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සීතාවක ප්රාදේශීය ස ාවාදේශ2 2020 ඔක්දේශතෝම්බර් මා 12 වන දින 

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

මහ ාවා රැස්වීදේශම් 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  - එම්.ආ් . ගයාන් න්ින්ද චන්ද්රසිරරි මැතිතුමා  

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

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

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

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

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

12. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී  - රේ.ඒ.ඩී. ෆිරශ්රයා ඇනට්  ඔරූගා මැතිතුිය 

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

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

15. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී  - ඩී. ර ෝකිල සම්ඳ ම ම් ණසිරරි මැතිතුමා 

16. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී  - එරූ.නන්ද කුමා සිරංහ මැතිතුමා 

17. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී  - ආ් .ඒ. උපුරූ මරනෝජ් රඳසිරංහ මැතිතුමා 

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

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

20. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී  - සුසන්ත සිරසිර  කුමා  රඳසිරංහ මැතිතුමා 

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

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

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

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

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

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

27. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී  - රේ. නිමරූ යසසිරරි  ළුඳහන මැතිතුමා 

28. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී  - ගමරේ චන්ද්රසිරරි මැතිතුමා 

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

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

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

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

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

මැතිතුිය 

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

35. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී  - ආ් .ඒ.ඩි.සාගරි ා කුමාරි රඳසිරංහ මැතිතුිය 

36. ගරු ප්රාරීය ය සභා  මන්රී  - ඥාණ ප්ර ාසම් ෆැන්සිරස් මැතිතුමා 
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37. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී  - එස්. චන්දන සූරියආ ච්චි මැතිතුමා 

38. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී  - එච්.එස්.සුනිරූ  ණසිරංහ මැතිතුමා 

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

40. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී  - පී.ඒ.ප්රදි්  කුමා්  මැතිතුමා  
 

ාහවාගි දේශනොවු 

1. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී  - දනුශ්රුකි ප්රභානි ුරූරම්දා මැතිතුිය 

2. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී  - පුස්සැරූලරේ ුමරූ නිශාන්ත සිරරූමා මැතිතුමා 

3. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී  - ශශ්රණි ශ්රීමාර රහට් ආරආ ච්චි මැතිතුිය 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

සුභ උදෑසනේ රේමා. ලිතාම  ප්රා රීය ය සභාරේ 2020 ඔේරතෝම්බ්  මාසරේ 30 රමනි මහ සභා 

රැස්වීරම්  ටයුතු ආ ම්භ කිරිමටයි සුදානම් රමන්රන්. 

 

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

මන්ත්රිතුියන්ලා, සිරයළු රදනාම ඉතාම මම රගෞ මරයන් රම් ුමස්ථාරේදීප පිළිගන්නමා. රරූ ම්තුමා 

ප්රධාන නිලධාරි ම්ඩඩලය ඒමරේම  ා් ය ම්ඩඩලය සිරයළුරදනාම ම ජනමාධයරේදි මහ මමරුන් 

සිරයළුරදනාම ම ඉතාම ම රගෞ මරයන් සභාමට  පිළිගන්නමා.  

 

නයායඳානුකලම ඳළදුරමන්ම තිරයන්රන් ඳගිගිය සභා රැස්වීරම් මා් තාම සභා සම්මත    

ගැනීම.   

 

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

  න රලස ඉරූලා සිරආරනමා.  

 

01.ඳසුගිස රැස්වීදේශම් වාර්තාව ාම්මත කර ගැනීම. 
 

 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී ාමත්ත උදසකුමාර ගමදේශේ මැතිතුමා 
 

ගරු සභාඳතිතුමනි, 2020.09.10 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 විසිරන් ස්ථි    නු ලබනමා. 

 

 

 

2020.09.10 වන දින ඳැවති මහ ාවා රැස්විදේශම් වාර්තාව පිළිගත යුතු ාතය වාර්තාවක් 

බවට ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී ාමත්ත උදසකුමාර ගමදේශේ මැතිතුමාදේශේ දේශසෝජනාදේශවත් 

හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී ගීතාමණි ස්බර්ණවතා මැතිතුමිසදේශේ ස්ථිරවනවදේශසත් 

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

 

01. ශ්රී ලං ා න්ම්රිය රස්මය, දිස්ත්රිේ ඉංජිරන්රු එච්.එම්.එච්.ඒ බ්ඩඩා  මහතා විසිරන් ඉංගිරිය - 

ර ුළඹ හ ස් මඟ ුළු මමැඩියා කිරිම ස්ථි  මා් ග ඳරිේෂ  ුංශය - ඳන්නිපිආරය යන හිසිරන් 

යුතුම  ැළණිමැර න්ම්රිය මා් ගරේ ර ෝට් රට්  - රබුර්  මා් ගය පුළුරූ කිරිරම් මයාඳිතියට 

ුනුම රමම න්ම්රිය  හ ස් මඟ පුළුරූ කිරිරම්  ා් යය සහා 2020.10.15 දින ඳ.ම. 10.00 සිරට 

2020.10.16 දින රඳ.ම. 4.00 දේමා හා 2020.10.17 දින ඳ.ම. 10.00 සිරට 2020.10.18 දින රඳ.ම. 4.00 

දේමා  ාලය තුළ මා් ගය සම්පු් ණරයන් මසා තැබීමට සිරන්මන බම ම රමම න්ම්රිය හ ස් 

මා් ගය මසා තබන  ාලය තුළ  ථ මාහන හැසිර වීම සහා රඳුරස් නිලධාරි මහතුන්රේ 

රස්මය ලබාරදන රලස ම න්ම්රිය මා් ගය මසා තබන  ාලය තුළ වි රූඳ මා් ගය රලස 

ගලරගද  - ඳාන්ේ  (හංමැරූල ඳා ) භාවිතා  ලහැකි බම ම දන්මා  2020.10.05 දිනැතිම රයුදු 

  න ලද රපිය.     

02. මා් ග සංම් ධන ුධි ාරිය මඟින් රපි කිහිඳයේම රයුදු   නමා මා් ග  ාඳට්  කිරිරමන් ඳසු  

නිසා ජල සම්බන්ධතාමය ලබා ගැනීරම්දීප සම්බන්ධරයන් ඒ නිසා ගරු මන්රීතුමන්ලා දැනුම ම 

  න්රන් රම්  හැම ඳා  ටම රඳුන්යි  ාඳට්    න මා් ගමලට යම්  ාල ලිමාමේ ඒ 

ආයතන මැගකීමේ ද ණමා ඒ නිසා  රම් ජල සම්බන්ධතාමය ලබා ගන්නර ුට හැරමෝම 

දැනුම ම කිරිම්   ලා තිරයනමා ඒ ආයතන ඒ නිසා තමන් ට ම මා් ග සංම් ධන ුධි ාරිරයන් 

ඉරූලා සිරආරනමා   ාඳට්    න මා් ගමරන් ජල සම්බන්ධතාමරන් ජලය ලබා ගන්නමනම් ඒ 

සහා  ාඳට්    න්න ඉස්රසරූලා රම් සහා බට දමා ගැනීම රහෝ සම්බන්ධතා ලබා ගැනීම 

තමන් ට ම   න්න කියලා ප්රාරීය ය සභා බල ප්රරීශරේ සෑම ග්රාමරස්මා මසමේම ඳාර  

මා් ගයන්  ාඳට්  රමනමා ඒ නිසා ගරු මන්රීතුමන්ලා රම් සම්බන්ධරයන් ජනතාම දැනුම ම 

  ලා ඒ සදහා ුමශය   න  ටයුතු   න්න කියලා තමයි මා් ග සංම් ධන ුධි ාරිය විසිරන් 

ුඳ රමත ඉරූරෘමේ   ලා තිරයන්රන් ඒ ුනුම රම් දැනුම්දීපම   නමා.   

   

03. බස්නාහි  ඳළාත, ඳළා ම ුධයාඳන රරූ ම් රමනුමට, සහ ා  රරූ ම්, එරූ.ඒ. සින්තා ගිමානි 

රඳර්  ා යන ුය විසිරන් 2020.05.18 දින ඳැමති මහ සභා රැස්වීරම්දීප ඉදිරිඳ ම   නු ලැබ ගරු 

මන්රීමරුන්රේ රඳෞීගර  ප්ර ාශ ්රියා මම  කිරිම - හරූර්  ර මාගම් ම මර ම ඉඩම නැමත 

ඳාසල ඉදි කිරිම සහා නිදහස්    ගැනීම පිණිස යන හිසිරන් යුතුම 2020.08.11 දිනැතිම රයුදු 

  න ලද රපිරේ පිටඳත    

 

04. බස්නාහි  ඳළාත, ඳළා ම ඳාලන ුමාතයාංශය, රරූ ම්, චන්ද්රානි සම ර ෝන් යන ුය විසිරන් 

“හංමැරූල සති රඳුළ  ටයුතු ඳම මමාරගන යාම.” යන හිසිරන් යුතුම 2020.08.31 දිනැතිම රයුදු 

  න ලද රපිය.  
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ගරු ාවාඳතිතුමා  

ඒ මරේම ුපි ර ුවිඩ් සම්බන්ධම MOH රද  සමඟ ම ප්රාරීය ය රරූ ම්  ා් යාල රද  සමඟ ම ුර්  

 ටයුතු ඳම මමාරගන යනමා ඒ ුනුම ුපි දැනුම ම කිරිරම්  ටයුතු රසෞඛ්ය ෛමදය නිලධාරිනු ම, ඒ 

මරේම මහජන රසෞඛ්ය ඳරිේෂ  නිලධාරින් හා ප්රාරීය ය රරූ ම්  ා් යාලය රද  සමඟ ම 

ප්රාරීය ය සභාම විදියට ුපි සම්බන්ධ රමලා ඒ ුමශය   න දැනුම ම කිරිම් හා ඒ  ටයුතු   රගන 

යනමා ඒ ුමශය   න සහරයෝගයන් ුපි ලබා රදනමා ඒ ුනුම ඳාන්ේ  MOH  ලාඳරේ ප්රාරීය ය 

රරූ ම්  ා් යාල බල රදරේ ඒ ුය සම්බන්ධතාමයන් ඳැමැ මවු ුය විත යි එේ ුරයේ දිේමැරල 

ධීම  ම ාරේ  සමීඳ සම්බන්ධතාමයන් ඳැමැ මවු ුරයේ ු  5.19     

 

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

ාවාවට ඉදිරිඳවන කිරිම. 

 

03 - (01)   ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ානී දේශහක්ටර් පීරිස් මැතිතුමා විසිත් ඉදිරිඳවන 

කරන ව ප. 

01. පුමේපිආරය, හිඟු ල එස්. නන්දදාස යන ුය විසිරන් “ හිඟු ල  න්රදම මත ඳානීය ජලය” යන 

හිසිරන් යුතුම  න්රදම මත ප්රරීශරේ ජනතාමට ඳානීය ජලය ුවිධිම ම රලස ලබා රදන බැවින් 

රම් පිළිබම ඳරිේෂා    බලා සාධා ණීය විසන්මේ ලබා රදන රලස ඉරූලා 2020.08.30 

දිනැතිම ගරු සභාඳතිතුමා ුමතා රයුදු   න ලද රපිය.   

 

02.  හරිත නිම්න රේ ඳදිංචි රුමන් විසිරන් “හරිත නිම්නය රමන්රීසිර ඉඩරම් රඳුන් ඳහසු ම් 

ඉඩම ඳදිංචි  රුමන්ට භාවිතා කිරිමට රනුදීපම පිළිබම” යන හිසිරන් යුතුම රමම ඉඩම 

ුමභාවිතා කිරිම පිළිබම ඳරිේෂා    රමම ඉඩම ුමභාවිතා කිරිම නමතා  ඔවුන්රේ 

ඳරිහ ණය සහා ලබා රදන රලස ඉරූලා 2020.09.10 දිනැතිම ගරු සභාඳතිතුමා ුමතා රයුදු 

  න ලද රපිය.   

03 - (02)   ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ඉත්ද්රානි දේශාදේශනදේශහවතා මැතිතුමිස විසිත් 

ඉදිරිඳවන කරන ව ප. 

01. ර ුස්ගම, සාලාම, වීසිර නිමාස 26/1ඒ හි ඳදිංචි ආ් .ඒ.  රුණාමතී යන ුය විසිරන් වීසිර නිමාස 

ඳව ඳස මතු  බැස යාරම්  ාණුම සම්බන්ධම ඳරිේෂා    බලා සාධා ණීය විසන්මේ ලබා 

රදන රලස ඉරූලා ගරු සභාඳතිතුමා ුමතා රයුදු   න ලද රපිය.   

03 - (03)   ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි තදේශසෝම මධු ප්රාාී දේශීවදේශේ මැතිතුමා විසිත් 

ඉදිරිඳවන කරන ව ප. 
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01. ඳාන්ේ  ප්රාරීය ය රරූ ම්  ා් යාලය දුරූ   ගනිින් නම ඳළා ම ඳාලන ආයතනයේ 

පිහිව මන රලස ඉරූලා 2020.09.08 දිනැතිම ගරු සභාඳතිතුමා ුමතා රයුදු   න ලද රපිය.  

   

02. රස්මා පියසේ ඉදි කිරිම සහා ඉඩම් ර ුටසේ ලබා ගැනීම සහා 2020.09.08 දිනැතිම ගරු 

සභාඳතිතුමා ුමතා රයුදු   න ලද රපිය.  

 

03. ඳාන්ේ , ජයන්ති මාමත, 325/9 හි ඳදිංචි එච්.රේ. ුරබ්  මන යන ුය විසිරන් ුඳද්රමය රැරගන 

යාම සම්බන්ධම 2020.08.23 දිනැතිම ගරු සභාඳතිතුමා ුමතා රයුදු   න ලද රපිය.   

03 - (04)   ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ාමත්ත උදසකුමාර ගමදේශේ මැතිතුමා විසිත් 

ඉදිරිඳවන කරන ව ප. 

01. ර ුස්ගම, ඉහළ ර ුස්ගම, ුළුරබෝදල ඳා , 452/ඒ හි ඳදිංචි රේ.රේ. විජයන්ති යන ුය 

විසිරන් ුනමස රයන් ඇල මා් ගයේ රගුඩ කිරිම පිළිබ 2020.09.08 දිනැතිම ගරු 

සභාඳතිතුමා ුමතා රයුදු   න ලද රපිය.   

03 - (05)   ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි තරුණ පී. දිවිගල්ව මැතිතුමා විසිත් ඉදිරිඳවන 

කරන ව ප.  

01. පුමේපිආරය, ඳහනළඟ, රනු: 30 හි ඳදිංචි ඩබ්.එච්. ජයතිල  යන ුය විසිරන් මහජන පීඩනය 

ඳරිස  න්ෂණය සහ නාරේ යෑම් ුමධානමේද ඳමතින බැවින් 431/ඒ, රේ රගුරූල උතු , 

ග්රා.නි. මසරම්  ංමල ඳහන ළඟ නැරගනහි   න්ද ඉඩරම් ඳස්  ඳා ප්රමාහනයට  ඩුරමල 

මැරවිට රපිනරේ ුම රස්   නැමැ මරතකුරේ ඉරූරෘමට ුමට ඳදිංචි රුමන්රේ සහ 

ප්රරීශමාලින්රේ විර ෝධය ඳල කිරිම සම්බන්ධම 2020.08.17 දිනැතිම ගරු සභාඳතිතුමා 

ුමතා රයුදු   න ලද රපිය.   

 

02. හරිත නිම්න රේ ඳදිංචි රුමන් විසිරන් “හරිත නිම්නය රමන්රීසිර ඉඩරම් රඳුන් ඳහසු ම් ඉඩම 

ඳදිංචි  රුමන්ට භාවිතා කිරිමට රනුදීපම පිළිබම” යන හිසිරන් යුතුම රමම ඉඩම ුමභාවිතා 

කිරිම පිළිබම ඳරිේෂා    රමම ඉඩම ුමභාවිතා කිරිම නමතා  ඔවුන්රේ ඳරිහ ණය 

සහා ලබා රදන රලස ඉරූලා 2020.09.10 දිනැතිම ගරු සභාඳතිතුමා ුමතා රයුදු   න ලද 

රපිය 

03 - (06)   ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි නිමල් සාසිරි කළුඳහන මැතිතුමා විසිත් 

ඉදිරිඳවන කරන ව ප.  

01. ඳාන්ේ , රේ ගල, ුරුේම මත ගම්මාලින් විසිරන් “ නිරමස්මල එ තුමන ුඳද්රමය (කුණු) 

රගනයාම සහා ක්රමයේ සැ ලිම” යන හිසිරන් යුතුම ඉංගිරිය ඳාර්  ුරුේම මත , රීමාල 
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ඳා  හා රේ ගල ගම් රදරේ නිරමස්මල එ තු මන කුනු ප්රාරීය ය සභාම මඟින් රැරගන යන 

රලස ඉරූලින් ප්රරීශමාලින්රේ ුතස්න්ද සහිතම ගරු සභාඳතිතුමා ුමතා රයුදු   න ලද 

රපිය.   

 

 

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

ව ප. 

01. හංමැරූල, ගි ාඉඹුල, 215/ලි, රජ්.ඒ.රේ. ද් ශනී යන ුය විසිරන් “ නිමසට යන මා් ගය 

සම්බන්ධම ” යන හිසිරන් යුතුම ඳවුරූ 07 ේ සහා යාමට භාවිතා   න මා් ගය ුඩි 05ේ 

ඳමණ ඳව  මන බැවින් එම මා් ගය සම්බන්ධරයන්  රුණු රසුයා බලා සාධා ණ විසන්මේ 

ලබා රදන රමන් ඉරූලින් ඳවුරූ 07 හි ුයරේ ු මසන්ද සහිතම 2020.09.01 දිනැතිම ගරු 

සභාඳතිතුමා ුමතා රයුදු   න ලද රපිය.  

  

02. හංමැරූල,  හටපිආරය, ඳාසරූ මාමත, 143/ඩී හි  ැළණි නදීප මැඩිහිආර සංවිධානය සභාඳති හා 

රරූ ම් යන ුය විසිරන් “ුළුතින් නාම පුමරු සවිකිරිම” යන හිසිරන් යුතුම ඳාසුරූ මාමත හා 

ු  විට ඳා  නාම පුමරු සවි කිරිම සහා ුනුමැතිය ලබා රදන රලස ඉරූලින් 2020.08.24 

දිනැතිම ගරු සභාඳතිතුමා ුමතා රයුදු   න ලද රපිය. 

 

03.  ර ුස්ගම, රබුරූලතාම, “චිල” ුං  248 හි රේ.ඒ. ස  මචන්ද්ර කුමා   මන යන ුය විසිරන් 

ඳාර්  යන මැසිර ජලය නිමස රදසට හ මා ඇති බැවින් මැසිර ජලය හා එම ජලය මඟින් ඳස් 

රගුඩවී ඇති බැවින් සුන්සු විසන්මේ ලබා රදන රලස ඉරූලින් 2020.08.20 දිනැතිම ගරු 

සභාඳතිතුමා ුමතා රයුදු   න ලද රපිය. 

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

ව ප 

01. ඳාන්ේ , උේගරූල, ුං  454 හි ප්රජා ම්ඩඩලරේ රරූ ම්, සභාඳති විසිරන් “ උේගරූල 

ජනතාමරේ ස්තතිය” යන හිසිරන් යුතුම ප්රජා ම්ඩඩලය හා මි මතීය පුගිණු ඳාඨමාලා ගම 

තුළ හන්න්මා දීපම පිළිබම ස්තතිය පුද     2020.09.09 දිනැතිම ගරු සභාඳතිතුමා ුමතා 

රයුදු   න ලද රපිය.   
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02. උේගරූල ප්රරීශමාලින් විසිරන් “පින්නමල රබරහ ම ශාලාරමහි රබරහ ම නිකු ම   න නිලධාරි 

සම්බන්ධමයි” යන හිසිරන් යුතුම  ජරේ රබරහ ම ශාලාරේ  ටයුතු සම්බන්ධම 2020.09.05 

දිනැතිම ගරු සභාඳතිතුමා ුමතා රයුදු   න ලද රපිය.  

 

03. හරිත නිම්න රේ ඳදිංචි රුමන් විසිරන් “ හරිත නිම්නය රමන්රීසිර ඉඩරම් රඳුන් ඳහසු ම් 

ඉඩම ඳදිංචි  රුමන්ට භාවිතා කිරිමට රනුදීපම පිළිබම ” යන හිසිරන් යුතුම රමම ඉඩම 

ුමභාවිතා කිරිම පිළිබම ඳරිේෂා    රමම ඉඩම ුමභාවිතා කිරිම නමතා  ඔවුන්රේ 

ඳරිහ ණය සහා ලබා රදන රලස ඉරූලා 2020.09.10 දිනැතිම ගරු සභාඳතිතුමා ුමතා රයුදු 

  න ලද රපිය 

03 - (09)   ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ලිසනදේශේ චත්දන කුමාර මැතිතුමා විසිත් ඉදිරිඳවන 

කරන ව ප. 

01. හරිත නිම්න රේ ඳදිංචි රුමන් විසිරන් “ හරිත නිම්නය රමන්රීසිර ඉඩරම් රඳුන් ඳහසු ම් 

ඉඩම ඳදිංචි  රුමන්ට භාවිතා කිරිමට රනුදීපම පිළිබම ” යන හිසිරන් යුතුම රමම ඉඩම 

ුමභාවිතා කිරිම පිළිබම ඳරිේෂා    රමම ඉඩම ුමභාවිතා කිරිම නමතා ඔවුන්රේ 

ඳරිහ ණය සහා ලබා රදන රලස ඉරූලා 2020.09.10 දිනැතිම ගරු සභාඳතිතුමා ුමතා රයුදු 

  න ලද රපිය 

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

01. උේගරූල ප්රරීශමාලින් විසිරන් “පින්නමල රබරහ ම ශාලාරමහි රබරහ ම නිකු ම   න නිලධාරි 

සම්බන්ධමයි” යන හිසිරන් යුතුම  ජරේ රබරහ ම ශාලාරේ  ටයුතු සම්බන්ධම 2020.09.05 

දිනැතිම ගරු සභාඳතිතුමා ුමතා රයුදු   න ලද රපිය. 

03 - (11)   ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ජසත්ත රණවක මැතිතුමා විසිත් ඉදිරිඳවන කරන ව ප. 

01. හරිත නිම්න රේ ඳදිංචි රුමන් විසිරන් “හරිත නිම්නය රමන්රීසිර ඉඩරම් රඳුන් ඳහසු ම් ඉඩම 

ඳදිංචි  රුමන්ට භාවිතා කිරිමට රනුදීපම පිළිබම” යන හිසිරන් යුතුම රමම ඉඩම ුමභාවිතා 

කිරිම පිළිබම ඳරිේෂා    රමම ඉඩම ුමභාවිතා කිරිම නමතා  ඔවුන්රේ ඳරිහ ණය 

සහා ලබා රදන රලස ඉරූලා 2020.09.10 දිනැතිම ගරු සභාඳතිතුමා ුමතා රයුදු   න ලද 

රපිය 

03 - (12)   ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි දේශකෝකිව ාම්ඳවන වර්ණසිරි මැතිතුමා විසිත් ඉදිරිඳවන 

කරන ව ප. 
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01. හරිත නිම්න රේ ඳදිංචි රුමන් විසිරන් “හරිත නිම්නය රමන්රීසිර ඉඩරම් රඳුන් ඳහසු ම් ඉඩම 

ඳදිංචි  රුමන්ට භාවිතා කිරිමට රනුදීපම පිළිබම” යන හිසිරන් යුතුම රමම ඉඩම ුමභාවිතා 

කිරිම පිළිබම ඳරිේෂා    රමම ඉඩම ුමභාවිතා කිරිම නමතා  ඔවුන්රේ ඳරිහ ණය 

සහා ලබා රදන රලස ඉරූලා 2020.09.10 දිනැතිම ගරු සභාඳතිතුමා ුමතා රයුදු   න ලද 

රපිය 

03 - (13)   ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි නම්.ඩී. ාමත්ත කුමාර මැතිතුමා විසිත් ඉදිරිඳවන 

කරන ව ප. 

01. උේගරූල ප්රරීශමාලින් විසිරන් “පින්නමල රබරහ ම ශාලාරමහි රබරහ ම නිකු ම   න නිලධාරි 

සම්බන්ධමයි” යන හිසිරන් යුතුම  ජරේ රබරහ ම ශාලාරේ  ටයුතු සම්බන්ධම 2020.09.05 

දිනැතිම ගරු සභාඳතිතුමා ුමතා රයුදු   න ලද රපිය. 

03 - (14)   ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි නස්.ඒ. දේශේමරවනන මැතිතුමා විසිත් ඉදිරිඳවන කරන 

ව ප. 

01. උේගරූල ප්රරීශමාලින් විසිරන් “පින්නමල රබරහ ම ශාලාරමහි රබරහ ම නිකු ම   න නිලධාරි 

සම්බන්ධමයි” යන හිසිරන් යුතුම  ජරේ රබරහ ම ශාලාරේ  ටයුතු සම්බන්ධම 2020.09.05 

දිනැතිම ගරු සභාඳතිතුමා ුමතා රයුදු   න ලද රපිය. 

03 - (15)   ගරු උඳ ාවාඳති මේජුව ප්ර පප් කුමාර් මැතිතුමා විසිත් ඉදිරිඳවන කරන ව ප. 

01. ඳාන්ේ  උඳ  ා් යාලය රස්ම  සුභ සාධ  සංගමය විසිරන්  රස්ම  සුභ සාධ  සිතිරේ 

දුදරූ මංචනි  රලස ලබාරගන සාමාජි යින්රේ විර ෝධය මත සංගමය විසුරුමා හැරීම 

සම්බන්ධම 2020.08.08 දිනැතිම ුතිගරු ජනාධිඳතිතුමා ුමතා රයුදු   න ලද රපිරේ 

සභාඳතිතුමා රමත රයුදු   න ලද පිටඳත. 

04. සථා ඳරිදි කල්  ප ඇති ප්රේන. 

ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී මංජුල වී   මන මැතිතුමා විසිරන් ඉදිරිඳ ම    ඇති 

ප්රශ්ණ සහා මන පිළිතුරු ඳහතින් දේමා ඇත. 

 
   01. මැඩසටහන් ුං  01 රඳුන් ඳරිඳාලනය යටර ම ආදායම් ය ් ෂය 60 රමන ම ආදායම් 

මලට ුදාල 64 දුීද  ගාස්තු ආදායම 

    
 

1.1 2019 ම් ෂරේ ුයමැයගත දුදල මන රුපියරූ ිරයන 130 න් සතය මශරයන් ලද 

ආදායම ර ුඳමණද ? 

 
 රුපියරූ  37,561,947.00 
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1.2 එම ම් ෂරේ ජර 01 දින සිරට 2019 රදසැම්බ්  31 දින දේමා ුමසාන මාස 06 ට ලද 

ුදායම ර ුඳමණද ? 

 
 රුපියරූ  25,697,410.00 

 
 

  
 

1.3 2020 ම් ෂරේ ුයමැයගත රුපියරූ ිරයන 135   දුදරලන් 2020 ජනමාරි 01 දින 

සිරට ජනි 30 දින දේමා ලද ආදායම ර ුඳමණද ? 

  
රුපියරූ  31,885,205.00 

  
  

02. 
මැඩසටහන් ුං  01 යටර ම ුං  05 මර න්තු ගාස්තු හා දඩ ආදායම් ය ් ෂය තුල 

(52)උසාවි දඩ යටර ම, 

  
  

 

2.1 2019 ම් ෂරේ ුයමැයගත දුදල මන රුපියරූ ිරයන 15 න් එම ම් ෂරේ සතය 

මශරයන් ලද ආදායම ර ුඳමණද ? 

 
 රුපියරූ  32,817,069.00 

 
 

  
 

2.2 2019 ම් ෂරේ ුයමැයගත දුදරන් එම ම් ෂරේ ජර 01 දින සිරට රදසැම්බ්  31 

දේමා ුමසාන මාස 06 ට ලද ආදායම ර ුඳමණද ? 

 
 රුපියරූ  22,249,781.00 

 
 

  

 

2.3 2020 ම් ෂරේ ුයමැයගත දුදල මන රුපියරූ ිරයන 20 න් 2020 ජනමාරි මස 01 

දින සිරට ජනි 30 දේමා ආ ම්භ  මාස 06 ට ලද ආදායම ර ුඳමණද ? 

  
රුපියරූ  5,960,153.00 

  
  05.සථා ඳරිදි කල්  ප ඇති දේශසෝජනා. 

 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

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

 

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

ලිතාම  ප්රාරීය ය සභා බල ප්රරීශයට ුය ම ඳාන්ේ  රසෞඛ්ය ෛමදය නිලධාරි බල 

ප්රරීශය පු ා ම් ධනය රමින් ඳැමති රඩංගු උමන්  ම් දනය කිරිරම් ු දුණින් ආ ම්භ 

වු "රඩංගු ම් දන මයාඳිතිය" රම් මන විට සා් ථ ම ්රියා මම  රමින් ඳමතින ුත  

ඉදිරියටද රඩංගු ර ෝගය ම් දනය කිරිම සහා  රඩංගු ර ෝගය ම් දන මයාඳිතිරේ 

රස්ම යින්රේ රස්මය ුතයමශය බැවින්,  2020.11.02 දින සිරට 2021.05.01 දින දේමා මාස 

06    ාල ලිමාමේ සහා ඳාන්ේ  රඩංගු ම් දන මයාඳිතිරේ මයාඳිති  ාල ලිමාම 

දි් ඝ කිරිම සුන්සු බමට මම රමම ගරු සභාමට රයෝජනා   ි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී ඒ.සුාත්ත මැතිතුමා 

ගරු සභාඳතිතුමනි,එම රයෝජනාම මා විසිරන් ස්ථි    නු ලබනමා. 
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ගරු ාවාඳතිතුමා 

රම් රයෝජනාම සම්බන්ධරයන් ගරු මන්ත්රිමරුන් ුදහස් ඉදිරිඳ ම   නමාද? 

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

ලදීප. 

01. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්ත්රි ුරයෝම මධු ප්රසාී රීමරේ  මැතිතුමා 

02. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්ත්රි සුසන්ත රඳසිරංහ  මැතිතුමා 

03. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්ත්රි චන්දන සුරියආ ච්චි  මැතිතුමා 

04. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්ත්රි ර ෝකිල සම්ඳ ම ම් ණසිරරි මැතිතුමා 

05. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්ත්රි නිමරූ යසසිරරි  ළුඳහන මැතිතුමා 

06. ගරු සභාඳති ජයන්ත ර ෝහණ මැතිතුමා  

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

ඉහත දේශසෝජනාව  ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමාදේශේ 

දේශසෝජනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී ඒ. සුාත්ත මැතිතුමාදේශේ 

ස්ථිරවනවදේශසත් ඒකමතිකව ාවා ාම්මත  විස. 

 

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

 

 ලිතාම  ප්රාරීය ය සභා බල ප්රරීශයට ුය ම හංමැරූල රසෞඛ්ය ෛමදය නිලධාරි බල 

ප්රරීශය පු ා ම් ධනය රමින් ඳැමති රඩංගු උමන්  ම් දනය කිරිරම් ු දුණින් ආ ම්භ 

වු "රඩංගු ම් දන මයාඳිතිය" රම් මන විට සා් ථ ම ්රියා මම  රමින් ඳමතින ුත  

ඉදිරියටද රඩංගු ර ෝගය ම් දනය කිරිම සහා  රඩංගු ම් දන මයාඳිතිරේ 

රස්ම යින්රේ රස්මය ුතයමශය බැවින් 2020.11.02 දින සිරට 2021.05.01 දින දේමා මාස 

06    ාල ලිමාමේ සහා හංමැරූල රඩංගු ම් දන මයාඳිතිරේ මයාඳිති  ාල ලිමාම 

දි් ඝ කිරිම සුන්සු බමට මම රමම ගරු සභාමට රයෝජනා   ි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  විමල් ප්රාත්න මැතිතුමා 

ගරු සභාඳතිතුමනි,එම රයෝජනාම මා විසිරන් ස්ථි    නු ලබනමා. 
 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

රම් රයෝජනාම සම්බන්ධරයන් ගරු මන්ත්රිමරුන් ුදහස් ඉදිරිඳ ම   නමාද? 
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රමම රයෝජනාම සම්බන්ධරයන් ඳහත නම් සහන් ගරු මන්ත්රිමරුන් විසිරන් ුදහස් ඉදිරිඳ ම   න 

ලදීප. 

01. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්ත්රි චන්දන සුරියආ ච්චි  මැතිතුමා 

02. ගරු  ප්රාරීය ය සභා මන්රී විමරූ ප්රසන්න මැතිතුමා  

03. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී සුසන්ත රඳසිරංහ මැතිතුමා  

04. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී ඉන්ද්රානි රසරන රහලතා මැතිතුිය  

05. ගරු සභාඳති ජයන්ත ර ෝහණ මැතිතුමා  

 

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

ඉහත දේශසෝජනාව  ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමාදේශේ 

දේශසෝජනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  විමල් ප්රාත්න මැතිතුමාදේශේ 

ස්ථිරවනවදේශසත් ඒකමතිකව ාවා ාම්මත  විස. 

 

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

 

ලිතාම  ප්රාරීය ය සභාම මඟින් විධිම ම ඳරිදි ්රියා මම    නු ලබන රනුදි න  සල 

රමන් කිරිරම් මයාඳිතිය මඟින් ඉව    න ලද  ා් යයේ තම න් ට ම පුළුරූ    දුළු බල 

ප්රරීශරේම ජනනය මන රනුදි න  සල විධිම ම ඳරිදි එ තු    ප්රතිච්රීය   ණය 

මධයස්ථාන රමත රයුදු කිරිරම් ු දුනින් ආ ම්භ කිරිමට නියිත රනුදි න  සල 

රමන් කිරිරම් මයාඳිතිය සහා මයාඳිති රස්ම යන් 10 ේ ුළුතින් බමා ගැනීම සුන්සු 

බමට මම රමම ගරු සභාමට රයෝජනා   ි.  

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  නත්ද කුමාරසිේහ මැතිතුමා 

ගරු සභාඳතිතුමනි,එම රයෝජනාම මා විසිරන් ස්ථි    නු ලබනමා. 
 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

රම් රයෝජනාම සම්බන්ධරයන් ගරු මන්ත්රිමරුන් ුදහස් ඉදිරිඳ ම   නමාද? 

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

ලදීප. 

01. ගරු උඳ සභාඳති මංජුල ප්රදීප් කුමා  මැතිතුමා 

02. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්ත්රි  සනී රහේට්  පීරිස් මැතිතුමා  
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03. ගරු  ප්රාරීය ය සභා මන්රී චන්දන සුරියආ ච්චි මැතිතුමා  

04. ගරු  ප්රාරීය ය සභා මන්රී උපුරූ මරනෝජ් රඳසිරංහ මැතිතුමා  

05. ගරු  ප්රාරීය ය සභා මන්රී මංජුල වී   මන මැතිතුමා  

06. ගරු  ප්රාරීය ය සභා මන්රී ජයන්ත  ණම  මැතිතුමා  

07. ගරු  ප්රාරීය ය සභා මන්රී එස්. චන්ද්රකුමා්  මැතිතුමා  

08. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී ඉන්ද්රානි රසරන රහලතා මැතිතුිය  

09. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී සුසන්ත රඳසිරංහ මැතිතුමා  

10. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී ු.ු.ඔරූගා මැතිතුිය  

11. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී කුදුදිණි ජයම් ධන මැතිතුිය  

12. ගරු සභාඳති ජයන්ත ර ෝහණ මැතිතුමා  

 

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

ඉහත දේශසෝජනාව  ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමාදේශේ 

දේශසෝජනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  නත්ද කුමාරසිේහ 

මැතිතුමාදේශේ ස්ථිරවනවදේශසත් ඒකමතිකව ාවා ාම්මත  විස. 

 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

ර ම විරේ ය සහා සභාරේ මැඩ  ටයුතු විනාඩි 15  ට ු මහිව මනමා. 

 

දේශවන ඳානස ාහා ාවාදේශ2 වැඩ කටයුතු දේශඳ.ව. 11.00 ට තවනහිටුවන ව ප. 

නැවතවන ාවාදේශ2 වැඩ කටයුතු දේශඳ.ව. 11.15 ට ආරම්ව කරන ව ප. 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

ර ම විරේ රයන් ඳසුම නැමත ම සභාරේ මැඩ  ටයුතු ආ ම්භ   නමා. 05 (04) රයෝජනාම මා විසිරන් 

ඉදිරිඳ ම   නමා.        

 

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

 

 ලිතාම  ප්රාරීය ය සභා ප්රතිඳාදන රයුදා ගනිින්  බල ප්රරීශරේ ජනතාමරේ ආ් ථි  

මට් ටම නංමාරෘම සහා රඳලාමනය, මනාරයන් හැඩ ගැන්වීම, ඳබළු ආශ්රිත නි් මාණ, 

සාරි මැඩ දැමීම, මැගිම්, රගමතු ුලං  ණය, රගමතු මගාම, වින්ර  ා් ි  ශිරූඳය ආදීප 

මි මතීය පුගිණු ඳාඨමාලාමන් ආ ම්භ කිරිම සහා එේ ර ුට් ඨාශයේ සහා රු. 
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38,400/- ප්රතිඳාදන දුදරූ රමන්    ර ුට් ඨාශ 26 තුළම මි මතීය පුගිණු ඳාඨමාලාමන් 

ඳැමැ මවීය යුතු යැයි මම රමම ගරු සභාමට රයෝජනා   ි.  

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  විමල් ප්රාත්න මැතිතුමා 

ගරු සභාඳතිතුමනි,එම රයෝජනාම මා විසිරන් ස්ථි    නු ලබනමා. 
 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

රම් රයෝජනාම සම්බන්ධරයන් ගරු මන්ත්රිමරුන් ුදහස් ඉදිරිඳ ම   නමාද? 

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

ලදීප. 

01. ගරු  ප්රාරීය ය සභා මන්රී විමරූ ප්රසන්න මැතිතුමා  

 

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

ඉහත දේශසෝජනාව  ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමාදේශේ 

දේශසෝජනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  විමල් ප් රාත්න මැතිතුමාදේශේ 

ස්ථිරවනවදේශසත් ඒකමතිකව ාවා ාම්මත  විස. 

 

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

 

ලිතාම  ප්රාරීය ය සභා ඳාන්ේ  රඳුන් රමළඳල  ඩ  ාම  තේරස්රු 

රදඳා් තරම්න්තුරේ ුං  CD/RP/2592 හා 2020.03.11 දින ලබා න්න් සංරශෝධිත 

තේරස්රුම සහා 2020.08.10 දින මහ සභාරේ 5 (19) තී ණය ඳරිදි  ඩ කුළී ුය කිරිමට 

ුනුමැතිය ලැබී ඇති ුත  ඒ ුනුම 2019.04.01 දින සිරට 2020.08.31 දේමා ඳළදු තේරස්රු 

මා් තාම ුනුම මැඩිපු  බිරූ  න ලද කුරෘ දුදරූ රු. 144,000/- ේ ද කුරෘ දුදරූ රනුරගවීම 

මත ඳනමන ලද දඩ දුදරූ රු. 10,200/- ේ රරූඛ්න මරන් ඉම ම    රරූඛ්ණ සංරශෝධනය 

 ළ යුතු යැයි මම රමම ගරු සභාමට රයෝජනා   ි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  ඒ. සුාත්ත මැතිතුමා 

ගරු සභාඳතිතුමනි,එම රයෝජනාම මා විසිරන් ස්ථි    නු ලබනමා. 
 

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

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

ඉහත දේශසෝජනාව  ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමාදේශේ 

දේශසෝජනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  ඒ. සුාත්ත මැතිතුමාදේශේ 

ස්ථිරවනවදේශසත් ඒකමතිකව ාවා ාම්මත  විස. 

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

 

ලිතාම  ප්රාරීය ය සභා බල ප්රරීශරේ 2021 ම් ෂරේ මරිඳනම් බන් ප්රතිරශෝධනය සිරන් 

කිරිම සහා තේරස්රු රදඳා් තරම්න්තුම රමත එේ රීඳලේ සහා රු. 60/-   දුදලේ 

රගවිය  යුතු යැයි මම රමම ගරු සභාමට රයෝජනා   ි.  

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  දේශම්රි මාග්රට්  මල්ලිකාර්චි  මැතිතුමිස  

ගරු සභාඳතිතුමනි,එම රයෝජනාම මා විසිරන් ස්ථි    නු ලබනමා. 
 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

රම් රයෝජනාම සම්බන්ධරයන් ගරු මන්ත්රිමරුන් ුදහස් ඉදිරිඳ ම   නමාද? 

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

ලදීප. 

01. ගරු  ප්රාරීය ය සභා මන්රී මංජුල වී   මන මැතිතුමා   

02. ගරු  ප්රාරීය ය සභා මන්රී චන්දන සූරියආ ච්චි මැතිතුමා   

03. ගරු  ප්රාරීය ය සභා මන්රී පී.ඒ. ප්රදීප්  කුමා  මැතිතුමා   

 

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

ඉහත දේශසෝජනාව  ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමාදේශේ 

දේශසෝජනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  දේශම්රි මාග්රට්  මැතිතුමිසදේශේ 

ස්ථිරවනවදේශසත් ඒකමතිකව ාවා ාම්මත  විස. 

 

05 – (07)   ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමා විසිත් දේශසෝජනා කරයි. 
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උේගරූල ර ුට් ඨාශයට ුය ම 454 උේගරූල ග්රාම නිලධාරි මසරම්  “උේගරූල ප්රජා 

ම්ඩඩලය” ලිතාම  ප්රාරීය ය සභාරේ රයාඳදිංචි  ළ යුතු යැයි මම රමම ගරු සභාමට 

රයෝජනා   ි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  වරුණ දිලිප් කුමාර මැතිතුමා 

ගරු සභාඳතිතුමනි,එම රයෝජනාම මා විසිරන් ස්ථි    නු ලබනමා. 
 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

රම් රයෝජනාම සම්බන්ධරයන් ගරු මන්ත්රිමරුන් ුදහස් ඉදිරිඳ ම   නමාද? 

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

ලදීප. 

01. ගරු  ප්රාරීය ය සභා මන්රී මරුණ දිර්  කුමා  මැතිතුමා   

 

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

ඉහත දේශසෝජනාව  ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමාදේශේ 

දේශසෝජනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  වරුණ දිලිප් කුමාර 

මැතිතුමාදේශේ ස්ථිරවනවදේශසත් ඒකමතිකව ාවා ාම්මත  විස. 

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

 

ලිඝ්රරයන් සංම් ධනය රමින් ඳමතින ලිතාම  ප්රාරීය ය සභාරමහි ඳරිඳාලන  ටයුතු 

රමරහය වීම සහා හංමැරූල ප්රධාන  ා් යාලයට ුමත ම ඳාන්ේ , හංමැරූල, 

 හර න හා ර ුස්ගම මශරයන් ්රියා මම  මන උඳ  ා් යාල මල  ාජ ාරී  ටයුතු 

ඳම මමාරගන යාම සහා දැනට ුනුමතම ඇති  ඳහත සහන් තනතුරු ප්රමාණයන් 

ප්රමාණම ම රනුමන බැවින් ඊට ඉදිරිරයන් දේමා ඇති නම තනතුරු ප්රමාණයන් ුනුමත 

 ළ යුතු යැයි මම රමම ගරු සභාමට රයෝජනා   ි. 

ුනු 

ුං ය 

තනතු  ුනුමත 

තනතුරු 

සංඛ්යාම 

ුරෙතින් ඇති 

 ළ යුතු නම 

තනතුරු 

සංඛ්යාම 

දුළු 

තනතුරු 

සංඛ්යාම 

1 සංම් ධන නිලධාරී 07 10 17 

2 රඳ  ඳාසරූ ගුරු 05 14 19 
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ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  දේශම්රි මාග්රට්  මැතිතුමිස 

ගරු සභාඳතිතුමනි,එම රයෝජනාම මා විසිරන් ස්ථි    නු ලබනමා. 
 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

රම් රයෝජනාම සම්බන්ධරයන් ගරු මන්ත්රිමරුන් ුදහස් ඉදිරිඳ ම   නමාද? 

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

ලදීප. 

01. ගරු  ප්රාරීය ය සභා මන්රී මංජුල වී   මන මැතිතුමා   

02. ගරු  ප්රාරීය ය සභා මන්රී ුරුණ පී. දිවිගරූල මැතිතුමා   

03. ගරු සභාඳති ජයන්ත ර ෝහණ මැතිතුමා  

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ජසත්ත රණවක 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 ලිසනදේශේ මැතිතුමා 
 

ගරු සභාඳතිතුමනි, එම රයෝජනාම මා විසිරන් ස්ථි    නු ලබනමා. 

3 මැඩ ේරශ්රු ඳරිඳාල  02 02 04 

4 රසෞඛ්ය ඳරිඳාල  02 02 04 

5 රියන්රු 11 05 16 

6 දු  රු  06 18 24 

7  ා් යාල  ා් ය සහාය  06 05 11 

8 සුසාන භූි භා  රු 01 03 04 

9 මැඩ ේරශ්රු  ම් රු 50 12 62 

10 පුස්ත ාලයාධිඳති II  01 01 

11 පුස්ත ාලයාධිඳති III  04 04 08 

12 තාේෂණ නිලධාරී (වින්ර)  01 01 

13 තාේෂණ නිලධාරී 

(යාන්ත්රි ) 

 01 01 

14 රතු තුරු තාේෂණ 

නිලධාරී 

 01 01 

15 සුසාන භූි ඳරිඳාල   01 01 
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ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  උපුල් මදේශනෝජ් රූඳසිේහ මැතිතුමා 

 

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

රමම ගරු සභාමට රයෝජනා   ි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි දේශම්රි මාග්රට්  මැතිතුමිස 
 

     ගරු සභාඳතිතුමනි, එම රයෝජනාම මා විසිරන් ස්ථි    නු ලබනමා.  

 

04. ගරු  ප්රාරීය ය සභා මන්රී චන්දන සුරියආ ච්චි මැතිතුමා   

05. ගරු  ප්රාරීය ය සභා මන්රී උපුරූ මරනෝජ් රඳසිරංහ මැතිතුමා  

06. ගරු  ප්රාරීය ය සභා මන්රී ර ෝකිල සම්ඳ ම ම් ණසිරරි මැතිතුමා  

07. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී ඉන්ද්රානි රසරන රහලතා මැතිතුිය  

08. ගරු සභාඳති ජයන්ත ර ෝහණ මැතිතුමා  

 

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

ඉහත දේශසෝජනාව  ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමාදේශේ 

දේශසෝජනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  ඒ. සුාත්ත මැතිතුමාදේශේ 

ස්ථිරවනවදේශසත් ඒකමතිකව ාවා ාම්මත  විස. 

 

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

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

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

  න ලද ඳහත උඳ රරූඛ්නරේ 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. 

 2178 – 2182 2020 ුරගෝස්තු මස ප්රධාන  ා් යාලරේ, ඳාන්ේ  

උඳ  ා් යාලරේ, ර ුස්ගම උඳ  ා් යාලරේ, 

2,796,424.87 
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01 2020.09.10 හංමැරූල උඳ  ා් යාලරේ හා  හර න උඳ 

 ා් යාලරේ මා් ග, රසෞඛ්ය, ආයු් රේද, රියන්රු, 

 ා් යාල, වින්ර, ආදාහනාගා  හා  පුස්ත ාල, 

රඳ  ඳාසරූ යන ුංශයන්හි රස්මරේ නියුතු 

ආරීශ රස්ම යින් 48 රදරනකු හා සභාම මඟින් 

්රියා මම    නු ලබන මයාඳිතිමල රස්මය 

  නු ලබන මයාඳිති රස්ම යන් 53 රදරනකු 

රමනුරමන් ෛදනි  මැව ්  රගවීම. 

02 2339 - 2343 

2020.09.24 

2020 සැ් තැම්බ්  මස ප්රධාන  ා් යාලරේ, 

ඳාන්ේ  උඳ  ා් යාලරේ, ර ුස්ගම උඳ 

 ා් යාලරේ, හංමැරූල උඳ  ා් යාලරේ හා 

 හර න උඳ  ා් යාලරේ රස්මරේ නියුතු ස්ථි  

විශ්රාම මැව ්  සහිත රස්ම යින් 182 රදරනකු 

සහා මැව ්  රගවීම. 

720,3034.38 

03 2420 

2020.10.05 

2020 ම් ෂය සහා ඳාන්ේ  සති රඳුරළහි 

රටන්ඩ ය ලබාග ම ුං  50/5, රදරූගහම මත, 

ගලරගද , ඳාන්ේ  හි ඳදිංචි රබෝධියා බන්රේ 

චන්ද්රි ා බන්න්මතී යන ුයරේ ගිවිසුම්  ාලය 

2020.09.10 මන දිරනන් ුමසන් වු බැවින් ගිවිසුම් 

ඇඳ තැන්ඳ ම හා ජල වින්ර තැන්ඳ ම දුදරූ ආඳසු 

රගවීම.       

2,420,124.50 

 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි දේශම්රි මාග්රට්  මැතිතුමිස 
 

     ගරු සභාඳතිතුමනි, එම රයෝජනාම මා විසිරන් 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 දේශසෝජනාව  ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමාදේශේ 

දේශසෝජනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි දේශම්රි මාග්රට්  මැතිතුමිසදේශේ 

ස්ථිරවනවදේශසත් ඒකමතිකව ාවා ාම්මත  විස. 

 

 

05 – (04)   ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමා විසිත් දේශසෝජනා කරයි. 
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ලිතාම  ප්රාරීය ය සභා බල ප්රරීශය තුල ්රියා මම   ළ යුතු ඳහත උඳ රරූඛ්නරේ 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 

ාම්ඳාද

නස 

දේශකොත්ත්රාවන 

ාමිතිස/ 

ආසතනස/ 

පුීගවසා 

ගිවිසුම්ග

ත මුදව 

රු. 

01 මලගල ආයු් රේදය ුඩුඳාඩු ස ස් කිරිම. 

(ුතිර් ඛ් ඇස්තරම්න්තුම) 

සභා 

ු දුදරූ 

සභාඳති, මලගල 

ග්රාම සංම් ධන 

සිතිය 

307,626.90 

02 

හයිරලමරූ ඳා  ුතුරු ඳා  සංම් ධනය 

කිරිම. 

 

සභා 

ු දුදරූ 

සභාඳති, සමඟි 

මැඩිහිආර සංවිධානය 

ඉහළ හංමැරූල 

දකුණ 

251,844.10 

03 රඳුරූර න ඳා  සංම් ධනය කිරිම. 
සභා 

ු දුදරූ 

සභාඳති මාමරූගම 

සිරංහ රගුවි 

සංවිධානය 

499,218.44 

04 
මග උතු  ඳරූරරූමාසල ඳා  (විල උඩ ලන්ද 

ර ුටස) ර ුන්්රීට්  දමා සංම් ධනය කිරිම.  

සභා 

ු දුදරූ 

සභාඳති, සුහද 

ිතුරු සංසදය, මග  
383,631.66 

05 

ලිතාම  ප්රාරීය ය සභාමට ුය ම දරඹෝ  

පුස්ත ාලරේ ඉතිරි මැඩ ර ුටසේ නිම 

කිරිම.  

සභා 

ු දුදරූ 

සභාඳති ,  න්දිය 

එ දුතු ප්රජා ූලල 

සංවිධානය , දරඹෝ   

803,448.70 

06 
දිීරදණිය ර ුේ ගාඩ්න් ඳා  සංම් ධනය 

කිරිම.  

සභා 

ු දුදරූ 

සභාඳති, රේශ  

රගුවි සංවිධානය 

දිීරදණිය දකුණ   

179,808.80 

07 
තුන්නාන මහ  න්ද ුතුරු මා් ගය II 

සංම් ධනය කිරිම.  

සභා 

ු දුදරූ 

සභාඳති, 

කුඩා න්ද එේස ම 

සුභ සාධ  සිතිය 

444/ඊ 

250,960.74 

08 
නැරගනහි   න්ද ප්රජා ශාලාරේ ර ුටසේ 

බි මති බැ මහලය ගැලිම.  

සභා 

ු දුදරූ 

සභාඳති, ඇස්ම මත 

එේස ම සුභ සාධ  

සිතිය 

500,000.00 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි දේශම්රි මාග්රට්  මැතිතුමිස 
 

     ගරු සභාඳතිතුමනි, එම රයෝජනාම මා විසිරන් ස්ථි    නු ලබනමා.  

 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

රම් රයෝජනාම සම්බන්ධරයන් ගරු මන්ත්රිමරුන් ුදහස් ඉදිරිඳ ම   නමාද? 
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රම් රයෝජනාම ඒ මති ම සභා සම්මත වු රයෝජනාමේ බමට සල නමා. 

ඉහත දේශසෝජනාව  ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමාදේශේ 

දේශසෝජනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි දේශම්රි මාග්රට්  මැතිතුමිසදේශේ 

ස්ථිරවනවදේශසත් ඒකමතිකව ාවා ාම්මත  විස. 

 

 

 

 

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

(හදිසි දේශසෝජනා තේක 01) 

 

ලිතාම  ප්රාරීය ය සභාරේ හංමැරූල නම රමළ සංකී් ණරේ ුං  18  ාම ය සහා සභාම 

සමඟ  2001.11.01 දිනැතිම ු මසන්    ඇති රඳුර ුන්න් ඳයට ුනුම බන් රු මන ඩී. විමරූ 

ුම රස්   යන ුය ිය රගුස් ඇති බැවින් ඔගි නින් ඇති ුං  18  ාම රේ ඉතිරි බන්  ාලය 

2016.07.11 දිනැති LGD/08/2016 චක්රරරූඛ්නය ඇදුණුම 2 කුරෘ ගිවිසුම 11 මන ර ුන්රීසිරය 

ප්ර ා ම ඔගිරේ මැඩි මහරූ දරුමා මන හංමැරූල, ඉහල හංමැරූල, I ඳව මග ුං  387/A, ද ණ 

ස්ථානරේ ඳදිංචි ඩී.එස්.එස්. ුම රස්   යන ුයට ඳැමරිය යුතු යැයි  මම රමම ගරු සභාමට 

රයෝජනා   ි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ඒ. සුාත්ත මැතිතුමා 
 

     ගරු සභාඳතිතුමනි, එම රයෝජනාම මා විසිරන් ස්ථි    නු ලබනමා.  

 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

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 ජසත්ත රණවක මැතිතුමා 
 

ගරු සභාඳතිතුමනි, එම රයෝජනාම මා විසිරන් ස්ථි    නු ලබනමා. 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  ජසත්ත රණවක මැතිතුමා 
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ගරු සභාඳතිතුමනි, රමම  ා   සභා ුමස්ථාම මහා සභාමේ බමට ඳ ම  ළ යුතු යැයි මම 

රමම ගරු සභාමට රයෝජනා   ි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි උපුල් මදේශනෝජ් රූඳසිේහ මැතිතුමා 
 

ගරු සභාඳතිතුමනි, එම රයෝජනාම මා විසිරන් ස්ථි    නු ලබනමා. 
 

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

ලදීප. 

01. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්ත්රි මංජුල වී   මන  මැතිතුමා 

02. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී රයන්රේ චන්දන කුමා  මැතිතුමා  

03. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී ජයන්ත  ණම  මැතිතමා  

04. ගරු සභාඳති ජයන්ත ර ෝහණ මැතිතුමා  

 

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

ඉහත දේශසෝජනාව  ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමාදේශේ 

දේශසෝජනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා ඒ. සුාත්ත මැතිතුමාදේශේ 

ස්ථිරවනවදේශසත් ඒකමතිකව ාවා ාම්මත  විස. 

 

 

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

(හදිසි දේශසෝජනා තේක 02) 

  
ලිතාම  ප්රාරීය ය සභාම සතු ඳහත සහන් රීඳල 2020.09.11 දින සිරට 2020.12.31 දේමා බන් 

ලබා දීපම සහා 2020.08.28 දින ඳැමති රටන්ඩ්  ම්ඩඩල තී ණය ුනුම ඳහත උඳ රරූඛ්නරේ 

ඳළදු තී රේ සහන් රීඳල එකී උඳ රරූඛ්නරේ රදමන හා රතමන තී යන්හි සහන් 

රටන්ඩ්  රුරේ නම හා රටන්ඩ්  දුදල ුනුම ගිවිසුම් ගත රමින් එකී ගිවිසුම් ප්ර ා ම  ටයුතු 

 ළ යුතු යැයි රයෝජනා   න්නීය. 
 

දේශීඳව විස්තරස ජසග්රාහි දේශටත්ඩර්කරුදේශේ නම හා 

ලිපිනස 

ජසග්රාහි 

වේසුව රු. 

ඳාන්ේ  සතිරඳුළ මීරගුඩ  ං ානමරේ මසන්ත  

ුං  303 ජී, ගරූ න්ද, උඩුදුරූල, 

ඳාන්ේ  
 

1,438,500.00 

 
 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි දේශම්රි මාග්රට්  මැතිතුමිස 
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     ගරු සභාඳතිතුමනි, එම රයෝජනාම මා විසිරන් 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 දේශසෝජනාව  ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමාදේශේ 

දේශසෝජනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි දේශම්රි මාග්රට්  මැතිතුමිසදේශේ 

ස්ථිරවනවදේශසත් ඒකමතිකව ාවා ාම්මත  විස. 

 

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

(හදිසි දේශසෝජනා තේක 03) 

ලිතාම  ප්රාරීය ය සභා බල ප්රරීශය තුල ්රියා මම   ළ යුතු ඳහත උඳ රරූඛ්නරේ 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   ි. 

 
1)   

ත.

ත 

වයාඳිතිස මුවය 

ාම්ඳාද

නස 

දේශකොත්ත්රාවන 

ාමිතිස/ 

ආසතනස/පුීගව

සා 

ගිවිසුම්ග

ත මුදව 

රු. 

01 

ධ් මග්රාමය ඳාර්  හ ස් රබෝේකුරේ 

සිරට රමල රදසට  ාණුම සංම් ධනය 

කිරිම.  

සභා 

ු දුදරූ 

සභාඳති, 

ස්ම් ණ ජයන්ති සුභ 

සාධ  සිතිය 

සාලාම, ර ුස්ගම. 

210,000.00 

02 

රබෝර්  කුරුන්රදණිය ඳා  ුතුරු 

මා් ගය  

ර ුටසේ තා  දමා සංම් ධනය 

කිරිම.  

සභා 

ු දුදරූ 

සභාඳති, 

සිරයඹලාම රගුවි 

සංවිධානය  

279,979.23 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි චත්දන මුදුත්දේශකොටුව මැතිතුමා 
 

     ගරු සභාඳතිතුමනි, එම රයෝජනාම මා විසිරන් ස්ථි    නු ලබනමා.  

 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

රම් රයෝජනාම සම්බන්ධරයන් ගරු මන්ත්රිමරුන් ුදහස් ඉදිරිඳ ම   නමාද? 
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රමම රයෝජනාම සම්බන්ධරයන් ඳහත නම් සහන් ගරු මන්ත්රිමරුන් විසිරන් ුදහස් ඉදිරිඳ ම   න 

ලදීප. 

01. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්ත්රි සුනිරූ  ණසිරංහ මැතිතුමා 

02. ගරු ප්රාරීය ය සභා මන්රී ර ෝකිල සම්ඳ ම ම් ණසිරරි මැතිතුමා  

03. ගරු සභාඳති ජයන්ත ර ෝහණ මැතිතුමා  

 

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

ඉහත දේශසෝජනාව  ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමාදේශේ 

දේශසෝජනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි චත්දන මුදුත්දේශකොටුව 

මැතිතුමාදේශේ ස්ථිරවනවදේශසත් ඒකමතිකව ාවා ාම්මත  විස. 

 

 

01. කාරක ාවා වාර්තා. 

06 – (01) 2020.08.21 - නිමාස හා ප්රජා සංම් ධන  ා   සභා රැස්වීරම් මා් තාම. 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී සුාත්ත සිසිරකුමාර රූඳසිේහ මැතිතුමා  

ගැබිනි මේමරුන් හට ු   ට් ටලයේ රබදා දීපරම්දීප මරේ රඳෞීගර  ු මදැකීම් මත ලැබිච්ච 

ත මමයන් තුළ රම්  නිසිරයා ා ම ලබා දීපරම්දීප මන්රීම රයේ විදියට මට ඒමා ලැබීරම්  ාල 

ඳරිච්රච්දය තුළ ඒ ුයට රම් පිළිබ ඉදිරිරේදීප සා ච්ඡා   ලා රම්  නිසිරයා ා ම රබදීපමේ 

සහා ඒ සායනයටම ලබා රදන් පුළුමන්නම් ඒ ුම්මට නිසිර රමලාමටම රම්  ගන්න පුළුමන් 

රමනමා.  නැ මනම් රම්  රදනර ුට බබාලා හම්රබලා ුපි රහුයාරගන ගිහිරූලා ුපිට ම 

ුඳහසුයි ඒ ුය ම ුඳහසුතාමයට ඳ ම රමනමා ඒ නිසා රම් ගැන ඔබතුමා සා ච්ඡා   ලා රම්  

සායන හ හා ලබා රදන්න  ටයුතු   නමනම්  මඩා යහඳ ම කියලා මම හිතනමා.  

 

ගරු ාවාඳතිතුමා  

ුපි රම් ගැන නිමාස  ිව රේදීප  තා   ලා තී ණයේ ගදු. මීට මඩා රමනස් විදිය ට රම්  ලබා 

දීපමට තමයි ුපි සා ච්ඡා  රරූ ඒ  මන්රීමරුන්ට ුඳහසුමේ නම් ුපි ඊළඟ නිමාස  ිව රේදීප 

රම් ගැන  තා   ලා රම්  MOH එ  හ හාම භා දීපම රහුයි ුපි ඒ ට යදු සභාම විදියට 

මන්රීමරු හ හා රම්    න එ  රහුයි කියපු නිසා ුපි ඒ විදියට  රස සමහ  රීමල ඒ 

ආයතන හ හා   න ර ුට ුපි   න රී ජනතාමට යනමාද කියන රී පිළිබ ප්රශ්ණ 

තිරයනමා සභාම විදියට වියදමේ ද ලා ුපි රදයේ  ළහම සභාමට හා මන්රීමරුන්ට ඒ ලැබිය 

යුතු රගෞ මය ලැරබන්රන් නැ මනම් ුපි ඒරහම   න එ  ගැන ුපි නැමත සා ච්ඡා   දු 

සමහ  රීමරූ තිරයනමා ුපි ර ුච්ච  විදයම්   ලා    ම සමහ  රීමරූ තිරයන්මා සමහ  

තැන්මල ුපි  ළාය කියලා කි යරමන්රන් නැති තැන් මට එරහම දැනිච්ච තැන් තිරයනමා ඕරන් 
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ත ම් රඩංගු ම් ධන මැඩ සටහන්මලට විශාල වියදමේ ද නමා ඒ සහා ුමශය   න ුය ඳ ම 

  ලා තිරයනමා මාහන ආදිය රයුදමලා තිරයනමා නදු ම සමහ  තැන්මල සභාම ගැනම ම 

කියරමන්රන් නැති තැන් බමට ඳ මරමලා තිරයනමා ඒ නිසා සභාරේ මයාඳිතියේ කියලා 

කියරමන්රන් නැති ර ුට රම්  ම කියරමන්රන්           MOH එ  හ හාම නම් ුපි ඒ    රගන 

ගිරේ මන්රීමරුන්රේ එ ඟතාමය ුනුම ුපි ඒ  ටයුතු   දු. රම්රේ සභාමට ගන්න රදයේ 

තිරයනමනම් ු ගන්න එ  රන්ද රහු කියලා මරේ නම්  රූඳනාම මම එරහම හිතලයි 

ඳගිගිය  ාරරූ ඒ ත මමය උදා   ලා රදන්න ඕරන් නිසයි හැරමෝටම රගෞ මයේ ඇති   ලා 

රදන්න ඕරන් නිසා ඒ ගැන ම ුපි  ිව රේදීප සා ච්ඡා   ලා තී ණයේ ගදු රමු ද   න්රන් 

කියලා.  

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී දේශකෝකිව ාම්ඳවන වර්ණසිරි මැතිතුමා  

ගරු සභාඳතිතුමනි ඒ  හරියන්රන් නෑ ර ුස්ගම MOH එ යි සාලාම ර ෝහලයි රබදීපමේ ඇති 

රමලා තිරයනමා සාලාරේ ර ෝහලට යන ගැබිනි මාතාමන්ට ුමශය   න ත්රිරඳෝෂ ආර  රම් 

රමන ම් ලැබිලා නෑ ඒ  රද ට රබදිලා තිරයනමා දැන ඔබතුමා දන්නමා ෛමදයමරුන් නැතුම 

හිආරයා සාලාම ර ෝහල මම උපුරූ මන්රීතුමා සබාඳතිතුමා  තා   ලා ර ුරහුමහරි 

ෛමදයම රයේ රගන්න ග මතා ඉතින් ඒ නිසා රම් මැඩ පිළිරමල ම ුපි සභාරමන්   න රම් 

මැඩපිරරමල MOH එ ට භා  න්න්රනු ම මම හිතන්රන් නෑ ඒ  සා් ථ  රමයි කියලා රමු ද 

කිරි වීන්රුමම ම සාලාම ර ෝහරරූ ගැබිනි මවුමරුන්ට ලැබුරන් නෑ ඳස්රස් මම  ථා   ලා කිේමට 

ඳස්රස් තමයි ඒ  ලැබුරන් රමු ද රම් ආයතන රද  තුළ ගැටීමේ තිරයනමා ඒ නිසා මම රම් 

රයෝජනාමට  ැමති නෑ. 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී නත්ද කුමාරසිේහ මැතිතුමා 

ගරු සභාඳතිතුමනි ර ෝකිල මන්රීමා කිේම විදියට මම ම  ැමති නෑ ුර්    ළුුේගල 

ර ුට් ඨාශරේ ගැබිනි මේමරුන් රම් රමනර ුට 140  ට ඳමණ රම් බඩු  ට් ටල දිලා තිරයනමා 

ුපිට කිසිරම ගැටළුමේ රමලා නෑ ුපි ඒ  රබුරහුම ස ම භාමරයන්   න්රන් ඒ නිසා ඒ  

මන්රීමරු හ හාම   දු කියලා රයෝජනා   නමා.   

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී චත්දන ලිසනදේශේ මැතිතුමා  

ගරු සභාඳතිතුමනි ුපි ඒ   රගන ආපු ක්රමරේ කිසිරම ගැටළුමේ නෑ සමහ  මන්රීමරුන්ට 

රඳුඩි රඳුඩි ප්රශ්ණ ඇති නදු ම ර ුට් ඨාශරේ මන්රීමරු හ හා  ට් ආරය එ  තැන ට එ තු 

  ලා ර ුට් ඨාරශ් මන්රීමරු හ හා  රම්    දු කියන රයෝජනාම තමයි ුපි    න්රන්.  

සා් ථ  මැඩ පිළිරමලේ ුසා් ථ    න්න තමයි රම් හදන්රන්.      
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ගරු ාවාඳතිතුමා  

හරි හරි ුපි රම් ගැන  ිව රේදි සා ච්ඡා   දු.  

 

2020.08.21 වන දින ඳවවනවන වද නිවාා හා ප්රජා ාේවර්ධන කාරක ාවා රැස්වීදේශම් 

වාර්තාව මහ ාවාව විසිත් ාවකා බවන වදි. 

06 – (02) 2020.08.24 -  ා් ි  රස්මා  ා   සභා රැස්වීරම් මා් තාම.   

 

ගරු උඳ ාවාඳති මේජුව ප්ර පප් කුමාර් මැතිතුමා  

ගරු සභාඳතිතුමනි පිව ම 5 ුං  10  ඳාන්ේ  රබුර්  සමඟි මාමත නිමැසිරයන් විසිරන් සමඟි මාමත 

මා් ගය  ාඳට්  ුතු ා ස ස් කිරිම යන හිසිරන් යුතුම රයුමේ එමලා තිරයනමා ගරු සභාඳතිතුමනි 

මම හිතන්රන් රම්  1000km මැඩ සටහන යටර ම රමම මා් ගය රු. ලේෂ 50   දුදලේ රයුදමලා 

රමම මා් ගරේ තිබුණ  ම්බිමැටමරූ ඳා ට රගනරූලා තිරයනමා රමතන විශාල ගැටළුමේ 

තිරයනමා රම්   ඩිනින් ඉව  රමින් තිරයනමා මම  ා් ි  රස්මා  ිව රමන් ඉරූරෘමේ   නමා 

රම්  ස්තානීය ඳරිේෂණයේ   ලා ඉේමනට විසන්මේ ලබා රදන්න කියලා රම් ට  ා් ි  

නිලධාරිතුමාට විත ේ තනි තී ණයේ ගන්න බැරි ප්රශ්ණයේ රමලා තිරයනමා රමරහම ගිරයු ම 

ුපිට කිසිරම ඳා ේ සංම් ධනය    ගන්න බැරි රමනමා ඒ නිසා රම් සහා ුමශය ්රියාමා් ග ගන්න 

කියලා ඉරූලා සිරආරනමා.  

ගරු ාවාඳතිතුමා.  

මැඩ ුධි ාරිතුිය රම් පිළිබම ඳරිේෂා   ලා බලලා ුදාල මා් තාමන් ඉදිරිඳ ම   න්න.           

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී ානි දේශහක්ටර් පීරිස් මැතිතුමා  

 

ඒමරේම ගරු සභාඳතිතුමා  ා් ි  රස්මා  ිව රේ රපි රරූඛ්න සල ා බැරෘරම් ුං  02 යටර ම මා 

විසිරන් ඉදිරිඳ ම   ලා තිබුණා ඳසුගිය මාස කිහිඳරේම කිේරේ ප්රධාන මා් ගය රදඳස තිරයන ගස් 

ර ුලන් සම්බන්ධම  ා් ි  රස්මා  ිව රේ මරේම සිරයරෙ  ිව මල තී ණ ගන්නමා නදු ම බිම් 

මට් ටරම් රම්මා ්රියා මම  රමන්රන් නෑ ඒ ර තුම නිසා ඳසුගිය දමස් ගණනාරමම ිරිස්ම මත 

හංදිරේ තිබුණ විශාල ගස ඳගිගිය  ාලරේ ගස  ඩ මැආරලා ත්රිවිල යේ උඩට  ඩා මැආරලා ජිවිත 

ුමාධනමේ රමන්න තිබුනා ඳා  හ හා මැආරලා ඳැය ගානේ ඳා  මහලා දාන්න සිරීධ වුනා ුමාරු 

රලරඩේ රැරගන ගිය ඇම්බියුලන්ස්  ථය ම ඳැය ගානේ එතන හිආරයා ගහ  ඳා ඉම ම   න තුරු 

දැනට දමස් ගාන ට රඳ  ුළු මුම්බලම  මරේ රේ ළඟ තිබුණ ුඹ ගස  ඩා මැව ණ ඳා  හ හා 

 ාත්රිරේ එතන ම ඳැය රද  තුනේ ඳා  හ හා තිබුණා ඳස්රස් මම මැදිහ ම රමලා රගද  තිබුණ 
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රඳු මේ ු රගන ගිහිරූලා රඳුරසිරයට  තා   ලා මැස්රස් රති රති ඒ ගස් ඉම ම   ලා ඳැය 

03 ේ 04 ේ ගත වුනා ුපි රම්  ා් ි  රස්මා  ිව රේ ගන්න තීන්න් තී ණ ්රියා මම  රමන්න 

විශාල  ාලයේ යනමා විරශ්ෂරයන්ම ඔබතුමාරේ ු මසනින් රම් ආයතන සහා ඉදිරිඳ ම   න රපි 

ුරන් මම දන්න් නෑ ගනන් ගන්රන් නැතිද කියලා ප්රශ්ණයේ තිරයනමා. විරශ්ෂරයන්ම රම් හැම 

ප්රශ්ණය ටම දුර  මමය රමන්රන් ඒ යි.  ඒ මරේම තමයි රම් හරිත උයන ප්රශ්රණ ම ඉදිරිඳ ම 

 ළාට ඳසරස් ඒ ප්රශ්නමලට ුපි ග මත තීන්න් තී ණ ඒ ජනතාමට ඉේමණින් යන්රන් නැහැ එරහම 

උණහම ඒ ඳළා ම ප්රරීශරේ මන්රීම යට තමයි ප්රශ්රන් තිරයන්රන්  ගස  ඩා මැව නට ඳස්රස් 

මන්රීම රයේ රමරහ ඉන්නම රන්ද කියලා තමයි ජනතාම ුහන්රන් ඒ නිසා ඔබතුමාරේ 

 ාරුණි  ුමධානය රයුදු   න්න කියලා ඉරූරෘමේ   නමා. ුදාල ආයතන නිලධාරින් රගන්නලා 

ඔබතුමාරේ ු මසනින් ලබා රදන රම් රපි හැකි ඉේමනින් ්රියා මම    න්න කියලා විරශ්ෂ 

ුමධානමේ රයුදු   න්න කියලා ඉරූලා සිරආරනමා ඔබතුමාරගන්.     

 

ගරු ාවාඳතිතුමා  

 

රම් මහාමා් ගරේ මැරටන ගස් නම් මහා මා් ග ුධි ාරිය හා න්ම්රිය රදඳා් තරම්න්තුම ආදි විශාල 

ආයතන සංඛ්යාමේ තිරයනමා රම්මාරේ ගස්  ඳන්න ගියහම ප්රශ්ණ ගැටළු  ාශියේ ඇති රමනමා 

ඒ පිළිබම ම රසුයා බලන්න කියලා කිේමා ඒ තී ණ ු රගන   න්න ඕරන් ුපි ගස්  ඳන්න 

ග මතට ඒ ුමස  ගන්න ඕරන් නැ මනම් ගස්  ඳන්න ගියහම ඒ ඇතිරමන නීතිමය ප්රශ්ණමලට ුපි 

දුගිණ රදන්න ඕරන් ඒ ුදාල ආයතන දැනුම ම  ළ යුතුයි කියන එ  තමයි මම කියන්රන් රමු ද 

ඒ ප්රරීශරේ මන්රීතුමා ඉන්නමද නැීද කියන  ා ණය රනරමයි ඒ ුදාල ආයතන මා් ග ඳරිේෂා 

කිරිම්  ටයුතු   නමා එමාරේ ති රයන ුමධානම් ත මම ඒ ුය ර මරුම් ගන්න ඕරන් ඒ ුය ුර්  

 ිව  මලට සහභාගී රමනමා ඒ ුයට ම කියන්න ඕරන් ුර්  සමහ  රීමරූ රම් තිරයන  ාජ ාරි ම 

එේ  රම් තිරයන විශාල ප්රමාණය ම එේ  රම් හැමරීම ේෂණි ම    ගන්න බැරි 

ුඳහසුතාමයේ තිරයනමා ුතයමශය වු රදයේ නම් ුපි   නමා නදු ම සමහ  රීමරූ මලට ඒ 

ආයතනමල මැදිහ ම වීම්    ගන්න ම ඕරන් රම්මා රම් හරි ඳහසුමට හරි රරූසිරයට සභාමට ඉදිරිඳ ම 

 ළාට රම් හැමරීම ුපිට ද ා ගන්න බැරි තැනට ආමට ඳස්රස් රම් හැමරීම ුපිට   න්න ුමාරුයි 

මා් ග සංම් ධන ුධි ාරිය ම ඒ මරේම න්ම්රිය රදඳා් තරම්න්තුම, වින්ර බල ම්ඩඩලය, රම් ආයතන 

ගණනාමකු ම තිරයනමා ුපි රහුයලා බලන්න ඕරන් රමු ීද රමලා තිරයන්රන් කියලා මම 

කියන්රන් රම් ආයතන ම එමැනි ප්රධාන මා් ගමල  ටයුතු   න ර ුට සම්බන්ධ   ගත යුතුයි 

කියන එ  මම නම්  රූඳනා   න්රන් එරහම තැන්නම් රම් ඔේර ුම රීමරූ ද ාරගන රම් ඉන්න 

රස්ම රයෝ 03 න් 04 රදරනකුට රම් ඔේර ුම ආර     ගන්න ුමාරුයි ගස්  ඳනමා නැතුම 

රනරමයි ප්රමාද වීම් ඇති ඒම ම රහුයලා බලදු. ඔය සිරීධි රද ම මම දන්නමා ුළු මුම්බලම ම ඊට 

එහා එ  ම ඒමට රම් ආයතන සම්බන්ධ    ගන්න ඕරන් රම්මා රම්  ිව මලදි  තා   න ර ුට 
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සභාම විත ේ රනරමයි ඒ ුදාල ආයතන ම දැනුම ම කිරිමේ  ළ යුතුයි නැතුම ුපිට තනියම රම් 

ඔේර ුම   න්න ුමාරුයි. ඔයමරේ ප්රධාන ඳා මරූ මල ගස්  ඳනමා කියන්රන් ඳා මරූ මහන්න 

ඕරන් ලයිට්   ණු හා න්  ථන  ණු ඉම ම    ගන්න ඕරන් එහා ඳැ මර ම න්ම්රිය මා් ගය ඒ නිසා 

රම් මරේ රීමරූ මලට තී ණ ගන්න ර ුිිට සභාමම රම් රීමරූ  ළ යුතුයි කියලා තීන්න් ග මතට 

ඳස්රස් සභාමම  ළ යුතුයි ඒමට තිරයන බාධ  ඊට ඳස්රස් තමයි මතු රමන්රන් ඒ නිසා ඒම ම 

ආර ේ ර මරුම් ු රගන තීන්න් තී ණ ගන්න කියලයි මම  ිව මට මතේ   න්රන්. යම් යම් තී ණ 

ග මතට ුපිට ඒ තීන්න් තී ණ ග මත විදියටම ්රියා මම    න්න ුඳහසු රමනමා. ඊට ඳස්රස් 

සභාම තමයි සම්පු් ණරයන්ම මැ දි  ා යා රමන්රන් තීන්න් තී ණ ු රගන රම්  ටයුතු  රරූ නෑ 

කියලා රම් ගැන ම රහුයලා බලන්න කියලා  ිව  මල තීන්න් තී ණ ගන්න ර ුට ු රදමරූ 

සම්බන්ධම ම ුමධානය රයුදු   න්න කියලයි මම කියන්රන්.  

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී චත්දන ලිසනදේශේ මැතිතුමා  

ගරු සභාඳතිතුමනි ුපි ඒරේ ස්ථානීය ඳරිේෂණයේ  ළා මැට ඉම ම   න්න කියලා තමයි තීන්න්ම 

ග මර ම. ුපි එන්න කියලා කිේමා ඳසුම එතුමා ඇවිරූලා ඔබතුමාම දුණගැගිණා කිේමා.   

 

ගරු ාවාඳතිතුමා  

මාම දුණගැගිණා නම් රපියේ රදන්න ඇති රන්  ිව මට දීපලා ඇති බලලා  තා   දු.  

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී වරුණ දිලිප් මැතිතුමා 

ගරු සභාඳතිතුමනි 4 පිව රේ ුං  6 රඳුන් සුසානභුිය දැන් ඒරේ භාගයේම ම නෑ මීට ුවුරුන් 1 ½ 

ට ඳමණ රඳ  දැනුම ම  ළා නැමත සිරහි  ැවීමේ   ලා තිරයනමා රම් පිළිබ මැඩි ුමාධනයේ 

රයුදු   න්න කියලා ඉරූරෘමේ   නමා. ඒ මරේම රදරමනි  ා ණය රම් මා් ගරේ වින්ර  ණු හා 

න්  ථන  ණු සම්බන්ධම ඔබතුමාම දැනුම ම කිරිමේ  ළා රටරර ුම් ආයතනයම් සම්බන්ධ 

  රගන රම් පිළිබ විධිම ම සා ච්ඡාමේ   නමනම් රහුයි කියලා ඉරූලා සිරආරනමා.  

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී ි ත්තක දේශීවිත්ද මැතිතුමා 

ගරු සභාඳතිතුමනි, ඒරේ ුං  13  ම එේ  සම්බන්ධයි මරේ ර ුට් ඨාශරය ම රම් මරේ ගැටළුමේ 

තිරයනමා මම හි මනරන් ඳගිගිය  ාරරූ ඳ් ච් 40 ට මැඩි ඉඩම් ුනුමත  රරූ නාගරි  සංම් ධන 

ුධි ාරිය විසිරන් ඒ  ාරරූ රමන්රීසිර රමච්ච රලුකු ඉඩම්මල විශාල රඳුන් ර ුටස් තිරයනමා ඒමා 

ඔ් පු රයලා තිරයන්රන් නාගරි  සංම් ධන ුධි ාරියට රේ ගල ප්රරීශරේ රහෝම් ලැන්ඩ් 

ආයතනයට ුේ   ගානේ රමන්රීසිර   පු එ  මම හිතන්රන් සභාම දැනුම ම වීමේ නැතුම ඇති 

රඳුන් ර ුටස ගැන ඒමා එ  එ  පුීගර  ුය ඳරිහ ණය   න්න ඳටන් ු රගන තිරයනමා. ඊට 
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ඳස්රස් ඉදිරිරේදීප රම්මාරේ ුනමස  ඉදි කිරිම් ඉම ම   න්න රමන්රන් ුපිට ඕ  ඳැමරුමට ඳස්රස් 

ුපි රම් පිළිබම නාගරි  සංම් ධන ුධි ාරිය දැනුම ම   ලා රම් ලිතාම  ප්රාරීය ය සභා බල 

ප්රරීශය තුළ ඒ ම මානුම තුළ ඒ රහේටයා්  එ  ට මඩා ුනුමත   පු ඉඩම්මල දීපපු රඳුන් 

ර ුටස් පිළිබම දැනුම ම රමලා එමා ඳම රගන රහු ඳැමරීම  රළු ම ඉදිරිරේදීප ඇති රමන  රලුකු 

ගැටළුම ට විසඳුමේ රහුයා ගන්න පුළුමන් කියන  ා ණය ඉදිරිඳ ම   නමා.    

 

ගරු ාවාඳතිතුමා  

ුපි ඒ ගැන රහුයන්න ඕරන් ුපි ඒ ගැන බලදු. ුපිට හම්බරමලා නැති ඒමා තිරයනමා ඒ  ාරරූ 

ඉදන් ඳ් ච් 40 ට මඩා ුනුමත   පු ඒමා  තිරයනමා.   

 

2020.08.24 වන දින ඳවවනවන වද කාර්මික දේශස්වා කාරක ාවා රැස්වීදේශම් වාර්තාව මහ 

ාවාව විසිත් ාවකා බවන වදි. 

 

06 – (03) 2020.08.25 - ඳරිස  හා ඳහසු ම්  ා   සභා රැස්වීරම් මා් තාම. 

2020.08.25 වන දින ඳවවනවන වද ඳරිාර හා ඳහසුකම් කාරක ාවා රැස්වීදේශම් වාර්තාව 

මහ ාවාව විසිත් ාවකා බවන වදි. 

 

06 – (04) 2020.08.27 - දුදරූ හා ප්රතිඳ මති සැ ලිරම්  ා   සභා රැස්වීරම් මා් තාම. 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී උපුල් මදේශනෝජ් රූඳසිේහ මැතිතුමා  

 

රපි රරූඛ්න සල ා බැරෘරම් පිව  ුං  03 හි ුනු ුං  07 හි ඳළා ම ඳාලන ආයතනමල මහජන 

නිරයෝජිතමරුන් සහා මන දුර  සහති  ඳ ඳාඨමාලාම ඉරූරෙම්   ඇති. උපුරූ මරනෝජ් රඳසිරංහ 

මන මරේ නම ඇතුල ම   ලා තිරයනමා මම හිතන්රන් රම්  උපුරූ  ප්රසන්න මන්රීතුමා රමන්න 

ඇති ඒ ඉරූරෘම  රරූ ඒ නිසා ඒ  නිමැ දි   න්න කියලා ඉරූලා සිරආරනමා.  

  රපි රරූඛ්න සල ා බැරෘරම් පිව  ුං  03 හි ුනු ුං  07 හි ඳළා ම ඳාලන ආයතනමල මහජන 

නිරයෝජිතමරුන් සහා මන දුර  සහති  ඳ ඳාඨමාලාම ඉරූරෙම්   ඇති. උපුරූ මරනෝජ් 

රඳසිරංහ  මැතිතුමා රේ නම සහන් වී ඇති ුත  එම ඉරූරෙම් රු එච්.පී. උපුරූ ප්රසන්න 

මැතිතුමා රලස සහන් විය යුතුය.  

 

ගරු ාවාඳතිතුමා  
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 පිව  ුං  15 හි ුනු ුං  12 සහන් ගරු මන්රී ුරුණ කුමා  මැතිතුමාරේ න්  ථන බිල රු. 

2500 රමනුමට න්  ථන බිල රු. 7251.99 ේ රලස සහන් විය යුතුය.  

 

 පිව  ුං  23 හි ුනු ුං  85 හි දැේරමන රු. 520,500/-   දුදරූ රමනුමට රු. 52,500/- රලස 

සහන් විය යුතුය.  

 

ගරු උඳ ාවාඳති මේජුව ප්ර පප් කුමාර් මැතිතුමා  

ගරු සභාඳතිතුමනි මම හංමැරූල රඳුළ පිළිබම  ථා   න්රන් රඳුරස කුණු ආර  ගන්න කියලා 

මම කියන්රන් රඳුරස සිරයරෙ  ටයුතු   න්න කියලා කියන්රන් රඳුරස දුදරූ ුය කිරිම පිළිබම ම 

රමු ේ හරි ්රියා මම  රමන්න ඕරන් දුදරූ  ිව රේ තී ණය  ළා ුය කිරිමේ   න්රන් නෑ 

කියලා එ යි  

 

ගරු ාවාඳතිතුමා  

මම උරී ඉදිරිඳ ම   පු රපිය ලැබුණට ඳස්රස් රඳුළ ඳම මමපු දින සිරට ඒ ුය කිරිම්   නමා කියලා 

කිේමා .  

 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී තදේශසෝම මධු ප්රාාී දේශීවදේශේ මැතිතුමා  

ගරු සභාඳතිතුමනි, රපි රරූඛ්න සල ා බැරෘරම්දීප ුං  05 ඳාන්ේ  ්රිඩාංගනය සම්බන්ධම මම 

හිතන්රන් රම් මනවිට රම්රේ  ටයුතු සම්ඳාදනය   ලා ු   රමච්ච ු ටයුතු  ම් ුමසන්   ලා 

ුද රමන ර ුට  ටයුතු ආ ම්භ කිරිමට සුදානම් රමලා ඉන්නමා නාගරි  සංම් ධන ුධි ාරිය  

ඒරේ වින්ර ඳීධතිය රමනස්   ලා ඒ ඳාේ එරේ ඇවිදින්න පුළුමන් විදියට ඒ  ටයු මත ුද දිනරේ 

ඳටන් ගන්මා කියලා තමයි නාගරි  සංම් ධන ුධි ාරිය දැනුම් න්න්රන් එහිදි විරශ්ෂරයන්ම 

ස්තතිමන්ත රමන්න ඕරන් ්රිඩා ුමාතය නාමරූ  ාජඳේෂ මැතිතුමන්ට එතුමා විරශ්ෂ මැදිහ ම 

වීමේ සිරන්  ළා ඒ මරේම ඔබතුමාට ම විරශ්ෂ ස්තතියේ පුද  නමා රම්  ටයුතු සහා මැදිහ ම 

උනාට ඒ මරේම ඳාන්ේ  රමළ සංගමයද රම් පිළිබ දැනුම ම   න්න කියන ඉරූරෘම   නමා.  

  
 

2020.08.27 වන දින ඳවවනවන වද මුදල් හා ප්රතිඳවනති ාැකසීදේශම් කාරක ාවා රැස්වීදේශම් 

වාර්තාව ඉහත ාේදේශලෝධනසත්ට සටවනව මහ ාවාව විසිත් ාවකා බවන වදි. 

 

06 – (05) 2020.08.10 - රටන්ඩ්  ම්ඩඩල රැස්වීරම් මා් තාම. 
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2020.08.10 වන දින ඳවවනවන වද දේශටත්ඩර් මණ්ඩව රැස්වීදේශම් වාර්තාව මහ ාවාව විසිත් 

ාවකා බවන වදි. 

 

06 – (06) 2020.08.28 - රටන්ඩ්  ම්ඩඩල රැස්වීරම් මා් තාම. 

2020.08.28 වන දින ඳවවනවන වද දේශටත්ඩර් මණ්ඩව රැස්වීදේශම් වාර්තාව මහ ාවාව විසිත් 

ාවකා බවන වදි. 

 

07.වැබීම් හා විසදම් පිළිබ මාසික ප්රකාලස. 

 

 07 – (01) 2020  ජුනි මාසය ලැබීම්  හා වියදම් පිළිබ  ප්ර ාශය. 
 

2020 ජුනි මා වැබීම් හා විසදම් පිළිබ ප්රකාලස මහ ාවාව විසිත් ාවකා බවන වදි. 

 

08. ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රිවරුත්දේශේ දේශඳෞීගලික ප්රකාල. 

 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

රඳෞීගර  ප්ර ාශය ඉදිරිඳ ම කිරිම සහා නිමරූ යසසිරරි  ළුඳහන මන්ත්රිතුමාට ුමස්ථාම ලබා 

රදනමා.  

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී නිමල් සාසිරි කළුඳහන මැතිතුමා  

ගරු සභාරමන් ුමස යි සභාඳතිතුමනි, ඳාන්ේ  ුරුේම මත ර ුට් ඨාශය මැදින් ගලා බසිරන 

පුස්මැර ඔය ආශ්රිතම ගංමතු  ඳාලන මැඩ සටහනේ ස ස්    රදන රලස 2018.05.31 දින මා්  

මා් ග හා ජලසම්ඳ ම  ළමනා  ණ ුමාතයාංශය රමත රමම සභාරමන් ඉරූරෘමේ  ළ ුත  ඒ 

ුනුම ුරුේම මත උතු  මසරම් සිරට හයිරලමරූ මා් ගය දේමා ඳළමන ුදිය  රලස කි.ි. 1.5 ඳමණ 

ඔය මා් ගය පුළුරූ    සංම් ධනය කිරිම සුන්සු බම මා් මා් ග රදඳා් තරම්න්තුම නි් රීශ  ළ 

ුත  ඒ ුනුම 2019 ම් ෂරේ ගරන්රගුඩ මසරම් සිරට ඳාන්ේ  ගලරගද  යා   න ඳ ණ ඳාලම 

දේමා පුස්මැර ඔය පිළිස    ල ුත  ඒ මඟින් ම් ෂා දිනමලදීප ජල ගැරෘම් ුමම වීම නිසා රමරතේ 

ම් ෂා  ාලමලදීප ගංමතු  ගැරෘම සම්බන්ධරයන් ජනතාම විදි පීඩාරමන් ප්රරීශරේ ජනතාම දුදා 

ගැනීම රමනුරමන් මා් මා් ග හා ජල සම්ඳ ම  ළමනා  ණ ුමාතයාංශයට සභාම රමනුරමන් 

ුඳරේ ස්තතිය පුද   න රලස ම 2020 ඇති වු ර ුර ෝනා මයසනය රමනුරමන් මැඩ නමතා ඇති එම 

මයාඳිතිරේ ඉතිරි ර ුටස ගලරගද  ඳාන්ේ  ඳාලම ුසල සිරට පුස්මැර මා් ගරේ ුදුණ දේමා ම, 
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ඳහල රබෝර්  ඳාලම ුසල සිරට ගරන්රගුඩ මසරම් ඳටන් ග ම ස්ථානය දේමා ම, ඉදිරි මැඩ ර ුටසද 

නිම    රදන රලස ජනතාම රමනුරමන් මා් මා් ග රදඳා් තරම්න්තුරමන් ඉරූලා සිරආරන රලස දන්මා 

සිරආරි. රයුදුම මා් මා් ග හා ජලසම්ඳ ම  ළමනා  ණ ුමාතයාංශය.   

 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

 

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

විමරූ ප්රසන්න මැතිතුමාට ම,   ගයාන් න්ින්ද චන්ද්රසිරරි මැතිතුමාට ම, යසරු රදමන්ිණ  ාජඳේෂ 

මැතිතුමා, ෆිරශ්රයා ඇනට්  ඔරූගා මැතිතුිය, දනුශ්රුකි ප්රභානි ුරූරම්දා මැතිතුියට ම, ශශ්රණි ශ්රීමාර 

රහට් ආරආ ච්චි මැතිතුමාට ම, ආ් .ඒ.ඩි.සාගරි ා කුමාරි රඳසිරංහ මැතිතුියට ම නිමාඩු ුනුමත 

  න රලස මම රයෝජනා   නමා.ඒ මරේම සභාමට සහභාගී වු උඳ සභාඳතිතුමා ඇතුළු මන්රී 

ම්ඩඩලයට ම, රරූ ම්තුමා ප්රධාන නිලධාරි ම්ඩඩලයට ම,  ා් ය ම්ඩඩලයට ම, ජනමාධය 

මහ මමරුන්ට ම ුර්  රගෞ මය ම ස්තතිය ම පුද   නමා. සහභාගි වු සිරයළුරදනාටම ස්තුතියි.  

 

ාවාදේශ2 වැඩ කටයුතු ඳ.ව. 11.30ට නිමාවට ඳවනවිස. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


