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2014 – 12  – 02 ලන දින අම්බන්ගගොඩ නගර වභා රැව්වීම් ාාගේදී ඳැලති මාසික 

වභා රැව්වීම් ලාර්තාල 

  

 

වබහගීත්ඹ (- 

 

 ඇම්.ඩබ්.අරැණ ප්රදී්  මශතා                                                               ගරු වභාඳති 

 කමල් ලැල්ගේ මශතා                      ගරු උඳ වභාඳති 

 ඒ.පී.ක්්මි ගශේමන්තා සිල්ලා ගමනවිය        ගරු නගර වභා මන්ත්රී 

 එච්.එල්. අනුර කිත්සිරි මශතා                     ගරු නගර වභා මන්ත්රී 

 ජී.වරත් ශ්රීාල් ද සිල්ලා මශතා                      ගරු නගර වභා මන්ත්රී 

 ගරේන් ගකරමිණියගේ මශතා                      ගරු නගර වභා මන්ත්රී 

 ඒ. ඩබ්. ජගත් කුමාර මශතා                     ගරු නගර වභා මන්ත්රී 

 ගේ.ඩබ්.ජයන්ත මශතා                     ගරු නගර වභා මන්ත්රී 

 ආර්.පී.ගේේ ගරොශාන් ද සිල්ලා මශතා                                              ගරු නගර වභා මන්ත්රී                                             

 බී.ජනිත් වික්රමතික මශතා                     ගරු නගර වභා මන්ත්රී 

 ගක්.පුප්ික ඉන්ද්රජිතත් මශතා                                                          ගරු නගර වභා මන්ත්රී 

 

ගනොඳැමිණීම 

 ගේ.ඩබ්.භාෂිණි ගමනුකා විගේසරිය මශත්මිය                                  ගරු නගර වභා මන්ත්රී 

 

  ඳන්සිල් වමාදන් වීගමන් අනතුරුල ගඳ.ල.9.40 ට රැව්වීගම් ලැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන දී     

 

 
ගරු නගර වභා මන්ත්රී ගේ.ඩබ්.ජයන්ත මශතා කතා කරමින් 

 

අද ඝණ පර්ණඹ අපඳන්.අපි 4 පදනහ නළතිවුපනොත් තමුන්නහන්පේට බහ ඳටන් ගන්නත් ඵළරි පනහ.අපි 
නගයපේ ඵඳු පගන ජනතහ පනුපන් හඩි පරහ ඉන්නහ පේ ගරු බහ පගනඹහභ වහ. 
 

 

 

ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

 

සතතින්ත පනහ අපි ඔඵතුභහට ඒ පිළිඵ. 
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(01)  
 

 

01:01     2014 – 11 – 04 දින ඳලත්ලන ද වාමානය මාසික වභා රැව්වීම් ලාර්තාල වභා වම්මත කිරීම 

 

 

 

 

2014 – 11– 04  දින ඳත්න රද හභහනය භහසික  බහ රැසව්ේ හර්තහ කිඹවුහ පේ රකහ පිළිගත යුතු ඵට 
ගරු නගය බහ භන්ත්රී ඒ.ඩ.ජ.ජගත් කුභහය භවතහ විසින් පඹෝජනහ කශ අතය ගරු බහඳති ඇේ.ඩ.ජ.අරුණ ප්රදීප්  
භවතහ විසින් සථීය කයන රදීප. 

 

 ඒ අනු 2014 – 11 – 04  දින ඳත්න රද හභහනය භහසික බහ රැසවීේ හර්තහ ඒකභතික බහ ේභත විඹ. 

 

 

(02)     බහඳතියඹහ විසින් කයනු රඵන විපලේ නිපව්දන      
 
     
 

ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

 
භභ විපලේ නිපව්දනඹක් කයන්න ඕන ,ඇත්ත ලපඹන්භ නගය බහපව් යහජය පේකිනන්ප   ළටු් අඩුපන් 
ඳශහත් බහපන් එන ඵ වන් කයමින්   ප්රකහලඹක් කශහ.ඒ ප්රකහලඹ ඇත්තටභ ඳත්තය ර ඳශ වුණහ,ඒ ඳශ 
කයපු සිඹලුභ භහධය පව්දීපන්ට ව පුත්ඳත් රට භං විපලේ සතතිඹ ඳශ කයනහ පේ අසථහපව්දීප.එහි ප්රතිපරඹක් 
ලපඹන් ඳශහත් බහපන් ඳසුගිඹ පනොළේඵර් භහපේ ළටු් ඳශහත් ඳහරන ආඹතන වහ 100% ක් 
ප්රතිපර්ණඹ වුණහ.භං ඒදහ පේක කතහ පනොකරහනේ අප් ආඹතනඹට විතයක් පනපින සිඹලුභ ආඹතන රට 
විලහර අහධහයණඹක් ඳශහත් බහ භඟින් සිදු වුණහ.දළන් ඒක නියදි වුණහ.ඒ පිළිඵ භභ සිඹලුභ භහධය පව්දීපන්ට 
සතතින්ත පනහ.පනොළේඵර් භ ළටු් වහ නගය බහට අලය පනහ වතිසස පදරක් වළත්ත වඹ 
දවස වහයසිඹ වළට නඹින ලත විසි තුනක්.ප්රතිපර්ණඹ ව මුදර තිපඹනහ වතිසස තුන්රක් පදදවස ඳන්සිඹඹක්.ඒ 
අනු රුපිඹල් විසිවඹ දවස තිවින ත වළත්ත වතක් ළඩිපුයත් එක්ක රළබිරහ තිපඹනහ.අපි අතිගරු 
ජනහධිඳතිතුභහට මුදල් පකොමිභ වයවහ යහජය පේකිනන්ට සිඹලුභ ළටු් ප්රතිපර්ණඹ කිරීභ පනුපන් වළභදහභ 
සතතින්ත පනහ.දකුණු ඳශහත් බහ නියදි වීභ ේඵන්ධපඹනුත් පේ අසථහපව්දීප විපලේ සතතිඹ පුදකය 
සිටිනහ. 
  
 
 

(03)   රළබී ඇති ඳළමිණිිස පඳත්ේ වහ ිසපි බහට ඉදිරිඳත් කිරීභ   

 
 

3:1 ‘ අේඵරන්පගොඩ භවජන ක්රීඩහංගනඹ පන්කයහ ගළමභ ’ භළපඹන් බස යුධ වමුදහ කදවුපර් 141ඵර පේනහපව් 

ඵශපේනහධිඳති විසින් එහ තිබ ිසපිඹ බහගත කයන රදීප. 

 

 භසථ රහංකීඹ ජනතහ අභිභහනත් එකමුතු යටක් කයහ රැපගන ඹහභ පිණි ධර්භ ප්රචහයක කටයුතු ක්රිඹහට 

නළංවීභ පිළිඵ ළරසුේ කයන රද ළඩ ටවන් යහශිඹක් ශ්රී රංකහ යුධ ධ වමුදහපව් ංවිධහන ලක්තිපඹන් ව 

පජ්්ය උඩුපව් ධේභහපරෝක සහමීන් වන්පේප  අනුලහකත්පඹන් යුතු දිිනපන් ප්රසිධ ධ ධර්භපධ ලකඹහනන් 

වන්පේරුන්ප  වබහගීත්පඹන් ඳළළත්විභට කටයුතු පඹොදහ ඇති අතය අේඵරන්පගොඩ ප්රපධ ලපේ ජීත්න 

පඳොදු ජනතහ පනුපන් ඉටුකයනු රඵන එභ උදහයතය ත්කහයඹ 2014 පනොළේඵර් භ 30 න දින 18 00 

ඳළඹට අේඵරන්පගොඩ භවජන ක්රීඩහංගනපේදි ඳළළත්වීභට කටයුතු සුදහනේකය ඇති ඵත් එභ පිංකභ වහ 

අේඵරන්පගොඩ භවජන ක්රීඩහංගනඹ රඵහ ගළමභ පිණි අළසි කටයුතු සිදු කය පදන පභන් ඉල්රහ තිබු අතය එභ 



3 
 

පිංකභ ඳළළත්වීභ වහ පභභ භමිඹ නිසි අයුරු කස කිරිභ වහ ධර්භ පධ ලනඹ ඳළළත්වීභට නිඹමිත දිනට, දින 

පදකකට පඳය රඵහ දීපභට අළසි කටයුතු සිදු කය පදන පභන් ඉල්රහ තිබුණි. 

 

 ‘ පේහන් වහ අලයතහඹන් රඵහගළමභ - ේභහ ේභහම ආගමික ළඩ ටවන ’ භළපඹන් බස යුධ වමුදහ 

කදවුපර් 141ඵර පේනහපව් ඵශපේනහධිඳති විසින් එහ තිබ ිසපිඹ බහගත කයන රදීප. 

 

ඉවතින් වන් කයන රද ධර්භපධ ලනහ ළඩ ටවන වහ නගය බහ ක්රීඩහංගනඹ විදුිස ආපරෝකපඹන් අරංකහය 

කිරීභට අලය ඵළවින් අලය විදුිසඹ දින 02 ට පඳය රඵහ පදන පරත් ඉල්රහ තිබුණි. 

 

පභභ ඉල්ලීභ ඳරීදි නගය බහ ක්රීඩහංගනපේ විදුිස ආපරෝකකයණඹ කිරීභ වහ අනුරවඹ දළක්වීභට අදහශ 

රු.24600.00ක ඇසතපේන්තුක් ප්රජහ ංර්ධන නිශධහරීනිඹ විසින් කස කය ඉදිරිඳත් කය තිබුණි.  

 

ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

පේ අසථහපව්දීපභ අපඳන් ඉල්රහ සිටිඹහ ආපරෝකකයණඹ කයරහ පදන්න කිඹරහ.ඒ වහ අපි අභහතයහංල 

පල්ඛේතුභහපගත් උඳපදස අයපගන  ඒ වහ ඇසතපේනතු කසකයරහ තිපඹන්පන්. 

 

තීරණය 

 ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරතදතාලයක් ගනොමැති ව බැවින්  ගමම  ධර්ම ගේනය වශා නගර වභා ක්රීඩානගනය වශ 

ක්රීඩානගනය ආගතකකරණය වශා රු.24600.00 ක අනුරශයක් වභා ආලරණ අනුමැතියට යටත්ල බා දීම 

ගලනුගලන් ගරු වභාගේ අනුමැතිය බා ගදන දී. 

                     

3:2 ‘ අේඵරන්පගොඩ නගය බහට අඹත් ගෘවසථ ඵළට්මින්ටන් ක්රීඩහගහයඹ ේඵන්ධින ’ භළපඹන් ශ්රී රංකහ   

ඵළට්මින්ටන් ංගභපේ බහඳති සුයහජ් දන්පදනිඹ භවතහ විසින් එහ තිබ ිසපිඹ බහගත කයන රදීප. 

 

 ශ්රී රංකහ ඵළට්මින්ටන් ක්රීඩහට දකුණු ඳරහත තුිසන් බිහි ව ජහතික භට්ටපේ ක්රීඩක ක්රීඩිකහන් ගණන අති විලහර 

ගණනක් ඵත් ඔවුන් ජහතයන්තය භට්ටභ පතක් රගහ වී ඇති ඵත් පභොවුන් පභභ දක්තහ දක්හ ඇත්පත් ඉතහභ 

අඩු ඳවසුකේ ඹටපත් ඵත් පභොවුන්ට තභ අධයහඳන කටයුතුත් භඟ පකොශමට ඳළමිණ පුහුණුවීේ කටයුතු සිදු 

කිරීභට පනොවළකී වී ඇති ඵත්  එභ නිහ විධිභත් ලෘවසත ඵළට්මින්ටන් ක්රීඩහගහයඹක් තිප.ජ නේ එඹ භව  

උඳකහයඹක් ඵත් ,අේඵරන්පගොඩ නගය බහට අඹත් ගෘවසත ඵළට්මින්ටන් ක්රීඩහගහයඹ විධිභත් අයුරින් 

නවීකයණඹ කිරීභට ශ්රී රංකහ ඵළට්මින්ටන් ංගභඹ කළභළත්ත ඳශ කය ඇති ඵළවින් පභභ කටයුත්ත සිදු කය 

ගළමභට අය ඉල්රහ තිබුණි. 

 

ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

ඇසතපේන්තු තිසවතය රක් විසිඳන්දවස වත්සිඹින ත වතිසසඳවක ඇසතපේන්තුක්.ඒ අඹ පකොන්පධ සිඹක් 

ඉදිරිඳත් කයරනේ නෆ.  
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තීරණය 

 ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරතදතාලයක් ගනොමැති ව බැවින් 2014.06.02 දින මාසික වභාගේ ඉල්ලීම ඳරීදි වකව ්

කෂ අදා ඇව්තගම්න්තුල අනුල කාර්මික නිෂධාරීන්ගේ අධීක්ණය යටගත් ගමය අලුත්ලැඩියා කර ගැනීමට ශ්රී 

නකා බැට්මින්ටන් වනගමයට අනුමැතිය බා දීමට ගරු වභාල තීරණය කරන දී. 

 

  3:3 ‘ විවහයසථහනපේ බහනහ ළඩ ටවනක් දවහ දින 4 කට පුටු 400 ක්  පනොමිපල් රඵහ ගළමභ’ භළපඹන් 

කළුඩුමුල්ර ශ්රී විජඹහයහභපේ භවහචහර්ඹ විපල්පගොඩ අරිඹපධ  හිමි විසින් එහ තිබු ිසපිඹ බහගත කයන රදීප.  

 

 කළුඩුමුල්ර ශ්රී විජඹහයහභපේ විවහයසථහනපේ 2014.11.24/25/26 ව 27 ඹන දින රදීප ඔසපේිසඹහපව් සිට 

ඳළමිපණන රිසත් වීයයත්න භවතහ විසින් පභපවඹනු රඵන බහනහ ළඩ ටවන වහ  පුටු 400 ක් පනොමිරපේ 

රඵහ පදන පභන් ඉල්රහ තිබුණි. 

 

තීරණය 

 ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරතදතාලයක් ගනොව බැවින් කළුලඩුමුල් ශ්රී විජයාරාමගේ විශාරව්ථානගේ 

2014.11.24/25/26 වශ 27 යන දින ල ඳැලැත්ගලන භාලනා ලැඩ වටශන වශා පුටු 400 ක් වභා ආලරණ 

අනුමැතියට යටත්ල බා දීම ගලනුගලන් වභාගේ අනුමැතිය බා ගදන දී. 

 

 

3:4 ‘ අේඵරන්පගොඩ ඵස නළතුේඳපල් (යජපේ වතික කශ)මෟධීඹ ඵහේ වදුන්හදීපභට අය රඵහ ගළමභ ’ 

භළපඹන් “ හනහ” , අංක 19 ,න භහත , විවහයපගොඩ , තුපගදය ිසපිනපේ ඳදිංචි ඇල්ප්රඩ් දඹහනන්ද භවතහ 

විසින් එහ තිබ ිසපිඹ බහගත කයන රදීප. 

 

 ඵස නළතුේඳපල් යජපේ ඵරඳත්ර රළබු මෟධීඹ ඵහේ අරවි කිරීභට අය රඵහ පදන පභන් ඉල්රහ තිබුණි. 

 

තීරණය 

 ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරතදතාලයක් ගනොව බැවින් “ ලාවනා” , අනක 19 ,නල මාලත , විශාරගගොඩ , ලතුගගදර 

ලිපිනගේ ඳදිනචි ඇල්ප්රඩ් දයානන්ද මශතාට වනචාරක ගලෂදුන් වශා බා ගදන අලවර ඳත්රයක් බා දීමට ගරු 

වභාල තීරණය කරන දී. 

 

3:5 ‘ පකොඩි ව පකොඩි කණු රඵහ ගළමභ  ’ භළපඹන් සීභහහිත අේඵරන්පගොඩ විවිධ පේහ මුඳකහය මිතිඹ විසින් 

එහ තිබු ිසපිඹ බහගත කයන රදීප. 

 

 දළඹට කිරුශ ජහතික උපශරට භගහමී රළබී ඇති  පගොඩනළගිල්පල් මුල් ගල් තළබීපේ කටයුතු 2014 පනොළේඵර් 

භ 18 න දිනට පඹදීප ඇති ඵත් එකී උත්ඹ වහ අලය පකොඩි ව පකොඩි කණු 50 ක් මුදල් අඹ කිරීභකින් 

පතොය 2014 පනොළේඵර් 17 න දින මිතිඹට රඵහ පදන පභන් ඉල්රහ තිබුණි. 
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තීරණය 

 ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරතදතාලයක් ගනොව බැවින් අම්බන්ගගොඩ සීමාවහිත විවිධ ගවේලා වමුඳකාර වමිතියට 

2014.11.17 ලන දින මුදල් අය කිරීමකින් ගතොරල ගකොඩි වශ ගකොඩි කණු 50 ක් වභා ආලරණ අනුමැතියට 

යටත්ල බා දීම ගලනුගලන් ගරු වභාගේ අනුමැතිය බා ගදන දී. 

 

 

3:6 ‘ ආණුඩුකයණඹ වහ පධ ලඳහරනඹ පිළිඵ වතිකඳත් ඳහඨභහරහ  2015’ භළපඹන් පධ ලඳහරන විදයහ වහ යහජය 

ප්රතිඳත්ති අධයනහංලපේ අංලහධිඳති භපවේස පේනහනහඹක භවතහ විසින් එහ තිබු ිසපිඹ බහගත කයන රදීප. 

 

 පකොශම විලස විදයහ රපේ පධ ලඳහරන විදයහ වහ යහජය ප්රතිඳත්ති අධයන අංලඹ භඟින් ආ්ඩඩුකයණඹ වහ 

පධ ලඳහරනඹ පිළිඵ වතිකඳත් ඳහඨභහරහක් වදුන්හ දීප ඇති අතය ඊට අදහශ නිපව්දනඹ 2014 ඔක්පතෝේඵර් 

භ 26 න දින රංකහදීපඳ පුත් ඳපතහි ඳර කය ඇති ඵත් පභභ ඳහඨභහරහ වළදෆරීභ වහ උනන්දු න 

නිපඹෝජිතිනන් ව පේකිනන් පේ පිළිඵ දළණුත් කයන්පන් නේ සතතින්ත න ඵද තද පභභ ඳහඨභහරහ 

වහ වබහගී ව ඳශහත් ඳහරන නිපඹෝජිතඹන් පත අදහශ ඳහඨභහරහ ගහසතු එභ බහන් භගින් පගවීභට 

පඹෝජනහ ේභත කයපගන  තිබ ඵද ඔඵප  දළන ගළමභ පිණි වන් කයන ඵද දන්හ තිබුණි.000000 

 

 ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

 පේ වහ රුපිඹල් වතිසස වතයදහවක් පගන්න ඹ්න.ඳහඨභහරහ කහරඹ භහ 06 ින.අ.පඳො.උ.පඳ. විබහගඹ අභ 

ලපඹන් විඹන් 2 ක් පවෝ අ.පඳො.හ.පඳර විඹන් 06 න් භත් වීභ.යහජය පුධ ගිසක පනොන ක්රිඹහකහරී න 

පධ ලඳහරනපේ ය 05 ක පුරුධ ද පවෝ යහජය පනොන ආඹතනඹක ය 10 ක පුරුධ ද තිපඹන්න ඹ්න.කිත්සිරි 

භන්ත්රීතුභහ කරහපන් පේ ඳහඨභහරහ. 

 

ගරු නගර වභා මන්ත්රී එච්.එල්.අනුර කිත්සිරි මශතා කතා කරමින් 

 පභඹ ඇත්තටභ ළදගත් ඳහඨභහරහක්.පධ ලඳහරනපේ නියුතු පුධ ගරිනන් වළටිඹට ප්රහපධ ය ඹ පධ ලඳහරන 

නහඹකිනන් වළටිඹට භසථ ශ්රී රංකහ පුයහ විසිරී සිටින පධ ලඳහරන වෘදිනන් වදුනහගළමපේ අසථහ 

තිපඹනහ.පභභ ඳහඨභහරහ අඛ්ඩඩ කයපගන ඹහභ තුශ පධ ලඳහරනික ලපඹන් උස අධයහඳනික පිවිසුේ 

අසථහක් පරත් රකන්න පුලුන්.තය ලපඹන්භ පර්ණ කහලීන පධ ලඳහරනපේ නියුතු පවෝදය ජනතහ 

නිපඹෝජිතිනන්ට අධයහඳනඹ ඵළවළය තඵරහ පර්ණ කහලීන නියුක්ත වීභ ේඵන්ධපඹන් එතුභන්රහට නළත 

තහක් තභ අධයහඳනඹ වහ උස අධයහඳනඹ රළබීපේ පිඳහපඹන් සිටින ඳහපධ ය ඹ පධ ලඳහරනඹන්ට පවොදභ 

අසථහක් කිඹරහ රකන්න පුලුන්.විපලේපඹන්භ පකොශම විලස විදයහරපේ පධ ලඳහරන වහ භහජ විධ  ්යහ 

අංලහධිඳති භපවේස පේනහනහඹක භවත්භඹහටත් අපි සතතින්ත පනහ.අේඵරන්පගොඩ නගය බහපව් 

භහජිකඹකුට පේ වහ වබහගී වීභට බහඳතිතුභහ පර ඔඵතුභහ දක්න වපඹෝගඹ පනුපන් ඔඵතුභහටත් 

භසථ භන්ත්රී භ්ඩඩරඹටත් සතතින්ත පනහ. 

 

තීරණය 

ගමම ලිපිය ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ දැන ගැනීම වශා ඉදිරිඳත් කරන දී. 

 
 

(04)  ඹථහ ඳරිදි කල් දීප ඇති ප්රලසන                  නළත 
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(05) ඹථහ ඳරිදි කල් දීප ඇති පඹෝ ජනහ              නළත 

          

 

 5:1 ගරු වභාඳතිතුමා විසින් ඉදිරිඳත් කරන ගයතජනා (නිෂධාරීන් විසින් වකවක්රන ද ඳරිඳාන 

ගයතජනා) :- 

  
 5:2     ගරු මන්ත්රීලරුන් විසින් ඉදිරිඳත් කරන ද ගයතජනා :- 

 

  

ගරු උඳ වභාඳති කමල් ලැල්ගේ මශතා කතා කරමින් 

අතිගරු ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ ඳශහත් ඳහරන නිපඹෝජිතඹන්ප  දීපභනහ ළඩි කිරීභ 
ේඵන්ධ එතුභහට ව යජඹට ප්රණහභඹ පුදකිරීභට භභ පඹෝජනහ කයනහ. 
 
ගරු උඳ වභාඳති කමල් ලැල්ගේ මශතා විසින් කරන ද ගයතජනාල ගරු වභාඳති ඇම් .ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  

මශතා විසින් ව්ථිර කරන දී. 

   
ගරු උඳ වභාඳති කමල් ලැල්ගේ මශතා කතා කරමින් 

ගරු බහඳතිතුභණි, අපි දන්නහ දීපර්ඝ කහරඹක් පේ ඳශහත් ඳහරන නිපඹෝජිතිනන් ඉතහභත් පොච්චන් 
දීපභනහකට තභින පේ පභපවය ඉටු කපශේ. පභහිදීප අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ පේ ේඵන්ධ ගත්තු තීයණඹ 
ේඵන්ධ අපි , අේඵරන්පගොඩ නගය බහපව් භන්ත්රීරු විදිඹට අප් පගෞයඹ පේ අසථහපව් පුදකය 
සිටිනහ.පභොකද ඳශහත් ඳහරන නිපඹෝජිතඹන් කිඹන්පන් දහනඹක් ,භශ පගදයක් අනිහර්පඹන්භ ඹන්න 
ඕන.එපවභ ගිඹවභ ,පදන රද රු.5000.00 ක දීපභනහ ඉයින.භවය ඳශහත් ඳහරන නිපඹෝජිතිනන් ඉන්නහ 
පේ දීපභනහ ඳභණක් අයපගන දරු ඳවුර නඩත්තු කිරීභ ව පඳොදු කටයුතු කිරීභට ඵළරි අඳවසු ඳත් පච්ච. 
එනිහ පේ දීපභනහ ළඩි කිරීභ ේඵන්ධපඹන් ඳශහත් ඳහරන ඇභතිතුභහටත්, සිඹලුභ නිශධහරීන්ටත් අප් 
පගෞයට වහ සතතිඹ පුදකය සිටිනහ.ඒ ප භ කිඹන්න ඕන අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ තභින ඳශහත් ඳහරන 
නිශධහරීන්ට පකොන්ද පකිසන් තිඹහපගන ළඩ කයන්න පුලුන් තහයණඹක් ඇති කපශේ.පභොකද එතුභහ තභින  
ඳශහත් ඳහරන නිශධහරීන්ට දීපභනහක් රඵහ දීපරහ ගපේ ළඩක් කයන්න පුලුන් ලක්තිඹ රඵහ දුන්පන්.අඳට ඩහ 
පජ්සඨ භන්ත්රීරු පේ බහපව් ඉන්නහ ය 20-25 ක් පේඹ කයන,ඔවුන් දන්නහ , භභ පේ බහට මුිසන්භ 
ඳත්පන පකොට දීපභනහ දුන්පන් රු.3000.00 ින.ඒක 5000.00 කපශත් අප් යජඹක් ඹටපත්, දළන් ඒක 
20000.00 කපශත් අප් යජඹක් ඹටපත්. ඒක තභින අප් ජනහධිඳතිතුභහප  ව අප් යජපේ ඳතින 
පන.එඵළවින් නළතත් සතතිකයනහ ජනහධිඳතිතුභහට පේ ේඵන්ධපඹන්.  
 

ගරු නගර වභා මන්ත්රී ඒ.පී.ක්්මි ගශේමන්තා සිල්ලා ගමනවිය කතා කරමින් 

ගරු බහඳතිතුභණි ඳශහත් ඳහරන නිශධහරීන්ප  දීපභනහ ළඩි කිරීභක් සිදු වුනහ.භභ නේ පේ බහට ඳත් 
පරහ ආපු නක භන්ත්රී පකපනක්.ඔඵතුභහ ,අප් විඳක්නහඹකතුභහ ප  දීපර්ඝ කහරඹක් පේ බහ 
නිපඹෝජනඹ කයන අඹ ඉන්නහ.ඉතින් අපි තභින බිේ භට්ටපේ ඳශහත් ඳහරන නිපඹෝජිතිනන්.අපි තභින ගපේ 
පකනහප  භශ පගදයට ඹන්පන් , භ ල් පගදයට ඹන්පන්.අපඳන් තභින මිනිසසු පදඹක් ඕන වුනවභ 
ඉල්රපගන එන්පන්.ඳසු ගිඹ දින ර ජනහධිඳතිතුභහ වමු වුනවභත් එතුභහ කීපව් පේක ගරු පේඹක් 
කිඹරහ.පකොපවොභ වුනත් ජනහධිඳතිතුභහ ගත්ත පේ තීයණඹ පිළිඵ ජනහධිඳතිතුභහ ඇතුළු සිඹලුභ නිශධහරීන්ට 
භභ පගෞයමඹ සතතිඹ පුදකය සිටිනහ.භක්නිහද ඹත් පේ සිඹලුභ ඳශහත් ඳහරන නිශධහරීන් ආර්ථික අතින් 
ලක්තිභත් අඹ  පනපින.ඒ රළපඵන පඳොඩි ළටුපඳන් භ ල් 02 ක් ආපොත් , භර පගල් 02 ක් ආපොත් ඒ 
භහපට පේ පගෞයමඹ පේඹට රළපඵන දීපභනහ අන් පනහ. නමුත් අපි සිඹලු පදනහ තභින බිේ 
භට්ටපභන් පේ ජනතහට පේඹ කයන්පන්. අපි භවයක් පරහට රෑ 12 පනකනුත් ළඩ කයනහ, ගපේ 
මිනිසසු ඇවිල්රහ පභොනහ වරි කයරහ ඉල්ලුපොත් අපි කවුරුත් ඒක කයරහ පදනහ.රංකහ පුයහභ ඉන්න අපි 
ප  බිමි භට්ටපේ ඳශහත් ඳහරන නිශධහරීන්ට ජනහධිඳතිතුභහ පේ කශ පදඹට, භභ දකින්පන් පභඹ උඳවහයඹක් 
විදිඹට, එනිහ කයන රද පේඹට ජනහධිඳතිතුභහට පඵොපවෝභ සතතිින කිඹනහ.ඒ ප භ දීපර්ඝහයු ප්රහර්ථනහ 
කයනහ.  
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ගරු නගර වභා මන්ත්රී ගේ.ඩබ්.ජයන්ත මශතා කතා කරමින් 

 

පේ දීපභනහ මුිසන්භ පදන්න ගත්පත් පප්රේභදහ භවත්තඹහ.භභ ඒක භතක් කයන්න ඕන.1977 දීප රු.300.00 න් 
ඳටන් ගත්පත්.පේ පගෞයඹ භභ විපලේපඹන්භ රඵහ පදන්පන් පප්රේභදහ භවත්තඹට.මුිසන්භ ඳළතිපේ ගරු 
පේඹක්.එදහ ංරව විඹදේ විදිඹට රු.250.00 ක් බහඳතියපඹක්ට පන් කයරහ තිබුණහ.පප්රේභදහ භවත්තඹහ 
77 දීප ,පජ්.ආර් .ජඹර්ධන භළතිතුභහප  යජපඹන් ,එතුභහ ඳත්කරහ ඳශහත් ඳහරන නිපඹෝජිතිනන්ට රු.300.00 ක 
දීපභනහක්.ඒ කහපල් එක්ක ඵරන පකොට ඒ මුදර ඉතහභ ටිනහ.එතුභහ එිනන් නළතුන් නෆ.ඒ ප භ ඳශහත් 
බහර භන්ත්රීරුන්ට,බහඳතිරුන්ට,උඳ බහඳතිරුන්ට නිර ඵරපඹන්භ භහදහන විනිලසචකහයත්ඹක් 
දුන්පන් පප්රේභදහ භවත්තඹහ.ඒහ භතක තිඹහගන්න ඕන.බහඳතියඹහට ව උඳබහඳතියඹහට හවන ඳර්මිටි 
රඵහ දුන්පනත් එතුභහ.ඒ විතයක් පනපින බහඳතියපඹක්ට එදහ රු.1000.00 ක් තභන්ප  අභිභතඹ ඳරිදි 
බහපව් ළඩකට පඹොදන්න පුලුන් වුණහ.ඒක රු.10000.00 ක් කයරහ දුන්පන් පප්රේභදහ භවත්තඹහ.බහ 
ආයණ අනුභළතිඹ ඹටත් විඹදේ කයන්න අනුභළතිඹ දුන්පන් එතුභහ.ඵ්ඩඩහයනහඹක භවත්තඹරහ ඳශහත් 
ඳහරනඹ පේඹ ඇති කශහ ප භ ඒහ ළඩි දියුණු කයන්න බහඳතිරුන්ට උඳබහඳතිරුන්ට භිකිනන්ට 
පප්රේභදහ භවත්භඹහ රඵහ දීපපු පධ ල් තභින පේ ඳත්හපගන ඹන්පන්.භභ කිඹන්න ඕන තත් කහයණහ අපි 
ඉල්ලුේ කයරහ තිපඹනහ.ඳශහත් ඳහරන ඇභතිරු භහරු පනපකොට ,ආ්ඩඩු භහරු පනපකොට පේ රු.300.00 
ඹ 600.00 කයරහ ඊශඟට 3000.00 කයරහ 5000.00 කයරහ ඊරඟට අවුරුදු 15 ට විතය කහරඹකට ඳසපේ තභින 
පේ අද රු.15000 කයරහ තිපඹන්පන්.එදහ මුදපල් ටිනහකභ ඵරනපකොට එදහ 3000.00-5000.00 ව අද 
විඹදභත් එක්ක ඵරනපකොට 15000.00 කරත් අද මුදපල් ටිනහකභ අඩුින.නමුත් අපි දීපභ පිළිඵ සතතින්ත 
පනහ.ඒකත් භළතියණඹක් ඉදිරිඹට තිඹරහ තභින රඵහ දුන්පන්.අපි සතතින්ත පනහ ඳශහත් ඳහරන 
නිපඹෝජිතිනන් විදිඹට.අවුරුදු 15 ට විතය ඳසපේ පේ මුදර ළඩි වුප්ඩ භං හිතන ආකහයඹට.එපවභ ඵළලුභ 
මුදපල් ටිනහකභ පකොපවොභද කිඹරහ හිතන්න පුලුන්. 
 

 ගරු බහඳතිතුභහ බහපව්න් භදකට ඉත් ඹන රද අතය ගරු උඳ බහඳතිතුභහ මුරසුනට ඳළමි පණන රදීප. 
 

ගරු නගර වභා මන්ත් රී ගේ.ඩබ්.ජයන්ත මශතා කතා කරමින් 

 

භභ ඳත්තපර් දළක්කහ පඳොදු පඳයමුප්ඩභ භන්ත්රීරු කීඳ පදපනක් ඳශහත් ඳහරන ආඹතන කිහිඳඹක කතහ 
කයරහ තිබුණහ පේක භදිින කිඹරහ,පේක ළඩි කයරහ පදන්න කිඹරහ ඉල්රහ තිබුණහ.අපි නේ පකොින පව්පල්ත් 
කීපව් නෆ පේක භදිින කිඹරහ.එඹට ඇහුේකන් දීපරහ වරි ජන්දඹ නිහ වරි පේ මුදර ළඩි පව්රහ තිපඹනහ 
දළන්.ඒක ඹේ කිසි වනඹක් විදිඹට භං දකිනහ. 
 

 ගරු බහඳතිතුභහ නළතත් මුරහනඹට ඳළමිපණන රදීප. 
 

ගරු නගර වභා මන්ත්රී ගේ.ඩබ්.ජයන්ත මශතා කතා කරමින් 

 

ඒ ප භ පභෝටර් ිනකල් රඵහ දුන්නහ ,ඒකත් ඳහරක ඳක්ඹට විතයින රඵහ දුන්පන්.විඳක්ඹට රඵහ 
දුන්නෆ.ජනහධිඳතිතුභහට තිබුණහ පේ මුදල් රඵහ දුන්නහ ප භ ඵිනසිකපරත් රඵහ දුන්නනේ වරි.අපිට අලය 
නෆ , මභත්රීඳහර සිරිපේන භළතිතුභහ කිඹරහ තිපඹන්පන් අඳට එතුභහ ආවභ ඵිනසිකල් පනොමිපල් රඵහ පදනහ 
කිඹරහ.සිඹලුභ පගවීේ කඳහ වරිනහ කිඹරහ.එතනදි එක්ත් ජහතික ඳක්ඹට රඵහ පනොදීප පනක් කයරහ 
තිපඹනහ.පන කයරහ තිපඹන්පන් ,භහප  මිනිසසුන්ට විතයින භභ පේක රඵහ පදන්පන් , පභොකද පේක 
ජන්පදට ඳහවිච්චි කයන්න ඕන. එනිහ පේක විඳක්පට පදන්නෆ කිඹන භතඹක තභින පේක තිපඹන්පන්, භං 
හිතන්පන්.පකපේ නමුත් පේ කටයුතු රදීප භභ විපලේපඹන් පගෞයඹක් දක්න්පන් අදත් ඳශහත් ඳහරන 
පේඹට ඹේ ඹේ වනදහඹක පධ ල් දීපරහ ,බහඳතිරුන්ට නිදව දීපරහ ,බහඳතියපඹක්ට 
,උඳබහඳතියපඹක්ට තිපඹනහ නිර පනොන භපවේසත්රහත් තනතුයක ළඩ ඵළලීභක් තිපඹනහ.ඇත්ත 
ලපඹන්භ උහවිඹට ගිඹවභ උහවිඹ දන්නෆ ,එපවභ ගිඹවභ අපි අනහ ඳනත පඳන්නරහ ඕන ඒ රඵහ ගන්න.ඒ 
ප  යප්රහද රඵහ දුන්පන් පගෞය රඵහ දුන්පන් පප්රේභදහ භවතහ.අද එතුභහ නළති වුනත් ඉන්න අඹ වරි ඳශහත් 
ඳහරන නිපඹෝජිතිනන් දිරි ගළන්වීභ කිරීභ ව පේ වන රඵහ දීපභ පනුපන් ඳශහත් ඳහරන නිපඹෝජිතිනන් 
විදිඹට භභ සතතින්ත පනහ. 

 

ගරු නගර වභා මන්ත්රී ආර්.පී.ගේේ ගරොශාන් ද සිල්ලා මශතා කතා කරමින් 

 

ගරු බහඳතිතුභණි,උඳ බහඳතිතුභහ ප්රමුඛ පගන ආ පඹෝජනහට අප් නහඹකතුභහ සතතිඹ ප්රකහල 
කශහ.නමුත් පභහිදීප උඳ බහඳතිතුභහ වන් කශහ භන්ත්රීරුන්ට පකොන්ද පකිසන් තිඹහ පගන ළඩ කයන්න 
ජනහධිඳතිතුභහ රඵහ දුන්නහ කිඹරහ භන්ත්රී ප්රතිඳහදන වයවහ.භභ අවන්න කළභති බහඳතිතුභණි භභ පේ බහට 
ඳත්පරහ ය 4 ක් පනහ.නමුත් භං හිතන්නෆ ,ඳශහත් ඳහරන මතිපඹත් නළවළ ඳක් විඳක් කිඹරහ 
පදපකොටක්, පේ ඉන්පන් ඔක්පකොභ ඳශහත් ඳහරන නිපඹෝජිතිනන්.භන්ත්රීරුන්ට ළරකීපේදීප, ප්රතිඳහදන 
පන් කිරීපේදීප ඳක් භන්ත්රීරුන්ට කිඹරහ ප්රතිඳහදන පන් කිරීභ කයන්පන් භන්ත්රීරුන්ට පකොන්ද පකිසන්  
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තිඹන් ළඩ කයන්න පුලුන් පන්නද කිඹරහ භං අවන්න කළභති.ඳහරක ඳක්ඹ පවෝ විඳක්ඹ කිඹරහ ඳශහත් 
ඳහරන මතිපේ තිපඹනද කිඹරහ භං අවන්න කළභති. වරි නේ පභහි අසුන්ගළන්වීභ ඳහ කයන්න ඕන ඳක් 
විඳක් විදිඹට පනපින , පජ්සඨත්ඹ අනු. 
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එපවභ පඹෝජනහ කයනනේ රඵන ජනහරී ර ඉදරහ එපවභ අසුන් ඳනන්න පුලුන්. 
 

ගරු නගර වභා මන්ත්රී ආර්.පී.ගේේ ගරොශාන් ද සිල්ලා මශතා කතා කරමින් 

 

අපි 08 පනිදපගන් ඳසපේ එපවභ අසුන් ගන්නහ පකපවොභත්.ගරු බහඳතිතුභණි , විඳක් භන්ත්රීරුන්ට 
එපවභ ජනතහ පේඹක් කයන්න පේ නතුරු රුපිඹරකත් මුදල් පන් කිරීභක් කයරහ නෆ.භං හිතන්පන් 
ඳශහත් ඳහරන ආඹතන ර විතයින පභපවභ පන්පන්.ඳශහත් බහ තුශ,ඳහර්ිසපේන්තු තුශ ඳක් විඳක් 
සිඹලුභ භන්ත්රීරුන්ට හර්කවක කිසිඹේ මුදරක් පන් කයනහ.ඳශහත් ඳහරන ආඹතන ර එපවභ 
නළවළ.භවජන පේඹ වහ මුදල් පන් කයන්පන් ඳහරක ඳක්ඹට ඳභණින.භං හිතන්පන් පේක පරොකු 
අහධහයණඹක්.එපවභ නේ විඳක්ඹට පන්පන් ඔඵතුභහරහ කයන ළයදි පොඹ පොඹ ඉන්න තභින.උඳ 
බහඳතිතුභහ කයපු ප්රකහලඹ අිනති පන්පන් එඵතුභහරප  පකොන්ද පකිසන් තිඹහපගන ළඩ කයන්න 
විතයින.එපවභනේ විඳක් භන්ත්රීරුන්ප  පකොන්ද කළමේපේ ප්රතිඳත්තිඹක්ද අනුගභනඹ කයන්පන්.අප් 
විඳක්නහඹකතුභහ පඳන්හ දුන්න ආකහයඹට ඳසු ගිඹ දින ර ඹතුරුඳළදි රඵහ දුන්නහ,ඒකත් ඳහරක ඳක්පේ 
අඹට විතයින.එන කට්ටිඹට පදනහ කිඹරහ එතුභහ කිඹරහ තිපඹනහ.එතුභහප  කතහට විරුධ ධත්ඹ 
ප්රකහලකයන්න කතහ කපශේ.පභොකද විඳක්පේ භන්ත්රීරුන්ට පකොන්ද පකිසන් තිඹන් ළඩ කයන්න පනපින 
පකොන්ද කළඩිපේ ප්රතිඳත්තිඹට භභ රුධ ධත්ඹ ප්රකහල කය සිටිනහ. 
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භභ පභපවදීප ඇත්ත ලපඹන්භ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහට සතතින්ත පන්න ඕන,අප් ඳශහත් ඳහරන 
භන්ත්රීරුන්ප  දීපභනහ භහසික කිසිඹේ ළඩි කිරීභක් කයරහ  මීට ඩහ පවොද පේහක් කිරීභ වහ අසථහ 
ළරසීභ ේඵන්ධපඹන් අපි සතතින්ත පන්න ඕන.ඒ ප භ ඵිනසිකල් රඵහ දීපභත් භවජන පේඹ වහ 
කයපු පේඹක් විදිඹට අපි දකිනහ.නමුත් භභ පධ ව් භන්ත්රීතුභහ කිඹන ප්රකහලඹ ේඵන්ධපඹන් පිළිතුයක් 
ඇත්ත ලපඹන්භ රඵහ පදන්න ඕන.කිසිභ දක ආ්ඩඩුඳක්පේ භන්ත් රීරුන්ට කිඹරහ මුදල් පන් කිරීභක් 
කයන්නෆ.දළන් ඇත්ත ලපඹන්භ පේ කයන්පන් ජන්පධ  දීපරහ නිපඹෝජිතපඹෝ ඳත් කයරහ භවජනතහට පේඹ 
කිරීභක්.නමුත් අතිගරු ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ පේ ක්රභපඹන් ඔ.ජඵට ගිහිල්රහ වළභ රහභ පේහ 
පකොට්ඨහලඹකටභ ල්ිස පන් කයරහ තිපඹන්පන්.අදහර   යහභ පේහ පකොට්ඨහපට මුදල් පන් කයරහ ඒ 
රහභ පේහ පකොට්ඨහ පේ භන්ත්රීතුභත් එක්ක ප්රපධ ලපේ ජනතහ රැසවීභක් තිඹරහ ජනතහ ප  ෘජු කළභළත්ත 
තභින අද ක්රිඹහත්භක පන්පන්. භන්ත්රීයඹට පනපින ඵරඹ දීපරහ තිපඹන්පන් ජනතහට ඵරඹ දීපරහ 
තිපඹන්පන්.පේ යපට් ඳයභහධිඳතය කිඹන එක තිපඹන්පන් ජනතහ තුශ, භං හිතන්පන් ජනහධිඳතිතුභහ ජනතහ 
ඳයභහධිඳතය කිඹන  චපන් ඳරිභහ්තිපඹන්භ අද න විට ඉටු කයනහ.අද නහගරික භන්ත්රීයඹහට ළඩිඹ 
ඵරඹක් ජනතහට තිපඹනහ.පභොකද ජනතහ තභින ප්රපධ ලපේ ඳහරභ , පඵෝක්කු, ගපේ ඳහය වදන තළන 
, ගපේ පොපයොව් වදන තළන, ඇශ පදොශ වදන තළන තීයණඹ කයන්පන් ගපේ මිනිසසු.එනිහ භං හිතන්පන් 
පධ ව් භන්ත්රීතුභහ ළයදි අර්ථකතනඹක් පේ පරහපව්දීප කපශේ.පභොකද එතුභහ  විශිසට ජනතහ පභපවයක් කයන, 
ජනතහ වඞට ඇහුේකන් පදන නහඹකපඹක් විදිඹට තභින වඳුනහපගන තිපඹන්පන්.පභොකද එතුභහ , අඳට 
භතකින පඳෝයම අඹ ළඹ පඹෝජනහ තිපඹන අසථහපව් ඔඵතුභහ තභින මුරසුපන් හිිනපේ.විපල්පගොඩ 
පඹෝජනහකයණ පකොට අප් විඳක් නහඹකතුභහ තභින මුරසුපන් හිිනපේ.පඳොල්ත්ත පඹෝජනහකයණ පකොට 
අප් ජනිත් භන්ත්රීතුභහ මුරසුපන් හිටිපේ.පව්පුමුල්ර පඹෝජනහ කයණ පකොට අප් පුසපික භන්ත්රීතුභහ තභින 
පඹෝජනහ කපශේ.පේ සිඹලු කටයුතු කපශේ තමුන්නහන්පේරහප  දහඹකත්ඹ ඇති, භවජනතහප  පඹෝජනහ 
තභින කයන්පන්.එතුභහ නිපඹෝජය ප්රජහත්රන්තහදපඹන් ඵළවළය පරහ ෘජු ප්රජහත්රන්තහදඹට මුල්තළන දීපරහ 
ජනතහප  අලයතහඹන් ඉටු කිරීපේ ක්රභ පව්දඹක් පේ යටට වදුන්හ දීපරහ තිපඹනහ.ඒ ප භ එතුභහ අදහර 
ඳශහත් ඳහරන නිපඹෝජිතිනන් භං ලක්තිභත් කිරීපේ ක්රිඹහදහභඹ ඉතහභත් ළදගත් පනහ.එතුභහ මුරය ලපඹන් 
විතයක් පනපින අපි කටයුතු කශ යුතු ආකහයඹ පිළිඵ  වළඩ ගළසභ පිළිඵත් ඹේ නිඹභඹන් ,දර්ලනඹන් 
අඳට රඵහ පදනහ.භට භතකින අපි ඳසුගිඹ අඹළඹ ඳළළත්වුට ඳසපේ යහඹ පුත් ඳපත් ඳශ වුණහ 
අේඵරන්පගොඩ අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් කිරීපේ ආදර්ලඹ කිඹරහ.එතුභහ ඒ ිසපිඹ ඵරරහ භට දුයකතනපඹන් කතහ 
කයරහ කීහ ඉතහ ප්රංමඹ කටයුත්තක් , භභ ඳශහත් ඳහශන ඇභතිතුභහට දළන්වුහ කිඹරහ ,අේඵරන්පගොඩ 
නගය බහපව් අඹ ළඹ වදන පේ ක්රභඹ අපනක් ඳශහත් ඳහරන ආඹතන රත් සිදු කයනනේ පවොදින 
කිඹරහ.එතුභහට ඕන ජනතහ භඟ සිටින ආඹතනඹක් ,ජනතහ භඟ සිටින නිපඹෝජිතපඹක් නිර්භහණඹ 
කයන්න.එනිහ භං හිතන්පන් පභහිදීප ඳක් විඳක් කිඹරහ මුදල් පන් කිරීභක් සිදු පන්නෆ.ඒ පන් කයරහ 
තිපඹන අදහර රහභ පේක පකොට්ඨහපේ භ විදිඹට ඇත්ත ලපඹන්භ මු ළු යපට්භ ංර්ධනඹ 
පනහ.පකොට්ඨහල 13-14 වළභ එකකභ එක ළඩක් වරි සිධ ධ පනහ. පනදහ සිධ ධ වුප්ඩ එපවභ පනපින 
ඇත්ත ලපඹන්භ.පනදහ ඒ රහභපේහ පකොට්ඨහපේ භන්ත්රීයපඹක් නළති වුපනොත් කිසිභ ළඩක් 
කයන්නෆ.භන්ත්රීයපඹක් හිටිඹත් නළතත්, විඳක් භන්ත්රීයපඹක් හිටිඹත්  එතුභහ පේ යට තුශ යහ්ත කයරහ 
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තිපඹනහ පේ යට තුශ ජනතහ ජීත් කයවීපේ ක්රභපව්දඹක්.පේ දීපභනහ ළඩි කශහ ප භ ගුණහත්භක ඳශහත් 
ඳහරන පේඹක් ඇති කිරීභ වහ එතුභහ දක්න පභපවය පිළිඵ සතතින්ත විඹ යුතුින. 
 

 ගරු නගය බහ භන්ත්රී ආර්.පී.පධ ව් පයොවහන් ද සිල්හ භවතහ බහපන් භදකට ඉත් ඹන රදීප. 
 

ගරු නගර වභා මන්ත්රී ඒ.ඩබ්.ජගත් කුමාර මශතා කතා කරමින් 

 

ගරු බහඳතිතුභණි ,විපලේපඹන් අප් යපට් අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහට විපලේ සතතිඹක් කයන්න ඕන 
රු.5000.00 ක දීපභනහ රු.15000.00 න් ළඩි කිරීභ පිළිඵ එතුභහටත් , එතුභහප  නිශධහරී භ්ඩඩරඹටත්.ඒ 
ප භ අප් උඳ බහඳතිතුභහ ප්රකහල කශහ අප් පකොන්ද පකිසන් තිඹහපගන ළඩ කයන්න ජනහධිඳතිතුභහ 
තභින කිඹරහ අසථහ රඵහ දුන්පන්.එතුභහ භං හිතන්පන් ඒපකන් අදවස කපශේ කළින් ඔඹ ප්රතිඳහදන එව්පව් 
ආන ංවිධහඹකරුන්ට, ඳහර්ලීපේන්තු භන්ත්රීරුන්ට.නමුත් බිේ භට්ටපේ පධ ලඳහරනඹ කයන්පන් නගය 
බහ ,ප්රහපධ ය ඹ බහ භන්ත්රීරුන්.අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ඉතහ පවොදින් පත්රුේ පගන බිේ භ ට්ටපේ 
පධ ලඳහරනනිනන් ලපඹන් අඳට පභභ මුදල් රඵහ දීපරහ ගභ දියුණු කයන්න වපඹෝගඹ රඵහ දීපභ පිළිඵ 
විපලේපඹන්භ සතතින්ත පනහ.ඒ ප භ අප් පකොට්ඨහල ර රහභ පේහ ේ ර පඹෝජනහ  ගළමපේදීප 
ඳක් විඳක් පේදඹකින් පතොය විපල්පගොඩ ජඹන්ත භවත්තඹහටත්, පඳොල්ත්ත ජනිත් භවත්භඹහටත් 
පඳෝයම පධ ව් භන්ත්රීතුභහටත් රඵහ දීපරහ ,එතුභන්රහ තභින එතන මුර සුන අයපගන ඒ පඹෝජනහ රඵහ දුන්පන්.ඒ 
ප භ ඒ තළන් ර ළඩ ඵරන්නත් අප් ආ්ඩඩුඳක්පේ භන්ත් රීරු ඹන්පන්ත් නෆ බහඳතිතුභණි.  
 

ගරු නගර වභා මන්ත්රී ගේ.ඩබ්.ජයන්ත මශතා කතා කරමින් 

 

අපි මුරසුපන් හඩි කයරහ ඉන්නහ තභින.මිනිසසු අඳටපන් ඵනින්පන්.අද විපල්පගොඩ ආපව් 06 පදනින. 
මිනිසසු කීහ නෆ ජඹන්ත අිනඹහ ඕකට ඹන්න ඕන නෆ, ඔඹ එක ළඩක්ත් කයන්නෆ කිඹරහ.එනිහ අපි එන්නෆ, 
කිඹන්න පභන්න පේ ඳහයල් ටික වදරහ පදන්න කිඹරහ.කහණු ටික ඵළදරහ පදන්න කිඹන්න කිඹරහ.භභ දළන් 
කිඹන්න ඕන විපල්පගොඩ එදහ මුරසුනට භපගින පභතුභහපගින පදන්නපගභ නේ දහරහ තිබුණහ. 

 

ගරු නගර වභා මන්ත්රී ඒ.ඩබ්.ජගත් කුමාර මශතා කතා කරමින් 

 අප් ඒපේදිත් එපවභ දහරහ තිබුණහ. 
 

ගරු නගර වභා මන්ත්රී ගේ.ඩබ්.ජයන්ත මශතා කතා කරමින් 

තමුන්නහන්පේප  ඒපක් හිටිපේ තමුන්නහන්පින රක්සමි භන්ත්රීතුමිඹින.එපවභ දහරහ තිබුණ නිහ තභින 
මිනිසසු තත් ආපව් නළත්පත්. 
 

ගරු නගර වභා මන්ත්රී ඒ.ඩබ්.ජගත් කුමාර මශතා කතා කරමින් 

 

ඉතින් අප් පකොට්ඨහ රටත් ත අඹ දහරහ තිබුණහ.ගිඹ ඳහය පඳෝයම අප් ගරු පධ ව් භන්ත්රීතුභහ හිටිපේ.භභ 
දළක්කහ එතුභහ මුළු දපභ එතන හිටිඹහ.භං දළක්කහ ජනිත් භන්ත්රීතුභත් පඳොල්ත්පත් කයන පකොට හිටිඹහ 
ඵරහපගන. 
 

 ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

ජඹන්ත භවත්තඹහප  පගල් ඳහය වදධ දීප උපධ  ඉදන් වස පනකේභ එවහට ඹනහ පභවහට ඹනහ , තහය 
අඩුින කිඹනහ. පඵොරු ඵරන්නළවළ කිඹන කතහ. 
 

ගරු නගර වභා මන්ත්රී ඒ.ඩබ්.ජගත් කුමාර මශතා කතා කරමින් 

 

පකොපවොභ වුනත් බහඳතිතුභණි එතුභන්රහප  පකොට්ඨහල රත් ළඩ කයනහ.එතුභන්රහටත් ජන්පධ  
රළපඵින.පධ වි භන්ත්රීතුභහ කීහ 08 පනිදහපගන් ඳසපේ ඵරමු කිඹරහ පභොකද පන්පන් කිඹරහ.අප් ඳපෂේ 
ඉදපු භව පල්කේතුභහ මභත්රිඳහර සිරිපේන භවතහ භං ඉතහ ගරු කයන භවපතක්.භභ රඳහහිණිපේ ප්රෘත්ති 
ඵරරහ තිපඹනහ කිසිභ ළඩටවනක එතුභහ කහපගන්ත් චනඹක් අවපු පකපනක් පනපින.පඵොපවොභ 
බුධ ධිභත් මතිගරුක කටයුතු කයපු පකපනක්.භභ පඵොපවොභ ගරු කශ පකපනක්.නමුත් දළන් භට හිපතනහ 
පේ අවුරුදු 09 ක් පධ ලඳහරනඹ කශ භට තයේත් පභොශඹක් නෆ කිඹරහ එතුභහට.පභොකද ඒ ප  විඳක්ඹකට 
ගිහින් ජනහධිඳතිතුභහට විරුධ ධ ජන්පධ  ඉල්රන්පන්. 
 
ගරු නගර වභා මන්ත්රී  ගරේන් ගකරමිණියගේ මශතා කතා කරමින් 

 

ගරු බහඳතිතුභහ,ප්රහපධ ය ඹ ජන ප්රධහනින් වි ඵර ගළන්වීභට අප් යහජය නහඹකඹහ විධිභත් ව පිඹය 
අයපගන.පේ අසථහපව්දීප දීපභනහ ළඩි කිරීපභන් ඳභණක් එතුභහ ෆහීභකට ඳත් පරහ නෆ.වි ඵර ගන්න 
පේ රහමීඹ භට්ටපේ ඳහරකිනන්ට ගභන් ඳවසු ළරසීභ වහත් එතුභහ කටයුතු ළරසීභ පිළිඵ පේ 
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අසථහපව් සතතිඹ පර කයමින් , පභඹ ඉහදයහගත පනොවළකි අභපනෝන ඇතමුන්ට අප් සුබ ඳර කයන 
අතය ජනහධිඳතිතුභහප  අනහගතඹ ප්රබහසය පව්හින ඳතමින් භභ නතිනහ.සතතිින. 
 

 

ගරු නගර වභා මන්ත්රී  බී.ජනිත් වික්රමතික මශතා කතා කරමින් 

 

අප් උඳ බහඳතිතුභහ පඹෝජනහක් කස කයරහ දීපරහ තිපඹනහ,භන්ත්රී දීපභනහ ළඩි කය දීපභ ේඵන්ධපඹන් 
සතතිඹ පර කයරහ.භභත් එඹට හි නභහ සතති කයනහ.ඒක ප්රලසනඹක් නෆ.පභොකද ඒ පඹෝජනහ තුශ තිපඹන 
පේයභ පධ ල් ඇවිසසිරහ ආහ.ඒටත් උත්තය පදන්න ඕන,පභතුභහප  තිපඹන අභපනෝන ප  අමුතු 
චනත් අවපගන.භං හිතන්පන් පධ ව් භන්ත්රීතුභහ භතු කශ කහයණඹ උඩ තභින පේ පධ ල් පඵොපවෝ දුයට භතු 
වුපන්.භන්ත්රීරුන්ට ළරකීභ, භන්ත්රී ළටුඳ ළඩි කිරීභ ,ගරු පේඹක් විදිඹට පේ ප්රපධ ලපේ නිපඹෝජිතිනන් 
ඳත් කශ ආකහයඹ , අද පන තුරු දීපභනහ රඵහ දීපභ ේඵන්ධපඹන් එක එක යජඹන් එක එක තීයණ අයපගන 
අද පේ තත්ඹට ඇවිල්රහ තිපඹනහ.අපි ඇත්ත ලපඹන්භ කීපව් නෆ ඳහුගිඹ දස ර ඇහුභ , භපගන් 
විපලේපඹන්භ අවනහ භභ යජපේ පේකපඹක් නිහ ඔඹහට ළටු් පදකක් රළපඵනහ පන්ද කිඹරහ.භභ 
කිඹනහ භට යජපේ පේකපඹක් විදිඹට ළටුඳ රළපඵනහ.පේක දීපභනහක් කිඹරහ.පේක දීපභනහක් වුනත් 
භභ කිඹන්නෆ.පභොකද රුපිඹල් 5000.00 කිඹන්න රළජ්ජින.අද කේකරුපකුත් රුපිඹල් 13000.00 න් තභින 
ළටු් ඳටන් ගත්පත්.භවය පව්රහට පේ රළපඵන දීපභනහ පේ බහපදිභ ඉය පන පරහලුත් 
තිපඹනහ.පභොකද දහපන් ඳශ ,භශ පගදය,භ ල් පගදය පේට වබහගී පන්නත් පේ දීපභනහ භදි.අපි ගපේ 
භශ පගදයට ,භ ල් පගදයට, ඵණ පගදයට වබහගී පනොවුපනොත් අඳට ඒක ඵරඳහනහ අප් පධ ලඳහරන ගභන් 
භඟට.ඉතින් අපි ණඹ පරහ වරි පේ කටයුතු කයන්න ඕන.භං හිතන්පන් භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ 
ඉතහභත්භ වන අඹ ළඹක් ඉදිරිඳත් කයරහ තිපඹනහ.ඒ අඹ ළපේත් පනොතිබුණ පදඹක් පේ දීපභනහ ළඩි 
කිරීභ.ඉතින් භං හිතන්පන් පවොින.නමුත් පභතනදීප භන්ත්රීරුන්ට පදවිදිඹකට ළරකීභ පිළිඵ අපි කණගහටු 
පනහ.පේ බහපව් ඉන්න භන්ත්රීරු විදිඹට අපි තභින බිේ භට්ටපේ ංර්ධනඳ කටයුතු රට පගිනන් පගට 
ඹන්පන්.ඉතින් අපි අනන්තත් කිඹරහ ඇති අඳ ට අඩුභ ගහපන් පභෝටර් ිනකශඹක්ත් පදන්න කිඹරහ පේ 
බහ පව්.නමුත් දුන්පන් නළවළ.පේ බහපව් අපි භව ඇභතිතුභහටත් සතති කශහ පගවීපේ ණඹ ඳදනභක් භත වරි 
එතුභහ අඳට ඵිනසිකරඹක් රඵහ දුන්නහ.ඒක තහභත් ළටුපඳන් කළපඳනහ.අපි කිඹන්පන් එළනි ආකහයපඹන් 
ඵිනසිකල් දීපරහ ඳහරක ඳක්ඹ ලක්තිභත් කයරහ තිපඹනහ.භෘධ ධි නිඹහභකරු පගොවි නිඹහභකරු ලක්තිභත් 
කයරහ තිපඹනහ.නගය බහපත් ඹේ ඹේ නිශධහරීන්ට රඵහ දීපරහ තිපඹනහ.නමුත් අද මිනිසසු කතහ කයනහ 
රු.50000.00 ට ඵිනසිකරඹක් පදනපකොට , රක් 2 ට ආන්න මුදරක් පශඳපල් තිපඹනහ.එතපකොට 
ආණුඩු පභපතක් කහරඹක් පකොච්චය ඵඳු මුදරක් අඹකයරහ තිපඹනද.අද පේ ආණුඩුපව් විපලේභ ආදහඹභ 
ඵඳු.ඉතින් පභච්චය කහශඹකට උඳඹහගත්ත ඵඳු ආදහඹපභන් ඉතහභ පොච්චභක් තභින පේ භන්ත්රීරුන්ට රඵහ 
පදන්පන්.පභපතක් කහශඹක් ඒ ඵඳු මුදල් පකොපවේ ගිඹහද දන්නෆ.අද මභත්රිඳහර සිරිපේන භළතිතුභහ, යහජිත 
පේනහයත්ත භළතිතුභහ එතන තිබිච්ච පීඩනඹ ගළන කිඹනහ.අද ඵරන්න තමුන්නහන්පේරහට රකන්න වළභ 
ගභකටභ පදනහ පකොන්ත්රහත්.භඟ නළ භ ,දිවි නළ භ පේ සිඹලු පකොන්ත්රහත් එනහ.පේ පකොන්ත්රහත් එන්පන් 
ඔඵතුභන්රහ ලක්තිභත් කයන්න.ඔඵතුභන්රහ තභින ඒපඹන් ලක්තිභත් අඹ පරහ ,ඇති වළකි අඹ පරහ 
තිපඹන්පන්.ප්රහපධ ය ඹ බහපව් පුට්ිනකපරන් ආපු භන්ත්රීරු අද ඹහන හවන ිසන් ඹනහ. 
 

ගරු නගර වභා මන්ත්රී ඒ.ඩබ්.ජගත් කුමාර මශතා කතා කරමින් 

 

බහඳතිතුභහ ,පභතුභහ පේ ළයදි ප්රකහල කයනපන්.එපවභ ප්රකහල කයන්න එඳහ. 
 

ගරු නගර වභා මන්ත්රී  බී.ජනිත් වික්රමතික මශතා කතා කරමින් 

භභ කීපව් ප්රහපධ ය ඹ බහපව් භන්ත්රීයපඹක් කිඹරහ.ඵටපඳොර කිඹරහ කීපන් භභ.පුට්ිනකපරන් ප්රහපධ ය ඹ 
බහට පත්රීරහ අද ඹහන හවන ිසන් ඹන තත්ඹට ඳත්පරහ තිපඹනහ.සුඛිත මුදිත පව්රහ 
තිපඹනහ.භවයක් භන්ත්රීරු පවොදට වළදිරහ තිපඹනහ.වළදිච්ච භන්ත්රීරු ඉන්නහ.ඒහ අේඵරන්පගොඩ 
නගය බහ සීභහ තුශ භභ පවේතු හධක ඇති පඳන්නන්නේ.භභ දන්නෆ කවුද පේ පකොන්ත්රහත් එක කපශේ 
කිඹරහ.වළඵළින අද පේ ඳහයල් ර ඹන්න ඵළරි තත්පට ඳත්පරහ තිපඹනහ.විපලේපඹන්භ පත් ත්ත 
ඳහය.තමුන්නහන්පේ ගිහිල්රහ ඵරන්න ඹන්න පුලුන් ද කිඹරහ ඒ ඳහපර්.පේහ දුන්පන් මිති වයවහ.අපි දන්නෆ 
පේහ පිටිඳසපේ ඉන්පන් කවුද කිඹරහ.ජනහධිඳතිතුභහ පදනහ ඇති අංකභ භඟ නළ භ.ඒත් ගපේ ඉන්න 
පධ ලඳහරනඹහ පවෝ කවුරුන්භ පවෝ පේ මුදල් පකොපවන් පවෝ ගහ කනහ.පේ ඳහයල් භහ පදපකන් තුපනන් 
කළපඩනහ.වල් තුය ඳහය ගිහිල්රහ ඵරන්න.අද ඳහය උඩින් තහය දහරහ ඳළච් කයනහ.ඳත්තය හර්තහකරුන්ට 
ඵරන්න පුලුන් ගිහිල්රහ.භං කිඹන්පන් පඵොරුද කිඹරහ.ත ද  ළුක්කන්ද ඳහය ,සුභනදහ භහත ගිහිල්රහ 
ඵරන්න ඒත් ඒ විදිඹින. පේ ප  වයස ඳහයල් තළනින් තළන ඔපවොභින.පභොකද හවනඹක් ගිපඹොත් ඒ ඳහපර් 
ළඩි කල් ඹන්න පන්නෆ.ජනතහ මුදල් ගහ කහරහ තිපඹන්පන්.අද මභත්රිඳහර සිරිපේන භළතිතුභහ කිඹනහ 
චීපනත් එක්ක ගනුපදනු කයනහ කිසිභ පදඹක් නෆ පකොන්ත්රහත් , පටන්ඩර් පභොනත් නෆ.පේහ අන්තිභට 
පකොපවේ ඹනද දන්නෆ කිඹරහ.ඒ ප  දූණඹක් පනහ කිඹරහ අද ඒ යජපේ භවපල්කේතුභහ කිඹනහ.විලහර 
මුදල් අක්රමිකතහ පධ දීප අපඳන් ගන්න ඵදු මුදපරන් තභින පේ ගහ කෆභ පන්පන්.විලහර දුණඹක් 
පනහ.ඒකට ජනතහ නිසි පිළිතුරු පදන්න ඵරහපගන ඉන්නහ. තමුන්නහන්පේරහප  ආණුඩු තුශ විලහර 
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පිරික් ඒකට පඳශ ගළපවමින් ඉන්නහ.එහ ඉදිරිපේදීප ජනතහට තීයණඹ කයන්න පදමු.අඹළඹ පඹෝජනහ ර 
මුරසුන දළරීභ ගළනත් කිඹන්න ඕන.භභ ඉසපල්රභ ගිඹහ මුරසුන දයණ නිහ ව ගපේ තිපඹන පදඹක් 
නිහත්. පභොකද මුරසුනට භප  නභ දහරහ ගපේභ පඳෝසටර් ගළහුභ, භභ මුරසුනට පනොගිපඹොත් මිනිසසු 
ඵනින්පන් ජනිත් වික්රභතිරකට.භභ ගිඹහ.පභොකද භට ඵඹ නළති ඹන්න පුලුන්.ඔඵතුභහ ඵඹට පවෝ ආපව් 
නෆ.ඔඵතුභහ තභින පේපක් බහඳති. 
 

ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

ජනහධිඳතිතුභහ කළවීභක් කශහ සිඹලුභ ඳශහත් බහ භන්ත් රීරුන්ට.අඳට ඒකට ඹන්න සිධ ද වුණහ.නමුත් අපි 

නිශධහරීන්ට උඳපදස රඵහ දුන්නහ රැසවීභ ඔඵතුභන්රහප  ප්රධහනත්පඹන් කයන්න කිඹරහ. 

 

ගරු නගර වභා මන්ත්රී  බී.ජනිත් වික්රමතික මශතා කතා කරමින් 

ගිඹපු නිශධහරීන් පභතන නෆපන්.ගිඹපු නිශධහරීන් දළක්කහ ගිඹ ය ඉදිරිඳත් කයපු පඹෝජනහ ිසන් රු.20000.00 
ක එකක් විතයින පඳොල්ත්පත් කයරහ තිබුප්ඩ.මිනිසසු අන්න ඒක අවන්න හිටිපේ.පඳොල්ත්ත ක්රීඩහ 
පිට්ටනිපේ ළසිතකිළිඹක් ප්රතිංසකයණඹ කයන එක විතයින කයරහ තිබුප්ඩ.පල්කේ භවත්තඹහ 
ගිඹහපන්.ඔඵතුභහපගන් ඇහුපන්.අලුත් පඹෝජනහ ව ඒ පඹෝජනහ සිඹල්රභ පේ පකටුේඳතටත් ඇවිත් 
තිපඹනහ.ජනතහ මුරහ කයන්න ඵෆ.ජනතහ ඒකට වබහගීත්ඹ මුල් අසථහපව් කමිටු රැසවීභ ඔඵතුභහ 
ප්රසිධ ධ කයන පකොට විලහර පිරික් වබහගී වුණහ.භං ඒකටත් ගිඹහ.ගිඹය කයපු පඹෝජනහ ඉටු පනොකරභ 
එත් ආදගන තභින මිනිසසු පේඳහය ඒට එන්පන්.භභ දන්නෆ ජනහධිඳතිතුභහ කළදවුද කවුරු කළදවුද 
කිඹන්න.නමුත් තමුන්නහන්පේ ඒක භඟ වළරිඹහ. භභ ඵඹ නළති මණ දුන්නහ ඒකට.භභ කීහ බහඳතිතුභහ 
පකොපේ පතත් භං පල්කේ භවතහට ව සිඹලුභ නිශධහරීන්ට කීහ පේ සිඹලුභ පචෝදනහ ඒ ආකහයපඹන්භ 
බහඳතිතුභහට කිඹන්න කිඹරහ.භභ දන්නෆ කිවුද නළධ ද කිඹරහ.භභ කිඹන්පන් ඔඵතුභහට සුධ ධ සිංවපරන් 
ඵනින්න තභින මිනිසසු ඵරන් හිටිපේ.ශ්රී රංකහ නිදවස ඳක් බහඳති ංගභපේ ධනසිරී භහදුප  විලහර පදෝහ 
පයෝඳනඹක් කශහ.ඔඵතුභහ නහපු එකට කනගහටු ප්රකහල කශහ.පේට උත්තය පදන්න ඕන බහඳතිතුභහ 
කීහ.එපවභින ගපේ මිනිසසුන්ප  ප්රතිචහය.පේ පධ ල් පභතනින් ඳළන නළ ග නිහ භභ පේ පධ ල් 
කීපව්.නළතිනේ සතතිඹ විතයින කයන්න හිටිපේ.පකොපවොභ පතත් අඳට පකොන්ද පකිසන් තිඹන් ළඩ කයන්න 
මුදල් පනොදුන්නත් ගපේ භශ පගදය ට,භ ල් පගදයට ඹේ භට්ටභකින් පවෝ පකොන්ද පකිසන් තිඹන් ඹන්න 
පුලුන් පන්න දීපභනහ ළඩි කිරීභ ේඵන්ධපඹන් භප  පගෞයඹ ජනහධිඳතිතුභහට පුදකය සිටිමින් භභ නිවඩ 
පනහ.සතතිින. 
 

 ගරු නගය බහ භන්ත්රී බී.ජනිත් වික්රභතිරක භවතහ ව පජ්.ඩ.ජ.ජඹන්ත භවතහ බහපන් ඉත් ඹන රදීප. 
 

ගරු නගර වභා මන්ත්රී  එච්.එල්.අනුර කිත්සිරි මශතා කතා කරමින් 

ප්රථභපඹන්භ උඳ බහඳතිතුභහට සතතින්ත පනහ පේ පඹෝජනහ පගන ඒභ ේඵන්ධපඹන්.ඳක් විඳක් 
ප.ජදඹකින් පතොය අදවස ප්රකහල කිරීභ ේඵන්ධපඹනුත් සතතින්න  පනහ.ඒ ප භ විඳක්පේ ගරු 
භන්ත්රීතුභන්රහ  ප්රකහල කශ පධ ල් ේඵන්දපඹන් අදවක් ප්රකහල පනොකපරොත් ඒක යුතුකභ ඳළවළය වළරීභක් 
පනහ.අප් විඳක්නහඹකතුභහ ප්රකහල කශ අකහයඹට පප්රේභදහ භළතිතුභහ කයපු පධ ල් රට අපිත් 
සතතින්ත  පනහ.එතුභහට අභතක පරහ ඇති පප්රේභදහ භවත්තඹහ පජ්.ආර්.ජඹර්ධනත් එක්ක විෘත 
ආර්ථිකඹ පගන එධ දි ,යපට් ඳළළති පේ ප්රහවඹට යට තල්ලු කයරහ තිපඹන්පන් 77 දීප තභින.ඒක 
ඇත්ත.ඉතිවහඹ ඒක කිඹනහ.තමුන්නහන්පේරහප  වෘර්ද හක්කවඹ ඒක කිඹනහ.හභ විනිසුරුකේ 
භන්ත්රීරුන්ට දුන්නහ ප  පගෝනර සුනිල් ප  අඹටත් දුන්නහ.ඔඵතුභහරට පුලුන්නේ ,අතිගරු ජනහධිඳති 
භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහප  ඳහරන කහරපේ සිදු පච්ච පවෝ ඉදිරිඹට ඳතින කහරපේදීප විඳත්තිඹක් පව්වි 
කිඹරහ එඵතුභහරට ළක සිපතන පවෝ එක කහයණඹක් කිඹන්න පුලුන් නේ ඵරන්න.පභෝටර් ඵිනසිකල් දීපභ 
ේඵන්ධපඹන් ගරු බහඳතිතුභණි,අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ආ්ඩඩුඳක්පේ භන්ත්රීරුන්ට ප භ 
තමුන්නහන්පේරහප  ඉල්ලීභක් තිපඹනහ විඳක් භන්ත්රීරුන්ප  ,තමුන්නහන්පේරහප  ංදඹක් ඇති භං 
හිතන්පන් එපවභත් ංදඹක් නෆ කෆ වළහුට.විඳක්පේ ඳශහත් ඳහරන භන්ත්රීරුන්ප  ංදඹක්ත් නෆ 
පභතුභන්රහ පේ ආ්ඩඩුපඳයරන්න ,ආ්ඩඩුපිහිටන්න කතහ කශහට.ජන්දපඳොශ නිපඹෝජිතපඹක් තහභ ඳත් 
කයගන්න නෆ.එපවභ තත් ට පිටහක් තිපඹන්පන්.පභතුභන්රහට තිපඹන්පන් පික් පඳොකට් ගළහීපේ 
නයහඹක්.පේ තිපඹන ඹේ ඹේ අඩු ඳහඩු කේ අතය ඉතිවහපේ තිපඹනහ යට ඳහ දීපේ.ජනහරී 09 පනිදට පේ 
කහරපවෝයහට තමුන්නහන්පේරහ අපි එකතුපමු පභතනට පභොකක්ද තත්ඹ ,යපට් ඉතිවහඹ පකොපවොභද 
පනස පන්පන් කිඹරහ ඵරන්න, බුධ ධිභත් ජනතහක් ඉන්න යටක.තමුන්නහන්පේරහ කීහ පභෝටර් ිනකල් 
පිළිඵ පඹෝජනහක් කශහ , ආ්ඩඩුඳක්ඹට විතයින දුන්පන් කිඹරහ.ගරු ජනහධිඳතිතුභහ විඳක්පේ 
භන්ත්රීරුන්ටත් ඇහුේකන් පදනහ.එතුභහ ප්රකහලඹට ඳත්කශහ.තමුන් නහන්පේරහප  ඒත් පදනහ.පේ ජන්පධ  
නිහ දීපපු පධ ල් පනපව්.භහින්ද චින්තන ළඩ පිළිපශල් ඳසු ගිඹ අඹළපඹන් පඹෝජනහ කයපුහ.අපනක 
පභතුභහ පභෝටර් ිනකල් දුන්නෆ කිඹනහ , දුන්න ඵිනසිකපශේත් ගත්පත් නෆපන් .අප් පවෝදය පධ ව් 
භන්ත්රීතුභහ පේ අසථහපව් පනොසිම භ ේඵන්දපඹනුත් ,අප් එක්ත් ජහතික ඳක්පේ හිටපු ංවිධහඹකතුභත් 
පනොසිම  ේඵන්ධපඹනුත් භභ කණගහටු පනහ.පකොන්ද කඩපු අතීතඹක් ගළන පභතුභන්රහ 
කිවුහ.පභතුභන්රහට අභතකින 2002 දීප භහ 22 ට පභතුභන්රහ ඳත් පච්ච අසථහපව් අප් ශ්රී රංකහ නිදවස 
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ංවිධහපන් ඳහක්කවකපඹෝ 800 ගණනකප  පකොන්ද කළඩුහ ඔඵතුභන්රහ ලහරීරික.10000 කට අධික 
ප්රභහණඹක් සිය පගල් ර දුක් වින්දහ.තමුන්ප  බිරින්දෆරුන්ට දරුන්ටත් ඵරන්න ඹන්න දුන්නෆ.එපවභ 
අතීතඹක් තිපඹන පභතුභන්රහ කිඹනහ විඳක්පේ පකොන්ද කළඩුහ කිඹරහ.පභතුභන්රහ ඒක ප්රතඹක් කයරහ 
මරීක්ණඹකින් පතොය ඒ සිඹල්ර කශහ.පගෝන බිල්පරෝ අතීතඹක් තිබුණ පභතුභන්රහ 60000 ක් දකහගහය 
ර පිච්චුහ.අඳට පඵොපවොභ ආපව්ගය ලී පනහ පවෝදය භන්ත්රීරු කිඹන පධ ල් රට ගරු 
බහඳතිතුභණි.විසකි වීදුරු අපත් තිඹහපගන කකුල් පදක උඩ ගවපගන ඵටරන්ද දකහගහයපේ 
ඔඵතුභන්රහප  නහඹකතුභහ යනිල් වික්රභසිංව භළතිතුභහ කයපු කිඹපු පධ ල් රට හක්කව ඇති පධ ල් 
තිපඹනහ.සරිඹකන්ද සිසු ඝහතණඹ ,තමුන්නහන්පේරහ පකොන්ද කළඩුපව් අන්න එපවභ.තමුන්නහන්පේරහ පල් 
පනොබී පුච්චරහ කෆහ.තමුන්නහන්පේරහ ඒ පනුපන් කිසිදු ඳහපඳෝච්චහයණඹක් තභ කයරහ 
නෆ.තමුන්නහන්පේරහ ඒ අතීතඹ අභතක කයරහ ඒ ප  අතීතඹකට ඹන්න තභින වදන්පන්.යපට් ඳහහ 
පදන්නන් යහජසිංව යජුප  කහපරත් හිටිඹහ.අදත් පන්පන් ඒ පධ ල් තභින. ත පදඹක් කිඹන්න ඕන 
බහඳතිතුභහ ගියහදුරුපකෝට්පට් ,සරිඹළ, භළදිරිගිරිඹ,භහතරන්ද,ලුණුගපේ පවය  ප  ප්රපධ ල ර ඉන්න 
පවේන් පගොවිඹහ පවේන පුයරහ නිඹං හඹකට පේ කන්පන් පවේන අහු වුපනොත් කිඹරහ හභහනය හේප්රධහඹ 
තිපඹනහ දඩ භස ටිකක් එපවභ පව්රරහ , මී ඳළණි ටිකක් එකතු කයපගන සටෆන්ඵින ඉන්නහ දුර්භීක්ඹට 
මුහුණ පදන්න.අඩුගහපන් පභතුභන්රහප  එපවභ ළරසුභක්ත් තිපඹනද.අවුරුදු 20 ක් තිසපේ ජනහධ්ඳති 
අප්ක්කපඹක් පතෝයගන්න ඵළරි තමුන්නහන්පේරහ පේ ආණුඩුක් ගළන සිහින භනහ. ගියහදුරු පකෝටපට් 
පගොවිඹන්ට තිපඹන ංවිධහන ලක්තිඹ නළති තමුන්නහන්පේරද ආණුඩු පිහිටන්න, යට බහය ගන්න කතහ 
කයන්පන්.ගරු පෂොන්පේකහ භළතිතුභහ ජන්පදට ආහ.පභතුභන්රහ එතුභහ කපර් තිඹහපගන ගිඹහ.නමුත් 
එතුභහභ අහපන් ප්රකහලඹක් කශහ එතුභහප  බිරි ව දරුන් ඳභණින එතුභහප  දුක ළඳ ඵරන්න හිටිපේ 
කිඹරහ.එතපකොට ඳක්ඹ ප්රතිඳත්ති ලපඹන් ගනිපු තීයණඹක්නේ දුපක්දීප ළප්දීප පදපක්දීපභ එතුභහ භඟ 
ඉන්න ඕන.අපි ඵරන තයේත් එතුභන්රහ ඵළලුපව් නෆ. එතුභන්රහ දන්නෆ එන අප්ක්කඹප  ඳහට කළුද සුදුද 
කිඹරහ.තහභ ඳක්පේ ඳහට ,රකුණ තීයණඹ කයරහ නෆ.අවුරුදු 20 ක් තිසපේ පඳොදු  අප්ක්කපඹක් පොඹහ 
ගන්න ඵළරි පභතුභන්රහ දිගින් දිගටභ කිඹනහ  ආ්ඩඩුක් පිහිටනහ කිඹරහ.ත පදඹක් බහඳතිතුභණි, 
විපල්පගොඩ එක ය ඳහයල් 4 ක් ංර්ධනඹ කශහ , අපි ඔඵතුභහ එක්ක හද කශහ භතකින ඒ අසථහපව් 
ංර්ධනපේ අරුණළල්ර භව අේඵරන්පගොඩටත් පදන්න තල්ගසපගොඩටත් පදන්න කිඹරහ.විපල්පගොඩ 
ජනතහට අපි එපවභින රකරහ තිපඹන්පන්.පභතුභහ  ඔට්ටු ති.ජඵහ හීන් ඇශ ඳහය කයන්න පේ බහට 
ලක්තිඹක් නෆ කිඹරහ.රක් 26 ක ඇසතපේන්තු ඉදිරිඳත් කශහභ.නමුත් ඒ සිඹල්ර ංර්ධනඹ කයරහ ගං 
තුය තත්ඹ ඳහරනඹ කයරහ ඇශ භහර්ග සිඹල්ර වදරහ ඒ ංර්ධන කටයුතු සිදු පකපයනහ.ත පදඹක් 
කිඹන්න ඕන බහඳතිතුභණි ,හිතට එනහ පගොඩක් පධ ල් කිඹන්න.ඒත් පභතුභහ විතයක් ඉන්න තළන කිඹරහ 
ළඩක් නෆ.අපි ඒහ ජනතහ ඉදිරිඹට පගනිඹනහ.සිඹලුභ පිල් එකතුකයරහ විඳක්පේ ඹේ 
අප්ක්කත්ඹකට පිවිසුේ පන්න ,නහඹකත්ඹකට උරුභකේ කිඹන්න පුලුන් නහඹකපඹක් විඳක්පඹන් 
ඉදිරිඳත් වුපන් ඳසු ගිඹ ජනහධිඳති භළතියණපේදීප බහඳත්තුභණි.ඒ අප් ගපේ ඉඳදුන පජනයල් පෂොන්පේකහ 
භළතිතුභහ.අපි එතුභහට නිසි බුහුභන් අප් බහපන් රඵරහ දුන්නහ ඔඵතුභහ ප්රමුඛ අපි සිඹලු පදනහභ 
අේඵරන්පගොඩ ජනතහ භඟ.යපට් තීයණහත්භක අසථහකදි ඒ ප භ නිසි තළන ඉදගන අේඵරන්පගොඩ 
ජනතහ ළඩි ජන්ද 15000 න් නගයපේ ඉඳඳුන එතුභහට නිසි පිළිතුරු දුන්නහ එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ ප්රමුඛ ළඩි 
ජන්ද 15000 න් ජනහධිඳති අප්ක්කඹහ දිනරහ.ගිඹ ය ජනහධිඳතියණපේදීප රක් 18 ක ළඩි ජන්ද ිසන් 
ජඹරවණඹ කපශේ විඳක්පේ උඳරීභ පගොනු කිරීභ තිබුණ පජනයල් පෂොන්පේකහ භළතිතුභහ ජන්ද රක් 18 න් 
තභින ඳයහජඹට ඳත්වුපන්.එපවභ නේ ගරු බහඳතිතුභණි අපි විලසහ කයනහ එශපඵන භළතියණපේදීප ළඩි 
ජන්ද රක් 20 න් අපි ජඹරවණඹ කයනහ කිඹන විලසහඹ ඇති පජනයල් පෂොන්පේකහ භළතිතුභහ ජනහධිඳති 
අප්ක්කඹහ විදිඹට තයඟ කශ අසථහපව් ළඩි ජන්ද 15000 න් ඒ ගිහිපු ජඹරවණඹ පේ තහපව්දි ළඩි ජන්ද 
20000 කට පනොළඩි ංඛයහකින් ජඹරවණඹ කයනහ කිඹන විලසහඹ ඇති, තමුන්නහන්පේරහට 
සතතින්ත පමින් නිවඩ පනහ. 
  

ගරු උඳ වභාඳති කමල් ලැල්ගේ මශතා කතා කරමින් 

ගරු බහඳතිතුභණි, මුිසන්භ කණගහටු පනහ භන්ත්රීරුන් අප් යජඹට පදෝහපයෝඳණඹ කයරහ ,පිළිතුරු 
කතහ කයධ දි පේ බහපව් රැදීප පනොසිම භ ේඵන්ධපඹන්.ඒ ප භ පේ පඹෝජනහට වපඹෝගඹ දළක්වීභ 
ේඵන්ධපඹන් සතතිකයනහ.ඒ ප භ පේ පඹෝජනහ පගනහභ ඒක පවොදින කිඹරහ ඒ වයවහ අප් යජඹට 
ඹේ පදෝලහපයෝඳනඹක් පගන ආහ.අපි ඒකට පිළිතුරු දිඹ යුතුින.ගරු බහඳතිතුභහ අඳට කදහත් ල්ිස 
දුන්නෆ.රහභපේහ පකොට්ඨහල රට ල්ිස දුන්පන්.අප් පධ ව් භන්ත්රීතුභහ කයපු ඉල්ලීේ කිහිඳඹක්භ අපි කයරහ 
දීපරහ තිපඹනහ.භට භතකින එතුභහප  පගදය ඳහයත් අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ දීපපු ල්ිස ිසන් වළදුපව්.ඒ ප භ 
එතුභහප  යහඳහය කටයුතු කයන සථහනඹ පේ ශඟදි ංර්ධනඹ කශහ.ඒත් අතිගරු ජනහධ්ඳතිතුභහ දීපපු මුදල් 
ිසන් කපශේ.එතුභහප  භව පගල් ශඟ කහණු රක් 4 ගහණක්,ඒකත් ජනහධිඳතිතුභහ දීපපු ල්ිස ිසන් 
කපශේ.එපවභ කයරහ තිපඹධ දි කිඹනහ පකොන්ද කඩනහ කිඹරහ.අපි ඳහරක ඳක්පේ භන්ත්රීරු.අඳට විපලේ 
ළරකිල්රක් අප් යජපඹන් තිපඹනහ.අපි විතයක් පනපින, විඳක්පේ යජඹක් ආපොත් එතුභහරට 
රකහවී.අප් යජඹ අප් ජනහධිඳතිතුභහ ඹටපත් අප් භව ඇභතිතුභහ ඹටපත් අඳට ළඩක් කයන්න පුලුන් 
ලක්තිඹ එතුභහරහ රඵහ පදනහ.ඒක තභින පේ බහ දිගින් දිගටභ තුන් යක් අප් ගරු බහඳතිතුභහ 
බහඳතියඹහ වුපන්.භභ පේ බහ නිපඹෝජනඹ කපශේ 1997 අහන භන්ත්රීයඹහ ලපඹන් ේ බහට 
පත්රීඳත් වුපන්.අවුරුදු 10 ක් ඹනපකොට භභ පේ බහපව් උඳ බහඳති දූයඹට ඳත් වුපන් අපි ජනතහත් එක්ක 
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ළඩ කයපු නිහ.පවොයකේ කයපු නිහ පනපින.පධ ව් භන්ත්රීතුභහරහ  අවුරුදු 04 ක් ඇතුරත ඇවිල්රහ, අපි 
දන්නහ එතුභහ ඳත් කශ ජනතහ ඳක් පේදඹක් නළති එතුභහට ජන්දඹ දුන්නහ.අපි දන්නහ අපිත් එක්ක 
මිනිසසු පකොච්චය පදොස කිඹනද කිඹරහ අද එතුභහට.ඒ ළඩ පනොකයපු නිහ.ඒ ප භ අප් ජඹන්ත 
භවත්තඹහ ප්රකහල කශහ බහඳතිතුභණි, ඵිනසිකල් එතුභන්රහට පදන්පන් නෆ කිඹරහ.ගරු ප්රධහන අභහතයතුභහ 
දීපපු ඵිනසිකපල්ත් ගත්පත් නෆ එතුභහ.ඒ ප භ එතුභහ අවුරුදු 30 ගහණක් පේ බහ නිපඹෝජනඹ කශ 
භන්ත්රීයඹහ.එතුභහට ඔඹ තයේ ජනතහක් ඉන්නනේ අවුරුඅදු 30 ගහණක් පේ බහපව් ඉදරත් පේ  බහපව් 
බහඳතියඹහ පන්න ඵළරි වුණහ.භං පේ බහට ඇවිල්රහ පන්පන් අවුරුදු 10 -12 විතය.ඒ කහපරට අපි 
ජනතහත් එක්ක ළඩ කශ නිහ අද පේ තත්පව් ඉන්නහ.භං දළක්කහ එතුභහ භව පල්කේතුභහ පඳොදු අප්ක්කඹහ 
ඵට ඳත් කශ දපේ  අේඵරන්පගොඩ ටවුන් එපක් යතිඤසඤහ ගඹක් ඳත්තු කයනහ.අඳට භතකින ජනිත් 
භවත්තඹහ අප් හිටපු එක්ත් ජහතික ඳක් ංවිධහඹකතුභහට අපි සුබ ඳළතුහ ,එතුභහට  ංවිධහඹක දූයඹ රළබුණ 

දපේ.අඩුභ ගහපන් එතුභහටත් පනොකිඹ තභින ංවිධහඹක දූයඹ අිනන් ක  පශේ. 1991 ඉදරහ 2007පේ පනපකොට 
එක්ත් ජහතික ඳක්පේ ංවිධහඹකරු  කී පදපනක් ඳත් කශහද පේ අේඵරන්පගොඩට.අවුරුධ පදන් අවුරුධ දට 
භහරු කශහ.විපලේපඹන්භ බහඳතිතුභණි භභ කිඹන්න ඕන.පේක භභ කහටත් කීපව් නෆ.බහඳතිතුභහට නේ භභ 
පකෝල් කයරහ කීහ.බහඳතිතුභණි පභොවුන් දළන් ජඹරවණඹ කයන්පන් මුදල් ිසන්.තමුන්නහන්පේට භභ කීහ , 
භට රක් 100 ක් පදන්නේ ඒ ඳළත්තට එන්න කිඹනහ.භට නගයහධිඳතිකභ අයන් පදන්නේ කිවුහ.භභ 
ඒපගොල්රන්ට කීහ භට ජන්පද දීපපු ජනතහ දහරහ භභ එන්නෆ කිඹරහ කදහත්.අන්තිභට භට ප.ජපයන්න ඵළරි 
තළන භභ කීහ භභ පඳොලීසි ඹනහ කිඹරහ.භභ බහඳතිතුභහට දුයකථනපඹන් කීහ පභපවභ කිඹනහ 
කිඹරහ.බහඳතිතුභහ භට කීහ පඳොලීසි ඹන්න කිඹරහ. 
 

ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

භට පභතුභහ පකෝල් කයරහ කීහ පභපවභ ඳණිවිඩඹක් ආහ පභොකක්ද කයන්පන් කිඹරහ ඇහුහ. 
 

ගරු උඳ වභාඳති කමල් ලැල්ගේ මශතා කතා කරමින් 

අපි විපලේපඹන්භ කිඹන්න ඕන අප් යට ප.ජයගත්ත ,අප් දරුන්ප  අනහගතඹ බහයපදන්න පුලුන් 
තහයණඹක් ඇති කශ අතිගරු ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහට පේ ඉදිරි ජනහධිඳතියණපඹත් දිවි 
හිමිපඹන් ළඩ කයනහ.පභොකද අපි නිදවපේ ඳහපර් ඹන්පන් එතුභහ නිහ.තමුන්නහන්පේරහ කකුපරන් අදිධ දි 
එතුභහ දළඩි තීයණ අයපගන පේ  යට ප.ජය ගත්තහ.ඒට මිනිසසු ජනහරී 08 පනිදට උත්තය පදින.අඳට භතකින 
යුධ පද දිණුහ විතයින තමුන්නහන්පේරහ පෂොන්පේකහ භවත්තඹහ දහරහ ,එතුභහට රණුක් දීපරහ තභින එතුභහ 
භළතියණඹට ඉදිරිඳත් කපශේ.තය  පඟට දහරහ එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ එතුභහට උදවු කපශේ නෆ.එපවභ උදවු කයන 
ඳක්ඹක් පනපින.පභොකද යනිල් භවත්තඹට ඕන එතුභහප  නහඹකකභ රැකගන්න.එනිහ තභින පේ ඳහය අප් 
ඳක්පේ භව පල්කේතුභහ අයපගන තය පඟට ඉදිරිඳත් කයරහ තිපඹන්පන්.එතුභහටත් පන්පන් යත් 
පෂොන්පේකට පච්ච පධ  තභින.අප් භන්ත්රීතුභහ කීහ ප  අපි ගරු කශ පල්කේයපඹක්.අද යනිල්රප  රණු 
කහරහ ඒ ඳළත්තට ගිඹහ.ජනිත් භවත්භඹහ දිගින් දිගටභ පදෝහපයෝඳණඹ කශහ.එතුභහ අවුරුදු ගහණක් පේ බහ 
නිපඹෝජනඹ කයනහ බහඳතිතුභණි.අඩු ගහපන් පගදයට ඹන ඳහයත් වදහගන්න ඵළරි වුණහ.ඒකත් වළදුපව් අප් 
යජපඹන් ජනහධිඳතිතුභහ දීපපු ල්ිස ිසන් රක් 21 දීපරහ.භතක තිඹහ ගන්න. 
 

 

 ගරු නගය බහ භන්ත්රී බී.ජනිත් වික්රභතිරක භවතහ ව පජ්.ඩ.ජ.ජඹන්ත භවතහ නළතත් බහට 
ඳළමිපණන රදීප. 
 

 

ගරු නගර වභා මන්ත්රී  බී.ජනිත් වික්රමතික මශතා කතා කරමින් 

පභතුභහ ළයදි ප්රකහල කයනහ.ඳහය වළදුපව් බහපව් ල්ිස ිසන්. 
 

ගරු උඳ වභාඳති කමල් ලැල්ගේ මශතා කතා කරමින් 

තුය ඵහින කහණු වදරහ දුන්පන් අප් ජනහධිඳතිතුභහ දීපපු ල්ිස ිසන්.එනිහ පවට ජන්දඹක් ති.ජඵත් අපි 
දිනනහ.ඔඵතුභහරට ඒක රක්න්න ඵෆ.ඒ ප භ එතුභහ ප්රකහල කශහ ඵඳු මුදල් ිසන් තභින පේ පොච්චභ 
දුන්පන් කිඹරහ.එතුභහ ඉතහභත් ඳවත් චනඹක් ඒ කීපව් බහඳතිතුභණි. යජපේ පේකඹන්ට යහජය පේඹ 
කයපගන ඹන්න දීපපු රුකුරක් ලපඹන් පේ ඵිනසිකරඹ රඵහ දුන්පන්.ඒකත් පකොමිස ගවපු මුදපරන් කීහ රඵහ 
දුන්පන්.රු.50000 ක් අඹ කයරහ යජපඹන් රු.38000 ක් පගරහ තභින ඵිනසිකරඹ දීපරහ  තිපඹන්පන් භං දන්න 
විදිඹට ඵිනසිකරඹ රු.85000ක් .ඉතින් පේහ පේ භහධය වයවහ ජනප්රිඹ පන්න කිඹන කතහ.එනිහ අපි කණගහටු 
පනහ ජනිත් භන්ත්රීතුභහ කශ පේ ප්රකහල ගළන.ඒ ප භ එතුභහ ප්රකහල කශහ භභ නිපඹෝජනඹ කයන ඳහයල් 2 
ක් ගළන. අපි දන්නහ පත් ත්ත ඳහය අඵරන් තත්පේ තිබුපන්.අපි බහඳතිතුභහට කීහ පේක වදන්න ඕන 
කිඹරහ.පේක අපි කයපු ඳහයක් නපින.පේක පී.ආර්.මේ.එපකන් දකුණු ඳශහත් බහපන් පකරුණු ඳහයක් .ඒපක් 
විලහර හවන ප්රභහණඹක් ඹනහ.පේපක් පරොකු ගල් පකොරි 2 ක් තිපඹනහ.භප  ළඩඳරකුත් තිපඹනහ. එනිහ 
භභ  බහඳතිතුභහට පඹෝජනහ   කශහ  භභ භප  ල්ිස ිසන් රු.50000  ක කහඳට් පගනත්  පදන්නේ පේක   වදමු 

 

 ගරු නගය බහ භන්ත්රී  ආර්.පී.පධ ව් පයොවහන් ද සිල්හ භවතහ නළතත් බහට ඳළමීපණන රදීප. 
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කිඹරහ.භභ විපලේපඹන් කිඹන්න ඕන බහඳතිතුභණි පභතුභහ තභින තල්ගසපගොඩ සුදුළල්පල්  ඳස කන්ද 
කඳන් ඇවිත් පඳොල්ත්ත ප්රපධ ලපේ ඳහය වදහගත්ත භන්ත්රීයඹහ.ළයදි පදඹක් පනපින ඇත්ත කිඹන්පන්. 
 

ගරු නගර වභා මන්ත්රී  බී.ජනිත් වික්රමතික මශතා කතා කරමින් 

පඵොරු කිඹන්න එඳහ. 
 

ගරු උඳ වභාඳති කමල් ලැල්ගේ මශතා කතා කරමින් 

පඵොරු පනපව් ඇත්ත කිඹන්පන්.භභ බහඳතිතුභහ ෘත්තිපඹන්භ පකොන්ත්රහත්කරුපක්.යජපේ 
පකොන්ත්රහත්කරුපක්.භභ ජීත්පන්පන් ඒපකන්.භභ පකොන්ත්රහත් ජීවිපත් .ජරළක් ිසසට් පරහ තිපඹනහ නේ 
,ඒක ඔ්පු කපශොත් භභ පේ තනතුපයන් ඉත්පනහ.ත පභතුභහ කීහ අවුරුදු 5 ක ංර්ධන ළරළසපේ 
රු.20000.00 ක ළඩක් විතයින පඳොල්ත්ත ප්රපධ ලපේ කයරහ තිපඹන්පන් කිඹරහ.අපි කිඹන්න ඕන 
තල්ගසපගොඩ ප්රපධ ලපේ පේ අඹළඹ පඹෝජනහ රට දහපු ළඩ පකොටස ිසන් පඳොඩි පඳොඩි ඒහ තභින පකරිරහ 
තිපඹන්පන්.අපි බහපන් මුදල් දහරහ කයන ළඩ පකොටස තභින පේපකන් දහරහ තිපඹන්පන්.වළඵළින අපි 
ජනහධිඳතිතුභහ වයවහ, ඳශහත් බහ වයවහ එන මුදල් ිසන් වළභ පකොට්ඨහලඹකටභ භ පේ ළඩ කයරහ 
තිපඹනහ. අපි කණගහටු පනහ අවුරුදු 20 ගහණක් පේ බහ නිපඹෝජනඹ කයරත් පේ ප  පඵොරු භඩ ප්රචහය 
පගනඹහභ ේඵන්ධපඹන්.නමුත් ජනතහ දන්නහ අපි පභොනද කපශේ කිඹරහ.1978 ඉදරහ 1994 පනකේ 
තමුන්නහන්පේරහ පභොනද කපශේ කිඹරහ අපි දන්නහ.2001-2002 පභොනද කපශේ කිඹරහ අපි 
දන්නහ.ජනතහත් දන්නහ.එනිහ අපි කිඹනහ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ පේ යට ප.ජයගත්ත නිහ දිවි හිමිපඹන් 
අපි සිඹලුභ කටයුතු කයරහ, අප් කිත්සිරි භන්ත්රීතුභහ කීහ ප  රක් 20 ක ළඩි ජන්ද ප්රභහණඹකින් ජඹරවනඹ 
කයන්නට එතුභහට ලක්තිඹ මධර්ඹඹ හනහ උදහපව්හින ඳතමින් භභ නිවඩ පනහ.  

 

ගරු නගර වභා මන්ත්රී  එච්.එල්.අනුර කිත්සිරි මශතා කතා කරමින් 

 

බහඳතිතුභහ ළයදි ළටහීභක් ඇති පන්න පුලුන්.එනිහ භභ වන් කශ යුතුින.භට අහද අනුලහනහ දීපපු 
පකපනක් අප් විඳක් නහඹකතුභහප  බිරිද ,පුසතකහරඹහධිඳතිනිඹ වළටිඹට හිටිඹ.භභ අදවස කපශේ පන 
පදඹක්.භභ කීපව් එතුමිඹපගන් අවන්න කිඹරහ අපි වළසිපයන විදිඹ පකොපවොභද කිඹරහ. 

 

ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

 

භන්ත්රීතුභහ දළන් හඩි පන්න.දළන් පිළිතුරු කතහත් කයරහ තිපඹන්පන්.පේ පඹෝජනහට විරුධ ධ අඹ 
ඉන්නද.ඳක් අඹ ඉන්නද.ඒකභතික ේභතින. 
 

    

 

0(6)      කාරක වභා ලාර්තා වකා බැලීම  

 

6: 1 2014.11.26 ලන දින අේඵරන්පගොඩ නගය බහ රැසවීේ ලහ රහපව්දීප ඳත්න රද ඳරිය පෞඛය වහ 

මඳහයක්ක හර්තහ පිළිගත යුතු ඵට ගරු බහඳති ඇේ.ඩ.ජ.අරුණ ප්රදීප් භවතහ විසින් පඹෝජනහ කශ අතය 

ගරු නගය බහ භන්ත්රී ඒ.ජගත් කුභහය භවතහ විසින් සථීය කයන රදීප.     

 

ඳරිවර , ගවෞඛ්ය ශා වනීඳාරක්ක කමිටුල 

2014.11.26. ඳ.ල.2.30 

 

 

වශභාගීත්ලය 

 

1. අේ.ඩ.ජිසව්.අරුණ ප්රදීප්    ගරු බහඳති, අේඵරන්පගොඩ නගය බහ 

2. බහයත භයපේකය     පල්කේ, අේඵරන්පගොඩ නගය බහ 

3. එේ.මේ.මිත්රසිරි ද සිල්හ    පඳොිසස ඳරීක්ක 

4. මදය පී.ආර්.එන්.ද.සිල්හ    පෞඛය මදය නිරධහරි 

5. එච්.නඹනහ චහන්දම     ංර්ධන ේඵන්ධීකයණ 

6. ආර්.වීභහ ගහල්රප      රහභ නිරධහරී, 83 කරිත්තකන්ද 

7. මදය එේ.පී.බී.ඩ.ජ.ය.කුභහරි    නිදවස ආයුර්පව්ද පඵපවත් ලහරහ අේඵරන්පගොඩ 
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8. පී.සී.ංජිනි      තහක්ණ පේහ නිරධහරි 

9. බී.මේ.ඊ.පකොඩිතුක්කු     ඳවුල් පෞඛය පේවිකහ 

10. මේ.එස.ඊ.ගභප      ඳවුල් පෞඛය පේවිකහ 

11. පී.එච්.එල්.පුසඳයහණි     ංර්ධන වකහය 

12. ආර්.සුසිරහ නන්දම ද සිල්හ    කශභණහනයණ වකහය 

13. එච්.එේ.ම .එච්.ද.සිල්හ    රහභ නිරධහරී 86 බී ඕකන්ද 

14. පරේන් පකයමිණිඹප     නහගරික භන්ත්රී අේඵරන්පගොඩ නගය බහ 

15. පී.පි.යන්දික භදුහන්     රහභ නිරධහරී 85 බී ඳටඵළඳිමුල්ර 

16. එච්.පක්.ඩ.ජ.පධ ප්රිඹ ගුණපේකය   රහභ නිරධහරී 85 ඒ පව්පුමුල්ර 

17. පී.එච්.කුභහය ද සිල්හ     86 ඒ කළුඩුමුල්ර 

18. පී.එස.එස.ද සිල්හ. 

පිළිගළමභ 

ගරු බහඳති ඇේ.ඩ.ජ අරුණ ප්රදීප් භවතහ.පෞඛය වහ මඳහයක්ක කමිටු දවහ ඳළමිණි ගරු නගය බහ භන්ත්රී 

පරේන් පකයමිණිඹප  භවතහ වහ පෞඛය  මදය නිරධහරීනිඹ ඇතුළු සිඹළු නිරධහරී භවත්භ භවත්මීන්  වහ 

නගය බහ කහර්ඹභ්ඩඩරඹ ඉතහභත් පගෞයපඹන් පිළිගනු රඵන ඵ ඳන රදි. 

  

 2014.10.27 දින ඳැලති රැව්වීගම් වාකච්ජා වු කරුණු වමාගතචනය 

 

භහතෘකහ හකච්ඡහ ව කරුණු 
ප්රකහලඹ කවුරුන් 
විසින් ද ඹන ග. 

තීයණඹ 

කර අන් ඵළවළයරන    
සථහනඹට ප්රපව්ල  
භහර්ගඹ කස කිරීභ. 

ත පනොපඵෝ දිනකින් සිදු කශ වළකි 
ඵ. 
 

ගරු බහඳති 
ඇේ.ඩ.ජ අරුණ 
ප්රදීප් භවතහ. 

 

හර්කවක උඳත් 
ංඛයහපල්ඛන 
පල්ඛනගත කශ යුතු ඵ 

ඳසුගිඹ කහර කහනු තුශ ඳවුල් 
පෞඛය පේවිකහන්ප  ළඩ ර්ජනඹ 
නිහ රඵහ දීපභට පනොවළකි ව හර්තහ 
කස කයමින් ඳතින ඵළවින් එභ 
කටයුතු අන් කශ වහභ පභභ 
පතොයතුරු රඵහ දිඹ වළකි ඵ. 

පෞඛය මදය 
නිරධහරී ජී.ආර්.එන් 
ද සිල්හ මිඹ 

 

 

 

 

සුනඛ න්දයහකයණ 
කටයුතු දවහ ඳශු 
මදයයඹකුප  වහඹ 
රඵහ ගළමභ. 

මදනික යහජකහරි කටයුතු භඟ පභභ 
කහර්ඹඹ ඉටු කිරීභ අඳවසු ඵට යජපේ 
ඳශු මදය නිරධහරී විසින් පඹොමු කයන 
රද ිසපිඹ ඉදිරිඳත් කිරීභ. දළනට පෞඛය 
මදය නිරධහරී කහර්ඹහරඹ භගින් 
සුනඛ ළත්කේ පකොඳභණ සිදු කය ඇත් 
ද ඹන්න විභන රදි. 

ගරු බහඳති. 
ඇේ.ඩ.ජ.අරුණ 
ප්රදීප් භවතහ. 

 

 

 

 

 

දළනට සුනඛිනන් 300ක් ඳභණ ළත්කේ 
දවහ බහජනඹ කය ඇති ඵත්, 
පදළේඵර් 16 දින සුනඛ න්දයහකයණ 
ළඩටවනක් නගය බහ සීභහ තුශ 
ඳත්න ඵ. 

පෞඛය මදය 
නිරධහරී ජී. ආර්. 
එන්  ද සිල්හ මිඹ 
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ඳටඵළඳිමුල්ර ඕකඩ ඇශ 
කහණු ඳධ ධතිඹ පිරිසිදු 
කිරීභ. 

ළඩ අන් කය ඇති ඵ. 
තහක්ණ පේහ 
නිරධහරී ජී. සී 
ජීම. 

 

නගයපේ සිටින පිසසු 
මිනිසුන්  පුනරුත්තහඳනඹ 
කිරීභ 

පඳොලීසිපේ නිරධහරීන් පභඹට භළදිවත් 
වී උහවි නිපඹෝගඹක් රඵහ පගන 
පුනරුත්තහඳනඹ දවහ පඹොමු කයන 
පර. 

ගරු බහඳති. 
ඇේ.ඩ.ජ.අරුණ 
ප්රදීප් භවතහ. 

 

රළබී ඇති ිසපි බහට 
ඉදිරිඳත් කිරීභ 

ගහල්ර ඵයහ භර්ධන ඒකකඹ භගින්  
පඹොමු කයන රද භදුරුන් පඵෝන 
සථහන ඉත් කයන පරද දළනුේ දීපභ 
භළපඹන් පඹොමු කයන රද ිසපිඹ 
කමිටුට ඉදිරිඳත් කිරීභ 

 
 

 

කර්භහන්ත අංලපේ වපරහි පීිසර 
ජරඹ රැදීප ඇති ඵ ඹහඵද නිපස හිමිඹහ 
ඳළස ඵ වහ පඳොලීසිපේ ළසිකිළිර 
දළඩි දුර්ගන්ධඹක් වභන ඵට භවජන 
ඳළමිණිිස රළබී ඇති ඵ. 

ගරු නගය බහ 
භන්ත්රී පරේන් 
පකයමිණිඹප  
භවතහ. 

 

 

ඉවත සථහන පිළිඵද පොඹහ ඵරහ අලය 
කටයුතු ඉටු කයන පරත් පඳොලීසිපේ  
ළසිකිළි ර ේඵන්ධ පඳොිසස 
සථහනහධිඳතිතුභහ අලය කටයුතු කයන 
පර. 

ගරු බහඳති. 
ඇේ.ඩ.ජ.අරුණ 
ප්රදීප් භවතහ. 

 

 

ධේභකුර භහපත් භික්ෂුණී ආයහභපේ  
ළසිකිළි  ර කළමේ ඇති ඵ තභහට 
ඳළස ඵත් එඹ ඹථහ තත්ඹට ඳත් කය 
පදන පර කහර්මික නිරධහරීට උඳපදස 
පදන රදි. 

ගරු බහඳති. 
ඇේ.ඩ.ජ.අරුණ 
ප්රදීප් භවතහ. 

 

නිපයෝගී රංකහ ජහතික 
පෞඛය ළඩටවන 

පෞඛය අභහතයංලඹ භගින් 2014.12.1 
දින සිට 2014.12.07 දින දක්හ 
ක්රිඹහත්භක කිරීභට පඹෝජිත නිපයෝගී 
රංකහ ජහතික පෞඛය ළඩටවන 
පෞඛය මදය නිරධහරී කහර්ඹහරපේ 
වහඹ ඇති ක්රිඹහත්භක කයන පර 

ගරු බහඳති. 
ඇේ.ඩ.ජ.අරුණ 
ප්රදීප් භවතහ. 

 

ඳටඵළඳිමුල්ර 
පකොට්ඨහලපේ පඩංගු 
භර්ධනඹ වහ 
ළඩපිළිපරක් පඹදීපභ 

පයශ අිනපන් ඇති බහවිතපඹන් ඉත් 
කයන රද පඵෝට්ටු විනහල කිරීභ වහ  
කයන්පදණිඹ යුධ වමුදහ කදවුපර් 
නිරධහරීන්ප  පේඹ පභභ භ 30 න 
දිපනන් ඳසු රඵහ ගත වළකි ඵ එභ 
නිරධහරීන් වහ දිහ ආවහය ළඳිනඹ 
යුතු ඵ  පඵෝට්ටු විනහල කිරීභට පඳය ඒ 
ඵ ල.ජද විකහලන ඹන්ත්ර භගින් ජනතහ 
දළනුත් කශ යුතු ඵ. 

ගරු බහඳති. 
ඇේ.ඩ.ජ.අරුණ 
ප්රදීප් භවතහ. 

 

අදවස පඹෝජනහ   
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යහඳහය නහභ නිකුත් 
කිරීපේ දීප අතුරු ඵදු දීපභ 
ේඵන්ධ ගළටළු 

යහඳහය නහභ නිකුත් කිරීපේ දීප අතුරු 
ඵදු දීපභට අදහශ ිසපි පල්ඛන ඉදිරිඳත් 
කිරීභ. 

 

ංර්ධන 
ේඵන්ධීකහයක 
නඹනහ චහන්දම 
මිඹ 

 

 

 අතුරු ඵදු දීපභකින් ඵරඳත්ර රඵහ දිඹ 
පනොවළනි ඵ 

ගරු බහඳති. 
ඇේ.ඩ.ජ.අරුණ 
ප්රදීප් භවතහ. 

 

ශදරු හඹන 
පගොඩනළගිල්ර විෘත 
කිරිභ දවහ දිනඹක් රඵහ 
ගළමභ 

පභොවහන් පී ද සිල්හ භළතිතුභහප  
ප්රතිඳහදන ඹටපත් දරුන්ප  ඵය කිරීභ 
දවහ ඉදිකයන රද ශදරු හඹන 
පගොඩනළගිල්ර විෘත කිරිභ දවහ 
දිනඹක් රඵහ පදන පර. 

ගරු නගය බහ 
භන්ත්රී පරේන් 
පකයමිණිඹප  
භවතහ. 

 

ඳවුල් පෞඛය 
පේවිකහන් ඵය කිරීභ 
වහ තභ පකොට්ඨහලපේ 
පඳොදු සථහනඹක් පඹොදහ 
ගත යුතු ඵ. 

ඳවුල් පෞඛය පේවිකහන් ඵය කිරීභ 
වහ තභ පකොට්ඨහලපේ පඳොදු 
සථහනඹක් පඹොදහ ගත යුතු ඵත්, 
පඳෝයම පකොට්ඨහලපේ ඵය කිරීභ දවහ 
පඳොල්ත්ත පඳය ඳහර පඹොදහ ගන්නහ 
පර. 

ගරු බහඳති. 
ඇේ.ඩ.ජ.අරුණ 
ප්රදීප් භවතහ 

 

නිපසිසන් පිටකයන 
අඳදිඹය ගරහඹහභ 
ේඵන්ධ 

නිපසිසන් පිටකයන අඳදිඹය 
ගරහඹහභ ේඵන්ධ ඹේ 
ළඩපිළිපරක් තිබිඹ යුතු ඵ. 

ගරු නගය බහ 
භන්ත්රී පරේන් 
පකයමිණිඹප  
භවතහ. 

 

 
භවය නිපසර ළසිකිළි රල් ඳහ 
ඳහයට වයහ ඇති ඵ. 

ඕකන්ද රහභ 
නිරධහරී, එච්.එච්.ම  
ද සිල්හ  භඹහ. 

 

ඳටඵළදිමුල්ර යහඹ 
අර පඳොදු ළසිකිළිඹ 
ආශ්රිත කර දළමිභ 

යහඹ අර පඳොදු ළසිකිළිඹ ආශ්රිත 
කර දළමිභ නිහ පනොපඹක් 
අකටයුතුකේ  සිදුන ඵ. 

ඳටඵළදිමුල්ර රහභ 
නිරධහරී ජි.ජී 
යන්දික භදුහන් 
භඹහ 

 

 
එභ ළසිකිළිඹ කඩහ ඉත් කිරීභ 
ේඵන්ධ කහර්මික නිරධහරී භගින් 
හර්තහක් රඵහ ගන්නහ පර. 

ගරු බහඳති. 
ඇේ.ඩ.ජ.අරුණ 
ප්රදීප් භවතහ 

 

සතුති කතහ 

පනත් ඳශහත් ඳහරන ආඹතනර නහභ 
භහත්රික ඳත්නහ පභභ කමිටු ක්රිඹ 
පර ක්රිඹහත්භක කිරීභ ේඵන්ධ ගරු 
බහඳතිතුභහට කෘතන පර්ක සතුතිඹ 
පුද කයන ඵත්, අද දින කමිටු දවහ 
වබහගී වු පෞඛය මදය 
නිරධහරීතුමිඹ ඇතුළු සිඹළුභ රහභ 
නිරධහරී භවත්භ භවත්මීන්ටත්, නගය 
බහ කහර්ඹ භ්ඩඩරඹටත් සතුතිඹ පුද 
කයන ඵ. 

ගරු නගය බහ 
භන්ත්රී පරේන් 
පකයමිණිඹප  
භවතහ. 

 

නිභහ ඳ. 4.30 ට   
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කස කපශේ - 
පි.එච්.එල්.සී.පුසඳයහණි 

ංර්ධන වකහය (ඳරිය)      පල්කේ 

          බහයත භයපේකය 
    

 ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

 සුනඛ යන්ධිකයණ ළඩ ටවනක් ඳළළත්පනහ ඳටඵළඳිමුල්පල්. 

 

 ගරු නගර වභා මන්ත්රී ජී.වරත් ශ්රී ාල් මශතා කතා කරමින් 

 කරිත්ත කන්ද ප්රපධ ලපේ ්රභදහනඹක් ඳත්න්න මිනිසසු කතහ කශහ.ඒ වහ අලය ේඳත් රඵහ පදන්න, 

භවජන පෞඛය ඳරීක්කතුභහ ව ්ළක්ටර් ටික රඵහ පදන්න පුලුන් නේ පවොදින. 

 

 ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

පල්කේ භවත්තඹහ පේ වහ අලය ඹේ පදඹක් තිපඹන නේ රඵහ පදන්න ඒ කටයුත්ත ඉටු කයන්න.පල්කේ 

භවත්තඹහ මුහුදු පයපල් ඇති කළඩි බීදීපගිඹ පඵෝට්ටු ඉත් කිරීභට යුධ වමුදහපව් වඹ රඵහ ගන්න.වඹ රඵහ 

පදන්නේ කිඹරහ අඳට කිඹරහ තිපඹන්පන්.පභොකද ඒ ආශ්රිත විලහර ලපඹන් පඩංගු භදුරුන් පඵෝපනහ  බීභත් 

අඹ විසින් දභහ ඹන පඵෝතල් ආදිඹ නිහ මුහුදු පයශ පඩංගු භදුරුන් පඵෝපන ප්රධහන සථහනඹක් පරහ 

තිපඹනහ.පඳොලීසිඹටත් දන්න්න පේ කහර්ඹඹ කයන අඹට එඹ පෞඛයට අඹවඳත් පන ආකහයපඹන් කයන්න 

එඳහ කිඹරහ.  

 

ගරු නගර වභා මන්ත්රී ආර්.පී.ගේේ ගරොශාන් ද සිල්ලා මශතා කතා කරමින් 

සුනඛ ළත්කේ කිරීභ පදළේඵර් 16 දිනට පඹොදහපගන තිපඹනහ.භං ඉල්ලීභක් කයන්න කළභතී එදින ර්හ 

හිත දිනඹක් වුපනොත් ළත්කමින් ඳසු එභ ඵල්රන් නිදවස කිරීභ පනොකයන්න කිඹරහ. පභොකද ගිඹ ඳහය පභඹ 

කයධ දීප ඵල්රන් 9 - 10 ක් ඳභණ ර්හ නිහ මිඹ ගිහින් තිබුණහ.භං ඉල්ලීභක් කයන්න කළභති භවජන පෞඛය 

ඳරීක්කතුභහපගන් ව අදහශ නිශධහරීන්පගන් එදිනට ළසි හිත දිනඹක් වුපනොත් පේ ඵල්රන් නිදවස කයන්න 

එඳහ කිඹරහ. 

 

ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

ඵල්රන් නිදවස කයන්පන් අල්රහගත් ප්රපධ ල රටභින. 

 

ගරු නගර වභා මන්ත්රී ආර්.පී.ගේේ ගරොශාන් ද සිල්ලා මශතා කතා කරමින් 

එපවභ නිදවස කයන එක වරි.නමුත් එදහ ර්හ නිහ ඵල්රන් 10 ක් විතය භළරිරහ හිටිඹහ.ඒපකන් ඳරියඹට 

පරොකු වහනිඹක් පනහ. 

 

ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

අපි ඒ ේඵන්ධපඹන් උඳපදස රඵහ පදන්නේ. 

 

ඒ අනුල 2014. දින ඳලත්ලන ද ඳරිවර ගවෞඛ්ය ශා වනීඳාරක්ක ලාර්තාල ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරතදතාලයක් 

ගනොමැති ව බැවින් ඒකමතිකල වභා වම්මත විය. 
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6: 2 2014.11.24 න දින අේඵරන්පගොඩ නගය බහ රැසවීේ ලහ රහපව්දීප ඳත්න රද කශභණහකයණ කමිටු හර්තහ 

පිළිගත යුතු ඵට ගරු බහඳති ඇේ.ඩ.ජ.අරුණ ප්රදීප් භවතහ විසින් පඹෝජනහ කශ අතය ගරු නගය බහ භන්ත්රී 

ඒ.ඩ.ජ.ජගත් කුභහය භවතහ විසින් සථීය කයන රදීප.     

 

අේඵරන්පගොඩ නගය බහ 

කෂමණාකරන කමිටු  රැව්වීම් ලාර්තාල 

 

දිනඹ - 2014.11.24  පව්රහ - ඳ.. 2.30 

සථහනඹ -  නගය බහ රැසවීේ ලහරහ 

ඳළමිණිභ 

1. මේ.ඩ.ජ.ඳත්භසිරි භවතහ - ගණකහධිකහරී , නගය බහ.අේඵල්නපගොඩ. 

2. මේ.හනහ තයංගී මිඹ - ප්රජහ ංර්ධන නිරධහරී ,නගය බහ , අේඵල්නපගොඩ. 

3. එේ.ජී.ආර්.පුසඳකුභහය භවතහ - ංර්ධන වකහය, නගය බහ , අේඵරන්පගොඩ. 

4. එස.ජී.ජීම මිඹ - තහක්න නිරධහරී , නගය බහ , අේඵරන්පගොඩ. 

5. ජී.කුසුේ ද සිල්හ මිඹ - කශභණහකයන වකහය - ආදහඹේ අංල ප්රධහනි 

6. පක්.ඩ.ජ.යංජම භහපනල් පභනවිඹ - පුසතකහරඹහධිඳති 

7. එස.නිර්භරහද සිල්හ මිඹ - ප්රධහන කශභණහකයන වකහය 

8. ඩ.ජ.පී. සිල්හ මිඹ - අබයන්තය විගණන නිරධහරී 

9. පී.එස.එස.ද සිල්හ භඹහ - භවජන පෞඛය ඳරීක්ක  

ප්රධහන කශභණහකයන වකහය එස.නිර්භරහද සිල්හ මිඹ විසින් ඳළමිණ සිටි සිඹළු පදනහ පිළිගනිමින් රැසවීපේ 

කටයුතු ආයේබ කයන රදි. ඳසු ගිඹ කමිටුපව් දි ගන්නහ රද තීයණ ක්රිඹහත්භක කිරීභ පිළිඵ විභන රදු එහි 

ප්රගතිඹ හකච්ඡහ කයන රදි. අනතුරු එක් එක් අංලඹන් පිළිඵ අංල ප්රධහමන් විසින් කරුණු දක්න රදි. 

ආයතන අනය  

ආඹතන අංලපේ කටයුතු වහ ඳරිගණකඹක් වහ ප්රින්ටයඹක් අලය ඵ ප්ර.කශ .වකහය භවත්මිඹ විසින් 

ඉල්ලීභක් කයන රදි. 

ආදහඹේ අංලඹ  

ආදහඹේ අංල ප්රධහන කශ .වකහය ජී කුසුේ ද සිල්හ මිඹ විසින් ප්රකහල කය සිටිපේ අපලෝක භවතහ විසින් මුදල් 

එකතු කිරිභ නිසි ඳරිද ඉටු පනොකශ ඵත්, එපේභ අභතය ළඩ කිහිඳඹක් , (ප්රජහ භ්ඩඩර ඳළළත්වීභ ළනි ) පඹදීපභ 

නිහ මුදල් එකතු කිරීභ ප්රභහණත් ඉටු පනොව ඵ ත් , පල්ඛණ ඹහත්කහලීන කිරීභ ට පනොවළකි වීභ නිහ 

රැසවීේ ඳළළත්වීභට පනොවළකි ව ඵත්ඹ. 

ගිණුේ අංලඹ  

ගණකහධිකහරී අදවස දක්මින් කිඹහ සිටිපේ 2015 අඹළඹ පකටුේඳත් හකච්ඡහ පේ භ 27 දින ඳළළත්පන 

ඵඹ. එපේභ හිඟ රිඳනේ එකතු කිරීපේ දීප ේපර්ණ මුදරභ රඵහ ගළමභට කටයුතු කයන පර දන්හ සිටින රදි. 

ආදහඹේ ඳරීක්ක සිතහය නඹනජිත් භවතහ කිඹහ සිටිපේ රු.2 ක් ළනි මුදරක් පනොභළති වීභ නිහ එපේ සිදුන්නට 

අති ඵත්,  සුළු මුදල් පනොශකහ වළරීභට ක්රිඹහකිරීභක් සිතහභතහ සිදු කය නළති ඵත්ඹ. මින් ඉදිරිඹට හිඟ 

එකතුකිරීපේ දීප ේපර්ණ මුදර රඵහ ගන්නහ පර ගණකහධිකහරී විසින් උඳපදස පදන රදි. එපේභ කළින් 

හකච්ඡහකය ආදහඹේ අංලපේ නිරධහරීන් පභභ රැසවීභට ඳළමිපණන පර ද දන්හ සිටින රදි.  

ප්රජහ ංර්ධන අංලඹ 
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ප්රජහ ංර්ධන නිරධහරී විසින් කිඹහ සිටිපේ පඳය ඳහල් විවිධ ප්රංගඹ පදළේඵර් 01 දහ ඳළළත්පන ඵත් , නගය 

ක්රිඩහ තයගහිසඹ පදළේඵර් 03 දහ ඳළළත්පන ඵත්ඹ. එඵළවින් එභ කටයුතු වහ පුහුණු වහ ඳළමිණි අඹප  

වඹ රඵහ පදන පර කමිටු නිර්පධ ල කයන රදි. 

 

කර්භහන්ත අංලඹ 

ආදහවනහගහයඹ කළමේ ඇති ඵළවින් ඉක්භනින් කස කය ගළමභට අලය ඵ තහ.පේ.නි.ජී.සී ජීනි මිඹ විසින් 

දන්න රද අතය . ළඩ අධික ඵළවින් කර්භහන්ත අංලපේ යහජකහරී ළඩ පකොටස භහන තහපේනි න්  අතය පඵදහ 

පදන පර ඉල්ලීභක් කයන රදි. භහර්ග ඉනපන්ට්රිඹ කස කය ගළට් කිරීපේ කටයුතු කිරීභ වහ කශ.වකහය 

ේඳත් භඹහට ඳයන පර කමිටු තීයණඹ කයන රදි. 

පෞඛය අංලඹ 

භ.පෞ.ඳ. පී.එස.එස.ංජී භඹහ විසින් කිඹහ සිටිපේ දළනට ්ළක්ටයඹක් කළමේ ඇති ඵත් , තත් ්ළක්ටයඹක් 

ගරහ ඇති ඵත් , නියන්තයපඹන් ්ළක්ටර් කළපඩන ඵළවින් අළුතින් ්ළක්ටයඹක් මිශ දීප ගළමභට කටයුතු කයන 

පරත්ඹ. 

කශ ඵළවළයරන සථහනපේ පිවිසුේ භහර්ග කස කය පනොභළති ඵළවින් හවන එපයන ඵත් , ටික දකින් එභ 

සථහනඹට ඹහභට පනොවළකි න ඵත්, එඵළවින් එභ පිවිසුේ භහර්ග කස කය පදන පරත් දන්හ සිටින රදි. පේ 

ේඵන්ධපඹන් තහපේනි ඳහ සිටිපේ පකොන්ත්රහත්තු ගඵහ ගළමපේ ගළටළුක් ඳතින ඵඹ. 

එපේ භ,  ළඩ ඳරීක්ක රුන් 4න් දළන් සිටිනපන් 3ක් ඵත් එිනන් එක් අපඹක්  වි්රහභ ඹහභට නිඹමිත ඇති 

ඵත්, එවිට ළඩ ඳරීක්ක රුන් 02 ක් ඳභණක් සිඹළු කහර්ඹඹන්ට ඉතිරි න ඵත්, කහර්ඹක්භ කටයුතු 

කිරීභට එවිට පනොවළකි න ඵත් පඳන්හ පදන රදි. 

තදුයටත් අදවස දළක්ව භපෞ.ඳ ංජී භවතහ කිඹහ සිටිපේ ක්රිඩහගහයඹ ඉදිරිඳ ඳරීක්හ කශ ඵත් එහි ළසිකිළි 

රක් පොඹහගළමභට පන්ළවළකි ඵත් , කළශළ ඳවිත්ර කය පකොරි ඩසට් පඹොදහ එභ සථහනඹ කස කිරීභට අලය 

ඵත්ඹ. පේ ේඵන්ධපඹන් තහපේනි විසින් පොඹහ ඵළලීභට ටවන් කයගන්නහ රදි. 

අනතුරු ප්රධහන කශභණහකයන වකහය  එස.නිර්භරහද සිල්හ මිඹ විසින් ඳළමිණි සිඹළු පදනහට සතුති කයමින් 

රැසවීපේ කටයුතු අන් කයන රදි. 

 

කස කපශේ : එේ.ජී.ආර්. පුසඳකුභහය 

ංර්ධන වකහය 

 

පල්කේ පනුට 
ප්රධහන කශභණහකයන වකහය          
  
         
මතීන ඇේ.ඩ.ජිසව්.අරුණ ප්රදීප්  
බහඳති  
නගය බහ අේඵරන්පගොඩ 

 

 

ඒ අනුල 2014.11.24 දින ඳලත්ලන ද කෂමණාකරන කමිටු ලාර්තාල ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරතදතාලයක් 

ගනොමැති ව බැවින් ඒකමතිකල වභා වම්මත විය. 
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6: 3 2014.11.20 න දින අේඵරන්පගොඩ නගය බහ රැසවීේ ලහ රහපව්දීප ඳත්න රද ංර්ධන උඳපධ ලක කහයක 

බහ රැසවීේ හර්තහ පිළිගත යුතු ඵට ගරු බහඳති ඇේ.ඩ.ජ.අරුණ ප්රදීප් භවතහ විසින් පඹෝජනහ කශ අතය ගරු 

නගය බහ භන්ත්රී එච්.එල්.අනුය කිත්සිරි භවතහ විසින් සථීය කයන රදීප.   

 

අේඵරන්පගොඩ නගය බහ 

ංර්ධන උඳපධ ලක කහයක බහ රැසවීේ හර්තහ 

දිනඹ - 2014.11.20  පව්රහ - පඳ..11.00 

සථහනඹ -  නගය බහ රැසවීේ ලහරහ 

ඳළමිණිභ 

10. ඇේ.ඩ.ජ.අරුණ ප්රදීප් භවතහ - බහඳති , නගය බහ ,අේඵරන්පගොඩ. 

11. ඩ.ජිසව් . කභල් ද සිල්හ භවතහ - උඳ බහඳති , නගය බහ , අේඵරන්පගොඩ. 

12. එච්.එල්.අනුය කිත්සිරි භවතහ - නගය බහ භන්ත්රි, නගය බහ,අේඵරන්පගොඩ 

13. බහයත භයපේකය භවතහ  - පල්කේ, නගය බහ අේඵරන්පගොඩ. 

14. මේ.ඩ.ජ.ඳත්භසිරි භවතහ - ගණකහධිකහරී , නගය බහ.අේඵල්නපගොඩ. 

15. ජී.ඩ.ජ. ගුණසිරි භවතහ - ංර්ධන උඳපධ ලක කමිටු හභහජික ප්රජහ නිපඹෝජිත 

16. ය.භයසිංව භවතහ - ංර්ධන උඳපධ ලක කමිටු හභහජික ප්රජහ නිපඹෝජිත 

17. එේ.ජී.ආර්.පුසඳකුභහය භවතහ - ංර්ධන වකහය, නගය බහ , අේඵරන්පගොඩ. 

18. එස.ජී.ජීම මිඹ - තහක්න නිරධහරී , නගය බහ , අේඵරන්පගොඩ. 

19. ඵර්ටි යණසරිඹ  භවතහ -  පඳෝයම, උඳපධ ලක කමිටු හභහජික ප්රජහ නිපඹෝජිත 

20. එච්.භහින්දපේන භවතහ - ඕකන්ද, උඳපධ ලක  කමිටු හභහජික ප්රජහ නිපඹෝජිත 

21. පී.එස.එස. ද සිල්හ භවතහ - භවජන පෞඛය ඳරීක්ක , නගය බහ ,අේඵරන්පගොඩ 

 

ගරු බහඳති මතින ඇේ.ඩ.ජ.අරුණ ප්රදීප් භවතහ  විසින් ඳළමිණ සිටි සිඹළු පදනහ පිළිගනිමින් රැසවීපේ කටයුතු 

ආයේබ කයන රදි. 2015  ර්ඹ වහ ප්රජහ කමිටු රැසවීේ ඳත්මින් රඵහ ගත් පඹෝජනහ පිළිඵඟ ශකහ 

ඵළලීභට අද දින ඵරහපඳොපයොත්තු න ඵ ද ප්රකහල කයන රදි. විපලේපඹන්භ අද දින සපව්ච්ඡහපන් පභභ 

රැසවීභට ඳළමිණි ප්රජහ නිපඹෝජිත ංර්ධන උඳපධ ලක කහයක බහ හභහජිකඹන් ට සිඹ සතුතිඹ  පුද කයන ඵ 

ප්රකහල කශ බහඳති තුභහ අඛන්ඩ පභභ කමිටු නිපඹෝජනඹ කිරීභට අඳවසු නිපඹෝජිතඹන් සිම  නේ ඒ පනුට 

පනත් නිපඹෝජිතඹන් නේ කිරීභ සුදුසු ඵත් , එපේ පනොඳළමිණිේ පිළිඵ හර්තහක් බහට ඉදිරිඳත් කයන 

පරත් දන්න රදි.  

එක් එක් පකොට්ඨහලපේ ප්රජහ රැසවීේ රට ඳත් කය ඇති නිරධහරීන් ප  නේ අඹළඹ පල්ඛණඹට ඇතුරත් කයන 

පර ද ගරු බහඳති තුභහ විසින් දන්න රදි.  

ංර්ධන පඹෝජනහ ප්රමුඛතහ ගත කිරීභ වහ නිර්නහඹක ඳදනේ කය ගන්නහ පර කමිටු නිපඹෝජිත යු.භයසිංව 

භවතහ විසින් පඳන්හ පදන රදි. එපේ පනොභළති ව විට පුධ ගිසක අදවස අනු පේහ ප්රමුඛතහ කයන ඵ ද පඳන්හ 

පදන රදි. ත දුයටත් ඒ භවතහ ප්රකහල කය සිටිපේ කර්භහන්ත කයන අතය තුය ජනතහ භග අධික්න කටයුතු 

වහ ළඩපිළිරක් කස කයන පරඹ. 

එක් එක් පකොට්ඨහල වහ ජ්රජහ රැසවීේ රදීප රඵහ පදන රද 2015 අඹළඹ පඹෝජනහ ඳවත දක්හ ඇති අතය පේ 

ේඵන්ධපඹන් ංර්ධන උඳපධ ලක කහයක බහ  හකච්ඡහ කයන රදි.  

 

01- ඕකන්ද ේ රාම නිධාරී ලවම  

1 ඕක්න්ද භහර්ගපේ ඇති කහණු ඳධ ධතිපේ ළඩි දියුණු කිරීභට ඇති සථහන නිළයදි කයමින් කහණු ඳධ ධතිඹ 

ප්රතිංසකයණඹ කිරීභ. 

2 ඕකන්ද ප්රධහන භහර්ගපේ පදන වයස ඳහපයහි ඳළති ඵළේභ තත් ඉදිරිඹට ඉදි කිරිභ. 
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3 විවහයපගොඩ ඳහය පඳොරත්ත දක්හ දීපර්ග පකොට ෆදීපභ. 

4 රඳතී භවත්මිඹප  නි ඉදිරිපිට ඇති පකොන්ක්රීට් සරළ.ජ වහ කහණුපව් තළනින් තළන කළමේ ඇති සථහන 

ප්රතිංසකයණඹ කිරීභ. 

5 විවහයපගොඩ භහර්ගපේ ආයේබපේ සිට නහන ළි දක්හ ඇති භහර්ගපේ ඳළති ඵළේභ ප්රතිංසකයණඹ කිරීභ. 

6 ඕකන්ද නිහ 1-8 දක්හ ප්රපධ ලපේ කහණු ඳධ ධතිඹ ෆදීපභ. 

7 ඕකන්ද ප්රජහ ලහරහ ටහ දළල් ළටක් ඉදි කිරීභ වහ ලහරහට තුය රඵහ ගළමභ 

 

02- කළුලඩුමුල්  ේ රාම නිධාරී ලවම 

1. ශ්රී විජඹහයහභ ඳහපර් රහභණි විදයහරඹ ඉදිරිපිට පඵෝක්කු ෆදීපභ. 

2. පීරිස පද භහපත් පුසතකහරඹ ඉදියපිට කහණු ප්රතිංසකයණඹ කිරීභ. 

3. ඳඤසඤහපරෝක භහපත් පඳොදු නහන ිස ප්රතිංසකයණඹ කිරීභ. 

4. කළුඩුමුල්ර විජඹහයහභ ඳටු භප  ඩඹපරො  කුළුණ අශ භළටි ඳහය ංර්ධනඹ කිරීභ. 

5. ඳඤසඤහපරෝක භහපත් අතුරු භහර්ගපේ ඉතිරි පකොට පකොන්ක්රිට් කිරීභ. 

6. ධියක්ඛන්ද කහණු ඳධ ධතිඹ කස කිරීභ.  

7. කළුඩුමුල්ර ශභහ ක්රිඩහංගණඹ ප්රතිංසකයණඹ කිරීභ. 

8. ශ්රි විජඹහයහභ ඳන්ර අශ ඇති ඳහය ංර්ධනඹ කිරීභ. 

9. භහර්ග ති ඳහපර් ඉතිරි පකොට ංර්ධනඹ කිරීභ. 

10. ශ්රී විජඹහයහභ ඳහපර් අතුරු භහර්ගඹ ප්රතිංසකයණඹ කිරීභ. 

11. භහර්ග තිඳහපර් අතුරු භහර්ගඹ ප්රත්ංසකයණඹ කිරීභ. 

12. රහභණී විදයහර භහපත් අතුරු භහර්ගඹ ංර්ධනඹ කිරීභ. 

13. ිසඹනහයච්චි පඳපද කහණුඳධ ධතිඹ කස කිරීභ.  

14. රහභණි විදයහර භහපත් පනො 001 /ඒ නි අළින් පිහිටහ ඇති කහණු ප්රතිංසකයණඹ කිරීභ.  

 

03- ගඳොල්ලත්ත රාම නිධාරී ලවම 

1. පඳොල්ත්ත පිං ළි ප්රතිංසකයණඹ කිරීභ. 

2. නුප තුඩු භහර්ගඹ පදන ය තහය ආපල්ඳ කිරීභ. 

3. එේ.පක්.සිරිපේන භවතහප  නිට බුධ ධදත්ත භහපත් සිට එන ඳහය ංර්ධනඹ කිරීභ. 

4. එභ භහර්ගපේ පිවිසුභ පුළුල් කිරීභ වහ කහණුඳධ ධතිඹ ංර්ධනඹ කිරීභ. 

5. නුප තුඩු 1 න වයස ඳහය පුළුල් කිරීභ වහ පකොන්ක්රිට් කිරීභ. 

6. පඳොල්ත්තපුය කහණු ඳධ ධතිඹ ප්රතිංසකයණඹ කිරීභ. 

7. නුප තුඩු ඳහය ඳශල් කිරීභ 

8. බුධ ධ දත්ත භහතින් ඳළමිණි කහණු දීපර්ග කිරීභ වහ නිසිඹහකහය නඩත්තු කිරීභ. 

9. ඳන්ර රඟ සිට බුධ ධදත්ත භහත ඉදිරිඹට කහණු ඳධ ධතිඹක් දළමීභ පවෝ නිසිඹහකහය නඩත්තු කිරීභ. 

10. පදදුස ඳහය අහන පකොට ප්රතිංසකයණඹ කිරීභ.  

11. සිඹළු පකොට්ඨහල වහ තණපකොශ කඳන භළකවන් 5/6 ඳභණ මිශ දීප පගන නිතිඳතහ කේකරුකු පඹදවීභ. 

12. අතුරු ඳහයල් ර තභ නි ඉදිරිපිට පකොට තභන් විසින් භ ඳවිත්ර කයකශ කශභණහකයණඹට ක්රභඹක් 

ළකසීභ. 

13. කෘකවකර්භඹ අළින් රිනට් කණුක් භහිනභට පගන ළටක් ගහ ඇති ඵළවින් එභ සථහනපඹන් හවනඹක් වළයවීභට 

ඇති අඳවසුතහඹ ඉත් කරීභ වහ එභ භහර්ගඹ ප්රතිංසකයණඹ කිරීභ. 

 

04- ගඳතරඹ ේ රාම නිධාරී ලවම 

1) පයොඵට් වික්රභසුරිඹ ඳහපර් අතුරු ඳහය පකොන්ක්රීට් කිරිභ. 

2) පඳොල්ත්ත ඳහය ජී. එේ. ජඹර්ධන භවතහප  නිට ඹන ඳහය (ිසදමුර ත්ත අතුරු භහර්ගඹ) පකොන්ක්රීට් කිරිභ. 

3) ඳශහදු ඳහය පිළිකය කීරිභ. 

4) සුගතබිේඵහයහභ ඳහය පිළිකය කීරිභ. 

5) පඳෝයම ලහඛහ පුසතකහරඹ ඉදිරිපිට කහණු පිළිකය කීරිභ. 

6) විථි රහේපු ර එළිඹ රළප.ජන පේ අට තිප.ජන ගස ර අතු කඳහ දළමීභ. ( සිංව භහජඹ රග තිප.ජන විථී රහේපු 

වහ දඹහසිරි භවතහප  නි අර විධි රහේපු) 

7) පඳෝයම රව්ත්ත ඳපර් වයස භහර්ගපේ වී කහණු ළදීපභ. 
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8) පතොටුපඳොශ ඳහපර් කහණු ඳධ ධතිඹ පිළිකය කීරිභ. 

9) පයොඵට් වික්රභසුරිඹ ඳහපර් මීටර් 100 ගිඹ ඳසු තුය පිපයන සථහනඹ පිළිකය කීරිභ. 

10) බුධ ධදත්ත ඳහය පිළිකය කීරිභ. 

11) කශ ඵළවළයරන සථහනඹ එක හ භළසි භදුරු උදුය භළඩිසභට කටයුතු කිරිභ. 

12) පඳෝයම වන්දිපේ ජර කයහභඹ නළත පිළිකය කිරීභ. 

13) අ.භ. කරුණහයත්න පගොඩනළගිල්ර අළින්   ඇති උඩ ඳහපර් ගල් කුටි ඇතිරිභ. 

14) පඳොල්ත්ත ඳහපර් රක්සමි පඵපවත් ලහරහපව් නි අර ඳහය ඵට පඹොදහ පිළිකය කීරිභ. 

15) පඳෝයම රභපේහ පකොට්ටහලපේ ඳහය පිළිකය කිරීභට දකුණු ඳහශහත් භහර්ග ංර්ධන අධිකහරිඹට දන්න්න. 

 

05- හිගර්ලත්ත රාමගවේලා ලවම 

 01.  R.P ආතර් සිල්හ භහත කහණු ඳධ ධතිඹ කසකිරීභ. 

 02.  න   පෝදයහ පඳය ඳහර අර ඳහය කස කිරීභ. 

 03.  නේබිමුල්ර වයස ඳහය කහණු ඳධ ධතිඹ කස කිරිභ. 

 04.  උසළල්ර ඳහය කහණු ඳධ ධතිඹ දීපර්ඝ කිරීභ. 

 05.  පුසතකහරඹ අර ළිද ප්රතිංසකයණඹ කිරීභ. 

 06.  භහදේඳහ ගග ආශ්රිත ආර්ථික භධයසථහනඹක් පර ංර්ධනඹ කිරීභ. 

 07.  K.M.S සිට පවරන් භවතහප  නි දක්හ ඳහය පකොන්ක්රීට් කිරීභ. 

 08.  නහගරික කෘකව යඳෘතිඹක් කස කිරිභ. 

 

06 - 84 ඒ ඳනියන්දල රාම නිධාරි ලවම  2015 අයලැය වශා ඉදිරිඳත් ව ගයතජනා 

01. ඳනිඹන්දූ ඳහපර් ඳළති කහණුක් කස කය දීපභ. 

02. එපඞයමුල්ර ඳහපර් කහණු දළමීභ  

03. එපඞයමුල්ර වන්දිපේ කුණු ඵක්කිඹ ඉත් කිරීභට කටයුතු කිරීභ. 

04. භහනහන ඳන්පල් ඵසනහහිය ඳළත්පත් ඉඩපේ කන්නන්ගය ඇර ශඟින් නිහ ංකීර්ණඹක් ෆදීපභ. 

05. අංක 63 A නි ඉදිරිපිට ඉඩභ ඳස දභහ කස කය දීපභ. 

06. කේකරු කහර්ඹහරඹ ශඟින් ඹන ඳහපර් කහණු දීපර්ඝ කය දීපභ. 

07. පධ පගොඩ ඇර සුධ ධ කය දීපභ. 

08. ඳනිඹන්දූට විකල්ඳ භහර්ගඹක් කස කය දීපභ. 

09. ප්රජහ ලහරහ අඹත් ඉඩභට ආයක්කවත ළටක් කස කය දීපභ. 

 

07- ඳටබැඳිමුල් රාම නිධාරී ලවම 

01 සිරි නිපක්තනහයහභ ඳහපර් ඳළතිඵළේභ ප්රතිංසකයණඹ කිරීභ. 

02 සිරි නිපක්තනහයහභ විවහයසථහනඹ පිටුඳ කර දළමීභ නිහ දළඩි දුර්ගන්ධඹක් වභන ඵළවින් ඒ දවහ 

ළඩපිළිපරක් පඹදීපභ 

03 2014 අඹළඹ පඹෝජනහර  අංක 11 ඹටපත් දක්හ ඇති පඹෝජනහට ප්රමුඛතහ රඵහ දීපභ. 

04 2014 අඹළඹ පඹෝජනහර  පභපතක් ඉටු වී නළති පඹෝජනහ 2015 අඹළඹ දවහ ඉදිරිඳත් කිරීභ 

 

08 - කරිත්තකන්ද ගකොට්ඨාශගේ ගයතජනා 

01 (විදයහර භහත) මුදළිදු එස.පතෝභස ද සිල්හ භහත,දුේරිඹ ඳහපයන් ඵළසීභට ඳඩිපඳරක් කස කිරීභ 

02 පීරිස පද භහත වන්දිපේ සිට සුපුල් විදහනප  භවතහ ඇතුළු ඳදිංචිකරුන් ගභන් ගන්නහ ඳහපර්ඳළති කහණු ඉතහ 

ඳශල් ඵළවින් අනතුරු අභ කය ගළමභ වහ අඩි 2.5 ක ඳභණ දිගළති පකොන්ක්රිට් රෆිස දළමීභ 

03 බවින් තිරකචන්ද්ර භවතහප  ව අල්ළසි අඹ ඳහවිච්චි කයන ඳහය ඳළති ඵළේභ ඵළ පකොන්ක්රීට් කිරීභ 

04 පීරිස පද භහත මතින පුසඳහ මදයපේකය භවත්මිප  ඉඩපේ දකුණු ඳසින් පඳෝපයෝක් ඇශට ජරඹ ඵළ ඹන 

කහණු පකොන්ක්රීට් කිරීභ. 
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05 වල්තුය කුරයත්න වයස ඳහය පදඳ කහණු ඵළඳීභ, අතුරු ඳහයල් පදක පකොන්ක්රීට් කිරීභ වහ ජරඹ ඵළ ඹන 

කහණු කළපීභ 

06 වල්තුය වන්දිපේ සිට දුේරිඹ ඳහරභ දක්හ පඳෝයමට ඹන ඳහපර් උතුරු ඳළත්ත කහණු ඵළ කුට්ටි ගල් අතුයහ 

ඳදිකිනන්ට ඳදික පව්දිකහක් කස කිරීභ වහ ඳහරභට භහන්තය භර්ග ඳහරභක් ඉදි කිරිභ 

07 පීරිස ප භහපත් සිට කුරයත්න ඳහය දක්හ නහයහ ඳන්තිඹට ඹන ඳහපර් දකුණු ඳළත්ත ඳළති කහණු  ඵළඳීභ වහ 

රල් ෆදීප ඇති පකොට ංර්ධනඹ කිරීභ. 

08 ංඝයහජ ඳහය ඳන්ර වන්දිඹ කහණු පුළුල් කය ඵළඳීභ. 

09 පීරිස පද භහතට භහන්තය වල්තුය ඉඩභ ටහ ඹන ඇශ භහ 06 යක් ත් ශුධ ධ කිරීභ  

10 පීරිස ප භහපත් පඳෝපයෝක් ඇශ ඳටන් ගන්නහ සථහනඹ ළිස පිරි ල් බිහිවී ඇත.ළසි දිනරදි අතුරු කහණු 04 

කි ගරහ එන ළසි ජරඹ හියවී කහණු උතුයහ ඹන ඵළවින් ළිස ඉත් කය පිළිඹේ පඹදීපභ 

11 පර්ල්ඳහයට භහන්තය ජරඹ ගරහ එන කහණු පීරිස ප භහත අනුය ප්රනහන්දු භවතහප  නි ඉදිරිපිටදි ංගු 

හිත ඵළවින්, සුළු ර්හකදිත්, කහණු උතුයහ ඳහය ඹටන නිහ කහණු පකිසන් කය ඵළඳිභ. 

12 දළනට කස කය පගන ඹන වල්තුය ක්රීඩහංගනඹ ඇශ ඳළත්පත් දළල් ආයණඹක් ගළසීභ 

13 ඳටඵළදි පගදය ත්ත ඳශමු ඳටු භඟ කහණු විදයහර භහත කහණුට ේඵන් කිරීභ  

14 ඳටඵළදි පගදය ත්ත ඳටු භඟ 02 මුල් පකොට ඳහය ගළරවී රල් ෆදි ඇත ංර්ධනඹ කිරීභ. 

15 (කන්ද භහත) අේඵරන්පගොඩ චන්ද්රසිරිහිමි භහත ඳශු මදය කහර්ඹහරඹ අර දකුණු ඳළත්ත කහණු ඵළඳිභ 

16 ශභහ උදයහනඹ විදුිස ආපරෝක කිරීභ 

17 (කන්ද භහත) චන්ද්රසිරි භහපත් අංක 09, 10 නිහ ප්ළිඹට ඉදිරිඳ ඇති අතුරු ඳහපර් කහණු ගළඹුරු කය ඵළඳීභ 

වහ පිටුඳ කහණු අලුත්ළඩිඹහට අහිය ඇති කහණු ඵළේභ උඩ ඉදිකය ඇති ඵළේභ (භහිනේ ඵළේභ) ඉත් කය 

දීපභ. 

18 (අපලෝක භවතහප  නි පිටුඳසින් ඇති කහණු) ඳශන වයස ඳහපයන් අංක 07 වහ 08 පගල් අර ඇති 

කහණු ඵළඳීභ  

19 විදයහර භහපත් ඳශන වයස ඳහපර් අලුතින් පකොන්රිට් කයන රද පකොටස සරළ.ජ දභහ අන් කිරීභ 

20 විදයහර භහපත් අන් පකොටපේ පුසඳහ මිඹප  නි අර ඳහපර් ඇති විදුිස කණු ඉත් කිරීභ 

21   විදයහර භහත ඳශනි වයස ඳහරින් ඹයත්න භවතහප  නිට ඇතුළුන තළන ඳත්තු කහණුට උඩින්  සරළ.ජ 

දභහ අන් කිරීභ 

22 කුරයත්න ඳහපර් වල්තුය ේ පකොටපේ කහණු ඳධ ධතිඹ ළකසීභ 

23 වල්තුය න්රීඩහංගනඹ ළකසීභ 

24 ප්රජහ ලහරහට පුටු 50 ක් රඵහ දීපභ 

25 කන්ද භහත පදන වයස  ඳහපර් ඳත්තු කහණු ප්රතිංසකයණඹ කිරීභ 

26 ධර්භහපලෝක විදයහරපේ පිහිනුේ තටහකඹ පිටුඳසින් විදයහරපේ තුය ඵළ ඹහභට හදහ ඇති පකොන්ක්රිට් කහණු පල් 

ඳහය අර කහණුට ේඵන්ධ කිරීභ 

  

10 -86 බී ගකරමිණිය රාම නිධාරි ලවම 

 

1. පකයමිණිඹ- පින්නදු ශමුන් වහ ක්රීඩහ පිටිඹක් තළමභ. 

2. දූ ත්ත පදන වයස ඳහය පකොන්ක්රිට් කිරීභ 

3. පින්නදු,පතොටුඳර ඳහය ංර්ධනඹ කිරීභ 

4. පින්නදු ඳහය (ප්රධහන ඳහය) අලුත්ළඩිඹහ කිරීභ වහ කහණු අලුත්ළඩිඹහ කිරීභ 
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5. දු ත්ත ඳහය,එසභන්ඩ් භවතහප  නිට ඹන ඳහපර් කහණු වහ පඵෝක්කු ඉදි කිරීභ 

6. පින්නදු ඳහපර්, පෝභතුංග භවතහප  නි අර  නගය බහ භඟින් පුළුල් කයන රද පකොට ංර්ධනඹ 

කිරීභ 

7. පින්නදු ඇශ, ආයච්චි ඇශ, ඳතවහ ඇශ, පඳොල් ක ඇශ ශුධ ධ කිරීභ 

8. පින්නදු,ටයවුේ ඳහය II වහ III න වයස ඳහයල් ංර්ධනඹ කිරීභ 

9. එස.එේ.විපජ්ඳහර භවතහප  නි අර ඳළති ඵළේභ කස කිරීභ 

10. පක්.ඩ.ජ. භල්කහන්ති භවත්මිඹප  ඉඩපේ භහිනභට ඹහඵද පිහිටි ංගු ආයක්කවත ඳළති ඵළේභ ඉදි කිරීභ 

11. පින්නදු, ඉපර්ස භවතහප  නිට ඹන භහර්ගඹ ංර්ධනඹ කිරීභ 

12. පින්නදු සුනහමි නිහ අර  පිහිටි භහර්ගඹ පකොන්ක්රීට් කිරීභ 

13. පින්නදු පයොහන් භවතහප  නි පිහිටි ටයවුේ ඳහය (IV) පකොන්ක්රීට් කිරීභ 

14. පින්නදු ඵකිනි භවත්මිඹප  නි අිසන් ඹන භහර්ගඹ පකොන්ක්රීට් කිරීභ 

15. දු ත්ත , අපලෝකහ ජහනකි මිඹප  නි අර වීදීප ඳවනක් පඹදීපභ 

16. පඳොකුණඳහපර් ඳළති කහණු ඉදි කිරීභ 

17. පකයමිණිඹ,පඳොකුණ ඳහපර් , කිංසිස ඳයණවිතහන භවතහප  නි පිහිටි භහර්ගඹ පකොන්ක්රීට් කිරීභ 

18. පක්. භන් දමින්ද කුභහය භවතහප  නිට ඹන භහර්ගඹ පකොන්ක්රීට් කිරීභ( ්රභ ඳදනභ භත) 

19. පකයමිණිඹ නදුන්ලහන්ත ළල්රප  භවතහප  නිට ඹන භහර්ගඹ පකොන්ක්රීට් කිරීභ 

20. පකයමිණිඹ ඊ.නන්දයත්න භවතහප  නිට  ඹන භහර්ගඹ පකොන්ක්රීට් කිරීභ 

21. පකයමිණිඹ,ඩිසනි ඳහපර් ඇතුල්න සථහනපේ පඵෝක්කු වහ ඳළති කහණු කස කිරීභ 

22. පේහ පිඹක් ඉදි කිරීභ( රහභ නිරධහරි,දිවි නළගුභ ංර්ධන නිරධහරි, ආර්ථික ංර්ධන නිරධහරි පනුපන්) 

23. පකයමිණිඹ භෘධ ධි මිතිපේ ගිණුපේ ඇති මුදිසන් තණ පකොශ භළකවභක් මිරදි ගළමභ 

24. පකයමිණිඹ,ඳතියහජ ඳහපර් අලය සථහන ර ඳළති ඵළමි වහ කහණු ඉදි කිරීභ 

25. පකයමිණිඹ,පඳය ඳහර වහ ිසසන පඵෝට්ටුක් ඉදි කිරීභ 

26. පින්නදු, VII න ඳටුභඟ ඳහය ංර්ධනඹ කිරීභ  

 

11- ගශේ් පුමුල් රාමගවේලා ලවම  

1. පේහ පිඹ ඉදිරිපිට කහණු ඳධ ධතිඹ 35 m කහණු ඳධ ධතිඹ ෆදීපභ. 

2. ආර්.ඊ.ද.සිල්හ භහත අතුරු භහර්ගඹ ෆදීපභ. 

3. ර්ගපන්ත්ති ඳහපර් අතුරු භහර්ගඹ ංර්ධනඹ කිරීභ. 

4. නහභල් ඇශ ජරපඹන් ඹ ටන තත්ඹ භග වළයවීභ. 

5. පව්පුමුල්ර ඳටුභග  පඵෝක්කු අඩි 25 ඳ%භහණඹ ඳතුර දභන පර. 

6. පව්පුමුල්ර ඳටුභග භහර්ග ඳ%තිංසකයණඹ කිරීභ. 

7. පේධහනන්ද  භහත ඳ%තිංසකයණඹ කිරීභ. 

8. සිරිනිපක්තනහයහභඹ පිහිටි ඳහපර් ඇති රිනට් කණු ව ආර්.ඊ.ද.සිල්හ භහ පත් අතුරු භහර්ගපේ ඇති රිනට් කණු 

ඉත් කිරීභ. 

9. භගි ඳ%ජහ භ්ඩඩරඹට පුටු 200 ,කඩහයභක්  වහ බු පෂේ පට් එකක් රඵහ දීපභ. 

 

12- මශ අම්බන්ගගොඩ  
1)  භහනිමුල්ර ට යවුේ ඳහපර් ඳළති කහණු කස කිරීභ. 

2)   නගය බහ නිහ ංකිර්ණ ඳහය තහය දළමීභ 

3)  පඳොදු ළිං පදක ප්රතිංසකයණඹ කිරීභ 

4) තුඩු මුල්ර පතොටුපඳොශ  ශඟ සිට පදල්දු ඳහරභ අහනඹ දක්හ කහණු  ඳධ ධතිඹ කස කිරීභ. 
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5)   භහනි මුල්ර පදන වයස ඳහය කස කිරීභ. 

6)   භහනිමුල්ර ට යවුේ ඳහපර් පඳොදු ළිට ඹන ඳහය කස කිරීභ 

7)   පුසතකහරඹ ඉදිරිපිට භහර්ගපේ කහණු කස කිරීභ. 

8) භව අේඵරන්පගොඩ ලහඛහ පුසතකහරඹ තීන්ත ආපල්ඳ කිරීභ ව පුටු 30 ක් රඵහ දීපභ. 

9)   කශ එකතු කයන ්ළක්ටර් වහ නශහ ංනහ වි කිරීභ. 

10)   කහණු පිරිසිදු කයන අඹට අත් කයත්ත රඵහ දීපභ. 

11)   පදල්දූ ඳහපර්  තුය පදල්දූ පතොටුඳර අිසන්  ඵළ ඹහභට ළරළසවීභ. 

12)  ධේභ කුර ඉදිරිපිට භහනඩු භවතහප  නි අිසන් ඹන ඳහය තුය ඵළ    ඹන ආකහයඹට කස කිරීභ. 

13)   භහනිමුල්ර පදන ඳටු භඟ පදන මි්රණඹ පඹදීපභ. 

14)   විජඹ වික්රභ නි අර ඇති පදන තහය මි්රණඹ පඹදීපභ. 

 

13-  විගල්ගගොඩ 

1)   ධේභයුක්ති  ඳහය ප්රතිංසකයණඹ කිරීභ 

2)   ධේභහනන්ද ඳහය කහණු ඳධ ධතිඹ ප්රතිංසකයණඹ කිරීභ 

3 )  පදභටපගොඩ ඳහය ප්රතිංසකයණඹ කිරීභ 

4)   හීන් ඇශ ඳටුභඟ ංර්ධනඹ කිරීභ ( පදොසතය යහජසිංව භවතහප  පඵපවත්  ලහරහ දක්හ) 

5)   එස.පී. මේ.ඊ.එස.භහත ( ගිඹ අවුරුදු 3 ,5) කහණු ඳධ ධතිඹ ප්රතිංසකයණඹ කිරීභ 

6)   හීන් ඇශ ඳහය පඳොල්ත්තට ළපටන ඳහය ංර්ධනඹ කිරීභ 

7)   හීන් ඇශ ඳහය (කර ප්රතිචක්රි කයණ ළඩටවන් ) 

 

ඉවත පඹෝජනහ ිසන් 2014.11.20 දිනට ඳසු රද පඹෝජනහ ද පභභ හර්තහට ඇතුරත් කය ඇත. 

කමිටු නිපඹෝජිත ඵර්ටි යණසරිඹ භවතහ ප්රකහල කපශේ ප්රහපධ ශිඹ පල්කේ කහර්ඹහරපඹන් ඉටු කයන රද කයභහන්ත 

කයන විට අපි කස කය තිබු කභවයක් කහණු කඩන්න තීයනඹ කයරහ තිඹන ඵත්, නගය බහ භගින් පභභ 

කටයුතු ඉටු කයන්පන් ඩහ සුදචුසු ඵත්ඹ. ගරු බහඳති තුභහ කිඹහ සිටිපේ නගය බහ භහර්ග කළමේභට පඳය නගය 

බහ පව් අයඹ කිසන් රඵහ ගන්නහ පර ප්රහපධ ය ඹ පල්කේට දන්න පරඹ. 

පඳොල්ත්ත පකොට්ඨහලඹන් ඉදිරිඳත් වු භහර්ගපේ පිහිටහ ඇති පකොසග ඉත් කිරීභට ප්රහපධ ය ඹ පල්කේ, පත දන්හ 

ඹන පර ගරු බහඳති තුභහ විසින් දළනුේ පදන රදි. 

යු.භයසිංව භවතහ විසින් ධේභහනන්ද භහපත් සරළ.ජ පඹදීපභ භඵන්ධපඹන් තහක්ණ නිරධහරී භග පගොස 

පඳන්වීභට කළභළත්ත ප්රකහල කයන රද අතය එපේ ඳළමිණිභට දළනුත් කයන පර තහක්ණ පේහ නිරධහරීපගන් 

ඉල්ලීක් ද කයන රදි. 

 

කස කපශේ : එේ.ජී.ආර්. පුසඳකුභහය 

ංර්ධන වකහය 

 

පල්කේ         මතීන ඇේ.ඩ.ජිසව්.අරුණ ප්රදීප්  

අේඵරන්පගොඩ නගය බහ                  බහඳති  

නගය බහ අේඵරන්පගොඩ 
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ඒ අනුල 2014.11.20 දින ඳලත්ලන ද වනලර්ධන උඳගේක කාරක වභා රැව්වීම් ලාර්තාල ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ 

විගරතධතාලයක් ගනොමැති ව බැවින් ඒකමතිකල වභා වම්මත විය. 

 

6: 4 2014.11.19 න දින අේඵරන්පගොඩ නගය බහ රැසවීේ ලහ රහපව්දීප ඳත්න රද ක්රීඩහ කමිටු හර්තහ පිළිගත 

යුතු ඵට ගරු බහඳති ඇේ.ඩ.ජ.අරුණ ප්රදීප් භවතහ විසින් පඹෝජනහ කශ අතය ගරු නගය බහ භන්ත්රී 

එච්.එල්.අනුය කිත්සිරි භවතහ විසින් සථීය කයන රදීප.    

 

  

ක්රීඩා කමිටු ලාර්තාල - අම්බන්ගගොඩ නගර වභාල 

දිනය -  2014.11.19 

ගේාල - ඳ.ල. 2.30 

ව්ථානය - නගර වභා රැව්වීම් ාාල 

 

වශභාගිත්ලය - 

ඇේ.ඩ.ජිසව්. අරුණ ප්රදීප් භවතහ - ගරු බහඳති, අේඵරන්පගොඩ නගය බහ. 

බහයත භයපේකය භවතහ  - පල්කේ, අේඵරන්පගොඩ නගය බහ. 

පක්.පජ්.තහපෙව් භවතහ  - රිපඹෝ ක්රීඩහ භහජඹ,අේඵරන්පගොඩ. 

ම .යත් ලහන්ත භවතහ  - සිංව ක්රීඩහ භහජඹ, අේඵරන්පගොඩ. 

එස.පක්.ඳත්භසිරි භවතහ  - ක්රීඩහ කමිටු හභහජික. 

කසුන් ගහල්රප  භවතහ                 - ක්රීඩහ නිරධහරි,අේඵරන්පගොඩ ප්රහපධ ශිඹ පල්කේ  කහර්ඹහරඹ  

ජි. අපලෝක කුභහය භවතහ  - ක්රීඩහ භමි උඳපධ ලක,අේඵරන්පගොඩ නගය බහ. 

එච්.ඹයත්න ද සිල්හ භවතහ - ක්රීඩහ භමි බහයකරු, අේඵරන්පගොඩ නගය බහ. 

ඉඳුනිල් එදිරිවික්රභ සරිඹ භවතහ - ඳහඳන්දු පුහුණුකරු ,අේඵරන්පගොඩ නගය බහ. 

මේ.වී.තයංගි මිඹ   -          ප්රජහංර්ධන නිරධහරි, අේඵරන්පගොඩ නගයබහ. 

 

පිළිගැනීම- ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්ලිේ.අරුණ ප්රදී්  මශතා 

ක්රීඩහ කමිටු වහ ඳළමිණි සිඹළුභ භවත්භ භවත්මීන් පිළිගනිමින් ක්රීඩහ කමිටුපව් කටයුතු ආයේබ කයන රදි. 
 

2014 ර්පේ නගය ක්රීඩහ තයගහිසපේ ජඹගහවක ක්රීඩක ක්රීඩිකහන් වහ කුරහන ව වතිකඳත් 
ප්රදහපනෝත්ඹ ඳහල් නිහඩුට පඳය ඳළළත්වීභට අල කටයුතු සිදු කිරීභට ප්රජහංර්ධන නිරධහරිට උඳපදස 
රඵහ පදන රදි.  
 

ඳහල් ක්රීඩක ක්රීඩිකහන් වහ ළඩි තයග අසථහ රඵහ දීපපභන් ඔවුන්ප  ක්රීඩහ කුරතහඹන් ඔ් නළංවීභ පේභ 
අඩු ඳවසුකේ හිත ඳහල් ර දක් දරුන්ට නගයපේ ඳහල් රට ඇතුශත් වීභට අසථහ රඵහ දීපභ ද පභභ 
ක්රීඩහ තයගහිසපේ අයමුණක් ඵ ගරු බහඳතිතුභහ විසින් ඳළවළදිළි කයපදන රදි. පභභ තයගහිසඹ ඳළළත්වීභට 
කිසිදු පධ ලඳහරන අයමුණක් පනොභළති ඵද ගරු බහඳතිතුභහ විසින් ඳළවළදිිස කය පදන රදි. සිඹළුභ තයග ඹ 
අවු. 15 න් ඳවශ තයග පර ඳත්නු රඵන්පන්ද දක් ක්රීඩකඹන් වදුනහපගන ඔවුන්ට පවො පුහුණුක් රඵහ දීපභ 
භගින් ඉදිරිඹට ගළනිභ ඵත් පභභ අයමුණු ඉටු කය ගළමභට ඳහල්ර විදුවල්ඳතිරුන් කටයුතු පනොකයන ඵ 
ළඩිදුයටත් පඳන්හ පදන රදි. 
 

එව්.ගක්.ඳත්මසිරි මශතා- 

1970,80 ගණන්ර ක්රීඩහිසන් දක්තහ පඳන්න ඳවසුකේ අඩු ඳහල්ර ක්රීඩකඹන් නගයපේ ඳහල්රට 

ඇතුශත් කයගත් ඵත් තභන් ද ධර්භහපලෝක ඳහරට ඇතුශත්වුපේ ද එභ ආකහයඹට ඵ පඳන්හ පදන රදි. 
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ටී.වරත් ාන්ත මශතා  

ඉදිරිපේ දීප Cricket Board භගින්  ංවිධහනඹ කයනු රඵන තයග ඳළළත්වීභ වහ  ක්රීඩහංගණඹ පන් කයගත වළකි  

ද ඹන්න විභසීභ. පභභ තයග ඳළළත්වීභ වහ යත්ගභ ඵ්ඩඩයත්ත ක්රීඩහංගණඹ පන් කයගළමභට උත්ව කශද 

එභ ක්රීඩහංගණපේ ද ප්රතිංසකයණ කටයුතු සිදුකයන ඵ දන්හ ඇති ඵළවින් තයග ඳළළත්වීපේ ගළටළු ඇතිවිඹ 

වළකිඵ. 

ගරු වභාඳතිතුමා- 

ක්රීඩහංගණපේ ප්රතිංසකයණ කටයුතු පභභ භහඹ අන් වීභට පඳය සිදු කිරිභට  පඵොපවෝ දුයට ඉඩ ඇති ඵළවින් 

පන් කිරිභ සිදු කශ පනොවළකි අතය පේ පිළිඵ Cricket Board එක දළනුත් කිරීභට කටයුතු කයන පර දන්හ 

සිටින රදි. 

කසුන් ගාල්ගේ මශතා- 

ඉදිරිපේ දීප ඳහල් තයග පඳොල්ත්ත ක්රීඩහංගණපේ දීප ඳළළත්වීභට නිඹමිත ඵළවින් භශර ක්රීඩහ තයග ඳළළත්වීභට 

වළකි පර එභ ක්රීඩහංගණපේ අදහශ කස කිරීේ සිදුකය පදන පර ඉල්රහ සිටින රදි.  

ජහතික ක්රීඩහ උපශපල් දීප ෆභ ර්ඹකභ  පේ ඳන්දු, ඵළඩ්මින්ටන්, කයහපත්, පිහිණුේ ව භශර ක්රීඩහ  ආදි 

තයගිසන් ඳදක්කේ අේඵරන්පගොඩ නගයපේ ක්රීඩක ක්රීඩිකහන් විසින් හිමිකය ගන්නහ ඵත් පේ නිහ 

ක්රීඩහිසන් ඉදිරිඹට ඹන ක්රීඩහ ගේභහනඹක් පර අේඵරන්පගොඩ නේ කය ඇති ඵත් දන්හ සිටින රදි.  

නගය ක්රීඩහ උපශපල් දීප නගය බහ ඵර ප්රපධ ලපේ ඳහල් ඳධ ධතිපේ ජහතික භට්ටමින් තයග නිපඹෝජනඹ කයන 

ක්රීඩක ක්රීඩිකහන් ඇගයීභට වළකිනේ එඹ ඉතහ ටින ඵ වහ අපනකුත් ක්රීඩක ක්රීඩිකහන්ටද ආදර්ලඹක් න ඵ  . 

 

ක්රීඩාමිමි උඳගේක- 
 

තහක්ණ නිරධහරි භග ක්රීඩහංගණඹ ඳරික්හ කශ ඵත් සිදු කශයුතු ඉඳිකිරීේ ව කස කිරීභරට අදහශ 
ඇසතපේන්තු කස කය බහට ඉදිරිඳත් කයන ඵට දන්හ සිටින රදි. 
 

එව්.ගක්.ඳත්මසිරි මශතා - 
 
පොිසපඵෝල් පුහුණුවීේ වහ නගය බහට අඹත් ක්රීඩහංගණ ර  ඳවසුකේ රහ දීපභට කටයුතු කයන පර 
ඉල්රහ සිටින රදි. එපභන්භ පඩොල්ෆින් ජර ක්රීඩහ ංගභඹ පේ න විට දිඹඳන්දු ආයේබ කය ඇති ඵද දන්හ 
සිටින රදි. 
 

ගරු වභාඳතිතුමා 
  
පොිස පඵෝල් පුහුණු වහ ක්රීඩහංගණ ර ඳවසුකේ රඵහ දිභට කටයුතු කයන ඵත් එඹ ඉතහ පවො 
පඹෝජනහක ඵත් පඳන්හ පදන රදි. 
 

ව්තති කථාල - ගල්කම්, භාරත වම රගවේකර මශතා 
 

අද දින තභ ටිනහ කහරඹ වහ ්රභඹ කළඳ කයමින් කමිටු වහ ඳළමිණි සිඹළුභ භවත්භ භවත්මීන්ට ක්රීඩහපව් 
දියුණු පනුපන් තභ අදවස  වහ පඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කිරීභ පනුපන් සතතිඹ ඳශකයමින් කමිටුපව් ළඩකටයුතු 
අන් කයන රදි. 
 

කස කපශේ-  
මේ.වී.තයංගි, 
ප්රජහ ංර්ධන නිරධහරි. 
 

පල්කේ, 

අේඵරන්පගොඩ නගය බහ. 

 

 



29 
 

ඒ අනුල 2014.11.19 දින ඳලත්ලන ද ක්රීඩා කමිටු ලාර්තාල ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරතදතාලයක් ගනොමැති ව 

බැවින් ඒකමතිකල වභා වම්මත විය. 

 

6: 5 2014.11.27 න දින අේඵරන්පගොඩ නගය බහ රැසවීේ ලහ රහපව්දීප ඳත්න රද පුසතකහර කමිටු හර්තහ 

පිළිගත යුතු ඵට ගරු බහඳති ඇේ.ඩ.ජ.අරුණ ප්රදීප් භවතහ විසින් පඹෝජනහ කශ අතය ගරු නගය බහ භන්ත්රී 

ජී.යත් ශ්රී රහල්ද සිල්හ භවතහ විසින් සථීය කයන රදීප.     

 

අම්බන්ගගොඩ නගර වභාගේ ගරු වභාඳතිතුමා මූාවනය දැර 2014/11/27 දින පුව්තකා 

කමිටු ලාර්තාල 

 

•  ඇේ.ඩ.ජිසව්.අරුණ ප්රදීප් භවතහ (ගරු බහඳති) 
•  පරේන් පකයමිණිඹප  (ගරු නගය බහ භන්ත්රී) 
•  බහයත භයපේකය භවතහ (පල්කේ,නගය බහ අේඵරන්පගොඩ) 
•  පක්.ඩ.ජිසව් යංජනි භහපනල් පභනවිඹ (පුසතකහරඹහධිඳතිනි) 
•  මේ.වී.හනහ තයංගි මිඹ (ප්රජහ ංර්ධන නිරධහරිම) 
•  සුගත් පවට්ටි ආයච්චි භවතහ (කමිටු භහජික) 

•  ජී.ඩ.ජිසව්.ගුණසිරි භවතහ (කමිටු භහජික) 
•  වර්ඵට් වීයක්පකොඩි භවතහ  (කමිටු භහජික) 
•  පී.එච්.එල්.පිඹන්ති පභනවිඹ (පුසතකහර විනකහ) 
•  ඒ.ඩ.ජිසව් ඉන්ද්රදහ භවතහ (පුසතකහර වඹක) 
•  ඒ.ජී.යසිකහ මිඹ  (පුසතකහර විනකහ) 

•  පගෞරි රුවිතහන මිඹ  (පුසතකහර විනකහ) 
•  පක්.ඒ.විසුධ ධි පර්ණුකහ මිඹ (පුසතකහර විනකහ) 
•  එස.සුසිරහ දීපඳහනි මිඹ  (පුසතකහර විනකහ) 
•  එේ.ඩ.ජිසව්.පජ්.සුභංගිස මිඹ (පුසතකහර විනකහ) 
 

 භහරති භන්තහ ආරිඹසිංව  (පුසතකහර විනකහ) 
 

ගරු බහඳතිතුභහ කමිටුට ඳළමිණි භවත්භ භවත්මින් පිළිගළමපභන් ඳසු එදින ඳ..2.30 ට බහපව් ළඩ ආයේබ 

කපශේඹ. 

• පුව්තකා ප්රගති ලාර්තා කමිටුලට ඉදිරිඳත් කිරිම ඳෂමුල සිදුවිය. 

ප්රධහන පුසතකහරපේ ප්රගති හර්තහ පුසතකහරඹහධිඳතිනිඹ විසින් ඉදිරිඳත් කයන රදි.පඳෝයම ලහඛහ පුසතකහරපේ 

විනකහ අමඳ ඵළවීන් එභ ලහඛහපව් හර්තහ ඒ.ඩ.ජිසව් ඉන්ද්රදහ භවතහ විසින් ඉදිරිඳත් කයන රදි.අපනකුතු 

ලහඛහ පුසතකහරර ප්රගති හර්තහ ඒ ඒ ලහඛහබහය නිරධහරී විසින් ද , විදයුත් පුසතකහරපේ හර්තහ ප්රධහන 

පුසතකහරපේ පේඹ කයන ප්රිඹන්ති පභනවිඹ විසින්ද, ඉදිරිඳත් කයන රදි. 

 ලහඛහ පුසතකහරර පඳොත් ඵළවළය දීපපේ ංයණ ප්රසථහයඹ ඵරහ පව්පුමුල්ර ලහඛහ පුසතකහරපේ පඳොත් 

ප්රභහණඹ 1485 ඵත් පඳොත් 1500ක් දක්හ ළඩි කශ යුතු ඵද ඳළසුව.පභය පුසතකහරඹට පඳොත් මිරදි පනොගත් 

ඵත්, හනහ ප්රකහලකිනන්පගන් ඳරිතයහග ලපඹන් රළබුනු රු.50000.00 ක ටිනහකභ පඳොත් ිසන් 

රු.15000.00 ක පඳොත් ප්රධහන පුසතකහරඹටත්, ඉතිරි රු.35000.00 ක මුදර රු.50000.00 ක ටිනහකභකින් යුත් 

පඳොත් කට්ටර ලහඛහ පුසතකහරඹන් වහ රඵහ දුන් ඵ පුසතකහරඹහධිඳතිනිඹ ඳළසුහඹ. ඉදිරිපේදි පඳොත් මිරදි 

ගළමපේදි එභ අඩුඳහඩු පුයන ඵත් එතුමිඹ ළඩිදුයටත් ඳළසුහඹ.  

 ජහතික පුසතකහර වහ ප්රපල්ඛණ පේහ භ්ඩඩරඹ භඟින් ඳළළත්වු තයගහිසපේ විශිසඨතභ භවජන 

පුසතකහර ංයක්ණ භධයසථහනඹ පත්රීපේ ළඩටවපන් ප්රථභ සථහනඹද, 2013 පර් කිඹවීපේ භහඹ 

පනුපන් ේභහනඹක්ද රළබීභ ේඵන්ධපඹන් කමිටු හභහජික භවතුන් දළනුත් කයන පර ගරු බහඳති තුභහ 

විසින් ප්රජහ ංර්ධන තුමිඹට ඳළසුපව්ඹ.  
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 ජහතික පුසතකහර වහ  පේහ භ්ඩඩරපඹන්  ඳළළත්වු ළඩමුළු වහ වබහගි වු නිරධහරින්ට බහපන් 

මුදල් පගහ පුහුණු රඵහ දීපභ ගළන භව අේඵරන්පගොඩ ලහඛහ පුසතකහරපේ විනකහ ගරු බහඳතිතුභහට සතතිඹ 

ප්රකහල කයන රදි. එිනන් රඵහ ගත් දළනුභට අනු ලහඛහ පුසතකහරර ක්රිඹහ කශ යුතු ඵ ගරු බහඳතිතුභහ 

ඳළසුපව්ඹ. එභ ළඩමුළු පුසතකහර විදයහ අනු මේ.වී. දලභ ර්ගීකයණඹ 21 න ංසකයණඹ අනු පඳොත් 

ර්ග කිරීභ ඵ   පුසතකහරඹහධිඳතිනිඹ ඳළසුහඹ. ජහතික පුසතකහරපඹන් මිරදි ගත් 21 න ංසකයණ  මේ.වී. 

දලභ ර්ගීකයණඹ පඳොත් වහ මුදල් පගවු රිසිට්ඳත ඉදිරිඳත් පකොට එභ විනකහන්ට මුදල් රඵහ දීපභට කටයුතු 

කයන පර ගරු බහඳතිතුභහ පුසතකහරඹහධිඳතිනිඹට උඳපදස පදන රදි.එභ පඳොත පුසතකහර ඳරිරවණ පල්ඛණ 

රට ඇතුශත් කශ යුතුඵ ඳළසුපව්ඹ. පුසතකහරපේ පඳොත් ඵළදුේකයණඹ ේඵන්ද සිඹළු පදනහභ පඳොත් 

ඵළදුේකරුපගන් ඉපගන ගතයුතු ඵත්, තිඹට දින පදකක්ත් පුහුණු රළබිඹ යුතු ඵ ගරු බහඳතිතුභහ 

ඳළසුපව්ඹ. 

 

• පුසතකහරවිනකහන්  වහ පුසතකහර විදයහ වළදළරීභට බහපන් මුදල් රඵහ දිඹ වළකි ඵ ගරු 

බහඳතිතුභහ ඳළසුපව්ඹ. ඒ වහ බහපන් අනුභළතිඹ රඵහ ගළමභට ිසපිඹක් ඉදිරිප් කයන පර ගරු 

බහඳතිතුභහ විසින් ප්රජහංර්ධන නිරධහරීතුමිඹ දළනුත් කශහඹ. එභ ඳහඨභහරහ වළදළරීභට තභහ කළභති ඵ 

පව්පුමුල්ර ලහඛහපව් පේඹ කයන පගෞරි භවත්මිඹ ඳළසුහඹ. ඳහඨභහරහ ඉරිදහ දිනඹන්හි ඳළළත්පන ඵළවින් 

එඹට වබහගිවීභ වහ තභහප  විපව්ක දින පදපකන් එකක් තිපේ දිනකත් අනිත් දිනඹ ඉරිදහ දිනඹ රඵහ පදන 

පර එතුමිඹ ගරු බහඳතිතුභහපගන් ඉල්ලීභක් කපශේඹ. පනසුයහදහ දින ඉරිදහ පුත්ඳතුත් පුසතකහරඹට රළපඵන 

ඵළවින් ඳහඨකඹන්ට කිසිදු අහියඹක් එිනන් සිදු පනොන ඵද පගෞරි භවත්මිඹ ප්රකහල කශහඹ. එඹට ගරු 

බහඳතිතුභහ, පල්කේ භවතහ ඇතුළු කමිටු භහජික භවතුන් කළභළත්ත ප්රකහල කපශේඹ.  

   

•  කමිටු භහජික වර්ඵට් වීයක්පකොඩි භවතහ විසින් කිඹවීේ භහපේ උත්ඹ ඉතහභත් හර්ථක ඉටු කිරීභ 

ගළන ප්රජහංර්ධන නිශධහරිතුමිඹට වහ පුසතකහරඹහධිඳතිනිඹ ඇතුළු පුසතකහර කහර්ඹ භ්ඩඩරඹට සතතිඹ ප්රකහල 

කපශේඹ. ඳක්පේ ගරු නගය බහ භන්ත්රීරු සීමිත ංඛයහක් වබහගි වු ඵත් විරුධ ධ ඳක්පේ ගරු නගය බ 

භන්ත්රීරු වබහගි පනොවීභ කණගහටුට කරුණක් ඵ කමිටු භහජික වර්ඵට් වීයක්පකොඩි භවතහ විසින් ඳන 

රදි. වබහගි වු නගය බහ භන්ත්රීරුන්ට එතුභහ සතතිඹ පුද කපශේඹ. පජය ඳක්පේ අඹ ව ඳහල්ර 

විදුවල්ඳතිරු වබහගි පනොවීභ අඩුඳහඩුක් ඵ සුගත් පවට්ටිආයච්චි භවතහ ප්රකහල කපශේඹ. ප්රජහ ංර්ධන 

නිරධහරිතුමිඹ වහ පුසතකහරඹහධිඳතිනිඹ විවහයසථහන රට පගොස පජය  ඳක්ඹට ආයහධනහ කශ යුතු ඵ ගරු 

බහඳතිතුභහ ඳළසුපව්ඹ. 

    

 පඳොල්ත්ත ලහඛහ පුසතකහරපේ න පගොඩනළගිල්ර ෆදීපපේදි පුසතකහරඹකට අදහර ළරළසභ අනු 

ෆදිඹ යුතු ඵළවින් එභ ළරළසභ කිසන් ඵළලීභ සුදුසු ඵ කමිටු හභහජික ජී.ඩ.ජ.ගුණසිරි භවතහ ප්රකහල කපශේඹ.එභ 

ළරළසභ ඵරන පර ගරු බහඳතිතුභහ ප්රජහ ංර්ධන නිරධහරීතුමිඹ දළනුත් කපශේඹ.   

• පඳොල්ත්ත, භව අේඵරන්පගොඩ ව ඕකන්ද ලහඛහර පඳොත් දළමීභට කඵඩ් අඩු ඵ එභ විනකහන් 

ඳළසුහඹ. එභ කඵඩ් රඵහ දීපභට කටයුතු කයන පර ප්රජහ ංර්ධන නිරධහරිතුමිඹට ගරු බහඳතිතුභහ 

ඳළසුපව්ඹ.  

  

• ලහඛහ පුසතකහරර ඳයණ පුත්ඳත් භහ කිහිඳඹක් තිබිපභන් ඉඩ අඳවසුතහ භඟ වයහ ගළමභට භහ 

තුපනන් තුනට පන්පධ සි කිරීභට කමිටුපව් කළභළත්ත ප්රකහල කපශේඹ. පේ පිළිඵ ගණකහධිකහරිතුභහපගන් ගරු 

බහඳතිතුභහ අදවස විභන රදි. ෆභ ලහඛහ පුසතකහරඹකභ පටන්ඩර් පල්ඛණඹක් වහ පගොණුක් තඵහ ගත යුතු 
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ඵත්, ගණකහධිකහරිතුභහප  අයඹ රඵහ පගන ප්රජහ ංර්ධන නිරධහරිතුමිඹප  වහ පුසතකහරඹහධිඳතිනිඹප  

අධික්ණඹ ඹටපත් එභ ලහඛහර පේඹ කයන විනකහන් ඇතුරත් පුත්ඳත් විකිණිභට ඵරඹ ඳළරීභට 

පුළුන් ඵ ගණකහධිකහරිතුභහ ප්රකහල කපශේඹ.පේ ේඵන්ධ බහපන් අනුභළතිඹ රඵහ ගතයුතු ඵ ගරු 

බහඳතිතුභහ ඳළසුපව්ඹ.   

• ගරු බහඳතිතුභහ ඳහඨක අදවස පඳොත් ඳරීක්හ කය පකයමිණිඹ ලහඛහ පුසතකහරපේ ඳහඨකඹන් විසින් 

වන් කය ඇති දිහ ආවහයඹ වහ ඳ..12.00 සිට ඳ.. 1.00  කහරඹ රඵහ පදන පර ඉල්රහ සිටිභ 

ේඵන්ධගරු බහඳතිතුභහ විසින් එභ පව්රහ අඳවසු නළධ ද ඹන්න ේඵන්ධපඹන්  එතුමිඹපගන් කරුණු 

විභන රදි . එභ පව්රහ ඇඹට අඳවසුක් පනොන ඵ පුසතකහර විනකහ ඒ.ජී.යසිකහ මිඹ ඳළසුහඹ. ඇඹට 

අඳවසුක් පනොන ඵ ඳළසු පවිනන් එභ පව්රහට දිහ විපව්කඹ වහ ළසීභට සුදුසු ඵ ගරු බහඳතිතුභහ 

ඳළසුපව්ඹ. 

  

• ගරු නගය බහ භන්ත්රී පරේන් පකයමිණිඹප  භවතහ නහභ පුරු ගළන  විභන රදි.  ප්රජහ ංර්ධන 

නිරධහරිතුමිඹ ඳළසුපව් පුසතකහරපේ  වහ පඳය ඳහපල් නභ එකට වන් කයන විට නහභ පුරු විලහර න 

ඵළවින් පන පන ෆදිභ සුදුසු ඵින.  

  

• භව අේඵරන්පගොඩ ලහඛහ පුසතකහරපේ වර පිළිකය කය පදන පර එභ විනකහ ඉල්ලීභක් 

කශහඹ.ය කිහිඳඹක් අලුත්ළඩිඹහ කටයුතු පනොකශ ඵළවින් එඹ අලුත්ළඩිඹහ කිරීභට අලය කටයුත කයන පර 

ගරු බහඳතිතුභහ ප්රජහ ංර්ධන නිරධහරිතුමිඹට ඳළසුපව්ඹ.  

  

 • ගරු නගය බහ භන්ත්රී පරේන් පකයමිණිඹප  භවතහ විසින් ඔසු ඳළශ පයෝඳණඹ කිරීභට පකයමිණිඹ 

ලහඛහ පුසතකහරඹට වහ ආයුර්පව්දඹට රඵහ දීපඹ වළකි ඵ ඳළසුපව්ඹ.එඹට කමිටු හභහජික භතුන් ව ගරු 

බහඳතිතුභහ කළභළත්ත ප්රකහල කපශේඹ.  

 

• කමිටුපව් ළඩ කටයුතු අනු කිරීභට ඳශමු සතති කතහ කිරීභ වහ ගරු බහඳතිතුභහ විසින් ගරු 

නගය බහ භන්ත්රී පරේන් පකයමිණිඹප  භවතහට ආයහධනහ කපශේඹ. එහිදි එතුභහ සපච්චහපන් කමිටුට ඳළමිණි 

සිඹළු භවත්භ භවත්මින්ට සතතිඹ ප්රකහල කයමින් කමිටුපව් ළඩ අන් කපශේඹ.   

 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

කමිටු පල්කේ.  

නගය බහ අේඵරන්පගොඩ 

 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''        ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

පල්කේ.         අත්න් කපශේ බහඳති, 

නගය බහ අේඵරන්පගොඩ      නගය බහ අේඵරන්පගොඩ 
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 ගරු නගර වභා මන්ත්රී ජී.වරත් ශ්රීාල් ද සිල්ලා මශතා කතා කරමින් 

යජපඹන් භන්ත්රීරුන්ට ප්රතිඳහදන පන් කයරහ තිපඹනපන් බහඳතිතුභණි,අපි සිඹලුභ භන්ත්රීරු කිසිඹේ 

දහඹකත්ඹක් පුසතකහරඹ පනුපන් කයන්න ඕන කිඹන භතපේ භභ ඉන්නහ.පුධ ගිසක භභ එඹ 

කයනහ.අපනක් සිඹලුභ භන්ත්රීරු එකතුපරහ කිසිඹේ මුදරක් පුසතකහරඹට රඵහ පදනනේ පවොදින.පභොකද 

පුසතකහරඹට පඳොත් රඵහ ගළමභ ව ංර්ධන කටයුතු ඒ භඟින් කයන්න පුලුන්.භං එපවභ පඹෝජනහ කයනහ 

රු.50000.00 ක මුදරක්ත් පුසතකහර අයමුදරට රඵහ පදන්න පුලුන්නේ පවොදින කිඹරහ. 

 

ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

 දළනට භප  පඹෝජනහ භං ඹරහ තිපඹන්පන්. භං නළත ංපලෝධනඹ කයරහ ඹන්නේ. 

 

ඒ අනුල 2014.11.27 ලන දින ඳලත්ලන ද පුව්තකා කමිටු ලාර්තාල ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරතදතාලයක් 

ගනොමැති ව බැවින් ඒකමතිකල වභා වම්මත විය. 

 

 

6: 6 2014.11.11 න  දින අේඵරන්පගොඩ නගය බහ රැසවීේ ලහ රහපව්දීප ඳත්න රද ගුණ ගරුක භහජඹක් උපදහ 

දරුන් ඹවභඟට පඹොමු කිරීභ වහ ඉරිදහ ව පඳොපවොඹ දින අතිපර්ක ඳන්ති නතය කිරීභ පිළිඵ විපලේ 

හකච්ඡහපව්  හර්තහ පිළිගත යුතු ඵට ගරු බහඳති ඇේ.ඩ.ජ.අරුණ ප්රදීප් භවතහ විසින් පඹෝජනහ කශ අතය ගරු 

නගය බහ භන්ත්රී එච්.එල්.අනුය කිත්සිරි භවතහ විසින් සථීය කයන රදීප.    

 

ගුණ ගරුක වමාජයක් උගදවා දරුලන්  යශමඟට ගයොමු කිරීම වශා 

ඉරිදා වශ ගඳොගශොය දින අතිගර්ක ඳන්ති නතර කිරීම පිළිබ- විගේ වාකච්ඡාල 

 

 දිනඹ -2014.11.11   ගේාල - ඳ.ල. 2.30  ව්ථානය- නගර වභා රැව්වීම් ාාල 
 

 වශභාගිත්ලය-  

1. අරුණ ප්රදීප් භනිපභල් ඩු භවතහ  - ගරු බහඳති, අේඵරන්පගොඩ නගය බහ. 

2. එච්.එල්.අනුය කිත්සිරි භවතහ  -  ගරු නගය බහ භන්ත්රී, අේඵරන්පගොඩ නගය බහ. 

3. පජ්.ඩ.ජිසව්.ජඹන්ත භවතහ   - ගරු නගය බහ භන්ත්රී, අේඵරන්පගොඩ නගය බහ. 

4. පජ්.ඩ.ජිසව්.බහකවණි විපජ්සරිඹ මිඹ  - ගරු නගය බහ භන්ත්රීණි, අේඵරන්පගොඩ නගය බහ. 

5. ආර්.පී.පධ ව් පයොවහන් ද සිල්හ භවතහ - ගරු නගය බහ භන්ත්රී, අේඵරන්පගොඩ නගය බහ. 

6. පක්.පුසපික ඉන්ද්රජිත් භවතහ  - ගරු නගය බහ භන්ත්රී, අේඵරන්පගොඩ නගය බහ. 

7. අේඵරන්පගොඩ සුධර්භ හිමි  - පල්ඛකහධිකහරි අේඵරන්පගොඩ ලහනහයක්ක ඵර 

                     භ්ඩඩරඹ.   

8. ඹටිඹන සීිස හිමි    - සුභනභහතහයහභඹ, කළටළන්පතොට. 

9. පව්නමුල්පල්  පෝභිත හිමි   - සිරිණිපක්තනහයහභඹ, ඳටඵළඳිමුල්ර. 

10. පී.ඤහණකිත්ති හිමි   - පඵෞධ ධ කටයුතු භහපඹොජක, ප්රහපධ ශිඹ පල්කේ 

          කහර්ඹහරඹ. 

11. භහයර සුභනයංසි හිමි   - බහඳති, දවේ ගුරු ංඹ. 

12. කිරින්පධ  පෝයත හිමි   - ප්රධහනහචහර්ඹ,දඹහනන්ද දවේ ඳහර. 
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13. නහඋර විපුරහය හිමි   - ප්රහපධ ශිඹ පල්කේ කහර්ඹහරඹ, අේඵරන්පගොඩ. 

14. එල්.සුගතපධ  හිමි   - ශ්රී ධීයක්කන්ද දවේ ඳහර,ශ්රී විජඹහයහභඹ, කළුඩුමුල්ර. 

15. පයොපේස කහිසංග    - ංර්ධන වකහය, ප්රහපධ ශිඹ පල්කේ කහර්ඹහරඹ 

16. නිභල් කුභහය වතයසිංව භවතහ  - ප්රධහනහචහර්ඹ, බුධ ධදත්ත දවේ ඳහර. 

17. ඉඳුනිල් එදිරිවික්රභසරිඹ භවතහ  - ප්රධහන පල්කේ, අේඵරන්පගොඩ තරුණ පඵෞධ ධ ංගභඹ. 

18. ප්රින්ස රුවිතහන භවතහ   - අේඵරන්පගොඩ තරුණ පඵෞධ ධ ංගභඹ 

19. ඒ.ජි.ඹතින් පඳපර්යහ භවතහ  - අේඵරන්පගොඩ තරුණ පඵෞධ ධ ංගභඹ 

20. දීපඳහල් සී පින්නදු භවතහ   - බහඳති,අේඵරන්පගොඩ තරුණ පඵෞධ ධ ංගභඹ. 

21. පී.පදනිඹප  භවතහ   - අේඵරන්පගොඩ තරුණ පඵෞධ ධ ංගභඹ 

22. ඩ.ජිසව්.ම .කරුණහසිරි ද සිල්හ භවතහ - අේඵරන්පගොඩ තරුණ පඵෞධ ධ ංගභඹ 

23. න.පවේ.බුවින් තිරකචන්ද්ර ද සිල්හ භවතහ - අේඵරන්පගොඩ තරුණ පඵෞධ ධ ංගභඹ 

24. එස.එේ.දඹහනන්ද භවතහ   -අේඵරන්පගොඩ තරුණ පඵෞධ ධ ංගභඹ 

25. ජී.ඩ.ජිසව්.ගුණසිරි භවතහ   -  අේඵරන්පගොඩ තරුණ පඵෞධ ධ ංගභඹ. 

26. එේ.චේඳහ සුමුදු කුභහරි මිඹ.  - ප්රධහනහචහර්ඹ, ශ්රි ආරිඹංල දවේ ඳහර 

27. ධේමික සිරිර්ධන භවතහ   - අේඵරන්පගොඩ තරුණ පඵෞධ ධ ංගභඹ 

28. ගිේන් භහනඩු භවතහ   - අේඵරන්පගොඩ තරුණ පඵෞධ ධ ංගභඹ 

29. පක්.එස.එස.ද සිල්හ භවතහ  - අේඵරන්පගොඩ තරුණ පඵෞධ ධ ංගභඹ 

30. කපිර භවතහ    - උඳ පඳොිසස ඳරීක්ක, පඳොිසස සථහනඹ, අේඵරන්පගොඩ. 

31. පී.මේ.පනෝභන් ජඹතිරක භවතහ  - අේඵරන්පගොඩ තරුණ පඵෞධ ධ ංගභඹ. 

32.    බහයත භයපේකය භවතහ   -  පල්කේ, අේඵරන්පගොඩ නගය බහ. 

33. පී.එච්.එල්. සී. පුසඳයහණි මිඹ  - ංර්ධන වකහය, අේඵරන්පගොඩ නගය බහ 

34.  මේ.වී.තයංගි මිඹ    - ප්රජහ ංර්ධන නිරධහරි, අේඵරන්පගොඩ නගය බහ. 

 

පිළිගැනිම-  

අරුණ ප්රදී්  මනිගමල් ලඩු මශතා, ගරු වභාඳති, අම්බන්ගගොඩ නගර වභාල 

අතිපජය ගරුතය භව ංඝයත්නඹ, තරුණ පඵෞධ ධ ංගභඹ නිපඹෝජනඹ කයමින් ඳළමිණි සිඹළුභ භවත්රුන් දවේ  

ඳහල් ව අතිපර්ක ඳන්ති, නිපඹෝජනඹ කයමින් ඳළමිණි ආචහර්ඹ භවත්භ භවත්මීන්, 

ගරු නගය බහ භන්ත්රීරුන් ව නිරධහරි භ්ඩඩරඹ පිළිගනිමින් රැසවීපේ කටයුතු ආයේබ කයන රදි. 

ප්රථභපඹන්භ පභභ රැසවීභ ඳළළත්වීභට පවේතු කහයක ව අේඵරන්පගොඩ තරුණ පඵෞධ ධ ංගභඹ විසින් ගරු 

බහඳතිතුභහ පත පඹොමුකයන රද ිසපිඹ ව ගරු බහපව් තීයණඹ ඉදිරිඳත් කයන රද අතය පේ පිළිඵ අදවස 

පඹෝජනහ විභහ සිටින රදි. 

 

අම්බන්ගගොඩ සුධර්ම හිමි 

ඉරිදහ ව පඳොපවොඹ දින අතිපර්ඛ ඳන්ති නතය කශයුතුඹ ඹන කහයණඹ පිළිඵ දිගින් දිගටභ හකච්ඡහ කිරිභ 

ඳභණක් ප්රභහණත් පනොන ඵ ව පේ වහ කඩිනේ සථිය විඳුභක් අලය ඵ. මීට ය ගණනහකට පඳය 

ද පේ  පිළිඵ හකච්ඡහ කය තීයණඹක් ගනු රළබුද එඹ භහඹක් පවෝ පදකක් ක්රිඹහත්භක වී නළත ඳයණතත්ඹට 

ඳත්පව්. දරුන් දවේ අධයහඳනපඹන් ඈත් විපභන් සිදුන ප්රතිවිඳහක ඳළවළදිිස කිරිභ අලය පනොපව්. එඹ කහටත් 

ඳළවළදිිස කරුණක් අද භහජපේ දරුන් දහචහය විපයෝධි කටයුතු කිරිභට ප්රධහන පවේතු දවේ අධයහඳනපඹන් 

දරුන් ඈත් වීභ. පේ නිහ අපි නගය බහපන් ඉල්රහ සිටින්පන් අතිපර්ක ඳන්ති ඳත්හපගන ඹහභට නගය 
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බහපන් ඵර ඳත්රඹ රඵහ දීපපේ දීප පභඹ පකොන්පධ සිඹක් පර පවෝ එකතු කය පභභ කහර්ඹඹ ඉටු කිරීභට අලය 

වපඹෝගඹ රඵහ පදන පරින. 

 

දීඳාල් සි.පින්නදල - වභාඳති,අම්බන්ගගොඩ තරුණ ගබෞේධ වනගමය 

අප් මුිසක අයමුණ අභතය ඳන්ති නතය කිරිභ පනොපව්. අපි ඉල්රහ සිටින්පන් අප් ආගභ ඇදහීභට අඳට ඇති 

දිනඹ ව දරුන්ට දවේ අධයහඳනඹ රළබිභට ඇති එභ ඳළඹ කිහිඳපේ ඳභණක් අභතය ඳන්ති නතය කයන පරින. 

මීට පඳය අපි සහමින් වන්පේරහ භග එකතු වි පේ පිළිඵ අතිපර්ක ඳන්ති ඳත්හ පගන ඹනු රඵන 

ගුරුරුන් වමුවී ඉල්ලීභක් කශ ද ඇතළේ ආඹතන දළඩි පර පදෝහපයෝඳණ එල්ර කශහ. විපලේපඹන්භ ශිල්ඳ 

ලහිසකහ ආඹතනඹ අපි දළඩි පර වි පව්චනඹ කයමින් කටයුතු කයනු රඵනහ. ඵහුතය ආඹතන කිඹහසිටින්පන් 

පේ පිළිඵ  පඳොදු එකඟතහඹකට ඳළමිපනන්පන් නේ තභන් පභභ දින පදපක් අභතය ඳන්ති නතය කිරිභට 

සුදහනේ ඵින. නමුත් පේ වහ අකභළති කිහිඳ පදපනකුප  පඳශමවීභ භත ඒ අඹත් පභභ කහර්ඹඹ අතවළය 

තිපඵනහ. විලහකහ ව දීප්ති ආඹතන අපි භග එකඟ ඉරිදහ ව පඳොපවොඹ දින අතිපර්ක ඳන්ති නතය කය 

තිපඵනහ. අපි විපලේපඹන්භ එභ ආඹතන පදකට පභභ අසථහපව් දීප සතතිඹ ඳශ කය සිටිනහ.එපභන්භ ගරු 

බහඳතිතුභහටත් නගය බහ භන්ත්රිරුන්ටත් පේ පිළිඵ අධහනඹ පඹොමු කය අද දින පභභ හකච්ඡහ 

ංවිධහනඹ කිරිභ ේඵන්ධපඹන් ද සතතිඹ පුද කය සිටින අතය පේ වහ  විඳුභක් රඵහ පදන පර ඉල්රහ 

සිටිනහ. 

 

ගේනමුල්ගල්  ගවතභිත හිමි 

අේඵරන්පගොඩ සුධර්භ නහඹක වහමුදුරුන්ප  අනුලහනහ ඳරිදි තරුණ පඵෞධ ධ ංගභඹ විසින් ඉරිදහ ව 

පඳොපවොඹ දින අතිපර්ක ඳන්ති නතය කිරීභ උපදහ ගනු රඵන පභභ ප්රඹත්නඹට ප්රථභපඹන්භ කෘතනතහඹ ඳශ 

කය සිටින්න කළභතිින. අඳප  ඳළයණි වීපයෝධහය නහඹකඹන් විසින් පඳොපවොඹ දින නිහඩු දිනඹක් පර රඵහ පගන 

තිපඵන්පන් විලහර ටනක් කයරහ. පේ ගළන පනොදන්නහ අප් පඵොපවෝ පදනහ එභ දිනඹ අද මුදරට ඹට කය 

තිපඵනහ. මුදල් ඳසුඳ වඵහ ඹන අභතය ඳන්ති ගුරුරු දරුන්ට ආගභ ඇදහීභට ඇති අිනතිඹද උදුයහපගන 

තිපඵනහ. අද භහජපේ දරුපෝ තභන්ප  භහපිඹන් වඳුනන්පන් නළවළ. ඒ අඹට කතහකයන්න දන්පන් නළවළ. 

ළඩිහිටිඹන්ට ගපේ ඳන්පල් නහඹක වහමුදුරුන්ට පගෞය කයන්න දන්පන් නළවළ. පභඹ විලහර ගළටළුක්. පභහි 

ඳහඩු සිංවර  පඵෞධ ධඹන්ට. පඵෞධ ධහගභ දළඩි මති රිති නළති උඳරිභ ප්රජහතන්ත්රහදි කටයුතු කශ වළකි ආගභක් 

නිහ අප් ආගමික නිදව අනිසිපර ප්රපඹෝජනඹට  පගන තිපඵනහ. ඳන්රත් භග ඉතහ ශඵළඳි කටයුතු කශ 

යුතු ආගමික ඳරියඹ අලයභ නපඹොවුන් විපේ අප් දරුන් ආගපභන් ඈත් කිරිභට පභභ Tution ගුරුරු 

කටයුතු කය තිපඵනහ. පභහි ආදීපන අමුතුපන් ඳළවළදිළි කිරීභ අලය පනොපව්. අද පඵොපවෝභ ඹක් දවේ ඳහල් 

ළසිඹන තත්ඹට ඳත් තිපඵනහ. අපි පකොඳභණ කළඳකිරිේ කශත්  භහපිඹන් තභ දරුන් දවේ අධයහඳනඹට 

පඹොමු කයන්පන් නළති නේ අපි ගන්නහ උත්වඹ පරක්  

න්පන් නළවළ. එභ නිහ කවුරු විරුධ ධ උණත් අපි වළපභෝභ එකතු වී පේ පිළිඵ තියණඹක් ගතයුතු තිපඵනහ. 

 

නිමල් කුමාර ශතරසිනශ මශතා, ප්රධානාචාර්ය, ුදේධදත්ත දශම් ඳාව. 

පභභ කහයණඹ පිළිඵ අඳ පුන පුනහ කතහකිරීභ අලය පනොපව්.  පභොකද පභහි අපනක් ඳහර්ලඹ අද දින පභභ 

හකච්ඡහ වහ ඳළමිණ නළති නිහ. දවේ ඳහල් මුහුණ පදන ප්රධහන භ ගළටළුක් තභින අද කුඩහ දරුන්ට 

ආදර්ලභත් ළඩිහිටි පවෝදය ශිය ශියහන් පඳන්වීභට පනොවළකි වීභ. ශිය නහඹක නහිනකහන් පතොයහ 

ගළනිභටත් දවේ ඳහල්ර අද  ළඩිහිටි ශභින නළවළ.අ.පඳො.. හ.පඳශට පඳම සිටින දරුන් ඳභණක් 

පනොපින. 9,10 ප්රේණිර දරුන් ද හ.පඳශ විබහගඹ ඉරක්ක කයගනිමින් අභතය ඳන්ති ඳත්න නිහ 
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දවේඳහල් එන්පන් නළවළ. 5 ප්රේණිපේ දරුන් පඵොපවෝ පදපනක් දවේ ඳහරට ඳළමිපණන්පන් අපගෝසතු 

භහපේ ශියත් විබහගඹ අන් වු ඳසුින. 

ඉතහභත් කහර්ඹ ඵහුර ඒකහකහරි ජිවිතඹක් ගතකිරිභට සිදු තිපඵන දරුන්ට දවේ අධ් ඹහඳනපඹන් භන පිරිසිදු 

කය නිදවස කය පදනහ. ශභිනන්ප  ධහයණ ලක්තිඹ ළඩිදියුණු කිරිභට පභඹ ඉතහභත් ටිනහ. පේ නිහ දරුන් 

දවේ අධයහඳනඹට ළඩිපුයභ පඹොමුකශ යුත්පත් Tution ගුරුරුන් විසින්. උඳකහයක ඳන්තිිසන් බිහිකයන 

ඹහන්ත්රික දරුහ ආගමික නළඹුරුකට පඹොමු කිරීභට අඳට තිපඵන්පන් ඳළඹ තුනක ඳභණ කහරඹක් ඳභණින. 

එපභන්භ දරුන්ප  විවිධ කුරතහ ළඩි දියුණු කිරීභට දවේ අධයහඳනඹ විලහර  පිටුවරක් පදනහ. පේ නිහ 

පභභ අභතය ඳන්ති යටහ පනස කිරීභ වහ සිඹළු පදනහ එක් හමුහික තියණඹක් ගත යුතුින. 

 

අරුණ ප්රදී්  මනිගමල් ලඩු මශතා, ගරු වභාඳති, අම්බන්ගගොඩ නගර වභාල 

දවේ අධයහඳනපඹන් දරුන් ඈත් වීපභන් සිදුන පභභ විනහලඹ පිිසඵ දක්න රද අදවස අපි පිළිගන්නහ. ඒ 

ේඵන්ධ කිසිභ විපයෝධඹක් නළවළ. නමුත් ළදගත්න්පන් පභඹ නතය කිරිභ වහ ගතයුතු ක්රිඹහභහර්ග වහ 

ළඩපිිසපරල් පිළිඵ හකච්ඡහ කිරීභින. නගය බහ පර අභතය ඳන්ති වහ ඵරඳත්ර රඵහ ගළමපේ දි ගරු 

සහමින් වන් වන් කශ ඳරිදි පකොන්පධ සි ඳළනවීපේ මතිභඹ තත්ඹ පිළිඵ පොඹහ ඵරහ ඒ පිළිඵ 

තියණඹක් ගළනිභට අඳ කටයුතු කයන්නේ. ඒ  ප භ පභභ වන් කයන රද දිනඹන්හි දි අතිපර්ක ඳන්ති පවෝ 

පනත් අධයහඳන කටයුතු වහ නගය පධ ඳශ බහවිතහ කිරිභට ඉඩ පනොදිභට අපි කටයුතු කයනහ.පභභ කහයණඹ 

පිළිඵ පඳෞධ ගිසක ඳන්ති ඳත්හපගන ඹනු රඵන ආඹතන හිමි කරුන් භග පනො අදහශ විඹඹන් කයනු 

රඵන ගුරුරුන් භග හකච්ඡහ කිරිපභන් මීට ඩහ ඹවඳත් ප්රතිපර රඵහගත වළකි පව්වි. 

 

ඉඳුනිල් එදිරි වික්රමසරිය මශතා,ප්රධාන ගල්කම්, අම්බන්ගගොඩ තරුණ ගබෞේධ වනගමය. 

පේ කහයණඹ හකච්ඡහ භහර්ගපඹන් විහ ගළමභට  අපි   පරොකු උත්වඹක නියත වුනහ. පේ වහ අභතය ඳන්ති 

25ට ගිඹහ. විලහකහ ව ශිල්ඳ ලහිසකහ ආඹතන පදක වළය අපනක් අඹතන පඵොපවෝභඹක ප්රතිළුර තුටු දහඹක 

වුනත් පභභ ආඹතන පදපක් පඳශමවිභ භත අපනක් ආඹතනත් ඳයණ තත්ඹට ඳත් තිපඵනහ.පේ නිහ අඳ 

නගය බහපන් ඉල්රහ සිටිනහ රඵන යට ඵරඳත්ර රඵහ දීපපේ දීප පභඹ පකොන්පධ සිඹක් පර ඇතුශත් කිරීභට 

කටයුතු කයන පරට. 

ඒ ප භ පභභ ඳන්ති ර  දරුන්ට තිපඵන්පන් ඉතහභත් අභ ඳවසුකේ. 15 හඩිවීභට වළකි ඵංකුක 25 හඩි 

කයනහ. ප්රභහණත් පර මඳහයක්ක ඳවසුකේ නළවළ. 

අභතය ඳන්ති හිමිඹන් අඳට පචෝදනහ කයනහ දවේ ඳහල් ඳරිඳහරනභඹ ලපඹන් ළම  ඇති ඵ. එපභන්භ ඔවුන් 

ඳන්ති ඳත්න්පන් දරුන් එන නිහ ඵත් වන් කයනහ. පේ නිහ අපි පගිනන් පගට පගොස  දවේ 

අධයහඳනපේ ළදගත්කභ පිළිඵ දළනුත් කය දරුන් දවේ ඳහල් රට ේඵන්ධ කය ගළනිභටත් ඳරිඳහරනභඹ 

ලපඹන් ළටි ඇති දවේ ඳහල් නඟහ සිටුවීභට පඳොදු ළඩපිිසපරක් ක්රිඹහත්භක කිරිභටත් කටයුතු කයමින් 

සිටිනහ. 

 

අරුණ ප්රදී්  මනිගමල් ලඩු මශතා, ගරු වභාඳති, අම්බන්ගගොඩ නගර වභාල 

ඉඳුනිල් එදිරිවික්රභ සරිඹ භවතහ විසින් භතු කයන රද කරුණු ේඵන්ධපඹන් සතතින්ත න ඵ. පේ න පතක් 

අතිපර්ක ඳන්ති ේඵන්ධපඹන් අතුරු යසථහ ඳළනවීපේ අලයතහඹක් පනොවුනත් පභභ කහයණහ 

ේඵන්ධපඹන් ශකහ ඵරන විට එඹ අලය ඵ පඳන්හ පදන රදි. 

භසථ අදවස වහ පඹෝජනහ ශකහ ඵළිසපේ දීප නගය බහ විසින් ක්රිඹහත්භක කිරීභට වළකි ඳවත වන් පඹෝජනහ 

ඉදිරිඳත් කයන රදි. 
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1. Tution වහ ඵර ඳත්රඹ රඵහ දීපපේ දීප  සීභහ ඳළනවීභ. 

2. අතිපර්ක ඳන්ති ඳළළත්වීභ ඇතුළු අපනකුත් අධයහඳන කහර්ඹඹන් වහ ඉරිදහ ව පඳොපවොඹ දින නගය 

බහ පධ ඳශ ඵඳු දීපපභන් ළශකිභ. 

3. අතිපර්ක ඳන්ති ේඵන්ධපඹන් අතුරු යසථහ ඳළනවීභට කටයුතු කිරිභ. 

4. ල.ජද විකහලන ඹන්ත්ර බහවිතඹ ේඵන්ධපඹන් සිභහ ඳළනවීභට කටයුතු කිරීභ. 

5. අතිපර්ක ඳන්තිර ඉගළන්වීේ කටයුතු සිදුකයනු රඵන ගුරුරුන් දළනුත් කිරිභට කටයුතු කිරිභ. 

  පේ වහ පඳොිසසීපේ ංවිධහනපඹන් නළත රැසවීභක් කළවීභට පඹෝජනහ කය සිටින රදි. 

 

ව්තතිකථාල 

ගේ.ඩබ්ලිේ.ජයන්ත මශතා ගරු නගර වභා මන්ත්රි ,අම්බන්ගගොඩ නගර වභාල. 

ෆභ දරුපකුටභ දවේ අධයහඳනඹ හිමි විඹ යුතු අතය පඵෞධ ධ ඳරියඹක අත්දළකීේ රඵහ ගළනිභට අසථහ රහ 

දිඹ යුතුඹ. 1980,1990 ගණන්රදීප ද පේ ේඵන්ධපඹන් විවහයසථහන ර නහඹක ස හමින් වන්පේරහ නගය 

බහ ව පඳොිසසිඹ භග එක් කටයුතු කයනු රළබුත් භහඹක් පදකක් ඳභණක් ක්රිඹහත්භක වී ඳයණ තත්ඹට 

නළත ඳත්වුනහ. පේ ගළන කශකිරුණු සහමින්වන්පේරහ ඳසු එඹ අත්වළය දළමුහ. ඉන්ඳසු කවුරුත් ඒ 

ේඵන්ධපඹන් කටයුතු කයනු රළබුපව් නළවළ. පේ පිළිඵ නළත යක් තරුණ පඵෞධ ධ ංගභපේ අධහනඹ 

පඹොමු වීභ ගළන සතතින්ත විඹ යුතුඹ.  

පභභ හකච්ඡහ වහ අද දින ළඩභහ දහශ අති පජමඹ ග රුතය භවංඝ යත්නඹට පගෞය පර්ක සතතිඹ පුද 

කය සිටින රදි. ඒ ප භ තරුණ පඵෞධ ධ ංගභඹ පනුපන් ඳළමිණි සිඹළුභ භවත්රුන්ටත් දවේ ඳහල් 

ආචහර්ඹ භ්ඩඩරඹටත් අතිපර්ක ඳන්ති නිපඹෝජනඹ කයමින් ඳළති ගුරු භවත්රුන්ටත් සතතිඹ පුද කය සිටිමින් 

රැසවීපේ කටයුතු අන් කයන රදි. 

 

ඒ අනුල 2014.11.11 ලන දින ඳලත්ලන ද ගුණ ගරුක වමාජයක් උගදවා දරුලන් යශමඟට ගයොමු කිරීම වශා 

ඉරිදා වශ ගඳොගශොය දින අතිගර්ක ඳන්ති නතර කිරීම පිළිබ විගේ වාකච්ඡාගේ ලාර්තාල ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ 

විගරතදතාලයක් ගනොමැති ව බැවින් ඒකමතිකල වභා වම්මත විය. 

 

 

6: 7 2014.11.18 න දින අේඵරන්පගොඩ නගය බහ රැසවීේ ලහ රහපව්දීප ඳත්න රද පශ කමිටු හර්තහ පිළිගත 

යුතු ඵට ගරු බහඳති ඇේ.ඩ.ජ.අරුණ ප්රදීප් භවතහ විසින් පඹෝජනහ කශ අතය ගරු නගය බහ භන්ත්රී ජී.යත් ශ්රී 

රහල්ද සිල්හ භවතහ විසින් සථීය කයන රදීප.     

 

අම්බන්ගගොඩ නගර වභාල ගලෂ වනගමය වමග ඳලත්ලනු බන කමිටු රැව්වී ගම් ලාර්තාල 

 

 

දිනඹ    :  2014.11.18 ඳ..1.30  

 සථහනඹ : නගය බහ රැසවීේ ලහරහ 

ඳළමිණීභ  

1. ඇේ. ඩ.ජ.අරුණ ප්රදීප් භවතහ  - බහඳති , නගය බහ , අේඵරන්පගොඩ. 

2. රිසත් වළරමප  භවතහ   - පශ ංගභඹ, අේඵරන්පගොඩ. 

3. භන් අත්තනහඹක භවතහ  - පශ ංගභඹ, අේඵරන්පගොඩ. 
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4. පජ්.එච්.ජිය සිල්හ භවතහ  - පශ ංගභඹ, අේඵරන්පගොඩ. 

5. බහයත භයපේකය භවතහ   - පල්කේ , නගය බහ , අේඵරන්පගොඩ. 

6. එේ.ජී.ආර්. පුසඳකුභහය භවතහ  - ංර්ධන වකහය, නගය බහ අේඵරන්පගොඩ. 

 

අේඵරන්පගොඩ නගය බහපව් ගරු බහඳති මතීන ඇේ.ඩ.ජ. අරුණ ප්රදීප් භවතහ විසින් ඳළමිණි සිඹළු පදනහ 

පිළිගනිමින් රැසවීපේ කටයුතු ආයේබ කයන රදි. කමිටුට ඉදිරිඳත් කිරීභ වහ ිසපි කිසික් රළබී පනොභළති ඵ 

දන්න රදි.පර ංකීර්ණඹ වහ දළඹට කිරුශ ප්රදර්ලණඹ ඹටපත් රක් 500 ක මුදරක් රඵහ පදන ඵ දළනුේ 

දීප ඇති ඵ බහඳති තුභහ විසින දන්න රදි.  

භවහ වීදිපේ තද ඵදඹ ඉත් කිරීභට කටයුතු කයන පරත් , ත්රිපයෝද යථ වහ න ඵරඳත්ර රඵහ පනොපදන පරත් 

, ගහළු ඳහය පුළුල් කිරීභ භඵන්ධපඹන් සිඹළු යහඳහරිකඹන් කළහ හකච්ඡහ කයන පරත් , පනොමිපශේ අබයහ 

පඳොත් රඵහ දීපභ ේඵන්ධපඹන් ඇන්කර් භහගපභන් පශ ංගභඹ වහ බහඳති තුභහප  ඉල්ලීභක් ලපඹන් 

ිසපිඹක් ඉදිරිඳත් කයන පරත් රිසත් වළශමප  භවතහ විසින් ඉල්ලීභක් කයන රදි.  

ගරු බහඳති මතීන ඇේ. ඩ.ජිසව්. අරුණ ප්රදීප් භවතහ විසින් අදවස දක්මින් කිඹහ සිටිපේ පඳොදු පශ භවතුන්ට 

හිරි වළය න පේ වළසිපයන ප.ජඵදු අය රහචහය අඹ භළඩලීභ වහ අේඵරන්පගොඩ පඳොිසස සථහනහධිඳති තුභහප   

උඳපදස ඳරිදි පඳොිසස නිරධහරී භවතුන් පඹදවීභට ද , ඒ වහ උනන්දුපන් ක්රිඹහ කයන පඳොිසස නිරධහරී 

භවතුන්ට තයහග ප්රදහනඹක් කිරීභට කටයුතු පිළිපඹශ කිරීභට ද වළකි ඵළවින් , පතෝභස සිල්හ  බහයපඹන් පඳොිසස 

නිරධහරීන් පදපදපනකු පඹදවීභ වහ ඳහඳළදි පදකක් අේඵරන්පගොඩ පඳොිසසීඹට ඳරිතයහග කිරීභට තීයණඹ කය 

ඇති ඵඹ. 

පජ්.එච්. ජිය සිල්හ භවතහ අදවස දක්මින් ඵස නළතුේ පඳොශ ආයක්ක අංලඹට එභ භුමිපේ ංචහයඹ කයන 

පර දන්න පභන් ඉල්රහ සිටින රදි. බහඳති තුභහ පල්කේ භවතහ ට උඳපදස පදමින්  ආයක්ක අංලඹ වහ 

ප්රධහනිපඹකු රඵහ ගළමභට කටයුතු  කයන පර දන්න රදි. එපේභ ඵස නළතුේපඳොපල් ආයක්ක කළභයහ 

ඳධ ධතිඹක් වි කිරීභට භහර්ගසථ භගී ප්රහවන අධිකහරිඹට අය රඵහ පදන ඵ ද ගරු බහඳති තුභහ දන්න රදි. 

පර කුටි ර ආයක්ක කළභයහ ඳධ ධතිඹක් වි කය එඹ ආයක්ක අංලඹ භගින් අධික්ණඹ කිරීභ සුදුසු ඵ ද 

ගරු බහඳති තුභහ විසින් ප්රකහල කයන රදි. 

භවහ වීදිඹ කහණු ඳධ ධතිඹ ඳවිත්ර කයන පර භන් අත්තනහඹක භවතහ විසින් ඉල්රහ සිටින රද අතය තුය ඵළ 

ඹන ඳරිදි කස කය පදන පර ඉල්රහ භහර්ග ංර්ධන අධිකහරිඹට ිසපිඹක් ඹන පර ගරු බහඳති තුභහ විසින් 

දන්න රදි.එපේභ ජිය භවතහ කිඹහ සිටිපේ ඵස නළතුපේ පිරිමි ළසිකිළිපේ සින්ක් එක කළමේ තුය ඵළසීභ බිභට 

සිදුන ඵළවින් එඹ කස කය පදන පරඹ.  

 

කස කපශේ :  

එේ.ජී .ආර්.පුසඳකුභහය 

 ංර්ධන වකහය 

 

බහයත භය පේකය 

පල්කේ 

අේඵරන්පගොඩ නගය බහ 

 

 

ඇේ.ඩ.ජ.අරුණ ප්රදීප් 

බහඳති  
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අේඵරන්පගොඩ නගය බහ  

ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

 පභහිදීප භතක් කයන්න ඕන මීට භගහමී අේඵරන්පගොඩ පඳොලීසිඹට ඵිනසිකල් 02 ක් අයන් පදන්න අපි තීන්දු 

කශහ. ඒ පශ ංගභපඹන් පනපව් පතෝභස සිල්හ බහයඹ ඹටපත් .එතුභහප  බහයඹ ඹටපත් වන් කයරහ 

තිපඹනහ පඳොදු භවජනතහට අහිය න ආකහයපඹන් වළසිපයන ප.ජඵදු අසීරහචහය අඹ භළඩලීභ වහ 

අේඵරන්පගොඩ සථහනහධිඳතිප  උඳපදස ඳරිදි පඳොිසස නිශධහරීන් පඹදීපභද ඒ වහ උනන්දු න නිශධහරීන්ට 

තෆගී ප්රධහනඹ කිරීභට වළකිින කිඹරහ.ඒ අනු අපි කල්ඳනහ කරහ පතෝභස සිල්හ බහයඹ ඹටපත් ප.ජඵදු අඹ ව 

පශ  භවතුන්ට හිරිවළය න අඹ භර්ධනඹ කිරීභ වහ අේඵරන්පගොඩ  පඳොලීසිඹට ඵිනසිකල් 02 ක් රඵහ 

පදන්න. 

ඒ අනුල 2014.11.18 දින ඳලත්ලන ද ගලෂ කමිටු ලාර්තාල ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරතදතාලයක් ගනොමැති ව 

බැවින් ඒකමතිකල වභා වම්මත විය. 

 

 පඳ..10.07 ඳභණ ගරු උඳ බහඳති කභල් ළල්රප  භවතහ බහට ඳළමිපණන රදීප. 

 

(07) ගටන්ඩර් ශා මිෂ ගණන්  

 
 

7:1 ගටන්ඩර් ශා මිෂ ගණන් (-     

7:1:1 ගටන්ඩර් (-   නැත 

  

7:2 මිෂ ගණන් (-    

  

7:2:1 ටයර් ටියුබ් මිදී ගැනීම වශා මිෂ ගණන් කැලන ද අතර තාක්ණ ගවේලා නිෂධාරීගේ නිර්ගේය මත 

ඉදිරිඳත් කර ඇති මිෂ ගණන් අතරින් අලම මිෂ ගණන් පිළිගැනීමට ගරු වභාල තීරණය කරන දී. 

අනකය ද්රලය ශා උඳකරණ විව්තරය ප්රමාණ

ය 
 සී/ව ශ්රී නකා 

ර.ලා.වි.නීතිගත 

වනව්ථාල  

සුමිත් මාර්කටින් 

පුේගලික වමාගම  
විගේත්රනග ටයර් 

වර්විව් 

(පුේගලික)වමාගම  
01  

500 x 12 ටඹර් (4PR) 
01 5350.00 - 5632.00 5310.00 

02 500 x 12 ට්යු.ජ 
   

01 525.00                    740.00     850.00 

03 700 x 16 ටඹර් (10PR) 01 14100.00 

 

13 13780.00 13590.00 

04 700 x 16 ටඹර් (12PR) 01 - 

 

                    14270.00 14070.00 

05 700 x 16 ට්යු.ජ (Long) 01(S/V) 
   (L/V) 

1100.00 
1300.00 

              1600.00 - 

06 650 x 16 ටඹර් (08PR) 
 

01 11675.00            11810.00 11650.00 

07  
650 x 16 ටඹර් (10PR) 

01 12050.00            12190.00 12020.00 

08  
650 x 16 ට්යු.ජ (India) 

01 525.00             1370.00 1800.00 
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7:2:2  මිෂ ගණන් ඳැම්ණ නැත. 

 

7

:

2

:

3

   

ග

බ

ඩා

 

භා

ණ්

ඩ

 

මිෂදී ගැනීම වශා මිෂ ගණන් කැලන ද අතර තාක්ණ ගවේලා නිෂධාරීගේ නිර්ගේය මත ඉදිරිඳත් 

කර ඇති මිෂ ගණන් අතරින් අලම මිෂ ගණන් පිළිගැනීමට ගරු වභාල තීරණය කරන දී. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  අනකය ද්රලය ශා උඳකරණ විව්තරය  ප්රමාණය බී.ගක්.එව්.පුේග

ලික වමාගම 
 

පර්ණ ගලෂවැ නිේ ග් න්ට් 

ගවන්ටර් 

01 කන්ට්රික්රීේ ර්ගපේ එභලීන් 

තීන්ත 

4L 3223.00 2232.00 2740.00 

02 එනභල් - ක ළු ඳහට  1L 989.00 744.00 - 

03 එනභල් - යතු ඳහට 1L 989.00 744.00 - 

04 එනභල් -පයෝ ඳහට 1L 989.00 744.00 - 

05 එනභල් -පකොශ ඳහට 1L 989.00 744.00 - 

06 එනභල් -.ජ ර්ිසඹන් ිනට් 1L 1004.00 760.00 - 

07 එභල්න් -ඵටර් මිල්ක් 1L 904.00 - - 

08 එභල්න්-ඵටර් මිල්ක්  4L 3223.00 2232.00 2740.00 

09 එනභල්(ක ළු,යතු,පයෝ,පකොශ) 4L 3624.00 2750.00 3442.00 

10 එනභල් බ්රිිසඹන් ිනට් 4L 3624.00 2750.00 3521.00 
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7:2:3:1 ඕලගොක් පිඟන් ගගඩොල් ගබ්වමක් මිෂදී ගැනීම වශා මිෂ ගණන් කැලන ද අතර තාක්ණ ගවේලා 

නිෂධාරීගේ නිර්ගේය මත ඉදිරිඳත් කර ඇති මිෂ ගණන් අතරින් අලම මිෂ ගණන් පිළිගැනීමට ගරු 

වභාල තීරණය කරන දී. 

 

 

ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

 ඒක කළපඩන්පන මිනිසසු ඵයපන නිහ.ඒක බිත්තිඹට වින කයරහ ඹටින් ඵදින්න. 

 

7:2:3:2 ඳරිගණක ප්රින්ටර්ව ් අලුත්ලැඩියාල වශා මිෂදී ගැනීම වශා මිෂ ගණන් කැලන ද අතර ඳරිගණක 

දත්ත වටශන් ක්රියාකරුගේ නිර්ගේය මත ඉදිරිඳත් කර ඇති මිෂ ගණන් අතරින් අලම මිෂ ගණන් 

පිළිගැනීමට ගරු වභාල තීරණය කරන දී. 

 

 

 

 

 

 

 

7:2:3:3 2014 නගර ක්රීඩා වශා ද්රලය මිෂදී ගැනීම වශා මිෂ ගණන් කැලන ද අතර ප්රජා වනලර්ධන නිෂධාරීගේ 

නිර්ගේය මත ඉදිරිඳත් කර ඇති මිෂ ගණන් අතරින් අලම මිෂ ගණන් පිළිගැනීමට ගරු වභාල තීරණය 

කරන දී. 

 

 

 

අංකඹ ද්රය වහ උඳකයණ විසතයඹ ප්රභහණ
ඹ 

නන්දම PVC 
ව පයමික් 
පට්ඩර්ස  

ශ්රී සිරි ඉන්ඩසරීස 
(පුධ ගිසක)භහගභ  

BKS පුධ ගිසක 
භහගභ  

01  
ඕපරොක් පිඟන් ගපඩොල් 
ප.ජභක්(පයෝ ඳළවළති) 

01 6000.00 - 4725.00 නළත 

 පඳඩසට් ර්ඹල්    
 

01 - 2340.00 නළත 

  
පොස ප.ජසින් පඳඩසට් ර්ඹල්  

01 - 5500.00  

අංකඹ ද්රය වහ උඳකයණ 
විසතයඹ 

ප්රභහණ
ඹ 

Techno 
Computers -
Matara  

E.M.D Technology -
Matara  

Metro Computer  
Technology - Galle  

01  
Printer Mother Board 

01 11950.00 - 12100.00 11800.00 

02 Service Charge 
 

01 3500.00 3700.00 3000.00 

අංකඹ ද්රය වහ උඳකයණ විසතයඹ ප්රභහ
ණඹ 

ක්හ ප්රින්ටර්ස  මේ.ආර්.එස.ප්රින්ටර්
ස 

ආරිඹදහ 
ප්රින්ටර්ස  

01 ආයහධනහ ඳත් 
 

200 35.00                  52.50 42.00 

02 භරු කරහඳ 
 

650 57.50                  62.50 74.00 

03 සිව් ර්ණ පඳෝසටර් 
 

350 30.00                 32.50 35.00 

04 ිසයුේ කය(ආයහධනහ ඳත් 
ර) 

200 3.75                  6.00 4.50 
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7:2:3:4 පර්ල මිශ්රණ (ගඳර මුසු)මිෂදී ගැනීම වශා මිෂ ගණන් කැලන ද අතර තාක්ණ ගවේලා නිෂධාරීගේ 

නිර්ගේය මත ඉදිරිඳත් කර ඇති එකම මිෂ ගණන් පිළිගැනීමට ගරු වභාල තීරණය කරන දී. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7:2:4  මිෂ ගණන් ඳැම්ණ නැත. 

 

7:2:5  මිෂ ගණන් ඳැම්ණ නැත. 

 

7:2:6  2015 ලර්ගේ වශා අම්බන්ගගොඩ බව් නැලතුම්ගඳො ගඳොදු ලැසිකිළිය බඳු දීම වශා මිෂ ගණන් 

කැලන ද අතර ප්රවම්ඳාදන දැන්වීම් ඳත්රගේ සිදු ලන ද මුද්රණ ගදතයක් නිවාගලන් නැලත මිෂ ගණන් 

කැවීමට ගරු වභාල තීරණය කරන දී. 

 

 

(08)       ගගවීම් :-  
 

8.1 ඇ. අංක 1126 ඹටපත් ිසපිද්රය මිරදීප ගළමභ පනු පන් අේඵරන්පගොඩ යජපේ මුද්රණ මතිගත ංසථහ පත 

පල්කේප  නිර්පධ ලඹ ඳරිදි රු. 32267.00 ක් පගවීභ ගරු බහඳති ඇේ.ඩ.ජ.අරුණ ප්රදීප් භවතහ විසින් පඹෝජනහ 

කශ අතය ගරු උඳ බහඳති කභල් ළල්රප  භවතහ විසින් සථීය කයන රද ගරු භන්ත්රීරුන්ප  විපයෝධතහඹක් 

පනොභළති ව ඵළව්න් පභභ පගවීභ වහ බහපව් අනුභළතිඹ රඵහ පදන රදීප. 

 

 (1) CR පඳොත් පිටු 80   =   රු. 52.50 x 50     =   2625.00 

(2) CR පඳොත් පිටු 120   =   රු70.00 x 36     =   2520.00 

(3) CR පඳොත් පිටු 160   =   රු. 112 x 36      =   4033.00 

(4) CR පඳොත් පිටු 200   =   රු. 140 x 36      =   5040.00 

(5) වහ් ෂීට් ඳළකට් 40    =   රු. 370.00 x 40  = 14800.00 

(6) ගේ පඵෝතල් 25       =   රු. 70.00 x 25    =   1750.00 

(7) භහර්කර්  පඳන් 10     =   රු. 60.00 x 10    =     600.00 

(8) කතුරු 10                =   රු. 90.00 x 10    =     900.00 

            32267.00 

8. 2 ඇ. අංක 1127 ඹටපත් Fedestul fan 03 මිරදීප ගළමභ පනු පන් අේඵරන්පගොඩ දුල්හන් භළකවන් පන්ටර් පත 

පල්කේප  නිර්පධ ලඹ ඳරිදි රු. 11397.00 ක් පගවීභ පගවීභ ගරු බහඳති ඇේ.ඩ.ජ.අරුණ ප්රදීප් භවතහ විසින් 

අංකඹ ද්රය වහ උඳකයණ විසතයඹ ප්රභහණඹ භඟ නළ භ භහර්ග 
ඉදිකිරීේ 
ඹන්පත්රෝඳකයණ 
භහගභ 

පක්.මේ.ඒ. වීයසිංව 
භහගභ 

01 පර් මි්රන කට් ඵළක්(19 mm) 01MT 14200.00      මිශ ගණන්  
     ඉදිරිඳත් 

02 පර් මි්රන පඹහර්න් පකෝස 
(10mm) 
 

01MT 12500.00                     කය නළත 
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පඹෝජනහ කශ අතය ගරු උඳ බහඳති කභල් ළල්රප  භවතහ විසින් සථීය කයන රද ගරු භන්ත්රීරුන්ප  

විපයෝධතහඹක් පනොභළති ව ඵළව්න් පභභ පගවීභ වහ බහපව් අනුභළතිඹ රඵහ පදන රදීප. 

Fedestul fan 03 x 3799.00 = 11397.00 

 

8.3 ඇ. අංක 1130 ඹටපත් ිසපිද්රය  මිරදීප ගළමභ පනු පන් අේඵරන්පගොඩ යජපේ මුද්රණ මතිගත ංසථහ පත 

පල්කේප  නිර්පධ ලඹ ඳරිදි රු. 34700.00 ක් පගවීභ පගවීභ ගරු බහඳති ඇේ.ඩ.ජ.අරුණ ප්රදීප් භවතහ විසින් 

පඹෝජනහ කශ අතය ගරු උඳ බහඳති කභල් ළල්රප  භවතහ විසින් සථීය කයන රද ගරු භන්ත්රීරුන්ප  

විපයෝධතහඹක් පනොභළති ව ඵළව්න් පභභ පගවීභ  වහ බහපව් අනුභළතිඹ රඵහ පදන රදීප. 

A4 ඳළකට්  50 x රු . 575.00         = 28750.00 

A3  ඳළකට්  05 x රු . 1190.00       =  5950.00   

                                       = 34700.00 

 

8.4 ඇ. අංක 1131 ඹටපත් අේඵරන්පගොඩ නගය බහපව් ප්රධහන ලහරහපව් පව්දිකහ වහ තිය පයදීප අලුතින් මිරදීප 

ගළමභ පනු පන් අේඵරන්පගොඩ I Like Tex and Tailors පත පල්කේප  නිර්පධ ලඹ ඳරිදි රු. 31940.00 ක් 

පගවීභ පගවීභ ගරු බහඳති ඇේ.ඩ.ජ.අරුණ ප්රදීප් භවතහ විසින් පඹෝජනහ කශ අතය ගරු උඳ බහඳති කභල් 

ළල්රප  භවතහ විසින් සථීය කයන රද ගරු භන්ත්රීරුන්ප  විපයෝධතහඹක් පනොභළති ව ඵළව්න් පභභ පගවීභ 

වහ බහපව් අනුභළතිඹ රඵහ පදන රදීප. 

8.5 ඇ. අංක 1132 ඹටපත් ගඵඩහට ඉදල් 100 මිරදීප ගළමභ පනු පන් කන්පදපගොඩ ශ්රීඹහ ඉන්ඩසරීස පත 

පල්කේප  නිර්පධ ලඹ ඳරිදි රු. 10000.00 ක් පගවීභ පගවීභ ගරු බහඳති ඇේ.ඩ.ජ.අරුණ ප්රදීප් භවතහ විසින් 

පඹෝජනහ කශ අතය ගරු උඳ බහඳති කභල් ළල්රප  භවතහ විසින් සථීය කයන රද ගරු භන්ත්රීරුන්ප  

විපයෝධතහඹක් පනොභළති ව ඵළව්න් පභභ පගවීභ වහ බහපව් අනුභළතිඹ රඵහ පදන රදීප 

8.6 ඇ. අංක 1137 ඹටපත් 2014.11.05 න දින L.P. Gas 37.5 kg Sylinder 08 මිරදීප ගළමභ පනු පන් 

අේඵරන්පගොඩ මිළිඳු එන්ටර්ප්රසස පත පල්කේප  නිර්පධ ලඹ ඳරිදි රු. 57744.00 ක් පගවීභ පගවීභ ගරු 

බහඳති ඇේ.ඩ.ජ.අරුණ ප්රදීප් භවතහ විසින් පඹෝජනහ කශ අතය ගරු උඳ බහඳති කභල් ළල්රප  භවතහ විසින් 

සථීය කයන රද ගරු භන්ත්රීරුන්ප  විපයෝධතහඹක් පනොභළති ව ඵළව්න් පභභ පගවී  වහ බහපව් අනුභළතිඹ 

රඵහ පදන රදීප. 

L.P. Gas 37.5 kg Sylinder 08  x 7218.00  = 57744.00 

8.7 ඇ. අංක 1140 ඹටපත් ගඵඩහට රිඳනේ තක්පේරු දළන්වීේ ඳත්රිකහ (K Forms) 20000 මිරදීප ගළමභ පනු පන් 

යත්භරහන Tiljay Computer Forms (pvt) Ltd පත පල්කේප  නිර්පධ ලඹ ඳරිදි රු. 100128.00 ක් පගවීභ 

වහ පගවීභ ගරු බහඳති ඇේ.ඩ.ජ.අරුණ ප්රදීප් භවතහ විසින් පඹෝජනහ කශ අතය ගරු උඳ බහඳති කභල් 

ළල්රප  භවතහ විසින් සථීය කයන රද ගරු භන්ත්රීරුන්ප  විපයෝධතහඹක් පනොභළති ව ඵළව්න් පභභ පගවීභ 

වහ බහපව් අනුභළතිඹ රඵහ පදන රදීප. 

K Forms ඳළකට් 20 (Sheet 1000  ඵළඟින්)  x 4470.00  =   89400.00 
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12 % ළට්                              =   10728.00 

           = 100128.00 

8.8 ඇ. අංක 1141 ඹටපත් ගඵඩහට මුද්රත පල්ඛන මිරදීප ගළමභ පනු පන් අේඵරන්පගොඩ ක්හ ප්රින්ටර්ස පත 

පල්කේප  නිර්පධ ලඹ ඳරිදි රු. 32635.00 ක් පගවීභ පගවීභ ගරු බහඳති ඇේ.ඩ.ජ.අරුණ ප්රදීප් භවතහ විසින් 

පඹෝජනහ කශ අතය ගරු උඳ බහඳති කභල් ළල්රප  භවතහ විසින් සථීය කයන රද ගරු භන්ත්රීරුන්ප  

විපයෝධතහඹක් පනොභළති ව ඵළව්න් පභභ පගවීභ වහ බහපව් අනුභළතිඹ රඵහ පදන රදීප. 

 පශ ඵර ඳත්ර ඉල්ලුේ ඳත්ර පඳොත්    50 x 355.00  = 17750.00 

 2015 අඹළඹ සිව්ර්ණ පඳෝසටර්    650 x 22.90   =  14885.00 

                =   32635.00 

8.9 ඇ. අංක 1142 ඹටපත් 2014.11.20 න දින L.P. Gas 37.5 kg Sylinder 08 මිරදීප ගළමභ පනු පන් 

අේඵරන්පගොඩ මිළිඳු එන්ටර්ප්රසස පත පල්කේප  නිර්පධ ලඹ ඳරිදි රු. 57744.00 ක් පගවීභ පගවීභ ගරු 

බහඳති ඇේ.ඩ.ජ.අරුණ ප්රදීප් භවතහ විසින් පඹෝජනහ කශ අතය ගරු උඳ බහඳති කභල් ළල්රප  භවතහ විසින් 

සථීය කයන රද ගරු භන්ත්රීරුන්ප  විපයෝධතහඹක් පනොභළති ව ඵළව්න් පභභ පගවීභ වහ බහපව් අනුභළතිඹ 

රඵහ පදන රදීප. 

L.P. Gas 37.5 kg Sylinder 08  x 7218.00  = 57744.00        

8.10 ඇ. අංක 1143 ඹටපත් නගය බහ ගල් පයෝර වහ ඳළනපොනික් ර්ගපේ 105 D3A ඵළටරි පදකක්  මිරදීප ගළමභ 

පනු පන් හික්කඩු  ජඹසිංව ඵළටරි පන්ටර් පත පල්කේප  නිර්පධ ලඹ ඳරිදි රු. 33802.00 ක් පගවීභ පගවීභ 

ගරු බහඳති ඇේ.ඩ.ජ.අරුණ ප්රදීප් භවතහ විසින් පඹෝජනහ කශ අතය ගරු උඳ බහඳති කභල් ළල්රප  භවතහ 

විසින් සථීය කයන රද ගරු භන්ත්රීරුන්ප  විපයෝධතහඹක් පනොභළති ව ඵළව්න් පභභ පගවීභ වහ බහපව් 

අනුභළතිඹ රඵහ පදන රදීප. 

ඵළටරි 2 x රු. 16901.00   =  රු. 33802.00 

8.11 ඇ. අංක 1148 ඹටපත් ගඵඩහට විදුිස උඳකයණ මිරදීප ගළමභ පනු පන් ඵරපිටිඹ උදඹ පුසඳ ආඹතනඹ පත 

පල්කේප  නිර්පධ ලඹ ඳරිදි රු. 3000.00 ක් පගවීභ පගවීභ ගරු බහඳති ඇේ.ඩ.ජ.අරුණ ප්රදීප් භවතහ විසින් 

පඹෝජනහ කශ අතය ගරු උඳ බහඳති කභල් ළල්රප  භවතහ විසින් සථීය කයන රද ගරු භන්ත්රීරුන්ප  

විපයෝධතහඹක් පනොභළති ව ඵළව්න් පභභ පගවීභ වහ බහපව් අනුභළතිඹ රඵහ පදන රදීප. 

8:12 ඇ. අංක 1150 ඹටපත් 2014.11.24 න දින L.P. Gas 37.5 kg Sylinder 08 මිරදීප ගළමභ පනු පන් 

අේඵරන්පගොඩ මිළිඳු එන්ටර්ප්රසස පත පල්කේප  නිර්පධ ලඹ ඳරිදි රු.53920.00 ක් පගවීභ පගවීභ ගරු 

බහඳති ඇේ.ඩ.ජ.අරුණ ප්රදීප් භවතහ විසින් පඹෝජනහ කශ අතය ගරු උඳ බහඳති කභල් ළල්රප  භවතහ විසින් 

සථීය කයන රද ගරු භන්ත්රීරුන්ප  විපයෝධතහඹක් පනොභළති ව ඵළව්න් පභභ පගවීභ වහ බහපව් අනුභළතිඹ 

රඵහ පදන රදීප 

L.P. Gas 37.5 kg Sylinder 08  x 6740.00  = 53920.00        
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8:13 කහ.නි. අංක 0350 ඹටපත් 2014 ජහතික කිටවීපේ භහඹ පනුපන් ල.ජද විකහලන ඹන්ත්ර වහ විදුිස ආපරෝකඹ 

ළඳයීභ පනුපන් පඳෝයම උප්න්ද්ර ඉපරක්ට්රිකල්ස ආඹතනඹ පත පල්කේප  නිර්පධ ලඹ ඳරිදි රු. 13000.00 

ක් පගවීභ පගවීභ ගරු බහඳති ඇේ.ඩ.ජ.අරුණ ප්රදීප් භවතහ විසින් පඹෝජනහ කශ අතය ගරු උඳ බහඳති කභල් 

ළල්රප  භවතහ විසින් සථීය කයන රද ගරු භන්ත්රීරුන්ප  විපයෝධතහඹක් පනොභළති ව ඵළව්න් පභභ පගවීභ 

වහ බහපව් අනුභළතිඹ රඵහ පදන රදීප. 

 ඵෂල් 4 x 1250.00                   =   5000.00 

 එෂස. එන්. භිනක් 4 x 500.00      =   2000.00 

 කරර් රිනට්                   =   6000.00 

                                                             = 13000.00 

8:14   ඇ. අංක 1151 ඹටපත් ගඵඩහට පකේපඳක්ස 50kg මිරදීප ගළමභ පනු පන් අේඵරන්පගොඩ BKS පුධ ගිසක 

ආඹතනඹ පත පල්කේප  නිර්පධ ලඹ ඳරිදි රු. 10500.00 ක් පගවීභ වහ පගවීභ ගරු බහඳති ඇේ.ඩ.ජ.අරුණ 

ප්රදීප් භවතහ විසින් පඹෝජනහ කශ අතය ගරු උඳ බහඳති කභල් ළල්රප  භවතහ විසින් සථීය කයන රද ගරු 

භන්ත්රීරුන්ප  විපයෝධතහඹක් පනොභළති ව ඵළව්න් පභභ පගවීභ වහ බහපව් අනුභළතිඹ රඵහ පදන රදීප. 

 50kg x 210.00    =  10500.00 

8:15   ඇ. අංක 1152 ඹටපත් 2014 නගය ක්රීඩහ උත්ඹ වහ ෂිනල් කය 900 ක් මිරදීප ගළමභ පනුපන් 

අේඵරන්පගොඩ ක්හ ප්රින්ටර්ස ආඹතනඹ පත පල්කේප  නිර්පධ ලඹ ඳරිදි රු. 29700.00 ක් පගවීභ පගවීභ 

ගරු බහඳති ඇේ.ඩ.ජ.අරුණ ප්රදීප් භවතහ විසින් පඹෝජනහ කශ අතය ගරු උඳ බහඳති කභල් ළල්රප  භවතහ 

විසින් සථීය කයන රද ගරු භන්ත්රීරුන්ප  විපයෝධතහඹක් පනොභළති ව ඵළව්න් පභභ පගවීභ වහ බහපව් 

අනුභළතිඹ රඵහ පදන රදීප. 

 ෂිනල් කය 900 x 33.00    =  29700.00 

8:16   ඇ. අංක 1153 ඹටපත් නගය බහ පඳය ඳහල් ශමුන් වහ පඳොත් පඵදහ දීපභ වහ පඳොත් මිරදීප  ගළමභ පනු පන් 

සී   /  ශ්රී රංකහ යජපේ හණිජ (විවිධ) මතිගත ංසථහ පත පල්කේප  නිර්පධ ලඹ ඳරිදි රු. 46201.58 ක් පගවීභ 

පගවීභ ගරු බහඳති ඇේ.ඩ.ජ.අරුණ ප්රදීප් භවතහ විසින් පඹෝජනහ කශ අතය ගරු උඳ බහඳති කභල් ළල්රප  

භවතහ විසින් සථීය කයන රද ගරු භන්ත්රීරුන්ප  විපයෝධතහඹක් පනොභළති ව ඵළව්න් පභභ පගවීභ වහ 

බහපව් අනුභළතිඹ රඵහ පදන රදීප. 

පිටු 80 තනි රල් අඟල් 01  - 160 x 21.43       =    3428.80 

1. පිටු 80 පකොටු රල් අඟල් 01  - 160 x 21.43    =    3428.80 

2. පිටු 80 තනි රල් අඟල් 1/2  - 198 x 21.43      =    4243.14 

3. පිටු 80 පකොටු රල් අඟල් ½ - 198 x 21.43      =    4243.14 

4. පිටු 80 රල් නළති පඳොත් -  754 x 21.43          =  16158.22 

5. පිටු 40 සුදු පරොවින් පඳොත් - 179 x 32.80        =    5871.20 

6. පිටු 40 කළු පරොවින් පඳොත් - 179 x 49.32      =     8828.28 

  46201.58 
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  8:17      2014 ළ්තළේඵර් භහඹට අදහර විදුිස බිල්ඳත් වහ සී/ රංකහ විදුිස (පුධ ගිසක) භහගභට පගවීභ. 

 

ළඹ අංකඹ 
  

   පගව මුදර 
  11453 I 

  
   42433.70  

  23453 I 
  

     2596.38 

  34453 I 
  

     3005.31 

  52453 I 
 

                                         33554.97  

  53454 
  

    17208.25  

  62453 I 
  

    25996.16  

  

   

  124794.77 
 

   
විදුිස බිල්ඳත් වහ  රු' 124794.77  ක මුදරක් පචක්ඳතකින් පල්කේ නිර්පධ ලපඹන් පගවීභ ගරු බහඳති 
ඇේ.ඩ.ජ.අරුණ ප්රදීප් භවතහ විසින් පඹෝජනහ කශ අතය ගරු උඳ බහඳති කභල් ළල්රප  භවතහ විසින් 
සථීය කයන රද ගරු භන්ත්රීරුන්ප  විපයෝධතහඹක් පනොභළති ව ඵළව්න් පභභ පගවීභ වහ බහපව් 
අනුභළතිඹ රඵහ පදන රදීප. 

 

 

 8:18    2014  ළ්තළේඵර් භහඹට අදහර ජර බිල්ඳත් වහ ජහතික ජර ේඳහදන භ්ඩඩරඹට පගවීභ.  

      ළඹ අංකඹ 

  

පගව මුදර 

  11453 II 

  

            9441.60 

  23453 II 
  

          16941.24 

  34453 II 
  

 784.72 

  52453 II 
  

            8035.10 

  62453 II 
  

          23295.00 

  

   

 58497.66 

             

ජර බිල්ඳත දවහ රු. 58497.66  ක මුදරක් පචක්ඳතකින් පල්කේ නිර්පධ ලපඹන් පගවීභටපගවීභ ගරු බහඳති 

ඇේ.ඩ.ජ.අරුණ ප්රදීප් භවතහ විසින් පඹෝජනහ කශ අතය ගරු උඳ බහඳති කභල් ළල්රප  භවතහ විසින් සථීය කයන 

රද ගරු භන්ත්රීරුන්ප  විපයෝධතහඹක් පනොභළති ව ඵළව්න් පභභ පගවීභ වහ බහපව් අනුභළතිඹ රඵහ පදන 

රදීප. 

 
 

    8:19     2014  ළ්තළේඵර් භහඹට අදහර දුයකතන බිල්ඳත වහ ශ්රී රංකහ පටිසපකොේ ආඹතනඹට පගවීභ. 

ළඹ අංකඹ 
  

පගවු මුදර 
  11452 

  
         24713.38  

  12452 
  

    1211.73  

  25451 II 
  

  1306.74 

             62452 I 
   

       7659.63 

   
34891.48 

  

      දුයකථන බිල්ඳත වහ රු. 34891.48 ක මුදරක් පචක්ඳතකින් පල්කේ නිර්පධ ලපඹන්  පගවීභ ගරු බහඳති 
ඇේ.ඩ.ජ.අරුණ ප්රදීප් භවතහ විසින් පඹෝජනහ කශ අතය ගරු උඳ බහඳති කභල් ළල්රප  භවතහ විසින් 
සථීය කයන රද ගරු භන්ත්රීරුන්ප  විපයෝධතහඹක් පනොභළති ව ඵළව්න් පභභ පගවීභ වහ බහපව් 
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අනුභළතිඹ රඵහ පදන රදීප.  
 

8:20    අේඵරන්පගොඩ නගය බහ භඟින් ඳහරනඹ න පුසතකහරට 2014 ඔක්පතෝේඵර් භ වහ ඳඹන රද 

පුත් ඳත් පනුපන් එේ.එස. වීයසිංව භවතහ පත පල්කේප  නිර්පධ ලඹ ඳරිදි රු.39365.00 ක මුදරක් 

පගවීභ ගරු බහඳති ඇේ.ඩ.ජ.අරුණ ප්රදීප් භවතහ විසින් පඹෝජනහ කශ අතය ගරු උඳ බහඳති කභල් 

ළල්රප  භවතහ විසින් සථීය කයන රද ගරු භන්ත්රීරුන්ප  විපයෝධතහඹක් පනොභළති ව ඵළව්න් පභභ 

පගවීභ වහ බහපව් අනුභළතිඹ රඵහ පදන රදීප. 

8:21    ප්රේඳහදන දළන්වීේ ඳර කිරීභ පනුපන් පල්ක්වවුස ආඹතනඹ පත පල්කේප  නිර්පධ ලඹ ඳරිදි 

රු.30576.00 ක මුදරක් පගවීභ ගරු බහඳති ඇේ.ඩ.ජ.අරුණ ප්රදීප් භවතහ විසින් පඹෝජනහ කශ අතය ගරු 

උඳ බහඳති කභල් ළල්රප  භවතහ විසින් සථීය කයන රද ගරු භන්ත්රීරුන්ප  විපයෝධතහඹක් 

පනොභළති ව ඵළව්න් පභභ පගවීභ වහ බහපව් අනුභළතිඹ රඵහ පදන රදීප. 

8:22    නගය බහ තු 252 -0730 කළ.ජ යථඹ වහ 2014 ඔක්පතෝේඵර් භ 01 - 15 දින දක්හ රඵහගත් ඉන්ධන 

පනුපන් රු. 24840.40 ක මුදරක් තහක්ණ පේහ නිශධහරීප  වහ පල්කේපග නිර්පධ ලඹ භත , සී/ 

අේඵරන්පගොඩ විවිධ පේහ මුඳකහය මිතිඹ පත පගවීභ ගරු බහඳති ඇේ.ඩ.ජ.අරුණ ප්රදීප් භවතහ 

විසින් පඹෝජනහ කශ අතය ගරු උඳ බහඳති කභල් ළල්රප  භවතහ විසින් සථීය කයන රද ගරු 

භන්ත්රීරුන්ප  විපයෝධතහඹක් පනොභළති ව ඵළව්න් පභභ පගවීභ වහ බහපව් අනුභළතිඹ රඵහ පදන රදීප. 

 

8:23    නගය බහ තු 49-9421 ්ළක්ටයඹ වහ 2014 ඔක්පතෝේඵර් භ 01 - 15 දින දක්හ රඵහගත් ඉන්ධන 

පනුපන් රු. 15878.10 ක මුදරක් තහක්ණ පේහ නිශධහරීප  වහ පල්කේපග නිර්පධ ලඹ භත , සී/ 

අේඵරන්පගොඩ විවිධ පේහ මුඳකහය මිතිඹ පත පගවීභ ගරු බහඳති ඇේ.ඩ.ජ.අරුණ ප්රදීප් භවතහ 

විසින් පඹෝජනහ කශ අතය ගරු උඳ බහඳති කභල් ළල්රප  භවතහ විසින් සථීය කයන රද ගරු 

භන්ත්රීරුන්ප  විපයෝධතහඹක් පනොභළති ව ඵළව්න් පභභ පගවීභ වහ බහපව් අනුභළතිඹ රඵහ පදන රදීප. 

8:24    නගය බහ තු GL-9369 ගිස ඵවුයඹ වහ 2014 ඔක්පතෝේඵර් භ 01 - 15 දින දක්හ රඵහගත් ඉන්ධන 

පනුපන් රු. 23620.00 ක මුදරක් තහක්ණ පේහ නිශධහරීප  වහ පල්කේපග නිර්පධ ලඹ භත , සී/ 

අේඵරන්පගොඩ විවිධ පේහ මුඳකහය මිතිඹ පත පගවීභ ගරු බහඳති ඇේ.ඩ.ජ.අරුණ ප්රදීප් භවතහ 

විසින් පඹෝජනහ කශ අතය ගරු උඳ බහඳති කභල් ළල්රප  භවතහ විසින් සථීය කයන රද ගරු 

භන්ත්රීරුන්ප  විපයෝධතහඹක් පනොභළති ව ඵළව්න් පභභ පගවීභ වහ බහපව් අනුභළතිඹ රඵහ පදන රදීප. 

8:25    නගය බහ කහර්ඹහරපේ දුයකථනපඹහි ළ්තළේඵර් භ බිර රු.5678.92 ක් න අතය  වනදහඹක මුදර න 

රු.5000.00 ක මුදර ඉක්භහ පගවීභට ඇති රු. 678.00 ක මුදරක් පල්කේප  නිර්පධ ලපඹන් ශ්රී රංකහ 

පටිසපකොේ ආඹතනඹට පගවීභ පගවීභ ගරු බහඳති ඇේ.ඩ.ජ.අරුණ ප්රදීප් භවතහ විසින් පඹෝජනහ කශ 

අතය ගරු උඳ බහඳති කභල් ළල්රප  භවතහ විසින් සථීය කයන රද ගරු භන්ත්රීරුන්ප  

විපයෝධතහඹක් පනොභළති ව ඵළව්න් පභභ පගවීභ වහ බහපව් අනුභළතිඹ රඵහ පදන රදීප. 

8:26    2014 පනොළේඵය භ ළට් මුදල් ආඳසු පගවීභ පනුපන් රු.50000.00 මුදරක් පල්කේප  නිර්පධ ලඹ 

ඳරිදි පධ ය ඹ ආදහඹේ පකොභහරිසි ජනයහල් පත පගවීභ ගරු බහඳති ඇේ.ඩ.ජ.අරුණ ප්රදීප් භවතහ විසින් 
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පඹෝජනහ කශ අතය ගරු උඳ බහඳති කභල් ළල්රප  භවතහ විසින් සථීය කයන රද ගරු භන්ත්රීරුන්ප  

විපයෝධතහඹක් පනොභළති ව ඵළව්න් පභභ පගවීභ වහ බහපව් අනුභළතිඹ රඵහ පදන රදීප. 

 

8:27    2014 ජිස භ සිට ළ්තළේඵර් භ දක්හ ළට් මුදල් ආඳසු පගවීභ පනුපන් රු.209568.46 ක මුදරක් 

පල්කේප  නිර්පධ ලඹ ඳරිදි පධ ය ඹ ආදහඹේ පකොභහරිසි ජනයහල් පත පගවීභ ගරු බහඳති ඇේ.ඩ.ජ.අරුණ 

ප්රදීප් භවතහ විසින් පඹෝජනහ කශ අතය ගරු උඳ බහඳති කභල් ළල්රප  භවතහ විසින් සථීය කයන රද ගරු 

භන්ත්රීරුන්ප  විපයෝධතහඹක් පනොභළති ව ඵළව්න් පභභ පගවීභ වහ බහපව් අනුභළතිඹ රඵහ පදන රදීප. 

 
 
8:28    ජලී ,අපගෝසතු ,ළ්තළේඵර් භහ රට අදහර වුචයඹ ඉදිරිඳත් කයන රද ගරු භන්ත්රීරුන්ප  ගභන් විඹදේ 

පර රු.27000.00 ක මුදරක් පල්කේප  නිර්පධ ලඹ ඳරිදි බහ ආයණ අනුභළතිඹට ඹටත්  පගවීභ ගරු 
බහඳති ඇේ.ඩ.ජ.අරුණ ප්රදීප් භවතහ විසින් පඹෝජනහ කශ අතය ගරු උඳ බහඳති කභල් ළල්රප  භවතහ 
විසින් සථීය කයන රද ගරු භන්ත්රීරුන්ප  විපයෝධතහඹක් පනොභළති ව ඵළව්න් පභභ පගවීභ වහ බහපව් 
අනුභළතිඹ රඵහ පදන රදීප. 

 

 
 

8:29   පජෝන් කීල්ස ආඹතනඹ භගින් මිරදීප ගන්නහ රද ඡහඹහ පිටඳත් ඹන්ත්රඹ වහ පයෝනිපඹෝ ඹන්ත්රඹ අලුත්ළඩිඹහ 
කිරීභ වහ හර්කවක ගිවිසුේ පනුපන් රු.33500.00 ක මුදරක් පල්කේප  නිර්පධ ලඹ ඳරිදි පජෝන් කීල්ස 
ආඹතනඹ පත පගවීභ ගරු බහඳති ඇේ.ඩ.ජ.අරුණ ප්රදීප් භවතහ විසින් පඹෝජනහ කශ අතය ගරු උඳ බහඳති 
කභල් ළල්රප  භවතහ විසින් සථීය කයන රද ගරු භන්ත්රීරුන්ප  විපයෝධතහඹක් පනොභළති ව ඵළව්න් 
පභභ පගවීභ වහ බහපව් අනුභළතිඹ රඵහ පදන රදීප. 

 

 

 

(09)       .sKqï     

 

 

9.1 2014 ඔක්පතෝේඵර් භහඹ වහ විඹදේ හර්තහ , විඹදේ ළඹ විලසපල්ලණඹ, පඳොදු ගිණුභ , මුදල් හයහංලඹ වහ 

රළබීේ විරවඹ බහගත කිරීභ. 

 

ඒ අනු 2014 ඔතක්පතෝේඵර් භ ගිණුේ හර්තහ පිළිගත යුතු ඵට ගරු බහඳති ඇේ.ඩ.ජ. අරුණ ප්රදීප් භළතිතුභහ 

විසින් පඹෝජනහ කශ අතය ගරු උඳ බහඳති කභල් ළල්රප  භවතහ විසින් සථිය කයන රදු ඒකභතික බහ 

ේභත විඹ.  

 

(10)   weia;fïka;=  
 
 
 

10:1)  පිඹපේන ශභහ ක්රීඩහංගනඹ නවීකයණඹ කිරීපේ කර්භහන්තඹ පනුපන් ළඩ අධිකහරී විසින් කස කයන රද 

රු.585021.16 ක ඇසතපේන්තු බහගත කයන රදීප. 

 

තීරණය 
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 ගමම ඇව්තගම්න්තුල පිළිගතයුතු බල ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ් .අරුණ ප්රදී්  මශතා ගයතජනා කෂ අතර ගරු උඳ 

වභාඳති කමල් ලැල්ගේ මශතා විසින් ව්ථීර කරන දල ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරතධතාලයක් ගනොමැති ව 

බැවින් ඒකමතිකල වභා වම්මත විය. 

 

 
10:2)  භව අේඵරන්පගොඩ ඵහම කර්භහන්තලහරහ අිසන් ඹන වයස ඳහය ප්රතිංසකයණඹ කිරීපේ කර්භහන්තඹ 

පනුපන් ළඩ අධිකහරී විසින් කස කයන රද රු.651404.03 ක ඇසතපේන්තු බහගත කයන රදීප. 

 

තීරණය 

 ගමම ඇව්තගම්න්තුල පිළිගතයුතු බල ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ් .අරුණ ප්රදී්  මශතා ගයතජනා කෂ අතර ගරු උඳ 

වභාඳති කමල් ලැල්ගේ මශතා විසින් ව්ථීර කරන දල ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරතධතාලයක් ගනොමැති ව 

බැවින් ඒකමතිකල වභා වම්මත විය. 

 

 

10:3)  හීගල්දූ ඳහපර් පකොටක් නවීකයණඹ කිරීපේ කර්භහන්තඹ පනුපන් ළඩ අධිකහරී විසින් කස කයන රද 

රු.164957.10 ක ඇසතපේන්තු බහගත කයන රදීප. 

 

තීරණය 

 ගමම ඇව්තගම්න්තුල පිළිගතයුතු බල ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ් .අරුණ ප්රදී්  මශතා ගයතජනා කෂ අතර ගරු උඳ 

වභාඳති කමල් ලැල්ගේ මශතා විසින් ව්ථීර කරන දල ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරතධතාලයක් ගනොමැති ව 

බැවින් ඒකමතිකල වභා වම්මත විය. 

 
 

10:4)  පීරිසපද භහත වයස ඳහය ප්රතිංසකයණඹ කිරීපේ කර්භහන්තඹ පනුපන් ළඩ අධිකහරී විසින් කසකයන රද 

රු. 941335.18 ක ඇසතපේන්තු බහගත කයන රදීප. 

 

තීරණය 

 ගමම ඇව්තගම්න්තුල පිළිගතයුතු බල ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ් .අරුණ ප්රදී්  මශතා ගයතජනා කෂ අතර ගරු උඳ 

වභාඳති කමල් ලැල්ගේ මශතා විසින් ව්ථීර කරන දල ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරතධතාලයක් ගනොමැති ව 

බැවින් ඒකමතිකල වභා වම්මත විය. 
 

10:5)  ගභ නළගුභ 2014 ළඩ ටවන ඹටපත් ඳටඵළඳිමුල්ර ආදහවනහගහයපේ අබයන්තය භහර්ග පකොන්ක්රීට් කුට්ටි ගල් 

අතුයහ ංර්ධනඹ කිරීභ පනුපන් තහක්ණ පේහ නිශධහරී විසින් කස කයන රද රු.1360000.00 ක 

ඇසතපේන්තු බහගත කයන රදීප. 

 

තීරණය 

 ගමම ඇව්තගම්න්තුල ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ දැනගැනීම පිණිව ඉදිරිඳත් කරන දී. 
 

 

10:6)  පින්නදූ එල්.සී.ද සිල්හ භහපත් වයස ඳහය පකොන්ක්රීට් කිරීපේ කර්භහන්තඹ පනුපන් තහක්ණ පේහ 

නිශධහරීණිඹ විසින් කස කයන රද රු.205519..60 ක ඇසතපේන්තු බහගත කයන රදීප. 

 
 
තීරණය 

 ගමම ඇව්තගම්න්තුල පිළිගතයුතු බල ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ් .අරුණ ප්රදී්  මශතා ගයතජනා කෂ අතර ගරු උඳ 

වභාඳති කමල් ලැල්ගේ මශතා විසින් ව්ථීර කරන දල ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරතධතාලයක් ගනොමැති ව 

බැවින් ඒකමතිකල වභා වම්මත විය. 
 

 

(11) fjk;a lreKq                     
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11:1 ‘ කර ප්රහවන කටයුතු විධිභත් කිරීභ වහ හවනඳවසුකේ ඉල්ලීභින  ’ භළපඹන් භවජන පෞඛය ඳරීක්ක 

විසින් එහ තිබු ිසපිඹ බහගත කයන රදීප. 

 අේඵරන්පගොඩ නගය බහපව් මදනික කර ඵළවළය කිරීපේ කටයුතු දවහ ඳතින ්ළක්ටර් 04 පේ න විට දළඩි 

පර අඵරන් ඳතින ඵත් ,පේ න විට ්ළක්ටර් යථඹක් ගරහ දභහ ඇති ඵළවින් ඳටඵළඳිමුල්ර වහ විපල්පගොඩ 

ආදීප ප්රපධ ල ර මදනික කර ඉත් කිරීභ ඳසරු පේපේ ඉටුකිරීභට සිදු වී ඇති ඵ දවන් කය තිබ අතය 

නගය බහ තු අතිපර්ක ්ළක්ටර් යථඹක් පනොභළති වීභ පවේතුපන් ය ගණනහක් තිසපේ මදනික කර 

ඵළවළය කිරීපේ කටයුතු අඩඳණ ව අසථහ ඳතින ඵත් එඵළවින් නගය බහපව් පෞඛය අංලඹ වහ න 

්ළක්ටර් යථඹක් පවෝ පදකක් රඵහ පදන්පන් නේ එඹ මදනික කර ඵළවළය කිරිභ වහ භවත් වනඹක් න 

ඵද දවන් කය තිබුණි.  

 

තීරණය 

 ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරතධතාලයක් ගනොමැති ව බැවින් නගර වභාගේ ගවෞඛ්ය අනය වශා නල ්ැක්ටර් රථ 02 

ක් බා ගැනීම වශා ගරු වභාගේ අනුමැතිය බා ගදන දී. 

 

ගරු නගර වභා මන්ත්රී ගේ.ඩබ්.ජයන්ත මශතා කතා කරමින් 

භභ අද කතහ කයන්න හිටිපේ විපල්පගොඩ දස 14 ක් කුණු ඇදරහ නෆ.ධේභහනන්ද භහපත් විපලේපඹන්භ 

ප්රජහඳතිඹ අර ශභින ඹන වහ පඵොපවෝ පදපනක් බහවිතහ කයන ඳහපර් කුණු පගොඩ ගවරහ තිපඹනහ.භවය 

පගල් ර තිඹන් ඉන්නහ.මිනිසසු අඳටත් ඵනිනහ.කුණු ඳණුපොත් ගවරහ. භවජන පෞඛය ඳරීක්කතුභහට 

කීහභ ්ළක්ටර් නළති කතහක් කීපව්.පඳොඩි ්ළක්ටයඹක් එවුහ. 

 

 

 

ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

ගළටලු ඳතින නිහ තභින පභපවභ පරහ තිපඹන්පන්.්ළක්ටයඹක් කළඩුපණොත් අතිකහර පේඹ තභින 

පඹොදන්න පන්පන්. අපි බහපව් අනුභත කයපගන තිබුපණොත් අපිට ්ළක්ටර් 02 ක් ගන්න පුලුන්. 

 

ගරු නගර වභා මන්ත්රී ගේ.ඩබ්.ජයන්ත මශතා කතා කරමින් 

 බහඳතිතුභණි ්ළක්ටර් යථ නළති කුණු ඇදීපභ නතය පව්රහ තිපඹන නේ අපි ්ළක්ටර් යථ රඵහ ගළමභට විරුධ ධ 

පන්නෆ.බහඳතිතුභණි භභ කිඹනහ ස කහරපේ වරි පේක කයන්න කිඹරහ.කිසන් භව අේඵරන්පගොඩ ඹන 

එක ඒ ඳළත්පතන් ගිහින් තභින ආපව්.එතපකොට ටික ටික වරි ඇපදනහ.දළඩි විපයෝදතහඹක් තිපඹනහ.ප්රජහඳතිඹ 

ශඟ කහණු සුධ ධ කයන්න දළේභහ.දින පදකින කපර්, දළන් ඒක කයන්නෆ.ඒක දිගභට කය පදන්න කිඹරහ 

විපරෝපගොඩ ගේ හසීන්ප  ඉල්ලීභක් තිපඹනහ. 

 

ගරු නගර වභා මන්ත්රී ජී.වරත් ශ්රී ාල්ද සිල්ලා මශතා කතා කරමින් 

 පභඹටභ ේඵන්ධින බහඳතිතුභණි,භව වීදිපේ අලුත් ඳහය අඳට අිනති නළතත් කහණු ටික සුධ ධ කය දහන්න පුලුන් 

නේ පවොින.පභොකද දරුණු විදිඹටභ හිය පනහ.මිනිසසු අඳට ඵනිනහ නගය බහපන් පේක කයන්නෆ 

කිඹරහ.මිනිසසු දන්නෆපන් පේහ බහට අිනති නළති ඵ.භවජන පෞඛය ඳරීක්කතුභහට කීභ එතුභහ සුධ ධ 

කයන්න දහනහ.නමුත් ඒහ හිය පනහ.පේ කහණු දිනඳතහභ සුධ ධ කයන්න ඕන. 
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 ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

 භව වීදීපපේ කහණු ඵළවළරහ තිපඹන්පන්.භභ භහර්ග ංර්ධන අධිකහරිඹටත් දළන්වුහ.විපලේ ඉල්ලීභක් කශහ අඳට 

ඳතුරත් දහන්න අය පදන්න කිඹරහ. 

 

ගරු නගර වභා මන්ත්රී ජී.වරත් ශ්රීාල් ද සිල්ලා මශතා කතා කරමින් 

 දස 02 ත් ළයඹක් කවුරුන්භ වරි දහරහ පේක සුධ ධ කයන්න පුලුන් නේ පවොින.පභොකද නගය බහට පේක 

විලහර අඳකීර්තිඹක්.ජනතහට කිඹන්න ඵෆපන් පේක අඳට අිනති නෆ කිඹරහ.ජනතහ කිඹන්පන් භන්ත්රීරුත් 

ඹනහ අවක ඵරහපගන කිඹරහ. භට අනන්තත් කිඹරහ තිපඹනහ.අඩුභ ගහපන් භව වීදිපේ ටවුන් ඒරිඹහ එපක් 

කහණු ටිකත් සුධ ධ කයන්න පුලුන්නේ පවොදින. 

 

ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

 දින ඳතහ භවවීදිපේ කහණු සුධ ධ කයනහ. 

 

ගරු නගර වභා මන්ත්රී ජී.වරත් ශ්රීාල් ද සිල්ලා මශතා කතා කරමින් 

 බහඳතිතුභණි භභ පේ කතහ කයන්පන් භහර්කට් වන්දිපේ ඉදරහ පඳොශ ගහට පනකේ. 

 

ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

 පගොඩක් පදපනක් රෆිස දරහ තිපඹනහ භං දළකරහ තිපඹනහ.භහින්ද පප්රස එපක් ප  අඩි 15 ක් විතය එක දිගට 

තනි පකොන්ක්රීට් එකක් දහරහ.ඒහ සුධ ධ කයන්න ඵෆ පභොන විදිඹකටත්.ඇත්තටභ භව වීදිඹ අිනති භහර්ග ංර්ධන 

අධිකහරීඹට.අපි පේ ේඵන්ධපඹන් විලහර ලපඹන් ඉල්ලීේ කශහ පේ තුය රැපදන සථහන පිළිකය කයන්න 

කිඹරහ.පේ භවය කහණු සුධ ධහ ඵළදපු කහණු.පේහ අලුතින් ෆදිඹ යුතු කහරඹ ඇවිල්රහ තිපඹන්පන්. ඇත්තටභ 

අප් පශ යහඳහරිකපඹොත් ඒ කහණු සිඹල්රභ වරහ පකොන්ක්රීට් කයරහ තිපඹන්පන්.පල්කේ භවත්තඹහ පේ 

අඹට දළණුේ පදන්න සුධ ධ කයන්න පුලුන් විදිඹට පේහ කස කයන්න කිඹරහ ති 02 ක් විතය කල් දීපරහ 

නළතිනේ කඩරහ සුධ ධ කයරහ දහන්න.පන කයන්න පදඹක් නෆ.්ළක්ටර් පට්රර් රඵහ ගළමපේ අලඹතහඹක් 

නෆ.පභොකද අපි පට්රර් නගය බහපව් වදන නිහ. 

 

ගරු නගර වභා මන්ත්රී එච්.එල්.අනුර කිත්සිරි මශතා කතා කරමින් 

ඳතින ්ළක්ටර් අඳට ත එක හයඹක්ත්  පඹොදන්න ඵළරිද බහඳතිතුභහ ,අතිකහර දීපභනහ දීපරහ. 

ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

අතිකහර දීපභනහ රඵහ පදනහ.කිසිභ ගළටලුක් නෆ.අපි උඳරිභ රඵහ පදනහ පෞඛය අංලඹට. 

 ගරු නගර වභා මන්ත්රී එච්.එල්.අනුර කිත්සිරි මශතා කතා කරමින් 

 විඳක් නහඹකතුභහ කිඹන ආකහයඹට ඒ ප  ගළටලුක් තිපඹනනේ ත එක හයඹක් පඹොදන එක පවොදින. 

 

ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

 පභතන තිපඹන ගළටලු පන්පන් , භභ ඵරරහ තිපඹනහ පේ අඹ ළඩට එන්පන් උපධ  06.00 ට.ඉතින් භවය 

විට පගදරින් 05.00 ට විතය එන්පන්.ළඩ ඉය පන්පන් 02.00 ට.අපි පභොවුන්ට කෆභ ඳළඹක් පදන්පනත් නෆ.පේ 
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02.00 ඉදන් 06.00 පනකේ කයන ළඩ මුයඹ පඵොපවෝ විට අහර්ථකින.පභොකද ඇත්තටභ ඔවුන්ට කන්න 

පඵොන්න පව්රහක්ත් නෆපන්. 

 

 ගරු නගර වභා මන්ත්රී එච්.එල්.අනුර කිත්සිරි මශතා කතා කරමින් 

 බහඳතිතුභණි සිඹලුභ ක්ඩඩහඹේ ිසන් එක් පකනහ ඵළඟින්ත් අයපගන ඵළරිද ත ක්ඩඩහඹභක් වදන්න වට 

කුණු අදින්න. 

 

ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

 එපවභ න නිර්භහණඹක් කයන්න පනහ එපවභ වුපනොත්.භභ අද කුණු ඇදීපපේ න කහරටවන ඉදිරිඳත් 

කයනහ.භන්ත්රීරුන්ට ඵරහ ගන්න පුලුන්. 

 

 පඳ..10.30 ඳභණ ගරු නගය බහ භන්ත්රී යත් ශ්රීරහල් ද සිල්හ භවතහ බහපන් පිට ඹන රදීප.  

 

11:2 ‘ සුනහමි යනපඹන් වහ ඉඩේ කළඵිස කිරීපේදීප අහිමි ව පධ ඳර වහ ංපලෝධනඹ විඹ යුතු පධ ඳර පිළිඵ හර්තහ ’ 

භළපඹන් ආදිඹේ නිශධහරී විසින් ඉදිරිඳත් කය තිබු ිසපි පගොනු බහගත කයන රදීප. 

 

රිඳනේ  පල්ඛණ ර වහ ඳරිගණක ළඩටවපන් ඇතුරත් ඇති ඹේ ඹේ පධ ඳර පේ න විට විවිධ පවේතුන් භත 

නළති වී පගොස ඇති ඵත් එනමුදු තභත් පභභ පධ ඳර රිඳනමි හිග එකතුපමින් විලහර හිග මුදරක් එක් රැස වී 

ඇති ඵත් එභ පධ ඳර රිඳනේ හිග පල්ඛනපඹන් ඉත් කිරීභ වහ අනුභළතිඹ ඉල්රහ තිබුණි. 

 

පකොටස අංක 01 මුහුදු පයශ ඳහපර් 53/3 ජී.ජී.කශයහණතී රු.3932.93 , 75/4 පක්.ඩ.ජ.මිත්රපේන රු. 1590.04 

,75/7 එස . ඒ. ජඹයත්න රු.1074.71 ,75/33 භහදුප  ලහන්ත රු.1059.78 ,75/34 පක්.ඩ.ජ. ඳධ භහනන්ද 

රු.1097.74 , 79/5 ආර්.එේ. පිඹසීිස රු.1215.80 , 79/8 මේ.යත්නසිරි රු.1059.79 ,83/12 ජී.ම රු.1110.01 ක් 

පර හිග මුදල් ඳතින ඵත් එඹ 2014.12.31 න දිනට මුළු හිග මුදර රු.11140.80 ක් ඵත් පභභ පධ ඳර 

සුනහමිඹට වසු වී ඇති නිහපන් දළනට හිස ඉඩේ පර ඳතින ඵත් අිනතිකරුන් ධේමිකපුය වහ ම .එච්.ඩ.ජ. 

නිහ පඹෝජනහ ක්රභපේ ඳදිංචි සිටින ඵත් පේහපේ හර්කවක ටිනහකභ රු. 100.00 කශ යුතු ඵ වන් කය 

තිබුණි. 

 

පකොටස අංක 02 මුහුදු පයශ ඳහපර් 27/2 අිනතිකරු(හි.කි)පක් .චන්ද්රපේකය රු.263.67,27/3 අිනතිකරු 

(හි.කි.)එේ.ජගත් අනුය රු. 299.47 ,35D අිනතිකරු(හි.කි)පක්.එච්. භන්ති රු.299.46 , 41ජී.ජී.බී.නිලසලංකද 

සිල්හ රු.157.99 , 41B අිනතිකරු(හි.කි)එල්.ජී.රහල් පභන්ඩිස රු. 317.72 , 45A අිනතිකරු(හි.කි) ඩ.ජ.ේඳත් 

රු.394.08 ඵත් පභභ පධ ඳර සුනහමිඹට වසු වීභ නිහ දළනට හිස ඉඩභක් පර ඳභණක් ඳතින ඵළවින් හර්කවක 

ටිනහකභ රු.100.00 කශ යුතු ඵ වන් කය තිබුණි. 

 

පකොටස අංක 02 මුහුදු පයශ ඳහපර් 33/3A අිනතිකරු (හි.කි)ඒ. ඳහකීේ රු.384.90(තහයෂීට් තවඩු පවිිස 

පගඹ),33/4 අිනතිකරු(හි.කි) පක්.හපභල් රු.239.61 (තහයෂීට් තවඩු පවිිස පගඹ) , 33D/3 අිනතිකරු 

(හි.කි)එේ.ප්රිඹරහල් රු.574.87(ඇසඵළසටස පවිිස පගඹ), 33D/4 අිනතිකරු (හි.කි)එේ.ජී.පජ්. අනුය රු.162.50 ක් 

පර හිඟ මුදල් ඳතින ඵත් 2014.12.31 දිනට මුළු හිඟඹ රු.1361.88 ඵත් පභභ පධ ඳර සුනහමිඹට වසු වීභ 
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නිහ දළනට පභභ භමිද මුහුදට ඹට වී ඇති ඵත් එභ නිහ පභභ පධ ඳර පල්ඛනපඹන් ඉත් විඹ යුතු ඵත් වන් 

කය තිබුණි. 

පකොටස අංක 13 තල්ගසපගොඩ ඳහය ,රිඳනේ අංක 161 අිනතිකරු (හි.කි)ඊ.ආර්.ද. සිල්හ රු.79975.13(කුයඳු 

ඉඩභ) පභභ කුරුඳු ඉඩභ කළඵිස කිරීපභන් ඳසු ඒහට රිඳනේ අංක රඵහ දීප ඇති ඵත් නමුත් මුල් පධ ඳර 

පල්ඛණපඹන් ඉත් වී පනොභළති ඵත් 2006.01.02 න දින න විටත් රු.26361.00හිඟඹක් ඳළති ඵත් වන් 

කය තිබුණි. 

 

245 , නගය බහ , අේඵරන්පගොඩ(කුරුඳු ඉඩභ) රු.28419.48 (පකොටස අංක 12/A/2 පල්ඛණපේ පභභ අංකඹ 

දයණ පධ ඳපරහි අිනතිකරු පර එේ.ඩ.ජ.කරුණහයත්ත ඹන නභ වන් ඇතත් ATD/12A/190/2007 භඟින් ද 

ෆිනෆස කේඳළණි නභට වළය වී ඇති ඵත් 12/A/4 පල්ඛණපේද 245 පර අංකඹක් වන් ඇති අතය එඹ 245 

මුල් ඉඩභ කළඵිස කිරීපභන් ඳසු පරොට් 18 වහ රඵහ දුන් අංකඹ ඵත් පේ අනු 245 පර පල්ඛණ 2 ක 

වන් ඇති ඵ ඳළවළඳිිස න ඵත් පල්ඛණ ර පභපේ වන් වුත් ආදහඹේ අංලඹට රඵහ දීප ඇති හිඟ 

රළිනසතුපව් 245 අංකඹ නගය බහ- අේඵරන්පගොඩ වට අඹත් පර වන් ඇති ඵත් ,නමුත් ද ෆිනෆස 

කේඳළනි හී පරොට් 18 වහ නගය බහට අිනතිඹක් පනොභළති අතය පරොට් 03 පකොට ඳභණක් නගය බහට 

ඳයහ දීප ඇති ඵත් ,අහන යට නගය බහට අඹත් පභභ පධ ඳර වහ 2012.01.02 න දිනට රු.107.00ක් 

පගහ ඇති අතය එදිනට රු.2142.00හිඟඹක් ඳතින ඵත් වන් කය තිබුණි.)පරොට් අංක 03 - 245/L/12 

රු.00.00, පරොට් 18- ද ෆිනෆස කේඳළනි රු.28419.48 හිඟඹක් ඳතින ඵත් 2014.12.31 දිනට තල්ගසපගොඩ ඳහය 

මුළු හිඟඹ රු.108394.61 ඵත් වන් කය තිබුණි. 

 

පකොටස අංක 01,02, වහ 13 හී ංපලෝධනඹ විඹ යුතු පධ ඳර ංපලෝධනඹ කිරිභටත් , ඉත් කශ යුතු පධ ඳර ඉත් 

කිරීභටත් අනුභළතිඹ ඉල්රහ තිබුණි. 

 

ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

පභඹ RI, CCR ව පල්කේ භවතහ විසින් නිර්පධ ල කයරහ තිපඹනහ.බහපව් අනුභළතිඹ ඉල්රහ සිටිනහ. 

 

 ගරු නගර වභා මන්ත්රී ගේ.ඩබ්.ජයන්ත මශතා කතා කරමින් 

බහඳතිතුභණි,මුහුධ  පයශ ඳහපර් ප්රකහල කශ ඉඩේ අපි දන්නහ සුනහමිඹට ගිඹහ.ඒහපේ දළනට අිනතිකරුන් 

කවුද. 

 

ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

ඒ අිනතිකහයිනන්ප  නභටභ හිස ඉඩභක් පනුපන් රු.100.00 ක් අඹ කයන්න පඹෝජනහ කයනහ.එතපකොට 

රු.4.00 ළපටන්පන්. 

තීරණය 

 ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරතධතාලයක් ගනොමැති ව බැවින් ගකොටව් අනක 01,02, ශා 13 හි වනගතධනය කෂ යුතු 

ගේඳ වනගතධනය කිරීමටත් , ඉලත් කෂ යුතු ගේඳ ඉලත් කිරීමටත් ගරු වභාගේ අනුමැතිය බා ගදන දී. 

   

11:3  ‘ ෂන්ජිඳහම පඳය ඳහපල් නභ, පපනව පඳය ඳහර පර පනස කය ගළමභ ’ භළපඹන් තල්ගසපගොඩ, විසකේ 

පඳ පදපේ ඳදිංචි ජී.ජී. කහන්ති ගුණතුංග විසින් ඉදිරිඳත් කය තිබු ිසපිඹ බහගත කයන රදීප. 
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 තල්ගසපගොඩ පපනවපඳය ඳහපරහි ඵඳු කලී පගවීභ සිදු කයනුපේ ෂන්ජිඳහම පඳය ඳහර ඹන නහභපඹන් 

ඵළවින් එහි නභ පපනව පඳය ඳහර පර පනසකය පදන පභන් ඉල්රහ තිබුණි. 

තීරණය 

 ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරතධතාලයක් ගනොමැති ව බැවින් තල්ගව්ගගොඩ ගඳර ඳාවගහි නම ගවගනශව ගඳර 

ඳාව ගව ගලනව් කිරීම වශා ගරු වභාගේ අනුමැතිය බා ගදන දී. 

 

11:4  ‘ ඉදිරි භළතියණඹ වහ ඡන්දඹ බහවිතහ කිරීභට වළදුනුේඳත් කඩිනමින් රඵහ දීපභට ’ භළපඹන් අේඵරන්පගොඩ 

ප්රහපධ ය ඹ පල්කේ කහර්ඹහරපඹන් එහ  තිබු ිසපිඹ බහගත කයන රදීප. 

 

 ඉදිරිපේදීප ඳළළත්වීභට නිඹමිත ඡනහධිඳතියණඹ වහ පිළිගත් වළදුණුේඳතක් අලය ඵත් රහභ නිශධහරීන් 

භඟින් කයන රද මීක්ධණඹට අනු පභභ පකොට්ඨහලඹ තුශ වළඳුනුේඳත් පනොභළති , අඳවළදිිස වළඳුනුේඳත් ඇති 

වහ වළඳුනුේඳත් අසථහනගත ඇති පිරි 1500 ට ආන්න ඵත් පභභ අඹ වහ කඩිනමින් වළඳුනුේඳත් රඵහ 

දීපපේ ජංගභ පේහන් 03 ක් අේඵරන්පගොඩ , ඵටපඳොර වහ මීටිඹහපගොඩ කරහඳඹන්හී පනොළේඵර් 27 ,28 වහ 30 

ඹන දිනඹන් හී ඳළළත්වීභට කටයුතු පඹොදහ ඇති ඵත් ඒ වහ පර් ප්රචහයක කටයුතු ,ජහඹහරඳ රඵහ ගළමභ, 

මුධ දය රඵහ ගළමභ ඹන අලයතහ වදුනහපගන ඇති ඵත් ඒ අනු රඵහ දිඹ වළකි අනුරවඹ රඵහ පදන පභන් ඉල්රහ 

තිබුණි. 

 

තීරණය 

 ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරතධතාලයක් ගනොමැති ව බැවින් පර්ල ප්රචාරක කටයුතු වශා නගර වභාල වතු QL - 

6618 අනක දරණ ත්රීගරතද රථය වශ බ්ද විකාන යන්ත්රය වභා ආලරණ අනුමැතියට යටත්ල බා දීම ගලනුගලන් 

ගරු වභාගේ අනුමැතිය බා ගදන දී. 

 

11:5  ‘ 2014 ර්පේ අේඵරන්පගොඩ නගය බහ ඵර ප්රපධ ලපේ හ ඇති යහඳහය නහභ පල්ඛනඹ ’ භළපඹන් විඹ 

ිසපිකරු විසින් එහ  තිබු ිසපිඹ බහගත කයන රදීප. 
 

අම්බන්ගගොඩ බ ප්රගේගේ 2014 ලර්ගේ ලවා ඇති ලයාඳාර 

නාම ගල්ඛ්ණය 

 

01.  පත්/පකෝපි කඩ  එස.එේ.අනූඳභහ උදඹහංගම                       234 B,පඳොල්ත්ත ඳහය 

02. ළලුන්    පක්.ලීරහයත්න ද සිල්හ                            02.පඳොල්ත්ත පශ ංකීර්ණඹ 

03. භස/බිත්තය   එේ.ඒ.එේ.නිසටර්                            09. දුමිරිඹ පඳොශ ඳහය 

04. භහළු    රුහුණුප  නුන් ලයහභල්                            187. භවහ වීදිඹ 

05. එශළු/ ඳරතුරු  රන්ත රුක්භල්                          226. භවහ වීදිඹ 

06.  එශළු/ ඳරතුරු  ම .එච්.යංජිත්                       137. ගහලු ඳහය 

07. පවෝටල්   ඉයහජ් ිසරන්ත                      493 ඒ භවහ වීදිඹ 

08. කේභර   ඊ.බී.යත්නඳහර                      02 A . ගහලු ඳහය 

09. සටූඩිපඹෝ   වසිනි වංසිකහ කළුගරප     291. ගහලු ඳහය 

10. තුයග තයග ඔට්ටු   ආර්.එේ.ඳර්සි    15. පපශද පඳොර 

11. ප්රදර්ලනහගහය            කශභනහකරු. අඵහන්ස පෝ රේ              353. භව වීදිඹ 

12. භහ නිමි ඇදුේ  පී.ඩ.ජ.භධුකහ    187. භවහ වීදිඹ 

13. පතොග ගඵඩහ   පභොපවොභඩ් ෂිනේ   14 A . ඳස න වයස වීදිඹ 

14. පභෝටර් යථ අභතය පකොටස මේ.පී.ලහන්ත    312. භවහ වීදිඹ 

15. රඳරහනයහගහය  පක්.ජී.එස.ද සිල්හ   16. වතය න වයස වීදිඹ 

16. විදුිස උඳකයණ පශදහභ පක්.නිලහන් යවීන්ද්රනහත සිල්හ  176. භව වීදිඹ 
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17. විදුිස උඳකයණ පශදහභ ඒ.පක්. පධ ප්රිඹ              24 පක්, ගහලු ඳහය 

18. සර්ණහබයණ පශදහභ එේ.ම .පභොපවොභඩ්   163. ගහලු ඳහය 

19. පජහ බහ්ඩඩ අපරවිඹ  ඒ.මේ.දිනිදු කුභහය    25 B, ගහලු ඳහය 

20. තීන්ත අපරවිඹ  එේ.ම .එෂස.පභන්ඩිස   215. භව වීදිඹ 

21. මුළුතළන්පගින උඳකයණ ලහන්ත ප්රනහන්දු    36. අළුත් ඳහය 

22. ඒජන්සි    තුහය දමින්ද සිරිභහන්න   145B/4, පඳොල්ත්ත ඳහය  

23. ඳහවන් අපරවිඹ  එේ.එස.එේ.දහුරහන්   02. පපශද පඳොර 

  

 

    තීරණය 

 ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරතධතාලයක් ගනොමැති ව බැවින් අම්බන්ගගොඩ නගර සීමාල තුෂ ලවා ඇති ලයාඳාර 

නාම ගල්ඛ්ණගයන් ඉලත් කිරීමට ගරු වභාගේ අනුමැතිය බා ගදන දී. 

 

 

(12) නයහඹ ඳත්රඹට ඇතුරත් පනොව පනත් කරුණු  

 

 

12:01 “ කර එකතු කිරීපේ භහර්ග ටවන(න පඹෝජිත)’’ භළපඹන් භවජන පෞඛය ඳරීක්ක විසින් ඉදිරිඳත් කය තිබ 

ිසපිඹ බහගත කයන රදීප. 

 

 2014.11.07 න දින භහසික බහපව් ඉල්ලීභ ඳරිදි කර එකතු කිරීපේ න භහර්ග ටවන (පඹෝජිත)අනුභළතිඹ 

වහ ඉදිරිඳත් කය තිබුණි. 

 

ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

 ්ළක්ටර් අංක 01 රිඹදුරු ගහමිණි ව පී.එච් .නිලහන්ත ගහමිමප  පටිසපෂෝන් අංක තිපඹනහ.භන්ත්රීරුන්ට 

ඉතහභත් ළදගත්.ඳටන් ගන්පන් ඳයණ ඇල්පිටිඹ ඳහය ,භවජන ක්රීඩහ පිටිඹ, ටයවුපේ සිට ඳයණ ඳහය,  පධ හනන්ද 

විදයහරඹ, සිංගර් වන්දිඹ, ඵළවළය කිරීභ.පදන ගභන තිපඹන්පන් වල්තුය ඳහයල් ,කුරයත්ත ඳහය , ආර්.පී.ආතර් 

ද සිල්හ ඳහය , තහනහඹේ ඳහය , ගහලු ඳහය පදොපශොසභව දක්හ, පභෝදය පධ හර ඳහය, හිපර්ත්ත , ඵළවළය කිරීභ.පේ 

ආකහයපඹන් තිපඹනහ.භන්ත්රීරුන්ට ඵරන්න පුලුන්.අපි සිඹලු පදනහටභ රඵහ දීපරහ තිපඹනහ.ංපලෝධන 

තිපඹනහ නේ ඉදිරිඳත් කයන්න.දුයකථන අංක තිපඹනහ අදහර නිශධහරීන්ප  .අලය නේ කතහ  කයන්න 

පුලුන්. 

 

තීරණය 

 ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරතධතාලයක් ගනොමැති ව බැවින් කව එකතු කිරීගම් ගයතජිතත නල මාර්ග වැැව්ම වශා 

ගරු වභාගේ අනුමැතිය බා ගදන දී. 

  

12:02 “2014 පනොළේඵර් භ හර්තහ” භළපඹන් නිදවස ආයුර්පව්ද පඵපවත් ලහරහපව් මෟද ංපඹෝජක විසින් ඉදිරිඳත් 

කය තිබ ිසපිඹ බහගත කයන රදීප. 
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 ආඹතනපඹහි හඹන ඳළළත්ව දින ගණන 18 ½ ඵත්,ආඹතනඹට ඳළමිණි පයෝගීන් ංඛයහ 265 ක් ඵත් , 

පයෝගීන් ඳළමිණීපේ මදනික හභහනය 14 ක් ඵත්, භහඹ වහ ළඹ ව මෟධ ර මුළු ටිනහකභ රු.20911.06 

ක් ඵත් , පයෝගිපඹක් වහ ළඹ ව මුදර රු.78.90 ක් ඵත් වන් කය තිබුණි.  

 

තීරණය 

 ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරතධතාලයක් ගනොමැති ව බැවින් ගමම ලාර්තාල වශා ගරු වභාගේ අනුමැතිය බා ගදන 

දී. 

 

12:03 “කන්ද ප්රජහ ලහරහට පුටු 50 ක් ව ්රහසටික් පේ 02 ක් රඵහ ගළමභ ” භළපඹන් කරිත්ත කන්ද ප්රජහ භ්ඩඩරඹ 

විසින් ඉදිරිඳත් කය තිබ ිසපිඹ බහගත කයන රදීප. 

 

 2014.11.15 න දින ඳළළති ප්රජහ භ්ඩඩර රැසවීපේදීප කන්ද ප්රජහ ලහරහ වහ පුටු 50 ක් රඵහ දීපභට එකඟ ව 

ඵත් ඒ භඟභ ්රහසටික් පේ 02 ක්ද රඵන බහ හයඹට පඳය රඵහ පදන පභන් ඉල්රහ තිබුණි. 

 

තීරණය 

 ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරතධතාලයක් ගනොමැති ව බැවින් කන්ද ප්රජා ාාල වශා පුටු 50 ක් ශා ් ාව්ටික් ගම්ව 

02 ක් බා දීමට ගරු වභාගේ අනුමැතිය බා ගදන දී. 

 

 

12:04 “පඳොල්ත්ත පිඹපේන ශභහ ක්රීඩහංගනඹ පනොමිරපේ පන් කයහ ගළමභ ” භළපඹන් ශ්රී සුගත බිේඵහයහභපේ 

තළන්පනකුඹුපර් සුභංගර හිමි විසින් ඉදිරිඳත් කය තිබ ිසපිඹ බහගත කයන රදීප. 

 

 ශ්රී ධේභහනන්ද  දවේ ඳහපල් දරුන් විසින් ඳත්න්නට පඹදුන ළවළල්ලු ඳන්දු ක්රිකට් තයඟහිසඹ  2014.11.29 

න දිනට පඹොදහ පගන ඇති ඵත් , ඒ වහ පඳොල්ත්ත පිඹපේන ශභහ ක්රීඩහංගනඹ පනොමිරපේ රඵහ පදන පභන් 

ඉල්රහ තිබුණි.  

 

 

තීරණය 

 ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරතධතාලයක් ගනොමැති ව බැවින් ගඳොල්ලත්ත පියගවේන ෂමා ක්රීඩානගනය ගනොමිගේ 

බා දීම ගලනුගලන් ගරු වභාගේ අනුමැතිය බා ගදන දී. 

 

12:05 “ඳරිගණක තීන්ත මිරඳී ගළමභ වහ අනුභළතිඹ රඵහ ගළමභ ” භළපඹන් ළඳයුේ නිශධහරීණීඹ විසින් ඉදිරිඳත් කය 

තිබ ිසපිඹ බහගත කයන රදීප. 

 

 Canon LBP 6300 dn ප්රින්ටයඹ වහ අලය තීන්ත මිරදීප ගළමභ වහ 2014.11.04 න දින භහසික බහපව්දීප 

අභ මිශ ගණන් පිළිගත් නමුත් ටියුිස් ආඹතනපේ තීන්ත අන් වී ඇති ඵළවින් භහතය පභප්ොපඳොිසටන් 

ආඹතනපඹන් මිර ගණන් රඵහ ගත් ඵත් එභ මිර ගණන් බහ විසින් පිළිගන්නහ රද අභ මිශ ගණන් රටත් 
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ඩහ අඩු ඵත් වන් කය තිබ අතය පභප්ොපඳොිසටන් ආඹතනපඹන් තීන්ත මිශදීප ගළමභ වහ අනුභළතිඹ 

ඉල්රහ තිබුණි. 

         Canon 319 (Low)       Canon 319 (Hign)        

 Tulip Computer Center          13900.00                    23500.00 

 Metropolitan Office (pvt)         11800.00   19900.00 

 

තීරණය 

 ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරතධතාලයක් ගනොමැති ව බැවින් මාතර ගමග්ොගඳොලිටන් ආයතනගයන් ඳරිගණක 

තීන්ත මිදී ගැනීම වශා ගරු වභාගේ අනුමැතිය බා ගදන දී. 

 

 ගඳ.ල.10.39 ට ඳමණ ගත් විගේකය වශා වභාගේ ලැඩ කටයුතු මදකට නතර කරන දී. 

 

 ගඳ.ල.10.45 ට ඳමණ වභාගේ ලැඩ කටයුතු නැලත ආරම්භ කරන දී. 

 

12:06 “ඳරිගණක තක්පේරු ඳත්රකහ මිරදීප ගළමභ ” භළපඹන් ළඳයුේ නිශධහරීණීඹ විසින් ඉදිරිඳත් කය තිබ ිසපිඹ බහගත 

කයන රදීප. 

 

 රිඳනේ තක්පේරු ඳත්රිකහ මිරදීප ගළමභ වහ මිශ ගණන් කළනු රළබද , මිශ ගණන් පනොරළබුණු ඵත් , ඒ 

අනු පභභ ඳත්රිකහ ඉක්භණින් මිරදීප ගළමභට අලය ඵළවින් ඳසු ගිඹ ර් ර පභභ ඳත්රිකහ මිරදීප ගත් ආඹතනඹ 

න යත්භරහන Tiljay Computer Forms (pvt) Ltd ආඹතනපඹන් මිශ ගණන් ෂළක්ස භඟින් රඵහ පගන පභභ 

ඳත්රිකහ තළඳෆර භඟින් රඵහ ගළමභට කටයුතු කයන ඵත් 2010 ර්පේදීප පභභ ඳත්රිකහ 1000 ක් රු.4470.00ක 

මුදරකට රඵහ දීප ඇති ඵත් පභයත් එභ මිරටභ රඵහ  දීපභට කළභළත්ත ප්රකහල කශ ඵත් වන් කය තිබුණි. 

 

තීරණය 

 ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරතධතාලයක් ගනොමැති ව බැවින් වභා ආලරණ අනුමැතියට යටත්ල රත්මාන Tiljay 

Computer Forms (pvt) Ltd ආයතනගයන්  ලරිඳනම් තක්ගවේරු දැන්වීම් ඳත්රිකා මිදී ගැනීම ගලනුගලන් ගරු 

වභාගේ අනුමැතිය බා ගදන දී. 

12:07 “ඵළනර් එකක් දළමීභ වහ අය රඵහ ගළමභ ” භළපඹන් පනො.63,භව වීදිඹ, අේඵරන්පගොඩ ිසපිනපේ ඳදිංචි 

පක්.අමිර යවීන්ද්ර විසින් ඉදිරිඳත් කය තිබ ිසපිඹ බහගත කයන රදීප. 

 

 තභ පවෝදයඹහ ඔසට්රිඹහ යපට් ඳළළත්පන Food Olimpic තයඟඹ වහ වබහගී වී Top Gold Medal 02 ක් 

දිනහ ඇති ඵත් ,ඔහුට සුබ ඳතහ ඵස නළතුේඳර ඉදිරිපිට ඵළනයඹක් පනොමිරපේ ප්රදර්ලනඹ කිරීභට  අය ඉල්රහ 

තිබුණි. 

 

ගරු නගර වභා මන්ත්රී ගේ.ඩබ්.ජයන්ත මශතා කතා කරමින් 

 

 අපි පනදහ කහටත් දුන්නෆ ඵස සටෆන්ඩ් එක ඇතුපල් ඵළනර් දහන්න.නමුත් දළන් ේබු කිඹරහ භභ 

දළක්කහ දහරහ තිපඹනහ. 
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ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

 

 භභ කිඹරහ තිපඹන්පන් ඒක ඉත් කයන්න කිඹරහ. 

ගරු නගර වභා මන්ත්රී ගේ.ඩබ්.ජයන්ත මශතා කතා කරමින් 

 

 ඇත්තටභ භභ ගරු කයන්න ඕන, හන් භවත්තඹත් දහන්නෆ එපවභ. 

 

ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

 පල්කේ භවත්තඹහ පභපවභින ඇත්තටභ ,අපිත් අඳවසුතහඹට ඳත් පනහ.අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහප  

ඵළනර් එකක් දහරහ තිපඹන්පන්.අපි අප් එකක් ත් දහන්නළවළ.නමුත් පේක ගවරහ  තිපඹනහ.ඒක අප් 

සිකියුරිටි එපක් ළරැධ ද.භභ දළන් නිපඹෝගඹක් දීපරහ තිපඹනහ ,ඒ ඵළනර් එකින වහමුදුරුන්ප  එකින 

දස 2 ක් ති.ජඵහ.ඒ දස 2 පක් ළඩ කශ පේකඹන්ප  ළටුපඳන් රු.500 ගහපන් කඳන්න 

කිඹරහ.පභොකද එඹහරහ තභන්ප  ගකීභ වරිඹට ඉටුකයන්නළත්නේ අඳට ඒක ගළටලුක්.ඇත්තටභ 

ේබු භවත්තඹට ඒක එතන ගවන්න එඳහ කීනේ ඒ භවත්තඹහ ඒක පන තළනක ගවනහ.කිඹන්නළති 

එකපන් ප්රලසපන්.දළන් අද ගරන්න කීභ අපිත් අඳවසුට රක් පනහ.එනිහ මතිඹ ක්රිඹහත්භක කශහභ 

වරිපන්.කහටත් මතිඹ එකිනපන්.පවට ඇවිල්රහ මභත්රිඳහර සිරිපේන භළතිතුභහප  එකක් ගවරහ ඒක 

ගරන්න ගිපඹොත් ඒක ගළටලුක්.එනිහ දළන්භ ඉත් කයන්න. 

 

තීරණය 

 ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරතධතාලයක් ගනොමැති ව බැවින් බව් නැලතුම්ඳ ඉදිරිපිට ගනොමිගේ බැනරයක් 

ප්රදර්නය කිරීම වශා ගරු වභාගේ අනුමැතිය බා ගදන දී. 

 

12:08 “ගහල්ර දිසත්රික් මිර කමිටු - 2014 ර්පේ පදන බහගඹ වහ මිර ගණන් ” භළපඹන් වකහය ඳශහත් ඳහරන 

පකොභහරිස විසින් ඉදිරිඳත් කය තිබ ිසපිඹ බහගත කයන රදීප. 

 

 ගහල්ර දිසත්රික් මිර කමිටු විසින් 2014 ර්පේ පදන බහගඹ වහ දන්හ එහ ඇති මිශ ගණන් ඉදිරිඳත් කයන 

ඵත් පේ ේඵන්ධපඹන් සිඹලුභ තහක්ණ පේහ නිශධහරීන් දළනුත් කයන පභන් වන් කය තිබුණි. 

තීරණය 

 ගමය ගරු වභාගේ දැන ගැනිම වශා ඉදිරිඳත් කරන දී. 

 

12:09 “2014 ර්පේ පදන බහගඹට අදහර පගොඩනළඟිිස ඉදිකිරීභ වහ මිර ගණන් ” භළපඹන් වකහය ඳශහත් ඳහරන 

පකොභහරිස විසින් ඉදිරිඳත් කය තිබ ිසපිඹ බහගත කයන රදීප. 

 

 2014 ර්පේ පදන බහගඹ වහ නිපඹෝජය ප්රධහන පල්කේ (ඉංජිපන්රු පේහ) විසින් දන්හ එව මිශ ගණන් ර 

ංපලෝධන කිහිඳඹක් පේ භඟ ඉදිරිඳත් කයන ඵත් ඒ ේඵන්ධපඹන් සිඹලුභ තහක්ණ පේහ නිශධහරීන් 

දළනුත් කයන පභන් දවන් කය තිබුණි. 
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තීරණය 

 ගමය ගරු වභාගේ දැන ගැනිම වශා ඉදිරිඳත් කරන දී. 

 

 

12:10 “අංක 0912258275 අංක දයණ කහර්ඹහලීඹ දුයකතනඹ ” භළපඹන් විඹ ිසපිකරු විසින් ඉදිරිඳත් කය තිබ ිසපිඹ 

බහගත කයන රදීප. 

 

 පභභ දුයකථනපේ ළ්තළේඵර් භහඹ වහ බහදහඹකත් මුදර ඉක්භහ ඇති ඵත් එඹ රු.678.92 ක් ඵත් එභ 

පගවීභ බහට පඹොමු කය ඇති ඵත් ,ඔත්පතෝේඵර් භහඹ වහද බහදහඹකත්ඹ ඉක්භහ රු.1382.69 ක් වී 

ඇති ඵත් දුයකථනඹ 2014.11.24 න දින සිට වින්ධි කය ඇති ඵත් වන් කය තිබුණි. 

 

ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

පල්කේ භවත්තඹහ පේක ඔඵතුභහ විසින් ඳහරනඹ කශ යුතුින.පේ 678 ින 1382 ින පගන්න අපි බහපව්න් 

අනුභළතිඹ රඵහ පදන්නේ.නමුත් චක්ර පල්ඛපේ දක්රහ තිපඹන්පන් අදහශ නිශධහරිඹහ පුධ ගිසක පගවිඹ යුතුින 

කිඹරහ.එනිහ දුයකථනඹ ඳහරනඹ කිරීභ කයන්න.ඳළඹ අටින ළඩ කයන්පන්.දස 21 ිනපන් .ඉතින් පේ 5000 

ඇතුපල් සීභහ කයන්න පුලුන්. 

 

තීරණය 

 ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරතධතාලයක් ගනොමැති ව බැවින් වැ් තැම්බර් මව වශ ඔක්ගතතම්බර් මව වභාදායකත්ලය 

ඉක්මලා ඇති ගාව්තු ගගවීම වශා ගරු වභාගේ අනුමැතිය බා දුන් අතර ඉදිරිගේදී වභාදායකත්ලය ඉක්මලා 

අයලන ගාව්තු චක්ර ගල්ඛ්න ලට අනුූලල අදා නිෂධාරීයාගගන් අය කර ගැනීමට වභාල ලැඩි දුරටත් තීරණය 

කරන දී. 

 

12:11 “ඳහර විපව්ක ගන්න අසථහන්හීදීප භහර්ගඹ ආයක්කවත කය දීපභට අලය ක්රිඹහභහර්ග ගන්නහ පරට කරුණු 

රඵන ඉල්ලීභ ” භළපඹන් අේඵරන්පගොඩ ශ්රී පධ හනන්ද විදුවපල් ඳහල් ංර්ධන කමිටුපව් පල්කේ විසින් 

ඉදිරිඳත් කය තිබ ිසපිඹ බහගත කයන රදීප. 

 

 11.25 සිට 11.45 පතක් ඳශමු වහ පදන ය විපව්ක ගළන්වීභ, 12.55 සිට 1.45 පතක් 6 ය සිට 13 ය දක්හ 

සිසුන් විපව්ක ගළන්වීභ, උදෆන 6.45 සිට 7.45 අතය කහරඹ ඳහර ආයේබඹ ඹන අසථහරදීප ඳහරට ප්රපව්ල 

වීභට ඇති එකභ ඳටු භහර්ගඹ ,යථ හවන නළළත්වීපේ කහර්ඹපඹන් දරුන්ට සිදුන ඵහධහිසන් පතොය කරහඳඹක් 

කය පදන පරට ඉල්රහ තිබු අතය විපලේපඹන්භ 1.30 සිට 1.50 දක්හ කහරඹ තුශ ගහලු ඳහය ප්රපව්ලපේ සිට 

පඩල්ටහ වන්දිඹ පතක් භහර්ගපේ හවන ගභනහගභනඹ වහ භඟ පදඳ හවන නළළත්වීභ දරුන්ට අනතුරුදහඹක 

ව අඳවසුතහඹට ඳත්න කරුණක් ඵළවින් අදහර කහරඹ තුශ යථහවන පඳොිසස නිශධහරීන් පඹොදහ අලය 

ඳහරනඹ කිරීභට භළදිවත් න පරටද ඉල්රහ තිබුණි. 

 

ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

 අපි ඇත්තටභ ශභිනන්ප  ආයක්හ වහ පකෝන් රඵහ දීපරහ තිපඹන්පන්.පධ හනන්දට එන ශභින 

පගනිඹන්න එන ඵස තභින එන්පන්.පන ඵස එකක් එන්නෆ. 
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තීරණය 

 ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරතධතාලයක් ගනොමැති ව බැවින් ගේලානන්ද විදුශගල් ඉල්ලීම පිළිබල ගඳොලීසියත් වමඟ 

වාකච්ඡාකර තීරණයක් බා දීමට ගරු වභාල තීරණය කරන දී. 

 

 

12:12 “කහඹ ර්ධන භධයසථහනඹට උඳකයණ මිරදීප ගළමභට අදහර තහක්ණ හර්තහට අනුභළතිඹ රඵහ 

ගළමභ’’භළපඹන් ළඳයුේ නිශධහරීනිඹ විසින් ඉදිරිඳත් කය තිබ ිසපිඹ බහගත කයන රදීප. 

 

 පභභ කරුණ ේඵන්ධපඹන් උඳකයණ මිරදීප ගළමභට අදහර ගහල්ර දිසත්රීක් භරර ක්රීඩහ පුහුණුකරු , නගය බහ 

තහක්ණ පේහ නිශධහරී වහ ඳශහත් ඳහරන ඹහන්ත්රීක ඉංජීපන්රු එේ.ආර්.එේ.රිසවි භවතහ ඹන තිපදනහපගන් යුත් 

තහක්ණික ඇගයීේ කමිටුපව් හර්තහ අනුභළතිඹ වහ ඉදිරීඳත් කය තිබුණි.  

 

 ඒ අනු Lat pall down machine , Seated carf race , Chin up and Dippins , Normal fat bench ,Olimpic 

indine bench ඹන උඳකයණ ඵ්ඩඩහය ව ප්රත්රපඹෝ භහගපභන් මිරදීප ගළමභ සුදුසු ඵ නිර්පධ ල කයන ඵත් 

පභභ උඳකයණ පඹොදහගනු රඵන්පන් ලහරීරික සුතහ භධයසථහනඹට ඵත් , දළනට ඳතින උඳකයණ රට 

අභතය පභභ උඳකයණ පඹොදහගළමභට අලය ඵ තභ අදව ඵත් වන් කය තිබුණි. 

 

තීරණය 

 ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරතධතාලයක් ගනොමැති ව බැවින් තාක්ණ ඇගයීම් කමිටුල විසින් පිළිගත් මිෂ ගණන් , 

තාක්ණ ඇගයීම් කමිටුගේ නිර්ගේය ඳරිදි බා ගැනීමට වභාගේ අනුමැතිය බා ගදන දී. 

 

 

12:13 “නගය බහ ක්රීඩහංගනඹ රඵහ ගළමභ’’භළපඹන් අේඵරන්පගොඩ ප්රහපධ ය ඹ පල්කේ කහර්ඹහරඹ විසින් ඉදිරිඳත් කය 

තිබ ිසපිඹ බහගත කයන රදීප. 

 

 2014.12.19 න දින පඳ..9.00 සිට භධයභ යහත්රී 12.00 දක්හ අේඵරන්පගොඩ ප්රහපධ ය ඹ පල්ඛේ කහර්ඹහරඹ 

විසින් ප්රහපධ ය ඹ හහිතය උපශරට භගහමී ංවිධහනඹ කයනු රඵන පකෝශේ භඩු ව ලහන්තිකර්භ ංදර්ලනඹට 

අේඵරන්පගොඩ  නගය බහ ක්රීඩහංගනඹ පනොමිරපේ රඵහ පදන පභන් ඉල්රහ තිබුණි. 

 

තීරණය 

 ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරතධතාලයක් ගනොමැති ව බැවින් 2014.12.19 ලන දින අම්බන්ගගොඩ ප්රාගේය ය ගල්කම් 

කාර්යායට ගකතෂම් මඩු වශ ාන්තිකර්ම වනදර්නයට වශා ගනොමිගේ නගර වභා ක්රීඩානගනය බා දීමට 

ගරු වභාගේ අනුමැතිය බා ගදන දී. 

 

 

12:14 “පෞඛය කමිටු තීයණ දළණුේ දීපභ’’භළපඹන් විඹ ිසපිකරු විසින් ඉදිරිඳත් කය තිබ ිසපිඹ බහගත කයන රදීප. 
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  නගය බහ තු ඳටඵළඳිමුල්පල් ඳතින ළසිකිිසඹ දළනට බහවිතහ පනොන ඵළවින් විවිධ අඳචහය ක්රිඹහ වහ 

පඹොදහගන්නහ ඵට හර්තහ වී ඇති ඵ වන් කය තිබුණි. 

 

 පේ පිළිඵ තහක්ණ පේහ නිශධහරීප  හර්තහ බහට ඉදිරිඳත් කය තිබ අතය , එභ හර්තහ අනු  පභභ 

සථහනඹ ල් බිහි වී ඇති ඵත් කිසිකුත් පභඹ බහවිතහ පනොකයන ඵත් පභභ පගොඩනළඟිල්ර අඵරන් වී ඇති 

ඵත් එභඟින් ඳහරියඹද දූණඹ න ඵත්, එඵළවින් පභඹ ඉත් කිරීභ සුදුසු ඵත් පභභ භමිඹ නගය බහ 

භමිඹක් ඵළවින් පභභ භමිඹ පනත් පුධ ගරිනන්පගන් ආයක්හකය ගළමභ වහ ඉදිරි පිඹය අනුගභනඹ කශ යුතු 

ඵද වන් කය තිබුණි. 

 

ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

 පේක සුනහමිඹට අහු වුණහ.ඒකින මිනිසසු ඳහචිච්චි කයන්නළත්පත්. 

 

තීරණය 

 ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරතධතාලයක් ගනොමැති ව බැවින් කාර්මික නිෂධාරීගේ තීරණය පිළිගැනීමට ගරු වභාල 

තීරණය කරන දී. 

 

12:15 “පේඹ ඇගයීභ පනුපන් තයහග ව ප්රංහ වතික පිරිනළමීභ- ජී.එේ .ඵන්දුසීර’’භළපඹන් ප්රජහ ංර්ධන 

නිශධහරී විසින් ඉදිරිඳත් කය තිබ ිසපිඹ බහගත කයන රදීප. 

 

  ජහතික පුසතකහර ව ප්රපල්ඛන පේහ භ්ඩඩරඹ භඟින් ඳත්නු රළබු 2013 ර්පේ විශිසඨතභ ංයක්ණ 

භධයසථහනඹ පත්රීපේ තයඟපඹන් දකුණු ඳශහපත් ප්රථභ සථහනඹ අේඵරන්පගොඩ නගය බහ විසින් හිමිකයගත් 

ඵත් ඒ පනුපන් අඩු ඳවසුකේ භධයපේ කළඳවීපභන් කටයුතු කශ භවජන පුසථකහරපේ ජී.එේ.ඵන්දුසීර 

භවතහට මුදිසන් තයහගඹක්(රු.5000.00 ක මුදරක්) ව පේඹ පනුපන් ප්රංහ වතිකඹක් පිරීනළමීභට 

පඹෝජනහකය තිබුණි. 

 

 

 ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

 අප් පුසතකහරපේ ංයක්ණ කටයුතු කයන්පන් පඳොත් ඵළදීපපේ නිශධහරීඹහ .එතපකොට ඒ පඳොත් ඵදින නිශධහරිඹහ 

කයපු පේඹ නිහ තභින පවොදභ ංයක්ණ  පුසතකහරඹ ඵට ඳත් න්පන්.එනිහ අප් බහ භඟින් ඒ මුදල් 

තයහගඹ ව ඹේ වතිකඹක් ව පඳොඩි ඳරකඹක් ප  පදඹක් රඵහ දුන්නනේ ඒ පේකඹහ ඇගයීභක් කශහ  

පනහ. 

 

තීරණය 

 ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරතධතාලයක් ගනොමැති ව බැවින් ගම් වශා ගරු වභාගේ අනුමැතිය බා දුන් අතර අලය 

නම් ඳෂාත් ඳාන ගකොමවාරිව් මඟින්ද අනුමැතිය බා ගන්නා ගව ගරු වභාල දැනුම් ගදන දී. 

 

12:16 “නගය බහ තු ගල් පයෝර ළකසීභ ේඵන්ධින’’ භළපඹන් තහක්ණ පේහ නිශධහරී විසින් ඉදිරිඳත් කය තිබ 

ිසපිඹ බහගත කයන රදීප. 
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  නගය බහ තු පටොන් 80 ක ගල් පයෝර අක්රීඹ තත්පේ ඳළතුන අසථහපව් ඳශහත් ඳහරන ඹහන්ත්රික 

ඉංජිපන්රුතුභහප  උඳපදස ඳරිදි මිරදීප ගත් එංජිභ පේ න විට වි කය අන් ඵත් ,එංජීභ වි කයනු රළබපව් 

නගය බහපව් භහර්ග කේකරු පර පේඹ කයන එස.ප්රදීප් ක්රිහන්ත භවතහ විසින් ඵත් පිටසතය ආඹතනඹකට 

රඵහ දීප පභඹ සිදු කපශේ නේ රු.50000.00 ක ඳභණ මුදරක් ළඹ න ඵත් ,එඵළවින් ක්රිහන්ත භවතහ සිදු කයන 

රද පභපවඹ අගඹ පකොට රු.10000.00 ක් වහ පේ ේඵන්ධ පේඹ කයන රද සිඹලුභ කේකරුන්ට ප්රංහ 

වතිකඹක් රඵහ දීපභ සුදුසු ඵ නිර්පධ ල කය තිබුණි. 

 

 ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

ගල් පයෝර අලුත්ළඩිඹහ කිරීභ අප් කහර්ඹහරපේ ළඩ කයන භහර්ග කේකරු ප්රදීප් ක්රිහන්ත භවතහ විසින් කස 

කයරහ තිපඹනහ.අපි ඒකටත් ප්රංන්හ කයන්න ඕන.එහිදීපත් ඔහුට ප්රංහ කයන්න රු.10000 ක මුදරකුත් ප්රංහ 

වතිකඹක් ව කුරහනඹක් රඵහ දීපභට භභ පඹෝජනහ කයනහ. 

 

ගරු නගර වභා මන්ත්රී ඒ.ඩබ්.ජගත් කුමාර  මශතා කතා කරමින් 

 

භභ ඒ පඹෝජනහ සථීය කයනහ. 

 ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

අනුභළතිඹක් ගන්න අලය නේ ඊට ඳසපේ ක්රිඹහත්භක කයන්න. 

 

තාක්ණ ගවේලා නිෂධාරීගේ නිර්ගේය පිළිගත යුතුබල ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා විසින් ගයතජනා 

කෂ අතර ගරු නගර වභා මන්ත්රී ඒ.ඩබ්.ජගත් කුමාර මශතා විසින් ව්ථිර කරන දී. 

 

තීරණය 

 ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරතධතාලයක් ගනොමැති ව බැවින් ගම් වශා ගරු වභාගේ අනුමැතිය බා දුන් අතර අලය 

නම් ඳෂාත් ඳාන ගකොමවාරිව් මඟින්ද අනුමැතිය බා ගන්නා ගව ගරු වභාල දැනුම් ගදන දී. 

 

   

12:17 “ SD /2014/177 දයණ අනුපඵදුපේ  විකීණීභ භත අඹකයන1% ගහසතු නිදවස කය ගළමභ වහ අංක 71/4C 

,තල්ගසපගොඩඳටුභඟ, අේඵරන්පගොඩ ිසපිනපේ ඳදිංචි මේ. කභරසිරී රුවිතහන භවතහ විසින් ඉදිරිඳත් කය තිබ 

දිවුරුේ ප්රකහලඹ බහගත කයන රදීප. 

 

ඵරඹරත් මිනින්පදෝරු පත්ජේ භහදුප  භවතහ විසින් 2014.11.11 දින භළන වතික කයන රද අංක 1448 

දයණ පිඹුරුඳපත් වන් එකී ඉඩපේ 1C 1 ,1C 2, 1C 3 ඹනුපන් කළඵිස 03 ට පන් කශ ප්රභහණඹන් කිසිවිටකත් 

ඵහහිය පුධ ගරිනන්ට පවෝ ඵහහිය ආඹතනඹකට පනොඳළපයන ඵත් ආදයණීඹ දරුන්ට ඳරිතයහග කිරීභට අදවක් 

ඳත්නහ ඵත් දිවුරුේ ප්රකහලඹක් භඟින් ඉදිරිඳත් කය තිබ අතය ,එඵළවින් පභභ පකොටස විකීණීභ භත අඹකයන 

1% ගහසතු න රු.70425.00 ක මුදරක් නිදවස කය පදන පභන් ඉල්රහ තිබුණී.  

 

තීරණය 



62 
 

 ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරතධතාලයක් ගනොමැති ව බැවින් විණිණිම මත අයකරන 1ක ක ගාව්තුල ලන 

රු.70425.00 ක මුද නිදශව් කිරීමට ගරු වභාගේ අනුමැතිය බා  ගදන ද අතර ගලනත් අයකුට විකුණනු 

ැුදලගශොත් 1ක ක ගාව්තුල අයකර ගැනීගම් ගකොන්ගේසියට යටත්ල ගමම නිදශව් කිරීම කරන බල ලැඩි දුරටත් 

වශන් කරන දී. 

 

 

12:18 “ SD /2014/185 දයණ අනුපඵදුපේ  විකීණීභ භත අඹකයන1% ගහසතු නිදවස කය ගළමභ වහ අංක 

51,සුගතබිේඵහඳහය, අේඵරන්පගොඩ ිසපිනපේ ඳදිංචි ආර්.එස.එේ.පුංචි කුභහරීවහමී භවත්මිඹ විසින් ඉදිරිඳත් කය 

තිබ දිවුරුේ ප්රකහලඹ බහගත කයන රදීප. 

 

 ඵරඹරත් මිනින්පදෝරු එස .ප්රීති වීයර්ධන භවතහප  අංක 2315 වහ 2006.04.28 දින දයණ පිඹුපර් වන් කළඵිස 

A, B, C ඳහය ව  D හී හිමිකහරීඹ තභන් ඵත් එභ පිඹුපර් වන් සිඹලුභ කළඵිස කීරීේ සිදු කයන රධ පධ  පභභ 

පධ ඳර දරුන් වහ තෆගී ලපඹන් රඵහ දීපභට ඳභණක් ඵ දිවුරුේ ප්රකහලඹක් භඟින් ඉදිරිඳත් කය තිබ අතය 

,එඵළවින් පභභ පකොටස විකීණීභ භත අඹකයන 1% ගහසතු න රු.264845.00 ක මුදරක් නිදවස කය පදන 

පභන් ඉල්රහ තිබුණී.  

 

තීරණය 

 ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරතධතාලයක් ගනොමැති ව බැවින් විණිණිම මත අයකරන 1ක ක ගාව්තුල ලන රු. 

264845.00 ක මුද නිදශව් කිරීමට ගරු වභාගේ අනුමැතිය බා  ගදන ද අතර ගලනත් අයකුට විකුණනු 

ැුදලගශොත් 1ක ක ගාව්තුල අයකර ගැනීගම් ගකොන්ගේසියට යටත්ල ගමම නිදශව් කිරීම කරන බල ලැඩි දුරටත් 

වශන් කරන දී. 

 

 

12:19 “අේඵරන්පගොඩ තරුණ පඵෞධ ධ ංගභඹ ංවිධහනඹ කයනු රඵන දවේ පක් කරහඳඹ වහ 

ඵසනළතුේඳපල් කළට භඟින් මුදල් එකතු කිරීභ වහ අය රඵහ ගළමභ” භළපඹන් අේඵරන්පගොඩ තරුණ 

පඵෞධ ධ ංගභඹ විසින් ඉදිරිඳත් කය තිබ ිසපිඹ බහගත කයන රදීප. 

 

  2015 පක් උත්ඹ නිමිත්පතන් අේඵරන්පගොඩ තරුණ පඵෞධ ධ ංගභඹ භඟින් ංවිධහනඹ කයනු රඵන 

දවේ පක් කරහඳඹ ඳළළත්වීභ වහ කළට භඟින් අේඵරන්පගොඩ ප්රධහන ඵස නළතුේඳපල් කළට භඟින් මුදල් 

එකතු කිරීභ 2014.12.10 දින සිට ආයේබ කිරීභට අදවස කය සිටින ඵත් පේ වහ අනුභළතිඹ රඵහ පදන පභන් 

ඉල්රහ තිබුණි. 

 

තීරණය 

 ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරතධතාලයක් ගනොමැති ව බැවින් ගම් වශා ගඳර ලර්ගේදී බා ගදන ද වශනයම බා 

දීමට ගරු වභා ල තීරණය කරන දී. 

 

12:20 “2014 අංක 34 දයණ භව නගය බහ (ං පලෝධන) ඳනත,2014 අංක 35 දයණ නගය බහ(ංපලෝධිත)ඳනත,2014 

අංක 36 දයණ ප්රහපධ ය ඹ බහ(ංපලෝධිත)ඳනත , 2014 අංක 37 දයණ ඳශහත් ඳහරන ආඹතන ර පුයපුඳහඩු 
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පියවීපේ (විපලෝ විධිවිධහන)(ංපලෝධන)ඳනත ’’භළපඹන් ඳශහත් ඳහරන ව ඳශහත් බහ අභහතයහංලඹ විසින් 

ඉදිරිඳත් කය තිබ ිසපිඹ බහගත කයන රදීප. 

 

  ඳරහත් ඳහරන ආඹතන ර අඹළඹ ේඵන්ධපඹන් 262 න අධිකහයඹ ව ඳශහත් ඳහරන ජන්ද විභසීේ ඳනත ව 

2012 ව 21 දයණ ඳශහත් ඳහරන ආඹතන විපලේ විධි විධහන ඳනත ඹටපත් ව ප්රතිඳහදන ංපලෝධනඹ කයමින් 

ඳහර්ිසපේන්තුපව් ංපලෝධනඹ කයගත් ඵත් ,2014 අංක 34 දයණ භව නගය බහ (ං පලෝධන) ඳනත,2014 අංක 

35 දයණ නගය බහ(ංපලෝධිත)ඳනත,2014 අංක 36 දයණ ප්රහපධ ය ඹ බහ(ංපලෝධිත)ඳනත , 2014 අංක 37 

දයණ ඳශහත් ඳහරන ආඹතන ර පුයපුඳහඩු පියවීපේ (විපලෝ විධිවිධහන)(ංපලෝධන)ඳනත පේ භඟ එන ඵත් 

, තද පභභ ඳනත් ර ක්රිඹහත්භක දිනඹ 2014.10.23 න අතය පේ ේඵන්ධපඹන් , ගරු ඳශහත් ඳහරන වහ 

ඳශහත් බහ අභහතය ඒ.එල්.එේ.අතහ උල්රහ භළතිතුභහ විසින් කයන රද නිඹභඹන් හිත 1886/64-2014.10.31 

දයණ අති විපලේ ගළට් නිපව්දනඹ ද බහහත්රපඹන් පේ භඟ එනු රළබ ඵ වන් කය තිබුණි. 

 

තීරණය 

 ගමය ගරු වභාගේ දැන ගැනීම වශා ඉදිරිඳත් කරන දී. 

 

12:21 “තහක්ණ පේහ නිශධහරී නිර්පධ ලඹ ඳරිදි තල්ගසපගොඩ පුංචි ඳහරභ අර සිට භව ඳහරභ දක්හ භහර්ගඹ අිනපන් 

එක් ඳළත්තක ලරීය සුතහ ං තීරුක් ඉදිකිරීපේ කර්භහන්තපේ ගිවිසුේ කහරඹ 2014.10.31 දක්හ දීපර්ඝ කිරීභ 

’’භළපඹන් විඹ ිසපිකරු විසින් ඉදිරිඳත් කය තිබ ිසපි පගොනු බහගත කයන රදීප. 

 

 පභභ කර්භහන්තඹට අදහර කහරඹ දීපර්ඝ කිරීභ ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹ භඟින් සිදු කශ යුතු ඵ ප්රධහන 

ඉංජිපන්රුතුභහ දන්හ ඇති ඵළවින් ,පභභ කර්භහන්තපේ ඳස හේඳල් ඳරීක්හ කිරීභ 2014.07.08 න දින සිදු 

කයන රද ඵත් එහිදි ඹේ ප්රභහදඹක් සිදු ව ඵත් ,ඉන් ඳසු ළසි ඵය කහරගුණඹක් ඳළති ඵළවින් කර්භහන්තඹ 

කයපගන ඹහභට අඳවසු ව ඵත් එඵළවින් පකොන්ත්රහත්කරුප  ඉල්ලීභ ඳරීදි පභභ කර්භහන්තපේ කහරඹ 

2014.10.31 දින දක්හ දීපර්ඝ කිරීභ සුදුසු ඵ තහක්ණ පේහ නිශධහරිණිඹ විසින් නිපදේල කය තිබුණි. 

  

 පභභ කර්භහන්තපේ කහරඹ දිර්ඝ කිරීභට විපයෝදතහඹ ප්රකහල ව ඵළවින් පේ ේඵන්ධපඹන් ජන්දඹ විභන 

රදීප.පභභ කර්භහන්තපේ කහරඹ දීපර්ඝ කිරීභට ඳක් භන්ත්රීරුන් 06 පදපනක් ව විඳක්  භන්ත්රීරුන්  03 

පදපනක් ජන්දඹ පදනු රළබීඹ. 

 

තීරණය 

 ලැඩි ජන්ද 03 න්   තල්ගව්ගගොඩ පුනචි ඳාම අව සිට මශ ඳාම දක්ලා මාර්ගය අයිගන් එක් ඳැත්තක රීර සුලතා 

මන තීරුලක් ඉදිකිරීගම් කර්මාන්තගේ ගිවිසුම් කාය දීර්ඝ කිරීගම් ගයතජනාල වම්මත විය. 

 

    

   fjk;a lreKq                    

 

ගරු නගර වභා මන්ත්රී ගේ.ඩබ්.ජයන්ත මශතා කතා කරමින් 
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බහඳතිතුභහ භර්කරි ඵල්.ජ ගඹක් අයන් තිපඹනහ භෆතකදීප.භභ ඝ්ඩඨහය කණු ගහටින පර්ල් ප ට්ටු ගහටින 

2 ක් දළේභහ.ඒහ තහභ ළඩ.ඒත් එළිපේ තිපඹනහ අඩුක්.භභ දන්නෆ පභොන ර්ගපඹන් ගත්තද කිඹරහ.  

 

 ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

ඳරීක්හ කයරහ ඵරන්න.භර්කරි ඵල්.ජ ර එළිඹ භදිිනලු. 

 

ගරු නගර වභා මන්ත්රී ගේ.ඩබ්.ජයන්ත මශතා කතා කරමින් 

රෑ කට ඇවිල්රහ ඵළලුපොත් CFL ඵල්.ජ එකක තිපඹන එළිඹ තිපඹන්පන්.අපි පේ ඵල්.ජ ර ර්ගඹක් නේ 

කයන්න ඕන.පනදහ අපි ගන්පන් ර්ගඹට.හිතුන හිතුන විදිඹට ඵල්.ජ ගන්නෆ අපි.ටන්න් නේ ටන්න්.ජඳෆන් 

එකක් එක.අඩු ර්ගපේ ඵල්.ජ තභින අයන් තිපඹන්පන්.කුරපේන භවත්තඹප  ප  ගහ තිපඹන්පන් ඳයණ ඵල්.ජ 

එකක්.ඒ ඵල්.ජ එකින පේ ඵල්.ජ එකින ඵළලුවභ එළිඹ පනස.ඒකින භභ කිඹන්පන්. 

 

 ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

ඵරරහ  එළිඹ අඩුනේ භහරු කයන්න.  
 

ගරු උඳ වභාඳති කමල් ලැල්ගේ මශතා කතා කරමින් 

භභ පඹෝජනහ කයනහ අප් ජනහධිඳතිතුභහට විඳක්පේ භන්ත්රීරුන්ටත් ඵිනසිකඹ ගහපන් රඵහ දීපභට. 

 

ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

සථීය කයනහ භභ ඒ පඹෝජනහ.ඒ පඹෝජනහට විරුධ ධ අඹ ඉන්නද. 

 

ගරු නගර වභා මන්ත්රී ගේ.ඩබ්.ජයන්ත මශතා කතා කරමින් 

 

භභ පේ භහර්ග ටවන ඵළලුහ.ඒපක් විපල්පගොඩ ටවන් පරහ නෆ. 

 

ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

වරි අපි ඒක ඵරන්නේ. 

 

 

ගරු නගර වභා මන්ත්රී ේ ර්න් ගකරමිණියගේ මශතා කතා කරමින් 

පින්නදූ ට යවුේ ඳහපර් 2 න වයස ඳහය ඳයහ ගළමපේ  පල්ඛන කට්ටරඹ රළබිරහ තිපඹනහ.පේ කතහ 

කයන්පන් පට්රර් අනුය භවත්භඹහ රප  ඳහය.එභ භහපත් ඳදිංචි 6 පදපනක් අත්න් කයරහ පේක එරහ 

තිපඹනහ.ඔඵතුභහපගන් ඉල්රහ සිටිනහ පේ ඳහය ඳයහ පගන ංර්ධනඹ කයන්න කිඹරහ. 

 

ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

අත්න් කයරභ එන්න පල්ඛන කට්ටරඹ භන්ත්රීතුභහ. 

 

ගරු නගර වභා මන්ත්රී ඒ.පී.ක්මි ගශේමන්තා සිල්ලා ගමනවිය කතා කරමින් 

 

ජී.ඒ .ඩ.ජ.රුන්,අංක 16, බුධ ධදත්ත භහත, පඳොල්ත්ත කිඹන ිසපිනපේ අපඹක් ිසපිඹක් බහඳතිතුභහට පඹොමු 

කයරහ තිපඹනහ.ඒ කිඹන්පන් බහඳතිතුභහ පේ පුධ ගරඹහ කිඹන්පන් ,එඹහප  අල් ළසි නිළසිඹන් න 16/5, 

පී.එච්.ජඹන්ත ජඹරත් ඹන අඹප  වපරන් ළසි ජරඹ ළටිරහ ජපනල් ව බිත්ති රට අරහබ වහම පනහ 



65 
 

කිඹරහ ඔඵතුභහටත් දන්රහ තිපඹනහ.අඳටත් පිටඳතක් එරහ තිපඹනහ.නගය බහපන් ගිහිල්රහ ඵළලුත් 

කීහ. 

 

ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

තහක්ණ පේහ නිශධහරී ඒ පච්ච පධ  ේඵන්ධපඹන් භන්ත්රීතුමිඹ දළණුත් කයන්න. 

 

ගරු උඳ වභාඳති කමල් ලැල්ගේ මශතා කතා කරමින් 

නූප  තුඩු ඳහපර් අන්තිභ පකශපයන් භනුසපඹක් ළට ගවරහ අහිය කයරහ තිපඹනහ බහඳතිතුභණි. 

 

ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

පොඹරහ ඵරන්න පභොකක්ද පරහ තිපඹන්පන් කිඹරහ. 

 

ගරු උඳ වභාඳති කමල් ලැල්ගේ මශතා කතා කරමින් 

පින්නදූ ඳහපර් කහණු වදන්න කිඹරහ ිසපිඹක් ආද බහඳතිතුභහ. 

 

ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

නෆ අපි ඒක පඹෝජනහක් විදිඹට දළේභපන් අඹළඹට. 

 

 ඳ..12.28 ට ඳභණ බහපව් ළඩ කටයුතු අන් කයන රදීප. 

 

 

 

 

බහයත භයපේකය,      අරුණ ප්රදීප් භණිපභල් ඩු  

පල්කේ,        බහඳති, 
අේඵරන්පගොඩ නගය බහ  
         අේඵරන්පගොඩ නගය බහ  

 

2014 -12 - 23 ලන දින 

අේඵරන්පගොඩ නගය බහ  කහර්ඹහරපේදීපඹ. 


