
න්යාය පත්රය 
 

වීථි ලාම්පු කළමනාකරණ සැළැසම්, විදුලිබල, පානීය ජල සහ ඛනිජ ෙතල් පාරිෙභෝගික ගැටලු 
පිළිබඳ වයඹ පළාත් මහජන උපෙද්ශනය (කුරුණෑගල)  

� ලංකා මහජන උපෙයෝගිතා ෙකොමිෂන් සභාව 
 

2018 ඔක්ෙතෝම්බර් 30 
 
 

ෙප.ව 08:15                 ලියාපදිංචිය 

 
                                                     සමාරම්භය 
 

ෙප.ව 09:00-09:05 

 
හැඳින්වීම හා අරමුණ 
පැහැදිලි කිරීම 
 

දමිත කුමාරසිංහ  
අධ්යක්ෂ ජනරාල් 
� ලංකා මහජන උපෙයෝගිතා ෙකොමිෂන් සභාව 

 

ෙප.ව 09:06-09:11 විෙශේෂ අදහස් දැක්වීම 
එන්.එච්.එම්. චිත්රානන්ද මහතා 
දිස්�ක් ෙල්කම් - පුත්තලම 

 

ෙප.ව 09:12-09:17 විෙශේෂ අදහස් දැක්වීම ගාමිනී ඉලංගරත්න මහතා 
දිස්�ක් ෙල්කම් - කුරුණෑගල 

 
ෙප.ව 09:18-09:23 ප්රධාන ආරාධිත කතාව 

පී.බී.එම්. සිරිෙසේන මහතා  
ප්රධාන ෙල්කම් 
වයඹ පළාත් සභාව  

 
ෙප.ව 09:24-09:29 මහජන උපෙද්ශනයට 

අදාළ රීති පැහැදිලි කිරීම 

ජානකි විතානගම 
ෙල්කම් - � ලංකා මහජන උපෙයෝගිතා 
ෙකොමිෂන් සභාව 

 
ෙප.ව 09:30-09:31 මහජන උපෙද්ශනෙය් 

ආරම්භය පිළිබද ප්රකාශය 

නීතිඥ සාලිය මැතිව්  
සභාපති - � ලංකා මහජන උපෙයෝගිතා 
ෙකොමිෂන් සභාව 

 
මහජන අදහස ්හා ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම 

 
1 ෙප.ව 09:32-09:37 

ෙද්ශ පුත්ර, ෙද්ශ කීර්ති 
ෙජ්.එස්.එම්. විෙජ්සූරිය 
මහතා 

සභාපති - නාරම්මල ප්රජා ෙපොලිස් ඒකකය, 
සභාපති -  නාරම්මල ෙගොවිජන සංවිධානය 

 
 
2 ෙප.ව 09:38-09:43 රාවණාෙගොඩ ධම්මාෙලෝක 

හිමි 

විහාරාධිකාරි, 
චූලකෙලන් විහාරය - මහමූකලන්යාය 
කාරක සභික - ශාසනාරක්ෂක බලමණ්ඩලය, 
ඉබ්බාගමුව 

 
 
 
3 ෙප.ව 09:44-09:49 එන්.පී.ඩී.ඒ.එම්. නිස්සංක 

මහත්මිය  

අධ්යක්ෂ (සැලසුම්) - මුදල් හා ක්රම සම්පාදන, 
ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නීතිය හා සාමය, අධ්යාපන, 
පළාත් පාලන හා පළාත් පරිපාලන, ආර්ථික 
ප්රවර්ධන, පරිසර කටයුතු, ජල සම්පාදන හා 
ජලාපවහන සහ සංචාරක කටයුතු අමාත්යාංශය - 
වයඹ පළාත 



 
 
 
4 

ෙප.ව 09:50-09:55 කුමාරි වීරෙසේකර ෙමනවිය 
 

අමාත්යංශ ෙල්කම්,  
සමූපාකාර සංවර්ධන හා ෙවළඳ, ඉඩම්, විදුලිබල 
හා බලශක්ති, �ඩා හා ෙයෞවන කටයුතු සහ 
සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු සහ ෙතොරතුරු 
තාක්ෂණ අමාත්යාංශය - වයඹ පළාත 

 
 
5 ෙප.ව 09:56-10:01 

 
බී. ආර්. එම්. එස්. බී 
රත්නායක මහතා 
 

ප්රාෙද්ශීය කළමනාකරු (වයඹ) - 
ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව 

 
ෙප.ව 10.02-10.30 ෙත් පැන් සංග්රහය 

 
6 ෙප.ව 10.31-10.36 

 
එම්.එම්.ආර්. සමන්ත මහතා 
 

ස්ථානභාර නිලධාරී, 
ජාතික ප්රජා ජල සැපයුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව,  
කුරුණෑගල. 

 
7 ෙප.ව 10.37-10.42 නදුන් ආර්. සම්පත් මහතා අධ්යක්ෂ - වයඹ පලාත් ජලසම්පාදන හා 

පාරිසරික සනීපාරක්ෂක ඒකකය   
 
8 ෙප.ව 10.43-10.48 නිමල් රාජපක්ෂ මහතා  ෙල්කම්  - කලටුවාපැලැස්ස නිල්දියදර පානීය 

ජල සමිතිය 
 
 
9 ෙප.ව 10.49-10.54 

 
පී.ඒ. එස්. එම් මාරසිංහ 
මහත්මිය 
 

පළාත් අධ්යක්ෂ - මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය, 
වයඹ පළාත  

 
 
10 ෙප.ව 10.55-11.00 

 
අයි.එම්.ඩබ්.ෙක් ඉලංගසිංහ 
මහත්මිය 
 

නිෙයෝජ්ය සාමාන්යාධිකාරී - ජාතික ජල 
සම්පාදන හා ජලපවාහන මණ්ඩලය, 
වයඹ පළාත 

 
11 ෙප.ව 11:01-11:06 පී.ඩී.ඒ. ගුණරත්න මහතා  ප්රාෙද්ශීය ෙල්කම් - මහකුඹුක්කඩවල 

 
12 ෙප.ව 11:07-11:12 

මර්සලින් සිරිල් 
ඇෙලක්සැන්ඩර් මහතා 
 

හිටපු ප්රාෙද්ශීය සභා මන්� - නාරක්කල්ලිය, 
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් 
 

 
13 ෙප.ව 11:13-11:18 

එන්.ජි.ෙසෙනවිරත්න 
මහත්මිය 
 

අධ්යක්ෂ, 
මධ්යම පරිසර අධිකාරිය, වයඹ පළාත 

 
14 ෙප.ව 11:19-11:24 ෙජ්.ඒ.ඩී. චතුර බුද්ධික 

මහතා 

සභාපති - තිලිණ ප්රජාමූල සංවිධානය 
ප්රාෙද්ශීය සභා මන්� - නාත්තන්ඩිය ප්රාෙද්ශීය 
සභාව 

 
15 ෙප.ව 11:25-11:30 එස්.ජී. විමෙසේන මහතා පරිපාලන නිලධාරී  - කුලියාපිටිය නගර සභාව   

 
16 ෙප.ව 11:31-11:36 ඊ.එම්.එම්.එස්. ඒකනායක 

මහතා ප්රාෙද්ශීය ෙල්කම් -  කුරුණෑගල 

17 ෙප.ව 11:37-11:42 ඒ.ඒ. ජයසිරි මහතා  ෙල්කම් - හලාවත නගර සභාව 

18 ෙප.ව 11:43-11:48 එස්.ෙක්. ෙල්නදූව මහතා  අධ්යක්ෂ - වයඹ  පළාත් පරිසර අධිකාරිය 

19 ෙප.ව 11:49-11:54 වයි.එම්. ෙසේනානායක 
මහතා  ෙල්කම් - වාරියෙපොල ප්රාෙද්ශීය සභාව 

20 ෙප.ව 11:55 - ප.ව 
12:00 ඩබ්. පීටර් සිංෙඤෝ තිෙසේරා  සභාපති - ධීවර සංගමය, ඉලංතඩිය 

21 ප.ව 12:01-12:06 ඩබ්. අජිත් ගිහාන් මහතා සභාපති - ආනවිලින්දන්පත්තු පරිසරය 
සුරැකීෙම් සංවිධානය  



 

 

 

 

ප්රාෙද්ශීය සභා මන්�  - ආරච්චිකට්ටුව  

 
22 ප.ව 12:07-12:12 එස්.ෙජ්.එම්. ජයරත්න 

මහතා සභාපති - නිල් දියවර ප්රජාමූල සංවිධානය 

 
23 ප.ව 12:13-12:18 ලංසෙග් සිරිවර්ධන මහතා රාජ්ය මාධ්යෙව්දී - පුත්තලම දිස්�ක්කය 

 
24 ප.ව 12:19-12:24 

එම්.ජී.එම්. අෙබ්රත්න 
මහතා  

වාරිමාර්ග අධිකාරී -  
පළාත් වාරිමාර්ග අධිකාරිය, වයඹ පළාත 
සභාපති - සියපත ප්රජාමූල සංවිධානය 

 
25 ප.ව 12:25-12:30 

 
එච්.ඒ. ගුණරත්න මහතා 
 

අධ්යක්ෂ, 
පාරිෙභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය 

26 ප.ව 12:31-12:36 නිමල් ෙහේරත් මහතා ෙල්කම් - මහගිරිල්ල පානීය ජල ව්යාපෘතිය 

 
27 ප.ව 12:37-12:42 ෙද්ශපුත්ර ඩබ්.ඒ. 

ෙසෝමරත්න මහතා 
සභාපති - ප්රජා ෙපොලිස් ඒකකය 
ෙල්කම් - ආරච්චිකට්ටුව රණවිරු සංසදය 

 
28 ප.ව 12:43-12:48 එම්.ඩබ්. ජයලත් බණඩාර  

මහතා සභාපති - ප්රජාමූල සංවිධානය 

 
29 ප.ව 12:49-12:54 බී.එච්.පීරිස් මහතා  ෙල්කම් - බටහිර ෙවන්නප්පුව ග්රාම සංවර්ධන 

සමිතිය 
 
30 ප.ව 12:55-01:00 පාලිත කුමාරසිංහ මහතා  සභාපති - හස්තිපුර ව්යවසායකයන්ෙග් සංගමය,  

කුඩා ව්යාපාර සංවර්ධන අංශය, කුරුණෑගල.   
 
31 ප.ව 01:01-01:06 එන්.ෙක්.බී. ධර්මෙසේන 

මහතා  සභාපති - ප්රගති ප්රජා ජල ව්යාපෘතිය 

 
32 ප.ව 01:07-01:12 පී.ෙක්.පී. කුමාරසිංහ මහතා ආචාර්ය - ෙසෝමරන්සි පිරිෙවණ, දඹෙදණිය 

 
33 ප.ව 01:13-01:18 ඩී.එම්. හීන්බංඩා මහතා  

සාමාජික - � ලංකා මහජන උපෙයෝගිතා 
ෙකොමිෂන් සභා  පාරිෙභෝගික උපෙද්ශන 
කමිටුව - වයඹ පළාත 

 
ප.ව 01:19-01:24 

මහජන උපෙද්ශනෙය් 
නිමාව ප්රකාශයට පත් 
කිරීම 

සභාපති 
නීතිඥ සාලිය මැතිව්  
� ලංකා මහජන උපෙයෝගිතා ෙකොමිෂන් සභාව 

 
ප.ව 01:25 දිවා ආහාරය 


