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සීතාවක ප්රාදේශීය ස ාවාදේශ2 2020 ාැප්තැම්බර් මා 10 වන දින 

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

මහ ාවා රැස්වීදේශම් වාර්තාව. 
 

ාහවාගී ව : - 
 

1. ගරු සබාඳති   - ජී. ජඹන්ත ර ෝහණ භැතිතුභා 

2. ගරු උඳ සබාඳති   - එස්.ඩී.භංජුල ප්රදීප්  ුමභා්  භැතිතුභා 

3. ගරු ප්රාරීය ඹ සබා භන්රී  - චන්දන රේභනා ම දුන්න්ර ුව ම භැතිතුභා 

4. ගරු ප්රාරීය ඹ සබා භන්රී  - එම්.ඒ.රම්රි භාග්රට්  භැතිතුිඹ 

5. ගරු ප්රාරීය ඹ සබා භන්රී  - රඹනරේ චන්දන ුමභා  භැතිතුභා 

6. ගරු ප්රාරීය ඹ සබා භන්රී  - ආ් .ඒ.ඩී.එස්. ජඹන්ත  ණම  භැතිතුභා 

7. ගරු ප්රාරීය ඹ සබා භන්රී  - ඩබ්.ඒ. භංජුල ධම්ි  වී   මන භැතිතුභා 

8. ගරු ප්රාරීය ඹ සබා භන්රී  - එස්.ඒ. රේභ  මන භැතිතුභා 

9. ගරු ප්රාරීය ඹ සබා භන්රී  - සභන්ත උදඹ ුමභා  ගභරේ භැතිතුභා 

10. ගරු ප්රාරීය ඹ සබා භන්රී  - බී. සනී රහක්ට්  පිරිස් භැතිතුභා 

11. ගරු ප්රාරීය ඹ සබා භන්රී  - ඩී. ර ෝකිල සම්ඳ ම ම් ණසිරි භැතිතුභා 

12. ගරු ප්රාරීය ඹ සබා භන්රී  - එරූ.නන්ද ුමභා සිංහ භැතිතුභා 

13. ගරු ප්රාරීය ඹ සබා භන්රී  - ආ් .ඒ. උපුරූ භරනෝජ් රඳසිංහ භැතිතුභා 

14. ගරු ප්රාරීය ඹ සබා භන්රී  - ඩී. ප්රිඹන්ත ුරුණ ුමභා්  ගුණ  මන භැතිතුභා 

15. ගරු ප්රාරීය ඹ සබා භන්රී  - පී.රක්. උපුරූ ජිරන්න්ද්ර ුමලතිල  භැතිතුභා 

16. ගරු ප්රාරීය ඹ සබා භන්රී  - සුසන්ත සිසි  ුමභා  රඳසිංහ භැතිතුභා 

17. ගරු ප්රාරීය ඹ සබා භන්රී  - ඩබ්.ඒ.ඩී. ගීතාභනි ස්ම් ණලතා භැතිතුිඹ 

18. ගරු ප්රාරීය ඹ සබා භන්රී  - ඒ. සුසන්ත භැතිතුභා 

19. ගරු ප්රාරීය ඹ සබා භන්රී  - එම්.ඩී. සභන්ත ුමභා  භැතිතුභා 

20. ගරු ප්රාරීය ඹ සබා භන්රී  - එච්. මරුණ දිර්  ුමභා  භැතිතුභා 

21. ගරු ප්රාරීය ඹ සබා භන්රී  - එච්.පී.උපුරූ ප්රසන්න භැතිතුභා 

22. ගරු ප්රාරීය ඹ සබා භන්රී  - ඩබ්.ඩී. චින්ත  රීවින්ද සභ වී  භැතිතුභා 

23. ගරු ප්රාරීය ඹ සබා භන්රී  - රක්. නිභරූ ඹසසිරි  ළුඳහන භැතිතුභා 

24. ගරු ප්රාරීය ඹ සබා භන්රී  - ගභරේ චන්ද්රසිරි භැතිතුභා 

25. ගරු  ප්රාරීය ඹ සබා භන්රී  - ුරඹෝභ භධු ප්රසාී රීමරේ භැතිතුභා 

26. ගරු ප්රාරීය ඹ සබා භන්රී  - ඩබ්. ුරසෝ  මැර ල භැතිතුභා 

27. ගරු ප්රාරීය ඹ සබා භන්රී  - පුස්සැරූලරේ ුභරූ නිශාන්ත සිරූමා භැතිතුභා 

28. ගරු ප්රාරීය ඹ සබා භන්රී  - එස්. චන්ද්රුමභා්  භැතිතුභා  

29. ගරු  ප්රාරීය ඹ සබා භන්රී  - ජී. ුමදුදිණි ජඹම් ධන භැතිතුිඹ 

30. ගරු ප්රාරීය ඹ සබා භන්රී  - ඊ.ජී.ඩී. ඉන්ද්රානි රසරනරහලතා ඳීභසීර 

භැතිතුිඹ 

31. ගරු ප්රාරීය ඹ සබා භන්රී  - එම්.ඩී. භාලනී චන්ද්රලතා භැතිතුිඹ 

32. ගරු ප්රාරීය ඹ සබා  භන්රී  - ඥාණ ප්ර ාසම් ෆැන්සිස් භැතිතුභා 

33. ගරු ප්රාරීය ඹ සබා භන්රී  - එස්. චන්දන සරිඹආ ච්චි භැතිතුභා 

34. ගරු ප්රාරීය ඹ සබා භන්රී  - එච්.එස්.සුනිරූ  ණසිංහ භැතිතුභා 

35. ගරු ප්රාරීය ඹ සබා භන්රී  - එන්.පී.රක්. සභන්ති චන්ද්රි ා දභඹන්ති භැතිතුිඹ 
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36. ගරු ප්රාරීය ඹ සබා භන්රී  - පී.ඒ.ප්රදි්  ුමභා්  භැතිතුභා  
 

ාහවාගි දේශනොවු 

1. ගරු ප්රාරීය ඹ සබා භන්රී  - රක්.ඒ.විභරූ ප්රසන්න භැතිතුභා 

2. ගරු ප්රාරීය ඹ සබා භන්රී  - එම්.ආ් . ගඹාන් න්ින්ද චන්ද්රසිරි භැතිතුභා  

3. ගරු ප්රාරීය ඹ සබා භන්රී   - ආ් .පී. ඹසරු රදමන්ිණ  ාජඳක්ෂ භැතිතුභා 

4. ගරු ප්රාරීය ඹ සබා භන්රී  - රක්.ඒ.ඩී. ෆිරෂිඹා ඇනට්  ඔරූගා භැතිතුිඹ 

5. ගරු ප්රාරීය ඹ සබා භන්රී  - දනුෂ්කි ප්රබානි ුරූරම්දා භැතිතුිඹ 

6. ගරු ප්රාරීය ඹ සබා භන්රී  - ශෂිණි ශ්රීභාර රහට් ආරආ ච්චි භැතිතුිඹ 

7. ගරු ප්රාරීය ඹ සබා භන්රී  - ආ් .ඒ.ඩි.සාගරි ා ුමභාරි රඳසිංහ භැතිතුිඹ 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

සුබ උදෑසනක් රේමා. සීතාම  ප්රා රීය ඹ සබාරේ 2020 සැ් තැම්ඵ්  භාසරේ 29 රමනි භහ සබා 

රැස්වීරම්  ටයුතු ආ ම්බ කිරිභටයි සුදානම් රමන්රන්. 

 

ඒ සහා සහබාගි වීභට ඳැිණි ගරු උඳ සබාඳතිතුභා ඇතුළු ගරු භන්ත්රිතුභන්ලා, ගරු 

භන්ත්රිතුිඹන්ලා, සිඹළු රදනාභ ඉතාභ මභ රගෞ මරඹන් රම් ුමස්ථාරේදීප පිළිගන්නමා. රරූ ම්තුභා 

ප්රධාන නිලධාරි භ්ඩඩලඹ ඒමරේභ  ා් ඹ භ්ඩඩලඹ සිඹළුරදනාභ ම ජනභාධයරේදි භහ මමරුන් 

සිඹළුරදනාභ ම ඉතාභ ම රගෞ මරඹන් සබාමට  පිළිගන්නමා.  

 

නයාඹඳානුලවලම ඳළදුරමන්භ තිරඹන්රන් ඳහුගිඹ සබා රැස්වීරම් මා් තාම සබා සම්භත    

ගැනීභ.   

 

සංරශෝධන හා රමනස් ම් ඇරතු ම රඳන්මා දීපලා ඳහුගිඹ සබා රැස්වීරම් මා් තාම සබා සම්භත 

  න රලස ඉරූලා සිආරනමා.  

 

01.ඳසුගිස රැස්වීදේශම් වාර්තාව ාම්මත කර ගැනීම. 
 

 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී ානී දේශහක්ටර් පීරිස් මැතිතුමා 
 

ගරු සබාඳතිතුභනි, 2020.08.10 මන දින ඳැමති භහ සබා රැස්වීරම් මා් තාම සතය මා් තාමක් ඵමට 

භභ රභභ ගරු සබාමට රඹෝජනා   ි.  

 
 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී දේශම්රි මාග්රට් මැතිතුමිස 

ගරු සබාඳතිතුභනි, එභ රඹෝජනාම භා විසින් ස්ථි    නු ලඵනමා. 

 

 

 

2020.08.10 වන දින ඳැවති මහ ාවා රැස්විදේශම් වාර්තාව පිළිගත යුතු ාතය වාර්තාවක් 

බවට ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී ානී දේශහක්ටර් පීරිස් මැතිතුමාදේශේ දේශසෝජනාදේශවත් හා ගරු 

ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී දේශම්රි මාග්රට් මැතිතුමිසදේශේ ස්ථිරවනවදේශසත් ඒකමතිකව ාවා 

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

 

01. ඵස්නාහි  ඳළාත, ඳළා ම ුධයාඳන රරූ ම් රමනුමට, සහ ා  රරූ ම්, එරූ.ඒ. සින්තා ගිභානි 

රඳර්  ා ඹන ුඹ විසින් 2020.05.18 දින ඳැමති භහ සබා රැස්වීරම්දීප ඉදිරිඳ ම   නු ලැබ ගරු 

භන්රීමරුන්රේ රඳෞීගර  ප්ර ාශ ්රිඹා මභ  කිරිභ - හරූර්  රේමාගම් ම මර ම ඉඩභ නැමත 

ඳාසල ඉදි කිරිභ සහා නිදහස්    ගැනීභ පිණිස ඹන හිසින් යුතුම 2020.08.11 දිනැතිම රඹුදු 

  න ලද රපිරේ පිටඳත    

 

02. ඵස්නාහි  ඳළාත, ඳළා ම ඳාලන ුභාතයාංශඹ, රරූ ම්, චන්ද්රානි සභ ර ෝන් ඹන ුඹ විසින් 

“හංමැරූල සති රඳුළ  ටයුතු ඳම මමාරගන ඹාභ.” ඹන හිසින් යුතුම 2020.08.31 දිනැතිම රඹුදු 

  න ලද රපිඹ.  

 

ගරු ාවාඳතිතුමා  

ඒ ුනුම ුපිට  ටයුතු සින්   න්නට සින් වු ඵම දන්මා සිආරන්නට  ැභතියි. නිර ෝධාඹන නීති 

ර ුරහුභ උන ම රම් ුනුම  ටයුතු   න්න සිීධ වුණ ඵම සහන්   නමා ආ්ඩඩු ා තුභාරේ 

ඉරූරෘභ ුනුම ඒ ගැන ආ්ඩඩු ා තුභා ඳහුගිඹ සතිරේ ඇවිරූලා රඳුළ භුිඹ ඳරික්ෂා   ලා ගිඹා 

එතුභා ඒ පිළිඵ නිරික්ෂණඹ  ළා එතුභා රම් රඳුරරූ ත මමඹ පිළිඵම සතුව  දාඹ  වුරන් නැහැ 

ුරෙ ම රඳුළ  සම්ඵන්ධම ඹම් සතුව දාඹ  තැන  හිආරඹා නදු ම තිරඹන්නා වු ත මමඹන් සැලකිරූලට 

රගන එතුභා රම් නි් රීශඹ ුපිට රම් දමස්මල ඵලඹ ්රිඹා මභ    න්න ඉන්න ුර්  ප්රධානිඹා 

විදිඹට එතුභා රේ නි් රීශඹන් ්රිඹා මභ    න්නට ඵැලාලා ඉන්නමා  ඒ ුනුම ුපි ඒ  ටයුතු 

  නමා හංමැරූල සති රඳුළ භුිරඹන් ුරෙ ම සති රඳුළ භූිඹට රඳුළ ගිඹාඹ කිඹලා දැන් තිරඹන 

ත මමඹන් ුනුම ඒ ුඹට ඉන්නට ඵැරි ත මමඹක් උදා රමලා නෑ භභ හිතන්රන් තාභ ම ගිඹ සතිරේ 

ඵැරෙම ම රමරළන්දන් 170 ක් මරේ ඉන්රන් ඒ නිසා ුපි ඒ ගැන ප්ර ාශ  ළා ඉඩ ඩ තිරඹනමා ඒ 

රඳුරරූ රැරදන්න පුළුමන් කිඹලා නදු ම ඳහුගිඹ භැතිම ණ සභරේ සභහ  රීශඳාලඥයින් රමච්ච 

ඹම් ඹම් රඳුර ුන්න් නිසා සභහ  භැති ඇභතිමරුන්ට රම් සම්ඵන්ධම රමනස්වීම්   ගන්න ඵැරි 

තැනට ඇවිරූලා තිරඹනමා. කිඹලා තභයි භට සභහ  සා ච්ඡාමලට ගිඹාට ඳස්රස් හැඟුරන් නදු ම 

ඒමා ්රිඹා මභ  කිරිරම්දීප තිරඵන ුමශයතාමඹ නිසා රම් සති රඳුළ එරලසභ ඳම මමාගැනීභ සහා 

සිඹරෙ රදනා එ තු රමලා මැඩ   න්න රගුනු රමලා මැඩ   න්න ඳළා ම ඳාලන ආඹතනඹ රඳුළ 

සම්ඵන්ධ ඵලඹ තිරඹන ආඹතනඹ විදිඹට ුපිට එහි තිරඵන ඉඩ ඩ තී ණ ගැනීරම් ඉඩ ඩ ඹම් 

ඇහිරීභක් සින්රමලා තිරඹනමා ඒ පිළිඵ භභ  ණගාව  රමනමා. රම්  කිඹන්න ඕරන් රම්  ුපිට 

තිබිච්ච ුමස්ථාමක් නදු ම ඒ  ුහිි වීභක් රමලා තිරඹනමා ුපි ඒ තී ණමලට ගරු  ළ යුතු නිසා 

ඒ රඳුළ ුඩුඳාඩු හදනමයි කිඹන එ ට නාගරි  සංම් ධන ුධි ාරිඹ එ ඟරමලා තිරඹන නිසා රම් 

රපිරඹ ම ඒ ගැන සහන් රමලා තිරඹන නිසා ුපි රපිඹ ලැරඵන තුරු රඳුළ ඵන් ුඹ රළ ම නැහැ ුපි 
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ුනි ම  ටයුතු  රේ නෑ ුපි ග මත තීන්න්ම ුනුම රසෞඛ්ය නි් රීශඹන් ුනුම ුපි  ටයුතු  රේ. දැන් 

එමා රමනස්   ින්  ටයුතු   න්න සින් රමනමා ුපි ඒ ගැන ම දැනුම් රදනමා. ුපි ඳළා ම ඳාලන 

ආඹතනඹක් විදිඹට ුනි ම සති රඳුළමරූ සම්ඵන්ධරඹන් ග ම ්රිඹාභා් ගඹන් රම් සති රඳුරේ 

්රිඹා මභ    න්න රනුහැකි උනා. ඒ සභහ  රීශඳාලඥයින්රේ භැදිහ ම වීම් හා දැඩි ුතරඳවීම් 

නිසා කිඹන එ  භභ කිඹන්න ඕරන් භට ර ුයි ත ම් ලාබ උන ම ඳාඩු උන ම භභ ඒ  කිඹනමා ඒ  

නිසා තභයි ුපිට සීතාම  ප්රාරීය ඹ සබාම විදිඹට ුපිට රම් හංමැරූල සති රඳුළට ඒ රසෞඛ්ය 

නි් රීශඹන්ට ුනුම  ටයුතු ්රිඹා මභ    න්න ඵැරි උරන් කිඹන  ා ණාම භභ රම් රමලාරේ 

භතක්   නමා. රභු ද එරහභ උනානනම් මීට මඩා රහු භට් ටභ ට සති රඳුළ ඳම මමන්න 

පුළුමන් තමභ ම එ භ සති රඳුළ ම ම නිඹිත රමළ භහතුන් සහබාගී රමලා නෑ රඳුළට ඒ නිසා 

හැභ රඳුළ භ ඉන්රන් ුඩ ට මඩා ුඩු ප්රභාණඹක් රම් රඳුරළ ම 350 - 400   රමළඳුන් හිආරඹට ගිඹ 

සතිරේ රමනර ුට 170   රරූඛ්නඹක් තභයි ඉන්න රඳුරරූ රමළාම්   න්නට ආමයි කිඹන එ  

ු  රඳුළ භුිරේ එරහභ කිසිභ ගැටළුමක් නැ නදු ම ඒ ුමස්ථාමට ඒ ුඹ ගභන්  රේ නෑ 

රනුරඹුම ම රේතු සාධ  ඉදිරිඳ ම   ින් රනුඹා හිආරඹා  භට ර මර න විදිඹට සභහ  ුඹට 

ුසීභාන්ති  ඉඩක් රමන්   රගන තිරඹනමා ඒ ුඹ තභයි රම් ඵලඳෑභ   ින් ුනි ම 

මයාඳාරි යින් ුනි ම ුඹට ම රඳුරේ ඉඩ  ඩ භදියි කිඹන එ  භතු   ින් රම් රඳුරේභ රැදීප සිටීරම් 

ුමශයතාමඹ ගැන භතු   ලා ඒ තුළ රැදීප සිආරන්න ඕරන් කිඹලා කිේරේ ඒ නිසා තභයි  ඒ රීශඳාලන 

ආම ණඹ ස සා ග මර ම කිඹන  ා ණඹ භභ භතක්   නමා ඒ නිසා ඒ රඳුළ භුිඹ කිසිභ 

ුළු මමැඩිඹාමකින් රතු ම ඳැමතුණ ඳැ ණි ත මමරඹන්භ දැන් රඳුළ ඒ ස්ථානරේ ඳැමැ මරමනමා 

කිඹන එ  තභයි කිඹන්න තිරඹන්රන් එඹ රසෞඛ්ය නි් රීශඹන්ට ුනුලවල රනුමන ඵම තභයි  භට 

කිඹන්න තිරඹන්රන් ඒ පිළිඵ සබාම භා දැනුම ම   නමා.   

 

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. පුමක්පිආරඹ, හිඟු ල එස්. නන්දදාස ඹන ුඹ විසින් “ හිඟු ල  න්රදම මත ඳානීඹ ජලඹ” ඹන 

හිසින් යුතුම  න්රදම මත ප්රරීශරේ ජනතාමට ඳානීඹ ජලඹ ුවිධිභ ම රලස ලඵා රදන ඵැවින් 

රම් පිළිඵම ඳරික්ෂා    ඵලා සාධා ණීඹ විසන්භක් ලඵා රදන රලස ඉරූලා 2020.08.30 

දිනැතිම ගරු සබාඳතිතුභා ුභතා රඹුදු   න ලද රපිඹ.   

 

02.  හරිත නිම්න රේ ඳදිංචි රුමන් විසින් “හරිත නිම්නඹ රමන්රීසි ඉඩරම් රඳුන් ඳහසු ම් 

ඉඩභ ඳදිංචි  රුමන්ට බාවිතා කිරිභට රනුදීපභ පිළිඵම” ඹන හිසින් යුතුම රභභ ඉඩභ 
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ුමබාවිතා කිරිභ පිළිඵම ඳරික්ෂා    රභභ ඉඩභ ුමබාවිතා කිරිභ නමතා  ඔවුන්රේ 

ඳරිහ ණඹ සහා ලඵා රදන රලස ඉරූලා 2020.09.10 දිනැතිම ගරු සබාඳතිතුභා ුභතා රඹුදු 

  න ලද රපිඹ.   

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

ඉදිරිඳවන කරන ව ප. 

01. ර ුස්ගභ, සාලාම, වීසි නිමාස 26/1ඒ හි ඳදිංචි ආ් .ඒ.  රුණාමතී ඹන ුඹ විසින් වීසි නිමාස 

ඳව ඳස මතු  ඵැස ඹාරම්  ාණුම සම්ඵන්ධම ඳරික්ෂා    ඵලා සාධා ණීඹ විසන්භක් ලඵා 

රදන රලස ඉරූලා ගරු සබාඳතිතුභා ුභතා රඹුදු   න ලද රපිඹ.   

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

ඉදිරිඳවන කරන ව ප. 

01. ඳාන්ක්  ප්රාරීය ඹ රරූ ම්  ා් ඹාලඹ දුරූ   ගනිින් නම ඳළා ම ඳාලන ආඹතනඹක් 

පිහිව මන රලස ඉරූලා 2020.09.08 දිනැතිම ගරු සබාඳතිතුභා ුභතා රඹුදු   න ලද රපිඹ.  

   

02. රස්මා පිඹසක් ඉදි කිරිභ සහා ඉඩම් ර ුටසක් ලඵා ගැනීභ සහා 2020.09.08 දිනැතිම ගරු 

සබාඳතිතුභා ුභතා රඹුදු   න ලද රපිඹ.  

 

03. ඳාන්ක් , ජඹන්ති භාමත, 325/9 හි ඳදිංචි එච්.රක්. ුරබ්  මන ඹන ුඹ විසින් ුඳද්රමය රැරගන 

ඹාභ සම්ඵන්ධම 2020.08.23 දිනැතිම ගරු සබාඳතිතුභා ුභතා රඹුදු   න ලද රපිඹ.   

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

ඉදිරිඳවන කරන ව ප. 

01. ර ුස්ගභ, ඉහළ ර ුස්ගභ, ුළුරඵෝදල ඳා , 452/ඒ හි ඳදිංචි රක්.රක්. විජඹන්ති ඹන ුඹ 

විසින් ුනමස රඹන් ඇල භා් ගඹක් රගුඩ කිරිභ පිළිඵ 2020.09.08 දිනැතිම ගරු 

සබාඳතිතුභා ුභතා රඹුදු   න ලද රපිඹ.   

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

කරන ව ප.  

01. පුමක්පිආරඹ, ඳහනළඟ, රනු: 30 හි ඳදිංචි ඩබ්.එච්. ජඹතිල  ඹන ුඹ විසින් භහජන පීඩනඹ 

ඳරිස  න්ෂණඹ සහ නාරේ ඹෑම් ුමධානභක්ද ඳමතින ඵැවින් 431/ඒ, රේ රගුරූල උතු , 

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

මැරවිට රපිනරේ ුභ රස්   නැභැ මරතුමරේ ඉරූරෘභට ුමට ඳදිංචි රුමන්රේ සහ 
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ප්රරීශමාසීන්රේ විර ෝධඹ ඳල කිරිභ සම්ඵන්ධම 2020.08.17 දිනැතිම ගරු සබාඳතිතුභා 

ුභතා රඹුදු   න ලද රපිඹ.   

 

02. හරිත නිම්න රේ ඳදිංචි රුමන් විසින් “හරිත නිම්නඹ රමන්රීසි ඉඩරම් රඳුන් ඳහසු ම් ඉඩභ 

ඳදිංචි  රුමන්ට බාවිතා කිරිභට රනුදීපභ පිළිඵම” ඹන හිසින් යුතුම රභභ ඉඩභ ුමබාවිතා 

කිරිභ පිළිඵම ඳරික්ෂා    රභභ ඉඩභ ුමබාවිතා කිරිභ නමතා  ඔවුන්රේ ඳරිහ ණඹ 

සහා ලඵා රදන රලස ඉරූලා 2020.09.10 දිනැතිම ගරු සබාඳතිතුභා ුභතා රඹුදු   න ලද 

රපිඹ 

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

ඉදිරිඳවන කරන ව ප.  

01. ඳාන්ක් , රේ ගල, ුරුක්ම මත ගම්මාසීන් විසින් “ නිරමස්මල එ තුමන ුඳද්රමය කුමණු  

රගනඹාභ සහා ක්රභඹක් සැ සීභ” ඹන හිසින් යුතුම ඉංගිරිඹ ඳාර්  ුරුක්ම මත , රීමාල 

ඳා  හා රේ ගල ගම් රදරක් නිරමස්මල එ තු මන ුමනු ප්රාරීය ඹ සබාම භන්න් රැරගන ඹන 

රලස ඉරූලින් ප්රරීශමාසීන්රේ ුතස්න්ද සහිතම ගරු සබාඳතිතුභා ුභතා රඹුදු   න ලද 

රපිඹ.   

 

 

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

ව ප. 

01. හංමැරූල, ගි ාඉඹුල, 215/සී, රජ්.ඒ.රක්. ද් ශනී ඹන ුඹ විසින් “ නිමසට ඹන භා් ගඹ 

සම්ඵන්ධම ” ඹන හිසින් යුතුම ඳවුරූ 07 ක් සහා ඹාභට බාවිතා   න භා් ගඹ ුඩි 05ක් 

ඳභණ ඳව  මන ඵැවින් එභ භා් ගඹ සම්ඵන්ධරඹන්  රුණු රසුඹා ඵලා සාධා ණ විසන්භක් 

ලඵා රදන රභන් ඉරූලින් ඳවුරූ 07 හි ුඹරේ ු මසන්ද සහිතම 2020.09.01 දිනැතිම ගරු 

සබාඳතිතුභා ුභතා රඹුදු   න ලද රපිඹ.  

  

02. හංමැරූල,  හටපිආරඹ, ඳාසරූ භාමත, 143/ඩී හි  ැළණි නදීප මැඩිහිආර සංවිධානඹ සබාඳති හා 

රරූ ම් ඹන ුඹ විසින් “ුළුතින් නාභ පුමරු සවිකිරිභ” ඹන හිසින් යුතුම ඳාසුරූ භාමත හා 

ු  විට ඳා  නාභ පුමරු සවි කිරිභ සහා ුනුභැතිඹ ලඵා රදන රලස ඉරූලින් 2020.08.24 

දිනැතිම ගරු සබාඳතිතුභා ුභතා රඹුදු   න ලද රපිඹ. 
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03.  ර ුස්ගභ, රඵුරූලතාම, “චිල” ුං  248 හි රක්.ඒ. ස  මචන්ද්ර ුමභා   මන ඹන ුඹ විසින් 

ඳාර්  ඹන මැසි ජලඹ නිමස රදසට හ මා ඇති ඵැවින් මැසි ජලඹ හා එභ ජලඹ භන්න් ඳස් 

රගුඩවී ඇති ඵැවින් සුන්සු විසන්භක් ලඵා රදන රලස ඉරූලින් 2020.08.20 දිනැතිම ගරු 

සබාඳතිතුභා ුභතා රඹුදු   න ලද රපිඹ. 

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

ව ප 

01. ඳාන්ක් , උේගරූල, ුං  454 හි ප්රජා භ්ඩඩලරේ රරූ ම්, සබාඳති විසින් “ උේගරූල 

ජනතාමරේ ස්තතිඹ” ඹන හිසින් යුතුම ප්රජා භ්ඩඩලඹ හා මෘ මතීඹ පුහුණු ඳාඨභාලා ගභ 

තුළ හන්න්මා දීපභ පිළිඵම ස්තතිඹ පුද     2020.09.09 දිනැතිම ගරු සබාඳතිතුභා ුභතා 

රඹුදු   න ලද රපිඹ.   

 

02. උේගරූල ප්රරීශමාසීන් විසින් “පින්නමල රඵරහ ම ශාලාරමහි රඵරහ ම නිුම ම   න නිලධාරි 

සම්ඵන්ධමයි” ඹන හිසින් යුතුම  ජරේ රඵරහ ම ශාලාරේ  ටයුතු සම්ඵන්ධම 2020.09.05 

දිනැතිම ගරු සබාඳතිතුභා ුභතා රඹුදු   න ලද රපිඹ.  

 

03. හරිත නිම්න රේ ඳදිංචි රුමන් විසින් “ හරිත නිම්නඹ රමන්රීසි ඉඩරම් රඳුන් ඳහසු ම් 

ඉඩභ ඳදිංචි  රුමන්ට බාවිතා කිරිභට රනුදීපභ පිළිඵම ” ඹන හිසින් යුතුම රභභ ඉඩභ 

ුමබාවිතා කිරිභ පිළිඵම ඳරික්ෂා    රභභ ඉඩභ ුමබාවිතා කිරිභ නමතා  ඔවුන්රේ 

ඳරිහ ණඹ සහා ලඵා රදන රලස ඉරූලා 2020.09.10 දිනැතිම ගරු සබාඳතිතුභා ුභතා රඹුදු 

  න ලද රපිඹ 

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

කරන ව ප. 

01. හරිත නිම්න රේ ඳදිංචි රුමන් විසින් “ හරිත නිම්නඹ රමන්රීසි ඉඩරම් රඳුන් ඳහසු ම් 

ඉඩභ ඳදිංචි  රුමන්ට බාවිතා කිරිභට රනුදීපභ පිළිඵම ” ඹන හිසින් යුතුම රභභ ඉඩභ 

ුමබාවිතා කිරිභ පිළිඵම ඳරික්ෂා    රභභ ඉඩභ ුමබාවිතා කිරිභ නමතා ඔවුන්රේ 

ඳරිහ ණඹ සහා ලඵා රදන රලස ඉරූලා 2020.09.10 දිනැතිම ගරු සබාඳතිතුභා ුභතා රඹුදු 

  න ලද රපිඹ 

03 - (10)   ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි උපුල් ප්රාත්න මැතිතුමා විසිත් ඉදිරිඳවන කරන ව ප. 
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01. උේගරූල ප්රරීශමාසීන් විසින් “පින්නමල රඵරහ ම ශාලාරමහි රඵරහ ම නිුම ම   න නිලධාරි 

සම්ඵන්ධමයි” ඹන හිසින් යුතුම  ජරේ රඵරහ ම ශාලාරේ  ටයුතු සම්ඵන්ධම 2020.09.05 

දිනැතිම ගරු සබාඳතිතුභා ුභතා රඹුදු   න ලද රපිඹ. 

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

01. හරිත නිම්න රේ ඳදිංචි රුමන් විසින් “හරිත නිම්නඹ රමන්රීසි ඉඩරම් රඳුන් ඳහසු ම් ඉඩභ 

ඳදිංචි  රුමන්ට බාවිතා කිරිභට රනුදීපභ පිළිඵම” ඹන හිසින් යුතුම රභභ ඉඩභ ුමබාවිතා 

කිරිභ පිළිඵම ඳරික්ෂා    රභභ ඉඩභ ුමබාවිතා කිරිභ නමතා  ඔවුන්රේ ඳරිහ ණඹ 

සහා ලඵා රදන රලස ඉරූලා 2020.09.10 දිනැතිම ගරු සබාඳතිතුභා ුභතා රඹුදු   න ලද 

රපිඹ 

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

කරන ව ප. 

01. හරිත නිම්න රේ ඳදිංචි රුමන් විසින් “හරිත නිම්නඹ රමන්රීසි ඉඩරම් රඳුන් ඳහසු ම් ඉඩභ 

ඳදිංචි  රුමන්ට බාවිතා කිරිභට රනුදීපභ පිළිඵම” ඹන හිසින් යුතුම රභභ ඉඩභ ුමබාවිතා 

කිරිභ පිළිඵම ඳරික්ෂා    රභභ ඉඩභ ුමබාවිතා කිරිභ නමතා  ඔවුන්රේ ඳරිහ ණඹ 

සහා ලඵා රදන රලස ඉරූලා 2020.09.10 දිනැතිම ගරු සබාඳතිතුභා ුභතා රඹුදු   න ලද 

රපිඹ 

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

කරන ව ප. 

01. උේගරූල ප්රරීශමාසීන් විසින් “පින්නමල රඵරහ ම ශාලාරමහි රඵරහ ම නිුම ම   න නිලධාරි 

සම්ඵන්ධමයි” ඹන හිසින් යුතුම  ජරේ රඵරහ ම ශාලාරේ  ටයුතු සම්ඵන්ධම 2020.09.05 

දිනැතිම ගරු සබාඳතිතුභා ුභතා රඹුදු   න ලද රපිඹ. 

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

ව ප. 

01. උේගරූල ප්රරීශමාසීන් විසින් “පින්නමල රඵරහ ම ශාලාරමහි රඵරහ ම නිුම ම   න නිලධාරි 

සම්ඵන්ධමයි” ඹන හිසින් යුතුම  ජරේ රඵරහ ම ශාලාරේ  ටයුතු සම්ඵන්ධම 2020.09.05 

දිනැතිම ගරු සබාඳතිතුභා ුභතා රඹුදු   න ලද රපිඹ. 

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



9 
 

01. ඳාන්ක්  උඳ  ා් ඹාලඹ රස්ම  සුබ සාධ  සංගභඹ විසින්  රස්ම  සුබ සාධ  සිතිරේ 

දුදරූ මංචනි  රලස ලඵාරගන සාභාජි යින්රේ විර ෝධඹ භත සංගභඹ විසුරුමා හැරීභ 

සම්ඵන්ධම 2020.08.08 දිනැතිම ුතිගරු ජනාධිඳතිතුභා ුභතා රඹුදු   න ලද රපිරේ 

සබාඳතිතුභා රමත රඹුදු   න ලද පිටඳත. 

04. සථා ඳරිදි කල්  ප ඇති ප්රේන. 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

 රූ දීප ඇති ප්රශ්ණණ නැහැ.  

 

05.සථා ඳරිදි කල්  ප ඇති දේශසෝජනා. 

 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

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

 

 

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

සීතාම  ප්රාරීය ඹ සබා ඵල ප්රරීශරේ ුඩු ආදාඹම්ලාී  ඳවුරූ සහා ඔවුන්රේ නිමාසමල මහලඹ 

ස ස්    ගැනීභ සහා රුපිඹරූ තිස්ඳන් ලක්ෂඹ  රසවිර තහඩු හා සීතාම  ප්රාරීය ඹ සබා ඵල 

ප්රරීශරේ ුඩු ආදාඹම්ලාී  ඳවුරූමල සනීඳා ක්ෂාම නැංවීරම් ු දුණින් රුපිඹරූ ඳහරලුස් ලක්ෂඹ  

මැසිකිර ඉදි කිරිභ සහා ුමශය උඳ  ණ ලඵා දිඹ යුතු ඹැයි භභ රභභ ගරු සබාමට රඹෝජනා   ි.  

 

ගරු උඳ ාවාඳති මේජුව ප්ර පප් කුමාර් මැතිතුමා 

ගරු සබාඳතිතුභනි,එභ රඹෝජනාම භා විසින් ස්ථි    නු ලඵනමා. 
 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

රම් රඹෝජනාම සම්ඵන්ධරඹන් ගරු භන්ත්රිමරුන් ුදහස් ඉදිරිඳ ම   නමාද? 

රම් රඹෝජනාම ඒ භති ම සබා සම්භත වු රඹෝජනාමක් ඵමට සල නමා. 

ඉහත දේශසෝජනාව  ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමාදේශේ 

දේශසෝජනාදේශවත් හා ගරු උඳ ාවාඳති මේජුව ප්ර පප් කුමාර් මැතිතුමාදේශේ 

ස්ථිරවනවදේශසත් ඒකමතිකව ාවා ාම්මත  විස. 
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05 – (02)   ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමා විසිත් දේශසෝජනා කරයි. 

 

සීතාම  ප්රාරීය ඹ සබා ඵල ප්රරීශරේ මතු ආ්රිත ඳවුරූමල සනීඳා ක්ෂාම නැංවීරම් ු දුණින් එභ 

ුමශයතා ඇති ස්ථාන හඳුනාගනිින්  රුපිඹරූ ඳහරලුස් ලක්ෂඹ  මැසිකිර ඉදි කිරිභ සහා ුමශය 

උඳ  ණ ලඵා දිඹ යුතු ඹැයි භභ රභභ ගරු සබාමට රඹෝජනා   ි.  

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  තරුණ පී. දිවිගල්ව මැතිතුමා 

ගරු සබාඳතිතුභනි,එභ රඹෝජනාම භා විසින් ස්ථි    නු ලඵනමා. 
 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

රම් රඹෝජනාම සම්ඵන්ධරඹන් ගරු භන්ත්රිමරුන් ුදහස් ඉදිරිඳ ම   නමාද? 

රභභ රඹෝජනාම සම්ඵන්ධරඹන් ඳහත නම් සහන් ගරු භන්ත්රිමරුන් විසින් ුදහස් ඉදිරිඳ ම   න 

ලදීප. 

01. ගරු ප්රාරීය ඹ සබා භන්ත්රි චන්දන සුරිඹආ ච්චි  භැතිතුභා 

02. ගරු  ප්රාරීය ඹ සබා භන්රී රඹන්රේ චන්දන ුමභා  භැතිතුභා  

03. ගරු ප්රාරීය ඹ සබා භන්රී නන්ද ුමභා සිංහ භැතිතුභා  

04. ගරු ප්රාරීය ඹ සබා භන්රී භාලනී චන්ද්රලතා භැතිතුිඹ  

05. ගරු ප්රාරීය ඹ සබා භන්රී උපුරූ ප්රසන්න භැතිතුභා  

06. ගරු ප්රාරීය ඹ සබා භන්රී ඥානප්ර ාසම් ්ැන්සිස් භැතිතුභා  

07. ගරු ප්රාරීය ඹ සබා භන්රී ර ෝකිල සම්ඳ ම ම් ණසිරි භැතිතුභා  

08. ගරු ප්රාරීය ඹ සබා භන්රී උපුරූ ජිරන්න්ද්ර ුමලති  භැතිතුභා  

09. ගරු ප්රාරීය ඹ සබා භන්රී ජඹන්ත  ණම  භැතිතභා  

10. ගරු උඳ සබාඳති භංජුල ්   දීප්  ුමභා  භැතිතුභා 

11. ගරු ප්රාරීය ඹ සබා භන්රී ඉන්ද්රානි රසරන රහලතා භැතිතුිඹ  

12. ගරු ප්රාරීය ඹ සබා භන්රී එස්. චන්ද්රුමභා්  භැතිතුභා  

13. ගරු ප්රාරීය ඹ සබා භන්රී උපුරූ භරනෝජ් රඳසිංහ භැතිතුභා  

14. ගරු සබාඳති ජඹන්ත ර ෝහණ භැතිතුභා  

 

රම් රඹෝජනාම ඒ භති ම සබා සම්භත වු රඹෝජනාමක් ඵමට සල නමා. 

ඉහත දේශසෝජනාව  ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමාදේශේ 

දේශසෝජනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  තරුණ පී. දිවිගල්ව 

මැතිතුමාදේශේ ස්ථිරවනවදේශසත් ඒකමතිකව ාවා ාම්මත  විස. 
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05 – (03)   ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමා විසිත් දේශසෝජනා කරයි. 

2018.05.11 මන දින ඳැමති භහා සබාරේ තී ණ ුං  05 - ක06  ඹටර ම භහා සබාරේ ආම ණ 

ුනුභැතිඹට ඹට මම භා රමත රගවිම් කිරිභට ඳම න ලද ඵලඹ ුනුම භා විසින්   න ලද ඳහත උඳ 

රරූඛ්නරේ විස්ත    න්නට රඹදීප ඇති රගවීම් ඊට ුනුරපිම ඇති රගවීම් ලඵන්නා රමත ඊට 

ඉදිරිරඹන් දක්මා ඇති දුදල රගවීභ ුනුභත  ළ යුතු ඹැයි භභ රභභ ගරු සබාමට රඹෝජනා   ි. 

තනු 

තේක 

වවුචර් 

තේකස හා 

දිනස 

විස්තරස මුදව රු. 

 

01 

1677 – 1681 

2020.08.10 

2020 ජුරෘ භස ප්රධාන  ා් ඹාලරේ, ඳාන්ක්  උඳ 

 ා් ඹාලරේ, ර ුස්ගභ උඳ  ා් ඹාලරේ, හංමැරූල 

උඳ  ා් ඹාලරේ හා  හරේන උඳ  ා් ඹාලරේ 

භා් ග, රසෞඛ්ය, ආයු් රේද, රිඹන්රු,  ා් ඹාල, වින්ර, 

ආදාහනාගා  හා  පුස්ත ාල, රඳ  ඳාසරූ ඹන 

ුංශඹන්හි රස්මරේ නියුතු ආරීශ රස්ම යින් 48 

රදරනුම හා සබාම භන්න් ්රිඹා මභ    නු ලඵන 

මයාඳෘතිමල රස්මඹ   නු ලඵන මයාඳෘති 

රස්ම ඹන් 53 රදරනුම රමනුරමන් දදනි  මැව ්  

රගවීභ. 

3,035,327.89 

02 1876 - 1880 

2020.08.24 

2020 ුරගෝස්තු භස ප්රධාන  ා් ඹාලරේ, ඳාන්ක්  

උඳ  ා් ඹාලරේ, ර ුස්ගභ උඳ  ා් ඹාලරේ, 

හංමැරූල උඳ  ා් ඹාලරේ හා  හරේන උඳ 

 ා් ඹාලරේ රස්මරේ නියුතු ස්ථි  විශ්රාභ මැව ්  

සහිත රස්ම යින් 184 රදරනුම සහා මැව ්  

රගවීභ. 

7,255,651.30 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි දේශම්රි මාග්රට් මැතිතුමිස 
 

     ගරු සබාඳතිතුභනි, එභ රඹෝජනාම භා විසින් ස්ථි    නු ලඵනමා.  

 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

රම් රඹෝජනාම සම්ඵන්ධරඹන් ගරු භන්ත්රිමරුන් ුදහස් ඉදිරිඳ ම   නමාද? 

රම් රඹෝජනාම ඒ භති ම සබා සම්භත වු රඹෝජනාමක් ඵමට 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. 
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05 – (04)   ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමා විසිත් දේශසෝජනා කරයි. 

සීතාම  ප්රාරීය ඹ සබා ඵල ප්රරීශඹ තුල ්රිඹා මභ   ළ යුතු ඳහත උඳ රරූඛ්නරේ විස්ත  

  න්නට රඹදීප ඇති මයාඳෘති ඊට ුනුරපිම ඇති ර ුන්ා ම සිති/ ආඹතන/ පුීගලයින් සභඟ ඊට 

ඉදිරිරේ දක්මා ඇති ගිවිසුම්ගත දුදල ුනුම ගිවිස ගනිින් ගිවිසුම් ප්ර ා ම  ටයුතු  ළ යුතු ඹැයි 

භභ රභභ ගරු සබාමට රඹෝජනා   ි. 

ත.

ත 

වයාඳිතිස මුවය 

ාම්ඳාද

නස 

දේශකොත්ත්රාවන 

ාමිතිස/ 

ආසතනස/ 

පුීගවසා 

ගිවිසුම්ග

ත මුදව 

රු. 

01 භලගල ආයු් රේදඹ ුඩුඳාඩු ස ස් කිරිභ. 

කුතිර් ඛ් ඇස්තරම්න්තුම  

සබා 

ු දුදරූ 

සබාඳති, භලගල 

ග්රාභ සංම් ධන 

සිතිඹ 

307,626.90 

02 

හයිරලමරූ ඳා  ුතුරු ඳා  සංම් ධනඹ 

කිරිභ. 

 

සබා 

ු දුදරූ 

සබාඳති, සභන් 

මැඩිහිආර සංවිධානඹ 

ඉහළ හංමැරූල 

දුමණ 

251,844.10 

03 රඳුරූරේන ඳා  සංම් ධනඹ කිරිභ. 
සබා 

ු දුදරූ 

සබාඳති භාමරූගභ 

සිංහ රගුවි 

සංවිධානඹ 

499,218.44 

04 
මග උතු  ඳරූරරූමාසල ඳා  කවිල උඩ ලන්ද 

ර ුටස  ර ුන්ක්රීට්  දභා සංම් ධනඹ කිරිභ.  

සබා 

ු දුදරූ 

සබාඳති, සුහද 

ිතුරු සංසදඹ, මග  
383,631.66 

05 

සීතාම  ප්රාරීය ඹ සබාමට ුඹ ම දරමෝ  

පුස්ත ාලරේ ඉතිරි මැඩ ර ුටසක් නිභ 

කිරිභ.  

සබා 

ු දුදරූ 

සබාඳති ,  න්දිඹ 

එ දුතු ප්රජා ූලල 

සංවිධානඹ , දරමෝ   

803,448.70 

06 
දිීරදණිඹ ර ුක් ගාඩ්න් ඳා  සංම් ධනඹ 

කිරිභ.  

සබා 

ු දුදරූ 

සබාඳති, රක්ශ  

රගුවි සංවිධානඹ 

දිීරදණිඹ දුමණ   

179,808.80 

07 
තුන්නාන භහ  න්ද ුතුරු භා් ගඹ II 

සංම් ධනඹ කිරිභ.  

සබා 

ු දුදරූ 

සබාඳති, 

ුමඩා න්ද එක්ස ම 

සුබ සාධ  සිතිඹ 

444/ඊ 

250,960.74 

08 
නැරගනහි   න්ද ප්රජා ශාලාරේ ර ුටසක් 

බි මති ඵැ මහලඹ ගැසීභ.  

සබා 

ු දුදරූ 

සබාඳති, ඇස්ම මත 

එක්ස ම සුබ සාධ  

සිතිඹ 

500,000.00 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි දේශම්රි මාග්රට් මැතිතුමිස 
 

     ගරු සබාඳතිතුභනි, එභ රඹෝජනාම භා විසින් ස්ථි    නු ලඵනමා.  
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ගරු ාවාඳතිතුමා 

රම් රඹෝජනාම සම්ඵන්ධරඹන් ගරු භන්ත්රිමරුන් ුදහස් ඉදිරිඳ ම   නමාද? 

රම් රඹෝජනාම ඒ භති ම සබා සම්භත වු රඹෝජනාමක් ඵමට 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) 

 

සීතාම  ප්රාරීය ඹ සබාරේ හංමැරූල නම රමළ සංර්් ණරේ ුං  18  ාභ ඹ සහා සබාම 

සභඟ  2001.11.01 දිනැතිම ු මසන්    ඇති රඳුර ුන්න් ඳඹට ුනුම ඵන් රු මන ඩී. විභරූ 

ුභ රස්   ඹන ුඹ ිඹ රගුස් ඇති ඵැවින් ඔහු නින් ඇති ුං  18  ාභ රේ ඉතිරි ඵන්  ාලඹ 

2016.07.11 දිනැති LGD/08/2016 චක්රරරූඛ්නඹ ඇදුණුභ 2 ුමරෘ ගිවිසුභ 11 මන ර ුන්රීසිඹ 

ප්ර ා ම ඔහුරේ මැඩි භහරූ දරුමා මන හංමැරූල, ඉහල හංමැරූල, I ඳව භග ුං  387/A, ද ණ 

ස්ථානරේ ඳදිංචි ඩී.එස්.එස්. ුභ රස්   ඹන ුඹට ඳැමරිඹ යුතු ඹැයි  භභ රභභ ගරු සබාමට 

රඹෝජනා   ි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ඒ. සුාත්ත මැතිතුමා 
 

     ගරු සබාඳතිතුභනි, එභ රඹෝජනාම භා විසින් ස්ථි    නු ලඵනමා.  

 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

රම් රඹෝජනාම සම්ඵන්ධරඹන් ගරු භන්ත්රිමරුන් ුදහස් ඉදිරිඳ ම   නමාද? 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි මේජුව වීරරවනන මැතිතුමා 

 

ගරු සබාඳතිතුභනි, රම් සම්ඵන්ධම සා ච්ඡා කිරිභ සහා රභභ භහ සබාම  ා   සබාමක් 

ඵමට ඳ ම  ළ යුතු ඹැයි රඹෝජනා   නමා.  

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ජසත්ත රණවක මැතිතුමා 
 

ගරු සබාඳතිතුභනි, එභ රඹෝජනාම භා විසින් ස්ථි    නු ලඵනමා. 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  ජසත්ත රණවක මැතිතුමා 
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ගරු සබාඳතිතුභනි, රභභ  ා   සබා ුමස්ථාම භහා සබාමක් ඵමට ඳ ම  ළ යුතු ඹැයි භභ 

රභභ ගරු සබාමට රඹෝජනා   ි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි උපුල් මදේශනෝජ් රූඳසිේහ මැතිතුමා 
 

ගරු සබාඳතිතුභනි, එභ රඹෝජනාම භා විසින් ස්ථි    නු ලඵනමා. 
 

රභභ රඹෝජනාම සම්ඵන්ධරඹන් ඳහත නම් සහන් ගරු භන්ත්රිමරුන් විසින් ුදහස් ඉදිරිඳ ම   න 

ලදීප. 

01. ගරු ප්රාරීය ඹ සබා භන්ත්රි භංජුල වී   මන  භැතිතුභා 

02. ගරු ප්රාරීය ඹ සබා භන්රී රඹන්රේ චන්දන ුමභා  භැතිතුභා  

03. ගරු ප්රාරීය ඹ සබා භන්රී ජඹන්ත  ණම  භැතිතභා  

04. ගරු සබාඳති ජඹන්ත ර ෝහණ භැතිතුභා  

 

රම් රඹෝජනාම ඒ භති ම සබා සම්භත වු රඹෝජනාමක් ඵමට 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) 

  
සීතාම  ප්රාරීය ඹ සබාම සතු ඳහත සහන් රීඳල 2020.09.11 දින සිට 2020.12.31 දක්මා ඵන් 

ලඵා දීපභ සහා 2020.08.28 දින ඳැමති රටන්ඩ්  භ්ඩඩල තී ණඹ ුනුම ඳහත උඳ රරූඛ්නරේ 

ඳළදු තී රේ සහන් රීඳල එර් උඳ රරූඛ්නරේ රදමන හා රතමන තී ඹන්හි සහන් 

රටන්ඩ්  රුරේ නභ හා රටන්ඩ්  දුදල ුනුම ගිවිසුම් ගත රමින් එර් ගිවිසුම් ප්ර ා ම  ටයුතු 

 ළ යුතු ඹැයි රඹෝජනා   න්නීඹ. 
 

දේශීඳව විස්තරස ජසග්රාහි ට දේශටත්්ර්කරුදේශේ නම හා 

ලිපිනස 

ජසග්රාහි ට 

වේසුව රු. 

ඳාන්ක්  සතිරඳුළ මීරගුඩ  ං ානභරේ මසන්ත  

ුං  303 ජී, ගරූ න්ද, උඩුදුරූල, 

ඳාන්ක්  
 

1,438,500.00 

 
 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි දේශම්රි මාග්රට් මැතිතුමිස 
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     ගරු සබාඳතිතුභනි, එභ රඹෝජනාම භා විසින් ස්ථි    නු ලඵනමා.  

 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

රම් රඹෝජනාම සම්ඵන්ධරඹන් ගරු භන්ත්රිමරුන් ුදහස් ඉදිරිඳ ම   නමාද? 

රම් රඹෝජනාම ඒ භති ම සබා සම්භත වු රඹෝජනාමක් ඵමට 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) 

සීතාම  ප්රාරීය ඹ සබා ඵල ප්රරීශඹ තුල ්රිඹා මභ   ළ යුතු ඳහත උඳ රරූඛ්නරේ විස්ත  

  න්නට රඹදීප ඇති මයාඳෘති ඊට ුනුරපිම ඇති ර ුන්ා ම සිති/ ආඹතන/ පුීගලයින් සභඟ 

ඊට ඉදිරිරේ දක්මා ඇති ගිවිසුම්ගත දුදල ුනුම ගිවිස ගනිින් ගිවිසුම් ප්ර ා ම  ටයුතු  ළ යුතු 

ඹැයි භභ රභභ ගරු සබාමට රඹෝජනා   ි. 

 
1)   

ත.

ත 

වයාඳිතිස මුවය 

ාම්ඳාද

නස 

දේශකොත්ත්රාවන 

ාමිතිස/ 

ආසතනස/පුීගව

සා 

ගිවිසුම්ග

ත මුදව 

රු. 

01 

ධ් භග්රාභඹ ඳාර්  හ ස් රඵෝක්ුමරේ 

සිට රමල රදසට  ාණුම සංම් ධනඹ 

කිරිභ.  

සබා 

ු දුදරූ 

සබාඳති, 

ස්ම් ණ ජඹන්ති සුබ 

සාධ  සිතිඹ 

සාලාම, ර ුස්ගභ. 

210,000.00 

02 

රඵෝර්  ුමරුන්රදණිඹ ඳා  ුතුරු 

භා් ගඹ  

ර ුටසක් තා  දභා සංම් ධනඹ 

කිරිභ.  

සබා 

ු දුදරූ 

සබාඳති, 

සිඹමලාම රගුවි 

සංවිධානඹ  

279,979.23 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි චත්දන මුදුත්දේශකොටුව මැතිතුමා 
 

     ගරු සබාඳතිතුභනි, එභ රඹෝජනාම භා විසින් ස්ථි    නු ලඵනමා.  

 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

රම් රඹෝජනාම සම්ඵන්ධරඹන් ගරු භන්ත්රිමරුන් ුදහස් ඉදිරිඳ ම   නමාද? 
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රභභ රඹෝජනාම සම්ඵන්ධරඹන් ඳහත නම් සහන් ගරු භන්ත්රිමරුන් විසින් ුදහස් ඉදිරිඳ ම   න 

ලදීප. 

01. ගරු ප්රාරීය ඹ සබා භන්ත්රි සුනිරූ  ණසිංහ භැතිතුභා 

02. ගරු ප්රාරීය ඹ සබා භන්රී ර ෝකිල සම්ඳ ම ම් ණසිරි භැතිතුභා  

03. ගරු සබාඳති ජඹන්ත ර ෝහණ භැතිතුභා  

 

රම් රඹෝජනාම ඒ භති ම සබා සම්භත වු රඹෝජනාමක් ඵමට 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  ා   සබා රැස්වීරම් මා් තාම. 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී සුාත්ත සිසිරකුමාර රූඳසිේහ මැතිතුමා  

ගැබිනි භේමරුන් හට ු   ට් ටලඹක් රඵදා දීපරම්දීප භරේ රඳෞීගර  ු මදැර්ම් භත ලැබිච්ච 

ත මමඹන් තුළ රම්  නිසිඹා ා ම ලඵා දීපරම්දීප භන්රීම රඹක් විදිඹට භට ඒමා ලැබීරම්  ාල 

ඳරිච්රච්දඹ තුළ ඒ ුඹට රම් පිළිඵ ඉදිරිරේදීප සා ච්ඡා   ලා රම්  නිසිඹා ා ම රඵදීපභක් 

සහා ඒ සාඹනඹටභ ලඵා රදන් පුළුමන්නම් ඒ ුම්භට නිසි රමලාමටභ රම්  ගන්න පුළුමන් 

රමනමා.  නැ මනම් රම්  රදනර ුට ඵඵාලා හම්රඵලා ුපි රහුඹාරගන ගිහිරූලා ුපිට ම 

ුඳහසුයි ඒ ුඹ ම ුඳහසුතාමඹට ඳ ම රමනමා ඒ නිසා රම් ගැන ඔඵතුභා සා ච්ඡා   ලා රම්  

සාඹන හ හා ලඵා රදන්න  ටයුතු   නමනම්  මඩා ඹහඳ ම කිඹලා භභ හිතනමා.  

 

ගරු ාවාඳතිතුමා  

ුපි රම් ගැන නිමාස  ිව රේදීප  තා   ලා තී ණඹක් ගදු. මීට මඩා රමනස් විදිඹ ට රම්  ලඵා 

දීපභට තභයි ුපි සා ච්ඡා  රරූ ඒ  භන්රීමරුන්ට ුඳහසුමක් නම් ුපි ඊළඟ නිමාස  ිව රේදීප 

රම් ගැන  තා   ලා රම්  MOH එ  හ හාභ බා දීපභ රහුයි ුපි ඒ ට ඹදු සබාම විදිඹට 

භන්රීමරු හ හා රම්    න එ  රහුයි කිඹපු නිසා ුපි ඒ විදිඹට  රේ සභහ  රීමල ඒ 

ආඹතන හ හා   න ර ුට ුපි   න රී ජනතාමට ඹනමාද කිඹන රී පිළිඵ ප්රශ්ණණ 

තිරඹනමා සබාම විදිඹට විඹදභක් ද ලා ුපි රදඹක්  ළහභ සබාමට හා භන්රීමරුන්ට ඒ ලැබිඹ 

යුතු රගෞ මඹ ලැරඵන්රන් නැ මනම් ුපි ඒරහභ   න එ  ගැන ුපි නැමත සා ච්ඡා   දු 

සභහ  රීමරූ තිරඹනමා ුපි ර ුච්ච  විදඹම්   ලා    ම සභහ  රීමරූ තිරඹන්මා සභහ  
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තැන්මල ුපි  ළාඹ කිඹලා කි ඹරමන්රන් නැති තැන් භට එරහභ දැනිච්ච තැන් තිරඹනමා ඕරන් 

ත ම් රඩංගු භ් ධන මැඩ සටහන්මලට විශාල විඹදභක් ද නමා ඒ සහා ුමශය   න ුඹ ඳ ම 

  ලා තිරඹනමා මාහන ආදිඹ රඹුදමලා තිරඹනමා නදු ම සභහ  තැන්මල සබාම ගැනම ම 

කිඹරමන්රන් නැති තැන් ඵමට ඳ මරමලා තිරඹනමා ඒ නිසා සබාරේ මයාඳෘතිඹක් කිඹලා 

කිඹරමන්රන් නැති ර ුට රම්  ම කිඹරමන්රන්           MOH එ  හ හාභ නම් ුපි ඒ    රගන 

ගිරේ භන්රීමරුන්රේ එ ඟතාමඹ ුනුම ුපි ඒ  ටයුතු   දු. රම්රක් සබාමට ගන්න රදඹක් 

තිරඹනමනම් ු ගන්න එ  රන්ද රහු කිඹලා භරේ නම්  රූඳනාම භභ එරහභ හිතලයි 

ඳහුගිඹ  ාරරූ ඒ ත මමඹ උදා   ලා රදන්න ඕරන් නිසයි හැරභෝටභ රගෞ මඹක් ඇති   ලා 

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

කිඹලා.  

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී දේශකෝකිව ාම්ඳවන වර්ණසිරි මැතිතුමා  

ගරු සබාඳතිතුභනි ඒ  හරිඹන්රන් නෑ ර ුස්ගභ MOH එ යි සාලාම ර ෝහලයි රඵදීපභක් ඇති 

රමලා තිරඹනමා සාලාරේ ර ෝහලට ඹන ගැබිනි භාතාමන්ට ුමශඹ   න ත්රිරඳෝෂ ආර  රම් 

රමන ම් ලැබිලා නෑ ඒ  රද ට රඵදිලා තිරඹනමා දැන ඔඵතුභා දන්නමා දමදයමරුන් නැතුම 

හිආරඹා සාලාම ර ෝහල භභ උපුරූ භන්රීතුභා සඵාඳතිතුභා  තා   ලා ර ුරහුභහරි 

දමදයම රඹක් රගන්න ග මතා ඉතින් ඒ නිසා රම් මැඩ පිළිරමල ම ුපි සබාරමන්   න රම් 

මැඩපිරරමල MOH එ ට බා  න්න්රනු ම භභ හිතන්රන් නෑ ඒ  සා් ථ  රමයි කිඹලා රභු ද 

කිරි වීන්රුමම ම සාලාම ර ෝහරරූ ගැබිනි භවුමරුන්ට ලැබුරන් නෑ ඳස්රස් භභ  ථා   ලා කිේමට 

ඳස්රස් තභයි ඒ  ලැබුරන් රභු ද රම් ආඹතන රද  තුළ ගැටීභක් තිරඹනමා ඒ නිසා භභ රම් 

රඹෝජනාමට  ැභති නෑ. 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී නත්ද කුමාරසිේහ මැතිතුමා 

ගරු සබාඳතිතුභනි ර ෝකිල භන්රීභා කිේම විදිඹට භභ ම  ැභති නෑ ුර්    ළුුේගල 

ර ුට් ඨාශරේ ගැබිනි භේමරුන් රම් රමනර ුට 140  ට ඳභණ රම් ඵඩු  ට් ටල දිලා තිරඹනමා 

ුපිට කිසිභ ගැටළුමක් රමලා නෑ ුපි ඒ  රඵුරහුභ ස ම බාමරඹන්   න්රන් ඒ නිසා ඒ  

භන්රීමරු හ හාභ   දු කිඹලා රඹෝජනා   නමා.   

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී චත්දන ලිසනදේශේ මැතිතුමා  

ගරු සබාඳතිතුභනි ුපි ඒ   රගන ආපු ක්රභරේ කිසිභ ගැටළුමක් නෑ සභහ  භන්රීමරුන්ට 

රඳුඩි රඳුඩි ප්රශ්ණණ ඇති නදු ම ර ුට් ඨාශරේ භන්රීමරු හ හා  ට් ආරඹ එ  තැන ට එ තු 
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  ලා ර ුට් ඨාරශ්ණ භන්රීමරු හ හා  රම්    දු කිඹන රඹෝජනාම තභයි ුපි    න්රන්.  

සා් ථ  මැඩ පිළිරමලක් ුසා් ථ    න්න තභයි රම් හදන්රන්.      

 

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  ා   සබා රැස්වීරම් මා් තාම.   

 

ගරු උඳ ාවාඳති මේජුව ප්ර පප් කුමාර් මැතිතුමා  

ගරු සබාඳතිතුභනි පිව ම 5 ුං  10  ඳාන්ක්  රඵුර්  සභන් භාමත නිමැසිඹන් විසින් සභන් භාමත 

භා් ගඹ  ාඳට්  ුතු ා ස ස් කිරිභ ඹන හිසින් යුතුම රයුභක් එමලා තිරඹනමා ගරු සබාඳතිතුභනි 

භභ හිතන්රන් රම්  1000km මැඩ සටහන ඹටර ම රභභ භා් ගඹ රු. ලක්ෂ 50   දුදලක් රඹුදමලා 

රභභ භා් ගරේ තිබුණ  ම්බිමැටමරූ ඳා ට රගනරූලා තිරඹනමා රභතන විශාල ගැටළුමක් 

තිරඹනමා රම්   ඩිනින් ඉව  රමින් තිරඹනමා භභ  ා් ි  රස්මා  ිව රමන් ඉරූරෘභක්   නමා 

රම්  ස්තානීඹ ඳරික්ෂණඹක්   ලා ඉක්භනට විසන්භක් ලඵා රදන්න කිඹලා රම් ට  ා් ි  

නිලධාරිතුභාට විත ක් තනි තී ණඹක් ගන්න ඵැරි ප්රශ්ණණඹක් රමලා තිරඹනමා රභරහභ ගිරඹු ම 

ුපිට කිසිභ ඳා ක් සංම් ධනඹ    ගන්න ඵැරි රමනමා ඒ නිසා රම් සහා ුමශය ්රිඹාභා් ග ගන්න 

කිඹලා ඉරූලා සිආරනමා.  

ගරු ාවාඳතිතුමා.  

මැඩ ුධි ාරිතුිඹ රම් පිළිඵම ඳරික්ෂා   ලා ඵලලා ුදාල මා් තාමන් ඉදිරිඳ ම   න්න.           

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී ානි දේශහක්ටර් පීරිස් මැතිතුමා  

 

ඒමරේභ ගරු සබාඳතිතුභා  ා් ි  රස්මා  ිව රේ රපි රරූඛ්න සල ා ඵැරෘරම් ුං  02 ඹටර ම භා 

විසින් ඉදිරිඳ ම   ලා තිබුණා ඳසුගිඹ භාස කිහිඳරේභ කිේරේ ප්රධාන භා් ගඹ රදඳස තිරඹන ගස් 

ර ුලන් සම්ඵන්ධම  ා් ි  රස්මා  ිව රේ මරේභ සිඹරෙ  ිව මල තී ණ ගන්නමා නදු ම බිම් 

භට් ටරම් රම්මා ්රිඹා මභ  රමන්රන් නෑ ඒ රේතුම නිසා ඳසුගිඹ දමස් ගණනාරමභ ිරිස්ම මත 

හංදිරේ තිබුණ විශාල ගස ඳහුගිඹ  ාලරේ ගස  ඩ මැආරලා ත්රිවිල ඹක් උඩට  ඩා මැආරලා ජිවිත 

ුමාධනභක් රමන්න තිබුනා ඳා  හ හා මැආරලා ඳැඹ ගානක් ඳා  මහලා දාන්න සිීධ වුනා ුභාරු 

රලරඩක් රැරගන ගිඹ ඇම්බියුලන්ස්  ථඹ ම ඳැඹ ගානක් එතන හිආරඹා ගහ  ඳා ඉම ම   න තුරු 
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දැනට දමස් ගාන ට රඳ  ුළු මුම්ඵලභ  භරේ රේ ළඟ තිබුණ ුම ගස  ඩා මැව ණ ඳා  හ හා 

 ාත්රිරේ එතන ම ඳැඹ රද  තුනක් ඳා  හ හා තිබුණා ඳස්රස් භභ භැදිහ ම රමලා රගද  තිබුණ 

රඳු මක් ු රගන ගිහිරූලා රඳුරසිඹට  තා   ලා මැස්රස් රති රති ඒ ගස් ඉම ම   ලා ඳැඹ 

03 ක් 04 ක් ගත වුනා ුපි රම්  ා් ි  රස්මා  ිව රේ ගන්න තීන්න් තී ණ ්රිඹා මභ  රමන්න 

විශාල  ාලඹක් ඹනමා විරශ්ණෂරඹන්භ ඔඵතුභාරේ ු මසනින් රම් ආඹතන සහා ඉදිරිඳ ම   න රපි 

ුරන් භභ දන්න් නෑ ගනන් ගන්රන් නැතිද කිඹලා ප්රශ්ණණඹක් තිරඹනමා. විරශ්ණෂරඹන්භ රම් හැභ 

ප්රශ්ණණඹ ටභ දුර  මමඹ රමන්රන් ඒ යි.  ඒ මරේභ තභයි රම් හරිත උඹන ප්රශ්ණරණ ම ඉදිරිඳ ම 

 ළාට ඳසරස් ඒ ප්රශ්ණනමලට ුපි ග මත තීන්න් තී ණ ඒ ජනතාමට ඉක්භණින් ඹන්රන් නැහැ එරහභ 

උණහභ ඒ ඳළා ම ්   රීශරේ භන්රීම ඹට තභයි ප්රශ්ණරන් තිරඹන්රන්  ගස  ඩා මැව නට ඳස්රස් 

භන්රීම රඹක් රභරහ ඉන්නම රන්ද කිඹලා තභයි ජනතාම ුහන්රන් ඒ නිසා ඔඵතුභාරේ 

 ාරුණි  ුමධානඹ රඹුදු   න්න කිඹලා ඉරූරෘභක්   නමා. ුදාල ආඹතන නිලධාරින් රගන්නලා 

ඔඵතුභාරේ ු මසනින් ලඵා රදන රම් රපි හැකි ඉක්භනින් ්රිඹා මභ    න්න කිඹලා විරශ්ණෂ 

ුමධානභක් රඹුදු   න්න කිඹලා ඉරූලා සිආරනමා ඔඵතුභාරගන්.     

 

ගරු ාවාඳතිතුමා  

 

රම් භහාභා් ගරේ මැරටන ගස් නම් භහා භා් ග ුධි ාරිඹ හා න්ම්රිඹ රදඳා් තරම්න්තුම ආදි විශාල 

ආඹතන සංඛ්යාමක් තිරඹනමා රම්මාරේ ගස්  ඳන්න ගිඹහභ ප්රශ්ණණ ගැටළු  ාියඹක් ඇති රමනමා 

ඒ පිළිඵම ම රසුඹා ඵලන්න කිඹලා කිේමා ඒ තී ණ ු රගන   න්න ඕරන් ුපි ගස්  ඳන්න 

ග මතට ඒ ුමස  ගන්න ඕරන් නැ මනම් ගස්  ඳන්න ගිඹහභ ඒ ඇතිරමන නීතිභඹ ප්රශ්ණණමලට ුපි 

දුහුණ රදන්න ඕරන් ඒ ුදාල ආඹතන දැනුම ම  ළ යුතුයි කිඹන එ  තභයි භභ කිඹන්රන් රභු ද 

ඒ ප්රරීශරේ භන්රීතුභා ඉන්නමද නැීද කිඹන  ා ණඹ රනරමයි ඒ ුදාල ආඹතන භා් ග ඳරික්ෂා 

කිරිම්  ටයුතු   නමා එමාරේ ති රඹන ුමධානම් ත මම ඒ ුඹ ර මරුම් ගන්න ඕරන් ඒ ුඹ ුර්  

 ිව  මලට සහබාගී රමනමා ඒ ුඹට ම කිඹන්න ඕරන් ුර්  සභහ  රීමරූ රම් තිරඹන  ාජ ාරි ම 

එක්  රම් තිරඹන විශාල ප්රභාණඹ ම එක්  රම් හැභරීභ ක්ෂණි ම    ගන්න ඵැරි 

ුඳහසුතාමඹක් තිරඹනමා ුතයමශය වු රදඹක් නම් ුපි   නමා නදු ම සභහ  රීමරූ මලට ඒ 

ආඹතනමල භැදිහ ම වීම්    ගන්න ම ඕරන් රම්මා රම් හරි ඳහසුමට හරි රරූසිඹට සබාමට ඉදිරිඳ ම 

 ළාට රම් හැභරීභ ුපිට ද ා ගන්න ඵැරි තැනට ආමට ඳස්රස් රම් හැභරීභ ුපිට   න්න ුභාරුයි 

භා් ග සංම් ධන ුධි ාරිඹ ම ඒ මරේභ න්ම්රිඹ රදඳා් තරම්න්තුම, වින්ර ඵල භ්ඩඩලඹ, රම් ආඹතන 

ගණනාමුම ම තිරඹනමා ුපි රහුඹලා ඵලන්න ඕරන් රභු ීද රමලා තිරඹන්රන් කිඹලා භභ 

කිඹන්රන් රම් ආඹතන ම එමැනි ප්රධාන භා් ගමල  ටයුතු   න ර ුට සම්ඵන්ධ   ගත යුතුයි 

කිඹන එ  භභ නම්  රූඳනා   න්රන් එරහභ තැන්නම් රම් ඔක්ර ුභ රීමරූ ද ාරගන රම් ඉන්න 

රස්ම රඹෝ 03 න් 04 රදරනුමට රම් ඔක්ර ුභ ආර     ගන්න ුභාරුයි ගස්  ඳනමා නැතුම 
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රනරමයි ප්රභාද වීම් ඇති ඒම ම රහුඹලා ඵලදු. ඔඹ සිීධි රද භ භභ දන්නමා ුළු මුම්ඵලභ ම ඊට 

එහා එ  ම ඒමට රම් ආඹතන සම්ඵන්ධ    ගන්න ඕරන් රම්මා රම්  ිව මලදි  තා   න ර ුට 

සබාම විත ක් රනරමයි ඒ ුදාල ආඹතන ම දැනුම ම කිරිභක්  ළ යුතුයි නැතුම ුපිට තනිඹභ රම් 

ඔක්ර ුභ   න්න ුභාරුයි. ඔඹමරේ ප්රධාන ඳා මරූ මල ගස්  ඳනමා කිඹන්රන් ඳා මරූ මහන්න 

ඕරන් ලයිට්   ණු හා න්  ථන  ණු ඉම ම    ගන්න ඕරන් එහා ඳැ මර ම න්ම්රිඹ භා් ගඹ ඒ නිසා 

රම් මරේ රීමරූ මලට තී ණ ගන්න ර ුිිට සබාමභ රම් රීමරූ  ළ යුතුයි කිඹලා තීන්න් ග මතට 

ඳස්රස් සබාමභ  ළ යුතුයි ඒමට තිරඹන ඵාධ  ඊට ඳස්රස් තභයි භතු රමන්රන් ඒ නිසා ඒම ම 

ආර ක් ර මරුම් ු රගන තීන්න් තී ණ ගන්න කිඹලයි භභ  ිව මට භතක්   න්රන්. ඹම් ඹම් තී ණ 

ග මතට ුපිට ඒ තීන්න් තී ණ ග මත විදිඹටභ ්රිඹා මභ    න්න ුඳහසු රමනමා. ඊට ඳස්රස් 

සබාම තභයි සම්පු් ණරඹන්භ මැ දි  ා ඹා රමන්රන් තීන්න් තී ණ ු රගන රම්  ටයුතු  රරූ නෑ 

කිඹලා රම් ගැන ම රහුඹලා ඵලන්න කිඹලා  ිව  මල තීන්න් තී ණ ගන්න ර ුට ු රදමරූ 

සම්ඵන්ධම ම ුමධානඹ රඹුදු   න්න කිඹලයි භභ කිඹන්රන්.  

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී චත්දන ලිසනදේශේ මැතිතුමා  

ගරු සබාඳතිතුභනි ුපි ඒරක් ස්ථානීඹ ඳරික්ෂණඹක්  ළා මැට ඉම ම   න්න කිඹලා තභයි තීන්න්ම 

ග මර ම. ුපි එන්න කිඹලා කිේමා ඳසුම එතුභා ඇවිරූලා ඔඵතුභාම දුණගැහුණා කිේමා.   

 

ගරු ාවාඳතිතුමා  

භාම දුණගැහුණා නම් රපිඹක් රදන්න ඇති රන්  ිව මට දීපලා ඇති ඵලලා  තා   දු.  

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී වරුණ දිලිප් මැතිතුමා 

ගරු සබාඳතිතුභනි 4 පිව රේ ුං  6 රඳුන් සුසානභුිඹ දැන් ඒරක් බාගඹක්ම ම නෑ මීට ුවුරුන් 1 ½ 

ට ඳභණ රඳ  දැනුම ම  ළා නැමත සිහි  ැවීභක්   ලා තිරඹනමා රම් පිළිඵ මැඩි ුමාධනඹක් 

රඹුදු   න්න කිඹලා ඉරූරෘභක්   නමා. ඒ මරේභ රදරමනි  ා ණඹ රම් භා් ගරේ වින්ර  ණු හා 

න්  ථන  ණු සම්ඵන්ධම ඔඵතුභාම දැනුම ම කිරිභක්  ළා රටරර ුම් ආඹතනඹම් සම්ඵන්ධ 

  රගන රම් පිළිඵ විධිභ ම සා ච්ඡාමක්   නමනම් රහුයි කිඹලා ඉරූලා සිආරනමා.  

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී චිත්තක දේශීවිත්ද මැතිතුමා 

ගරු සබාඳතිතුභනි, ඒරක් ුං  13  ම එක්  සම්ඵන්ධයි භරේ ර ුට් ඨාශරඹ ම රම් මරේ ගැටළුමක් 

තිරඹනමා භභ හි මනරන් ඳහුගිඹ  ාරරූ ඳ් ච් 40 ට මැඩි ඉඩම් ුනුභත  රරූ නාගරි  සංම් ධන 

ුධි ාරිඹ විසින් ඒ  ාරරූ රමන්රීසි රමච්ච රලුුම ඉඩම්මල විශාල රඳුන් ර ුටස් තිරඹනමා ඒමා 

ඔ් පු රඹලා තිරඹන්රන් නාගරි  සංම් ධන ුධි ාරිඹට රේ ගල ප්රරීශරේ රහෝම් ලැන්ඩ් 
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ආඹතනඹට ුක්   ගානක් රමන්රීසි   පු එ  භභ හිතන්රන් සබාම දැනුම ම වීභක් නැතුම ඇති 

රඳුන් ර ුටස ගැන ඒමා එ  එ  පුීගර  ුඹ ඳරිහ ණඹ   න්න ඳටන් ු රගන තිරඹනමා. ඊට 

ඳස්රස් ඉදිරිරේදීප රම්මාරේ ුනමස  ඉදි කිරිම් ඉම ම   න්න රමන්රන් ුපිට ඕ  ඳැමරුමට ඳස්රස් 

ුපි රම් පිළිඵම නාගරි  සංම් ධන ුධි ාරිඹ දැනුම ම   ලා රම් සීතාම  ප්රාරීය ඹ සබා ඵල 

ප්රරීශඹ තුළ ඒ ම මානුම තුළ ඒ රහක්ටඹා්  එ  ට මඩා ුනුභත   පු ඉඩම්මල දීපපු රඳුන් 

ර ුටස් පිළිඵම දැනුම ම රමලා එමා ඳම රගන රහු ඳැමරීභ  රළු ම ඉදිරිරේදීප ඇති රමන  රලුුම 

ගැටළුම ට විසඳුභක් රහුඹා ගන්න පුළුමන් කිඹන  ා ණඹ ඉදිරිඳ ම   නමා.    

 

ගරු ාවාඳතිතුමා  

ුපි ඒ ගැන රහුඹන්න ඕරන් ුපි ඒ ගැන ඵලදු. ුපිට හම්ඵරමලා නැති ඒමා තිරඹනමා ඒ  ාරරූ 

ඉදන් ඳ් ච් 40 ට මඩා ුනුභත   පු ඒමා  තිරඹනමා.   

 

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  ා   සබා 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 සීරම්  ා   සබා රැස්වීරම් මා් තාම. 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී උපුල් මදේශනෝජ් රූඳසිේහ මැතිතුමා  

 

රපි රරූඛ්න සල ා ඵැරෘරම් පිව  ුං  03 හි ුනු ුං  07 හි ඳළා ම ඳාලන ආඹතනමල භහජන 

නිරඹෝජිතමරුන් සහා මන දුර  සහති  ඳ ඳාඨභාලාම ඉරූරෙම්   ඇති. උපුරූ භරනෝජ් රඳසිංහ 

මන භරේ නභ ඇතුල ම   ලා තිරඹනමා භභ හිතන්රන් රම්  උපුරූ  ප්රසන්න භන්රීතුභා රමන්න 

ඇති ඒ ඉරූරෘභ  රරූ ඒ නිසා ඒ  නිමැ දි   න්න කිඹලා ඉරූලා සිආරනමා.  

  රපි රරූඛ්න සල ා ඵැරෘරම් පිව  ුං  03 හි ුනු ුං  07 හි ඳළා ම ඳාලන ආඹතනමල භහජන 

නිරඹෝජිතමරුන් සහා මන දුර  සහති  ඳ ඳාඨභාලාම ඉරූරෙම්   ඇති. උපුරූ භරනෝජ් 

රඳසිංහ  භැතිතුභා රේ නභ සහන් වී ඇති ුත  එභ ඉරූරෙම් රු එච්.පී. උපුරූ ප්රසන්න 

භැතිතුභා රලස සහන් විඹ යුතුඹ.  

 

ගරු ාවාඳතිතුමා  
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 පිව  ුං  15 හි ුනු ුං  12 සහන් ගරු භන්රී ුරුණ ුමභා  භැතිතුභාරේ න්  ථන බිල රු. 

2500 රමනුමට න්  ථන බිල රු. 7251.99 ක් රලස සහන් විඹ යුතුඹ.  

 

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

සහන් විඹ යුතුඹ.  

 

ගරු උඳ ාවාඳති මේජුව ප්ර පප් කුමාර් මැතිතුමා  

ගරු සබාඳතිතුභනි භභ හංමැරූල රඳුළ පිළිඵම  ථා   න්රන් රඳුරේ ුමණු ආර  ගන්න කිඹලා 

භභ කිඹන්රන් රඳුරේ සිඹරෙ  ටයුතු   න්න කිඹලා කිඹන්රන් රඳුරේ දුදරූ ුඹ කිරිභ පිළිඵම ම 

රභු ක් හරි ්රිඹා මභ  රමන්න ඕරන් දුදරූ  ිව රේ තී ණඹ  ළා ුඹ කිරිභක්   න්රන් නෑ 

කිඹලා එ යි  

 

ගරු ාවාඳතිතුමා  

භභ උරී ඉදිරිඳ ම   පු රපිඹ ලැබුණට ඳස්රස් රඳුළ ඳම මමපු දින සිට ඒ ුඹ කිරිම්   නමා කිඹලා 

කිේමා .  

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී තදේශසෝම මධු ප්රාාී දේශීවදේශේ මැතිතුමා  

ගරු සබාඳතිතුභනි, රපි රරූඛ්න සල ා ඵැරෘරම්දීප ුං  05 ඳාන්ක්  ්රිඩාංගනඹ සම්ඵන්ධම භභ 

හිතන්රන් රම් මනවිට රම්රක්  ටයුතු සම්ඳාදනඹ   ලා ු   රමච්ච ු ටයුතු  ම් ුමසන්   ලා 

ුද රමන ර ුට  ටයුතු ආ ම්බ කිරිභට සුදානම් රමලා ඉන්නමා නාගරි  සංම් ධන ුධි ාරිඹ  

ඒරක් වින්ර ඳීධතිඹ රමනස්   ලා ඒ ඳාක් එරක් ඇවිදින්න පුළුමන් විදිඹට ඒ  ටයු මත ුද දිනරේ 

ඳටන් ගන්මා කිඹලා තභයි නාගරි  සංම් ධන ුධි ාරිඹ දැනුම් න්න්රන් එහිදි විරශ්ණෂරඹන්භ 

ස්තතිමන්ත රමන්න ඕරන් ්රිඩා ුභාතය නාභරූ  ාජඳක්ෂ භැතිතුභන්ට එතුභා විරශ්ණෂ භැදිහ ම 

වීභක් සින්  ළා ඒ මරේභ ඔඵතුභාට ම විරශ්ණෂ ස්තතිඹක් පුද  නමා රම්  ටයුතු සහා භැදිහ ම 

උනාට ඒ මරේභ ඳාන්ක්  රමළ සංගභඹද රම් පිළිඵ දැනුම ම   න්න කිඹන ඉරූරෘභ   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  භ්ඩඩල රැස්වීරම් මා් තාම. 
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2020.08.10 වන දින ඳවවනවන වද දේශටත්්ර් මණ්්ව රැස්වීදේශම් වාර්තාව මහ ාවාව විසිත් 

ාවකා බවන වදි. 

 

06 – (06  2020.08.28 - රටන්ඩ්  භ්ඩඩල රැස්වීරම් මා් තාම. 

2020.08.28 වන දින ඳවවනවන වද දේශටත්්ර් මණ්්ව රැස්වීදේශම් වාර්තාව මහ ාවාව විසිත් 

ාවකා බවන වදි. 

 

07.වැබීම් හා විසදම් පිළිබ මාසික ප්රකාලස. 

 

 07 – (01  2020  ජුනි භාසඹ ලැබීම්  හා විඹදම් පිළිඵ  ප්ර ාශඹ. 
 

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 ාශඹ ඉදිරිඳ ම කිරිභ සහා නිභරූ ඹසසිරි  ළුඳහන භන්ත්රිතුභාට ුමස්ථාම ලඵා 

රදනමා.  

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී නිමල් සාසිරි කළුඳහන මැතිතුමා  

ගරු සබාරමන් ුමස යි සබාඳතිතුභනි, ඳාන්ක්  ුරුක්ම මත ර ුට් ඨාශඹ භැදින් ගලා ඵසින 

පුස්මැර ඔඹ ආ්රිතම ගංමතු  ඳාලන මැඩ සටහනක් ස ස්    රදන රලස 2018.05.31 දින මා්  

භා් ග හා ජලසම්ඳ ම  ළභනා  ණ ුභාතයාංශඹ රමත රභභ සබාරමන් ඉරූරෘභක්  ළ ුත  ඒ 

ුනුම ුරුක්ම මත උතු  මසරම් සිට හයිරලමරූ භා් ගඹ දක්මා ඳළමන ුදිඹ  රලස කි.ි. 1.5 ඳභණ 

ඔඹ භා් ගඹ පුළුරූ    සංම් ධනඹ කිරිභ සුන්සු ඵම මා් භා් ග රදඳා් තරම්න්තුම නි් රීශ  ළ 

ුත  ඒ ුනුම 2019 ම් ෂරේ ගරන්රගුඩ මසරම් සිට ඳාන්ක්  ගලරගද  ඹා   න ඳ ණ ඳාලභ 

දක්මා පුස්මැර ඔඹ පිළිස    ල ුත  ඒ භන්න් ම් ෂා දිනමලදීප ජල ගැරෘම් ුමභ වීභ නිසා රභරතක් 

ම් ෂා  ාලමලදීප ගංමතු  ගැරෘභ සම්ඵන්ධරඹන් ජනතාම විදි පීඩාරමන් ප්රරීශරේ ජනතාම දුදා 

ගැනීභ රමනුරමන් මා් භා් ග හා ජල සම්ඳ ම  ළභනා  ණ ුභාතයාංශඹට සබාම රමනුරමන් 

ුඳරේ ස්තතිඹ පුද   න රලස ම 2020 ඇති වු ර ුර ෝනා මයසනඹ රමනුරමන් මැඩ නමතා ඇති එභ 

මයාඳෘතිරේ ඉතිරි ර ුටස ගලරගද  ඳාන්ක්  ඳාලභ ුසල සිට පුස්මැර භා් ගරේ ුදුණ දක්මා ම, 
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ඳහල රඵෝර්  ඳාලභ ුසල සිට ගරන්රගුඩ මසරම් ඳටන් ග ම ස්ථානඹ දක්මා ම, ඉදිරි මැඩ ර ුටසද 

නිභ    රදන රලස ජනතාම රමනුරමන් මා් භා් ග රදඳා් තරම්න්තුරමන් ඉරූලා සිආරන රලස දන්මා 

සිආරි. රඹුදුම මා් භා් ග හා ජලසම්ඳ ම  ළභනා  ණ ුභාතයාංශය.   

 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

 

ුද දින භහ සබාරේ මැඩ  ටයුතු ුමසන් කිරිභට සුදානම් රමන්රන්. ුද දින සබාමට රනුඳැිණි 

විභරූ ප්රසන්න භැතිතුභාට ම,   ගඹාන් න්ින්ද චන්ද්රසිරි භැතිතුභාට ම, ඹසරු රදමන්ිණ  ාජඳක්ෂ 

භැතිතුභා, ෆිරෂිඹා ඇනට්  ඔරූගා භැතිතුිඹ, දනුෂ්කි ප්රබානි ුරූරම්දා භැතිතුිඹට ම, ශෂිණි ශ්රීභාර 

රහට් ආරආ ච්චි භැතිතුභාට ම, ආ් .ඒ.ඩි.සාගරි ා ුමභාරි රඳසිංහ භැතිතුිඹට ම නිමාඩු ුනුභත 

  න රලස භභ රඹෝජනා   නමා.ඒ මරේභ සබාමට සහබාගී වු උඳ සබාඳතිතුභා ඇතුළු භන්රී 

භ්ඩඩලඹට ම, රරූ ම්තුභා ප්රධාන නිලධාරි භ්ඩඩලඹට ම,  ා් ඹ භ්ඩඩලඹට ම, ජනභාධය 

භහ මමරුන්ට ම ුර්  රගෞ මඹ ම ස්තතිඹ ම පුද   නමා. සහබාගි වු සිඹළුරදනාටභ ස්තුතියි.  

 

ාවාදේශ2 වැ් කටයුතු ඳ.ව. 11.30ට නිමාවට ඳවනවිස. 
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උඳ දේශල්ඛනස. 

05.සථා ඳරිදි කල්  ප ඇති දේශසෝජනා. 

 

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

 

සීතාම  ප්රාරීය ඹ සබා ඵල ප්රරීශරේ මතු ආ්රිත ඳවුරූමල සනීඳා ක්ෂාම නැංවීරම් ු දුණින් එභ 

ුමශයතා ඇති ස්ථාන හඳුනාගනිින්  රුපිඹරූ ඳහරලුස් ලක්ෂඹ  මැසිකිර ඉදි කිරිභ සහා ුමශය 

උඳ  ණ ලඵා දිඹ යුතු ඹැයි භභ රභභ ගරු සබාමට රඹෝජනා   ි.  

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  ප්රිසත්ත තරුණ කුමාර ගුණරවනන මැතිතුමා 

ගරු සබාඳතිතුභනි,එභ රඹෝජනාම භා විසින් ස්ථි    නු ලඵනමා. 
 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

රම් රඹෝජනාම සම්ඵන්ධරඹන් ගරු භන්ත්රිමරුන් ුදහස් ඉදිරිඳ ම   නමාද? 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි චත්දන සුරිසආරච්චි  මැතිතුමා  

 

ගරු සබාඳතිතුභනි, රම් සම්ඵන්ධම ුදාල උඳ  ණ රම් මනවිට  දිලා තිරඹනමද? ුපි සබාමක් විදිඹ 

මතු ආ්රිත ඳවුරූමල  ජනතාමරේ සනීඳා ක්ෂාම ඉහල නැංවීභ ු දුණු   රගන රම් රගන ඇති 

තී ණඹ ුපි ුගඹ   නමා සහ රම් ප්රාරීය ඹ සබාමට ුපි සම්ඵන්ධ රමච්ච  ාල සීභාම ඇතුරරූ 

2018 ඉදලා රම් රමන ම් මතු ආ්රිත ජනතාමරේ ඹම් ඹම් ුඳහසු මමඹන් හා ුමභ සනීඳා ක්ෂ  

ඳහසු ම් පිළිඵම ගැටරෙ සා ච්ඡා වුණා ඒ සා ච්ඡාමල ප්රථිපලඹක් රලස ගිඹම  සබාරේ ඉදලා රම් 

සම්ඵන්ධම ුමධානඹ රඹුදු වීභ ුගඹ  තළ යුතු  ටයු මතක් ඒ මරේභ රම් සම්ඵන්ධරඹන් ඳක්ෂ 

විඳක්ෂ ගරු භන්රීමරුන් රම් ුමශයතාමඹ පිළිඵම රම් සබාරේ   රුණු දැක්වීභ සිීධ  ළා. 

විරශ්ණෂරඹන්භ භභ රභතනදීප නැගී හිආරරේ රම් රඹෝජනාම සම්භත රමනමා මරේභ ඳසුගිඹ දමස්මල 
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විවිධ ප්රරීශමල මතු ආ්රිත ප්රරීශඹන්මල ගභන්   ීදි ිට රඳ  ුමස්ථාමලදීප භභ ඒ යි ඇහුරේ රම් 

රමනර ුට ඵඩු ලඵා දීපලා තිරඹනමද කිඹලා රභු ද විවිධ ප්රරීශමරන් ඹම් භැසිවිර හා 

රචෝදනා මභ   රුණු ඉදිරිඳ ම වුණා මතු ආ්රිත ජනතාමරගන් මතු ආ්රිත ජනතාම කිඹන්රන් 

ුර්   රට්  ආර ක් න්ක්ඛිත ජීවිතඹක් රඳුන්රේ හාරභෝටභ ුභාරු ම් තිරඹනමා හැඵැයි ඊට 

සාරඳක්ෂම මතු ආ්රිත ජනතාම ඹම් ජීමන භට් ටම්මල විවිධ ුඳහසුතාමඹන් මලට ලක් රමනමා.  

ුර්  ආසනරේ ුවිස්සාරේරූල ආසනරේ  ඵ්   ් භාන්තඹ සහ  ඵ්  ඒ මැවිර  ් භාන්තඹන් 

ආ්රිතම තභයි රම් මතු ජනතාම ජීම ම රමන්රන් ඔවුන් දැන් ඵ ඳතල ුඳහසුතාමඹන්ට දුහුණ දීපලා 

ඉන්රන් විවිධ ුඳහසුතාමඹන් හා විවිධ ගැටරෙ ම එක්  ඒ නිසා එමැනි  ා ණාමලදීප ුමභ 

සනිඳා ක්ෂ  ඳහසු භ මන ඒ මැසිකිර ඳහසු භ ලඵා දීපරම්  ා ණාම පිරඵම සහන සැලසීරම්දීප 

භතු රමච්ච  ා ණඹ තභයි සහන ුපි සැලසිඹ යුතුයි ඒමා ුපි ්රිඹා මභ   ළ යුතුයි. නදු ම සභහ  

ප්රරීශ මලදීප ජනතාම ුරඳන් ප්රශ්ණන   ින් සිආරඹා ඒ ුමශයතාමඹ හරිඹටභ හන්නාරගන මතු 

ආියත ජනතාමරේ ගැටරෙ හන්නාගරන උදාහ ණඹක් රලස ග මරතු ම මැසිකිර ඳහසු භ නැති 

නිමස ටභද නැ මනම් රභු ක්හරි රීශඳාලන සම්ඵන්ධතාමඹක් සහිත තැන්මලටද ඵඩු දීපලා 

තිරඹන්රන් කිඹන එ  ගැන ඹම් ඹම්  තාඵහක් ඇති වුනා සභහ   මතු මල සභහ  තැන්මල ඵඩු 

ඵාලා ගිහිරූලා තිරඹනමා ු  ඵලන්න ඒ ුමශයතාමඹන් එත ම් තිරඹනමනම් ර ුරහුභද ඒමා 

එරහභ තිරඹන්රන් කිඹන එ  මරේ ප්රශ්ණන භතු උනා මතු ආ්රිත ප්රරීශමලදීප. භභ ජනතා විදුක්ති 

රඳ දුර්ඩ භන්රීම රඹක් විදිඹට භන්රී  ්ඩඩාඹභක් විදිඹට ම ඉතාභ ඳැහැදිරම ඒ මතු ආ්රිත 

ජනතාමරේ මැසිකිර ඳහසු ම් මරේභ ුනිුම ම රමන ම ජීමන ගැටරෙ පිළිඵ ප්රශ්ණන ඔවුන්රේ මැව ්  

පිළිඵ ප්රශ්ණණ සම්ඵන්ධරඹන් උඳරිභම රඳනී ඉන්නමා  තා   නමා ඒ ප්රරීශ සහා විරශ්ණෂරඹන්භ 

ුර්  ඳළා ම ඳාලන ආඹතනමල රභන්න  ජරේ ුමධානඹ  රඹුදුවිඹ යුතුයි කිඹන ස්ථාම රේ සහ ඒ 

රමනුරමන් රඳනී ඉන්න ඳක්ෂඹක් විදිඹට , භන්රීම රඹක් විදිඹට සබාරේ සභි රඹක් විදිඹට රඳනී 

ඉන්න ර රනක් විදිඹට භභ රභතනදීප භතු   න්රන් ුපි සබාරේ රම්   න ස ම ා ඹ ිනිස්සු 

රමනුරමන්   න ඒ ඹහඳ ම රී තමන් ට ම රහුට ුධීක්ෂණඹ   ලා ඒ ුමශයාතමඹ හා 

උඳරඹෝගීතාමඹ පිළිඵම රහු සහති ඹක් ලඵා ගනිින් ඒ ුමශයතාමඹ සම්පු් ණ උන ම සබාම 

රඳුන් දුදලකින් භරේ ඳවුරරූ උමභනාම භරේ දරුමන්රේ උමභනාමන් රම් විදිඹට සම්පු් ණ  ළා 

කිඹලා සෑහීභ ට ඳ ම රමන්න පුළුමන් ආ ා ඹට ඒ පිළිඵ ඹම් ඳසු විඳ භක් ුපි තඵා ගනිදු කිඹන 

 ා ණාම ුදහස ඒ රඹෝජනාම ම එක්  එ තු   නමා රභමැනි ුදහසක් භතු   න්න 

ුමශයතාමඹ තිබුරන් ගරු සබාඳතිතුභනි ඳහුගිඹ  ාල සීභාම ඇතුරරූ විරශ්ණෂරඹන්භ ඒ මතු 

ආ්රිතම ජීම ම රමන ඳවුරූ හම්බුණාට ඳස්රස්  තා  ළාට ඳස්රස් ඳසුගිඹ  ාරරූ ඇති රමච්ච සින්වීම් 

කිහිඳඹ ම එක්  ඔවුන් ඹම් ුසතුටකින් ුදහස් ප්ර ාශ  ළා ඒ නිසා සබාම විදිඹට ගන්න 

්රිඹාභා් ග සබාරේ ුපි විසින් ගන්න ්රිඹාභා් ග පිළිඵ ුපි නි න් හරිඹට රසුඹාඵැරෘභකින් 

රතු ම ුමශයතාමඹ හරිඹට හන්නා ගන්රන් නැතුම ඕරන් ර නාටද ඕරන් නැති ර නාටද කිඹලා 

හරිඹට ඵලන්රන් නැතුම ඳසු විඳ ම්   න්රන් නැතම  ටයුතු   නමනම් ඒ  ුර්  සබාමට 
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රහු ම නෑ ඒ  ුපිට රහු ම නෑ ඒ නිසා විඹදම්   න දුදලට සාධා ණඹක් සින්  රමන්රන් ම නෑ ඒ 

නිසා ුර්  විවිධ භන්රීමරු පිළිඵ විවිධ ුදහස් නි් භාණඹ රමනමා ඒ සිඹරූල සැලකිරූලට ු රගන 

රම් මතු ආ්රිත ජනතාමරේ රම්  ා ණාම සම්පු් ණ   න්න ුපි උඳරිභ සහරඹෝගඹ රදනමා  

තමන් ට ම ඒ ුමශයතාමඹ සම්පු් ණ රමන ඳරිදි රහු ඳසු විඳ භක් සිඹරෙ ුමශයතාමඹන් 

ආම ණඹ රමන විදිඹට රම්  ටයුතු කිරිරම්දීප ුමධානඹ රඹුදු   දු කිඹන ඉරූරෘභ භභ   නමා රම් 

රඹෝජනාම සම්ඵන්ධරඹන් ුදහස් දැක්වීභට ුමස්ථාම ලඵා දීපභ සම්ඵන්ධරඹන් ස්තුතිමන්ත රමනමා.  

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී ලිසනදේශේ චත්දන කුමාර මැතිතුමා  

 

ගරු සබාඳතිතුභනි, මතු ආ්රිතම ජීම ම රමන ජනතාමරේ සනීඳා ක්ෂ  ඳහසු ම් සැඳමභ 

පිළිඵම ඔඵතුභාරේ රඹෝජනාමට සහරඹෝගඹ දක්මන ගභන් චන්දන සුරිඹආ ච්චි භැතිතුභා භතු 

 ළා මරේ ගිඹ ුවුරුීරී ුපි ඒ උඳ  ණ ලඵා දීපලා ුමසානයි භභ හිතන්රන් රම් ුරෙ ම ුවුරුීදට 

තභයි රම් රඹෝජනාම රේන්රන් ඒර දි ගරු සබාඳතිතුභනි භභ ඔඵතුභාට රඹෝජනාමක්   නමා 

ඒර දි චන්දන සුරිඹආ ච්චි භැතිතුභා භතු  ළා මරේ ුර්  ප්රාරීය ඹ සබා ඵල ප්රරීශරේ තිරඹන 

මතු පිළිඵම ඹම්කිසි දැනුභකින් රතු මද ඳහුගිඹ මතාරේ න්න්රන් කිඹන එ  පිළිඵ භට පුංචි 

ගැටළුමක් තිරඹනමා. විරශ්ණෂරඹන්භ භභ රම් භතු   න්රන් රම් මතු ආ්රිතම රම් උඳ  ණ රඵදා 

දීපරම්දීප භරේ ර ුට් ඨාශරඹ ම තිරඹනමා ම මතක් භාමතගභ ම මත රම්  රදනමා දැක් ට ඳස්රස් 

තභයි භට රම්  ආ ංචි උරන් රභරහභ දිලා තිරඹනමා කිඹලා ඊට ඳස්රස් භභ විභසීභක්  ළාට 

ඳස්රස් ඒ ඵඩු දීපලා ඉම යි එතනදි භට රඳුඩි ගැටළුමක් ආමා ර ුරහුභද රම්මා රතු  ග මර ම 

කිඹලා රම් මසර්  රදන්න තී ණඹ   න උඳ  ණ ුර්  භන්රීමරු හ හා දැනුම ම   ලා ඒ  සෑභ 

භන්රීමරුන්රගන් ගන්න සභහ විට සබාම තී ණඹ   නමා ඇති මතු ආ්රිතම කිේමභ සභහ  

ර ුට් ඨාශමල මතු නැ කිඹලා දැන් භරේ ර ුට් ඨාශඹ ග මතට ඳස්රස් භරේ ර ුට් ඨාශරඹ ම 

ම මතක් තිරඹනමා ඳවුරූ 15 ක් ජීම ම රමනමා ඇ මතටභ ගිහිරූලා ඵැරෙමභ රම්  රදන්න ඕරන් රම්මා 

ආ ංචි රමලා ිනිස්සු ම භරගන් ුහනමා හැඵැයි එතනට ඵඩු ලැබිලා නැහැ. ු  චන්දන සුරිඹආ ච්චි 

භැතිතුභා භතු  ළා මරේ   රම්  හරිඹට රහුඹලා ඵලලා ුර්  ර ුට් ඨාශමල ම රම්  තිරඹනමා. 

තම ම භන්රීමරුන්රේ රම් මරේ ලැබිලා නැති ුඹ ඇති ඒ නිසා හරිඹට රහුඹලා ඵලලා රම්  ටයු මත 

  න්න කිඹන ඉරූරෘභ   ින් රම් රඹෝජනාමට සහඹ දක්මින් නිහඩ රමනමා ස්තුතියි.       

  

 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී නත්ද කුමාරසිේහ මැතිතුමා.  
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ගරු සබාඳතිතුභනි, ඔඵතුභා ගිඹ ුවුරුීරී   පු ඒ මැඩසටහන ඉතාභ සා් ථ යි  රෙුේගල 

ර ුට් ඨාශරේ සාලාම ම මත ආ්රිතම තභයි ඒ ප්රරීශඹ තිරඹන්රන් ඒ සලාම ම මර ම ගරු 

සබාඳතිතුභනි ඇ මතටභ ම මර ම නිලධාරිතුභ ම ුපි සභඟ සා ච්ඡා  ලා ඒ ලැයිම්  ාභ මලට  ඒ 

ුමශය මැසිකිර ආධා  රදනර ුට භභ හිතනරන් ුර්  ර ුට් ඨාශරේ ුපි න්න්රන් මැසිකිර 

ඳහසු ම් රනුභැති ලැයිම්  ාභ මල ජනතාමට තභයි ුපි ඒ  න්න්රන් ඒ නිසා ඒ රඹෝජනාම ුනුම 

ුපි ගිඹ ුමරුීරී   පු මැඩසටහන ඉතාභ සා් ථ ම සින් වුණා. ඒ නිසා රම් ුවුරුීරී රම් 

රඹෝජනාම ම ඒ ුමශඹ   න උඳ  ණ ලඵා රදන ප්රභාණඹ මැඩි   ලා රම් ඳහසු ම් සලසා 

රදනන් කිඹලා ඉරූලා සිආරනමා. ස්තතියි.  

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී මාවනී චත්ද්රවතා මැතිතුමිස  

 

ගරු සබාඳතිතුභනි, භභ  ළුුේගල සාලාම ර ුට් ඨාශරේ භන්රීමරිඹක් විදිඹට භරේ 

ර ුට් ඨාශඹට ුඹ ම සාලාම ම මත භභ දැන් තභයි දන්රන් එරහභ රදඹක් සිීධ වුණා කිඹලා 

ප්රාරීය ඹ සබාරේ ඉන්න භන්රීමරිඹක් විදිඹට එරහභ රඵදන්න ුමශය නැ නදු ම සබාරේ රභරහභ 

රදඹක්   නමා කිඹලා ඒ පිළිඵ දැනුම ම   නමානම් මඩා ම රහුයි කිඹන එ  තභයි භරේ 

ුදහස රම් රඹෝජනාට සහඹ දක්මින් භා නිහඩ රමනමා. ස්තතියි.  

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී උපුල් ප්රාත්න මැතිතුමා  

 

ගරු සබාඳතිතුභනි, ඔඵතුභා රම් ඳහුගිඹ ුවුරුීරද රම් රඹෝජනාම ්රිඹාමට නංමලා ඇ මතටභ 

ඉතාභ ම සා් ථ ම මතු ආ්රිත ජනතාමට රම් මරේ ඳහසු භක් සපු ා ගැනීරම් න්ෂ්  තාමඹක් 

තිබුණා  ඒ  ඉතාභ මආරනා මැඩ සටහනක් හැඵැයි එරක් ඹම් ුඩුඳාඩුමක් භභ දැක් ා ුපි ඒ ඵඩු ලඵා 

රදන ර ුට, සිරභන්ති ලඵා රදන ර ුට, බ්රලුක්ගරූ ආර  හම්බුරන් ආර ක් ප්රභාද රමලා එතර ුට 

සභහ  ුඹරේ සිරභන්ති ගරූ රමලා තිබුණා එතනදි ඒ ජනතාම ුඳහසුතාමඹට ලක් රමලා ුපිට 

 තා  ළාට ඳස්රස් ුපි ඒ දැනුම ම වීභ  ළා නදු ම භෑත දි තභයි ඒ බ්රලුක්ගරූ ආර  ලැබුර්ඩ 

එතර ුට ඒ ජනතාම ම ුඳහසුතාමරේ ුපි   පු මැරඩ් ඳල ප්රරඹෝජනඹක් තිරඹනමද කිඹන එ  

රඳුඩි ප්රශ්ණණඹක් තිරඹනමා රභම  ඒ මරේ ප්රතිඳාදන රමන්   න ර ුට ඒ ුදුද්රමය ආර  නිසි ඳරිදි 

ලඵා රදන්න කිඹලා භභ ඉරූලා සිආරනමා ඒ මරේභ රභභ මැඩ සටහනට ුර්  ප් ණ සහරඹෝගඹ ලඵා 

රදන ඵමද ප්ර ාශ    නමා.  

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී ඥාන ප්රකාලම් මැතිතුමා  
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ගරු සබාඳතිතුභනි, රම් රඹෝජනාමට රඵුරහුභ ම ස්තතිමන්ත රමනමා.  එරභන්භ ඳසුගිඹ ම සර්  

ඳවුරූ 50 ට ඳභණ ප්රභාණඹ ට රම් මැසිකිර ඳහසු ම් ලඵා න්න්නා නදු ම ර ුවිඩ් මසංගතඹ 

රේතුරමන් ඒ ලඵා න්න්න ආඹතනමලට ඒමා නිසි රමලාමට ලඵා රදන්න ඵැරි වුණා. ප්රභාදරඹන් තභයි 

ුපිට ඒමා ලැබුර්ඩ. ඳසුගිඹ භාරස් තභයි ඒමා ලැබුරන් ඒ නිසා නිසි රමලාමට ඒ මැඩ   ගන්න ඵැරි 

උනා ුඳහසුතාමඹක් ඇති වුණා . තමද භභ දන්න විදිඹ ට කිසිභ මතු සාභගභකින් ජනතාමට මතු  

ආර ක්ම ම ු න් රදන්න ්රිඹාභා් ග ගන්රන් නෑ මතු ආ්රිත ජනතාමට මැසිකිරඹක් මතු  ආර ක් 

ගන්න ර ුරහ මභ ක්රභඹක් නෑ. ඒ  ුපි හාරභෝභ දන්න රදඹක් මතු ආ්රිත ජනතාමරගන් මැඩ 

ගන්නමා ිසක් මතු සභාගම් විසින් කිසිභ රදඹක්   න්න ුද රමන ම්  ටයුතු   ලා නෑ මතු 

ජනතාම එමා ඉරූරෙම ම ඒමා හරිඹට ර ර න්රන් නෑ භභ ම ඉරූරෘම් රද ක්   ලා තිරඹනමා ම මතට 

ඒරගුරූරලෝ කිඹන්රන් මතු සාභගභට ඉදිරිඳ ම   ලා එමා එනර ුට  මදාම ම ඒමා   න්න 

රමන්රන් නෑ ඒනිසා ඉදිරිඹට ම රම්මරේ මතු ආ්රිත ජනතාමට ුමශය රස්මාමන් සඳඹන්න කිඹලා 

ඉරූලා සිආරින් ඒමා   න්න ශක්තිඹ ලැරඵන්න කිඹලා ප්රා් ථාන   ින් රම් රඹෝජනාමට 

සහරඹෝගඹ ඳල  නමා. ස්තතියි.   

 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී  දේශකෝකිව ාම්ඳවන වර්ණසිරි මැතිතුමා  

 

ගරු සබාඳතිතුභනි, ඳසුගිඹ මසර්  භභ රම් රඹෝජනාමට රඵරහවින්භ ස්තතිමන්ත රමනමා රභු ද 

මතු  රේ ජනතාම ම රම් සීතාම  ප්රාරීය ඹ සබා ඵල ප්රරීශරේ ජීම මරමන ජනතාම රස් සල ා 

ඔඵතුභා රම් රඹෝජනාම දාලා රම් මතු ජනතාම රමනුරමන් මැකිසිර ඳහසු ම් ඒ   න්න පුරෙමන් රී 

  ලා තිරඹනමා ුඩුඳාඩු රමන්න පුළුමන් ුපි රම් නිමාස හා ප්රජා  ිව රේදීප රම් ගැන  තා  ළා ඒ 

ස්ථි තාමරඹන් තභයි රම් රඹෝජනාම ්රිඹා මභ    රේ සභහ  භන්රීමරු දන්රන් නෑ කිඹනමා ඒ  

මැ දියි සිඹරෙ රදනාභ රම් ගැන දන්නමා ඔඵතුභා රම්   පු ්රිඹාම ුපි ුගඹ   නමා මතු ජනතාම 

රම් ප්රාරීය ඹ සබා ඵල ප්රරීශරේ ප්රාරීය ඹ සබාරේ දුදරූ භන්න් ඹැරඳන ජනතාමක් ඵමට සල ා 

ඔඵතුභා රම්   පු රීට ුපි ස්තතිමන්ත රමනමා.   

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී උපුල් ජිදේශත්ත්ද්ර කුවතිවක මැතිතුමා  

 

ගරු සබාඳතිතුභනි, භභ ඇ මතටභ ඔඵතුභා රම්   රගන ගිඹපු රම් මැඩසටහන මතු ආ්රිත 

ජනතාමට ඒ මැසිකිර ඳහසු ම් ලඵා දීපභ පිළිඵම ඔඵතුභාට භා ම ස්තතිමන්ත රමනමා. භරේ 

ර ුට් ඨාශරේ 05 රදරනුමට රම්  ලැබුණා. තමන් ට ම රම් මයාඳෘතිඹ මතු ආ්රිත ජනතාමට ඉව  
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  න්න ඔඵතුභාට ුමශය සහඹ ලඵා රදනමා. රම් රඹෝජනාමට භා ම ඔඵතුභාට එ ඟතාමඹ පල 

  නමා. ස්තතියි.   

 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී ජසත්ත රණවක මැතිතුමා  

 

ගරු සබාඳතිතුභනි ුර්  ප්රරීශමල මතු සහා ම රම්මා රදනමද දන්රන් නෑ. ඒ යි තිරඹන ප්රශ්ණරන් 

විරශ්ණෂරඹන්භ භභ හිතන්රන් රහු මයාඳෘතිඹක් රභු ද රහු රී ුගඹ   න්න ඕරන් හැඵැයි ු  

භාලනී භන්රීතුිඹ කිේමා මරේ ඒ  ටයුතු   න  ර ුට ඒ ුදාල ස්ථානමල ඉන්න භන්රීමරු 

රඳුඩ්ඩක් දැනුම ම   ලා   නමනම් රඳුඩි මආරනා භක් රම්රක් මැඩි රමනමා. ඒ නිසා භභ විශ්ණමාස 

  නමා ර ුට් ඨාශරේ භන්රීම ඹා කිඹලා එඹාභ රනරමයි ඒ ආ්රිත තම ම භන්රීමරු සිආරනමානම් 

ඒ ුඹම ම දැනුම ම   ලා ඒ  ටයු මත   නමනම් මැදග ම භභ හිතන්රන් ුර්  උපුරූ ජිරන්න්ද්ර 

භන්රීතුභා ප්ර ාශ  ළා එතුභාරේ ර ුට් ඨාශරේ ඳවුරූ 05ට ලැබුණා කිඹලා ඒ ගැන සන්රතෝෂ උනා 

ඒ නිසා ුපි සිඹරූල හිතන්න ඕරන් සභහ  රමලාමට ඳහුගිඹ සැර්  ුපි ුඹමැඹට විරුීධම ඡන්රද 

න්න්නා සභහ  භන්රීමරු කිේමා විරුීධම න්න්න ුඹට රදන්න ඕරන් නෑ කිේමා රම් ඳා  ම විරුීධම 

රදන්න ම පුළුමන් ඒ  රීශඳාලරන් හැආර ඒ නිසා ලැරඵන ම ප්රසාද භන්රීම රඹක් හැආරඹට භභ 

හිතන්රන් සිඹරෙ රදනාටභ එ  හා සභානම ලැබිඹ යුතුයි කිඹලා භභ විශ්ණමාස   නමා මතු ජනතාම 

රමනුරමන් රම්   න  ටයු මත භභ ඉතාභ ම ුගඹ   නමා රභු ද ඒමා හැඵැයි නිඹභ ප්රිතිඹට 

නීතයනලවලම   නමනම් තභයි මඩා මැදග ම රමන්රන් කිඹන එ  ම භතක්   ින් ඔඵතුභාට භභ 

සුබ ඳතනමා දීප් ඝ  ාලඹ ඔඹ ස්ථානරේ ඉන්න ලැරබ්මා කිඹලා.  

 

 

ගරු උඳ ාවාඳති මේජුව ප්ර පප් කුමාර් මැතිතුමා  

 

ගරු සබාඳතිතුභනි, ඔඵතුභාරගන් ුමස යි භභ හි මනරන් ඔඵතුභා  ුපි රම් දීප් ඝ  ාලඹක් තිස්රස් 

රගනාපු රඹෝජනාම රහු රඹෝජනාමක් ුපි දන්නමා ුර්  ආසනරේ මතු ආ්රිතම විශාල සංඛ්යාමක් 

ජීම ම රමනමා. සබාරමන් කිසිභ රදඹක් රනුලැරඵන්රන ම මතුමලටයි ුපි රම් ගැන ආ්ඩඩු ා තුභා 

දුණගැහුණ ුමස්ථාරමදි ුපි ම  තා  ළා සබාඳතිතුභ ම  තා  ළා ආ්ඩඩු ා තුභාරග ම රලුුම 

ප්රමණතාමඹක් තිරඹනමා රම් සහා දුදරූ ප්රභාණඹක් ලඵා රදන්න භට ග මත ම ුර්  ප්රරීශරේ 

තිරඹන්රන් ඳාන්ක්  ම මත ඒ ප්රරීශරේ ජනතාම ුපි සෑරහන  ාලඹක් සිට දන්නමා හැඵැයි රම් ඵඩු 

ලඵා දීපරම්දීප ුපි ඳසු විඳ භක් නම් ුනිමා් ඹරඹන්භ සින්   න්න ඕරන් ඒ මැරඩ්   නමද කිඹන එ  

නැ මනම් ුපි රම් සබාරේ රඹුදමන දුදරූ ුඳර ම ඹනමා රභු ද ුපි දන්නමා මතු ආ්රිතම ජීම ම 

රමන ජනතාම ුඩු උනන්න් ජනතාමක් තභයි ජීම ම රමන්රන් ඔවුන්රේ  ා් ඹඹන් ඉව    ගන්න 
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රගුඩක් ුඹ 50 % 60% ක්භ ඉන්රන් එරහභ පිරිසක් ඒ ුඹට ඒ ුමශය උඳරදස් ආර  ලඵා දීපලා ඒ ඳසු 

විඳ භක්   ලා ුර්  නිලධාරීන් රඹුදමලා ඒ  ටයු මත  රලු ම ුපිට මතු නිමාස තිරඹන 

ප්රභාණඹඹට මැසිකිර නෑ ර ුරහුභ ම මතු නිමාස මල රගමරූ 10 ට මැසිකිර 2 ක් නැ මනම් 3  ම 

තිරඹන්රන් ුපිට රම්  ටයු මත ඉතා සා් ථ ම   න්න පුළුමන් මස  ගණනනක් ඉදිරිඹට හරි ඒ 

සහා ඳසු විඳ භක්   න්න කිඹලා ඉරූලා සිආරනමා. ඒ මරේභ සබාඳතිතුභනි රම්  ුමස්ථාමක්    

ගන්නමා ුඳ ුතරින් විරඹෝ වු රම් සබාරේ දීප් ඝ  ාලඹක් සහබාගී රමලා භාධය රේදීපරඹක් විදිඹට 

රභතන සබාරේ  තා රමන ජනතමාරේ ගැටළු භාධයඹට රැරගන ගිඹ ුර්  ඳීභරඳරුභ 

භාරධයේදීපඹාට ුර්  සබාරේ රඳුන්ජන එක්ස ම රඳ දුණ  ්ඩඩාඹරම් රශෝ ඹ ප්ර ාශ   න්න ම 

භභ රම්  ුමස්ථාමක්    ගන්නමා කිඹින් භා නිහඩ රමනමා. රඵුරහුභ ස්තතියි.   

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී ඉත්ද්රානි දේශාදේශනදේශහවතා මැතිතුමිස  

 

ගරු සබාඳතිතුභනි නිර ෝධාඹන නීතිරේ ඳළරමනිභ න්ෂ්  තාමඹ තභයි රම් දුහුණ ඳාන්රන් ුර්  

ස්ථානඹ නැති ර ුට ුපි දුහුණ ඳාන ගැටරෙ රම්මා නිසා  තා   න්න ම  ම්භැර රමලා තිරඹන්රන් 

ගරු සබාඳතිතුභනි භභ නැගිට් රට්  මතු ආ්රිත ප්රශ්ණරන් ආමහභ ුර්  භන්රීතුිඹක් කිේමා එතුිඹ 

ඉන්න ප්රරීශරඹ ම මතු තිරඹනමා නදු ම නන්ද ුමභා  භන්රීතුභා කිේරේ නෑ කිඹලා භන්රීතුභා 

කිඹනමා එතුිඹට මතු නෑ කිඹලා එතර ුට එ  ර ුට් ඨාශරේ භන්රීමරු රදරදනට එරහභ 

ර ුරහුභද මතු නැති රමන්රන් ඒ රමලාරේ ඔඵතුභා උ මත ඹක් න්න්රන් නෑ එතුිඹ ම රම් 

ර ුට් ඨාශරේ ඇයි එරහභ කිඹන්රන් කිඹලා එතන රඳුඩි න්් මලතාමඹක් තිරඹනමා හැභ තිස්රස්භ 

ුපිට ඳහ  ගහන ර ුට ඔඵතුභා නිහඩ රමන ත මමඹක් භභ ඵලාරගන ඉදලා තිරඹනමා ඒ නිසා 

එරහභ   න්න එඳා කිඹන එ  භභ කිඹන්න තභයි රම් නැගිට් රට් .  

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී නස්. චත්ද්රකුමාර් මැතිතුමා   

 

ගරු සබාඳතිතුභා ඇතුළු භන්රී භ්ඩඩලරඹන් හා  ා් ඹ භ්ඩඩලරඹන් ුමස යි රම් මතු ආ්රිත 

මැසිකිර ආධා  ලඵා දීපභ සම්ඵන්ධ භාතෘ ාරමදි භභ ඔඵතුභාරේ ුමධානඹට  රුණු  ා ණා 

කිහිඳඹක් භතු   න්නට ඵලාරඳුර ු මතු රමනමා. ඳලරමනි එ  තභයි එඵතුභා ඒ ලඵා දීපපු 

මැඩසටහන හරිභ රහුයි ඒ ට ස්තති   නමා ඳළදුරමන්භ.  මතු   රේ සිංහල රදභල මතු 

ජනතාම රමනුරමන් භභ ස්තතිමන්ත රමනමා. නදු ම භට රඳුඩි ුසාධා ණඹක් සිීධ වුණා ඔඵතුභා 

ඳලරමනි මැසිකිර ආධා  ලඵා දීපරම් මැඩ සටහරන්දීප භට ලැබුරන් නැහැ කිඹන එ  භභ ඳැහැදිරම රම් 

ුමස්ථාරේදීප භතක්   න්න ඕරන් ඒ පිළිඵම ඔඵතුභාම භා දැනුම ම  ළා නදු ම ුමභන රේතුමක් 

නිසා චන්ද්රුමභා්  භන්රීතුභා නැතිම ගිඹද කිඹන එ  දන්රන් නෑ රභු ද එතුභා මැඩිපු භ මතු මල 

ඉන්න නිසාද දන්රන ම නෑ භභ ම මත  ලයිම්  ාභ ඹ  ජීම ම රමන නිසා රභතන ඉන්න රම් සිඹරෙ 
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රදනාටභ මඩා ඒ ගැන දැනුභ සහ ු මදැර්ම් භට තිරඹනමා ඒ නිසාද දන්රන් නෑ ඔඵතුභාට භග 

හැරුරන් කිඹන එ ද නැ මනම් හිතා භතා  ලාද කිඹන්න භභ දන්රන් නෑ ඒ එක් ප්රශණඹක් ඒ 

මරේභ හැඵැයි භභ එතන රනුහිආරඹ ම ඔඵතුභා ඒ   පු මැරඩ් රහුයි ඒ ට ස්තති මන්ත රමනමා 

රභු ද  වුරු    ම   න්න ඕරන් රහු මැඩක්  ළානම් භභ ඒ ටභභ රනුහිආරඹක් ස්තතිමන්ත 

රමනමා ඒ මරේභ මග ර ුට් ඨාශරේ උපුරූ ජිරන්න්ද්ර භන්රීතුභාට ලඵලා දිලා තිරඹනමා ඒමරේභ 

මතු ආ්රිත හැභ ර ුට් ඨාශඹ භ සම්ඵන්ධ ම් තිරඹනමා ඔඵතුභා ලඵා දීපලා තිරඹනමා ඳාන්ක්  

රමන්න පුළුමන් රේ රගුරූල රමන්න පුළුමන් සිරිනිමාස රමන්න පුළුමන්, සාලාම රමන්න පුළුමන් 

ුඹ් ම මත, රේමාගම් ම මත, මගම මත, ඳඥ්ඥාගුල ම මත  ඒමට ලඵා දීපලා තිරඹනමා ඒ ට ස්තතියි. 

ඒ මරේ භ ුනාගර මදි රම් ප්රාරීය ඹ සබාම හ හා භන්රීමරුන්ට ඹභක් ලඵා රදන්රන් නම් ුඳට ම 

ලඵ රදනමනම් ුපි සතුව  රමනමා කිඹන එ  ඳභණයි ප්ර ාශ   න්න තිරඹන්රන් ඒ   ාරුණි  

ඉරූරෘභක්. ඒ එක් භ භභ ඔඵතුභාට විරශ්ණෂරඹන් භතක්   න්න ඕරන් ුපි රීශඳාලනඹ   න්රන් 

ජාතිඹ ඳදනම්   රගන රනරමයි සිඹරෙභ ජාතීන් එක්  ුපි රීශඳාලනඹ   නමා ුපි රදභල 

ජනතාමට ඳභණක් රනරමයි රස්මඹ   න්රන් ඔඵතදුන්නාන්රස්ලා දන්නමා භභ ඹහඳාලන 

ආ්ඩඩුම ගැන  තා   න්රන් නෑ ඒ  භහ ුමජාත  ආ්ඩඩුමක් ඒරක් ඹම් කිසි රදඹක්   න්න 

උ මසහ  ළානම්  රරූ ඒ සිඹරෙභ ජාතීන්ට ඒ  භතක්   න්න ඕරන් ඒ  මතු ආ්රිත ජනතාමටද 

ගරම් ජීම ම රමන සිංහලඹ රමන්න පුළුමන්, රදභළ රමන්න පුළුමන් හැභ ර නාටභ ලැරඵන්  ටයුතු 

 රරූ ඒ ුමරේභ භතක්   න්න ඕරන් ම මත ට ඳභණක් සීභා  රරූ නෑ ුර්  ගරු භරනෝගරන්ෂන් 

භැතිතුභා ප්රතිඳාදන ලඵා දීපරම්දීප ඳන්සරූ ,ර ෝවිරූ ,ඳරූර ඒ සිඹරෙ රී ලඵා දීපලා තිරඹනමා ුපි 

ඵලාරඳුර ු මතු උරන් නෑ ුරන් රභතනින් ඡන්දඹක් ගන්න පුළුමන් රමයි කිඹලා  නදු ම භහජන 

නිරඹෝජිතරඹක් විදිඹට ුපිට ඹම්කිසි ආ්ඩඩුමක් තිරඹනමනම් ුපිට ඹම්කිසි ඇභතිම රඹක් 

ඉන්නමනම් එයින් ඹම් කිසි ප්රතිඳාදනඹක් ලැරඵනමනම් ුපි මටා ඉන්න ප්රරීශරේ සිඹරෙ ජනතාමට 

රඵදාරදන ඳරිදි ප්රතිඳාදන ලඵා ග මතා එදා ඒ විදිඹට මැඩපිරරමලක් තභයි ස ස්  රරූ කිඹන 

එ  ම භතක්   න්න ඕරන් ගරු සබාඳතිතුභනි, භභ ඔඵතුභාරගන්  ාරුණි  ඉරූරෘභක්  ළා 

එ ක් තභයි මතු ආ්රිත ජනතාමට ුමධානභක් රලස ඳමතින ගස්  ඳා ඉම ම    රදන රලස තම ම 

එ ක් තභයි  ාරුණි  ඉරූරෘභක් මතු ආ්රිත ජනතාම හට වීදි ලාම්පු සවි කිරිභ සම්ඵන්ධම නිසි 

ආ ා  මැඩ පිළිරමලක් ලඵා රදන්න කිඹලා ඔඵතභා ඹම් ඹම් ුමස්ථාමලදීප ලඵා න්න්නා නදු ම ඒ  

නිසිආ ා ඹට ලැබුරන් නෑ භභ දන්රන් නෑ ඇයි කිඹලා රම් පිළිඵ භභ මාද විමාද   න්න ඹන්රන් නෑ 

ඇයි කිඹලා භරේ මැරඩ්    ගන්න භභ ඔඵතුභා ළඟට එනමා ිසක් භට ු ඹරේ රභඹාරේ මැඩ 

පිළිඵ කිඹන්න ඔඵතුභා  ළඟට එන්රන් නෑ ඔඵතුභාරගන්  ාරුණි  ඉරූරෘභක්   නමා රම් 

සීතාම  ප්රාරීය ඹ සබාම නිරඹෝජනඹ   න් භන්රීම රඹක් විදිඹට ුද ඉදලා රහට නැති රමන්න ම 

පුළුමන් ර ුයි රමලාරමද කිඹන්න ඵෑ රීශඳාලරන් ඉන්න තාක් රූ ුපි ඵලාරඳුර ු මත රමනමා  

මතු   රේ ජනතාම නිරඹෝජනඹ   න ර රනක් හැආරඹට ඔවුන්ට ඹම් රස්මඹක්   න්න නම් 

ඔඵතුභා භට නාඹ  මමඹ රදන්න ඕරන් රභු ද ඔඵතුභා තභයි සීතාම  ප්රාරීය ඹ සබාරේ 
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ඵලධාරිඹා භරනෝගරන්ෂන් රනරමයිරන් රභතන ඉන්රන් එතුභා රභතන ඉන්නමනම් භභ දන්නමා 

එතුභරගන් මැඩ   ගන්න ඕරන් විදිඹ නදු ම රම් සීතාම  ප්රාරීය ඹ සබාරේ ප්රධාන ඵලධාරිඹා 

ඔඵතුභා ඒ නිසා ඔඵතුභා මටා තිරඹන මතු සම්ඵන්ධරඹන් ඔතුභා මීට මඩා ුමධානඹ රඹුදු 

  න්න කිඹන එ  විරශ්ණෂරඹන් ඹර ම භතක්   ින් රම් ුමස්ථාම ලඵා දීපභ සම්ඵන්ධරඹන් 

ස්තතිමන්ත රමනමා.   

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී උපුල් මදේශනෝජ් රූඳසිේහ මැතිතුමා  

 

ගරු සබාඳතිතුභනි භභ හිතන්රන් ඔඵ තුභාරේ රම් රඹෝජනාරේ දුදරූභඹ මශරඹන් ලක්ස 15   

දුදලක් රඹෝජනා   ලා තිරඹනමා භභ හිතන්රන් රම් ලක්ෂ 15 තුළ එක් ප්රතිලාභිරඹුමට රු. 25000/- 

  දුදලක් න්න්රනු ම 60 රදරනුමට තභයි රම්  රදන්න පුළුමන් 20000/- ක් න්න්රනු ම 75 රදරනුමට 

තභයි රම්  රදන්න පුළුමන් ඒ නිසා භභ හිතන්රන් රම් සීතාම  ප්රාරීය ඹ සබා ඵල ප්රරීශරේ 

විහාල මතු ප්රභාණඹක් තිරඹනමා ඒ මතුමලට චන්දන භන්රීතුභා කිේමා එතුභා දන්රන් නෑ කිඹලා 

ඒ  එරගුරූලන්ට සභානුඳාති ම රඵදීප ඹාරම්දීප ඹම් ඹම් ප්රශ්ණණ තිරඹනමා ඒ නිසා භභ ගරු 

සබාඳතිතුභනි ඔඵතුභාට රම් රඹෝජනාමක්   න්න හදන්රන් රභු ද ඵස්නාහි  ඳළාර ම රසෞඛ්ය 

ුභාතයාංහඹ තිරඹනමා රම් රසෞඛ්ය ුභාතයාංශඹ ඳසුගිඹ ඳළා ම සබාම තිරඹන  ාරරූ පු ාමටභ 

සෑභ භන්රීම රඹුමටභ ුඩුභ ලක්ෂ 5   දුදලක් රම් මැසිකිර ආධා  ලඵා දීපභ සහා ප්රතිඳාදන රමන් 

  ලා දිලා ුපි ්රිඹා මභ   ළා භභ දන්රන් නෑ භට තිරඹන ප්රශ්ණරන් තභයි රම්මැ නිසි ඳසු විඳ භක් 

රනුර රුණ නිසාරමන් රම්මා ර ුයි ත දු න්  ට රම්මා සා් ථ  උනාද කිඹන ප්රහරන් භට 

තිරඹනමා ඒ ම ගරු සබාඳතිතුභනි භභ ඉරූලා සිආරන්රන් ුපි දන්නමා මා් ෂි  ුඹමැරඹන් 60 % ක් 09 

රදරනක් ුත  රඵදීප ගිහිරූලා තභයි ඒ ුඹ රම් දුදරූ විඹදම්   න්රන් ර ුආරන්භ කිේරමු ම ඳළා ම 

ආ්ඩඩු ා මරු ඒ ඳළා ම ආ්ඩඩු ා මරු හ හා භභ හිතනරන් ුපිට රසෞඛ්ය ුභාතයාංශඹ භන්න් 

ඹම් දුදලක් ුපිට ලඵා ගන්න පුළුමන් උරනු ම භභ හිතන්රන් රම් ප්රශ්ණරන් ුපිට රඵුරහෝ න් ට විසද 

ගන්න පුළුමන් රම් මතු ආ්රිතම රම් මැසිකිර ඳහසු ම් ඇති කිරිභ සම්ඵන්ධම ඒ මරේභ ුපි ු  

සුරිඹආ ච්චි භන්රීතුභා කිේමා මරේ හැඵැයි රම් මයාඳෘති කිරිරම්දීප නිසි ඳසු විඳ භක්   න එ  

තභයි සබාඳතිතුභනි සා් ථ  භභ හිතන විදිඹට ුපි ගිඹ ුවුරුීරද ම න්න්නා නදු ම ඒ ද්රමය ඒ 

ආ ා රඹන්භ ්රිඹා මභ  උනාද ඹන්න පිළිඵම ඳසු විඳ භක් රනුවුන නිසා ුදට ම ගැටළු 

තිරඹනමා භභ දන්න එ ක් තිරඹනමා ඒ ඵඩු ු රගන තාභ ම රගමරූ මල තිඹාරගන ඉන්නමා. 

සිරභන්ති ආර  එහාට රභහාට රමලා තිරඹනමා. එරහභ ප්රශ්ණණ තිරඹනමා ඒ නිසා ුපි ඵලන්රන් 

ඳවුල ට ඒ පිරිසින් රසෞඛ්යආ ක්ෂිත මැසිකිරඹක් ලඵා දීපරම් ු දුණ ඇතිම තභයි ුපි රම් මයාඳෘති 

්රිඹා මභ    න්රන් එරහ ම ිනිස්සුන්ට රම්මා උමභනාමක් නැ මනම් භභ හිතන්රන් ුපි 

ඵලාරඳුර ු මතු රමන රී ුමසානරේ ඒ ප්රතිපල ුනනය රමනමා ඒ නිසා ගරු සබාඳතිතුභනි   ඒ 

පිළිඵම තදුන්නාන්රස්රේ ුමධානඹ රඹුදු   න හැආරඹට භා ඉරූලා සිආරනමා. රඵුරහුභ ස්තතියි.     
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ගරු ාවාඳති ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමා       

 

රම් සම්ඵන්ධරඹන් ුදහස් ඉදිරිඳ ම   පු සිඹරෙභ භන්රීමරුන්ට ස්තතිමන්ත රමනමා එහිදි රමච්ච 

ුඩුඳාඩු ම් නිමැ දි   රගන ඉස්ස හට රම් රඹෝජනාම තම ම රහුලාන්   රගන ඹන්නට ුදහස් 

ඉදිරිඳ ම කිරිභ සම්ඵන්ධරඹන් සතති මන්ත රමනමා. ඒ මරේභ භභ සතුව  රමනමා ගිඹඳා  රමන් 

 ළ දුදලට මඩා රභම  ුපි හන්නග මත භන්රී ර ුට් ඨාශ 10 ක් රහෝ 11  ට ුදලාම තභයි භභ රම් 

මයාඳෘතිඹ ප්රතිලාී න් නම්    ග මර ම ඒ ුනුම රම්රක් ර ුට් ඨාශ භන්රීම ඹා රක්න්ද්ර   රගන 

තභයි ුපි රම්  බාන්ඩ රඵදා හැරිරම්  ටයු මතට ුපි  ටයුතු  රරූ ඒ ුනුම මතු ආ්රිතම ඉන්න 

ුර්  චන්ද්රුමභා්  භන්ත්රිතුභා මරේ භන්රීතුභන්ලට ඒ මරේභ ගි ාඉඹුල භන්රීතුිමරේ 

ර ුට් ඨාශමල මතු තිබුණ ම ුපි ර ුට් ඨාශරේ භන්තුභා හ හා තභයි රම්  ටයු මත   න්න 

රඹෝජනා    ග මර ම සහ තී ණඹ  රරූ ඒ ුනුමයි ඔවුන්ට ඒ ප්රතිලාබඹන් රනුලැබුරන් 

සහ  රනුලැබුණ ම ර ුට් ඨාශරේ භන්රීතුභා හ හා ඒ ර ුට් ඨාශරේ මතු මලට දාඹ  මමඹක් ලඵා 

රදන්න  පුළුමන් උනා භභ දන්රන් නෑ රනුදැනුම ම වීභ පිළිඵම ඒ  ප්රශ්ණණඹක් නිමාස හා ප්රජා 

 ිව රේ රම් ගැන  තා   ලා තභයි රම් රඹෝජනාම ුපි ඇතුරූ   ලා තභයි රම් ුවුරුදරී රඵන්රේ 

ඒ නිසා භාලනී භන්රීතුිඹ ඒ  දන්රන් නැහැයි කිඹන  ා ණඹ සම්ඵන්ධම රමනභ රහුඹා ඵලන්න 

ඕරන් එතුිඹ ඒ මා් තාමන් ඵැරෙමද කිඹලා එතුිඹට මතු නැ කිඹලා නන්ද ුමභා  භන්රීතුභා 

කිඹනමනම් එතුිඹට ම මතු තිරඹනමා කිඹලා ුපි දන්නමා ඒ නිසා රම් උ මත  රනුන්න්රන් රම් 

 තාම තිරඹන නිසා භභ එරහභ උ මත  රදන්න ුමශය නැහැ  තාරමන්  තාමට ඒ නිසා භභ 

කිඹනමා එරහභ රනුදැනුම ම වීභක් රමලා රම් 43 රදනාභ රනුදැනුම මම රම් රී උරන් නෑ කිඹන එ  

තභයි භභ නම් විශ්ණමාස    න්රන් ඳහුගිඹ සබා මා් තාමන් ලැබුමනම් ඒමාරේ සදහන් රමලා 

තිරඹනමා රම්  ා නා සම්ඵන්ධම. ුපිට තිරඹන දුදරූ ප්රතිඳාදන ුනුමයි ුපිරම් දුදරූ ප්රතිඳාදන 

රමන්  රරූ රම් ුඹමැඹ රරූඛ්නරේ ඒ ුනුම ුපි රම් ුවුරුීර ම රම්  ටයු මත   න්න ඕරන් ඒ නිසා 

ඒ සහා ඳසුවිඳ ම් කිරිභට උඳ සබාඳතිතුභා  තා  ළා භභ හිතනමා රම් මගර්භ භන්රීමරු 

හැආරඹට ුපි හැරභෝටභ තිරඹනමා ුපි ප්රතිලාී න් රතෝ ා ගැනීරම්දීප ුතයමශයභ පුීගලඹා රහුඹා 

ගන්නමානම් රම්  ටයු මත ුනිමා් ඹරඹන්භ ර ර නමා. ඒ නිසා රම්   ාටහරි ර රනුමට රදන්න 

ඕරන් කිඹන ඳදනරම් ඉදලා න්න්රනු ම ඔඹ කිඹන විදිඹට ඳසු විඳ ම්  ල ම රම්  රහුඹා ගන්න 

රමන්රන් නෑ රම් විදිඹට ුර්   රට්  දිලා තිරඹන ආධා  සංඛ්යාම ුනුම රඵුරහෝ රීමරූ සම්පු් ණ 

රමලා තිරඹන්න ඕරන්  ඒ නිසා ආධා ඹ තභන්රේ ර ුට් ඨාශරේ ඉන්න ලැබිඹ යුතු ර නාටභ ලඵා 

දීපරම්  ටයු මත   නමානම් රීශඳාලනඹ රභු  උන ම ඳසු විඳ ම්   න්න ඕරන් නැ ඒ මැරඩ් 

ර ර නමා. හැඵැයි එරහභ රනුවුනහභ තභයි රම් ප්රශ්ණරන් තිරඹන්රන්  එර න් කිඹන්රන් නැහැ ඳසු 

විඳ ම්   න්න ඕරන් නෑ කිඹලා   න්න හැඵැයි මඩා සුන්සුභ ර නා නැතිභ ර නා ුමශයභ ර නා 

රතෝ රගන ඒ භන්රීතුභා න්න්නහභ භන්රීතුභා ඒ  ටයු මත   නමනම් භභ හිතනමා ඒත ම් 
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ගැටළුමක් භතු රමන්රන් නෑ රම්  ා ණරේදි ඒ නිසා ඒ ගැන හැභ භන්රීම රඹක්භ ුමදානඹ රඹුදු 

  න්න තභන්රේ ර ුට් ඨාශරේ ඉන්න ඒ ුමශයතාමඹ තිරඹනභ ර නා හඳුනගන්නමනම් එඹාටභ 

රදනමනම් රම්  ටයු මත රමන්රන් නෑ රභු ද ඒ ඳහුගිඹ  ාලසීභාම පු ාමටභ ුපිට ු මදැර්ම් 

තිරඹනමා භභ හිතන්රන් ඳහුගිඹ භාරස් රමන නු ම රමන්   පු බා්ඩඩ ුර්  සබාරේ තිබුණා ඒමා 

ර ුස්ගභ ම තිබුණා, ඳාන්ක්ර  ම තිබුණා, හංමැරූරල ම තිබුණා ඒ තභන් නි් රීශ   පු ර නා 

ර ුයි ත ම් න් ට ඒ ුමශයතාමඹ තිරඹනමද කිඹන  ා ණාම ඳැහැදිර රමනමා. ඒ නිසා රම් රීමරූ 

ුපි ඉරූරෙම නිසා ුපි රදන නිසා  ාටම ම රදන එ  රනරමයි ුමශයතාමඹ ුනුම ුමශය ර නාට 

ලඵා දීපරම්  ටයු මත   න්න හැභ භන්රීතුභාභ  ටයුතු   නමනම් භ හිතනමා එරක් ප්රතිලාබ ම 

ලැරඵනමා. ඒ   න මැරඩ ම ුගඹ කිරිභක් ලැරඵනමා මීට මඩා දැන් රම් රචෝදනා සිඹරූල එන්රන් 

එත ම් හරිඹට ුමරඵෝධ   රගන ඒ මැරඩ් රනු  පු නිසයි. ඒ නිසා ඒ ගැන ඔරබ් ුමධානඹ රඹුදු 

  න්න කිඹන  ා ණඹ කිඹනමා මතු ආ්රිතම ුපිට මැඩ කිරිරම්දීප ඹම් ඹම් ගැටළු ප්රශ්ණණ  ාියඹ ම 

ඳහුගිඹ  ාරරූ ඇති වුණා ුර්  ආ්ඩඩු ා තුභ ම රරූ ම්තුිඹ ප්රධාන ඳළා ම සබාරේ භභ ම උඳ 

සබාඳතිතුභ ම රරූ ම්තුභ ම ුපි සිඹරෙ රදනා ඒ ට සහබාගී වුණා. ුපි ඒ රමලාරේ 

ආ්ඩඩු ා තුභාට ඉරූරෘම්  ළා ුර්  ප්රරීශමල ඉන්න මතු ආ්රිත ජනතාමට  රස්මඹ   න්න ුපිට 

මීට මඩා ුමස්ථාමන් ලඵා රදන්න කිඹලා ඒ ුනුම එතුභ ම ඳළා ම ඳාලන රරූ ම්තුිඹ ම ඒ ුමශය 

  න ගිවිසුම් ඇති   ගනිින් මතු ආ්රිත ජනතාමට රස්මා සැඳමභ සහා ුමශ්ණ ඹ උඳරදස් හා ඒ 

ුමශය නීතිභඹ ත මමඹන් ඳැහැදිර  ළා ඒ ුනුම ුපිට ඉදිරි  ාලරේ මතු ආ්රිතම ඉන්න 

භන්රීතුභන්ලාට ම ඒ හ හා ඹම් භට් ටභ  මීට මඩා රස්මාමක්   න්න ුපිට පුළුමන් රමයි කිඹලා 

ුපි ඒ සහා ුමශය  ටයුතු   නමා. ුපි මතු ජනතාම හලින් මතු ජනතාම ුභත    ින් ුපි 

 ටයුතු  රරූ නෑ ඳහුගිඹ  ාල සීභාරම ම ුපි රඵුරහෝ උදවු උඳ ා  ුර්  සබාරමන්   න්න ඵැරි 

උන ම රමන ම ආඹතන හ හා රහෝ ඳළා ම සබාරේ දුදරූ ලඵාරගන රඵුරහෝ මතුමලට ුමශඹ   න 

සංම් ධන  ටයුතු ුපි ඳහුගිඹ භහින්ද  ාජඳක්ෂ ජනාධිඳතිතුභාරේ  ාරල ම රඵුරහෝ මයාඳෘති 

මතු ආ්රිතම   න්න ුපිට පුළුමන් භ ලැබුණා. ඒ නිසා ුපි රම්  ාල සීභාරම ම ඒ ුමශයතා 

සම්පු් ණ   න්න ආ්ඩඩුම හ හා ම ුර්  ඳළා ම ඳාලන ආඹතන හ හා ුර්  ප්රතිඳාදන දුදරූ 

ුනුම ඒ ප්රතිඳාදන රමන්   ලා රම්  රුණු  ා ණා ුමශයතා සම්පු් ණ   න්න භන්රීතුභා සභඟ 

 ටයුතු   න ඵම ුපි සහන්   න්න ඕරන් ඒ මරේභ ුරනුම ම ුමශයතා වින්රඹ, භා් ග හා 

සබාම හ හා ලඵා දීපභට ආ ්ඩඩු ා තුභාරග ම ුමධානඹ රඹුදු   ලා මීට මඩා ප්රතිඳාදන දුදලක් 

ලඵන මසර්  ලඵා රදන්න ුපි ඵලාරඳුර ු මතු රමනමයි කිඹන  ා ණඹ ුපි භතක්   න්න ඕරන් 

ඒ සහා ඔඵතුභාලරග ම ුමශයතා හන්නාරගන ුපිට රම් මයාඳෘතිමල රීශඳාලන ඳක්ෂ ඳාට 

රේදඹකින් රතු ම රීශඳාලනඹ   න එ  ඇ මතයි නදු ම ඒ සිඹරෙ රී කිරිරම්දීප සිඹරෙ  ා ණා 

ුමභ   රගන රහුලාන් ජනතාමට රම්  ටයුතු   ලා රදන්නයි ුර්  ඵලාරඳුර ු මතුම ඒ නිසා 

ඉදිරිඹට ම එරලසින්භ ුපි  ටයුතු   න ඵම භතක්   න්න ඕරන් ඒ නිසා චන්ද්රුමභා්  භන්රීතුභා 

ඳහුගිඹ ආ්ඩඩුම ගැන ඒ ආ්ඩඩුම  ාරරූ ඒ ආ්ඩඩුම හදන්න  ට් ආරඹ රගුඩක් හිආරඹා ුපි දැක් ා 
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හැඵැයි දැන් එරහභ නැ කිඹලා කිඹනමා ඒ  ගැන ුපි දන්රන් නෑ එතුභන්ලා තභයි ඒ  ගැන දන්රන් 

ඒ ආ්ඩඩුරේ එරහභ එ ක් තිබුරන් නැීද කිඹන එ  එරහභ නැති ආ්ඩඩුමක්ද කිඹන එ  ගැන 

 තා   න රඵුරහෝ රදරනක් රම්රක් ඉන්නමා ඒ නිසා ඒ ර ුරහුභ උන ම දැන් ුරෙ ම ආ්ඩඩුමක් 

තිරඹනමා ුපි විශ්ණමාස   නමා ුපිට රහු ගභනක් ඹන්න පුළුමන් ආ්ඩඩුමක් තිරඹනමා ුපි මැඩ 

  නමා ඒ නිසා එහි ප්රතිලාබ භට ම ඔඵතුභාලට ම එ  රලස ලැරඵයි ඒ නිසා ඔඵතුභාලා ුපි ම 

සභඟ සහරඹෝගඹරන් මැඩ   න්න  කිඹන  ා ණඹ තභයි ුපි භන්රීතුභන්ලාට භතක්   න්රන් ඒ 

ඵම ම භතක්   ින් රම් රඹෝජනාමට සහඹ ඳල  ින් ර ුර ෝනා ත මමඹ ම එක්  ුපිට බා්ඩඩ 

රඵදා හැරීරම් ඹම් ඹම් ගැටළු ඇති රමච්ච එ  ඇ මත ුපි ඒ  පිළිගන්නමා රභම  ඒමා ුමභ   ින් 

මඩා රහු මයාඳෘතිඹක් විදිඹට ඉදිරි  ාලරේදීප රම් මයාඳෘතිඹ   න්න ුපි  ටයුතු   න ඵම 

ප්ර ාශ   ින් රම් පිළිඵ ුදහස් දැක්වීභ රමනුරමන් ස්තතිමන්ත රමින් රම් රඹෝජනාම 

ඒ භති ම සබා සම්භත වු රඹෝජනාමක් රස් සල නමා.                

 

රම් රඹෝජනාම ඒ භති ම සබා සම්භත වු රඹෝජනාමක් ඵමට සල නමා. 

ඉහත දේශසෝජනාව  ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමාදේශේ 

දේශසෝජනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  තරුණ පී. දිවිගල්ව 

මැතිතුමාදේශේ ස්ථිරවනවදේශසත් ඒකමතිකව ාවා ාම්මත  විස. 

 

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

(හදිසි දේශසෝජනා තේක 01) 

 

සීතාම  ප්රාරීය ඹ සබාරේ හංමැරූල නම රමළ සංර්් ණරේ ුං  18  ාභ ඹ සහා සබාම 

සභඟ  2001.11.01 දිනැතිම ු මසන්    ඇති රඳුර ුන්න් ඳඹට ුනුම ඵන් රු මන ඩී. විභරූ 

ුභ රස්   ඹන ුඹ ිඹ රගුස් ඇති ඵැවින් ඔහු නින් ඇති ුං  18  ාභ රේ ඉතිරි ඵන්  ාලඹ 

2016.07.11 දිනැති LGD/08/2016 චක්රරරූඛ්නඹ ඇදුණුභ 2 ුමරෘ ගිවිසුභ 11 මන ර ුන්රීසිඹ 

ප්ර ා ම ඔහුරේ මැඩි භහරූ දරුමා මන හංමැරූල, ඉහල හංමැරූල, I ඳව භග ුං  387/A, ද ණ 

ස්ථානරේ ඳදිංචි ඩී.එස්.එස්. ුභ රස්   ඹන ුඹට ඳැමරිඹ යුතු ඹැයි  භභ රභභ ගරු සබාමට 

රඹෝජනා   ි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ඒ. සුාත්ත මැතිතුමා 
 

     ගරු සබාඳතිතුභනි, එභ රඹෝජනාම භා විසින් ස්ථි    නු ලඵනමා.  

 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

රම් රඹෝජනාම සම්ඵන්ධරඹන් ගරු භන්ත්රිමරුන් ුදහස් ඉදිරිඳ ම   නමාද? 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි මේජුව වීරරවනන මැතිතුමා 
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ගරු සබාඳතිතුභනි, රම් සම්ඵන්ධම සා ච්ඡා කිරිභ සහා රභභ භහ සබාම  ා   සබාමක් 

ඵමට ඳ ම  ළ යුතු ඹැයි රඹෝජනා   නමා.  

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ජසත්ත රණවක මැතිතුමා 
 

ගරු සබාඳතිතුභනි, එභ රඹෝජනාම භා විසින් ස්ථි    නු ලඵනමා. 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  ජසත්ත රණවක මැතිතුමා 

 

ගරු සබාඳතිතුභනි, රභභ  ා   සබා ුමස්ථාම භහා සබාමක් ඵමට ඳ ම  ළ යුතු ඹැයි භභ 

රභභ ගරු සබාමට රඹෝජනා   ි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි උපුල් මදේශනෝජ් රූඳසිේහ මැතිතුමා 
 

ගරු සබාඳතිතුභනි, එභ රඹෝජනාම භා විසින් ස්ථි    නු ලඵනමා. 

රභභ රඹෝජනාම සම්ඵන්ධරඹන් ඳහත නම් සහන් ගරු භන්ත්රිමරුන් විසින් ුදහස් ඉදිරිඳ ම   න 

ලදීප. 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි මේජුව වීරරවනන  මැතිතුමා 

 

විරශ්ණෂරඹන්භ භභ රම් සබාම  ා   සබාමක් ඵමට රඹෝජනා  රේ රම් ගැන සා ච්ඡා   රේ රම් 

මරේ රඹෝජනා හදිසි රඹෝජනා විදිඹට රේනන එඳා රම්මා පු් මාද් ශ විදිඹට ගන්න එඳා. රම් ගැන 

ුධයඹනඹ  ළ යුතු රඹෝජනාමක් ඹම් ගැටළු  ාරී ත මමඹන් රම් සබාමට ඇති රමයි කිඹලා හැඵැයි 

භභ දන්රන් නෑ රම්රක් පු මතලරම් ඉදලා ආපු ුඹ ම රම්රක් ඉන්නමා කිඹලා ඒ නිසා රඳුඩි රඳුඩ් 

ගැටළු මලට දුහුණ රදන්න රමනමා  එරහභ ුඹ ඉන්න එ  ගැන ම  ණගාව  රමින් භභ නිහඩ 

රමනමා.      

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී ලිසත්දේශේ චත්දන කුමාර මැතිතුමා  

 

ගරු සබාඳතිතුභනි භභ රම්  භහ සබාම ුමස්ථාම දිභ කිඹන්න ඕරන් ුපි රම් සබාරේ භන්රීමරු 

විදිඹට ුපි දන්රන් නැති රදමරූ ගැන ුපි රරූ ම්තුභාරගන ුහලා දැන ගන්න ඕරන් හැඵැයි ුපි 

එරහභ ුහන ර ුට ුපිට මටපිට ඵලන්න පුළුමන් රමන්න ඕරන් ඒ  දන්න ත භ තභයි ු  

පු මතලින් ආපු ුඹරේ දැනීභ. පු මතලරභන්ද ුර්  ර ුරහන්ද ආරේ කිඹන එ  නම් ුපිට මැදග ම 

නෑ ුපි දන්නමා ඔඵ පු මතලින් ආපු ුඹරේ හැආර භභ ප්රශ්ණරන් ඇහුරේ රරූ ම් භහ මතඹාරගන් ඒ  

 වුරුහරි බා ු රගන රම්  භතු   පු එ  රහුයි භංජුල භන්රීතුභා හැඵැයි එරහභ දාන්න 

ඵැරිද කිඹන එ  ුහන්න භට ම ුයිතිඹක් තිරඹනමා භන්රීම රඹක් හැආරඹට ුයිතිඹක් තිරඹනමා.      

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී ජසත්ත රණවක මැතිතමා  
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ගරු සබාඳතිතුභනි, භභ හිතන්රන් රම්  පු මතලරම් ඉන්න ජනතාමට   න විශාල ුඳහාසඹක් 

භභ හිතන්රන් භංජුල භන්රීතුභා කිේරේ පු මතලරම් ජනතාම ගැන රනරමයි රමන  ්ඩඩාඹභක් 

ගැන  ඒ  චන්දන රඹනරේ භන්රීතුභා බා  ගන්න ුමශයද කිඹන එ  තභයි භට තිරඹන ප්රශ්ණරන්. 

ඒ නිසා රම්  සිඹරෙ රදනාරේභ ඹහඳත රමනුරමන් රම් රඹෝජනාම ගැන ප්රශ්ණන   පු එ  ගැන 

භන්රීමරු 43 රදනාභ සන්රතෝෂ රමන්න ඕරන් රභු ද හැරභෝටභ ගැටළුමක් රනුරමන විදිඹට 

 ා   සබාමක් ඵමට ඳ ම   ලා ුපි රම්  ඇහුරේ කිඹන එ  භතක්   න්න ඕරන්.       

 

ගරු ාවාඳති ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමා  

රහුයි එරහනම් රමන  ාරගම ම  තා නැහැරන් රම්   රම් පු මතලරම්  තාමක් නෑ රම්  රම් 

සීතාම   ඩඹක් ඳැමරීභ සම්ඵන්ධ ගැටළුමක් ඒ නිසා එච්ච  න්  ඈත ඹන්න ඕරන් නෑ රම් 

රඹෝජනාම ම සබා සම්භත ම රඹෝජනාමක් රලස සල නමා.   

 

රම් රඹෝජනාම ඒ භති ම සබා සම්භත වු රඹෝජනාමක් ඵමට 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 – (07)   ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමා විසිත් දේශසෝජනා කරයි. 

(හදිසි දේශසෝජනා තේක 03) 

සීතාම  ප්රාරීය ඹ සබා ඵල ප්රරීශඹ තුල ්රිඹා මභ   ළ යුතු ඳහත උඳ රරූඛ්නරේ විස්ත  

  න්නට රඹදීප ඇති මයාඳෘති ඊට ුනුරපිම ඇති ර ුන්ා ම සිති/ ආඹතන/ පුීගලයින් සභඟ 

ඊට ඉදිරිරේ දක්මා ඇති ගිවිසුම්ගත දුදල ුනුම ගිවිස ගනිින් ගිවිසුම් ප්ර ා ම  ටයුතු  ළ යුතු 

ඹැයි භභ රභභ ගරු සබාමට රඹෝජනා   ි. 
 

2)   

ත.

ත 

වයාඳිතිස මුවය 

ාම්ඳාද

නස 

දේශකොත්ත්රාවන 

ාමිතිස/ 

ආසතනස/පුීගව

සා 

ගිවිසුම්ග

ත මුදව 

රු. 

01 

ධ් භග්රාභඹ ඳාර්  හ ස් රඵෝක්ුමරේ 

සිට රමල රදසට  ාණුම සංම් ධනඹ 

කිරිභ.  

සබා 

ු දුදරූ 

සබාඳති, 

ස්ම් ණ ජඹන්ති සුබ 

සාධ  සිතිඹ 

සාලාම, ර ුස්ගභ. 

210,000.00 

02 

රඵෝර්  ුමරුන්රදණිඹ ඳා  ුතුරු 

භා් ගඹ  

ර ුටසක් තා  දභා සංම් ධනඹ 

කිරිභ.  

සබා 

ු දුදරූ 

සබාඳති, 

සිඹමලාම රගුවි 

සංවිධානඹ  

279,979.23 
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ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි චත්දන මුදුත්දේශකොටුව මැතිතුමා 
 

     ගරු සබාඳතිතුභනි, එභ රඹෝජනාම භා විසින් ස්ථි    නු ලඵනමා.  

 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

රම් රඹෝජනාම සම්ඵන්ධරඹන් ගරු භන්ත්රිමරුන් ුදහස් ඉදිරිඳ ම   නමාද? 

රභභ රඹෝජනාම සම්ඵන්ධරඹන් ඳහත නම් සහන් ගරු භන්ත්රිමරුන් විසින් ුදහස් ඉදිරිඳ ම   න 

ලදීප. 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි සුනිල් රණසිේහ මැතිතුමා 

 

ගරු සබාඳතිතුභනි එභ රඹෝජනාරේ ධ් භග්රාභඹ ඳාර්  හ ස් රඵෝක්ුමම ප්රතිසංස්  ණඹ කිරිභ 

සම්ඵන්ධම රඳුඩි ුදහස් දැක්වීභක්   න්න ඕරන් ඒ රඹෝජනාරේ රඵෝක්ුමම ුනිමා් ඹඹරඹන් විඹ 

යුතු  ා ණාමක් ඒ රඵෝක්ුමම සෑරහන  ාරලකින් ප්රතිසංස්  ණඹ රමලා නෑ භ ණාධා  සිතිඹ 

තභයි රභච්ච   ාලඹක් ුළු මමැඩිඹා   ින් නඩ මතු   ින් ඳම මමාරගන ගිරේ ඒ මරේභ 

ජනතා විදුක්ති රඳ දුරන් ඳා් රරම්න්තු භන්රීමරුන්ට ලඵාන්න් ප්රතිඳාදන මරන් ර ුටසක් 

රඹරදවුමා ඒ ඳාර්  ඳයින් ගභන්   න ජනතාම ඒ රදඳස ප්රධාන  ානු රද  රගුඩ රමලා මැසි ජලඹ 

ගලා ඵසින තාමරූරගුඩ භා් ගඹට හා ධ් භග්රාභඹ භා් ගඹට ඹන  ානු රදරක් මතු  ඳා ට ගලා 

ඵසිනමා රම් තිරඹන මැසි ත මමඹ ම එක්   ානු රනුභැතිම ඳාර්  ජලඹ ඵැස ඹාභ රේතුරමන් 

ඳාසරූ දරුමන් හා ඳාර්  ගභන්   න ුඹට විශාල ප්රශ්ණණඹක් රමලා තිරඹනමා සඳ මතු දාරගන 

ඹන්න ඵැරි ත මමඹට තභයි ඳා  ඳ මරමලා තිරඹන්රන් භභ රඹෝජනා   න්රන් රම් රඵෝක්ුමම 

ප්රතිසංස්  ණඹ   නම මරේභ ඒ  ානු රද ට පිළිඹභක් රඹුදලා රඵෝක්ුමමක් රහෝ රඹුදලා 

හදනමනම් රහුයි ුපි ුර්  සහරඹෝගඹ ඕරන්භ රභුරහුත  රදනමා. රභු ද ඒරක් මතු  ආර  

ඵහින්රන් ුමසානඹට ුර්  පිට් ටනිඹට භභ එ  ඳා ක් ුර්  ප්රාරීය ඹ සබාරේ ඵැර ෝ ඹන්ඹ 

උඳරඹෝගී   රගන රම්  ානු  ඳලා ඒ මතු ආර  ුනි ම  ානු මලට දුදා හරින්න  ටයුතු  ළා ඒ 

නිසා ඒ පිළිඵම ම ුමධානඹ රඹුදු   න හැආරඹට ම ඉරූලින් ප්රධාන ගැටරෙම රමලා තිරඹන්රන් 

ඳා ට එන මතු  ආර  රඵෝක්ුමමක් රහෝ  ානුමක් ඉදි   ින් ඳාර්  ගභන්   න ුඹරේ ඹහඳත 

උරදසා ඒ රඵෝක්ුම ඉදිකිරිභට ුමධානඹ රඹුදු   න හැආරඹට ඉරූලින්  නිහඩ රමනමා.     

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී දේශකෝකිව ාම්ඳවන වර්ණසිරි මැතිතුමා  
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ගරු සබාඳතිතුභනි ුර්  සුනිරූ  ණසිංහ භැතිතුභා  කිඹපු ඒ  ාණුම රනරමයි ුපි   න්රන් 

තාමරූරගුඩ සහ ඳහල ර ුස්ගභ ඵටහි  ග්රාභ රස්මා මසම් රද  ඹා ර ර න තාමරූරගුඩ ඳාලභ 

සභා රමන්න ඕරන් රඵෝක්ුමම ඒ රඵෝක්ුමරේ ඳැති ඵැම්භ දාලා රඵෝක්ුමම සංම් ධනඹ රමන්රන් නෑ 

ඒ එන මතු ආර  රදඳැ මර ම රගමරූ මලට ගිහිරූලා රගමරූ ඹට රමනමා ඒ නිසා  ානුමක් තභයි ුපි 

එතන ඉදි කිරිම්   න්රන් දැන් සුනිරූ භන්රීතුභා කිේරේ ප්රජා ශාලාම ළඟ තිරඹන  ාණුම ඒ  

සම්පු් ණරඹන්භ ඳාර න් තභයි මතු  ආර  එන්රන් ඒ ඇවිරූලා තභයි  ාණුමට මැරටන්රන් ඒ  

 ාඳට්  මයාඳෘතිරඹදි තිඹනමා ඳැති  ාණුමක් තිරඹනමා ලැර දාලා රමනභ සංම් ධනඹක් තිරඹනමා 

ඒ නිසා සුනිරූ භන්රීතුභාට කිඹන්න ඕරන් ඒ  තාමරූරගුඩ සහ ධ් භග්රාභඹ ඹා රමන රඵෝක්ුමම 

කිඹන එ .    

 

 

 

ගරු ාවාඳති ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමා 

  

රහුයි ගැටළුමක් නැහැ රන්ද? ුපි සුනිරූ  ණසිංහ භන්රීතුභා කිඹන එ  ම ුතයමශය එ ක් නම් 

ුපි ඊළඟ ඳා  ඒ  ම දාදු  තා   ලා ඒ රඹෝජනාම දාගදු දැනට තාමරූරගුඩයි ධ් භග්රාභඹයි ඹා 

ර ර න ඒ රඵෝක්ුමම ර ුට් ඨාශ රද  ට ුඹ ම රමන සභන්ත භන්රීතුභාට හා ර ෝකිල 

භන්රීතුභාට ම ුදාල රමන රඹෝජනාමක් ඒ සහා  ාරග ම විරුීධ මමඹක් නැති නිසා  රම් 

රඹෝජනාම ඒ භති ම සබා සම්භත වු රඹෝජනාමක් ඵමට සල නමා. 

 

රම් රඹෝජනාම ඒ භති ම සබා සම්භත වු රඹෝජනාමක් ඵමට 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. 

 


