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සීතාවක ප්රාදේශීය ස ාවාදේශ2 2020 මැයි මා 18 වන දින 

දේශෙ.ව.10.00 ට ප්රාදේශීය ස ාවාදේශ2 ාවා ලාවාදේශ2 ප ෙවවනවන වද 

මහ ාවා රැස්වීදේශේ වාර්තාව. 
ාහවාගී ව : - 
 

1. රු සබාඳති   - ජී. ජඹන්ත ර ෝහණ භැතිතුභා 

2. රු උඳ සබාඳති   - එස්.ඩී.භංජුල ප්රදීප්  කුභා්  භැතිතුභා 

3. රු ප්රාරීය ඹ සබා භන්ත්රී  - චන්දන රේභනා ම දුන්න්රුව ම භැතිතුභා 

4. රු ප්රාරීය ඹ සබා භන්ත්රී  - රේ.ඒ.විභරූ ප්රසන්න භැතිතුභා 

5. රු ප්රාරීය ඹ සබා භන්ත්රී  - එම්.ඒ.රම්රි භාග්රට්  භැතිතුිඹ 

6. රු ප්රාරීය ඹ සබා භන්ත්රී  - රඹනරේ චන්දන කුභා  භැතිතුභා 

7. රු ප්රාරීය ඹ සබා භන්ත්රී   - ආ් .පී. ඹසරු රදමන්ිණ  ාජඳේෂ භැතිතුභා 

8. රු ප්රාරීය ඹ සබා භන්ත්රී  - ආ් .ඒ.ඩී.එස්. ජඹන්ත  ණම භැතිතුභා 

9. රු ප්රාරීය ඹ සබා භන්ත්රී  - ඩබ්.ඒ. භංජුල ධම්ි වී   මන භැතිතුභා 

10. රු ප්රාරීය ඹ සබා භන්ත්රී  - රේ.ඒ.ඩී. ෆිරෂිඹා ඇනට්  ඔරූා භැතිතුිඹ 

11. රු ප්රාරීය ඹ සබා භන්ත්රී  - එස්.ඒ. රේභ  මන භැතිතුභා 

12. රු ප්රාරීය ඹ සබා භන්ත්රී  - සභන්ත උදඹ කුභා  භරේ භැතිතුභා 

13. රු ප්රාරීය ඹ සබා භන්ත්රී  - බී. සනී රහේට්  පිරිස් භැතිතුභා 

14. රු ප්රාරීය ඹ සබා භන්ත්රී  - ඩී. රෝකිල සම්ඳ ම ම් ණසිරි භැතිතුභා 

15. රු ප්රාරීය ඹ සබා භන්ත්රී  - එරූ.නන්ද කුභා සිංහ භැතිතුභා 

16. රු ප්රාරීය ඹ සබා භන්ත්රී  - ආ් .ඒ. උපුරූ භරනෝජ් රඳසිංහ භැතිතුභා 

17. රු ප්රාරීය ඹ සබා භන්ත්රී  - ඩී. ප්රිඹන්ත ුරුණ කුභා්  ගුණ  මන භැතිතුභා 

18. රු ප්රාරීය ඹ සබා භන්ත්රී  - පී.රේ. උපුරූ ජිරන්න්ද්ර කුලතිල භැතිතුභා 

19. රු ප්රාරීය ඹ සබා භන්ත්රී  - සුසන්ත සිසි  කුභා  රඳසිංහ භැතිතුභා 

20. රු ප්රාරීය ඹ සබා භන්ත්රී  - ඩබ්.ඒ.ඩී. ගීතාභනි ස්ම් ණලතා භැතිතුිඹ 

21. රු ප්රාරීය ඹ සබා භන්ත්රී  - දනුෂ්කි ප්රබානි ුරූරම්දා භැතිතුිඹ 

22. රු ප්රාරීය ඹ සබා භන්ත්රී  - ඒ. සුසන්ත භැතිතුභා 

23. රු ප්රාරීය ඹ සබා භන්ත්රී  - එම්.ඩී. සභන්ත කුභා  භැතිතුභා 

24. රු ප්රාරීය ඹ සබා භන්ත්රී  - එච්. මරුණ දිර්  කුභා  භැතිතුභා 

25. රු ප්රාරීය ඹ සබා භන්ත්රී  - එච්.පී.උපුරූ ප්රසන්න භැතිතුභා 

26. රු ප්රාරීය ඹ සබා භන්ත්රී  - ඩබ්.ඩී. චින්ත රීවින්ද සභ වී  භැතිතුභා 

27. රු ප්රාරීය ඹ සබා භන්ත්රී  - රේ. නිභරූ ඹසසිරි ළුඳහන භැතිතුභා 

28. රු ප්රාරීය ඹ සබා භන්ත්රී  - භරේ චන්ද්රසිරි භැතිතුභා 

29. රු  ප්රාරීය ඹ සබා භන්ත්රී  - ුරඹෝභ භධු ප්රසාී රීමරේ භැතිතුභා 

30. රු ප්රාරීය ඹ සබා භන්ත්රී  - ඩබ්. ුරසෝ මැරල භැතිතුභා 

31. රු ප්රාරීය ඹ සබා භන්ත්රී  - එස්. චන්ද්රකුභා්  භැතිතුභා  

32. රු  ප්රාරීය ඹ සබා භන්ත්රී  - ජී. කුදුදිණි ජඹම් ධන භැතිතුිඹ 

33. රු ප්රාරීය ඹ සබා භන්ත්රී  - ශෂිණි ශ්රීභාර රහට් ආරආ ච්චි භැතිතුිඹ 

34. රු ප්රාරීය ඹ සබා භන්ත්රී  - ඊ.ජී.ඩී. ඉන්ද්රානි රසරනරහලතා ඳීභලිර 

භැතිතුිඹ 

35. රු ප්රාරීය ඹ සබා භන්ත්රී  - එම්.ඩී. භාලනී චන්ද්රලතා භැතිතුිඹ 

36. රු ප්රාරීය ඹ සබා භන්ත්රී  - ආ් .ඒ.ඩි.සාරිා කුභාරි රඳසිංහ භැතිතුිඹ 

37. රු ප්රාරීය ඹ සබා  භන්ත්රී  - ඥාණ ප්රාසම් ෆැන්සිස් භැතිතුභා 
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38. රු ප්රාරීය ඹ සබා භන්ත්රී  - එච්.එස්.සුනිරූ  ණසිංහ භැතිතුභා 

39. රු ප්රාරීය ඹ සබා භන්ත්රී  - එන්.පී.රේ. සභන්ති චන්ද්රිා දභඹන්ති 

භැතිතුිඹ 
 

ාහවාගි දේශනොවු 

1. රු ප්රාරීය ඹ සබා භන්ත්රී  - එම්.ආ් . ඹාන් න්ින්ද චන්ද්රසිරි භැතිතුභා 

2. රු ප්රාරීය ඹ සබා භන්ත්රී  - පුස්සැරූලරේ ුභරූ නිශාන්ත සිරූමා භැතිතුභා 

3. රු ප්රාරීය ඹ සබා භන්ත්රී  - එස්. චන්දන සූරිඹආ ච්චි භැතිතුභා 

4. රු ප්රාරීය ඹ සබා භන්ත්රී  - පී.ඒ.ප්රදි්  කුභා්  භැතිතුභා  

 

ගරු ාවාෙතිතුමා 

සුබ උදෑසනේ රේමා. ඒ මරේභ සුබ ුළු ම ුවුරුීදේ රේමා.  ුළු ම ුවුරුීරදන් ඳස්රස් ුපි ුදයි 

සබාම ඳටන් න්රන්   ලිතාම ප්රා රීය ඹ සබාරේ 2020 භැයි  භාසරේ 25 රමනි භහ සබා 

රැස්වීරම් ටයුතු ආ ම්බ කිරිභටයි සුදානම් රමන්රන්. 

 

ඒ සහා සහබාගි වීභට ඳැිණි රු උඳ සබාඳතිතුභා ඇතුළු රු භන්ත්රිතුභන්ලා රු 

භන්ත්රිතුිඹන්ලා සිඹළුරදනාභ ඉතාභ මභ රව මරඹන් රම් ුමස්වාරේදීප පිගනන්නමා. 

රරූම්තුභා ප්රධාන නිලධාරි භ්ඩඩලඹ ඒමරේභ ා් ඹභ්ඩඩලඹ සිඹළුරදනාභ ම ජනභාධයරේදි 

භහ මමරුන් සිඹළුරදනාභ ම ඉතාභ ම රව මරඹන් පිගනන්නමා.  

 

රුර ෝනා නීතීරීති මලට ුනුකලම ටයුතු කිරිභට සින්ම ඇති නිසා තභන් සිආරන ස්වානමල ඹම් 

ඹම් රමනස්ම් සින් රමලා ඇති ඒ සිඹරූල ැන ුමධානඹ රඹුදු  ලා ඒ නීතිරීතිමලට ඹට මම 

සබාරේ මැඩ ටයුතු ආ ම්බ  නමා. නයාඹඳානුකලම ඳළදුරමන්භ තිරඹන්රන් ඳගිගිඹ 

සබා රැස්වීරම් මා් තාම සබා සම්භත   ැනීභ.   

 

සංරශෝධන හා රමනස්ම් ඇරතු ම රඳන්මා දීපලා ඳගිගිඹ සබා රැස්වීරම් මා් තාම සබා සම්භත 

 න රලස ඉරූලා සිආරනමා.  

 

01.ෙසුගිස රැස්වීදේශේ වාර්තාව ාේමත කර ගැනීම. 
 

 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී ාමත්ත යදසමාමාර ගමදේශම මැතිතුමා 
 

රු සබාඳතිතුභනි, 2020.03.10 මන දින ඳැමති භහ සබා රැස්වීරම් මා් තාම සතය මා් තාමේ 

ඵමට භභ රභභ රු සබාමට රඹෝජනා  ි.  

 
 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී ්ේ.ම දේශේ  මාග්රට්  මැතිතුිස 

රු සබාඳතිතුභනි, එභ රඹෝජනාම භා විසින් ස්ථි   නු ලඵනමා. 

 

 

 

2020.03.10 වන දින ෙැවති මහ ාවා රැස්විදේශේ වාර්තාව පිළිගත යුතු ාතය වාර්තාව් 

බවට ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී ාමත්ත යදසමාමාර ගමදේශම මැතිතුමාදේශම 



3 
 

දේශසෝජනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී ්ේ.ම දේශේ  මාග්රට්  මැතිතුිසදේශම 

ස්ථිරවනවදේශසත් මකමතිකව ාවා ාේමත විස. 

 

02. ාවාෙතිවරසා විසිත් කරනු වබන විදේශේෂ නිදේශ2දන. 

 

01. ඵස්නාහි  ඳළා ම ප්රධාන රරූම් ජඹන්ති විරජ්තුං භහ මිඹ විසින් රඹුදු  න ලද 

රපිඹ ඳළා ම සිඹළුභ ුභාතයාංශ රරූම්මරුන්ළ ඳළා ම රසවය රස්මා ුධයේෂළ ඳළා ම 

ඳාලන රුභසාරිස්ළ ඳළා ම සදුඳා  රුභසාරිස්ළ ඵස්නාහි  ඳළාර ම සිඹළුභ ඳළා ම 

ඳාලන ආඹතන ප්රධානීන් ළ ුතයාමශය රස්මාමන් සහා රස්මඹට මා් තා කිරිභ. රම් මන 

විට Covid – 19 වම සඹ මයා් තිඹ සම්ඵන්ධරඹන් ු අ ුමධානම් ලාඳඹේ රලස නම් 

  ඇති ඵස්නාහි  ඳළාත තුළ ර ෝ මයා් තිඹ ඳාලනඹ කිරිභ සහා  ජඹ විසින් නු 

ලඵන ක්රිඹාභා් ඹන්ට ඵස්නාහි  ඳළා ම  ාජය රස්මරේ නිලධාරින්රේ සහරඹෝඹ ලඵා 

දිඹ යුතු ඵැවින් භහජන රස්මා ු්ඩඩම ඳම මමාරන ඹාභ හා ුරනකු ම ුතයාමශය 

රස්මාමන් සැඳයීභ සහා ඳළා ම  ාජය රස්මරේ නිලධාරීන්රේ රස්මඹ ුතයාමශය 

 ාජාරි රස් සලා ුනිමා් ඹරඹන් රස්මඹට මා් තා ළයුතු ඵම ාරුණිම දන්මා 

ඇත.  

 

02. ඳළා ම ඳාලන රුභසාරිස් ළ සුන් ඈඳා රසරනවි  මන භහතා විසින් ඵස්නාහි  ඳළාර ම 

සිඹරෙභ ඳළා ම ඳාලන ආඹතන ප්රධානීන් රමතළ ඳළා ම ඳාලන ආඹතනමල සබා රැස්වීම් 

ඳැමැ මවීභ ඹන හිසින් යුතුම 2020.04.06 දිනැතිම රඹුදු  න ලද රපිඹ.  

03. ඳළා ම ඳාලන රුභසාරිස් ළ සුන් ඈඳා රසරනවි  මන භහතා විසින් රුර ෝනා 

වම සඹ තු න් කිරිභ සහා ඳළා ම ඳාලන ආඹතන විසින් ත යුතු ක්රිඹාභා්   ඹන 

හිසින් යුතුම 2020.03.17 දිනැතිම රඹුදු  න ලද රපිඹ.  

 

04. ඳළා ම ඳාලන රුභසාරිස් ළ සුන් ඈඳා රසරනවි  මන භහතා විසින් ුධයේෂ ජන ාරූළ 

භැතිම ණ රුිෂන් සබාමළඳළා ම ඳාලන ආඹතන ධූ ධාරීන් 2020 ඳා් රරම්න්තු 

භැතිම ණඹ සහා ඉදිරිඳ ම වීභ ඹන හිසින් යුතුම 2020.05.13 දිනැතිම රඹුදු  න ලද 

රපිඹ.  

 

භැතිම ණ රුභසාරිස් ුධයේෂ රමත ඉදිරිඳ ම ල රපිරේ පිටඳතයි භභ රම් ඉදිරිඳ ම 

රේ. භභ රම් රපිඹ ඉදිරිඳ ම  න්රන් සිඹරෙ රදනාරේභ දැන ැනිභ පිණිස භැතිම ණ 

ාලලිභාමේ නිසා.  

 

ඳළා ම ඳාලන රුභසාරිස්තුභා රඹුදු  පු රපිඹට ුනුම ඳගිගිඹ ාල ලිභම තුළ  

රුර ෝනා වම ඹ සම්ඵන්ධම උදවු  න්න ර ෝහරූ හා රසවය වමදය නිලධාරි 
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ා් ඹාලමලට උදවු  න්න කිඹලා ුපිට දීපපු දැනුම් දීපභ ුනුම සහ ුපි ඒ ත මමඹ මටහා 

නිින් ුපි  පු ඒ ා් ඹබා ඹ මටහා නිින් ස්තතිඹ ඳල  ින් රසවය වමදය 

නිලධාරි ා් ඹාල රදරේ රසවය වමදය නිලධාරි භඟින් ුපි ළ උදවු භතේ  ින් 

ුපිට ස්තතිඹ පුද ින්  රපිඹේ රඹුදු ළ ඵම සදහන්  නමා.  

 

ුපි ඳළා ම ඳාලන ආඹතනඹේ විදිඹට කිසි විරට ම ඳසුඵට රනුවි ඒ ුමශය  න සිඹරෙ 

සහාඹන් රසවය වමදය නිලධාරි ා් ඹාල මලට මළ ර ෝහරූළ රඳුරස් ස්වාන සහ 

ුරනකු ම ස්රමච්ඡා සංවිධාන ආදීප ුර්  සහඹ ඉරූලා සිආර සිඹරෙ ආඹතන රමනුරමන් ුර්  

සහරඹෝඹ ලඵාන්න් ඵම සදහන්  න්න ඕරන්.  ුපිට ඒ සහා විවිධ ක්රිඹාභා් ඹන් 

ැනීභට සින් වුණා. 

 

 

විරේෂරඹන්භ ුපි රම් ැන 2020.03.13 රමනිදා තභයි ුපි දුරන්භ සාච්ඡාමේ 

ඳම මමරන් රම් සබාරේ රසවය වමදය නිලධාරි ා් ඹාලමල නිලධාරින් සහ ුර්  

සබාරේ නිලධාරින් සභඟ එට එතු වී ඒ ුනුම පල ළ ුදහස් ුනුම සහ ඔවුන් ළ 

ඉරූරෘම් ුනුම ඔවුන් ුපිට භතේ ළ ා ණා ුනුම දුරන්භ ළ යු මර ම ජනතාම දැනුම ම 

කිරිභයි.  ඒ සදහා ුමශය  න ඳහසුම් ලඵා දීපභ ුඳ විසින් සින් ළා ඊට ුදාල 

රඳුස්ට් ළ ු ම ඳත්රිා ළ ඵැන්  තභයි දුර ුමශයතා රලස සදහන් රරූ ජනතාම 

දැනම ම  න්න. ඒ සහා න  සිඹරූල ආම ණඹ මන ඳරිදි ජනතාම දැනුම ම කිරිභට 

ුමශඹ ඒ සිඹරෙ ටයුතු ුපි විසින් සින් ළා කිඹන එ සදහන්  න්න ඕරන් ඒ මරේභ 

2020.03.16 දින මන විට ඵල ප්රරීශරේ සිඹරෙ ප්රරීශමල ඒ ඵැන්  සහ ු ම ඳා රඵදා 

හැරීරම් ටඹතු රසවය වමදය නිලධාරිමරුන්රේ ුීකේෂණඹ ඹටර ම ුර්  රඩංගු 

භ් ධන ්ඩඩාඹරම් ුඹ ම සභඟ සම්ඵන්ධ   නිින් සින් කිරිභට ටයුතු ළා. ඒ 

සම්ඵන්ධරඹන් රසවය වමදය නිලධාරි ා් ඹාල රීරේ ප්රසාදඹ හා ඒ රව මඹ ුපිට 

හිි රමලා තිරඹනමා. ඒ ුනුම 2020.03.19 දින ුපිට ඳාන්ේ  ග්රාමීඹ  ර ෝහරරූ 

ුමශයතාමඹන් පිගනඵම වමදයතුිඹ විසින් ුපිම දැනුම ම කිරිභේ  ලා තිරඹනමා ඒ 

ුනුම ුර්  සබාරේ වින්ර ුංශඹ ම ුනිකු ම ුඹ ම සම්ඵන්ධ  ලා  ඒ ුමශය  න ූලර 

ටයුතු සම්ඳාදනඹ ළ ඵම ම ුපි සදහන්  න්න ඕරන්. ඒ මරේභ ු ම රස්දීපභ සදහා 

න  භධයරේඉදි කිරිම් කිරිභ ුමශයයි කිඹන සිඹරෙ තැන්මලට ුපි ලඵාන්න් ඵම ුපි 

සහන්  න්න ඕරන්. ඒ සහා විෂබීජ හ ණ  ටයුතු සහා ුර්  සබාරේ රස්ම 

භ්ඩඩලඹ ම විරේෂරඹන්භ රඩංගු ඵලාඹ ම රඹුදාරන රම් ටයු මත සිඹරෙ  ාජය 

ආඹතන හා භහජනතාම ැමරසන් සිඹළු  ාජය ආඹතන ආදීප සිඹරෙ තැනමලට ම 

භලරමරූ තිරඹන තැන්මල ම ුපි ඒ ටයු මත සබාරේ ප්රදු ා් ඹඹේ වි රේෂරඹන්භ 

රසවය ුපි ආ ේෂා ළ යුතුයි කිඹන ඳදනරම් ඉදරන ුපි ඒ සිඹරෙ ා් ඹඹන් 
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 න්නට ටයුතු ළා රඳුරස් ස්වානළ රසවය වමදය නිලධාරි ා් ඹාලළ  තැඳැරූ 

ා් ඹාලළ ඵස් නැමතුම්ඳලමරූ හා න්ම්රිඹ ස්වානළ ර ෝහරූළ සූලඳා  හා ස.රතු.සළ  භාතෘ 

සාඹනළ ඉන්ධන පි වුම්හරූළ ඔසු සැරූළ ඵැංකු හා ATM ඹන් ළ ප්රාරීය ඹ සබා ා් ඹාලළ 

ආදාහනාා ළ ආි ස්වානළ රුවිජන රස්මා ා් ඹාලළ සභෘී අ ඵැංකු ළ පුමේපිආරඹළ 

රනෝ ම ුම්ඵලන්ම මත පිහිආර ජඹවිරු රසමණ භන්ද භානසි ළභා නිමාසඹ හා ජඹවිරු 

සභා අ භ මරලෝරෘ පුනරු මවාඳන ආඹතනඹ ද රම් සිඹරෙ තැන්මලට ුර්  ඒ රස්මාම ලඵා 

රදන්න ුපි ටයුතු  පු ඵම ුපි සදහන්  න්න ඕරන්. භලල සහ උේරූල ප්රරීශ 

මල ුමශය  න සිඹරෙ ටයුතු සින් ළඵම ම විෂබීජ හ ණඹ කිරිරම් ටයුතු සින් ළ 

ඵම ම ුපි සදහන්  න්න ඕරන්.  

 

ඒ මරේභ ුරනකු ම ුමශයතාමඹන් සදහා ර ෝහරූ මරන් ඉරූලපු ඒ ඕමර ෝරූ ඇඳුම් 

තභන්රේ ආ ේෂිත ඇන්ම් ට් ටල ර ෝහරූ භඟින් ඉරූරෘම් ළා ඒ මරේභ රසවය වමදය 

නිලධාරි ා් ඹාල භඟින් ඉරූරෘම් ළා ඒ ුනුම ඒ ා් ඹාල 04 සහාභ ඒ ුමශය  න 

රසවයභඹ උඳ ණ ලඵා දීපභට ටයුතු ළා රඳුරස් ස්වාන සහා  දෑ ම ඳවිා  

දු ආම ණ විෂබීජ හ ණ ටැංකි ආදිඹ ලඵා දීපභ සින් ළා. සිඹරෙ  ාජය ආඹතන ඉරූරෘභේ 

ළා රහෝ රනුලා ුපි දැලා ුපි ඒ උදවුම ළා කිඹන එ සහන්  න්න ඕරන්. 

ුපිට ලැබිච්ච රඵුරහෝ රීමරූ ුපි රඳ ලා ඔවුන් රමත ලඵා න්න් ඵම ම සහන්  න්න 

ඕරන් ුපි  පු සිඹරෙ රීමරූ පිගනඵ මා් තා භභ සබා මා් තාමට ඇතුල ම  නමා රම් 

රුර ෝනා සම්ඵන්ධ මා් තාම.  

 

ඒ මරේභ භන්ත්රීමරුන් 43 රදනා සහා ම රම් දු ආම ණ ලඵා දීපභ සින් ළා නැම ම 

ුමශයතාමඹ ුනුම ුරඳන් ඉරූරෙ විට ඒ ුමශය දු ආම ණ නැමත ලඵා දීපභ සින් ළා 

තමන් ට ම ුමශයනම් නැමත ලඵා රදන්න පුළුමන් කිඹන එ ම ුපි ප්රාශ ළා. ඒ 

මරේභ ුපි සිඹරෙ ආි සිීධස්වාන සහා දු ආම ණ 1000  ප්රභාණඹේ රඵදා න්න් 

ඵම ම ුපි සහන්  න්න ඕරන්.  

 

ඒ මරේභ ුපි ළ ප්රධාන ා් ඹඹේ තභයි රම් ජනතාමට ඇඳිරිනීති ාල ලිභාම තුළ  

ුමශය ුතයමශඹ  රස්මා සැඳයීභට ුපි ඉදිරිඳ ම වුණා ුපි ුතැගිමා ුර්  ප්රරීශරේ 

රුවි ජනතාම රමනුරමන් භතුවු ැටළු සම්ඵන්ධරඹන් ුපි සිඹළු රුවින් සභඟ 

සාච්ඡා  ලා ඔවුන්රේ ුස්මැන්න රතු ිලට ුපි ිලදීප රන රතු ිලටභ නැමත 

ජනතාම රමත රඵදා දීපභට ටයුතු  ුපි ආ ම්බ ළා ඒ සම්ඵන්ධරඹන් ුපිට ජනතාමරේ 

ප්රසාදඹ හිි වුණා . ුපි ලේෂ 50 ට ආසන්න එළමළු ුර්  ඵල ප්රරීශරේ රුවීන්රන් 

ිලදීප  මතා ඒ දුදලටභ ුපි ආඳගි පිඩාමට ඳ ම ජනතාම රමත රඵදා දීපභ සින් ළා භභ 
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හිතන්රන් ඒ තභයි ුර්  ඵල ප්රරීශරේ සින් වු සුවිරේෂි සහන භරූල කිඹන ා ණඹ ුපි 

භතේ  න්න ඕරන්. රමන කිසිරමකුට ම රම් ටයු මත  න්න ඵැරි වුණා. 

රඵුරහුභඹේ ඳළා ම ඳාලන ආඹතන රම් ටයු මත ආ ම්බ ළ ම සතිඹේ රදේ 

 ලා නම මමනමා. ුපි ආ ම්බ  පු දමරස් සිට ුමසාන දමස මනතුරු රම් මැඩසටහන 

ුර්  සබාරේ රරූම්තුභා ඇතුළු නිලධාරීන් හා සබාරේ රස්මඹට මා් තා ළ සිඹළු 

රස්මයින් සභඟ  ාජය ුංශරේ ුතයාමශය රස්මා ුමශයතාමඹ හඳුනා  මත ුර්  

රස්මඹන් සභඟ ුර්  රව මඹ ආ ේෂා මන ඳරිදි  ඳේෂ විඳේෂ රබ්දඹකිේ රතු ම 

ුපි ඒ ටයු මත ළා එහි ප්රසාදඹ සබාමට ලැරඵනමා සබාමට ලැරඵන ප්රසාදඹ ඔඵට ම 

හිි රමනමා. ුපි ඒ ටයු මත මඩා රහුදින් ළා ඒ තභයි භභ හිතන්රන් රම් ලිතාම 

ඵල ප්රරීශඹ ඇතුරරූ  පු ඉතාභ මභ සා් ව සබාමේ විදිඹට  පු මැඩසටහන 

රනුිලරේ ජනතාම රමත ලඵා රනුන්න්න ම එහි මආරනාභ ඵැරෙමහභ ජනතාමට ඹම් 

රුටසේ රනුිලරේ ලැබුණා හා සභානයි මදාම ම රතු ිලට ු රන ඒ ිලටභ 

ජනතාමට හම්ඵරමන්රන් නෑ නදු ම ුපි රතු ිලට රන ඒ ිලටභ ඳාරිරබෝගිඹාට 

දීපභ තුගනන් ජනතාමට එට එේ මැනි සහනඹේ ලැබුණායි කිඹන එ භභ හිතනමා ඔඵ 

හැරභෝභ ඳාරිරබෝගිරඹෝ ඒ නිසා ඔඵ දන්නමා ඹම් බා්ඩඩඹේ ිලදීප  මතභ රුඳභණ 

ිලේ රමනමද රතු ිලභ ඳාරිරබෝගිඹාට හම්රඵන්රන් නෑ නදු ම ුපි රතු ිලභ 

ජනතාමට ලඵා න්න්නා. ඹම් ප්රභාණඹේ රනුිලරේ ඹම් බාන්ඩ ප්රභාණඹේ ලඵා 

න්න්නාරස් ජනතාමට රස්මඹ සැඳයුමා කිඹන එ ඵඹ නැතුම තා  න්න පු ළුමන් ඒ 

ටයු මත එරලස ළ ඵම භතේ  න්න ඕරන්. නිෂ්ඳාදන කිරලෝ 54806 රම් ාල ලිභාම 

තුළ මීලදීප  මතා ුපි ඒ ුළුතින් ිලදීප  මර ම ඒ ුපිට ලඵා න්න්රන් නෑ ඔවුන්ට 

විකුණා ැනීරම් හැකිඹාමේ තිබුර්ඩ නම් බා්ඩඩ එේම ම ුපිට ලඵා ැනීභට හැකි 

රමන්රන් නෑ ඒ නිසා ඔවුන්රේ ුභාරුම් ුමශයතාමඹන් ුපි දමසින් දමස ර මරුම් 

 මතා ඒ නිසයි ඔවුන් ුපිට ඒ බා්ඩඩ ලඵා දීපභ සින් වුර්ඩ.  ුපි මදාම ම  පු 

මයාඳා ඹේ රහෝ ටයු මතේ රනරමයි සබාමේ විදිඹට කිරලෝ 54000 ේ ුපිට ලැබුර්ඩ. 

ුපිට රම් ලැබුරන් ුහ ඹන්න තිබුණ රීමරූ රමළරඳුරරූ විකුණ ැනීභට රනුහැකි වු 

රීමරූ ඒ නිසා ුපි විේමාස  නමා විශාල ා් ඹ බා ඹේ ුපි ඒ රමනුරමන් ළා. ුපි 

ඳවුරූ 10827 ට ුපි ආහා  ඳා් සරූ ුරලවි  ලා තිරඹනමා කිඹන එ භතේ  න්න 

ඕරන් ලාබදායි සහනදායි ඳා් සරූ දස දහසේ ුපි රම් ප්රරීශරේ ජනතාම රමත 

රම්මනවිට රඵදා දීපභ සින්  ලා තිරඹන ඵම ම ප්රාශ ළා. ඒ මරේභ රම් සහා ුර්  

රරූම් භහතා ප්රධාන රම් සබාරේ රස්මඹන් රලුකු ැඳ කිරිභේ ළා ඒ පිගනඵම ම 

භතේ  න්න ඕරන් ඒ ම ුපි ුඹ  න්න ඕරන් ඒ ුඹට ම ුපි ස්තුතිමන්ත රමනමා. 

 

ඒ මරේභ මීට ුභත ම නිර ෝධාඹනඹට ලේ වු නිමාස කිහිඳඹේ තිබුණා ඒ සහා ුපි 
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ුර්  ආහා  ඳා් සරූ රනුිලරේ ඒ ඳවුරූ රමත රඵදා දීපභ සින් ළා රසවය වමදය 

නිලධාරි ා් ඹාලමල උඳරදස් ලඵාරන දමස් තුරනන් තුනට ඒ නිර ෝධාඹනඹට ලේ වු 

නිරමස්  මලට ලඵා දීපභ සින් ළා කිඹන එ ම ුපි භතේ  න්න ඕරන්. හැරභෝටභ 

රනරමයි නිර ෝධාඹනඹ වු ඳවුරූ සදහා ඳභණයි රසවය වමදය නිලධාරින්රේ නි් රීශඹ 

භත එරලස සින් ළ ඵම ම සහන්  න්න ඕරන්.  

 

ුපි සහන විඹර ආහා  භරූලේ හැන්මා ඒට ුපි රමළරඳුරූ ිලට මඩා ුඩුරමන් තභයි 

ුපි ඵඩු සඳඹා  මර ම ුපි හාරූ රනාරේ ඇඹිරපිඹට හිගිරූලා රුපිඹරූ 80 ාරන් හාරූ 

කිරලෝ එේ න්න්රන් ඒ රමනරුට රු.90 යි රු. 92 යි සාභානයරඹන් හාරූ කිරලෝ එ 

ිල ුපි එරහභ රනරූලා සහන භරූලේ හන්මා. භභ හිතන්රන් ඔඵතුභාලා දන්නමා 

ඔඵතුභා ලා ඒ සහන භරෙ රනිහින් ුරලවි ළා ඒ රමලාරේ රමළරඳුරරූ ිල එේ 

ඵැරෙමභ ඒ සහන භරූල රු. 500/-  ිලට රඩන් න්න ඵැරි ත රම් එේ ුපි 500/-  

සහන ිලට ලඵාන්න් ඵම සදහන්  න්න ඕරන්. එේ 580/- ේ ුනි ම එ 571/- ුපිට 

571/- එරේ සහන් භරූල පිගනඵම ප්රේන ඇතිවුණා රදරමනි ම  විකුණා ැනීරම්දීප ඒ 

භරූරරූ ඵ  සම්ඵන්ධරඹන් ප්රේණඹේ ආමා ුපි ඉරූලපු තුනඳහ ඇතුරූ  න්න ගිහිරූලා 

ඒ භරූරරූ ඵ  ුඩුවීභ නිසා ඒ භරූරරූ මආරනාභ රනුරඳනුන ඵම සදහන් වුණා. ඒ නිසා 

එඹ ඹම් ප්රේණාරි ත මමඹේ භතු වුණ ම ුපි භැදිහ ම රමලා ුපි සිඹරෙ රදනාට ම 

සබාමට ම ඳාඩුමේ සින් රනුමන විදිඹට ුපි ජනතාමට ුරලවි ලා ලඵා න්න්නා කිඹන 

එ ම සදහන්  න්න ඕරන්. භරූරරූ ඵ  රුරහුභ වුණ ම එමාරේ මආරනාභ එරහභ 

තිබුණ ඵම සදහන්  න්න ඕරන්.  

  

ඒ මරේභ මීට ුභත ම සබාම සරතුස හා සදුඳා ඹ ම එේ සම්ඵන්ධ වී විඹර ආහා  

භරෙ  ුරලවි කිරිරම් ටයු මතේ සින් ළා . එහි ඳළදු මතාරේ ුපි බා්ඩඩ භළු 2600 ේ 

ුරලවි ළා. ඊට ඳස්රස් ුපි සරතුසට රම් සම්ඵන්ධම බා්ඩඩ ුරලවි කිරිරම් හැකිඹාමේ 

රනුභැති වීභ භත ඒ සරතුස හා සූලඳා  ඳීධතිඹ සභඟ සම්ඵන්ධ රමලා සදුඳා  

ඳීධතිඹ ඩා මැආරලා තිබුරන් ඒ නිසා ුරෙතින්  ජඹ විසින් ඳ ම  න ලද ුධයේෂ 

භ්ඩඩලඹ ම සභඟ එතු රමලා ම මභන් සබාඳති කුදුන් ඳ ණවිතාන භහතා සභඟ එතු 

රමලා එතුභාරේ සහඹ ලඵාරන ඒ සදුඳා  හ හා ඒ ඳා් සරූ  7310 ේ රම්  ප්රරීශරේ 

ුරලවි ළා රු.  ඳනස්තුන් ලේෂඹට ු අ ප්රභාණඹට ිලදීප රන ුපි ඒමා ුරලවි 

ළා ුපි ඳා් සරූ 20ළ000  ඳභණ ප්රභාණඹේ ජනතාම රමත රඵදා දි තිරඹනමා සහන 

ක්රභඹ ඹටර ම රම් ටයුතු ුපි සදහන්  න්රන් ුර්  ා් ඹ බා ඹ ුපි සබාම විදිඹට 

සබාරේ ආදාඹභ හැආරඹට සබාරේ තිරඹන සම්ඳ ම ුනුම ුර්  යුතුභ හා මකීභ ුපි 

ඉෂ්ඨ ළ ඵම භභ විරේෂරඹන්භ සදහන්  න්න ඕරන්.  
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විරේෂරඹන්භ ඖෂධ ලඵා ැනීභ සහා ුර්  ජංභ න් වන ුං මලට ඒ දැනුම් දීපභ 

ළා නම් ුපි ඒ රබ් ම ිලදීප රන ඒ නිරමස් මලටභ ගිහිරූලා ඒ රඵරහ ම ුපි ලඵා න්න්නා 

ඒ සහා ිල රු. ලේෂ එහභා  රද රඵරහ ම ුපි ජනතාම ුත  රඵදා දීපභට ඒ 

ුමස්වාරේ ටයුතු ළා. ඒ නිසා ුපි රම් ලිතාම ප්රාරීය ඹ සබාම විදිඹට රම් ඵල 

ප්රරීශරේ මසම් 90 භ ජනතාම  රමනුරමන් රසවය වමදඹ ා් ඹාලඹ හා ුරනකු ම 

 ාජය ආඹතන ම සම්ඵන්ධ  රන ඔවුන්රේ ඉරූරෘම් ඉෂ්ඨ  ින් ඉව   න භහජන 

රස්මාම රසවයභඹ මශරඹන් ඔවුන් ළ රී උඳරිභ මශරඹන් පිගනඳදිින් ුපි ුර්  රස්මාම 

ජනතාමට ඉෂ්ඨ ළ ඵම ුත භැද ඩා මට් ටන්රන් නැතුම නමතා දභන්රන් නැතුම සින් 

ළා ඒ නිසා ලිතාම ප්රාරීය ඹ සබාම විදිඹට ඉතාභ මභ ුම අරඹන් ටයුතු ළ ඵම භා 

සහන්  න්න ඕරන්. භභ හිතන්රන් ඒට ඔඵතුභන්ලා සාේෂි රඵරහු රදරනේ 

එතනට ආමා සභන්ත භන්ත්රීතභාළ නන්දකුභා  භන්ත්රීතුභාළ සනී භන්ත්රීතුභාළ රෝකිල 

භන්ත්රීතුභාළ උපුරූ භන්ත්රිතුභාළ ුර්  භන්ත්රීතුිඹන්ලා ආමා ුපි ම එේ එතු රමලා 

රඵුරහු රීමරූ ළා ඒමා දැේා ුපි සබාම විදිඹට රුරහුභද රම්මා රේ කිඹලා. 

එරහභ ඇවිරූලා ඵලලා සතුට්  රමුල ුර්  ුඩුඳාඩු රඳන්මලා න්න්න ුපිම තමන් ට ම 

 වධ් ඹභ ම  පු ඒ භන්ත්රීතුභන්ලාට ස්තතිමන්ත රමනමා. ුර්   දිීරදණිරේ 

භන්ත්රීතුිඹ විඹර ආහා  රඵදා දීපරම්දීප විරේෂ උනන්න්මකින් ටයුතු ළා ඒ මරේභ හැභ 

භන්ත්රීරරනේභ මරේ ුරඳන් ඉරූරෘම් ළා නන්ද කුභා  භන්ත්රීතුභා ුපි ම එේ 

 න්ඩුරමලා ගිඹා. ුපි එේ එතු රමලා ුපිට ඒ සහඹ න්න්න භන්ත්රිතුභන්ලා හැරභෝටභ 

ස්තති මන්ත රමනමා. රහුඹලා ඵලලා ුපිම තනි  න්රන් නැතුම ඇවිරූලා ඒ ටයු මතට 

තභන්රේ දාඹ මමඹ සහඹ ලඵා දීපභ පිගනඵ ුපි සතුව  රමනමා. රම් ාල ලිභාම තුළ රම් 

ත මමඹ තමභ ම ුමසන් වී නැහැ රම් ඹම් ඳාලනඹට ඇවිරූලා තිරඹනමා ඳභණයි. 

රසවය වමදය නිලධාරීන් කිඹන විදිඹට තම රුයි ත ම් ාලඹේ රම් ඳමතිද 

කිඹන්න දන්රන් නෑ ුපිට තමතම රීමරූ ක්රිඹා මභ  න්න රමයි තම තම ැඳ කිරිම් 

 න්න සින් රමයි. ඒ සහා ුපි සුදානින් ඉන්න ඕරන් රම් රුර ෝනා වම සරේ 

ුමසානඹ රනරමයි ඳාලනඹ කිරිභේ සින් රමලා තිරඹනමා. ඒ ුර්   ජඹ විදිඹට  මත 

රහු උ මසාහඹ ප්රථිපලඹේ ුතිරු ජනා අඳතිතුභාළ ුග්රාභාතය තුභාළ ැබිනට්  

භ්ඩඩලඹ සහ ුර්  ත්රිවිධ හදුදාමළ රඳුරසිඹ හා සිවිරූ සංවිධාන විශාල මශරඹන් රම් 

සහා ඔවුන්රේ සහඹ ලඵා න්න්නා ුර්   ාජය ආඹතන රසවය වමදය නිලධාරිළ 

රසවය ුධයේෂ ජන ාරූ තුභාළ සහ ඒ ුරනකු ම සිඹරෙ රදනා රම්  මත උ මසාහඹ ුපි 

දුරන්භ ුඹ  න්න ඕරන්. ඒ ඳාලනඹ තභයි ුර්   රට්  ඹම් ප්රභාණඹට රභරස් 

ඳාලනඹ කිරිභ නිසා තභයි ුපිට ඹම් ප්රභාණඹ සැනසුම් සුසුභේ රහලන්නට පුළුමන් 

උරන්. රම්  ජඹ සහ ඒ සිඹරෙ නිලධාරින් එට එතු රමලා එ ිටට ඉදලා  මත රම් 
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තීන්න් තී ණ නිසා තභයි ුර්   රට්  භ න සංයාම ඒ ආසාදිතඹන් හා ඒ රමච්ච හානිඹ 

ුමභ භට් ටභට ඳම මම න්න ුපිට හැකි වුර්ඩ ඔවුන් හැභ රදනාභ එට ඉදරන එ 

තීන්න්මේ ක්රිඹා මභ කිරිභ කිඹන එ ුපි භතේ  න්න ඕරන්. රසවය ුංශරේ 

නිලධාරින්රන් එහාට ගිහිරූලා ටයුතු  න්න ුපි සුදානම් වුරන් නෑ. හැභ විටභ ඒ 

උඳරදස් ුනුම ටයුතු  ින් ජනා අඳතිතුභ මළ ුභැතිතුභ මළ ැබිනට්  භ්ඩඩලඹ ම ඒ 

රස්මාම  ට රමනුරමන්  රට්  උඳරිභ රස්මඹ රමනුරමන් ඉෂ්ට ළ ඵම ුපි රම් රමලාරේ 

ඔවුන්ට රව මඹේ පිණිස භතේ ළ යුතුයි. ඒ නිසා තභයි  රට්  රම් ත මමඹ ඳාලනඹ 

 නිින් ඉන්න පුළුමන් උරන්. ුපි සබාමේ විදිඹට රසවය වමදය නිලධාරින්රේ 

උඳරදස් පිගනරන එඹ ජනතාම රමත රන ඹාභට ටයුතු ළා. ුපි හැරභෝභ දැන 

න්නට ඕරන් ුපි හැරභෝභ තමන් ට ම ආ ේෂා රමින් රසවය වමදය උඳරදස් 

පිගනඳදිින් භහජනතාමට ුර්  රස්මා සඳඹන්නට ටයුතු ළ යුතු රමනමා. ඉදිරිඹට 

ම් ෂාම නිසා ඳැිරණන තම ම ුමධානම් ත මමඹන් ුපිට හැභ මස භ එන රඩංගු 

ර ෝඹට ම ුපි සබාමේ විදිඹට දුගිණ දීපභට සින්රේවි. සබාම විදිඹට රඵුරහෝ ා ණා 

සම්ඵන්ධරඹන් ුමධානරඹන් සිආරන රලස ුපි ඔඵට එරලස භතේ  ින් දැේවු 

සහරඹෝඹට ම ස්තුතිමන්ත රමින්. ඉදිරිරේදීප තදුන්නාන්රස්ලා රම් සම්ඵන්ධරඹන් 

සබාමේ විදිඹට  න ා් ඹඹන් සම්ඵන්ධම රුණු ඉදිරිඳ ම රමයි. ඒ ුනුම පිගනතුරු 

ලඵා දීපභ හා ුදහස් ඉදිරිඳ ම කිරිභ  න්න පුළුමන් රමයි. ඒ ඵම ම සහන්  ින් ුපි 

 පු ා් ඹඹන් පිගනඵම දැනට භතේ  න්න තිරඹන්රන් එඳභණයි සබාඳති මශරඹන් 

 න ලද නිරේදනඹේ රලස සදහන්  නමා.  

 

තමද භභ රඳවීරම ම භරේ රීශඳාලන නාඹ මමඹ පිගනඵම රු දිරන්ෂ් 

ගුණම් ධන භැතිතුභා භභ රම් තා  න්රන් එතුභා ඳා් රරම්න්තුමට ඳ ම රමලා ුදට 

මස  37 ේ රමනමා භහ භ භන්ත්රීම ඹා විදිඹට 1983 භැයි භාරස් 18 දින තභයි එතුභා 

ඳා් රරම්න්තුමට ඳ ම වුරන්. ඒ  රීශඳාලන ජීවිතඹට ුපි සුබ ඳතනමා. මස  37 ේ 

භහජන නාඹරඹේ විදිඹට  ටට  පු ඒ රස්මඹ පිගනඵම ලිතාම ජනතාමරේ භහජන 

නිරඹෝජිතරඹේ විදිඹට භභ එතුභාට රව ම  න ුත  එතුභාට සුබ ප්රා් වනා  නමා 

ලිතාම ජනතාම රමනුරමන්. මීළඟට ප්රාරීය ඹ සබාම ුභතා එමන ලද සංරීශ හා 

රඳ මසම් ඉදිරිඳ ම කිරිභ සහා භන්ත්රීමරුන්ට ුමස්වාම ලඵා රදනමා.  

 

03.ප්රාදේශීය ස ාවාව තමතා ්වන වද ාේදේශීල, දේශෙවනාේ, ෙැිණිලි හා 

ාත්නිදේශ2දන ාවාවට ඉදි ෙවන කි ම. 
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03 - (01)   ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි මේජුව වීරරවනන මැතිතුමාවිසිත් ඉදි ෙවන කරන 

ව ප. 

01. හංමැරූලළ ශ්රී විසුීධා ාභ විහා ඹළ ුං 433/ඒළ ඳහ මභ මසභ ග්රාභ සංම් ධන සිතිඹ 

රරූම්ළ සබාඳතිළ බා්ඩඩාාරි විසින් “ ඳහ මභ ඳන්සල ඳා  භා් ඹ ඳව  කිරිභ 

සම්ඵන්ධමයි.” ඹන හිසින් යුතුම ඳහ මභ ඳන්සල ඳා  මැසි ජලඹ ඵසින ානු ඳීධතිඹ 

ුරූලා භා් ඹ ඳව    මැටේ සා ඇති ඵැවින් එඹ ඉම ම   රදන රභන් ඉරූලින් 

ප්රරීශමාසින්රේ ු මසන් රරූනඹේද සභඟින් 2020.06.13 දිනැතිම රු සබාඳතිතුභා 

ුභතා රඹුදු  න ලද රපිඹ. 

 

02. ඳාන්ේළ රුවිජන රස්මා භධයස්වානළ ෘෂි් භ ඳ් රේෂණ හා නිෂ්ඳාදන සහා ළ 457 

ම නැරනහි ළ457 ලි ම දකුණළ 454 බී හරූර් ළ රේ.ඩී. නන්දනී භහ මිඹ විසින් 

“ුඹාරරූ ඹන මයින් හා එළුමන් සම්ඵන්ධමයි.” ඹන හිසින් යුතුම ුඹාරරූ ඹන මයින් හා 

එළුමන් නිසා ඇඹ  ාජාරි සින්  න මසම් තුරන් රුවීන්රේ මා ටයුතු සහා එභ 

සතුන්රන් හානි සින් මන ඵමට රුවීන් භැසිවිර නන ඵැවින් හැකි ඉේභණින් ුමශඹ 

ටයුතු සලසා රදන රභන් ඉරූලින් 2020.05.16 දිනැතිම රු සබාඳතිතුභා ුභතා රඹුදු 

 න ලද රපිඹ. 

03 - (02)   ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ලනිනි රිමාලි දේශහට් ආරචරචි ම මැතිතුිස විසිත් 

ඉදි ෙවන කරන ව ප. 

රු සබාඳතිතුභනිළ ඹම් රුණේ භතේ  න්න ඕරන් ඔඵතුභාට දිරන්ස් ඇභතිතුභාරේ 

ධු ාලඹ භත තිබුණා. නදු ම ඔඵතුභාට පුංචි රදඹේ ුභත වුණා. ුදට  ණවිරු 

සැභරුභට මස  11 රමනමා ුපි සබාම ඳටන් න්න රන් යුතුභේ විදිඹට ඔවුන් භතේ 

 න්න ඕරන් ුපි ුතින් ඒ ුතඳසුවීභ සින් වුණා. ුපි ඒ සිීධ  ලා ඉතුරු මැඩ ටයුතු 

සින්  දු කිඹලා ඉරූරෘභේ  නමා.   

 

 

03 - (03)   ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි දේශේ  මාග්රට්  මැතිතුිස විසිත් ඉදි ෙවන කරන ව ප. 

01. හංමැරූලළ ශ්රී විසුීධා ාභ විහා ඹළ ුං 433/ඒළ ඳහ මභ මසභ ග්රාභ සංම් ධන සිතිඹ 

රරූම්ළ සබාඳතිළ බා්ඩඩාාරි විසින් “ ඳහ මභ ඳන්සල ඳා  භා් ඹ ඳව  කිරිභ 

සම්ඵන්ධමයි.” ඹන හිසින් යුතුම ඳහ මභ ඳන්සල ඳා  මැසි ජලඹ ඵසින ානු ඳීධතිඹ 

ුරූලා භා් ඹ ඳව    මැටේ සා ඇති ඵැවින් එඹ ඉම ම   රදන රභන් ඉරූලින් 
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ප්රරීශමාසින්රේ ු මසන් රරූනඹේද සභඟින් 2020.06.13 දිනැතිම රු සබාඳතිතුභා 

ුභතා රඹුදු  න ලද රපිඹ. 

 

03 - (04)   ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි සුාත්ත සිසිර මාමාර පසෙසිේහ මැතිතුමා විසිත් 

ඉදි ෙවන කරන ව ප. 

01.  මළ මැරන්නළ රනු: 219ළ නීරූ ජඹසිංහ නැභති ුඹ විසින් රඹුදු  න ලද රපිඹට ුදාලම 

“ ඇරූලන්ද ප්රරේශ භා් රේ නාඹ ඹාභට ලේම ඇති රුටස ප්රතිසංස් ණඹ කිරිභ” 

ඹන හිසින් යුතුම ඉහත භා් රේ මැසි ජලඹ ඵැස ඹාභ නිසා භා් රේ රුටසේ නාඹ 

ඹාභට ලේම ඇති ඵැවින් ස්ථි  ඳැති ඵැම්භේ සස්  න රතේ සුන්සු තාමාර ඳැති 

ඵැම්භේ සස්   රදන රභන් ඉරූලින් 2020.05.16 දිනැතිම රු සබාඳතිතුභා ුභතා 

රඹුදු  න ලද රපිඹ. 

03 – (05) ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි තදේශසෝම ම ප ප්රාාී දේශීවදේශම  මැතිතුමා විසිත් 

ඉදි ෙවන කරන ව ප. 

01. ඳාන්ේළ ජඹන්ති භාමතළ ජඹන්තිපු  ඳව භ IIළරනු: 324/5/Dළ එච්.ඒ. සරුමන් බුී අ 

ඹන ුඹ විසින් “ රමන්රීසි ඉඩරභහි රඳුන් ඉඩම් රුටරසහි ඉදි   ඇති රමුරරඵෝරූ 

පිට් ටනිඹ ඉම ම කිරිභ සම්ඵන්ධමයි.” ඹන හිසින් යුතුම  රමන්රීසි ඉඩරභහි රඳුන් ටයුතු 

සහා රමන් රරුණු ඉඩරම් ඇති රමුරරඵෝරූ පිට් ටනිඹ ඉම ම   ඳාන්ේ න රේ 

පිහිආර පිට් ටනිරේ ඉදි   ඉහත කී බිම් රුටස නිදහස්   රදන රලසට ඉරූලින් 

ප්රරීශමාලින්රේ ු මසන් රලනඹේ සහිතම 2020.05.17 දිනැතිම රු සබාඳතිතුභා 

ුභතා රඹුදු  න ලද රපිඹ. 

03 - (06)   ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ්ේ.ඩී. ාමත්ත මාමාර මැතිතුමා විසිත් ඉදි ෙවන 

කරන ව ප. 

01.  “ ුතුරු භා් මල ජලනල එළීභ - ජල සම්ඳාදන භ්ඩඩලඹ” ඹන හිසින් යුතුම පිව ම්ර්  

දකුණ රුට් ඨාශරේ ග්රාභ නිලධාරි ා් ඹාලඹ ආසන්න සංඳාල භහතාරේ නිමස ම 

වික්රභඳාල භහතාරේ නිමස ම ුතුරින් දිරමන මීට්  300ේ ඳභණ න්  මතු  ුර් ෂිත 

ජනතාම සහා ආ් ථි න්ෂ් තා භත දුදරූ මැඹ   ඵැරෝ ඹන්ඹේ රඹුදා ානු 

ැපීභට රනුහැකි ඵැවින් සබාරේ ඵැරෝ ඹන්ඹ රඹුදා ාණුම සස්   රදන  රභන් 

ඉරූලින් ප්රරීශමාලින්රේ ු මසන් රරූනඹේ සහිතම දින  හිතම රු සබාඳතිතුභා 

ුභතා රඹුදු  න ලද රපිඹ. 
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03 - (07)   ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ානී දේශහ්ටර් පී ස් මැතිතුමා විසිත් ඉදි ෙවන 

කරන ව ප. 

01. “රදුල ඉහල සිට න මත දේමා ඇති ඳාර්  රඵෝේකුම සෑදීපභ” ඹන හිසින් යුතුම 428/ලි 

ිරිස්ම මත ග්රාභ නිලධාරි මසරම් රදුළ ඉහල සිට න මත දේමා ඇති භා් රේ හ හා 

ඇති ඇලරේරමලට දභා ඇති රඵෝේකු ටමරූ කුඩා නිසා ම් ෂා ාලරේදීප ජලඹ ඵැස 

රනුඹන ඵැවින් රඵෝේකු ඇති ස්වාන ුඩි 20 ඳභණ දි නිසා සාභානය භට් ටභ ඇති 

රඵෝේකු ටමරූ තිරඵන රඵෝේකු ඳහේ ඳභණ ලඵා රදන   රභන් ප්රරීශමාලින් විසින් දින 

 හිතම රු සබාඳතිතුභා ුභතා රඹුදු  න ලද රපිඹ. 

 

03 - (08)   ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි මාවනී ්ත්රවතා මැතිතුිස විසිත් ඉදි ෙවන 

කරන ව ප. 

රු සබාඳතිතුභනිළ භභ එන්න ප්රවභ සබා මා් තාම සතය මා් තාමේ ඵමට රඹෝජනා රමලා 

ස්ථි  රමලා තිරඹනමා. නදු ම භරේ ඳැිණිභ ඳැිණිභ  ඳැ මරතනු ම නෑ රනුඳැිණීභ 

ඳැ මරතනු ම නෑ ඒ නිසා භභ ඒ ැන භරේ ණාව ම ප්රාශ  නමා. ඒ මරේභ මීට රන් 

දමස ම භට ඒ රමලා තිරඹනමා. භභ දැන න්නට සතුව යි රම් භරේ නරම් ම දේද 

රභුීද කිඹන එ භභ දැන න්නට ැභති. සබාරේ රඹෝජනා ස්ථි වු රම් මා් තාම ුසතය 

මා් තාමේ ඵමට භභ රඹෝජනා  නමා.  

ගරු ාවාෙතිතුමා 

එරහභ ුතඳසු වීභේ සින් රමලා තිරඹනමානම් භභ ඒ ැන ණාව ම ප්රාශ  නමා ින් 

ඳසුම එමැනි රදඹේ සින් රනුවීභට භභ මඵලා න්නම්. රම් ුසතය මා් තාමේ රනරමයි. 

රම් ුර්  ුතඳසු වීභේ ඒ සම්ඵන්ධරඹන් ඔඵතුිඹ ුඳහසුතාමඹට සි ම තැවුලට ඳ ම 

වුණානම් භභ ුර්  ා් ඹ භ්ඩඩලඹ රමනුරමන් ඔඵතුිඹරන් සභාම න්නමා රභුද 

රම් එ මතාමේ රනරමයි රදමතාමේභ සින් රමච්ච නිසා ඒ සම්ඵන්ධරඹන් ඵලම ම 

ණාව ම ප්රාශ  නමා. ඔඵතුිඹට ඒ රමච්ච සිී අඹ සම්ඵන්ධම. නැමත රභමැනි රදඹේ 

සින් රනුරමයි කිඹලා භභ විේමාස  නමා.  

03 – (09) ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි සුනි ර රිසිේහ  මැතිතුමා විසිත් ඉදි ෙවන කරන 

ව ප. 

01. රුස්භළ රම ළුපිආරඹළ රනු: 114/1ළ ඩී.ජී.  ංජින් වික්රභසිංහ ඹන ුඹ විසින් “ ුඳ ජලඹ හා 

මැසි ජලඹ ුවි අභ ම රලස නිමසින් භා් ඹට ඵැහැ  කිරිභ සම්ඵන්ධමයි.” ඹන හිසින් 

යුතුම 430 ඩුරුඩ උතු  ග්රාභ නිලධාරි මසරම් කිරිරගනභ භා් රේ 
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සිඹමලාහම මත නැභති ැඵර   විකුණන ලද  ඉඩරම් ුඩි 15 ේ ඳභණ ඳළරන් යු ම 

ඳා ට ජී.රේ. සංජීමනී නැභති ුඹ විසින් ඉහත ටයු මත සින්  න ඵැවින් රම් රගතුරමන් 

නිමසට ඳහරන් ඳදිංචි ුඹ ුඳහසුතාමඹන්ට ලේ මන ඵැවින් රභභ ත මමඹ නිමැ දි   

දීපභ සහා ුමශඹ ටයුතු ඩිනින් සින්   රදන රලස ඉරූලින් ප්රරීශමාලින්රේ 

ු මසන් සහිතම 2020.05.14 දිනැතිම ඩුරුඩ රුට් ඨාශ රු භන්ත්රී චන්දන 

දුන්න්රුව ම භහතා හා රු භන්ත්රී සුනිරූ  ණසිංහ භහතාට පිටඳ ම සහිතමරු 

සබාඳතිතුභා ුභතා රඹුදු  න ලද රපිඹ. 

ගරු ාවාෙතිතුමා 

ශෂිණි භන්ත්රීතුිඹ කිඹපු ා ණාම සබාරේ නයාඹ ඳඹට ඇතුරූ කිරිරම් හැකිඹාමේ නෑ 

නදු ම සබාරේ එඟතාමඹේ තිරඹනමානම් ඒ ුනුම ටයුතු  න්න පුළුමන්. රම් සබාම 

ඹන්රන් ඹම් ක්රභරේදඹට ඒට හැභ රීභ ඇතුරූ  න්න ඵෑ. සබාම එඟනම් ුපි 

 ණවිරුරමෝ ුභත  ලා නෑ සබාරේ නයාඹ ඳඹට ඇතුල ම  ලා නෑ සබාම එඟනම් 

ඔවුන් සිහිඳ ම කිරිභට ුර්  කිසින් විරුීධ මමඹේ නෑ. භභ  න  භරේ රඳවීර ප්රාශ 

ැන ඔඵතුිඹට ප්රේන  න්න ඵෑ ඒ භරේ ප්රාශ කිරිරම් ුයිතිඹ භභ ඳාවිච්චි රේ 

සබාඳතිම රඹේ විදිඹට භට ුභත වීභ ඒ රමනභ ප්රේණඹේ භට ඒ ඒ රමලාරේ භතේ 

වුණානම් භභ ඒ ම ප්රාශ  නමා. ඒ භතේ කිරිභ පිගනඵම ඔඵතුිඹට ස්තතියි නදු ම 

භභ  න ප්රාශ පිගනඵම තා කිරිභට ඔඵ තුිඹට ුයිතිඹේ නෑ. ඔඵතුිඹට එරහභ ත්  

 න්න ඵෑ. ඔඵතුිඹලාරේ ආ්ඩඩු ාරරූ ට් ආරඹ කිේරේ ුරභංඩ ඹනමා කිඹලා ඳා 

භංඩ ඹනමා කිඹලයි විග්රහ රේ එරගභ ුඹ රම් විදිඹට දැන  ණවිරුරමෝ ැන හිතන එ 

ැන සතුව යි ඔඵතුිඹලරේ ඳාේසිරඹෝ නිග්රහ රරූ එරහභයි දැන් රඵුරුමට රීශරේි 

රමන්න හදන්න එඳා. ුපිනම් හැභදාභ  ණවිරුමන් සැභරීභ ළා ුපි ඒ ුඹ ුඹ ළා 

හැභදාභ දැන් රඵුරු රීශරේි මමඹේ භමාරන ුපි  ණවිරුරමෝ ුභත ලා කිඹන්න 

එඳා. භභ න ේ කිඹන්රන්  නැහැ ඔඵතුිඹ එරහභ කිඹපු එ පිගනඵම ුපි සතුව යි.   

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි දේශකෝකිව ාේෙවන වර්ිසි  මැතිතුමා  

රු සබාඳතිතුභනිළ ඒ සම්ඵන්ධම ුපි එඟතාමඹ ඳල  නමා රභුද භභ ම 

 ණවිරුරමකුරේ පුරතේ.  

ගරු ාවාෙතිතුමා 

ුපි ුර්   ට රමනුරමන් ඒ විර ෝධා   ණවිරුමන්  පු ැඳවීභ 30 ුවුරුීද යුීධඹ නිභා 

 ලා නිදහරස් ජීම ම රමන්න පුළුමන් ුමස්වාම නි් භාණඹ  ලා න්න්න ඒ  ණවිරුමන් 

සිඹරෙ රදනාටභ ලිතාම ප්රාරීය ඹ සබාම විදිඹට ුර්  රව මඹ හා ප්රණාභඹ ුපි රම් 

ුමස්වාරේ ඳල  නමා ුපි එරහභ පල ළ යුතුයි ුපි හැභදාභ ඒ ුඹ රව මරඹන් සිහිඳ ම 
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 නමා. සබාම තුළ ුපි ඒ ා් ඹඹ කිරිභ පිගනඵමයි ැටළුමේ භතු වුරන්. ඔවුන්ම ුපි 

සිහිඳ ම  නමා ඒ මරේභ  ඔවුන්ට ුර්  ෘතරේදීප බාමඹ රව මඹ පුද  නමා.  ට 

රමනුරමන් දිවි පින්ම  ණවිරුමන් සිඹරෙ රදනාටභ ුර්  රව මඹ පුද  නමා ඒ මරේභ 

ුඵා අත හා තුමාල වු සිඹරෙ රදනාමභ ුපි ඉතාභ ම රව මරඹන් සිහිඳ ම  නමා. ලිතාම 

ප්රාරීය ඹ සබාම ුපි සිඹරෙ රදනා රමනුරමන් රභරලස ඔවුන් සිහිඳ ම  නමා.  

04. සථා ෙ දි ක ර  ප ඇති ප්රේන. 

ගරු ාවාෙතිතුමා 

රූ දීප ඇති ප්රේණ නැහැ.  

 

05.සථා ෙ දි ක ර  ප ඇති දේශසෝජනා. 

 

ගරු ාවාෙතිතුමා 

05 – (01) රඹෝජනාම භා විසින් ඉදිරිඳ ම  නු ලඵනමා.  

 

05 – (01)   ගරු ාවාෙති ජී. ජසත්ත දේශරෝහි මැතිතුමා විසිත් දේශසෝජනා කරයි. 

ලිතාම ප්රාරීය ඹ සබා ඵල ප්රරීශඹට ුඹ ම ඳාන්ේ රසවය වමදය නිලධාරි ඵල ප්රරීශඹ 

පු ා ම් ධනඹ රමින් ඳැමති රඩංගු උමන්  භ් ධනඹ කිරිරම් ු දුණින් ආ ම්බ වු "රඩංගු 

භ් දන මයාඳෘතිඹ" රම් මන විට සා් වම ක්රිඹා මභ රමින් ඳමතින ුත  ඉදිරිඹටද රඩංගු 

ර ෝඹ භ් දනඹ කිරිභ සහා රඩංගු ර ෝඹ භ් දන මයාඳෘතිරේ රස්මයින්රේ රස්මඹ 

ුතයමශය ඵැවින්ළ  2020.05.01 දින සිට 2021.04.30 දින දේමා මස  ාල ලිභාමේ සහා 

ඳාන්ේ රඩංගු භ් ධන මයාඳෘතිරේ මයාඳෘති ාල ලිභාම දි් ක කිරිභ සුන්සු ඵමට භභ රභභ 

රු සබාමට රඹෝජනා  ි. 
 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  ්ත්දන දුන්ත්දේශකොව ව මැතිතුමා 

රු සබාඳතිතුභනි,එභ රඹෝජනාම භා විසින් ස්ථි   නු ලඵනමා. 
 

ගරු ාවාෙතිතුමා 

රම් රඹෝජනාම සම්ඵන්ධරඹන් රු භන්ත්රිමරුන් ුදහස් ඉදිරිඳ ම  නමාද? 

රම් රඹෝජනාම ඒභතිම සබා සම්භත වු රඹෝජනාමේ ඵමට සලනමා. 

ඉහත දේශසෝජනාව  ගරු ාවාෙති ජී. ජසත්ත දේශරෝහි මැතිතුමාදේශම 

දේශසෝජනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ්ත්දන දුන්ත්දේශකොව ව 

මැතිතුමාදේශම ස්ථිරවනවදේශසත් මකමතිකව ාවා ාේමත  විස. 
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05 – (02)  ගරු ාවාෙති ජී. ජසත්ත දේශරෝහි මැතිතුමා විසිත් දේශසෝජනා කරයි. 

ලිතාම ප්රාරීය ඹ සබා ඵල ප්රරීශඹට ුඹ ම හංමැරූල රසවය වමදය නිලධාරි ඵල ප්රරීශඹ 

පු ා ම් ධනඹ රමින් ඳැමති රඩංගු උමන්  භ් ධනඹ කිරිරම් ු දුණින් ආ ම්බ වු "රඩංගු 

භ් දන මයාඳෘතිඹ" රම් මන විට සා් වම ක්රිඹා මභ රමින් ඳමතින ුත  ඉදිරිඹටද රඩංගු 

ර ෝඹ භ් දනඹ කිරිභ සහාරඩංගු භ් දන මයාඳෘතිරේ රස්මයින්රේ රස්මඹ ුතයමශය 

ඵැවින් 2020.05.01 දින සිට 2021.04.30 දින දේමා මස  ාල ලිභාමේ සහා හංමැරූල රඩංගු 

භ් ධන මයාඳෘතිරේ මයාඳෘති ාල ලිභාම දි් ක කිරිභ සුන්සු ඵමට භභ රභභ රු සබාමට 

රඹෝජනා  ි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  දනුකිකි ප්රවානි ත රදේශේදා මැතිතුිස 

රු සබාඳතිතුභනි,එභ රඹෝජනාම භා විසින් ස්ථි   නු ලඵනමා. 
 

ගරු ාවාෙතිතුමා 

රම් රඹෝජනාම සම්ඵන්ධරඹන් රු භන්ත්රිමරුන් ුදහස් ඉදිරිඳ ම  නමාද? 

රභභ රඹෝජනාම සම්ඵන්ධරඹන් ඳහත නම් සහන් රු භන්ත්රිතුභා විසින් ුදහස් ඉදිරිඳ ම 

 න ලදීප. 

01. රු ප්රාරීය ඹ සබා භන්ත්රි භංජුල වී   මන භැතිතුභා  
 

ගරු ාවාෙතිතුමා 

භන්ත්රීතුභා ුපි මා් තාමේ ුමශඹනම් ලඵා රදන්නනම් නදු ම ුපි සෑභ භසභ ඳරිස  

ිව රේ රම් සම්ඵන්ධ මා් තාමේ ඉදිරිඳ ම  නමා ඳරිස  ිව  මා් තා ඔඵතුභාට 

ඵලන්න පුළුමන් නම් ඔඵතුභාට භාසඹේ ාරන් රම් පිගනඵ දැන න්න පුළුමන්. ඒ මරේභ 

හැභ රරනකුටභ ඵලා න්න පුළුමන් ඳරිස  ිව රේ භාසිම හංමැරූල / ඳාන්ේ රඩංගු 

ම්් ධනඹ පිගනඵ මා් තාළ ඒ මරේභ දි න හා රනුදි න සල ප්රතිච්රීඹ  ණඹ කිරිභ 

පිගනඵම මා් තාමේ ඉදිරිඳ ම රමනමා.   

 

රම් රඹෝජනාම ඒභතිම සබා සම්භත වු රඹෝජනාමේ ඵමට සලනමා. 

ඉහත දේශසෝජනාව  ගරු ාවාෙති ජී. ජසත්ත දේශරෝහි මැතිතුමාදේශම 

දේශසෝජනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි දනුකිකි ප්රවානි ත රදේශේදා 

මැතිතුිසදේශම ස්ථිරවනවදේශසත් මකමතිකව ාවා ාේමත  විස. 
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05- (03).  ගරු ාවාෙති ජී. ජසත්ත දේශරෝහි මැතිතුමා විසිත් දේශසෝජනා කරයි. 
 

2018.05.11 මන දින ඳැමති භහා සබාරේ තී ණ ුං 05 - (06) ඹටර ම භහා සබාරේ ආම ණ 

ුනුභැතිඹට ඹට මම භා රමත රවිම් කිරිභට ඳම න ලද ඵලඹ ුනුම භා විසින්  න ලද 

ඳහත උඳ රරූනරේ විස්ත   න්නට රඹදීප ඇති රවීම් ඊට ුනුරපිම ඇති රවීම් ලඵන්නා 

රමත ඊට ඉදිරිරඹන් දේමා ඇති දුදල රවීභ ුනුභත ළ යුතු ඹැයි භභ රභභ රු සබාමට 

රඹෝජනා  ි. 

 

 

තනු 

තේක 

වවු්ර් 

තේකස හා 

දිනස 

විස්තරස දුදව රු. 

01 705–709 

2020.03.10 

2020 රඳඵ මාරි භස ප්රධාන ා් ඹාලරේ, ඳාන්ේ 

උඳ ා් ඹාලරේ, රුස්භ උඳ ා් ඹාලරේ, 

හංමැරූල උඳ ා් ඹාලරේ හා හරගන උඳ 

ා් ඹාලරේ භා් , රසවය, ආයු් රේද, රිඹන්රුළ 

ා් ඹාලළ වින්රළ ආදාහනාා  හා පුස්තාල, රඳ  

ඳාසරූ ඹන ුංශඹන්හි රස්මරේ නියුතු ආරීශ 

රස්මයින් 52 රදරනකු හා සබාම භඟින් 

ක්රිඹා මභ  නු ලඵන මයාඳෘතින්හි රස්මරේ 

නියුතු මයාඳෘති රස්මයින් 55 රදරනකු රමනුරමන් 

වදනි මැව ්  රවීභ. 

 

2ළ658ළ101.40 

02 834–838 

2020.03.23 

2020 භා් තු භස ප්රධාන ා් ඹාලරේ, ඳාන්ේ උඳ 

ා් ඹාලරේ, රුස්භ උඳ ා් ඹාලරේ, හංමැරූල 

උඳ ා් ඹාලරේ හා හරගන උඳ ා් ඹාලරේ 

රස්මරේ නියුතු ස්ථි  විශ්රාභ මැව ්  සහිත 

රස්මයින් 191 රදරනකු සහා මැව ්  රවීභ. 

 

7ළ805ළ862.29 

03 864–868 

2020.04.06 

2020 භා් තු භස ප්රධාන ා් ඹාලරේ, ඳාන්ේ උඳ 

ා් ඹාලරේ, රුස්භ උඳ ා් ඹාලරේ, හංමැරූල 

උඳ ා් ඹාලරේ හා හරගන උඳ ා් ඹාලරේ 

භා් , රසවය, ආයු් රේද, රිඹන්රුළ ා් ඹාලළ වින්රළ 

ආදාහනාා  හා පුස්තාල, රඳ  ඳාසරූ ඹන 

ුංශඹන්හි රස්මරේ නියුතු ආරීශ රස්මයින් 52 

රදරනකු හා සබාම භඟින් ක්රිඹා මභ  නු ලඵන 

මයාඳෘතින්හි රස්මරේ නියුතු මයාඳෘති රස්මයින් 

55 රදරනකු රමනුරමන් වදනි මැව ්  රවීභ. 

 

2ළ271ළ214.09 
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04 911–915 

2020.04.08 

2020 ුප්රිරඹරූ භස ප්රධාන ා් ඹාලරේ, ඳාන්ේ උඳ 

ා් ඹාලරේ, රුස්භ උඳ ා් ඹාලරේ, හංමැරූල 

උඳ ා් ඹාලරේ හා හරගන උඳ ා් ඹාලරේ 

රස්මරේ නියුතු ස්ථි  විශ්රාභ මැව ්  සහිත 

රස්මයින් 191 රදරනකු සහා මැව ්  රවීභ. 

 

7ළ786ළ130.95 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  ාමත්ත යදසමාමාර  මැතිතුමා 

රු  සබාඳතිතුභනි,එභ රඹෝජනාම භා විසින් ස්ථි  නු ලඵනමා. 
 

ගරු ාවාෙතිතුමා 

රම් රඹෝජනාම සම්ඵන්ධරඹන් රු භන්ත්රිමරුන් ුදහස් ඉදිරිඳ ම  නමාද? 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  මේජුව වීරරවනන මැතිතුමා 

 

රු සබාඳතිතුභනි, රභභ භහ සබාම ා  සබාමේ ඵමට ඳ ම ළ යුතු ඹැයි රඹෝජනා 

 නමා.රම් සම්ඵන්ධම රුණු කිහිඳඹේ දැන ැනීභ සහා.  

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි සුාත්ත සිසිරමාමාර පසෙසිේහ මැතිතුමා 
 

රු සබාඳතිතුභනි, එභ රඹෝජනාම භා විසින් ස්ථි   නු ලඵනමා. 

 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි සුාත්ත සිසිරමාමාර පසෙසිේහ මැතිතුමා 

 

රු සබාඳතිතුභනි, රභභ ා  සබා ුමස්වාම භහා සබාමේ ඵමට ඳ ම ළ යුතු ඹැයි භභ 

රභභ රු සබාමට රඹෝජනා  ි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ානී දේශහ්ටර් පී ස් මැතිතුමා 
 

රු සබාඳතිතුභනි, එභ රඹෝජනාම භා විසින් ස්ථි   නු ලඵනමා.  

 

ගරු ාවාෙතිතුමා 

ා  සබාරේදීප සාච්ඡා වු රුණ භහ සබාරේ සහන් රනුමන නිසා භභ නැමත ප්රාශ 

 නමා ුමසානඹට ුපි සාච්ඡා රරූ ුතිරු ජනා අඳතිතුභා රමත ඔඵ කිඹන රස්ම 

එදුතුම කිඹන එරන් කිඹලා කිේරේ භභ දැේරේ නෑ ඒ රයුභ ඹමලා තිරඹනමා නම් ඒ 

රචෝදනා සම්ඵන්ධම ුදාල ඳා් ශමඹන් ඉදිරිරේදීප ඒ සම්ඵන්ධම විබා  ාවි ඒ ුපිට විරුීධම 

නම් ඹමලා තිරඹන්රන් ඒ ැන විබාඹේ ුතිරු ජනා අඳතිතුභාරේ නිරඹෝ ඳරිදි ම්රු 
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රුභසාරිස්තුභා රහෝ රම් පිගනඵ ටයුතු  ාවි ුපි ඵලන් ඉන්නමා ඒ ුඹ රමනුරමන් 

සාධා ණඹේ ඉෂ්ට රමනම් ුපි ඵලන් ඉන්නමා ම්රු රුභසාරිස්තුභාරන්ම ම සාධා ණ 

පිගනතු ේ ුපිට ලැරඵනරූ භා ඵලාරන ඉන්නමයි කිඹන එ භභ රම් සබාමට කිඹනමා 

රභුද ඒ රපිඹ චින්ත භන්ත්රීතුභා කිඹන විදිඹට දරුණු රපිඹේ කිඹලා කිේරේ ඒ නිසා ඒ 

ඉහල උදවිඹ පිර නිද නැීද කිඹන්න භභ දන්රන් නැ ුපි මැ දි කිඹයිද දන්රන් නෑ රම් 

පිගන මරතු ම ුරඳන් රුණු ුහයිරන් භරන් රහෝ රරූම් භහතා ැමලා ුහයි රභුීද 

රේ කිඹලා ුපි එරහභ රයුභේ ගිඹානම් ඒට උ මත ඹේ එනරූ ඵලාරන ඉදු කිඹන එ 

තභයි භරේ ුදහස. භභ රම් නැමත නැමත කිඹන්රන් රම් ුපි ාරන්ම ම ඳර ැනීභට 

හිතාභතා  න රීමරූ රනරමයි භංජුල භන්ත්රීතුභා ා  සබාමේ ඵමට රඹෝජනා  ලා රම් 

 පු ා ණාරේ ඳසුම භන්ත්රීමරු ප්රාශ  පු ුදහස් ුනුම රම් කිසිභ විදිඹට රස්මඹන් 

් ඳාන්  න්න ඔවුන්ට තිරඹන ුයිතිඹ නැති  න්න කිසිභ රඳවීර ා ණඹේ නිසා 

 මත තී ණඹේ රනරමයි ආපු රස්ම ්ඩඩාඹභ වධ් ඹභ ම කිරිභ සහ ුනි ම ුඹ ම රස්මඹට 

එතු   ැනීභ සහා  පු ා් ඹඹේ ිස ුන් කිසින් ා් ඹඹේ රනුමන ඵම සදහන් 

 න්න ඕරන්. ආපු ුඹ විශාල මැඩ රුටසේ  පු ුඹ භට තාභ ලැයිස්තුමේ හදු වුරන් නෑ 

ාටද රනුලැබුරන් කිඹලා උඳ සබාඳතිතුභා ප්රාශ ලා ආපු ුඹට ම හම්රඵලා නෑ කිඹලා ඒ 

ැන ම ුපි රහෝඹලා ඵලදු රහුඹලා ඵලලා ඒ ුඹට සාධා ණඹේ  නමා. රරූම්තුභාට භභ 

කිඹනමා ඵලලා රස්මඹට මා් තා රරූ වුද ඒ ුඹරේ ඒ ටයුතු සම්පු් ණ  න්න කිඹලා.ඒ 

රපිඹට උ මත  ආමට ඳස්රස් ඒ පිගනඵම ඉදිරි ටයුතු  දු.  රම් රඹෝජනාම පිගනඵ තම ුදහස් 

ඉදිරිඳ ම කිරිභට තිරඵනමාද? රම් රඹෝජනාම ඒභතිම සබා සම්භත වු රඹෝජනාමේ ඵමට 

සලනමා. 

ඉහත දේශසෝජනාව  ගරු ාවාෙති ජී. ජසත්ත දේශරෝහි මැතිතුමාදේශම 

දේශසෝජනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ාමත්ත යදසමාමාර  

මැතිතුමාදේශම ස්ථිරවනවදේශසත් මකමතිකව ාවා ාේමත  විස. 

 

ගරු ාවාෙතිතුමා 

මීළඟට හදිසි රඹෝජනාම භා විසින් ඉදිරිඳ ම  නමා. 

 

 

 

05- (04).  ගරු ාවාෙති ජී. ජසත්ත දේශරෝහි මැතිතුමා විසිත් දේශසෝජනා කරයි. 
 

ලිතාම ප්රාරීය ඹ සබා ඵල ප්රරීශඹ තුල ක්රිඹා මභ ළ යුතු ඳහත උඳ රරූනරේ විස්ත  

 න්නට රඹදීප ඇති මයාඳෘති ඊට ුනුරපිම ඇති රුන්ා ම සිති/ ආඹතන/ පුීලයින් සභඟ 
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ඊට ඉදිරිරේ දේමා ඇති ගිවිසුම්ත දුදල ුනුම ගිවිස නිින් ගිවිසුම් ප්රා ම ටයුතු ළ යුතු 

ඹැයි භභ රභභ රු සබාමට රඹෝජනා  ි. 

 
 

ත.

ත 

වයාෙිතිස දුවය 

ාේොද

නස 

දේශකොත්ත්රාවන 

ාිතිස/ 

චසතනස/පුීගව

සා 

 

ගිවිසුේග

ත දුදව 

රු. 

01 

ලිතාම ප්රාරීය ඹ සබාරේ ප්රධාන 

ා් ඹාලරේ ප්රධාන රදු ව රමහි මැහි 

ආම ණ සෑදීපභ.  

සබා 

ු දුදරූ 

සබාඳතිළ 

433/බීළ හංමැරූල 

න ඹ  ග්රාභ 

සංම් ධන සිතිඹ. 

588ළ000.00 

02 
රුස්භ රුම්රඳෝස්ට්  ුංනරේ 

මැසිකිගන සහා ටැංකි රඹදීපභ.  

සබා 

ු දුදරූ 

සබාඳතිළ 

ැළණි ිආරඹාමත 427 

ඳහළ රුස්භ 

නැරනහි  ග්රාභ 

සංම් ධන සිතිඹ. 

125ළ000.00 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  දේශකෝකිව ාේෙවන වර්ිසි   මැතිතුමා 

රු සබාඳතිතුභනි,එභ රඹෝජනාම භා විසින් ස්ථි  නු ලඵනමා. 
 

ගරු ාවාෙතිතුමා 

රම් රඹෝජනාම සම්ඵන්ධරඹන් රු භන්ත්රිමරුන් ුදහස් ඉදිරිඳ ම  නමාද? 

රම් රඹෝජනාම ඒභතිම සබා සම්භත වු රඹෝජනාමේ ඵමට සලනමා. 

 ඉහත දේශසෝජනාව  ගරු ාවාෙති ජී. ජසත්ත දේශරෝහි මැතිතුමාදේශම 

දේශසෝජනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි දේශකෝකිව ාේෙවන වර්ිසි  

මැතිතුමාදේශම ස්ථිරවනවදේශසත් මකමතිකව ාවා ාේමත  විස. 

 

06.කාරක ාවා වාර්තා. 

 

06 - (01) 2020.03.27  දුදරූ හා ප්රතිඳ මති සැලිරම්  ා  සබා රැස්වීරම් මා් තාම. 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී මේජුව වීරරවනන මැතිතුමා  

රු සබාඳතිතුභනිළ දුදරූ ා  සබාරේ ුමසානඹට සාච්ඡා සටහරන් ුමසන් එ ු  රු. 

20ළ000ළ000 පිගනඵම රුභසාරිස්තුභා ුපිම දැනුම ම  ලා නැීද රභුීද න්න ඕරන් 

ක්රිඹාභා් ඹ කිඹලා?  
 

ගරු ාවාෙතිතුමා 
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ඔේ භන්ත්රීතුභා ඒ ැන ුපිම දැන්ම ම කිරිභේ ළා. දුදරූ සම්ඵන්ධ ැටළුමේ ුපිට සබාමේ 

විදිඹට භතු වුණා ඳසුම ඒරේ ුමසානරේ තිබුණා චක්රරරූණ  ාජය ඳරිඳාලන චක්රරරූ ප්රා ම 

එමපු චක්රරරූනඹට ුමධානඹ රඹුදු  න්න කිඹලා කිේමා ුදිබා ඹේ රනුමන රලස ටයුතු 

කිරිභ ැභැ මරති කිඹලා රරූම්තුභා හපු චක්රරරූඹ  පිටඳතකු ම ුපිට රඹුදු  ලා 

තිබුනා ඒ නිසා ුපි රම් හැරම්ටභ රඵදා හිරින රුට ුර්  ඵල ප්රරීශරේ ඳවුරූ 42000 ේ ඳභණ 

සිආරනමා උඳරිභ රම් හම්බුණ ම හා ඳන්දහසට ඳභණයි ලඵා රදන්න හැකි රමන්රන් ුපිට 

රඹෝජනාමේ දාලා සම්භත  ලා රම් රදන්න පුළුමන් නදු ම ඒ ැන ඹම් ුදහසේ නැති නිසයි.   

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී මේජුව වීරරවනන මැතිතුමා  

ඒ හරි රු සබාඳතිතුභනිළ දුදරූ ා  සබාරේ රපි රරූන සලා ඵැරෘරම් රදරමනි එ 

ඔඵතුභා රම් සම්ඵන්ධම රභුනමද රම් දුදරූ මරන් රරූ රභුීද වුර්ඩ කිඹන ා ණාම 

විරේෂරඹන්භ ලැබීම් රවීම් විඹදම් එරේ ඒ සම්ඵන්ධම රභුනම ම සහන් රමලා නෑ.   

 

ගරු ාවාෙතිතුමා  

ුපි දුදරූ ිව රේදීප ඒ පිගනඵ මා් තාමේ ඉදිරිඳ ම  න්නම්. තාභ ුපි ඒ මා් තාම සස් 

 රන ඹනමා. ඒ දුදරූ මරන් රභුද රේ දැන් ත මමඹ රභුීද කිඹලා ුපි ඒ පිගනඵ 

මා් තාම දුදරූ ිව රේදි ලඵා රදනමා.  

 

2020.03.27 වන දින ෙවවනවන වද දුද ර හා ප්රතිෙවනති ාැකසීදේශේ කාරක ාවා 

රැස්වීදේශේ වාර්තාව මහ ාවාව විසිත් ාවකා බවන වදි. 

 

06 - (02) 2020.03.10 රටන්ඩ්  භ්ඩඩල රැස්වීරම් මා් තාම. 

2020.03.10 වන දින ෙවවනවන වද දේශටත්ඩර් මණ්ඩව රැස්වීදේශේ වාර්තාව මහ ාවාව 

විසිත් ාවකා බවන වදි. 

 

06 - (03) 2020.03.27 රටන්ඩ්  භ්ඩඩල රැස්වීරම් මා් තාම. 

2020.03.27 වන දින ෙවවනවන වද දේශටත්ඩර් මණ්ඩව රැස්වීදේශේ වාර්තාව මහ ාවාව 

විසිත් ාවකා බවන වදි. 

 
 

 

 

07.වැබීේ හා විසදේ පිළිබඳ මාසික ප්රකාලස. 

 

 07 – (01) 2020 රඳඵ මාරි  භාසඹ ලැබීම්  හා විඹදම් පිගනඵ  ප්රාශඹ. 
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2020 දේශෙබරවා  මා වැබීේ හා විසදේ පිළිබඳ ප්රකාලස මහ ාවාව විසිත් ාවකා බවන 

වදි. 

 
 

08. ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රිවරුත්දේශම දේශෙෞීගලික ප්රකාල. 

 

ගරු ාවාෙතිතුමා 

රඳවීර ප්රාශඹ ඉදිරිඳ ම කිරිභ සහා මරුණ දිර්  කුභා  භන්ත්රිතුභාට ුමස්වාම ලඵා 

රදනමා.  

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී වර්ි දිලි ක මාමාර මැතිතුමා  

හරූර්  රගමාම් ම මර ම ඉඩභ නැමත ඳාසැල ඉදි කිරිභ සහා නිදහස්   ැනීභ පිණිසයි. 

රුළම දිස්ත්රිේරේ ුවිස්සාරේරූල භැතිම ණ රුට් ඨාශරේ ලිතාම ප්රාරීය ඹ සබා ඵල 

ප්රරීශඹට ුඹ ම ඳාන්ේ ප්රාරීය ඹ රරූම් ඳරිඳාලන ලිභාම තුළ ුං 454 B හරූර්  ග්රාභරස්මා 

මසරම් පිහිආර රගමාම් ම මර ම රදභළ ණිෂ්ඨ විදයාලඹ එමට තිබු ඳාරිසරි න්ෂ් තාමඹ 

හා ගුරු හිඟඹ ඹන රුණු රගතු රුටරන ුවු: 25 ට ඳභණ රඳ  මැලි ගිඹ ුත  ඉඩරම් හා 

රුඩනැගිරමල මරූ බිහිවී දි ාඳ මම තිබුණි. රභභ මතුඹාරේ ඳාසරූ ඹා යුතු මඹරස් සිආරන දරුමන් 

80 ේ ඳභණ සිආරන ුත  ප්රරීශඹ සහා කිසින් දිළ භාධය රඳ  ඳාසලේ රහෝ ඳාසලේ රනුභැති 

ඵම ම දරුමන් රුටසේ සිංහල ඳාසරූ මලට ද ඉතිරි රුටස දුස්රම් ඳාසල සහා ද තම ම 

රුටසේ ඳාසරූ රනුඹන ත මමරේ ද සිආරන ඵම ප්රරීශමාලින් ඳමසයි. රම් සහා 4km ේ ඳභණ 

ප්රධාන භා් ඹට ඳයින් රහෝ කුර  වඹකින් ඹාභට සින් වීභද ඳාසරරූදීප බාෂාභඹ ැටළුම නිසා 

ුත භ ුධඹාඳනඹ නත  වීභද සුලබ දසුනකි. රම් මනවිට ඹම්කිසි සංම් ධන ටයු මතේ 

සහා කිඹානිින් ඳැමති රුඩනැගිරූල ුනමස රඹන් ඩා දභා රීඳළ මලට හානි  ින් 

ඳාන්ේ ප්රරීශරේ මයාඳාරි පුීලරඹකු බුේති විදීපභට ටයුතු  ින් සිආර. රම් පිගනඵම 

ඉඩම් ප්රතිසංස් ණ රුිෂන් සබාරේ ම් වභාන රු සබාඳතිතුභන් දැන්ම ම කිරිරභන් 

ුනතුරුම එභ ස්වානඹට ඳැිණ ුදාල මඹාඳාරිඹාරන් ඔගිට ුදාල හිිභ ඉදිරිඳ ම  න 

රලස ඉරූලා සිආරඹද ඔගි ඒ සහා කිසින් වනති රඹවිරූලේ ඉදිරිඳ ම කිරිභට ුරඳුරහුස ම විඹ. 

එභ ුමස්වාරේ ඳාන්ේ ඉඩම් ප්රතිසංස් ණ රුිෂන් සබාරේ ප්රධානිඹා එභ කට 

මයාඳාරිඹා රමනුරමන් තමන් ට ම රඳනී සිආරභට දැරු මයාජ උ මසාහඹද ුරඳුරහුස ම වීරභන් 

ඳසු රු සබාඳතිතුභන් එභ ුනමස  ටයු මත නමතා දභන රලස ඳාන්ේ රඳුරලිඹ. ප්රසිීධ 

භාධය සහ ජනතාම ඉදිරිපිටදි උඳරදස් ලඵා න්න්රන්ඹ. එදිනභ එභ මයාඳාරිඹාට  එර හිම 

ප්රරීශමාලින් විසින් ඳාන්ේ රඳුරස් ස්වානරේ ඳැිණිරූලේද සින් රේඹ. (CIB III 110/19) ඳසුම 
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රම් පිගනඵ රුණු ඉඩම් හා ඉඩම් සංම් ධන ඳරිස  හා මනජීවි සම්ඳ ම රු එස්.එම්. චන්රද්රස්න 

භැතිතුභා රමත රඛිතම ඉදිරිඳ ම  නුරේ 2020 භැයි භස 6 මන දින මන ුත  එතුභා විසින් 

ඳාසලට ඉඩභ ඉරූරෘරම් රපිරේ සටහනේ දභා ුදාල ඉරූරෘභ සහා ටයුතු   රදන රලස ඉඩම් 

ප්රතිසංස් ණ රුිෂන් සබාරේ සබාඳති තුභන්ට උඳරදස් ලඵා න්න්රන්ඹ. රරස් රමත ම 

ඳාන්ේ ඉඩම් ප්රතිසංස් ණ රුිෂන් සබාරේ ා් ඹාලඹ පිහිටා තිරඵන්රන් ුදාල 

මයාඳාරිඹාරේ රුඩනැගිරූරරූ රුටසේ වීභද ඳාන්ේ ඉඩම් ප්රතිසංස් ණ රුිෂන් 

සබාරේ ප්රධානිඹා එභ කට මඹාඳාරිඹා රමනුරමන රඳනී සිආරභට ටයුතු  න ඵමද ස්වානීඹ 

ඳරිේෂණරේදීප සනාව වු ප්රසිීධ ා ණඹ ඵමද සහන්  ින් රභහි ඳරිේෂණ ටයුතු 

ඳාන්ේ රඳුරස් ස්වානඹ භගින් සින්  න ුත  ුදාල මයාඳාරිඹා උසාවිඹට ඉදිරිඳ ම   ඇඳ 

භත දුදා හැ  ඇති ඵම දැනන්නට ලැබිණි. රභුගි රම් මනවිට ම තභ ඵලඹ රඳන්මින් රභභ 

 ජරේ ඉඩභට නිත  ඳැිරණන ඵම මළ ඔගිට ුඹ ම රනුමන රභභ ඉඩම් ප්රතිසංස් ණ 

රුිෂන් සබාම සතු ඉඩභට ුනමස රඹන් ඇතුරූ වී ඔගි විසින් සිටමන ලද ම්බි ණු ඩා 

දභා ඇති ුත  රභඹ සහා ප්රරීශරේ ුහිංස ජනතාමට ම ද ඳැටවීභට ඳැිණිර   භීතිඹට 

ඳ ම  ින් උ මසහඹ රඹදීප සිආර. රම් පිගනඵම භහජන නිරඹෝජිතඹකු මන භාරේ ම 

ප්රරීශමාලින්රන් ඉරූරෘභ මනුරේ රභභ ුසාධා ණඹ පිගනඵ රඳුන් රීඳළ ඳනත ඹටර ම යුේතිඹ 

ඳසිරෘභ සහා ටයුතු ඩිනින් ළ යුතු ඵම මළ රභභ ා ණඹ සින් වු 454 B මසරම් ග්රාභඹ 

සහා ලිතාම ප්රාරීය ඹ සබාම භඟින් රඳ  ඳාසලේද ුනතුරුම දරුමන්රේ ඉදිරි ුධයාඳන 

ටයුතු සහා එහි රඳ  තිබු ඳාසල නැමත ආ ම්බ   රදන රලසයි.  

ඳහත සදහන් නිලධාරීන් සහ ආඹතන සදහා ද රභහි පිටඳ ම රඹුදු  න රභන් ඉරූලා සිආරි.  

පිටඳ ම :-  

I. ුතිරු ජනා අඳති රෝඨාබඹ  ාජඳේෂ භැතිතුභා හා රරූම්තුභා  

II. රු ුග්රාභාතය භහින්ද  ාජඳේෂ භැතිතුභා හා රරූම්තුභා 

III. රු ුධයාඳන ුභාතයතුභා හා රරූම්තුභා 

IV. ඉඩම් හා ඉඩම් සංම් ධන ඳරිස  හා මනජීවි සම්ඳ ම ුභාතයතුභා  

V. ඳළා ම ඳාලන හා ස්මරීශ ටයුතු ුභාතයතුභා 

VI. ඉඩම් ප්රතිසංස් ණ රුිෂන් සබාරේ රු සබාඳති 

VII. ඵස්නාහි  ඳළා ම සබා රු ආ්ඩඩුා තුභා  

VIII. ඵස්නාහි  ඳළා ම ුධයාඳන රරූම් තුභා  

IX. රහෝභාභ ලාඳ ුධයේෂතුභා 

X. ප්රාරීය ඹ රරූම්තුභා ඳාන්ේ  

XI. ශ්රී ලංා රඳුන්ජන රඳ දුණු ආසන සංවිධාඹ නීතිඥ  වීන්ද්ර ජඹසිංහ භැතිතුභා  

XII. රඳුරස් ස්වානා අඳතිතුභා - ඳාන්ේ   

XIII. ඵස්නාහි  ඳළා ම මැඩ ඵලන රඳුරස්ඳතිතුභා 

 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී තරුි පී. දිවිග රව මැතිතුමා  
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රු සබාඳතිතුභනිළ සබාම විසින් ඳගිගිඹ ාල මමානුම තුළ සින්  නු ලැබු විරේෂ ා ණා 

සම්ඵන්ධරඹන් ස්තුතිඹ ප්රාශ  න භන් සබාඳතිතුභා ඇතුළු සභස්ව ා් ඹ භ්ඩඩලඹට  

තම ම ා ණඹේ ඉතුරු වී තිරඵනමායි විගමාස  න ඵැවින් රම් රඳවීර ප්රාශඹ ඉදිරිඳ ම 

 නමා. ඒ ුනුම ඳාසරූ ඳීධතිඹ ආ ම්බ කිරිභට ටයුතු සින් රමින් ඳමතිනමා නුන්ර් දීපභ 

ඳාසරූ ආ ම්බ මන නිසා ලිතාම ප්රාරීය ඹ සබා ඵල ප්රරීශඹ තුළ ඇති සිඹළුභ ඳාසරූමල 

නැමත මා ඹ ආ ම්බ වීභට ප්රවභ විෂබීජහ ණඹ සින් කිරිභට රහෝ රඩංගු භ් ධනඹට ඉඩේ ලඵා 

දිඹ හැකි නම් එඹ ඉව    රදන රලසට ඉරූලි. ඒ මරේභ දු ආම ණ ලඵා දීපභට හැකිඹාමේ 

තිරඹනමානම් ලිතාම ප්රාරීය ඹ සබාම රම්  න ා් ඹඹන් මල තම ම ුමරේෂ ා ණඹේ 

රලස එතු   න්නට පුළුමන්. ඒ නිසා ලිතාම ප්රාරීය ඹ සබාරේ රව මඹ රමනුරමන් ඒ 

ා ණඹ ඉව    ැනීභට ශේතිඹ රව මඹ උඳඹා න්නා රලස රව මරඹන් ඉරූලා සිආරනමා.  

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී සුාත්ත සිසිරමාමාර පසෙසිේහ මැතිතුමා  

රු සබාඳතිතුභනිළ භභ ඳගිගිඹ ාරරූ රු. 5000/- රඵදා දීපරම්දි ිව රේ සාභාජිරඹකු රලස 

දැපු ුඩුඳාඩු කිහිඳඹේ නිසයි රම් රඹෝජනාම ඉදිරිඳ ම  න්නරන්. නිකු ම  නු ලැබු 

චරක්රරූ ුනුම ුනු ඳවුරූ රලස සදහන් වු සභහ  ඳවුරූ සදහා එඹ රනුලැබී ගිඹා. ඒ මරේභ 

විශ්රාභ මැව ්  හිි ඉතා න්් ඳ ම ඳවුරූ මලට රභඹ රනුලැබී ගිඹා. ඒ නිසා භභ රම් රඹෝජනාමේ 

විදිඹට රම් සදහා තදුන්නාන්රස්ට භැදිහ ම රමන රලස ඉරූලනමා. රම් ැන ුතිරු 

ජනා අඳතිතුභා දැනුම ම  ලා සහනඹේ ලඵා රදන්න භභ ඒ ැන රආරරඹන් කිඹන්නම්.  

ඇති වී තිරඵන රුර ෝනා මසංත ත මමඹ භත ලඵා රදන රු. 5000/- දීපභනාම සම්ඵන්ධමයි.  

ඉහත රුණ ඹටර ම ම් වභාන  ජඹ භඟින් මරින්ම  නිකු ම  නු ලැබු චක්රරරූ 05 ේ ඹටර ම 

ජනතාමට සාධා ණ රලස රු. 5000/- දීපභනාම රනුලැරඵන ඵම දේනට ඇත. එඵැවින් ඳහත 

සහන් රුණ රද ඳැහැදිර   ඉදිරි රවීම් මලදීප න්් ඳ ම ජනතාමට සාධා ණ මමඹ ඉව    

රදන රභන් ුතිරු ජනා අඳතිතුභාරන් ඉරූරෘභේ   ඒ සහා භැදිහ ම මන රලස රු 

සබාඳතිතුභාරන් ඉරූලා සිආරි.   

 

1. ුනු ඳවුරූ රලස සැලකීරම් රදභාපිඹන්රන්  එේ ුරඹේ රහෝ ජීම මම සිආරන්රන් නම් 

ඔවුන්ටද රු. 5000/- දීපභනාම ලඵා දීපභ.  

2. විශ්රාි රදභේපිඹන් සිආරන නිමස උම ම ුනු ඳවුලේ සිආරනම් ඔවුන්ට රු. 5000/- දීපභනාම 

ලඵා දීපභ.  
 

ගරු ාවාෙතිතුමා 

රම් ප්රාශඹන් තුරනන් එේ ුපිට සබාමට ුදාල එේ තිරඹනමා දිවිරූල භන්ත්රීතුභා 

ඉදිරිඳ ම  පු ඒ ප්රාශඹ ුර්  ටයුතු ුපි රම් රමනරූ ළා ුපි තම ම රසවය ඵලධාරීන්රේ 

උඳරදස් ුනුම ුර්  තිරඵන්නාවු ප්රතිඳාදනඹන් ුනුම ුපිසතු හැකිඹාම ුනුම භභ හිතන්රන් 

රුරහුභ ම ුපිට ඒ  න්න රමයි ඒ නිසා ුපි ඒ සදහා භැදිහ ම රමනමා කිඹන ා ණඹ 
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භතේ  ින් ුනි ම ා නා රද ුර්  මරුණ භන්ත්රීතුභා ප්රාශ ළ ා ණා සම්ඵන්ධරඹන් 

ුපි ම ඒ සම්ඵන්ධරඹන් ඳරිේෂා ලා දැන් රඵුරහෝ රදනා දැනුම ම රම් ා ණඹ සම්ඵන්ධරඹන් 

ඒ නිසා එතුභරේ උ මසාහඹට ුර්  සහරඹෝඹ ලඵා රදන්න රම් ුදාල ුඹ සදහා රම් රපිමල 

පිටඳ ම රඹුදු  ලා ුර්  සහඹ ම ලඵා රදන ඵම ප්රාශ  න්න ඕරන්. ඒ මරේභ සුසන්ත 

රඳසිංහ භන්ත්රීතුභා රම් රු. 5000 දීපභනාම සම්ඵන්ධම එතුභාරේ ුදහස ප්රාශ රරූ ඒ 

සම්ඵන්ධම ම  රම් රුනු රරස් වුණ ම ුර්  රු භන්ත්රීතුභන්ලා රම් ිව  හ හා භැදිහ ම 

රමලා රඵුරහෝ රදනාට රම් දීපභනාම ලඵා රදන්න ටයුතු ළා විරේෂරඹන්භ රම්  ජඹට ම 

ස්තතිමන්ත රමනමා රම් සහා දුදරූ ප්රතිඳාදන රමන්  ලා ඒ ුමශය  න භහජන ඉරූරෘම් 

ුනුම රුටස්  ින් විවිධ ේරෂ්ඹන් හ හා රම් දිභනා ලඵා දීපරම් ප්රභාණඹ මැඩි  ලා රම් 

ටයුතු කිරිභ සම්ඵන්ධරඹන් ුර්   රු භන්ත්රීතුභන්ලා සිඹරෙ රදනා ම රම් ටයුතු සදහා 

සම්ඵන්ධ රමලා තමන් ට ම සහන ලඵා දීපලා රඹෝජනා ඉදිරිඳ ම  ලා මැඩි පිරිසට සහන ලඵා 

දිලා  ජරේ නිලධාරින් රභුනමා කිේම ම ුර්  භන්ත්රීමරු ඒ හා ැආරලා ටයුතු  ා කිඹන එ 

කිඹන්න ඕරන් රම්මා රම් භහජනතාම රමනුරමන් ටයුතු කිරිභටයි  ජරේ ු දුණ වුරන ම 

ඒයි ජනතාම රමත හැකි ත ම් සහන ලඵා දීපභයි ුනු ඳවුරූ කිේම ම තම ම සහන ලඵා දීපභට 

 ජඹ ටයුතු  ාවි ඒ මරේභ ඒ 5000 ලඵාරන ජනතාම ුත  රඵදා දීපභ සදහා ඒ ුමශඹ 

 න ත්   ින් ඒ ටයුතු  පු සිඹරෙ භන්ත්රීතුභන්ලාට රුයි ඳේෂරේ හිආරඹ ම ුපි 

ස්තතිමන්ත රමනමා.  ජරේ ුතිරු ජනා අඳතිතුභාරේ ළ ුභැතිතුභාරේළ ැබිනට්  භ්ඩඩලරේ 

උ මසාහඹ වුරන් රම් ුඳහසුාරි ත මමරේ හැරභෝටභ සහන මඩා රහුදින් සඳඹලා රදන්න ඒ 

නිසා ඒ රමනුරමන් ඔඵතුභාලරේ ටයුතු ුපි ුඹ  නමා. ඒ මරේභ තමන්  ම රභරලස සහන 

ලඵා දීපභට ුමශඹ ුමස්වා මලදි රඹෝජනා ඉදිරිඳ ම  ලා ජනතාමට ලඵා දීපභ රම් ඉන්න 

භහජන නිරඹෝජිතඹා විදිඹට රම්මාට ම කිඹන රම්මා දකින භහජන නිරඹෝජිතඹා විදිඹට ුර්  

මකීභ. ඒ නිසා රඹෝජනා ඉදිරිඳ ම කිරිභ සම්ඵන්ධම ස්තුතිම පුද  ින් රඵුරහෝ රදනාට රභඹ 

ලැබුණ ඵම ඳමසින් ඹම් ඹම් තැන්මල රඳුඩි රඳුඩි ුඩුඳාඩුම් සින් වුනාට සභස්වඹේ රලස 

 මතභ විවිධ ේරෂ්ඹන් හ හා රභඹ ලැබුණු ඵම සදහන්  න්න ඕරන්. ඔඵතුභාලරේ රම් 

ුදහසු ම ුපි ුදාල ුඹට ඉදිරිඳ ම  න ඵම ප්රාශ  නමා.  

ඒ මරේභ ුද රුර ෝනා මසංතඹ ඳමතින ුමස්වාරේදි ම රම් සබාම ඳම මමලා රම් සබාමට 

සහබාගි වු සිඹරෙභ රදනාට උඳ සබාඳතිතුභා ප්රධාන භන්ත්රී භ්ඩඩලඹට මළ රරූම්තුභා ප්රධාන 

ා් ඹ භ්ඩඩලඹට මළ ජනභාධය භහ මමරුන් ුර්  සබාරේ ටයුතු භාධයරමත ලඵා රදනමා 

ඔවුන්ට ම ස්තුතිමන්ත රමනමා. ඳගිගිඹ ාල ලිභාම තුළ ජනතාම රමත ුමශඹ රස්මාමන් 

සැඳයීභ සදහා උනන්න්රමන් ටයුතු  පු  ාජය රස්මඹ ුතයාමශය රස්මාම රහුදින් ර මරුම් 

ු රන රරූම්තුභාරේ සිට ඳහල ම්රු රස්ම භහ මභ භහ මමීන් දේමා ඒ ුමරඵෝධ 

 නිින් රස්මඹට ඇවිරූලා භහන්සි රමලා මැඩ  පු සිඹරෙ රස්ම භහ මභ භහ මමීන්ට භභ 

රව මඹ  නමා ස්තතිමන්ත රමනමා. රභුද ඔවුන්රේ උ මභ රනරමයි ඵැරෙරේ උඳා අඹ 
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රනරමයි භභ ඵැරෙරේ භභ  ාජය රස්මරඹේ භභ දන්නමා භභ දන්න නිසා සබාඳතිතුභා 

රරූම්තුභා කිේම ම රනුකිේම ම භභ ඹන්න ඕරන් ඒ නිසා රභුන න්ෂ් තාමඹන් රභුන 

ුඳහසුතාමඹන් තිබ්ඵ ම ඒ ර මරුම් ු රන ලයුතු මැඩ රුටස කිරිභ සදහා ුපි ම සභ 

ු මමැරූ ඵැ මත සිඹරෙ රස්මඹන්ට ත ාති භ රනුඵලා හැභ රදනාටභ භභ රම් ඳළාර ම  

ප්රධාන පු මැසිඹා විදිඹට භභ ස්තති මන්ත රමනමා.ඔවුන්රේ දාඹ මමඹ ලඵා දීපභ රමනුරමන්. 

කිසිභ ත ාති භේ ඵලන්රන් නෑ භභ ආපු සිඹරෙ රදනා ැඳවීරභන් මැඩ ටයුතු ළා. රම් 

ඇඳිරිනීතිඹ තිබ්ඵ භාස එහභා භ ුර්  රම් ටයුතු මලට සහබාගි රමලා ුර්  ුඩුඳාඩු 

රඳන්නලා ුර්  ජනතාම පිගනඵ ැේකුරභන් රලන්තු ින් ුපිට සහඹ දේමපු ුර්  

සරහෝද  භන්ත්රී සිඹරෙ රදනාට ම භභ ස්තතිමන්ත රමනමා . ඒ මරේභ ඒ රස්මාම භට ගිහිරූලා 

රම් ඒ රීමරූ රඵදා ඒ ුමශය ටයුතු සින්  පු භන්ත්රීතුභන්ලාට ම සිඹරෙ රදනාට ම භරේ 

රව මඹ හා ස්තතිඹ රම් ුමස්වාරේ පුද  නමා. ඒ මරේභ රම් ටයුතු සභාජ ත  න්නට 

සහඹ දේමපු ුර්  භාධයරේදීප භහතුන් රඳමාහිණිරේ විාශඹ ළා පුම මඳ ම මල ඉදිරිඳ ම ළා 

ුපි ළ රම් සභාජ රභරහම  සභාජ  ම ළ සාභාජ ජාලා හ හා ටයුතු  පු ුඹට ම ුපි 

වධ් ඹභ ම  පු ුඹට ම ඒ මරේභ ලිතාම ප්රාරීය ඹ සබාරේ සබාඳති නිදි කිඹලා කිඹපු 

ුඹ ම සභාජ භාධඹ ජාලාමල  හිආරඹා දැන් ඵලන්න පුළුමන් වුද නිදි කිඹලා ුපිද නිදාරන 

හිආරරේ ඒ ුඹද නිදාරන හිආරරේ කිඹලා දැන් ඵලන්න පුළුමන්. ඒ ැන ම භතේ  න්න ඕරන්. 

ුපි රම් ටයුතු සදහා සහඹ න්න්න ඔඵ සිඹරෙ රදනාට ස්තතියි.  

2020 ඳා් රරම්න්තු භහ භැතිම ණඹ සහා නාභරඹෝජනා බා  දීප ඇති රු ප්රාරීය ඹ සබා භන්ත්රී 

ුභරූ පුස්සැරූල භැතිතුභාට මළ රු ප්රාරීය ඹ සබා භන්ත්රී චන්දන සූරිඹආ ච්චි භැතිතුභාට ම එභ 

භැතිම ණ  ාල ලිභාම තුළ එභ ටයුතු සහා ුමශය නිමාඩු ුනුභත  නමා. ඒමරේභ ුද දින 

සබාමට රනුඳැිණි  ප්රදීප් කුභා  භැතිතුභාට මළ ඹාන් න්ින්ද භන්ත්රීතුභාට ම නිමාඩු ුනුභත 

 න රලස භභ රඹෝජනා  නමා.  

ාවාදේශ2 වැඩ කටයුතු දේශෙ.ව. 11.50 ට නිමාවට ෙවනවිස. 

 


