2015.01.06 ලන දින අම්බන්ගගොඩ නගර වභා රැව්වීම් ාාගේදී ඳැලති මාසික වභා
රැව්වීම් ලාර්තාල

වශභළගීත්ලය (-



ඇම්.ඩබ්.අරුණ 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.භාෂිණි ගමනුකා විගේසූරිය මශත්මිය



ගේ.ඩබ්.ජයන්ත මශතා



ආර්.පී.ගේේ ගරොශාන් ද සිල්ලා මශතා



බී.ජනිත් වික්රමතික මශතා



ගක්.පු්පික ඉන්ද්රජිතත් මශතා



ගරු නගර වභා මන්ත්රී
ගරු නගර වභා මන්ත්රී
ගරු නගර වභා මන්ත්රී
ගරු නගර වභා මන්ත්රී
ගරු නගර වභා මන්ත්රී

ඳන්සිල් වමාදන් වීගමන් අනතුරුල ගඳ.ල.10.00 ට ඳමණ රැව්වීගම් ලැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන දී



(01)
01:01

2014.12.02 දින ඳලත්ලන ද වාමානය මාසික වභා රැව්වීම් ලාර්තාල වභා වම්මත කිරීම

2014.12.02 ලන දින ඳලත්ලන ද වළමළනය මළසික වභළ රැවහව්ම් ලළර්තළල කියවුලළ සවේ වකළ පිළිගත යුතු බලට
ගරු වභළඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදීප් මශතළ විසින් සයෝජනළ කෂ අතර ගරු නගර වභළ මන්ත්රී ්.එ.්.අ.අනුර කිත්සි
මශතළ විසින් වහථීර කරන දීප.



ඒ අනුල 2014 – 12 – 02 දින ඳලත්ලන ද වළමළනය මළසික වභළ රැවහවීම් ලළර්තළල ඒකමතිකල වභළ වම්මත විය.
1

2014 – 12 – 17 දින ඳලත්ලන ද විගේ වභා රැව්වීම් ලාර්තාල වභා වම්මත කිරීම

2014 – 12– 17 දින ඳලත්ලන ද විසේ වභළ රැවහව්ම් ලළර්තළල කියවුලළ සවේ වකළ පිළිගත යුතු බලට ගරු නගර
වභළ මන්ත්රී ්.එ.්.අ.අනුර කිත්සි මශතළ විසින් සයෝජනළ කෂ අතර ගරු නගර වභළ මන්ත්රී .ස.වරත් රී ළ.අ
මශතළ විසින් වහථීර කරන දීප.



ඒ අනුල 2014 – 12 – 17 දින ඳලත්ලන ද වළමළනය මළසික වභළ රැවහවීම් ලළර්තළල ඒකමතිකල වභළ වම්මත විය.


ගඳ.ල.10.15 ට ඳමණ ගරු නගර වභා මන්ත්රී ගේ.ඩබ්.භාෂි ම ගමනුකා විගේසූරිය මශත්මිය වභාලට

ඳැමිගණන දී.

(02)

වභළඳතිලරයළ විසින් කරනු බන විසේ නිසව්දන

(03)

ෆබී ඇති ඳෆමිණිලි සඳත්වම් ශළ ලිපි වභළලට ඉදි ඳත් කිරීම

3:1

‘ වංලර්ධන වෆෆවහම - 2014 අම්බන්සගොඩ ප්රළසීය ය ස.අකම් සකොඨාශළය සශ්පුමු.අ සවේලළ පියවට ජය

නෆත

බළ ගෆනීම ’ මෆසයන් අම්බන්සගොඩ ප්රළසීය ය ස.අකම් කළර්යළය විසින් ්ලළ තිබ ලිපිය වභළගත කරන දීප.
අම්බන්සගොඩ ප්රළසීය ය ස.අකම් සකොඨාශළසහ සශ්පුමු.අ සවේලළ පියවට ජය බළ ගෆනීම වශළ නගර
වභළලට අයත් මළර්ග සකොටවක් ඳළුදු කිරීමට සිදු වී ඇති බලත් ්ම මළර්ග සකොටව ගළවහතු අය කිරීමකින් සතොරල
ඳළුදු කිරීමට අලවර බළ සදන සමන් ඉ.අළ තිබුණි.
තීරණය



ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරෝධතාලයක් ගනොමැති වූ බැවින්

අම්බන්ගගොඩ ප්රාගේය ය ගල්කම් ගකොඨාශාග

ගශ් පුමුල් ගවේලා පියවට ජය බා ගැනීම වශා නගර වභාලට අයත් මාර්ග ගකොටව ඳළුදු කිරීම ගාව්තු අය
කිරීමකින් ගතොරල සිදු කිරීමට අලවර බා දීමට ගරු වභාගේ අනුමැතිය බා ගදන දී.


3:2

ගඳ.ල.10.20 ට ඳමණ ගරු නගර වභා මන්ත්රී ඒ.බ.ජ.ජගත් කුමාර මශතා වභාලට ඳැමිගණන දී.

‘ තළයින්තසහ ඳෂළත් ඳළන ආයතන පිළිබ අධයන ාළ කළල ’ මෆසයන් වකුරළ සි ක් භළරත වංාළරක
වංවිධළනය විසින් ්ලළ තිබ ලිපිය වභළගත කරන දීප.
වකුරළ සි ක් ආයතනය වශ තළයින්තසහ ආඳදළ කෂමණළකරන ආයතනය ශළ ්ක්ල තළයින්තසහ ඳෂළත්
ඳළන ආයතන ශළ පිළිබල ශළ ආඳදළ කෂමණළකරනසහ ශළ සීගුණික විඳර්යළව ලදීප ඳෂළත් ඳළන
2

ආයතනයන් දෆක්විය යුතු සුදළනම පිළිබල අධයන ාළ කළල 2014 ජනලළරී මළවසහ ඳෆලෆත්වීමට කටයුතු සදළනම්
කර ඇති බලත් ඒ වශළ වභළඳතිතුමන්, උඳවභළඳතිතුමන් වශ මන්ත්රීලරුන්ට වශභළගී විය ශෆකි බලත් සම් වශළ
ලෆඩවටශන් ගළවහතුල වශ ප්රලළශන ගළවහතුල රු.85000.00 ක් බලත් දන්ලළ තිබුණි. (තරු ශතර ඳන්තිසහ සශෝටයක
දින 06 ට දිලළ වශ උදවන ආශළරය වශළ රු.39000.00 , ක්සේත්රසහ නෆරුමම් වශළ ිකඨාඳත් ගළවහතුල
රු.4500.00,තළයින්ත ආසියළ ආඳදළ කෂමණළකරනසහ ඳළශමළළ ගළවහතුල රු.8500.00,ගුලන් ිකඨාඳත් වශළ
රු.33000.00)
ගරු නගර වභා මන්ත්රී බී.ජනිත් වික්රමතික මශතා කතා කරමින්
වභළඳතිතුමණි, නගරසහ අය බඳු සගලන ජනතළලසේ මුදලින් නම් සම් විසීගත වීම සිදු කරන්සන් අපි ඒකට
විරුීධයි.්සශම නෆතිල රජසහ මුදලින් ,ඳෂළත් වභළල ශරශළ සමය සිදු සලනලළ නම් ගෆටලුලක් න.
ගරු නගර වභා මන්ත්රී ගේ.ඩබ්.ජයන්ත මශතා කතා කරමින්
වභළඳතිතුමණි,ජනිත් මන්ත්රීතුමළ ඉන්න වහවළලරසහම තමයි මමත් ඉන්සන්.සමොකද අපි ආර්කයකය අතින් ඉතළම
ඳශත් තත්ලයකට ලෆිළ ඉන්සන්.ඒක වභළඳතිතුමළ ,ස.අකම්තුමළ,ගණකළධිකළරීතුමළ ලසේම අපිත් දන්නලළ.දෆනට
ක් ගළණක් සම් නගර වභළලට සගලන්න තිසයනලළ.ඔබතුමළ තලම සඳොත් ල ව.අලි දුන්නද මං දන්න.ක්
දශඅටශළමළරක් ්තන.සඩ් ්සකන් වමඳකළසරන් අඳට කියනලළ ක් ගළණක් ්න්න තිසයනලළ කියළ.ඊඟට
පුලත් ඳත් දෆමීම වම්බන්ධසයන් ගෆටලු ඳලතිනලළ.මළව 06 ක ක් 02 ක ගළණක් සගලන්න තිසයනලළ. ඒ නිවළ
ඳත්තර නලත්තළ තිසයනලළ.ඒ ලසේම තල වෆඳයුම් කරුලන් කීඳ සදසනක් මළත් ්ක්ක කීලළ ඔවුන්ට මුද.අ
ෆසබන්න තිසයනලළ කියළ.මසේ දෆනුසම් ශෆියට ක් 50 ක් විතර තිසයනලළ.මම ඔබතුමළට ශෆමදළමත් කීලළ
සම්ක වමබරල ක්රමළණුකල සගනියන්න නන කියළ.සමොකද ආදළයම වශ වියදම දිශළ බෆලුලම බෆ ලෆඩ කරන්න
බෆශෆ.්සශම වුසනොත් සම්ක ලෆසටනලළ.ඒක අනිලළර්යයි.්නිවළ සම්ක වකසුරුලමින් කරන්න නන.ඔබතුමළ සම්
තත්ලය දන්නලළ.්නිවළ මම කියන්සන් දෆන්ලත් නගර වභළසව් සගෞරලය ආරක්ළ සලන විදියට ලෆඩ කරන්න
නන.මම නිතරම කියන්සන් ඳළරල.අ ික ඳෆ.එ කරළ, ඳළරල.අ ික සුීධ කරළ ,කළණු ික සුීද කරළ ,කුණු ික
බෆදළ ,යිඨා ්ක දළළ දුන්නම මිනිවහසු දන්නලළ.ඊට ලෆඩි පුර ෆබුසණොත් අඳට පුලුලන් ක්රීඩළ තරඟ තියළ
,සඳොත් සබදළ දීපම් ලසේ ඒලළ කරන්න. ඒකත් අපි අපි කතළ කරළ සනසලයි ස.අකම්තුමළ , ගණකළධිකළරීතුමළ
්ක්ක ්කතුසලළ වෆසුම් වකවහ කරළ නන කරන්න.අද ඇත්තටම සම් තත්ලය උදළ සලළ තිසයන්සන් ඒ
හින්දළ.නගර වභළලට ල ඳනම් ෆසබන්න 100% ම. අවුරුීද අලවළනසහ 75% සම්ක ෆසබන්න.කඩ බදු නම්
ෆසබනලළ තිසයන නීති රීතිත් ්ක්ක.ඔය සදසකන් තමයි අඳට ලෆඩි පුරම ආදළයම ෆසබන්සන්.ඊඟට ලෆටු්
ප්රතිපර්නය කරනලළ ආණුඩුසලන්.්නිවළ ඒලසයදීප අඳට ගෆටලුලක් සලන්න.ඔබතුමළ මට සමොනල කීලත් කමක්
න.අපි ඉවහවර සත් ්කක් විතරයි සමතන බිව්සව්.අපි ්සශමයි කසෂේ.්ඳළර අපි කළර්යය වළධනසයන්
දිනුලළ.ඒසකන් ක් 50 ක් ශමුවුණළ.ඒසකන් තමයි සම් ලෆඩ කසෂේ.ඒසකන් අපි 10% ක් දුන්නළ සවේලකයින්ට
අනුමෆතියක් අරසගන.ඒක ්සශම සදන්න නන.සමොකද ්යළළ නිවළ තමයි අඳට සම්ක ෆසබන්සන්.්දළ තත්ලයට
ලඩළ අද තත්ලය බරඳතයි.සමොකද වියදම ලෆඩී.්දළ 1984 තිබ්බ බඳු සගලන්නන් තමයි අදත් ඉන්සන්.නමුත් ්දළට
ලඩළ ඉන්ධන, ලතුර බි.අ,යිඨා බි.අ සවේරම ලෆඩි සලළ තිසයනලළ.ඉතින් සගදරක වුනත් සම් ආයතනසහ වුනත්
අඳට සම්ක ඳළනය කරන්න බ.අපි කඩ බඳු ලලින් 05% ක් ලෆඩි කරනලළ ,ලවර 2-3 කට වෆරයක්.සම්ක මදීප.අද
තීන්ත ගළන්න ගියත් ,බන්න ්ඩ්වින් වහටඩිසයෝ ්ක ෂඟ සගොඩනෆගි.අ නගර වභළ ළංජනයත් ්ක්කම සඳද
කළළ.ශෆසමෝටම ස්නලළ ඒක.අස් ඳළරක් ඳෆ.එ කරගන්න බෆ ල අපි ඉන්නලළ.ගිහින් බන්න විස.අසගොඩ
ඳළර.හීන් ඇෂ ශරවහ ඳළරත් ඒ ලසේ.මං හිතන්සන් අසනක් සකොඨාශළ ලත් ්සශම ඇති.්තසකොට අපි කීලළ
තමුන්නළන්සවේට ජිම් ්ක දළන සකොටත්.ඒ ව.අලි සමතන තිබුනනම් සම් ණය ික සබ්රළ සමොනලළ ශ කරන්න
තිබුණළ.අපි විඳක්යක් විදියට සම්ලළ කියන්සන් විරුීධ වීමක් සනසලයි.අපි තමුන්නළන්සවේට ්දළ ඉදම කීලළ
සම්ලළ අරපි මෆවහසමන් භළවිතළ කරන්න නන කියළ.මුීදර ගළවහතු ආලශමත් ඉක්මණින්ම ඉලර
සලනලළ.නඩත්තුලට රජසයන් ව.අලි සදන්න.සටලිසසෝන් බි.අ,ලතුර බ්.අ,යිඨා බි.අ ඒලළ නඩත්තු කරන්න
තිසයනලළ.ඔබතුමළ බන්න මළසවකට අඳට ෆසබන ආදළයමයි අඳට යන වියදමයි බනසකොට සමතන වියදම
ලෆඩියි.අපි නම් නගර වභළසව් ව.අලි ලලින් සම් ලසේ ාළ කළ ලට කෆමති සලන්න.සමොකද අපි දන්නලළ ජනතළල
බදු සගලන්සන් සකසශොමද කියළ. ්නිවළ අපි ජනතළලසේ බඳු මුදලින් සම් ලසේ ගමන් යනලට
විරුීධයි.ඔබතුමළත් සනොකීලට ඔබතුමළ දන්නලළ සම් සීල.අ.සේමිවහ සි.අලළ මශත්තයසේ අන්තිම කළස.අ ්තුමට
3

සීඳළසනත් ්ඳළ වුසන් සම් තත්ලය නිවළ.තමුන්නළන්සවත් අද ඒ තත්ලයට ඳත් සලන්න පුලුලන් වමශර
විට.අඳට අද සලනත් ආදළයම් න.අද තනළයම න,අඳට සශෝට.අ න.නමුත් බපිිය ලසේ බෆලුසලොත් ඔවුන්ට
සශෝට.අ ලලින් ආදළයම ෆසබනලළ.අපි සඳොඩි සීමළලක හිරසලළ ඉන්සන්.්නිවළ අපි ඔබතුමළට කියනලළ සම් ලසේ
්ක ්ක්සකනළසේ කීම්ලට සම් ලසේ ලෆඩ කරන්නෆතිල තිසයන මුදකින් ්ක් සකසනකුසේ ශ ණය ික
සගලමු කියළ.නගර වභළසව් සගෞරලයත් රැකසගන මශජනතළලසේ අලයතළ ික ඉටුකරන්න කියළ මම
ඔබතුමළසගන් ඉ.අනලළ.මම ප්රකළ කසෂේ මසේ අදශව.සකොසශොමත් අපි විඳක්යක් විදියට සම් ලසේ සීල.අ
ලට කෆමති සලන්න.ඒක නිවළ කෆමති සකසනකුට කෆමති සලළ යන්න පුලුලන්.අපි ඉන්න මතය තමයි මම
ප්රකළ කසෂේ.
ගරු නගර වභා මන්ත්රී ගක්.පු්පික ඉන්ද්රජිතත් මශතා
වභළඳතිතුමණි ,ජයන්ත මන්ත්රීතුමළ කීලළ ලසේ ජනතළලසේ බඳු මුද.අ ලලින් නෆතිල රජසහ මුදලින් යනලනම්
කමක් න කියළ තමයි මමත් කියන්සන්.
ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින්
රජසහ බඳු මුද.අ කීලත් මශජනතළලසේ මුදලින් තමයි සදන්සන්. මට සම් ලිපිය ෆබිළ තිබුනළ.්කයි මම වභළලට
ඉදි ඳත් කසෂේ.සම්කට යනලද නෆීද කියන ්ක මන්ත්රීලරු තීරණය කරන්න නන.සමොකද මට තනිලම තීරණය
කරන්න බෆ ලිපි මම තමුන්නළන්සවේළට ඉදි ඳත් කරනලළ.
ගරු නගර වභා මන්ත්රී ජී.වරත් ශ්රී ාල් ද සිල්ලා මශතා කතා කරමින්
සම් ාළ කළල වශළ නගර වභළසලන් මුද.අ වියදම් කෂත් ,රජසයන් මුද.අ වියදම් කෂත් සමය ගරු මන්ත්රීලරුන්ට
අධයයන ාළ කළලක් වදශළ ෆසබන්සන්,සමය රසඨාම ඳ ඳළනයට ලෆදගත් ලනලළ.
ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින්
මන්ත්රීතුමළ දෆනට අම්බන්සගොඩ නගර වභළල ශෆර ගළලු දිවහත්රික්කසහ සියලුම ඳෂළත් ඳළන ආයතන සම්
ාළ කළල ගිහි.අළ තිසයන්සන්.
ගරු නගර වභා මන්ත්රී ජී.වරත් ශ්රී ාල් ද සිල්ලා මශතා කතා කරමින්
ංකළසව් තිසයන සියලුම රළජය ආයතන ,මන්ත්රීලරුන්ට විතරක් සනසලයි රජසහ නිෂධළරීන්ට සම්ලළ නිතිඳතළ
ෆසබන සීල.අ.ඒක රජසයන් වංසතෝවම් බළ දීපමක් සනසලයි.අධයන ාළ කළ කියන්සන් යමක් පිළිබ
අලසබෝධය බළගන්න සදන සදයක්.ශණමිි අදශවහ දරණ සියලු සදනළටම ඒක ප්රතික්සේඳ කිරීසම් අයිතිය
තිසයනලළ.ඒ ලසේම නල තළක්ණයත් ්ක්ක අලුත් සීල.අ දෆන ගෆනීමට අලයතළලය තිසයන නනම සකසනක්
සම් ාළ කළලට ්කඟත්ලය ඳ කරනලළ.ගෆටලුල සලළ තිසයන්සන් මුද.අ.ගරු වභළඳතිතුමණි, සම් වභළසව්
තත්ලය පිළිබල විඳක්සහ මන්ත්රීලරු කියළ සිින්සන්.අස් ජනිත් මන්ත්රීතුමළළ කතළ කෂ නිවළ මම කියන්න
කෆමති ්දළ ්ක්වත් ජළතික ඳක් ආණ්ඩුකළස.අ සම් නගර වභළ ඳළනය තුෂ වත ඳශක්ලත් ප්රතිඳළදන විදියට සම්
නගර වභළලට ෆබුන්න.ආවනයට ෆබුසනත් න.ෆබුණනන් වංඛ්යළ ස.අකන ලලින් සදන්න.මම දන්න
ඉතිශළවට තුෂ නම් ෆබුසන් න.කළතුරකින් මට මතකයි ලජිර ඇමතිතුමළ රු.50000 ක් පුවහතකළයට ්ලළ
තිබුණළ.ඒ ශෆසරන්නට සම් නගර වභළලට රජසහ ප්රතිඳළදන ෆබුසන් න.ඒ ලසේ සනසලයි දෆන්.රජසයන් ක්
ශළරදළශක් ආවනයට ්න සකොට ්ක්දශවහ ඳන්සියයක් ඳමණ නගර වභළලට ්නලළ.සම්ලළ ණය සනසලයි.සකලින්ම
වංලර්ධන ප්රතිඳළදන.සම් මුද.අ ලලින් අපි සම් ආවනසහ වම තෆනකම අවහවක් මු.අක් නර සකොන්ක්රීඨා
කරළ,තළර දළළ,ඉන්ටසොක්වහ අ.අළ සකසශොම ශ ජනතළලට ඳ සභෝජනය කරන්න සුදුසු ඳ දි වකවහ කරළ
තිසයනලළ.කරුණළකරළ බළධකරන්න ්ඳළ මසේ කතළලට.
ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින්
බළධ කරන්න ්ඳළ.
ගරු නගර වභා මන්ත්රී ජී.වරත් ශ්රී ාල් ද සිල්ලා මශතා කතා කරමින්
හීන් ඇෂ ඳළරට සම් වභළසලන් ක් 40 ක් සලන් කරළ තිසයන්සන්.ඒක කියන්න.නමුත් හීන් ඇෂ ශරවහ ඳළසර්
තිසයන ලෂ කියනලළ.ඒකට සශේතුල ගරු මන්ත්රීතුමළ ග.අ සරෝ කෆඩිළ මළව ගළණක්.ග.අ සරෝස.අ ්ංජිම
ශදළගන්න ඳරක්කු සලන ්ක තළක්ණික ප්රහනයක්.සම් වභළසලම ඔබතුමළළ විරුීධ වුණළ ්ංජිමක්
සේනලට.සම්ලළ කළය යන ප්රහන.්නිවළ අපි කිවුලළ සම් ්ංජිම සකොසශොම ශ සගන.අළ වවි කරන්න ඉඩ
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සදන්න කියළ.ඒකටත් විරුීධ සලන ගමන් දෆන් සමසශම කියනලළ.තළර තිසයනලළ ,ග.අ ික තිසයනලළ,සරෝ
නෆශෆ.ඉතින් සකොසශොමද කරන්සන්.
ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින්
මන්ත්රීතුමළ ග.අ සරෝ දෆන් ශදළ තිසයන්සන්.
ගරු නගර වභා මන්ත්රී ජී.වරත් ශ්රී ාල් ද සිල්ලා මශතා කතා කරමින්
සම් සීල.අ නිවළ ප්රමළදයක් විතරයි තිසයන්සන්.ඔබතුමළළ විඳක්සේ ලසේම අපි ආණ්ඩුඳක්සේ
මන්ත්රීලරු.ඔබතුමළට ්ක වෆරයක් කියනලනම් අඳට තුන් වෆරයක් කියනලළ, ඳළර කෆඩිළ යන්න බ
කියළ.මමත් ලළශන ල යන සකසනක්.මම දිනඳතළ සම් ඳළරල.අ ල යන සකසනක්.්දළට ලඩළ විළ
වංලර්ධනයක් අද තිසයනලළ.සබොසශොම අඩු ඳළරල.අ කීඳයක් විතරයි තල කරන්න කිසයන්සන්.ඳළසර් ඳෆ.එ ්ක
විතරක් කතළ කරන්න ්ඳළ.වංලර්ධනයත් ්ක්ක කතළ කරන්න ්සශනම්.අපි දන්නලළ ,ජනතළල පීඩළ විදිනලළ.ඒක
්සශසමයි කියළ නල තළක්ණය උගන්ලන සම් ඳළඩමට සනොයළ ඉන්න ්කද කරන්න තිසයන්සන්.ඒක මං මට
විරුීධ වීමක් ලසගයි.මං සම් කියන් ආසව් නගර වභළසව් මුද.අ තත්ලය ගෆන.්දළ මධයම ආණ්ඩුසලන් කිසිදු
වශනළධළරයක් ෆබුසන් න සම් වභළලට.අද ලළශනම කීයක් තිසයනලද නගර වභළසව්.සම් ලළශන ල ඉන්ෂුලරන්වහ
්ක දළන ්කත් ගෆටලුලක් අද අඳට.ඒ තරම් ඉන්ෂුලරන්වහ සගලන්න තිසයනලළ.්තසකොට ආසියළනු වංලර්ධන
බෆංකුසලන් ගත්ත ක් 500 ක ණය මුද අද සලන සකොට සගොඩක් සගලළ ඉලරයි.බවහ වහටන්ඩ් ්සක්
ලයළඳිතියට ගත්ත ක් 500-600 ණය මුද දෆනට සගොඩක් සගලළ ඉලරයි.සමතුමසේ කළස.අ සම්ලළ
සගවුසව්.කවුරුත් ව.අලි ්ව්සව් න.සම්ලළ වභළසව් ව.අලි ලලින් සගව්ල නම් වභළල බන්සකොසොත් කියන්සන්
සකසශොමද.කිසිම සදයකට හිඟ තියළ නඩු ලෆිළ න.සමතුමසේ කළස.අ කිසිම සෝන් ්කකට අපි අත උවහවළ
න.ඒ කළස.අ සෝන් කීයක් ගත්තද.අපි ශෆම ණයක්ම සගලමින් සම් ්න්සන්.තළලකළලික ප්රහන ඇති සලනලළ.අපි
න කියන්න.සගදරක් වුනත් ්සශමසන්.නනම ආයතනයක මුද.අ ප්රහන ඇති සලනලළ.ඒලළ තළලකළලිකයි.අපි
තළලකළලික සවේලකසයෝ ගන්නලළ 100 ගණන්.්යළල නඩත්තු කරන්න නන.ඳඩි සගලන්න නන.සම්ක සඳොදු
සවේලළ වඳයන ආයතනයක් .ළභ බන ආයතනයක් සනසලයි.මන්ත්රීලරසයක් ශ නිෂධළ සයක් ශ විසී
වංාළරයක් යනලළ කීලම ඒක තමයි මශ සොකුලට කතළ කරන්සන්.මම තරම් සුදුසු මිනිසශක් න සම් වභළසව්
සම්කට විරුීධ සලන්න.මම ගරු වභළඳතිතුමණි , සම් දක්ලළ ගනිපු ඳඩි ව.අලි රු.5.00 ක් ලත් අතින් අ.අළ
න.ඔක්සකොම දනට පිනට දීපළ තිසයන්සන් ශෆම ආයතනයකටම.නම් ගම් ඇතිල ඔක්සකොම ලිවහඨා ්ක මං ගළල
තිසයනලළ.අවුරුදු 4 ක් ලෆඩිහිි නිලළසවට ඳඩි ව.අලි මම ්සශමම දුන්නළ.්සශමනම් ගරු මන්ත්රීතුමන්ළ සම්කට
විරුීධ නම් ඳඩි ව.අලිත් සනොසගන ඉන්න පුලුලන්සන්.සම් වභළසව් ව.අලිසන්.අහිංවක මිනිවහසුන්සේ ල ඳනම්
ව.අලිසන්......සකොසශොමත් ඒ ව.අලිත් අහිංවක මිනිවහසුන්සේ තමයි.ල ඳනම් බදු සගලන්සන් අහිංවක මිනිවහසු
තමයි.නෆතිනම් සලන කවුද.ඒ බඳු තමයි අඳට ඳඩි ව.අලි සලළ ්න්සන්.සලන සමොන ව.අලිද.ජනළධිඳතිතුමළසේ
ඇමතිලරුන්සේ ව.අලි ලලින් ්ලන්නසන්.මශජනතළලසේ බදු ව.අලි තමයි සම් ්ලන්සන්.ගරු මන්ත්රීලරුන්ට
සඳඨාට්ර.අ දීපමනළල සදනලළ.සමෝටර් වයික.අ සදනලළ.්සශනම් ඒලත් ප්රතික්සේඳ කරන්න පුලුලන්සන්.මං ්තන
න.මං ඒලළ සනොගත්තත් සශට මන්ත්රීලරුන්ට අයි ඳඩ් සදනලළ කීලත් මං ්කඟසලන මනුවහවසයක්.අපි කන සබොන
මිනිවහසු.්සශම ගෆටලුලක් ඇති කරගන්න ්ඳළ.සම් තළක්ණය වම්බන්ධ නල අත්දෆකීමක් මන්ත්රීලරුන්ට ෆබි.එා
අධයළඳන ාළ කළලක්.ඒ නිවළ අපි වළක.එ ළ කරළ ඔබතුමළ කියන ආකළරයට අඳට බරක් සනොලන විදියට ගරු මශ
ඇමතිතුමළත් ්ක්කත් කතළ කරළ යම් ක්රමසව්දයක් ,යම් ආදළයමක් බළ ගන්න ්ක සලනම කතළලක්.සම්ක
ඳටන් ගන්න සකොටම විරුීධත්ලය ප්රකළ කෂශම ඒක ගෆටලුලක්.වභළල අඳශසුතළලයට ඳත් සලනලළ.ඳත්තර ල
ගියශම වීරසයෝ සලන්න පුලුලන්.ල ඳනම් ආදළයම අද වභළසව් ආදළයසමන් භළසගට භළගයක් ලත් න.කඩ බඳු
ලසේ ආදළයම් ලලින් තමයි සම් වභළල දුලන්සන්.සම් වභළසව් යන වියදම් ල ශෆියට මන්ත්රීලරසයක්ට,
නිෂධළ සයක්ට අධයන ාළ කළලක් සලනුසලන් මුදක් ලෆය කරනලළ කියන ්ක දිශළ සමසශම බන්න සශොද
න.ඒක වධළාළර වම්ඳන්න න.අසනක් ඳෆත්තට අපි කවුරු වියදම් කෂත් ජනතළලසේ මුද.අ.ඒ මුද.අ ලලින්
ජනතළලට සවේලයක් සලනලනම් ඒසකන් අඟතියක් සලන්සන් න.අධයන ාළ කළලක් කියන ්ක කළසගත්
අයිතිය.්ක්වත් ජළතික ඳක්සහ මන්ත්රීලරුන්සගත් අයිතිය.්තුමන්ට නෆශෆ කිවුලනම් සම්කට විරුීධ සලන්න
වළධළාළර වම්ඳන්න අයිතියක් තිසයනලළ.මම ඉදි ඳත් කසෂේ මසේ පුීගලික අදශව වභළඳතිතුමණි.ඳක් විඳක්
සියලුම මන්ත්රීලරුන්ට අයිතියක් තිසයනලළ අදශවහ දක්ලන්න.
ගරු නගර වභා මන්ත්රී එච්.එල්.අනුර කිත්සිරි මශතා කතා කරමින්
අධයන ාළ කළ විතරක් සනොසලයි ,සමොනයම්ම සශෝ ාළ කළලක් රජසයන් මන්ත්රීලරුන්ට ෆසබනලනම් ඒ
වම්බන්ධසයන් ඳක්ඳළතීත්ලය දක්ලනලළ ගරු වභළඳතිතුමණි.අපි සම් ගරු වභළසව් සුරක්ෂිතභළලය පිළිබල අපි
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අස් පුීගලික ධනය ,ශ්රමය,කළය ලෆය කරළ මශජන සවේලය සලනුසලන් කෆඳ සල.එා පුීගසයෝ.ඒ ආශ්රසයන්
අපි සියලු සී ශිර්ද වළක්ෂියට ්කඟල කරළ තිසයනලළ.අපි ඳක් විඳක් මන්ත්රීලරු කිසි සකසනක් සම්
වභළසලන් මුද.අ උඳයගත්ත අය සනසලයි.්නිවළ අපි සම් වභළසව් මුද.අ ්ක්ක සව.අම් කරන්න.ආණ්ඩුසව්
ව.අලි සව්ලළ, ඳෂළත් වභළසව් ව.අලි වුනත් යම් වමළගමකින් ෆබුණු මුද.අ වුනත් විසී ආධළර වුනත් අපි විළ
ලෆඩ සකොටවක් ්දළට ලෆඩිය වළස්ක්ල අද කරනලළ.අපි නනම සදයක් සතෝරළ ගෆනීසම්දීප සඳර ඳෆලති සීල.අ
්ක්ක බළ වළස්ක්ල තමයි තීරණ ගන්න නන.ඒ තත්ලසහදීප විසීය ය ාළ කළ කියන සී සම් රටට
අලයයි.විසේසයන්ම ඳෂළත් ඳළන මන්ත්රීලරුන් විදියට ඳක් විඳක් සශෝ සව්ලළ සියලුම සදනළට සම් අධයන
ාළ කළ අලයයි කියළ මම හිතනලළ.ඒ ලසේම යම් ආයතනයක ඉන්න නිෂධළරීන්ටත් සම් අත්දෆකීම අලයයි
කියයි මම හිතන්සන්.ඒ තත්ලය තුෂ ඔබතුමළ කියන ආකළරයට ගළ.අ දිවහත්රික්කය තුෂ විසීය ය ාළ කළලකට
සයොමු සනොසල.එා මන්ත්රීලරු සකොටවක් ඉන්නලනම් අපි ඒසක් ඳෂමු ගණසහ ඉන්නලළ.මම හිතන්සන් ඒක අස්
සනොශෆකියළල,දුර්ලතළලය කියළ.වමළසලන්න ඔබතුමළට මම පුීගලික අඳලළදයක් ඉදි ඳත් කරනලළ.ඔබතුමළ
වමවහව ංකළසව් ඳෂළත් ඳළන නිසයෝජිතයින්සේ වංගමසහ වභළඳතිලරයළ විදියට ඉන්න තත්ලයකදි සම් වශළ
අපි ප්රමළද ලෆඩියි කියයි මම හිතන්සන්.සම්ක වදළකළලික කනයළභළලය ලසේ ශණමිි අදශවහ තියළසගන කරන්න
බ.සම් සියලුම සීල.අ ලට සයොමු සලන්න කළය ඇවිත් තිසයන්සන්.සම් වම්බන්ධ කතළ කරන්න ගිසයත්
විලළදයකට තුඩු සදන්න සලන නිවළ,සකොසශොම වුනත් මධයම රජසයන් සම් වශළ මුද.අ ආලත් ,ගරු දකුණු ඳෂළත්
ප්රධළන ඇමතිතුමළ සම් වශළ මුද.අ සලන් කෂත් ,අම්බන්සගොඩ නගර වභළසලන් සම් වශළ මුද.අ සලන් කෂත්
රසඨා මශජන මුද.අ තමයි සම් වශළ ලෆය කරන්සන්.ංකළල කියන්සන් මිනිසුන්ට සවේලළ වඳයන රටල.අ අත න්
ඉශළින්ම ඉන්න රටක්.ඒ අත නුත් අම්බන්සගොඩ නගර වභළල කියන්සන් දෆඩි සව ප්රජළ සවේලළ වඳයන
ආයතනයක්.සමහිදීප ඔබතුමළ කසෂේ සම් වම්බන්ධ අදශවහ විමසීමක් ඳමණයි.සම් වම්බන්දසයන් මුද.අ සවොයළ
ගන්න ්ක අපි ඳක් විඳක් සබ්දයකින් සතොරල සියලු සදනළම ්කතු සලළ සලනත් සුශද මළර්ගයකට යමු කියළ
මම සයෝජනළ කරනලළ වභළඳතිතුමණි.සම් වශළ මළර්ග කීඳයක් තිසයනලළ.අඳට පුලුලන් සමය ප්රධළන ඇමතිතුමළට
කියන්න,ප්රසීසහ ප්රළසීය ය ලසයන් අඳට උඳකළර කරන වජින් ලළවහ ගුණලර්ධන මෆතිතුමළ ඉන්නලළ.ඒ ලසේම
අම්බන්සගොඩ ප්රසීසහ ඉන්නලළ ්යළංකළ ්සක් ලෆඩ කරන විධළයක නිෂධළරීන් කීඳ සදසනක්ම.සම් ලසේ
වම්ඳත්දළයකයින් අඳට ඉන්නලළ.අපිත් කෆමති න අම්බන්සගොඩ නගර වභළසව් මුද.අ සම් සීල.අ වශළ ලෆය
කරන්න.ඔබතුමළ සම් වම්බන්ධ අදශවහ විමසීමක් විතරයි කසෂේ.්නිවළ සම් වම්බන්ධසයන් මසේ
ඳක්ත්ග්රළහිකත්ලය ප්රකළ කරමින් මම නිශඩ සලනලළ.



ගඳ.ල.10.44 ට ඳමණ ගරු නගර වභා මන්ත්රී ගරේන් ගකරමිණියගේ මශතා වභාලට ඳැමිගණන දී.

ගරු නගර වභා මන්ත්රී ආර්.පී.ගේේ ගරොශාන් ද සිල්ලා මශතා කතා කරමින්
මන්ත්රීලරුන් සියලු සදනළටම ප්රවමසයන් සුභ අලුත් අවුරුීදක් සව්ලළයී සුභ ඳතනලළ.සම් විසී වංාළරය
වම්බන්ධසයන් මන්ත්රීලරුන් අදශවහ දෆක්වුලළ.ඳක්සහ මන්ත්රීලරුන් දක්ලපු අදශවහ ලට මම ්කඟයි.විඳක්
නළයකතුමළසේ අදශව වුසන් නගර වභළලක් විදියට අපි මයමය අර්බුදයක ඉන්න සලළලක සම් සී කෂ
සනොශෆකී කියළ.අපි දන්නලළ ගිය ලර ඳළව.අ සඳොත් සබදළ දුන්නළ.නමුත් සම් ලවසර් අඳට ්ය ඉටු කර ගන්න බෆ
වුණළ.නගරසහ සදමව්පියන් ෂමුන් මන්ත්රීලරුන්සගන් අශනලළ ඇයි සම් සඳොත් බළ සනොදුන්සන් කියළ.අඳට බෆ
වුණළ ගිය ලර සඳොත් ල මුද.අ බළ සදන්න.ගිය අවුරුීසී අපි සෝක ෂමළ දිනයක් ඳෆලෆත්වුලළ.්ත් සමලර ්ය
ඳලත්ලන්න බෆ වුණළ.ඉතින් අඳට පිළිගන්න සලනලළ අපි යම් මය අර්බුධයක ඉන්නලළ කියළ.සම්ක දීපර්
කළලීන ්කක් සනොලන්න පුලුලන්.්නිවළ වභළසව් මුද.අ සම් වශළ වියදම් කිරීමට මමත් විරුීධයි.නමුත් කිත්සි
මන්ත්රීතුමළ සයෝජනළ කෂළ සම් වශළ යම් පුීගයකුසගන් ,යම් ආයතනයකින් අඳට උදව් බළ ගෆනීසම්
ශෆකියළලක් ඳලතිනලළ කියළ.අපි ප්රළසීය ය මන්ත්රීලරු විදියට ඉදි යටත් සීඳළනසහ ඉන්නලනම් සම් ලසේ
අධයන ාළ කළ ,සෝක සීඳළනය ගෆන දෆන ගෆනීසම් අලවහවළලන් සියලුම සදනළ විසින් පිළිගත යුතුයි කියන
තෆන මම ඉන්නලළ.අඳට ගෆටලුල සලන්සන් සම් අලවහවළසව්දීප සම් වශළ වභළසව් මුද.අ ලෆය කිරීම වම්බන්ධලයි.
්නිවළ මම කිත්සි මන්ත්රීතුමළ කියපු කතළලත් වමඟ ්කඟයි.්තුමළ කිවුලළ ලසේ අඳට පුලුලන් නම් මශ
ඇමතිතුමළසගන් ශ සම් ප්රසීය නිසයෝජනය කරන සලන යම් සකසනක් සගන් ශ සම් වශළ අනුග්රශයක් බළ
ගන්න ්හි කිසිම ගෆටලුලක් න වභළඳතිතුමණි.ඒ ලසේම තම දෆනුම ලර්ධනය කර ගෆනීමට මන්ත්රීලරුන්ට තිසයන
අලවහවළල අපි අහිමි කිරීමත් සුදුසු න කියළ මම කියනලළ.
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ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින්
නගර වභළලට යම් කිසි ලිපියක් ෆබුණශම ඒක වභළලට සයොමු කරළ මන්ත්රීලරුන්සේ අදශවහ විමවළ ඒ අනුල
තමයි අපි කටයුතු කරන්සන්.ඒ නිවළ තමයි සම් ලිපියත් සයොමු කසෂේ .අපි 2015 ලවර වශළ අය ලෆය ස.අඛ්ණයක්
වකවහ කෂළ.අය ලෆයට න්දය විමවන අලවළන ත්ඳරය දක්ලළ විඳක්සහ මන්ත්රීලරු කෆමෆති සලළ හිියළ.අපි
ඔබතුමළළ මශජනතළල ්කතු සලළ ශදපු අය ලෆයට අලවළන සමොසශොසත් ඔබතුමළළ න්දය දුන්නළ.අය ලෆය
ස.අඛ්ණය 2015 ලෆඩ වටශන් වළමළනය ඳ ඳළනය කළර්යය මණ්ඩ සවේලළ ගමන් වියදම් සීය ය විසීය ය ලරශන්
තුෂ මන්ත්රීලරුන්ට කියළ ක් 03 ක් සලන් කරළ තිසයනලළ.්සශනම් ඒ සව්ළසලත් සම්ක ලෆරදීප කියළ
කියන්න තිබුණළ.ඒ සව්ළසව් කිසිම මන්ත්රී සකසනක් ලෆරීදක් නම් කීසව් න.අස් කළර්යය වළධන ඇගයීම්
කටයුතු කරන සකොට අඩුම ලසයන් සමම මුදලින් 50% ක් වියදම් කරළ තිසයන්න නන ්ම කුණු බළ
ගෆනීමට.ගළ.අ දිවහත්රික්කසහ බෆලුලශම අපි විතරයි සම් ලසේ අධයළඳන ාළ කළලක් වශළ වශභළගී සලළ
නෆත්සත්.සම් වම්බන්ධ අදශවහ දෆක්වීසම්දීප ජයන්ත මන්ත්රීතුමළ සම් වම්බන්ධසයන් බෆශෆර සලළ විළ අදශවහ
ප්රමළණයක් දෆක්වුලළ.නගර වභළසව් ආදළයම් තත්ලය සශො න කියන අදශවක් තමයි ්තුමළ කීසව්.1997 දීප
රී..නි.ඳක් ඳළනයක් යටසත් නගර වභළසව් ඳළනය අපි භළරගත්සත්.අපි භළරගනිීදි තිබුණ දුක්ත ත තත්ලයට
ලඩළ ප්රවවහත මඨාටමකට අපි අද ලන විට සමය සගනවි.අළ තිසයනලළ.වරත් මන්ත්රීතුමළ කීලළ ලසේ ්.ජළ.ඳක්
ඳළන කළසහදීප රජසයන් වත ඳශක ලත් ප්රතිඳළදනයක් සනොෆසබීදි දෆන් සුවිළ මුද.අ ප්රමළණයක් වංලර්ධන
කටයුතු වශළ රජසයන් අඳට ෆසබනලළ.ඒ ගෆන අපි වතුටු සලන්න නන.අද වමශර සව්ළලට තළර දළන්සන් සමොන
ඳළරද කියළ අඳට හිතළ ගන්න බ.ඔක්සකොම ඳළරල.අ තළර දළළ තිසයන්සන්.සකොන්ක්රීඨා කරළ ඉන්ටසොක්වහ
අ.අළ තිසයන්සන්.දෆන් අපි කරන්සන් කළනු බදින ්ක.ඳටබෆඳිමු.අස.අ සුවළනභූමිය අංකළර කරන ්ක දෆන්
අපි කරන්සන්.අති ගරු ජනළධිඳතිතුමළ අපිල ක්තිමත් කරළ තිසයන්සන්.ඇත්තටම අපිල සනසලයි ජනතළලයි
ක්තිමත් සලන්සන් සම්සකන්.ජයන්ත මන්ත්රීතුමළ හීන් ඇ ඳළර ගෆන කතළ කරනලළ.දෆන් මමත් සම් වභළලට
ඇවිත් අවුරුදු 18 ක් සලනලළ.ඔබතුමළළ කිසිම සකසනක් සම් නගර වභළලට රුපියක්ලත් සේන්න උත්වශ
කරත් න.සගන.අත් න.ඳළර්ලීසම්න්තු වශ ඳෂළත් වභළ මන්ත්රීලරුන්ට ක් 1000 කට ලෆඩි ප්රතිඳළදන
ෆසබනලළ. නමුත් විඳක්සහ මන්ත්රීලරුන්ට සනොශෆකි සලළ තිසයනලළ කිසිම මුදක් සම් වභළලට අරසගන
්න්න.ජයන්ත මන්ත්රීතුමළ අවුරුදු 30 -35 ක් සම් වභළසව් හිියය කියනලළ,්ක රුපියක් බළ ගන්න වමත් සලළ
න.ඒ ගෆන ඔබතුමළ කණගළටු සලන්න නන.සමොකද ඔබට හිතලත් ඳළර්ලිසම්නතු සශෝ ඳෂළත් වභළ මන්ත්රීලරසයක්
න.අපි ්දළ විඳක්සහ මන්ත්රීලරු 3 ක් හිියළ.අපි ලෆඩ කළ.හීන් ඇෂ ශරවහ ඳළරට ක් 10 රජසයන් දුන්සන්.අපි
ක් 16 දීපළ ක් 26 න් තමයි ඳළර කරළ ඉලර කසෂේ.ගයන්ත කරුනළතික මන්ත්රීතුමළ ්ක ඳළරක් 50,000 ක්
දුන්නළ විදයළ මළලතට.ඒසක් කළණු ශදන්නත් සදක් ගළණක් වියදම් කරළ අපි ඒ කළණු ශෆදුලළ.අස් ඳළන
කළසහ අම්බන්සගොඩ නගර වභළල මයමය අතින් ක්තිමත් කරන්න විළ ලෆඩ සකොටවක් කරළ
තිසයනලළ.වමවහව ආදළයම තිබ්සබ් ක් 20 ක් ,බඳු කලී ආදළයම තිබිසබ් ක් 13 ½ ,අද බඳු කුලී ආදළයම
රුපිය.අ සකෝියයි.මට මු.අ ලතළලටම බපිිය උවළවියට යන්න වුනළ සම් නගර වභළල තමුන්නළන්සවේළසේ
ඳළන කළසහ රු.45000 ක් ඊ.ටී.්සහ. සගලන්නෆතිල.්සශම නගර වභළලක් භළර අරසගන තමයි අද සම් තත්ලයට
සගනත් තිසයන්සන්.අපි සියලුම සදනළට අන්තර්ජළ ඳශසුකම් බළ දුන්නළ.අද වභළ ලළර්තළල ඊ. සම්.අ කරනලළ
කීලම ඒකට විරුීධ වුණ ්කම මන්ත්රීලරයත් ජයන්ත මන්ත්රීතුමළ.්නිවළ නවීන තළක්ණය හුරු කරන්න සම් ලසේ
ලළ කළ වශළ වශභළගීසලන්න නන.ශෆමසීටම විරුීධ සලන්න සශො න.්නිවළ සම් ලසේ අධයයන ාළ කළ
අලයයි.්නිවළ සම් වශළ කෆමති අය ඉන්නලනම් ජන්දය බළ සදන්න කියළ ඉ.අළ සිිනලළ.
ගරු නගර වභා මන්ත්රී ආර්.පී.ගේේ ගරොශාන් ද සිල්ලා මශතා කතා කරමින්
මම ඉ.අලීමක් කරනලළ සම් ලසේ ෆබුනු ලිපියක් වම්බන්ධසයන් න්දය විමසීමක් කරන්න ්ඳෆයි කියළ.
ගරු නගර වභා මන්ත්රී ජී.වරත් ශ්රී ාල් ද සිල්ලා මශතා කතා කරමින්
සමය මුද.අ වම්බන්ධ සදයක් නිවළ න්දය විමසීමක් කරන්න සලනලළ.
ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින්
සමය අස් අය ලෆය ස.අඛ්ණයට අනුකයි.්නිවයි සම් ලිපිය ඉදි ඳත් කස.අ වභළලට.
ගරු නගර වභා මන්ත්රී ගේ.ඩබ්.ජයන්ත මශතා කතා කරමින්
නගර වභළසව් මය තත්ලය දෆනට අයශඳත් නිවළ සම් ාළ කළල නගර වභළසව් මුදලින් යළම වම්බන්ධ
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සයන් අපි විරුීධයි.
තීරණය



ගමම ලිපිය වම්බන්ධගයන් ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරෝධතාලයන් ඳෂ වූ බැවින් ජන්දය විමමකමක් සිදු කරන ද
අතර ගම් වම්බන්ධගයන් ඳක්ල ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතාගගරු නගර වභා මන්ත්රී ඒ.පී.ක්්මි
ගශේමන්තා සිල්ලා ගමනවියගගරු නගර වභා මන්ත්රී එච්.එල්.අනුර කිත්සිරි මශතාගගරු නගර වභා මන්ත්රී ජී.වරත් ශ්රී
ාල් ද සිල්ලා මශතාගගරු නගර වභා මන්ත්රී ගරේන් ගකරමිණියගේ මශතාග ගරු නගර වභා මන්ත්රී ඒ.ඩබ්.ජගත්
කුමාර මශතා වශ ගරු නගර වභා මන්ත්රී ගේ.ඩබ්.භාෂිණි ගමනුකා විගේසූරිය මශත්මිය ඳක්ල ජන්දය බා දුන්
අතර ගරු නගර වභා මන්ත්රී ගේ.ඩබ්.ජයන්ත මශතාග ගරු නගර වභා මන්ත්රී ආර්.පී.ගේේ ගරොශාන් ද සිල්ලා මශතාග
ගරු නගර වභා මන්ත්රී බී.ජනිත් වික්රමතික මශතා වශ ගරු නගර වභා මන්ත්රී ගක්.පු්පික ඉන්ද්රජිතත් මශතා
වික්ල ජන්දය බා ගදන දී.ඒ අනුල ලැඩි ජන්ද 03 ක් ගමම ලිපිය වභා වම්මත විය.



වභාගේ දැඩි ගගෝාකාරී තත්ලයක් ඇති විය.

 ගඳ.ල.11.05 ට ඳමණ ගරු නගර උඳ වභාඳති කමල් ලැල්ගේ මශතා වභාලට ඳැමිගණන දී.
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‘ අම්බන්සගොඩ ප්රළසීය ය ස.අකම් සකොඨාශළසහ ප්රළසීයය වම්බන්ධීකරණ කමිටු තීරණ දෆනුම් දීපමඅම්බන්සගොඩ දුම් ය සව්දීපකළසව් උතුරු සකොණ යළ ලන ඳ දි ගුලන් ඳළමක් ඉදි කි ම’ මෆසයන් අම්බන්සගොඩ
ප්රළසීය ය ස.අකම් කළර්යළය විසින් ්ලළ තිබු ලිපිය වභළගත කරන දීප.
අම්බන්සගොඩ දුම් ය වහවළනසයන් අම්බන්සගොඩ බවහ නෆලතුම්ඳට පිවිසවන සදොරටුල අවලින් දුම් ය මළර්ගය
ශරශළ අනළරක්ෂිත සව ජනතළල ගමන් කිරීම නිවළ අනතුරු විළ ප්රමළණයක් සිදු වී ඇති බලත් විළ
ප්රමළණයක් අබළධිත වී ඇති බලත් ප්රළසීය ය වම්බන්ධීකරණ කමිටුසව්දීප වළක.එ ළ ව බලත් විසේසයන් බවහ
නෆලතුම්ඳස.අ සිට ගළ / ප්රජළඳති සගෝතමී විදයළය සලත වශ උඳකළරක ඳන්ති විළ ප්රමළණයකට වික.අඳ සකි
මළර්ගය සමය ලන බෆවින් සබොසශෝ පි වක් සමම අනළරක්ෂිත මළර්ගය භළවිතළ කිරීමට හුරු වී ඇති බලත් ඳලතින
සමම තත්ලය අනුල ආරක්ෂිතල මශජනතළල සමම මළර්ගය ශරශළ ගමන් කිරීම වශළ දුම් ය සව්දීපකළසව් උතුරු
සකොන අව දුම් ය මළර්ගය ශරශළ ගුලන් ඳළමක් ඉදිකිරීම සුදුසු බල තීරණය ව බලත් ්හ වම්බන්ධසයන්
වම්බන්ධීකරණ කමිටුල ඒකමතිකල ්කඟතළලය ඳ කෂ බලත් ්ම ඉදිකිරීම වම්බන්ධසයන් දුම් ය
සදඳළර්තසම්න්තුලට යම් වශසයෝගයක් අලය නම් දකුණු ඳෂළත් වභළල ශරශළ ්ය බළ දීපමට ශෆකි බලත
තලදුරටත් වශන් කෂ බලද දන්ලළ තිබු අතර සම් පිළිබල කළරුණිකල අලදළනය සයොමු කරන සව ඉ.අළ
තිබුණි.

තීරණය
ගමම ලිපිය ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ දැන ගැනීම පිණිව ඉදිරිඳත් කරන දී.

3:4

‘ බවහනෆලතුම්ඳලින් සර්.අ ඳළරට ලෆසටන ලෆට වම්බන්ධයි ’ අම්බන්සගොඩ, විස.අසගොඩ ප්රසීලළසීන් විසින් ්ලළ
තිබ ලිපිය වභළගත කරන දීප.
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බවහ නෆලතුම්ඳස.අ සිට කඩවීදියට සගොවහ ්න විස.අසගොඩ ,සීසගොඩ,හීග.අ දූල ,සඳෝරඹ, ශ.අලතුර ජනතළල ශළ බවහ
නෆලතුම්ඳට යන අයද ප්රජඳතී සගෝතමී බළලිකළ විදයළයට ඳෆමිසණන සිසුන්සේද ඳශසුල වශළ බවහ
නෆලතුම්ඳස.අ ආරක්ෂිත ලෆට ඉලත් කර ඉඩ වවළ දීප තිබ බලත් නමුත් අද ්ය නෆලත ලවළ දමළ ඇති බලත් ශෆටන්
නෆන.අ බෆංකුල ෂඟින් ්න ඳසරන් ඳෆමිණීය සශොත් ලෆසටන්සන් දුම් ය මළර්ගයට බෆවින් මඟී ඳළම ඉදිලන
සතක් සමම වහවළනසහ තබළ තිබ ඉඩ කඩ නෆලත විලිත කර සදන සමන් පුීගයින් 169 සදසනකු අතුවන් කරන
ඉ.අලීමක් ඉදි ඳත් කර තිබුණි.
ගරු නගර වභා මන්ත්රී ගේ.ඩබ්.ජයන්ත මශතා කතා කරමින්
වභළඳතිතුමණි, ඔය කතළල ඇත්ත.දෆන් ශෆටන් නෆන.අ බෆංකුල ෂඟින් ඇවිත් ්න සකොට තලත්
අනතුරුදළයකයි.ඳළසම් ලෆඩ කටයුතු සිීධ සලයි.මශ ඇමතිතුමත් ඒක කිලළ.්නිවළ සම් ලෆට විලිත කරළ
සදන්න.
ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින්
සම් ලෆට ලවළ දෆම්සම් ඇත්තටම ඔතනින් ගමන් කරළ මඟීන් කීඳ සදසනක්ම අනතුරට ඳත් වුනළ.මළධය මඟින් ්ලි
කෂළ සමතන අනතුරුදළයක කසඳො.අක් අම්බන්සගොඩ නගර වභළසලන් ඇති කරළ තිසයනලළ කියළ.සම්ක
අපි ඇති කරපු ්කක් සනසලයි.ජනතළල විසින්ම සකි ඳළරල.අ විදියට ශදළ ගනිපු ්කක්.අම්බන්සගොඩ සඳොලිවහ
ආරක්ක කමිටුසලන් ඉදි ඳත් සල.එා කරනු අනුල සමය ලවළ දළන්න කියළ ඉ.අලීමක් කෂළ.්ය වභළලට ඉදි ඳත්
කරළ වභළසලන් ගත්ත තීරණයකට තමයි සම් ලෆට ගශළ සම්ක ලවළ දෆම්සම්.
ගරු නගර වභා මන්ත්රී ගේ.ඩබ්.ජයන්ත මශතා කතා කරමින්
වභළසව් ්සශම තීරණයක් අරසගන න.මං ලළර්තළල බෆලුලසන්.
ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින්
අඳට පුලුලන්ද වශතිකයක් සදන්න සමතන අනතුරක් සලන් න කියළ.
ගරු නගර වභා මන්ත්රී ගේ.ඩබ්.ජයන්ත මශතා කතා කරමින්
සකොසශොමත් දෆනුත් සමතන ශෆටන් නෆන.අ බෆංකුල ඟින් කඨාිය ්නලළ.වමශර සව්ළලට සර්.අ ඳළර දීපසේ
ඇවිත් තමයි යන්සන්.
ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින්
සමතන දුම් ය සව්දිකළල අලවන් ලන තෆනින් තමයි සම් මිනිවහසු මළරු සලන්සන්.
ගරු නගර වභා මන්ත්රී ගේ.ඩබ්.ජයන්ත මශතා කතා කරමින්
නමුත් ඊට ලඩළ අනතුරුදළයකයි අරසශන් ්නසකොට.සමොකද සර්.අ ඳළර දිසේ ්න්න නන ධම්මළනන්ද ඳළරට
ලෆසටන්න.
ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින්
සම් වම්බන්ධසයන් මත සදකම තිසයනලළ.සම්ක ලෆසුලට ප්රවංවළ කරන අයත් ඉන්නලළ.
ගරු නගර වභා මන්ත්රී ජී.වරත් ශ්රී ාල් ද සිල්ලා මශතා කතා කරමින්
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ගරු වභළඳතිතුමළ , අපි ඉ.අලීමක් කෂළ ෂමයි 300-400 ක් ්නලළ ,දුම් ය ්න සව්ළලටම තමයි ක්ළවවහ
ඇසරන්සනත්.ක ත්ත කන්ද ඳන්ව ෂඟ තිසයන පිවිසුම දුම් ය සදඳළර්තසම්න්තුලට කියළ ශ ලශන්න කියළ.
ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින්
ස.අකම්තුමළ,වං රළජ ඳළසර් සම් ඉ.අලීම වම්බන්ධසයන් දුම් ය සදඳළර්තසම්න්තුලට දන්ලන්න.
තීරණය

 ගමම අලව්ථාල ලන විටද යම් කිසි පිරිවක් විසින් ගමම ආරක්ෂිත දැ ඉලත් කර ඇති බල තාක්ණ ගවේලා
නිෂධාරී විසින් ලාර්තා කර තිබු බැවින් එම ව්ථානය එඳරිේගදන්ම තැබීමට ගරු වභාල තීරණය කරන දී.

3:5

‘ සඳො.අලත්ත ක්රීඩළ පිිය සලන් කිරීම’ මෆසයන් විය ලිපිකරු විසින් ්ලළ තිබු ලිපිය වභළගත කරන දීප.
2014.04.01 දින මළසික වභළසව් තීරණය ඳ දි ,2015 ලර්යට ඳශත වශන් දින නගර වභළ ක්රිකඨා ඇකඩමිසහ
පුහුණුවීම්

වශළ

2015

ජනලළරී

මව

01,03,06,08,10,13,15,17,20,22,24,27,29,31

සඳබරලළරී

මව

03,05,07,10,12,14,17,19,21,4,26,28 මළර්තු මව 03,05,07,10,12,14,17,19,21,24,26,28,31 අසප්රේ.අ මව
02,04,07,09,11,14,16,18,21,23,25,28,30 මෆයි මව 02,05,07,09,12,14,16,19,21,23,26,28,30 ජුනි මව
02,04,06,09,11,13,16,18,20,23,25,27,30 ජූලි මව 02,04,07,09,11,14,16,18,21,23,25,28,30අසගෝවහතු මව
01,04,06,08,11,13,15,18,20,22,25,27,29
ඔක්සතෝම්බර්

මව

වෆ්තෆම්බර්

මව

01,03,05,08,10,12,15,17,19,22,24,26,29

01,03,06,08,10,13,15,17,20,22,24,27,29,31සනොලෆම්බර්

මව

03,05,07,10,12,14,17,19,21,24,26,29,31 සදවෆම්බර් මව 01,03,05,08,10,12,15,17,19,22,24,26,29,31 යන
සලන් කිරීමට අනුමෆතිය ඉ.අළ තිබුණි.
තීරණය

 ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරෝධතාලයක් ගනොවූ බැවින් නගර වභා ක්රිකඨා ඇකඩමිග

පුණුවීවීම් වශා ඉශතින්

වදශන් කෂ දිනයන් 2015 ලර්ය වශා බා දීම ගලනුගලන් ගරු වභාගේ අනුමැතිය බා ගදන දී.

3:6

‘ සවෞඛ්ය අංසහ කව බෆශෆරලීම කිරීම වශළ විසේ ලයළඳිතිය යටසත් සවේලකයන් බලළ ගෆනීම- 2015 ’
මෆසයන් මශජන සවෞඛ්ය ඳරීක්ක විසින් ්ලළ තිබු ලිපිය වභළගත කරන දීප.
සවෞඛ්ය අංසහ පි සිදු කටයුතු කිරීම වශළ දෆනට සිින සවේථීර සවේලකයන් ප්රමළණලත් සනොලන නිවළසලන්
විසේ ලයළඳිතිය යටසත් 2015 ජනලළරී 01 දින සිට 2015 සදවෆම්බර් 31 දින දක්ලළ කව බෆශෆරලීම වශළ
සවේලකයින් 10 ක්ද කළණු පි සිදු කිරීම වශළ සවේලකයින් 05 ක්ද යදුරන් 05 ක්ද බලළ ගෆනීම වශළ අනුමෆතියද
වභළ ආලරණ අනුමෆතියට යටත්ල සගවීම් කිරීමටද අනුමෆතිය ඉ.අළ තිබුණි.

තීරණය
ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරෝධතාලයක් ගනොමැති වූ බැවින් ගවෞඛ්ය අශග

පිරිසිදු කිරීගම් කටයුතු වශා බදලා

ගැනීගම් ඳටිඳාටීන්ට අනුකූල ලයාඳිතිය යටගත් 2015 ජනලළරී 01 දින සිට 2015 සදවෆම්බර් 31 දින දක්ලළ කව
බෆශෆරලීම වශළ සවේලකයින් 10 ක්ද කළණු පි සිදු කිරීම වශළ සවේලකයින් 05 ක්ද

යදුරන් 05 ක්ද බදලා

ගැනීමටද වභා ආලරණ අනුමැතියට යටත්ල ගගවීම් කිරීමටද ගරු වභාගේ අනුමැතිය බා ගදන දී.
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‘ ල ඳනම් බඳු නිදශවහ කර ගෆනීම

’ මෆසයන් 118-ඒ, කෆටන්සතොට ,අම්බන්සගොඩ ලිපිනසහ ඳදිංචි

ඇම්.්.එ.රත්නසීලි මශත්මිය විසින් ්ලළ තිබු ලිපිය වභළගත කරන දීප.
ඉශත ලිපිනසහ ඳදිංචි ්ම්.්.එ.රත්නසීලී ලන මළසේ වහලළමි පුරුයළ මීට ලවර 04 ට සඳර මිය ගිය අතර මළශට
කිසිම ආදළයම් මළර්ගයක් සනොමෆති බලත් මීට සඳර ලවර 03 ක කළය ල ඳනම් බීසදන් නිදශවහ කර තිබ බලත්
සමම ලවරද ල ඳනම් බීසදන් නිදශවහ කර සදන සමන් ඉ.අළ තිබුණි.
ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින්
ආර්.අයි මශත්මයළ වශන් කරළ තිසයනලළ, ්ම්.්.එ. රත්නසීලී මශත්මිය කෆටන්සතොට ප්රසීසහ ඳදිංචි
බලත්,ඇසේ වහලළමි පුරුයළ මිය සගොවහ ඇති බෆවින් දෆනට ඇයට කිසිදු ආදළයම් මළර්ගයක් සනොමෆති බලත් .සලත්
ලන සීඳ ල ඳනම් බීසදන් නිදශවහ කර සදන සව ඉ.අලීමක් කර තිසයනලළ කියළ.සමම තෆනෆත්තිය දිළිදු
බසලන් සඳසෂන බල අංක 83, මශ අම්බන්සගොඩ ග්රළම සවේලළ ලවසම් ග්රළම සවේලක විසින් ශළ ප්රළසීය ය ස.අකම්
කළර්යළය විසින් වශතික කර ඇති බල වශන් කරළ තිසයනලළ.ඒ අනුල ඳසු ගිය ලවර ල සම් තෆනෆත්තියසේ
සීඳ ල ඳනම් බදු ලලින් නිදශවහ කරළ තිසයන නිවළ සම් ලවසර්ත් සමය සිදු කිරීම සුදුසුයි කියළ සයෝජනළ
කරළ අනුමෆතිය වශළ ඉදි ඳත් කරළ තිසයනලළ.සී.සී.ආර් වශ ස.අකම් නිර්සී කරළ තිසයනලළ.ඳසු ගිය ලවර
3 ම සම්ක නිදශවහ කරළ තිසයනලළ.
ගරු නගර වභා මන්ත්රී ඒ.ඩබ්.ජගත් කුමාර මශතා කතා කරමින්
ඳසු ගිය ලවර ලත් ඒ මශත්මිය ල ඳනම් බදු ලලින් නිදශවහ කෂළ.සමොකද වභළඳතිතුමණි, ඒ මශත්මියසේ වෆමියළ
සම් නගර වභළසව්ම ලෆඩ කෂ මශත්මසයක්.
තීරණය
ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරෝධතාලයක් ගනොමැති වූ බැවින් 118-ඒ, කැටන්ගතොට ,අම්බන්ගගොඩ ලිපිනග

ඳදිශචි

ඇම්.එච්.රත්නමකලි මශත්මියට නගර වභාලට ලරිඳනම් ගගවීම වම්බන්ධගයන් ඳසු ගිය ලවගර්දී බා ගදන ද
වශනයම බා දීමට ගරු වභාල තීරණය කරන දී.

(04)

යවළ ඳ දි ක.අ දීප ඇති ප්රහන

(05)

යවළ ඳ දි ක.අ දීප ඇති සයෝජනළ

5:1

නෆත

ගරු වභාඳතිතුමා විසින් ඉදිරිඳත් කරන ගයෝජනා (නිෂධාරීන් විසින් වකව්කරන ද ඳරිඳාන
ගයෝජනා) :-

5:1:1

මළදම්ඳළ ගඟ ආරීත භූමි ප්රසීය අම්බන්සගොඩ නගර වභළලට ඳලරළ ගෆනීම වශළ ඉදි ඳත් කර තිබුණි
සයෝජනළල වභළගත කරන දීප.
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මළදම්ඳළ ගඟ ආරීත පිහිනුම් තටළකය වශ ්ම භූමි ප්රමළණයන් අම්බන්සගොඩ නගර වභළලට ඳලරළ
ගෆනීම සුදුසු බල ගරු වභළඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදීප් මශතළ විසින් සයෝජනළ කෂ අතර ගරු නගර වභළ
මන්ත්රී ඒ.ඩබ්.ජගත් කුමළර මශතළ විසින් වහථීර කරන දීප.
ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින්
ඇත්තටම සම් සයෝජනළල ඉදි ඳත් කරන්න සශේතුල දෆනට අම්බන්සගොඩ මළදම්ඳළ ගඟ ආරීතල තිසයන
පිහිනුම් තටළකය වශ ්ම භූමිය නගර වභළලට ඳෆලරුම් නිසයෝගයකින් ඳෆලරීළ න.්නිවළ රජසහ
ඉඩමක් ඳලරළ ගන්න තමයි සම් සයෝජනළල ඉදි ඳත් කසෂේ.
තීරණය
ගරු මන්ත්රීලරුන්සේ විසරෝධතළලයක් සනොමෆති ව බෆවින් මළදම්ඳළ ගඟ ආරීත පිහිනුම් තටළකය වශ ්ම
භූමි ප්රමළණයන් අම්බන්සගොඩ නගර වභළලට ඳලරළ ගෆනීසම් සයෝජනළල ඒකමතිකල වභළ වම්මත විය.

ගරු මන්ත්රීලරුන් විසින් ඉදිරිඳත් කරන ද ගයෝජනා :- නැත

5:2

(6)

6: 1

කාරක වභා ලාර්තා වකා බැලීම

2014.12.19 ලන දින අම්බන්සගොඩ නගර වභළ රැවහවීම් ළළසව්දීප ඳලත්ලන ද ඳ වර සවෞඛ්ය ශළ
වනීඳළරක්ක ලළර්තළල පිළිගත යුතු බලට ගරු වභළඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදීප් මශතළ විසින් සයෝජනළ කෂ අතර
ගරු උඳ වභළඳති කම.අ ලෆ.අසේ මශතළ විසින් වහථීර කරන දීප.
ඳරිවර ග ගවෞඛ්ය ශා වනීඳාරක්ක කමිටුල
2014.12.19 ඳ.ල.2.30
වශභාගීත්ලය
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

පී.්වහ.්වහ.ද සි.අලළ.
්.එ.නයනළ ාළන්දනී
වලදය ්ම්.පී.බී.ඩබ්.ය.කුමළ
පී.සී.වංජිලනි
බී.ඩී.ඊ.සකොඩිතුලක්කු
ඩී.්වහ.ඊ.ගමසේ
පී.්.එ.්.අ.පුහඳරළණි
ආර්.සුසිළ නන්දනී ද සි.අලළ

මශජන සවෞසඛ්ය
වංලර්ධන වම්බන්ධීකරණ
නිදශවහ ආයුර්සව්ද සබසශත් ළළල අම්බන්සගොඩ
තළක්ණ සවේලළ නිධළ
ඳවු.අ සවෞඛ්ය සවේවිකළ
ඳවු.අ සවෞඛ්ය සවේවිකළ
වංලර්ධන වශකළර
කෂමණළනරණ වශකළර

සමදින කමිටුල වදශළ වශභළගීත්ලය ප්රමළණලත් සනොව බෆවින් කමිටුල ඳෆලෆත්වීමට සනොශෆකි විය.
වකවහ කසෂේ පි.්.එ.්.අ.සී.පුහඳරළණි
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වංලර්ධන වශකළර (ඳ වර)

ස.අකම්
භළරත වමරසවේකර

ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින්
ගණ පර්ණය සනොමෆති නිවළ ්දින කමිටුල ඳලත්තළ න.
ඒ අනුල 2014. 12.19 දින ඳලත්ලන ද ඳරිවර ගවෞඛ්ය ශා වනීඳාරක්ක ලාර්තාල ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ
විගරෝදතාලයක් ගනොමැති වූ බැවින් ඒකමතිකල වභා වම්මත විය.
6: 2

2014.12.22 ලන දින අම්බන්සගොඩ නගර වභළ රැවහවීම් ළළසව්දීප ඳලත්ලන ද ක්රීඩළ කමිටු ලළර්තළල පිළිගත
යුතු බලට ගරු වභළඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදීප් මශතළ විසින් සයෝජනළ කෂ අතර ගරු උඳ වභළඳති කම.අ ලෆ.අසේ
මශතළ විසින් වහථීර කරන දීප.
ක්රීඩා කමිටු ලාර්තාල - අම්බන්ගගොඩ නගර වභාල
දිනය ගේාල ව්ථානය වශභාගිත්ලය

2014.12.22
ගඳ.ල.11.30
නගර වභා රැව්වීම් ාාල
-

භළරත වමරසවේකර මශතළ

-

ස.අකම්, අම්බන්සගොඩ නගර වභළල.

්වහ.සක්.ඳත්මසි මශතළ

-

ක්රීඩළ කමිටු වළමළජික.

මසශේන්දු වික්රමසිංශ මශතළ

-

ක්රීඩළ කමිටු වළමළජික.

කසුන් ගළ.අසේ මශතළ

-

ජි. අසෝක කුමළර මශතළ

-

ක්රීඩළ භූමි උඳසීක,අම්බන්සගොඩ නගර වභළල.

ඩී.වී.තරංගි මිය

-

ප්රජළවංලර්ධන නිධළ , අම්බන්සගොඩ නගරවභළල.

ක්රීඩළ නිධළ ,අම්බන්සගොඩ ප්රළසීයය ස.අකම් කළර්යළය

පිළිගැනීම- ගල්කම්ග භාරත වමරගවේකර මශතා
ඳවුස.අ අලමංග කටයුත්තක් සශේතු සකොට සගන ගරු වභළඳතිතුමළ අද දින ක්රීඩළ කමිටුල වශළ වශභළගි සනොලන
බලත් ්තුමළසේ උඳසදවහ ඳ දි කමිටුසව් කටයුතු ඳලත්ලළ සගන යන බලත් දන්ලළ සිිමින් ඳෆමිණි සියළුම මශත්ම
මශත්මීන් පිළිගනිමින් ක්රීඩළ කමිටුසව් කටයුතු ආරම්භ කරන දි.
2014 ලර්සහ නගර ක්රීඩළ තරගළලලිසහ ජයගළශක ක්රීඩක ක්රීඩිකළලන් අගයමින් ඳලත්ලනු ෆබු කුවළන වශ
වශතිකඳත් ප්රදළසනෝත්වලය වළර්වක කර ගෆනීම වශළ වශසයෝගය බළදුන් ක්රීඩළකමිටුසව් සියළුම මශත්ලරුන්ට
නගර වභළසව් ගරු වභළඳතිතුමළ ඇතුළු කළර්ය මණ්ඩය සලනුසලන් සිය කිතඥතළල ඳෂකර සිින දි.
ගලනත් කරුවීඑව්.ගක්.ඳත්මසිරි මශතාI.O.C සඳොත තමන්වතුල තිසබන බලත් ්ය ළයළ පිටඳත් කරගෆනීම වශළ බළ දීපමට ශෆකි බල දන්ලළ සිින දි.
කසුන් ගාල්ගේ මශතා ක්රීඩළංගණසහ ප්රතිවංවහකරණ කටයුතු සශේතු සකොට සගන ඉදි සහ දීප ඳළව.අ තරග සඳො.අලත්ත ක්රීඩළංගණසහ දීප
ඳෆලෆත්වීමට නියමිත බෆවින් මෂ ක්රීඩළ තරග ඳෆලෆත්වීමට ශෆකි සව ්ම ක්රීඩළංගණසහ අදළෂ වකවහ කිරීම්
කඩිනමන් සිදුකර සදන සව ඉ.අළ සිින දි.
මෂ ක්රීඩළ තරග ඳෆලෆත්වීමට ශෆකි සව සඳො.අලත්ත ක්රීඩළංගණය වකවහ කි සමන් ඉදි සහ දීප මෂ
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ක්රීඩළ මලික තරග ්හි ඳලත්ලළ අලවන් තරග වශ ක්රීඩළ උත්වල ඳමණක් මශජන ක්රීඩළංගණසහ ඳෆලෆත්වීමට ශෆකි
බලත් සඳන්ලළ සදන දි.
ඩී.වී.තරශගිතළක්ණ නිධළ , ක්රීඩළභූමි උඳසීක, ක්රීඩළභූමි භළරකරු, දිවහතික් මෂ ක්රීඩළ පුහුණුකරු වශ ක්රීඩළ නිධළ
වමග ක්රීඩළංගණය ඳ ක්ළ කර සිදු කෂයුතු ඉඳිකිරීම් වශ වකවහ කිරීමලට අදළෂ ඇවහතසම්න්තුල වකවහ කර
වභළලට ඉදි ඳත් කරන සවට ගරු වභළඳතිතුමළ විසින් උඳසදවහ බළ දීප ඇති බල ඳෆශෆදිලි කරන දි.
මගශේන්දු වික්රමසිශශ මශතා
ක්රීඩළමණ්ඩඳසහ සිදුකෂ යුතු ප්රතිවංවහකරණ කටයුතු සිදුකර සදන සවට මීට සඳර ද ඉ.අලීම් කරනු ෆබුලද ්ය
සිදු සනොවු බල. කළමර තුසන් සදොරල.අ තුන සශෝ වළදළ සදන සව ඉ.අළ සිින දි.
ව්තති කථාල - ප්රජාවශලර්ධන නිධාරි,ඩී.වි.තරශගි මිය.
අද දින තම ලිනළ කළය ශළ ශ්රමය කෆඳ කරමින් කමිටුල වශළ ඳෆමිණි සියළුම මශත්ම මශත්මීන්ට ක්රීඩළසව්
දියුණුල සලනුසලන් තම අදශවහ ශළ සයෝජනළ ඉදි ඳත් කිරීම සලනුසලන් වහතතිය ඳෂකරමින් කමිටුසව් ලෆඩකටයුතු
අලවන් කරන දි.
වකවහ කසෂේඩී.වී.තරංගි,
ප්රජළ වංලර්ධන නිධළ .
ස.අකම්,
අම්බන්සගොඩ නගර වභළල.
ඒ අනුල 2014.12.22 දින ඳලත්ලන ද ක්රීඩළ කමිටු ලාර්තාල ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරෝදතාලයක් ගනොමැති වූ
බැවින් ඒකමතිකල වභා වම්මත විය.
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2014.12.22 ලන දින අම්බන්සගොඩ නගර වභළ රැවහවීම් ළළසව්දීප ඳලත්ලන ද වංලර්ධන උඳසීක කළරක
වභළ රැවහවීම් ලළර්තළල පිළිගත යුතු බලට ගරු වභළඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදීප් මශතළ විසින් සයෝජනළ කෂ අතර ගරු
නගර වභළ මන්ත්රී ඒ.පී.ක්වහමි සශේමන්තළ ද සි.අලළ සමනවිය විසින් වහථීර කරන දීප.

අම්බන්ගගොඩ නගර වභාල
වශලර්ධන උඳගේක වභා රැව්වීම් ලාර්තාල
දිනය - 2014.12.22 සව්ළල - ඳ.ල.2.30
වහවළනය - නගර වභළ රැවහවීම් ළළල
ඳෆමිණිම
1. භළරත වමරසවේක රමශතළ
2. ජි.ඩබ්.ගුණසි මශතළ
3. ්ම්.ජි.ආර්.පුහඳකුමළර මශතළ
4. ්ම්.මලිත් ්රනළන්දු මශතළ
5. බර්ි රණසු ය මශතළ
6. ්.එ.මහින්දසවේන මශතළ
7. පී.්වහ.්වහ.ද. සි.අලළ මශතළ
8. ඩි.වි.තරංගි.මිය
9. ඩි.සක්.ලරුවවිතළන මශතළ
10. සක්.වි.වම්ඳත් මශතළ

- ස.අකම්, නගර වභළල අම්බන්සගොඩ.
- වංලර්ධන උඳසීක කමිටු වළමළජික ප්රජළ නිසයෝජිත
- වංලර්ධන වශකළර, නගර වභළල අම්බන්සගොඩ.
- තළක්ණ නිධළ , නගර වභළල අම්බන්සගොඩ.
- සඳෝරඹ, උඳසීක කමිටු වළමළජික ්රජළ නිසයෝජිත.
- නකන්ද, උඳසීක කමිටු වළමළජික ප්රජළ නිසයෝජිත.
- මශජන සවෞඛ්ය ඳ ක්ක, නගර වභළල අම්බන්සගොඩ.
- ප්රජළ වංලර්ධන නිධළ , නගර වභළල අම්බන්සගොඩ.
- වංලර්ධන උඳසීක කමිටු වළමළජික ප්රජළ නිසයෝජිත
- කෂමණළකරන වශකළර, නගර වභළල අම්බන්සගොඩ
14

ස.අකම් භළරත වමරසවේකර මශතළ විසින් ඳෆමිණි සිි සියළු සදනළ පිළිගනිමින් රැවහවීසම් කටයුතු ආරම්භ
කරන දි. 2015 ලර්ය වශළ ්රජළ කමිටු රැවහවීම් ඳලත්ලමින් බළ ගත් සයෝජනළ ඇතුත් කරමින්
අයලෆය ස.අඛ්නය වකවහ කර වභළ අනුමෆතිය බළ ගත් බල ්රකළ කරන දි. වංලර්ධන වශකළර
්ම්.ජි.ආර්.පුහඳකුමළර මශතළ විසින් අදශවහ දක්ලමින් 2015 ලර්සහ අයලෆය වශළ ජනතළල විසින් බළ
දුන් සයෝජනළ ්ක් ්ක් සකොඨාශළ මඨාටමින් ඇතුත් කර ඇති බලත් සියළු කමිටු නිසයෝජිතයන් සලත
්ම සයෝජනළ ෆයිවහතුල පිටඳත් සකොට බළ සදන බලත් ්රකළ කරන දි.(ඳෆමිණි සියළු සදනළටම
සයෝජනළ ඇතුත් පිටඳත බෆගින් බළ සදන දි.)
කම්ටු නිසයෝජිත විසින් අවන ද ඳෆනයට පිළිතුරු සදමින් මශජන සවෞඛ්ය ඳ ක්ක වංජිල මශතළ
කියළ සිිසහ කමිටු සඳෝරඹ ළඛ්ළ පුවහවකළය ඉදි ඳව කළණු සිය.අ පි සිදු කර ඇති බලය.
්ක් ්ක් සකොඨාශළය වශළ 2015 ලර්සහ අයලෆය ට ඇතුත් කෂ සයෝජනළ සිය.අ පිළිබල කමිටු
නිසයෝජිතයන් විසින් නෆලත ලතළලක් අලධළනය සයොමු කර ලෆඩ කටයුතු කරන සමන් ඉ.අලීමක් ද කරන
දි.
අනතුරුල කර්මළන්ත වම්බන්ධසයන් ්රගතිය ඉදි ඳත් කරමින් ඳශත වශන් කර්මළන්ත ඉටු කර ඇති
බල තළක්ණ නිධළ මලිත් මශතළ විසින් දන්ලළ සිින දි.
අම්බන්ගගොඩ නගර වභාල
වශලර්ධන ලැඩවටශන් ලාර්තාල - ( 2014.11.20 දිනට)
ඳෂළත් නිහචිත වංලර්ධන ලෆඩවටශන - 2014.11.20
කර්මාන්තග නම

ඇව්තගම්න්තු ලටිනාකම රු.

ඳටබෆඳිමු.අ
ජ
කරළමය අව සිට
මුහුදු සලරෂ දක්ලළ
6416663.12
ඇති
මළර්ගය
්රතිවංවහකරණය
කි ම.
ශ.අලතුර
නිලළව
සයොජනළ
ක්රමසහ
ශරවහ
ඳළර
්රතිවංවහකරණය
කි ම.
ධීරක්කන්ද
ඳළර
්රතිවංවහකරණය
කි ම.
සඳෝය සීමළල ඳළර ඳෆති
කළණු
ඳීධතිසහ
සකොන්ක්රීඨා කි ම.

අනුමත මුද

2014.11.20 දිනට ප්රගතිය

425000.00

100% (ලෆඩ අලවන්)

උඳමළන ඳළදක වංලර්ධන ලෆඩවටශන - 2013.(අවි.එසේද)
කර්මාන්තග නම

අනුමත මුද - රු.

2014.11.20 දිනට ප්රගතිය

ත.අගවහසගොඩ පුංචි ඳළෂම
3000000.00
අව සිට මශ ඳළෂම දක්ලළ

90% ( ද.ඳ.මළර්ග වංලර්ධන
අධිකළ සහ
උඳසදවහ
ඳමත
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මළර්ගය අයිසන් ්ක් ඳෆත්තක
 ර සුලතළ මංතිරුලක්.

තළලකළලිකල ලෆඩ නතර කර ඇත.

“සදො න් සදොරට ගමින් ගමට ” ආර්කයක වංලර්ධනය වශළ වු ජළතික වෆෆවහම - 2014

කර්මාන්තග නම

ඇව්තගම්න්තු ලටිනාකම රු.

ඳනියන්දුල ඳළසර් මළනළන
ක්රීඩළ පිිය අව ඇති
සබෝක්කුල නවීකරණය කි ම. 6385000.00

ප්රගතිය
ඳෂළත් ඳළන වශකළර සකොමවළ වහ,
ඳෂළත් ඳළන සදඳළර්තසම්න්තුල,
මඟින් ද. ඳ. ඳෂළත් ඳළන
අමළත්යළංය සලත සයොමු කර, ලෆඩ
ආරම්භ කර ඇත.

කමිටු නිසයෝජිතයින් විසින් ඳළදුල ඳළර ශළ නුසේතුඩුල ඳළර වකවහ කිරීසම් කටයුත කෂ යුතු බලට
සඳන්ලළ සදන දි.
්සවේම සඳෝරඹ ප්රජළ නිසයෝජිත බරි රණසු ය විසින් අදශවහ දක්ලමින් හිටපු මන්ත්රීලරුන්සේ සුශද
ශමුලක් ඳෆලෆත්වීමට කටයුතු කරන සමන් ඉ.අලීමක් කරන දි.
වංලර්ධන වශකළර ්ම්.ජි.ආර්.පුහඳකුමළර මශතළ විසින් වහතුති කවළල ඳලත්ලමින් ඳෆමිණි සියළු සදනළට
වහතුතිය පි නමන බල ්රකළ කරන දි.
වකවහ කසෂේ # ්ම්.ජි.ආර්.පුවහඳකුමළර
වංලර්ධන වශකළර
ස.අකම්,
අම්බන්සගොඩ නගර වභළල

නීතිඥ ඇම්.ඩබ්ලිව්.අරුණ ප්රදීප්,
වභළඳති,
නගර වභළල අම්බන්සගොඩ.

ඒ අනුල 2014.12.22 දින ඳලත්ලන ද වශලර්ධන උඳගේක කාරක වභා රැව්වීම් ලාර්තාල ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ
විගරෝධතාලයක් ගනොමැති වූ බැවින් ඒකමතිකල වභා වම්මත විය.
6: 4

2014.12.22 ලන දින අම්බන්සගොඩ නගර වභළ රැවහවීම් ළළසව්දීප ඳලත්ලන ද කෂමණළකරන කමිටු ලළර්තළල
පිළිගත යුතු බලට ගරු වභළඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදීප් මශතළ විසින් සයෝජනළ කෂ අතර ගරු නගර වභළ මන්ත්රී
ඒ.ඩබ්.ජගත් කුමළර මශතළ විසින් වහථීර කරන දීප.
අම්බන්සගොඩ නගර වභළල
කෂමණළකරන කමිටු රැවහවීම් ලළර්තළල
දිනය - 2014.12.22
වහවළනය - නගර වභළ රැවහවීම් ළළල
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ඳෆමිණිම
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

භළරත වමරසවේකර
ඩී.ලළවනළ තරංගි මිය
්ම්.ජි.ආර්.පුහඳකුමළර මශතළ
ජි.කුසුම් ද සි.අලළ මිය
සක්.ඩබ්.රංජනි මළසන.අ සමනවිය
සක්.ඒ.ඩි.ආ යතළ මිය
ඩබ්.පී.සි.අලළ මිය
පී.්වහ.්වහ.ද.සි.අලළ මිය
්වහ.සර්ණුකළ නින්ති මිය
ආර්.සුසිළ නන්දනි මිය

- ස.අකම්, නගර වභළල අම්බන්සගොඩ
- ප්රජළ වංලර්ධන නිධළ , නගර වභළල අම්බන්සගොඩ
-වංලර්ධන වශකළර, නගර වභළල අම්බන්සගොඩ
- කෂමණළකරන වශකළර - ආදළයම් අං ප්රධළනි
- පුවහවකළයළධිඳති
- කෂමණළකරන වශකළර
- අභයන්තර විගණන නිධළ
- මශජන සවෞඛ්ය ඳරීක්ක
- සතො.වං.තළ.වශකළර
- කෂමණළකරන වශකළර

නගර වභළසව් ස.අකම් භළරත වමරසවේකර මශතළ විසින් ඳෆමිණි සිි සියළු සදනළ පිළිගනිමින් රැවහවීසම් කටයුතු
ආරම්භ කරන දි. කමිටුලට සනොඳෆමිණි අය පිළිබල ලළර්තළ කරන සව උඳසදවහ බළ සදන දි. ඳසු ගිය
කමිටුසව් දි ගන්නළ ද තීරණ ක්රියළත්මක කිරීම පිළිබල විමවන දුල ්හි ප්රගතිය වළක.එජළ කරන දි.
ආයතන අශය
ආයතන අංසහ කටයුතු වශළ ඳ ගණකයක් ශළ ප්රින්ටරයක් අලය බල ප්ර.කෂ වශකළර මශත්මිය විසින්
ඉ.අලීමක් කරන දි.
සම් වම්බන්ධසයන් අලයතළලය ඇති නිධළ නිය විසින් ඉ.අලීමක් කරන සව දන්ලන දි.
ආදායම් අශය
ආදළයම් අං ප්රධළන කෂ.වශකළර ජි.කුසුම් ද සි.අලළ මිය විසින් ප්රකළ කර සිිසහ අසෝක මශතළ විසින් මුද.අ
්කතු කිරීම නිසි ඳ දි ඉටු සනොකෂ බලත්, ්සවේම අමතර ලෆඩ කිහිඳයක්, (ප්රජළ මණ්ඩ ඳෆලෆත්වීම ලෆනි) සයදීපම
නිවළ මුද.අ ්කතු කිරීම ප්රමළණලත්ල ඉටු සනොවු බලත්, ස.අඛ්ණ යළලත්කළලීන කි මට සනොශෆකි වීම නිවළ රැවහවීම්
ඳෆලෆත්වීමට සනොශෆකි වු බලත්ය.
මුද.අ ්කතු කි ම වශළ ලිපි මඟින් අදළ අයට දන්ලන ස.අකම් මශතළ විසින් ප්රධළන කෂමණළකරන වශකළර ආදළයම් සලත දන්ලළ සිින ද අතර ආදළයම් ඳරීක්ක ලරුන් සලත සවේලළරම්භක පුහුණුලක් ශළ සීඳ තශනම්
කිරීම පිළිබල පුහුණුලක් බළ සදන සව සකොමවළ වහ තුමළට දන්ලළ ඉ.අලිමක් කර ඇති බලද දන්ලළ සිින දි.
තලද වමශර සකොඨාශළ ල ඉඩම් කෆබලි කර ඇති බලත් නමුත් ල ඳනම් වම්පුර්ණ ඉඩමට වකවහ කරන බලත්
්බෆවින් හිඟ මුද.අ දිගින් දිගටම ඳලත්ලන බලත් ස.අකම් මශතළ විසින් සඳන්ලළ සදන දි.
කර්මාන්ත අශය
ආදළශනළගළරය කෆඩි ඇති බෆවින් ඉක්මනින් වකවහ කර ගෆනීමට අලයය බල තළ.සවේ.නි.ජි.සී. වජිලනි මිය විසින්
දක්ලන ද අතර ලෆඩ අධික බෆවින් කර්මළන්ත අංසහ රළජකළ ලෆඩ සකොටවහ වමළනල තළ.සවේ .නි අතර සබදළ
සදන සව ඉ.අලිමක් කරන දි. මළර්ග ඉනසලන්ට්රිය වකවහ කර ගෆවඨා කිරීසම් කටයුතු කි ම වශළ කෂ.වශකළර
වම්ඳත් මයළට ඳලරන සව කමිටුල තීරණය කරන දි.
සම් වම්බන්ධසයන් ලශළම කළර්යය ඉටු කරන සව වම්ඳත් මශතළට ලළචිකල උඳසදවහ බළ සදන දි.
ගවෞඛ්ය අශය
ම.සවෞ.ඳ.පී.්වහ.්වහ.වංජිල මයළ විසින් කියළ සිිසහ දෆනට ට්රෆක්ටරයක් කෆඩී ඇති බලත්, තලත් ට්රෆක්ටරයක් ගලළ
ඇති බලත්, නිරන්තරසයන් ට්රෆක්ටර් කෆසඩන බෆවින් අළුතින් ට්රෆක්ටරයක් මිෂ දි ගෆනීමට කටයුතු කරන
සවත්ය. සම් වම්බන්ධසයන් ම.සවෞ.ඳ මශතළ ප්රකළ කර සිිසහ අත් ට්රෆක්ටක්ටරයක් වකවහ කර ඇති බලත්,
ඳටබෆඳිමු.අ ට්රෆක්ටරය කෆඩි ඇති බලත්, ්ලෆවින් කව ඇදීපම ගෆටළු ඇතිවිය ශෆකි බෆවින් ට්රෆක්ටරයක් අලය
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බලත්ය. කවෂ බෆශරන වහවළසනහ පිවිසුම් මළර්ග වකවහ කර සනොමෆති බෆවින් ලළශන ්සරන බලත්, ික
දලවකින් ්ම වහවළනයට යළමට සනොශෆකි ලන බලත්, ්බෆවින් ්ම පිවිසුම් මළර්ග වකවහ කර සදන සවත් දන්ලළ
සිින දි. සම් වම්බන්ධසයන් තළ.සවේ.නි. ඳලවළ සිිසහ සකොන්ත්රළත්තුල බළ ගෆනීසම් ගෆටළුලක් ඳලතින බලය.
සමම පිවිසුම් මළර්ග වකවහ කරමින් ඳලතින බලත් 75% ක ප්රමළණයක් වකවහ කර ඇති බලත් ම.සවෞ.ඳ.මශතළ
දන්ලළ සිින දි.
ක්රීඩළගළරය ඉදි ඳව ඳරීක්ළ ලෆසිකිළි ලක් සවොයළ ගෆනීමට සනොශෆකි වු බලත්, ලතුර බෆවයළමට ශෆකි ඳ දි ්ම
වහවළනය වකවහ කර ඇති බලත්, සමම වහවළනසහ ශරක් ගෆලසවන බලත්, තළ.සවේ.නි.මලිත් මශතළ ද සමම වහවළනය
ඳරීක්ළ කිරීමට ගිය බල ද ම.සවෞ.ඳ. මශතළ විසින් දන්ලළ සිින දි.
ප්රජා වශලර්ධන අශය
ජළතික කියවීසම් මළවය සලනුසලන් පුවහතකළ වම්මළන බළ ගෆනීමට දළයක වු සියළු නිධළ න්ට ප්රවංවළ වශතික
බළ දීපම වශළ ෆයිවහතුල වකවහ කර ප්රධළන කෂමණළකරන වශකළර මශත්මියට බළ දුන් බල
පුවහතකළයළධිඳතිනිය විසින් දන්ලළ සිින දි.
අනතුරුල ්ක් ්ක් අංශයන් පිළිබල අං ප්රධළනීන් විසින් කරුණු දක්ලන දි.
ගිවීම් අශය
ගිනුම් අංසහ කටයුතු වම්බන්ධසයන් අදශවහ දෆක්වු නින්ති මිය කියළ සිිසහ පුවහතකළ පුලත්ඳත් බි.අ සගවීම්
කටයුතු වශළ රු.20000 ක අත්තිකළරමක් බළ දුන් බලත්, තලත් බි.අඳත් ඉති ල තිසබන බලත් ඳලවන දි.
ස.අකම් මශතළ කියළ සිිසහ ලෆටු් ප්රතිපුර්ණය කි ම වම්බන්ධසයන් වම්පුර්ණ මුද බළ දීපම පිළිබල වහතුති කර
ලිපියක් යලන සවත්, ඳසුගිය කළසහ දීප අඩුසලන් ්ලන ද ලෆටු් සඳන්ලළ දීපම මුද.අ ද බළ ගන්නළ සවත්ය.
සතො.වං.තළ.වශකළර ්වහ.සර්ණුකළ නින්ති මිය විසින් කියළ සිිසහ ඉටු කර ගෆනීමට සනොශෆකි තරම් ලෆඩ
සකොටවහ ඳෆල ඇති බලත්, ්බෆවින් වමශර සගොනුල කළර්යයන් ඉටු සනොලන බලයි. ස.අකම් මශතළ විසින් ඳලවළ
සිිසහ සම් වම්බන්ධසයන් වභළඳති තුමළ වමඟ වළක.එජළ කර ලෆඩ ඳෆල මට කටයුතු කෂ බලත්ය.
ගවෞඛ්ය අශය
අතිකළ දීපමනළ සගවීම් ඳෆශෆදිලි සනොමෆතිල බල අ.වි.නි. විසින් සඳන්ලළ සදන දි. සම වම්බන්ධසයන් විය
කෂමණළකරන

වශකළර සුසිළ මියට ස.අකම් මශතළ විසින් ඳලවළ සිිසහ ප්රමළද සනොකර සවේලකයන්සේ

අතිකළ දීපමනළ සගලන සවත් සවේලකයන්ට වශය බළ දීප වකවහ කි සම් කටයුතු කඩිනමින් කරන සවත්ය.
ම.සවෞ.ඳ.මශතළ විසින් කියළ සිිසහ සවෞඛ්ය අංසහ ඉ.අලීම් ලට ප්රමුඛ්තළලය බළ දීප කටයුතු කරන සවය.
්සවේම සවෞඛ්ය වලදය නිධළ

විසින් බළ සදන ද බ ප්රසීසහ උඳත් පිළිබ ලළර්තළලත් විය

කෂමණළකරන වශකළර සලත බළ සදන අතර මළසික වභළලට ඉදි ඳත් කරන සව දෆනුලත් කරන දි.
ප්රජා වශලර්ධන අශය
සඳො.අලත්ත සඳර ඳළවට දරුලන් ඇතුත් කිරීසම් දීප ්ක් ඳන්තියකට ෂමුන් සනොමෆති බෆවින් 2015 ලර්සහ දි
ගෆටළුලක් ඳෆන නෆගී ඇති බල ප්රජළ වංලර්ධන නිධළ විසින් සඳන්ලළ සදන දි.
ස.අකම් මශතළ කියළ සිිසහ සම් වම්බන්ධසයන් වභළඳති තුමළ වමඟ සඳර ඳෆව.අ ඳළලිකළලන් කෆලළ වළක.එජළ
කර තීරණයක් ගන්නළ සවය.
අනතුරුල වංලර්ධන ්ම්.ජි.ආර්. පුහඳකුමළර මශතළ විසින් ඳෆමිණි සියළු සදනළට වහතුති කරමින රැවහවීසම් කටයුතු
අලවන් කරන දි.
වකවහ කසෂේ - ්ම්.ජි.ආර්.පුහඳකුමළර
වංලර්ධන වශකළර
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ස.අකම්,
නගර වභළල අම්බන්සගොඩ
නීතිඥ ඇමි. ඩබ්ලිව්. අරුණ ප්රදීප්
වභළඳති
නගර වභළල අම්බන්සගොඩ.
ඒ අනුල 2014.12.22 දින ඳලත්ලන ද කෂමණාකරන කමිටු ලාර්තාල ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරෝදතාලයක්
ගනොමැති වූ බැවින් ඒකමතිකල වභා වම්මත විය.
6: 5

2014.12.26 ලන දින අම්බන්සගොඩ නගර වභළ රැවහවීම් ළළසව්දීප ඳලත්ලන ද පුවහතකළ කමිටු ලළර්තළල
පිළිගත යුතු බලට ගරු වභළඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදීප් මශතළ විසින් සයෝජනළ කෂ අතර ගරු නගර වභළ මන්ත්රී
සේ.ඩබ්.භළෂිණී සමනුකළ විසේස ය මශත්මිය විසින් වහථීර කරන දීප.
wïn,kaf.dv k.r iNdfõ m%Odk l<ukdldr iyldr;=ñh uq,dikh ±rE 2014$12$26
Èk mqia;ld, lñgq jd¾;dj'

• tia' ks¾u,d o is,ajd ñh
k.r

^

m%Odk

l<ukdldr

•
•
•
•
•
•
•
•

fla'ví' rxckS udfk,a fukúh
isßmd, udÿjf.a uy;d
iq.;a fyÜáwdrÉÑ uy;d
à'ví' mshisß uy;d
cS'tÉ't,a' mshka;s fukúh
taa'ví' bkaÞodi uy;d
ta'cS' risld ñh
f.!ß j¾iú;dk ñh

iNdj wïn,kaf.dv &
^mqia;ld,hdêm;sks&
^lñgq idudcsl&
^lñgq idudcsl&
^lñgq idudcsl&
^mqia;ld, idydhsld&
^mqia;ld, idydhl&
^mqia;ld, idydhsld&
^mqia;ld, idydhsld&

•
•
•
•

fla'ta' úiqoaê f¾Kqld ñh
ta'cS' ,Ëañ fmf¾rd fukúh
tï'ví'fca' iqux.,s ñh
ud,;s iuka;d wdßhisxy ñh

^mqia;ld,
^mqia;ld,
^mqia;ld,
^mqia;ld,

iyldr"

idydhsld&
idydhsld&
idydhsld&
idydhsld&

.re iNdm;s;=ud rdcldÍ wjYH;djhla i|yd neyer f.dia we;s neúka
m%Odk l<ukdldr iyldr;=ñh lñgqjg meñKs uy;au uy;aóka ms<s.ekSfuka miq
tÈk fm'j 10'30g iNdfõ jev wdrïN lf<ah'
•

mqia;ld, m%.;s jd¾;d lñgqjg bÈßm;a lsÍu m<uqj isÿúh'

m%Odk mqia;ld,fha m%.;s jd¾;dj mqia;ld,hdêm;sksh úiska bÈßm;a lrk ,È'
wfkl=;a YdLd mqia;ld,j, m%.;s jd¾;d ta ta YdLd Ndr ks,OdÍka úiska o"
uywïn,kaf.dv YdLd mqia;ld,fha iydhsldj fkdmeñKsu fya;=fjka tu jd¾;dj
m%Odk mqia;ld,fha fiajh lrk ta'ví' bkaÞodi uy;d úiska bÈßm;a lf<ah'
úoHq;a mqia;ld,fha jd¾;dj m%Odk mqia;ld,fha iyhsld mshka;s fukúh úiska
o" bÈßm;a lrk ,È'
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•

fmd;a ixirK m%ia:drh wkqj fymamquq,a, YdLdjg fmd;a wvq njo" 2015

jirg fmd;a ñ,§ .ekSfï§

thg m%uqL;ajhla Èh hq;= neõ lñgq idudcsl

mshisß uy;d fmkajd ÿkafkah' ol=Kq m,d;a iNdfjka ,enqKq fmd;a j,ska tl
msgm;lska fmd;a lsysmhlau ;snq neúka th iïmq¾K lsÍug fkdyelsjq neõ
mqia;ld,hdêm;sksh lreKq ±lajqjdh'



fmdarUg jvd fmd,aj;a; ck ixLHdj jeä nj;a tuksid fmd,aj;a;
idudcslhka jeänj;a lñgq idudcsl isßmd, udÿjf.a uy;d fmkajd ÿkay'
fmdarU YdLdfõ idudcsl;ajh w¿;a fkdlsÍfuka w¿f;kau idudcslhka nojd.;a
neúka idudcsl ixLHdj wvq nj mqia;ld, iyhsld ,Ëañ fukúh jeäÿrg;a lreKq
olajk ,È'
•

fymamquq,a,

mqia;ld,h

;=,g

mqj;am;a

±ñfïÈ

wêl

jeis

Èkj,g

mqj;am;a f;fuk nj;a tuksid ;dËKsl ks,Odßka ,jd thg ms<shula lr.kakd
f,i f.!ß uy;añhg lñgq uy;=ka mejiSh'
•

miq.sh ui lñgqfõ§ lñgq idudcsl iq.;a fyÜáwdrÉÑ uy;d úiska idys;H

W;aijh i|yd úÿy,am;sjre iyNd.s fkdjqnj jd¾;dfõ i|yka ù ;snqKs th
NsËqka jykafia,d f,i ixfYdaokh úh hq;=nj t;=ud fujr lñgqfõ oS mjik
,os'
•

idys;H

W;aijhg

m%:u

ta

ms<sn|j

ckudOH

u.ska

m%pdrhla

,nd§ug

lghq;= l<hq;= nj lñgq idudcsl iq.;a fyÜáwdrÉÑ uy;d mejiSh' ,nk jr
idys;H W;ajhfha § fï iïnkaOj lghq;= l<hq;= nj t;=ud mejiqjdh'
•

lñgqfõ jevlghq;= wjika lsÍug m<uqj ia;=;s l;dj lsÍu ioyd m%Odk

l<ukdldr iyldr;=ñh úiska mqia;ld,hdêm;skshg wdrdOkd l<dh' tysÈ t;=ñh
iafõÉPdfjka lñgqjg meñKs ish¨u uy;au uy;aókag ia;=;sh m%ldY lrñka
lñgqfõ jev wjika l<dh'
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
lñgq f,alï"
k.r iNdj wïn,kaf.dv'
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
f,alï"

w;aika lf<a iNdm;s"

k.r iNdj wïn,kaf.dv'

k.r iNdj wïn,kaf.dv'

ඒ අනුල 2014.12.26 ලන දින ඳලත්ලන ද පුව්තකා කමිටු ලාර්තාල ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරෝධතාලයක්
ගනොමැති වූ බැවින් ඒකමතිකල වභා වම්මත විය.
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(07)

ගටන්ඩර් ශා මිෂ ගණන්

7

ගටන්ඩර් ශා මිෂ ගණන් (-

7:1

ගටන්ඩර් (- නැත

7:2

මිෂ ගණන් (-

7:2:1 ගේර් අලුතින් වෑදීම වශා උඳාශග 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.
අශකය
01
02

03

ද්රලය ශා
විව්තරය

උඳකරණ ප්රමාණ
ය

අඟ.අ 2 x 2 සේර්
ඇක්ව.අ
සේර්
ජෆක්(ශයිසරොලික්)

රුණුවී
ගමෝටර්ව්
ගකොෂඹ
03
33700.00
02

ප්රියන්ත ගමෝටර්ව් - ගවගනවිරත්න
රත්න
- ගකොෂඹ
පුේ.වමාගම
- ගමෝටව් ගකොෂඹ
ගකොෂඹ
22500.00
19500.00 32500.00

21000.00

1

16500.00

15000.00

1900.00

1800.00

19500.00
(ඉන්දියන්)
29500.00
(ය.සක්.)
3750.00

2250.00
2150.00

3950.00

04

සේර්
හි.එ
(දිල
සකොටව)
ශයිසරොලික් සශෝවහ

04

4200.00

05

නෆත

05

ගුලු ඇණ අඟ.අ 2

සජෝඩු 8

නෆත

නෆත

නෆත

06

සබෝ.අඨා ඇණ

24

නෆත

නෆත

නෆත

07

කින් වී.අ අඟ.අ 14

10

1300.00

නෆත

නෆත

985.00

7:2:1:1 ට්රැක්ටර් අමතර ගකොටව් 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.
අශකය ද්රලය ශා උඳකරණ විව්තරය ප්රමාණය
01

නලසොක්

ඳෆකින් 01

සවඨා(ඔයි.අ සී.අ වමඟ)

රත්න ගමෝටව් ගනවිරත්න
රුණුවී
ප්රියන්ත
- ගකොෂඹ
පුේ.වමාගම - ගමෝටර්ව්
- ගමෝටර්ව්
ගකොෂඹ
ගකොෂඹ
ගකොෂඹ
48091.00
12250.00
13500.00
11700.00

02

ගවහ කඨා

01

03

පිවහටන්

03

28850.00
5950.00
21

3950.00

5200.00
6200.00

5500.00

04

පිවහටන් වහලීව්

03

4950.00

1950.00

5400.00

3750.00

05

පිවහටන් තිහ

03

7750.00

6500.00

8200.00

6250.00

06

ල.අව්

03

975.00

550.00

1000.00

6300.00

07

ස.එන් සබයළ න්

02

4250.00

2750.00

4500.00

8500.00

08

ක්රන්ක් සබයළ න්

01

3850.00

2750.00

4200.00

950.00

09

ක්රන්ක් ඔයි.අ සී.අ

02 R

4950.00

-

5100.00

-

T

2750.00
7500.00

3000.00

8500.00

10

ක්.එ ්ස.අඨා

01

8750.00

3500.00
11

ක්.එ සර්වර්

01

2950.00

2250.00

9000.00

2750.00

12

ක්.එ ෆින්ගර්

01

4350.00

7900.00

4500.00

4800.00

4900.00
13

කින්පින්

4/2(සර්වරය 02

4950.00

1400.00

5300.00

2200.00

ඉ

5850.00

3500.00

6000.00

49000.00

පි

26500.00

18500.00

27500.00

වමඟ)
14

ම් ඉදි ඳව/ පිටුඳව

4

15

සවළවහික් ගම්

01

375.00

550.00

400.00

390.00

16

වෆෆක් ගම්

01

175.00

215.00

200.00

110.00

17

ඔයි.අ ෆි.අටර්

01

375.00

450.00

400.00

1100.00

18

ඩීව.අ ෆි.අටර්

02

375.00

550.00

400.00

850.00

19

සර්ඩිසහටර් සශෝවහ

04

3450.00

1600.00

3700.00

450.00

20

සර්ඩිසර්ටර් ක්ලි්

04

50.00

400.00

75.00

40.00

21

සලෝටර් කන් සරඳයළර් 01

2750.00

1950.00

3000.00

2200.00

කිඨා
7:2:2 මිෂ ගණන් ඳැම්ණ නැත.
7:2:3 මිෂ ගණන් ඳැම්ණ නැත.
7:2:4 මිෂ ගණන් ඳැම්ණ නැත.

7:2:5

ඳැරණි පුලත්ඳත් විකි මම වශා මිෂ ගණන් කැදලන ද අතර ගණකාධ්කාරීතුමාගේ නිර්ගේය මත
ඉදිරිඳත් කර ඇති මිෂ ගණන් අතරින් උඳරිම මිෂ ගණන් පිළිගැනීමට ගරු වභාල තීරණය කරන දී.

අංකය ද්රලය
ශළ
විවහතරය

උඳකරණ ප්රමළණය

01

සොකු ඳත්තර 1kg

01

02

සඳොඩි ඳත්තර 1kg

01

්ම්.පී.ලවන්ත
ඉසරෝනලෆලිගම
5.00 4.00 7

22

ඩී.සි සවේන -රත්ගම ්වහ.වදීපහ -දකුණු කළුතර

8.00

10.00

7.00

10.00

7:2:5:2 ..ගබඩාලට මුද්රත ලිපි ද්රලය මිෂදී ගැනීම වශා මිෂ ගණන් කැලන ද අතර ගණකාධිකාරීතුමාගේ
නිර්ගේය මත ඉදිරිඳත් කර ඇති මිෂ ගණන් අතරින් අලම මිෂ ගණන් පිළිගැනීමට ගරු වභාල තීරණය
කරන දී.

අංකය

ද්රලය ශළ උඳකරණ විවහතරය ප්රමළණය

01

ලිපි සබදළ ශෆරීසම් සඳොත්

02

පුවහතකළ
කළඩ්ඳත්

03

පුවහතකළ දින ඳත්රිකළ

04
05
06
07
08

වක්ලළ ප්රින්ටර්වහ

ඩී.ආර්.්වහ.ප්රින්ටර්වහ ආ යදළව ප්රින්ටර්වහ

25

590.00

725.00

650.00

2000

3.75

4.00

4.25

2500

1.75

2.00

2.25

පුවහතකළ
වළමළජික
ස.අඛ්ණ
පුවහතකළඳ ප්රමළද ගළවහතු
ස.අඛ්ණ
ඳ ග්රශණ ස.අඛ්ණ

05

2450.00

2600.00

2750.00

05

2650.00

2850.00

2900.00

02

3450.00

4200.00

3750.00

අඟ.අ 9 x 4 සුදු ලියුම්
කලර
ධළලන වටශන් සඳොත්

1000

4.75

5.45

5.50

100

275.00

300.00

325.00

වමළජික

7:2:6 මිෂ ගණන් ඳැම්ණ නැත.
7:2:7 මිෂ ගණන් ඳැම්ණ නැත.


ගරු වභාඳතිතුමා මූාවනගයන් මදකට ඉලත්ල ගිය අතර ගරු උඳ වභාඳතිතුමා මූාවනයට ඳැමිගණන දී.

(08)

ගගවීම් :-

8.1

කළ.නි. අංක 0354 යටසත් කළයලර්ධන මධයවහවළනයටඅඟ.අ 24 x 36 ්රමළණසහ ේරැනයිඨා ලර්ගසහ වමරු
ඳකයක් වෆකසීම සලනුසලන් අම්බන්සගොඩ වමළරළ පුළවහික් ඇන්ඩ් ග්රෆපික් ආයතනය සලත ස.අකම්සේ
නිර්සීය ඳ දි රු. 18000.00 ක් සගවීම වශළ වභළසව් අනුමෆතිය බළ ගෆනීම.
සමම සගවීම වම්බන්ධසයන් වභළසව් විසරෝධතළලයන් මතු ව බෆවින් සම් වම්බන්ධසයන් ජන්දය විමවන දීප.
ගරු නගර වභළ මන්ත්රී සේ.ඩබ්.ජයන්ත මශතළ,ගරු නගර වභළ මන්ත්රී ආර්.පී.සීව් සරොශළන් මශතළ, ගරු නගර වභළ
මන්ත්රී බී.ජනිත් වික්රමතික මශතළ වශ ගරු නගර වභළ මන්ත්රී සක්.පුහපික ඉන්ද්රජිත් මශතළ සමම සගවීම අනුමත
කිරීමට විරුීධල ජන්දය බළ දුන් අතර ගරු වභළඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදීප් මශතළ , ගරු උඳ වභළඳති කම.අ
ලෆ.අසේ මශතළ , ගරු නගර වභළ මන්ත්රී සග්රේන් සකරමිණියසේ මශතළ, ගරු නගර වභළ මන්ත්රී .ස.වරත් රී ළ.අ ද
සි.අලළ මශතළ ,ගරු නගර වභළ මන්ත්රී ්.එ.්.අ.අනුර කිත්සි

මශතළ , ගරු නගර වභළ මන්ත්රී සේ.ඩබ්.භළෂිණි

සමනුකළ විසේස ය මශත්මිය සමම සගවීමට ඳක්ල ජන්දය ප්රකළ කෂ අතර ගරු නගර වභළ මන්ත්රී ඒ.ඩබ්.ජගත්
කුමළර මශතළ ජන්දය ප්රකළ කිරීසමන් ලෆකී සිින දීප.
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ඒ අනුල ලෆඩි ජන්ද සදකකින් සමම සගවීම වම්මත ලන දීප.
8. 2

ඇ. අංක 1155 යටසත් ගබඩළලට ටයර් ශළ ියුබ් 04 ක් මිදීප ගෆනීම සලනුසලන් සී/ව රී ංකළ රජසහ ලළනිජ විවිධ
නීතිගත වංවහවළල සලත ස.අකම්සේ නිර්සීය ඳ දි රු12992.00 ක් සගවීම වශළ වභළසව් අනුමෆතිය බළ සදන
දීප.
500 x 12 ටයර්

= 5300.00 x 2 = 10600.00

500 x 12 ියුබ්

= 500.00 x 2

= 1000.00
= 12992.00

8.3

ඇ. අංක 1156 යටසත් ගබඩළලට තීන්ත බළ ගෆනීම සලනුසලන් අම්බන්සගොඩ නිව් ස්න්ඨා සවන්ටර් සලත
ස.අකම්සේ නිර්සීය ඳ දි රු. 18655.00 ක් සගවීම වශළ වභළසව් අනුමෆතිය බළ සදන දීප.

(1) CIC Spray Paint 04 L

= 5900.00

(2) Kattlow Paste 2 Kg

= 940.00

(3) Primer 4L

= 4700.00

(4) NC ිනර් 12 L

= 3120.00

(5) Water Sand Paper

07 (65.00 x 7)

= 455.00

(6) Spray Gun 01

= 2300.00

(7) NC Lacker 01

= 1240.00
=18655.00

8.4

ඇ. අංක 1158 යටසත් ගබඩළලට Canon 319 Toner 01 මිදීප ගෆනීම සලනුසලන් මළතර සමඨාසට්රොසඳොලිටන් ඔපීවහ
පුීගලික වමළගම සලත ස.අකම්සේ නිර්සීය ඳ දි රු. 13216.00 ක් සගවීම වශළ වභළසව් අනුමෆතිය බළ සදන
දීප.

8.5

ඇ. අංක 1159 යටසත් ගබඩළ භළණ්ඩ මිදීප ගෆනීම සලනුසලන් අම්බන්සගොඩ බී.සක්.්වහ.ආයතනය සලත
ස.අකම්සේ නිර්සීය ඳ දි රු. 14230.00 ක් සගවීම වශළ වභළසව් අනුමෆතිය බළ සදන දීප.
(1) සිවිලිං සීඨා 25 x රු.525.00

= 13125.00

(2) අඟ.අ 02 කම්බි ඇණ 2.5 Kg x 170.00

=

425.00

(3) අඟ.අ 03 කම්බි ඇණ 3 Kg x 170.00

=

510.00

(4) අඟ.අ 01 කම්බි ඇණ 1 Kg x 170.00

=

170.00

= 14230.00
8.6

ඇ. අංක 1160 යටසත් ගබඩළලට භළණ්ඩ මිදීප ගෆනීම සලනුසලන් අම්බන්සගොඩ පර්ණ සලෂවෆ සලත
ස.අකම්සේ නිර්සීය ඳ දි රු. 123200.00 ක් සගවීම වශළ වභළසව් අනුමෆතිය බළ සදන දීප.
(1) අඟ.අ 2 බීඩින් ඳි අඟ.අ 300 x 175.00

= 52500.00
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(2) සිසමන්ති සකොඨාට 80 x 870.00

= 69600.00

(3) ජිසසෝම් ෂීඨා (4’ x 4’) 5 x 220.00

=

1100.00

= 123200.00
ඇ. අංක 1161 යටසත් ගබඩළලට ගවහ මිදීප ගෆනීම සලනුසලන් අම්බන්සගොඩ මිළිඳු ්න්ටර්ප්රවහවවහ සලත

8.7

ස.අකම්සේ නිර්සීය ඳ දි රු. 53920.00 ක් සගවීම වශළ වභළසව් අනුමෆතිය බළ සදන දීප.
ගවහ සිලින්ඩර් 08 x 6740.00 = 53920.00
ඇ. අංක 1167 යටසත් නගර වභළ කළය ලර්ධන මධයවහවළනයට උඳකරණ මිදීප ගෆනීම සලනුසලන් සකොෂඹ

8.8

බණ්ඩළරනළයක වශ පුත්රසයෝ වමළගම සලත ස.අකම්සේ නිර්සීය ඳ දි රු. 407000.00 ක් සගවීම වශළ වභළසව්
අනුමෆතිය බළ සදන දීප.
(1) Lat pull down machine 01 x 152500.00

=

152500.00

(2) Seated Calf Raise (Excel)01x 48500.00

=

48500.00

(3) Chin up Dipping (Excel) 01 x 125000.00 =

125000.00

(4) Normal Flat Bench (WNQ) 01 x 26000.00
(5) Olympic Incline Bench 01 x 55000.00

=
=

26000.00
55000.00

=

407000.00

සමම සගවීම වම්බන්ධසයන් විසරෝධතළලයන් මතු ව බෆවින් සම් වම්බන්ධසයන් ජන්දය විමවන දීප.
ගරු නගර වභළ මන්ත්රී සේ.ඩබ්.ජයන්ත මශතළ,ගරු නගර වභළ මන්ත්රී ආර්.පී.සීව් සරොශළන් මශතළ, ගරු නගර වභළ
මන්ත්රී බී.ජනිත් වික්රමතික මශතළ වශ ගරු නගර වභළ මන්ත්රී සක්.පුහපික ඉන්ද්රජිත් මශතළ සමම සගවීම අනුමත
කිරීමට විරුීධල ජන්දය බළ දුන් අතර ගරු උඳ වභළඳති කම.අ ලෆ.අසේ මශතළ , ගරු නගර වභළ මන්ත්රී සග්රේන්
සකරමිණියසේ මශතළ, ගරු නගර වභළ මන්ත්රී .ස.වරත් රී ළ.අ ද සි.අලළ මශතළ ,ගරු නගර වභළ මන්ත්රී
්.එ.්.අ.අනුර කිත්සි මශතළ , ගරු නගර වභළ මන්ත්රී සේ.ඩබ්.භළෂිණි සමනුකළ විසේස ය මශත්මිය සමම සගවීමට
ඳක්ල ජන්දය ප්රකළ කෂ අතර ගරු නගර වභළ මන්ත්රී ඒ.ඩබ්.ජගත් කුමළර මශතළ ජන්දය ප්රකළ කිරීසමන්
ලෆකී සිින දීප.
ඒ අනුල ලෆඩි ජන්ද ්කකින් සමම සගවීම වම්මත ලන දීප.



8.9

ගරු වභාඳතිතුමා නැලතත් මූාවනගයන් ඳැමිගණන දී.

ඇ. අංක 1170 යටසත් ගබඩළලට භළණ්ඩ මිදීප ගෆනීම සලනුසලන් අම්බන්සගොඩ රජසහ මුද්රණ නීතිගත වංවහවළල
සලත ස.අකම්සේ නිර්සීය ඳ දි රු. 26185.00 ක් සගවීම වශළ වභළසව් අනුමෆතිය බළ සදන දීප.

(1) Field Note Book 25 x 50.00
(2) File Tags 2000 x 3.00

= 1250.00
= 6000.00
25

(3) Marker Pen (12 x 60.00)

=

725.00

(4) Fax Roll 06 x 140.00

=

840.00

(5) Cell Tape (2’’) 50 x 40.00

= 2000.00

(6) Cell Tape (1’’) 50 x 20.00

= 1000.00

(7) A4 Packets 25 x 575.00

= 14375.00
= 26185.00

8.10

ඇ. අංක 1172 යටසත් කළය ලර්ධන මධයවහවළනයට අඟ.අ 6 x

4 ඇලුමිනියම් සප්රේම් ්කක් වහිත වීදුරු

කණ්ණළඩිය මිදීප ගෆනීම සලනුසලන් අම්බන්සගොඩ පර්ණ සලෂවෆ සලත ස.අකම්සේ නිර්සීය ඳ දි රු.
47500.00 ක් සගවීම වශළ වභළසව් අනුමෆතිය බළ සදන දීප.
සමම සගවීම වම්බන්ධසයන් විසරෝධතළලයන් මතු ව බෆවින් සම් වම්බන්ධසයන් ජන්දය විමවන දීප.
සමම සගවීම වම්බන්ධසයන් ගරු නගර වභළ මන්ත්රී සේ.ඩබ්.ජයන්ත මශතළ,ගරු නගර වභළ මන්ත්රී ආර්.පී.සීව්
සරොශළන් මශතළ, ගරු නගර වභළ මන්ත්රී බී.ජනිත් වික්රමතික මශතළ වශ ගරු නගර වභළ මන්ත්රී සක්.පුහපික
ඉන්ද්රජිත් මශතළ සමම සගවීම අනුමත කිරීමට විරුීධල ජන්දය බළ දුන් අතර ගරු වභළඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදීප්
මශතළ , ගරු උඳ වභළඳති කම.අ ලෆ.අසේ මශතළ , ගරු නගර වභළ මන්ත්රී සග්රේන් සකරමිණියසේ මශතළ, ගරු
නගර වභළ මන්ත්රී .ස.වරත් රී ළ.අ මශතළ ,ගරු නගර වභළ මන්ත්රී ්.එ.්.අ.අනුර කිත්සි මශතළ , ගරු නගර වභළ
මන්ත්රී සේ.ඩබ්.භළෂිණි සමනුකළ විසේස ය මශත්මිය සමම සගවීමට ඳක්ල ජන්දය ප්රකළ කෂ අතර ගරු නගර
වභළ මන්ත්රී ඒ.ඩබ්.ජගත් කුමළර මශතළ ජන්දය ප්රකළ කිරීසමන් ලෆකී සිින දීප.
ඒ අනුල ලෆඩි ජන්ද සදකකින් සමම සගවීම වම්මත ලන දීප.
8.11

ඇ. අංක 1173 යටසත් ගබඩළලට සඳර ඳළව.අ සගොඩනෆගිලි පින්නළරු කිරීම වශළ තීන්ත මිදීප ගෆනීම සලනුසලන්
අම්බන්සගොඩ පර්ණ සලෂවෆ සලත ස.අකම්සේ නිර්සීය ඳ දි රු. 27512.00 ක් සගවීම වශළ වභළසව්
අනුමෆතිය බළ සදන දීප.

(1) බ්රිලියන්ඨා ලයිඨා ්ම.අන් 4L

= 2528.00

(2)නි.අ ඳළට - ්නම.අ

4L

= 2750.00

(3) කශ ඳළට -

්නම.අ 4L

= 2750.00

(4) රතු ඳළට -

්නම.අ 4L

= 2750.00

(5) සරෝව ඳළට - ්නම.අ 4L

= 2750.00

(6) සුදු ඳළට -

= 2750.00

්නම.අ 4L

(7) ්ම.අන් - Caneo 8L

= 4740.00

(8) සලදර් වන්ඩ් -Rich Yellow 8L = 6494.00
=27512.00
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8:12

ඇ. අංක 1174 යටසත් ගබඩළලට සව්ලෆ.අ කඩ 08 ක් මිදීප ගෆනීම සලනුසලන් අම්බන්සගොඩ ආර්.්ම්.රවීන්ද්ර
මයළ සලත ස.අකම්සේ නිර්සීය ඳ දි රු.12500.00 ක් සගවීම වශළ වභළසව් අනුමෆතිය බළ සදන දීප.
250.00 x 50 = 12500.00

8:13

ඇ. අංක 1175 යටසත් ගබඩළලට LP Gas Sylinder 08 ක් මිදීප ගෆනීම සලනුසලන් අම්බන්සගොඩ මිළිඳු
්න්ටර්ප්රයිවවහ ආයතනය සලත ස.අකම්සේ නිර්සීය ඳ දි රු. 49920.00 ක් සගවීම වශළ වභළසව් අනුමෆතිය
බළ සදන දීප.
6240.00 x 08 = 49920.00

8:14 ඇ. අංක 1176 යටසත් ශ.අලතුර කව ඉලත් කිරීසම් වහවළනයට සකො ඳවහ කියුබ් 100 ක් මිදීප ගෆනීම සලනුසලන්
බටසඳො සවව්ලන්දි ට්රළන්වහසඳෝඨා ආයතනය සලත ස.අකම්සේ නිර්සීය ඳ දි රු. 100000.00 ක් සගවීම වශළ
වභළසව් අනුමෆතිය බළ සදන දීප.
1000.00 x 100 = 100000.00
8:15

ඇ. අංක 1177 යටසත් 2014 නගර ක්රීඩළ උසෂ වශළ ලිපි ීරව්ය මිදීප ගෆනීම සලනුසලන් අම්බන්සගොඩ
වක්ලළ ් න්ටර්වහ ආයතනය සලත ස.අකම්සේ නිර්සීය ඳ දි රු. 55625.00 ක් සගවීම වශළ වභළසව් අනුමෆතිය
බළ සදන දීප.
1.ආරළධනළ ඳත් - 200 x 35.00

=

7000.00

2.වමරු කළඳ - 650 x 57.50

=

37375.00

3.සිව් ලර්ණ සඳෝවහටර්වහ 350 x30.00

=

10500.00

4.ආරළධනළ ඳත්ර ලියුම් කලර 200 x 3.75

=

750.00
55625.00
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8:16

ඇ. අංක 1179 යටසත් සඳර ඳළව.අ ෂමුන් වශළ 2015 ලර්යට නිෂ ඇඳුම් මිදීප ගෆනීම සලනුසලන්
අම්බන්සගොඩ වහඳයිඩර්

ගළමන්ඨා ආයතනය සලත ස.අකම්සේ නිර්සීය ඳ දි රු. 79800.00 ක් සගවීම

වශළ වභළසව් අනුමෆතිය බළ සදන දීප.

(1)

කලිවම් / වළය වශළ සරදි අඟ.අ 60 ඳෂ 210 y x 195.00 = 40950.00

(2)

කමිව වශළ සරදි අඟ.අ 45 ඳෂ 210 y x 185.00

= 38850.00
= 79800.00

8:17 අම්බන්සගොඩ නගර වභළල මඟින් ඳළනය ලන පුවහතකළට 2014 සනොලෆම්බර් මව වශළ වඳයන ද පුලත්
ඳත් සලනුසලන් ්ම්.්වහ. වීරසිංශ මශතළ සලත ස.අකම්සේ නිර්සීය ඳ දි රු.41225.00 ක මුදක් සගවීම
වශළ වභළසව් අනුමෆතිය බළ සදන දීප.
8:18

අදළෂ ලවුාරය ඉදි ඳත් කරන ද මන්ත්රීලරුන්සේ වෆ්තෆම්බර් ශළ ඔක්සතෝම්බර් මවට අදළල ගමනවහ
වියදම් සව රු.2700.00ක මුදක් ස.අකම්සේ නිර්සීය ඳ දි සගවීම වශළ වභළසව් අනුමෆතිය බළ සදන
දීප.

8:19 නගර වභළල වතු 252 -0730 කෆබ් රවය වශළ 2014 ඔක්සතෝම්බර් මව 15 -31 දින දක්ලළ බළගත් ඉන්ධන
සලනුසලන් රු. 25252.90 ක මුදක් තළක්ණ සවේලළ නිෂධළරීසේ ශළ ස.අකම්සග නිර්සීය මත , සී/ව
අම්බන්සගොඩ විවිධ සවේලළ වමුඳකළර වමිතිය සලත සගවීම වශළ වභළසව් අනුමෆතිය බළ සදන දීප.
8:20

නගර වභළල වතු 49-9422 ට්රෆක්ටරය වශළ 2014 ඔක්සතෝම්බර් මව 15-31 දින දක්ලළ බළගත් ඉන්ධන
සලනුසලන් රු. 13292.90 ක මුදක් තළක්ණ සවේලළ නිෂධළරීසේ ශළ ස.අකම්සග නිර්සීය මත , සී/ව
අම්බන්සගොඩ විවිධ සවේලළ වමුඳකළර වමිතිය සලත සගවීම වශළ වභළසව් අනුමෆතිය බළ සදන දීප.

8:21

නගර වභළල වතු RA 3709 ට්රෆක්ටරය වශළ 2014 ඔක්සතෝම්බර් මව 15-31 දින දක්ලළ බළගත් ඉන්ධන
සලනුසලන් රු. 11101.40 ක මුදක් තළක්ණ සවේලළ නිෂධළරීසේ ශළ ස.අකම්සග නිර්සීය මත , සී/ව
අම්බන්සගොඩ විවිධ සවේලළ වමුඳකළර වමිතිය සලත සගවීම වශළ වභළසව් අනුමෆතිය බළ සදන දීප.

8:22

නගර වභළල වතු 49-9421 ට්රෆක්ටරය වශළ 2014 ඔක්සතෝම්බර් මව 15-31 දින දක්ලළ බළගත් ඉන්ධන
සලනුසලන් රු. 10274.70 ක මුදක් තළක්ණ සවේලළ නිෂධළරීසේ ශළ ස.අකම්සග නිර්සීය මත , සී/ව
අම්බන්සගොඩ විවිධ සවේලළ වමුඳකළර වමිතිය සලත සගවීම වශළ වභළසව් අනුමෆතිය බළ සදන දීප.

8:23

නගර වභළල වතු GL-9369 ගලි බවුවරය වශළ 2014 ඔක්සතෝම්බර් මව 15-31 දින දක්ලළ බළගත් ඉන්ධන
සලනුසලන් රු. 37025.20 ක මුදක් තළක්ණ සවේලළ නිෂධළරීසේ ශළ ස.අකම්සග නිර්සීය මත , සී/ව
අම්බන්සගොඩ විවිධ සවේලළ වමුඳකළර වමිතිය සලත සගවීම වශළ වභළසව් අනුමෆතිය බළ සදන දීප.

8:24

නගර වභළල වතු LF 1853 ිඳර් රවය වශළ 2014 ඔක්සතෝම්බර් මව 15-31 දින දක්ලළ බළගත් ඉන්ධන
සලනුසලන් රු. 13463.40 ක මුදක් තළක්ණ සවේලළ නිෂධළරීසේ ශළ ස.අකම්සග නිර්සීය මත , සී/ව
අම්බන්සගොඩ විවිධ සවේලළ වමුඳකළර වමිතිය සලත සගවීම වශළ වභළසව් අනුමෆතිය බළ සදන දීප.

8:25 නගර වභළල වතු 49-9422 ට්රෆක්ටරය වශළ 2014 සනොලෆම්බර් මව 01-15 දින දක්ලළ බළගත් ඉන්ධන සලනුසලන්
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රු. 10254.00 ක මුදක් තළක්ණ සවේලළ නිෂධළරීසේ ශළ ස.අකම්සග නිර්සීය මත , සී/ව අම්බන්සගොඩ විවිධ
සවේලළ වමුඳකළර වමිතිය සලත සගවීම වශළ වභළසව් අනුමෆතිය බළ සදන දීප.
8:26 නගර වභළල වතු RA 8796 ට්රෆක්ටරය වශළ 2014 සනොලෆම්බර් මව 01-15 දින දක්ලළ බළගත් ඉන්ධන සලනුසලන්
රු. 11106.00 ක මුදක් තළක්ණ සවේලළ නිෂධළරීසේ ශළ ස.අකම්සග නිර්සීය මත , සී/ව අම්බන්සගොඩ විවිධ සවේලළ
වමුඳකළර වමිතිය සලත සගවීම වශළ වභළසව් අනුමෆතිය බළ සදන දීප.
8:27 නගර වභළල වතු 252 -0730 කෆබ් රවය වශළ 2014 සනොලෆම්බර් මව 01-15 දින දක්ලළ බළගත් ඉන්ධන සලනුසලන්
රු. 22618.00 ක මුදක් තළක්ණ සවේලළ නිෂධළරීසේ ශළ ස.අකම්සග නිර්සීය මත , සී/ව අම්බන්සගොඩ විවිධ
සවේලළ වමුඳකළර වමිතිය සලත සගවීම වශළ වභළසව් අනුමෆතිය බළ සදන දීප.
8:28

නගර වභළල වතු 53-0529 කෆබ් රවය වශළ 2014 සනොලෆම්බර් මව 01-15 දින දක්ලළ බළගත් ඉන්ධන සලනුසලන්
රු. 13334.00 ක මුදක් තළක්ණ සවේලළ නිෂධළරීසේ ශළ ස.අකම්සග නිර්සීය මත , සී/ව අම්බන්සගොඩ විවිධ
සවේලළ වමුඳකළර වමිතිය සලත සගවීම වශළ වභළසව් අනුමෆතිය බළ සදන දීප.

8:29 නගර වභළල වතු 252 -0730 කෆබ් රවය වශළ 2014 සනොලෆම්බර් මව 15-30 දින දක්ලළ බළගත් ඉන්ධන සලනුසලන්
රු. 20512.00 ක මුදක් තළක්ණ සවේලළ නිෂධළරීසේ ශළ ස.අකම්සග නිර්සීය මත , සී/ව අම්බන්සගොඩ විවිධ
සවේලළ වමුඳකළර වමිතිය සලත සගවීම වශළ වභළසව් අනුමෆතිය බළ සදන දීප.
8:30

නගර වභළල වතු 53-0529 කෆබ් රවය වශළ 2014 සනොලෆම්බර් මව 15-30 දින දක්ලළ බළගත් ඉන්ධන සලනුසලන්
රු. 11800.00 ක මුදක් තළක්ණ සවේලළ නිෂධළරීසේ ශළ ස.අකම්සග නිර්සීය මත , සී/ව අම්බන්සගොඩ විවිධ
සවේලළ වමුඳකළර වමිතිය සලත සගවීම වශළ වභළසව් අනුමෆතිය බළ සදන දීප.

8:31 නගර වභළල වතු 49-9421 ට්රෆක්ටරය වශළ 2014 සනොලෆම්බර් මව 15-30 දින දක්ලළ බළගත් ඉන්ධන සලනුසලන්
රු. 10214.00 ක මුදක් තළක්ණ සවේලළ නිෂධළරීසේ ශළ ස.අකම්සග නිර්සීය මත , සී/ව අම්බන්සගොඩ විවිධ
සවේලළ වමුඳකළර වමිතිය සලත සගවීම වශළ වභළසව් අනුමෆතිය බළ සදන දීප.
8:32

නගර වභළල වතු GL-9369 ගලි බවුවරය වශළ 2014 සනොලෆම්බර් මව 15-30 දින දක්ලළ බළගත් ඉන්ධන
සලනුසලන් රු. 18526.00 ක මුදක් තළක්ණ සවේලළ නිෂධළරීසේ ශළ ස.අකම්සග නිර්සීය මත , සී/ව
අම්බන්සගොඩ විවිධ සවේලළ වමුඳකළර වමිතිය සලත සගවීම වශළ වභළසව් අනුමෆතිය බළ සදන දීප.

8:33

2014 සනොලෆම්බර් මව 01 -15 දින දක්ලළ ධූමළයන කටයුතු වශළ බළගත් ඉන්ධන සලනුසලන් රු. 9278.00 ක
මුදක් තළක්ණ සවේලළ නිෂධළරීසේ ශළ ස.අකම්සග නිර්සීය මත , සී/ව අම්බන්සගොඩ විවිධ සවේලළ වමුඳකළර
වමිතිය සලත සගවීම වශළ වභළසව් අනුමෆතිය බළ සදන දීප.

8:34

2014 සනොලෆම්බර් මව 15 - 30 දින දක්ලළ ධූමළයන කටයුතු වශළ බළගත් ඉන්ධන සලනුසලන් රු. 12423.00 ක
මුදක් තළක්ණ සවේලළ නිෂධළරීසේ ශළ ස.අකම්සග නිර්සීය මත , සී/ව අම්බන්සගොඩ විවිධ සවේලළ වමුඳකළර
වමිතිය සලත සගවීම වශළ වභළසව් අනුමෆතිය බළ සදන දීප.

8:35

2014 ඳෂළත් නිහචිත වංලර්ධන ලෆඩ වටශන යටසත් ධීරක්කන්ද ඳළර ප්රතිවංවහකරණය කිරීසම් කර්මළන්තය
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සලනුසලන් රු.782078.70 ක මුදක් මුද ස.අකම්සේ නිර්සීසයන් අංක 83 ක ත්ත කන්ද ප්රජළ මණ්ඩය සලත
සගවීම වශළ වභළසව් අනුමෆතිය බළ සදන දීප.
8:36

2014 මඟ නෆඟුම වංලර්ධන ලෆඩ වටශන යටසත් ත.අගවහසගොඩ ඳෂමු ශරවහ මළර්ගය අන්තර් වම්බන්ධිත සකොන්ක්රීඨා
කුඨාි ග.අ අතුරළ වංලර්ධනය කිරීසම් කර්මළන්තය සලනුසලන් රු.978584.99 ක මුදක් මුද ස.අකම්සේ
නිර්සීසයන් සුදු ලෆ.අ කුඩළ ගම්මළන වමිතිය සලත සගවීම වශළ වභළසව් අනුමෆතිය බළ සදන දීප.

8:37 පින්නදූල ලටරවුම් ඳළර ඳෂමු ශරවහ ඳළර ඳෆති බෆම්ම ඉදිකිරීසම් කර්මළන්තසහ 10% රැදවුම් මුද ලන රු.11715.76 ක
මුදක් මුද ස.අකම්සේ නිර්සීසයන් සශ්පුමු.අ වමඟි ප්රජළ මණ්ඩය සලත සගවීම වශළ වභළසව් අනුමෆතිය
බළ සදන දීප.
8.38 ශ.අ ලතුර කව බෆශෆර කිරීසම් වහවළනසහ පිවිසුම් මළර්ගය වකවහ කිරීම වශළ අලය සකො ඳවහ කියුබ් වෆඳයීමට
පිටතින් ලළශන සයොදළ ගෆනීම සලනුසලන් බටසඳො සවව්ලන්දි ට්රළන්වහසඳෝඨා ආයතනය සලත ස.අකම්සේ නිර්සීය
ඳ දි රු.63000.00 ක මුදක් සගවීම වශළ වභළසව් අනුමෆතිය බළ සදන දීප .
8.39 කඩ කළමර ප්රවම්ඳළදන දෆන්වීම් දිණමින පුලත් ඳසත් ඳ කිරීම සලනුසලන් 35, ඩී.ආර්. විසේලර්ධන මළලත,සකොෂඹ
10 ස.අක් ශවුවහ ආයතනයට ස.අකම්සේ නිර්සීය ඳ දි රු.17472.00 ක මුදක් සගවීම වශළ වභළසව් අනුමෆතිය
බළ සදන දීප
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8.40 2014 ඹක්සතෝම්බර් මළවයට අදළ විදුලි බි.අඳත් වශළ සී/ව ංකළ විදුලි (පුීගලික) වමළගමට සගවීම.
ලැය අශකය

ගගවූ මුද

11453 -I

43125.75

23453- I

2000.13

34453- I

3210.01

52453- I

44557.55

53454

16933.99

62453- I

28239.85

්කතුල

138067.28

විදුලි බි.අඳත වශළ රු.138067.28 ක මුදක් ස.අකම්සේ නිර්සීසයන් සගවීම වශළ වභළසව් අනුමෆතිය බළ
සදන දීප .
8.41 2014 ඹක්සතෝම්බර් මළවයට අදළ ජ බි.අඳත් වශළ ජළතික ජ වම්ඳළදන මණ්ඩයට සගවීම.
ලැය අශකය

ගගවූ මුද

11453 -I I

10765.44

23453- I I

31982.20

34453- I I

1024.80

52453- I I

7279.60

62453- I I

29690.96

්කතුල

80743.00

ජ බි.අඳත වශළ රු.80743.00 ක මුදක් ස.අකම්සේ නිර්සීසයන් සගවීම වශළ වභළසව් අනුමෆතිය
බළ සදන දීප

8.42 2014 ඔක්සතෝම්බර් මළවයට අදළ දුරකවන බි.අඳත් වශළ රී ංකළ සටලිසකොම් ආයතනයට සගවීම.
ලැය අශකය

ගගවූ මුද

11452

34325.07

12452

1211.73

25451 - I I

1719.04

62452 - I

6482.86

්කතුල

43738.70

දුරකවන බි.අඳත වශළ රු.43738.70 ක මුදක් ස.අකම්සේ නිර්සීසයන් සගවීම වශළ වභළසව්
අනුමෆතිය බළ සදන දීප
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8.43 සදො න් සදොරට ගමින් ගමට වංලර්ධන ලෆඩ වටශන යටසත් ඳනියන්දූල ඳළසර් මළනළන ක්රීඩළ පිිය අව
සබෝක්කුල නවීකරණය කිරීසම් කර්මළන්තසහ ඳෂමු සකොටවහ සගවීමට අදළල රු.134656.20 ක් ලිනළ
බි.අඳත ස.අකම්සේ නිර්සීසයන් ඳෂළත් ඳළන වශකළර සකොමවළ වහ සලත සයොමු කිරීමට වභළසව්
අනුමෆතිය බළ සදන දීප.
8.44 ඳෂළත් නිහචිත 2014 වංලර්ධන ප්රධළන යටසත් සඳෝය සීමළල ඳළසර් ඇති කළණු ඳීධතිය සකොන්ක්රීඨා කිරීසම්
කර්මළන්තය සලනුසලන් රු.397382.67ක මුදක් ස.අකම්සේ නිර්සීසයන් මළනිමු.අ - තුඩුලමු.අ
කුඩළ ගම්මළනය සලත සගවීමට වභළසව් අනුමෆතිය බළ සදන දීප.
8.45 නගර වභළසව් මළර්ග තනය අලුත්ලෆඩියළ කිරීසම් කර්මළන්තසහ අමතර සවේලළ සලනුසලන් වියදම් කරන
ද මුද (අදළෂ බි.අඳත් ඉදි ඳත් කර තිබුණි) ලන රු.16595.00 ක මුදක් ස.අකම්සේ නිර්සීසයන්
අම්බන්සගොඩ නගර වභළසව් කර්මළන්ත අංසහ ලෆඩ ඳ ඳළක ඩබ්..ස.්.එ.ඇ.අටන් මශත්මයළ සලත
සගවීමට වභළසව් අනුමෆතිය බළ සදන දීප.

09)

9.1

ගිණුම්

2014 සනොලෆම්බර් මළවය වශළ වියදම් ලළර්තළල , වියදම් ලෆය විහස.අණය, සඳොදු ගිණුම , මුද.අ
වළරළංය ශළ ෆබීම් විග්රශය වභළගත කිරීම.
ඒ අනුල 2014 ඔතක්සතෝම්බර් මව ගිණුම් ලළර්තළ පිළිගත යුතු බලට ගරු වභළඳති ඇම්.ඩබ්. අරුණ
ප්රදීප් මෆතිතුමළ විසින් සයෝජනළ කෂ අතර ගරු නගර වභළ මන්ත්රී ඒ.ඩබ්.ජගත් කුමළර මශතළ විසින්
වහකයර කරන දුල ඒකමතිකල වභළ වම්මත විය.

(10)

10:1)

weia;fïka;=

ඳෂළත් නිහචිත 2014 වංලර්ධන ලෆඩ වටශන යටසත් සඳෝය සීමළල ඳළර කළණු ඳීධතිය සකොන්ක්රීඨා
කිරීසම් කර්මළන්තසහ අතිසර්ක ලෆඩ සලනුසලන් ලෆඩ අධිකළරී විසින් වකවහ කරන ද රු.70465.74 ක
ඇවහතසම්න්තුල වභළගත කරන දීප.

තීරණය



ගමම ඇව්තගම්න්තුල පිළිගතයුතු බල ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ් .අරුණ ප්රදී්  මශතා ගයෝජනා කෂ අතර
ගරු උඳ වභාඳති කමල් ලැල්ගේ මශතා විසින් ව්ථීර කරන දල ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ
විගරෝධතාලයක් ගනොමැති වූ බැවින් ඒකමතිකල වභා වම්මත විය.

10:2)

ඳෂළත් නිහචිත 2014 වංලර්ධන ලෆඩ වටශන යටසත් ධීරක්කන්ද ඳළර ප්රතිවංවහකරණය කි සම්
කර්මළන්තසහ අතිසර්ක ලෆඩ සලනුසලන් ලෆඩ අධිකළරී විසින් වකවහ කරන ද රු.32737.50 ක
ඇවහතසම්න්තුල වභළගත කරන දීප.
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තීරණය



ගමම ඇව්තගම්න්තුල පිළිගතයුතු බල ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ් .අරුණ ප්රදී්  මශතා ගයෝජනා කෂ අතර
ගරු උඳ වභාඳති කමල් ලැල්ගේ මශතා විසින් ව්ථීර කරන දල ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ
විගරෝධතාලයක් ගනොමැති වූ බැවින් ඒකමතිකල වභා වම්මත විය.

10:3)

මශ අම්බන්සගොඩ ශරවහ ඳළර (ධම්ම කුව මළලත ඉදි පිට) ජය බෆව යළම ක්රමලත් කිරීම වශළ
සකොන්ක්රීඨා කිරීසම් කර්මළන්තය සලනුසලන් තළක්ණ සවේලළ නිෂධළරීනිය විසින් වකවහ කරන ද
රු.1157301.42 ක ඇවහතසම්න්තුල වභළගත කරන දීප.

තීරණය



ගමම ඇව්තගම්න්තුල පිළිගතයුතු බල ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ් .අරුණ ප්රදී්  මශතා ගයෝජනා කෂ අතර
ගරු උඳ වභාඳති කමල් ලැල්ගේ මශතා විසින් ව්ථීර කරන දල ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ
විගරෝධතාලයක් ගනොමැති වූ බැවින් ඒකමතිකල වභා වම්මත විය.

10:4) නකන්ද පුවහතකළය අව මළර්ගසහ ඳෆති බෆම්ම ඉදිකිරීසම් කර්මළන්තය සලනුසලන් තළක්ණ සවේලළ
නිෂධළ ණිය විසින් වකවහකරන ද රු. 187664.71 ක ඇවහතසම්න්තුල වභළගත කරන දීප.
තීරණය



ගමම ඇව්තගම්න්තුල පිළිගතයුතු බල ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ් .අරුණ ප්රදී්  මශතා ගයෝජනා කෂ අතර
ගරු උඳ වභාඳති කමල් ලැල්ගේ මශතා විසින් ව්ථීර කරන දල ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ
විගරෝධතාලයක් ගනොමැති වූ බැවින් ඒකමතිකල වභා වම්මත විය.

10.5

හි කෆිය ශරවහ ඳළර අතුරු මළර්ගය වශ කළණු ඳීධතිය සකොන්ක්රීඨා කිරීසම් කර්මළන්තය සලනුසලන්
ලෆඩ අධිකළරී විසින් වකවහ කරන ද රු.439531.52 ක ඇවහතසම්නතුල වභළගත කරන දීප.

තීරණය



ගමම ඇව්තගම්න්තුල පිළිගතයුතු බල ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ් .අරුණ ප්රදී්  මශතා ගයෝජනා කෂ අතර
ගරු උඳ වභාඳති කමල් ලැල්ගේ මශතා විසින් ව්ථීර කරන දල ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ
විගරෝධතාලයක් ගනොමැති වූ බැවින් ඒකමතිකල වභා වම්මත විය.

(11)

fjk;a lreKq

11:1

‘ අම්බන්සගොඩ නගර වභළ සීමළල තුෂ ව.සවී උඳත් ලළර්තළල ’ මෆසයන් අම්බන්සගොඩ සවෞඛ්ය
වලදය නිෂධළරී විසින් ්ලළ තිබ ලළර්තළල වභළගත කරන දීප.
අම්බන්ගගොඩ නගර වභා මකමාල තුෂ 2014 ලර්ග වජීවී උඳත් දත්ත ලාර්තාල

මළවය

මශ

විස.අසගොඩ

ඳටබෆඳිමු.අ

සඳෝරඹ

අම්බන්සගොඩ

කළුලඩු

සඳො.අලත්ත

ත.අගවහසගොඩ

මු.අ

ජනලළරී

4

4

4

3

3

1

4

සඳබ:

4

4

7

3

3

7

4

මළර්තු

7

5

4

4

5

5

3

අසප්රේ.අ

3

5

6

2

1

3

5

මෆයි

4

2

5

4

3

5

8
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ජුනි

2

4

3

3

1

2

6

ජූලි

4

3

4

2

2

4

3

අසගෝ:

4

2

2

7

1

4

5

වෆ්තෆ:

7

2

3

5

4

4

6

තීරණය



ගමම ලාර්තාල ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ දැන ගැනීම පිණිව ඉදිරිඳත් කරන ද අතර අලය මන්ත්රීලරුන්ට ලාර්තාගේ
පිටඳතක් බා දීමට ගරු වභාගේ අනුමැතිය බා ගදන දී.

11:2

‘ප්රළසීය ය වළහිතය උසෂට වමගළමීල ඳෆලෆත්සලන සකෝෂම් වශ ළන්තිකර්ම වංදර්නය වශළ කෆනපි බළ
ගෆනීම ’ මෆසයන් අම්බන්සගොඩ ප්රළසීය ය ස.අකම් කළර්යළය විසින් ඉදි ඳත් කර තිබු ලිපිය වභළගත කරන දීප.
2014.12.19 ලන දින ඳෆලෆත්සලන ප්රළසීය ය වළහිතය උසෂට වමගළමීල ඳෆලෆත්සලන සකෝෂම් වශ ළන්තිකර්ම
වංදර්නය වශළ කෆනපි 10 ක් අලයල ඇති බෆවින් ඒ වශළ අලය කටයුතු වම්ඳළදනය කර සදන සමන් ඉ.අළ
තිබුණී.

තීරණය



ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරෝධතාලයක් ගනොමැති වූ බැවින් වභා ආලරණ අනුමැතියට යටත්ල අම්බන්ගගොඩ
ප්රාගේය ය ගල්කම් කාර්යායට ග ප්රාගේය ය වාත්තය උගෂ වශා කැනපි බා දීම ගලනුගලන් ගරු වභාගේ
අනුමැතිය බා ගදන දී.

11:3 ‘ප්රළසීය ය වළහිතය උසෂට වමගළමීල ඳෆලෆත්සලන සකෝෂම් වශ ළන්තිකර්ම වංදර්නය වශළ සකොඩි කණු වශ
පුටු බළ ගෆනීම ’ මෆසයන් අම්බන්සගොඩ ප්රළසීය ය ස.අකම් කළර්යළය විසින් ඉදි ඳත් කර තිබු ලිපිය වභළගත
කරන දීප.
2014.12.19 ලන දින ඳෆලෆත්සලන ප්රළසීය ය වළහිතය උසෂට වමගළමීල ඳෆලෆත්සලන සකෝෂම් වශ ළන්තිකර්ම
වංදර්නය වශළ ඳළට සකොඩි 50 ක් ,සකොඩි කණු 50ක් වශ පුටු 300 ක් අලයල ඇති බලත් සමම සකොඩි, සකොඩි
කණු වශ පුටු සනොමිසහ බළ දීපමට කටයුතු කරන සමන් ඉ.අළ තිබුණී.
තීරණය



ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරෝධතාලයක් ගනොමැති වූ බැවින් වභා ආලරණ අනුමැතියට යටත්ල අම්බන්ගගොඩ
ප්රාගේය ය ගල්කම් කාර්යායට ග ප්රාගේය ය වාත්තය උගෂ වශා ඳාට ගකො.ජග ගකොඩි කවී වශ පුටු ගාව්තු අය
කිරීමකින් ගතොරල බා දීම ගලනුගලන් ගරු වභාගේ අනුමැතිය බා ගදන දී.

11:4 ‘ පුටු 50 ක් බළ ගෆනීම ’ මෆසයන් අම්බන්සගොඩ මවහවළන සඳොලිවහ ඳරීක්කතුමළ විසින් ්ලළ තිබු ලිපිය වභළගත
කරන දීප.
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අම්බන්සගොඩ සඳොලිවහ වහවළනසහ මව් කමිටු රැවහවීම 2014.12.18 ලන දින ඳෆලෆත්වීමට නියමිත බෆවින්
අයකිරීමකින් සතොරල පුටු 50 ක් 2014.12.18 ලන දින ඳෆය 10 00 ට බළ දීපමට කටයුතු කරන සමන් ඉ.අළ
තිබුණි.
තීරණය



ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරෝධතාලයක් ගනොමැති වූ බැවින් වභා ආලරණ අනුමැතියට යටත්ල අම්බන්ගගොඩ
ගඳොව් ව්ථානයට පුටු 50 ක් ගාව්තු අය කිරීමකින් ගතොරල බා දීම ගලනුගලන් ගරු වභාගේ අනුමැතිය බා
ගදන දී.

11:5 ‘ වම්මළ අභීමළනී ආගමික ලෆඩ වටශන ඳෆලෆත්වීම සලනුසලන් වහතතිය පුදකිරීම ’ මෆසයන් බවහව යුධ ශමුදළ කවුසර්
141 බ සවේනළසව් බෂසවේනළධිඳති විසින් ්ලළ තිබ ලිපිය වභළගත කරන දීප.
2014.11.30 ලන දින 18 00 ඳෆයට අම්බන්සගොඩ මශජන ක්රීඩළංගනසහදීප 141 බසවේනළ මවහවළනසහ
වංවිධළනසයන් වශ පජය උඩුසව් ධම්මළසෝක වහලළමීන් ලශන්සවේසේ අනුළවකත්ලසයන් වියගත ආගමික ලෆඩ
වටශන සඳොදු ජනතළල සලනුසලන් වළර්වකල ඳෆලෆත්ව බලත් ඒ සලනුසලන් දක්ලන ද වශසයෝගය සලනුසලන්
නගරළධිඳතිතුමළ වශ කළර්යය මණ්ඩය වශළ කිතඥ පර්ලක වහතතිය පි නමන බල වශන් කර තිබුණි.
තීරණය
ගරු වභාගේ වශ ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ දැන ගැනීම වශා ඉදිරිඳත් කරන දී.
11:6 ‘ වහතතිය පුද කිරීම ’ මෆසයන් අම්බන්සගොඩ විවිධ සවේලළ වමුඳකළර වමිතිය විසින් ්ලළ තිබු ලිපිය වභළගත කරන
දීප.
දෆයට කිරුෂ ජළතික ලෆඩ වටශන සලනුසලන් බළ සදන ද සගොඩනෆඟිලි වංකීර්ණයට මු.අග තෆබීසම් උත්වලය
වශළ සකොඩි කණු වශ සකොඩි සනොමිසහ බළ දීපම සලනුසලන් වභළඳතිතුමළ ඇතුළු අධයක් මණ්ඩසහ වහතතිය
ඳකර තිබුණි.
තීරණය
ගරු වභාගේ වශ ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ දැන ගැනීම වශා ඉදිරිඳත් කරන දී.
11:7 ‘ප්රළසීය ය වළහිතය උසෂට වමගළමීල ඳෆලෆත්සලන සකෝෂම් වශ ළන්තිකර්ම වංදර්නය පිළිබ ප්රාළරක පුලරු
ප්රදර්නය වශළ අලවර බළ ගෆනීම ’ මෆසයන් අම්බන්සගොඩ ප්රළසීය ය ස.අකම් කළර්යළය විසින් ඉදි ඳත් කර
තිබු ලිපිය වභළගත කරන දීප.
2014.12.19 ලන දින උදවන 9.00 සිට මධයම රළත්රී 12.00 ඳමණ ලන සතක් ප්රළසීය ය වළහිතය උසෂට
වමගළමීල ඳලත්ලන සකෝෂම් මඩු වශ ළන්ති කර්ම වංදර්නය පිළීබ ප්රාළරක පුලරු ප්රදර්නය කිරීමට
වෆසුම්කර ඇති බලත් ප්රධළන ප්රාළරක පුලරු 2 බවහනෆලතුම්ඳෂ ඉදි පිට වශ සරොසවත් සරෝශ අවද සවසු
දෆන්වීම් පුලරු මළර්ගය සදඳවද වවි කිරීමට බළසඳොසරොත්තු ලන බල වශන් කර තිබ අතර ඒ වශළ අලවරය
ඉ.අළ තිබුණි.
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තීරණය



ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරෝධතාලයක් ගනොමැති වූ බැවින් වභා ආලරණ අනුමැතියට යටත්ල අම්බන්ගගොඩ
ප්රාගේය ය ගල්කම් කාර්යායට ග ප්රාගේය ය වාත්තය උගෂ වශා ප්රචාාරක පුලරු ප්රදර්නය කිරීම වශා අලවර
බා දීම ගලනුගලන් ගරු වභාගේ අනුමැතිය බා ගදන දී.

11:8 ‘නගර ළළල බළ ගෆනීම ’ මෆසයන් අම්බන්සගොඩ ප්රළසීය ය ස.අකම් කළර්යළය විසින් ඉදි ඳත් කර තිබු ලිපිය
වභළගත කරන දීප.
2014.12.19 ලන දින උදවන 9.00 සිට මධයම රළත්රී 12.00 ඳමණ ලන සතක් ප්රළසීය ය වළහිතය උසෂට
වමගළමීල ඳලත්ලන සකෝෂම් මඩු වශ ළන්ති කර්ම වංදර්නය වශළ නගර වභළ ළළල වශ කෆනපි 10 ක් ගළවහතු
අය කිරීමකින් සතොරල බළ සදන සමන් ඉ.අළ තිබුණි.
තීරණය



ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරෝධතාලයක් ගනොමැති වූ බැවින් වභා ආලරණ අනුමැතියට යටත්ල අම්බන්ගගොඩ
ප්රාගේය ය ගල්කම් කාර්යායට ග ප්රාගේය ය වාත්තය උගෂ වශා නගර ාාල ගාව්තු අය කිරීමකින් ගතොරල
බා දීම ගලනුගලන් ගරු වභාගේ අනුමැතිය බා ගදන දී.



ගඳ.ල.11.28 ට ඳමණ ගරු නගර නගර වභා මන්ත්රී එච්.එල්.අනුර කිත්සිරි මශතා වශ ඒ.ඩබ්.ජගත් කුමාර මශතා
ගරු වභාගලන් මදකට ඉලත්ල යන දී.

11:9 ‘2014සදවෆම්බර් මව අලවළනයට සඳර කඩිනමින් අලවන් කෂ යුතු සඳෝරඹ ශ.අලතුර ශන්දිය පුලු.අ කිරීසම් කටයුතු
වශළ නගර වභළ ග.අ සරෝ බළ ගෆනීම වශළ ’ මෆසයන් අංක 83,ක ත්ත කන්ද ප්රජළ මණ්ඩය විසින් ඉදි ඳත්
කර තිබු ලිපිය වභළගත කරන දීප.
ඉශතින් වශන් කරන ද සකොන්ත්රළත්තුල සදවෆම්බර් මව අලවන් වීමට සඳර ඉටු කර දීපමට අලය බලත් සඳොෂල
තළ ගෆනීමට ග.අ සරෝක් බළ ගෆනීමට අඳශසු වී ඇති බෆවින් නගර වභළල වතු ග.අ සරෝ මුද.අ සගලළ බළ
ගෆනීමට අලවර බළ සදන සමන් ඉ.අළ තිබුණි.
තීරණය



ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරෝධතාලයක් ගනොමැති වූ බැවින් නගර වභාගේ ඉල්ලීමක් මත සිදු කරන ඉශත වශන්
කෂ කර්මාන්තය වශා වභා ආලරණ අනුමැතියට යටත්ල අශක 83,කරිත්ත කන්ද ප්රජා ම්ඩඩයට ගාව්තු අය
කර ග.අ සරෝ බා දීම ගලනුගලන් ගරු වභාගේ අනුමැතිය බා ගදන දී.

 ගඳ.ල.11.32 ට ඳමණ ගරු නගර නගර වභා මන්ත්රී ගේ.ඩබ්.භාෂි ම ගමනුකා විගේසූරිය මශත්මිය ගරු ඉලත්ල යන
දී.
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(12)

නයළය ඳත්රයට ඇතුත් සනොව සලනත් කරුණු

12:01 “ නගර වභළ මළර්ග තනය අලුත්ලෆඩියළ කිරීම වම්බන්ධලයි’’ මෆසයන් විය ලිපිකරු විසින් ඉදි ඳත් කර තිබ
ලිපිය වභළගත කරන දීප.
නගර වභළල වතු මළර්ග තනයට නල ්ංජිමක් වවිකර අළුත්ලෆඩියළ කර ධළලන තත්ලයට ඳත් කි ම වශළ දරණ
ද වියදම් වළරං ස.අඛ්නය ඉදි ඳත් කර තිබුණි.
නගර වභා මාර්ග තනයට නල එශජිතමක් වවි කර අලුත්ලැඩියා කිරීගම් වියදම් වාරාශය
කාර්යය

වියදම(රු.)

01.නල ්ංජිම බළ ගෆනීම

625000.00

02.තශඩු කෆපීම වශ නෆවීම

3105.04

03.ගියර් සඳඨාිසහ ්ස.අඨා සදක

1800.00

04.ගවහ කටර් සනොව.අ ්ක

825.00

05.කුරුව සජොයින්ඨා ඳවහසීම

1200.00

06.සබෝ.අඨා ඇණ වශ සලොර්

1115.50

07.සශෝර්වහ වශ සශෝර්වහ ක්ලි්

1965.00

08.ලෆලි කඩදළසි

100.00

09.විදුලි ඳීධතියට අලය ද්රලය

10130.00

10.්යළර් ක්ලීනර් සශෝවහ ්ක

840.00

11.තශඩු කෆපීමට කෆපුම් ත

460.00

12.සයි වී.අ ්ක ලියලළ තව් විදීපමට

3700.00

13.ගෆ.අසලොනයිවහ ඇණ

1010.00

14.ඉදි ඳව සරෝදසහ ඇක්ව.අ සඳොට ලියවීම

8000.00

15.ඇක්වස.අටරසහ ඇණ තව් විදීපම

100.00

16.විදුලි ඳීධතියට අලය බළහිර උඳළංග(විදුලි ළම්පු,වහවී.එ,මීටර)

8475.00

17.විදුලි ඳීධතිය වෆකසීම

5000.00

18.බෆට ටර්මින.අ ඳවහසීම

900.00

19.ඉන්ධන ෆි.අටරය බළ ගෆනීම

6800.00

20.තීන්ත බළ ගෆනීම

24875.00

21.උඳළංග සවේදීපමට භූමිසත.අ

1000.00

22.සවේලක දිරී දීපමනළ සගවීම්

5750.00

්කතුල

712150.54
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තීරණය



ගමම වියදම් ලාර්තාල ගරු වභාගේ දැන ගැනීම පිණිව ඉදිරිඳත් කරන දී.

12:02 “තණ සකොෂ කඳන මෆෂිමක් බළ ගෆනීම” මෆසයන් ආසීක ආදළශනළගළර ක්රියළකරු විසින් ඉදි ඳත් කර තිබ
ලිපිය වභළගත කරන දීප.
අම්බන්සගොඩ නගර වභළලට අයත් ඳටබෆදිමු.අ ආදළශනළගළරය තුෂ ඳළවි.එචි කිරීසමන් ඳසු ගලළ ඉලත් කරන
ද යකඩ සකොටවහ ඇති බලත් ඒලළ දිරළඳත් සලමින් ඳලතින බලත් ,්ම යකඩ සකොටවහ ලලින් ප්රසයෝජනයක් ගෆනීම
වමශළ ඒලළ මුද.අ බලට ඳත් කර ්ම මුදලින් තණ සකොෂ කඳන මෆෂිමක් බළ සදන සමන් ඉ.අළ තිබුණි.
සම් පිළිබල තළක්ණ සවේලළ නිෂධළරීසේ නිර්සීය ලනුසහද සමම යකඩ සකොටවහ මිෂ ගණන් කෆවීසම්න් ඳසු
විකීණීම වශ ්ම මුද.අ ලලින් ආදළශනළගළර 02 ක වශළ තණසකොෂ කඳන මෆමක් මිෂදීප ගෆනීම සුදුසු බලයි.
තීරණය



ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරෝධතාලයක් ගනොමැති වූ බැවින් තණ ගකොෂ කඳන මැෂිමක් ආදාශනාගාරයට බා දීමට
ගරු වභාගේ අනුමැතිය බා ගද දී.

12:03 “පුලත් ඳත් දෆන්වීමක් ඳෂ කිරීමට අනුමෆතිය බළ ගෆනීම ” මෆසයන් වෆඳයුම් නිෂධළ නිය විසින් ඉදි ඳත් කර තිබ
ලිපිය වභළගත කරන දීප.
2014.12.02 දිනෆති මළසික වභළසව් තීරණ අංක 11.01යටසත් නගර වභළලට නල ට්රෆක්ටර් රව 02 ක් මිදීප ගෆනීම
වශළ අනුමෆතිය ෆබී ඇති බලත් ඒ අනුල මිෂදීප ගත යුතු ට්රෆක්ටර් පිළිබල පි විතර ලළර්තළලක් ඳෂළත් ඳළන
යළන්ත්රික ඉංජිසන්රු මශතළ විසින් 2014.12.10 දිනෆති ලිපිය මඟින් නගර වභළලට සයොමු කර ඇති බලත් ඒ අනුල
නල ට්රුක්ටර් රව 02 ක් මිදීප ගෆනීම වශළ පි විතර ඇතුත් ප්රවම්ඳළදන දෆන්වීම පුලත් ඳතක ඳෂ කිරීමට වභළ
අනුමෆතිය ඉ.අළ තිබුණි.
තීරණය



ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරෝධතාලයක් ගනොමැති වූ බැවින් නගර වභාලට නල ට්රැක්ටර් රථ 02ක් මිදී ගැනීම
වම්බන්ධ පිරිවිතර ඳත ඇතුත් ප්රවම්ඳාදන දැන්වීමක් පුලත් ඳතක ඳෂ කිරීමට ගරු වභාගේ අනුමැතිය බා ගදන
දී.

12:04 “මුීදර වශළ රු.10000.00 ක මුද.අ අග්රිමයක් බළ ගෆනීම ” මෆසයන් විය ලිපිකරු විසින් ඉදි ඳත් කර තිබ ලිපිය
වභළගත කරන දීප.
නගර වභළ කළර්යළසහ මුීදර මෆෂිම අක්රීය වී ඇති බෆවින් ්දිසනදළ මුීදර තෆඳෆ.අ කිරීම වශළ ඳශත ඳ දි මුද.අ
ලෆය ලන බෆවින් මුීදර වශළ රු.10000.00 ක් මුදක් බළ ගෆනීමට අනුමෆතිය ඉ.අළ තිබුණි.
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ආවන්න ලසයන් දිනකට මුීදර වශළ ලෆය ලන මුද
වළමළනය තඳ වශළ දිනකට 40 x 10 = 400.00
ලියළඳදිංචි තඳ වදශළ

05 x 35 = 175.00

තීරණය



ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරෝධතාලයක් ගනොමැති වූ බැවින් කාර්යායීය දදනික ලිපි තැඳැල් කිරීම වශා මවකට
රු.10000.00 ක අත්තිකාරම් මුදක් බා ගැනීම වශා ගරු වභාගේ අනුමැතිය බා ගදන දී.

12:05“අම්බන්සගොඩ නගර වභළසව් 2013 සදවෆම්බර් 31 දිසනන් අලවන් ලර්ය වශළ ව මය ප්රකළය පිළිබ
විගණකළධිඳති ලළර්තළල ” මෆසයන් විගනකළධිඳති සදඳළර්තසම්න්තුසව් නිසයෝජය විගණකළධිඳති විසින් ඉදි ඳත්
කර තිබ ලළර්තළල වභළගත කරන දීප.
විගණකළධිඳතිසේ SN/GL/F/AMUC/5/13/11 වමළංක වහිත 2014.12.23 දිනෆති, අම්බන්සගොඩ නගර වභළසව්
2013 සදවෆම්බර් 31 දිසනන් අලවන් ලර්ය වශළ ව මය ප්රකළය පිළිබ විගණකළධිඳති ලළර්තළල ඉදි ඳත් කර
තිබ අතර සමම ලළර්තළසව් 2.2 සේදසහ දක්ලළ ඇති කරුණු ලලින් ලන බඳම ශෆර ,මය ප්රකළනලලින් 2013
සදවෆම්බර් 31 ලන දිනට අම්බන්සගොඩ නගර වභළසව් මය තත්ලය වශ ්දිසනන් අලවන් ලර්ය වශළ ්හි
මය ක්රියළකළරීත්ලය ශළ මුද.අ ප්රලළශ සඳොදුසව් පිළිගත් ගිණුම්කරණ මධර්ම ලට අනුකල වතය ශළ වළධළරණ
තත්ලයක් පිළිබිුම කරන බල මළ දරන්නළ ව මතය ලන බලද වශන් කර තිබුණි.
ගරු වභාඳති ඇම් .ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින්
සම් වම්බන්දසයන් ඇත්තටම මම වතුටු සලනලළ.විඳක්සහ මතය විගණකළධිඳති විසින් බෆශෆර කරළ
තිසයනලළ.තමුන්නළන්සවේළසේ කළස.අ කිසිම මතයක් ෆබිළ න.දෆනට අඳට ලවර 3 ක් මතයක් ෆබුණළ.
තීරණය



ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ දැන ගැනීම වශා ගමම විගණන ලාර්තාල ඉදිරිඳත් කරන දී.


ගරු නගර වභා මන්ත්රී ඒ.ඩබ්.ජගත් කුමාර මශතා ගරු වභාලට නැලතත් ඳැමිගණන දී.

12:06 “ල ඳනම් මිදුකළංගයට අයත් මුද්රණ යන්ත්රය අක්රීය වීම වම්බන්ධලයි ” මෆසයන් විය නිෂධළරීනිය විසින් ඉදි ඳත්
කර තිබ ලිපිය වභළගත කරන දීප.
උක්ත කරුණට අදළල ල ඳනම් මිදුකළංගයට අදළ ම්රද්රණ යන්ත්රසහ කෆසනොන්

බන් සනොමෆති වීම නිවළ

2014.12.18 දින ඳ.ල.1.00 සිට සම් ලන තුරුත් (2014.12.22 සඳ.ල.9.30) අක්රීයල ඳලතින බලත් 2015 ලර්යට
අදළෂ තක්සවේරු නිසව්දන 2014.12.31 ලන දිනට ප්රවම මුද්රණය කර සබදළශෆ ය යුතු වුලත් සමම අඩුඳළඩු
නිවළසලන් ්ය සිදු කිරීමට සනොශෆකි ලන බල වදශන් කර තිබුණි.
සම් වම්බන්ධසයන් ලෆටු් විධය භළර නිෂධළ නියද ලෆටු් වකවහ කිරීමට අලය බෆවින් මුද්රණ යන්තුයට සුදුසු
බන් කඩිනමින් බළ දීපමට කටයුතු කරන සමන් ඉ.අළ තිබුණි.
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සම් වම්බන්ධසයන් වෆඳයුම් නිෂධළරීනිය වශන් කර තිබුසණ් 2014.11.25 දින මිෂ ගණන් අනුල අලම මිෂ
ගණන් ඉදි ඳත් කර තිබ ආයතන 02 හිම සමම

බන් සනොමෆති බලය.ඒ අනුල කඩිනම් අලයතළලය මත

අත්තිකළරම් මුදක් බළ සගන බන් මිදීප ගෆනීමට අනුමෆතිය ඉ.අළ තිබුණි.

තීරණය



ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරෝධතාලයක් ගනොමැති වූ බැවින් වභා ආලරණ අනුමැතියට යටත්ල අනුමැතිය බා දී තිබ
කඩිනම් අලයතාලයන් වූ ලරිඳනම් තක්ගවේරු ඳ්රිකා මුද්රණය ශා ලැටු්  වකව් කිරීගම් කටයුතු වශා අත්තිකාරම්
මුදක් බා ගගන කාබන් රිබන් මිදී ගැනීම ගලනුගලන් ගරු වභාගේ අනුමැතිය බා ගදන දී.


ගරු නගර වභා මන්ත්රී එච්.එල්.අනුර කිත්සිරි මශතා ගරු වභාලට නැලතත් ඳැමිගණන දී.

12:07 “කළර්යළසහ සම්ව වශළ සරදි බළගෆනීම ” මෆසයන් ප්රධළන කෂමණළකරන වශකළර විසින් ඉදි ඳත් කර තිබ
ලිපිය වභළගත කරන දීප.
කළර්යළසහ නිෂධළරීන්සේ සම්ව සරදි ඉරී දුර්ලර්ණ වී ඇති බෆවින් අලුතින් සම්ව සරදි බළ දීපම වශළ අනුමෆතිය
ඉ.අළ තිබුණි.
තීරණය



ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරෝධතාලයක් ගනොමැති වූ බැවින් කාර්යායීය ගම්ව වශා නල ගම්ව ගරදි මිදී ගැනීම
වශා ගරු වභාගේ අනුමැතිය බා ගදන දී.

12:08 “තණසකොෂ කඳන මෆෂිම බළ ගෆනීම වශළ ” මෆසයන් අම්බන්සගොඩ සඳොලිවහ වහවළනය විසින් ඉදි ඳත් කර තිබ
ලිපිය වභළගත කරන දීප.
2015.01.05 දින අති ගරු ජනළධිඳත්තුමළ අම්බන්සගොඩ නගරසහ රැවහවීමකට වශභළගී ලන බෆවින් ,්තුමළ
ඳෆමිසණන ගුලන් යළනය නතර කිරීම වශ ්හි ආරක්ළල වෆසීම වශළ අම්බන්සගොඩ සඳොලිවහ වහවළනයට අයත්
ක්රීඩළ භූමිය පි සිදු කර ගෆනීම වශළ නගර වභළ කළර්යළයට අයත් තණ සකො කඳන මෆෂිම 2014.12.30 වශ 31
යන දින ලට ගළවහතු අය කිරීමකින් සතොරල බළ සදන සමන් ඉ.අළ තිබුණි.
තීරණය
ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරෝධතාලයක් ගනොමැති වූ බැවින් ගඳොලිව් ව්ථානගයන් ගතල් වඳයා ගැනීගම් ඳදනම මත
වභා ආලරණ අනුමැතියට යටත්ල තණ ගකොෂ කඳන මැෂිම 2014.12.30 වශ 31 යන ගදදින තුෂ අම්බන්ගගොඩ
ගඳොලිව් ව්ථානයට බා දීම ගලනුගලන් වභාගේ අනුමැතිය බාගදන දී.
12:09 “ජ න ්ලීම වශළ මළර්ගය ඳළුදු කිරීම වම්බන්ධලයි ” මෆසයන් විය ලිපිකරු විසින් ඉදි ඳත් කර තිබ ලිපිය
වභළගත කරන දීප.
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අම්බන්සගොඩ ප්රළසීය ය ස.අකම් කළර්යළය මඟින් ඉදිකෂ සශ්පුමු.අ සවේලළ පියවට ජය බළ ගෆනීමට
මළර්ගය ඳළුදු කිරීසම් ගළවහතුල රු.795.20 ක් බලත් ,්ය නිදශවහ කර ගෆනීමට ප්රළසීය ය ස.අකම් කළර්යළසයන්
ලිපියක් ඉදි ඳත් කර ඇති බෆවින් ්ය නිදශවහ කිරීමට අනුමෆතිය ඉ.අළ තිබුණි.

තීරණය



ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරෝධතාලයක් ගනොමැති වූ බැවින් ගශ් පුමුල් ගවේලා පියවට ජය බා ගැනීගම්දී
මාර්ගය ඳළුදු කිරීම ගලනුගලන් අය කෂ යුතු ගාව්තුල ලන රු.795.20 ක ගාව්තුගලන් එම ආයතනය නිදශව්
කිරීමට ගරු වභාල තීරණය කරන දී.

12:10 “අම්බන්සගොඩ නගරසහ රකඩ වංදර්නයක් ඳෆලෆත්වීම ” මෆසයන් ප්රජළ වංලර්ධන නිෂධළ නිය විසින් ඉදි ඳත්
කර තිබ ලිපිය වභළගත කරන දීප.
වළරංගළ රකඩ ආයතනය මගින් ,ජළතික කළලක් සව රකඩ කළල ඉදි යට සගන ඒමට වභළඳතිතුමළසේ
අනුග්රශය යටසත් අම්බන්සගොඩ පුරශස.අදීප කළත්මක රකඩ නළටය වංදර්නයක් ඳෆලෆත්වීම වදශළ ලෆඩ
පිළිසලක් වකවහ කරන සව ඉ.අළ තිබ අතර සම් වදශළ 2015 මළර්තු මව දිනයක් සයොදළ ගත ශෆකි බලද වදශන්
කර තිබුණි.
.ස.සප්රේමීන් මශතළසේ ඉ.අලීම ඳ දි ජළතයන්තර රකඩ නළටය දිනයට වමගළමීල (මළර්තු 21)විසනෝදළත්මක රකඩ
වංධර්නයක් ඳෆලෆත්වීමට නගර වභළසව් අනුග්රශය බළ දීපම සුදුසු යෆයි සයෝජනළ කර තිබුණි.
තීරණය



ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරෝධතාලයක් ගනොමැති වූ බැවින් ජී.ගප්රේමීන්න් මශතාගේ ඉල්ලීම ඳරිදි ජාතයන්තර රකඩ
නාටය දිනයට වමගාමීන්ල විගනෝදාත්මක රකඩ වශධර්නයක් ඳැලැත්වීමට නගර වභාගේ වශගයෝගය බා දීමට
ගරු වභාල තීරණය කරන දී.

12:11 “සකොඩි කණු 15 ක් බළ ගෆනීම වශළ’’මෆසයන් අම්බන්සගොඩ සඳොලිවහ වහවළනය විසින් ඉදි ඳත් කර තිබ ලිපිය
වභළගත කරන දීප.
2015.01.01 ලන දින අම්බන්සගොඩ සඳොලිවහ ක්රීඩළ භූමිසහ ඳෆලෆත්වීමට නියමිත ප්රතිඥළ දීපසම් උත්වලය වශළ
ක්රීඩළ භූමීය වෆරසීමට සකොඩි කණු 15 ක් 2014.12.31 බළ සදන සමන් ඉ.අළ තිබුණි.
තීරණය

 ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරෝධතාලයක් ගනොමැති වූ වභා ආලරණ අනුමැතියට යටත්ල අම්බන්ගගොඩ ගඳොලිව්
ව්ථානයට ගකොඩි කවී 15 ක් බා දීම ගලනුගලන් ගරු වභාගේ අනුමැතිය බා ගදන දී.
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12:12 “2014 වළමළනය ඳ ඳළනය ශළ කළර්යය මණ්ඩ සවේලළ ප්රතිඳළදන වියදම් වීම පිළිබ විවහතරය’’මෆසයන් විය
ලිපිකරු විසින් ඉදි ඳත් කර තිබ ලළර්තළල වභළගත කරන දීප.
2014 සනොලෆම්බර් මව ලෆඩ වටශන් 01 හි ලෆය වියන්සේ ලෆය වීම් පිළිබ සතොරතුරු ඉදි ඳත් කර තිබුණි.

;SrKh


සමම ලළර්තළල පිළිගත යුතු බලට ගරු වභළඳති ඇම් .ඩබ්.අරුණ ප්රදීප් මශතළ විසින් සයෝජනළ කෂ අතර ගරු නගර
වභළ මන්ත්රී සග්රේන් සකරමිණියසේ මශතළ විසින් වහථීර කරන දල ගරු මන්ත්රීලරුන්සේ විසරෝධතළලයක් සනොමෆති
ව බෆවින් ඒකමතිකල වභළ වම්මත විය.

12:13 “2014 සවෞඛ්ය සවේලළ ප්රතිඳළදන වියදම් වීම පිළිබ විවහතරය’’මෆසයන් විය ලිපිකරු විසින් ඉදි ඳත් කර තිබ
ලළර්තළල වභළගත කරන දීප.
2014 සනොලෆම්බර් මව ලෆඩ වටශන් 02 හි ලෆය වියන්සේ ලෆය වීම් පිළිබ සතොරතුරු ඉදි ඳත් කර තිබුණි.
;SrKh


සමම ලළර්තළල පිළිගත යුතු බලට ගරු වභළඳති ඇම් .ඩබ්.අරුණ ප්රදීප් මශතළ විසින් සයෝජනළ කෂ අතර ගරු උඳ
වභළඳති කම.අ ලෆ.අසේ මශතළ විසින් වහථීර කරන දල ගරු මන්ත්රීලරුන්සේ විසරෝධතළලයක් සනොමෆති ව බෆවින්
ඒකමතිකල වභළ වම්මත විය.

12:14 “2014 සභෞතික වෆසුම්කිරීම,මංමළලත් වශ ගළඩනෆඟිලි ප්රතිඳළදන වියදම් වීම පිළිබ විවහතරය’’මෆසයන් විය
ලිපිකරු විසින් ඉදි ඳත් කර තිබ ලළර්තළල වභළගත කරන දීප.
2014 සනොලෆම්බර් මව ලෆඩ වටශන් 03 හි ලෆය වියන්සේ ලෆය වීම් පිළිබ සතොරතුරු ඉදි ඳත් කර තිබුණි.
;SrKh


සමම ලළර්තළල පිළිගත යුතු බලට ගරු වභළඳති ඇම් .ඩබ්.අරුණ ප්රදීප් මශතළ විසින් සයෝජනළ කෂ අතර ගරු නගර
වභළ මන්ත්රී ඒ.පී.ක්හමි සශේමන්තළ සි.අලළ සමනවිය විසින් වහථීර කරන දල ගරු මන්ත්රීලරුන්සේ විසරෝධතළලයක්
සනොමෆති ව බෆවින් ඒකමතිකල වභළ වම්මත විය.

12:15 “2014 සලෂඳ ශළ අසනකුත් ප්රතිඳළදන වියදම් වීම පිළිබ විවහතරය’’මෆසයන් විය ලිපිකරු විසින් ඉදි ඳත් කර
තිබ ලළර්තළල වභළගත කරන දීප.
2014 සනොලෆම්බර් මව ලෆඩ වටශන් 05 හි ලෆය වියන්සේ ලෆය වීම් පිළිබ සතොරතුරු ඉදි ඳත් කර තිබුණි.
;SrKh
42



සමම ලළර්තළල පිළිගත යුතු බලට ගරු වභළඳති ඇම් .ඩබ්.අරුණ ප්රදීප් මශතළ විසින් සයෝජනළ කෂ අතර ගරු නගර
වභළ මන්ත්රී ඒ.ඩබ්.ජගත් කුමළර මශතළ විසින් වහථීර කරන දල ගරු මන්ත්රීලරුන්සේ විසරෝධතළලයක් සනොමෆති ව
බෆවින් ඒකමතිකල වභළ වම්මත විය.

12:16 “2014 සුභ වළධක සවේලළ ප්රතිඳළදන වියදම් වීම පිළිබ විවහතරය’’මෆසයන් විය ලිපිකරු විසින් ඉදි ඳත් කර තිබ
ලිපිය වභළගත කරන දීප.
2014 සනොලෆම්බර් මව ලෆඩ වටශන් 06 හි ලෆය වියන්සේ ලෆය වීම් පිළිබ සතොරතුරු ඉදි ඳත් කර තිබුණි.
;SrKh


සමම ලළර්තළල පිළිගත යුතු බලට ගරු වභළඳති ඇම් .ඩබ්.අරුණ ප්රදීප් මශතළ විසින් සයෝජනළ කෂ අතර ගරු නගර
වභළ මන්ත්රී සග්රේන් සකරමිණියසේ මශතළ විසින් වහථීර කරන දල ගරු මන්ත්රීලරුන්සේ විසරෝධතළලයක් සනොමෆති
ව බෆවින් ඒකමතිකල වභළ වම්මත විය.

12:17 “ ආදළයම් හිඟ සේ ලළර්තළ 2013/2014 ’’මෆසයන් විය ලිපිකරු විසින් ඉදි ඳත් කර තිබු ලිපිසගොනුල වභළගත
කරන දීප.
අම්/නව/02/06 වියට අදළ සනොලෆම්බර් වශ සදවෆම්බර් මව අය ය ර් යටසත් ඇවහතසම්න්තුගත ආදළයම
ඇතුත් ලළර්තළල ඉදි ඳත් කර තිබුණි.
තීරණය


ගමම ලාර්තාල පිළිගත යුතු බලට ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා විසින් ගයෝජනා කෂ අතර ගරු නගර
වභා මන්ත්රී ගරේන් ගකරමිණියගේ මශතා විසින් ව්ථීර කරන දල ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරෝධතාලයක්
ගනොමැති වූ බැවින් ඒකමතිකල වභා වම්මත විය.

12:18 “ ආදළයම් හිඟ සේ ලළර්තළ 2013/2014 ’’මෆසයන් විය ලිපිකරු විසින් ඉදි ඳත් කර තිබු ලිපිසගොනුල වභළගත
කරන දීප.
අම්/නව/02/03 වියට අදළ සනොලෆම්බර් වශ සදවෆම්බර් මව අය ය ර් යටසත් ඇවහතසම්න්තුගත ආදළයම
ඇතුත් ලළර්තළල ඉදි ඳත් කර තිබුණි.
තීරණය


ගමම ලාර්තාල පිළිගත යුතු බලට ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා විසින් ගයෝජනා කෂ අතර ගරු නගර
වභා මන්ත්රී ඒ.ඩබ්.ජගත් කුමාර මශතා විසින් ව්ථීර කරන දල ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරෝධතාලයක් ගනොමැති වූ
බැවින් ඒකමතිකල වභා වම්මත විය.

12:19 “ ආදළයම් හිඟ සේ ලළර්තළ 2013/2014 ’’මෆසයන් විය ලිපිකරු විසින් ඉදි ඳත් කර තිබු ලිපිසගොනුල වභළගත
කරන දීප.
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අම්/නව/02/05 වියට අදළ සනොලෆම්බර් වශ සදවෆම්බර් මව අය ය ර් යටසත් ඇවහතසම්න්තුගත ආදළයම
ඇතුත් ලළර්තළල ඉදි ඳත් කර තිබුණි.
තීරණය


ගමම ලාර්තාල පිළිගත යුතු බලට ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා විසින් ගයෝජනා කෂ අතර ගරු නගර
වභා මන්ත්රී ගරේන් ගකරමිණියගේ මශතා විසින්ව්ථීර කරන දල ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරෝධතාලයක් ගනොමැති
වූ බැවින් ඒකමතිකල වභා වම්මත විය.

12:20 “ ආදළයම් හිඟ සේ ලළර්තළ -ල ඳනම් - 2013/2014 ’’මෆසයන් විය ලිපිකරු විසින් ඉදි ඳත් කර තිබු ලිපිසගොනුල
වභළගත කරන දීප.
අම්/නව/02/02 වියට අදළ සනොලෆම්බර් වශ සදවෆම්බර් මව අය ය ර් යටසත් ඇවහතසම්න්තුගත ආදළයම
ඇතුත් ලළර්තළල ඉදි ඳත් කර තිබුණි.
තීරණය


ගමම ලාර්තාල පිළිගත යුතු බලට ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා විසින් ගයෝජනා කෂ අතර ගරු නගර
වභා මන්ත්රී ඒ.ඩබ්.ජගත් කුමාර මශතා විසින්ව්ථීර කරන දල ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරෝධතාලයක් ගනොමැති වූ
බැවින් ඒකමතිකල වභා වම්මත විය.

12:21 “ ආදළයම් හිඟ සේ ලළර්තළ - 2013/2014 ’’මෆසයන් විය ලිපිකරු විසින් ඉදි ඳත් කර තිබු ලිපිසගොනුල වභළගත
කරන දීප.
අම්/නව/02/04 වියට අදළ සනොලෆම්බර් වශ සදවෆම්බර් මව අය ය ර් යටසත් ඇවහතසම්න්තුගත ආදළයම
ඇතුත් ලළර්තළල ඉදි ඳත් කර තිබුණි.
තීරණය


ගමම ලාර්තාල පිළිගත යුතු බලට ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා විසින් ගයෝජනා කෂ අතර ගරු නගර
වභා මන්ත්රී ගරේන් ගකරමිණියගේ මශතා විසින්ව්ථීර කරන දල ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරෝධතාලයක් ගනොමැති
වූ බැවින් ඒකමතිකල වභා වම්මත විය.

12:22 “ 2015 ලර්ය වශළ ධර්මළසෝක විදයළයට ෂමුන් ඇතුත් කරගෆනීම වම්බන්ධලයි’’මෆසයන් මශ
අම්බන්සගොඩ ප්රසීලළසීන් විසින් ඉදි ඳත් කර තිබු ලිපිසගොනුල වභළගත කරන දීප.
මශ අම්බන්සගොඩ ප්රසීසහ කිසිදු ෂමයකුට ආවන්නතළලය අනුල ධර්මළසෝක විදයළයට ඇතුත් වීමට
සනොශෆකි වී ඇති බලත් ,්යට සශේතුල කුරත්ත විදයළය ගුලනින් මශ අම්බන්සගොඩ ප්රසීයට ආවන්න යෆයි
ඳලවමින් වම්මුඛ් ඳරීක්ණසයන් බළ දුන් මුළු කුණු ලලින් කුණු 05 බෆගින් කඳළ ශ න ද බලත් නමුදු
කුරත්ත විදයළයට ඉතළ ඳශසුසලන් ෂඟළ විය ශෆක්සක් සල ශළ ගඟ ඳසු කරමින් බලත් මශළ මළර්ගසයන් ගිය
විට කුරත්න විදයළයට යළ යුත්සත් ධර්මළසෝක විදයළය ඳසු කරමින් බලත් ,ාක්ර ස.අඛ්ණ ලට අනුල නිලවට
ආවන්න ඳළවක් තිබුණද ්යට ඳශසුසලන් ෂඟළ විය සනොශෆකි නම් කුණු කෆපිය සනොශෆකි බලත් ගිය ලර
වම්මුඛ් ඳරීක්ණ මණ්ඩය විසින් කුරත්න විදයළයට කුණු කඳළ සනොමෆති බලත් වශන් කර තිබ අතර
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අම්බන්සගොඩ නගර වභළලට බඳු සගලන ,අම්බන්සගොඩ නගර වභළලට මශජන නිසයෝජිතයින් ඳත් කරන
අම්බන්සගොඩ වහථීර ඳදිංචි කරුලන්ට බලත් අවළධළරණයක් සමමඟින් සිදු වී ඇති බලත් වශන් කරමින් මශ
අම්බන්සගොඩ ප්රසීසහ පුීගයින් 48 සදසනකු අත්වන් කරමින් සමම ලිපිය ඉදි ඳත් කර තිබුණි.
ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින්
මම හිතන්සන් ඳසු ගිය ලවසර් ගංඟළ ඇෂ සදොෂ ශරශළ යන්න තිසයන් ඒලට කුණු කඳළ න.ඇත්තටම මශ
අම්බන්සගොඩ සකසනකුට ධර්මළසෝක විදයළය ඳසු කරසගන තමයිකුරත්සනට යන්න සලන්සන් .ඉතින් මම
හිතන්සන් අපි සියලු සදනළම ්කතුසලළ අධයළඳන ස.අකම්තුමළට ඉ.අලීමක් කරමු සම් ගංඟළ ඇෂ සදො තිසයන
මළර්ග වශ ප්රසිීධ මළර්ගසයන් ගියශම යන දුර වකළ බළ සම් කුණු කෆපීම කරන්න කියළ වශ ඳසු ගිය ලවසර්
්සශම කුණු කෆපුසව් නෆත්නම් සම් ලවසර්දීපත් ඒ වශනයම ජනතළලට බළ දන්න කියළ.
ගරු නගර වභා මන්ත්රී ගේ.ඩබ්.ජයන්ත මශතා කතා කරමින්
වභළඳතිතුමණි, ශ.අ ලතුසරත් ෂමුන් 2 ක්ට කඳළ තිසයනලළ කුරත්සනට.ශ.අලතුසර් ගණු ෂමසයක්ට නම්
කුණු 05 ක් කෆසඳන්න නන.නමුත් ධර්මළසෝසකට කෆපුන්න.
ගරු නගර වභා මන්ත්රී එච්.එල්.අනුර කිත්සිරි මශතා කතා කරමින්
සමසතක් ක.අ මශ අම්බන්සගොඩ ෂමුන් ධර්මළසෝක විදයළයට ඇතුත් කිරීසම්දීප කුරත්ත විදයළයට කුණු
කෆපුන්න.මශ අම්බන්සගොඩ ජනතළලට 4 ලතළලක් මළදම්ඳළ ගඟ තරණය කරන්න සලනලළ.ඒ අනුල ධර්මළසෝක
විදයළයට ගුලන් දුර බීදි ගුලන් දුර සලනදට ලඩළ සලනවහ සලළද කියළ අපිට වික්ෂි්තභළලයක් ඇති සලළ
තිසයනලළ.සම් වම්බන්ධසයන් අම්බන්සගොඩ නගර වභළල විදියට නිලරදි තීරණයක් අපි ගනිමු කියමින් මම නිශඩ
සලනලළ වභළඳතිතුමණි.
ගරු නගර වභා මන්ත්රී ගේ.ඩබ්.ජයන්ත මශතා කතා කරමින්
අධයළඳන ස.අකම්ට සම් පිළිබ දෆන් කියළ ලෆඩක් න වභළඳතිතුමණි.සමොකද දෆන් සම් සී සලළ ඉලරයි.අපි දෆන්
අධයළඳන ස.අකම්ට ලියන ගමන් ,සකොඨාශළ අධයළඳන අධයක්කතුමියටත් දළළ වමීක්ණයක් කරමු 2014
ලර්සහ අම්බන්සගොඩ නගරසහ ඳළව.අ යන ලයසවේ සිින ෂමුන් ගෆන.්ම්.න.්.එ ්සකන් ගන්න පුලුලන්
අඳට.මං හිතන විදියට ෂමයි 200 ක් ලත් න.්නිවළ අපි ඉ.අමු අම්බන්සගොඩ ෂමුන්ට ධර්මළසශෝක විදයළය
අහිමි වීම පිළිබ නෆලත වමීක්ණයක් කරළ අඳට සදන්න කියළ.අම්බන්සගොඩ ගෆන සනොදන්න අය සම්
වම්මුඛ් ඳරීක්ණයට හිියනම් ෂමුන්ට ඇත්තටම අවළධළරණයක් සලනලසන්.තමුන්නළන්සවේට මම ්ක
උදළශරණයක් කියන්නම්.අම්බන්සගොඩ ධීලර ළළල ඉදි පිට උඳළලි මශත්තයසේ ෂමයළ යන්සන් මීියළසගොඩ
වහසකෝයකට.අම්බන්සගොඩ සම.එාර වහසකෝ තිබිත් ඒ ෂමයට ඳළවක් ෆබුසණ් න.
ගරු නගර වභා මන්ත්රී ජී.වරත් ශ්රී ාල් ද සිල්ලා මශතා කතා කරමින්
සම් ලිපිය වම්බන්ධසයන් කතළ කරීදීප වම ලවරකදීපම අපි සමය කතළ කරනලළ.සම්සක් නිසි බධරයළ
ස.අකම්තුමළ සනසලයි.්ක ලවර ෂමුන් ඇතුත් කර ගෆනීම වම්බන්ධ ාක්ර ස.අක වංසෝධනය කරන සකනයි අපි
ශමුසලන්න නන.අඳට බඳළන ආකළරයට සම් ාක්ර ස.අඛ් සලනවහ කරන්න බ.මුළු ංකළලටම සම්ලළ
අදළයිසන්.මුළු ඳළර්ලිසම්න්තුලටම සම්ක ප්රහනයක්.්ක්සකෝ අපි සයෝජනළ කරන්න නන සම් සියලු සීම අයින්
කරළ කිසෝ මීටසර් දුරට සම්ක කලින් තිබුණළ ලසේ ශදන්න කියළ.්සශම නෆත්නම් 2009 අස් ෂදරු උඳත්
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ික ගන්න පුලුලන් අඳට.ඒක නිතයළණුකයි.2009 ඉඳදිළ තිසයන්සන් 200 නම් සකොසශොමද අයදුම් ඳත් 400 ක්
්න්සන්.සම් ග්රළමසවේලකලරු වශතික සදනලළ.ග්රළමසවේලක වශතිකය දුන්නම සමොනම අධිකරණයකලත් සම්කට
අභිසයෝග කරන්න බ.්නිවළ සම්ක ස.අකම්ට ලියළ ලෆඩක් න.්නිවළ මම කියන්සන් අපි මන්ත්රීලරු විදියට
්කතුසව්ළ සම්කට සමොකක් ශ කරමු.
ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින්
මන්ත්රීතුමළ සම් ාක්ර ස.අකයට සු්රීම් සකෝඨා ්සක් අනුමෆතිය ෆබිළ තිසයන්සන්.
ගරු නගර වභා මන්ත්රී ජී.වරත් ශ්රී ාල් ද සිල්ලා මශතා කතා කරමින්
ඒක ශ වභළඳතිතුමළ,ඒක සලනවහ කරන්න කියනලළ සනසලයි.මම කියන්සන් උඳත් විවහතර අනුල 2009 ෂමයි 200
ඉඳදීපළ තිසයන්සන් ,ෂමයි 750 ක අයදුම් ඳත් සකොසශොමද ධර්මළසෝසකට ්න්සන්.600 සීලළනන්සදට ්න්සන්
සකොසශොමද.ග්රළමසවේලකළ කියන විදියට, අසනක් කෆටගරී ලට 1500 ක් අයින් කෂත් 1000 ක් ෂමයි ඉඳදිළ
තිසයනලළ.අඳට සමතනදීප විතරයි අභිසයෝග කරන්න පුලුලන්.සම් සදමවිපිසයෝ 48 සදනළ සදළනම් නම් නඩු යන්න,
අපි සම් උදව්ල කරන්න නන.්තසකොට සබොරු කියන ග්රළමසවේලක ලරුන්සේ ලෆඩ තශනම් කරළ ශ දළවිසන්.්ක
ඳළරක් කෂශම ආසහ සබොරු වශතික සදන ්කක් න.ාක්ර ස.අඛ්සයත් අඳට වංසෝධනයක් ඉ.අන්න පුලුලන්
ගංඟළ ඇෂ සදොෂ ලට කඳන්න කියළ ඳළරකින් ඟළ විය සනොශෆකි නම්.ඇමතිසකනකුටලත් සමය කරන්න
බ.සමොකද ඒ ඒ අය කතළ කරන්සන් තමන්සේ ප්රසීයට අනුල.ඒ ඒ ප්රසී ්කිසනකට සලනවහ.්නිවළ සම්සී
තමයි අඳට කරන්න පුලුලන් ්කම සී කියළ මම කියනලළ වභළඳතිතුමණි.
ගරු නගර වභා මන්ත්රී ගේ.ඩබ්.ජයන්ත මශතා කතා කරමින්
තල කළරණයක් වභළඳතිතුමණි,සලනදළ සදමව්පියන් ්ක්ක දරුලළ ඉන්නලනම් දිවුරුම් වශතිකයක් මල සශෝ පියළ
දුන්නශම ඒ කුණු 10 ෆබුණළ.දෆන් අද සලළ තිසයන්සන් තළත්තළ ,අම්මළ හිියත් ඔ්පුල නෆතිනම් කුණු 06
ෆසබන්සන්.අස් වංවහකිතියට අනුල දරුසලෝ ඉ.අන් න ඔ්පු ලියළ සදන්න කියළ.අද ඔ්පු ලියන්නත්
ගළණක් සගලන්න සලනලළ.මං දන්න අයට සම් සී සව්ළ තිසයනලළ.සම්කත් බරඳත සව බඳළනලළ.
ගරු උඳ වභාඳති කමල් ලැල්ගේ මශතා කතා කරමින්
වරත් මන්ත්රීතුමත් සීවි මන්ත්රීතුමත් සම් ගෆන අඳට ලඩළ දන්නලළ.ඇත්තටම කණගළටුදළයක කරුණක්
සම්ක.අම්බන්සගොඩ නගරසහ ෂමසයක්ට ධර්මළසෝකය,සීලළනන්ද,කුරත්න ලෆනි ප්රසිීධ ඳළවකට යළසම්
අලවහවළල නෆති සව්ළ තිසයනලළ.සබොසශොම සශොද සදයක් සම් උඳත් විවහතර අඳට බළ දීපපු ්ක වභළඳතිතුමළ.සම්
වංඛ්යළ ස.අඛ්ණ දිශළ බෆලුලම ෂමයි 300 ක් විතර තමයි අම්බන්සගොඩ ප්රසීසහ 2014 ලර්සහ ඉඳදිළ
තිසයන්සන්.නමුත් අයදුම් ඳත් 2000 ක් විතර ්නලළ.විසේසයන්ම ත.අගවහසගොඩ සුනළමී නිලළව 200ට ලෆඩිසයන්
තිසයනලළ.සමොවුන්ට විළ අවළධළරණයක් සලනලළ.ඔවුන් සම් ප්රසීසහ හිටපු මිනිවහසු.ඉන්න තෆනක් නෆති නිවළ
ත.අගවහසගොඩ ප්රසීසහ ඳදිංචි සව්ළ ඉන්සන්.අද වමශර වහසකෝල ඉන්ටවීව වශළ ගියශම නගර වභළසව්න්
ඔ්පු බළ සදනලළ කියළ දීපපු ලියුම් විසි කරළ තිසයනලළ.අපිල සම් ලෆසියන් විසින් ඳත් කරළ තිසයන්සන් සම්
ප්රහන සශොයන්න.්නිවළ අපි සම්කට මෆදිශත් සලමු වභළඳතිතුමළ.
ගරු නගර වභා මන්ත්රී ගක්.පු්පික ඉන්ද්රජිතත් මශතා කතා කරමින්
ඒ ලසේම වභළඳතිතුමළ,ධර්මළසෝකය වශ සීලළනන්දය ගත්තශම සශ්පුමු.අට ෂඟම වහසකෝ 2
ක.සශ්පුමු.අ ඟ වුනළට බපිිසහ ෂමයි ධර්මළසෝකයට අහුසලනලළ.දෆන් බෆලුලශම අම්බන්සගොඩ
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නගරයට අයිති සලනලළ සශ්පුමු.අ ,බපිිය නගරයට අයිති සලනලළ කන්ද මළලත.කන්ද මළලත ඟම
ධර්මළසෝකයට.සමසශම බෆලුලශම ධර්මළසෝකසයනුත් 5 ක් කඳනලළ සීලළනන්සදනුත් 5 ක් කඳනලළ.ෂමයි
්ළිසහ.සම්කට සමොකක් ශ විවදුම්ක් ගත යුතුයි.

ගරු නගර වභා මන්ත්රී ආර්.පී.ගේේ ගරොශාන් ද සිල්ලා මශතා කතා කරමින්
අපි සම් වම්බන්ධසයන් ලවර 4 ක් තිවහසවේ දිගින් දිගටම කතළ කරනලළ.මම කණගළටු සලනලළ ගිය ලරත් අපි සම්
සී කතළ කෂත් අඳට බෆ වුනළ අධයළඳන අමළතයං ස.අකම්තුමළ ශමු සලන්න යන්න.උඳ වභළඳතිතුමළ කියන
කළරණයත් ්ක්ක මමත් ්කඟයි.ඳටබෆඳිමු.අ,හීසර්ලත්ත ප්රසී ලලින් ගිහිපු අය තමයි දළුක්කන්ද ප්රසීසහ
ඉන්සන්.නමුත් වම්මුඛ් ඳරීක්ණ මණ්ඩසහ ඉන්න නිෂධළරීන් නීතිමය ගෆටලු ලට ක් සලනලළ සම් වම්බන්ධල
කටයුතු කිරීසම්දීප.මම ්ක උදළශරණයක් කියන්නම්.මම ගිය ලර ඇපි.අසබෝඩ් ්සක් ඉීදීප මම සශොටම දන්නලළ
සම් පුීගයළ සම් ප්රසීසහ සනසලයි කියළ.සමතනදි මම විරුීධ වුණළම ,මට වුසන් උවළවිසහදීප ෆ්ඡ ළ
සලන්න.සමොකද ග්රළම සවේලක වශතිකයක් දීපළ තිබුණළ උඳන් දළ සිට සම් ප්රසීසහ සම් පුීගයින් ඉන්නලළ
කියළ.වළයනයට ගිහින් තිසයන්සනත් සලනත් ප්රසීයක.සම් සීල.අ ඉදි ඳත් කෂත් උවළවිසයන් කීසව් ග්රළම
සවේලක කියනලනම් අපි ්තනින් ්ශළට සකොසශොමද යන්සන් කියළ.අන්තිමට වුසන් ඳළවට ඇතුත් කර ගන්න
කියළ නිසයෝගය ස.අකම්තුමළ විසින් ්ලළ තිබුණළ.සම් ලසේ ගෆටලු තිසයනලළ.ඒ ලසේම කියන්න නන කිත්සි
මන්ත්රීතුමළ කීලළ ආදීප යය වංගමසයන් ගන්න ්ක නලත්තන්න නන කියළ.සමහි නිර්සී කරළ තිසයනලළ 50%
ක් ආවන්නතළලයට,25% ක් ආදි යය වංගමයට,15% ක් වසශෝදර අනුග්රශයට,5% ක් වහවළන මළරුවීම් ලට,2%
ක් අනධයයන කළර්යය මණ්ඩයට තිසයනලළ.විසීගත වීම් ලටත් තිසයනලළ.අඳට සමහිදීප අදළ සලන්සන
ආවන්නනතළලය කියන කළරණය.ධර්මළසෝකයට ආවන්නතළලයට ගන්සන ෂමයි 99 යි.වම්මුඛ් ඳරීක්ණසයන්
90 යි.ඇපි.අ ලලින් 9 යි.කුරත්සන් සම්ක 50 ලඩළ අඩු වංඛ්යළලක්.ඒ ලසේ සම් විදයළ 4 ම ෂමයි 300 ට අඩු
වංඛ්යළලක් ඇතුත් සලන්සන්.300 ට ලඩළ ෂමයි ඉඳදිළ නම් තමයි ගෆටලුල තිසයන්සන්.නමුත් ෂමයි
ඉඳසදන්නත් කලින් මිනිවහසු සම් ප්රසීසහ කළමර අරසගන ,ඉඩම් අරසන තිසයනලළ.ඔවුන් ඳදිංචි න.ඒත්
ඔ්පුල තිසයනලළ.බටසඳො, ඇ.අපිිය,සබ්රුල,අලුත්ගම ප්රසී ල අය සම් විදියට කරනලළ.ඳෂළත් ඳළන
ආයතනයක් සව වශ මශජන නිසයෝජිතයින් සව අපි යම් මෆදිශත් වීමක් සම් වශළ කෂ යුතුමයි.මීටර 500 ක්
ලසේ කුඩළ ප්රමළණයක ඳළව.අ 4 ක් තිසයන ්කම ප්රසීය සමය.සම්ක විළ ලසයන් බඳළනලළ සම්
ගෆටලුලට.සමය සලනත් කිසිම ප්රසීයක න.්නිවළ අපි සමය

ඒත්තු ගන්ලන්න නන අධයළඳන අමළතයං

ස.අකම්තුමළට.්නිවළ සම් වශළ දීපර් දිනයක් බළ සනොසගන ,සමොකද 14,15.16.17 දින ල ඇපි.අ සබෝඩ් ්ක
තිසයනලළ ධර්මළසෝකසහ. න්ද ලෆඩ කටයුතු නිවළ සමය ිකක් ප්රමළද වුනත් ශෆකි ඉක්මණින් සම් වශළ යම්
ක්රියළමළර්ගයක් අනුගමනය කරමු කියළ මම ඉ.අනලළ.

ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින්
ස.අකම්තුමළ ,අධයළඳන අමළතයංසහ ස.අකම්තුමළ වමඟ කතළ කරළ අඳට සම් වශළ ඉක්මණින්ම දිනයක් බළ
සදන්න.

තීරණය
47

මශ අම්බන්සගොඩ ප්රසීලළසීන් විසින් ඉදි ඳත් කර තිබ ලිපිය වකළ බෆල ගරු වභළල අධයළඳන අමළතයං
ස.අකම් වමඟ සම් පිළිබ වළක.එ ළ කිරීමට දිනයක් සයොදළසගන සියලම ගරු මන්ත්රීලරුන් ඒ වශළ වශභළගී වීම
සුදුසු බල තීරණය කරන ද අතර සම් වම්බන්ධසයන් අධයළඳන අමළතයං ස.අකම් වමඟ වළක.එ ළ කිරීමට සුදුසු
දිනයක් සයොදළ ගන්නළ සව ස.අකම් මශතළට ලෆඩි දුරටත් උඳසදවහ බළ සදන දීප.

12.23 “2015 ලර්ය වශළ අම්බන්සගොඩ බවහ නෆලතුම්ඳ සඳොදු ලෆසිකිලිය බදු දීපම” මෆසයන් විය ලිපිකරු විසින්
ඉදි ඳත් කර තිබ ලිපිය වභළගත කරන දීප.
2015 ලර්ය වශළ බවහ නෆලතුම්ඳ සඳොදු ලෆසිකිලිය පී.අජිත් සශේමන්ත මශතළ විසින් බඳු අයිතිය බළ සගන ඇති
බලත් දෆනට ලෆවෆකිළිය භළවිතළ කිරීමට සනොශෆකි තත්ලසහ ඳලතින බලත් ්ය තමන්සේ සඳෞීගලික මුදලින්
භළවිතයට සුදුසු අන්දමට ප්රතිවංවහකරණය කිරීමට බළසඳොසරොත්තු ලන බල ඳලවළ ඇති බලත් ඒ වශළ
රු.169306.00 ක මුදක් ලෆය ලන බලත් 2015 ලර්සහ සිට ඉදි යට ලර් 5 ක් තමළට බඳු අයිතිය බළ සදන
සව ඉ.අළ ඇති බලත් වශන් කර තිබුණි.
සම් වම්බන්ධ ප්රධළන ආදළයම් නිෂධළ නියසේ නිර්සීය ඳ ද ,බවහ නෆලතුසම් සඳොදු ලෆසිකිළිය දෆනට භළවිතළ
කිරීමට සනොශෆකි තත්ලසහ ඳලතින බලත් ්ය ප්රතිවංවහකරණය කිරීමට ඔහු විසින් ඇවහතසම්න්තුලක් ඉදි ඳත් කර
ඇති බලත් මින් ඉදි යටද සියලු නඩත්තු කටයුතු ඔහු විසින් සිදු කෂ යුතු බලත් ,බඳුකරු විසින්ම සමය නඩත්තු
කරන බෆවින් සමම ගිවිසුමට යටත්ල ලර්යකට 5% ක ලෆඩිවීසම් ඳදනම මත ලවර 05 ක කළයක් සමම
ලෆසිකිලිසහ බඳු අයිතිය පී.අජිත් මශතළට ඳෆලරීමට සයෝජනළ කර තිබුණි.
සම් වම්බන්ධ තළක්ණ සවේලළ නිෂධළරීසේ නිර්සීයද වුසහ, බවහ නෆලතුම්ඳ සඳොදු ලෆසිකිලිසහ
සගොඩනෆගි.අස.අ තීන්ත ආස.අඳ කිරීම,කෆඩී ඇති ටයි.අ සකොටවහ වදීපම,මුත්ර බඳුන් 03 ක් සයදීපම,සකොමඩ් සවඨා 01
සයදීපම, සදොරල.අ වශළ අඟුලු සයදීපම,ටෆ් යින් වෆකසීම,අලුතින් ටළේ සයදීපම,වහකින් සන් 02 ක් සයදීපම,බිඩර්
ලර් 02 ක් සයදීපම,මුහුණ සවෝදන සබ්වම් සයදීපම ආදීප කටයුතු සිදු කිරීමට ඳලතින බලත් සම් වශළ රු.150000.00
ක ඳමණ මුදක් ලෆය ලන බලත් ්ම කයවුතු අතයළලය සවේලළලන් බලත් වශන් කර තිබු අතර මීට සඳර අලවහවළ
ලට ලඩළ සශොද තත්ලසයන් ලෆසිකිළි ඳීධතිය ඳලත්ලළ සගන යන බලද වදශන් කර තිබුණි.
තීරණය
ගරු මන්ත්රීලරුන්සේ විසරෝධතළලයක් සනොමෆති ව බෆවින් පී.අජිත් සශේමන්ත මශතළට අම්බන්සගොඩ බවහ
නෆලතුම්ඳ සඳොදු ලෆසිකිෂය ප්රතිවංවහකරණය කිරීමට අලවර බළ දීපමටත් ,ලවර 05 ක බඳු අයිතිය ලවරකට 5%ක
ලෆඩි වීසම් ඳදනම මත බළ දීපමටත් ගරු වභළල තීරණය කරන දීප.
12.24 “2015 අභයන්තර විගණන වෆෆවහම” මෆසයන් අභයන්තර විගණන නිෂධළරී විසින් ඉදි ඳත් කර තිබ ලිපි සගොනුල
වභළගත කරන දීප.
අම්බන්සගොඩ නගර වභළසව් අභයන්තර විගණන කටයුතු විධිමත් ඳ දි සිදු කිරීමට 2015 ලර්යට අදළෂල
අභයන්තර විගණන වෆෆවහම ගරු වභළසව් අනුමෆතිය වශළ ඉදි ඳත් කර තිබුණි.
48

තීරණය
ගරු මන්ත්රීලරුන්සේ විසරෝධතළලයක් සනොමෆති ව බෆවින් 2015 ලර්සහ අභයන්තර විගණන වෆෆවහම වශළ ගරු
වභළසව් අනුමෆතිය බළ සදන දීප.



fjk;a lreKq

නෆත

භළරත වමරසවේකර,

අරුණ ප්රදීප් මණිසම.අ ලඩු

ස.අකම්,
අම්බන්සගොඩ නගර වභළල

වභළඳති,
අම්බන්සගොඩ නගර වභළල

2015-01 - 28 ලන දින
අම්බන්සගොඩ නගර වභළ කළර්යළසහදීපය.
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