
1 
 

සීතාවක ප්රාදේශීය ස ාවාදේශ2 2020 වනවා ම  ා  ව වන නන 

දේශඳ.ව. 0.00 ට ප්රාදේශීය ස ාවාදේශ2 ාවා ලාවාදේශ2 ප ඳවවනවන වද 

 හ ාවා රැස්වීදේශේ වාර්තාව. 
 

ාහවාගී ව : - 
 
 
 

1.   ගරු සභඳති    - ජී. ජයන්ත ර ෝහණ මතිතුම 

2.   ගරු උඳ සභඳති   - එස්.ඩී.මංජුල ප්රදීප්  කුම්  මතිතුම 

3.   ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී  - චන්දන රේමන ම දුන්න්ර ුව ම මතිතුම 

4.   ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී  - රේ.ඒ.විමරූ ප්රසන්න මතිතුම 

5.   ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී  - එම්.ඒ.රම්රි මග්රට්  මතිතුිය 

6.   ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී  - එම්.ආ් . ගයන් න්ින්ද චන්ද්රසිරරි මතිතුම 

7.   ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී  - රයනරේ චන්දන කුම  මතිතුම 

8.  ගරු  ප්රරීය ය සභ මන්රී  - ආ් .පී. යසරු රදමන්ිණ  ජඳේෂ මතිතුම 

9.   ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී  - ආ් .ඒ.ඩී.එස්. ජයන්ත  ණම  මතිතුම 

10. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී  - ඩබ්.ඒ. මංජුල ධම්ි  වී   මන මතිතුම 

11. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී  - එස්.ඒ. රේම  මන මතිතුම 

12. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී  - සමන්ත උදය කුම  ගමරේ මතිතුම 

13. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී  - බී. සනී රහේට්  පිරිස් මතිතුම 

14. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී  - ඩී. ර ෝකිල සම්ඳ ම ම් ණසිරරි මතිතුම 

15. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී  - එරූ.නන්ද කුම සිරංහ මතිතුම 

16. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී  - ආ් .ඒ. උපුරූ මරනෝජ් රඳසිරංහ මතිතුම 

17. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී  - ඩී. ප්රියන්ත ුරුණ කුම්  ගුණ  මන 

මතිතුම 

18. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී  - පී.රේ. උපුරූ ජිරන්න්ද්ර කුලතිල  මතිතුම 

19. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී  - සුසන්ත සිරසිර  කුම  රඳසිරංහ මතිතුම 

20. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී  - ඩබ්.ඒ.ඩී. ගීතමනි ස්ම් ණලත මතිතුිය 

21. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී  - දනුශ්රුකි ප්රභනි ුරූරම්ද මතිතුිය 

22. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී  - ඒ. සුසන්ත මතිතුම 

23. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී  - එම්.ඩී. සමන්ත කුම  මතිතුම 

24. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී  - එච්. මරුණ දිර්  කුම  මතිතුම 

25.ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී  - ඩබ්.ඩී. චින්ත  රීවින්ද සම වී  මතිතුම 

26. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී  - රේ. නිමරූ යසසිරරි  ළුඳහන මතිතුම 

27. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී  - ගමරේ චන්ද්රසිරරි මතිතුම 

28.ගරු  ප්රරීය ය සභ මන්රී  - ුරයෝම මධු ප්රසී රීමරේ මතිතුම 

29. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී  - පුස්සරූලරේ ුමරූ නිශන්ත සිරරූම මතිතුම 

30.ගරු  ප්රරීය ය සභ මන්රී  - ජී. කුදුදිණි ජයම් ධන මතිතුිය 

31. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී  - ශශ්රණි ශ්රීමර රහට් ආරආ ච්චි මතිතුිය 

32. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී  - ඊ.ජී.ඩී. ඉන්ද්රනි රසරනරහලත ඳීමලිර 

මතිතුිය 

33. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී  - එම්.ඩී. මලනී චන්ද්රලත මතිතුිය 

34. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී  - ආ් .ඒ.ඩි.සගරි  කුමරි රඳසිරංහ 

මතිතුිය 

35.ගරු ප්රරීය ය සභ  මන්රී   - ඥණ ප්ර සම් ෆන්සිරස් මතිතුම 

36. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී  - එස්. චන්දන සූරියආ ච්චි මතිතුම 

37. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී  - එච්.එස්.සුනිරූ  ණසිරංහ මතිතුම 
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38. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී  - එන්.පී.රේ. සමන්ති චන්ද්රි  දමයන්ති 

මතිතුිය 

39. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී  - පී.ඒ.ප්රදි්  කුම්  මතිතුම  
 

 

 

ාහවාගි දේශනොවු 

1.   ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී  - රේ.ඒ.ඩී. ෆිරශ්රය ඇනට්  ඔරූග මතිතුිය 

2.   ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී  - එච්.පී.උපුරූ ප්රසන්න මතිතුම 

3.   ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී  - ඩබ්. ුරසෝ  මර ල මතිතුම 

4.   ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී  - එස්. චන්ද්රකුම්  මතිතුම  

 

 

 

ගරු ාවාඳතිතු ා 

සුභ උද්සනේ රේම ගරු උඳ සභඳතිතුමනි, ගරු මන්ත්රිතුමනි, ගරු මන්ත්රිතුියනි, ලිතම  

ප්ර රීය ය සභරේ 2020 ජනමරි මසරේ මහ සභ රැස්වීරම්  ටයුතු ආ ම්භ කිරිමටයි සුදනම් 

රමන්රන්. ඒ සහ සහභගි වීමට ඳිණි ගරු උඳ සභඳතිතුම ඇතුළු ගරු මන්ත්රිතුමන්ල 

ගරු මන්ත්රිතුියන්ල සිරයළුරදනම ඉතම මම රගව මරයන් රම් ුමස්වරේදීප පිගනගන්නම. 

රරූ ම්තුම ප්රධන නිලධරි ම්ඩඩලය ඒමරේම  ් යම්ඩඩලය සිරයළුරදනම ම ජනමධයරේදි 

මහ මමරුන් සිරයළුරදනම ම ඉතම ම රගව මරයන් පිගනගන්නම. 
 

 

නයයඳනුකලම ඳළදුරමන්ම තිරයන්රන් ඳහුගිය සභ රැස්වීම් ම් ත සභ සම්මත    

ගනීම.   

 

සංරශෝධන හ රමනස් ම් ඇරතු ම රඳන්ම දීපල සභ ම් ත සභ සම්මත   න්න ගරු 

මන්ත්රිතුමන්ලට ුමස්වම ලාල රදනම. 

 

 

0 .ඳසුගිස රැස්වීේ වාර්තා ාේ ත කර ගැනී . 

 

I. 2019.12.10 දින ඳමති මහ සභ රැස්වීරම් ම් තම. 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රී ා ත්ත යදසකු ාර ග දේශම  ැතිතු ා 
 

ගරු සභඳතිතුමනි, 2019.12.10 මන දින ඳමති මහ සභ රැස්වීරම් ම් තම සතය ම් තමේ 

ාමට මම රමම ගරු සභමට රයෝජන   ි.  

 
I.  

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රී ගීතා  ස ස්වර්තවතා  ැතිතුයස 

ගරු සභඳතිතුමනි, එම රයෝජනම ම විසිරන් ස්ථි    නු ලානම. 
 

 

20 9. 2. 0 වන නන ඳැවති  හ ාවා රැස්විදේශේ වාර්තාව පිළිගත යුතු ාතය වාර්තාව් 

බවට ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රී ා ත්ත යදසකු ාර ග දේශම  ැතිතු ාදේශම 

දේශසෝවනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රී ගීතා  ස ස්වර්තවතා  ැතිතුයසදේශම 

ස්ථිරවනවදේශසත් ඒක තිකව ාවා ාේ ත විස. 

 

II. 2019.12.16 දින ඳමති විරේෂ සභ රැස්වීරම් ම් තම. 
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ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රී ානී දේශහ්ටර් පි මස්  ැතිතු ා 
 

ගරු සභඳතිතුමනි, 2019.12.16 මන දින ඳමති විරේෂ සභ රැස්වීරම් ම් තම සතය 

ම් තමේ ාමට මම රමම ගරු සභමට රයෝජන   ි.  

 
I.  

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රී ග දේශම ්ත්රසිර ම  ැතිතු ා 

ගරු සභඳතිතුමනි, එම රයෝජනම ම විසිරන් ස්ථි    නු ලානම. 
 

 

20 9. 2. 6 වන නන ඳැවති විදේශේෂ ාවා රැස්විදේශේ වාර්තාව පිළිගත යුතු ාතය 

වාර්තාව් බවට ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රී ානී දේශහ්ටර් පි මස්  ැතිතු ාදේශම 

දේශසෝවනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රී ග දේශම ්ත්රසිර ම  ැතිතු ාදේශම 

ස්ථිරවනවදේශසත් ඒක තිකව ාවා ාේ ත විස. 

 

III. 2019.12.27 දින ඳමති විරේෂ සභ රැස්වීරම් ම් තම. 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රී ්ස්.ඒ දේශරේ රවනන  ැතිතු ා 
 

ගරු සභඳතිතුමනි, 2019.12.27 මන දින ඳමති විරේෂ සභ රැස්වීරම් ම් තම සතය 

ම් තමේ ාමට මම රමම ගරු සභමට රයෝජන   ි.  
 

 
I.  

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රී න්ත්තක දේශීවිත්ද ා රවීර  ැතිතු ා 

ගරු සභඳතිතුමනි, එම රයෝජනම ම විසිරන් ස්ථි    නු ලානම. 

 

 

20 9. 2.27 වන නන ඳැවති විදේශේෂ ාවා රැස්විදේශේ වාර්තාව පිළිගත යුතු ාතය 

වාර්තාව් බවට ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රී ්ස්.ඒ දේශරේ රවනන  ැතිතු ාදේශම 

දේශසෝවනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රී න්ත්තක දේශීවිත්ද ා රවීර  ැතිතු ාදේශම 

ස්ථිරවනවදේශසත් ඒක තිකව ාවා ාේ ත විස. 

 

02.ාවාඳතිවරසා විසිරත් කරනු වබන විදේශේෂ නිදේශ2දන. 

 

01.ලිඩි/ආ් පී/2591 හ 2018.07.30 දිනති රපිය මගින් තේරස්රු රදඳ් තරම්න්තුම විසිරන් රයුදු 

  න ලද ුදල  ඩ  ම  සහ මසිර  කුර මආරන ම් සම්ාන්ධම, 2018.10.11, 2018.12.17 

හ 2018.12.28 දිනතිම ලිතම  ප්රරීය ය සභම විසිරන් රයුදු   න ලද රපි හ කුර 

ඳදිංචි රුමන් විසිරන් එමන ලද ුභියචන ද සලකිරූලට රගන "ලිතම  ප්රරීය ය සභම 

සතු රමළ සංකි් ණරයහි  ඩ කුරය තේරස්රු   ම ගනීම" යන හිසිරන් යුතුම මසිර  කුර 

මආරන ම් සංරශෝධනය    එම කුර දුදල හ ුදල  ඩ  ම  මල මසිර  කුරය නමත 

ම ේ සංරශෝධනය කිරිරම් හකියමේ රනුමති ාම ම සහන්   ින් ලිඩි/ආ් පී/2591 හ 

2019.12.26 දිනතිම ප්රධන තේරස්රු රු රමනුමට දිස්ත්රිේ තේරස්රු රු, තේරස්රු 

රදඳ් තරම්න්තුම විසිරන් රරූ ම්, ලිතම  ප්රරීය ය සභම, හංමරූල රමත රයුදු   න ලද 

රපිය. 



4 
 

 

0ව.ප්රාදේශීය ස ාවාව ත තා ්වන වද ාේදේශීල, දේශඳවනාේ, ඳැය සලි හා 

ාත්නිදේශ2දන ාවාවට ඉන මඳවන කි ම . 

 

0ව - (0 )   ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි න්ත්තක දේශීවිත්ද ා රවීර  ැතිතු ා විසිරත් 

ඉන මඳවන කරන ව ප. 

01.ුං  466, ිරියගරූල මසරම් මස  75  ට ආසන්න  ලය  සිරට ස්ථි  ඳදිංචි රුමන්රේ 

ඉඩම්  ට් ආර සහ ඔ් පු ස ලිමට ඳන්ේ  ප්රරීය ය රරූ ම්  ් යලය රමත ලා දීප 

ඇත ම එය ප්රමද වීම නිස තමන් මහ ම ුඳහසුතමය ට ඳ මම ඇති ාවින් රම් පිගනාම 

ුමධනය රයුදු    එම ඉඩම් සහ හිි ම්ඳ ම ලා දීපමට  ටයුතු   න රමන් ඉරූල 

ඳන්ේ , මීරියගරූල ඉඩම්  ට් ආර රුමන් පිරිසේ විසිරන් ඉඩම්  ට් ආර කිරිරම් සලස්මද 

සමඟින් ගරු ප්රරීය ය සභ මන්ත්රි චින්ත  රීවින්ද සම වී  මතිතුම ුමත රයුදු   න 

ලද රපිය.  

02.ප්රයිම් ල්න්්  ඉඩරම් රඳුන්  ටයුතු සහ ප්රරීය ය සභමට ලා දීප ඇති ඉඩම හ හ ඳ ේ 

ඉරූරම  සම්ාන්ධරයන් විර ෝධතමය ඳල   ින් 2020.01.08 දිනතිම එම ඉඩරම් බිම්  ාර 

ුයිති රුමන් විසිරන් ු මසන් රරූඛනයේද සමඟින් ගරු සභඳතිතුම ුමත රයුදු   න 

ලද රපිය. 

0ව - (02)   ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි ්ේ. ම  ාවනි ්ත්රවතා  ැතිතුයස විසිරත් 

ඉන මඳවන කරන ව ප. 

01.ම් ගරේ  ණු ඳීධතිය මස දම මසිර ජලය ඉඩමට එවීම සම්ාන්ධරයන් ලි.ප්ර.ස. 1/5  

 .රස්. .තී./2019.12.19 දිනති රපියට පිගනතුරු මශරයන් තම ඉඩමට හ ම ඇති ජල ඳහ  

ඳරිේෂ    ාල නිම දි තී ණයේ ඉේමණින්ම ලා රදන රලස ම ඉරූල ර ුස්ගම, ඉහළ 

ර ුස්ගම, ුං  281/එෆ/01 හි ඳදිංචි ුම සිරරි දුණසිරංහ මය විසිරන්  2020.01.09 දිනතිම ගරු 

සභඳතිතුම ුමත රයුදු   න ලද රපිය. 

0ව - (0ව)   ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි ගීතා  ස ස්වර්තවතා  ැතිතුයස විසිරත් ඉන මඳවන 

කරන ව ප. 

01.ඳහ මගම කිඹුරූරාරන් ඳ  දුරූ ර ුටස ත  දමීම ුවිධිම ම රලස සිරන්    ඇති ාවින් 

ඳරිේෂ    ාල නමත රමම ර ුටසට ත  දම ස ස රදන රමන් ඉරූල ඳහ මගම 

කිඹුරූරාරන් ඳ  ගම්මසිරන් විසිරන් ගරු සභඳතිතුම ුමත රයුදු   න ලද රපිය.  
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0ව - (04)   ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි වරුත නලි ක කු ාර  ැතිතු ා විසිරත් ඉන මඳවන 

කරන ව ප. 

01. උේගරූල රමට් ර ෝ ල්න්්  ඉඩම ඉදිරිපිට පීඩ රි රලස ම් ගය  ඩ දමින් රමට් ර ෝ 

ල්න්්  ආයතනරේ ඉඩමට වින්රය ලා ගනීම සහ ුනමස රයන් වින්ර  ණු සිරව වීම 

සම්ාන්ධම ඳන්ේ , උේගරූල ුජි ම රහට් ආරආ ච්චි මය විසිරන් එම ම් ගරේ  ඳ ඇති 

මලමරූ මස දම සිරව මන ලද  ණු ඉම ම    ම් ගරේ  ඩුණු තන් ඔවුන්රේ දුදරන් ස ස් 

   රදන රලස ම ඉරූල 2020.01.10 දිනතිම ගරු සභඳතිතුම ුමත රයුදු   න ලද රපිය.  

02.ඳන්ේ , හරූරඳ  ගම්මසිරන් විසිරන් මග රගුවිඳල සතුන්රගන් ආ ේෂ    ගනීම 

සම්ාන්ධරයන් මදිහ ම වි පිගනයමේ ලා රදන  රමන් ඉරූල ලිතම  ප්රරීය ය සභ 

ඳන්ේ  උඳ  ් යලය රමත රයුදු   න ලද රපිය. 

0ව - (05)   ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි තදේශසෝ    ප ප්රාාී දේශීවදේශම  ැතිතු ා විසිරත් 

ඉන මඳවන කරන ව ප. 

01.ඳන්ේ  ළම ක්රිඩ පිආරරේ රීඩ උඳ  ණය  රෘ දම ඇති ුත  එම රෘ ර ුටස් දි ඳ ම වී 

ඇති ාවින් ඒ පිගනාම ුමධනය රයුදු    කුඩ දරුමන්රේ ආ ේෂම තහවුරු    රදන 

රමන් ඉරූල  2020.01.13 දිනතිම ගරු ප්රරීය ය සභ මන්ත්රි ුරයෝම මධු ප්රසී රීමරේ 

මතිතුම විසිරන් ගරු සභඳතිතුම ුමත රයුදු   න ලද රපිය. 

02.ඳන්ේ  සතිරඳුරලහි මහලය ස්වන කිහිඳයකින් ම් ෂ  ලරේදීප ජල  න්න් මන ාවින් ඒ 

පිගනාම රසුය ාල හකි ඉේමණින් විසඳුමේ ලා රදන රමන් ඉරූල 2020.01.13 දිනතිම 

ගරු ප්රරීය ය සභ මන්ත්රි ුරයෝම මධු ප්රසී රීමරේ මතිතුම විසිරන් ගරු සභඳතිතුම 

ුමත රයුදු   න ලද රපිය. 

0ව - (06)   ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි ග දේශම ්ත්රසිර ම  ැතිතු ා විසිරත් ඉන මඳවන කරන 

ව ප. 

01.ඳන්ේ , ගලරගද ,  ණවිරු මමරතහි  සතිය ට ම ේ කුණු  සල එේ රැස් කිරිම සහ 

ඉරූරමයි යන හිසිරන් යුතුම  ණවිරු මමත ඳදිංචි රුමන් විසිරන් ු මසන් රරූඛනයේද 

සමඟින් රම් සම්ාන්ධරයන් සල  ාලන රමන් ඉරූල 2019.12.26 දිනතිම ගරු සභඳතිතුම 

ුමත රයුදු   න ලද රපිය.  

04. සථා ඳ මන කල්  ප ඇති ප්රේන. 

04 –(0 ) ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි  ේල ව වීරරවනන  ැතිතු ා විසිරත් ඉන මඳවන කර . 

 

0 .20 9 වාදේශර් තසවැස ආදාසේ ළඟා කර ගැනීේ (ඳහත ආදාසේ ය ර්ෂ සටදේශවන) 

ාේබත්ධ ඳහත ද්වා ඇති දේශතොරතුරු ඉන මඳවන කරත්න.  (ාවා කටයුතු) 
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වැබීේ    තසවැසගත  ාතය ආදාස   ප්රතිලතස ුළු 

ආදාසදේශ ත් 

 

1.මරිඳනම් හ ාන්   

2.කුරෘ 

3.ාලඳ ගස්තු 

4.රස්ම සහ ගස්තු 

5.මර න්තු ගස්තු හ දඩ 

6.රමන ම ආදයම් 

7.ආදයම් ආධ  

8.ප්රේධන ලබීම් 

රස්ම  ණය 

රමන ම ආදයම්  

දුළු එ තුම 

 

02. ඳහත ුයුරින් 2019 මසර්  ුයමය හ සම්ාන්ධ වියදම් රතු තුරු ඉදිරිඳ ම   න්න.  
 

     තසවැසගත විසද  ාතය විසද ප්රතිලතස ුළු 

ආදාසදේශ ත් 

1.මව ්  හ දීපමන 

2.ගමන් වියදම් 

3.සඳයුම් හ උඳ  ණ 

4.ප්රේධන ම ම ම් ුළු මමඩියම හ නඩ මතු 

5.ප්රමහන සම්ාන්ධත හ ුමශය  රස්ම 

6.රඳුර හ ලභංශ 

7.ආධ  දුදරූ දය  දුදරූ හ සහනධ  

8.විශ්රම මව ්  ප්රතිලභ හ ඳරිරතෝශ්රත 

9.ප්රේධන වියදම් 

10.දි් ඝ රන ණය ආඳසු රගවීම් 

රස්ම  ණය රගවීම් 

රමන ම රගවීම් 

දුළු එ තුම 

 

03.2019 රදසම්ා්  31 දිනට දුදරූ රේෂය - සභ  ටයුතු හ ඳළ ම සභ 
 

04. දනට රගවීමට ඇති (ගිවිසුම් ගතවීම්, ිලදීප ගනීම් සම්පු් ණ දුදල (2019 රදසම්ා්  31 මන 

දිනට) කීයද? 

ගරු ාවාඳතිතු ා 
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ගරු ප්රරීය ය සභ මන්ත්රි මංජුල වී   මන මතිතුම විසිරන් ඉදිරිඳ ම   න ලද ප්රේන සහ 

පිගනතුරු ලා දීපමට මස 02   ලයේ ුපි ඉරූල සිරආරනම.  

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි  ේල ව වීරරවනන  ැතිතු ා 

ගරු සභඳතිතුමනි, ඒ ට හ ස් ප්රේනයේ විත යි. මස 02 ේ න්න්නම ලාන සර්  මට රම්  

රදනම. එතර ුට මට හද ගන්න පුළුමන්රන්.  

ගරු ාවාඳතිතු ා 

ඒ රීමරූ හදරගන මස 02  ට  රන් රදන්න පුළුමන් නම් මම රදන්නම්. මස 02 ේ  රූ 

ඉරූලනම පිගනතුරු ලා දීපම සහ.  

05.සථා ඳ මන කල්  ප ඇති දේශසෝවනා. 
 

ගරු ාවාඳතිතු ා 

05 – (01) රයෝජනම ම විසිරන් ඉදිරිඳ ම   නු ලානම.  
 

05 – (0 ) ගරු ාවාඳති ජී.වසත්ත දේශරෝහත  ැතිතු ා විසිරත් දේශසෝවනා කර . 

ලිතම  ප්රරීය ය සභරේ හංමරූල, ර ුස්ගම, ඳන්ේ ,  හරේන යන උඳ  ් යල මල 

දියුණු ගම් ප්රරීශයන් රලස ප්ර ශයට ඳ ම    ඇති ප්රරීශ මල ඳනම ඇති මරිඳනම් ාන් දුදරූ 

මලට ුදල තේරස්රු දන්වීම භ දීපමට ුදල රීඳරරූ ඳදිංචි රුරමකු රනුමතිවීම මත රීඳල 

හඳුනගත රනුහකි වීම මත හ ුතහ  දමනු ලාන මරිඳනම් ාන් දුදල රනුසලකිය යුතු 

ත ම් දුදලේ මන ාවින් හ එම මරිඳනම් ාන් දුදල ුය    ගනීමට ඳදිංචි රුරමකු රසුය 

ගත රනුහකි ාවින් 1987 ුං  15 ද ණ ප්රරීය ය සභ ඳනර ම 158 (2) මගන්තිය ප්ර  ම 

 ටයුතු    රම් සමඟ ුදුණ ඇති උඳ රරූඛනරේ සහන් හිඟ මරිඳනම් ාන් දුදල  ඳ හ  

මරිඳනම් රරූඛන සංරශෝධනය  ළ යුතු යයි රයෝජන   න්නීය. 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි ානී දේශහ්ටර් පි මස්  ැතිතු ා 

ගරු සභඳතිතුමනි,  එම රයෝජනම ම විසිරන් ස්ථි    නු ලානම. 

 

ගරුාවාඳතිතු ා 

රම් රයෝජනම සම්ාන්ධරයන් ගරු මන්ත්රිමරුන් ුදහස් ඉදිරිඳ ම   නමද. රම් රයෝජනම 

ඒ මති ම සභ සම්මත වු රයෝජනමේ විදිහට සල නම.  

ඉහත දේශසෝවනාව  ගරු ාවාඳති ජී. වසත්ත දේශරෝහත  ැතිතු ාදේශම 

දේශසෝවනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි ානී දේශහ්ටර් පි මස්  ැතිතු ාදේශම 

ස්ථිරවනවදේශසත් ඒක තිකව ාවා ාේ ත  විස. 

 

 

 

05 – (02) ගරු ාවාඳති ජී.වසත්ත දේශරෝහත  ැතිතු ා විසිරත් දේශසෝවනා කර . 
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ලිතම  ප්රරීය ය සභම සහ 2020 ම් ෂයට ුදලම ස ස්   න ලද ුභයන්ත  විගණන 

සලස්ම, ප්රසම්ඳදන සලස්ම, ම් ශ්ර  ක්රිය රි සලස්ම හ පුහුණු සලස්ම සභම විසිරන් 

පිගන ගත යුතු යයි රයෝජන   න්නීය. 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි ඒ. සුාත්ත   ැතිතු ා 

ගරු සභඳතිතුමනි,  එම රයෝජනම ම විසිරන් ස්ථි    නු ලානම. 

ගරු ාවාඳතිතු ා 

රම් රයෝජනම සම්ාන්ධරයන් ගරු මන්ත්රිමරුන් ුදහස් ඉදිරිඳ ම   නමද. රම් රයෝජනම ම 

ඒ මති ම සභ සම්මත වු රයෝජනමේ විදිහට සල නම.  

ඉහත දේශසෝවනාව  ගරු ාවාඳති ජී. වසත්ත දේශරෝහත  ැතිතු ාදේශම 

දේශසෝවනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි ඒ. සුාත්ත  ැතිතු ාදේශම 

ස්ථිරවනවදේශසත් ඒක තිකව ාවා ාේ ත  විස. 

 

05 – (0ව) ගරු ාවාඳති ජී.වසත්ත දේශරෝහත  ැතිතු ා විසිරත් දේශසෝවනා කර . 

ලිතම  ප්රරීය ය සභරේ සමනය  ජ රි  ටයුතු ඉව  කිරිම සහ ප්රමණම ම මහන 

රනුමති වීම මත මහජන ුමශයතමයන් ඉව  කිරිරම්දීප නිලධරින්ට දඩි න්ශ්රු  තමයන්ට 

දුහුණ ඳ්මට සිරන්ම ඇති ාවින් එම න්ශ්රු  තමයන් ුමම    ගනීමට රීය ය ණය සංම් ධන 

ු දුදරූ ප්රතිඳදන මත ීවි මම  ් යය මහන රද ේ රු. 4,108,000.00   ිල ගණන යටර ම 

ඩීසරූ සහ රමෝට්  ඉංජිරන්රු රඳුන් සමගම රමතින් ිලදීප ගත යුතු යයි රයෝජන   න්නීය. 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි ගීතා  ස ස්වර්තවතා  ැතිතුයස 

ගරු සභඳතිතුමනි,  එම රයෝජනම ම විසිරන් ස්ථි    නු ලානම. 

රමම රයෝජනම සම්ාන්ධරයන් ඳහත නම් සහන් ගරු මන්ත්රිමරුන් විසිරන් ුදහස් දේමන ලදීප. 

 

01.ගරු ප්රරීය ය සභ මන්ත්රි මංජුල වී   මන  මතිතුම 

02.ගරු ප්රරීය ය සභ මන්ත්රි චන්දන සුරියආ ච්චි  මතිතුම 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි ලණි ස ශ්රි ාලි දේශහටිආරආරචින්  ැතිතුයස 

ගරු සභඳතිතුමනි, රම් සම්ාන්ධම  රුණු දනගන්න මම මහ සභම     සභමේ ාමට 

රයෝජන   නම. 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි කුුළ පනි වසවර්ධන  ැතිතුයස 
 

ගරු සභඳතිතුමනි, එම රයෝජනම ම විසිරන් ස්ථි    නු ලානම. 

 

 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි ලණි ස ශ්රි ාලි දේශහටිආරආරචින්  ැතිතුයස 
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ගරු සභඳතිතුමනි, රමම     සභ ුමස්වම මහ සභමේ ාමට ඳ ම  ළ යුතු යයි මම 

රමම ගරු සභමට රයෝජන   ි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි කුුළ පනි වසවර්ධන  ැතිතුයස 
 

ගරු සභඳතිතුමනි, එම රයෝජනම ම විසිරන් ස්ථි    නු ලානම.  

 

ගරු ාවාඳතිතු ා 

ඒ  රුණු දේවීරමන් ඳසුම රම් රයෝජනම ගන විර ෝධතමයේ නහ. ඒ නිස රම් රයෝජනම 

ඒ මති ම සභ සම්මත වු රයෝජනමේ විදිහට සල නම.  

 

ඉහත දේශසෝවනාව  ගරු ාවාඳති ජී. වසත්ත දේශරෝහත  ැතිතු ාදේශම 

දේශසෝවනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි ගීතා  ස ස්වර්තවතා 

 ැතිතුයසදේශම ස්ථිරවනවදේශසත් ඒක තිකව ාවා ාේ ත  විස. 

 

05 – (04) ගරු ාවාඳති ජී.වසත්ත දේශරෝහත  ැතිතු ා විසිරත් දේශසෝවනා කර . 

ලිතම  ප්රරීය ය සභම සතු ඳහත සහන් රීඳල 2020 ම් ෂයට ාන් ලා දීපම සහ 

2019.11.29 දින ඳමති රටන්ඩ්  ම්ඩඩල තී ණය ුනුම ඳහත උඳ රරූඛනරේ ඳළදු තී රේ 

සහන් රීඳල එකී උඳ රරූඛනරේ රදමන හ රතමන තී යන්හි සහන් රටන්ඩ්  රුරේ නම 

හ රටන්ඩ්  දුදල ුනුම ගිවිසුම් ගත රමින් එකී ගිවිසුම් ප්ර  ම  ටයුතු  ළ යුතු යයි 

රයෝජන   න්නීය. 
 

දේශීඳව විස්තරස වසග්රාහි ට දේශටත්්ර්කරුදේශම න  හා 

ලිපිනස 

වසග්රාහි ට 

වේසුව රු. 

හංමරූල ඌරු මස්  ඩය රේනධී  ඳති රේ ප්රසී නරමෝදය, 

ුං  80, උමන්දල, ති මතඳ මත . 

 

1,896,100.00 

ඳන්ේ  ඌරු මස්  ඩය ඩේලස් විරජ්සිරංහ, 

6/1, ගුරුලන, රාෝර් , ඳන්ේ . 

1,101,190.00 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි නත්ද කු ාරසිරේහ  ැතිතු ා 

ගරු සභඳතිතුමනි,  එම රයෝජනම ම විසිරන් ස්ථි    නු ලානම. 

ගරු ාවාඳතිතු ා 

රම් රයෝජනම සම්ාන්ධරයන් ගරු මන්ත්රිමරුන් ුදහස් ඉදිරිඳ ම   නමද. රම් රයෝජනම ම 

ඒ මති ම සභ සම්මත වු රයෝජනමේ විදිහට සල නම.  

ඉහත දේශසෝවනාව  ගරු ාවාඳති ජී. වසත්ත දේශරෝහත  ැතිතු ාදේශම 

දේශසෝවනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි නත්ද කු ාරසිරේහ  ැතිතු ාදේශම 

ස්ථිරවනවදේශසත් ඒක තිකව ාවා ාේ ත  විස. 
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05 – (05) ගරු ාවාඳති ජී.වසත්ත දේශරෝහත  ැතිතු ා විසිරත් දේශසෝවනා කර . 

2018.05.11 මන දින ඳමති මහ සභරේ තී ණ ුං  05 - (06) යටර ම මහ සභරේ ආම ණ 

ුනුමතියට යට මම ම රමත රගවිම් කිරිමට ඳම න ලද ාලය ුනුම ම විසිරන්   න ලද ඳහත 

උඳ රරූඛනරේ විස්ත    න්නට රයදීප ඇති රගවීම් ඊට ුනුරපිම ඇති රගවීම් ලාන්න රමත 

ඊට ඉදිරිරයන් දේම ඇති දුදල රගවීම ුනුමත  ළ යුතු යයි රයෝජන   න්නීය. 

 

තනු 

තේක 

වවු්ර් 

තේකස හා 

නනස 

විස්තරස ුළදව රු. 

01 3227 – 3231 

2019.12.09 

2019 රනුමම්ා්  මස ප්රධන  ් යලරේ, ඳන්ේ  

උඳ  ් යලරේ, ර ුස්ගම උඳ  ් යලරේ, 

හංමරූල උඳ  ් යලරේ හ  හරේන උඳ 

 ් යලරේ ම් ග, රසවඛය, ආයු් රේද, 

පුස්ත ල, රඳ  ඳසරූ හ වින්ර ුංශයන්හි 

රස්මරේ නියුතු ආරීශ රස්ම යින් 54 රදරනකු හ 

සභම මඟින් ක්රිය මම    නු ලාන මයඳිතින්හි 

රස්මරේ නියුතු මයඳිති රස්ම යින් 58 රදරනකු 

රමනුරමන් දදනි  මව ්  රගවීම. 

 

2,731,271.58 

02 3325 – 3329 

2019.12.20 

2019 රදසම්ා්  මස ප්රධන  ් යලරේ, ඳන්ේ  

උඳ  ් යලරේ, ර ුස්ගම උඳ  ් යලරේ, 

හංමරූල උඳ  ් යලරේ හ  හරේන උඳ 

 ් යලරේ රස්මරේ නියුතු ස්ථි  විශ්රම මව ්  

සහිත රස්ම යින් 193 රදරනකු සහ මව ්  

රගවීම. 

 

7,333,911.29 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි යල්ල්  දේශනෝ ර පසඳසිරේහ   ැතිතු ා 

ගරු සභඳතිතුමනි,  එම රයෝජනම ම විසිරන් ස්ථි    නු ලානම. 

 

රමම රයෝජනම සම්ාන්ධරයන් ඳහත නම් සහන් ගරු මන්ත්රිතුම විසිරන් ුදහස් දේමන ලදීප. 

01.ගරු ප්රරීය ය සභ මන්ත්රි චන්දන සුරියආ ච්චි  මතිතුම 

ගරු ාවාඳතිතු ා 

රම් රයෝජනම සම්ාන්ධරයන් තම ම ගරු මන්ත්රිමරුන් ුදහස් ඉදිරිඳ ම   නමද. රම් 

රයෝජනම ම ඒ මති ම සභ සම්මත වු රයෝජනමේ විදිහට සල නම.  

 

ඉහත දේශසෝවනාව  ගරු ාවාඳති ජී. වසත්ත දේශරෝහත  ැතිතු ාදේශම 

දේශසෝවනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි යල්ල්  දේශනෝ ර පසඳසිරේහ 

 ැතිතු ාදේශම ස්ථිරවනවදේශසත් ඒක තිකව ාවා ාේ ත  විස. 
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05 – (06) ගරු ාවාඳති ජී.වසත්ත දේශරෝහත  ැතිතු ා විසිරත් දේශසෝවනා කර . 

ලිතම  ප්රරීය ය සභ ාල ප්රරීශය තුල ක්රිය මම   ළ යුතු ඳහත උඳ රරූඛනරේ විස්ත  

  න්නට රයදීප ඇති මයඳිති ඊට ුනුරපිම ඇති ර ුන් ම සිති/ ආයතන/ පුීගලයින් 

සමඟ ඊට ඉදිරිරේ දේම ඇති ගිවිසුම්ගත දුදල ුනුම ගිවිස ගනිින් ගිවිසුම් ප්ර  ම  ටයුතු 

 ළ යුතු යයි රයෝජන   න්නීය. 

 
 

ත.

ත 

වයාඳිතිස ුළවය 

ාේඳාදන

ස 

දේශකොත්ත්රාවන 

ායතිස/ 

ආසතනස/ල්ී

ගවසා 

ගිවිසුේග

ත ුළදව 

රු. 

 

01 ලිතම  ප්රරීය ය සභරේ රස්මරේ නියුතු 

සනීඳ ේෂ  ුංශරේ රස්ම  මහ මම 

මහ මමීන් සහ ම් ශ්ර ම ඳම මමනු ලාන 

දමදය සයනයසහ රු. 171,000.00  

ඇස්තරම්න්තුම 2019.12.10 දින මහ සභරේ 

ුං  05 – (06) - 12 තී ණරයන්  සභ සම්මත 

වු ුත , ේෂය ර ෝගය හ දි් ඝ රන 

ආාධිත ර ෝග ත මමයන් ඳරිේෂමට FBC 

ඳරිේෂණය හ හිරමුේරලුබින් ප්රමණය හ 

 ේතහීනත ත මමයන් හ ඒ ආශ්රිත ර ෝග 

ඳරිේෂමට ESR ඳරිේෂණය සිරන් කිරිම සහ 

ඉහත ඇස්තරම්න්තුගත දුදලට ුමත ම 

දරිමට ුර් ේශ්රත මය ඇස්තරම්න්තුම. 

FBC(Full Blood Count) රු. 300 × 150   

රු.45,000.00 

ESR                                රු. 100 × 150   

රු.15,000.00 

රු.60,000.0

0 

 

සභ 

ු දුදරූ 

ස ් , 

ප්රධන 

 ් යලය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

60,000.00 

02 2020 ම් ෂය සහ ලිතම  ප්රරීය ය සභ 

ඳරිඳලන රගුඩනගිරූල, හංමරූල මහජන 

පුස්ත ල රගුඩනගිරූල හ ඒ ආශ්රිත 

ඳරිශ්රරේ ඳවිත හ සනීඳ ේෂ   ටයුතු 

ඉව     ගනීරම් රස්මම ලා ගනීම. 

සභ 

ු දුදරූ 

ේරෘන් ඇන්්  

ර ය 

එන්මය් මන්ටරූ 

ස් විස් 

ආයතනය, 

ගරූමරුසම 

ඳ , ඔරුමල, 

ුතුරුගිරිය. 

1,438,800.00 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි ගීතා  ස ස්වර්තවතා  ැතිතුයස 

ගරු සභඳතිතුමනි,  එම රයෝජනම ම විසිරන් ස්ථි    නු ලානම. 

 

රමම රයෝජනම සම්ාන්ධරයන් ඳහත නම් සහන් ගරු මන්ත්රිතුම විසිරන් ුදහස් දේමන ලදීප. 
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01.ගරු ප්රරීය ය සභ මන්ත්රි චන්දන සුරියආ ච්චි  මතිතුම 

 

ගරු ාවාඳතිතු ා 

රම් රයෝජනම සම්ාන්ධරයන් තම ම ගරු මන්ත්රිමරුන් ුදහස් ඉදිරිඳ ම   නමද. රම් 

රයෝජනම ම ඒ මති ම සභ සම්මත වු රයෝජනමේ විදිහට සල නම. 

ඉහත දේශසෝවනාව  ගරු ාවාඳති ජී. වසත්ත දේශරෝහත  ැතිතු ාදේශම 

දේශසෝවනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි ගීතා  ස ස්වර්තවතා 

 ැතිතුයසදේශම ස්ථිරවනවදේශසත් ඒක තිකව ාවා ාේ ත  විස. 

 

05 – (07) ගරු ාවාඳති ජී.වසත්ත දේශරෝහත  ැතිතු ා විසිරත් දේශසෝවනා කර . 

ලිතම  ප්රරීය ය සභමට ුය ම "හංමරූල පු් ම ළමවිය සංම් ධන මධයස්වනය හ දිම 

සුරැකුම් මධයස්වන මයඳිතිරේ" මයඳිති  ල ලිමම 2020.02.01 දින ුමසන් වීමට නියිත 

ාවින්, එම මයඳිතිරේ මයඳිති  ල ලිමම 2020.02.02 දින සිරට 2020.08.01 දින දේම මස 06 

   ල ලිමමේ දේම දි් ඝ  ළ යුතු යයි රයෝජන   න්නීය. 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි දනුකිකි ප්රවානි තල්දේශේදා   ැතිතුයස 

ගරු සභඳතිතුමනි,  එම රයෝජනම ම විසිරන් ස්ථි    නු ලානම. 

 

ගරුාවාඳතිතු ා 

රම් රයෝජනම සම්ාන්ධරයන් ගරු මන්ත්රිමරුන් ුදහස් ඉදිරිඳ ම   නමද. රම් රයෝජනම ම 

ඒ මති ම සභ සම්මත වු රයෝජනමේ විදිහට සල නම.  

ඉහත දේශසෝවනාව  ගරු ාවාඳති ජී. වසත්ත දේශරෝහත  ැතිතු ාදේශම 

දේශසෝවනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි දනුකිකි ප්රවානි තල්දේශේදා 

 ැතිතුයසදේශම ස්ථිරවනවදේශසත් ඒක තිකව ාවා ාේ ත  විස. 

 

05 – (08) ගරු ාවාඳති ජී.වසත්ත දේශරෝහත  ැතිතු ා විසිරත් දේශසෝවනා කර . 

ලිතම  ප්රරීය ය සභ ාල ප්රරීශරේ විශල මශරයන් දදනි ම එ තු මන රනුදි න  සල 

ම් ග    රබ්රූ කිරිම සහ හංමරූල ප්රරීශරේ පිහිව ම ඇති "රඳුරතින්  ට රබ්රූ කිරිරම් 

මයඳිතිරේ" මයඳිති  ල ලිමම 2020.02.01 මන දින ුමසන් වීමට නියිත ාවින්, එම 

මයඳිතිරේ මයඳිති  ල ලිමම 2020.02.02 දින සිරට 2020.08.01 දින දේම මස 06    ල 

ලිමමේ දේම දි් ඝ  ළ යුතු යයි රයෝජන   න්නීය. 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි ඒ. සුාත්ත  ැතිතු ා 

ගරු සභඳතිතුමනි,  එම රයෝජනම ම විසිරන් ස්ථි    නු ලානම. 

 

රමම රයෝජනම සම්ාන්ධරයන් ඳහත නම් සහන් ගරු මන්ත්රිතුම විසිරන් ුදහස් දේමන ලදීප. 
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01.ගරු ප්රරීය ය සභ මන්ත්රි චන්දන සුරියආ ච්චි  මතිතුම 

 

ගරු ාවාඳතිතු ා 

රම් රයෝජනම සම්ාන්ධරයන් තම ම ගරු මන්ත්රිමරුන් ුදහස් ඉදිරිඳ ම   නමද. රම් 

රයෝජනම ම ඒ මති ම සභ සම්මත වු රයෝජනමේ විදිහට සල නම. 

ඉහත දේශසෝවනාව  ගරු ාවාඳති ජී. වසත්ත දේශරෝහත  ැතිතු ාදේශම 

දේශසෝවනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි ඒ. සුාත්ත  ැතිතු ාදේශම  

ස්ථිරවනවදේශසත් ඒක තිකව ාවා ාේ ත  විස. 

 

 

ගරු ාවාඳතිතු ා 

ර ම විරේ ය සහ සභරේ මඩ  ටයුතු විනඩි 15  ට ු මහිව මනම. 

 

දේශවන විදේශ2කස ාහා ාවාදේශ2 වැ් කටයුතු දේශඳ.ව.   .20 ට තවනහි ටටුවන ව ප. 

නැවතවන ාවාදේශ2 වැ් කටයුතු දේශඳ.ව .  .ව5 ට ආරේව කරන ව ප. 

 

ගරු ාවාඳතිතු ා 

ර ම විරේ රයන් ඳසුම සභරේ මඩ  ටයුතු නමත ම ආ ම්භ   නම. ඒ ුනුම 05 – (09) 

රයෝජනම ම විසිරන් ඉදිරිඳ ම   නු ලානම.  

 

 

05 – (09) ගරු ාවාඳති ජී.වසත්ත දේශරෝහත  ැතිතු ා විසිරත් දේශසෝවනා කර . 

ලිතම  ප්රරීය ය සභ ාල ප්රරීශය තුළ නඩ මතු  ළයුතු ම් ග, රගුඩනගිර හ  ණු 

ඳීධතිය  ඩිනින් ුඩු වියදින් ගුණ මම ම නඩ මතු  ටයුතු සිරන්   ගනීරම් ු දුණින් 

පිහිව මන ලද ලිතම  ප්රරීය ය සභ මඩ ඒ   මයඳිතිරේ මයඳිති  ල ලිමම 2020.02.14 

දින ුමසන් වීමට නියිතම ඇති ාවින් ඉහත ු දුණු මඩ ම රහුඳින් ඉව    ගනීමට සහ 

"මඩ ඒ   මයඳිති  ල ලිමම" 2020.02.15 දින සිරට 2020.08.14 දින දේම මස 06    ල 

ලිමමේ දේම දීප් ඝ  ළයුතු යයි රයෝජන   න්නීය. 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි දේශකෝකිව ාේඳවන වර්තසිර ම   ැතිතු ා 

ගරු සභඳතිතුමනි,  එම රයෝජනම ම විසිරන් ස්ථි    නු ලානම. 

 

ගරු ාවාඳතිතු ා 

රම් රයෝජනම සම්ාන්ධරයන් ගරු මන්ත්රිමරුන් ුදහස් ඉදිරිඳ ම   නමද. රම් රයෝජනම 

ඒ මති ම සභ සම්මත වු රයෝජනමේ විදිහට සල නම.  

ඉහත දේශසෝවනාව  ගරු ාවාඳති ජී. වසත්ත දේශරෝහත  ැතිතු ාදේශම 

දේශසෝවනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි දේශකෝකිව ාේඳවන වර්තසිර ම  

 ැතිතු ාදේශම ස්ථිරවනවදේශසත් ඒක තිකව ාවා ාේ ත  විස. 
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ගරු ාවාඳතිතු ා 

05 – (10) රයෝජනම ම විසිරන් ඉදිරිඳ ම   නු ලානම.  

 

05 – ( 0) ගරු ාවාඳති ජී.වසත්ත දේශරෝහත  ැතිතු ා විසිරත් දේශසෝවනා කර . 

ලිතම  ප්රරීය ය සභම සතු සුන්මරූල ආදහනග ය, ගලරගද  ආදහනග ය හ 

තුන්නන ආදහනග ය යන ආදහනග යන්හි රස්මය සහ ලා රගන ඇති ආ ේෂ  

නිලධරින්රේ රස්ම ගිවිසුම්  ලය 2019.12.31 දිරනන් ුමසන් වු ාවින්, එම රස්ම ගිවිසුම් 

 ලය 2020.01.01 දින සිරට 2020.12.31 දින දේම දි් ඝ  ළ යුතු යයි රයෝජන   න්නීය. 

ස්ථානස    දේශස්වක ත් ගතන   ්් දේශස්වකදේශසකුට 

දදනිකව  

         දේශගවනු වබන ුළදව රු. 
 

ගලරගද  ආදහනග ය   02    1317.00 

 

සුන්මරූල ආදහනග ය   02    1317.00 

තුන්නන ආදහනග ය   02    1317.00 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි නත්ද කු ාරසිරේහ  ැතිතු ා 

ගරු සභඳතිතුමනි,  එම රයෝජනම ම විසිරන් ස්ථි    නු ලානම. 

 

ගරු ාවාඳතිතු ා 

රම් රයෝජනම සම්ාන්ධරයන් ගරු මන්ත්රිමරුන් ුදහස් ඉදිරිඳ ම   නමද. රම් රයෝජනම ම 

ඒ මති ම සභ සම්මත වු රයෝජනමේ විදිහට සල නම.  

ඉහත දේශසෝවනාව  ගරු ාවාඳති ජී. වසත්ත දේශරෝහත  ැතිතු ාදේශම 

දේශසෝවනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි නත්ද කු ාරසිරේහ  ැතිතු ාදේශම 

ස්ථිරවනවදේශසත් ඒක තිකව ාවා ාේ ත  විස. 

ගරු ාවාඳතිතු ා 

05 – (11) රයෝජනම ම විසිරන් ඉදිරිඳ ම   නු ලානම.  

 

05 – (  ) ගරු ාවාඳති ජී.වසත්ත දේශරෝහත  ැතිතු ා විසිරත් දේශසෝවනා කර . 

ලිතම  ප්රරීය ය සභම සතු හංමරූල ඳ ණි රමළ සංකී් ණරයහි රමළරඳුළ කුරය 

2019.12.05 මන දින ද ණ තේරස්රු රදඳ් තරම්න්තුරේ CD/RP/2591 ුං  ද ණ රපිය මගින් 

දේම ඇති ඳහත උඳ රරූඛනරේ සහන් සංරශෝධිත මසිර  රමළරඳුළ කුරය 2018.11.01 මන 

දින සිරට ක්රිය මම  මන ඳරිදි විධිම මම ාන් රුමන් සමඟ ගිවිසුම්ගත විය යුතු යයි රයෝජන 

  න්නීය. 
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යඳ දේශල්ඛනස 

ක් කා ර තේකස  ාසිරක කුලිස රු. 

01 3,500.00 

02 3,150.00 

03 3,000.00 

04 4,500.00 

05 2,000.00 

08 2,650.00 

11 4,250.00 

12 5,400.00 

13 5,500.00 

14 5,500.00 

15 6,500.00 

16 6,000.00 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි ා ත්ත යදසකු ාර ග දේශම   ැතිතු ා 

ගරු සභඳතිතුමනි,  එම රයෝජනම ම විසිරන් ස්ථි    නු ලානම. 

ගරු ාවාඳතිතු ා 

රම් රයෝජනම සම්ාන්ධරයන් ගරු මන්ත්රිමරුන් ුදහස් ඉදිරිඳ ම   නමද. 

රමම රයෝජනම සම්ාන්ධරයන් ඳහත නම් සහන් ගරු මන්ත්රිමරුන් විසිරන් ුදහස් දේමන ලදීප. 

01.ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී මංජුල වී   මන මතිතුම  

02.ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී ජයන්ත  ණම  මතිතුම  

ගරු ාවාඳතිතු ා  

රම් ගන ස ච්ඡ   නම නම් ස ච්ඡ   දු න මනම් ඡන්ද විමලිමේ   න්න රමනම.  

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි ා ත්ත යදස කු ාර ග දේශම  ැතිතු ා 

ගරු සභඳතිතුමනි, රමම මහ සභම     සභමේ ාමට ඳ ම  ළ යුතු යයි රයෝජන 

  නම.  

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි ානී දේශහ්ටර් රි මස්  ැතිතු ා 
 

ගරු සභඳතිතුමනි, එම රයෝජනම ම විසිරන් ස්ථි    නු ලානම. 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි  ේල ව වීරරවනන  ැතිතු ා 
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ගරු සභඳතිතුමනි, රමම     සභ ුමස්වම මහ සභමේ ාමට ඳ ම  ළ යුතු යයි මම 

රමම ගරු සභමට රයෝජන   ි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි ලිසනදේශම ්ත්දන කු ාර  ැතිතු ා 
 

ගරු සභඳතිතුමනි, එම රයෝජනම ම විසිරන් ස්ථි    නු ලානම.  
 

ගරු ාවාඳතිතු ා 

05 – (11) රයෝජනම සම්ාන්ධම ුපි     සභරේ ස ච්ඡ    ගත ආ  යට එම කුරය 

ුය   ගත යුතුයි කියන ස්වම රේ  තමයි සභම ඉන්රන් ඒරේ රමනසේ නති රමයි. ුපි 

 රුණු ඳහදිර  ළ. රම් සම්ාන්ධම රමනස් මතයේ න මනම් තම ුදහස් ඉදිරිඳ ම   නමද? 

නතිනම් රම් රයෝජනම ම ඒ මති ම සභ සම්මත වු රයෝජනමේ විදිහට සල නම.  

ඉහත දේශසෝවනාව  ගරු ාවාඳති ජී. වසත්ත දේශරෝහත  ැතිතු ාදේශම 

දේශසෝවනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි ා ත්ත යදසකු ාර ග දේශම 

 ැතිතු ාදේශම ස්ථිරවනවදේශසත් ඒක තිකව ාවා ාේ ත  විස. 

 

 

 

05 – ( 2) ගරු ාවාඳති ජී.වසත්ත දේශරෝහත  ැතිතු ා විසිරත් දේශසෝවනා කර . 

2020 ම් ෂය සහ ලිතම  ප්රරීය ය සභරේ රඳුන් ු දුදරලහි ආදයම් හ වියදම් 

සම්ාන්ධරයන් හ ඊට ුනුශංගි   රුණු සම්ාන්ධරයන් ලිතම  ප්රරීය ය සභමට උඳරදස් 

ලා දීපම සහද, ලිතම  ප්රරීය ය සභම විසිරන් ඳම නු ලාන ාලතල,  ් යය හ 

 ් තමයය ක්රිය මම  කිරිම සහද, ලිතම  ප්රරීය ය සභම සහ දුදරූ පිගනා     

සභමේ ප්රරීය ය සභ ඳනර ම 12  (1)  මන මගන්තිය යටර ම ඳ ම    ගත යුතු ාම ම, එරස් 

ඳ ම    ගනු ලාන දුදරූ පිගනා     සභරේ සංයුතිය ඳහත උඳ රරූඛනරේ සහන් 

ආ  යට විය යුතු ාමට ම රයෝජන   න්නීය. 

ඉහත කී යඳ දේශල්ඛනස. 

 

1. ගරු සභඳති ජී. ජයන්ත ර ෝහණ මතිතුම (    සභ සභඳති) 

2. ගරු උඳ සභඳති එස්.ඩී. මංජුල ප්රදීප්  කුම්  මතිතුම 

3. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී චන්දන රේමන ම දුන්න්ර ුව ම මතිතුම 

4. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී රේ.ඒ.විමරූ ප්රසන්න මතිතුම 

5. ප්රරීය ය සභ මන්රී එම්. ගයන් න්ින්ද චන්ද්රසිරරි මතිතුම 

6. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී රයනරේ චන්දන කුම  මතිතුම 

7. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී ආ් .පී. යසරු රදමන්ිණ  ජඳේෂ මතිතුම 

8. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී ඩබ්.ඒ. මංජුල ධම්ි  වී   මන මතිතුම 

9. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී එස්.ඒ. රේම  මන මතිතුම 

10. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී සමන්ත උදය කුම  ගමරේ මතිතුම 

11. ප්රරීය ය සභ මන්රී ආ් .ඒ. උපුරූ මරනෝජ් රඳසිරංහ මතිතුම 

12. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී ඩී. ප්රියන්ත ුරුණ කුම්  ගුණ  මන මතිතුම 
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13. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී ගමරේ චන්ද්රසිරරි මතිතුම 

14. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී පුස්සරූලරේ ුමරූ නිශන්ත සිරරූම මතිතුම 

15. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී ශශ්රණි ශ්රීමර රහට් ආරආ ච්චි මතිතුිය 

16. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී සමන් චන්දන සුරියආ ච්චි මතිතුම 

17. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී පී.ඒ. ප්රදීප්  කුම්  මතිතුම 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි ඒ. සුාත්ත   ැතිතු ා 

ගරු සභඳතිතුමනි,  එම රයෝජනම ම විසිරන් ස්ථි    නු ලානම. 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි යල්ල්  දේශනෝ ර පසඳසිරේහ  ැතිතු ා 

ගරු සභඳතිතුමනි, රමම මහ සභම     සභමේ ාමට ඳ ම  ළ යුතු යයි රයෝජන 

  නම.  

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි ානී දේශහ්ටර් රි මස්  ැතිතු ා 
 

ගරු සභඳතිතුමනි, එම රයෝජනම ම විසිරන් ස්ථි    නු ලානම. 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි වි ල් ප්රාත්න  ැතිතු ා 

 

ගරු සභඳතිතුමනි, රමම     සභ ුමස්වම මහ සභමේ ාමට ඳ ම  ළ යුතු යයි මම 

රමම ගරු සභමට රයෝජන   ි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි ලිසනදේශම ්ත්දන කු ාර  ැතිතු ා 
 

ගරු සභඳතිතුමනි, එම රයෝජනම ම විසිරන් ස්ථි    නු ලානම.  
 

ගරු ාවාඳතිතු ා 

ඒ ුනුම     සභ ුමස්වරේදීප එ ඟ වු ඳරිදි ම විසිරන් ඉහත රයෝජනම සංරශෝධනය    

ඉදිරිඳ ම   නු ලානම. 

 

ාේදේශලෝධිත දේශසෝවනාව. 
 

2020 ම් ෂය සහ ලිතම  ප්රරීය ය සභරේ රඳුන් ු දුදරලහි ආදයම් හ වියදම් 

සම්ාන්ධරයන් හ ඊට ුනුශංගි   රුණු සම්ාන්ධරයන් ලිතම  ප්රරීය ය සභමට උඳරදස් 

ලා දීපම සහද, ලිතම  ප්රරීය ය සභම විසිරන් ඳම නු ලාන ාලතල,  ් යය හ 

 ් තමයය ක්රිය මම  කිරිම සහද, ලිතම  ප්රරීය ය සභම සහ දුදරූ පිගනා     

සභමේ ප්රරීය ය සභ ඳනර ම 12  (1)  මන මගන්තිය යටර ම ඳ ම    ගත යුතු ාම ම, එරස් 

ඳ ම    ගනු ලාන දුදරූ පිගනා     සභරේ සංයුතිය ඳහත උඳ රරූඛනරේ සහන් 

ආ  යට විය යුතු ාමට ම රයෝජන   න්නීය. 

ඉහත කී යඳ දේශල්ඛනස. 

 

1. ගරු සභඳති ජී. ජයන්ත ර ෝහණ මතිතුම (    සභ සභඳති) 

2. ගරු උඳ සභඳති එස්.ඩී. මංජුල ප්රදීප්  කුම්  මතිතුම 

3. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී චන්දන රේමන ම දුන්න්ර ුව ම මතිතුම 

4. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී රේ.ඒ.විමරූ ප්රසන්න මතිතුම 
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5. ප්රරීය ය සභ මන්රී එම්. ගයන් න්ින්ද චන්ද්රසිරරි මතිතුම 

6. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී රයනරේ චන්දන කුම  මතිතුම 

7. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී ආ් .පී. යසරු රදමන්ිණ  ජඳේෂ මතිතුම 

8. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී ජයන්ත  ණම  මතිතුම 

9. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී ඩබ්.ඒ. මංජුල ධම්ි  වී   මන මතිතුම 

10. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී එස්.ඒ. රේම  මන මතිතුම 

11. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී සමන්ත උදය කුම  ගමරේ මතිතුම 

12. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී ඩී. ප්රියන්ත ුරුණ කුම්  ගුණ  මන මතිතුම 

13. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී සුසන්ත සිරසිර  කුම  රඳසිරංහ මතිතුම 

14. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී දනුශ්රුකි ප්රභනි ුරූරම්ද මතිතුිය 

15. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී ගමරේ චන්ද්රසිරරි මතිතුම 

16. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී සමන් චන්දන සුරියආ ච්චි මතිතුම 

17. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී පී.ඒ. ප්රදීප්  කුම්  මතිතුම 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි ඒ. සුාත්ත   ැතිතු ා 

ගරු සභඳතිතුමනි,  එම සංරශෝධිත රයෝජනම ම විසිරන් ස්ථි    නු ලානම. 

ගරු ාවාඳතිතු ා 

රම් රයෝජනම සම්ාන්ධරයන් රමන ම ුදහසේ තිරයනමද.  

රම් රයෝජනම ම ඒ මති ම සභ සම්මත වු රයෝජනමේ විදිහට සල නම.  

ඉහත ාේදේශලෝධිත දේශසෝවනාව  ගරු ාවාඳති ජී. වසත්ත දේශරෝහත  ැතිතු ාදේශම 

දේශසෝවනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි ඒ. සුාත්ත  ැතිතු ාදේශම 

ස්ථිරවනවදේශසත් ඒක තිකව ාවා ාේ ත  විස. 

 

05 – ( ව) ගරු ාවාඳති ජී.වසත්ත දේශරෝහත  ැතිතු ා විසිරත් දේශසෝවනා කර . 

2020 ම් ෂය සහ ලිතම  ප්රරීය ය සභරේ ඳරිස  හ ඳහසු ම්  ටයුතු සම්ාන්ධරයන් හ 

ඊට ුනුශංගි   රුණු සම්ාන්ධරයන් ලිතම  ප්රරීය ය සභමට උඳරදස් ලා දීපම සහද, 

ලිතම  ප්රරීය ය සභම විසිරන් ඳම නු ලාන ාලතල,  ් යය හ  ් තමයය ක්රිය මම  

කිරිම සහද, ලිතම  ප්රරීය ය සභම සහ ඳරිස  හ ඳහසු ම්  ටයුතු පිගනා     

සභමේ ප්රරීය ය සභ ඳනර ම 12  (1)  මන මගන්තිය යටර ම ඳ ම    ගත යුතු ාම ම, එරස් 

ඳ ම    ගනු ලාන ඳරිස  හ ඳහසු ම්  ටයුතු පිගනා     සභරේ සංයුතිය ඳහත උඳ 

රරූඛනරේ සහන් ආ  යට විය යුතු ාමට ම රයෝජන   න්නීය. 

ඉහත කී යඳ දේශල්ඛනස. 

 

1. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී චන්දන රේමන ම දුන්න්ර ුව ම මතිතුම (    සභ 

සභඳති) 

2. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී රේ.ඒ.ඩී. ෆිරශ්රය ඇනට්  ඔරූග ුතුර ෝ ළ මතිතුිය 

3. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී බී. සනී රහේට්  පිරිස් මතිතුම 

4. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී ආ් .ඒ. උපුරූ මරනෝජ් රඳසිරංහ මතිතුම 

5. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී සුසන්ත සිරසිර  කුම  රඳසිරංහ මතිතුම 

6. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී ඩබ්.ඒ.ඩී. ගීතමනි ස්ම් ණලත මතිතුිය 
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7. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී ඒ. සුසන්ත මතිතුම 

8. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී එම්.ඩී. සමන්ත කුම  මතිතුම 

9. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී ඉන්ද්රනි රසරනරහලත ඳීමලිර මතිතුිය 

10. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී ආ් .ඒ.ඩි.සගරි  කුමරි රඳසිරංහ මතිතුිය 

11. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී එච්.එස්. සුනිරූ  ණසිරංහ මතිතුම 

 

ගරු යඳ ාවාඳති  ේල ව ප්ර ප ක කු ාර්  ැතිතු ා 

ගරු සභඳතිතුමනි,  එම රයෝජනම ම විසිරන් ස්ථි    නු ලානම. 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි යල්ල්  දේශනෝ ර පසඳසිරේහ  ැතිතු ා 

ගරු සභඳතිතුමනි, රමම මහ සභම     සභමේ ාමට ඳ ම  ළ යුතු යයි රයෝජන 

  නම.  

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි ානී දේශහ්ටර් රි මස්  ැතිතු ා 
 

ගරු සභඳතිතුමනි, එම රයෝජනම ම විසිරන් ස්ථි    නු ලානම. 

1.  

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි වි ල් ප්රාත්න  ැතිතු ා 

 

ගරු සභඳතිතුමනි, රමම     සභ ුමස්වම මහ සභමේ ාමට ඳ ම  ළ යුතු යයි මම 

රමම ගරු සභමට රයෝජන   ි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි ලිසනදේශම ්ත්දන කු ාර  ැතිතු ා 
 

ගරු සභඳතිතුමනි, එම රයෝජනම ම විසිරන් ස්ථි    නු ලානම.  
2.  

ගරු ාවාඳතිතු ා 

ඒ ුනුම     සභ ුමස්වරේදීප එ ඟ වු ඳරිදි ම විසිරන් ඉහත රයෝජනම සංරශෝධනය    

ඉදිරිඳ ම   නු ලානම. 

 

ාේදේශලෝධිත දේශසෝවනාව. 
 

2020 ම් ෂය සහ ලිතම  ප්රරීය ය සභරේ ඳරිස  හ ඳහසු ම්  ටයුතු සම්ාන්ධරයන් හ 

ඊට ුනුශංගි   රුණු සම්ාන්ධරයන් ලිතම  ප්රරීය ය සභමට උඳරදස් ලා දීපම සහද, 

ලිතම  ප්රරීය ය සභම විසිරන් ඳම නු ලාන ාලතල,  ් යය හ  ් තමයය ක්රිය මම  

කිරිම සහද, ලිතම  ප්රරීය ය සභම සහ ඳරිස  හ ඳහසු ම්  ටයුතු පිගනා     

සභමේ ප්රරීය ය සභ ඳනර ම 12  (1)  මන මගන්තිය යටර ම ඳ ම    ගත යුතු ාම ම, එරස් 

ඳ ම    ගනු ලාන ඳරිස  හ ඳහසු ම්  ටයුතු පිගනා     සභරේ සංයුතිය ඳහත උඳ 

රරූඛනරේ සහන් ආ  යට විය යුතු ාමට ම රයෝජන   න්නීය. 

ඉහත කී යඳ දේශල්ඛනස. 

      1.   ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී චන්දන රේමන ම දුන්න්ර ුව ම මතිතුම (    සභ 

සභඳති) 

      2.   ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී රේ.ඒ.ඩී. ෆිරශ්රය ඇනට්  ඔරූග ුතුර ෝ ළ මතිතුිය 

3. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී බී. සනී රහේට්  පිරිස් මතිතුම 

4. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී ආ් .ඒ. උපුරූ මරනෝජ් රඳසිරංහ මතිතුම 
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5. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී ඩබ්.ඒ.ඩී. ගීතමනි ස්ම් ණලත මතිතුිය 

6. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී ඒ. සුසන්ත මතිතුම 

7. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී එම්.ඩී. සමන්ත කුම  මතිතුම 

8. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී ජී. කුදුදිනි ජයම් ධන මතිතුිය 

9. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී ඉන්ද්රනි රසරනරහලත ඳීමලිර මතිතුිය 

10. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී ආ් .ඒ.ඩි.සගරි  කුමරි රඳසිරංහ මතිතුිය 

11. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී එච්.එස්. සුනිරූ  ණසිරංහ මතිතුම 
 

ගරු යඳ ාවාඳති  ේල ව ප්ර ප ක කු ාර්  ැතිතු ා 

ගරු සභඳතිතුමනි,  එම සංරශෝධිත රයෝජනම ම විසිරන් ස්ථි    නු ලානම. 

 

ගරු ාවාඳතිතු ා 

රම් රයෝජනම සම්ාන්ධරයන් රමන ම ුදහසේ තිරයනමද.  

රම් රයෝජනම ම ඒ මති ම සභ සම්මත වු රයෝජනමේ විදිහට සල නම.  

ඉහත ාේදේශලෝධිත දේශසෝවනාව  ගරු ාවාඳති ජී. වසත්ත දේශරෝහත  ැතිතු ාදේශම 

දේශසෝවනාදේශවත් හා ගරු යඳ ාවාඳති  ේල ව ප්රන ක කු ාර්   ැතිතු ාදේශම 

ස්ථිරවනවදේශසත් ඒක තිකව ාවා ාේ ත  විස. 

 

05 – ( 4) ගරු ාවාඳති ජී.වසත්ත දේශරෝහත  ැතිතු ා විසිරත් දේශසෝවනා කර . 

2020 ම් ෂය සහ ලිතම  ප්රරීය ය සභරේ නිමස හ ප්රජ සංම් ධන  ටයුතු 

සම්ාන්ධරයන් හ ඊට ුනුශංගි   රුණු සම්ාන්ධරයන් ලිතම  ප්රරීය ය සභමට උඳරදස් 

ලා දීපම සහද, ලිතම  ප්රරීය ය සභම විසිරන් ඳම නු ලාන ාලතල,  ් යය හ 

 ් තමයය ක්රිය මම  කිරිම සහද, ලිතම  ප්රරීය ය සභම සහ නිමස හ ප්රජ 

සංම් ධන  ටයුතු පිගනා     සභමේ ප්රරීය ය සභ ඳනර ම 12  (1)  මන මගන්තිය 

යටර ම ඳ ම    ගත යුතු ාම ම, එරස් ඳ ම    ගනු ලාන නිමස හ ප්රජ සංම් ධන  ටයුතු 

පිගනා     සභරේ සංයුතිය ඳහත උඳ රරූඛනරේ සහන් ආ  යට විය යුතු ාමට ම 

රයෝජන   න්නීය. 

 

ඉහත කී යඳ දේශල්ඛනස. 

 

1. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී රේ.ඒ.විමරූ ප්රසන්න මතිතුම (    සභ සභඳති) 

2. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී එම්.ඒ. රම්රි මග්රට්  මතිතුිය 

3. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී එස්.ඒ. රේම  මන මතිතුම 

4. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී ඩී. ර ෝකිල සම්ඳ ම ම් ණසිරරි මතිතුම 

5. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී ඩී. ප්රියන්ත ුරුණ කුම්  ගුණ  මන මතිතුම 

6. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී දනුශ්රුකි ප්රභනි ුරූරම්ද මතිතුිය 

7. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී ඩබ්.ඩී. චින්ත  රීවින්ද සම වී  මතිතුම 

8. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී ඩී.ඩී. ුරයෝම මධු ප්රසී රීමරේ මතිතුම 

9. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී එස්. චන්ද්රකුම්  මතිතුම 

10. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී මලනී චන්ද්රලත මතිතුිය 
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11. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී ඥණ ප්ර සම් ්න්සිරස් මතිතුම 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි ්ත්දන ුළන්ත්දේශකොටුව  ැතිතු ා 

ගරු සභඳතිතුමනි,  එම රයෝජනම ම විසිරන් ස්ථි    නු ලානම. 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි යල්ල්  දේශනෝ ර පසඳසිරේහ  ැතිතු ා 

ගරු සභඳතිතුමනි, රමම මහ සභම     සභමේ ාමට ඳ ම  ළ යුතු යයි රයෝජන 

  නම.  

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි ානී දේශහ්ටර් රි මස්  ැතිතු ා 
 

ගරු සභඳතිතුමනි, එම රයෝජනම ම විසිරන් ස්ථි    නු ලානම. 

1.  

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි වි ල් ප්රාත්න  ැතිතු ා 

 

ගරු සභඳතිතුමනි, රමම     සභ ුමස්වම මහ සභමේ ාමට ඳ ම  ළ යුතු යයි මම 

රමම ගරු සභමට රයෝජන   ි. 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි ලිසනදේශම ්ත්දන කු ාර  ැතිතු ා 
 

ගරු සභඳතිතුමනි, එම රයෝජනම ම විසිරන් ස්ථි    නු ලානම.  
2.  

ගරු ාවාඳතිතු ා 

ඒ ුනුම     සභ ුමස්වරේදීප එ ඟ වු ඳරිදි ම විසිරන් ඉහත රයෝජනම සංරශෝධනය    

ඉදිරිඳ ම   නු ලානම. 

 

ාේදේශලෝධිත දේශසෝවනාව. 

 

2020 ම් ෂය සහ ලිතම  ප්රරීය ය සභරේ නිමස හ ප්රජ සංම් ධන  ටයුතු 

සම්ාන්ධරයන් හ ඊට ුනුශංගි   රුණු සම්ාන්ධරයන් ලිතම  ප්රරීය ය සභමට උඳරදස් 

ලා දීපම සහද, ලිතම  ප්රරීය ය සභම විසිරන් ඳම නු ලාන ාලතල,  ් යය හ 

 ් තමයය ක්රිය මම  කිරිම සහද, ලිතම  ප්රරීය ය සභම සහ නිමස හ ප්රජ 

සංම් ධන  ටයුතු පිගනා     සභමේ ප්රරීය ය සභ ඳනර ම 12  (1)  මන මගන්තිය 

යටර ම ඳ ම    ගත යුතු ාම ම, එරස් ඳ ම    ගනු ලාන නිමස හ ප්රජ සංම් ධන  ටයුතු 

පිගනා     සභරේ සංයුතිය ඳහත උඳ රරූඛනරේ සහන් ආ  යට විය යුතු ාමට ම 

රයෝජන   න්නීය. 

 

ඉහත කී යඳ දේශල්ඛනස. 

           1.ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී රේ.ඒ.විමරූ ප්රසන්න මතිතුම (    සභ සභඳති) 

           2.ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී එම්.ඒ. රම්රි මග්රට්  මතිතුිය 

           3.ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී එස්.ඒ. රේම  මන මතිතුම 

           4.ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී ඩී. ර ෝකිල සම්ඳ ම ම් ණසිරරි මතිතුම 

           5.ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී උපුරූ මරනෝජ් රඳසිරංහ මතිතුම 

           6.ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී ඩී. ප්රියන්ත ුරුණ කුම්  ගුණ  මන මතිතුම 
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           7.ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී ඩබ්.ඩී. චින්ත  රීවින්ද සම වී  මතිතුම 

           8.ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී ඩී.ඩී. ුරයෝම මධු ප්රසී රීමරේ මතිතුම 

           9.ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී එස්. චන්ද්රකුම්  මතිතුම 

           10.ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී මලනී චන්ද්රලත මතිතුිය 

           11.ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී ඥණ ප්ර සම් ්න්සිරස් මතිතුම 
 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි ්ත්දන ුළන්ත්දේශකොටුව  ැතිතු ා 

ගරු සභඳතිතුමනි,  එම සංරශෝධිත රයෝජනම ම විසිරන් ස්ථි    නු ලානම. 

 

ගරු ාවාඳතිතු ා 

රම් රයෝජනම සම්ාන්ධරයන් රමන ම ුදහසේ තිරයනමද.  

රම් රයෝජනම ම ඒ මති ම සභ සම්මත වු රයෝජනමේ විදිහට සල නම.  

ඉහත ාේදේශලෝධිත දේශසෝවනාව  ගරු ාවාඳති ජී. වසත්ත දේශරෝහත  ැතිතු ාදේශම 

දේශසෝවනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි ්ත්දන ුළන්ත්දේශකොටුව 

 ැතිතු ාදේශම ස්ථිරවනවදේශසත් ඒක තිකව ාවා ාේ ත  විස. 
 

05 – ( 5) ගරු ාවාඳති ජී.වසත්ත දේශරෝහත  ැතිතු ා විසිරත් දේශසෝවනා කර . 

2020 ම් ෂය සහ ලිතම  ප්රරීය ය සභරේ නඩ මතු හ ප්රතිසංස්  ණ  ටයුතු 

සම්ාන්ධරයන් හ ඊට ුනුශංගි   රුණු සම්ාන්ධරයන් ලිතම  ප්රරීය ය සභමට උඳරදස් 

ලා දීපම සහද, ලිතම  ප්රරීය ය සභම විසිරන් ඳම නු ලාන ාලතල,  ් යය හ 

 ් තමයය ක්රිය මම  කිරිම සහද, ලිතම  ප්රරීය ය සභම සහ  ් ි  රස්ම  ටයුතු 

පිගනා     සභමේ ප්රරීය ය සභ ඳනර ම 12  (1)  මන මගන්තිය යටර ම ඳ ම    ගත යුතු 

ාම ම, එරස් ඳ ම    ගනු ලාන  ් ි  රස්ම     සභරේ  ටයුතු පිගනා     

සභරේ සංයුතිය ඳහත උඳ රරූඛනරේ සහන් ආ  යට විය යුතු ාමට ම රයෝජන   න්නීය. 

ඉහත කී යඳ දේශල්ඛනස. 

1. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී රයනරේ චන්දන කුම  මතිතුම (    සභ සභඳති) 

2. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී ජයන්ත  ණම  මතිතුම 

3. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී සමන්ත උදය කුම  ගමරේ මතිතුම 

4. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී එරූ. නන්ද කුම සිරංහ මතිතුම 

5. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී පී.රේ. උපුරූ ජිරන්න්ද්ර කුලතිල  මතිතුම 

6. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී එච්. මරුණ දිර්  කුම  මතිතුම 

7. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී එච්.පී. උපුරූ ප්රසන්න මතිතුම 

8. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී රේ. නිමරූ යසසිරරි  ළුඳහන මතිතුම 

9. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී ඩබ්. ුරසෝ  මර ල මතිතුම 

10. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී ජී. කුදුදිණී ජයම් ධන මතිතුිය 

11. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී එන්.පී.රේ. සමන්ති චන්ද්රි  දමයන්ති මතිතුිය 
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ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි දේශකෝකිව ාේඳවන වර්තසිර ම  ැතිතු ා 

ගරු සභඳතිතුමනි,  එම රයෝජනම ම විසිරන් ස්ථි    නු ලානම. 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි යල්ල්  දේශනෝ ර පසඳසිරේහ  ැතිතු ා 

ගරු සභඳතිතුමනි, රමම මහ සභම     සභමේ ාමට ඳ ම  ළ යුතු යයි රයෝජන 

  නම.  

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි ානී දේශහ්ටර් රි මස්  ැතිතු ා 
 

ගරු සභඳතිතුමනි, එම රයෝජනම ම විසිරන් ස්ථි    නු ලානම. 

1.  

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි වි ල් ප්රාත්න  ැතිතු ා 

 

ගරු සභඳතිතුමනි, රමම     සභ ුමස්වම මහ සභමේ ාමට ඳ ම  ළ යුතු යයි මම 

රමම ගරු සභමට රයෝජන   ි. 
 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි ලිසනදේශම ්ත්දන කු ාර  ැතිතු ා 
 

ගරු සභඳතිතුමනි, එම රයෝජනම ම විසිරන් ස්ථි    නු ලානම.  
2.  

ගරු ාවාඳතිතු ා 

ඒ ුනුම     සභ ුමස්වරේදීප එ ඟ වු ඳරිදි ම විසිරන් ඉහත රයෝජනම සංරශෝධනය    

ඉදිරිඳ ම   නු ලානම. 

 

ාේදේශලෝධිත දේශසෝවනාව. 

 

2020 ම් ෂය සහ ලිතම  ප්රරීය ය සභරේ නඩ මතු හ ප්රතිසංස්  ණ  ටයුතු 

සම්ාන්ධරයන් හ ඊට ුනුශංගි   රුණු සම්ාන්ධරයන් ලිතම  ප්රරීය ය සභමට උඳරදස් 

ලා දීපම සහද, ලිතම  ප්රරීය ය සභම විසිරන් ඳම නු ලාන ාලතල,  ් යය හ 

 ් තමයය ක්රිය මම  කිරිම සහද, ලිතම  ප්රරීය ය සභම සහ  ් ි  රස්ම  ටයුතු 

පිගනා     සභමේ ප්රරීය ය සභ ඳනර ම 12  (1)  මන මගන්තිය යටර ම ඳ ම    ගත යුතු 

ාම ම, එරස් ඳ ම    ගනු ලාන  ් ි  රස්ම     සභරේ  ටයුතු පිගනා     

සභරේ සංයුතිය ඳහත උඳ රරූඛනරේ සහන් ආ  යට විය යුතු ාමට ම රයෝජන   න්නීය. 

ඉහත කී යඳ දේශල්ඛනස. 

1. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී රයනරේ චන්දන කුම  මතිතුම (    සභ සභඳති) 

2. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී සමන්ත උදය කුම  ගමරේ මතිතුම 

3. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී එරූ. නන්ද කුම සිරංහ මතිතුම 

4. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී පී.රේ. උපුරූ ජිරන්න්ද්ර කුලතිල  මතිතුම 

5. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී එච්. මරුණ දිර්  කුම  මතිතුම 

6. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී එච්.පී. උපුරූ ප්රසන්න මතිතුම 

7. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී රේ. නිමරූ යසසිරරි  ළුඳහන මතිතුම 

8. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී ඩබ්. ුරසෝ  මර ල මතිතුම 
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9. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී පුස්සරූලරේ ුමරූ නිශන්ත සිරරූම මතිතුම 

10. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී ශශ්රණි ශ්රිමර රහට් ආරආ ච්චි මතිතුිය 

11. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී එන්.පී.රේ. සමන්ති චන්ද්රි  දමයන්ති මතිතුිය 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි දේශකෝකිව ාේඳවන වර්තසිර ම  ැතිතු ා 

ගරු සභඳතිතුමනි,  එම සංරශෝධිත රයෝජනම ම විසිරන් ස්ථි    නු ලානම. 

ගරු ාවාඳතිතු ා 

රම් රයෝජනම සම්ාන්ධරයන් රමන ම ුදහසේ තිරයනමද.  

රම් රයෝජනම ම ඒ මති ම සභ සම්මත වු රයෝජනමේ විදිහට සල නම.  

 

ඉහත ාේදේශලෝධිත දේශසෝවනාව  ගරු ාවාඳති ජී. වසත්ත දේශරෝහත  ැතිතු ාදේශම 

දේශසෝවනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි දේශකෝකිව ාේඳවන වර්තසිර ම 

 ැතිතු ාදේශම ස්ථිරවනවදේශසත් ඒක තිකව ාවා ාේ ත  විස. 

 

05 – ( 6) ගරු ාවාඳති ජී.වසත්ත දේශරෝහත  ැතිතු ා විසිරත් දේශසෝවනා කර . 

1989 ුරේරූ 17 ුං  554/5 ද ණ ුති විරේෂ ගසට්  නිරේදනරේ සහන් 1988 ප්රරීය ය සභ 

රීති (දුලය හ ඳරිඳලන) මලට ුනුකලම දුදරූ හ ප්රතිඳ මති ස ලිරම්     සභම ලිතම  

ප්රරීය ය සභරේ රටන්ඩ්  ම්ඩඩලය රලසද  ටයුතු  ළ යුතු යයි රයෝජන   න්නීය. 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි ානී දේශහ්ටර් පි මස්  ැතිතු ා 

ගරු සභඳතිතුමනි,  එම රයෝජනම ම විසිරන් ස්ථි    නු ලානම. 

ගරු ාවාඳතිතු ා 

රම් රයෝජනම සම්ාන්ධරයන් රමන ම ුදහසේ තිරයනමද. රම් රයෝජනම ම ඒ මති ම සභ 

සම්මත වු රයෝජනමේ විදිහට සල නම.  

ඉහත දේශසෝවනාව  ගරු ාවාඳති ජී. වසත්ත දේශරෝහත  ැතිතු ාදේශම 

දේශසෝවනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි ානී දේශහ්ටර් පි මස්  ැතිතු ාදේශම 

ස්ථිරවනවදේශසත් ඒක තිකව ාවා ාේ ත  විස. 

 

05 – ( 7) ගරු ාවාඳති ජී.වසත්ත දේශරෝහත  ැතිතු ා විසිරත් දේශසෝවනා කර . 

ලිතම  ප්රරීය ය සභ ාල ප්රරීශරේ ප්රජමරේ රතු තුරු තේෂණ සේෂ තමය ඉහල 

නංවීම සහ සුන්මරූල ශිරූඳ රයුවුන් ය ඳරිගණ  පුහුණු මධයස්වනය සහ මයඳිති 

ඳදනින්  ් ය ම්ඩඩලය ාම ගනීම පිණිස ස ස්   න ලද මයඳිති ම් තම සභම 

විසිරන් පිගනගත යුතු යයි රයෝජන   න්නීය. (මයඳිති ම් තම රම් සමඟ ුදුණ ඇත.)   

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි නත්ද කු ාරසිරේහ  ැතිතු ා 
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ගරු සභඳතිතුමනි,  එම රයෝජනම ම විසිරන් ස්ථි    නු ලානම. 

 

රමම රයෝජනම සම්ාන්ධරයන් ඳහත නම් සහන් ගරු මන්ත්රිමරුන් විසිරන් ුදහස් දේමන ලදීප. 

01.ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී සුසන්ත රඳසිරංහ මතිතුම  

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි ා ත්ත යදසකු ාර ග දේශම  ැතිතු ා 

 

ගරු සභඳතිතුමනි, රමම මහ සභම     සභමේ ාමට ඳ ම  ළ යුතු යයි රයෝජන 

  නම.  

 

 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි වි ල් ප්රාත්න  ැතිතු ා 

 

ගරු සභඳතිතුමනි, එම රයෝජනම ම විසිරන් ස්ථි    නු ලානම. 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි සුාත්ත පසඳසිරේහ  ැතිතු ා 

 

ගරු සභඳතිතුමනි, රමම     සභ ුමස්වම මහ සභමේ ාමට ඳ ම  ළ යුතු යයි මම 

රමම ගරු සභමට රයෝජන   ි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි වසත්ත රතවක  ැතිතු ා 

 

ගරු සභඳතිතුමනි, එම රයෝජනම ම විසිරන් ස්ථි    නු ලානම.  

 

ගරු ාවාඳතිතු ා 

5 - (17) රයෝජනම සම්ාන්ධරයන් සුසන්ත රඳසිරංහ ගරු මන්රීතුම විසිරන් ඉදිරිඳ ම   ණ 

සම්ාන්ධම ම සභරේ ුරනකු ම මන්රීමරුන් ඉදිරිඳ ම   පු ුදහස් සම්ාන්ධම ම ුපි 

ුධයඳනි  ාලධරීන්රගන් විමලිමේ   ල ඒ  ටයු මතට ුර්  මඩසටහන ුළු ම   න්න 

සහ ඒ සහ ුමශය   න සහය ලා ගනීමට ාලරඳුර ු මතු රමන ාම ම දනුම් රදනම. ඒ 

මරේම රම් සභමට  යම් ුදහසේ ඉදිරිඳ ම කිරිමට තිරයනම නම් ඉදිරිඳ ම   න්න. එරහම 

න මනම් රම් රයෝජනම සම්මත   න්න පුළුමන්. රම් රයෝජනම ඒ මති ම සභ සම්මත වු 

රයෝජනමේ විදිහට සල නම.  

ඉහත දේශසෝවනාව  ගරු ාවාඳති ජී. වසත්ත දේශරෝහත  ැතිතු ාදේශම 

දේශසෝවනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි නත්ද කු ාරසිරේහ  ැතිතු ාදේශම 

ස්ථිරවනවදේශසත් ඒක තිකව ාවා ාේ ත  විස. 
 

ගරු ාවාඳතිතු ා 

05 – (18) රයෝජනම ඉදිරිඳ ම කිරිම සහ ගරු ප්රරීය ය සභ මන්ත්රි මංජුල වී   මන 

මතිතුමට ුමස්වම ලා රදනම. 
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05 – ( 8) ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි  ේල ව වීරරවනන  ැතිතු ා විසිරත් දේශසෝවනා කර . 

ුඳ සභම මසිර ම ුඳ රමත ලා රදන "ලබීම් හ වියදම් මසිර  ප්ර ශනය" තුරන් ුඳ රමත 

ලා රදනුරේ ඒ ඒ මසයට ුදල ආදයම් දුදල හ වියදම් දුදල ඳමණි.  (සභ හ ඳළ ම සභ 

රලස) රම් තුගනන් ුඳ හට පුළුරූ ුමරාෝධයේ ලා ගනීමට ුඳහසු ාවින් සිරයළු සභි යනට 

මඩ රහු ුමරාෝධයේ ලා ගනීම සහ එම ප්ර ශනරේම සභ තීරුම (Column) එ  

ර ුටස් තුන ට රාද එහි මසිර  ලබීම්, වියදම්, රමන්ම සදුච්චිත ුගය (එ තුම) හ දුළු 

ආදයරමන් එම සදුච්චිත ුගරේ ප්රතිශතය ගණනය    ඇතුල ම    ලා දීපමට  ටයුතු  ළ 

යුතු යයි මම රමම ගරු සභමට රයෝජන   ි. (රමය 2020 ජනමරි ලබීම් හ වියදම් මසිර  

ප්ර ශරේ සිරට ක්රිය මම    න රලසද රයෝජන   ි.) 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි යල්ල් නේදේශත්ත්ර   ැතිතු ා 

ගරු සභඳතිතුමනි,  එම රයෝජනම ම විසිරන් ස්ථි    නු ලානම. 

 

රමම රයෝජනම සම්ාන්ධරයන් ඳහත නම් සහන් ගරු මන්ත්රිමරුන් විසිරන් ුදහස් දේමන ලදීප. 

01.ගරු සභඳති ජී. ජයන්ත ර ෝහණ මතිතුම 

 

ඉහත දේශසෝවනාව ාේබත්ධදේශසත් දේශබ ප ් ඳැවති බැවිත් ඡත්ද වි සිර ් සිරන් කරන 

ව ප. 

01. ගරු සභඳති ජී.ජයන්ත ර ෝහණ මතිතුම රයෝජනම ට විඳේෂම ඡන්දය ප්ර ශ   න ලදීප. 

02. ගරු උඳ සභඳති එස්.ඩී.මංජුල ප්රදීප්  කුම්  මතිතුම රයෝජනමට ඡන්දය ප්ර ශ කිරිරමන් 

මළකී සිරආරන ලදීප. 

03. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී චන්දන දුන්න්ර ුව ම මතිතුම රයෝජනම ට විඳේෂම ඡන්දය ප්ර ශ 

  න ලදීප. 

04. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී රේ.ඒ.විමරූ ප්රසන්න මතිතුම රයෝජනමට විඳේෂම ඡන්දය ප්ර ශ 

  න ලදීප. 

05. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී එම්.ඒ.රම්රි මග්රට්  මතිතුිය රයෝජනමට ඡන්දය ප්ර ශ කිරිරමන් 

මළකී සිරආරන ලදීප. 

06. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී ගයන් න්ින්ද මතිතුම රයෝජනමට ඳේෂම ඡන්දය ප්ර ශ   න ලදීප. 

07. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී රයනරේ චන්දන කුම  මතිතුම රයෝජනම ට විඳේෂම ඡන්දය 

ප්ර ශ   න ලදීප. 

08. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී යසරු  ජඳේෂ මතිතුම රයෝජනම ට විඳේෂම ඡන්දය ප්ර ශ   න 

ලදීප. 

09. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී ජයන්ත  ණම  මතිතුම රයෝජනමට ඳේෂම ඡන්දය ප්ර ශ   න 

ලදීප. 

10. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී ඩබ්.ඒ.මංජුල වී   මන මතිතුම රයෝජනමට ඳේෂම ඡන්දය ප්ර ශ 

  න ලදීප. 

11. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී එස්.ඒරේම  මන මතිතුම රයෝජනම ට විඳේෂම ඡන්දය ප්ර ශ 

  න ලදීප. 

12. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී සමන්ත උදය කුම  ගමරේ මතිතුම රයෝජනම ට විඳේෂම ඡන්දය 

ප්ර ශ   න ලදීප. 

13. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්ත්රි බී .සනී රහේට්  පිරිස් මතිතුම රයෝජනම ට විඳේෂම ඡන්දය ප්ර ශ 

  න ලදීප. 
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14. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්ත්රි ර ෝකිල සම්ඳ ම ම් ණසිරරි මතිතුම රයෝජනම ට විඳේෂම ඡන්දය 

ප්ර ශ   න ලදීප. 

15. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී එරූ.නන්ද කුම සිරංහ මතිතුම රයෝජනම ට විඳේෂම ඡන්දය ප්ර ශ 

  න ලදීප. 

16. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී උපුරූ මරනෝජ් රඳසිරංහ මතිතුම ඡන්දය විමසන ුමස්වරේ සභ 

ග් භරේ රනුසිරආරන ලදීප. 

17. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී ප්රියන්ත ුරුණ කුම්  ගුණ  මන මතිතුම රයෝජනම ට විඳේෂම ඡන්දය 

ප්ර ශ   න ලදීප. 

18. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී උපුරූ ජිරන්න්ද්ර මතිතුම රයෝජනම ට ඳේෂම ඡන්දය ප්ර ශ   න 

ලදීප. 

19. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී සුසන්ත සිරසිර  කුම  රඳසිරංහ මතිතුම ඡන්දය විමසන ුමස්වරේ 

සභ ග් භරේ රනුසිරආරන ලදීප. 

20. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී ඩබ්.ඒ.ඩී .ගීතමනි ස්ම් ණලත මතිතුිය රයෝජනම ට විඳේෂම 

ඡන්දය ප්ර ශ   න ලදීප. 

21. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී දනුශ්රුකි ප්රභනි ුරූරම්ද මතිතුිය රයෝජනම ට විඳේෂම ඡන්දය 

ප්ර ශ   න ලදීප. 

22. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී ඒ .සුසන්ත මතිතුම රයෝජනම ට විඳේෂම ඡන්දය ප්ර ශ   න ලදීප. 

23. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී එම්.ඩී. සමන්ත කුම  මතිතුම රයෝජනම ට විඳේෂම ඡන්දය ප්ර ශ 

  න ලදීප. 

24. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී එච් .මරුණ දිර්  කුම  මතිතුම රයෝජනම ට විඳේෂම ඡන්දය 

ප්ර ශ   න ලදීප. 

25. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී චින්ත  රීවින්ද සම වී  මතිතුම රයෝජනම ට විඳේෂම ඡන්දය 

ප්ර ශ   න ලදීප. 

26. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී රේ.නිමරූ යසසිරරි  ළුඳහන මතිතුම රයෝජනම ට විඳේෂම ඡන්දය 

ප්ර ශ   න ලදීප. 

27. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී ගමරේ චන්ද්රසිරරි මතිතුම රයෝජනම ට විඳේෂම ඡන්දය ප්ර ශ   න 

ලදීප. 

28. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී ුරයෝම මධු ප්රසී රීමරේ මතිතුම රයෝජනම ට විඳේෂම ඡන්දය 

ප්ර ශ   න ලදීප. 

29. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී පුස්සරූලරේ ුමරූ නිශන්ත සිරරූම මතිතුම රයෝජනම ට ඳේෂම 

ඡන්දය ප්ර ශ   න ලදීප. 

30. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී ජී.කුදුදිණි ජයම් ධන මතිතුිය ඡන්දය විමසන ුමස්වරේ සභ 

ග් භරේ රනුසිරආරන ලදීප. 

31. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී ශශ්රණි ශ්රිමර රහට් ආරආ ච්චි මතිතුිය රයෝජනම ට ඳේෂම ඡන්දය 

ප්ර ශ   න ලදීප. 

32. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී ඊ.ජී.ඩී.ඉන්ද්රනි ඳීමලිර මතිතුිය රයෝජනමට ඳේෂම ඡන්දය 

ප්ර ශ   න ලදීප. 

33. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී එම්.ඩී මලනී චන්ද්රලත මතිතුිය රයෝජනමට ඳේෂම ඡන්දය ප්ර ශ 

  න ලදීප. 

34. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී සගරි  කුමරි රඳසිරංහ මතිතුිය රයෝජනම ට විඳේෂම ඡන්දය 

ප්ර ශ   න ලදීප. 

35. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී ඥණ ප්ර සම් ෆන්සිරස් මතිතුම රයෝජනම ට විඳේෂම ඡන්දය 

ප්ර ශ   න ලදීප. 

36. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී  එස් .චන්දන සූරියආ ච්චි මතිතුම රයෝජනම ට ඳේෂම ඡන්දය 

ප්ර ශ   න ලදීප. 

37. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී  එච්.එස්.සුනිරූ  ණසිරංහ මතිතුම රයෝජනම ට ඳේෂම ඡන්දය ප්ර ශ 

  න ලදීප. 

38. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී  සමන්ති චන්ද්රි  දමයන්ති මතිතුිය රයෝජනම ට ඳේෂම ඡන්දය 

ප්ර ශ   න ලදීප. 

39.  ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී  පී.ඒ.ප්රදි්  කුම්  මතිතුම රයෝජනම ට ඳේෂම ඡන්දය ප්ර ශ   න 

ලදීප. 
 

 

 

 

 



28 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රයෝජනමට ඳේෂම ඡන්දය ලා න්න් ගරු මන්ත්රිමරු    12 

රයෝජනමට විඳේෂම ඡන්දය ලා න්න් ගරු මන්ත්රිමරු   22 

රයෝජනමට ඡන්දය ලා දීපරමන් මළකී සිරආර ගරු මන්ත්රිමරු  02 

ඡන්දය විමසන ුමස්වරේ සභ ග් භරේ රනුසිරආර ගරු මන්ත්රිමරුන්            03 

 

ගරු ාවාඳතිතු ා 

ඒ ුනුම එම රයෝජනම ාහුත  ඡන්ද 10 කින් ඳ ජයට ඳ ම රමනම. 

 

ඉහත දේශසෝවනාව  ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි  ේල ව වීරරවනන  ැතිතු ාදේශම 

දේශසෝවනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි යල්ල් නේදේශත්ත්ර   ැතිතු ාදේශම 

ස්ථිරවනවදේශසත් බහුතර ඡත්ද  0 කිත් ඳරාවසට ඳවන  විස. 

 

 

05 – ( 9)  ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි ගසාත් න්යත්ද  ැතිතු ා විසිරත් දේශසෝවනා කර . 

ුවිස්සරේරූල ආසනරේ ලිතම  ප්රරීය ය සභ ාල ප්රරීශරේ ප්රරීය ය සභම සතු ම් ග 

500 km ආසන්න ප්රමණයේ ඇත. ුඳ ාල ප්රරීශරේ ඳමතින ූමි පිහිආරම ර ුළඹ දිස්ත්රිේ රේ 

ුනිකු ම ප්රරීශ මලට මඩ සුවිරේෂය. රමහි  ඳු ා්වුම් විශල ප්රමණයේ පිහිට ඇත. 

රමම ප්රරීශයන් හි ම් ග සංම් ධනය කිරිරම්දීප ත  රයදීපම ුවුරුන් 1 ½ ේ මනි ර ආර  ලකින් 

විනශයට ඳ ම රේ. ම් ග හ හ ඳිරණන ජල ඳහ  ප්රධන රේතුමේ රලස රඳන්ම දිය හ . 

එරහයින් ඉදිරිරේදීප සංම් ධන රයෝජන ක්රිය මම  කිරිරම්දීප රඳ දුසු ර ුන්ක්රිට් , කුට් ආර ගරූ 

මනි සංම් ධන මඩ  ටයුතු සහ රයුද ගනීම සුන්සු ාමට මම රමම ගරු සභමට රයෝජන 

  ි. 

පිටඳ ම  - දිසඳතිතුම - ර ුළඹ 

 ප්රරීය ය රරූ ම් - ලිතම /ඳන්ේ . 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි ්ේ.ඒ දේශේ ම  ාග්රටි  ැතිතුයස                            

ගරු සභඳතිතුමනි,  එම රයෝජනම ම විසිරන් ස්ථි    නු ලානම. 

 

ගරු ාවාඳතිතු ා 

රම් සම්ාන්ධම ගරු මන්රීතුමන්ල ුදහස් ඉදිරිඳ ම   නමද? 

රමම රයෝජනම සම්ාන්ධරයන් ඳහත නම් සහන් ගරු මන්ත්රිමරුන් විසිරන් ුදහස් දේමන ලදීප. 

01.ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී සමන්ත උදයකුම  ගමරේ  මතිතුම  

02.ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී චන්දන සූරියආ ච්චි මතිතුම  
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03.ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී  පී.ඒ. ප්රදීප්  කුම්  මතිතුම 

04.ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී ජයන්ත  ණම  මතිතුම  

05.ගරු ප්රරීශිය සභ මන්රී රයනරේ චන්දන කුම  මතිතුම   

06.ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී මංජුල වී   මන මතිතුම  

07.ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී එස්.ඒ රේම  මන මතිතුම  

08.ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී ඩී. ප්රියන්ත ුරුණ කුම්  ගුණ  මන මතිතුම  

09.ගරු සභඳති ජී. ජයන්ත ර ෝහණ මතිතුම 

 

ගරු ාවාඳතිතු ා 

ඔාතුමලරගන් ඳේෂම ම ුදහස් ඉදිරිඳ ම වුණ. විරුීධම ම ුදහස් ඉදිරිඳ ම වුණ. ඒ නිස ඒ 

සම්ාන්ධම රාදීපමේ මන්රීතුමල ඉරූල සිරආරය. ඒ නිස ුපි ඡන්ද විමලිම ට යනම.  

ඉහත දේශසෝවනාව ාේබත්ධදේශසත් දේශබ ප ් ඳැවති බැවිත් ඡත්ද වි සිර ් සිරන් කරන 

ව ප. 

01. ගරු සභඳති ජී.ජයන්ත ර ෝහණ මතිතුම රයෝජනම ට විඳේෂම ඡන්දය ප්ර ශ   න ලදීප. 

02. ගරු උඳ සභඳති එස්.ඩී.මංජුල ප්රදීප්  කුම්  මතිතුම රයෝජනමට විඳේෂම ඡන්දය ප්ර ශ 

  න ලදීප. 

03. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී චන්දන දුන්න්ර ුව ම මතිතුම රයෝජනම ට විඳේෂම ඡන්දය ප්ර ශ 

  න ලදීප. 

04. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී රේ.ඒ.විමරූ ප්රසන්න මතිතුම ඡන්දය විමසන ුමස්වරේ සභ 

ග් භරේ රනුසිරආරන ලදීප. 

05. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී එම්.ඒ.රම්රි මග්රට්  මතිතුිය රයෝජනම ට ඳේෂම ඡන්දය ප්ර ශ 

  න ලදීප. 

06. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී ගයන් න්ින්ද මතිතුම රයෝජනමට ඳේෂම ඡන්දය ප්ර ශ   න ලදීප. 

07. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී රයනරේ චන්දන කුම  මතිතුම රයෝජනම ට විඳේෂම ඡන්දය 

ප්ර ශ   න ලදීප. 

08. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී යසරු  ජඳේෂ මතිතුම රයෝජනමට ඡන්දය ප්ර ශ කිරිරමන් 

මළකී සිරආරන ලදීප. 

09. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී ජයන්ත  ණම  මතිතුම රයෝජනමට ඳේෂම ඡන්දය ප්ර ශ   න 

ලදීප. 

10. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී ඩබ්.ඒ.මංජුල වී   මන මතිතුම රයෝජනමට ඳේෂම ඡන්දය ප්ර ශ 

  න ලදීප. 

11. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී එස්.ඒරේම  මන මතිතුම රයෝජනම ට විඳේෂම ඡන්දය ප්ර ශ 

  න ලදීප. 

12. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී සමන්ත උදය කුම  ගමරේ මතිතුම රයෝජනම ට විඳේෂම ඡන්දය 

ප්ර ශ   න ලදීප. 

13. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්ත්රි බී .සනී රහේට්  පිරිස් මතිතුම රයෝජනම ට විඳේෂම ඡන්දය ප්ර ශ 

  න ලදීප. 

14. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්ත්රි ර ෝකිල සම්ඳ ම ම් ණසිරරි මතිතුම රයෝජනම ට විඳේෂම ඡන්දය 

ප්ර ශ   න ලදීප. 

15. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී එරූ.නන්ද කුම සිරංහ මතිතුම රයෝජනම ට විඳේෂම ඡන්දය ප්ර ශ 

  න ලදීප. 
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16. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී උපුරූ මරනෝජ් රඳසිරංහ මතිතුම රයෝජනම ට විඳේෂම ඡන්දය 

ප්ර ශ   න ලදීප. 

17. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී ප්රියන්ත ුරුණ කුම්  ගුණ  මන මතිතුම රයෝජනම ට විඳේෂම ඡන්දය 

ප්ර ශ   න ලදීප. 

18. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී උපුරූ ජිරන්න්ද්ර මතිතුම රයෝජනම ට ඳේෂම ඡන්දය ප්ර ශ   න 

ලදීප. 

19. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී සුසන්ත සිරසිර  කුම  රඳසිරංහ මතිතුම රයෝජනම ට ඳේෂම ඡන්දය 

ප්ර ශ   න ලදීප. 

20. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී ඩබ්.ඒ.ඩී .ගීතමනි ස්ම් ණලත මතිතුිය රයෝජනම ට විඳේෂම 

ඡන්දය ප්ර ශ   න ලදීප. 

21. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී දනුශ්රුකි ප්රභනි ුරූරම්ද මතිතුිය රයෝජනම ට විඳේෂම ඡන්දය 

ප්ර ශ   න ලදීප. 

22. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී ඒ .සුසන්ත මතිතුම රයෝජනම ට විඳේෂම ඡන්දය ප්ර ශ   න ලදීප. 

23. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී එම්.ඩී. සමන්ත කුම  මතිතුම රයෝජනම ට විඳේෂම ඡන්දය ප්ර ශ 

  න ලදීප. 

24. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී එච් .මරුණදිර්  කුම  මතිතුම රයෝජනම ට විඳේෂම ඡන්දය ප්ර ශ 

  න ලදීප. 

25. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී චින්ත  රීවින්ද සම වී  මතිතුම රයෝජනම ට විඳේෂම ඡන්දය 

ප්ර ශ   න ලදීප. 

26. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී රේ.නිමරූ යසසිරරි  ළුඳහන මතිතුම රයෝජනම ට විඳේෂම ඡන්දය 

ප්ර ශ   න ලදීප. 

27. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී ගමරේ චන්ද්රසිරරි මතිතුම රයෝජනම ට විඳේෂම ඡන්දය ප්ර ශ   න 

ලදීප. 

28. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්ත්රි ුරයෝම මධු ප්රසී රීමරේ මතිතුම රයෝජනම ට විඳේෂම ඡන්දය 

ප්ර ශ   න ලදීප. 

29. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී පුස්සරූලරේ ුමරූ නිශන්ත සිරරූම මතිතුම රයෝජනම ට ඳේෂම 

ඡන්දය ප්ර ශ   න ලදීප. 

30. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී ජී.කුදුදිණි ජයම් ධන මතිතුිය ඡන්දය විමසන ුමස්වරේ සභ 

ග් භරේ රනුසිරආරන ලදීප. 

31. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී ශශ්රණි ශ්රිමර රහට් ආරආ ච්චි මතිතුිය රයෝජනම ට ඳේෂම ඡන්දය 

ප්ර ශ   න ලදීප. 

32. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී ඊ.ජී.ඩී.ඉන්ද්රනි ඳීමලිර මතිතුිය රයෝජනමට ඳේෂම ඡන්දය 

ප්ර ශ   න ලදීප. 

33. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී එම්.ඩීමලනී චන්ද්රලත මතිතුිය රයෝජනමට ඳේෂම ඡන්දය ප්ර ශ 

  න ලදීප. 

34. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී සගරි  කුමරි රඳසිරංහ මතිතුියරයෝජනම ට විඳේෂම ඡන්දය 

ප්ර ශ   න ලදීප. 

35. ගරු ්   රීය ය සභ මන්රී ඥණ ප්ර සම් ෆන්සිරස් මතිතුම රයෝජනම ට විඳේෂම ඡන්දය 

ප්ර ශ   න ලදීප. 

36. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී එස් .චන්දන සූරියආ ච්චි මතිතුම රයෝජනම ට විඳේෂම ඡන්දය 

ප්ර ශ   න ලදීප. 

37. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී එච්.එස්.සුනිරූ  ණසිරංහ මතිතුම රයෝජනම ට විඳේෂම ඡන්දය 

ප්ර ශ   න ලදීප. 

38. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී සමන්ති චන්ද්රි  දමයන්ති මතිතුිය රයෝජනම ට විඳේෂම ඡන්දය 

ප්ර ශ   න ලදීප. 

39.  ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී පී.ඒ.ප්රදි්  කුම්  මතිතුම රයෝජනම ට විඳේෂම ඡන්දය ප්ර ශ 

  න ලදීප. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රයෝජනමට ඳේෂම ඡන්දය ලා න්න් ගරු මන්ත්රිමරු    10 

රයෝජනමට විඳේෂම ඡන්දය ලා න්න් ගරු මන්ත්රිමරු   26 
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රයෝජනමට ඡන්දය ලා දීපරමන් මළකී සිරආර ගරු මන්ත්රිමරු  01 

ඡන්දය විමසන ුමස්වරේ සභ ග් භරේ රනුසිරආර ගරු මන්ත්රිමරුන්            02 

 

ගරු ාවාඳතිතු ා 

ඒ ුනුම එම රයෝජනම ාහුත  ඡන්ද 16 කින්  ඳ ජයට ඳ ම රමනම.  

 

ඉහත දේශසෝවනාව  ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි ගසාත් න්යත්ද   ැතිතු ාදේශම 

දේශසෝවනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි දේශේ ම  ාග්රටි  ැතිතුයසදේශම 

ස්ථිරවනවදේශසත් බහුතර ඡත්ද  6 කිත් ඳරාවසට ඳවන  විස. 

05 – (20) ගරු ාවාඳති ජී.වසත්ත දේශරෝහත  ැතිතු ා විසිරත් දේශසෝවනා කර . 

 

ලිතම  ප්රරීය ය සභ ාල ප්රරීශය තුල ක්රිය මම   ළ යුතු ඳහත උඳ රරූඛනරේ විස්ත  

  න්නට රයදීප ඇති මයඳිති ඊට ුනුරපිම ඇති ර ුන් ම සිති/ ආයතන/ පුීගලයින් 

සමඟ ඊට ඉදිරිරේ දේම ඇති ගිවිසුම්ගත දුදල ුනුම ගිවිස ගනිින් ගිවිසුම් ප්ර  ම  ටයුතු 

 ළ යුතු යයි රයෝජන   න්නීය. 

 

ත.

ත 

වයාඳිතිස ුළවය 

ාේඳාදන

ස 

දේශකොත්ත්රාවන 

ායතිස/ 

ආසතනස/ල්ී

ගවසා 

ගිවිසුේග

ත ුළදව 

රු. 

01 රජනර් ට්  යන්ය තබීම සහ ස්වනයේ 

ස ස් කිරිම. 

සභ 

ු දුදරූ 

සභඳති, 

හංමරූල 

නග ය ග්රම 

සංම් ධන 

සිතිය. 

771,317.30 

02 හංමරූල ළදරු ඳසරරූ ුඩුඳඩු ස ස් කිරිම. සභ 

ු දුදරූ 

සභඳති, 

හංමරූල 

නග ය ග්රම 

සංම් ධන 

සිතිය. 

113,579.15 

03 ුංගම්පිආරය රඳුන් නන ගන ුළු මමඩිය 

කිරිම. 

සභ 

ු දුදරූ 

සභඳති, 

ුංගම්පිආරය 

සුමරසත 

මඩිහිආර 

සිතිය. 

520,888.51 

04 මග ඉරිද රඳුළ ගදුණු මමත ර ුටසේ 

ර ුන්ක්රිට්  දම සංම් ධනය කිරිම. 

 

(2019.09.10 දින මහ සභරේ 05 (08) – 10 

තී ණරේ සහන් මග මකුළුමරගුඩරූල ඳ  

ර ුන්ක්රිට්  කිරිම රු. 429,992.22   මයඳිතිය 

ුමලංගු    ඒ රමනුමට ඉහත මයඳිතිය සිරන් 

කිරිම.) 
 

සභ 

ු දුදරූ 

සභඳති, 

සුහද ිතුරු 

සංසදය, 

මග. 

414,464.77 

05 රද ණ මධය ජලය හ එේම සිරන්   නු 

ලාන ලිතම  ප්රරීය ය සභ  ාල ප්රරීශරේ 

ලිතම  ප්රරීය ය රරූ ම් ර ුට් සසරේ 

සභ 

ු දුදරූ 

ස ්   

ප්රධන 

 ් යලය. 

90,000.00 



32 
 

ග් භණි මේමරුන් සහභගි    ගනිින් 

රසවන්ද් ය මම  සංගීතමය මඩසටහනේ 

ඳම මවීම. 

 

ර ුස්ගම ආදිතය රහෝටලරේ ශලම සහ 

රගවීම.              

රු.10,000.0

0 

( මේමරුන් 400  රේ සහභගි මමයේ 

ුර් ේෂ 

ර ර් .) 

ග් භණි මේමරුන් හ ආ ධිත ුදු මතන් 

සහ සංග්රහ 

වියදම් රු. 

60,000.00 

ුවිනිේචිත වියදම්                                      රු. 

20,000.00 

රු. 

90,000.00 
 

06 රද ණ මධය ජලය හ එේම සිරන්   නු 

ලාන ලිතම  ප්රරීය ය සභ  ාල ප්රරීශරේ 

ඳන්ේ  ප්රරීය ය රරූ ම් ර ුට් සසරේ 

ග් භණි මේමරුන් සහභගි    ගනිින් 

රසවන්ද් ය මම  සංගීතමය මඩසටහනේ 

ඳම මවීම. 

 

ශලම සහ රගවීම.                                 

රු.10,000.0

0 

( මේමරුන් 400  රේ සහභගි මමයේ 

ුර් ේෂ 

ර ර් .) 

ග් භණි මේමරුන් හ ආ ධිත ුදු මතන් 

සහ සංග්රහ 

වියදම් රු. 

60,000.00 

ුවිනිේචිත වියදම්                                      රු. 

20,000.00 

          රු. 

90,000.00 
 

සභ 

ු දුදරූ 

ස ්   

ප්රධන 

 ් යලය. 

90,000.00 

07 මඹුල   මල ඳර්  නිමරූ මහතරේ නිමස 

ුසල රාෝේකුරේ ඳති ාම්ම ාදීපම. 

සභ 

ු දුදරූ 

සභඳති 

රසවභගය 

ප්රජූලල 

සංවිධනය 

මඹුල 

389,239.55 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි ානී දේශහ්ටර් පි මස්  ැතිතු ා 

ගරු සභඳතිතුමනි,  එම රයෝජනම ම විසිරන් ස්ථි    නු ලානම. 

රමම රයෝජනම සම්ාන්ධරයන් ඳහත නම් සහන් ගරු මන්ත්රිමරුන් විසිරන් ුදහස් දේමන ලදීප. 

01. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී මංජුල වී   මන  මතිතුම  
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02. ගරු උඳ සභඳති මංජුල ප්රදීප්  කුම්   මතිතුම  

03. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී චන්දන සුරියආ ච්චි  මතිතුම  

04. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී සුසන්ත රඳසිරංහ මතිතුම  

05. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී පී.ඒ ප්රදීප්  කුම්  මතිතුම  

ගරු ාවාඳතිතු ා 

රම් රයෝජනම සම්ාන්ධරයන් රමන ම ුදහසේ තිරයනමද. රම් රයෝජනම ම ඒ මති ම සභ 

සම්මත වු රයෝජනමේ විදිහට සල නම.  

ඉහත දේශසෝවනාව  ගරු ාවාඳති ජී. වසත්ත දේශරෝහත  ැතිතු ාදේශම දේශසෝවනාදේශවත් හා 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි ානී දේශහ්ටර් පි මස්  ැතිතු ාදේශම ස්ථිරවනවදේශසත් 

ඒක තිකව ාවා ාේ ත  විස. 

 

ගරු ාවාඳතිතු ා 

මීළඟට     සභ ම් ත සල  ාරෘම. 

06. කාරක ාවා වාර්තා 

 

06 – (01) 2019.12.20  ් ි  රස්ම     සභ රැස්වීරම් ම් තම. 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි ්ත්දන ුළන්ත්දේශකොටුව   ැතිතු ා 

ගරු සභඳතිතුමනි, රම්  ිව  ම් ත මලට  ව   න එ ේ රනරමයි. නදු ම  ් ි  රස්ම 

 ිව මට ුදල එ ේ නිස මම  ව   න්රන්. ඳහුගිය  ිව ම ට මම රපියේ ඉදිරිඳ ම  ළ 

ඳ ණගම සිරට ධ් මග්රමය දේම දිරමන ුතුරු ම් ගරේ යම් ර ුටස  ුඩි 4 ේ මරේ හීනි 

ප්රමණයේ තිරයනම. එතනින් මහනයේ යන්න ාහ. රමෝට්  සයි ලයේ ත්රිවිරූ එ ේ මරේ 

තමයි යන්රන්. ඒ  පුළුරූ   න්න කියල. ප්රරීය ය සභමට ඒ ඳ  ඳම ල තිරයන්රන්. නදු ම 

 ් ි  රස්ම  ිව රමන් නිරිේෂණය   ල ස්වන ඳරිේෂණයේ  ළ. ඒ රේලරේ 

ුම ඳල තේෂණ නිලධරි මහ මම ගිහින් තිරයනම එතන්ට එන ම් ඒ ඳ  ඳම ල නහයි 

කියල. නදු ම මට මත යි  ංජනි ඉීදරගුඩ මන්ත්රිතුිය ුනු ගණන් මල ඒ ඳ  ඳමරුරේ 

හරියටම ඒ තමරූරගුඩ ධ් මග්රමය ඳ ට එන ම් මනල. එතර ුට මනිනර ුට  මීට්  500 

ේ තමයි ඳ ණගම රාෝධිය ගම ඉන්ම. මීට්  500 දන් ුඩුයිරෙ. ුඩු රමන්න රේතු තිබුණ. 

ර රන් ඳ  රඳු් ඩේ ඉඩම් මරන් හ ස් රමල ඇවි ම තිරයනම. නදු ම භරගට නම මමන්රන් 

නහරන් ඳ මරූ දිගටම මනලරන් ඳම න්රන්. ඒ තේෂණ නිලධරි මහ මතය කියල 

තිරයනම මීට්  500 නහයි කියල. මම රම් ඊරේ රඳර යිද මනල ාරෙම. ඒ හීනි රමල 

තිරයන ඉඩම් ර ුටස ඳහු  රගන මීට්  20 ේ 30 ේ විත  තිරයනම තම න් ට ඳමරිල. 

සමන්ත මන්ත්රිතුම ම දන්නම හරි ුඳහසුයි. විශල ප්රරයෝජනයේ රමනම කිරලෝමීට්  02   

විත  ුඩුමේ රමනම ඳ ණගම ඳ  දේම එන මගීන්ට සභඳතිතුම ගිහිරූල හරි ාලල ඳ  

ඳළරූ   න්න. එ  නීතිමය  ටයුතු   න්න හරි පුළුමන්. හරි රමු ද නිමස ුයිති ුය ු මසන් 
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  ල තිරයනම. ඳම න්න  ම මත ප්ර ශ   ල තිරයනම. නදු ම ඒ ුයරේ රදමේපියන් 

 මති වුණට ළමයි තමයි දන් හීන්   ල රම් ාම්මේ ාරගන තිරයන්රන්.  ඒ ගන ාලන්න 

කියල ඒ රපිය නමත  ිව මට දල නමත නිරිේෂණය   න්න.  

 

ගරු  ාවාඳතිතු ා 

මම තේෂණ නිලධරිතුියට කියනම ඒ ගන ම් තමේ රදන්න කියල ආයි ුහන්න ාහ  

මන්ත්රිතුම කිේම   ණය සම්ාන්ධම ාලල  ් ි  රස්ම  ිව මට ඒ සම්ාන්ධරයන් 

ම් තමේ රගන ම රදන්න. ුර්  මඩ ුධි රිතුිය ම තේෂණ නිලධරිතුම්ය ම ඒ සම්ාන්ධම 

ම් තමේ ුහන ම් ඉන්න එඳ.  මට ඒ ම් තම  රන් රගන ම දීපල ස ච්ඡ   න්න 

මන්ත්රිතුම කිේම   ණම සම්ාන්ධම.  

 

20 9. 2.20 වන නන ඳවවනවන වද කාර්යක දේශස්වා කාරක ාවා රැස්වීදේශේ වාර්තාව 

 හ ාවාව විසිරත් ාවකා බවන වන. 

 

06 – (02) 2019.12.23 නිමස හ ප්රජ සංම් ධන     සභ රැස්වීරම් ම් තම. 

 

20 9. 2.2ව වන නන ඳවවනවන වද නිවාා හා ප්රවා ාේවර්ධන කාරක ාවා රැස්වීදේශේ 

වාර්තාව  හ ාවාව විසිරත් ාවකා බවන වන. 

 

 

06 – (03) 2019.12.24 ඳරිස  හ ඳහසු ම්     සභ රැස්වීරම් ම් තම. 

 

20 9. 2.24 වන නන ඳවවනවන වද ඳ මාර හා ඳහසුකේ කාරක ාවා රැස්වීදේශේ 

වාර්තාව  හ ාවාව විසිරත් ාවකා බවන වන. 

 

06 – (04) 2019.12.27  දුදරූ හ ප්රතිඳ මති ස ලිරම්     සභ රැස්වීරම් ම් තම. 

 

ගරු ාවාඳතිතු ා 

දුදරූ හ ප්රතිඳ මති ස ලිරම්     සභ රැස්වීරම් ම් තරේ ුඩුමේ තිබිල ුපි ඒ  

ඔාතුමලට ලා න්න්න.  

 

 2019.12.27 දින ඳමති දුදරූ හ ප්රතිඳ මති ස ලිරම්     සභ රැස්වීම් ම් තරේ  02.(ආ) 

දුදරූ හ ප්රතිඳ මති ස ලිරම්     සභම විසිරන්   නු ලාන රගවිම් සල  ාරෘම යටර ම 

ුනු ුං  161  සිරට   178 දේම ඳහත රගවිම්ද ඇතුළ ම විය යුතුයි. 

 

 

ත

නු 

තේ

ක 

විස්තරස දේශගවිේ වබත්නා ුළදව (රු) 
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161 ඇණවුම් ුං  15406 හ භ්ඩඩ ලබීම් ඳත්රි  ුං  

3235 ඳරිදි හංමරූල උඳ  ් යලයට රමෝට්  

ඩිස්රඳන්ස්  යන් 01 ේ ලා ගනීම. 

රමෝට්  ා පුී. 

සමගම, 

පිව ම්ර් , ඳන්ේ . 

10,250.00 

162 පිව ම්ර්  නිදහස් ආයු් රේදයට ඖෂධ ඇණවුම් කිරීම 

සහ දුදරූ ලා දිම. 

සභඳති, 

ශ්රී ලං  ආයු් රේද 

ඖෂධ සංස්වම, 

නවින්න, මහ ගම. 

200,000.00 

163 ඇණවුම් ුං  11917 හ භ්ඩඩ ලබීම් ඳත්රි  ුං  

3211 ඳරිදි ුඟරූ එරේ රේලින් 20 ේ ලා ගනීම. 

රසන්ට්රරූ ඉරලේ්රි රූ 

ලං  පුී. සමගම, 

මරාන් වීදි , ර ුළඹ 

11. 

3,105.00 

164 ZA 9154 ුං  ද ණ  ම්ඳේට්   වරේ 12 මන හ 13 

මන මරි  දුදරූ රගවීම. 

ඳළ ම ඳලන 

ර ුමසරිස් (ා.ඳ), 

ඳළ ම ඳලන 

රදඳ් තරම්න්තුම, 

ා මත දුරූල. 

620,000.00 

165 ඇණවුම් ුං  14481, 15414 හ භ්ඩඩ ලබීම් ඳත්රි  

ුං  3265, 3266 ඳරිදි ග් භනී මේමරුන් සහ ලා 

රදන ද්රමය ාහරෘමට ා්ේ 265 ේ ලා ගනීම.  

රහු යිසන් ප්රින්ආරන් 

පුී.සමගම, 

මලරේ ඳ , 

ර ුට් ටම, ඳන්නිපිආරය. 

17,225.00 

166 2019 රනුමම්ා්  මසයට ුදලම ඳරිඳලන 

රගුඩනගිරූල, හංමරූල මහජන පුස්ත ල 

රගුඩනගිරූල හ ඒ ආශ්රිත ඳරිශ්රරේ ඳවිත 

 ටයුතු හ සනීඳ ේෂ  රස්මමන් ඉව  කිරීම 

රමනුරමන් රගවීම. 

ලේදිරූ ේරෘනින් ඇන්්  

රම්න්ටනන්ස් ස් විස්, 

ලවුරෙගස් හංදිය, 

මරූමන. 

68,050.00 

167  හරේන සතිරඳුරලහි වින්ර සඳයුරම් ආම ණය 

ස ස් කිරීම. 

දිනශ්ර රෘ රමෝල හ රෘ 

රමරළසල , 

ර රන් විදිය, හංමරූල. 

6,800.00 

168 2019.08.15 දින හංමරූල සිරට ඳන්ේ ට  න්රට් න්  

ටංකියේ ප්රමහනය කිරීමට බම් ට්රේ  වය  රස්මම 

ලා ගනීම. 

ුරබ්සිරංහ 

ඉන්ජිනියරින් ස් විසස්, 

ඳහ මගම, හංමරූල. 

6,000.00 

169 ආහ  ඳනත යටර ම ක්රිය කිරීරම් දීප ලා ග ම 

සම්ඳරූ රමනුරමන් දුදරූ රගවිම. 

මහජන රසවඛය 

ඳරීේෂ   

එස්.පී ර ෝ ලරේ මය 

1,767.00 

170 ඳන්ේ  ප්රජ ශලම මයරින් කිරීමට ුදල ද්රමය ලා 

ගනීම. 

පී.ලි.ඉරලේ්රි රූස් , 

ඳහ මගම, හංමරූල. 

2,490.00 

171 

 

26970/ L ුං  ද ණ නඩුම සහ නිතිඥ ගස්තු 

රගවීම. 

  

නීතිඥ චම්ඳ ලි. 

චන්ද්රදස, 

ලිතම  , 

ුවිස්සරේරූල. 

2,000.00 

 

172 

2019 රනුමම්ා්  මසරේ දීප රමෝට්  ඩිස්රඳන්ස්  

යන් සහ ලා ග ම ජල ාඳුන් රමනුරමන් දුදරූ 

රගවීම. 

රමෝට්  ා ප්රයිමට්  

රිට් , 

පිව ම්ර්  , ඳන්ේ . 

14,030.00 

 

173 

හංමරූල උ මසම ශලරේ රේදි මට ති  ර දි හ 

 ඳට්  ස ස් කිරීම. 

ාස්නහි  ඳළර ම 

 ් මන්ත සංම් ධන 

ුධි රිය, 

ගංරගුඩවිල, 

නුරේරගුඩ. 

432,970.00 

174 ඇණවුම් ුං  16105 හ භ්ඩඩ ලබීම් ඳත්රි  ුං  

1922 ඳරිදි ඳන්ේ  ාස් නමතුම් ඳලට ABC කියුබ් 10 

ේ ලා ගනීම. 

ඩබ්රේ.රේ.රේ 

ඉංජිනියරින්  ම්ඳනි 

පුී.සමගම, 

45,000.00 
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මමතගම, ඳන්ේ . 

175 ඇණවුම් ුං  16104 හ භ්ඩඩ ලබීම් ඳත්රි  ුං  

1921 ඳරිදි ඳන්ේ  ාස් නමතුම් ඳලට ගරූඳස් කියුබ් 

10 ේ ලා ගනීම. 

එම්.ආ් .ආ් .රේ. 

රඳර්  , 

ඳහළ ර ුස්ගම, 

ර ුස්ගම. 

45,000.00 

176 ඇණවුම් ුං  16033 හ භ්ඩඩ ලබීම් ඳත්රි  ුං  

3211 ඳරිදි ඳන්ේ  මඩ ඒ  යට ¼ X ½ චි් ස් ගරූ 

කියුබ් 08 ේ ලා ගනීම. 

ුරුණ ඒජන්ලිස්, 

සංඝ ජ මමත, 

ර ුළඹ. 

48,760.00 

177 ඇණවුම් ුං  16032 හ භ්ඩඩ ලබීම් ඳත්රි  ුං  

1919 ඳරිදි ඳන්ේ  මඩ ඒ  යට ABC  කියුබ් 2 ½  ේ 

ලා ගනීම. 

ඩබ්රේ.රේ.රේ 

ඉංජිනියරින්  ම්ඳනි 

පුී.සමගම, 

මමතගම, ඳන්ේ . 

11,250.00 

178 ඇණවුම් ුං  16031 හ භ්ඩඩ ලබීම් ඳත්රි  ුං  

1918 ඳරිදි  හමල ම් ගයට ABC  කියුබ් 2 ½  ේ ලා 

ගනීම. 

ඩබ්රේ.රේ.රේ 

ඉංජිනියරින්  ම්ඳනි 

පුී.සමගම, 

මමතගම, ඳන්ේ . 

11,250.00 

 

20 9. 2.27  වන නන ඳවවනවන වද ුළදල් හා ප්රතිඳවනති ාැකසීදේශේ කාරක ාවා රැස්වීදේශේ 

වාර්තාව ඉහත ාේදේශලෝධනසට සටවනව  හ ාවාව විසිරත් ාවකා බවන වන. 

 

06 – (05) 2019.12.10 රටන්ඩ්  ම්ඩඩල රැස්වීරම් ම් තම. 

 

20 9. 2. 0 වන නන ඳවවනවන වද දේශටත්්ර්  ණ්්ව රැස්වීදේශේ වාර්තාව  හ ාවාව 

විසිරත් ාවකා බවන වන. 

 

06 – (06) 2019.12.27 රටන්ඩ්  ම්ඩඩල රැස්වීරම් ම් තම. 

 

20 9. 2.27 වන නන ඳවවනවන වද දේශටත්්ර්  ණ්්ව රැස්වීදේශේ වාර්තාව  හ ාවාව 

විසිරත් ාවකා බවන වන. 

 

07. වැබීේ හා විසදේ පිළිබ  ාසිරක ප්රකාලස. 

 

 

07 – (01) 2019 රනුමම්ා්  මසය ලබීම් හ වියදම් පිගනා ප්ර ශය. 

 

20 9 දේශනොවැේබර්  ා වැබීේ හා විසදේ පිළිබ ප්රකාලස  හ ාවාව විසිරත් ාවකා 

බවන වන. 

 

08. ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රිවරුත්දේශම දේශඳෞීගලික ප්රකාල. 

 

ගරු ාවාඳතිතු ා 

රඳවීගර  ප්ර ශය ඉදිරිඳ ම කිරිම සහ චන්දන සුරියආ ච්චි මන්ත්රිතුමට ුමස්වම ලා 

රදනම.  
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ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි ්ත්දන සු මසආරචින්   ැතිතු ා 

 

ගරු සභඳතිතුමනි, නයයඳ ුං  08 ඳමති ාස් මගී ආම ණ යගන ලා ගනීම සම්ාන්ධමයි.  

 

ර ුළඹ සිරට ුවිස්සරේරූල රදසට සලම නග රේ ුවිස්සරේරූල රදසට 2016 ජුනි 05 දින 

දේම ඳමති ාස් මගී ආම ණය මස  ගණනමේ තිස්රස් රනුමත. 2016.06.05 දින සලම යුධ 

ුවි ගාඩම පිපි වීරමන් එම ාස් මගී ආම ණය විනශ වු ුත  ඳසුම ඒ මගී ආම ණය ලා 

දීපමට ාලධරින් ක්රිය  රන නත. එම ාස් මගී ආම ණය සලම ස  ම මහතරේ මයඳරි  

ස්වනය ඉදිරිපිට පිහිට තිබුණි. විශල ඳසරූ ළදුන් ප්රමණයේ විවිධ රැකිය සහ යන පිරිස් 

ඇතුළු ප්රරීශරේ ජනතමට ඳමති ාස් මගී ආම ණය රනුමතිවීම නිස ුඳහසුතමයන්ට ඳ ම 

රේ. ර ුළඹ රදසිරන් සලම නග රේ ාලිමට එන මගීන් ාස්  ව මල රස්ම  මහතුන් සමඟ 

ගටළු  ඇති   ගන්න ුමස්ව රඳවීගර ම ම හට නිරිේෂණය විය. එම ුමස්ව මල ාස්  ව 

රස්ම යින් මගින්ට ුමසනරේ රදුස් ඳම නුරේ මගී ආම ණයේ රහෝ ාස්  ව නමතුම්ලේ 

ඳහදිරම ප්රද් ශනය රනුමන නිස ඔවුන්ට   න්න රදයේ රනුමතියි යන ප්ර ශයනි. 

එරමන්ම ර ුළඹ සිරට ුවිස්සරේරූල රදසට  මහරගද  රහෝටලය ආසන්නම ඳමති ාස් මගී 

ආම ණය ද  ල  සිරට දේනට රනුමත. ුවිස්සරේරූල සිරට සලම රදසට ආදිතය රහෝටලය 

හ රබ් ් ස් ුසල ඳමති ාස් මගී ආම ණයද ඉම ම වී ඇත. එම ාස් මගී ආම ණ  ල  සිරට ප්ර 

රීශරේ ජනතම ඳවිච්චි   න ලදීප. ප්රරීශරේ ජනතමට ගමනගමන  ටයුතු රමනුරමන් 

ඳහසුමේ මන ුේමට මස්සට ආම ණයේ විය හකි මගින් හ ාස්  ව රස්ම යින් ුත  

ඇතිමන ාහින් ාස්වීම් මළේමින් එම ාස් මගී ආම ණු සුන්සු ඳරිදි ලා දීපමට පියම  ගන්න 

රමන් ාස්නහි  ඳළ ම ම් ගස්ව ප්රමහන ුධි රිරේ සභඳතිට රයුදු   න රමන් ඉරූලි. 

එරමන්ම රමහි පිටඳ ම ගරු ආ්ඩඩු  තුිය ාස්නහි  ඳළත, ප්රධන රරූ ම් ාස්නහි  

ඳළත ම් ග ුමතයංශ රරූ ම් ාස්නහි  ඳළත රමතද රයුදු   න රමන් ඉරූල සිරආරදු. 

ස්තුතියි.     

 

ගරු ාවාඳතිතු ා 

මීළගට සනී රහේට්  පිරිස් මන්ත්රිතුමට ුමස්වම ලා රදනම.  

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි ානී දේශහ්ටර් පි මස්   ැතිතු ා 

ගරු සභඳතිතුමනි, මම රම් රඳවීගර  ප්ර ශය   න්රන් හිුර ල හන්දිය ජලරයන් යටවීම 

සම්ාන්ධම. ස්ම මසිර දිනය දීපම ගරු සභඳතිතුමනි, හිුර ල හන්දිය ඳ  යට රමනම. 

ර ුළඹ ුවිස්සරේරූල ප්රධන ම් ගරේ  න්මල ඳහන ළඟ ස්ම මසිර දිනය දීපම ජලරයන් යට 

රමන නිස එය ඳලනය කිරිමට එම ස්වනරේ ඳ  පුළුරූ    ජලය ාස යමට  ටයුතු   න 

ලදීප. නදු ම ඉන් ඳසු ස්ම මසිර දින දීපම හිුර ල හන්දිය ජලරයන් යටවී මහන ගමනගමනයට 

ාධමේ ඳමතී. හිුර ල හන්දිරේ සිරට රට න්ස් රඳර්   මමර ම ගමන්   න ජනතමට මහ ම 
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  ද ේ සිරන් වී ඇති ුත , රම් රේතුරමන් ඒ ඳලම ුසල ම් ගරේද රස්දීප රගුස්  ඩ මටී 

ම් ගය රම් මනවිට විනශ වී ඇත. තමද ගරු සභඳතිතුමනි, රමම ස්වනය ජලරයන් යටවීම 

නිස  ත්රි  ලමල විශල මහන තදාදයේ හ මහන රඳෝගනමේ දිගට තිරයනම. ඒ ුමස්ව 

මලදීප සමහ  රඳවීගර  ඳන්ති මලට යන ඳසරූ දරුමන්ට ඳම  ත්රි 9.00, 10.00 රමන ම් එම 

ස්වනරේ රැඳී සිරආරමට සිරන් මන ුමස්වමන් ුපි රාුරහුම ද   තිරයනම. රම් රේතුම නිස 

මහන මල ජනතමට ම ඳය ගණන් ඳර්   ස්තියන් වීමට සිරන් මන ාම ම ුපි දන්නම. ගරු 

සභඳතිතුමනි ප්රරීය ය සභරේ ුමධනය රම් රදස රයුදු    ුදල ුංශ රමත ම් ත    

හකි ඉේමණින්  ඩිනම් විසඳුමේ ලා රදන රලස මම ඉරූරම   නම. ස්තුතියි.  
 

 

 

ගරු ාවාඳතිතු ා 

මීළගට චින්ත  රීවින්ද මන්ත්රිතුමට ුමස්වම ලා රදනම.  

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා  ත්රි න්ත්තක දේශීවිත්ද ා රවීර   ැතිතු ා 

ගරු සභඳතිතුමනි, ුර්  ප්රරීශිය ාල ප්රරීශරේ විරේෂරයන් ඳළ ම සභම මගින් ඳලනය 

මන ඳසරූ තමයි රාුරහුමයේ තිරයන්රන්. නදු ම එම ඳසරූ මල දි් ඝ  ලයේ ඳරිඳලනරේ 

නියරලන වින්හරූඳතිමරුන් සමහ  වින්හරූඳතිමරුන් ඳසරූ ඳරිඳලනය   රගන යනම. 

සමහ  වින්හරූඳතිමරුන් ඉත න්් මල විදිහට ඒ ඳසරූ ඳරිඳලනය   රගන යනම. දනට 

ක්රිය මම  රමල තිරයන එ  ඳසල  ුවුරුන් 05   රස්ම  ලය සම්පු් ණ වුණම එම මරු 

කිරිරම් ක්රමරේදයේ තිරයනම. ඒ නිස සිරයළුම වින්හරූඳතිමරුන් වින්හරූඳතිමරියන් රඳුන්රේ 

සමන රස්මයේ ලරාන ඳරිදි ස්වන මරු කිරිම් ාල ගන්මන රලස ඉරූල සිරආරනම. ඒ ුනුම 

ඳහත සහන් ුයට පිටඳ ම රයුදු   න රලස ඉරූල සිරආරනම. ගරු ආ්ඩඩු  තුිය 

ාස්නහි  ඳළත, සභඳති, දිස්ත්රිේ සම්ාන්ධි  ණ  ිව ම, සභඳති ඳළ ම  ජය රස්ම 

ර ුිෂන් සභම, ඳළ ම ුධයඳන ුධයේෂ, ප්රධන රරූ ම් ාස්නහි  ඳළ ම සභම ර ුළඹ 

03.  ලඳ ුධයඳන ුධයේෂ .  

 

ගරු ාවාඳතිතු ා 

ගරු මන්ත්රිතුමන්ල විසිරන් ඉදිරිඳ ම   න ලද රඳවීගර  ප්ර ශ ුපි ුදල ආයතන රමත 

රයුදු   න්න ඉදිරිරේදීප  ටයුතු   නම.  

 

ුද දින මහ සභ රැස්වීම සහ සහභගි රනුවු ගරු ප්රරීය ය සභ මන්ත්රි රේ.ඒ.ඩී. ෆිරශ්රය 

ඇනට්  ඔරූග මතිතුිය, ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී එච්.පී.උපුරූ ප්රසන්න මතිතුම, ගරු 

ප්රරීය ය සභ මන්රී ඩබ්. ුරසෝ  මර ල මතිතුම සහ ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී එස්. 

චන්ද්රකුම්  මතිතුම රමනුරමන් නිමඩු ුනුමත   නම.  
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ුද දින මහ සභරේ මඩ  ටයුතු ුමසන් කිරිමට සුදනම් රමන්රන්. ුද දින සභමට සහභගී 

වුණු ගරු උඳ සභඳතිතුම ඇතුළු ගරු මන්රීතුමන්ලට ම ස්තුතිය ම රගව මය ම රම් 

ුමස්වරේ පුද   නම. ඒ මරේම රරූ ම්තුම ප්රධන නිලධරි ම්ඩඩලයට ම,  ් ය 

ම්ඩඩලයට ම, ජනමධය මහ මමරුන්ට ම ුර්  රගව මය ම ස්තතිය ම පුද  නම. සහභගි වු 

සිරයළුරදනටම ස්තුතියි.  

 

 

 

සභරේ මඩ  ටයුතු ඳ.ම. 3.00 ට නිමමට ඳ මවිය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


