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සීතාවක ප්රාදේශීය ස ාවාදේශ2 2020 ජුනි මා 10 වන දින 

දේශඳ.ව.10.00 ට ප්රාදේශීය ස ාවාදේශ2 ාවා ලාවාදේශ2 ප ඳවවනවන වද 

මහ ාවා රැස්වීදේශේ වාර්තාව. 
ාහවාගී ව : - 
 

1. ගරු සභාඳති   - ජී. ජයන්ත ර ෝහණ මැතිතුමා 

2. ගරු උඳ සභාඳති   - එස්.ඩී.මංජුල ප්රදීප්  කුමා්  මැතිතුමා 

3. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී  - චන්දන රේමනා ම දුන්න්ර ුව ම මැතිතුමා 

4. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී  - රේ.ඒ.විමරූ ප්රසන්න මැතිතුමා 

5. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී  - එම්.ඒ.රම්රි මාග්රට්  මැතිතුිය 

6. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී  - රයනරේ චන්දන කුමා  මැතිතුමා 

7. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී   - ආ් .පී. යසරු රදමන්ිණ  ාජඳේෂ මැතිතුමා 

8. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී  - ආ් .ඒ.ඩී.එස්. ජයන්ත  ණම  මැතිතුමා 

9. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී  - ඩබ්.ඒ. මංජුල ධම්ි  වී   මන මැතිතුමා 

10. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී  - රේ.ඒ.ඩී. ෆිරෂියා ඇනට්  ඔරූගා මැතිතුිය 

11. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී  - එස්.ඒ. රේම  මන මැතිතුමා 

12. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී  - සමන්ත උදය කුමා  ගමරේ මැතිතුමා 

13. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී  - බී. සනී රහේට්  පිරිස් මැතිතුමා 

14. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී  - ඩී. ර ෝකිල සම්ඳ ම ම් ණසිරි මැතිතුමා 

15. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී  - එරූ.නන්ද කුමා සිංහ මැතිතුමා 

16. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී  - ආ් .ඒ. උපුරූ මරනෝජ් රඳසිංහ මැතිතුමා 

17. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී  - ඩී. ප්රියන්ත ුරුණ කුමා්  ගුණ  මන මැතිතුමා 

18. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී  - පී.රේ. උපුරූ ජිරන්න්ද්ර කුලතිල  මැතිතුමා 

19. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී  - ඩබ්.ඒ.ඩී. ගීතාමනි ස්ම් ණලතා මැතිතුිය 

20. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී  - දනුෂ්කි ප්රභානි ුරූරම්දා මැතිතුිය 

21. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී  - ඒ. සුසන්ත මැතිතුමා 

22. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී  - එම්.ඩී. සමන්ත කුමා  මැතිතුමා 

23. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී  - එච්. මරුණ දිර්  කුමා  මැතිතුමා 

24. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී  - එච්.පී.උපුරූ ප්රසන්න මැතිතුමා 

25. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී  - ඩබ්.ඩී. චින්ත  රීවින්ද සම වී  මැතිතුමා 

26. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී  - රේ. නිමරූ යසසිරි  ළුඳහන මැතිතුමා 

27. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී  - ගමරේ චන්ද්රසිරි මැතිතුමා 

28. ගරු  ප්රාරීය ය සභා මන්රී  - ුරයෝම මධු ප්රසාී රීමරේ මැතිතුමා 

29. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී  - එස්. චන්ද්රකුමා්  මැතිතුමා  

30. ගරු  ප්රාරීය ය සභා මන්රී  - ජී. කුදුදිණි ජයම් ධන මැතිතුිය 

31. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී  - ඊ.ජී.ඩී. ඉන්ද්රානි රසරනරහලතා ඳීමලිර 

මැතිතුිය 

32. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී  - එම්.ඩී. මාලනී චන්ද්රලතා මැතිතුිය 

33. ගරු ප්රාරීය ය සභා  මන්රී  - ඥාණ ප්ර ාසම් ෆැන්සිස් මැතිතුමා 

34. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී  - එච්.එස්.සුනිරූ  ණසිංහ මැතිතුමා 

35. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී  - එන්.පී.රේ. සමන්ති චන්ද්රි ා දමයන්ති මැතිතුිය 

36. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී  - පී.ඒ.ප්රදි්  කුමා්  මැතිතුමා  
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ාහවාගි දේශනොවු 

1. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී  - එම්.ආ් . ගයාන් න්ින්ද චන්ද්රසිරි මැතිතුමා 

2. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී  - සුසන්ත සිසි  කුමා  රඳසිංහ මැතිතුමා 

3. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී  - පුස්සැරූලරේ ුමරූ නිශාන්ත සිරූමා මැතිතුමා 

4. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී  - ශෂිණි ශ්රීමාර රහට් ආරආ ච්චි මැතිතුිය 

5. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී  - ඩබ්. ුරසෝ  මැර ල මැතිතුමා 

6. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී  - ආ් .ඒ.ඩි.සාගරි ා කුමාරි රඳසිංහ මැතිතුිය 

7. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී  - එස්. චන්දන සූරියආ ච්චි මැතිතුමා 

 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

සුභ උදෑසනේ රේමා. ලිතාම  ප්රා රීය ය සභාරේ 2020 ජුනි මාසරේ 26 රමනි මහ සභා රැස්වීරම් 

 ටයුතු ආ ම්භ කිරිමටයි සුදානම් රමන්රන්. 

 

ඒ සහා සහභාගි වීමට ඳැිණි ගරු උඳ සභාඳතිතුමා ඇතුළු ගරු මන්ත්රිතුමන්ලා ගරු 

මන්ත්රිතුියන්ලා සියළුරදනාම ඉතාම මම රගව මරයන් රම් ුමස්වාරේදීප පිගනගන්නමා. රරූ ම්තුමා 

ප්රධාන නිලධාරි ම්ඩඩලය ඒමරේම  ා් යම්ඩඩලය සියළුරදනාම ම ජනමාධයරේදි මහ මමරුන් 

සියළුරදනාම ම ඉතාම ම රගව මරයන් සභාමට  පිගනගන්නමා.  

 

ුද ම ුපි නිර ෝධායන නීති ුනුම තමයි සභාරේ මැඩ  ටයුතු   න්රන් ුඳහසුතාමයන් ඇ මනම් 

ුපි ඒ සම්බන්ධරයන්  ණගාව  රමින් සභාරේ මැඩ  ටයුතු ආ ම්භ   නමා. නයායඳානුකලම 

ඳළදුරමන්ම තිරයන්රන් ඳහුගිය සභා රැස්වීරම් මා් තාම සභා සම්මත    ගැනීම.   

 

සංරශෝධන හා රමනස් ම් ඇරතු ම රඳන්මා දීපලා ඳහුගිය සභා රැස්වීරම් මා් තාම සභා සම්මත 

  න රලස ඉරූලා සිආරනමා.  

 

01.ඳසුගිස රැස්වීදේශේ වාර්තාව ාේමත කර ගැනීම. 
 

 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී ාමත්ත උදසකුමාර ගමදේශේ මැතිතුමා 
 

ගරු සභාඳතිතුමනි, 2020.05.18 මන දින ඳැමති මහ සභා රැස්වීරම් මා් තාම සතය මා් තාමේ බමට 

මම රමම ගරු සභාමට රයෝජනා   ි.  

 
 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී ගීතාමණි ස්වර්ණවතා මැතිතුමිස 

ගරු සභාඳතිතුමනි, එම රයෝජනාම මා විසින් ස්ථි    නු ලබනමා. 

 

 

 

2020.05.18 වන දින ඳැවති මහ ාවා රැස්විදේශේ වාර්තාව පිළිගත යුතු ාතය වාර්තාව් 

බවට ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී ාමත්ත උදසකුමාර ගමදේශේ මැතිතුමාදේශේ දේශසනජනාදේශවත් 

හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී ගීතාමණි ස්වර්ණවතා මැතිතුමිසදේශේ ස්ථිරවනවදේශසත් 

ඒකමතිකව ාවා ාේමත විස. 
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02. ාවාඳතිවරසා විසිත් කරනු වබන විදේශේෂ නිදේශ2දන. 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

විරේෂ නිරේදන කිසිමේ ලැබී නැහැ.  

 

03.ප්රාදේශීය ස ාවාව තමතා නවන වද ාේදේශීල, දේශඳවනාේ, ඳැමිණිලි හා ාත්නිදේශ2දන 

ාවාවට ඉදිරිඳවන කිරිම. 

 

03 - (01)   ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි නත්ද කුමාරසිේහ මැතිතුමා විසිත් ඉදිරිඳවන කරන 

ව ප. 

ු  විට, ු  විට ග්රාම රස්මා මසම, ුං  434, ර ුළඹ දිස්ත්රිේ ය, හංමැරූල උඳ දිසාඳති 

ර ුට් ඨාසය  විසින් "ුයාරරූ මන සුනඛයින්රගන් මන ුඳහසුතාමන් සම්බන්ධමයි. " යන හිසින් 

යුතුම රලනම  ඳන්සල , ු  විට මහා විදයාලය හා ුස්මඩරූල හංදිය යන ප්රසිීධ ස්වානමල 

නිත  සුනඛයින් සිආරය ුත  රමම සුනඛයින් රබෝවීම මැලැේවීම සහා එන්න ම කිරිම හා 

සුනඛයින් සුරැකීරම් මධයස්වානය රමත රයුදු   වීමට පියම  ගන්නා රමන් ඉරූලින් 

2020.05.17 දිනැතිම ගරු රසවඛය ුමාතය ඳවිාරීවී මන්නිආ ච්චි මැතිතුිය රමත රයුදු   න 

ලද රපිරේ ගරු සභාඳතිතුමා ුමතන ලද පිටඳත. 

03 - (02)   ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි විම ප ප්රාත්න මැතිතුමා විසිත් ඉදිරිඳවන කරන ව ප. 

ර ුස්ගම,  ණම්ඳැරූල, මීගහම මත, සිසිල ප්රජා ූලල සංවිධානය, සභාඳති, රරූ ම් හා 

භ්ඩඩාගාරි   යන ුය විසින් “ ුර්  ගමට ඳානීය ජලය ලබා ගන්නා ජල ූලලාශ්රය ආ ේෂා    

ගැනීමට   න ආයාචනයයි. ” යන හිසින් යුතුම  ණම්ඳැරූල මීගහම මත ප්රරීශයට ඳානීය ජලය 

ලබා ගන්නා ජල රඳෝෂ  ප්රරීශය සහිත ඉඩම රමන්රීසි කිරිමේ සින් වුමරහු ම ජනතාමට 

විශාල ඳාඩුමේ සින් මන බැවින් රමම රීඳල සභාම ඳම ා  ගන්නා රලස ඉරූලින් 2020.05.31 

දිනැතිම ගරු සභාඳතිතුමා ුමතා රයුදු   න ලද රපිය. 

03 - (03)   ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ගීතාමණි ස්වර්ණවතා මැතිතුමිස විසිත් ඉදිරිඳවන 

කරන ව ප. 

හංමැරූල, නිරිරඳුල ගම් මැසියන් විසින් “ ුනමස  ඉදි කිරිමේ සම්බන්ධමයි.” යන හිසින් 

යුතුම  හංමැරූල, නිරිරඳුල, සාන්ත මරියා මාමත, රනු : 178 හි ඳදංචි සංජය රදමටරගුඩ යන ුය 

විසින් නිසි ුනුමැතියකින් හා නීතයණුකකල ්රමරේදයන්ට ඳටහැනිම මයාඳාරි  රදමහරූ 

රගුඩනැගිරූලේ ඉදි   න බැවින් ඒ පිගනබ රසුයා බලා ුදාල ආයතන දැනම ම   න රලස 
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ඉරූලින් 2020.06.06 දිනැතිම ර ුට් ඨාශ භා  ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී ගීතාමණි ස්ම් ණලතා 

මැතිතුිය ුමතා එමන ලද රපිය.  

03 - (04)   ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි වරුණ දිලිප් කුමාර මැතිතුමා විසිත් ඉදිරිඳවන කරන 

ව ප. 

01. ඳාන්ේ , උේගරූල, ගරන් ලන්ද, රනු 32, ප්රරීශමාලින්  රමනුරමන් ුරබ්නාය  යන ුය විසින්  

“ Covid 19 සහ නියඟ  ාලය තුළ සහන සැලලිම සහා ස්තූතිය පුද කිරිම” යන හිසින් යුතුම 

උේගරූල ගරන්ලන්ද ප්රරීශයට Covid 19 මසංගතය හදුරේ විශාල ආ් ථි  ු් බුද හදුරේ 

ප්රරීශරේ ජනතාම පිඩාමට ඳ මම සිආර ුමස්වාරේ සහන ිලට වියර ආහා  ලබා දීපම ම , 

නියඟ  ාලරේ ජල බවුස ්  විශාල මශරයන් ලබා දීපම සම්බන්ධරයන් ප්රරීශරේ ජනතාමරේ 

ස්තූතිය පුද    2020.06.06 දිනැතිම ගරු සභාඳතිතුමා ුමතා රයුදු   න ලද රපිය. 

 

02.  ඳාන්ේ , ුංගම්පිආරය, මැආර උළුම, ලිතාම  උයන ප්රරීශමාලින් විසින් “ස්තූතිය පුද කිරිමයි                                                                  

” යන හිසින් යුතුම ඳාන්ේ  ුංගම්පිආරය ප්රරීශයට Covid 19 මසංගතය හදුරේ විශාල 

ආ් ථි  ු් බුද හදුරේ ප්රරීශරේ ජනතාම පිඩාමට ඳ මම සිආර ුමස්වාරේ සහන ිලට වියර 

ආහා  ලබා දීපම සම්බන්ධරයන් ප්රරීශරේ ජනතාමරේ ස්තූතිය පුද    2020.06.01 දිනැතිම 

ගරු සභාඳතිතුමා ුමතා රයුදු   න ලද රපිය. 

 

03. හරූර් , ින්විසිතුරුගම, 30/6, ප්රරීශමාලින් රමනුරමන්  එච්.එම්.ඩබ්.රේ. රර  ම යන ුය 

විසින් “ ඳානීය ජලය සහ වියර ආහා  ද්රමය ලබාදීපම සහා ස්තූතිය පිරි නැමීමයි” යන හිසින් 

යුතුම හරූර්  මනි විසිතුරුගම හා 14 ම මත ප්රරීශය සහා රනුිලරේ ඳානීය ජලය ලබා 

දීපමට ම සහන ිලට වියර ආහා  සහ එළමළු ලබා දීපම රමනුරමන් ප්රරීශය භා  

මන්රීතුමාට ම, සභාඳතිතුමා ඇතුළු  ා් ය ම්ඩඩලයට ම ස්තූතිය පුද   න ුත  ලබාන්න් 

මහජන රස්මය ුගය   න රලස දන්මා 2020.06.05 දිනැතිම  ගරු සභාඳතිතුමා ුමතා රයුදු 

  න ලද රපිය. 

 

03 - (05)   ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි තදේශසනම මධු ප්රාාී දේශීවදේශේ මැතිතුමා විසිත් ඉදිරිඳවන 

කරන ව ප. 

01.  ඳාන්ේ , ඳ මතිනී මාමත, රනු 15 හි ඳදිංචි රජ්.එස්.එන්. ජයතුංග යන ුය විසින් “ඳහන් 

 ණුකමේ ුඳ මාමතට ලබා ගැනීම සහා” යන හිසින් යුතුම  ඳාන්ේ  ඳ මතිනි මාමර ම 

මම්ඳස ර ලම  ඳහන්  ණුකඩේ රනුමැති වීම නිසා ප්රරීශරේ ජනතාම ුඳහසුතාමයට 

ලේමන බැවින් මා් ෂි ම රනුඩ මා මරිඳනම් රගමන රමම මාමර ම ජනතාමට ඳහන් 

 ණුකමේ ලබා රදන රමන් ඉරූලින් ගරු සභාඳතිතුමා ුමතා රයුදු   න ලද රපිය 
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02. ඳාන්ේ  ර ුළඹ ඳා  කුමා  මාමතට පිවිරසන ස්වානයට ඉදිරිරයන් තිබු ඳැ ණි බස් 

නැමතුම්ඳල මා් ගය ුළු මමැඩියාම ම සමඟ ඉම ම ර ුට මදේ ඉදිරියට මන්නට ස සා ඇත. 

එම ස්වානරේ මඟි ආම ණයේ ඉදි කිරිමට ඳහළ ඳාන්ේ  ග්රාම සංම් ධන සිතිය 

බලාරඳුර ු මතු මන ුත  රම් සහා මා් ග සංම් ධන ුධි ාරිරයන් එම ඉදිකිරිම සින් 

කිරිමට ුමස   ලබා රදන රලස ඉරූලින් ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්ත්රි ුරයෝම මධු ප්රසාී 

රීමරේ මැතිතුමා විසින් 2020.06.10 දිනැතිම ගරු සභාඳතිතුමා ුමතා රයුදු   න ලද රපිය. 

 

03. ඳාන්ේ , රස්නානාය  රඳරදස, රනු: 15/25, “ගගනිප්රිය”, මයි.එම්. සුගතඳාල නැමති ුය 

විසින් රයුදු   න ලද රපියට ුදාලම ඳාන්ේ  න්ම්රියරඳුල ර් රූ රේට් ව ම ුසල ුං  73  ඩ 

 ාම රේ ඔහු විසින් රමළාම්    ඇති ුත  ඳසුම දියණිය හට එය ලබා දීප ඇත. නැමත ර දි 

රමළාම්    ගැනීමට ුඩි 08  ෑරූලේ ලබා ගැනීම සහා සාධා ණම  ටයුතු   න රලස 

ඉරූලින් 2020.06.08 දිනැතිම ගරු සභාඳතිතුමා ුමතා රයුදු   න ලද රපිය.  

 

04. ඳාන්ේ , ගලරගද , රදරූගහම මත ුං  50/5 හි ඳදිංචි රබෝධිය බන්රේ චන්ද්රි ා බන්න්ම  

යන ුය විසින් “ඳාන්ේ  සතිරඳුල බන් කුරෘ රගවීම සම්බන්ධම   නු ලබන ුභියාචනයයි” 

යන හිසින් යුතුම 2020 රඳබ මාරි මාසයට ුදාල සතිරඳුල බන් කුරය රනුරගවීරම් ප්රමාදය 

මත රු. 73,000/-ට ආසන්න දඩ රඳුරයේ ුඛ්ඩඩම එ තුරමින් ඳමති.  රට්  ඳමතින 

ආ් ථි   ඩා මැටීම මත  ජය විසින් මා් තු , ුප්රිරයරූ, මැයි මාසයන් සහා රනුරයේ සහන 

ලබා දීප ඇති නදු ම ඳාන්ේ  සති රඳුළ බන් ගිවිසුම ඳරිදි විරේෂ සහනයේ ලබා දීපමට  ටයුතු 

  න රලස ම හිඟ සතිරඳුළ කුරයට,දඩ රඳුරය ර ුවිඩ් මසංගතය ආ ම්භයට ඳමණේ 

එනම් මා් තු 20 දිනයට ඳමණේ ුය   න රලස ම ඉරූලින් 2020.06.04 දිනැතිම ගරු 

සභාඳතිතුමා ුමතා රයුදු   න ලද රපිය. 

03 – (06) ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි සාරු දේශදවත්මිණ රාජඳ්ෂ මැතිතුමා විසිත් ඉදිරිඳවන 

කරන ව ප. 

ඳාන්ේ , ගලරගද , රදරූගහම මත ුං  50/5 හි ඳදිංචි රබෝධිය බන්රේ චන්ද්රි ා බන්න්ම  

යන ුය විසින් “ඳාන්ේ  සතිරඳුල බන් කුරෘ රගවීම සම්බන්ධම   නු ලබන ුභියාචනයයි” 

යන හිසින් යුතුම 2020 රඳබ මාරි මාසයට ුදාල සතිරඳුල බන් කුරය රනුරගවීරම් ප්රමාදය 

මත රු. 73,000/-ට ආසන්න දඩ රඳුරයේ ුඛ්ඩඩම එ තුරමින් ඳමති.  රට්  ඳමතින 

ආ් ථි   ඩා මැටීම මත  ජය විසින් මා් තු , ුප්රිරයරූ, මැයි මාසයන් සහා රනුරයේ සහන 

ලබා දීප ඇති නදු ම ඳාන්ේ  සති රඳුළ බන් ගිවිසුම ඳරිදි විරේෂ සහනයේ ලබා දීපමට  ටයතු 

  න රලස ම හිඟ සතිරඳුළ කුරයට,දඩ රඳුරය ර ුවිඩ් මසංගතය ආ ම්භයට ඳමණේ 
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එනම් මා් තු 20 දිනයට ඳමණේ ුය   න රලස ම ඉරූලින් 2020.06.04 දිනැතිම ගරු 

සභාඳතිතුමා ුමතා රයුදු   න ලද රපිය. 

03 - (07)   ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි චිත්තක දේශීවිත්ද ාමරවීර මැතිතුමා විසිත් ඉදිරිඳවන 

කරන ව ප. 

ඳාන්ේ , ගලරගද , රදරූගහම මත ුං  50/5 හි ඳදිංචි රබෝධිය බන්රේ චන්ද්රි ා බන්න්ම  

යන ුය විසින් “ඳාන්ේ  සතිරඳුල බන් කුරෘ රගවීම සම්බන්ධම   නු ලබන ුභියාචනයයි” 

යන හිසින් යුතුම 2020 රඳබ මාරි මාසයට ුදාල සතිරඳුල බන් කුරය රනුරගවීරම් ප්රමාදය 

මත රු. 73,000/-ට ආසන්න දඩ රඳුරයේ ුඛ්ඩඩම එ තුරමින් ඳමති.  රට්  ඳමතින 

ආ් ථි   ඩා මැටීම මත  ජය විසින් මා් තු , ුප්රිරයරූ, මැයි මාසයන් සහා රනුරයේ සහන 

ලබා දීප ඇති නදු ම ඳාන්ේ  සති රඳුළ බන් ගිවිසුම ඳරිදි විරේෂ සහනයේ ලබා දීපමට  ටයතු 

  න රලස ම හිඟ සතිරඳුළ කුරයට,දඩ රඳුරය ර ුවිඩ් මසංගතය ආ ම්භයට ඳමණේ 

එනම් මා් තු 20 දිනයට ඳමණේ ුය   න රලස ම ඉරූලින් 2020.06.04 දිනැතිම ගරු 

සභාඳතිතුමා ුමතා රයුදු   න ලද රපිය. 

 

03 - (08)   ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි නේ.. . ාමත්ත කුමාර මැතිතුමා විසිත් ඉදිරිඳවන 

කරන ව ප. 

ඳාන්ේ , පිව ම්ර් , රසෝමානන්ද මාමත ුං  21/6/1 A, ඩී.ජී. වි්රමා ච්චි යන ුය  විසින් “වින්ර 

 ණුකම රමනස් කිරිම සම්බන්ධමයි.” යන හිසින් යුතුම පිව ම්ර්  රසෝමානන්ද මාමරතහි ුතුරු 

මා් ගය  ඇති වින්ර  ණුකම රරතුරමන් මැසිජලය බැස යන  ාණුක ඳීධතිය ුමහි  වී ඇති 

බැවින් මා් ගයද ුබලන් වී ඇති ුත  ුදාල  ාණුක ඳීධතිය නිසියා ා ම ස ස්    රදන 

රමන් ඉරූලින් ප්රරීශමාලින්රේ ු මසන්ද සමඟින් 2020.06.06 දිනැතිම ගරු සභාඳතිතුමා 

ුමතා රයුදු   න ලද රපිය. 

 

03 - (09)   ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ගමදේශේ චත්ද්රසිරි  මැතිතුමා විසිත් ඉදිරිඳවන කරන 

ව ප. 

 

01.  ජලය බැස යන  ාණුකම සංම් ධනය කිරිම. 452A  ගලරගද  උතු  ග්රාමරස්මා මසරම් සමනල 

මාමත ආ ම්භ මන ඳාර්   න්ද ුමසානරේ සිට මැසි ජලය ගලා රගුස් ඉඩම් රසෝදා යාමට 

ලේවී ඇති ුත  තා් ඳයේද රසෝදා ඳාළුමට ලේම  ැඩි රගුස් ඇති ුත  මතු  රැදීපම 

රරතුරමන් රඩංගු උමන් ටද ලේවිය හැකි බැවින් රමම  ාණුකම සුන්සු ්රමරේදයට සංම් ධනය 
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   රදන රලස වින්දිතයන් විසින් ු මසන් රරූඛණයේද සමඟ ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී 

ගමරේ චන්ද්රසිරි මැතිතුමා ුමතා රයුදු   න ලද රපිය.  

 

02. ඳාන්ේ , ගලරගද , රමු ව ම  න්ද ඳා , 5 රමනි ඳව මග  ප්රරීශමාලින් විසින් “රබෝේකුමේ 

සාදා ගැනීම සහා ුනුමැතිය ලබා ගැනීම.” යන හිසින් යුතුම ගලරගද  රමු ව ම  න්ද 

ඳාර්  (5 රමනි ඳව මග) පුීගර  රරතුන් මත සංම් ධනය   ින් ඳමතින රමම 

මා් ගරේ  රබෝේකුම පිටා  මතු  ගැරෘරමන්  ැඩී රගුස් ඇති බැවින් එම රබෝේකුම පුීගර  

වියදින් ස ස් කිරිමට ුරයේ ඉදිරිඳ ම වී ඇති බැවින් සභාරේ ුනුමැතිය හා එය සෑදීපරම්දීප 

සභාරේ ුධීේෂණය යටර ම සින්    රදන රමන් ඉරූලින් 2020.06.06 දිනැතිම ගරු 

සභාඳතිතුමා ුමතා රයුදු   න ලද රපිය. 

 

03. ඳාන්ේ , ගලරගද , රදරූගහම මත ුං  50/5 හි ඳදිංචි රබෝධිය බන්රේ චන්ද්රි ා බන්න්ම  

යන ුය විසින් “ඳාන්ේ  සතිරඳුල බන් කුරෘ රගවීම සම්බන්ධම   නු ලබන ුභියාචනයයි” 

යන හිසින් යුතුම 2020 රඳබ මාරි මාසයට ුදාල සතිරඳුල බන් කුරය රනුරගවීරම් ප්රමාදය 

මත රු. 73,000/-ට ආසන්න දඩ රඳුරයේ ුඛ්ඩඩම එ තුරමින් ඳමති.  රට්  ඳමතින 

ආ් ථි   ඩා මැටීම මත  ජය විසින් මා් තු , ුප්රිරයරූ, මැයි මාසයන් සහා රනුරයේ සහන 

ලබා දීප ඇති නදු ම ඳාන්ේ  සති රඳුළ බන් ගිවිසුම ඳරිදි විරේෂ සහනයේ ලබා දීපමට  ටයුතු 

  න රලස ම හිඟ සතිරඳුළ කුරයට,දඩ රඳුරය ර ුවිඩ් මසංගතය ආ ම්භයට ඳමණේ 

එනම් මා් තු 20 දිනයට ඳමණේ ුය   න රලස ම ඉරූලින් 2020.06.04 දිනැතිම ගරු 

සභාඳතිතුමා ුමතා රයුදු   න ලද රපිය. 

04. සථා ඳරිදි ක ප  ප ඇති ප්රේන. 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

 රූ දීප ඇති ප්රේණ නැහැ.  

05.සථා ඳරිදි ක ප  ප ඇති දේශසනජනා. 

 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

05 – (01) රයෝජනාම මා විසින් ඉදිරිඳ ම   නු ලබනමා.  

 

05 – (01)   ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරනහණ මැතිතුමා විසිත් දේශසනජනා කරයි. 

ලිතාම  ප්රාරීය ය සභා බල ප්රරීශරේ විශාල මශරයන් ෛදනි ම එ තු මන දි න 

 සල ර ුම්රඳෝස්ට්  රඳුරහු  බමට ඳ ම කිරිරම් ු දුණින් ර ුස්ගම ප්රරීශරේ 

පිහිව මා ඇති ර ුම්රඳෝස්ට්  රඳුරහු  නිෂ්ඳාදනය කිරීරම් මයාඳිතිරේ මයාඳිති  ාල 
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ලිමාම 2020.07.02 දින ුමසන් වීමට නියිත බැවින්, සා් ව ම ක්රියා මම  මන එම 

මයාඳිතිරේ මයාඳිති  ාල ලිමාම 2020.07.03 දින සිට 2021.01.02 දින දේමා මාස 06 කින් 

දි් ඝ  ළ යුතු යැයි මම රමම ගරු සභාමට රයෝජනා   ි. 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  ානී දේශහ්ටර් පීරිස් මැතිතුමා 

ගරු සභාඳතිතුමනි,එම රයෝජනාම මා විසින් ස්ථි    නු ලබනමා. 
 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

රම් රයෝජනාම සම්බන්ධරයන් ගරු මන්ත්රිමරුන් ුදහස් ඉදිරිඳ ම   නමාද? 

රම් රයෝජනාම ඒ මති ම සභා සම්මත වු රයෝජනාමේ බමට සල නමා. 

ඉහත දේශසනජනාව  ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරනහණ මැතිතුමාදේශේ 

දේශසනජනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ානී දේශහ්ටර් පීරිස් 

මැතිතුමාදේශේ ස්ථිරවනවදේශසත් ඒකමතිකව ාවා ාේමත  විස. 

 

05- (02).  ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරනහණ මැතිතුමා විසිත් දේශසනජනා කරයි. 
 
 

2018.05.11 මන දින ඳැමති මහා සභාරේ   ණ ුං  05 - (06) යටර ම මහා සභාරේ 

ආම ණ ුනුමැතියට යට මම මා රමත රගවිම් කිරිමට ඳම න ලද බලය ුනුම මා විසින් 

  න ලද ඳහත උඳ රරූඛනරේ විස්ත    න්නට රයදීප ඇති රගවීම් ඊට ුනුරපිම ඇති 

රගවීම් ලබන්නා රමත ඊට ඉදිරිරයන් දේමා ඇති දුදල රගවීම ුනුමත  ළ යුතු යැයි මම 

රමම ගරු සභාමට රයෝජනා   ි. 

තනු 

තේක 

වවුචර් 

තේකස හා 

දිනස 

විස්තරස මුදව රු. 

01 1004 – 1008 

2020.05.06 

2020 ුරේරූ මස ප්රධාන  ා් යාලරේ, ඳාන්ේ  උඳ 

 ා් යාලරේ, ර ුස්ගම උඳ  ා් යාලරේ, 

හංමැරූල උඳ  ා් යාලරේ හා  හරරන උඳ 

 ා් යාලරේ මා් ග, රසවඛය, ආයු් රේද, රියන්රු, 

 ා් යාල, වින්ර, ආදාහනාගා  හා  පුස්ත ාල, 

රඳ  ඳාසරූ යන ුංශයන්හි රස්මරේ නියුතු 

ආරීශ රස්ම යින් 46 රදරනකු හා සභාම මඟින් 

ක්රියා මම    නු ලබන මයාඳිතින්හි රස්මරේ 

නියුතු මයාඳිති රස්ම යින් 41 රදරනකු 

2,106,652.25 
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රමනුරමන් ෛදනි  මැව ්  රගවීම. 

02 1092 - 1096 

2020.05.21 

2020 මැයි මස ප්රධාන  ා් යාලරේ, ඳාන්ේ  උඳ 

 ා් යාලරේ, ර ුස්ගම උඳ  ා් යාලරේ, 

හංමැරූල උඳ  ා් යාලරේ හා  හරරන උඳ 

 ා් යාලරේ රස්මරේ නියුතු ස්ථි  විශ්රාම මැව ්  

සහිත රස්ම යින් 191 රදරනකු සහා මැව ්  

රගවීම. 

 

7,766,896.83 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  දේශේරි මාග්රට්  මැතිතුමිස 

ගරු සභාඳතිතුමනි,එම රයෝජනාම මා විසින් ස්ථි    නු ලබනමා. 
 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

රම් රයෝජනාම සම්බන්ධරයන් ගරු මන්ත්රිමරුන් ුදහස් ඉදිරිඳ ම   නමාද? 

රම් රයෝජනාම ඒ මති ම සභා සම්මත වු රයෝජනාමේ බමට සල නමා. 

ඉහත දේශසනජනාව  ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරනහණ මැතිතුමාදේශේ 

දේශසනජනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි දේශේරි මාග්රට්  මැතිතුමිසදේශේ 

ස්ථිරවනවදේශසත් ඒකමතිකව ාවා ාේමත  විස. 

 

05 – (03). ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරනහණ මැතිතුමා විසිත් දේශසනජනා කරයි. 

 

ලිතාම  ප්රාරීය ය සභා බල ප්රරීශය තුල ක්රියා මම   ළ යුතු ඳහත උඳ රරූඛනරේ 

විස්ත    න්නට රයදීප ඇති මයාඳිති ඊට ුනුරපිම ඇති ර ුන්ා ම සිති/ ආයතන/ 

පුීගලයින් සමඟ ඊට ඉදිරිරේ දේමා ඇති ගිවිසුම්ගත දුදල ුනුම ගිවිස ගනිින් ගිවිසුම් 

ප්ර ා ම  ටයුතු  ළ යුතු යැයි මම රමම ගරු සභාමට රයෝජනා   ි. 
 

 

ත.

ත 

වයාඳිතිස මුවය 

ාේඳාදන

ස 

දේශකොත්ත්රාවන 

ාමිතිස/ 

ආසතනස/පුීගව

සා 

ගිවිසුේගත 

මුදව රු. 

01 

ලිතාම  ප්රාරීය ය සභාරේ හංමැරූල 

පිර්  ගුණම් ධන ුනුස්ම ණ මහජන 

පුස්ත ාලරේ ස්වාපිත “ර ුහා 

මින් ාංග ඳීධතිය” මා් ෂි  රස්මා හා 

ුරෙ මමැඩියා  ටයුතු ඉව  කිරිරම් 

රස්මාම ලබා ගැනීම.  

 

 

සභා 

ු දුදරූ 

රස්මා් ේ 

රටේරනුරලුජීස් 

පුීගර  සමාගම 

රනු: 138/6, 

හයිරලමරූ ඳා , 

ර ුට් ටාම, 

ඳන්නිපිආරය 

47,000.00 
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02 

ලිතාම  ප්රාරීය ය සභාරේ ප්රධාන 

 ා් යාලය, උඳ  ා් යාල හා පුස්ත ාල 

හා ශිරූඳ රයුවුන් යාා මි ම ය පුහුණුක 

මධයස්වානරයහි ඇති ඳරිගන  යන් 

හා උඳාංග මා් ෂි ම රස්මා කිරිරම් හා 

ුළු මමැඩියා කිරිරම් රස්මාම ලබා 

ගැනීම.  

 

 

සභා 

ු දුදරූ 

 යිට්  

රටේරනුරලුජි 

(පුී) ආයතනය  

රනු: 13/5 ඒ , 

ගලවිල ඳා , 

ර ුට් ටාම 

31,250.00 

03 

බන්ම මත රබෝල පිට් ටනිය ඉදිරිපිට සිට 

රනළුම මතුඩුම ර ළම  රදසට 

බන්ම මත මා් ගය සංම් ධනය කිරිම.  

සපිරි 

ගමේ 

මැඩසටහ

න  

රනළුම මතුඩුම 

මැඩිහිආර 

සංවිධානය    

1,980,198.0

2 

04 

සංම් ධනය    ුමසන් වු ස්වානරේ 

සිට කුරුන්රදණිය මා් ගය සංම් ධනය 

කිරිම.  

සපිරි 

ගමේ 

මැඩසටහ

න  

දිීරදණිය දකුණ 

රේස  රගුවි 

සංවිධානය  

495,049.51 

05 

ඳාලම ුසල සිට සංම් ධනය ුමසන් 

ස්වානරේ සිට සම්බුීධිම මත මා් ගය 

සංම් ධනය කිරිම.  

සපිරි 

ගමේ 

මැඩසටහ

න  

දිීරදණිය දකුණ 

රේස  රගුවි 

සංවිධානය  

495,049.51 

06 

මැර ල මහතාරේ නිමස ුසල සිට 

තැන්නපිට රරන ඳා  සංම් ධනය 

කිරිම.  

සපිරි 

ගමේ 

මැඩසටහ

න  

දිීරදණිය දකුණ 

රේස  රගුවි 

සංවිධානය  

495,049.51 

07 

බ්ඩඩා ම මත ුතුරු ඳා  1 

සංම් ධනය කිරිම. (බුංකිද රබෝේකුම 

ුසල සිට නිහාරූ මහතාරේ නිමස 

රදසට) 

සපිරි 

ගමේ 

මැඩසටහ

න  

දිීරදණිය දකුණ 

රේස  රගුවි 

සංවිධානය  

495,049.51 

08 

මැර න්න ුළුරබෝගහලන්ද මා් ගරේ 

ම ණාධා  සිති රගුඩනැගිරූල ුසල 

සිට ඉදිරියට සංම් ධනය කිරිම.  

සපිරි 

ගමේ 

මැඩසටහ

න  

එළමලමල ග්රාම 

සංම් ධන සිතිය  
495,049.51 

09 

 ව ගහලන්ද ඳා  ඉතිරි ර ුටස 

ජී.එරූ.ඩී. නන්දරස්න මහතාරේ නිමස 

ුසල මා් ගය සංම් ධනය කිරිම.  

සපිරි 

ගමේ 

මැඩසටහ

න  

එළමලමල ග්රාම 

සංම් ධන සිතිය  
495,049.51 

10 
රබුරූලතාම ු  විට මා් ගරේ ුතුරු 

මා් ගය ර ුටසේ සංම් ධනය කිරිම.  

සභා 

ු දුදරූ 

ජනජය ග්රාම 

සංම් ධන සිතිය 

433, රබුරූලතාම  

248,824.16 
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ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  නත්ද කුමාරසිේහ මැතිතුමා 

ගරු සභාඳතිතුමනි,එම රයෝජනාම මා විසින් ස්ථි    නු ලබනමා. 
 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

රම් රයෝජනාම සම්බන්ධරයන් ගරු මන්ත්රිමරුන් ුදහස් ඉදිරිඳ ම   නමාද? 

රම් රයෝජනාම ඒ මති ම සභා සම්මත වු රයෝජනාමේ බමට සල නමා. 

ඉහත දේශසනජනාව  ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරනහණ මැතිතුමාදේශේ 

දේශසනජනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි නත්ද කුමාරසිේහ 

මැතිතුමාදේශේ ස්ථිරවනවදේශසත් ඒකමතිකව ාවා ාේමත  විස. 

 

05 – (04). ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරනහණ මැතිතුමා විසිත් දේශසනජනා කරයි. 

 

2020 මා් තු මස 20 දින සිට 2020 මැයි මස 11 දින දේමා  රටහි ඳැමති ර ුවිඩ් 19 

මසංගත ත මමය මැඩ ඳැමැ මවීම සහා  ජය ඳැනවු ඇඳිරි නීතිය රරතුරමන් විවිධ 

ුඳහසුතාමයන්ට ඳ ම වු ජනතාමට ඳහත සහන් සහන ප්රාරීය ය සභාම මඟින් සලසා 

දිය යුතු යැයි මම රමම ගරු සභාමට රයෝජනා   ි.  

I. 2020 ම් ෂරේ ඳළදු  ා් තුම සහා ුය   නු ලබන මරිඳනම් බන් හා ුේ   බන් 

සහා මර න්තු ගාස්තු ුය රනුකිරීමට ම 2020 ම් ෂරේ  රදමන  ා් තුම සහා  

මරිඳනම් බන් හා ුේ   බන් සහා ලබා රදනු ලබන 5% මට් ටම් 2020.04.30 දින සිට 

2020.05.31 දින දේමා දීප් ඝ කිරිම.  
 

II. ඳාන්ේ , හංමැරූල,  හරරන හා  ළුුේගල රමළ සංකී් ණය 2020 ම් ෂරේ ුරේරූ 

හා මැයි මාස සහා ුය  ළ යුතු  ඩ කුරෘ ුය රනුකිරීමට ම 2020 මා් තු මස 

 ඩකුරෘ සහා ුයවිය යුතු ප්රමාද ගාස්තු ුය රනුකිරීම.  
 

III. රටන්ඩ්  මඟින් ලබා දීප ඇති මස්  ඩ හා මාළු  ඩ මල 2020 ුරේරූ හා මැයි මාස 

සහා බන් දුදරූ ුය රනුකිරීමට ම 2020 මා් තු මාසය සහා ුය විය යුතු ප්රමාද 

ගාස්තු ුය රනුකිරීම.  

 

ඒ  ටයුතු එරලසින් සින්  ළ යුතු යැයි මම රමම ගරු සභාමට රයෝජනා   නමා. 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  ාමත්ත උදසකුමාර ගමදේශේ මැතිතුමා 

ගරු සභාඳතිතුමනි,එම රයෝජනාම මා විසින් ස්ථි    නු ලබනමා. 
 

ගරු ාවාඳතිතුමා 
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රම් රයෝජනාම සම්බන්ධරයන් ගරු මන්ත්රිමරුන් ුදහස් ඉදිරිඳ ම   නමාද? 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  මේජුව වීරරවනන මැතිතුමා 

 

ගරු සභාඳතිතුමනි, රම් සම්බන්ධම සා ච්ඡා කිරිම සහා රමම මහ සභාම  ා   සභාමේ 

බමට ඳ ම  ළ යුතු යැයි රයෝජනා   නමා.  

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි චත්දන මුදුත්දේශකොටුව මැතිතුමා 
 

ගරු සභාඳතිතුමනි, එම රයෝජනාම මා විසින් ස්ථි    නු ලබනමා. 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  මේජුව වීරරවනන මැතිතුමා 

 

ගරු සභාඳතිතුමනි, රමම  ා   සභා ුමස්වාම මහා සභාමේ බමට ඳ ම  ළ යුතු යැයි මම 

රමම ගරු සභාමට රයෝජනා   ි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි දේශේරි මාග්රට්  මැතිතුමිස 
 

     ගරු සභාඳතිතුමනි, එම රයෝජනාම මා විසින් ස්ථි    නු ලබනමා.  

 

රමම රයෝජනාම සම්බන්ධරයන් ඳහත නම් සහන් ගරු මන්ත්රිමරුන් විසින් ුදහස් ඉදිරිඳ ම   න 

ලදීප. 

01. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්ත්රි මංජුල වී   මන  මැතිතුමා 

 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

රම් රයෝජනාම සම්බන්ධරයන් ගරු මන්ත්රිමරුන් ුදහස් ඉදිරිඳ ම   නමාද? 

රම් රයෝජනාම ඒ මති ම සභා සම්මත වු රයෝජනාමේ බමට සල නමා. 

ඉහත දේශසනජනාව  ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරනහණ මැතිතුමාදේශේ 

දේශසනජනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ාමත්ත උදසකුමාර ගමදේශේ 

මැතිතුමාදේශේ ස්ථිරවනවදේශසත් ඒකමතිකව ාවා ාේමත  විස. 

 

05 – (05). ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරනහණ මැතිතුමා විසිත් දේශසනජනා කරයි. 
 

ලිතාම  ප්රාරීය ය සභාම සතු හංමැරූල සති රඳුල 2020 ම් ෂයට බන් ලබා දීපම සහා 

2020.02.28  දින ඳැමති රටන්ඩ්  ම්ඩඩල   ණය ුනුම ඳහත උඳ රරූඛනරේ ඳළදු   රේ 

සහන් රීඳල එකී උඳ රරූඛනරේ රදමන හා රතමන   යන්හි සහන් රටන්ඩ්  රුරේ 
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නම හා රටන්ඩ්  දුදල ුනුම ගිවිසුම් ගත රමින් එකී ගිවිසුම් ප්ර ා ම  ටයුතු  ළ යුතු 

යැයි මම රමම ගරු සභාමට රයෝජනා   ි. 

 

දේශීඳව විස්තරස 
ජසග්රාහි ට දේශටත්්ර්කරුදේශේ නම හා 

ලිපිනස 

ජසග්රාහි ට 

වේසුව රු. 

 

හංමැරූල සතිරඳුළ 

 

ුඟුරෙගහ ගමරේ උර් ේෂා රිවිශානි 

රඳර්  ා ිය, 119/ඒ/1, ඳහළ 

ර ුස්ගම, ර ුස්ගම  

 

 

2,595,000.00 

 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  ාමත්ත උදසකුමාර ගමදේශේ මැතිතුමා 

ගරු සභාඳතිතුමනි,එම රයෝජනාම මා විසින් ස්ථි    නු ලබනමා. 
 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

රම් රයෝජනාම සම්බන්ධරයන් ගරු මන්ත්රිමරුන් ුදහස් ඉදිරිඳ ම   නමාද? 

රම් රයෝජනාම ඒ මති ම සභා සම්මත වු රයෝජනාමේ බමට සල නමා. 

ඉහත දේශසනජනාව  ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරනහණ මැතිතුමාදේශේ 

දේශසනජනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ාමත්ත උදසකුමාර ගමදේශේ 

මැතිතුමාදේශේ ස්ථිරවනවදේශසත් ඒකමතිකව ාවා ාේමත  විස. 

 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

ර ම විරේ ය සහා සභාම  රූ තබනමා.  

දේශවන ඳානස ාහා ාවාදේශ2 වැ් කටයුතු දේශඳ.ව. 10.55 ට තවනහි ටටුවන ව ප. 

නැවතවන ාවාදේශ2 වැ් කටයුතු දේශඳ.ව. 11.15 ට ආරේව කරන ව ප. 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

ර ම විරේ රයන් ඳසුම නැමත ම සභාරේ මැඩ  ටයුතු ආ ම්භ   නමා. 05 (06) රයෝජනාම ඉදිරිඳ ම 

කිරිම සහා සුනිරූ  ණසිංහ මැතිතුමාට ුමස්වාම ලබා රදනමා. ුද ඥාන ප්ර ාශම් ්ැන්සිස් 

මැතිතුමාරේ 59 රමනි උඳන් දිනය ුපි එතුමට සුභ උඳන්දිනයේ කියලා ප්රා් වනා   නමා. ඒ මරේම 

මීුළඟට ුර්  05 (06) රයෝජනාම සහා ඳැය 1 ½  ාලයේ රයෝජනාම රේන්රන් විඳේෂරයන් ඒ 

නිසා රම් රයෝජනාමට ඒ ුයට විනාඩි 50    ාලයේ ආ්ඩඩු ඳේෂයට විනාඩි 40   ාලයේ 
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තිරයනමා ඒ ුනුම රම් රයෝජනාම ඉදිරිඳ ම කිරිම සහා ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී සුනිරූ  ණසිංහ 

මැතිතුමාට ුමස්වාම ලබා රදනමා.     

 

05 – (06). ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී සුනි ප රණසිේහ මැතිතුමා විසිත් දේශසනජනා 

කරයි. 

 

ගරු සභාඳතිතුමනි, උඳ සභාඳතිතුමා ඇතුළ මන්රී ම්ඩඩලරයන්ද, රරූ ම් තුමා ඇතුළු සියළුම 

නිලධාරි මහ මම මහ මමීන්රගන්ද ුමස යි. රලෝ  රමළඳරලහි රබු රතරූ ිල ඉහළ යාම රම ට 

ආ් ථි යට ඍජුමම බලඳානු ඇත. රබු රතරූ ිල ඉහල යාම සෑම ුමස්වාම දීපම ුඳ ප්රාරීය ය 

සභා බල ප්රරීශය ඇතුළු දුළු මහ ම  රට් ම භා්ඩඩ හා රස්මාමන්හි ිළ ඉහල යාම ුනිමා් ය 

සාධ යකි.  

එමැනි වු ත මමයේ තුළ ඳසුගිය දිනමල රලුමපු ා මයා් ත වු නම ර ුර ෝනා ෛම ස ත මමය 

හදුරේ රලෝ  රමළඳරලහි රබු රතරූ ිල ලිඝ්රරලස ඳහල රගුස් ඇත. එහි මාසිය ඉන්ධන ිල 

ඳහත රහලා ජනතාමට ලබා දීපමට ුරඳුරහුස ම වීම  ණගාව මට  රුණකි.   

තමද “ර ුවිට්  19” නම ර ුර ෝනා ෛම සරේ මයා් ත වීම ඳාලනය වීම උරදසා මා් තු 16 සිට මැයි 

11 දින රතේ දීප් ඝ  ාරෘනම ඳැමැති ඇදිරිනීති ත මමය හදුරේ සෑම ේරෂ්යේම නිරයෝජනය   න 

ලද ජනතාමරේ ආදායම් මා් ග ඇහිරි ඔවුහු දැඩි ආ් ථි  පීඩනය ට ඳ මම තිබියදීප මැයි 10 මන දින 

භා්ඩඩ ම් ග 20   ිල ුති විරේෂ ගැසට්  ඳයේ මඟින් ඉහල දැමීම තුළ තමන් ට ම ජනතාම 

පීඩාමට ඳ මම ඇති බම ුඳ බල ප්රරීශරේ ජීම ම මන ජනතාම මහජන නිරයෝජිතයන් වු ුඳ සැම 

රමත ජීම ම වීරම් ුඳහසුතා පිගනබම මැසිවිර නගති.  

ඒ ුනුම රලෝ  රමළඳරලහි රබු රතරූ ිල ඳහල යාමට සමගාමීම රම ට ඉන්ධන ිල ඳහත 

රහලා එහි මාසිය භා්ඩඩ හා රස්මා හ හා ුඳ ප්රාරීය ය සභා බල ප්රරීශරේ ජනතාමට ම සමස්ව 

ජනතාමට ම ලබා දීපමට  ඩිනින්  ටයුතු   න රලස ගරු ජනාධිඳති රගෝඨාභය  ාජඳේෂ 

මහතාට දන්මා යැවිය යුතු යැයි මම රමම ගරු සභාමට රයෝජනා    සිආරදු.   

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  ාමත්ති චත්ද්රිකා මැතිතුමිස 

ගරු සභාඳතිතුමනි,එම රයෝජනාම මා විසින් ස්ථි    නු ලබනමා. 

 

රමම රයෝජනාම සම්බන්ධරයන් ඳහත නම් සහන් ගරු මන්ත්රිමරුන් විසින් ුදහස් ඉදිරිඳ ම   න 

ලදීප. 

01. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී ගමරේ චන්ද්රසිරි මැතිතුමා 

02. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී  චින්ත  රීවින්ද සම වී  මැතිතුමා 

03. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී ප්රදි්  කුමා්  මැතිතුමා  
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04. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී  මරුණ දිර්  කුමා  මැතිතුමා 

05. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී යසරු රදමන්ිණ  ාජඳේෂ මැතිතුමා 

06. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී  ප්රියන්ත ුරුණ කුමා්  ගුණ  මන මැතිතුමා 

07. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී  ඉන්ද්රානි රසරනරහලතා ඳීමලිර මැතිතුිය 

08. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී  සන්දනම් චන්ද්රකුමා්  මැතිතුමා  

09. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී  උපුරූ ජිරන්න්ද්ර කුලතිල  මැතිතුමා 

10. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී එස්.ඒ. රේම  මන මැතිතුමා 

11. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී එන්.පී.රේ. සමන්ති චන්ද්රි ා දමයන්ති මැතිතුිය 

12.  ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී ෆිරෂියා ඇනට්  ඔරූගා මැතිතුිය 

13. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී  රම්රි මාග්රට්  මැතිතුිය 

14. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී දනුෂ්කි ප්රභානි ුරූරම්දා මැතිතුිය 

15. ගරු  ප්රාරීය ය සභා මන්රී  කුදුදිණි ජයම් ධන මැතිතුිය 

16. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී  රයනරේ චන්දන කුමා  මැතිතුමා 

 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

ඔබතුමාලාරගන් ඳේෂම ම ුදහස් ඉදිරිඳ ම වුණා. විරුීධම ම ුදහස් ඉදිරිඳ ම වුණා. ඒ නිසා ුපි 

ඡන්ද විමලිම ට යනමා.  

ඉහත දේශසනජනාව ාේබත්ධදේශසත් දේශබ පම් ඳැවති බැවිත් ඡත්ද විමසිම් සිදු කරන ව ප. 

01. ගරු සභාඳති ජී.ජයන්ත ර ෝහණ මැතිතුමා රයෝජනාම ට විඳේෂම ඡන්දය ප්ර ාශ   න ලදීප. 

02. ගරු උඳ සභාඳති එස්.ඩී.මංජුල ප්රදීප්  කුමා්  මැතිතුමා රයෝජනාමට විඳේෂම ඡන්දය ප්ර ාශ 

  න ලදීප. 

03. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී චන්දන දුන්න්ර ුව ම මැතිතුමා රයෝජනාම ට විඳේෂම ඡන්දය ප්ර ාශ 

  න ලදීප. 

04. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී රේ.ඒ.විමරූ ප්රසන්න මැතිතුමා රයෝජනාමට විඳේෂම ඡන්දය ප්ර ාශ 

  න ලදීප. 

05. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී එම්.ඒ.රම්රි මාග්රට්  මැතිතුිය රයෝජනාමට ඳේෂම ඡන්දය ප්ර ාශ 

  න ලදීප. 

06. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී රයනරේ චන්දන කුමා  මැතිතුමා රයෝජනාම ට විඳේෂම ඡන්දය 

ප්ර ාශ   න ලදීප. 

 

 

 

07. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී යසරු  ාජඳේෂ මැතිතුමා රයෝජනාම ට විඳේෂම ඡන්දය ප්ර ාශ 

  න ලදීප. 

08. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී ජයන්ත  ණම  මැතිතුමා රයෝජනාමට ඳේෂම ඡන්දය ප්ර ාශ   න 

ලදීප 

09. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී මංජුල වී   මන මැතිතුමා ඡන්දය විමසන ුමස්වාරේ සභා ග් භරේ 

රනුසිආරන ලදීප. 

10. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී ෆිරෂියා ඇනට්  ඔරූගා මැතිතුිය රයෝජනාමට ඳේෂම ඡන්දය ප්ර ාශ 

  න ලදීප. 
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11. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී එස්.ඒරේම  මන මැතිතුමා රයෝජනාම ට විඳේෂම ඡන්දය ප්ර ාශ 

  න ලදීප. 

12. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී සමන්ත උදය කුමා  ගමරේ මැතිතුමා රයෝජනාම ට විඳේෂම ඡන්දය 

ප්ර ාශ   න ලදීප. 

13. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්ත්රි බී .සනී රහේට්  පිරිස් මැතිතුමා රයෝජනාම ට විඳේෂම ඡන්දය 

ප්ර ාශ   න ලදීප. 

14. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්ත්රි ර ෝකිල සම්ඳ ම ම් ණසිරි මැතිතුමා රයෝජනාම ට විඳේෂම ඡන්දය 

ප්ර ාශ   න ලදීප. 

15. ගරු ්   ාරීය ය සභා මන්රී එරූ.නන්ද කුමා සිංහ මැතිතුමා රයෝජනාම ට විඳේෂම ඡන්දය 

ප්ර ාශ   න ලදීප. 

16. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී උපුරූ මරනෝජ් රඳසිංහ මැතිතුමා රයෝජනාම ට විඳේෂම ඡන්දය 

ප්ර ාශ   න ලදීප. 

17. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී ප්රියන්ත ුරුණ කුමා්  ගුණ  මන මැතිතුමා රයෝජනාම ට විඳේෂම 

ඡන්දය ප්ර ාශ   න ලදීප. 

18. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී උපුරූ ජිරන්න්ද්ර මැතිතුමා රයෝජනාම ට ඳේෂම ඡන්දය ප්ර ාශ   න 

ලදීප. 

19. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී ඩබ්.ඒ.ඩී .ගීතාමනි ස්ම් ණලතා මැතිතුිය රයෝජනාම ට විඳේෂම 

ඡන්දය ප්ර ාශ   න ලදීප. 

20. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී දනුෂ්කි ප්රභානි ුරූරම්දා මැතිතුිය රයෝජනාම ට විඳේෂම ඡන්දය 

ප්ර ාශ   න ලදීප. 

21. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී ඒ .සුසන්ත මැතිතුමා රයෝජනාම ට විඳේෂම ඡන්දය ප්ර ාශ   න ලදීප. 

22. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී එම්.ඩී. සමන්ත කුමා  මැතිතුමා රයෝජනාම ට විඳේෂම ඡන්දය ප්ර ාශ 

  න ලදීප. 

23. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී එච් .මරුණ දිර්  කුමා  මැතිතුමා රයෝජනාම ට විඳේෂම ඡන්දය 

ප්ර ාශ   න ලදීප. 

24. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී එච්.පී. උපුරූ ප්රසන්න මැතිතුමා රයෝජනාම ට විඳේෂම ඡන්දය ප්ර ාශ 

  න ලදීප. 

25. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී චින්ත  රීවින්ද සම වී  මැතිතුමා රයෝජනාම ට විඳේෂම ඡන්දය 

ප්ර ාශ   න ලදීප. 

26. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී රේ.නිමරූ යසසිරි  ළුඳහන මැතිතුමා රයෝජනාම ට විඳේෂම ඡන්දය 

ප්ර ාශ   න ලදීප. 

27. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී ගමරේ චන්ද්රසිරි මැතිතුමා රයෝජනාම ට විඳේෂම ඡන්දය ප්ර ාශ   න 

ලදීප. 

28. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී ුරයෝම මධු ප්රසාී රීමරේ මැතිතුමා රයෝජනාම ට විඳේෂම ඡන්දය 

ප්ර ාශ   න ලදීප. 

29. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී සන්දනම් චන්ද්රකුමා්  මැතිතුමා රයෝජනාම ට ඳේෂම ඡන්දය ප්ර ාශ 

  න ලදීප 

30. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී ජී.කුදුදිණි ජයම් ධන මැතිතුිය රයෝජනාම ට ඳේෂම ඡන්දය ප්ර ාශ 

  න ලදීප 

31. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී ඊ.ජී.ඩී.ඉන්ද්රානි ඳීමලිර මැතිතුිය රයෝජනාමට ඳේෂම ඡන්දය 

ප්ර ාශ   න ලදීප. 

32. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී එම්.ඩී මාලනී චන්ද්රලතා මැතිතුිය රයෝජනාමට ඳේෂම ඡන්දය 

ප්ර ාශ   න ලදීප. 
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33. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී ඥාණ ප්ර ාසම් ෆැන්සිස් මැතිතුමා රයෝජනාම ට විඳේෂම ඡන්දය 

ප්ර ාශ   න ලදීප. 

34. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී එච්.එස්.සුනිරූ  ණසිංහ මැතිතුමා රයෝජනාම ට ඳේෂම ඡන්දය ප්ර ාශ 

  න ලදීප. 

35. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී සමන්ති චන්ද්රි ා දමයන්ති මැතිතුිය රයෝජනාම ට ඳේෂම ඡන්දය 

ප්ර ාශ   න ලදීප. 

36. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී පී.ඒ.ප්රදි්  කුමා්  මැතිතුමා රයෝජනාම ට ඳේෂම ඡන්දය ප්ර ාශ   න 

ලදීප. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රයෝජනාමට ඳේෂම ඡන්දය ලබා න්න් ගරු මන්ත්රිමරු    11 

රයෝජනාමට විඳේෂම ඡන්දය ලබා න්න් ගරු මන්ත්රිමරු   24 

ඡන්දය විමසන ුමස්වාරේ සභා ග් භරේ රනුසිආර ගරු මන්ත්රිමරුන්            01 

 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

ඒ ුනුම එම රයෝජනාම බහුත  ඡන්ද 13 කින් ඳ ාජයට ඳ ම රමනමා. 

 

ඉහත දේශසනජනාව  ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි සුනි ප රණසිේහ මැතිතුමාදේශේ දේශසනජනාදේශවත් 

හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  ාමත්ති චත්ද්රිකා මැතිතුමිසදේශේ ස්ථිරවනවදේශසත් බහුතර 

ඡත්ද 13 කිත් ඳරාජසට ඳවන විස. 

 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

මීළඟට හදිසි රයෝජනාම මා විසින් ඉදිරිඳ ම   නු ලබනමා.  

 

05 – (07). ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරනහණ මැතිතුමා විසිත් දේශසනජනා කරයි   
 

ලිතාම  ප්රාරීය ය සභා බල ප්රරීශය තුල ක්රියා මම   ළ යුතු ඳහත උඳ රරූඛනරේ විස්ත  

  න්නට රයදීප ඇති මයාඳිති ඊට ුනුරපිම ඇති ර ුන්ා ම සිති/ ආයතන/ පුීගලයින් 

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

 ටයුතු  ළ යුතු යැයි මම රමම ගරු සභාමට රයෝජනා   ි. 

 

එම රයෝජනාම සංරශෝධනයේ එේ යි රම් රයෝජනාම රේරන්රන් එහි රබු  ළුරගුඩ ලන්ද 

ඳාර්  රඳුන් නාන ගන ප්රතිසංස්  ණය කිරිම මයාඳිතිරේ ර ුන්ා ම සිතිය එ දුතු සුභ 

සාධ  සිතිය සාලාම කියලා නම රමනස් රමන්නට ඕරන්.   
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ත.

ත 

වයාඳිතිස මුවය 

ාේඳාද

නස 

දේශකොත්ත්රාවන 

ාමිතිස/ 

ආසතනස/පුීගව

සා 

 

ගිවිසුේග

ත මුදව 

රු. 

01 
ගි ා ඉඹුල ජල ටැංකිරේ ගන දේමා 

ඇති ඳා  සංම් ධනය කිරිම.  

සභා 

ු දුදරූ 

සභාඳති, 

එේස ම  ග්රාම 

සංම් ධන සිතිය. 

 හටපිආරය  

 

264,853.25 

02 
ුංගම්පිආරය දැඩිගම්පු  ජල ටැංකිය 

ුළුතින් රයදීපම.  

සභා 

ු දුදරූ 

 ඍජු ශ්රි   

 
97,000.00 

03 
රබු ළුරගුඩලන්ද ඳාර්  රඳුන් ගන 

ප්රතිසංස්  ණය 

සභා 

ු දුදරූ 

සභාඳති, ස්ම් ණ 

ජයන්ති  ණවිරුගම 

සුභ සාධ  සිතිය  

35,000.00 

04 
ගි ා ඉඹුල ජල ටැංකිය ඉදිරිපිට ඳා  

සංම් ධනය  

සභා 

ු දුදරූ  

සභාඳති, 

එේස ම  ග්රාම 

සංම් ධන සිතිය. 

 හටපිආරය  

 

251,006.27 

 

ාේදේශලනධිත දේශසනජනාව 

ත.

ත 

වයාඳිතිස මුවය 

ාේඳාද

නස 

දේශකොත්ත්රාවන 

ාමිතිස/ 

ආසතනස/පුීගව

සා 

 

ගිවිසුේග

ත මුදව 

රු. 

01 
ගි ා ඉඹුල ජල ටැංකිරේ ගන දේමා 

ඇති ඳා  සංම් ධනය කිරිම.  

සභා 

ු දුදරූ 

සභාඳති, 

එේස ම  ග්රාම 

සංම් ධන සිතිය. 

 හටපිආරය  

 

264,853.25 

02 
ුංගම්පිආරය දැඩිගම්පු  ජල ටැංකිය 

ුළුතින් රයදීපම.  

සභා 

ු දුදරූ 

 ඍජු ශ්රි   

 
97,000.00 

03 
රබු ළුරගුඩලන්ද ඳාර්  රඳුන් ගන 

ප්රතිසංස්  ණය 

සභා 

ු දුදරූ 

සභාඳති, එ දුතු සුභ 

සාධ  සිතිය, 

සාලාම 

 

35,000.00 

04 
ගි ා ඉඹුල ජල ටැංකිය ඉදිරිපිට ඳා  

සංම් ධනය  

සභා 

ු දුදරූ  

සභාඳති, 

එේස ම  ග්රාම 

සංම් ධන සිතිය. 

 හටපිආරය  

 

251,006.27 
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ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි දේශේරි මාග්රට්  මැතිතුමිස 

ගරු සභාඳතිතුමනි,  එම සංරශෝධිත රයෝජනාම මා විසින් ස්ථි    නු ලබනමා 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

රම් රයෝජනාම සම්බන්ධරයන් ගරු මන්ත්රිමරුන් ුදහස් ඉදිරිඳ ම   නමාද? 

රම් රයෝජනාම ඒ මති ම සභා සම්මත වු රයෝජනාමේ බමට සල නමා. 

ඉහත දේශසනජනාව  ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරනහණ මැතිතුමාදේශේ 

දේශසනජනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි දේශේරි මාග්රට්  මැතිතුමිසදේශේ 

ස්ථිරවනවදේශසත් ඒකමතිකව ාවා ාේමත  විස. 

01. කාරක ාවා වාර්තා. 

06 – (01) 2020.05.26 - ඳරිස  හා ඳහසු ම්  ා   සභා රැස්වීරම් මා් තාම.    

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී සුනි ප රණසිේහ මැතිතුමා , 

ගරු සභාඳතිතුමනි, මරේ නම රනුඳැිණි ර ුටසට ඇතුළ ම වී නැහැ.  

 

ගරු ාවාඳතිතුමා , 

ඔබතුමා සහභාගී වුරන් නැීද,  හරි එරහනම් ුපි ඒ  ඇතුළ ම   න්නම්.  

 

2020.05.26 වන දින ඳැවති ඳරිාර හා ඳහසුකේ කාරක ාවා රැස්විේ වාර්තාදේශ2 ාහවාගි 

දේශනොවු ගරු මත්රිවරුත්දේශේ දේශ පයනදේශව වැරදිම් සුනි ප රණසිේහ මැතිතුමාදේශේ නම 

ාටහත් දේශනොවීම ඳහත ඳරිදි ාේදේශලනධනස විස යුතුයි. 

සහභාගි රනුවු 

1.ගරු  ා   සභා සභාඳති  - චන්දන දුන්න්ර ුව ම මැතිතුමා 

3. ගරු  ා   සභි     - කුදුදිණි ජයම් ධන මැතිතුිය 

4.ගරු  ා   සභි     - ඔරූගා ුතුර ෝ ළ මැතිතුිය 

5.ගරු  ා   සභි     -  සුනිරූ  ණසිංහ මැතිතුමා 

 

2020.05.26 වන දින ඳවවනවන වද ඳරිාර හා ඳහසුකේ කාරක ාවා රැස්වීදේශේ වාර්තාව 

ඉහත ාේදේශලනධනසට සටවනව මහ ාවාව විසිත් ාවකා බවන වදි. 

 

06 – (02) 2020.05.28 -  ා් ි  රස්මා  ා   සභා රැස්වීරම් මා් තාම. 
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ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී ප්ර පප් කුමාර් මැතිතුමා  

ගරු සභාඳතිතුමනි,  ා් ි  රස්මා  ිව රේ 01 එ  2020.02.24 දිනැති රපිය හා බැ රේ කියන 

 ා ණාම මම චන්දන රයනරේ ුර්   ා් ි  රස්මා  ිව රේ සභාඳතිතුමාට ම ඒ ුමස්වාරේදීප මම 

දැනුම් න්න්නා රම් ඳා  සම්බන්ධ  ා ණාමට රඳුරසි ගිහිරූලා යම් ගැටළු ාරි ත මමය ට ඇවිරූලා 

තිරයන්රන් ප්රධාන මශරයන්ම රම් ඳා  සම්බන්ධ  ා ණාරේදීප ඳේෂ ඳාට ඒමා මැඩේ නෑ 

ඔබතුමාලට ඡන්රී දීපපු පිරිස තමයි මැඩි හරියේ ඒ ප්රරීශරේ ඉන්රන් ර ුරහුම හරි මට ුද දැන 

ගන්න ඕරන්   න  ා ණාම තමයි ඳා  ඳළල ගැසට්  එරේ සදහන් ඳළල ුපි නි් ණය   න්රන් 

ර ුරහුමද?  ඒ  ා ණාම පිගනබ ඳැහැදිර කිරිමේ ුමශය රමනමා. ඒ කියන්රන් ඳාර්  මැට මායිම් 

මනිනමාද?  එරහම නැ මනම් ඳාර්  මැද ඉදලා රදඳැ මතට මනිනමාද? සමහ  ිනිස්සු ඉන්නමා යම් 

ඳ ා් ව ාි රච්තනාරමන් තා් ඳ ගැහුමහම ගලමන්න රමන නිසා යම් රගවීමේ සින්   න්න 

උරනු ම කියන  ා ණා නිසයි ිනිස්සු යම් ප්රමාණයේ ඳා ට ඉඩ තියලා බැම්ම ගහනමා බැම්ම 

ගැහුමට ඳස්රස් ුනි ම ර නා රමු ද   න්රන් මැට නැති මනුස්සයා ඒ  ුරූල ගන්නමා. රම් ම රේ 

ප්රේණ තිරයනමා රමු ද රම් මරේ එ   ා ණාමේ තමයි යම්කිසි විදිය ට රම් ඳහ මගම ප්රා.රරූ 

 ා් යාලය ළඟ ඉදලා හංමැරූලට යන මා් ගය යම් බාධාවීමේ සින් වුරණු ම යම් වි රූඳ මා් ගයේ 

විදියට භාවිතා   න්න තිරන්රන් ඔය ඳා  ඳහ මගම ඉස්ර ෝල ඳා  ම ඟං මතු ට යටරමන නිසා 

ඒ  ම ඳාවිච්චි   න්න බෑ ඒ නිසා ුපි රම් ඳා  ඳරිස්සම්    ගන්න ඕරන්. ුපිට ුදාල නෑ රම් ඳා  

රදඳැ මර ම ඉන්රන්  වුද කියන එ  මට මැදග ම නෑ රම් ජනතාම කියන විදියට දැනට තිරයන 

ත මරම ුනුම ුපිට ආ ංචියි එ  ඳැ මත  ිනිස්සු ුඩි රද ේ තියලා තමයි තා් ඳ ගහලා 

තිරයන්රන් ුපි දැන් ගිහිරූලා රමතන රදඳැ මර ම මැටමරූ රද  විත ේ මැනලා හරියන්රන් නෑරන් 

මට  ඒ ඳැ මර ම මනුස්සරයේ ුනතුරු ඇරගේමා මම ඳා ට ුඩි 05 ේ දීපලා තිරයන්රන් එරහම 

වු රණු ම මම ඳා  ුරූලා මැට ගහනමා කියලා රම්  රමතන විත ේ රනරමයි හැම ඳා  ම තිරයන 

ප්රේණයේ ුපි ප්රේරන් විසදන්රන් නැතුම ුපි ප්රේරනන් ගැලවිලා මැඩේ නෑ ුර්   රට්   ාජය 

යාන්ණය තමයි ප්රේරන් විසදන්රන් නැහැ ුපි ප්රේරනන් ගැලරමනමා ප්රේරන් එරහමමයි ඒ ිනිස්සු 

ගහරගන හරි ුතින් ඳයින් හරි ඒ ප්රේරන් විස ගන්නමා. රම්රේ මට දැන ගන්න ඕරන් මට ඳැහැදිර 

  න්නර ෝ ුපි සාමානයරයන් ඳා ේ මනින්රන් ර ුරහුමද කියලා ඳාර්  මැද ඉදලා මනිනමද 

රදඳැ මරත ඉදලා මනිනමද කියලා  

 

ගරු ාවාඳතිතුමා  

රම්  ා ණරේදි රම් රපිය සම්බන්ධම තමයි සා ච්ඡා   ලා තිරයන්රන් මන්රීතුමා ඒ නිසා ුදාල 

ඳා් ශමයන්  ැමා සා ච්ඡා කිරිම සුන්සු බමට නි් රීශ   ලා තිරයනමා. ඒ නිසා රම්රේ තම 

නිේචිත  ා ණයේ නැහැ ඳා  ර ුරතේ ර ුරහුම මනින්ද කියලා සමහ විට ුපිට ඔ් පුමකින් 

ඳා ේ ලබා න්න්නා නම් උදා හ ණයේ විදියට රමන්රීසි ඉඩම්මල මරේ එරහමනම් ඳාර  ප්රමාණය 
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තිරයනමා ඔ් පුමල ් ලැන්මල තිරයනමා ඳාර්  ප්රමාණය ුඩි 20 රහෝ 30 කියලා ඒ  තමයි ඳාර්  

ප්රමාණය  එරහම නැ මනම් ුපි ඳහුගිය  ාරරූ ඳා මරූ ගැසට්   රරූ තියන ඳා මරූ මැනලා ඒ මැරට්  

ඉදන් රම් මැටට ුරූලා මැනලා ගැසට්   ළා ඒ ගැසට්  එරේ තිරයන ප්රමාණයට මඩා ුඩු උරනු ම ුපිට 

යම් ඳැිණිරූලේ ඇවිරූලා තිබුරණ ම නැ මනම් ුපි මීට ුවුරුන් 05 ට ඉස්රසරූලා ගැසට්    ලා 

ුවුරුීදකින් රද කින් ඳා  ුරූලලා දැන් ඇවිරූලා ඳා  මනින්න ගිරයු ම එරහම ුපිට ඳැිනිරූලකු ම 

ඇවිරූලා නැ මනම් ුපිට ඳා  මැන ගන්න විදිය  ම නැ ුපිට සභාරේ සටහනකු ම නෑ සටහන් රමලා 

තිරයන්රන් ගැසට්    පු ප්රමාණය විත යි එරහම උනාම ුපිට ඳාර්  මැද ඉදලා රදඳැ මතට මනින 

එ  තමයි   න්න තිරයන සාධා ණ විදිය ඳා  ගැසට්   ලාට ඳස්රස් ඒ විදියට තමයි   න්න 

පුළුමන් රමු ද ුපිට ඳාර්  එ  ඳැ මතේ විත ේ ගන්න බැහැරන් ඒ  නිසා තමයි රමරහම 

සා ච්ඡාමේ තිය න්රන් එතර ුට ිනිස්සු දන්නමා ඳාර්  ප්රමාණය ර ුච්ච ද කියලා. රම්  

නිේචිත  ා ණයේ රමතන නිේචිත නැහැ ඒ නිසා රහුයා ගන්න තමයි රදඳා් ශමය  ැමන්රන් 

ුපිට ඳා මරූ මනින්න රමන නිේචිත ්රමයේ නැහැ ඳා  ුරූලලා  වුරුහරි මැටේ හදනමනම් ඒ  

ඒ රමලාරමම ුපිම දැනුම ම  රරූ නැ මනම් ුවුරුන් ගාන ට ඳස්රස් සභාමට කියලා ඒ ට ුපි To  

ර රනේ  හරි ුපි හරි ගිරයු ම ඒ  ුපිට හරියට නිේචය   න්න බෑ ඒ ට ම  ාරේ හරි 

ඳැිණිරූලේ එන්න ඕරන් ගමකින් එතර ුට ුර්  නිලධාරින් යනමා ගිහින් බලලා ඳා  ුරූලලා 

ගහනමනම් ඒ  නත    නමා එරහම නැති වුරණු ම ුපිට රහුයා ගන්න බෑ එරහම උරනු ම දුළු 

ඳා ම මැනලා ඉඩම් ඔේර ුම මැනලා තමයි රහුයන්න රමන්රන් ඒ නිසා ගරම් ගම් මැසිරයෝ ගරම් 

තිරයන ස්රමච්ඡා සංවිධානමල සහය උදවුම ුමශයයි ුපිට ඒ  ටයුතු පිගනබ රහුයාගන්න එරහම 

නැතුම ුර්  තිරයන 500 Km ඳමණ ඳා මරූ මල ප්රමාණ රහුයන්න ුපිට ඉඩම් මනින්න තමයි යන්න 

රමන්රන් ඔබතුමා කියන ත්  ය ුනුම ුපිට නීතයනුකල විදියටනම් සියරෙ ඉඩම්මල මට මැනුම් 

  න්න ඕරන් ඳා  රහුයන්න ුපිට එරහම   න්න බෑ ඒ නිසා සාධා ණ ්රමය තමයි රම් විදියට 

ුපි ගිහින් බලලා නිේචිත   ණයේ ගැනීමට ුඳහසුනම් පිරිස  ැමලා සා ච්ඡාමේ තියලා 

  ණයේ ගන්නමා. එරහම බැරි උරනු ම තමයි ුපි රමන ම  ා් යය ට යන්න රමන්රන්.  

 

 ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී ප්ර පප් කුමාර් මැතිතුමා 

  

ගරු සභාඳතිතුමනි, රම් ඳා  සභාමට ුයිති ඳා ේ ප්රධාන ඳා ේ ඔබතුමා රදරමනි  ා ණයට 

ුනුම ඒ ්රමරේදයට යනමනම් කිසි ගැටළුමේ නෑ ුපි ඇ මතටම  ඳා ේ මනින ර ුට මැටමරූ රද  

මැනලා මැඩේ නෑ එරහම උරනු ම ුනාගර ම කිසිම මනුස්සරයන් ඳා ට ඉඩ තියලා බැම්මේ 

ගහන්න රඳලරඹන්රන් නෑ රමු ද ඳා  මැනලා නැති නිසා මැන්රනු ම තමන්රේ ඉඩරමන් 

ර රහුම ම ඳා ට රදන්න රමනමා. ඒ නිසා ඔබතුමා රදරමනියට කියපු  ා ණය මරේ ඳා මරූ 

මනිනමනම් කිසි ගැටළුමේ නෑ ඳා  ුඩි 15 කි තිරයනමනම් ඳාර්  මැද ඉදලා ඒ ඳැ මතට ුඩි 6 ½ යි 

රම් ඳැ මතට ුඩි 6 ½ යි රදඳැ මතට මනිනමනම් ු් බුදයේ එන්නරන් නෑ  
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ගරු ාවාඳතිතුමා  

ු් බුදයේ ආරමු ම මනින විදිය තමයි මම රම් කිේරේ ර ුරහුම ම ඉස්සරරූලා සා ච්ඡාමේ තියලා 

තමයි   ණය   න්රන් ුර්  සභාමට ඳා ේ ඳම ා ගැනීරම්දීප රහෝ ඳා ේ ගැන ඳැිණිරූලේ ආම ම 

ුපි රදඳා් ශමයම  ැමලා සා ච්ඡාමේ තියලා තමයි ුපි   ණය   න්රන් රම් ඳා ට ුපි ර ුයි 

ත ම් ප්රමාණයේ ගන්නමද ර ුරහුමද   න්රන් කියන එ    ණය   න්රන්  

 

 ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී ප්ර පප් කුමාර් මැතිතුමා  

 

මම ඔබතුමාට තම  ා නයේ කියන්න ඕරන් මම මීට  රනු ම කියලා තියනමා මරේ කිසිම 

ප්රතිඳාදනයේ මම රම් රමන ම් ු රගන නෑ රමු ද ුපි රම් ඉන්න ස්වාමර්  සභා ප්රතිඳාදන මත 

රනරමයි මැඩ   න්න ඕරන් කියලා විරේෂරයන්ම රම් ඳා  යම්කිසි විදිය ට මීර්  ඳැ මර ම ඉදලා 

එනමනම් ආආරගලට යන්න ඳාවිච්චි   න ඳා ේ රම් ඳාර්  යන්න බෑ මම ඊරේ රඳර් දා දමස  මම 

ඔය ඳාර්  ගිහිරූලා මරේ මාහරන්ට රමුෂ් ඳාට්  එේ  දැම්මා ඒ නිසා මම කියන්රන් මරේ 

ප්රතිඳාදන ආර  හරි රම් ට දාලා රම් ඳා  යන්න පුළුමන් මට් ටම ට හදන්න කියලා.  

 

ගරු ාවාඳතිතුමා  

හරි මන්රීතුමා රම් සම්බන්ධම   ණ සා ච්ඡා   න රමලාමට ප්රදීප්  මන්රීතුමාම ම  ැමන්න 

එතර ුට එතුමාට රම් ඳැිණිර ඇවිරූලා තිරයන නිසයි එතුමා  තා   න්රන්  රම් පිගනබ බලන්න 

පුළුමන් රදඳා් ශමය  ැමන රමලාමට එතුමාම ම  ිව ම ට සාමාජි රයේ උන ම නැත ම 

 ැමන්න එතර ුට එතුමට පුළුමන් රමයි  රුණුක  ා ණා දැන ගන්න ඳා මරූ ඳලරූ කිරිම පිගනබම 

 ටයුතු   න විදිය දැන ගන්න. රමන ම  ා ණා තිරයනමාද?  

 

2020.05.28 වන දින ඳවවනවන වද කාර්මික දේශස්වා කාරක ාවා රැස්වීදේශේ වාර්තාව මහ 

ාවාව විසිත් ාවකා බවන වදි. 

 

 

06 – (03) 2020.05.29 - නිමාස හා ප්රජා සංම් ධන  ා   සභා රැස්වීරම් මා් තාම.  

2020.05.29 වන දින ඳවවනවන වද නිවාා හා ප්රජා ාේවර්ධන කාරක ාවා රැස්වීදේශේ 

වාර්තාව මහ ාවාව විසිත් ාවකා බවන වදි. 

 

 

06 – (04) 2020.06.01 - දුදරූ හා ප්රතිඳ මති සැ ලිරම්  ා   සභා රැස්වීරම් මා් තාම. 
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ගරු ාවාඳතිතුමා 
 

එහි සංරශෝධනයන් කිහිඳයේ තිරයනමා.  සටහන්   ගන්න.  

 

2020.06.01 වන දින ඳැවති මුද ප හා ප්රතිඳවනති ාැකසීදේශේ කාරක ාවා රැස්විේ වාර්තාව 

ඳහත ඳරිදි ාේදේශලනධනස විස යුතුයි. 

 

01.  දුදරූ  ා   සභා මා් තාරේ පිව  ුං  07හි ුනු ුං  15  

 A4 ම් ණ ු ම ඳත්රි ා 1200 x 1.30 = 15600 රලස සදහන් වී ඇත.  

 A4 ම් ණ ු ම ඳත්රි ා 12000 x 1.30 = 15600 රලස නිමැ දි විය යුතුය. 
 

02.  පිව  ුං  08 ුනු ුං  21  

 3 x 1.5 රලස සංරශෝධනය විය යුතුය. 
 

03.  පිව  ුං  08 ුනු ුං  25 

 ඕර ෝරූ ගවුම් 40 x 550 රලස සංරශෝධනය විය යුතුය. 
 

04.  පිව  ුං  13 ුනු ුං  85 

 මාති සායන ජල බිල රු.2730.02 රලස රශෝධනයවිය යුතුය. 
 

05.  පිව  ුං  15 ුනු ුං  108 

 රු.2875/- හා රු.2582.40 දුදරූ රද  ඉම ම විය යුතුය. 
 

06.  පිව  ුං  19 ුනු ුං  161 

 ඳාන්ේ  රඳුන් මැසිකිගනය - රු.2707.19/-  දුදලේ සහන් විය යුතුය. 
 

07.  පිව  ුං  19 ුනු ුං  162 

 රු.23738.06/-  එ තුම රලස දැේවිය යුතුය. 
 

08.  පිව  ුං  30 ුනු ුං  75 

 රනුදි න  සල රමන්   ඉම ම කිරීරම් මධයස්වානය - රු.734.10/- දුදල සහන් විය යුතුය. 
 

09.  පිව  ුං  26 ුනු ුං  46 ගරු මන්රී ඩබ්.ඒ.ඩී. ගීතාමණි ස්ම් ණලතා මන්රීතුියරේ 

න්  වන  

       බිරූඳර ම එ තුම රු. 11107.63 විය යුතුයි.    

 
 

2020.06.01 වන දින ඳවවනවන වද මුද ප හා ප්රතිඳවනති ාැකසීදේශේ කාරක ාවා රැස්වීදේශේ 

වාර්තාව ඉහත ාේදේශලනධනසට සටවනව මහ ාවාව විසිත් ාවකා බවන වදි. 

 

06 – (05) 2020.05.18 - රටන්ඩ්  ම්ඩඩල රැස්වීරම් මා් තාම. 

2020.05.18 වන දින ඳවවනවන වද දේශටත්්ර් මණ්්ව රැස්වීදේශේ වාර්තාව මහ ාවාව විසිත් 

ාවකා බවන වදි. 

 

06 – (06) 2020.06.01 - රටන්ඩ්  ම්ඩඩල රැස්වීරම් මා් තාම. 
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2020.06.01 වන දින ඳවවනවන වද දේශටත්්ර් මණ්්ව රැස්වීදේශේ වාර්තාව මහ ාවාව විසිත් 

ාවකා බවන වදි. 

 

07.වැබීේ හා විසදේ පිළිබ මාසික ප්රකාලස. 

 

 07 – (01) 2020  මා් තු මාසය ලැබීම්  හා වියදම් පිගනබ  ප්ර ාශය. 
 

2020 මාර්තු මා වැබීේ හා විසදේ පිළිබ ප්රකාලස මහ ාවාව විසිත් ාවකා බවන වදි. 
 

 

 

 

08. ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රිවරුත්දේශේ දේශඳ්ීගලික ප්රකාල. 

රඳවීගර  ප්ර ාශ කිසිමේ නැහැ 

 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

 

ුද දින මහ සභාරේ මැඩ  ටයුතු ුමසන් කිරිමට සුදානම් රමන්රන්. ුද දින සභාමට රනුඳැිණි  

එම්.ආ් . ගයාන් න්ින්ද චන්ද්රසිරි මැතිතුමා, ුමරූ පුස්සැරූල මැතිතුමාට ම,සුසන්ත සිසි  කුමා  

රඳසිංහ මැතිතුමා, ශෂිණි ශ්රීමාර රහට් ආරආ ච්චි මැතිතුිය, ඩබ්. ුරසෝ  මැර ල මැතිතුමා, 

ආ් .ඒ.ඩි.සාගරි ා කුමාරි රඳසිංහ මැතිතුිය , චන්දන සූරියආ ච්චි මැතිතුමාට ම සහා නිමාඩු 

ුනුමත   න රලස මම රයෝජනා   නමා.ඒ මරේම රරූ ම්තුමා ප්රධාන නිලධාරි ම්ඩඩලයට ම, 

 ා් ය ම්ඩඩලයට ම, ජනමාධය මහ මමරුන්ට ම ුර්  රගව මය ම ස්තූතිය ම පුද   නමා. 

සහභාගි වු සියළුරදනාටම ස්තුතියි.  

 

ාවාදේශ2 වැ් කටයුතු ඳ.ව. 01.30 ට නිමාවට ඳවනවිස. 


