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සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ 2019 මාර්තු 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 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  - ආර්.ඒ.ඩී.එස්. ජයන්ත  ණවක මැතිතුමා 

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

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

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 මන්ත්රී   - 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  - පී.දේ. උපුල් ජිදන්න්ද්ර කුලතිලක මැතිතුමා 

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

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

20.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - දනුෂ්කි ප්රභානි අල්දේදා මැතිතුමිය 

21.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ඒ. සුසන්ත මැතිතුමා 

22.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - එේ.ඩී. සමන්ත කුමා  මැතිතුමා 

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

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

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

26.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ගමදේ චන්ද්රසිරි මැතිතුමා 

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

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

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

30.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - එස්. චන්ද්රකුමාර් මැතිතුමා  

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

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

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

34.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - එේ.ඩී. මාලනී චන්ද්රලතා 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   - එච්.එස්.සුනිල්  ණසිංහ මැතිතුමා 

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  - ලියනදේ චන්දන කුමා  මැතිතුමා 

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

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

සුභ උදෑසනේ දේවා ගරු උෙ සභාෙතිතුමනි, ගරු මන්ත්රිතුමනි, ගරු මන්ත්රිතුමියනි, සීතාවක ප්රා දේශීය සභාදේ 2019 

මාර්තු මාදසේ මහා සභා රැස්වීමට සහභාගි වීමට ෙැමිණි ගරු උෙ සභාෙතිතුමා ඇතුළු ගරු මන්ත්රිතුමන්ලා මන්ත්රිතුමියන්ලා 

සියළුදදනාම ඉතාමත්ම දගෞ වදයන් දේ අවස්ථාදේ පිළි ගන්නවා. දල්කේතුමා ප්රධාන නිලධාරි මණ්ඩලය ඒවදේම 

කාර්යමණ්ඩලය සියළුදදනාමත් ජනමාධයදේදි මහත්වරුන් සියළුදදනාමත් ඉතාමත් දගෞ වදයන් පිළි ගන්නවා. 
 

 

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

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

ලබලා දදනවා. 
 

01. ෙසුගිය රැස්වීදේ වාර්තාව සේමත ක  ගැනීම. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සනී දහේටර් පීරිස් මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, 2019.02.11 වන දින ෙැවති මහා සභා රැස්වීදේ වාර්තාව සතය වාර්තාවේ බවට මම දමම ගරු 

සභාවට දයෝජනා ක මි. 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා 

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

2019.02.11 වන දින ෙැවති මහා සභා රැස්විදේ වාර්තාව පිළිගත යුතු සතය වාර්තාවේ බවට ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී 

සනී දහේටර් පීරිස් මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමාදේ 

ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සේමත විය. 
 

 

 

02.සභාෙතිව යා විසින් ක නු ලබන විදශේෂ නිදේදන.   
 

 

01.2019.01.10 දින මහා සභා රැස්වීදේදී 05 - (23) දයෝජනාව යටදත් ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි මංජුල වී  ත්න 

මැතිතුමා විසින් "වතු ආශ්රිතව දවන් වු සුසාන භුමි ඉඳිකිරිම" සේබන්ධදයන් ඉදිරිෙත් ක න ලද දයෝජනාවට ගරු 

සභාෙතිතුමා විසින් ගරු අග්රාමාතයතුමා දවත දයොමු කළ ලිපියට පිළිතුරු වශදයන්, ගරු අග්රාමාතයතුමාදේ උෙදේශක 

(මහජන සේබන්ධතා)  විසින් දමම ඉල්ලීම සේබන්ධදයන් විදශේෂ අවධානය දයොමු ක  කඩිනමින් අවශය කටයුතු 

ක  සහනයේ සලසන දලසත්, දේ සේබන්ධදයන් ගනු ලබන ඉදිරි ක්රියාමාර්ග පිළිබඳව වාර්තාවේ ලබා දදන 

දලසත් දන්වමින් සභාෙති, සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව දවතද පිටෙතේ සහිතව දල්කේ, වැවිලි කර්මාන්ත 

අමාතයාංශය, 2 අදිය , 11 වන මහල, දසත්සිරිොය, බත්ත මුල්ල දවත 2019.01.30 දිනැතිව  දයොමු කළ ලිපිය. 

 

02.නිර්මල දථ වාදි බුදු දහම නිවැ දි දලස ආ ේෂා දකොට දලෝකවාසි ජනතාවටත්, අනාගත ෙ පු ටත් දයාද කිරිදේ 

අ මුණ දෙ දැරිව 2019.01.05 දින අතිගරු ජනාධිෙතිතුමා විසින් මාතදල් අළු විහා දේදී දථ වාදි  ත්රිපිටකය ජාතික 

උරුමයේ බවට නිල වශදයන් ප්රකාශයට ෙත් කළ බැවින්, දමම අභිමානවත් දමදහව  ට සමස්ත ජාතිදේ දගෞ වය 

ප්රකාශයට ෙත් කිරිම සඳහා 2019.03.16  දින සිට 2019.03.23 දින දේවා කාලය  "ශ්රි ත්රිපිටක අභිනන්දන සතිය"  

දලස ප්රකාශයට ෙත් ක  ඇති බැවින් දයෝජිත වැඩසටහන් සඳහා එේ එේ දිනයන්හි ෙැවැත්දවන වැඩසටහනට 

සමගාමිව දතෝ ා ගත් ස්ථානයක ජාතික වැඩසටහන් ෙැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය ක න දලස දන්වමින් ගරු 

ජනාධිෙතිතුමාදේ දෙෞේගලික දල්කේ විසින් 2019.02.25 දිනැතිව ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලද ලිපිය. 
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ගරු සභාෙතිතුමා 

   ඒ අනුව වැඩසටහන් ගණනාවේ එවලා තිදයනවා. දේ සේබන්ධව සීතාවක ශාසනා ේෂක බල මණ්ඩලය සාකච්ඡාවේ 

ෙැවැත්වුවා. එහිදි ගරු ස්වාමින් වහන්දසේලාත්, ප්රාදේශීය දල්කේතුමිය, සහකා  ප්රාදේශීය දල්කේතුමා සහභාගි දවලා දේ 

සේබන්ධ වැඩසටහන් සකස් කළා. මම හිතන්දන් එහි වැඩසටහන් අපිටත් එවයි. ඒ සඳහා යේ ආකා යකට සේබන්ධවීමේ 

අපිට ක න්න පුළුවන් නේ දේ සේබන්ධව අපිට කළ හැකි කාර්යයන් සැ සිලි කටයුතු ආදි කටයුතු සහ  දබෝධි පුජා 

පිංකමකටත් සභාදේ දායකත්වය ලබා දදන්න කියලා ඉල්ලීේ කළා දෙෝය දිනදේ. ඒ සඳහා අදප් එකඟතාවය ෙල කළා. 

අදප් සහායත් හිඟු ල විදේකා ාම විහා ස්ථනදේ දී තමයි ඒ දබෝධි පුජාමය පිංකම ෙවත්වන්න තමයි අදප් හාමුදුරුදවෝ 

භා   ගත්දත්. ඒ සඳහා අපිටත් දායකත්වය ලබා දදන්නට දවයි. ඒ සේබන්ධව ඉදිරිදේදි අපි කමිටුවේ නිවාස කමිටුවට 

දහෝ රැස් දවලා තී ණයේ අ දගන ඒ සඳහා අදප් සහදයෝගය අවශය ක න සහාය ලබා දිය යුතුයි කියලා තමයි දේ 

අවස්ථාදේදී අපි දයෝජනා ක න්දන්. ඒ සඳහා දේ වැඩසටහන ඔබට ලබා දදන්න පුළුවන්. දේ සඳහා හැකි විදිහට 

සේබන්ධ දවලා සහදයෝගය ලබලා දදන්න. දේ වැඩසටහන් ඔබතුමන්ලාට ලබා දදන්න පුළුවන්. ප්රාදේශිය දල්කේ 

කාර්යාලයත් ශාසනා ේෂක බල මණ්ඩලයත් දේ දවනුදවන් වැඩසටහන ක්රියාත්මක ක න්න කටයුතු ක නවා. ඒ සඳහා 

අදප් සහදයෝගය ලබා දිය යුතුයි කියන කා ණාවයි මතේ ක න්දන්.  
 

 

ඒවදේම අද දවදසේ 2019 වර්ෂයට අදාල ෙළාත් ොලන ක්රීඩා දකොළඹ දිස්ත්රිේ ත ඟ අද දේවනවිට ෙැවැත්දවනවා සීතාවක 

පිලිප් ගුණවර්ධන ක්රීඩාංගනදේදී. ඒ බවත් මතේ ක නවා. ඒ සඳහා දේ සභාදවන් අනතුරුව අදප් මන්ත්රිවරුන් 

හැමදදනාටම ඒ සඳහා සහභාගි දවන්න පුළුවන් නේ වඩා දහොදයි. අදප් ක්රිඩකයින් ෙහුගිය වස  03 ක කාලය තුළ දමහි 

දිස්ත්රිේ ශු තාවයත් ෙළාත් ශු තාවයත් ලබා ගත්ත කණ්ඩායම හැටියට ආයතනය හැටියට අදප් ආයතනය ඉතාමත් 

දගෞ වදයන් සහභාගි දවනවා.  අදප් ආයතනදේ ක්රිඩකයින් ඒ සඳහා සහභාගි දවනවා. ඒ නිසා ඔවුන්ට ශේතියේ එකතු 

කිරිම සඳහා දේ ක්රිඩා ත ඟ නැ ඹීම සඳහා දේ වනවිට ආ ේභ දවලා තිදයන්දන්. ඒ සඳහා සහභාගි වන දලසත් ඉතාම 

දගෞ වදයන් ඉල්ලනවා. අපි හැකි ඉේමණින් ඒ සඳහා සහභාගි විය යුතුයි කියන ෙණිවිඩයත් මතේ ක නවා. 

මීළගට තිදයන්දන් ප්රාදේශීය සභාව අමතා එවන ලද සංදේශ, දෙත්සේ, ෙැමිණිලි හා සන්නිදේදන සභාවට ඉදිරිෙත් 

කිරිම. ඒ සඳහා ගරු මන්ත්රිතුමන්ලාට අවස්ථාව ලබලා දදනවා.  
 

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

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චන්දන සුරියආ ච්චි මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  ඉදිරිෙත් කිරිමට නියමිත සංදේශ දෙත්සමේ සේබන්ධදයන් වැඩිදු  කරුණු විමසා දැන ගැනීම සඳහා 

ගරු මහා සභාව කා ක සභාවේ බවට දයෝජනා ක නවා.  
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සමන්ති චන්ද්රිකා දමයන්ති මැතිතුමිය 
 

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

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගයාන් දුමින්ද මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, දෙත්සම ඉදිරිෙත් ක ලා ඒ අනුව තමයි කා ක සභාවේ බවට ෙත් ක න්න පුළුවන්.  
 

ගරු සභාෙතිතුමා 
 

දෙත්සම දමොකේද ගරු මන්ත්රිතුමා.  
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චන්දන සුරියආ ච්චි මැතිතුමා 
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දෙත්සම තිදයන්දන් දකොස්ගම බාලිකා ොදර් ග්රීන් ලෑන්ඩ් කියන ඉඩම දවන්දේසි ක ලා දැනට කටයුතු ක දගන යනවා. 

ප්රදේශවාසින් දෙත්සමේ ඉදිරිෙත් ක ලා තිදයනවා. ප්රදේශදේ මන්ත්රිවරු විදිහට අපි නිරිේෂණයේ ක ලා තිදයනවා. ඒ 

සඳහා අනුමැතිය ලැබුදණ් දකොදහොමද ක්රමදේදය දමොකේද. ක්රියාවලිය දමොකේද කියන එක දෙත්සමට එහා ගිහිල්ලා දේ 

සභාව විදිහට අපි දැන ගත යුතුව තිදයනවා. ඒ පිළිබඳව කා ක සභාවේ දයෝජනා ක නවා.  
 

ගරු සභාෙතිතුමා 
 

දෙත්සම සභාවට ඉදිරිෙත් ක න්න. සභාවට දෙත්සම ඉදිරිෙත් කළාට ෙස්දසේ අපි ඒ පිළිබඳව දහොයලා බලලා ඔබතුමාට ඒ 

පිළිබදව දැනුවත් කිරිේ ක න්නේ. දෙත්සමකුත් අපිට ඇවිල්ලා නැතුව දතො තු ේ සෙයන්න අමාරුයි. ඔබතුමා දෙත්සම 

සභා ගත ක න්න.  
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චන්දන සුරියආ ච්චි මැතිතුමා 
 

දේ අදාල දෙත්සම සභා ගත ක නවා. ඒ සේබන්ධව කා ක සභාවේ දයෝජනා ක ලා දේ සේබන්ධව අපිට කරුණු 

දේවන්න දල්කේතුමා ඇතුළු අදාල නිලධාරින්.  

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා 
 

එතුමාට අයිතිය තිදයනවා කා ක සභාවේ දයෝජනා ක න්න.  
 

ගරු සභාෙතිතුමා 
 

දෙත්සම ඉදිරිෙත් ක න්දන් නැතුව බැහැදන්. දමොකේද කා ණය. කා ණය දැන ගන්න ඕන. කා ණාවේ නැතුව 

දකොදහොමද කා ක සභාවේ ක න්දන්. මම දමොකේ ගැන කථා ක න්නද. කා ණාවේ තිදයන්න ඕන.  

 

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 පී.ඒ ප්රදීප් කුමාර්  මැතිතුමා 
 

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

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සමන්ත උදයකුමා  ගමදේ 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 සනී දහේටර් පීරිස් මැතිතුමා 
 

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

 

ගරු සභාෙතිතුමා 
 

අපි චන්දන සුරියආ ච්චි මන්ත්රිතුමාදේ කා ණාව පිළිබදව කරුණු ෙැහැදිලි ක ගත්තා. ඒ සඳහායි කා ක සභාවේ කදළේ. 

ඒ අනුව එතුමා සඳහන් කල කා ණාව සේබන්ධව අදෙන් අනුමැතියකට ඉදිරිෙත් ක ලා තිදයන ලිපිදගොනුවේ සේබන්ධව 

අදාල ආයතනයේ  දමොකේ දහෝ ආයතනයේ එහි සංවර්ධන කටයුතු ක නවා කියලායි මන්ත්රිතුමා දචෝදනා ක න්දන්. ඒ 

නිසා මම අදප් නිලධාරින්ට උෙදදස් දදනවා අද සිට දමහි ක න සංවර්ධන කටයුතු දමය අනුමත ක ලා නැති 

වයාෙෘතියේ අදප් තාේෂණ නිලධාරි වාර්තා ක න විදිහට. කාර්යභා  නිලධාරි වාර්තා ක න විදිහට එය අනුමත දනොවු 

ඉඩමේ. එහි ක න සියළු සංවර්ධන කටයුතු අද සිට අත්හිටුවන්න කියලා අපි නිදයෝග ක නවා. අදාල නිලධාරින් විසින් ඒ 

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

01."ෙහළ දකොස්ගම බාලිකා විදයාල ො  ග්රීන් ලෑන්ඩ් දවන්දේසි  ඉඩදේ ජලය බැසයාම  සේබන්ධවයි" යන හිසින් යුතුව 

දේ පිළිබදව දසොයා බලා සාධා ණයේ ඉටු ක  දදන දමන් ඉල්ලා ෙහළ දකොස්ගම, බාලිකා විදයාල ො , දනො. 

70/1/ඒ හි ෙදිංචි  ඒ.දජ්.එේ.ඒ. අදබ්දකෝන් මයා විසින් 2019.03.04 දිනැතිව ප්රදේශවාසින්දේ අත්සන් දල්ඛනයේද 

සමඟින් ප්රාදේශීය දල්කේ, සීතාවක දවත දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

02. "සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ අනාගතය" යන හිසින් යුතුව හංවැල්ල, දිේදදණිය උතු  එල්.දේ ජගත් මයා විසින් 

2019.03.08 දිනැතිව ප්රදේශවාසින්දේ අත්සන් දල්ඛනයේද සමඟින් FSA දහෝල්ඩින්ේස් ගල් දකොරිය 

සේබන්ධදයන් කරුණු කා ණා පිළිබදව විමසමින් ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

03.ොදුේක, උේගල්ල, දෙදලන්ගහ  කුරුඳුවත්ත, අංක 07 හි ෙදිංචි එල්.ඩී.ඩී. චන්ද්රකුමා  මයා විසින් ලිපිදේ සඳහන් 

ඉඩේ කැබලි 08 සඳහා ප්රාදේශීය සභාදේ අනුමැතිය ලබා දදන දලස ඉල්ලමින් ඔවුනදේ අත්සන් දල්ඛනයේද 

සමඟින් 2019.02.07 දිනැතිව ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

03 - (02)   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ඩී. ප්රියන්ත අරුණ කුමාර් ගුණ ත්න මැතිතුමා විසින් ඉදිරිෙත් ක න ලදී. 

01.2018.05.01 දිනැති ලිපිය හා සේබන්ධ ක මින් 2018 නිල දසවණ ඉඳිකිරිම දේ දගොල්ල උතු  යන හිසින් යුතුව  

අවිස්සාදේල්ල එස්දට්ට් (දේ දගොල්ල උතු ) ඉඩදේ පිහිටා ඇති දලොට් අංක 17/බී, 18 හා 20 ද ණ ෙර්චස් 63.05 

බිේකඩ දැනට ලිපියකින් ෙව ා ඇති බැවින් දවනත් කටයුත්තකට එම භූමිය ෙැවරිමේ දනොක න දලස ඉල්ලා 

සිටිමින් 2019.03.11 දිනැතිව ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ඩී. ප්රියන්ත අරුණ කුමාර් ගුණ ත්න මැතිතුමා විසින්  ගරු 

සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

02. අද දින මහා සභාවට දනොෙැමිණිම සේබන්ධදයන් ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ලියනදේ චන්දන කුමා  මැතිතුමාට 

නිවාඩු අනුමත ක  දදන දලස ඉල්ලමින් ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සුනිල්  ණසිංහ මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි, දේ සභාදවන් නිේම යාම සඳහා මම ප්රකාශයේ ක නවා. අද දින ෙැවැත්දවන ක්රිඩා ත ඟ සඳහා 

ඉදිරිෙත් දවලා තිදයනවා ත ග ඉසේ දදකකට. ඒ සඳහා ඉදිරිෙත් වීමට දේ සභාදවන් නිේම යන බව දන්වා සිටිනවා.  

ගරු සභාෙතිතුමා 

ඔබතුමා ඇතුළු කණ්ඩායමටම ජයග්රහණය ප්රාර්ථනා ක නවා. දහොඳ ජයග්රහණයේ ලබලා දදන්න කියලා සභාව විදිහට 

මන්ත්රිවරු විදිහට ඹබට සුභ ප්රාර්ථනා ක නවා. 

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

01.ොදුේක නග දේ දෙතිහාසික වටිනාකමේ හිමි ගෑස් ෙහ නවීක ණය ක  එහි දෙෞ ාණිකත්වය රැක ගැනීම සඳහා පු ා 

විදයා දදොර්තදේන්තුව දැනුවත් ක න දලස ඉල්ලමින් 2019.03.10 දිනැතිව ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි අදයෝම මධු 

ප්රසාේ දේවදේ මැතිතුමා විසින් ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

02.ොදුේක, ඉංගිරිය ො , දනො. 61/18 හි ොදුේක ආෙදා කළමනාක ණ හා ෙරිස ය සු කීදේ සංවිධානය විසින් ොදුේක 

නග දේ දුේරියෙල අසල සිට මැල්වත්ත දබෝේකුව හ හා පුස්වැලි ඔයට ජලය බැස යන කාණුව අවහි  වී ඇති බැවින් 

එම අවහි තා ඉවත් ක  දදන දමන් ඉල්ලා 2019.03.10 දිනැතිව ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලද ලිපිය. 
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03.2018.05.11 දින මහා සභාදේදී ෙහළ ොදුේක ග්රාම නිලධාරි වසදේ දසේවා පියසේ ඉඳිකිරිම සඳහා ඩී.ඩී.නිමල්සිරි 

මාවදත් ශ්රි ලංකා දුේරිය දදොර්තදේන්තුව සතු විශාල භූමිදයන් ෙර්චස් 05 ක දකොටසේ බදු ෙදනම මත ලබා ගත යුතු 

යැයි ක න ලද ඉල්ලීම සේබන්ධදයන් දුේරිය දදොර්තදේන්තුදවන් නැවත විමසුමේ සිදු ක  දේ කටයුත්ත ඉේමන් 

ක  ගැනීම ට සහදයෝගය ලබා දදන දලස ඉල්ලමින් 2019.03.10 දිනැතිව ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි අදයෝම මධු 

ප්රසාේ දේවදේ මැතිතුමා විසින් ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

 

03 - (04)   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි නන්ද කුමා සිංහ මැතිතුමා විසින් ඉදිරිෙත් ක න ලදී. 

01.ගි ා ඉඹුල, වේඹය දමෝද  ගමට පිවිසීම  ට භාවිතා කිරිමට ඇති මාර්ගදයහි බන්ට් එක අවට දගොඩ කිරිම දහේතුදවන් 

බැදකෝ යන්ත්ර සහ ටිෙර්  ථ නිත  එහා දමහා යාම නිසා මෑතකදී තනන ලද මාර්ගය කැඩි යාම නිසා එම කටයුත්ත 

නිවැ දි ෙරිදි නිම කිරිමට උෙදදස් දදන දලස  ඉල්ලමින් වේඹය දමෝද  ගේවාසින් විසින් අත්සන් දල්ඛනයේද 

සමඟින් 2019.02.27 දිනැතිව ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

02. "සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ අනාගතය" යන හිසින් යුතුව හංවැල්ල, දිේදදණිය උතු  එල්.දේ ජගත් මයා විසින් 

2019.03.08 දිනැතිව ප්රදේශවාසින්දේ අත්සන් දල්ඛනයේද සමඟින් FSA දහෝල්ඩින්ේස් ගල් දකොරිය 

සේබන්ධදයන් කරුණු කා ණා පිළිබදව විමසමින් ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

03 - (05)   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි දකෝකිල සේෙත් වර්ණසිරි මැතිතුමා විසින් ඉදිරිෙත් ක න ලදී. 

01."ෙහළ දකොස්ගම බාලිකා විදයාල ො  ග්රීන් ලෑන්ඩ් දවන්දේසි  ඉඩදේ ජලය බැසයාම  සේබන්ධවයි" යන හිසින් යුතුව 

දේ පිළිබදව දසොයා බලා සාධා ණයේ ඉටු ක  දදන දමන් ඉල්ලා ෙහළ දකොස්ගම, බාලිකා විදයාල ො , දනො. 

70/1/ඒ හි ෙදිංචි  ඒ.දජ්.එේ.ඒ. අදබ්දකෝන් මයා විසින් 2019.03.04 දිනැතිව ප්රදේශවාසින්දේ අත්සන් දල්ඛනයේද 

සමඟින් ප්රාදේශීය දල්කේ, සීතාවක දවත දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

02. "සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ අනාගතය" යන හිසින් යුතුව හංවැල්ල, දිේදදණිය උතු  එල්.දේ ජගත් මයා විසින් 

2019.03.08 දිනැතිව ප්රදේශවාසින්දේ අත්සන් දල්ඛනයේද සමඟින් FSA දහෝල්ඩින්ේස් ගල් දකොරිය 

සේබන්ධදයන් කරුණු කා ණා පිළිබදව විමසමින් ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

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

01. "සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ අනාගතය" යන හිසින් යුතුව හංවැල්ල, දිේදදණිය උතු  එල්.දේ ජගත් මයා විසින් 

2019.03.08 දිනැතිව ප්රදේශවාසින්දේ අත්සන් දල්ඛනයේද සමඟින් FSA දහෝල්ඩින්ේස් ගල් දකොරිය 

සේබන්ධදයන් කරුණු කා ණා පිළිබදව විමසමින් ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

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

01.සීතාවක ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශදේ දහේවායින්නට යන ොදර් කුමාරි ඇල්ල ඉදිරිපිට ඇති මී ටර් 80 ක ෙමණ 

ප්රමාණයේ දවන් ක දගන මාර්ගය දදෙස නවත්වන වාහන වලින් ගේවාසිදයකු බව ෙවසමින් මුදල් ලබා ගන්නා 

බවටත් දේ පිළිබදව කඩිනමින් දසොයා බලා කටයුතු ක න දලස ඉල්ලමින් ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගයාන් දුමින්ද 

මැතිතුමා අමතා ප්රදේශවාසින් විසින් දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

ගරු සභාෙතිතුමා 
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මම සභාදේ වගකීදමන් කියනවා එදහම අනුමැතියේ අපි දීලා නැහැ. එදහම කාටවත් මුදල් අයකිරිදේ බලයේ සභාව 

දහෝ මම දහෝ දෙෞේගලිකව දහෝ දීලා නැහැ. කවුරු හරි කියනවා නේ එේකන් ඉන්න. මම කථා ක න්න ලෑස්තියි. මටත් 

ඒ ගැන ආ ංචි වුණා. මම ඒ ගැන බලන්න කිේවා. එදහම බලයේ කාටවත් ෙව ලා නැහැ. සභාදවන් එදහම දකදනේ 

ෙත් ක ලාත් නැහැ. අපි කුමාරි ඇල්ල දවනම සංවර්ධනය කිරිදේ වයාෙෘතියේ ආ ේභ කිරිමට අවශය කටයුතු නාගරික 

සංවර්ධන අධිකාරියත් එේක අපි සුදානේ ක දගන යනවා.  

 

 

03- (08)   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ජයන්ත  ණවක මැතිතුමා විසින් ඉදිරිෙත් ක න ලදී. 

01."සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ අනාගතය" යන හිසින් යුතුව හංවැල්ල, දිේදදණිය උතු  එල්.දේ ජගත් මයා විසින් 

2019.03.08 දිනැතිව ප්රදේශවාසින්දේ අත්සන් දල්ඛනයේද සමඟින් FSA දහෝල්ඩින්ේස් ගල් දකොරිය 

සේබන්ධදයන් කරුණු කා ණා පිළිබදව විමසමින් ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

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

01."සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ අනාගතය" යන හිසින් යුතුව හංවැල්ල, දිේදදණිය උතු  එල්.දේ ජගත් මයා විසින් 

2019.03.08 දිනැතිව ප්රදේශවාසින්දේ අත්සන් දල්ඛනයේද සමඟින් FSA දහෝල්ඩින්ේස් ගල් දකොරිය 

සේබන්ධදයන් කරුණු කා ණා පිළිබදව විමසමින් ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

03 - (10)   ගරු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා විසින් ඉදිරිෙත් ක න ලදී. 

01.ොදුේක උෙ කාර්යාලදේ දසේවක සුභසාධක සමිතිදේ සාමාජිකයන් හ ට ප්රතිලාභ නිසියාකා ව දනොලැබීම සේබන්ධව 

ප්රශ්න මතුව ඇති බවත් දේ පිළිබඳව අවධානය දයොමු ක  අවශය කටයුතු සලසා දදන දමන් ඉල්ලමින් සුභසාධක 

සමිති සමාජිකයින් විසින් ගරු  උෙ සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

03 - (11)   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සමන්ති චන්ද්රිකා දමයන්ති මැතිතුමිය විසින් ඉදිරිෙත් ක න ලදී. 

01."සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ අනාගතය" යන හිසින් යුතුව හංවැල්ල, දිේදදණිය උතු  එල්.දේ ජගත් මයා විසින් 

2019.03.08 දිනැතිව ප්රදේශවාසින්දේ අත්සන් දල්ඛනයේද සමඟින් FSA දහෝල්ඩින්ේස් ගල් දකොරිය 

සේබන්ධදයන් කරුණු කා ණා පිළිබදව විමසමින් ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

03 - (12)   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ඉන්ද්රානි දසදනදහලතා ෙේමසීලි මැතිතුමිය විසින් ඉදිරිෙත් ක න ලදී. 

01."සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ අනාගතය" යන හිසින් යුතුව හංවැල්ල, දිේදදණිය උතු  එල්.දේ ජගත් මයා විසින් 

2019.03.08 දිනැතිව ප්රදේශවාසින්දේ අත්සන් දල්ඛනයේද සමඟින් FSA දහෝල්ඩින්ේස් ගල් දකොරිය 

සේබන්ධදයන් කරුණු කා ණා පිළිබදව විමසමින් ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

ගරු සභාෙතිතුමා 

දේ ලිපි ඉදිරිෙත් ක න එක ගැන මදේ කිසි විද ෝධතාවයේ නැහැ. දෙත්සේ ඉදිරිෙත් ක න්න ඕන. දේ ඇඩ්රස් ක පු 

දක නාත් දේ ෙළමු ලිපිය දයොමු ක ලා අපිටත් උත්ත  දදන්න පුළුවන් කාලයේ හදලා දේක අදනේ අය අතට ෙත් වුණා 

නේ මට දේ සභාදේ උත්ත යේ දදන්න තිබුණා. මම දේකට උත්ත යේ හදලා නැහැ. දේක කාදේ හරි උෙදදස් මත මම 
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කියනවා දේශොලනික වශදයන් අපිට ගහන්න මාව ඉලේක ක දගන නේ දේ ගහන්දන් මීට වඩා දේශොලනික 

වශදයන් අපිව වට්ටන්න හදපු දේලාවල් වලදී මම මුහුණ දුන්නා. ඒ නිසා ඒකට මම කිසි බයේ නැහැ. දේ කා ණාව මම 

තාම කිදයේදේ නැහැ.  මංජුල මන්ත්රිතුමාත් තව කිහිෙදදදනේ  කා ක සභා අවස්ථාදේදී දමය  කිදයේවා. මාව නේ 

දේකට අල්ලන්න හදන්දන් ඒකට මම මුහුණ දදන්න කැමතියි. ලෑස්තියි. දමොකද මම දේ කිසි දදයකට වැ දිකරු 

දනදමයි. මම වඩා දහොඳින් ඔය කියන දිේදදණිය ගදේ දේ කියන ගල් වල සේබන්ධව දේ කා ණය තිදයන්දන් ඒක නේ 

අද දවනකේ දේ ගදේ විද ෝධතා වලට කන් දුන්නු එකම ආයතනය විදිහටත් එහි නිදයෝජිතයා විදිහටත් මම කටයුතු 

කළා. ගදේ මිනිස්සු කියන දේ අහපු එකම මහජන නිදයෝජිතයා මම විත යි කියලා මම කියනවා. ඒක තහනේ ක ලා දීපු 

එක. අද දවනකේ මම තහනේ ක ලා තිදයනවා. අද දවනකේ මම අත්සන් ක ලා නැහැ. මම තාම බලෙත්රය අත්සන් 

ක ලා නැහැ. එදහම තිදයේදී දේ දේවල් එදහන් දමදහන් අහදගන ගිහිල්ලා කියලා ලියුේ ලියවලා දේ හදන්දන් 

දමොකේද කියන කා ණය මට ෙැහැදිලියි. දමවැනි කැලෑ ෙත්ත  වලට මාව බය ක න්න බැහැ. දේක කැලෑ ෙත්ත යේ. 

දේක මට දනොදී එක එේදකනා අතට ෙත් ක ලා දේක කියපු දකනා මටත් දනොදී එක එේදකනා අතට ෙත් ක ලා 

ඒදකන් හදනවා නේ මාව අෙහසුතාවයට ෙත් ක න්න ඒදකන් අෙහසුතාවයට ෙත් දවන්දන් ඒ අයම ෙමණයි කියලා මම 

කියනවා. ඒ නිසා දේ ගල් වල සේබන්ධව බලෙත්රය දනොදීත් මම අෙහාස විදිනවා.  මම විත යි දේක නත  ක පු දකනා. 

ගදේ මිනිසුන්ට බැරි වුණා දවන කිසිම දකදනේ ලවා දමොනම විදිහයකින් වත්  ගල් වල දවසේ නත  ක ගන්න. ෙරිස  

අධිකාරිය, භූ විදයා හා ෙතල් කැණිේ කාර්යාංශය, පු ා විදයා අංශය, ප්රාදේශීය දල්කේ, ග්රාම දසේවක දේ සියලු දදනා 

අනුමත ක ලා තිදයන වයාෙෘතියේ දේක. දනොදී සිටිදේ වගකීම එහි ව ද ඒක මට ෙැවද නවා. ෙළාත් ොලන ආයතන 

මහජන නිදයෝජිතදයෝ ඉන්න ආයතනයේ හැටියට හිටපු සභාෙතිවරු දදන්දනේ දමහි මන්ත්රිවරු විදිහට වාඩි දවලා 

ඉන්නවා. දේක ෙරිොලන ආයතනයේ. ඒ නිසා ෙරිොලන ආයතනදේ ප්රධානියා හැටියට ඒ අයටත් යේ වගකීමේ 

තිදයනවා ඉහළ ආයතන වලින් නිකුත් ක න නිදයෝගයන් වලට යේ ප්රමාණයක එකඟතාවයේ දේවන්න. 

මන්ත්රිවරුන්දගන් සමන්විතයි තමයි. නමුත්  ෙරිොලනමය ආයතනයේ. ඒ නිසා  අපිට එවන්දන් අවසානදේ  ප්රාදේශීය 

සභාදවන් අවස යේ ගන්න කියලා එවන්දන් ඒ අයදේ නිර්දේශයන් ආවාට ෙස්දසේ. ප්රාදේශීය සභාදේ අවස ය නැත්නේ 

දේක නත  ක න්න පුළුවන් දවන්න එෙැයි. ෙරිස  අධිකාරිය අවශයත් නැහැ. භූ විදයා  එක අවශයයත් නැහැ. පු ා විදයා 

ඕදනත් නැහැ.ප්රාදේශීය දල්කේ ඕදනත් නැහැ. ඒ නිසා දවළඳ බලෙත්රය නිකුත් ක න්දන් සියළු ආයතන දේකට 

අනුමැතිය දුන්නාට ෙස්දසේ. ඒ දෙෝ මදේත් මදේ අත්සන 08 දවනි අත්සන. මට දේදේ මහජන දසෞඛය ෙරිේෂක 

කියනවා නේ දසෞඛය වවදය  නිලධාරි කියනවා නේ ෙරිස  සේබන්ධ  ප්රශ්නයේ ගැටළුවේ නැහැයි කියලා ඒක කවුරු 

දේ සභාෙති පුටුවට ආවත් ඒ හැදමෝම බැඳිලා ඉන්නවා ඒ විදිහට අත්සන් ක න්න. ඒදේ යේ ප්රශ්නයේ තිදයනවා නේ 

තමයි ඒක අත්හිටුවන්දන්. මහජනතාව කියන නිසා මම ඒක අත්හිදටේවා. තාමත් දවළඳ බලෙත්රය අත්හිටුවලා 

තිදයන්දන්. දීලා නැහැ. ගල් කඩන්න බැහැ.  එදහම ක ලා තිදයේදිත් දේදේ තිදයන කා ණා මම තාවම කිදයේදේ 

නැහැ. මම කියවලා බලන්නේ. මංජුල මන්ත්රිතුමා තමයි එකේ දදකේ කිදයේදේ. අපිව එතන්ට ෙත් ක නවා නේ ගදේ 

මිනිස්සු කවුරු හරි ඒ ලියපු දකනා උෙදදස් දදන කවුරුහරි දේක නවත්වපු දකනාට දේ හෑල්ලු ක න්දන්. ගහන්දන්. 

කාදේ දහෝ උෙදදස් මත මට ගහන්න කවුරුහරි ලවා දේක ලියවලා දේ විදිහට මන්ත්රිවරු අතට මහජනතාව අතට ෙත් 

ක ලා තිදයනවා. එදහම නැතුව දවන දදයේ නැහැ. ඇයි තාමත් අත්සන් ක ලා නැති මට දේ විදිහට දචෝදනා ක න්දන්. 

අදනේ අය දේක දීලා තිදයන්දන්. ෙවත්වාදගන යන්න පුළුවන්. දේක තනික ම කුහක කාදේ හරි උවමනාවකට දේ 

ක ලා තිදයන්දන් කැලෑ ෙත්ත යේ කියන එක මම කියනවා. තාමත් මදේ අතට ෙත් ක ලා නැහැ. අත්සන් ක නවාද 

නැේද කියලා තී ණය ක න්දන් මම. දමහි ඕන කාදලක ඕන සභාෙතිව දයේ අත්සන් ක ලා තිදයනවා. දමදහම ප්රශ්න 

මතු ක ලා හෑල්ලුවට ෙත් ක ලා අෙහසුතාවයට ෙත් ක ලා නැහැ. මම අෙහසුතාවයට ෙත් දවන්දන් නැහැ. නමුත් මම 

දේ කියන්දන්  
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ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චන්දන සුරියආ ච්චි මැතිතුමා 

සභාෙතිතුමා ඔබතුමා තාම අත්සන් ක ලා නැේද. 
 

ගරු සභාෙතිතුමා 

නැහැ තාම නැහැ.  
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චන්දන සුරියආ ච්චි මැතිතුමා 

එතදකොට වැ දි දතො තු ේදන් සන්නිදේදනය දවන්දන්. ෙරිස  කමිටුදේ අනුමත කළාලු. ඔබතුමා අත්සන් කළාලු.  

ගරු සභාෙතිතුමා 

දේ සියළු දේවල් වැ දියි. දහො ාට කලින් දකදහල් කැන වැට ෙැන්නා වදේ වැඩ දේ. මම තාම අත්සන් ක ලා නැහැ. 

මම වගකීදමන් කියන්දන්. මම තාමත් අත්සන් ක ලා නැහැ. මහජනතාවදේ ප්රශ්න තිදයනවා නේ මට තාමත් බලන්න 

පුළුවන්. දේ ක න්දන් දමොකේද. දේ ක න්දන් අපිව අෙහසුතාවයට ෙත් ක න්න  දේ කාදේ හරි දේශොලන 

දකොන්ත්රාත්තුවේ තමයි දේ.  

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගීතාමණි ස්වර්ණලතා මැතිතුමිය 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  

ගරු සභාෙතිතුමා 

ඔබතුමිය වාඩි දවන්න. මම ඔබතුමියට ඕන ත ේ අවස්ථා වල අවශය ත ේ කරුණු දේ පිළිබඳව ෙැහැදිලි ක ලා තිදයනවා. 

ඒ නිසා දේ සේබන්ධව කාදේ හරි දේශොලන කුහක උවමනාවේ දේ ඉෂ්ට ක නවා. මම නැවත නැවතත් කියනවා. ඒ නිසා 

දේ සේබන්ධව අපිට කරුණු දහොයලා බලන්න පුළුවන්. මම වගකීදමන් කියනවා දේ බලෙත්රය සේබන්ධදයන් මම මීට මාස 

06 කට 07 කට ඉහත මදත් තාම ඒ ස්ථාවදර් ඉන්නවා. මම තාම අත්සන් ක ලා නැහැ. අදප් නිලධාරින් වාර්තා ක ලා මට 

ආපුහාම මම ෙරිේෂා ක ලා බලලා ඒක අත්සන් ක නවාද නැේද කියලා තී ණය ක න්දන් මම. දේකට අත්සන් ක න්න 

ඕදනයි කියලා අදප් නිලධාරින් වාර්තා ක නවා නේ මට පුළුවන් අත්සන් ක න්න. ඒක තමයි සාමානයදයන් දවළඳ 

බලෙත්රයේ නිකුත් ක න එදේ බලතල තිදයන්දන් එදහමයි. චන්ද්රසිරි සභාෙතිතුමා හිටියා එතුමා දන්නවා.  ණවක  හිටපු 

සභාෙතිතුමා එතුමා දන්නවා. ඒ කා ණා දන්නවා. ඒ නිසා ඒ අයදගනුත් විමසා බලන්න. දමොකේද ඇත්ත කියලා. ඒ අනුව 

අවශය විදිහට මම කටයුතු ක නවා.  

මීළගට තිදයන්දන් කල් දී ඇති ප්රශ්න. එේ ප්රශ්නයේ ඉදිරිෙත් ක ලා තිදයනවා චන්දන සුරියආ ච්චි ගරු මන්ත්රිතුමා. ඒ 

සඳහා මම පිළිතුරු ලබලා දදනවා.  

04.යථා ෙරිදි කල් දී ඇති ප්රශ්න     
 

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

01. සීතාවක ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශය යටදත් 2019.02.20 දිනට ෙවත්වාදගන යන ගල් වලවල් ප්රමාණය 

දකොෙමණද?               

      

පිළිතු   -   36 යි. 

ොදුේක  හංවැල්ල කහදහේන දකොස්ගම  

     13       08       13        02 
 

02. ඒවාදේ හිමිකරුවන් හා ඔවුන්දේ ලිපිනයන් දවන දවනම සඳහන් ක න්න. 
 



10 
 
පිළිතු   -    

 

ොදුේක 

1. දබෝල්ඩර් මිේස් (පුේ) සමාගම, නූ ානිවත්ත, දදකඳුවල ො , මීදප්, ොදුේක. 

2. එල්.එච්. ගැමුණු පියදසේන, නූ ානිවත්ත,මීදප්, ොදුේක. 

3. එල්.එච්. ගැමුණු පියදසේන, නූ ානිවත්ත, දදකඳුවල ො , මීදප්, ොදුේක. 

4. එේ.එස්.ඩී. දෙදර් ා, නූ ානිවත්ත, දදකඳුවල ො , මීදප්, ොදුේක. 

5. ඒ. සුනිල් ශාන්ත, නූ ානිවත්ත, දදකඳුවල ො , මීදප්, ොදුේක. 

6. ආර්.එේ.එල්. ජයසිරි, නූ ානිවත්ත, දදකඳුවල ො , මීදප්, ොදුේක. 

7. පී.දේ.ඩී.ආර්.එස්. ජයතිලක, නූ ානිවත්ත, දදකඳුවල ො , මීදප්, ොදුේක. 

8. බී.ඒ.පී. දප්රේමජීව, නිේ දප්රේමා දේටල් ක්රෂර්, ගලබඩවත්ත ො , දේවැල්ෙනාව, ොදුේක. 

9. ඩී.එස්.එස්. ෙහලදේ, ගලබඩවත්ත ො , දේවැල්ෙනාව, ොදුේක. 

10. දේ.ඒ ලලිත් නන්දන, ගලබඩවත්ත ො , දේවැල්ෙනාව, ොදුේක. 

11. එච්.එේ.එන්.නවනන්දන, නූ ානිවත්ත, දදකඳුවල ො , මීදප්, ොදුේක. 

12. එච්.ඒ. ධර්මදසේන,ගලඩවත්ත ො , නූ ානිවත්ත, මීදප්, ොදුේක. 

13. ඒ.මදහේෂ් පුෂේකුමා , ඇල්දල් වලද ෝද, දබෝදප් වත්ත ො , ඉහළ  දබෝදප්, ොදුේක. 

 

හංවැල්ල 

1. නයනා ප්රභාෂිණි  ාජෙේෂ, තැන්නපිටදහේන, බණ්ඩා වත්ත, දිේදදණිය. 

2. ආර්.පී.සී. ෙති ණ, දගොෙලුමුල්ල ො , බදුවත්ත, හංවැල්ල. 

3. ජී.පී නීල් ශාන්ත, දිේදදණියවත්ත, දිේදදණිය, හංවැල්ල. 

4. ඊ.එේ.එල්. දප්රොෙටීස් ප්රයිවට් ලිමිටඩ්, 69, තුන්නාන කන්ද, හංවැල්ල. 

5. ඩබ්.දේ.දේ ඉංජිනියරින් පුේ. සමාගම.ෙැල්දෙොලමුල්ල, මාවතගම, ොදුේක. 

6. එස්.එේ.ගැමුණු ජනිත රුවන් දෙදර් ා, දිේදදණිය, හංවැල්ල, දීගල්ගස්දහේන 

7. ආර්.ඒ.විජිත  ණසිංහ, 16/2, දිේදදණිය උතු , හංවැල්ල. 

8. එන්.දජ්. විදජ්තුංග, තැන්නපිටදහේන, බණ්ඩා වත්ත, දිේදදණිය. 

කහදහේන 

1. එස්.ආර්.එන්.එල්.ජයවර්ධන, 637/5, පිංදකත ො , දහෝමාගම. 

2. ලලිත් දහට්ටිආ ච්චි, 208, නානඩමුල්ල, දැඩිගමුව. 

3. පී.දේ.සමන්ත, 268/6, දලනගලවත්ත, වැලිපිල්ලෑව, දැඩිගමුව. 

4. ඒ.දේ.සමන්ත, 241/1/ඒ, ෙහළ දබෝමිරිය, කඩුදවල. 

5. එස්.ඩී.එස්.ආර්.දසේනා ත්න, 177/2, කිරිවාන, පින්නවල, වග. 

6. ඩබ්.එල්.දර්ශන තුසිත කුමා , 220/සී, දනෝන්ගහදහේන, දකො දතොට, කඩුදවල. 

7. ඩබ්.ටී.පී.ආරියදාස, 128/2, ඉහළ දබෝමිරිය, කඩුදවල. 

8. දජ්.එේ.එස්. ජයසුන්ද , 233/1, ෙහළ දබෝමිරිය, කඩුදවල. 

9. ඩබ්.වී.ඒ. ොලිත ද ොඩ්රිදගෝ, 365, කහදහේන, වග 

10. ජී.එල්. පුෂේකුමා  ගේලත්, 188/1, දනළුවත්තුඩුව, වග. 

11. එන්. ගයනි නවගමුව, 305, කහදහේන, වග. 

12. පී.ඩී.එල්.එස්.ෙලිදහේන, 28, ඉහළ දබෝමිරිය, කඩුදවල. 
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13. පී.ඩී.එල්.එස්.ෙලිදහේන, 28, ඉහළ දබෝමිරිය, කඩුදවල. 

 

දකොස්ගම 

1. ප්රදීප් ප්රියදර්ශන විතානදේ මයා, ඉහළ දකොස්ගම, දකොස්ගම. 

2. එල්.ටී.එච්. විදජ් ත්න මයා, කනේෙැල්ලවත්ත, දකොස්ගම. 

 

03. එම ගල් වලවල් සඳහා අවස ෙත් ලබා දී ඇති 

I. A දරේණිදේ ගල් වලවල් ප්රමාණය කීයද? ඒවාදේ හිමිකරුවන්දේ නේ දමොනවාද? 

 පිළිතු   -   02 

1. දබෝල්ඩර් මිේස් (පුේ) සමාගම, නූ ානිවත්ත, දදකඳුවල ො , මීදප්, ොදුේක. 

2. ඩබ්.දේ.දේ ඉංජිනියරින් පුේ. සමාගම.ෙැල්දෙොලමුල්ල, මාවතගම, ොදුේක. 

 

II. B දරේණිදේ ගල් වලවල් ප්රමාණය කීයද? ඒවාදේ හිමිකරුවන්දේ නේ දමොනවාද? 

    පිළිතු   -        34 යි 

 

ොදුේක  
 

1. එල්.එච්. ගැමුණු පියදසේන, නූ ානිවත්ත,මීදප්, ොදුේක. 

2. එල්.එච්. ගැමුණු පියදසේන, නූ ානිවත්ත, දදකඳුවල ො , මීදප්, ොදුේක. 

3. එේ.එස්.ඩී. දෙදර් ා, නූ ානිවත්ත, දදකඳුවල ො , මීදප්, ොදුේක. 

4. ඒ. සුනිල් ශාන්ත, නූ ානිවත්ත, දදකඳුවල ො , මීදප්, ොදුේක. 

5. ආර්.එේ.එල්. ජයසිරි, නූ ානිවත්ත, දදකඳුවල ො , මීදප්, ොදුේක. 

6. පී.දේ.ඩී.ආර්.එස්. ජයතිලක, නූ ානිවත්ත, දදකඳුවල ො , මීදප්, ොදුේක. 

7. බී.ඒ.පී. දප්රේමජීව, නිේ දප්රේමා දේටල් ක්රෂර්, ගලබඩවත්ත ො , දේවැල්ෙනාව, ොදුේක. 

8. ඩී.එස්.එස්. ෙහළදේ, ගලබඩවත්ත ො , දේවැල්ෙනාව, ොදුේක. 

9. දේ.ඒ ලලිත් නන්දන, ගලබඩවත්ත ො , දේවැල්ෙනාව, ොදුේක. 

10. එච්.එේ.එන්.නවනන්දන, නූ ානිවත්ත, දදකඳුවල ො , මීදප්, ොදුේක. 

11. එච්.ඒ. ධර්මදසේන,ගලඩවත්ත ො , නූ ානිවත්ත, මීදප්, ොදුේක. 

12. ඒ.මදහේෂ් පුෂේකුමා , ඇල්දල් වලද ෝද, දබෝදප් වත්ත ො , ඉහළ  දබෝදප්, ොදුේක. 

 

හංවැල්ල 

 

13. නයනා ප්රභාෂිණි  ාජෙේෂ, තැන්නපිටදහේන, බණ්ඩා වත්ත, දිේදදණිය. 

14. ආර්.පී.සී. ෙති ණ, දගොෙලුමුල්ල ො , බදුවත්ත, හංවැල්ල. 

15. ජී.පී නීල් ශාන්ත, දිේදදණියවත්ත, දිේදදණිය, හංවැල්ල. 

16. ඊ.එේ.එල්. දප්රොෙටීස් ප්රයිවට් ලිමිටඩ්, 69, තුන්නාන කන්ද, හංවැල්ල. 

17. එස්.එේ.ගැමුණු ජනිත රුවන් දෙදර් ා, දිේදදණිය, හංවැල්ල, දීගල්ගස්දහේන 

18. ආර්.ඒ.විජිත  ණසිංහ, 16/2, දිේදදණිය උතු , හංවැල්ල. 

19. එන්.දජ්. විදජ්තුංග, තැන්නපිටදහේන, බණ්ඩා වත්ත, දිේදදණිය. 
 

කහදහේන 

 

20. එස්.ආර්.එන්.එල්.ජයවර්ධන, 637/5, පිංදකත ො , දහෝමාගම. 
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21. ලලිත් දහට්ටිආ ච්චි, 208, නානඩමුල්ල, දැඩිගමුව. 

22. පී.දේ.සමන්ත, 268/6, දලනගලවත්ත, වැලිපිල්ලෑව, දැඩිගමුව. 

23. ඒ.දේ.සමන්ත, 241/1/ඒ, ෙහළ දබෝමිරිය, කඩුදවල. 

24. එස්.ඩී.එස්.ආර්.දසේනා ත්න, 177/2, කිරිවාන, පින්නවල, වග. 

25. ඩබ්.එල්.දර්ශන තුසිත කුමා , 220/සී, දනෝන්ගහදහේන, දකො දතොට, කඩුදවල. 

26. ඩබ්.ටී.පී.ආරියදාස, 128/2, ඉහළ දබෝමිරිය, කඩුදවල. 

27. දජ්.එේ.එස්. ජයසුන්ද , 233/1, ෙහළ දබෝමිරිය, කඩුදවල. 

28. ඩබ්.වී.ඒ. ොලිත ද ොඩ්රිදගෝ, 365, කහදහේන, වග 

29. ජී.එල්. පුෂේකුමා  ගේලත්, 188/1, දනළුවත්තුඩුව, වග. 

30. එන්. ගයනි නවගමුව, 305, කහදහේන, වග. 

31. පී.ඩී.එල්.එස්.ෙලිදහේන, 28, ඉහළ දබෝමිරිය, කඩුදවල. 

32. පී.ඩී.එල්.එස්.ෙලිදහේන, 28, ඉහළ දබෝමිරිය, කඩුදවල. 

 

 
 

දකොස්ගම 

 

33. ප්රදීප් ප්රියදර්ශන විතානදේ මයා, ඉහළ දකොස්ගම, දකොස්ගම. 

34. එල්.ටී.එච්. විදජ් ත්න මයා, කනේෙැල්ලවත්ත, දකොස්ගම. 

 

III. C දරේණිදේ ගල් වලවල් ප්රමාණය කීයද? ඒවාදේ හිමිකරුවන්දේ නේ දමොනවාද?  

    පිළිතු   - නැත 

 

04. I.   A දරේණිදේ බලෙත්රයේ යටදත් දිනකට කැඩිය හැකි ගල් කියුබ් ප්රමාණය කීයද? දිනකට ප්රමාණය කළ හැකි 

කියුබ් ප්රමාණය කීයද? 

 පිළිතු   -  දිනකට කැඩිය හැකි ප්රමාණය දන්වා දනොමැත. 
 

II. B දරේණිදේ බලෙත්රයේ යටදත් දිනකට කැඩිය හැකි ගල් කියුබ් ප්රමාණය කීයද? දිනකට  ප්රමාණය කළ හැකි 

කියුබ් ප්රමාණය කීයද? 

  පිළිතු   -   දිනකට කැඩිය හැකි ප්රමාණය දන්වා දනොමැත. 
 

III. C දරේණිදේ බලෙත්රයේ යටදත් දිනකට කැඩිය හැකි ගල් කියුබ් ප්රමාණය කීයද? දිනකට  ප්රමාණය කළ හැකි 

ගල් කියුබ්  ප්රමාණය කීයද? 

පිළිතු   -  දිනකට කැඩිය හැකි ප්රමාණය දන්වා දනොමැත. 

 

05. සභාව මගින් නිකුත් ක  ඇති දවළඳ බලෙත්ර ප්රමාණය දවන දවනම සඳහන් ක න්න. 
 

A   දරේණිදේ ගල් වලවල් බලෙත්ර සඳහා 

     පිළිතු   -   02 යි 
 

 B දරේණිදේ ගල් වලවල් බලෙත්ර සඳහා 

පිළිතු   -   34 යි 
 

 C දරේණිදේ ගල් වලවල් බලෙත්ර සඳහා 

පිළිතු   -   0 යි 
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06. දවළඳ බලෙත්ර දනොමැතිව ගල්වලවල් ෙවත්වාදගන යන වයාොරිකයින් ප්රමාණය කීයද? ඔවුන්දේ  නේ සහ 

ලිපිනයන් දමොනවාද?  පිළිතු   -   නැත. 

 

07. එදසේ දවළඳ බලෙත්ර දහෝ නියමිත නීතිමය අවස යට පිටින් ගල් වලවල් සීතාවක ප්රා දේශීය සභා බල ප්රදේශදේ 

ෙවත්වාදගන යන බවට සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව පිළි ගන්දන්ද? 

    පිළිතු  -  නැත. 

 

08. එදසේ පිළි ගන්දන් නේ එවැනි අනීතික කටයුතු නැවැත්වීම සඳහා පියව  ගන්දන්ද? ගත හැකි නීතිමය පියව  

දමොනවාද?  පිළිතු  -  අදාල දනොදේ. 

 

09. 2018.02.11 දින සිට 2019.02.20 දේවා අළුතින් දවළඳ බලෙත්ර නිකුත් ක  ඇති ගල් වලවල් ප්රමාණය කීයද?

    පිළිතු  -  නැත. 

 

      II. එම දවළඳ බලෙත්රලාභීන්දේ නේ සහ ලිපිනයන් දමොනවද?  

                 පිළිතු   -   නැත. 

 

05. යථා ෙරිදි කල් දී ඇති දයෝජනා. 

 

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

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

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 

 

253 – 257 

2019.02.08 

2019 ජනවාරි 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 97 

දදදනකු දවනුදවන් වදනික වැටුප් දගවීම. 

2,637,150.97 

 

02 

 

344 – 348 

2019.02.22 

2019 දෙබ වාරි මස ප්රධාන කාර්යාලදේ, ොදුේක උෙ 

කාර්යාලදේ, දකොස්ගම උෙ කාර්යාලදේ, හංවැල්ල උෙ 

කාර්යාලදේ හා කහදහේන උෙ කාර්යාලදේ දසේවදේ නියුතු ස්ථි  

විරාම වැටුප් සහිත දසේවකයින් 202 දදදනකු සඳහා වැටුප් දගවීම. 

7,296,636.63 

03 300 

2019.02.25 

හංවැල්ල උෙ කාර්යාලදේ  දසේවකයින් 50 දදදනකු සඳහා 2019 

ජනවාරි මස අතිකාල දීමනා දගවීම. 

257,067.93 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  ගයාන් දුමින්ද මැතිතුමා. 

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

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

සේමත වු දයෝජනාවේ විදිහට සලකනවා. 

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 – (02) 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. 

 

 

අ.අ වයාෙෘතිය මුලය 

සේොදනය 

දකොන්ත්රාත් 

සමිතිය/ 

ආයතනය/ 

පුේගලයා 

ගිවිසුේගත 

මුදල රු. 

01 කහදහේන, වග මහජන දසෞඛය ෙරිේෂක දකොට්ඨාසදේ 

දබ්කරි, දහෝටල්, දත් කඩ හිමියන් සහ දසේවකයින් සඳහා 

ෙවත්වනු ලබන ආහා  ෙරිහ ණය සේබන්ධදයන් වන 

දැනුවත් කිරිදේ වැඩසටහන.  

බැනර් සඳහා                                             රු. 3000.00 

සහතිකෙත්ර සඳහා                                    රු. 75000.00 

(හංවැල්ල දසෞඛය වවදය නිලධාරි දකොට්ඨාසය සඳහා) 

සංග්රහ කටයුතු ( 60 දදදනකු සඳහා)          රු. 6000.00 

අවිනිශච්ිත වියදේ                                       රු.5000.00 

                                                               රු.89,000.00 

 

සභා අ මුදල් ස ප් 

ප්රධාන 

කාර්යාලය. 

89,000.00 

02 2019.02.11 මහා සභාදේ තී ණ අංක 05 (05) – 7 

ඇස්තදේන්තුව සංදශෝධනය කිරිම. 
 

ජාතයන්ත  කාන්තා දිනය නිමිතිදකොට දගන සීතාවක 

ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශදේ කාන්තාවන් දගවතු වගාව 

දකද හි දයොමු කිරිදේ අ මුණින් "වස විස පිරි එළවළු 

දවනුවට  ස ගුණ පිරි එළවළු ඔදබ් දගවත්දතන්ම" උෙයා 

ගැනීමට මඟ දෙන්වීම සඳහා ෙවත්වනු ලබන වැඩසටහන. 

ප්රචා ණ කටයුතු                                       රු.18,000.00 

දේශන ගාස්තු හා  ාත්රි නවාතැන් ෙහසුකේ    

                                                                රු.25,000.00   

එළවළු බීජ  (300 දදදනකු සඳහා)             රු.45,000.00           

කෘෂි උෙක ණ (300 දදදනකු සඳහා)      රු.102,000.00                   

සංග්රහ කටයුතු                                           රු.15,000.00 

දකොේදෙෝස්ට් දෙොදහො                            රු. 30,000.00 

( කිදලෝ 5 ෙැකට් 300 ) 

අවිනිශච්ිත වියදේ                                      රු.10,000.00 

                                                              රු.245,000.00 

සභා අ මුදල් ස ප් 

ප්රධාන 

කාර්යාලය. 

245,000.00 
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ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  සනී දහේටර් පිරිස්  මැතිතුමා. 

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

ගරු සභාෙතිතුමා 

    දේ දයෝජනාව සේබන්ධදයන් ගරු මන්ත්රිතුමන්ලා අදහස් ඉදිරිෙත් ක නවාද. අෙැහැදිලි තැනේ තිදයනවා නේ අහන්න. 

දමහි සහතිකෙත්ර සඳහා රු. 75000.00 ේ කියලා තිදයනවා ඒක දේ වයාෙෘතිය යටදත් මුළු වැඩසටහන සඳහාම මුද්රණය 

ක න සහතිකෙත්ර සඳහා තමයි ඒ මුදල දවන් ක ලා තිදයන්දන්. අපි කහදහේදන් විත යි ෙටන් ගත්දත්. අදනේ දසෞඛය 

වවදය නිලධාරි දකොට්ඨාස වලටත් දේ කටයුත්ත ගියාම ඒ සහතික තමයි ලබා දදන්දන් ඒ සඳහා තමයි ඒ මුදල.  

  ඒ අනුව දමම දයෝජනාව ඒකමතිකව සභා සේමත වු දයෝජනාවේ විදිහට සලකනවා. 

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

සනී දහේටර් පිරීස් මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව  සභා සේමත විය. 

 

 

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

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ ප්රධාන කාර්යාලදේ සංවර්ධන නිලධාරි තනතු ක දසේවය ක න ඒ.එස්.ආර්. ධර්මදාස මහත්මිය 

ජාතික ඉතිරි කිරිදේ බැංකුදේ හංවැල්ල ශාඛාව මගින් ලබා ගැනීමට නියමිත දේෙල ණය සඳහා ෙළාත් ොලන 

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

අ මුදල් මගින් ජාතික ඉතිරිකිරිදේ බැංකුව හංවැල්ල ශාඛාව දවත දගවිය යුතු 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 මන්ත්රිතුමන්ලා අදහස් ඉදිරිෙත් ක නවාද. නැතිනේ දමම දයෝජනාව 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 – (04) ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව සතු ොදුේක නව දවළඳ සංකීර්ණදයහි හා ෙැ ණි දවළඳ සංකිර්ණදයහි දවළඳදෙොළ කුලිය 

2019.01.22 වන දින ද ණ තේදසේරු දදොර්තදේන්තුදේ CD/RP/2592 අංක ද ණ ලිපිය මගින් දේවා ඇති ෙහත උෙ 

දල්ඛනදේ සඳහන් මාසික දවළඳදෙොළ කුලිය 2019.04.01 වන දින සිට ක්රියාත්මක වන ෙරිදි විධිමත්ව බදුකරුවන් සමඟ 

ගිවිසුේගත විය යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි. 

උෙ දල්ඛනය 
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නව දවළඳ සංකිර්ණදයහි දවළඳදෙොළ කුලිය ෙැ ණි දවළඳ සංකිර්ණදයහි දවළඳදෙොළ කුලිය 

කඩ කාම  අංකය මාසික කුලිය රු. කඩ කාම  අංකය මාසික කුලිය රු. 

1 6,000.00 1 3,000.00 

2 6,000.00 2 3,000.00 

3 6,000.00 3 3,000.00 

4 6,000.00 4 3,000.00 

5 6,000.00 5 3,000.00 

6 6,000.00 6 3,000.00 

7 6,000.00 7 3,000.00 

8 6,000.00 8 3,000.00 

9 4,000.00 9 3,000.00 

10 4,000.00 12 3,000.00 

11 4,000.00 13 2,500.00 

12 4,000.00 14 2,500.00 

13 4,000.00 15 2,500.00 

14 4,000.00 16 2,500.00 

15 4,000.00 17 2,500.00 

16 4,000.00 18 2,500.00 

17 4,000.00 

18 3,900.00 

19 5,800.00 

20 5,800.00 

21 5,800.00 

22 5,800.00 

23 5,800.00 

24 5,800.00 

25 5,800.00 

26 5,900.00 

27 3,500.00 

28 3,500.00 

29 3,400.00 

30 3,500.00 

31 3,400.00 

32 3,500.00 

33 3,500.00 

34 3,500.00 

35 3,500.00 

36 3,400.00 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  එස්.ඒ දප්රේම ත්න  මැතිතුමා. 

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

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

01. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  මංජුල වී  ත්න  මැතිතුමා. 

02. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  උපුල් මදනෝජ් රූෙසිංහ  මැතිතුමා. 

03. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  චන්දන සුරියආ ච්චි  මැතිතුමා. 
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04. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  ගයාන් දුමින්ද  මැතිතුමා. 

05. ගරු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදිප් කුමාර් මැතිතුමා. 

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

07. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ජයන්ත  ණවක මැතිතුමා. 

08. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ඔල්ගා අතුදකෝ ල මැතිතුමිය. 

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

01. ගරු සභාෙති ජී.ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

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 ජයන්ත  ණවක මැතිතුමා දයෝජනාවට විෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

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

09. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඔල්ගා අතුදකෝ ල මැතිතුමිය දයෝජනාවට විෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

10. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එස්.ඒ .දප්රේම ත්න මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න 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 උපුල් ජිදන්න්ද්ර මැතිතුමා ඒ අවස්ථාදේ සභා ගර්භදේ දනොසිටින ලදී. 

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

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

20. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී දනුෂ්කි ප්රභානි අල්දේදා මැතිතුමිය දයෝජනාවට  ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

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

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

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

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

25. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී දේ. නිමල් යසසිරි කළුෙහන මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

26. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ගමදේ චන්ද්රසිරි මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

27. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී අදයෝම මධු ප්රසාේ දේවදේ මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

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

29. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී පුස්සැල්ලදේ අමල් නිශාන්ත සිල්වා මැතිතුමා දයෝජනාව ට විෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

30. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එස්. චන්ද්රකුමාර් මැතිතුමා දයෝජනාවට විෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

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

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

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

34. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එේ.ඩී .මාලනී චන්ද්රලතා මැතිතුමිය දයෝජනාවට විෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න 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 දයෝජනාව ට විෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

37. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එච්.එස්. සුනිල්  ණසිංහ මැතිතුමා ඒ අවස්ථාදේ සභා ගර්භදේ දනොසිටින ලදී. 

38. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සමන්ති චන්ද්රිකා දමයන්ති මැතිතුමිය දයෝජනාව ට විෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

39. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී පී.ඒ.ප්රදිප් කුමාර් මැතිතුමා දයෝජනාව ට ඡන්දය ප්රකාශ කිරිදමන් වැළකී සිටින ලදී. 
 

දයෝජනාවට ෙේෂව ඡන්දය ලබා දුන් ගරු මන්ත්රිවරු    22 

දයෝජනාවට විේෂව ඡන්දය ලබා දුන් ගරු මන්ත්රිවරු   14 

දයෝජනාවට ඡන්දය ලබා දීදමන් වැළකී සිටි ගරු මන්ත්රිවරු  01  
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ගරු සභාෙතිතුමා 

ඒ අනුව දමම දයෝජනාව බහුත  ඡන්දදයන් සභා සේමත වු දයෝජනාවේ විදිහට සලකනවා. 

 

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

දප්රේම ත්න මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් බහුත  ඡන්ද  08 කින් සභා සේමත විය. 

 

 

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

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ ොදුේක උෙ කාර්යාලීය බල ප්රදේශයට අයත් අේක  බදු අයකිරිමට ඇති දේෙල වලින් ෙහත 

උෙ දල්ඛනදේ සඳහන් දේෙල දභෞතිකව දසොයා ගත දනොහැකි බැවින් හා දල්ඛනයන්හි ඇති ලිපිනයන්ට ලියාෙදිංචි 

තැෙෑදලන් ලිපි මගින් දැනුවත්කිරිේ සිදු කළද  එම ලිපි ආෙහු ලද බැවින් වස  13 කට වඩා වැඩි කාලයක සිට එම දේෙල 

වලින් අය විය යුතු අේක  බදු ප්රමාණය අයක  ගැනීමට හැකියාවේ දනොමැති බැවින් 2018.12.31 දිනට  එම දේෙල 

මගින් අයවිය යුතු රු. 75,522.82 ක හිඟ මුදල  දල්ඛන වලින් කො හැ  දල්ඛන සංදශෝධනය කළ යුතු යැයි මම දමම 

ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි.  

 

 

අනු 

අංක 

අේක  බදු 

දගවීදේ 

කුලි අංකය 

නම හා ලිපිනය වාර්ෂික 

බදු මුදල 

රු. 

හිඟ ෙැවත 

එන වස  

ගණන 

2018.12.31 ට 

දිනට දශේෂය 

(දල්ඛන වලින් 

කො හරින හිඟ 

මුදල) රු. 

 

1 1 දේ.චදලෝ සිංද ෝ, අ කාවිල, 

හඳොන්දගොඩ. 

90.00 31 2,858.50 

2 3 එේ.ඩී. අජිත් කුලවර්ධන, 215/ඩී/2, උදයාන 

ො , දකොළඹ 05. 

50.00 22 1,100.00 

3 4 දේටිදයස්  ණසිංහ, දේ ගල, ොදුේක. - - 400.00 

4 6 ඩී.එන්. දසේනානායක, "දසේනානි", 

හංවැල්ල. 

60.00 13 820.00 

5 7 පියදාස දේ ගල, 

අරුේවත්ත, ොදුේක. 

70.00 31 2,170.00 

6 13 එේ.එච්.ආර්. අදබ්වර්ධන, 23, දලොරිස් 

ද ෝඩ්, දකොළඹ. 

60.00 31 1,860.00 

7 14 එේ.එේ. ජයවර්ධන, බංගලාවත්ත, 

දකොට්ටාව, ෙන්නිපිටිය. 

90.00 31 2,790.00 

8 19 දේ.පී.ඩී.ධර්ම ත්න,  වග, තුේදමෝද . 160.00 30 4,920.00 

9 20 ජනක චමින්ද ගමදේ, දකළිමඩල, 

තුේදමෝද . 

70.00 18 1,260.00 

10 25 එල්.එේ.එේ. ඩයස්, 33, රැජිණ වීදිය, 

දකොල්ලුපිටිය. 

100.00 21 2,100.00 

11 26 එල්.එේ. මාලින් ඩයස්, 33/ඒ, රැජිණ වීදිය, 210.00 14 2,940.00 
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දකොල්ලුපිටිය, 

දකොළඹ 03. 

12 32 එස්. දසෝමදාස, මලගල, ොදුේක. 70.00 31 2,170.00 

13 33 ඩී.පී.ඒ. ජයසිංහ, ෙනාදගොඩ, දහෝමාගම. 100.00 31 3,100.00 

14 34 දේ.ඒ. චන්ද්රදසේන, උේගල්ල, ොදුේක. 70.00 35 2,487.44 

15 39 ඩබ්.සී. චදලෝ සිංද ෝ, නන්දා ලියනදේ, 

වග ඉරිදාදෙොළ. 

90.00 27 2,462.48 

16 40 සුරියප්දෙරුම හාමිදන්, වග ඉරිදාදෙොළ, 

උඩගම දදඹෝ . 

160.00 28 4,490.00 

17 42 එස්. සුරියආ ච්චි 900.00 22 20,610.00 

18 44 බී.එස්. සම වී , උඩගම, ොදුේක. 50.00 34 1,711.90 

19 45 ඒ.ඊ. වනිගසුරිය 60.00 39 2,340.00 

20 46 උේගල්ල, අංගේපිටිය, ඩී.ආර් පියදාස, 

උඩගම. 

50.00 31 1,550.00 

21 47 ජනවසම, උඩගම. 270.00 28 7,707.50 

22 48 එේ.ඒ. ද ොසලින් දනෝනා, මලගල, කහවල. 80.00 19 1,575.00 

23 49 තුේදමෝද  ඩබ්.එේ.එච්.එස්. දෙදර් ා, 

පින්නවල, වග. 

100.00 21 2,100.00 

 

කො හරින මුළු හිඟ මුදල රු.  

 

2960.00 

 

- 

 

75,522.82 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  විමල් ප්රසන්න මැතිතුමා. 

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

 

ගරු සභාෙතිතුමා 

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

සේමත වු දයෝජනාවේ විදිහට සලකනවා. 

 

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

ප්රසන්න මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව  සභා සේමත විය. 

 

05 – (06) ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගීතාමණි ස්වර්ණලතා මැතිතුමිය විසින් දයෝජනා ක යි. 

සීතාවක ප්රාදේශීය දල්කේ දකොට්ඨාසයට අයත් අංක 439/ඒ දිේදදණිය දකුණ ග්රාම දසේවා වසමට අයත් දිේදදණිය ගම 

තිදබන සේබුේධිවත්තට යන ො  ඩබ්.ඩී. සිරිල් මිනින්දදෝරු මහතා විසින් අඳින ලද පිඹුරු අංක 1928 සහ 1995.03.09 

දිනැති පිඹුද හි දලොට් අංක 6 හි දේවා ඇති ො , ෙහත්ගම දේවැල්ෙනාව ප්රධාන ොද න් ෙටන් දගන, එච්.ඒ.ඩී. ප්රදිප් 

සඳරුවන් මහතාදේ පුේගලික ඉඩදමන් අවසන් වන දිගින් මිටර් 146 ේ ද ෙළලින් මීටර් 3.5 ේ ෙළල මාර්ගය සීතාවක 

ප්රාදේශීය සභාවට ෙව ාදගන සංවර්ධනය කළ යුතු යැයි දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි. 

ගරු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදිප් කුමාර් මැතිතුමා. 

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

දමම දයෝජනාව සේබන්ධදයන් ෙහත නේ සඳහන් ගරු මන්ත්රිවරුන් විසින් අදහස් දේවන ලදී. 
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01. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා 

02. ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා 

03. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි උපුල් මදනෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමා 

04. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා 

  

ගරු සභාෙතිතුමා 

දේ දයෝජනාවට ගරු මන්ත්රීවරුන්දේ දබදීමේ තිදයනවාද? නැතිනේ දමම දයෝජනාවත් ඒකමතිකව සභා සේමත 

දයෝජනාවේ විදියට සලකනවා. 
 

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

මංජුල ප්රදිප් කුමාර්  මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව  සභා සේමත විය. 

06.කා ක සභා වාර්තා. 

 

06 – (01 ) 2019.02.21  නිවාස හා ප්රජා සංවර්ධන කා ක සභා රැස්වීදේ වාර්තාව. 

2019.02.21 වන දින ෙවත්වන ලද නිවාස හා ප්රජා සංවර්ධන කා ක සභාදේ නිර්දේශ වාර්තාව මහ සභාව විසින් 

සලකා බලන ලදි. 
 

06 – (02 ) 2019.02.22 කාර්මික දසේවා කා ක සභා රැස්වීදේ වාර්තාව. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ඉන්ද්රානි දසදනදහලතා ෙේමසීලි මැතිතුමිය 
 

ගරු සභාෙතිතුමා, දේ ගැන මට යේකිසි අදහසේ ප්රකාශ ක න්න තිදයනවා. අංක 08 - අක විට, ආනන්දගම, අංක 50 

නිවස දමහි  ප්රශ්නයේ තිදයනවා. ගරු සභාෙතිතුමනි දේකට දකෝකිල මන්ත්රීතුමාට ඉදිරිෙත් වීම ගැන මම සන්දතෝස 

දවනවා. දමොකද ආනන්ද රූෙසිංහ මන්ත්රීතුමාදේ කාදලත් ඉදිරිෙත් දවච්ච දදයේ. ඒ මිනිස්සුන්දේ ගැටළුව විසඳිලා 

නැහැ. මටත් දේක ඉදිරිෙත් ක ලා තාේෂණ නිලධාරීතුමියත් ගිහිල්ලා දේ දේ බලලා තිදයනවා. අවට දගවල් දදක 

කැඳවලා දේකට තී ණයේ ගන්න ඕදන කියලා තමයි තාේෂණ නිලධාරීතුමිය කිේදේ. එතතින් එහාට දේදක තී ණයේ 

ඇවිත් නැහැ. ඉේමන් ක ලා දේ ප්රශ්නය විසඳලා දදන්න දේ පුේගලයන් හරි අෙහසුතාවදයන් ජීවත්දවන්දන්. කුසස්ිය 

යට දවලා උයාදගන කන්න විදියේ නැතුව දරුදවොත් එේක ඉතාමත් අෙහසුතාවදයන් ජීවත්දවන්දන්.  
 

ගරු සභාෙතිතුමා 

දමොකේද මන්ත්රීතුමිය.  
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ඉන්ද්රානි දසදනදහලතා ෙේමසීලි මැතිතුමිය 
 

අංක 08. කාර්මික දසේවා කමිටුව.  
 

ගරු සභාෙතිතුමා 

ඔබතුමිය දේක ගැන ප්රකාශ ක න්න අවශය නැහැ. කාර්මික දසේවා කමිටුදේ නිර්දේශ ලබා ගන්න 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ඉන්ද්රානි දසදනදහලතා ෙේමසීලි මැතිතුමිය 

 

නැහැ සභාෙතිතුමා ප්රකාශ ක න්න අවශය නැහැ තමයි. නමුත් දේ ප්රශ්නය මමත් දගනාවා. ඒකට විසඳුමේ දේන්න 

තාේෂණ නිලධාරීතුමිය ෙැහැදිලිව විසඳුමේ දගනාවා.  

 

ගරු සභාෙතිතුමා 
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එය සුදුසු බවට කා ක සභාව නිර්දේශ ක න ලදි. නිර්දේශය ඒක ඊළඟ කමිටුවට ඉදිරිෙත් ක යි.  නිර්දේශ ආවාට ෙස්දසේ  
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ඉන්ද්රානි දසදනදහලතා ෙේමසීලි මැතිතුමිය 
 

නිර්දේශ ක ලා බල බල ඉඳලා හරියන්දන් නැහැ. දමතුමිය ඇවිල්ලා බලලා ගියා. මිනිස්සු හරි ෙේ. ඒ මිනිසුන්ට ජීවත් 

දවන්න විදිහේ නැහැ. දේ සභාදවන් වැඩේ දකද න්දන් නැති නිසාදන් 

 

ගරු සභාෙතිතුමා 
 

කමිටුදේ වාර්තාදේ තිදයන්දන් ලබා ගැනීම සුදුසු බවට කා ක සභාව තී ණය ක න ලදී. ඒක තී ණය ක ලා ඊළග 

කමිටුවට දාලා නිර්දේශ ආවාට ෙස්දසේ නිර්දේශ ක්රියාත්මක ක යි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ඉන්ද්රානි දසදනදහලතා ෙේමසීලි මැතිතුමිය 
 

ඔබතුමාට දත් රුදණ් නැහැ මම කියපු දේ. දේක බලලා යනවා විත දන්. දේක  ආනන්ද රූෙසිංහ මන්ත්රීතුමාදේ කාදල් 

ඉඳන් ප්රශ්නයේ. දකෝකිල මන්ත්රීතුමාටත් එදහම වුදණොත් හරි අෙ ාදයේ දන් ඇවිල්ලා බලලා දාලා ගිහිල්ලා.  

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි නිමල් යසසිරි කළුෙහන මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, කාර්මික දසේවා කමිටුදේ 02 පිටුදේ 04 දවනි දකොටස. ඉඩමේ අනුමත ක න්න ගියහම කාණුවේ 

තිදයනවා කියලා ලිපියේ දීලා තිදයනවා උතුරු අරුේවත්දත විදුලා කුමාරි කියන මහත්මිය. දදොර්ශවය කැඳවලා කමිටුව 

ගිහිල්ලා බැලුවා. ඔබතුමා ඊටෙස්දසේ නැවත වැඩ අධිකාරීතුමියට ෙරීේෂා ක ලා බලලා වාර්තා දදන්න කියලා දාලා 

තිදයනවා. දැන් මාස කීෙයේ ගතදවලා තිදයනවා දේ ඉඩදේ ප්ලෑන් එක අනුමත ක ගන්න අවශය දවන්දන්. දේදේ 

දමොකේද තත්වය.  
 

ගරු සභාෙතිතුමා 

කමිටුවට වාර්තාව ආවම බලමු මන්ත්රීතුමා. කමිටුවට එතුමියදේ නිර්දේශ වාර්තාව එන්න ඕන. ආවම බලන්න පුළුවන්.  

ගරු උෙසභාෙති මංජුල ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, 06 දවනි පිටුදේ 20. ො ේ ෙව ා ගැනීම සේබන්ධව. දබෝදප් කුරුන්දදනිය ප්රදේශදේ දේ ො  

පිහිටලා තිදයන්දන්. දේ ො  ප්ලෑන් එදකන් ඇ ලා තිදයනවා. කට්ටිය 08 දදදනේද දකොදහද අත්සන් ක ලා 

තිදයනවා. නමුත් එක ෙැත්තක අය විරුේධත්වයේ තිදයනවා. අපිට අවශයතාවය තිදයනවා දේ ො  සංවර්ධනය 

ක ගන්න. දමොකද ඒදක යන්නම බැහැ ඇල ො ේ අයිදනන් යන්දන්. වතු  ො  සේපුර්ණදයන්ම ො  දිදේ එන්දන්. 

දේකට දමොකේද අපිට ගන්න පුළුවන් ක්රියාමාර්ගය.  

 

ගරු සභාෙතිතුමා 

දේකට විරුේධ දවන ොර්ශවයේ තිදයනවා ඒකයි දේදක ප්රශ්දන තිදයන්දන්. ොර්ශවයේ විරුේධ වුණාම අපි ඒ ගැන 

කථා ක න්න ඕන. විරුේධ ොර්ශවයටත් එන්න කියලා කමිටුදේදී කථා ක ලා තී ණයේ ගමු. විරුේධ ොර්ශවයටත් එන්න 

කියලා දමොකේද දහේතුව කියලා බලමු. දේ ගැන වාර්තාවේ දදන්න ොදුේක තාේෂණ නිලධාරීතුමිය උෙ සභාෙතිතුමාදේ 

ගදේ ො ේ. ඒක දෙොඩ්ඩේ බලලා වාර්තාවේ ඉදිරිෙත් ක න්න ඒක දහේතුව දමොකේද කියලා කමිටුවට වාර්තාවේ 

ඉදිරිෙත් ක න්න ඒකට විරුේධ දවන්න. ො ේ සංවර්ධනයට විරුේධ දවන්න දහේතුවේ තිදයන්න ඕදන ඒක බලලා 

වාර්තා ක න්න.  
 

2019.02.22  වන දින ෙවත්වන ලද කාර්මික දසේවා කා ක සභාදේ නිර්දේශ වාර්තාව මහ සභාව විසින් සලකා බලන ලදි. 

06 – (03 ) 2019.02.26  ෙරිස  හා ෙහසුකේ කා ක සභා රැස්වීදේ වාර්තාව. 
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ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගීතාමනී ස්වර්ණලතා මැතිතුමිය 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, ෙරිස  හා ෙහසුකේ කා ක සභාදේ 10 දවනි පිටුදේ 13 දවනි දේදදේ දේදක තිදයනවා “දීර්ඝ 

වශදයන් සාකච්ඡා ක ලා කා ක සභාව විසින් 2019.04.08 දවනි දින දේවා බලෙත්රය ලබා දීමට තී ණය ක න ලදි” 

කියලා. නමුත් සභාෙතිතුමනි, දේ අවස්ථාදේදී මම ඒ කියන්දන් ගීතාමනී ස්වර්ණලතා වන මමත්, සුනිල්  ණසිංහ ගරු 

මන්ත්රීතුමාත්, සනී දහේටර් පීරිස් ගරු මන්ත්රීතුමාත්, සමන්ත කුමා  ගරු මන්ත්රීතුමාත් දේ අවස්ථාදේදී විරුේධත්වය 

ප්රකාශ කළා. ඒක සඳහන් දවලා නැහැ. ඒ වදේම අත්සන් දල්ඛනදේ තිදයනවා දේ ගත්ත තීන්දු තී ණ ඇතුලත් ඒවා 

සේමත දවලා කියලා. එතනත් මම හිතනවා නිවැ දි විය යුතුයි කියලා. අත්සන් දල්ඛනය ෙරිස  හා ෙහසුකේ එදේදි. 

ෙරිස  හා ෙහසුකේ කා ක සභාදේදී ගන්නා ලද ඉහත සඳහන් තී ණ ඇතුලත් ෙරිස  හා ෙහසුකේ කා ක සභා වාර්තාවට 

එකඟ දවමින් ෙහත අත්සන් ක මි. කියලා. එතනත් නිවැ දි විය යුතුයි.  

 

ගරු සභාෙතිතුමා 

13 දවනි අංකයට මන්ත්රීතුමියදේත්, සමන්ත කුමා  මන්ත්රීතුමාදේත් විරුේධත්වය ප්රකාශ වුණා කියලා සඳහන් ක න්න.  

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගීතාමනී ස්වර්ණලතා මැතිතුමිය 

ඒ දදන්නදග විත ේ දනදමයි සනී දහේටර් පීරිස් මන්ත්රීතුමා, සුනිල්  ණසිංහ මන්ත්රීතුමා 

 

ගරු සභාෙතිතුමා 

ඒ මන්ත්රිතුමාලා ඒ දේලාදේ ප්රකාශ ක න්න ඕන. නමුත් ඒ අවස්ථාදේදි ප්රකාශ කදළේ නැහැ. මම කමිටුදේ හිටියා. මම 

කාටවත් ෙේෂග්රාහීව දනදමයි කියන්දන්. සුනිල් මන්ත්රීතුමාත්, සනී මන්ත්රීතුමාත් හිටියා කමිටු සභාෙතිතුමාත් හිටියා. 

නමුත් මට ෙැහැදිලිවම ගීතාමනී මන්ත්රීතුමියත්. සමන්ත කුමා  මන්ත්රීතුමාත් ෙැහැදිලිවම ඒ සේබන්ධව විරුේධයි කියලා 

ප්රකාශ කළා. ඒ නේ දදක සටහන් දනොවීම අඩුවේ ව දේ ඒ අඩුොඩුව සේපූර්ණ ක න්න. ඒ වදේම මන්ත්රීතුමියදේ 

ප්රකාශය අනුව  13 දවනි අංකයට අදාල කා ණාවට හැ  අදනේ ඒවාට තමයි මන්ත්රීතුමියදේ එකඟතාවය තිදයන්දන් 

කියලා සටහන් ක න්න.  

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගීතාමනී ස්වර්ණලතා මැතිතුමිය 

ඒ අය අත්සන් ක ලා ලියුමේ දීලා තිදයනවා.  

 

ගරු සභාෙතිතුමා 

මට හේබ වුදණ් නෑ. එදහම ලිපියේ මදේ අතට ෙත් වුදණ් නැහැ. මන්ත්රිතුමියදගත් සමන්ත කුමා  මන්ත්රිතුමාදගත් මම 

හිටපු හින්දා මම දන්නවා අදප් දල්කේතුමා ප්රධාන අදප් නිලධාරි මණ්ඩලයත් හිටියා. ඒ මන්ත්රිතුමාලා දදන්නදේ 

ෙැහැදිලිව ප්රකාශ වුණා. මට දහොඳට මතකයි.  

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගීතාමනී ස්වර්ණලතා මැතිතුමිය 

සනී දහේටර් මන්ත්රීතුමා ඉන්නවා ඔබතුමාට පුළුවන් අහන්න. 
  

ගරු සභාෙතිතුමා 

ඔබතුමා විරුේධ ද?  

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සනී දහේටර් පීරිස් මැතිතුමා 

ඔේ. 
 

ගරු සභාෙතිතුමා 
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එතුමාදේ විද ෝධතාවය  සඳහන් ක න්න. 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චන්දන සූරියආ ච්චි මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමා. සමාදවන්න ඕදන. දමතන සුනිල්  ණසිංහ මන්ත්රීතුමා නැහැ. එතුමාත් අපිට ෙැහැදිලිවම කිේදේ 

විරුේධ වුණා කියලා. දැන් ඔබතුමා ඉස්දසල්ලා නේ දදක කියලා. සනී දහේටර් මන්ත්රීතුමාදේ නමත් ඇතුලත් ක න්නලු. 

සුනිල්  ණසිංහ මන්ත්රීතුමා අපිව දැනුවත් කදළත් එතුමාත් විරුේධ වුණා කියලා.  
 

 

ගරු සභාෙතිතුමා 

නැති දකදනේදේ තී ණය මට ප්රකාශ ක න්න බැහැ. එතුමා ලිපියේවත් දීලා තිදයනවාද අඩුම ගාදණ්. කමිටු වාර්තාදේ 

කාදගවත් නේ සඳහන් දවලා නැහැ. මට ඒක ෙැහැදිලිව ඕදන. සනී මන්ත්රීතුමා දැන් කියනවා. මම දන්දන් නැහැ ඒකත් 

හරිද කියලා. එතුමා ප්රකාශයේ කදළේ නැහැ ඒ දේලාදේ  මට මතක හැටියට.  

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චන්දන සූරියආ ච්චි මැතිතුමා 

එතුමා දැන් ගිදයත් සභා කටයුත්තකට. එදහනේ ඔබතුමා ඉඩ තියන්න එතුමා කමිටු සාමාජිකදයේ. ඒක අසාධා ණයිදන.  
 

ගරු සභාෙතිතුමා 

අපි ඊළඟ ෙරිස  කමිටුදේදී එතුමාදගන් අහමු ඒ සඳහා විරුේධයිද කියලා.  

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගීතාමනී ස්වර්ණලතා මැතිතුමිය 
 

ගරු සභාෙතිතුමා, මම දේ පිළිබඳව උදේ දල්කේතුමාදගන් විමසුවා දේ ලිපිය ඉදිරිෙත් ක න්නද කියලා.  ඒ දේලාවට 

සංදශෝධනය ක න්න කිේවා.  

 

ගරු උෙ සභාෙතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි, දමම 10 පිටුදේ 13 දවනි ප්රශ්නය ගැන මම කතා ක න්දන්. ඔබතුමා දේ දවළඳ බලෙත්රය නත  

ක ලා කියලා කිේවා. මම හිතන්දන් ඒක දහොඳ ප්රකාශයේ. මම ඉල්ලා සිටිනවා අපිටත් තිදයන දමම ගල්වල් වල් 

සේබන්ධ අවසාන තීන්දුව දදන්න කියලා තිදයන්දන් ප්රාදේශීය සභාවට. මධයම ෙරිස  අධිකාරිදයන් එවපු ලියුදේ 

තිදයනවා. ඒ අනුව කටයුතු ක ලා ඉදිරිදේදී විදශේෂදයන් දේ ගැටළුවට සභාවේ විදියට අදප් ප්රදේශදේ තිදයන ෙරිස  

ප්රශ්න දවනුදවන් අපි මැදිහත් දවන්න ඕදන. දමොකද අපි දන්නවා අද ොඨලී චේපික ඇමතිතුමා දගනල්ලා තිදයනවා 

ෙනතේ සීතාවක ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශය සියලු ඛනිජ සේෙත් ලබා ගන්න අවශය සංවර්ධන කටයුතු දයොදන්න කියලා 

චක්රදල්ඛයේ දගනත් තිදයනවා. අපි දේකට විරුේධ දවන්න ඕදන. දේ ෙරිස ය විනාශ කදළොත් අදප් ළමයි අදප් 

අනාගතය තමයි විනාශ දවන්දන්. අපි දකොළඹ දිස්ත්රිේකය සංවර්ධනය ක න්න ඕදන. සංවර්ධනය ක න ගමන් අදප් 

ප්රදේශය විනාශ ක මින් සංවර්ධනය කිරීමට අපි විරුේධ දවන්දන් ඕදන මම හිතන්දන්. අපි ඉදිරිදේදී දේ ගැන කතා 

ක ලා දේක දවනම දයෝජනාවේ දගනල්ලා කටයුතු ක න්න ගරු සභාෙතිතුමා අදප් දිේදදණිය මන්ත්රීතුමිය දේ ගැන 

දිගින් දිගටම දගනල්ලා  එකඟතාවයට ෙැමිණුනා මම හිතන්දන් ඔබතුමා ඒ අනුමැතිය දුන්දන්  නැහැ කියලා කිේවා. ඒ 

ගැන ඔබතුමා ස්තූතිය පුද ක නවා. ඒ වදේම මම අදප් නිලධාරීන්දගන් ඉල්ලා සිටිනවා දේ වදේ සටහන් ක නදකොට 

දේ වදේ ගැටළු සහගත විදියට වාර්තා ක න්න එො. දමොකද එතදකොට මන්ත්රීතුමා අෙහසුතාවයට ෙත්දවනවා. මට 

වුණත් ඒක දවනවා දමොකද ගමට ගිහිල්ලා එකේ කියනවා සභාදේදී එකේ කියනවා කියලා මිනිස්සු කියනවා. දමොකද 

දේවා අද මුදල් සේබන්ධව දවන  කටයුතු. ෙස් කැපුවත් ගල් කැඩුවත් අපි ඒවායින් මුදලේ ගන්නවා කියලා. ඒ හින්දා මම 

ඉල්ලා සිටිනවා දේක නිවැ දි ක ලා සංදශෝධනය ක න්න කියලත් ඉල්ලා සිටිමින් මම නිහඬ දවනවා. දබොදහොම 

ස්තූතියි.   
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ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමා කමිටුව නිදයෝජනය ක න දකදනේ විදියට මම යමේ කියන්නේ දේ කරුණ සේබන්ධදයන්. දේක 

උෙ සභාෙතිතුමා කිේවා වදේම දේ දවළඳ බලෙත්රය ගන්න ආවාම සභාවට දවළඳ බලෙත්රය ගන්න යවනවා MOH 

කාර්යාලයට. MOH කාර්යාලයට යැේවාට ෙස්දසේ MOH කාර්යාලදයන් ආෙහු ලියුමේ එවනවා දමදහට යේ දකොන්දේසි 

දාලා ඒවා සේපූර්ණ ක න්න ඕදන කියලා. එතදකොට දේ දකොන්දේසි දාලා එේවට ෙස්දසත් දේ ප්රාදේශීය සභාදවන් 

යවනවා ඒ අදාල ආයතනයට දහෝ පුේගලයාට. ඒ පුේගලයා ආෙහු ලියුමේ දදන්න ඕදන දේවා නිවැ දි ක ලා තිදයනවා 

දේවා අපි ක ලා තිදයනවා කියලා. යේ කාලසීමාවේ ගතදවනවා දේකට මාසයේ දදකේ දවන්නත් පුළුවන්. දමොකද 

දේදක ගැටළුව මතුදවනවා අපිට ප්රාදේශීය සභාදවන් දේක යවනදකොට යවන්දන් දෙොඩි කාලයේ අ දගන දේක 

කණ්ඩායේ එකතු ක ලා. හැබැයි දේක දෙෞේගලිකව අ න් ගියාමත් ගැටළුවේ මතුදවනවා. ඒ නිසා මම හිතනවා දේක 

සභාවට ආදායමේ ලැදබන වැඩේ එක ෙැත්තකට. දේ ගල්වලවල් විත ේ දනදමයි අනිත් දේවල් වලත් දේ ගැටළු 

මතුදවන නිසා දේකට නිසි ක්රමදේදයේ සකස් දනොකදළොත් වයාොරිකයන්දගන් ෙැත්දතනුත් ඔවුන්ට දලොකු 

අසාධා ණයේ සිේධ දවනවා.  

 

ගරු සභාෙතිතුමා 

අපි ක්රමදේදයේ සකස් ක මු. ෙරිස  කමිටුදේදීත් සාකච්ඡා ක ලා අපි දේ සඳහා ක්රමදේදයේ සකස් ක මු. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි එස්.  චන්ද්රකුමාර් මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, මටත් තිදයනවා ෙරිස  කමිටුව සේබන්ධව ප්රශ්නයේ. සන් යිස් දමෝටර්ස් ොර්ේ  ශෂි කුමාර් කියන 

දකදනේදේ නිවදසේ ෙවත්වාදගන යන වයාො යේ සේබන්ධව නීතයානුකූලව සියලුම ලිපි දල්ඛන ෙරිස  අධිකාරිය 

ඇතුළු සියලු  ාජය ආයතනවල සියලු නිලධාරීන්දගන් අවස  නීතයානුකූලව ලබා දගන තව දවළඳ බලෙත්රය ලබා 

දනොදදන්න දහේතුව දැන ගන්න එකේ. දදදවනි කා ණය ගරු සභාෙතිතුමනි, අවිස්සාදේල්ල ආසනදේ සීතාවක ප්රාදේශීය 

බල ප්රදේශය තුළ එවන් වයාොරික ස්ථාන එකසිය ගණනේ තිදබනවා. එයින් නීතයානුකූල සියලුම ලිපි දල්ඛන 

නීතයානුකූලව ක්රියාත්මක දවන දදකේ තමයි ශෂී මහතාදේ සහ අළුත් අේබලම ප්රදේශදේ තිදයන වයාො  දදක. ඒ 

හැරුණු විට අනිත් සියලුම දේ නීතයානුකූල දනොවන ආකා දයන් තමයි ෙවත්වාදගන යන්දන්.  එදහම නීතයනුකූලව 

සියලුම දේ ක ලා තිදයේදි ඔහුට දවළඳ බලෙත්රය නිකුත් කිරිමට තිදයන දදෝෂය දමොකේද කියලා දැන ගන්න කැමතියි. . 

අනිත් එක මට දැනගන්න ලැබුණා ගරු සභාෙතිතුමනි දමම සභාදේ යේකිසි මන්ත්රීව දයේ එම ප්රශ්නදේදී කථා ක ේදි 

දදමලුන්ට දේ ඉන්න නිලධාරින් කදඩ් යනවා කියන වචනයත් භාවිතා ක ලා තිදයනවා. ඒක අනුමත ක න්න මට බැහැ. 

ඒක වැ දියි. දමොකද මම හිතන්දන් දමතන ඉන්න  ාජය නිලධාරීයා තමන්දේ  ාජකාරිය හරියට ක නවා නේ එදහම 

හෑල්ලුවට ලේ ක ලා තමන්දේ දෙෞේගලික උවමනාව මත දැන් මට යේකිසි දදයේ ක ලා දුන්දන් නැහැ කියලා 

නීතයානුකූලව මම ක නවා නේ ඒ  ාජය නිලධාරීන් මට කදඩ් ගියා දවන්න බැහැ. ඒක භාවිතා කිරීම වැ දියි කියලා මම 

විදශේෂදයන්ම මතේ ක නවා. ෙැහැදිලිව කියලා තිදයනවා දදමලුන්ට කදඩ් ගියා කියන එක. ඒක අනුමත ක න්න දහොඳ 

නැහැ. ඒ වදේම ඔබතුමාට දහෝ දමතන ඉන්න මන්ත්රීවරු සියලුදදනාට  

 

ගරු සභාෙතිතුමා 

ගරු මන්ත්රීතුමා මම දන්දන් නැහැ කවුරු එවැනි ප්රසිේධිදේ ප්රකාශයේ කළා ද කියලා. ඒ ක න ප්රකාශයත් එේක හැම 

මන්ත්රීව දයේටම අසාධා ණයේ ක න්න එො. කවුරු හරි කියපු දදයේ ගැන කතා ක න්න එො. එදහම කිේවා කියලා 

ඔප්පු ක න්න බැරි නේ ඔබතුමාට නම කියන්නත් බැරි නේ කවුද කිේදේ කියලා කියන්නත් බැරි නේ දේදක සියලු 

මන්ත්රීවරුන්ට එදහම කළායි කියලා එවැනි ප්රකාශ නිසා දවන්දන් වැ දි අවදබෝධ. කවුරුවත් කියපු දදයේ ගැන කියන්න 

එො. ඔබතුමාට ඇහුණා නේ කියන්න. ඔබතුමාට එතුමාදේ නම කියන්න ප්රශ්දන ඉව යි. ඒ නිසා ඔබතුමාට කිේදේ 
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නැත්නේ ඔබතුමා දේ ප්රකාශ ක න්න යන්න එො. එදහම ක න එක දේ මන්ත්රීවරුන්ට ක න අසාධා ණයේ. අපි එදහම 

කවුරුත් සිංහල ද, ද්රවිඩ ද මුස්ලිේ ද, බර්ගර් ද කියලා අපිට අදාල නැහැ දේ සභාදේ හැදමෝම අපිත් ඉන්නවා ඔබතුමාලාත් 

ඉන්නවා. ඒ නිසා ඒක අනිත් අයට ක න අසාධා ණයේ. අපිට කාටවත් අසාධා ණයේ ක න්න බලාදෙොද ොත්තු 

දවන්දන් නැහැ. දේ සභාදේ ද්රවිඩ සදහෝද දයෝ ඕන ත ේ  ඉන්නවා. දබොදහොමයේ ඉන්නවා සභා බල ප්රදේශදේ. 

කාටවත් අසාධා ණයේ ක න්දන් නැහැ ජාතියේ විදියට ආගමේ විදියට. එදහම ප්රකාශයේ ඔබතුමාට කවුරු හරි කළා 

නේ ඒ දකනාදේ නම කියලා ප්රකාශ ක න්න ඒදක ප්රශ්නයේ නැහැ. හැබැයි කවුරුවත් කිේව දදයේ කියලා දේදක 

එදහම මන්ත්රීවරුන්ට අෙහාස ක න්දන්.  ඒක අෙහාසයේ අපි හැමදදනාටම.  

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි එස්. චන්ද්රකුමාර් මැතිතුමා 
 

සභාෙතිතුමා ඒක තමයි මම නම දනොකිේදේ. මට ඇදහන්න කිේදේ නැති නිසා තමයි මම නම දනොකිේදව. ඒක වැ දියි 

කියලා තමයි මම කිේදේ. අහවල් මන්ත්රීව යා කිේවයි කියලා කිේදවත් නැහැ. එදහම කවුරු හරි මන්ත්රීව දයේ කිේවා 

නේ ඒක වැ දියි කියලයි මම කිේදේ. කාටවත් මම දචෝදනා කදළේ නැහැ. දදදවනි කා ණය තමයි ගරු සභාෙතිතුමනි 

දේදක තිදයන නීතයානුකූලභාවය. දමහි ඉන්න මන්ත්රීවරු සියලුදදනාටම ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් ඒ වයාොරික 

ස්ථානය දේ දහේතුදවන් අවට ෙරිස යට අලාභයේ අනතු ේ සිේධ දවනවාද කියලා ඒ දේවල් ගැන ෙරීේෂාවේ ක ලා 

සාධා ණයේ ඉෂ්ට ක න්න කියන ඉල්ලීම තමයි මට කියන්න තිදයන්දන්.  

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි දනුෂ්කි ප්රභානි අල්දේදා මැතිතුමිය 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි මට වචනයේ කතා ක න්න තිදයනවා. 10 දවනි පිටුදේ 13 සේබන්ධව. ඔබතුමා කලින් සඳහන් කළා 

දෙත්සේ පිළිබඳ සලකා බලන අවස්ථාදේදී අදාල ආයතන සියල්ලේම අනුමත ක ලා තිදයනවා ඒ නිසා අපිට දවළඳ 

බලෙත්රය දදන්න කිසිම බාධාවේ නැහැ කියන එක. නමුත් මම දේ ලිපි සියල්ලම ෙරීේෂා ක ලා බැලුවා. ඒ හැම එකකම 

තිදයන්දන් ආයතන 06 ේ නේ ක ලා තිදයනවා දේ ආයතන 06 නිර්දේශ සහ දකොන්දේසි වලට යටත්ව තමයි 

ඒදගොල්දලො දේ දේ නිර්දේශ ක නවා කියලා, කියලා තිදයන්දන්. ඉතින් ඒ ආයතන 06 යටදත් 03 දවනියට සීතාවක 

ප්රාදේශීය සභාව තිදයනවා. එතදකොට දේ ආයතනය අදනත් ආයතන 05 ට අමත ව සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවටත් 

තිදයනවා අපිටම සුවිදශේෂී දවච්ච කාර්යභා යේ ඉටු ක න්න අනිත් ඒවායින් ස්වායේතව. එතදකොට අපි අනිත් ඒවා මත 

යැපිලා අනිත් හැම ආයතනයේම අනුමත ක ලා තිදබනවාය ඒ නිසා අපි දියයුතුය කියන මතය මම ත දේ ප්රතිේදෂේෙ 

ක නවා. දමොකද දමතන ඉන්දන මහජන නිදයෝජිතදයෝ 43 දදදනේ ඔබතුමා ද ඇතුළුව. අපි දමතන මහජනතාවදේ  

ඡන්දද අ දගන ඇවිත් තිදයන්දන් ඔවුන් දවනුදවන් දෙනී ඉන්න. වයාොරිකදයෝ දවනුදවන් දෙනී සිටින්න දනදමයි. ඒ 

වගකීම හැම දේලාදේම මහජන නිදයෝජිතයා කියන පුේගලයා තුළ තිබිය යුතුයි. දමොකද දහේතුව දේ නේ ක ලා තිදයන 

අදනකුත් ආයතන 05 ම නිලධාරීන් වැඩ ක න ආයතනයන් මිසේ මහජන නිදයෝජිත ආයතන දනදමයි. සීතාවක 

ප්රාදේශීය සභාව තමයි එකම මහජන නිදයෝජිත ආයතනය දේ සේබන්ධව ක්රියාකළ හැකි. ඒ නිසා අපි ඒ අදප් වගකීම ඉටු 

කළ යුතුයි අදනේ ආයතන 05 න් ස්වායේතව. කරුණාක ලා දේ පිළිබඳව ඔබතුමාදේ අවධානය දයොමු ක න්න. මට 

ඒවදේම දැනගන්නට ඕදන ඔබතුමා දමයට ඊළඟට ගන්න පියව  කුමේද? දේ සඳහා ඔබතුමා අත්සන් ක නවාද සහ 

අනිත් එක තමයි දලොකුම ප්රශ්දන දමතන ෙරිස  හා ෙහසුකේ කමිටුදේ ඕනෑම කමිටුවකින් මම දන්න ත මින් මම නවක 

මන්ත්රීවරියේ මම දන්න ත මින් ඕනෑම කමිටුවකින් දදන්න පුළුවන් නිර්දේශයේ විත යි. තී ණයේ ගන්න බැහැ. තී ණය 

මහා සභාදේ තමයි අනුමත දවන්න ඕදන. එතදකොට මහා සභාදේ අනුමත දවන්දන නැතුව ඒ වදේ තී ණයේ අ දගන 

තිදයනවාය කියලා හිතුමනාදෙට ඔබතුමාටවත් දමතන දවනත් කිසිම මන්ත්රීව දයේටවත් ප්රකාශ ක න්නත් බැහැ 

හැසිද න්නත් බැහැ, ඒවදේම අදප් සීතාවක ප්රාදේශීය දල්කේතුමිය සහ දේ අනිකුත් ආයතන අ  විදියට කියලා 

තිදයනවා නේ නම සදහන් ක ලාම දේවලා තිදයන ආයතන  සියල්ලකින්ම දකොන්දේසි වල ට යටත්වයි ඔවුන් දේ දේ 
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නිර්දේශ ක න්දන් කියලා කවදාහරි දවසක ප්රශ්නයේ ඇති වුදණොත් ඒක අදප් ආයතනයට බලොනවා. අන්න එදාට 

අනිවාර්යදයන්ම ඔබතුමාට දහෝ සභාදේ දවනත් නිලධාරිදයේට නඩු මාර්ගයට යන්න දවනවා. ඒ නිසා මම කියන්දන් 

අපි නඩු කියනවා නේ නඩු කියන්න ඕදන අදප් ජනතාව දවනුදවන් අපිව ෙත් ක ලා දමදතන්ට එවපු ජනතාව 

දවනුදවන්. අපිට ඔවුන්දේ බදු මුදල් වියදේ ක න්න බැරි නේ ඔවුන් දවනුදවන් අපි දේ තනතුරු සියල්ල දාලා යන්න 

ඕදන. ඒ නිසා කරුණාක ලා දේ සේබන්ධදයන් ක්රියාමාර්ග ගන්න. අදප් ජනතාව දවනුදවන් ජනතාවදේ සල්ලි වියදේ 

ක ලා නඩු කියන්න. ඒදක කිසිම ප්රශ්නයේ නැහැ. ඒ මිනිස්සුන්ට නඩු කියන්න සල්ලි නැත්නේ අපි දෙනී සිටින්න ඕදන 

ඒ මිනිස්සු දවනුදවන් නඩු කියනවා නේ නඩු කියන්න. ඒ වදේම සංවර්ධනය සිේධ දවන්න ඕදන ඒ කා ණයට අපි 

විරුේධ නැහැ. සංවර්ධනය අගය ක න අදප් ආණ්ඩුව ත ේ අදප් ෙේෂය ත ේ දවන කිසිඳු ෙේෂයේ නැහැ. අපි 

සංවර්ධනය නාමදයන් අවිස්සාදේල්ල ආසනදේ ජනතාව සූ ාකන එක නවත්වන්න ඕදන. ඒකට ඉඩ දදන්න බැහැ. 

දමතන ඉන්න මහජන නිදයෝජිතදයෝ 43 දදනාම දැන ගන්නට ඕදන තමන්ට දරුදවෝ ඇති දරුදවෝ නැතුව ඇති නමුත් 

තමන්දේ දරුවා වාඩිදවලා ඉන්න පුටුදවන් නැගිටිනදකොටම ඒ පුටුව කඩා වැදටන්න ගලේ වැදටනවා නේ එතදකොට 

අපිවත් මමවත් දේ කිසිම මන්ත්රීව දයේ තමන්දේ හදවතට එකඟව එදහම දදයේ හිතන්නවත් කැමති නැහැ. නමුත් දේ 

මිනිස්සු ඒ අත්දැකීමට මූහුණ දදනවා. දේ දේ සිේධවීම අපි වළේවන්න ඕදන. අපි 43 දදනාම එකට හිටගන්න ඕදන 

ෙේෂ ොට දේද නැතුව දේ දේ වළේවන්න ඕදන. මම ඔබතුමාට කියන්දන් කරුණාක ලා ජනතාවදේ සල්ලි වියදේ 

ක ලා ජනතාව දවනුදවන් නඩු කියමු. අදප් 43 දදනාම ඒකට එකඟයි. දහේතුව දේ දේ දවන්න දදන්න බැහැ. දවළඳ 

බලෙත්රය එක දවසකටවත් නිකුත් ක න්න බැහැ. ජනතාව දවනුදවන් ජනතාව සේපූර්ණදයන් බුල්දඩෝසර් ක ලා දාන්න 

දදන්න බැහැ මහජන නිදයෝජිතයන්ට ඔවුන්දේ ඡන්ද අ දගන ඇවිල්ලා. ඒ නිසා කරුණාක ලා දේ දේ නවත්වන්න. දේ 

දේ සදාචා  විද ෝධී වදේම ඒක හෘද සාේෂිය තිදයන මනුස්සදයේට දත්ද න්න ඕදන. දේ දේ කරුණාක ලා 

නවත්වන්න දවළඳ බලෙත්රය නිකුත් ක න්න එො. ජනතාවදේ ෙැත්ත ගන්න ඔබතුමාව ෙත්ක ලා එවලා තිදයන්දන් 

ජනතාව. දේ ඔටුන්න දාලා තිදයන්දන් ජනතාව සභාෙතිතුමා කියලා. දේ අසාධා ණය සිේධ දවන්න දදන්න එො 

ජනතාවට ජනතාව සේපූර්ණදයන් බුල්දඩෝසර් ක ලා දාන්න දදන්න එො. එක දවසකට හරි ජනතාවට හිතන්න දදන්න 

එො අදප් දේ මහජන නිදයෝජිත ආයතනය දෙනී සිටින්දන් නැහැ කියන එක. ඒ නිසා කරුණාක ලා දේ දවළඳ 

බලෙත්රය එක දවසකටවත් නිකුත් ක න්න එො. මහජන විද ෝධතා නිසා තමයි අපි දමච්ච  කාලයේ දේ දවළඳ බලෙත්රය 

දදන එක නත  ක දගන හිටිදේ. මහජන විද ෝධතා තවම නත  ක ලා නැහැ. මහජන විද ෝධතාව තාම තිදයනවා. දේ 

වැ දි දත්තයන් දාලා තමයි පිපිරුේ බලෙත්රය අ දගන තිදයන්දන්. ඒ නිසා වැ දි  ාජය නිලධාරින් ඉන්නවා නේ ඔවුන්ට 

විරුේධව ගත හැකි ක්රියාමාර්ගය සභාව ෙැත්දතන් හිතනවා මිසක ජනතාව සේපූර්ණදයන් තලා දෙලා දාලා ඔවුන්ට 

කැමති නේ ඒ අයට නඩු කියන්න කියලා දේ විදියට හැසිද නවා නේ මහජන නිදයෝජිත ආයතනයේ තිබිය යුත්දත් 

නැහැ. එදහනේ ඡන්දදකින් අපිව ෙත්ක න්න ඕදන නැහැ. දල්කේතුමා ඇතුළු නිලධාරී මණ්ඩලය විත ේ හිටියා නේ 

ඇති කියලා මම හිතනවා. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව හිතලා බලන්න. දවළඳ බලෙත්රය එක දවසකටවත් දදන්න එො කියන 

ආයාචනය මම ඉල්ලනවා. නඩු කියනවා නේ අපි නඩු කියමු. ජනතාව දවනුදවන් ජනතාවදේ සල්ලි වියදේ ක ලා. 

එච්ච යි. ස්තූතියි.     

 

ගරු සභාෙතිතුමා. 
 

මහජන නිදයෝජිතයා ගැන උගන්වන්න මම කාදගන්වත් ටියුෂන් ගන්දන් නැහැ. මට ටියුෂන් ගන්න ඕදන නැහැ, මට 

දහොඳ දේශොලන ෙේෂයේ තිදයනවා. මට දහොඳ නායකදයේ ඉන්නවා. මට දවනස් ක න්දන් නැති අවංකව වැඩ ක න  

දේශොලන නායකදයේ යටදත් ඉන්න මම දන්නවා මහජන නිදයෝජිතදයේ විදියට වැඩ ක න්දන් දකොදහොමද කියලා. 

ඒ නිසා මට කාදගන්වත් එදහම ටියුෂන් අවශය නැහැ. දේදක දමොකේද ක න්න ඕදන දනොක න්න ඕදන කියලා මම 

දහොඳට දන්නවා. මම දේ කතා ක න්දන් නැහැ මම දබොදහොම ඉවසීදමන් වැඩ ක න දකදනේ. ඒ නිසා මම දේ 
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සේබන්ධව මම කියන්දන ඔය කිසිම දේශොලනඥදයේ දේ පිළිබඳව ඇහුේකන් දුන්දන් නැති දේලාවක මම තනිදයන් 

වගකීම අ දගන මම අත්සන් දනොක පු එදේ ව ද ද දේ තිදයන්දන් කියලා මම අහන්දන්. ඔබතුමිය දැන් කතා ක ලා 

ඉව යි. ඔබතුමිය දැන් කතා ක න්න එො. ඒ නිසා දේ නැති දේවල් ඇදලා අ දගන දේදක වදට්ටම ගහලා දේ ප්රශ්දන 

විසඳන්න නේ කවුරුවත් ලෑස්ති දවන්න එො. මම ඒකට යටදවන්දනත් නැහැ. මම එදාත් කිේවා මම දේදක 

සභාෙතිව යා මිසේ දවන කවුරුවත් දනදමයි. ඒ නිසා දේදක තිදයන වගකීේ ප්රමාණය මම දන්නවා. දන්දන් නැත්නේ 

ඔබතුමියටත් සේබන්ධ දේශොලන නායකදයෝ ඉන්නවා අහන්න ෙනත කියවලා දමොකේද කියලා. ඒ නිසා දේකට 

විරුේධ දේවල් මම ක ලා නැහැ. අද දවනකන් දේක නවත්තදගන ඉඳලා තිදයන්දන් මම. ඔය කියන එක 

දේශොලනඥදයේ මිනිස්සුත් එේක ගිහිල්ලා හිටගත්තද කතා කළා ද දේක නවත්වන්න කියලා. කවුද කතා කදළේ. 

නවත්වන්න කියලා. ඒ නිසා මට ටියුෂන් දදන්න එන්න එො ඒවා. මම කාටවත් බය දවන්දනත් නැහැ යට දවන්දනත් 

නැහැ එදහම. එදහම ක න්දන් දකොදහොමද. දේදක හරි විදියට නීතයානුකූල විදියට මම කටයුතු ක ලා තිදයනවා. අද 

දවනකන් මම දේක අත්සන් ක ලා නැහැ. ඇයි එදහම කියන්දන් අත්සන් ක න්න එො කියලා. ඒක දේ හැදමෝටම 

කියන්න. හැම වයාො යකටම කතා ක න්න. ඇයි දේ ගැන විත ේ කතා ක න්දන්. දේශොලන උවමනාවන් ඉෂ්ට 

ක න්න ඇවිල්ලා මට ගහන්න මට ප්රශ්නයේ නැහැ මට ගැහුවා මට හැමදාම ගැහුවා. 2011 ඉඳන් ගුටිකෑවා දේදේ. ඒත් 

මම දේ සියලු දේවල් ආ ේෂා ක දගන හිටියා. ඒ නිසා මම බය නැහැ දේවාට. මට පුළුවන් දේවාට මුහුණ දදන්න. දේ 

ප්රදේශදේ සංවර්ධන කටයුතු නැවැත්තුවා සමහ  මිනිස්සු දෙළොලි ගිහිල්ලා. හංවැල්ල දෙොළ තාම විවෘත ක න්න බැරි 

වුණා. කවුද ඒදේ හිටිදේ. කවුද හිටගත්දත් ඒදක. ඒවා අමතක ක න්න එො. දේවාදේ සංවර්ධනය නවත්තලා දේ 

රුපියල් දකෝටි ගණන් වියදේ ක ලා දෙොළ හදන්න එකට විරුේධව කවුද ඒකට විරුේධව දෙළොලි ගිදේ කවුද නත  

කදළේ. දේ හංවැල්ල දේශොලනඥදයෝ. එදහම අය සාන්තුවරු වදේ කතා ක න්න ලෑස්ති දවන්න එො කවුරුවත්. දේ 

බලෙත්රය ගැන තව සාකච්ඡා ක න්න පුළුවන්. දේකට තවත් ගහන්න ඇවිල්ලා දේකට නඩු කියන්න පුළුවන් 

මිනිස්සුන්ටත්. ඒ දවනුදවන් දෙනී ඉන්න නීතීඥදයෝ ඉන්නවා ඕදන ත ේ. මිනිස්සුන්ටත් පුළුවන් ගිහිල්ලා නඩුවේ 

කියන්න. අද දවනකන් දෙොලීසිදේ ඇන්ට්රියේ දැේදේ නැහැ දේදකට. එදහම කතා ක නවා නේ. දේකට දේ මාව 

අල්ලදගන දේක තාම මම අත්සන් ක න්දන් නැතුව ඉන්නවා. තාමත් හා  හා  ගහනවා. දේ ලියුේ ලියලා මන්ත්රීතුමාලා 

කියවලා බලන්න දේදක ෙළදවනි දේදය දේවා නිකන් අපි උඩින් ොත්දවච්ච මිනිස්සු ගානට දාලා තිදයන්දන්. දේ කථා 

ඇහුවාම දේදගොල්දලො තමයි දේවාට උදේ ක ලා තිදයන්දන් කියලා. මතක තියාගන්න එදහම ක න්න එො. දේ ලියුදේ 

ෙළදවනි දේදය කිදයේවාහම මම දේ උඩින් ොත් වුණා වදේ. මමත් ඡන්දද ඉල්ලලා දේ ඉන්න මන්ත්රීවරු වදේම මමත් 

ඉස්දකෝදලන් අයින් දවච්ච දවදසේ ඉඳන් දේශොලනය ක ලා දමතන්ට ඇවිල්ලා ඉන්දන්. නැතුව මම උඩින් ොත් වුදණ් 

නැහැ අනිත් මිනිස්සු වදේ. ඇතිදවන්න මහන්සි දවච්ච මිනිදහේ මම දේශොලනයට. දේදක ඕන්නැති කතා කියන්න 

එො. ප්රශ්නයේ තිදයනවා නේ දබ් ගමු දවනම. දේවා කතා ක ලා අපිව බය ක න්න හදන්දන්. අපි හැදමෝටම 

දගෞ වදයන් කථා කළාම හිතන්දන් නිවටයි කියලා. අපි නිවට නැහැ. දේ තනතුරු ඕන නැහැ ඕන්නේ මම දාලා යන්නේ 

මට ප්රශ්නයේ නැහැ. එදහම වැඩ ක ලා නැහැ මම. එක එේදකනාදේ උවමනාවල් ඉෂ්ට ක න්න හදන්න එො දේදක. 

එදා කදළේ මට ඒක. අද ක න්න හදන්දනත් ඒක.  මම සේද නැතුව හිටියා. මම දැන් කියනවා. හැමදාම මම කතා 

ක න්දන් නැතුව ඉන්නදකොට හිතනවා දේදක නිවට දවලා ඉන්නවා කියලා. මම නිවට නැහැ. කවුරු හරි කියනවා නේ 

මට දේ තනතු  දාලා යන්න කියලා මම දාලා යන්නේ. මම දේදක සභාෙති එච්ච යි. එතනින් එහාට මුකුත් නැහැ මම 

යන්නේ. මම අවුරුදු තුනේ හිටිදේ නැතුව. මට ඉන්න පුළුවන්.  කවුරු හරි කියනවා නේ මට ඒක අහිමි දවනවා කියලා 

බදේ කියලා කවුරුහරි කියනවානේ මම උසාවි යන්නේ. මම බය නැහැ. මම ඕදන ත ේ උසාවි ගිහින් තිදයනවා. මම 

ගිහින් දබ් ගත්ත ඒවාත් තිදයනවා. ඇයි එදහම කතා ක න්දන්. මම දැන් දේක නවත්තදගන හිටපු එක ගැන කතාවේ 

ඇත්දතම නැහැ. දේදක දහොඳේ ඇත්දතම නැහැ. නවත්වදගන හිටපු එකට. දැන් දේක දදන්න යනවා කියන එදේ 

තමයි ඔේදකොම කතා ක න්දන. තාම අත්සන් ක ලත් නැහැ මම. මම බලන්න නිලධාරීන් යවලා තිදයනවා. 



28 
 
ඒදගොල්දලො බලලා වාර්තා එන්න ඕදන දමදහට. ඒ වාර්තා ආවට ෙස්දසේ මම අත්සන් ක න්දන්. ඒවා ගැන දනොදන්න 

මිනිස්සු අහදගන එක එක දේවල් කියනවා. දේක මා  කතාවේදන. ප්රාදේශීය සභාදේ දවන එකම මහදලොකු වැරැේද 

දේකද? මීට වඩා දේවල් දවලා නැේද. කලින් සභාෙතිවරු මීට වඩා දේවල් ක ලා නැේද. දේදක සභාවට එන්න තිදයන 

දේවල් අහිමි දවලාම නැේද. දත්ේක ගස් කෙපු දේවල් වලට දවච්ච දේ දකෝ. මං අහන්නේ කතා ක නවා නේ. සුේධ 

ක න්න එො කවුරුවත්.  

 

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

ගරු සභාෙතිතුමා, මම හිතන්දන් දිේදදණිය මන්ත්රීතුමියත් අනිේ මන්ත්රීවරුත් දෙොඩි අවදබෝධයකින් කටයුතු කළ යුතුයි. 

දමොකද සභාෙතිතුමාත් එේක විටින් විට මම දේ සේබන්ධදයන් සාකච්ඡා ක ලා තිදයනවා. එතුමාට අදප් දගෞ වයේ 

තිදයනවා. එතුමා කියනවා වදේ ඇත්තටම එතුමා තමයි දේක නත  ක ලා තිදයන පුේගලයා. දමොකද මම විදශේෂදයන් 

විවෘතව කියනවා මම දෙොදහොට්ටුවටවත් යූ.එන්.පී. එකටවත් කදඩ් යන්දන් නැහැ. හැබැයි මම ජයන්ත ද ෝහණ 

සේබන්ධදයන් අපිට යේ දගෞ වයේ තිදයනවා. විවෘතව කියන්දන්. මම ස්වාධීන මන්ත්රීව දයේ විදියට මම එදාත් කිේවා 

අදප් සභාෙතිතුමා යේ සාධනීය කාර්යභා යේ දේ සභාව තුළ ක නවා.  

 

 ගරු සභාෙතිතුමා 

 ඔබතුමාට දේ සේබන්ධදයන් දමොකේ හරි දදයේ කථා ක න්න තිදයනවාද. 

 

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

දේ කා ණාදේදි  අපි දකින දදයේ තමයි මම හිතනවා දිේදදණිය මන්ත්රීතුමිය අවදබෝධයකින් කටයුතු කළ යුතුයි. කිසියේ 

දේශොලන ප්රවාහයේ ඔබතුමාලදේ ඇතුදල ඉන්න කට්ටිය දවන කවුරුවත් දනදමයි. ඔබතුමා දේක අත්සන් දනොක  

ඉේදි අත්සන් ක න තත්වයට ෙත් ක නවා. අත්සන් ක ලා ගහන්න හදන්දන දේක. ෙැහැදිලිව. අත්සන් කළායින් ෙස්දසේ 

ගහන්න හදන්දන්. ඔබතුමාව ප්රදකෝෙ ක ලා. ඒ තත්වයට ෙත්ක ලා හැබැයි ඒදකන් හානිය දවන්දන ජනතාවට. 

ඔබතුමාව දේ තත්වයට ෙත්කිරීමත් සමඟ ඒදකන් හානිය දවන්දන ජනතාවට. ඔබතුමා නිවැ දි විදියට තීන්දු තී ණයේ 

ගන්න. ඔබතුමාත් එේකලා අපි ඉන්නවා. ඒක ෙැහැදිලිව කියනවා. කවුරු දමොන ෙේදෂ නැතත් ප්රදීප් ෙනාදගොඩ 

හිටගන්නවා ඔබතුමා එේකලා. ඔබතුමා දේ තී දණ්ම ඉන්න. අපි ජනතාවට කියනවා ඔබතුමා තමයි දේක නත  ක ලා 

තිදයන්දන් කියලා.  

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ගමදේ චන්ද්රසිරි මැතිතුමා  
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, මට සමාදවන්න මම දේ ප්රශ්දන ෙැන නගින අවස්ථාදේ නේ දේ ස්ථානදේ හිටිදේ නැහැ. නමුත් දේ 

ගල් වල සේබන්ධව අදප් අදහස ඉතාම ෙැහැදිලියි. ගරු ස්වර්ණලතා මන්ත්රීතුමියට අයිතියේ තිදයනවා එතුමියදේ 

ප්රදේශදේ ජනතාවදේ හඬ දේ සභාව තුළ ඉදිරිෙත් ක න්න. ප්රදීප් මන්ත්රීතුමා දමොන අදහසින් දේ කතා ක නවාද කියලා 

දන්දන් නැහැ. අපි ඔබතුමාට තිදයන දගෞ වය ඒ විදියටම තිදයනවා අපි දගෞ වය ආ ේෂා ක ලා තිදයනවා. නමුත් අපි 

ඉල්ලීමේ ක නවා ජනතාවට කන්දීලා දේ නීතිරීති නිලධාරීන් දේන්න පුළුවන්. නමුත් දේ දීලා තිදයන අනුමැතිය තුළම 

සභාවට තමයි දේදක වගකීම දීලා තිදයන්දන්. සභාව කියන්දන් ජනතාවදේ අදහස. ජනතාව නිදයෝජනය ක න්දන් දේ 

මන්ත්රීවරු. ඒ මන්ත්රීතුමිය ප්රදේශදේ මන්ත්රීවරිය හැටියට සභාවට ඉදිරිෙත් ක න කා ණාව තවත් දකදනකුට හෑල්ලු 

ක න්න ඉඩ තියන්න බැහැ සභාෙතිතුමා. 
 

ගරු සභාෙතිතුමා 

මම ඒක පිළි ගන්නවා. මම ඒ අවස්ථාව ඕන ත ේ දීලා තිදයනවා. අනිත් අයටත් දීලා තිදයනවා. මම දැන් කතා කළා. මම 

දේ  ගැන යේ තී ණයේ අ දගන තිදයනවා. මම තාම දේක අත්සන් ක ලා නැහැ. නැති එකේ ගැන දේ  හා  හා  
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ගහන්න එො කියලා මම කියන්දන්. නැති දදයේ ගැන එක එක අය ලියවලා ලියුේ ලියවලා ගහන්න එො කියලා මම 

කියන්දන්. මම දේක ක ලා නැහැ. ඔබතුමා දමොනවා කිේවත්, ඔබතුමා වැඩිහිටිදයේ හිටපු සභාෙතිව දයේ විදියට මම 

ඔබතුමාට ගරු ක නවා. හැබැයි දේ දේ වැ දියි දේ විදියට ගස්සන එක වැ දියි.  

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ගමදේ චන්ද්රසිරි මැතිතුමා  
 

මම කතා ක න්දන් දේ ලිපිය සේබන්ධව දනදමයි ගල් වල සේබන්ධව. ලියුදේ තිදයන යේ යේ කා ණා ඒ විදියටම 

පිළිගන්න බැරි බව මමත් පිළිගන්නවා. ඒ ජනතාවදේ හඬේ ඒ ඇවිල්ලා තිදයන්දන්.  

 

ගරු සභාෙතිතුමා 

මම ඒක පිළිගන්නවා. මම ඒ ගැන කථා ක ලා තිදයනවා.  

 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ගමදේ චන්ද්රසිරි මැතිතුමා  
 

ඒක ඉදිරිෙත් කිරීදේ අයිතිය ගැන මම කියන්දන්. දමතන සභාදේ ඉන්න ගරු මන්ත්රීතුමා එතුමියව හෑල්ලුවට ලේ ක ලා 

කථා කිරිම අනුමත ක න්දන් නැහැ. අපි ඒ දවනුදවන් දෙනී සිටිනවා.  

 

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

කමිටුදේ නැතත් එතුමිය දවනුදවන් ඇවිල්ලා අත්සන් කදළේ මම විත යි.  

 

ගරු සභාෙතිතුමා 

මම හැදමෝදගම දගෞ වය ආ ේෂා ක නවා. හරි මන්ත්රිතුමා හරි. ඒක ඉව යි. විවාදයේ ක න්න එො. ඒ ප්රශ්නය ඉව යි.  

 

2019.02.26 වන දින ෙැවති ෙරිස  හා ෙහසුකේ කා ක සභා රැස්විේ වාර්තාදේ  අංක 02  ලිපි දල්ඛන සලකා බැලීම 

යටදත් 10 වන පිටුදවහි සඳහන් තී ණ අංක 13 ෙහත ෙරිදි සංදශෝධනය විය යුතුයි.  

 

කඩුදවල, ෙහළ දබෝමිරිය, අංක 344/ඒ 2 හි කාර්යාලය ෙවත්වාදගන යනු ලබන දරේෂඨ්ාධික ණදේ නීතීඥ සහ ප්රසිේධ 

දනොතාරිස් චතු ංගනී දප්රේමචන්ද්ර මහත්මිය විසින් 2019.02.14 දිනැතිව ඇයදේ දසේවාදායිකාවේ වන දකොළඹ 07, 

ධර්මොල මාවත, අංක 103/14 හි කාර්යාලය ෙවත්වාදගන යනු ලබන FSA දහෝල්ඩින්ේස් පුේගලික සමාගම හංවැල්ල, 

දිේදදණිය උතු , අේක  හය වත්ත, අංක 439 ද ණ ස්ථානදේ යන්ත්රානු සා දයන් දහෝ අතින් කළුගල් කැඩීම දහෝ 

කැණීදේ වයාො ය අවශය වන සියලු බලෙත්ර ලබාදගන එම බලෙත්රවල සඳහන් නිර්දේශ සහ දකොන්දේසිවලට අදාලව 

එකී වයාො ය ෙවත්වාදගන යනු ලබන බැවින් කිසිඳු අධික ණ නිදයෝගයකින් දහෝ සාධා ණ දහේතුවේ දනොමැතිව 

අවලංගු ක  ඇති දවළඳ බලෙත්රය දමම ලිපිදේ දින සිට දින 14 ේ ඇතුළත ලබාදදන දලස දහෝ එදසේ ලබා දනොදදන්දන් 

නේ ඒ සඳහා පිළිගත හැකි විධිමත් දල්ඛන ඉදිරිෙත් ක න දලසත් එදසේ කිරීමට අදෙොදහොසත් වුවදහොත් දහෝ ෙැහැ  

හැරියදහොත් ඇයදේ දසේවාදායකයාට සිදුවන හානිය පූර්ණය ක ගැනීම සඳහා වන්දි ලබාගැනීමට නීතිමය පියව  ගන්නා 

බව දේවමින් දයොමුක න ලද ලිපිය සේබන්ධදයන් දීර්ඝ වශදයන් සාකච්ඡා ක න ලද කා ක සභාව භූ විදයා සමීේෂණ 

හා ෙතල් කාර්යාංශදේ බලෙත්රය අවලංගු වන 2019.04.08 දින දේවා බලෙත්රය ලබා දීමට තී ණය ක න ලදි. 

නමුත් දේ සේබන්ධදයන් ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගීතාමනී ස්වර්ණලතා මන්ත්රිතුමිය, ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි එේ.ඩී 

සමන්ත කුමා  මන්ත්රිතුමා සහ ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සනී දහේටර් පීරිස ් මන්ත්රිතුමාත් විද ෝධතාවය දේවන ලදී. 

යන්නත්,  
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එම කා ක සභා වාර්තාදේ පිටු  අංක 15 හි ෙරිස  හා ෙහසුකේ කා ක සභා රැස්විදේදි ගන්නා ලද තී ණ ඇතුළත් කා ක 

සභා වාර්තාදේ  තී ණ අංක 02 – (13) තී ණයට හැ  අදනේ තී ණ සඳහා එකඟ දවමින් ෙහත අත්සන් තබමි යන්නත් 

ඉහත නේ සඳහන් ගරු මන්ත්රිවරුන්දේ අත්සන් දල්ඛනදේද සංදශෝධනය විය යුතුයි.  

 

2019.02.26 වන දින ෙවත්වන ලද ෙරිස  හා ෙහසුකේ  කා ක සභාදේ නිර්දේශ වාර්තාව ඉහත සංදශෝධනයන්ට 

යටත්ව මහ සභාව විසින් සලකා බලන ලදි. 

 

06 - (04)  2019.02.26  මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීදේ  කා ක සභා රැස්වීදේ වාර්තාව. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  සමන්ත උදයකුමා  ගමදේ මැතිතුමා. 

ගරු සභාෙතිතුමනි, අපිට කමිටු දින ඔබතුමාලා මහා සභාදේදී අදෙන් අත්සන් අ දගන අපිට භා  දදනවා. නමුත් 

කමිටුදේ දිනය හදිස්සිදේ දවනස් වුණාම ෙහුගිය කමිටුදේ දිනය දවනස් වීම මාව දැනුවත් වුදණ් නැහැ. මට දකටි 

ෙණිවිඩයේ එේවා කියනවා. මම භාවිතා ක න දු කථන අංකයකට දනදමයි. මම ෙහුගිය අදප්රේල් මාදසේ ඉදන් දේ දේවා 

ෙහුගිය මාදසේ දවනකේ තිබුණු සෑම මුදල් කමිටුවකටම සහභාගි වුණා. ෙහුගිය මුදල් කමිටුවට දේ නිසා මට සහභාගි 

දවන්න බැරි වුණා. ඒ බව මම සඳහන් ක නවා.  

දේ මුදල් කමිටු වාර්තාදේ තිදයනවා 2018.12.31 දිනට භාණ්ඩ සමීේෂණ වාර්තා අනුව දවන්දේසියට නියමිත භාණ්ඩ 

දල්ඛනය කියලා අංක 18 පිටුදේ එකේ. එහි සඳහන් දවනවා අංක 07 යටදත් මයිේ 23 ේ දවන්දේසි ක න්න කියලා. 

ඒක ගරු සභාෙතිතුමා ඊට කලිනුත් කථා කළා ඒක අදප් කමිටු ශාලාව හදනවා නේ ඒ මයිේ ටික ොවිච්චි ක න්න පුළුවන් 

කියලා. ඒ නිසා ඒක දවන්දේසිදයන් ඉවත් ක ලා ඒක ොවිච්චි ක න්න කටයුතු ක න්න කියලා ඉල්ලනවා.  

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  චන්දන සුරියආ ච්චි  මැතිතුමා. 

ගරු සභාෙතිතුමා, මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීදේ කා ක සභා වාර්තාව මම හිතන්දන් ඔබතුමාදේ අවධානයට දයොමු 

ක න්දන් කමිටු වා දේදී ොදුේක නග දේ තාවකාලික දහෝ අනවස  කඩ ඉවත් කිරිම සේබන්ධදයන් සාකච්ඡාවේ ඒ 

කමිටු වා දේදී සාකච්ඡා වුණා. දේ වාර්තාදේ අග මුල වා  කිහිෙයේ බැලුවා මට ඒ මාතෘකාව අහුවුදණ් නැහැ. මදේ 

ප්රශ්නය තිදයන්දන් අදාල නිලධාරිතුමාත් කිේවා අදාල හිමියන්දේ එකඟතා ඔේදකොම සහිතව වාර්තා ෆයිල් එකේ 

දෙන්නුවා. ප්රශ්නය තිදයන්දන් ඒක දනදමයි ඒ ප්රමිතිය යටදත්ම අවුරුදු 19 ේ තිස්දසේ වරිෙනේ හා දමොකේ හරි අදාල 

නිල කටයුත්තේ ක න දකදනේදේ ස්ථානයේ ඒ ෙදනම යටදත්ම ඉවත් ක ලා තිදයනවා. එය ඔහුට දැන් හානියේ 

අගතියේ දවලා තිදයනවා. ඒ සේබන්ධව තී ණය දමතන ෙැහැදිලිව නැති නිසා දමොකේද දවලා තිදයන්දන් කියලා 

නැහැ. ඔබතුමාදේ අවධානයට එය දයොමු විය යුතුයි.  

ගරු සභාෙතිතුමා 

ඒ පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කළා. අපි එකඟතාවයකට ඇවිල්ලා තිදයනවා. ඒ අනුව කටයුතු ක නවා. සාධා ණයේ ක නවා. 

අයින් ක න්දන් නැහැ කවුරුවත්. ඒ හැදමෝදගම ස්ථි  ක්රමයකින් අයින් ක නවා මිසේ කාටවත් අසාධා ණයේ 

ක න්දන් නැහැ. හැදමෝටම ද ෝද සහිත  ජංගම  ථයක අයිතිය ලබලා දදනවා. ඒක තමයි එකඟතාවය. ඒ අය එේක ආපු 

එකඟතාවයත් ඒක. ඔබතුමා සඳහන් ක න අය එේක අපිට එකඟතාවයට එන්න බැරි වුණා. අපි ඒ සඳහාත් 

එකඟතාවයකට ඇවිල්ලා ඒ කටයුත්ත ක නවා. කාටවත් අසාධා ණයේ ක න්දන් නැහැ.  

ගරු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදිප් කුමාර්  මැතිතුමා. 
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ගරු සභාෙතිතුමනි, 05 වන පිටුදේ 13 කා ණය. මට ඒක ෙැහැදිලි නැහැ දමොකේද තිදයන කා ණය කියලා. තුේදමෝද , 

එළමලවල 428/ඒ ෙදිංචි සජිත් ක්රිෂාන් මහතා විසින් සභාව සතු කැනපි සදහා නව කැනපි ද දි දටන් 05 ේ ලබා ගැනීම 

සඳහා යන හිසින් යුතුව කියලා තිදයනවා ඒකට අනුමැතියේ දීලා තිදයනවාද. ඒ ගැන ෙැහැදිලි කිරිමේ ක ගන්න ඕන. 

ඒවදේම සමන්ත මන්ත්රිතුමා කියපු කා ණය ගැන කියන්න ඕන මයිේ 23 අදලවි ක න්න එො කියන ඉල්ලිම ක නවා. 

අපි කමිටු රැස්වීේ ශාලාවේ හැදුවා නේ ඒ මයිේ ටික සවි ක න්න පුළුවන්. එතදකොට කථා ක න දේ දර්දකෝඩ් දවනවා. 

ඒක අනිවාර්දයන්ම දැන් කමිටු වලත් තිදයන්න  ඕන. නැත්නේ කියපු දේ ෙස්දසේ නැති දවනවාදන්.  

ඒවදේම ගරු සභාෙතිතුමනි, දටන්ඩර් මණ්ඩල කමිටුව ගැන මුදල් කමිටුව ගැන අපි දේකට පිරිස සහභාගි වීම අඩු 

දවනවා දේ තිදයන ක්රමයේ එේක මම ඉල්ලා සිටිනවා ඔබතුමාදගන් අඩු ගාදණ් 11 දදදනේ ෙත් ක ගන්න කියලා.  

ගරු සභාෙතිතුමා 

සභාදේ එකඟතාවය අනුව තමයි මුදල් කමිටුව දටන්ඩර් කමිටුව ෙත් වුදණ්. අවශය නේ අපි දවනස් ක මු. ප්රශ්නයේ 

නැහැ. මුදල් කමිටුදේම අයම තමයි එකඟතාවදයන් දටන්ඩර් කමිටුවට ෙත් වුදණ්. ඒක මහා සභාදේ ගත්ත තීන්දුවේ. 

දවනස් ක නවා නේ අපි දවනස් ක මු.  

ගරු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදිප් කුමාර්  මැතිතුමා. 

කමිටු තී ණ ක්රියාත්මක ක න්න බැරි අවස්ථා තිදයනවා ඒ නිසා මම කියන්දන් ඝන පුර්ණය හරියන්න 11 දදදනේ වදේ 

සීමා ක ලා ඒ දේ ක න්න කියලා මම කියනවා. එතදකොට දේ දේ ක න්න පුළුවන්. ගිය මුදල් කමිටුවට විත යි මට 

සහභාගි දවන්න බැරි වුදණ් දවන රැස්වීමේ තිබුණු නිසා. දබොදහොම ස්තුතියි. 

2019.02.26  වන දින ෙවත්වන ලද මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීදේ කා ක සභාදේ නිර්දේශ වාර්තාව මහ සභාව විසින් 

සලකා බලන ලදි. 

 

06 - (05)  2019.02.11 දටන්ඩර් මණ්ඩල රැස්වීදේ වාර්තාව. 

2019.02.11 වන දින ෙවත්වන ලද දටන්ඩර් මණ්ඩලදේ නිර්දේශ වාර්තාව මහ සභාව විසින් සලකා බලන ලදි. 
 

07.ලැබීේ හා වියදේ පිළිබඳ මාසික ප්රකාශ. 

    07 – (01) 2019 ජනවාරි  මාසය ලැබීේ හා වියදේ පිළිබඳ  ප්රකාශය. 

2019 ජනවාරි  මස ලැබීේ හා වියදේ පිළිබද ප්රකාශය මහා සභාව විසින් සලකා බලන ලදි. 

  

08. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රිවරුන්දේ දෙෞේගලික ප්රකාශ. 
 

ගරු සභාෙතිතුමා 

මීළගට තිදයන්දන් ගරු මන්ත්රිතුමන්ලා දෙෞේගලික ප්රකාශ. මන්ත්රිවරුන් කිහිෙදදදනේ දෙෞේගලික ප්රකාශ ඉදිරිෙත් 

ක ලා තිදයනවා. චන්දන සුරියආ ච්චි මන්ත්රිතුමාට අවස්ථාව ලබලා දදනවා. දකටිදයන් ඉදිරිෙත් ක න්න. අදප් 

දසේවකයින්දේ ක්රිඩා ත ඟ ෙැවැත්දවනවා. ඒ අය තනිදයන් ත ඟ ක නවා. අපි ගිහින් ඒ අයට උදේ ක න්න ඕන.  
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ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  චන්දන සුරියආ ච්චි  මැතිතුමා. 

ගරු සභාෙතිතුමනි, නයායෙත්රදේ දයෝජනා අංක 08 යටදත් මන්ත්රි දෙෞේගලික ප්රකාශයයි. සී/ස නැදගනහි  දහේවාගේ 

දකෝ ළදේ සමුෙකා  සමිතිය හංවැල්ල බස්නාහි  ෙළාත් සභාදේ 1998 අංක 03 ද ණ සමුෙකා  සමිති ප්රඥප්තිය හා 

බස්නාහි  ෙළාත් සභාදේ 2011 අංක 04 ද ණ සමුෙකා  සමිති (සංදශෝධන) ප්රඥප්තිය යටදත් ොලනය වන  ජදේ 

බැඳිමට යටත් ආයතනයකි. අදාල ප්රඥප්තිදේ විධි විධාන අනුව අවසන් ව ට දමහි  සමුෙකා  නිලව ණය ෙවත්වා ඇත්දත් 

2009 ජනවාරිය. අදාල ෙනත 60  වගන්තිය අනුව වස  03 න් 03 ට නිලව ණය ෙැවැත්විය යුතු වුවද බස්නාහි  ෙළාත් 

සභාදේ ොලන බලය දහොබවන එේසත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට හා ඊට සේබන්ධ අවිස්සාදේල්ල ආසනදේ ෙළාත් 

සභා ගරු මන්ත්රිවරුන්දේ ඇති උවමනාව මත ප්රඥප්තිය උල්ලංඝනය ක මින් ඡන්ද කල් දමන ලදී. වයවස්ථා විද ෝධි නීති 

විද ෝධි ොලන බලයේ ෙවත්වාදගන ගිය අධයේෂක මණ්ඩලය හා ොලනය යටදත් ෙවතින ග්රාමිය බැංකු 24 ට අදාල 

මුදල් තැන්ෙත්කරුවන්දේ මුදල් රු. දකෝටි 59 කට ආසන්න මුදලේ වංචා ක  ඇත. අදාල ප්රඥප්තිදේ 41 (1) වගන්තිය 

උල්ලංඝනය ක මින් අධයේෂක මණ්ඩලය  ාජය බැංකුවක මුදල් තැන්ෙත් කිරිදේ ප්රඥප්ති නිදයෝගය උල්ලංඝනය 

ක මින් නීතයනුකූල දනොවන දෙෞේගලික මුලය ආයතනයකට මුදල් තැන්ෙත් කිරිම නිසා 50000 කට ආසන්න  

තැන්ෙත්කරුවන්දේ දකෝටි 59 කට ආසන්න මුදලේ අවභාවිතා ක  ඇත. 

දමම දුෂිත මුලය ගනුදදනුව පිළිබදව 2016 වර්ෂදේදී සමුෙකා  සංවර්ධන නිලධාරිදයකු විසින් සිය  ාජකාරිය ඉටු ක මින් 

එවකට සිටි සමුෙකා  දකොමසාරිස්වරියට කරුණු වාර්තා  ක  ඇත. එතුමිය ඒ පිළිබද විමර්ශන ආ ේභ කිරිමට සුදානේ 

වනවිට අදාල සමුෙකා  සංවර්ධන නිලධාරිව යා හංවැල්ල සමුෙකා දයන් ඉවත් කිරිමටත්, අදාල දකොමසාරිස්තුමිය ඉවත් 

කිරිමටත් බස්නාහි  ෙළාත් සභා ොලන අධිකාරිය ක්රියා කළ ආකා ය ද ෙැහැදිලිය.  

නැවත 2018 මාර්තු අ දප්රේල් මාස වලදී මතු වන වංචා පිළිබදව ප්රශ්නදේදී  ඒ වනවිටත් බලදේ සිටි අධයේෂක මණ්ඩල 

සාමාජිකයින් තැන්ෙත් කරුවන් ඉදිරිදේ ප්රකාශ කදළේ මහා බැංකුදේ ලියාෙදිංචි වු මුලය ආයතනයේ වන එන්ට්රස් සිකුරුටි 

ආයතනදේ  මුදල් තැන්ෙත් ක  ඇති බවයි. නමුත් එම ආයතනදේ හංවැල්ල සමිතිය සතු බැංකු මුදල් තැන්ෙත් ක  

දනොමැති බව එම ආයතනදේ ලිපි ශීර්ෂ යටදත් 2016.08.30 දින ලිපියේ දයොමු ක මින් එම ආයතනය සහතික ක  ඇත. 

සිදු වි ඇති මුලය වංචාවට එද හි ෙළමු නිති ක්රියා මාර්ගය දලස සී/ස නැදගනහි  දහේවාගේ දකෝ ළදේ සමුෙකා  සමිතිය 

හා තැන්ෙත්කරුවන් සුරැකිදේ සංවිධානදේ සභාෙති චන්දන සුරියආ ච්චි වන මමත් එම සමිතිදේ භාණ්ඩාගාරික  

ඇදලේස් ජයන්ත මහතාදේ අත්සනින් යුතුව අල්ලස් දහෝ දුෂණ දචෝදනා විමර්ශන දකොමිෂන් සභාව හමුදේ ෙැමිණිලි 

ක න ලදී. එම ෙැමිණිල්ලට අනුව අදාල මුලික ෙරිේෂණ ආ ේභ ක  ඇත. 

එදසේ ෙවතිේදි චුදිත අධයේෂක මණ්ඩල සාමාජිකයින් හා අෙ ආසනදේ එේසත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන දේශොලන 

නායකයින් යළි එම චුදිත හා දුෂීත සමුෙකා  මහා සභා නිදයෝජිතයින් අධයේෂක මණ්ඩලය දවත ෙත් ක  අදාල විමර්ශන 

හා වංචාව වසන් කිරිදේ නිර්ලජ්ජිත උත්සාහයක නි තව ඇත. 50000 කට ආසන්න අෙ ආසනදේ අහිංසක තැන්ෙත් 

කරුවන්ට වඩා වංචා දුෂිත චුදිත රැල ඔවුන්ට වැදගත් බව ඔවුන් සෙල ක මින්  සිටී. 

ඒ අනුව ඔවුන් ෙළාත් සභාදේ අදාල දේශොලන අධිකාරිය දයොදා ගනිමින් බස්නාහි  ෙළාත් සමුෙකා  දකොමසාරිස්ව යාට 

දැඩි පීඩනයේ එල්ල ක මින් සිටී. 

සිදු වි ඇති වංචාව පිළිබදව 2009 ෙත් වු සියළුම සාමාජිකයින් මහා සභා නිදයෝජිතයින් හා අධයේෂ මණ්ඩලය වගකිව 

යුතුව ඇත. 
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දැනට අෙ සමිතිය අදාල බලධාරින් අල්ලස් දහෝ දුෂණ දචෝදනා විමර්ශන දකොමිසම සභාව ලිඛිතව දැනුවත් ක  

විමර්ශනයට අගතියේ වන සියළු ෙත් කිරිේ හා නිලධාරින් මාරු කිරිේ අත්හිටුවා ඇත. 

දුෂිතයින්  කිනවා දවනුවට බස්නාහි  ෙළාත් සභා ොලක ෙේෂය කළ යුත්දත් චුදිතයින්ට අදාල නීති කටයුතු දේගවත් 

කිරිමට සහාය ලබා දීමය. අදාල තැන්ෙත්කරුවන්ට ඔවුන්දේ තැන්ෙත් මුදල් ලබා දීමය. 

මහා ආණ්ඩුදේ බලය දහොබවන ොලක ෙේෂය වන එේසත් ජාතික ෙේෂය දේ දමොදහොදත් කළ යුත්දත් ද ඊළඟ ෙළාත් 

සභාදේ බලය තම ෙේෂයට සමුෙකා  සමිතිදේ බලය ඔවුනට අදාල කණ්ඩායමකට ලබා දදන දලස  අස ණ වී සිටි 

තැන්ෙත් කරුවන් සමග දබො  දිදේ මාළු බෑදේ භාවිතාව දනොව මහා ආණ්ඩුදේ අධිකාරිය දයොදා ෙළාත් ොලන විෂය 

යටදත් ොර්ලිදේන්තුවට ෙැවරි ඇති බලය දයොදා අවිස්සාදේල්ල ග්රාමිය බැංකු 24 ට අයත් තැන්ෙත්කරුවනදේ මුදල් ලබා 

දීමය. 

ගරු සභාෙතිතුමනි, අෙ ප්රාදේශීය සභා ොලන බල ප්රදේශයට අයත් තැන්ෙත්කරුවන් දවනුදවන් අදාල යුතුකේ හා  

වගකීම ඉටු කළ යුතුය. 

ඒ අනුව  

1.විමර්ශන හා වංචාව යට ගැසීම සඳහා චූදිතයින් හා දූෂිත නිලධාරින් ෙත් කිරිදේ උත්සාහයට විරුේධ වන දලසත්. 

11.ෙළාත් සභා ප්රඥප්ති උල්ලංඝනය ක මින් සිදු ක  ඇති වංචාවට එද හිව නිසි ක්රියාමාර්ග ගන්නා දලසත් බල ක මින් 

අවශය කඩිනේ මැදිහත්වීමේ ක න දලස ගරු සභාෙතිතුමාදගනුත් දමම මහා සභාදවනුත් ඉල්ලා සිටිමි. ඒ අනුව සිදු 

ක න මැදිහත්වීේ පිළිබදව දමම ගරු සභාව දැනුවත් ක න දමන්ද වැඩිදු ටත්  ඉල්ලා සිටිනවා. ස්තුතියි.  

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  නිමල් යසසිරි කළුෙහන  මැතිතුමා. 

ගරු සභාෙතිතුමනි, ොනිය ජල ගැටළුවට විසදුමේ ලබා ගැනීම සේබන්ධව  ලිපි ශිර්ෂයේ යටදත් මම කථා ක න්දන්. 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ  ෙැවති මහා සභා රැස්වීදේදී මා විසින් අරුේවත්ත උතු  හා ගලදගද  නැදගනහි  වසදේ ෙවුල් 

189 ේ හා ජනතාව 600 ක ආසන්න පිරිසේ ොනීය ජලය ලබා ගැනීදේ ප්රශ්නයකට මුහුණ ො ඇති බව දන්වා සිටි අත  

ප්රාදේශීය සභාව මගින් 2018.09.28 දින කළමනාකරු, ජාතික ජල සේොදන හා ජලාෙවහන මණ්ඩලයට දේ හ හා 

ලිපියේ දයොමු ක  ඇත. 

ප්රජා ජල වයාෙෘතිය නිසි ක්රමදේදයකට සිදු කිරිම හා ජල දෙොේොගා  වල දදෝෂ හා ගැටළු දසොයා බලා ගැටළු අවම ක  

ගනිමින් අවශය උෙදදස් ලබා දදන දලස කල ඉල්ලිමට දමදතේ පිළිතු ේ දනොමැත. දමම ජල වයාෙෘතිදයන් අධික වැසි 

කාල වලදී දින 04 කට ව ේ හා  සහ නියං කාල වලදී දින 07 කට හා 09 කට ව ේ ෙැය 1 ½ ේ ෙමණ  කාලයේ ජලය 

ලබා දේ. 

දෙබ වාරි මාසදේ ෙැවති නියං කාලදේදී ප්රාදේශීය සභාදේ ජල බවුස  මගින් එේ ෙැත්තකට ෙමණේ ොනීය ජලය ලබා 

දීමට සභාෙතිතුමාදේ අනු දැනුම මත  ක්රියා කල අත  එයද තාවකාලික විසදුමේ බවට අෙට හැඟි යයි. 

මුලික ඉල්ලිේ වලදී දෙනුණු කා ණා වුදේ දැනට ෙවතින ළිං 02  අඩි 20 ේ ගැඹුරු ක  විශාල කිරිම හා නව ළිඳේ ඉදික  

ගැනීම වුවත්, දැනට ෙවතින තත්වය හමුදේ එයද සුදුසු දනොවන බව අෙට හැඟි යයි. 

ොදුේක දසෞඛය නිලධාරි කාර්යාලදේ දමම ළිං ෙරිේෂා ක  වතු  සාේෙල්  ජදේ ෙරිේෂාවට යැවු අත  එම ෙරිේෂා 

වාර්තාවට අනුව එම ජලයට ළිඳ ආශ්රිතව තිදබන වැසිකිලි කැසිකිලි වලින් විෂබීජ හා බැේටීරියා වර්ග ඇතුළත් වී ඇති 
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බැවින් එම ජලය ොනීය අවශයතා වලට කිසිදසේත්ම සුදුසු දනොවන බව එම වාර්තාදේ දේවා ඇත. ( එම වාර්තා අමුණා 

ඇත.) 

දේ නිසා ප්රදේශදේ ජනතාව ඉමහත් පීඩාවට ෙත් වී ඇත. දැනට එම බීමට නුසුදුසු වතු  උණු ක  බීම ට ජනතාව දෙළබී 

ඇති අත  දමයින් අෙ සභාදේ ොලන ප්රදේශදේ ජනතාව දනොදයේ දලස ද ෝග වලට ලේ වීමට ඉඩ ඇති බව දන්වා 

සීටිමි. 

කරුණු දමදසේ දහයින් දමම ළිං වලින් ලැදබන ජලය අෙවිත්ර බැේටීරියා ආසාදන වලට ලේ වී ඇති නිසා ප්රදේශදේ 

ජනතාව ඉල්ලා සිටින්දන් ජල දදොර්තදේන්තුදවන් දතොග ජල සේබන්ධතාවයේ ලබා දදන දලසයි. 

එම කරුණු සදහා අවශය ලිපි දල්ඛන ජාතික ජල සේොදන හා ජලාෙවහන මණ්ඩලයට ලබා දදන අත  ඒ කටයුතු වලදී 

ප්රාදේශීය සභාව මැදිහත් වී දමම ප්රදේශදේ ජල ගැටළුවට විසදුමේ ලබා ගැනීමට මැදිහත් වන දලස මම දමම ගරු 

සභාදවන් ඉල්ලා සිටිමි.  

ගරු සභාෙතිතුමා 

දබොදහොම ස්තුතියි. අද දින සභා රැස්වීමට සහභාගි දනොවු  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ආර්.පී. යසරු දදවන්මිණ  ාජෙේෂ 

මැතිතුමා, ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ලියනදේ චන්දන කුමා  මැතිතුමා, ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ඩබ්.ඩී. චින්තක 

දේවින්ද සම වී  මැතිතුමා, ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ආර්.ඒ.ඩි.සාගරිකා කුමාරි රූෙසිංහ මැතිතුමිය සඳහා නිවාඩු අනුමත 

ක නවා.  
 

එදසේ නේ මහා සභාදේ වැඩ කටයුතු අපි අවසන් 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. 12.20  ට නිමාවට ෙත්විය. 

 

 

 

දේ.ඒ. චන්දන ෙේමසිරි, 

දල්කේ, 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව, 

හංවැල්ල. 

 
 

 

2019.03.11 වන දින  

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව, 

හංවැල්ල. 

 

 


