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සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ 2019 ජනවාරි මස 10 වන දින 

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

මහා සභා රැස්වීදේ වාර්තාව. 
 
 

 

සහභාගී වූ : - 
 
 

 

1.  ගරු සභාෙති     - ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා 

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

3.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - චන්දන දප්රේමනාත් මුදුන්දකොටුව මැතිතුමා 

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

5.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - එේ.ඒ.දේරි මාග්රට් මැතිතුමිය 

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

7.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ලියනදේ චන්දන කුමා  මැතිතුමා 

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

9.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  - ඩබ්.ඒ. මංජුල ධේමික වී  ත්න මැතිතුමා 
10.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - එස්.ඒ. දප්රේම ත්න මැතිතුමා 
11.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ මැතිතුමා 

12.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - බී. සනී දහේටර් පිරිස් මැතිතුමා 
13.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ඩී. දකෝකිල සේෙත් වර්ණසිරි මැතිතුමා 

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

15.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ආර්.ඒ. උපුල් මදනෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමා 
16.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ඩී. ප්රියන්ත අරුණ කුමාර් ගුණ ත්න මැතිතුමා 

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

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

19.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - දනුෂ්කි ප්රභානි අල්දේදා මැතිතුමිය 

20.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ඒ. සුසන්ත මැතිතුමා 

21.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - එේ.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 දේවින්ද 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   - එස්. චන්ද්රකුමාර් මැතිතුමා  

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

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

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

33.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - එේ.ඩී. මාලනී චන්ද්රලතා මැතිතුමිය 

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

35.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - ඥාණ ප්රකාසේ ෆැන්සිස් මැතිතුමා 

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

37.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - සුනිල්  ණසිංහ මැතිතුමා 
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38.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - එන්.පී.දේ. සමන්ති චන්ද්රිකා දමයන්ති මැතිතුමිය 

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

සහභාගි දනොවු 
 

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

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

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

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

ගරු සභාෙතිතුමා 

සුභ උදෑසනේ දේවා. ගරු උෙ සභාෙතිතුමා  ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා මන්ත්රිතුමියන්ලා හැමදදනාටම.  ඒවදේම දල්කේතුමා 

ප්රධාන කාර්යමණ්ඩලය හැමදදනාටම, ජනමාධයදේදී මහත්වරුන් සියළුදදනාට. සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ  2019 

වර්ෂදේ අළුත් අවුරුේදේ ෙළදවනි මහා සභා රැස්වීමට සහභාගි වු සියළුදදනා ඉතාමත් දගෞ වදයන් උෙසභාෙතිතුමා 

ප්රධානව මන්ත්රි මණ්ඩලය සියළුදදනා දගෞ වදයන් පිළි ගන්නවා. ඒවදේම හැමදදනාටම සුභ නව වස ේ දේවා 

කියලාත් අළුත් අවුරුේදේ අපි ප්රාර්ථනා ක නවා.  

 

ඒ අනුව නයායෙත්රානුකූලව ෙළමුදවන්ම තිදයන්දන් ෙහුගිය සභා රැස්වීේ වාර්තා සභා සේමත ක  ගැනීම. ඒ අනුව 

ෙළමුව තිදයන්දන් 2018.12.07 වන දින ෙැවති විදශේෂ සභා රැස්වීදේ වාර්තාව සේමත ක ගැනීම. අයවැය විවාදදේ. ඒ 

සඳහා අවස්ථාව තිදයනවා. සංදශෝධන හා දවනසක්ේ ඇදතොත් දෙන්වා දීලා එම වාර්තාව සභා සේමත ක න්න.  

 
 

01. ෙසුගිය රැස්වීේ වාර්තා සේමත ක  ගැනීම. 
 

I.  2018.12.07 දින ෙැවති විදශේෂ සභා රැස්වීදේ වාර්තාව. 
 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, 2018.12.07 වන දින ෙැවති විදශේෂ සභා රැස්වීදේ වාර්තාව සතය වාර්තාවේ බවට මම දමම ගරු 

සභාවට දයෝජනා ක මි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එේ.ඒ. දේරි මාග්රට් මැතිතුමිය 

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

 

2018.12.07 වන දින ෙැවති විදශේෂ සභා රැස්විදේ වාර්තාව පිළිගත යුතු සතය වාර්තාවේ බවට ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී 

සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එේ.ඒ. දේරි මාග්රට් මැතිතුමියදේ 

ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සේමත විය. 
 

ගරු සභාෙතිතුමා 
 

මීළගට 2018.12.10 දින ෙැවති සභා රැස්වීදේ වාර්තාව සභා සේමත ක ගැනීම. 
 

 

II. 2018.12.10 දින ෙැවති මහා සභා රැස්වීදේ වාර්තාව. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ගමදේ චන්ද්රසිරි මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, 2018.12.10  වන දින ෙැවති මහා සභා රැස්වීදේ වාර්තාව සතය වාර්තාවේ බවට මම දමම ගරු 

සභාවට දයෝජනා ක මි. 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ගීතාමණි ස්වර්ණලතා මැතිතුමිය 



3 
ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 
 

 

2018.12.10 වන දින ෙැවති මහා සභා රැස්විදේ වාර්තාව පිළිගත යුතු සතය වාර්තාවේ බවට ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී 

ගමදේ චන්ද්රසිරි මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ගීතාමණි ස්වර්ණලතා මැතිතුමියදේ 

ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සේමත විය. 

 

 

02.සභාෙතිව යා විසින් ක නු ලබන විදශේෂ නිදේදන.  - ඉදිරිෙත්ව නැත. 
 

 
 

 

03.ප්රාදේශීය සභාව අමතා එවන ලද සංදේශ, දෙත්සේ, ෙැමිණිලි හා සන්නිදේදන සභාවට ඉදිරිෙත් කිරිම. 
 

 

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

01. ජනසවි මාවත අවහි  කිරිම සේබන්ධදයන් කරුණු දේවමින් වග, කළුඅේගල, දනො.309/සී හි ෙදිංචි එච්.පී. ස ත් 

විමලවී  මයා විසින් 2018.12.23 දිනැතිව ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

02. සාලාව අවි ගබඩාව පුපු ා යාදමන් හානියට ෙත් වු නිවස යළි ෙදිංචියට සුදුසු මට්ටමට සකස් ක  ගන්නා දතේ සභාව 

මගින් අයක නු ලබන වරිෙනේ බදු සේබන්ධදයන් සහනදායි විසදුමේ ලබා දදන දලස ඉල්ලමින් දකොස්ගම, 

සාලාව, අත්කේ නිවාස, දනො. 27/බී හි ෙදිංචි එන්.ඒ. දවෝල්ටර් මයා විසින් 2019.01.08 දිනැතිව ගරු සභාෙතිතුමා 

අමතා දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

03- (02)   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා විසින් ඉදිරිෙත් ක න ලදී. 

01. වග දකුණ දබො ළුවතැන්න ොසල අසල මාර්ගදේ දබෝේකුවේ කඩා වැටීම නිසා වාහන යාමට දනොහැකි තත්වයේ 

උේගත වී ඇති බැවින් දමම ස්ථානදයන් අනවස දයන් වැලි දගන යෑමට එන වාහන නවතා ලීමට කටයුතු ක න 

දමන් ඉල්ලමින් තුේදමෝද , වග දකුණ, දනො. 245 හි ෙදිංචි  ංජිත් පිය ත්න මයා විසින් 2018.12.06 දිනැතිව ගරු 

සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

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

01.ජාතික ඉතිරිකිරිදේ බැංකු ශාඛාවේ ොදුේක නග යට ලබා දීමට කටයුතු ක න දලස ඉල්ලමින් 2019.01.05 දිනැතිව 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි අදයෝම මධු ප්රසාේ දේවදේ මැතිතුමා විසින් ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලද 

ලිපිය. 

02. ොදුේක නග ය සදහා  ාජය ඔසු හලේ ලබා ගැනීමට කටයුතු ක න දලස ඉල්ලමින් 2019.01.05 දිනැතිව ගරු 

ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි අදයෝම මධු ප්රසාේ දේවදේ මැතිතුමා විසින් ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

03.ොදුේක නග දේ ප්රධාන වට වුේ මාර්ගය දේවනවිට ඉතා අබලන් තත්වදේ ෙවතින බැවින් දමම මාර්ගය දෙ  සවි 

තා  දමා පිළිසක  ක  දදන දමන් ඉල්ලා ඩී.ඩබ්.එස්. අම දකෝන් මයා, දල්කේ,  අංක 461/සී ෙහළ ොදුේක ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය විසින් ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

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



4 
01.2018 දනොවැේබර් 12 දින සී.ප්රා.ස. මහා සභා රැස්වීදේදී අෙ සංගමය හා බැදුණු කරුණු පිළිබඳව නිවැ දි කිරිමයි යන 

හිසින් යුතුව දල්කේ, ආදි ශිෂය සංගමය, බෙ/දහෝ ොදුේක සිරිපිය තන ම.ම.විදයාලය විසින් ගරු සභාෙතිතුමා අමතා 

දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

03- (05) ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ලියනදේ චන්දන කුමා  මැතිතුමා විසින් ඉදිරිෙත් ක න ලදී. 

01. 441/ඒ  මාවතගම නැදගනහි  ග්රාම නිලධාරි වසදේ පිහිටි අළුදෙොත වත්තට අයත් දනෝනාවත්ත ඉඩදමහි 

දවන්දේසි කිරිමට සුදානේ වන අේක  16 ඉඩම සේබන්ධදයන් ප්රදේශදේ ස්දේච්ඡා සමිති විසින් ඔවුන්දේ 

අත්සන් දල්ඛනයේද සමගින් 2018.12.31 දිනැතිව ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

 

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

 

05.යථා ෙරිදි කල් දී ඇති දයෝජනා. 
 

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

සීතාවක ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශදේ විශාල වශදයන් දදනිකව එකතු වන දනොදි න කසල වර්ග ක  දබ්ල් කිරිම 

සඳහා හංවැල්ල ප්රදේශදේ පිහිටුවා ඇති "දෙොලිතින් කැට දබ්ල් කිරිදේ වයාෙෘතිදේ" වයාෙෘති කාල සීමාව 2019.01.31 

වන දින අවසන් වීමට නියමිත බැවින්, එම වයාෙෘතිදේ වයාෙෘති කාල සීමාව 2019.02.01 දින සිට 2020.01.31 දින 

දේවා වස ක කාල සීමාවේ දේවා දිර්ඝ කළ යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  දනුෂක්ි ප්රභානි අල්දේදා මැතිතුමිය. 

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

ගරු සභාෙතිතුමා 

    දේ දයෝජනාව සේබන්ධදයන් ගරු මන්ත්රිතුමන්ලා අදහස් ඉදිරිෙත් ක නවාද. දමම දයෝජනාව ඒකමතිකව සභා සේමත 

වු දයෝජනාවේ විදිහට සලකනවා. 

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

දනුෂ්කි ප්රභානි අල්දේදා මැතිතුමියදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව  සභා සේමත විය. 

 

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

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවට අයත් "හංවැල්ල පුර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධයස්ථානය හා දිවා සුරැකුේ මධයස්ථාන 

වයාෙෘතිදේ" වයාෙෘති කාල සීමාව 2019.02.01 දින අවසන් වීමට නියමිත බැවින්, එම වයාෙෘතිදේ වයාෙෘති කාල සීමාව 

2019.02.02 දින සිට 2020.02.01 දින දේවා වස ක කාල සීමාවේ දේවා දිර්ඝ කළ යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට 

දයෝජනා ක මි. 

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

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

දමම දයෝජනාව සේබන්ධදයන් ෙහත නේ සදහන් ගරු මන්ත්රිවරුන් විසින් අදහස් දේවන ලදී. 



5 
01. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගමදේ චන්ද්රසිරි මැතිතුමා 

02. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි මංජුල වී  ත්න  මැතිතුමා 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි මංජුල වී   ත්න  මැතිතුමා 
 

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

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගයාන් දුමින්ද මැතිතුමා 
 

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

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා 
 

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

ක මි. 
 

 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ලියනදේ චන්දන කුමා  මැතිතුමා 
 

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

ගරු සභාෙතිතුමා 
 

   ඒ සේබන්ධදයන් අදප් මන්ත්රීතුමන්ලා තවත් අදහස් ප්රකාශ ක නවාද? දමම දයෝජනාවත් ඒකමතිකව සභා සේමත වු 

දයෝජනාවේ විදිහට සලකනවා. 

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

ඩී. ප්රියන්ත අරුණ කුමාර් ගුණ ත්න මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සේමත විය. 
 

 

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

සීතාවක ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශය තුළ සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවට අයත් සුදුවැල්ල, ගලදගද  ආදාහනාගා යන් දදක 

සඳහා හා අළුතින් ඉඳිදවන තුන්නාන අදාහනාගා ය සඳහා දැනට ආදාහනාගා  ක්රියාකරු තනතුරු 01 ේ හා ආදාහනාගා  

ක්රියාකරු සහායක තනතුරු 01 ේ අනුමතව ඇතත් ඉදිරිදේදී එය ප්රමාණවත් දනොවන බැවින් අනුමතව ඇති තනතුරු 

වලට අමත ව තවත් ආදාහනාගා  ක්රියාකරු තනතුරු 02 ේ හා ආදාහනාගා  ක්රියාකරු සහායක තනතුරු 02 ේ ඇති කළ 

යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  එේ.ඒ. දේරි මාග්රට් මැතිතුමිය. 

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

දමම දයෝජනාව සේබන්ධදයන් ෙහත නේ සදහන් ගරු මන්ත්රිතුමා විසින් අදහස් දේවන ලදී. 

01. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගයාන් දුමින්ද මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමා 

    දේ දයෝජනාව සේබන්ධදයන් තවත්  ගරු මන්ත්රිතුමන්ලා අදහස් ඉදිරිෙත් ක නවාද. දමම දයෝජනාවත් ඒකමතිකව 

සභා සේමත වු දයෝජනාවේ විදිහට සලකනවා. 

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

දේරි මාග්රට් මැතිතුමියදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සේමත විය. 

 



6 
05  - (04) ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශය තුළ හංවැල්ල, ොදුේක, දකොස්ගම, කහදහේන හා දද ෝ  දලස පුස්තකාල 05 ේ 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව මගින් දේවනවිට ෙවත්වාදගන යන අත  එම පුස්තකාල සඳහා දැනට අනුමතව ඇති 

පුස්තකාලයාධිෙති තනතුරු ගණන 04 ේ වන අත , පුස්තකාල සහායක තනතුරු 04 ේ දේ. නමුත් අෙ පුස්තකාල තුළින් 

මහජනතාවට වඩාත් ඵලදායි හා කාර්යේෂම දසේවාවේ ලබා දීමට එම තනතුරු ගණන ප්රමාණවත් දනොවන බැවින් 

අනුමතව ඇති තනතුරු වලට අමත ව ජාතික පුස්තකාල හා ප්රදල්ඛන දසේවා මණ්ඩලදේ නිර්දේශය මත ෙහත සදහන් 

ෙරිදි  තවත් දදවන දරේණිදේ පුස්තකාලයාධිෙති තනතුරු 01 ේ, තුන්වන දරේණිදේ පුස්තකාලයාධිෙති තනතුරු 05  ේ  

හා පුස්තකාල සහායක තනතුරු 06 ේ  සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව සඳහා ඇති කළ යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට 

දයෝජනා ක මි. 

 

පුස්තකාලදේ නම දදවන දරේණිදේ 

පුස්තකාලයාධිෙති 

තනතුරු 

තුන්වන දරේණිදේ 

පුස්තකාලයාධිෙති 

තනතුරු 

පුස්තකාල සහායක 

තනතුරු 

ොදුේක මහජන පුස්තකාලය 01 04 01 

හංවැල්ල මහජන පුස්තකාලය - - 01 

දකොස්ගම මහජන පුස්තකාලය - - 01 

කහදහේන මහජන පුස්තකාලය - - 01 

දද ෝ   මහජන පුස්තකාලය - 01 02 

එකතුව 01 05 06 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ මැතිතුමා. 

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

දමම දයෝජනාව සේබන්ධදයන් ෙහත නේ සදහන් ගරු මන්ත්රිවරුන් විසින් අදහස් දේවන ලදී. 

01. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා 
 

02. ගරු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදිප් කුමාර් මැතිතුමා 

03. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චන්දන සූරියආ ච්චි මැතිතුමා 

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

05.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ඉන්ද්රානි දසදනදහලතා ෙේමසීලි මැතිතුමිය 

      06. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි අදයෝම මධු ප්රසාේ දේවදේ මැතිතුමා 

      07. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා 
 

      08. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ශෂිණි ශ්රීමාලි දහට්ටිආ ච්චි මැතිතුමිය 

      09. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගයාන් දුමින්ද  මැතිතුමා 
 

     10. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ජයන්ත  ණවක මැතිතුමා 
 

     11. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි අදසෝක වැලිකල මැතිතුමා 
 

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

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

ගරු සභාෙතිතුමා 
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දත් විදේකය සදහා සභාදේ වැඩ කටයුතු විනාඩි 15 කට කල් තිදයනවා.  

 
 

දෙ.ව.11.20 ට දත් විදේකය සඳහා සභාදේ වැඩ කටයුතු අත්හිටුවන ලදී. 

දෙ.ව. 11.35 ට නැවතත් මහා සභාදේ වැඩ කටයුතු ආ ේභ ක න ලදී. 
 

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

වර්ග කිදලෝමීටර් 208 ක වෙසරියේ ඇති සීතාවක ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශය තුළ  ාජකාරි කටයුතු සිදු කිරිම සඳහා 

දැනට අනුමතව ඇති තාේෂණ නිලධාරි තනතුරු ගණන 03 ේ වන අත  මෑතකදී සිඝ්ර සංවර්ධනයකට භාජනය දවමින් 

ෙවතින ඉතා විශාල වෙසරියේ තුළ  ාජකාරි කටයුතු සිදු කිරිදේදී එම තනතුරු  ප්රමාණවත් දනොවන බැවින් අනුමතව ඇති 

එම තනතුරු වලට අමත ව තවත් තාේෂණ නිලධාරි තනතුරු 03 ේ සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව සඳහා ඇති කළ යුතු යැයි 

මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි.  

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  උපුල් මදනෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමා. 

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

දමම දයෝජනාව සේබන්ධදයන් ෙහත නේ සදහන් ගරු මන්ත්රිතුමා විසින් අදහස් දේවන ලදී. 

01. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ගයාන් දුමින්ද  මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමා 

 

දමම දයෝජනාව සේබන්ධදයන් තවත් මන්ත්රිවරුන් අදහස් ඉදිරිෙත් ක නවාද. දමම දයෝජනාවත් ඒකමතිකව සභා 

සේමත දයෝජනාවේ විදියට සලකනවා. 
 

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

උපුල් මදනෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සේමත විය. 
 

05  - (06) 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 දගවිේ කිරිමට ෙව න ලද බලය අනුව මා විසින් ක න ලද ෙහත උෙ දල්ඛනදේ විස්ත  ක න්නට දයදී ඇති 

දගවීේ ඊට අනුරූපිව ඇති දගවීේ ලබන්නා දවත ඊට ඉදිරිදයන් දේවා ඇති මුදල දගවීම අනුමත කළ යුතු යැයි මම දමම 

ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි. 

අනු 

අංක 

වවුචර් අංකය හා 

දිනය  

විස්ත ය මුදල රු. 

01 2758 - 2762 

2018.12.07 

2018 දනොවැේබර් මස ප්රධාන කාර්යාලදේ, ොදුේක උෙ 

කාර්යාලදේ, දකොස්ගම උෙ කාර්යාලදේ, හංවැල්ල උෙ 

කාර්යාලදේ හා කහදහේන උෙ කාර්යාලදේ මාර්ග, දසෞඛය, 

ආයුර්දේද, පුස්තකාල හා වයාෙෘති අංශයන්හි දසේවදේ නියුතු 

ආදේශක දසේවකයින් 104 දදදනකු දවනුදවන් දදනික වැටුප් 

දගවීම. 
 

2,372,291.70 

02 2967 – 2971 

2018.12.20 

2018 දදසැේබර් මස ප්රධාන කාර්යාලදේ, ොදුේක උෙ 

කාර්යාලදේ, දකොස්ගම උෙ කාර්යාලදේ, හංවැල්ල උෙ 

කාර්යාලදේ හා කහදහේන උෙ කාර්යාලදේ දසේවදේ නියුතු ස්ථි  

විරාම වැටුප් සහිත දසේවකයින් 181 දදදනකු සඳහා වැටුප් දගවීම.  

6,346,334.59 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  සනී දහේටර් පීරිස් මැතිතුමා 
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ගරු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 

දමම දයෝජනාව සේබන්ධදයන් ෙහත නේ සදහන් ගරු මන්ත්රිවරුන් විසින් අදහස් දේවන ලදී. 

01. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා 

02. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ මැතිතුමා 

03. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී නන්ද කුමා සිංහ මැතිතුමා 

04. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා 

05. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී මාලනී චන්ද්රලතා මැතිතුමිය 

06. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඉන්ද්රානි දසදනදහලතා ෙේමසීලි මැතිතුමිය 

07. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී නිමල් යසසිරි කළුෙහන මැතිතුමා 

08. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී චන්දන සූරියආ ච්චි මැතිතුමා 

09. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී පී.ඒ. ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා 

10.ගරු උෙසභාෙති මංජුල ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා 

 

ගරු සභාෙතිතුමා 
 

දමම දයෝජනාව සේබන්ධදයන් තවත් මන්ත්රිවරුන් අදහස් ඉදිරිෙත් ක නවාද. දබදීමේ දනොමැති බැවින් දමම 

දයෝජනාවත් ඒකමතිකව සභා සේමත දයෝජනාවේ විදියට සලකනවා. 
 

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

සනී දහේටර් පීරීස් මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සේමත විය. 
 

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

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව සතු ෙහත සඳහන් දේෙල 2019 වර්ෂයට බදු ලබා දීම සඳහා 2018.12.12 දින හා 2018.12.28 

දින ෙැවති දටන්ඩර් මණ්ඩල තී ණ අනුව ෙහත උෙ දල්ඛනදේ ෙළමු තී දේ සඳහන් දේෙල එකී උෙ දල්ඛනදේ දදවන 

හා දතවන තී යන්හි සඳහන් දටන්ඩර්කරුදේ නම හා දටන්ඩර් මුදල අනුව ගිවිසුේ ගත දවමින් එකී ගිවිසුේ ප්රකා ව 

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

දේෙල විස්ත ය දටන්ඩර්කරුදේ නම හා ලිපිනය දටන්ඩර් මුදල (රු.) 

 

හංවැල්ල එළ හ ේ 

මස් කඩය 

දිදන්ෂ් තුෂා  ගමදේ 

දනො. 452, අරුේවත්ත වත්ත, ගලදගද , ොදුේක.  

1,889,530.00 

හංවැල්ල අංක 03 

එළු කුකුළු මස් 

කඩය 

දමොදහොමඩ් ඉෂාේ දමොදහොමඩ් ඉල්හාේ 

89, හ ස් ො , හංවැල්ල. 

962,150.00 

ොදුේක සතිදෙොළ දබෝධියා බදුදේ චන්ද්රිකා බන්දුමතී 

50/5, දදල්ගහවත්ත, ගලදගද , ොදුේක. 

4,490,000.00 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  ලියනදේ චන්දන කුමා  මැතිතුමා. 

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

ගරු සභාෙතිතුමා 
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දමම දයෝජනාව සේබන්ධදයන් මන්ත්රිවරුන් අදහස් ඉදිරිෙත් ක නවාද. දමම දයෝජනාවත් ඒකමතිකව සභා සේමත 

දයෝජනාවේ විදියට සලකනවා. 
 

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

ලියනදේ චන්දන කුමා  මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සේමත විය. 
 

 

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

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ දේෙල පිළිබද පුර්ණ සමීේෂණයේ සිදු කිරිම සඳහා ෙහත නේ සඳහන් ගරු මන්ත්රිතුමා සහ 

නිලධාරින්දගන් සමන්විත සමීේෂණ මණ්ඩල 03 ේ ෙත් කළ යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි.  

ඉන්දවන්ට්රි භාණ්ඩ සමීේෂණය 

1.පී.ඒ. ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා -  සාමාජික  

   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි.  

11. නි ංජලා  ාජෙේෂ මිය - සාමාජික  

     විමර්ශන නිලධාරි - ෙළාත් ොලන සහකා  දකොමසාරිස් කාර්යාලය. 

111. ඩී.ඩී.එන්.යු. කුමා  මයා - සාමාජික  

        කළමනාක ණ සහකා  - සීතාවක ප්රාදේශීය සභා ප්රධාන කාර්යාලය.  

IV.  එස්.පී. කරුණා ත්න මිය - සාමාජික  

         කළමනාක ණ සහකා  - සීතාවක ප්රාදේශීය සභා ප්රධාන කාර්යාලය.  

V.  අයි.එස්. ගාල්ලදේ මිය - සාමාජික  

      කළමනාක ණ සහකා  - සීතාවක ප්රාදේශීය සභා ප්රධාන කාර්යාලය.  
 

ගබඩා දතොග සමීේෂණය. 

1.පී.ඒ. ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා - සාමාජික  

    ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි. 

11. දීො එදිරිසිංහ මිය - සාමාජික  

       සංවර්ධන සහකා  - ෙළාත් ොලන සහකා  දකොමසාරිස් කාර්යාලය. 

111. ජී.සී. ෙේමලතා මිය - සාමාජික  

       කාර්යභා  නිලධාරි - සීතාවක ප්රාදේශීය සභා කහදහේන උෙ කාර්යාලය.   

IV.  ඩබ්.එේ.සී.  ණසීලි මිය - සාමාජික  

      කළමනාක ණ සහකා  - සීතාවක ප්රාදේශීය සභා හංවැල්ල උෙ කාර්යාලය. 

V.  ආර්.ඒ.ඩී.ඩබ්.දේ.  ණතුංග මිය - සාමාජික  

      සංවර්ධන නිලධාරි - සීතාවක ප්රාදේශීය සභා ප්රධාන කාර්යාලය. 
 

පුස්තකාල දෙොත් දතොග සමීේෂණය 

1.පී.ඒ. ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා - සාමාජික  

   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි. 

11. දේ.පී. ශර්මිලා දූෂානි මිය - සාමාජික  

     ප්රජා සංවර්ධන නිලධාරි - ෙළාත් ොලන සහකා  දකොමසාරිස් කාර්යාලය. 

111. එස්.එේ.  ංජනී මිය - සාමාජික  

        පුස්තකාලයාධිෙති - හංවැල්ල පුස්තකාලය-  සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව. 

IV.  දීො එදිරිසිංහ මිය - සාමාජික  

        සංවර්ධන සහකා  - ෙළාත් ොලන සහකා  දකොමසාරිස් කාර්යාලය. 

V.  පී.වී. ගයනි දකෞශලයා මිය - සාමාජික  

      කළමනාක ණ සහකා  - සීතාවක ප්රාදේශීය සභා දකොස්ගම උෙ කාර්යාලය. 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ මැතිතුමා. 



10 
ගරු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, අපිට දේකට දවනත් මන්ත්රිවරුන්දේ නේ දයෝජනා ක න්න බැරිද? 
 

ගරු සභාෙතිතුමා 
 

එදා ඉදිරිෙත් දවච්ච දකනා තමයි දතෝ ගත්දත. අවශය නේ කා ක සභාවේ ක ලා දේ ගැන කතා ක මු. 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා 
 

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

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා 
 

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

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ලියනදේ චන්දන කුමා  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 මන්ත්රී සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා 
 

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

05  - (08)  දයෝජනාව සේබන්ධදයන් ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා විසින් ෙහත සඳහන් ෙරිදි 

සංදශෝධන දයෝජනාවේ ඉදිරිෙත් ක න ලදි. 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 
 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ දේෙල පිළිබද පුර්ණ සමීේෂණයේ සිදු කිරිම සඳහා ෙහත නේ සඳහන් ගරු මන්ත්රිතුමා සහ 

නිලධාරින්දගන් සමන්විත සමීේෂණ මණ්ඩල 03 ේ ෙත් කළ යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි.  

ඉන්දවන්ට්රි භාණ්ඩ සමීේෂණය 

1.පී.ඒ. ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා -  සාමාජික  

   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි.  

11. නි ංජලා  ාජෙේෂ මිය - සාමාජික  

     විමර්ශන නිලධාරි - ෙළාත් ොලන සහකා  දකොමසාරිස් කාර්යාලය. 

111. ඩී.ඩී.එන්.යු. කුමා  මයා - සාමාජික  

        කළමනාක ණ සහකා  - සීතාවක ප්රාදේශීය සභා ප්රධාන කාර්යාලය.  

IV.  එස්.පී. කරුණා ත්න මිය - සාමාජික  

         කළමනාක ණ සහකා  - සීතාවක ප්රාදේශීය සභා ප්රධාන කාර්යාලය.  

V.  අයි.එස්. ගාල්ලදේ මිය - සාමාජික  

      කළමනාක ණ සහකා  - සීතාවක ප්රාදේශීය සභා ප්රධාන කාර්යාලය.  
 

ගබඩා දතොග සමීේෂණය. 

1.ජී. කුමුදීනි ජයවර්ධන මැතිතුමිය - සාමාජික  

    ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි. 

11. දීො එදිරිසිංහ මිය - සාමාජික  

       සංවර්ධන සහකා  - ෙළාත් ොලන සහකා  දකොමසාරිස් කාර්යාලය. 

111. ජී.සී. ෙේමලතා මිය - සාමාජික  

       කාර්යභා  නිලධාරි - සීතාවක ප්රාදේශීය සභා කහදහේන උෙ කාර්යාලය.   

IV.  ඩබ්.එේ.සී.  ණසීලි මිය - සාමාජික  
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      කළමනාක ණ සහකා  - සීතාවක ප්රාදේශීය සභා හංවැල්ල උෙ කාර්යාලය. 

V.  ආර්.ඒ.ඩී.ඩබ්.දේ.  ණතුංග මිය - සාමාජික  

      සංවර්ධන නිලධාරි - සීතාවක ප්රාදේශීය සභා ප්රධාන කාර්යාලය. 
 
 

 

පුස්තකාල දෙොත් දතොග සමීේෂණය 

1.එච්.එස්. සුනිල්  ණසිංහ මැතිතුමා - සාමාජික  

   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි. 

11. දේ.පී. ශර්මිලා දූෂානි මිය - සාමාජික  

     ප්රජා සංවර්ධන නිලධාරි - ෙළාත් ොලන සහකා  දකොමසාරිස් කාර්යාලය. 

111. එස්.එේ.  ංජනී මිය - සාමාජික  

        පුස්තකාලයාධිෙති - හංවැල්ල පුස්තකාලය-  සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව. 

IV.  දීො එදිරිසිංහ මිය - සාමාජික  

        සංවර්ධන සහකා  - ෙළාත් ොලන සහකා  දකොමසාරිස් කාර්යාලය. 

V.  පී.වී. ගයනි දකෞශලයා මිය - සාමාජික  

      කළමනාක ණ සහකා  - සීතාවක ප්රාදේශීය සභා දකොස්ගම උෙ කාර්යාලය. 

 

 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  ලියනදේ චන්දන කුමා  මැතිතුමා. 

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

ගරු සභාෙතිතුමා 

    දේ දයෝජනාව සේබන්ධදයන් ගරු මන්ත්රිතුමන්ලා අදහස් ඉදිරිෙත් ක නවාද. දමම සංදශෝධන දයෝජනාව ඒකමතිකව 

සභා සේමත වු දයෝජනාවේ විදිහට සලකනවා. 

 

ඉහත සංදශෝධන දයෝජනාව ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය 

සභා මන්ත්රි ලියනදේ චන්දන කුමා  මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සේමත විය. 

 

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

සීතාවක ප්රාදේශිය සභාදේ ොදුේක නව දවළඳ සංකීර්ණදේ පී.ඩී. සුමනදාස යන අය නමින් ඇති අංක 15 ද ණ කඩ 

කාම දේ අයිතිය  ොදුේක, මැල්වත්ත, 412/සී/02  හි ෙදිංචි පී. චතුරිකා දිලිනි කුමාරි යන අයට ෙැවරිය යුතු යැයි මම 

දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා. 

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

ගරු සභාෙතිතුමා 

    දේ දයෝජනාව සේබන්ධදයන් ගරු මන්ත්රිතුමන්ලා අදහස් ඉදිරිෙත් ක නවාද. දමම දයෝජනාව ඒකමතිකව සභා සේමත 

වු දයෝජනාවේ විදිහට සලකනවා. 

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

සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සේමත විය. 
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05  - (10)  ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 

සීතාවක ප්රාදේශිය සභාදේ ොදුේක නව දවළඳ සංකීර්ණදේ ශ්රියානි නාවලදේ යන අය නමින් ඇති අංක 32 ද ණ කඩ 

කාම දේ අයිතිය  ොදුේක, ඉංගිරිය ො , 61/17  හි ෙදිංචි ආර්.තනූජා තිල්ලනී යන අයට ෙැවරිය යුතු යැයි මම දමම ගරු 

සභාවට දයෝජනා ක මි. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  අදයෝම මධු ප්රසාේ දේවදේ මැතිතුමා. 

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

ගරු සභාෙතිතුමා 

    දේ දයෝජනාව සේබන්ධදයන් ගරු මන්ත්රිතුමන්ලා අදහස් ඉදිරිෙත් ක නවාද. දමම දයෝජනාව ඒකමතිකව සභා සේමත 

වු දයෝජනාවේ විදිහට සලකනවා. 

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

අදයෝම මධු ප්රසාේ දේවදේ මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සේමත විය. 

 

 

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

සීතාවක ප්රාදේශිය සභාදේ ොදුේක නව දවළඳ සංකීර්ණදේ දේ.ජී. මාග්රට් යන අය නමින් ඇති අංක 18 ද ණ කඩ 

කාම දේ අයිතිය  ොදුේක, දෙොල්වත්ත, තුන්වන ෙටුමග, 19/1  හි ෙදිංචි දේ.ජී.ටී.යු. ජය ත්න යන අයට ෙැවරිය යුතු 

යැයි මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  අදයෝම මධු ප්රසාේ දේවදේ මැතිතුමා. 

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

ගරු සභාෙතිතුමා 

    දේ දයෝජනාව සේබන්ධදයන් ගරු මන්ත්රිතුමන්ලා අදහස් ඉදිරිෙත් ක නවාද. දමම දයෝජනාව ඒකමතිකව සභා සේමත 

වු දයෝජනාවේ විදිහට සලකනවා. 

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

අදයෝම මධු ප්රසාේ දේවදේ මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සේමත විය. 
 

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

සීතාවක ප්රාදේශිය සභාදේ ොදුේක නව දවළඳ සංකීර්ණදේ එේ.ඒ.එේ. කමිල් අන්ෆාේ යන අය නමින් ඇති අංක 31 

ද ණ කඩ කාම දේ අයිතිය  ොදුේක, අරුේවත්ත වත්ත, දනො.488/ඒ හි ෙදිංචි ඒ.එේ.ඒ. දමොදහොමඩ්  යන අයට ෙැවරිය 

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. 

ගරු සභාෙතිතුමා 
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    දේ දයෝජනාව සේබන්ධදයන් ගරු මන්ත්රිතුමන්ලා අදහස් ඉදිරිෙත් ක නවාද. දමම දයෝජනාවත් ඒකමතිකව සභා 

සේමත 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 සේමත විය. 

 
 

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

සීතාවක ප්රාදේශිය සභාදේ ොදුේක නව දවළඳ සංකීර්ණදේ ඊ.එේ.ජී. දයාවතී යන අය නමින් ඇති අංක 33 ද ණ කඩ 

කාම දේ අයිතිය  ොදුේක, දෙොල්වත්ත, තුන්වන ෙටුමග, 19/1  හි ෙදිංචි දේ.ජී.ටී.යු. ජය ත්න යන අයට ෙැවරිය යුතු 

යැයි මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  අදයෝම මධු ප්රසාේ දේවදේ මැතිතුමා. 

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

ගරු සභාෙතිතුමා 

    දේ දයෝජනාව සේබන්ධදයන් ගරු මන්ත්රිතුමන්ලා අදහස් ඉදිරිෙත් ක නවාද. දමම දයෝජනාවත් ඒකමතිකව සභා 

සේමත වු දයෝජනාවේ විදිහට සලකනවා. 

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

අදයෝම මධු ප්රසාේ දේවදේ මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සේමත විය. 

 

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

සීතාවක ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශදේ ඇති මාතෘ සායන වලට සහභාගි වන බල ප්රදේශදේ ෙදිංචි ගර්භනීභාවයට සති 32 

ේ සේපුර්ණ වු ගර්භනී මේවරුන්ට තම දරුවාදේ ොචිච්චිය සඳහා අවශය වන දබ්බි නැප්කින්, දබඩ්ෂීට්, ළඳරු දනට්, 

ළඳරු බෑේ සහිත රු.1000 ේ ෙමණ වටිනා ද්රවයමය ආධා යේ ලබා දීමට මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි.  

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  අදයෝම මධු ප්රසාේ දේවදේ මැතිතුමා. 

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

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  දේ සේබන්ධව මට කා ණා ටිකේ දැනගන්න අවශයයි. එම නිසා දමම මහා සභාව කා ක සභාවේ 

බවට ෙත් කළ යුතු යැයි දයෝජනා ක නවා.  

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි දේරි මාග්රට් මැතිතුමිය 
 

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

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා 
 

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

ක මි. 
 

ගරු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා 
 

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



14 
දමම දයෝජනාව සේබන්ධදයන් ෙහත නේ සදහන් ගරු මන්ත්රිවරුන් විසින් අදහස් ප්රකාශ ක න ලදී.  
 

01. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ඉන්ද්රානි දසදනදහලතා ෙේමසීලි මැතිතුමිය 

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

03. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සමන්ති චන්ද්රිකා දමයන්ති මැතිතුමිය 

04. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ජයන්ත  ණවක මැතිතුමා 

05. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි කුමුදිණී ජයවර්ධන මැතිතුමිය 
 

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

අදයෝම මධු ප්රසාේ දේවදේ මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සේමත විය. 

 
 

05  - (15)  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 දේවා ඇති ගිවිසුේ ගත මුදල අනුව ගිවිස 

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

 

 

 

 

අනු 

අංක 

වයාෙෘතිය මුලය 

සේොදනය 

දකොන්ත්රාත් සමිතිය/ 

ආයතනය/ පුේගලයා 

ගිවිසුේගත 

මුදල රු.  
01 සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවට අයත් දෙ  ොසල් 

දරුවන්දේ දදමේපියන් දැනුවත් කිරිදේ 

වැඩසටහන  - 2019 දවනුදවන්  වු 

ඇස්තදේන්තුව 

 

සභා අ මුදල් ස ප් 

ප්රධාන කාර්යාලය 

92,000.00 

02 අඩු ආදායේලාභී ෙවුල් සඳහා දසවිලි තහඩු හා 

වැසිකිලි ආධා  දබදා දීදේ වැඩසටහන 

දවනුදවන් වු ඇස්තදේන්තුව. 

 

සභා අ මුදල් ස ප් 

ප්රධාන කාර්යාලය 

19,000.00 

03 ොදුේක ක්රීඩාංගනයට නව ජල සැෙයුමේ ලබා 

ගැනීම දවනුදවන් වු ඇස්තදේන්තුව 

 

සභා අ මුදල් ජාතික ජලසේොදන හා 

ජලාෙවහන මණ්ඩලය 

29,007.50 

04 ොදුේක ක්රීඩාංගනයට නව ජල සැෙයුමේ ලබා 

ගැනීදේදී සිදුවන මාර්ග අලාභ හානි දවනුදවන් වු 

ඇස්තදේන්තුව 

 

සභා අ මුදල් විධායක ඉංජිදන්රු 

කාර්යාලය, 

අවිස්සාදේල්ල 

11,499.00 

05 හංවැල්ල මහජන පුස්තකාලදේ ස්ථාපිත විදුලි 

දසෝොනය සඳහා 2019 වර්ෂය දවනුදවන් වු 

වාර්ෂික දසේවා ගාස්තුව දගවීම. 

සභා අ මුදල් Vectra  Elevator 

Engineers (pvt) Ltd 

දනො. 46 – 3 /ඒ, ආසිරි 

දෙදදස,  මහ , කඩවත. 

141,450.00 

06 සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවට අයත් සියලුම  දෙ  

ොසල් වන ඉදගනුම ලබන දරුවන්ට දනොදි න 

කසල කළමනාක ණය පිළිබඳව අවදබෝධයේ 

ලබාදීම සඳහා ඊට අනුමත වර්ණ වලින් බාස්කට් 

සභා අ මුදල් G S ප්ලාස්ටිේ, 

දනො.15, අත්තිඩිය, 

දදහිවල. 

294,000.00 



15 
1400 ේ ලබා දීම දවනුදවන් වු ඇස්තදේන්තුව 

 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  සනී දහේටර් පිරීස් මැතිතුමා. 

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

දමම දයෝජනාව සේබන්ධදයන් ෙහත නේ සදහන් ගරු මන්ත්රිවරුන් විසින් අදහස් ප්රකාශ ක න ලදී.  

 

01. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ගයාන් දුමින්ද  මැතිතුමා 

02. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී චන්දන සූරියආ ච්චි මැතිතුමා 

03. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා 

04. ගරු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා 

05. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා 

06. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඉන්ද්රානි දසදනදහලතා ෙේමසීලි මැතිතුමිය 

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

08. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී පී.ඒ. ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා 

09. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ජයන්ත  ණවක මැතිතුමා 

10. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සුනිල්  ණසිංහ මැතිතුමා 

 

 

 

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

සනී දහේටර් පීරිස් මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සේමත විය. 

ගරු සභාෙතිතුමා 

දිවා විදේකය සදහා සභාදේ වැඩ කටයුතු විනාඩි 30 කට අත්හිටුවනවා. 
 

ෙ.ව. 1.45 ට දිවා විදේකය සඳහා සභාදේ කටයුතු අත්හිටුවන ලදී. 

ෙ.ව .2.15 ට නැවතත් මහා සභාදේ වැඩ කටයුතු ආ ේභ ක න ලදී. 

 

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

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවට අයත් සුදුවැල්ල, ගලදගද  හා තුන්නාන ආදාහනාගා යන්හි ආ ේෂක දසේවා සැෙයීම සඳහා 

ෙැය 12 දසේවා මු  ක්රමයට ආ ේෂක නියාමකයින් 06 දදදනකු බස්නාහි  ෙළාත් සභාදේ දවස්දප්රෝ ආ ේෂක දසේවාව 

මගින් ලබා ගැනීම සඳහා  2019.01.01 දින සිට  2019.12.31   දින දේවා එේ නියාමකදයකුට ෙැය 12 එේ දසේවා 

මු යේ සඳහා රු.1317.00 ේ බැගින් දගවීම සඳහා දවස්දප්රෝ ආ ේෂක දසේවාව සමඟ ගිවිසුේ ගත වී ආ ේෂක දසේවාව 

ලබා ගත යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  ගයාන් දුමින්ද මැතිතුමා 

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

ගරු සභාෙතිතුමා 

    දේ දයෝජනාව සේබන්ධදයන් ගරු මන්ත්රිතුමන්ලා අදහස් ඉදිරිෙත් ක නවාද. දමම දයෝජනාව ඒකමතිකව සභා සේමත 

වු දයෝජනාවේ විදිහට සලකනවා. 



16 
ඉහත දයෝජනාව  ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි 

ගයාන් දුමින්ද මැතිතුමාදේ සථ්ි ත්වදයන් ඒකමතිකව  සභා සේමත විය. 
 

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

කළුඅේගල, සුදුවැල්ල, මහාදබෝධි විහා ාධිෙතිත්වය ද ණ දකොරියාදේ ප්රධාන සංඝනායක ශ්රි ධේමානන්ද ධේමිස්ස  

වංශාලංකා  විශ්ව කිර්ති ශ්රි ෙණ්ඩිත ආචාර්ය දවලන්හින්දන් වාචිස්ව  ස්වාමින් වහන්දසේ විසින් විහා ස්ථානයට යාබදව, 

විහා ස්ථානයට අයත් භූමියක ෙවත්වාදගන යනු ලබන වින්දසෆ් දෙ  ොසදල් ෙරිොලන කටයුතු අවදබෝධතා ගිවිසුමේ 

මගින් සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවට ෙව ා ගත යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  උපුල් මදනෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමා. 

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

දමම දයෝජනාව සේබන්ධදයන් ෙහත නේ සදහන් ගරු මන්ත්රිවරුන් විසින් අදහස් ප්රකාශ ක න ලදී.  

01. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  ගයාන් දුමින්ද මැතිතුමා 

02. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  උපුල් මදනෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමා 

03. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා 

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

05. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  චන්දන සුරියආ ච්චි  මැතිතුමා 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  මංජුල වී  ත්න  මැතිතුමා. 

ගරු සභාෙතිතුමනි, කරුණු කා ණා දේවන්නට දෙ  අතුව චන්දන මන්ත්රිතුමා කිේවා වදේ දේ සභාව මම කා ක 

සභාවේ බවට ෙත් ක නවා. අපිට ඒ ගිවිසුේ කරුණු කා ණා සේබන්ධව අදහසේ ලබා ගන්න. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  චන්දන සුරියආ ච්චි  මැතිතුමා. 

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

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ජයන්ත  ණවක මැතිතුමා 
 

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

ක මි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සුසන්ත රූෙසිංහ  මැතිතුමා 
 

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

 

දමම දයෝජනාව සේබන්ධදයන් ෙහත නේ සදහන් ගරු මන්ත්රිවරුන් විසින් තව දු ටත් අදහස් ප්රකාශ ක න ලදී.  

06. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  එස්. චන්ද්රකුමාර්  මැතිතුමා 

07. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  මංජුල වී  ත්න  මැතිතුමා 

08. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  ජයන්ත  ණවක  මැතිතුමා 

ඉහත දයෝජනාව සේබන්ධදයන් දබදීමේ ෙැවති බැවින් ඡන්ද විමසීමේ සිදු ක න ලදී. 

01. ගරු සභාෙති ජී .ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 
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02. ගරු උෙ සභාෙති එස්.ඩී.මංජුල ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

03. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී චන්දන මුදුන්දකොටුව මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

04. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී දේ.ඒ. විමල් ප්රසන්න මැතිතුමා දයෝජනාවට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

05. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එේ.ඒ.දේරි මාග්රට් මැතිතුමිය දයෝජනාව ට විෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

06. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එේ.ආර් .ගයාන් දුමින්ද  මැතිතුමා දයෝජනාවට විෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

07. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ලියනදේ චන්දන කුමා  මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

08. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ජයන්ත  ණවක මැතිතුමා දයෝජනාවට විෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

09. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඩබ්.ඒ. මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා දයෝජනාවට විෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

10. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එස්.ඒ දප්රේම ත්න මැතිතුමා ඒ අවස්ථාදේදී සභා ගර්භදේ දනොසිටින ලදී. 

11. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

12. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී බී .සනී දහේටර් පිරිස් මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

13. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඩී .දකෝකිල සේෙත් වර්ණසිරි මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

14. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එල්. නන්ද කුමා සිංහ මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

15. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී උපුල් මදනෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

16. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ප්රියන්ත අරුණ කුමාර් ගුණ ත්න මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

17. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා දයෝජනාවට විෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

18. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඩබ්.ඒ.ඩී .ගීතාමනි ස්වර්ණලතා මැතිතුමිය දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

19. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී දනුෂ්කි ප්රභානි අල්දේදා මැතිතුමිය දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

20. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඒ .සුසන්ත මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

21. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එේ.ඩී. සමන්ත කුමා  මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

22. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එච් .වරුණ දිලිප් කුමා  මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

23. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එච්.පී.උපුල් ප්රසන්න මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

24. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඩබ්.ඩී .චින්තක දේවින්ද සම වී  මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

25. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී දේ. නිමල් යසසිරි කළුෙහන මැතිතුමා ඒ අවස්ථාදේදී සභා ගර්භදේ දනොසිටින ලදී. 

26. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ගමදේ චන්ද්රසිරි මැතිතුමා ඒ අවස්ථාදේදී සභා ගර්භදේ දනොසිටින ලදී. 

27. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී අදයෝම මධු ප්රසාේ දේවදේ මැතිතුමා ඒ අවස්ථාදේදී සභා ගර්භදේ දනොසිටින ලදී. 

28. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඩබ් .අදසෝක වැලිකල මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

29. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි එස්. චන්ද්රකුමාර් මැතිතුමා දයෝජනාවට ඡන්දය ප්රකාශ කිරිදමන් වැළකී සිටින ලදී. 

30. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ජී.කුමුදිණි ජයවර්ධන මැතිතුමිය දයෝජනාවට විෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

31. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ශෂිණි ශ්රිමාලි දහට්ටිආ ච්චි මැතිතුමිය දයෝජනාවට විෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

32. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඊ.ජී.ඩී.ඉන්ද්රානි ෙේමසීලි මැතිතුමිය දයෝජනාවට විෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

33. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එේ.ඩී .මාලනී චන්ද්රලතා මැතිතුමිය ඒ අවස්ථාදේදී සභා ගර්භදේ දනොසිටින ලදී. 

34. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ආර්.ඒ.ඩි.සාගරිකා රූෙසිංහ මැතිතුමිය ඒ අවස්ථාදේදී සභා ගර්භදේ දනොසිටින ලදී. 

35. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඥාණ ප්රකාසේ ෆැන්සිස් මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

36. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එස් .චන්දන සූරියආ ච්චි මැතිතුමා දයෝජනාවට ඡන්දය ප්රකාශ කිරිදමන් වැළකී සිටින ලදී. 

37. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එච්.එස්. සුනිල්  ණසිංහ මැතිතුමා දයෝජනාවට ඡන්දය ප්රකාශ කිරිදමන් වැළකී සිටින ලදී. 

38. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සමන්ති චන්ද්රිකා දමයන්ති මැතිතුමිය දයෝජනාවට ඡන්දය ප්රකාශ කිරිදමන් වැළකී සිටින ලදී. 

39. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී පී.ඒ.ප්රදිප් කුමාර් මැතිතුමා දයෝජනාවට විෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 
 

දයෝජනාවට ෙේෂව ඡන්දය ලබා දුන් ගරු මන්ත්රිවරු    20 

දයෝජනාවට විේෂව ඡන්දය ලබා දුන් ගරු මන්ත්රිවරු   09 

දයෝජනාවට ඡන්දය ලබා දීදමන් වැළකී සිටි ගරු මන්ත්රිවරු  04  

 

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

උපුල් මදනෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් බහුත  ඡන්ද 11 කින් සභා සේමත විය. 
 

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

1987 අංක 15 ද ණ  ප්රාදේශීය  සභා ෙනදත් 12 වගන්තිය හා 1989 අදප්රේල් 17 අංක 554/5 ද ණ අති විදශේෂ ගැසට් 

නිදේදනදේ සඳහන් 1988   ප්රාදේශීය  සභා  රීති (මුලය හා ෙරිොලන) වලට අනුකූලව සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ  2019 

වර්ෂයට අදාලව ෙහත සදහන් කා ක සභා ෙත් කළ යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි. 



18 
01. මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීදේ කා ක සභාව 

02.නිවාස හා ප්රජා සංවර්ධන කා ක සභාව 

03.කාර්මික දසේවා කා ක සභාව 

04.ෙරිස  හා ෙහසුකේ කා ක සභාව 

05. දටන්ඩර් මණ්ඩලය 

 

ගරු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා. 

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

 

 

 

 

ගරු සභාෙතිතුමා 

දමහි සංයුතිය ගියව  තිබුණු ආකා යටම ෙවත්වාදගන යාම සදහා සභාදේ එකගත්වය තිදයනවාද. මුදල් කා ක සභාව 

සදහා මන්ත්රිවරු 17 දදදනේ නිදයෝජනය කළා.  මම නේ ටික කියවන්නද. 

දමම දයෝජනාව සේබන්ධදයන් ෙහත නේ සදහන් ගරු මන්ත්රිවරුන් විසින් අදහස් ප්රකාශ ක න ලදී.  

01. ගරු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා 

02. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගයාන් දුමින්ද මැතිතුමා 

ගරු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදිප් කුමාර් මැතිතුමා 
 

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

 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගයාන් දුමින්ද මැතිතුමා 

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

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා 

 

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

ක මි. 
 

 

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

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

 

ගරු සභාෙතිතුමා 

ගියව  ෙැවති කා ක සභා සංයුතිය එේසත් ජාතික ෙේෂදේ හැ  අදනකුත් ෙේෂ වල කිසිදු දවනසේ සිදු දවන්දන් 

නැහැ. ඒ අනුව 

මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීදේ කා ක සභාව සදහා සභාෙති වන මමත්,  උෙ සභාෙති එස්.ඩී. මංජුල ප්රදීප් කුමාර් 

මැතිතුමාත්, චන්දන දප්රේමනාත් මුදුන්දකොටුව මැතිතුමාත්, දේ.ඒ.විමල් ප්රසන්න මැතිතුමාත්, ලියනදේ චන්දන කුමා  

මැතිතුමාත්, එස්.ඒ. දප්රේම ත්න මැතිතුමාත්, සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ මැතිතුමාත්, ආර්.ඒ. උපුල් මදනෝජ් රූෙසිංහ 

මැතිතුමාත්, ඩී. ප්රියන්ත අරුණ කුමාර් ගුණ ත්න මැතිතුමාත්, ගමදේ චන්ද්රසිරි මැතිතුමාත් ඒවදේම යසරු දදවන්මිණ 

 ාජෙේෂ මැතිතුමාත්,  පී.ඒ. ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමාත්, චන්දන සුරියආ ච්චි මැතිතුමාත්, 

 

නිවාස හා ප්රජා සංවර්ධන කා ක සභාව සදහා දේ.ඒ.විමල් ප්රසන්න මැතිතුමා (කා ක සභා සභාෙති), එස්.ඒ. දප්රේම ත්න 

මැතිතුමාත්, ඩී. දකෝකිල සේෙත් වර්ණසිරි මැතිතුමාත්, ඩී. ප්රියන්ත අරුණ කුමාර් ගුණ ත්න මැතිතුමාත්, දනුෂක්ි ප්රභානි 
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අල්දේදා මැතිතුමියත්, ඩබ්.ඩී. චින්තක දේවින්ද සම වී  මැතිතුමාත්, ඩී.ඩී. අදයෝම මධු ප්රසාේ දේවදේ මැතිතුමාත් 

ඒවදේම ඥාණ ප්රකාසේ ෆ්රැන්සිස් මැතිතුමාත්, 
 

කාර්මික දසේවා කා ක සභාව සදහා ලියනදේ චන්දන කුමා  මැතිතුමා (කා ක සභා සභාෙති), සමන්ත උදය කුමා  

ගමදේ මැතිතුමා, එල්. නන්ද කුමා සිංහ මැතිතුමා, එච්. වරුණ දිලිප් කුමා  මැතිතුමා, එච්.පී. උපුල් ප්රසන්න මැතිතුමා, 

දේ. නිමල් යසසිරි කළුෙහන මැතිතුමා, ඩබ්. අදසෝක වැලිකල මැතිතුමාත් ඒවදේම සමන්ති චන්ද්රිකා දමයන්ති 

මැතිතුමියත්, 

 

ෙරිස  හා ෙහසුකේ කා ක සභාව සදහා චන්දන  මුදුන්දකොටුව මැතිතුමා  (කා ක සභා සභාෙති), බී. සනී දහේටර් පිරිස ්

මැතිතුමා, ආර්.ඒ. උපුල් මදනෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමා, ඩබ්.ඒ.ඩී. ගීතාමනි ස්වර්ණලතා මැතිතුමිය, ඒ. සුසන්ත මැතිතුමා, 

එේ.ඩී. සමන්ත කුමා  මැතිතුමා ඒවදේම ආර්.ඒ.ඩි.සාගරිකා කුමාරි රූෙසිංහ මැතිතුමිය, එච්.එස්. සුනිල්  ණසිංහ 

මැතිතුමාත් මා විසින් දයෝජනා ක නවා. 

 

ගරු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා. 

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

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගයාන් දුමින්ද මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි, මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීදේ කා ක සභාව සදහා එේසත් ජාතික ෙේෂ මන්ත්රිවරු විදිහට ශෂිණි 

දහට්ටිආ ච්චි මන්ත්රිතුමියත්, ගයාන් දුමින්ද වන මමත් ඒවදේම අමල් පුස්සැල්ල මන්ත්රිතුමාත්, මංජුල වී  ත්න 

මන්ත්රිතුමාත් මුදල් කමිටුවට දයෝජනා ක නවා.  

ඒවදේම නිවාස හා ප්රජා සංවර්ධන කා ක සභාවට දේරි මාග්රට් මන්ත්රිතුමියත්, මාලනි චන්ද්රලතා මන්ත්රිතුමියත්, එස්. 

චන්ද්රකුමාර් මන්ත්රිතුමාත් දයෝජනා ක නවා. 

කාර්මික දසේවා කා ක සභාවට  අදප් ජයන්ත  ණවක මන්ත්රිතුමාත්,  කුමුදීනි ජයවර්ධන මන්ත්රිතුමියත්, උපුල් ජිදන්න ්ද්ර 

මන්ත්රිතුමාත් දයෝජනා ක නවා.  

ෙරිස  හා ෙහසුකේ කා ක සභාවට  සුසන්ත රූෙසිංහ මන්ත්රිතුමාත්, ඉන්ද්රානි ෙේමසීලි මන්ත්රිතුමියත්, ඔල්ගා අතුදකෝ ල 

මන්ත්රිතුමියත් දයෝජනා ක නවා.  

 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා 

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

 ඒ අනුව ෙහත සදහන් ෙරිදි 2019 වර්ෂය සදහා කා ක සභා ෙත් කිරිමට තී ණය ක න ලදී. 

01. මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීදේ කා ක සභාව. 

1. ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා (කා ක සභා සභාෙති) 

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

3. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී චන්දන දප්රේමනාත් මුදුන්දකොටුව මැතිතුමා 

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

5. ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එේ. ගයාන් දුමින්ද චන්ද්රසිරි මැතිතුමා 

6. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ලියනදේ චන්දන කුමා  මැතිතුමා 

7. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ආර්.පී. යසරු දදවන්මිණ  ාජෙේෂ මැතිතුමා 

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

9. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එස්.ඒ. දප්රේම ත්න මැතිතුමා 
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10. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ මැතිතුමා 

11. ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ආර්.ඒ. උපුල් මදනෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමා 

12. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඩී. ප්රියන්ත අරුණ කුමාර් ගුණ ත්න 

13. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ගමදේ චන්ද්රසිරි මැතිතුමා 

14. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී පුස්සැල්ලදේ අමල් නිශාන්ත සිල්වා 

15. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ශෂිණි ශ්රීමාලි දහට්ටිආ ච්චි මැතිතුමිය 

16. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සමන් චන්දන සුරියආ ච්චි මැතිතුමා 

17. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී පී.ඒ. ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා 
 

02. නිවාස හා ප්රජා සංවර්ධන කා ක සභාව 
 

1. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී දේ.ඒ.විමල් ප්රසන්න මැතිතුමා (කා ක සභා සභාෙති) 

2. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එේ.ඒ. දේරි මාග්රට් මැතිතුමිය 

3. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එස්.ඒ. දප්රේම ත්න මැතිතුමා 

4. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඩී. දකෝකිල සේෙත් වර්ණසිරි මැතිතුමා 

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

6. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී දනුෂ්කි ප්රභානි අල්දේදා මැතිතුමිය 

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

8. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඩී.ඩී. අදයෝම මධු ප්රසාේ දේවදේ මැතිතුමා 

9. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එස්. චන්ද්රකුමාර් මැතිතුමා 

10. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී මාලනී චන්ද්රලතා මැතිතුමිය 

11. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඥාණ ප්රකාසේ ෆ්රැන්සිස් මැතිතුමා 
 

03. කාර්මික දසේවා කා ක සභාව 
 

1. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ලියනදේ චන්දන කුමා  මැතිතුමා (කා ක සභා සභාෙති) 

2. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ජයන්ත  ණවක මැතිතුමා 

3. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ මැතිතුමා 

4. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එල්. නන්ද කුමා සිංහ මැතිතුමා 

5. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී පී.දේ. උපුල් ජිදන්න්ද්ර කුලතිලක මැතිතුමා 

6. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එච්. වරුණ දිලිප් කුමා  මැතිතුමා 

7. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එච්.පී. උපුල් ප්රසන්න මැතිතුමා 

8. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී දේ. නිමල් යසසිරි කළුෙහන මැතිතුමා 

9. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඩබ්. අදසෝක වැලිකල මැතිතුමා 

10. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ජී. කුමුදිණී ජයවර්ධන මැතිතුමිය 

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

 
 

04. ෙරිස  හා ෙහසුකේ කා ක සභාව 
 

1. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී චන්දන දප්රේමනාත් මුදුන්දකොටුව මැතිතුමා (කා ක සභා සභාෙති) 

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

3. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී බී. සනී දහේටර් පිරිස් මැතිතුමා 

4. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ආර්.ඒ. උපුල් මදනෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමා 

5. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සුසන්ත සිසි  කුමා  රූෙසිංහ මැතිතුමා 

6. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඩබ්.ඒ.ඩී. ගීතාමනි ස්වර්ණලතා මැතිතුමිය 

7. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඒ. සුසන්ත මැතිතුමා 

8. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එේ.ඩී. සමන්ත කුමා  මැතිතුමා 

9. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඉන්ද්රානි දසදනදහලතා ෙේමසීලි මැතිතුමිය 

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

11. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එච්.එස්. සුනිල්  ණසිංහ මැතිතුමා 

 
 

05.  දටන්ඩර් මණ්ඩලය 
 

01. ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා (සභාෙති) 

02. ගරු උෙ සභාෙති එස්.ඩී. මංජුල ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා 

03. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී චන්දන දප්රේමනාත් මුදුන්දකොටුව මැතිතුමා 

04. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී දේ.ඒ.විමල් ප්රසන්න මැතිතුමා 

05. ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එේ. ගයාන් දුමින්ද චන්ද්රසිරි මැතිතුමා 

06. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ලියනදේ චන්දන කුමා  මැතිතුමා 
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07. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ආර්.පී. යසරු දදවන්මිණ  ාජෙේෂ මැතිතුමා 

08. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඩබ්.ඒ. මංජුල ධේමික වී  ත්න මැතිතුමා 

09. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එස්.ඒ. දප්රේම ත්න මැතිතුමා 

10. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ මැතිතුමා 

11. ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ආර්.ඒ. උපුල් මදනෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමා 

12. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඩී. ප්රියන්ත අරුණ කුමාර් ගුණ ත්න 

13. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ගමදේ චන්ද්රසිරි මැතිතුමා 

14. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී පුස්සැල්ලදේ අමල් නිශාන්ත සිල්වා 

15. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ශෂිණි ශ්රීමාලි දහට්ටිආ ච්චි මැතිතුමිය 

16. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සමන් චන්දන සුරියආ ච්චි මැතිතුමා 

17. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී පී.ඒ. ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා 

 
 

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

ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව  සභා සේමත විය. 
 

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

දකොළ  දිස්ත්රිේකදේ නැදගනහි  දහේවාගේ දකෝ ළදේ සීතාවක ප්රාදේශීය දල්කේ දකොට්ඨාසදේ අංක 442/බී 

එළමලවල ග්රාම නිලධාරි වසදේ ෙැල්දෙොල එළමලවල (පින්නවල) ප්රධාන මාර්ගදයන් ආ ේභ වී දේ.එල්.ඩී. 

තිලකවර්ධන මහතාට අයත් දකොස්ගහවත්ත ඉඩදමන් අවසන් වන දිගින් මීටර් 136.30 ේ හා ෙළල මීටර් 4.0 ේ වන 

"ෙැල්දෙොල එළමලවල ප්රධාන මාර්ගදේ අතුරු මාර්ගයේ වන ලයිට් ො " සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවට ෙව ාදගන 

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

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  උපුල් මදනෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමා. 

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

ගරු සභාෙතිතුමා 

දේ දයෝජනාව සේබන්ධදයන් ගරු මන්ත්රිවරුන් අදහස් ඉදිරිෙත් ක නවාද. ඒ දයෝජනාවත් ඒකමතිකව සභා සේමත 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 සේමත විය. 
 

05  - (20) ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  එේ.ඒ දේරි මාග්රට් මැතිතුමිය විසින් දයෝජනා ක යි. 

හංවැල්ල නග දේ දිසා වත්දත් සිට ප්රධාන ො ට සේබන්ධ වන අතුරු ො   (හංවැල්ල හැටන් නැෂනල් බැංකුව ඉදිරිපිට 

මාර්ගය) " සීZටා ජයසුරිය" නමින් නේ කිරිම සුදුසු බවට මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  ගයාන් දුමින්ද මැතිතුමා. 

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

ගරු සභාෙතිතුමා 

දේ දයෝජනාව සේබන්ධදයන් ගරු මන්ත්රිවරුන් අදහස් ඉදිරිෙත් ක නවාද. ඒ දයෝජනාවත් ඒකමතිකව සභා සේමත වු 

දයෝජනාවේ විදිහට සලකනවා.  

ඉහත දයෝජනාව  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  එේ.ඒ. දේරි මාග්රට් මැතිතුමියදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය 
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සභා මන්ත්රි  ගයාන් දුමින්ද මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව  සභා සේමත විය. 

 

ගරු සභාෙතිතුමා 

මීළගට 05 -  (21)  දයෝජනාව. ඒ ගැන ඔබතුමාලාට ප්රශ්නයේ ඇති. ඒ දයෝජනාව මදේ නමින් යායුතු දයෝජනාවේ.  

ලියනදේ චන්දන කුමා  මන්ත්රිතුමාදේ නමින් තිදයන්දන්. ඒක මුද්රණ දදෝෂයේ නිසායි ඒ විදිහට ඇවිල්ලා තිදයන්දන්. 

ලියනදේ මන්ත්රිතුමා ක න දයෝජනාවේ දනදමයි. ඒ මදේ දයෝජනාවේ. ඊට ෙහළ තිදයන දයෝජනාව එතුමාදේ. එය 

මුද්රණදේදී ඇතිවුණු දදෝෂයේ බව සදහන් ක නවා. ඒ අනුව ඒ දයෝජනාව මා විසින් ඉදිරිෙත් ක නු ලබනවා. ඒ බව 

සටහන් ක ගන්න. එය මම දේන දයෝජනාවේ.  

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

 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශය තුළ නඩත්තු කළයුතු මාර්ග, දගොඩනැගිලි හා කාණු ෙේධතිය කඩිනමින් අඩු 

වියදමින් ගුණාත්මකව නඩත්තු කටයුතු සිදුක  ගැනීදේ අ මුණින් පිහිටුවන ලද සීතාවක ප්රාදේශීය සභා වැඩ ඒකක 

වයාෙෘතිය 2019.02.15 දින අවසන් වීමට නියමිතව ඇති බැවින් ඉහත අ මුණු වඩාත් දහොඳින් ඉටුක  ගැනීමට සඳහා 

වැඩ ඒකක වයාෙෘති කාලසීමාව 2019.02.16 දින සිට 2020.02.15 දේවා වස ක කාලසීමාවේ දේවා දීර්ඝ කළයුතු යැයි 

මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ මැතිතුමා. 

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

 

ගරු සභාෙතිතුමා 

දේ දයෝජනාව සේබන්ධදයන් ගරු මන්ත්රිවරුන් අදහස් ඉදිරිෙත් ක නවාද. ඒ දයෝජනාවත් ඒකමතිකව සභා සේමත වු 

දයෝජනාවේ විදිහට සලකනවා.  

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

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

 
 

05  - (22)  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ලියනදේ චන්දන කුමා  මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 
 

සීතාවක ප්රාදේශීය දල්කේ දකොට්ඨාසදේ මාවතගම අංක 444/සී බටහි  ග්රාම දසේවා වසදමහි පිහිටි දදල්ගහවත්ත ඉඩම 

මැදින් දිදවන මාර්ගය දේවක වැලිකන්න මහතාදේ නිවස අසලින් ආ ේභ වී ඒ.ඩී. ආරියදාස මහතාදේ නිවස අසලින් 

අවසාන දේ. දමම මාර්ගය අෙ ගදමහි ගේමුලාදෑනිව දයකු සහ සමාජ දසේවකදයකු දලස කටයුතු කල ඩබ්ලිේ දදොන් 

දසේතන්  ාළහාමි යන අයට දගෞ වයේ දලස "ඩබ්ලිේ දදොන් දසේතන්  ාළහාමි මාවත" දලස නේ ක මු යැයි මම දමම 

ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  ශෂිණි ශ්රිමාලි දහට්ටිආ ච්චි මැතිතුමිය. 

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

ගරු සභාෙතිතුමා 

දේ දයෝජනාව සේබන්ධදයන් ගරු මන්ත්රිවරුන් අදහස් ඉදිරිෙත් ක නවාද. ඒ දයෝජනාවත් ඒකමතිකව සභා සේමත වු 

දයෝජනාවේ විදිහට සලකනවා.  



23 
ඉහත දයෝජනාව  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ලියනදේ චන්දන කුමා  මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු 

ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  ශෂිණි ශ්රිමාලි දහට්ටිආ ච්චි මැතිතුමියදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව  සභා සේමත විය. 
 

05  - (23) ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 
 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශදේ ෙවතින වතු වල ජනතාව සඳහා වතු ඉඩේ වලින් දවන් වු සුසාන භූමි දනොමැතිවීම 

තුළ වතු ජනතාව මහත් අසීරුතාවයකට ලේව ඇත. දේ දේවා ඔවුනදේ මියගිය අයදේ දේහයන් මිහිදන් කල ෙසුව එම 

ඉඩේ ෙසුව වගාව සඳහා දයොදවා ගැනීම නිසා ෙසුව ඔවුනට දගෞ ව ආචා  කිරිම ෙවා තැනේ දසොයා ගැනීමට දනොහැකි 

දේ. දේ නිසා ෙසු කාලදේදී මිය ගිය අය සිහික  ෙහනේ දැල්වීමටවත් අවස්ථාවේ වතු ජනතාවට උදා වන්දන් නැත. දේ 

තත්වය දේදනීය තත්වයකි. එබැවින් දමම වතු ජනතාව දවනුදවන් සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව මැදිහත්ව බල ප්රදේශදේ 

පිහිටි සියලු වතු සමඟ හා  ාජය ආයතන සමඟ සාකච්ඡා ක  කඩිනමින් වතු ආශ්රිතව දවන් වු සුසාන භුමි ඉඳිකිරිමට 

අවශය කටයුතු සිදු කල යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි. 

 

දමම දයෝජනාදේ පිටෙත් ප්රාදේශීය දල්කේවරුනට, වතු යටිතල ෙහසුකේ අමාතයතුමාට, හින්දු ආගමික කටයුතු 

අමාතයතුමාට, ෙළාත් ොලන විෂයභා  අමාතයතුමාට දමන්ම අතිගරු ජනාධිෙතිතුමාට හා ගරු අග්රාමාතයතුමාට දයොමු 

ක න දමන්ද කාරුණිකව දන්වමි. 
 

ගරු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා. 

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

දමම දයෝජනාව සේබන්ධදයන් ෙහත නේ සදහන් ගරු මන්ත්රිවරුන් විසින් අදහස් ඉදිරිෙත් ක න ලදී. 

01. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  එස්. චන්ද්රකුමාර් මැතිතුමා 

02. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  සමන්ති  චන්ද්රිකා දමයන්ති මැතිතුමිය 

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

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

05. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  ජයන්ත  ණවක මැතිතුමා 

06. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  විමල් ප්රසන්න මැතිතුමා 

07. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  ඥාණ ප්රකාසේ ෆැන්සිස්  මැතිතුමා 

08. ගරු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදිප් කුමාර් මැතිතුමා  

09. ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමා 

දමම දයෝජනාව සේබන්ධදයන් දබදීමේ දනොමැති බැවින් දමම දයෝජනාවත් ඒකමතිකව සභා සේමත වු දයෝජනාවේ 

විදිහට සලකනවා.  

ඉහත දයෝජනාව  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි මංජුල වී  ත්න මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු උෙ සභාෙති 

මංජුල ප්රදිප් කුමාර් මැතිතුමා දේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව  සභා සේමත විය. 

ගරු සභාෙතිතුමා 

දත් විදේකය සදහා විනාඩි 10 කට සභාදේ වැඩ කටයුතු අත්හිටුවනවා. 

 

ෙ.ව. 04.30 ට දත් විදේකය සඳහා මහා සභාදේ වැඩ කටයුතු අත්හිටුවන ලදී. 

ෙ.ව. 4.40 ට නැවතත් මහා සභාදේ වැඩ කටයුතු ආ ේභ ක න ලදී. 

 

ගරු සභාෙතිතුමා 



24 
දත් විදේකදයන් ෙසුව නැවතත් සභාදේ වැඩකටයුතු ආ ේභ ක නවා. හදිසි දයෝජනාවේ තිදයනවා වයාෙෘති 

සේබන්ධදයන් ඉදිරිෙත් ක න්න.   

 

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

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

ඊට අනුරූපිව ඇති දකොන්ත්රාත් සමිති/ ආයතන/ පුේගලයින් සමඟ ඊට ඉදිරිදේ දේවා ඇති ගිවිසුේගත මුදල අනුව ගිවිස 

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

 

අනු 

අංක 

වයාෙෘතිය මුලය සේොදනය දකොන්ත්රාත් සමිතිය/ 

ආයතනය/ පුේගලයා 
 

ගිවිසුේගත මුදල 

රු. 

01 ොදුේක කුමා  මාවදත් ස්ථාන දදකේ 

අළුත්වැඩියා කිරිම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

461 සී, ෙහළ 

ොදුේක ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය, 

ෙහළ ොදුේක. 

326,692.46 

02 උේගල්ල සිරිසුමන මාර්ගය සංවර්ධනය 

කිරිම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

සුවදසත වැඩිහිටි 

සංවිධානය, 

අංගේපිටිය. 

222,827.85 

03 දබො ළුදගොඩලන්ද බුදු පිළිමය අසල සිට පිං 

ළිඳ දේවා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

ස්වර්ණ ජයන්ති 

 ණවිරුගම සුභ 

සාධක සමිතිය. 

481,069.37 

04 කළුඅේගල දදල්ගහවත්ත ො  තා  දමා 

සංවර්ධනය කිරිම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

කැළණි නදී වැඩිහිටි 

සංවිධානය, 

කහටපිටිය. 

177,525.52 

05 ගි ාඉඹුල ප්රජා ශාලාව ො  ( වසන්ත 

මහතාදේ නිවස අසල) කාණුව දකොන්ක්රිට් 

කිරිම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

කැළණි නදී වැඩිහිටි 

සංවිධානය, 

කහටපිටිය. 

203,268.53 

06 දබෝධි මළුව ො  සංවර්ධනය කිරිම. සභා අ මුදල් සභාෙති, 

දබොල්ලතාව ජනජය 

ග්රාම සංවර්ධන 

සමිතිය, 

දබොල්ලතාව. 

347,256.07 

07 දබො ළුදගොඩ ගල්දදොල මාර්ගය සංවර්ධනය 

කිරිම. 

(2018.10.10 දින මහා සභාදේ 05 (31) – 16 

තී ණදේ ගිවිසුේගත මුදල සංදශෝධනය 

කිරිම.) 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

අරුණළු එේසත් 

දගොවි සංවිධානය, 

අ ෙන්ගම 

180,313.33 

08 තුන්නාන සුසාන භූමියට සේබන්ධ වන අතුරු 

මාර්ගය තැනීම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

කුඩාකන්ද වසම ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය, 

444/ඊ, තුන්නාන. 

877,172.91 

09 ජයවී දගොඩ සීවලිවත්ත ො  දකොටසේ තා  

දැමීම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

ශ්රි නාදසවණ වැඩිහිටි 

සංවිධානය II, 

ජයවී දගොඩ. 

36,501.04 



25 
10 දබො ළුදගොඩලන්ද බුදු පිළිමය අසල සිට පිං 

ළිඳ දේවා මාර්ගය කාණු ඉදිකිරිම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

ස්වර්ණ ජයන්ති 

 ණවිරුගම සුභ 

සාධක සමිතිය. 

79,276.40 

11 දබො ළුවතැන්න ො  සංවර්ධනය කිරිම.  සභා අ මුදල් සභාෙති,  

සුහද මිතුරු සංසදය, 

වග, ඉරිදාදෙොල 

760,624.46 

12 හල්දෙවත්ත ො  ASP කාර්යාලය අසල සිට 

සුසාන භූමිය දදසට අළුත්වැඩියා කිරිම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

සුවදසත වැඩිහිටි 

සංවිධානය, 

අංගේපිටිය. 

1,446,374.86 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  එේ.ඒ දේරි මාග්රට් මැතිතුමිය. 

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

ගරු සභාෙතිතුමා 

දේ දයෝජනාව සේබන්ධදයන් ගරු මන්ත්රිවරුන්දේ අදහසේ තිදයනවාද. ඒ දයෝජනාවත් ඒකමතිකව සභා සේමත වු 

දයෝජනාවේ  විදිහට සලකනවා. 

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

එේ.ඒ දේරි මාග්රට් මැතිතුමියදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව  සභා සේමත විය. 

 

06.කා ක සභා වාර්තා. 

06 – (01 ) 2018.12.24 ෙරිස  හා ෙහසුකේ  කා ක සභා රැස්වීදේ වාර්තාව. 

 

2018.12.24 වන දින ෙවත්වන ලද ෙරිස  හා ෙහසුකේ  කා ක සභාදේ නිර්දේශ වාර්තාව මහ සභාව විසින් 
සලකා බලන ලදි. 

06 – (02 ) 2018.12.24 කාර්මික දසේවා කා ක සභා රැස්වීදේ වාර්තාව. 

2018.12.24  වන දින ෙවත්වන ලද කාර්මික දසේවා කා ක සභාදේ නිර්දේශ වාර්තාව මහ සභාව විසින්  සලකා බලන 

ලදි. 

06 – (03 ) 2018.12.27 නිවාස හා ප්රජා සංවර්ධන කා ක සභා රැස්විදේ වාර්තාව. 

2018.12.27 වන දින ෙවත්වන ලද නිවාස හා ප්රජා සංවර්ධන කා ක සභාදේ නිර්දේශ වාර්තාව මහ සභාව විසින් 

සලකා බලන ලදි. 
 

06 - (04)  2018.12.28  මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීදේ  කා ක සභා රැස්වීදේ වාර්තාව. 

2018.12.28  වන දින ෙවත්වන ලද මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීදේ කා ක සභාදේ නිර්දේශ වාර්තාව මහ සභාව විසින් 

සලකා බලන ලදි. 
 

06 - (05)  2018.12.12 දටන්ඩර් මණ්ඩල රැස්වීදේ වාර්තාව. 

 

2018.12.12 වන දින ෙවත්වන ලද දටන්ඩර් මණ්ඩලදේ නිර්දේශ වාර්තාව මහ සභාව විසින් සලකා බලන ලදි. 



26 
06 - (06)  2018.12.28 දටන්ඩර් මණ්ඩල රැස්වීදේ වාර්තාව. 

2018.12.28 වන දින ෙවත්වන ලද දටන්ඩර් මණ්ඩලදේ නිර්දේශ වාර්තාව මහ සභාව විසින් සලකා බලන ලදි. 

07.ලැබීේ හා වියදේ පිළිබඳ මාසික ප්රකාශ. 

    07 – (01) 2018 දනොවැේබර්  මාසය ලැබීේ හා වියදේ පිළිබඳ  ප්රකාශය. 

2018 දනොවැේබර් මස ලැබීේ හා වියදේ පිළිබද ප්රකාශය මහා සභාව විසින් සලකා බලන ලදි. 
  

08. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රිවරුන්දේ දෙෞේගලික ප්රකාශ. 
 

ගරු සභාෙතිතුමා 

දෙෞේගලික ප්රකාශ 03 ේ තිදයනවා. චින්තක දේවින්ද මන්ත්රිතුමා ඔබතුමාදේ ප්රකාශය ක න්න.  

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  චින්තක දේවින්ද සම වී  මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි, අරුේවත්ත මීරියගල්ල ො  මැද දකොටදසේ ඉතාමත්ම අබලන් දවලා තිදයනවා. ෙළාත් සභා ො ේ. 

අපිට ඒවා අළුත්වැඩියා ක න්නත් බැහැ. මිනිස්සු නිත ම අදෙන් ඉල්ලිේ ක නවා. ඒ සේබන්ධව තමයි මදේ පුේගලික 

ප්රකාශය ක න්දන්. අරුේවත්ත සිට  මීරියගල්ල දේවා දිදවන මාර්ගය උඩුමුල්ල ො  දේවා මාර්ගය දකොටසේ කාෙට් 

දයොදා ඇති අත  ඉතිරි දකොටස වලවල් සෑදි අබලන් දවලා තිදයනවා. දමම මාර්ගය ස්ථි වම කාෙට් දයොදා සංවර්ධනය 

කළ යුතු බවට තමයි මදේ අදහස. එදසේ දනොමැති නේ දමම මාර්ගදේ ඇති වලවල් සදහා පිළියේ දයොදන දලසත් 

බස්නාහි  ෙළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට දැනුේ දදන දලස ඉල්ලා සිටිනවා. දමහි පිටෙතේ ෙළාත් සභා මන්ත්රි ගරු 

මදහේෂ් අල්දේදා මැතිතුමාට දයොමු ක න දලස ඉල්ලා සිටිනවා.  

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  ගීතාමණි ස්වර්ණලතා මැතිතුමිය 

ගරු සභාෙතිතුමනි, සීතාවක ප්රාදේශීය දල්කේ දකොට්ඨාසදේ  අංක 439 දිේදදණිය දකුණ ග්රාම නිලධාරි  වසදේ දැනට 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව මගින් දවළද බලෙත්රය අත්හිටුවා ඇති අේක  06 දකදහල්දහේන්කන්ද FSA දහෝල්ඩින්ේස ් 

ආයතනය මගින් ෙවත්වාදගන ගිය ගල් දකොරිය පිළිබදව මහජන විද ෝධතා ඉදිරිෙත් වීම නිසා 2018.06.28 දින ෙැවති 

ෙරිස  හා ෙහසුකේ කමිටුදේ තී ණය ෙරිදි 2018.08.13 දින ේදෂේත්ර ෙරිේෂණයේ සිදු ක න ලදී. දමම ගල් දකොරිය උස් 

භූමියක පිහිටා ඇති අත   ගල් දකොරියට ෙහතින් නිවාස විශාල ප්රමාණයේ පිහිටා ඇත. දබෝ  පිපි වීදේදී ඉහළ නගින 

ගල් කැබලි ෙහළින් ඇති නිවාස වලට ෙතිත වීම නිසාත් නිත ම හානි සිදුවන බවත් මිනිස් ජීවිත හා දේෙල වලට දැඩි 

අනතුරුදායක තත්වයේ ඇති නිසා නිරිේෂණ වාර්තා වලට අනුව 2018.09.28 දින සිට දමම දවළද බලෙත්රය 

තාවකාලිකව අත්හිටුවන ලදී. දමම ගල් දකොරිය පිළිබදව ප්රදේශවාසි ජනතාවදේ බලවත් විද ෝධතාවයේ ෙවතින බැවින් 

මහජනතාවට විශාල දලස පීඩාකාරි දමම FSA දහෝල්ඩින්ේස්  ගල් දකොරියට නැවත දවළද බලෙත්රය ලබා දනොදදන 

දලසත් දේ පිළිබදව අදාල සියළුම ආයතන දැනුවත් ක න දලසත් මම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි.  

ගරු සභාෙතිතුමා 

ඔබතුමියට දයෝජනා ක න්න බැහැ. ප්රකාශයේ විත යි ක න්න පුළුවන්. ප්රකාශය කියවන්න පුළුවන්. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  ගීතාමණි ස්වර්ණලතා මැතිතුමිය 

මට කරුණු දේවන්න පුළුවන්ද ගරු සභාෙතිතුමනි,  
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දකටිදයන් කියන්න. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  ගීතාමණි ස්වර්ණලතා මැතිතුමිය 

දකටි නේ දවන්දන් නැහැ ගරු සභාෙතිතුමනි, දේ පිළිබදව මාතෘකාව ඇත්තටම අමිහිරියි. මම ගරු මන්ත්රිතුමන්ලාදගන් 

ඉල්ලා සිටිනවා කරුණාදවන් දේ පිළිබදව අවධානය දයොමු ක න්න කියලා. FSA දහෝල්ඩින්ේස්  ගල් දකොරිය කදු 

මුදුනක පිහිටලා තිදයන්දන්. කන්දද මුහුණත අඩි 150 ේ ෙමණ තිදයනවා. දේ විදිහට තමයි තිදයන්දන්. මීට ෙහළින් 

තමයි දගවල් ටික තිදයන්දන්. දේ ඒ දගවල් වලට දවචච් අලාභ තමයි දේ තිදයන්දන්. දේ අදප් ෙරිස  කමිටුදේ 

නිලධාරිතුමන්ලා හා ගරු මන්ත්රිවරුන් ගිහිල්ලා තමයි දේ පිළිබදව බලලා ආදේ. දේ ගල් දකොරියට ඉහළින් පිහිටලා 

තිදයන්දන්  ජදේ ස්වර්ණ භූමි ඔප්පු තිදයන ඉඩේ හිමිකරුදවෝ ඉන්දන්. දේ ක ද  නිසා දේ ස්වර්ණභූමි ඉඩේ 

හිමිකරුදවෝ කිහිෙදදදනේම දේ ඉඩේ අත්හැ ලා දවනත් ස්ථාන වලට ෙදිංචි දවලා ගිහින් තිදයනවා. දමම භූමිය 

අේක  06 ක ඉඩමේ. ඒ නිසා තමයි දේකට අේක  06 කියලා කියන්දන්. දේදේ සරුවට වැවුණු දෙොල් ගස් තිබුණා. 

දේ ගස් දකොළන් දසේ ම කෙලා අඩි 10 ේ 12 ේ ෙස් තට්ටුව අයින් ක ලා තමයි දේ ගල මතු ක දගන දේ විදිහට 

ක දගන යන්දන්. දේ ගල්වල A B C කියලා දේ විදිහට දලොට් 03 කට දවන් ක ලා තිදයනවා. දේක ඉස්දසල්ලාම 

අයිති දවලා තිබුදණ් මතියදේ දදොන් චන්ද්ර දසේන කියන පුේගලයාට. දේ පුේගලයාදේ ගල් වැඩෙල ක දගන යන 

අත තු  දගවල් වලට ගල් වැටුණා. ඒ දගවල් වලට ගල් වැටුණු දේලාදේ B දකොටදසේ තිදයන ගල් වදලන් තමයි දේ 

ගල් වැටුදණ්. ඊට ෙස්දසේ දේ ගැන අධික ණයට ගියා. ගරු සභාෙතිතුමනි දේ අවස්ථාදේදී මම කියන්න ඕන මදේ 

දරුවාත් දශමයකින් වදේ තමයි දබ්රුදණ්. ඉදදගන ඉදලා නැගිටලා එළියට ගියා විත යි එතන වහදල් කඩාදගන පුටුවට 

වැටුණා. එදා අදප් ගිය නිලධාරි මහත්මීන්ලා ඒ සියළු දේ ඇහින් දැේකා. ඒවදේම අදනේ ෙැත්දත් අල්ලපු දගද  මළ 

දගයේ දවලා තිබුණා. දගද  ඒ අේමාදේ මිනිය මල් ශාලාවට දගනිච්ච දේලාදේ තමයි ඒ අේමා නිදාදගන හිටිය ඇද 

මතට තමයි දේ ගල වැටිලා තිබුදණ්. බැරි දේලාවේ ඒදේලාදේ අේමා ජිවතුන් අත  හිටියා නේ එදා ඒ ගල වැටිලා 

මැද නවා. දේලාව කියන්දන් ගරු සභාෙතිතුමනි දේ දවනකන් තාම ගලේ වැටිලා මනුෂයදයේ මැරිලා නැහැ. ඒ 

අවස්ථාවට ඉඩ දදන්න එො. ගරු සභාෙතිතුමනි, නැවතත් දේ දලොට් C නැමැති දකොටදසේ කැණිේ කටයුතු 2010 වසදර්දී 

දවනත් පුේගලදයේ නමින් දේ. දේ. දයානන්ද කියලා I LM B H O 3502 අංක යටදත් කැණිේ කටයුතු ආ ේභ 

කළා. දමහිදිත් පිපුරුේ ෙරිේෂණ සිදු කළා. පිපුරු ේ ෙරිේෂණ ක ලා 2010.04.22 කැණිේ කටයුතු නැවත ආ ේභ කළා.  

2011.02.22 දින නැවතත් දේ අවට නිවාස වලට ගල් වැටුණා දේ එකම ගල තමයි සභාෙතිතුමනි, පුේගලදයෝ විත යි 

දවනස ්දවන්දන්. පීඩාවට ෙත් දවන්දන් ජනතාව එකම පිරිසේ තමයි දේ ඉන්දන්. දේ අය දෙොලිසි වලට ගිහිල්ලා 

ෙැමිණිලි දාලා   ජදේ ආයතන වලට ගිහිල්ලා ලියුේ තැෙැල් ක පු පිටෙත්. දේ අවස්ථාවට උසාවි ගියා. උසාවි ගියාම 

උසාවිදයන් නිදයෝග දුන්නා. දේ තිදයන ආ ේෂාකාරි දේවල් වලට වඩා වැඩි දදයේ ක න්න ඕන කියලා. කිසිම 

දදයේ නැතුව තමයි දේ අය ගල් කඩන්දන්. කිසිම ආ ේෂාකාරි පිළිදවලේ නැහැ. දේ හැම සිදුවීමේ දවනදකොටම දේ 

ගල් වල නවතිනවා. ආයතන ඉදිරිෙත් දවලා දේ ගල් වල නවත්වනවා. නැවත 2011 ෙස්දවනි මාදසේ 26 දවනිදා දේ 

දලොට් C කියන ගල් දකොරිය සදහා පිපුරුේ ෙරිේෂණයේ සිදු කළා. 2011.08.11 දින I LM B H O 3502 LR 1 අංකය 

යටදත් බලෙත්රය නැවතත් නිකුත් කළා.  ගරු සභාෙතිතුමනි, දේ.දේ දයානන්ද යන අය ඉහත බලෙත්රය යටදත් 

2011.08.11 දින කැණිේ කටයුතු ආ ේභ කළා. නැවතත් 2011.12.28 දින අවට නිවාස හා දේෙල වලට ගල් වැටීමේ සිදු 

වුණා. ඒ පිළිබදව හංවැල්ල දෙොලිස් ස්ථානය දැනුවත් කළ අත  ස්ථානාධිෙතිතුමා ප්රදේශිය දල්කේතුමා දවත යවන ලද 

වාර්තාව දේ තිදයනවා. දේදේ සදහන් දවනවා දේ පීඩාකාරි ගල් දකොරිය සේබන්ධ 2012.02.27 දින ලංකාදීෙ 

පුවත්ෙදතත් දමන්න දේ විදිහට ගිහින් තිදයනවා. ඊට ෙස්දසේ ගරු සභාෙතිතුමනි, ඒවදේම නැවතත් දේ ගල් 

විකිදණනවා FSA දහෝල්ඩින්ේස්  කියන ආයතනයට. 2013 වසදර් පිපිරුේ ෙරිේෂණයේ ක ලා තිදයනවා. ඒදකදි 



28 
තමයි 2013 අග දහෝ 2014 මුල තමයි දේ ගල් දකොරිය FSA දහෝල්ඩින්ේස්  කියන ආයතනය මිලදී ගන්දන්. 

සභාෙතිතුමනි දමහි තිදයන විදශේෂත්වය තමයි එකම ගල තමයි දේ පුේගලදයෝ කිහිෙදදදනේ ගන්දන්. ක ද යේ වුණු 

අවස්ථාවක ඒ පුේගලයා ඒ ගල එතනින් නවත්වනවා. ඒ ආයතන වලින් නවත්වන්න කිේවාම නවත්වනවා. ටික දවසේ 

ඉදලා හිමිහිට දේ වයාො ය ක දගන යනවා.දවනත් දකදනකුට දේ ගල විකුණනවා. ඒ පුේගලයා දන්දන් නැහැ 

දමතන ප්රශ්නයේ තිදයනවා කියලා. ඒ අය දගනල්ලා අහන්දනත් දමතන ගැටළුවේ තිදයනවාද කියලා ඒ අයදේ පිරිස් 

දගන්ම තමයි ඒක අහන්දන්. ඒ නිසා ඒ මනුෂයයා දන්දන් නැහැ ගල ගන්නවා. 2014.05.03 වන දින දේ.ජී පීටර් කියන 

අයදේ නිවසට ගල් වැටුණා. ගල් වැටීම නිසා දේ අය වන්දි දගවීමේද සිදු කළා. නමුත් එහි කිසිම සාේෂියේ නැහැ. 

ෙරිස  අධිකාරියට දයොමු ක පු ලිපියේ තිදයනවා ඒ පිළිබදව. ගරු සභාෙතිතුමනි, නැවත 2014.09.10 වන දින එච්.දේ. 

 ත්නතිලක අය අයදේ නිවසට  හා ඉඩම මතට ගල් වැටුණා. එච්.දේ  ත්නතිලක නිවසට සිදු වු අලාභය වශදයන් වන්දි 

දගවන ලද ලිපිය රු.25000 ක වන්දියේ දේ පුේගලයා අ දගන තිදයනවා. ඒ අය ගල් වැටුදණ් නැහැයි කිේවාට ගල් 

වැටුණු නිසාදන් ඒ අය දේ මුදල් දගවන්දන්. ගල් වැටිලා තිදයනවා. ඒවදේම ගරු සභාෙතිතුමනි, 2015.03.13 වන දින 

නැවතත් එස්.දේ.බී.එල් සිල්වා යන අයදේ නිවසට එච්.දේ.  ත්නතිලක යන අයදේ ඉඩමට උොලි නව ත්න හා සමන් 

දහට්ටිආ ච්චි යන අයදේ ඉඩේ වලටත් ගල් කෑලි වැටුණා. දිේදදණිය තලදකො ටුදේ ඇදල් දිය නාමින් හිටිය පුේගදයේ 

සේෙත් කිතුල්දගොඩ කියන පුේගලයාදේ ජිවිතය දබ්රිලා තිදයන්දනත් අනු නමදයන්. දේ පිළිබදව හංවැල්ල දෙොලිස් 

ස්ථානදේ CIBI 06/200 කියන අංකය යටදත් 2015.03.14 දින ෙැමිණිල්ලේ දාලා තිදයනවා. දේ එස්.බී.එල් සිල්වා 

කියන පුේගලයා ගමට  අළුතින් ආපු ගුරුව දයේ. දේ පුේගලයාදේ දේ තිදයන්දන් ගල් වදල් ඉදන් මීටර් ගණනාවේ 

ඈතින්. දමච්ච  දු ට දේ ගලේ ඇවිල්ලා වැටුණා නේ ළග තිදයන දගවල් වලට දමොන ත ේ දදයේ සිදු දවයිද. ගරු 

සභාෙතිතුමනි, 2015.08.27 දින මධයම ෙරිස  අධිකාරිය මගින් එම FSA දහෝල්ඩින්ේස්  ආයතනයට දකොන්දේසි 

කිහිෙයේ ෙනවලා තිදයනවා. දිගින් දිගටම ගල් කැබලි වැටීම නිසා එම දකොන්දේසි ෙනවලා තිදයනවා. ඒ දකොන්දේසි 

තමයි දේලාව දිලා තිදයනවා උදේ 9.00 යි ෙ.ව.1.00 යි අත  ගල් විසිවීම ොලනය කිරිමට ආ ාේෂාකාරි පියව  

අනුගමනය ක න්න කියලා. අදනේ එක  ජය පිළිගත් ආයතනයකින් ලබා ගත් කැණිේ පිළිබදව පුහුණුව ලත් තාේෂණ 

නිලධාරිදයකුදේ අධිේෂණය යටදත් දබෝ  පිපි වීම ඕදනයි කියලා. ෙරිස  අධිකාරිදයන් කියනවා දේ දේවල් සිදු 

වුදණ් නැහැ ඒ අය එන දේ අවස්ථාව වන විට කියලා. දමදසේ දකොන්දේසි ෙනවා ඇති දමොදහොතක 2017.06.27 දින 

නැවතත් එච්.ඒ. මල්ලිකා යන අයදේ නිවසට හා අවට ඉඩේ වලට ගල් කැබලි වැටීමේ සිදු වුණා. 2017.06.27 දින 

CIBI 154/420 අංකය යටදත් හංවැල්ල දෙොලිසියට ෙැමිණිලි ක  ඇත. ගරු සභාෙතිතුමනි, දමම ගල් වැටීමට දෙ  

2017.06.30 දින මධයම ෙරිස  අධිකාරිදේ නිලධාරින් නැවතත් දමම ස්ථානය අධිේෂණය ක නු ලැබුවා. එම 

නිලධාරින්ට අධිේෂණය වුණා 2015.08.27 දින නිකුත් ක න ලද දකොන්දේසි සියල්ල උල්ලංඝනය ක ලා කියලා. දේ 

ඒ පිළිබදව උල්ලංඝනය ක පු ලියකියවිලි. දේ දෙොලිසිදේ ෙැමිණිල්ල දාපු රිසිට් එක. ඒ විත ේ දනදමයි ගරු 

සභාෙතිතුමනි 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා  

සභාෙතිතුමා දේ මන්ත්රිතුමියට දලොකු අසාධා ණයේ දවලා තිදයනවා. මන්ත්රිතුමියට දයෝජනාවේ දාන්න කිේවා නේ 

හරි. එතුමියට බාධා ක න්නත් දහොද නැහැ කාන්තාවේ හින්දා.  

ගරු සභාෙතිතුමා 

එතුමියට කථා ක න්න අවස්ථාව දදන්න.  

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  ගීතාමණි ස්වර්ණලතා මැතිතුමිය 
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ගරු සභාෙතිතුමනි, 2017.06.27 දින එච්.ඒ මල්ලිකා යන අයදේ නිවසට හා අදනේ ඉඩේ වලට ගල් වැටීම නිසා දමම 

ොර්ශවකරුවන් ප්රාදේශීය දල්කේතුමාව දැනුවත් කළා. ප්රාදේශීය දල්කේතුමා දේ ගල් වදේ ෆයිල් එක  දහොයලා 

බැලුවා. එදහම බැලුවාම තමයි සිේධිය ඔන්න අහුවුදණ් එතන ඉදලා. මීට අදාල දගොනුව ෙරිේෂා කිරිදේදී මීට ඉහතදී දේ 

ගල් වයාෙෘතියට විරුේධව ඇති බවත් ඒ අනුව ෙරිේෂණ පිපිරුමේ සිදු කිරිමට අවශය කටයුතු සලසන දලසත් FSA 

දහෝල්ඩින්ේස්  ආයතනය දැනුවත් ක  ඇති අත , ෙරිේෂණ පිපිරුම සිදු ක න දතේ 2017 ජනවාරි මාසදේදී ඉදිරිෙත් 

ක  තිබු පුපු න ද්රවය බලෙත්රය සදහා නිර්දේශ ලබා දී දනොමැති බවත් තී ණය ක ලා තිදයනවා දිසාෙතිතුමා. ගරු 

සභාෙතිතුමනි, 2017.07.07 වන දින ද ණ ප්රාදේශීය දල්කේතුමාදේ වාර්තාව අනුව 2017.07.23 වන දින කැණිේ 

කටයුතු අවසන් කළා. දේ සාධක දේ දත්තයන් දහොදටම ඇති දේ ගල් දකොරිය තහනේ ක න්න. දේක හැමදාම 

මිනිසුන්ට වන අසාධා ණයේ. දේ සිේධියට මුහුණු දුන් අය විත යි දේදේ බ ෙතලකම දන්දන්. බලෙත්රලාභියා මාරු 

වුණාට ගල් වැටීම නත  දවන්දන් නැහැ. නැවතත් 2017.08.25 දින විශාල මහජන විද ෝධතාවයේ මැේදේ අවසාන 

පිපිරුේ ෙරිේෂණය සිේධ කළා. දගවල් වලට ගිහින් තමයි දේ පිපිරුේ ෙරිේෂණය සිේධ කදළේ. දගවල්හිමිදයෝ විරුේධ 

වුණා දේ ෙරිේෂණය ක න්න බැහැ කියලා. නමුත් ආපු නිලධාරින්දේ බලය දෙන්නලා දෙොලිස් අත්අඩංගුවට ගන්නවා 

කියලා තමයි බලහත්කා දයන් දේ ෙරිේෂණය සිේධ කදළේ. ඒකට අදප් ගරුත  ස්වාමින් වහන්දසේත් සාේෂි ද නවා. 

ස්වාමින් වහන්දසේත් එතැන හිටියා. 2017.09.04 දින  ාජය නිලධාරින් ගල්දකොරි හිමියා හා පීඩාවට ෙත් ජනතාව අත  

සාකච්ඡාවේ තිබුණා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිදේදී. නැවතත් 2018.02.14 දින භුවිදයා සමිේෂණ හා ෙතල් කැණිේ 

කාර්යාංශදේ සාකච්ඡාවේ සිදු කළා සියළුම ොර්ශවකරුවන් සමග. නමුත් දමතන කිසිම එකගතාවයකට ෙත් වුදණ් 

නැහැ. දේ ගල් වල ක න්න දදනවාද. නැේද කියලා එකගතාවයකට ෙත් වුදණ් නැහැ. දමවැනි වතාව ණයේ උඩ ගරු 

සභාෙතිතුමනි, 2018.02.14 දින ෙැවති සාකච්ඡාදේ එකගතාවයේ මත කියලා දේ අය 2018. 04.09 වන දින කැණිේ 

බලෙත්රය නිකුත් ක ලා තිදයනවා. 2018.02.14 දින කිසිදු එකගතාවයකට දනොෙැමිණි බව ොර්ශවකරුවන් දේ දිේරුේ 

ප්රකාශ මගින් ඉදිරිෙත් ක ලා තිදයනවා. දිේරුේ ප්රකාශ තිදයනවා. කිසිම එකගතාවයකට ආදේ නැහැයි කියලා. දමච්ච  

ප්රශ්න ඇති දවනදකොට ගදේ ප්රශ්න ඇති දවනදකොට තමයි ගමට ෙරිස  සංවිධානයේ වර්ග කිදලෝමීටර් 2 ½ කට ගල් 

දකොරි 18 ේ තිදයනවා. ඊට ෙස්දසේ තමයි දේ ගේවාසි සියළුදදනාම එකතු දවලා ෙරිස  සංවිධානයේ පිහිටුවා ගත්දත්. 

ඊට ෙස්දසේ 2018. 06.14 දින සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව මගින් අංක 184/ 2018/03/01 19 ද ණ දවළද බලෙත්රය නිකුත් 

ක ලා තිදයනවා. 2018.07.23 දින නැවතත් ගල් වදල් කැණිේ කටයුතු ආ ේභ කළා. සභාෙතිතුමනි මහජන ෙැමිණිලි 

නිසා 2018.07.30 වන දින  මහජන දසෞඛය ෙරිේෂක මහත්මා ස්ථානීය ෙරිේෂණයේ සිදු කළා. ඊට ෙස්දසේ 2018.08.11 

දින ගරු ොර්ලිදේන්තු මන්ත්රි උදය ගේමන්පිල මැතිතුමා, මදහේෂ් අල්දේදා මැතිතුමා නිතිඥ  වින්ද්ර ජයසිංහ මැතිතුමා සහ 

අදප් අරුණ දිවිගල්ල මැතිතුමා ප්රදිප් ෙනාදගොඩ මැතිතුමා දේ නිවාස ෙරිේෂා ක න්න යන අවස්ථාදේදී ගියා. ඒ අයත් ඒ 

සිේධිය දැේකා. නැවත 2018.08.13 දින සියළු  ාජය ආයතන සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ ෙරිස  කමිටුදේ නිලධාරින් හා  

අදාල ොර්ශව සමග ඒකාබේධ ෙරිේෂණයේ සාකච්ඡාවේ සිදු කළා. දේ අවස්ථාදේදී අෙ ෙරිස  කමිටු නිලධාරින් හා 

ප්රාදේශීය සභාදේ වැඩ අධිකාරිතුමිය ඇතුළු පිරිස හානියට ෙත් නිවාස බැලුවා. ගරු සභාෙතිතුමනි  එහි ප්රතිඵලයේ දලස 

2018.09.28 දින ඉහත අංක සහිත 2018.06.14 දින නිකුත් ක න ලද දවළද බලෙත්රය තාවකාලිකව ප්රාදේශීය සභාව 

විසින් අත් හිදටේවා. ඊට ෙස්දසේ මධයම ෙරිස  අධිකාරිය නිකුත් ක න ෙරිස  ආ ේෂණ බලෙත්රය 2018.10.07 වන දින 

අදහෝසි වුණා. 2018.07.23 දින සිට 2018.10.04 වන දින දේවා දකටිකාලය තුළ බලෙත්රය නීති දේ පුේගලදයෝ 

උල්ලංඝනය කළා. දේ ගල් වලට තිදයන්දන් ගල් කියුබ් 525 යි මාදසකට. නමුත් දේ අය දේ ධාරිතාවය උල්ලංඝනය 

ක ලා ගල් අ දගන ගියා. දලොරි  ථ 05 යි දේ ගල් වලට නියම ක ලා තිබුදණ්. නමුත් දලොරි වැඩිදයන් ගියා. දේ 

පිළිබදව දත්ත දහොයා ගත්දත් අදාල ස්ථාන වල තිදයනවා Check Point  දදකේ දාලා ඒ Check Point  දදදේ දත්ත 

අනුව තමයි ඒ කරුණු දහොයා ගත්දත්. ගරු සභාෙතිතුමනි, අදප් ප්රාදේශීය සභාදේ ගරු මන්ත්රිතුමන්ලා සහ අදප් 

ප්රාදේශීය සභාදේ නිලධාරි මණ්ඩලය දැේකා දගවල් වලට ගියාම සිදු දවලා තිදයන දේ.  ගරු සභාෙතිතුමා සහභාගි 



30 
වුණා ප්රාදේශීය දල්කේ කාර්යාලදේ තිබුණා සභාෙතිතුමා යටදත් තිබුණු රුස්වීමකට. එතනදී එතුමා කිේවා මාසයේ 

ඇතුළත අපි උොයමාර්ගික ෙරිේෂණයේ ක නවා කියලා. නමුත් අද දේ දවනකන් නැහැ. අපි දදසැේබර් 31 දවනිදා 

සාකච්ඡාවට ගියා. සභාෙතිතුමා ගියා  අදප් වැඩ අධිකාරි මිස් ගියා. මම ගියා. ඒ අවස්ථාදේදීත් ජනවාරි 31 ට කල් 

ඉල්ලුවා. සේපුර්ණ වාර්තාව දෙබ වාරි 15 දදන්නේ කියලා. එතදකොට මාස කිහිෙයේ ගත දවලා. ගරු සභාෙතිතුමනි, 

දේ විදිහට ගිදයොත් දේ මිනිසුන්ට හරි ක ද යේ. ජීවත් දවන්න මනුෂයයාට දමන්ම සත්තුන්ටත් අයිතියේ තිදයනවා. 

අද වතු  නැතුව දිේදදණිය දකදහල්දහේන්කන්දේ මිනිසස්ු පුදුම දුකේ විදින්දන්. ඒ මිනිසුන්ට වතු  නැහැ. දේ ගැන 

හිතලා බලලා සභාෙතිතුමා ගන්නා වු තී ණය යහෙත් දවයි. මනුෂයයා ගැන හිතලා ෙ මාර්ථදයන් මම හිතනවා දමොකද 

ගල් වලකට මුදල් දයොදවන්දන් ඇත්තටම ඒ මනුෂයයා වයාො යේ ක දගන යාදේ බලාදෙොද ොත්තුදවන්. අපිට ඊට 

වඩා මනුෂය ජිවිත දේෙල වටිනවා. දේෙල වලට වඩා මනුෂය ජිවිත. ඔබතුමා දකින්න ඇති ෙත්තදර් දාලා තිදයනවා මම 

එදා මහා සභාදේදී ඔබතුමාට ඒ ලියුම ඉදිරිෙත් කළා. දරුදවෝ ටික ඔබතුමාට පින් දීලා තිබුණා. දමොකද ඔබතුමා 

දේවනවිට දවළද බලෙත්රය අදහෝසි ක ලා තිදයනවා. හිදත් සන්දතෝෂදයන් දසල්ලේ ක නවා කියලා. ඒක මම දැේකා 

ෙත්තද ත් ගිහින් තිදයනවා. දිේදදණිය ගල් වලේ නිසා පීඩාවට ෙත් ජනතාව කියලා. ගරු සභාෙතිතුමනි, ඔබතුමාදේ 

තී ණය සාධා ණ දවන්න කියලා මම නැවතත් ප්රකාශ ක නවා. දේ කරුණු සියල්ලම අදාල ආයතන වලට ඔබතුමා 

දැනුවත් ක ාවි කියන ෙ මාර්ථදයන් මම නිහඩ දවනවා. ස්තුතියි. 

ගරු සභාෙතිතුමා  

දබොදහොම ස්තුතියි. ඒ පිටෙත් යවන්න පුළුවන් ඒ එතුමිය කිේව ආයතන වලට.  තවත් එේ ප්රකාශයේ ක නවා මා විසින්. 

දේ ප්රකාශය ක න්දන් අදප් නැදගනහි  දහේවාගේ දකෝ ළදේ විවිධ දසේවා සමුෙකා  සංගමය පිළිබදව. මම හිතනවා 

දේ ගැන අදප් සභාදේ මීට මාස කිහිෙයකට දෙ   දයෝජනාවේ දගනල්ලා සේමත කළා. එහි තිදබන්නා වු කරුණු 

පිළිබදව සාකච්ඡා කළා. නමුත් අද දවස වනවිට ඊට වඩා දවනස් තත්වයේ මතු දවලා තිදයනවා. අදප් සමුෙකා  සමිති 

සංගමදේ මහජනතාව ඒ සමාජිකයින් සතු දේෙල අපිට අහිමි කිරිමට දේ වත්මන් එහි ඉන්න එහි ොලකයන් කටයුතු 

ක න බව අපිට කරුණු ඉදිරිෙත් දවමින් ෙවතිනවා. ඒ නිසා එය සේපුර්ණදයන්ම සමුෙකා  වයාො යට ෙටහැනි 

ඒවදේම සමුෙකා  වයාො දේ ෙ මාර්ථ වලට ෙටහැනි දදයේ. සාමාජිකත්වයට අයිති දේ සමුෙකා දේ සිදුවුණු මුලය 

අක්රමිකතා නිසා එය ගනුදදනුකරුවන්ට වත්කේ විකුණමින් එහි ගිණුේ කටයුතු ක නවා නේ ඒ ගැන අපිට එකග දවන්න 

බැහැ. මම දේ ප්රකාශය ක න්දන් සභාව විදිහට අදප් දේෙල ප්රමාණයකුත් දේ සමුෙකා යට බදු ෙදනම මත ලබා දීලා 

තිදයනවා. ඒ නිසා අපිට විශ්වාස නැහැ දේ යන විදිහට දේ දේවලුත් ඔවුන් විකුණාවිද කියන කා ණය ගැන අපිට 

ප්රශ්නයේ තිදයනවා. ඒ නිසා මම දේ සේබන්ධව අදාල ආයතන වලට අදාල අමාතයාංශ හා අමාතයාංශ නිලධාරින්ට දේ 

පිළිබදව ෙහුගිය කාලදේ දැනුේ දුන්නා. දේ සමුෙකා  වයාො යට දවලා තිදයන හානිය පිළිබදව ඒ සේබන්ධ ලිපි 

එවකට සමුෙකා  ඇමතිව යා වශදයන් හිටිය ගරු රිෂාඩ් බදියුදීන් අමාතයතුමා ඇතුළු දකොළ  දිස්ත්රිේකදේ අදප් 

ොර්ලිදේන්තු මන්ත්රිතුමන්ලාට අපි ඒ සේබන්ධව වත්මන් තත්වය පිළිබදව ෙැහැදිලි ක ලා අපි ලියුේ දයොමු කළා. ඒ ලිපි 

සියල්ලත් මම සභාවට ඉදිරිෙත් ක නවා.  

කර්මාන්ත හා වාණිඡ කටයුතු ගරු අමාතය, 

රිෂාඩ් බදියුදීන් මැතිතුමා, 

කර්මාන්ත හා වාණිඡ කටයුතු අමාතයාංශය, 

දනො.73/1,  ගාලු ො , 

දකොළ  03. 

 

ගරු අමාතයතුමනි, 
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සී/ස නැදගනහි  දහේවාගේ දකෝ ළදේ විවිධ දසේවා සමුෙකා  සමිතිදේ උේගත වී ඇති තත්වය සේබන්ධවයි.  

 

සී/ස නැදගනහි  දහේවාගේ දකෝ ළදේ විවිධ දසේවා සමුෙකා  සමිතිදේ ග්රාමිය බැංකු වල තැන්ෙත් ක  ඇති දකෝටි 54 

ක තැන්ෙත් මුදල් සේබන්ධදයන් සිදුව ඇති අක්රමිකතාවය දහේතුදවන් සමුෙකා  සමිතිය මගින් ප්රදේශදේ ජනතාවට 

සෙයන අතයවශය ොරිදභෝගික දසේවා කටයුතු ( සමුෙකා ) ඉන්ධන සැෙයීේ, අවමංගය දසේවා කටයුතු, සහන දසේවා (Co-

op city) කටයුතු මුළුමනින්ම අඩාල තත්වයට ෙත්ව ඇත. අදාල තැන්ෙත් මුදල් ආෙසු ලබා ගැනීමට දනොහැකි වීදමන්  

තැන්ෙත්කරුවන් හා සමුෙකා  සමිතිදේ සාමාජිකයන් ගැටළුකාරි තත්වයන්ට මුහුණ දී සිටින අත  සමිතිදේ දසේවය 

ක න සියළුම දසේවක දසේවිකාවන් රැකියා අහිමි වීදේ අර්බුදයකට ෙත්ව ඇත. සිදු වී ඇති දමම වංචාව දහේතුදවන් දිදනන් 

දින දමම දසේවා බිද වැටීම දහේතුදවන් සමුෙකා  ෙේධතියම අගාධයකට යාදේ තත්වයකට ෙත්ව ඇති බවට  2018.07.10 

දින මහා සභාදේ 05 – (05) දයෝජනාවට අදාලවද ගරු මන්ත්රිවරුන් විසින් කරුණු ඉදිරිෙත් ක න ලදී. 

බල ප්රදේශදේ අතයවශය දසේවා සෙයන ආයතනයේ වන දමම සමුෙකා  සමිතිය නැවත දගොඩ නංවා  

තැන්ෙත්කරුවන්දේ මුදල් ආෙසු දගවීමටත්, දදනික දසේවා කටයුතු යථා තත්වයට ෙත් ක  ගැනීම හා රැකියා 

සු ේෂිතතාවය ඇති කිරිම තුළින් ප්රදේශයට විශ්වසනීය සමුෙකා  ෙේධතියේ නැවත ඇති කිරිම සදහා ඔබතුමාදේ 

කාරුණික අවධානය දයොමු ක , කඩිනමින් දමම අර්බුදය විසදීම සදහා සීතාවක බල ප්රදේශදේ ග්රාමිය බැංකු 

තැන්ෙත්කරුවන්, සමුෙකා  සමිතිදේ දසේවක දසේවිකාවන් හා අගතියට ෙත් ජනතාව දවනුදවන් අවශය ක්රියාමාර්ග 

ගන්නා දමන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි. 

ස්තුතියි. 

 

දමයට විශ්වාසි, 

 

ජී. ජයන්ත ද ෝහණ, 

සභාෙති, 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව, 

හංවැල්ල. 

 

පිටෙත්  - 01. දකොළ  දිස්ත්රිේ ොර්ලිදේන්තු මන්ත්රි ගරු දිදන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා  - කාරුණික අවධානය පිණිස. 

              02.දකොළ  දිස්ත්රිේ ොර්ලිදේන්තු මන්ත්රි ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා - කාරුණික අවධානය පිණිස. 

               03.දකොළ  දිස්ත්රිේ ොර්ලිදේන්තු ගරු මන්ත්රි විමල් වී වංශ මැතිතුමා  - කාරුණික අවධානය 

පිණිස. 

              04.ොර්ලිදේන්තු මන්ත්රි ගරු විදු  වික්රමනායක මැතිතුමා   - කාරුණික අවධානය පිණිස. 

              05.ආණ්ඩුකා  ගරු දහේම කුමා  නානායේකා  මැතිතුමා               -  කාරුණික අවධානය පිණිස. 

              06.බස්නාහි  ෙළාත් ප්රධාන අමාතය ගරු ඉසු  දේවප්රිය මැතිතුමා  -  කාරුණික අවධානය පිණිස. 

               07.බස්නාහි  ෙළාත් සමුෙකා  සංවර්ධන අමාතය ගරු ලලිත් වනිග ත්න මැතිතුමා - කාරුණික අවධානය  

           පිණිස. 

ඒවදේම දේ ඇති දවලා තිදයන තත්වය පිළිබදව අපි අදප් නිතිඥයින් මාර්ගදයන් සමුෙකා  සංගමදේ වත්මන් 

අධයේෂක මණ්ඩලයට අදප් තී ණ දැනුේ දදන්න ඕන කියලා මම විශ්වාස ක නවා. මම සභාවට දේ ප්රකාශය ඉදිරිෙත් 

ක න්දන් ඒ නිසායි. ඒ දේවල් නැවත වතාවේ ෙව ා ගත යුතු බවට තමයි මදේ නේ අදහස. ඒ දවනුදවන් අපි කටයුතු 

කළ යුතුයි කියලා දේ යන විදිහට ගිහිල්ලා අපිට දේ දේවල් අහිමි වුදණොත් සභාදේ දේෙල අපිට අහිමි දවන්න පුළුවන් 

තත්වයේ උදා දවමින් ෙවතින බව මම ප්රකාශ ක න්න ඕන. ඒ නිසා දේ සමුෙකා ය විනාශ දවන එකට වඩා දමය 

විනාශ දවමින් යනවා. අදප් දේෙල අපි ආ ේෂා ක  ගැනීම සදහා අපි හැමදදනාම කටයුතු ක න්න ඕන. ඒ නිසා අදාල 
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බලධාරින්ට දේ සේබන්ධව දැනුවත් කිරිම සභාදේ දේ ක න ප්රකාශයත් සමග අපි දැනුේදීම සදහා අවශය කටයුතු කළ 

යුතු බවට මම දේ අවස්ථාදේදී ඒ ප්රකාශය ක නවා. අවශය අමාතයතුමන්ලාට ජනාධිෙතිතුමාට දේ සේබන්ධ සහ අදාල  

නිලධාරින්ට දේ කරුණු පිළිබදව දන්වා යැවීම සදහා කටයුතු කිරිම සුදුසු බවට මම දේ අවස්ථාදේදී ප්රකාශ ක නවා.  

ගරු සභාෙතිතුමා 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි යසරු  ාජෙේෂ මැතිතුමා, ඔල්ගා අතුදකෝ ල මැතිතුමිය, උපුල් ජිදන්න්ද්ර මැතිතුමා සහ අමල් 

නිශාන්ත සිල්වා මැතිතුමා අද දින සභාවට දනොෙැමිණිම සේබන්ධදයන් නිවාඩු අනුමත ක නවා.  

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

පුද ක නවා. ඒ වදේම දල්කේතුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයටත්, ජනමාධය මහත්වරුන්ටත් සියළුදදනාටම අදප් 

දගෞ වයත් ස්තූතියත් පුදක නවා. සහභාගි වු සියළුදදනාටම ස්තුතිය පුද ක මින් අද දින සභාදේ වැඩ කටයුතු අවසන් 

ක නවා. දබොදහොම ස්තූතියි.  
 

 

සභාදේ වැඩ කටයුතු ෙ.ව. 5.15  ට නිමාවට ෙත්විය. 

 

 

දේ.ඒ. චන්දන ෙේමසිරි, 

දල්කේ, 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව, 

හංවැල්ල. 

 

2019.01.10 වන දින  

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව, 

හංවැල්ල. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


