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සීතාවක ප්රාදේශීය ස ාවාදේශ2 2020 ජලි 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  ුමමා්  මැතිතුමා 

3. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්ත්රී  - එම්.ඒ.රම්රි මාග්රට්  මැතිතුිය 

4. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්ත්රී  - එම්.ආ් . ගයාන් දුින්ද චන්ද්රසිරරි මැතිතුමා  

5. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්ත්රී   - ආ් .පී. යසරු රදවන්ිණ  ාජඳක්ෂ මැතිතුමා 

6. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්ත්රී  - ආ් .ඒ.ඩී.එස්. ජයන්ත  ණවක මැතිතුමා 

7. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්ත්රී  - ඩබ්.ඒ. මංජුල ධම්ික වී  ත්න මැතිතුමා 

8. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්ත්රී  - රක්.ඒ.ඩී. ෆිරෂියා ඇනට්  ඔරූගා මැතිතුිය 

9. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්ත්රී  - එස්.ඒ. රේම ත්න මැතිතුමා 

10. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්ත්රී  - සමන්ත උදය ුමමා  ගමරේ මැතිතුමා 

11. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්ත්රී  - බී. සනී රහක්ට්  පිරිස් මැතිතුමා 

12. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්ත්රී  - ඩී. රකෝකිල සම්ඳත් ව් ණසිරරි මැතිතුමා 

13. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්ත්රී  - එරූ.නන්ද ුමමා සිරංහ මැතිතුමා 

14. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්ත්රී  - ආ් .ඒ. උපුරූ මරනෝජ් රඳසිරංහ මැතිතුමා 

15. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්ත්රී  - ඩී. ප්රියන්ත ුරුණ ුමමා්  ගුණ ත්න මැතිතුමා 

16. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්ත්රී  - පී.රක්. උපුරූ ජිරන්න්ද්ර ුමලතිලක මැතිතුමා 

17. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්ත්රී  - සුසන්ත සිරසිර  ුමමා  රඳසිරංහ මැතිතුමා 

18. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්ත්රී  - ඩබ්.ඒ.ඩී. ගීතාමනි ස්ව් ණලතා මැතිතුිය 

19. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්ත්රී  - ඒ. සුසන්ත මැතිතුමා 

20. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්ත්රී  - එම්.ඩී. සමන්ත ුමමා  මැතිතුමා 

21. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්ත්රී  - එච්. වරුණ දිර්  ුමමා  මැතිතුමා 

22. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්ත්රී  - එච්.පී.උපුරූ ප්රසන්න මැතිතුමා 

23. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්ත්රී  - ඩබ්.ඩී. චින්තක රීවින්ද සම වී  මැතිතුමා 

24. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්ත්රී  - රක්. නිමරූ යසසිරරි කළුඳහන මැතිතුමා 

25. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්ත්රී  - ගමරේ චන්ද්රසිරරි මැතිතුමා 

26. ගරු  ප්රාරීය ය සභා මන්ත්රී  - ුරයෝම මධු ප්රසාී රීවරේ මැතිතුමා 

27. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්ත්රී  - ඩබ්. ුරසෝක වැරකල මැතිතුමා 

28. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්ත්රී  - එස්. චන්ද්රුමමා්  මැතිතුමා  

29. ගරු  ප්රාරීය ය සභා මන්ත්රී  - ජී. ුමමුදිණි ජයව් ධන මැතිතුිය 

30. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්ත්රී  - ශෂිණි ශ්රීමාර රහට් ආරආ ච්චි මැතිතුිය 

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

මැතිතුිය 

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

33. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්ත්රී  - ආ් .ඒ.ඩි.සාගරිකා ුමමාරි රඳසිරංහ මැතිතුිය 

34. ගරු ප්රාරීය ය සභා  මන්ත්රී  - ඥාණ ප්රකාසම් ෆැන්සිරස් මැතිතුමා 

35. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්ත්රී  - එච්.එස්.සුනිරූ  ණසිරංහ මැතිතුමා 

36. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්ත්රී  - එන්.පී.රක්. සමන්ති චන්ද්රිකා දමයන්ති මැතිතුිය 
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37. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්ත්රී  - පී.ඒ.ප්රදි්  ුමමා්  මැතිතුමා  
 

ාහවාගි දේශනොවු 

1. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්ත්රී  - චන්දන රේමනාත් මුදුන්රකුව ව මැතිතුමා 

2. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්ත්රී  - රක්.ඒ.විමරූ ප්රසන්න මැතිතුමා 

3. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්ත්රී  - රයනරේ චන්දන ුමමා  මැතිතුමා 

4. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්ත්රී  - දනුෂ්කි ප්රභානි ුරූරම්දා මැතිතුිය 

5. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්ත්රී  - පුස්සැරූලරේ ුමරූ නිශාන්ත සිරරූවා මැතිතුමා 

6. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්ත්රී  - එස්. චන්දන සූරියආ ච්චි මැතිතුමා 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

සුභ උදෑසනක් රේවා. ලිතාවක ප්රා රීය ය සභාරේ 2020 ජුරෘ මාසරේ 27 රවනි මහ සභා රැස්වීරම් 

කටයුතු ආ ම්භ කිරිමටයි සුදානම් රවන්රන්. 

 

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

මන්ත්රිතුියන්ලා සිරයළුරදනාම ඉතාමත්ම රගව වරයන් රම් ුවස්වාරේදීප පිගනගන්නවා. රරූකම්තුමා 

ප්රධාන නිලධාරි ම්ඩඩලය ඒවරේම කා් ය ම්ඩඩලය සිරයළුරදනාමත් ජනමාධයරේදි මහත්වරුන් 

සිරයළුරදනාමත් ඉතාමත් රගව වරයන් සභාවට  පිගනගන්නවා.  

 

නයායඳානුලවලව ඳළමුරවන්ම තිරයන්රන් ඳගිගිය සභා රැස්වීරම් වා් තාව සභා සම්මත ක  

ගැනීම.   

 

සංරශෝධන හා රවනස්කම් ඇරතුත් රඳන්වා දීපලා ඳගිගිය සභා රැස්වීරම් වා් තාව සභා සම්මත 

ක න රලස ඉරූලා සිරආරනවා.  

 

01.ඳසුගිස රැස්වීදේශේ වාර්තාව ාේමත කර ගැනීම. 
 

 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී ගීතාමණි ස්වර්ණවතා මැතිතුමිස 
 

ගරු සභාඳතිතුමනි, 2020.06.10 වන දින ඳැවති මහ සභා රැස්වීරම් වා් තාව සතය වා් තාවක් වවට 

මම රමම ගරු සභාවට රයෝජනා ක ි.  

 
 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී දේශේරි මාග්රට් මැතිතුමිස 

ගරු සභාඳතිතුමනි, එම රයෝජනාව මා විසිරන් ස්ථි  ක නු ලවනවා. 

 

 

 

2020.06.10 වන දින ඳැවති මහ ාවා රැස්විදේශේ වාර්තාව පිළිගත යුතු ාතය වාර්තාව් 

බවට ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී ගීතාමණි ස්වර්ණවතා මැතිතුමිසදේශේ දේශසෝජනාදේශවත් හා 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී දේශේරි මාග්රට් මැතිතුමිසදේශේ ස්ථිරවනවදේශසත් ඒකමතිකව ාවා 

ාේමත විස. 

 

02. ාවාඳතිවරසා විසිත් කරනු වබන විදේශේෂ නිදේශ2දන. 
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01. ආ ක්ෂක ුමාතයාංශයප ආඳදා කළමනාක ණ මධයස්වානයප ුධයක්ෂ ජන ාරූප රම්ජ්  

ජන ාරූ (විශ්රාිකස සුදන්ත  ණසිරංහ ආ් ඩබ්පී ආ් එස්පී එම්එස්ලි එන්ඩීයු පීඑස්ලි  මහතා 

විසිරන් ඉහළ රකුස්ගම රීවාලවත්ත මා් ගරේ ඳැති වැම්ම සම්වන්ධව යන හිසිරන් යුතුව 

2020.03.13 දිනැතිව රයුමු ක න ලද රපිරේ පිටඳත.   

 

02. ලි/ස රනක්ෆා ඔස්රේරයා (පුීස සමාගමප ුධයක්ෂ විසිරන් වරිඳනම් මදදුකාංගය රනුිරරූ ලවා 

දීපම යන හිසිරන් යුතුව රයුමු ක න ලද රපිය. 

රම් සම්වන්ධව ුපිට රවනත් ුවස්වාවක කා ක සභාවක් වවට ඳත් ක  සාකච්ඡා කිරිමට 

හැකියාව තිරයනවා.   

 

03. ශ්රී ලංකා දුම්රිය රස්වයප දුම්රිය සාමානයාධිකාකාරි එම්.රජ්.ඩී.ප්රනාන්දු මහතා විසිරන් 2020.03.10 

දින ඳැවති මහ සභා රැස්වීරම්දීප ඉදිරිඳත් ක නු ලැබු ගරු මන්ත්රීවරුන්රේ රඳවීගරක ප්රකාශ  

ක්රියාත්මක කිරිම යන හිසිරන් යුතුව 2020.06.23 දිනැතිව රයුමු ක න ලද රපිරේ පිටඳත. 

 

 

 

03.ප්රාදේශීය ස ාවාව අමතා එවන වද ාංදේශීල, දේශඳවනාේ, ඳැමිණිලි හා ාත්නිදේශ2දන 

ාවාවට ඉදිරිඳවන කිරිම. 

 

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

ව ප. 

01. රකුස්ගමප රවු ළුරගුඩප ුංක 79/ඩී හි එස්.එම්.ඩී.ජී. මුදරරේ යන ුය විසිරන් “ රකුන්ක්රීට්  

නිෂ්ඳාදන වැඩඳලක් නිසා සිරදුවන මහජන පිඩාකාරි ක ද ය” යන හිසිරන් යුතුව ඉහත 

රපිනරේ ඳදිංචි ුයරේ නිවසට යාවවමහා ඳරිමාණරේ රකුන්ක්රීට්  භා්ඩඩ රගුඩනැගිර 

නිෂ්ඳාදන හා රවනත් නිෂ්ඳාදන වැඩඳලක් රේතුරවන් නිවැසිරයන්ට හා ඔගිට සිරදුවන 

පීඩාකාරි තත්වය පිගනවව ඳරික්ෂා ක  වලා සාධා ණීය විසදුමක් ලවා රදන රලස  

2020.06.30 දිනැතිව ගරු සභාඳතිතුමා ුමතා රයුමු ක න ලද රපිය.  

03 - (02)   ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ාමත්ත උදස කුමාර ගමදේශේ මැතිතුමා විසිත් 

ඉදිරිඳවන කරන ව ප. 

02. රකුස්ගමප කණම්ඳැරූලප කපුරගුඩැරූලප ුංක 190/බී හි රක්. උඳාර  ංජිත් යන ුය විසිරන් “ 

නිවාස රවත ගමන් ක න මා් ගය පුළුරූ ක  සංව් ධනය ක  ගැනීම” යන හිසිරන් යුතුව 
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ඉහත රපිනරේ ඳදිංචි ුයරේ නිවසට යන මා් ගය පුළුරූ කිරිම සහා එක් ුරයුමරේ 

විර ෝධතාවයක් ඇති වැවින් සාධා ණයක් සිරදු වන ඳරිදි රමම මා් ගය පුළුරූ ක  රදන රලස 

ඉරූලින් ුසරූවැසිරයන්රේ ුත්සන්ද සමඟ 2020.07.05 දිනැතිව ගරු සභාඳතිතුමා ුමතා 

රයුමු ක න ලද රපිය.  

 

03. රකුස්ගමප ඉ/රකුස්ගමප ුළුරවෝදල ුංක 44/1/A, එම්. ශ්රීයානි යන ුය විසිරන් “ ඇළ මා් ගය 

හ හා ඒ ද්ඩඩක් රලස ුවලන් වු විදුර කණු ලවා ගැනීම සහා” යන හිසිරන් යුතුව ඉ/ 

රකුස්ගම මැද ුරෙරවෝදල ඳදිංචි ුඳහට මැද ුරෙරවෝදල හ හා ගලා වසිරන ඇල හ හා ගමන් 

කිරිම සහා රයුදා ඇති රඳුරූ රකුටන් දි ා ඇති වැවින් විදුර වල ම්ඩඩලරයන් ඳ ණ විදුර 

කණු 04 ක් ලවා රදන රලස ඉරූලින් 2020.06.28 දිනැතිව මා ුමතා රයුමු ක න ලද රපිය.  

 

04. ුවිස්සාරේරූල ඩිරඳෝව සහකා  කළමනාකා  යන ුය විසිරන් “ මා් ග ුංක 694 - පරගුඩ - 

ුවිස්සාරේරූල මා් ගරේ ධාවනය වන වස්  ව  ාත්රී ගාරූ කිරිම සම්වන්ධවයි.” යන හිසිරන් 

යුතුව වස් ව ගාරූ කිරිම සහා රකුස්ගම ඩැනී විරජ්සුන්ද  ක්රිඩාංගනය රහෝ රවනත් 

ආ ක්ෂිත ස්වානයක් ලවා රදන රලස ඉරූලින් 2020.07.02  දිනැතිව මා ුමතා රයුමු ක න 

ලද රපිය. 

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

කරන ව ප. 

ඳාදුක්කප ජයන්තිපු ප ජයන්ති මාවතප ුංක 325/1 හි සමන් වී සිරංහ යන ුය විසිරන්  ඔගිරේ 

තා් ඳයට සම්වන්ධ ක  ඇති සිරරමන්තිරයන් සැදු රඳෝ ණුවප සිරන්ක් එක හා කාම ංකා ගසප 

ඇක්රට් රියා ගස ඉවත් ක  රනුමැති වවත් ුනා ක්ෂිත රලස ඉදි ක  ඇති වැසිරකිර වල නිසාද 

තා් ඳයට හානි සිරදුවී ඇති වවත් විශාල වියදමක් ද ා තා් ඳය ුරෙත්වැඩියා ක  ඇත. තා් ඳයට 

සම්වන්ධ ක  ඇති රඳෝ ණුව හා සිරන්ක් එක හා ගස් ඉවත් ක  දීපමට කටයුතු ක  රදන රමන් 

ඉරූලින් 2020.07.06 දිනැතිව ගරු සභාඳතිතුමා ුමතා රයුමු ක න ලද රපිය.  

03 - (04)   ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ගසාත් දුමිත්ද මැතිතුමා විසිත් ඉදිරිඳවන කරන ව ප. 

මාවතගම ඉසුරු මාවත ප්රරීශවාලින් විසිරන් “ජල සැඳයුම ලවා ගැනීම සම්වන්ධරයනි” යන 

හිසිරන් යුතුව ඳානීය ජල ඳහසුකම් ලවා ගැනීරම්දි මා් ගයට සිරදුවන හානිය යවාතත්වයට ඳත් 

ක න  රදන රලස ඉරූලින් ප්රරීශ වාලින්රේ ුතසන් රරූඛනයක්ද සමඟින් 2020.06.30 දිනැතිව 

ගරු සභාඳතිතුමා ුමතා රයුමු ක න ලද රපිය. 

 03 - (05)   ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි එේ.. . ාමත්ත කුමාර මැතිතුමා විසිත් ඉදිරිඳවන 

කරන ව ප. 
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පිව ම්ර්  දුමණ ප්රරීශවාලින් විසිරන් “ පිව ම්ර්  දුමණ රවන්රීසිර ක න ලද ඉඩම රවත දිරවන 

ුතුරු මා් ගය / පිව ම්ර්  උතු  ප දුමණ යා රකර න රකආර මා් ගය (දු  මීට්  145ස පිරසක  

කිරිම සහා ඉරූරෙම් කිරිම.” යන හිසිරන් යුතුව පිව ම්ර්  දුමණ රසෝමානන්ද මාවරත් වික්රමඳාල 

මහතාරේ නිවස ුසරන් වම් ඳසට රවන්රීසිර ක න ලද ඉඩම රදසට දිරවන ුතුරු මා් ගය තා  

ුතු ා පිරසක  ක  රදන රලස ඉරූලින් ප්රරීශවාලින්රේ ුත්සන් රරූඛනයක්ද සමඟින් 

2020.06.30 දිනැතිව ගරු සභාඳතිතුමා ුමතා රයුමු ක න ලද රපිය.  

03 – (06) ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි කුමුදිණි ජසවර්ධන මැතිතුමිස විසිත් ඉදිරිඳවන කරන 

ව ප. 

ඳාදුක්කප හංවැරූල   රනු: 36 හි ර් ණුකා දමයන්ති යන ුය විසිරන් “වලඳ රනුමැති ජංගම 

රවළ  ව පිගනව ඳැිණිරූලක් ඉදිරිඳත් කිරිම” යන හිසිරන් යුතුව හංවැරූල ඳා  ඳාදුක්ක ප්රධාන 

මා් ගරේ දුම්රිය ස්වානය හා ුවාන්ස් රවළසැල ුත  ඇති ප්රරීශරේ වලඳ  හිත ජංගම 

රවළ  වයක් මඟින් සවස් කාලරේ රවළාම් සිරදු ක න වැවින් කඩහිිකරුවන් වදු මුදරූ ප 

ජලබිරූඳත්ප විදුර බිරූඳත් හා කඩුමර ආදිය රගවීම ඇති වැවින් යම් සාධා ණයක්   ලවා රදන 

රමන් ඉරූලින් ගරු සභාඳතිතුමා ුමතා රයුමු ක න ලද රපිය 

04. සථා ඳරිදි කල්  ප ඇති ප්රේන. 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

කරූ දීප ඇති ප්රශ්ණණ නැහැ.  

05.සථා ඳරිදි කල්  ප ඇති දේශසෝජනා. 

 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

05 – (01ස රයෝජනාව මා විසිරන් ඉදිරිඳත් ක නු ලවනවා.  

 

05 – (01)   ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමා විසිත් දේශසෝජනා කරයි. 

ලිතාවක ප්රාරීය ය සභා වල ප්රරීශරේ විශාල වශරයන් ෛදනිකව එකතු වන දි න කසල 

රකුම්රඳෝස්ට්  රඳුරහු  වවට ඳත් කිරිරම් ු මුණින් රකුස්ගම ප්රරීශරේ පිහිව වා ඇති 

රකුම්රඳෝස්ට්  රඳුරහු  නිෂ්ඳාදනය කිරීරම් වයාඳදතිරේ වයාඳදති කාල ලිමාව 2020.07.02 දින 

ුවසන් වීමට නියිත වැවින්ප සා් වකව ක්රියාත්මක වන එම වයාඳදතිරේ වයාඳදති කාල ලිමාව 

2020.07.03 දින සිරට 2021.01.02 දින දක්වා මාස 06 කින් දි් ඝ කළ යුතු යැයි මම රමම ගරු සභාවට 

රයෝජනා ක ි. 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  ානී දේශහ්ටර් පීරිස් මැතිතුමා 

ගරු සභාඳතිතුමනි,එම රයෝජනාව මා විසිරන් ස්ථි  ක නු ලවනවා. 
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ගරු ාවාඳතිතුමා 

රම් රයෝජනාව සම්වන්ධරයන් ගරු මන්ත්රිවරුන් ුදහස් ඉදිරිඳත් ක නවාද? 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ජසත්ත රණවක මැතිතුමා 

 

ගරු සභාඳතිතුමනි, රම් සම්වන්ධව සාකච්ඡා කිරිම සහා රමම මහ සභාව කා ක සභාවක් 

වවට ඳත් කළ යුතු යැයි රයෝජනා ක නවා.  

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි මංජුව වීරරවනන මැතිතුමා 
 

ගරු සභාඳතිතුමනි, එම රයෝජනාව මා විසිරන් ස්ථි  ක නු ලවනවා. 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  මංජුව වීරරවනන මැතිතුමා 

 

ගරු සභාඳතිතුමනි, රමම කා ක සභා ුවස්වාව මහා සභාවක් වවට ඳත් කළ යුතු යැයි මම 

රමම ගරු සභාවට රයෝජනා ක ි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි දේශේරි මාග්රට් මැතිතුමිස 
 

     ගරු සභාඳතිතුමනි, එම රයෝජනාව මා විසිරන් ස්ථි  ක නු ලවනවා.  

 

රම් රයෝජනාව ඒකමතිකව සභා සම්මත වු රයෝජනාවක් වවට සලකනවා. 

ඉහත දේශසෝජනාව  ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමාදේශේ 

දේශසෝජනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ානී දේශහ්ටර් පීරිස් 

මැතිතුමාදේශේ ස්ථිරවනවදේශසත් ඒකමතිකව ාවා ාේමත  විස. 

 

05 – (02)   ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමා විසිත් දේශසෝජනා කරයි. 

ලිතාවක ප්රාරීය ය සභා වල ප්රරීශය තුළ නඩත්තු කළ යුතු මා් ගප රගුඩනැගිර හා කාණු ඳීධතිය 

කඩිනින් ුඩු වියදින් ගුණාත්මකව නඩත්තු කටයුතු සිරදුක  ගැනීරම් ු මුණින් පිහිව වන ලද 

ලිතාවක ප්රාරීය ය සභා වැඩ ඒකක වයාඳදතිරේ වයාඳදති කාල ලිමාව 2020.08.14 දින ුවසන් වීමට 

නියිතව ඇති වැවින් ඉහත ු මුණු වඩාත් රහුඳින් ඉව ක  ගැනීම සහා වැඩ ඒකක වයාඳදති 

කාලලිමාව 2020.08.14 දින සිරට 2021.02.14 දින දක්වා  මාස 06 ක කාලලිමාවක් දක්වා දීප් ඝ කළයුතු 

යැයි මම රමම ගරු සභාවට රයෝජනා ක ි. 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  නත්ද කුමාරසිංහ මැතිතුමා 

ගරු සභාඳතිතුමනි,එම රයෝජනාව මා විසිරන් ස්ථි  ක නු ලවනවා. 
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ගරු ාවාඳතිතුමා 

රම් රයෝජනාව සම්වන්ධරයන් ගරු මන්ත්රිවරුන් ුදහස් ඉදිරිඳත් ක නවාද? 

 

රමම රයෝජනාව සම්වන්ධරයන් ඳහත නම් සහන් ගරු මන්ත්රිවරුන් විසිරන් ුදහස් ඉදිරිඳත් ක න 

ලදීප. 

01. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්ත්රි මංජුල වී  ත්න  මැතිතුමා 

02. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්ත්රී බී. සනී රහක්ට්  පීරිස් මැතිතුමා  

03. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්ත්රී එරූ. නන්ද ුමමා සිරංහ මැතිතුමා  

04. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්ත්රී එස්.ඒ රේම ත්න මැතිතුමා  

05. ගරු උඳ සභාඳති මංජුල ප්රදීප්  ුමමා  මැතිතුමා   

06. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්ත්රී ජයන්ත  ණවක මැතිතමා  

07. ගරු සභාඳති ජයන්ත ර ෝහණ මැතිතුමා  

 

රම් රයෝජනාව ඒකමතිකව සභා සම්මත වු රයෝජනාවක් වවට සලකනවා. 

ඉහත දේශසෝජනාව  ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමාදේශේ 

දේශසෝජනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි නත්ද කුමාරසිංහ 

මැතිතුමාදේශේ ස්ථිරවනවදේශසත් ඒකමතිකව ාවා ාේමත  විස. 

 

05 – (03)   ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමා විසිත් දේශසෝජනා කරයි. 

ලිතාවක ප්රාරීය ය සභාවට ුයත් "හංවැරූල පු් ව ළමාවිය සංව් ධන මධයස්වානය හා දිවා සුරැුමම් 

මධයස්වාන වයාඳදතිරේ" වයාඳදති කාල ලිමාව 2020.08.01 දින ුවසන් වීමට නියිත වැවින්ප එම 

වයාඳදතිරේ වයාඳදති කාල ලිමාව 2020.08.02 දින සිරට 2021.02.01  දින දක්වා මාස 06 ක කාල 

ලිමාවක් දක්වා දි් ඝ කළ යුතු යැයි මම රමම ගරු සභාවට රයෝජනා ක ි. 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  ගීතාමණි ස්වර්ණවතා මැතිතුමිස 

ගරු සභාඳතිතුමනි,එම රයෝජනාව මා විසිරන් ස්ථි  ක නු ලවනවා. 
 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

රම් රයෝජනාව සම්වන්ධරයන් ගරු මන්ත්රිවරුන් ුදහස් ඉදිරිඳත් ක නවාද? 

රම් රයෝජනාව ඒකමතිකව සභා සම්මත වු රයෝජනාවක් වවට සලකනවා. 

ඉහත දේශසෝජනාව  ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමාදේශේ 
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දේශසෝජනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ගීතාමණි ස්වර්ණවතා 

මැතිතුමිසදේශේ ස්ථිරවනවදේශසත් ඒකමතිකව ාවා ාේමත  විස. 

 

05 – (04)   ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමා විසිත් දේශසෝජනා කරයි. 

ලිතාවක ප්රාරීය ය සභාරේ රකුස්ගම උඳ කා් යාලරේ රඳ  ඳාසරූ ගුරු තනතුර්  රස්වය ක න ඒ. 

උදයුමමාරි පුෂ්ඳකාන්ති මහත්ිය මහජන වැංුමරේ ඳහත්ගම ශාඛාව මගින් ලවා ගැනීමට නියිත 

රීඳල ණය සහා ඳළාත් ඳාලන රදඳා් තරම්න්තුව විසිරන් ප්රතිපු් ණය කළ යුතු රඳුර මුදල, රමම 

සභාවට ප්රතිපු් ණය ක න රතක් එම රඳුර මුදල සභා ු මුදරූ මගින් මහජන වැංුමරේ ඳහත්ගම 

ශාඛාව රවත රගවිය යුතු යැයි මම රමම ගරු සභාවට රයෝජනා ක ි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  ාමත්ත උදසකුමාර ගමදේශේ මැතිතුමා 

ගරු සභාඳතිතුමනි,එම රයෝජනාව මා විසිරන් ස්ථි  ක නු ලවනවා. 
 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

රම් රයෝජනාව සම්වන්ධරයන් ගරු මන්ත්රිවරුන් ුදහස් ඉදිරිඳත් ක නවාද? 

රම් රයෝජනාව ඒකමතිකව සභා සම්මත වු රයෝජනාවක් වවට සලකනවා. 

ඉහත දේශසෝජනාව  ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමාදේශේ 

දේශසෝජනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ාමත්ත උදසකුමාර ගමදේශේ 

මැතිතුමාදේශේ  ස්ථිරවනවදේශසත් ඒකමතිකව ාවා ාේමත  විස. 

 

 

05- (05).  ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමා විසිත් දේශසෝජනා කරයි. 

ලිතාවක ප්රාරීය ය සභා වල ප්රරීශය තුල ක්රියාත්මක කළ යුතු ඳහත උඳ රරූඛනරේ විස්ත  

ක න්නට රයදීප ඇති වයාඳදති ඊට ුනුරපිව ඇති රකුන්ාත් සිති/ ආයතන/ පුීගලයින් සමඟ ඊට 

ඉදිරිරේ දක්වා ඇති ගිවිසුම්ගත මුදල ුනුව ගිවිස ගනිින් ගිවිසුම් ප්රකා ව කටයුතු කළ යුතු යැයි 

මම රමම ගරු සභාවට රයෝජනා ක ි. 
 

 

අ.

අ 

වයාඳිතිස මුවය 

ාේඳාදනස 

දේශකොත්ත්රාවන 

ාමිතිස/ 

ආසතනස/පුීග

වසා 

ගිවිසුේග

ත මුදව 

රු. 
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01 

රකුවිඩ් 19 ෛව ස් තත්වය 

ඳාලනරයන් ඳසු රඳ  ඳාසරූ ආ ම්භ 

කිරිමට ප්රවම  වල ප්රරීශරේ රඳ  

ඳාසරූ ගුරුවරියන් දැනුවත් කිරිම.  

සභා ු මුදරූ 

 ස ්   

ප්රධාන 

කා් යාලයප 

හංවැරූල  

238ප600.00 

02 
ඉහළ රකුස්ගම උතු  ඳ ණගම 

මා් ගය සුදුසු ඳරිදි සංව් ධනය කිරිම.  

ග්රාමීය යආරතල 

ඳහසුකම් 

සංව් ධන 

වැඩසටහන 

සභාඳතිප ඉහළ 

රකුස්ගම උතු  

රගුවි සංවිධානය   

492ප761.22 

03 

රකගනමඩල මහායාය ඳා  ුතුරු ඳා  

මුරූ රකුටස තා  දමා සංව් ධනය 

කිරිම.  

 

සභා ු මුදරූ 

සභාඳතිප වග 

වටහි  ග්රාම 

සංව් ධන 

සිතිය  

375ප199.50 

04 

රවු ළුරගුඩලන්ද ඳාර්  රඳුදු ගන 

ප්රතිසංස්ක ණය (2020/06/10 දින මහ 

සභා ුංක 05 (07ස -03 හි ගිවිසුම්ගත 

සිතිය රවනුවට ඍජු ශ්රික රලස 

සංරශෝධනයස 

 

සභා ු මුදරූ ඍජු ශ්රික  35ප000.00 

05 

පින්නවල විල උඩ රීවාල මා් ගය 

රකුටසක් සංව් ධනය කිරිම 

 

සභා ු මුදරූ 

සභාඳතිප 

පින්නවල දුමණ 

සහන වැඩිහිආර 

සංවිධානය  

483ප089.32 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  ාමත්ත උදසකුමාර ගමදේශේ මැතිතුමා 

ගරු සභාඳතිතුමනි,එම රයෝජනාව මා විසිරන් ස්ථි  ක නු ලවනවා. 
 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

රම් රයෝජනාව සම්වන්ධරයන් ගරු මන්ත්රිවරුන් ුදහස් ඉදිරිඳත් ක නවාද? 

රමම රයෝජනාව සම්වන්ධරයන් ඳහත නම් සහන් ගරු මන්ත්රිවරුන් විසිරන් ුදහස් ඉදිරිඳත් ක න 

ලදීප. 

01. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්ත්රි මංජුල වී  ත්න  මැතිතුමා 

 

රම් රයෝජනාව ඒකමතිකව සභා සම්මත වු රයෝජනාවක් වවට සලකනවා. 

ඉහත දේශසෝජනාව  ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමාදේශේ දේශසෝජනාදේශවත් හා 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ාමත්ත උදසකුමාර ගමදේශේ මැතිතුමාදේශේ  ස්ථිරවනවදේශසත් 

ඒකමතිකව ාවා ාේමත  විස. 
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ගරු ාවාඳතිතුමා 

රත් විරේකය සහා සභාරේ වැඩ කටයුතු විනාඩි 15 කට ුත්හිව වනවා. 

දේශවන ඳානස ාහා ාවාදේශ2 වැඩ කටයුතු දේශඳ.ව. 11.35 ට අවනහිටුවන ව ප. 

නැවතවන ාවාදේශ2 වැඩ කටයුතු දේශඳ.ව. 11.50 ට ආරේව කරන ව ප. 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

රත් විරේකරයන් ඳසුව නැවතත් සභාරේ වැඩ කටයුතු ආ ම්භ ක නවා. 05 (06ස රයෝජනාව මා විසිරන් 

ඉදිරිඳත් ක නවා.        

 

05- (06).  ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමා විසිත් දේශසෝජනා කරයි. 
 
 

2018.05.11 වන දින ඳැවති මහා සභාරේ තී ණ ුංක 05 - (06ස යටරත් මහා සභාරේ ආව ණ 

ුනුමැතියට යටත්ව මා රවත රගවිම් කිරිමට ඳව න ලද වලය ුනුව මා විසිරන් ක න ලද ඳහත උඳ 

රරූඛනරේ විස්ත  ක න්නට රයදීප ඇති රගවීම් ඊට ුනුරපිව ඇති රගවීම් ලවන්නා රවත ඊට 

ඉදිරිරයන් දක්වා ඇති මුදල රගවීම ුනුමත කළ යුතු යැයි මම රමම ගරු සභාවට රයෝජනා ක ි. 

අනු 

අංක 

වවුචර් 

අංකස හා 

දිනස 

විස්තරස මුදව රු. 

 

01 

1280 – 1284 

2020.06.09 

2020 මැයි මස ප්රධාන කා් යාලරේ, ඳාදුක්ක උඳ 

කා් යාලරේ, රකුස්ගම උඳ කා් යාලරේ, හංවැරූල 

උඳ කා් යාලරේ හා කහරේන උඳ කා් යාලරේ 

මා් ග, රසවඛය, ආයු් රේද, රියදුරුප කා් යාලප විදුරප 

ආදාහනාගා  හා  පුස්තකාල, රඳ  ඳාසරූ යන 

ුංශයන්හි රස්වරේ නියුතු ආරීශක රස්වකයින් 48 

රදරනුම හා සභාව මඟින් ක්රියාත්මක ක නු ලවන 

51 රදරනුම රවනුරවන් ෛදනික වැව ්  රගවීම. 

2ප590ප867.45 

02 1384 - 1388 

2020.06.25 

2020 ජුනි මස ප්රධාන කා් යාලරේ, ඳාදුක්ක උඳ 

කා් යාලරේ, රකුස්ගම උඳ කා් යාලරේ, හංවැරූල 

උඳ කා් යාලරේ හා කහරේන උඳ කා් යාලරේ 

රස්වරේ නියුතු ස්ථි  විශ්රාම වැව ්  සහිත 

රස්වකයින් 189 රදරනුම සහා වැව ්  රගවීම. 

7ප633ප449.68 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  ඒ. සුාත්ත මැතිතුමා 

ගරු සභාඳතිතුමනි,එම රයෝජනාව මා විසිරන් ස්ථි  ක නු ලවනවා. 
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ගරු ාවාඳතිතුමා 

රම් රයෝජනාව සම්වන්ධරයන් ගරු මන්ත්රිවරුන් ුදහස් ඉදිරිඳත් ක නවාද? 

 

රම් රයෝජනාව ඒකමතිකව සභා සම්මත වු රයෝජනාවක් වවට සලකනවා. 

ඉහත දේශසෝජනාව  ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමාදේශේ දේශසෝජනාදේශවත් හා 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ඒ . සුාත්ත මැතිතුමාදේශේ  ස්ථිරවනවදේශසත් ඒකමතිකව ාවා 

ාේමත  විස. 

05 – (07)   ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමා විසිත් දේශසෝජනා කරයි. 

1987 ුංක 15 ද ණ ප්රාරීය ය සභා ඳනරත් 11 වන වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු එම ඳනරත් 184 වන 

වගන්තිය යටරත් 1988.01.08 වන දින ුමාතයව යා විසිරන් සාදන ලද රීති ඳරිච්ිනන්න ක  ුංක 1987 

ුංක 15 ද ණ ප්රාරීය ය සභා ඳනරත් 2 වන වගන්තිය යටරත් කියවිය යුතු එම ඳනරත් 184 වන 

වගන්තිය යටරත් සාදන ලද රීති රකව ම්ඳරතහි සහන් විදිවිධාන ුනුව කටයුතු කළ යුතු යැයි මම 

රමම ගරු සභාවට රයෝජනා ක ි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  දේශේරි මාග්රට් මැතිතුමිස 

ගරු සභාඳතිතුමනි,එම රයෝජනාව මා විසිරන් ස්ථි  ක නු ලවනවා. 
 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

රම් රයෝජනාව සම්වන්ධරයන් ගරු මන්ත්රිවරුන් ුදහස් ඉදිරිඳත් ක නවාද? 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි මංජුව වීරරවනන මැතිතුමා 

 

ගරු සභාඳතිතුමනි, රම් සම්වන්ධව සාකච්ඡා කිරිම සහා රමම මහ සභාව කා ක සභාවක් 

වවට ඳත් කළ යුතු යැයි රයෝජනා ක නවා.  

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ාමත්ත උදසකුමාර ගමදේශේ මැතිතුමා 
 

ගරු සභාඳතිතුමනි, එම රයෝජනාව මා විසිරන් ස්ථි  ක නු ලවනවා. 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  මංජුව වීරරවනන මැතිතුමා 

 

ගරු සභාඳතිතුමනි, රමම කා ක සභා ුවස්වාව මහා සභාවක් වවට ඳත් කළ යුතු යැයි මම 

රමම ගරු සභාවට රයෝජනා ක ි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි දේශේරි මාග්රට් මැතිතුමිස 
 

     ගරු සභාඳතිතුමනි, එම රයෝජනාව මා විසිරන් ස්ථි  ක නු ලවනවා.  



12 
 

 

රම් රයෝජනාව ඒකමතිකව සභා සම්මත වු රයෝජනාවක් වවට සලකනවා. 

ඉහත දේශසෝජනාව  ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමාදේශේ 

දේශසෝජනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි දේශේරි මාග්රට් මැතිතුමිසදේශේ 

ස්ථිරවනවදේශසත් ඒකමතිකව ාවා ාේමත  විස. 

 

 

01. කාරක ාවා වාර්තා. 

06 – (01ස 2020.06.23 - ඳරිස  හා ඳහසුකම් කා ක සභා රැස්වීරම් වා් තාව. 

2020.06.23 වන දින ඳවවනවන වද ඳරිාර හා ඳහසුකේ කාරක ාවා රැස්වීදේශේ වාර්තාව 

මහ ාවාව විසිත් ාවකා බවන වදි. 

 

06 – (02ස 2020.06.25 - නිවාස හා ප්රජා සංව් ධන කා ක සභා රැස්වීරම් වා් තාව.  

2020.06.25 වන දින ඳවවනවන වද නිවාා හා ප්රජා ාංවර්ධන කාරක ාවා රැස්වීදේශේ 

වාර්තාව මහ ාවාව විසිත් ාවකා බවන වදි. 

 

06 – (03ස 2020.06.26 - කා් ික රස්වා කා ක සභා රැස්වීරම් වා් තාව.   

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී ඉත්ද්රානි දේශාදේශනදේශහවතා ඳීමසීලි මැතිතුමිස 

 

පිව  ුංක 08 ුනු ුංක 21 නන්ද ුමමා සිරංහ මැතිතුමාරේ රපියක් සම්වන්ධරයන් වැ දීපමකින් රවන්න 

ඇති -  මීට්  10 රලස සදහන් රවලා තිරයනවා ඒක ුඩි 10 රවන්න ඇති.  

 

2020.06.26 වන දින ඳැවති කාර්මික දේශස්වා කාරක ාවා රැස්විේ වාර්තාව ඳහත ඳරිදි 

ාංදේශලෝධනස විස යුතුයි. 

 
 

2020.05.28 දින ඳැවති කා ක සභාරේ තී ණ ුංක 01 (07ස යටරත් දැක්රවන හංවැරූල ගි ාඉඹුල 

ප්රරීශවාලින් විසිරන් ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්ත්රී එරූ. නන්දුමමා සිරංහ මැතිතුමා විසිරන් 2020.02.25 

දිනැතිව රයුමු ක න ලද රපිය සහා හංවැරූල තාක්ෂණ නිලධාරි වා් තාව ුනුව කෑලගහවත්ත 

ඳාර්  කහටපිආරය රතුව ඳල ඳාරින් ආ ම්භ වී වජි  ප්රදීප්  මහතාරේ නිවස ුසරන් ුවසන් වන 75 m  

දිග හා ුඩි 10 ඳළල මා් ගය ලිතාවක ප්රාරීය ය සභාවට ඳව ා ගැනීම සහා ඉදිරි මහ සභාවට 

රයෝජනාවක් ඉදිරිඳත් කිරිම සුදුසු වවට කා ක සභාව තී ණය ක න ලදීප.    
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 2020.06.26 වන දින ඳවවනවන වද කාර්මික දේශස්වා කාරක ාවා රැස්වීදේශේ වාර්තාව 

ඉහත ාංදේශලෝධනසට සටවනව මහ ාවාව විසිත් ාවකා බවන වදි. 

 

06 – (04ස 2020.06.29 - මුදරූ හා ප්රතිඳත්ති සැකලිරම් කා ක සභා රැස්වීරම් වා් තාව. 
 

2020.06.29 වන දින ඳවවනවන වද මුදල් හා ප්රතිඳවනති ාැකසීදේශේ කාරක ාවා රැස්වීදේශේ 

වාර්තාව මහ ාවාව විසිත් ාවකා බවන වදි. 

 

06 – (05ස 2020.06.10 - රටන්ඩ්  ම්ඩඩල රැස්වීරම් වා් තාව. 

2020.06.10 වන දින ඳවවනවන වද දේශටත්ඩර් මණ්ඩව රැස්වීදේශේ වාර්තාව මහ ාවාව විසිත් 

ාවකා බවන වදි. 

 

06 – (06ස 2020.06.22 - රටන්ඩ්  ම්ඩඩල රැස්වීරම් වා් තාව. 

2020.06.22 වන දින ඳවවනවන වද දේශටත්ඩර් මණ්ඩව රැස්වීදේශේ වාර්තාව මහ ාවාව විසිත් 

ාවකා බවන වදි. 

 

06 – (06ස 2020.06.29 - රටන්ඩ්  ම්ඩඩල රැස්වීරම් වා් තාව. 

2020.06.29 වන දින ඳවවනවන වද දේශටත්ඩර් මණ්ඩව රැස්වීදේශේ වාර්තාව මහ ාවාව විසිත් 

ාවකා බවන වදි. 

 

07.වැබීේ හා විසදේ පිළිබ මාසික ප්රකාලස. 

 

 07 – (01ස 2020  ුරේරූ මාසය ලැබීම්  හා වියදම් පිගනව  ප්රකාශය. 
 

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

 

08. ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රිවරුත්දේශේ දේශඳෞීගලික ප්රකාල. 

 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

රඳවීගරක ප්රකාශය ඉදිරිඳත් කිරිම සහා ුරයෝම මධු ප්රසාී රීවරේ මන්ත්රිතුමාට ුවස්වාව ලවා 

රදනවා.  

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී අදේශසෝම මධු ප්රාාී දේශීවදේශේ මැතිතුමා  

ඳසුගිය යහඳාලන  ජය මඟින් සංව් ධනය ක න ලද ඳාදුක්ක මහජන ක්රිඩාංගනරේ රම් වනවිට 

විශාල ුඩුඳාඩු ප්රමාණයක් ඳවතී.  
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විරශ්ණෂරයන් එම ක්රිඩාංගනරේ රසෝලා විදුර වයාඳදතිය ක්රියාත්මක රනුවීම නිසා  ාත්රී කාලරේ 

ඇවිදින මංතීරුව ඳරිහ ණය ක න ුය සහා එම මං තීරුව භාවිතයට ගැනීමට රනුහැකි වී ඇත.  

දැනට ඳාදුක්ක සති රඳුරළහි රසෝලා විදුර ඳීධතිරේ ුතිරික්ත විදුරයක් නිඳදරවන වැවින් එම 

ුතිරික්ත විදුරය තුගනන් රමම ක්රිඩා පිආරයට ුවශය විදුරය ලවා ගැනීරම් හැකියාව පිගනව විමසා වලා 

ඒ සහා නාගරික සංව් ධන ුධිකාකාරිය දැනුවත් ක න රමන් ඉරූලා සිරආරි.  

රම් පිගනවව ුදාල ුංශ සමඟ හැකි ඉක්මණින් සාකච්ඡාවක් ලවාරගන රමහි ුඩුඳාඩු සම්පු් ණ 

ක  ක්රිඩා පිආරය ලිතාවක ප්රාරීය ය සභාවට ඳව ා ගැනීමට කටයුතු ඉක්මන් ක න රලස ඉතා 

රගව වරයන් ඉරූලා සිරආරි.  

පි ටඳත් :-  

1. ගරු නාගරික සංව් ධන ුමාතයතුමා  

2. රරූකම් නාගරික සංව් ධන ුමාතයාංශය  

3. ුධයක්ෂ - නාගරික සංව් ධණ ුධිකාකාරිය  

4. වයාඳදති භා  නිලධාරි - ඳාදුක්ක ක්රිඩාංගනය සංව් ධනය කිරිම 

 

ගරු සභාඳතිතුමනිප ඳාදුක්ක නග රේ තිරයන ඳාදුක්ක ක්රිඩාංගනය මම හිතන්රන් ඔවතුමත් 

දන්නවා ඳසුගිය කාරරූ යහඳාලන  ජය මඟින් ආ ම්භ කළා නමුත් එරක් සංව් ධන කටයුතු ුවසන් 

ක ලා රනරවයි භා  දුනරන් මම හිතන්රන් තාමත් රම්ක ලිතාවක ප්රාරීය ය සභාවට ඳව ලා නෑ 

ඳගිගිය කාරරූ ගාිණි රලුුමරේ ඇමතිතුමා ුමාතයව යා විදියට ඳාදුක්ක නග රේ සංචා ය 

ක ලා ඒ කටයුතු පිගනවව නිලධාරීන් සමඟ සාකච්ඡා කලාට ඳස්රස් රම් තිරයන රසුලා කණු ආරක ඒ 

තැන් වරන් ඉවත් ක ලා ඇවිදින මංතීරුව නිදහස් රලස ඒ ුවශය ප්රමාණයට ඒ මංතීරුව 

ප්රතිසංස්ක ණය ක න්න රයෝජනා කළා ඒරකදි ඒ කණු ආරක නැවත මුරූලකට ුයිනකට සවි ක ලා 

ඒ මංතීරුව ඇවිදින්න පුළුවන් විදියට ුවහි ය මගහැ  ගන්නට රයෝජනා කළ මම හිතන්රන් දැනට 

ඊරේ නාගරික සංව් ධන ුධිකාකාරිරේ වයාඳදති ුධයක්ෂකව යත් සමඟ සාකච්ඡා කලා එතුමා 

කිේරේ ඔවුන්ට රම්ක රටන්ඩ්  ක ලා ක න්න වෑ නමුත් ුපිට රම්ක ප්රාරීය ය සභාව විදියට රම්ක 

ුපි සාකච්ඡා ක ලා හැදුරවුත් ඔවුන්ට ඒ මුදල රම් ප්රාරීය ය සභාවට ලවා රදන්න පුළුවන් කියලා 

ඒක නිසා මම ඉරූරෘමක් ක නවා හැකි ඉක්මණින් රම් නිලධාරීන් සමඟ සාකච්ඡාවක් ක ලා සති 

රඳුරරූ තිරයන රසෝලා එරක් විදුර ුතිරික්තයක් තිරයනවා ඒ විදුර ුතිරික්තයත් සමඟ රම් රසෝලා 

එක ක්රියාත්මක ක න්න ුපිට හැකියාවක් ලැරවයි රම් රඳුල සහ ක්රිඩාංගනය රදකම ඒ නිසා රම් 

ුදාල නිලධාරි එක්ක සභාරේ සභාඳතිතුමා ඔවතුමා එක්ක සාකච්ඡාවක් තියන්න ඉතා ඉක්මනින් 

රම් කටයුතු ක න්න පුළුවන් ඉතා විශාල ප්රමාණයක් ජනතාව රම් ක්රිඩාංගනරේ ඉන්නවා. ඒ නිසා 

හැකි ඉක්මණින් රම්ක නි ාක ණය ක ලා රදන්න කියලා ඉරූලනවා.  

 

ගරු ාවාඳතිතුමා 
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ුපිටත් ුයිතිය ලැරවනතුරු ුපිට ඒ කටයුතු ක න්න ුමාරුයි. ුද සවස්වරුරේ නාගරික සංව් ධන 

ුධිකාකාරිය සමඟ සාකච්ඡාවක් තිරයනවා ුපි රම් ගැනත් ගිහින් කතා ක න්නම් ුපිට ඳව න්රන් 

නැතුව තමයි ුපි සමහ  කටයුතු ක න්රන් ඔවතුමාලට සහ ුපිට ලැරවන ඳැිණිර නිසා ුපි 

සමහ  කටයුතු ක නවා. නමුත් ුපිට නීතයනුලවල ුයිතියක්  නැහැ ුපි රකරස් රහෝ රම්රක් ුයිතිය 

ලවා ගැනීරමන් ඳසුව ඒ ුවශය කටයුතු ක මු.    

 

නිරේදන යටරත් මම ඉදිරිඳත් කළා වරිඳනම් මදදුකාංගය රනුිරරූ ලවා ගැනීම සම්වන්ධව කරුනු 

කා ණා දැන ගන්න ඕ රන් නම් ඒ පිගනව කතා ක න්න පුළුවන් එරහම නැතිනම් මුදරූ කිව රවදි 

කතා ක න්නත් පුළුවන්.     

 

ුද දින මහ සභාරේ වැඩ කටයුතු ුවසන් කිරිමට සුදානම් රවන්රන්. ුද දින සභාවට රනුඳැිණි 

චන්දන මුදුන්රකුව ව මැතිතුමාටත්ප විමරූ ප්රසන්න මැතිතුමාටත්ප චන්දන රයනරේ මැතිතුමාටත්ප 

දනුෂ්කි ප්රභානි ුරූරම්දා මැතිතුියටත් ුමරූ පුස්සැරූල මැතිතුමාටත්ප චන්දන සූරියආ ච්චි 

මැතිතුමාටත් නිවාඩු ුනුමත ක න රලස මම රයෝජනා ක නවා.ඒ වරේම සභාවට සහභාගී වු උඳ 

සභාඳතිතුමා ඇතුළු මන්ත්රී ම්ඩඩලයටත්ප රරූකම්තුමා ප්රධාන නිලධාරි ම්ඩඩලයටත්, කා් ය 

ම්ඩඩලයටත්, ජනමාධය මහත්වරුන්ටත් ුර්  රගව වයත් ස්තතියත් පුද ක නවා. සහභාගි වු 

සිරයළුරදනාටම ස්තුතියි.  

 

ාවාදේශ2 වැඩ කටයුතු ඳ.ව. 12.20 ට නිමාවට ඳවනවිස. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


