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සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ 2019 අදප්රේල් මස 10 වන දින 

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

මහා සභා රැස්වීදේ වාර්තාව. 
 

 

සහභාගී වූ : - 
 

1.     ගරු සභාෙති    - ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා 

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

3.    ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - චන්දන දප්රේමනාත් මුදුන්දකොටුව මැතිතුමා 

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

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

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

7.    ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ලියනදේ චන්දන කුමා  මැතිතුමා 

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

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

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

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

26.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - දේ. නිමල් යසසිරි කළුෙහන මැතිතුමා 
27.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ගමදේ චන්ද්රසිරි මැතිතුමා 

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

29.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - ඩබ්. අදසෝක වැලිකල 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  - ආර්.ඒ.ඩි.සාගරිකා කුමාරි රූෙසිංහ මැතිතුමිය 

36.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - ඥාණ ප්රකාසේ ෆැන්සිස් මැතිතුමා 

37.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - එස්. චන්දන සූරියආ ච්චි මැතිතුමා 
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38.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - එච්.එස්.සුනිල්  ණසිංහ මැතිතුමා 

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

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

සහභාගි දනොවු 
 

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

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

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

ගරු සභාෙතිතුමා 
 

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

අදප්රේල් මාසදේ 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 

පිළිගන්නවා. 
 

 

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 සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, 2019.03.11 වන දින ෙැවති මහා සභා රැස්වීදේ වාර්තාව සතය වාර්තාවේ බවට මම දමම ගරු 

සභාවට දයෝජනා ක මි. 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී දේරි මාග්රට් මැතිතුමිය 

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

2019.03.11 වන දින ෙැවති මහා සභා රැස්විදේ වාර්තාව පිළිගත යුතු සතය වාර්තාවේ බවට ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී 

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

ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සේමත විය. 
 

 

 

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 වැවිලි කර්මාන්ත අමාතයාංශය දවත දයොමු කළ ලිපියට පිළිතුරු වශදයන්, අධයේෂක, 

වැවිලි කර්මාන්ත අමාතයාංශය විසින් දමම ඉල්ලීම සේබන්ධදයන් විදශේෂ අවධානය දයොමු ක  පුස්සැල්ලාව 

වතු සමාගමට අයත් වතු වල සුසාන භූමි ඉඳිකිරිමට ඉඩේ දකොටසේ දවන් ක  දීමට කටයුතු ක න දලස 

ඉල්ලමින්  සභාෙති, සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව දවතද පිටෙතේ සහිතව ප්රධාන විධායක නිලධාරි, පුස්සැල්ලාව 

වතු සමාගම, ගාලු ො , දකොළඹ 03 දවත 2019.03.06 දිනැතිව දයොමු කළ ලිපිය. 
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02. 2019.01.10 දින මහා සභා රැස්වීදේදී සංදේශ දෙත්සේ යටදත් ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි අදයෝම මධු ප්රසාේ 

දේවදේ මැතිතුමා විසින් ොදුේක නග ය සඳහා ජාතික ඉතිරිකිරිදේ බැංකු ශාඛාවේ ලබා දදන දලස ක න ලද 

ඉල්ලිමට ගරු සභාෙතිතුමා විසින් ජාතික ඉතිරිකිරිදේ ප්රධාන බැංකු ශාඛාවට දයොමු ක න ලද ලිපියට පිළිතුරු 

වශදයන්, ොදුේක නග දේ බැංකු ශාඛාවේ ආ ේභ කිරිමට ප්රධාන මාර්ගයට මුහුණලා ඇති ෙර්චස් 20 ට 

දනොඅඩු  ජදේ ඉඩේ කැබැල්ලේ තිදබ් නේ දන්වා එවන දලස ඉල්ලමින් 2019.04.05 දිනැතිව ජාතික 

ඉතිරිකිරිදේ බැංකුව, දකොළඹ 03, සහකා  සාමානයාධිකාරි (දමදහයුේ) විසින් ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු 

ක න ලද ලිපිය. 

 

03. බස්නාහි  ෙළාත් මහජන නිදයෝජිතයන්දේ සහ නිලධාරින්දේ  ාජකාරි හා දෙෞේගලික විදේශ ගමන් සඳහා වන 

ඇතැේ අයදුේෙත්ර නියමිත ධු ාවලිය ඔස්දසේ නිවාඩු ලබා ගැනීමට දින 14 කට දෙ  ගරු ආණ්ඩුකා තුමා දවත 

අනුමැතියට ඉදිරිෙත් කිරිමට හැකිවන ෙරිදි නිවාඩු අයදුේෙත්  දමම අමාතයාංශය දවත ඉදිරිෙත් කිරිම 

අනිවාර්යය බව අවධා ණය ක මින් දල්කේ, ෙළාත් ොලන අමාතයාංශය විසින් 2019.03.05 දිනැතිව බස්නාහි  

ෙළාදත් සියළුම ආයතන ප්රධානින් දවත දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

 

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

 

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

01. ˝දෙෞේගලික ඉඩමක බලහත්කා දයන් ප්රාදේශීය සභාදේ බැදකෝ යන්ත්රයේ උෙදයෝගි ක දගන ෙස් ඉවත් 

කිරිම˝ යන හිසින් යුතුව වග, පින්නවල, දබෝධිය අසල, දනො. 112/3 හි ෙදිංචි ආර්.පී.දේ.පී  ාජෙේෂ මයා විසින් 

දේ සේබන්ධදයන් කාරුණික පිළිතු ේ ලබා දදන දලස ඉල්ලමින් 2019.04.01 දිනැතිව ගරු සභාෙතිතුමා 

අමතා දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

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

01. ˝දෙෞේගලික ඉඩමක බලහත්කා දයන් ප්රාදේශීය සභාදේ බැදකෝ යන්ත්රයේ උෙදයෝගි ක දගන ෙස් ඉවත් 

කිරිම˝ යන හිසින් යුතුව වග, පින්නවල, දබෝධිය අසල, දනො. 112/3 හි ෙදිංචි ආර්.පී.දේ.පී  ාජෙේෂ මයා විසින් 

දේ සේබන්ධදයන් කාරුණික පිළිතු ේ ලබා දදන දලස ඉල්ලමින් 2019.04.01 දිනැතිව ගරු සභාෙතිතුමා 

අමතා දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

03 - (03)   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි මාලනී චන්ද්රලතා මැතිතුමිය විසින් ඉදිරිෙත් ක න ලදී. 

01. ˝දෙෞේගලික ඉඩමක බලහත්කා දයන් ප්රාදේශීය සභාදේ බැදකෝ යන්ත්රයේ උෙදයෝගි ක දගන ෙස් ඉවත් 

කිරිම˝ යන හිසින් යුතුව වග, පින්නවල, දබෝධිය අසල, දනො. 112/3 හි ෙදිංචි ආර්.පී.දේ.පී  ාජෙේෂ මයා විසින් 

දේ පිළිබඳව කාරුණික පිළිතු ේ ලබා දදන දලස ඉල්ලමින් 2019.04.01 දිනැතිව ගරු සභාෙතිතුමා අමතා 

දයොමු ක න ලද ලිපිය. 
 

 

 

03- (04)   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි දේරි මාග්රට් මැතිතුමිය විසින් ඉදිරිෙත් ක න ලදී. 

 

01. ෙහත්ගම ෙළදවනි ෙටුමග ස්ථාන 05ක, හංවැල්ල නග ය අේබලේ ො  ස්ථාන 03 ක හා හංවැල්ල ජයවී දගොඩ 

ො ද හි වතු  ලබා දිම සඳහා කඩන ලද මාර්ගයන් හැකි ඉේමණින් පිළිසක  ක  දදන දලස ඉල්ලමින් ගරු 
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ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි දේරි මාග්රට් මැතිතුමිය විසින් 2019.03.21 දිනැතිව ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න 

ලද ලිපිය. 
 

02. ෙහත්ගම සිට වනහදගොඩ හන්දිය අතදර් ඇති දෙොදු මාවත (දයෝගට් ො ) සඳහා එේ රැස්වන ජලය බැස යාමට 

අඩි 12 දහෝ 15 ක ෙමණ හියුේ ෙයිප්ෙ දයදු කුඩා දබෝේකුවේ ඉඳික  දදන දලස ඉල්ලමින් හංවැල්ල, අළුත් 

ො , 218/ඒ, හි ෙදිංචි දේ. විදජ්දාස මයා විසින් 2019.04.01 දිනැතිව ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලද 

ලිපිය. 

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

01. ොදුේක, මිදප්, දදකදුවල ො , දනො. 171/2/22 හි ෙදිංචි අනුෂා ප්රියදර්ශනී මිය විසින් තම නිවසට වේ දදසින් 

ඇති නිවදසහි  තාප්ෙය උඩ ඇති අනතුරුදායක ද්රවය ඉවත් ක  ගැනීම සේබන්ධදයන් එම නිවැසියන් 

දැනුවත් ක න දලස ඉල්ලමින්  2019.04.03 දිනැතිව ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

03 - (06)   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි වරුණ දිලිප් කුමා  මැතිතුමා විසින් ඉදිරිෙත් ක න ලදී. 

01. ොදුේක උේගල්ල සිරිසුමන මාවදත් විදුලි ෙේධතිදේ ඇති දදෝෂ නි ාක ණය ක ගැනීම සේබන්ධදයන් 

අවධානය දයොමු ක න දලස ඉල්ලමින් ොදුේක, උේගල්ල, දනො.223 හි ෙදිංචි ඒ.සී.දේ. අතුදකෝ ල මයා 

විසින් ප්රදේශවාසින්දේ අත්සන් දල්ඛනයේද සමගින් 2019.04.09 දිනැතිව ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු 

ක න ලද ලිපිය. 
 

ගරු සභාෙතිතුමා 

චන්දන සුරියආ ච්චි මන්ත්රිතුමාත්,  ණවක මන්ත්රිතුමාත් ඇතුළු තවත් මන්ත්රිවරුන් ඉදිරිෙත් කල ලිපියත් එහි උසාවිමය 

තී ණයකුත් තිදයන සිේධියේ සේබන්ධදයන් තමයි දේ ලිපිය දයොමු ක න්දන්. අපිට දකොයි ත ේ දු ට කටයුතු ක න්න 

පුළුවන්ද කියන කා ණයත් තිදයනවා. උසාවිදයන් දීපු තීන්දුවේ තිදයනවා. මම හිතන්දන් අදාල ෙළාදත් ඉන්න 

මන්ත්රිවරු දේ සේබන්ධව දන්නවා. විශාල ප්රශ්නයේ ඇති වුණු ස්ථානයේ. ෙහුගිය කාලදේ වුණු සිේධිය. ඒ නිසා ඒ ගැන 

දවනම දහොයලා බලන්න දවයි. අපිට එක ො ට ඝෘජු තීන්දුවේ ගන්න පුළුවන් තැනක දනදමයි ඒ දෙත්සේ ඉදිරිෙත් 

කළත් අපිට තීන්දුවේ ගන්න පුළුවන් තැනක දනොදවන බවයි ප්රකාශ ක න්න තිදයන්දන්. අපි දයොමු ක ලා බලමු 

දමොකේද දවන්දන් කියලා.  

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

05. යථා ෙරිදි කල් දී ඇති දයෝජනා. 
 

ගරු සභාෙතිතුමා 

ඒ අනුව 05 – (01) දයෝජනාව ඉදිරිෙත් කිරිම සඳහා ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි විමල් ප්රසන්න මන්ත්රිතුමාට අවස්ථාව 

ලබලා දදනවා. 

 

05 – (01)  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි විමල් ප්රසන්න මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 

සීතාවක ප්රාදේශීය දල්කේ දකොට්ඨාසදේ 429/සී ඇස්වත්ත ග්රාම දසේවා වසදේ පිහිටි අවිස්සාදේල්ල දකොළඹ මාර්ගදේ 

හිඟු ල සිට මිරිසව්ත්ත යා දකද න "දිගෙත මාර්ගය" සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ හිටපු මන්ත්රිව දයකු දමන්ම 
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ප්රදේශයට විශාල සමාජ දසේවාවේ කල "වසන්ත කුමා   ත්නසිරි" මහතා නමින් නේ ක න දලස මම දමම ගරු සභාවට 

දයෝජනා ක මි. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  චන්දන මුදුන්දකොටුව මැතිතුමා 

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

 

දමම දයෝජනාව සේබන්ධදයන් ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා විසින් අදහස් දේවන ලදී.  

ගරු සභාෙතිතුමා 

දමම දයෝජනාව සේබන්ධදයන් ගරු මන්ත්රිවරුන්දේ විද ෝධතාවයේ දනොමැති බැවින් දමම දයෝජනාව ඒකමතිකව 

සභා සේමත වු දයෝජනාවේ විදිහට සලකනවා.  

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

චන්දන මුදුන්දකොටුව මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව  සභා සේමත විය. 
 

05 – (02)  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගයාන් දුමින්ද මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවට අයත් මාර්ග දල්ඛනදේ අංක 796 ද ණ, ොදුේක අංක 461 ග්රාම නිලධාරි වසදේ ොදුේක, 

දහො ණ ො , අතුරු මාර්ගය (ඩයස් ඉන්ධන පි වුේහල අසලින් ඇති) සඳහා හැඳින්වීදේ නාමයේ දනොමැත. මාර්ගය 

ෙළලින් මීටර් 5 ේ දලසද දිග මීටර් 100 ේ දලසද එහි සඳහන් දේ. ොදුේක දේන්ද්ර ක දගන නග යේ නිර්මාණය 

කිරිදේ නියමුදවකු දලස දමම මාර්ගදේ ෙදිංචිකරුදවකු වු මිය ෙ දලොව සැෙත් ස ත් ගුණදසේක  මහතා අපිට 

හැඳින්විය හැකි හ වත් චරිතයකි.  

එතුමා සුප්රකට වස  62 ක ඉතිහාසයේ ඇති ස ත් විදයාලදේ නිර්මාතෘව යා දමන්ම ොදුේක දමො ගහතැන්න ශ්රී මහා 

විහා ස්ථ දායක සභාදේ ගරු දල්කේව යා දලස දශක හත කට ආසන්න කාලයේ කටයුතු කළ අත  ප්රදේශදේ සමාජ 

සංවිධාන ගණනාවකටද නායකත්වය දුන් අදයකි. උේත මාර්ගය "ස ත් ගුණදසේක  මාවත" දලස නේ කිරිම සුදුසු බවට 

මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි.  

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  අදයෝම මධු ප්රසාේ දේවදේ මැතිතුමා 

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

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

1. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  අදයෝම මධු ප්රසාේ දේවදේ මැතිතුමා. 

2. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  කුමුදීනි ජයවර්ධන මැතිතුමිය. 

ගරු සභාෙතිතුමා 

දේ සේබන්ධදයන් තවත් අදහස් ඉදිරිෙත් ක නවාද. ගයාන් දුමින්ද මන්ත්රිතුමා අදහස් ඉදිරිෙත් ක නවාද. නැතිනේ ඒ 

දයෝජනාවත් ඒකමතිකව සභා සේමත වු දයෝජනාවේ විදිහට සලකනවා. 

ඉහත දයෝජනාව  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගයාන් දුමින්ද මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා 

මන්ත්රි අදයෝම මධු ප්රසාේ දේවදේ මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව  සභා සේමත විය. 
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05 – (03)  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගයාන් දුමින්ද මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 

සීතාවක ප්රාදේශීය බල ප්රදේශදේ ෙවත්වාදගන යන වැඩිහිටි නිවාස ඉමහත් සමාජ දසේවාවේ සිදු වන ස්ථාන දේ. දමම 

නිවාස තුල අස ණ දදමාපියන් හා ද ෝගීන් ඉතාමත් දහොඳින් රැක බලා ගනිමින් විශාල මුදලේ වැය ක නු ලබයි. 

වැඩිහිටි නිවාස තුල මිය යන අයවලුන්දේ මෘත දේහයන් ආදාහනය කිරිම සඳහා මුදල් දයදවීදේදී දමම ොලක 

ොලිකාවන් ඉමහත් අස ණ හා ගැටළු සහගත තත්වයකට ෙත් දේ. එදහයින් සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව සතු ආදාහනාගා  

ඔවුන් හට දනොමිදල් ලබා දීමට කටයුතු ක මු යැයි මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි. 

පිටෙත්  - සියළු වැඩිහිටි නිවාස දවත දයොමු ක න්න.  

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  එේ.ඒ දේරි මාග්රට් මැතිතුමිය. 

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

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

1.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සමන්ති චන්ද්රිකා දමයන්ති මැතිතුමිය. 

2.ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා. 

ගරු සභාෙතිතුමා 

ඒ අනුව දේ දයෝජනාවත් අදප් මන්ත්රිවරු සියළුදදනාදේම එකඟතාවය අනුව ඒකමතිකව සභා සේමත වු දයෝජනාවේ 

විදිහට සලකනවා.  

ඉහත දයෝජනාව  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගයාන් දුමින්ද මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා 

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

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

දකොළඹ දිස්ත්රිේකදේ නැදගනහි  දහේවාගේ දකෝ ළදේ සීතාවක ප්රාදේශීය දල්කේ දකොට්ඨාසදේ අංක 443/ඒ ග්රාම 

නිලධාරි වසදේ ෙහත්ගම, ඉහළ හංවැල්ල ඊරියගහදදනිදේ කුඹු  සහ වත්ත යන ඉඩදේ මීටර් 111 ේ දිග හා මීටර් 3 ේ 

ෙළල ඊරියදගොල්ල මාර්ගදයන් ආ ේභ වී වන්නමුවත්ත වඩුදේ  ෆ්රැන්ේදලෝස් ප්රනාන්දු මහතාදේ ඉඩදමන් අවසන් වන 

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

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  ජයන්ත  ණවක මැතිතුමා 

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

ගරු සභාෙතිතුමා 

ඒ සේබන්ධදයන් ගරු මන්ත්රිවරුන් අදහසේ ඉදිරිෙත් ක නවාද. දේ දයෝජනාවත් ඒකමතික සභා සේමත වු දයෝජනාවේ 

විදිහට සලකනවා.  

ඉහත දයෝජනාව  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි එේ.ඒ දේරි මාග්රට් මැතිතුමියදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය 

සභා මන්ත්රි ජයන්ත  ණවක මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව  සභා සේමත විය. 
 

05 – (05)  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගීතාමණි ස්වර්ණලතා  මැතිතුමිය විසින් දයෝජනා ක යි. 
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සීතාවක ප්රාදේශීය දල්කේ දකොට්ඨාසයට අයත් 439 දිේදදණිය උතු  ග්රාම දසේවා වසමට අයත් දිේදදණිය ගම තිදබන 

කේමල්වත්ත අතුරු ො  (5 වන ෙටුමග) ටී.ඩී.දජ්. දෙදර් ා මිනින්දදෝරු මහතා විසින් 1996.07.07 දින අදින ලද 

කේමල්වත්ත ප්රධාන ොද න් ෙටන්දගන කේමල්වත්ත ප්රධාන ොද න් අවසන් වන දිගින් 137.5 m හා ෙළලින් 3.0 m 

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

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  දකෝකිල සේෙත් වර්ණසිරි මැතිතුමා 

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

ගරු සභාෙතිතුමා 

ඒ සේබන්ධදයන් ගරු මන්ත්රිවරුන් අදහස් ඉදිරිෙත් ක නවාද. දේ දයෝජනාවත් ඒකමතික 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 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 දිේදදණිය ප්රාර්ථනා උත්සව ශාලාව ඉදිරිපිට ඇති අතුරු ො   දසේන ඉේදමල්දගොඩ  මහතා විසින් 3/2013  

පිඹුද හි අදින ලද කේමල්වත්ත අතුරු ො  06 වන ෙටුමග, කේමල්වත්ත ප්රධාන ොද න් ෙටන්දගන සිරිල් දසේනාධි  

මහතාදේ පුේගලික ඉඩදමන් අවසන් වන දිගින් 90 m හා ෙළලින් 5.79 m ේ වන අතුරු ො  සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවට 

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

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  අදශෝක වැලිකල මැතිතුමා 

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

ගරු සභාෙතිතුමා 

ඒ සේබන්ධදයන් ගරු මන්ත්රිවරුන් අදහස් ඉදිරිෙත් ක නවාද. දේ දයෝජනාවත් ඒකමතික සභා සේමත වු දයෝජනාවේ 

විදිහට සලකනවා.  

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

ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි අදශෝක වැලිකල මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව  සභා සේමත විය. 
 

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

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

තිදබන හල්ගස්දහේන ජනෙදදයහි අතුරු ො  ටී.දේ ද එස්. ජය ත්න මිනින්දදෝරු මහතා විසින් 1982.04.27 දින අදින 

ලද හල්ගස්දහේන ජනෙද ප්රධාන ොද න් ෙටන්දගන එච්.ඒ.ඩී. සුනිල් ශාන්ත මහතාදේ ඉඩදමන් අවසන් වන දිගින් 76 

m හා ෙළලින් 3 m ේ වන මාර්ගය  සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවට ෙව ාදගන සංවර්ධනය කළ යුතු යැයි මම දමම ගරු 

සභාවට දයෝජනා ක මි.  

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  දනුෂක්ි ප්රභානි අල්දේදා මැතිතුමිය 

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

ඒ සේබන්ධදයන් ගරු මන්ත්රිවරුන් අදහස් ඉදිරිෙත් ක නවාද. දේ දයෝජනාවත් ඒකමතික සභා සේමත වු දයෝජනාවේ 

විදිහට සලකනවා.  

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

ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි දනුෂක්ි ප්රභානි අල්දේදා මැතිතුමියදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව  සභා සේමත විය. 

 

05 – (08)  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 

535 -539 

2019.03.08 

2019 දෙබ වාරි 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 102  දදදනකු දවනුදවන් දදනික වැටුප් 

දගවීම.  

2,424,102.32 

 

02 

722-726 

2019.03.21 

2019 මාර්තු මස ප්රධාන කාර්යාලදේ, ොදුේක උෙ කාර්යාලදේ, 

දකොස්ගම උෙ කාර්යාලදේ, හංවැල්ල උෙ කාර්යාලදේ හා 

කහදහේන උෙ කාර්යාලදේ දසේවදේ නියුතු ස්ථි  විශ්රාම වැටුප් 

සහිත දසේවකයින් 200 දදදනකු සඳහා වැටුප් දගවීම.  

7,178,340.22 

03 608 

2019.03.13 

2019.02.03 වන දින සිට 2019.02.28 වන දින දේවා සභාදේ 

වාහන සඳහා ණයට ලබා ගත් ඉන්ධන වලට අදාල බිල්ෙත් දගවීම. 

(එස්.ඒ.ඩී.සී. සමන්ත, ලංකා ඉන්ධන පි වුේහල, ෙ ණ ො , 

හංවැල්ල.) 

 

336,863.00 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  සනී දහේටර් පිරීස් මැතිතුමා 

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

ගරු සභාෙතිතුමා 

ඒ සේබන්ධදයන් ගරු මන්ත්රිවරුන් අදහස් ඉදිරිෙත් ක නවාද. දේ දයෝජනාවත් ඒකමතික 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 – (09)   ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 
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සීතාවක ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශයට අයත් ොදුේක දසෞඛය දවදය නිලධාරි බල ප්රදේශය පු ා වර්ධනය දවමින් ෙැවති 

දඩංගු උවදු  මර්ධනය කිරිදේ අ මුණින් ආ ේභ වු "දඩංගු මර්දන වයාෙෘතිය" දේ වන විට සාර්ථකව ක්රියාත්මක 

දවමින් ෙවතින අත  ඉදිරියටද දඩංගු ද ෝගය මර්දනය කිරිම සඳහා  දඩංගු ද ෝගය මර්දන වයාෙෘතිදේ දසේවකයින්දේ 

දසේවය අතයවශය බැවින්,  2019.05.01 දින සිට 2020.04.30 දින දේවා වස ක කාල සීමාවේ සඳහා ොදුේක දඩංගු 

මර්ධන වයාෙෘතිදේ වයාෙෘති කාල සීමාව දිර්ඝ කිරිම සුදුසු බවට මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  ගීතාමණි ස්වර්ණලතා මැතිතුමිය 

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

 

ගරු සභාෙතිතුමා 

ඒ සේබන්ධදයන් ගරු මන්ත්රිවරුන් අදහස් ඉදිරිෙත් ක නවාද. දේ දයෝජනාවත් ඒකමතික සභා සේමත වු දයෝජනාවේ 

විදිහට සලකනවා.  

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

ගීතාමණි ස්වර්ණලතා මැතිතුමියදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව  සභා සේමත විය. 
 

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

සීතාවක ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශයට අයත් හංවැල්ල දසෞඛය දවදය නිලධාරි බල ප්රදේශය පු ා වර්ධනය දවමින් 

ෙැවති දඩංගු උවදු  මර්ධනය කිරිදේ අ මුණින් ආ ේභ වු "දඩංගු මර්දන වයාෙෘතිය" දේ වන විට සාර්ථකව ක්රියාත්මක 

දවමින් ෙවතින අත  ඉදිරියටද දඩංගු ද ෝගය මර්දනය කිරිම සඳහා  දඩංගු මර්දන වයාෙෘතිදේ දසේවකයින්දේ දසේවය 

අතයවශය බැවින් 2019.05.01 දින සිට 2020.04.30 දින දේවා වස ක කාල සීමාවේ සඳහා හංවැල්ල දඩංගු මර්ධන 

වයාෙෘතිදේ වයාෙෘති කාල සීමාව දිර්ඝ කිරිම සුදුසු බවට මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි. 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  චන්දන මුදුන්දකොටුව මැතිතුමා   

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

ගරු සභාෙතිතුමා 

ඒ සේබන්ධදයන් ගරු මන්ත්රිවරුන් අදහස් ඉදිරිෙත් ක නවාද. දේ දයෝජනාවත් ඒකමතික සභා සේමත වු දයෝජනාවේ 

විදිහට සලකනවා.  

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

චන්දන මුදුන්දකොටුව මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව  සභා සේමත විය. 
 

05 – (11)   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 සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ ක්රීඩක ක්රිඩිකාවන් බස්නාහි  

ෙළාත් ක්රිඩා ත ඟාවලියට සහභාගි ක වීම. 

ප්රවාහන වියදේ                                       රු. 30,000.00 

ප්රථමාධා                                               රු. 10,000.00 

සභා අ මුදල් ස ප් 

ප්රධාන කාර්යාලය. 

130,000.00 
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ක්රීඩක ක්රිඩිකාවන් සඳහා උදේ ආහා ය  

දිවා ආහා ය හා දත් ලබා දීම   

( දින 03 ේ සඳහා)                                   රු.75,000.00 

අවිනිශච්ිත වියදේ                                    රු.15,000.00 

                                                            රු.130,000.00 

02 නිරිදෙොල ගල්කැටිය කන්ද ො  තා  දමා ප්රතිසංස්ක ණය 

කිරිම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති,  

නිරිදෙොල වැඩිහිටි 

සංවිධානය,  

438, නිරිදෙොල. 

493,491.61 

03 කහදහේන  ජමල් උයන ො  තා  දමා සංවර්ධනය කිරිම. සභා අ මුදල් සභාෙති, 

කහදහේන සමඟි 

දගොවි සංවිධානය. 

304,460.59 

04  න්දිය ඇල්ල ො  සංවර්ධනය කිරීම. සභා අ මුදල් සභාෙති, 

443/බී, හංවැල්ල 

නග ය, ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය. 

143,669.98 

05 මහායාය වත්ත ො  අවසන් දකොටස සංවර්ධනය කිරීම. සභා අ මුදල් සභාෙති, 

443/බී, හංවැල්ල 

නග ය, ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය. 

105,577.68 

06 නේබිදගොඩ ො  සංවර්ධනය කිරීම. සභා අ මුදල් සභාෙති, 

ස්වශේති දගොවි 

සංවිධානය,  

අක විට. 

57,363.69 

07 දකොස්ගම උෙ කාර්යාල දගොඩනැගිල්ලට දකොටසේ 

එකතු කිරීම. (අතිදර්ක ඇස්තදේන්තුව) 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

කැළණි මිටියාවත, 

427, ෙහළ 

දකොස්ගම 

නැදගනහි  ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය. 

348,402.70 

08 දකොස්ගම සතිදෙොළ වැසිකිළි වල සකස් කිරිම. 

 (අතිදර්ක ඇස්තදේන්තුව) 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

කැළණි මිටියාවත, 

427, ෙහළ 

දකොස්ගම 

නැදගනහි  ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය. 

114,338.04 

09 කහදහේන පුස්තකාලය, දෙ  ොසල හා මාතෘ සායනය 

සඳහා දවනම ප්රදේශයේ දවන්කිරිම. (11 අදිය ) 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

කහදහේන සමඟි 

දගොවි සංවිධානය. 

180,770.48 

10  ණවිරුගම ජල බැසයන කාණුව තැනීම. සභා අ මුදල් සභාෙති, 

ස්වර්ණ ජයන්ති 

 ණවිරුගම 

සුභසාධක සමිතිය. 

266,165.40 

11  ණවිරුගම ො  මුල දකොටස සංවර්ධනය කිරීම. සභා අ මුදල් සභාෙති, 

ස්වර්ණ ජයන්ති 

 ණවිරුගම 

සුභසාධක සමිතිය. 

270,884.50 

12 ඇස්වත්ත හත්දූව අතුරු මාර්ගය දකොන්ක්රීට් දමා 

සංවර්ධනය කිරීම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

ඇස්වත්ත එේසත් 

සුභසාධක සමිතිය. 

335,641.60 
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13 ඇස්වත්ත මිරිසව්ත්ත ොදර් දදොළ සල ෙැති බැේම තැනීම. සභා අ මුදල් සභාෙති, 

ඇස්වත්ත එේසත් 

සුභසාධක සමිතිය. 

315,681.50 

14 දේ දගොල්ල උඩමළුව ොදර් ජල බැසයන දබෝේකුව 

තැනීම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති,  

දබෝධිභා කා  

සමිතිය, 

දේ දගොල්ල උතු . 

201,620.15 

15 දේ දගොල්ල ෙළමු ෙටුමග ආ ේභක ස්ථානය ජල 

බැසයන කාණු තැනීම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

දබෝධිභා කා  

සමිතිය. 

77,229.65 

16 ෙ ණගම කහවකන්ද මාර්ගය දකොන්ක්රීට් දමා සංවර්ධනය 

කිරීම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

තාවල්දගොඩ දගොවි 

සංවිධානය. 

283,694.75 

17 ඇස්වත්ත ප්රගතිපු  දබෝේකුදේ ෙැති බැේම ඉදිකිරීම සහ 

දදෙස මාර්ගය සකස් කිරීම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

ඇස්වත්ත එේසත් 

සුභසාධක සමිතිය. 

568,572.99 

18 බැදර්ගල ජේබල ගහයට ො  දකොන්ක්රීට් දමා සංවර්ධනය 

කිරීම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

අළුත්අේබලම ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය 

428 ඒ. 

254,363.70 

19 දකොස්ගම දුේරියෙල ො  තා  දමා සංවර්ධනය කිරීම. සභා අ මුදල් සභාෙති, 

කැළණි මිටියාවත, 

427, ෙහළ 

දකොස්ගම 

නැදගනහි  ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය 

149,325.01 

20 දකොස්ගම නාගහවත්ත ොදර් දකොටසේ සංවර්ධනය 

කිරීම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

කැළණි මිටියාවත, 

427, ෙහළ 

දකොස්ගම 

නැදගනහි  ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය 

379,893.75 

21 හිඟු ල මහවල දදනිය මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. සභා අ මුදල් සභාෙති, 

හිඟු ල  න්දිරි 

වැඩිහිටි සමිතිය, 

හිඟු ල. 

417,402.51 

22 දබො ළුදගොඩ  ඉලුේමණ්ඩිය ො   සංවර්ධනය  කිරීම. සභා අ මුදල් සභාෙති, 

සුමිතුරු දගොවි  

සංවිධානය, 

කළුඅේගල 

198,222.34 

23 දබොල්ලතාව දගොනබරුව ො  තා  දමා සංවර්ධනය 

කිරීම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

ජන ජය ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය, 

දබොල්ලතාව. 

544,059.88 

24 සුදුවැල්ල ආදාහනාගා  භූමිය වටා තාප්ෙයේ ඉදිකිරිමට 

අත්තිවා ේ දැමීම හා කේබ් වැට තැනීම.  

( 1 අදිය ) 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

සුදුවැල්ල ප්රගති  

දගොවි සංවිධානය. 

1,065,374.72 

25 මැේදදගොඩැල්ල ො  තා  දමා සංවර්ධනය කිරිම. සභා අ මුදල් සභාෙති, 

කනේෙැල්ල බටහි  

ඒකාබේධ දගොවි 

302,401.52 



12 
 

සංවිධානය. 

26 සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව දයෝජිත  ථගාල තැනීම.  

( දමෝටර් සයිකල් සඳහා ) අතිදර්ක ඇස්තදේන්තුව. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

443/බී, හංවැල්ල 

නග ය ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය. 

37,325.55 

27 සීතාවක ප්රාදේශීය දල්කේ දකොට්ඨාසදේ තුන්නාන 

ගේමැේද ප්රධාන මාර්ගය ( දකොන්ක්රිට් දමා) සංවර්ධනය 

කිරිම. 

ෙළාත් සංව 

සංවර්ධන 

සභාෙති, 

දෙොදුජන දසේවා 

සුභසාධක සමිතිය, 

444/බී, තුන්නාන 

බටහි . 

434,716.34 

28 සීතාවක ප්රාදේශීය දල්කේ දකොට්ඨාසදේ තුන්නාන 

ගේමැේද ධේමික මහතාදේ නිවස අසල ඇති දෙොදු 

මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම. 

ෙළාත් 

සංවර්ධන 

සභාෙති, 

දෙොදුජන දසේවා 

සුභසාධක සමිතිය, 

444/බී, තුන්නාන 

බටහි . 

434,634.13 

29 කහදහේන උෙ කාර්යාලය අංශ දවන්කිරිම. සභා අ මුදල් සභාෙති, 

කහදහේන සමඟි 

දගොවි සංවිධානය. 

279,938.20 

30 කහදහේන දබො ලුදගොඩ ොසැල් මාවත තා  දමා 

සංවර්ධනය කිරිම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

කහදහේන සමඟි 

දගොවි සංවිධානය. 

775,189.05 

31 දබෝදප් දෙද ෝලිස් මාවත දකොන්ක්රිට් කිරිම. 

(2019.02.11 දින මහා සභාදේ  05 (15) -29 තී ණදේ 

මුදල රු. 361,937.50 සංදශෝධනය කිරිම.) 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

සියඹලාව දගොවි 

සංවිධානය, 

දබෝදප්, ොදුේක. 

400,289.22 

32 සභාව සතු ZA – 5041 ද ණ බැදකෝ යන්ත්රදේ ෙැය  

4000 න් කළ යුතු දසේවා වා ය.  

සභා අ මුදල් ඇවන්ස්මාර්ට් 

ඉංජිනියරින් (pvt) 

Ltd, අංක 33, 15 බී 

මහල, ොර්ේලන්ඩ් 

දගොඩනැගිල්ල, 

ොර්ේ ස්ට් ර්ඩ්, 

දකොළඹ 02. 

130,912.70 

33 මහජන දසෞඛය ෙරිේෂක දේ.ඒ.එල්.  ාජෙේෂ 

මහතාදේ ඉල්ලීම අනුව, හංවැල්ල මහජන දසෞඛය 

ෙරිේෂක දකොට්ඨාසදේ ආහා  ෙරිහ ණය ක නු ලබන 

ආයතන වල පුේගලයින් දැනුවත් කිරිම. 

ලිපි 500 ේ ඩුප්දලෝ කිරිම                           රු.2000.00 

සහභාගි වන 150 දදදනේ සඳහා සංග්රහ     රු. 9750.00 

     ( කිරි ෙැකට් හා බනිස්)                         

රු.11,750.00 

සභා අ මුදල් ස ප්, 

ප්රධාන කාර්යාලය. 

11,750.00 

34 සභාව සතු 252 – 6388  ද ණ කැබ්  ථදේ අළුත්වැඩියා 

කටයුතු සිදු කිරිම. 

සභා අ මුදල් දසන්ට්රල් දමෝටර්ස්, 

58/5, හංවැල්ල ො , 

ොදුේක. 

250,500.00 

35 දනළුවත්තුඩුව ෙල්ලිය ො  අතුරු ො  සංවර්ධනය කිරිම. සභා අ මුදල් සභාෙති, 

වැඩිහිටි සංවිධානය, 

දනළුවත්තුඩුව, වග. 

636,062.79 

36 අරුේවත්ත ජයසුන්ද  දෙදදස අජිත් මහතාදේ කඩය 

අසල සිට ප්රධාන මාර්ගය තා  දැමීම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

දමො ගහතැන්න 

394,777.50 
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ප්රජාමුල සංවිධානය, 

460/ඒ, අරුේවත්ත 

දකුණ. 
 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  ඒ.සුසන්ත මැතිතුමා 

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

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  විමල් ප්රසන්න මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි, දමහි අංක 27 හා 28 දයෝජනා දදක මා විසින් ඉවත් ක ගන්නවා. ඔබතුමාට ඒ සේබන්ධදයන් 

ලිපියේ ලබලා දීලා තිදයනවා.  

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි උපුල් මදනෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි, දේ දයෝජනාදේ අංක 24 සුදුවැල්ල ආදාහනාගා  භූමිය වටා තාප්ෙයේ ඉඳිකිරිම, අත්තිවා ේ දැමීම 

හා කේබි වැට තැනීම දමම වයාෙෘතිය සඳහා දකොන්ත්රාත් සමිතිය හැටියට සුදුවැල්ල ප්රගති දගොවි සංවිධානය දයෝජනා 

ක ලා තිදයනවා. හැබැයි මම දන්න විදිහට දේ සමිතිය තාම ක්රියාත්මක නැහැ. ඒ පිළිබඳව ඔබතුමාදේ අවධානය දයොමු 

ක න්න ඕන.  

ගරු සභාෙතිතුමා 

ගරු මන්ත්රිතුමා, දේ පිළිබඳව ෙැහැදිලි කිරිමේ අවශය දවනවා. කා ක සභාවේ බවට ෙත් ක ලා අපි දේ ගැන කරුණු 

දැනදගන අපි ආෙහු මහා සභාවට සංදශෝධන දයෝජනාවේ විදිහට අ දගන එමු.  

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි උපුල් මදනෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමා 
 

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

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චන්දන මුදුන්දකොටුව  මැතිතුමා 
 

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

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි උපුල් මදනෝජ් රූෙසිංහ 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 විමල් ප්රසන්න මැතිතුමා 
 

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

ගරු සභාෙතිතුමා 

අපි කා ක සභාදේදී ගත්ත තී ණය අනුව විමල් ප්රසන්න මන්ත්රිතුමා ඉදිරිෙත් කල අංක 27 හා 28 ත් උපුල් මදනෝජ් 

රූෙසිංහ මන්ත්රිතුමා විසින් සංදශෝධනය කල අංක 24 ත් යන ඒ වයාෙෘති 03 අයින් ක ලා ඉතිරි වයාෙෘති දයෝජනාවන් 

තමයි දේකට ඇතුළත් දවන්දන් කියන බවට දේ සංදශෝධනය පිළි ගන්නවා. කා ක සභාදේ කථා ක ගත් විදිහට ඒ 

සංදශෝධන තුන පිළිදගන එය ඉවත් ක ලා දේ දයෝජනාව සේමත ක න්න තමයි දයෝජනාවේ විදිහට ඉදිරිෙත් 

ක න්දන්.  

දමම දයෝජනාව සේබන්ධදයන් ෙහත නේ සඳහන් ගරු මන්ත්රිතුමා විසින් අදහස් දේවන ලදී. 
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1.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී චන්දන සුරියආ ච්චි මැතිතුමා 

 

ගරු සභාෙතිතුමා 

දේ දයෝජනාව සේබන්ධදයන් තවත් අදහස් ගරු මන්ත්රිවරුන් ඉදිරිෙත් ක නවාද.  දේ දයෝජනාවත් අදාල 

සංදශෝධනයන්ට යටත්ව ඒකමතිකව සභා සේමත වු දයෝජනාවේ විදිහට සලකනවා. 

ඉහත දයෝජනාදවන් අංක 24, 27 හා 28 යන වයාෙෘතින් ඉවත් ක  එම සංදශෝධනයන්ට යටත්ව ගරු සභාෙති 

ජී. ජයන්ත ද ෝහණ  මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ඒ.සුසන්ත මැතිතුමාදේ 

ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව  සභා සේමත විය. 
 

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

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ අභයන්ත  විගණන කාර්යභා ය විධිමත් කිරිම සඳහා 2019 වර්ෂය දවනුදවන් සකස් ක න 

ලද දේ සමඟ අමුණා ඇති අභයන්ත  විගණන සැලැස්ම පිළි ගත යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  චන්දන මුදුන්දකොටුව මැතිතුමා 

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

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

1.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා. 

 

ගරු සභාෙතිතුමා 

ඒ සේබන්ධව තවත් ගරු මන්ත්රිවරුන් අදහස් ඉදිරිෙත් ක නවාද. දේ දයෝජනාවත් ඒකමතිකව සභා සේමත වු 

දයෝජනාවේ විදිහට සලකනවා. 

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

චන්දන මුදුන්දකොටුව මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව  සභා සේමත විය. 

ගරු සභාෙතිතුමා 

මීළගට දත් විදේකය සඳහා හා දටන්ඩර් මණ්ඩල රැස්වීම සඳහා සභාදේ වැඩ කටයුතු විනාඩි 30 කට අත්හිටුවනවා. 

මහ සභාදේ වැඩ කටයුතු දෙ.ව. 10.55 ට අත්හිටුවන ලදී. 

නැවතත් මහ සභාදේ වැඩ කටයුතු දෙ.ව. 11.25 ට ආ ේභ ක න ලදී. 

 

ගරු සභාෙතිතුමා 

අපි නැවතත් සභාදේ වැඩ කටයුතු ආ ේභ ක නවා.  05 – (13) දයෝජනාව ඉදිරිෙත් කිරිම සඳහා සමන්ත උදයකුමා  

මන්ත්රිතුමාට අවස්ථාව ලබලා දදනවා.  

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි, දේ දයෝජනාව ඉදිරිෙත් කිරිමට දෙ  අතුව මම දේ මහා සභාව කා ක සභාවේ බවට දයෝජනා 

ක නවා.   

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  ජයන්ත  ණවක මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 
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ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ලියනදේ චන්දන කුමා  මැතිතුමා 
 

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

ක මි. 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී විමල් ප්රසන්න මැතිතුමා 
 

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

ගරු සභාෙතිතුමා 

සමන්ත උදයකුමා  මන්ත්රිතුමා දයෝජනාව ඉදිරිෙත් ක න්න. 

05 – (13)  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 

පුදගොඩ, කනේෙැල්ල, මාර්ගදේ 7/2 ද ණ දබෝේකුව ඔස්දසේ සහ කනේෙැල්ල ශ්රි සුමනා ාම විහා ස්ථාන මාර්ගය 

ඔස්දසේ ද,  ඊට ආසන්න ඉඩේ තුළින් ස්වාභාවිකව ගලා බසින වර්ෂා ජලය දකොස්ගම, කනේෙැල්ල, දනො.108 හි ෙදිංචි 

ජී.දේ. දසෝමසිරි චන්ද්රදසේන මහතාට අයත් ඉඩම හ හා බාධාවකින් දතො ව ස්වාභාවිකව ගමන් කිරිමට හැකි වන ෙරිදි 

එම ඉඩදේ හා ඊට යාබද ඉඩේ තුළින් ස්වාභාවිකව ජල බැස්ම ගලා බැසීමට හැකිවන ෙරිදි මායිේ විවෘතව තැබිමට කටයුතු 

කළ යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  නන්ද කුමා සිංහ මැතිතුමා 

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

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

1.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  චන්දන මුදුන්දකොටුව මැතිතුමා. 

2.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  මංජුල වි  ත්න මැතිතුමා. 

3.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  චින්තක දේවින්ද සම වී  මැතිතුමා. 

4.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා. 

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

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

7.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සමන්ති චන්ද්රිකා දමයන්ති මැතිතුමිය. 

8.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ලියනදේ චන්දන කුමා  මැතිතුමා. 

9.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ශෂිණි ශ්රිමාලි දහටිට්ආ ච්චි මැතිතුමිය. 

10.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ජයන්ත  ණවක මැතිතුමා. 

11.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී උපුල් මදනෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමා. 

12.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී චන්දන සුරියආ ච්චි මැතිතුමා. 

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

14.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී විමල් ප්රසන්න මැතිතුමා. 

15.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සනී දහේටර් පිරීස් මැතිතුමා. 
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16.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එස්.ඒ දප්රේම ත්න මැතිතුමා. 

17.ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා. 

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 ඒ අවස්ථාදේ සභා ගර්භදේ දනොසිටින ලදී. 

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

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

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

10. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එස්.ඒ .දප්රේම ත්න මැතිතුමා 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 දයෝජනාවට විෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න 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 ඒ අවස්ථාදේ සභා ගර්භදේ දනොසිටින 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 චින්තක දේවින්ද සම වී  මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

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

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

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

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

30. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එස්. චන්ද්රකුමාර් මැතිතුමා දයෝජනාවට ඡන්දය ප්රකාශ කිරිදමන් වැළකී සිටින 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 සාගරිකා කුමාරි රූෙසිංහ මැතිතුමිය ඒ අවස්ථාදේ සභා ගර්භදේ දනොසිටින ලදී. 

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

37. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එස් .චන්දන සූරියආ ච්චි මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

38. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එච්.එස්. සුනිල්  ණසිංහ මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

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

40. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී පී.ඒ.ප්රදිප් කුමාර් මැතිතුමා ඒ අවස්ථාදේ සභා ගර්භදේ දනොසිටින ලදී. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

දයෝජනාවට ෙේෂව ඡන්දය ලබා දුන් ගරු මන්ත්රිවරු    26 

දයෝජනාවට විේෂව ඡන්දය ලබා දුන් ගරු මන්ත්රිවරු   09 

දයෝජනාවට ඡන්දය ලබා දීදමන් වැළකී සිටි ගරු මන්ත්රිවරු  01 

ඡන්දය විමසන අවස්ථාදේදි සභා ගර්භදේ දනොසිටි ගරු මන්ත්රිවරු  04 
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ගරු සභාෙතිතුමා 

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

 

ඉහත දයෝජනාව ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සමන්ත උදයකුමා  ගමදේ මැතිතුමාදේ  දයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය 

සභා මන්ත්රි නන්ද කුමා සිංහ මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් බහුත  ඡන්ද  17 කින්  සභා සේමත විය. 

 

05 – (14)  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චන්දන සුරියආ ච්චි මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 

දැනට ෙවතින ත්රස්තවාදය වැලැේවීදේ ෙනත අදහෝසි ක  ඒ දවනුවට ප්රතිත්රස්ත ෙනත නීතිගත කිරිමට වත්මන් ආණ්ඩුව 

ක්රියා ක මින් ෙවතී. දයෝජිත ෙනත  2018.09.14 ගැසට් මගින් ප්රසිේධියට ෙත් ක  ඇත. 

මිනිසුන්දේ නිදහස, රැස්වීදේ නිදහස, අදහස් ෙල කිරිදේ නිදහස ඇතුළු සමාජ හා මානව ප්රජාතන්ත්රවාදයට හානික  වු 

කරුණු රැසේ අදාල ෙනදත් සඳහන් වන අත  ඕනෑම ක්රියාවේ ත්රස්ත ක්රියාවේ දසේ අර්ථකථනය කිරිදේ හැකියාවේ 

දෙොලිස් දකොස්තාෙල්ව දයකුට දව ළා ේෂක නිලධාරිදයකුට ෙවා ඉඩ ලබා දී ඇති ෙනතකි. 

අෙ සීතාවක ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශදේ ජීවත් වන සිංහල, දදමළ, මුස්ලිේ ඇතුළු සියළු ජන දකොටස් වල නිදහස, 

අයිතිය සු ේෂිත කිරිදේ අයිතියේ මහජන නිදයෝජිතයින් වන අෙ කා සතුවත් ඇත. 

එම නිසා දයෝජිත ෙනදත් ඇති හානිදායක තත්වයන් ඉවත් ක  එවැනි ෙනතේ සමාජදේ ජීවත් වන සැමදේ මුලික 

අයිතින් උල්ලංඝනය කිරිමේ සිදු වන බවට විද ෝධය ෙල කිරිදේ මහා සභා දයෝජනාවේ සභා සේමත ක  ගරු 

ජනාධිෙතිතුමා, ගරු අගමැතිතුමා, ගරු විෙේෂ නායකතුමා, ආ ේෂක දල්කේ, නීතිෙති, ගරු කථානායකතුමා ඇතුළු අය 

දවත දයොමු ක න දමන් දයෝජනා ක  සිටිමි. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  සුනිල්  ණසිංහ මැතිතුමා 

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

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

 

1.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගමදේ චන්ද්රසිරි මැතිතුමා. 

2.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා. 

3.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ලියනදේ චන්දන කුමා  මැතිතුමා. 

4.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සමන්ත උදයකුමා  ගමදේ මැතිතුමා. 

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

6. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එස්. චන්ද්රකුමාර් මැතිතුමා. 

7. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී උපුල් ජිදන්න්ද්ර කුලතිලක මැතිතුමා. 

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

9. ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා 

 
 

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. 
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04. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී දේ.ඒ. විමල් ප්රසන්න මැතිතුමා ඒ අවස්ථාදේ සභා ගර්භදේ දනොසිටින 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 ඒ අවස්ථාදේ සභා ගර්භදේ දනොසිටින ලදී. 

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

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

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

10. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එස්.ඒ .දප්රේම ත්න මැතිතුමා 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 දයෝජනාවට විෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

18. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා ඒ අවස්ථාදේ සභා ගර්භදේ දනොසිටින 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 ඒ අවස්ථාදේ සභා ගර්භදේ දනොසිටින 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 චින්තක දේවින්ද සම වී  මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

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

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

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

29. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඩබ් .අදසෝක වැලිකල මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව 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 සාගරිකා කුමාරි රූෙසිංහ මැතිතුමිය ඒ අවස්ථාදේ සභා ගර්භදේ දනොසිටින ලදී. 

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

37. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එස් .චන්දන සූරියආ ච්චි මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

38. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එච්.එස්. සුනිල්  ණසිංහ මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

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

40. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී පී.ඒ.ප්රදිප් කුමාර් මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 
41.   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

දයෝජනාවට ෙේෂව ඡන්දය ලබා දුන් ගරු මන්ත්රිවරු    26 

දයෝජනාවට විේෂව ඡන්දය ලබා දුන් ගරු මන්ත්රිවරු   09 

ඡන්දය විමසන අවස්ථාදේදි සභා ගර්භදේ දනොසිටි ගරු මන්ත්රිවරු  05 

ගරු සභාෙතිතුමා 

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

ඉහත දයෝජනාව ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චන්දන සුරියආ ච්චි මැතිතුමාදේ  දයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය 

සභා මන්ත්රි සුනිල්  ණසිංහ මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් බහුත  ඡන්ද  17 කින්  සභා සේමත විය. 
 

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



19 
 
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 අරුේවත්ත ජයසුන්ද  දෙදදස අජිත් මහතාදේ කඩය 

අසල සිට ප්රධාන මාර්ගය තා  දැමීම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

දමො ගහතැන්න 

ප්රජාමුල සංවිධානය. 

394,777.50 

02 දකදහල්දහේන්කන්ද ො  සංවර්ධනය කිරිම. සභා අ මුදල් සභාෙති, 

දිේදදණිය උතු  

දගොවි සංවිධානය. 

221,850.39 

03 දසේනානායක දෙදදස 3 ෙටුමග ඉතිරි දකොටස 

දකොන්ක්රිට් කිරිම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

461, ොදුේක ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය. 

121,265.11 

04 කහටපිටිය මුත්තන්වත්ත ො  ඉතිරි දකොටස තා  දමා 

සංවර්ධනය කිරිම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

කහටපිටිය ගි ාඉඹුල 

එේසත් ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය. 

171,914.46 

05 ක්රිඩාංගන මාවත අතුරු මාර්ගය ස්ථාන දදකේ තා  

දැමීම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

ෙහළ ොදුේක ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය 

461/සී. 

286,560.90 

06 දබලිඅත්තවිල අ ලිය මාවත දකොටසේ තා  දමා 

සංවර්ධනය කිරිම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

උඩුමුල්ල ෙැ කුේ 

දගොවි සංවිධානය. 

318,046.44 

07 දකොස්ගම සතිදෙොළ ද දිකඩ තැනීම. ( අතිදර්ක 

ඇස්තදේන්තුව) 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

කැළණි මිටියාවත 

427 ෙහළ දකොස්ගම 

නැදගනහි  ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය. 

182,164.90 

08 සකුණ පියස ප්රජා ශාලාදේ ඇතුලත බිත්ති තීන්ත 

ආදල්ෙය. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

තාවල්දගොඩ දගොවි 

සංවිධානය, 

මැද තාවල්දගොඩ, 

දකොස්ගම. 

61,070.49 

09 අක විට විමලතිස්ස මදුආ ච්චි මාවත ො  දලවන්ගම 

මහතාදේ නිවස අසල ෙැති බැේම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

සමාධි වැඩිහිටි 

සංවිධානය, 

අක විට. 

516,959.55 

10 මාහිංගල ප්රජා ශාලාව ඉතිරි වැඩ නිම කිරිම. සභා අ මුදල් සභාෙති, 

මාහිංගල දගොවි 

සංවිධානය. 

457,350.98 

11 ොදුේක ප්රාදේශීය දල්කේ දකොට්ඨාසදේ අංගේපිටිය 

දබෝගහ හන්දිය අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම. 

ෙළාත් සංවර්ධන සභාෙති, 

දසත්සිරි දසවණ 

වැඩිහිටි සංවිධානය, 

හල්දෙ 

249,845.12 

12 ොදුේක ප්රාදේශීය දල්කේ දකොට්ඨාසදේ හල්දප් 

දප්රේමදාස මහතාදේ නිවස අසල දෙොදු මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරිම. 

ෙළාත් සංවර්ධන සභාෙති, 

දසත්සිරි දසවණ 

වැඩිහිටි සංවිධානය, 

හල්දෙ 

249,971.33 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  සමන්ත උදයකුමා  ගමදේ  මැතිතුමා. 



20 
 
ගරු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 

ගරු සභාෙතිතුමා 

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 

සමන්ත උදයකුමා  ගමදේ මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව  සභා සේමත විය. 

 

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

බස්නාහි  ෙළාත්, ෙළාත් ොලන දදොර්තදේන්තුව මඟින් වාර්ෂිකව සංවිධානය ක න ලද ෙළාත් ොලන ත ඟාවලිදේ 

2019 වර්ෂදේ ෙවත්වන ලද දිස්ත්රිේ ත ඟ සඳහා සහභාගි වී සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව ලබා ගන්නා ලද අතිවිශිෂට් 

ජයග්රහණයද, ෙළාත් ත ඟාවලිදේදී ලබා ගත් ජයග්රහණ සඳහා දායක වු සියළුම ක්රීඩක ක්රීඩිකාවන් සඳහා සුභ ෙැතුේ හා 

ප්රශංසාව පිරිනැමීටත්, ෙළාත් ත ඟාවලිදේදී බස්නාහි  ෙළාත්, ෙළාත් ොලන දදොර්තදේන්තුව වරින් ව  ලකුණු 

සංදශෝධනය ක  ප්රකාශයට ෙත් ක මින් සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව ලබා ගත් ජයග්රහණය අහිමි කිරිම සේබන්ධදයන් 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ දැඩි අප්රසාදය ෙළාත් ොලන දදොර්තදේන්තුව දවත ෙල කළ යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට 

දයෝජනා ක මි. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  දකෝකිල සේෙත් වර්ණසිරි මැතිතුමා. 

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

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

1.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා.   

2.ගරු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා. 

3.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ලියනදේ චන්දන කුමා  මැතිතුමා.  

4.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චන්දන සුරියආ ච්චි මැතිතුමා.  

5.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ජයන්ත  ණවක මැතිතුමා.  

6.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සමන්ත උදයකුමා  ගම දේ මැතිතුමා.  

7.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි කුමුදිනී ජයවර්ධන මැතිතුමිය. 

8.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි විමල් ප්රසන්න මැතිතුමා.  

9.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ශෂිණි ශ්රීමාලි දහට්ටිආ ච්චි මැතිතුමිය. 

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

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

12.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි දකෝකිල සේෙත් වර්ණසිරි මැතිතුමා. 

 

ගරු සභාෙතිතුමා 

ඒ අනුව දමම දයෝජනාවත් ඒකමතිකව සභා සේමත වු දයෝජනාවේ විදිහට සලකනවා.  
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ඉහත දයෝජනාව  ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි දකෝකිල 

සේෙත් වර්ණසිරි  මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව  සභා සේමත විය. 

06.කා ක සභා වාර්තා. 

 

06 – (01 ) 2019.03.21  නිවාස හා ප්රජා සංවර්ධන කා ක සභා රැස්වීදේ වාර්තාව. 

2019.03.21 වන දින ෙවත්වන ලද නිවාස හා ප්රජා සංවර්ධන කා ක සභාදේ නිර්දේශ වාර්තාව මහ සභාව විසින් 

සලකා බලන ලදි. 
 

06 – (02 ) 2019.03.22 කාර්මික දසේවා කා ක සභා රැස්වීදේ වාර්තාව. 

 

2019.03.22  වන දින ෙවත්වන ලද කාර්මික දසේවා කා ක සභාදේ නිර්දේශ වාර්තාව මහ සභාව විසින් සලකා බලන 

ලදි. 

06 – (03 ) 2019.03.26  ෙරිස  හා ෙහසුකේ කා ක සභා රැස්වීදේ වාර්තාව. 

 

2019.03.26 වන දින ෙවත්වන ලද ෙරිස  හා ෙහසුකේ  කා ක සභාදේ නිර්දේශ වාර්තාව මහ සභාව විසින් සලකා බලන 

ලදි. 

06 - (04)  2019.03.28  මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීදේ  කා ක සභා රැස්වීදේ වාර්තාව. 

2019.03.28  වන දින ෙවත්වන ලද මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීදේ කා ක සභාදේ නිර්දේශ වාර්තාව මහ සභාව විසින් 

සලකා බලන ලදි. 

06 - (05)  2019.03.11 දටන්ඩර් මණ්ඩල රැස්වීදේ වාර්තාව. 

2019.03.11 වන දින ෙවත්වන ලද දටන්ඩර් මණ්ඩලදේ නිර්දේශ වාර්තාව මහ සභාව විසින් සලකා බලන ලදි. 

06 - (06)  2019.03.28 දටන්ඩර් මණ්ඩල රැස්වීදේ වාර්තාව. 

2019.03.28 වන දින ෙවත්වන ලද දටන්ඩර් මණ්ඩලදේ නිර්දේශ වාර්තාව මහ සභාව විසින් සලකා බලන ලදි. 

 

07.ලැබීේ හා වියදේ පිළිබඳ මාසික ප්රකාශ. 

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

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

 

08. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රිවරුන්දේ දෙෞේගලික ප්රකාශ. - ඉදිරිෙත්ව නැත. 
 

ගරු සභාෙතිතුමා 

අද දින මහා සභා රැස්වීමට සහභාගි දනොවු  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ආර්.පී. යසරු දදවන්මිණ  ාජෙේෂ මැතිතුමා, ගරු 

ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඔල්ගා අතුදකෝ ල මැතිතුමිය, ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි අමල් පුස්සැල්ලදේ මැතිතුමා සඳහා 

නිවාඩු අනුමත ක නවා.  
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එදසේ නේ අද දින මහා සභාදේ වැඩ කටයුතු අපි අවසන් ක න්න බලාදෙොද ොත්තු දවන්දන්. අපි නැවත හමුදවන්දන් 

අළුත් අවුරුේදක. ලබන්නා වු සිංහල හා හින්දු අළුත් අවුරුේද 2019 සියළුදදනාටම වාසනාවන්ත සුභ අළුත් අවුරුේදේ 

දේවා කියලා ප්රාර්ථනය ක මින් උෙ සභාෙතිතුමා ඇතුළු සියළු මන්ත්රිවරුන්ටත් දල්කේතුමා ප්රධාන කාර්යමණ්ඩලදේ 

හැමදදනාටමත් අදප් ප්රාදේශීය සභාදේ අදනකුත් සියළු ආයතන වල සියළු නිලධාරින්ට සියළු දසේවක දසේවිකාවන් 

හැමදදනාටම වාසනාවන්ත සුභම සුභ අළුත් අවුරුේදේ දේවා යැයි ප්රාර්ථනා ක නවා.  

ඒ වදේම මම තව කා ණයේ මතේ ක නවා. අදප් සභාව ගත්ත සේප්රදායේ දු කථන භාවිතය ගැන තිදයනවා.  අළුත් 

අවුරුේදේ ඉඳන්වත් දවනස් ක න්න හැදමෝම කථා ක නවා. මට දප්නවා. ඒ නිසා ඒ සේප්රදාය ආ ේෂා ක න්න. මම 

ඉල්ලා සිටිනවා දේ දහොඳම ආදර්ශය දුන්දන් ප්රදිප් තදල් ත්න මන්ත්රිතුමා කියලා. දු කථනදයන් කථා කදළේ නැහැ 

එතුමා එළියට ගියා. ඒ ආදර්ශය අ ගන්න. එතුමා දකොච්ච  අවධානමේ තිබුණත් එතුමා දු කතනය අ දගන එළියට 

ගිහිල්ලායි කථා කදළේ. එතුමා අනුගමනය ක න්න. කථා ක නවා නේ සභාදවන් එළියට ගිහින් කථා ක න්න. හැදමෝම 

සභාදේ දු කථන භාවිතා ක නවා මට දප්නවා. ලබන සභා වා දේ ඉඳන් එදසේ දනොදේවා කියලා ප්රාර්ථන 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. 3.50  ට නිමාවට ෙත්විය. 

 

 

 

දේ.ඒ. චන්දන ෙේමසිරි, 

දල්කේ, 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව, 

හංවැල්ල. 
 

 

2019.04.10 වන දින  

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව, 

හංවැල්ල. 

 

 

 


