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2015.02.10 ලන දින අම්බන්ගගොඩ නගර වභා රැව්වීම් ාාගේදී ඳැලති මාසික වභා 

රැව්වීම් ලාර්තාල 

  

 

වබහගීත්ඹ (- 

 

 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 ස 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 විගේසරිය මශත්මිය                                  ගරු නගර වභා මන්ත්රී 

 ගේ.ඩබ්.ජයන්ත මශතා                     ගරු නගර වභා මන්ත්රී 

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

 බී.ජනිත් වික්රමතික මශතා                     ගරු නගර වභා මන්ත්රී 

 ගක්.පුප්ික ඉන්ද්රජිතත් මශතා                                                          ගරු නගර වභා මන්ත්රී 

 

 

  ඳන්සිල් වමාසන් වීගමන් අනතුරුල ගඳ.ල.  09.35 ට රැව්වීගම් ලැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන දී     

 
 

2015.   2015.01.06 දින ඳලත්ලන ස වාමානය මාසික වභා රැව්වීම් ලාර්තාල ව්ථීර කිරීභ    

 

 

 

(01)  
 

 

01:01     2015 .01.06   දින ඳත්න රද හභහනය භහසි  බහ රැසව්ම් හර්තහ කිඹවුහ සේ රහ පිළිත යුතු ඵට 
රු උඳ බහඳති භල් ළල්රසේ භවතහ විසින් සඹෝජනහ ශ අතය රු නය බහ භන්ත්රී ්.එල්ල්ලඅරය 
කිත්සිරි භවතහ විසින් සථීය යන රදීල 

 
ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

 
 ංසලෝධනඹක් නිශධහරීනිඹ විසින්භ ඉදිරිඳත් යරහ තිසඹනහල2015ල01ල06 න දින බහ හර්තහසව් 4 න 

පිටුසව් ඳශමුන සේදසේ  සදන සේළිසේ අම්ඵරන්සොඩ නය බහසව් හිටපු බහඳතිතුභහසේ නභ 
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ළයදීභකින් සේමිස සිල්හ සර ටවන් වී ඇති අතය ්ඹ ජීල්ම්ල්සලද සිල්හ සර ංසලෝධනඹ විඹ යුතුඹ 
කිඹරහ දවන් යරහ තිසඹනහලඒ ංසලෝදනඹට ඹටත් හර්තහ ම්භත යනහල 

 

 ඒ අනුල 2015 – 01 – 06  දින ඳලත්ලන ස වාමානය මාසික වභා රැව්වීම් ලාර්තාල ගමම වංගෝධනයට යටත්ල 

ඒකමතිකල ව්ථීර විය. 

 

 

(02)    බහඳතියඹහ විසින් යර රඵන විසලේ නිසව්දන      
 
රු නය බහ භන්ත්රී ජීලයත් රී රහල් ද සිල්හ භවතහ රිඹ අනතුයට රක් අප ඳ තත්සඹන් ඳසු න ඵළවින් අද 
දින භහසි බහට ව ඉදිරි මිටු රැසවීම් වහ වබහගී විඹ සනොවළකි ඵ දුයථනසඹන් දළණුම් සදන රදීල 
 

 
 

(03)   රළබී ඇති ඳළමිණිලි සඳත්ම් වහ ලිපි බහට ඉදිරිඳත් කිරීභ   

 
 

3:1 ‘ අ.භ.රුණහයත්න සොඩනළගිල්සල් ඳත්න සඵෞද්ධ හන්තහ ංභඹට පුටු රඵහ ළප භ ’ භළසඹන් 

අම්ඵරන්සොඩ සඵෞද්ධ හන්තහ ංභසේ බහඳති  විසින් ්හ තිබ ලිපිඹ බහත කිරීභ. 

 

 2015ල01ල24 න සනසුයහදහ දින  2ල30 ට ඳත්ර රඵන රැසවීභ වහ පුටු 50 ක් සනොමිසල් රඵහ සදන 

සභන් ඉල්රහ තිබුණිල 

 

තීරණය 

 ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරෝධතාලයක් ගනොමැති ව බැවින්  අ.ම.කරුණාරත්න ගගොඩනැගිල්ගල් ඳලත්ලන 

ගබෞේධ කාන්තා වංගමයට ,වභා ආලරණ අනුමැතියට යටත්ල ගාව්තු අය කිරීමකින් ගතොරල පුටු 50 ක් බා 

දීම ගලනුගලන්  ගරු වභාගේ අනුමැතිය බා ගසන දී. 

            

3:2 ‘ නය බහ ක්රි ඇ ඇඩමිඹ වහ පුහුණු රුසක් රඵහ ළප භ ’ භළසඹන් ක්රීඩහ මී උ උඳසද්ල 

ජී.අසලෝ කුභහය භවතහ විසින් ්හ තිබ ලිපිඹ බහත කිරීභ. 

 

 ක්රි ඇ ඇඩමිසේ පුහුණු රඵන ක්රීඩඹන් රභහණඹ ළි  වීභ නිහසන් අසලෝ භවතහ භ  වන් 

ංල්ඳ ඹන අඹ පුහුණුරුකු ලසඹන් අවුරුදු ්වභහයක් ඳභණ හරඹක් ටයුතු යමින් සිටින 

ඵත් ඒ සරසන් භහසි සව්තනඹක් රඵහ දීභට ටයුතු යන සභන් ඉල්රහ තිබුණිල 

  

ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

 

සම් ම්ඵන්ධසඹන් රජහ ංර්ධන නිශධහරීනිඹසේ නිර්සද්ලඹ තිසඹනහලරසද්ලසේ ක්රි ඇ ක්රීඩහ වහ 
උනන්දුක් දක්න ඳහල් ක්රි ඇ ක්රීඩඹන්සේ දක්තහ දියුණු කිරීභ භන්න් ක්රි ඇ ක්රීඩහ ඉවශට සන ඒභට 
නය බහ ක්රි ඇ ඇඩමිඹ මයම්බ යන රදීලසම් න විට ශමුන් 60 ක් ඳභණ පුහුණු සමින් ඳතින අතය ්ක් 
පුහුණු රුසකුට පුහුණු ටයුතු සිදු කිරීභ අඳවසු ඵත් 2010 සර් හලු දිසත්රික් ක්රි ඇ ඇඩමිසඹන් 
පුහුණුරුන් 2 කු රඵහ සදන සර ලිඛිත ඉල්ලීම් ශද ඒ වහ සභසතක් පිළිතුයක් සනොභළති ඵත් ්ඵළවින් 
පුහුණු කිරීසම් ටයුතු වහ වන් ංල්ඳ ඹන අඹ ය 1 1/2  ඳභණ වබහගී වී ඇති ඵත් ඒ සරසන් 
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ඔහුට කිසිදු සවීභක් සිදු සනොරද ඔහු අණ්ඩ උනරදුසන් ඳළ උණ පුහුණුවීම් ටයුතු සිදු යන ඵත් ්නිහ 
ඔහුට දීභනහක් රඵහ දීභ සුදුසු ඵ සඹෝජනහ යරහ තිසඹනහල 
 

 

ගරු උඳ වභාඳති කමල් ලැල්ගේ මශතා කතා කරමින්  
බහඳතිතුභහ,ඹයත්න භවත්භඹත් පුහුණු ටයුතු රට ඉන්නහ සන්ද? 

 

 ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

ඹයත්න පුහුණු වීම් ටයුතු රට ඳළමිසණන්නෆල  
 

ගරු උඳ වභාඳති කමල් ලැල්ගේ මශතා කතා කරමින්  
 

ඇයි ඹයත්න භවත්භඹහ සම් සද්ල් රට වබහගී සනොන්සන්ලඔහුටත් සභහි සේසඹක් විදිඹට කීභක් 
තිසඹනහසන්ද සම් සද්ල් යන්නලඔහු ඳළමිසණන් නෆ කිඹරහ කිඹන්සන් ඇයි බහඳතිතුභණිලනිශධහරීන් දළන 
න්න ඕන ඔවුන්සන් අලය ළඩ න්නලඇයි නිශධහරීන් ඔහුට විරුද්ධ ක්රිඹහ භහර්ඹක් සනොන්සන් කිඹරහ 
අඳට අවන්න සනහල 
 

 ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

 
අසලෝ කුභහය භවත්තඹහ රඵන ළ ටුඳට අභතය සම් සද් සේහක් විදිඹට යනහලභභ පුද්ලිත් තහ 
යරහ කිඹරහ තිසඹනහ ඹයත්න භවත්භඹටත් සම් සද්  යන්න කිඹරහලමුල් හරසේ දස 2-3 ක් 
මහලඳහුසන සොට ්න්නෆල 
 

ගරු උඳ වභාඳති කමල් ලැල්ගේ මශතා කතා කරමින්  
 

අසලෝ කුභහයත් පුහුණරුසක් සනසයිලඔහුත් සේසඹක් සම් බහසව්ලඔහු සේහක් විදිඹට යනනම් 
ඇයි ඹයත්න භවත්භඹහට ඵළරිලභභ දන්න විදිඹට ඹයත්න භවත්භඹ සඳොත අත්න් යරහ සදය ඹනහලභභ කීඳ 
ළයඹක්භ සරොේ්න්ට්රි ළහුත් කිසිභ ක්රිඹහ භහර්ඹක් ත්සත් නෆලභභ අවන්සන් ඇයි න්න පුලුන් සේහ 
න්සන් නළත්සත් කිඹරහල 
 

 ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

 
නියදි සේහ ඉටුයන්නළත්නම් ඒ සොඹරහ ඵරරහ ටයුතු යන්නලසම් සේඹට කීට ළඩක් 
නෆලවිඳක්සේ භන්ත්රීරුත් දන්නහල 
 

ගරු උඳ වභාඳති කමල් ලැල්ගේ මශතා කතා කරමින්  
්සවභ නම් අපි රළේජ සන්න ඕන ඳහරඹන් විදිඹටල 
 

ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

ඳහරඹන් ලසඹන් අපි රළේජ සන්න සදඹක් නෆලසභොද ඒට සල්ම් භවත්තඹහ රමු නිශධහරී භණ්ඩරඹක් 
ඉන්නහලසම් ලිපිඹ ම්ඵන්ධසඹන් විසයෝධතහඹක් තිසඹනද? 
 

ගරු උඳ වභාඳති කමල් ලැල්ගේ මශතා කතා කරමින් 

  
සම් සද් ම්ඵන්ධසඹන් අසේ විසයෝධතහඹක් නෆලඅම්ඵරන්සොඩ නයසඹන් දක් ක්රි ඇ ක්රීඩසඹෝ හිහි 
වුණහලඋපුල් තයං ලදිසන්ස චන්දිභහල් ,භන් ජඹන්ත,අජිත් සිල්හ සේ සරෝ රසිද්ධ ක්රීඩසඹෝ අම්ඵරන්සොඩ 
නයසඹන් හිහි වුණහලදක් ක්රීඩසඹෝ පුහුර යරහ ජහති තරඹට ඹන ් නය බහසව් අසේ කීභල්නිහ 
ඒ සද් සරසන් යන්න පුලුන් සද්ට අසේ විරුද්ධත්ඹක් නෆලනමුත් ළඩ යන්නළති සේඹන් ඉන්න නම් 
ඒ ම්ඵන්ධසඹන් ක්රිඹහ භහර් ත යුතු සනහලඒ වහ භළදිවත් සන්න කිඹරහ සෞයසඹන් ඉල්රහ සිටිනහල 
 

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

ඹයත්න භවත්භඹට යහජහරී ම්ඵන්ධ කුභක් සවෝ ලිඹවිල්රකින් දීරහ ඇතිලඒසක් තිසඹනද පුහුණු රුසක් 
විදිඹට ළඩ යන්න කිඹරහලඔහුසේ සේහ රළයිසතුසව් නළතිනම් අඳට ්සවභ ඵරයන්න ඵෆ යන්න 
කිඹරහලඅසලෝ භවත්තඹත් සනොශඹ කිඹරහ සදොස කිඹන්න ඵෆ අඳටලසල්ම් භවත්තඹහ ඵරන්න ඹයත්න 
භවත්තඹසේ සේහ රඵහ න්න ඔහුට කිඹරහලසද්හනන්ද භව විදයහරසේ ක්රි ඇ පුහුර රුසක් විදිඹට 
ඹයත්න භවත්තඹහ හරඹක් ටයුතු ශහලඔහුත් සවොද ක්රීඩසඹක්ල 
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 ගරු නගර වභා මන්ත්රී ගරේන් ගකරමිණියගේ මශතා වශ ගරු නගර වභා මන්ත්රී ආර්.පී.ගේේ ගරොශාන් ස සිල්ලා 

මශතා ගඳ.ල.9.49 ට ඳමණ ගරු වභාලට ඳැමිගණන දී. 

 

 ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

සම් ඉල්ලීභ ම්ඵන්ධසඹන් සභොද කිඹන්සන්ලකීඹ දීභනහක්ද රඵහ සදන්සන්ල 
 

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

බහසව් ර්තභහන මුදල් තත්ඹ ළරකිල්රට අයසන දීභනහ තීයණඹ යන්නලසරොකු හණක් සන්න ඵෆ 
අඳටල 
 

 ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

මයම්බ දීභනහක් සර රුල7500ල00 ක් සමුද අපිල 
 

තීරණය 

 ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරෝධතාලයක් ගනොමැති ව බැවින්  නගර වභා ක්රික ඇ ඇකඩමිගප පුණු ක කටයුතු ල 

නිරත වී සිටින වශන් වංකල්ඳ යන අයට ගමම මව සිට රු.7500.00 ක දීමනාලක් බා දීමට ගරු වභාගේ 

අනුමැතිය බා ගසන දී. 

 

 ගරු නගර වභා මන්ත්රී ඒ.ඩබ්.ජගත් කුමාර මශතා ගඳ.ල.9.57 ට ඳමණ ගරු වභාලට ඳැමිගණන දී. 

 

  3:3 ‘ සඳොදු සශද සඳොශ ඩ හභය අං 70 ඳයහ ළප භට ළභළත්ත රහල කිරීභ’ භළසඹන් 

අම්ඵරන්සොඩ ,සඳොල්ත්ත,සනො.9/2 තල්සසොඩ ඳහසර් ඳදිංචි පී.්.එ.ඉසයෝහ තුහරී මිඹ විසින් ්හ 

තිබු ලිපිඹ බහත කිරීභ.  

 

 අම්ඵරන්සොඩ සඳොදු සශසඳොර අං 70 දයණ ඩඹ ්හි ර්තභහන ඵඳු ළණුම්රු න ්සලඩබ්ලසුනිල් 

සරේභරහල් ඹන අඹසන් ඳයහ ළප භට ළභළත්ත රහල යමි ඹරසන් වන් ය තිබ අතය නය බහ ප ති 

රීති රට අරකර ඩ හභයඹ ඳත්හසන ඹහභට ව නිසි ඳරිදි මුදල් සවීභටද මින් ්  න ඵ වන් 

ය තිබුණිල 

 අම්ඵරන්සොඩ ,ඳටඵළඳිමුල්ර ,න්ද භහත අං 39 ලිපිනසේ ඳදිංචි සම්ඵකු ඇටි විදහන සුනිල් සරේභරහල් න  

අඹ විසින් අම්ඵරන්සොඩ සඳොදු සශසඳොර අං 70 දයණ ඩඹ , අම්ඵරන්සොඩ ,සඳොල්ත්ත,සනො.9/2 

තල්සසොඩ ඳහසර් ඳදිංචි පී.්.එ.ඉසයෝහ තුහරී ඹන අඹට ඵඳු අයිතිඹ ඳළරීභට ළභළත්ත රහල ය 

දිවුරුම් රහලඹක්ද රඵහ දී තිබුණිල 

 

 ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

 
 ඒ අර න ඩ කුලිඹ රුල900ල00 ක් සරත් ්ක්න් හරිඹ 90000ල00 ක් සරත් අඹ ය ළප භ සුදුසුයි 

කිඹරහ මදහඹම් ඳරීක් හර්තහ යරහ තිසඹනහලරුල900ල00  ඵඳු මුදරට රංහසව් සොසවේත් ඩ කුලිඹට 
සදන්නෆලඇයි රහසඹෝගි ඵඳු මුදරට සම් සේන්න ඵළරිලසේභන් ඇ ්සක් ඉන්න භරසඹසරත් රුල1000ල00 ක් 
න්නහලරුල900ල00 ට ඩ කුලිඹ තීයණඹ ශහභ නය බහ ඩන් ළසටන ් අවන්න සදඹක් නෆලඳසඹෝදහ 
් ඉසයවහ සේභන් ඇ ්සක් ඉන්න  සනහ ඳසඹෝධහ ්ට රුල1000ල00 ක් සනහල්නිහ ඵඳු තීයනඹ යන 
සොට රහසඹෝගි තීයණඹ යන්නලනයසේ ඇවිදරහ ඵරන්නල 
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තීරණය 

ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරෝධතාලයක් ගනොමැති ව බැවින්  ගඳොදු ගලෂස ගඳොෂ කඩ කාමර අංක 70 බඳු කුලී 

අයිතිය ආසායම් නිෂධාරීන්ගේ නිර්ගේයන් ඳරිදි ,අම්බන්ගගොඩ ,ගඳොල්ලත්ත,ගනො.9/2 තල්ගව්ගගොඩ 

ඳාගර් ඳදිංචි පී.එච්.ඉගරෝා තුාරී මියට බා දීමට ගරු වභාගේ අනුමැතිය බා ගසන දී. 

  

3:4 ‘ අන්තර් දවම් ඳහඨලහරහන්තය යචනහ තය ඹ වහ දවම් මිරම් විචහය තය ඹ 2014 ජඹග්රවයින් වහ 

තයහ වහ වතිඳත් පිරිනළ උසම් උත්ඹ වහ නය ලහරහ රඵහ ළප භ ’ භළසඹන් අම්ඵරන්සොඩ 

තරුණ සඵෞද්ධ ංභඹ  විසින් ්හ තිබ ලිපිඹ බහත කිරීභ. 

 

 අම්ඵරන්සොඩ තරුණ සඵෞද්ධ ංභඹ සදන යටත් ංවිධහනඹ යර රළබ අන්තර් ඳහඨලහලීයීඹ යචනහ 

තය ඹ ව දවම් දළරභ මිණුභ රලසන විචහයහත්භ තය සේ ජඹග්රවයින් වහ තයහ වහ වති ඳත් 

පිරිනළ උසම් උත්ඹ භසථ රංහ සඵෞද්ධ භවහ ම්සම්රනසේ බහඳතිතුභහසේ රධහනත්සඹන් 2015ල01ල25 

න දින ඳලල 2ල00 ට අම්ඵරන්සොඩ නය ලහරහසව් ඳළළත්වීභට අදවස ය ඇති ඵත් ,්ඵළවින් 2015ල01ල25 

න දින ඳලල12ල00 සිට ඳලල 6ල00 දක්හ අම්ඵරන්සොඩ නය බහ සනොමිරසේ රඵහ සදන සභන් ඉල්රහ 

තිබුණිල  

  

තීරණය 

ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරෝධතාලයක් ගනොමැති ව බැවින්  අම්බන්ගගොඩ තරුණ ගබෞේධ වංගමයට  වභා 

ආලරණ අනුමැතියට යටත්ල 2015.01.25 ලන දින ගාව්තු අය කිරීමකින් ගතොරල නගර ාාල බා දීම 

ගලනුගලන් ගරු වභාගේ අනුමැතිය බා ගසන දී. 

 

3:5  ‘ 23 න යටත් ඉදියණ න්දණීඹ සක් සතොයණ - අම්ඵරන්සොඩ තහනහඹභ අර ඉදිකිරීභට’ 

භළසඹන් සී.ඩ් රැන්ස සඵෞද්ධ මිතිඹ විසින් ්හ තිබු ලිපිඹ බහත කිරීභ. 

 

සතොයණට මධහය පිණි ංවිධහනඹ යන භළරිසෝයවුභ ව පුංචි සෝ.එචිඹ අම්ඵරන්සොඩ තහනහඹම් 

මීමිසේ ංවිධහනඹ කිරීභට අය ඉල්රහ තිබ අතය විසනෝද ඵද්සදන් මිතිඹ නිදවස යන සරද 

ඉල්රහ තිබුනිල 

 

තීරණය 

 ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරෝධතාලයක් ගනොව බැවින් තනායගම් ඉදිකිරීම් කටයුතු ලට අලහිරයක් ගනොලන ඳරිදි 

වශ තානායගම් ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කරන ගකොන්ත් රාත් වමාගම ඉදිකිරීම් කටයුතු ලට ඳැමිණිය ගශොත් ලශාම 

කටයුත නලත්ලන ගකොන්ගේසියට යටත්ල සී.ඩ්රැගන් ගබෞේධ වමිතියට ගතොරණට ආධාර පිණිව වංවිධානය 

කරන මැරිගගෝරවුම වශ පුංචි ගකෝච්චිය තානායම් භූමිගප වවි කිරීමට අලවර බා දීමට ගරු වභාගේ 

අනුමැතිය බා ගසන දී. 
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(04)      ඹථහ ඳරිදි ල් දී ඇති රලසන                   

 

4:1 රු නය බහ භන්ත් රී බී.ජනිත් වික් යභතිර භවතහ විසින් ඉදිරිඳත් යන රද ේ යලසන. 

 

1) සයමිණිඹ පින්නද ක්රීඩහංනඹ ව අත්ඳත් ය ළප භට සඹෝජත සයමිණිඹ නය බහ සඳය 

ඳහර ව පුසතහරඹ පිහිටි ඉඩභට නළසනහිය භහයිසම් පිහිටි ඉඩභ ඳයහ ළප භට ටයුතු සඹොදහ 

ඇද්ද? ඔේ 

2) ්භ ඳයහ ළප භ දවහ තක්සේරු හර්ථහක් රඵහ ඇද්ද? ඔේ 

3) ්සේ තක්සේරුක් රඵහ සන ඇත්නම් ්කී ඉඩභ දවහ සවිඹ යුතු ටිනහභ සොඳභණද? 

2009.09.16 දිනට ,රු.250000.00 

4) ්කී ඉඩභ අත්ඳත් ය ළප සම් මූලි ටයුතු දවහ දකුර ඳශහත් බහ විසින් අම්ඵරන්සොඩ නය 

බහ සත සොඳභණ මුදරක් රඵහ දී ඇද්ද? රු.800000.00 

5) සඹෝජිත ක්රීඩහංනඹ ඉදිකිරීසම් ටයුතු රභහද වීභට සවේතු සර්ද? ලනවත්ල ශා ලෘක්තා 

ආඥාඳනත අනුල, ගමම ඉඩම ගගොඩ කිරීම නිතයා කක ගනොලන නිවා ලනජීවී වංරක්ණ 

ගසඳාර්තගම්න්තුගේ අලවරය ගම් වශා ැබී ගනොතිබීම.(ගම් පිළිබල 2011.05.03 දිනැති මාසික 

වභාල සැ කලත් කර ඇති)   

 

 

(05) ඹථහ ඳරිදි ල් දී ඇති සඹෝ ජනහ                        

 

 5:1 ගරු වභාඳතිතුමා විසින් ඉදිරිඳත් කරන ගයෝජනා (නිෂධාරීන් විසින් වකවක්රන ස ඳරිඳාන 

ගයෝජනා) :- 

 

5:1:1 “ ර ඵළවළය කිරීභ සරසන් අඹ යන මුදල් සේඹ රඵහ සනොළප භ සවේතුසන් මඳසු සවීභ 

වහ න සඹෝජනහ. 

 

 ර ඵළවළය කිරීභ වහ මුදල් සහ තිහිඹදී ඹම් රභහද සදෝඹක් භත ්භ සේඹ ළඳයීභට සනොවළකි 

න අසථහ දී ඒ සරසන් අඹ යන රද මුදලින් යජසේ ඵඳු මුදල් අඩු යසන ඉතිරි මුදල් මඳසු 

සවීභ සුදුසු ඵ රු බහඳති ඇම්ලඩබ්ලඅරුණ රදීේ භවතහ විසින් සඹෝජනහ ශ අතය රු උඳ බහඳති 

භල් ළල්රසේ භවතහ විසින් සථීය යන රදීල 

 

ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

 
 ර අදින්න අපි මුදල් අඹ යත් විවිධ සවේතු භත ර අදින්න ඵළරි සනහලට්රළක්ර් ළඩුනභ 

්සවභ අදින්න ඵෆසන්ල්සවභ වුනහභ ඒ මුදල් මඳසු සන්න අරභළතිඹ ඉල්රන්සන්ල 
 

ගරු උඳ වභාඳති කමල් ලැල්ගේ මශතා කතා කරමින් 

  
 සම්සක් ළටලු තිසඹන්සන් අපි අඹ යන මුදර ඉතහභත් අඩුයිල 
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      ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

 
 නෆ අපි හසතු ංසලෝධනඹ ශහලළටලු තිසඹන්සන් ට්රළක්ටර් ්සවභ ළඩුනභ අඳට අදින්න ඵළරි 

සනහල්ළනි අසථහර නළත සන්න ඉල්රන්සන්ලනළතිනම් නළත සවීභක් ලසඹන් වළභ 
්ක්භ නළත බහට ්න්න ්ඳළයිල 

 

තීරණය 

ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරෝධතාලයක් ගනොමැති ව බැවින් කව බැශැර කිරීම ගලනුගලන් අය කරන 

මුසල් ගවේලය බා ගනොගැනීම ගශේතුගලන් රජගප බඳු මුසල් අඩු කරගගන ඉතිරි මුසල් ආඳසු ගගවීගම් 

ගයෝජනාල ඒකමතිකල වභා වම්මත විය. 

 

5:1:2    “ඳශහත් ඳහරන මඹතන වහ ඹන්සරෝඳයණ ඒ පිහිටුවීභ වන තනතුරු අරභත කිරීභ ුමුලසයල77  ” 

වහ න සඹෝජනහල 

  

 උක්ත රුණ ම්ඵන්ධසඹන් දඳඳහ/ම/06/03 සඳොදු වහ 2015ල01ල19 දිනළති ඳශහත් ඳහරන 

සොභහරිසසේ ලිපිඹ අර රිඹදුයන් ව ඹන්සරෝඳයණ ක්රිඹහරුන් ඵහ ළප භ වහ 

ශභණහයන චක්ර සල් 03/2014 අර අඹඳුම්ඳත් ස ය බහ තීයණඹක් භ  ්න සර 

දන්හ ඇති ඵත් ඒ අර දළනට අරභත රිඹදුරු ංයහ 10 ක් ඵත් 25/2014 චක්ර සල්ඹ අර සථීය 

යර රළබ රිඹදුයන් 5 ද භ  සථීය රිඹදුරු ංයහ 12 ක් ඵත් සම් න විට හවන 17 ක් ව 

ඹන්සරෝඳයණ 04 ක් බහ තු ඳතින ඵත් තදුයටත් රිඹදුයන් 05 ක් ව ඹන්සරෝඳයණ 

ක්රිඹහරුන් 03 ක් අලය ඇති ඵළවින් ්භ ඵහ ළප ම් සිදු කිරීභ සුදුසු ඵ රු බහඳති 

ඇම්ලඩබ්ලඅරුණ රදීේ භවතහ විසින් සඹෝජනහ ශ අතය රු උඳ බහඳති භල් ළල්රසේ භවතහ විසින් 

සථීය යන රදීල 

 

තීරණය 

ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරෝධතාලයක් ගනොමැති ව බැවින් රියඳුරන් 05 ක් වශ යන්ගරෝඳකරණ 

ක්රියාකරුලන් 03 ක් වශා නල තනතුරු ඇති කිරීගම් ගයෝජනාල ඒකමතිකල වභා වම්මත විය. 

 

05:02     ගරු මන්ත්රීලරුන් විසින් ඉදිරිඳත් කරන ස ගයෝජනා :-  

 

5:2:1     රු නය බහ භන්ත්රී සේ.ඩබ්.ජඹන්ත භවතහ විසින් ඉදිරිඳත් යන රද සඹෝජනහ. 

 

“ රී රංහසව් 6 න විධහඹ ජනහධිඳතිධයඹට ඳත් අතිරු මභත්රිඳහර සිරිසේන ජනහධිඳතිතුභහටත් , 

තුන් න තහටත් රී රංහසව් අග්රභහතයධයඹට ඳත් රු යනිල් වික්රභසිංව අභළතිතුභහටත් යට තුශ 

ඹව ඳහරනඹක් භ  ජනතහට වන රහ යට ංර්ධනඹ කිරීභට මධර්ඹ ලක්තිඹ භ  නිදුක් 

නිසයෝගීබහඹ රළබී සතරුන් යණින් සිඹලු සදවි පිහිසටන් යටට සේඹ කිරීභට වළකිසව්හයී 

අම්ඵරන්සොඩ නය බහ භ  ජනතහසේද සුබ ඳළතුම් මින් පුද ය සිටිඹයි රු නය බහ භන්ත්රී 

සේලඩබ්ලජඹන්ත භවතහ විසින් සඹෝජනහ ශ අතය රු නය බහ භන්ත්රී සග්රේන් සයමිණිඹසේ භවතහ 

සථීය යන රදීල 

 

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

රධහන ඳක් 2 න් භහින්ද යහජඳක් භවතහ ව ්ලජහලඳක්ඹ භ  මභත්රිඳහර සිරීසේන භළතිතුභත් ත කුඩහ 
ඳක්ත් සම් තය ඹට ඉදිරිඳත් වුනත් සම් 2 අතය තභයි තය ඹ තිබුසන්ලඅපි ්ලජහලඳක්ඹ, ඳක්ඹක් විදිඹට 
තීයණඹ යරහ මභත්රිඳහර සිරිසේන භළතිතුභහට වසඹෝඹ දීභට තීයනඹ ශහලඅසේ ඳක් නහඹඹහ තභන්ට 
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තිබුණු අසථහ නළති යසන සඳොදු අසේක්සඹක් විදිඹට මභත්රිඳහර සිරිසේන භළතිතුභහට උදව් 
රහලසම් උණසුම් තය ඹක් වුණහලජනතහ තුශ ළ වී තිබ සද්ල් ්ළිඹට මහ සම් අසථහසව්ලහිටපු 
ජනහධිඳතිතුභහට ත ය 2 ක් තිබුණහලනමුත් යසථහ සනස යසන 3 තහටත් ඉදිරිඳති වුනහලසම් 
සරොකු රලසනඹක් වුණහ රහංකිඹන්ටලසභොද හය 2 යි සරෝසේ ඕනෆභ යට ජනහධිඳති සසනක් 
ඉන්සන්ලඉතින් සභහිදී උත් සඵොසවෝ සදසනක්සේ භතඹ වුසන් 2ට ඩහ ජනහධිඳති සර සිටිඹ යුතු නළසතයි 
කිඹන ්ල්නිහ රක් 62 මභත්රිඳහර සිරිසේන භළතිතුභහ න්න සොට රක් 59 භහින්ද යහජඳක් 
ත්සත්ලභවය අඹ කීහ ඹහඳනසේ මුසලිම් ,සදභර ජන්ද ලින් ජඹග්රවනඹ යයි කිඹරහලනමුත් සම් ජඹග්රවනඹ 
සශේ සිංවර සඵෞද්ධ ,මුසලිම්, සදභශ කිඹන සිඹලුභ සදනහසේ වසඹන් ්තුභහ දිරසව්ලඅපි ්දහ සම් මනඹ 
ඉරක්ම් 5 න් ඳළයදුසන්ලසම් ළසර් අපි ඒ 6000 හනට ඵසසන තිසඹනහල්භ විදිඹට ගිඹ ඳහරනඹ 
සනස යන්න ජනතහට ඕන සරහ තිබුණහලපිටයට ඳහ ඉදරහ මිනිසසු ඇවිත් තිබුනහ ජන්සද් දහන්නලභට 
කීහ අපිත් ්ක් ත 15 ක් මහ කිඹරහලතළඳළල් ජන්ද දිවහ ඵළලුභත් සත්සයනහ සනදහ භහින්ද යහජඳක්ට 
ළටුන ජන්ද සම් ඳහය මභත්රිඳහර සිරිසේන භළතිතුභහට ළටුණහලභත්කුඩුල්තසනෝල්,මුදල් නහසතිඹ සේ සද්ල් 
නිහ ජනතහ ර කිරිරහ හිටිසේලඵඩු මිශ ඉවර ගිහිල්රහ සඵොසවෝ සදසනක්ට සම් සද්ට මුහුණ සදන්න ඵළරි 
නිහ සම් තීයනඹ ත්තහලඅසේ ඳසෂේ දින 100 ළඩ ටවන ඹනහ දළන්ලදළනට ඒසක් සොටක් සරිරහ 
තිසඹනහලත සොටස සසයන්න තිසඹනහලඒ වරිඹට සරුසනොත් භභ හිතනහ ඹව ඳහරනඹ ඇති සව්වී 
කිඹරහලරීලරලනිලඳක්ඹත් සම් වහ උදවු යරහ තිසඹනහලඒ සවොදයි ඳක් ස ද අභත යරහ සම් සද්ට 
වසඹෝඹ රඵහ සදන ්ලසභොද යටට ඹවඳතක් ,ඹව ඳහරනඹක් ඇති සනනම් අපි ඒ සද්ට වසඹෝඹ 
දක්න්න ඕනලයට අද ළටිරහ තිසඹන තත්සඹන් මුදහ න්න ප ති රීති වදරහ ංර්ධනඹත් භ  විනඹත් 
හිත ඳහරනඹක් ඇති යරහ යට දියුණු යන්න ජන්දඹ දීපු සිඹලු සදනහටභ අම්ඵරන්සොඩ නය බහ 
විදිඹට සිඹලු සදනහටභ සතතින්ත සමින් භභ නිවඩ සනහල 
 

ගරු නගර වභා මන්ත්රී බී.ජනිත් වික්රමතික මශතා කතා කරමින් 

භසථඹක් ලසඹන් යස ඇභ ජනතහ මභත්රී ඳහරනඹක් උසදහ  අත් ළල් ඵළදත් සභොසවොත ඒ 
ම්ඵන්ධසඹන් සතති රීසම් සඹෝජනහක්  අම්ඵරන්සොඩ නය හසීන් සරසන් යන්නට රළබීභ ළන් 
භභ තුටු සනහලඳසු ගිඹ භළතියණඹ ත්තභ ඉතහභත් ළටලු හිත යජසේ සද්ලඳහරන වසතඹ ඔඩු දුපු 
යුඹ තභයි අඳට  සම් ජන්සදට මුහුණ සදන්න වුසණ්ලඒ අතින් ඵළලුභ මභත්රිඳහර සිරිසේන භවත්භඹහ වළට 
සදරක් දහවත්දහස  ්සිඹ වළට සදක් රඵහ නිමින් 51ල82 %  රතිලතඹක් රඵහ ත්තහලඒ සේභ හිටපු 
භහින්ද යහජඳක් භවත්තඹහ ඳනස වත් රක් වළටදහස අනූක් රඵහ සන 47ල58% රතිලතඹක් රඵහ සන 
ළි  ජන්ද වහයරක් වතලිස නදවස වතලිස සදකින් අඳට ඔහු ජනහධිඳති ධුයඹට ඳත් යන්න පුලුන් 
වුණහලඔහු ඉතිවහ ත සනහලසභොද යස ඇ අභළති සසනක් සනොවී ජනහධිඳති වුණ රථභ පුද්රඹහ ඔහුලඒ 
සේභ ්හු ඳක් නහඹඹකුත් සනසයිලසිඹලුභ අභිසඹෝ භළද ඔහු ජනහධිඳතියඹහ සර ඳත් වීභ ඇත්තටභ 
බහයඹක්ල්සේභ යනිල් වික්රභසිංව අභළතිතුභහ 2 ඳහයක් අභළති ධුයඹ දයරහ 3 න යටත් අභළති ඵට ඳත් 
සනහලඒත් විශීසට ජඹග්රවනඹක්ලසම් සදඳශ ළහින ඇ ්ත් ඳත් යරහ රථභ තහට ජහති යජඹක් භ 
සම් යජඹ ඹව ඳහරනඹක් වහ භන් යමින් සිටින්සන්ලසම් දින 100 ළඩ ටවසන් භවයක් අං ්වහට 
සභවහට සන්න පුලුන් ලනූරටභ ඒ සද්ල් සිදුසන්නෆලනමුත් ඒ දින 100 දි අපි විලසහ යනහ යට 
සද්ලඳහරනඹ යන්න පුලුන් හතහයනඹක් උදහ සව්වීලයට සහධින සද්ලඳහරනඹ යන්න අයිතිඹ 
තිසඹන්න ඕනලඒ සේභ යහජය සේයින්ටත් ඒ නිදව තිසඹන්න ඕනලයහජය සද්ඳර දිතතභ සර සඹොදහ 
ත්ත භළතියණඹ තභයි ඳහු ගිඹ භළතියණඹලඅද රඳළහිනිඹ ත්තත් ඒහට සන්න තිසඹනහ වීලහර 
මුදල් රභහණඹක්ලසීලී.ලබීල් ත්තත් ඒහ බහවිතඹට අයසන විලහර මුදල් රභහණඹක් තිසඹනහ 
සන්නලයහජය මු්රණ ංසථහ ත්තත් ඒ සේලසම් සේ යහජය සද්ඳර විලහර ලසඹන් දුිතත විදිඹට සඹොදහ 
ත්ත යුඹක් සම්ලසහධීන අධියණ සොමිභ, සහධින භළතියණ සොමිභ සථහපිත යරහ 17 න 
යසථහ ංසලෝධනඹ භන්න් සනහපු සොමිම් අසෝසි රහ ,නළතත් සම් සොමිම් ඵරන්රහ යට 
සද්ලඳහරනඹ යන්න පුලුන් හතහයණඹක් ඇති යන ් තභයි අසේ ්භ ඳළතුභලයහජය සද්ඳර බහවිතහ 
යන ්  අම්ඵරන්සොඩ නයසේත් වුණහලසම් ඊසේ සඳසර්දහ ඔඵතුභන්රසේ  සඳෝසටයඹක් ළහුහ සම් 
නය බහසව් නිශධහරීන් සඹොදහසන සශේලනය බහසව් ත්රීවීල් යථඹ සම් වහ සඹොදහසන තිසඹන්සන්ලභභ 
කීසභන් කිඹන්සන්ලඅපි ඡහඹහරඳත යරහ තිසඹන්සන්ලසල්ම්තුභහ ඇතුලු නය බහසව් නිශධහරීන් 
සද්ලඳහරන වසතඹට වසු සරහ හිටිසේ ඳසු ගිඹ දිනරල්නිහ බඹට සද්ල් ශහලභභ සම් බහසව්දී 
නිශධහරීන්ට අධහයණඹ යරහ කිඹනහ දළන් ඒහ නතන්නලසභොද ්දහ ඒ සද් කීසව් ්ක්සනහ වුනහට අද 
ඒ 3-4 සදසනක් කිඹන තත්සට ඳත්සරහ තිසඹනහලජීල්ම්ල්සලද සිලිහ භවතහසේ හරසේ භභ 
සද්ලඳහරනඹට මසව්ලඅපි ්භ යහජය සද්ඳරක් ත් සද්ලඳහරනඹට සඹොදහත්සත් නෆලඅපි ඕනනම් ඉණිභ  
න්න ඇතිලඒ ත්තත් සඳොසත් ලිඹරහ  සිකියුරිටි ්ට කිඹරහ අත්න් යරහ අයසන මඳහු අත්න් යරහ 
බහයදුන්සන්ලඅපි සේඹන් සඹොදහත්සත් නෆලඉතින් සම් සේ ළයදි සනහලඉදිරිඹටත් සම්හ සිදු වුසනොත් 
අපි සම් සේඹන් වහ දළි  සර ක්රිඹහයනහල්නිහ සල්ම් භවත්තඹහ ඒ සේඹන්ට දළරම් දීරහ 
තිඹන්නලතමුන්නහන්සේ  ඹටසත් තිසඹන නය බහසව් ඹහන හවන ඳරිසම් යරහ තිඹහන්නලභභ සම් 
අධහයණඹ යරහ කිඹනහලඒ සේභ අපි දුම්රිසේ  ඹද්දි ,ඩරට ඹද්දි අඳට ඇහිරහ තිසඹනහ මිනිසසු 
කිඹනහ අසේ ඳක්සේ බහඳතිතුභයි ජනහධිඳතිතුභහ කිඹරහලඉතින් අපි තුටු සනහ ඔඵතුභහරහ ්සවභත් 
තුටු වීභ පිළිඵලඅපි ්තුභහට සුබහිතංණ ්ක් යනහ සම් දින 100 ළඩ ටවන ක්රිඹහත්භ යරහ අසරේල් 
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භහසේ සනසොට භළතියණඹට ඹන්න ලක්තිභත් නිර් සද්ලඳහරනඹට ඹන්න වුරුත් ළභති විදිඹට 
ඳහරඹන් ඳත් යන්න වළකි සව්හයී ඳතනහලඒ සේභ සම් සඹෝජනහ සන ඒභ ම්ඵන්ධසඹන් ජඹන්ත 
භන්ත්රීතුභහටත් සතතින්ත සනහල 
 

ගරු නගර වභා මන්ත්රී ගරේන් ගකරමිණියගේ මශතා කතා කරමින් 

ඳක් ක්රභඹ නිහ විඹවුල් වුර යට නියවුල් කිරීසම් අභිසඹෝඹ ජඹත් ,න සද්ලඳහරන ංසෘතිඹට 
අි තහරභ දළමූ අසේ ත්භන් ජනහධිඳති මභත්රිඳහර සිරිසේන ජනඳතිදුන්සේ විඹජග්රවණඹ සරසන් අසේ 
රීලරලනිලඳක්සේ අසේ සම් භන්ත්රීරු කිසිසකුද භභ හිතන්නෆ විරුද්ධ සනහ කිඹරහලඔවුන් සිඹලු සදනහභ 
්තුභහසේ විඹජග්රවනසේ රසභෝදඹ ුකක්ති විදිනහ කිඹරහ භභ හිතනහලඒ සේභ මභත්රීඳහර සිරිසේන භළතිදුන් 
පුලුල් ජීවිතහසඵෝධඹකින් යුක්ත ව සසනක්ල්තුභහ ඳක් ක්රභසේ මදීන පිළිඵ ර සිට සුවිලහර 
අධයනඹක් යරයි හිටිසේලඅභහතයයඹකු වළටිඹට,ඳක්ඹ භව සල්ම්යඹකු වළටිඹට ්තුභහ පුලුල් 
ඳයහඹ දළරභකින් ඳරිපර්ණ සරහ හිටිසේලඒ අර ඒ භවහ අභිසඹෝඹ බහය අයසන ඒට උය 
දුන්සන්ලඅඳට අහනහට ්තුභට වඹ සදන්න ඵළරි වුණහලනමුත් අසේ ඳක්සේ බහඳතියඹහල්තුභහ සම් භවහ 
දළරභ නිහ ,ඳක් ක්රභසේ තිසඹන මදීන දන්න නිහ අද ජහති යජඹට අි තහරභ තිඹරහ තිසඹනහලසම් 
අසථහසව් භහසේ සඳෞද්ලි සුබහසිංලනඹ ්තුභහසේ ඉදිරි ළඩ පිළිසරට සඹොමු යමින් අම්ඵරන්සොඩ 
ජනතහ සරසන් ්තුභහට සුබ ඳතමින් භභ නිවඩසනහල 
 

 

 ගරු නගර වභා මන්ත්රී ඒ.පී.ක්මි ගශේමන්තා සිල්ලා ගමනවිය ගඳ.ල.10.31 ට ඳමණ ගරු වභාලට ඳැමිගණන 

දී. 

 

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

රු බහඳතිතුභණි,සේලඩබ්ලජඹන්ත භළතිතුභහ විසින් යන රද සඹෝජනහ ,අපි අම්ඵරන්සොඩ නය බහසව් 
මණ්ඩුඳක්සේ භන්ත්රීරු විදිඹට සම් සඹෝජනහට සුබහසිංන ්තුයනහලඒ සේභ රී රංහ පුයහභ 
ඹවඳහරනසේ අරුණළල්ර විහිදී ඹහවිඹ කිඹරහ භභ හිතනහලඒ සේභ අසේ ඳක්සේ ඉදරහ අයින් සරහ 
ගිහිල්රහ ජඹග්රවණඹ ශ ්තුභහට ඇත්තටභ උදවු සශේ අපි සනසයිලඅසේ සවෝදය භන්ත්රීරුන්ලයුක්ති 
වත විඳක්ඹක් සර ්තුභන්රහ රඵපු ජඹග්රවනඹට ණ්ඩහඹභක් සරත් ,පුද්ලි භභත් සතතින්ත 
සනහලනමුත් ්තුභන්රහසේ වසතඹට වසු සනොස.එචලඅඳටත් ඒ තළන් භ  ඇරුණහලඒ වළකිඹහ ්තුභන්රට 
රළසඵයි කිඹරහ භභ විලසහ යනහලජනහධිඳතියණඹට සඳය ජනහරී 03 ළනිදහ සේ භට භත ,සම් සේ 
සව්රහ භභ කීහ භට භතයි ,සම් රැසවීභ පුලුන්නම් අපි ජනහරී 09 සනිදහ තිඹමු කිඹරහලඒ අසථහසව් 
තිබුසණ් අපි සනත් අසේක්ඹකු ඳයහජඹ යනහ කිඹන අදව සනසයි අපි ජඹග්රවණඹ යනහ කිඹන 
අදවලභසේ සවෝදය භන්ත්රීතුභහ කිඹපු මහයඹට පුංචි නියදි කිරීභක් යන්න ඕන රු ජනිත් 
භන්ත්රීතුභණි,ඳක්සේ බහඳතීත්ඹක්ත් සනොතිබුණු අසතහ මභත්රීඳහර සිරීසේන භළතිතුභහට රථභසඹන් 
ජඹග්රවණඹ සශේ අසේ අවහඹ නහඹඹහ සර අපි රන භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහල්තුභහ 2005 දී 
භළතියණඹට මුහුණ සදන අසථහසව් ඳක් මූරසථහනසේ  වහෂස ෂී ඇ සොශඹක්ත් ්තුභහ සරසන් ළඹ 
යන්න අඳට අසථහක් රළබුසණ් නෆලඅසේ හිටපු  ජනහධිඳතිතුමිඹසේ නහඹත්ඹ තභයි ්ට 
තිබුසණ්ල්ළනි අසථහ තභයි ජන්දඹක් දිනන්න අපි රහසද්ශීඹ නහඹත්ඹක් රඵහ දුන්සන්ලඅසේ 
චනසඹන් ඇත්තභට කීසොත් ඳසසන් ඉදන් පිහිසඹන් ඇප භක් ඒ අසථහසව්දී සිදු වුණහලඳක්නහඹයින් 
කුසරන් අනිද්දි සම් ඉදපු  අපි සේ අඹ තභයි ්තුභහ ස ඇ ඒයහශී වුසන්ලඒ සේ වද ළසවන රිද්භඹත් 
්ක් ළඵෆ ජනතහ හිතහදී ඳහරසඹක් වුණ නිහ තභයි ඉතිවහසේ ඳරසනි තහට ජනහධිඳති සසනක් 
ඳයහජඹ වුණහට ඳසසේ ්තුභහ ඵරන්න යන්න,පජප ඹ සථහනඹට න්දනහ භහන යන්න ඹනහ සේ 
්තුභහ ඵරන්න ඹන්න අද ජනතහ සඳශ ළසිරහ ඉන්සන්ලඹම් ඹම් අඩුඳහඩුම් තිසඹනහලභභ දකින විදිඹට 
්තුභහසේ භහරිතත්ඹ නිහ ළයදි යපු අඹට සුළුසන් වරි දඩුම් දීම් සිද්ධ ශහනම් ්තුභහටත් සම් යටටත් 
සම් ටපිටහ උදහසන්නෆලඅපි ළයදි දකින්න ඕනලසඹන් විසව්චනඹක් තිසඹන්න ඕනලඅපි යපු ළයදි 
පිළින්න,ජනතහ ඉදිරිසේ සඹන් විසව්චනඹක් යන්න අඳට ලක්තිඹක් තිසඹන්න ඕනලඅඳට ඒ වළකිඹහ 
තිසඹනහලසභොද අපි දළරත් භරඹකුට ළරැද්දක් යන්නළති නිහලඒ සේභ කිඹන්න ඕන,සරෝ 
ඉතිවහසේ ජනහධිඳති සසනක් ඳත් වුණ ළසනන් තේඳය හණක් ඇතුරත අභළති සසනක් දිවුරුම් දීභත් 
ඉතිවහ ත් සදඹක්ලඅපි ණහටුසන් උනත් කිඹන්න සද්ල් ටික් තිසඹනහ,න අඹ ළඹ ම්භත 
යන්න සන්නෆ විඳක්සේ උදවුක් සනොතිබුණහ නම්ලවිසිතුන් තහක් ඳයහද වුණු විඳක්නහඹ සසනක් 
ත්භන් මණ්ඩුසව් අභළතිධයඹ දයනහලඒත් ඉතිවහත හර්තහක් බහඳතිතුභණීලසභහිදී රසද්ලසේ 
ඳහක්ිතඹන්ට සිදු ව අටයුතුම් කිහිඳඹකුත් කිඹන්න ඕනලඅසේ විඳක් භන්ත්රීරුන් කිඹන්න තුටුයි 
භවත්භහ සද්ලඳහරනඹක් යන්සන්ලනමුත් අසේ සවෝදය ඳරහත් ඳහරන මඹතන ර සවෝදය බහඳතිරුන්ට 
උඳ බහඳතිරුන්ට සිදු න අටයුතුම් කිහිඳඹක් සභහිදී දවන් යන්න ඕනල සභහිදී අම්ඵරන්සොඩ නය 
බහ නිසඹෝජනඹ යන මණ්ඩුඳක්සේ භන්ත්රීයසඹක් විදිඹට සභහිදී භභ සඹෝජනහක් යනහ ඳහලින්ද 
රය රහසද්ශීඹ බහසව් මරුමුම්  බහඳතිතුභහට ව ත්තර රහසද්ශීඹ බහසව් බහඳතිතුභහට සිද්ද ස.එච 
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අටයුත්ත ම්ඵන්ධසඹන්ලඊට අභතය අම්ඵරන්සොඩ දක්ිතණ ංකනහඹ රු සුදර්භ හිමිඹන්ට 
මුහුණඳහන්න සිද්ධස.එච ළටලු ම්ඵන්ධසඹරත් අසේ ණහටු රහලයනහල්හිදී භහජසේ අඳට 
ඳහරනඹ යන්න ඵළරි වුණ ඹම් ඹම් සොටස ඳහරනඹ යන්න ඔඵරහට පුලුන් සව්හයී කිඹරහ අපි විලසහ 
යනහල්හිදී අපි විලසහ යනහ අතුයලීසේ යතන හිමිඹන්ට, සෝභිත වහමුදුරුන්ට ඒ අයිතිඹ තිසඹන නම් 
අම්ඵරන්සොඩ සුදර්භ වහමුදුරුන් ඇතුළු ංකඹහ වන්සේරහටත් සම් අයිතිඹ තිසඹනහ කිඹරහලඅඳටත් ඹම් 
ඹම් අඩු ඳහඩු සිද්ධ වුණහ ඳසුගිඹ හරරදීල ත්භන් යජසඹරත් ්ඹ ඉටු සන ් සිහිනඹක් සනහ සම් 
මහයඹට ගිසඹොත්ලසභොද බහඳතිතුභණි සඳොලීසිඹ බහය රු අභහතයතුභහ තභයි සම් අසථහසව් උසි ළන්වීභ 
යන්සන්ලසම් තභයි මන්නතභ සවේතු විදිඹට අපි දකින්සන්ලතමුන්නහන්සේරහ රැන් ඉදරහ යන්න 
පුලුන් සදඹක් යන්න කිඹරහ තභයි ඒ කිඹන්සන්ලසම් සේ තත්ඹක් තුශ දළලි පිහිසඹන් කිරි නහ සේ 
ළඩක් තභයි සම් සද්ලඳහරනසේ චන වළසියවීභලඅපි රහල යන චනඹක් ඔසසේ තභයි සවට දසේ අපි  
රවහයඹට රක් සන්සන්ලඅද සම් යන රහලඹත් අඳට ඹම් ඹම් රලසන සන්න පුලුන් බහඳතිතුභණිලඅපි 
විලසහ යනහ උතුරු නළසනහිය ජන්ද ලින් සනසයි ්තුභන්රහ ජඹග්රවණඹ සශේල අපි ඳළවළදිලි 
ඳයහජඹක් රළබුහලසම් අසේ පුද්ලි ජඹග්රවනඹක් සනසයිලයස ඇ භසථ ජඹග්රවණඹක් වළටිඹට රරහ 
අපි තීයණඹක් ත යුතු සව්රහක් විදිඹටයි බහඳතිතුභණි අපි දළක්සක්ලඅසිඹහසව් මලසචර්ඹ යහ ගිඹ භන තුර 
අසේ ම් ර මිනිසසුන්ට සුන්දය සිහිනඹක් තිබුණහලඒ සුන්දය සිහිනඹන් මඳසට සනොවයහ සභතුභන්රහසේ 
සම් ඹව ඳහරන තත්ඹන් ඉදිරිඹට සනිඹන්න කිඹරහ මඹහචනහත්භ ඉල්රනහලදක්ිතණ අධිසව්ගී භහර්සේ 
ටයුතු දළනටභත් නතරහ තිසඹන්සන්ලයස ඇ හනහට යහඹ නයඹ නළත ඉදියන්න කිඹන ඉල්ලීභ 
සභතුභන්රත් පිළිසන ඒ සිදුසනහල්නිහ අපි දිගින් දිටභ ඉල්ලීභක් යනහ යස ඇ ංර්ධනඹ මඳසට 
වයන්න ්ඳහ කිඹරහලරීලරලනිලඳක්ඹ ඇතුලු ත්භන් විඳක්සේ මයක්හ ම්ඵන්ධසඹන් 
තමුන්නහන්සේරහසේ අධීක්ණඹ වහ අධහනඹ සඹොමු යරහ ඒ ම්ඵන්ධසඹන් හධහයණඹක් ඉසඨයන්න 
රළසඵන්න කිඹරහ රහර්ථනහ යමින් තමුන්නහන්සේරහසේ ජඹග්රවණඹ ළඵෆ ජඹග්රවනඹක් සර රමින් 
ඔඵරහට සුබ අනහතඹක් ඳතමින් භභ නිවඩ සනහල 
 

 

ගරු නගර වභා මන්ත්රී පුප්ික ඉන්ද්රජිතත් මශතා කතා කරමින් 

අතිරු ජනහධිඳති මභත්රීඳහර සිරිසේන භළතිතුභහ ව අග්රහභහතයධයසඹන් පිදුම් රළබ රු යනිල් වික්රභසිංව 
භළතිතුභහට ව නිහ ව භෘද්ධි අභහතය රු ජිත් සරේභදහ භළතිතුභහට ව හල්ර දිසත්රික් අභහතය ඹන්ත 
රුණහතිර භළතිතුභහට භහසේ සුබහංන ්ක් ය සිටිනහල 
 

ගරු නගර වභා මන්ත්රී ආර්.පී.ගේවි ගරොශාන් ස සිල්ලා මශතා කතා කරමින් 

විඳක් නහඹ සේලඩබ්ලජඹන්ත භවතහ ඉදිරිඳත් ශ සඹෝජනහ භභ හිතන්සන් රී රංහසව් 6 න විධහඹ 
ජනහධිඳති මභත්රිඳහර සිරිසේන භළතිතුභහට ,ඒ සේභ අඳ ඳක්සේ ත්භන් අග්රහභහතය රු යනිල් වික්රභසිංව 
භළතිතුභහට අභහතය භණ්ඩරඹට සුබ රහර්ථනහ ්ක් කිරීභ භං හිතන්සන් ඳක්ඹක් ලසඹන් ,නය බහක් 
ලසඹන් ,රහසද්ශීඹ භන්ත්රීරුන් ලසඹන් භභ ඉතහභත්භ තුටට ඳත්සනහලඉතහභත්භ තීයණහත්භ ව 
භළතියණඹකින් රු මභත්රිඳහර සිරිසේන භළතිතුභහට වළකිඹහ රළබුණහ සම් යස ඇ 06 න විධහඹ 
ජනහධිඳතිධයඹට ඳත්සන්නලභභ තුටට ඳත්සනහ තභන් විසින් තභන්භ ඳයහජඹ ව ඵ පිළි අයසන 
ත්භන් ජනහධිඳතිතුභහට සුබ ඳළතීභ පිළිඵලඒ සුබ ඳළතීභ අංභ සිදු ශහ කිඹරහ භභ විලසහ 
යනහලසභොද භභ දළක්හ  උට බහ හය 2 ට ළින් ඔඵතුභන්රහ සොසවොභද ඔඵතුභන්රහසේ ඳක්සේ 
සල්ම්තුභහට ,අසේ ඳක්ඹට මප ජනහධිඳති අසේක්ඹහට තහ සශේ සොසවොභද කිඹරහලඅද සම් ඹතහර්ථඹ 
පිළිසන යට සඳයට සනඹහභට ඳත් ව නහඹඹහට සුබ ඳළතීභ පිළිඵ අපි ඇත්තටභ තුටට 
ඳත්සනහලකිත්සිරි භන්ත්රීතුභහ කීහ රී රංහ නිදවස ඳක්ඹට නළත මභත්රිඳහර සිරිසේන භළතිතුභහ 
ඳළමිණිඹහ කිඹරහලභභ විලසහ යන්නෆ රී රංහ නිදවස ඳක්සඹන් මභත්රීඳහර සිරිසේන භළතිතුභහ ්ළිඹට 
මහ කිඹරහල්තුභහ රීලරලනිලඳක්සේ භව සල්ම්යඹහ ලසඹන්භ තභයි භළතියණඹට ඉදිරිඳත් වුසණ්ල්තුභහ 
නළත රීලරලනිලඳක්සේ භහජිත්ඹ අයසන ගිඹහ සනසයිල්තුභහ රීලරලනිලඳක්සේ බහඳතීත්ඹ පජහ 
සරුහල

 

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

බහඳතිතුභණි, ්ඹ සභතුභන්රසේ භළතියණ රහලන ර ්සවභ තිසඹනහලඒ සේභ ්තුභහ කිඹනහ 
තනතුරු ව සද්ල් ම්ඵන්ධසඹන් භභ සරෝබීත්ඹ සිටිඹනම් අද භට සම් සද් රළසඵන්නෆලරීලරලනිලඳක්සේ 
බහඳතීත්ඹ ළඳ යරහ ්ළිඹට මප නිහ තභයි කිඹරහ භට අද ජනහධීඳති සන්න රළබුසණ් කිඹරහ ්තුභහ 
කිඹනහලභහධය ඉදිරිසේ ඳත්තිරුේපුසව්දී තභයි ්සේ කීසව්ල  

 

ගරු නගර වභා මන්ත්රී ආර්.පී.ගේවි ගරොශාන් ස සිල්ලා මශතා කතා කරමින් 

්තුභහ අද රීලරලනිලඳක්සේ බහඳතීත්ඹ බහය අයසන යටට ඹව ඳහරනඹ උදහ යන්න ,යටට මදර්ලඹක් 
සදන්න ඉතිවහසේ රථභ තහට ඳක් සද්ලඳහරනඹකින් සතොය සිඹලුභ සද්ලඳහරන ඳක් ඒයහශී 
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යසන යට ඉදිරිඹට සන ඹන්න ,ංර්ධනඹ යන්න ,විසලේසඹන්භ ඳසු ගිඹ හර ර තිබුණු දණඹ පිටු 
දකින්න ්තුභහ අද මූලිත්ඹ සන තිසඹනහලඅපි දළක්හ ඳසු ගිඹ හර ර සොසවොභද සම් යස ඇ දණඹ 
ඉවව ගිහින් තිබුසණ් කිඹරහලයහජය සද්ඳර සොසවොභද අඹතහ  සර සඹොදහන්සත් කිඹරහ ලඅපි දළක්හ යස ඇ 
සද්ලඳහරනඹ සොසවොභද පුද්රහනූමීති සව්රහ තිබුසණ් කිඹරහලඅපි දළක්හ ඳසු ගිඹ අඹළසේදී මිලිඹන 1000 ට 
්වහ ඳළත්සත් තිබ්ඵ ජනහධිඳතියඹසේ ළඹ ශීර්ඹ මිලිඹන 250 ක් දක්හ අඩු යරහ සොසවොභද යටට 
මදර්ලඹක් දුන්සන් කිඹරහල 
 

ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

 
ඒට හිටපු ජනහධිඳතිතුභහ පිළිතුරු දීරහ තිසඹනහ,අද ඳත්තසර්ල 
 

ගරු නගර වභා මන්ත්රී ආර්.පී.ගේවි ගරොශාන් ස සිල්ලා මශතා කතා කරමින් 

අපි දළක්හ සම් යස ඇ ඇභතිරුන් යස ඇ ම්ඳත්,සඳොදු ජනතහසේ ම්ඳත් සසවොභද බහවිතහ සශේ කිඹරහලඅද 
ජනහධිඳතිතුභහ, අභහතය භණ්ඩරසේ නිශධහරීන් මදර්ලඹක් ඳඹරහ තිසඹනහලමිලිඹන 458 ක් ජන්දළඩ රට 
බහවිතහ යපු සවලිසොේටර් හිල් සන්න තිසඹනහ රී රංහ ගුන් වමුදහටලසම්යි නතින්න ඕනලඒටයි 
ඹව ඳහරනඹ ඕනලඅපි දළක්හ ඳසු ගිඹ හසල් සොසවොභද සුසෝඳසබෝගී හවන,ඵස බහවිතහ සශේ කිඹරහලඒ 
අතීතඹලඅපි ඒ අතීතඹ අභත යරහ සම් භන ඹන්සන්ලඅසේ අනහත ංසෘතිඹ විනහල යන්න කුඩු සම් 
යටට සනහපු ,්තසනෝල් සම් යටට සනහපු ,සම් යස ඇ භවහඳරීභහණ ලසඹන් දණ ටයුතු යපු අඹට 
මභත්රීඳහරනඹක් ඹටසත් අනිහර්ඹසඹන්භ දඩුම් රඵහ සදනහලඅද සඳොලීසිඹ,වමුදහ,භළතියණ 
සොමිභ,අධියණඹ සම් යජඹ ඹටසත් සහධින සයි කිඹරහ භභ විලසහ යනහලඒ දවහ තභයි අපි 
්ලජහලඳක්ඹ රමු සවශ උරුභඹ ්තු සරහ මභත්රීඳහර සිරිසේන භළතිතුභහ රමු සරහ සම් තත්ඹ උදහ 
යන්න අපි සිඹලු සදනහ සසව ත්සත්ලඔඵතුභහරහ සනොදළක්ට සම් යස ඇ ජනතහ දළක්හ සම් යට ඹන 
විදිඹ ළයදී ,්නිහ සනක් විඹ යුතුයි කිඹරහලඒ තභයි ජනහරී 8 සනිදහ ක්රිඹහත්භ වුසන්ලඅපි අතින් 
යදක් වුණහනම් ඒ පිළින්නත් අපි ළභතිලඔඵතුභහ කීහ අති පජය සුදර්භ හිමිඹන්ට ඹම් කිසි සිත් තළවීභක් 
සිදු සරහ තිසඹනනම් ්ලජහලඳක් හභහජිඹකු ලසඹන් ඒ ම්ඵන්ධසඹන් භහ අඹදිනහ සම් 
අසථහසව්ලනමුත් අපි දළක්හ ඳසු ගිඹ හසශේ සොසවොභද සම් යස ඇ විවිධ අඹ ක්රිඹහත්භ වුසන් 
කිඹරහලභළතියණ සභහරිසතුභහ නිසඹෝ නිකුත් යරහ තිසඹද්දි ඒ නිසඹෝ සඳොලීසිඹ වයවහ මඹතන රට 
රඵහ දීරහ තිසඹද්දි ඹම් ඹම් පුද්රයින් ක්රිඹහත්භ වුසන් සොසවොභද කිඹරහ අපි දළක්හලභළතියණ භසේ 
සනොසඹක් යදහන යරහද මිනිසසුන්ට දීරහ සොසවොභද ඔවුන්සේ භතඹ සනස යන්න උසහව සශේ 
කිඹරහ අපි දළක්හල අපි සතතින්ත සනහ ජනතහට ඒහට ඹටත් සනොවීභ පිළිඵලසභතුභහ කීහ දක්ිතණ 
අධිසව්ගී භහර්ඹ නතහ දභන්න ටයුතු යනහ කිඹරහලඅධිසව්ගී භහර් ඉතහ සවොදයිලනමුත් සම් භහර් 
ඳද්ධතිඹ තුශ තිබුණ අති විලහර නහසතිඹ ංචහ ඔඵතුභහරහ සනොදකින්සන් සභොන සවේතුක් උඩද කිඹරහ භභ 
අවනහලඅපි දළක්හ කීල උටයඹට මිලිඹන 100 ක් ඹනනම් ඒ වහ මිලිඹන 1000  ඇසතසම්න්තු වදරහ 
තිබුණහලභහර් ඳද්ධතිඹට ඹටින් ගිඹ දණඹ අපි දළක්හලඅන්න ඒ දඹයි නතින්න ඕනලසිඹලුභ අධිසව්ගී භහර් 
ඉදියනහලඒ ඉදියන්සන් ඒහට ඹන විඹදම් නිඹභ ඇසතසම්න්තු ස ශහට ඳසුලමභත්රිඳහර සිරිසේන 

භළතිතුභහ ව අග්රහභහතය යනිල් වික්රභසිංව භවතහ විලසහ යන්නලඉන්න ,දින 100 ළඩ පිළිසශ සිදු 
සනහලළයදි නියදි යන්න හරඹක් ත සනහලඅපි සිඹලු සදනහභ ඳක් ස ද නළති සම් යට ඉදිරිඹට 
සනි ඹන්න අති රු ජනහධිඳතිතුභහට ,යනිල් වික්රභසිංව අග්රහභහතයතුභහ රමු අභහතය භණ්ඩරඹට වසඹෝඹ 
රඵහ සදමු කිඹරහ ඉල්ලීභ යමින් ජනහධිඳතිතුභහට ව අග්රහභහතයතුභහට සුබහසිංණ ්ක්යමින් භභ නිවඩ 
සනහල  
 

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

රී රංහසව් වඹ න විධහඹ ජනහධිඳතිධයඹට ඳත් මභත්රිඳහර සිරිසේන භළතිතුභහට ව අග්රහභහතය යනිල් 
වික්රභසිංව භවතහටත් භහසේ සුබහසිංණ ්ක්ය සිටිනහලමභත්රිඳහර සිරිසේන භළතිතුභහ ජනහධිඳති 
අසේක්ඹහ විදිඹට ඳත් වුණහභ අසේ ඳක්සේ භව සල්ම් විදිඹට හිටිසේ නෆලසභොද තිස අත්තනහඹ 
භවත්භඹහ භව සල්ම් විදිඹට න්සන් නෆ අඳට භව සල්ම් සසනක් හිටිඹනම්ලනමුත් අසේ යසථහසව් 
තිසඹන ප ති රීති රට අදහර මභත්රීඳහර සිරිසේන භළතිතුභහ අසේ ඳක්සේ බහඳතියඹහ සර ඳත්සරහ 
තිසඹනහලඅඳට තුටුයි ,අම්ඵරන්සොඩ මනඹ තුශ ්ලජහලඳක්ඹන් අතයත් හභහංශි සද්ලඳහරනසේ 
නියුතු අපි අතයත් ළටලු ඇති සරහ නෆලනමුත් සුදර්භ වහමුදුරුන්ට ස.එච සද් ළන කිඹන සොට කිඹන්න 
ඕන ඒ අසථහ සව් හිටපු  ඇටිඹ ළන සුදර්භ වහමුදුරුසෝ සඳොලීසිඹට කිඹරහ තිසඹනහලභභ නළත ඒ අඹට 
ඇන්ල්ර දිේ යරහ කිඹන්න ළභති නෆලනමුත් සභහි ඵහුතයඹක් ඉන්සන් ්ලජහලඳහක්ිතයින්ලයතින්ඥහ ළරකුත් 
ඳන්සල් ්ල්රහලභභ ඒ තයසේභ සවශහ දකිනහලඒ වළය භළතියණඹට ඳසු මූඳහය භන්දියඹට ඩහ ළදුණු 
පිරික් ජනහධිඳතිතුභහසේ පින්තයඹ රරහ දහරහ මභත්රීඳහර සිරිසේන භළතිතුභහසේ ඡහඹහරඳඹ ්ල්රරහ භවහ 
ශඵළෆනිඹක් යරහ තිබ්ඵහලඒහ වරිභ අසෝබන ළඩලජනහධිඳතිරු 06 සදනහසේභ සෂෝසටෝ ජනහධිඳති 
භන්දියසේත් තිසඹන නම් ,්තන විතයක් ්සවභ කිරීභ පිළිකුල් වතයිලසම් ම්ඵන්ධසඹන් සඳොලීසිඹට 
ඳළමිණිල්රක් ශවභ කිසිභ විභර්ලනඹක් සශේ නෆල්නිහ ර් සුබහදී වළභසද්භ ඔඵතුභහරසේ 
මණ්ඩුසන් සිද්ධ සයි කිඹරහ හිතන්න ්ඳහල්සවභ සන්නෆලනළතත් ජනහධිඳතිතුභහට ව අග්රහභහතයතුභහට 
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සතතින්ත  සමින් ඉදිරි භළතියණසේදී අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ අසේ බහඳතියඹහ සර රීලරලනිලඳක් 
මණ්ඩුක් පිහිටන්න මූලි සයි කිඹන විලසහඹත් ඇති භභ නිවඩ සනහල 
 

 ගරු නගර වභා මන්ත්රී ජී.වරත් ශ්රී ාල් ස සිල්ලා මශතා ගඳ.ල.11.23 ට ඳමණ ගරු වභාලට ඳැමිගණන දී. 

 

ගරු උඳ වභාඳති කමල් ලැල්ගේ මශතා කතා කරමින් 

අසේ සුබහසිංන ්තුයනහ අපි 06 න විධහඹ ජනහදිඳතිධුයඹට ඳත් මභත්රීඳහර සිරිසේන 
භළතිතුභහටලජනිත් භන්ත්රීතුභහ සචෝදනහ කිහිඳඹක්  ්ල්ර ශහලඒහට පිළිතුරු දිඹ යුතුයිලඅසේ බහසව් 
සේසඹෝ භෆතදී සඳෝසටර් ඹක් වන්න ගිඹහ කීහලසේඹන්ටත් අයිතිඹක් තිසඹනහ සද්ලඳහරනඹ 
යන්නලසේසඹක් සේඹ යන සව්රහසන් ඳසසේ යන ටයුතු ම්ඵන්ධසඹන් ප තිභඹ පිඹය න්න 
බහඳතියඹහටත් ,සල්ම්යඹහටත් ඵළවළලයහත් රී හරසේ සේසඹක් සඳෝසටයඹක් අරන්න ඹන ් 
සේඹහසේ අයිතිඹක්ලඅපි ගිසේ අසේ බහඳති යසඹක්ට සිදු වුණ අසෝබන සිද්ධිඹට විරුද්ධ අපි ඳසු ගිඹ 
දින සීනිභ සද්හරසේ විසයෝධතහඹක් තිබ්ඵහලඒ සඳෝසටයඹ තභයි ඔඹ කිඹන්සන් භභ හිතන්සන්ලභභ තුටු 
සනහ ඹවඳහරනඹ අම්ඵරන්සොඩ නයසේ ඹම් භ ඇටභකින් වරි ක්රිඹහත්භ වීභ ම්ඵන්ධසඹන්ලඒ 
ම්ඵන්දසඹන් අසේ භන්ත්රීරුන් 4 සදනහට භභ සතතිඹ රහල ය සිටිනහලසභතනදී කිඹවුණහ යනිල් 
වික්රභසිංව භළතිතුභහ 3 න යටත් අග්රහභහතයධයඹට ඳත් වුණහ කිඹරහලභෆතදී ඳත්සද්දී රජහතන්රහදඹ 
,ඹවඳහරනඹ මුලින්භ ඩහ දළම්භහලඵහුතයඹක් නළති ඳක්ඹට අභළතිධයඹ ඳත් කිරීභ තභයි ඹවඳහරනඹ හිද 
දළම්භ තළනලඅපි ඵරන් ඉන්සන් දින 100 දිවහලදළන් දින 30 ක් සවිරහ තිසඹන්සන්ලඅපි තුටු සනහ, සවොරුන්ට 
දඩුම් රඵහ සදන්නලජනතහ විමුක්ති සඳයමුසණ් තභයි හිටපු සවොදභ සවොරු ටි හිටිසේලයජසේ සද්ඳර විලහර 
ලසඹන් විනහල ශ පිරි ඉන්සන් ජනතහ විමුක්ති සඳයමුසණ්ලඅද සුදසනෝ සේ ගිහිල්රහ සදනහ ෂයිල් පිටින් 
අල්රස සදඳහර්තසම්න්තුටලඅවිනිසුරු ඳත් ශහලහිටපු අවිනිසුරුතුභහ ඹළව්සව් සොසවොභදලඌසව් භව 
ඇභතිතුභහලසම්ද ඹවඳහරනඹල 
 

වභාගේ ග ෝාකාරී තත්ලයක් ඇති විය. 

 

අසේ හිටපු ජනහධිඳතිතුභහ ඳසු ගිඹ දිනර රහලඹක් නිකුත් ශහ තභන් සම් සම් සචෝදනහ රට නිර්සදෝශී 
කිඹරහලසම් සන මුකුත් සනසයි බහඳතිතුභණි,ඉදිරිසේ තිසඹන භළතියණඹ පිළිඵ සභතුභන්රසේ සඳොි  
බඹක් තිසඹනහලඒයි සම් ඹවඳහරනඹක් කිඹ කිඹ යන්සන්ලයනිල් වික්රභසිංව භවතහ 3 න් ඳහයක් අභළති 
වුණහ කීහලභං දන්න විදිඹට ් ඳහයක් ඩීලබීලවිසේතුං භවතහ ඳත් වුණහට ඳසසේ ඳත් වුණහලඊට ඳසසේ ්තුභහ 
ජඹග්රවනඹ යරහ අභළති වුණහලදළන් අභළති වුණහ ඳහර්ලිසම්න්තුසව් ඵහුතය ඵරඹක් නළතිලජන්දසඹන් 
්ඳහයයි ඳත් වුසණ්ලඒ සේභ මූඳහයඹ ළන විසලේසඹන් කිඹන්න ඕනල ඒසක් තිබ්ඵ සෂෝසටෝ ් හිභ 
දහරහ සඳොි  යරහ දහරහ තිබුණහලභභ දන්නහ අසේ විඳක්සේ භන්ත්රීරු 4 සදනහ ඒ අරභත යන්නෆලසුදර්භ 
වහමුදුරුන්සේ සිදුවීභ ඉතහභ ණහටුදහඹයිලඅසේ සිඹලුභ ටයුතු රට ්තුභහ උඳහය යනහලඒ පිළිඵ 
අඳසේ ණහටු සම් අසථහසව් රහල යනහලඒ සේභ දළන් රහල ශහ යහජය සද්ඳර අයුතු විදිඹට 
අයසන තිසඹනහ කිඹරහලභභ කිඹන්සන් ්සවභ අයසන තිසඹන නම් නළත අයන්න පුලුන්සන්ලභභ 
හිතන්නෆ සම් බහසව් කිසිභ සසනක් යහජය සද්ඳර රඵහ සන තිසඹනහ කිඹරහලසභතුභහ කීහ ජනහධිඳති 
භන්දියසේ විඹදභ මිලිඹන 10,000 යි කිඹරහලභභ ඊසේ දළක්හ අද ඉන්න ජනහධිඳතිතුභහට සෝටි 
273කිඹරහලහිටපු ජනහධිඳතිතුභහ ඊසේ භහධයඹට කිඹරහ තිබුණහ සෝටි 900 ක් සන්යරහ තිබුණහල්ත් ගිසේ 
275 ට තභයි ගිසේ කිඹරහලසම් දින 100 ඹන්සන් ඉදිරි භළතියණඹට ඹන ක්රිඹහලිඹක් විදිඹට තභයි භභ 
දකින්සන්ලසභතුභන්රහ කිඹනහ සවොයභ ඉක්භණට ඉය යන්න ඵළරිලුල්සවනම් සභොටද රහල 
යන්සන භහධයසඹන් සවොයහ සවොයහ කිඹරහලඉතින් සම් සඹෝජනහ ළන භභ තුටු සනහල්තුභහ අසේ 
බහඳතියඹහල්නිහ අසේ ළහින ඇටුක් පිහිටුන්න රළසඵයි කිඹරහ භභ හිතනහල 
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6 න විධහඹ ජනහධිඳති මභත්රීඳහර සිරිසේන භළතිතුභහටත් අග්රහභහතය යනිල් වික්රභසිංව භළතිතුභහට 
සුබහසිංන ්ක් කිරීභට සනහ සඹෝජනහට ණ්ඩහඹභක් ලසඹන් අසේ වඹ අපි පර යනහලයස ඇ 
ඳරිඳහරනසේ ඹම් සනක් ඇති යන්න තභයි ජනතහ මභත්රීඳහර සිරිසේන භළතිතුභහට ජන්දඹ රඵහ 
දුන්සන්ලනමුත් ්තුභහසේ යජසේ ඹම් ඹම් සථහන ඳ ළුදු යන භ ඇටභට ඹම් ඹම් සද්ල් යනිල් වික්රභසිංව 
අග්රහභහතයතුභහ රමුය අභහතය භණ්ඩරඹ සිදු යමින් ඳතිනහලඳශහත් ඳහරන සේසේභ ඳහලින්ද රය  අසේ 
රහසද්ශිඹ බහ භන්ත්රීතුභහට ඳහලිත සතයේසඳරුභ භන්ත්රීතුභහ විසින් දණ සරහ ඳවය දුන්නහලසම්ද න 
යජසේ ඹව ඳහරනඹ කිඹරහ අපි අවන්න ඕනලඒ සේභ ප තිඹ වහ හභඹ පිළිඵ රු අභහතය සජෝන් අභයතුං 
භළතිතුභහ ත්තර රහසද්ශීඹ බහට ගිහිල්රහ තභන්සේ පිරිස සභසවඹ වුහ ඉන්න බහඳතිතුභහ පුටුසන් 
ඇදරහ දහන්නල්තුභහ ඒ දන්නෆ කිඹරහ කීත් ්තුභහ සම් සේ සදඹක් යන්න ඹනහ කිඹරහ ඳළවළදිලිට ඊට 
සඳය දින සඳොලීසිඹට ඳළමිණිල්රක් යරහ මයක්හ ඉල්රරහ තිසඹනහ ත්තර රහසද්ශීඹ බහසව් 
බහඳතිතුභහල ඳහර්ලිසම්න්තුසව් විඳක්ඹ බහය දීරහ තිසඹනහ විලසහ බංඹක්ලනමුත් භසේ පුද්ලි අදව 
සන්සන් සම් ඹව ඳහරනඹ ඳත්හ සන ඹන්න නම් සම් ප තිඹ වහ හභඹ පිළිඵ අභහතයයඹහසේ 
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අභහතයංලඹ ජනහධිඳතියඹහ ඹටතට වහභ ඳයන්න ඕනලභහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතියඹහටත් වුසන් 
භවය ඇභතිරු යපු ළයදි රට දඩුම් රඵහ දුන්සන් නෆලඒයි මිනිසසු ඹවඳහරනඹක් සරසන් ය 9 
ක් ගිඹ මණ්ඩු සඳයලුසව්ලයනිල් වික්රභසිංව අභළතිතුභහසේ මණ්ඩු භං හිතන්සන් භහ 03 න් 
සඳයසල්සව්ලසභොද ඹවඳත් ඳහරනඹක් අද න විට ඇතිසරහ නෆලඒ සේභ අම්ඵරන්සොඩ නය බහට 
්ලජහලඳක්සේ ඉදපු භන්ත්රී සසනක් ඇවිත් අසේ පිඹන් සසනක්ට කිඹරහ තිසඹනහ හිටපු ජනහධිඳතිතුභහසේ 
සෂොසටෝ ් රන්න කිඹරහලඊට ඳසසේ මූඳහයඹට ගිහිල්රහ හිටපු ජනහධිඳතිතුභහසේ සෂොසටෝ රන්න 
කිඹරහ තිසඹනහලඳසු ගිඹ දස ර ඵස නළතුම්ඳසශේ ,අපි ජන්සද් ඉල්ලුත් අපි ඵළනර් ්ක් දළම්සම් 
නෆලභහින්ද භවත්තඹසේ ඡහඹහරඳඹක් අපි දළම්සම් නෆලසම් ඉන්න 4 සදනහභ ගිහිල්රහ සොි  ටි දළම්භහලභං 
තහ යරහ කීහ දළන් තමුන්නහන්සේරහසේ රැසවීභ ඉයයි සම් සොි  ටි රරහ දහන්න කිඹරහලනළතිනම් 
සම් ඹවඳහරනඹ නළති සනහ කිඹරහ භභ සද්ව් භන්ත්රීතුභහට පුද්ලි කීහලඹවඳහරනඹ භතක් වුසන් ති 2-
3 ක් ගිඹහට ඳසසේලඒ ඵරවත්හය ක්රිඹහක් ඇත්තටභලඅපි 1998 ඵස නළතුම්ඳශ විෘත ශ දසේ ඉදරහ 
ඵළනර් ්ක් සොි ඹක් සනොදහ මයක්හ ශ ් ඹවඳහරනඹ භතු වුනත් වරි විනහල සරහ ගිඹහලඒ සේභ අපි 
තමුන්නහන්සේරහ යන ඳරහත් ඳහරන සේඹ සම් භහර්තු 31 සනිදසන් අන් සනහල්සවභ නම් 
යන්න ඕන ්භ සද් ඡන්දඹක් ළදන ්ලනමුත් භළතියණඹ අකුරරහ දහන්න සම් මණ්ඩු වදන්සන්ලඅද 
භළතියණඹ ල් දහරහ,සොභහරිස ඳහරනඹට ඹන්න වදන්සන් ග්රහ උඹ ජනතහසේ ඹවඳහරනඹ හිද දභන්න 
සම් යජඹ ටයුතු යනහලඒ සේභ සුදර්භ වහමුදුරුසෝ සම් රසද්ලසේ තිසඹන ෆභ සඳොදු ටයුත්තටභ 
උදව් යනහලසහ උන් වන්සේ පුද්ලි හර් ්ක් මිරදී ත්තහලසම් හර් ් මන්ඩුසන් දීපු සවොයම් 
යපු ්ක් කිඹරහ සඳොලීසිඹත් ්ක් ගිහිල්රහ විලහර ංදර්ලනඹක් යරහ තිබුණහලඅද ඇයි ඹවඳහරනඹ සිදු 
යන තමුන්නහන්සේරහට සම් අඹ ඳහරනඹ යන්න ඵළරීලතමුන්නහන්සේරහසේ ඳහරනසඹන් සතොයද සම් පිරිස 
ද ඉන්සන්ලඅපි ඔඵරහසේ රැසවීම් රට ග්රවුන්ඩ් ් දුන්නහලඅඳට ඕන නම් බුක් යරහ තිඹන්න තිබුණහලඒත් අපි 
්සවභ සශේ නෆල්නිහ භත තිඹහන්න ඕන අපි රජහතන්රහදසේ වළකි ෆභ සථහනඹක්භ මයක්හ යරහ 
තිසඹනහල්නිහ අම්ඵරන්සොඩ රසද්ලසේ සඳොි  සඳොි  අඹට යන හිරි වළය වහභ නත්තන්න කිඹරහ අපි 
ඉල්රනහල්ලජහලඳක්ඹ විසින් සන ගිඹ ඳවය දීපු ,සල් ඩපු සද්ලඳහරන ංසෘතිඹ අන් රහ 
රීලරලනිලඳක් මණ්ඩු විසින් 1994 දීලභට භතයි 1977 දී අසේ සල් රට ල් වන්න,සඩ්ට ළලි 
සඵෝතල් ලින් වන්න,කුඩු යන්න මපු මිනිසසුලසඳශ ඳහලී ලින් මසව්ල්සවභ අතීතඹක් තිබුණහල 
 

 ගරු නගර වභා මන්ත්රී ගේ.ඩබ්.භාෂිනී ගම්නුකා විගේසරිය මශත්මිය ගඳ.ල.10.35 ට ඳමණ ගරු වභාගලන් පිටල 

යන දී. 

 

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

භසේ භහභහ තය  සශේ ්තසොටලඳයණ සතො ඉදිරිපිට රුණහසේන භහභයි කිඹරහ අපි කීසව්ලඅසේ 
යලඇම්ලපීලඳක්සේ සවොදභ හිතතහලඡන්සදට ළඩ ශහලඳසසේ භයරහ දළම්භහලඋහවිසේදී ඒට දඩුම් 
දුන්නහලඒ තභයි මුල්ර මිප  භළරුභලඊට ඳසසේ අසේ හසරදී ඹම් ඹම් සිද්ධීන් වුණහලතමුන්නහන්සේ කීට ්දහ 
71 දී අපි ඳයහද සද්දි යවිඹට ල් ඳහයල් ළහුහ,විනහල යරහ දළම්භහලසම් සේ සිද්ධි වුණහලඊශ ට ගිඹ 
ජනහධිඳතියණසේදී අසේ මනයිදහ ඩු සවෝදය භන්ත්රීයඹහ සඳොලු ලින් වරහ භයශහ දළම්සම් අපි 
සනසයි තමුන්නහන්සේරහසේ ඳක්සඹන් තභයිලඇත්තටභ භභ තමුන්නහන්සේරහ කිඹනම් දන්නෆ සුදර්භ 
වහමුදුරුන්සේ සිද්ධිඹක්ලමූඳහසර් පින්තයඹක් සඳොශසව් වරහ කීහලඅපි කිඹන්න ඕන අපි සම් නය 
බහට මහ දහත් කීසව් නෆ සම් පින්තය රන්න කිඹරහලඒ භවත්තුරුත් යටට සේඹක් 
ශහලතමුන්නහන්සේ ඇවිල්රහ මුල්භ දසේ ඩීල්සලසේනහනහඹ භවත්තඹසේ පින්තයඹ ළරව්හලභහින්ද 
භවත්තඹහ ඵළෆඳත් කීහ සම් පින්තයඹ ්ල්රන්න කිඹරහල 
 

ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

 
රරහ දළම්සම් නෆ ,පින්තහරු යන්නයි ඒ ළරව්සව්ලඒ විතයක් සනසයි ඔක්සොභ රරහ තිබුසණ්ල 
 

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

අපි කිඹන්නෆ සම් පින්තය රන්න කිඹරහලඒත් පින්තයඹක් මනම් ඒ ්ල්රන්න ඕනලසභතන යනිල් 
වික්රභසිංව භවත්තඹසේ පින්තයඹක් තිබුණහලඔඵතුභහ ඒ ළරවුහල 

 

ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

 

 යස ඇ නහඹඹන්සේ සෂොසටෝ විතයයි සභතන වන්සන්ල 
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ගරු නගර වභා මන්ත්රී ගේ.ඩබ්.ජයන්ත මශතා කතා කරමින් 

ජීල්ම්ල්ස භවත්තඹසේ පුද්ලි ල්ලි ලින් සම් සෂොසටෝ වළහුසව්ල්තුභහට අපි ම්පර්ණ සෞයඹ සදන්න 
ඕන අභහතයංලඹට ළභයහරුසක් සනිහිල්රහ සම් සේයභ පින්තය ත්සත් ්තුභහල්තුභහසේ විඹදමින් සම්හ 
සරේම් සශේල 
 

ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

සම් පින්තය රට සිඹලභ සදනහට ල්ලි සරහ තිසඹනහලසේන්න ඇති ලනමුත් නය බහසන් ල්ලි  දීරහ 
තිසඹනහල 
 

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

තමුන්නහන්සේ කීහ ඵස සටෆන්ඩ් ්සක් අපි විතයයි කිඹරහ සොි  දහරහ තිබුසණ්ලතමුන්නසන්සේසේ ඇස අන්ධ 
සන්න ඕන ,ඳසුගිඹ භළතියණසේදී රීලරලනිලඳක්සේ නිල් සොි  දහරහ දිටභ, භහ ණනක් 
තිබුණහ,්තසොට ම්බු කිඹරහ භන්ත්රී සසනක් සොි ඹක් දහරහ තිබුණහ ඵස සටෆන්ඩ් ් ඇතුසල්ලඅපිත් 
ඇතුසල් දහරහ නෆලඅසේ පින්තයඹක් අපි ළසටන් ්වහ ඳළත්සත් ළහුසව් නෆලතමුන්නහන්සේට භත නළති ඇති 
භහින්ද යහජඳක් භවත්තඹහ දිනපු සරහසව් ඔයසරෝසු ණ ශ  දි සුබ ඳළතුම් ඳණීවිඩඹක් දළම්භහලඒහ අඳට 
භතයිලඅපි ඒ සේ සද්ල් යන්නෆලඅපි ළසටන් සභවහ ඳළත්සත් තභයි සම් සේයභ සද්ල් සශේල 
 

වභාගේ ග ෝාකාරී තත්ලයක් ඇති විය. 
 
සුදම්භ වහමුදුරුන්සේ සිදුවීභත් සභතනදී කිඹනම් භභ දන්නෆලභව ඳන්සරත්  සිල් සයදි 
සඵදුහලසඳොලීසිසඹන් ඇවිල්රහ කීහ සඵදන්න ්ඳහ කිඹරහලභභත් දන්නෆ ඳන්සල් හිටිඹට සම්සක් සිල් සයදි 
තිසඹනහ කිඹරහලවහමුදුරු සසනක්සේ හභසර් තිහිරහ තිසඹන්සන්ලඉඳුනිල් භවත්තඹහ කිඹරහ තිසඹනහ අසේ 
සදයට ්න්නලඅපි සදන්නම් සයදි කිඹරහලභභ ඒ මන්නසේ හිටිසේලසුදර්භ වහමුදුරුසෝ ෆන් ් සයදි 
දහන මහලෆන් ්සක් තිඹහසන තභයි සයදි සඵදුසව්ලභසේ ඇස 2ට දළක්හලඒසොල්සරොත් දළක්හ භභ 
ඉන්නහලඅපි දන්නහ වහමුදුරුසොත් සද්ලඳහරනඹ යනහලඒත් අපි ඒට උයන සන්නෆලභභ කිඹන්සන් දළන් 
ජනහධිඳති සසනක් ඳත් සරහ තිසඹනහ,සල්ම් භවත්තඹට වරි කිඹරහ සොශම ගිහිපු සව්රහ වරි 
පින්තයඹක් සන්නරහ සභතන වන්න කිඹරහලතමුන්නහන්සේරහ කීහ ත්තර රලසනඹලඒ අපි අරභත 
යන්නෆලසජෝන් අභයතුං භවත්තඹහ ්තන හිටිසේ නෆලඅද ඒට ප තිඹ ක්රිඹහත්භ යනහලඒ සේභ 
සතයේසඳරුභ භවතභඹසේ ළ සඩත් අපි කිඹන්නෆ වරිඹ කිඹරහල්ඹත් සවො සසනක් 
සනසයිලයලඇම්ලපීලහයයින්ට  දීපු සසනක්ල්තසොට අපි දන්නහ සෂොන්සේහ භවත්තඹහ ජන්සදන් 
ඳළයදුනහවභ ්තුභට තහඩන පීඩන යරහ ඳළංන් ්ත් නළති ශහලඅපි ්සවභ සශේ නෆලහිටපු ජනහධිඳතිතුභහට 
සිඹලු ඳවසුම් ළරසුහලඅන්න ඒ සදසක් සන තිසඹන්සන්ල ඌ ඳශහසත් ස.එච සද්ළන කීහ භන්ත්රීරු 
්තු සරහ ඒ ඵරඹ දුන්නහ කිඹරහල භභ කිඹන්න ඕන ඌ ඳශහසත් ස.එච සද් ඊට ලින් දකුණු ඳශහසත් 
වුණහල     
  

වභාගේ ග ෝාකාරී තත්ලයක් ඇති විය. 
  
දින 100 ළඩ පිළිසසල් තිසඹනහ ංසලෝධනඹක්,සම් භන්ත්රීරුන්ට පිල් භහරුයන්න ඵෆ කිඹරහලඒ 
ක්රිඹහත්භ යන්න ඕනලසම් නිහ තභයි සද්ලඳහරනඹ උඩු ඹටිකුරු සරහ අද සම් තත්ඹ උදහ වුසණ්ලතත් 
අදවස කීඳඹක් ්තන තිසඹනහලසඳොලිස ඵරතර,සහධීන සොමිභක්,භහධය නිදව,භළතියණ සොභහරිසට 
තිසඹන ඵරතර සේ සද්ල්ලදළන් සුදහනම් යසන ඹනහලදින 100 ඇතුරත ඒ අරභත සව්වීලඒ 
ඹවඳහරනඹට ළදත්ලතමුන්නහන්සේරහ සේලවීලපීල් ළනකීහලනමුත් භත තිඹහන්න හිටපු 
ජනහධිඳතිතුභහ සක්ලපී රහ,පිල්සරඹහන්රහ ්ක් ළඩ සශේලඔවුන් ඊට ඩහ  රී රංහසව් ම්ඳත් විනහල ශ 
අඹලදශදහ භහළිහ, රී භවහ සඵෝධිඹ,අයන්තරහසව් වහමුදුරුසෝ කහතනඹ සශේ සම් අඹල 
 

වභාගේ ග ෝාකාරී තත්ලයක් ඇති විය. 
 

වකීම්රහ සම් ඳළත්තට මවභ තභයි සවොද නළත්සත්ලඔඵතුභහරත් ්ක් ළඩ යන සොට 
සවොදයිලම්ඵන්ධන්රහ  ඇටිඹ යලඇම්ලපිලමභ තභයි සවොද නළත්සත්ල      
                                                                             
වභාගේ ග ෝාකාරී තත්ලයක් ඇති විය. 

 

සම් තත්ඹ තුශ යජඹට හසි අත් සරහ තිසඹනහලජීල්සලපීලේරස රළහිරහ තිසඹනහලඇලුම් ර්භහන්තඹ 
දියුණු යන්න පුලුන් ඒසන්ලභහළු ම්ඵන්ධ ළටලුක් තිබුණහලඅද ඒ විදන තිසඹනහලමදහඹම් රඵහ 
න්න සඳොදු යහජය භණ්ඩරඹ භ  හ.එඡහ යරහ දළන් ඒ යසන ඹනහලඅධි සව්ගී භහර් ළන කීහල්දහ 
යනිල් වික්රභසිංව භවත්තඹහ තභයි ර්භහන්ත රට රහවනඹ ඳවසු ය න්න අධි සව්ගී භහර් හදන්න 
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ටයුතු සශේලදකුණු ඳශහසත් හිස ඉඩම් තිසඹනහ ඇතුරට සන්නලඒහසේ ර්භහන්ත ලහරහ මයම්බ කිරීභට 
රවිසට භහර්ඹක් විදිඹට තභයි සම් අධිසව්ගී භහර් සඹෝජනහ වුසන්ලඅසේ හසරදී මුල් ල් තිඹරහ ඉඩම් අත් 
ඳත් ය ළප ම් ශහට ඊට ඩහ යන්න අඳට ඵළරි වුණහලමිනිසසු ඳහයල් ළනභ හිතුනම් භහින්ද භවත්තඹට 
 උට ඩහ  ජන්ද රළසඵනහලමිනිසසුන්සේ භතඹ වුසන් සම් සද්ල් ඩහ,ඵඩගින්න ඊට ළි යි කිඹන 
්ලතමුන්නහන්සේරහ සොසවොභ කීත් අපි ්ලජහලඳක්සඹන් භළතියණඹට ඹනහලඅවුරුදු 2 ක් ඹන සොට 
ඹවඳහරනඹ උදහසයි කිඹරහ භභ කිඹනහලතමුන්නහන්සේ ඳශහත් ඳහරන භළතියණඹ ළන කීහලඳසු ගිඹ 
හරරත් විසුයරහ භහ ණන් ජන්දඹ සනොතිඹපු හරල් තිබුණහලභභ තමුන්නහන්සේට කිඹන්න ඕන,ර 
ජඹසරිඹ භවත්තඹහ භට සඵොසවොභ හිතත්ලභභ ්තුභට ලිපිඹක් සඹොමු ශහ ,උඳයණ සදනනම් අඳට 
ඵළසෝ ්ක් සදන්න කිඹරහල්තුභහ ඒ අරභත යරහ දීරහ තිබුණහලභභ දන්නෆ සභොනද නය බහට 
වම්බුසන් කිඹරහලනමුත් භභ ඉල්ලුහල 
  

ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

 
නය බහට තුය ඵවුයඹකුත් ,ෘ ළබ් ්කුත් රළබුණහලඵළසෝ ් රඵහ න්න ඔඵතුභහ හ.එඡහ 
යන්නල්තසොට ඊශ  සරෝඩ් ්සන් වරි න්න පුලුන්ල 
 

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

භභ සොසවොභ වරි තහ යරහ ඵළසෝ ් අයසන සදනහලසභොද ඒ අඳට අලයයිලවිවිධ අදවස භතු 
වුණහලඅපි ඹවඳහරනඹට ඹන්න උත්ව යන්සන්ලඅපි සනොදළණුත් සද්ල් සනද කිඹන්න 
දන්නෆල්සවභ සද්ල් සිදු සරහ තිසඹනනම් අපි ඒ ළන ණහටු සනහලඅදවස දළක්ව සිඹලු සදනහට 
සතතින්ත සමින් භභ නිවඩ සනහල 
 

 ගරු නගර වභා මන්ත්රී ඒ.පී.ක්මි ගශේමන්තා සිල්ලා ගමනවිය ගඳ.ල.11.51 ට ඳමණ ගරු වභාගලන් මසකට 

පිටල යන දී. 

 

ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

සම් සඹෝජනහට විරුද්ධ අඹ වුරු වරි ඉන්නදල 
 

තීරණය 

ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරෝධතාලයක් ගනොමැති ව බැවින් ගමම ගයෝජනාල ගරු වභාගේ ඒකමතිකල 

වම්මත විය. 

  

 ගරු නගර වභා මන්ත්රී ඒ.ඩබ්.ජගත් කුමාර මශතා ගඳ.ල.11.55 ට ඳමණ ගරු වභාගලන් මසකට පිටල යන දී. 

 

 

0(6)      කාරක වභා ලාර්තා වකා බැලීම  

 

 

6: 1 2015ල01ල12 න දින අම්ඵරන්සොඩ නය බහ රැසවීම් ලහ රහසව්දී ඳත්න රද ඳරිය සෞය වහ 

ප ඳහයක් හර්තහ පිළිත යුතු ඵට රු බහඳති ඇම්ලඩබ්ලඅරුණ රදීේ භවතහ විසින් සඹෝජනහ ශ අතය 

රු නය බහ භන්ත්රී  ්.එල්ල්ලඅරය කිත්සිරි භවතහ විසින් සථීය යන රදීල   

 

 ඳරිවර , ගවෞඛ්ය ශා වනීඳාරක්ක කමිටුල 

2015.01.12. ඳ.ල.2.30 

 

වශභාගීත්ලය 

 

1. බහයත භයසේය     සල්ම්, අම්ඵරන්සොඩ නය බහ 
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2. ්ම්ලඩීලමිරසිරි ද සිල්හ    සඳොලිස ඳරීක් 

3. පීල්සල්ස ද සිල්හ භවතහල    භවජන සෞය ඳරීක් 

4. ්.එලනඹනහ චහන්දප      ංර්ධන ම්ඵන්ධීයණ 

5. පීලසීලජිනි      තහක්ණ සේහ නිරධහරි 

6. ්ම්ලභලිත් රනහන්දු භවතහල    තහක්ණ සේහ නිරධහරි 

7. බීලඩීලඊලසොි තුක්කු    ඳවුල් සෞය සේවිහ 

8. ඩීල්සලඊ භසේ මිඹ     ඳවුල් සෞය සේවිහ 

9. පීල්.එල්ල්ලපුසඳයහණි     ංර්ධන වහය 

10. මර්ලසුසිරහ නන්දප  ද සිල්හ    ශභණහනයණ වහය 

11. ්ම්ල්.එ මලහ මිඹ     ග්රහභ නිරධහරී 82, භව අම්ඵරන්සොඩ  

12. ඕල්ස දිලහනි     ග්රහභ නිරධහරී 86 බී සයමිණිඹ 

13. පීලපිලයන්දි භදුහන්     ග්රහභ නිරධහරී 85 බී ඳටඵළඳිමුල්ර 

14. ්.එලසක්ලඩබ්ලසද්ප්රිඹ ගුණසේය   ග්රහභ නිරධහරී 85 ඒ සවේපුමුල්ර 

15. පීල්.එලකුභහය ද සිල්හ    ග්රහභ නිරධහරී 86 ඒ ළුඩුමුල්ර 

16. ඇම්ලඩබ් හියහන් ංජී     සෞය ඳරිඳහර  

පිළිගැනී ම. 
අම්ඵරන්සොඩ නය බහසව් සල්ම්,  බහයත භයසේය භවතහල සෞය වහ ප ඳහයක් මිටු දවහ 
ඳළමිණි සිඹළු නිරධහරී භවත්භ භවත් උන්  වහ නය බහ හර්ඹභණ්ඩරඹ ඉතහභත් සෞයසඹන් පිළිර රඵන 
ඵ ඳන රදිල 
2014.11.26 දින ඳැලති රැව්වීගම් වාකච්ජා වු කරු ක වමාගෝචනය 
 

භහතෘහ හ.එඡහ ව රුණු රහලඹ වුරුන් 
විසින් ද ඹන ල 

තීයණඹ 

ර අන් 
ඵළවළයරන    
සථහනඹට රසව්ල  
භහර්ඹ ස 
කිරීභල 

පිවිසුම් භහර්සේ 75%ක් ඳභණ ස ය 
ඇති අතය ඊට අදහශ හිල්ඳත් පිඹහ අන් 
ය සනොභළති ඵළවින් භහර්සේ ඉතිරි සොට 
අන් කිරීභට සනොවළකි ඵල  

භවජන සෞය 
ඳරීක් 
පීල්සල්ස ද සිල්හ 
භවතහල 

 

ඳටඵළඳිමුල්ර 
සො ඇඨහලසේ 
බහවිතසඹන් ඉත් 
යන රද සඵෝ ඇටු 
විනහල කිරීභල 

සයශ අයිසන් ඇති බහවිතසඹන් ඉත් යන 
රද සඵෝ ඇටු විනහල කිරීභ වහ  සඵෝ ඇටු 
අයිතිරුන් දළරත් ය ඇති ඵල 

භවජන සෞය 
ඳරීක් 
පීල්සල්ස ද සිල්හ 
භවතහල 

 

 
සඵෝ ඇටු විනහල කිරීභට අලය මුලී ටයුතු 
සිදු ය ඇති ඵල 

සඳොලිස ඳරීක් 
්ම්ලඩීලමිරසිරි ද 
සිල්හ 

 

ඳටඵළඳිමුල්ර 
යහඹ අර 
සඳොදු ළසිකිළිඹ 
මශ්රිත ර 
දළමිභ 

යහඹ අර සඳොදු ළසිකිළිඹ ඩහ ඉත්කිරිභ 
වහ ඵළසෝ ඹන්රඹත්, ්භ ඉඩම් 
සොටසහි මයක්ිතත ළටක් ඉඳිකිරීභ දවහ 
අලය ්රය ඇණවුම් ය ඇති ඵල 

තහක්න සේහ 
නිරධහරී ජීලසී 
ජීප  මිඹල 
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සෞඹ 
ඳරිඳහර 
තනතරුර 
පුයේඳහඩු  

අවු 60 ම්පුර්ණ වීභ නිහ සෞය ඳරිඳහර 
ී.ල ඵන්දුසීර භවතහ  2015 සඳඵයහරි භහසේ 
දීත්  ඳත්භසේන භවතහ ළේතළම්ඵර් 
භහසේදීත් විශ්රහභ ඹහභට නිඹමිත ඇති 
ඵළවින් ඉදිරිසේ දී සෞය අංලසේ මදනි 
යහජහරි ඉටු කිරීභ ළටළු වත තත්ඹක් 
ඳතින ඵල 

සෞය ඳරිඳහර 
ඇම්ලඩබ් හියහන් 
ංජී භවතහ  

 

 
සෞය ඳරිඳහර තනතුය වහ  
සදසදසනකු පුහුණු කිරීසම් අලයතහ  
පිලිඵ බහඳතිතුභහසේ අධහනඹ සඹොමු ය  

නය බහසව් 
සල්ම් බහයත 
භයසේය භවතහල 

 

ර ඵළවළය 
කිරීභ වහ 
දළනට ඳතින 
ට්රළක්ටර් 
රභහණත් 
සනොන ඵල 

අළුතින් ට්රළක්ටර් සදක් මිර දී ළප භ වහ 
බහසව් අරභළතිඹ රළබී ඇති අතය ඒ වහ 
සටන්ඩර් ළහ ඇති ඵළවින් ඉදිරිසේ මිරදී 
ළප ම් සිදු ශ වළකි ඵල 

නය බහසව් 
සල්ම් බහයත 
භයසේය භවතහල 

 

හලු ඳහසර් ASB 
අර භහර් 
ංර්ධන 
අධිහරිඹ තු 
හණු ඳද්ධතිසේ 
ජරඹ රැදී ඳළතීභල  

හලු ඳහසර් ASB අර භහර් ංර්ධන 
අධිහරිඹ තු හණු ඳද්ධතිසේ ජරඹ රැදී 
ඳළතීභල  

ඳටඵළඳිමුල්ර ග්රහභ 
නිරධහරී 
පීලපිලයන්දි 
භදුහන් භවතහ 

 

 
සම් ම්ඵන්ධ දිසත්රික් ම්ඵන්ධීයණ 
මිටුසව් දී හ.එඡහ ශ ඵල  

භවජන සෞය 
ඳරීක් 
පීල්සල්ස ද සිල්හ 
භවතහල 

 

 
සම් ම්ඵන්ධ භහර් ංර්ධන අධිහරිඹ 
සත සිහි ළවීම් ලිපිඹක්  ඹන සරල 

නය බහසව් 
සල්ම් බහයත 
භයසේය භවතහල 

 

සතුති තහ 
අද දින මිටු දවහ වබහගී වු සිඹළුභ ග්රහභ 
නිරධහරී භවත්භ භවත් උන්ටත්, නය බහ 
හර්ඹ භණ්ඩරඹටත් සතුතිඹ පුද යන ඵල 

ශභණහයන 
වහය සුසිරහ 
නන්දප  මිඹ 

 

නිභහ ඳල 4ල30 ට   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ස සශේ - 
පිල්.එල්ල්ලසීලපුසඳයහණි 

ංර්ධන වහය ුඳරිය       සල්ම් 

          බහයත භයසේය 
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ඒ අනුල 2015.01.12 දින ඳලත්ලන ස ඳරිවර ගවෞඛ්ය ශා වනීඳාරක්ක ලාර්තාල ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ 

විගරෝධතාලයක් ගනොමැති ව බැවින් ඒකමතිකල වභා වම්මත විය. 

 

 

6: 2 2015ල01ල22  න දින අම්ඵරන්සොඩ නය බහ රැසවීම් ලහ රහසව්දී ඳත්න රද ංර්ධන උඳසද්ල හය 

බහ රැසවීම් හර්තහ පිළිත යුතු ඵට රු බහඳති ඇම්ලඩබ්ලඅරුණ රදීේ භවතහ විසින් සඹෝජනහ ශ අතය රු 

උඳ බහඳති භල් ළල්රසේ භවතහ විසින් සථීය යන රදීල   

 

අම්ඵරන්සොඩ නය බහ 

ංර්ධන උඳසද්ල හය බහ රැසවීම් හර්තහ 

දිනඹ - 2015ල01.22  සව්රහ - ඳලල2ල30 

සථහනඹ -  නය බහ රැසවීම් ලහරහ 

ඳළමිණිභ 

1. ඇම්ලඩබ්ලඅරුණ රදීේ භවතහ - බහඳති , නය බහ ,අම්ඵරන්සොඩල 

2. ජීලඩබ්ල ගුණසිරි භවතහ - ංර්ධන උඳසද්ල මිටු හභහජි රජහ නිසඹෝජිත 

3. යලභයසිංව භවතහ - ංර්ධන උඳසද්ල මිටු හභහජි රජහ නිසඹෝජිත 

4. ්ම්ලජීලමර්ලපුසඳකුභහය භවතහ - ංර්ධන වහය, නය බහ , අම්ඵරන්සොඩල 

5. අනිල් සෝලිත භවතහ - ංර්ධන උඳසද්ල මිටු හභහජි රජහ නිසඹෝජිත 

6. පීලජීලමරිඹයත්න භවතහ - ංර්ධන උඳසද්ල මිටු හභහජි රජහ නිසඹෝජිත 

7. ඩීලසක්ලරුවිතහන භවතහ - ංර්ධන උඳසද්ල මිටු හභහජි රජහ නිසඹෝජිත 

8. ඩීලහනහ තයංගී මිඹ - රජහ ංර්ධන නිරධහරී , නය බහ, අම්ඵරන්සොඩල 

9. ්සලජීලජීප  මිඹ - තහක්න නිරධහරී , නය බහ , අම්ඵරන්සොඩල 

10. ඵර්ටි යණසරිඹ  භවතහ - සඳෝයම, උඳසද්ල මිටු හභහජි රජහ නිසඹෝජිත 

11. ්.එලභහින්දසේන භවතහ - ඕන්ද, උඳසද්ල  මිටු හභහජි රජහ නිසඹෝජිත 

12. පීල්සල්සල ද සිල්හභවතහ - භවජන සෞය ඳරීක් , නය බහ ,අම්ඵරන්සොඩ 

 

රු බහඳති ප තිඥ ඇම්ලඩබ්ලිවිලඅරුණ රදීේ භවතහ  විසින් ඳළමිණ සිටි සිඹළු සදනහ පිළිනිමින් රැසවීසම් ටයුතු 

මයම්බ යන රදිල 2015 ර්ඹ වහ රජහ මිටු රැසවීම් ඳත්මින් රඵහ ත් සඹෝජනහ අර ංර්ධන ටයුතු 

සිදුයමින් සිටින ඵ රහල යන රදිල  

ර්භහන්ත අංලඹ භගින් ඉටුයන රද ර්භහන්ත පිළිඵ තහක්න නිරධහරී ජීප  මිඹ විසින් රතිඹ ඉදිරිඳත් 

යන රදිල ඒ අර හිරිළටිඹ ඳහය වහ හණු සොන්ක්රී ඇ යන රද ඵත්, තල්සසොඩ දළුක් න්ද ඳහය ල් 

අල්රන රද ඵත්, රයිම් රෆන්ඩ් ඉඩසම් තහය දළ උභ සිදු රීභට චිේ රභහදවීභ නිහ ඳභහ ව ඵත්  රහල යන රදිල 

බහඳති තුභහ විසින් කිඹහ සිටිසේ මදහවන භළු ඳහයල් වහ ඇසතසම්න්තුක් ස යන සරඹල 

ක්රිඩහ පිටිඹ ස කිරීසම් ටයුතු රභහද වීභට සවේතු සොන්රහත්රුසේ ළඩ රභහදවීභ ඵ තහක්ණ සේහ 

නිරධහරී විසින් දන්න රදිල 

මිටු හභහජිඹන් විසින් රුණු සඳන්හසදමින් අඹළඹ වහ රමු වන් සඹෝජනහ ක්රිඹහත්භ කිරීභට 

ටයුතු යන සර ඉල්රහ සිටින රදිල 

ංර්ධන ටයුතු කිරීසම් දී අධික්ණ ටයුතු වහ ජනතහ ම්ඵන්ධ ය ළප භ පිළිඵ හ.එඡහ යන රදිල 

යුලභයසිංව භවතහ වන් සශේ තහක්ණ නිරධහරීන් භ ්ක් අධීක්න ටයුතු වහ වබහගීවීභ සුදුසු 

ඵඹල ්හි දී බහඳති ප තීඥ ්ම්ලඩබ්ලිව්ලඅරුණ රදීේ භවතහ වන් සශේ ්ඹ අරභත ශ වළකි ඵත් , ඊට 

අභතය සිඹළුභ මිටු නිසඹෝජිත රජහ නිසඹෝජිතඹන්ට ර්භහන්ත ර ඇසතසම්නතු පිටඳතක් ඵළගින් රඵහ දීභට 

ටයුතු යන සරඹල ඒ අර ර්භහන්ත විඹ සත ලිපිනඹන් රඵහ සදන සරත් ඇසසම්න්තු පිටඳත් සිඹළු 
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නිසඹෝජිතඹන් ට රළබීභට ස න ඳරිදි ටයුතු කිරීභට ර්භහන්ත විඹ සත දන්න සරත් තහක්න 

නිරධහරී කිඹහසිටින රද අතය මිටු ්ඹ නිර්සද්ල යන රදිල 

්සේභ ක්සේසරේ ටයුතු වහ සරොේ සඳොතක් අදහර ළඩහිසම් තඵහ ළප භටත් ්හි මිටු රජහ නිසඹෝජිතඹන් 

ට වහ ඕනෆභ පුයළසිසඹකුට ඳළමිණ අත්න් තළබීභටත් වළකින ඳරිදි ඳත්හසන ඹහභටත් , ඒ ඵ අදහර 

යභහන්තසේ ගිවිසුභට ඇතුරත් කිරීභ සුදුසු ඵටත් මිටු  නිර්සද්ල යන රදිල 

 

මිටු නිසඹෝජිත භවතුන් විසින් සඳන්හ සදන රදු විසම් සඳසද පිටිටනිඹ ඳර ය සදන සරත්, සද්සොඩ 

ඳහසයන් ්න හණු ළලි පිරී ඇති ඵළවින් ්ඹ ඳවිර ය සදන සරත් යහජය සේහ පිඹ බහවිතඹට න්නහ සර 

ේ යහසද්ශිඹ සල්ම් සත දන්හ ඹන සරත් අදහර නිරධහරීන්ට බහඳති තුභහ විසින් දන්න රදිල 

මිටු විසින් සඳන්හ සදර රළබුසව් සම් දිනර සඩංගු ඳළතීරීභ පිළිඵ ළි  අධහනඹක් සඹොමු ශ යුතු ඵත් 

අධහනම් හිත රසද්ල  ර සඩංගු භර්ධන ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක් කිරීභට භවජන සෞය ඳරීක් විසින් ළි  

අදහනඹක් සඹොමු යන සරත් ඹල 

තල්සසොඩ මිටු නිසඹෝජිත මරිඹයත්න භවතහ විසින් දන්හ සිටිසේ මිටු විසින් අදහනඹ සඹොමුශ 

අනතුරු දහඹ සොස  රහසද්ශිඹ සල්ම් විසින් ඳහ ඉත් ය ඇති ඵඹල 

ඳරහද ඳහය ළඩ මයම්බ කිරීසම් ළටළුට ඵර්ටි යණසරිඹ භවතහ භළදිවත් න ඵත් ්ඵළවින් ්භ භහර්ඹ ස 

කිරීසම් ටයුතු මයම්බ කිරීභට මිටුසව් නිර්සද්ලඹ රඵහ සදන රදිල  

ල්සයෝර ළඩී තිබුණ ඵත් ්ඹ සම් න විට අළුත් ්න්ජිභක් වි ය ස ය ඇති ඵත් ඒ නිහ සිදු ව 

රභහදඹ ඉදිරිසේ දී සිදු සනොන ඵත් බහඳති තුභහ විසින් සඳන්හ සදන රදිල 

තනහඹසම් තත්ත්ඹ සසේදළයි ඵර්ටි යණසරිඹ භවතහ විසින් රලසණ යර රදු සම්න විට තහනහඹසම් ටයුතු 

වහ ඇසසො ඇ සරර් මඹතනඹ භ ගිවිසුම් තවී ඇති ඵත්, භහ 12 ඵදු වන හරඹක් රඵහ දී ඇති ඵත් 

ජනහරි 20 න විට ඳරමු හරිඹ සවීභට නිඹමිත ඵත් බහඳතිතුභහ විසින් සඳන්හ සදන රදිල 

තදුයටත් අදවස දක්මින් බහඳති තුභහ කිඹහ සිටිසේ ශ්රභඹ ළඳයීසම් ඳදනභ භත ්රය රඵහ දීභ ඳභණක් ඉටු 

යමින් ශ්රභ දහඹත්සඹන් ංර්ධන ටයුතු ඉටුකිරීභට ඉදිරිසේ දී ටයුතු කිරීභ සුදුසු ඵයිල 

රජහ ංර්ධන නිරධහරීවිසින් සතුති ථහ යමින් ඳළමිණි සිඹළු සදනහට සතුතිඹ රහල කිරීසභන් අනතුරු 

රැසවීසම් ටයුතු අන් යන රදිල 

 

ස සශේ : ්ම්ලජීලමර්ල පුසඳකුභහය 

ංර්ධන වහය 

 

 

සල්ම්        ප තීඥ ඇම්ලඩබ්ලිව්ලඅරුණ රදීේ  

අම්ඵරන්සොඩ නය බහ     බහඳති  

නය බහ අම්ඵරන්සොඩ 

    

 

ඒ අනුල 2015.01.22 දින ඳලත්ලන ස වංලර්ධන උඳගේක කාරක වභා රැව්වීම් ලාර්තාල ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ 

විගරෝධතාලයක් ගනොමැති ව බැවින් ඒකමතිකල වභා වම්මත විය. 
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6: 4 2015ල01ල21  න දින අම්ඵරන්සොඩ නය බහ රැසවීම් ලහ රහසව්දී ඳත්න රද සශ මිටු හර්තහ පිළිත 

යුතු ඵට රු බහඳති ඇම්ලඩබ්ලඅරුණ රදීේ භවතහ විසින් සඹෝජනහ ශ අතය රු නය බහ භන්ත්රී නය බහ 

භන්ත්රී  ්.එල්ල්ලඅරය කිත්සිරි භවතහ විසින් සථීය යන රදීල    

 

 අම්ඵරන්සොඩ නය බහ 

සර ංභඹ වහ නය බහ ඒහඵද්ධ ඳත්න මිටු රැසවීම් හර්තහ 

දිනඹ - 2015ල01.21  සව්රහ - ඳලල2ල30 

සථහනඹ -  නය බහ රැසවීම් ලහරහ 

ඳළමිණිභ 

13. ඇම්ලඩබ්ලඅරුණ රදීේ භවතහ - බහඳති , නය බහ ,අම්ඵරන්සොඩල 

14. බහයත භයසේය භවතහ - සල්ම් , නය බහ , අම්ඵරන්සොඩල 

15. සේල්.එලජිය සිල්හ භවතහ - සශ ංභඹ, අම්ඵරන්සොඩ 

16. භන් අත්තනහඹ භවතහ - සශ ංභඹ , අම්ඵරන්සොඩල 

17. ්ම්ලජීලමර්ලපුසඳකුභහය භවතහ - ංර්ධන වහය, නය බහ , අම්ඵරන්සොඩල 

 

මිටු හභහජි නය බහ භන්ත්රි රුන් ඳළමිණ සනොභළති ඵළවින් අද දින මිටු සනොඳත්න රදිල 

 

ස සශේ : ්ම්ලජීලමර්ල පුසඳකුභහය 

ංර්ධන වහය 

 

 

සල්ම්        ප තීඥ ඇම්ලඩබ්ලිව්ලඅරුණ රදීේ  

අම්ඵරන්සොඩ නය බහ     බහඳති  

නය බහ අම්ඵරන්සොඩ 

 

 ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

සම් මිටු වහ භන්ත්රීරුන් ඳළමිසණන්නෆලභන්ත්රීරුන් සම් මිටු අලය නෆ කිඹරහ කිඹනද?සභොද අපිත් 
සව්රහ දහන ,ළඩත් අතඳසු යසන සම්ට වබහගී සනහලඒත් අසනක් අඹ ්න්නෆල්නිහ අලය නෆ 
කිඹනනම් නත්තන්න පුලුන් මිටුල 

 

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

භන්ත්රීරුන්ට ඩහ සශ ංභසේ අඹ ්න්නෆ සන්ද? 

 

 ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

ඒ අඹ ්නහල්සවනම් භන්ත්රීරු ක්රීඹ සභඹට වබහගී න්නල 

   

ඒ අනුල 2015.01.21  දින ඳලත්ලන ස ගලෂ කමිටු ලාර්තාල ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරෝධතාලයක් ගනොමැති ව 

බැවින් ඒකමතිකල වභා වම්මත විය. 
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6: 4 2015ල01ල27 න දින අම්ඵරන්සොඩ නය බහ රැසවීම් ලහ රහසව්දී ඳත්න රද පුසතහර මිටු හර්තහ 

පිළිත යුතු ඵට රු බහඳති ඇම්ලඩබ්ලඅරුණ රදීේ භවතහ විසින් සඹෝජනහ ශ අතය රු නය බහ භන්ත්රී 

සග්රේන් සයමිණිඹසේ භවතහ විසින් සථීය යන රදීල     

 

wïn,kaf.dv k.r iNdfõ .re iNdm;s;=ud uq,dikh ±rE 2015$01$27 Èk mqia;ld, 

lñgq jd¾;dj' 

 

•  weï'ví,sõ' wreK m%§ma uy;d  ^.re iNdm;s& 

•  ã'ù' jdikd ;rx.s ñh  ^m%cd ixj¾Ok ks,Odßks& 

•  fla'ví' rxckS udfk,a fukúh  ^mqia;ld,hdêm;sks& 

•  y¾nÜ ùrlafldä uy;d  ^lñgq idudcsl& 

•  iq.;a fyÜáwdrÉÑ uy;d  ^lñgq idudcsl& 

•  cS'ví' .=Kisß uy;d  ^lñgq idudcsl& 

•  cS'tÉ't,a' mshka;s fukúh  ^mqia;ld, idydhsld& 

•  taa'ví' bkaÞodi uy;d  ^mqia;ld, idydhl& 

•  ta'cS' risld ñh  ^mqia;ld, idydhsld& 

•  f.!ß j¾iú;dk ñh  ^mqia;ld, idydhsld& 

•  ta'cS' ,laIañ fmf¾rd fukúh  ^mqia;ld, idydhsld& 

•  tia' iqis,d oSmdks ñh  ^mqia;ld, idydhsld& 

•  ud,;s iuka;d wdßhisxy ñh  ^mqia;ld, idydhsld& 

 

.re iNdm;s;=ud lñgqjg meñKs uy;au uy;aóka ms<s.ekSfuka miq 

lñgqfõ jevlghq;= wdrïN lf<ah' 

• ,eî we;s ,sms bÈßm;a lsÍu' 

• .re iNdm;s;=ud úiska lñgq idudcsl isßmd, udÿqjf.a uy;d lñgqjg 

iyNd.s ùug fkdyels nj okajd tjk ,o ,smsh lñgqjg bÈßm;a lrk ,È'  

•  m%Odk mqia;ld,fha m%.;s jd¾;dj mqia;ld,hdêm;sksh úiska bÈßm;a 

lrk ,È' fmd,aj;a; iy ysf¾j;a; YdLdj, fiajh lrk iyhsldjka fofokd wikSm 

ù we;snj  ta'ví' bkaÞodi uy;d m%ldY lrk ,È' tu YdLdj, jd¾;d Tyq úiska 

bÈßm;a lrk ,È' wfkl=;a YdLd mqia;ld,j, m%.;s jd¾;d ta ta YdLd Ndr 

ks,OdÍka úiska o" úoHq;a mqia;ld,fha jd¾;dj m%Odk mqia;ld,fha fiajh 

lrk mshka;s fukúh úiska o" bÈßm;a lrk ,È' 

• mdGl woyia fmd;a mÍlaId lsÍfuka miq fymamquq,a, YdLdjg b,a,d 

we;s úÿ,s mxldj iqÿiq o hkak ;dlaIKsl ks<Odßka f.a ksÍlaIKh u; ,nd§u 

iqÿiq neõ .re iNdm;s;=ud mejiSh' túg f.!ß uy;añh th ,enqKq nj 

mejiqjdh' 

• .re iNdm;s;=ud úiska fuu jir ;=, l%shd;aul lsÍug kshñ; jevigyka 

úia;rhla ,nk ui lñgqjg bÈßm;a lrk f,i mqia;ld,hdêm;sksh ±kqj;a lf<ah' 

iNdm;s;=ud ;jÿrg;a lshd isáfha ld¾h idOk ;r.j,§ ,l=Kq ,nd.; yels 

l%shdud¾.hka ie,ls,a,gf.k jevigyka l,hq;= nj;a h' tu fhdackdjg lñgq 

idudcsl iq.;a fyÜáwdrÉÑ uy;d  .re iNdm;s;=udg ia;+;sh m%ldY lf<ah' 
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• k.r w,xldr .sKqfuka udislj remsh,a 50000$- l uqo,la fmd;a ñ,§ 

.ekSug ,ndÈh yels nj .re iNdm;s;=ud mejiSh' m<uqj m%Odk mqia;ld,hg 

remsh,a 50000$- l fmd;a yd ixhqla; ;eá o ms<sfj,ska idudcsl ixLHdj jeä 

YdLd mqia;ld, j,g iEu uilu remsh,a 50000$- l fmd;a ñ,§ .ekSug yels nj 

.re iNdm;s;=ud mejiSh' YdLdNdr ks,OdÍkag fmd;a ñ,§ .ekSug hEu i|yd 

iNdfjka jdykhla ,ndÈh yels nj .re iNdm;s;=ud mejiSh' YdLd mqia;ld, j,g 

<uqka  fmd;am;a mßYS,kh i|yd meñfkKjd±hs ;jÿrg;a lreKq  úuiqy'<uqkag 

w¨;a fohla ksßudKh l<hq;= nj .re iNdm;s;=ud mejiqfõh' m%Odk 

mqia;ld,fha úu¾Ykh yd iaj wOHkh lsÍug meñfKk  mdGlhka ixLHdj 

m%ia:drhla u.ska fmkakqï lrk f,i mqia;ld,hdêm;sksh ±kqj;a lf<ah' 

 • m%Odk mqia;ld,fha fiajh lrk mshka;s fukúh lshd isáfha úu¾Yk 

wxYhg meñfKk <uqkag Èjd wdydrh ,nd .ekSug iqÿiq ia:dkhla fkdue;s njhs' 

fuh w;HjYH lreKla neúka thg iqÿiq mshjrla ,nd §ug lghq;= lrk f,i lñgq 

idudcsl uy;=ka mejiSh'  

• ´lkao yd uywïn,kaf.dv YdLd mqia;ld,j,g fmd;am;a ;nd .ekSug lnâ 

wvqnj tu ks,Odßka mejiqy' .re iNdm;s;=ud lshdisáfha m%ñ;shg wkqj 

mqia;ld, fiajd uKav,fhka yd oïfrda wdh;kfhka  fidhdn,d th ksrdlrkh lrk 

f,i m%cd ixj¾Ok ks,Odß;=ñh ±kqj;a l<dh' 

• mqia;ld,hdêm;sksh úiska wishd mokï wdh;kfhka fmd;a mß;Hd.hla 

,ndfok nj ÿrl:k weu;=ulska  ±kqï ÿka nj;a i|yka l<dh' tu fmd;a ,nd 

.ekSug lghq;= lrk f,i .re iNdm;s;=ud mqia;ld,hdêm;skshg lshd isáhdh' 

• mqia;ld, j,g fmd;a ñ,§ .ekSfï§ fmd;a idmamq j,ska fmd;a kdudj,s 

,ndf.k wjYH fmd;a f;drd.ekSug lghq;= lrk f,i .Kldêldß uy;d Wmfoia fok 

,È' fmd;a f.k tAug hEfñ§ lñgq idudcsl uyf;l=o iyNd.s lrjd .;hq;= nj 

.re iNdm;s;=ud mejiSh' 

• lñgqfõ jevlghq;= wjika lsÍug m<uqj ia;=;s l;dj lsÍu ioyd .re 

iNdm;s;=ud úiska m%cd ixj¾Ok ks,Odß;=ñhg wdrdOkd l<dh' tysÈ t;=ñh 

iafõÉPdfjka lñgqjg meñKs ish¨u uy;au uy;aókag ia;=;sh m%ldY lrñka 

lñgqfõ jev wjika lf<ah' 

 

 

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

lñgq f,alï" 

k.r iNdj wïn,kaf.dv' 

 

 

 

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

 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
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f,alï"        w;aika lf<a iNdm;s" 

k.r iNdj wïn,kaf.dv'     k.r iNdj wïn,kaf.dv' 

 

 

 

 

ඒ අනුල 2015.01.27 ලන දින ඳලත්ලන ස පුව්තකා කමිටු ලාර්තාල ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරෝධතාලයක් 

ගනොමැති ව බැවින් ඒකමතිකල වභා වම්මත විය. 

 

 

6: 5 2015ල01ල22  න දින අම්ඵරන්සොඩ නය බහ රැසවීම් ලහ රහසව්දී ඳත්න රද ක්රීඩහ  මිටු හර්තහ පිළිත 

යුතු ඵට රු බහඳති ඇම්ලඩබ්ලඅරුණ රදීේ භවතහ විසින් සඹෝජනහ ශ අතය රු නය බහ භන්ත්රී සග්රේන් 

සයමිණිඹසේ භවතහ විසින් සථීය යන රදීල   

 

  

  

ක්රීඩහ මිටු හර්තහ - අම්ඵරන්සොඩ නය බහ 

 

දිනඹ      - 2015ල01ල22 

සව්රහ      - ඳලල 3ල30 

සථහනඹ     - නය බහ රැසවීම් ලහරහ 

 

වශභාගීත්ලය 

01. අරුණ රදීේ භනිසභල් ඩු භවතහ -  රු බහඳති, අම්ඵරන්සොඩ නය බහල 

02. සක්ලසේලතහසේව් භවතහ  -  රිසඹෝ ක්රීඩහ භහජඹ 

03. සුන් හල්රසේ භවතහ  -  ක්රීඩහ නිරධහරී 

04. දන් නයිදුහඩු භවතහ  - සිංව ක්රීඩහ භහජඹ 

05. යත් ලහන්ත භවතහ  - ක්රීඩහ මිටු හභහජි 

06. භසවේන්්ර වික්රභසිංව භවතහ  - ක්රීඩහ මිටු හභහජි 

07. ඩබ්ලිව්ලඒලඒලගුරුසිංව භවතහ - ක්රීඩහ මචහර්ඹ, හ/ධර්භහසලෝ විදයහරඹ 

08. ජීලඅසලෝ කුභහය භවතහ  - ක්රීඩහ මීමි උඳසද්ල 

09. ඉඳුනිල් ්දිරිවික්රභසරිඹ භවතහ - ඳහඳන්දු පුහුණුරු 
10. ඩීලවීලතයංගි   - රජහ ංර්ධන නිරධහරී 

 
පිළිගැනීම - අරුණ ප්රදී්  මනිගමල් ලඩු මශතා,ගරු වභාඳති 

ක්රීඩහ මිටු වහ ඳළමිණි සිඹළු භවත්භ භවත් උන් පිළිනිමින් ක්රීඩහ මිටුසව් ටයුතු මයම්බ යන රදීල 

 
ක්රීඩා කමිටුල ගලත ැබී ඇති පිපි ඉදිරිඳත් කිරීම - 

 
හ/රී සද්හනන්ද විදයහරසේ නිසඹෝජය විදුවල්ඳති ජඹසේන ්සොඩසේ භවතහ විසින් ඳහල් මදිශියහසේ 

අභංරය උත්ඹට වබහගී වීභට සොශම ඹහභට ඇති ඵළවින් ක්රීඩහ මිටුට වබහගී වීභට සනොවළකි ඵ 

වහ ක්රීඩහ මිටුට ලිපි තුනක් ඉදිරිඳත් යන ඵ සම් පිළිඵ අධහනඹ සඹොමු යන සර ඉල්රහ සිටින රදීල  
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1. මශජන ක්රීඩාපිටිගප ධාලන ඳඉ ඉවේ ඳැලැත්වීගම් සීමා ඳඉ ඇමේගම් කාර්ය ඉටු කරලා ගැනීම පිණිවයි 
උක්ත රුණට අදහශ ඉදිරිඳත් යන රද ලිපිඹ හ.එඡහට ත් අතය නය බහ භන්න් මිනින්සදෝරු 

භවසතකුසේද සේඹ රඵහ නිමින් මුදල් විඹදම් ය ධහන ඳථ භළන රකුණු ය ඇති ඵළවින් ඳථ ඇඳීභ ඳහල් 

භන්න් සිදු ය න්නහ සරට තීයණඹ යන රදීල 

 

2. විගේ අලයතා ඇති සරුලන් ගලනුගලන් ක්රීඩා පුණු ක කවුරක් ඳැලැත්වීම. 

සභභ ලිපිඹ භන්න් 2015ල01ල24 දින සඳලල9ල00 සිට 10ල30 දක්හ භශර ක්රීඩහ පුහුණු වහ නය බහ ක්රීඩහ 

පිටිඹ රඵහ සදන සර ඉල්රහ තිබුණිලසභදින ක්රීඩහංණඹ ක්රි ඇ තය ඹක් වහ සිංවභ ක්රීඩහ භහජඹ විසින් 

සන්ය සන සිටින ඵළවින් ්භ ක්රීඩහ භහජසේන් විභහ සඳල 9ල00 සිට 10ල00 දක්හ ක්රීඩහ පිටිඹ රඵහ දීභට 

තීයණඹ යන රදීල 

3. කුරත්න ඳාගර්, බැඩ්මින්ටන් ක්රීඩාගාරය ලටා ඇති ලශල් පියසිල උ ම මාරු කිරීම් ශා සු ම අ මත්ලැයායා කටයුතු 

සභභ හර්ඹඹ නය බහ භන්න් ඉටු කිරීභට තීයණඹ යන රදීල 

 

ඩබ්පිේ.ඒ.ඒ.ගුරුසිංශ මශතා, ක්රීඩා ආචාර්ය,ගා/ධර්මාගෝක විසයාය 

2015 ර්ඹ වහ ක්රීඩහ පිටිඹ සන්කිරීසම් හ.එඡහ වහ ළවීසම් ලිපිඹ ධර්භහසලෝ විදයහරඹට 

සනොරළබුණු ඵළවින් ්දින හ.එඡහට වබහගී සනොව අතය සම් නිහ ජනහරි භහසේ ්ක් දිනඹක්ත් 

ධර්භහ සලෝ විදයහරඹට සනොරළබුණු ඵ වහ සඳඵයහරි භහසේ දින සදක්  ඳභණක් රළබුණු ඵ සම් නිහ 

නිහහන්තය ක්රීඩහ උසශර භහර්තු භහසේදී ඳළළත්වීභට සිදුන ඵ දන්න රදීලක්රීඩහ පිටිඹ සන් කිරීසම්දී 

මචහර්ඹරු අසනක් ඳහල් ළන ද ළරකිලිභත් වීභ ළදත් ඵ සඳන්හ සදන රදීල  

 

ජී.අගෝක කුමාර මශතා, ක්රීඩා මිමි උඳගේක 

අදහශ ලිපි සිඹළුභ ඳහල් රට ඹන රද ඵ දන්හ සිටින රදීල 

 

ඩබ්පිේ.ඒ.ඒ.ගුරුසිංශ මශතා,ක්රීඩා ආචාර්ය,ගා/ධර්මාගෝක විසයාය 

සද්හනන්ද විදයහරසේ සොඩනළගිලි ්රය ඉත් කිරීභට ඹන හවනලින් දුය ඳළප සම් ක්රීඩහ පිටිඹට වහනි සිදුවී ඇති 

ඵළවින් ඹළි ස ය සදන සර ඉල්රහ සිටිමිල 

 

අරුණ ප්රදී්  මනිගමල්ලඩු මශතා, ගරු වභාඳති 

සද්හනන්ද විදයහරසේ සදභවල් සොඩනළගිල්ර ඉත් කිරීභ වහ සොඩනළගිලි ්රය රහවනඹ කිරීභට 

පි ඇටනිසඹන් ඇතුල් වීභට අය සදර රළබුසව් රහඳ අධයහඳන අධයක්ිතහසේ ඉල්ලීභ භත ඵත්, වහනි වී 

ඇති දුය ඳළප සම් පිටිඹ ඹළි පිළිය ය ඒ වහ ළඹ ව මුදර අදහශ තළන්ඳත් මුදලින් අඩු ය ළප භට පිඹය 

න්නහ සරට දන්න රදීල්සභන්භ ්භ සේ ඇටු අළුතින් ඉබ්ඵකු දභහ ඹතුය මයක් අංලසේ තඵහ න්නහ 

සරටක්, ්භ හවන ්න අසථහසව් දී මයක් අංලඹ විසින් සේ ඇටු අරින සරටත්,්භ ඉහි ඹතුරු වහ න 

විඹදභද තළන්ඳත් මුදසරන් රඵහ න්නහ සරටත් උඳසදස රඵහ සදන රදීල 

 

ඩබ්පිේ.ඒ.ඒ.ගුරුසිංශ මශතා, ක්රීඩා ආචාර්ය, ගා/ධර්මාගෝක විසයාය 

ඉදිරි තිඹ තුශ ඳහල් නිහහන්තය භශර ක්රීඩහ මූලි වහ අන් තය  ඳළළත්වීභට නිඹමිත ඵළවින් ඊට සඳය 

ධහන ඳථ ර ඇති ශල් හ ක්රීඩහංණඹ ස ය සදන සර ඉල්රහ සිටිමිල 
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කසුන් ගාල්ගේ මශතා, ක්රීඩා නිධාරී 

භශර ක්රීඩහ මූලි තය  සඳොල්ත්ත ක්රීඩහංණසේදී ඳළළත්වීභට ක්රීඩහංණඹ ස ය සද සරට මිටු 

ණනහ දී සඹෝජනහ ශද සම් දක්හ ්ඹ ඉටු සනොව ඵල 

 

 

ජී.අගෝක කුමාර මශතා, ක්රීඩා භූමි උඳගේක 

ඒ වහ J.C.B ඹන්රඹක් වහ ඳස අලය ඵ ළරසුම් නිරධහරිට ලිඛිත දන්හ ඇති ඵ වහ සම් දක්හ රඵහ 

සනොදුන් ඵල 

 

අරුණ ප්රදී්  මනිගමල් ලඩු මශතා, ගරු වභාඳති 

සභභ සිඹළුභ රුණු රහ ඵරහ ක්රීඩහංණ ර රතිංසයණ ටයුතු ි නමින් සිදුශ යුතු ඵළවින් රජහ 

ංර්ධන නිරධහරී සත නය අරංයණ ගිණුසභන් රුල20,000ල00 අත්තිහයම් මුදරක් රඵහ දීභට තීයණඹ 

කිරීභල 

 

 

ජී.අගෝක කුමාර මශතා,ක්රීඩා භූමි උඳගේක  

තණසොශ ඳන ඹන්රඹ ඳහල් වහ අසනකුත් යහජය මඹතනරටද සනොමිසල් රඵහ සදන අතය ්භ 

සඵොසවොභඹක් මීමි භතරහ සනොභළති ඵළවින් තර ඉක්භනින් ළසඩන ඵ වහ ්භ තර සොශඹින්භ මිශදී ළප භට 

සිදු න ඵල සම් නිහ ්භ මඹතන රට Brush Cutter  ් ඹළවීභ සුදුසු ඵල 

 

අරුණ ්  රදී්  මනිගමල් ලඩු මශතා, ගරු වභාඳති 

්භ ඉල්ලීම් යර රඵන්සන් සඵොසවෝ විට ඳහල් ර විදුවල්ඳතිරු වහ යහජය මඹතන ර රධහප න් නිහ අදහර 

ඉල්ලීම් රතික්සේඳ ශ සනොවළකි ඵ වහ අසනකුත් යහජය මඹතන භ  සුවද ටයුතු කිරීභ ළදත් ඵ 

සඳන්හ දීභල 

වරත් ාන්ත මශතා 

ක්රීඩහංණඹ සන්ය ළප සම් දී ඳහල්, ඳහල් අතයත් ක්රීඩහ භහජ, ක්රීඩහ භහජ අතයත් සුවද භහරුවීම් සිදු ශද 

ක්රීඩහ භහජ ව ඳහල් අතය සුවද භහරු සිදු ර සනොවළකි ඵ දන්හ සිටිමිල 

 

අරුණ ප්රදී්  මනිගමල් ලඩු මශතා, ගරු වභාඳති  

ක්රීඩහ භහජ ව ඳහල් අතයද ඉතිරි මුදර අඹය අදහශ සුව භහරුකිරීම් සිදුශ වළකි ඵට තීයණඹ යන රදීල 

 

ව්තති කඉාල - ඩීලවීලහනහ තයංගි, රජහ ංර්ධන නිරධහරී 

අද දින තභ ටිනහ හරඹ ළඹ යමින් ක්රීඩහසව් උන්නතිඹ උසදහ අදවස වහ සඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කිරීභට ඳළමිණීභ 

ම්ඵන්ධසඹන් සතතිඹ ඳශයමින් මිටුසව් ළඩ ටයුතු අන් යන රදීල 

 

වකව් කගෂේ :- 

ඩීලවීලතයංගි, 
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රජහ ංර්ධන නිරධහරීල 

 

සල්ම්, 

අම්ඵරන්සොඩ නය බහල 

 

ඒ අනුල 2015.01.22 දින ඳලත්ලන ස ක්රීඩහ කමිටු ලාර්තාල ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරෝධතාලයක් ගනොමැති ව 

බැවින් ඒකමතිකල වභා වම්මත විය. 

 

 

 

(07) ගටන්ඩර් ශා මිෂ ගණන්  

 
 

 7 ගටන්ඩර් ශා මිෂ ගණන් (-  

 

 7:1      ගටන්ඩර් (-   නැත 

 

 7:2 මිෂ ගණන් (-    

  

7:2:1  ගබඩා භාණ්ඩ වශා මිෂ ගණන් කැලන ස අතර ගණකාධිකාරීගේ නිර්ගේය මත ඉදිරිඳත් කර ඇති 

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

 

 

7:2:2 49-9422 ට්රැක්ටරගප ඉදිරිඳව අලුත්ලැයායා උඳාංග මිදී ගැනීම වශා මිෂ ගණන් කැලන ස අතර 

තාක්ණ ගවේලා නිෂධාරීගේ නිර්ගේය මත ඉදිරිඳත් කර ඇති මිෂ ගණන් අතරින් අලම මිෂ ගණන් 

පිළිගැනීමට ගරු වභාල තීරණය කරන දී. 

අංකය ද්රලය ශා උඳකරණ 

විව්තරය 
ප්රමාණය  පර්ණ 

ගලෂවැ 
නයන රංජන ගවේල් 

ගඳොෂ   
බී.ගක්.එව්.පුේගපි

ක වමාගම 
01 අත් මයණ  40 65ල00 

 

75ල00 150ල00 

02 ේරහසටික් තහ.එචි 10 115ල00  100ල00 125ල00 
 

අංකය ද්රලය ශා උඳකරණ 

විව්තරය 

ප්රමාණය  රත්න 

ගමෝටව්  

ගවගනවිරත්න 

පුේ.වමාගම  

ප්රියන්ත 

ගමෝටර්ව්  

01 Front Axel 02 9900.00 10500.00 11000.00 

02 King Pin Brush 04 - - - 

03 T- 126 02 - - - 

04 Arm Housing 02 21000.00 22000.00 25000.00 
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7:2:3  ඳෆසසුම් අංලඹ වහ ඳත්තු මිරදී ළප භ වහ මිශ ණන් ළන රද අතය තහක්ණ සේහ 

නිශධහරීසේ නිර්සද්ලඹ භත ඉදිරිඳත් ය ඇති මිශ ණන් අතරින් අභ මිශ ණන් පිළිළප භට රු බහ 

තීයණඹ යන රදීල 

 

 

 

 

 7:2:4  කී.ගෝ. 37ල5 ෆස සිලින්ඩර් මිරදී ළප භ වහ මිශ ණන් ළන රද අතය තහක්ණ සේහ 

නිශධහරීසේ නිර්සද්ලඹ භත ඉදිරිඳත් ය ඇති මිශ ණන් අතරින් අභ මිශ ණන් පිළිළප භට රු බහ 

තීයණඹ යන රදීල 

 

 

7:2:5 නල ගේරයක් වෑදීම වශා බඩු මිදී ගැනීම වශා මිෂ ගණන් කැලන ස අතර තාක්ණ ගවේලා 

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

වභාල තීරණය කරන දී. 

05 Front Tie Rod 02 3750.00 4000.00 4500.00 

06 Hitch Half Set 01 26500.00 27250.00 28500.00 

අංකය ද්රලය ශා උඳකරණ 

විව්තරය 
ප්රමාණය ශරම් ඳැව ් ඩී.එව්.අයි.ගෝ රම්   ඩී.වැම්වන් වශ 

ප්රර වමාගම 
01 ඳත්තු  02 2200ල00 

 

1169ල90 2249ල90 

02 සම්ස 02 250ල00  210ල00 210ල00 
 

අංකය ද්රලය ශා උඳකරණ 

විව්තරය 
ප්රමාණය මිළිඳු එන්ටර් 

ප්රයිවව් 
බින්දු ගශේලා ගවේල්ව් 

අවු ඇ ඇ   
එම්.ජී.ස සිල්ලා 

ගවේල්ව් අවු ඇ ඇ 
01 කී.ගෝ. 37ල5 ෆස 01 5320ල00 

 

5340ල00 5310ල00 

අංකය ද්රලය ශා උඳකරණ 

විව්තරය 

ප්රමාණය  රත්න 

ගමෝටව්  

ගවගනවිරත්න 

පුේ.වමාගම  

ප්රියන්ත 

ගමෝටර්ව්  

01 Trailer Axel 01 26500.00 27200.00 28200.00 

02 Hydrolic Jack 01 24500.00 25500.00 26100.00 
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7:2:6   ගබඩාලට ග ඇ්  මිදී ගැනීම වශා මිෂ ගණන් කැසලන ස අතර තාක්ණ ගවේලා නිෂධාරීගේ නිර්ගේය 

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

 

 

7:2:7 PF 7424 ඩබල් කැබ් රඉගප පිටුඳව ආලරණ වෑදීම වශා ද්රලය මිෂදී ගැනීම වශා මිෂ ගණන් කැලන ස 

අතර තාක්ණ ගවේලා නිෂධාරීගේ නිර්ගේය මත ඉදිරිඳත් කර ඇති මිෂ ගණන් අතරින් අලම මිෂ ගණන් 

පිළිගැනීමට ගරු වභාල තීරණය කරන දී. 

 

 

7:2:8  හය  උයණ ඳද්ධතිඹ අලුත්ළි ඹහ කිරීභ වහ මිරදී ළප භ වහ මිශ ණන් ළන රද අතය 

තහක්ණ සේහ නිශධහරීසේ නිර්සද්ලඹ භත ඉදිරිඳත් ය ඇති මිශ ණන් අතරින් අභ මිශ ණන් 

පිළිළප භට රු බහ තීයණඹ යන රදීල 

 

 

 

 

03 Hose Trailer 01 3950.00 4200.00 5000.00 

04 Trailer Hitds 01 3750.00 4000.00 4500.00 

අංඹ ්රය වහ උඳයණ 
විසතයඹ 

රභහණඹ පර්ණ 
සශදළර  

බීලසක්ල්සලම්ඳළණි 
පුදුලි භහභ  

ඉඳුනිල් වහි සඹහර්  

01 අි  100 ස ඇේ 04   750ල00 - 700ල00 මිශ ණන් ඉදිරිඳත් ය 
සනොභළත 

අංඹ ්රය වහ උඳයණ විසතයඹ රභහණඹ ්ල්හසඩෝ සේි න් 
රයි ඇ ලිමිටඩ්  

යල්න්ලඅයි සභොසටෝ 
රයි ඇ ලිමිටඩ් 

භහතය සල්ි න් 
ර්ක්ස  

01 Supplying Fixing Of 
Mitsubishi Double Cab 
Full Canopy  
 

 185000.00 198000.00 192000.00 

02 Bed Liner 
 

 22000.00 28000.00 23000.00 

03 Door Visor 
 

 7000.00 8000.00 8000.00 

04 3 rd Mirror  7500.00 8600.00 8500.00 

 Sub Total  221500.00 242600.00 231500.00 

 11% Vat  24365.00 26686.00 25465.00 

 Total  245865.00 269286.00 256965.00 

අංකය ද්රලය ශා උඳකරණ විව්තරය ප්රමාණය සිවිව්කල් ඔගටෝ වර්විව් 

01 හය  උයණ ඳද්ධතිඹ 
අලුත්ළි ඹහ කිරීභ 

 11500ල00 
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7:2:9  ඳරිගණක අලුත්ලැයායාල වශා මිෂ ගණන් කැලන ස අතර ගණකාධිකාරීගේ නිර්ගේය මත ඉදිරිඳත් 

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

 

 

 

 

 

 

 

7:2:10  විධායක පුටු වශා මිෂ ගණන් කැලන ස අතර විධායක පුටු මිෂදී ගැනීමට ගඳර තත්ල ඳරීක්ණයක් සිදු 

කෂ යුතු බැේ තීරණය ව බැවින් ගල්කම්,ගණකාධිකාරී වශ තාක්ණ ගවේලා නිෂධාරීන්ගගන් වැදුම්ත් 

කමිටුලක් ගම් වශා ඳත් කරන දී. 

 

 

(08)       ගගවීම් :-  
 

 

8.1 ඇ. අං 1164 ඹටසත් ඵඩහට 650 x 16 රභහණසේ පිටුඳ ටඹර් 02 වහි සභක් අත්ට්රළක්ටයඹ වහ මිරදී 

ළප භ සර සන් හල්ර විසේතුං ටඹර් ර්විස පුද්ලි භහභ සත සල්ම්සේ නිර්සද්ලඹ ඳරිදි රු. 

23300.00  මුදරක් සවීභ වහ රු භන්ත්රීරුන්සේ විසයෝධතහඹක් සනොභළති ව ඵළවින් රු බහසව් 

අරභළතිඹ රඵහ සදන රදී. 

 11650.00 x 02  = 23300.00 

8. 2 ඇ. අං 1178 ඹටසත් ඵඩහට බහණ්ඩ  මිරදී ළප භ සර සන් අම්ඵරන්සොඩ යජසේ මු්රණ ප තිත ංසථහ 

සත සල්ම්සේ නිර්සද්ලඹ ඳරිදි රු.23175.00  මුදරක් සවීභ වහ රු භන්ත්රීරුන්සේ විසයෝධතහඹක් 

සනොභළති ව ඵළවින් රු බහසව් අරභළතිඹ රඵහ සදන රදී. 

ඳළන්ල් 25   = 25  x 7.00     =       175.00 

ඒ4 ඳළ ඇ 50   = 50  x 460.00      =   23000.00 

        =  23175.00 

 

8.3 ඇ. අං 1180 ඹටසත් ඵඩහට මුද්රිත ලිපි ්රය,සල්ණ මිරදී ළප භ සර සන් අම්ඵරන්සොඩ අම්ඵරන්සොඩ 

ක්හ ප්රින්ටර්ස මඹතනඹ සත සල්ම්සේ නිර්සද්ලඹ ඳරිදි රු. 176700.00 ක් සවීභ වහ රු 

භන්ත්රීරුන්සේ විසයෝධතහඹක් සනොභළති ව ඵළවින් රු බහසව් අරභළතිඹ රඵහ සදන රදී. 

 

(1) ලියුම් ය 9 x 4    =  4000 x 2.20    =   8800.00 

අංකය ද්රලය ශා උඳකරණ 

විව්තරය 

ප්රමාණය  LJS 

Comouter 

Center  

Shakir 

Computer  

Shiva 

Computer  

01 Mother Board 01 7500.00 7800.00 8200.00 

02 Sinhala Key Board 01 700.00 750.00 750.00 

03 Install Printer 01 680.00 720.00 1000.00 
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(2)  ලියුම් ය  6 x3 ½               =  4000 x 0.95    =   3800.00 

(3)  ලියුම් ය  15 x 10   =  4000 x 11.50  = 46000.00 

(4) ලියුම් ය 9 x 4 (සුදු)  =  500 x 2.20      =   1100.00 

(5) ලියුම් ය 10 x6   ` =  400 x 6.75      = 27000.00 

(6) ලිපි ශීර් සඳොත් (හභහනය)     =250 x 225.00    = 56250.00 

(7) ලිපි ශීර් සඳොත් (විසලේ)  =  50 x 675.00    = 33750.00 

         =176700.00 

 

8.4 ඇ. අං 1181 ඹටසත් ඵඩහට ඵඩහ බහණ්ඩ මිරදී ළප භ සර සන් අම්ඵරන්සොඩ යජසේ මු්රණ ප තිත 

ංසථහ සත සල්ම්සේ නිර්සද්ලඹ ඳරිදි රු. 12900.00 ක් සවීභ වහ රු භන්ත්රීරුන්සේ විසයෝධතහඹක් 

සනොභළති ව ඵළවින් රු බහසව් අරභළතිඹ රඵහ සදන රදී. 

 

 CR සඳොත් (පිටු 200) 36 x 150.00   =   5400.00 

 නිල් ඳෆන් 500 x 15.00         =  7500.00 

       =12900.00 

 

8.5 ඇ. අං 1183 ඹටසත් 2014.12.29 න දින ඵඩහට LP Gas 37.5 kg රභහණසේ සිලින්ඩර් 08 ක් මිරදී ළප භ 

සර සන් අම්ඵරන්සොඩ මිළිඳු ්න්ටර් රයිස සත සල්ම්සේ නිර්සද්ලඹ ඳරිදි රු. 49920.00 ක් සවීභ 

වහ රු භන්ත්රීරුන්සේ විසයෝධතහඹක් සනොභළති ව ඵළවින් රු බහසව් අරභළතිඹ රඵහ සදන රදී. 

 

 රු. 6240.00 x 8 = 49920.00 

 

8.6 ඇ. අං 1184 ඹටසත් ඵඩහට ලිපි ්රය මිරදී ළප භ සර සන් අම්ඵරන්සොඩ ක්හ ප්රින්ටර්ස සත 

සල්ම්සේ නිර්සද්ලඹ ඳරිදි රු. 20125.00 ක් සවීභ වහ රු භන්ත්රීරුන්සේ විසයෝධතහඹක් සනොභළති ව 

ඵළවින් රු බහසව් අරභළතිඹ රඵහ සදන රදී. 

 

(1) ෂයිල් ය (නිල්)     750  x 11.50       =   8625.00 

(2) ෂයිල් ය (ව)      500  x 11.50       =   5750.00 

(3) ෂයිල් ය (දුඔ රු)  500  x 11.50       =   5750.00 

      = 20125.00 

8.7 ඇ. අං 1185 ඹටසත් ඵඩහට මුද් රිත සල්න මිරදී ළප භ සර සන් අම්ඵරන්සොඩ ක්හ ේ රින්ටර්ස 

මඹතනඹ සත සල්ම්සේ නිර්සද්ලඹ ඳරිදි රු. 61400.00  මුදරක් සවීභ වහ රු භන්ත්රීරුන්සේ 

විසයෝධතහඹක් සනොභළති ව ඵළවින් රු බහසව් අරභළතිඹ රඵහ සදන රදී. 

1. ලිපි සඵදහ වළරීසම් සඳොත් 25 x 590.00               =   14750.00 
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2. පුසතහර භහජි හඩ් ඳත් 2000 x 3.75         =     7500.00 

3. පුසතහර දින ඳත්රිහ  2500 x 1.75                    =    4375.00 

4. පුසතහර හභහජි සල්ණ 05 x 2450.00        =   12250.00 

5. පුසතහර රභහද හසතු සල්න 05 x2650.00     =   13250.00 

6.  ඳරිග්රවන සල්න 02 x3450.00                         =     6900.00 

7. අ ල් 9 x4 ලියුම් ය (සුදු) 500 x 4.75            =     2375.00 

                                                                                       = 61400.00  

8.8 ඇ. අං 1186 ඹටසත් 2015.01.06 න දින ඵඩහට LP Gas 37.5 kg රභහණසේ සිලින්ඩර් 08 ක් මිරදී ළප භ 

සර සන් අම්ඵරන්සොඩ මිළිඳු ්න්ටර් රයිස සත සල්ම්සේ නිර්සද්ලඹ ඳරිදි රු. 49920.00 ක් සවීභ 

වහ රු භන්ත්රීරුන්සේ විසයෝධතහඹක් සනොභළති ව ඵළවින් රු බහසව් අරභළතිඹ රඵහ සදන රදී. 

 

 රු. 6240.00 x 8 = 49920.00 

 

8ල9  2014 සනොළම්ඵර් භහඹට අදහර විදුලි හිල්ඳත් වහ සී/ රංහ විදුලි ුපුද්ලි  භහභට සවීභල 

ලැය අංකය                  ගගව මුස 

11453 -I       56360ල66 

23453- I         1845ල36 

34453- I         2274ල45 

52453- I       41289ල29 

53454       16695ල75 

62453- I       22817ල96 

්තු                 141283ල47 

 

විදුලි හිල්ඳත වහ රුල141283ල47  මුදරක් සල්ම්සේ නිර්සද්ලසඹන් සවීභ වහ රු භන්ත්රීරුන්සේ 

විසයෝධතහඹක් සනොභළති ව ඵළවින් රු බහසව් අරභළතිඹ රඵහ සදන රදී. 

 

8ල10  2014 සනොළම්ඵර් භහඹට අදහර ජර හිල්ඳත් වහ ජහති ජර ම්ඳහදන භණ්ඩරඹට සවීභල 

ලැය අංකය        ගගව මුස 

11453 -I I         9688ල00 

23453- I I       12862ල84 

34453- I I                     1002ල40 

52453- I I         8435ල10 

62453- I I       48311ල24 

්තු                  80299ල58 
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ජර හිල්ඳත වහ රුල80299ල58  මුදරක් සල්ම්සේ නිර්සද්ලසඹන් සවීභ වහ රු භන්ත්රීරුන්සේ 

විසයෝධතහඹක් සනොභළති ව ඵළවින් රු බහසව් අරභළතිඹ රඵහ සදන රදී. 

 

8ල11 2014 සනොළම්ඵර් භහඹට අදහර දුයථන හිල්ඳත් වහ රී රංහ සටලිසොම් මඹතනඹට සවීභල 

 

ලැය අංකය        ගගව මුස 

11452       26395ල89 

12452         1211ල73 

25451 - I I         1704ල80 

62452 - I          7400ල51 

්තු       36712ල93 

 

දුයථන හිල්ඳත වහ රුල36712ල93  මුදරක් සල්ම්සේ නිර්සද්ලසඹන් සවීභ වහ රු භන්ත්රීරුන්සේ 

විසයෝධතහඹක් සනොභළති ව ඵළවින් රු බහසව් අරභළතිඹ රඵහ සදන රදී. 

 

8:12    අදහශ වුචයඹ ඉදිරිඳත් යන රද භන්ත්රීරුන්සේ සනොළම්ඵර් භට අදහර භන් විඹදම් සර රු.2400.00 

මුදරක් සල්ම්සේ නිර්සද්ලඹ ඳරිදි සවීභ  වහ රු භන්ත්රීරුන්සේ විසයෝධතහඹක් සනොභළති ව ඵළවින් රු 

බහසව් අරභළතිඹ රඵහ සදන රදී. 

8:13   2015 ර්සේ අඹ ළඹ සල්ණඹ ස කිරීසම් ටයුතු වහ ර්ණ පිටඳත් 750 ක් රඵහ ළප භ  සර සන් 

්ල්.්ස.සේ. ම්පියුටර් සන්ටර් මඹතනඹ සත සල්ම්සේ නිර්සද්ලඹ ඳරිදි රු. 26250.00 ක් සවීභ රු 

භන්ත්රීරුන්සේ විසයෝධතහඹක් සනොභළති ව ඵළවින් රු බහසව් අරභළතිඹ රඵහ සදන රදී. 

 35.00 x 750  =  26250.00 

8:14   හ.නි. අං 0356 ඹටසත් සඳය ඳහල් උත්ඹ වහ ව ක්රීඩහ උසශර වහ රර් රයි ඇ සඹොදහ ළප භ 

සරසන් උසේන්්ර ඉසරක්ට්රික්ස මඹතනඹ සත සල්ම්සේ නිර්සද්ලඹ ඳරිදි රු. 12000.00 ක් සවීභ වහ 

රු භන්ත්රීරුන්සේ විසයෝධතහඹක් සනොභළති ව ඵළවින් රු බහසව් අරභළතිඹ රඵහ සදන රදී. 

 

8:15   2014 ර්සේ ඔක්සතෝම්ඵර් ,සනොළම්ඵර් වහ සදළම්ඵර් භහ වහ මුද්දය ඵඳු සර සද්ශීඹ මදහඹම් සොභහරිස 

සත සල්ම් නිර්සද්ලසඹන් රු.21454.00  මුදරක් සවීභ වහ රු භන්ත්රීරුන්සේ විසයෝධතහඹක් 

සනොභළති ව ඵළවින් රු බහසව් අරභළතිඹ රඵහ සදන රදී. 
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8:16   2014 ර්සේ 4 න හර්තු දවහ රු.2937.69  මුදරක් සල්ම් නිර්සද්ලසඹන් සද්ශීඹ මදහඹම් සොභහරිස 

ජනයහල් සතින් රඵහ ළප භට සවෝ හිරව් කිරීභට  රු භන්ත්රීරුන්සේ විසයෝධතහඹක් සනොභළති ව ඵළවින් 

රු බහසව් අරභළතිඹ රඵහ සදන රදී. 

 

8  :17   අම්ඵරන්සොඩ නය බහ භන්න් ඳහරනඹ න පුසතහරට 2014 සදළම්ඵර් භ වහ ඳඹන රද පුත් ඳත් 

සරසන් ්ම්.්ස. වීයසිංව භවතහ සත සල්ම්සේ නිර්සද්ලඹ ඳරිදි රු.26865.00  මුදරක් සවීභ වහ  

රු භන්ත්රීරුන්සේ විසයෝධතහඹක් සනොභළති ව ඵළවින් රු බහසව් අරභළතිඹ රඵහ සදන රදී. 

 

 ගරු නගර වභා මන්ත්රී එච්.එල්.අනුර කිත්සිරි මශතා ඳ.ල.12.05 ට ඳමණ ගරු වභාගලන් මසකට පිටල යන දී. 

8:18   නය බහ තු 252 -0730 ළබ් යථඹ වහ 2014 සදළම්ඵර් භ 01-20  දින දක්හ රඵහත් ඉන්ධන 

සරසන් රු. 33445.00  මුදරක් තහක්ණ සේහ නිශධහරීසේ වහ සල්ම්ස නිර්සද්ලඹ භත , සී/ 

අම්ඵරන්සොඩ විවිධ සේහ මුඳහය මිතිඹ සත සවීභ වහ  බහසව් අරභළතිඹ රඵහ ළප භ. 

සභභ සවීභ ම්ඵන්ධසඹන් විසයෝධතහඹන් භතු ව ඵළවින් සම් ම්ඵන්ධසඹන් ජන්දඹ විභන රදීල 

රු නය බහ භන්ත්රී සේලඩබ්ලජඹන්ත භවතහ,රු නය බහ භන්ත්රී මර්ලපීලසද්ව් සයොවහන් භවතහ, රු නය 

බහ භන්ත්රී බීලජනිත් වික්රභතිර භවතහ ව රු නය බහ  භන්ත්රී සක්ලපුසපි ඉන්්රජිත් භවතහ සභභ සවීභ 

අරභත කිරීභට විරුද්ධ ජන්දඹ රඵහ දුන් අතය රු බහඳති ඇම්ලඩබ්ලඅරුණ රදීේ භවතහ , රු උඳ බහඳති 

භල් ළල්රසේ භවතහ , රු නය බහ භන්ත්රී සග්රේන් සයමිණිඹසේ භවතහ, රු නය බහ භන්ත්රී ජීලයත් 

රී රහල් භවතහ  සභභ සවීභට ඳක් ජන්දඹ රහල ශ අතය රු නය බහ භන්ත්රී ්.එල්ල්ලඅරය කිත්සිරි 

භවතහ , රු නය බහ භන්ත්රී සේලඩබ්ලබහිතණි සභරහ විසේසරිඹ භවත්මිඹ, රු නය බහ භන්ත්රී 

ඒලඩබ්ලජත් කුභහය භවතහ ව ඒලපීලරක්සමි සවේභන්තහ සභනවිඹ සභභ අසථහසව්දී බහ ර්බසේ රැදී සනොසිටින 

රදීල 

 ඒ අර බහඳතිතුභහසේ තීය ජන්දඹ භන්න් සභභ සවීභ ළි  ඡන්ද ්කින් ම්භත න රදීල 

 

 ගරු නගර වභා මන්ත්රී ඒ.පී.ක්මි ගශේමන්තා සිල්ලා ගමනවිය, ගරු නගර වභා මන්ත්රී එච්.එල්.අනුර කිත්සිරි 

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

8:19    නය බහ තු  LF 1853 ටිඳර් යථඹ වහ 2014 සදළම්ඵර් භ 01-20  දින දක්හ රඵහත් ඉන්ධන 

සරසන් රු. 24148.00  මුදරක් තහක්ණ සේහ නිශධහරීසේ වහ සල්ම්ස නිර්සද්ලඹ භත , සී/ 

අම්ඵරන්සොඩ විවිධ සේහ මුඳහය මිතිඹ සත සවීභ වහ  රු භන්ත්රීරුන්සේ විසයෝධතහඹක් 

සනොභළති ව ඵළවින් රු බහසව් අරභළතිඹ රඵහ සදන රදී. 

8:20    නය බහ තු න ඩ්රම් ට්රක් යථඹ වහ 2014 සදළම්ඵර් භ 01-20  දින දක්හ රඵහත් ඉන්ධන සරසන් 

රු. 11100.00  මුදරක් තහක්ණ සේහ නිශධහරීසේ වහ සල්ම්ස නිර්සද්ලඹ භත , සී/ අම්ඵරන්සොඩ 
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විවිධ සේහ මුඳහය මිතිඹ සත සවීභ වහ  රු භන්ත්රීරුන්සේ විසයෝධතහඹක් සනොභළති ව ඵළවින් 

රු බහසව් අරභළතිඹ රඵහ සදන රදී. 

8:21  නය බහ තු PF 7424 ළබ් යථඹ වහ 2014 සදළම්ඵර් භ 01-20  දින දක්හ රඵහත් ඉන්ධන සරසන් 

රු. 18780.00  මුදරක් තහක්ණ සේහ නිශධහරීසේ වහ සල්ම්ස නිර්සද්ලඹ භත , සී/ අම්ඵරන්සොඩ 

විවිධ සේහ මුඳහය මිතිඹ සත සවීභ වහ  රු භන්ත්රීරුන්සේ විසයෝධතහඹක් සනොභළති ව ඵළවින් 

රු බහසව් අරභළතිඹ රඵහ සදන රදී. 

8:22    නය බහ තු 49-9421 ට්රළක්ටයඹ වහ 2014 සදළම්ඵර් භ 01-20  දින දක්හ රඵහත් ඉන්ධන සරසන් 

රු. 17128.00  මුදරක් තහක්ණ සේහ නිශධහරීසේ වහ සල්ම්ස නිර්සද්ලඹ භත , සී/ අම්ඵරන්සොඩ 

විවිධ සේහ මුඳහය මිතිඹ සත සවීභ වහ  රු භන්ත්රීරුන්සේ විසයෝධතහඹක් සනොභළති ව ඵළවින් 

රු බහසව් අරභළතිඹ රඵහ සදන රදී. 

8:23    නය බහ තු 49-9422 ට්රළක්ටයඹ වහ 2014 සදළම්ඵර් භ 01-20  දින දක්හ රඵහත් ඉන්ධන සරසන් 

රු. 11199.00  මුදරක් තහක්ණ සේහ නිශධහරීසේ වහ සල්ම්ස නිර්සද්ලඹ භත , සී/ අම්ඵරන්සොඩ 

විවිධ සේහ මුඳහය මිතිඹ සත සවීභ වහ  රු භන්ත්රීරුන්සේ විසයෝධතහඹක් සනොභළති ව ඵළවින් 

රු බහසව් අරභළතිඹ රඵහ සදන රදීල 

8:24   නය බහ තු RA 3709 ට්රළක්ටයඹ වහ 2014 සදළම්ඵර් භ 01-20   දින දක්හ රඵහත් ඉන්ධන සරසන් 

රු. 12132.00  මුදරක් තහක්ණ සේහ නිශධහරීසේ වහ සල්ම්ස නිර්සද්ලඹ භත , සී/ අම්ඵරන්සොඩ 

විවිධ සේහ මුඳහය මිතිඹ සත සවීභ වහ  රු භන්ත්රීරුන්සේ විසයෝධතහඹක් සනොභළති ව ඵළවින් 

රු බහසව් අරභළතිඹ රඵහ සදන රදී. 

8:25 නය බහ තු  RA 8796 ට්රළක්ටයඹ වහ 2014 සදළම්ඵර් භ 01-20  දින දක්හ රඵහත් ඉන්ධන සරසන් 

රු. 11166.00  මුදරක් තහක්ණ සේහ නිශධහරීසේ වහ සල්ම්ස නිර්සද්ලඹ භත , සී/ අම්ඵරන්සොඩ 

විවිධ සේහ මුඳහය මිතිඹ සත සවීභ වහ  රු භන්ත්රීරුන්සේ විසයෝධතහඹක් සනොභළති ව ඵළවින් 

රු බහසව් අරභළතිඹ රඵහ සදන රදී. 

 

8:26   නය බහ තු  GL-9369 ලි ඵවුයඹ වහ 2014 සදළම්ඵර් භ 01-20  දින දක්හ රඵහත් ඉන්ධන 

සරසන් රු. 15090.00  මුදරක් තහක්ණ සේහ නිශධහරීසේ වහ සල්ම්ස නිර්සද්ලඹ භත , සී/ 

අම්ඵරන්සොඩ විවිධ සේහ මුඳහය මිතිඹ සත සවීභ වහ  රු භන්ත්රීරුන්සේ විසයෝධතහඹක් 

සනොභළති ව ඵළවින් රු බහසව් අරභළතිඹ රඵහ සදන රදී. 

8:27 නය බහ තු 252 -0730 ළබ් යථඹ වහ 2014 සදළම්ඵර් භ 20-31  දින දක්හ රඵහත් ඉන්ධන සරසන් 

රු. 17316.00  මුදරක් තහක්ණ සේහ නිශධහරීසේ වහ සල්ම්ස නිර්සද්ලඹ භත , සී/ අම්ඵරන්සොඩ 

විවිධ සේහ මුඳහය මිතිඹ සත සවීභ වහ  රු භන්ත්රීරුන්සේ විසයෝධතහඹක් සනොභළති ව ඵළවින් 

රු බහසව් අරභළතිඹ රඵහ සදන රදී. 

8:28    නය බහ තු  PF 7424 ළබ් යථඹ වහ 2014 සදළම්ඵර් භ 20-31  දින දක්හ රඵහත් ඉන්ධන 
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සරසන් රු. 24915.00  මුදරක් තහක්ණ සේහ නිශධහරීසේ වහ සල්ම්ස නිර්සද්ලඹ භත , සී/ 

අම්ඵරන්සොඩ විවිධ සේහ මුඳහය මිතිඹ සත සවීභ වහ  රු භන්ත්රීරුන්සේ විසයෝධතහඹක් 

සනොභළති ව ඵළවින් රු බහසව් අරභළතිඹ රඵහ සදන රදී. 

 

8:29   නය බහ තු  න ඩ්රම් ට්රක් යථඹ වහ 2014 සදළම්ඵර් භ 20-31  දින දක්හ රඵහත් ඉන්ධන සරසන් 

රු. 11100.00  මුදරක් තහක්ණ සේහ නිශධහරීසේ වහ සල්ම්ස නිර්සද්ලඹ භත , සී/ අම්ඵරන්සොඩ 

විවිධ සේහ මුඳහය මිතිඹ සත සවීභ වහ  රු භන්ත්රීරුන්සේ විසයෝධතහඹක් සනොභළති ව ඵළවින් 

රු බහසව් අරභළතිඹ රඵහ සදන රදී. 

8:30    2014 ඳශහත් නිලසචිත ංර්ධන ළඩ ටවන ඹටසත් ධීයක්න්ද ඳහය රතිංසයණඹ කිරීසම් ර්භහන්තසේ 

අතිසර් ළඩ සරසන් රු.32737ල50  මුදරක් සල්ම්සේ නිර්සද්ලසඹන් අං 83 රිත්ත න්ද රජහ 

භණ්ඩරඹ සත සවීභ වහ  රු භන්ත්රීරුන්සේ විසයෝධතහඹක් සනොභළති ව ඵළවින් රු බහසව් අරභළතිඹ 

රඵහ සදන රදී. 

8:31   හිරිළටිඹ වයස ඳහය අතුරු භහර්ඹ වහ හර සොන්ක්රී ඇ කිරීසම් ර්භහන්තඹ සරසන්  රු.390523.04 

සල්ම්ස නිර්සද්ලඹ භත , අං 83,සවේපුමුල්ර භන් රජහ භණ්ඩරඹ සත සවීභ වහ  රු 

භන්ත්රීරුන්සේ විසයෝධතහඹක් සනොභළති ව ඵළවින් රු බහසව් අරභළතිඹ රඵහ සදන රදී. 

8:32   පීරිස සද භහත රිඳනම් අං 3 B/2 නි අලින් ඹන භහර්ඹ කු ඇටි ල් අතුයහ ංර්ධනඹ කිරීසම් 

ර්භහන්තසේ 10%  රැදවුම් මුදර න රු.15050.31  මුදරක් සල්ම්ස නිර්සද්ලඹ භත  අං 

83,සවේපුමුල්ර භන් රජහ භණ්ඩරඹ සත සවීභ වහ  රු භන්ත්රීරුන්සේ විසයෝධතහඹක් සනොභළති ව 

ඵළවින් රු බහසව් අරභළතිඹ රඵහ සදන රදී. 

8:33    රී රංහ ඳශහත් ඳහරන මඹතනඹන්සේ ංදසේ 2015 ර්සේ භහජි මුදර න රු.10000.00  මුදර 

සල්ම්සේ නිර්සද්ලසඹන් රී රංහ ඳශහත් ඳහරන මඹතනඹන්සේ ංදඹ සත සවීභ වහ  රු 

භන්ත්රීරුන්සේ විසයෝධතහඹක් සනොභළති ව ඵළවින් රු බහසව් අරභළතිඹ රඵහ සදන රදීල 

 

8ල34 නය බහ භන්න් ඳහරනඹ න සඳය ඳහල් ශමුන්සේ නිශ ඇඳුම් භළසීසම් කුලිඹ සරසන් ්ක් ශභඹකුට 

රුල200ල00 ඵළගින් ශමුන් 162 ක් වහ සල්ම්සේ නිර්සද්ලඹ ඳරිදි බහ  මයණ අරභළතිඹට ඹටත් රුල 

32400ල00  මුදරක් සවීභ වහ  රු භන්ත්රීරුන්සේ විසයෝධතහඹක් සනොභළති ව ඵළවින් රු බහසව් 

අරභළතිඹ රඵහ සදන රදී. 

 

8ල35  2015 ර්ඹ වහ ළඳයුම්රුන් ලිඹහඳදිංචි කිරීභ සරසන් සී/ ්ක්ත් රෘත්ති ඳර භහභ සත  බහ 

මයණ අරභළතිඹට ඹටත් සල්ම්සේ නිර්සද්ලඹ ඳරිදි රුල71820ල00  මුදරක් සවීභ වහ  රු 

භන්ත්රීරුන්සේ විසයෝධතහඹක් සනොභළති ව ඵළවින් රු බහසව් අරභළතිඹ රඵහ සදන රදී. 
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9.1 2014 සදළම්ඵර් භහඹ වහ විඹදම් හර්තහ , විඹදම් ළඹ විලසසල්ලණඹ, සඳොදු ගිණුභ , මුදල් හයහංලඹ වහ 

රළබීම් විග්රවඹ බහත කිරීභ. 

 

ඒ අර 2014 සදළම්ඵර් භ ගිණුම් හර්තහ පිළිත යුතු ඵට රු බහඳති ඇම්ලඩබ්ල අරුණ රදීේ භළතිතුභහ විසින් 

සඹෝජනහ ශ අතය රු උඳ බහඳති භල් ළල්රසේ භවතහ විසින් සථිය යන රදු ඒභති බහසව් සථීය 

විඹල  

 

 

8ල36  ඳනිඹන්ද ඳහරභ ඉදිකිරීභට අධි සෝල්ී.ඹතහ විදුලි ණුසව් පිහිී.භ සනස කිරීභ සරසන් සී/ රංහ විදුලි 

ුපුද්ලි  භහභ විසින් ්න රද ඇසතසම්න්තු මුදර න රුල92325ල20  මුදරක් සල්ම්සේ නිර්සද්ලසඹන් 

සී/ රංහ විදුලි ුපුද්ලි  භහභ සත සවීභ වහ  රු භන්ත්රීරුන්සේ විසයෝධතහඹක් සනොභළති ව 

ඵළවින් රු බහසව් අරභළතිඹ රඵහ සදන රදී. 

 

8:37 ර අන් ඵළවළයරන සථහනසේ ර තුප  කිරීභට D4E  ඹන්රසේ සේඹ ඵහ ළප භ සරසන් විසම් 

සොන්ක්රී ඇ ර්ක්ස ුපුද්ලි  භහභ සත සල්ම් නිර්සද්ලසඹන් රුල203100ල00  මුදරක් සවීභ වහ  

රු භන්ත්රීරුන්සේ විසයෝධතහඹක් සනොභළති ව ඵළවින් රු බහසව් අරභළතිඹ රඵහ සදන රදී. 

 

8:38  සරෝ ශූයතහඹ දිනූ ක්රි ඇ ක්රීඩඹන්ට උඳවහය දළක්වීසම් උත්සේ ඇල්ඵභඹ ළසීභ සරසන් 

්සල්න්ලසවන්දසවේහ භවතහ සත සල්ම් නිර්සද්ලසඹන් රුල8325ල00  මුදරක් සවීභ වහ  රු 

භන්ත්රීරුන්සේ විසයෝධතහඹක් සනොභළති ව ඵළවින් රු බහසව් අරභළතිඹ රඵහ සදන රදී. 

 

8:39  2015 ර්ඹට අදහර තක්සේරු දළන්වීම් ඳත් රිහ 8938 සඵදහවළරීභ සරසන් ්භ දළන්වීම් ඳත්රිහ සඵදහ වශ 

පුද්රයින් සත දඳඳහ/ඳඳහසො/2013/01 දයණ චක්ර සල්ඹට අර සල්ම් නිර්සද්ලසඹන් රුල35752ල00  

මුදරක් සවීභ වහ  රු භන්ත්රීරුන්සේ විසයෝධතහඹක් සනොභළති ව ඵළවින් රු බහසව් අරභළතිඹ රඵහ 

සදන රදී. 

 

 

      

   

(09)     ගි කම් 
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(10)   weia;fïka;=  

 
 
 

10:1)  ඳටඵළදිමුල්ර සුහන මීමිසේ අතුරු භහර්සේ කු ඇටි ල් ඇතිරීසම් වහ භල් ඳහත්ති ඉදි කිරීසම් ර්භහන්තඹ 

සරසන් තහක්ණ සේහ නිශධහරී විසින් ස යන රද රු.1416645.72  ඇසතසම්න්තු බහත යන 

රදීල 

 

තීරණය 

 ගමම ඇව්තගම්න්තුල පිළිගතයුතු බල ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ් .අරුණ ප්රදී්  මශතා ගයෝජනා කෂ අතර ගරු නගර 

වභා මන්ත්රී ජී.වරත් ශ්රී ාල් මශතා විසින් ව්ථීර කරන සල ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරෝධතාලයක් ගනොමැති ව 

බැවින් ඒකමතිකල වභාගේ අනුමැතිය බා ගසන දී.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
10:2)  සවේපුමුල්ර සේහ පිඹ ඉදිරිපිට හණු සොන්ක්රී ඇ කිරීසම් ර්භහන්තඹ සරසන් තහක්ණ සේහ නිශධහරී 

විසින් ස යන රද රු.224827.02  ඇසතසම්න්තු බහත යන රදීල 

 

තීරණය 

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

වභාඳති කමල් ලැල්ගේ මශතා විසින් ව්ථීර කරන සල ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරෝධතාලයක් ගනොමැති ව 

බැවින් ඒකමතිකල වභාගේ අනුමැතිය බා ගසන දී.  

 

 

10:3)  පින්නද භහර්සේ හණු ඉදිකිරීසම් ර්භහන්තඹ සරසන් තහක්ණ සේහ නිශධහරීනිඹ විසින් ස යන රද 

රු.820666.75  ඇසතසම්න්තු බහත යන රදීල 

 

තීරණය 

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

වභාඳති කමල් ලැල්ගේ මශතා විසින් ව්ථීර කරන සල ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරෝධතාලයක් ගනොමැති ව 

බැවින් ඒකමතිකල වභාගේ අනුමැතිය බා ගසන දී.  
 

 

 

10:4)  සුදුළල්ර ඳහසර් 2 න වයස ඳහය ඉදිකිරීසම් ර්භහන්තඹ සරසන් තහක්ණ සේහ නිශධහරිණිඹ විසින් 

සයන රද රු. 251321.22  ඇසතසම්න්තු බහත යන රදීල 

 

තීරණය 

 ගමම ඇව්තගම්න්තුල පිළිගතයුතු බල ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ් .අරුණ ප්රදී්  මශතා ගයෝජනා කෂ අතර ගරු නගර 

වභා මන්ත්රී ගරේන් ගකරමිණියගේ මශතා විසින් ව්ථීර කරන සල ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරෝධතාලයක් 

ගනොමැති ව බැවින් ඒකමතිකල වභාගේ අනුමැතිය බා ගසන දී.  
 

 
 

10:5)  ලිමුල්රත්ත භහර්සේ කු ඇටි ල් ඇතිරීසම් ර්භහන්තඹ සරසන් තහක්ණ සේහ නිශධහරිණිඹ විසින් 

සයන රද රු. 584637ල80  ඇසතසම්න්තු බහත යන රදීල 

 

තීරණය 

 ගමම ඇව්තගම්න්තුල පිළිගතයුතු බල ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ් .අරුණ ප්රදී්  මශතා ගයෝජනා කෂ අතර ගරු නගර 

වභා මන්ත්රී ගරේන් ගකරමිණියගේ මශතා විසින් ව්ථීර කරන සල ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරෝධතාලයක් 

ගනොමැති ව බැවින් ඒකමතිකල වභාගේ අනුමැතිය බා ගසන දී.  
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(11) fjk;a lreKq                     

 

11:1 ‘ ට්රළක්ටර් ස ඇරර් අභතය සොටස මිරදී ළප භ ම්ඵන්ධයි ’ භළසඹන් ළඳයුම් නිශධහරී විසින් ්හ තිබ ලිපිඹ 

බහත කිරීභ. 

 

 ට්රළක්ටර් ස ඇරර් අභතය සො ඇස මිරදී ළප භ වහ මිශ ණන් ළන රද ඵත් 2015ල01ල06 භහසි බහට 

සඹොමු ය අභ මිර ණන් වහ අරභළතිඹ රළබී ඇති ඵත් ,නමුදු ්ක් ්ක් අයිතභ වහ මඹතන 4 භ අභ 

මිශ ණන් රළබී ඇති ඵත් සභභ උඳයණ ඒ ඒ මඹතනසඹන් මිශ දී ළප සම්දී ළටලු භතු විඹ වළකි ඵළවින් මිශ 

දී ළප ම් ම්ඵන්ධ අලය උඳසදස රඵහ සදන සභන් ඉල්රහ තිබුණිල 

 

ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

 
සභතන තිසඹනහ බහණ්ඩ සිඹල්රභ මුළු ී.නහභ අඩුභ අඹක් න්න සථහනසඹන් න්න අරභළතිඹ 
ඉල්රරහ තිසඹනහල 
 

ගරු උඳ වභාඳති කමල් ලැල්ගේ මශතා කතා කරමින් 

 
ට්රළක්ටර් වදන්න ඳයක්කු සරහ තිසඹන්සන්ල ට්රළක්ටර් දුන්න විදිඹක් නළති ඉන්සන්ල 

  

 

තීරණය 

 ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරෝධතාලයක් ගනොමැති ව බැවින් තාක්ණ ගවේලා නිෂධාරීගේ නිර්ගේය ඳරිදි ට්රැක්ටර් 

ග ඇර් අමතර ගකොටව් මිදී ගැනීගම්දී මිදීගත යුතු සියලම අමතර ගකොටව් ල එකතුල අලම අගයක් ලන 

ආයතනගයන් ගමම අමතර ගකොටව් මිදී ගැනීම වශා ගරු වභාගේ අනුමැතිය බා ගසන දී. 

 

 

11:2 ‘ 2014 සදළම්ඵර් භ හර්තහ’ භළසඹන් අම්ඵරන්සොඩ නිදවස මයුර්සව්ද සඵසවත් ලහරහසව් ඖධ ංසඹෝජ 

විසින් ඒහ තිබ හර්තහ බහත යන රදීල 

 

මඹතනසඹහි හඹන ඳළළත්ව දින ණන 20 ක් ඵත්,මඹතනඹට ඳළමිණි සයෝගීන් ංයහ 238 ක් ඵත් , 

සයෝගීන් ඳළමිණීසම් මදනි හභහනය 12 ක් ඵත්, භහඹ වහ ළඹ ව මෂධ ර මුළු ටිනහභ රුල24158ල75 

ක් ඵත් , සයෝගිසඹක් වහ ළඹ ව මුදර රුල101ල50 ක් ඵත් වන් ය තිබුණිල  

 

තීරණය 

 ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරෝධතාලයක් ගනොමැති ව බැවින් නිසශව් ආයුර්ගේස ගබගශත්ාාගේ ගසවැම්බර් මව 

ලාර්තාල වසශා ගරු වභාගේ අනුමැතිය බා ගසන දී. 
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(12) නයහඹ ඳරඹට ඇතුරත් සනොව සනත් රුණු  

 

 

12:01 “ ක්රීඩහංනඹ සන් යහ ළප භ’’ භළසඹන් දඳ/අම්/ග්රහමිණි විදයහර විසින් ඉදිරිඳත් ය තිබ ලිපිඹ බහත යන 

රදීල 

 

 විදයහරඹ ඉදිරිපිට ඇති ක්රීඩහ පිටිඹ  ඉදිරි දින ර ක්රීඩහ තය  ඳළළත්වීභ ව පුහුණු කිරීසම් ටයුතු කිරීභ වහ 

ළරසුම් ය ඇති ඵළවින් 2015ල02ල10 දින සිට 2015ල02ල20 දින දක්හ හර සීභහ විදයහරයීඹ දරුන් වහ 

ඹන් කිරීභට අලය ටයුතු යනදන සභන් ඉල්රහ තිබුණිල      

  

තීරණය 

 ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරෝධතාලයක් ගනොමැති ව බැවින් 2015.02.10 ලන දින සිට 2015.02.20 ලන දින සක්ලා 

රාමීණී ව විසයාය ඉදිරිපිට ඇති ක්රීඩා භූමීණීය රාමි ව විසයාගප ක්රීඩා තරස වශ ක්රීඩා පුණු ක විම් වශා බා  දීමට 

ගරු වභාගේ අනුමැතිය බා ගසන දී. 

 

 

12:02 “තණ සොශ ඳන ඹන්රඹ අලුත්ළි ඹහ කිරීභ” භළසඹන් ළඩ ඳරිඳහර ඇල්ටන් භවතහ විසින් ඉදිරිඳත් ය තිබ 

ලිපිඹ බහත යන රදීල 

 

 තණ සොශ ඳන භළිතභ අඵරන් ක්රිඹහ වියහිත ඇති ඵත් ්භ ඹන්රඹ ම්පර්ණසඹන් අලුත්ළි ඹහ කිරීභ 

වහ ෆිහසයෝ මඹතනඹට රඵහ දී ඇති ඵත් ඒ වහ ්භ මඹතනසඹන් රුල16348ල86 ඇසතසම්න්තුක් ්හ 

ඇති ඵත් ,සභභ අලුත්ළි ඹහ කියභ වහ උඳසදස වහ අරභළතිඹ ඉල්රහ තිබුණිල 

 

තීරණය 

 ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරෝධතාලයක් ගනොමැති ව බැවින් තණ ගකොෂ කඳන මැෂිම ෆිගාගරෝ ආයතනගයන් බා 

දී ඇති රු.16348.86 ක ඇව්තගම්න්තුලට අනුල අලුත්ලැයායා කර ගැනීමට ගරු වභාගේ අනුමැතිය බා ගස දී. 

 

 

12:03 “ඳරිණ වති ඳර ඳහඨභහරහ ” භළසඹන් ඳහශහත් ඳහරනඹ පිළිඵ රී රංහ මඹතනඹ විසින් ඉදිරිඳත් ය 

තිබ ලිපිඹ බහත යන රදීල 

 

 අභින යජසේ දින 100 ළඩ ටවනට භහ උ ඳශහත් ඳහරන මඹතන ර නිසඹෝජිතඹන්සේ ව නිශධහරී 

භවත්භ භවත් උන්සේ සතොයතුරු තහක්ණි දළණුභ ර්ධනඹ කිරීභ වහ ඳරිණ වති ඳර ඳහඨභහරහක් 

ංවිධහනඹ ය ඇති ඵත්, භහ 3  හරඹක් ඳහශහත් ඳහරනඹ පිළිඵ රී රංහ මඹතනසේ සභභ ළඩ ටවන 

ඳළළත්සන ඵත් සම් වහ හසතු රුල15000ල00 ක් ඵත් ්ඹ අදහශ ඳශහත් ඳහරන මඹතනඹ භන්න් සවිඹ 

යුතු ඵත් වන් ය තිබුණිල  

 

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



40 
 

  බහඳතිතුභණි,සොශඔ ළම්ඳස ්සක් ඳබ්ලික් භළසන්ර්ේභන් ඇ ඇන්ඩ් ර්භන් ඇ ඳහඨභහරහ  උට භහ 03 ට 
ලින් බහ නිසඹෝජිතඹන්ට ඹහභට ව ඳරිඳහරන නිශධහරීන්ට ඹහභට අසථහ තිසඹනහ කිඹරහ රහලඹට ඳත් 
ශහලසම් ම්ඵන්ධසඹන් සඳෞද්ලි භභ ඉල්ලීම් ශහල 

  
ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

 
 ඳහඨභහරහට ම්පර්ණ හණ කීඹද? 

 

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

අසදහවක්, අනූදහවක් විතය සයි බහඳතිතුභණිලසම් උස අධයහඳන ඳහඨභහරහක් නිහලළඹ රතිපර්ණඹ 
යනහ කිඹරහ තභයි ්තුභන්රහ කීසව්ලසභසතක් ඒ සිද්ධ සනොවුන නිහ භභ ඵළලුසව්ල 

 

ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

 

 භන්ත්රීරු විරුද්ධද සම්ට?කිත්සිරි භන්ත්රීතුභහ සම් ඳහඨභහරහ වහ හසතු රතිපර්ණඹ යන්න කිඹරහ 
ඉල්රනහල 

 

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

නය බහසව් හරඹ ත භකින් අන් සන නිහ සම් ම්ඵන්ධසඹන් විඹදම් කිරීභ ප තියහණකරද කිඹරහ 

ඵරරහ යන්නල 

 

ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

 
 භභ නම් කිඹන්සන් ඹම් භන්ත්රීයසඹක්සේ දළණුභ ළි  කිරීභ වහ විලස විදයහරඹට ගිහිල්රහ ඉසප සම් 

ටයුත්තක් යනනම් අපි ඒට වසඹෝඹ රඵහ සදන්න ඕනල 
 

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

 භභ  උට සඳය සම් සේ කිසිභ සද්ට විරුද්ධ වුසන් නෆලසම් සඳඵයහරී භහසේලරඵන්සන් භහර්තු භහසේල්නිහ 
ප තියහණුකර ඵ ඵරරහ යන්නලසම් බහ ට දළම්සම් අදසන්ල 

 

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

 සම් බහසව් අරභත යරහ තිසඹනහලඅරභත යපු ් ළඹ ශීර් ඹටසත් වන් යපු නළති නිහ තභයි භභ 
කීසව්ලගිඹ සර් භළයි භහසේ හර්තහසව් තිසඹනහලනළත සම් ජනහරී භහසේ බහසත් වන් සරහ තිසඹනහල 

 

ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

 
 භසේ සඳෞද්ලි භතඹ නම් භන්ත්රීයසඹක්සේ දළණුභ ර්ධනඹ යන්න අසථහක් තිසඹනනම් අපි ඒට 

උදව් යන්න ඕනලඅසනක් භන්ත්රීරු සභොද කිඹන්සන්ල 

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

 පුද්ලි භට සම් දයන්න වීභ ළටලුක් සනසයිලනමුත් බහසව් අරභත වීභ තුශ භභ ළවළල්ලුසන් සම්ට 
ලිඹහඳදිංචි වුණහලගිඹ සර් ළේතළම්ඵර් භ භට සම් සඹොමු සශේලඅදටත් ඒ ක්රිඹහත්භ සනොවීභ නිහ තභයි 
භභ භතක් සශේල 

 

ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

 භන්ත්රීරු විරුද්ධද?නළතිනම් අපි අරභත යනහලඅදහර වුචයඹ විලස විදයහරඹට ඉදිරිඳත් යන්නල 

 

ගරු නගර වභා මන්ත්රී ආර්.පී.ගේේ ගරොශන් ස සිල්ලා මශතා කතා කරමින් 

ඳරිණ වති ඳර ඳහඨභහරහ සිඹලභ භන්ත්රීරුන්ට හසරෝචිත අසථහක්ලනමුත් සම් සිඹලුභ සදනහ 
හර්ඹඹ ඵහුර ජීවිතඹක් තයන්සන්ලඉල්ලීභක් යන්නහ පුලුනි නම් අම්ඵරන්සොඩ රසද්ලසේ සම් සේ 
ඳහඨභහරහක් යන්න වදරහ සදන්නල 
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ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

 
 සම් මඹතනඹ ඳශහත් ඳහරනඹ පිළිඵ රංහ මඹතනඹක්ලසම්ට ගිහිල්රහ ඉසන න්න ් සවොදයිලඅඳට 

පුලුන් ඔඹ ඉල්ලීභ ඕඳන් යුප ර්සිටි ්සන් ඉල්රන්නලනමුත් අඳට සම් සොයි තයම් ළරසඳනද කිඹන ් 
තභයි රලසනඹලසල්ම්තුභහ විභසීභක් යරහ ඵරන්න ඕඳන් යුනිර්සිටි ්සන් සම් සේ සඹෝජනහක් තිසඹනහ 
කිඹරහලවළඵළයි ඹන්න ඕනලනළතිනම් අඳයහධඹක් සනහල 

 

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

 අසේ සිඹලුභ භන්ත්රීරු සම් වහ වබහගී සනනම් බහසව් හවනඹක් තහ යසන සම් වහ අඳට ඹන්න 
පුලුන්සන්දල 

 

ගරු නගර වභා මන්ත්රී ආර්.පී.ගේේ ගරොශන් ස සිල්ලා මශතා කතා කරමින් 

 ඹන ් සනොසයි ළටලුලඅපි සිඹලු සදනහභ යහඳහරියින්ලහර්ඹඹ ඵහුර උදවිඹලඉතින් සම් වහ ඹන්න ්න්න 
ඳළඹ හනක් ළඹ යන්න අඳට ඵළවළල 

 

ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

 
 සල්ම් භවත්තඹහ සම් ම්ඵන්ධසඹන් විභරහ රඵන බහට සඹොමු යන්නල 

 

තීරණය 

 ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරෝධතාලයක් ගනොමැති ව බැවින් ගම් වශා කැමැත්ත ඇති මන්ත්රීලරුන්ට ගමම 

ඳාඨමාාල වශා වශභාගී වීමට ගරු වභාගේ අනුමැතිය බා ගසන දී. 

 

12:04 “දුයථන දීභනහ රඵහ ළප භ- ළඩ ඵරන භවජන සෞය ඳරීක් -පීල්සල්සලද සිල්හ භඹහ  ” භළසඹන් විඹ 

ලිපිරු විසින් ඉදිරිඳත් ය තිබ ලිපිඹ බහත යන රදීල 

 

 භවජන සෞඛ් ඹ ඳරීක් පී.්ස.්ස.ද සිල්හ භවතහසේ 2015.01.22 දිනළති ලිපිසඹන් ්භ තනතුසර් 

ළඩ ඵළලීභ සරසන් ඔහුසේ සඳෞද්ලි දුයථන අං 091-2856968 බහවිතහ කිරීභ සරසන් 

රු.750.00  දීභනහක් ඉල්රහ සිටින ඵත් ඳශහත් ඳහරන වහය සොභහරිසසේ 

ඳඳහසො/හ/ම/01/02/08 වහ 2015.02.09 දිනළති ලිපිඹට පිළිතුරු ළඳයීභට විධිභත් බහ තීයණඹක් 

අලස ඹ ඵළවින් භවජන සෞඛ් ඹ ඳරීක්සේ 0912856968 දුයථනඹ වහ රු.750.00  දුයථන 

දීභනහක් රඵහ දීභ වහ බහ අරභළතිඹ රඵහ සදන සභන් ඉල්රහ තිබුණිල 

 

තීරණය 

 ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරෝධතාලයක් ගනොමැති ව බැවින් මශජන ගවෞඛ්ය ඳරීක්ක මශතාට රාජකාරී කටයුතු 

වශා ඔණුගේ ගඳෞේගපික දුරකඉනය ලන 0912856968 භාවිතා කිරීම ගලනුගලන් මවකට රු.750.00 ක  

දුරකඉන දීමනාලක් බා දීම වශා ගරු වභාගේ අනුමැතිය බා ගසන දී. 

  

 

12:05 “භ  නළඟුභ ග්රහ උඹ ංර්ධන ළඩටවන - 2015 දින සිඹඹ රමුතහ ංර්ධන ළඩ ටවන ” භළසඹන් භවහ 

භහර්,උස අධයහඳන වහ මසඹෝජන රර්ධන අභහතයංලඹ විසින් ඉදිරිඳත් ය තිබ ලිපිඹ බහත යන රදීල 
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 භ  නළඟුභ ග්රහ උඹ භහර් ංර්ධන ළඩ ටවන ඹටසත් 2015 ර්සේ දින 100 රමුතහ ංර්ධන ළඩ ටවන 

ක්රිඹහත්භ කිරීභ වහ සඹෝජනහ ළවීභට අදහශ උඳසදස තදුයටත් ංසලෝධන සිදු සසයම්න් ඳතින ඵළවින් 

,නළත දළණුම් සදනතුරු 2015ල01ල20 දිනළති ලිපිඹ භ  ්ව මෘති ඳර ම්පර්ණ ය සනෝන සභන් දන්හ 

තිබුණිල 

 

තීරණය 

  ගමය ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ සැන ගැනීම වශා ඉදිරිඳත් කරන දී. 

 

12:06 “අම්ඵරන්සොඩ නය බහසව් ජංභ ගිණුම් අං 035-1-001-2-6295234 ඹටසත් ඵළංකු අයියහ ඳවසුම් රඵහ 

ළප භ ” භළසඹන් විඹ ලිපිරු විසින් ඉදිරිඳත් ය තිබ ලිපිඹ බහත යන රදීල 

 

 සභභ ජංභ ගිණුභ ඹටසත් රුල750000ල00  ඵළංකු අයියහ ඳවසුභක් අතයහලය සවීම් කිහිඳඹක් කිරීභට බහ 

මයණ අරභළති  ඹටත් රඵහ සදන සභන් ඉල්රහ තිබුණිල 

  

තීරණය 

 ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරෝධතාලයක් ගනොමැති ව බැවින් වභා ආලරණ අනුමැතියට යටත්ල අනුමැතිය බා දී තිබ 

රු.750000.00 බැංකු අයිරා ඳශසුකම බා ගැනීම ගලනුගලන්  ගරු වභාගේ අනුමැතිය බා ගසන දී. 

  

 

12:07 “2013ල04ල02 න දින බහ ත යන රද දළුක්න්ද ඳහසර් අතුරු භහර්ඹ සොන්ක්රී ඇ කිරීසම් ර්භහන්තඹ  ” 

භළසඹන් විඹ ලිපිරු විසින් ඉදිරිඳත් ය තිබ ලිපි සොර බහත යන රදීල 

 

  සභභ සඹෝජනහ වහ රහසද්ශීඹ සල්ම් භන්න් මුහුදු ළලි ඳඹහසන ල් වහ සිසභන්ති නය බහසන් ඳඹහ 

නය බහසව් සේඹන් භන්න් සභභ ර්භහන්තඹ කිරීභට ඵහ අරභළතිඹ ඉල්රහ තිබුණිල 

 

 

 

 

තීරණය 

 

 ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරෝධතාලයක් ගනොමැති ව බැවින් ගමම කර්මාන්තය වශා ගරු වභාගේ අනුමැතිය බා 

ගසන දී. 

 

12:08 සනොල11 ජී, හල ඳහය, අම්ඵරන්සොඩ ලිපිනසේ ඳදිංචි රලිත් වළරඔසේ භවතහ විසින් ඉදිරිඳත් ය තිබ ලිපිඹ 

බහත යන රදීල 

 

 අම්ඵරන්සොඩ සදොසශොස භසවේ රදර්ලනහහයඹට 2015 න ය සරසන් ජනතහ නන් සදසින් ඳළමිසණන 

ඵළවින් අව්සන් ව ළසසන් මයක්හ වීභ වහ රහසද්ශීඹ සල්ම් හර්ඹහරඹට ව අට නිළසිඹන්ට අහිය 
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සනොන ඳරිදි ඹඩ ඳයිේඳ ම්ඵන්ධසොට තහහලි සනක් රඵහ දීභට අලය ඵළවින් ඒ වහ අය රඵහ 

සදන සභන් ඉල්රහ තිබුණිල 

 

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

සම් පුද්ලි සදඹක් විදිඹට යලිඹට මත්,සම් සශද යහඳහයඹ ඹටසත් විලහර පිරික් අම්ඵරන්සොඩ 
රසද්ලඹට අවුරුදු භසේ ්නසොට ගිඹ ය ර සේ මයණඹක් ස ය ළප භට අය ඉල්රහ 
තිසඹන්සන්ලසභඹ අසේ සිඹලුභ භහර් රට සඹොදනනම් සවොදයි කිඹරහ හිසතනහ සම් පිඹස ඹටින් 
ඹනසොටලසභඹ භසථ ඳහරිසබෝගිඹන්ට සේඹක් ළඳසඹනහලභභ පුද්ලි හිතනහ නය බහසව් 
අලයතහඹ භත රහ ඉත් කිරීසම් වළකිඹහ ව අසේ අනනයතහඹ රැසන ඳරිදී භහර්ඹ අහිය සනොන 
මහයඹට ,ඵහහිය සශ යහඳහය සම් තුශ සොර සනොන මහයඹට සම් ර්ඹ පුයහභ ස යරහ තිඹන්න 
පුලුන් නම් ,අඳට ්සවභ අරභළතිඹ රඵහ සදන්න පුලුන්නම් සවොයි කිඹරහ භභ හිතනහල 
 

ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

සම් වහ විරුද්ධ අඹ ඉන්නද ? 

 

තීරණය 

 ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරෝධතාලයක් ගනොමැති ව බැවින් යකඩ ඳයි් ඳ වම්බන්ධගකොට තාලකාපික ගවලනක් 

වැකසීම වශා ගසොගෂොව්මගශේ ප්රසර්නාගාරයට අලවර බා දීමට ගරු වභාල තීරණය කරන දී.  

 

 

12:09 “හඹ ර්ධන භධයසථහනඹ වහ උඳසද්ලයඹකුසේ සේඹ රඵහ ළප සම් යහඳෘතිඹ - අම්ඵරන්සොඩ නය 

බහ” භළසඹන් රජහ ංර්ධන නිශධහරිනිඹ විසින් ඉදිරිඳත් ය තිබ යහඳෘති හර්තහ බහත යන රදීල 

 

 හඹ ර්ධන භධයසථහනඹ වහ උඳසද්ලයඹකු ඵහ ළප සම් ඇති ළදත්භ ,්හි අභිභතහර්ථ ,අයමුණු  

මදිඹ ඳළවළදිලි ය තිබ අතය යහඳෘතිඹ භන්න් ඉටුකිරීභට සඹෝජිත හර්ඹඹන් පිළිඵ වන් ය තිබ අතය 

හඹ ර්ධන භධයසථහනඹ වහ උඳසද්ලයඹකු ඵහ ළප භ වහ අලය දුසුම් පිළිඵද වන් සොට 

තිබුණිල  

 

තීරණය 

 ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරෝධතාලයක් ගනොමැති ව බැවින් කාය ලර්ධන මධයව්ඉානය වශා උඳගේකලරයකුගේ 

ගවේලය බා ගැනීගම් ලයාඳෘති ලාර්තාල වශා ගරු වභාගේ අනුමැතිය බා ගසන දී.; 

12:10 “අං SD/2014/208 දයණ සඳෝයභසේ විකිණීභ භත අඹයන 1% ක් හසතු නිදවස ය ළප භ ’’භළසඹන් අං 

23, ඳතියහජ ඳහය , සයමිණිඹ, අම්ඵරන්සොඩ ලිපිනසේ ඳදිංචි ්ම්ලඩබ්ලබුද්ධදහ භවතහ විසින් ඉදිරිඳත් ය තිබ 

දිවුරුම් රහලඹ බහත යන රදීල 

 

 තභන්ට අයිති හිමිම් ඔේපුසව් පිඹුරු අං 32/78 ඒ පිඹුසර් නිරපිත සද්ඳසරන් සොටක් න සරො ඇ අං A 

්ම්ලඩබ්ලම්ඳත් ප්රිඹදර්ලන ඹන පුතුටද , සරො ඇ අං B ්ම්ලඩබ්ලබුද්ධදහ න තභන්සේ නමින්ද, සරො ඇ අං C 

්ම්ලඩබ්ලංජී ප්රිඹදර්ලන ඹන පුතුසේ නමින්ද සරො ඇ අං D ්ම්ලඩබ්ලබුද්ධදහ න තභන්සේ නමින්ද, සරො ඇ 

අං E භහර්ඹද සර ඳතින ඵත් කිසිදු සොටක් විකීණීභ සවෝ ඳළරීභක් සිදු ය සනොභළති ඵත් වන් 

ය තිබ අතය ්ඵළවින් විකීණීභ භත අඹ යන 1%  හසතු න රුල67640ල00  මුදලින් නිදවස ය සදන 

සභන් ඉල්රහ තිබුණිල 
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තීරණය 

 ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරෝධතාලයක් ගනොමැති ව බැවින් අංක SD/2014/208 සරණ ගඳෝරමගප විකි වම මත 

අයකරන 1% ක ගාව්තුල ලන රු.67640.00 ක මුස නිසශව් කිරීම ගලනුගලන් ගරු වභාගේ අනුමැතිය බා ගසන 

දී. 

 

12:11 “මදහවනහහය සද වහ තණසොශ ඳන භළිතභක් මිශදී ළප භ - බහ තීයණ අං 12:2’’භළසඹන් රධහන 

මදහඹම් ශභණහයන වහය විසින් ඉදිරිඳත් ය තිබ ලිපිඹ බහත යන රදීල 

 

 2015ල01ල06 න දින බහසව් තීයන අං 12:02 ඹටසත් මදහවනහහයසේ දියහඳත් සමින් ඳතින ඹඩ සොටස 

විකිණීභ වහ අරභළතිඹ රඵහ දුන් අතය ඒ අර මදහඹම් ඳරීක්සේ ව තහක්ණ සේහ නිශධහරීසේ 

නිර්සද්ලඹ ඳරිදි ඹඩ කිලසරෝල1 ක් රුල35ල00 මුදරට සන්සද්සී කිරීභ සුදුසු ඵ සඹෝජනහ ය තිබ අතය ඒ 

වහ අරභළතිඹ ඉල්රහ තිබුණිල 

 

 

තීරණය 

 ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරෝධතාලයක් ගනොමැති ව බැවින් ආසාශනාගාරගප දිරාඳත් ගලමින් ඳලතින යකඩ ගකොටව් 

කි.ගෝ.1 ක් රු.35.00 ක මිෂකට ගලන්ගේසි කිරීම වශා ගරු වභාගේ අනුමැතිය බා ගසන දී. 

 

 

12:12 “අං SD/2015/05 දයණ ඉඩම් අරසඵඳුම් සඳෝයභසේ විකිණිභ භත අඹ යන 1% හසතු නිදවස ය 

ළප භ’’භළසඹන් භව අම්ඵරන්සොඩ,අං 93/1 ලිපිනසේ ඳදිංචි යන්සොත්සේ චන්්රහ කුභහරි විසින් ඉදිරිඳත් ය 

තිබ දිවුරුම් රහලඹ බහත යන රදීල 

 

 ඵරඹරත් මිනින්සදෝරු සේලපිල නිවහල් ්ම්ලද සිල්හ වතහසේ අං 1021 ව 2014/09/15 දින භළන සඵදහ සන් 

යන රද 2014/09/29 න දින දයණ පිඹුය ස ය ඇති ඵත් සභභ සද්ඳර දරුන් අතය සඵදහ සන් ය 

දීභට අලය ඵත් ඒ අර සභභ පිඹුසර් ඇති 4 ඒ ඉඩම් ළඵළල්ර සදොන් සීභන් ඳටඵළඳි තයං ඹන අඹටද 4බී 

ඉඩම් ළඵළල්ර සදොන් සීභන් ඳටඵළඳි සුයංගි ඹන අඹටද 4සී ඉඩම් ළඵළල්ර සදොන් සීභන් ඳටඵළඳි චිරහල් ඹන 

අඹටද න සේ දරුන් 3 අතය සඵදහ දීභට අදවස ය සිටින ඵත් කිසිදු විකිණීභක් සිදු සනොන ඵළවින් විකිණීභ 

භත අඹ යන 1% හසතු න රුල53970ල00  මුදලින්  නිදවස ය දන සභන් ඉල්රහ තිබුණිල 

 

තීරණය 
 

  ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරෝධතාලයක් ගනොමැති ව බැවින් අංක SD/2015/05 සරණ අනුගබදුගම් විකි වම මත 

අයකරන 1% ක ගාව්තුල ලන රු.53970.00 ක මුස නිසශව් කිරීම ගලනුගලන් ගරු වභාගේ අනුමැතිය බා ගසන 

දී. 
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12:13 ‘ 2015 ජනහරී භ හර්තහ’ භළසඹන් අම්ඵරන්සොඩ නිදවස මයුර්සව්ද සඵසවත් ලහරහසව් ඖධ ංසඹෝජ 

විසින් ඒහ තිබ හර්තහ බහත යන රදීල 

 

මඹතනසඹහි හඹන ඳළළත්ව දින ණන 20 ක් ඵත්,මඹතනඹට ඳළමිණි සයෝගීන් ංයහ 222ක් ඵත් , 

සයෝගීන් ඳළමිණීසම් මදනි හභහනය 11 ක් ඵත්, භහඹ වහ ළඹ ව මෂධ ර මුළු ටිනහභ රුල20555ල44 

ක් ඵත් , සයෝගිසඹක් වහ ළඹ ව මුදර රුල92ල59 ක් ඵත් වන් ය තිබුණිල  

 

තීරණය 

 ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරෝධතාලයක් ගනොමැති ව බැවින් නිසශව් ආයුර්ගේස ගබගශත්ාාගේ 2015 ජනලාරී මව 

ලාර්තාල වසශා ගරු වභාගේ අනුමැතිය බා ගසන දී. 

 

12:14 “ඩ හභයඹක් ඳයහ දීභ වහ’’භළසඹන් සනොල42,සුවද ස ඇරර්ස,ඵස නළතුම්ඳශ සශද ංකීර්ණඹ ලිපිනසේ 

පීල්සලද සුනිල් භවතහ විසින් ඉදිරිඳත් ය තිබ දිවුරුම් රහලඹ බහත යන රදීල 

 

 අම්ඵරන්සොඩ ඵස නළතුම්ඳර සශ ංකීර්ණසේ උඩු භවසශේ ඇති අං 42 දයණ ඩ හභයඹ 

අම්ඵරන්සොඩ ,භව අම්ඵරන්සොඩ ,අං 66/2  හි ඳදිංචි යංජුර ඔධි ලුඳවන ඹන අඹට ඳයහ දීභට ළභති ඵ 

රහල ය තිබුණිල  

 

තීරණය 

 ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරෝධතාලයක් ගනොමැති ව බැවින් අම්බන්ගගොඩ බව් නැලතුම්ඳ ගලෂ වංකීර්ණගප 

උඩු මශගෂේ ඇති අංක 42 සරණ කඩ කාමරය රංජු ඔධි කලුඳශන යන අයට ඳලරා දීමට ගරු වභාගේ අනුමැතිය 

බා ගසන දී. 

 

   

12:15 “2014 පුසතහර සඳොත්  උක්ණ හර්තහ’’භළසඹන් පුසතහර සඳොත්  උක්ණ භණ්ඩරඹ විසින් ඉදිරිඳත් ය 

තිබ හර්තහ බහත යන රදීල 

 

  උක්ධණ භණ්ඩරසේ සඹෝජනහ වහ නිර්සද්ල ,නළත ස කිරීභට ඇති සඳොත් පිළිඵ සල්ණඹ,විනහල කිරීභට 

ඇති සඳොත් සල්ණඹ, උක්ණසේදී ඉදිරිඳත් කිරීභට සනොවළකි ව සඳොත් සල්ණඹ මදිඹ ඉදිරිඳත් සොට තිබුණිල 

 

2014/12/31 දිනට පුව්තකා  ගඳොත් වමීණීක්ණ ලාර්තාල 

 

අම්ඵරන්සොඩ නය බහසව් 2014/11/ 04  දින ඳළළත්ව භහසි බහසව් තීයණ අං  11: 10  වහ 2014/12/17 

දින ඳළති විසලේ බහසව් තියණ අං 03: 03 අර නය බහ රධහන පුසතහරසේ වහ ලහහ පුසතහර ර 

2014/12/31 දින දක්හ  ව පුසතහර සඳොත් පිළිඵද සිදු යන රද  උක්ණ හර්තහ ඳවත දවන් යමුල 

ගඳොත් පිළිබස වමීණීක්ණ ලාර්තාල 

අංඹ පුසතහරසේ නභ මුලු 

සඳොත් 

විනහල 

කිරීභට 

ඉදිරිඳත් 

සනොව 

2014/12/31 

දිනට ඉතිරි 

නළත 

ස 
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ංයහ

 

නිර්සද්

ල 

සඳොත් 

ණන 

සඳොත් 

ණන 

සඳොත් 

ංයහ 

කිරීභට 

ඇති 

සඳොත් 

ංයහ 

01 රධහන     ඵළවළය සදන 

අංලඹ 

පුසතහරඹ විභර්ණ 

අංලඹ    

                     ශභහ අංලඹ       

 

 

   19187 

 

 

18 

13 

15 

    02 

     නළත 

    02 

 

    19137 

34 

13 

නළත 

02 භව අම්ඵරන්සොඩ ලහහ 

පුසතහරඹ 

    3808   02 09 3797 නළත 

03 ඹින්ද ලහහ  

පුසතහරඹ 

     1737  07 03 1727 නළත 

04 සඳෝයම ලහහ පුසතහරඹ      2900   23 - 2877 නළත 

05 සඳොල්ත්ත ලහහ 

පුසතහරඹ 

     2528  05 02 2521  3 

06 සවේපුමුල්ර ලහහ 

පුසතහරඹ 

     1537 - 01 1536  4 

07 හිසර්ත්ත ලහහ 

පුසතහරඹ 

    1716 - - 1716  - 

08 සයමිණිඹ ලහහ 

පුසතහරඹ 

    1799  02 01 1796  9 

්තු ්තු   35212   85   20 35107 63 

 

 

නිර්ගේ 

01 සභභ හර්තහසව් ඇමුණුභ  01  හි දවන් ය ණනහක් ඳහඨ ඳරිශිරනසේ ඳළතීභ සවේතුසන් 

අඵරන් වී ඇති සඳොත් විනහල කිරීභට වහ ්භ සඳොත්ර ටිනහභ ඳරිග්රණ සල්ණසඹන් ඉත් කිරීභ 

02 ඇමුණුභ   02   හි දවන්  උක්ණඹ දවහ ඉදිරිඳත් සනොව සඳොත්ර ටිනහභ වහ යජසේ හසතු  

අදහර නිරධහරී / සේ භවත්භ භවත් උන්සන් අඹය ළනිභටත්, 

03 ඇමුණුභ 03   හි දවන් පිළිය ය ඳරිශීරනඹට ත වළකි සඳොත් , සඳොත් ඵළදුම්රු සත සඹොමුය 

නළත බහවිතඹ දවහ සඹොමු කිරීභටත්, 

 

ගලනත් ගයෝජනා   
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 සඳොල්ත්ත ලහහ පුසතහරසේ හභහජිත්ඹ රඵහ ත් හභහජියින් විසින්  උට ය 04 ට ඳභන 

සඳය රැසන සොස ඇති , ඳවත දවන් සඳොත් සභසතක් පුසතහරඹට ඵහය දි සනොභළති අතය, ඒ ම්ඵන්ධ 

පුසතහර බහය නිරධහරීන් විසින් ලිපි භගින් දළරම් දී ඇතත් ඒ දවහද කිසිදු රතිචහයඹක් දක්හ නළත ල ඒ අර 

අදහර සඳොත්ර ටිනහභ වහ 25%  සදඳහර්තසභන්තු හසතු  ඇඳ රුන්සන් අඹ කිරීභට දන්හ , ඒ දවහ 

භහ 02  ඳභණ හරඹක් තුර ඳතිහය සනොරළබුනසවොත් ්භ ටිනහභ ඳරිග්රවණ සල්ණ සඹන් ඳහ 

ඉත්කිරීභ සුදුසු ඵ සඹෝජනහ යමිල අදහර සඳොත් රැසන සොස ඇති ඳහඨඹන්ට නළත ්හි හභහජිත්ඹ 

රඵහ සනොදිභද සුදුසු ඵ සඹොජනහ යමිල 

අර අංඹ  ඳරිග්රවණ  සඳොසත් නභ    ටිනහභ

   සල්ණසේ අංඹ       

01  941   සොයල් දඳත    75ල00 

02  433   ඊසොේසේ තත් උඳභහ ථහ  98ල50 

03  770   ඵටහිය ංගීතඹ    150ල00 

04  331   මුහුදු ඳත්සල් භහත   95ල00 

05  1229   නයසරො සවොල්භන්   245ල00 

06  1305   රිේභෆන් වින්ල් ව සනත් ථහ  150ල00 

 

ඉවත දවන් සඳොත් 06 දළනට ඳතින ඳරිග්රවණ සල්නසේ ඳත්නහ සඳොත් සර දවන් ඇතල 

 

04ල භව අම්ඵරන්සොඩ ලහහ පුසතහරසේ ළි  සඳොත් ණනක් අසථහනතවී ඇති අතය, ්ඹට සවේතු සර 

ඳහළල් ශමුන් ඔවුන්සේ සඳොත් ඵෆේද රැසන ඉවරභහරඹ සත ඳහඩම් ටයුතු දවහ ඹහභ සවේතු විඹ වළකි 

ඵත්,පුසතහරඹ බහය නිරධහරිනිඹට ඉවර ව ඳවර භවල් සදසහිභ ටයුතු කිරීසම්දී  නියන්තය ්භ සිසුන් 

පිළිඵද විභසිල්භත් වීභට අඳවසු ඵද අදහර නිරධහරිනිඹ විසින් දවන් යන රදීල ්ඵළවින් ්භ පුසතහරසේ 

සඳොත් ඳත් මයක්හ දවහ ඹතුරු දළමිඹ වළකි මහයසේ සඳොත් ඵඩ් රඵහ දිභ සුදුසු ඵ නිර්සද්ල යමිල 

 

 භව අම්ඵරන්සොඩ ලහහ පුසතහරසේද අලසඳොලලුඋ/සඳශ  ඳළයණි නිර්සද්ලඹන්ට අඹත් රලසන ඳර සඳොත් 

යහශිඹක් බහවිතඹට  සනොසන සඳොත් ඵඩ් තුර යදහ සන ඇතල ්භ සඳොත් සම් නවිට ඳරිශීරනඹ සනොන 

ඵළවින් , ඒහ    බහවිතසඹන් ඉත් කිරීභ සුදුසු ඵ දවන් යමිල බහවිතසඹන් සතොය ්භ සඳොත්ඳත් සවේතුසන් 

අනලය සර ඵඩ් තුර ඉඩඩ ඇසිරී තිබීභ රක්හ ත වළල ්හි නහභ සල්ණඹ ඇමුණුභ 04  සර දවන් 

යන අතයභ ඒහද ඳරිග්රවණ සල්ණසේ ඳත්නහ සඳොත් සර ටවන් ඇතල ු ඇමුණුභ 04 සර දවන්ඹ   

 

 නය බහ හර්ඹ භණ්ඩරඹ දවහද රධහන පුසතහරඹ ඳරිශීරනඹ කිරීසම් ඳවසුම් ළරසීභ දවහ , 

අනිකුත් හභහජි භවත්භ භවත් උන්ට සභන් පුසතහර හභහජි හසතු අඹය , පුසතහර  ප ති රීතින්ට 

ඹටත්, නයසීභහ සනොරහ හඩ්ඳත් 02 ක් නිකුත් ය සඳොත් රඵහ ළනිභට ටයුතු රහ දීභට සඹෝජනහ 

යමිල 

ඔවුන් සථහනභහරුවී ඹන විට සවෝ විශ්රහභ න්නහ අසථහරදි අදහර හඩ්ඳත් නළත පුසතහරඹහධිඳති සත ඵහය 

දී ඇති ඵ ලිඛිත නහථය ත යුතුඹල 

ඒ අර ඉවත නිර්සද්ලඹන් දවහ ඉදිරිඳත් යමිල 
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 උක්ණ භණ්ඩරඹ  

 

01 ්ම්ල්.එලසයෝිතණී ුශභණහයන වහය II  - බහඳති 

 

02 මර්ලඩබ්ලඩීලභල්හන්ති ුංර්ධන නිරධහරී III  - හභහජි 

 

 

අධීක්ණ භන්ත්රීරුන් 

 

01 රු නය බහ භන්ත්රී - ංසේ යත් රී රහල් භවතහ 

 

02 රු නය බහ භන්ත්රී - සේලඩබ්ල ජඹන්ත භවතහ 

     

 

 

 

ඇමුණුභ  03 

   නැලත වකව් කිරීමට ඇති ගඳොත් (Binding) 

01 රධහන පුසතහරඹ-ඵළවළය සදන අංලඹ 

අර 

අංඹ 

ඳරිග්රවණ අංඹ සඳොසත් නභ 

01 281 භළටි යත්තඹ 

02 908 ං හහිතය 

03 930 සිංවර හහිතය I 

04 1438  අසේ උරුභඹ II 

05 2450 රංහසව් ළයලි සෝරවහර 

06 2590 සබෞති මීසෝර විදයහ 

07 2601 බ්රිතහනය ඉතිවහසේ අත්තිහයභ 1485-1688 

08 3274 ලවි ඳහසචර් 

09 3489 නූතන යුඹ 

10 3833 පයහතණ සයෝවන යහජය 

11 4805 මූලි විණනඹ 

12 6260 සිංවර නතහ ඉතිවහඹ වහ විචහයඹ 

13 6427 ජහමිති ඇදීභ 

14 10522 විසිතුරු ධභ සක්තු 

15 10875 යහඹනි විදයහ ළටලු විදීභ 
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16 11061 ඹහඳහ ඳටුන වහ සිංවර උරුභඹ 

17 11966 විරහසිනිඹසේ සරේභඹ 

18 11973 දිරඩ ගුණදහ 

19 12739 උස සඳශ හනිජය වහ මුදල් 

20 14012 බුද්ධහභ I-II ුඳසුගිඹ විබහ රලසසනෝත්තය  

21 14510 අලසඳොලඋලසඳලයහඹන විදයහ 

22 15439 ගුණ සේන සඳ ලහසරඹ 

23 15528 සිංවර නහටය රහසව් භහලීන රනතහ 

24 16967 චරිත ටවන් 

25 17076 භවහ  ංලඹ වහ සිංවර ජන ජීවිතඹ 

26 18784 ජී විදයහ II සොට 

27 18811 අසිරිභත් ඉන්දිඹහ 

28 19308 සු ඳත නර වීය දුටුළමුණු ෘතහන්තඹ II 

29 20786 බහහ වළකිඹහ ව අසඵෝධඹ 

30 21475 නළන්සි සඩ්රෝ 

31 22611 Karen’s School 

32 23285  නළති  

33 23808 භවත්භහ හන්ධි සිවීඹ චරිතහ රධහනඹ 

34 24253 ගිම්වහන ගීතිහ 

 

01-(1) ප්රධාන පුව්තකාය-විමර්න අංය 

අර 

අංඹ 

ඳරිග්රවණ අංඹ සඳොසත් නභ 

 

  

1 190 රී සුභංර ලබ්ද සෝඹ ුරථභ බහඹ    

2 686 The New Standard Encyclopaedia   

3 1059 රී සුභංර ලබ්ද සෝඹ ුද්විතිඹ බහඹ    

4 2593 මර්ථි ුකසෝර විදයහ   

5 3603 Thae United states   

6 4729 Chambers Tuentieth Century Dictionary   

7 5753 A Dictionary of Psychology   

8 7624 භධයභ උඳහධි තර් ලහසරඹ   

9 9263 විදුලිඹ ම්හි ඇදීභ   

10 10343 Printing & Publising in Ceylon   

11 10603 The Structures    

12 10860 සසද්ශීඹ මබජය විලස සෝඹ   
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13 15216 Oxford Advanced Learners Dictionary    

 

 

01-(02) ප්රධාන පුව්තකාය- ෂමා අංය 

නළත ස කිරීභට ඇති සඳොත් - නළත 

02  මශ අම්බන්ගගොඩ ාඛ්ා පුව්තකාය 

නළත ස කිරීභට ඇති සඳොත් - නළත 

03  ඕකන්ස ාඛ්ා  පුව්තකාය 

නළත ස කිරීභට ඇති සඳොත් - නළත 

 

04  ගශ් පුමුල් ාඛ්ා පුව්තකාය 

අර 

අංඹ 

ඳරිග්රවණ අංඹ සඳොසත් නභ 

01 21 හීන් ළයඹ 

02 30  උනහ 

03 150 විඹත් සිංවරඹ සඳොත් සඳශ 

04 247 හීන් ළයඹ 

 

05  හිගර්ලත්ත ාඛ්ා පුව්තකාය 

 නළත ස කිරීභට ඇති සඳොත් - නළත 

            06  ගඳෝරඹ ාඛ්ා පුව්තකාය 

 නළත ස කිරීභට ඇති සඳොත් - නළත 

     

07  ගකරමිණිය  ාඛ්ා පුව්තකාය 

අර 

අංඹ 

ඳරිග්රවණ අංඹ සඳොසත් නභ 

 

  

1 199 ඩ්රළුරහ සිටුයඹහ   

2 412 තහත්සත් භං දිරම්   

3 500 තනි තරු   

4 548 චහතුර්ඹහ   

5 593 අසේ භ   

6 651 රංහ මීසොර විදයහ   

7 708 ළවළර ශභයි   

8 744 ජළභයිහ තහනහඹභ   

9 980 යහඹන විදයහ   
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08  ගඳොල්ලත්ත ාඛ්ා පුව්තකාය 

අර 

අංඹ 

ඳරිග්රවණ අංඹ සඳොසත් නභ 

 

  

1 520 රංහ වහ සරෝ ඉතිවහඹ   

2 546 සිංවර විලස සෝ  උද්භෘති-3   

3 836 ඳහට රුංල්   

 

       

ඇමු කම  01 

  විනා කිරීමට ඇති ගඳොත්  

01-(01) ප්රධාන පුව්තකාය-බැශැර ගසන අංය 

අර 

අංඹ 

ඳරිග්රවණ අංඹ සඳොසත් නභ ටිනහභ 

ුරුල  

01 06 සනොන්ඹ භ   1ල50 

02 176 ලුමුම්ඵහ 1ල50 

03 3475 ්ළු විඹයණ සවත් ඳද විනි 3ල50 

04 3827 නහටය චින්තහ 00ල00 

05 5084 සිතුවිලි අතරින් සිත සද ඵරන්න 2ල50 

06 14395 භව්ඵු1986-1990 හලසඳශලවිබහ රලසසණෝත්තය 10ල00 

07 14751 විමුක්ති 98ල00 

08 21306 ත් මිතුයන් ව මුතු භහරසේ අහියවස 110ල00 

09 21307 ත් මිතුයන් ව ඳහළු භන්දියසේ අහියවස 150ල00 

10 21315 ර්හ 4 280ල00 

11 21414 බඹහන මිනිහ 225ල00 

12 21353 අරත්තයහ 250ල00 

13 21655 භහදය භන්තඹ 220ල00 

14 21708 වළරි සඳොටර් 490ල00 

15 23520 සිත ඳය ගිඹහ 325ල00 

16 23971 චහඹහ 4 320ල00 

17 24421 සිංවර වහ හහිතය 2001-2003   40ල00 

18 24664 සභොක්ද භට සම් සන්සන් 300ල00 

 

 

 එකතුල 2827.00 
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01-(02) ප්රධාන පුව්තකාය-විමර්න අංය 

අර 

අංඹ 

ඳරිග්රවණ අංඹ සඳොසත් නභ 

 

ටිනහභ 

ුරුල  

  

1 31 භේජිභ නිහඹ 6 සොට 7ල50   

2 51 ංයුක්ත නිහඹ  7 7ල50   

3 75 ජිනයහජ ංලඹ 3ල00   

4 84 සථයහදී සඵෞද්ධහචහර්ඹසඹෝ -   

5 1270 අභිධර්භ පිටඹ  3 7ල50   

6 1282 භේජිභ නිහඹ අටුහ 02 7ල50   

7 1286 දීක නිහඹ අටුහ 7ල50   

8 3339 බුදුන් දකින්සන් සසේද  7ල50   

9 3477 ජනප්රිඹ යචනහ 6ල50   

10 4166 සද්ශීඹ හණිජ  පිළිඵද මංශිහ 5ල00   

11 11330 සඵෞද්ධ සීභහ විනිලසචඹ -   

12 13652 ඳංචතන්ර ුරී සුභංර අභින  140ල00   

13 15994 Student note book -   

  

 

එකතුල 199.50   

 

 

01-(03) ප්රධාන පුව්තකාය- ෂමා අංය 

අර 

අංඹ 

ඳරිග්රවණ අංඹ සඳොසත් නභ 

 

ටිනහභ 

ුරුල  

1 5306 Mahadena Muttha 1.75 

2 5806 භවහ විද යහ   සඹෝ 02 3.25 

3 8186 The radient way 17.50 

4 12580 අයිඹයි නංගියි 30.00 

5 12581 රැන් කුභහරි 30.00 

6 12587 භව් ගුණඹ 20.00 

7 12594 ටිකිරිසේ ඹහපසෝ 12.50 

8 12596 අමරැක් සන 15.00 
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9 12931 ථහ ර 20.00 

10 12938 නහි සව්සර්න සව්යහනි 20.00 

11 13678 නෆදෆසඹෝ 37.50 

12 13983 ඔංචිලි චිලි චිල්රභසල් - 

1 14144 Maria & hunter boy 45.00 

14 17274 ධර්මිසඨ හිරහ 25.00 

15 17334 කඹි ඵඵහ 60.00 

  එකතුල                                                                                                                                

337.50 

   

   

02  මශ අම්බන්ගගොඩ ාඛ්ා පුව්තකාය 

අර 

අංඹ 

ඳරිග්රවණ අංඹ සඳොසත් නභ ටිනහභ ුරුල  

01 643 යිභන් සොනහ ව යත්තඹ 22ල50 

02 3476 අලුත් ඳහරසම් තහ 275ල00 

  ්තු 297.50 

 

03  ඕකන්ස ාඛ්ා  පුව්තකාය 

අර 

අංඹ 

ඳරිග්රවණ අංඹ සඳොසත් නභ ටිනහභ ුරුල  

01 149 ඉය හසද 15ල00 

02 157 නශ ඳහන 15ල00 

03 557 සවො ඹහලුහ 25ල00 

04 594 සීප  හපු වළටි 25ල00 

05 756 හිත සවො සද යහර සුයංනහ තහ 30ල00 

06 310 1991-1992 ශියත් සඳයහුරු 60ල00 

07 535 රී රංහ භව ඵළංකු හර්සි හර්තහ1992 75ල00 

 

 

 ්තු 245ල00 

 

 

04  ගශ් පුමුල් ාඛ්ා පුව්තකාය 

බහවිතහ කිරීභ  ට රසුදුසු සඳොත් සනොභළත 
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05  හිගර්ලත්ත ාඛ්ා පුව්තකාය 

බහවිතහ කිරීභ  ට රසුදුසු සඳොත් සනොභළත  

         06  ගඳෝරඹ ාඛ්ා පුව්තකාය 

 

අර 

අං

ඹ 

ඳරිග්රවණ 

අංඹ 

සඳොසත් නභ 

 

ටිනහභ 

රුල 

   

1 92 යුත  භ 6ල00    

2 93 කුයලු සරෝඹ 6ල00    

3 124 වීය තහ ඳවක් 6ල00    

4 134 සල්රම් ඵත් 8ල50    

5 222 අම තහ -    

6 446 ළකිල්සල් යේජුරැසෝ 16ල50    

7 447 න්ත භහලී 13ල50    

8 482 Work book 03 33ල00    

9 492 Work book 06 21ල00    

10 576 සද් වසතඹ -    

11 677 හිමි භනක් සොසින් 40ල00    

12 723 ර සවොද ඳසසන් 24ල50    

13 778 අරැණිටත් තෆේක් -    

14 1011 රය සඩංකුටු 25ල50    

15 1063 අභිසඹෝ -    

16 1133 කුරැලු තෆේ 12ල50    

17 1134 ඳහල් ශභහ ගී 20ල00    

18 1135 අයිඹයි නංගියි -    

19 1280 සිද්ධහර්ථ 40ල00    

20 1305 හනහන්ත අම්භහ 15ල00    

21 1326 අසඹෝභහ 11 -    

22 1731 අ පි සභොටද යණ්ඩු සන්සන 27ල50    

23 1796 සීනි හපු වළටි 25ල00    

  එකතුල 340.50 
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07  සයමිණිඹ  ලහහ පුසතහරඹ 

අර 

අංඹ 

ඳරිග්රවණ 

අංඹ 

සඳොසත් නභ 

 

ටිනහභ ුරු  

1 141 Children ABC Work book 30.00 

2 664 හිරුට අයිති සරො මිර ඵරහ ත 

සනොවළ 

                                           එකතුල                                                                 

30.00 

  

08  සඳොල්ත්ත ලහහ  පුසතහරඹ 

අර 

අංඹ 

ඳරිග්රවණ අංඹ සඳොසත් නභ 

 

ටිනහභ 

ුරු  

1 611 බුද්ධ ධර්භ ංග්රවඹ 4ල50 

2 612 බුද්ධ ධර්භ ංග්රවඹ 4ල50 

3 794 ටිං ටිං ව සභෝරුන්සේ විර 140ල00 

4 878 බුද්ධ ධර්භඹ 10ල00 

5 876 දවම් ඳහර 03 ඳන්තිඹ - 

                                     එකතුල                                                                    

159.00 

    

  

ඇමු කම 02 

   වමීණීක්ණගපදී ඉදිරිඳත් කිරීමට ගනොශැකි ව ගඳොත්  

01-(01)  ප්රධාන පුව්තකාය-බැශැර ගසන අංය 

අර 

අංඹ 

ඳරිග්රවණ අංඹ සඳොසත් නභ ටිනහභුරුල  25% 

හසතු 

මුලු මුදර     

01 24043 හභහනය දළප භ 180ල00 45ල00 225ල00     

02 26125 සඵෞද්ධ මීසෝර විදයහ  

-1 සොට 

250ල00 62ල50 312ල50     

  එකතුල 430.00 107.50 537.50 

 

01–(02)  ප්රධාන පුව්තකාය-විමර්න අංය 

 ඉදිරිඳත් කිරීභට සනොවළකි ව සඳොත් කිසික් සනොභළත 

 

01  - (03)  ප්රධාන පුව්තකාය- ෂමා අංය 
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ඳරිග්රවණ 

අංඹ 

සඳොසත් නභ 

 

ටිනහභ 25  %  හසතු මුලු මුදර 

26713 First Dictionary - - - 

20237 Toe”s Lost Home මසිඹහ ඳදනසම් 

ඳරිතයහඹකි 

  

     

02  මශ අම්බන්ගගොඩ ාඛ්ා පුව්තකාය 

අර 

අංඹ 

ඳරිග්රවණ 

අංඹ 

සඳොසත් නභ මිරුරුල  25% හසතු මුලු මුදර  

1 347 සවරදි සද්ලඳහරන 

හන්තහසෝ 

3ල00 0ල75 3ල75 

2 473 The book of popular 

science 01 

මිර දවන් 

නළත 

  

3 1227 උසසඳශ යහඹන 

විදයහ ඵහුයණ රලසන 

37ල50 9ල37 46ල87 

4 1355 තුන් ඹවලු වික්රභඹ 32ල00 8ල00 40ල00 

5 2072 සද්ශීඹ මෂධ වහ ඳළරෆටි 

ව අත්සඵසවත් 

   

6 2257 යහඹන විදයහ 1-11 

අලසඳොලලුඋ/සඳශ  

 

160ල00 40ල00 200ල00 

7 2895 Wuthering Heights මිර දවන් 

නළත 

  

 

 

8 3315 An Introduction 

Scieitology 

මිර දවන් 

නළත 

  

9 3575 Microsoft Excel 2007 150ල00 37ල50 187ල50 

  එකතුල 382.50 95.62 478.12 

 

 

03  ඕකන්ස ාඛ්ා  පුව්තකාය 

අර 

අංඹ 

ඳරිවණ 

අංඹ 

සඳොසත් නභ මිර ුරුල  25% 

හසතු 

මුලු මුදර     

01 365 ඳරිණ විදයහ 24.50 6ල13 30ල63     

02 1414 සු දිවිඹට සවශ ඔසු ඳරිතයහ - -     
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  එකතුල 24.50 6.13 30.63 

 

 ඕන්ද ලහහ පුසතහරසේ  315 ඳරිග්රවණ අංඹ හිත රුල15ල00 ක් ී.නහ ව ඳහට තහය ඳළටහ පිහිප භට උප  

ඹන ෘතිඹ 2007 සර් සිට හර්ිත  උක්ණ රදී ඉදිරිඳත් ය සනොභළතලඒඅර ්හි ටිනහභ  ු15ල00 +3ල75  

–   රුල18ල75     2007 සර් ්හි සේසේ නියුතු සිටි නිරධහරිනිඹසන් අඹ ය ළප භට නිර්සද්ල යමිල 

 

04  සවේපුමුල්ර ලහහ පුසතහරඹ 

අර 

අංඹ 

ඳරිග්රවණ අංඹ සඳොසත් නභ මිර (රුල  25% හසතු මුලු මුදර     

01 528 සිංවර යහයණ 

අලසඳොලඋලසඳශ ු1995-1997  

60ල00 15ල00 75ල00     

 

05  හිසර්ත්ත ලහහ පුසතහරඹ 

 උක්ණසේදී ඉදිරිඳත් කිරීභට සනොවළකි ව සඳොත් කිසික් සනොභළත 

 

            06  සඳෝයම ලහහ පුසතහරඹ 

 උක්ණසේදී ඉදිරිඳත් කිරීභට සනොවළකි ව සඳොත් කිසික් සනොභළත 

 

07  සයමිණිඹ  ලහහ පුසතහරඹ 

අර 

අංඹ 

ඳරිවණ 

අංඹ 

සඳොසත් නභ මිර ුරුල  25% 

හසතු 

මුලු මුදර     

01 1549 ABC Children Book 30.00 7.50  37ල50  

  එකතුල 30.00 7.50  

 

08  සඳොල්ත්ත ලහහ  පුසතහරඹ 

ඳරිග්රවණ 

අංඹ 

සඳොසත් නභ 

 

ටිනහභ 25  %  හසතු මුලු මුදර 

1549 Structures of life - - - 

2226 රක්දි ්ක් සේත් කිරීභ 90ල00 22ල50 112ල50 

 එකතුල 90.00 22.50 112.50 

     

  

ඇමු කම  04 

මශ අම්බන්ගගොඩ  ාඛ්ා පුව්තකාය ඳැරණි අධයාඳන නිර්ගේ යටගත් ඳ කර ඇති ඳසු ගිය විභාග 

ප්ර්ගනෝත්තර ගඳොත් (සැනට භාවිතා ගනොලන) 
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අර 

අංඹ 

ඳරිග්රවණ අංඹ සඳොසත් නභ ටිනහභුරුල  

01 2219 විදයහ වහ තහක්ණ සව්දඹ 120ල00 

02 2243 ංයුක්ත ණිතඹ I -II 160ල00 

03 2244 ංයුක්ත ණිතඹ I -II 160ල00 

04 2245 යහඳහය අධයනඹ I -II 160ල00 

05 2235 මර්ථී විදයහ I -II 160ල00 

06 2227 ංර්ධන අධයනඹ I -II 75ල00 

07 2226 ංර්ධන අධයනඹ I -II 75ල00 

08 1247 ත්ත් විදයහ I -II 75ල00 

09 2237 ගිණුම්යණඹ I -II 160ල00 

10 2238 ගිණුම්යණඹ I -II 160ල00 

11 2240 සබෞති විදයහ I -II 160ල00 

12 1243 උද්භිත විදයහ I -II 75ල00 

13 1245 තර් ලහසරඹ වහ විදයහත්භ ක්රභඹ I -II 70ල00 

14 2246 යහඳහය අධයනඹ I -II 160ල00 

15 1246 සිංවර I -II 70ල00 

16 2250 ෘිතර්භ විදයහ I -II 120ල00 

17 2234 මර්ථි විදයහ I -II 160ල00 

18 2217 විදයහ වහ තහක්ණ සව්දඹ I -II 120ල00 

19 2218 විදයහ වහ තහක්ණ සව්දඹ I -II 120ල00 

20 1244 සබෞති විදයහ I -II 75ල00 

21 2251 ෘිතර්භ විදයහ I -II 160ල00 

22 2256 යහඳහය වහ ගිණුම්යණ අධයනඹ I -II 120ල00 

23 2202 ජී විදයහ I -II 160ල00 

24 868 ත්ත් විදයහ I -II 45ල00 

25 2258 තර් ලහසරඹ වහ විදයහත්භ ක්රභඹ I -II 160ල00 

26 2259 ංගීතඹ - සිංවර I -II 120ල00 

27 2270 සිංවර I -II- III 120ල00 

28 2241 සබෞති විදයහ I -II 160ල00 

29 1238 මීසෝර විදයහ I 50ල00 

30 2200 ජී විදයහ I -II 160ල00 

31 2201 ජී විදයහ I -II 160ල00 

32 1241 සඵෞද්ධ ශිසටහචහයඹ I -II 70ල00 
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33 1242 හනිජය වහ මූරය I -II 70ල00 

34 2207 යහඳහය ංයහනඹ I -II 160ල00 

35 2206 යහඳහය ංයහනඹ I -II 160ල00 

36 2228 ංර්ධන අධයනඹ I -II   

37 2247 යහඳහය අධයනඹ I -II 160ල00 

38 2242 ංයුක්ත ණිතඹ I -II 160ල00 

39 2233 අහර්ථි විදයහ I -II 160ල00 

40 2252 නර්තනඹ - සිංවර I -II 120ල00 

41 2253 චිර රහ I -II- III 120ල00 

42 2255 භහජ අධයනඹ වහ ඉතිවහඹ I -II 120ල00 

43 2208 යහඳහය ංයහනඹ I -II 160ල00 

44 2236 ගිණුම්යණඹ I -II ුඋලසඳශ  160ල00 

45 1240 මීසෝර විදයහ III ුඋලසඳශ  70ල00 

46 1239 මීසෝර විදයහ II ුඋලසඳශ  70ල00 

47 2239 සබෞති විදයහ I -II ුඋලසඳශ  160ල00 

48 2211 ණිතඹ I -II ුඅලසඳොල  120ල00 

49 2212 ණිතඹ I -II ුඅලසඳොල  120ල00 

50 1864 යහඳහය අධයනඹ මදර්ල රලසසනෝත්තය IIුඋලසඳශ  75ල00 

51 2229 ංර්ධන අධයනඹ I -II 75ල00 

52 2230 විදුලිඹ වහ ඉසරක්සට්රොනි තහක්ණඹ I -II 

ුඅලසඳොල  

120ල00 

53 2231 විදුලිඹ වහ ඉසරක්සට්රොනි තහක්ණඹ I -II 

ුඅලසඳොල  

120ල00 

54 2232 විදුලිඹ වහ ඉසරක්සට්රොනි තහක්ණඹ I -II 

ුඅලසඳොල  

120ල00 

55 871 උද්භිත විදයහ I -II ුඋලසඳශ  55ල00 

56 872 යහඹන විදයහ I -II ුඋලසඳශ  50ල00 

57 806 මර්ථි විදයහ I -II ුඋලසඳශ  45ල00 

58 2248 බුද්ධ ධර්භඹ I -II ුඅලසඳොල  120ල00 

59 2269 සිංවර I -II - III  120ල00 

60 2209 ණිතඹ I -II ුඅලසඳොල  120ල00 

61 2249 බුද්ධ ධර්භඹ I -II ුඅලසඳොල  120ල00 

62 1535 ග්රහභ නිශධහරී ජඹභ  මිර වන් සනොසව් 

63 2210 ණිතඹ I -II ුඅලසඳොල  120ල00 
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  එකතුල 7345.00 

 

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

අඳට විභරහ ඵරන්න ඵළරිද ්තුභන්රහසන් අඳට සඳොත් රඵහ සදන්න කිඹරහලසඳොතට සඳොතක් රඵහ න්න 

් සවොදයිසන්ල 

ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

අසේ තිසඹන චක්ර සල් අර රභහද හසතු අනිහර්සඹන්භ සන්න සනහල 

 

තීරණය 

 
 2014 පුසතහර සඳොත්  උක්ණ හර්තහ පිළිත යුතු ඵට රු බහඳති ඇම් ලඩබ්ලඅරුණ රදීේ භවතහ විසින් 

සඹෝජනහ ශ අතය රු නය බහ භන්ත්රී ඒලඩබ්ලජත් කුභහය භවතහ විසින් සථීය යන රද රු 

භන්ත්රීරුන්සේ විසයෝධතහඹක් සනොභළති ව ඵළවින් ඒභති බහසව් සථීය විඹල 

 

 

12:16 “ 2014ල12ල31 දිනට ඉන්සන් ඇ ර් බහණ්ඩ  උක්ණ හර්තහ ’’භළසඹන් ඉන්සන් ඇ ර් බහණ්ඩ  උක්ණ 

භණ්ඩරඹ විසින් ඉදිරිඳත් ය තිබු  උක්ණ හර්තහ බහත යන රදීල 

 

 උක්ණඹට ඉදිරිඳත් කිරීභට සනොවළකි ව බහණ්ඩ,මඹතනසේ දළනට සේසේ සනොභළති සථහන භහරු වී වහ විශ්රහභ 

සොස ඇති නිශධහරීන් බහය දී සනොභළති බහණ්ඩ සල්ණඹ,්ක් ්ක් නිශධහරීන් බහයසේ ඳතින ඉන්සන්ට්රි 

සල්ණඹට ඇතුශත් ශ යුතු බහණ්ඩ, රසඹෝජනඹටත සනොවළකි බහණ්ඩ සල්ණඹ ව  උක්ණ භණ්ඩරසේ 

සඹෝජනහ වහ නිර්සද්ල ඉදිරිඳත් ය තිබුණිල 

 

2014'12'31 Èfkka wjika jq j¾Ih i|yd bkafjkaá% NdKav ióËK jd¾;dj 

2014'11'04 Èk mej;s iNdfõ iNd ;srK wxl 11(10 iy 2014'12'17 Èk mej;s 

iNdfõ iNd ;srK 3(3g wod,j " Tnf.a wxl wúks$Nd'i$2014 yd 2014'12'22 

oske;s ,smsh wkqj wïn,kaaf.dv k.r iNdfõ ish¿u wxY wdjrKh jk mßÈ 

2014'12'31 Èfkka wjika jq j¾Ih i|yd  bkafjkaá% NdKav ióËKh isÿ lrk ,È' 

Bg wod,j my; i|yka mßÈ wmf.a ks¾foaY bÈßm;a lrkafkuq' 

 

01' ióËKhg bÈßm;a lsßug fkdyels jq NdKav  

02' wdh;kfha ±kg fiajfha fkdue;s" ia:dk udre ù .sh" úY%du f.dia we;s 

ks,Odßka Ndr§ fkdue;s NdKav  

03' bkafjkaá% f,aLkj,g we;=,;a l,hq;= NdKav 

04' bj;a l,hq;= yd fjkafoais l,hq;= NdKAv 

 

³ mß;Hd. f,i ,eîï i|yd mß;Hd. f,aLkhla mj;ajd .; hq;= nj ks¾foaY 

lrkafkuq'Wod- fmr mdi,a j,g ,efnk foudmsh mß;Hd. 
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³ wNHka;r yd ndysr ia:dk udreùïj,§ kshñ; mßÈ bkafjkaá% NdKAv Ndr§ï 

isÿl, hq;= njg ks¾foAY lrkafkuq' 

³ bkafjkaá% NdKav ióËKh wkqj nvq jÜfgdare f,aLkfhka bj;a lsßug ks¾foaY 

lr we;s NdKav ms,sn|j iNd wkque;sh ,o miq 2015 ud¾;= 31 oskg fmr tajd 

f,aLkfhka bj;a lsßu iqÿiq njg ks¾foaY lrkafkuq' 

³ wdodhï mßËl jhs'cS’'tia' uxcq, khkcs;a uy;d kñka bkafjkaá%.; lr we;s 

wïn,kaf.dv k.r Yd,dfõ NdKav k.r Yd,d Ndrlre kñka bkafjkaá%.; lsßu 

iqÿiq njg ks¾foaY lrkafkauq' fï iïnkaOj 2013'12'31 Èkg isÿlrk ,o NdKAv 

ióËKfha§ o wkque;sh ,eî ;snqk kuq;a fuf;la tu ld¾hh isÿù fkdue;'  

³ msgq wxl 01 hgf;a igyka fldg we;s úfoaY.;j we;s nj i|yka fi!LH Wm 

mßmd,l rùJÞ .sksf.a uy;d we;s bkafjkaá%.; NdKav ±kg wdod, úIh Ndr 

ks,OdÍhdg Ndr§u iqÿiq njg ks¾foaY lrkafkuq' 

³ wdrËl kshdul jYfhka lghq;= lrk ,ÿj fiajh yerf.dia isák fla'ta' nkaÿ, 

uhd kñka bkafjkaá% .; ù we;s msgq wxl 19 i|yka NdKAv iïnkaOj Tyq fj; 

,sÅ; ±kaùula lsÍfuka miqj Ndr §ug lghq;= fkdlrkafka kï kS;s m%ldrj bÈß 

lghq;= lsÍu iqÿiq njg ks¾foaY lrkafkuq' 

 

fjk;a lreKq 

rn¾ uqød kdu mqjre wdÈh bkafjkaá% f,aLkj,g we;=,;a lsÍu iqÿiq fkdjk 

w;r tajd i|yd mdßfNdacH Ndkav  f,aLkhla Ndú;d lsÍu iqÿiq fõ 

mqia;ld, iydhsldjka ia:dk udre lsÍfï§ tlS mqia;ld, j,g wod, Tjqka kñka 

we;s bkafjkaá% Ndkav ksjerÈj Ndr§ï isÿl, hq;=fõ Wod- flrñKsh yd 

fmd,aj;a; mqia;ld, 

fuu ióËK ld¾fha§ ióËK uKav,h fj; iyfhda.h ,ndÿka ish¿u ks,OdÍkag yd 

fiajlhskag ia;=;sh m<lrkafkuq' 

 

ióËK uKav,h (- 

 01' tia' WÑ;d YdHdu,S o is,ajd ñh 

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

 

 02' à' k§ld ks,añKs fukúh  

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

 

wëËK uKav,h (-  

 01' .re uka;S% - ta'ví' c.;a l=udr uy;d 

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

 

 02' .re uka;S% - fla' mqIaamsl bkaÞcs;a uy;d

 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
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ióËKhg bÈßm;a lsÍug fkdyels jq NdKAv 

 

wkq 

wxlh 
ku ;k;=r 

NdKav j¾.h yd 

m%udKh 

msgq  

wxlh 

01 
à’ nkaÿiS, 

uy;d 
fi!LH mßmd,l 

TYRE PRESURE 

GAGE 01 
01 

02 
fla'ta' úiqoaê 

f¾Kqld ñh 

mqia;ld, 

iydhsld 

GI mhsmam 

^wekagkdj 

i|yd&      01 

 lshùï fïi            

01 

03 

03 
mS' wdYd y¾Iks 

úfcakdhl ñh 

fmr mdi,a 

md,sld 

.,a jxf.ä            

01 

fud,a.ia                   

01 

^mkai,g Ndr § 

we;s njg okajd 

we;& 

06 

04 
tï' ,d,ks 

fmf¾rd ñh 

fmr mdi,a 

md,sld 

idudkH mqgq                

02 

^ld¾hd,hg Ndr 

§ we;& 

09 

05 
BYd ls%Idka;s 

ñh 

ld¾hd, ld¾h 

iydhl 

le,alshqf,ag¾ 

02 

 

 

10 

06 
tia' o¾Yks 

fïl,d ñh 

fmr mdi,a 

md,sld 

ì,aäka 

íf,dlaia           

01 

isxy, wl=re 

lÜg,       01 

maa,diaála 

ndialÜ          

11 
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01 

fmd;a rdlal 

^fldia ±j&  01 

^ld¾hd,hg Ndr 

§ we;' 2013 

ióËKfhao i|yka 

fõ& 

 

07 
cS' l=iqï o 

is,ajd 
l<uKdlrK iyldr 

h;=re ,shk 

mqgq            

01 

h;=re ,shk fïi          

01 

^ld¾hd,hg Ndr 

§ we;& 

 

úOdhl 

fY%aKsfha nE.a     

01 

irma osk uqÞd               

01 

^tÉ'mS ñysß o 

is,ajd ñhg Ndr 

§ we;& 

13 

08 

 
tÉ' hir;ak uhd 

lS%vd N+ó 

Ndrldre 

ù,anefrda                 

01 

ij,a                      

01 

ì;a;s Trf,daiq           

01 

^ld¾hd,hg Ndr 

§ we;'& 

17 
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09 
mS'tÉ't,a'iS' 

mqIamrdKs 
ixj¾Ok iyldr 

mxp¾                  

01 

mß.Kl fïi         

01 

Trf,daiq                

01 

^ld¾hd,hg Ndr 

§ we;& 

18 

10 
ud,;s iuka;d 

wdßhr;ak 

mqia;ld, 

idydhsld 

fïi 6º2 1$2           

01 
18 

11 
mS' wfYdal 

l=udr 

lS%vd N+ó 

WmfoaYl 

Matting                           

03 

^ld¾hd,hg Ndr 

§ we;& 

 

19 

12 
tÉ't,a' iqñ;a 

hir;ak 
ud¾. lïlre 

msgq wxl 19-20 

ys i|yka ish¨ 

NdKav k,Ska 

pkaÞcs;a uhdg 

Ndr § we; 

19-20 

13 ví' isßmd, úÿ,s lïlre 
SPCH 15 iamSl¾           

04 
20 

14 
bÿks,a tÈß 

úl%uiQßh 
uqrlre 

Wooden Chairs                  

02 

^ld¾hd,hg Ndr 

§ we;& 

21 

15 
fla'ví' udfk,a 

fukúh 
mqia;ld,hdêm;s 

le,alshqf,ag¾              

01 

iafgma,¾                   

01 

^ld¾hd,hg Ndr 

§ we;'& 

23 
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16 
tï' k,Ska 

pkaÞcs;a uhd 
mKsúvlre 

Typist Chair                     

01 

md meÈ                    

01 

frdaksfhda 

hka;%           

01   

vqmaf,da hka;%             

01 

vqmaf,da hka;% 

leìkÜ   01 

hlv fmÜá              

01 

úÿre meâ                

01 

^ld¾hd,hg Ndr 

§ we;'& 

 

,S we|s mqgq                

06 

 

25 

17 
ta'ta'fla' 

rKúl%u 
fi!LH lïlre 

uq,a¨                      

02 

^ld¾hd,hg Ndr 

§ we;& 

27 

18 
tÉ'mS' ñysß o 

is,ajd 
l<uKdlrK iyldr 

ùÿre ;Ska; mEâ        

01 
27 

19 
nqoaêks m%Nd 

fma%uodi 
l<uKlrK iyldr 

Speaker System             

01 
28 

20 ysrdka ixcSj fi!LH mßmd,l 

Spadi                                

02 

Memoty                            

06 

31 
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ks¾foaYh(- 

 bkafjkaá% NdKav ióËKhg bÈßm;a lsÍug fkdyels jq NdKav ms<snoj ,sÅ; 

úuiSula lr ta i|yd lreKq bÈßm;a fkdlrkafka kï by; NdKav j, jákdlu whlr 

.ekSug ks¾foaY lrkafkuq' 

 

wdh;kfha ±kg fiajfha fkdue;s ia:dk udre ù úY%du f.dia we;s ks,OdÍka 

Ndr §  

fkdue;s NdKav f,aLkh 

 

wkq  

wxlh 
ku ;k;=r NdKav yd m%udKh 

msgq 

wxlh 

01 

fla' 

pkaokS 

pkaÞ,;d 

ñh 

l<uKdlrK 

iyldr 

 

^ia:dk udre& 

jdfka leìkÜ ^,dÉpq 

04&      04 

ld¾udka; ,smslre kdu 

mqjre 01 

,S rdlal ^l=vd&    01                

jdfka w,audß 6º3  01                 

iaá,a leìkÜ ,dÉpq 04- 

01           

Type Writing Chair  01                    

 

 

01 

02 

fla' 

,xld o 

is,ajd 

uhd 

ld¾hd, ld¾h 

 iydhl 

ma,diála fìiï               

01 

jdfka w,audß                   

01 

.e¨ï 2'5 fn%dhs,¾            

01                   

^fïu NdKav k,ska uhdg 

Ndr § we;& 

01 
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03 

rùkaÞ 

.sksf.a 

uhd 

fi!LH jev 

mßmd,l 

.nvd h;=re  01                     

mqgq 02                                 

,shk fïi   02                       

w;a lr;a; 03                        

ij,a 07                                

o;a 08 f¾lal  01                    

weÕs,s 04 uq,a¨  06                  

.ïnqÜia fcdavq  01                    

kdu mqjre ^fi!LH 

mßmd,l& 01    

l;=re 01                              

úis le;s  02                          

weÕs,s 3 Wo¨ uq,a¨  

01              

rn¾ fydaia 01                         

ñg iys; Wo¨^múÉÑ l,&  

03              

lsTq,d Wo¨ ;,   03                  

w,jx.=  02                            

ñg iys; le;s  04                    

Wo¨ uq,a¨  01                         

cela ^fgdka 02& 01                    

;dÉÑ   03                             

È. ij,a ^fndl= ij,a&  

02           

mssßï l+v 01                            

lg¾ w~q   01                        

.e,ajkhsia nd,aÈ14"   

01                                                                                                            

01 

04 

tÉ'à' 

isßfiak 

uhd 

ia:dk udre tjf¾ä fgdaÉ 01                      10 

05 
mS' 

l%sIdka; 
ia:dk udre 

iafgma,¾ 01                         

mxp¾  01                             
12 
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o is,ajd 

uhd 

06 

mS' 

yYdka 

l=udr 

uhd 

ñhf.dia we; ñkqï má 100'   - 01                   12 

07 

cS'ví' 

.=Kisß 

uhd 

úY%dñl 
bial=remamq kshka     

01 
16 

08 

tï' 

kd,ks 

bkaÞdj;s 

ñh 

ia:dk udre 
iafgma,¾    01                       

mxp¾    01                          
17 

09 

fla'ta' 

nkaÿ, 

uhd 

fiajh yer 

f.dia we; 

Security Belt  12                              

Lanyard      12                                  

Plastic Chairs  24                             

Plastic Tables 06                              

Garden Umbrella  05                       

Writing Table    01                         

Chair Iron / Rexin 01                       

Iron Writing Table      01                 

ì;a;s Trf,daiq 01                     

idudkH fïi ^fmdä& 54"   

-01      

,shk fïi 39'º23'  -01               

idudkH mqgq  04 

we|s mqgq  01 

h;=re ,shk mqgq  01 

wd,skao mqgq   07                     

fldä lkq ^.e,ajkhsia 

mhsmam&85 

Sleeping Beds 6º3     -06 

Metress        06 

Buddhist Flag      01 

19  
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Chais GI Aluminium   80 

iqÿ fldä  50 

10 

fla'tï' 

wkqId 

iqrx.s o 

is,ajd 

ñh 

fiajh yer 

f.dia we; 

Typist Chair      01 

 
23 

11 

tia' 

kkaoks 

ñh 

yÿkd.; fkdyel 

Glass Pad 20'x16'      -01                   

Typing Chair          01 

Writing Table          01 

Wood Chair         01 

File Cabinet (4door)    01 

Name Board (Envi. Officer)    

01 

Name Board (Envi. Office)     

01 

27 

 

 

 

ks¾foaYh(- 

 by; kï i|yka ks,OdÍka yd fiajlhskaf.a NdKav ms<sn|j ms,s.; yels fya;= 

,sÄ;j bÈßm;a fkdlrkafka kï jákdlu wh lr .ekSug lghq;= lsÍu ks¾foaY 

lrkafkuq'  
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tla tla ks,OdÍka Ndrfha mj;sk bkafjkaá%f,aLkhg we;=,;a l,hq;= NdKav 

 

wkq  

wxlh 
ku ;k;=r NdKav j¾.h 

m%udK

h 

01 
ta'cS risld 

ñh 

mqia;ld, 

idydhsld 
lshùï fïi 01 

02 
tï' ,d,ks 

fmf¾re ñh 

fmr mdi,a 

md,sld 
jdfka lnâ;d,ïmg 

01 

03 

03 ksixi,d ñh 
fmr mdi,a 

md,sld 

.Eia is,skav¾  

.Eia ,sma 

 

01 

01 

04 È,sks ñh 
fmr mdi,a 

md,sld 

ihsâ v%ï 

ma,diaála mqgq  

<ud mqgq 

fïi 

01 

03 

22 

05 

05 
o¾Yks fïl,d 

ñh 

fmr mdi,a 

md,sld 

m%:udOdr fmÜá 

,S rdlal 

leiÜ f¾fldav¾ 

^fmdä& 

jdfka lnâ 

,S lnâ 

01 

01 

01 

01 

06 
tï'ã' Ydka;d 

ñh 

fmr mdi,a 

md,sld 

White Board 

.Eia ,sma 

.Eia is,skav¾ 

 

01 

01 

01 

 

07 u,als ñh l<uKdlrK iyldr 

,S w,audß 

,dÉpq 04 lnâ 

jdfka w,audß 

04 

01 

01 

 

my; i|yka NdKav yd jdyk bkafjkaá%.; fldg ks,Odßhl= Ndrhg m;al, hq;= 

njg ks¾foaY lruq' 

 

k.r iNdj hgf;a md,kh jk wdhq¾fõo fnfy;a Yd,d /iaùï Yd,dfõ we;s 

bkafjkaá%.; fkdjq NdKav 
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NdKavh   m%udKh 

fïi       01 

lnâ       01 

mqgq       20 

/iaùï fïi      01 

 

bkafjkaá%.; fkdjq jdyk   

 

f,dl= ám¾ r:   01 

leí r:   01 

 

 

තීරණය 

 2014.12.31 දිනට ඉන්ගලන් ඇ ර් භාණ්ඩ වමීණීක්ණ 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 

සල ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරෝධතාලයක් ගනොමැති ව බැවින් ඒකමතිකල වභාගේ ව්ථීර විය. 

 

12:17 “2014ල12ල31 දිනට ඵඩහ බහණ්ඩ  උක්ණ හර්තහ ’’භළසඹන් ඵඩහ බහණ්ඩ  උක්ණ භණ්ඩරඹ විසින් 

ඉදිරිඳත් ය තිබු  උක්ණ හර්තහ බහත යන රදීල 

 

 

 2014ල12ල31 දිනට ඌණ බහණ්ඩ සල්ණඹ ,අතිරික්ත බහණ්ඩ සල්ණඹ,රසඹෝජනඹටත සනොවළකි බහණ්ඩ 

සල්ණඹ ව  උක්ණ භණ්ඩරසේ සඹෝජනහ වහ නිර්සද්ල ඉදිරිඳත් ය තිබුණිල 

 

 

 

2014.11.04 ලන දින මාසික වභා රැව්වීගම් තීරණ අංක 11/10 වශ 2014.12.07 දින මාසික වභා තීරණ 

අංක 03/03 දිනට ගබඩාගේ තතය ගේයන් ගණනය කරමින් සිදුකරන ස භාණ්ඩ වමීණීක්ණගපදී 

අනාලරණය ව ඳශත කරැ ක වභාගේ සැන ගැනීම වශ ඉදිරි අලය තීරණ ගැනීම වශා ඉදිරිඳත් කරමු. 

 

1. 2014.12.31 දිනට බහණ්ඩ  උක්ණඹ සිදු කිරීසම්දී ඵඩහර සල්ණ ත සලේඹ වහ තතය සලේඹ 

අර ඳරීක්හ කිරීසම්දී ඌණ ව අතිරික්ත බහණ්ඩ දක්නට රළහිණි. ්ඹ සන් සන් ලසඹන් ඌණ 

බහණ්ඩ වහ අතිරික්ත බහණ්ඩ සර ඉදිරිඳත් ය ඇත. 

 

 

2. සඳොදු 47 මෘතිඹ ඹටසත් අඳ විසින් වන් ය ඇති රසඹෝජනඹට ත සනොවළකි බහණ්ඩ ව 

සන්සද්සි ශ යුතු බහණ්ඩ ඵඩහ හභය අං 01, 02 වහ 03 හි ඇති අතය ්ඹ D අකුය සරද 

(රසඹෝජනඹට ත සනොවළකි බහණ්ඩ)  , සන්සද්සි ශ යුතු බහණ්ඩ S අකුසයන්ද වන් ය ඇත. 
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සන්සද්සි ශ සනොවළකි බහණ්ඩ අඵලි ්රය සර විනහල කිරීභටත් අසනක් බහණ්ඩ සන්සද්සි 

කිරීභටත් නිර්සද්ල යමු. 

 

3. බහණ්ඩ වරි ළයදි ඵළලීසම් සල්නසේ  දිගින් දිටභ ඌණ බහණ්ඩ තිබී ඇති ඵත් ්ඹ  උට සඳය නය 

බහසව් ඵඩහ බහයරු සර සේඹ ශ බී.ජී.ඵන්දුර භවතහසේ අඹ ය ළප භට බහ තීයණඹ ය 

ඳශහත් ඳහරන සොභහරිස සත දන්හ ඹහ ඇත.සභසතක් ඒ ම්ඵන්ධ ක්රිඹහ ය සනොභළති ඵළවින් 

සභභ ර්සේද ්භ ඌණතහඹ ඳතින ඵ වන් යන්සනමි. 

 

4. අතිරික්ත බහණ්ඩ සර සඳන්රම් ය ඇති ්රය ඵඩහ සල්ණඹට ඇතුරත් කිරීභ සුදුසු ඵට සඹෝජනහ 

යමු. 

5. ඵඩහ අංලඹට ළසිකිලි ඳවසුම් රඵහ දීභ සුදුසු ඵ සඹෝජනහ යමු. 

 

6. ඵඩහ අංලඹ ව ්ඹට අඹත් ඵඩහ හභය අං 03 හි වර දියහඳත් වී ඇති ඵළවින් ්ඹ අලුත්ළි ඹහ ය 

පින්තහරු කිරීභ ද සුදුසු ඵට සඹෝජනහ යමු. 

 

7. තද ඵඩහ තුශ  උඹන් විලහර සර ළසන ඵළවින් ඵඩහසව් ඇති ලිපි සල්ණ රට වහනිවීභට ඉඩ 

ඇත. ්භ නිහ  උඹන් භර්දනඹ ය බහණ්ඩ සුයක්ිතත තඵහ ළප භ වහ අඵලි ්රය ඉතහ ඉක්භනින් ඉත් 

කියභට සඹෝජනහ යමු. 

 

8. ඵඩහ ඳරිශ්රසේ ( මිදුර ) භල්හ ය තිබීභ ව පිරිසිදු තහඹ රැ ළප භ අඹ යමු. 

 

 

වමීණීක්ණ මණ්ඩය 

බහඳති :- ශ: වහය II        -     ්ස.සී දඹහයන්සි  -  

............................................ 

හභහජි :- ංර්ධන නිරධහරී       -     යජිතහ දිල්රුක්ිත  -  

............................................ 

ඵඩහ බහයරු :- ශ: වහය III      -     සක්.්ම්. භල්කි  -  

............................................ 

ඵඩහ ම්රු :- ්.එ.ඒ. ජඹරත්     -  

............................................ 

අධීක්ණ භන්ත්රී :- රු උඳ බහඳති      -    භල් ළල්රසේ භවතහ -  

............................................ 

අධීක්ණ භන්ත්රී :- රු නය බහ භන්ත්රී    -මර්.පී සද්ව් සයොවහන් භවතහ-  ............ 
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2014.12.31 දින භාණ්ඩ වමික්ණගප ඌණ භාණ්ඩ ගල්ඛ්නය 

ආයුර්ගේසය 

 

අංකය 

 

භාණ්ඩ ලර්ගය 
ගඳොත් අනුල 

ගේය 

ගණන් ගත් 

ගේය 
ලටිනාකම 

AR 01 

 

අබඹ අරිසඨඹ 
03 - 255.00 

AR 03 

 

අර්ජුන අරිසඨඹ 
05 - 425.00 

 CH 06 

 

පුසඳරව චුර්ණඹ 
01 Kg - 860.00 

AKK 

02  

 

බද්ධයහජ ල්ඹ 

500 g - 1120.00 

AKK 

03 

 

ලර්යහදි ල්ඹ 

500 g - 762.00 

AA 31 

 

හයන මුල් 
500 g - 57.00 

AA 32 

 

සතොටිර මුල් 
300 g - 18.00 

AA 33 

 

සකුභහය අවු Š100 
09 - 360.00 

AA 34  

 

අවු Š 24 කුභහය 

ජී 
01 - 360.00 

 
්තු 

 

4217.00 

 

හරඹසිට 

ඳතින 

ඌණතහඹකි. 

2014 

ඵඩහසල්නසේ 

වන් නළත. 
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පිපිද්රලය            

  

 

අංකය 

භාණ්ඩ ලර්ගය ගඳොත් අනුල 

ගේය 

ගණන් ගත් 

ගේය 

අඩුගලන් 

තිබු දුලය 
ලටිනාකම 

SMP  

24 

 

Pencil Leed 

31 21 04 

40ල00 

SMP  

185 

 

Pins staple 

185 170 15 340ල00 

SF 05 මදහඹම් විඹදම් 

ගුණුම් සඳෝයභ 
34 - 34  

SR 16 තළන්ඳත් මුදල් 

සල්න 
03 - 03  

 
්තු 

370ල00 

 

 

විදුපිය       

අංඹ බහණ්ඩ ර්ඹ ගඳොත් අනුල 

ගේය 

ගණන් ගත් 

ගේය 

අඩුගලන් 

තිබු දුලය 

ලටිනාකම 

EI 03  

 

Isolater 
01 - 01 2600.00 

EW 10 

 

Wire off size 
6 m -   

 

 

 
3 Kg - 03 

120.00 

  15 m - 15 262.00 

 

ර්තභහන 

ඵඩහඅඹ 

කිරිභට 

ර්තභහන 

ඵඩහ 

රුසන් 

අඹ කිරිභට 

හරඹසිට  

ඳතින 

ඌණතහඹකි 
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 එකතුල 

 

2982.00 

 

 

 

 

 

 

වමානය 

 

අංකය 
 

භාණ්ඩ ලර්ගය 

ගඳොත් අනුල 

ගේය 

ගණන් 

ගත් 

ගේය 

අඩුගලන් තිබු 

දුලය 
ලටිනාකම 

CHB 

26 

Bricks 
340 - 340 819ල15 

GHB 

52 

Chain Bolokka 
02 - 02 3500 

GHH 

43 

Hasp Iron 
04 - 04  

GHH  Hooks T – Salon 02 - 02 38.00 

GHH 

43-2 

Hacksaw frame 
01 - 01 150ල00 

GHP 

29 

Plywood 8‹8‹4 
01 - 01 365.00 

GHP   Banner Paints 17 - 17 816.00 

GHP  

48 

Wood sheen teak 
12 - 12 9549 

GHS 

09 

Samara 
01 - 01 4.00 

GHS 

36 

Bandy Kiyath 
01 - 01  

 AHT 

13 

Tile floor 12‹12 
49 - 49 3013.50 

GHT Toner  01 - 01 2655.00 

හරඹසිට 

ඳතින 

ඌණතහඹකි. 

2014 

ඵඩහසල්සේ 

වන් නළත. 
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20 

GWQ 

14 

Gutter Bracket 
26 - 26 182.00 

GSB 

16 

Breather 
01 - 01  

GSR 

05 

Ring set 
01 - 01 85.50 

GSR 

11 

O” Rings 
07 - 07 6900.00 

GST 

08 

Tic Rod end 
02 - 02  

 Rubberiest 01 - 01  

 

 

එකතුල 
28077.15 

 

 

 

වමීණීක්ණ මන්ඩය                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1) බහඳති    - ්සලසිලදඹහයංසි     ලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලල 

2) හභහජිහ   - යජිතහ දිල්රුක්ිත   ලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලල 

3) ඵඩහ බහයරු  - සක්ල්ම්ලභල්කි    ලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලල 

 

 

අධික්ණ මන්ත්රි 

1) රු උඳබහඳති  - භල් ළල්රසේ භවතහ 

2) රු නය බහ භන්ත්රි - මර්ලපිලසද්ව් සයෝවහන් භවතහ 

 

2014.12.31 දින භාණ්ඩ  වමීණීක්ණගප අතිරික්ත භාණ්ඩ ගල්ඛ්නය 

 

අංකය 

 
භාණ්ඩ ලර්ගය 

ගඳොත් අනුල 

ගේය 

ගණන් ගත් 

ගේය 

ලැයාපුර 

ඇති 

ගේය 

SMB   

12 

 

CR - 03 

Nil 12 12 
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SBM   

33 

 

Black drawing books 

Nil 03 03 

 

SMI     

03 

Ink Ronio 

05 09 04 

 

SMR   

04 

Ribbon Epson 

02 03 01 

 

SMS   

01 

Scissors (small) 

06 09 03 

 

SR    

77 

Library receipt  

Nil 69 69 

 

GH    

17 

Brooms Coir 

31 35 04 

 

GHL 

31 

Check cloth blue and white 

Nil 66 66 

 

GHF   

04 

ක්රී ඇ කරු 

03 06 03 

 

GHH  

27 

Hooks window 

13 16 03 

 

GHH  

47 

Regulator 

03 06 03 

 

GSO   

01 

Oil seal 

02 04 02 

 

GST   

Tube for tractor 
01 09 08 
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09 

 

GSR  

46 

G.R.N.books 

Nil 10 10 

 

 

වමීණීක්ණ මණ්ඩය 

බහඳති  -  ්සලසිලදඹහයංසි ලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලල 
හභහජි -  යජිතහ දිල්රුක්ිත ලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලල 
ඵඩහ බහයරු -  සක්ල්ම්ලභල්කි ලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලලල 
 

අධීක්ණ මණ්ඩය 
රු උඳබහඳති  -  භල් ළල්රසේ භවතහ  
රු නය බහ භන්ත්රී - මර්ලපිලසදව්ලසයෝවහන් භවතහ  
 
 

තීරණය 

 2014.12.31 දිනට ගබඩා භාණ්ඩ වමීණීක්ණ ලාර්තාල  පිළිගත යුතු බලට ගරු වභාඳති ඇම් .ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  

මශතා විසින් ගයෝජනා කෂ අතර ගරු උඳ වභාඳති කමල් ලැල්ගේ මශතා විසින් ව්ථීර කරන සල ගරු 

මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරෝධතාලයක් ගනොමැති ව බැවින් ඒකමතිකල වභාගේ ව්ථීර විය. 

 

12:18  “ මක්රභණි ලහන ඳහන සනොමිසල් රහ ඉත් කිරීභට අරභළතිඹ රඵහ ළප භ ම්ඵන්ධයි ’’භළසඹන් 

අම්ඵරන්සොඩ ඳරිය මිතුසයෝ සුබ හධ ංභඹ විසින් ඉදිරිඳත් ය තිබු ලිපිඹ බහත යන රදීල 

 

ඳරිය වහ පුනර්ජී ඵරලක්ති අභහතයංලඹ භ  ්හඵද්ධ වී ඳහන ලහඹ අම්ඵරන්සොඩ නය බහ තු 

භහර් කිහිඳඹ වහ ඉඩම් කිහිඳඹ ළවී ඇති ඵළවින් ්භ ලහඹන් මුලුභනින්භ රහ ඉත් ය සුදුසු ඳරිදි 

පුලුසහ දළ උභට වහ රහවනඹ කිරීභට තීයණඹ ය ඇති ඵත් ඒ වහ ලිඛිත අයඹක් රඵහ සදන සභන් ඉල්රහ 

තිබ අතය නය බහසව් ඳහරිරි වහ සෞය මිටුට ඳරිය මිතුසයෝ සුබ හධ ංභඹ ඇතුරත් ය න්නහ 

සරද ඉල්රහ තිබුණිල 

 

තීරණය 

 ගරු මන්ත්රීලරුන්ගේ විගරෝධතාලයක් ගනොමැති ව බැවින් අම්බන්ගගොඩ ඳරිවර මිතුගරෝ සුභ වාධක වංගමයට 

අම්බන්ගගොඩ නගර වභාගේ මශජන ගවෞඛ්ය ඳරීක්කතුමාගේ අධීක්ණය යටගත් ආක්රමණික ාකලන 

ගඳාන ාකය ඉලත් කිරීගම් කටයුත්ත සිදු කිරීමට ගරු වභාගේ අලවරය බා ගසන දී. 

 

 ගරු නගර වභා මන්ත්රී ඒ.ඩබ්.ජගත් කුමාර මශත ඳ.ල.12.50 ට ඳමණ ගරු වභාගලන්  පිටල යන දී. 

 

12:19 “ 1% සශ හසතු අඹ කිරීභ ම්ඵන්ධයි’’ භළසඹන් බ්ල සවොයයින් ංචහය නිසක්තනඹ විසින් ඉදිරිඳත් ය 

තිබු ලිපිඹ බහත යන රදීල 
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 ඵරඳර හසතු ලසඹන් 2009ල01ල02 දින අං 1583 දයණ ළ ඇ ඳරඹ රහය සවිඹ යුතු රසේ ර්සේ 

මදහඹසභන් 1% ක් ඵත් මදහඹභ ඹර සිඹලුභ විඹදම් අඩු කිරීසභන් ඳසු රළසඵන රහබඹ ඵත් ඒ අර මදහඹභ 

ඹර පිරිළටුම් සනොන ඵත් ්ඵළවින්  උට සඳය ය රදී සහසන ම ඳරිදි මදහඹභ භත 1%  ඵද්ධ 

ණනඹ ය සශ ඵරඳරඹ රඵහ ළප භට ටයුතු ය සදන සභන් ඉල්රහ තිබුණිල  

 

 

ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

 

අසේ තිසඹන ප ති අර තභයි අඳට ටයුතු යන්න සන්සන්ලභන් සයස ඇ ් ්සවභ රක් 02 ක් විතය 

සනහල්සවභ වුසනොත් ළටලුක් සනහ සම්ලඉදිරිඳත් යන සල්න අර තභයි අපි 

න්සන්ලඅම්ඵරන්සොඩ අඩුසන්භ සන මඹතනඹ ඕලඅසනක් මඹතන රක්ඹ ඉක්භරහ සනහලඅඳට 

සදන්න පුලුන් උඳරීභ වඹ අපි රඵහ සදනහ සදන්න පුලුන් නම්ල  

තීරණය 

 නගර වභාගේ සියලම කයටුතු සිදුලන්ගන් නගර වභා අඥා ඳනගත් විධි විධාන ලට අනුකල බැවින් 1%ක 

බඳර ගාව්තු අය කෂ ශැකි ලන්ගන් ැබීම් ඳසනම් කර ගගන බැවින් ගමම ඉල්ලීම ඉටුකෂ ගනොශැකි බල ගරු 

වභාගේ තීරණය විය. 

 

    

   fjk;a lreKq                    

 

 

ගරු නගර වභා මන්ත්රී බී.ජනිත් වික්රමතික මශතා කතා කරමින් 

 

ඉඩභක් ම්ඵන්ධ රලසනඹක් ,සර්ණුහ සුයංප  භවත්මිඹයි ඕලඩබ්ලඩබ්ලරහල් කිඹන භවත්භඹයිලසම් රලසනඹ බහ 

ලිඛිත ලිපි රසදර යරහ තිසඹනහලහණු ඵදින්න කිඹරහ තිසඹනහලසම් ලිපි රසදර වුණත් සම් හර්ඹඹ 

යන්සන් නෆලසම් සුයංප  කිඹන තළනළත්තිඹ පිළිහ සයෝගී තත්සඹන් ඉන්සන්ලසම්ත් ඇඹට භහනසි 

ඵරඳහනහලභසේ සො ඇඨහලසේ නිහ භට සම් සිඹල්ර සඹොමු ශහලභභ ඔඵතුභහට කිඹන්සන් සම් පිළිඵ අධහනඹ 

සඹොමු යන්න කිඹරහලසභොද සම් ඉඩභ භහයිභ සනම් ඳරනම් ඒ ඳහපු පුද්රඹහ දළන න්න ඕන ඒ ඵළම්භ 

ඵදින්නලදකුණු ඳශහත් බහසරත් සම් ම්ඵන්ධ ලිපි නය බහට සඹොමු යරහ තිසඹනහලනය බහසන් 

සසයන්න ඕන සද් යමු කිඹරහ තභයි භභ කිඹන්සන්ල 

 

 

 

 ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

 

නය බහසන් සම් ම්ඵන්ධසඹන් යන්න පුලුන් උඳරීභ හධහයණඹ යරහ තිසඹන්සන්ලනිසඹෝ යරහ 

තිසඹනහ ඵදින්න කිඹරහලඒත් රහල් භවත්භඹහ ඒ පිලින්නෆලඉතින් ඒ ම්ඵන්ධසඹන් අඳට ටයුතු යන්න 

පුලුන් තත්ඹ ඉතහභ අඩු භ ඇටභ තිසඹන්සන්ලභභ සඳෞද්ලිත් සන්නරහ සම් කීහ,ඔඵ යන්සන් 

යදක් ල්නිහ සම් නියදි යන්න කිඹරහලනමුත් ඔහු සම් යන්නෆලඳනසත් නෆ අඳට සම් වහ යන්න 



80 
 

පුලුන් සදඹක්ලසල්ම් භවත්භඹහ සම් ම්ඵන්ධසඹන් ප තිභඹ උඳසදස රඵහ න්න අඳට යන්න පුලුන් උඳරිභ 

ප තිභඹ සද් සභොක්ද කිඹරහල 

 

 

 

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

 

සම්සක් තිසඹන ඵයඳතරභ තත්ඹ නහඹ ඹෆම් තිසඹනහලතද ළසකින් සම් ඳස න්ද ඩහසන මසොත් 

සදඳහර්ලඹටභ වහනි සනහල්සවභ වුසනොත් සචෝදනහක් නය බහටත් ්නහල 

 

 

ගරු නගර වභා මන්ත්රී ආර්.පී.ගේේ ගරොශන් ස සිල්ලා මශතා කතා කරමින් 

 

සවොසටල් ඉතහලිඹහ කිඹන මඹතනඹ දළන්වීම් කිහිඳඹක් රදර්ලනඹ යරහ තිසඹනහලඵයඳතරභ හයණඹ තභයි 

ධර්භහසලෝ විදයහරඹ ඉදිරිපිට ව ඉය ශ  සිසුන්ට සඳසනන විදිඹට ්ක් දහරහ තිසඹනහලඒ ඉතහභත්භ 

අසෝබනයිලසභොද විදයහරසේ සිසුන් 4000 ක් ඳභණ ඉන්නහලනිතයභ සභොවුන් සම් දකිනහලසම් තිසඹන්සන් 

ඉතහභ සුසෝඳසබෝගී ඇක් හිත හභයඹ සෂොසටෝ ්ක් දහරහ තිසඹන්සන්ලසම් අනර්තසඹන් මයහධනහ 

යනහ ්න්න කිඹරහලභභ සවොඹරහ ඵරපු විදිඹට අය අයන් තිසඹන්සනත් සභතනට සනසයිලඒ සේභ හීන්  

 

ඇශ ඳහසර් දහපු ට යවුසම් තිසඹනහලත නය බහසව් බුදු පිළිභඹට ්වහ හිස ඉඩසම් දහරහ තිසඹනහලඅපි 

අයඹක් දීරහ තිසඹනද සම් දවහලසම් සථීය ඉදිකිරීභක් යරහ තිසඹන්සන්ලසම් ත සසනක් ඉල්ලුත් 

සදන්න සනහසන් ්තසොටල්තන තිබුසණ් ධම්භහනන්ද භහත කිඹරහ සඵෝඩ් ්ලඒ ඉත් යරහ තභයි 

සවොසටල් ඉතහලීඹහ කිඹරහ දහරහ තිසඹන්සන්ල 

 

 

ගරු උඳ වභාඳති කමල් ලැල්ගේ මශතා කතා කරමින් 

 

භභත් දළක්හ සම්ලභං ඒ සරහසව්භ සම් නිශධහරීන් වහ සල්ම් භවතහ සන්නරහ කීහ සම් නියදි යන්න 

කිඹරහලඒත් සම් නතුරුත් සරිරහ නෆ ඒල 

 

ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

සම් සද්ල් රදී අපි න්සන් රදර්ලන මී උ හසතු විතයයිල්තසොට මර්ලඩීල්ට අයිති ඳහයක් නම් මර්ලඩීල්ට 

ඵඳු සරහ තභයි ඒසොල්රහ අයඹ රඵහ න්සන්ලඒ අසේ විඹ ක්සේරඹට අයිති නෆලසම් ම්ඵන්ධසඹන් 

භභත් විභසීභක් ශහලඇල්පිටිඹ ඳහයට තභයි අයඹ අයන් තිබුසණ්ලසම් තළනට සනස යන්න මර්ලඩීල්සන් 

අයඹ රඵහ ත්තලුලභභ කීසව් ඒ ලිපිඹ අඳට ඉදිරිඳත් යන්න කිඹරහල 

 

 

ගරු නගර වභා මන්ත්රී ආර්.පී.ගේේ ගරොශන් ස සිල්ලා මශතා කතා කරමින් 

 

 ්සවභ අය අයන් තිබුණත් සම් යන්න සදන්න ්ඳහල 
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ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

 අපි සනසයි අය සදන්සන්ලඅපි න්සන් රදර්ලන හසතු විතයයිසන්ල 

 

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

 

අය දීපු තළන් ර සනසයි නම් තිසඹන්සන් ඒහ ඉතු රීසම් වළකිඹහ තිසඹනසන්ලඅගි කිඹන්නෆ වන්න 

්ඳහ කිඹරහලඅය නළති තළන්ර තිසඹනනම් රන්නල 

 

ගරු නගර වභා මන්ත්රී ආර්.පී.ගේේ ගරොශන් ස සිල්ලා මශතා කතා කරමින් 

 

ඔඹහරහ ඵරන්න ඕන නියදි තළනද සම් වයි යරහ තිසඹන්සන් කිඹරහලභභ ඇවිල්රහ කිඹනම් ඔඹහරහ දන්නෆ 

සම් ම්ඵන්ධසඹන්ලඇස න් පිඹහසන ඔතනින් වළසභෝභ ගිඹහලඅම්ඵරන්සොඩ භට යවුසම් භභ දළක්සක් නෆ 

කිසිභ සසනක් සම් සේ දන්වීභක් රදර්ලනඹ යරහ තිසඹනහල 

 

 

 

 

ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

අපි කීහ ඔවුන්ට ට යවුභ භල් රහ ංර්ධනඹ යරහ සදන්න කිඹරහලඅය නළති ඒහ තිසඹනනම් අයින් 

යරහ දහන්නල  

 

 

ගරු නගර වභා මන්ත්රී ගරේන් ගකරමිණියගේ මශතා කතා කරමින් 

 

පින්නද ටයවුම් ඳහසර් තුය රනහ නියතුරුභලඒ සොට  උට සඳය  කීඳ විටභ ඉල්ලීම් ශහ සොන්ක්රී ඇ 

යරහ සදන්න කිඹරහලඒ අර ඔඵතුභහ ඒක්රක් තිසි සදදව ඇසසතම්න්තුක් අරභත ශහ ඳසු ගිඹ 

බහලඅපි ඉල්රහ සිටිනහ ,මයංචි අර බහ විසිරුහ වරින්න ටි හරඹ නිහ තිසඹන්සන් , මුහුදු ළලි 

සඹොදහසන සම් ටයුත්ත යන්න කිඹරහල 

 

 

ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

බහ අරභළතිඹ රඵහ සදනහ ඒ ටයුත්තටල 

 

 

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

 

න්ද භහසත් නිශධහරීන්සේ ඉල්ලීභක් තිසඹනහ රධහන ඳහසර් හණු ඌරු මිසඹෝ වහයරහ  වනහ 
කිඹරහලපුලුන් නම් ඒ හණු ඳද්ධතිඹ ටික් සොන්ක්රී ඇ යරහ සදමු කිඹරහ භභ ඉල්රනහල 

 

 

ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 
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අපි ඒ යරහ සදමුලන්ද භහත ඳටන් න්න තළන ඵළම්භක් දහරහ ඳහය  ටික් ඳශල් යන්නල 

 

 

ගරු නගර වභා මන්ත්රී ආර්.පී.ගේේ ගරොශන් ස සිල්ලා මශතා කතා කරමින් 

 

සඳොදු සශදසඳොශ උඩ මීමිසේ ඳහරිසබෝගියින්ට ඹන්න ඵෆලයහඳහරියින් ඵයිසිල් නත්තරහලහරුණහයරහ 

සම් තිසඹන ඵයිසිල් අයින් යන්න ටයුතු යන්නල 

 

 

ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

සශදුන්භසන් ඉතින් සම් ඵයිසිල් සේන්සනත්ලමදහඹම් ඳරීක් රුන්ට කිඹන්නම් ඳරීක්හ යරහ 

ඉත්යන්න ටයුතු යන්න කිඹරහල 

 

 

ගරු නගර වභා මන්ත්රී ආර්.පී.ගේේ ගරොශන් ස සිල්ලා මශතා කතා කරමින් 

 

වල් තුය මී උඹ ංර්ධනඹ යන්සන නය බහසන්ද?ලඒ මීමිඹට ඉදිරිසඹන් ඇති රසද්ලසේ සම් න විට 

අනතුරු කීඳඹක්භ සිද්ධ වුණහලදළන් ඒ සොනටභ සන්න හවන වනහලඵටසඳොර ඳහසයන් ඒන හවනඹට 

සම්ඳළත්සතන් ්න හවනඹක් සේන්නෆලඒ නිහ ඳදිංචි රුන්සේ ඉල්ලීභක් තිසඹනහ  උටය 10 විතය ඒවහයින් 

සම් හවන වන්න කිඹරහලඒ සේභ බහඳතිතුභහ භභ දළනන්න ළභතී ඳසු ගිඹ භළතියණ හර සීභහ තුශ ඹම් 

සේසඹක් සම් නය බහසන් නිදවස යරහ තිසඹනද?ඒ සොඳභණ හරඹටද කිඹරහ දළන න්න ළභතිල 

 

 

 

ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

ඒක් අසඹක් නිදවස යරහ තිසඹනහලසද්ලඳහරන ටයුතු රට සනයිලයස ඇ රධහන ඳරිඳහරන නිසඹෝජිතසඹක් 

ඉල්ලීභක් ශහභ අඳට ඒ යන්න සනහල 

 

 

 

 

 

 

 

ගරු නගර වභා මන්ත්රී බී.ජනිත් වික්රමතික මශතා කතා කරමින් 

 

අඳට දකුණු ඳශහත් බහසන් ණඹ ඳදනභ භත ඵයිසිල් රඵහ දුන්නහ ඳසු ගිඹ හසරේදී භව ඇභතිතුභහසේ 

භළදිවත් වීභ භතලදළන් හරි 37 ක් සරහ තිසඹන්සන්ලඅඹ ළඹ සඹෝජනහ ඹටසත් ඳසු ගිඹ භළතියණ හරසේ 

ඹතුරුඳළදි රඵහ දුන්නහලඅපි කීහ අඳටත් සදන්න කිඹරහලඒසරහසව් කීහ සම් ඳළත්තට මසොත් සදනහ කිඹරහල  
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ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

අඳට දළන න්න රළබුණහ ඔඵතුභහරහ වතය සදනහ ලිපිඹක් ඹරඹ කිඹරහ අඳට නම් යන්න භහර් නෆ ,සිඹලුභ 

භහර් නම් යරඹ තිසඹන්සන් කිඹරහල 

 

 

ගරු නගර වභා මන්ත්රී බී.ජනිත් වික්රමතික මශතා කතා කරමින් 

 

ඔඵතුභහ ළයදි සද් කිඹන්න ්ඳහලඅපි බහය දුන්නහ රක් 40ටලඔඵතුභහරහ බහය දීරහ තිබුසණ් නෆලඅඳට ඵයිසිල් 

රඵරහ සදන්න ටයුතු යන්න කිඹරහ ඉල්රහ සිටිනහල 

 

ගරු නගර වභා මන්ත්රී ගක් .පු්පික ඉන්ද්රජිතත් මශතා කතා කරමින් 

 

ළපු ඇශ ඳහසර් හණු සුද්ධ ය සදන්න කිඹරහ ඉල්ලුහලඒ සිද්ධ වුසන් නෆල 

 

ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

ඒ අඳට අයිති නෆ භන්ත්රීතුභහල 

 
ගරු නගර වභා මන්ත්රී ගක් පු්පික ඉන්ද්රජිතත් මශතා කතා කරමින් 

 

ඵරපිටිඹ රහසද්ශීඹ බහසන් අසනක් ඳළත්ත ඵළරහ තිසඹන්සන්ල්නිහ හණු සුද්ධ යරහ වරි සදන්න කිඹරහ 

ඉල්රනහල 

 

ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

සම් හණු සුද්ධ යරහ සදන්නල  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ගරු නගර වභා මන්ත්රී ගක් පු්පික ඉන්ද්රජිතත් මශතා කතා කරමින් 

 

ඒ සේභ සවේපුමුල්ර ඳටු භන්න් ්න හණුසව් තුය පිරිරහ තිසඹන්සන්ලඵහින්නෆ ඹට සොන්ක්රී ඇ යපු නළති 

නිහලඒත් වදරහ සදන්න කිඹරහ ඉල්රනහලඅද උසද් සවේපුමුල්ර සඳය ඳහසල් සම්ඹ ඩහ ළටිරහලභට 

දන්න්න කිඹරහ කීහල 
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ගරු වභාඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  මශතා කතා කරමින් 

අලුත් සම්ඹක් ඵරරහ සදන්නල 

 

 ඳලල01ල20 ට ඳභණ බහසව් ළඩ ටයුතු අන් යන රදීල 
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