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සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ 2019 මැයි මස 10 වන දින 

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

මහ 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.පී. යසරු දදවන්මිණ  ාජෙේෂ මැතිතුමා 

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

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

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

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

13.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ මැතිතුමා 

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

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

16.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - එල්.නන්ද කුමා සිංහ මැතිතුමා 

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

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

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

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

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

22.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - දනුෂ්කි ප්රභානි අල්දේදා මැතිතුමිය 

23.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ඒ. සුසන්ත මැතිතුමා 

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

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

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

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

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

29.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ගමදේ චන්ද්රසිරි මැතිතුමා 

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

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

32.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - එස්. චන්ද්රකුමාර් මැතිතුමා  

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

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

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

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

37. ගරු ප්රාදේශීය සභා  මන්ත්රී   - ඥාණ ප්රකාසේ ෆැන්සිස් මැතිතුමා 

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

39.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - එච්.එස්.සුනිල්  ණසිංහ මැතිතුමා 

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

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

 

 

සහභාගි දනොවු 

 

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

2. 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 මැයි 

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. 

 

මහ සභාදේ වැඩ කටයුතු ආ ේභ කිරිමට ප්රථමදයන් ෙහුගිය 21 දවනිදා ොස්කු ඉරු දිනදේ මිදල්ච්ඡ ත්රස්තවාදි 

ප්රහා දයන්  අදප් සදහෝද  ජනතාව විශාල ප්රමාණයේ ජිවිතේෂයට ෙත් වුණා. අපි සභාදේ කටයුතු ආ ේභ කිරිමට දෙ  

ඔවුන් සිහික  විනාඩියක නිශ්ශබ්දතාවයේ ආ ේෂා  ක මු.  

 

ද ොදහොම ස්තුතියි.  

නයායෙත්රානුකූලව ෙළමුදවන්ම තිදයන්දන් ෙහුගිය සභා රැස්වීේ වාර්තාව සභා සේමත ක  ගැනීම.  සංදශෝධන හා 

දවනසක්ේ ඇදතොත් දෙන්වා දීලා එම වාර්තාව සභා සේමත ක න්න ගරු මන්ත්රිතුමන්ලාට අවස්ථාව ල ලා දදනවා. 

 

01.ෙසුගිය රැස්වීදේ වාර්තාව සේමත ක  ගැනීම. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සනී දහේටර් පීරිස් මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, 2019.04.10 වන දින ෙැවති මහා සභා රැස්වීදේ වාර්තාව සතය වාර්තාවේ  වට මම දමම ගරු 

සභාවට දයෝජනා ක මි. 

 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී විමල් ප්රසන්න මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ල නවා. 
 

 

2019.04.10 වන දින ෙැවති මහා සභා රැස්විදේ වාර්තාව පිළිගත යුතු සතය වාර්තාවේ  වට ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී 

සනී දහේටර් පීරිස ්මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී විමල් ප්රසන්න මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් 

ඒකමතිකව සභා සේමත විය. 
 

 

02.සභාෙතිව යා විසින් ක නු ල න 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 ඉඳි කිරිම" සේ න්ධදයන් ඉදිරිෙත් ක න ලද දයෝජනාවට 

ගරු සභාෙතිතුමා විසින් දයොමු කළ ලිපියට පිළිතුරු වශදයන්,දල්කේ, අභයන්ත  හා ස්වදේශ කටයුතු සහ 

ෙළාත් සභා හා ෙළාත් ොලන අමාතයාංශය විසින්  දමම ඉල්ලීම සේ න්ධදයන් වැවිලි සමාගේ සමඟ සාකච්ඡා 

ක  එම කාර්යය ඉටු කිරිමට අදාල ක්රියාමාර්ග ගැනීම සුදුසු  ව දෙනී යන  ැවින් දේ පිළි ඳව ගන්නා ලද 

ක්රියාමාර්ග පිළි ඳව අමාතයාංශය දැනුවත් ක න දලස දන්වමින් සභාෙති, සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව දවතද 

පිටෙතේ සහිතව දල්කේ, වැවිලි කර්මාන්ත අමාතයාංශය දවත 2019.04.23 දිනැතිව දයොමු කළ 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."දකොස්ගම විදල්ජ් හි ෙවත්වාදගන යන දෙොලිතින් කර්මාන්තය සඳහා කුමන දහෝ ආකා යකින් නිකුත් ක  ඇති 

ෙරිස   ලෙත්රදේ සඳහන් දකොන්දේසි උල්ලංඝනය කිරිම සේ න්ධදයන් ක නු ල න මහජන ෙැමිණිල්ලයි" යන 
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හිසින් යුතුව අෙේෂොති හා නිවැ දි ෙරිේෂාවේ සිදුක  ජන පීඩන තත්වය තු න් ක  ජිවත් වීමට සුදුසු ෙරිස යේ 

සකසා දදන දලස ඉල්ලමින් දකොස්ගම, දකොස්ගම විදල්ජ් හි ප්රදේශවාසින් විසින් අත්සන් දල්ඛනයේද සමඟින් 

2019.03.20 දිනැතිව ගරු සභාෙතිතුමාටද පිටෙතේ සහිතව සභාෙති, මධයම ෙරිස  අධිකාරිය දවත දයොමු ක න ලද 

ලිපිදේ පිටෙත. 

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

01. දේ දගොල්ලවත්ත ො  නාය ගිය දකොටස සංවර්ධනය ක න දලස ඉල්ලමින් ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ඩී. 

ප්රියන්ත අරුණ කුමාර් ගුණ ත්න මැතිතුමා විසින් 2019.05.10 දිනැතිව ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලද 

ලිපිය. 

 

02. දිවයිදන් ප්රසිේධ මුලය සමාගමේ විසින් අවිස්සාදේල්ල, පුවේපිටිය, දේ දගොල්ල ග්රාමදේ   ර් ඉඩමේ 

සංවර්ධනය ක  ඉඩේ කට්ටි අදලවි කිරිදමන් සිදුව ඇති අක්රමිකතාවයේ නිසා අස ණව ඇති ෙවුලේ පිළි ඳව 

2019.05.06 දින මේබිම පුවත්ෙදතහි ෙල වු පුවත්ෙත් වාර්තාව. 

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  ල ප්රදේශය තුළ 2006 සිට 2019.03.30 දිනට අනුමැතියලත් දවන්දේසි ඉඩේ ප්රමාණය 

දකොෙමණද? 

02.එම එේ එේ ඉඩේ දවන්දේසි භූමි ප්රදේශ වලින් සභාව යටදත් දෙොදු ෙහසුකේ සඳහා දවන්ක  ඇති ඉඩේ ප්රමාණය 

අේක , ෙර්චස්, රූට් වශදයන් දවන් දවන්ව ඉදිරිෙත් ක න්න. 

03.සභාව යටතට ෙැවරුණු දැනට දෙොදු ෙහසුකේ සංවර්ධනය ක  ඇති දවන්දේසි ඉඩේ දමොනවාද යන්න දවන් දවන්ව 

සඳහන් ක න්න.  

04.දැනට දෙොදු ෙහසුකේ සංවර්ධනය කිරිමේ සිදු දනොවී හිස්ව ෙවතින ඒ සඳහා දවන් ක  ඇති ඉඩේ දමොනවාද යන්න 

දවන් දවන්ව සඳහන් ක න්න.  

05.ඉඩේ දවන්දේසිකරුදේ ඉල්ලිදේ සිට නීතයානුකූල ඉඩමේ දේවා ෙැමිණිදේදී දවන්දේසිකරු අනුගමනය කළ යුතු 

ක්රමදේදය පිළිදවලින් සහ ප්රාදේශිය සභාව අනුගමනය කළ යුතු ක්රමදේදයන් අනුපිළිදවලින් සඳහන් ක න්න.  

06.දැනට දවන්දේසි ක  ඇති හා දවන්දේසි ක මින් ෙවතින ඉඩේ එම ක්රියාවලිදේ ක්රම දේදයන් විධිමත්ව අනුගමනය 

ක මින් සිදුව ඇති  වට සභාව පිළිගන්දන්ද? 

08. i. දකොස්ගම  ාලිකාව ො   ාලසුරිය දෙදදස, සාලාව ෙලදෙොදට්ලන්ද, මාවතගම අ ලිය ලෑන්ඩ් දසේල් යන 

දවන්දේසි ඉඩේ දවන්දේසිකරු විසින් අනුගමනය කළ යුතු විධිමත් අනුපිළිදවල අනුගමනය ක  ඇත්ද? 

ii. සභාව විසින් අනුගමනය කළ යුතු විධිමත් ෙටිොටීන් අනුපිළිදවලට අනුගමනය ක  ඇත්ද යන්න? 

09.  එවැනි අවිධිමත් ක්රියාවලියේ ඇදතොත් වගකිව යුත්දත් දවන්දේසිකරුද?  ප්රාදේශීය සභාවද යන්න? 

10.  දවන්දේසි ඉඩේ පිළි ඳව මතුවන ොරිසරික ගැටළු, ජනතා ෙැමිණිලි ආදිය විධිමත්ව ඇගයීමකට ලේක  මහජන 

නිදයෝජිතයන්ටද විනිවිදභාවයකින් දෙනී සිටිය හැකි ආකා දේ අදාල වැඩපිළිදවල ක්රමවත් විය යුතු  වට 

පිළිගන්දන්ද? 
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11. එදසේ පිළිගන්දන් නේ ඒ සඳහා ක්රියාත්මක කිරිමට අදප්ේෂිත වැඩපිළිදවල කුමේද? 

ගරු සභාෙතිතුමා 

චන්දන සුරියආ ච්චි ගරු මන්ත්රිතුමා විසින් දිර්ඝ ප්රශ්නාවලියේ අපිට ඉදිරිෙත් කළා. එහි සමහ  දකොටස් සඳහා පිළිතුරු 

ලැබිලා තිදයනවා සහ ලැද මින් ෙවතිනවා. ඒ නිසා දේ ප්රශ්න සඳහා පිළිතුරු ඔ තුමාට අපි ලිඛිතව ලැබීමට 

සලස්වන්නේ. අද වනවිට ප්රශ්න සියල්ලට පිළිතුරු ලැබිලා නැහැ. ලැද මින් ෙවතිනවා. උෙ කාර්යාල වලින් පිළිතුරු 

දගන්න ගන්න ඕන. ඒ නිසා අපි දේ සේ න්ධදයන් සේපුර්ණ පිළිතු  ලිඛිතව යථා කාලදේදී මාසයකින් දදකකින් ල ා 

දීමට කටයුතු ක න්නේ. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි, අපිටත් ඒක දැනගන්න පුළුවන් නේ දහොඳයි.  

ගරු සභාෙතිතුමා 

අදප් නීති ෙේධති අනුව ල ා දිමට කටයුතු ක න්නේ.  

මීළඟට තිදයන්දන් යථා ෙරිදි කල් දී ඇති දයෝජනා. ඒ අනුව ෙළමු දයෝජනාව මා විසින් ඉදිරිෙත් ක නු ල නවා. 

05. යථා ෙරිදි කල් දී ඇති දයෝජනා. 
 

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

සිඝ්රදයන් නාගරික ණය දවමින් ෙවතින සීතාවක ප්රාදේශීය සභා  ල ප්රදේශය තුළ හංවැල්ල, ොදුේක, දකොස්ගම, 

කහදහේන, වග, තුේදමෝද , මීදප් හා  කළුඅේගල නග  ආශ්රිත මාර්ග, කාණු දදනිකව පිරිසිදු කිරිදේ කටයුතු සිදු කළ 

යුතු  වත්, දදනිකව දි න කසල එකතු කළ යුතු මාර්ග ප්රමාණය, එකතුවන කසල ප්රමාණය වැඩිවීමත්, දනොදි න කසල 

එකතු කිරිේ, වැසිකිලි පිරිසිදු කිරිේ ආදි කටයුතු සඳහා දැනට අනුමතව ඇති දසෞඛය කේකරු  තනතුරු 35 ක ප්රමාණය 

කිසිදසේත් ප්රමාණවත් දනොවන  ැවින් ඊට  අමත ව තවත් දසෞඛය කේකරු  තනතුරු 40 ේ සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව 

සඳහා ඇති ක  දසේවා මු  දදකේ මගින් නග  පිරිසිදු කළ යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි.  

කාර්යාලය දැනට සිටින ප්රමාණය  ඇති කළ යුතු නව 

තනතුරු ප්රමාණය 
 

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 10 10 

හංවැල්ල උෙ කාර්යාලය 11 11 

දකොස්ගම උෙ කාර්යාලය 12 12 

කහදහේන උෙ කාර්යාලය 02 7 

එකතුව 35 40 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  නන්ද කුමා සිංහ  මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ල නවා. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, දමම මහා සභාව කා ක සභාවේ  වට ෙත් කළ යුතු යැයි දයෝජනා ක නවා.  
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ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි එේ.ඒ දේරි මාග්රට්  මැතිතුමිය 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ල නවා. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා 
 

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

ක මි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි එේ.ඒ දේරි මාග්රට්  මැතිතුමිය 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ල නවා. 
 

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

01. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චන්දන සුරියආ ච්චි මැතිතුමා 

02. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ඉන්ද්රානි දසදනදහලතා ෙේමසීලි මැතිතුමිය 

03. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි නිමල් යසසිරි කළුෙහන මැතිතුමා 

04. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා 

05. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි එස්. චන්ද්රකුමාර් මැතිතුමා 

06. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චින්තක දේවින්ද සම වී  මැතිතුමා 

07. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි නන්ද කුමා සිංහ මැතිතුමා 

08. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ජයන්ත  ණවක මැතිතුමා 

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

10. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ශෂිණි ශ්රිමාලි දහට්ටිආ ච්චි මැතිතුමිය 

11.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ඥාණ ප්රකාසේ ෆැන්සිස් මැතිතුමා 

12.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගයාන් දුමින්ද මැතිතුමා 

13. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා 

14.ගරු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා 

15.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ඔල්ගා අතුදකෝ ල මැතිතුමිය 

16.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි විමල් ප්රසන්න මැතිතුමා 
 

ඉහත දයෝජනාව සේ න්ධදයන් ද දීමේ ෙැවති  ැවින් 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 ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

06. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එේ.ආර් .ගයාන් දුමින්ද  මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

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

08. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී යසරු  ාජෙේෂ මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

09. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ජයන්ත  ණවක මැතිතුමා දයෝජනාවට ඡන්දය ප්රකාශ කිරිදමන් වැළකී සිටින ලදී. 

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

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

12. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එස්.ඒ .දප්රේම ත්න මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

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

14. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී බී .සනී දහේටර් පිරිස් මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 
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15. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඩී .දකෝකිල සේෙත්වර්ණසිරි මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

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

17. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රීඋපුල් මදනෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

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

19. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී උපුල් ජිදන්න්ද්ර මැතිතුමා ඡන්දය විමසන අවස්ථාදේ සභා ගර්භදේ දනොසිටින ලදී. 

20. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා ඡන්දය විමසන අවස්ථාදේ සභා ගර්භදේ දනොසිටින ලදී. 

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

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

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

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

25. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එච් .වරුණදිලිප් කුමා  මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

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

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

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

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

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

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

32. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එස්. චන්ද්රකුමාර් මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

33. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ජී.කුමුදිණි ජයවර්ධන මැතිතුමිය දයෝජනාවට ඡන්දය ප්රකාශ කිරිදමන් වැළකී සිටින ලදී. 

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

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

36. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එේ.ඩී .මාලනී චන්ද්රලතා මැතිතුමිය ඡන්දය විමසන අවස්ථාදේ සභා ගර්භදේ දනොසිටින ලදී. 

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

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

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

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

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

 

දයෝජනාවට ෙේෂව ඡන්දය ල ා දුන් ගරු මන්ත්රිවරු    34 

දයෝජනාවට විෙේෂව ඡන්දය ල ා දුන් ගරු මන්ත්රිවරු   02 

දයෝජනාවට ඡන්දය ල ා දීදමන් වැළකී සිටි ගරු මන්ත්රිවරු  02 

ඡන්දය විමසන අවස්ථාදේ සභා ගර්භදේ දනොසිටි ගරු මන්ත්රිවරුන්            03 

 

ගරු සභාෙතිතුමා 

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

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

නන්ද කුමා සිංහ මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන්  හුත  ඡන්දදයන් සභා සේමත විය. 

ගරු සභාෙතිතුමා 

දත් විදේකය සඳහා සභාව විනාඩි 15 කට කල් ත නවා.  

දත් විදේකය සඳහා සභාදේ වැඩ කටයුතු දෙ.ව. 11.50 ට කල් ත න ලදී. 

නැවතත් සභාදේ වැඩ කටයුතු ෙ.ව.12.05 ට ආ ේභ ක න ලදී. 
 

05 – (02) 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  ලය අනුව මා විසින් ක න ලද ෙහත උෙ දල්ඛනදේ විස්ත  ක න්නට දයදී ඇති 
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දගවීේ ඊට අනුරූපිව ඇති දගවීේ ල න්නා 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. 

01 933 – 937 

2019.04.09 

2019 මාර්තු මස ප්රධාන කාර්යාලදේ, ොදුේක උෙ කාර්යාලදේ, 

දකොස්ගම උෙ කාර්යාලදේ, හංවැල්ල උෙ කාර්යාලදේ හා 

කහදහේන උෙ කාර්යාලදේ මාර්ග, දසෞඛය, ආයුර්දේද, පුස්තකාල 

හා වයාෙෘති අංශයන්හි දසේවදේ නියුතු ආදේශක දසේවකයින් 104  

දදදනකු දවනුදවන් දදනික වැටුප් දගවීම. 

2,766,189.47 

02 976 – 980 

2019.04.10 

2019අදප්රේල් මස ප්රධාන කාර්යාලදේ, ොදුේක උෙ කාර්යාලදේ, 

දකොස්ගම උෙ කාර්යාලදේ, හංවැල්ල උෙ කාර්යාලදේ හා 

කහදහේන උෙ කාර්යාලදේ දසේවදේ නියුතු ස්ථි  විශ්රාම වැටුප් 

සහිත දසේවකයින් 199 දදදනකු සඳහා වැටුප් දගවීම. 

7,184,167.49 

03 970 

2019.04.10 

හංවැල්ල උෙ කාර්යාලදේ දසේවදේ නියුතු කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා 

2019 මාර්තු මස අතිකාල දීමනා දගවීම. 

282,230.52 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  සමන්ත උදයකුමා  ගමදේ  මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ල නවා. 

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

01. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  මංජුල වී  ත්න  මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමා 

කා ක සභාවේ  වට දයෝජනා ක න්න. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා 
 

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

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සුසන්ත රූෙසිංහ  මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ල නවා. 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ලියනදේ චන්දන කුමා  මැතිතුමා 
 

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

ක මි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි යසරු  ාජෙේෂ මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ල නවා. 
 

ගරු සභාෙතිතුමා 

දේ සේ න්ධදයන් ගරු මන්ත්රිවරුන් අදහස් ඉදිරිෙත් ක නවාද. අපි දසේවකයින්  ඳවා ගන්දන් තිද න්නා වු අතයවශය වු 

කා ණා සේ න්ධදයන්. ඒ අවශයතා සේපුර්ණ ක ගන්න සභාදේ හිටපු සභාෙතිතුමන්ලා සියලුදදනා ක පු වැඩේ දේක. 

මහා දලොකු  ේෂා දදන්න  ැහැදන්. කේකරු ෙත්වීමේ අවශය වුණාම මු  දසේවයට ගන්නවා. ට්රැේට යට සහායකදයේ 

ගන්න ඕන නේ ගන්න ඕන. එදහම දදයේ ක ගන්න දේ සභාදේ ප්රදයෝජනය සඳහා එදහම දේවල් ක න්න දවනවා. ඒ 
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ටික තමයි ෙහුගිය කාලදේ දවලා තිදයන්දන්. දවන දේවල් දවලා නැහැ. දයෝජනාව පිළි ඳව දවන අදහසේ නැති නිසා 

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

සීතාවක ප්රාදේශීය සභා  ල 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 දදොළ ඉහළ මාර්ගදේ ද ෝේකුව අසල තුන්මංහන්දිය 

දකොන්ක්රීට්  දමා සංවර්ධනය කිරිම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

මිරිස්වත්ත දගොවි 

සංවිධානය. 

132,192.15 

02 වග ඉරිදාදෙොළ හන්දිය දදස සිට වැසි ජලය  ැසයාම 

සඳහා සභාව දවත ෙව ා ඇති කාණුව දකොන්ක්රිට් 

කිරිම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

සුහද මිතුරු සංසදය, 

වග. 

943,748.08 

03 සිතාවක ප්රා.දල් දකොට්ඨාසදේ සීතාවක ප්රාදේශීය 

සභාවට අයත් නිරිදෙොළ ගල්කැටිකන්ද මාර්ගදේ 1 වන 

ෙටුමග සංවර්ධනය කිරිම. 

ෙළාත් 

සංවර්ධන 

ප්රදාන 

සභාෙති, 

නිරිදෙොළ වැඩිහිටි 

සංවිධානය. 

498,435.12 

04 සුදුවැල්ල ආදාහනාගා  භුමිය වටා තාප්ෙයේ ඉඳිකිරිමට 

අත්තිවා ේ දැමීම හා කේබි වැට තැනීම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

සුදුවැල්ල ප්රගති 

දගොවි සංවිධානය. 

1,065,374.72 

05 සීතාවක ප්රා.දල් දකොට්ඨාසදේ අංක 435/ඒ ගි ාඉඹුල 

ග්රාම නිලධාරි වසදේ කුඩා දගොඩැල්ල තිලේ දබ්කරිය 

දෙොදු මාර්ගදේ ෙැති  ැේම ඉදිකිරිම. 

ෙළාත් 

සංවර්ධන 

ප්රදාන 

සභාෙති, 

ගි ාඉඹුල එකමුතු 

වැඩිහිටි සමිතිය. 

999,922.40 

06 සීතාවක ප්රා.දල්. දකොට්ඨාසදේ දවල්වුඩ්වත්ත ෙටුමග 

දෙොදු  මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම.    

(2019.02.11 මහ සභාදේ 05 (15) - 21 තී ණදේ 

වයාෙෘති නාමය සංදශෝධනය කිරිම.) 

ෙළාත් 

සංවර්ධන 

ප්රදාන 

සභාෙති, 

ශ්රි නාදසවණ වැඩිහිටි 

සංවිධානය II, 

443/ඩී, 

ජයවී දගොඩ. 

297,178.20 

07 උඩුමුල්ල දෙොල්කඳවල ො  තා  දැමීම. සභා අ මුදල් සභාෙති, 

උඩුමුල්ල ෙැ කුේ 

දගොවි සංවිධානය. 

176,558.74 

08 ඇණවුේ අංක 13951 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 

2681 ෙරිදි සෙයා ගන්නා ලද දටොන් 01 මාර්ග තලනය 

දවනුදවන් දගවිේ කිරිම. 

සභා අ මුදල් දසදනොේ දේඩ් 

කේ යින් ප්රයිවට් 

ලිමිටඩ්, දකොළඹ. 

1,590,000.00 

09 2019 වර්ෂයට යුේධය අවසන් වී වස  10 ේ පිරිම, 

2019.04.21 දින ඇති වු දේදවාචකය නිසා ජිවිත අහිමි 

වු අය සඳහා පිංෙැමිණවීම, ද ෝහල්ගතව සිටින අයට 

දසත් ෙැතීමට හා 2019 දවසේ දෙොදහොය නිමිති 

ක දගන 2019.05.17 දින සාංඝිකමය දානමය 

පිංකමේ ෙැවැත්වීම. 

සාංඝික දානය හා ෙැමිදණන පිරිස සඳහා  

                                       සංග්රහ වියදේ 200,000.00 

අටපිරික , දසසු පිරික  හා දවනත් වියදේ 25,000.00 

                                                           225,000.00 

සභා අ මුදල් ස ප්, 

ප්රධාන කාර්යාලය. 

225,000.00 



9 
 

10 සභාවට ෙව ා ගැනීම සඳහා සභා සේමත ක  ඇති 

ෙහත සඳහන් මාර්ග ගැසට් ෙත්රදේ ෙල කිරිම සඳහා 

මාර්ග පිඹුරු සැලැස්ම සකස් කිරිම සඳහා හා මායිේ 

සැලසුේ කිරිම ට අදාල මිනින්දදෝරු ගාස්තු දගවීම. 

   

 1.මුත්තන්වත්ත මාර්ගය සභා අ මුදල් මිනින්දදෝරු  

පී.එච්. දෙදර් ා මයා  

17,700.00 

 2.මුත්තන්වත්ත ෙළමු අතුරු මාර්ගය සභා අ මුදල් මිනින්දදෝරු  

පී.එච්. දෙදර් ා මයා  

15,200.00 

 3.දල්න්තැරිය ෙළමු අතුරු මාර්ගය සභා අ මුදල් මිනින්දදෝරු  

පී.එච්. දෙදර් ා මයා  

17,700.00 

 4.දල්න්තැරිය දදවන අතුරු මාර්ගය සභා අ මුදල් මිනින්දදෝරු  

පී.එච්. දෙදර් ා මයා  

15,200.00 

 5.දගොඩැල්ල ොදර් ෙළමු ෙටුමග සභා අ මුදල් මිනින්දදෝරු  

පී.එච්. දෙදර් ා මයා  

17,700.00 

 6.දගොඩැල්ල ොදර් ෙළමු ෙටුමග ෙළමුවන  අතුරු 

මාර්ගය 

සභා අ මුදල් මිනින්දදෝරු  

පී.එච්. දෙදර් ා මයා  

15,200.00 

 7.දගොඩැල්ල ොදර් ෙළමු ෙටුමග දදවන  අතුරු මාර්ගය සභා අ මුදල් මිනින්දදෝරු  

පී.එච්. දෙදර් ා මයා  

15,200.00 

 8.දගොඩැල්ල ොදර් ෙළමු ෙටුමග තුන්වන  අතුරු 

මාර්ගය 

සභා අ මුදල් මිනින්දදෝරු  

පී.එච්. දෙදර් ා මයා  

15,200.00 

 9.දගොඩැල්ල ොදර් ෙළමු ෙටුමග හත වන  අතුරු 

මාර්ගය 

සභා අ මුදල් මිනින්දදෝරු  

පී.එච්. දෙදර් ා මයා  

15,200.00 

 10.දිේදදණිය සේබුේධිවත්තට යන ො  සභා අ මුදල් මිනින්දදෝරු  

පී.එච්. දෙදර් ා මයා  

17,700.00 

 11.ෙැල්දෙොල එළමලවල ප්රධාන මාර්ගදේ අතුරු 

මාර්ගයේ වන ලයිට් ො  

සභා අ මුදල් මිනින්දදෝරු  

පී.එච්. දෙදර් ා මයා  

17,700.00 

 12.දනළුවත්තුඩුව ෙල්ලිය ො ට සේ න්ධ වූ නව 

මාර්ගය 

සභා අ මුදල් මිනින්දදෝරු  

පී.එච්. දෙදර් ා මයා  

20,200.00 

 13.දෙොකුණුගලවත්ත ො  සභා අ මුදල් මිනින්දදෝරු  

පී.එච්. දෙදර් ා මයා  

17,700.00 

 14.දිේදදණිය දකුණ මීගහවත්ත මාර්ගය සභා අ මුදල් මිනින්දදෝරු  

පී.එච්. දෙදර් ා මයා  

17,700.00 

 15.දිේදදණිය කේමල්වත්ත අතුරු ො  06 වන ෙටුමග සභා අ මුදල් මිනින්දදෝරු  

පී.එච්. දෙදර් ා මයා  

15,200.00 

 16.දිේදදණිය කේමල්වත්ත අතුරු ො  05 වන ෙටුමග සභා අ මුදල් මිනින්දදෝරු  

පී.එච්. දෙදර් ා මයා  

17,700.00 

 17.දිේදදණිය හල්ගස්දහේන ජනෙදදයහි අතුරු ො  සභා අ මුදල් මිනින්දදෝරු  

පී.එච්. දෙදර් ා මයා  

15,200.00 

 18.ෙහත්ගම ඉහල හංවැල්ල ඊරියගහදදණිය කුඹු  සහ 

වත්ත යන ඉඩදේ ො  

සභා අ මුදල් මිනින්දදෝරු  

පී.එච්. දෙදර් ා මයා  

17,700.00 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  විමල් ප්රසන්න මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ල නවා. 

ගරු සභාෙතිතුමා 

දේ සේ න්ධදයන් ගරු මන්ත්රිවරුන් අදහස් ඉදිරිෙත් ක නවාද. නැතිනේ ඒ දයෝජනාවත් 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 සථ්ි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සේමත  විය. 
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05 – (04) ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි.  

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව මගින් ොලනය වන දෙ  ොසල් වල ල ා දදන දසේවාව විධිමත් කිරිම හා ගුණාත්මක දලස 

පුළුල් කිරිදේ අ මුණින් ආ ේභ ක න ලද දෙ  ොසල් ගුරු වයාෙෘතිය සඳහා රු.700 ක දදනික දීමනාව මත ෙළාත් 

ොලන දකොමසාරිස්තුමාදේ අනුමැතිය මත දෙ  ොසල් ගුරුවරුන් 11 දදදනකු  ඳවා ගන්නා ලදී. වයාෙෘති ෙදනම මත 

 ඳවා ගන්නා ලද එම ගුරුවරුන් සඳහා දෙ  ොසල් නිවාඩු කාල සීමාව තුළ දවනත්  ාජකාරි කටයුතු වල දයදවිම තුළ 

ඔවුන් වෘත්තිමය වශදයන් අෙහසුතාවයන්ට ලේ වීමට ඉඩ ඇති  ැවින් ඔවුන්දේ වෘත්තිදේ දගෞ වය ආ ේෂා කිරිම 

පිණිස වයාෙෘති ෙදනමින්  ඳවාදගන ඇති දෙ  ොසල් ගුරුවරුන් සඳහා ද දෙ  ොසල් නිවාඩු කාල සීමාදේදී ද සතිදේ 

 ාජකාරි දිනයන්ට අදාල දදනික දීමනාව දගවිය 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 ල නවා. 

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

01. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා 

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

ගරු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා 
 

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

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි දකෝකිල සේෙත් වර්ණසිරි  මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ල නවා. 

 

ගරු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා 
 

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

ක මි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සනී දහේටර් පීරිස් මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ල නවා. 

 

දමම දයෝජනාව සේ න්ධදයන් ෙහත නේ සඳහන් ගරු මන්ත්රිතුමා විසින් ද අදහස් දේවන ලදී. 

 

03.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චින්තක දේවින්ද සම වී   මැතිතුමා 

 

ඉහත දයෝජනාව සේ න්ධදයන් ද දීමේ ෙැවති  ැවින් 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 ඡන්දය විමසන අවස්ථාදේ සභා ගර්භදේ දනොසිටින 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 ඡන්දය විමසන 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 යසරු  ාජෙේෂ මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

09. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ජයන්ත  ණවක මැතිතුමා ඡන්දය විමසන අවස්ථාදේ සභා ගර්භදේ දනොසිටින ලදී. 

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



11 
 

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

12. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එස්.ඒ .දප්රේම ත්න මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

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

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

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

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

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

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

19. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී උපුල් ජිදන්න්ද්ර මැතිතුමා ඡන්දය විමසන අවස්ථාදේ සභා ගර්භදේ දනොසිටින ලදී. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී අදයෝම මධු ප්රසාේ දේවදේ මැතිතුමා ඡන්දය විමසන අවස්ථාදේ සභා ගර්භදේ දනොසිටින ලදී. 

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

32. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එස්. චන්ද්රකුමාර් මැතිතුමා දයෝජනාව ට විෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

33. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ජී.කුමුදිණි ජයවර්ධන මැතිතුමිය දයෝජනාව ට විෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

දයෝජනාවට ෙේෂව ඡන්දය ල ා දුන් ගරු මන්ත්රිවරු    24 

දයෝජනාවට විෙේෂව ඡන්දය ල ා දුන් ගරු මන්ත්රිවරු   09 

දයෝජනාවට ඡන්දය ල ා දීදමන් වැළකී සිටි ගරු මන්ත්රිවරු  03 

ඡන්දය විමසන අවස්ථාදේ සභා ගර්භදේ දනොසිටි ගරු මන්ත්රිවරුන්            05 

 

ගරු සභාෙතිතුමා 

ඒ අනුව දේ දයෝජනාව  හුත  ඡන්දදයන් සභා සේමත වු දයෝජනාවේ විදිහට සලකනවා.  

 

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

නන්ද කුමා සිංහ මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන්  හුත  ඡන්දදයන්  සභා සේමත  විය. 

 

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

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව සතු ෙහත සඳහන් දේෙල 2019 වර්ෂයට  දු ල ා දීම සඳහා 2019.04.10 දින ෙැවති දටන්ඩර් 

මණ්ඩලදේ තී ණය අනුව 2019.04.15 දින සිට 2019.12.31 දින දේවා ෙහත උෙ දල්ඛනදේ ෙළමු තී දේ සඳහන් 
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දේෙල එකී උෙ දල්ඛනදේ දදවන හා දතවන තී යන්හි සඳහන් දටන්ඩර්කරුදේ නම හා දටන්ඩර් මුදල අනුව ගිවිසුේ 

ගත දවමින් එකී ගිවිසුේ ප්රකා ව කටයුතු කළ යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි. 

දේෙල විස්ත ය දටන්ඩර්කරුදේ නම හා ලිපිනය දටන්ඩර් මුදල 

(රු.) 

ොදුේක එළු කුකුළු මස් 

කඩය 

අබ්දුල් මජිඩ් අයන් දමොදහොමඩ් 

488/ඒ, අරුේවත්ත වත්ත, ොදුේක. 

360,100.00 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ලියනදේ චන්දන කුමා   මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ල නවා. 

 

ගරු සභාෙතිතුමා 

දේ සේ න්ධදයන් ගරු මන්ත්රිවරුන් අදහස් ඉදිරිෙත් ක නවාද. නැතිනේ ඒ දයෝජනාවත් ඒකමතිකව සභා සේමත වු 

දයෝජනාවේ විදිහට සලකනවා.  

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

ලියනදේ චන්දන කුමා  මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සේමත  විය. 
 

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

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ ක්රියාත්මක  ලධාරිත්වය දලස නේ ක  2019 වර්ෂය තුළ ක්රියාත්මක කිරිම සඳහා ප්රතිොදන 

දවන් ක  ඇති ෙළාත් සභා, විමධයගත, 3/84 ආදායේ ශිර්ෂය හා ඊට අදාල වියදේ ශිර්ෂය වන 309 (2) වැය ශීර්ෂය ොදක 

දකොට දගන ආදායේ වියදේ සඳහා වු ෙරිපු ක ඇස්තදේන්තුව දමම දයෝජනාදේ දකොටසේ වශදයන් සැලකිය යුතු 

 වත්, එය 2019 වර්ෂය සඳහා වු 1  වන ෙරිපු ක ආදායේ වියදේ ඇස්තදේන්තුව වශදයන් පිළිගත යුතු  වට මම දමම 

ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි. 

     

ආදායේ වියදේ සඳහා වු ෙරිපු ක ඇස්තදේන්තුව.  

 

  

අ.අ ලිපි දගොනු 

අංකය 

වයාෙෘති නාමය ආදායේ 

3/84 

අ.අ වයාෙෘති නාමය වියදේ 

309(2) 

1 සීප්රාස/3/1 
/ෙස/2019/01 

ොදුේක ප්රා. දල්. දකොට්ඨාශදේ දසෝමානන්ද 
මාර්ගදේ 2 වන දෙොදු අතුරු මාර්ගය 

දකොන්ක්රීට් දයොදා  සංවර්ධනය කිරිම 

1,247,700.00 1 ොදුේක ප්රා. දල්. දකොට්ඨාශදේ 
දසෝමානන්ද මාර්ගදේ 2 වන දෙොදු අතුරු 

මාර්ගය දකොන්ක්රීට් දයොදා  සංවර්ධනය 

කිරිම 

1,247,700.00 

2 සීප්රාස/3/1/ 
ෙස/2019/02 

ොදුේක ප්රා. දල්. දකොට්ඨාශදේ පිටුේදප් 
ගල ඩවත්ත දෙොදු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම 

917,500.00 2 ොදුේක ප්රා. දල්. දකොට්ඨාශදේ පිටුේදප් 
ගල ඩවත්ත දෙොදු මාර්ගය සංවර්ධනය 

කිරීම 

917,500.00 

3 සීප්රාස/3/1/ 
ෙස/2019/03 

ොදුේක ප්රා. දල්. දකොට්ඨාශදේ දසෝමානන්ද 
මාර්ගදේ  1 වන දෙොදු අතුරු ො  සංවර්ධනය 

කිරීම 

 

898,150.00 3 ොදුේක ප්රා. දල්. දකොට්ඨාශදේ 
දසෝමානන්ද මාර්ගදේ  1 වන දෙොදු අතුරු 

ො  සංවර්ධනය කිරීම 

898,150.00 

4 සීප්රාස/3/1/ 
ෙස/2019/04 

ොදුේක ප්රා. දල්.දකොට්ඨාශදේ පිටුේදප් 
දප්රේමතිලක මහතාදේ නිවස අසලින් යන දෙොදු 

මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම 

830,170.00 4 ොදුේක ප්රා. දල්.දකොට්ඨාශදේ පිටුේදප් 
දප්රේමතිලක මහතාදේ නිවස අසලින් යන 

දෙොදු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම 

830,170.00 

5 සීප්රාස/3/1/ 

ෙස/2019/05 

ොදුේක ප්රා. දල්.දකොට්ඨාශදේ ොදුේක 

සියඹලාව රූෙසිංහ මාවත දෙොදු මාර්ගය 
සංවර්ධනය කිරීම  

 

4,000,000.00 5 ොදුේක ප්රා. දල්.දකොට්ඨාශදේ ොදුේක 

සියඹලාව රූෙසිංහ මාවත දෙොදු මාර්ගය 
සංවර්ධනය කිරීම  

4,000,000.00 

6 සීප්රාස/3/1/ 

ෙස/2019/06 

සීතාවක ප්රා.දල්.දකොට්ඨාශදේ දකොස්ගම 

 ාලිකාව දෙොදු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම 

4,000,000.00 6 සීතාවක ප්රා.දල්.දකොට්ඨාශදේ දකොස්ගම 

 ාලිකාව දෙොදු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම 

4,000,000.00 
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7 සීප්රාස/3/1/ 
ෙස/2019/07 

සීතාවක ප්රා.දල්.දකොට්ඨාශදේ තුන්නාන 
ගේමැේද දෙොදු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. 

 

4,000,000.00 7 සීතාවක ප්රා.දල්.දකොට්ඨාශදේ තුන්නාන 
ගේමැේද දෙොදු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. 

 

4,000,000.00 

8 සීප්රාස/3/1/ 

ෙස/2019/08 

සීතාවක ප්රා.දල්.දකොට්ඨාශදේ මිරිස්වත්ත 

ඇස්වත්ත දෙොදු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. 
 

4,000,000.00 8 සීතාවක ප්රා.දල්.දකොට්ඨාශදේ මිරිස්වත්ත 

ඇස්වත්ත දෙොදු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. 
 

4,000,000.00 

9 සීප්රාස/3/1/ 

ෙස/2019/09 

සීතාවක ප්රා.දල්.දකොට්ඨාශදේ ජයවී දගොඩ 

අමුණ අසල ඇති දෙොදු අතුරු මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරිම 
 

626,350.00 9 සීතාවක ප්රා.දල්.දකොට්ඨාශදේ ජයවී දගොඩ 

අමුණ අසල ඇති දෙොදු අතුරු මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරිම 
 

626,350.00 

10 සීප්රාස/3/1/ 

ෙස/2019/10 

සීතාවක ප්රා.දල්.දකොට්ඨාශදේ මිහිදුේ උයන 

මාර්ගදේ 3 වන ෙටුමග දෙොදු අතුරු මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරිම. 
 

589,550.00 10 සීතාවක ප්රා.දල්.දකොට්ඨාශදේ මිහිදුේ 

උයන මාර්ගදේ 3 වන ෙටුමග දෙොදු අතුරු 

මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම. 

589,550.00 

11 සීප්රාස/3/1 
/ෙස/2019/11 

සීතාවක ප්රා.දල්.දකොට්ඨාශදේ ජයවී දගොඩ 
විමලදසේන මහතාදේ නිවස අසලින් යන දෙොදු 

අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම 

 

284,580.00 11 සීතාවක ප්රා.දල්.දකොට්ඨාශදේ ජයවී දගොඩ 
විමලදසේන මහතාදේ නිවස අසලින් යන 

දෙොදු අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම. 

284,580.00 

12 සීප්රාස/3/1/ 
ෙස/2019/12 

සීතාවක ප්රා.දල්.දකොට්ඨාශදේ රිටිගහදහේන 
දදොස්ත  සිරිවර්ධන මහතාදේ නිවස අසල ඇති 

දෙොදු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම 

497,715.00 12 සීතාවක ප්රා.දල්.දකොට්ඨාශදේ රිටිගහදහේන 
දදොස්ත  සිරිවර්ධන මහතාදේ නිවස අසල 

ඇති දෙොදු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම 

497,715.00 

13 සීප්රාස/3/1 
/ෙස/2019/13 

සීතාවක ප්රා.දල්.දකොට්ඨාශදේ මිහිදුේ උයන 
දවන්දේසිවත්ත 2 වන ෙටුමග දෙොදු මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරීම 

 

490,840.00 13 සීතාවක ප්රා.දල්.දකොට්ඨාශදේ මිහිදුේ 
උයන දවන්දේසිවත්ත 2 වන ෙටුමග දෙොදු 

මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම 

 

490,840.00 

14 සීප්රාස/3/1 
/ෙස/2019/14 

සීතාවක ප්රා.දල්.දකොට්ඨාශදේ ජයවී දගොඩ, 
දවන්දේසිවත්ත, ෙන්සලො , 01 වන ෙටුමග 

දෙොදු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම 

341,750.00 14 සීතාවක ප්රා.දල්.දකොට්ඨාශදේ 
ජයවී දගොඩ, දවන්දේසිවත්ත, ෙන්සලො , 

01 වන ෙටුමග දෙොදු මාර්ගය සංවර්ධනය 

කිරීම 

341,750.00 

15 සීප්රාස/3/1 
/ෙස/2019/15 

සීතාවක ප්රා.දල්.දකොට්ඨාශදේ තුන්නාන 
ගේමැේද ප්රධාන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම. 

 

500,000.00 15 සීතාවක ප්රා.දල්.දකොට්ඨාශදේ තුන්නාන 
ගේමැේද ප්රධාන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම 

 

500,000.00 

16 සීප්රාස/ 

ෙස/2019/16 

සීතාවක ප්රා.දල්.දකොට්ඨාශදේ තුන්නාන 

ධේමික මහතාදේ නිවස අසල ඇති දෙොදු 
මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම. 

500,000.00 16 සීතාවකප්රා.දල්.දකොට්ඨාශදේ තුන්නාන 

ධේමික මහතාදේ නිවස අසල ඇති දෙොදු 
මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම 

500,000.00 

17 සීප්රාස/3/1/ 

ෙස/2019/17 

සීතාවක ප්රා.දල්.දකොට්ඨාශදේ තුන්නාන 

රිටිගහදහේන දෙොදු  මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම 

 

500,000.00 17 සීතාවක ප්රා.දල්.දකොට්ඨාශදේ තුන්නාන 

රිටිගහදහේන දෙොදු  මාර්ගය සංවර්ධනය 

කිරිම 
 

500,000.00 

18 සීප්රාස/3/1 

/ෙස/2019/18 

සීතාවක ප්රා.දල්.දකොට්ඨාශදේ තුන්නාන 

ගේමැේද දෙොදු අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය 

කිරීම 

500,000.00 18 සීතාවක ප්රා.දල්.දකොට්ඨාශදේ තුන්නාන 

ගේමැේද දෙොදු අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය 

කිරිම. 

500,000.00 

19 සීප්රාස/3/1 

/ෙස/2019/19 

සීතාවක ප්රා.දල්.දකොට්ඨාශදේ තුන්නාන 

ගේමැේද විදජ්සිංහ මාවත දෙොදු මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරිම 
 

500,000.00 19 සීතාවක ප්රා.දල්.දකොට්ඨාශදේ තුන්නාන 

ගේමැේද විදජ්සිංහ මාවත දෙොදු මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරිම 
 

500,000.00 

20 සීප්රාස/3/1 

/ෙස/2019/20 

ොදුේක ප්රා. දල්.දකොට්ඨාශදේ ොදුේක 

අංගමුව දංග මුල්ල දෙොදු මාර්ගදේ මුල් 

දකොටස සංවර්ධනය කිරීම 
 

4,000,000.00 20 ොදුේක ප්රා. දල්.දකොට්ඨාශදේ ොදුේක 

අංගමුව දංග මුල්ල දෙොදු මාර්ගදේ මුල් 

දකොටස සංවර්ධනය කිරීම 
 

4,000,000.00 

21 සීප්රාස/3/1 
/ෙස/2019/21 

සීතාවක ප්රා.දල්.දකොට්ඨාශදේ අංක 435/ඒ 
ගි ාඉඹුල ග්රාම නි. වසදේ කුඩා දගොඩැල්ල 

තිලේ දබ්කරිය දෙොදු මාර්ගදේ ෙැති  ැේම 

ඉදිකිරීම 
 

1,000,000.00 21 සීතාවක ප්රා.දල්.දකොට්ඨාශදේ අංක 435/ඒ 
ගි ාඉඹුල ග්රාම නි. වසදේ කුඩා දගොඩැල්ල 

තිලේ දබ්කරිය දෙොදු මාර්ගදේ ෙැති  ැේම 

ඉදිකිරීම 
 

1,000,000.00 

22 සීප්රාස/3/1 

/ෙස/2019/22 

සීතාවක ප්රා. දල්.දකොට්ඨාශදේ ඇල්ල කන්ද 

ප්රධාන මාර්ගදේ ඉතිරි දකොටස සුදුසු ෙරිදි 

සංවර්ධනය කිරිම. 

400,000.00 22 සීතාවක ප්රා. දල්.දකොට්ඨාශදේ ඇල්ල 

කන්ද ප්රධාන මාර්ගදේ ඉතිරි දකොටස සුදුසු 

ෙරිදි සංවර්ධනය කිරිම 

400,000.00 

23 සීප්රාස/3/1 
/ෙස/2019/23 

ොදුේක ප්රා. දල්.දකොට්ඨාශදේ අංගේපිටිය 
ද ෝගහ හන්දිය අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය 

කිරීම 

250,000.00 23 ොදුේක ප්රා. දල්.දකොට්ඨාශදේ අංගේපිටිය 
ද ෝගහ හන්දිය අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය 

කිරීම 

250,000.00 

24 සීප්රාස/3/1 

/ෙස/2019/24 

ොදුේක ප්රා. දල්.දකොට්ඨාශදේ හල්දප් 

දප්රේමදාස මහතාදේ නිවස අසලින් ඇති දෙොදු 
මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. 

 

250,000.00 24 ොදුේක ප්රා. දල්.දකොට්ඨාශදේ හල්දප් 

දප්රේමදාස මහතාදේ නිවස අසලින් ඇති 
දෙොදු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. 

 

250,000.00 

25 සීප්රාස/3/1 

/ෙස/2019/25 

සීතාවක ප්රා.දල්.දකොට්ඨාශදේ දවල්වුඩ්වත්ත 

ෙටුමග දෙොදු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම. 
 

341,750.00 25 සීතාවක ප්රා.දල්.දකොට්ඨාශදේ 

දවල්වුඩ්වත්ත ෙටුමග දෙොදු මාර්ගය 
සංවර්ධනය කිරිම. 

 

341,750.00 

26 සීප්රාස/3/1 

/ෙස/2019/26 

සීතාවක ප්රා.දල්.දකොට්ඨාශදේ තුන්නාන 

කූඩළුවිල දෙොදු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම 
 

500,000.00 26 සීතාවක ප්රා.දල්.දකොට්ඨාශදේ තුන්නාන 

කූඩළුවිල දෙොදු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම 
 

500,000.00 
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27 සීප්රාස/3/1 
/ෙස/2019/27 

සීතාවක ප්රා.දල්.දකොට්ඨාශයට අයත් අක විට 
කළුඅේගල මාර්ගදේ අක විට විහා ස්ථානය 

අසලින් හැරී යන නාගස්වැටිය දෙොදු මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරීම 
 

500,000.00 27 සීතාවක ප්රා.දල්.දකොට්ඨාශයට අයත් 
අක විට කළුඅේගල මාර්ගදේ අක විට 

විහා ස්ථානය අසලින් හැරී යන 

නාගස්වැටිය දෙොදු මාර්ගය සංවර්ධනය 
කිරීම 

 

500,000.00 

28 සීප්රාස/3/1 

/ෙස/2019/28 

සීතාවක ප්රා.දල්.දකොට්ඨාශදේ  ජදේ ඉඩදේ 

පිහිටි දගෝන රුව ප්රජා ශාලාදේ ඉතිරි වැඩ 
නිමකිරිම 

 

500,000.00 28 සීතාවක ප්රා.දල්.දකොට්ඨාශදේ  ජදේ 

ඉඩදේ පිහිටි දගෝන රුව ප්රජා ශාලාදේ 
ඉතිරි වැඩ නිමකිරිම 

 

500,000.00 

29 සීප්රාස/3/1 

/ෙස/2019/29 

ොදුේක ප්රා. දල්. දකොට්ඨාශයට අයත් ොදුේක 

ඉංගිරිය මාර්ගදේ ගදන්වත්ත මංසන්ධිදයන් 
වමට හැද න ගදන්දගොඩ දෙදදස අතුරු 

මාර්ගදේ අතුරු මාර්ගදේ අංක 177/ජී නිවස 

අසලින් හැරී යන දෙොදු අතුරු මාර්ගය 
සංවර්ධනය කිරිම 

 

500,000.00 29 ොදුේක ප්රා. දල්. දකොට්ඨාශයට අයත් 

ොදුේක ඉංගිරිය මාර්ගදේ ගදන්වත්ත 
මංසන්ධිදයන් වමට හැද න ගදන්දගොඩ 

දෙදදස අතුරු මාර්ගදේ අතුරු මාර්ගදේ 

අංක 177/ජී නිවස අසලින් හැරීයන දෙොදු 
අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම 

 

500,000.00 

30 සීප්රාස/3/1 

/ෙස/2019/30 

ොදුේක ප්රා. දල්. දකොට්ඨාශයට අයත් ොදුේක 

මීරියගල්ල ද ෝධිය ඉදිරිපිට ඇති සුනිල් 

මහතාදේ නිවස ඉදිරිපිටින් ඇති දෙොදු අතුරු 
මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම. 

 

500,000.00 30 ොදුේක ප්රා. දල්. දකොට්ඨාශයට අයත් 

ොදුේක මීරියගල්ල ද ෝධිය ඉදිරිපිට ඇති 

සුනිල් මහතාදේ නිවස ඉදිරිපිටින් ඇති දෙොදු 
අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම. 

 

500,000.00 

31 සීප්රාස/3/1 

/ෙස/2019/31 

සීතාවක ප්රා.දල්.දකොට්ඨාශදේ සීතාවක 

ප්රාදේශීය සභාවට අයත් නිරිදෙොල 
ගල්කැටිකන්ද මාර්ගදේ 1 වන ෙටුමග 

සංවර්ධනය කිරීම 

 

500,000.00 31 සීතාවක ප්රා.දල්.දකොට්ඨාශදේ සීතාවක 

ප්රාදේශීය සභාවට අයත් නිරිදෙොල 
ගල්කැටිකන්ද මාර්ගදේ 1 වන ෙටුමග 

සංවර්ධනය කිරීම 

 

500,000.00 

32 සීප්රාස/3/1 
/ෙස/2019/32 

සීතාවක කුමරි ඇල්ල සංචා ක ගමනාන්ත 
සංවර්ධනය කිරිම 

 

5,000,000.00 32 සීතාවක කුමරි ඇල්ල සංචා ක ගමනාන්ත 
සංවර්ධනය කිරිම 

 

5,000,000.00 

33 සීප්රාස/3/1 
/ෙස/2019/33 

සීතාවක ප්රා.දල්. දකොට්ඨාශදේ තුන්නාන 
කූඩළුවිල ප්රධාන මාර්ගදයන් හැරී යන 

විදජ්සිංහ මාවදත් සිහින  

දනේව මැද ො  සංවර්ධනය කිරීම 

 

400,000.00 33 සීතාවක ප්රා.දල්. දකොට්ඨාශදේ තුන්නාන 
කූඩළුවිල ප්රධාන මාර්ගදයන් හැරී යන 

විදජ්සිංහ මාවදත් සිහින  

දනේව මැද ො  සංවර්ධනය කිරීම 

 

400,000.00 

  එකතුව 39,866,055.00  එකතුව 39,866,055.00 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  සමන්ත උදයකුමා  ගමදේ  මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ල නවා. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  ගයාන් දුමින්ද මැතිතුමා 
 

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

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ල නවා. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි එේ.ඒ දේරි මාග්රට් මැතිතුමිය 

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

ක මි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ලියනදේ චන්දන කුමා  මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ල නවා. 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, කා ක සභා තී ණයට අනුව දේ ෙරිපු ක ආදායේ වියදේ වාර්තාදේ  17 දවනි අංකය. දේවන විට 

ො  අවසන් දවලා කියලා වාර්තා දවලා තිදයනවා.  

 

ගරු සභාෙතිතුමා 

ගරු මන්ත්රිතුමා 17  ඒ ගැන මන්ත්රිවරු කියන්දන්.  
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ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා 
 

ගිවිසුේ අත්සන් ක ලා නැහැ කියලා කිේවා. දේ සභාදේ ෙරිපු ක ආදායේ වියදේ වාර්තාව ඒ මුදල් අයවැයට ඇතුළත් 

කළත් ඉදිරියට ඒ කටයුතු ක න්නට දනොදී ඒ සේ න්ධව ෙරිේෂණයේ ක න්න කියලා මම දේ සභාදවන් ඉල්ලා 

සිටිනවා. අංක 17.  

 

ගරු සභාෙතිතුමා 

දේ සේ න්ධදයන් ගරු මන්ත්රිවරුන් දවනත් අදහස් ඉදිරිෙත් ක නවාද. නැතිනේ දේ දයෝජනාවත් 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 – (07) ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි.  

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ කහදහේන මහජන පුස්තකාලදේ පුස්තකාල සහායක තනතු ක දසේවය ක න එේ.ඩී. දුලිකා 

ලේමිණි මහත්මිය ජාතික ඉතිරිකිරිදේ  ැංකුදේ හංවැල්ල ශාඛාව මගින් ල ා 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  ැංකුදේ හංවැල්ල ශාඛාව දවත දගවිය යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට 

දයෝජනා ක මි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  එස්.ඒ දප්රේම ත්න  මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ල නවා. 

ගරු සභාෙතිතුමා 

දේ සේ න්ධදයන් ගරු මන්ත්රිවරුන් අදහස් ඉදිරිෙත් ක නවාද. නැතිනේ ඒ දයෝජනාවත් ඒකමතිකව 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 ඒකමතිකව සභා සේමත  විය. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  වරුණ දිලිප් කුමා  මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි 05 –(08) දයෝජනාව සංදශෝධනයේ සහිතව ඉදිරිෙත් ක නු ල නවා.  

 

05 – (08) ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  වරුණ දිලිප් කුමා  මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභා  ල ප්රදේශදේ උේගල්ල අංගේපිටිය ගල්කඩුව දකලිමඩල මාර්ගදයන් ආ ේභ වී උේගල්ල 

කන්ද ොද න් අවසන් වන අළුතින් ඉදික න ලද දිගින් මීටර් 405 ේ හා ෙළලින් මීටර් 3.66 ේ වන මාර්ගය  

මිහිදුවනා ාම විහා ස්ථානය සඳහා පිවිදසන මාර්ගය සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවට ෙව ාදගන සංවර්ධනය කළ යුතු 

 වට මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි.    

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  චින්තක දේවින්ද සම වී   මැතිතුමා 

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

දේ සේ න්ධදයන් ගරු මන්ත්රිවරුන් අදහස් ඉදිරිෙත් ක නවාද. නැතිනේ ඒ දයෝජනාවත් ඒකමතිකව සභා සේමත වු 

දයෝජනාවේ විදිහට සලකනවා.  

ඉහත දයෝජනාව  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  වරුණ දිලිප් කුමා  මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය 

සභා මන්ත්රි චින්තක දේවින්ද සම වී   මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සේමත  විය. 
 

05 – (09).ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  වරුණ දිලිප් කුමා  මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභා  ල ප්රදේශයට අයත් උේගල්ල දකොට්ඨාසදේ අංගේපිටිය හල්දප් මාවතින් ආ ේභ වී අංගේපිටිය 

ෆවුසි මාවතින් අවසන් වන ෙළලින් 5.8 m ේ වන හා දිගින් 1.8  km ේ වන උේගල්ල සිරිසුමන මාවත මින් ඉදිරියට 

"සිරිසුමන නාහිමි මාවත" වශදයන් නේ කළ යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි.  

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගීතාමණි ස්වර්ණලතා මැතිතුමිය. 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ල නවා. 

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

01. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා 

02. ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා 

 

ගරු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා 
 

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

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි එේ.ඒ දේරි මාග්රට් මැතිතුමිය 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ල නවා. 
 

ගරු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා 
 

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

ක මි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි විමල් ප්රසන්න මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ල නවා. 

 

ගරු සභාෙතිතුමා 

දේ සේ න්ධදයන් ගරු මන්ත්රිවරුන් තවත් අදහස් ඉදිරිෙත් ක නවාද. නැතිනේ ඒ දයෝජනාවත් ඒකමතිකව සභා සේමත 

වු දයෝජනාවේ විදිහට සලකනවා.  

ඉහත දයෝජනාව  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  වරුණ දිලිප් කුමා  මැතිතුමාදේ  දයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය 

සභා මන්ත්රි ගීතාමණි ස්වර්ණලතා මැතිතුමියදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සේමත  විය. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  වරුණ දිලිප් කුමා  මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි 5 –(10) දයෝජනාවත් මම සංදශෝධන සහිතව ඉදිරිෙත් ක නවා.  
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05 – (10) ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  වරුණ දිලිප් කුමා  මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභා  ල ප්රදේශදේ පිහිටි මිදප් ඉංගිරිය ප්රධාන මාර්ගදයන් ආ ේභ වන දිගින් 77 m ේ හා ෙළලින් 

3.6  m ේ වන දෙෞේගලික ඉඩදමන් අවසන් වන මාර්ගය  සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවට ෙව ාදගන සංවර්ධනය කළ යුතු 

 වට මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි.    

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  උපුල් ප්රසන්න  මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ල නවා. 

 

ගරු සභාෙතිතුමා 

දේ සේ න්ධදයන් ගරු මන්ත්රිවරුන් අදහස් ඉදිරිෙත් ක නවාද. නැතිනේ ඒ දයෝජනාවත් ඒකමතිකව සභා සේමත වු 

දයෝජනාවේ විදිහට සලකනවා.  

ඉහත දයෝජනාව  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  වරුණ දිලිප් කුමා  මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය 

සභා මන්ත්රි උපුල් ප්රසන්න මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සේමත  විය. 

 

ගරු සභාෙතිතුමා 

දිවා විදේකය සඳහා සභාදේ වැඩ කටයුතු විනාඩි 30 කට කල් තිදයනවා. 

 

දිවා විදේකය සඳහා සභාදේ කටයුතු  ෙ.ව. 1.50 ට කල් ත න ලදී. 

නැවතත් මහ සභාදේ වැඩ කටයුතු ෙ.ව. 2.20 ට ආ ේභ ක න ලදී. 

 

ගරු සභාෙතිතුමා 

දිවා විදේකදයන් ෙසුව නැවතත් සභාදේ කටයුතු ආ ේභ ක නවා. 05 (11) දයෝජනාව ඉදිරිෙත් කිරිම සඳහා චන්දන 

සුරියආ ච්චි මැතිතුමාට අවස්ථාව ල ා දදනවා. 

 

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

 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභා  ල ප්රදේශදේ ජනතාව ඇතුළු විශාල ජනතාවේ ොනීය ජල අවශයතාවය දමන්ම අදනකුත් 

අවශයතා සඳහාත්, විවිධ කර්මාන්ත සඳහාත් කැළණි ගං දියව  ප්රදයෝජනයට ගන්නා  ව ෙැහැදිලිය.  

 

අවිස්සාදේල්ල නග  සීමාව, සීතාවක ප්රාදේශීය සභා සිමාදේ සිට දමෝද  දේවා කැළණි ගඟට විවිධ  සායනික ද්රවය, අෙ 

ජලය ඇතුළු විවිධ දෑ මගින් ජලය දුෂණය දවමින් ෙවතින  ව  ස්නාහි  ෙළාත් සභාව මගින් මෑතකදී සිදුකල 

සමීේෂණයකින්ද තහවුරු ක  ඇත. 
 

කැළණි ගං දියව  සු කීම දවනුදවන් අෙ  ල ප්රදේශදේ කැළණි ගඟ සීමාදේ විධිමත් සමීේෂණයේ සිදු ක  කැළණි 

ගදේ ජලයට අෙද්රවය,  සායනික ද්රවය හා දවනත් දෑ මගින් ජලය දුෂණය ක න පුේගලයින්, ආයතන හඳුනා ගැනීම, 

වේඔය, පුස්සැලිඔය ඇතුළු කැළණි ගඟට ජලය එකතු ක න ප්රධාන ඇල මාර්ග ෙරිේෂාවට ලේක  හානි ෙමුණුවන්නන් 

සඳහා ප්රාදේශීය සභා ෙනත මගින් ෙැවරී ඇති  ලතල උෙදයෝගි ක  ගනිමින් නීතියට අනුව නිසි පියව  ගැනීමත්, ගං 

දියව  සු කීම සඳහා වැඩපිළිදවලේ සැකසීමටත්, එම වැඩපිළිදවල සීතාවකපු  නග  සභාවට, දහෝමාගම ප්රාදේශීය 

සභාවට, කඩුදවල නග  සභාවට, දකොදලොන්නාව ප්රාදේශීය සභාවට, බියගම ප්රාදේශීය සභාවට, ෙෑලියදගොඩ සහ 

දදොේදප් ප්රාදේශීය සභා සහ ෙෑලියදගොඩ නග  සභාව යන ආයතන දදකත් මම දයෝජනා ක නවා. යන ආයතන 
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ප්රධානින් දවත හා දල්කේ, වාරිමාර්ග අමාතයාංශය  ස්නාහි  ෙළාත් සභාව, අධයේෂ ජන ාල් වාරිමාර්ග 

දදොර්තදේන්තුව දවතත් දයොමු කළ යුතු  වට මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි.  
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  සමන්ති චන්ද්රිකා දමයන්ති  මැතිතුමිය. 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ල නවා. 

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

01.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි නිමල් යසසිරි කළුෙහන මැතිතුමා 

02.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ශෂිණි දහට්ටිආ ච්චි මැතිතුමිය 

03.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි උපුල් ප්රසන්න මැතිතුමා 

04.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි දනුෂ්කි ප්රභානි අල්දේදා  මැතිතුමිය 

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

06.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා 

07.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි නන්ද කුමා සිංහ මැතිතුමා 

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

09.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි විමල් ප්රසන්න මැතිතුමා 

10.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සමන්ති චන්ද්රිකා දමයන්ති මැතිතුමිය 

11.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ලියනදේ චන්දන කුමා  මැතිතුමා 

12.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි කුමුදිනි ජයවර්ධන මැතිතුමිය 

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

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

15.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ඔල්ගා අතුදකෝ ල මැතිතුමිය 

16.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ඉන්ද්රානි දස දනදහලතා ෙේමසීලි මැතිතුමිය 

17.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි යසරු  ාජෙේෂ මැතිතුමා 

18.ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා 

 

ගරු සභාෙතිතුමා 

දේ සේ න්ධදයන් ද දීමේ දනොමැති  ැවින් දේ දයෝජනාවත් ඒකමතිකව සභා සේමත වු දයෝජනාවේ විදිහට 

සලකනවා.  

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

සභා මන්ත්රි සමන්ති චන්ද්රිකා දමයන්ති මැතිතුමියදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සේමත  විය. 

 

05 – (12) ගරු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදිප් කුමාර්  මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 

නැදගනහි  දහේවාගේ දකෝ ළදේ සීතාවක ප්රාදේශීය සභා  ල ප්රදේශදේ ද ෝදප්  තුගම මාර්ගදයන් ආ ේභ 

වී ෙෞද්ගලකි ඉඩමකනි් අවසන් වන  "මුත්දත්ට්ටුව වත්ත (  තුගම මාවත 1 ෙටුමග) " මාර්ගය දිගින් මීටර් 115 ේ වන 
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හා ෙළලින් මීටර් 4.6  ේ වන මාර්ගය සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවට ෙව ාදගන සංවර්ධනය කළ යුතු  වට මම දමම ගරු 

සභාවට දයෝජනා ක මි.   

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි විමල් ප්රසන්න  මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ල නවා. 

ගරු සභාෙතිතුමා 

දේ දයෝජනාව සේ න්ධදයන් ගරු මන්ත්රිවරුන් අදහස් ඉදිරිෙත් ක නවාද.  දේ දයෝජනාව ඒකමතිකව සභා සේමත වු 

දයෝජනාවේ විදිහට සලකනවා.  

ඉහත දයෝජනාව  ගරු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදිප් කුමාර්  මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා 

මන්ත්රි විමල් ප්රසන්න මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සේමත  විය. 
 

 

05 – (13) ගරු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 

දශක තුනකට අධික කාලයේ අෙ මාතෘ භුමිය පු ා ෙැතිරි ගිය මිදල්ච්ඡ ත්රස්තවාදය මුලිනුපුටා දමා වස  10 ේ දගවීයන 

දේ දමොදහොදත් අෙ මාතෘ භුමිය යළිත් මිදල්ච්ඡ කෲ  ත්රස්තවාදි අභිදයෝගයකට මුහුණ දී ඇති  ව ෙහුගිය 21 ොස්කු 

ඉරිදා සිදු වු මහා දබ්දවාචකය මගින් දෙන්නුේ දකොට සිටී. යළිත් ව ේ අවාසනාවන්ත අයුරින් අෙ මාතෘ භූමිය කෲ  

ත්රස්තවාදදේ දගොදු ේ  වට ෙත්වීමට දහේතු වු කරුණු විමසිලිමත්ව හා ගැඹුද න් සලකා  ැලීදේදී ජාතික ආ ේෂාව 

සේ න්ධදයන් වර්තමාන  ජය දේවන ලද අලස, අකාර්යේෂම, මන්දදෝත්සාහි සැලකිල්ල ඒ සඳහා දහේතු සාධක වු  ව 

මනාව දෙන්නුේ ක නු ල යි. තවද ෙසුගිය කාලය තුළ හුදු දේශොලන නයායෙත්රයන් මත කටයුතු ක මින්  ණවිරුවන් 

විවිධ ආකා යට දඩයේ ක මින් බුේධි අංශයන් අඩෙණ හා අකර්මනය ක මින් දගනගිය වර්තමාන  ජදේ අදු දර්ශි 

වැඩපිළිදවල යළිත් අෙ මාතෘ භූමිය තුළ මිදල්ච්ඡ කෲ  ත්රස්තවාදය ද ෝෙණය වීමට දහේතු වු  ව අවධා ණය ක  සිටින 

අත  එමගින්  දට් ආර්ථිකය ජනතාවදේ ජන ජිවිතය ඇතුළු සියළු අංශයන් දැඩි ෙසු ෑමකට හා අර්බුදයකට ලේ වී ඇති 

 ව ප්රකාශ දකොට  සිටිමු. 

දේ සියළු අර්බුදයට මුලික දහේතුව වු ජාතික ආ ේෂාව බිඳ වැටීම පිළි ඳව කරුණු ගැඹුද න් සලකා  ලමින් ජාතික 

ආ ේෂාව අ ෙ  දට් නයායෙත්රදේ ප්රමුඛස්ථානය  වට ෙත් කිරිමට ජාතිදේ අනාගතය දවනුදවන් සියළු ෙටු වාද දේද 

ඉවතලා වර්තමාන  ජයට අවශය ක්රියාමාර්ග වහාම කඩිනේව ගැනීමට  ල කළ යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට 

දයෝජනා ක මි. 

දමහි පිටෙත් අතිගරු ජනාධිෙතිතුමා, ගරු අග්රාමාතයතුමා. ගරු විෙේෂ නායකතුමා හා ආ ේෂක දල්කේ දවත දයොමු 

ක න දමන්ද ඉල්ලා සිටිමි. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි විමල් ප්රසන්න මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ල නවා. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි මම දේ දයෝජනාවට සංදශෝධන දයෝජනාවේ ඉදිරිෙත් ක නු ල නවා. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා විසින් 05 – (13) දයෝජනාව සඳහා සංදශෝධන දයෝජනාවේ 

ඉදිරිෙත් ක න ලදී. 
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ෙසුගිය ොසක්ු ඉරු දින කදතෝලික හා ක්රිස්ත්රියානි පුජාව ඉලේක ක  ගනිමින් සහ දේවස්ථාන ඉලේක ක  ගනිමින් 

අන්තවාදි ආගමික ත්රස්තවාදින් විසින් සිදු කල මිදල්ච්ඡ සහ කුරිරු ම ාදගන මැද න ත්රස්තවාදි ප්රහා ය පිළිකුල් සහගතව 

සීතාවක ප්රදේශීය සභාව දහලා දැකිය යුතු යැයිද, දේ අ නදප්ේෂිත දමොදහොදත් සිය  ැටළුවන් දමදහයවමින්  ට තුළ 

ඇතිවීමට ගිය මහත් වු දල් වැගිරිම නැවැත්වීම සඳහා කටයුතු කල අපි කදතෝලික සභාදේ ලංකිය නායකතුමන් වන අති 

උතුේ අග දගුරු කාදිනල් මැල්කේ  ංජිත් හිමිොණන් ප්රමුඛ සියළුම ආගමික නායකයින්ටත්, ආ ේෂක අංශවල 

සියළුදදනාටත් ස්තුති ක න අත  ආ ේෂක අංශවල සිදු වී තිබු දුර්වලතාවය දසොයා  ලා නිවැ දි ක න දලසත්, දමම 

ප්රහා දේදී මිය ගිය නිරිදෙොල ෙදිංචිව සිටි ගිතාංජලී මහත්මිය ඇතුළු ෙවුදල් සියළුදදනා සහ සියලු ලාංකිකයින්ටත් දමොේ 

සුව ලැදබ්වා යි ද සියලු තුවාලකරුවන් ඉේමණින් සුවෙත් දේවා යිද දමම ගරු සභාව ප්රාර්ථනා කල යුතු  වත්, දමම 

දයෝජනාදේ පිටෙත් අති උතුේ අගද ගුරු කාදිනල් මැල්කේ  ංජිත් හිමිොණන්ට, අතිගරු ජනාධිෙතිතුමන්ටත්, ගරු 

අගමැතිතුමන්ට සහ ගරු විෙේෂ නායකතුමන් දවත දන්වා යැවිය යුතු යැයි දයෝජනා ක මි. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  එම සංදශෝධන දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ල නවා. 

ගරු සභාෙතිතුමා 

දයෝජනා දදකයි. අදප් උෙ සභාෙතිතුමා දේ දයෝජනාවට එකඟයිද.  

 

ගරු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා 

මදේ දයෝජනාව ගන්න කියලා මම සභාදවන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 

ගරු සභාෙතිතුමා 

ඔ තුමා දේ දයෝජනාවට එකඟ නැේද. දයෝජනා එකයි ක්රියාත්මක ක න්න පුළුවන්. දේ දයෝජනා දදදකන් දකොයි 

දයෝජනාවද ගන්දන් කියන එකට අපිට ඡන්ද විමසීමකට යන්න දවනවා.  

 

සභාදේ දඝෝෂා .......... 

 

ගරු සභාෙතිතුමා 

දේ දයෝජනා දදදකන් එකයි ගන්න පුළුවන්. දගනාපු ොර්ශව දදක එකඟ නැත්නේ ඡන්ද විමසීමකට ගිහින් එක 

දයෝජනාවේ ඕන විවාද ක න්න. දයෝජනා දදකේ එකතු ක ලාත් විවාද ක න්න  ැහැ. දදකම එකතු ක ලා අදහස් 

ප්රකාශ ක න්න නේ පුළුවන් දවයි. දේ ඡන්දය විමසන්දන් ෙසුව දගනාපු දයෝජනාවට සුසන්ත රූෙසිංහ මන්ත්රිතුමා 

දගනාපු දයෝජනාවට ෙේෂද විෙේෂද කියන කා ණය මතයි. 

 

ඉහත දයෝජනා දදදකන්  දතෝ ාගත යුතු දයෝජනාව සේ න්ධදයන් ද දීමේ ෙැවති  ැවින් ඡන්ද විමසිමේ සිදු ක න 

ලදී. 

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

02. ගරු උෙ සභාෙති එස්.ඩී.මංජුල ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා දයෝජනාව ට විෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

03. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී චන්දන මුදුන්දකොටුව මැතිතුමා ඡන්දය විමසන අවස්ථාදේ සභා ගර්භදේ දනොසිටින ලදී. 

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

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

06. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එේ.ආර් .ගයාන් දුමින්ද  මැතිතුමා ඡන්දය විමසන අවස්ථාදේ සභා ගර්භදේ දනොසිටින ලදී. 

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

08. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී යසරු  ාජෙේෂ මැතිතුමා දයෝජනාව ට විෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

09. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ජයන්ත  ණවක මැතිතුමා ඡන්දය විමසන අවස්ථාදේ සභා ගර්භදේ දනොසිටින ලදී. 
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10. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඩබ්.ඒ.මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා දයෝජනාවට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

11. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඔල්ගා අතුදකෝ ල මැතිතුමිය දයෝජනාවට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

12. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එස්.ඒ .දප්රේම ත්න මැතිතුමා දයෝජනාව ට විෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

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

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

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

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

17. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී උපුල් මදනෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමා ඡන්දය විමසන අවස්ථාදේ සභා ගර්භදේ දනොසිටින ලදී. 

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

19. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී උපුල් ජිදන්න්ද්ර මැතිතුමා දයෝජනාවට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

20. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා දයෝජනාවට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

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

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

23. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඒ . සුසන්ත මැතිතුමා දයෝජනාව ට විෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

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

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

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

27. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී චින්තක දේවින්ද සම වී  මැතිතුමා දයෝජනාව ට විෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

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

29. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ගමදේ චන්ද්රසිරි මැතිතුමා දයෝජනාව ට විෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

30. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී අදයෝම මධු ප්රසාේ දේවදේ මැතිතුමා ඡන්දය විමසන අවස්ථාදේ සභා ගර්භදේ දනොසිටින ලදී. 

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

32. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එස්. චන්ද්රකුමාර් මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

33. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ජී.කුමුදිණි ජයවර්ධන මැතිතුමිය දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

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

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

36. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එේ.ඩී .මාලනී චන්ද්රලතා මැතිතුමිය දයෝජනාවට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

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

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

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

40. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සමන්ති චන්ද්රිකා දමයන්ති මැතිතුමිය ඡන්දය විමසන අවස්ථාදේ සභා ගර්භදේ දනොසිටින ලදී. 

41. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී පී.ඒ.ප්රදිප් කුමාර් මැතිතුමා දයෝජනාවට ඡන්දය ප්රකාශ කිරිදමන් වැළකී සිටින ලදී. 

 

සුසන්ත රූෙසිංහ ගරු මන්ත්රිතුමාදේ 

දයෝජනාවට ෙේෂව ඡන්දය ල ා දුන් ගරු මන්ත්රිවරු    10 

දයෝජනාවට විෙේෂව ඡන්දය ල ා දුන් ගරු මන්ත්රිවරු   22 

දයෝජනාවට ඡන්දය ල ා දීදමන් වැළකී සිටි ගරු මන්ත්රිවරු  03 

ඡන්දය විමසන අවස්ථාදේ සභා ගර්භදේ දනොසිටි ගරු මන්ත්රිවරුන්            06 

 

ගරු සභාෙතිතුමා 

ඒ අනුව සුසන්ත රූෙසිංහ මන්ත්රිතුමාදේ දයෝජනාව ෙ ාජයට ෙත් දවනවා. උෙ සභාෙතිතුමාදේ දයෝජනාව තමයි 

සභාදේ විවාදයට ගැදනන්දන්. ඔ තුමාලාට පුළුවන් ඒ සේ න්ධදයන් අදහස් ඉදිරිෙත් ක න්න. 
 

එම දයෝජනාව සේ න්ධදයන් ෙහත නේ සඳහන් ගරු මන්ත්රිතුමා විසින් අදහස් දේවන ලදී. 

 

01.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා 
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දේ අවස්ථාදේදී එේසත් ජාතික ෙේෂ කණ්ඩායදේ සභිකයින් වන,  

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි එේ.ඒ දේරි මාග්රට් මැතිතුමිය, ගරු ප්රා දේශීය සභා මන්ත්රි මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා, ගරු 

ප්රා දේශීය සභා මන්ත්රි ඔල්ගා අතුදකෝ ල මැතිතුමිය,  ප්රා දේශීය සභා මන්ත්රි උපුල් ජිදන්න්ද්ර මැතිතුමා, ගරු ප්රා දේශීය සභා 

මන්ත්රි සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා, ගරු ප්රා දේශීය සභා මන්ත්රි ශෂිණි දහටිට්ආ ච්චි මැතිතුමිය, ගරු ප්රා දේශීය සභා මන්ත්රි 

එස්. චන්ද්ර කුමාර් මැතිතුමා, ගරු ප්රා දේශීය සභා මන්ත්රි කුමුදිනි ජයවර්ධන මැතිතුමිය, ගරු ප්රා දේශීය සභා මන්ත්රි ඉන්ද්රානි 

ඩයස් මැතිතුමිය, ගරු ප්රා දේශීය සභා මන්ත්රි මාලනී චන්ද්රලතා මැතිතුමිය සභා ශාලදවන් පිටත්ව යන ලදී. 

දමම දයෝජනාව සේ න්ධදයන් ෙහත නේ සඳහන් ගරු මන්ත්රිවරුන් විසින් ද අදහස් දේවන ලදී. 

 

02.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි බී. සනී දහේටර් පිරීස් මැතිතුමා 

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

04.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි විමල් ප්රසන්න මැතිතුමා 

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

06.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සුනිල්  ණසිංහ මැතිතුමා 

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

08.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ඥාණ ප්රකාසේ ෆැන්සිස ් මැතිතුමා 

09.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චන්දන සුරියආ ච්චි මැතිතුමා 

10.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ලියනදේ චන්දන කුමා  මැතිතුමා 

11.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගමදේ චන්ද්රසිරි මැතිතුමා 

12.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සමන්ත උදයකුමා  ගමදේ මැතිතුමා 

13.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි දනුෂ්කි ප්රභානි අල්දේදා මැතිතුමිය 

14.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි වරුණ දිලිප් කුමා  මැතිතුමා 

15. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගීතාමණි ස්වර්ණලතා මැතිතුමිය 

16.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි යසරු  ාජෙේෂ මැතිතුමා 

17.ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමා 

දමම දයෝජනාව සේ න්ධදයන් ද දීමේ දනොමැති  ැවින් ඒකමතිකව සභා සේමත වු දයෝජනාවේ දලස සලකනවා. 

 

ඉහත දයෝජනාව  ගරු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදිප් කුමාර්  මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා 

මන්ත්රි විමල් ප්රසන්න මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සේමත  විය. 

හදිසි දයෝජනා 
 

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

සීතාවක ප්රාදේශීය සභා  ල 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 ජනසවි මාවත දඹ දදණිය දකොටස මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරිම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

සුදුවැල්ල ප්රගති 

දගොවි සංවිධානය. 

279,068.03 

02 එලමලවල මිල්ල දණ්ඩ ො  අ ලන් දකොටස් තා  දමා 

සංවර්ධනය කිරිම. (ආනන්ද හාඩ්දවයාර් නිවස අසල 

සිට ඉදිරියට ලබුගම ො  දේවා) 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

එලමලවල ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය. 

675,111.81 
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03 සීතාවක ප්රා.දල් තුන්නාන කූඩළුවිල දෙොදු මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරිම. 

ෙළාත් සංවර්ධන සභාෙති, 

කූඩළුවිල දමත්රි 

වැඩිහිටි සමිතිය. 

499,931.91 

04 හංවැල්ල උත්සව ශාලාව ඉදිරිපිට කාණුව සකස් කිරිම. සභා අ මුදල් සභාෙති, 

හංවැල්ල නග  ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය. 

119,627.95 

05 නේබිදගොඩ ො  සංවර්ධනය කිරිම. සභා අ මුදල් සභාෙති, 

සමාධි වැඩිහිටි 

සමිතිය, 

අක විට. 

369,477.55 

06 උඩුමුල්ල සේබුේධිදහේන වත්ත දෙොදු නාන ළිඳ 

ප්රතිසංස්ක ණය කිරිම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

උඩුමුල්ල ෙැ කුේ 

දගොවි සංවිධානය. 

235,550.21 

07 තුේදමෝද  දෙොල්වත්ත ො  දකොන්ක්රිට් කිරිම. සභා අ මුදල් සභාෙති, 

සුහද මිතුරු සංසදය, 

වග. 

400,260.86 

08 ෙහත්ගම දගොඩෙ  දගොඩැල්ල අතුරු මාර්ගය තා  

දැමීම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

හංවැල්ල නග  ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය. 

303,960.79 

09 දේ දගොල්ල ෙළමු ෙටුමග ආ ේභක ස්ථානය ජලය 

 ැස යන කාණු තැනීම. 

(2019.04.10 දින මහ සභාදේ 05 - (11) - 15  මුදල 

සංදශෝධනය) 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

ද ෝධිභා කා  

සමිතිය. 

83,415.55 

10 දකොස්ගම සතිදෙොළ ද දිකඩ තැනීම.  

( අතිදර්ක ඇස්තදේන්තුව) 

(2019.04.10 දින මහ සභාදේ 05 - (15) - 07  මුදල 

සංදශෝධනය)  

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

කැළණි මිටියාවත 

427 ෙහළ දකොස්ගම 

නැදගනහි  ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය. 

187,675.27 

11 සකුණ පියස ප්රජා ශාලාදේ ඇතුලත බිත්ති තීන්ත 

ආදල්ෙය. 

(2019.04.10 දින මහ සභාදේ 05 - (15) - 08  මුදල 

සංදශෝධනය) 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

තාවල්දගොඩ දගොවි 

සංවිධානය, 

මැද තාවල්දගොඩ, 

දකොස්ගම. 

65,839.43 

12 උේගල්ල දුේරියෙළ මාවත අතුරු ො  තා   දැමීම. සභා අ මුදල් සභාෙති, 

ඉසුරු  වැඩිහිටි  

සංවිධානය,උේගල්ල 

529,516.70 

13 ආනන්දගම ප්රජා ශාලාදේ වහලය දකොටසේ 

අළුත්වැඩියා කිරීම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

ස්වර්ණජයන්ති 

 ණවිරුගම 

සුභසාධක සමිතිය. 

211,126.11 

 

ගරු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදිප් කුමාර් මැතිතුමා. 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ල නවා. 

ගරු සභාෙතිතුමා 

දමම දයෝජනාව සේ න්ධදයන් ගරු මන්ත්රිවරුන් අදහස් ඉදිරිෙත් ක නවාද. දේ දයෝජනාවත් ඒකමතිකව සභා සේමත 

වු දයෝජනාවේ දලස සලකනවා. 

 
 

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

ප්රදිප් කුමාර් මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සේමත  විය. 
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06.කා ක සභා වාර්තා. 
 

06 – (01) 2019.04.23  ෙරිස  හා ෙහසුකේ කා ක සභා රැස්වීදේ වාර්තාව. 

 

2019.04.23 වන දින ෙවත්වන ලද ෙරිස  හා ෙහසුකේ  කා ක සභාදේ නිර්දේශ වාර්තාව මහ සභාව විසින් සලකා  ලන 

ලදි. 

 

06 – (02 ) 2019.04.25  නිවාස හා ප්රජා සංවර්ධන කා ක සභා රැස්වීදේ වාර්තාව. 

2019.04.25 වන දින ෙවත්වන ලද නිවාස හා ප්රජා සංවර්ධන කා ක සභාදේ නිර්දේශ වාර්තාව මහ සභාව විසින් 

සලකා  ලන ලදි. 

06 – (03 ) 2019.04.26 කාර්මික දසේවා කා ක සභා රැස්වීදේ වාර්තාව. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ලියනදේ චන්දන කුමා  මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  කාර්මික  දසේවා  කමිටුදේ ගත්ත තී ණයේ  ක්රියාත්මක දනොවිම පිළි ඳව මම මතේ ක න්න ඕන. 

වාර්තාදේ තිදයන අඩුොඩුවේ දනදමයි.  අපි කාර්මික දසේවා කමිටුදේදී ෙහුගිය කමිටුදේදී තීන්දුවේ ගත්තා දේ 

ප්රාදේශීය සභා  ල ප්රදේශය තුළ ඉඩේ දවන්දේසි කිරිදේ සමාගේ විසින් අදප් අවස ය නැතුව සිදු ක දගන යන ඉඩේ 

දවන්දේසි ඉඩේ වල අපි  ැන යේ ප්රදර්ශනය ක මු කියලා සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ අවස යේ දනොමැත. ඉඩේ මිලදී 

ගන්න එො කියලා වදේ තමයි මට මතක. නමුත් තාම ඒ කටයුත්ත සිදු දවලා නැහැ. ගරු සභාෙතිතුමා දේ පිළි ඳව 

අවධානය දයොමු ක න්න කියලා මතේ ක නවා.  

ගරු සභාෙතිතුමා 

ඒ කා ණය ගැන මම දහොයලා  ලන්නේ ගරු මන්ත්රිතුමා.  

2019.04.26  වන දින ෙවත්වන ලද කාර්මික දසේවා කා ක සභාදේ නිර්දේශ වාර්තාව මහ සභාව විසින් සලකා  ලන 

ලදි. 

06 - (04)  2019.04.29  මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීදේ  කා ක සභා රැස්වීදේ වාර්තාව. 

2019.04.29  වන දින ෙවත්වන ලද මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීදේ කා ක සභාදේ නිර්දේශ වාර්තාව මහ සභාව විසින් 

සලකා  ලන ලදි. 

06 - (05)  2019.04.10 දටන්ඩර් මණ්ඩල රැස්වීදේ වාර්තාව. 

2019.04.10 වන දින ෙවත්වන ලද දටන්ඩර් මණ්ඩලදේ නිර්දේශ වාර්තාව මහ සභාව විසින් සලකා  ලන ලදි. 

 

06 - (06)  2019.04.29 දටන්ඩර් මණ්ඩල රැස්වීදේ වාර්තාව. 

2019.04.29 වන දින ෙවත්වන ලද දටන්ඩර් මණ්ඩලදේ නිර්දේශ වාර්තාව මහ සභාව විසින් සලකා  ලන ලදි. 

 

07.ලැබීේ හා වියදේ පිළි ඳ මාසික ප්රකාශ. 

    07 – (01) 2019  මාර්තු  මාසය ලැබීේ හා වියදේ පිළි ඳ  ප්රකාශය. 

2019 මාර්තු මස ලැබීේ හා වියදේ පිළි ද ප්රකාශය මහා සභාව විසින් සලකා  ලන ලදි. 
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08. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රිවරුන්දේ දෙෞේගලික ප්රකාශ. - ඉදිරිෙත්ව නැත. 
 

ගරු සභාෙතිතුමා 

අද දින මහා සභා රැස්වීමට සහභාගි දනොවු  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී පුස්සැල්ලදේ අමල් නිශාන්ත සිල්වා මැතිතුමා, ගරු 

ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සාගරිකා කුමාරි රූෙසිංහ මැතිතුමිය සඳහා නිවාඩු අනුමත ක නවා.  

 

විදශේෂදයන්ම මතේ ක න්න ඕන අදප්  ණවිරු දිනය දයදදනවා  දේ මාදසේ 18 දවනිදාට. අපි ඒ දවනුදවන් සුදානේ 

ක ලා තිබුණා පිංකේ මාලාවේ. නමුත් අපි දමහිදි තී ණය කළා මහා සංඝයා වහන්දසේලා 35 නමේ සඳහා සාංඝික 

දානමය පිංකමේ දේ සභාදේ සිදු ක න්නට. ඒ අනුව අපි 18 දවනිදාට අපි දවසේ දෙෝය නිසා ක න්න  ැහැ. ඊ ට දෙ  

දවදසේ 17 දවනිදා අපි සාංඝික දහවල් දානමය පිංකමේ සභාදේ ක න්නට කටයුතු සුදානේ ක ලා තිදයනවා. එහි මුලික 

කටයුතු අපි සේොදනය ක ලා අවසන්. ඒ  වත් මතේ ක නවා. අපි ස්වාමින් වහන්දසේලා 35 නමේ  ලාදෙොද ොත්තු 

දවනවා. දානමය කටයුත්දත් වගකීම අදප් ආයතනදේ දසේවක මණ්ඩලය කාර්ය මණ්ඩලය විසින් භා  ගත්තා. ගරු 

මන්ත්රිතුමන්ලා විදිහට අපි  ලාදෙොද ොත්තු දවනවා. අටපිරික ේ ගරු ස්වාමින් වහන්දසේලාට පුජා ක න්නට. සමහ  අය 

දකින්න ඇති අපි විවිධ අටපිරික වල් අ දගන ආවා. නමුත් හාමුදුරුවන් වහන්දසේලාට ොරිදභෝජනය ක න්න පුළුවන් 

පිරික ේ රු. 6500 ක ෙමණ මුදලේ වැය දවනවා. අපි මන්ත්රි මණ්ඩලය විදිහට අපිට ඒ කටයුත්තට දායක දවන්නට 

පුළුවන් නේ මම හිතනවා සභාව යේ දකොටසේ ද නවා. මන්ත්රිතුමන්ලා විදිහට අපිට යමේ ක න්න පුළුවන් නේ එවැනි   

පිරික ේ පුජා කිරිදේ අවස්ථාව තිදයනවා නේ මම ඉල්ලා සිටිනවා මන්ත්රිවරුන්ට ඒ සඳහා අවශය සහදයෝගය ල ා 

දදන්න කියන මතේ ක මින්, ඉල්ලිමේ දේ අවස්ථාදේදි හැමදදනාදගන්ම ක නවා. දනොෙැමිණි  මන්ත්රිතුමන්ලා  

ඉන්නවා නේ ඒ අයටත් ෙණිඩිඩයේ ල ා දීලා මන්ත්රිවරුන් විදිහට ඒ කටයුත්තට දායක දවන්න කියන ඉල්ලිම අදප්  ට 

නිදහස් ක ගත්ත  ණවිරුවන් දවනුදවන් සහ දේ ෙහුගිය ප්රහා දයන් මිය ගිය ඒ සියළුදදනා දවනුදවන් පිං අනුදමෝදන් 

කිරිදේ පිංකමේ විදිහටයි අපි දේ පිංකම 17 දවනිදා දහවල් ෙවත්වන්නට කටයුතු සුදානේ ක ලා තිදයන්දන්. එයට 

සහභාගි දවන්නට හැමදදනාටම ආ ාධනා ක නවා. දේ දානමය පිංකමට පිරික  පුජා කිරිදමන් සේ න්ධ දවන්න 

පුළුවන් නේ ඒ සඳහා ඔ  සියළුදදනාටම ඒ කා ණය මතේ ක නවා.   

 

එදසේ නේ අද දින මහා සභාදේ වැඩ කටයුතු අපි අවසන් ක න්න  ලාදෙොද ොත්තු දවන්දන්.  

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. ද ොදහොම ස්තූතියි.  

 

සභාදේ වැඩ කටයුතු ෙ.ව. 7.15  ට නිමාවට ෙත්විය. 

දේ.ඒ. චන්දන ෙේමසිරි, 

දල්කේ, 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව, 

හංවැල්ල. 
 

 

2019.05.10 වන දින  

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව, 

හංවැල්ල. 


