
 

 

1 2022 අග ෝස්තු මස් 12 වන දින මහ ස්භා වාර්තාව 

 

 
 

ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභොව 
2022.08.12 දින  හ සභො වොර්තොව 

 
ගමානරා ල ප්රාගේශීය ස්භාගේ 2018 වර්ෂගේ නිළ කාලය ආරම්භ කිරීගමන්  පසුව පවත්වනු ලැබූ  

පනස්ත ුන්වන (53) ස්භා වාරය 2022.08.12 වන දින ප.ව  2.30 ට ප්රාගේශීය ස්භා රැස්තීම් ශාලාගේදී 

 රු ස්භාපති ආර්.එම්.රත්නීර මැතිුමාගේ ප්රධානත්වගයන් පැවැත්ිණි. එහි ස්ංෂිප්ත වාර්තාව පහත 

ස්ඳහන් කරමි.  

පැමිණී  

01.  රු ස්භාපති    - ආර්.එම්.රත්නීර මැතිුමා 

02.  රු උප ස්භාපති    - ආර්.එම්.ප්රදීප් ිගේරත්න මැතිුමා 

03.  රු ප්රාගේශීය ස්භා මන්ි   - වයි.උපුල් මැතිුමා 

04.  රු ප්රාගේශීය ස්භා මන්ී   - ඒ.ඩී.සුනිල් අරං ල මැතිුමා 

05.  රු ප්රාගේශීය ස්භා මන්ී   - ආර්.එම්.ක්රිශාන්ත රත්නායක මැතිුමා 

06.  රු ප්රාගේශීය ස්භා මන්ී   -  ගේ.ජී.ඩී.චාමර නානායේකාර මැතිුමා 

07.  රු ප්රාගේශීය ස්භා මන්ී   - ගේ.එම්.ගුණවර්ධන මැතිුමා 

08.  රු ප්රාගේශීය ස්භා මන්ී   - රංජිත් රත්නායක මැතිුමා 

09.  රු ප්රාගේශීය ස්භා මන්ී   - තරං  දිස්ානායක මැතිුමා 

10.  රු ප්රාගේශීය ස්භා මන්ී   - තගමෝදිරම් ජයජීලන් මැතිුමා 

11.  රු ප්රාගේශීය ස්භා මන්ී   - ස්න්ධයා අනුරුේිකා රත්නායක මැතිුමිය 

12.  රු ප්රාගේශීය ස්භා මන්ී   - එස්ත.අුල කුමාරසිරි මැතිුමා (ප්රතිපේෂනායක) 

13.  රු ප්රාගේශීය ස්භා මන්ී   - ප්රදීප් ධම්මික ිතානගේ මැතිුමා 

14.  රු ප්රාගේශීය ස්භා මන්ී   - ආර්.එම්.රමණී රත්නායක මැතිුමිය 

15.  රු ප්රාගේශීය ස්භා මන්ී   - ආර්.එම්.උගේනි රමයලතා  මැතිුමිය 

16.  රු ප්රාගේශීය ස්භා මන්ී   - ගේ.මගනෝජා ලේමිණී මැතිුමිය 

17.  රු ප්රාගේශීය ස්භා මන්ී   - එච්.එම්.ස්නත් ගුණවර්ධන මැතිුමා 

18.  රු ප්රාගේශීය ස්භා මන්ී   - ඩබ්.එම්.පී.බණ්ඩාර මැතිුමා 

19.  රු ප්රාගේශීය ස්භා මන්ී   -          අජිත් ශාන්ත අ ලකඩ මැතිුමා 
 

 

 

ස්භා ගල්කම්     - ඩී.එම්.අනුර දිස්ානායක මහතා  

 

 

මනොපැමිණී    - නැත 
 

 

පිළිගැනී  

පළමුව ආ ම සිහිකිරීගමන් අනුරුව  රු ස්භාපතිුමා ිසින් මාසික මහ ස්භාව ස්ාර්ථක කර  ැනීම 

ස්ඳහා පැමිණි  රු උප ස්භාපතිුමා, සියලුම මන්ිවරුන්, මන්ීවරියන් ඇුළුව පැමිණ සිටින සියලු 

ගෙනා පිළි  නිමින් ස්භාගේ  වැඩ කටයුු ආරම්භ කරන ලදී.  

 

 



 

 

2 2022 අග ෝස්තු මස් 12 වන දින මහ ස්භා වාර්තාව 

 

 

01.පසුගිය  ස සභො වොර්තොව සභො සම් ත කර ගැනී . 

ගම් වන ිටත් ඔබුමන්ලාහට ලබා දී ඇති පසුගිය මාසික මහ ස්භාගේ  ස්භා වාර්තා ගකටුම්පත 

කියවූවා ගස්ත ස්ලකා ස්ංගශෝධන ඇත්නම් ඒවා ගපන්වා දී ස්ංගශෝධන නැත්නම්  රු ස්භාගේ ගයෝජනා 

ස්තීරත්වගයන් ස්භා ස්ම්මත කර  න්නා ගලස්  රු ස්භාපතිුමා ිසින්  රු ස්භාව ගවත ෙැනුම් ගෙන 

ලදි. 

එහිදී ස්ංගශෝධන කිසිවේ ඉදිරිපත් ගනාවූගයන් පසු ගිය මස් මහ ස්භා වාර්තාව ක්රිශාන්ත රත්නායක 

 රු මන්ීුමන්ගේ ස්හ ගේ.එම්.ගුණවර්ධන  රු මන්ීුමන්ගේ ගයෝජනා ස්තීරත්වගයන් මහ 

ස්භාගේ ඒකමතික එකඟතාවගයන්  ස්භා ස්ම්මත කරන ලදි.  
 

        
02.සභොපතිවරයො විසින් කරනු ලබන විම ේෂ නිමේදන 

 

නැත 
 

 

03.සභොව අ තො එවන ලද සංමේ  මපත්සම්, පැමිණිලි හො සන්නිමේදන සභොව මවත  

ඉදිරිපත් කිරී . 
 

නැත 
 

 

04.යථො පරිදී කල් දී ඇති ප්ර ේන සොකච්ඡො කිරී  

නැත 
 

05.යථො පරිදී කල් දී ඇති මයෝජනො සොකච්ඡො කිරී  

නයායපත්රානුකූලව මීලඟට ඇත්ගත් යථා පරිදී කල්දී ඇති ගයෝජනා ස්ාකච්ඡා කිරීම හා ස්භා තීරණ 

 ැනීම බව  රු ස්භාපතිුමා ප්රකාශ කර සිටින ලදි. 

05.1.ගරු සභොපති ආර්.එම්.රත්නවීර  ැතිතු ො විසින් සභොවට ඉදිරිපත් කරනු ලබන    

මයෝජනො 
 

 

මයෝජනො අංක 01 
 

ගමාණරා ල කුමාරගොළපාර ස්මූපකාරය අස්ල පිහිටි ආර්.එම්.  යාෂාන් ගීමල් මහතාට අයිති 

ඉඩගමහි පවත්වාග න ගිය බ්ගලාේ  ල් වයාපාරය  ස්ඳහා ප්රාගේශීය ස්භාව මගින් මීට ගපර ලබා දී 

ඇති ජල ස්ම්බන්ධතාවය ස්ඳහා වයාපාරික බිලේ ගලස් මුෙල් ග ීම් සිදු කර ඇති අතර මීට මාස් 

ුනක පමණ ගපර සිට එම බ්ගලාේ  ල් වයාපාරය ස්ම්ූර්ණගයන්ම නවතා ෙමා ඇති බැින් ෙැනට 

එහි ඇත්ගත් කුඩා කාමරයේ පමණේ බැින් ගමම තත්ත්වය ගහතුගවන් ගමම ජල ස්ම්බන්ධතාවය 

ස්ාමානය ජල ස්ම්බන්ධතාවේ ගලස් ගවනස්ත කර ලබා ගෙන ගලස් කර ඇති ඉල්ීම ස්ඳහා ස්භා 

අනුමැතිය ලබාදීම සුදුසු බවට  රු ස්භාපතිුමා ිසින් මහ ස්භාව ගවත ගයෝජනා කර සිටින ලදි. 
 

  

 



 

 

3 2022 අග ෝස්තු මස් 12 වන දින මහ ස්භා වාර්තාව 

 

එම ගයෝජනාව සුදුසු බවට රංජිත් රත්නායක  රු මන්ිුමා ිසින් ස්තිර කර සිටින ලදී. 
 

ගමම ගයෝජනාව ස්ම්බන්ධගයන් වාෙ ිවාෙ ගහෝ අෙහස්ත ඇත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන ගලස්  රු 

ස්භාපතිුමා ිසින් ස්භාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 

ඉන් පසු ගමම ගයෝජනාව  ස්ම්බන්ධගයන් ස්භාගේ ස්ාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර ිගරෝධතා කිසිවේ 

ඉදිරිපත් ගනාවුණු බැින්  රු ස්භාපතිුමා ිසින් ගම් ස්ම්බන්ධගයන් මහ ස්භාගේ තීරණය ිමස්ා 

සිටින ලදී. 
 

 

ගමම තත්ත්වය ස්ම්බන්ධගයන් ආොයම් පරීේෂක ගයාෙවා ගස්ායා බැීමේ සිදු කර ගම් වන ිට එම 

ස්තථානගේ කිසිඳු වයාපාරික කටයුත්තේ සිදු ගනාකරන බවට නිර්ගේශ කර  ැනීගමන් අනුරුව ගමම 

ස්තථානයට ස්පයා ඇති මාසික ජල  ාස්තුව ස්ඳහා ගම් ෙේවා අය කළ මුෙලින් අඩේ ජල  ාස්තු ගලස් 

ස්කස්ත කර දීම සුදුසු බවට මහ ස්භාව ඒකමතිකව අනුමත කරන ලදි. 

 

මයෝජනො අංක 02 
 

ගවගල්වත්ත කැප්ගපටිගපාළ මාවත හී පදිංචි එච්.ගේ.එම් ගස්ෝමපාල මහතා ිසින් ගමාණරා ල 

න රගේ සිට ගවගල්වත්ත, ගබරන්හාන, ිහාරමුල්ල ආදී  ම්මාන කිහිපයේ ගවත පිිසීමට ඇති 

මහගවල ගවල්යාය මැදින් පිහිටා ඇති මාර් ය ගම් වන ිටත් ගකාන්ීට් ෙමා ස්කස්ත කර ඇති අතර 

ගමහි තවත් මීටර් 65ේ පමණ ගකාන්ීට් කිරීමට ඉතිරිව ඇති බැින් ගමම ගකාටස්ත්  එගස්තම ගමම  

මාර් ගේ ෙැනට පවතින  මන් කිරිමට පවා අපහසු  ඉතා කුඩා අබලන් ස්හිත පාලමේ ෙ පවතින අතර 

ගමම මාර් ය භාිත කරන  කෘෂිකර්මාන්ත කටයුු කරන ග ාීන්ටත්, පාස්ල් යන දුවා ෙරුවන්ටත්, 

රැකීරේෂා වලට යන යන එන අයටත්  ඉතාමත් අපහසු තත්ත්වයේ ග න දී ඇති බැින් ගමම මාර්  

ගකාටස් ස්හ නව පාලමේෙ  ම්වාසීන් හා මහගවල කුඹුරු යාගේ ග ාීන් ගවනුගවන් ස්කස්ත කර 

ගෙන ගලස් කර ඇති ඉල්ීම ස්ඳහා ස්භා අනුමැතිය ලබාදීම සුදුසු බවට  රු ස්භාපතිුමා ිසින් මහ 

ස්භාව ගවත ගයෝජනා කර සිටින ලදි. 
 
 
 

එම ගයෝජනාව සුදුසු බවට වයි.උපුල්  රු මන්ිුමා ිසින් ස්තිර කර සිටින ලදී. එහිදී මීට ගපර 

අවස්තථාවන් වලදී තමන් ිසින් ඉදිරිපත් කර මහ ස්භාගේ ගයෝජනා ී ඇති කෘෂි මාර් ෙ හැකි 

ඉේමනින් පිළිස්කර කර ගෙන ගලස් ෙ  රු මන්ීුමා වැඩි දුරටත් ස්ඳහන් කර සිටින ලදි. 
 

ගමම ගයෝජනාව ස්ම්බන්ධගයන් වාෙ ිවාෙ ගහෝ අෙහස්ත ඇත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන ගලස්  රු 

ස්භාපතිුමා ිසින් ස්භාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 
    

ඉන් පසු ගමම ගයෝජනාව ස්ම්බන්ධගයන් ස්භාගේ ස්ාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර ිගරෝධතා කිසිවේ 

ඉදිරිපත් ගනාවුණු බැින්,  රු ස්භාපතිුමා ිසින් ගම් ස්ම්බන්ධගයන් ස්භාගේ තීරණය ිමස්ා සිටින 

ලදී. 

 

ගබාගහෝ පිරිස්ේ භාිත කරන මාර් යේ බැින් කාර්මික නිලධාරී මහතා මගින් ගම් ස්ම්බන්ධගයන් 

නිර්ගේශයේ ග න පළාත් පාලන ගකාමස්ාරිස්ත ුමන් ිසින් ලබා දී ඇති උපගෙස්ත ෙ පෙනම් කර 

 නිමින් ිිමත් ක්රමගේෙයන්ට යටත්ව පවතින ස්භා අරමුෙල්ෙ ස්ැලකිල්ලට ග න  ම් වාසීන්ගේෙ  

ස්හගයෝ ය ඇතිව ගමම ස්ංවර්ධන කටයුු සිදු කිරීම සුදුසු බවට මහ ස්භාව ඒකමතිකව අනුමත 

කරන ලදි. 

 

 

 මයොජනො අංක 03 



 

 

4 2022 අග ෝස්තු මස් 12 වන දින මහ ස්භා වාර්තාව 

 

 

ගමානරා ල ප්රාගේශීය ස්භාවට අයත් නව බස්ත නැවුම්පළ  ඟබඩ කඩ කාමර 12ේ පවතින අතර ගම් 

වන ිට ගමම කඩ කාමර ගෙමහල් කඩ කාමර ගලස් පවතින නමුත් ගමම කඩ කාමර ස්ඳහා ගිිසුම් 

 ත ී ඇත්ගත් එේ කඩ කාමරයේ ගලස් බැින් ගමම තත්ත්වය අවස්තථා කිහිපයකදීම ි ණන 

ිමසුම ට ෙ ලේ ී ඇති අතර ෙැනට ගමහි ඉහළ ස්හ පහළ මාලගේ කඩ කාමර ස්ඳහා මස්කට 

රු.6200.00 ේෙ අංක 01 කඩ කාමරය ස්ඳහා පමණේ මස්කට රු.12200.00 ක මුෙලේෙ අය කරන 

අතර ගෙමහල් ගලස් භාිත වන ගමම කඩ කාමර ස්ඳහා ගිිසුම් ත ීම ස්ම්බන්ධව ස්භා තීරණය ස්හ 

අනුමැතිය ලබාදීම සුදුසු බවට  රු ස්භාපතිුමා ිසින් මහ ස්භාව ගවත ගයෝජනා කර සිටින ලදි. 
 

 

එම ගයෝජනාව සුදුසු බවට වයි.උපුල්  රු මන්ිුමන් ිසින් ස්තිර කර සිටින ලදී. 

ගමම ගයෝජනාව ස්ම්බන්ධගයන් වාෙ ිවාෙ ගහෝ අෙහස්ත ඇත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන ගලස්  රු 

ස්භාපතිුමා ිසින් ස්භාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 

ගමහිදී ස්භාගවන් කළ ිමසීම් වලින් අනුරුව ගමහි බිම් මහගල් ඉදිකර ඇති ගවළස්ැල් 12 ට 

අමතරව ඉහල මහලගේෙ ඉදිකර ඇති ගවළෙස්ැල් ස්ඳහාෙ ගපාදුගේ එේ ගවළෙස්ැලේ ගස්ත ස්ලකා 

ගිිසුම්  තී ඇති අතර ඒ අනුව ගවන් ගවන් වශගයන් ගමම ගවළෙස්ැල් ගෙක ස්ඳහා  ාස්තු අය 

කිරීම පමණේ ගම් ෙේවා සිදු කළ බව  රු ස්භාපතිුමා ගමහිදී ස්ඳහන් කර සිටින ලදි. 

 

ඉන් පසු ගමම ගයෝජනාව ස්ම්බන්ධගයන් ස්භාගේ ස්ාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර ිගරෝධතා කිසිවේ 

ඉදිරිපත් ගනාවුණු බැින්,  රු ස්භාපතිුමා ිසින් ගම් ස්ම්බන්ධගයන් ස්භාගේ තීරණය ිමස්ා සිටින 

ලදී. 
 

 

ගමම කඩ කාමර ස්ඳහා ගමගතේ සිදු කර ඇති කටයුු ිිමත් ගනාවන බැින්  ඒ ස්ෑම ගවළෙස්ැලේ 

ස්ඳහාම ගවන් ගවන් වශගයන් නීතයානුකූලව ගිිසුම්  ත ීම සිදු ිය යුු බවත්,එගස්ත ගිිසුම්  ත 

වූවාට පසුව ගමම ගවළෙස්ැල් ස්ඳහා ගවන් ගවන් වශගයන් කඩ කුී අය කිරීම සුදුසු බවත්, එගස්ත අය 

කරන මුෙල අංක 01 කඩ කාමරය ස්ඳහා ගමගතේ අය කළ ආකාරයටම අංක 01 උඩු මහගල් කඩ 

කාමරය ස්ඳහා රු.4000.00ේ ෙ පහළ මහගල්  අංක 01 කඩ කාමරය ස්ඳහා රු.8200.00 ේෙ ගලස්ත්, 

උඩු මහගල් ඉතිරි කඩ කාමර ස්ඳහා රු. 2000.00 ේ ෙ , පහළ මහගල් ඉතිරි කඩ කාමර ස්ඳහා 

රු.4200.00 ේෙ වශගයන් ගමම  බදු මුෙල්  ගිිසුම්  ත ීගමන් අනුරුව අය කිරීම සුදුසු බවට ස්භාව 

ඒකමතිකව අනුමත  කරන ලදි. 
  

මයෝජනො අංක 04 

ගමාණරා ල ප්රාගේශිය ස්භාවට අයත් ගේපල ුළින් හිඟ වරිපනම් බදු, කඩ කුී, ඉදිකිරීම්  ාස්තු හා 

ප්රධාන මුෙල් ිශාල ප්රමාණයේ අයීමට ඇති අතර නමුත් ගමම වරිපනම් බදු මුෙල් අය කිරීම ස්ඳහා 

ජං ම ගස්තවාවන් ෙ පවත්වන ලෙ අතර තව ෙ හිඟ නිගේෙනෙ ගබො අවස්න් කර ඇති අතර නැවතත් 

ග ීම් පැහැර හරින ගේපල තහනමට  ැනීමට කටයුු කළ යුු බැින් ඒ ස්ඳහා අනුමැතිය ලබා 

ගෙන ගලස්ත් පළාත් පාලන ගකාමස්ාරිස්ත ුමා මගින් පහත නිලධාරීන් (ආොයම් පරීේෂකවරුන්) 

ග න්වා ැනීමට අවශය කටයුු කිරීමටත් ඒ අයට නවාතැන් පහසුකම් කෑමබීම ලබාදීම ආදී කටයුු 

ස්ඳහා ස්භා අරමුෙලින් ියෙම් කිරීම ස්ඳහා ස්භා අනුමැතිය ලබාදීම සුදුසු බවට  රු ස්භාපතිුමා ිසින් 

මහ ස්භාව ගවත ගයෝජනා කර සිටින ලදි. 
 

 

➢ පී.ජී එච්.එච්. ෙ සිල්වා මයා (ආොයම් පරීේෂක) - මහ න ර ස්භාව, බදුල්ල  

➢ ඩී. එම්. තරිඳු චාමිකර මයා (ආොයම් පරීේෂක) - ප්රාගේශීය ස්භාව, බුත්තල 

➢ ආර්.එම්.සී. උෙය කුමාර මයා (ආොයම් පරීේෂක)   - ප්රාගේශීය ස්භාව, ගස්ාරණාගතාට 

එම ගයෝජනාව සුදුසු බවට රංජිත් රත්නායක  රු මන්ිුමා ිසින් ස්තිර කර සිටින ලදී. 



 

 

5 2022 අග ෝස්තු මස් 12 වන දින මහ ස්භා වාර්තාව 

 

 

ගමම ගයෝජනාව ස්ම්බන්ධගයන් වාෙ ිවාෙ ගහෝ අෙහස්ත ඇත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන ගලස්  රු 

ස්භාපතිුමා ිසින් ස්භාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 

ගම් වන ිට වරිපනම් ගේපල වලින් ිශාල මුෙලේ හිඟ වශගයන් අය කර  ැනීමට ඇති අතර 

ෙැනටමත් ගම් ස්ඳහා ස්භා ගල්කම්ුමන්, ආොයම් පරීේෂක ඇුළු ිෂයය නිලධාරීන් ිසින් ගමම හිඟ 

කුී අය කර  ැනීම ස්ඳහා තේගස්තරු නිගේෙන ගබො හැරීම,ජං ම ගස්තවා පවත්වා හිඟ අය කර 

 ැනීමට කටයුු කිරීම ආදී සියලු ක්රියාමාර්   ත්තෙ තව දුරටත් ිශාල හිඟ මුෙලේ අය ීමට ඇති 

අතර ප්රාගේශීය ස්භා පනත ප්රකාරව මීලඟ පියවර වශගයන් රු නිගේෙන නිකුත් කර ගේපල තහනමට 

 ැනීම ස්ඳහා අොල නිලධාරීන් ිසින් අවස්ර ඉල්ලා ඇති අතර රගට් පවතින තත්ත්වය ගමන්ම 

ජනතාව මුහුණ දී සිටින දුෂතකරතා හා ෙැඩි පීඩාකිරී තත්ත්වයන් ස්ැලකිල්ලට ග න ගේපල තහනමකට 

ගනායා ගමම හිඟ මුෙල් අය කර  ැනීමට කටයුු කරමු බවට  රු ස්භාපතිුමන් ස්ඳහන් කර සිටින 

ලදි.  

ඉන් පසු ගමම ගයෝජනාව ස්ම්බන්ධගයන් ස්භාගේ ගබාගහෝ ගේලාවේ ස්ාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර 

ිගරෝධතා කිසිවේ ඉදිරිපත් ගනාවුණු බැින්,  රු ස්භාපතිුමා ිසින් ගම් ස්ම්බන්ධගයන් ස්භාගේ 

තීරණය ිමස්ා සිටින ලදී. 
 

 

පවතින ආර්ික අර්බුෙය ස්හ අගනකුත් ප්රශතන හමුගේ ජනතාව පීඩාවට පත්ව ඇති ගමවන්  

ගමාගහාතක ගමගස්ත ගේපල තහනමට  ැනීම වර්ථමානගේ ක්රියාත්මක කිරීම සුදුසු ක්රියාමාර් යේ 

ගනාවන බැින් ගේපල තහනමට යාම පසුවට කල් ෙමා ගමම හිඟ මුෙල් අය කර  ැනීමට කටයුු 

කිරීම සුදුසු බැින්, ගමම සියලු හිඟ ආොයම් ඇති ගේපළ හිමිකරුවන් ගවත නැවත ලිපි මගින් ෙැනුම් දී 

හිඟ මුෙල් අය කර  ැනීමට කටයුු කිරීමට ආොයම් පරිේෂකවරුන් ගවත කඩිනමින් ෙැනුම් දී අවශය 

පියවර  න්නා ගලස් මහ ස්භාව ඒකමතිකව අනුමත කරන ලදි. 

මයෝජනො අංක 05 

ගමාණරා ල ප්රාගේශිය ස්භාවට අයත් කඩ කාමර වලින් අයීමට ඇති ඉදිකිරීම්  ාස්තු ,ප්රධාන මුෙල් 

ස්හ හිඟ බදු මුෙල් ස්ම්බන්ධ පහත ස්ඳහන්  ගතාරුරු ස්ම්බන්ධගයන් ස්භා තීරණය හා අනුමැතිය 

ලබා දීම සුදුසු බවට  රු ස්භාපතිුමා ිසින් මහ ස්භාව ගවත ගයෝජනා කර සිටින ලදි. 
 

 

➢ නව ගතා  ගපාළ භූමිගේ කඩ කාමර වල අය ීමට ඇති ප්රධාන මුෙල් ස්හ හිඟ කඩ කුී වල 

එකුව -  රු.4,494,213.00  (2022.06.30 දිනට) 
 

➢ නව බස්ත නැවුම්පළ නව කඩ කාමර 22 ට අොලව අයීමට ඇති ප්රධාන මුෙල් ස්හ හිඟ කඩ 

කුී වල එකුව - රු.10,098,646.82 (2022.06.30 දිනට) 
 

➢ 2021 ස්ැප්තැම්බර් මස් කඩා ඉවත් කරන ලෙ පළුරු කුටිවල අය ීමට ඇති  හිඟ මුෙල - රු.      

275,057.00   (2022.06.30 දිනට) 
 

 

➢ නව බස්ත නැවුම්පළ  ඟබඩ කඩ කාමර වල 2022.06:30  දිනට අය ීමට ඇති හිඟ මුෙල 

රු.615,735.74  

  

➢ අංක 03   වමස්ත කඩය 2022 6:30 දිනට අය ීමට ඇති හිඟ මුෙල - රු.441,499.99 
 

එම ගයෝජනාව සුදුසු බවට චාමර නානායේකාර  රු මන්ිුමන් ිසින් ස්තිර කර සිටින ලදී. 

ගමම ගයෝජනාව ස්ම්බන්ධගයන් වාෙ ිවාෙ ගහෝ අෙහස්ත ඇත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන ගලස්  රු 

ස්භාපතිුමා ිසින් ස්භාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 



 

 

6 2022 අග ෝස්තු මස් 12 වන දින මහ ස්භා වාර්තාව 

 

ඉන් පසු ගමම ගයෝජනාව ස්ම්බන්ධගයන් ස්භාගේ ගබාගහෝ ගේලාවේ ස්ාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර 

ිගරෝධතා කිසිවේ ඉදිරිපත් ගනාවුණු බැින්,  රු ස්භාපතිුමා ිසින් ගම් ස්ම්බන්ධගයන් ස්භාගේ 

තීරණය ිමස්ා සිටින ලදී. 
 

ගමම හිඟ කුී අය ී ගනාමැති ීම මත ගටන්ඩර් ගකාන්ගේසි පවා කඩ ීමේ සිදු ී ඇති අතර ගිිසුම් 

ප්රකාරව වහාම ගමම හිඟ මුෙල් ග වා අවස්න් කිරීමට කටයුු කරන ගලස් බදුකරුවන්ට නැවතත් 

ලිඛිතව ෙන්වා යැීමට කටයුු කර ගම් ස්ම්බන්ෙගයන් ආොයම් පරිේෂකවරුන්ගේ ස්ෘජු 

මැදිහත්ීමේ සිදු කර නිරන්තරව ගස්ායා බලමින් ගමම හිඟ ආොයම් අය කර  ැනීමට මැදිහත් වන 

ගලස්ත්,  ගමම අවස්තථාවන්වලදී රගට් පවතින තත්ත්වයෙ ස්ැලකිල්ලට  නිමින් බදුකරුවන් ිසින් යම් 

යම් අවස්තථාවන් වලදී ලබා ගෙන අවම වාරික ප්රමාණය ගහෝ අය කර  නිමින් ගකගස්ත ගහෝ ගමම හිඟ 

මුෙල් අය  කර  ැනීමට කටයුු කිරීම සුදුසු බවත්,  එගස්ත කටයුු කිරීගම්දීෙ දිගින් දි ටම තව දුරටත් 

කුී ග ීම පැහැර හරින ගවළඳස්ැල් හිමියන් ස්ඳහා  ත යුු ක්රියා මාර්  ස්ම්බන්ධගයන් ඉදිරිගේදී 

නැවත ස්භා තීරණයේ ග න ක්රියාත්මක කරන ුරු සියලු හිඟ මුෙල් අය කර  ැනීමට කටයුු 

කිරීමත්, ඒ වගේම ගමම හිඟ අතරින් කඩා ඉවත් කරන ලෙ පළුරු කුටි වලින් අයීමට ඇති සියලු 

හිඟ මුෙල් ගමම ගවළඳකුටි කඩා ඉවත් කිරීම නිස්ාත්, ඔවුන්ට ිකල්ප ස්තථාන ලබා ගනාදුන් නිස්ාත්, 

එම ගවළඳ කුටි ඉදිරියට පවත්වාග න ගනාගිය නිස්ාත්, යන කාරණා පෙනම් කර  නිමින් පළුරු 

කුටිවලින් පමණේ අයීමට ඇති හිඟ මුෙල් නැවත එම හිමිකරුවන්ග න් අය කර  ැනීම අස්ාධාරණ 

කටයුත්තේ බැින්, පළුරු කුටිවලින් අයීමට ඇති හිඟ මුෙල් පමණේ  රු ආණ්ඩුකාර ුමාගේ 

අනුමැතියට ඉදිරිපත් කර ගිණුගමන් කපා හැරීමට පියවර  ැනීම සුදුසු බවට ස්භාව ඒකමතිකව 

අනුමත කරන ලදි. 
 

 

මයෝජනො අංක 06 

2021 වර්ෂය රගට් පැවති ගකාගරෝනා වස්ං ත තත්ත්වය ගහතුගවන් රට වස්ා තිබූ  කාල සීමාවට 

අොළව බදු මුෙල් අඩුකර ගෙන ගලස් ගවළඳස්ැල් බදු කරුවන් ිසින් කරන ලෙ ඉල්ීම් වලට අනුව 

2021 වර්ෂගේ මැයි ස්හ ජුනි මාස් වලට අොල බදු මුෙල්  එම බදු කරුවන්ග න් අය ගනාකර සිටීමට 

2021.08. 24 දින පැවති මහ ස්භාගේ දී අනුමැතිය ලබා දී ඇති අතර ඒ අනුව 2021 වර්ෂගේ මැයි ස්හ 

ජුනි මාස් වලට අොලව පහතින් ෙේවා ඇති  බදු කරුවන් ගවත ලබා ගෙන ලෙ බදු ස්හන මුෙල් 

ගිණුගමන් කපා හැරීම ස්ඳහා  රු ආණ්ඩුකාරුමාගේ අනුමැතිය ලබා  ැනීමට ඉදිරිපත් කිරීම 

ස්ඳහාත් මහා ස්භාගේ ස්භා තීරණය හා අනුමැතිය ලබා දීම සුදුසු බවට  රු ස්භාපතිුමා ිසින් මහ 

ස්භාව ගවත ගයෝජනා කර සිටින ලදි. 
 

 
 

අනු 

අංකය 

මවළදසැල 2021 වර්ෂමේ  ැයි සහ 

ජුනි  ොස මදකට අදොලව 

ගිණුම න් කපො හැරී  

සඳහො ඉදිරිපත් කරන මුදල 

01 නව බස්ත නැවුම්පළ කඩ කාමර  

 

රු.660,980,00 

02 පලුරු කඩ රු.74,250.00 

03  ඟබඩ කඩ කාමර රු.160,800.00 

04 ගපාදු ගවළෙගපාල ිවෘත කඩ කාමර රු.55,229.40 

05 නව ගවගළඳ ස්ංකීර්ණගේ කඩ කාමර රු.294,500.00 

06 නව ගතා  ගපාළ භූමිගේ කඩ කාමර රු.78,650.00 

07 මාලු කඩ රු.99,499.96 



 

 

7 2022 අග ෝස්තු මස් 12 වන දින මහ ස්භා වාර්තාව 

 

08 අංක 03  වමස්ත කඩය 

 

රු.232,500.00 

 එකතුව රු.1,656,409.36 

 

 
 

එම ගයෝජනාව සුදුසු බවට ස්නත් ගුණවර්ධන  රු මන්ිුමන් ිසින් ස්තිර කර සිටින ලදී. 

ගමම ගයෝජනාව ස්ම්බන්ධගයන් වාෙ ිවාෙ ගහෝ අෙහස්ත ඇත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන ගලස්  රු 

ස්භාපතිුමා ිසින් ස්භාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 

ඉන් පසු ගමම ගයෝජනාව ස්ම්බන්ධගයන් ස්භාගේ ස්ාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර ිගරෝධතා කිසිවේ 

ඉදිරිපත් ගනාවුණු බැින්,  රු ස්භාපතිුමා ිසින් ගම් ස්ම්බන්ධගයන් ස්භාගේ තීරණය ිමස්ා සිටින 

ලදී. 

 

ගකාගරෝනා වස්ං ත කාල සීමාව ුළදී ගමගස්ත බදු ස්හන ලබා දුන් මුෙල් ගිණුගමන් කපා හැරීම සුදුසු 

බැින් ගමයට අොල ගතාරුරු සියල්ල  රු ආණ්ඩුකාර ුමන් ගවත ඉදිරිපත් කර ඒ අනුව ඉදිරි 

කටයුු කිරීම  සිදු කිරීම සුදුසු බවට ස්භාව ඒකමතිකව අනුමත කරන ලදී.  
 

මයෝජනො අංක 07 

ගමානරා ල ප්රාගේශිය ස්භාවට අයත් වාහන ස්ඳහා ඇණවුම් මගින් ඉන්ධන ලබා දීම තාවකාලිකව 

අත්හිටුවා ඇති බව ඉන්ධන පිරවුම්හල් මගින් ෙන්වා ඇති බැින් ආයතනගේ වාහන ස්ඳහා අත්පිට 

මුෙලට ඉන්ධන ලබා  ැනීමට සිදුී ඇති අතර ෙැනට කාර්යාලය මගින් රුපියල් ලේෂයක මුෙලේ ගම් 

ස්ඳහා අත්තිකාරමේ වශගයන් ලබා න්නා අතර එම මුෙල කාර්යාලගේ වාහන ප්රමාණය හා පවතින 

ඉන්ධන මිල අනුව ප්රමාණවත් ගනාවන බැින් අත්තිකාරම් මුෙල රුපියල් ලේෂ 03 ෙේවා වැඩි කර 

ලබා  ැනීම ස්ඳහා මහා ස්භාගේ ස්භා තීරණය හා අනුමැතිය ලබා දීම සුදුසු බවට  රු ස්භාපතිුමා 

ිසින් මහ ස්භාව ගවත ගයෝජනා කර සිටින ලදි. 
 

එම ගයෝජනාව සුදුසු බවට රංජිත් රත්නායක  රු මන්ිුමන් ිසින් ස්තිර කර සිටින ලදී. 

ගමම ගයෝජනාව ස්ම්බන්ධගයන් වාෙ ිවාෙ ගහෝ අෙහස්ත ඇත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන ගලස්  රු 

ස්භාපතිුමා ිසින් ස්භාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 

ගමහිදී ස්භාගේ ඇති වූ ස්ාකච්ඡාවන්ග න් අනුරුව වර්ථමාන රගට් පවතින තත්ත්වය හමුගේ 

ඉන්ධන ඇණවුම් ස්ඳහා ඉන්ධන පිරවුම්හල් වලින් ගම්වන ිට ඉන්ධන නිකුත් කිරීම නතර කර ඇති 

බැින් අත් පිට මුෙලට ඉන්ධන මිල දී  ැනීමට සිදු ී ඇති බවත්, ඒ අනුව ගමෝටර් ගරතඩර්යට  ගමන්ම 

බැගකෝගලෝඩර්යට ගම් වන ිට ඉන්ධන ීටර් 50 බැගින් ලබා ගෙන අතර එම ප්රමාණය පැය 06 ේ 

පමණ වැඩ කළ පසු අවස්න් වන අතර ගමම තත්ත්වය  ැටලු ස්හ ත  තත්ත්වයේ බවත්,ෙැනට 

ආයතනගේ ධාවන තත්ත්වගේ පවතින වාහන ස්හ යන්ගත්රෝපකරණ 15 ේ පමණ ඇති අතර  ඊට 

අමතරවෙ ිදුලි ජනක යන්ත්රය,තණගකාල කපන යන්ත්ර කිහිපයේෙ ඇති බැින් ගමම සියලු වාහන 

ස්හ යන්ගත්රෝපකරණ වලින් අඛණ්ඩ මහජන ගස්තවාවේ පවත්වාග න යන බැින් නිරන්තරව ඉන්ධන 

ලබා  ැනීමට අවශය වන බව  රු ස්භාපතිුමන් ස්ඳහන් කර සිටි අතර මුල් අවස්තතාවන් වලදී  

ගමවැනි තත්ත්වයන් ස්ඳහා පළාත් පාලන ගකාමස්ාරිස්ත ුමන් ිසින් රු.50000.00 ක අත්තිකාරම් 

මුෙලකට යටත්ව ඉන්ධන ලබා  ැනීමට අවස්ර ලබා දී තිබුනෙ පසුව එය ප්රමාණවත් ගනාවූ බැින් 

රු.100,000.00 ෙේවා වැඩි කර අත්තිකාරම් මුෙල් ලබා  ත්තෙ වර්ථමානගේ පවතින ඉන්ධන 

 ැටලුවත් ඉන්ධන වල මිල අිකව ඉහල යාමත් ගහතුගවන් ගමම ලබා  ත් අත්තිකාරම් මුෙල 

ප්රමාණවත් ගනාීම මත ිශාල  ැටලුවකට මුහුණ පා සිටින බැින් ගමම අත්තිකාරම් මුෙල රු.ලේෂ 



 

 

8 2022 අග ෝස්තු මස් 12 වන දින මහ ස්භා වාර්තාව 

 

ුන ෙේවා (රු.300,000.00) වැඩි කර  ැනීම අතයාවශය බව  රු ස්භාපතිුමන් ප්රකාශ කර සිටින 

ලදි.  

ඉන් පසු ගමම ගයෝජනාව ස්ම්බන්ධගයන් ස්භාගේ ස්ාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර ිගරෝධතා කිසිවේ 

ඉදිරිපත් ගනාවුණු බැින්,  රු ස්භාපතිුමා ිසින් ගම් ස්ම්බන්ධගයන් ස්භාගේ තීරණය ිමස්ා සිටින 

ලදී. 
 

වර්ථමාන රගට් පවතින ඉන්ධන  ැටලුව හමුගේ ගමම ගයෝජනාවට අොලව  රු ස්භාපතිුමන් ිසින් 

කළ පැහැදිලි කිරීමත් ස්මඟ ගමම ස්ාධාරණ ගහතු  කාරණා පෙනම් කර  නිමින් ආයතනගේ සියලු 

වාහන හා යන්ත්ර සූත්රවලට අත්පිට මුෙලයට ඉන්ධන ලබා  ැනීම ස්ඳහා රුලියල් ලේෂ ුනක 

අත්තිකාරම් මුෙලේ ස්භා අරමුෙලින් ලබා  ැනීම සුදුසු බවත්,ගම් ස්ඳහා පළාත් පාලන ගකාමස්ාරිස්ත 

ුමන්ගේ අනුමැතිය ලබා  ැනීගමන් පසුව ඉදිරි කටයුු කිරීම සුදුසු බවටත් ස්භාව ඒකමතිකව 

අනුමත කරන ලදී.  
 

මයෝජනො අංක 08 

ගමානරා ල ප්රාගේශීය ස්භාවට අයත් වාහන, යන්ගත්රෝපකරණ ස්ඳහා පහත ිස්තතර ස්ඳහන් අමතර 

ගකාටස්ත ලබා  ැනීම, අළුත්වැඩියාවන් සිදු කිරීම ආදී කටයුු ස්ඳහා වැය වන මුෙල් ස්භා අරමුෙලින් 

ග ීම් කිරීම ස්ඳහා ස්භා  අනුමැතිය ලබාදීම සුදුසු බවට  රු ස්භාපතිුමා ිසින් මහ ස්භාව ගවත 

ගයෝජනා කර සිටින ලදි. 
 

 
 

අනු 

අක 

වොහන අංකය විසේතරය මුදල රු. 

01 Pf-7419 කැබ් රථගේ වාර ගස්තවාව ස්හ බ්ගර්ේ පෑඩ් ෙැමීම  105,311.00 

02 252-6330 කැබ් රථගේ වාර ගස්තවා සිදු කිරීම  

 
34,020.00 

03 RS-1800 ටයර් පැච් ගෙකේ ෙැමීම 

 
2400.00 

04 ZA 5061 බැගකෝ ගලෝඩරගේ  අලුත්වැඩියා කටයුු සිදු කිරීම  

 
405,561.96 

05 ZA 5061 බැගකෝ ගලෝඩරගේ අලුත්වැඩියාවට අමතර ගකාටස්ත මිලදී 

 ැනීම  

 

21,000.00 

06 ZA 5061 බැගකෝ ගලෝඩරගේ පසුපස් වම් ස්තිමිං ජැේ එක අලුතින් ෙැමීම  

 
368,180.51 

07 LL-7682  කෲ කැබ් රථගේ 650 * 16 ටයර් එකේ ෙැමීම  

 
44,690.00 

08 LL-7682  කෲ කැබ් රථගේ ෆෑන් ගබල්ට් එක හා A/C ගබල්ට්  මිලදී 

 ැනීම  

 

7550.00 

09 LL-7682  කෲ කැබ් රථගේ ෆෑන් ගබල්ට් හා A/C ගබල්ට්  බ්ගර්ේ ීවර්  

අලූත්වැඩියා ස්ඳහා වැඩ කුලිය ග ීම  
 

4200.00 

10 LM-3078  ලි රථගේ 825* 16  ටියුබ් එකේ හා ටයර් මාරු කිරීම  

 
7250.00 

11 LM-3078  ලි රථගේ ේලච් ගපාම්පගේ ගරගපයාර්  කිට් ටික ෙැමීම ස්ඳහා 

ටැංකිය අලුත්වැඩියා කිරීම  

 

19,700.00 

12 LM-3078 නැවත පිරවූ ටයර් ගෙකේ ෙැමීම ස්ෙහා වැඩ කුලිය   2000.00 



 

 

9 2022 අග ෝස්තු මස් 12 වන දින මහ ස්භා වාර්තාව 

 

 

13 LN-7508  ලි රථගේ ස්යිරන් නලාව අලුත්වැඩියා කිරීම  

 

11,700.00 

14 RC-1112 ට්රැේටර් රථගේ ේලච් ප්ගල්ට් එගකහි අලුත් අලුත්වැඩියාව  

 
32,900.00 

15 RD-4488 ට්රැේටර් රථගේ 600* 16  ටියුබ් එකේ හා ටයර් මාරු කිරීම  
 

4500.00 

16 RD-4488 ගමෝටගර් අලුත්වැඩියා කටයුු ස්ඳහා ග ීම  

 
7300.00 

17 49-5301 ගටාප් ටාෆතට් එගේ අලුත්වැඩියා ස්ෙහා අමතර ගකාටස්ත මිලදී 

 ැනීම  

 

4670.00 

18 49-5301 ගටාප්  ටාෆතට් එගේ අලුත්වැඩියාව, ගකටී ඇති තැන් ලියීම, 
ගමන්ම ටාෆතට් එක ගරෝන්ස්ත වලින් ලියීම 

35,500.00 

19 49-5301 ගටාප්  ටාෆතට් එගේ අලුත්වැඩියාවට අවශය අමතර ගකාටස්ත 
ගයාො ස්කස්ත කරීම 

27,500.00 

20 49-5301 ඔයිල් ෆිල්ටරයේ හා ඔයිල් 03L ේ ෙැමීම 7140.00 

21 GN-1548 ගේලරගේ කටවල් ලියීම,තහඩුව  ැසීම,පිටුපස් ගොරස්හ පින් 
ගෙක ස්කස්ත කිරීම 

34550.00 

 

 

එම ගයෝජනාව සුදුසු බවට සුනිල් අරං ල  රු මන්ිුමන් ිසින් ස්තිර කර සිටින ලදී. 

ගමම ගයෝජනාව ස්ම්බන්ධගයන් වාෙ ිවාෙ ගහෝ අෙහස්ත ඇත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන ගලස්  රු 

ස්භාපතිුමා ිසින් ස්භාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 

ඉන් පසු ගමම ගයෝජනාව ස්ම්බන්ධගයන් ස්භාගේ ස්ාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර ිගරෝධතා කිසිවේ 

ඉදිරිපත් ගනාවුණු බැින්,  රු ස්භාපතිුමා ිසින් ගම් ස්ම්බන්ධගයන් ස්භාගේ තීරණය ිමස්ා සිටින 

ලදී. 

 

අොල පරීේෂණ වාර්තාවන්ට අනුව ඉදිරිපත් කර ඇති ගමම වාහන අලුත්වැඩියා කටයුු ස්හ අමතර 

ගකාටස්ත ගයදීම, වාර ගස්තවා කටයුු සුදුසු පරිදි  ිිමත් ක්රමගේෙයන්ට යටත්ව ස්භා අරමුෙලින් සිදු 

කිරීම සුදුසු බවට ස්භාව ඒකමතිකව අනුමත  කරන ලදි. 
  

මයෝජනො අංක 09 

පසු ගිය දිනවල ආයතනය ස්ඳහා මිලදී  නු ලැබූ පහත ස්ඳහන් අතයවශය මිලදී  ැනීම් ස්ඳහා  මහ 

ස්භාගේ ස්භා අනුමැතිය ලබාදීම සුදුසු බවට   රු ස්භාපතිුමා ිසින් මහ ස්භාව ගවත ගයෝජනා කර 

සිටින ලදි. 
 

 
▪ මාර්  අංශය ස්ඳහා අතින් තල්ලු කර ක්රියාත්මක කරවන තණගකාළ කපන යන්ත්ර 

ගෙකේ මිලදී  ැනීම 
 

▪ ගතල්  බඩා කිරීමට 1000L ටැංකියේ මිලදී  ැනීම 
 

▪ ිදුලි අංශය ස්ෙහා අවශය වයර් ගරෝල් 15 ේ මිලදී  ැනීම 
 

▪ ආයතනයට අවශය ප්රින්ටර් ගෙකේ මිල දී  ැනීම 
 

▪ ආොහනා ාරයට අවශය   ෑස්ත සිලින්ඩර 09 නැවත පිරීම 
 

▪ ස්ර්ජිකල් මාේස්ත 3000 ේ මිල දී  ැනීම 
 



 

 

10 2022 අග ෝස්තු මස් 12 වන දින මහ ස්භා වාර්තාව 

 

▪ අත් ේලවුස්ත 700 ේ මිල දී  ැනීම 
 

▪ වර්ණ ස්හිත ඡායා පිටපත් (පාට A/4) බණ්ඩල් 05 ේ මිලදී  ැනීම 
 

▪ ගඩගටාල් ගබෝතල් 05 ේ (1L) මිලදී  ැනීම 
 

▪ KN 95 මාේස්ත 200 ේ මිලදී  ැනීම 
 

▪ ලයිෆතගබෝයි ස්බන් කැට 200 ේ මිල දී  ැනීම 
 

එම ගයෝජනාව සුදුසු බවට ප්රදීප් ිගේරත්න  රු උප ස්භාපතිුමන් ිසින් ස්තිර කර සිටින ලදී. 

ගමම ගයෝජනාව ස්ම්බන්ධගයන් වාෙ ිවාෙ ගහෝ අෙහස්ත ඇත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන ගලස්  රු 

ස්භාපතිුමා ිසින් ස්භාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 

ඉන් පසු ගමම ගයෝජනාව ස්ම්බන්ධගයන් ස්භාගේ ස්ාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර ිගරෝධතා කිසිවේ 

ඉදිරිපත් ගනාවුණු බැින්,  රු ස්භාපතිුමා ිසින් ගම් ස්ම්බන්ධගයන් ස්භාගේ තීරණය ිමස්ා සිටින 

ලදී. 
 

කාර්යාලයට අතයාවශය ගමම මිල දී  ැනීම් ිිමත් ක්රමගේෙයන්ට යටත්ව මිල දී  ැනීම සුදුසු බවට 
මහ ස්භාව ඒකමතිකව අනුමත කරන ලදී. 
  

 

මයෝජනො අංක 10 

ගමානරා ල න රය ආශ්රිතව පහත ස්ඳහන් අතයාවශය ස්ංවර්ධන හා නඩත්ු කටයුු සිදු කළ යුු 

බැින්, ස්භා අරමුෙලින් ගමම ස්ංවර්ධන කටයුු ඉටු කිරීම  ස්ඳහා  ස්භා  අනුමැතිය ලබාදීම සුදුසු 

බවට  රු ස්භාපතිුමා ිසින් මහ ස්භාව ගවත ගයෝජනා කර සිටින ලදි. 
 

   

I. ගමානරා ල සිරි ල දිස්තීේ ගරෝහල ඉදිරිපිට ගිමන්හලට යාබෙව මගීන් ිගේකීව  ත කරන 

ස්තථාන වල කුට්ටි ල් අුරා ගකාන්ීට් බංකු ස්ි කිරීම 

II. ගමානරා ල ගහාගරාම්බුව ප්රගේශගේ ඇති පැරනි ස්හ නව සුස්ාන භූමිවල ආරේෂිත කටු කම්බි 

වැට ඉදිකිරීම 

III. ගමානරා ල ගපාදු සුස්ානභූමිගේ ඉදිරිපස් අබලන් තාප්පය අලුත්වැඩියා කර ස්ංවර්ධනය කිරීම 

IV. ගමානරා ල ිහාරමුල්ල භූටාග ාල්ල සුස්ාන භූමිවල ආරේෂිත කටු කම්බි වැට ඉදිකිරීම. 

 

ගමම ගයෝජනා ක්රියාත්මක කිරීම සුදුසු බවට ක්රිශාන්ත රත්නායක  රු මන්ිුමන් ිසින් ස්තිර කර 

සිටින ලදී. 

 

ඒ වගේම නයාය පත්රයට ඇුලත් කර ගනාතිබුණෙ ගමම ගයෝජනා යටගත්ම අතයාවශයම ස්ංවර්ධන 

ගයෝජනාවේ වන හුලංොව බිබිල මාර් ගේ ශරීර සුවතා මධයස්තථානගේ ඇති ග ාඩනැගිල්ගල් උඩු 

මහගල් ආරේෂිත ෙැල් වැටේ ගනාමැති නිස්ා ස්ුන්ට ගමන්ම බාහිර පුේ ලයින්ට පවා ඇුලත් ීමට 

පවතින ඉඩ කඩ වැඩි අතර ගමමගින් අනවශය  ැටලුවලට මුහුණ දිය හැකි බැින් ගමම උඩු මහල 

වටා ආරේෂිත ෙැල් වැටේ  ැසීම ස්ඳහාෙ ගම් ස්මඟම ස්භා අනුමැතිය ලබා දීම සුදුසු බවට  රු 

ස්භාපතිුමන් ිසින් නැවත ගයෝජනා කර සිටින ලදි. 

  

ගමහි උඩු මහල වටා ආරේෂිත ෙැල් වැටේ  ැසීම ගහල ගබාජුන් හලේ ආරම්භ කිරීම ගවනුගවන්ෙ 

අතයාවශයම කාරණාවේ වන බැින් ගමම ගයෝජනාවෙ   ක්රියාත්මක කිරීම සුදුසු බවට චාමර 

නානායේකාර  රු මන්ිුමන් ිසින් ස්තිර කර සිටින ලදී. 



 

 

11 2022 අග ෝස්තු මස් 12 වන දින මහ ස්භා වාර්තාව 

 

 

ගමම ගයෝජනා ස්ම්බන්ධගයන් වාෙ ිවාෙ ගහෝ අෙහස්ත ඇත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන ගලස්  රු 

ස්භාපතිුමා ිසින් ස්භාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 

ඉන් පසු ගමම ගයෝජනා ස්ම්බන්ධගයන් ස්භාගේ ස්ාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර ිගරෝධතා කිසිවේ 

ඉදිරිපත් ගනාවුණු බැින්,  රු ස්භාපතිුමා ිසින් ගම් ස්ම්බන්ධගයන් ස්භාගේ තීරණය ිමස්ා සිටින 

ලදී. 

 

රගට් පවතින තත්ත්වය ස්ම්බන්ධගයන් ස්හ පළාත් පාලන ගකාමස්ාරිස්ත ුමන් ිසින් ලබා දී ඇති 

උපගෙස්ත ගමන්ම අොල චක්රගල්ඛ ෙ පෙනම් කර  නිමින් ස්භා අරමුෙල් ප්රමාණවත් පරිදි පවතින 

අවස්තථාවන් වලදී ප්රාගේශීය ස්භා මට්ටමින් සිදු කළ යුු ගමම අතයාවශය ස්ංවර්ධන ගයෝජනා ිිමත් 

ක්රමගේෙයන්ට යටත්ව සිදු කිරීම සුදුසු බවටත්, ඒ වගේම හුලංොව බිබිල මාර් ගේ ශරීර සුවතා 

මධයස්තථානගේ ඇති ග ාඩනැගිල්ගල් උඩු මහගල් ආරේෂිත ෙැල් වැටේ ඉදිකිරීම සුදුසු බවටත්, 

ස්භාව ඒකමතිකව අනුමත කරන ලදී. ඒ වගේම බල ප්රගේශය පුරාවට පවතින සියලූම සුස්ාන භූමි 

මායිම් වැටවල් ස්කස්ත කර පවතින කැළෑවන් සුේෙ කර පවත්වාග න යාම ස්ඳහාෙ අවධානය ගයාමු 

කළ යුු බවෙ ස්භාව තීරණය කර සිටින ලදි. 

 

මයෝජනො අංක 11 

ප්රාගේශීය ස්ංවර්ධන ස්හයක වයාපෘතිය යටගත් කාර්ය ස්ාධන වයාපෘති 2 අදියර යටගත් රුපියල් 

මිලියන 5 ක මුෙලේ ගවන් කරන ලෙ  ගමාණරා ල න රගේ නව බස්තනැවුම් ගපාළ භූමිගේ කිගලෝ 

ගවාට් 40 ක ධාරිතාවයකින් යුත් සූර්ය පැනල පේධතියේ ස්ි කිරීගම් වයාපෘතිය  වර්තමානගේ රගට් 

පවතින තත්වය මත සිදු කිරීමට අපහසු ී ඇති බැින් නිගයෝජය වයාපෘති අධයේෂක ිසින් ෙන්වා 

ඇති අතර ඒ ගවනුවට ගමාණරා ල ප්රාගේශිය ස්භාවට අයත් මුල් ළමාිය ස්ංවර්ධන මධයස්තථානගේ 

ඉදිකර ඇති ගුරු පුහුණු මධයස්තථානගේ උඩුමහල ඉදිකර දිවා සුරැකුම් මධයස්තථානයේ ආරම්භ කිරීම 

ස්ඳහා ස්භා  අනුමැතිය ලබාදීම සුදුසු බවට  රු ස්භාපතිුමා ිසින් මහ ස්භාව ගවත ගයෝජනා කර 

සිටින ලදි. 
 

 

 

එම ගයෝජනාව සුදුසු බවට වයි.උපුල්  රු මන්ිුමන් ිසින් ස්තිර කර සිටින ලදී. 

ගමම ගයෝජනාව ස්ම්බන්ධගයන් වාෙ ිවාෙ ගහෝ අෙහස්ත ඇත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන ගලස්  රු 

ස්භාපතිුමා ිසින් ස්භාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 

ඉන් පසු ගමම ගයෝජනාව ස්ම්බන්ධගයන් ස්භාගේ ස්ාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර ිගරෝධතා කිසිවේ 

ඉදිරිපත් ගනාවුණු බැින්,  රු ස්භාපතිුමා ිසින් ගම් ස්ම්බන්ධගයන් ස්භාගේ තීරණය ිමස්ා සිටින 

ලදී. 
 

ප්රාගේශීය ස්ංවර්ධන ස්හායක වයාපෘතියට අයත් කාර්ය ස්ාධන වයාපෘති 2 අදියරය යටගත් 

ගතෝරාග න තිබූ න රගේ සූර්ය පැනල පේධතිය ස්ි කිරීගම් වයාපෘතිය පවතින තත්ත්වයන් හමුගේ 

සිදු කිරීම අපහසු බවට අොළ වයාපෘති අධයේෂක ෙන්වා ඇත්නම් එම ප්රතිපාෙන යටගත්  ඒ හා ස්මාන 

කාලින වශගයන් වටිනාකමේ පවතින ප්රාගේශිය ස්භාවට අයත් න රගේ පවත්වාග න යනු ලබන 

මුල් ළමාිය ස්ංවර්ධන මධයස්තථානගේ ඉදිකර ඇති ගුරු පුහුණු මධයස්තථානගේ උඩු මහල ඉදිකර එහි 

දිවා සුරකුම් මධයස්තථානයේ ආරම්භ කර ගස්තවාවේ ස්ැපයීය හැකි පරිදි පහසුකම් ස්හිත ආරේෂාව 

පවතින ආකාරයට ිිමත්ව ඉදිකර පවත්වාග න යාම සුදුසු බවට ස්භාව ඒකමතිකව අනුමත කරන 

ලදී. 

 
මයෝජනො අංක 12 



 

 

12 2022 අග ෝස්තු මස් 12 වන දින මහ ස්භා වාර්තාව 

 

පසු ගිය මහ ස්භා වාර ගෙකකදී පමණ  රු මන්ීවරුන් ිසින්ම ස්ාකච්ඡා කර  ත් පරිදි රගට් පවතින 

තත්ත්වයට ස්ම ාමීව ගමානරා ල බල ප්රගේශගේ සියලූම රාමනිලධාරී වස්ම් නිගයෝජනය වන පරිදි 

ගතෝරා  න්නා ලෙ පවුල් ස්ඳහා ග වු ව ා ආරම්භ කිරීගම් වැටස්ටහනේ දියත් කිරීම ස්ඳහා මූලික 

අියරය වශගයන් බීජ ලබා දීගම් ක්රියාොමය ඉටු කිරීම ස්ඳහා ස්භා අරමුෙලින් මුෙලේ තීරණය කර 

ගවන් කිරීම හා ඒ ස්ඳහා  රු ආණ්ඩුකාරුමන්ගේ අනුමැතිය ලබා  ැනීම ස්ඳහා  ස්භා  අනුමැතිය 

ලබාදීම සුදුසු බවට  රු ස්භාපතිුමා ිසින් මහ ස්භාව ගවත ගයෝජනා කර සිටින ලදි. 
 

 
එම ගයෝජනාව සුදුසු බවට චාමර නානායේකාර  රු මන්ිුමන් ිසින් ස්තිර කර සිටින ලදී. 

ගමම ගයෝජනාව ස්ම්බන්ධගයන් වාෙ ිවාෙ ගහෝ අෙහස්ත ඇත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන ගලස්  රු 

ස්භාපතිුමා ිසින් ස්භාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 

ගම් ස්ම්බන්ධගයන් ස්භාගේ දීර්ඝ වශගයන් ිිධ අෙහස්ත හා ස්ාකච්ඡාවන් ඇති ිය. 

ගමහිදී ස්භාගේ ස්ාකච්ඡා වූ පරිදී ගමම බීජ වශගයන් බණ්ඩේකා, මිරිස්ත, වම්බටු, ෙඹල, මෑ කරල් 

පගතෝල, වැටගකාළු යන බීජ වර්  වලින් වර්  5ේ මිලදී  ැනීම සුදුසු බවට ස්භාගේ තීරණය ිය.   

එහිදී  රු උපස්භාපතිුමා ිසින් තම ගකාට්ඨාශගේ ග ාීන්හට ගමම බීජ ඕනෑ තරම් ව ා කිරීමට 

ඇති බැින්, හැකියාවේ පවතීනම් නයි මිරිස්ත බීජ තම ගකාට්ඨාශගේ ජනතාවට ලබා දීමට කටයුු 

කිරීම සුදුසු බවට ගයෝජනා කර සිටින ලදී.  එම ගයෝජනාව සුදුසු බවට ගේ.එම්.ගුණවර්ධන  රු 

මන්ිුමා ස්තීර කර සිටින ලදී. 

ඉන් පසු ගමම ගයෝජනාව ස්ම්බන්ධගයන් ස්භාගේ ස්ාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර ිගරෝධතා කිසිවේ 

ඉදිරිපත් ගනාවුණු බැින්,  රු ස්භාපතිුමා ිසින් ගම් ස්ම්බන්ධගයන් ස්භාගේ තීරණය ිමස්ා සිටින 

ලදී. 
 

ගම් ස්ම්බන්ධගයන් මීට ගපර ස්භාවාර වලදීෙ ස්ාකච්ඡා කර  ත් පරිදි ගම් ස්ඳහා බීජ මිළදී  ැනීමට 

සුදුසු ස්තථානයකින් කිගලෝ  ාණට බීජ වර්  05 ේ මිලදී ග න ස්ෑම රාම නිලධාරී වස්මකටම වර්  5 

බැගින්, කුඩා පැකට් 5ේ වැලේ ආකාරයට ස්කස්ත කර එේ පවුලකට එේ වැලේ වන ගස්ත ප්රාගේශීය 

ස්භාගේ නම ගයදූ කුඩා ගල්බලයේෙ ස්හිතව ගකාට්ඨාශ භාර සියලුම ස්භිකවරුන් ගවත ලබා දීම සුදුසු 

බවත්, ඒ වගේම  රු උප ස්භාපතිුමාගේ ඉල්ීමට අනුව එුමන්ගේ ගකාට්ඨාශයට නයි මිරිස්ත බීජ 

ලබා දීමට හැකියාවේ පවතින්ගන්නම් එම බීජෙ පැකට් 200ේ ගලස් ස්කස්ත කර ලබා දීම සුදුසු බවත් 

ස්භාව ඒකමතිකව අනුමත කරන ලදී.  ඒ වගේම ගමම මිලදී  ැනීම ප්රමිතිගයන් යුත් උස්ස්ත බීජ මිලදී 

 ැනීමට කටයුු කිරීම සුදුසු බවත්,  ගම් ස්ඳහා වැය වන මුෙල් ස්භා අරමුෙලින් ෙැරීම ස්ඳහා  රු 

ආණ්ඩුකාරුමාගේ අනුමැතිය ලබා  ැනීගමන් අනුරුව ිිමත් වැඩ පිළිගවලේ යටගත් බීජ ගබො 

දීම සුදුසු බවට ස්භාව ඒකමතිකව අනුමත කරන ලදී. 

 
මයෝජනො අංක 13 

ගමානරා ල ප්රාගේශීය ස්භාවට අයත් වාහන වල 2022 වර්ෂයට අොල රේෂණ කටයුු ස්ඳහා 

ආයතන ුනකින් මිල  ණන් පහත ස්ඳහන් කර ඇති පරිදි ලබා දී ඇති බැින් (ගමම ආයතන 03 හිම 

මිල  ණන් ගමන්ම එම ආයතන වලින් ගවන් ගවන් වශගයන් ස්ලස්න පහසුකම්ෙ ගවන් ගවන්ව ලබා 

දී ඇත) ඒ ස්ඳහා ස්භා  අනුමැතිය ලබාදීම සුදුසු බවට  රු ස්භාපතිුමා ිසින් මහ ස්භාව ගවත 

ගයෝජනා කර සිටින ලදි. 

 

වොහන අංකය වොහන වර්ගය වටිනොක  
ජොතික රක්ෂණ 
භොර අරමුදල 

ශ්රි ලංකො 
රක්ෂණ 
සංසේථොව 

මසලින්මකෝ 
රක්ෂන 
ස ොග  

252-6330 ඩබල් කැබ් රථය 
    

1,500,000.00  
             

10,659.00  
         
14,662.96  

             
44,483.62  



 

 

13 2022 අග ෝස්තු මස් 12 වන දින මහ ස්භා වාර්තාව 

 

PF-7419 ඩබල් කැබ් රථය 
    

6,390,000.00  
             

36,409.26  
         
53,003.06  

             
74,789.81  

LL 7682 කෘ කැබ් රථය 
    

3,232,282.00  
             

19,099.90  
         
28,244.89  

             
68,134.99  

LL 6980 ට්රේ රථය 
    

6,009,602.00  
             

33,694.49  
         
54,109.82  

             
30,643.18  

ZA-5061 බැගකෝ ගලෝඩරය 
  

17,649,179.00  
             

52,000.00  
         
52,828.56  

           
128,929.17  

LF -2698  ලි බවුස්රය 
    

2,000,000.00  
             

11,154.33  
         
14,258.77  

             
33,525.75  

LM -3078  ලි බවුස්රය 
    

8,675,000.00  
             

51,858.68  
         
54,053.25  

           
120,128.01  

LN-7508  ලි බවුස්රය 
  

10,235,000.00  
             

59,529.28  
         
63,353.03  

           
111,387.27  

37-9430 ට්රැේටර් රථය 
       

400,000.00  
               

3,071.67  
           
4,647.43  

               
7,660.79  

49-5301 ට්රැේටර් රථය 
       

650,000.00  
               

4,965.17  
           
6,105.27  

               
9,410.24  

RC-1112 ට්රැේටර් රථය 
       

800,000.00  
               

6,581.00  
           
6,979.97  

             
10,459.91  

RD-4488 ට්රැේටර් රථය 
    

1,350,000.00  
               

9,773.56  
         
10,187.21  

             
14,308.70  

RD-9406 ට්රැේටර් රථය 
    

2,655,318.00  
             

10,111.70  
         
11,967.62  

             
23,443.06  

GC-5148 ගිනි නිවන රථය 
    

1,000,000.00  
               

7,926.20  
           
8,280.34  

             
11,859.47  

   

        
316,834.24  

    
382,682.18  

       
689,163.97  

       

එම ගයෝජනාව සුදුසු බවට රංජිත් රත්නායක  රු මන්ිුමන් ිසින් ස්තිර කර සිටින ලදී. 

ගමහිදී ගමම රේෂණ ස්මා ම් නිගයෝජිතයින් යම් යම් අවස්තථාවලදී ආයතනය ගවත පැමිණ ඔවුන්ගේ 

රේෂණ ස්මා ම් ගවතින් රේෂණ කටයුු වලදී ලබා ගෙනු ලබන ප්රතිලාභ පිළිබඳව අෙහස්ත ඉදිරිපත් 

කරමින් අප ගවත ලිපි ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, ගමම රේෂණ ස්මා ම් වලින් ලබා ගෙනු ලබන 

ප්රතිලාභ ිිධාකාරගයන් ඇති බවට  රු ස්භාපතිුමා ස්ඳහන් කර සිටින ලදී. ඉන් අනුරුව ගමම 

ගයෝජනාව ස්ම්බන්ධගයන් වාෙ ිවාෙ ගහෝ අෙහස්ත ඇත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන ගලස්  රු 

ස්භාපතිුමා ිසින් ස්භාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 

ඉන් පසු ගමම ගයෝජනාව ස්ම්බන්ධගයන් ස්භාගේ ස්ාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර ිගරෝධතා කිසිවේ 

ඉදිරිපත් ගනාවුණු බැින්,  රු ස්භාපතිුමා ිසින් ගම් ස්ම්බන්ධගයන් ස්භාගේ තීරණය ිමස්ා සිටින 

ලදී. 
 

අොළ වාහනය ෙ වාහනගේ  මන්  න්නා රියදුරුෙ ඇුළු අගනකුත් අයෙ ගමම රේෂණාවරනයට 

ඇුලත් ිය යුු අතර ඊට අමතරවෙ ූර්ණ රේෂණාවරනයකදී ග වනු ලබන සියලුම ප්රතිලාභ 

වරප්රස්ාෙ හා ආවරණයන්ට යටත්ව ඉහත රේෂණ ආයතන ුගනන් අවම මිල  ණන් ඉදිරිපත් කර 

ඇති රේෂණ ආයතනගයන් ගමම වාහන ස්ඳහා වන රේෂණ කටයුු ිිමත් ක්රමගේෙයන්ට යටත්ව 

සිදු කිරීම සුදුසු බවටත්, ගම් අතරින් මිල  ණන් ගවනස්ත වන වාහන වර්  වල පමණේ ඒ ස්ඳහා අවම 

මිල  ණන් ඉදිරිපත් කර ඇති රේෂණ ආයතනවලින් ඉහත සියලුම වරප්රස්ාෙ , ප්රතිලාභ ආවරණයන්ට 

යටත්ව අොල රේෂණ කටයුු ිිමත්ව සිදු කිරීම  සුදුසු බවටත් ස්භාව ඒකමතිකව අනුමත කරන 

ලදී. 

 
 

05.2 ප්රොමේශීය සභො ගරු  න්ී චො ර නොනොයක්කොර  හතො විසින් සභොවට ඉදිරිපත් කරනු 

ලබන මයෝජනොව 



 

 

14 2022 අග ෝස්තු මස් 12 වන දින මහ ස්භා වාර්තාව 

 

 

මයෝජනො අංක 01 
 

නේකල ගකාට්ඨාශගේ පහත ස්ඳහන් අතයාවශය ස්ංවර්ධන කටයුු ස්භා අරමුෙලින් ඉටු කිරීම 

ස්ඳහා  මහ ස්භාගේ අනුමැතිය ලබා දීම සුදුසු බවට චාමර නානායේකාර   රු මන්ී ුමන් ිසින් 

ස්භාවට ගයෝජනා කර සිටින ලදි. 
 

01. අලගකාලමණ්ඩිය මාර් ය ගබෝේකුව ඉදිකිරීම 

02. ගයාවුන්  ම්මානය-මිල්ලකැගල් ගබෝේකුව ඉදිකිරීම 

03. අමුණුගෙෝව - 22 කණුව ිහාර මාවත ගබෝේකුව ඉදිකිරීම 

04. කිරි ම්මානය අමුණුගෙෝව මාර් ගේ ගබෝේකුව ඉදිකිරීම 

05. ගෙහිකිඳ ම පාස්ල් මාර් ගේ ගබෝේකුව ඉදිකිරීම 

06. . නිල් හආරාව මාර් ගේ ගබෝේකුව ඉදිකිරීම 
07. මල්ආරවත්ත මාර් ගේ ගබෝේකුව ඉදිකිරීම 

08. කරිලඇල්ල මාර් ගේ ගබෝේකුව ඉදිකිරීම 

09. ගෙහිකිඳ ම පාස්ල් මාර් ය - බකිණිලන්ෙ මාර් ගේ ගබෝේකුව ඉදිකිරීම 
 

එම ගයෝජනාව සුදුසු බවට ගේ.එම්.ගුණවර්ධන  රු මන්ිුමන් ිසින් ස්තිර කර සිටින ලදී. 

 
ගමම ගයෝජනාව ස්ම්බන්ධගයන් වාෙ ිවාෙ ගහෝ අෙහස්ත ඇත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන ගලස්  රු 

ස්භාපතිුමා ිසින් ස්භාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 
 

ඉන් පසු ගමම ගයෝජනාව  ස්ම්බන්ධගයන් ස්භාගේ ස්ාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර ිගරෝධතා කිසිවේ 

ඉදිරිපත් ගනාවුණු බැින්,  රු ස්භාපතිුමා ිසින් ගම් ස්ම්බන්ධගයන් ස්භාගේ තීරණය ිමස්ා සිටින 

ලදී.  
 

ගමම සියලු ස්ංවර්ධන ගයෝජනා ඉටු කිරීමට හැකියාවේ පවතින්ගන්ෙ යන්න ගස්ායා බලා තීරණය කර 

ගකාමස්ාරිස්තුමන් ිසින්ෙ ලබා දී ඇති උපගෙස්ත ෙ රාජය මුෙල් පාලන චක්ර ගල්ඛය ෙ පෙනම් කර 

 නිමින් ගමම අතයාවශය ගයෝජනා ස්භා අරමුෙල් ප්රමාණවත්ව පවතින අවස්තථාවන් වලදී  ක්රියාත්මක 

කිරීම සුදුසු බවට ස්භාව ඒකමතිකව අනුමත කරන ලදී.  
 

05.3 ප්රොමේශීය සභො ගරු  න්ී මක්.එම්.ගුණවර්ධන  හතො විසින් සභොවට ඉදිරිපත් කරනු 

ලබන මයෝජනොව 
 

මයෝජනො අංක 01 
 

ගවගහර ල රාම නිලධාරී වස්ගම් කළු දිය ඇල්ල ග ාි  ම්මාන මාර් ගේ ස්තථාන ගෙකේ ස්ඳහා 

ප්රගේශවාසීන්ගේ  ශ්රමොන මට්ටමින් ඉදිකර  ැනීමට ගබෝේකු ගෙකේ ස්ඳහා ගකාන්ීට් සිලින්ඩර් 04 

ේ  (දි  අඩි08 යි උස් අඩි 02 යි වශගයන්) ලබා දීම ස්ඳහා මහ ස්භාගේ අනුමැතිය ලබා දීම සුදුසු බවට 

ගේ.එම්.ගුණවර්ධන  රු මන්ී ුමන් ිසින් ස්භාවට ගයෝජනා කර සිටින ලදි.  

එම ගයෝජනාව සුදුසු බවට ගේ.එම්.ගුණවර්ධන  රු මන්ිුමන් ිසින් ස්තිර කර සිටින ලදී. 
 

ගමහිදී ගමවැනි ස්ංවර්ධන ගයෝජනා  ම් මට්ටමින් පවතීනම් ඒවා ස්භාවට ඉදිරිපත් කර අනුමැතිය 

ලබා  න්නා ගලස්ත් ගබෝේකු ඉදිකිරීම්  ස්ඳහා අවශය වන ස්හගයෝ යන් ඕනෑම අවස්තථාවක ලබා දිය 

හැකි බවටත්  රු ස්භාපතිුමා ස්ඳහන් කර සිටින ලදි.  

 

ගමම ගයෝජනාව ස්ම්බන්ධගයන් වාෙ ිවාෙ ගහෝ අෙහස්ත ඇත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන ගලස්  රු 

ස්භාපතිුමා ිසින් ස්භාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 



 

 

15 2022 අග ෝස්තු මස් 12 වන දින මහ ස්භා වාර්තාව 

 

 

ඉන් පසු ගමම ගයෝජනාව  ස්ම්බන්ධගයන් ස්භාගේ ස්ාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර ිගරෝධතා කිසිවේ 

ඉදිරිපත් ගනාවුණු බැින්,  රු ස්භාපතිුමා ිසින් ගම් ස්ම්බන්ධගයන් ස්භාගේ තීරණය ිමස්ා සිටින 

ලදී.  

 
 

ශ්රම ොයකත්වගයන් ගමම ස්ංවර්ධන කටයුු සිදු කරන බැින්, ගමම ගයෝජනාවට අොළ ගකාන්ීට් 

සිලින්ඩර් 4 ලබා දීම සුදුසු බවට ස්භාව ඒකමතිකව අනුමත කරන ලදී. 

 
06. ආදොයම් වියදම් වොර්තොව සභො සම් ත කිරී  
 

නයායපත්රානුකූලව පසුගිය මාස්යට අොළව ඉදිරිපත් කර ඇති ආොයම් ියෙම් වාර්තාව ස්භා ස්ම්මත 

කර  න්නා ගලස්ට  රු ස්භාපතිුමා ිසින්  රු ස්භාවට  ප්රකාශ කර සිටින  ලදී.  

පසුගිය මාස්ගේ එනම් 2022.07.01 දින සිට 2022.07.30 දින ෙේවා වන ආොයම් ියෙම් වාර්තාව 

සුනිල් අරං ල  රු මන්ිුමන්ගේ ස්හ රංජිත් රත්නායක  රු මන්ිුමන්ගේ ගයෝජනා 

ස්තීරත්වගයන් ස්භාගේ ිගරෝධතාවයන් ෙ ගනාමැතිවූ බැින්, පිළි  ැනීම සුදුසු බවට  රු ස්භාව 

ඒකමතිකව තීරණය කරන ලදී. 
 

07.  කමිටු වොර්තො සලකො බැලී   
 

ඉදිරිපත් ී ගනාමැත 
 

08.  මවනත් කරුණු ඉදිරිපත් කිරී   
 

නයායපත්රානුකූලව මීලඟට ඇත්ගත් ගවනත් කරුණු ඉදිරිපත් කිරිම  බැින්,ගවනත් කරුණු ස්මඟම 

ස්භිකවරුන්ට අෙහස්ත ප්රකාශ කිරීමට ඇත්නම් ඒ ගවනුගවන්  රු ස්භාවට  අවස්ර ලබා ගෙන බව  රු 

ස්භාපතිුමා ිසින් ප්රකාශ කර සිටින ලදි. 

 

08.1 ගරු ප්රොමේශීය සභො  න්ී - ර ණී රත්නොයක  ැතිතුමිය 

 

I. අවස්ර  ැනීගමන් අනුරුව පසු ගිය මාස් ගෙක ුන ුළ ෙැවැන්ත ආ ාධයකට රට පත් වූ 

ගමාගහාතක ෙැඩි ව කීමේ ස්හිතව රට භාර ත් නව ජනාිපති රනිල් ික්රමසිංහ මැතිුමන්ට 

සුභාශිංස්නය ග න එන බවත් ඒ වගේම පහුගිය දිනවල රට ුළ නිර්මාණය වූ සියලු ගපෝලිම් 

ක්රම හා ජනතාව මුහුණ දුන් ෙැඩි පීඩාකාරී තත්ත්වයන් ඇුළුව සියලුම ප්රශතන ුරන් ී  

ජනතාවගේ කඳුල නිමාකර මුව ට සිනහවේ ලබාදිය හැකි වන පරිදි රගට් කටයුු ස්ාමානය 

පරිදි යථා තත්ත්වයට ග න ඒමට කටයුු කිරීමට නව ජනාිපතිුමන්ට ශේතිය ධධර්යය 

ලැගබ්වා කියා  රු මන්ීුමිය ස්ෙහන් කර සිටින ලදි. 

 

 

II. ඒ වගේම පහුගිය කාලය ුල ිශතව ිෙයාල වල තරුණ සිසුන් එකු ී සිදු කළ ෙැවැන්ත 

අර ල හමුගේ හිටපු ජනාිපතිුමාටත් අ මැතිුමාටත් රජගයන් ඉල්ලා අස්තීමට සිදු වූ අතර 

ගමම සිසුන් ිසින් ඉතා ස්ාධාරණව පවත්වාග න ගිය ස්ාමකාමී අර ල ගවනස්ත ම කට ග න 

යාම ුළින් රට ුළ ිිධ ප්රශතන රාශියේ ඇති කරීගම් උනන්දුවකින් කටයුු කළ ඇතැම් 

පිරිස්කගේ ගනාමනා ක්රියාකාරී හැසිරීම් ුළ රගට්  ෙැවැන්ත ගලස්  ැටලු රාශියේ නිර්මාණය 

ීමට ගහතු වූ බව  රු මන්ීුමිය ස්ඳහන් කර සිටින ලදි. 



 

 

16 2022 අග ෝස්තු මස් 12 වන දින මහ ස්භා වාර්තාව 

 

 

III. ඒ වගේම රට ග ාඩ  ැනීගම් ක්රියාවලිය ස්ඳහා බලධාරීන් ගමන්ම ව  කිව යුු සියලු පිරිස්ත 

ිසින් මාධයයන් හරහා සිදු කරනු ලබන ිිධ ප්රකාශයන් මාධයයට පමණේ සීමා 

ගනාකර ඒවා ක්රියාත්මක කරමින් රට යථා තත්ත්වයට ග න ආ යුු බවත්, ඒ වගේම  කිසිදු 

පේෂ පාට ගේෙයකින් ගතාරව ඔබ අපි සියලු ගෙනාම  නැගී සිටිමින් ගමම ෙැවැන්ත ක්රියාොමය 

ගවනුගවන් උපරිම ොයකත්වය, ස්හගයෝ ය ලබා දිය යුු බව ප්රකාශ කරමින්   රු 

මන්ීුමිය සියලු ගෙනාටම ස්තූතිය පුෙ කර සිටින ලදි. 
 

ගරු සභොපතිතු ො පිළිතුරු ලබො දී  

• පසු ගිය දින වල රට ුළ පැවති අර ල වලට මුවා ී  ප්රචණ්ඩකාරී ගලස් හැසිරීගමන් ගබාගහෝ 

පිරිස්ේ ිසින් මහා අපරාධ සිදු කළ අතර ිගශතෂගයන්ම අරලිය හ මන්දිරය, ජනාිපති 

මන්දිරය ආදී රටක ග ෞරවය පවතින ස්තථානවල ඒ  රුත්වය ගමම පිරිස්ත ිසින් බිමට ගහලා 

ෙැමූ අතර ඔවුන්ට නීතිය මගින් නිසි ෙඬුවම් ලැබිය යුු බව  රු ස්භාපතිුමා ස්ඳහන් කර 

සිටින ලදී. ඒ වගේම ඒ ගමාගහාගත්  රු ජනාිපතිුමන් ිසින් රට  ැන ස්හ රගට් ජනතාව 

 ැන හිතා රටින් පිටීමට කටයුු කළ අතර ගකගස්ත ගවතත් රගට් යුේධය අවස්න් කිරීමට 

ූර්ණ ොයකත්වයේ ෙැේවූ ග ෝඨාභය රාජපේෂ මැතිුමන් ලංකාගේ ජීවත් ිය යුුම 

පුේ ලගයේ වශගයන්  රු කළ යුු බවට  රු ස්භාපතිුමා ස්ඳහන් කර සිටි අතර ගමවැනි 

ගමාගහාතක රගට් ව කීම බාරග න කටයුු කිරීම ස්ම්බන්ධව රනිල් ික්රමසිංහ  රු 

ජනාිපති ුමන්ට අපි කවුරුත් සුභාශිංශනය ග න එන බව  රු ස්භාපතිුමා ස්ඳහන් කර 

සිටින ලදි. 

 

08.2 ගරු ප්රොමේශීය සභො  න්ී -  මක්.එම්.ගුණවර්ධන   ැතිතු ො 

 

I. අවස්ර  ැනීගමන් අනුරුව ප්රගේශගේ ග ාි ජනතාව ගවනුගවන් කතා කළ යුු ගම් 

ගමාගහාගත්  ප්රගේශගේ ජනතාවග න් බහුතරයේම ගහතන් ග ාිතැන් කර ජීවත්වන අතර, ඒ 

අතරින් බඩ ඉරිඟු ව ාව ිගශතෂ තැනේ  න්නා අතර, පසු ගිය වර්ෂ වල ගමම ග ාීන් ිසින් 

තම ිය හියෙම් ගමන්ම තම දුවා ෙරුවන්ගේ අධයාපන කටයුු වල ිය හියෙම් ෙ  ැටලුවකින් 

ගතාරව  සිදු කර  ත්  අතර  පසු ගිය වර්ෂගේ පැවති ගපාගහාර  ැටළුවත් ස්ම  අස්තවැන්න 

නිසි පරිදී සිදු කර  ැනීමට ගනාහැකි වූ බැින් ගමම ග ාීන් මහත් අස්රණ තත්ත්වයට පත් වු 

අතර, ඒ වගේම ගවළඳ ගපාගළත බඩු භාණ්ඩ වලෙ අික ගලස් මිළ ඉහල යාමත් බඩ ඉරිඟු 

පැකට් එකේ අෙ වනිට රු.18,000.00 වැනි මුෙලේ වන අතර ඒ වගේම වට්ටේකා බීජ ටින් 

එකේ රු.15,000/-ක පමණ අික ගලස් මිල වැඩිීමත් ස්ම , ඒ වගේම ව ා බිම් ස්කස්ත කිරීම 

ස්ඳහා ගයාෙවා  නු ලබන වාහනය, යන්ත්ර සූත්ර වලට අික වැඩ කුීයේ ග ීමටෙ සිදුව ඇති 

නිස්ාත් යනාදී කරනාවන් ගහතුගවන් ගබාගහෝ පිරිස්ේ ව ා කටයුු වලින් ඈත් ී ඇති බවට 

 රු මන්ීුමන් ස්ඳහන් කර සිටින ලදි. 

 

II. ඒ වගේම ගමම ග ාීන් මුහුණ දී ඇති ගමම සියලු ප්රශතනවලට ිස්ඳුම් ලබාදීම ස්ඳහා රජය 

ිසින් කඩිනම් වැඩපිළිගවලේ ස්කස්ත කළ යුු බැින් ගමගස්ත ිස්දුම් ලබා ගෙන ුරු ප්රාගේශීය 

ස්භා බල තල ප්රකාරව ප්රගේශගේ ග ාි ජනතාවට අවශය බීජ ටික ගපාගහාර ටික ආදී ගේවල් 

ලබා දී ස්හනයේ ග න දිය හැකි ක්රමගේෙයේ දියත් කර ගම් ස්ඳහා ොයක ීමට හැකියාවේ 

පවතින්ගන්නම් ග ාීන්ගේ බලාගපාගරාත්ු නැවත ඉටුවන බව  රු මන්ිුමා ස්ඳහන් කර 

සිටි අතර ගම් ස්ම්බන්ධගයන් කාරුණික අවධානය ගයාමුකර මැදිහත් ී ඉහළ නිලධාරීන්ට ෙ 

ෙැනුම් දී යම් කිසි ස්හගයෝ යේ ප්රගේශගේ ග ාි ජනතාවට ලබා දීගම් වැඩ පිළිගවළේ 

ක්රියාත්මක කරන ගලස්  රු මන්ී ුමන් ස්ඳහන් කර සිටින ලදි. 



 

 

17 2022 අග ෝස්තු මස් 12 වන දින මහ ස්භා වාර්තාව 

 

   

III. ඒ වගේම රගට් පවතින ෙැවැන්ත ආර්ික ප්රශතනය ගමන්ම ඉදිරි  නියං ස්හිත කාලගුණික 

තත්ත්වයන් හමුගේ දුප්පත් ජනතාව ඉතාමත් අස්රණ තත්ත්වයකට පත්ව වන බැින් 

ප්රාගේශීය ස්භාගේ මැදිහත්ීගමන් ප්රගේශගේ දුප්පත් ජනතාවට යම් ආකාරයකින් ගහෝ 

ආර්ිකය පවත්වාග න යාමට උෙේ උපකාරයේ කළ හැකි නම් ගම් ගමාගහාගත් එය ඉතාමත් 

වටිනා ස්ත් ක්රියාවේ වන බැින් රාම ගස්තවා වස්ම් මට්ටමින් පවුල් ගතෝරා ගබ්රා ග න ග වු 

ව ා ඇති කිරීමට උනන්දු කරීමත්, ඒ වගේම ප්රාගේශීය ස්භා මට්ටමින් ස්ැපයිය හැකි සියලුම 

ස්හන ජනතාවට ලබා දීමට කටයුු කරමු බවට  රු මන්ිුමා ස්ඳහන් කරමින් සියලු 

ගෙනාටම ස්තූතිය පුෙ කර සිටින ලදි. 

 

ගරු සභොපතිතු ො පිළිතුරු ලබො දී  

• ඉන්ධන මිල ඉහළ යාමත් ස්ම  යන්ත්රසූත්ර වල වැඩ කිරීගම් කුී  ාස්තු වැඩිීමේ සිදු 

වුවත් ලබන ස්තිය ුළ වන ිට ඉන්ධන ප්රශතනය ිස්ගඳන බැින් ගමම ප්රශතන යථා තත්ත්යට 

පත් වන බවත්, ඒ වගේම ගතන ල්ලන්ෙ ග ාීන්ගේ ඉඩම් ප්රශතනයට ිස්ඳුම් ලබා දීම 

ස්ම්බන්ධගයන් ගම් වන ිටත් අොල අමාතයවරුන් ිසින් ස්ාකච්ඡා කරමින් පවතින අතර 

ප්රාගේශීය ස්භාවේ වශගයන් අපිට සිදු කළ හැකි උපරිම ොයකත්වයේ ප්රගේශගේ ග ාි 

ජනතාව ගවනුගවන් නිරන්තරවම ලබා ගෙමු බවට  රු ස්භාපතිුමා ස්ඳහන් කර සිටින ලදි. 

 

 08.3 ගරු ප්රොමේශීය සභො  න්ර - සුනිල් අරංගල  ැතිතු ො  

  

I. අවස්ර  ැනීගමන් අනුරුව ගමානරා ල දිස්තිේකයට ිශාල අඩුවේව පැවති න ර ස්භාවේ 

පිහිටුීම ස්ම්බන්ධගයන් ගනාගයකුත් ිගරෝධතා,  ැටලු මැෙ  රු ස්භාපතිුමන්ගේ ූර්ණ 

මැදිහත්ීගමන් පසුගිය ආණ්ඩු කාලගේ දිස්තිේ නායකවරයා ගලස් සිටි ශෂින්ර රාජපේෂ  රු 

අමාතයුමා ඇුළු පිරිස්ෙ රාජය පරිපාලන අමාතයවරයා වශගයන් සිටි රංජිත් මේදුම බණ්ඩාර 

අමාතයුමන්ෙ ඇුළු  දිස්තිේකය භාරව කටයුු කළ ඉහළ ගේශපාලන අිකාරිය ඉතාමත් 

උනන්දුගවන් කටයුු කළ අතර, ප්රගේශගේ ස්ංවර්ධනයටත් ජනතාවගේ සුභ සිේිය ස්ඳහාත් 

ඒ  ත්තාවූ උනන්දුව අෙ වනිට මල් ඵල ෙරමින් පවතින අතර, ගම් ස්ඳහා ඇප කැප ී කටයුු 

කළ සියලු ගෙනාට ග ෞරවණීය ස්තූතිය පුෙ කර සිටින බව  රු මන්ිුමා ස්ඳහන් කරන ලදී. 

 

II. ඒ වගේම ගපාගහාර ප්රශතණය නිස්ා ග ාි ජනතාව අන්ත අස්රණ තත්ත්වයකට පත් ී ඇති 

බවට කරන ප්රකාශයන් ගකාගතේ දුරට ස්ාධාරණය කළ හැකිෙ යන්න අවධානය ගයාමු 

කිරීගම්දී වර්ථමානගේ අික ගලස් ඉහළ ග ාස්ත ඇති බඩු මිලත් ස්මඟ එයට ස්ාගප්ේෂව සියලු 

ග ාි ජනතාවගේ නිෂතපාෙනයන් වැඩි මිල  ණන් යටගත් අගලි කරන බැින් අගනකුත් 

වයාපාරිකයින් ගමන්ම  ම්බෙ සියලු ග ාි ජනතාවෙ ගහාඳ ආොයමේ ලබා  න්නා බැින් 

ගුණවර්ධන මන්ීුමන් කියන ආකාරයට අගප් ග ාියන් අන්ත අස්රණ ී ගනාමැති බවට   

 රු මන්ීුමා ස්ඳහන් කර සිටින ලදි. 

 

III. ඒ වගේම එො ග ෝඨාභය රාජපේෂ මැතිුමන් බහුතර සිංහල ජනතාවගේ ජනමතගයන් 

පාර්ලිගම්න්ුවට ගත්රී පත්වූ නායකගයේ වශගයන් එුමන් ස්ම  එුමන්ගේ පත්ීමත් 

ස්ම  රගට් ස්ංවර්ධනය ගවනුගවන් ෙැවැන්ත වැඩපිළිගවළේ ආරම්භ කරමින් පැවති 

ගමාගහාතක ගනාසිූ අයුරින් පැමිණි ගකාගරෝනා වස්ං තය ගහතුගවන් ඒ සියලු ගේ කණපිට 

හැරී රගට් ආර්ිකය ස්ම්ූර්ණ වශගයන් කඩා වැටීමකට ලේ  වූ බව  රු මන්ී ුමා ස්ඳහන් 

කර සිටි අතර ඒ වගේම ගම් කාලය ුළ ිිධ ිකල්ප කණ්ඩායම් ිසින් ිගශතෂගයන්ම 

  

  



 

 

18 2022 අග ෝස්තු මස් 12 වන දින මහ ස්භා වාර්තාව 

 

ජනතා ිමුේති ගපරමුණ ඇුළුව සුළු ජාතිකයින් ෙ ඩයස්තගපෝරාව ගමන්ම යුගරෝපා ස්ං ම්, 

ිිධ බටහිර රටවල් වල ිිධ කණ්ඩායම් ිසින් ගමවැනි දුර්වල අවස්තථාවේ පැමිගණන ුරු 

ගබාගහාම කල්පනාගවන් බලා හිඳ ගකාගරෝනා වස්ං තගයන් රගට් ආර්ිකය කඩා වැටුණු 

ගමාගහාගත් මරු පහරේ ගස්ත හිඳිමින් ගම් සියලු කණ්ඩායම් ිසින් උපරිම ප්රගයෝජනයේ ග න 

රගට් ජනාිපති, ආරේෂක ගල්කම් ,හමුොපති යුෙ අපරාධකරුවන් ගලස් ගලෝකය නම් කරේදි 

රට අරාජික කරීමට ෙැවැන්ත වැඩපිළිගවළේ ගමම සියලු කණ්ඩායම් ිසින් ග නගිය අතර 

රගට් ිිධ කණ්ඩායම් නිර්මාණය කරමින් අර ල මුවාගවන් ඔවුන්ගේ වැඩපිළිගවල 

ක්රියාත්මක කරීම ුළ රගට් තිබූ ආර්ික අර්බුෙය ගේශපාලන අර්බුෙයේ බවට පත් කරවමින් 

 රු ජනාිපතිුමන් රටින් පිටුවහල් කරන තැනටම ගමාවුන් ක්රියාත්මක වූ බව  රු 

මන්ීුමන් ස්ඳහන් කර සිටි අතර  ගම් අවස්තථාගේ දී රගට් නායකත්වය භාර ග න ඉදිරි 

කටයුු කර ග න යාමට සියලු පේෂවල නායකයින්ට අවස්තථාව  ලබා දුන්න ෙ බහුතර 

නායකයින් ිසින් ව කීම් භාර  ැනීමට ඇති බිය නිස්ා එම අවස්තථාවන් ම  හරවා  ත් අතර 

අවස්ාන ගමාගහාගත්දී අයාගල් යන ආරාජික රටේ නිර්මාණය ීමට ප්රථම රනිල් ික්රමසිංහ 

මැතිුමන් රගට් ව කීම භාරග න අෙ වන ිට යම් ස්තථාවරත්වයේ ෙේවා රට ග න එමින් 

පවතින බැින් එුමන්ට ග ෞරවනීය ස්තුතිය පුෙ කර සිටින බව  රු මන්ී ුමා ස්ඳහන් කර 

සිටින ලදි.  

 
 

IV. ඒ වගේම ගමවැනි අවස්තථාවක රටේ ජාතියේ වශගයන් ඉදිරියට ග න යාමට පේෂ පාට 

ගේෙයකින් ගතාරව අපි කවුරුත් ගම් ගමාගහාගත් ොයකත්වය ස්හ ස්හගයෝ ය ෙැේිය යුු 

බව  රු මන්ී තමා ස්ඳහන් කර සිටි අතර ඒ වගේම ජනතාවගේ ිිධ කටයුුවලදි ගබාගහෝ 

රාජය නිලධාරීන් ඉතාමත් ජරාවට, අල්ලස්ට කටයුු කරන කණ්ඩායමේ බවට නිර්මාණය ී 

තිබීම රගට් අස්තථාවරත්වයට ගබගහින්ම බලපා ඇති කරුණේ වන අතර ගමවැනි ගබාගහෝ 

අවස්තථාවන් වලදී ගම්වාට අවස්න් වශගයන්  ඇඟිල්ල දිේ ගවන්ගන් මහජන නිගයෝජිතයින්ට 

වන අතර ගමම තත්ත්වයන් මකා ෙමන තාේ කල් ගම් රට ග ාඩ  ැනීමට ගනාහැකි බවත්, 

ගම් රාජය යාන්ත්රනය  ැන කතා කිරීගම්දී ගමවැනි ක්රියාකාරකම් හමුගේදී ගමානරා ල 

ප්රාගේශීය ස්භාගේ  රු ස්භාපති ස්භාපතිුමන් ප්රමුඛ මන්ී මණ්ඩලයටත් ස්භා ගල්කම් ුමා 

ප්රමුඛ සියලු කාර්ය මණ්ඩලයටත් ගම් බල ප්රගේශගේ කිසිම ගකගනකුගේ 

ගෙෝෂාගරෝපණයකට  කතා බහකට  ලේ ගනාීම ඉතාමත් වාස්නාවන්ත කාරණාවේ වන බව 

 රු මන්ිුමා ස්ඳහන් කර සිටින ලදි. 

 

V. ඒ වගේම පවතින ඉන්ධන අර්බුෙයත් ස්ම  ප්රාගේශීය ස්භාගේ කටයුු වලට මහත් බලපෑමේ 

එල්ල ී ඇති අතර ඉදිරි වැසි ස්මයට ප්රථම ගබාගහෝ අුරු මාර්  කපා ස්කස්ත කර දීමට ඇති 

බැින් පවතින තත්ත්වය හමුගේ ආයතනයට අවශය ප්රමාණයට ඉන්ධන ලබා  ැනීම 

ස්ම්බන්ධගයන් ඉහල නිලධාරීන් ස්මඟ ස්ාකච්ඡා කර ිගශතෂ ගතල් ගකෝටාවේ ලබාග න ගම් 

මාර්  පේධති කඩිනමින් ස්කස්තකර දීමට අවශය කටයුු ස්ලස්ා ගෙන ගලස්  රු මන්ී ුමා 

ස්ෙහන් කර සිටි අතර ඒ වගේම රනිල් ික්රමසිංහ  රු ජනාිපතිුමන්ගේ බලතල ප්රකාරව 

ප්රාගේශීය ස්භා ධූරකාලය තවත් වස්රකින් දීර්ඝ කර ඇති බැින් එො සිට අෙ ෙේවා කටයුු 

කළා හා ස්මානව අපි සියලු ගෙනාම බුේිමත්ව නිවැරදිව ස්හගයෝ ගයන්යුුව ඉදිරි කටයුු 

කරමු යන්නත්, ඒ වගේම අගපන් ඈතට ගිය හිටපු  රු ජනාිපති ග ෝඨාභය රාජපේෂ 

මැතිුමන්ට ගශ්රතෂතඨාිකරණගයන්  න්නා වූ නඩු තීන්දු ප්රකාරව නැවත රගට් ජනාිපති ධූරය 

ෙැරීමට අවස්තථාව ලැගබ්වා කියා ප්රකාශ කරමින්  රු  මන්ීුමා සියලු ගෙනාටම ස්තූතිය 

පුෙකර සිටින ලදී. 
 

 



 

 

19 2022 අග ෝස්තු මස් 12 වන දින මහ ස්භා වාර්තාව 

 

ගරු සභොපතිතු ො පිළිතුරු ලබො දී  

• ගමානරා ල ප්රාගේශීය ස්භාගවන් ජනතාවට ඉටු ිය යුු ගස්තවාවන් හා ව කීම් හැකි උපරිම 

අයුරින් නිරුරුවම ලබාදීමට කටයුු කරන බවත්, ඒ වගේම ඉන්ධන ප්රශතනය නිස්ා ප්රගේශගේ 

කටයුු අකර්මණය ීමට ඉඩ ගනාතබන අතර ගකගස්ත ගහෝ ගම් ස්ඳහා ිස්ඳුමේ ලබා  ැනීමට 

කටයුු කරන අතර ඉන් අනුරුව ප්රගේශගේ අුරු මාර්  සියල්ල ෙ ස්කස්ත කිරීගම් 

වැඩපිළිගවල නැවත ක්රියාත්මක කරන බව  රු ස්භාපතිුමා ස්ඳහන් කර සිටින ලදි. 
 

08.4  ගරු ප්රොමේශීය සභො  න්ී - අතුල කු ොරසිරි  ැතිතු ො 

I. අවස්ර  ැනීගමන් අනුරුව අවුරුදු හතළිහක පමණ ගේශපාලන අත්ෙැකීම් ස්හිත පරිූර්ණ 

නායකයකු වශගයන්  රු ජනාිපති රනිල් ික්රමසිංහ මැතිුමන් වර්තමාන රගට් ව කීම 

භාරග න කටයුු කිරීමට පත් ීම ස්ම්බන්ධගයන් එුමන්ට ග ෞරවනීය ස්තුතිය පුෙ කර 

සිටින බවට  රු මන්ී ුමන් ස්ඳහන් කර සිටි අතර ඒ වගේම සුනිල් අරං ල  රු මන්ී 

ුමන් ප්රකාශ කළා වගේ පේෂ පාට ගේෙයකින් ගතාරව අපි ගකායි කවුරුත් ගම් ගමාගහාගත් 

රට ග ාඩ  ැනීගම් ස්ංරාමයට උපරිම ොයකත්වය ස්හ ස්හගයෝ ය ලබා දිය යුු බවෙ ස්ඳහන් 

කර සිටින ලදි. 
 

 

II. ඒ වගේම නේකල සිට මදුරුකැටිය ෙේවා දිගවන මාර් ය ගෙපස් ගබාගහෝ ගලස් තණගකාළ 

වැී මාර් ය ගෙපස්ටම වැී ඇති අතර ස්භාවට අයත් මාර් යේ බැින් ස්භාගේ කම්කරුවන් 

කිහිප ගෙගනකු ගහෝ ගයාෙවා එම මාර් ය සුේධ පිත්ර කර දීමට අවශය කටයුු සිදු කර ගෙන 

ගලස්ට   රු මන්ිුමා ස්ඳහන් කර සිටින ලදි. 

 

III. ඒ වගේම වැදිකුඹුර අලියාවත්ත හී පදිංචි ගේ.එම්.ඒ. නන්ො මාලනී නැමති අගයකු ිසින් එම 

ප්ර ගේශගේ පවත්වාග න යනු ලබන ප්රජාමූල ජල ස්ංිධානය මගින් තම නිවස්ට වුර ලබා 

ගනාගෙන බවත්, අොල ස්මිතිගේ කටයුු වලදී  ගබාගහෝ ස්හගයෝ යන්ෙ ඇය ිසින් ලබා දී 

තිබුණෙ ස්මතිගේ යම් ිරුේධත්වයේ මත ගමවැනි තීරණයේ ග න ඇති බවත්, ඉතා 

වගයෝවෘේධ මෑණියන් ස්මඟ  ජීවත්වන තම නිවස්ට වුර ලබා ගනාගෙන බව ඇය ිසින් 

ස්ඳහන් කරමින් තමන් ගවතෙ ලිපියේ ඉදිරිපත් කර ඇති බව  රු මන්ීුමා ස්ඳහන් කර සිටි 

අතර ගම් ස්ම්බන්ධගයන් අවස්තථා  ණනාවකදීම එුමිය ිසින්  රු ස්භාපතිුමන්ග න්ෙ 

උෙේ උපකාර ඉල්ලා ඇති අවස්තථාවන් වලදී  රු ස්භාපතිුමන් ඇයට අවශය උෙේ උපකාර 

කර ඇති බව ෙ ෙැනුම් දී ඇති අතර එම වගයෝවෘේධ මෑණියන්ගේ පිරිසිදු කිරීගම් කටයුු ස්ඳහා 

ජලය ඉතා අවශයව පවතින බැින් ගකගස්ත ගහෝ එම නිවස්ට ජලය ලබා දීමට උෙේ කරන 

ගලස් ඉල්ීම් කර ඇති බැින්  රු ස්භාපතිුමන්ගේ බලතල භාිත කරමින් ගම් ස්ම්බණ්ධව 

ගස්ායා බලා අවශය කටයුු ස්ලස්ා ගෙන ගලස්ට  රු මන්ිුමා ස්ඳහන් කර සිටින ලදි. 

 

 

IV. ඒ වගේම න රගේ නව ගවළඳ ස්ංකීර්ණගේ ගෙවැනි මහල ඉදි කිරීම ස්ම්බන්ධව නා රික 

ස්ංවර්ධන අිකාරියත් ස්මඟ ස්ාකච්ඡා කර පුළුවන්කමේ පවතින්ගන් නම් ඉදිරියට බිහිීමට  

 

නියමිත ිශාල වයාපාරිකයින්  ැන ස්ලකා බලා ඒ ස්ඳහා අවශය කටයුු සිදු කරන්න කියා 

 රු මන්ිුමා ස්ෙහන් කර සිටි අතර ඒ වගේම මීට ගපර ස්භා වාර වල දී ස්ාකච්ඡා කර ඇති 

පරිදි බිබිල පාර  ශරීර සුවතා මධයස්තථානගේ ඇති ග ාඩනැගිල්ගල් ඉහළ මහලගේ ගහළ 

ගබාජුන් හලේ ආරම්භ කිරීමට අවශය කටයුු සිදුකිරීම සුදුසු බවත් ,එමගින් කිහිප 

ගෙගනකුටම ආර්ිකය ශේතිමත් කර  ැනීමට රැකියා අවස්තථා ලබා  ත හැකි අතර ස්භාවට ෙ 



 

 

20 2022 අග ෝස්තු මස් 12 වන දින මහ ස්භා වාර්තාව 

 

ගමමගින් යම් ආොයමේ ලබා  ැනීමට හැකියාවේ පවතින බැින් ගම් වන ිට ිශාල 

ජනතාවේ පැමිගණන ස්තථානයේ බැින් ගම් ස්ම්බන්ධව අවධානය ගයාමු කර කඩිනමින් 

ක්රියාත්මක වන ගලස්  රු මන්ී ුමා ස්ෙහන් කර සිටින ලදි. 

 

V. ඒ වගේම ප්රාගේශීය ස්භාගවන් සිදුකරන ස්ංවර්ධන ක්රියාොමයන් ඉටුකිරීගම්දී ඒ 

ස්ම්බන්ධගයන් ස්භාගේ සියලුම මන්ීවරුන් ෙැනුවත් කිරීම වැෙ ත් කාරණාවේ වන බැින් 

ඒ ස්ම්බන්ධව අවධානය ගයාමුකර ඉදිරි කටයුු කරන ගලස්ත්, ඒ වගේම තමන්ගේ අෙහස්ේ 

වශගයන් අප දිස්තිේකය ුළ අස්ල්වැසි ප්රාගේශීය ස්භා කීපයේ එකු ී පේෂ ිපේෂ සියලුම 

මන්ීවරුන්ගේ ස්හභාගිත්වගයන් තම තමන්ගේ ගපෞේ ලික මුෙලින් යම් මුෙලේ ොයක 

කරග න සුහෙ හමුවේ පැවැත්ීම කාගලෝචිත වශගයන් ඉතා ගහාඳ කටයුත්තේ බැින් තම 

පේෂ වල දිස්තිේ නායකයින් ෙ කැඳවාග න කුඩා ීඩා තරඟ කිහිපයේ පවත්වා එේදින 

වැඩස්ටහනේ පැවැත්ීමට සියලුගෙනාම ස්ාකච්ඡා කර ක්රියාත්මක කිරීමට කටයුු කරමු 

බවත්, ඒ වගේම ගහට දිනගේ රගට් ඉදිරි  මන ගවනුගවන් ඕනම ගේකට අපි සූොනම් බවෙ 

ප්රකාශ කරමින්  රු මන්ිුමා සියලු ගෙනාටම ස්තූතිය පුෙකර සිටින ලදී. 

 

ගරු සභොපතිතු ො පිළිතුරු ලබො දී  

• නේකල මදුරුකැටිය මාර් ය ලබන ස්තිගේ දිනයක සුේෙ පිත්ර කිරීමට කටයුු කරන බවත්, 

ඒ වගේම අලියාවත්ත නන්ො මාලනී මහත්මියගේ ජල ප්රශතණය ස්ඳහා ෙැනුම් දීමේ මත මීට 

ගපර  ස්භාගේ ජල බවුස්රය ගෙපාරේ පමණ ලබා දුන් අතර ිගෂතශගයන්ම ගමම නිවගස්ත 

වගයෝවෘේධව එේතැන් ී සිටින කාන්තාවේ සිටින බැින් එම මවගේ පිරිසිදු කිරීම් කටයුු 

ගවනුගවන් ජල අවශයතාවය වැඩිගයන් පවතින අතර ගම් ස්ම්බන්ධගයන් කරුණු ගස්ායා 

බැීගම්දී ප්රජාශාලාව අස්ල ඇති ප්රජා ජල වයාපෘති කාර්යාලගේ කළමනාකාරුමිය ිසින් 

ගමම නිවස්ට ජලය ලබා ගනාගෙන ගලස්ට අොල ජල ස්මිතිය ගවත ලිපියේ ගයාමු කර ඇති 

අතර එගස්ත කගළත කුමන ගහතුවකටෙ යන්න ගස්ායා බලා ගම් ස්ඳහා අවශය කටයුු ස්ලස්ා 

ගෙන බවට  රු ස්භාපතිුමන් ස්ඳහන් කර සිටින ලදි. 

 

 

• ඒ වගේම නව ගවළඳ ස්ංකීර්ණගේ ගෙවැනි මහල ඉදි කිරීම ස්ම්බන්ධව නා රික ස්ංවර්ධන 

අිකාරියත් ස්මඟ ස්ාකච්ඡා කර අවශය කටයුු සිදු කිරීමට නියමිත බවත්, ඒ වගේම බිබිල 

පාර ශරීර සුවතා මධයස්තථානගේ ඇති ග ාඩනැගිල්ගල් ඉහළ මහලගේ ගහළ ගබාජුන් හලේ 

ආරම්භ කිරීමට අවශය කටයුු සිදුකිරීමට ෙ ස්ැලසුම් ස්කස්ත කරමින් පවතින අතර, එගස්තම 

ප්රාගේශීය ස්භා එේව සුහෙ හමුවේ පැවැත්ීම ඉතා ගහාඳ කටයුත්තේ බැින් ඉදිරි මාස් 

ගෙකේ පමණ ගිය පසු ගමම වැටස්ටහන සිදු කිරීමට ස්ාකච්ඡා කර  න්නා ගලස්ත්  රු 

ස්භාපතිුමන් ස්ඳහන් කර සිටින ලදි. 

 

 

 

 

08.5 ගරු ප්රොමේශීය සභො  න්ී - ක්රි ොන්ත රත්නොයක  ැතිතු ො 
 

I. අවස්ර  ැනීගමන් අනුරුව ගමාණරා ලට පරිපාලන ගමගහයුම් වැඩි දියුණු කිරීම 

ගවනුගවන් න ර ස්භාවේ ලබාදීම ස්ඳහා කටයුු කළ පළාත් ස්භා හා පළාත් පාලන අමාතය 

වර්ථමාන අරාමාතය දිගන්ෂත ගුණවර්ධන මැතිුමාටත් ඒ වගේම ගම් ස්ඳහා මැදිහත් ී කටයුු 

කළ ප්රගේශගේ  රු ස්භාපතිුමා, දිස්තිේ නායක  රු ශෂින්ර රාජපේෂ මැතිුමාටත්, 



 

 

21 2022 අග ෝස්තු මස් 12 වන දින මහ ස්භා වාර්තාව 

 

කුමාරසිරි රත්නායක මැතිුමා ඇුළු සියලු ගෙනාටම ග ෞරවනීය ස්තුතිය පුෙ කර සිටින බව 

 රු මන්ී ුමා ප්රකාශ කර සිටින ලදි. 

 
II. ඒ වගේම පසුගිය දිනවල රගට් පැවති ෙැඩි අර ල හමුගේ දී ලිබියාවට ඉරාකයට සිදුවු 

ආකාරගේ බිහිසුණු අත්ෙැකීම් සිදුීමට ගපර ඉතාමත් බුේිමත්ව තීරණයේ ග න අති රු 

ජනාිපති ග ෝඨාභය රාජපේෂ මැතිුමන් නිහතමානිව ග ෞරවාන්ිතව රටින් පිට ී ගිය 

අතර ගම් වන ිට රගට් සියලුම ගේශපාලන පේෂ එකට එකු ී කටයුු කිරීමට එකු ී 

සිටීම ඉතා  ස්ාධනීය ලේෂණයේ වන අතර  රු රනිල් ික්රමසිංහ මැතිුමන් රගට් නායකයා 

වශගයන් ගතෝරාග න රගට් ආර්ිකය න ා සිටුීගම් ක්රියාොමයට ොයක ී ඇති ගමාගහාතක 

හැමොමත් ගල් පිපාසිත ව සිටින ජනතා ිමුේති ගපරමුණ ගම් ක්රියාොමයට එකු ගනාී සිටීම 

ගබාගහාම ලැේජා ස්හ ත කරුණේ බවත්,පසුගිය අර ල හමුගේ දී කූඨ උපක්රම භාිත 

කරමින් තරුණ කණ්ඩායම් රවටා  නිමින් කටයුු කළ ආකාරය අනුව ඒ බව මනා ගලස් 

පැහැදිලි වන බවත්  රු මන්ිුමා ස්ඳහන් කර සිටින ලදි. 

 
III. ඒ වගේම ගමානරා ල පාස්ල් වල ගුරුවරුන් තම උපකාරක පන්ති වලට එන තරුණ ෙරුවන් 

ෙ ගයාෙවා  නිමින් පසු ගිය දිනවල අර ල වලට ස්හභාගී වූ අතර පාස්ල් කාලය ුළදී ෙ 

ස්මහර ගුරුවරුන් මත්රවය භාිත කරමින් යම් යම් තැන් වලට ඒකරාශී ගවමින් අර ල කිරීම 

ස්ඳහා ස්ාකච්ඡා පවත්වමින් නින්දිතව කටයුු කරන ගුරුවරුන් සිටින අතර ගමානරා ල 

කලාප අධයාපන කාර්යාලයට අනුයුේතව ගස්තවය කරන ගම් පාස්ල්වල ිදුහල්පතිවරුන්, 

කලාප අධයාපන අධයේෂවරුන්, ගකාට්ඨාශ අධයේෂකවරුන්ට තමන්ගේ කාර්ය මණ්ඩලය 

නිවැරදිව ගමගහයවන්න බැරිීම ස්ම්බන්ධව ෙැඩි අප්රස්ාෙය පළ කර සිටින බවත්, ඒ වගේම 

ගමාණරා ල ගරෝහගල්ෙ ගම් අර ල ස්ංිධානය කරන ගහෙ නිලධාරීන් පිරිස්ේ ස්හ 

ධවෙයවරුන් පිරිස්ේ ෙ සිටින අතර අස්රණ ගරෝගීන්ට ඉතා ස්ැර පරුෂ ආකාරයට බැන වැදී 

ගරෝගීන් තව තවත් අස්රණ කරන ගමම කණ්ඩායම් රට හෙන්න අර ල වලට එන ජාතියේ 

වශගයන් ෙැඩි අප්රස්ාෙය පළ කර සිටින බව  රු මන්ී ුමා ස්ඳහන් කර සිටින ලදි. 

 
IV. ඒ වගේම පසුගිය කාලය ුළ රගට් ආර්ිකයට ප්රබල වශගයන් බලපෑමේ වූ ඉන්ධන ස්හ  ෑස්ත 

ප්රශතනය ගම් වන ිට යථා තත්ත්වයට පත්ගවමින් පවතින අතර ිගශතෂගයන්ම අප රටට 

ිගේශ ිනිමය ඉපයීමට ගමන්ම රගට් ස්ංවර්ධනයට ෙැවැන්ත ොයකත්වයේ ග න ඇඟලුම් 

ේගෂතත්රය,ගමන්ම වු ප්රජාවටත්  අවශය වරප්රස්ාෙ හා පහසුකම් නිරුරුව ස්පයමින් ඔවුන් 

පිළිබඳව අවධානය ගයාමු කරමින් නිරුරුවම ඔවුන්ගේ ඕනෑ එපාකම් වලට ගපනී සිටිමින් 

ඔවුන්ට වටිනාකමේ ලබා දිය යුු බව  රු මන්ී ුමා ස්ඳහන් කර සිටින ලදි. 

 

 

 
V. ඒ වගේම ගමානරා ල දිස්තිේකගේ පාරිගභෝගික ගස්තවා අිකාරිගේ සිටින නිලධාරීන් ගමාන 

රාජකාරියේ කරනවාෙ යන්න ගත්රුම් ත ගනාහැකි අතර ගබාගහෝ ගවළඳස්ැල් වල භාණ්ඩ 

වල ස්ලකුණු කර ඇති මිලට වඩා ගෙුන් ගුණයකින් මිල වැඩි කර අගලි කරන අතර 

ිගශතෂගයන්ම හාඩ්ගවයාර් ,වාහන අමතර ගකාටස්ත අගලිකරණ ආදී ගවළඳස්ැල් හා අනිකුත් 

සියලුම ගවළඳ ස්ැල් වල ගබාගහෝ බඩු භාණ්ඩවල මිල ගවනස්ත කරමින් ඉතා ඉහළ මිල  ණන් 

යටගත් අගලි කරන අතර පාරිගභෝගික ගස්තවා පනත ුළ අොල නිලධාරීන්ට හිමි බලතල 



 

 

22 2022 අග ෝස්තු මස් 12 වන දින මහ ස්භා වාර්තාව 

 

ක්රියාත්මක ගනාකරමින් ජරාවට වැඩ කරමින් නිකරුගන් වැටුප් ලබමින් නිො සිටින ගම් 

නිලධාරීන් ගවනුගවන්  ෙැඩි අප්රස්ාෙය හා කණ ාටුව පළකර සිටින බවත්, ඔවුන්ගේ 

ක්රියාකලාපය ස්ම්බන්ධගයන් ඉහල නිලධාරීන්ට ස්භාව මගින් ෙන්වා යැීමට කටයුු කරන 

ගලස්ත් ගමවැනි නිලධාරීන් සිටින තාේ කල් ගම් රට ග ාඩ  ැනීමට ගනාහැකි බවත්  රු 

මන්ිුමා ස්ඳහන් කර සිටින ලදි. 

 
VI. ඒ වගේම සිරි ල පස්තවන පටුම  ඉතිරි ගකාටස් ගමෝටර් ගරතඩර් කර පිළිස්කර කර ැනීමට 

අවශය කටයුු ස්ලස්ා ගෙන ගලස්ත් ඒ වගේම ගුණවර්ධන  රු මන්ී ුමන් ගපාගහාර 

ප්රශතනය මු කළ නිස්ා ගම් වන ිට රස්ායනික ගපාගහාර ගනාමැතිව කන්න ුනේ ම 

ග ාියන් ව ා කටයුු සිදු කළ අතර පසු ගිය දිනවල “කැඳ බීමට වත් ස්හල් ගනාමැති ගවයි” 

යන්න ිිධ මාධයන්ුලින් ගනාගයේ ආකාරගේ ිගේචන තිබූ අතර කිසිම අවස්තථාවක රගට් 

ස්හල් හිඟයේ ඇති ගනාවූ අතර ගමවැනි අවස්තථාවලින් වැරදි පුවත් ගබොහැරීගම් ජඩ 

මාධයකරණයේ ලංකාව ුල ක්රියාත්මක ීම ඉතා කණ ාටුගවන් ප්රකාශ කර සිටින බව  රු 

මන්ී ුමා ස්ෙහන් කර සිටින ලදි. 

 
VII. ඒ වගේම ගම් ගමාගහාගත් ගේශපාලනික වශගයන් ගබදීම් වලට ලේ ගනාී සියලු ගෙනාම 

අත්වැල් බැඳ  නිමින් රගට් ආර්ිකය ග ාඩනැංීගම් ක්රියාොමයට ොයක ගවමින් කටයුු 

කරමු බවත්, ඒ වගේම ගමාන ප්රශතනයේ පැමිණියෙ බල ප්රගේශගේ කටයුු නිසි පරිදි 

කළමනාකරණය කර  නිමින් නිවැරැදිව කටයුු කිරීමට  රු ස්භාපතිුමා ස්ැමිටම උත්ස්ාහ 

 න්නා අතර අපි සියලු ගෙනාගේම උපරිම ස්හගයෝ ය ඒ ගවනුගවන් ලබාගෙන බව ප්රකාශ 

කරමින්  රු මන්ීුමන් සියලු ගෙනාටම ස්තූතිය පුෙ කර සිටින ලදි. 

 

ගරු සභොපතිතු ො 

• ගමානරා ල ප්රගේශගේ ගවළෙස්ැල් වලින් වැඩි මිල  ණන් යටගත් භාණ්ඩ අගලි කරනවාෙ 

යන්න ස්ම්බන්ධගයන් නිරුරුවම ගස්ායා බලන අතර පසු ගිය දිනකෙ වැඩි මිලට අගලි 

කිරීමට තිබූ ස්හල් මිටි 50ේ පමණ ගස්ායා  ැනීගමන් පසු ඒ ස්ඳහා නීතිය ක්රියාත්මක කර වූ 

බවත්, ඒ වගේම ගබාගහෝ ගවළඳස්ැල්වලින් පැරණි මිල  ණන් වලට අගලි කරන අතර ඒ 

වගේම ගම් වන ිට ගබාගහෝ ධෙනික ආහාර වල මිළ  ණන් පහත බැස් ඇති බැින් ිගශතෂ 

 ැටලුවේ ගනාමැති බව  රු ස්භාපතිුමන් ස්ඳහන් කර සිටින ලදි.  
 

 

 

 

 

ගරු සභොපතිතු ො 

• අනුරුව ස්භිකවරුන්ගේ ගවනත් කරුණු තව දුරටත් ඉදිරිපත් ගනාවූ බැින්, ලබන මස් ස්භා 

රැස්තීම 2022 වර්ෂගේ ස්ැප්තැම්බර් මස් 16 වන සිකුරාො දින ප.ව.2.30 ට ගයාො  ැනීම සුදුසු 

බවට  රු ස්භාපතිුමන් ිසින් ස්ඳහන් කර සිටි අතර ස්භාගේ සියළු ගෙනාගේම එකඟතාවය 

මත එය ස්භා ස්ම්මත කර  ැනීගමන් අනුරුව  රු ස්භාපතිුමා ිසින් අෙ දින මාසික මහ 

ස්භාව ස්ාර්ථක කර  ැනීමට පැමිණි  රු උප ස්භාපතිුමන් ඇුළුව සියලුම මන්ිවරුන්, 



 

 

23 2022 අග ෝස්තු මස් 12 වන දින මහ ස්භා වාර්තාව 

 

මන්ීවරියන් ඇුළුව පැමිණ සිටි සියලුම ගෙනාට ස්තූතිය පුෙ කරමින්  රු ස්භාපතිුමා ිසින් 

මහ ස්භාගේ වැඩ කටයුු ප.ව.5.15 ට  අවස්න් කරන ලදී. 

 

2022.08.12 දින ගමානරා ල ප්රාගේශීය ස්භා කාර්යාලගේදී ය. 

 

ආර්.එම්.රත්නීර, 

ස්භාපති, 

ප්රාගේශීය ස්භාව, 

ගමානරා ල. 

 

ස්භා වාර්තාව ................................................................................. වන දින පැවැති මහ 

ස්භාගේ................................................................................................................ගයෝජනාගවන් 

ස්හ......................................................................................................................ස්තීරත්වගයන්  
 

ඒකමතිකව/ ස්ංගශෝධනයන්ට යටත්ව ස්භා ස්ම්මත ිය. 

 

 

 

ආර්.එම්.රත්නීර, 

ස්භාපති, 

ප්රාගේශීය ස්භාව, 

ගමානරා ල.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


