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සීතාවක ප්රාදේශීය ස ාවාදේශ  2020 දේශඳබරවාරි මා 10 වන දින 

දේශඳ.ව.10.00 ට ප්රාදේශීය ස ාවාදේශ  ාවා ලාවාදේශ  ප ඳවවනවන වද 

මහ ා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  - ඩබ්.ඒ. මංජුල ධම්ි  වී   මන මතිතුම 

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

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

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

10. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී  - ඩී. ර ෝකිල සම්ඳ ම ම් ණසිරි මතිතුම 

11. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී  - එරූ.නන්ද කුම සිංහ මතිතුම 

12. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී  - ආ් .ඒ. උපුරූ මරනෝජ් රඳසිංහ මතිතුම 

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

මතිතුම 

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

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

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

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

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

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

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

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

22. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී  - රේ. නිමරූ යසසිරි  ළුඳහන මතිතුම 

23. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී  - ගමරේ චන්ද්රසිරි මතිතුම 

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

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

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

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

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

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

මතිතුිය 

30. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී  - ආ් .ඒ.ඩි.සගරි  කුමරි රඳසිංහ 

මතිතුිය 

31.ගරු ප්රරීය ය සභ  මන්රී   - ඥණ ප්ර සම් ෆන්සිස් මතිතුම 

32. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී  - එච්.එස්.සුනිරූ  ණසිංහ මතිතුම 

33. ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී  - එන්.පී.රේ. සමන්ති චන්ද්රි  දමයන්ති 

මතිතුිය 

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

 
 

 

ාහවාගි දේශනොවු 
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1.    ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී  - එම්.ආ් . ගයන් න්ින්ද චන්ද්රසිරි මතිතුම 

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

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

මතිතුම 

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

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

6.    ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී  - සුසන්ත සිසි  කුම  රඳසිංහ මතිතුම 

7.    ගරු ප්රරීය ය සභ මන්රී  - පුස්සරූලරේ ුමරූ නිශන්ත සිරූම 

මතිතුම 

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

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

 

 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

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

ප්ර රීය ය සභරේ 2020 රඳබ මරි  මසරේ 23 රමනි මහ සභ රැස්වීරම්  ටයුතු ආ ම්භ 

කිරිමටයි සුදනම් රමන්රන්. නියිත රේලම රඳ.ම.10.00 ටම සභම ඳටන් ගනීමට රනුහකි 

වීම පිළිබම ුපි  ණගව ම ප්ර ශ   නම.  10.30 ට  රන් සභම ආ ම්භ   නම. ඒ 

සහ සහභගි වීමට ඳිණි ගරු උඳ සභඳතිතුම ඇතුළු ගරු මන්ත්රිතුමන්ල ගරු 

මන්ත්රිතුියන්ල සියළුරදනම ඉතම මම රගව මරයන් රම් ුමස්ථරේදීප පිළි ගන්නම. 

රරූ ම්තුම ප්රධන නිලධරි ම්ඩඩලය ඒමරේම  ් යම්ඩඩලය සියළුරදනම ම 

ජනමධයරේදි මහ මමරුන් සියළුරදනම ම ඉතම ම රගව මරයන් පිළි ගන්නම. රම් 23 මන 

මහ සභම. ුපි සියරෙ රදන ුද මරේ දමස  තමයි ඡන්රදන් ඳ මරමල රම් ප්රරීය ය සභමට 

ජයග්රහණය   පු ුවුරුන් 02 සම්පු් ණ රමනම ඔරබ ම මරග ම රම් මන්රී රය යට. ඒ නිස 

සියරෙරදනටම  සුභ ප්ර් ථන   නම ුපි ුවුරුන් රද ේ ත්   විත්     ින් මද විමද 

  ින් රම් ප්රරීශරේ මහජනතමරේ සුභසධනය සහ ලිතම  ප්රරීය ය සභරේ නම 

ඳමතිම සහ ුපි මඩ  ළ කියල ම සිහිඳ ම   ින් නයයඳනුකලම ඳළදුරමන්ම 

තිරයන්රන් ඳහුගිය සභ රැස්වීරම් ම් තම සභ සම්මත    ගනීම.   

 

සංරශෝධන හ රමනස් ම් ඇරතු ම රඳන්ම දීපල ඳහුගිය සභ රැස්වීරම් ම් තම සභ 

සම්මත   න්න ගරු මන්ත්රිතුමන්ලට ුමස්ථම ලබ රදනම. 

 

01.ඳසුගිස රැස්වීදේශේ වාර්තාව ාේමත කර ගැනීම. 
 

 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී ාමත්ත යදසමාමාර ගමදේශම මැතිතුමා 
 

ගරු සභඳතිතුමනි, 2020.01.13 මන දින ඳමති මහ සභ රැස්වීරම් ම් තම සතය ම් තමේ 

බමට මම රමම ගරු සභමට රයෝජන   ි.  

 
 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී ්ේ.ම දේශේරි මාරට්  මැතිතුිස 

ගරු සභඳතිතුමනි, එම රයෝජනම ම විසින් ස්ථි    නු ලබනම. 
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2020.01.13 වන දින ඳැවති මහ ාවා රැස්විදේශේ වාර්තාව පිළිගත යුතු ාතය 

වාර්තාවක් බවට ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී ාමත්ත යදසමාමාර ගමදේශම 

මැතිතුමාදේශම දේශසෝජනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී ්ේ.ම දේශේරි මාරට්  

මැතිතුිසදේශම ස්ථිරවනවදේශසත් මකමතිකව ාවා ාේමත විස. 

 
 

02.ාවාඳතිවරසා විසිත් කරනු වබන විදේශේෂ නිදේශ දන. 
 

01.ර ුස්ගම,  නම්ඳරූල, ශ්රි සුමන ම විහ ස්ථනරේ දුර  මමරයන් හ ගංරර ෝහණ 

පුරජෝ මසම  ිව රේ සංවිධනරයන්  ංමල රදවිඳුන්රේ ආශි් මදය ඳත ම් ශ්ර ම සින් 

  නු ලබන ගංගර ෝහණ රඳ හ  හ පු රජෝ මසමය 2019 ම් ෂරේ ද ුති ස් ථ ම සින් 

 ළ බම ම, ඒ රමනුරමන් ගරු සභඳතිතුම හ ලිතම  ප්රරීය ය සභම දේමන ලද 

දය  මමය සම්බන්ධරයන් පුණයනුරමෝදන පු් ම  ස්තුතිය ඳල   න බම ම සහන් 

  ින් 2020.01.15 දිනතිම ර ුස්ගම,  නම්ඳරූල, ශ්රි සුමන මරේ විහ කා රි, හිටපු 

ඳරිරේනකාඳති, ගංරර ෝහණ පුරජෝ මසම  ිව රේ ප්රධන සංවිධය  හ ුනුශස  

 නම්ඳරූරරූ සුමනනන්ද ස්මින් මහන්රස් විසින් රයුදු   න ලද රපිය. 

 

02."බස්නහි  ඳළ ම ගරු ආ්ඩඩු  තුියරේ ප්රධන මමරයන් 2020.01.03 දින ඳමති ඳළ ම 

රඩංගු ම් දන රමරහයුම්  ිව රේ ගනු ලබු තී ණ ක්රිය මම  කිරිම" යන හිසින් යුතුම 

ඳළ ම රඩංගු ම් දන රමරහයුම්  ිව  රැස්විරම්දීප ගන්න ලද උඳරදස් හ තී ණ පිළිබම 

දනුම ම   ින් රම් සම්බන්ධම ඳළ ම ඳලන ආයතන මල ුමධනය රයුදු    විරේෂ 

මඩසටහනේ ස ස්    ඉදිරි ක්රියම් ග ගන්න රලස ම දන්මින් 2020.01.07 දිනතිම 

ඳළ ම ඳලන ර ු මසරිස් (බ.ඳ.) විසින් බස්නහි  ඳළර ම සියළුම ඳළ ම ඳලන ආයතන 

මල ප්රධනින් රමත රයුදු   න ලද රපිය. 

 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

මීළරට විරේෂ නිරේදන යටර ම ුපිට කියන්න තිරයන්රන් මස  ආ ම්භරේ රම් ගතවුණ 

මසය   ල ලිමම ඇතුරේ ුර්  සභරේ මන්රීමරුන් විදියට මන්රීම රයේ සම්බන්ධම ම, 

සභරේ  රස්ම රයේ සම්බන්ධම ම ඳහුගිය මස 1 ½    ල ලිමම ඇතුරේ සභරේ නමට 

යම්  ළලේ මන ආ  රේ   ටයුතු රද ේ සින් වුණු බම මධය ඔස්රස් ුපි දන ග මත. ුපි 

රම් ගන  ත  ළ යුතු නති වුණ ම ලිතම  ප්රරීය ය සභම නම සහන් රමන නිස රම් 

සහ බහුත යේ රම්  ටයුතු මලට සම්බන්ධ රනුමන බම සහන්   න්න ඕන. රබුරහුම 

රගව මන්විත විදිහට ුර්  ගරු උඳ සභඳතිතුම ප්රධන මන්රීමරු ුපි  ටයුතු   ල 

තිරයනම. ඒ නිස  ස පිට රහෝ එේ ුරයේ රම් සම්බන්ධම සිආරම නිස ඳහුගිය  ල ලිමම 

තුළ ලිතම  ප්රරීය ය සභරේ නමට විශල  ළලේ හ ුරගව මයේ වුණු බම සහන් 

  න්න ඕරන්. ඒ නිස එය මම මධයරේදීප මහ මමරුන් රමත මතේ   න්රන්  රමය ම් ත 

 ළ යුතු නම් ගම් සමර ම් ත වුරණු ම ුරනේ සියරෙ මන්රීමරුන්ට සධ ණයේ ඉශ්රුට 

රමන බම ප්ර ශ   න්න ඕරන්. ඒ නිස මන්රීම යන්රේ නම ස පිට රහෝ ු මුඩංගුමට 
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ග ම ුයරේ නම් ප්ර ශ මන්රන් නම් මම හිතන්රන්  ප්රරීය ය සභරේ ුරනේ මන්රීමරුන් 

විදිහට ුපි හම රදනටම ම ඇතුළු ුරනේ සියරෙ රදනට එහි යම් සධ ණයේ ඉශ්රුට 

රමනම. නදු ම ඳහුගිය  ලරේ එරහම නතුම  වුද කියන ත මමයට ඳ මරමල තිරයනම. ඒ 

නිස මම ුදහස්   න්රන් මම රම් කියන්රන් රම්රේ ුර්  එේ මන්රීම රයේ හ  ුරනේ 

සියරෙ මන්රීමරු ස පිට රහෝ රම් රචෝදනමට ලේ විය යුතු රහෝ ුසධ ණයට ුඳමදයට 

ලේවිය යුතු නතයි කියන   ණය ගන මම සහන්   න්න ඕන ඳේෂ විඳේෂ 

රේදයන්රගන් රතු ම. ඒ නිස ඒ ගන මම ුතිශය  ණගව  රමනම සභරේ නමට 

හනියේ  ළලේ මන්රී ධු ය ට හනියේ  ළලේ රමන විදිරහ සිීකායේ සින් වීම නිස 

සභම ඳ මරතන් ුපිට රමච්ච හනිය පිළිබම ුතිශය  ණගව  රමනම සහ ඒ මන්රීම ය 

ඒ  ටයුතු මල නියරෙරන් නම් එය සභමට සහ මන්රී ධු යට   න ලද විශල හනියේ 

 ළලේ බම සහන්   න්නට ඕරන්. ඒ ගන ඉතම මම  ණගව  රමනම රමු ද රම් 

කියන්නවු සිීකාය පිළිබම තම උසවිරයන් රම් ගන තීන්න්  රමල නහ. ඒ නිස ඒ 

කියන්නවු සිීකාය එරලසින් සින් වුණ නම් එය මන්ත්රිම රයකුට කිසිරස් මම නුසුන්සු බම ුපි 

ප්ර ශයට ඳ ම  ළ යුතු රමනම. ඒ මරේම ඊරේ දිනරේ රස්ම රයකු සම්බන්ධම සින් වු 

සිීකාය ම එරලසයි ඒ නිස ුතිශය වු බහුත යේ රස්ම යන් සහ 99% රස්ම යන් එරස් 

රනුරමයි කියලයි ම විේමස   න්රන්. ඒ නිස ඒ සම්බන්ධම ම රස්ම යන්ට මඩ   න 

උදවියට ඒ සහ වු  ළල මම හිතනම ුර්  ලිතම  ප්රරීය ය සභ ඉතිහසරේ මම ුහල 

නහ  එමනි සිීකාය ට ුර්  රස්ම රයේ ලේ වුණ කියල. ඒ නිස ඒ  වුද කියන 

  ණම පිළිබම මම නම කියන්රන් නහ තම නම් ප්රසිීධ නති නිස නදු ම දන්නම ඇති. 

ඒ නිස එමනි රීමරූ මලට ුර්  රස්ම රයෝ බහුත ය  99% ේම සම්බන්ධ නති බම සහන් 

  න්න ඕන. නදු ම රස්මය   න ස්ථනය නිස රම් හරමෝටම යම් ුඳමදයේ  ළලේ ඇති 

වුණ නම් ඒ ගන ුර්   ණගව ම ප්ර ශ   න්න ඕන. රම් රස්ම යන් තමන්රේ ප්රමණය 

දන තමන්  ළ යුතු සහ රනු ළ යුතු රී ගන දන  ටයුතු කිරිමටයි ුමශය මන්රන්. ඒ නිස 

විශල ුඳකී් තියේ ඇති රමනම. ඒ නිස මම රම් ප්ර ශය  රේ. ඒ නිස රම්ර න් 99% 

රද න මන්රීමරු රහෝ රස්ම රයෝ  රම් සම්බන්ධම මගකිම යුතු නති බම ුපි රම් රේල රේ 

ප්ර ශ   න්න ඕරන් ඒ රස්ම යන්රේ රගව මය හ මන්රීමරුන්රේ රගව මය ආ ේෂ 

කිරිම පිණිස.  

 

03.ප්රාදේශීය ස ාවාව තමතා ්වන වද ාේදේශීල, දේශඳවනාේ, ඳැිණිලි හා 

ාත්නිදේශ දන ාවාවට ඉදිරිඳවන කිරිම. 

 

03 - (01)   ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි තදේශසෝම ම ප ප්රාාී දේශීවදේශම  මැතිතුමා විසිත් 

ඉදිරිඳවන කරන ව ප. 

01.ඳන්ේ , ර ුළඹ ඳ , 81/2 හි ඳදිංචි එස්.ඩී ජයසුරිය මය විසින් "මසි ජලය රගය තුළට 

ගල ඒම මළේවීම සහ සහය ඳතිම" යන හිසින් යුතුම ුසරූමසින්රේ ක්රියමන් 

රේතුරමන් රම් මනවිට තිබු සියළුම ස්මභවි  ජලය බස යරම් ම් ග සම්පු් ණරයන්ම 
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ඇහිරි ඇති බවින් ඉදිරි මසි  ලයට ප්රථම රම් ත මමයට යම් විසඳුමේ ලබ රදන රමන් 

ඉරූලින් 2020.02.08 දිනතිම ගරු සභඳතිතුම ුමත රයුදු   න ලද රපිය. 

02. ුංගදුම ප්රරීශරේ ප්රයිම් ල්න්්  ඉඩරම් රඳුන්  ටයුතු සහ ප්රරීය ය සභමට ලබ දීප ඇති 

ඉඩම හ හ ඳ ේ ඉරූරම  සම්බන්ධරයන් විර ෝධතමය ඳල   ින් 2020.01.08 දිනතිම 

එම ඉඩරම් බිම්  බර ුයිති රුමන් විසින් ු මසන් රරූඛනයේද සමඟින් ගරු 

සභඳතිතුම ුමත රයුදු   න ලද රපිය. 

03 - (02)   ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ාමත්ත යදසමාමාර ගමදේශම මැතිතුමා විසිත් 

ඉදිරිඳවන කරන ව ප. 

01.ුං  426, තමරූරගුඩ ග්රම නිලධරි මසරම් තමරූරගුඩ ගම හ හ දිරමන ප්රධන 

ම් ගයට සම්බන්කාත ුතුරු ම් ග හ රමන ම ගම් මලට පිවිරසන ම් ගයන් සහ  ගමට 

ප්රවිශ්රු  වීරම්දීප එම ම් ග හ ප්රරීශ හඳුන ගනිරම් ඳහසුමට නිමස මල රපිනයන් හඳුන 

ගනිරම් ඳහසුමට ුතුරු ම් ග සහ නම පුමරු රයදීපමට V- TEC  පුීගර  ආයතනය 

ුනුග්රහ  දය  මමය ලබ දීපමට එ ර වී ඇති බවින් ඒ සහ ුමධනය රයුදු    

ුනුමතිය ලබ රදන රමන් ඉරූලින් 2019.12.25 දිනතිම ර ුස්ගම, තමරූරගුඩ, 

තමරූරගුඩ ගම්මසින් රමනුරමන් බී.ජී. බලසුරිය මය විසින් ගරු සභඳතිතුම ුමත 

රයුදු   න ලද රපිය. 

03 - (03)   ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි දේශකෝකිව ාේඳවන වර්ිසිරි මැතිතුමා විසිත් 

ඉදිරිඳවන කරන ව ප. 

01.සලම ග්රම නිලධරි මසරම් රබු ළුරගුඩ ශේති උයන ඳ  හ සුන්මරූල ග්රම නිලධරි 

මසරම් රබු ළුරගුඩලන්ද ය ර ර න ම් ගය ඉඳිකිරිම සහ බධමේම ඳමතින භූිය 

නිදහස්    රදන රමන් ඉරූලින් ර ුස්ගම, රබු ළුරගුඩ, මමරූගම ඳ  ුං  249/2 හි 

ඳදිංචි ුයි.එස්.රේ.එස්.  ණතුංග මය විසින් ප්රරීශමසින්රේ ු මසන් රරූඛනයේද සමඟින් 

ගරු සභඳතිතුම ුමත රයුදු   න ලද රපිය. 

02."ුඳ විසින් සම්පු් ණ ප්රේධන දුදලම රයුදම රගුඩනගන ලද හංමරූල රඳුන් රමළ 

සංකි් ණරේ ුසධ ණ ුන්දින් මඩි   න ලද  ඩ  ම  මසි  කුරය නමත 

සංරශෝධනයද ුසධ ණ බවින් සධ ණය ඉව     රදන රමන් ඉරූරම" යන හිසින් 

යුතුම තම සංවිධනරේ දඩි විර ෝධය හ ඉරූරම මත නමත සංරශෝධනයේ මගින්  ඩ 

කුරය ුඩු   න බම ඳමසුම ම එයිනු ම සධ ණය ඉව  රනුවි ඇති බවින් එය ඉත 

සධ ණ දරිය හකි ුගයේ  රට්  ම් තමන ආ් ථි  ත මමයට ගලරඳන මනුශ්රය 

ුගයේ විය යුතු බම ම සහන්   ින් ුතිගරු ජනකාඳතිතුම, ගරු ුග්රමතයතුම හ 

ඳළ ම ඳලන ර ුමසරිස්තුම රමතද පිටඳ ම සහිතම හංමරූල, නම රමළ සංකි් ණය, 

රනු.65 හි නම රමළ සංකි් ණරේ මයඳරි යන්රේ සංවිධනය විසින් 2020.02.10 දිනතිම 

ප්රරීශිය සභරේ ගරු මන්ත්රිතුමන්ල ගරු මන්ත්රිතුියන්ල ුමත රයුදු   න ලද රපිය. 
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03 - (04)   ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි වරුි දිලි ක මාමාර මැතිතුමා විසිත් ඉදිරිඳවන 

කරන ව ප. 

01.ඳන්ේ , හරූරඳ ASP  න්ද  ඳ ඳස් ප්රමහනය කිරිම නිස ප්රරීශමසින්ට දුහුණ ඳ්මට 

සින්මන ුමහි ත සම්බන්ධරයන් සහන්   ින් රම් ත මමය මළේම ගනීම සහ 

මදිහ ම මන රලස ඉරූලින් 2020.01.23 දිනතිම ඳන්ේ , හරූරඳ, ුං  276 හි ඳදිංචි එච්. 

රේමදස මය විසින් ප්රරීශමසින්රේ ු මසන් රරූඛනයේද සමඟින් ර ුට්  ස මන්ත්රිතුම, 

ප්රරීය ය රරූ ම් හ ග්රම නිලධරි රමතද පිටඳ ම සහිතම රරූ ම්තුම ුමත රයුදු   න 

ලද රපිය.  

02."ුඳ විසින් සම්පු් ණ ප්රේධන දුදලම රයුදම රගුඩනගන ලද හංමරූල රඳුන් රමළ 

සංකි් ණරේ ුසධ ණ ුන්දින් මඩි   න ලද  ඩ  ම  මසි  කුරය නමත 

සංරශෝධනයද ුසධ ණ බවින් සධ ණය ඉව     රදන රමන් ඉරූරම" යන හිසින් 

යුතුම තම සංවිධනරේ දඩි විර ෝධය හ ඉරූරම මත නමත සංරශෝධනයේ මගින්  ඩ 

කුරය ුඩු   න බම ඳමසුම ම එයිනු ම සධ ණය ඉව  රනුවි ඇති බවින් එය ඉත 

සධ ණ දරිය හකි ුගයේ  රට්  ම් තමන ආ් ථි  ත මමයට ගලරඳන මනුශ්රය 

ුගයේ විය යුතු බම ම සහන්   ින් ුතිගරු ජනකාඳතිතුම, ගරු ුග්රමතයතුම හ 

ඳළ ම ඳලන ර ුමසරිස්තුම රමතද පිටඳ ම සහිතම හංමරූල, නම රමළ සංකි් ණය, 

රනු.65 හි නම රමළ සංකි් ණරේ මයඳරි යන්රේ සංවිධනය විසින් 2020.02.10 දිනතිම 

ප්රරීශිය සභරේ ගරු මන්ත්රිතුමන්ල ගරු මන්ත්රිතුියන්ල ුමත රයුදු   න ලද රපිය. 

03 - (05)   ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි යල් ම මදේශනෝ ර පසඳසිේහ මැතිතුමා විසිත් 

ඉදිරිඳවන කරන ව ප. 

01."ුඳ විසින් සම්පු් ණ ප්රේධන දුදලම රයුදම රගුඩනගන ලද හංමරූල රඳුන් රමළ 

සංකි් ණරේ ුසධ ණ ුන්දින් මඩි   න ලද  ඩ  ම  මසි  කුරය නමත 

සංරශෝධනයද ුසධ ණ බවින් සධ ණය ඉව     රදන රමන් ඉරූරම" යන හිසින් 

යුතුම තම සංවිධනරේ දඩි විර ෝධය හ ඉරූරම මත නමත සංරශෝධනයේ මගින්  ඩ 

කුරය ුඩු   න බම ඳමසුම ම එයිනු ම සධ ණය ඉව  රනුවි ඇති බවින් එය ඉත 

සධ ණ දරිය හකි ුගයේ  රට්  ම් තමන ආ් ථි  ත මමයට ගලරඳන මනුශ්රය 

ුගයේ විය යුතු බම ම සහන්   ින් ුතිගරු ජනකාඳතිතුම, ගරු ුග්රමතයතුම හ 

ඳළ ම ඳලන ර ුමසරිස්තුම රමතද පිටඳ ම සහිතම හංමරූල, නම රමළ සංකි් ණය, 

රනු.65 හි නම රමළ සංකි් ණරේ මයඳරි යන්රේ සංවිධනය විසින් 2020.02.10 දිනතිම 

ප්රරීශිය සභරේ ගරු මන්ත්රිතුමන්ල ගරු මන්ත්රිතුියන්ල ුමත රයුදු   න ලද රපිය. 

03 - (06)   ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි නත්ද මාමාරසිේහ මැතිතුමා විසිත් ඉදිරිඳවන 

කරන ව ප. 
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01."ුඳ විසින් සම්පු් ණ ප්රේධන දුදලම රයුදම රගුඩනගන ලද හංමරූල රඳුන් රමළ 

සංකි් ණරේ ුසධ ණ ුන්දින් මඩි   න ලද  ඩ  ම  මසි  කුරය නමත 

සංරශෝධනයද ුසධ ණ බවින් සධ ණය ඉව     රදන රමන් ඉරූරම" යන හිසින් 

යුතුම තම සංවිධනරේ දඩි විර ෝධය හ ඉරූරම මත නමත සංරශෝධනයේ මගින්  ඩ 

කුරය ුඩු   න බම ඳමසුම ම එයිනු ම සධ ණය ඉව  රනුවි ඇති බවින් එය ඉත 

සධ ණ දරිය හකි ුගයේ  රට්  ම් තමන ආ් ථි  ත මමයට ගලරඳන මනුශ්රය 

ුගයේ විය යුතු බම ම සහන්   ින් ුතිගරු ජනකාඳතිතුම, ගරු ුග්රමතයතුම හ 

ඳළ ම ඳලන ර ුමසරිස්තුම රමතද පිටඳ ම සහිතම හංමරූල, නම රමළ සංකි් ණය, 

රනු.65 හි නම රමළ සංකි් ණරේ මයඳරි යන්රේ සංවිධනය විසින් 2020.02.10 දිනතිම 

ප්රරීශිය සභරේ ගරු මන්ත්රිතුමන්ල ගරු මන්ත්රිතුියන්ල ුමත රයුදු   න ලද රපිය. 

03 - (07)   ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ම. සුාත්ත මැතිතුමා විසිත් ඉදිරිඳවන කරන ව ප. 

01."ුඳ විසින් සම්පු් ණ ප්රේධන දුදලම රයුදම රගුඩනගන ලද හංමරූල රඳුන් රමළ 

සංකි් ණරේ ුසධ ණ ුන්දින් මඩි   න ලද  ඩ  ම  මසි  කුරය නමත 

සංරශෝධනයද ුසධ ණ බවින් සධ ණය ඉව     රදන රමන් ඉරූරම" යන හිසින් 

යුතුම තම සංවිධනරේ දඩි විර ෝධය හ ඉරූරම මත නමත සංරශෝධනයේ මගින්  ඩ 

කුරය ුඩු   න බම ඳමසුම ම එයිනු ම සධ ණය ඉව  රනුවි ඇති බවින් එය ඉත 

සධ ණ දරිය හකි ුගයේ  රට්  ම් තමන ආ් ථි  ත මමයට ගලරඳන මනුශ්රය 

ුගයේ විය යුතු බම ම සහන්   ින් ුතිගරු ජනකාඳතිතුම, ගරු ුග්රමතයතුම හ 

ඳළ ම ඳලන ර ුමසරිස්තුම රමතද පිටඳ ම සහිතම හංමරූල, නම රමළ සංකි් ණය, 

රනු.65 හි නම රමළ සංකි් ණරේ මයඳරි යන්රේ සංවිධනය විසින් 2020.02.10 දිනතිම 

ප්රරීශිය සභරේ ගරු මන්ත්රිතුමන්ල ගරු මන්ත්රිතුියන්ල ුමත රයුදු   න ලද රපිය. 

03 - (08)   ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ඉත්ානි දේශාදේශනදේශහවතා ඳීමසීලි මැතිතුිස 

විසිත් ඉදිරිඳවන කරන ව ප. 

01."ුඳ විසින් සම්පු් ණ ප්රේධන දුදලම රයුදම රගුඩනගන ලද හංමරූල රඳුන් රමළ 

සංකි් ණරේ ුසධ ණ ුන්දින් මඩි   න ලද  ඩ  ම  මසි  කුරය නමත 

සංරශෝධනයද ුසධ ණ බවින් සධ ණය ඉව     රදන රමන් ඉරූරම" යන හිසින් 

යුතුම තම සංවිධනරේ දඩි විර ෝධය හ ඉරූරම මත නමත සංරශෝධනයේ මගින්  ඩ 

කුරය ුඩු   න බම ඳමසුම ම එයිනු ම සධ ණය ඉව  රනුවි ඇති බවින් එය ඉත 

සධ ණ දරිය හකි ුගයේ  රට්  ම් තමන ආ් ථි  ත මමයට ගලරඳන මනුශ්රය 

ුගයේ විය යුතු බම ම සහන්   ින් ුතිගරු ජනකාඳතිතුම, ගරු ුග්රමතයතුම හ 

ඳළ ම ඳලන ර ුමසරිස්තුම රමතද පිටඳ ම සහිතම හංමරූල, නම රමළ සංකි් ණය, 

රනු.65 හි නම රමළ සංකි් ණරේ මයඳරි යන්රේ සංවිධනය විසින් 2020.02.10 දිනතිම 

ප්රරීශිය සභරේ ගරු මන්ත්රිතුමන්ල ගරු මන්ත්රිතුියන්ල ුමත රයුදු   න ලද රපිය. 
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03 - (09)   ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි . . රිසත්ත තරුි මාමාර් ගුිරවනන මැතිතුමා 

විසිත් ඉදිරිඳවන කරන ව ප. 

01."ුඳ විසින් සම්පු් ණ ප්රේධන දුදලම රයුදම රගුඩනගන ලද හංමරූල රඳුන් රමළ 

සංකි් ණරේ ුසධ ණ ුන්දින් මඩි   න ලද  ඩ  ම  මසි  කුරය නමත 

සංරශෝධනයද ුසධ ණ බවින් සධ ණය ඉව     රදන රමන් ඉරූරම" යන හිසින් 

යුතුම තම සංවිධනරේ දඩි විර ෝධය හ ඉරූරම මත නමත සංරශෝධනයේ මගින්  ඩ 

කුරය ුඩු   න බම ඳමසුම ම එයිනු ම සධ ණය ඉව  රනුවි ඇති බවින් එය ඉත 

සධ ණ දරිය හකි ුගයේ  රට්  ම් තමන ආ් ථි  ත මමයට ගලරඳන මනුශ්රය 

ුගයේ විය යුතු බම ම සහන්   ින් ුතිගරු ජනකාඳතිතුම, ගරු ුග්රමතයතුම හ 

ඳළ ම ඳලන ර ුමසරිස්තුම රමතද පිටඳ ම සහිතම හංමරූල, නම රමළ සංකි් ණය, 

රනු.65 හි නම රමළ සංකි් ණරේ මයඳරි යන්රේ සංවිධනය විසින් 2020.02.10 දිනතිම 

ප්රරීශිය සභරේ ගරු මන්ත්රිතුමන්ල ගරු මන්ත්රිතුියන්ල ුමත රයුදු   න ලද රපිය. 

03 - (10)   ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි දනුකිකි ප්රවානි ත මදේශේදා මැතිතුිස විසිත් 

ඉදිරිඳවන කරන ව ප. 

01."ුඳ විසින් සම්පු් ණ ප්රේධන දුදලම රයුදම රගුඩනගන ලද හංමරූල රඳුන් රමළ 

සංකි් ණරේ ුසධ ණ ුන්දින් මඩි   න ලද  ඩ  ම  මසි  කුරය නමත 

සංරශෝධනයද ුසධ ණ බවින් සධ ණය ඉව     රදන රමන් ඉරූරම" යන හිසින් 

යුතුම තම සංවිධනරේ දඩි විර ෝධය හ ඉරූරම මත නමත සංරශෝධනයේ මගින්  ඩ 

කුරය ුඩු   න බම ඳමසුම ම එයිනු ම සධ ණය ඉව  රනුවි ඇති බවින් එය ඉත 

සධ ණ දරිය හකි ුගයේ  රට්  ම් තමන ආ් ථි  ත මමයට ගලරඳන මනුශ්රය 

ුගයේ විය යුතු බම ම සහන්   ින් ුතිගරු ජනකාඳතිතුම, ගරු ුග්රමතයතුම හ 

ඳළ ම ඳලන ර ුමසරිස්තුම රමතද පිටඳ ම සහිතම හංමරූල, නම රමළ සංකි් ණය, 

රනු.65 හි නම රමළ සංකි් ණරේ මයඳරි යන්රේ සංවිධනය විසින් 2020.02.10 දිනතිම 

ප්රරීශිය සභරේ ගරු මන්ත්රිතුමන්ල ගරු මන්ත්රිතුියන්ල ුමත රයුදු   න ලද රපිය. 

04. සථා ඳරිදි ක ම  ප ඇති ප්රේන. 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

ගරු ප්රරීය ය සභ මන්ත්රි මංජුල වී   මන මතිතුම විසින් ුසන ලද ප්රේනය සහ පිළිතුරු 

ලබ රදනම.  

04 – (01) ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි මේල ව වීරරවනන මැතිතුමා විසිත් ඉදිරිඳවන කර . 

 

i.2019 මසර්  විවිධ මඩසටහන් මය ය ් ෂ යටර ම ඉන්ධන හ ස්රන්හ  රතරූ සහ 

ුයමරයන් රමන්  ල දුදරූ රමන රමනම ර ුඳමණද? 

පිළිතුර -  103 – 2 -  රු. 1,177,000.00 



9 
 

203 – 2 -  රු. 2,300,000.00 

303 – 2 -  රු. 2,102,000.00 

503 – 2 -  රු.    171,200.00 

603 – 2 -  රු.        1,000.00 

ii.එහි දුළු ුගය ර ුඳමණද? 

පිළිතුර -  රු. 5,751,200.00 

iii.එම දුළු ුගය 2019 ුයමරයහි දුළු ආදයරමන්  ම  ප්රතිශතයේද? 

පිළිතුර -  1.65% 

iv.එම දුළු දුදල 2019 මසර්  ඳහත  ථ මහන රමනුරමන් වියදම්  ල ුගයන් රමන රමනම 

ප්ර ශ   න්න. 

 

වාහනස     වර්ෂදේශේම ඉත්ධන විසදම රු. 

I. PE - 6879  බ්  ථය    - 584,729.20 

II. 252 - 6388  බ්  ථය    - 381,950.00 

III. 251 – 0684  ෘ  බ්  ථය   - 301,375.00 

IV. LE - 6946 ආරඳ්   ථය    - 415,100.00 

V. LL - 6461   ආරඳ්   ථය    - 457,500.00 

VI. HE - 5534   ගර බවුස ය    - 528,330.93 

VII. GI - 3144   රීර ෝද  ථය    - 101,239.60 

VIII. QL - 6131 රීර ෝද  ථය    - 136,132.23 

IX. AAA - 8572 රීර ෝද  ථය   - 134,514.00 

X. GE - 5593  ට්රේට ය    - 122,995.00 

XI. RD - 9425 ට්රේට ය    - 126,138.00 

XII. AAA - 9451 රීර ෝද  ථය   - 108,092.00 

XIII. RD - 8301 ට්රේට ය    - 316,487.68 

XIV. LM - 5604  ම්ඳේට ය    - 574,650.00 

XV. ZA - 5041 බර ෝ යන්ය   - 844,600.00 

XVI. ZA - 5421 රමෝට්  රේඩ ය   -   96,100.00 

XVII. RX - 9480 ජල බවුස ය    -     4,133.00 

XVIII. RY - 5670 ජල බවුස ය    -     1,997.00 
 

05.සථා ඳරිදි ක ම  ප ඇති දේශසෝජනා. 

 

ගරු ාවාඳතිතුමා 
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05 – (01) රයෝජනම ම විසින් ඉදිරිඳ ම   නු ලබනම.  

 

05 – (01). ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහි මැතිතුමා විසිත් දේශසෝජනා කර . 

ලිතම  ප්රරීය ය සභම සතු හංමරූල නම රමළ සංකී් ණරයහි රමළරඳුළ කුරය 

2018.07.30 මන දින ද ණ තේරස්රු රදඳ් තරම්න්තුරේ CD/RP/2591 ුං  ද ණ රපිය මගින් 

දන්ම එම තිබු තේරස්රු ම් තම ුමලංගු   , 2019.05.03 මන දින ද ණ තේරස්රු 

රදඳ් තරම්න්තුරේ CD/RP/2591 ුං  ද ණ රපිය මගින් දේම ඇති ඳහත උඳ රරූඛනරේ 

සහන් මසි  රමළරඳුළ කුරය 2018.11.01 මන දින සිට ක්රිය මම  මන ඳරිදි විකාම මම 

බන් රුමන් සමර ගිවිසුම්ගත විය යුතු යයි මම රමම ගරු සභමට රයෝජන   ි. 

 

යඳ දේශ මඛනස 

නව දේශවළ ාේකිර්ිදේශසහි දේශවළදේශඳොළ මාලිස 

කඩ කාමර තේකස මාසික මාලිස රු. 

1 8,100.00 

2 4,600.00 

3 3,900.00 

4 4,600.00 

5 3,900.00 

7 3,900.00 

8 10,000.00 

9 5,300.00 

10 3,900.00 

11 10,000.00 

12 4,800.00 

13 3,900.00 

14 4,800.00 

15 3,900.00 

16 9,500.00 

17 2,100.00 

18 9,500.00 

19 4,800.00 

19 ඒ 3,900.00 

20 4,800.00 

20 ඒ 3,900.00 

22 6,300.00 

23 5,500.00 

24 3,900.00 

25 4,400.00 

26 3,900.00 

27 4,400.00 

28 3,900.00 

29 4,400.00 

30 3,900.00 

31 4,400.00 

32 3,900.00 

33 4,400.00 

34 2,400.00 
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35 3,500.00 

36 3,900.00 

37 3,500.00 

38 3,900.00 

39 3,500.00 

40 3,900.00 

41 3,500.00 

42 3,900.00 

43 3,500.00 

44 3,900.00 

45 5,100.00 

46 4,800.00 

47 3,500.00 

48 4,200.00 

49 3,500.00 

50 4,200.00 

51 3,500.00 

52 4,200.00 

53 3,500.00 

54 4,200.00 

55 3,500.00 

56 4,200.00 

57 3,500.00 

58 4,200.00 

59 3,500.00 

60 4,200.00 

61 3,500.00 

62 4,200.00 

63 3,500.00 

64 4,200.00 

65 3,500.00 

66 3,500.00 

67 ම.ුං  ලිඩී/ආ් පී/2591 හ 

2015.10.15දින ද ණ රපිය මඟින් 

එම ඇති තේරස්රු මආරන ම 

මලංගු රේ. 

68 3,500.00 

69 3,500.00 

70 3,500.00 

71 ම.ුං  ලිඩී/ආ් පී/2591 හ 

2015.10.15දින ද ණ රපිය මඟින් 

එම ඇති තේරස්රු මආරන ම 

මලංගු රේ. 
 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ාමත්ත යදස මාමාර ගමදේශම මැතිතුමා 

ගරු සභඳතිතුමනි,  එම රයෝජනම ම විසින් ස්ථි    නු ලබනම. 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

රම් රයෝජනම සම්බන්ධරයන් ගරු මන්ත්රිමරුන් ුදහස් ඉදිරිඳ ම   නමද? 
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රමම රයෝජනම සම්බන්ධරයන් ඳහත නම් සහන් ගරු මන්ත්රිතුම විසින් ුදහස් ඉදිරිඳ ම 

  න ලදීප. 

01.ගරු ප්රරීය ය සභ මන්ත්රි මංජුල වී   මන මතිතුම  

ගරු ාවාඳතිතුමා 

රබුරහුම ස්තතියි ගරු මන්රීතුම. රම් රයෝජනම සම්බන්ධරයන් තමන් ට ම ඳහදිර    

ගනීමට ුමශය නම්     සභම ට යන්න ම පුළුමන් කියල මම ප්ර ශ   නම.  

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ාමත්ත යදසමාමාර ගමදේශම මැතිතුමා  

ගරු සභඳතිතුමනි, රම් සම්බන්ධම  රුණු දන ගන්න මම මහ සභම     සභමේ බමට 

රයෝජන   නම. 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි . . රිසත්ත තරුි මාමාර් ගුිරවනන මැතිතුමා 
 

ගරු සභඳතිතුමනි, එම රයෝජනම ම විසින් ස්ථි    නු ලබනම. 
 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි විම ම ප්රාත්න මැතිතුමා  

ගරු සභඳතිතුමනි, රමම     සභ ුමස්ථම මහ සභමේ බමට ඳ ම  ළ යුතු යයි මම 

රමම ගරු සභමට රයෝජන   ි. 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ්ේ.ම. දේශේරි මාරට්  මැතිතුිස 
 

ගරු සභඳතිතුමනි, එම රයෝජනම ම විසින් ස්ථි    නු ලබනම.  

 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

 

රම් රයෝජනම ඊළර මහ සභම රමන රූ මසය   ලයේ රම් හරමෝරගම ඉරූරෘම ුනුම 

නමත මතමේ මම  රූ ලබ ගන්න බම සභමට දනුම් රදනම.  
 

ඉහත දේශසෝජනාව  ගරු ාවාඳතිතුමා විසිත් මාාසක කාවසක් ාහා ක ම වබා 

ගත්නා ව ප. 
 

05 – (02). ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහි මැතිතුමා විසිත් දේශසෝජනා කර . 

ලිතම  ප්රරීය ය සභම සතු ඳහත සහන් රීඳල 2020 ම් ෂයට බන් ලබ දීපම සහ 

2019.12.27  දින ඳමති රටන්ඩ්  ම්ඩඩල තී ණය ුනුම හ 2020.01.28 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 මම රමම ගරු සභමට රයෝජන 

  ි. 

දේශීඳව විස්තරස ජසරාහි දේශටත්ඩර්කරුදේශම නම හා 

ලිපිනස 

ජසරාහි 

වේසුව රු. 

 හරේන සතිරඳුළ ර ුඩි   රේමමසම්රේ සුද ම ප්රියද් ශන 137,000.00 
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කුම , 374/බී,  හරේන මග. 

හංමරූල එළ හ ේ මස් 

 ඩය 

රමුරහුම්  නවුජන් රමුරහුම්  සෆ ස් 

ජන්,  

රනු. 345/1, තරූදූම, ුවිස්සරේරූල. 

2,455,000.00 

හංමරූල එළු කුකුළු මස් 

 ඩය 

රමුරහුම්  ඉෆම් රමුරහුම්  ඉමස්,  

414, හ ස් ඳ , හංමරූල. 

1,058,600.00 

 හටපිආරය ුස්මඩල 

රතුව ඳල 

රදබ්ගමරේ හ් ෂ උදයංග, 

රනු.9/5, ු  විට, ර ුස්ගම. 

74,000.00 

ඳන්ේ  සතිරඳුළ රබෝකාය බන්රේ චන්ද්රි  බන්න්මතී 

රනු.50/5, රදරූගහම මත, ගලරගද , 

ඳන්ේ . 

4,302,200.00 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි නත්ද මාමාරසිේහ මැතිතුමා 

ගරු සභඳතිතුමනි,  එම රයෝජනම ම විසින් ස්ථි    නු ලබනම.  

රමම රයෝජනම සම්බන්ධරයන් ඳහත නම් සහන් ගරු මන්ත්රිමරුන් විසින් ුදහස් ඉදිරිඳ ම 

  න ලදීප. 

01.ගරු ප්රරීය ය සභ මන්ත්රි නන්ද කුම සිංහ මතිතුම 

02.ගරු ප්රරීය ය සභ මන්ත්රි උපුරූ මරනෝජ් රඳසිංහ මතිතුම 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

රම් පිළිබ තම ම ුදහස් ඉදිරිඳ ම කිරිමට තිරයනමද?   

 

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

 

ඉහත දේශසෝජනාව  ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහි මැතිතුමාදේශම 

දේශසෝජනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි නත්දමාමාරසිේහ මැතිතුමාදේශම 

ස්ථිරවනවදේශසත් මකමතිකව ාවා ාේමත විස. 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

මීළරට 05 -  (03) රයෝජනම ඉදිරිඳ ම කිරිම සහ ගරු ප්රරීය ය සභ මන්ත්රි ගීතමණි 

ස්ම් ණලත මන්රීතුියට ුමස්ථම ලබ රදනම.   

 

05 – (03). ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ගීතාමණි ස්වර්ිවතා මැතිතුිස විසිත් 

දේශසෝජනා කර . 
 

ලිතම  ප්රරීය ය සභ බල ප්රරීශයට ුය ම ුං  439 දිීරදණිය උතු  ග්රම රස්ම මසරමහි 

දිීරදණිය රබෝකාරුේඛ ම විහ ස්ථනය ුසරන් බංඩ ම මත ප්රරීශයට යන ඳ , රමම 

ප්රරීශයට හ රබවීධගමට ඉතම ම මආරන රමරහම ේ ඉව   ල ශ්රි රබෝකාරුේඛ ම 

විහ ස්ථනරේ මඩ විසු විහ කාඳති ුඳම ම වී මදල ුති පුජය නිරූමල සුමන නය  
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ස්මින් මහන්රස්ට රගව මයේ රලස රමම බංඩ ම මත ඳ  "පුජය නිරූමල සුමන නහිි 

මමත" රලස නම්    රදන රමන් රමම ගරු සභමට ම විසින් රයෝජන   ි.  

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි දනුකිකි ප්රවානි ත මදේශේදා මැතිතුිස 

ගරු සභඳතිතුමනි,  එම රයෝජනම ම විසින් ස්ථි    නු ලබනම. 

රමම රයෝජනම සම්බන්ධරයන් ඳහත නම් සහන් ගරු මන්ත්රිමරුන් විසින් ුදහස් ඉදිරිඳ ම 

  න ලදීප. 

01.ගරු ප්රරීය ය සභ මන්ත්රි මංජුල වී   මන මතිතුම  

02.ගරු සභඳති ජී. ජයන්ත ර ෝහණ මතිතුම 

ගරු ාවාඳතිතුමා  

රම් සම්බන්ධම රමන ම ුදහසේ න මනම් රම් රයෝජනම ම ඒ මති ම සභ සම්මත වු 

රයෝජනමේ විදිහට සල නම.  

ඉහත දේශසෝජනාව  ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී ගීතාමණි ස්වර්ිවතා මැතිතුිසදේශම 

දේශසෝජනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි දනුකිකි ප්රවානි ත මදේශේදා 

මැතිතුිසදේශම  ස්ථිරවනවදේශසත් මකමතිකව ාවා ාේමත  විස. 

 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

ර ම විරේ ය සහ සභරේ මඩ  ටයුතු විනඩි 15  ට  රූ තිරයනම.  

 

දේශවන විදේශ කස ාහා ාවාදේශ  වැඩ කටයුතු දේශඳ.ව. 11.30 ට තවනහිටුවන ව ප. 

නැවතවන ාවාදේශ  වැඩ කටයුතු දේශඳ.ව. 11.45 ට ආරේව කරන ව ප. 
 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

ර ම විරේ රයන් ඳසුම සභරේ මඩ  ටයුතු නමත ම ආ ම්භ   නම. 05 – (04) රයෝජනම 

ම විසින් ඉදිරිඳ ම   නු ලබනම.  
 

05 – (04). ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහි මැතිතුමා විසිත් දේශසෝජනා 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 බලය ුනුම ම විසින්   න ලද ඳහත 

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

ඊට ඉදිරිරයන් දේම ඇති දුදල රගවීම ුනුමත  ළ යුතු යයි මම රමම ගරු සභමට රයෝජන 

  ි. 

තනු 

තේක 

වවුචර් 

තේකස හා 

දිනස 

විස්තරස මුදව රු. 

01 28 – 32 2019 රනුමම්බ්  මස ප්රධන  ් යලරේ, ඳන්ේ  

උඳ  ් යලරේ, ර ුස්ගම උඳ  ් යලරේ, 

2,707,105.88 
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2020.01.08 හංමරූල උඳ  ් යලරේ හ  හරේන උඳ 

 ් යලරේ ම් ග, රසවඛය, ආයු් රේද, පුස්ත ල, 

රඳ  ඳසරූ හ වින්ර ුංශයන්හි රස්මරේ නියුතු 

ආරීශ රස්ම යින් 51 රදරනකු හ සභම මඟින් 

ක්රිය මම    නු ලබන මයඳෘතින්හි රස්මරේ 

නියුතු මයඳෘති රස්ම යින් 55 රදරනකු රමනුරමන් 

දදනි  මව ්  රගවීම. 

02 166 -170 

2020.01.23 

2019 රදසම්බ්  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 191 රදරනකු සහ මව ්  

රගවීම. 

7,532,337.52 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ානී දේශහක්ටර් පිරිස්  මැතිතුමා 

ගරු සභඳතිතුමනි,  එම රයෝජනම ම විසින් ස්ථි    නු ලබනම. 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

රම් රයෝජනම සම්බන්ධරයන් ගරු මන්ත්රිමරුන් ුදහස් ඉදිරිඳ ම   නමද?  

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

 ඉහත දේශසෝජනාව  ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහි මැතිතුමාදේශම 

දේශසෝජනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ානී දේශහක්ටර් රිරිස්  

මැතිතුමාදේශම ස්ථිරවනවදේශසත් මකමතිකව ාවා ාේමත  විස. 

 

05 – (05). ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහි මැතිතුමා විසිත් දේශසෝජනා කර . 

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

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

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

 ළ යුතු යයි මම රමම ගරු සභමට රයෝජන   ි. 
 

 

ත.

ත 

වයාඳිතිස මුවය 

ාේඳාදන

ස 

දේශකොත්ත්රාවන 

ාිතිස/ 

ආසතනස/ල්ී

ගවසා 

ගිවිසුේගත 

මුදව රු. 

01 ලිතම  ප්රරීය ය සභරේ  ් ය 

ම්ඩඩලය ලබග ම ජයග්රහණ රමනුරමන් 

2019 ම් ෂයට ුදලම සමස්ත 

 ් යම්ඩඩලය ඇගයීම සහ 

ඳම මවීමට නියිත ඇගයිම් උරළල. 

ප්රච    ටයුතු                        10,000.00 

වින්ර ආරලෝ   ණය              10,000.00 

රේදි ම ස ලිම                      20,000.00 

නව ම්  ්ඩඩයම්                     20,000.00 

 

 

සභ 

ු දුදරූ 

 

ස ් . 

ප්රධන 

 ් යලය 

 

 

 

180,000.00 
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විරේෂ රීශනයේ සහ ගස්තු 20,000.00 

විඩිරයෝ සහ ඡයරඳ  ණය    15,000.00 

සංග්රහ  ටයුතු                           60,000.00 

ුවිනිේචිත වියදම්                      25,000.00 

                                              180,000.00 
 

02 2020 ම් ෂරේ ජතයන්ත   න්ත දිනය 

නිිති   රගන ඳම මවීමට නියිත 

ලිතම  ප්රරීය ය සභ බල ප්රරීශරේ 

 න්තමන් සහ රීය ය ආහ , 

 ස    පිළිබම හ රීය ය ආහ  

ම් ග ස සන ආ  ය පිළිබම දනුම ම 

කිරිරම් මඩසටහන. 
 

ස්රට් ජ් බන්                                    3,000.00 

ආච් ය සුඳරේදි ඳබ්රස් සිරූම මයට 

ප්රමහන ගස්තු                                              

9,000.00 

න් තන  ්ඩඩයම් 02 ේ සහ       

15,000.00 

 ස    පිළිබම රඳු ම පිංචේ ලබ දීපම                       

(රු.25.00 × 350)                           8,750.00 

 ්ම මට් රටෝරු රඳු ම දුද්රණය (රු.75.00 × 

275)  

                                                      20,625.00                                                                                                                                                                                   

කුළු බඩු ඇසු ණ (රු.150.00 × 275) 

41,250.00  

සංග්රහ  ටයුතු                                  

35,000.00 

( සහභගි මන  න්තමන් ට මළු බනිස් 

01 ේ, කිරි ඳ ට්  01ේ, හ ආ කාත 

ුදු මතන් සහ ) 

ුවිනිේචිත වියදම්                             

15,000.00 

                                                      157,625.00 

 

 

සභ 

ු දුදරූ 

 

ස ් . 

ප්රධන 

 ් යලය 

 

 

157,625.00 

 

03 

2020 ම් ෂය සහ ලිතම  ප්රරීය ය 

සභ බල ප්රරීශය ආම ණය මන ඳරිදි 

හංමරූල හ ඳන්ේ  රසවඛය දමදය 

නිලධරි  ් යලයන්හි සහරයෝගරයන් 

රබෝ රනුමන ර ෝග සයන 08 ේ 

ඳම මවීම. 

රුකා  ඳරිේෂමන්                           

720,000.00 

(ප්රතිලීනන් 1200 × රු.600.00) 

ප්රච    ටයුතු                              

25,000.00 

ුවිනිේචිත වියදම්                            

55,000.00 

(සහභගිමන්නන්ට කිරි ඳ ට්  ලබ දීපම)                

 

 

සභ 

ු දුදරූ 

 

ස ් . 

ප්රධන 

 ් යලය 

 

 

800,000.00 
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800,000.00 

04 2020 ම් ෂය තුළ ලිතම  ප්රරීය ය සභ 

බල ප්රරීශරේ ඳම මමනු ලබන මතෘ 

සයන මලට සහභගි මන ග් භණි 

මේමරුන් සහ දරු ප්රසුතියට ර ෝහරූ 

ගතවීමට ප්රථම ළදරුමට ුමශය උඳ  ණ 

 ට් ටල ලබ දීපම. 

(මේමරු 1436 × රු.1392.00) 

 

 

 

සභ 

ු දුදරූ 

 

 රුණ ෂ් ට්  

රසන්ට් , 

ඳදුණුම ඳ , 

මහ ගම. 
1,998,912.00 

05 2020 ම් ෂය තුළ ලිතම  ප්රරීය ය 

සභමට ුය ම සියළු රඳ  ඳසරූ මල 

ඉරගනුම ලබන දරු දරියන්ට දිම ආහ ය 

සහ වියළි ආහ  ද්රමය ඳ් සරූ ලබ දීපම. 

(එේ දරුරමකු සහ මසි  වියදම  

රු. 563.00 × දරුමන් 355 × මස 10) 

 

 

 

සභ 

ු දුදරූ 

 

ලං  සරතුස 

රිට් , 

හංමරූල. 1,998,650.00 

06 රමස්රප්රෝ ආ ේෂ  රස්මය මඟින් දිම 

 රී දු  රස්මය සහ රස්ම යින් 

රයදවීම. 

දේශස්වා ස්ථානස දිවා 

දේශස්වා 

මුරස 

රාරි 

දේශස්වා 

මුරස 

නණසල 

මධයස්ථනය  

01 01 

මඩ ඒ  ය - 

ඳන්ේ  

01 01 

ඳන්ේ  උඳ 

 ් යලය 

01 01 

ඳන්ේ  සතිරඳුළ 01 02 

ඳන්ේ  

පුස්ත ලය 

01 01 

ර ුස්ගම උඳ 

 ් යලය  

01 01 

 

සභ 

ු දුදරූ 

සභඳති,  

රමස්රප්රෝ 

ආ ේෂ  

රස්මය, ආ් ථි  

ප්රම් ධන 

 ් යංශය, 

ර ුළඹ 10. 

5,649,930.00 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ාමත්ත යදසමාමාර ගමදේශම මැතිතුමා 

ගරු සභඳතිතුමනි,  එම රයෝජනම ම විසින් ස්ථි    නු ලබනම 

 

ගරු ාවාඳතිතුමා 
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රම් රයෝජනම සම්බන්ධරයන් ගරු මන්ත්රිමරුන් ුදහස් ඉදිරිඳ ම   නමද?   

රමම රයෝජනම සම්බන්ධරයන් ඳහත නම් සහන් ගරු මන්ත්රිමරුන් විසින් ුදහස් ඉදිරිඳ ම 

  න ලදීප. 

01.ගරු ප්රරීය ය සභ මන්ත්රි මංජුල වී   මන මතිතුම  

02.ගරු උඳ සභඳති මංජුල ප්රදීප්  කුම්  මතිතුම    

 

ගරු යඳ ාවාඳති මේල ව ප්ර ප ක මාමාර් මැතිතුමා  

ගරු සභඳතිතුමනි, රම් සම්බන්ධම  රුණු දන ගන්න මම මහ සභම     සභමේ බමට 

රයෝජන   නම. 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි තදේශසෝම ම ප ප්රාාී දේශීවදේශම මැතිතුමා 
 

ගරු සභඳතිතුමනි, එම රයෝජනම ම විසින් ස්ථි    නු ලබනම. 
 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි තදේශසෝම ම ප ප්රාාී දේශීවදේශම මැතිතුමා 

ගරු සභඳතිතුමනි, රමම     සභ ුමස්ථම මහ සභමේ බමට ඳ ම  ළ යුතු යයි මම 

රමම ගරු සභමට රයෝජන   ි. 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ්ේ.ම. දේශේරි මාරට්  මැතිතුිස 
 

ගරු සභඳතිතුමනි, එම රයෝජනම ම විසින් ස්ථි    නු ලබනම.  
 

ගරු ාවාඳතිතුමා  

රම් රයෝජනම සම්බන්ධම ුපි     සභරේදීප යම්   ණ කිහිඳයේ ස ච්ඡ  ළ. තම ම 

ුදහස් ඉදිරිඳ ම   නමද. 

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

ඉහත දේශසෝජනාව  ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහි මැතිතුමාදේශම දේශසෝජනාදේශවත් 

හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ාමත්ත යදසමාමාර ගමදේශම මැතිතුමාදේශම 

ස්ථිරවනවදේශසත් මකමතිකව ාවා ාේමත  විස. 

 

05 – (06). ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහි මැතිතුමා විසිත් දේශසෝජනා කර . 

ලිතම  ප්රරීය ය සභරේ ර ුස්ගම උඳ  ් යලරේ මඩ ේරශ්රු  ම් රු 111 තනතුර්  

රස්මය   න එම්. චතු න්දි ලේෂණි මහ මිය ජති  ඉතිරිකිරිරම් බංකුරේ හංමරූල 

ශඛම මගින් ලබ ගනීමට නියිත රීඳල ණය සහ ඳළ ම ඳලන රදඳ් තරම්න්තුම 

විසින් ප්රතිපු් ණය  ළ යුතු රඳුර දුදල, රමම සභමට ප්රතිපු් ණය   න රතේ එම රඳුර 

දුදල සභ ු දුදරූ මගින් ජති  ඉතිරිකිරිරම් බංකුරේ හංමරූල ශඛම රමත රගවිය යුතු 

යයි මම රමම ගරු සභමට රයෝජන   ි. 

 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ාමත්ත යදස මාමාර ගමදේශම මැතිතුමා 
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ගරු සභඳතිතුමනි,  එම රයෝජනම ම විසින් ස්ථි    නු ලබනම. 
 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

රම් රයෝජනම සම්බන්ධරයන් ගරු මන්ත්රිමරුන් ුදහස් ඉදිරිඳ ම   නමද?  

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

 ඉහත දේශසෝජනාව  ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහි මැතිතුමාදේශම 

දේශසෝජනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ාමත්ත යදසමාමාර ගමදේශම 

මැතිතුමාදේශම ස්ථිරවනවදේශසත් මකමතිකව ාවා ාේමත  විස. 

 

 

05 – (07). ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහි මැතිතුමා විසිත් දේශසෝජනා කර . 

ලිතම  ප්රරීය ය සභම සතු  ළුුේගල රමළ සංකී් ණරයහි රමළරඳුළ කුරය 

2020.01.07 මන දින ද ණ තේරස්රු රදඳ් තරම්න්තුරේ CD/RP/2702 ුං  ද ණ රපිය මගින් 

දේම ඇති ඳහත උඳරරූඛනරේ සහන් මසි  රමළරඳුළ කුරය 2020.03.01 දින සිට 

ක්රිය මම  මන ඳරිදි විකාම මම බන් රුමන් සමර ගිවිසුම්ගත විය යුතු යයි මම රමම ගරු 

සභමට රයෝජන   ි. 
 

 

යඳ දේශ මඛනස 

කළුතමගව දේශවළ ාේකිර්ිදේශසහි දේශවළදේශඳොළ 

මාලිස 

කඩ කාමර 

තේකස 
මාසික මාලිස රු. 

බිම් මහල 1 3,000.00 

බිම් මහල 2 3,000.00 

බිම් මහල 3 3,000.00 

බිම් මහල 4 750.00 

උඩු මහල 1 2,150.00 

උඩු මහල 2 2,150.00 

උඩු මහල 3 2,150.00 

උඩු මහල 4 600.00 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි නත්ද මාමාරසිේහ මැතිතුමා 

ගරු සභඳතිතුමනි,  එම රයෝජනම ම විසින් ස්ථි    නු ලබනම. 
 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

රම් රයෝජනම සම්බන්ධරයන් ගරු මන්ත්රිමරුන් ුදහස් ඉදිරිඳ ම   නමද?  
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රම් රයෝජනම ඒ මති ම සභ සම්මත වු රයෝජනමේ බමට සල නම. 

 ඉහත දේශසෝජනාව  ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහි මැතිතුමාදේශම 

දේශසෝජනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි නත්ද මාමාරසිේහ මැතිතුමාදේශම 

ස්ථිරවනවදේශසත් මකමතිකව ාවා ාේමත  විස. 

 

05 – (08). ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහි මැතිතුමා විසිත් දේශසෝජනා කර . 

ලිතම  ප්රරීය ය සභම සතු  හරේන රමළ සංකී් ණරයහි රමළරඳුළ කුරය 2020.01.07 

මන දින ද ණ තේරස්රු රදඳ් තරම්න්තුරේ CD/RP/2830 ුං  ද ණ රපිය මගින් දේම ඇති 

ඳහත උඳ රරූඛනරේ සහන් මසි  රමළරඳුළ කුරය 2020.03.01 මන දින සිට ක්රිය මම  

මන ඳරිදි විකාම මම බන් රුමන් සමර ගිවිසුම්ගත විය යුතු යයි මම රමම ගරු සභමට 

රයෝජන   ි. 
 

 

යඳ දේශ මඛනස 

කහදේශේන දේශවළ ාේකිර්ිදේශසහි දේශවළදේශඳොළ මාලිස 

කඩ කාමර තේකස මාසික මාලිස රු. 

බිම් මහල 13,500.00 

ඳළදු මහල - 1 1,000.00 

ඳළදු මහල - 2 100.00 

ඳළදු මහල - 3 1,000.00 

ඳළදු මහල - 4 1,250.00 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි දේශකෝකිව ාේඳවන වර්ිසිරි  මැතිතුමා 

ගරු සභඳතිතුමනි,  එම රයෝජනම ම විසින් ස්ථි    නු ලබනම. 

රමම රයෝජනම සම්බන්ධරයන් ඳහත නම් සහන් ගරු මන්ත්රිමරුන් විසින් ුදහස් ඉදිරිඳ ම 

  න ලදීප. 

01.ගරු ප්රරීය ය සභ මන්ත්රි මංජුල වී   මන  මතිතුම 

02.ගරු ප්රරීය ය සභ මන්ත්රි සමන්ත උදය කුම  ගමරේ මතිතුම  

03.ගරු උඳ සභඳති මංජුල ප්රදි්  කුම්  මතිතුම 

 

 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

රම් ුවුරුීරී රනරමයි රම්  ඕරන් නම් ුපිට ඊළර ුවුරුීරද ම ගන්න පුළුමන් රු. 100/- යි. 

රම්  දන් ුවුරුන් 7 ේ තිස්රස් ආපු එ  ුපි  ත   ල හරියට  රුණු දනරගන රම් 

රයෝජනම රගනම නම් එරහනම් ුපි සංරශෝධන රයෝජනමේ රේදු ඊට ඳස්රස් සභම 
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එ ර නම් ඒ  විත ේ තියල ුරනේ ආර  සම්මත   න්න පුළුමන් ඕරන් නම්. 

සංරශෝධනය ට යට මම ුපි ු  ස ච්ඡම   ල ඒ  විමලිමේ   ල   දු.   හරේන 

රමළ සංකී් ණරේ ඳළදු මහරරූ ුං  02  ඩ  ම ය රම් ට ුදල රමන්රන් නහ එය 

සංරශෝධනය කිරිමට යට මම ඉතිරි ආර ට දුදරූ ුය  ළ යුතු යයි කියන ඳදනරම් ඉරගන 

රයෝජනමට එ රයිරන් හරමෝම. රම් රයෝජනම සංරශෝධන මලට යට මම ඒ මති ම සභ 

සම්මත වු රයෝජනමේ බමට සල නම. 

ාේදේශලෝධිත දේශසෝජනාව 

05 – (08). ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහි මැතිතුමා විසිත් දේශසෝජනා කර . 

ලිතම  ප්රරීය ය සභම සතු  හරේන රමළ සංකී් ණරයහි රමළරඳුළ කුරය 2020.01.07 

මන දින ද ණ තේරස්රු රදඳ් තරම්න්තුරේ CD/RP/2830 ුං  ද ණ රපිය මගින් දේම ඇති 

ඳහත උඳ රරූඛනරේ සහන් මසි  රමළරඳුළ කුරය 2020.03.01 මන දින සිට ක්රිය මම  

මන ඳරිදි විකාම මම බන් රුමන් සමර ගිවිසුම්ගත විය යුතු යයි මම රමම ගරු සභමට 

රයෝජන   ි. 
 

 

යඳ දේශ මඛනස 

කහදේශේන දේශවළ ාේකිර්ිදේශසහි දේශවළදේශඳොළ මාලිස 

කඩ කාමර තේකස මාසික මාලිස රු. 

බිම් මහල 13,500.00 

ඳළදු මහල - 1 1,000.00 

ඳළදු මහල - 3 1,000.00 

ඳළදු මහල - 4 1,250.00 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි දේශකෝකිව ාේඳවන වර්ිසිරි  මැතිතුමා 

ගරු සභඳතිතුමනි,  එම සංරශෝකාත රයෝජනම ම විසින් ස්ථි    නු ලබනම. 

 

 ඉහත ාේදේශලෝධිත දේශසෝජනාව  ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහි 

මැතිතුමාදේශම දේශසෝජනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි දේශකෝකිව ාේඳවන 

වර්ිසිරි මැතිතුමාදේශම ස්ථිරවනවදේශසත් මකමතිකව ාවා ාේමත  විස. 

 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

මීළරට හදිසි රයෝජනම ම විසින් ඉදිරිඳ ම   නු ලබනම.  

05 – (09). ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහි මැතිතුමා විසිත් දේශසෝජනා කර . 
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ලිතම  ප්රරීය ය සභ බල ප්රරීශය තුල ක්රිය මම   ළ යුතු ඳහත උඳ රරූඛනරේ විස්ත  

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

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

 ළ යුතු යයි මම රමම ගරු සභමට රයෝජන   ි. 

 

ත.

ත 

වයාඳිතිස මුවය 

ාේඳාද

නස 

දේශකොත්ත්රාවන 

ාිතිස/ 

ආසතනස/ල්ීගව

සා 

ගිවිසුේග

ත මුදව 

රු. 

01 ර ුස්ගම පුස්ත ල රගුඩනගිරූල 

ඉදිරිඳස මහලය ස ස් කිරිම. 

සභ 

ු දුදරූ 

සභඳති, 

 ළණි ිආරයමත 427 

ඳහළ ර ුස්ගම 

නරගනහි  ග්රම 

සංම් ධන සිතිය. 

450,000.00 

02 ර ුස්ගම රඳ  ඳසරූ 

රගුඩනගිරූරරූ දරූ ආම ණ ඉම ම 

   ඇරෙිනියම් ජරනරූ රයදීපම. 

සභ 

ු දුදරූ 

සභඳති, 

 ළණි ිආරයමත 427 

ඳහළ ර ුස්ගම 

නරගනහි  ග්රම 

සංම් ධන සිතිය. 

275,000.00 

03 ර ුස්ගම රඳ  ඳසල ුසල ආම ණ 

ත් ඳය  ඳ රු කිරිම. 

සභ 

ු දුදරූ 

සභඳති, 

 ළණි ිආරයමත 427 

ඳහළ ර ුස්ගම 

නරගනහි  ග්රම 

සංම් ධන සිතිය. 

100,000.00 

04 ඩී.එරූ මර ල මමත ඉතිරි ර ුටස 

සංම් ධනය කිරිම. 

සභ 

ු දුදරූ 

සභඳති, 

හංමරූල නග ය ග්රම 

සංම් ධන සිතිය. 

590,902.63 

05 ඳන්ේ  විදයල මමත 1 මන ඳව මග 

ර ුටසේ ර ුන්ක්රිට්  කිරිම. 

සභ 

ු දුදරූ 

සභඳති, 

461, ඳන්ේ  ග්රම 

සංම් ධන සිතිය. 

323,368.56 

06 ඳන්ේ  රඳුන් ක්රිඩංගනරේ ඳඳන්න් 

රගෝරූ  ණු ස ස් කිරිම. ( ුතිර්   

ඇස්තරම්න්තුම) 

සභ 

ු දුදරූ 

සභඳති, 

461, ඳන්ේ  ග්රම 

සංම් ධන සිතිය. 

14,300.00 

07  නම්ඳරූල ලන්ද ඳ  ර ුටසේ 

සංම් ධනය කිරිම. 

සභ 

ු දුදරූ 

සභඳති, 

 නම්ඳරූල බටහි  

රගුවි සංවිධනය. 

660,000.00 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ්ේ.ම දේශේරි මාරට්  මැතිතුිස. 

ගරු සභඳතිතුමනි,  එම රයෝජනම ම විසින් ස්ථි    නු ලබනම. 

 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

රම් රයෝජනම සම්බන්ධරයන් ගරු මන්ත්රිමරුන් ුදහස් ඉදිරිඳ ම   නමද?  

ගරු යඳ ාවාඳති මේල ව ප්ර ප ක මාමාර් මැතිතුමා 

ගරු සභඳතිතුමනි, මම ම රයෝජනමේ ඉදිරිඳ ම  ළ රම් මහ සභමට දන්න කියල. ඒ  

රම් ට මආරල නහ. ඳ ේ ත  දන එ ේ ලේෂ රද  . මම ඉරූරෘමේ   නම ඒ  

ඇතුල ම   න්න කියල.  
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ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ාාගරිකා පසඳසිේහ මැතිතුිස 

ගරු සභඳතිතුමනි, මරග ම මයඳෘතියේ තිරයනම. ඒ  ම රම් ට මආරල නහ.  

ගරු ාවාඳතිතුමා 

රඳබ මරි මරසරන් ුපි ඊළර මහ සභමට ඉදිරිඳ ම   දු. පුළුමන් නම් බලන්නම්. න මනම් 

ඊළර මහ සභමට ඉදිරිඳ ම   දු.  

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

 ඉහත දේශසෝජනාව  ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහි මැතිතුමාදේශම 

දේශසෝජනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ්ේ.ම දේශේරි මාරට්  

මැතිතුිසදේශම ස්ථිරවනවදේශසත් මකමතිකව ාවා ාේමත  විස. 
 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

මීළරට     සභ ම් ත සල  බරෘම. 

06. කාරක ාවා වාර්තා 

 

06 – (01) 2020.01.21 ඳරිස  හ ඳහසු ම්     සභ රැස්වීරම් ම් තම. 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ාමත්ත යදසමාමාර ගමදේශම මැතිතුමා 
 

ගරු සභඳතිතුමනි, ඳරිස   ිව රේ ගිය සර්  ම් තරේ ගටළුමේ ඇවිරූල තිබුණ 

මමතගම ඳන්ේ  ුං  180/ලි  වින්ද්ර මීන්මරේ මහ මමයරේ තමන්ට ුසල ආරන් ්  

ග ජයේ හ පින්තරු මධයස්ථනයකින් තිරයන පීඩම සම්බන්ධම. ඒ  ඳහුගිය ම් තරේ 

තිබුණ. රම් ම් තමට ඇවිරූල නහ. රමු ීද වුර්ඩ කියල ුපිට දන ගන්න  පුළුමන්ද. ඒ 

  ණම ඳහුගිය මරස් ම් තරේ තිබුණ ඉදිරි ම් තමට රේනම කියල රමු ීද රමල 

තිරයන්රන් කියල. රම් ම් තමට ඒ  ඇවිරූල නහ. ුං  180/ලි මමතගම ඳන්ේ  ඳදිංචි 

 වින්ද්ර මීන්මරේ මහ මමය ඳිණිරූලේ   ල තිරයනම තමන්ට ආරන් ්  ග ජයේ හ 

මහන රස්ම ස්ථනයකින් පීඩ සිීධ රමනම කියල.  ඒ ට බලඳ දුකු ම නහයි කියල. 

ඒ  ඳහුගිය ඳරිස   ිව  ම් තරේ ඇතුල ම රමල තිබුණ ඉදිරි  ිව රේදීප ම් ත රමනම 

කියල. නදු ම ඒ ම් තමට ඒ  ඇවිරූල නහ. ඒ  රමු ීද වුර්ඩ කියල දනගන්න 

 මතියි.  

 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

 

ඳරිස   ිව රේ ඒ ගන  ථ  ළද. ඒ ගන ඳරිස   ිව  ම් තමට ඇවිරූල න මනම් ඊළර  

ඳරිස   ිව  ම් තමට ඒ  ඉදිරිඳ ම   න්න රමයි ම් තමට ඇතුළ ම   න්න කියල. 

න මනම් සංරශෝධනය දන්න ඒ   ණය ස ච්ඡ වුණ නම් ඳරිස   ිව රේදීප මහ 

සභරේදීප එ ර වුණ නම්  ම් තමට ඇතුළ ම   න්න කියල.  

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ාමත්ත යදසමාමාර ගමදේශම මැතිතුමා 
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ගරු සභඳතිතුමනි,  ිව  මල එන රයෝජනම එ  ම් තමකින් රගුඩේ රීමරූ ුමසන් 

රමල යනම. ඉස්ස හට එන්රන් නහ රමුනමද රමන්රන් කියන එ . ජනමරි මරස් 

තිරයන එ  ඉදිරි ම් තමට එනම කියල කිේමට එතනින් එහට එන්රන් නහ කිසිම 

ම් තමේ.  

 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

 

ඳරිස   ිව රේ සභඳතිතුම ඉන්නම. රම්  න මනම් රයරගන බලන්න. සල  බලන්න. 

ඒ  ඳරිස   ිව  ම් තමට එන්රන් න මර ම ඇයි කියල සමන්ත මන්ත්රිතුම කියන 

  ණම.  රරූ ම් මහ මතය රඳු් ඩේ බලන්න රමු ීද තිරයන ුඩුම කියල. ඊළර 

 ිව රේදීප හරිගස්මන්නම් ගරු මන්ත්රිතුම. 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි මාමුදිනි ජසවර්ධන මැතිතුිස 

ගරු සභඳතිතුමනි, රම් ඳරිස   ිව රේ ඩබරූ රේම්   රයේ ඉන්නම. ඒ ගන රඳු් ඩේ 

බලන්න ඕන. සනී රහේට්  පිරිස් මතිතුමල රදන්රනේ න්ෂයමන රමනම. මට ර් න්රන් 

ඩබරූ රේම්   රයේ මරේ. ඒ ගන සල  බලන්න.  

 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

 

මන්ත්රිතුිය රමු ීද   ණය කියල ඳහදිර  රළු ම. 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි මාමුදිනි ජසවර්ධන මැතිතුිස 

සහභගි වු ුය ුත  සනී රහේට්  පිරිස් මතිතුමල රදන්රනේ ඉන්නම. ුපි දන්රන් 

නහරන් ඩබරූ රේමේ යනමද කියල. ඒ ගන සල ල බලන්න කියල මම ඉරූල සිආරනම. 

 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

 

ඒ  ම දීපමේ. රදරදරනේ නත.  

 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි මාමුදිනි ජසවර්ධන මැතිතුිස 

 

ඒ වුණට ුං    ල තිරයනම. රගවිම්   න්රන් එේර නටරන්. 

 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

 

ඔේ. රම්  දුද්රණ රදෝෂයේ. ුර්   ් යම්ඩඩලය ුතින් වු දුද්රණ රදෝෂයේ බම සහන් 

  නම. බී. සනී රහේට්  පිරිස් මතිතුම කියල රදන්රනේ රනුම එේ ර රනේ ඳමණේ 

සිආරන බම ප්ර ශ   නම. නම රදඳ ේ සහන් රමල තිරයනම ුං යේ එේ . 

මන්ත්රිතුිය ඳහදිරරන්.  

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි සුනි ම රිසිේහ මැතිතුමා 
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ගරු සභඳතිතුමනි, ඳරිස   ිව රේ දිගින් දිගටම ුපි ඉදිරිඳ ම   පු ර ුස්ගම විරරූජ් 

රඳුරතින් ෆේටරිය සම්බන්ධම නඩුමේ රගුනු   නම කිේම. ඒ සම්බන්ධම කිසිම 

රතු තු ේ නහ. නඩුම රගුනු   ලද කියල දනගන්න  මතියි. 

  

ගරු ාවාඳතිතුමා 

 

    සභමේ රයෝජන   නමද. 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ාමත්ත යදසමාමාර ගමදේශම මැතිතුමා 

ගරු සභඳතිතුමනි, මම රම් සභම     සභමේ බමට රයෝජන   නම. 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ානී දේශහක්ටර් පිරිස් මැතිතුමා 
 

ගරු සභඳතිතුමනි, එම රයෝජනම ම විසින් ස්ථි    නු ලබනම. 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි මේල ව වීරරවනන මැතිතුමා 

ගරු සභඳතිතුමනි, රමම     සභ ුමස්ථම මහ සභමේ බමට ඳ ම  ළ යුතු යයි මම 

රමම ගරු සභමට රයෝජන   ි. 

 

ගරු යඳ ාවාඳති මේල ව ප්රදි ක මාමාර් මැතිතුමා 
 

ගරු සභඳතිතුමනි, එම රයෝජනම ම විසින් ස්ථි    නු ලබනම.  

 

ගරු ාවාඳතිතුමා 
 

මම රනුදන  ් ි  රස්ම  ිව ම ගන  ථ  ළ රනරමයි. දනරගන  ථ  රේ. රමු ද 

ආඳහු ස යේ     සභමේ බමට ඳ ම   න්න ුනමශය රමයි කියල රම් රීමරූ  ථ 

 රේ. ඒ නිස  වුරු ම ම දියට හිතන්න එඳ. මම දන්නම. රනුදන  ථ  ළ රනරමයි. 

දන  ථ  රේ. ආඳහු ස යේ     සභමේ   න්න ඕන නහයි කියල කිහිඳමතමේ 

    සභමේ   පු නිස. එරහම ඕන නම් ුපිට ුදල රී ගන  ථ   න්න පුළුමන්. මම 

රේලම ඉතිරි   ගන්න ිසේ රමන රේතුමේ නිස රනුමන බම සභම දනුම ම   න්න 

ඕන. ඒ ුදල රීමරූ  ් ි  රස්ම  ිව මට ුදල   ගන්න කියල ම ම් ත   න ුයට 

ුර්  නිලධරින්රගන් ඉරූල සිආරනම.  

 

2020.01.21 වන දින ඳැවති ඳරිාර හා ඳහසුකේ කාරක ාවා රැස්විේ වාර්තාදේශ  

ාහවාගි වු ගරු මත්රිවරුත්දේශම දේශ මඛනදේශේ වැරදිමක් දේශදවරක් තේක 05 හා 06 දේශවා 

බී.ානී දේශහක්ටර් පිරිස් මැතිතුමා දේශවා ාටහත් වීම ඳහත ඳරිදි ාේදේශලෝධනස විස 

යුතු . 

සහභගි වු 

1.ගරු     සභ සභඳති   - චන්දන දුන්න්ර ුව ම මතිතුම 

2.ගරු     සභි     - ආ් .ඒ. උපුරූ මරනෝජ් රඳසිංහ මතිතුම 

3. ගරු     සභි     - ඒ. සුසන්ත මතිතුම 



26 
 

4.ගරු     සභි     - ඊ.ජි.ඩී. ඉන්ද්රනි රසරනරහලත මතිතුිය 

5.ගරු     සභි     -  බී.සනී රහේට්  පිරිස් මතිතුම 

6. ගරු     සභි     -  කුදුදිනි ජයම් ධන මතිතුිය 
 

 

2020.01.21 වන දින ඳවවනවන වද ඳරිාර හා ඳහසුකේ කාරක ාවා රැස්වීදේශේ 

වාර්තාව ඉහත ාේදේශලෝධනසට සටවනව මහ ාවාව විසිත් ාවකා බවන වදි. 

 

06 – (02) 2020.01.24  ් ි  රස්ම     සභ රැස්වීරම් ම් තම. 

 

ගරු යඳ ාවාඳති මේල ව ප්රදි ක මාමාර් මැතිතුමා 

ගරු සභඳතිතුමනි,  ් ි  රස්ම  ිව රේ තුන්රමනි පිව රේ තුන්රමනි   ණය ුංගදුම 

ප්රයිම් ල්න්්  ඉඩරම් රඳුන් ඳහසු ම් ර ුටසින් ර ුටසේ පුීගර  ර රනකුට ලබ දීපමට 

ඉරූරමේ   ල තිරයනම. රම්රේ ඇ මත ත මමය රමු ීද කියල දනගන්න  මතියි. රම් 

සම්බන්ධම සභමට විරුීධ මමය ප්ර ශ   ල රයුමකු ම එමල තිරයනම කිහිඳවිටේම 

සභඳතිතුම රමත. නදු ම ඒ ගන  ටයුතු   න්රන් නතුම ඒ ඉඩම සභරමන් මනින්න 

 ටයුතු   ල කියල ම ඳසුම රපියේ එමල තිරයනම. රම්   රේ උමමනමේද රමු ීද 

  ණය කියල රම් ඉඩම රමච්ච  ලබ රදන්න කියල දන ගන්න  මතියි.  
 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්වන රි චිත්තක දේශීවිත්ද ාමරවීර මැතිතුමා 

 

ගරු සභඳතිතුමනි, රම්   ණය රම්  ඇවිරූල තී ණය දීපල තිරයන්රන් ුයි ආ්  ලි 

තී ණයේ. සභඳතිතුමනි රම්   ථ   න්න ඕන. මම කිහිඳවිටේම කිේම මම ම බලම ම 

විර ෝධය තිරයනර ුට ිනිසුන්රග ම විර ෝධය තිරයනර ුට පිට මනුෂයරයේ ඇවිරූල 

රඳුන් ර ුටසින් ඳ ේ ඉරූලනම. මම  ිව රේ සභඳතිතුමට  ථ  ළම කිේම රම් 

ුන්තිම තී ණය ම දියි කියල. එතර ුට  වුද රම්  දම්රම්. මම සභමටම දනගන්න 

 තන්ද ය කියන්නම්. පුීගර  මනුෂයරයේ ඇවිරූල රමන්රීසි ඉඩරම් රඳුන් ර ුටසින් 

ඳ ේ ඉරූලනම. ස ල   ණය තමයි රමන්රීසි  ්රූරරූ ිනිසුන්ට තමයි ඒ රඳුන් ඉඩම 

ුයිති. ිනිස්සු ඒ ට  මති න මනම් එතනින්ම තී ණයේ දීපල පිට ම   න්න ඕන. ීරේශ 

සහගත රලස රම් තී ණය දීපල තිරයන්රන්. රම්   ථ   න්න එතන ඉන්න ුහිංස  

ිනිරහේ එනම ජයසිංහ කියල. ඒ විර ෝධය එරූල   න නිස ඒ රඳුන් ර ුටස ුයිරන් 

ඉන්න ජයසිංහ මහ මතයරේ රගද  ් ල්න් එ  ඳරිේෂ   න්න ඉරූලල. පුන්ම තී ණයේ 

රම් . ඔය  මති න මනම් ඳ  රදන්න ඔයරේ රගද  ් ල්න් එ  රදන්න. රම්මරේ   න්න 

පුළුමන්ද ිනිසුන්ට. ුහිංස  ිනිස්සු ් ල්න් ඳස්   ල රගමරූ හදන්රන් නහ. රඳුඩි 

රගමරූ හදරගන ඉන්න ිනිස්සු. ඒ ිනිස්සු ු මති නම් ගරු සභඳතිතුම ඒ  එතනින් 

ඉම යි. රම්  රම් පුීගර  මනුෂයරයකුට ඳ ේ රදන්න රමච්ච  මර න්න ඕනද.  ්ර 80 ේ 

විත  තිරයන තනට ගිහිරූල. රම්  ිව මට ඇවිරූල ුහිංස  ිනිසුන්ට  රම් බලන්න රම්රේ 

ුග තිරයනම සල  බරෙ     සභම, එච්.එම්. ජයසිංහ මයරේ ුනුමත රගුඩනගිරූරරූ 

පිටඳතේ ඉදිරි  ිව මට ලබ ගනිමට තී ණය   න ලදීප. රමු ීද ඒරේ තිරයන ගලපීම. 
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රඳුන් ර ුටසට තිරයන ගලපීම රමු ීද ුරූලපු ඉඩරම් මනුෂයයරේ ් ල්න් එ  රේන්න. ඒ 

් ල්න් එ  රගන ම ඒ මනුෂයයට නඩු දන්නද ුනමස  ඉඳිකිරිමේ කියල. එරහම නඩු 

දනම නම් ර ුච්ච  ් ල්න් ඳස් රනු  පු ඉඩම් තිරයනමද රම් ඳ මර ම. ුපිට සභරේ 

සරූර තිරයනමද ුනමස  ඉඳිකිරිම් මලට නඩු දන්න. රම්මරේ තී ණ ගන්න එඳ.  ිව රේ 

සභඳතිතුම කියනම එතුම දන්රන් නහරෙ. එතුම එරහම එ ේ ුගට දම්රම් නහරෙ. 

 වුද එරහනම් රයල තිරයන්රන්. ුහිංස  ිනිසුන්ට එරහම   න්න එඳ. ගරු 

සභඳතිතුමනි ිනිසුන්ට උදේ   න්න ුපි ඇවිරූල ඉන්රන්. රම් මනුෂයරයෝ එනම ුර්  

රගද   ථ   න්න දමස් ගණන්. ඒ ිනිස්සු බය   ල ඇ ල. ඒම   න්න එඳ. ුපි 

ඉන්නම මන්ත්රිමරු ර ුට්  සරේ. ුරඳන් ුහන්න. ුපි රම් නීති දන්නම.  ්ර  ඩන හආර ම 

දන්නම. රමන්   න හආර ම දන්නම. එරහම   න්න එඳ රරූ ම්තුමට ම මම කියන්රන්.  

 

 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

රම්රේ ඉරූරමේ ආම  

 

ගරු යඳ ාවාඳති මේල ව ප්රදි ක මාමාර් මැතිතුමා 

 

ගරු සභඳතිතුමනි, මම රම් සභම     සභමේ බමට රයෝජන   නම. 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි විම ම ප්රාත්න මැතිතුමා 
 

ගරු සභඳතිතුමනි, එම රයෝජනම ම විසින් ස්ථි    නු ලබනම. 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ානී දේශහක්ටර් පිරිස් මැතිතුමා 

ගරු සභඳතිතුමනි, රමම     සභ ුමස්ථම මහ සභමේ බමට ඳ ම  ළ යුතු යයි මම 

රමම ගරු සභමට රයෝජන   ි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ්ේ.ම දේශේරි මාරට්  මැතිතුිස 

 

ගරු සභඳතිතුමනි, එම රයෝජනම ම විසින් ස්ථි    නු ලබනම.  

 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

 ් ි  රස්ම     සභරේ  ථ   පු රීමරූ ඒ සංරශෝධනයට යට මම සල  බලනම.  

 

2020.01.24 වන දින ඳැවති කාර්ික දේශස්වා කාරක ාවා රැස්වීේ වාර්තාදේශ  දේශඳර 

කිටුදේශ  ප්රගතිස තේක 03 ඳහත ඳරිදි ාේදේශලෝධනස විස යුතු . 

 

2020.01.24 දින ඳමති     සභරේ තී ණ ුං  02 - (10) යටර ම දේරමන ඳන්ේ , 

 ණු ආරය, ුංගදුම, ග්රීන් ල්රූ්  එස්රට් ට්  (ප්රයිම් ල්න්් ) ඉඩරම් බිම්  බර ුයිති සියරෙරදන 

විසින් “ප්රයිම් ල්න්්  ඉඩරම් රඳුන්  ටයුතු සහ ප්රරීය ය සභමට ලබ දීප ඇති ඉඩම හ හ 

ඳ ේ ඉරූරෘම” හිසින් යුතුම 2019.10.18 දිනතිම රඳුන්  ටයුතු සහ ඉඩරම් ඳදිංචි ුය 

රමනුරමන් ප්රරීය ය සභමට රමන්    දීප ඇති ඉඩම්  බරූල හ හ ඳ ේ ලබ රදන රලස 

ුසල ඇති ඉඩරම් ුයිති රු මන ුරශෝ  ධ් ම  මන යන ුය විසින් ඉරූරෘම්    ඇති ුත  
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නිතයනුකලම රමම ඉඩම්  බරූල ඳරිහ ණය  ල හේරේ රමම ඉඩරමහි ඇති ඉඩම් 

 බර ුසූම  ඳමණ ජිම ම මන ජනතමටය. ුඳ විසින් ඉදි   න ලද බුන් මන්  දනට ඉත 

රයෝගය රලසින් ඳම මම රගන යන ුත  ඊට ුමත ම එහි ජීම ම මන ුයරේ  දරුමන්ට ්රීඩ 

සහ ක්රිඩ පිආරයේ ද ඉදි කිරීමටද ඉරූල ඇත. රමම ඉඩම හ හ ඳ ේ දීපම පිළිබම ුඳ 

සියරෙ රදනම එ රහළම ුඳරේ විරුීධ මමය ප්ර ශ    සිආරන ුත  එරස් ඳ ේ ලබ දීපම 

නීතියට ඳටහනි බම ම, එම නිස එම ඉරූරෘමට ුනුමතිය ලබ රනුදීපමට  ටයුතු   න රලස 

ු මසන් සහිත ඉදිරිඳ ම   න ලද රපි සල  බරේ     සභම, රදඳ් ශමය සමර 

ස ච්ඡ  ළද, රම් සම්බන්ධරයන් තී ණය ට ඳිණීමට රනුහකි වු බවින් ඉදිරිරේදීප 

තමන් ට ම ස ච්ඡ    තී ණයේ ගනීම සුන්සු බමට තී ණය   න ලදීප. 

 

2020.01.24 වන දින ඳවවනවන වද කාර්ික දේශස්වා කාරක ාවා රැස්වීදේශේ වාර්තාව  

ඉහත ාේදේශලෝධනසට සටවනව  

මහ ාවාව විසිත් ාවකා බවන වදි. 
 

 

06 – (03) 2020.01.27 නිමස හ ප්රජ සංම් ධන     සභ රැස්වීරම් ම් තම. 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි . . රිසත්ත තරුි මාමාර් ගුිරවනන මැතිතුමා 

ගරු සභඳතිතුමනි, නිමස  ිව රේ එද සභඳති හආරයට  ටයුතු  රේ මම. ුං  15 

යටර ම ප්රජ සංම් ධන නිලධරි විසින් රබෝ රනුමන ර ෝග හඳුන ගනීරම් දමදය සයන 

මඩසටහන පිළිබම සහන්   ීදි ුපි එහි සංරශෝධනයේ එ තු  ළ. ගියම  රනුන්න් 

ස්ථන මලට ම උඳ  ් යල මලට ම ුනුඳත මශරයන් රබදීප යන ඳරිදි ඒ ුමස්ථමන් ලබ 

රදන්න කියල එය සටහන් රමල නහ.  

 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

    සභරේ මන්ත්රිමරුන් පිළි ගන්නමද එරහම රදයේ වුණ කියල. ුරයෝම මන්ත්රිතුම ම 

ඒ ගන  ථ  ළ. ඒ ගන  ථ  ළ නම් සංරශෝධනයේ විදිහට ම් තමට ඇතුළ ම   න්න 

ඕන. ඒ ුදල ර ුටස ම් තමට ඇතුළ ම   න්න. 

 

2020.01.27 වන දින ඳැවති නිවාා හා ප්රජා ාේවර්ධන කාරත ාවා රැස්වීේ 

වාර්තාදේශ   ලිපි දේශ මඛන ාවකා බැලිම තේක 15 සටදේශවන ාහත් කාරිසට ඳහත 

දේශකොටාද  ්කතු විස යුතු . 

 

ප්රජ සංම් ධන නිලධරී විසින් “රබෝ රනුමන ර ෝග හඳුන ගනීරම් දමදය සයනය 

ඳම මවීම 2020” හිසින් යුතුම 2020.01.27 දිනතිම 2020 ම් ෂය සහ ලිතම  ප්රරීය ය සභ 

බල ප්රරීශය ආම ණය මන ඳරිදි රබෝ රනුමන ර ෝග හඳුන ගනිරම් සයන 08 ේ 

ඳම මවිමට  ටයුතු සංවිධනය    ඇති ුත  දමදය සයනය හංමරූල හ ඳන්ේ  

රසවඛය දමදය නිලධරී  ් ය ම්ඩඩලරේ සහරයෝගරයන් සින්   නු ලබන ුත  රමම 

සයනරේ දීප රුකා  සිනි මට් ටම, ර ුරලස්ටර ෝරූ මට් ටම ඳරීේෂ කිරීම ම ුේශ්ර ඳරීේෂම ම 
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දන්ත ඳරීේෂම ම සුමනරි ර ෝග ඳරීේෂම ම ඇතුළුම රබෝ රනුමන ර ෝග ඳරිේෂමන් සින් 

කිරීමට ුදලම ස ස්   න ලද රු. 800,000.00   ඇස්තරම්න්තුම සල  බරේ     සභම, 

හංමරූල හ ඳන්ේ  රසවඛය දමදය නිලධරි  ් ය ම්ඩඩලරේ සහරයෝගරයන් ඳසුගිය 

ම් ෂරේ සයන රනුඳම මමන ස්ථන හ උඳ  ් යල මලට ුනුඳත මශරයන් රබදීප යන ඳරිදි 

මඩසටහන් ක්රිය මම  කිරිම සහ ුනුමතිය ලබ දිමට ම ප්රතිඳදන රමන්    ගනීම 

සහ දුදරූ හ ප්රතිඳ මති     සභම රමත රයුදු කිරීම සුන්සු බමට ම     සභම 

තී ණය   න ලදීප. 

 

2020.01.27 වන දින ඳවවනවන වද නිවාා හා ප්රජා ාේවර්ධන කාරක ාවා 

රැස්වීදේශේ වාර්තාව ඉහත ාේදේශලෝධනසට සටවනව මහ ාවාව විසිත් ාවකා බවන 

වදි. 

 

06 – (04) 2020.01.28 දුදරූ හ ප්රතිඳ මති ස ලිරම්     සභ රැස්වීරම් ම් තම. 

 

 

2020.01.28  වන දින ඳවවනවන වද මුද ම හා ප්රතිඳවනති ාැකසීදේශේ කාරක ාවා 

රැස්වීදේශේ වාර්තාව මහ ාවාව විසිත් ාවකා බවන වදි. 

 

06 – (05) 2020.01.13 රටන්ඩ්  ම්ඩඩල රැස්වීරම් ම් තම. 

 

2020.01.13 වන දින ඳවවනවන වද දේශටත්ඩර් මණ්ඩව රැස්වීදේශේ වාර්තාව මහ ාවාව 

විසිත් ාවකා බවන වදි. 

 

06 – (06) 2020.01.28 රටන්ඩ්  ම්ඩඩල රැස්වීරම් ම් තම. 

 

2020.01.28 වන දින ඳවවනවන වද දේශටත්ඩර් මණ්ඩව රැස්වීදේශේ වාර්තාව මහ ාවාව 

විසිත් ාවකා බවන වදි. 

 

07. වැබීේ හා විසදේ පිළිබ මාසික ප්රකාලස. 
 

07 – (01) 2019 රදසම්බ්  මසය ලබීම් හ වියදම් පිළිබ ප්ර ශය. 

 

2019 දේශදාැේබර් මා වැබීේ හා විසදේ පිළිබ ප්රකාලස මහ ාවාව විසිත් ාවකා 

බවන වදි. 

 

08. ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රිවරුත්දේශම දේශඳෞීගලික ප්රකාල. 

 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

මීළරට ගරු මන්ත්රිමරුන්රේ රඳවීගර  ප්ර ශ. ඒ සහ ුමස්ථම ලබ රදනම. 

 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  ානී දේශහක්ටර් රිරිස් මැතිතුමා  
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ගරු සභඳතිතුමනි, මරේ  රඳවීගර  ප්ර ශයේ තිරයනම මම ඒ  ඉදිරිඳ ම   නම. 

න්ම්රිය  ේශ්රතය දිරේ නිරමස් මලට ගමන් කිරිමට ම් ගයේ ලබ ගනීම සම්බන්ධමයි. 

හිඟු ල ර ුට්  සරේ 428/A, ග්රම නිලධරි මසරම් ප්රධන ම් ගරේ සහ න්ම්රිය ම් ගය 

රද ම එකිරන ට ළංවී ගමන්   න නිස සමහ  නිරමස්මලට හ රමන්රීසි ඉඩම්මලට 

න්ම්රිය හ ස් ම් ග ලබ දීප ඇත. රමම හ ස් ම් ග මරන් ඇතුළු වී න්ම්රිය  ේශ්රතය දිරේ 

ගමන්    නිරමස් මලට යන නිමසියන් හට මහ ම න්ශ්රු  ත මලට දුහුණ ඳ්මට සින්රේ. 

සමහ  හ ස් ම් ග පුීගර ම දුදරූ රගම ලබරගන තිරබන නිස එම ස්ථන මරන් ුරනේ 

නිරමස්මලට ගමන් කිරිමට එම නිමසියන් විසින් තහනම්    න්ම්රිය රදඳ් තරම්න්තුමටද  

දන්ම ගමන් කිරිමට රනුහකි ුයුරින්  ණු සිව ම ඇත. රමම රේතුම නිස සමහ  නිරමස් 

සද ගනීමට ුමශය උඳ  ණ රගන ඒමට ඳම රනුහකි වී ප්රධන ම් ගරේ දම    මතින් 

නිරමස් මලට රගන යම සින් රේ. රමම නිරමස්මල නිමසියන් ුසනීඳ වු ුමස්ථමල රීවිරූ 

එ ේ රගන්ම ර ෝහල රමත රගන යමටද රමම ම් ගරේ ඉඩ ඳහසු ම් රනුමත. එම නිස 

රමම  රුණ සම්බන්ධම න්ම්රිය රදඳ් තරම්න්තුම ම සමර ස ච්ඡ    එේ න්ම්රිය හ ස් 

ම් ගයකින් ඇතුළු වී  ේශ්රත දිරේ ගමන්    නිරමස්මලට යමට ම් ගයේ ස ස රදන 

රලස ඉරූල සිආරනම.   

ගරු ාවාඳතිතුමා  

මංජුල වී   මන මන්ත්රිතුමරේ ප්ර ශයන් 03 ේ තිරයනම. සභම ුහන් ඉන්න එ රයිද? 

තුනේ න්න්නට මට රදන්න රමන්රන් එ යි. මන්ත්රිමරුන්රේ ප්ර ශ නති නිස සනී 

මන්රීතුමරේ එ යි 04 යි. පුළුමන්   න්න. ඒ නිස හරමෝම   න ප්ර ශ එ  ට ලිම 

  ගන්න.  

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  මේල ව වීරරවනන  මැතිතුමා  

මග පින්තරය (ඳන්ේ ) ම් ගය  ඳට්  කිරිරමන් ඳසු ජති  ජලසම්ඳදන ම්ඩඩලරේ 

ප්රධන ජලනලයේ මග ආයතනය මඟින් රමම ම් ගරේ එරෘම නිස රමම ම් ගය මස  

කිහිඳයේ පු  විවිධ තන්මරන්  ඩ රම් මනවිට ම් ගය දඩි රලස ුබලන් වී ඇත. රමම 

ම් ගය  ඩීම සහ ඳළ ම ම් ග සංම් ධන ුකා රියට රු. ිරයන 142  දුදලේ මග 

ආයතනය රගම ඇත. 2020 ජනමරි 27 මන දින රමම ජලනල එරෘරම් මඩ ුමසන්    ඳළ ම 

ම් ග සංම් ධන ුකා රියට රමම ම් ගය නමත මග ආයතනය භ  දීප ඇති බවින් 

තන්ඳ ම  ළ දුදරූ භවිත     ඩිනින් රඳ  ත මමයට රමම ම් ගය ස ස්    දීපමට 

 ටයුතු  ළ යුතුම ඇත. එබවින්  ඩිනින් රමම  ටයු මත සින් කිරිම සහ ඳහත ස්ථන 

හ පුීගලයන් රමන්ම ආයතන දනුම ම කිරිමට  ටයුතු   න රමන් ඉරූලි.  

I. ඳළ ම ආ්ඩඩු  තුියට  

II. සභඳති, ඳළ ම ම් ග සංම් ධන ුකා රිය  

III. විධය  ඉංජිරන්රු, ඳළ ම ම් ග සංම් ධන ුකා රිය 
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IV. සභඳති / රරූ ම් ඳන්ේ  සම්බන්කා  ණ  ිව මට රයුදු   න්න කියල 

 රුණි ම ඉරූලනම. 

ගරු සභඳතිතුමනි රදමනි එ . නරගනහි  රේමගම් ර ෝ ලරේ විවිධ රස්ම සදුඳ   

සිතිරේ ඳසුගිය දිරන  ඳමති මහ සභ නිරයෝජිතයන් ඳ ම    ගනීරම් නිලම ණරේදීප 

ප්රරීය   කිහිඳය ට ඳසුගිය  ලරේ රු. ර ෝආර. 54  දුලය මංචමේ සින් වු  ලරේ  ටයුතු 

 ළ ුධයේෂ ම්ඩඩලරේ  ටයුතු  ළ තිරදරනකුද ඳ මම ඇත. රම් මනවිට ඔවුන් නමත 

ුධයේෂ  ම්ඩඩලයට ඳ මවීම සහ දඩි රමරහසේ ද ණ බම ආ ංචි රේ. රම් පිරිස නමත 

මහ සභමට රහෝ ුධයේෂ  ම්ඩඩලයට රහෝ ඳ ම වුමරහු ම රමම ර ෝආර 54 මූලය මංචරේ 

ගනුරදනු හ රරූඛන මලට විශල ත් ජනයේ ඇති මන ුත , එය ඉදිරි නීති  ටයුතු හ 

ජනතමට   නු ලබන නින්දමකි. එබවින් නීතිමය මශරයන් රමන්ම ස්මභවි  යුේති 

මූලධ් ම මලට ඳටහනි මන ආ  රයන් රමුවුන් ප්රධන     සභමට ඳ ම වුමරහු ම එය 

ජනතමට රමන්ම  ටටද සුන්සු ත මමයේ රනුරේ. එබවින් රම් පිළිබම රසුය බල ඔවුන් 

තිරදන ප්රධන     සභමට ඳ මවීම මළේවීමට ුමශය පියම  ගන්න රමන් ඳහත ුයට 

දන්ම යමන රලස ඉරූලි.  

I. ුතිගරු ජනකාඳතිතුම  

II. ඳළ ම ආ්ඩඩු  තුිය  

III. ඳළ ම සදුඳ   ර ුමසරිස්තුිය  

ගරු ාවාඳතිතුමා  

රම්ම ඔබතුමරේ ප්ර ශයේ විදියට තමයි යමන්න රමන්රන්. ඡන්ද දය යින්රේ ුයිතියේ 

ඳ ම   න එ .    

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  මේල ව   වීරරවනන  මැතිතුමා  

ඔේ ඔේ  මේ නහ. මරේ රඳවීගර  ප්ර ශය. මරේ රඳවීගර  නින් යමන්න. තුන්රමනි 

එ  රම් දිනමල මහ ම ආන්රදෝලනය ට ලේම ඇති මහ බංකු බඳුම්   ගණුරදනුම  ටට 

ජනතමට  ළ ඳඩුම රු. ිරයන 18000  ට මඩිය. රම් පිළිබම සියරෙ රදන  ථ  ළද රු. 

ිරයන 19000  ට මඩි ුගයේ ඇතයි කියන Entrust Securities හ Entrust Ltd Plc ගනුරදනුම 

මහ බංකුම හ ුරනකු ම ඳ් ශමයන් විසින් මග හරිින් සිටී. ප්රථි  රමළරඳුල 

තරැේ   සමගම  තන්ඳ ම  ල (බඳුම්   හ භ්ඩඩග  බිරූඳ ම ිලට ග ම ) දුදරූ 

එම ුධයේෂ ම්ඩඩලය විසින්ම පිහිව මන ලද මහ බංකුම ුනුමත රනු ල මූලය ආයතනයේ 

බම කියන Entrust Ltd Plc රමත මරු    2011 මසර්  සිට 2016 මන රතේ මහ බංකුම සින් 

 රේ කුමේද? එම ට හිටපු සභඳති ුජි ම නිම්   බ් රූ මහතරගන් රමන්ම මහ බංකු 

නිලධරීන්රගන් රම් පිළිබම ප්රේන  ළ යුතු රනුරේද? රමම ගනුරදනුම තනි  ම 

ජනතමරේ දුදරූ ර ුරූල   රහුරුන් නිදරූරරූ සිආරන එ කි. රම් පිළිබ ජනතම දනුම ම 

 ළ යුතුය. රම් පිළිබම ඳ් රරම්න්තුම තුළ ම ඉන් පිටත ම  ති මේ රගුඩනග ජනතම 

දනුම ම   න රලස ඳහත සහන් ුයට දන්ම යමන රලස ඉරූල සිආරි.  
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I. විඳේෂ නය  සජි ම රේමදස මතිතුම  

II. ඳ් රරම්න්තු මන්රී ගරු එස්.එම්. මරිේ ්  මතිතුම  

III. ඳ් රරම්න්තු මන්රී ගරු ුනු  කුම  දිසනය  මතිතුම  

IV. ඳ් රරම්න්තු මන්රී ගරු සුනිරූ හඳුන්රන මති මතිතුම  

V. ම් තමන මහ බංකු ුකාඳතිතුම  

VI. ප්රමෘ මති ුධයේෂ සි ස ප්රමෘ මති ුංශය සි ස රඳමහිනිය  

ඉත ඉේමණින් රපි රයුදු   න රලස  රුණි ම ඉරූල සිආරනම.  

ගරු ාවාඳතිතුමා  

රමන ම ප්ර ශ නහ මන්ත්රිතුමන්ලරේ. ුර්  ප්ර ශයේ තිරයනම. ම් ග සංම් ධන 

ුකා රිරේ නිලධරින් ඳසුගියද දිගින් දිගටම ඔවුන්රගන් ඉරූරෘම්   නු ලබුම ඉරූරෘම් 

ගණනමේ රම්  ණු ඳීධතිය සහ යම් යම්   ණ සම්බන්ධරයන්. නදු ම ඔවුන් ඳහුගිය 

 ලරේ ඒ සියළු රීමරූ මර ඇ ල මස  ගණනමේ තිස්රස් ුපි  ත   පු රීමරූ ගන 

 ත රනු   මර හරිින් කිසිඳු ම් තමේ ලබ රනුරදින්  ටයුතු   න ත මමයේ තමයි 

ම් ග සංම් ධන ුකා රිරේ නිලධරීන්රේ තිරයන්රන්. ඒ නිස ුවිස්සරේරූල ම් ග 

සංම් ධන ුකා රිරේ  ් යලය රම් ආසනරේ ම් ග සංම් ධනය සම්බන්ධම කිසිඳු විකාම ම 

විදිරහ  ටයු මතේ රනු  න ආයතනයේ බමට ඳ මරමල තිරයනම. හංමරූල නග රේ ඒ 

මරේම ුරනකු ම තන් බරෙමම රම් සම්බන්ධම ඒ ුයරේ ුමේ ය  ටයුතු සින් රමන්රන් නහ. 

විරේෂරයන්ම හංමරූල නග රේ තිරබන්නවු ස්ථන ගණනම ම හරඇල රබෝේකුම 

සංම් ධනය කිරිම එරේ ුපිට රයුම් එමනම රම්ර න් රඩංගු මන්රුමන් රබෝරමනම කියල. 

නදු ම මතු  බහින්රන් න මර ම ම් ග සංම් ධන ුකා රිය මගින්   න්න වු රබෝේකු 

සංම් ධනය රනුකිරීම රේතුරමන් මතු  රැඳීම නිස. රම් ගන ුවුරුන් ගණනමේ තිස්රස් 

කියනම රටන්ඩ්   වුරුම ම ු ගන්රන් නහ කියල රම්  ුර්  මරැීදේ රනරමයි. රම්  

ම් ග සංම් ධන ුකා රිරේ බ ඳතල මරැීදේ. ඒ ම් ගය මස  ගණනමකින් සංම් ධනය 

රනුකිරීම ඒ මරේම ුර්  දනුශ්රුකි මන්රීතුියරේ රගයින් එහ ඳ මත සුළු මස්ස ට ම යට 

රමනම. ුපි රම් ගන විවිධ   ණ ගන  ත  ළ.  මදම ම ම් ග සංම් ධන ුකා රිය 

ුපි  මල එතුිය ම හිආරය. ුපි ම හිආරය ුපි කිේම  ඒ ුයරේ ම් තම රදන්න කියල රම් 

සහ වි රූඳ රමුනමද රයෝජන   න්රන් කියල. නදු ම ඒ සම්බන්ධම ුමශය   න රීමරූ 

ලබ න්න්රන ම නහ. ම් ග සංම් ධන ුකා රියට ඒ   ටයු මත   න්න ම බරිවුණ. ඒ 

මරේම හංමරූල ඳරූරලහ ඳරූරය ගම යට රමනම. නදු ම ුපි ඒ ට ම් තමේ ඉරූරෙම. 

ඒ ට රමු ද   න්රන් කියල ඒ  හදන්න කිේම. ඒ ගන ම් තමේ රදන්රන ම නහ. 

රඳුඩි මතු ේ ගරෙම ම එතන ම යට රමනම. රමරහම ඳහ මගම නග ය රඳුඩි ම් ෂමට ම 

මතු  ඇවිරූල මතු  ගලරගන යන්රන් නතුම  එතන ම යට රමනම. මස්ස  රලට ුපි 

හමදම ඒ ගන  ත රමනම. ඳස්රස් ුපි නිහඬ රමනම. ඒමරේම ප්රරීය ය රරූ ම් 

 ් යලරේ ඳරූරලහ ඳ  හ හ රබෝේකුම ඒ  ම රඳුඩි  ටේ තිරයන්රන්. හමදම මස්ස 

 රරූට මම, ප්රරීය ය රරූ ම්තුම, ඇමතිතුමල, මන්රීමරු ුපි ගිහිරූල රබෝේකුම ුස්සට 
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ඔරෙම දල බලනම. යට වුණහම  ටමරූ රඳුඩියි කියනම.  ඒ  තමයි ප්රේරන් කියනම. 

නදු ම ඒ ට විසඳුමේ ම් ග සංම් ධන ුකා රියට ුවුරුන් ගණනමටම රම්මට යම් 

සධ ණ වු විසඳුමේ ලබ රදන්න ුරඳුරහුස ම වුණ ම් ග සංම් ධන ුකා රිය. 

ඔවුන්රගන් රමච්ච ුඩුඳඩු  ශියයි හංමරූල ුර්  බල ප්රරීශයට. රම් ගන   න්න කියල 

ුපි ඔවුන්ට රපි යේම ුපිට  උ මත යේ එමන්රන ම නහ. ස ච්ඡමේ රදන්රන ම නහ. 

එ ම එ  ස ච්ඡම ටයි ආරේ.  එද රඳුර ුන්න් රමල ගිය මසයේ ඇතුළත 

ඒරගුරූලන රේ රයෝජන ඒ රගුරූරලෝ ඉදිරිඳ ම   නම සහ ුපිට ඒ රයෝජන රදනමය ුර්  

ඳ මරතන් රීශඳලන ුකා රිය ඳ මරතන් ඉදිරිඳ ම   න්න කියල. හබයි රම් එ  

  ණයේම ම ම් ග සංම් ධන ුකා රිය ඉශ්රුට  රේ නහ. එරහම රනුතිබිච්ච රේලම  

ඇවිරූල ඳහුගිය දමස  රම් හංමරූල රඳුළ තිරයන නත ුළු ම රඳුළ තිරයන තන මතු  

බහින්රන් නති රේතුම ුර්  රඳුළට ඇතුළුරමන තන තිරයන රබෝේකුරේ මතු  බහින්රන් 

නති එ යි කියල නි් රීශ   න්න ස ච්ඡ ඳම මමින් හිආරරේ. ඒ රේලරේ සිීකායේ ඇති 

වුණ. එතනදි ුපි ුතින් මචන හුමමරුමේ ඇති වුණ. ඒ ුය නීතිය ක්රිය මම    න්න ම 

ගිය කියල ආ ංචි වුණ. එමනි ත මමයේ තමයි ුපිට  ත   න්න බරි සංම් ධන 

 ිව රේ  ත   න රම් ප්රරීශරේ සංම් ධනය   න්රන් නතුම ුමසනරේ ුර්  ස්ථන 

මල තිරයන ුක්රිය රි ත මමය නිස තමයි රම් මතු  බහින්රන් න මර ම රම් රීමරූ රමන්රන් 

කියන   ණය ඒ මතු ගන්මන්න තමයි රම් ම් ග සංම් ධන ුකා රිරේ නිලධරින් ඉත 

ඳහ ම නින්දිත විදිහට  ටයුතු   ින් යන්රන්. රම් ම් ග සංම් ධන ුකා රිරේ 

ඉංජිරන්රුම ය, සහ   ඉංජිරන්රුම ය,  ළුුේගල  ් යලරේ  ් ි  නිලධරි රම් 

සියරෙ රදන එේම රම් සියරෙ ම ද ප්රරීය ය සභරේ තිරයන රබෝේකු  ටමරූ ුමහි  වීරමන් 

කියල රමමනි පුංචි පුංචි   ණ දල ඒ ුයරගන් රමච්ච රී මර හරිම සහ වු ඳහ ම 

උ මසහය  රයරදනම.  ඒ නිසයි මම රම් පිළිබ ප්ර ශ  රේ. මම රම් පිළිබ  ත   න්න 

ගියහම ඒ ුයට මචන  ත   න්න ම බහ. ඒ ුයට කියන්න ම බහ. ඒ පිළිබ මද විමද 

රමන්න ම බහ. ඒ නිස නීතියට ගිහිරූල ුර්  ඳ මතට රම් ම දි දන්න උ මසහ කිරිමේ 

තමයි මම දේරේ. ඒ මීට සති රද  ට තුන ට ඉස්රසරූල ුපි  ත  ළහම මම රම් සභම 

දනුම ම  රේ ුර්  ම් ග සංම් ධන ුකා රිය ඉතම ම න්් මලයි රම් ුවිස්සරේරූල 

ආසනරේ. රම් ම් ග ඳීධතිය හ ඒ ුයට ුයිති නදු ම සින් ළ යුතු සංම් ධන  ටයුතු 

ක්රිය මම  කිරිමට බරිවීම ගන  ත  ළහම ඒ ුය ුර්  ඳ මතට ඒ රචෝදන එරූල   න්න 

හදනම ිසේ ඒ ුයරේ ඳ මරතන් රමන්න තිරයන යුතු ම හ මගකීම ඉශ්රුට රනු  න 

 ් යලයේ හ නිලධරි පිරිසේ ඉන්න ම් ග සංම් ධන ුකා රි  ් යලයේ බම මම 

ම් ත   නම. මම කියනම මධයයට ම රම් පිළිබ  රුණ  ල කියන්න රම් ුය 

හංමරූල නග යට රම් ම් ග සංම් ධන ුකා රිය ඳ මරතන් ඳහුගිය  ල ලිමරේ රමුනම 

විදිරයම ම සධ ණයේ ඉශ්රුට  රේ නති  ් යලයේ හ නිලධරින් ඉන්න තනේ  කියල 

මම ුද ප්ර ශ   න්නට ඕරන්. ඒ සහ ඕන ත ම් ුමශය සේශ්ර ඕරන නම් රපි රරූඛන ුපි 

සතුම තිරයනම.  ත   ල තිරයනම. හබයි ඒ එ  රදයේම ම  රේ නහ. ආඳහු මහ 

ම් ෂමේ ආමහම ඒ ුය ම එේ  ගිහින් ුපිට ආයි ස යේ බලන්න පුළුමන් යට රමච්ච තන් 
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සහ රබෝේකු. රම් සියරූල ආයි ආයි ගිහින් බලන්න රමන තනට රම් ුය ඳ ම   ල තිරයනම. 

රම් මස  ගණනම ඇතුළත මම රම් දනුම ම  රේ. ඒ නිස මට සමහ  විට නීතිය ඉස්ස හට 

යන්න රමයි. රම් ගන  ත   න්න රමයි.  ඒ රම්   ණ සම්බන්ධරයන්  ත   න්න 

ගිහිරූලයි කියන එ  මම ඳහදිරම රම් රේලරේ ප්ර ශ   නම. ඒ ගන  ත   න්න ඕන. 

මම  ථ   න්න ගිහින් තමයි ඒ ුය නීතිය ඉදිරියට ගිරේ. ම් ග සංම් ධන ුකා රිරේ 

ත මමය ඕ යි කියන   ණය මම කියනම. රම් ුවිස්සරේරූල ම් ග සංම් ධන ඉංජිරන්රු 

 ් යලය සහ ඒ ුමට ඉන්න ුරනකු ම  ් යලරේ ඉන්න නිලධරීන්රේ ත මමය ඕ යි 

කියන  ආයි මස්සම බලන්න පුළුමන් රම් හංමරූලට රම් ඳහ මගමට රමු ද ආඳහු රමන්රන් 

කියල රහු  මම බලගන්න පුළුමන් ත මමය ආයි උද රමනම. කිසි රමනසේ රමල 

නහ. කිසි සංම් ධනයේ   ල නහ.  ආයි ඔය ඳ ණ ත මරමම උද රමනම කියන 

  ර්ඩ තමයි මට ප්ර ශ   න්න තිරයන්රන්. ඒ ගන මම ප්ර ශ   නම.  

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී මේල ව වීරරවනන මැතිතුමා  

ගරු සභඳතිතුමනි, ුර්  විඳේෂ නය  ජයන්ත  ණම  මතිතුමට ම, ගයන  න්ින්ද 

මතිතුමට ම, සුසන්ත සිසි කුම  රඳසිංහ මතිතුමට ම, ුමරූ පුස්සරූල මතිතුමට ම ඒ 

ුය සියළුරදනට නිමඩු ඉරූල තිරයනම. ඒ ුයට නිමඩු ුනුමත   න්න කියල ම 

ඔබතුමරගන් ඉරූල සිආරනම. 

ගරු ාවාඳතිතුමා  

ඒමරේම ඔබතුමට ුමත  වුණු මලනී චන්ද්රලත මන්රීතුියට ම, ඔරූග ුතුර ෝ ල 

මන්රීතුියට ම, යසිරු  ජඳේෂ මන්ත්රිතුමට ම, රයනරේ චන්දන කුම  මන්ත්රිතුමට ම, 

චන්දන සුරියආ ච්චි මන්ත්රිතුමට ම නිමඩු ුනුමත   න්න මම ම රයෝජන   නම.  

මට රඳුඩි රචෝදනමකු ම  ළරන්  න්තමන් සම්බන්ධ මඩසටහන්   නම කියල. ඒ 

ුනුම ලිතම  ප්රරීය ය සභ බල ප්රරීශරේ ඳන්ේ  රසවඛය දමදය නිලධරි ර ුට්  සරේ 

ගබිණි මේමරුන් සහ රද ණ මධය ජලය එේම ඳම මමනු ලබන සංගීත චිකි මස  

මඩසටහන 2020.02.11 මන දින එනම් රහට දින උරී 9.30 ට ඳන්ේ  ප්රරීය ය රරූ ම් 

 ් යලරේ ඳම මමනම. ඒ සහ ම සහභගි රමන්න කියල ගරු මන්ත්රිතුමන්ල හරමෝටම 

ආ ධන   නම. මංජුල මන්ත්රිතුමට ම කියනම එන්න කියල. එය රසවඛය දමදය 

නිලධරි  ් යලරේ නි් රීශිත මඩසටහනේ බම ුමත    න්න ම එඳ. මරේ ුයමය 

රරූඛනරේ ඔබ ඡන්දය දීපපු ුයමය රරූඛනරේ සහන් රමච්ච   ණමේ කියන එ  ම 

ුමත    න්න එඳ කියල මතේ   නම. ඒ සහ සහභගි රමන්න.  

ු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 

ුමස්ථරේ 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 සියළුරදනටම ස්තුතියි.  
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ාවාදේශ  වැඩ කටයුතු ඳ.ව. 2.00 ට නිමාවට ඳවනවිස. 

 

 

 

 

 

 

 


