2015.03.03 න දින අම්ඵරන්ගගොඩ නගය බහ රැසවීම් ලහරහගේදී ඳළති භහසික බහ
රැසවීම් හර්තහ

වබහගීත්ඹ (-



ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ

ගරු බහඳති



කභල් ළල්රගේ භවතහ

ගරු උඳ බහඳති



ඒ.පී.රක්සමි ගවේභන්තහ සිල්හ ගභනවිඹ

ගරු නගය බහ භන්ත්රී



එච්.එල්. අනුය කිත්සිරි භවතහ

ගරු නගය බහ භන්ත්රී



ජී.යත් ශ්රීරහල් ද සිල්හ භවතහ

ගරු නගය බහ භන්ත්රී



ගරේන් ගකයමිණිඹගේ භවතහ

ගරු නගය බහ භන්ත්රී



ඒ. ඩබ්. ජගත් කුභහය භවතහ

ගරු නගය බහ භන්ත්රී



ගේ.ඩබ්.බහෂිණි ගභනුකහ විගේසරිඹ භවත්මිඹ



ගේ.ඩබ්.ජඹන්ත භවතහ



ආර්.පී.ගේේ ගයොවහන් ද සිල්හ භවතහ



බී.ජනිත් වික්රභතිරක භවතහ



ගක්.පුසපික ඉන්ද්රජිතත් භවතහ



ගරු නගය බහ භන්ත්රී
ගරු නගය බහ භන්ත්රී
ගරු නගය බහ භන්ත්රී
ගරු නගය බහ භන්ත්රී
ගරු නගය බහ භන්ත්රී

ඳන්සිල් භහදන් වීගභන් අනතුරු ගඳ.. 09.40 ට රැසවීගම් ළඩ කටයුතු ආයම්බ කයන රදී

2015.



2015.02.10 දින ඳත්න රද හභහනය භහසික බහ රැසවීම් හර්තහ සථීය කිරීභ

(01)
01:01

2015 .02.10 න 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
එච්.එල්.අනුය කිත්සිරි භවතහ විසින් සථීය යන රදී.

1



ඒ අනු 2015 – 02-10 දින ඳත්න රද හභහනය භහසික බහ රැසවීම් හර්තහ ඒකභතික ගරු බහගේ සථීය
විඹ.

බහඳතියඹහ විසින් යනු රඵන විසලේ නිසව්දන

(02)

නළත

(03) රළබී ඇති ඳළමිණිලි සඳත්ම් වහ ලිපි බහට ඉදිරිඳත් කිරීභ
3:1

‘ නය බහ සීභහට ඇතුශත් ය ළනීභ වහ’ භළසඹන් අම්ඵරන්සොඩ ,සොඩසවේන,ඳල්සල්සතොට,යතුකුරු
නිහ,එමුතු ප්රජහ මරය මිතිඹ විසින් එහ තිබු ලිපිඹ බහත යන රදී.
ඉවත නභ වන් නිහ ංකීර්ණඹ සුනහමී යනඹට සඳය තල්සසොඩ ්හභ සේහ ඹටසත් අම්ඵරන්සොඩ
නය බහ ඹටසත් ඳහරනඹ ව ඵත් ,සුනහමී යනඹට ඳසු සභභ නිහ ංකීර්ණඹ සොඩසවේන ්හභ සේහ
භට අඹත් අම්ඵරන්සොඩ ප්රහසීය ඹ ඵහ භන්න් ඳහරනඹ න ඵත් ,නළතත් සභභ නිහ ංකීර්ණඹ
අම්ඵරන්සොඩ නය බහ සීභහට ඇතුරත් ය ළනීභට ටයුතු යන සභන් ඉල්රහ තිබුණි.
ගරු උඳ බහඳති කභල් ළල්රගේ භවතහ කතහ කයමින්
මීට සඳයත් සම් රුණ හච්ඡහ වුණහ.නමුත් ක්රිඹහත්භ වුසන නෆ.අද නළත න නිහ 56  පිරි අත්න්
යරහ ලිපිඹක් සඹොමු යරහ තිසඹනහ.භං හිතන්සන් හධහයණ ඉල්ලීභක්.



ගරු නගය බහ භන්ත්රී ගේ.ඩබ්.බහෂිණි ගභනුකහ විගේසරිඹ භවත්මිඹ ගඳ..9.46 ට ඳභණ ගරු බහට ඳළමිගණන
රදී.
ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
ඳල්සල්සතොට ඇශ භධය කිඹන්සන් සභොක්ද
ගරු උඳ බහඳති කභල් ළල්රගේ භවතහ කතහ කයමින්
භභ මීට ලිනුත් සම් ම්ඵන්ධසඹන් ප්රහසීය ඹ සල්ම් හර්ඹහරඹට හිහින් න වයවහ හල හිහිල්රහ සම් සිතිඹභ
සනත් දුන්නහ සම් බහට.නට සවේතු භභ ඳදිංචි නි ඉදිරිපිට තිසඹන ඉඩභක් අම්ඵරන්සොඩ ප්රහසීය ඹ
බහ වයවහ ංර්ධනඹ යරහ විකුණන්න ඹන අසථහසව් අපි සඵොසවෝභ අභහරුසන් ටයුතු යරහ විදුලිඹ ,
ජරඹ රඵහ ළනීභ නතය යරහ සම් ම්ඵන්ධසඹන් අම්ඵරන්සොඩ ප්රහසීය ඹ සල්ම් වයවහ ඳරීක්ණඹක් යරහ
පිළින්න සිීධ වුණහ සම් ඉඩභ අම්ඵරන්සොඩ නය බහට අයිතී කිඹරහ.නසක් අසේ සීභහ රකුණු යරහ
තිසඹන්සන් බහඳතිතුභණී,වල් තුය ඇසශන් හිහිල්රහ නළත යක් ඇශ සීභහකින් තභයි නය සීභහට සන්
යරහ තිසඹන්සන්.නමුත් දළන් න ඇශ සීභහට සභවහයින් තභයි සම් යතු කුරු නිහ තිසඹන්සන්.භභ න දිනර
වීඹ ශ ම්ඳත් භවත්තඹට කීහ සම් සිතිඹභ සන්න න්න කිඹරහ.අද භට සේන්න අභත වුණහ.ඔඹ
සිතිඹසම් තිසඹනද නය බහ සීභහ රකුණ යරහ බහඳතිතුභහ.
ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
2

සම්සක් ප්රහසීය ඹ බහ ඳරිඳහරන භහයිම් තිසඹනහ.නසක් උතුරු භහයිභ තිසඹන්සන් වල්තුය ඇශට ළසටන
ඳල්සරසතොට ඇශ රක්සේ සිට ඟ දිසේ සොස සොඩසවේන තල්සසොඩ ප්රධහන භහර් වයවහ ඇති සඵෝක්කු
ඔසසේ සොස කිඹරහ.
ගරු උඳ බහඳති කභල් ළල්රගේ භවතහ කතහ කයමින්
අසේ තහක්ණ සේහ නිශධහරී භලිත් භවත්තඹත් ,ඹත්රී මිසුත් හිඹහ සම් ඳරීක්ණඹට.ප්රහසීය ඹ බහසව්
නිශධහරීන් ආහ.ප්රහසීය ඹ සල්ම් හර්ඹහරසේ නිශධහරීන් ආහ.භං සඳන්නුහ භහයිම්.එඹහරහ න
පිලිත්තහ.අම්ඵරන්සොඩ නය බහසන් තභයි සම් ඳහරනඹ වුසන්.්හභසේ රු 2 ක් තභයි සම් යරහ
තිසඹන්සන් බහඳතිතුභහ.සම් ම්පර්ණභ ළයදි සදඹක්.නය බහ සීභහට තිසඹන භූමි ප්රසීලඹක් සම් නිශධහරීන්
සදන්නහ ප්රහසීය ඹ බහ සීභහට දළම්භහ.අම්ඵරන්සොඩ නයසේ හිටපු මිනිසසු සුනහමී යනසඹන් ඳසස
සභතනට සනහින් දළම්සම්.දළන් න මිනිසසුන්ට අම්ඵරන්සොඩ නය බහත් නෆ ප්රහසීය ඹ බහත් නළති
තත්ඹක් උදහ සව්රහ තිසඹන්සන්.ප්රහසීය ඹ බහසන් සොසවත්භ ංර්ධන ටයුත්තක් සසයන්නෆ.අඳට
අයිති නළති නිහ අඳට යන්නත් ඵෆ.ඳශහත් ඳහරන නීතිඹ අනු සනත් ආඹතනඹට අයිති සීඳරක් අඳට
ංර්ධණඹ යන්න ඵෆ.ඉතහභත් ණහටදහඹයි බහඳතිතුභණී,තල්සසොඩ ඳල්සල්සතොට යතු කුරු නිහ
ංකීර්සේ ඳහයල් ර ඹන්න ඵළරි තත්ඹක් උදහසරහ තිසඹන්සන් දළන්.න මිනිසුන්ට ඹම් කිසි වනඹක්
උදහයරහ සදන්න ඕන.නමුත් අඳට යන්න ඵෆ න,සම් ප්රසීලඹ අඳට අයිති නළති නිහ.එනිහ භභ කිඹන්සන්
ඔඵතුභහ භළදිවත් සරහ න මිනිසුන්ට හධහයණඹක් ඉටු යන්න ඉක්භණින් ඹම් ක්රිඹහභහර්ඹක් න්න කිඹරහ
ඉල්රහ සිටිනහ.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී බී.ජනිත් වික්රභතිරක භවතහ කතහ කයමින්
අම්ඵරන්සොඩ නය බහ සීභහ ඹටසත් දළන් ඳහරනඹ වුණත් සම් නිහ ර ඉන්සන් සනහමී යනඹට වසු
සරහ සම් අම්ඵරන්සොඩ ප්රසීලසඹන් හිඹ ජනතහ.උඳ බහඳතිතුභහ කිඹන ආහයඹට එතුභහ ඳදිංචි සථහනඹට
ඹහඵ ඉදිරිඳ තභයි සම් භහර්ඹ තිසඹන්සන්.න සල් ඹහසේ ඇශ භහර්ඹට සම්වහයින් එනසොට අයිති සනහ
අම්ඵරන්සොඩ නය බහ සීභහට.ඡන්ද සොට්ඨහල නිර්නඹ කිරීසම්දී .ෆභ භළතියණඹභ අපි ඔඹ සල්
රට හිඹත් ඔඹ මුල්සල් තිසඹන සේ තභයි අහන සේ විදිඹට නම් යරහ තිසඹන්සන්.
ගරු උඳ බහඳති කභල් ළල්රගේ භවතහ කතහ කයමින්
ඉසයව ඉඩභ බහඳතිතුභහ, ඵරහ ත්ත සනහට අයිති වුසන.න නිහ තභයි න ඳර්චස 40 දුන්සන්.න පුීරඹහ න
ඳර්චස 40 වික්හ.න සල් 02 ක් සභතුභහ කිඹනහ සේ අම්ඵරන්සොඩ නය බහට අයිති.එභ ඉඩසම්
සල් 02 ක් අම්ඵරන්සොඩ නය බහට අයිතී.අසනක් සොට ප්රහසීය ඹ බහට අයිති.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී බී.ජනිත් වික්රභතිරක භවතහ කතහ කයමින්
භභත් දන්න නිහ කිඹන්සන්.න සල් 02  අම්ඵරන්සොඩ නය බහට අයිති නම් අසනක් සල් ටිත්
අම්ඵරන්සොඩ නය බහට අයිති සන්න ඕන.්හභසේ භවත්රු තභයි ඕ එවහට සභවහට යරහ
තිසඹන්සන් භං හිතන විදිඹට.සම් න නිළසිඹන්ට යපු සරොකු අහධහයණඹක්.සභොද ප්රහසීය ඹ බහසන්
සඳොඩ්ඩටත් සොඹරහ ඵරන්නෆ.නය බහට සවොඹන්න ඵරන්න අයිතිඹක් නෆ.භං හිතන්සන් සම් සීභහ නය
බහට ඈදහළනීභ ළදත් සනහ.සම් හයණහ ම්ඵන්ධසඹන් ත්තවභ සීභහ නිර්ණඹ සොමිසම් අන් නෆ
සිඹලු ටයුතු. සම් ප්රලසනඹ සඹොමු යහනම් සවොදයි කිඹන එයි භසේ අදව.සම් සේභ ප්රලසනඹක් සයමිණිඹ
ප්රසීලසඹත් තිසඹනහ.තුසදය සීභහසව් සොටක් අපි ඉල්ලුහ ,සම් බහට ලිිතත භභ ඉල්ලීභක් ශහ පිං ළි
ඉසයවහ තිසඹන සල් සට් එත් සම් වහ භහනභ විඹ යුතු සදඹක්.ඔඵතුභහ සවොදට දන්න සදඹක්
සම්.එනිහ භභ කිඹන්සන් සම් හයණහ 02 භ ළරකිල්රට අයසන නය බහ විදිඹට සම් ප්රසීල 02 භ
නය බහ සීභහට ඇතුරත් ය ළනීභට ටයුතු යමු කිඹරහ ඉල්රනහ.න වහ අපි උඳරිභ වසඹෝඹ රඵහ
සදනහ.ඔඵතුභත් සම් ම්ඵන්ධසඹන් උනන්දුසව්රහ ටයුතු යන්න කිඹරහ ඉල්රහ සිටිනහ.
ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
භං හිතන්සන් අපි සම් සඹෝජනහක් විදිඹට ප්රහසීය ඹ ම්ඵන්කරයණ මිටුට ඹමු.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී ගේ.ඩබ්.ජඹන්ත භවතහ කතහ කයමින්
බහඳතිතුභණී,ඔඹ ඉඩභ තිබුසන භව අම්ඵරන්සොඩ අසේ ගුණයත්න භවත්තඹට.අසේ රිඳනම් සල්ණසඹන්
ඵළලුනම් සොඹහන්න පුලුන් සම්.ගුණයත්න භවත්තඹහ සම් සයට් වවුස එට විකුණන්න හිසේ.අපියි සම්
න්න හිසේ.ටි.එච්.ඩබ්.එට න්න හිඹ ඉඩභ ජී.එම්.එස .භවත්තඹහ.න වරි සනොහිඹ නිහ සයඩ්සොස එට
ඉඩභ වික්හ.න භවත්භඹහසේ නමින් න ඉඩභ සම්සවේ රිඳනම් සල්නසේ තිසඹනනම් සම් ඉඩභ ඇත්ත
ලසඹන්භ අඳට අයිතී.සම්ට හධ තිසඹන්සන් එතන.
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ගරු නගය බහ භන්ත්රී ඒ.ඩබ්.ජගත් කුභහය භවතහ ගඳ..9.57 ට ඳභණ ගරු බහට ඳළමිගණන රදී.
ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
්හභසේ භවත්රු ජන්ද නහභ සල්නඹ සොඩසවේනට ලිඹහඳදිංචි යපු එසන් ළටලු.එනිහ අපි සම්
සඹෝජනහක් විදිඹට ප්රහසීය ඹ ම්ඵන්කරයණ මිටුට දහමු.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී එච්.එල්.අනුය කිත්සිරි භවතහ කතහ කයමින්
සම් ඉල්ලීභ ඉතහභ හධහයණයි බහඳතිතුභණි,සම් ආහයසඹන්භ සන්ද න්ද ප්රසීලසේ භවය සල් රත්
සරහ තිසඹන්සන්.සම් ඹටහිඹ හයණඹක් එක් අඳට ඵළරිද නය සීභහ නිර්ණඹ කිරීභක් නළත ඉල්රන්න.



ගරු නගය බහ භන්ත්රී ගක්.පුසපික ඉන්ද්රජිතත් භවතහ ගඳ..10.02 ට ඳභණ ගරු බහට ඳළමිගණන රදී.
ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
නය සීභහ නිලසචිත නිර්ණඹ යරහ තිසඹන්සන්.සම්සත් නිර්ණඹ යරහ තිසඹන්සන්.ඳළවළදිලි සම් ළට්
එසක් තිසඹනහ.ළට් එ වරහ තිසඹන්සන් 1987.05.12 සනිදහ.ආර්.සප්රේභදහ ඳශහත් ඳහරන වහ ඉදිකිරීම්
අභහතයයඹහ ලසඹන් ඉීදි.සම්සක් ප්රහසීය ඹ බහ සීභහ විදිඹට දහරහ තිසඹන්සන් වල් තුය සන් ළසටන
ඳල්සරසතොට ඇශ භධයසඹන් සිට එභ ඟ දිසේ සොස සොඩසවේන තල්සසොඩ ඇශන්සඩ්ල් ව ිෂසොේ තු
රට....... කිඹරහ තිසඹන්සන්.න විදිඹට තභයි භහයිම් ඹන්සන්.න කිඹන්සන් සම් ඳළවළදිලියි.අඳට ඳරීක්ණඹක්
යරහ න්න පුලුන්.එනිහ ප්රහසීය ඹ ම්ඵන්කරයණ මිටුට සඹොමුයමු.

තීයණඹ



ගරු භන්ත්රීරුන්ගේ විගයතධතහඹක් ගනොභළති ව ඵළවින් ඳල්ගල්ගතොට යතුකුරු නිහ ංකීර්ණගේ ජනතහ
විසින් තභ නිහ ංකීර්ණඹ අම්ඵරන්ගගොඩ නගය බහ සීභහට ඇතුරත් කය ගළනීභට කයන රද ඉල්ලීභ
ගඹතජනහක් ගර අම්ඵරන්ගගොඩ ප්රහගේය ඹ ගල්කම් කහර්ඹහරගේ ඳළළත්ගන ප්රහගේය ඹ ම්ඵන්කරකයණ
කමිටුට ගඹොමු කය තීයණඹක් ගළනීභට ගරු බහ තීයණඹ කයන රදී.
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‘ අලුත් අවුරුදු උත් භසේ ඳහරිසබෝහි ඳවසු දවහ තහහලි ඉදිසසයන අව් ළසි ආයණඹ - ෆභ
යභ ඉඩ ඩ රඵහ ළනීභ වහ’ භළසඹන් අම්ඵරන්සොඩ ,හල ඳහය,11 ජී, ලිපිනසේ ඳදිංචි රලිත් වළරමසේ
භවතහ විසින් එහ තිබු ලිපිඹ බහත යන රදී.
ෆභ යභ අවුරුදු භසේ අම්ඵරන්සොඩ නයඹට විලහර ඳහරිසබෝහි පිරික් ඳළමිසණන ඵත්,
අම්ඵරන්සොඩ නය බහසව් අනුභළතිඹ රඵහ සන ෆභ යභ ජනතහ වහ අව් ළසි ආයණඹක් ස
යන ඵත්, කිසිකුට අහිය සනොන සර ව ඕනෆභ අසථහ රහ ඉත් කිරීභට කීසභන් ඵළදීසභන්
සිටින ඵත් සභභ තහහලි සටන්ට් එ ෆභ යභ ඉදිකිරීභට අය රඵහ සදන ඉල්රහ තිබුණි.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී එච්.එල්.අනුය කිත්සිරි භවතහ කතහ කයමින්
හිඹ බහසව්දී අපි සම්ට අනුභළතිඹ දුන්නසන්ද
ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
අපි නට අය දුන්නහ.සම් ඉල්රන්සන් හර්ෂි සම් ඉදියන්න අය රඵහ සදන්න කිඹරහ.
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ගරු නගය බහ භන්ත්රී එච්.එල්.අනුය කිත්සිරි භවතහ කතහ කයමින්
බහසව් අනුභළතිඹ ඳරිදිද
ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
එසවභ සදනනම් ඩියින් එ අපි සදන්න ඕන.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී ගේ.ඩබ්.ජඹන්ත භවතහ කතහ කයමින්
සම් ම්ඵන්ධසඹන් තහ යනනම් ,අපි විරුීධ සනොසව්.නමුත් හිඹ භහසේ අපි සම් ම්ඵන්ධසඹන් බහ
තීයණඹක් ත්තහ.භහ 06 ක් ඹන තුරු න න විදිඹයි. සම් එ වහ භහන සඹෝජනහක්සන්.බහ තීයණඹක් සනස
යන්න ඵළ භහ 06 ක් ඹනම්.
ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
ඳසු හිඹ භහසේ සඹෝජනහ තිසඹන්සන් සම් යට රංගු න සඹෝජනහක්.සම් ඉල්රන්සන් ෆභ යභ
උත් භසේ සම් ඉදියන්න අය සදන්න කිඹරහ.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී ගේ.ඩබ්.ජඹන්ත භවතහ කතහ කයමින්
ඉතින් එ වහ භහන සඹෝජනහක්සන්.
ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
භහන නෆ.එක් සම් යට විතයයි රංගු සන්සන්.අසනක් එ ෆභ යටභ ඉල්රන්සන්.අපිට ඕන නම්
සදන්න පුලුන්.නළතිනම් සනොදී ඉන්න පුලුන්.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී එච්.එල්.අනුය කිත්සිරි භවතහ කතහ කයමින්
භං ඵළලුසව් හිඹ ය ආපු සඹෝජනහ සම් ඳහයත් ආසව් සභොද කිඹරහ.භවය විට එතුභහ යහඳහරිසඹක් නිහ න
අලය යන සභරම් වහ ළඩි විඹදභක් දයන්න සන නිහ සන්න ඇති භවය විට.එසවභ ඉදිකිරීභක්
යනනම් අසේ නයඹට සුදුසු ඳරිදී අසේ තහක්ණ සේහ නිශධහරීන්සේ අකරක්ණඹ ඹටසත් න ඉදිකිරීම්
ටයුත්ත යන්න අය සදනනම් ඩහත් සවොදයි කිඹරහ භභ හිතනහ බහඳතිතුභනි.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී බී.ජනිත් වික්රභතිරක භවතහ කතහ කයමින්
හිඹ බහසව්දී කිසිභ විසයෝධතහඹක් නළති අපි සම් බහසව් න වහ එතුභහට අයඹ රඵහ දුන්නහ.දළන් සම්
බහසව් ඉල්ලීභක් යනහ ෆභ යටභ රිරන ඳරිදි සම් සඹෝජනහ සේන්න කිඹරහ.භං හිතන්සන් රඵන
භහසේ බහට අපි සත්සයන්නත් පුලුන් සනොයින්නත් පුලුන්.ඔඵතුභහ බහඳතිතුභහ සන්නත් පුලුන්
සනොසන්නත් පුලුන්.එනිහ භභ හිතන්සන් ප්රහසඹෝහි නළවළ.රඵන බහට ඳත්සන භන්ත්රීරුන් හියකිරීභක්
අපි යන්සන්.අපි අද සම් සදන්න තීයණඹක් ත්තහ කිඹමු.එසවභ වුසනොත් රඵන ඳහය එන බහඳතියඹහට සවෝ
භන්ත්රීරුන්ට න තීයණඹට විරුීද තීයණඹක් න්න සනහ එසවභනම්.ළභළත්ත සදන්න වරි සනොසදන්න
වරි.න සඹෝය නෆ.සම් සඹෝජනහ භභ නම් සඳෞීලි භභ අභළති.සභොද රින් ය එතුභහරට න
අලයතහඹ ඳරිදි සම් බහ සභච්චය ල් න අයඹ රඵහ දුන්නහ.එතුභහට බහට ලිපිඹක් සඹොමු යන එ
භව සදඹක් සනසයිසන්.අද සම් තීයණඹ ත්සතොත් ඉදිරිසේදී මිනිසසු අඳටත් හඳ යහවී සම්ට.භභ නම්
සම්ට එඟ නෆ.
තීයණඹ

 අම්ඵරන්ගගොඩ ,ගහල ඳහය,11 ජී, ලිපිනගේ ඳදිංචි රලිත් වළරමගේ භවතහ විසින් කයන රද ඉල්ලීභට ගරු බහගේ
අනුභළතිඹ රඵහ ගනොදුන් අතය ෆභ යකභ අවුරුදු භගේදී ඳහරිගබතගික ඳවසු උගදහ ඉදිකයන අේ ළසි
ආයණඹ වහ හර්ෂික නගය බහට ලිපිඹක් ගඹොමු ගකොට අය රඵහ ගන්නහ ගර රලිත් වළරඔගේ භවතහට
දළණුම් දීභට ගරු බහ තීයණඹ කයන රදී.
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(04)

ඹථහ ඳරිදි ල් දී ඇති ප්රලසන

(05)

ඹථහ ඳරිදි ල් දී ඇති සඹෝජනහ

5:1

ගරු බහඳතිතුභහ විසින් ඉදිරිඳත් කයන ගඹතජනහ (නිශධහරීන් විසින් කසකයන රද ඳරිඳහරන
ගඹතජනහ) :-

5:1:1

“ගලි ඵවුර් ගේහ ළඳයීගම්දී ගේහරහභීන් විසින් ජර ම්ඳහදන භණ්ඩරඹ ගත ගගවිඹ යුතු මුදර
නගය බහගන් ගගහ ගේහරහභීන්ගගන් අඹ කය ගළනීභ’’ වහ න ගඹතජනහ
“ගලි ඵවුර් ගේහ ඩහත් පරදහයී ගර රඵහ දීභ දවහ ගලි ගරතඩ් ඵළවළය කිරීභ ගනුගන් ජර
ම්ඳහදන භණ්ඩරඹ ගත ගගවිඹ යුතු මුදල් නගය බහ අයමුදලින් එකය ගරතඩ් 25 ක් දවහ න
රු.24975.00 ක මුදර ගගවීභටත් එභ මුදර ගේහරහභීන්ගගන් අඹකය ගළනීභ සුදුසු ඵත් ,ගභඹ
අඛණ්ඩ ඳත්හගගනඹහභ සුදුසු ඵත් ගභභ බහට ගඹතජනහ කයමි.”
ගභභ ගඹතජනහ පිළිගත යුතු ඵ ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ විසින් ගඹතජනහ කශ අතය
ගරු උඳ බහඳති කභල් ළල්රගේ භවතහ විසින් එභ ගඹතජනහ සථීය කයන රදී.

තීයණඹ
ගරු භන්ත්රීරුන්ගේ විගයතධතහඹක් ගනොභළති ව ඵළවින් ගභභ ගඹතජනහ දවහ ගරු බහගේ අනුභළතිඹ
රඵහ ගදන රද අතය ගම් දවහ ගේහ ගහසතුක්ද අඹ කයන ගර ළඩි දුයටත් දවන් කයන රදී.

5:2

ගරු භන්ත්රීරුන් විසින් ඉදිරිඳත් කයන රද ගඹතජනහ :-

5:2:1 ගරු උඳ බහඳති කභල් ළල්රගේ භවතහ විසින් ඉදිරිඳත් කයන රද ගඹතජනහ.
“ගඳොල්ත්ත තල්ගසගගොඩ වයවහ ඵටගඳොර ඳහගර් ඵටගඳොර සිට ධහනඹ න ඵස යථ කුරයත්න
භංංදිගේ නතය කයන්නළයි” ගරු උඳ බහඳති කභල් ළල්රගේ භවතහ විසින් ගඹතජනහ කශ අතය ගරු
නගය බහ භන්ත්රී ගේ.ඩබ්.ජඹන්ත භවතහ විසින් සථීය කයන රදී.
ගරු උඳ බහඳති කභල් ළල්රගේ භවතහ කතහ කයමින්
රු බහඳතිතුභණි ,සඳොල්ත්ත තල්සසොඩ ඵටසඳොර ඳහසර් ,ඵටසඳොර සිට ධහනඹ න ඵස යථ කුරයත්න
භංංන්ධසේ නතය යන සර සඹෝජනහ යනහ.දළනට දින 10  ඳභණ හරඹ සිට ඵටසඳොර සිට
සඳොල්ත්ත වයවහ ධහනඹ න ඵස යථ කුරයත්න භංංදිසේ සයොසත් සයෝවර ශඟ නතය යන්න සඳොලීසිඹ
ඉඩ සදන්නෆ.1978 විතය භං දන්න විදිඹට අනහරි යයිටර් සිල්හ භවත්තඹහ ඵස යථ සේහ ආයම්බ
සශේ.භභ එතසොට 05 සර්.භට භතයි අපි සභතනින් තභයි ඵස එසන් ඵළවළරහ ඹන්සන්.දළන් අවුරුදු 35
ට ළඩි හරඹක් සම් ඵස සවෝල්ට් එ තිසඹනහ.දළන් දින 10 ඉසසල්රහ සම් සවෝල්ට් එ අයින්
යරහ.තල්සසොඩ,සඳොල්ත්ත,සඳෝයම,තිරපුය,සොසබ්තුඩු,ඵටසඳොර ඉදරහ එන අඹට සම් විලහර
අහධහයණඹක්.සම් මිනිසසු එක්සෝ ඵහින්න ඕන වල්තුය වන්දිසේ ,නළතිනම් ඵස සටෆන්ඩ් එසක් ඵළවළර
ඕන එන්න.ඳහල් ඹන ශභයින්ට සම් ඉතහභ අසීරු හයණඹක්.න ශභයි සටෆන්ඩ් එසක් ඵළවළරහ ධර්භහසලෝ
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විදයහරඹට,සීහනන්ද විදයහරඹට එන්න ඕන.නළතිනම් වල් තුය වන්දිසේ ඵළවළරහ ඳයින් එන්න ඕන ඳහල්
රට.අවුරුදු හණක් තිබ්ඵ ඵස සවෝල්ට් එ අයින් යන්න සඳොලීසිඹට අයිතිඹක් නෆ බහඳතිතුභණී.නමුත්
ඵස නළතුසව් නළති වුණහට පුීලි හවන නතය යරහ තිසඹනහ ඕන තයම්.එසවනම් නත් ලිඹන්න
පුලුන්සන්.අපි උසී වහහ භභ ,සීව් භන්ත්රීතුභහ,ජඹන්ත භන්ත්රීතුභහ,සීව් භන්ත්රීතුභහ නිතයභ සභතනින් එවහට
සභවහට ඹන අඹ.ඕන තයම් ඳහරභ හ ඉදර ඳවශට හවන නත්තරහ තිසඹනහ.එසවනම් නත් ලිඹන්න
පුලුන්සන්.භඟී ජනතහ විලහර ප්රභහණඹක් ඇවිල්රහ ඵහින තළන ඵස එ නතය යන්න සදන්නෆ.හවන නතය
යන්න පුලුන්.සම් ඉතහභ අහධහයණ ක්රිඹහලිඹක්.මීට සඳය රු බහඳතිතුභහ භළදිවත් වුණහ හල්ර සිට
සොශම ඹන ඵස එ සරහන් එ ශඟට සනිච්චහ.ඔඵතුභහ භළදිවත් සව්රහ නළත න සඳය සථහනඹටභ
සන ආහ.අපි ජනතහසේ ඳවසු වහ සම්හ යන්සන්.නමුත් අද කීඳ සදසනක්භ භට කීහ ඵරන්න උඳ
බහඳතිතුභණී සම් ඵස නතය යන්නෆ සභතන සටෆන්ඩ් එටභ හිහිල්රහ එන්න ඕන කිඹරහ.සම්
ඉක්භණින්භ භහර්සථ භඟී ප්රහවන එට දන්රහ සම් ඵස යථ නළතත් කුරයත්න භං ංදිසේ නත්න්න
කිඹන්න තභයි භභ සම් සඹෝජනහ සනහසව් බහඳතිතුභණී.අසනක් භන්ත්රීරුත් සම්ට විරුීධ සන එක්
නෆ.සභොද සම් හධහයණ හයණඹක්.අපි නය බහසව් සඵෝඩ් වරහ තිසඹනහ “සනෝ ඳහර්කින්’’
කිඹරහ.නමුත් හවන නතය යනහ.එනිහ භභ ඉල්රනහ භඟී ජනතහ ව විසලේසඹන්භ ඳහල් ශමුන් ළන
හිතරහ සම් හධහයණ සඹෝජනහක් විදිඹට රරහ සම් පිළිඵ ටයුතු යන්න කිඹරහ.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී බී.ජනිත් වික්රභතිරක භවතහ කතහ කයමින්
රු බහඳතිතුභණී, උඳ බහඳති භල් ළල්රසේ කිඹපු සඹෝජනහ හච්ඡහ න අසථහසව් භභත් සම්ට
අත්න් රහ.න අත්න් යන අසථහසව් භභ හිතන් හිටිසේ අම්ඵරන්සොඩ ඉදර එනසොට තිසඹන සවෝල්ට්
එ කිඹරහ.දළන් තභයි භට හයණඹ සත්රුසන්.එතන සවෝල්ට් 02 ක් තිසඹනහ.අම්ඵරන්සොඩ ඉදන් ඹන
සොට එතන නත්තන්න සදනහ.එනසොට නත්න්න සදන්නෆ.ඇත්තටභ සම් හයණසේ කිසිඹම්
හයණඹක් නිහ තභයි සඳොලීසිඹන් තීයනඹ යන්න ඇත්සත්.වන්දිඹක් භධයසේ නතය කිරීසම් නීති සයගුරහසී
අනුත් නසක් යදක් තිසඹනහ.හල්ර ඳළත්සතන් එන ඵස න.එස.බී.එ ශඟ නතය යන්නත් අසඳනුත් නහව
සඳොලීසිඹ තීයණඹක් ත්සත් සම් සේ සදඹක් නිහ.ඔඹ තීයණඹ අයසන තිසඹන්සනත් සඳොලීසිසඹන්.භං
හිතන්සන් සම් නයසේ සිදු යන සීල් ළන සඳොලීසිඹ බහඳතියඹහත් දළණත් යරහ එතුභහත් භඟ
හච්ඡහ යරහ සම් තීයණ න්නනම් සම් සේ ළටුම් හරී තත්ඹන්ට ඹන්නෆ.සඳොලීසිඹත් ,නය බහත්
කිඹන්සන් භවජනතහත් එක් ම්ඵන්ධ සරහ ළඩ යන ආඹතන සදක්.එනිහ අපි සභහිදී යන්න ඕන
සඳොලීසිඹට ඇන්ල්ර දික් කිරීභ සනසයි,සම් හච්ඡහ යරහ සොතනද සුදුසු කිඹන එයි භං
හිතන්සන්.සභතන නතය කිරීසභත් ප්රලසනඹක් තිසඹනහ.සභොද න ඳළත්සතන් එන සවෝල්ට් එත් එක්භ සම්
ඳළත්සත් සවෝල්ට් එත් තිසඹනහ.ඵස සදක් නතය යපු සව්රහට අසනක් හවන රට ඹන්න විදිඹක්
නෆ.අපි න දළරහ තිසඹනහ සවොදට.අපි ඳසසන් ඉදරහ තිසඹනහ ඳළඹ ණන්.සසෝසල් ඇරිචිච සව්රහට
ව ඳටන් න්න සව්රහට න ළඩියි.වල් තුසර් නතය කිරීභනම් සොසවත්භ හධහයණ නෆ.එනිහ භභ
හිතන්සන් යවුන්ද ඵවුට් එ ශඟ හීන් ඇශ වයස ඳහය වළසයන තළනත් හච්ඡහ යරහ තීයණඹක් න්නනම්
සවොදයි කිඹරහ තභයි භභ හිතන්සන්.ඳහරභ උඩ නම් සොසවත්භ සුදුසු නෆ.
ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
සවෝල්ට් ම්ඵන්ධසඹන් සඳොලීසිඹ තීයණඹක් න්න ඕන අපි ව භහර්සථ භඟී ප්රහවන අධිහරිඹ භඟ
හච්ඡහ යරහ අසේ එඟත්ඹ ඇති.න සොල්රන්ට සම් ම්ඵන්ධ සනභ චක්ර සල්ඹක් නිකුත් යරහ
තිසඹනහ.ඉතින් සම් චක්ර සල්ඹට ඵළවළය තනි භතඹට ත්ත තීයණ අපි හච්ඡහ යරහ නළත න තත්ඹට
මු.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී එච්.එල්.අනුය කිත්සිරි භවතහ කතහ කයමින්
රු උඳ බහඳති භල් ළල්රසේ භවතහ සන ආ සඹෝජනහ දරුන් ම්ඵන්ධසඹන් හධහයණ තත්ඹක් අඳට
දකින්න රළසඵනහ බහඳතිතුභණි.න සේභ අවුරුදු 35 ක් තිබ්ඵ තත්ඹ සනස විඹ යුතුයි කිඹරහ භතඹකුත්
තිසඹනහ.නමුත් ජනිත් භන්ත්රීතුභහ කී ආහයඹට වල්තුය ප්රසීලසේ ඉදරහ ඳයින් නභ හධහයණ නෆ.නත්
ඳටවළනී සනහ ඹම් හරඹදී.සභොද වන්දිඹ හවන නළළත්වීභ සුදුසු නළති නිහ.නමුත් මීට හසේක්
ව ඳහසර් ඳටු ඵත් එක් ඵරීදී ඔඵතුභහ කී සී හධහයණයි.අසේ උඳ බහඳතිතුභහසේ සඹෝජනහත්
හධහයණයි.එනිහ බහඳතිතුභණි, හල ඳහය පුලුල් කිරීභ ම්ඵන්ධ ටයුතු සොයි තත්සේද තිසඹන්සන් න
ම්ඵන්ධසඹනුත් අධහණඹ සඹොමු යන්න කිඹරහ ඉල්රනහ.දරුන්සේ ඳළත්සත්න් හධහයණ ව බහසව්
අනනයතහඹ ආයක්හ න ආහයඹට ටයුතු යන්න කිඹරහ ඉල්රහ සිටිනහ.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී ගේ.ඩබ්.ජඹන්ත භවතහ කතහ කයමින්
බහඳතිතුභණී,සම්සක් ඳළති කීඳඹක්භ තිසඹනහ රරහ ඵරන්න.ඔතන සේ තභයි ඉසය හල ඳහසර් එන
ඵස නළළත්තුසව් වළරිඹස සිල්හ භවත්තඹසේ සේ ශඟ.දිභට නත්තරහ ඳසසේ න සවෝල්ට් එ අයින්
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ශහ.එතන ඵරපිටිසඹන් එන ඵස නතය ශහ.දළන් න සවෝල්ට් එ නෆ.අපි එදහ න ළන ථහ සශේ නෆ.න සේ
තත්ඹක් තභයි සභතනටත් වුසන්.එනිහ භභ හිතනහ ඩහත්භ සුදුසු සී තභයි ජනිත් භවත්තඹහ කීහ සේ
හීන් ඇශ වයස ඳහය ළසටන තළන ඳල්සල්වහ තභයි සම් යන්න ඕන.උඩ මුකුත් යන්න ඵෆ.එතන
ඵෆවුභ.ඵළස භන් ළසටනහ.එනිහ අය සේ භතරහ තළනක් ඵරරහ නතය යන්න පුලුන් නම් භං
හිතන්සන් සවොදයි.න සේභ භභ ඉල්ලීභක් යනහ වල්තුසර් ඳහය ඳශල් ශහ.එතන තිබුණහ ඵස සවෝල්ට්
එක්.භං දළක්හ න ඩරහ විසි යරහ දහරහ තිසඹනහ.
ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
ඵස සවෝල්ට් එ සථහනත යනහ.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී ගේ.ඩබ්.ජඹන්ත භවතහ කතහ කයමින්
ඵස සවෝල්ට් එ සථහනත යන්න ඕන වරිඹට ඵරරහ.සභොද යවුන්ද ඵවුට් එසක් ඵස නත්න සොට
ඳයණ සඳොල්ත්ත ඳහය ශඟ තභයි සම් ඵස එ නත්න්සන්.සම් සදට වහනි සනොන ආහයඹට නන
සථහනත යන්න.
ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
ඵස සවෝල්ට් එ සනිඹනහ ඇශ හට.සභොද එතන ට යවුභක් වළසදනහ.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී ගේ.ඩබ්.ජඹන්ත භවතහ කතහ කයමින්
න සවොදයි එවහට ත්ත එ.
ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
සභතන ළටලු තිසඹන්සන් ඳහයල් 06 ක් එ තළනට ළසටනහ.එන හවනඹක් සේන්නෆ.එනිහ තභයි ඳහය
සම් ඳළත්තට යන්න තීයණඹ සශේ.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී බී.ජනිත් වික්රභතිරක භවතහ කතහ කයමින්
න සවොදයි එතන ඳහය ඳශල් යරහ එතන වදපු එ ළන අපි ප්රංහ යනහ.න සේභ භභ ඉල්ලීභක්
යනහ.සභොද දළන් සම් සථහනඹ සශඳුන්සේ ්වණඹට රක් වුණ තළනක් සන භට්ටභක්
තිසඹනහ.සසනක් එනහ න ඳහය ත සසනක් ඇවිත් ඳසසේ පුංචි සඳොශ සේ සනහ
සභතනත්.අපි නම් නට ළභති නෆ.සභොද සභතන අලයතහඹ තිසඹන්සන් එඹ කී සීනම් එක්
සශන්සදකුට දුන්නභ අසනක් අඹටත් සදන්න සනහ.සඳොඩි සසශන්සදෝ තභයි.නමුත් සභසවභ
දුන්සනොත් න බහට ප්රලසනඹක්.භං හිතන්සන් න නිහ එතන කිසිකුට සදන්න එඳහ කිඹරහ භභ
ඉල්ලීභක් යනහ.

ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
සභභ සථහනඹ ඇත්තටභ හටත් අපි දීරහ නෆ.න සේභ යවුන්ද ඵවුට් එ අලුතින් ඩියින් යරහ වදන්න
ඕන ආර්.ඩී.එ විසින්.
තීයණඹ

 ගරු භන්ත්රීරුන්ගේ විගයතධතහඹක් ගනොභළති ව ඵළවින් ගභභ ඉල්ලීභ අම්ඵරන්ගගොඩ ගඳොලීස සථහනඹට, ශ්රී
රංකහ ගභනහ ගභන භණ්ඩරඹට ව භහර්ගසථ භඟී ප්රහවන අිකකහරිඹට දන්හ ඹළවීභට ගරු බහ තීයණඹ කයන
රදී.
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කහයක බහ හර්තහ රකහ ඵළලීභ

2015.02.24 න දින අම්ඵරන්සොඩ නය බහ රැසවීම් ලහරහසව්දී ඳත්න රද ංර්ධන උඳසීල හය
බහ රැසවීම් හර්තහ පිළිත යුතු ඵට රු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදීේ භවතහ විසින් සඹෝජනහ ශ අතය රු
නය බහ භන්ත්රී න.ඩබ්.ජත් කුභහය භවතහ විසින් සථීය යන රදී.

අම්ඵරන්සොඩ නය බහ
ංර්ධන උඳසීල හය බහ රැසවීම් හර්තහ
දිනඹ - 2015.02.24 සව්රහ - ඳ..2.30
සථහනඹ - නය බහ රැසවීම් ලහරහ
ඳළමිණිභ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදීේ භවතහ - බහඳති , නය බහ ,අම්ඵරන්සොඩ.
ජීයූ.භයසිංව භවතහ - ංර්ධන උඳසීල මිටු හභහජි ප්රජහ නිසඹෝජිත
එම්.ජී.ආර්.පුසඳකුභහය භවතහ - ංර්ධන වහය, නය බහ , අම්ඵරන්සොඩ.
ඩී.සක්.රුවිතහන භවතහ - ංර්ධන උඳසීල මිටු හභහජි ප්රජහ නිසඹෝජිත
ඩී.හනහ තයංගී මිඹ - ප්රජහ ංර්ධන නිරධහරී , නය බහ, අම්ඵරන්සොඩ.
එස.ජී.ජීනී මිඹ - තහක්න නිරධහරී , නය බහ , අම්ඵරන්සොඩ.
එච්.භහින්දසේන භවතහ - ඕන්ද, උඳසීල මිටු හභහජි ප්රජහ නිසඹෝජිත
එම්.ඩබ්.ර්ලි චන්ද්රසිරි භවතහ - ඳනිඹන්ද උඳසීල මිටු හභහජි ප්රජහ නිසඹෝජිත
පී.එස.එස. ද සිල්හභවතහ - භවජන සෞය ඳරීක් , නය බහ ,අම්ඵරන්සොඩ
ඩී.ඩබ්.ඳත්භසිරි භවතහ - ණහධිහරී , නය බහ, අම්ඵරන්සොඩ.
එම්.ඩබ්.අර්.දිල්රුක්ෂි මිඹ - ංර්ධන නිරධහරී , නය බහ, අම්ඵරන්සොඩ.
රු බහඳති නීතිඥ ඇම්.ඩබ්ලිවි.අරුණ ප්රදීේ භවතහ විසින් ඳළමිණ සිටි සිඹළු සදනහ පිළිනිමින් රැසවීසම් ටයුතු
ආයම්බ යන රදි.
ර්භහන්ත ඇසතසම්න්තු ප්රජහ නිසඹෝජිතඹන් සත රඵහ සදමින් ඵහඳත් තුභහ වන් සශේ සභභ ඇසතසම්න්තු
ප්රදර්ලනඹ වහ භධයසතථහනඹක් ඇති කිරීභ සුදුසු ඵයි.මිටු හමිජිඹන් සඳන්හසදනු රළබසේ ලහහ
පුසතහර ර ප්රදර්ලන පුරු ස කිරීභ ත් සභඹට විල්ඳඹක් ඵයි. න වහ මිටුසව් නිර්සීලඹ රළබුනි.සම්
වහ ඇසතසම්න්තුක් ස යන සර තහසේනි සත රු බහඳති තුභහ විසින් උඳසදස රඵහ සදන රදි.
ර්භහන්ත අංලඹ භහින් ඉටුයන රද ර්භහන්ත පිළිඵ තහක්න නිරධහරී ජීනී මිඹ විසින් ප්රතිඹ ඉදිරිඳත්
යන රදි. න අනු ඵසනළතුම්ඳර තහය සඹදීභ සිදුශ ඵත්, ආදහවනහහයඹ සදඳළත්සත්භ ල් අල්රන රද
ඵත්, සවේපුමුල්ර සේහ පිඹ ස යමින් සිටින ඵත්

ප්රහල යන රදි. එසේභ ඳනිඹන්ද ඳහරභ

ළඩටයුතු සොඹහඵළලඵත් එහි සම්න විට කිසිකු ඳළමිණ සනොසිටි ඵත් තහසේනි ඳන රදි.
ළුඩුමුල්ර සරළබ් ස යන සර රු බහඳති තුභහ විසින් තහසේනි සත උඳසදස රඵහ සදන රදි.
ඳනිඹන්ද මිටු නිසඹෝජිත ර්ලිභවතහ අදවස දක්මින් කිඹහ සිටිසේ රුහුණු විලස විදයහරසේ අධයඹනඹ වහ
අම්ඵරන්සොඩ නය බහසව් වබහගීත් ළශසුම් වහ සභභ මිටු ඳළළත්වීම් පිළිඵ මිටු නිසඹෝජිතඹන්සන්
රුණු විභස ඵත් එභ යහඳිති හර්තහ පිටඳතක් වළකි නම් සන්හ නීභ ඉදිරිටයුතු වහ ළදත් න ඵයි.
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මිටු නිසඹෝජිත යු. භයසිංව භවතහ කිඹහසිටිසේ භහ 3 ට යක් ෆභ අංලඹභ ප්රති හර්තහක් ඉදිරිඳත් කිරීභ
සුදුසු ඵයි. න වහ මිටුසව් නිර්සීලඹ රඵහ සදන රදි.එසේභ න භවතහ අදවක් ඉදිරිඳත් යමින් විසල්සොඩ
ශභහ උදයහනඹක් ස කිරීභට ඇති වළකිඹහ පිළිඵ අදවස විභන රදි. තදුයටත් අදවස දක්මින් න භවතහ
ජංභ සශදුන් , යළවිලි සශහභ යන ළනි අඹ පිළිඵ භවජන සෞය ඳරීක් රුන් සොඹ ඵළලීම්
යන්සන්දළයි ප්රලසන යන රදි. එසේ සොඹහ ඵළලීභ යන ඵ භසෞඳ විසින් දන්න රදි. සම් පිළිඵ යු
.භයසිංව භවතහ කිඹහ සිටසේ ජංභ සශදහසම් සඹසදන අඹ ජීත්වීභ වහ සඹං රැකිඹහක් ලසඹන් එඹ
යසන ඹන ඵත් සසේ සතත් ජංභ සශදහභ විධිභත් කිරීභ වහ නය බහ භළදිවත් විඹයුත් ඵත්
ප්රහල යන රදි. එසේ භ සසල් ළන් විකුණන අඹ එභ සථහන අපිරිසිදු යන්සන් නම් න පිළිඵ
ක්රිඹහකිරීභට පිඹය ළනීභත් එසේ සශදහසම් සඹසදන අඹ තුර සඹං ඳහරනඹක් ඇති යන ආහයඹට ටයුතු
යන සරත් ඉල්රහ සිටින රදි.
කුරයත්න ඳහරභ අශ සිට වල්තුය දක්හ ඳදිඹන්ට භන් කිරීභට වළකින ඳරිදි භංතීරුක් (foot path )
ස කිරීභට ද එඹ ම්ඵන්ධියන මිටුට සඹොමු කිරීභට ද නිර්සීලඹ රඵහ සදන රදි.
මිටු නිසඹෝජිත ර්ලි භවතහ ප්රහල සල් ංතුය තත්ත්ඹන් ඇති වීභට සඳය සිඹළු ඇර භහර් පිරිසිදු කිරීභට
ළඩපිළිසරක් ස කිරිභ සුදුසු ඵයි. න වහ මිටුසව් නිර්සීලඹ රඵහ සදන රදි. රු බහඳති තුභහ වන්
සශේ තුය ඵවුයඹක් අළුතින් රළබී ඇති ඵත් එඹ බහවිතහ ය හණු ඳවිත්ර කිරීභ වහ ටයුතු යන සරත්
එසේ කිරීභට භසෞඳ සත උඳසදස ද රඵහ සදන රදි.
ංර්ධන වහයඑම්.ජී.ආර්.පුසඳකුභහය භවතහ විසින් සතුති ථහ යමින් සිඹළු සදනහ රඵහ සදන රද අදවස
ඉතහ ළදත් ඵත්, ඳළමිණි සිඹළු සදනහට සතුතිඹ ප්රහල යන ඵත් ප්රහල කිරීසභන් අනතුරු රැසවීසම්
ටයුතු අන් යන රදි.
ස සශේ : එම්.ජී.ආර්. පුසඳකුභහය
ංර්ධන වහය

සල්ම්

නීතීඥ ඇම්.ඩබ්ලිව්.අරුණ ප්රදීේ

අම්ඵරන්සොඩ නය බහ

බහඳති
නය බහ අම්ඵරන්සොඩ

ඒ අනු 2015.02.24 දින ඳත්න රද ංර්ධන උඳගේලණ කහයක බහ රැසවීම් හර්තහ ගරු භන්ත්රීරුන්ගේ
විගයතධතහඹක් ගනොභළති ව ඵළවින් ඒකභතික බහ ම්භත විඹ.
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2015.02.20 න දින අම්ඵරන්සොඩ නය බහ රැසවීම් ලහරහසව්දී ඳත්න රද පුසතහර මිටු හර්තහ
පිළිත යුතු ඵට රු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදීේ භවතහ විසින් සඹෝජනහ ශ අතය රු නය බහ භන්ත්රී න.පී
.රක්සමී සවේභන්තහ සිල්හ සභනවිඹ විසින් සථීය යන රදී.
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wïn,kaf.dv k.r iNdfõ .re k.r iNd uka;%S foaõ frdaydka uy;d uq,dikh ±rE
2015$02$20 Èk mqia;ld, lñgq jd¾;dj'

•
•
•

wd¾'mS' foaõ frdaydka uy;d
ã'ù' jdikd ;rx.s ñh
fla'ví' rxckS udfk,a fukúh

^.re k.r iNd uka;%S&
^m%cd ixj¾Ok ks,Odßks&
^mqia;ld,hdêm;sks&

•

isßmd, udÿjf.a uy;d

^lñgq idudcsl&

•

y¾nÜ ùrlafldä uy;d

^lñgq idudcsl&

•
•
•
•
•
•
•

à'ví'yßiapkaø uy;d
iq.;a fyÜáwdrÉÑ uy;d
cS'ví' .=Kisß uy;d
cS'tÉ't,a' mshka;s fukúh
taa'ví' bkaÞodi uy;d
ta'cS' risld ñh
f.!ß j¾iú;dk ñh

^lñgq idudcsl&
^lñgq idudcsl&
^lñgq idudcsl&
^mqia;ld, idydhsld&
^mqia;ld, idydhl&
^mqia;ld, idydhsld&
^mqia;ld, idydhsld&

•

tï'ví'fca'iqux.,s ñh

^mqia;ld, idydhsld&

•
•
•

fla'ta' úiqoaê f¾Kqld ñh
tia' iqis,d oSmdks ñh
ud,;s iuka;d wdßhisxy ñh

^mqia;ld, idydhsld&
^mqia;ld, idydhsld&
^mqia;ld, idydhsld&

.re iNdm;s;=ud rdcldß lghq;a;la i|yd neyer f.dia we;s neúka .re
k.r iNd uka;%S wd¾'mS' foaõ frdaydka uy;d lñgqjg meñKs uy;au uy;aóka
ms<s.ekSfuka miq lñgqfõ jevlghq;= wdrïN lf<ah'
•

.re k.r iNd uka;%S wd¾'mS' foaõ frdaydka uy;d úiska lñgq idudcsl

tka'tÉ'vkalka o is,ajd 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' fmdarU YdLdfõ fiajh lrk iyhsldj wikSm ù we;snj

ta'ví' bkaÞodi

uy;d m%ldY lrk ,È' tu YdLdfõ jd¾;dj 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'
•

ckjdß ui mqia;ld, lñgq /iaùfï§ .re iNdm;s;=ud úiska fuu jir ;=<

l%shd;aul lsÍug jevigyka ie,eiaula bÈßm;a lrk f,i mqia;ld,hdêm;skshg
Wmfoia fok ,È' ta wkqj fujr lñgq /iaùfï§ jevigyka ie,eiau ms<sn| úia;r
m;%sldj lñgqjg bÈßm;a lrk ,È' fuu jevigyka ie,eiau .ek lñgq iudcsl
uy;=kaf.a m%idoh ysñúh'
•

.re

k.r

iNd

uka;%S

wd¾'mS'

foaõ

frdaydka

uy;d

úiska

fmd;a

mß;Hd.hla lrk ,o il=ka;,d fyÜáfyajd uy;añhf.a ,smsh lñgqjg bÈßm;a lrk
,È' ta iïnkaOj ia;=;sh mqolrk ,È'
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•

.re

k.r

iNd

uka;%S

wd¾'mS'

foaõ

frdaydka

uy;d

lshd

isáfha

m%foaYfha mdi,a yhla ;sìh§;a úµq;a mqia;ld,fha idudcsl ixLHdj wvqnjla
fmkShk nj;a" mdi,a yfha isiq ore ±ßhkag úµq;a mqia;ld,h iïnkaOj ±kqj;a
lsÍu i|yd iqÿiq mshjrla .kakd f,i .re k.r iNd uka;%S wd¾'mS' foaõ
frdaydka uy;d m%cd ixj¾Ok ks,Odßkshg Wmfoia fok ,os'
•

.re

k.r

iNd

uka;%S

wd¾'mS'

foaõ

frdaydka

uy;d

mqia;ld,

j,

wvqmdvq ;sfío hkak úuik ,È' fmd;a ;eìu i|yd lnâ wvq neõ iyhsldjka
lSmfofkl= mejiqjdh' t;=ud ta ms<sn|j m%cd ixj¾Ok ks,Odßkshf.ka lreKq
úuiqfõh' wïn,kaf.dv ,S nvq fj<|ie,aj, mqia;ld, ±j NdKav m%ñ;shg wkqj
lnâ fkdue;s nj tu uy;añh mejiqjdh' wjYH m%ñ;shg wkqj lnâ ,nd .kakd f,i
.re k.r iNd uka;%S wd¾'mS' foaõ frdaydka uy;d Wmfoia fok ,È'
•

lñgq

idudcsl

isßmd,

udÿjf.a

uy;d

lshd

isáfha

fmdarU

YdLd

mqia;ld,fha merKs mqj;am;a f.dv.id we;s neúka th wm%ikak njhs' udi 6lg
jrla mqj;am;a fjkafoaiS lrk nj mqia;ld,hdêm;sksh m%ldY l<dh'
•

fmdarU YdLd mqia;ld,fha mqgqj, l=Ika .s,d neiSu ksid mdGlhkag

jdäùug wmyiq ;;ajhla Wodù we;sneõ lñgq idudcsl iq.;a fyÜáwdrÉÑ uy;d
mejiqfõh' tu mqgq ms<silr lr .ekSug uq,H wdOdr .re k.r iNd uka;%S
wd¾'mS' foaõ frdaydka uy;d ,nd fok nj;a ta i|yd wjYH lghq;= iïmdokh
lrk f,i lñgq idudcsl uy;=kaf.ka b,a,d isáfhah' túg iq.;a fyÜáwdrÉÑ
uy;d úiska tu lghq;a; lsÍu i|yd ndr .kakd ,È'
•

iq.;a fyÜáwdrÉÑ uy;d lshd isáfha mqia;ld, lñgq /iaùï i|yd mlaI

úmlaI .re k.r iNd uka;%S flfkl= wksjd¾hfhkau iyNd.sùu jeo.;anjhs' .re
k.r iNd uka;%S wd¾'mS' foaõ frdaydka uy;d iNdfõÈ fï .ek ildÉPd lsÍug
lghq;= lrk nj mejiqfõh'
•

mqia;ld, lñgq /iaùï j,§ .kakd ;SrK l%shd;aul lsÍug udihla jeks

flá ld,hl§ lsÍug wmyiq neúka mqia;ld, lñgq idudcsl iq.;a fyÜáwdrÉÑ
uy;d lshd isáfha udi follg jrla lñgq /iaùï mj;ajk f,ihs' .re k.r iNd
uka;%S wd¾'mS' foaõ frdaydka uy;d o tu woyi fyd| nj ms<s.kakd ,È'
•

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

k.r

iNd

uka;%S

wd¾'mS'

foaõ

frdaydka

uy;d

úiska

m%cd

.re

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"
k.r iNdj wïn,kaf.dv'

w;aika lf<a iNdm;s"
k.r iNdj wïn,kaf.dv'

ගරු නගය බහ භන්ත්රී ආර්.පී.ගේේ ගයොවන් ද සිල්හ භවතහ කතහ කයමින්
ඳසු හිඹ පුසතහර මිටුසව්දී භතු වුණ රුනු කිහිඳඹක් තිසඹනහ.සම් හර්තහසව් නියදි කිරීභකුත් යන්න
ඕන.සුත් සවට්ටි ආයච්චි භවතහ කීඹහ සිටිසේ පුසතහර මිටුට විඳක් රු භන්ත්රීයඹකු වබහගී වීභ ළදත්
ඵයි.භං හිතන්සන් එතන එසවභ සනසයි කිඹවුසන.සඹෝජනහ වුසන විඳක්සේ භන්ත්රීරුන් ව ඳහර
ඳක්සේ භන්ත්රීරුන් සම් වහ වබහගී සනනම් සවොයි කිඹරහ.න නියදි කිරීභක් යන්න.න සේභ
පුසතහර මිටු භහ 02 යක් ඳත්න්න කිඹරහ සඹෝජනහක් ආහ.
ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
භහසි ම්ටු රැසවීම් යන්න ඕන.ඇයි භහ 02 යක් යමු කීසව් .එන්නළති නිහද
ගරු නගය බහ භන්ත්රී ආර්.පී.ගේේ ගයොවන් ද සිල්හ භවතහ කතහ කයමින්
ඔවුන්ටත් එන්න ඳවසුයි කිඹරහ.
ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
භභ කිඹන්න ඕන භට තිසඹනහ භහසට වබහගී සන්න මිටු 12 විතය.භන්ත්රීරුන්සේ වබහගීත්ඹ
ඉතහභත් දුර්රයි.සසච්ඡහසන් එන අසේ භවජනතහ කිඹන තහක් තභයි ඇයි සම් භන්ත්රීරුන්ට වබහගී
සන්න ඵළරි කිඹරහ.නදහ සීව් සයොවහන් භන්ත්රීතුභහ ඳළමිණීභ ම්ඵන්ධසඹන් ඔවුන් තුටු සව්රහ තිසඹනහ.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී ආර්.පී.ගේේ ගයොවන් ද සිල්හ භවතහ කතහ කයමින්
භභ පුලුන් වළභ අසතහභ පුසතහර මිටුට වබහගී සරහ තිසඹනහ.න සේභ භභ සඹෝජනහ යනහ
අසේ විී්යුත් පුසතහසල් සම් න විට ඉතහභත් අඩු ංයහක් තභයි ඉන්සන්.ඳහල් සිසුන් 6000 ක් ඳභණ
ඉන්නහ සම් ප්රසීලසේ.හිඹ භත් ළඩී වීභ තිබුසන ඳහල් සිසුන් 03 යි.භභ කීසව් ඳත්රීහක් භන්න් නළතත්
ඔවුන් දළණුත් යමු.එසවභ නළතිනම් අපි භහසට අඹ යන රු.100.00 ඳහල් සිසුන්ට රු.50.00 යමු.අඳට
අලඹ සව්රහ තිසඹන්සන් සම් දළණුභ රඵහ සදන්න.සම් ඳසු හිඹ හර්තහ අයසන ඵළලුවභ තහභත් 150 ක් සේ
පිරික් සම්සක් ඉන්සන් භහජියින්.
ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
ඳසු හිඹ භහසේ 300 ක් ඇවිත් තිසඹනහ.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී ආර්.පී.ගේේ ගයොවන් ද සිල්හ භවතහ කතහ කයමින්
න වබහගී වුණ අඹ සිඹලු සදනහභත් එක්.
ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
ඳසු හිඹ භහසේ අඩුයි.ඊට ලින් භහසේ 300 ට කිට්ටු සන්න ඇවිත් තිසඹනහ.සභසවභයි භන්ත්රීතුභහ සම්
පුසතහරසේ ටිනහභ තිසඹන්සන් දුේඳත් ශභයින්ට තභයි.අද සනසොට තහක්ණඹ දියුණු වීභත් භඟ ෆභ
සදයභ සේ ඳරිණඹක් තිසඹනහ.ඉතින් සම්ට එන්සන් එළනි ඳවසුභක් නළති දුේඳත් ශභයින්
විතයයි.එනිහ අපි සම් සම්තත්සඹන් වරි තිඹහසන සම් සේඹ සදන එ සවොදයි.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී ආර්.පී.ගේේ ගයොවන් ද සිල්හ භවතහ කතහ කයමින්
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භභ කිඹන්සන් සම් ර්ධනඹ යන්න ඕන.එනිහ නළත සම් දළණුත් යන්න ඕන කිඹරහ භභ කිඹන්සන්.
ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
අපි න ම්ඵන්ධසඹන් ළඩ ටවනක් ස යන්නම්.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී ආර්.පී.ගේේ ගයොවන් ද සිල්හ භවතහ කතහ කයමින්
අපි එසවභ යමු.නළතිනම් සම් මුදර වරි අඩුයමු.එසවභ සනොවුසනොත් අපි සම් වහ ළඹ යපු මුදරත් අඳයහසී
සනහ.
ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
විී්යුත් පුසතහරඹ වහ ළඹ යපු මුදර ඉඳමේසම් අසේක්හක් නළ අඳට.අසේ ඉඳමේභ සනුසන් නළණත්
පිරික් ිෂහිභවීභ ව එසන් රළසඵන ප්රතිපරඹ විතයයි.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී ආර්.පී.ගේේ ගයොවන් ද සිල්හ භවතහ කතහ කයමින්
භභ කිඹන්සන් මුදල් ඉඳමේභ සනසයි.සම් වහ අපි විලහර මුදරක් ළඹ යරහ තිසඹන්සන්.නසක් ප්රතිපර
ජනතහට ඹන්න ඕන කිඹරහ තභයි භභ කිඹන්සන්.එසවභ නම් අපි සනොමිරසේ වරි සදමු .
ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
හසතු සනස කිරීභක් යන්න සන්සන් නළත අඹ ළඹ මිටුදී තහ යරහ තභයි.
ඒ අනු 2015.02.20 දින ඳත්න රද පුසතකහර කමිටු හර්තහ ගරු භන්ත්රීරුන්ගේ විගයතධතහඹක් ගනොභළති
ව ඵළවින් ඒකභතික බහ ම්භත විඹ.
6: 3

2015.02.19 න දින අම්ඵරන්සොඩ නය බහ රැසවීම් ලහරහසව්දී ඳත්න රද ඳරිය සෞය වහ
නීඳහයක් හර්තහ පිළිත යුතු ඵට රු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදීේ භවතහ විසින් සඹෝජනහ ශ අතය
රු උඳ බහඳති භල් ළල්රසේ භවතහ විසින් සථීය යන රදී.

ඳරිය , ගෞඛය වහ නීඳහයක්ක කමිටු
2015.02.19. ඳ..2.30
වබහගීත්ඹ
1. බහයත භයසේය.
2. එම්.පී.බී.ඩබ්.යූ කුභහරි මිඹ.
3. එම්.ඩී.මිත්රසිරි ද සිල්හ භවතහ.
4. පී.එස.එස ද සිල්හ භවතහ.
5. එච්.එච් නිවහල් යණසරිඹ භවතහ.
6. ඩී.වී තයංහි මිඹ.
7. එච්.නඹනහ චහන්දනී මිඹ.
8. පී.සී.ජිනී මිඹ.
9. එම්.භලිත් ප්රනහන්දු භවතහ.
10. බී.ඩී.ඊ.සොඩිතුක්කු මිඹ.
11. පී.එච්.එල්.පුසඳයහණි මිඹ.
12. ආර්.සුසිරහ නන්දනී ද සිල්හ මිඹ.
13. එම්.එච් ආලහ මිඹ.

සල්ම්, අම්ඵරන්සොඩ නය බහ.
ආයුර්සව්ද වදය නිරධහරී.
සඳොලිස ඳරීක්.
භවජන සෞය ඳරීක්.
ඳරිඳහරන භවජන සෞය ඳරීක්.
ප්රජහ ංර්ධන නිරධහරී.
ංර්ධන ම්ඵන්කරයණ.
තහක්ණ සේහ නිරධහරි.
තහක්ණ සේහ නිරධහරි.
ඳවුල් සෞය සේවිහ.
ංර්ධන වහය.
ශභණහනයණ වහය.
්හභ නිරධහරී 82, භව අම්ඵරන්සොඩ.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ඕ.එස දිලහනි මිඹ.
පී.පි.යන්දි භදුහන් භවතහ.
එච්.සක්.ඩබ්.සීප්රිඹ ගුණසේය භවතහ.
පී.එච්.කුභහය ද සිල්හ භවතහ.
එච්.එම්.ටී.එච් ද සිල්හ භවතහ.
වීභහ ආර්. හල්රසේ මිඹ.
සක්.න.එච් රුණහර්ධන භවතහ.
සුජී එසොඩසේ භවතහ.
ඇම්.ඩබ් හියහන් ංජී භවතහ.

්හභ නිරධහරී 86 බී සයමිණිඹ.
්හභ නිරධහරී 85 බී ඳටඵළඳිමුල්ර.
්හභ නිරධහරී 85 න සවේපුමුල්ර.
්හභ නිරධහරී 86 න ළුඩුමුල්ර.
්හභ නිරධහරී, 86 ඊ, ඕනක්ද.
්හභ නිරධහරී, 83, රිත්තන්ද.
්හභ නිරධහරී, 86, ඩී, තල්සසොඩ.
්හභ නිරධහරී, 84 න, ඳනිඹන්ද.
සෞය ඳරිඳහර.

පිළිගළනීභ.
අම්ඵරන්සොඩ නය බහසව් සල්ම්, බහයත භයසේය භවතහ. සෞය වහ නීඳහයක් මිටු දවහ
ඳළමිණි සිඹළු නිරධහරී භවත්භ භවත්මීන් වහ නය බහ හර්ඹභනඩරඹ ඉතහභත් සෞයසඹන් පිළිනු රඵන
ඵ ඳන රදි.
2015.01.12 දින ඳළති රැසවීගම් හකච්ජහ වු කරුණු භහගරතචනඹ

භහතිහ

හච්ඡහ ව රුණු

ර
අන්
ඵළවළයරන
සථහනඹට ප්රසව්ල
භහර්ඹ
ස
කිරීභ.

පිවිසුම් භහර්ඹ සඵොසවෝ දුයට
ස ය ඇති ඵ. මුදල් සවීභ
ප්රභහද ඵ. ත කියුබ් 50ක් ඳභන
දළමිඹ යුතු ඵ.

ඳටඵළඳිමුල්ර
සොට්ඨහලසේ
සයශ අයිසන්
ඇති බහවිතසඹන්
ඉත් යන රද
සඵෝට්ටු විනහල
කිරීභ.

ඳරිය ටයුතු බහය සථහනහධිඳති
විසින් සයශ අයිසන් ඇති
සඳොලිස ඳරීක්
බහවිතසඹන් ඉත් යන රද
එම්.ඩී.මිත්රසිරි
ද
සඵෝට්ටු විනහල කිරීභ වහ
සිල්හ භවතහ..
සඵෝට්ටු අයිතිරුන් දළනුත්
ය ඇති ඵ.

ඳටඵළඳිමුල්ර
යහඹ
අර
සඳොදු ළසිකිළිඹ
ආශ්රිත ර
දළමිභ
සෞඹ
ඳරිඳහර
තනතුරුර
පුයේඳහඩු

යහඹ අර සඳොදු ළසිකිළිඹ ඩහ
ඉත්
කිරිභ වහ ඵළසෝ
ඹන්ත්රඹත්, එභ ඉඩම් සොටසහි
ආයක්ෂිත ළටක් ඉඳිකිරීභ දවහ
අලය ද්රය ඇණවුම් ය ඇති
ඵ.

ප්රහලඹ වුරුන්
විසින් ද ඹන .

තීයණඹ

තහක්ණ සේහ
නිරධහරී.භලිත්
ප්රනහන්දු භවතහ.

තහක්න සේහ
නිරධහරී
ජී.සී
ජීනී මිඹ.

භවජන සෞය
සෞය ඳරිඳහර හිභ නිහ
සම්
පිළිඵ
ඳරීක්
වදනි යහජහරි ඉටු කිරීභ
බහඳතිතුභහ
පී.එස.එස.ද සිල්හ
අඳවසු ඵ
විභසිභ
භවතහ.

හලු ඳහසර් ASB
අර
භහර් සම් ම්ඵන්ධ භහර් ංර්ධන ංර්ධන වහය
සිහි
ළවිම්
ංර්ධන
අධිහරිඹ සත ලිපිඹක් ඹහ ඇති පී එච්. එල්. සි
ලිපිඹක් ඹළවීභ
අධිහරිඹ
තු ඵ.
පුෂිඳයහණි.
හණු ඳීධතිසේ
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ජරඹ
ඳළතීභ.

රැදී

ට්රළක්ටර්
ප්රභහනත්
සනොන ඵ

භවජන සෞය
ට්රළක්ටර් ප්රභහනත් සනොවීභ නිහ
ඳරීක්
ර ඵළවළය කිරීභ ළටළු
පී.එස.එස.ද සිල්හ
වත ඵ
භවතහ.
තහක්ණ සේහ
ට්රළක්ටර් අලුත්ළඩිඹහ කිරීභට
නිරධහරී
භලිත්
අදහර ටඹර් ඉල්ලුම් ය ඇති ඵ.
ප්රනහන්දු භවතහ
ට්රළක්ටර් සදක් මිර දී ළනීභ
දවහ අලය බහ තීයණ රඵහ
සන ඇති ඵත් මිර ණන්
ළවීභට අදහශ නිරධහරිනිඹ
සත බහය දී ඇති ඵ.

අඹහසල්
ඹන්
ළටළු

නය
බහසව්
සල්ම්
බහයත
භයසේය
භවතහ.

අඹහසල් ඹන ඹන් පිළිඵ
ඹන ළටළුට ත වළකි ක්රිඹහ භහර් සඳොලිස ඳරීක්
පිළිඵ කුභක්ද ඹන 
එම්.ඩී.මිත්රසිරි
ද
සිල්හ භවතහ.
ඹන් අල්රහ තඵහ ත්ත ද
අහනසේ
තක්සේරුසව්
දී තහක්ණ සේහ
භසඩ මුදරහලිට ඹන ඵළවින් නිරධහරී
භලිත්
සඵොසවෝ බහඳතිරු සම් දවහ ප්රනහන්දු භවතහ
අභළත්ත ඳර යන ඵ

සුන
න්දයහයණ
ළත්භ

සඳඵයහරි 24 දිසනන් ඳසු
නිසසර ඇති යන සුනඹන්
වහ න්දයහයණ ළත්භ
ඳළළත්සන ඵ.

ඳරිඳහර භවජන
සෞය ඳරීක්
එච්. එච් නිවහල්
යණසරිඹ භවතහ

භදුරු
කීටඹන්
සඵෝන
සතහනර ේපි
සඵෝ කිරීභ

සඩංගු
භදුරුන්
සඵෝන
තහක්ණ සේහ
සථහනර ේපි වහ ගුයහමි සඵෝ
නිරධහරී
භලිත්
කිරීභට අලය භසුන් ප්රභහණඹ
ප්රනහන්දු භවතහ
තභහට රඵහ දිඹ වළකි ඵ.

සම් පිළිඵද භහර්
තල්සසොඩ
තල්සසොඩ
දළුක්න්ද තල්සසොඩ ්හභ ංර්ධන
සත
භහර්ඹ
සදඳ ඳන්රට වළසයන සථහනසේ සිට නිරධහරී සක්. න. අධිහරිඹ
දන්හ ඹළවීභ.
ල් ිෂහි වි තිබීභ ඩිසඳෝ සදට භහර් සොට එච්
නිහ
භහර් ළසල් ළවී ඇති ඵළවින් භහර් රුණහර්ධන
අනතුරු සිදු වීභ.
අනතුරු සිදුවීභ.
භවතහ.

තල්සසොඩ
ඳහරභ
අර තල්සසොඩ ඳහරභ අර ම්ඳ
ම්ඳ
ිෂම් ිෂම් සොටසහි අනහයක්සිත ඵ
සොට
නළති කිරිභ දවහ ළටක් ඉදිකිරිභ.
අනහයක්ෂිත ඵ.
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තල්සසොඩ ්හභ
නිරධහරී සක්. න. තහක්ණ
සේහ
එච්
නිරධහරී අලය
රුණහර්ධන
ටයුතු ඉටුකිරීභ.
භවතහ.

1.සොඩිහය සඳසදට වළසයන
සතහනඹ.
2.ලුඩුමුල්ර ඳන්ර ඳවශ
ළුඩුමුල්ර ්හභ
සථහන කිහිඳඹ ඳඤසඤහසරෝ භහත ආයම්ඵ න
තහක්ණ
සේහ
නිරධහරී පී. එච්.
ස
ථ
හනඹ.
සරළබ් ෆලි ළඩි
නිරධහරී අලය
කුභහය ද සිල්හ
ඇති ඵ
ටයුතු ඉටු කිරීභ
3.පිරිස සද භහසත් ්හමිණී භවතහ.
විදයහරඹ ආයම්ඵ න සථහනඹ.
4.්හමිණී විදයහර භහසත් ්හමිණී
විදයහරඹ අර
භහර් ති ඳහයට භහන්තය
සඳෝසයොක්
්හභ
නිරධහරී
ඇති ඇර භහර්සේ ළලි පිරී
ඇසරහි ළලි පිරී
පී.එච්.කුභහය
ද
ඳළතීභ නිහ ජරඹ ඵළ
ඳළතීභ
සිල්හ භවතහ
සනොඹහභ.

සතුති තහ

අද දින මිටු වහ වබහගී වු
සිඹළුභ භවජන සෞය ඳරීක්
භවතුන්ටත්, ඳවුල් සෞය සේහ
නිරධහරිනිඹන්ටත්, ්හභ නිරධහරී
භවත්භ භවත්මීන්ටත්, නය බහ
හර්ඹ භනඩරඹටත් සතුතිඹ පුද
යන ඵ.

නිභහ

ළලි සොඩ දභහ
ංර්ධන ටයුතු
දවහ
සඹොදහ
ළනීභ.

ංර්ධන
වහය
පී.එච්.එල්.සී
පුසඳයහණි මිඹ

ඳ. 4.30 ට

ස සශේ පි.එච්.එල්.සී.පුසඳයහණි
ංර්ධන වහය (ඳරිය)

සල්ම්
බහයත භයසේය

ඒ අනු 2015.02.19 දින ඳත්න රද ඳරිය ගෞඛය වහ නීඳහයක්ක හර්තහ ගරු භන්ත්රීරුන්ගේ
විගයතධතහඹක් ගනොභළති ව ඵළවින් ඒකභතික බහ ම්භත විඹ.
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2015.02.26 න දින අම්ඵරන්සොඩ නය බහ රැසවීම් ලහරහසව්දී ඳත්න රද ශභණහයන මිටු රැසවීම්
හර්තහ පිළිත යුතු ඵට රු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදීේ භවතහ විසින් සඹෝජනහ ශ අතය රු නය බහ
භන්ත්රී නය බහ භන්ත්රී එච්.එල්.අනුය කිත්සිරි භවතහ විසින් සථීය යන රදී.
අම්ඵරන්සොඩ නය බහ
ශභණහයන මිටු රැසවීම් හර්තහ
දිනඹ - 2015.02.26 සව්රහ - ඳ..2.30
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සථහනඹ - නය බහ රැසවීම් ලහරහ
ඳළමිණිභ
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

බහයත භයසේය භවතහ,සල්ම්,නය බහ ,අම්ඵරන්සොඩ.
ඩී.ඩබ්. ඳත්භසිරි භවතහ - ණහධිහරී, නය බහ , අම්ඵරන්සොඩ.
එම්.ජී.ආර්.පුසඳකුභහය භවතහ - ංර්ධන වහය, නය බහ , අම්ඵරන්සොඩ.
එස.ජී.ජීනී මිඹ - තහක්න නිරධහරී , නය බහ , අම්ඵරන්සොඩ.
පී.එස.එස. ද සිල්හභවතහ - භවජන සෞය ඳරීක් , නය බහ ,අම්ඵරන්සොඩ
යි.ජී.සිතහය භංජුර භවතහ ,ආදහඹම් ඳරිඳහර, නය බහ, අම්ඵරන්සොඩ.
ජි.එච්.සී.ප්රිඹන්ති සභනවිඹ - පුසතහර වහයිහ , නය බහ, අම්ඵරන්සොඩ.
ආර්. සුසිරහ නන්දනී මිඹ - ශභණහයණ වහය, නය බහ, අම්ඵරන්සොඩ.
නය බහ සල්ම් බහයත භයසේය භවතහ විසින් ඳළමිණ සිටි සිඹළු සදනහ පිළිනිමින් රැසවීසම් ටයුතු
ආයම්බ යන රදි.
ඳසුහිඹ මිටු රැසවීසම් තීයණ පිළිඵ විභනු රදු ඳවත ඳරිදි එහි ප්රතිඹ හර්තහ යන රදි.

1. ආදහවනහහයසේ අළුත්ළඩිඹහ වහ 2015.03.02 දින ඳළමිසණන ඵ තහක්න සේහ නිරධහරි විසින් දන්න
රදි.
2. ර්භහන්ත අංලසේ යහජහරි ටයුතු සඵදහදීභ සොට්ඨහල අනු සිදුකිරීභ වහ එක් එක් මිටු සඵදහදීභ වහ
සඹෝජනහ බහඳතිතුභහ සත ප්රධහන ශභණහයන වහය විසින් ස ඉදිරිඳත් කිරීභට නිර්සීල යන රදි.
3. භහර් ඉන්සන්ට්රිඹ ස ය ළට් කිරීභ ංර්ධන නිරධහරි එම්.ඩබ්.අර්.දිල්රුක්ෂි මිඹ සත ඳළරීභට
මිටු නිර්සීල යන රදි.
4. සෞය අංලඹට ට්රළක්ටර් මිශ දී ළනීභ වහ සටන්ඩර් දළන්වීම් ස යසන ඹන ඵ ණහධිහරී විසින්
දන්න රද අතය සම් වහ න මිශ ණන් හරඹත් භ සනසවීම් රට රක් විඹ වළකි ඵළවින් අලය
අයමුදල් ඳඹහ න්නහ ආහයඹ පිළිඵ සොඹහ ඵළලිඹ යුතු ඵ ද දන්න රදි. එසේ සනොවුනසවොත් මිශ ණන්
ළවීභ වහ සටන්ඩර් ටයුතු නිසපර එක් නු ඇති ඵ ද සඳන්හ සදන රදි.
5. ර ඵළවළයරන සථහනසේ පිවිසුම් භහර් ස ය ඇති ඵ තහසේනි විසින් දන්න රදි.
6. ජහති කිඹවීසම් භහඹ සනුසන් ම්භහන රඵහ ළනීභට දහඹ ව නිරධහරීන් ට ප්රංහ වති රඵහ දීසම්
ටයුතු ස යමින් ඳතින ඵ ප්රධහන ශභණහයන වහය නිරධහරිණිඹ ඳන රදි.
7. සඳොල්ත්ත සඳයඳහසල් සම් යට ශමුන් සනොභළති වීභ නිහ සඳයඳහල් ඳහලිහ සනත් යහජහරි
ටයුත්තක් වහ සඹදවීභ ශ යුතු ඵට මිටු නිර්සීල යන රදි.
ඉන්ඳසු එක් එක් අංලඹ පිළිඵ හච්ඡහ යන රදි.
ආඹතන අංලඹ
නිහඩු සල්නඹ ම්පර්ණ කිරීභ ඳසුහිඹ හරඹ තුර නිළයදි ඉටු සනොවීභ භත ළටළු භතුවී ඇති ඵ ප්රධහන
ශභණහයන වහය නිරධහරී නිර්භරහ මිඹ විසින් දන්න රදි. නිහඩු ඉල්ලුම් ඳත් රඵහ සනොදී ඇති අඹට
ළටුේයහිත නිහඩු සේ රහ ටයුතු යන ඵ දන්හ ලිපිඹක් නිකුත් යන සර මිටු නිර්සීල යන රද.
ආදහඹම් අංලඹ
ආදහඹම් ඳරිඳහර සිතහය භංජුර භවතහ විසින් අදවස දක්මින් අනය සශදහම් වහ යහජහරි සිදු කිරීසම්දී
ළටළු භතු වි ඇති ඵත් මීට සඳය භහළු රෆලි ආදිඹ සඳොලිසිඹත් භ සොස රැසන ආ ඵත් ඳන
රදි.සන්සීසි ටයුතු වහ අසනකුත් යහජහරී භ රිඳනම් එතු කිරීසම් ටයුතු ඉටු යන ඵ ද ඳන රදි.
ණහධිහරි අදවස දක්මින් සන්සීසි වහ ආදහවනහහයසේ ඹඩ ඵඩු පිළිඵ හර්තහ බහට සඹොමු යන
සර දන්න රදි.
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ෆස හභයඹ ලීසඹන් ස ය ඇති ඵළවින් සම් පිළීඵ සොඹහ ඵරහ ර්තහක් රඵහ සදන සර තහසේනි සත
දන්න රදි.
ගිණුම් අංලඹ
ණහධිහරී ඩි.ඩබ්. ඳත්භසිරි භවතහ අදවස දක්මින් සම් න විට සවීභට තිබු ණඹ ලින් රු.1000 ට අඩු ණඹ
සහ අන් ඵත් ඉන් ඇත්සත් එක් ණඹ සවීභක් ඳභණක් ඵත් ඳන රදි. ඊට අභතය සවීභට ඇති ණඹ
ප්රභහණසේ අඩුවීභක් සම් න විට සඳසනන ඵත් එඹට සවේතු රිඳනම් ආදහඹභ සම් දිනර රළබුණු නිහ ඵත්
ඳන රදි. එසේභ ත දුයටත් සවිඹ යුතු ණඹ පිළිඵ විසතයඹක් දළන ළනීභ වහ සම් භ ඉදිරිඳත් යන
ඵ ද ඳන රදි. න අනු සවීභට ඇති රු 10000 ට ළඩි වුචර් ර ටිනහභ රු. 3446776.71 ක් ඵත්,
සවීභට ඇති ිෂල්ඳත් ර ටිනහභ රු.302083.28 ක් ඵත් , සවීභට ඇති රු.10000 ට අඩු ව්චර් ර
ටිනහභ රු. 1000ක් ඵත් ඳන රදි.
ත දුයටත් ණහධිහරි වන් සශේ සල්ණහහයසේ තිසඵන යහජහරි සල්ණ ඉතහ අඵරන් තිසඵණ ඵ
නිරීක්නඹ ව ඵත් ඉතහ භෆතදී සල්නහහයඹට ඹන රද සල්න ද තුන් හ තිසඵන ඵ නීරීක්නඹ වු
ඵත් සම් වහ ඉතහ ඉක්භනින් තීයණඹක් න්නහ සභන් ඉල්ලීභක් යන රදි. සල්ණහහයඹට ඹඩ ඵඩ්
සදක් මිශ දී ළනීභටත් නහ සුදුසු සථහනඹ සථහනත කිරීභටත් නිර්සීල යන රදි.
ලරිය සුතහ භධයසථහනසේ මුදල් අඹ කිරීභ වහ රිසිට් සඳොත් බහහිය පුීරසඹකුට රඵහදීභ අධහනම් ඵළවින්
හර්ඹහරඹට මුදල් සවීභ ඩහත් සුදුසු ඵ සඳන්හසදන රදි.
එසේභ අහන හිණුම් ස කිරීභ පිළිඵ පුහුණු වහ නිරධහරීන් තුන් සදසනකු ක්ළල්ර පුහුණු ආඹතනඹ
සන ඹහ ඇති ඵත් , සම් වහ 8 සදසනකු නම් ය ඇති ඵත් සම් නිරධහරීන් සම් දිනර අන් හිණුම්
පිළිඵ අසඵොධඹක් රඵහ තයුතු ඵත් ඳන රදි.
අඹළඹ සල්ණ ස කිරීභ වහ විසලේ පුහුණුක් රඵහ දී ඇති නිරධහරීන් සදසදසනකු සිටින ඵත් එනම්
ඳරිණ ටයුතු යන නිරහන්ති භවත්මිඹ වහ ශභණහයන වහය චමිරහ වර්නී භවත්මිඹ ඹන සදසදනහ ට
ඳරිණ ත අඹළඹ සල්න ඹ ස කිරීභ වහ විසලේ පුහුණුක් රඵහ දී ඇති ඵත් සම් නිරධහරීන් 2016
අඹළඹ සල්ණඹ ස කිරීසම් ටයුතුඉටු ශ යුතු ඵත් දන්න රදි. මුලිභ විඹ සොනු ඳත්හනිමින්
එහි බහයත්ඹ සතොයතුරු තහක්නවහයනිරහන්ති මිඹට ඳළරීභ ශයුතු ඵත් සම් ම්ඵන්ධසඹන් සනභ
හච්ඡහක් ඳළළත්සන ඵත් දන්න රදි.
කර්භහන්ත අංලඹ
තහසේනි ජීනි භවත්මිඹ අදවස දක්මින් ළඩඳරිඳහර රුන් විශ්රහභ ඹහභට නිඹමිත් ඵළවින් න වහ ටයුතු
ශ යුතු ඵ ඳන රදි. ළඳයුම් රුන් ල් වහ ලියිඳදිංචි කිරීභ පිළිඵ හච්ඡහ ශ අතය සම්
ම්ඵන්ධසඹන් හර්තහක් තහසේනි විසින් ඉදිරිඳත් කිරීභට මිටු නිර්සීලයන රදි.
ගෞඛය අංලඹ
භසෞඳ ංජී භවතහ අදවස දක්මින් කිඹහ සිටිසේ ර වහ සඹවීභට ඇති ට්රළක්ට්ර් අළුත්ළඩිඹහන් සිදු ශ
ද නිතය නිතය ළසඩන ඵත් සම් භඵන්ධසඹන් තීයණඹක් න්නහ සරත් , ළඩ ඳරීක් රුන් 4 ක් සිටි
ඵත් දළනට සදසදසනකු සන් ටයුතු යන ඵත් පුයේඳහඩු වහ ඉක්භනින් විදුභක් රඵහ සදන සරත්ඹ.
විසලේ යහඳිතිඹ වහ සේඹන් 15 සදසනකු සඹදවීභ පිළිඵ හච්ඡහ ශ අතය භසෞඳ විසින් හර්තහක්
රඵහ සදන සර මිටු නිර්සීල යන රදි.
ප්රජහ ංර්ධන අංලඹ
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පුසතහරඹ වහ රු. 50000  සඳොත් මිශදී ළනීභට 27 සනිදහ ටයුතු යන ඵ පුසතහර වහයිහ 
ඳන රදි.
ණහධිහරී ඩී.ඩබ්.ඳත්භසිරි භවතහ විසින් සතුති ථහ යමින් ඳළමිණි සිඹළු සදනහට සතුතිඹ ප්රහල කිරීසභන්
අනතුරු රැසවීසම් ටයුතු අන් යන රදි.
ස සශේ : එම්.ජී.ආර්. පුසඳකුභහය
ංර්ධන වහය

සල්ම්

නීතීඥ ඇම්.ඩබ්ලිව්.අරුණ ප්රදීේ

අම්ඵරන්සොඩ නය බහ

බහඳති
නය බහ අම්ඵරන්සොඩ

ඒ අනු 2015.02.26 දින ඳත්න රද කශභණහකයන කමිටු රැසවීම් හර්තහ ගරු භන්ත්රීරුන්ගේ
විගයතධතහඹක් ගනොභළති ව ඵළවින් ඒකභතික බහ ම්භත විඹ.
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2015.02.25 න දින අම්ඵරන්සොඩ නය බහ රැසවීම් ලහරහසව්දී ඳත්න රද ක්රීඩහ මිටු හර්තහ පිළිත යුතු
ඵට රු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදීේ භවතහ විසින් සඹෝජනහ ශ අතය රු නය බහ භන්ත්රී සේ.ඩබ්.බහෂිණී
සභනුහ විසේසරිඹ භවත්මිඹ විසින් සථීය යන රදී.
ක්රීඩහ කමිටු හර්තහ - අම්ඵරන්ගගොඩ නගය බහ
දිනඹ

-

2015.02.25

සව්රහ -

ඳ. 2.30

සථහනඹ -

නය බහ රැසවීම් ලහරහ

වබහහිත්ඹ
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

අරුණ ප්රදීේ භනිසභල් ඩු භවතහ
දන් නයිදුහඩු භවතහ
යත් ලහන්ත භවතහ
ර්ලි චන්ද්රසිරි භවතහ
එන්.එච්.වියහේ චහමින්ද භවතහ
ජී.අසලෝ කුභහය භවතහ
ජී.සී.ජීනි මිඹ
එම්.ජී.ආර්.පුසඳකුභහය භවතහ

-

රු බහඳති,අම්ඵරන්සොඩ නය බහ
සිංව ක්රීඩහ භහජඹ
ක්රීඩහ මිටු හභහජි
ක්රීඩහ මිටු හභහජි
ක්රීඩහ ආචහර්ඹ, හරධර්භහසලෝ විදයහරඹ
ක්රීඩහ භූමි උඳසීල
තහක්ණ නිරධහරි
ංර්ධන නිරධහරි

පිළිගළනීභ- අරුණ ප්රදී්  භනිගභල් ු  භවතහ, ගරු බහඳති
ක්රීඩහ මිටු දවහ ඳළමිණි සිඹළුභ භවත්භ භවත්මීන් පිළිනිමින් ක්රීඩහ මිටුසව් ටයුතු ආයම්බ යන රදි.
ඳසුහිඹ මිටුසව් හච්ඡහ යන රද රුණු භහසරෝචනඹ කිරීභ
සඳොල්ත්ත ක්රීඩහ පිටිසේ ප්රතිංසයණ ටයුතු සිදුකිරීභ.
20

ජී.අගලතක කුභහය භවතහ,ක්රීඩහ මිමි උඳගේලක
ක්රීඩහ පියේගේ ෆදි ඇති ශල් ළසිභට අලය ඳස ගගන්හ ඇති අතය එභ ඳසතුනි කිරීභට වහ ශල් ළසීභ තභ
සිදුකය ගළනීභට ගනොවළකි වු ඵ.
අරුණ ප්රදී්  භනිගභල් ු  භවතහ, ගරු බහඳති
ක්රීඩහ පියේඹට ගඹොදහ ඇති ගේකඹහ ක්රීඩහ පියේගේ කටයුතු වහ නදනික ගඹොදන ගර වහ එභ ගේකඹහ
භගින් අදහශ කහර්ඹඹ ඉටුකයගන්නහ ගරට උඳගදස රඵහ දීභ.
යත් ලහන්ත භවතහ
ක්රීඩහ පියේගේ ළසිකිළි ඳවසුකම් ප්රභහණත් ගනොන ඵ දළන්වීභ. වහ Big match රට ගඳය ප්රධහන
ක්රීඩහංගණගේ තණ ගකොර කළපීභ

ඇතු   ක්රීඩහ භණ්ඩඳගේ සිදු කශ යුතු අ  ත් ළඩිඹහ කටයුතු සිදු කයගදන

ගරට ඉල්ලීභ.
අරුණ ප්රදී්  භනිගභල් ු  භවතහ, ගරු බහඳති
ක්රීඩහ පියේගේ ළසිකිළි ඳවසුකම් ඇති කිරීභ ම්ඵන්ධගඹන් හර්තහක් වහ Big match රට ගඳය ක්රිඩහ පියේගේ
සිදු කශ යුතු අ  ත් ළඩිඹහ කටයුතු රට ආදහර ඇසතගම්න්තු බහට ඉදිරිඳත් කිරීභට තහක්ණ නිරධහරිට
උඳගදස රඵහ දීභ.
“ඵය හවන නළළත්වීභ තවනම්” දළන්වීභක් කන්ද ශභහ උදයහනඹ අශ කස කිරීභ.
භහර්තු භහගේ සිට ක්රිඩහ පියේඹ ගන්කිරීභ සිදුකිරීභ.
වහ කහඹර්ධන භධයසථහනඹ වහ අලය උඳකයණ රඵහ දීභට උඳගදස රඵහ ගදන රදි.
සතති ථහ- එම්.ජී.ආර්.පුසඳකුභහය, ංර්ධන නිරධහරි
අද දින තභ ටිනහ හරඹ ළඹ යමින් ක්රීඩහසව් උන්නතිඹ උසදහ අදවස වහ සඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කිරීභට ඳළමිණීභ
ම්ඵන්ධසඹන් සතතිඹ ඳශයමින් මිටුසව් ළඩ ටයුතු අන් යන රදි.
ස සශේඑම්.ජි.ආර්.පුසඳකුභහය,
ංර්ධන නිරධහරි.

සල්ම්,
අම්ඵරන්සොඩ නය බහ
ගරු නගය බහ භන්ත්රී ඒ.ඩබ්.ජගත් කුභහය භවතහ කතහ කයමින්
සම් ක්රීඩහ පිටිසේ තත්ඹ කුභක්ද බහඳතිතුභහ.
ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
න ප්රධහන සල්ම්තුභහ තභයි හිවිසුම් අත්න් යරහ තිබුසන.20%  ඇඩ්හන්ස එකුත් සරහ තිසඹනහ.භං
හිතන්සන් න ආනඩුසන් ල්ලි සදන එක් නෆ.සම් රඵහ දීරහ තිසඹන්සන් ඳරහත් නළඟුභ කිඹන සෝට්
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එකින්.න සෝට් එ භං හිතන්සන් අලුත් ආනඩුසන් ඳහ වළයරහ තිසඹන්සන්.සම් ම්ඵන්ධසඹන් අපි
විඳක්සේ භන්ත්රීරුන්සේ වසඹෝඹ ඵරහසඳොසයොත්තු සනහ.සම් මුදල් රඵහ සන නයසේ ජනතහ
සනුසන් සේඹ යන්න කිඹරහ.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී ගේ.ඩබ්.ජඹන්ත භවතහ කතහ කයමින්
බහඳතිතුභණි,ඔඵතුභහ ආයහධනඹක් යරහ තිබුණහ සම් පිටිටනිඹ වදන්න ඵරන්න ට්ටිඹක් එනහ.එනිහ එන්න
කිඹරහ.භභත් ආහ.න සවොද සදඹක් නිහ.අපි සම් ඵහසත් න අනුභත යරහ ඹම් ඹම් උඳසදස රඵහ
දුන්නහ.නමුත් තමුන්නහන්සේ සම් ආන්ඩුට සදොස කිඹරහ ළඩක් නෆ.අපි කීහ අසප්රේේ භහසේ වරි අසෝසතු භහසේ
වරි පිට්ටනිසේ කිසිභ සදඹක් යන්නෆ.එනිහ ළඩ ඳටන් මු කිඹරහ තභයි තිබුසන්.අපි කීහ නට අපි
එඟයි.සදළම්ඵර් භහසේ සනසොට සම් ඉය යමු කිඹරත් තිබුණහ.නළ.්නම් අවිසච්ේද සනහ කිඹරහ.න
සනසොට අපි ඵහසව් තීයණඹක් අයසන තිබුනහ පිට්ටනිඹ හටත් සදන්නෆ ක්රීඩහ තයඟ රට අලය අඹට
සන තළනට ඹන්න කිඹනහ කිඹරහ.එතනදී න ටයුත්ත ප්රභහද වීභ තභයි ප්රධහනභ සවේතු.ඳරහත් බහට සදොස
කිඹරත් ළඩක් නෆ.ඳශහත් බහසත් න සනසොට ල්ලි තිබුනහ.එතනදී සම් ක්රිඹහ හසන් සවෝ ප්රභහද සරහ
සම් අවිසච්ේද සරහ තිසඹනනම් ඇයි 20% අයසනත් තිසඹනනම් සම් ඳටන් ත්සත් නළත්සත්. දළන්
සම්සක් සඵෝසල් අඳට ඳහස යහට ළඩක් නෆ.අපි ජනහරී භහසේ 9 සනිදහ ඳත් වුසන් අසේ යජඹක්.නයසේ
දියුණු සනුසන් අපි සොයි සව්රහසත් ඉන්නහ.නමුත් ජනහර් 31 සසොට සම් ඉය යන්න
හිටිසේ.සම් ඳළවළය වළරීභ තුශ සම් සී නළතිවුනයි කිඹන තළන භභ කිඹන්සන්.විඳක්සේ හිටිඹත් අපි 4 සදනහභ
නයසේ ළඩ රට එනහ.ඹන්න ඕන තළනක් තිසඹනනම් තමුන්නහන්සේ අඳට කිඹන්න ඵරරහ.අපි 4 සදනහභ
එන්නම් ඹන්න.
ගරු උඳ බහඳති කභල් ළල්රගේ භවතහ කතහ කයමින්
අම්ඵරන්සොඩ ක්රීඩහංනඹට අපි සම් මුදර රඵහ ත්සත් විලහර අයරඹක් යරහ.රක් 125 සනසයි භභ න්න
වළදුසව් රක් 130 ක් ඇසතසම්න්තු.සම් ඇසතසම්න්තු රක් 100 ට ළඩි නිහ ප්රධහන සල්ම් වයවහ තභයි
සම් සටන්ඩර් වුසන.සටන්ඩර් රුන් 04 සදසනක්සන් ඵටසඳොර ප්රසීලසේ සසනක්ට තභයි සම් රළිෂරහ
තිසඹන්සන්.භං හිතන විදිඹට අත්තිහයභක් රඵහත්ත ර්භහන්තඹක් නතය යන්න ඵෆ.20% කිඹන්සන් සරොකු
මුදරක්.භං හිතන්සන් රක් 26 ක් විතය සනහ.සොන්ත්රහත්රු කීසොත් සම් භට සන්න ඵෆ කිඹරහ,සරොකු
ළටලුක් සනහ.එනිහ භභ හිතන්සන් ජඹන්ත භවත්තඹහ කීහ සේ අපි තහ සශොත් සම් න්න පුලුන්
සයි.න සේභ තල්සසොඩ ක්රීඩහංනඹට රක් 25 ක් දුන්නහ.දළන් නත් නත්රහ තිසඹන්සන්.එනිහ අපි
ඉල්රහ සිටිනහ,දළන් ඔඵතුභහරසේ යජඹක් තිසඹන්සන්.එනිහ සම් අම්ඵරන්සොඩ නයඹට රළබුණ මුදල් තහ
යරහ රඵහ න්න ටයුතු යන්න කිඹරහ ඉල්රනහ.තල්සසොඩ ක්රීඩහංනසේ මුදර නළතත්
,සභොද තල්සසොඩ එට හිවිසුම් අත්න් යරහ වුණත් අත්තිහයම් රඵහසන නෆ.එනිහ සම් පිට්ටනිඹට
අත්තිහයනුත් රඵහ දීරහ තිසඹන නිහ සම් ආයම්බ යන්න පුලුන් සයි.එනිහ ජඹන්ත භවතහ විසලේසඹන්
මලි සරහ සම් මුදර රඵහ න්න ටයුතු යන්න කිඹරහ ඉල්රනහ.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී ගේ.ඩබ්.ජඹන්ත භවතහ කතහ කයමින්
ඳනිඹන්දසව් ඳහරභක් වදනහ.දළන් නසක් තත්ඹ සභොක්ද
ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
ළඩ ආයම්බ යරහ තිසඹන්සන්.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී එච්.එල්.අනුය කිත්සිරි භවතහ කතහ කයමින්
අසේ ංර්ධන ටයුතු දළළන්තභ අඩහර සරහ තිසඹනහ සම් අසථහසව්දී.සභහිදී විසලේ අදහනඹක් සඹොමු
යරහ අම්ඵරන්සොඩ නයසේ ඳතින ංර්ධන අසථහ ළන රුණු අවන්න අඳට සම් අසතහසව්දී සිීධ
සව්රහ තිසඹන්සන් මුළු යහජය අංලඹට අක්රීඹ තත්ඹට ඳත්සරහ තිසඹනහ සම් අසතහසව්.අද අම්ඵරන්සොඩ
නයසේ ක්රීඩහ භූමිඹ ආරීත ංර්ධන ටයුත්ත විතයක් සනසයි,භභ මීට සඳය අසථහසව් සඹොමු ශ හල ඳහය
පුලුල් කිරීසම් ංර්ධන හර්ඹඹ ව ඊට අභතය ප්රහසීය ඹ භට්ටසම් සිඹලුභ ංර්ධන ටයුතු පිලිඵ
අධහනඹ සඹොමු විඹ යුතු ටයුතු තිසඹනනම් අඳට න ම්ඵන්දසඹන් ඳක් විඳක් සේදඹක් නළති ඉල්ලීභක්
යන්න පුලුන් නම් න ඵර අධිහරීසේ අධහනඹ සඹොමු යන්න කිඹරහ ඉල්රහ සිටිනහ.න සේභ භඟ
නළඟුභ,භ නළඟුභ, ජහති විඹ සේ සිඹලුභ ංර්ධන ටයුතු අපි වයවහ සනොසරුණත් ,භභ ඉල්ලීභක්
යනහ විඳක්සේ භන්ත්රීරුන්සන් එතුභන්රහ වයවහ වරි සම් සීල් යන්න කිඹරහ.නළතිනම් සම් භහ කීඳඹ
ඉනික්ිෂති අඳට විලහර අහධ තත්ඹට ළසටන්න ඉඩ තිසඹනහ.සභොද අසේ සම් මිනිසුන්සේ
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ඵරහසඳොසයොත්තු සුන් සනහ සම් සීත් එක්.එනිහ නයසේ ජනතහසේ ඉල්ලීභක් ලසඹන් භභ සභඹ
විඳක්සේ භන්ත්රීරුන්සන් ඉල්රහ සිටිනහ.
ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
දළන් තිසඹන තත්ඹ ඵෆරෑරුම් තත්ඹක් ඇත්තටභ.ඳසු හිඹ යජසඹන් විලහර ලසඹන් මුදල් ංර්ධන ටයුතු
වහ යජසේ ආඹතන වයවහ ජනතහට රඵහ දුන්නහ.වළභ භටභ රක් 10  මුදරක් ්හභසේහ සොට්ඨහල
භට්ටමින් දීරහ තිසඹනහ.එනිහ භන්ත්රීයසඹක් සිටිඹත් නළතත් විලහර ළඩ සොටක් න ම් ර
සරුණහ.ඳනිඹන්ද ඳහරභට මින් භට සදොරින් සදොරින් සදොයට ළඩ ටවසනන් රක් 55 ක් රඵහ
දුන්නහ.ඳශහත් නළඟුභ ඹටසත් තභයි ක්රීඩහ පිටිඹ ංර්ධනඹ යන්න රක් 130 රඵහ දුන්නහ.තල්සසොඩ
ක්රීඩහංනඹට රක් 25 ක් දුන්නහ.දළන් න යජඹත් භඟ සම් ංර්ධන ටයුතු වහ රළසඵන මුදල් සනොරළබී
ඹන තත්ඹක් උදහසව්රහ තිසඹනහ.භං හිතන්සන් අසේ විඳක්සේ භන්ත්රීරුත් සම් ළන ල්ඳනහ යරහ ඵරරහ
අධහනඹ සඹොමු යන්න ඕන තළන් රට අධහනඹ සඹොමු යනනම් ,සභොද සම් සීල් වුරු හිටිඹත්
යන්න ඕන සීල්.එනිහ ඹව ඳහරනඹට ඹන සම් සව්රහසව් සම් ළන අධහනඹ සඹොමු යන්න කිඹරහ
ඉල්රනහ.

ඒ අනු 2015.02.25 න දින ඳත්න රද ක්රීඩහ කමිටු හර්තහ ගරු භන්ත්රීරුන්ගේ විගයතධතහඹක් ගනොභළති
ව ඵළවින් ඒකභතික බහ ම්භත විඹ.

(07) ගටන්ඩර් වහ මිශ ගණන්
7

ගටන්ඩර් වහ මිශ ගණන් (-

7:1

ගටන්ඩර් (- නළත

7:2

මිශ ගණන් (-

7:2:1

හවන අභතය ගකොටස වහ මිශ ගණන් කළන රද අතය තහක්ණ ගේහ නිශධහරීගේ නිර්ගේලඹ භත
ඉදිරිඳත් කය ඇති මිශ ගණන් අතරින් අභ මිශ ගණන් පිළිගළනීභට ගරු බහ තීයණඹ කයන රදී.
අංකඹ ද්රය වහ උඳකයණ ප්රභහණඹ
විසතයඹ
01
Tor 4 Wrench 20- 01

02

7:2:2

A.C.paul
and Co.Ltd

K.R.S.Trade
Centerf

19900.00

14100.00

7945.00

5850.00

200 nm Ampro
08-32 py Prox 01
Soch Gate

Galle Motors

මිශ ණන්
රළබී නළත.

ගඵඩහට ගල් මිරදී ගළනීභ වහ මිශ ගණන් කළන රද අතය තහක්ණ ගේහ නිශධහරීගේ නිර්ගේලඹ
භත ඉදිරිඳත් කය ඇති මිශ ගණන් අතරින් අභ මිශ ගණන් පිළිගළනීභට ගරු බහ තීයණඹ කයන රදී.

අංකඹ ද්රය
වහ
විසතයඹ

උඳකයණ ප්රභහණඹ

ගක්.ගක්.සුමිත්
බී.ඒ.කහන්ති
ප්රිඹන්ත ගභන්ඩිස
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ගඹහන්
ක්රිහන්ත
සිරිභහන්න

01

6’’ x 9’’ ල්

2150.00

මිශ

2200.00

02

6’’ x 4’’ ල්

2500.00

ණන්

2700.00

03

1 ½ ‘’ x 1 ½ ‘’ ල්

4150.00

රළබී

4200.00

04

¾’’ x ¾’’ ල්

4500.00

නළත

4500.00

05

ABC මිශ්රණඹ

4750.00

4800.00

06

ල් කුඩු

4800.00

5000.00

07

¼ ‘’ x ¼ ‘’ චිේස ල්

5500.00

5200.00

7:2:3 තීන්ත ව පීලි මිරදී ළනීභ වහ මිශ ණන් ළන රද අතය තහක්ණ සේහ නිශධහරීසේ නිර්සීලඹ
භත ඉදිරිඳත් ය ඇති මිශ ණන් අතරින් අභ මිශ ණන් පිළිළනීභට රු බහ තීයණඹ යන රදී.
අංකඹ
01
02

ද්රය වහ උඳකයණ ප්රභහණඹ
විසතයඹ
සුදු එභල්න්
20 L

BKS
වහඩ්ගඹහර්
16341.00

පර්ණ වහඩ්ගඹහර්

8040.00

6112.00

7557.00

3624.00

2750.00

3406.00

11224.00

නිේ
ග් න්ට්
ගන්ටර්
13890.00

03

තද
නිල්සව්දර් 08 L
ෂීල්ඩ්
එනභල් සයෝ 4 L 04 L

04

එනභල් නිල්

04 L

3624.00

2750.00

3406.00

05

සබ්ිෂ
පින්ක් 12 L
ඉභල්න්
එනභල් ස්ේ රර්
04 L

9669.00

6696.00

8069.00

3624.00

2750.00

3406.00

08 L

8040.00

3056.00

7557.00

08 L

7968.00

2676.00

7038.00

සයෝල් 02

-

-

-

9 mm

2275.00

-

-

12 mm

2975.00

-

-

01

-

-

-

585.00

-

-

27.50

22.00

-

1.30

1.50

-

10.75

7.00

-

50.00

50.00

-

06
07

අළු- සදර්ෂිල්ඩ්
08
හර්නිස
09
10
11
12
13
14
15
16
17

ග්රීන් සනට් 4’’-0
8’-0’ x 4’ -0’
ළනිසටහ සඵෝඩ්
8’-0’ x 4’ -0’
ළනිසටහ සඵෝඩ්
8’-0’ x 4’ -0’
සඳෝමිහ ෂීට්
පී.වී.සී.ළහි පීලි දිේ
අඩි 100
පීලි බ්රළට්

01

¾’ x 8’ සකුරුේපු 300
ඇණ - ඹඩ
¾’ x 8’ සකුරුේපු
ඇණ - පිත්තර
එන්ඩ් ළේ
02

24

18
19
20
21

125 g

278.00

236.00

-

25

-

48.00

-

කර 1 KG

240.00

230.00

-

කර 1Kg

240.00

230.00

-

සෝරඩ් ම්
ඉිෂ ඹතුරු 3’’
සල්ඩින්
සනො.10
සල්ඩින්
සනො.12

7:2:4 ඹතුරු පුරු මිරදී ළනීභ වහ මිශ ණන් ළන රද අතය ණහධිහරීසේ නිර්සීලඹ භත ඉදිරිඳත්
ය ඇති මිශ ණන් අතරින් අභ මිශ ණන් පිළිළනීභට රු බහ තීයණඹ යන රදී.
අංකඹ
01

7:2:5

ද්රය වහ උඳකයණ ප්රභහණඹ
විසතයඹ
Prolink Key Board

ඔභළක්
ගටක්ගනොරජිත
900.00

යේයුලි්  කම්පියුටර්

02

Delux Key Board

800.00

650.00

03

Pen drive 08 GB

700.00

600.00

04

Pen drive 04GB

600.00

05
06

Logitech Key Board
Sinhala Key board

07

Pen drive 16 GB

එස.එල්.ගේ.කම්
පියුටර්ස

900.00

1150.00
750.00
1400.00

වයසහඩ් මිරදී ළනීභ වහ මිශ ණන් ළන රද අතය ණහධිහරීසේ නිර්සීලඹ භත ඉදිරිඳත්
ය ඇති මිශ ණන් අතරින් අභ මිශ ණන් පිළිළනීභට රු බහ තීයණඹ යන රදී.

අංකඹ ද්රය වහ උඳකයණ ප්රභහණ
විසතයඹ
ඹ
01

වයියස හඩ් 1 01

ඔභළක්
ය හ
යේයුලි් 
එස.එල්.ගේ.
ගටක්ගනොර කම්පියුටර්ස කම්පියුටර් කම්පියුටර්ස
ජිත
1600.00
1300.00
-

යූර්
02

වයසහඩ්

3 01

3000.00

යූර්

25

3400.00

3300.00

7:2:6 ඳරිණ වහ මුද්රණ ඹන්ත්ර මිරදී ළනීභ වහ මිශ ණන් ළදන රද අතය ණහධිහරීසේ නිර්සීලඹ
භත ඉදිරිඳත් ය ඇති මිශ ණන් අතරින් අභ මිශ ණන් පිළිළනීභට රු බහ තීයණඹ යන රදී.

අංඹ ද්රය
වහ
විසතයඹ
01
Computer
02

උඳයණ ප්රභහණඹ
01

Hp P 1102 printer 01
Samsung ML 2116
printer prolink 700 C
UPS HP jet p2035
Leser printer

ඔභළක්
ගටක්ගනොරජිත
41000.00
12300.00

යේයුලි් 
කම්පියුටර්
69000.00
12400.00
7500.00
4400.00

එස.එල්.ගේ.කම්
පියුටර්ස
78500.00
15000.00

34250.00

7:2:7 හඹ ර්ධණ භධයසථහනඹ දවහ යහඹහභ උඳයණ මිශදී ළනීභ වහ මිශ ණන් ළන රද අතය
ඉදිරිඳත් වී ඇත්සත් එක් මිශ ණනක් ඳභණක් ඵළවින් තහක්ණ සේහ නිශධහරීසේ නිර්සීලඹ භත නළත
මිශ ණන් ළදවීභට රු බහ තීයණඹ යන රදී.

අංඹ

ද්රය වහ උඳයණ ප්රභහණඹ
විසතයඹ

01

7:2:8

ජහිෂන්
න්හල්ටන්සි
ප්රයිට් ලිමිටඩ්

Treadmill

413500.00

සඩොන්සොන්
ආඹතනඹ

රළබී නළත

නර් භහර්ටින්

රළබී නළත

යහඹහභ උඳයණ මිරදී ළනීභ වහ මිශ ණන් ළන රද අතය තහක්ණ සේහ නිශධහරීසේ
නිර්සීලඹ භත ඉදිරිඳත් ය ඇති මිශ ණන් අතරින් අභ මිශ ණන් පිළිළනීභට රු බහ තීයණඹ
යන රදී.

අංකඹ
01

ද්රය වහ උඳකයණ විසතයඹ

ප්රභහණඹ

ගයතඹල් ර්ජිතකල්

නිේ ෂයින් ගේඩින්
කම්ඳළණි

4000.00
4000.00
9000.00

B.P.Meter (Sumbow)

B.P. Metert (Zion)
B.P. Meter (Mac)
B.P.Meter (Geman)

6000.00

7:2:9 යහඹහභ උඳයණ වහ මිශ ණන් ළන රද අතය තහක්ණ සේහ නිශධහරීසේ නිර්සීලඹ භත
ඉදිරිඳත් ය ඇති මිශ ණන් අතරින් අභ මිශ ණන් පිළිළනීභට රු බහ තීයණඹ යන රදී.

අංකඹ ද්රය
වහ
විසතයඹ

උඳකයණ ප්රභහණඹ

ඇම්ගකොම්
එමිගටල්
ප්රයිට් ලිමිටඩ් ගරොනික්ස
26

යුනි
රයින්
ඇගතසිගේටස

(08)

8.1

01

Weight Scale

3500.00

3950.00

3750.00

02

Gym mat

750.00

950.00

900.00

03

Swis ball

1600.00

1900.00

1700.00

04

Stop Watch

1350.00

1750.00

600.00

ගගවීම් :-

ඇ. අං 1189 ඹටසත් ඵඩහට බහනඩ මිරදී ළනීභ සනුසන් එම්.සනවියත්න ප්රයිට් ලිමිටඩ් ආඹතනඹට
භහභ සත සල්ම්සේ නිර්සීලඹ ඳරිදි රු. 106450.00  මුදරක් සවීභ වහ රු භන්ත්රීරුන්සේ
විසයෝධතහඹක් සනොභළති ව ඵළවින් රු බහසව් අනුභළතිඹ රඵහ සදන රදී.
අඟ 2 x 2 සේරර් ඇක්ල් 19500 x 03

= 58500.00

සට්රර් ජළක් (වයිසරොලික්)15000 x 02

= 30000.00

සට්රර් හිච්(දි සොට) 1800 x4

= 7200.00

වයිසරොලික් සඳන්ස

= 10750.00

2150 x 5

=106450.00
8. 2

ඇ. අං 1190,1191,1192 ව 1193 ඹටසත් ඵඩහට බහනඩ මිරදී ළනීභ සනුසන් යත්න සභෝටර්ස ප්රයිටි
ලිමිටඩ් ආඹතනඹ සත සල්ම්සේ නිර්සීලඹ ඳරිදි රු.151110.00  මුදරක් සවීභ වහ රු භන්ත්රීරුන්සේ
විසයෝධතහඹක් සනොභළති ව ඵළවින් රු බහසව් අනුභළතිඹ රඵහ සදන රදී.

Over roll packing

= 11700.00 x 01

=

Piston

= 5950.00 x 3

= 17850.00

Piston sleeve

= 4950.00 x 3

=

14850.00

Ring set

= 7750.00 x 1

=

7750.00

Valve

= 975.00 x 6

=

5850.00

Main bearing set

= 4250.00 x 1

=

4250.00

Crank bearing set

= 3850 x 1

=

3850.00

Crank oil seal (R)

= 4950 x 1

=

4950.00

=2750 x 1

=

2750.00

Crank oil seal

(F)

27

11700.00

Clutch plate

=8750 x 1

=

8750.00

Clutch recer

= 2950 x 1

=

2950.00

Fronyt rim

=5850 x 2

=

11700.00

Rear rim outer

= 18500 x 2

= 37000.00

Silastic

=375 x 1

=

375.00

Clutch finger set

=4350 x1

=

4350.00

Oil filter

= 375 x 1

=

375.00

Diesel filter

=375 x 2

=

750.00

Radiator hose 4 PC

=3450 x 1

=

3450.00

Hose clip

=50 x4

=

200.00

Water fan repair kit

=2750 x 1

=

2750.00

Valve gupde

= 775 x 4

=

4650.00

= 151110.00

8.3

ඇ. අං 1194 ඹටසත් ඵඩහට ඵල්බ් 200 මිරදී ළනීභ සනුසන් යජසේ හනිජ විවිධ නීතිත ංසථහ සත
සල්ම්සේ නිර්සීලඹ ඳරිදි රු. 98999.00 ක් සවීභ වහ රු භන්ත්රීරුන්සේ විසයෝධතහඹක් සනොභළති ව
ඵළවින් රු බහසව් අනුභළතිඹ රඵහ සදන රදී.

8.4

ඇ. අං 1195 ඹටසත් ඵඩහට

LP Gas 37.5 kg ප්රභහණසේ සිලින්ඩර් 08 ක් මිරදී ළනීභ සනුසන්

අම්ඵරන්සොඩ මිලිදු එන්ටර් ප්රයිස සත සල්ම්සේ නිර්සීලඹ ඳරිදි රු. 49920.00 ක් සවීභ රු
භන්ත්රීරුන්සේ විසයෝධතහඹක් සනොභළති ව ඵළවින් රු බහසව් අනුභළතිඹ රඵහ සදන රදී.

6240.00 x 08 = 49920.00
8.5

ඇ. අං 1196 ඹටසත් ඵඩහට ක්රිට් රහරඹක් මිරදී ළනීභ සනුසන් නිසඹෝජය සල්ම් (ර්භහන්ත) කුඩහ
අත්තිහයම් හිනුභට සල්ම්සේ නිර්සීලඹ ඳරිදි රු. 33000.00 ක් සවීභ රු භන්ත්රීරුන්සේ විසයෝධතහඹක්
සනොභළති ව ඵළවින් රු බහසව් අනුභළතිඹ රඵහ සදන රදී.

8.6

ඇ. අං 1197 ඹටසත් ඵඩහට ල් මිරදී ළනීභ සනුසන් සක්.සක්.සුමිත් ප්රිඹන්ත සභන්ඩිස භවතහ සත
සල්ම්සේ නිර්සීලඹ ඳරිදි රු. 167000.00 ක් සවීභ වහ රු භන්ත්රීරුන්සේ විසයෝධතහඹක් සනොභළති ව
ඵළවින් රු බහසව් අනුභළතිඹ රඵහ සදන රදී.

(1) චිේ ල්

14 x 5500.00

= 77000.00

(2) 1 ½ ල් 16 x 3950.00

= 63200.00

(3) ¾ ල් 02 x 4200.00

=

8400.00

(4) A.B.C කියුබ් 02 x 4500.00

=

9000.00

(5) 6 x 9 ල් 04 x 2350.00

=

9400.00
28

= 167000.00
ඇ. අං 1198 ඹටසත් ඵඩහට බහනඩ මිරදී ළනීභ සනුසන් යත්න සභෝටර්ස පුීලි භහභ සත

8.7

සල්ම්සේ නිර්සීලඹ ඳරිදි රු. 58700.00  මුදරක් සවීභ වහ රු භන්ත්රීරුන්සේ විසයෝධතහඹක්
සනොභළති ව ඵළවින් රු බහසව් අනුභළතිඹ රඵහ සදන රදී.

1. Trailer Axcil 26500.00 x 01

=

26500.00

2. Hydrolic Jack 24500.00 x 01

=

24500.00

3. Hors Trailer 3950.00 x 01

=

3950.00

4. Trailer Hitds 3750.00 x 01

=

3750.00

=

58700.00

ඇ. අං 1199 ඹටසත් ඵඩහට බහනඩ මිරදී ළනීභ සනුසන් යත්න සභෝටර්ස පුීලි භහභ සත

8.8

සල්ම්සේ නිර්සීලඹ ඳරිදි රු. 30250.00  මුදරක් සවීභ වහ රු භන්ත්රීරුන්සේ විසයෝධතහඹක්
සනොභළති ව ඵළවින් රු බහසව් අනුභළතිඹ රඵහ සදන රදී.

1. Front Tie Rod 1875 x02

=

3750.00

2. Hitch Half Set 26500 x 01

=

26500.00

=



30250.00

ගරු නගය බහ භන්ත්රී ඒ.පී.රක්සමි ගවේභන්තහ සිල්හ ගභනවිඹ ගඳ..10.25 ට ඳභණ ගරු බහට ඳළමිගණන
රදී.

8:9

ඇ. අං 1202 ඹටසත් ඵඩහට

LP Gas 37.5 kg ප්රභහණසේ සිලින්ඩර් 08 ක් මිරදී ළනීභ සනුසන්

අම්ඵරන්සොඩ ිෂංදුසවේහ සේල්ස අවුට්රට් ආඹතනඹ සත සල්ම්සේ නිර්සීලඹ ඳරිදි රු. 42480.00 ක් සවීභ
වහ රු භන්ත්රීරුන්සේ විසයෝධතහඹක් සනොභළති ව ඵළවින් රු බහසව් අනුභළතිඹ රඵහ සදන රදී.
5310.00 x 08 = 42480.00

ගරු නගය බහ භන්ත්රී ගේ.ඩබ්.ජඹන්ත භවතහ කතහ කයමින්
බහඳතිතුභණී,ෆස මිශ අඩුසරහසන් තිසඹන්සන්.දළන් ෆස මිරදී න්සන් අඩු වුන මිශටද
29

ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
ඔව් අඩු වුණ මිශට.

8:10

අදහශ වුචයඹ ඉදිරිඳත් යන රද භන්ත්රීරුන්සේ සදළම්ඵර් භට අදහර භන් විඹදම් සර රු.2400.00
මුදරක් සල්ම්සේ නිර්සීලඹ ඳරිදි සවීභ වහ රු භන්ත්රීරුන්සේ විසයෝධතහඹක් සනොභළති ව ඵළවින් රු
බහසව් අනුභළතිඹ රඵහ සදන රදී.

8:11

ඳටඵළදිමුල්ර සහන භූමිසේ අතුරු භහර්සේ කුට්ටි ල් ඇතිරීභ වහ භල් ඳහත්ති ඉදිකිරීසම් ර්භහන්තසේ මලි
සවීභ න රු.524788.66 ක් සල්ම්සේ නිර්සීලඹ ඳරිදි අං 83, සවේපුමුල්ර භන් ප්රජහ භනඩරඹ සත
සවීභ වහ රු භන්ත්රීරුන්සේ විසයෝධතහඹක් සනොභළති ව ඵළවින් රු බහසව් අනුභළතිඹ රඵහ සදන රදී.

8:12 2015 ර්සේ 1 න හර්තු දවහ රු.50000.00  මුදරක් සල්ම් නිර්සීලසඹන් සීය ඹ ආදහඹම් සොභහරිස
ජනයහල් සත සවීභ වහ රු භන්ත්රීරුන්සේ විසයෝධතහඹක් සනොභළති ව ඵළවින් රු බහසව් අනුභළතිඹ
8:14රඵහ
නය
සදනබහ
රදී. තු 252 -0730 ළබ් යථඹ වහ 2015 ජනහරී භ 01-15 දින දක්හ රඵහත් ඉන්ධන සනුසන්
රු. 10545.00  මුදරක් තහක්ණ සේහ නිශධහරීසේ වහ සල්ම්ස නිර්සීලඹ භත , සී/ අම්ඵරන්සොඩ
විවිධ සේහ මුඳහය මිතිඹ සත සවීභ වහ රු භන්ත්රීරුන්සේ විසයෝධතහඹක් සනොභළති ව ඵළවින්
රු බහසව් අනුභළතිඹ රඵහ සදන රදී.
8:13 අම්ඵරන්සොඩ නය බහ භන්න් ඳහරනඹ න පුසතහරට 2015 ජනහරී භ වහ ඳඹන රද පුත් ඳත්
එම්.එස
භවතහ
ඳරිදි01-15
රු.39715.00
 රඵහත්
මුදරක් සවීභ
වහ
රු
8:15සනුසන්
නය බහ
තු. වීයසිංව
PF 7424
ළබ්සත
යථඹසල්ම්සේ
වහ 2015නිර්සීලඹ
ජනහරී භ
දින දක්හ
ඉන්ධන
සනුසන්
භන්ත්රීරුන්සේ
විසයෝධතහඹක්
සනොභළතිසේ
ව 
ඵළවින්
රු බහසව්
අනුභළතිඹ රඵහ
සදන රදී.
රු. 18981.00
 මුදරක් තහක්ණ
හ නිශධහරීසේ
වහ සල්ම්ස
නිර්සීලඹ
භත , සී/ අම්ඵරන්සොඩ
විවිධ සේහ මුඳහය මිතිඹ සත සවීභ වහ රු භන්ත්රීරුන්සේ විසයෝධතහඹක් සනොභළති ව ඵළවින්
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රු බහසව් අනුභළතිඹ රඵහ සදන රදී.
8:16 නය බහ තු න රම් ට්රක් යථඹ වහ 2015 ජනහරී භ 01-15 දින දක්හ රඵහත් ඉන්ධන සනුසන් රු.
11100.00  මුදරක් තහක්ණ සේහ නිශධහරීසේ වහ සල්ම්ස නිර්සීලඹ භත , සී/ අම්ඵරන්සොඩ විවිධ
සේහ මුඳහය මිතිඹ සත සවීභ රු භන්ත්රීරුන්සේ විසයෝධතහඹක් සනොභළති ව ඵළවින් රු බහසව්
අනුභළතිඹ රඵහ සදන රදී.
8:17 නය බහ තු 49-9422 ට්රළක්ටයඹ වහ 2015 ජනහරී භ 01-15 දින දක්හ රඵහත් ඉන්ධන සනුසන් රු.
12447.00  මුදරක් තහක්ණ සේහ නිශධහරීසේ වහ සල්ම්ස නිර්සීලඹ භත , සී/ අම්ඵරන්සොඩ විවිධ
සේහ මුඳහය මිතිඹ සත සවීභ රු භන්ත්රීරුන්සේ විසයෝධතහඹක් සනොභළති ව ඵළවින් රු බහසව්
අනුභළතිඹ රඵහ සදන රදී.
8:18

නය බහ තු RA 8796 ට්රළක්ටයඹ වහ 2015 ජනහරී භ 01-15 දින දක්හ රඵහත් ඉන්ධන සනුසන්
රු. 10212.00  මුදරක් තහක්ණ සේහ නිශධහරීසේ වහ සල්ම්ස නිර්සීලඹ භත සී/ අම්ඵරන්සොඩ විවිධ
සේහ මුඳහය මිතිඹ සත සවීභ වහ රු භන්ත්රීරුන්සේ විසයෝධතහඹක් සනොභළති ව ඵළවින් රු
බහසව් අනුභළතිඹ රඵහ සදන රදී.

8:19

නය බහ තු GL-9369 ලි ඵවුයඹ වහ 2015 ජනහරී භ 01-15 දින දක්හ රඵහත් ඉන්ධන
සනුසන් රු. 16748.00  මුදරක් තහක්ණ සේහ නිශධහරීසේ වහ සල්ම්ස නිර්සීලඹ භත , සී/
අම්ඵරන්සොඩ විවිධ සේහ මුඳහය මිතිඹ සත සවීභ වහ රු භන්ත්රීරුන්සේ විසයෝධතහඹක්
සනොභළති ව ඵළවින් රු බහසව් අනුභළතිඹ රඵහ සදන රදී.

8:20

සඩංගු භර්දනඹ කිරීභට ධූභහඹනඹ කිරීභ වහ 2015 ජනහරී භ 01-15

දින දක්හ රඵහත් ඉන්ධන

සනුසන් රු. 11025.00  මුදරක් තහක්ණ සේහ නිශධහරීසේ වහ සල්ම්ස නිර්සීලඹ භත , සී/
අම්ඵරන්සොඩ විවිධ සේහ මුඳහය මිතිඹ සත සවීභ වහ රු භන්ත්රීරුන්සේ විසයෝධතහඹක්
සනොභළති ව ඵළවින් රු බහසව් අනුභළතිඹ රඵහ සදන රදී.

8:21 නය බහ තු 49-9421 ට්රළක්ටයඹ වහ 2015 ජනහරී භ 16 -31 දින දක්හ රඵහත් ඉන්ධන සනුසන්
රු. 11998.00  මුදරක් තහක්ණ සේහ නිශධහරීසේ වහ සල්ම්ස නිර්සීලඹ භත , සී/ අම්ඵරන්සොඩ
විවිධ සේහ මුඳහය මිතිඹ සත සවීභ වහ රු භන්ත්රීරුන්සේ විසයෝධතහඹක් සනොභළති ව ඵළවින්
රු බහසව් අනුභළතිඹ රඵහ සදන රදී.
8:22 නය බහ තු PF 7424 ළබ් යථඹ වහ 2015 ජනහරී භ 16 -31 දින දක්හ රඵහත් ඉන්ධන සනුසන්
රු. 35178.00  මුදරක් තහක්ණ සේහ නිශධහරීසේ වහ සල්ම්ස නිර්සීලඹ භත , සී/ අම්ඵරන්සොඩ
විවිධ සේහ මුඳහය මිතිඹ සත සවීභ වහ බහසව් අනුභළතිඹ රඵහ ළනීභ.
සභභ සවීභ ම්ඵන්ධසඹන් විසයෝධතහඹන් භතු ව ඵළවින් සම් ම්ඵන්ධසඹන් ජන්දඹ විභන රදී.
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රු නය බහ භන්ත්රී සේ.ඩබ්.ජඹන්ත භවතහ,රු නය බහ භන්ත්රී ආර්.පී.සීව් සයොවහන් භවතහ, රු නය
බහ භන්ත්රී බී.ජනිත් වික්රභතිර භවතහ ව රු නය බහ භන්ත්රී සක්.පුසපි ඉන්ද්රජිත් භවතහ සභභ සවීභ
අනුභත කිරීභට විරුීධ ජන්දඹ රඵහ දුන් අතය රු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදීේ භවතහ , රු උඳ බහඳති
භල් ළල්රසේ භවතහ , රු නය බහ භන්ත්රී න.පී.රක්සමි සවේභන්තහ සිල්හ සභනවිඹ, රු නය බහ
භන්ත්රී එච්.එල්.අනුය කිත්සිරි භවතහ , රු නය බහ භන්ත්රී න.ඩබ්.ජත් කුභහය භවතහ ව සේ.ඩබ්.බහෂිණි
සභනුහ විසේසරිඹ භවත්මිඹ සභභ සවීභට ඳක් ජන්දඹ ප්රහල යන රදී.
න අනු ළඩි ජන්ද 02 න් සභභ සවීභ ම්භත න රදී.

8:23 නය බහ තු 252 -0730 ළබ් යථඹ වහ 2015 ජනහරී භ 16-31 දින දක්හ රඵහත් ඉන්ධන සනුසන්
රු. 13300.00  මුදරක් තහක්ණ සේහ නිශධහරීසේ වහ සල්ම්ස නිර්සීලඹ භත , සී/ අම්ඵරන්සොඩ
විවිධ සේහ මුඳහය මිතිඹ සත සවීභ රු භන්ත්රීරුන්සේ විසයෝධතහඹක් සනොභළති ව ඵළවින් රු
බහසව් අනුභළතිඹ රඵහ සදන රදී.

8:24 සවේපුමුල්ර සේහ පිඹ ඉදිරිපිට හණු ඉදිකිරීසම් ර්භහන්තසේ සවීම් සර රු. 202271.27  මුදරක්
තහක්ණ සේහ නිශධහරීසේ වහ සල්ම්ස නිර්සීලඹ භත අං 83, සවේපුමුල්ර භන් ප්රජහ භනඩරඹ සත
සවීභ වහ රු භන්ත්රීරුන්සේ විසයෝධතහඹක් සනොභළති ව ඵළවින් රු බහසව් අනුභළතිඹ රඵහ සදන රදී.

8.25

2014 සදළම්ඵර් භහඹට අදහර විදුලි ිෂල්ඳත් වහ සීර රංහ විදුලි (පුීලි) භහභට සවීභ.
ළඹ අංකඹ

ගගව මුදර

11453 -I

38611.65

23453- I

1200.70

34453- I

2243.28

52453- I

28036.19

53454

17084.25

62453- I

20343.01

එතු

107519.08

විදුලි ිෂල්ඳත වහ රු.107519.08  මුදරක් සල්ම්සේ නිර්සීලසඹන් සවීභ රු භන්ත්රීරුන්සේ විසයෝධතහඹක්
සනොභළති ව ඵළවින් රු බහසව් අනුභළතිඹ රඵහ සදන රදී.
8.26

2014 සදළම්ඵර් භහඹට අදහර ජර ිෂල්ඳත් වහ ජහති ජර ම්ඳහදන භනඩරඹට සවීභ.
ළඹ අංකඹ

ගගව මුදර

11453 -I I

9184.00
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23453- I I

13003.08

34453- I I

1065.12

52453- I I

6557.60

62453- I I

31516.88

එතු

61326.68

ජර ිෂල්ඳත වහ රු.61326.68  මුදරක් සල්ම්සේ නිර්සීලසඹන් සවීභ රු භන්ත්රීරුන්සේ විසයෝධතහඹක්
සනොභළති ව ඵළවින් රු බහසව් අනුභළතිඹ රඵහ සදන රදී.

8.27

2014 සදළම්ඵර් භහඹට අදහර දුයථන ිෂල්ඳත් වහ රී රංහ සටලිසොම් ආඹතනඹට සවීභ.
ළඹ අංකඹ

ගගව මුදර

11452

30713.37

12452

1211.73

25451 - I I

2214.29

62452 - I

7650.66

එතු

41790.05

දුයථන ිෂල්ඳත වහ රු.41790.05  මුදරක් සල්ම්සේ නිර්සීලසඹන් සවීභ

රු භන්ත්රීරුන්සේ

විසයෝධතහඹක් සනොභළති ව ඵළවින් රු බහසව් අනුභළතිඹ රඵහ සදන රදී.
8.28

නය බහ තු 49-9422 ට්රළක්ටයසේ අලුත් ළඩිඹහ ටයුතු සනුසන් බහ ආයණ අනුභළතිඹට ඹටත් රු.
24600.00  මුදරක් තහක්ණ සේහ නිශධහරීසේ වහ සල්ම්ස නිර්සීලඹ භත , අම්ඵරන්සොඩ භහින්ද
සභෝටර්ස ආඹතනඹ සත සවීභ රු භන්ත්රීරුන්සේ විසයෝධතහඹක් සනොභළති ව ඵළවින් රු බහසව්
අනුභළතිඹ රඵහ සදන රදී.

8:29

නය බහ තු LQ 2090 මුද්රණ ඹන්ත්රඹ අලුත්ළඩිඹහ සනුසන් බහ ආයණ අනුභළතිඹට ඹටත් රු.
14800.00  මුදරක් තහක්ණ සේහ නිශධහරීසේ වහ සල්ම්ස නිර්සීලඹ භත , සභසට්රොසඳොලිටන්
ම්පියුටර් ආඹතනඹ සත සවීභ වහ රු භන්ත්රීරුන්සේ විසයෝධතහඹක් සනොභළති ව ඵළවින් රු
බහසව් අනුභළතිඹ රඵහ සදන රදී.

8:30 නය බහ තු IR2318 L ඡහඹහ පිටඳත් ඹන්ත්රඹ අලුත්ළඩිඹහ ටයුතු වහ හර්ෂි හිවිසුභට සනුසන් බහ
ආයණ අනුභළතිඹට ඹටත් රු. 19600.00  මුදරක් තහක්ණ සේහ නිශධහරීසේ වහ සල්ම්ස නිර්සීලඹ
භත , සභසට්රොසඳොලිටන් ම්පියුටර් ආඹතනඹ සත සවීභ වහ රු භන්ත්රීරුන්සේ විසයෝධතහඹක්
සනොභළති ව ඵළවින් රු බහසව් අනුභළතිඹ රඵහ සදන රදී.
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(09)

ගරු නගය බහ භන්ත්රී ගරේන් ගකයමිණිඹගේ භවතහ ගඳ..10.32 ට ඳභණ ගරු බහට ඳළමිගණන රදී.

ගිණුම්

9.1

2015 ජනහරී භහඹ වහ විඹදම් හර්තහ , විඹදම් ළඹ විලසසල්ලණඹ, සඳොදු හිණුභ , මුදල් හයහංලඹ වහ රළබීම්
වි්වඹ බහත කිරීභ.
න අනු 2015 ජනහරී භ හිණුම් හර්තහ පිළිත යුතු ඵට රු බහඳති ඇම්.ඩබ්. අරුණ ප්රදීේ භළතිතුභහ විසින්
සඹෝජනහ ශ අතය රු උඳ බහඳති භල් ළල්රසේ භවතහ විසින් සථිය යන රදු නභති බහසව් සථීය
විඹ.

(10)

10:1)

weia;fïka;=

සුදුළල්ර භහර්සේ අක්ය 12 ඳහසර් සොටක් සොන්ක්රීට් කිරීසම් ර්භහන්තඹ සනුසන් තහක්ණ සේහ
නිධශහරී විසින් ස යන රද රු.610907.55  ඇසතසම්න්තු බහත යන රදී.
ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
සම් ඇසතසම්න්තුසව් ඳහය සොතනද කිඹරහ භන්ත්රීතුභහ අවනහ.
ගරු උඳ බහඳති කභල් ළල්රගේ භවතහ කතහ කයමින්
සම් ඩුසිංව භවත්තඹරසේ සදයට ඹන ඳහසර් සොටක්
ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
භහර්සේ සොටක් කිඹන්සන් ඵෆවුම් සොටක් තිසඹනහ.සම් ඳහය ම්පර්ණසඹන් යන්න හිසඹොත් විලහර
මුදරක් ළඹ සනහ.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී එච්.එල්.අනුය කිත්සිරි භවතහ කතහ කයමින්
සල්ඵර් සොසට් එත් එක්ද 6 රක් හණ.
ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
ඔව් ඔක්සොභ.

තීයණඹ
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ගභභ ඇසතගම්න්තු පිළිගතයුතු ඵ ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ් .අරුණ ප්රදී්  භවතහ ගඹතජනහ කශ අතය ගරු නගය
බහ භන්ත්රී ගරේන් ගකයමිණිඹගේ භවතහ විසින් සථීය කයන රද ගරු භන්ත්රීරුන්ගේ විගයතධතහඹක්
ගනොභළති ව ඵළවින් ඒකභතික බහගේ අනුභළතිඹ රඵහ ගදන රදී.

10:2)

සතොටුඳර ඳටුභසේ හණු සොන්ක්රීට් කිරීසම් ර්භහන්තඹ සනුසන් තහක්ණ සේහ නිශධහරී විසින් ස
යන රද රු.299378.11  ඇසතසම්න්තු බහත යන රදී.

තීයණඹ



ගභභ ඇසතගම්න්තු පිළිගතයුතු ඵ ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ් .අරුණ ප්රදී්  භවතහ ගඹතජනහ කශ අතය ගරු නගය
බහ භන්ත්රී එච්.එල්.අනුය කිත්සිරි භවතහ විසින් සථීය කයන රද ගරු භන්ත්රීරුන්ගේ විගයතධතහඹක් ගනොභළති
ව ඵළවින් ඒකභතික බහගේ අනුභළතිඹ රඵහ ගදන රදී.

10:3)

භහදම්ඳහ ඟ අඵඩ දුම්රිඹඳශ ඵ ඇති සොඩිෂම් තීයසේ සඹෝජීත පිහිණුම් තටහ නළයඔ්භ වහ ළන්ටිභක්
ඉදිකිරීසම් ර්භහන්තඹ සනුසන් තහක්ණ සේහ නිශධහරීනිඹ විසින් ස යන රද රු.1947833.80 
ඇසතසම්න්තු බහත යන රදී.

ගරු නගය බහ භන්ත්රී ආර්.පී.ගේේ ගයොවන් ද සිල්හ භවතහ කතහ කයමින්
සම් සොතනද වදනන වදන්සන් බහඳතිතුභහ.
ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
ටර්නින් සඳොයින්ට් එ ශඟ ෆල්ර දික්යරහ සච්න්ජින් රම් එ වදපු තළන.ලින් අනුභත යපු
ඇසතසම්න්තුක්.දළන් තිසඹන මිශ ණන් රට රියිස යරහ වදරහ තිසඹන්සන්.
තීයණඹ



ගභභ ඇසතගම්න්තු පිළිගතයුතු ඵ ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ් .අරුණ ප්රදී්  භවතහ ගඹතජනහ කශ අතය ගරු නගය
බහ භන්ත්රී ඒ.පී.ල්ක්මි ගවේභන්තහ සිල්හ ගභනවිඹ විසින් සථීය කයන රද ගරු භන්ත්රීරුන්ගේ විගයතධතහඹක්
ගනොභළති ව ඵළවින් ඒකභතික බහගේ අනුභළතිඹ රඵහ ගදන රදී.

10:4)

පින්නද ටයවුම් ඳහසර් 4 න වයස ඳහය සොන්ක්රීට් කිරීසම් ර්භහන්තඹ සනුසන් තහක්ණ සේහ නිශධහරී
විසින් ස යන රද රු.212634.00  ඇසතසම්න්තු බහත යන රදී.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී බී.ජනිත් වික්රභතිරක භවතහ කතහ කයමින්
සම් ම්ඵන්ධ ප්රසීලහසීන් එක් හච්ඡහ ශහ.සම් ටයවුම් ඳහය හිහිල්රහ ඵළලුහ ප්රසීලසීන්සේ ඉල්ලීභ
ඳරිදි.ඇත්ත ලසඹන්භ ප්රධහන ඳහය ම්පර්ණසඹන්භ ළරවිරහ හිහිල්රහ තිසඹන්සන්.ඊසේ යහත්රිසඹත් භභ
හිඹහ.ඵයිසිසරන් සඳයලිරහ ඹන්නත් පුලුන් ඳල්රභට.න තයම් අදහනභක් තිසඹනහ.
ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
ඵළම්භ ඵළදරසන් තිසඹන්සන්.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී බී.ජනිත් වික්රභතිරක භවතහ කතහ කයමින්
ඵළම්භ ඵළදරහ නෆ.ඔඵතුභහට ඕන නම් ඵරන්න පුලුන්.ප්රධහන ඳහය වදන්න කිඹන ඉල්ලීභ තභයි ප්රසීලහසීන්සේ
තිසඹන්සන්.මුදල් ප්රලසන නිහ එ ය යන්න ඵළරිනම් අදිඹය කීඳඹකින් වරි සම් යන්න කිඹරහ ඉල්රනහ.
ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
සම් දස ර අඳට සඳොඩි ප්රවසනඹක් තිසඹනහ,ල් නෆ අඳට සම් දස ර.අද සටන්ඩර් ඩනහ.අපි ප්රධහන ඳහයත්
ප්රතිංසයණඹ යරහ සදන්නම්.
35

තීයණඹ



ගභභ ඇසතගම්න්තු පිළිගතයුතු ඵ ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ් .අරුණ ප්රදී්  භවතහ ගඹතජනහ කශ අතය ගරු නගය
බහ භන්ත්රී ගරේන් ගකයමිණිඹගේ භවතහ විසින් සථීය කයන රද ගරු භන්ත්රීරුන්ගේ විගයතධතහඹක්
ගනොභළති ව ඵළවින් ඒකභතික බහගේ අනුභළතිඹ රඵහ ගදන රදී.

10:5)

ඳතියහජ ඳටුභඟ හියුම් ඳයිේඳ සඹදීසම් ර්භහන්තඹ සනුසන් තහක්ණ සේහ නිශධහරී විසින් ස යන රද
රු.9829.07  ඇසතසම්න්තු බහත යන රදී.

තීයණඹ



ගභභ ඇසතගම්න්තු පිළිගතයුතු ඵ ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ් .අරුණ ප්රදී්  භවතහ ගඹතජනහ කශ අතය ගරු නගය
බහ භන්ත්රී එච්.එල්.අනුය කිත්සිරි භවතහ විසින් සථීය කයන රද ගරු භන්ත්රීරුන්ගේ විගයතධතහඹක් ගනොභළති
ව ඵළවින් ඒකභතික බහගේ අනුභළතිඹ රඵහ ගදන රදී.

(11)

fjk;a lreKq
 ගරු නගය බහ භන්ත්රී ජී.යත් ශ්රී රහල් භවතහ ගඳ..10.51 ට ඳභණ ගරු බහට ඳළමිගණන රදී.

11:1

‘ දකුණු ඳශහත් ඳරිහ වහ ශභහ යක්ණ සේහ සදඳහර්තසම්න්තු භන්න් ඳත්නු රඵන ,අන්තර්

ශභහ

නිහ ක්රිඩහ තයඟ සනුසන් ,සඳොල්ත්ත ක්රිඩහපිටිඹ සන් යහ ළනීභ වහ ඉල්ලීභ ’ භළසඹන් ඵරපිටිඹ
සථහනබහය නිශධහරී විසින් එහ තිබ ලිපිඹ බහත යන රදී.
දකුණු ඳශහත් ඳරිහ වහ ශභහ යක්ණ සේහ සදඳහර්තසම්න්තු භන්න් ඳහරනඹ න ඵරපිටිඹ ඳරිහ නඹට
අඹත්,ශභහ නිහ ර සසන දරුන්සේ “2015 අන්තර් ශභහ නිහ ක්රීඩහ තයඟ” 2015.03.16 න දින
ඳළළත්වීභට ටයුතු ංවිධහනඹ ය ඇති ඵත් එභ ටයුතු හර්ථ ය ළනීභ වහ 2015.03.16 න දින
සඳොල්ත්ත භවජන ක්රීඩහංනඹ අඹ කිරීභකින් සතොය සන් ය සදන සභන් ඉල්රහ තිබුණි.
තීයණඹ



ගරු භන්ත්රීරුන්ගේ විගයතධතහඹක් ගනොභළති ව ඵළවින් දකුණු ඳශහත් ඳරිහ වහ ශභහ යක්ණ ගේහ
ගදඳහර්තගම්න්තු භඟින් ඳත්න 2015 අන්තර් ශභහ නිහ ක්රීඩහ තයස වහ

2015.03.16 න දින

ගඳොල්ත්ත භවජන ක්රීඩහ පියේඹ ගහසතු අඹ කිරීභකින් ගතොය රඵහ දීභට ගරු බහගේ අනුභළතිඹ රඵහ ගදන රදී.
11:2

‘ 48 න භවහ ක්රිට් තයඟඹ- 2015 ’ භළසඹන් අම්ඵරන්සොඩ ධර්භහසලෝ විදුවසල් විදුවල්ඳති විසින් එහ තිබ
ලිපිඹ ලිපිඹ බහත යන රදී.
උක්ත ක්රීඩහ තයඟඹ 2015 භහර්තු භ 21 වහ 22 දිනඹන් ර අම්ඵරන්සොඩ නය බහ පිටිසේදී ඳළළත්වීභට
නිඹමිත ඵත් භවහ ක්රිට් තයඟඹ ඳත්න දින 02  වහ එඹට භහමී ඳත්න අසනකුත් සුවද තයඟ වහ
නය බහ ක්රීඩහ පිටිඹ 2015 භහර්තු භ 15 සිට 22 දක්හ සනොමිරසේ රඵහ සදන සභන් ඉල්රහ තිබුණි.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී ගේ.ඩබ්.ජඹන්ත භවතහ කතහ කයමින්
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සම් විදිඹට සනොමිරසේ සදන්න හිසඹොත් සම් පුඥහඹතනඹක් සනහ.නය බහ පිටිටනිඹට ෆසවන්න මුදරක්
ළඹ යනහ.ම්රුසොත් දහනහ.ආර්ථි අඳවසුතහ භළද නය බහ තිසඹන සව්රහ සම් විදිඹට සදන්න
හිසඹොත් ඳඩි සන්න සන්සන්ත් අඳට සේයින්ට.එනිහ භභ සඹෝජනහක් යනහ,න සදන ඳවසුම් න
විදිඹටභ න මුදරට රඵහ දීරහ ඉසසෝර සිඹල්රටභ හභහන රන්න කිඹරහ.අපි ඳහල් රට මුදල් අඩුසන්
න්සනත්.1962 ඉදරහ සම් භළච් වනහ.අපි සම්ට ල්ලි න්නහ.අසේ නය බහසව් ආර්ථි තත්ඹ ඹවඳත්
වුණ ද අපි සම් ඉල්ලීභ රහ ඵරමු.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී ජී.යත් ශ්රී රහල් ද සිල්හ භවතහ කතහ කයමින්
රු බහඳතිතුභණී,අසේ ජඹන්ත භන්ත්රීතුභහ කිඹපු හයණඹ භභ පිලින්නහ.නට විරුීධ නෆ භභ.නමුත් න වහ
භහන අපි ඳහල් භඟ ඵළදීසන ටයුතු යන නිහ අපි දන්නහ ර්තභහනසේදී දළඩි මරය දුසයතහඹට
සම් ජහති ඳහල් මුහුණ දීරහ තිසඹනහ.සම් නිහ සන්නට ඕන සම් ඉල්ලීභ යරහ තිසඹන්සන්.සම් අඳට
ටින උත්ඹක් බහඳතිතුභණී.ඳහල් 02 ට එවහ හිඹ සශ ප්රජහක් අනහදිභත් හරඹ සිට සම් උත්ඹ
ඳත්සන ආසව්.සම් එ ඳහර සනසයි.ඳහල් සදසක්භ ඉල්ලීභක්සන්.
ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
ධර්භහසලෝ විදුවසරන් විතයයි සම් ඉල්ලීභ යරහ තිසඹන්සන්.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී ජී.යත් ශ්රී රහල් ද සිල්හ භවතහ කතහ කයමින්
න වරි.නමුත් ඳහල් සදසන්සන් සම් යන්සන්.විඹදම් වුනත් යන්සන් ඳහල් සදසන්සන්.මුදල්
අඳවසුතහඹක් නිහසන් සභසවභ ඉල්රන්න ඇත්සත්.එනිහ භභ ඉල්ලීභක් යනහ පුලුන් නම් සම් සර්
,ජඹන්ත භන්ත්රීතුභහ කිඹපු සීට භභ විරුීධ නෆ.නමුත් සම් ,නයසේ සඳොදු උත්ඹක් නිහ සම් සර් සම්
පුලුන්නම් රඵහ සදන්න කිඹරහ ඉල්රනහ.සම්සදී සඳොදු භව ජනතහසන් මුදල් අඹ කිරීභක් සිදු සන්නෆ.
ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
ටිට් එක් වනහ සන්ද.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී ජී.යත් ශ්රී රහල් ද සිල්හ භවතහ කතහ කයමින්
ආදී ය ය ංභසඹන් ටිට් එක් වරහ සටන්ට් එ හණ සවොඹහ න්න එ සනභ සදඹක්.නට ඳහල් 2
ම්ඵන්ධ නෆ.ඳහල් 02  තභන්සේ විඹදම් දයහන්න ඕන සම් මලි විඹදම්.නයි භභ කීසව්.විලහර මුදරක්
සනොන නිහ නිදවස යන්න පුලුන් නම් නිදවස යන්න.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී ආර්.පී.ගේේ ගයොවන් ද සිල්හ භවතහ කතහ කයමින්
යත් රී රහල් භවත්භඹහ කිඹපු තහ ම්ඵන්ධසඹන් භභත් එඟසනහ.භභ ර්ථභහන ධර්භහසලෝ විදයහරසේ
ආදී ය ය ංභසේ භ සල්ම්යඹහ.සභහි ආදී ය ය ංභසේ භළදිවත් වීභ තිසඹන්සන් සටන් ටි වරහ න
සීල් යන්න විතයයි.සභය අඳට ළටලුක් තිසඹනහ.මරය අනු්වඹ දක්න්න සසනක් නෆ අඳට
සභය.ඳසු හිඹ ය සභභ සුවද ක්රිට් තයඟඹ ඳත්න්න ඵළරි වුණහ.අවුරුදු 40 හණක් ඳත්න ඹන සම් ක්රීඩහ
උසශර නිහ සුවදතහඹ අසනෝනය අසඵෝධඹ ර්ධනඹ සරහ තිසඹනහ.නනිහ අපි හිතුහ සභය සසේ සවෝ
සභභ ක්රීඩහ උසශර ඳළළත්විඹ යුතුයි කිඹරහ.ජඹන්ත භන්ත්රීතුභත් භඟ අපි එඟයි.නමුත් සභඹ පර්හදර්ලඹක්
සනොන ඳරිදි රඵහ සදන්න පුලුන් නම් සදන්න කිඹරහ ඉල්රහ සිටිනහ.
ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
සම් තයඟඹ වහ භං හිතන්සන් පිචි එ වහ හුමස භළටි රටභ හිහින් තිසඹනහ 6000 ට ළඩිසඹන්.සම් තයඟඹ
නිහභ සම් ඳළත්සත් පිච් එ වදනහ.භභ නම් දකින්සන් ිෂච් භළච් එදී ඹම් ආදහඹභක් ඳහර රඵනහ.ඇයි
සෝනිඹර් වරහ එසවභසන් යන්සන්.භභ සම් ඉල්ලීභ ම්ඵන්ධසඹන් ක්රීඩහ මිටුසව්දී තහ ශහ.සම් ඳහල් 2
සක් උත්ඹක් තිසඹනනම් ආයහධනහ යන්සන් බහඳතියඹහට විතයයි.අපි ශභසඹක් ඇතුරත් යන්න
කීසොත් න්නෆ.අම්ඵරන්සොඩ නය බහසව් උත්ඹක් තිසඹනහ කිඹරහ ඵෆන්ඩු එ ඉල්ලුසොත්
සදන්නෆ.න සන්න න්න සන්සන් ප්රජහඳතිසඹන් ,නළතිනම් කුරයත්සනන්.නළටුභක් ඉල්ලුත් සම් ඉසසෝර
සද සදන්නෆ.සම් ඉසසෝර සද නය බහට රන්නෆ.භභ පුීලි සම් ඉල්ලීභට විරුීධයි.අපි නය
බහසන් ඳහල් වහ පුසතහර ඳත්හසන ඹනහ,ක්රීඩහ තයඟ ඳත්නහ.අසේ විඹදභට ඩහ අඩක්
අඩුසන් න්සන් ඳහල් ලින්.අපි භන්ත්රීරු එතුසරහ සම් සරහ දහම.
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බහසව් සෝහහරී තත්ඹක් ඇති විඹ.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී ජී.යත් ලසරී රහල් ද සිල්හ භවතහ කතහ කයමින්
සභොවුන් කීට භන්ත්රීයසඹක් කීට ශභසඹක් න්නෆ කිඹරහ, සම් සිඹලු සදනහසේ ශභයි ධර්භහසලෝඹට
ඹනහ.උඳ බහඳතිතුභහසත් ශභසඹක් ඹනසන්.10 ක් ඉන්නනම් ඉතින් 10 න්න ඵෆසන්.එක්සසනක් වරි
ඹනසන්.භං අවන්සන් ,නය බහත් යජසේ ආඹතනඹක්.අපි ළඩ යන්සන්ත් නීති රීති රටසන්.එසවභ නසක්
සම් චක්ර සල් ළන භන්ත්රීරු දන්නසන්.එනිහ නීති රීති රට පිටින් ළඩ යන්න ඵෆසන්.නමුත් භන්ත්රරු
කිඹන සදඹක් ණන් න්නෆ කිඹන එනම් ඇත්ත.ඔඵතුභහ කීහ සේ උත්ඹට භන්ත්රීයසඹක්ට ආයහධනහ
යන්නෆ.න සේ සීල් තිසඹනහ.සම් තීන්දු භභ න්න කිඹරහ කීසව් දරුන් ව භසථ ප්රජහ සනුසන්.
ගරු උඳ බහඳති කභල් ළල්රගේ භවතහ කතහ කයමින්
බහඳතිතුභහ දළන් යත් භන්ත්රීතුභහ කීහ,භසේ සරොකු දරුහ ධර්භහසලෝසට ඹන්සන් ය යත්ඹ ඳහස
සරහ.නමුත් සදනි ශභඹට සරොකු අහධහයනඹක් වුණහ.භභ සතතින්ත සනහ යත් භන්ත්රීතුභහ තභයි න
ශභඹ ඉසසෝසරට දහරහ දුන්සන්.අසේ ශභයි සොසවොභත් මුල් ටඹට ඉසසෝසරට ත්සත් නෆ.භභ
සීහනන්සන්.භභ ළභතිත් නෆ සම්ට.සභොද නයසේ ඉන්න ජනතහ තභයි අඳට ජන්සී දීරහ සභතනට
එන්සන්.අපි ඉසසෝර සදකින් යන ඉල්ලීම් රට ඇහුම්න් දුන්නභ න ජනතහනට යන අහධහයණඹක්.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී ගේ.ඩබ්.ජඹන්ත භවතහ කතහ කයමින්
භභ තහ සල් ධර්භහසලෝඹ ළන සනසයි.සීහනන්දඹ ළන.න සභොද අවුරුදු සදට ලින් සීසොඩ
ශභසඹක් හිටිඹහ.භභ න හසල් සේසට උඳ බහඳති.භභ සනොකීත් ඔඵතුභහරහ ඉසසෝසල්ට හිහිල්රහ තහ රහ
නයසේ ශභයි ටි න්න කිඹරහ සීහනන්සන් විදුවල්ඳතිතුභහට.සඳොඩි රකුණු ප්රභහණඹක් අඩු සරහ
තිබුසන.සනදහ අපි කීභ හිසර්ත්සත්,ඳනිඹන්දසව් සේ සනොසත්රිච්ච ශභයි ත්තහ.නමුත් සම් ශභයි සදන්නහ
ත්සත් නෆ.භභ විසලේසඹන් කිඹන්න ඕන.අසේ සම් ශභසඹක් දළන් ඹන්සන් මීටිඹහසොඩට ඉසසෝසරට.න
භත තිඹහන්න.වුරුත් සනොසව් කරය ප්රජහ ලහරහ ඉදිරිපිට තිසඹන උඳහලි භවත්තඹසේ මුණුපුයහ.න දරුසේ
අම්භහ මිඹ හිඹහ,පිඹහ සන තළනට හිඹහ.රකුණු 91 ත්සත්.දරුට රකුණුඳ 94 ක් තිබුණහ.නමුත් දරුට න
හසල් සම් ඳහරට එන්න ඵළරි වුනහ භහනසි පීඩනඹ භත.ඳසසේ හිහිල්රහ කීභ දරු ත්සත් නෆ.ඊට ඳසසේ
අධයහඳන හර්ඹහරසඹන් දුන්සන් මීටිඹහසොඩ ඉසසෝරඹක්.භභ සේසට උඳ බහඳති තනතුසයන් අයින් වුසනත්
සම් ශභයි ළනීභ ම්ඵන්ධ ප්රලසනඹ නිහ.සභොද නයසේ ශභයි කීඳ සදසනක් න්න කිඹරහ භභ කීහ.න සශේ
නෆ.ඉතින් භභ හිතුහ සභොටද ඉන්සන් කිඹරහ.අපි ඉන්න නිහසන් මිනිසසු අඳට කිඹන්සන්.ඉතින් භභ
තනතුසයන් ඉල්රහ අස සව්රහ,තහභ ඉසසෝසරටත් ඹන්නෆ.සභොද අසේ සම් ශභයින්ට ඉසසෝරඹක්
තිසඹන්න ඕන.භළච් එ ම්ඵන්ධ සදඹක් සනසයි භභ කිඹන්සන්.ඔඵතුභහ සම් භන්ත්රීරු ට්ටිඹක් එක්
හිහිල්රහ කීහ සම් ශභයි ටි න්න කිඹරහ.ඳසසේ භභ පුීලි හිහිල්රහ කීහ සම් ශභයි සදන්නත් සම්
ඇතුසල් ඉන්නහ.සම් ශභයි ටි න්න කිඹරහ.අව්සව් සන්රහ භභයි සදභවිපිඹනුයි යසතිඹහද යරහ සම් ශභයි
ටි ත්සත් නෆ.ලින් ඉදපු විදුවල්ඳතිරු සම් ශභයි ත්තහ.අපි කිඹන්සන් සම් ශභයි දුේඳත්.එනිහ ල්ලි න්න
එඳහ සම් ශභයි ටි න්න කිඹරහ.පිට ශභයි ඵස ලින් සම් ඉසසෝරල් රට එනසොට.අසේ ශභයි ඳහසර් ඵස
එසක් පිට ඉසසෝර රට ඹන සොට අඳට සොච්චය දුක් දළසනනද.න භභ කිඹන්සන්.

ගරු උඳ බහඳති කභල් ළල්රගේ භවතහ කතහ කයමින්
බහඳතිතුභණි, සම් භඟභ සතතින්ත සන්න ඕන කුරයත්සන් විදුවල්ඳතියඹට.නයසේ ශභයි
ධර්භහසලෝඹට,සීහනන්දඹට සනොත්තට කුරයත්න විදුවසල් සභොන අඩුඳහඩු තිබුණත් නයසේ ශභයි
සනුසන් යන්න ඕන යුතුභ එතුභහ යනහ.න පිළිඵ සම් අසථහසව්දී සතතින්ත සන්න ඕන.
ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
අද භභ වමුසන්න ආහ ඔඹහරසේ ලිසට් එසක් හිටිඹ ශභසඹක්.න ශභඹහ සඳෝයම.න ශභඹහ අයසන නෆ.භභ අද
සීහනන්ද විදුවසල් ප්රින්සිඳල්ට තහ ශහ.න සදය ඉන්න අසනක් ශභඹහ අයසන.භභ අද රහඳ
හර්ඹහරසඹනුත් ඇහුහ.භභ කීසව් බුීධදත්තඹට වරි දහන්න කිඹරහ.නළතිනම් ඉසසෝරඹක්
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නළතිසනසන්.ධර්භහසලෝසන් රකුණු 94 ක් අයසන.ඇපිල් එසන් අයින් සරහ තිසඹන්සන්.ධර්භහසලෝ
රකුණු 94 ක් තිසඹන නිහ සීහනන්දඹට ඇපිල් එක් දහරත් නෆ.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී එච්.එල්.අනුය කිත්සිරි භවතහ කතහ කයමින්
සභතනට අදහර සනොවුණත් ඳහල් ම්ඵන්ධසඹන් තහ ශ නිහ බහඳතිතුභණි,විඳක් නහඹ ජඹන්ත භවතහ
කී ආහයඹට සීහනන්ද විදුවසල් විදුවල්ඳතියඹහ වමුවීභට හිඹ අසතහසව් ව ඊට ඳසු බහහය රදී අඳට
රළබුණු ලිපි අනු ,එතුභහ සඹොමු යපු ලිපිඹ ම්ඵන්ද භභ සභතනදී තහ යන්න ඹන්නෆ.න බහටත්
අඳවහඹක් සන නිහ.ඉතහභ අසලෝබන සර භන්ත්රීරුන්ට තහ යපු අසථහක්.නමුත් දරුන් සනුසනු
යන්න පුලුන් සදඹක් තිසඹනනම් යමු බහඳතිතුභණි.
තීයණඹ



ධර්භහගලතක විදුවර විසින් කයන රද ගඹතජනහ ගරු බහ විසින් ප්රතික්ගේඳ කශ අතය භවහ ක්රිකට් තයසඹ
ඳළළත්ගන 2015 භහර්තු භ 21 වහ 22 ඹන දින ගදගකහි ක්රීඩහ පියේඹ ගන් කිරීභ ගරු භන්ත්රීරුන්ගේ
අනුහ්රවගඹන් සිදු කිරීභට ගරු බහඳති අරුණ ප්රදී්  භණිගභල් ු  භවතහ විසින් ගඹතජනහ කශ අතය ගරු නගය
බහ භන්ත්රී එච්.එල්.අනුය කිත්සිරි භවතහ විසින් සථීය කයන රදී.

11:3 ‘ සොඩි ණු රඵහ ළනීභ’ භළසඹන් අම්ඵරන්සොඩ මරසථහන සඳොලිස ඳරීක් විසින් එහ තිබු ලිපිඹ ලිපිඹ
බහත යන රදී.
2015.02.28 න දින හල්ර දිහ බහය නිසඹෝජය සඳොලිසඳතිතුභහසේ අර්ධ අහන ඳරීක්ණඹ ඳළළත්වීභට
නිඹමිත ඵත් අම්ඵරන්සොඩ සඳොලිස ක්රීඩහ භූමිඹ අරංහය කිරීභ වහ සොඩි ණු 30 ක් 2015.02.27 දිනට
මුදල් අඹ කිරීභකින් සතොය රඵහ දීභට ටයුතු යන සභන් ඉල්රහ තිබුණි.
තීයණඹ



ගරු භන්ත්රීරුන්ගේ විගයතධතහඹක් ගනොභළති ව ඵළවින් අම්ඵරන්ගගොඩ ගඳොලිස සථහනඹට 2015.02.27 න
දින ගකොඩි කණු 30 ක් ගහසතු අඹ කිරීභකින් ගතොය බහ ආයණ අනුභළතිඹට ඹටත් රඵහ දීභ ගනුගන් ගරු
බහගේ අනුභළතිඹ රඵහ ගදන රදී.

11:4 ‘ අන්තර් ක්රිඩහ භහජ ක්රිඩහ උසශර ’ භළසඹන් අම්ඵරන්සොඩ ප්රහසීය ඹ සල්ම් හර්ඹහරඹ විසින් එහ තිබ ලිපිඹ
ලිපිඹ බහත යන රදී.
2015 සර් ඳත්නු රඵන XLI න ජහති භවහ ක්රීඩහ උසශසල් ප්රථභ අදිඹසර් තයඟ ඹටසත් ඳත්නු රඵන
අම්ඵරන්සොඩ ප්රහසීය ඹ සල්ම් සොට්ටහලසේ අන්තර් ක්රීඩහ භහජ ක්රීඩහ තයඟ 2015 සඳඵයහරී භ සිට
ඳළළත්වීභට ටයුතු සඹොදහ ඇති ඵත් න වහ අම්ඵරන්සොඩ නය බහ ක්රීඩහංනඹ ව සඳොල්ත්ත පිඹසේන
ක්රීඩහංනඹ ඳවත වන් දිනඹන් හී මුදල් අඹ කිරීභකින් සතොය රඵහ සදන සභන් ඉල්රහ තිබුණි.
සඳොල්ත්ත පිඹසේන ක්රීඩහංනඹ - 2015 සඳඵහරී භ 17 ව 22 දිනඹන් ව 2015 භහර්තු 12 ව 15 දිනඹන්
අම්ඵරන්සොඩ නය බහ ක්රීඩහංනඹ - 2015 භහර්තු 01
තීයණඹ
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ගරු භන්ත්රීරුන්ගේ විගයතධතහඹක් ගනොභළති ව ඵළවින් අම්ඵරන්ගගොඩ ප්රහගේය ඹ ගල්කම් කහර්ඹහරඹ භඟින්
ඳත්න 2015 XLI න ජහතික භවහ ක්රීඩහ උගශගල් ප්රථභ අදිඹගර් තයස වහ

ගඳොල්ත්ත පිඹගේන

ක්රීඩහංගනඹ 2015 ගඳඵහරී භ 17 ව 22 දිනඹන් ව 2015 භහර්තු 12 ව 15 දිනඹන් රදී ව
අම්ඵරන්ගගොඩ නගය බහ ක්රීඩහංගනඹ 2015 භහර්තු 01 න දින ගහසතු අඹ කිරීභකින් ගතොය බහ ආයණ
අනුභළතිඹට ඹටත් රඵහ දීභ ගනුගන් ගරු බහගේ අනුභළතිඹ රඵහ ගදන රදී.

11:5 ‘ විධහඹ පුටු මිරදී ළනීභට අදහර ඇමේම් මිටුසව් තීයණ දළණුම් දීභ ’ භළසඹන් ළඳයුම් නිශධහරිණිඹ විසින් එහ
තිබ ලිපිඹ ලිපිඹ බහත යන රදී.
2015.02.10 න දින භහසි බහ තීයනඹ ඳරිදි 2015.02.18 න දින නිශධහරීන් 03 න් භන්විත ඇමේම් මිටු
ඳළළත්ව ඵත් මිටු භහජියින් අදහර ආඹතන රට සොස ඳරීක්හ ය ඵරහ භන් ලී ඵඩු සශ ළසරන්
රු.5800.00 ක් ටිනහ විධහඹ පුටු රඵහ ළනීභට නිර්සීල යන රද ඵ හර්තහ ය තිබ අතය න වහ
අනුභළතිඹ ඉල්රහ තිබුණි.
තීයණඹ



ගරු භන්ත්රීරුන්ගේ විගයතධතහඹක් ගනොභළති ව ඵළවින් තහක්ණික ඇගයීම් කමිටුගේ නිර්ගේලඹ ඳරිදි
අම්ඵරන්ගගොඩ භඟි ලී ඵු  ගශ ළගරන් රු.5800.00 ක් යේනහ විධහඹක පුටු රඵහ ගළනීභට ගරු බහගේ
අනුභළතිඹ රඵහ ගදන රදී.

(12)

නයහඹ ඳත්රඹට ඇතුරත් සනොව සනත් රුණු

12:01 “ සනොමිරසේ ඳත්න රද වදය වුය දවහ’’ භළසඹන් හල්ර සොටු සිංව භහජඹ විසින් ඉදිරිඳත් ය තිබ
ලිපිඹ බහත යන රදී.
2015 භහර්තු භ 07 න දින හල්ර සොටු සිංව භහජඹ විසින් සඳොල්ත්ත අ්හයහභ විවහයසථහනසේදී
සනොමිරසේ ඳත්න වදය හඹනඹ වහ නය බහ තු ර්ණත් සොඩි ව සොඩි ණු සනොමිරසේ
රඵහ සදන සභන් ඉල්රහ තිබුණි.
තීයණඹ



ගරු භන්ත්රීරුන්ගේ විගයතධතහඹක් ගනොභළති ව ඵළවින් 2015.03.07 න දින ගහල්ර ගකොටු සිංව භහජඹ
විසින් ගඳොල්ත්ත අරහයහභ විවහයසථහනගේදී ගනොමිරගේ ඳත්න නදය කවුය දවහ බහ ආයණ
අනුභළතිඹට ඹටත් ගනොමිරගේ ර්ණත් ගකොඩි ව ගකොඩි කණු රඵහ දීභ ගනුගන් ගරු බහගේ අනුභළතිඹ
රඵහ ගදන රදී.
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12:02 “කුඩහයම් රඵහ ළනීභ ම්ඵන්ධයි” භළසඹන් හරපී.ද.එස.කුරයත්න විදයහරසේ නිසඹෝජය විදුවල්ඳති විසින්
ඉදිරිඳත් ය තිබ ලිපිඹ බහත යන රදී.
විදයහරසේ ඳළළත්සන ඹ අවුරුදු 17 න් ඳවශ ඳළසිඳන්දු තයහලිඹ වහ කුඩහයම් 04 ක් අලය වී ඇති ඵත්
න වහ නය බහ තු කුඩහයම් අඹ කිරීභකින් සතොය 2015.02 න භ 27 ,28 දින ව 2015.03 න භ 01
දිනට රඵහ සදන සභන් ඉල්රහ තිබුණි.
තීයණඹ



ගරු භන්ත්රීරුන්ගේ විගයතධතහඹක් ගනොභළති ව ඵළවින් ගහ/පී.ද.එස.කුරයත්න විදයහරඹට 2015.02 න භ
27,28 ව 2015.03 න භ 01 දිනට කුඩහයම් ,ගහසතු අඹ කිරීභකින් ගතොය බහ ආයන අනුභළතිඹට ඹටත්
රඵහ දීභ ගනුගන් ගරු බහගේ අනුභළතිඹ රඵහ ගද රදී.

12:03 “රී රංහ පුසතහර ංභඹ භන්න් ංවි්හධහනඹ යනු රඵන පුසතහර වහ විඥහඳන විදයහ ඩිේසරෝභහ
ඳහඨභහරහ -2015 ඳශමු අදිඹය ” භළසඹන් අම්ඵරන්සොඩ නය බහ භන්න් ඳහරනඹ න පුසතහර ර
නිශදහරීන් විසින් ඉදිරිඳත් ය තිබ ලිපිඹ බහත යන රදී.
උක්ත ඳහඨභහරහ වහ සිසුන් ඵහ ළනීභ වහ ම්මු ඳරීක්ණඹ 2015.02.28 න දින ඳත්න රද ඵත්
අඹඳුම්රුන් 103 කින් 20 ක් අඹඳුම්රුන් පිරික් සතෝයහන්නහ රද ඵත් න අතයට අම්ඵරන්සොඩ නය
බහ පුසතහර ර සේඹ යන සෞරි රුවිතහන,එම්.ඩබ්.ජිසන්හ සුභංලී,භසනෝරි චන්ද්රංල,තිළිණි බහයහ
ඹන අඹ සත්රී ඇති ඵත් සම් වහ එක් අඹකු රු.16000.00 ඳහඨභහරහ හසතුක් සවිඹ යුතු ඵත් එභ මුදල්
රඵහ ළනීභ වහ අනුභළතිඹ රඵහ සදන සභන් ඉල්රහ තිබුණි.
තීයණඹ



ගරු භන්ත්රීරුන්ගේ විගයතධතහඹක් ගනොභළති ව ඵළවින් පුසතකහර වහ විඥහඳන විදයහ ඩි් ගරතභහ ඳහාභහරහ
වහ ගත්රී ඇති අම්ඵරන්ගගොඩ නගය බහ භඟින් ඳහරනඹ න පුසතකහර ර ගේඹ කයන ගගෞරි
රුවිතහන,එම්.ඩබ්.ජිතගන්කහ සුභංගලී,භගනතරි චන්ද්රංල ව තිළිණි බහගයහ ඹන අඹට ඳහාභහරහ ගහසතු එක්
අඹකුට රු.16000.00 ගර ගගවීභට ගරු බහගේ අනුභළතිඹ රඵහ ගදන රදී.

12:04 “ක්රිට් ක්රීඩහ පුහුණු වහ භවජන ක්රීඩහංනඹ සනොමිරසේ රඵහ ළනීභ වහ ” භළසඹන් දකුණු ඳශහත් ිෂහිරි
ජනතහ ංභසේ බහඳති විසින් ඉදිරිඳත් ය තිබ ලිපිඹ බහත යන රදී.
තභ ආඹතනඹ ඉතහභත් දුසයතහ ව අඳවසුතහ භත සිඹලභ ටයුතු සනොසඹකුත් පුීරයින්සේ ව ආඹතන ර
උදවු උඳහය ඇති සිදු යන ඵත් 2015 සර් ඳළළත්සන සඩෂස නෂිඹහ ෂස T - 20 තයඟහලිඹ වහ පුහුණු
වීම් සිදු කිරීභට තිසේ ෆභ සනසුයහදහ ව ඉරිදහ දිනඹක්භ සඳ..09.00 සිට ඳ. 04.00 දක්හ නය බහ
ක්රීඩහංනඹ සනොමිරසේ රඵහ සදන සභන් ඉල්රහ තිබුණි.
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තීයණඹ



ගරු භන්ත්රීරුන්ගේ විගයතධතහඹක් ගනොභළති ව ඵළවින් නගය බහ ක්රීඩහංගනඹ අදහර දිනර ගනත්
කටයුත්තක් වහ ගන් කිරීම් කය ගනොභළති නම් දකුණු ඳශහත් බිහිරි ජනතහ ංගභගේ ක්රිකට් පුණුණු වහ
නගය බහ ක්රීඩහංගනඹ රඵහ දීභට ගරු බහගේ අනුභළතිඹ රඵහ ගදන රදී.

12:05 “විඹදම් විසතය බහට ඉදිරිඳත් කිරීභ ” භළසඹන් විඹ ලිපිරු විසින් ඉදිරිඳත් ය තිබ ලිපි සොනු බහත
යන රදී.
2015 ජනහරී භ ළඩ ටවන් 01 _ හභහනය ඳරිඳහරන වහ හර්ඹඹ භනඩර සේහ, ළඩ ටවන් 02 _ සුබ
හධ සේහ, ළඩ ටවන් 03 _ සශසඳොශ වහ අසනකුත් භවජන අර්ථහරී සේහ, ළඩ ටවන් 05 _ සබෞති
ළරසුම් භංභහත් ව සොඩනළහිලි, ළඩ ටවන් 06 _ සෞය සේහ ඹන ළඩ ටවන් ර විඹදම් විසතය
ඉදිරිඳත් ය තිබුණි.
තීයණඹ



ළඩ ටවන් අංක 01 විඹදම් හර්තහ පිළිගත යුතු ඵ ගරු බහඳති ඇම්. ඩබ් අරුණ ප්රදී්  භවතහ විසින් ගඹතජනහ
කශ අතය ගරු උඳ බහඳති කභල් ළල්රගේ භවතහ විසින් සථිය කශ අතය ළඩ ටවන් අංක 02 විඹදම් හර්තහ
පිළිගත යුතු ඵ ගරු බහඳති ඇම්. ඩබ් අරුණ ප්රදී්  භවතහ විසින් ගඹතජනහ කශ අතය ගරු නගය බහ භන්ත්රී
ඒ.පී.රක්සමි ගවේභන්තහ සිල්හ ගභනවිඹ විසින් සථීය කශ අතය ළඩ ටවන් අංක 03 විඹදම් හර්තහ පිළිගත යුතු
ඵ ගරු බහඳති ඇම් .ඩබ් අරුණ ප්රදී්  භවතහ විසින් ගඹතජනහ කශ අතය ගරු නගය බහ භන්ත්රී ඒ.ඩබ්.ජගත්
කුභහය භවතහ විසින් සථීය කශ අතය ළඩ ටවන් අංක 05 විඹදම් හර්තහ පිළිගත යුතු ඵ ගරු බහඳති ඇම්. ඩබ්
අරුණ ප්රදී්  භවතහ විසින් ගඹතජනහ කශ අතය ගරු නගය බහ භන්ත්රී ඒ.ඩබ්.ජගත් කුභහය භවතහ විසින් සථීය කශ
අතය ළඩ ටවන් අංක 06 විඹදම් හර්තහ පිළිගත යුතු ඵ ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ් අරුණ ප්රදී්  භවතහ විසින්
ගඹතජනහ කශ අතය ගරු උඳ බහඳති කභල් ළල්රගේ භවතහ විසින් සථීය කයන රදී අතය ගරු භන්ත්රීරුන්ගේ
විගයතධතහඹක් ගනොව ඵළවින් සිඹලුභ විඹදම් හර්තහ ඒකභතික බහගේ සථීය විඹ.

12:06 “අම්ඵරන්සොඩ සශ ංකීර්ණසේ හභය අං 31 දයණ ඩ හභයඹ ඳයහ ළනීභ” භළසඹන්
ඵටසඳොර,හදමුල්ර,385 ,භන් භහත ලිපිනසේ ඳදිංචි සදොන් භලින්ද නදීහන් විසේතිර විසින් ඉදිරිඳත් ය තිබ
ලිපිඹ බහත යන රදී.
රිඳනම් අං 10,හමිණී විදයහර භහත,අම්ඵරන්සොඩ ලිපිනසේ ඳදිංචි භංජුර ප්රන්න සවට්ටිසවේහ භවතහසේ
අම්ඵරන්සොඩ ඵස නළතුම්ඳසශේ සශ ංකීර්ණසේ උඩු භවසශේ අං 31 ඩ හභයඹ ඳයහ ළනීභට ළභති
ඵ ප්රහල ය තිබුණි.
භංජුර ප්රන්න සවට්ටිසවේහ භවතහද සභභ ඩ හභයඹ සදොන් භලින්ද නදීහන් විසේතිර ඹන අඹට ඳයහ දීභට
ළභළත්ත ප්රහල යමින් ලිපිඹක් ව දිවුරුම් ප්රහලඹක්ද රඵහ දී තිබුණි.
තීයණඹ
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ගරු භන්ත්රීරුන්ගේ විගයතධතහඹක් ගනොභළති ව ඵළවින් අම්ඵරන්ගගොඩ ඵස නළතුම්ඳගශේ ගශ ංකීර්ණගේ
උු  භවගශේ අංක 31 කඩ කහභයඹ ඵටගඳොර,හදමුල්ර,385 ,භඟි භහත ලිපිනගේ ඳදිංචි ගදොන් භලින්ද නදීහන්
විගේතිරක ඹන අඹට ඳයහ දීභට ගරු බහගේ අනුභළතිඹ රඵහ ගදන රදී.

12:07 ‘ 2015 සඳඵයහරී භ හර්තහ’ භළසඹන් අම්ඵරන්සොඩ නිදවස ආයුර්සව්ද සඵසවත් ලහරහසව් ඖධ ංසඹෝජ
විසින් නහ තිබ හර්තහ බහත යන රදී.
ආඹතනසඹහි හඹන ඳළළත්ව දින ණන 18 ක් ඵත්,ආඹතනඹට ඳළමිණි සයෝගීන් ංයහ 209ක් ඵත් ,
සයෝගීන් ඳළමිණීසම් වදනි හභහනය 12 ක් ඵත්, භහඹ වහ ළඹ ව මෂධ ර මුළු ටිනහභ රු.18503.79
ක් ඵත් , සයෝහිසඹක් වහ ළඹ ව මුදර රු.88.53 ක් ඵත් වන් ය තිබුණි.
තීයණඹ



ගරු භන්ත්රීරුන්ගේ විගයතධතහඹක් ගනොභළති ව ඵළවින් නිදවස ආයුර්ගේද ගඵගවත්ලහරහගේ 2015 ගඳඵයහරී
භ හර්තහ දවහ ගරු බහගේ අනුභළතිඹ රඵහ ගදන රදී.

12:08 “තහක්ණ සේහ නිශධහරීන්ට වහ ආදහඹම් ඳරීක් නිශධහරීන්ට ඳරිර්ථි භන් විඹදම් දීභනහ සවීභ
ම්ඵන්ධයි.”භළසඹන් ආදහඹම් ඳරීක්රුන් ව තහක්ණ සේහ නිශධහරීන් විසින් ඉදිරිඳත් ය තිබ ලිපිඹ
බහත යන රදී.
2014.11.26 දින ඳශහත් ඳහරන සොභහරිසසේ දඳඳහරඳඳහසොර2014ර01 දයණ චක්ර සල්ඹ අනු ආදහඹම්
ඳරීක්රුන්ට ව තහක්ණ සේහ නිශධහරීන්ට ඳරිර්ථිත භන් විඹදම් සවීභට උඳසදස රඵහ දී ඇති ඵත් න
අනු ජී.සී.ජීනී, බී.ඩී.ප්රිඹංහ පීරීස,එම්.එච්.ජී.නිංරහ සඳසර්යහ,භලිත් ප්රනහන්දු ඹන තහක්ණ සේහ
නිශධහරීන් ව යි.ජී.සිතහය භංජුර නඹනජිත්,ජී.ජී.ඉල්හ ව ටී.චන්න ඹන ආදහඹම් ඳරීක් නිශධහරීන් සභභ
ඳරිර්ථිත භන් විඹදභ රඵහ සදන සභන් ඉල්රහ තිබුණි.
2014.11.26 දින ඳශහත් ඳහරන සොභහරිසසේ දඳඳහරඳඳහසොර2014ර01 දයණ චක්ර සල්ඹ භන්න් තහක්ණ
සේහ නිශධහරී විසලේ ඳන්තිඹ ව ඳශමු ඳන්තිඹ වහ උඳරිභ භහසි දීභනහ රු.5000.00 සරද තහක්ණ
සේහ නිශධහරී සේසේ II ඳන්තිඹ වහ උඳරිභ භහසි දීභනහ රු.4500.00 ක් සරද තහක්ණ සේහ නිශධහරී
සේසේ III ඳන්තිඹ වහ උඳරීභ භහසි දීභනහ රු.4000.00 ක් සරද තහක්ණ සේහ නිශධහරී සේසේ පුහුණු
නිශධහරීන් වහ උඳරිභ භහසි දීභනහ සර රු.3000.00 ක්ද ආදහඹම් ඳරීක් නිශධහරී සේසේ I ඳන්තිඹ
වහ උඳරිභ භහසි දීභනහ රු.4000.00 ක්ද ආදහඹම් ඳරීක් නිශධහරී සේසේ II වහ III ඳන්තිඹ වහ උඳරිභ
භහසි දීභනහ රු.3000.00 ක්ද ලසඹන් ඳරිර්ථිත භන් විඹදම් සවිඹ වළකි ඵ දන්හ තිබුණි.
තීයණඹ



ගරු භන්ත්රීරුන්ගේ විගයතධතහඹක් ගනොභළති ව ඵළවින් 2014.11.26 දින ඳශහත් ඳහරන ගකොභහරිසගේ
දඳඳහ/ඳඳහගකො/2014/01 අංක දයණ චක්ර ගල්ඛඹට අනු නගය බහගේ ගේඹ කයන තහක්ණ ගේහ
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ගරු නගය බහ භන්ත්රී ආර්.පී.ගේේ ගයොවන් ද සිල්හ භවතහ කතහ කයමින්
සම් වහ රු භන්ත්රීරුන්සේත් අධහනඹ සඹොමු යන්න කිඹරහ ඉල්ලීභක් යනහ.රු බහඳතිතුභණී,ඳසු
හිඹ භහසේ 13 න දින භහ වට රළබුණු දුයථන ඇභතුභක් ළන භභ සොඹහ ඵළලුහ.ඇභතුභ රඵහ දුන්සන්
2015.02.13 න සිකුයහදහ දින.භට න දුයතන ඇභතුභ භන්න් කීසව් අම්ඵරන්සොඩ නය බහසව් සේයින්
සදසදසනක් අම්ඵරන්සොඩ නය බහසව් අත්න් සල්නසේ අත්න් යරහ සඳෞීලි ටයුත්තක් යන
භූමිඹ සේඹ යමින් ඉන්නහ කිඹරහ.න අසථහසව් භභ ඇවිල්රහ ර්භහන්ත අංලසේ අත්න් සල්ණඹ ඹම්
විදිඹට ඵළලුහ.එතසොට න සේයින් සදසදනහ අත්න් යරහ තිබුණහ.එක්සසනක් 7.22 ව අසනක්
සනහ 7.25.න සරහසව් සව්රහ දවල් 11.45 ට විතය ඇති.ඊට ඳසු භභ ව මවුන් සේඹ යන සඳෞීලි
භූමිඹට හිඹහ.නසරහසත් ඔවුන් එතන සේඹ යමින් හිටිඹහ. ඊට ඳසු භභ න සේයින් සදසදනහ භඟ තහ
යරහ විභසුහ අත්න් යරද ආසව් කිඹරහ.ඔව් කීහ.භභ ඇහුහ අද නිහඩුද කිඹරහ.එක් සසනක් කීහ භභ
නිහඩු සඳෝම් එක් දීරහඹ තිසඹන්සන් කිඹරහ.භභ ඇහුහ සම් යන්සන් සඳෞීලි යහජහරිඹක් කිඹරහ ඔඹහරහ
දන්නද කිඹරහ.ඔව් කීහ.එභ සේයින් සදසදනහ එස.ටී.ඵන්දුර ව ආනන්ද අසබ්යත්න කිඹන සේයින්
සදසදනහ.භභ ඇහුහ සම් හසේ සේඹක්ද යන්සන්.එඳහය කීහ සම් ඇල්ටන් භවත්තඹසේ සඳෞීලි
සොන්ත්රහත්තුක් යන තළනක් කිඹරහ.භභ නඳහය ඔවුන් සදසදනහ නය බහට සන්නරහ න ම්ඵන්දසඹන්
ඉන්න නිශධහරිනිඹ ඉදිරිසේ සිඹල්ර කිඹන්න කිඹරහ කීහ.ඔවුන් ලිිතත ටවන් ඳත් සදකුත් දුන්නහ වබහගී
වුසන සොසවොභද කිඹන සී ළන.සම් බහසව් ඳළමිණීසම් සල්ණසේ අත්න් තඵරහ ඔවුන් සඳෞීලි
සේඹන් වහ සඹොදනහ.ඊට ඳසු භභ න ළඩ ඳසල් සිටභ පුසඳහ මිසට දුයථන ඇභතුභක් දීරහ කීහ සභසවභ
සදඹක් සිදු සරහ තිසඹනහ.අත්න් සඳොත ඳරීක්හ යරහ ඵරන්න කිඹරහ.භභ හිතන්සන් ඇල්ටන් භවත්තඹට
තභයි මිසුත් කිඹරහ තිසඹන්සන්.භභ 11.45 ඵරනසොටත් සම් නම් ඳරහ තිබුසන් නෆ.නමුත් ව 4 ඵරන
සොට යතු ඳෆනකින් සම් අත්න් 2  ඳරහ තිබුණහ.ඳසසේ භභ ඉල්ලුහ සභොවුන් ඉදිරිඳත් ශ නිහඩු අඹදුම්ඳත්
සදන්න කිඹරහ ඇල්ටන් භවත්භඹහසන්.නමුත් නිහඩු අඹදුම්ඳත් නෆ කිඹරහ තභයි ඔවුන් කීසව්.භභ සම් සඳොසත්
සිඹලුභ පිටු සඳයරරහ ඵළලුහ.සම් සේ යතු ඳෆසනන් ඳරහ තිිෂච්ච නහ එක්ත් නෆ.සම් වුසන්  4 න්
ඳසු.රු බහඳතිතුභණී,භභ දළන න්න ළභතී සභහි සේඹ යන සේයින් ඇන්ලි රකුණ තිබ්ඵට ඳසසේ
ඇන්ලි ටවනභ තිඹරහ තභයි ඔෂස සන්න ඕන.භභ ඇන්ලි ටවන ඵරන්න ඕන කිඹරහ කීභ ,කිඹන්න
ණහටුයි ඇත්තටභ ,සම් ඇන්ලි ටවන් ඹන්ත්රඹ ක්රිඹහත්භ නෆ .සම් ම්ඵන්ධසඹන් ටයුතු යන
නිශධහරිණිඹ කිඹනහ නය බහසන් මුදල් සවීභක් යරහ නළති නිහ සම් ඹන්ත්රඹ දළන් භහ 04 ක් තිසසේ
ක්රිඹහත්භ නෆ කිඹරහ. සනොළම්ඵර් භහසේ තභයි සම් හර්තහ අන්තිභට ඇවිත් තිසඹන්සන්.සම් න තුරුත්
වුරුත් සම් පිලිඵ සොඹහ ඵරරහ නෆ.සම් බහ යසන ඹහසම් සත්රුභ සභොක්ද බහඳතිතුභහ.සල්ම්තුභහ
දන්නෆ,බහඳතිතුභහ දන්නෆ,නිශධහරීන් දන්නෆ භන්ත්රීරුන් දන්නෆ සම් ඇන්ලි රකුණු ඹන්ත්රඹ ක්රිඹහත්භ
සන්නෆ කිඹරහ.සම් වළභ සදඹටභ ඹව ඳහරනඹ ඳටරහ න්න එඳහ.ඹව ඳහරනඹ ආ නිහ තභයි දළන් භහ 02 ක්
තිසසේ සම් සතොයතුරු එන්සන්.ඔඵතුභහ කී නිහ භභ කිඹන්සන්.ඔවුන් සභොනඹම් ක්රභඹකින් සවෝ ආයක්හසව්රහ
තිසඹනහ.භභ සිඹලුභ රුණු සඳන්න්නම්.බහඳතිතුභණි සම් සේයින්සේ අත්න, අත්න් සල්නසේ යතු
ඳෆනකින් ඳරහ දහන්න තිසඹන අයිතිඹ සභොක්ද සම් සේයින්සන් පුීලි ළඩ න්න තිසඹන අයිතිඹ
සභොක්ද සම් නය බහට ඵඳු සන ජනතහසේ මුදලින් අපි ඔවුන්ට ළටුේ සන්සන්.සම් භභ
සනොදළක්නම් සම් සන්සන් අත්න් යරහ ඳඩි න්නහ.සම් වහ අධහනඹ සඹොමු යරහ නිසි
ඳරීක්ණඹක් යන්න කිඹරහ භභ ඉල්රහ සිටිනහ.

ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
සම් ම්ඵන්ධසඹන් දළනට ඳරීක්ණඹක් යරහ තිසඹනහ.2015 .02.13 න දින නය බහ සේයින් න
එස.ටී.ඵන්දුර ව ආනන්ද අසබ්යත්න ඹන සේයින් සදසදනහ යහජහරී දිනසේදී පුීලි සථහනඹ සේඹ
යමින් සිටින ඵ නය බහ භන්ත්රී සීව් සයොවහන් භවතහ දුයථනසඹන් දළණුම් සදන රදී.තද ඔවුන් සදසදනහ
එභ දිනසේ නිහඩු දභහ සොස ඇත්දළයි ඳරීක්හ යන සභන් දන්න රදී. න අනු ඳරීක්හ ය ඵළලීසම්දී නිහඩු
ඉල්ලුම් ඳත් ඉදිරිඳත් ය නිහඩු අනුභත යසන ඇති ඵ නිරීක්ණඹ විඹ.ඉන් අනතුරු නය බහ භන්ත්රී
සීව් සයොවහන් භවතහ විසින් ඔවුන්සේ ලිිතත ටවන් රඵහ න්නහ සර ප්රහල යන රදී.න අනු ලිිතත ප්රහල
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රඵහ න්නහ රදී.එභ ප්රහලද සම් භඟ ඉදිරිඳත් යන රදී.දළන ළනීභ වහ ඉදිරිඳත් යමි.නිහඩු නිසි සර
දහරහඹ කිඹරහ තභයි භට හර්තහ සන්සන්.සභසවභ සදඹක් තිසඹනහ.ඔඵතුභහ දළන් කිඹපු සී ළන ඔඵතුභහ
ප්රහලඹක් සදන්න.න ප්රහලඹ ළන නළත ඳරීක්ණඹක් යන්නම්.දළනට තිසඹන තත්ඹ අනු න සේයින්
නිහඩු අනුභත යසන හිහින් තිසඹන්සන්.ඔඵතුභහ ඔඹ සීල් කිඹන්සන් දළන්සන්.න අසථහසව් කීසව්
නෆසන්.ඔඵ භට දුයථනසඹන් තහ යරහ කිඹපු අසථහසව්භ භභ ඉන්ටර්නල් ඔඩිත් භවත්මිඹට තහ යරහ
කීහ සම් ළන වහභ ඳරීක්ණඹක් යන්න කිඹරහ.න අසථහසව් ඇත්තටභ නිහඩු සෂෝම් තිබුණහ.11
සනසොට සම් අත්න් ඳරහ තිබුසන නෆ කිඹරහ ඔඵතුභහ ප්රහලඹක් සදන්න.සල්ම් භවත්තඹහ න ළන
ඳරීක්ණඹක් යරහ ඵරන්න.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී ආර්.පී.ගේේ ගයොවන් ද සිල්හ භවතහ කතහ කයමින්
න අසථහසව් සම් අත්න් ඳරහ තිබුසන නෆ.
ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
න ඵ ඔඵතුභහ දළන්සන් කිඹන්සන්.වරි නම් ඔඵතුභහ න අසථහසව්භ සම් ම්ඵන්ධසඹන් ප්රහලඹක් සදන්න
ඕන.භභ සම්සක් ටවන් ශහ භන්ත්රීතුභහසේ ඳළමිණිල්ර ම්ඵන්ධසඹන් භන්ත්රිතුභහ දළණුත් යන්න කිඹරහ.භට
නළත ටවනක් දහරහ එරහ තිබුණහ භන්ත්රීතුභහ ලිිතත ඳළමිණිල්රක් යරහ නෆ කිඹරහ හර්තහ යරහ
තිසඹනහ.භභ දුටුමි කිඹරහ ටවනක් දළම්භහ.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී ආර්.පී.ගේේ ගයොවන් ද සිල්හ භවතහ කතහ කයමින්
ඇන්ලි රකුණු ඹන්ත්රඹ ළන සභොද ඔඵතුභහ කිඹන්සන්.
ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
න ළන භභ දළණුත් සරහ තිබුසන නෆ.භභ සොඹරහ ඵරන්නම්.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී ආර්.පී.ගේේ ගයොවන් ද සිල්හ භවතහ කතහ කයමින්
අදත් සම්සක් ඇන්ලි රකුණ තිඹනහ.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී ජී.යත් ශ්රී රහල් ද සිල්හ භවතහ කතහ කයමින්
බහඳතිතුභහ ,ඇන්ලි රකුණු ඹන්ත්රඹ ළන යර ඵළවළය යන්න ඵළවළ.සම් තත්ඹ පිළිඵ බහ දළණුත්
යන්න කිඹන්න.අඩුභ හසන් අපිත් සම් පිළිඵ දළණුත් සන්න ඕනසන්.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී ආර්.පී.ගේේ ගයොවන් ද සිල්හ භවතහ කතහ කයමින්
න සේභ රු බහඳතිතුභණි, භභ දළන න්නට ළභතී ර්භහන්ත අංලසේ සේයින් වහ නය බහසන්
රඵහ සදන ඳවසුභක් ලසඹන් භහඹට එක් ඵන් ළටඹක් රඵහ සදනහ.සේයින් 25 ක් දවහ ඵන් ළට
25 ක් භහසි රඵහ සදනහ.භභ කිඹනහ සම් එභ ඵන් ෆල්රක්ත් සේයින්ට රඵහ දීරහ නෆ.නමුත් හය
කීඳඹදීභ ඵඩහසන් සම් ඵන් ළට ටි අයන් තිසඹනහ.භභ ඵඩහ ඳහරසන් න සතොයතුරු ඉල්ලුහ සම්
බහට සඹොමු යන්න.සොසවොභද බහඳතිතුභහ සභසවභ සන්සන්.
ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
භභ සම් ම්ඵන්ධසඹන් දළනුත් නෆ.ඳරීක්ණඹක් යරහ කිඹන්නම්.සල්ම් භවත්තඹහ සම් පිළිඵ සොඹහ
ඵරන්න.
ගරු උඳ බහඳති කභල් ළල්රගේ භවතහ කතහ කයමින්
බහඳතිතුභණි, අසේ නිර හරසේ අහන රැසවීභ සන්නත් පුලුන් සම්.භහර්තු 31 න් සම් දුය හරඹ අන්
සන්නත් පුලුන්.සම් අවුරුදු 04 ක් අපි සම් බහසව් හිටිඹහ.සම් දළන්ද සම් බහට ඔඵතුභහ කිඹන්සන්.
බහසව් දළඩි සකෝහහරී තත්ඹක් ඇති විඹ.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී ආර්.පී.ගේේ ගයොවන් ද සිල්හ භවතහ කතහ කයමින්
හධහයණඹක් ඉටු සව්වියි කිඹරහ මිනිසසු හිතුසව් නෆ.ඹව ඳහරනඹ නිහ තභයි සම් කිඹන්සන්.ලින් අඳට කීසව්ත්
නෆ.
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බහසව් දළඩි සකෝහහරී තත්ඹක් ඇති විඹ.
ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
ඇත්තටභ ඳශසනි අසථහසව්භ සම් පිළිඵ දළණුත් වුණහ නම් අපි සොඹරහ ඵරනහ.අපි ඹම් සදඹක්
සේයින්ට දීරහ තිසඹනනම් න සේයින්ට රළසඵන්න ඕන.එනිහ අපි සම් ළන සොඹරහ ඵරන්නම්.සම්
ඹන්ත්රඹ ළඩ යන්නෆ කිඹරහ අදහර නිශධහරිඹහ විසින් දළණුත් යරහ නෆ.ඉතින් සොසවොභද සම්
වදන්සන්.ණහධිහයතුභහ සම් පිළිඵ සොඹරහ ඵරන්න.තිඹක් ඇතුරත සම් නියදි යන්න.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී ආර්.පී.ගේේ ගයොවන් ද සිල්හ භවතහ කතහ කයමින්
2014.පලි භහසේ 23 සනිදහ අම්ඵරන්සොඩ නය බහසව් අඵලි ද්රය සන්සීසිඹක් තිිෂරහ තිසඹනහ.සම් දවහ
ඉදිරිඳත් යපු ඹඩ සරෝ 427 ක් මිරදී සන තිසඹන්සන් එම්.අබ්දුල්,භහහල්ර,හල්ර කිඹන ලිපිනසේ
සසනක්.න පුීරඹහසේ නමින් අයන් තිසඹන්සන්.නමුත් සම් වහ ලිඹකිඹවිලි ඳරීක්හ යන්න සොඹරහ
ඵළලීසම්දී සම් අඵලි ද්රය සන්සීසී කිරීභ වහ බහ තීයණඹක් භට සොඹහන්න ඵළරි වුණහ.බහ අනුභළතිඹ
රළිෂරහ තිසඹනහ පුටු ඹක් ව අඵලි ද්රය කීඳඹට.නමුත් සම් අඵලි ඹඩ කීසරෝ 400 හණට බහ
අනුභළතිඹ භවය විට රළිෂරහ ඇති.නමුත් ඔවුන්ට රළිෂරහ නළ කිඹරහ තභයි ඔවුන් කීසව් .
ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
හර්ඹඹ හධන ඇමේම් රට එනහ.න එන සොට අපි කීහ සභතන තිසඹන සිඹලභ අඵලි ද්රය සන්සීසී
යන්න කිඹරහ.න සම් බහසව් සිඹලුභ භන්ත්රීරු අනුභත ශහ.දළන් සභොද සරහ තිසඹන්සන්.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී ආර්.පී.ගේේ ගයොවන් ද සිල්හ භවතහ කතහ කයමින්
සභතන ඹඩ කීසල් 427 ක් තිිෂරහ තිසඹනහ.නමුත් සභතන ඹඩ කීසරෝ 1500 ක් විතය තිිෂරහ තිසඹනහ.භභ
කිරුසව් නෆ.
ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
නිශධහරීන් කීඳ සදසනක් සම් අකරක්ණඹ යරහ තිසඹනහ.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී ආර්.පී.ගේේ ගයොවන් ද සිල්හ භවතහ කතහ කයමින්
න වරි බහඳතිතුභහ.තමුත් අසේ නය බහසව් නිශධහරීන් කීඳ සදසනක් රු.10000.00 -15000.00 ණසන් සඵදහ
ත්ත ආහයඹ භභ සිඹල්ර ඉදිරි බහදී ඉදිරිඳත් යන්නම්.සභභ ඹඩ මීට ඩහ ප්රභහණඹක් සභතන
තිබුණහ.සම් ඹඩ ප්රභහණඹ ල් 2 ආන්න මුදරට විකුණුහ.සභහි තිබුණහ ඳයණ සඵොයිසල්රුක්.සම්
කීරීභකින් සතොය තභයි අයන් හිහින් තිසඹන්සන්.සම්හ ළපුසත් අම්ඵරන්සොඩ නය බහ තු ෆස
ඹන්ත්රසඹන්.සම් කිඹන්සන් බහ සනොභඟ ඹන ආහයඹ.බහට එන්න තිබුණු ආදහඹභ රක් 02 ක් විතය ද්රය
අපි සදනහ 10275.00  මුදරට.
ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
හභහනයසඹන් ප්රසිීධ සන්සීසිඹක් යන සොට නිශධහරීන් 05 සදනකුට ළඩි ප්රභහණඹක් එනහ.ඔඵ කිඹන
ආහයඹට සරොකු ප්රභහණඹ එක් සඳොඩි ප්රභහණඹට සදන්න ඵෆ.අසන ඹඩ මිශදී න්න විලහර පිරික්
එනහ.සොයි හරසේ එක්ද ඔඵතුභහ සම් කිඹන්සන්.සම් සීල් කිඹන්න ඕන න ටයුතු සිදු සන
අසථහසව්භසන්.එතසොට අඳට සම් සීල් සොඹහ ඵරන්න පුලුන්.සම් දළන් කිඹන සොට තන්දයඹක්
කිඹනහ සේසන්.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී ආර්.පී.ගේේ ගයොවන් ද සිල්හ භවතහ කතහ කයමින්
අපි ණහටු සනහ සම් සීල් දළන න්න ඵළරි වීභ ම්ඵන්ධසඹන්.අසේ බහසව් සේඹ යන සේසඹක්
සම් සීල් අයසන තිසඹන්සන්.භභ කිඹන්සන් බහට රළසඵන්න තිසඹන ආදහඹභ සම් රක් 2 ක් විතය අඳට
සනොරළබී හිහින් තිසඹන්සන්.
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ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
ඔඵතුභහ ඇයි න අසථහසව්භ අඳට සම් සීල් කීසව් නළත්සත්.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී ආර්.පී.ගේේ ගයොවන් ද සිල්හ භවතහ කතහ කයමින්
සඳසර්දහ භභ සම් දළනත්සත්.
ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
සම් ට තහක් සන්නත් පුලුන්සන්.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී ආර්.පී.ගේේ ගයොවන් ද සිල්හ භවතහ කතහ කයමින්
ට තහක් සනසයි බහඳතිතුභහ,සම් ල්ලි සඵදහ ළනීසම්දී සිදු ව ළටලුක් නිහ තභයි සම් ඇති සව්රහ
තිසඹන්සන්.භභ න ල්ලි සඵදහ නිපු වළටි ඔක්සොභ ඔඵතුභහට කිඹන්නම් රඵන බහසව්දී.එක් අඹකුට මුදල්
අඩුසන් රළිෂච්ච නිහ තභයි සම් ළටලු භතු වුසන්.
ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
සම් සීල් කීට ළඩක් නෆ.හධත් ඉදිරිඳත් යන්න ඕන.
බහසව් සකෝහහරී තත්ඹක් ඇති විඹ.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී ආර්.පී.ගේේ ගයොවන් ද සිල්හ භවතහ කතහ කයමින්
අල්රස එට ඹන්න ත හයණහ තිසඹනහ.භං නත් කිඹන්නම්.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී ජී.යත් ශ්රී රහල් ද සිල්හ භවතහ කතහ කයමින්
සම්සක් ඹම් තයතහඹක් තිසඹන්න පුලුන් බහඳතිතුභණි.භභ දන්නෆ සම් හයණඹ ළන.භභ දන්න හයණහ
අනු ඹම් නියදී කිරීභක් යන්න ඹ්න.ඔඵතුභහ කීහ ඹඩ කීසරෝ 1000 ක් ඳභණ කිඹරහ.එසවභ වුනත්
ටිනභ 40000.00 ක් ඳභණ තභයි සන්සන්.රු.40.00 තභයි ඹඩ කිසරෝ එක් උඳරිභ ඹන භර්ට් එ.ඊට
ඩහ ඹන්නෆ.භභ දන්න නිහ කිඹන්සන්.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී ආර්.පී.ගේේ ගයොවන් ද සිල්හ භවතහ කතහ කයමින්
බහඳතිතුභහ භභ දළන න්න ළභතී ,සේඹට ඵළදීසම්දී උේඳළන්න සනස යරහ සම් බහසන් ඳඩි නිපු
සේයින් කී සදසනක් ළන ඳරීක්ණ සසයමින් ඳතිනද
ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
දළනට එක් සේසඹක් ම්ඵන්ධසඹන් එසවභ යනහ.එඹහසේ සේඹ නතරහ තිසඹනහ.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී ආර්.පී.ගේේ ගයොවන් ද සිල්හ භවතහ කතහ කයමින්
ත සේසඹක් ළන සම් සේ ඳළමිණිල්රක් ඇවිත් තිසඹනද
ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
ත සේසඹක්ට ඳළමිණිල්රක් ඇවිත් තිසඹනහ.අපි නහථ යසන තිසඹනහ එඹහ නියදී කිඹරහ.

ගරු නගය බහ භන්ත්රී ආර්.පී.ගේේ ගයොවන් ද සිල්හ භවතහ කතහ කයමින්
බහ සනොභඟ ඹරහ නළීද සම් ම්ඵන්ධසඹන් ඳරීක්ණඹක් ශහද
ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
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අඳට පුලුන් ඕනෆභ සසනක්සේ උේඳළන්නත් දුන්නභ අදහර ආඹතනඹට ඹන්න සම් දරහ වරිද කිඹරහ
ඵරරහ එන්න කිඹරහ.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී ආර්.පී.ගේේ ගයොවන් ද සිල්හ භවතහ කතහ කයමින්
එතසොට සේඹට ඵහ ළනීසම්දී අඳට රඵහ දීරහ තිසඹන සල්ණ යහඡ නහ කිඹරහ ඔේපු වුසණොත් සභොද
යන්සන්.
ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
ආඹතන ං්වඹ අනු ටයුතු යනහ.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී ආර්.පී.ගේේ ගයොවන් ද සිල්හ භවතහ කතහ කයමින්
අපි සම් ම්ඵන්ධසඹන් ටයුතු යන්න ඕන බහ වයවහද
ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
න ම්ඵන්දසඹන් ළටලුක් යන්න එඳහ.නීතිඹ ක්රිඹහත්භ සනහ.

බහසව් දළඩි සකෝහහරී තත්ඹක් ඇති විඹ.

ගරු නගය බහ භන්ත්රී බී.ජනිත් වික්රභතිරක භවතහ කතහ කයමින්
සම් ම්ඵන්ධසඹන් තහ යන සොට අසේ හිටපු උඳ බහඳතිතුභහ ,එතුභහ එක්ත් ජහති ඳක්සේ ඉසදීදී ඔඹ
කිඹපු යදභ යරහ එතුභහ ඳරීක්ණඹක් රහ.දළන් එතුභහ නළසතයි කිඹහවිද දන්සනත් නෆ.එතුභහ තභයි සම්
ඳරීක්නඹ සශේ.සභතන අත්න් යරහ න පුීරඹහසේ සදය සේඹ යන්න හිහිල්රහ.සභතුභහ ඹන සොට
ඔක්සොභ ඳළනරහ හිහිල්රහ.ඕ අද ඊසේ ඇති සච්ච සදඹක් සනසයි.හරහන්තයඹක් තිසසේ ආපු
සදඹක්.එනිහ අපි නට අනුඵර සනොදී සභතුභහ කී රුණු පිළිඵ සොඹහ ඵරන්න ඕන.
ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
භන්ත්රීතුභහ ,සභතුභහ ඳළමිණිල්රක් සනොය දුයථනසඹන් දීපු දළණුම් දීභට අපි ඳරීක්ණඹක් ශහ.සම් කිඹන
භවය හයණහ ම්ඵන්ධසඹන් එතුභහ ට උත්තයඹක් දීරහ තිබුණනම් ඳරීක්ණඹක් යන්න තිබුණහ.දළන් නහ
අලුත් රුණු.අපි නහ දන්නෆ.අසේ යුතුභ අපි යරහ තිසඹන්සන්.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී බී.ජනිත් වික්රභතිරක භවතහ කතහ කයමින්
භභ සම් ළන ළඩිඹ තහ යන්න ඹන්නෆ.අසේ හිටපු උඳ බහඳති යත් රී රහල් භවතහ සම් පිළිඵ ඳරීක්ණඹක්
රහ.අද එතුභහ නිවඩ ඉන්නහ භං දන්නෆ ඇයි කිඹන්න.
ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
අඳට ඇත්තටභ අවුරුදු 4 ක් විඳක්ඹක් තිබ්සබ් නෆ ඇත්තටභ අද තභයි විඳක්ඹක් තිසඹන්සන්.

ගරු උඳ බහඳති කභල් ළල්රගේ භවතහ කතහ කයමින්
අවුරුදු 4 ක් නිසඹෝජනඹ යරහ දළන් තභයි කිඹන්න එන්සන්.සම් සථහනසේ මිට ලින් භභ හිහින් ළටලීභක්
ශහ කුණු අදින ප්රලසනසේදි.රු.500.00 ක් ඵළදරහ යන එසක්දී ,ල්ලි ඵළන්සී සන සදයක් ,සන සදයකින්
ල්ලි අයසන කුණු ටි ඇීද අඹ හිටිඹහ සම් බහසව්.භභ කිඹන්සන් වුරු රත් ළරැීද ළරැීදභයි.අපි නෆ
කිඹන්නෆ.තභන් කිඹන හයණඹ වරිඹහහය හධහයණීයනඹ යරහ කිඹන්න පුලුන් නම් තභයි භභ හිතන්සන්
48

ටින්සන්.අද ඹව ඳහරනඹ භන්න් සභතුභන්රහ භහධය ංදර්ලනඹට ඹන සදඹක් අපි දළක්සක්.ඔඵතුභහ භට න
සව්රහසව් තහ රහ.භභ සල්ම් භවත්තඹට තහ යරහ න සව්රහසව්භ කීහ සම් ළන සොඹහ ඵරන්න
කිඹරහ.ඔඵතුභහ බහඳතිතුභහටත් කීසන්.න සව්රහසව් භට කීසව් නෆ අත්න් 02  සඳොසත් ඳරඹ තිසඹන්සන්
කිඹරහ.භභ ඔඵතුභහට ආසඹභ ත්තහ න සව්රහසව්.භභ කීහ ඔඵතුභහට සල්ම් භවත්තඹහ ව අදහශ නිශධහරීන්
වමු සව්රහ අලය සීල් යන්න කිඹරහ.ඳරීක්ණඹක් යන්න කිඹරහ ඔඵතුභහ කීනම් ඳරීක්ණඹක් යන්න
තිබුණහ.රු බහඳතිතුභණි, සභතුභහ ප්රහලඹක් සනොය බහසව් සම් සේ කිඹන්සන් භහධය ංදර්ලනඹක්
යන්න තභයි.ඔඵතුභහට තිබුණහ නීති්යහණකර යන්න ඕන ටයුත්ත යන්න.

බහසව් දළඩි සකෝහහරී තත්ඹක් ඇති විඹ.

ගරු උඳ බහඳති කභල් ළල්රගේ භවතහ කතහ කයමින්
ඔඵතුභහ න සව්රහසව් න්න ඕන ක්රිඹහ භහර්ඹ සනොසන දළන් ඔඹ සීල් කීට ළඩක් නෆසන්.
බහසව් දළඩි සකෝහහරී තත්ඹක් ඇති විඹ.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී බී.ජනිත් වික්රභතිරක භවතහ කතහ කයමින්
සභතුභහ සම් යන්සන් භහධය ංදර්ලනඹක් සනසයි.ඵන් ළට වළභදහභ න්නනම් එ සේසඹකුටත්
දීරහ නෆ කිඹරහ කිඹනහ නම්, සම්හ ළන සොඹරහ ඵරන්න.සම් බහට අඳකීර්තිඹක්.නයි අපි කිඹන්සන්.
ගරු උඳ බහඳති කභල් ළල්රගේ භවතහ කතහ කයමින්
න තභයි භභ කිඹන්න වළදුසව් බහඳතිතුභහ,සභතුභහ කිඹපු සචෝදනහ පිළිඵ ඉතහ ඉක්භණින් සොඹහ ඵරරහ සම්
භහසේ ඇතුරතභ සභොනභ නිශධහරිසඹක් වුණත් ක්රිඹහ භහර්ඹක් නීවිඹ කිඹරහ භභ ඵරහසඳොසයොත්තු සනහ
බහඳතිතුභණි.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී එච්.එල්.අනුය කිත්සිරි භවතහ කතහ කයමින්
සභතුභහ බහ දළණුත් යහයින් ඳසු බහ ඳළත්සතන් යන්න ඕන සීල් දළනට යසන ඹන ඇති කිඹරහ
භභ විලසහ යනහ.භහ කීඳඹක් ඳසු සරහ වරි සභතුභහ දළනත් ඳභණින් සභතුභහසේ යුතුභ ඉටුයරහ
තිසඹනහ.ඳරිඳහරන ලසඹන් න නිශධහරීන් ත යුතු ක්රිඹහ භහර් න්නහ ඇති කිඹරහ භභ හිතනහ.න සේභ
රු බහඳතිතුභණී, න සේ අඩු ඳහඩු යදි සිදු සරහ තිසඹනනම් න ම්ඵන්ධසඹනුත් ටයුතු යන්න කිඹරහ
ඉල්රහ සිටිනහ.සභහිදී සේයින් ඳළත්සතනුත් සදඹක් කිඹන්න තිසඹනහ බහඳතිතුභණී.තභන්සේ අමේතීන්
සනුසන් ිත්තීඹ මිති තිසඹනහ සම් බහ තුශ.භං විලසහ යන විදිඹට ිත්තීඹ මිති 02 ක් ඳභණ සම්
අම්ඵරන්සොඩ නය බහ තුශ තිසඹනහ.සේයින් තභන්සේ අමේතීන් පිළීඵ ළඩ ඳරිඳහරරහ වයවහ
ිත්තීඹ මිති භන්න් ඉල්ලීම් යන්න ඕන.

ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
කිසිභ රැසවීභ සභසවභ සදඹක් සරහ තිසඹනහ කිඹරහ සචෝදනහක් එල්ර සරහ නෆ.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී එච්.එල්.අනුය කිත්සිරි භවතහ කතහ කයමින්
ඵන් ම්ඵන්ධ සිීධිඹ නම් ඇත්තටභ රළේජ වත සදඹක් බහඳතිතුභණි.සේයින්ට රළසඵන්න ඕන සීල්
ව ප්රහද අදහර සේයින්ට රළසඵන් නළත්නම් භභ හිතනහ අම්ඵරන්සොඩ ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹ තුශ
එමුතු ිත්තීඹ මිතිඹක් ඇති ,ඔවුන් අපි දළණුත් සනොසශේ අපි ම්ඵන්ධසඹන් විලසහඹක් නළති නිහද
කිඹරත් ළටලුක් භතු සනහ බහඳතිතුභණි.න අනු ඵරන සොට සම් ම්ඵන්ධසඹන් ඔවුන් ටයුතු
සනොකිරීභ තුශ ඔවුන් සම් ංචහ වත පුීරයින්ට අනුඵර දීභක් යරහ තිසඹන්සන්.සේයින්ටත් සම්
ම්ඵන්ධසඹන් කීභක් තිසඹනහ.එතනින් එවහට හිඹවභ සම් හරඹ තුශදී සම් අඩු ඳහඩුම් කිඹන්න ඉදිරිඳත්
කිරීභ පිළිඵ භභ විඳක්සේ භන්ත්රීරුන්ට ණහටු ප්රහල යනහ.සම් හර සීභහ තුරදී විතයක්
සනසයි,අවුරුදු 15 විතය ලින් හරහනරපී න හරසේ සිදුසච්ච අටයුතුම් රට ඔඵතුභහරහ ක්රිඹහත්භ
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සව්රහ තිසඹනහ. අපි අසේ යුතුභක් විදිඹට ආණුඩු ඳක්සේ ඉන්න භන්ත්රීරුසව්හ විඳක්සේ ඉන්න භන්ත්රීරු
සව්හ අසේ ඳළත්සතන් ජනතහ දළණුත් සන්න ඕන සීල් සිදුයරහ තිසඹනහ කිඹරහ කිඹන්න
පුලුන්.ඳහර ඳසේ භන්ත්රීරු විදිඹට අපි විලසහ යනහ භවය විට ඔඵතුභන්රහටත් එවහ හිහින්
......තමුන්නහන්සේරහ හිනහසව්රහ තිසඹනහ විහිලුට වරි ඳහර ඳක්සඹන් යන්න ඕන සීල් අපි යනහ
කිඹරහ.නමුත් අපි විඳක්ඹක් විදිඹට ඔඵතුභහරහ අතින් සිදු විඹ යුතු යුතුම් අසේ රු බහඳතිතුභහ ඉදිරිසේ
ප්රලසනහරී විදිඹට විභරහ හධහයණඹ ඉසඨ යරහ තිසඹනහ.ප්රසීලහසින් සනුසන් සම් බහ තුශ විිත
බහඹ තිිෂරහ තිසඹනහ.මීට සවොදභ උදහවයණඹ,තමුන්නහන්සේ ප්රමු ආනඩුඳක්සේ අපි අම්ඵරන්සොඩ
තහනහඹභ ම්ඵන්ධසඹන් සිඹලුභ රුණු හයණහ සම් භහජඹට කිඹරහ ඹන්න පුලුන් උඳරිභඹට හිහිල්රහ න
හර්ඹඹ බහයඹ විිතබහඹ ඇති අපි ශහ.සේඳර් ටර් සඳොත ඵරීදි තභයි දළක්සක් ඔඵතුභහරහ තනහඹභ ළඩීභ
ම්ඵන්ධ අල්රස වහ දණ බහට ඳළමිණිල්රක් සඹොමුයරහ තිසඹනහ කිඹරහ.
ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
අධියණඹට ඹන්න කිඹරහ අපි ආනඩුඳක්ඹ විදිඹට විඳක්ඹට කීහ,හධහයණඹ ඉටු යන්න කිඹරහ ජනතහ
සනුසන්.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී එච්.එල්.අනුය කිත්සිරි භවතහ කතහ කයමින්
සවෝදය භහධයසව්දීන් ව නිශධහරීන් සම් සථහනසඹන් එළිඹට සඹොමු යරහ අපි අසේ සහකරනත්ඹ
,යවයබහඹ ව ආයක්හ රැනිමින් ඔඵතුභන්රහ අපි සම් ම්ඵන්ධසඹන් දීර්ක හච්ඡහ ශහ.දළන් න
හයණඹ විිත භහජඹට හිහිල්රහ තිසඹනහ.නමුත් ඔඵතුභන්රහ ර් හණක් ඳසුඵට සරහ සවෝ න
ම්ඵන්ධසඹන් උනන්දු වීභ ම්ඵන්ධසඹන් අපි තුටුසනහ ව සතතින්ත සනහ.එහිදී රු බහඳතිතුභණී,
අපිට ණහටුට රුණකුත් තිසඹනහ.එහිදී සචෝදනහට රක්ව පුීරයින් ව අසලේ පුීරයින් භසථ
අම්ඵරන්සොඩ නය බහ තුශ ව නහරි ප්රසීලඹ තුශ ව භසථ යට තුශභ සචෝදනහට රක් සච්ච
දළළන්ත සතෝරු සභෝර තමුන්නහන්සේරහසේ සව්දීහ ර ංදර්ලන ර ළිෂනට් ප්රහල තත්ඹට දක්හ ඉවශ
නංරහ තිසඹනහ.න ම්ඵන්ධසඹනුත් අසේ ණහටු ප්රහල යනහ.සසේ නමුත් තමුන්නහන්සේරහසේ
උත්හවඹට අපි සතතින්ත සනහ බහඳතිතුභණි ර්තභහන යජසේ විඳක්ඹ සර.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී ගේ.ඩබ්.ජඹන්ත භවතහ කතහ කයමින්
න ම්ඵන්ධසඹන් භභ සදඹක් කිඹන්න ඕන.තනහඹභ ළඩීභ ම්ඵන්දසඹන් අපි නින් හිටිසේ නෆ.අපි අතිරු
ජනහධිඳතිතුභහට ඉදිරිඳත් ශහ.භංහ තිසඹනහ සයජිසටර් යපු සොශ හිටන්.ඊශඟට ආනඩුහයතුමිඹට
ලීහ.භව ඇභතිතුභහට ලීහ.ඳශහත් ඳහරන සොභහරිසතුමිඹට ලීහ.සඳොලීසිඹට හිඹහ ඇල්පිටිසේ.සඳොලිස
අධිහරීතුභහට ලීහ.ඊට අභතය ඳහර්ලිසම්න්තුසව් සඳත්ම්හය බහට හිඹහ.දකුණු ඳශහත් බහසන් භං ප්රලසන
සසයවුහ.නට භට උත්තයත් රළිෂරහ තිසඹනහ.අල්රස වහ දණ එට භභ ලිඹරහ තිබුසන.නමුත් උත්තයඹක්
ආසව් නෆ.ජනහධිඳතිතුභහ සවෝයහසේ අම්භසන් සේන අවනහ සේ සම් ඳශහත් ඳහරන සොභහරිසට ඹරහ
තිසඹනහ.න ලිපිසේ පිටඳතක් භට ආහ.ආනඩුහයතුමිඹසන් ලිපිඹක් ආහ කිඹරත් ආසව් නෆ.නතයම්භ
තත්ඹට සම් ළටිරහ තිබුසන.තමුන්නහන්සේරහට භභ කිඹන්න ළභතී භභ නිං හිටිසේ නෆ.අපි සම්ට මුකුත්
යරහ නෆ කිඹරහ කීහභ ,භභ කීඳ සදසනක්ට සදයට එන්න කිඹරහ සඳන්නුහ.නඳහය එඹහරහ කීහ ඔඹහරහ
විඳක්ඹක් විදිඹට සදඹක් යරහ තිසඹනහ කිඹරහ.අපි නඩුට ඹන්න හිඹහ.නට රක් හණක් ඕන.අඳට ල්ලි
සදන්න වුරුත් හිටිසේ නෆ.ජී.එම්.එස.සිලිහ භවත්තඹහ බහඹක් සදන්න හිටිඹහ.නමුත් අසනක් අඹ එතු යන
සොට දුන්නෆ.නයි අපි උහවිඹට සනොහිසේ.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී එච්.එල්.අනුය කිත්සිරි භවතහ කතහ කයමින්
ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහසේ හරසේ සේන ඇහුසව් සවෝයහසේ අම්භසන් නම් දළන් අවන්සන්
සවොයහසන්භයි.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී ගේ.ඩබ්.ජඹන්ත භවතහ කතහ කයමින්
ජනහධිඳතිතුභහ සඹොමු ශහ ඳශහත් ඳහරන සොභහරිසටතුභහට.නයි භභ කීසව් එතුභහ සවොයහසන්භයි සම්
ඇහුසව්.එඹහසේ රිසඳෝට් එ අපි ශඟ තිසඹනසන්.අපි පුීරසඹෝ ආයක්හ යන්නෆ.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී ජී.යත් ශ්රී රහල් ද සිල්හ භවතහ කතහ කයමින්
රු සීවි භන්ත්රීතුභහ විසින් සම් බහට සඹොමු යන රද සතොයතුරු ම්ඵන්ධසඹන් අපි ඹම් ආහයඹට සතතිඹක්
පුද ශ යුතු සනහ.සභොද සම් බහ ඹම් ආහයඹට අඳවසුතහඹට රක්සනනම් අටයුත්තට රක්
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සනනම් එඹ සඳන්හ දීභ භන්ත්රීයසඹක්සේ යුතුභක් කීභක්.න විඳක්සේ සව්හ ආනඩුඳක්සේ සවෝ
සව්හ භන්ත්රීරු සිඹල්රන්සේභ යුතුභක් විදිඹට තභයි භභ දකින්සන්.අසේ සුළු සේයින් යන සුළු සුළු
අටයුතුම් රදී කි යුතු නිශධහරීන්ට තභයි නසක් කීභ එන්සන්.අපි සේභ න ඉවශ නිශධහරිනුත් සම්
සීල් ම්ඵන්දසඹන් සනොදළනුත් ඉන්න පුලුන්.නමුත් ඵයඳතරභ සචෝදනහ එල්ර සන්සන් අහනසේ
කීම් දයණ ඉවශ නිශධහරීන්ට.සල්ම්තුභහසේ සිට තහක්ණ සේහ නිශධහරීන් දක්හ සම් සචෝදනහ එල්ර
සනහ.භවය සව්රහට ඔවුනුත් අපි භන්ත්රීරු සේ ඹම් අධහනඹකින් සනොසිටිඹහ සන්නත් පුලුන්.නමුත්
සම් ඉදිරිඳත් ශ හයණහ අනු ඹම් ඹම් හයණහ සුළුසන් සවෝ සිදු සන්න ඇති කිඹරහ භභ හිතනහ.එනිහ සම්
අටයුතුම් ම්ඵන්ධසඹන් ඳරීක්ණඹක් යරහ හධහයණ තීයණඹක් න්න එ තභයි අසේ යුතුභ සන්සන්
බහඳතිතුභණි.න අනු සම් ටයුත් ම්ඵන්ධසඹන් ඉදිරිසේදී අදහර නිශධහරීන් මීට ඩහ කීසභන් ටයුතු
යයි කිඹන ඉල්ලීභ යනහ.සභොද ඔඵ සසර් තභයි අපි විලසහඹ තඵරහ තිසඹන්සන්.සම් ඳළඹ 08 සේයින්
නය බහ තුශ ටයුතු යන්සන් සසේද කිඹන එ සවොඹරහ ඵරන්න භන්ත්රීරුන්ට වළකිඹහක්
නෆ.භන්ත්රීරු කිඹන්සන් භවජන නිසඹෝජිතසඹෝ.නය බහ තුශභ රැසදන අඹ සනසයි.භන්ත්රීයසඹක් විදිඹට
භභ විලසහ යන්සන් අපි සල්ම්තුභහසන් තහක්ණ සේහ නිශධහරීන්සන් ඹම් නිශධහරීසඹක්සන් ඹම්
සදඹක් අවන්සන් අඳට ඔවුන් විලසහ නිහ.ඉතින් න අපි පිළින්නහ.නයි ටිනහභ.එනිහ සම් නිශධහරීන්ට
සම් ම්ඵන්ධසඹන් මීට ඩහ ළරකිලිභත් ටයුත් යන්න කිඹරහ ඉල්ලීභක් යනහ.
ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
සල්ම් භවත්භඹහ සම් සිඹලුභ සචෝදනහ ම්ඵන්ධසඹන් ප්රතභසඹන්භ අදහර සචෝදනහ ඉදිරිඳත් ශ
භන්ත්රීයඹසන් ප්රහලඹක් රඵහ න්න.අයසන ඳරීක්ණඹ ආයම්බ යන්න.සභොද විටින් විට ප්රහල සනස
යන සබහඹක් භට සඳනී ඹන නිහ.එදහ කීහ අත්න් යරහ ඳරහ තිබුණහ කිඹරහ.අද කිඹනහ ඳරහ තිබුසන
නෆ කිඹරහ.එනිහ මුලින්භ සීව් භන්ත්රීතුභහසන් සම් ම්ඵන්ධසඹන් ප්රහලඹක් න්න.සම් ම්ඵන්ධසඹන්
සවොඹරහ ඵරරහ ටයුතු කිරීභ ම්ඵන්දසඹන් භභත් තුටට ඳත්සනහ.සම් තත්ඹ තමුන්නහන්සේරහසන්
ඵරහසඳොසයොත්තු වුසන 2011 අසප්රේල් භහසේ ඉදරහ.නමුත් න සේඹ 2015 භහර්තු භහසේ අහනසේ වරි
ඳණළන්වීභ ම්ඵන්ධසඹන් භභ තුටුසනහ.විඳක්ඹ ඇත්ත ලසඹන්භ අවුරුදු 03 භහ 11 නිදහසන හිටිසේ
ඇත්තටභ.තහනහඹභ ම්ඵන්දසඹන් අසේ භතඹක් තිබ්ඵහ.අඳට ඳහර ඳක්ඹ ලසඹන් න එළි දළක්වීසම්
සනොවළකිඹහක් තිබ්ඵහ.අපි ඉල්රහ සිටිඹහ රුණහයරහ තමුන්නහන්සේරහ හිහිල්රහ සම්ට නඩු දහන්න කිඹරහ
අම්ඵරන්සොඩ ජනතහ සනුසන්.නත් විඳක්ඹ න සශේ නෆ.අද අල්රස එට හිහින් තිසඹනහ.අපි තුටු
සනහ අවුරුදු 04 ට ඳසසේ වරි සම් සී කිරීභ ම්ඵන්ධසඹන්.භළතියණඹට ඹහසම්දී යණ රුණ
රැසකිරීභක් විදිඹට තභයි භභ සම් දකින්සන්.තමුන්නහන්සේරහවන් ජනතහ ඵරහසඳොසයොත්තු න්සන් මීට
ඩහ ප්රලසත සේහක්.නයි අපි ඳහර ඳක්ඹ විඳක්ඹ නළති සිඹලු සදනහභ ිකයින් විදිඹට
රන්සන්.එනිහ ඳහය වදන්න,සඵෝක්කු වදන්න,සඩංගු උදුය රන්න සිඹලු සදනහට කීභ තිසඹනහ.සම්
කිසිභ සචෝදනහක් සම් ඉන්න බහඳතියඹහ සවෝ භන්ත්රීරුන් කිසිකු ම්ඵන්ධ සචෝදනහ සනසයි.අපි සම්
ම්ඵන්දසඹනුත් විභර්ලන යරහ හධහයණ තීන්දුක් න්නහ.හභහනය ඳරිඳහරනඹ ම්ඵන්දසඹන් තිසඹන සම්
සචෝදනහ ම්ඵන්ධසඹන් සල්ම් භවත්තඹහ ප්රථභසඹන්භ සචෝදනහ යපු සනහසන් ප්රහලඹක් අයසන
ටයුතු යන්න.න ම්ඵන්ධසඹන් ඉදිරිසේදී බහ දළණුත් යන්න.න සේභ න්න ඕන පිඹය තිසඹනනම්
න ම්ඵන්ධසඹනුත් ටයුතු යන්න.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී ආර්.පී.ගේේ ගයොවන් ද සිල්හ භවතහ කතහ කයමින්
සඳොඩි නියදි කිරීභක් යන්න අලයයි.භභ ඔඵතුභහට සම් ම්ඵන්ධසඹන් දළණුම් දුන්සන් ව 04 ට.න
අසථහසව් සම් සඳොත ඳරහ කිඹරහ තිබුසන නෆ.
ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
භන්ත්රීතුභහ භට ඉදිරිඳත් න රුණු භත තභයි භභ තීයණඹක් න්සන්.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී ආර්.පී.ගේේ ගයොවන් ද සිල්හ භවතහ කතහ කයමින්
භභ සඳොත න්න කිඹරහ මිසට කීභ.මිස න කිඹරහ තිසඹන්සන් ඇල්ටන් භවත්තඹට.

ගරු නගය බහ භන්ත්රී ගේ.ඩබ්.ජඹන්ත භවතහ කතහ කයමින්
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තමුන්නහන්සේට ත සදඹක් කිඹන්න ඕන.තහනහඹභ ළඩීභ ම්ඵන්ධසඹන් අපි සනසයි ,සම් ඩන සව්රහසව්භ
තමුන්නහන්සේට සම් නතන්න තිබුණහ සඳොලීසිඹට හිහිල්රහ.
බහසව් දළඩි සකෝහහරී තත්ඹක් ඇති විඹ.
ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
අපි සඳොලීසිඹට හිහිල්රහ ඳළමිණිලි ශහ.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී ගේ.ඩබ්.ජඹන්ත භවතහ කතහ කයමින්
තමුන්නහන්සේ බහඳතියඹහ විදිඹට බහසව් සීඳර ආයක්හ යන්න ඕන. අපි සනසයි.තමුන්නහන්සේ
දළණුත්යි සම් ළඩුසව්.භභ බඹ නළති කිඹනහ න.
බහසව් දළඩි සකෝහහරී තත්ඹක් ඇති විඹ.
ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
තහනහඹභට අඹ විඹ යුතු ඵඳු එක්සෝටි ද රක්ඹක් අඹ යන්නළති සම් යන් හිසේ වුද
බහසව් දළඩි සකෝහහරී තත්ඹක් ඇති විඹ.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී ගේ.ඩබ්.ජඹන්ත භවතහ කතහ කයමින්
නිහඹක් ළඩීභ ම්ඵන්ධසඹන් ඳළමිණිල්රක් තිසඹනහ.සම් භභ සඹොමු යනහ.සඳෝයම භවත්භසඹක් සඹොමු
යරහ තිසඹන්සන්.සම් නිහ මිටුට සඹොමු යන්න කිඹරහ ඉල්ලීභක් යනහ.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී ගරේන් ගකයමිණිඹගේ භවතහ කතහ කයමින්
රු බහඳතිතුභණී,සයමිණිඹ සඵෝත්ත ඳහසර් ගුරු ිෂභක් සොඩ කිරීභ ම්ඵන්ධ ඉල්ලීභක්
තිසඹනහ.ඔඵතුභහ සවොදහහයභ දන්නහ සයමිණිඹ ද ත්ත ඳහසර් සල් සොටක් ඉතහභ අභහරුසන්
සොඩ කිරීභට අයඹ රඵහ සන තිසඹනහ සඳොල්ත්සත ඳදිංචි පුීරසඹක්.ඔහු නය බහ,නහරි
ංර්ධන අධිහරිසේ නීති රීති සයගුරහසි අනු සොඩ කිරීසම් ටයුතු සිදු සසයමින් ඳතිනහ සම් දස ර.න
අනු ඳසුහිඹ දහ නහරි ංර්ධන අධිහරිසේ නිශධහරිණිඹ,තහක්ණ සේහ නිශධහරිණිඹ ව භවජන සෞය
ඳරීක්තුභහ ඳරීක්ණඹ ය ඳළමිණ දළනට ඔහු ජරඹ ඵසින දිලහට විලහර හණුක් සඹොදරහ සඳොල් කිඹන
ඇශට ........
ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
භන්ත්රීතුභහ එඹහ හණු ඳරහ තිසඹන්සන් අල්රපු ත්තකින්සන්.එඹහසභ ඉඩසභන් ඕන න ඳහ න්න.අපි
අය දීරහ තිසඹන්සන් එසවභ.එඹහසේ ඉඩසම් භළීසී තභයි අසේ සඵෝක්කු තිසඹන්සන්.න සඵෝක්කුසන්
ඵහිනනම් ඉඩභ භළීසදන් තභයි දහන්න ඕන.න සනස යනනම් එඹහසේ ඉඩභ අයිසනන් ඕන දහන්න.භභ
හිහින් ඵළලුහ.එඹහ දහරහ තිසඹන්සන් සන භනුසඹකුසේ ඉඩසභන්.න භනුසඹහ ලිවුභක් දීරහ තිසඹනහ භසේ
ඉඩසභන් හණුක් ඳරහ කිඹරහ.න ළයදී.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී ගරේන් ගකයමිණිඹගේ භවතහ කතහ කයමින්
ඔහු හණු සඹොදරහ තිසඹන්සන් අඩි 15 ක් ඳශර ඳහයක් අයිසනන්.ඳහය අයිසනන් දළම්භට භභ හිතන්සන් ජරඹ
ඵසින්සන් එභ දිවහට.
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ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
අපි ත්ත තීන්දු අනු එඹහසේ ඉඩභ අයිසනන් හණු වදන්න ඕන.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී ගරේන් ගකයමිණිඹගේ භවතහ කතහ කයමින්
ඳසු නිශධහරීන් ඔහුට කිඹරහ තිසඹනහ සනත් තළනක්.ජරඹ සනොඵසින උඩු ම් ඵරහ ජරඹ සරට ඹන
ආහයඹක් තභයි සඳන්නරහ තිසඹන්සන්.
ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
මිටුසන් ත්ත තීයණඹක් සනස යන්න ඵෆ තනිභ.මිටුසන්භ ඕන සනස යන්න.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී ගරේන් ගකයමිණිඹගේ භවතහ කතහ කයමින්
සදනු දීපු තීයණඹ අනු දළන් හණු වරහ ද ත්ත ප්රසීලඹ එභ ජර තටහඹක් සරහ.
ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
එඹහටත් කිසිඹම් ඳරිතයහඹක් යන්න සනහ.දළන් එඹහ වදන්සන් සන ඉඩභකින් වරි ඳහයකින් වරි හණු
දහන්න.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී ගරේන් ගකයමිණිඹගේ භවතහ කතහ කයමින්
සම් නියදි යන්න කිඹරහ අදභ නිශධහරීන් සඹොමු යනනම් සවොදයි.
ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
නිශධහරීන් සඹොමු යරහ තිසඹන්සන්.එඹහ නිසි ඳරිදී සනොසශොත් අඳට අනුභත යන්න ඵළරි සනහ කිසිභ
සදඹක්.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී එච්.එල්.අනුය කිත්සිරි භවතහ කතහ කයමින්
රිඳනම් අං නිකුත් කිරීභ ම්ඵන්ධ ක්රිඹහත්භ සනද.සශ ඵරඳත්ර රඵහ දීභ ව බහට ආදහඹභක් රඵහ
ළනීභ ම්ඵන්ධසඹන් ජනතහ විභනහ ........
ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
රිඳනම් අංඹක් නිකුත් කිරීභට අඳට අයිතිඹ තිසඹන්සන් න.ටී.සඳෝම් එක් දහරහ නම් සනස ය ළනීභ
ඳභණයි.අලුසතන් රිඳනම් අං රළසඵනහ සේනයල් තක්සේරු කිරීභදී.අපි ඉල්ලීභක් යරහ තිසඹන්සන්.නත්
තභ නෆ එඹහරහ ආසව්.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී එච්.එල්.අනුය කිත්සිරි භවතහ කතහ කයමින්
දළනට සශ යහඳහය අලුසතන් ආයම්බ යරහ තිසඹනහ.
ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
නට ඵරඳත්ර සදනහ එතසොට අඳට ආදහඹභක් එනසන්.අලුත් යහඳහය තිසඹනහ.නත් ඵරරහ සනභභ
තක්සේරු නිකුත් යන්න.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී එච්.එල්.අනුය කිත්සිරි භවතහ කතහ කයමින්
ඊට අභතය බහඳතිතුභණි,බහ හර්තහ ඊසම්ල් භන්න් රඵහ සදනද,විඩිසඹෝ එත් රඵහ සදනද වඩ ඳටිඹ
සදනද
ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
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හර්තහ විතයයි.වඩ ඳටිඹ ඊසම්ල් යන්න ධහරිතහඹ භදියි.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී එච්.එල්.අනුය කිත්සිරි භවතහ කතහ කයමින්
සටෆන්ඩ් එ ඉදිරිපිට න්දි සවීම් ම්ඵන්දසඹන් තත්ඹ .....
ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
අපි සොටක් ඹළවුහ.ත සොටක් ඹන්න තිසඹනහ.මුදල් රළබීම් භත අපි ඹනහ.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී එච්.එල්.අනුය කිත්සිරි භවතහ කතහ කයමින්
න්ද භහසත් තහේඳඹක් ඉදිකිරීභ ම්ඵන්දසඹන් සඳයළරි හසතු සවීම් ම්ඵන්ධ සයොහන් ප්රදීේ කිඹරහ
සසනක්.....
ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
සභොක්ද සරහ තිසඹන්සන්.අපි ඵරරහ කිඹන්නම්.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී ගරේන් ගකයමිණිඹගේ භවතහ කතහ කයමින්
රු බහඳතිතුභණී,සනොදළනීභ ය 04 ක් සවීරහ අසේ දයහරඹට.අපි සඹෝජනහ යනහ අඳට අමිර
සිහිටනඹක් සර අඳසේ නිසස ර තඵන්නට වළකි න ඳරිදී සිඹලභ භන්ත්රීරුන්සේ ,ඔඵතුභහසේ සල්ම්
තුභහසේ ජහඹහ රඳඹක් න්න අසථහ රහ සදන්න කිඹරහ.
ගරු නගය බහ භන්ත්රී ජී.යත් ශ්රී රහල් ද සිල්හ භවතහ කතහ කයමින්
භන්ත්රීරුන් විදිඹට අපි භශසල් ව උත් වහ සොඩි ණු වහ පුටු රඵහ දීභට නිදවස ප්රභහණඹක්
තිසඹනද න සේභ අලුතින් රළිෂරහ තිසඹන තුය ඵවුයඹ ඵඳු දීසම් ක්රභසව්දඹක් තිසඹනද තල්සසොඩ
ප්රසීලසේ හන් පුයසේ ඇතුසරභ සඹක් වදනහ.නසවට තුය රයින් එත් නෆ.තුය ඵවුයඹකින් වරි
සොන්ක්රීට් ටි අනහන්නයි වදන්සන්.
ගරු බහඳති ඇම්.ඩබ්.අරුණ ප්රදී්  භවතහ කතහ කයමින්
පුටු 100 ක් න්න පුලුන් .තුය ඵවුයඹ අපි වදරහ සදන්නම්.



ඳ..12.28 ට ඳභණ බහසව් ළඩ ටයුතු අන් යන රදී.

බහයත භයසේය,

අරුණ ප්රදීේ භණිසභල් ඩු

සල්ම්,
අම්ඵරන්සොඩ නය බහ

බහඳති,
අම්ඵරන්සොඩ නය බහ
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