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සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ 2019 දෙබරවාරි මස 11 වන දින 

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

මහා සභා රැස්වීදේ වාර්තාව. 
 
 

 

සහභාගී වූ : - 
 
 

 

1.  ගරු සභාෙති     - ජී. ජයන්ත දරෝහණ 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  - ලියනදේ චන්දන කුමාර මැතිතුමා 

6.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ආර්.පී. යසරු දදවන්මිණ රාජෙේෂ මැතිතුමා 

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

8.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - එස්.ඒ. දප්රේමරත්න මැතිතුමා 

9.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - සමන්ත උදය කුමාර ගමදේ මැතිතුමා 

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

11.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ඩී. දකෝකිල සේෙත් වර්ණසිරි මැතිතුමා 

12.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි   - එල්.නන්ද කුමාරසිංහ මැතිතුමා 

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

14.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ඩී. ප්රියන්ත අරුණ කුමාර් ගුණරත්න මැතිතුමා 

15.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - සුසන්ත සිසිර කුමාර රූෙසිංහ මැතිතුමා 

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

17.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - දනුෂ්කි ප්රභානි අල්දේදා මැතිතුමිය 

18.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ඒ. සුසන්ත මැතිතුමා 

19.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - එේ.ඩී. සමන්ත කුමාර මැතිතුමා 

20.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - එච්. වරුණ දිලිප් කුමාර මැතිතුමා 

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

22.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ඩබ්.ඩී. චින්තක දේවින්ද සමරවීර මැතිතුමා 

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

24.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ගමදේ චන්ද්රසිරි මැතිතුමා 

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

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

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

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

29.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - ඥාණ ප්රකාසේ ෆැන්සිස් මැතිතුමා 

30.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - එස්. චන්දන සූරියආරච්චි මැතිතුමා 

31.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - සුනිල් රණසිංහ මැතිතුමා 

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

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

 

 

සහභාගි දනොවු 

 

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

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

3.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ආර්.ඒ.ඩී.එස්. ජයන්ත රණවක මැතිතුමා 

4.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  - ඩබ්.ඒ. මංජුල ධේමික වීරරත්න මැතිතුමා 

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

6.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - එස්. චන්ද්රකුමාර් මැතිතුමා  

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

8.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ශෂිණි ශ්රීමාලි දහට්ටිආරච්චි මැතිතුමිය 

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

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

සුභ උදෑසනේ දේවා ගරු මන්ත්රිතුමනි, මන්ත්රිතුමියනි, 2019 දෙබරවාරි මාදසේ මහා සභා රැස්වීමට සහභාගි වු ගරු 

මන්ත්රිතුමන්ලා මන්ත්රිතුමියන්ලා සියළුදදනාම ඉතාමත්ම දගෞරවදයන් දේ අවස්ථාදේ පිළි ගන්නවා. දල්කේතුමා 

ප්රධාන නිලධාරි මණ්ඩලය ඒවදේම කාර්යමණ්ඩලය සියළුදදනාමත් ජනමාධයදේදි මහත්වරුන් සියළුදදනාමත් ඉතාමත් 

දගෞරවදයන් පිළි ගන්නවා. 
 

 

ඒ අනුව නයායෙත්රානුකූලව ෙළමුදවන්ම තිදයන්දන් ෙහුගිය සභා රැස්වීේ වාර්තාව සභා සේමත කර ගැනීම.  

සංදශෝධන හා දවනස්කේ ඇදතොත් දෙන්වා දීලා එම වාර්තාව සභා සේමත කරන්න ගරු මන්ත්රිතුමන්ලාට අවස්ථාව 

ලබලා දදනවා. 

 

01. ෙසුගිය රැස්වීදේ වාර්තාව සේමත කර ගැනීම. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සමන්ත උදය කුමාර ගමදේ මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, 2019.01.10 වන දින ෙැවති මහා සභා රැස්වීදේ වාර්තාව සතය වාර්තාවේ බවට මම දමම ගරු 

සභාවට දයෝජනා කරමි. 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී විමල් ප්රසන්න මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථිර කරනු ලබනවා. 

 

2019.01.10 වන දින ෙැවති මහා සභා රැස්විදේ වාර්තාව පිළිගත යුතු සතය වාර්තාවේ බවට ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී 

සමන්ත උදය කුමාර ගමදේ මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී විමල් ප්රසන්න මැතිතුමාදේ 

ස්ථිරත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සේමත විය. 
 

 

02.සභාෙතිවරයා විසින් කරනු ලබන විදශේෂ නිදේදන.   
 

01. 2018.12.10 දින මහා සභා රැස්වීදේදී 05 - (09) දයෝජනාව යටදත් ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ඥාණ ප්රකාසේ 

ෆැන්සිස් මැතිතුමා විසින් "වතු කේකරු ජනතාවදේ දදනික වැටුෙ වැඩිකර දදන දලසට ඉල්ලිම" 

සේබන්ධදයන් ඉදිරිෙත් කරන ලද දයෝජනාවට ගරු සභාෙතිතුමා විසින් අතිගරු ජනාධිෙතිතුමා දවත දයොමු 

කළ ලිපියට පිළිතුරු වශදයන්, අතිගරු ජනාධිෙතිතුමාදේ දෙෞේගලික දල්කේ විසින් 2018.12.26 දින ලිපිය 

ලද බවට සඳහන් කරමින් ගරු සභාෙතිතුමා අමතා 2019.01.01 දිනැතිව දයොමු කළ ලිපිය. 
 

 

 

02. ශ්රි ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් දකෝෙදර්ෂන් ලිමිටඩ් ආයතනදේ අදලවි කළමනාකරු විසින් "සීතාවක ප්රාදේශීය 

සභාදේ මහජන නිදයෝජිතයන් සඳහා සුරේෂිත ඉතිරියේ සමඟ රැකවරණය ලබා දීම" යන හිසින් යුතුව  

මහජන නිදයෝජිතයින් හට පුර්ණ ජිවිත හා දසෞඛ්ය රැකවරණයේ ලබාදීම දමම සැලසුදේ මුලික අරමුණ බවත් 

දමම රේෂණ සැලසුම සේබන්ධව 071 – 8084019 යන දුරකථන අංකයට අමතා වැඩි විස්තර අවශය නේ එම 

ආයතනදේ කණ්ඩායේ මුලය උෙදේශක එන්.කුමාරසිරි දෙදර්රා මහතාදගන් ලබා ගත හැකි බවත් සඳහන් 

කරමින් ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු කළ ලිපිය. 
 

 

 

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

 

03- (01)   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චන්දන සුරියආරච්චි මැතිතුමා විසින් ඉදිරිෙත් කරන ලදී. 
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01. "ෙලදබොදට්ලන්ද තැෙැල් කෑල්ල දවන්දේසි ඉඩදේ ජල බැස්ම මගින් නිවදසේ ගල් බැේමට සිදු කර ඇති හානිය 

සේබන්ධවයි" යන හිසින් යුතුව ඒ පිළිබදව දසොයා බලා සිදුව ඇති හානිය වළේවා නිසි විසඳුමේ ලබා දදන දලසට 

ඉල්ලමින් දකොස්ගම, ෙහළ දකොස්ගම, ෙලදබොදට්ලන්ද දනො.60/ඒ හි ෙදිංචි දේ.බී. ස්වර්ණලතා මිය විසින් ගරු 

සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු කරන ලද ලිපිය. 

02. ගලදගදර නැදගනහිර, මීදප්, පිටුේදප්, අරුේවත්ත උතුර යන ග්රාම දසේවා වසේ හතදරහි ොදුේක නගරය හා මීදප් 

නගරය සේබන්ධ කරන පුස්ඇලි ඔය හරහා ඇති අබලන් ොලම දවනුවට නව ොලමේ ලබාදීම දකදරහි විදශේෂ 

අවධානය දයොමු කර නව ොලමේ ලබාදීම සේබන්ධදයන් අවැසි කටයුතු සිදු කර දදන දලස ඉල්ලමින් ගලදගදර 

නැදගනහිර, මීදප්, පිටුේදප් හා අරුේවත්ත උතුර ගේවාසින් විශාල ප්රමාණයකදේ අත්සන් සහිතව ගරු 

සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු කරන ලද ලිපිය. 

03. ප්රදේශදේ ෙවතින දරුණු වල් ඌරු මීයන්දේ කරදර නිසා වැසිකිලි ගණනාවේ දිගින් දිගටම හානියට ෙත්ව ඇති 

බැවින් ෙවත්නා ආර්ථික අෙහසුකේ නිසා වැසිකිලියේ ඉඳිකර ගැනීමට දනොහැකි බැවින්  ඒ පිළිබඳව දසොයා බලා 

වැසිකිලි ආධාර ලබා දදන දමන් ඉල්ලමින් ඉහළ දකොස්ගම, බැදර්ගල ෙදිංචිකරුවන් 04 දදදනකුදේ අත්සනින් 

යුතුව 2019.01.03 දිනැතිව ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු කරන ලද ලිපිය. 

04.දකොස්ගම විදල්ජ් ප්රදේශදේ ෙවත්වාදගන යන දෙොලිතින් කර්මාන්ත ශාලාදවන් ජනතාව පීඩාවට ෙත්වීම නවතා 

ලිමට කටයුතු කරන දලසට ඉල්ලමින් එම ප්රදේශවාසින් විසින් සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව දවතද පිටෙතේ සහිතව 

අතිගරු ජනාධිෙතිතුමා අමතා 2019.01.11 දිනැතිව දයොමු කල ලිපිදේ පිටෙත. 

03- (02)   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සමන්ත උදයකුමාර ගමදේ මැතිතුමා විසින් ඉදිරිෙත් කරන ලදී. 

01.දකොස්ගම, දකොස්ගම විදල්ජ්, දකොස්ගම විදල්ජ් නිවාසවාසින්දේ සුභසාධක සහ අදනොනයාධාර සංගමය විසින් 

දසේවා පියසේ ලබා ගැනීමට සේබන්ධදයන් ඉදිරිෙත් කර ඇති ලිපියට ඉදිරි ක්රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා ගරු 

සභාෙතිතුමා අමතා 2019.01.20 දිනැතිව දකොස්ගම විදල්ජ් හි ෙදිංචිකරුවන් විසින් ඉදිරිෙත් කරන ලද අත්සන් 

දල්ඛ්නය. 

03- (03)   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගීතාමණි ස්වර්ණලතා මැතිතුමිය විසින් ඉදිරිෙත් කරන ලදී. 

01.දටොප්රිකල් ඇේවා පුේ. සමාගම විසින් තම ඉඩදේ මායිමත් ඇල මාර්ගයත් අවහිර වන අයුරින් අවසරයකින් දතොරව 

ඉඳිකර ඇති ගල් වැටිය නිසා නිවසට සිදුවන අවහිරතා සේබන්ධදයන් දසොයා බලා දමම ගැටළුව විසඳා දදන 

දලසට ඉල්ලමින් හංවැල්ල, බදුවත්ත, දගොෙල්ලමුල්ල ොර, දනො.209/03 හි ෙදිංචි ටී.ඒ. දිපිකා ප්රියදර්ශනී මිය 

විසින් 2019.02.10 දිනැතිව ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගීතාමණි ස්වර්ණලතා මැතිතුමිය අමතා දයොමු කරන ලද 

ලිපිය. 

03- (04)   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි නන්ද කුමාරසිංහ මැතිතුමා විසින් ඉදිරිෙත් කරන ලදී. 

01.අංක 436, කළුඅේගල ග්රාම නිලධාරි වසමට අයත් කළුඅේගල ඈගල ොදරහි මුල් දකොටස සකස් කර ඇතත් එහි අග 

දකොටස අබලන් තත්වදේ ෙවත්නා බැවින් එම දකොටස සංවර්ධනය කර දදන දලසට ඉල්ලමින් 2019.01.20 

දිනැතිව ප්රදේශවාසින්දේ අත්සන් දල්ඛ්නයේද සහිතව ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු කරන ලද ලිපිය. 
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02. අංක 433, දබොල්ලතාව ග්රාම නිලධාරි වසමට අයත් දබොල්ලතාව කළයාණි මාවදත් කැළණි ග දේ දෙොඩිකාරවත්ත 

දතොටුෙල දේ වනවිට ඛ්ාදනයට ලේව අනතුරුදායක තත්වයට ෙත්ව ඇති බැවින්  එම දතොටුෙල සංවර්ධනය කර 

දදන දලස ඉල්ලමින් දබොල්ලතාව ෙදිංචි එල්. නිහාල් ජයන්ත මයා විසින් ප්රදේශවාසින්දේ අත්සන් දල්ඛ්නයේද 

සහිතව ගරු සභාෙතිතුමා අමතා 2019.01.30 දිනැතිව දයොමු කරන ලද ලිපිය. 

03. සාලාව වත්ත පුස්සැල්ලාව වැවිලි සමාගම විසින් එම ආයතනය විසින් දවන් කරන ලද කසල සතියකට වරේ 

ප්රාදේශීය සභාව දවත ලබා ගැනීමට ක්රමදේදයේ සකස් කර දදන දලසට ඉල්ලමින් පුස්සැල්ලාව වැවිලි සමාගදමහි 

වතු අධිකාරි විසින්  2019.01.07 දිනැතිව ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු කරන ලද ලිපිය. 

03- (05) ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි විමල් ප්රසන්න මැතිතුමා විසින් ඉදිරිෙත් කරන ලදී. 

01.425/ඒ කනේෙැල්ල නැදගනහිර ග්රාම දසේවා වසමට අයත් රංදදේගම ගේමානයට ක්රිඩා පිටියේ සකස් කිරිම සඳහා 

බිේ දකොටසේ යාබද රේෂිතදයන් ලබා ගැනීමට අවශය කටයුතු සේොදනය කර දදන දලස ඉල්ලමින් 

කනේෙැල්ල, රංදදේගම දයෞවන සමාජය විසින් ප්රදේශවාසින්දේ අත්සන් දල්ඛ්නයේද සහිතව 2019.02.11 

දිනැතිව ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු කරන ලද ලිපිය. 

03- (06) ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි වරුණ දිලිප් කුමාර මැතිතුමා විසින් ඉදිරිෙත් කරන ලදී. 

01.උේගල්ල ගදන්ලන්ද මාර්ගදේ තාර දමා පිළිසකර කර ඇති දකොටදසහි කාණු කො ජලය බැසයන ෙරිදි සකසා ඇති 

කාණුවේ එේ නිවැසිදයකු විසින් වසා දැමීම නිසා වැසි දිනවල ජලය බැසයාම අවහිර වී ඇති බැවින් දේ 

සේබන්ධදයන් දසොයා බලා කටයුතු කරන දලසට ඉල්ලමින් ොදුේක, උේගල්ල ප්රදේශවාසින් විසින් 2019.01.03 

දිනැතිව ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු කරන ලද ලිපිය. 

02.උේගල්ල දෙදලන්නගහ කුරුඳුවත්ත ඉඩම සේබන්ධදයන් කරුණු 03 ේ දකදරහි අවධානය දයොමු කරමින් 

ප්රදේශවාසි ජනතාවදේ සුභ සිේධිය උදදසා එම කටයුතු ඉටු කර දදන දලස ඉල්ලමින් ොදුේක, උේගල්ල, ඒ.එල්.පී 

සුමනදාස මයා විසින් 2019.01.30 දිනැතිව ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු කරන ලද ලිපිය. 

03.උේගල්ල "දමට්දරෝ ලෑන්ඩ්"  දවන්දේසි ඉඩදමහි ජලය බැස යාමට ඉඳිකර ඇති කාණු ෙේධතිය නිසි ප්රමිතියකට 

දනොවීම හා ජලය බැස යාමට ප්රමාණවත් දනොවන ෙරිදි සකසා ඇති නිසාත් සුළු වර්ෂා කාලයකදී ෙවා කාණු උතුරා  

දගොස් මාර්ගය අවහිර වන බැවින් දේ සේබන්ධදයන් අවධානය දයොමු කරන දලස ඉල්ලමින් ොදුේක, උේගල්ල 

ආර්.පී.දජ්.එන් රාජෙේෂ මයා විසින් 2019.02.08 දිනැතිව ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු කරන ලද ලිපිය. 

03- (07) ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි උපුල් මදනෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමා විසින් ඉදිරිෙත් කරන ලදී. 

01.සුදුවැල්ල 436/ඒ, ග්රාම දසේවා වසමට අයත් ගල්දදොළ ොර සහ දබොරළුදගොඩ හබදදණිය (දුංගාල සිට දත්දහේන 

හරහා) යා කරන මාර්ගය වසර ගණනාවක සිට අබලන්ව ෙවතින බැවින් දේ සඳහා කඩිනමින් විසඳුමේ ලබා දදන 

දලස ඉල්ලමින් සුදුවැල්ල ගල්දදොළ ොර ප්රදේශවාසින් විසින් අත්සන් දල්ඛ්නයේද සහිතව ගරු ප්රාදේශීය සභා 

මන්ත්රි උපුල් මදනෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමා අමතා දයොමු කරන ලද ලිපිය. 

03- (08) ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චින්තක දේවින්ද සමරවීර මැතිතුමා විසින් ඉදිරිෙත් කරන ලදී. 



5 
 

01.කණු කැටිය ගදමහි ප්රයිේ ලෑන්ඩ් දසේල් පුේගලික සමාගම විසින් ඉඩේ දවන්දේසි කිරිමේ සිදු කරන අවස්ථාදේදී 

ගේවාසින් දවනුදවන් දෙොදු කටයුතු සඳහා දවන් කරන ලද බිේ දකොටස දරුවන්ට ක්රිඩා කිරිම සඳහා සකස් කර 

ගැනීමට  කටයුතු සලස්වා දදන දලස ඉල්ලමින් කණුකැටිය ගේවාසින් දවනුදවන් ොදුේක, අංගමුව, කණුකැටිය 

අංක 163/බී එේ.ඩී. ගුණොල මයා විසින් 2019.01.20 දිනැතිව ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු කරන ලද ලිපිය. 

03- (09) ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සනී දහේටර් පීරිස් මැතිතුමා විසින් ඉදිරිෙත් කරන ලදී. 

01.ඉහළ දකොස්ගම සිේමහා දබෝධි මධයස්ථානය අසලින් ඇති කෘෂි මාවත දලස භාවිතා කරන මාර්ගදේ හයිදලවල් 

මාර්ගයට සේබන්ධ වන ස්ථානදේ ෙවතින ොලම අබලන්ව ඇති බැවින් දමම ොලම ඉඳි කර ගැනීම සඳහා කටයුතු 

සේොදනය කර දදන දලස ඉල්ලමින් දකොස්ගම, ඉහළ දකොස්ගම, අංක 364/ඒ හි ෙදිංචි දේ.සී.දේ. ප්රියදර්ශන 

මයා විසින් ප්රදේශවාසින්දේ අත්සන් දල්ඛ්නයේද සහිතව  2019.01.10 දිනැතිව ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු 

කරන ලද ලිපිය. 

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

 

05.යථා ෙරිදි කල් දී ඇති දයෝජනා. 

 

05 - (01) ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත දරෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා කරයි. 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ සාමානය රාජකාරි කටයුතු ඉටු කිරිම සඳහා ප්රමාණවත් වාහන දනොමැති වීම මත මහජන 

අවශයතාවයන් ඉටු කිරිදේදී නිලධාරින්ට දැඩි දුෂ්කරතාවයන්ට මුහුණ ෙෑමට සිදුව ඇති බැවින් එම දුෂ්කරතාවයන් අවම 

කර ගැනීමට දේශීය ණය සංවර්ධන අරමුදල් ප්රතිොදන මත ේවිත්ව කාර්යය වාහන දදකේ මිලදී ගත යුතු යැයි මම දමම 

ගරු සභාවට දයෝජනා කරමි. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  සමන්ත උදය කුමාර ගමදේ මැතිතුමා. 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථිර කරනු ලබනවා. 

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

01. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චන්දන සුරියආරච්චි මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමා 

   දේ දයෝජනාව සේබන්ධදයන් දබදීමේ දනොමැති බැවින් ඒකමතිකව සභා සේමත වු දයෝජනාවේ විදිහට සලකනවා.  

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

සමන්ත උදයකුමාර ගමදේ මැතිතුමාදේ ස්ථිරත්වදයන් ඒකමතිකව  සභා සේමත විය. 

 

05 - (02) ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත දරෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා කරයි. 

2018 මැයි 30 දින අවිස්සාදේල්ල  ඉඩේ දරජිස්ට්රාර් කාර්යාලදේ ලියාෙදිංචි ඔප්පු අංක 6027 යටදත් ජාඇල 

දකොටුදගොඩ මිදල්නියේසිටි, ස්දට්ජ් II, විලා 13 හි රත්නාවලී මන්ගලිකා ද ලැනදරෝල් ඇත්තටදේ දනොදහොත් 

රත්නාවලී මන්ගලිකා ද ලැනදරෝල් මියට අයත් එල්.එේ.එච්. නවරත්න මිනින්දදෝරු තැන විසින් 2017.11.26 දින මැන 

සකස් කරන ලද සැලසුේ අංක 493 ෙරිදි දහේවාගේ දකෝරළදේ උඩුගහෙත්තුව ෙහළ දකොස්ගම පිහිටි අේකර 01 රුඩ් 03 
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ෙර්චස් 08 ක දහට්ටිදකොටුව දනොදහොත් දහට්ටිදකොටුදේ කුඹුර දනොදහොත් දහට්ටියාදදණිය නැමැති ඉඩම සීතාවක 

ප්රාදේශීය සභාදේ වාහන නැවතුේ ස්ථානයේ සකස් කිරිමට හා වැඩ ඒකකය වැඩි දියුණු කිරිම සඳහා රජදේ තේදසේරු 

වටිනාකම මත මිලදී ගත යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා කරමි. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  චන්දන මුදුන්දකොටුව මැතිතුමා. 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථිර කරනු ලබනවා. 

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

01. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චන්දන සුරියආරච්චි මැතිතුමා 

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

ගරු සභාෙතිතුමා 

   දේ දයෝජනාව සේබන්ධදයන් දබදීමේ දනොමැති බැවින් ඒකමතිකව සභා සේමත වු දයෝජනාවේ විදිහට සලකනවා.  

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

චන්දන මුදුන්දකොටුව මැතිතුමාදේ ස්ථිරත්වදයන් ඒකමතිකව  සභා සේමත විය. 
 

05 - (03) ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත දරෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා කරයි. 

දකොළඹ දිස්ත්රිේකදේ නැදගනහිර දහේවාගේ දකෝරළදේ සීතාවක ප්රාදේශීය දල්කේ දකොට්ඨාසදේ අංක 440/ඒ 

බ්රැන්ඩිගේෙල හා 440 දනළුවත්තුඩුව යන ග්රාම නිලධාරි වසේ වලට අයත් දනළුවත්තුඩුව ෙල්ලිය ොදරන් ආරේභ වී  

ජී.එච්. රණවීර මහතාට අයත් ඇටඹගහලන්ද  ඉඩදමන් අවසන් වන දිගින් මීටර් 235.2 ේ හා ෙළල මීටර් 3.80 – 3.00  

ේ වන "දනළුවත්තුඩුව ෙල්ලිය ොරට සේබන්ධ වු නව මාර්ගය" සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවට ෙවරාදගන සංවර්ධනය 

කළ යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා කරමි. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  උපුල් මදනෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමා. 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථිර කරනු ලබනවා. 

ගරු සභාෙතිතුමා 

දේ දයෝජනාව පිළිබඳව දබදීමේ දනොමැති බැවින් දේ දයෝජනාවත් ඒකමතිකව සභා සේමත වු දයෝජනාවේ විදිහට 

සලකනවා. 

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

උපුල් මදනෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමාදේ ස්ථිරත්වදයන් ඒකමතිකව  සභා සේමත විය. 
 

05 - (04)  ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත දරෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා කරයි. 

2018.05.11 වන දින ෙැවති මහා සභාදේ තීරණ අංක 05 (06) යටදත් මහා සභාදේ ආවරණ අනුමැතියට යටත්ව මා 

දවත දගවිේ කිරිමට ෙවරන ලද බලය අනුව මා විසින් කරන ලද ෙහත උෙ දල්ඛ්නදේ විස්තර කරන්නට දයදී ඇති 

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

දමම ගරු සභාවට දයෝජනා කරමි. 

අනු වවුචර් අංකය හා විස්තරය මුදල රු. 
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අංක දිනය 

 

01 

 

15 -19 

2019.01.09 

2018 දදසැේබර් මස ප්රධාන කාර්යාලදේ, ොදුේක උෙ 

කාර්යාලදේ, දකොස්ගම උෙ කාර්යාලදේ, හංවැල්ල උෙ 

කාර්යාලදේ හා කහදහේන උෙ කාර්යාලදේ මාර්ග, දසෞඛ්ය, 

ආයුර්දේද, පුස්තකාල හා වයාෙෘති අංශයන්හි දසේවදේ නියුතු 

ආදේශක දසේවකයින් 112 දදදනකු දවනුදවන් දදනික වැටුප් 

දගවීම. 

2,652,186.15 

 

02 

 

126 – 130 

2019.01.24 

2019 ජනවාරි මස ප්රධාන කාර්යාලදේ, ොදුේක උෙ කාර්යාලදේ, 

දකොස්ගම උෙ කාර්යාලදේ, හංවැල්ල උෙ කාර්යාලදේ හා 

කහදහේන උෙ කාර්යාලදේ දසේවදේ නියුතු ස්ථිර විශ්රාම වැටුප් 

සහිත දසේවකයින් 199 දදදනකු සඳහා වැටුප් දගවීම. 

6,959,894.46 

 

03 

 

43 

2019.01.14 

2018 දදසැේබර් මස 16 දින සිට 31  දින දේවා සීතාවක ප්රාදේශීය 

සභාව එකතු කරන ලද වැට් මුදල දේශීය ආදායේ දකොමසාරිස් 

දවත දගවීම. 

689,631.78 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  නන්ද කුමාරසිංහ මැතිතුමා. 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථිර කරනු ලබනවා. 

 

ගරු සභාෙතිතුමා 

    දේ දයෝජනාව සේබන්ධදයන් ගරු මන්ත්රිතුමන්ලා අදහස් ඉදිරිෙත් කරනවාද. නැතිනේ දමම දයෝජනාව ඒකමතිකව 

සභා සේමත වු දයෝජනාවේ විදිහට සලකනවා. 

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

නන්ද කුමාරසිංහ මැතිතුමාදේ ස්ථිරත්වදයන් ඒකමතිකව  සභා සේමත විය. 
 

05 - (05) ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත දරෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා කරයි. 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශය තුල ක්රියාත්මක කළ යුතු ෙහත උෙ දල්ඛ්නදේ විස්තර කරන්නට දයදී ඇති 

වයාෙෘති ඊට අනුරූපිව ඇති දකොන්ත්රාත් සමිති/ ආයතන/ පුේගලයින් සමඟ ඊට ඉදිරිදේ දේවා ඇති ගිවිසුේ ගත මුදල 

අනුව ගිවිස ගනිමින් ගිවිසුේ ප්රකාරව කටයුතු කළ යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා කරමි. 

 

අනු 

අංක 

වයාෙෘතිය මුලය 

සේොදනය 

දකොන්ත්රාත් 

සමිතිය/ 

ආයතනය/ 

පුේගලයා 

ගිවිසුේගත 

මුදල රු. 

01 2019 වර්ෂය සදහා සීතාවක ප්රා දේශීය සභා බල ප්රදේශය 

ආවරණය වන ෙරිදි දබෝ දනොවන දරෝග හඳුනා ගැනීදේ 

සායන 05 ේ ෙැවැත්වීම.  

රුධිර ෙරිේෂාවන් සඳහා (දකොදලස්ටදරෝල්, සීනි)    

(ප්රතිලාභීන් 750 × රු.600)                           රු.450,000.00            

දවදය කාර්යමණ්ඩලය සඳහා සංග්රහ වියදේ     

                                         (උදේ හා දවල්)    රු.75,000.00  

 ඖෂධ ලබා දීම                                             රු.50,000.00 

ප්රචාරණ කටයුතු                                            රු.25,000.00 

සභා 

අරමුදල් 

සරප් 

ප්රධාන කාර්යාලය 

650,000.00 
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අවිනිශච්ිත වියදේ                                          රු.50,000.00 

02 දකොළඹ දිස්ත්රිේ ෙළාත් ොලන සහකාර දකො මසාරිස් 

කාර්යාලය මඟින් ෙළාත් ොලන ආයතන කාර්ය මණ්ඩල අතර 

ෙැවැත්දවන  දිස්ත්රිේ ක්රිඩා උදළල  - 2019 සඳහා සභාදේ 

ක්රිඩක ක්රිඩිකාවන් සහභාගි කරවීම. 

ක්රිඩා උෙකරණ මිලදී ගැනීම                           රු.15,000.00 

ප්රවාහන වියදේ                                             රු .50,000.00 

ප්රථමාධාර                                                     රු. 15,000.00 

තරඟ පුහුණුවීේ කටයුතු                                රු. 30,000.00 

ක්රිඩක ක්රිඩිකාවන් සඳහා තරඟ ෙැවැත්දවන  

දිනයන්හිදී දිවා ආහාරය හා දත් සැෙයීම        රු. 80,000.00 

දවනත් වියදේ                                              රු. 10,000.00 

සභා 

අරමුදල් 

සරප් 

ප්රධාන කාර්යාලය 

200,000.00 

03 ජාතයන්තර පිළිකා දරෝග මර්දන දිනය නිමිතිදකොට දගන 

ෙැවැත්වීමට නියමිත දැනුවත් කිරිදේ වැඩසටහනේ හා පිළිකා 

දරෝග හඳුනා ගැනීදේ සායනය. 

අත් ෙත්රිකා මුද්රණය, බැනර් ප්රදර්ශනය              රු. 5,000.00 

සංග්රහ කටයුතු                                              රු. 10,000.00 

දේශන ගාස්තු                                                  රු 5,000.00 

අවිනිශච්ිත වියදේ                                            රු.5,000.00 

සභා 

අරමුදල් 

සරප් 

ප්රධාන කාර්යාලය 

25,000.00 

04 සීතාවක ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශදේ ෙවත්වනු ලබන මාතෘ 

සායන වලට සහභාගි වන ගර්භණි මේවරුන් සඳහා දරු 

ප්රසුතියට දරෝහල් ගතවීමට ප්රථම ළදරුවාදේ ප්රදයෝජනය 

සඳහා  රු. 1365.00 ේ වටිනා උෙකරණ කට්ටල 1465 ේ ලබා 

දීම.  

සභා 

අරමුදල් 

සරප් 

ප්රධාන කාර්යාලය 

1,999,725.00 

05 සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවට අයත් සියළු දෙර ොසල් වල 

ඉදගනුම ලබන දරු දැරියන්ට  මාසිකව රු.600 ේ වටිනා වියළි 

ආහාර ද්රවය ොර්සල් 330 ේ ලබා දීම. 

සභා 

අරමුදල් 

සරප් 

ප්රධාන කාර්යාලය 

1,980,000.00 

06 හංවැල්ල දසෞඛ්ය දවදය නිලධාරි කාර්යාලය හා ොදුේක 

දසෞඛ්ය දවදය නිලධාරි කාර්යාල බල ප්රදේශ වල ෙවත්වනු 

ලබන මාතෘ සායන 45 සඳහා  සහභාගි වන ගර්භණි මේවරුන් 

1740 ක දේ දෙෝෂණය නඟා සිටුවීම සඳහා කිරි ෙැකැට්ටුවේ 

ලබාදීම.  

සභා 

අරමුදල් 

සරප් 

ප්රධාන කාර්යාලය 

605,520.00 

07 ජාතයන්තර කාන්තා දිනය නිමිතිදකොට දගන සීතාවක 

ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශදේ කාන්තාවන් දගවතු වගාව 

දකදරහි දයොමු කිරිදේ අරමුණින් "වස විස පිරි එළවළු 

දවනුවට රස ගුණ පිරි එළවළු ඔදබ් දගවත්දතන්ම" උෙයා 

ගැනීමට මඟ දෙන්වීම සඳහා ෙවත්වනු ලබන වැඩසටහන. 

ප්රචාරණ කටයුතු                                              රු.4000.00 

දේශන ගාස්තු හා රාත්රි නවාතැන් ෙහසුකේ      රු.25000.00 

එළවළු බීජ  (එේ බීජ වර්ගයේ රු.50 බැගින්  

බීජ වර්ග 03 ේ, 300 දදදනකු සඳහා)             රු.45,000.00           

කෘෂි උෙකරණ (දගවතු වගාවට අවශය වන  

කුඩා උෙකරණයේ)                                       රු.45,000.00 

සංග්රහ කටයුතු                                               රු.15,000.00 

අවිනිශච්ිත වියදේ                                            රු.5,000.00 

සභා 

අරමුදල් 

සරප් 

ප්රධාන කාර්යාලය 

139,000.00 
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08 එළමලවල මිල්ලදණ්ඩ ොර අබලන් දකොටදසේ තාර දමා 

සංවර්ධනය කිරිම ( ආනන්ද හාඩ්දවයාර් නිවස අසල සිට 

ගල්දදොළ ෙල්ලම දේවා) 

සභා 

අරමුදල් 

සභාෙති, 

එළමලවල ග්රාම 

සංවර්ධන 

සමිතිය, 

එළමලවල, 

තුේදමෝදර. 

599,481.00 

09 බ්රැන්ඩිගේෙල කළු කන්ද ොර තාර දමා සංවර්ධනය කිරිම. සභා 

අරමුදල් 

සභාෙති, 

බ්රැන්ඩිගේෙල 

වැඩිහිටි සමිතිය, 

248, ලබුගම 

ොර. 

499,225.60 

10 දනළුවත්තුඩුව සුදුවැල්ල කටුකලාවිල ොර ෙැති බැේම හා 

කාණු ඉදිකර දබෝේකුව දයදීම. 

සභා 

අරමුදල් 

සභාෙති, 

බ්රැන්ඩිගේෙල 

වැඩිහිටි සමිතිය, 

248, ලබුගම 

ොර. 

391,010.30 

11 මාවතගම අලුදබෝදවත්ත දේවාල මාර්ගදේ අතුරු ොර 

දකොටසේ දකොන්ක්රිට් කිරිම. 

සභා 

අරමුදල් 

සභාෙති, 

මාවතගම ෙැරකුේ 

දගොවි සංවිධානය, 

ොදුේක. 

251,501.76 

12 දකොස්ගම නැණසල දගොඩනැගිල්දල් තීන්ත අදල්ෙය සහ 

ඉතිරි වැඩ නිමකර මිදුල සකස් කිරිම. 

සභා 

අරමුදල් 

සභාෙති,  

කැළණි මිටියාවත 

427 ෙහළ 

දකොස්ගම 

නැදගනහිර ග්රාම 

සංවර්ධන 

සමිතිය. 

1,140,000.00 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  සනී දහේටර් පීරිස් මැතිතුමා. 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථිර කරනු ලබනවා. 

 

 

ගරු සභාෙතිතුමා 

    දේ දයෝජනාව සේබන්ධදයන් ගරු මන්ත්රිතුමන්ලා අදහස් ඉදිරිෙත් කරනවාද. නැත්නේ දමම දයෝජනාවත් ඒකමතිකව 

සභා සේමත වු දයෝජනාවේ විදිහට සලකනවා. 

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

සනී දහේටර් පීරිස් මැතිතුමාදේ ස්ථිරත්වදයන් ඒකමතිකව  සභා සේමත විය. 

 

05 - (06)   ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත දරෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා කරයි. 

සීතාවක ප්රදේශීය සභා ප්රධාන කාර්යාලය හා ොදුේක, හංවැල්ල, දකොස්ගම, කහදහේන උෙ කාර්යාල 04 හි සුළු මුදල් 

දගවීේ සඳහා වරකට ලබා දදන රු.1,000.00 අග්රිමය හා රු.100.00 ේ වන වරකට වියදේ කළ හැකි හැකි මුදල 
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වර්තමානය වන විට ප්රමාණවත් දනොවන බැවින්, වරකට ලබා දදන සුළු මුදල් අග්රිමය රු.10,000.00 ේ දලසත්, වරකට 

වියදේ දැරිය හැකි මුදල රු.1,000.00 දලසත් සංදශෝධනය කළ යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා කරමි. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  ඒ. සුසන්ත මැතිතුමා. 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථිර කරනු ලබනවා. 

ගරු සභාෙතිතුමා 

    දේ දයෝජනාව සේබන්ධදයන් ගරු මන්ත්රිතුමන්ලා අදහස් ඉදිරිෙත් කරනවාද. නැත්නේ දමම දයෝජනාවත් ඒකමතිකව 

සභා සේමත වු දයෝජනාවේ විදිහට සලකනවා. 

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

ඒ. සුසන්ත මැතිතුමාදේ ස්ථිරත්වදයන් ඒකමතිකව  සභා සේමත විය. 
 

05 - (07)   ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත දරෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා කරයි. 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවට අයත් හංවැල්ල ප්රධාන කාර්යාලය, ොදුේක, හංවැල්ල, දකොස්ගම හා කහදහේන වශදයන් උෙ 

කාර්යාල  04 ේ දේ වන විට ක්රියාත්මක වන අතර ඉතා විශාල වෙසරියේ ඇති එම උෙ කාර්යාල මඟින් ෙරිොලන 

කටයුතු දමදහයවීමට දැනට අනුමත කළමනාකරණ සහකාර තනතුරු 24 ක ප්රමාණය  ප්රමාණවත් දනොවන බැවින් 

අනුමතව ඇති එම තනතුරු වලට අමතරව තවත් කළමනාකරණ සහකාර තනතුරු 12 ේ සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ 

ප්රධාන කාර්යාලය හා උෙ කාර්යාල වල මහජන දසේවාවන් විධිමත් කිරිම සඳහා  ඇති කළ යුතු යැයි මම දමම ගරු 

සභාවට දයෝජනා කරමි.  

කාර්යාලය දැනට සිටින 

ප්රමාණය 

අළුතින් ඇති කළ 

යුතු ප්රමාණය 

ප්රධාන කාර්යාලය 10 04 

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 05 03 

හංවැල්ල උෙ කාර්යාලය 05 02 

දකොස්ගම උෙ කාර්යාලය 03 02 

කහදහේන උෙ කාර්යාලය 01 01 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  දකෝකිල සේෙත් වර්ණසිරි මැතිතුමා. 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථිර කරනු ලබනවා. 

 

ගරු සභාෙතිතුමා 

    දේ දයෝජනාව සේබන්ධදයන් ගරු මන්ත්රිතුමන්ලා අදහස් ඉදිරිෙත් කරනවාද. නැත්නේ දමම දයෝජනාවත් ඒකමතිකව 

සභා සේමත වු දයෝජනාවේ විදිහට සලකනවා. 

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

දකෝකිල සේෙත් වර්ණසිරි මැතිතුමාදේ ස්ථිරත්වදයන් ඒකමතිකව  සභා සේමත විය. 
 

05 - (08) ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත දරෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා කරයි. 
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සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව සතු ෙහත සඳහන් දේෙල 2019 වර්ෂයට බදු ලබා දීම සඳහා 2019.01.16 දින හා 2019.01.28 

දින ෙැවති දටන්ඩර් මණ්ඩල තීරණය අනුව ෙහත උෙ දල්ඛ්නදේ ෙළමු තීරදේ සඳහන් දේෙල එකී උෙ දල්ඛ්නදේ 

දදවන හා දතවන තීරයන්හි සඳහන් දටන්ඩර්කරුදේ නම හා දටන්ඩර් මුදල අනුව ගිවිසුේ ගත දවමින් එකී ගිවිසුේ 

ප්රකාරව කටයුතු කළ යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා කරමි. 

දේෙල විස්තරය දටන්ඩර්කරුදේ නම හා ලිපිනය දටන්ඩර් මුදල 

(රු.) 

 

හංවැල්ල අංක 04 ඌරු 

මස් කඩය 

දහේනාධීර ෙතිරදේ ප්රසාේ නදවෝදය  

දනො. 80, උමන්දල, තිත්තෙත්තර. 

1,723,730.00 

දකොස්ගම සතිදෙොළ 

කුකුල් මස් කඩය 

අබ්දුල් මජිඩ් අයන් දමොදහොමඩ් 

 488/ඒ, අරුේවත්ත වත්ත, ොදුේක. 

63,050.00 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  ඒ. සුසන්ත මැතිතුමා. 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථිර කරනු ලබනවා. 

ගරු සභාෙතිතුමා 

    දේ දයෝජනාව සේබන්ධදයන් ගරු මන්ත්රිතුමන්ලා අදහස් ඉදිරිෙත් කරනවාද. නැත්නේ දමම දයෝජනාවත් ඒකමතිකව 

සභා සේමත වු දයෝජනාවේ විදිහට සලකනවා. 

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

ඒ.සුසන්ත මැතිතුමාදේ ස්ථිරත්වදයන් ඒකමතිකව  සභා සේමත විය. 

05 - (09) ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි නන්ද කුමාරසිංහ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා කරයි. 

දකොළඹ දිස්ත්රිේකදේ නැදගනහිර දහේවාගේ දකෝරළදේ සීතාවක ප්රාදේශීය දල්කේ දකොට්ඨාසදේ අංක 434 අකරවිට 

ග්රාම නිලධාරි වසදේ රසික මායාදුන්න මහතාට අයත් ඉඩදමන් දදල්ගහවත්ත නේ වු පුේගලික ොර  ටී.විදජ්වර්ධන 

මහතාදේ නිවසින් අවසන් වන අකරවිට කහටපිටිය මාර්ගදේ සිට දිගින් මීටර් 112 ේ හා ෙළල මීටර් 3.05  ේ වන 

"දෙොකුණුගල වත්ත ොර" සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවට ෙවරාදගන සංවර්ධනය කළ යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට 

දයෝජනා කරමි. 

ගරු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා. 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථිර කරනු ලබනවා.  

ගරු සභාෙතිතුමනි, දේ දයෝජනා කාර්මික දසේවා කමිටුවට ඉදිරිෙත් දවලාද එන්දන්.  

ගරු සභාෙතිතුමා 

උෙ සභාෙතිතුමා දේ දයෝජනා සියල්ල කාර්මික දසේවා කාරක සභාවට ගිහිල්ලා මහා සභාවට එන්දන්.  

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

සේමත වු දයෝජනාවේ විදිහට සලකනවා. 
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ඉහත දයෝජනාව  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි නන්ද කුමාරසිංහ මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු උෙ සභාෙති මංජුල 

ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමාදේ ස්ථිරත්වදයන් ඒකමතිකව  සභා සේමත විය. 

ගරු සභාෙතිතුමා 

මීළගට 05 (10) දයෝජනාව ඉදිරිෙත් කිරිමට ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි දේරි මාග්රට් මැතිතුමිය සභාදේ නැහැ. ඊළග සභා 

වාරයට එතුමිය දයෝජනාව  ඉදිරිෙත් කදළොත් ඉදිරිෙත් කරන්න පුළුවන්. 

05 - (11) ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගීතාමණි ස්වර්ණලතා මැතිතුමිය විසින් දයෝජනා කරයි. 

සීතාවක ප්රාදේශීය දල්කේ දකොට්ඨාසයට අයත් ොදුේක, දිේදදණිය දකුණ මීගහවත්ත මාර්ගය දිේදදණිය ගම තිදබන 

දකොස්ගහවත්ත දහවත් දකොස්ගහලන්ද ඉඩදේ දසේන ඉේදමල්දගොඩ මිනින්දදෝරු මහතා විසින් මනින ලද අංක 4570 

දරණ පිඹුදරහි සඳහන්  දේවැල්ෙනාව ප්රධාන බස් මාර්ගදයන් ෙටන්දගන දේ.ඩී. මැණිදේ නැමැති අයදේ පුේගලික 

ඉඩදමන් අවසන් වන මීටර් 4.57 ේ ෙළල ඇති දිගින් මීටර් 140.6 ේ ඇති දමම මාර්ගය සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවට 

ෙවරාදගන සංවර්ධනය කළ යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා කරමි. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  දකෝකිල සේෙත් වර්ණසිරි මැතිතුමා. 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථිර කරනු ලබනවා. 

ගරු සභාෙතිතුමා 

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

සේමත වු දයෝජනාවේ විදිහට සලකනවා. 

ඉහත දයෝජනාව  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගීතාමණි ස්වර්ණලතා මැතිතුමියදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා 

මන්ත්රි  දකෝකිල සේෙත් වර්ණසිරි මැතිතුමාදේ ස්ථිරත්වදයන් ඒකමතිකව  සභා සේමත විය. 

05 - (12) ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ඩී.ඩී. අදයෝම මධු ප්රසාේ දේවදේ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා කරයි. 

ොදුේක දමොරගහතැන්න ශ්රි මහා විහාරදේ විහාරාධිෙති හිමියන් දලස වර්තමානදේ කටයුතු කරන ශ්රාස්ත්රෙති ෙණ්ඩිත 

පුජය දබරන්නාදේ විමල නායක හිමියන් දබෞේධ චිරස්ථිතිය උදදසා සුවිශාල කාර්යභාරයේ සිදු කරනු ලබයි. 

එදමන්ම නිවාස දනොමැති දුප්ෙත් ෙවුල් සඳහා නව නිවාස ඉඳිකර දදමින් ආගමික දසේවයට අමතරව සුවිශාල සමාජ 

දසේවයේ ප්රදේශයට සිදු කරනු ලබයි.  

දමවැනි උතුේ ශාස්තෘවර අදප් නායක හිමිොණන් නමින් ොදුේක පුස්සැලි මාවත හා එම මාවදත් ඇති  I, II, III, IV, 

V යන අතුරු මාර්ගද "දබදරන්නාදේ විමල නාහිමි මාවත්" දලස නේ කළ යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා 

කරමි.  

ගරු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා. 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථිර කරනු ලබනවා. 

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

සේමත වු දයෝජනාවේ විදිහට සලකනවා. 

ඉහත දයෝජනාව  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ඩී.ඩී. අදයෝම මධු ප්රසාේ දේවදේ මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු උෙ 

සභාෙති මංජුල ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමාදේ ස්ථිරත්වදයන් ඒකමතිකව  සභා සේමත විය. 

ගරු සභාෙතිතුමා 

මීළගට 05 (13) දයෝජනාව ඉදිරිෙත් කිරිමට ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගයාන් දුමින්ද මැතිතුමා සභාදේ නැහැ. ඒ 

දයෝජනාවත් ඊළග සභා වාරයකදී ඉදිරිෙත් කරන්නට කටයුතු කරාවි. 

දටන්ඩර් මණ්ඩල රැස්වීම හා දත් ොනය සඳහා අපි සභාව විනාඩි 20  කට කල් තිදයනවා. 

 

දෙ.ව.10.50 ට දටන්ඩර් මණ්ඩල රැස්වීමට හා දත් විදේකය සඳහා සභාදේ වැඩ කටයුතු අත්හිටුවන ලදී. 

දෙ.ව. 11.10 ට නැවතත් මහා සභාදේ වැඩ කටයුතු ආරේභ කරන ලදී. 

ගරු සභාෙතිතුමා 

දත් විදේකදයන් ෙසුව නැවතත් මහා සභාදේ වැඩ කටයුතු ආරේභ කරනවා. මීළගට තිදයන්දන් විදශේෂ හදිසි 

දයෝජනා. එහි ෙළමු දයෝජනාව  ඉදිරිෙත් කිරිමට විමල් ප්රසන්න ගරු මන්ත්රිතුමාට අවස්ථාව ලබලා දදනවා.  

05 - (14) ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි විමල් ප්රසන්න මැතිතුමා විසින් දයෝජනා කරයි. 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව විසින් විමධයගත අයවැය, සුඛිත පුරවර කුඩා නගර සංවර්ධන, ග්රාමිය යටිතල ෙහසුකේ 

සංවර්ධන, ෙළාත් සංවර්ධන ප්රදාන, ෙළාත් නිශච්ිත සංවර්ධන ප්රදාන, ෙළාත් උෙමාන ොදක ප්රදාන, ෙළාත් සංවර්ධන 

ප්රදාන (විදශේෂ), ෙරිපුරක ඇස්තදේන්තු (දෙොදු), ග්රාමිය මාර්ග කිදලෝමී ටර් 1000 සංවර්ධන, ෙළාත් ොලන ආයතන වල 

යටිතල ෙහසුකේ නගා සිටුවිදේ ප්රාේධන, ප්රාදේශීය සභා ශේතිමත් කිරිදේ ජාතික වැඩසටහන, අඩු 

ආදායේලාභී/ෙසුගාමි ෙළාත් ොලන ආයතන වල ආදායේ උත්ොදක වැඩසටහන් ආදී  වැඩසටහන් යටදත් ලැදබන 

මිලියන 4 ට වඩා අඩු සියළු වයාෙෘති රාජය මුදල් චක්රදල්ඛ් අංක 01/2012 ට අනුකූලව  ප්රජා ොදක සංවිධාන සඳහා වු 

දකොන්ත්රාත් ෙැවරිදේ ක්රමය අනුව  සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ ලියාෙදිංචි ප්රජා ොදක සංවිධාන සඳහා දකොන්ත්රාත් 

ෙැවරිය යුතු අතර, එදලස ලියාෙදිංචි  ප්රජා ොදක සංවිධාන එකතු කළ අගය මත බේද සඳහා දේශීය ආදායේ දකොමසාරිස ්

ජනරාල් දවතින් ලියාෙදිංචි වී දනොමැති බැවින් එම ප්රජා ොදක සංවිධාන සඳහා එකතු කල අගය මත බේද දනොදගවන 

බැවින් දමම වයාෙෘති වලට අදාල ඇස්තදේන්තු සඳහාද එකතු කල අගය මත බේද ඇතුළත් දනොකර ඇස්තදේන්තු 

පිළිදයල කළ යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා කරමි 

ගරු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා. 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථිර කරනු ලබනවා. 

ගරු සභාෙතිතුමා 

ඒ සේබන්ධදයන් ගරු මන්ත්රිවරුන් අදහස් ඉදිරිෙත් කරනවාද. මන්ත්රිතුමා ඒ පිළිබඳව ෙැහැදිලි කිරිමේ කරනවාද.  

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා 
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ගරු සභාෙතිතුමනි, දේ දයෝජනාව මම හිතනවා හදිසිදේ ආපු දයෝජනාවේ නිසා කාරක සභාවේ බවට ෙත් කරලා 

දේක අපිට ෙැහැදිලි කරලා දදන්න.  

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, දමම මහා සභාව කාරක සභාවේ බවට ෙත් කළ යුතු යැයි දයෝජනා කරනවා.  
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ලියනදේ චන්දන කුමාර  මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථිර කරනු ලබනවා. 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි උපුල් මදනෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමා 
 

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

කරමි. 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ගීතාමණි ස්වර්ණලතා මැතිතුමිය 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථිර කරනු ලබනවා. 
 

ගරු සභාෙතිතුමා 

දේ දයෝජනාදේ අදහස සේබන්ධදයන් අපි කරුණු කාරණා සාකච්ඡා කළා. අපි යේ අදහසකට එකඟතාවයකට ආවා. ඒ 

සාකච්ඡාව අනුව දමහි සදහන් කාරණා මත දයෝජනාව සකස් කරලා වයාෙෘතිය සකස් කරලා යවන එකට අපිට 

එකගතාවය ෙල වුණා. ඒ නිසා දේ ඉදිරිෙත් කරන ලද දයෝජනාව ප්රසන්න මන්ත්රිතුමා විසින් ඉදිරිෙත් කරපු දයෝජනාව 

ඒකමතිකව සභා සේමත වු දයෝජනාවේ විදිහට සලකනවා.  

ඉහත දයෝජනාව  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි විමල් ප්රසන්න මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු උෙ සභාෙති 

මංජුල ප්රදිප් කුමාර් මැතිතුමාදේ ස්ථිරත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සේමත විය. 
 

05 - (15) ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත දරෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා කරයි. 

 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශය තුල ක්රියාත්මක කළ යුතු ෙහත උෙ දල්ඛ්නදේ විස්තර කරන්නට දයදී ඇති 

වයාෙෘති ඊට අනුරූපිව ඇති දකොන්ත්රාත් සමිති/ ආයතන/ පුේගලයින් සමඟ ඊට ඉදිරිදේ දේවා ඇති ගිවිසුේ ගත මුදල 

අනුව ගිවිස ගනිමින් ගිවිසුේ ප්රකාරව කටයුතු කළ යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා කරමි. 

අනු 

අංක 

වයාෙෘතිය මුලය 

සේොදනය 

දකොන්ත්රාත් සමිතිය/ 

ආයතනය/ 

පුේගලයා 

ගිවිසුේගත 

මුදල රු. 

01 හංවැල්ල පුස්තකාල දගොඩනැගිල්දල් වහලදයන් 

දගොඩනැගිල්ල තුළට ( කමිටු රුස්වීේ ශාලාව තුළට) 

ජලය කාන්දුවීම වැළැේවීම. 

සභා 

අරමුදල් 

සභාෙති, 

443/බී, හංවැල්ල 

නගරය ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය, 

හංවැල්ල. 

162,802.00 

02 සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව දයෝජිත රථගාල තැනීම. 

 (දමෝටර් සයිකල් සඳහා) 

සභා 

අරමුදල් 

සභාෙති, 

443/බී, හංවැල්ල 

නගරය ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය, 

හංවැල්ල. 

449,105.85 

03 හංවැල්ල ප්රධාන කාර්යාලදේ වැසිකිලි දදොරවල් 

අළුත්වැඩියා කිරිම. 

සභා 

අරමුදල් 

සභාෙති, 

443/බී, හංවැල්ල 

නගරය ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය, 

හංවැල්ල. 

78,628.21 
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04 පිටුේදප් උතුර සමන්ත මන්ත්රිතුමාදේ නිවස ඉදිරිපිට 

මාර්ගය තාර දමා සංවර්ධනය කිරිම. 

සභා 

අරමුදල් 

සභාෙති, 

පිටුේදප් ඒකාබේධ 

දගොවි සංවිධානය, 

දසෝමානන්ද මාවත, 

පිටුේදප්.  

176,658.63 

05 වලේවත්ත ොසල් මාවත තාර දමා සංවර්ධනය කිරිම. සභා 

අරමුදල් 

සභාෙති, 

ශ්රි නාදසවණ 

වැඩිහිටි සංවිධානය 

II , 443/ඩී, 

ජයවීරදගොඩ. 

372,463.59 

06 වලේවත්ත කිරිගල උඩ ොර තාර දමා සංවර්ධනය කිරිම. සභා 

අරමුදල් 

සභාෙති, 

ශ්රි නාදසවණ 

වැඩිහිටි සංවිධානය 

II, 443/ඩී, 

ජයවීරදගොඩ. 

295,218.76 

07 තුන්නාන කුඩාකන්ද ොර අතුරු මාර්ගය දකොන්ක්රිට් 

කිරිම. 

සභා 

අරමුදල් 

සභාෙති, 

කුඩාකන්ද වසම 

ග්රාම සංවර්ධන 

සමිතිය, 

444/ඊ, තුන්නාන, 

හංවැල්ල. 

376,817.31 

08 සීතාවක ප්රා.දල් දකොට්ඨාසදේ තුන්නාන, ගේමැේද 

විදජ්සිංහ මාවත දෙොදු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම. 

ෙළාත් 

සංවර්ධන 

ප්රදාන 

සභාෙති, 

දෙොදුජන දසේවා 

සුභසාධක 

සමිතිය,402/ඒ, 

රිටිගහදහේන. 

434,711.19 

09 සීතාවක ප්රා.දල් දකොට්ඨාසදේ තුන්නාන ගේමැේද දෙොදු 

අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම. 

ෙළාත් 

සංවර්ධන 

ප්රදාන 

සභාෙති, 

දෙොදුජන දසේවා 

සුභසාධක 

සමිතිය,402/ඒ, 

රිටිගහදහේන. 

400,580.38 

10 සීතාවක ප්රා.දල් දකොට්ඨාසදේ තුන්නාන ගේමැේද දෙොදු 

මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම. 

ෙළාත් 

සංවර්ධන 

ප්රදාන 

සභාෙති, 

දෙොදුජන දසේවා 

සුභසාධක 

සමිතිය,402/ඒ, 

රිටිගහදහේන. 

4,000,000.00 

11 සීතාවක ප්රා.දල් දකොට්ඨාසදේ මිරිස්වත්ත ඇස්වත්ත 

දෙොදු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම. 

ෙළාත් 

සංවර්ධන 

ප්රදාන 

සභාෙති, 

ඇස්වත්ත එේසත් 

සුභසාධක සමිතිය, 

ඇස්වත්ත උතුර, 

පුවේපිටිය. 

4,000,000.00 

12 ොදුේක ප්රා .දල් දකොට්ඨාසදේ පිටුේදප් ගලබඩ වත්ත 

දෙොදු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම. 

ෙළාත් 

සංවර්ධන 

ප්රදාන 

සභාෙති, 

පිටුේදප් ඒකාබේධ 

දගොවි සංවිධානය, 

දසෝමානන්ද මාවත, 

පිටුේදප්. 

798,035.43 
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13 ොදුේක ප්රා.දල් දකොට්ඨාසදේ පිටුේදප් දප්රේමතිලක 

මහතාදේ නිවස අසලින් යන දෙොදු මාර්ගය සංවර්ධනය 

කිරිම. 

ෙළාත් 

සංවර්ධන 

ප්රදාන 

සභාෙති, 

පිටුේදප් ඒකාබේධ 

දගොවි සංවිධානය, 

දසෝමානන්ද මාවත, 

පිටුේදප්. 

721,880.28 

14 ොදුේක ප්රා.දල් දකොට්ඨාසදේ සියඹලාව රූෙසිංහ මාවත 

දෙොදු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම. 

ෙළාත් 

සංවර්ධන 

ප්රදාන 

සභාෙති, 

සියඹලාව දගොවි 

සංවිධානය, 

දබෝදප්. 

4,000,000.00 

15 දිගන ප්රධාන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම. සභා  

අරමුදල් 

සභාෙති,  

442/F, දිගන ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය. 

717,634.66 

16 සීතාවක ප්රා.දල්. දකොට්ඨාසදේ රිටිගහදහේන, දදොස්තර 

සිරිවර්ධන මහතාදේ නිවස අසල ඇති දෙොදු මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරිම.  

ෙළාත් 

සංවර්ධන 

සභාෙති,  

ෙැරකුේ දගොවි 

සංවිධානය, 

මාවතගම, ොදුේක.  

432,792.40 

17 සීතාවක ප්රා.දල්. දකොට්ඨාසදේ ජයවීරදගොඩ අමුණ 

අසල ඇති දෙොදු අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම.   

ෙළාත් 

සංවර්ධන 

සභාෙති, 

ශ්රි නාදසවණ 

වැඩිහිටි සංවිධානය 

II, 443/ඩී, 

ජයවීරදගොඩ. 

544,648.52 

18 සීතාවක ප්රා.දල්. දකොට්ඨාසදේ මිහිදුේ උයන මාර්ගය 3 

වන ෙටුමග,දෙොදු අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම.   

ෙළාත් 

සංවර්ධන 

සභාෙති, 

ශ්රි නාදසවණ 

වැඩිහිටි සංවිධානය 

II, 443/ඩී, 

ජයවීරදගොඩ. 

512,652.83 

19 සීතාවක ප්රා.දල්. දකොට්ඨාසදේ  ජයවීරදගොඩ 

විමලදසේන මහතාදේ නිවස අසලින් යන දෙොදු අතුරු 

මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම.  

ෙළාත් 

සංවර්ධන 

සභාෙති, 

ශ්රි නාදසවණ 

වැඩිහිටි සංවිධානය 

II, 443/ඩී, 

ජයවීරදගොඩ. 

247,461.31 

20 සීතාවක ප්රා.දල්. දකොට්ඨාසදේ මිහිදුේ උයන 

දවන්දේසිවත්ත2 වන ෙටුමග දෙොදු මාර්ගය සංවර්ධනය 

කිරිම.  

ෙළාත් 

සංවර්ධන 

සභාෙති, 

ශ්රි නාදසවණ 

වැඩිහිටි සංවිධානය 

II, 443/ඩී, 

ජයවීරදගොඩ. 

426,817.95 

21 සීතාවක ප්රා.දල්. දකොට්ඨාසදේ ජයවීරදගොඩ 

දවන්දේසිවත්ත ෙන්සල ොර 01 වන ෙටුමග දෙොදු 

මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම.    

ෙළාත් 

සංවර්ධන 

සභාෙති, 

ශ්රි නාදසවණ 

වැඩිහිටි සංවිධානය 

II, 443/ඩී, 

ජයවීරදගොඩ. 

297,178.20 

22 ොදුේක ප්රා.දල් දකොට්ඨාසදේ දසෝමානන්ද මාවත II  

වන දෙොදු අතුරු මාර්ගය දකොන්ක්රීට් කිරිම.  

ෙළාත් 

සංවර්ධන 

සභාෙති, 

පිටුේදප් ඒකාබේධ 

දගොවි සංවිධානය 

දසෝමානන්ද මාවත, 

පිටුේදප්. 

1,084,953.44 

23 ොදුේක ප්රා.දල් දකොට්ඨාසදේ දසෝමානන්ද මාවත I  

වන දෙොදු අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම. 

ෙළාත් 

සංවර්ධන 

සභාෙති, 

පිටුේදප් ඒකාබේධ 

780,983.82 
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දගොවි සංවිධානය 

දසෝමානන්ද මාවත, 

පිටුේදප්. 

24 දවරළුපිටිය මල්වත්ත ොර මුල් දකොටස සංවර්ධනය 

කිරිම.  

සභා 

අරමුදල්  

සභාෙති,  

කරගල්ල සුභ 

සාධක සමිතිය, 

කරගල්ල , 

දකොස්ගම.  

305,951.42 

25 ඉහළ දකොස්ගම දකුණ දදල්ගහවත්ත මාර්ගය දකොටසේ 

සංවර්ධනය කිරිම.  

සභා 

අරමුදල්  

සභාෙති,  

කරගල්ල සුභ 

සාධක සමිතිය, 

කරගල්ල , 

දකොස්ගම.  

409,086.80 

26 ෙරණගම ඉහළ දකොස්ගම උතුර ප්රජා ශාලාව ොටිසන් 

කිරිම. (අමතර වැඩ)  

සභා 

අරමුදල්  

සභාෙති, 

427, කැළණි 

මිටියාවත, ෙහළ 

දකොස්ගම, 

නැදගනහිර ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය.  

42,673.60 

27 තාවල්දගොඩ ප්රජා ශාලාව ඉදි කිරිම.  

මුලික අදියර I (අත්තිවාරම ) 

සභා 

අරමුදල්  

සභාෙති, 

තාවල්දගොඩ දගොවි 

සංවිධානය  

තාවල්දගොඩ, 

දකොස්ගම.  

436,286.00 

28 උඩුමුල්ල දගොවිජන මාවත දකොටසේ තාර දැමීම.  සභා 

අරමුදල්  

සභාෙති,  

උඩුමුල්ල ෙැරකුේ 

දගොවි සංවිධානය. 

300,012.99 

29 දබෝදප් දෙදරෝලිස් මාවත දකොන්ක්රීට් කිරිම.  සභා 

අරමුදල්  

සභාෙති,  

සියඹලාව දගොවි 

සංවිධනය , දබොදප් 

ොදුේක.  

361,937.50 

30 කහටපිටිය ොසල් මාවත අබලන් දකොටස තාර දැමීම.  සභා 

අරමුදල්  

සභාෙති,  

කැළණි නදී වැඩිහිටි 

සමිතිය, කහටපිටිය.  

250,691.17 

31 දේරගල දඩ්ල්වත්ත නිවාස මාර්ගය තාර දමා 

සංවර්ධනය කිරිම.  

සභා 

අරමුදල්  

සභාෙති, 

දේරගල දගොවි 

සංවිධානය. 

347,705.53 

32 ොදුේක කුමාර මාවත දකොටසේ දකොන්ක්රීට් කිරිම  

II අදියර.  

සභා 

අරමුදල්  

සභාෙති,  

ෙහළ ොදුේක ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය.  

109,117.69 

33 දබොරළුදගොඩලන්ද ොර දබෝධිය අසල අතුරු ොර 

සංවර්ධනය කිරිම.  

සභා 

අරමුදල්  

සභාෙති,  

ස්වර්ණ ජයන්ති 

රණවිරුගම සුභ 

සාධක සමිතිය.  

144,426.41 

34 දසේනානායක දෙදදස අතුරු ොර දකොන්ක්රීට් දැමීම. සභා 

අරමුදල්  

සභාෙති, 

 461, ොදුේක  ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය.  

333,870.82 
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35 අකරවිට නාගස් වැටිය ොර දකොටසේ තාර දැමීම.  සභා 

අරමුදල්  

සභාෙති, 

 අකරවිට සමාධි 

විඩිහිටි සංවිධානය.  

494,245.05 

36 උේගල්ල ගල්කඩුව මාර්ගය තාර දමා සංවර්ධනය කිරිම.  සභා 

අරමුදල්  

සභාෙති, ජනශේති 

දගොවි සංවිධානය 

උේගල්ල  

326,286.70 

37 ොදුේක ප්රා.දල්. දකොට්ඨාසදේ  ොදුේක අංගමුව 

දංකරමුල්ල දෙොදු මාර්ගය මුල් දකොටස සංවර්ධනය 

කිරිම. 

ෙළාත් 

සංවර්ධන   

සභාෙති, 

 දේරගල දගොවි 

සංවිධානය.  

4,000,000.00 

38 උඩගමකන්ද ොදුේක මාර්ගදේ විදුලි කණුවේ විතැන් 

කිරිම.  

සභා 

අරමුදල්  

විදුලි අධිකාරි, 

ලංකා විදුලි බල 

මණ්ඩලය 

අවිස්සාදේල්ල.   

84,360.39 

39 සභා කමිටු රැස්වීේ ශාලාවට පිවිදසන පියගැට දෙල 

ආවරණ දේට්ටුව තැනීම.  

සභා 

අරමුදල් 

සභාෙති, 

443/බී, හංවැල්ල 

නගරය ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය, 

හංවැල්ල. 

30,591.45 

 

40 සීතාවක ප්රධාන කාර්යාල දගොඩනැගිල්දල් දදවන 

මහදල් විවෘත අවකාශදේ දදෙස දකොටස දවන් කිරිම.  

සභා 

අරමුදල් 

සභාෙති, 

443/බී, හංවැල්ල 

නගරය ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය, 

හංවැල්ල. 

365,515.80 

41 දටරන්ස්  දෙදර්රා  මාවත  සංවර්ධනය  කිරීම. සභා 

අරමුදල් 

සභාෙති, 

රන්දිරි වැඩිහිටි 

සංවිධානය 

හිඟුරල. 

820,488.26 

42 සී.ප්රා.දල්. දකොට්ඨාසදේ දකොස්ගම බාලිකාව දෙොදු 

මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම. 

ෙළාත් 

සංවර්ධන 

ප්රදාන 

සභාෙති, 

කරගල්ල සුභසාධක 

සමිතිය, කරගල්ල, 

දකොස්ගම. 

4,000,000.00 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  දකෝකිල සේෙත් වර්ණසිරි මැතිතුමා. 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථිර කරනු ලබනවා. 

 

ගරු සභාෙතිතුමා 

ගරු මන්ත්රිතුමන්ලා දේ සභා මුදලින් දවන්දවන හා සංවර්ධන දයෝජනා සදහා විවිධ ආයතන විවිධ සංවිධාන ඉදිරිෙත් 

කරපු දයෝජනා  අනුව හදපු ඇස්තදේන්තු ඉදිරිෙත් කරලා තිදයන්දන්. ඒ සදහා කාදේවත් විරුේධත්වයේ නැහැ. ඒනිසා 

දේ දයෝජනාව සභා සේමත වු දයෝජනාවේ විදිහට සලකනවා.   

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

දකෝකිල සේෙත් වර්ණසිරි  මැතිතුමාදේ ස්ථිරත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සේමත විය. 
 

06.කාරක සභා වාර්තා. 

 

06 – (01 ) 2019.01.22 ෙරිසර හා ෙහසුකේ  කාරක සභා රැස්වීදේ වාර්තාව. 
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ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි, වාර්තාව සේමත කරන්නට කලින් මට දැනගන්න අවශයයයි දේ සියළු කමිටු සේබන්ධදයන් 

ඔබතුමාදගන් හා දල්කේතුමාදගන්. අපි සභාදේ නිදයෝජනය කරනවා සියළු මන්ත්රිවරුන් විවිධ කමිටු. ඊට අමතරව 

තවත් මන්ත්රිවරුන් දේ කමිටු වලට සේබන්ධ දවනවා. අපිත් සමහර දේලාවට සේබන්ධ දවනවා. දේ කමිටුවට 

සේබන්ධ නැති දයෝජනා දනොවුණු මන්ත්රිවරු සේබන්ධ දවනවා නේ උදාහරණයේ හැටියට කිේදවොත් මම මුදල් 

කමිටුවට ඇවිත් දමොකේද මට තිදයන භූමිකාව ඒදේ. මට පුළුවන්ද යේ කාරණා දැනගන්නට දහෝ මට කමිටුව වශදයන් 

සේබන්ධ දවන්න පුළුවන්ද කියන කාරණාව දැනගන්න කැමතියි. 

ගරු සභාෙතිතුමා 

ගරු මන්ත්රිතුමා, දේ සේබන්ධව ඔබතුමාදේ ප්රකාශයේ තිදයනවා නේ අපි සභාව අවසානදේ කරමු. කාරකා සභා 

වාර්තා සලකා බලලා ඒ ඔබතුමාදේ ෙැහැදිලි කිරිම මන්ත්රිවරුන්දේ දෙෞේගලික ප්රකාශ යටදත් කරගනිමු.   

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සමන්ත උදයකුමාර ගමදේ මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි, ශෂි දමෝටර්ස් ආයතනදේ ගැටළුව සේබන්ධව කවේද ඒ සාකච්ඡාව දාන්න දිනයේ තිදයනවාද 

කියලා දැනගන්න පුළුවන්ද. 

ගරු සභාෙතිතුමා 

දේ සදහා අපි දිනයේ දවන්කරගත්තාද. අපි නැවත ෙරිසර කමිටුව දවසට දාගත්තාද. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සමන්ත උදයකුමාර ගමදේ මැතිතුමා 

මම හිතන්දන් ෙරිසර කමිටුව දවසට දාගත්තාට නේ දේක සාර්ථක දවන්දන් නැහැ. 

ගරු සභාෙතිතුමා 

අපි ෙරිසර කමිටුවට දෙර දවසකදී දේ සාකච්ඡාව සදහා දිනයේ දවන් කරලා ලබන ෙරිසර කමිටුව ෙැවැත්දවන දිනයට 

කලින් අපි දේ සේබන්ධව සාකච්ඡාව ලෑස්ති කරමු. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චන්දන සුරියආරච්චි මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි, ෙරිසර කමිටු වාර්තාදේ දෙර කමිටුදේ ප්රගතිය කියන එදේ අංක 01- (01) දකොස්ගම විදල්ජ් 

ප්රදේශදේ දෙොලිතින් කර්මාන්තශාලාව පිළිබදව මතු දවලා තිදයන ප්රශ්නය. දේ  ප්රශ්නය අවස්ථා ගණනාවකදී ෙරිසර 

කමිටුදේ සාකච්ඡා වුණා. වාර්තා වලත් ආවා. ගිය වාර්තාදේ තිබුදණත් සභාව නිදයෝජනය කරන ගරු මන්ත්රිවරුන්දේ 

නිදයෝජනය සහිතව ඒ අදාල වයාොරික මහත්තයාත් දගනල්ලා සාකච්ඡා කරන්න අදාල බලෙත්ර නිතයානුකූලව 

තිදයනවාද කියලා. නමුත් දේක දිගටම සිදු දවනවා. ප්රශ්නය තිදයන්දන් ගරු සභාෙතිතුමනි, මම ඉල්ලිමේ කරනවා 

දේකත් එේකම. දැන් එතුමා ජනතා විමුේති දෙරමුණට ප්රශ්නයේ තිදයනවා දේ දෙොලිතින් කර්මාන්ත ශාලාව වහන්න 

කියලා දලොකු දදයේ අරන් යනවා අපි කරපු කථාවේ එේක. දේක වැරදියි.දේ කමිටුව නිසි වගකීම ඉටු කරන්න කියන 

ඉල්ලිමත් කරනවා. දේක දේ දිගටම රැස්වීමේ කැදවනවා කියලා වාර්තාදේ තිදයනවා. නමුත් සිදු දවන්දන් නැහැ.  

ගරු සභාෙතිතුමා 
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දමහි අවසානදේ සදහන් දවනවා අදාල නිලධාරින් හා මන්ත්රිවරුන් දදෙලත් එේක සාකච්ඡාවේ කැදවන්න කියලා 

තිදයනවා. සාකච්ඡාව කැදවන්න දින තීරණය කරලා තිදයනවාද දන්දන් නැහැ. දේ ලබන ෙරිසර කමිටුව දාට දේ 

සාකච්ඡාව කැදවලා තිදයනවා කියලා කමිටුදේ සභාෙතිතුමා අපිට ප්රකාශ කරනවා. 

 

2019.01.22 වන දින ෙවත්වන ලද ෙරිසර හා ෙහසුකේ  කාරක සභාදේ නිර්දේශ වාර්තාව මහ සභාව විසින් 

සලකා බලන ලදි. 

06 – (02 ) 2019.01.24 කාර්මික දසේවා කාරක සභා රැස්වීදේ වාර්තාව. 

2019.01.24  වන දින ෙවත්වන ලද කාර්මික දසේවා කාරක සභාදේ නිර්දේශ වාර්තාව මහ සභාව විසින්  සලකා බලන 

ලදි. 

06 – (03 ) 2019.01.28 නිවාස හා ප්රජා සංවර්ධන කාරක සභා රැස්විදේ වාර්තාව. 

2019.01.28 වන දින ෙවත්වන ලද නිවාස හා ප්රජා සංවර්ධන කාරක සභාදේ නිර්දේශ වාර්තාව මහ සභාව විසින් 

සලකා බලන ලදි. 

 
 

06 - (04)  2019.01.28  මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීදේ  කාරක සභා රැස්වීදේ වාර්තාව. 

2019.01.28  වන දින ෙවත්වන ලද මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීදේ කාරක සභාදේ නිර්දේශ වාර්තාව මහ සභාව 

විසින් සලකා බලන ලදි. 
 

06 - (05)  2019.01.10 දටන්ඩර් මණ්ඩල රැස්වීදේ වාර්තාව. 

 

2019.01.10 වන දින ෙවත්වන ලද දටන්ඩර් මණ්ඩලදේ නිර්දේශ වාර්තාව මහ සභාව විසින් සලකා බලන ලදි. 

06 - (06)  2019.01.16 දටන්ඩර් මණ්ඩල රැස්වීදේ වාර්තාව. 

2019.01.16 වන දින ෙවත්වන ලද දටන්ඩර් මණ්ඩලදේ නිර්දේශ වාර්තාව මහ සභාව විසින් සලකා බලන ලදි. 

06 - (07)  2019.01.28 දටන්ඩර් මණ්ඩල රැස්වීදේ වාර්තාව. 

2019.01.28 වන දින ෙවත්වන ලද දටන්ඩර් මණ්ඩලදේ නිර්දේශ වාර්තාව මහ සභාව විසින් සලකා බලන ලදි. 
 

07.ලැබීේ හා වියදේ පිළිබඳ මාසික ප්රකාශ. 

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

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

08. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රිවරුන්දේ දෙෞේගලික ප්රකාශ. 
 

මන්ත්රිවරුන්දේ දෙෞේගලික ප්රකාශ මීළගට තිදයන්දන්. ඒ සඳහා සුසන්ත රූෙසිංහ මන්ත්රිතුමාට අවස්ථාවේ ලබලා 

දදනවා. ඊට කලින් මම එක කාරණයේ මතේ කරනවා. අ දප් ක්රිඩා උදළල දිස්ත්රිේ ෙළාත් ොලන ක්රිඩා උදළල ආරේභ 

කරනවා දේ මස 15 දවනිදාට එල්දල් තරඟ. පිලිප් ගුණවර්ධන ක්රිඩාංගනය, පුවේපිටිය, අවිස්සාදේල්ල. උදේ 8.30 ට 

ආරේභ දවනවා. අදප් සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ කණ්ඩායමකුත් ඒ සඳහා සහභාගි දවනවා. දවොලිදබෝල් - පිරිමි 22 

දවනි සිකුරාදා උදේ 8.30 සිට දකොදළොන්නාව උමගිරිය ක්රිඩාංගනදේදී ෙැවැත්දවනවා.  ක්රිකට් 23 දවනිදා උදේ 8.30 

ට පිලිප් ගුණවර්ධන ක්රිඩාංගනදේ ෙැවැත්දවනවා. කාන්තා -  දවොලිදබෝල් 25 දවනි සදුදා උදේ 8.30 ට දකොදළොන්නාව 
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උමගිරිය ක්රිඩාගනදේදී ෙැවැත්දවනවා. ොෙන්දු 26 දවනි අගහරුවාදා උදේ 8.30 ට දදහිවල සරණංකර ක්රිඩංගනදේ 

ෙැවැත්දවනවා කියලා ෙළාත් ොලන සහකාර දකොමසාරිස් කාර්යාලය දැනුවත් කරලා තිදයනවා. ඒ සදහා මන්ත්රිවරුන් 

දලස සහභාගි දවන්න පුළුවන් අදප් කණ්ඩායේ එේක එකතු දවලා. දේ දවස් වල කණ්ඩායේ දතෝරාගැනීදේ කටයුතු 

කරලා දේ දින වල පුහුණුවීේ කටයුතු වල ඒ අය දයදදනවා. මම හිතන්දන් පුහුණුවීේ කරන්දන් දබොස්දකෝ 

ක්රිඩාපිටිදේ. ඒ සඳහා අදප් නිලධාරින් චන්දිම මහත්මා ප්රධානව සභාදේ අය ඒ ක්රිඩා පුහුණුවීේ වල  දයදදනවා. ඒ සඳහා 

සහභාගි දවන්න පුළුවන් අවශය උෙදදස් ලබා දදන්න. මන්ත්රිවරුන්ටත් ඒ සඳහා සහභාගි  දවන්න පුළුවන්. පුහුණුවීේ 

සඳහා සහභාගි දවන්නත් පුළුවන් සහ තරඟ ෙැවැත්දවන ස්ථානයන්ට සහභාගි දවන්න කියලාත් මන්ත්රිවරුන් දැනුවත් 

කරනවා සභාදේ කණ්ඩායමත් සමඟ. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි, අද අදප් එේසත් ජාතික ෙේෂ කණ්ඩායදේ බහුතරයේ සේබන්ධ  දවලා ඉන්නවා දසෝභිත 

නාහිමිගම විවෘත  කිරිදේ උත්සවයට. ඒ නිසා  මම ඔවුන්දේ නේ කියන්නේ. දේරි මාග්රට් මන්ත්රිතුමිය, ගයාන් දුමින්ද 

මන්ත්රිතුමා, ජයන්ත රණවක මන්ත්රිතුමා, මංජුල වීරරත්න මන්ත්රිතුමා, උපුල් ජිදන්න්ද්ර මන්ත්රිතුමා, එස්. චන්ද්රකුමාර් 

මන්ත්රිතුමා, කුමුදීනි ජයවර්ධන මන්ත්රිතුමිය , ශෂිණි දහට්ටි ආරච්චි මන්ත්රිතුමිය, ඊ.පී.ඩී ඉන්ද්රානි මන්ත්රිතුමිය, ඒවදේම  

සාගරිකා රූෙසිංහ මන්ත්රිතුමියදේ නිවාඩු අනුමත කළ යුතු යැයි මම දයෝජනා කරනවා.  

ගරු සභාෙතිතුමා 

සභාව ඒ සඳහා එකඟයි. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමා මම කලින් මතු කල ගැටළුව දේ කාරණය මතු කරන්න මුලික කාරණා 02 ේ නිසා. එකේ අදප් 

මන්ත්රිවරුන් සහ නිලධාරින් සියළුදදනාම අෙහසුතාවයට ෙත් දනොවන ආකාරයට කටයුතු කිරිම සදහා උදාහරණයේ 

ගත්දතොත් මම මුදල් කමිටු නිදයෝජිතදයේ දනදමයි. හැබැයි සමහර විට මුදල් කමිටුවට සහභාගි දවලා මට කරන්න 

පුළුවන් කාර්යභාරය දමොකේද කියන කාරණාව වැනි උදාහරණයේ ගතදහොත් මන්ත්රිවරුන්ට ගැටළු සහගත තත්වයන් 

ති දයනවා. සමහර විට කමිටු වලට ගියාම තිදයන ගැටළුත් එේක. ඔවුන් ඒවා කථා කරන්නත් ඕන ඔවුන්දේ 

ඡන්දදායකයින් දවනුදවන්. ඔවුන් කථා කිරිදේදී ඔවුන්ට තිදයන ඒ දගෞරවනීයභාවය සහ ඔවුන්ට තිදයන නීතිමය 

අවසරය දමොකේද කියන කාරණාව මම හිතනවා ඔබතුමා අපිට ෙැහැදිලි කරලා දදනවා නේ දහෝ කාරක සභාවේ බවට 

ෙත් කරලා දහෝ අපි දේ ගැන සාකච්ඡා කරමු.  

ගරු සභාෙතිතුමා 

අවශය නේ කාරක සභාවේ කරලා කථා කරමු. නැත්නේ උත්තර ලබා දදන්න පුළුවන්. ඔබතුමාට ෙැහැදිලි කරන්නේ 

කමිටු වලට සහභාගි දවන සභාදේ ඕනෑම මන්ත්රිවරදයකුට කමිටුවට සහභාගි දවලා කරන්න පුළුවන් කාර්යභාරයද 

එතදකොට යේ කාරණයේ සේබන්ධ යේ අදහසේ කමිටුවට ඇවිත් ඉදිරිෙත් කරන්න පුළුවන්. ඒ ගැන තීන්දු තීරණ 

ගන්දන් කමිටුව. තීන්දු තීරණ ගැනීදේ අවස්ථාවට ඒ කමිටුදේ නැති මන්ත්රිවරුන්ට සහභාගි වීදේ හැකියාවේ නැහැ. 

කමිටුව තමයි ඒ තීන්දුව තීරණය ගන්දන්. නමුත් ඒ සේබන්ධව අදහසේ ලිඛිතව දහෝ වාචිකව ඉදිරිෙත් කිරිදේ අවස්ථාව 

ඔවුන්ට  ලබා දිය හැකියි. ඒක එතකින් අවසන් දවන්න ඕන. කමිටුදේ සභාෙතිවරයාට ඒ මන්ත්රිවරයා එතුමා ඉදිරිෙත් 

කරපු කාරණය ෙැහැදිලි කිරිමේ කර ගැනීමේ කරන්න පුළුවන් නේ මන්ත්රිතුමාට තව වතාවේ අදහසේ ඉදිරිෙත් 
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කරන්න පුළුවන් දවයි. ඊට වඩා දදයේ කරන්න කමිටුවට නැති මන්ත්රිවරදයකුට අවස්ථාවේ නැහැ. ඉතිහාසදේ එදහම 

කරලාත් නැහැ. ඒක තමයි සාමානය සේප්රදාය හා නීතිය.  

 ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි, මුදල් කමිටුවට ඇවිත් මට පුළුවන්ද 

ගරු සභාෙතිතුමා 

කාරක සභාවේ බවට දයෝජනා කරන්න. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, දමම මහා සභාව කාරක සභාවේ බවට ෙත් කළ යුතු යැයි මම දයෝජනා කරනවා. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ලියනදේ චන්දන කුමාර  මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථිර කරනු ලබනවා. 
 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා 
 

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

කරමි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි විමල් ප්රසන්න  මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථිර කරනු ලබනවා. 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි පී.ඒ ප්රදිප් කුමාර්  මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමා විදශේෂ ප්රකාශයේ කරන්න තිදයනවා. දේක කිසියේ දහෝ මන්ත්රිවරදයකුදේ දහෝ නිලධාරිදයකුදේ 

සිත් රිදවීදේ දච්තනාදවන් දනදමයි දේ ප්රකාශය කරන්දන්. දබොදහොම සේභාවදයන්. එදහම සිත් තැවුලේ ඇති 

දවනවා නේ මම කණගාටුව ප්රකාශ කරනවා. එදහම කිරිදේ දේතනාවේ නැහැ. ඔබතුමාටත් වැඩ කටයුතු නිවැරදිව 

කරදගන යන්න අදෙනුත් යේ සහදයෝගයේ අවශය නිසා දේ ප්රකාශය කරන්දන්. අපි දකිනවා රටේ විදිහට අද අදප් 

රදට් රාජය තන්ත්රදේ ජනාධිෙතිතුමාම කියනවා 30%ේ වදේ තමයි කාර්යේෂම කියලා. අපි විදශේෂදයන්ම නිවැරදිව 

වැඩ කරන නිලධාරින් රැකගැනීම හා ඔවුන් ආරේෂා කර ගැනීම මහජන නිදයෝජිතයින් විදිහට අදප් යුතුකමේ හා 

වගකීමේ. විදශේෂදයන්ම මට දලොකු වගකීමේ තිදයනවා මදේ මංගල කථාදේදී මම ෙැහැදිලිව කිේවා ජනතාව 

රස්තියාදු කරන්න එො. ජනතාවට අවශය කරන ඒ දසේවාව නිවැරදිව ලබලා දදන්න. එතනදී නිවැරදිව වැඩ කරලා 

එතනදී යේ ගැටළුවේ වුදණොත් දකොන්දේසි විරහිතව කවුරු නැතත් ප්රදීප් ෙනාදගොඩ ඒ සඳහා දෙනී සිටිනවා කියලා. 

දමොකද අපි දිගින් දිගටම දකිනවා මධයම රජදේ වුණත් ෙහුගිය දවස් වල දලොකු ආන්දදෝලනයේ සිදු වුණා දර්ගු 

අධයේෂකතුමියදේ කාරණාවත් එේක. අපි දකිනවා රටේ විදිහට අපි ආරේෂා කළයුතු නිලධාරින් තමයි දේ රදට් 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සමන්ත උදයකුමාර ගමදේ  මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි, බාධා කිරිමේ කරනවා. අපි මීට කලින් ප්රකාශ ඉදිරිෙත් කරන්න ගියාම ප්රකාශය ලියලා දීලා 

ඔබතුමාදේ අනුමැතියේ අරගන්න ඕන කිේවා. නමුත් දමදහම ප්රකාශයේ කරන්න ඔබතුමා අනුමැතියේ දීලා 

තිදයනවාද. ඔබතුමාට ලියලා දීලා තිදයනවාද. එේදකදනේට එක දේකුත් තව දකදනේට තව දේකුත් දවන්න බැහැ.  
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ගරු සභාෙතිතුමා 

මන්ත්රිතුමාට ප්රකාශයේ කරන්න ඕන කියලා කිේවාට මට ලිඛිතව අවශයයයි. අවසාන අවස්ථාදේ එතුමා කිේදේ. ඒ 

සඳහායි දකටි දේලාවේ ලබලා දුන්දන්. එතුමාට දකටිදයන් ඒක ෙැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. දිර්ඝ ප්රකාශයේ කරන්න 

අවස්ථාව දදන්න බැහැ. මම නවත්වනවා ඔබතුමා දිර්ඝව කදළොත්. දෙොඩි ප්රකාශයේ දෙොඩි කාරණයේ දේ දෙෞේගලික 

ප්රකාශය යටදත් ෙැහැදිලි කරන්න පුළුවන් නේ ඒක කරන්න.  

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ලියනදේ චන්දන කුමාර  මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමා දැන් ඊට කලින් වු දදයත් සුසන්ත රූෙසිංහ මන්ත්රිතුමා ලියලා දීලා තිබුදණ් නැහැ. කමිටු ගැන කථා 

කරන අවස්ථාදේදී ඒ ගැන කථා කරන්න ඉඩ දදන්න ඕන. දේ අවස්ථාවට ගන්න බැහැ. එදහමනේ අපිටත් ඉඩ දදන්න 

ඕන. හැදමෝටම කථා කරන්න ඉඩ දදන්න.  

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි පී.ඒ ප්රදිප් කුමාර්  මැතිතුමා 

මන්ත්රිවරුන්දේ විදශේෂ ප්රකාශ අවස්ථාදේදී මම කරන්දන්. මම සභාෙතිතුමාට මුලින් දන්වලා තිබුණා. කවුරුත් කලබල 

දවන්න ඕන නැහැ. හැදමෝටම සේභාවදයන් දේ උදේවේ කරන්දන්.  

ගරු සභාෙතිතුමා 

මන්ත්රිතුමා අපි දේක නිතයානුකූලව කරමු. ඔබතුමා වාඩි දවන්න. ප්රකාශය කරන්න අදනේ දවදසේ ඔබතුමාට 

අවස්ථාවේ දදන්නේ. ලිඛිතව අපිට ඉල්ලිම දදන්න. අපි ඒක නිවැරදි කරගනිමු. 

ගරු සභාෙතිතුමා 

එදසේ නේ සභාදේ වැඩ කටයුතු අපි අවසන් කරනවා. අද දින සභාවට සහභාගී වුණු ගරු උෙ සභාෙතිතුමා ඇතුළු ගරු 

මන්ත්රීතුමන්ලාටත් ස්තුතියත් දගෞරවයත් දේ අවස්ථාදේ පුද කරනවා. ඒ වදේම දල්කේතුමා ඇතුළු කාර්ය 

මණ්ඩලයටත්, ජනමාධය මහත්වරුන්ටත් සියළුදදනාටම අදප් දගෞරවයත් ස්තූතියත් පුදකරනවා. සහභාගි වු 

සියළුදදනාටම ස්තුතිය පුද කරමින් අද දින සභාදේ වැඩ කටයුතු අවසන් කරනවා. දබොදහොම ස්තූතියි.  

 

සභාදේ වැඩ කටයුතු ෙ.ව. 12.20  ට නිමාවට ෙත්විය. 

 

 

 

 

දේ.ඒ. චන්දන ෙේමසිරි, 

දල්කේ, 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව, 

හංවැල්ල. 

 

2019.02.11 වන දින  

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව, 

හංවැල්ල. 


