තවදු ටත් ඉතිරි 

වන මුෙල රු. 

101(2)  අතිකාල හා 

නිවාඩු දින වැටුප් 

 2,700,000.00    350,000.00 102(2)  විදේශ  

ගමන් වියෙම් 

101(9)1 දවනත් 

දීමනා 

300,000.00  

 

50,000.00 

- 

 

258,825.75 

105(3)1  විදුලිය 444,000.00 28,000.00 105(3)2  ජලය 28,000.00 115,281.04 

105(5) වැට් 2,000,000.00 410,000.00 101(9)1 දවනත් 

දීමනා 

107(2) සුභසාධක 

දගවීම් 504(9) සුසාන 

භූමි /ක්රීඩා භූමි නඩත්තු 

100,000.00 

100,000.00 

210,000.00 

158,825.75 

- 

474,600.00 

109(2) ලී බඩු හා 

කාර්යාල උෙක ණ 

4,260,000.00 550,000.00 509(1) දගොඩනැගිලි  

වාහන හා ඉඩම් මිලදී 

ගැනීම 

550,000.00 - 

201(2) අතිකාල හා 

නිවාඩු දින වැටුප් 

2,025,000.00 155,000.00 301(6) ජීවන වියෙම් 

දීමනා 

155,000.00 3,560,617.96 
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ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  සමන්ත උෙය කුමා  ගමදේ මැතිතුමා. 

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

දම් සම්බන්ධදයන් ෙහත නම් සෙහන් ගරු මන්ත්රිතුමා විසින් අෙහස් ෙේවන ලදී. 

 

01. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  චන්ෙන සුරියආ ච්චි මැතිතුමා. 

02. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  උපුල් මදනෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමා. 

ගරු සභාෙතිතුමා 

කා ක සභාවේ බවට ෙත් ක න්න දම් සම්බන්ධදයන් ෙැහැදිලි ක න්න.  

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි උපුල් මදනෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමා 
 

දමම මහා සභාව කා ක සභාවේ දලසට ෙත් කළ යුතු යැයි දයෝජනා ක නවා.  

 

ගරු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදිප් කුමාර්  මැතිතුමා 
 

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

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චන්ෙන සුරියආ ච්චි මැතිතුමා 
 

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

ක මි. 

 
 

203(8) දවනත් ගබඩා 

භාණ්ඩ 

600,000.00 155,000.00 103(6) සංග්රහ 155,000.00 402,666.00 

301(2) අතිකාල හා 

නිවාඩු දින වැටුප් 

1,800,000.00 141,000.00 301(6) ජීවන වියෙම් 

දීමනා 

141,000.00 3,419,617.96 

303(8) දවනත් ගබඩා 

භාණ්ඩ 

75,000.00 60,000.00 101(9)4  මන්ත්රි කමිටු 

දීමනා 

60,000.00 56,500.00 

501(9) දවස්දප්රෝ 

ආ ේෂක දසේවය 

1,681,000.00 111,500.00 504(9) සුසාන භූමි 

/ක්රීඩා භූමි නඩත්තු 

111,500.00 363,100.00 

509(2) ලී බඩු හා 

කාර්යාල උෙක ණ 

500,000.00 450,000.00 505(7) නැණසල 

වයාෙෘතිය 

450,000.00 50,000.00 

605(3)1 විදුලිය 547,000.00 60,000.00 505(3)1 විදුලිය 60,000.00 238,116.66 

609(2) පුස්තකාල හා 

දවනත් උෙක ණ 

990,000.00 70,000.00 109(1) දමෝටර්  ථ 

මිලදී ගැනීම 

70,000.00 330,000.00 

609(3) ළෙරු ොසල් 

උෙක ණ 

400,000.00 135,000.00 607(9)4  ආගමික 

/සංස්කෘතික/අධයාෙනි

ක/ප්රජාමණ්ඩල / 

වැඩිහිටි ආදි 

135,000.00 553,620.00 

209(1)  දගොඩනැගිලි  

වාහන හා ඉඩම් මිලදී 

ගැනීම) 

4,000,000.00 590000.00 305(9)2  ප්රිමිේස් 

වයාෙෘතිය  

590,000.00 3,786,584.00 

304(4) 

මංමාවත්,ොලම්, 

දබෝේකු 

අළුත්වැඩියාව 

34,121,000.00 1349875.00 305(9)2  ප්රිමිේස් 

වයාෙෘතිය 

1,349,875.00 2,436,709.00 

  4,615,375.00  4,615,375.00  
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ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සුනිල්  ණසිංහ  මැතිතුමා 
 

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

ගරු සභාෙතිතුමා 

   දම් දයෝජනාව සම්බන්ධදයන් ගරු මන්ත්රිතුමන්ලා තවත් අෙහස් ඉදිරිෙත් ක නවාෙ. දමම දයෝජනාවත් ඒකමතිකව 

සභා සම්මත වු දයෝජනාවේ විදිහට සලකනවා. 

 

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

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

ගරු සභාෙතිතුමා 

මීළගට තිදයන්දන් 05 (09) දයෝජනාව. එය ෙැය 1 ½  අපි කාලය දවන් ක න ලෙ දයෝජනාවේ.  එය දේන්දන් ඥාණ 

ප්රකාසම් ෆැන්සිස් මන්ත්රිතුමා. ඒ අනුව ආණ්ඩු ෙේෂය විදිහට අපිට විනාඩි 50 ේ ඒවදේම විෙේෂය විදිහට විනාඩි 40 ක 

කාල සීමාවේ දවන් දවනවා. ඒ අනුව ඥාණ ප්රකාසම් මන්ත්රිතුමාට දයෝජනාව ඉදිරිෙත් ක න්න පුළුවන්. විෙේෂදයන් 

කාලය දවන් ක න ආකා ය ලැබිලා තිදයනවා. අවශය නම් ප්රකාශයට ෙත් ක න්නම්. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ජයන්ත  ණවක  මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි, අපිට ප්රශ්නයේ තිදයනවා කාලය දවන් කිරිදම්දී ප්රදිප් මන්ත්රිතුමා ආණ්ඩු ෙේෂදේෙ. විෙේෂදේෙ. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි පී.ඒ ප්රදිප් කුමාර්  මැතිතුමා 
 

මම ආණ්ඩු ෙේෂදයත් දනදමයි. විෙේෂදයත් දනදමයි. අපිට දවනම ස්ථාව යේ තිදයනවා. අපි සමහ  කා ණා වලදී 

ආණ්ඩු ෙේෂයත් එේක ඉන්නවා. සමහ  කා ණා වලදී විෙේෂයත් එේක ඉන්නවා. දම්ක සීල් ගහලාම යන්න ඕන 

නැහැ මම ආණ්ඩු ෙේෂදයෙ විෙේෂදයෙ කියලා. අපි සමහ  කා ණා වලදී ආණ්ඩු ෙේෂය එේක එකගයි. සමහ  

කා ණා වලදී එකග නැහැ. එදහනම් ඡන්ෙ විමසීමකට යන්න ඕන නැහැදන් 23 ේ ආණ්ඩු ෙේෂයට ඉන්නවා කියලා 

යන්න පුළුවන්. අදනේ අය විෙේෂය විදිහට යන්න පුළුවන්.  

 

ගරු සභාෙතිතුමා 
 

ගරු මන්ත්රිතුමා, කා ක සභාවේ බවට ෙත් ක ලා ඔබතුමාදේ ප්රකාශය ක මු. එදහම නැත්නම් අපි ඒක කණ්ඩායම් 

රැස්වීදම්දි සාකච්ඡා ක මු. අළුත් අවුරුේදේ අළුත් විදිහට එතුමාට දේලාව දවන් ක න්න ඕන දකොයි විදිහටෙ කියලා 

තී ණය ක මු. එතුමාට දේලාව දවන් ක න්දන් ආණ්ඩු ෙේෂදයන්ෙ විෙේෂදයන්ෙ කියලා තී ණය ක මු. දම්දේ 

විෙේෂදයන් දේලාව දවන් ක ලා තිදයනවා චන්ද්රකුමාර් මන්ත්රිතුමාට විනාඩි 10 ේ, මංජුල මන්ත්රිතුමාට විනාඩි 05 ේ,  

සුසන්ත මන්ත්රිතුමාට විනාඩි 05 ේ, උපුල් ජිදන්න්ද්ර මන්ත්රිතුමාට විනාඩි 05 ේ,  කුමුදිනි ජයවර්ධන මන්ත්රිතුමියට විනාඩි 

02 ේ, ප්රදිප් මන්ත්රිතුමාට විනාඩි 03 ේ දවන් ක ලා තිදයනවා. ජනතා විමුේති දෙ මුණට විනාඩි 10 ේ දවන් ක ලා 

තිදයනවා. ඒ අනුව තමයි විෙේෂදේ කණ්ඩායමට දේලාව දවන් දවලා තිදයන්දන්. ඥාණ ප්රකාසම් මන්ත්රිතුමාට 

පුළුවන් එතුමාදේ දයෝජනාව සභාවට ඉදිරිෙත් ක ලා අෙහස් ඉදිරිෙත් ක න්න.  

 

05 – (09) ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ඥාණ ප්රකාසම් ෆැන්සිස් මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 

වතු කම්කරුවන්දේ දෙනික වැටුෙ රු. 500 කි. එයට දීමනාව සමඟ දගවනු ලබන්දන් රු.730 කි. අෙ අෙ  ටට වැඩි 

ආොයමේ හා ආර්ථිකයට වැඩි ොයකත්වයේ ලබා දෙන දමම කම්කරුවන් ඔවුන්දේ දෙනික වැටුෙ රු.1000 ේ ලබා 

දෙන දමන් මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි. 

දමහි පිටෙත් අතිගරු ජනාධිෙතිතුමාටත්, අතිගරු අග්රාමාතයතුමාටත්, කම්කරු අමාතයතුමාටත් යවන දලස ඉල්ලා 

සිටිමි. 
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ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  සනී දහේටර් පිරිස් මැතිතුමා. 

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

 

දම් සම්බන්ධදයන් ෙහත නම් සෙහන් ගරු මන්ත්රිවරුන් විසින් අෙහස් ඉදිරිෙත් ක න ලදී.  
 

01. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චන්ෙන සූරියආ ච්චි මැතිතුමා 

02. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා 

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

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

05. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  නන්ෙ කුමා සිංහ මැතිතුමා 

06. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  චින්තක දේවින්ෙ සම වී  මැතිතුමා 

07. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  සනී දහේටර් පීරිස් මැතිතුමා 

08. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  සුනිල්  ණසිංහ  මැතිතුමා 

09. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  කුමුදිනි ජයවර්ධන  මැතිතුමිය 

10. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  උපුල් මදනෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමා 

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

12. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  විමල් ප්රසන්න මැතිතුමා 

13. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  උපුල් ජිදන්න්ද්ර  මැතිතුමා 

14. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  එස්. චන්ද්රකුමාර්  මැතිතුමා 

15. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  ලියනදේ චන්ෙන කුමා  මැතිතුමා 

16. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා 

17. ගරු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා 

18.  ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා 

 

ගරු සභාෙතිතුමා 

දම් දයෝජනාව සම්බන්ධදයන් දබදීමේ නැහැ. ඒ නිසා දම් දයෝජනාවත් ඒකමතිකව සභා සම්මත වු දයෝජනාවේ 

විදිහට සලකනවා.  

ඉහත දයෝජනාව  ප්රාදේශිය සභා මන්ත්රි ඥාණ ප්රකාසම් ෆැන්සිස් මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය 

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

 

ගරු සභාෙතිතුමා 

නයායෙත්රයට අනුව දයෝජනා අවසන්. ඒවාදේම හදිසි දයෝජනාවේ මා ඉදිරිෙත් ක නවා වයාෙෘති කිහිෙයේ 

සම්බන්ධව.  

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

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

වයාෙෘති ඊට අනුරූපිව ඇති දකොන්ත්රාත් සමිති/ ආයතන/ පුේගලයින් සමඟ ඊට ඉදිරිදේ ෙේවා ඇති ගිවිසුම් ගත මුෙල 

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

අනු 

අංක 
වයාෙෘතිය මුලය සම්ොෙනය 

දකොන්ත්රාත් සමිතිය/ 

ආයතනය/ පුේගලයා 

ගිවිසුම්ගත 

මුෙල රු. 

01 ොදුේක ජයන්ති මාවත දකොටසේ 

සංවර්ධනය කිරීම. 

සභා අ මුෙල් සභාෙති 

ග්රාම සංවර්ධන සමිතිය, 

461, ොදුේක. 

246,352.81 

02 සුදම්ධ විෙයාලය අසලින් ෙ ණගම ෙේවා 

මාර්ගදේ ොලම අසල දකොටස සංවර්ධනය 

කිරිම. 

සභා අ මුෙල් සභාෙති 

තාවල්දගොඩ දගොවි 

සංවිධානය, 

221,650.40 
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මැෙ තාවල්දගොඩ, දකොස්ගම. 

03 මිරිස්වත්ත අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය 

කිරීම.  

සභා අ මුෙල් සභාෙති, 

ඇස්වත්ත එේසත් සුභසාධක 

සමිතිය. 

245,274.64 

04 ෙ ණගම ඉහළ දකොස්ගම උතු  ප්රජා 

ශාලාදේ 10.0’ x 8.0 කාම යේ 

අළුත්වැඩියා කිරීම. 

සභා අ මුෙල් සභාෙති 

ෙහළ දකොස්ගම ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය, 

ෙහළ දකොස්ගම, දකොස්ගම. 

162,450.00 

05 මිරිස්වත්ත දබෝධිය ො  සංවර්ධනය කිරිම. සභා අ මුෙල් සභාෙති 

මිරිස්වත්ත දගොවි 

සංවිධානය, 

428 සී, මිරිස්වත්ත, 

අළුත්අම්බලම. 

391,046.64 

06 පින්නවල අලුදබෝගහලන්ෙ ො  දකොටසේ 

අළුත්වැඩියා කිරීම. 

 

සභා අ මුෙල් සභාෙති 

පින්නවල ෙකුණ දගොවි 

සංවිධානය, පින්නවල. 

247,373.36 

07 අංගමුව මාර්ගදේ මිරියගල්ල ො  අසල 

දබෝේකුව පුළුල් කිරීම. 

සභා අ මුෙල් සභාෙති 

දේ ගල දගොවි සංවිධානය, 

147,882.86 

08 වග ජනඋොන ගම්මාන ො  දකොටසේ 

සංවර්ධනය කිරීම. 

සභා අ මුෙල් සභාෙති 

එේසත් ග්රාම සංවර්ධන 

සමිතිය, වග බටහි . 

249,222.70 

09 යටවතු  කහවල මාර්ගදේ දකොටසේ 

අළුත්වැඩියා කිරීම.  

සභා අ මුෙල් සභාෙති 

ග්රාම සංවර්ධන සමිතිය, 

කහවල. 

248,479.16 

10  න්මුදු ඇල්ලට ප්රදේශ වන ෙඤ්ඤාගුල 

මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. 

ෙළාත් සංවර්ධන 

ප්රොන 

සභාෙති 

වගවත්ත මුත්තුමාරි අම්මාන් 

දේවස්ථාන සමිතිය. 

1,991,991.57 

11 ළමා ග්රාමය ොදර් බුංවලවත්ත හන්දිදේ 

කහටගහවත්ත කන්ෙ ො  සංවර්ධනය 

කිරීම. 

සභා අ මුෙල් සභාෙති 

දලේදේ දගොවි සංවිධානය, 

නිරිදෙොල. 

249,997.91 

12 කළුඅේගල ඈගල ොදර් ජලය බැසයන 

ෙයිප්ෙ මාර්ගය සකස් කිරීම. 

සභා අ මුෙල් සභාෙති 

කැළණි නදී වැඩිහිටි සමිතිය, 

කහටපිටිය. 

 

165,651.32 

13 සකුණ පියස බහුකාර්ය දගොඩනැගිල්ල වටා 

තාවකාලික වහලයේ ගැසීම. 

සභා අ මුෙල් සභාෙති, 

තාවල්දගොඩ දගොවි 

සංවිධානය, 

මැෙ තාවල්දගොඩ, දකොස්ගම. 

326,447.85 

14 සීතාවක ප්රා.දල්. දකොට්ඨාශදේ කඩුදගොඩ 

ෙකුණ දෂල්ටන් දගොඩමුදණ් මහතාදේ 

නිවස අසල  ජදේ ඉඩදම් පිහිටි දෙොදු ළඳ 

සංවර්ධනය කිරීම. 

ෙළාත් උෙමාන 

ොෙක 

සභාෙති 

කඩුදගොඩ උතු  ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය. 

160,058.38 

15 හල්ගස්දෙණිය ො  සංවර්ධනය කිරීම සභා අ මුෙල්  න්දිරි වැඩිහිටි සමිතිය 

හිඟු ල, පුවේපිටිය. 

987,253.47 

16 දකොස්ගම තැෙැල් කාර්යාලය අසල මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරීම. 

සභා අ මුෙල්  සභාෙති, 

කැලණි මිටියාවත,427,ෙහළ 

දකොස්ගම නැදගනහි   ග්රාම  

සංවර්ධන  සමිතිය. 

178,976.13 

17 දබෝදප් සියඹලාව ො  කැඩී ඇති රැඳවුම් 

බැමි දකොටස ඉදිකිරීම.  

අතිදර්ක ඇස්තදම්න්තුව 

සභා අ මුෙල්  සභාෙති 

සියඹලාදප් දගොවි 

සංවිධානය. 

370,212.42 



 
16 

 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  උපුල් මදනෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමා. 

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

ගරු සභාෙතිතුමා 

   දම් දයෝජනාව සම්බන්ධදයන් ගරු මන්ත්රිතුමන්ලා අෙහස් ඉදිරිෙත් ක නවාෙ. දමම දයෝජනාවත් ඒකමතිකව සභා 

සම්මත වු දයෝජනාවේ විදිහට සලකනවා. 

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

උපුල් මදනෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව  සභා සම්මත විය. 

 

06.කා ක සභා වාර්තා. 

06 – (01 ) 2018.11.23 ෙරිස  හා ෙහසුකම්  කා ක සභා රැස්වීදම් වාර්තාව. 
 

2018.11.23 වන දින ෙවත්වන ලෙ ෙරිස  හා ෙහසුකම්  කා ක සභාදේ නිර්දේශ වාර්තාව මහ සභාව විසින් 
සලකා බලන ලදි. 

06 – (02 ) 2018.11.23 කාර්මික දසේවා කා ක සභා රැස්වීදම් වාර්තාව. 

2018.11.23  වන දින ෙවත්වන ලෙ කාර්මික දසේවා කා ක සභාදේ නිර්දේශ වාර්තාව මහ සභාව විසින්  සලකා බලන 

ලදි. 
06 – (03 ) 2018.11.26 නිවාස හා ප්රජා සංවර්ධන කා ක සභා රැස්විදම් වාර්තාව. 

2018.11.26 වන දින ෙවත්වන ලෙ නිවාස හා ප්රජා සංවර්ධන කා ක සභාදේ නිර්දේශ වාර්තාව මහ සභාව විසින් 

සලකා බලන ලදි. 
 

18 උේගල්ල ගදන්ලන්ෙ  මාවත  සංවර්ධනය 

කිරීම 

සභා අ මුෙල්  සභාෙති, 

උේගල්ල ජනශේති දගොවි  

සංවීධානය. 

421,853.53 

19 සීතාවක ප්ර.දල්. දකොට්ඨාසදේ  ඇස්වත්ත 

දෙොදු ෙළමු ෙටුමඟ  සංවර්ධනය  කිරීම 

(2018.11.12 දින  මහ සභාදේ 05(11) -

15 තී ණදේ  සමිතිය  සංදශෝධනය කිරීම) 

ෙළාත්  

සංවර්ධන 

සභාෙති,  

ඇස්වත්ත එේසත් සුභ 

සාධක සමිතිය. 

297,092.45 

 

20 මාවල්ගම අ ඹ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. 

(2018.07.10 දින මහ සභාදේ 05(10) -10 

තී ණදේ  වයාෙෘතිය සංදශෝධනය කිරීම) 

සභා අ මුෙල් සභාෙති,  

මාවල්ගම වැඩිහිටි  සමිතිය. 

252,862.25 

21 ජයවී දගොඩ සීවලීවත්ත ො  දකොටසේ 

තා  ෙැමීම. 

සභා අ මුෙල් සභාෙති,  

ශ්රී නා දසවණ වැඩිහිටි  

සංවිධානය 11. 

493,282.88 

22 ගලදගෙ  දකොටුදගොඩැල්ල ො  දකොටසේ 

අළුත්වැඩියා කිරිම. 

සභා අ මුෙල් සභාෙති, 

ගලදගෙ  නැදගනහි  දගොවි 

සංවිධානය. 

247,373.36 

23 සීතාවක ප්රා.දල්. දකොට්ඨාසදේ ඇස්වත්ත 

සීවලි දවත්තසිංහ දෙොදු මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරිම. 

(2018.11.12 දින මහ සභාදේ 05 (11) 13 

තී ණදේ  ගිවිසුම්ගත මුෙල සංදශෝධනය 

කිරීම) 

ෙළාත් සංවර්ධන සභාෙති,  

ඇස්වත්ත එේසත් සුභ 

සාධක සමිතිය. 

444,110.03 

24 සීතාවක ප්රාදේශීය දල්කම් දකොට්ඨාශදේ 

දකොස්ගම ප්රීමා දෙොදු මාර්ගය සංවර්ධනය 

කිරීම. 

(2018.11.12 දින මහ සභාදේ 05 (11) 09 

තී ණදේ  ගිවිසුම්ගත සමිතිය සංදශෝධනය 

කිරීම) 

ෙළාත් සංවර්ධන සභාෙති, 
මිරිස්වත්ත දගොවි 

සංවිධානය, 
මිරිස්වත්ත. 

434,755.49 
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06 - (04)  2018.11.27  මුෙල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීදම්  කා ක සභා රැස්වීදම් වාර්තාව. 

ගරු සභාෙතිතුමා 

2018.11.27 දින ෙැවති මුෙල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීදම් කා ක සභා වාර්තාදේ සංදශෝධන 03 ේ මා විසින් ඉදිරිෙත් ක නු 

ලබනවා.  

02 (ආ) මුෙල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසිදම් කා ක සභාව විසින් ක නු ලබන දගවීම් සලකා බැලීම යටදත්   

තී ණ අංක 12 හි සෙහන් රු. 318,338.04 ක මුෙල රු. 31,838.04 දලසත්,  

තී ණ අංක 41 හි සෙහන් රු. 39,400.00 ක මුෙල රු. 394,000.00 දලසත් හා   

තී ණ අංක 117  හි සෙහන් රු. 5,900.00 ක මුෙල රු. 55,900.00 දලසත් සංදශෝධනය විය යුතුයි.  

2018.11.27  වන දින ෙවත්වන ලෙ මුෙල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීදම් කා ක සභාදේ නිර්දේශ වාර්තාව ඉහත 

සංදශෝධනයන්ට යටත්ව මහ සභාව විසින් සලකා බලන ලදි. 
 

06 - (05)  2018.11.12 දටන්ඩර් මණ්ඩල රැස්වීදම් වාර්තාව. 

 

2018.11.12 වන දින ෙවත්වන ලෙ දටන්ඩර් මණ්ඩලදේ නිර්දේශ වාර්තාව මහ සභාව විසින් සලකා බලන ලදි. 

06 - (06)  2018.11.27 දටන්ඩර් මණ්ඩල රැස්වීදම් වාර්තාව. 

2018.11.27 වන දින ෙවත්වන ලෙ දටන්ඩර් මණ්ඩලදේ නිර්දේශ වාර්තාව මහ සභාව විසින් සලකා බලන ලදි. 

07.ලැබීම් හා වියෙම් පිළබඳ මාසික ප්රකාශ. 

    07 – (01) 2018 ඔේදතෝම්බර්  මාසය ලැබීම් හා වියෙම් පිළබඳ  ප්රකාශය. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා. 

ගරු සභාෙතිතුමනි, මා ළග දම් ප්රකාශ මාස 10 ම ලැබුණු ඒවා තිදයනවා. දම්දේ සැප්තැම්බර් මාදසේ ගත්තාම ආධා  

ආොයම් හත්දවනි ආොයම් ශීර්ෂය හය මිලියන ෙන්සිය ෙහහත ොහස් අසු තුනයි. ඔේදතෝම්බර් මාදසේ ආොයම් ආධා  

හය මිලියන ෙන්සිය ෙහ හත ොහස් අසු තුනයි. ඒ මාස දෙකටම සමානවම ආවාෙ කියලා තමයි මට ෙැන ගන්න ඕන.  

ගරු සභාෙතිතුමා 

සැප්තැම්බර් මාදසේ හා ඔේදතෝම්බර් මාසදේ ආොයම් ආධා  එක සමානයි කියලාෙ. දම්දේ වැටුප් ඇත්දත්. අපි 

නිවැ දිවම  දම්ක මුෙල් කා ක සභාදේදී ඔබතුමාට කියන්නම්.  

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා. 

ගරු සභාෙතිතුමනි, මට විනාඩියේ දෙන්න.  එො මම අයවැය කථාදේ මම දම් දතො තුරු ටික එකතු කළාම තමයි දම් 

දම් එකතුව අ ගත්තාම ඔේදතෝම්බර් දවනකම් ආොයම ගන්න පුළුවන් දම් ප්රාදේශිය සභාදේ. මම එදහම අ දගන 

ඔබතුමාට කිේවා වරිෙනම් 59 % යි එකතු දවලා තිදයන්දන් කියලා. ඔබතුමා කිේවා නැහැ  61% ේ කියලා. මම එක 

වචනයේවත් අයවැදේ කියපු ඒවා දබොරු නැහැ. නමුත් සභාෙතිතුමා කිේවා සමහ  දේවල් මංජුල කිේදේ දබොරු 

කියලා. එදහම කියන්න එො. මදේ කථාව අ දගන ව ෙේ තිදයනවා නම් දබොරු කියලා තිදයනවා නම් මම ඒ සියළු 

දේවල් වලට දබොරු දනදමයි කියලා කියන්න මම තර්කානුකූලව කිේදේ. මදේ අතින් එක ව ෙේ දවලා ඇති. ඒ ව ෙ 

තමයි ගයාන් මන්ත්රිතුමා දගනාවායි කියපු ඒක මිලියන 1000 ේ විත  කියලා කිේවා.  ඒක මිලියන 100 ේ විත  
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දවන්න ඕන. එතන තමයි ව ෙ දවලා තිදයන්දන්. අදනේ එක වචනයේවත් වැ දි නැහැ. වරිෙනම් හා බදු කියන 

ශීර්ෂය වරිෙනම් බදු 59 % යි දම් අවුරුේෙට එකතු දවලා තිදයන්දන්.  දම්ක ලබා ගන්න පුළුවන් ධම්මිකා මිස් ළගට 

ගියාම. මම ලබා ගත්තාම  59% යි. හැබැයි හිග වරිෙනම් බදු හම්බ දවලා ඇති. මම නැහැ කියන්දන් නැහැ. ඒක දම් 

2018 වර්ෂදේ දනදමයි. 2017 හිග දම් අවුරුේදේත් එකතු ක ලා ඇති. මම කිේව වචනය තමයි 2018 අවුරුේදේ 

වරිෙනම් බදු එකතු ක ලා තිදයන්දන්  59% යි කියන එක. මම වගකීදමන් කියනවා ඒවදේම මම දම් කියපු එක 

වචනයේවත් වැ දි නැහැ කියලාත් මම කියනවා. සම්මාන කථාවත් දබොරු දනදමයි. ඒකත් ඇත්ත. මම වගකීදමන් 

කිේදේ. මම දබොරු කිේදේ නැහැයි කියන එකත් ප්රකාශ ක මින් මම නිහඩ දවනවා. දබොදහොම ස්තුතියි. 

 

ගරු සභාෙතිතුමා 

අපි දම් ගැන ඔබතුමාට මුෙල්කා ක සභාදේදී අවශය නම් හරියටම ලබා දෙන්නම්. මම දම් ගත්ත වාර්තාව අනුව 

ඔබතුමා කියන විදිහට අවුරුේෙට අොල මුෙල 59% යි. 61% කියන්දන් අදප් හිඟ අයවීම්ෙ ඇතුළත්ව එකතු ක පු එක 

තමයි අපි ඔබතුමාට ඉදිරිෙත් ක ලා තිදයන්දන්.  

2018 ඔේදතෝම්බර් මස ලැබීම් හා වියෙම් පිළබෙ ප්රකාශය මහා සභාව විසින් සලකා බලන ලදි. 
  

08. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රිවරුන්දේ දෙෞේගලික ප්රකාශ. 

 
ගරු සභාෙතිතුමා 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රිවරුන්දේ දෙෞේගලික ප්රකාශ යටදත් නන්ෙ කුමා සිංහ මන්ත්රිතුමාදේ ප්රකාශයේ තිදයනවා.  

එය ඉදිරිෙත් කිරිම සෙහා එතුමාට අවස්ථාව ලබලා දෙනවා.  

 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  නන්ෙ කුමා සිංහ මැතිතුමා. 

ගරු සභාෙතිතුමනි, අෙ ප්රාදේශීය සභාවට අයත් දකොස්ගම දබොල්ලතාව ගදමහි එහි ප්රධාන විහා ස්ථානයට යාබෙව 

 ජයට අයත් ඉඩමේ තිදයනවා. ඒ ඉඩම මැදින් වැවේ තිදයනවා. ඒ වැව මැඩිල්ල නමින් තමයි හදුන්වන්දන්. එහි 

ජලය රැදි ඇතත් ජලදයන් කිසිම ප්රදයෝජනයේ ගන්දන් නැහැ. විශාල වශදයන් වල් වැදී ඇති දමම වැව සංවර්ධනය 

ක න දලසට ප්රදේශවාසින් අදෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒවදේම තවෙ වර්තමානදේ ජනතාවදේ දසෞඛය ප්රශ්නයට උචිත 

ෙරිදි ඒ වැේ බැම්ම සකස් ක ලා ලයිට් කණු සවි ක ලා දකොන්ක්රිට් ගල් සවි ක ලා බ්දලොේ ගල් අල්ලලා විදුලි ලාම්පු 

සවි  ක ලා දෙන දලසට ජනතාව ඉල්ලා සිටිනවා. ඒවදේම ඒ විහා ස්ථානදේ දම් ෙවස් වල අසුඅටරියන් බුදු පිළමයේ 

ඉදිදවනවා. ඒ නිසාම ඉතාම අලංකා ව දම් වැව සංවර්ධනය ක ලා දුන්දනොත් ලස්සන දවනවා. ඒ නිසා ඔබතුමාදේ 

කාරුණික අවධානය දයොමු ක ලා දම් සෙහා අවශය උෙදෙස් ලබා දෙන දලස මා ඉල්ලා සිටිනවා. ස්තුතියි.  

ගරු සභාෙතිතුමා 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි යසරු  ාජෙේෂ මැතිතුමා, ඔල්ගා අතුදකෝ ල මැතිතුමිය, දකෝකිල සම්ෙත් වර්ණසිරි 

මැතිතුමා සහ සාගරිකා කුමාරි රූෙසිංහ මැතිතුමිය අෙ දින සභාවට දනොෙැමිණිම සම්බන්ධදයන් නිවාඩු අනුමත 

ක නවා.  

මහා සභාදේ වැඩ කටයුතු අපි අවසන් ක න්නට සුොනම් දවනවා. 2018 වසදර් අපි සියළුදෙනා ෙත්දවලා ෙැවති 

අවසාන මහා සභා රැස්වීම. අපි මාස 09 ක කාලයේ දම් මහා සභාදේ කටයුතු කළා. ලබන අළුත් අවුරුේදේ ජනවාරි 

මාදසේ සභාවත් සමග අපි කටයුතු ක නවා. සමහ  විදටක අදප්ම කිව හැකි ආණ්ඩුවේ එේක අපිට කටයුතු ක න්න 

පුළුවන් දවයි කියලාත් අපි විශ්වාස ක නවා. වැඩ ක න්න පුළුවන් ආණ්ඩුවේ එයි. වැඩ ක න ආණ්ඩුවේ අපිත් එේක 

තමයි එන්දන් කියලායි අපි විශ්වාස ක න්දන්. 2015 ජනවාරි 08 න් නත  ක  තැනින් ෙටන් ගන්න පුළුවන් ආණ්ඩුවේ 
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බිහි දවයි කියලයි අදප් විශ්වාසය. ඒ ආණ්ඩුවත් සමග එදසේ කටයුතු ක න්නට අපි කටයුතු ක නවා. ඒ නිසා අෙ දම් 

සභාදේ වදේම දින 10 කින් 15 කින් නත්තල උො දවනවා. අදප් සභාදේ සනී දහේටර් පීරිස් මන්ත්රිතුමා, සුසන්ත 

රූෙසිංහ මන්ත්රිතුමා, මාග්රට් මන්ත්රිතුමිය, ඔල්ගා අතුදකෝ ල මන්ත්රිතුමිය, අමල් පුස්සැල්ලදේ මන්ත්රිතුමා, ෆැන්සිස් 

මන්ත්රිතුමා, අදප් මන්ත්රිතුමන්ලා මන්ත්රිතුමියන්ලා සියළුමදෙනාට අපි සුභ නත්තලයේ දේවා යැයි ප්රාර්ථනා ක නවා. 

තව දින කිහිෙයකින් ඒ අසිරිමත් නත්තල උො දවනවා. ඒවදේම ලබන්නා වු 2019 වස  අපි සැමදෙනාදේම 

බලාොද ොත්තු ප්රාර්ථනා ඉෂට් දවන වාසනාවන්ත සුභ නව වස ේ දේවා යැයි කියලාත් හැමදෙනාටම ප්රාර්ථනා 

ක නවා. 

 

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

පුෙ ක නවා. ඒ වදේම දල්කම්තුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයටත්, ජනමාධය මහත්වරුන්ටත් සියළුදෙනාටම අදප් 

දගෞ වයත් ස්තූතියත් පුෙක නවා. සහභාගි වු සියළුදෙනාටම ස්තුතිය පුෙ ක මින් අෙ දින සභාදේ වැඩ කටයුතු අවසන් 

ක නවා. දබොදහොම ස්තූතියි.  
 

සභාදේ වැඩ කටයුතු ෙ.ව. 2.10  ට නිමාවට ෙත්විය. 
 

 

 

දේ.ඒ. චන්ෙන ෙේමසිරි, 

දල්කම්, 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව, 

හංවැල්ල. 

 
 

2018.12.10 වන දින  

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව, 

හංවැල්ල. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


