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භවහ බහ - 2022.03.03 

මීගමු භ.න.. 
 

මීගමුල මහා නගර සභාල  

මහා සභා රැස්වීම - 2022.03.03 

 
2022.02.25   දින දයණ දළන්වීභට අනු,  2022.03.03 ළනි බ්රවසඳිනන්දහ  දින  පඳ.. 10.00 ට භවහ බහ රැසවීම්  
ලහරහපේ දී  ඳත්න රද භවහ බහ රැසවීපම් හර්තහ.  

 
වබහගි වපෝ -  
1. ගරු නගයහධිඳින               (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  -  ඩබ්.එම්. දඹහන් රහන්හ භළිනතුභහ 
2. ගරු නි පඹෝජය  නගයහධිඳින          (ශ්රී.රප.නි.ඳ  -  අල්වහජ් එම්.ඒ.ඉපඩ් ෂරීස භළිනතුභහ    
3. ගරු නහගරික භන්ත්රී                 (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  -  ඇන්ටනී ජඹවීය භළිනතුභහ  
4. ගරු නහගරික භන්ත්රී   (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එම්.යපජිත් පේඳහර ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
5. ගරු නහගරික භන්ත්රී                 (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එල්. ජීපග මිරැන්ඩු භළිනතුභහ  
6. ගරු නහගරික භන්ත්රී                          (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - පේ. දඹහල් නිරපග ද සිල්හ භළිනතුභහ 
7. ගරු නහගරික භන්ත්රී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - බී.පල්ටන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
8. ගරු නහගරික භන්ත්රී          (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එම්.ඒ. ජූඩ් යපජිත් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
9. ගරු නහගරික භන්ත්රී   (එ.ජහ.නි.පඳ   - බී.නන්ද සුපරෝචන පඳපර්යහ භළිනතුභහ  
10. ගරු නහගරික භන්ත්රී              (ශ්රී.රප.නි.ඳ             - එම්. එන්. ඇන්ටනී ඩඹස භළිනතුභහ  
11. ගරු නහගරික භන්ත්රී   (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩී. ජූඩ් පඳපර්යහ භළිනතුභහ   
12. ගරු නහගරික භන්ත්රී   (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - බී. පජ්. ඳළට්ට්රිේ ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
13. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී                (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එස. නන්දනී භළිනතුමිඹ 
14. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී   (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. පම්රි පඳපර්යහ භළිනතුමිඹ  
15. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී                       (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. යහනි රුද්රිගු භළිනතුමිඹ 
16. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී   (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. ගීතහනි ප්රනහන්දු භළිනතුමිඹ  
17. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී   (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එච්. එම්. මියුරහ ඳද්මිනී භළිනතුමිඹ  
18. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී   (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - බී.එස.විපනෝදනී පඳපර්යහ භළිනතුමිඹ 
19. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී                      (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ   - එස. එස. ප්රපලහ රුද්රිපගෝ භළිනතුමිඹ 
20. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී   (ශ්රී.රප.නි.ඳ  - එස. ගවීහ ගඹත්රි භළිනතුමිඹ 
21. ගරු නහගරික භන්ත්රී       (සහ.කණ්.03  - ඩබ්.හභල් වර්ණ ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
22. ගරු නහගරික භන්ත්රී  (ශ්රී.රප.නි.ඳ  - එම්.එන්. නසමින් පයෝස භළිනතුභහ 
23. ගරු නහගරික භන්ත්රී                     (ශ්රී.රප.නි.ඳ  - එම්.එමිල් පයෝවන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
24. ගරු නහගරික භන්ත්රී                         (එ.ජහ.ඳ   - එම්.ටී. පභපපවපභඩ් නසමිවහර් භළිනතුභහ 
25. ගරු නහගරික භන්ත්රී          (එ.ජහ.ඳ   - එස.ඩී.ටී.පයපවහන් ජීහනන්ද භළිනතුභහ   
26. ගරු නහගරික භන්ත්රී                     (එ.ජහ.ඳ   - ඩී. ජිත් පභෝවන් භළිනතුභහ    
27. ගරු නහගරික භන්ත්රී                     (එ.ජහ.ඳ   - එන්.ඩබ්.පී.ටී. පගීත් පඳපර්යහ භළිනතුභහ    
28. ගරු නහගරික භන්ත්රී                         (එ.ජහ.ඳ   - ඩබ්.භහේ ඔඩ්රි සුජිත් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
29. ගරු නහගරික භන්ත්රී                     (එ.ජහ.ඳ   - පේ.එස. නිේභන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
30.  ගරු නහගරික භන්ත්රී   (එ.ජහ.ඳ   - එස.පී. නිපයෝන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
31.  ගරු නහගරික භන්ත්රී                          (එ.ජහ.ඳ   - ඩබ්. නහභල් පයෝයි ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
32.  ගරු නහගරික භන්ත්රී                     (එ.ජහ.ඳ   - එන්. ප්රදී්  චහභය ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
33.  ගරු නහගරික භන්ත්රී                          (එ.ජහ.ඳ   - ඒ. ශ්රීසිඹස පගෝභස භළිනතුභහ 
34.  ගරු නහගරික භන්ත්රී                  (එ.ජහ.ඳ   - ඩබ්.ඒ. පයපහන් සී. ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
35.  ගරු නහගරික භන්ත්රී               (එ.ජහ.ඳ   - බී.එම්. ආර්. මිල්පයෝයි ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
36. ගරු නහගරික භන්ත්රී                          (එ.ජහ.ඳ    - ඩබ්.පී.ඩී. පියුමි පර්ණු වීයසිපව භළිනතුභහ 
37.  ගරු නහගරික භන්ත්රී                         (එ.ජහ.ඳ   - එන්.සී. ශ්රීනික ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
38.  ගරු නහගරික භන්ත්රී.                         (එ.ජහ.ඳ   - එම්.පේ.එල්.එෂස. යත්නසිරි ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
39.  ගරු නහගරික භන්ත්රී    (ජ.වි.පඳ    - පී.පජ්.ඒ. ගහමිණී ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
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40.  ගරු නහගරික භන්ත්රී            (ජ.වි.පඳ   - බී. පේ.යපජිත් භළන්දිස භළිනතුභහ  
41.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී                      (ජ.වි.පඳ    - පේ.එස.අයි.අපජරහ ප්රනහන්දු භළිනතුමිඹ 

 
වබහගි පනපවපෝ-  
01. ගරු නහගරික භන්ත්රී                            (අකි.ඉරප.භ.පකපප - එම්.බී. පභපවභඩ් ඉවසහන් භළිනතුභහ 
02. ගරු නහගරික භන්ත්රී                      (එ.ජහ.ඳ   - බී.ගිවහන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
03. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී                        (ශ්රී.රප.නි.ඳ  - එල්.පේ.ඩී.භධුන්ින අ් පුවහමි භළිනතුමිඹ 
04. ගරු නහගරික භන්ත්රී                        (සහ.කණ්.1  - එම්.එච්. පභපවභඩ් වහරිස භළිනතුභහ 
05. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී                      (එ.ජහ.ඳ    - ඩබ්. දිවහයහ යන්දිලිනි ප්රනහන්දු භළිනතුමිඹ 
06. ගරු නහගරික භන්ත්රී                           (එ.ජහ.ඳ   - පජ්.ඒ.පයපයිස විජිත ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
07. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී                        (එ.ජහ.ඳ    - පේ.සී. කහන්චනහ වීයසිපව ද සිල්හ භළිනතුමිඹ 

 
වබහගී ව නිශධහරීන් - 
01. නහගරික  පකපභහරිස  (යහ.ඉ     -  එන්.බී.ආර්.වී.ප්රනහන්දු මිඹ 
02. නහගරික පල්කම්      - ඊ.ඒ.අයි.පේ.එදිරිසිපව භඹහ 
03. නහගරික ගණකහධිකහරි     - එස.එම්.සී.රේසමි මිඹ  
04. නීින නිරධහරි      - පී.අයි.චන්ද්රපෝභ මිඹ 
05. නහගරික ඉපජිපන්රු     - ඩබ්.එස.ඩී. පඳපර්යහ භඹහ  
06. නිපඹෝජය නහගරික ඉපජිපන්රු    - එස.ඩී.ප්රිඹන්ින මිඹ 
07. ප්රධහන භවජන පෞඛ්ය ඳරීේක (යහ.ඉ     - එච්.ඒ.ය.පේ.ගුණයත්න භඹහ  
08. පර්ධන නිරධහරී (බහ     - ඩබ්.එස.ඩී.නිපරහ මිඹ 
09. ප්රධහන කශභනහකයණ වකහය (බහ     - එච්.එම්.ටී.පේ.පවේයත් මිඹ 
10. කශභනහකයණ වකහය (බහ     - ඩබ්.ඒ.ජී.එන්.කරුණහයත්න මිඹ 
11. කශභනහකයණ වකහය (බහ      - ඒ.පී.එස.සිල්හ මිඹ  

 

   
හර්තහ ම්භත කිරීභ (01) ඳසුගිඹ  භ භවහ  බහ හර්තහ ම්භත කිරීභ.  

 
2022.02.03  දින ඳත්න රද භව බහ රැසවීපම් හර්තහ කිඹව පර පිළිපගන බහ ම්භත  කශයුතුඹයි ගරු 
නහගරික භන්ත්රී  ඇන්ටනී ජඹවීය භළිනතුභහ විසින් කර පඹෝජනහ ගරු නහගරික භන්ත්රී බී.පල්ටන් ප්රනහන්දු  
භළිනතුභහ විසින් සථිය කයන රදී. 

 
ඒ අනු  2022.02.03 දින ඳළින භවහ බහ හර්තහ ඒකභිනක බහ ම්භත විඹ.  
 

 
විපලේ නිපේදන (02) නගයහධිඳිනයඹහ විසින් කයනු රඵන විපලේ නිපේදන. 
  ඉදිරිඳත්වී පනපභළත. 
 
පපද්ල, පඳත්ම් වහ (03)  බහ නභට රළබී ඇින පපද්ල, පඳත්ම් වහ ඳළමිණිලි  ඉදිරිඳත් කිරීභ. 
ඳළමිණිලි ඉදිරිඳත්වී පනපභළත. 
  
පම් අසථහපේ දී ගරු නහගරික භන්ත්රී බී.නන්ද සුපරෝචන පඳපර්යහ භළිනතුභහ විසින් ශ්රී රපකහ ප්රජහතහන්ත්රික 
භහජහදී ජනයජපේ ආණ්ඩුක්රභ යසථහපේ 17 න ව 126 න යසථහ ඹටපත් ව ඒ අනු විබහගඹට 
ගළනුණු අඹඳුම්ඳතේ ම්ඵන්ධපඹන්  නඩු අපක  SC(FR) 314/2021 ඹටපත් පරේසධහධිකයණඹ ඉදිරිපේ දී 
විබහගඹට ගළණුනු නඩුකයඹ ම්ඵන්ධ ඉපග්රීසි බහහපන් එන රද ලිපිපේ සිපවර ඳරිර්ථනඹ බහගත  කයන 
රදී. (අමුණහ ඇත   
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මීගමු භ.න.. 
 

ප්රලසන (04) ඹථහ ඳරිදි කල් දී ඇින ප්රලසන  - 
  ඉදිරිඳත්වී පනපභළත. 
   
පඹෝජනහ    (05)  (අ  ඹථහ ඳරිදි කල් දී ඇින පඹෝජනහ - 
 
 

(1) කල් දී ඇින ඳරිදි ගරු නගයහධිඳින ඩබ්.එම්.දඹහන් රහන්හ භළිනතුභහ  විසින්  ඳවත වන් 
පඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කයන රදී.   

     
"2022 අපප්රේල් භ භවහ බහ, 2022 අපප්රේල් භ 07  න බ්රවසඳිනන්දහ දින පඳ.. 
10.00  ට ඳළළත්වීභට කටයුතු කශයුතු ඹළයි පභභ ගරු බහ පඹෝජනහ කයන්නීඹ." 

 

එභ පඹෝජනහ ගරු නහගරික භන්ත්රී පේ.දඹහල් නිරපග ද සිල්හ භළිනතුභහ විසින් සථිය කයන රදී.  
 
 
එභ පඹෝජනහ ඒකභිනක බහ ම්භත විඹ. 
 
පම් අසථහපේ දී ගරු නහගරික භන්ත්රී බී. නන්ද සුපරෝචන පඳපර්යහ භළිනතුභහ බහපන් පිට ගිපේඹ. 
 
 
 (2   කල් දී ඇින ඳරිදි ගරු නගයහධිඳින ඩබ්.එම්.දඹහන් රහන්හ භළිනතුභහ විසින් ඳවත වන්  පඹෝජනහ 

ඉදිරිඳත් කයන රදී.  
 
 "මීගමු භවහ නගය බහපේ ප්රධහන කහර්ඹහරඹ වහ උඳ කහර්ඹහරඹට අඹත් ප්රපද්ලර අන් යට න 

තේපේරුේ ක්රිඹහත්භක කය ඇත්පත් ඳවත ර්රඹ. 
 
 ප්රධහන කහර්ඹහරඹ   2014 
 පකපච්චිකපඩ් උඳ කහර්ඹහරඹ  2007 
 තරහපවේන උඳ කහර්ඹහරඹ  2009 
 
 පම් නවිට මීගමු ඵර ප්රපද්ලඹ තුශ න පගපඩනළගිලි විලහර ලපඹන් ඉදිකය ඇින අතය, පඵපපවෝ 

පද්ඳරර සබහඹ පනස වී ඇින ඵළවින් මීගමු, පකපච්චිකපඩ් වහ තරහපවේන උඳ කහර්ඹහරරට අඹත් 
ප්රපද්ලර ඇින සිඹුමභ පද්ඳර තේපේරු පදඳහර්තපම්න්තුපේ තේපේරු නිරධහරීන් රහ නළත 
තේපේරු කිරීභට පිඹය ගළනීභටත්, ඒ වහ අලය ලිපිපල්ඛ්න තේපේරු පදඳහර්තපම්න්තුට පඹපමු 
කිරීභටත්, තේපේරු හර්තහ රළබුණු වහභ අදහශ ප්රපද්ල තුශ න තේපේරුේ ක්රිඹහත්භක කිරීභටත් 
කටයුතු කිරීභ සුදුසු ඵත් ගරු බහ පඹෝජනහ කයන්නීඹ." 

 
එභ පඹෝජනහ ගරු නහගරික භන්ත්රී ජූඩ් යපජිත් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ විසින් සථිය කයන රදී. 
 
ගරු නගයහධිඳින (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩබ්.එම්. දඹහන් රහන්හ භළිනතුභහ- 
නිපඹෝජය නගයහධිඳිනතුභහ ඇතුුම භසත නහගරික භන්ත්රී භණ්ඩරපඹන් අයයි.  අද භහ පගනහ පඹෝජනහ 
ආනඹ තුශ  ිනපඵන පගපඩහේ පගපඩනළගිලි අවුරුදු ගනණහේ ිනසපේ තේපේරු කයරහ නෆ.  ඒ නිහ භභ 
හිතන්පන්  භන්ත්රීරුන්ට අදවස ප්රකහල කයන්න කහර පේරහ රඵහ පදනහ. පඵපපවපභ සතුිනයි. 
 
පම් අසථහපේ දී ගරු නහගරික භන්ත්රී පේ.එස.නිේභන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ බහට ඳළමිණිපේඹ. 
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මීගමු භ.න.. 
 

ගරු නහගරික භන්ත්රී (එ.ජහ.ඳ  - එන්. ප්රදී්  චහභය ප්රනහන්දු භළිනතුභහ- 
ගරු නගයහධිඳිනතුභනි, අද පම් බහට එද්දි යට  පුයහභ ජනතහ දළඩි දුකේ විඳිනහ. භටත්  බහට ඳළමිණීභ 
ළශළේවහ පඳපලිසිඹ. ඳහය වරහ ිනපඹන්පන් ඹන්න පදන්න ඵළවළ කිඹරහ.   පම් පිළිඵ භභ භපේ අප්රහදඹ 
ඳර කයනහ. පභපකද භභ 10 .00 ට විනහඩි කීඳඹේ ිනපඹද්දි එද්දි පඳපලිසිඹ විසින් පුපචි ඳන්ර වන්දිපේ දී  ඳහය 
වරහ, පතල් පඳෝලිම්ර.  එතපකපට යපට්භ මිනිසසු දුේ විදින අසථහක පම් ඳන්ර ඳහය නගය බහට 
ඇතුල් පන සිඹුමභ ඳහය වරහ. ඒක නිහ පම්ක අප්  අයිිනඹ උල්රපඝනඹ කිරීභේ වළටිඹට  අපි දකිනහ.  
යජපේ යදින් පතල් පේන්න ඵළරු ගිඹවභ පඩපරර් නළින වුනහට  අපිට නගය බහට ඇවිල්රහ අදවස කයන පද් 
කිඹන්න ඕනෆ.  පඳපලිසිඹට අයිිනඹේ නළවළ එතළන ඳහය වන්න.  වදිසි නීිනඹ දහරහ ඳහයල් වරහ,  ජනතහ 
පඳරරහ,   ඡන්දඹ දුන්න ජනතහ අඳවසුතහට ඳත් කයරහ,   යපට් ඇභිනරුන් අඳවසුතහට ඳත් කයරහ,   පම් 
පඳපලිසිපඹන්  අද පම් ගත්ත වදිසි ක්රිඹහ භහර්ගඹ ළයදියි. ඒ පේභ තමුන්නහන්පේපේ පද්ලඳහරන ඳේඹ 
වළටිඹට  තමුන්නහන්පේරහ ඉල්ලීභේ කයන්න ආණ්ඩුට ධීය ජනතහට  මීගමුපේ අප්  කවුරුත් ඳේ 
පේදපඹන්  පතපය පඳෝලීම්ර ිනඹන්පන් නළතු පතල් ටික අයන් පදන්න කිඹරහ.   
 
 
ගරු නගයහධිඳින (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩබ්.එම්. දඹහන් රහන්හ භළිනතුභහ- 
භන්ත්රීතුභහ පඹෝජනහට කතහ කශහ නම් වරි .  
 

  
ගරු නහගරික භන්ත්රී (එ.ජහ.ඳ  - එන්. ප්රදී්  චහභය ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
භභ එන පරහපේ පතල් ප්රලසනඹේ නිහ ඳහය වරහ ිනබුනහ.  භට එන්පන් පදන්පන් නළතු වයරහ ඇරිඹහ. 
පභපතන්ට කහත් එේකද කතහ කයන්න ඕනෆ බහට එන්පන් පදන්පන් නළත්නම්. කහටද කිඹන්න ඕනෆ. බහට 
කිඹන්පන් ඒකයි. ( පඝෝහ....    
 
ගරු නගයහධිඳින (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩබ්.එම්. දඹහන් රහන්හ භළිනතුභහ- 
ඔඵතුභහ පඹෝජනහට පිටින් කතහ කයන්න එඳහ .පතල් ප්රලසනඹ අපි සිඹුම පදනහට දළනිරහ ිනපඹන ප්රලසනඹේ.  
ඒකට ඕනෆනම් පනභ  පඹෝජනහේ පගනළත් කතහ කයමු. පභපකද පම්ක අපිට වින්න ඵළවළපන්.  ඳහපර් 
සට්රයිේ එක අපිට නත්තන්න ඵළවළ.   
 

 පම් අසථහපේ දී ගරු නහගරික  භන්ත්රීනී ඉපපට්නි අපජරහ ප්රනහන්දු භළිනතුමිඹ, ගරු නහගරික භන්ත්රී  
එම්.පේ.එල්.එෂස. යත්නසිරි ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  ව ගරු නහගරික භන්ත්රී බී.එම්. ආර්. මිල්පයෝයි ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
බහට ඳළමිණිඹව.  
 
ගරු නහගරික භන්ත්රී (එ.ජහ.ඳ  - එන්. ප්රදී්  චහභය ප්රනහන්දු භළිනතුභහ- 
විපලේපඹන්භ තේපේරු පඹෝජනහ දකිද්දිත්  භට ඇිනන කරකිරීභ තභයි පම්  නිහ සිඹල්ර අනුභත 
කයන්පන් නගය බහපන්පන්.  එතපකපට නගය බහපන් අනුභත කයපු ඒහ තභයි  ඉදිපරහ ිනපඹන්න ඕනෆ.  
පන ඒහ ඉදිපන්න විදිවේ නළවළපන්.  එපවභ ඉදිපරහ ිනපඹනහ නම් ඒක නීින විපයෝධි ළඩේ.  එතපකපට 
භභ දළේකහ කමිටුක දි ඒ ටීඕ නිරධහරීතුමිඹ කිඹනහ  දඩඹේ නිඹභ කයරහ ිනපඹනහ අත්ිනහයභ වදරහ අවුරුදු 
ගහනේ ඹනකම් වළදුපේ නළත්නම්,  පගපඩනළගිල්ර වදරහ අවුරුදු ගහනේ  තුශ කයගත්පත් නළත්නම්,   අවුරුදු 20 
කට පභවහ සිඹුමභ පද්ල්රට දඩරට ඹටත් පන්න ඕනෆ කිඹරහ නීිනඹේ ිනපඹනහ කිඹරහ.  ඒක ඉතහභත්භ 
පවපයි. එතපකපට  අයපඹන් පතපය ඉදිකිරීභේ කයන්න ඵළවළපන්.  භභ අවන්පන් දළන් පම් නගය බහ 
අනුභළිනඹ දීරහ වදරහ ිනපඹන ඇසතපම්න්තු,  නිහ ළශසුම්,  සිඹල්ර නගය බහ තු ිනපඹනහ.  පම්ක 
තට්ටු පදකයිද ර්ග අඩිඹ දහවද? එේදහස ඳන්සිඹඹට ළඩිද කිඹරහ පම් සිඹල්රභ නගය බහ තු ිනපඹනහ.  
එතපකපට  තේපේරුේ කිරීභ වහ  ඳවසුේ පල්සිඹේ ිනපඹනද?  ඇයි අපි තු පම් සිඹුම දත්තඹන් 
ිනපඹන්පන් ඕනළපන්. නමුත් භභ විලසහ කයනහ  පම්හ හිතත්කම්රට  අඹථහ ගනුපදනුරට තට්ටු එක තට්ටු 
පදක කයරහ ිනපඹනහ.  ඒ පේභ ර්ග අඩි 1000, 1500 පේ එහ කයරහ ිනපඹන්පන් නිර අනුභළිනඹකින්  
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පතපය. නමුත් නිර පනපරත් අනුභළිනඹ ිනපඹනහ. ඉිනන් පභඹ ඉතහභත්භ අයුතු වගත ක්රභපේදඹේ පම් 
ක්රිඹහත්භක කයන්පන්. නගය බහට  වම්ඵ පන්න ිනපඹන ආදහඹභ එක එේපකනහපේ හේකුට ගිහිල්රහ 
ිනපඹන  ක්රිඹහ භහර්ගඹේ තභහ සිද්ධ පරහ ිනපඹන්පන්.  එතපකපට තදුයටත් පම්ක තේපේරු කයරහ  රිඳනම් 
පකපරඹේ අතට එද්දි ඒ රිඳනම් පකපශඹ නගය බහට ඇවිල්රහ ජනතහ පගන පකපට  එතපකපට පම් 
රිඳනම් ප්රභහණඹේ නිඹභ කයරහ, තමුන්නහන්පේට හිතත් අඹට විතයේ රයිට් දහන්නයි,  පඳපත් පඵදන්නයි, 
ළඩ කයන්නයි, පකපන්ක්රීට් දහන්නයි නගය බහපේ නීිනඹේ ක්රිඹහත්භත කයන්න ඵළවළ. එපවභ නම් 
තමුන්නහන්පේපේ හිතත් කට්ටිඹපග විතයේ  ඒ  රිඳනම් ටික අයපගන, ඒ රයිට් ටික දහරහ,  පඳපත් ටික 
පඵදන්න.  නළත්නම් ජනතහ ඇයි ඇවිල්රහ රිඳනම් පගන්පන්.  නළත්නම් රිඳනම් පගන පකපට  
තමුන්නහන්පේපේ යුතුකභ යඇන්පී ද ශ්රී රපකහද  කිඹරහ රිඳනම් අඹ කයන්න ඵළවළපන්. පභතළන ගවරහ 
නළවළපන් යඇන්පී අඹ එන්න එඳහ කිඹරහ.  අඹළඹට විරුද්ධ දුන්න අඹ රිඳනම් පගන්න එන්න එඳහ කිඹරහ 
පභතළන කිඹරහ නළවළපන්.  ඉිනන් භභ ඉල්ලීභේ කයනහ  පම් පඹෝජනහපන් ම්පර්ණපඹන්භ ජනතහට  කිසිභ 
පතේ පන්පන් නළවළ.  ජනතහ අභහරුපන් ඉන්න පරහක තත් මිරිකරහ ඵදු ගවන්න ගත්ත පඹෝජනහේ. 
පම් පඹෝජනහට ම්පර්ණපඹන්භ විරුද්ධ පමින්,  එභ පඹෝජනහ ප්රිනේපේඳ කයමින්,  පම් පේ පඹෝජනහ 
පගනළල්රහ  ජනතහ තදුයටත් පඳරන්න එඳහ කිඹරහ ඉල්රහ සිටිමින්  භභ තමුන්නහන්පේට කිඹනහ  පම් භහ 
කීඳඹ වරි  කට්ටුපේ ජනතහපේ අලයතහඹ ඉසධ කයන්න. එපේ පනපවුනපවපත්  තමුන්නහන්පේ 
ඵරහපඳපපයපත්තු පන්න තමුන්නහන්පේ ව අපි  පරේසධහධිකයණපේ දී ආපේ වමු පමු.  පම් නගය බහපේ 
තමුන්නහන්පේ කයරහ ිනපඹන දණ කටයුතු ම්ඵන්ධපඹන්.  සතුිනයි.  

 
 පම් අසථහපේ දී ගරු නහගරික භන්ත්රී ඩබ්.පී.ඩී. පියුමි පර්ණු වීයසිපව භළිනතුභහ   ව ගරු නහගරික භන්ත්රී ඒ. 

ශ්රීසිඹස පගෝභස භළිනතුභහ බහට ඳළමිණිඹව.  
 

ගරු නහගරික භන්ත්රී (ජ.වි.පඳ  -පී.පජ්.ඒ. ගහමිණී ප්රනහන්දු භළිනතුභහ- 
ගරු නගයහධිඳිනතුභහපගන් අයයි. ඒ පේභ නිපඹෝජය නගයහධිඳිනතුභහපගන් අයයි.  පකපභහරිසතුභන් 
ඇතුුම නිරධහරීතුමිඹන්පගන් අයයි.  බහපන් අයයි.  පභභ පඹෝජනහපේ දී  න තේපේරුේ කිරිභ 
ම්ඵන්ධපඹන් විරුද්ධ පන්පන් නළවළ.  වළඵළයි අපි භතු කයන්න කළභිනයි  හභහනයපඹන් අපි දන්නහ ව නීිනඹ 
අනු ය තුනකට ළයඹේ තේපේරුේ කයන්නට ඕනෆ.  නමුත් පම් තේපේරු ප්රභහද පරහ ිනපඹනහ  
ප්රධහන කහර්ඹහරඹ අවුරුදු 08 කට ඳසපේ  තේපේරු කයන්න පඹෝජනහ පේන්පන්.  පකපච්චිපඩ් උඳ කහර්ඹහරඹ 
අවුරුදු 15 කට ඳසපේ  තේපේරු කයන්න පඹෝජනහ කයන්පන්.  තරහපවේන උඳ කහර්ඹහරඹ  අවුරුදු 13 කට 
ඳසපේ තේපේරු කයන්පන්. ඉිනන් පභඳභණ කහරඹේ ගතපරහ ිනපඹද්දි  ඒ ම්ඵන්ධ ගකීභ ගන්න ඕනෆ 
බහයි. බහපේ  දුර්රකභ නිහ තභයි තේපේරු කිරීභට ප්රභහද පරහ ිනපඹන්පන්.  එතපකපට පම් පනපකපට 
තේපේරු කයරහ ිනපඹන පකපට  තත් විලහර මුදරේ එකතු පනහ   ජනතහපේ ඵදු ඵයට. ඒ නිහ පම් 
තේපේරු කිරීපම් දී  විලහර මුදරේ එකතු පනහ ජනතහපේ ඵදු ඵයට.  නළින ඵයේ ජනතහ පත ඳළටපනහ.  
කලින් භන්ත්රීතුභහ කිේ පේ අපි භතු කයන්න කළභිනයි පභච්චය විලහර මුදරේ එකතු කිරීභ තුළින්  ජනතහට 
පර්ණ පතේ ළරපනද කිඹන එක.  අපි දන්නහ දළනටත් පම් බහ තුශ ඒකඳහර්ලවික මරය ප්රිනඳහදනර 
දී  කටයුතු කිරීභේ පකපයනහ.  ඒ ම්ඵන්ධ ම්පර්ණ අපි විපයෝධඹ දේනහ.  නමුත් පම් තේපේරු කිරිපම් 
දී අපි ප්රලසන කයන්න කළභිනයි  පම් ඵදු ඵය  පකපපවපභද ජනතහට  අඩු කයන්පන්.  ප්රභහද වී තේපේරු කිරීභ 
තුළින්  විලහර ඵදු ඵයේ එකතු පනහ.  ඒ නිහ ජනතහට  පරපකු ඵයේ ඳළටපනහ. ඒ ඵය  ම්ඵන්ධපඹන් 
පභපකේද බහේ වළටිඹට ගන්නහ ව ගකීභ කිඹන එකත් ප්රලසන කයන්න කළභළිනයි.   ඒ පේභ පම් ඵදු ඵය අඩු 
කිරීභට බහවිතහ කයන ක්රභපේදඹ කුභේද කිඹන එක අපි ප්රලසන කයන්න කළභිනයි පම් බහපන්.  ඒ නිහ 
තදුයටත් කතහ කයන්පන් නළවළ. පම් පඹෝජනහ ම්ඵන්ධපඹන් තේපේරු ම්ඵන්ධපඹන් අපි විරුද්ධතහඹේ 
නළවළ.  නමුත් ප්රභහදවීභ ම්ඵන්ධපඹන් බහට අඳපේ අප්රහදඹ  ඳර කයනහ.  පම් තේපේරු ජනතහට 
වනඹේ රළපඵන විදිවට තේපේරු කශයුතුයි කිඹන එක අපි  බහට පඹෝජනහ කයමින් භහ නිවඬ පනහ. 
සතුිනයි.  
 
පම් අසථහපේ දී ගරු නහගරික භන්ත්රීනි එස.එස.ප්රලපහ රුද්රිගු භළිනතුමිඹ බහට ඳළමිණිඹහඹ.  
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මීගමු භ.න.. 
 

ගරු නහගරික භන්ත්රී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඇන්ටනී ජඹවීය භළිනතුභහ - 
ගරු නගයහධිඳිනතුභනි, ඒ පේභ නිපඹෝජය නගයහධිඳිනතුභහ ඇතුුම භසත නහගරික භන්ත්රී භණ්ඩරපඹන් 
අයයි.  නහගරික පකපභහරිසතුමිඹ, පල්කම්තුභහ, නහගරික ඉපජිපන්රු, ගණකහධිකහරිතුමිඹ ඇතුුම ඒ කහර්ඹ 
භණ්ඩරපඹන් අයයි.  භභ හිතන වළටිඹට අඳපේ ජනතහ විමුේින පඳයමුපණ් භන්ත්රීතුභහ  පවප ප්රකහලඹේ 
පකරුහ.  ඒක තභයි  රිඳනම් තේපේරුේ  කයනට එතුභහපේ විරුද්ධත්ඹේ නළවළ. පම්පේ නිරධහරීන්ට 
පචෝදනහේ පකරුහ.  භහ දන්න විදිවට  ඇත්ත ලපඹන්භ ඒක තභයි පරහ ිනපඹන්පන්. දළන් 2014 ප්රධහන 
කහර්ඹහරඹ, පකපච්චිකපඩ්  2007,  තරහපවේන උඳ කහර්ඹහරඹ  2009 පේ.  දළන් භභ තරහපවේන ප් රු ගළන කතහ 
පකරුපපත් භභ දන්න විදිවට තේපේරුේ කයරහ ිනපඹනහ.  පම් තේපේරු හර්තහ ඇවිල්රහ ද නළද්ද කිඹන 
එක අපිට ප්රලසනඹේ.  ඒ පේභ ගරු භන්ත්රීතුභහරහ පම්ක දළන ගන්න ඕනෆ.  යටේ පේහ,  ඳශහත් ඳහරන 
ආඹතනඹේ පේහ,  ඳශහත් බහේ පේහ,  පම් යපට්  නගය බහේ ගත්තත්, භවහ නගය බහේ ගත්තත්, 
ප්රහපද්ය ඹ බහේ ගත්තත්, පම්පේ ඵදු භත  තභයි  පම්පේ ප්රධහන ආදහඹම් භහර්ගඹ ිනපඹන්පන්.  එතපකපට ඵදු 
කිඹපුවභ අප්  ප්රධහනභ එක තභයි රිඳනම් කිඹන එක.   ඊට ඳසපේ මුද්දය ගහසතු   ිනපඹනහ, උහවි දඩ 
ිනපඹනහ, පඳපශ ිනපඹනහ, එක එක නහනහ ප්රකහය ඵදු ර්ග ිනපඹනහ.  එතපකපට පම් ඵදුලින් තභයි  බහපේ 
ඳළළත්භ ිනපඹන්පන්.  එපවභ නළතු භධයභ ආණ්ඩුේත් , ඳශහත් බහේත්, පම් නගය බහපේ ිනපඹන  
භවජන සුබහධන ඳවසුකම් කටයුතු වහ ප්රිනඳහදන පදන්පන් නළවළ.  ඒක එදහ ඉරහභ ඳළපතන ක්රභපේදඹේ.  
ඒ නිහ අප්  චහභය භන්ත්රීතුභහ ප්රකහලඹේ පකරුහ  එතුභහපේ රයිට් වදන්පන් නෆ. පඳපත් පදන්පන් නළවළ, ඒ 
කතහ පම්කට පකපපතේ දුයට ඵරඳහනහද කිඹන එක භට  පත්පයන්පන් නළවළ.  නමුත් ගරු භන්ත්රීරුනි පත්රුම් 
ගන්න ඕනෆ.  හභහනයපඹන් අවුරුදු තුනේ පවෝ අවුරුදු ඳවකට ළයඹේ පම් තේපේරු යජපඹන් කයන්පන්.  
ඒක නගය බහපන් කයන පදඹේ පනපපයි.  යජපේ තේපේරු පදඳහර්තපම්න්තු විසින් ඇවිල්රහ  පම් 
තේපේරු කයනහ.  වළඵළයි අය ගහමිණී භන්ත්රීතුභහ කිේ පේ 2007, 2009  කයපු තේපේරු පේ  පම් පද්දි 
කයපුවභ එදහ ව අද ිනපඹන පද්ඳරර ටිනහකභ ඵරපුවභ පම් තේපේරු විලහර ලපඹන්  පරපකු ඵදු 
මුදරේ පන්න පුුමන්. භභ හිතන්පන්  ඒකට නගයහධිඳිනතුභහටත්, නහගරික  පකපභහහරිසතුමිඹටත් ඒ  යජඹ 
කයන තේපේරුට ඵරඳෆභේ කයන්න ඵළවළ.  ඒක ක්රභපේදඹේ ව ම්ප්රදහඹේ.  එතපකපට පම්පේ භවය විට  
පම්පේ ිනපඹනහ ඵදු ළඩි කයපුවභ  ඒ පගපල්පරෝ අභිඹහචනහ ඉදිරිඳත් කයන්න කිඹරහ ිනපඹනහ.  අභිඹහචනහ 
පකපයි ආකහයපඹන් ද පන්පන්, පභපවභ කයන්පන් කිඹරහ. බහේ ලපඹන්  අපිට කයන්න ිනපඹන්පන් එකභ 
පදඹයි.   ඒ තභයි පම් ඵදු ප්රිනලතඹ සිඹඹට පදක තුන පේහ වතය පේහ ඳව පේහ  එතපකපට ඒ පේ ඵදු 
ප්රිනලතඹේ කයද්දි   ගහමිණි භන්ත්රතුභහ පම්ක වන කයන්න කිේහවභ පන්හසික අඹපේ  ඵදුරට ජනතහට 
ඹම්කිසි පේඹේ න විදිවට ඹම්කිසි ප්රිනලතඹ අඩු කිරීභේ  පවෝ ඹම්කිසි ක්රභඹේ  ඒක නගයහධිඳිනතුභහට පවෝ 
බහට කයන්න පුුමන්.  වළඵළයි හණිජ ටිනහකභකින් යුත් පද්ඳරේ වහ රිඳනම් ඵදු අඹකිරීපම් දී  භභ 
හිතන්පන් ඒක පකපපතේ දුයට අඩු කයනහ ද කිඹන එක එච්චයභ හධහයණ නෆ කිඹන එක තභයි භට කිඹන්න 
ිනපඹන්පන්. පභපකද  යහඳහය ඵදු ගද්දි ඒ ඵද්ද ළඩියි.  වළඵළයි අපි පගදයක ඉන්න භනුසපඹකුපගන්  ඒ 
රිඳනම් ඵද්ද එකතු කයද්දි  ඒ ම්ඵන්ධ කටයුතු කයන ආකහයඹත් ිනපඹනහ.  ඒපකදි අපි කශයුත්පත්  යජපේ 
තේපේරු අපිට පදන ක්රභඹට  අපි ප්රිනලතඹ අඩු කයරහ  අපිට පුුමන් ඕනෆ නම්  ජනතහපේ ඳළත්පතන්  
හධහයණඹේ කයන්න. නමුත් පම් ිනපඹන ක්රභපේදඹ පවට තමුන්නහන්පේරහ පම් නගය බහට ඳත් වුනත්, 
කවුරු නගය බහට ඳත් වුනත්  පම් ක්රභපේදඹ ඒ කිඹන්පන් පම්ක පඳපශ ඵද්ද ගන්න එඳහ කිඹනහ 
නම්,රිඳනම් ඵද්ද පභතළන ප්රලසනඹේ ිනපඹනහ  ගන්න එඳහ කිඹනහ නම් ඒක පන කතහේ පන්න ඵෆ.  පම් 
ආදහඹභ නළතු බහේ කයන්න ඵෆ. අප්  ඹම්කිසි මුදරේ දීරහ අසීමිත විදිවට ජනතහ වළභ පදඹේභ 
ඵරහපඳපපයපත්තු පනහ.  මුුම  ආදහඹභ ගත්පතපත් අප්   පකෝටි 100 ේ පේ  ප්රභහණඹේ තභයි ිනපඹන්පන්. 
පකෝටි 100 ක ප්රභහණඹකින් තමුන්නහන්පේරහ පවපට පත්රුම් ගන්න භභ එදහ පෞඛ්ය කහයක බහපේ දළේකහ 
පෞඛ්ය කහයක බහට අදහශ පකපච්චිකපඩ්, මීගමු ඵර ප්රපද්ලඹට විතයේ   පතල් ගවන්න ඹනහ අවුරුද්දකට 
පකෝටි තුනේ.  පකෝටි තුනකට ආන්න ප්රභහණඹේ ඹනහ පතල් ගවන්න.  ඒක පම් නගයහධිඳිනතුභහ  හිටිඹත් 
තමුන්නහන්පේරහ නගයහධිඳින වුනත්  ඒක අඩු කයන්න ඵළවළ.  භවය විට ඹම්කිසි අසථහක දී ඵළරි 
පරහේත් පතල් මිශ ළඩි වුපනපත් පම් ිනපඹන ඉන්ධන මිශ  මුුම නගය බහභ ගත්පතපත් පකෝටි 5 ේ 
පනහ  අවුරුද්දකට පතල් ගවන්න.  පම්ක ඒ පේ ඩඵල් පන්නත් පුුමන්. එළනි අසථහක  අපි කවුරු වරි 
කිඹනහ නම් පම්  ආදහඹම් එකතු කිරීභ නළත්නම්  රිඳනම් ඒර ඵදු අඩු කයන්න ඕනෆ කිඹන එක  එතපකපට 
ජනතහට පේහේ රඵහ පදන්පන් පකපපවපභද කිඹන එක පත්රුම් ගන්න ඕනෆ. නගය බහේ ලපඹන් 
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කටයුතු කයද්දි  පඳපදු කටයුතුර දී අපි හිතන්පන් එකඟපරහ කටයුතු කයනහ නම් පවපයි.  පභපකද කදහ වරි 
දක අද පන්න පුුමන්. පවට පන්න පුුමන්,  ත අවුරුදු  10 කින් පන්න පුුමන්,  පම් පුටුපේ 
තමුන්නහන්පේරහ කවුරු වරි ඉන්න පුුමන්.  වළඵළයි එදහට තමුන්නහන්පේරහට කිඹන්න ඵළවළපන් රිඳනම්  
ළඩියි. පම්ක තේපේරු  කයන්න එඳහ කිඹහරහ. පම්ක යජපේ තේපේරුේ. පම්ක භවය විට  නක 
භන්ත්රීරුන්ට භවය පරහට භභ ඒකයි කිේපේ  අධයහඳන භට්ටභ ඉවශ ම්ට්ටභක ිනපඹන්න පුුමන්.  නමුත් 
ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹක ක්රිඹහලිඹ  ගත්තවභ ඒක පනපදළනුත් පන්න පුුමන්. භවය පරහට 
ඳහර්ලිපම්න්තුපේ ඉන්නපන් භවය අඹ කතහ කයන්පන්. ඒ කිඹන්පන් ඉසපකෝපල් ගිහිල්රහ ිනපඹන්පන් අටට.  
ඵළඳුම්කය ගළන කතහ කයන්පන්,  පඩපරර් පචිත ගළන කතහ කයන්පන්,  ඒක පුද්ගර ආදහඹභ ගළන කතහ 
කයන්පන්,  වළඵළයි අට ඳහස. ඒහ  අඩුගහපන් දළන ගන්න ඕපරල්ත් කයන්න ඕනෆ.  අපි කටයුතු කයද්දි ප්රලසන 
ිනපඹනහ.  ඔඹපගපල්රන් කහට වරි පඳපත් ටිකේ රළබුපන් නළත්නම් ප්රලසනඹේ.  ඔඹපගපල්රන්පේ රයිට් එකේ 
වදරහ දුන්නත් ප්රලසනඹේ.  ඒ නිහ අවුරුද්ද රඵද්දිභ භභ නගයහධිඳිනතුභහට කිේපේ ඒකයි.  ඔඵතුභහ පම් නගයපේ 
නගයහධිඳින.  එතපකපට ඒ නගයහධිඳිනයඹහ ලපඹන් කට්ටුද, පිටිඳන ද, එපවභ නළතු මිනිසසුන්පේ මලික 
අලයතහඹ කහණු ශුද්ධ කයන එක,  කුණු ටික අයින් කයන එක,  රයිට් එකේ වදන එක,  භභ හිතන්පන් ඒක 
හධහයණ පකරුහ නම්  පචෝදනහ එන්පන් නෆ. ඒ නිහ භභ කහරුණික ඉල්රහ සිටිනහ නගයහධිඳිනතුභනි පම් 
අවුරුද්ද තුශත් භවජනතහපේ අඩුගහපන් ඳළමිණිළි ටික අයපගන අලය පද් කයන්න.  භභ හිතන්පන් පඳපත් 
නම් නළතු ඇින.  වළඵළයි පදනහ නම්  ඒක පගපඩහේ දුයට ප්රලසන ඇින වුපන් භන්ත්රීරු වයවහ පඳපත් පඵදන්න 
ගිහිල්රහ.  වළඵළයි ඒකත් දළන් ප්රලසනඹේ පරහ  නතය පරහ ිනපඹනහ.  වළඵළයි  ජනතහට ඹම්කිසි ක්රභඹකින් 
පඳපත් ටිකේ පදනහ නම්  කට්ටුද,  ඒත්තුකහර ද,  දුමපකපටුද,  පිටිඳන ද කිඹන්පන් නළතු භභ හිතන්පන් 
එපවභ කටයුතු පකරුපපත් ඒක භභ හිතන්පන් පවපයි නගයහධිඳිනතුභනි.  එතපකපට පම් කතන්දය   පගපඩහේ 
දුයට ඇින පන්පන් නළවළ.  නමුත් පම් පඹෝජනහ පකපනකුට කිඹන්න ඵළවළ  පම් පඹෝජනහ වරි නෆ. පභපවභයි 
කිඹරහ.  ඒහට විරුද්ධවීභ පකපපතේ දුයට හධහයණ ද කිඹන එක නම් භට පිළිගන්න ඵළවළ.  පභපකද පම්ක කවුරු 
ආත් ගහමිණී භන්ත්රිතුභහ කිේ පේ අප්  ඳළත්පතන් යදේ පරහ ිනපඹනහ.  නිසි කරට කටයුතු පනපකිරීභ. 
භවය විට අප්  ඳළත්පතන් පකපභහරිසතුමිඹ වරි යජපේ තේපේරු පදඳහර්තපම්න්තුට  දීරහ ඇින. ඉිනන්  ඒ 
පගපල්පරෝ  යජපේ භවය කටයුතු අපිට පත්පයනහපන්. නමුත් භභ පවපහකහය දන්නහ තරහපවේන ප් රුටත්  
තේපේරුේ කශහ.  ඉිනන් අද පම් පනකම් ඇවිල්රහ නෆ. නමුත් තරහපවේන ප් රු 2009     අවුරුදු 13 ේ විතය 
ඉරහ දහපු ගභන්  තේපේරු 500% කින් විතය නගින්න පුුමන්.  වළඵළයි එතපකපට පකපනකුට දයහ ගළනීපම් 
ප්රලසනඹේ එනහ.  එතපකපට අපි හකච්ඡහ කයරහ බහේ විදිවට යහඳහරික ඳළත්ත පනපපයි. පභපකද    
යහඳහරිකයින් රහබ රඵනහ.   නමුත්  ජනතහපේ ඳළත්පතන්  කතහ කයන්න ඵළවළ.  ජනතහපේ ඳළත්පතන් 
ඵරරහ එකතු පරහ කයන්න පුුමන්. ඒක නගයහධිඳිනතුභහට  ප්රිනලතඹ අඩු කයරහ එපවභ කටයුතු කයන්න 
පුුමන්. නමුත් පම්ක අනිහර්පඹන් විඹයුතු පදඹේ.  පම්ක නගයහධිඳිනතුභහ දහන්න ඇත්පත් පම්ක වරිඹහකහය 
පරහ නළින නිහ.  නළත්නම් පම්ක නිරධහරීන් විසින්  ඒ නිසි කහපරට කශයුතු  පදඹේ.  යජපේ තේපේරු 
පදඳහර්තපම්න්තු තභන්පේ කහර්ඹබහයඹත් සිඹුමභ ඳශහත් ඳහරන ආඹතනරට ඇවිල්රහ  ය තුපනන් පවෝ 
ඳපවන් පම් තේපේරු අනිහර්පඹන් කශයුතු පදඹේ.  ඒ නිහ අපි කතහ කයද්දි තමුන්ට  පරහ ිනපඹන 
අහධහයණ ගළන කතහ කයනපකපට ඒකට අපිට   තර්ක කයන්න ඵළවළ. ඒහ ඇත්ත පන්න පුුමන් . නමුත්  
පභළනි කටයුතු කිරීපම් දි  බහපේ ආදහඹභට අභිපඹෝගඹේ කයන්න ඵළවළ.  වළඵළයි ආදහඹභ අහධහයණ විදිවට 
ගන්නහ නම් ඒ ගළන  කතහ කයන්න පුුමන්. නමුත් පම් පදන තේපේරු අපිට පිළිගන්න පනහ.  වළඵළයි 
පිළිගළනීපම් දී පම්ක  අඹ කිරීපම් දී  ප්රිනලතඹ අඩු කිරීභ තුළින් විතයයි ජනතහට හධහයණඹේ කයන්න පුුමන් 
පන්පන්.  පඵපපවපභ සතුිනයි. 
 
ගරු නහගරික භන්ත්රී (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එම්.යපජිත් පේඳහර ප්රනහන්දු භළිනතුභහ - 
ගරු නගයහධිඳිනතුභහපගන්, ගරු නිපඹෝජය නගයහධිඳිනතුභහපගන්, භසත බහපන්,  ඒ පේභ 
පකපභහරිසතුමිඹ, පල්කම්තුභහ ඇතුුම යහජය නිරධහරීන්පගන් අය.  අද දින නගයහධිඳිනතුභන් ඉදිරිඳත් කශහ ව 
පඹෝජනහ ඇත්තටභ භභ හිතන්පන් කහලීන අලයතහඹේ.  අවුරුදු ගහනේ පම්පේ ිනපඹනහ  තරහපවේන උඳ 
කහර්ඹහරඹ 2009,  පකපච්චිකපඩ් උඳ කහර්ඹහරඹ 2007, ප්රධහන කහර්ඹහරඹ 2014 ඒ නිහ පම්ක කල් ගිඹත්  එතුභහ 
දළන් කිඹන්පන්  ඉේභනින් හර්තහ රළබුනට ඳසපේ  න තේපේරුේ ක්රිඹහත්භක කිරීභට කටයුතු  කිරීභ සුදුසු 
ඵ තභයි.  ඒ නිහ ඒ අලයතහඹ භභ පවපටභ  දකිනහ.   ඒ කහර්ඹබහයඹ භභ හිතන්පන් නිරධහරීන්පගන් 
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පච්ච අඩුඳහඩුේ  පන්න පුුමන්.  භවයවිට තේපේරු පදඳහර්තපම්න්තුපන්  වුනහ ව අඩුඳහඩුේ ද?  එපවභ 
නළත්නම්  අප්  යහජය නිරධහරීන්පගන් පච්ච අඩුඳහඩුේ ද කිඹන එකත්  ප්රලසනඹේ.  ඒ වුනත් පම් කහලීන 
අලයතහඹ ඇත්තටභ කඩිනමින් ඉටු කශයුතුයි.  ඒ ගළන භභ භසත බහටභ කිඹහ සිටින්පන් අප්  ජනතහ 
විමුේින පඳයමුපණ්  භන්ත්රීයඹහ කිේ විදිවට එතුභහ කිඹන්පනත් කහලීන අලයතහඹට  එතුභහ විරුද්ධ 
පන්පන් නළවළ. නමුත්  භවය විට පභඳභණ කහරඹේ  ගිඹ එක ගළන එතුභහ කිඹනහ ප්රලසනඹේ කිඹරහ.  
ඇත්තටභ ඒක ප්රලසනඹේ.  ඒ නිහ පභභ කහර්ඹබහයඹ ඉේභනින් කශයුතු ඹළයි  භහ පඹෝජනහ කයන අතය,  ගරු 
නගයහධිඳිනතුභනි භට ප්රලසනඹේ ිනපඵනහ  භවය අඹ,  අප්  භන්ත්රීරු  පම් පගෞයහන්විත බහපේ ඉදිරිඳත් 
කයන්නහ ව පඹෝජනහල්රට අදහශ නළතු  පම්ක දිගින් දිගටභ කතහ කයනහ.   පඹෝජනහ ගළන පනපපයි 
කතහ කයන්පන්.  භභ ළඩිදුය කතහ කයන්න ඵරහපඳපපයපත්තු පන්පන් නළවළ.  ඒ නිහ භභ පම් අසථහපේ දී 
නළත යේ ගරු නගයහධිඳිනතුභහපගන් ඉල්රහ සිටින්පන්  පම් පඹෝජනහට අදහශ කතහ කයමින්  
තමුන්නහන්පේට පම් සිඹල්ර ඉටු කයන්නට රළපබ්හ, අප්  චහභය භන්ත්රීතුභහපේ කහර්ඹබහයඹත් කයන්නට අප්  
නගයහධිඳිනතුභහට වළකි පේහ, ඒ නිහ තමුන්නහන්පේපේ කහර්ඹබහයඹ කයන්න මීට ඳසපේ පඹෝජනහේ 
පගනළල්රහ ඉදිරිඳත් කයන්න,  අපි තමුන්නහන්පේට වපඹෝගඹ පදනහ. ඇත්තටභ භපේ චන සල්ඳඹ 
භහ් ත කයනහ.  ළඩිදුය කතහ කයන්න ඵරහපඳපපයපත්තු පන්පන් නළවළ.   
 
ගරු නගයහධිඳින (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩබ්.එම්. දඹහන් රහන්හ භළිනතුභහ- 
භන්ත්රීතුභහරහපගන් ඉල්ලීභේ කයනහ පඹෝජනහට පිටින් කතහ කයන්න එඳහ. කතහ කයපුවභ ඔඹපගපල්පරෝ 
යණ්ඩු කය ගන්නහ.   තේපේරු කයන එක නම් භභ දන්පන් නළවළ පභපකේද කතහ කයන්න ිනපඹන්පන් කිඹරහ. 
පභපකද පම්ක බහපේ ළඩේ.  ඒ හින්දහ කතහ කයන කට්ටිඹ කතහ කයන්න ප්රලසනඹේ නළවළ .  පඹෝජනහට පිටින් 
ගිහිල්රහ යණ්ඩු කයගන්න එඳහ.  බහට අපගෞයඹේ ව ඔඹපගපල්රන්පේ ගරු කිඹන එකත් ඔඹපගපල්පරෝ 
නළින කය ගන්නහ. භභ දකින විදිවට.  
 
පම් අසථහපේ දී ගරු නහගරික භන්ත්රී එන්.සී.රිනික ප්රනහන්දු භළිනතුභහ ව ඩබ්.භහේ ඔඩ්රි සුජිත් ප්රනහන්දු 
භළිනතුභහ බහට ඳළමිණිඹව.  
  

 ගරු නහගරික භන්ත්රී    (එ.ජහ.ඳ  - ඩබ්. නහභල් පයෝයි ප්රනහන්දු භළිනතුභහ- 
ගරු නගයහධිඳිනතුභහපගන් ව නිරධහරී වළපභෝපගන්භ අයයි.    ගරු නගයහධිඳිනතුභනි,  ඇත්ත ලපඹන්භ 
ඔඵතුභහ පගනහ පඹෝජනහ අප්  හිටපු නගයහධිඳිනතුභහ ඒක රසනට විග්රව කශහ.  අපිත් ඒපේ ඹභේ පත්රුම් 
ගත්තහ.  පභපකද පම්ක අලයතහඹේ භත පන පදඹේ නිහ.  පභපකද නීිනඹේ ිනපඹනහ නම් ඒක ක්රිඹහත්භක 
පන්න ඕනෆ. අපි  ඒකට හි නභන්න ඕනෆ.  පම් චහභය භන්ත් රීතුභහ පඹෝජනහට පිටින් කතහ කයනහ කිඹරහ 
දිගින් දිගටභ ගිඹහ.  ඒ ගළන භභ කතහ කයන්න ඹන්පන් නළවළ.  එතුභහ හධහයණ ඒ  කතහ කශහ.  දළන් හිටපු 
නගයහධිඳිනතුභහ කිේහ  පම් ඵදු ගන්න අලයයි බහේ දුන්න කිඹරහ.  ඇත්ත ලපඹන්භ ඔේ. ඵදු ගන්න 
අලයයි.  නමුත් ගරු නගයහධිඳිනතුභහට ව ගරු බහට  භභ කිඹනහ ඇත්ත ලපඹන්භ පම් ගන්න ඵදු මුදල් 
වරි විදිවට අප්  බහ තුශ පභභ මිනිසුන් අතයට ඹනද?  පම් ප්රිනඳහදන මිනිසුන් අතයට ගරහපගන ඹහපම් 
ප්රලසනඹේ ඳළවළදිලි ිනපඹනහ.  භභ එක පදඹේ කතහ කයන්න ඕනෆ.  ඵසනළතුම්පඳපපශේ සිකුරිටි පඳපයින්ට්ස  
වඹේ තභහ උඳරිභ ිනපඹන්පන්.  පඵපපවෝ දිනරට වතයයි ිනපඹන්පන්.  රේ ඳවයි  ගහනේ පම් සිකුරිටි ෂර්ම් 
එකට පගනහ.  එතපකපට පකෝටි  ගහනේ යහඳිින පේකයින්ට පගනහ.  ඒ පේභ තභයි ත පගපඩහේ 
පද්ල් ිනපඹනහ කතහ කයන්න ගිපඹපත්.  පම්පේ ිනපඹනහ පනපගළරපඳන විඹදම්.  පම් විඹදම් ගළනත් පඳපඩි 
අදහනඹේ පඹපමු කයන්න කිඹරහ භභ පඹෝජනහේ කයනහ.  ඇත්ත ලපඹන්භ අප්  යඇන්පී භන්ත්රීතුභහ කිේ 
පේභ පම්ක කශයුතු පදඹේ. නමුත් පම් බහට පභපවභ පඹෝජනහේ කයනහ.  ගරු නගයහධිඳිනතුභහ අද 
පනපකපට අප්  ජනතහ ඉතහභත් පීඩනපඹන් ඉන්පන්.  පම් පේ පරපකු අර්බුධඹක යට ිනපඹන්පන්.  ඒ 
පරහක රැකිඹහ නළින පරහ පකපවිඩ් එකත් එේකරහ පම් කහරපේ දී  අපි පරපකු අයණතහඹට ඳත්පරහ 
ිනපඹනහ.  එතපකපට පම් ඵයත් පගනහවභ මිනිසසුන්ට  ඹන එන භප නළින ඹනහ.  ඔඵතුභහ පම් පඹෝජනහ 
පේන්න.  පඹෝජනහ ම්භත කය ගන්න.  පම් ඵඩු ළඩිකිරීභ කයන්න.  නමුත් බහට කයන්න පුුමන් එක 
පදඹේ.  පම්  අවුරුදු තුනේ පවෝ වතයේ  මිනිසසුන්ට වනඹේ පදන්න.  ඒක ළඩි කයරහ පම් මිනිසසුන්පේ 
ජීන ප්රලසනඹ භඟ වළපයන තහේ කල්  අවුයදු පදකේ පවෝ තුනක කහරඹක බහ තීයණඹේ අයපගන මිනිසසුන්ට 
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මීගමු භ.න.. 
 

ඵදු වන කහරඹේ පදන්න.  ඊට ඳසපේ පම් ඵදු ආපේ අඹ කයන්න කිඹරහ පභභ බහට පඹෝජනහ කයමින් භභ 
නිවඬ පනහ. සතුිනයි. 
 
පම් අසථහපේ දී ගරු නහගරික භන්ත්රී ඇන්ටනී ජඹවීය භළිනතුභහ බහට ඳළමිණිපේඹ.  
 
ගරු නහගරික භන්ත්රී(එ.ජහ.ඳ  - එන්.ඩබ්.පී.ටී. පගීත් පඳපර්යහ භළිනතුභහ  -  
ගරු නගයහධිඳිනතුභනි, ගරු නිපඹෝජය නගයහධිඳිනතුභහ, ඇතුුම සිඹුම භන්ත්රීරුනි,  භන්ත්රීරිඹනි, 
පකපභහරිසතුමිඹ, පල්කම්තුභහ ඇතුුම සිඹුම නිරධහරී භවත්භ භවත්මීනී ඔඵ සිඹුමපදනහපගන් අයයි.  මුලින්භ 
නහභල් භන්ත්රීතුභහ ඳටන් ගත්තු තළනින් චුට්ටේ  ඳටන් ගන්නහ පභපකද පඹෝජනහට කතහ කයන්න ඕනළයි කිඹන 
එක කහයණහ ම්ඵන්ධ. එපවභ හිතන්පන් පඹෝජනහේ කිඹන පකපට  පම් පඹෝජනහපේ  ප්රධහනභ අන්තර්ගතඹ 
පන්පන්  තේපේරු කිඹන නභ.  ඒ තේපේරු කතහ කයන පකපට  එතළන චන දවඹකට ළඩිඹ කතහ කයන්න 
නළවළ.  පම් තේපේරු කිඹන කතහ ඹටපත්. එතපකපට පම්කට අපි වදහ ගන්නහ පම් භහතිකහ ඹටපත් අනු 
භහතිකහ පගපඩහේ.  භභ දන්පන් නළවළ භභ ඉපගන ගත්තු ගුරුරු භට උගන්නපු ගුරුරු හභහනයහපඹන් 
පඹෝජනහේ කිඹන්පන් පභපකේද ඉසපේරහභ පඹෝජනහ විග්රව කයරහ ඉන්නහ.  නළත්නම් කතහ කයන්න වම්ඵ 
පන්පන් නළවළපන්.  ඒ නිහ භට උගන්නපු ගුරුරු භට උගන්නරහ ිනපඹනහ පඹෝජනහ කිඹන්පන් පභපකේද. 
පඹෝජනහ ඹටපත් භහතිකහේ වළපදනහ.  භහතිකහ ඹටපත් අනු භහතිකහ වළපදනහ.  අනු භහතිකහ කීඳඹේ 
වළපදන්න පුුමන්.   ඒ නිහ ඒ කහයණහ ඉසපල්රහ භතු කයන්න ඕනෆ. පභපකද පම්  අනු භහතිකහ පගපඩහේ 
ඹටපත් කතහ කයන්න පුුමන් භහතිකහ පේ ප්රධහන අන්තර්ගතඹට ම්ඵන්ධ.  එපවභ ිනපඹද්දි භභ පඹෝජනහ 
ගළන කතහ කයන්නම්. පභපකද පඹෝජනහට අනු භහතිකහේ තභහ අදහශ කය ගත්පත්.  තභන්පේ බුද්ධි භට්ටම් 
අනු පත්රුම් ගන්න. එපවභ ිනපඹද්දි භභ පඹෝජනහ ගළන කතහ කයන්නම්. පභපකද පඹෝජනහට අනු 
භහතිකහේ තභහ භභ අදහශ කය ගත්පත්.   තභන්පේ බුද්ධි භට්ටම් අනු පත්රුම් ගන්න.  ඒහ ප්රකහල කයරහ තභහ 
අපි පම් විපයෝධතහඹ ප්රකහල කයන්පන්.  නිකන් විරුද්ධයි කිඹරහ අත උසන්පන් නළවළ.  විරුදධයි කිඹන ඕනෆභ 
පද්කට  අපි හධහයණ පවේතු ඉදිරිඳත් කයනහ.  ඒ පේ පභන්න පම් කහයණහට ඇත්තටභ චහභය භන්ත්රීතුභත් 
කිේහ අපි විරුද්ධයි කිඹරහ.  භහත් විරුද්ධයි.  භභ විරුද්ධයි කිඹන්න පවේතු කහයණහ තභයි  පම්ක පම් රපකහ 
තුශ පභළනි යහඳිිනඹේ කයන්න ඕනෆ කහරසීභහේ පනපපයි පම්ක.  පම් ළඩපිළිපර ඹන්න ඕනෆ.  පම් 
භධයභ යජපේ ළඩපිළිපරේ.  භධයභ යජඹට මුදල් එකතු කයන ළඩපිළිපරේ.  හිටපු නගයහධිඳින ජඹවීය 
භළිනතුභහ කිේ පේ පම්කට ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹේ විදිවට වපඹෝගඹ පදන්න ඕනෆ. වළඵළයි හිටපු 
නගයහධිඳිනතුභනි,  භන්ත්රීරුනි, පම්කට වපඹෝගඹ පදන්න කහරඹ පනපපයි පම්ක.  ඒ එේකභ පම්පේ 
ඇතුපල් කතහ කයපගන ආපු පද්ල් විතයේ පනපපයි.  පම් වළභපද්භ කිඹන්පන් භන්ත්රිරුනි, නගයහධිඳිනතුභනි, 
නිරධහරින් පම්ට ක්රභපේදඹේ වදන්න.  පම් ක්රභපේදඹ වදපු නළින කහයණහ නිහ තභයි පම් ප්රලසනඹ අදත් 
උද්ගත පරහ ිනපඹන්පන්.  උග්ර පරහ ිනපඹන්පන්.  පභපකද 2014 න් ඳසපේ  පම් තේපේරු හර්තහ කයනහ 
නම්  ප්රධහන කහර්ඹහරඹ භභ හිතන්පන් මීගමු අට  2019 පද්දි අවුරුදු ඳපවන් ඳවට  පම් තේපේරු හර්තහ 
අප්  නිරධහරිත් එේක වපඹෝගිතහඹේ ඇතු පභපකද  ඒ ළඩපිළිපර ිනපඹන්පන් නගය බහපේ නිරධහරී 
ශඟ.  ඒ නිරධහරීන් ශඟ ිනපඹනහ නම් ආපේ භධයභ යජපේ  නිරධහරීන් ඇවිල්රහ පගයින් පගට ගිහිල්රහ  ඕහ 
භළනරහ ඵරන්න කිසි අලයතහඹේ නළවළ.  ඒ නිහ පම්ක අප්  නගය බහපේ නිරධහරී එේක  එකතු පරහ 
භධයභ යජපේ නිරධහරී ව ඒ අලය  කණ්ඩහඹම් කයන්න ඕනළ ළඩපිළිපරල් පම්හ  අතඳසු කයරහ 
ිනපඹනහ. ඒ කිරීභ පවේතුපන් තභයි  අද පම් යපට්  උද්ගත පරහ ිනපඹන තත්ඹ  එක ඳළත්තකින් මිනිසසුන්පේ 
ආර්ථිකඹ බිභට ළටීපගන එන පභපවපතක,  පම් යට පවපම්පඵන් ඹනහ කිඹරහ කිේපපත් නිළයදියි.  පභපකද 
කකුල් පදකට අභතය පවපම්ඵත් බිභ ගහපගන ඹන්පන්.  පභපකද ප්රලසන එච්චයටභ.  අද චහභය භන්ත්රීතුභහ කිේ 
කහයණහත්  එේක ඈදරහ ගත්තවභ ඒක ඳළවළදිලි ප් නහ.  පම් යට ඹන තත්ඹ දිවහ ඵරරයි පම්කට භපේ 
විපයෝධතහඹ ප්රකහල කයන්පන්.  පභපකද පම්ක ඵදු මුදල්ලින් දුන යටේ.  එපවභ නම් පම් ඵදු මුදල් 
අනිහර්පඹන් එකතු පන්නට ඕනෆ.  ඒ ඵදු මුදල් එකතු පන්නට ඕනෆකම් ිනපඹද්දි  ඒ ඵදු මුදල් එකතු පනපකය 
ඳළවළය වරින ළඩපිළිපර වදරහ ිනපඹන්පන් අපි පනපපයි.  ඒ අලය නිරධහරීන්  එපවභ නළත්නම් නිරධහරීන්ට 
උඳපදස පදන පද්ලඳහරන ඹහන්ත්රණඹ ප්රධහන කණ්ඩහඹම්  තභයි පම් ඹහන්ත්රණඹ වදරහ ිනපඹන්පන්. පම්ක අතඳසු 
වුනහ කිඹරහ වරි ඹන්පන් නළවළ.  එපවභ නම් පම් අතඳසු කයපු නිරධහරිඹහ කවුද සුුමඳටු පදඹේ පනපපයි.  පම් 
නගයපේ ඵදු පගන ජනතහට පේහන් කයන්න එකතු කයපු  මුදර අතඳසු කයනහ නම්,  පම් තේපේරු 
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අතඳසු කයනහ නම්,   භභ හිතන්පන්පම්ක  ගළන ඒ නිරධහරීන්ට විරුද්ධ  ක්රිඹහ භහර්ගඹේ ගන්න ඕනළයි කිඹන 
එකත් පම් බහපේ භතු කයනහ.   ඒ එේකභ පම් පඹෝජනහ  ඉදිරිඳත් පද්දිභ කිඹනහ පම් නවිට මීගමු 
ප්රපද්ලඹ තුශ න පගපඩනළගිලි විලහර ලපඹන් ඉදිකය ඇත.  එපවභ ඉදිකය ඇත නම්  අපන් ඒකට අමුතුපන් 
අවන්න  පදඹේ නෆ. තේපේරු කයන්න පුුමන්පන්.  එපවභ නළත්නම් අනය සිඹුම ඉදිකිරීම් කඩන්න නගය 
බහට ඵරඹ ිනපඹනහ.  එපවභ තළන්නම් කඩන්න ඕනෆ. එපවභ නළත්නම් පම්හ තේපේරු කයන්න ඕනෆ.  පම් 
බහට පඹෝජනහේ විදිවට පේන්න අලය නෆ කිඹන එක පම් ගරු බහට විපලේපඹන් භතේ කයන්න ඕනෆ.  
ඒ එේකභ තභයි භභ පම්කට විරුද්ධ පද්දි  අප්  භන්ත්රීරු අතය ජනතහ විමුේින පඳයමුපණ් ගහමිණී භන්ත්රීතුභහ 
ඇත්තටභ රසන චනඹේ කිේහ.  පම්කට සිසටම් එකේ වදන්න.  ක්රභපේදඹේ වදන්න. ඒ ක්රභපේදඹ වදරහ 
නෆ. පම් ක්රභපේදඹ වදරහ නළින තහේ කල්  පම්ක තභයි වළභදහභ. පම් අවුරුදු  වතක කහර ඳයහඹ ිනපඹන්පන්  
ප්රධහන නගයපේ පකපච්චිකපඩ් උඳ කහර්ඹහරඹ අවුරුදු 14 කින්  පම් පිළිපතට ගිහිල්රහ නෆ.  තේපේරු කිරීම් 
කයරහ නෆ.  ඒ කිඹන්පන් අසථහ තුනේ  භඟ වළයරහ ිනපඹන්පන්.  පම් අසථහ තුනේ භඟ වළයරහ ිනපඹද්දි  
තරහපවේන උඳ කහර්ඹහරඹ අවුරුදු 12  කින් ඒ කිඹන්පන් අවුරුදු ඳපවේ ඒහ පදකේ . එතපකපට පම්හ ම්ඵන්ධ 
අපිට ිනපඹනහ ප්රලසන.  ඇයි පම්හ පභපවභ පන්පන්.  ඇයි පම් විදිවට පන්පන්.  එේපකෝ ළඩ ඵළරි නිරධහරී 
ටිකේ පභතළන්ට ඇවිල්රහ ිනපඹනහ.  එපවභ නළත්නම් ළඩ කයන නිරධහරීන් නත්තන්න ඕනෆ පද්ලඳහරන 
වසතඹේ පම්හ නත්තනහ කිඹන එක තභයි අපිට පම් පදපකන් පභපකේද කිඹන එක පම් පනපකපට අපිට 
පවපඹන්න පරහ ිනපඹනහ.  ඒ නිහ ළඩ ඵළරි නිරධහරිඹහද. ළඩ කයන නිරධහරීඹහ ශේන පද්ලඳහරන 
වසතඹද කිඹන එක පම් පභපපවපපත් අප්  ප්රධහන ඳේ පදක වළටිඹට ිනපඹද්දි,   භට ඒ එේකභ පම්  බහපේ  
භතු කයන්නට ඕනෆ කහයණහ තභයි  තේපේරු හර්තහේ කයපුවභ භවය විට පම්  ඉදිකයරහ ිනපඹන 
ඉදිකිරිම් පදගුණ පතගුණ පරහ  ිනපඹන්පන්.  එපවභ ළඩිවීම් ටික ටික පරහ ිනබිරහ  පම්ක ආපේ තේපේරු 
පරහ එනපකපට  ප්රිනලතඹ 200%, 300%  පන්න පුුමන්.  එතපකපට පම් මුදල් එකඳහය අඹකය ගන්නහ 
කිඹන්පන් මීගමුපේ ඵදු පගන ජනතහට දළඩි අසීරු තත්ඹේ.  පභපකද  පම් කහර කහනු දිවහ ගත්තවභ 
පතල් ටික නළතු දදනික උඳඹන ධීය කර්භහන්තඹ භඟ නතය පරහ ිනපඹනහ.  ඵහුදින ඹහත්රහ කරුපෝ  
දස ඳවේ,  වඹේ   පඳෝලිපම් ඉරහ පතල් ටික ගව ගන්නහ.  ඒ නිහ ඒක ගකීභකින් කිඹනහ. පම් කරුණු 
කහයණහ සිඹල්ර එකතු කයරහ ගත්තවභ ජනතහ කඵපරන් ලිඳට ළටිරහ ඉන්න පභපපවපතක  තත් ජනතහපේ 
මුදල් උඳඹන ළඩපිළිපරේ පනපපයිද පම් පගනිඹන්පන් කිඹන එක පම් ගරු බහට භතේ කයමින්  ප්රධහන 
ලපඹන්භ පම්කට භහපේ පර්ණ විපයෝධඹ ඳර කයනහ. පම්කට පඵදීභේ ඉල්රනහ.  පම්ක නළත පම් යට 
සඹපපඳෝෂිත කයන කහරඹේ  උදහ පනහ නම් අන්න ඒ උදහ පන  කහරඹට පභළනි පඹෝජනහේ පගනළල්රහ  
පම් ජනතහපගන් ඵදු අඹ කයන ළඩ පිළිපරකට ඹන්න   නළත්නම් මීගමු ජනතහ ඵදු පගරහ,  පගරහ  
මිගමු ජනතහපේ  ඵදු විතයේ අයපගන යජඹත්,  නගය බහත් විතයේ ඉසයවට ඹන,  මිනිසසු ආඳසට ඹන 
යුගඹ නිර්භහණඹ කයන්න එඳහ කිඹමින් ගෆස එක  විදුලිඹ ඵට ඳත්පරහ විදුලිඹ දය ඵට ඳත්පන යුගඹ 
දළනටභත් නිර්භහණඹ පරහ ිනපඹනහ. වළකි ඉේභනින් ඒකට විඳුම් පදන්න කිඹමින්  භභ නිනනහ. ඔඵ සිඹුම 
පදනහට සතුිනයි.  
 
ගරු නහගරික භන්ත්රී(එ.ජහ.ඳ  - එස.පී. නිපයෝන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ - 

 ගරු නගයහධිඳිනතුභහපගන්ද නිපඹෝජය නගයහධිඳිනතුභහපගන්ද,  භසත නහගරික භන්ත්රී භණ්ඩරපඹන් ද අයයි.  
යහජය නිරධහරීන්පගන් අයයි.  ඇත්පතන්භ පම් පඹෝජනහ පගනළල්රහ ිනපඹන කහර කහනු තුශ ඇත්තටභ 
පම් ිනපඹන ප්රලසනඹ සිඹුමභ භන්ත්රීරු කතහ කපශේ.  භහත් කතහ කයන්පන් ඒකයි. පභපකද 2017 ට කලින්  
නහගරික පකපභහරිසයපඹේ ඳහරනඹ කශහ.  භභ හිතන්පන් එතුභහට ිනබුන කහරඹත් එේක පම් තේපේරුරට 
ඹන්න. නළත්නම් ඔඵතුභහ ඵරඹට ඳත්වුනහට ඳසපේ තේපේරු කයන්න ිනබුනහ.  ඒ එේකභ 2007, 2009, 2014 
පම් ය කීඳඹේ එක එේපකනහ එක එක අර්ථකතන දුන්නහ.  අවුරුදු තුනකින් කයන ඒහ ඳවකින් කයන්න 
ඕනෆ කිඹරහ.  භභ හිතන්පන් තුනයි ඳවයි පදකභ ඉේභ ගිහිල්රහ අවුරුදු  දවඹත් ඳළනරහ ගිඹ කහනුේ. වළඵළයි 
පම් යට  පම් පරහපේ ිනපඹන්පන්  අභහරුභ තත්ඹක.  ඒ අසථහපේ ඵදු පගන ජනතහට තත්  ඵදු ඳටන්න 
ඹන ක්රභපේදඹේ තභයි  එභ පඹෝජනහ ඇතුපශේ ිනපඹන්පන්.  අපි පම්කට විරුද්ධ පන්පන්  පම් 
කහරකහනුපේ පම්ක පේන නිහ.   භභ හිතන්පන් පම් භන්ත්රීරු කතහ  කපශේ පම් ගළන.  පම් යට පවපට 
ිනපඹන අසථහක ආඳහු ඵදු එකතු කය ගන්න ඹන්න සිඹුම ජනතහ පම් පනපකපට ඵදු පගනහ.  භවය 
පරහට භන්ත්රීරුන් පගදයට ගිහිල්රහ  අයන් එන ඉන්ධන බිල්ඳතට අපිට  කිඹනහ වහඹ පදන්න ඡන්දඹ 
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පදන්න කිඹරහ. අපි ඉන්ධන බිල්රට විරුද්ධ පන්පන් ඒකයි.  වළඵළයි නගයහධිඳිනතුභහටයි උඳ 
නගයහධිඳිනතුභහටයි ඒ අසථහ රඵහදීරහ ිනපඹනහ.  වළඵළයි භන්ත්රීරුන්ට ඒ අසථහ රඵහදීරහ නෆ.  ඒ පදන 
දීභනහට ඒක එකතු කයරහ ිනපඹනහ.  අපි ඒහ දළකරහ තභයි  ඉන්ධන බිල්රට ඇත්තටභ විරුද්ධ පන්පන්.  
භන්ත්රීරුන් පගදයට ගිහිල්රහ දහන්න අපි විරුද්ධ පනහ.  පඹෝජනහට  කතහ කයද්දි ඹම් ඹම් පද්ල්රට 
අපිට ඳවය එල්ර කයද්දි  තභන්ට ඒක එනහ. වීදුරු පගල් ඇතුපශේ ඉන් ගල් ගවන්න එඳහ කිඹරහ  
භන්ත්රීරුන්පගන් ඉල්රහ සිටිනහ.  ඒ එේකභ අපි පුර පුරහ කිඹන්පන් පම් පඹෝජනහ පම් අසථහපේ  කයන්න 
එඳහ කිඹරහ.  නගයහධිඳිනතුභහ පම් පඹෝජනහ දහන්න ඇත්පත් භභ හිතන්පන්  යහජය නිරධහරීන්පගන්, භභ 
හිතනහ ඒක හකච්ඡහ කයරහ කිඹරහ.  වළඵළයි ඔඵතුභහට පම් අසථහපේ කවුද උඳපදස දුන්පන් කිඹරහ  අඳට 
ගළටුම ිනපඹන්පන්.  පම්ක පම් අසථහපේ කයන්න කිඹරහ. පභපකද අවුරුදු කීඳඹේ ඔඵතුභහපේ ඳහරන කහරඹ 
අන් පන්න  ිනබිරහ ආපේ දිේ කශහ බහ කහරඹ. එපවභ ිනපඹද්දි පම් ඵදු මුදල් නළත එකතු කයපගන ඹහභ 
ගළන තභයි අපි විරුද්ධත්ඹ ප්රකහල කයන්පන්.  භභත් පම් පඹෝජනහට විරුද්ධ පන්පන් ඒ නියි. පභපකද 
සිඹුමපදනහට ආර්ථික ප්රලසන පම් යපට් ඇින පරහ ිනපඹන්පන්.  ඒක වළභපදනහටභ පත්පයනහ. වළපභෝටභ 
පත්පයනහ යපට් ිනපඹන තත්ඹ.  ඒ එේකභ පම්හ අනය ඉදිකිරීම් ආපේ තේපේය කයන්න ඕනෆ කිඹරහ 
දත්ත ගන්න පකපපවත් ඹන්න ඕනෆ නෆ.  අනුභත කයනහ ් රෆන් එක.  ඒක නගය බහට එන්න ඕනෆ අනුභත 
කයන්න.  වළභ පකපනේභ පගඹේ වදද්දි ඒ දත්ත අනුභත කයන්න පුුමන්.  ඒ අදහශ නිරධහරීන් ඉන්නහ. අපි 
දකිනහ ළඩිපුයභ ප්රලසන එන්පන්  ් රෆන් එක ඳහස කයන්පන් නළින තත්ඹ තභහ එන්පන්.  තහ් ඳ, පගල්, නිහ 
පගපඩහේ කහයක බහරට පම් ප්රලසන ඇින පරහ ිනපඹන්පන් නිසි පර  අනුභළිනඹේ නගය බහපන් අයපගන 
නළින නිහ.   පභපකද පන්පන් කිඹන එක ගම්ර, නගයපේ  පරපකු ප්රලසනඹේ.   වළඵළයි ඒ පගන්  ඵදු වන 
එන්පන් නළවළ.  ආපේ අපිනන් තේපේරු කයපු නළින ඒහ  පභපනද කිඹරහ වදුනගන්න පම් නගය බහපේ 
ිනපඹන එක කහභයඹකින් පුුමන්.  ඒකට නිරධහරීන් ඉන්නහ. කහරඹ ය තුනද, වතයද, ඳවද කිඹන එක  
නිරධහරී දන්නහ  පම්ක පකපයි කහරපේ ද කයන්න ඕනෆ කිඹරහ.  ඒක පන්පන් නළවළ. ඒ පන්පන් නළින පද්ල් 
ගළන තභහ අපි කතහ කයන්පන් වළභ පරහපේභ භන්ත්රීරු වළටිඹට බහපේ.    වළඵළයි ඒට උත්තය නළවළ.  පම්ක 
පභතළන ිනබුපනපත්  ත අවුරුදු තුනකින් පනද කිඹරහ. පම්පේ නිසි කහර කහනුේ නෆ  ඔඵතුභහ පේන 
පඹෝජනහපේ.  විරුද්ධ කතහ කයන්පන් ඒකයි. අනිත් එක පම් ඵදු වනත්  භන්ත්රීරු කිඹනහ ඵජට් එකට 
විරුද්ධ වුනහ කිඹරහ  අපිට ඹම් කිසි පදඹේ නෆ. වළඵළයි හිටපු නගයහධිඳිනතුභහ එඹහපේ කහපල්ත් දන්නහ 
භන්ත්රීරුන්ට පකපපවපභද ළශකුපේ කිඹරහ.  2017, 2018  අයන් ඵරන්න ඵජට් එක ගළන.  ඒකභිනක ම්භත 
පරහ ිනපඹනහ.  වළඵළයි අපි එතළන්ට වපඹෝගඹ දීරහ  ඵදු පගන ජනතහට අප්  පකපට්ධහලර ළඩ වුපන් 
නළින  හින්දහ තභහ අපි විරුද්ධ වුපන්.  පන  පභපනත් පනපපයි, ඕනෆනම් හර්තහ ටික අයන් ඵරන්න.  හිටපු 
නගයහධිඳිනතුභහ දන්නහ  එතුභහපේ කහරපේ භන්ත්රීරු සිඹුමපදනහටභ  භභ හිතන්පන් භහන ශකපගන 
ගිඹහ.  ඹම් ඹම් ප්රලසන ිනපඹන්න ඇින.  වළඵළයි ඔඵතුභහ ඒක පදකට පඵදුහ.  අපි වපඹෝගඹ පදන්න පදන්න.  ඊට 
ඳසපේ අපි ඵළලුහ,  පත්රුභේ නළවළ,  වපඹෝගඹ දීරහ අපි විරුද්ධ වුනහ.  අපි වපඹෝගඹ පදන්න පදන්න එපශෝ 
එපශෝ ගවන්න ගත්තහ.  බට ඳසපේ අපි ඵළලුහ පත්රුභේ නළවළ වපඹෝගඹ දීරහ. අපි විරුද්ධ වුනහ. අය 
භන්ත්රීතුමිඹ කතහේ කිේහ හර්තහ අයන් ඵරන්න ඇත්ත කතහ ඒක.  ඊට ඳසපේ ඔඵතුභහ තත් එශරහ 
ගවනහ. කභේ නළවළ.  විරුද්ධ පරහ ිනපඹනහ. දුන්පන් නළතත් කභේ නළවළ.  කිසි ප්රලසනඹේ නළවළ. බහ 
වළටිඹට භන්ත්රීරුන්ට යප්රහද පම්පේ නළවළ.  කීඳ පදපනේට. ළලි ඇටඹේත් පදන්පන් නළවළ කිඹරහ ඔඵතුභහ 
කිේහ ඒ ගළන න්පතෝලයි. පකලින් කිේහ.  අපි ඉල්රන්න එන්පනත් නළවළ. ආපේ එන්පනත් නළවළ  ඒ කහභයඹ 
ඇතුශට.  අප්  භන්ත්රීකභ ගභට පේඹ කයන්න පුුමන් විදිවට ප්රිනඳහදන  නළතු නගය බහපන්. වළඵළයි අප්   
පකපට්ධහලර ඵදු ල්ලි ටික එකතු කයනහ.  වළඵළයි ඒක ක්රභහනුකර පකපට්ධහල 29 ට පඵදිරහ ඹන්පන් නළවළ. 
ඒක තභයි  අපි දිගින් දිගටභ බහපේ  කෆ ගවන්පන්. පම්කට භභ ඇත්තටභ පඵදීභේ ඉල්රනහ.  භපගත් 
විරුද්ධත්ඹ ප්රකහල කයමින් භපේ කතහ අන් කයනහ.   
 

 පම් අසථහපේ දී ගරු නිපඹෝජය නගයහධිඳින එම්.ඒ.ඉපඩ් ෂරීස භළිනතුභහ,  බී.එම්. ආර්. මිල්පයෝයි ප්රනහන්දු 
භළිනතුභහ ව ගරු නහගරික භන්ත්රී එන්.සී.ශ්රීනික ප්රනහන්දු භළිනතුභහ බහපන් පිට ගිඹව. 
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මීගමු භ.න.. 
 

ගරු නහගරික භන්ත්රී   (එ.ජහ.ඳ  - ඩබ්.ඒ. පයපහන් සී. ප්රනහන්දු භළිනතුභහ- 
ගරු නගයහධිඳිනතුභහපගන්ද,  උඳ නගයහධිඳිනතුභහපගන් ද,  හිටපු නගයහධීඳිනතුභහ,  නහගරික  භන්ත්රීරුන් ව 
භන්ත්රීරිඹනි. ඒ පේභ පකපභහරිසතුමිඹ, පල්කම්තුභහ  ඇතුුම  නිරධහරී භණ්ඩරපඹන් අයයි.  පම් කතහ 
ඳටන් ගන්න කලින් ඇත්තටභ පම් පඹෝජනහට කතහ කයන්න  පනපපයි හිටිපේ.  පභපකද අද ධීය ජනතහ ඒ 
පගපල්රන්පේ අයිිනහසිකම්  පනුපන් උද්පඝෝණඹක පඹපදනහ.  ඒ පගපල්රන්ට ඹම්කිසි වපඹෝගඹේ 
පදන්න  ඹන්න තභයි ඇත්තටභ ආපේ.  ඇත්තටභ අපි ආධුනික භන්ත්රීරු. කහයණහ කහයණහ පභපකුත් දන්පන් 
නළවළ.  ඒ කිඹන්පන් ඇත්තටභ අපි පම්පේ ආපු දසර අපි පගපඩහේ කහයණහ දන්පන් නළතු පජයසධ භන්ත්රීරු 
හිටිඹහ. ඒ පගපල්රන් ඹම්කිසි පද්ල් අපිට කිඹන්න ට්රයි කශහ.  අපි ඒහ අවපගන  හිටිඹහ.  අපි 2018 අය සුමිත් 
භන්ත්රීතුභහ කිේ පේ  ඵජට් එකට අපි එකඟ වුනහ.  වළඵළයි ඒ නගයහධිඳිනතුභහපේ කහභයඹට  භභ එක දේ 
ගිහිල්රහ නළවළ ඒ කිසිභ පදඹේ කය ගන්න.  ජනතහ පනුපනුත් ඹන්පන් නළවළ. භට ළඩේ නළවළ. පම් 
පගපල්රන් කයන  පද්ලඳහරනඹ පනපපයි භභ කයන්පන්.  ඉිනන් නගයහධිඳිනතුභහ අපිට ිනපඹන ප්රලසනඹ අද අප්  
පගල්ර මිනිසසු  රු. 1600.00  ිනබ්ඵ ගෆස සිලින්ඩයඹ 2700.00ට ගන්නහ.  එතපකපට ඵර්ත් ර්ටිෆිකට් එකේ 
ගන්න ගිඹහභ දට 1750.00 ක පේතනඹේ ගන්න භනුසපඹේ  ඵර්ත් ර්ටිෆිපේට් එක ගන්න ගිඹහභ දේ 
ඉරහ  120.00 ේ පගරහ   ඵර්ත් ර්ටිෆිපේට් එකේ අයන් එනහ.  ඊට ඳසපේ ඵයිසිකපල්ට ඳළඹ තුනේ ඉරහ  
300.00 ක ඳළට්රල් පතල් ගවපගන එනහ.  ඒ කහර කහනුපේ  ඔඵතුභහ දන්නපන්. අපි පභපකුත් දන්පන් නළවළ.  
දළන් ඔඵතුභහපේ කහරපේ 2014, 2017, 2019 ඔඹ විදිවට කයරහ ිනපඹන්පන් පම්හ. එතපකපට පදයිඹපන් අප්  
පජ්වීපී භන්ත්රීතුභහ කිේහ  අවුරුදු වතපයන් වතයට තේපේරු කයනහ කිඹරහ.  තේපේරු කයන්න ඒක. ඔඵතුභහ 
කිඹනහ නම් පම් තේපේරු ගන්න එක ඒ තේපේරු ගන්පන් මිනිසසුන්පේ ඵදු අඩු කයන්න කිඹරහ භභ 
අත්පදකභ උසරහ පම්කට වපඹෝගඹ පදනහ.  එපවභ පන්පන් නළවළපන් හිටපු නගයහධිඳිනතුභහ.  ගපවන් 
ළටුනු මිනිවට පගපනහ ඇණපගන ඇණපගන ඹනහ කිඹන එකපන්  පම්පේ කිඹන්පන්.  2014, 2017, 2019 පම් 
කහරපේ දී අවුරුදු වතයකින් කයනහ නම්  ඔඵතුභහපේ කහරපේ කයන්න ඕනෆ පම්ක.  දළන් පම් වදිසිපේ පම්ක 
භතේ පන්පන් ඇයි. මිනිසසුන්ට අභහරු කහරපේ පම්හ කයන්න එඳහ. අපි විරුද්ධ පන්පන් ඒකට. නීිනඹ 
කයන්න.  අනිත් එක ඔඵතුභහපේ යහජකහරිඹ ඔඵතුභහ කයන්න.    පඵපපවපභ සතුිනයි. භභ පම් පඹෝජනහට විරුද්ධ 
පනහ. පඵදීභේ ඉල්රනහ.  
 

 පම් අසථහපේ දී ගරු නිපඹෝජය නගයහධිඳින එම්.ඒ.ඉපඩ් ෂරීස භළිනතුභහ ව ගරු නහගරික භන්ත්රී 
එන්.එන්.ඇන්ටනී ඩඹස භළිනතුභහ  බහට ඳළමිණිඹව.   

 
ගරු නහගරික භන්ත්රී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - පේ. දඹහල් නිරපග ද සිල්හ භළිනතුභහ-ප  
ගරු නගයහධිඳිනතුභහ ඇතුුම  අප්  නිපඹෝජය නගයහධිඳිනතුභහ  විඳේ භන්ත්රී භණ්ඩරපඹන් අයයි.  ඒ පේභ 
ඳයේකු පරහ ආත් පකපභහරිසතුමිඹපගන් අයයි.  පභපකද භභ ඵරහපගනපන් ඉන්පන් පභතළන  පභපකද 
භහපට එක ඳහයයි බහේ ිනපඹන්පන්.  දවඹට එන්න ඵළරි නම් නිරධහරීන්පගන් ළඩේ නළවළ.  පභපකද භභ පම් 
පද්ල් කයන්පන් ගරු නගයහධිඳිනතුභනි, 2014  ප්රධහන කහර්ඹහරපේ  අපි තේපේරු කයරහ ිනපඹනහ.  2007 
පකපච්චිකපඩ් උඳ කහර්ඹහරපේ, 2009 තරහපවේන උඳ කහර්ඹහරඹ,   පම් යද කහපේද භවය භන්ත්රීරු කිේහ 
පද්ලඳහරන අධිකහරිඹ ඵරඳෆම් පකරුහ කිඹරහ.  භභ හය පදකේ ඔඵතුභහ දන්නහ ඇින අපි දන්නහ අඳ පදන්නහ 
එකට ආණ්ඩු ඳේපේ ආපේ.  කිසිභ අසථහක නිරධහරීන්ට ඵහධහ පකරුපේ නළවළ කටයුතු කයන්න එඳහ 
කිඹරහ.  පභපකද අපි  පම් ජනතහපේ ඵදු මුදලින් තභයි  රයිට් එකේ දහන්පන්,  පදන්පන්,ඳහයේ වදන්පන්  ඒ 
නිහ ගරු නගයහධිඳිනතුභනි,  අය 70% කතහ.  පුුමන් නම් බහට පඹෝජනහේ පේන්න. භභ රෆසිනයි ඒකට 
උත්තය පදන්න කිඹරහ.  භන්ත්රීතුභහ එපවභ තභයි.  පභපකද කහපේ කහපේ කිල්පරෝටරත් හුණු ටික ටික 
ිනපඹනහ.  නළත්නම් ඉිනන් කිල්පරෝටඹේ නළවළපන් පම්පේ.  ඒ නිහ භභ අ භිපඹෝග කයනහ පුුමන් නම්  
පභතළන අඩුගහපන් පචහ දණ නළින භන්ත්රී පකපනේ ඉන්නහ නම් කිඹන්න.    කිසිභ පකපනකුට කිඹන්න ඵෆ. 
පභපකද  නගය බහපේ ෂයිල් එකේ වරි තමුන්නහන්පේරහපේ පගදය ිනපඹනහ.  භභ අභිපඹෝගඹ බහය අයපගන 
කතහ  කයන්පන් හභහනයපඹන්  නගය බහපේ ෂයිල් එකේ වරි  ඳෆනේ ඳළන්රේ වරි  පරපකුද කුඩහද නෆ.  ගරු 
නගයහධිඳිනතුභනි පවපකයභටත් පතත් එකයි.  පකෝටිපේ ගහනත් එකයි.  භභ නළතත් පභභ පඹෝජනහට 
එනහ.   
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මීගමු භ.න.. 
 

ගරු නගයහධිඳින (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩබ්.එම්. දඹහන් රහන්හ භළිනතුභහ- 
නිරපග භන්ත්රීතුභහ පඹෝජනහට කතහ කයන්න. 
 
ගරු නහගරික භන්ත්රී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - පේ. දඹහල් නිරපග ද සිල්හ භළිනතුභහ- 
ඒ නිහ ගරු නගයහධිඳිනතුභනි, පම් යද අප්  අිනන් සිදුවුනු පදඹේ පනපපයි කිඹරහ  භභ දකිනහ.  පභපකද 
භභත් පිළිගන්නහ අප්   යපට් විතයේ පනපපයි මුුම පරෝකපේභ ිනපඹන ප්රලසනඹේ පම්ක.  භවය අඹට පම්ක 
අභතක වුනහට 2014 පනපළම්ඵර් 04 කහපේ ආණ්ඩුද ිනබුපන්.  අප්  ආණ්ඩු පනපපයිපන් ිනබුපන්.  
ඹවඳහරනඹ ිනබුපන්.  2017 පනපළම්ඵර් 04 භට  පවපට භතකයි එතපකපටත් පඳෝලිම්ර තභයි හිටිපේ.  ඒ නිහ 
ගරු නගයහධිඳිනතුභනි, පම්ක 48  නිදවපන් ඳසපේ  ආපු වළභ යජඹේභ  පම්කට ගකි යුතුයි.  වළඵළයි විකල්ඳ 
කණ්ඩහඹභේ ඉන්නහ.  ඒ විකල්ඳ කණ්ඩහඹම් ිනපඹනහ නම් පඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කයන්න.  ඒ පගපල්රන්පේ 
දළේභේ ඉදිරිඳත් කයන්න. භභ මණු පඳපපත් දළේකහ ටවනේ.  එන එපකකුට කයන්න පදන්පනත් නෆ. ඌට 
කයන්නත් ඵෆ.  ගරු නගයහධිඳිනතුභනි භභ එක එක ඳේරට  පකපණපවළිකම් කයනහ, අපගෞය කයනහ  
පනපපයි.  ළඩ පිළිපරේ ිනපඹන්න ඕනෆ.  දළේභේ ිනපඹන්න ඕනෆ.  පම් ඵදු මුදල් ගන්පන් නළතු අපි 
පකපපවපභද ඉදිරිඹට පගනිඹන්පන්.  අවුරුදු ගණනහේ කයරහ නළින එක භභත් පිළිගන්නහ  පම්ක ළයදියි 
කිඹරහ.  ඒ නිහ කහර්තුපන් කහර්තුට  ඔඵතුභහ අප්  ගෲ්  මීටින් එපේ දි කිේහ  අවුරුද්පදන් අවුරුද්ද 
තේපේරු කයන්න ිනබුනහ. ගරු භන්ත්රීරුනි පම් යද අප්  පනපපයි.  පම්ක ඳහරනඹ කයපු නිරධහරීන්. 
වළපභෝභ පදපස කිඹනහ පද්ලඳහරනඥයින්ට.  භභ කදහත් කිඹන්පන් නළවළ පම්ක පද්ලඳහනරනඥපඹෝ 
විතයේපනපපයි  ළයදි කයරහ ිනපඹන්පන්.   පම්ක ජනහධිඳින පල්කම්තුභහ ඉරහ  කම්කරුහ දේහ ග 
කිඹන්න ඕනෆ පම්කට.  අපි තීන්දු තීයණ ගත්තට පකපභහරිසතුමිඹ ඇතුුම පල්කම්තුභහ ඇතුුම භසත නිරධහරී 
භණ්ඩරඹ තභයි පම්ක ක්රිඹහත්භක කයන්න ඕනෆ. නිරධහරීන් කයන ළයදි පද්ලඳහරනඥයින්  ඳටරපගන 
පභච්චය දුේ විදින්න ඕනෆ නළවළ.  ඒ නිහ ගරු නගයහධිඳිනතුභනි පම් නිරධහරීන්  තභහ පම් පද්ල් කයන්පන්.  
එදත් පගීත් භන්ත්රීතුභහට කිේහ  පම් පගපල්රන්ට  පදපස කිඹන්න එඳහ.  ඒ පගපල්රන්ට කයන්න පුුමන් 
කළඳෆසිටිඹේ ිනපඹනපන්.  එතළනින් එවහට  භටත් කයන්න පුුමන් ප්රභහණඹේ ිනපඹනහ.  එතළනින් එවහට 
අපිට කයන්න ඵළවළපන්.  දේ නිරධහරී ඉන්නහ.  භභ කිඹරහ නළවළ කිසිභ තළනක දේ නිරධහරී නළවළ කිඹරහ. 
වළඵළයි  ඒ පගපල්රන්ට අසථහේ නළවළ භවය පරහට.  ඒ නිහ ගරු නගයහධිඳිනතුභනි, භභ පඹෝජනහ 
කයන්පන් එකඳහය  අපි ඵදු තේපේරු කයරහ ඉය පරහ  ජනතහ තත් පීඩහට ඳත් කයන්පන් නළතු  අපි 
තේපේරු කයමු.  තේපේරු කයන්න ඕනෆ පගීත් භන්ත්රීතුභහ. පයපහන් භන්ත්රීතුභහ.  තේපේරු කයරහ ඉය 
පරහ එකඳහය අඹ කයගන්පන් නළතු ක්රභ ක්රභපඹන් පම්ක අඹකය ගමු.  පම්ක තේපේරු කයන්න එඳහ කිඹන්න 
එඳහ.  තේපේරු කයමු. තේපේරු  කයරහ  ඉය පරහ  භභ දන්පන් නළවළ ඔඵතුභහ ඊශඟ නගයහධිඳිනතුභහ 
පයිද කිඹරහ.   භභ දන්පන් නළවළ  කවුරු නගයහධිඳින  පයිද කිඹරහ.  භභ හිතන්පන් පද්ලඳහරන දළේභේ 
ිනපඹන පකපනේ විඹ යුතුයි. ඒ නිහ තභයි භභ වළභ ිනසපේභ කිඹන්පන් ඔඵතුභහ වළභ ිනසපේභ සිටිඹ යුතුයි 
කිඹරහ. ඒක නිහ  ගරු නගයහධිඳිනතුභනි පම්  භවය නිරධහරීන්පේ ඉදිරි දළේභේ ිනපඹන්න ඕනෆ.  පභපකද අද 
පජෝ ඵයිටින් ඇපභරිකහ ඳහරනඹ පකරුට 2022 එතුභහ ගත්ත තීයණ පනපපයි  ඳහරනඹ කයන්පන්.   අවුරුදු 
10 ේ  20 ේ ඉදිරි දළේභේ ිනපඹන්න ඕනෆ.  අඳට දළේභේ නෆ ගරු නගයහධිඳිනතුභහ. ඒ  නිහ අපි ඉසපල්රහභ 
කයන්න ඕනෆ. අපිට දළේභේ ිනපඹන්න ඕනෆ. ඉදිරි නගයහධිඳින පකපනකුට පම්ක පකපපවපභද කයපගන ඹන්පන් 
කිඹරහ.  දළන් අප්  යපට් පද්ලහඳහරනඹ අනු පම්ක කයන්න ඵළවළ ගරු නගයහධිඳිනතුභහ.  භභ නළතත් කිඹනහ 
පම් තේපේරුට අපි සිඹුමපදනහ එකඟ පන්න  ඕනෆ. පභපකද  පම් ඵදු මුදල් නළතු අපිට ඉදිරිඹට ඹන්න ඵළවළ.  
ඒ නිහ කහර්තුපන් කහර්තු අවුරුද්පදන් අවුරුද්ද නළත්නම් අවුරුදු පදපකන් පදකට වරි  අප්  ජනතහපගන් 
අඹකයපගන  ජනතහට වනඹේ රඵහ පදන්න කිඹමින් සිඹුම  පදනහට සුබ අනහගතඹේ ප්රහර්ථහන කයමින් භභ 
නිවඬ පනහ. සතුිනයි.   
 
ගරු නගයහධිඳින (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩබ්.එම්. දඹහන් රහන්හ භළිනතුභහ- 
පඵපපවපභ සතුිනයි අදවස ප්රකහල කයපු සිඹුම භන්ත්රීතුභන්රහට.  ඒ පේභ කිඹන්න ඕනෆ සිඹුමභ භන්ත්රීරුන්ට  
තේපේරු කයන්න භභ හිතන්පන් අවුරුද්දේ , අවුරුදු එක වභහයේ විතය ඹනහ. ඒකට ප්රභහද පදෝඹේ 
ිනපඹනහ.  තේපේරු පදඳහර්තපම්න්තුපේ නිරධහරීන්පේ අඩුේ නිහ. ඒ පේභ තේපේරු කයන්න එඳහ කිඹරහ 
කිඹන භන්ත්රීරුන් ගළන නම් භභ පභපකුත් කතහ කයන්පන් නළවළ. ඒ පගපල්රන්භ පත්රුම් ගනියි.  පභපකද පවප 
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පදඹේ පගනහත් නයකයි.  නයක පදඹේ පගනහත් නයකයිපන්. භභ පභපන පවප පද් පගනහත් නයකයි පම් 
පගපල්රන්ට. භභ විපේචනඹ කයන්පන් නළවළ. විපේචනඹ කයන්න ගිපඹපත් එපවභ භඩ ප්රවහය ඕනෆ තයම් 
ගවගන්න පුුමන්. ඒක ළඩේ නළවළ.  තභන්පේ භට්ටම් තම්භළට්ටම් පේ හිතහපගන භභ හිතන්පන් පඵදීභේ 
ඕනෆ නම්, විරුද්ධත්ඹ ප්රකහල කයනහ නම්  ඡන්ද විභසීභට ඹමු කිඹරහ. භභත් කළභිනයි   පරේසධහධිකයණඹට පම් 
පේ නඩුේ අයන් ගිහිල්රහ දළම්භහ නම්  චළපරන්ජ් කයරහ දිනරහ පඳන්නන්න තේපේරු ගළන. ඒ පේභ 
කිඹන්න ඕනෆ  අය පවන ගවන කතහ කිේහ.  භභ කළභින නෆ. භභ කල්ඳනහ කශහ පදඳහයේ කිඹනද නළද්ද කිඹන 
එක.  කිඹරත් ඵෆ. පනපකිඹත් ඵෆ.  හිතට එකඟ පභපකද භභ ආගභ දවභ අදවන නිහ.  පවන ගළහුපේ කහටද 
කිඹන එකත් කවුරු කවුරුත් දන්නහ.  විපේචනඹ කයන්න කළභින නළවළ.  පඵපපවපභ සතුිනයි සිඹුම පදනහට. 
පභභ පඹෝජනහට ඳේ කට්ටිඹ මුලින්භ අත උසන්න කිඹරහ  ඉල්ලීභ කයනහ.   
 
පභභ පඹෝජනහට ඳේ ඡන්දඹ ඳහවිච්චි කර  ගරු භිකරු -  
01.  ගරු නගයහධිඳින                  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  -  ඩබ්.එම්. දඹහන් රහන්හ භළිනතුභහ   
02. ගරු නි පඹෝජය නගයහධිඳින    (ශ්රී.රප.නි.ඳ   -  එම්.ඒ. ඉපඩ් ෂරීස භළිනතුභහ   
03.  ගරු නහගරික භන්ත්රී               (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඇන්ටනී ජඹවීය භළිනතුභහ 
04.  ගරු නහගරික භන්ත්රී               (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එම්. යපජිත් පේඳහර ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
05.  ගරු නහගරික භන්ත්රී (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ   - බී.පල්ටන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
01.  ගරු නහගරික භන්ත්රී (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ   - එල්. ජීහපග මිරැන්පඩෝ භළිනතුභහ 
07.  ගරු නහගරික භන්ත්රී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ   - පේ. දඹහල් නිරපග ද සිල්හ භළිනතුභහ  
08.  ගරු නහගරික භන්ත්රී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ   - එම්.ඒ. ජූඩ් යපජිත් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
09. ගරු නහගරික භන්ත්රී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - බී. පජ්. ඳළට්ට්රිේ ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
10.  ගරු නහගරික භන්ත්රී      (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එම්. එන්. ඇන්ටනී ඩඹස භළිනතුභහ   
11.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී            (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ   - එස. එස. ප්රපලහ රුද්රිපගෝ භළිනතුමිඹ 
12.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එස. නන්දනී භළිනතුමිඹ 
13. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. පම්රි පඳපර්යහ භළිනතුමිඹ   
14.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී            (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. ගීතහනි ප්රනහන්දු භළිනතුමිඹ 
15.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී            (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එච්. මියුරහ ඳද්මිනී භළිනතුමිඹ  
16.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී            (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. යහනි රුද්රිගු භළිනතුමිඹ 
17  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී             (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - බී.එස.විපනෝදනී පඳපර්යහ භළිනතුමිඹ 
18. ගරු නහගරික භන්ත්රී                (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩී. ජූඩ් පඳපර්යහ භළිනතුභහ 
19. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී             (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එස. ගවීහ ගඹත්රි භළිනතුමිඹ 
20. ගරු නහගරික භන්ත්රී                (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එම්.එන්. නසමින් පයෝස භළිනතුභහ  
21. ගරු නහගරික භන්ත්රී                (සහ.කණ්.3   - ඩබ්.හභල් වර්ණ භළිනතුභහ 
22. ගරු නහගරික භන්ත්රී                (එ.ජහ.ඳ   - එම්.ටී. පභපපවපභඩ් නසමිවහර් භළිනතුභහ 
23. ගරු නහගරික භන්ත්රී                (එ.ජහ.ඳ   - එස.ඩී.ටී.පයපවහන් ජීහනන්ද භළිනතුභහ 
24. ගරු නහගරික භන්ත්රී        (එ.ජහ.ඳ   - ඩී.ජිත් පභෝවන් භළිනතුභහ 
25. ගරු නහගරික භන්ත්රී      (එ.ජහ.ඳ   - ඩබ්.භහේ ඔඩ්රි සුජිත් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
26. ගරු නහගරික භන්ත්රී      (එ.ජහ.ඳ   - පේ.එස. නිේභන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
27. ගරු නහගරික භන්ත්රී  (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එම්.එමිල් පයෝවන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
28. ගරු නහගරික භන්ත්රී                 (එ.ජහ.ඳ   - ඒ. ශ්රීසිඹස පගෝභස භළිනතුභහ  
29. ගරු නහගරික භන්ත්රී                 (එ.ජහ.ඳ    - ඩබ්.පී.ඩී. පියුමි පර්ණු වීයසිපව භළිනතුභහ  
30. ගරු නහගරික භන්ත්රී.                (එ.ජහ.ඳ   - එම්.පේ.එල්.එෂස. යත්නසිරි ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
31. ගරු නහගරික භන්ත්රී                 (ජ.වි.පඳ    - පී.පජ්.ඒ. ගහමිණී ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
32. ගරු නහගරික භන්ත්රී                 (ජ.වි.පඳ   - බී. පේ.යපජිත් භළන්දිස භළිනතුභහ  
33. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී              (ජ.වි.පඳ   - පේ.එස.ඉපෝට්නි අපජරහ ප්රනහන්දු භළිනතුමිඹ 
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මීගමු භ.න.. 
 

පඹෝජනහට විරුද්ධ ඡන්දඹ ඳහවිච්චි කශ ගරු භිකරු. - 
01.  ගරු නහගරික භන්ත්රී     (එ.ජහ.ඳ   - එන්.ඩබ්.පී.ටී. පගීත් පඳපර්යහ භළිනතුභහ    
02.  ගරු නහගරික භන්ත්රී                (එ.ජහ.ඳ   - එස.පී. නිපයෝන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
03.  ගරු නහගරික භන්ත්රී                (එ.ජහ.ඳ   - ඩබ්.ඒ. පයපහන් සී. ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
04.  ගරු නහගරික භන්ත්රී     (එ.ජහ.ඳ   - ඩබ්. නහභල් පයෝයි ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
05.  ගරු නහගරික භන්ත්රී      (එ.ජහ.ඳ   - එන්. ප්රදී්  චහභය ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
 

 

 

වහට පනපඳළමිණි ගරු භිකරු -   
01. ගරු නහගරික භන්ත්රී                 (අකි.ඉරප.භ.පකපප  - එම්.බී. පභපවභඩ් ඉවසහන් භළිනතුභහ 
02. ගරු නහගරික භන්ත්රිනී              (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එල්.පේ.ඩී.භධුන්ින අ් පුවහමි භළිනතුමිඹ 
03. ගරු නහගරික භන්ත්රී                 (සහ.කණ්.1  - එම්.එච්. පභපවභඩ් වහරිස භළිනතුභහ 
04. ගරු නහගරික භන්ත්රී       (එ.ජහ.ඳ   - බී.ගිවහන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
05. ගරු නහගරික භන්ත්රී                 (එ.ජහ.ඳ   - පජ්.ඒ.පයපයිස විජිත ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
06. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී              (එ.ජහ.ඳ    - පේ.සී. කහන්චනහ වීයසිපව ද සිල්හ භළිනතුමිඹ 
07. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී              (එ.ජහ.ඳ    - ඩබ්. දිවහයහ යන්දිලිනි ප්රනහන්දු භළිනතුමිඹ 
 

පම් අසථහපේ දී බහපේ රැදී පනපසිටි ගරු  භිකරු -  
01.ගරු නහගරික භන්ත්රී                 (එ.ජහ.නි.පඳ   - බී.නන්ද සුපරෝචන පඳපර්යහ භළිනතුභහ 
02. ගරු නහගරික භන්ත්රී  (එ.ජහ.ඳ    -  බී.එම්. ආර්. මිල්පයෝයි ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
03. ගරු නහගරික භන්ත්රී                 (එ.ජහ.ඳ   - එන්.සී. ශ්රීනික ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
 
ඉවත අනු එභ පඹෝජනහ වහ  ඳේ ඡන්ද 33 ේ ද, විඳේ ඡන්ද 05 ේ ද රළබුණු අතය, බහට 

පනපඳළමිණි භිකරු 07 පදපනකු ද, රැඳී පනපසිටි 03  පදපනකු ද පේ. ඒ අනු  ළඩි ඡන්ද 28  කින් එභ 

පඹෝජනහ බහ ම්භත විඹ.  

 
(3    කල් දී ඇින ඳරිදි ගරු නගයහධිඳින ඩබ්.එම්.දඹහන් රහන්හ භළිනතුභහ  විසින්  ඉදිරිඳත් කයන රද ඳවත 

වන්  පඹෝජනහ එතුභහ විසින් මීශඟ  භවහ බහට කල් තඵන රදී. 

 
 

“ජන පත රන පරප ළභ අගඹන පිවිතුරු සුන්දය පුයයඹේ” ඹන දළේපභන් යුතු ඉදිරිඹට ඹන 

මීගමු භවහ නගය බහ මීගමු නගයපේ පප්රෞඪත්ත්ඹ ව පපඵහ දවභ රැකගනිමින් ප්රපද්ලඹට ිනයහය 

පර්ධනඹේ රඟහකය දීභ මීගමු භවහ නගය බහ තු යුතුකභේ පේභ කහර්ඹඹ බහර්ඹඹ ද පේ. පභභ 

කහර්ඹඹබහයඹ ඉටු කිරීභ වහ පම් න විට යහඳිින කිහිඳඹේ ආයම්බ කය ඇින අතය “මීගමු නගයඹ 

අපකිත පුයයඹේ ඵට ඳත් කිරීභ” නම් යහඳිිනඹ ප්රධහන තළනේ ගනී. 

මීගමු භවහ නගය බහ ඵර ප්රපද්ලපේ ග්රහභ පේහ ම් 39 න් උඩඹහර්පතෝ් පු දකුණ, අගුරුකහයමුල්ර, 

පඵෝරරහන, කුයණ ඵටහිය, නළපගනහිය කුයණ, කපඩපල් උඹන (තරහද  ඹන ග්රහභ පේහ ම් 

ම්පුර්ණපඹන්භ අපකිත දත්ත ඳද්ධිනඹට ඇතුශත් කය ඇත. ඊට අභතය ර්ග කි.මී 30.8ේ ව මුුම මීගමු 

ඵර ප්රපද්ලපේ භහර්ග ඳද්ධිනඹ වහ කහණු පඵෝේකු ර අපකිත සිිනඹම් නිර්භහණඹ කය අන් කය ඇත. 

මීට අභතය පදඳහ ඇශ අහිය වී ඇින සථහන පිළිඵ අපකිත සිිනඹම් ඇසුපයන් හර්තහේ ද කුයණ සිට 

මීගමු දුම්රිඹ භහර්ගඹ දේහ ද්විත් දුම්රිඹ භහර්ග කස කිරීපම්දී කහණු අහිය වීම් පිළිඵ අපකිත 

සිිනඹභේ ද මීගමු ඵර ප්රපද්ලපේ පිහිටි භස කඩ පිළිඵ අපකිත සිිනඹභේ ගරු නගයහධිඳිනතුභහ පත 

ඉදිරිඳත් කය ඇත. 
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ඉදිරි භහ 06ක කහර සීභහ තුශදී මීගමු ඵර ප්රපද්ලපේ වීථි ඳවන් විකය ඇින විදුලි කණු දුයසථ පපේදඹ 

(Remote sensing  වහ පගෝලීඹ සථහන නිර්ණඹ ඳද්ධිනඹ (GPS  බහවිතහ කයමින් සිිනඹම්ගත කිරීභට 

ළරසුම් කය ඇත. 

 
බහ භඟින් ඳඹන භවජන පේහ කහර්ඹේභ වහ ගුණහත්භක ළඳයීභට පභභ පතපයතුරු ඳද්ධිනඹ 

ඉතහ ළදගත් න අතය නිළයදි වහ ඹහත්කහලීන පතපයතුරු ඳද්ධිනඹේ ඳත්හපගන ඹහභ ඳශහත් ඳහරන 

ආඹතනඹකට ඉතහ ළදගත් න අතය එඹ ඳවත කහර්ඹඹන් වහ පඹපදහ ගළනීභට වළකිඹහ ඳතී. 

i. පද්ඳර තේපේරු කිරීභ. 

ii. අනය ඉදිකිරීම් ඉත් කිරීභ. 

iii. කශ කශභනහකයණඹ. 

iv. වීදි ඳවන් කශභනහකයණඹ. 

v. භහර්ග වහ ඹටිතර ඳවසුකම් පර්ධනඹ. 

vi. බහ පද්ඳශ/ත්කම් කශභනහකයණඹ. 

vii. බහ ඵර ප්රපද්ලපේ පර්ධන ළරසුම් කිරීභ. 

viii. සහබහවික ඳරිය ඳද්ධින පයේණඹ. 

ix. ආඳදහ කශභනහකයණඹ. 

x. බිම් කට්ටි ව පගපඩනළගිලි ළරසුම් අනුභත කිරීභ. 

 

ඉවත සිඹලුභ කහර්ඹඹන් විධිභත් ක්රභපේදඹේ තුශ ඉටු කිරීභට පභභ පතපයතුරු ඳද්ධිනඹ පඹපදහගත වළකි ඵළවින් 

මුුම මීගමු ්  යපද්ලඹ පිළිඵ පභභ පතපයතුරු ඳද්ධිනඹ කස කර යුතුඹ.  

 

පභභ යහඳිිනපඹහි කහරඹ 2022.04.24 දිපනන් අන් න ඵළවින් එභ යහඳිිනපඹහි කහරඹ නළත 

2022.04.27 සිට 2022.10.26 දින දේහ භහ 06ක කහරඹේ දීර්ඝ කිරීභටත්,  එභ යහඳිතීඹ වහ ඵහපගන 

ඇින සිඹලු යහඳිින පේකයින් වහ දදනික පගවීම් සිදු කිරීභටත්, අදහර යහඳිින හර්තහ වහ ඳශහත් 

ඳහරන පකපභහරිස (ඵ.ඳ  පේ එකඟතහඹ රඵහ ගළනීභට කටයුතු කශයුතු ඵත්, පභභ ගරු බහ පඹෝජනහ 

කයන්නීඹ.” 

 2021 ඔේපතෝඵර් භ සිට 2022 පඳඵයහරි භ දේහ ඳළින කර්භහන්ත, භවහ භහර්ග වහ ප්රහවන කටයුතු 

පිළිඵ සථහය කහයක බහ පත යහඳිිනපඹහි ප්රගිනඹ ඉදිරිඳත් පකපට ඇත.  

 
භවහ බහ අසථහපන් කහයක බහ වහ කමිටු  අසථහට පිවිසිඹ යුතු ඹයි ගරු නගයහධිඳිනතුභහ විසින් ඳළස 
අතය, ඳවත වන් කහයක බහ වහ කමිටු  හර්තහ ශකහ ඵළලීභ වහ බහ භවහ බහ අසථහපන් කහයක 
බහ වහ කමිටු අසථහට අතීර්ණ විඹ යුතුඹයි ගරු නහගරික  භන්ත්රී  ඇන්ටනී ජඹවීය භළිනතුභහ විසින්  කශ 
පඹෝජනහ ගරු නහගරික භන්ත්රී බී.පල්ටන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  විසින් සථිය කයන රදී.  එභ පඹෝජනහ 
ඒකභිනක බහ ම්භත විඹ. 
 
පම් අසථහපේ දී  ගරු නහගරික භන්ත්රී එල්.ජීපග මිරැන්ඩු භළිනතුභහ, ගරු නහගරික භන්ත්රී එම්.ටී.එම්.නලසමිවහර් 
භළිනතභහ ව ඩී.ජිත් පභෝවන් භළිනතුභහ බහපන් පිට ගිඹව.  
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සථහය කහයක බහ /    (06   සථහය කහයක බහ /කමිටු හර්තහ ම්භත කිරීභ. 
කමිටු හර්තහ ම්භත     
කිරීභ. 
 
 
1. 2022.02.11 දින  පඳ..10.00 ට ඳළින පසකිිනක, ක්රීඩහ වහ තරුණ කටයුතු පිළිඵ සථහය කහයක බහ 

හර්තහ. 
 

2022.02.11 දින  පඳ..10.00 ට ඳළින පසකිිනක, ක්රීඩහ වහ තරුණ කටයුතු පිළිඵ සථහය කහයක බහ 
හර්තහ වහ එහි අඩපගු නිර්පද්ලඹන් පිළිගත යුතු ඵට බහ ම්භත විඹ.  

 
 

2. 2022.02.14 දින  පඳ..10.00 ට ඳළින කර්භහන්ත, භවහ භහර්ග, වහ ප්රහවන කටයුතු පිළිඵ සථහය කහයක 
බහ හර්තහ . 

 
2022.02.14 දින  පඳ..10.00 ට ඳළින කර්භහන්ත, භවහ භහර්ග, වහ ප්රහවන කටයුතු පිළිඵ සථහය කහයක 
බහ හර්තහ වහ එහි අඩපගු නිර්පද්ලඹන් පිළිගත යුතු ඵට බහ ම්භත විඹ.  

 
 

3. 2022.02.14 දින ඳ..2.00 ට ඳළින ප්රජහ පර්ධන, සුබ හධන, දිළිඳුකභ තුයන් කිරීභ වහ සඹප රැකිඹහ 
ප්රර්ධන  කටයුතු පිළිඵ  සථහය කහයක බහ හර්තහ . 

 
2022.02.14 දින ඳ..2.00 ට ඳළින ප්රජහ පර්ධන, සුබ හධන, දිළිඳුකභ තුයන් කිරීභ වහ සඹප රැකිඹහ 
ප්රර්ධන  කටයුතු පිළිඵ  සථහය කහයක බහ හර්තහ වහ එහි අඩපගු නිර්පද්ලඹන් පිළිගත යුතු ඵට බහ 
ම්භත විඹ.  

 
 

4. 2022.02.15 දින  පඳ..10.00 ට ඳළින නගය පර්ධන, නිහ, ධීය වහ පචහයක කටයුතු පිළිඵ සථහය 
කහයක බහ හර්තහ. 
 

ගරු නහගරික භන්ත්රී(එ.ජහ.ඳ  - එස.පී. නිපයෝන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ- 
පකපච්චිකපඩ් භහර්රස ඳහපර්  ඳහයේ ම්ඵන්ධ ප්රලසනඹේ ඇවිල්රහ ිනබුනහ තහ් ඳඹේ ඉදිකයරහ ිනපඹනහ 
කිඹරහ  ිනබුපන්. ඒපේ පභපනද දන්පන් නළවළ පම් පනපකපට  තත්ඹ..   
 
ගරු නගයහධිඳින (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩබ්.එම්. දඹහන් රහන්හ භළිනතුභහ- 
භභ හිතන්පන් පයපයිස භන්ත්රීතුභහ තභහ කමිටුපේ  බහඳිනතුභහ.  ඒ පගපල්රන් තීයණඹේ අයන් ිනපඹනහ  භභ 
දළේකහ තීයණඹ පභතළන තහ් ඳඹේ කඩහ සුදුසු ඳරිදි  අපනේ ඳහර්ලපේ විඹදමින් කස කිරීභට පදඳහර්ලඹ 
එකඟතහඹට ඳත්පරහ ිනපඹනහ කිඹන එක.   
 
ගරු නහගරික භන්ත්රී(එ.ජහ.ඳ  - එස.පී. නිපයෝන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ- 
අප්  ඉපජිපන්රු භවත්තඹහ ඇවිල්රහ ඒක  ඵරපු අසථහක ආඳහු මුුම ඉඩභභ භනින්න කිඹන එක තභයි   
 
ගරු නගයහධිඳින (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩබ්.එම්. දඹහන් රහන්හ භළිනතුභහ- 
ඉපජිපන්රු භවත්තඹහ ඔපතන්ට ගිඹහද?  උත්තය පදන්න. 
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මීගමු භ.න.. 
 

නහ. ඉපජිපන්රු - 
භන්ත්රීතුභහ ඒක වුපන් භනින්න පනපපයි.  එඹහපේ ම්පර්ණ තහ් ඳඹටභ අය අයපගන නෆ. ඒ හින්දහ පකටේ 
කඩරහ ඒක විතයේ වදන එකත් නීින විපයෝධියි.  අනලය ඉදිකිරීභේ පනපන්.  ඒ හින්දහ අපි එඹහරට කිඹරහ 
ිනපඹනහ ම්පර්ණ තහ් ඳඹටභ  අය ගන්න දහන්න.   ඒ දහපුවභ ් රෆන් එක ඵරරහ   කයන්න ඕනෆ පකපට 
වදන්න ඕනෆ පකපට අපි පන් කයරහ පදනහ.  අපි පඳන්නනහ පකපයි කෆල්රද කළපඩන්න ඕනෆ කිඹරහ.  ඊට 
අභතය විඹදමින් වදනහ කිේපන්  අපනත් ඳහර්ලඹ.  ඉඩභ අයිින පකනහ ඒ පරහපේ කිේහ ඒ පගපල්පරෝ 
දහන්න ඕනෆ නෆ එඹහභ වදහගන්නහ කිඹරහ.  දළන් ිනපඹන්පන් ම්පර්ණ තහ් ඳඹ ඳළනරහ ඒක අනුභළිනඹට දහනහ 
එඹහ.  දහපුවභ වරි අනුභළිනඹට පදනහ.   
 
ගරු නහගරික භන්ත්රී(එ.ජහ.ඳ  - එස.පී. නිපයෝන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ- 
ඒ එේකභ ඒ පකපට පදන අසථහපේ දී ඉඩභ භනින්න පනපන් ඳළවළදිලිභ.   
 
නහ. ඉපජිපන්රු - 
නෆ භන්ත්රීතුභහ ඉඩභ භනින්න අලය නෆ. 
 
 ගරු නහගරික භන්ත්රී(එ.ජහ.ඳ  - එස.පී. නිපයෝන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ- 
පකපට වඳුනගන්පන් පකපපවපභද ?  
 
නහ. ඉපජිපන්රු - 
එඹහ තහ් ඳඹට අපිට ළරළසභේ වදරහ පදන්න එඳළයි.   
 
නහ. ඉපජිපන්රු - 
ළශළසභ පදද්දි අපිට නීිනඹේ ිනපඹනහ. ඒ නීිනඹ අනු යවුම් කයරහ තභහ ඒක ඇදරහ පදන්පන්.  ඇරහ 
දුන්නවභ ් රෆන් එකයි දළන් ිනපඹන එකයි ඵරරහ අපිට තීයණඹ කයන්න පුුමන් යර ක්රභඹට ඉඩභ භනින්න 
අලය නෆ. එතපකපට  තීයණඹ කයන්න පුුමන් දළන් ිනපඹන තත්ඹ  
 
ගරු නහගරික භන්ත්රී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඇන්ටනී ජඹවීය භළිනතුභහ - 
ඉපජිපන්රුතුභහ ඔඹ ප්රලසනඹ ඇවිල්රහ ආර්ඩී එපේ  සීසි පනෝනරහපේ ප්රලසනඹේ ඕක.  භභ දන්නහ භටත් ඒ 
පගපල්පරෝ කතහ පකරුහ. ඕපේ  භභ දකින ඳළත්ත ඕක නීතයහනුකර ඳර්මින් අයපගන පභපනහ වරි  කයන්න 
ගිපඹපත් ප්රලසනඹේ.  ඇත්තටභ ඉඩම් එේපකනහ කලින්  දළන් ගත්තු තීයණඹ ගත්තහ නම් ඔඹහරහට එන්න 
අලයතහඹේ  නළවළ.  ඔතළන ිනපඹන්පන් පගු පේ තළන හවනඹේ ගන්න ඵළරිකභ.   ඒ නිහ භභ කිඹන්පන්  
කලින් ඔඹ සීසී පනෝනහ කිේපේ තහ් පඳත් වදරහ පදන්නම් එඹහට න්දිඹේ ඕනෆ නම් ඒකත් පදන්නම් කිඹරහ.  ඒ 
භනුසඹහ එතළන්ට ඒන්පන් නළතු පම්ක වදහ ගන්නහ නම් ඇත්පතන්භ පවපයි.  ඒ නිහ භභ කිඹන්පන් 
ගිහිල්රහ ඔතළන තත් භහ පදකේ තුනේ ඇතුරත ප්රලසනඹේ හින්දහ එඹහට  දහගන්න කිඹන්න. දළනට 
අයපගපල්රන්ට  අහියඹ ිනපඹනපන් ඒක පඳපඩ්ඩේ නියහකයණඹ කයරහ පදන්න කරුණහකයරහ.  
 
ගරු නහගරික භන්ත්රී(එ.ජහ.ඳ  - එන්.ඩබ්.පී.ටී. පගීත් පඳපර්යහ භළිනතුභහ  -  
ඒ එේකභ ගරු නගයහධිඳිනතුභහ  භපේ ද පකපට්ධහලපේ  පභළනි තහ් ඳඹක ප්රලසනඹේ ආහ.  දළන් ඒක 
පකපතළනද කිඹන එක පඳපඩ්ඩේ භට ඳළවළදිලි කයන්න  පුුමන්ද.  පේ වයස කයරහ ගවපු තහ් ඳඹ.  භභ 
හිතන්පන් නඩු දහන්න අලය කටයුතු  කයරහ ිනපඹනහ කිඹරහ කිේහ. ඒක  කිඹරත් දළන් භහ තුනේ විතය 
වුනහ. ඒක අධිකයණ කටයුත්තකට ගිහිල්රහ ද?  ගිහිල්රහ පභපකේ වරි තීයණඹේ තීන්දුේ රළබිරහ ද  
 
නහ. ඉපජිපන්රු - 
තහ් ඳඹ කඩරහ ිනබුනහ පන්ද? 
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ගරු නහගරික භන්ත්රී(එ.ජහ.ඳ  - එන්.ඩබ්.පී.ටී. පගීත් පඳපර්යහ භළිනතුභහ  -  
තහ් ඳඹ එේ ඳහර්ලඹේ විසින් ඵරවත්කහයපඹන් කළඩුහ.   
 
නහ. ඉපජිපන්රු - 
අනික භන්ත්රීතුභහ නඩු දහන්න දහරහ ිනපඹනහ.  එතළනින් එවහට පභපකේද වුපන් කිඹන එක භට ආපේ ආපේ 
නළවළ.   
 
ගරු නහගරික භන්ත්රී (එ.ජහ.ඳ  - එන්.ඩබ්.පී.ටී. පගීත් පඳපර්යහ භළිනතුභහ  -  
පම්ක නගයහධිඳිනතුභහ සිඹුමපදනහපේ අධහනඹ පිණි. නඩුේ දහන්න ගිඹවභ භහ තුනකට වතයකට ළඩි 
කහරඹේ  ඹනහ. නගය බහේ විදිවට එච්චය කහරඹේ ඹනහ නම්  භභ හිතන්පන් අප්  නීින අපලඹේ 
ිනපඹනහ.  එපවභ ිනබිරත්  භභ භහ වතයකට ළඩිඹ ඵරන්  හිටිඹහ පම්කට නඩු දහයි කිඹරහ.  පදඳහර්ලපඹන්භ 
භට කිසි ප්රලසනඹේ නළවළ.  ප්රලසනඹ ිනපඹන්පන් පම්  ඹම් තීන්දුේ තීයණඹේ ගන්නහ නම්  නගය බහටත් 
පම්ක ගන්න ඵළරි නම්, පම්ක නගය බහපන් අධිකයණඹට ඵහය පදනහ නම්  ඒ ඵහය පදන ළපඩ් පේගත් 
කයන්න කිඹන එක.  භහ වතයේ විතය ඹනකනුත්  ඒ ළපඩ් වුපන් නළවළ.  ඒ නිහ මින් ඉදිරිඹට ඒ පේ ළඩ 
පිළිපරේ ඹනහ. ඒක පේගත් කයන්න කිඹන කහයණහ  බහපන් ඉල්රනහ. පභපකද නිින අපලඹේ අපිට 
ඉන්න නිහ.  
 
2022.02.15 දින  පඳ..10.00 ට ඳළින නගය පර්ධන, නිහ, ධීය වහ පචහයක කටයුතු පිළිඵ සථහය කහයක 
බහ හර්තහ වහ එහි අඩපගු නිර්පද්ලඹන් පිළිගත යුතු ඵට බහ ම්භත විඹ.  
 
5. 2022.02.15 දින භධයවසන 12.00 ට ඳළින ඳළින  මුල් ශභහවිඹ පර්ධන, අධයහඳන වහ කහන්තහ සුබ හධන 

කටයුතු  පිළිඵ සථහය කහයක බහ හර්තහ. 
 
 
2022.02.15 දින භධයවසන 12.00 ට ඳළින ඳළින  මුල් ශභහවිඹ පර්ධන, අධයහඳන වහ කහන්තහ සුබ හධන 
කටයුතු  පිළිඵ සථහය කහයක බහ හර්තහ වහ එහි අඩපගු නිර්පද්ලඹන් පිළිගත යුතු ඵට බහ ම්භත 
විඹ.  

 
 
6. 2022.02.17 දින පඳ.. 10.00 ට ඳළින බහ පද්ඳර කශභනහකයණඹ, පේක සුබහධනඹ වහ නීින කටයුතු 

පිළිඵ සථහය කහයක බහ හර්තහ. 
 

2022.02.17 දින පඳ.. 10.00 ට ඳළින බහ පද්ඳර කශභනහකයණඹ, පේක සුබහධනඹ වහ නීින කටයුතු 
පිළිඵ සථහය කහයක බහ හර්තහ වහ එහි අඩපගු නිර්පද්ලඹන් පිළිගත යුතු ඵට බහ ම්භත විඹ.  

 . 
 

7. 2022.02.17 දින ඳ.. 2.00 ට ඳළින පෞඛ්ය, අඳද්රය කශභනහකයණඹ වහ ඳරිය කටයුතු පිළිඵ සථහය 

කහයක බහ හර්තහ. 

 

2022.02.17 දින ඳ.. 2.00 ට ඳළින පෞඛ්ය, අඳද්රය කශභනහකයණඹ වහ ඳරිය කටයුතු පිළිඵ සථහය 
කහයක බහ හර්තහ  වහ එහි අඩපගු නිර්පද්ලඹන් පිළිගත යුතු ඵට බහ ම්භත විඹ.  

  
 

8. 2022.02.21  දින පඳ.. 10.00 ට  ඳළින  ක්රභ ම්ඳහදන, මුදල් වහ ප්රිනඳත්ින පිළිඵ සථහය කහයක බහ 

හර්තහ. 
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අයිතම අංක 59 - ඉන්ධන බිල්ඳත්  
පභභ අයිතභඹ ම්ඵන්ධපඹන් ගරු නහගරික භන්ත්රී එන්. ප්රදී්  චහභය ප්රනහන්දු භළිනතුභහ විරුද්ධත්ඹ ප්රකහල කශ 

අතය, ඒ භඟ තත් ගරු භිකරු පිරිේ විසින් සිඹ විරුද්ධත්ඹ ප්රකහල කශ ඵළවින් ඡන්ද විභසීභේ ඳළළත්ව 
අතය ඒ අනු ඳවත ඳරිදි ඡන්දඹ රළබුණි.  
 
පභභ මුදල් කහයක බහ නිර්පද්ලඹට ඳේ ඡන්දඹ ඳහවිච්චි කර  ගරු භිකරු -  
01.  ගරු නගයහධිඳින                   (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  -  ඩබ්.එම්. දඹහන් රහන්හ භළිනතුභහ   
02. ගරු නි පඹෝජය නගයහධිඳින     (ශ්රී.රප.නි.ඳ   -  එම්.ඒ. ඉපඩ් ෂරීස භළිනතුභහ  
03.  ගරු නහගරික භන්ත්රී                (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඇන්ටනී ජඹවීය භළිනතුභහ 
04.  ගරු නහගරික භන්ත්රී                 (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එම්. යපජිත් පේඳහර ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
05.  ගරු නහගරික භන්ත්රී (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ   - බී.පල්ටන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
06. ගරු නහගරික භන්ත්රී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ   - පේ. දඹහල් නිරපග ද සිල්හ භළිනතුභහ 
07.  ගරු නහගරික භන්ත්රී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ   - එම්.ඒ. ජූඩ් යපජිත් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
08. ගරු නහගරික භන්ත්රී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - බී. පජ්. ඳළට්ට්රිේ ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
09.  ගරු නහගරික භන්ත්රී      (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එම්. එන්. ඇන්ටනී ඩඹස භළිනතුභහ  
10. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී             (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ   - එස. එස. ප්රපලහ රුද්රිපගෝ භළිනතුමිඹ  
11.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එස. නන්දනී භළිනතුමිඹ 
12. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. පම්රි පඳපර්යහ භළිනතුමිඹ   
13.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී            (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. ගීතහනි ප්රනහන්දු භළිනතුමිඹ 
14.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී            (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එච්. මියුරහ ඳද්මිනී භළිනතුමිඹ 
15.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී            (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. යහනි රුද්රිගු භළිනතුමිඹ  
16.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - බී.එස.විපනෝදනී පඳපර්යහ භළිනතුමිඹ 
17.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී            (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එස. ගවීහ ගඹත්රි භළිනතුමිඹ 
18.  ගරු නහගරික භන්ත්රී               (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එම්.එන්. නසමින් පයෝස භළිනතුභහ  
19. ගරු නහගරික භන්ත්රී                (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩී. ජූඩ් පඳපර්යහ භළිනතුභහ    
20.  ගරු නහගරික භන්ත්රී      (සහ.කණ්.3  - ඩබ්.හභල් වර්ණ භළිනතුභහ  
21.  ගරු නහගරික භන්ත්රී      (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එම්.එමිල් පයෝවන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
22.  ගරු නහගරික භන්ත්රී                (එ.ජහ.ඳ    - ඩබ්.පී.ඩී. පියුමි පර්ණු වීයසිපව භළිනතුභහ  
23.  ගරු නහගරික භන්ත්රී       (එ.ජහ.ඳ   - ඩබ්.භහේ ඔඩ්රි සුජිත් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
 
විරුද්ධ ඡන්දඹ ඳහවිච්චි කශ ගරු භිකරු. – 
01.ගරු නහගරික භන්ත්රී        (එ.ජහ.ඳ  - එන්.ඩබ්.පී.ටී. පගීත් පඳපර්යහ භළිනතුභහ    
02.ගරු නහගරික භන්ත්රී                      (එ.ජහ.ඳ  - එස.පී. නිපයෝන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
03.ගරු නහගරික භන්ත්රී                         (එ.ජහ.ඳ  - ඩබ්.ඒ. පයපහන් සී. ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
04.ගරු නහගරික භන්ත්රී   (එ.ජහ.ඳ  - එන්. ප්රදී්  චහභය ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
05.ගරු නහගරික භන්ත්රී            (එ.ජහ.ඳ  - ඩබ්. නහභල් පයෝයි ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
 
වහට පනපඳළමිණි ගරු භිකරු -  
01.ගරු නහගරික භන්ත්රී             (අකි.ඉරප.භ.පකපප        - එම්.බී. පභපවභඩ් ඉවසහන් භළිනතුභහ 
02. ගරු නහගරික භන්ත්රිනී              (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එල්.පේ.ඩී.භධුන්ින අ් පුවහමි භළිනතුමිඹ 
03.ගරු නහගරික භන්ත්රී                        (එ.ජහ.ඳ   - බී.ගිවහන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
04.ගරු නහගරික භන්ත්රීනී                    (එ.ජහ.ඳ    - පේ.සී. පේ. වීයසිපව ද සිල්හ භළිනතුමිඹ 
05.ගරු නහගරික භන්ත්රී           (සහ.කණ්.1  - එම්.එච්. පභපවභඩ් වහරිස භළිනතුභහ 
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06.ගරු නහගරික භන්ත්රී           (එ.ජහ.ඳ     - පජ්.ඒ.පයපයිස විජිත ප්රනහන්දු භළිනතුභහ   
07.ගරු නහගරික භන්ත්රීනී           (එ.ජහ.ඳ   - ඩබ්. දිවහයහ යන්දිලිනි ප්රනහන්දු භළිනතුමිඹ    
 
ඡන්දඹ දීපභන් ළශකී සිටි ගරු භිකරු. –  
01. ගරු නහගරික භන්ත්රී       (ජ.වි.පඳ   - පී.පජ්.ඒ. ගහමිණී ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
02. ගරු නහගරික භන්ත්රී           (ජ.වි.පඳ  - බී. පේ.යපජිත් භළන්දිස භළිනතුභහ  
03. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී                    (ජ.වි.පඳ  - පේ.එස.අයි. අපජරහ ප්රනහන්දු භළිනතුමිඹ 
04. ගරු නහගරික භන්ත්රී                       (එ.ජහ.ඳ   - එස.ඩී.ටී.පයපවහන් ජීහනන්ද භළිනතුභහ 
05. ගරු නහගරික භන්ත්රී              (එ.ජහ.ඳ   - එම්.පේ.එල්. එෂස.යත්නසිරි ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
06 ගරු නහගරික භන්ත්රී           (එ.ජහ.ඳ   - පේ.එස.නිේභන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ   

එභ අසථහපේ බහපේ රැඳී පනපසිටි ගරු භිකරු-  
01. ගරු නහගරික භන්ත්රී     (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එල්. ජීපග මිරැන්පඩෝ භළිනතුභහ 
02. ගරු නහගරික භන්ත්රී           (එ.ජහ.ඳ   - එම්.බී.ආර්.මිල්පයෝයි ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
03. ගරු නහගරික භන්ත්රී                       (එ.ජහ.ඳ   - ඒ. ශ්රීසිඹස පගෝභස භළිනතුභහ 
04. ගරු නහගරික භන්ත්රී                       (එ.ජහ.ඳ   - එම්.ටී. පභපපවපභඩ් නසමිවහර් භළිනතුභහ    
05. ගරු නහගරික භන්ත්රී              (එ.ජහ.ඳ    - ඩී.ජිත් පභෝවන් භළිනතුභහ 
06. ගරු නහගරික භන්ත්රී                       (එ.ජහ.ඳ   - එන්.සී. ශ්රීනික ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
07. ගරු නහගරික භන්ත්රී                     (එ.ජහ.නි.පඳ  - බී.නන්ද සුපරෝචන පඳපර්යහ භළිනතුභහ 
 
ඒ  අනු   ඳේ ඡන්ද 23 ේ ද, විඳේ ඡන්ද  05 ේ ද රළබුණු අතය, බහට පනපඳළමිණි භිකරු 07 

පදපනේ ද, ඡන්දඹ දීපභන් ළශකී සිටි 06 ේ ද, බහපේ රැඳී පනපසිටි 07 ේ  ද පේ. ඒ අනු  ළඩි ඡන්ද  18  කින් 
මුදල් කහයක බහ නිර්පද්ලඹ බහ ම්භත විඹ.  
 
 
අයිතම අංක 60 - ඉන්ධන බිල්ඳත් පියවීම. 
පභභ අයිතභඹ ම්ඵන්ධපඹන් ගරු නහගරික භන්ත්රී එන්. ප්රදී්  චහභය ප්රනහන්දු භළිනතුභහ විරුද්ධත්ඹ ප්රකහල කශ 

අතය, ඒ භඟ තත් ගරු භිකරු පිරිේ විසින් සිඹ විරුද්ධත්ඹ ප්රකහල කශ ඵළවින් ඡන්ද විභසීභේ ඳළළත්ව 
අතය ඒ අනු ඳවත ඳරිදි ඡන්දඹ රළබුණි.  
 
පභභ මුදල් කහයක බහ නිර්පද්ලඹට ඳේ ඡන්දඹ ඳහවිච්චි කර  ගරු භිකරු -  
01.  ගරු නගයහධිඳින                  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  -  ඩබ්.එම්. දඹහන් රහන්හ භළිනතුභහ   
02. ගරු නි පඹෝජය නගයහධිඳින    (ශ්රී.රප.නි.ඳ   -  එම්.ඒ. ඉපඩ් ෂරීස භළිනතුභහ  
03.  ගරු නහගරික භන්ත්රී               (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඇන්ටනී ජඹවීය භළිනතුභහ 
04.  ගරු නහගරික භන්ත්රී                (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එම්. යපජිත් පේඳහර ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
05.  ගරු නහගරික භන්ත්රී (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ   - බී.පල්ටන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
06. ගරු නහගරික භන්ත්රී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ   - පේ. දඹහල් නිරපග ද සිල්හ භළිනතුභහ 
07.  ගරු නහගරික භන්ත්රී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ   - එම්.ඒ. ජූඩ් යපජිත් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
08. ගරු නහගරික භන්ත්රී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - බී. පජ්. ඳළට්ට්රිේ ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
09.  ගරු නහගරික භන්ත්රී      (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එම්. එන්. ඇන්ටනී ඩඹස භළිනතුභහ  
10. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී             (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ   - එස. එස. ප්රපලහ රුද්රිපගෝ භළිනතුමිඹ  
11.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එස. නන්දනී භළිනතුමිඹ 
12. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. පම්රි පඳපර්යහ භළිනතුමිඹ   
13.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී            (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. ගීතහනි ප්රනහන්දු භළිනතුමිඹ 
14.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී            (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එච්. මියුරහ ඳද්මිනී භළිනතුමිඹ 
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15.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී            (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. යහනි රුද්රිගු භළිනතුමිඹ  
16.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - බී.එස.විපනෝදනී පඳපර්යහ භළිනතුමිඹ 
17.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී            (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එස. ගවීහ ගඹත්රි භළිනතුමිඹ 
18.  ගරු නහගරික භන්ත්රී               (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එම්.එන්. නසමින් පයෝස භළිනතුභහ  
19. ගරු නහගරික භන්ත්රී                (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩී. ජූඩ් පඳපර්යහ භළිනතුභහ    
20.  ගරු නහගරික භන්ත්රී      (සහ.කණ්.3  - ඩබ්.හභල් වර්ණ භළිනතුභහ  
21.  ගරු නහගරික භන්ත්රී      (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එම්.එමිල් පයෝවන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
22.  ගරු නහගරික භන්ත්රී                (එ.ජහ.ඳ    - ඩබ්.පී.ඩී. පියුමි පර්ණු වීයසිපව භළිනතුභහ  
23. ගරු නහගරික භන්ත්රී       (එ.ජහ.ඳ   - ඩබ්.භහේ ඔඩ්රි සුජිත් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
 
විරුද්ධ ඡන්දඹ ඳහවිච්චි කශ ගරු භිකරු. – 
01.ගරු නහගරික භන්ත්රී        (එ.ජහ.ඳ  - එන්.ඩබ්.පී.ටී. පගීත් පඳපර්යහ භළිනතුභහ    
02.ගරු නහගරික භන්ත්රී                      (එ.ජහ.ඳ  - එස.පී. නිපයෝන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
03.ගරු නහගරික භන්ත්රී                         (එ.ජහ.ඳ  - ඩබ්.ඒ. පයපහන් සී. ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
04.ගරු නහගරික භන්ත්රී   (එ.ජහ.ඳ  - එන්. ප්රදී්  චහභය ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
05. ගරු නහගරික භන්ත්රී            (එ.ජහ.ඳ  - ඩබ්. නහභල් පයෝයි ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
 
වහට පනපඳළමිණි ගරු භිකරු -  
01. ගරු නහගරික භන්ත්රී             (අකි.ඉරප.භ.පකපප       - එම්.බී. පභපවභඩ් ඉවසහන් භළිනතුභහ 
02.  ගරු නහගරික භන්ත්රිනී              (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එල්.පේ.ඩී.භධුන්ින අ් පුවහමි භළිනතුමිඹ 
03. ගරු නහගරික භන්ත්රී            (එ.ජහ.ඳ   - බී.ගිවහන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
04.ගරු නහගරික භන්ත්රීනී                    (එ.ජහ.ඳ    - පේ.සී. පේ. වීයසිපව ද සිල්හ භළිනතුමිඹ 
05.ගරු නහගරික භන්ත්රී           (සහ.කණ්.1  - එම්.එච්. පභපවභඩ් වහරිස භළිනතුභහ 
06.ගරු නහගරික භන්ත්රී           (එ.ජහ.ඳ     - පජ්.ඒ.පයපයිස විජිත ප්රනහන්දු භළිනතුභහ   
07.ගරු නහගරික භන්ත්රීනී           (එ.ජහ.ඳ   - ඩබ්. දිවහයහ යන්දිලිනි ප්රනහන්දු භළිනතුමිඹ    
 
ඡන්දඹ දීපභන් ළශකී සිටි ගරු භිකරු. –  
01. ගරු නහගරික භන්ත්රී       (ජ.වි.පඳ   - පී.පජ්.ඒ. ගහමිණී ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
02. ගරු නහගරික භන්ත්රී           (ජ.වි.පඳ  - බී. පේ.යපජිත් භළන්දිස භළිනතුභහ  
03. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී                   (ජ.වි.පඳ   - පේ.එස.අයි. අපජරහ ප්රනහන්දු භළිනතුමිඹ 
04. ගරු නහගරික භන්ත්රී                      (එ.ජහ.ඳ   - එස.ඩී.ටී.පයපවහන් ජීහනන්ද භළිනතුභහ 
05. ගරු නහගරික භන්ත්රී              (එ.ජහ.ඳ   - එම්.පේ.එල්. එෂස.යත්නසිරි ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
06.ගරු නහගරික භන්ත්රී           (එ.ජහ.ඳ   - පේ.එස.නිේභන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ   

එභ අසථහපේ බහපේ රැඳී පනපසිටි ගරු භිකරු-  
01. ගරු නහගරික භන්ත්රී     (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එල්. ජීපග මිරැන්පඩෝ භළිනතුභහ 
02. ගරු නහගරික භන්ත්රී           (එ.ජහ.ඳ   - එම්.බී.ආර්.මිල්පයෝයි ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
03. ගරු නහගරික භන්ත්රී                       (එ.ජහ.ඳ   - ඒ. ශ්රීසිඹස පගෝභස භළිනතුභහ 
04. ගරු නහගරික භන්ත්රී                       (එ.ජහ.ඳ   - එම්.ටී. පභපපවපභඩ් නසමිවහර් භළිනතුභහ    
05. ගරු නහගරික භන්ත්රී              (එ.ජහ.ඳ    - ඩී.ජිත් පභෝවන් භළිනතුභහ 
06. ගරු නහගරික භන්ත්රී                       (එ.ජහ.ඳ   - එන්.සී. ශ්රීනික ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
07. ගරු නහගරික භන්ත්රී                     (එ.ජහ.නි.පඳ  - බී.නන්ද සුපරෝචන පඳපර්යහ භළිනතුභහ 
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මීගමු භ.න.. 
 

ඒ  අනු   ඳේ ඡන්ද 23 ේ ද, විඳේ ඡන්ද  05 ේ ද රළබුණු අතය, බහට පනපඳළමිණි භිකරු 07 

පදපනේ ද, ඡන්දඹ දීපභන් ළශකී සිටි 06 ේ ද, බහපේ රැඳී පනපසිටි 07 ේ  ද පේ. ඒ අනු  ළඩි ඡන්ද  18  කින් 
මුදල් කහයක බහ නිර්පද්ලඹ බහ ම්භත විඹ.  

 

අයිතම අංක 61 - ඉන්ධන බිල්ඳත් පියවීම         
 
පභභ අයිතභඹ ම්ඵන්ධපඹන් ගරු නහගරික භන්ත්රී එන්. ප්රදී්  චහභය ප්රනහන්දු භළිනතුභහ විරුද්ධත්ඹ 
ප්රකහල කශ අතය, ඒ භඟ තත් ගරු භිකරු පිරිේ විසින් සිඹ විරුද්ධත්ඹ ප්රකහල කශ ඵළවින් ඡන්ද 
විභසීභේ ඳළළත්ව අතය ඒ අනු ඳවත ඳරිදි ඡන්දඹ රළබුණි.  
 
පභභ මුදල් කහයක බහ නිර්පද්ලඹට ඳේ ඡන්දඹ ඳහවිච්චි කර  ගරු භිකරු -  
01.  ගරු නගයහධිඳින                  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  -  ඩබ්.එම්. දඹහන් රහන්හ භළිනතුභහ   
02. ගරු නි පඹෝජය නගයහධිඳින    (ශ්රී.රප.නි.ඳ   -  එම්.ඒ. ඉපඩ් ෂරීස භළිනතුභහ  
03  ගරු නහගරික භන්ත්රී                (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඇන්ටනී ජඹවීය භළිනතුභහ 
04.  ගරු නහගරික භන්ත්රී                (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එම්. යපජිත් පේඳහර ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
05.  ගරු නහගරික භන්ත්රී               (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ   - බී.පල්ටන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
06 ගරු නහගරික භන්ත්රී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ   - පේ. දඹහල් නිරපග ද සිල්හ භළිනතුභහ 
07.  ගරු නහගරික භන්ත්රී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ   - එම්.ඒ. ජූඩ් යපජිත් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
08. ගරු නහගරික භන්ත්රී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - බී. පජ්. ඳළට්ට්රිේ ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
09.  ගරු නහගරික භන්ත්රී      (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එම්. එන්. ඇන්ටනී ඩඹස භළිනතුභහ  
10. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී             (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ   - එස. එස. ප්රපලහ රුද්රිපගෝ භළිනතුමිඹ  
11.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එස. නන්දනී භළිනතුමිඹ 
12. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. පම්රි පඳපර්යහ භළිනතුමිඹ   
13.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී            (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. ගීතහනි ප්රනහන්දු භළිනතුමිඹ 
14.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී            (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එච්. මියුරහ ඳද්මිනී භළිනතුමිඹ 
15.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී            (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. යහනි රුද්රිගු භළිනතුමිඹ  
16.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - බී.එස.විපනෝදනී පඳපර්යහ භළිනතුමිඹ 
17.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී            (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එස. ගවීහ ගඹත්රි භළිනතුමිඹ 
18.  ගරු නහගරික භන්ත්රී               (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එම්.එන්. නසමින් පයෝස භළිනතුභහ  
19. ගරු නහගරික භන්ත්රී                (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩී. ජූඩ් පඳපර්යහ භළිනතුභහ    
20.  ගරු නහගරික භන්ත්රී      (සහ.කණ්.3  - ඩබ්.හභල් වර්ණ භළිනතුභහ  
21.  ගරු නහගරික භන්ත්රී      (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එම්.එමිල් පයෝවන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
22. ගරු නහගරික භන්ත්රී                 (එ.ජහ.ඳ    - ඩබ්.පී.ඩී. පියුමි පර්ණු වීයසිපව භළිනතුභහ  
23. ගරු නහගරික භන්ත්රී       (එ.ජහ.ඳ   - ඩබ්.භහේ ඔඩ්රි සුජිත් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
  

විරුද්ධ ඡන්දඹ ඳහවිච්චි කශ ගරු භිකරු. – 
01.ගරු නහගරික භන්ත්රී            (එ.ජහ.ඳ  - එන්.ඩබ්.පී.ටී. පගීත් පඳපර්යහ භළිනතුභහ    
02.ගරු නහගරික භන්ත්රී                     (එ.ජහ.ඳ   - එස.පී. නිපයෝන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
03.ගරු නහගරික භන්ත්රී                         (එ.ජහ.ඳ  - ඩබ්.ඒ. පයපහන් සී. ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
04.ගරු නහගරික භන්ත්රී       (එ.ජහ.ඳ  - එන්. ප්රදී්  චහභය ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
05. ගරු නහගරික භන්ත්රී            (එ.ජහ.ඳ  - ඩබ්. නහභල් පයෝයි ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
 
වහට පනපඳළමිණි ගරු භිකරු -  
01. ගරු නහගරික භන්ත්රී             (අකි.ඉරප.භ.පකපප        - එම්.බී. පභපවභඩ් ඉවසහන් භළිනතුභහ 
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02.  ගරු නහගරික භන්ත්රිනී              (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එල්.පේ.ඩී.භධුන්ින අ් පුවහමි භළිනතුමිඹ 
03. ගරු නහගරික භන්ත්රී            (එ.ජහ.ඳ   - බී.ගිවහන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
04.ගරු නහගරික භන්ත්රීනී                    (එ.ජහ.ඳ    - පේ.සී. පේ. වීයසිපව ද සිල්හ භළිනතුමිඹ 
05.ගරු නහගරික භන්ත්රී           (සහ.කණ්.1  - එම්.එච්. පභපවභඩ් වහරිස භළිනතුභහ 
06.ගරු නහගරික භන්ත්රී           (එ.ජහ.ඳ     - පජ්.ඒ.පයපයිස විජිත ප්රනහන්දු භළිනතුභහ   
07.ගරු නහගරික භන්ත්රීනී           (එ.ජහ.ඳ   - ඩබ්. දිවහයහ යන්දිලිනි ප්රනහන්දු භළිනතුමිඹ    
 
ඡන්දඹ දීපභන් ළශකී සිටි ගරු භිකරු. –  
01. ගරු නහගරික භන්ත්රී       (ජ.වි.පඳ   - පී.පජ්.ඒ. ගහමිණී ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
02. ගරු නහගරික භන්ත්රී           (ජ.වි.පඳ  - බී. පේ.යපජිත් භළන්දිස භළිනතුභහ  
03. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී                    (ජ.වි.පඳ  - පේ.එස.අයි. අපජරහ ප්රනහන්දු භළිනතුමිඹ 
04. ගරු නහගරික භන්ත්රී                       (එ.ජහ.ඳ   - එස.ඩී.ටී.පයපවහන් ජීහනන්ද භළිනතුභහ 
05. ගරු නහගරික භන්ත්රී              (එ.ජහ.ඳ   - එම්.පේ.එල්. එෂස.යත්නසිරි ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
06. ගරු නහගරික භන්ත්රී           (එ.ජහ.ඳ   - පේ.එස.නිේභන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ   

  
එභ අසථහපේ බහපේ රැඳී පනපසිටි ගරු භිකරු-  
01. ගරු නහගරික භන්ත්රී     (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එල්. ජීපග මිරැන්පඩෝ භළිනතුභහ 
02. ගරු නහගරික භන්ත්රී           (එ.ජහ.ඳ   - එම්.බී.ආර්.මිල්පයෝයි ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
03. ගරු නහගරික භන්ත්රී                       (එ.ජහ.ඳ   - ඒ. ශ්රීසිඹස පගෝභස භළිනතුභහ 
04. ගරු නහගරික භන්ත්රී                       (එ.ජහ.ඳ   - එම්.ටී. පභපපවපභඩ් නසමිවහර් භළිනතුභහ    
05. ගරු නහගරික භන්ත්රී              (එ.ජහ.ඳ    - ඩී.ජිත් පභෝවන් භළිනතුභහ 
06. ගරු නහගරික භන්ත්රී                       (එ.ජහ.ඳ   - එන්.සී. ශ්රීනික ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
07. ගරු නහගරික භන්ත්රී                     (එ.ජහ.නි.පඳ  - බී.නන්ද සුපරෝචන පඳපර්යහ භළිනතුභහ 
 
ඒ  අනු   ඳේ ඡන්ද 23 ේ ද, විඳේ ඡන්ද  05 ේ ද රළබුණු අතය, බහට පනපඳළමිණි භිකරු 07 

පදපනේ ද, ඡන්දඹ දීපභන් ළශකී සිටි 06 ේ ද, බහපේ රැඳී පනපසිටි 07 ේ  ද පේ. ඒ අනු  ළඩි ඡන්ද  18  කින් 
මුදල් කහයක බහ නිර්පද්ලඹ බහ ම්භත විඹ.  

 

 

අයිතම අංක 62 - රාජඳක්ෂ උදයානය ඳත්ර ිරීමේ  ේස ලා සැඳයීම - 2021 ේනොලැ බර්  මස බිල්ඳත ේගවීම  
පභභ අයිතභඹ ම්ඵන්ධපඹන් ගරු නහගරික භන්ත්රී එන්. ප්රදී්  චහභය ප්රනහන්දු භළිනතුභහ විරුද්ධත්ඹ ප්රකහල කශ 

අතය, ඒ භඟ තත් ගරු භිකරු පිරිේ විසින් සිඹ විරුද්ධත්ඹ ප්රකහල කශ ඵළවින් ඡන්ද විභසීභේ ඳළළත්ව 
අතය ඒ අනු ඳවත ඳරිදි ඡන්දඹ රළබුණි.  
 
පභභ මුදල් කහයක බහ නිර්පද්ලඹට ඳේ ඡන්දඹ ඳහවිච්චි කර  ගරු භිකරු -  
01.  ගරු නගයහධිඳින                  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  -  ඩබ්.එම්. දඹහන් රහන්හ භළිනතුභහ   
02. ගරු නි පඹෝජය නගයහධිඳින    (ශ්රී.රප.නි.ඳ   -  එම්.ඒ. ඉපඩ් ෂරීස භළිනතුභහ  
03.  ගරු නහගරික භන්ත්රී               (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඇන්ටනී ජඹවීය භළිනතුභහ 
04.  ගරු නහගරික භන්ත්රී                (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එම්. යපජිත් පේඳහර ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
05.  ගරු නහගරික භන්ත්රී (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ   - බී.පල්ටන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
06.  ගරු නහගරික භන්ත්රී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ   - පේ. දඹහල් නිරපග ද සිල්හ භළිනතුභහ 
07.  ගරු නහගරික භන්ත්රී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ   - එම්.ඒ. ජූඩ් යපජිත් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
08. ගරු නහගරික භන්ත්රී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - බී. පජ්. ඳළට්ට්රිේ ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
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09.  ගරු නහගරික භන්ත්රී      (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එම්. එන්. ඇන්ටනී ඩඹස භළිනතුභහ  
10.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී             (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ   - එස. එස. ප්රපලහ රුද්රිපගෝ භළිනතුමිඹ  
11.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එස. නන්දනී භළිනතුමිඹ 
12.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. පම්රි පඳපර්යහ භළිනතුමිඹ   
13.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී            (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. ගීතහනි ප්රනහන්දු භළිනතුමිඹ 
14.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී            (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එච්. මියුරහ ඳද්මිනී භළිනතුමිඹ 
15.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී            (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. යහනි රුද්රිගු භළිනතුමිඹ  
16.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - බී.එස.විපනෝදනී පඳපර්යහ භළිනතුමිඹ 
17.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී            (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එස. ගවීහ ගඹත්රි භළිනතුමිඹ 
18.  ගරු නහගරික භන්ත්රී               (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එම්.එන්. නසමින් පයෝස භළිනතුභහ  
19.  ගරු නහගරික භන්ත්රී                (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩී. ජූඩ් පඳපර්යහ භළිනතුභහ    
20.  ගරු නහගරික භන්ත්රී      (සහ.කණ්.3  - ඩබ්.හභල් වර්ණ භළිනතුභහ  
21.  ගරු නහගරික භන්ත්රී      (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එම්.එමිල් පයෝවන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
22.  ගරු නහගරික භන්ත්රී                 (එ.ජහ.ඳ    - ඩබ්.පී.ඩී. පියුමි පර්ණු වීයසිපව භළිනතුභහ  
23.  ගරු නහගරික භන්ත්රී       (එ.ජහ.ඳ   - ඩබ්.භහේ ඔඩ්රි සුජිත් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
 
විරුද්ධ ඡන්දඹ ඳහවිච්චි කශ ගරු භිකරු. – 
01. ගරු නහගරික භන්ත්රී            (එ.ජහ.ඳ  - එන්.ඩබ්.පී.ටී. පගීත් පඳපර්යහ භළිනතුභහ    
02. ගරු නහගරික භන්ත්රී                      (එ.ජහ.ඳ  - එස.පී. නිපයෝන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
03. ගරු නහගරික භන්ත්රී                         (එ.ජහ.ඳ  - ඩබ්.ඒ. පයපහන් සී. ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
04. ගරු නහගරික භන්ත්රී       (එ.ජහ.ඳ  - එන්. ප්රදී්  චහභය ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
05. ගරු නහගරික භන්ත්රී            (එ.ජහ.ඳ  - ඩබ්. නහභල් පයෝයි ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
 
වහට පනපඳළමිණි ගරු භිකරු -  
01. ගරු නහගරික භන්ත්රී             (අකි.ඉරප.භ.පකපප        - එම්.බී. පභපවභඩ් ඉවසහන් භළිනතුභහ 
02. ගරු නහගරික භන්ත්රිනී              (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එල්.පේ.ඩී.භධුන්ින අ් පුවහමි භළිනතුමිඹ 
03. ගරු නහගරික භන්ත්රී             (එ.ජහ.ඳ  - බී.ගිවහන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
04. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී                    (එ.ජහ.ඳ    -  පේ.සී. පේ. වීයසිපව ද සිල්හ භළිනතුමිඹ 
05. ගරු නහගරික භන්ත්රී           (සහ.කණ්.1  - එම්.එච්. පභපවභඩ් වහරිස භළිනතුභහ 
06. ගරු නහගරික භන්ත්රී           (එ.ජහ.ඳ     - පජ්.ඒ.පයපයිස විජිත ප්රනහන්දු භළිනතුභහ   
07. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී           (එ.ජහ.ඳ   - ඩබ්. දිවහයහ යන්දිලිනි ප්රනහන්දු භළිනතුමිඹ    
 
ඡන්දඹ දීපභන් ළශකී සිටි ගරු භිකරු. –  
01. ගරු නහගරික භන්ත්රී       (ජ.වි.පඳ   - පී.පජ්.ඒ. ගහමිණී ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
02. ගරු නහගරික භන්ත්රී           (ජ.වි.පඳ  - බී. පේ.යපජිත් භළන්දිස භළිනතුභහ  
03. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී                   (ජ.වි.පඳ   - පේ.එස.අයි. අපජරහ ප්රනහන්දු භළිනතුමිඹ 
04. ගරු නහගරික භන්ත්රී                       (එ.ජහ.ඳ   - එස.ඩී.ටී.පයපවහන් ජීහනන්ද භළිනතුභහ 
05. ගරු නහගරික භන්ත්රී              (එ.ජහ.ඳ   - එම්.පේ.එල්. එෂස.යත්නසිරි ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
06. ගරු නහගරික භන්ත්රී           (එ.ජහ.ඳ   - පේ.එස.නිේභන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ   
 
එභ අසථහපේ බහපේ රැඳී පනපසිටි ගරු භිකරු-  
01. ගරු නහගරික භන්ත්රී     (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එල්. ජීපග මිරැන්පඩෝ භළිනතුභහ 
02. ගරු නහගරික භන්ත්රී           (එ.ජහ.ඳ   - එම්.බී.ආර්.මිල්පයෝයි ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
03. ගරු නහගරික භන්ත්රී                       (එ.ජහ.ඳ   - ඒ. ශ්රීසිඹස පගෝභස භළිනතුභහ 
04. ගරු නහගරික භන්ත්රී                       (එ.ජහ.ඳ   - එම්.ටී. පභපපවපභඩ් නසමිවහර් භළිනතුභහ    
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මීගමු භ.න.. 
 

05. ගරු නහගරික භන්ත්රී              (එ.ජහ.ඳ    - ඩී.ජිත් පභෝවන් භළිනතුභහ 
06. ගරු නහගරික භන්ත්රී                       (එ.ජහ.ඳ   - එන්.සී. ශ්රීනික ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
07. ගරු නහගරික භන්ත්රී                     (එ.ජහ.නි.පඳ  - බී.නන්ද සුපරෝචන පඳපර්යහ භළිනතුභහ 

 

ඒ  අනු   ඳේ ඡන්ද 23 ේ ද, විඳේ ඡන්ද  05 ේ ද රළබුණු අතය, බහට පනපඳළමිණි භිකරු 07 

පදපනේ ද, ඡන්දඹ දීපභන් ළශකී සිටි 06 ේ ද, බහපේ රැඳී පනපසිටි 07 ේ  ද පේ. ඒ අනු  ළඩි ඡන්ද  18  කින් 
මුදල් කහයක බහ නිර්පද්ලඹ බහ ම්භත විඹ.  

 
අයිතම අංක 63 - රාජඳක්ෂ උදයානයට ආරක්ෂාල සැඳයීම 2021 ේදසැ බර්  - බිල්ඳත් ේගවීම. 
පභභ අයිතභඹ ම්ඵන්ධපඹන් ගරු නහගරික භන්ත්රී ඩබ්. නහභල් පයෝයි ප්රනහන්දු භළිනතුභහ විරුද්ධත්ඹ ප්රකහල 

කශ අතය, ඒ භඟ තත් ගරු භිකරු පිරිේ විසින් සිඹ විරුද්ධත්ඹ ප්රකහල කශ ඵළවින් ඡන්ද විභසීභේ 
ඳළළත්ව අතය ඒ අනු ඳවත ඳරිදි ඡන්දඹ රළබුණි.  
 
පභභ මුදල් කහයක බහ නිර්පද්ලඹට ඳේ ඡන්දඹ ඳහවිච්චි කර  ගරු භිකරු -  
01.  ගරු නගයහධිඳින                  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  -  ඩබ්.එම්. දඹහන් රහන්හ භළිනතුභහ   
02. ගරු නි පඹෝජය නගයහධිඳින    (ශ්රී.රප.නි.ඳ   -  එම්.ඒ. ඉපඩ් ෂරීස භළිනතුභහ  
03.  ගරු නහගරික භන්ත්රී               (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඇන්ටනී ජඹවීය භළිනතුභහ 
04.  ගරු නහගරික භන්ත්රී                (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එම්. යපජිත් පේඳහර ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
05.  ගරු නහගරික භන්ත්රී (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ   - බී.පල්ටන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
06.  ගරු නහගරික භන්ත්රී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ   - පේ. දඹහල් නිරපග ද සිල්හ භළිනතුභහ 
07.  ගරු නහගරික භන්ත්රී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ   - එම්.ඒ. ජූඩ් යපජිත් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
08. ගරු නහගරික භන්ත්රී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - බී. පජ්. ඳළට්ට්රිේ ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
09.  ගරු නහගරික භන්ත්රී      (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එම්. එන්. ඇන්ටනී ඩඹස භළිනතුභහ  
10.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී            (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ   - එස. එස. ප්රපලහ රුද්රිපගෝ භළිනතුමිඹ  
11.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එස. නන්දනී භළිනතුමිඹ 
12.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. පම්රි පඳපර්යහ භළිනතුමිඹ   
13.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී            (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. ගීතහනි ප්රනහන්දු භළිනතුමිඹ 
14.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී            (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එච්. මියුරහ ඳද්මිනී භළිනතුමිඹ 
15.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී            (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. යහනි රුද්රිගු භළිනතුමිඹ  
16.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - බී.එස.විපනෝදනී පඳපර්යහ භළිනතුමිඹ 
17.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී            (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එස. ගවීහ ගඹත්රි භළිනතුමිඹ 
18.  ගරු නහගරික භන්ත්රී               (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එම්.එන්. නසමින් පයෝස භළිනතුභහ  
19.  ගරු නහගරික භන්ත්රී               (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩී. ජූඩ් පඳපර්යහ භළිනතුභහ    
20.  ගරු නහගරික භන්ත්රී      (සහ.කණ්.3  - ඩබ්.හභල් වර්ණ භළිනතුභහ  
21.  ගරු නහගරික භන්ත්රී      (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එම්.එමිල් පයෝවන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
22.  ගරු නහගරික භන්ත්රී                (එ.ජහ.ඳ    - ඩබ්.පී.ඩී. පියුමි පර්ණු වීයසිපව භළිනතුභහ  
23.  ගරු නහගරික භන්ත්රී       (එ.ජහ.ඳ   - ඩබ්.භහේ ඔඩ්රි සුජිත් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
 
විරුද්ධ ඡන්දඹ ඳහවිච්චි කශ ගරු භිකරු. – 
01. ගරු නහගරික භන්ත්රී        (එ.ජහ.ඳ  - එන්.ඩබ්.පී.ටී. පගීත් පඳපර්යහ භළිනතුභහ    
02. ගරු නහගරික භන්ත්රී                      (එ.ජහ.ඳ  - එස.පී. නිපයෝන් ප්රනහන්දු භළිනතුභ 
03. ගරු නහගරික භන්ත්රී                         (එ.ජහ.ඳ  - ඩබ්.ඒ. පයපහන් සී. ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
04. ගරු නහගරික භන්ත්රී   (එ.ජහ.ඳ  - එන්. ප්රදී්  චහභය ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
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05. ගරු නහගරික භන්ත්රී            (එ.ජහ.ඳ  - ඩබ්. නහභල් පයෝයි ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
 
 
වහට පනපඳළමිණි ගරු භිකරු -  
01.  ගරු නහගරික භන්ත්රී             (අකි.ඉරප.භ.පකපප       - එම්.බී. පභපවභඩ් ඉවසහන් භළිනතුභහ 
02.  ගරු නහගරික භන්ත්රිනී              (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එල්.පේ.ඩී.භධුන්ින අ් පුවහමි භළිනතුමිඹ 
03.  ගරු නහගරික භන්ත්රී            (එ.ජහ.ඳ   - බී.ගිවහන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
04. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී                    (එ.ජහ.ඳ   - පේ.සී. පේ. වීයසිපව ද සිල්හ භළිනතුමිඹ 
05. ගරු නහගරික භන්ත්රී           (සහ.කණ්.1  - එම්.එච්. පභපවභඩ් වහරිස භළිනතුභහ 
06. ගරු නහගරික භන්ත්රී           (එ.ජහ.ඳ     - පජ්.ඒ.පයපයිස විජිත ප්රනහන්දු භළිනතුභහ   
07. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී           (එ.ජහ.ඳ   - ඩබ්. දිවහයහ යන්දිලිනි ප්රනහන්දු භළිනතුමිඹ    
 
ඡන්දඹ දීපභන් ළශකී සිටි ගරු භිකරු. –  
01. ගරු නහගරික භන්ත්රී       (ජ.වි.පඳ   - පී.පජ්.ඒ. ගහමිණී ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
02. ගරු නහගරික භන්ත්රී           (ජ.වි.පඳ  - බී. පේ.යපජිත් භළන්දිස භළිනතුභහ  
03. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී                    (ජ.වි.පඳ  - පේ.එස.අයි. අපජරහ ප්රනහන්දු භළිනතුමිඹ 
04. ගරු නහගරික භන්ත්රී                       (එ.ජහ.ඳ   - එස.ඩී.ටී.පයපවහන් ජීහනන්ද භළිනතුභහ 
05. ගරු නහගරික භන්ත්රී              (එ.ජහ.ඳ   - එම්.පේ.එල්. එෂස.යත්නසිරි ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
06. ගරු නහගරික භන්ත්රී                      (එ.ජහ.ඳ              - පේ.එස.නිේභන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ   
  
එභ අසථහපේ බහපේ රැඳී පනපසිටි ගරු භිකරු-  
01. ගරු නහගරික භන්ත්රී     (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එල්. ජීපග මිරැන්පඩෝ භළිනතුභහ 
02. ගරු නහගරික භන්ත්රී           (එ.ජහ.ඳ   - එම්.බී.ආර්.මිල්පයෝයි ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
03. ගරු නහගරික භන්ත්රී                       (එ.ජහ.ඳ   - ඒ. ශ්රීසිඹස පගෝභස භළිනතුභහ 
04. ගරු නහගරික භන්ත්රී                       (එ.ජහ.ඳ   - එම්.ටී. පභපපවපභඩ් නසමිවහර් භළිනතුභහ    
05. ගරු නහගරික භන්ත්රී              (එ.ජහ.ඳ    - ඩී.ජිත් පභෝවන් භළිනතුභහ 
06. ගරු නහගරික භන්ත්රී                       (එ.ජහ.ඳ   - එන්.සී. ශ්රීනික ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
07. ගරු නහගරික භන්ත්රී                     (එ.ජහ.නි.පඳ  - බී.නන්ද සුපරෝචන පඳපර්යහ භළිනතුභහ 
 
ඒ  අනු  ඳේ ඡන්ද 23 ේ ද, විඳේ ඡන්ද  05 ේ ද රළබුණු අතය, බහට පනපඳළමිණි භිකරු 07 

පදපනේ ද, ඡන්දඹ දීපභන් ළශකී සිටි 06 ේ ද, බහපේ රැඳී පනපසිටි 07 ේ  ද පේ. ඒ අනු  ළඩි ඡන්ද  18  කින් 
මුදල් කහයක බහ නිර්පද්ලඹ බහ ම්භත විඹ. 
 

අයිතම අංක 64 -  ප්රධාන කාර්යාය ඇතුළු ේලනත්  ස්ථාන සහා ආරක්ෂාල සැඳයීම.  

2021 ේදසැ බර් - බිල්ඳත් ේගවීම. 

 
පභභ අයිතභඹ ම්ඵන්ධපඹන් ගරු නහගරික භන්ත්රී ඩබ්. නහභල් පයෝයි ප්රනහන්දු භළිනතුභහ විරුද්ධත්ඹ ප්රකහල 

කශ අතය, ඒ භඟ තත් ගරු භිකරු පිරිේ විසින් සිඹ විරුද්ධත්ඹ ප්රකහල කශ ඵළවින් ඡන්ද විභසීභේ 
ඳළළත්ව අතය ඒ අනු ඳවත ඳරිදි ඡන්දඹ රළබුණි.  
 
පභභ මුදල් කහයක බහ නිර්පද්ලඹට ඳේ ඡන්දඹ ඳහවිච්චි කර  ගරු භිකරු -  
01.  ගරු නගයහධිඳින                  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  -  ඩබ්.එම්. දඹහන් රහන්හ භළිනතුභහ   
02. ගරු නි පඹෝජය නගයහධිඳින    (ශ්රී.රප.නි.ඳ   -  එම්.ඒ. ඉපඩ් ෂරීස භළිනතුභහ  
03  ගරු නහගරික භන්ත්රී                (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඇන්ටනී ජඹවීය භළිනතුභහ 



28 
භවහ බහ - 2022.03.03 

මීගමු භ.න.. 
 

04.  ගරු නහගරික භන්ත්රී                (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එම්. යපජිත් පේඳහර ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
05.  ගරු නහගරික භන්ත්රී (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ   - බී.පල්ටන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
06.ගරු නහගරික භන්ත්රී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ   - පේ. දඹහල් නිරපග ද සිල්හ භළිනතුභහ 
07.  ගරු නහගරික භන්ත්රී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ   - එම්.ඒ. ජූඩ් යපජිත් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
08. ගරු නහගරික භන්ත්රී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - බී. පජ්. ඳළට්ට්රිේ ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
09.  ගරු නහගරික භන්ත්රී      (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එම්. එන්. ඇන්ටනී ඩඹස භළිනතුභහ  
10. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී             (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ   - එස. එස. ප්රපලහ රුද්රිපගෝ භළිනතුමිඹ  
11.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එස. නන්දනී භළිනතුමිඹ 
12. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. පම්රි පඳපර්යහ භළිනතුමිඹ   
13.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී            (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. ගීතහනි ප්රනහන්දු භළිනතුමිඹ 
14.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී            (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එච්. මියුරහ ඳද්මිනී භළිනතුමිඹ 
15.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී            (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. යහනි රුද්රිගු භළිනතුමිඹ  
16.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - බී.එස.විපනෝදනී පඳපර්යහ භළිනතුමිඹ 
17.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී            (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එස. ගවීහ ගඹත්රි භළිනතුමිඹ 
18.  ගරු නහගරික භන්ත්රී               (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එම්.එන්. නසමින් පයෝස භළිනතුභහ  
19. ගරු නහගරික භන්ත්රී                (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩී. ජූඩ් පඳපර්යහ භළිනතුභහ    
20.  ගරු නහගරික භන්ත්රී      (සහ.කණ්.3  - ඩබ්.හභල් වර්ණ භළිනතුභහ  
21.  ගරු නහගරික භන්ත්රී      (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එම්.එමිල් පයෝවන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
22. ගරු නහගරික භන්ත්රී                 (එ.ජහ.ඳ    - ඩබ්.පී.ඩී. පියුමි පර්ණු වීයසිපව භළිනතුභහ  
23.ගරු නහගරික භන්ත්රී                  (එ.ජහ.ඳ   - ඩබ්.භහේ ඔඩ්රි සුජිත් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
 
විරුද්ධ ඡන්දඹ ඳහවිච්චි කශ ගරු භිකරු. – 
01.ගරු නහගරික භන්ත්රී        (එ.ජහ.ඳ  - එන්.ඩබ්.පී.ටී. පගීත් පඳපර්යහ භළිනතුභහ    
02.ගරු නහගරික භන්ත්රී                      (එ.ජහ.ඳ  - එස.පී. නිපයෝන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
03.ගරු නහගරික භන්ත්රී                         (එ.ජහ.ඳ  - ඩබ්.ඒ. පයපහන් සී. ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
04.ගරු නහගරික භන්ත්රී   (එ.ජහ.ඳ  - එන්. ප්රදී්  චහභය ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
05. ගරු නහගරික භන්ත්රී            (එ.ජහ.ඳ  - ඩබ්. නහභල් පයෝයි ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
 
වහට පනපඳළමිණි ගරු භිකරු -  
01. ගරු නහගරික භන්ත්රී             (අකි.ඉරප.භ.පකපප        - එම්.බී. පභපවභඩ් ඉවසහන් භළිනතුභහ 
02. ගරු නහගරික භන්ත්රිනී              (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එල්.පේ.ඩී.භධුන්ින අ් පුවහමි භළිනතුමිඹ 
03. ගරු නහගරික භන්ත්රී            (එ.ජහ.ඳ   - බී.ගිවහන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
04. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී                     (එ.ජහ.ඳ   - පේ.සී. පේ. වීයසිපව ද සිල්හ භළිනතුමිඹ 
05. ගරු නහගරික භන්ත්රී           (සහ.කණ්.1  - එම්.එච්. පභපවභඩ් වහරිස භළිනතුභහ 
06. ගරු නහගරික භන්ත්රී           (එ.ජහ.ඳ     - පජ්.ඒ.පයපයිස විජිත ප්රනහන්දු භළිනතුභහ   
07. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී           (එ.ජහ.ඳ   - ඩබ්. දිවහයහ යන්දිලිනි ප්රනහන්දු භළිනතුමිඹ    
 
ඡන්දඹ දීපභන් ළශකී සිටි ගරු භිකරු. –  
01. ගරු නහගරික භන්ත්රී       (ජ.වි.පඳ   - පී.පජ්.ඒ. ගහමිණී ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
02. ගරු නහගරික භන්ත්රී           (ජ.වි.පඳ  - බී. පේ.යපජිත් භළන්දිස භළිනතුභහ  
03. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී                    (ජ.වි.පඳ  - පේ.එස.අයි. අපජරහ ප්රනහන්දු භළිනතුමිඹ 
04. ගරු නහගරික භන්ත්රී                       (එ.ජහ.ඳ   - එස.ඩී.ටී.පයපවහන් ජීහනන්ද භළිනතුභහ 
05. ගරු නහගරික භන්ත්රී              (එ.ජහ.ඳ   - එම්.පේ.එල්. එෂස.යත්නසිරි ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
06. ගරු නහගරික භන්ත්රී           (එ.ජහ.ඳ   - පේ.එස.නිේභන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
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එභ අසථහපේ බහපේ රැඳී පනපසිටි ගරු භිකරු-  
01. ගරු නහගරික භන්ත්රී     (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එල්. ජීපග මිරැන්පඩෝ භළිනතුභහ 
02. ගරු නහගරික භන්ත්රී           (එ.ජහ.ඳ   - එම්.බී.ආර්.මිල්පයෝයි ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
03. ගරු නහගරික භන්ත්රී                       (එ.ජහ.ඳ   - ඒ. ශ්රීසිඹස පගෝභස භළිනතුභහ 
04. ගරු නහගරික භන්ත්රී                       (එ.ජහ.ඳ   - එම්.ටී. පභපපවපභඩ් නසමිවහර් භළිනතුභහ    
05. ගරු නහගරික භන්ත්රී              (එ.ජහ.ඳ    - ඩී.ජිත් පභෝවන් භළිනතුභහ 
06. ගරු නහගරික භන්ත්රී                       (එ.ජහ.ඳ   - එන්.සී. ශ්රීනික ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
07. ගරු නහගරික භන්ත්රී                     (එ.ජහ.නි.පඳ  - බී.නන්ද සුපරෝචන පඳපර්යහ භළිනතුභහ 
 
ඒ  අනු   ඳේ ඡන්ද 23 ේ ද, විඳේ ඡන්ද  05 ේ ද රළබුණු අතය, බහට පනපඳළමිණි භිකරු 07 

පදපනේ ද, ඡන්දඹ දීපභන් ළශකී සිටි 06 ේ ද, බහපේ රැඳී පනපසිටි 07 ේ  ද පේ. ඒ අනු  ළඩි ඡන්ද  18  කින් 
මුදල් කහයක බහ නිර්පද්ලඹ බහ ම්භත විඹ. 
 
අයිතම අංක 65 - බස් නැලතු ඳළ සහා ආරක්ෂාල සැඳයීම 2021 - ේදසැ බර් මස - බිල්ඳත් ේගවීම.            
පභභ අයිතභඹ ම්ඵන්ධපඹන් ගරු නහගරික භන්ත්රී එස.පී. නිපයෝන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ විරුද්ධත්ඹ ප්රකහල කශ 

අතය, ඒ භඟ තත් ගරු භිකරු පිරිේ විසින් සිඹ විරුද්ධත්ඹ ප්රකහල කශ ඵළවින් ඡන්ද විභසීභේ ඳළළත්ව 
අතය ඒ අනු ඳවත ඳරිදි ඡන්දඹ රළබුණි.  
 
පභභ මුදල් කහයක බහ නිර්පද්ලඹට ඳේ ඡන්දඹ ඳහවිච්චි කර  ගරු භිකරු -  
01.  ගරු නගයහධිඳින                  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  -  ඩබ්.එම්. දඹහන් රහන්හ භළිනතුභහ   
02. ගරු නි පඹෝජය නගයහධිඳින    (ශ්රී.රප.නි.ඳ   -  එම්.ඒ. ඉපඩ් ෂරීස භළිනතුභහ  
03.  ගරු නහගරික භන්ත්රී               (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඇන්ටනී ජඹවීය භළිනතුභහ 
04.  ගරු නහගරික භන්ත්රී                (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එම්. යපජිත් පේඳහර ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
05.  ගරු නහගරික භන්ත්රී (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ   - බී.පල්ටන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
06.  ගරු නහගරික භන්ත්රී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ   - පේ. දඹහල් නිරපග ද සිල්හ භළිනතුභහ 
07.  ගරු නහගරික භන්ත්රී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ   - එම්.ඒ. ජූඩ් යපජිත් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
08. ගරු නහගරික භන්ත්රී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - බී. පජ්. ඳළට්ට්රිේ ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
09.  ගරු නහගරික භන්ත්රී      (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එම්. එන්. ඇන්ටනී ඩඹස භළිනතුභහ  
10. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී             (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ   - එස. එස. ප්රපලහ රුද්රිපගෝ භළිනතුමිඹ  
11.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එස. නන්දනී භළිනතුමිඹ 
12. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. පම්රි පඳපර්යහ භළිනතුමිඹ   
13.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී            (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. ගීතහනි ප්රනහන්දු භළිනතුමිඹ 
14.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී            (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එච්. මියුරහ ඳද්මිනී භළිනතුමිඹ 
15.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී            (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. යහනි රුද්රිගු භළිනතුමිඹ  
16.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - බී.එස.විපනෝදනී පඳපර්යහ භළිනතුමිඹ 
17.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී            (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එස. ගවීහ ගඹත්රි භළිනතුමිඹ 
18.  ගරු නහගරික භන්ත්රී               (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එම්.එන්. නසමින් පයෝස භළිනතුභහ  
19. ගරු නහගරික භන්ත්රී                (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩී. ජූඩ් පඳපර්යහ භළිනතුභහ    
20.  ගරු නහගරික භන්ත්රී      (සහ.කණ්.3  - ඩබ්.හභල් වර්ණ භළිනතුභහ  
21.  ගරු නහගරික භන්ත්රී      (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එම්.එමිල් පයෝවන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
22. ගරු නහගරික භන්ත්රී                 (එ.ජහ.ඳ    - ඩබ්.පී.ඩී. පියුමි පර්ණු වීයසිපව භළිනතුභහ  
23. ගරු නහගරික භන්ත්රී      (එ.ජහ.ඳ   - ඩබ්.භහේ ඔඩ්රි සුජිත් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
  
විරුද්ධ ඡන්දඹ ඳහවිච්චි කශ ගරු භිකරු. – 
01.ගරු නහගරික භන්ත්රී        (එ.ජහ.ඳ  - එන්.ඩබ්.පී.ටී. පගීත් පඳපර්යහ භළිනතුභහ    
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02.ගරු නහගරික භන්ත්රී                      (එ.ජහ.ඳ  - එස.පී. නිපයෝන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
03.ගරු නහගරික භන්ත්රී                         (එ.ජහ.ඳ  - ඩබ්.ඒ. පයපහන් සී. ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
04.ගරු නහගරික භන්ත්රී   (එ.ජහ.ඳ  - එන්. ප්රදී්  චහභය ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
05. ගරු නහගරික භන්ත්රී            (එ.ජහ.ඳ  - ඩබ්. නහභල් පයෝයි ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
 
වහට පනපඳළමිණි ගරු භිකරු -  
01. ගරු නහගරික භන්ත්රී             (අකි.ඉරප.භ.පකපප        - එම්.බී. පභපවභඩ් ඉවසහන් භළිනතුභහ 
02. ගරු නහගරික භන්ත්රිනී              (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එල්.පේ.ඩී.භධුන්ින අ් පුවහමි භළිනතුමිඹ 
03. ගරු නහගරික භන්ත්රී            (එ.ජහ.ඳ   - බී.ගිවහන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
04. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී                    (එ.ජහ.ඳ   - පේ.සී. පේ. වීයසිපව ද සිල්හ භළිනතුමිඹ 
05. ගරු නහගරික භන්ත්රී           (සහ.කණ්.1  - එම්.එච්. පභපවභඩ් වහරිස භළිනතුභහ 
06. ගරු නහගරික භන්ත්රී           (එ.ජහ.ඳ     - පජ්.ඒ.පයපයිස විජිත ප්රනහන්දු භළිනතුභහ   
07. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී           (එ.ජහ.ඳ   - ඩබ්. දිවහයහ යන්දිලිනි ප්රනහන්දු භළිනතුමිඹ    
 
ඡන්දඹ දීපභන් ළශකී සිටි ගරු භිකරු. –  
01. ගරු නහගරික භන්ත්රී       (ජ.වි.පඳ   - පී.පජ්.ඒ. ගහමිණී ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
02. ගරු නහගරික භන්ත්රී           (ජ.වි.පඳ  - බී. පේ.යපජිත් භළන්දිස භළිනතුභහ  
03. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී                   (ජ.වි.පඳ   - පේ.එස.අයි. අපජරහ ප්රනහන්දු භළිනතුමිඹ 
04. ගරු නහගරික භන්ත්රී                       (එ.ජහ.ඳ   - එස.ඩී.ටී.පයපවහන් ජීහනන්ද භළිනතුභහ 
05. ගරු නහගරික භන්ත්රී              (එ.ජහ.ඳ   - එම්.පේ.එල්. එෂස.යත්නසිරි ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
06. ගරු නහගරික භන්ත්රී           (එ.ජහ.ඳ   - පේ.එස.නිේභන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ   

එභ අසථහපේ බහපේ රැඳී පනපසිටි ගරු භිකරු-  
01. ගරු නහගරික භන්ත්රී     (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එල්. ජීපග මිරැන්පඩෝ භළිනතුභහ 
02. ගරු නහගරික භන්ත්රී           (එ.ජහ.ඳ   - එම්.බී.ආර්.මිල්පයෝයි ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
03. ගරු නහගරික භන්ත්රී                       (එ.ජහ.ඳ   - ඒ. ශ්රීසිඹස පගෝභස භළිනතුභහ 
04. ගරු නහගරික භන්ත්රී                       (එ.ජහ.ඳ   - එම්.ටී. පභපපවපභඩ් නසමිවහර් භළිනතුභහ    
05. ගරු නහගරික භන්ත්රී              (එ.ජහ.ඳ    - ඩී.ජිත් පභෝවන් භළිනතුභහ 
06. ගරු නහගරික භන්ත්රී                       (එ.ජහ.ඳ   - එන්.සී. ශ්රීනික ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
07. ගරු නහගරික භන්ත්රී                     (එ.ජහ.නි.පඳ  - බී.නන්ද සුපරෝචන පඳපර්යහ භළිනතුභහ 

 

ඒ  අනු   ඳේ ඡන්ද 23 ේ ද, විඳේ ඡන්ද  05 ේ ද රළබුණු අතය, බහට පනපඳළමිණි භිකරු 07 

පදපනේ ද, ඡන්දඹ දීපභන් ළශකී සිටි 06 ේ ද, බහපේ රැඳී පනපසිටි 07 ේ  ද පේ. ඒ අනු  ළඩි ඡන්ද  18  කින් 
මුදල් කහයක බහ නිර්පද්ලඹ බහ ම්භත විඹ.  
 

අයිතම අංක  71 - ත්දුලි බිල්ඳත් ේගවීම.    

2021 ඔේපතෝඵර්, පනපළම්ඵර් වහ පදළම්ඵර් භහර  නගය බහ කහර්ඹහරපේ, න ඵසනළතුම්ඳර, ගිනි 

නිවීපම් ඒකකඹ, වහ ඵස නළතුම්ඳර ගිනි නිවීපම් ඒකකඹ වහ සී/ රපකහ විදුලි (පඳෞද්ගලික  භහගභ පත 

පගන රද රු. 488,270.55  විදුල් බිල්ඳත ම්ඵන්ධපඹන් ගරු නහගරික භන්ත්රී එස.පී.නිපයෝන් ප්රනහන්දු 

භළිනතුභහ විසින් ගරු නගයහධිඳිනතුභහපගන්   විභසීභේ කයන රදී.  පම් ම්ඵන්ධපඹන් නහගරික 

පකපභහරිසතුමිඹ විසින් ඳළවළදිලි කිරීභේ කයන රද අතය, නගය බහ කහර්ඹහරපේ ඳභණේ භහසික රු රේ 
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පදක වභහයකට කට ආන්න ප්රභහණඹේ භහසික විදුලි බිරේ ඳළමිපණන ඵ ද නහගරික පකපභහරිසතුමිඹ  විසින් 

ඳළවළදිලි කිරීභේ කයන රදී.  

පම් අසථහපේ දී ගරු නහගරික භන්ත්රී ඩබ්.නහභල් පයෝයි ප්රනහන්දු භළිනතුභහ බහපන් පිට ගිපේඹ.  
 
අයිතම අංක  74 - 2022 ජනලාරි මස 19 ලැනි බදාදා   කාමච්ේ ෝේේ සතිේඳොළ - බදු සහන ඉල්ලීම. 
පභභ අයිතභඹ ම්ඵන්ධපඹන් ගරු නහගරික භන්ත්රී ඩබ්.ඒ. පයපහන් සී. ප්රනහන්දු භළිනතුභහ විරුද්ධත්ඹ ප්රකහල 
කශ අතය, ඒ භඟ තත් ගරු භිකරු පිරිේ විසින් සිඹ විරුද්ධත්ඹ ප්රකහල කශ ඵළවින් ඡන්ද විභසීභේ 
ඳළළත්ව අතය ඒ අනු ඳවත ඳරිදි ඡන්දඹ රළබුණි.  
 
පභභ මුදල් කහයක බහ නිර්පද්ලඹට ඳේ ඡන්දඹ ඳහවිච්චි කර  ගරු භිකරු -  
01.  ගරු නගයහධිඳින                  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  -  ඩබ්.එම්. දඹහන් රහන්හ භළිනතුභහ   
02. ගරු නි පඹෝජය නගයහධිඳින    (ශ්රී.රප.නි.ඳ   -  එම්.ඒ. ඉපඩ් ෂරීස භළිනතුභහ  
03.  ගරු නහගරික භන්ත්රී               (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඇන්ටනී ජඹවීය භළිනතුභහ 
04.  ගරු නහගරික භන්ත්රී                (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එම්. යපජිත් පේඳහර ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
05.  ගරු නහගරික භන්ත්රී (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ   - බී.පල්ටන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
06.  ගරු නහගරික භන්ත්රී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ   - පේ. දඹහල් නිරපග ද සිල්හ භළිනතුභහ 
07.  ගරු නහගරික භන්ත්රී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ   - එම්.ඒ. ජූඩ් යපජිත් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
08. ගරු නහගරික භන්ත්රී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - බී. පජ්. ඳළට්ට්රිේ ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
09.  ගරු නහගරික භන්ත්රී      (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එම්. එන්. ඇන්ටනී ඩඹස භළිනතුභහ  
10. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී             (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ   - එස. එස. ප්රපලහ රුද්රිපගෝ භළිනතුමිඹ  
11.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එස. නන්දනී භළිනතුමිඹ 
12.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. පම්රි පඳපර්යහ භළිනතුමිඹ   
13.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී            (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. ගීතහනි ප්රනහන්දු භළිනතුමිඹ 
14.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී            (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එච්. මියුරහ ඳද්මිනී භළිනතුමිඹ 
15.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී            (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. යහනි රුද්රිගු භළිනතුමිඹ  
16.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - බී.එස.විපනෝදනී පඳපර්යහ භළිනතුමිඹ 
17.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී            (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එස. ගවීහ ගඹත්රි භළිනතුමිඹ 
18.  ගරු නහගරික භන්ත්රී               (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එම්.එන්. නසමින් පයෝස භළිනතුභහ  
19.  ගරු නහගරික භන්ත්රී                (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩී. ජූඩ් පඳපර්යහ භළිනතුභහ    
20.  ගරු නහගරික භන්ත්රී      (සහ.කණ්.3  - ඩබ්.හභල් වර්ණ භළිනතුභහ  
21.  ගරු නහගරික භන්ත්රී      (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එම්.එමිල් පයෝවන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
22.  ගරු නහගරික භන්ත්රී                (එ.ජහ.ඳ    - ඩබ්.පී.ඩී. පියුමි පර්ණු වීයසිපව භළිනතුභහ  
23.  ගරු නහගරික භන්ත්රී       (එ.ජහ.ඳ   - ඩබ්.භහේ ඔඩ්රි සුජිත් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
  

විරුද්ධ ඡන්දඹ ඳහවිච්චි කශ ගරු භිකරු. – 
01. ගරු නහගරික භන්ත්රී        (එ.ජහ.ඳ  - එන්.ඩබ්.පී.ටී. පගීත් පඳපර්යහ භළිනතුභහ    
02. ගරු නහගරික භන්ත්රී                      (එ.ජහ.ඳ  - එස.පී. නිපයෝන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
03. ගරු නහගරික භන්ත්රී                         (එ.ජහ.ඳ  - ඩබ්.ඒ. පයපහන් සී. ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
04. ගරු නහගරික භන්ත්රී   (එ.ජහ.ඳ  - එන්. ප්රදී්  චහභය ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
 
වහට පනපඳළමිණි ගරු භිකරු -  
01. ගරු නහගරික භන්ත්රී             (අකි.ඉරප.භ.පකපප       - එම්.බී. පභපවභඩ් ඉවසහන් භළිනතුභහ 
02. ගරු නහගරික භන්ත්රිනී              (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එල්.පේ.ඩී.භධුන්ින අ් පුවහමි භළිනතුමිඹ 
03. ගරු නහගරික භන්ත්රී           (එ.ජහ.ඳ   - බී.ගිවහන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
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04. ගරු නහගරික භන්ත් රීනී                (එ.ජහ.ඳ    - පේ.සී. පේ. වීයසිපව ද සිල්හ භළිනතුමිඹ 
05. ගරු නහගරික භන්ත්රී           (සහ.කණ්.1  - එම්.එච්. පභපවභඩ් වහරිස භළිනතුභහ 
06. ගරු නහගරික භන්ත්රී         (එ.ජහ.ඳ     - පජ්.ඒ.පයපයිස විජිත ප්රනහන්දු භළිනතුභහ   
07. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී         (එ.ජහ.ඳ    - ඩබ්. දිවහයහ යන්දිලිනි ප්රනහන්දු භළිනතුමිඹ    
 

 
ඡන්දඹ දීපභන් ළශකී සිටි ගරු භිකරු. –  
01. ගරු නහගරික භන්ත්රී       (ජ.වි.පඳ   - පී.පජ්.ඒ. ගහමිණී ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
02. ගරු නහගරික භන්ත්රී           (ජ.වි.පඳ  - බී. පේ.යපජිත් භළන්දිස භළිනතුභහ  
03. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී                    (ජ.වි.පඳ  - පේ.එස.අයි. අපජරහ ප්රනහන්දු භළිනතුමිඹ 
04. ගරු නහගරික භන්ත්රී                       (එ.ජහ.ඳ   - එස.ඩී.ටී.පයපවහන් ජීහනන්ද භළිනතුභහ 
05. ගරු නහගරික භන්ත්රී              (එ.ජහ.ඳ   - එම්.පේ.එල්. එෂස.යත්නසිරි ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
06. ගරු නහගරික භන්ත්රී           (එ.ජහ.ඳ   - පේ.එස.නිේභන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ   

එභ අසථහපේ බහපේ රැඳී පනපසිටි ගරු භිකරු-  
01. ගරු නහගරික භන්ත්රී     (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එල්. ජීපග මිරැන්පඩෝ භළිනතුභහ 
02. ගරු නහගරික භන්ත්රී           (එ.ජහ.ඳ   - එම්.බී.ආර්.මිල්පයෝයි ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
03. ගරු නහගරික භන්ත්රී                       (එ.ජහ.ඳ   - ඒ. ශ්රීසිඹස පගෝභස භළිනතුභහ 
04. ගරු නහගරික භන්ත්රී                       (එ.ජහ.ඳ   - එම්.ටී. පභපපවපභඩ් නසමිවහර් භළිනතුභහ    
05. ගරු නහගරික භන්ත්රී              (එ.ජහ.ඳ    - ඩී.ජිත් පභෝවන් භළිනතුභහ 
06. ගරු නහගරික භන්ත්රී                       (එ.ජහ.ඳ   - එන්.සී. ශ්රීනික ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
07. ගරු නහගරික භන්ත්රී                     (එ.ජහ.නි.පඳ  - බී.නන්ද සුපරෝචන පඳපර්යහ භළිනතුභහ 
08. ගරු නහගරික භන්ත්රී            (එ.ජහ.ඳ  - ඩබ්. නහභල් පයෝයි ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
 
ඒ  අනු   ඳේ ඡන්ද 23 ේ ද, විඳේ ඡන්ද  04 ේ ද රළබුණු අතය, බහට පනපඳළමිණි භිකරු 07 

පදපනේ ද, ඡන්දඹ දීපභන් ළශකී සිටි 06 ේ ද, බහපේ රැඳී පනපසිටි 08 ේ  ද පේ. ඒ අනු  ළඩි ඡන්ද  19  කින් 
මුදල් කහයක බහ නිර්පද්ලඹ බහ ම්භත විඹ. 
 
පම් අසථහපේ දී ගරු නහගරික භන්ත්රී පේ.එස.නිේභන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ බහපන් පිට ගිපේඹ.  
 
අයිතම අංක 75 - භාණ්ඩ සමීක්ෂණය 2021 
 
2021 මීේණ භණ්ඩර දීභනහ පගවීභ පර  පයුේත දීභනහපන් 70% ේ  න රු.  536,025.00 ේ  පගවීම් 
කිරීභ වහ ඉදිරිඳත් කය ඇින හර්තහ ම්ඵන්ධපඹන් ඳළවළදිලි       කිරීභේ කයන පර  ගරු නහගරික භන්ත්රී 
පී.පජ්.ඒ.ගහමිණී ප්රනහන්දු භළිනතුභහ විසින් ඉල්ලීභේ කයන රදින්, හර්ෂික  බහණ්ඩ මීේණ භණ්ඩර ඳත් 
කයන ඵත්, නිරධහරීන් ිනපදනහ ඵළගින්  25 කණ්ඩහඹභේ ඳත්කශයුතු  ඵත්, ින තුනක කහරඹේ ඇතුශත එභ 
කහර්ඹඹ අන් කශයුතු ඵත්, නහගරික පකපභහරිසතුමිඹ විසින් ඳළවළදිලි කිරීභේ කයන රදී.   
 

අයිතම අංක 76 - ඇස්තේ න්තු පිළිගැනීම  
ඉවත වන් අයිතභඹට අදහර මුදල් කහයක බහ නිර්පද්ලඹ භව බහ විසින් ඳවත ඳරිදි පපලෝධනඹ කයන රදී. 

ඉවත අයිතභපේ අපක 01 ඹටපත් ව  ‘’බීච් ඳහර්ේ’ ඹන්න ‘’පයශ තීයඹ’’ ඹනුපන් ද එහි ප්රිනඳහදන පන් කිරීභ 

බහ අයමුදල් 2022 ඹනුපන් ද පපලෝධනඹ විඹ යුතුඹයි භව බහ තීයණඹ කයන රදී.  

අයිතම අංක 77 - ඇස්තේ න්තු පිළිගැනීම  
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මීගමු භ.න.. 
 

පභභ අයිතභඹ ම්ඵන්ධපඹන් ගරු නහගරික භන්ත්රී එන්.ඩබ්.පී.ටී. පගීත් පඳපර්යහ භළිනතුභහ විරුද්ධත්ඹ ප්රකහල 

කශ අතය, ඒ භඟ තත් ගරු භිකරු පිරිේ විසින් සිඹ විරුද්ධත්ඹ ප්රකහල කශ ඵළවින් ඡන්ද විභසීභේ 
ඳළළත්ව අතය ඒ අනු ඳවත ඳරිදි ඡන්දඹ රළබුණි.  
 
 
පභභ මුදල් කහයක බහ නිර්පද්ලඹට ඳේ ඡන්දඹ ඳහවිච්චි කර  ගරු භිකරු -  
01. ගරු නගයහධිඳින                  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  -  ඩබ්.එම්. දඹහන් රහන්හ භළිනතුභහ   
02. ගරු නි පඹෝජය නගයහධිඳින   (ශ්රී.රප.නි.ඳ   -  එම්.ඒ. ඉපඩ් ෂරීස භළිනතුභහ  
03. ගරු නහගරික භන්ත්රී                 (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඇන්ටනී ජඹවීය භළිනතුභහ 
04. ගරු නහගරික භන්ත්රී             (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එම්. යපජිත් පේඳහර ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
05. ගරු නහගරික භන්ත්රී (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ   - බී.පල්ටන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
06  ගරු නහගරික භන්ත්රී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ   - පේ. දඹහල් නිරපග ද සිල්හ භළිනතුභහ 
07. ගරු නහගරික භන්ත්රී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ   - එම්.ඒ. ජූඩ් යපජිත් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
08. ගරු නහගරික භන්ත්රී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - බී. පජ්. ඳළට්ට්රිේ ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
09. ගරු නහගරික භන්ත්රී      (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එම්. එන්. ඇන්ටනී ඩඹස භළිනතුභහ  
10. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී             (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ   - එස. එස. ප්රපලහ රුද්රිපගෝ භළිනතුමිඹ  
11. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එස. නන්දනී භළිනතුමිඹ 
12. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. පම්රි පඳපර්යහ භළිනතුමිඹ   
13.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී            (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. ගීතහනි ප්රනහන්දු භළිනතුමිඹ 
14.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී            (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එච්. මියුරහ ඳද්මිනී භළිනතුමිඹ 
15.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී            (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. යහනි රුද්රිගු භළිනතුමිඹ  
16.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - බී.එස.විපනෝදනී පඳපර්යහ භළිනතුමිඹ 
17.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී            (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එස. ගවීහ ගඹත්රි භළිනතුමිඹ 
18.  ගරු නහගරික භන්ත්රී               (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එම්.එන්. නසමින් පයෝස භළිනතුභහ  
19.  ගරු නහගරික භන්ත්රී                 (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩී. ජූඩ් පඳපර්යහ භළිනතුභහ    
20.  ගරු නහගරික භන්ත්රී      (සහ.කණ්.3  - ඩබ්.හභල් වර්ණ භළිනතුභහ  
21.  ගරු නහගරික භන්ත්රී      (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එම්.එමිල් පයෝවන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
22.  ගරු නහගරික භන්ත්රී                 (එ.ජහ.ඳ    - ඩබ්.පී.ඩී. පියුමි පර්ණු වීයසිපව භළිනතුභහ  
23.  ගරු නහගරික භන්ත්රී       (එ.ජහ.ඳ   - ඩබ්.භහේ ඔඩ්රි සුජිත් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
24.  ගරු නහගරික භන්ත්රී                  (එ.ජහ.ඳ   - එස.ඩී.ටී.පයපවහන් ජීහනන්ද භළිනතුභහ 
25.  ගරු නහගරික භන්ත්රී         (එ.ජහ.ඳ   - එම්.පේ.එල්. එෂස.යත්නසිරි ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
 
විරුද්ධ ඡන්දඹ ඳහවිච්චි කශ ගරු භිකරු. – 
01. ගරු නහගරික භන්ත්රී          (එ.ජහ.ඳ   - එන්.ඩබ්.පී.ටී. පගීත් පඳපර්යහ භළිනතුභහ    
02. ගරු නහගරික භන්ත්රී                     (එ.ජහ.ඳ   - එස.පී. නිපයෝන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
03. ගරු නහගරික භන්ත්රී                        (එ.ජහ.ඳ   - ඩබ්.ඒ. පයපහන් සී. ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
04. ගරු නහගරික භන්ත්රී     (එ.ජහ.ඳ   - එන්. ප්රදී්  චහභය ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
05. ගරු නහගරික භන්ත්රී       (ජ.වි.පඳ   - පී.පජ්.ඒ. ගහමිණී ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
06. ගරු නහගරික භන්ත්රී           (ජ.වි.පඳ  - බී. පේ.යපජිත් භළන්දිස භළිනතුභහ  
07. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී                    (ජ.වි.පඳ  - පේ.එස.අයි. අපජරහ ප්රනහන්දු භළිනතුමිඹ 
 
වහට පනපඳළමිණි ගරු භිකරු -  
01. ගරු නහගරික භන්ත්රී             (අකි.ඉරප.භ.පකපප        - එම්.බී. පභපවභඩ් ඉවසහන් භළිනතුභහ 
02. ගරු නහගරික භන්ත්රිනී               (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එල්.පේ.ඩී.භධුන්ින අ් පුවහමි භළිනතුමිඹ 
03. ගරු නහගරික භන්ත්රී              (එ.ජහ.ඳ  - බී.ගිවහන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
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මීගමු භ.න.. 
 

04. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී                      (එ.ජහ.ඳ   - පේ.සී. පේ. වීයසිපව ද සිල්හ භළිනතුමිඹ 
05. ගරු නහගරික භන්ත්රී           (සහ.කණ්.1  - එම්.එච්. පභපවභඩ් වහරිස භළිනතුභහ 
06. ගරු නහගරික භන්ත්රී           (එ.ජහ.ඳ     - පජ්.ඒ.පයපයිස විජිත ප්රනහන්දු භළිනතුභහ   
07. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී           (එ.ජහ.ඳ   - ඩබ්. දිවහයහ යන්දිලිනි ප්රනහන්දු භළිනතුමිඹ    
 
 

 
එභ අසථහපේ බහපේ රැඳී පනපසිටි ගරු භිකරු-  
01. ගරු නහගරික භන්ත්රී     (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එල්. ජීපග මිරැන්පඩෝ භළිනතුභහ 
02. ගරු නහගරික භන්ත්රී           (එ.ජහ.ඳ   - එම්.බී.ආර්.මිල්පයෝයි ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
03. ගරු නහගරික භන්ත්රී                       (එ.ජහ.ඳ   - ඒ. ශ්රීසිඹස පගෝභස භළිනතුභහ 
04. ගරු නහගරික භන්ත්රී                       (එ.ජහ.ඳ   - එම්.ටී. පභපපවපභඩ් නසමිවහර් භළිනතුභහ    
05. ගරු නහගරික භන්ත්රී              (එ.ජහ.ඳ    - ඩී.ජිත් පභෝවන් භළිනතුභහ 
06. ගරු නහගරික භන්ත්රී                       (එ.ජහ.ඳ   - එන්.සී. ශ්රීනික ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
07. ගරු නහගරික භන්ත්රී                     (එ.ජහ.නි.පඳ  - බී.නන්ද සුපරෝචන පඳපර්යහ භළිනතුභහ 
08. ගරු නහගරික භන්ත්රී            (එ.ජහ.ඳ  - ඩබ්. නහභල් පයෝයි ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
09. ගරු නහගරික භන්ත්රී           (එ.ජහ.ඳ   - පේ.එස.නිේභන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ   

ඒ  අනු   ඳේ ඡන්ද 25 ේ ද, විඳේ ඡන්ද  07 ේ ද රළබුණු අතය, බහට පනපඳළමිණි භිකරු 07 

පදපනේ ද, බහපේ රැඳී පනපසිටි 09 ේ  ද පේ. ඒ අනු  ළඩි ඡන්ද  18  කින් මුදල් කහයක බහ නිර්පද්ලඹ බහ 
ම්භත විඹ. 
 

 

අයිතම අංක 78 -  ඇස්තේ න්තු පිළිගැනීම    

පභභ අයිතභඹ ම්ඵන්ධපඹන් ගරු නහගරික භන්ත්රී එන්.ඩබ්.පී.ටී. පගීත් පඳපර්යහ භළිනතුභහ විරුද්ධත්ඹ ප්රකහල 

කශ අතය, ඒ භඟ තත් ගරු භිකරු පිරිේ විසින් සිඹ විරුද්ධත්ඹ ප්රකහල කශ ඵළවින් ඡන්ද විභසීභේ 
ඳළළත්ව අතය ඒ අනු ඳවත ඳරිදි ඡන්දඹ රළබුණි.  
 
පභභ මුදල් කහයක බහ නිර්පද්ලඹට ඳේ ඡන්දඹ ඳහවිච්චි කර  ගරු භිකරු -  
01.  ගරු නගයහධිඳින                  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  -  ඩබ්.එම්. දඹහන් රහන්හ භළිනතුභහ   
02. ගරු නි පඹෝජය නගයහධිඳින    (ශ්රී.රප.නි.ඳ   -  එම්.ඒ. ඉපඩ් ෂරීස භළිනතුභහ  
03.  ගරු නහගරික භන්ත්රී               (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඇන්ටනී ජඹවීය භළිනතුභහ 
04.  ගරු නහගරික භන්ත්රී                (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එම්. යපජිත් පේඳහර ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
05.  ගරු නහගරික භන්ත්රී (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ   - බී.පල්ටන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
06. ගරු නහගරික භන්ත්රී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ   - පේ. දඹහල් නිරපග ද සිල්හ භළිනතුභහ 
07.  ගරු නහගරික භන්ත්රී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ   - එම්.ඒ. ජූඩ් යපජිත් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
08. ගරු නහගරික භන්ත්රී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - බී. පජ්. ඳළට්ට්රිේ ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
09.  ගරු නහගරික භන්ත්රී      (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එම්. එන්. ඇන්ටනී ඩඹස භළිනතුභහ  
10. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී             (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ   - එස. එස. ප්රපලහ රුද්රිපගෝ භළිනතුමිඹ  
11.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එස. නන්දනී භළිනතුමිඹ 
12. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. පම්රි පඳපර්යහ භළිනතුමිඹ   
13.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී            (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. ගීතහනි ප්රනහන්දු භළිනතුමිඹ 
14.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී            (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එච්. මියුරහ ඳද්මිනී භළිනතුමිඹ 
15.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී            (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. යහනි රුද්රිගු භළිනතුමිඹ  
16.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - බී.එස.විපනෝදනී පඳපර්යහ භළිනතුමිඹ 
17.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී            (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එස. ගවීහ ගඹත්රි භළිනතුමිඹ 
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18.  ගරු නහගරික භන්ත්රී               (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එම්.එන්. නසමින් පයෝස භළිනතුභහ  
19. ගරු නහගරික භන්ත්රී                 (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩී. ජූඩ් පඳපර්යහ භළිනතුභහ    
20.  ගරු නහගරික භන්ත්රී      (සහ.කණ්.3  - ඩබ්.හභල් වර්ණ භළිනතුභහ  
21.  ගරු නහගරික භන්ත්රී      (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එම්.එමිල් පයෝවන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
22. ගරු නහගරික භන්ත්රී                 (එ.ජහ.ඳ    - ඩබ්.පී.ඩී. පියුමි පර්ණු වීයසිපව භළිනතුභහ  
23. ගරු නහගරික භන්ත්රී       (එ.ජහ.ඳ   - ඩබ්.භහේ ඔඩ්රි සුජිත් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
24. ගරු නහගරික භන්ත්රී                  (එ.ජහ.ඳ   - එස.ඩී.ටී.පයපවහන් ජීහනන්ද භළිනතුභහ 
25. ගරු නහගරික භන්ත්රී         (එ.ජහ.ඳ   - එම්.පේ.එල්. එෂස.යත්නසිරි ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
 
විරුද්ධ ඡන්දඹ ඳහවිච්චි කශ ගරු භිකරු. – 
01.ගරු නහගරික භන්ත්රී          (එ.ජහ.ඳ   - එන්.ඩබ්.පී.ටී. පගීත් පඳපර්යහ භළිනතුභහ    
02.ගරු නහගරික භන්ත්රී                     (එ.ජහ.ඳ   - එස.පී. නිපයෝන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහන 
03.ගරු නහගරික භන්ත්රී                        (එ.ජහ.ඳ   - ඩබ්.ඒ. පයපහන් සී. ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
04.ගරු නහගරික භන්ත්රී     (එ.ජහ.ඳ   - එන්. ප්රදී්  චහභය ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
05. ගරු නහගරික භන්ත්රී       (ජ.වි.පඳ   - පී.පජ්.ඒ. ගහමිණී ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
06. ගරු නහගරික භන්ත්රී           (ජ.වි.පඳ  - බී. පේ.යපජිත් භළන්දිස භළිනතුභහ  
07. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී                    (ජ.වි.පඳ  - පේ.එස.අයි. අපජරහ ප්රනහන්දු භළිනතුමිඹ 
 
වහට පනපඳළමිණි ගරු භිකරු -  
01. ගරු නහගරික භන්ත්රී             (අකි.ඉරප.භ.පකපප        - එම්.බී. පභපවභඩ් ඉවසහන් භළිනතුභහ 
02.  ගරු නහගරික භන්ත්රිනී               (ශ්රී.රප.නි.ඳ  - එල්.පේ.ඩී.භධුන්ින අ් පුවහමි භළිනතුමිඹ 
03. ගරු නහගරික භන්ත්රී              (එ.ජහ.ඳ  - බී.ගිවහන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
04. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී                      (එ.ජහ.ඳ   - පේ.සී. පේ. වීයසිපව ද සිල්හ භළිනතුමිඹ 
05. ගරු නහගරික භන්ත්රී           (සහ.කණ්.1  - එම්.එච්. පභපවභඩ් වහරිස භළිනතුභහ 
06. ගරු නහගරික භන්ත්රී           (එ.ජහ.ඳ     - පජ්.ඒ.පයපයිස විජිත ප්රනහන්දු භළිනතුභහ   
07. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී           (එ.ජහ.ඳ   - ඩබ්. දිවහයහ යන්දිලිනි ප්රනහන්දු භළිනතුමිඹ    
 
 

 
එභ අසථහපේ බහපේ රැඳී පනපසිටි ගරු භිකරු-  
01. ගරු නහගරික භන්ත්රී     (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එල්. ජීපග මිරැන්පඩෝ භළිනතුභහ 
02. ගරු නහගරික භන්ත්රී           (එ.ජහ.ඳ   - එම්.බී.ආර්.මිල්පයෝයි ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
03. ගරු නහගරික භන්ත්රී                       (එ.ජහ.ඳ   - ඒ. ශ්රීසිඹස පගෝභස භළිනතුභහ 
04. ගරු නහගරික භන්ත්රී                       (එ.ජහ.ඳ   - එම්.ටී. පභපපවපභඩ් නසමිවහර් භළිනතුභහ    
05. ගරු නහගරික භන්ත්රී              (එ.ජහ.ඳ    - ඩී.ජිත් පභෝවන් භළිනතුභහ 
06. ගරු නහගරික භන්ත්රී                       (එ.ජහ.ඳ   - එන්.සී. ශ්රීනික ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
07. ගරු නහගරික භන්ත්රී                     (එ.ජහ.නි.පඳ  - බී.නන්ද සුපරෝචන පඳපර්යහ භළිනතුභහ 
08. ගරු නහගරික භන්ත්රී            (එ.ජහ.ඳ  - ඩබ්. නහභල් පයෝයි ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
09. ගරු නහගරික භන්ත්රී           (එ.ජහ.ඳ   - පේ.එස.නිේභන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ   

ඒ  අනු   ඳේ ඡන්ද 25 ේ ද, විඳේ ඡන්ද  07 ේ ද රළබුණු අතය, බහට පනපඳළමිණි භිකරු 07 

පදපනේ ද, බහපේ රැඳී පනපසිටි 09 ේ  ද පේ. ඒ අනු  ළඩි ඡන්ද  18  කින් මුදල් කහයක බහ නිර්පද්ලඹ බහ 
ම්භත විඹ.  

 

අයිතම අංක 79 - අනුමත සමිති ලට ලයාඳිති ඳැලීම     
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පභභ අයිතභඹ ම්ඵන්ධපඹන් ගරු නහගරික භන්ත්රී එන්.ඩබ්.පී.ටී. පගීත් පඳපර්යහ භළිනතුභහ විරුද්ධත්ඹ ප්රකහල 

කශ අතය, ඒ භඟ තත් ගරු භිකරු පිරිේ විසින් සිඹ විරුද්ධත්ඹ ප්රකහල කශ ඵළවින් ඡන්ද විභසීභේ 
ඳළළත්ව අතය ඒ අනු ඳවත ඳරිදි ඡන්දඹ රළබුණි.  
 
 
පභභ මුදල් කහයක බහ නිර්පද්ලඹට ඳේ ඡන්දඹ ඳහවිච්චි කර  ගරු භිකරු -  
01.  ගරු නගයහධිඳින                  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  -  ඩබ්.එම්. දඹහන් රහන්හ භළිනතුභහ   
02. ගරු නි පඹෝජය නගයහධිඳින    (ශ්රී.රප.නි.ඳ   -  එම්.ඒ. ඉපඩ් ෂරීස භළිනතුභහ  
03.  ගරු නහගරික භන්ත්රී               (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඇන්ටනී ජඹවීය භළිනතුභහ 
04.  ගරු නහගරික භන්ත්රී                (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එම්. යපජිත් පේඳහර ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
05.  ගරු නහගරික භන්ත්රී (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ   - බී.පල්ටන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
06. ගරු නහගරික භන්ත්රී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ   - පේ. දඹහල් නිරපග ද සිල්හ භළිනතුභහ 
07.  ගරු නහගරික භන්ත්රී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ   - එම්.ඒ. ජූඩ් යපජිත් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
08. ගරු නහගරික භන්ත්රී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - බී. පජ්. ඳළට්ට්රිේ ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
09.  ගරු නහගරික භන්ත්රී      (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එම්. එන්. ඇන්ටනී ඩඹස භළිනතුභහ  
10. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී             (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ   - එස. එස. ප්රපලහ රුද්රිපගෝ භළිනතුමිඹ  
11.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එස. නන්දනී භළිනතුමිඹ 
12. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. පම්රි පඳපර්යහ භළිනතුමිඹ   
13.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී            (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. ගීතහනි ප්රනහන්දු භළිනතුමිඹ 
14.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී            (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එච්. මියුරහ ඳද්මිනී භළිනතුමිඹ 
15.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී            (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. යහනි රුද්රිගු භළිනතුමිඹ  
16.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - බී.එස.විපනෝදනී පඳපර්යහ භළිනතුමිඹ 
17.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී            (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එස. ගවීහ ගඹත්රි භළිනතුමිඹ 
18.  ගරු නහගරික භන්ත්රී               (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එම්.එන්. නසමින් පයෝස භළිනතුභහ  
19. ගරු නහගරික භන්ත්රී                (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩී. ජූඩ් පඳපර්යහ භළිනතුභහ    
20.  ගරු නහගරික භන්ත්රී      (සහ.කණ්.3  - ඩබ්.හභල් වර්ණ භළිනතුභහ  
21.  ගරු නහගරික භන්ත්රී      (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එම්.එමිල් පයෝවන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
22. ගරු නහගරික භන්ත්රී                 (එ.ජහ.ඳ    - ඩබ්.පී.ඩී. පියුමි පර්ණු වීයසිපව භළිනතුභහ  
23. ගරු නහගරික භන්ත්රී       (එ.ජහ.ඳ   - ඩබ්.භහේ ඔඩ්රි සුජිත් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
24. ගරු නහගරික භන්ත්රී                  (එ.ජහ.ඳ   - එස.ඩී.ටී.පයපවහන් ජීහනන්ද භළිනතුභහ 
25. ගරු නහගරික භන්ත්රී         (එ.ජහ.ඳ   - එම්.පේ.එල්. එෂස.යත්නසිරි ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
 
විරුද්ධ ඡන්දඹ ඳහවිච්චි කශ ගරු භිකරු. – 
01.ගරු නහගරික භන්ත්රී          (එ.ජහ.ඳ   - එන්.ඩබ්.පී.ටී. පගීත් පඳපර්යහ භළිනතුභහ    
02.ගරු නහගරික භන්ත්රී                    (එ.ජහ.ඳ   - එස.පී. නිපයෝන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
03.ගරු නහගරික භන්ත්රී                        (එ.ජහ.ඳ   - ඩබ්.ඒ. පයපහන් සී. ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
04.ගරු නහගරික භන්ත්රී      (එ.ජහ.ඳ   - එන්. ප්රදී්  චහභය ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
05. ගරු නහගරික භන්ත්රී       (ජ.වි.පඳ   - පී.පජ්.ඒ. ගහමිණී ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
06. ගරු නහගරික භන්ත්රී           (ජ.වි.පඳ  - බී. පේ.යපජිත් භළන්දිස භළිනතුභහ  
07. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී                    (ජ.වි.පඳ  - පේ.එස.අයි. අපජරහ ප්රනහන්දු භළිනතුමිඹ 
 
වහට පනපඳළමිණි ගරු භිකරු -  
01. ගරු නහගරික භන්ත්රී             (අකි.ඉරප.භ.පකපප        - එම්.බී. පභපවභඩ් ඉවසහන් භළිනතුභහ 
02.  ගරු නහගරික භන්ත්රිනී               (ශ්රී.රප.නි.ඳ  - එල්.පේ.ඩී.භධුන්ින අ් පුවහමි භළිනතුමිඹ 
03. ගරු නහගරික භන්ත්රී               (එ.ජහ.ඳ  - බී.ගිවහන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
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04. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී                      (එ.ජහ.ඳ   - පේ.සී. පේ. වීයසිපව ද සිල්හ භළිනතුමිඹ 
05. ගරු නහගරික භන්ත්රී           (සහ.කණ්.1  - එම්.එච්. පභපවභඩ් වහරිස භළිනතුභහ 
06. ගරු නහගරික භන්ත්රී             (එ.ජහ.ඳ  - පජ්.ඒ.පයපයිස විජිත ප්රනහන්දු භළිනතුභහ   
07. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී             (එ.ජහ.ඳ   - ඩබ්. දිවහයහ යන්දිලිනි ප්රනහන්දු භළිනතුමිඹ    
 
එභ අසථහපේ බහපේ රැඳී පනපසිටි ගරු භිකරු-  
01. ගරු නහගරික භන්ත්රී     (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එල්. ජීපග මිරැන්පඩෝ භළිනතුභහ 
02. ගරු නහගරික භන්ත්රී           (එ.ජහ.ඳ   - එම්.බී.ආර්.මිල්පයෝයි ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
03. ගරු නහගරික භන්ත්රී                       (එ.ජහ.ඳ   - ඒ. ශ්රීසිඹස පගෝභස භළිනතුභහ 
04. ගරු නහගරික භන්ත්රී                       (එ.ජහ.ඳ   - එම්.ටී. පභපපවපභඩ් නසමිවහර් භළිනතුභහ    
05. ගරු නහගරික භන්ත්රී              (එ.ජහ.ඳ    - ඩී.ජිත් පභෝවන් භළිනතුභහ 
06. ගරු නහගරික භන්ත්රී                       (එ.ජහ.ඳ   - එන්.සී. ශ්රීනික ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
07. ගරු නහගරික භන්ත්රී                     (එ.ජහ.නි.පඳ  - බී.නන්ද සුපරෝචන පඳපර්යහ භළිනතුභහ 
08. ගරු නහගරික භන්ත්රී            (එ.ජහ.ඳ  - ඩබ්. නහභල් පයෝයි ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
09. ගරු නහගරික භන්ත්රී           (එ.ජහ.ඳ   - පේ.එස.නිේභන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ   

ඒ  අනු   ඳේ ඡන්ද 25 ේ ද, විඳේ ඡන්ද  07 ේ ද රළබුණු අතය, බහට පනපඳළමිණි භිකරු 07 

පදපනේ ද, බහපේ රැඳී පනපසිටි 09 ේ  ද පේ. ඒ අනු  ළඩි ඡන්ද  18  කින් මුදල් කහයක බහ නිර්පද්ලඹ බහ 
ම්භත විඹ. 

අයිතම අංක  80 - අලසන් ේගවී       

පභභ අයිතභඹ ම්ඵන්ධපඹන් ගරු නහගරික භන්ත්රී එන්. ප්රදී්  චහභය ප්රනහන්දු භළිනතුභහ විරුද්ධත්ඹ ප්රකහල කශ 

අතය, ඒ භඟ තත් ගරු භිකරු පිරිේ විසින් සිඹ විරුද්ධත්ඹ ප්රකහල කශ ඵළවින් ඡන්ද විභසීභේ ඳළළත්ව 
අතය ඒ අනු ඳවත ඳරිදි ඡන්දඹ රළබුණි.  
 
පභභ මුදල් කහයක බහ නිර්පද්ලඹට ඳේ ඡන්දඹ ඳහවිච්චි කර  ගරු භිකරු -  
01. ගරු නගයහධිඳින                  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  -  ඩබ්.එම්. දඹහන් රහන්හ භළිනතුභහ   
02. ගරු නි පඹෝජය නගයහධිඳින    (ශ්රී.රප.නි.ඳ   -  එම්.ඒ. ඉපඩ් ෂරීස භළිනතුභහ  
03. ගරු නහගරික භන්ත්රී               (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඇන්ටනී ජඹවීය භළිනතුභහ 
04. ගරු නහගරික භන්ත්රී                 (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එම්. යපජිත් පේඳහර ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
05. ගරු නහගරික භන්ත්රී                (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ   - බී.පල්ටන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
06. ගරු නහගරික භන්ත්රී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ   - පේ. දඹහල් නිරපග ද සිල්හ භළිනතුභහ 
07. ගරු නහගරික භන්ත්රී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ   - එම්.ඒ. ජූඩ් යපජිත් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
08. ගරු නහගරික භන්ත්රී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - බී. පජ්. ඳළට්ට්රිේ ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
09. ගරු නහගරික භන්ත්රී      (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එම්. එන්. ඇන්ටනී ඩඹස භළිනතුභහ  
10. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී             (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ   - එස. එස. ප්රපලහ රුද්රිපගෝ භළිනතුමිඹ  
11. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එස. නන්දනී භළිනතුමිඹ 
12. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. පම්රි පඳපර්යහ භළිනතුමිඹ   
13. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී             (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. ගීතහනි ප්රනහන්දු භළිනතුමිඹ 
14. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී             (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එච්. මියුරහ ඳද්මිනී භළිනතුමිඹ 
15. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී             (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. යහනි රුද්රිගු භළිනතුමිඹ  
16. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - බී.එස.විපනෝදනී පඳපර්යහ භළිනතුමිඹ 
17. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී             (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එස. ගවීහ ගඹත්රි භළිනතුමිඹ 
18. ගරු නහගරික භන්ත්රී                (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එම්.එන්. නසමින් පයෝස භළිනතුභහ  
19. ගරු නහගරික භන්ත්රී                (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩී. ජූඩ් පඳපර්යහ භළිනතුභහ    
20. ගරු නහගරික භන්ත්රී      (සහ.කණ්.3  - ඩබ්.හභල් වර්ණ භළිනතුභහ  
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21. ගරු නහගරික භන්ත්රී      (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එම්.එමිල් පයෝවන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
22. ගරු නහගරික භන්ත්රී                 (එ.ජහ.ඳ    - ඩබ්.පී.ඩී. පියුමි පර්ණු වීයසිපව භළිනතුභහ  
23. ගරු නහගරික භන්ත්රී       (එ.ජහ.ඳ   - ඩබ්.භහේ ඔඩ්රි සුජිත් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
24. ගරු නහගරික භන්ත්රී                  (එ.ජහ.ඳ   - එස.ඩී.ටී.පයපවහන් ජීහනන්ද භළිනතුභහ 
25. ගරු නහගරික භන්ත්රී         (එ.ජහ.ඳ   - එම්.පේ.එල්. එෂස.යත්නසිරි ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
විරුද්ධ ඡන්දඹ ඳහවිච්චි කශ ගරු භිකරු. – 
01. ගරු නහගරික භන්ත්රී          (එ.ජහ.ඳ   - එන්.ඩබ්.පී.ටී. පගීත් පඳපර්යහ භළිනතුභහ    
02. ගරු නහගරික භන්ත්රී                    (එ.ජහ.ඳ   - එස.පී. නිපයෝන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
03. ගරු නහගරික භන්ත්රී                        (එ.ජහ.ඳ   - ඩබ්.ඒ. පයපහන් සී. ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
04. ගරු නහගරික භන්ත්රී     (එ.ජහ.ඳ   - එන්. ප්රදී්  චහභය ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
05. ගරු නහගරික භන්ත්රී       (ජ.වි.පඳ   - පී.පජ්.ඒ. ගහමිණී ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
06. ගරු නහගරික භන්ත්රී           (ජ.වි.පඳ  - බී. පේ.යපජිත් භළන්දිස භළිනතුභහ  
07. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී                    (ජ.වි.පඳ  - පේ.එස.අයි. අපජරහ ප්රනහන්දු භළිනතුමිඹ 
 
වහට පනපඳළමිණි ගරු භිකරු -  
01. ගරු නහගරික භන්ත්රී             (අකි.ඉරප.භ.පකපප        - එම්.බී. පභපවභඩ් ඉවසහන් භළිනතුභහ 
02. ගරු නහගරික භන්ත්රිනී               (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එල්.පේ.ඩී.භධුන්ින අ් පුවහමි භළිනතුමිඹ 
03. ගරු නහගරික භන්ත්රී              (එ.ජහ.ඳ  - බී.ගිවහන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
04. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී                      (එ.ජහ.ඳ   - පේ.සී. පේ. වීයසිපව ද සිල්හ භළිනතුමිඹ 
05. ගරු නහගරික භන්ත්රී           (සහ.කණ්.1  - එම්.එච්. පභපවභඩ් වහරිස භළිනතුභහ 
06. ගරු නහගරික භන්ත්රී           (එ.ජහ.ඳ     - පජ්.ඒ.පයපයිස විජිත ප්රනහන්දු භළිනතුභහ   
07. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී           (එ.ජහ.ඳ   - ඩබ්. දිවහයහ යන්දිලිනි ප්රනහන්දු භළිනතුමිඹ    
 
එභ අසථහපේ බහපේ රැඳී පනපසිටි ගරු භිකරු-  
01. ගරු නහගරික භන්ත්රී     (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එල්. ජීපග මිරැන්පඩෝ භළිනතුභහ 
02. ගරු නහගරික භන්ත්රී           (එ.ජහ.ඳ   - එම්.බී.ආර්.මිල්පයෝයි ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
03. ගරු නහගරික භන්ත්රී                       (එ.ජහ.ඳ   - ඒ. ශ්රීසිඹස පගෝභස භළිනතුභහ 
04. ගරු නහගරික භන්ත්රී                       (එ.ජහ.ඳ   - එම්.ටී. පභපපවපභඩ් නසමිවහර් භළිනතුභහ    
05. ගරු නහගරික භන්ත්රී              (එ.ජහ.ඳ    - ඩී.ජිත් පභෝවන් භළිනතුභහ 
06. ගරු නහගරික භන්ත්රී                       (එ.ජහ.ඳ   - එන්.සී. ශ්රීනික ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
07. ගරු නහගරික භන්ත්රී                     (එ.ජහ.නි.පඳ  - බී.නන්ද සුපරෝචන පඳපර්යහ භළිනතුභහ 
08. ගරු නහගරික භන්ත්රී            (එ.ජහ.ඳ  - ඩබ්. නහභල් පයෝයි ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
09. ගරු නහගරික භන්ත්රී           (එ.ජහ.ඳ   - පේ.එස.නිේභන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ   

ඒ  අනු   ඳේ ඡන්ද 25 ේ ද, විඳේ ඡන්ද  07 ේ ද රළබුණු අතය, බහට පනපඳළමිණි භිකරු 07 

පදපනේ ද, බහපේ රැඳී පනපසිටි 09 ේ  ද පේ. ඒ අනු  ළඩි ඡන්ද  18  කින් මුදල් කහයක බහ නිර්පද්ලඹ බහ 
ම්භත විඹ.  
 

අයිතම අංක  81 - ලයාඳිති ේස ලක ලැප් ග ේගවීම.     

පභභ අයිතභඹ ම්ඵන්ධපඹන් ගරු නහගරික භන්ත්රී එන්. ප්රදී්  චහභය ප්රනහන්දු භළිනතුභහ විරුද්ධත්ඹ ප්රකහල කශ 

අතය, ඒ භඟ තත් ගරු භිකරු පිරිේ විසින් සිඹ විරුද්ධත්ඹ ප්රකහල කශ ඵළවින් ඡන්ද විභසීභේ ඳළළත්ව 
අතය ඒ අනු ඳවත ඳරිදි ඡන්දඹ රළබුණි.  
 
පභභ මුදල් කහයක බහ නිර්පද්ලඹට ඳේ ඡන්දඹ ඳහවිච්චි කර  ගරු භිකරු -  
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මීගමු භ.න.. 
 

01.  ගරු නගයහධිඳින                   (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  -  ඩබ්.එම්. දඹහන් රහන්හ භළිනතුභහ   
02. ගරු නි පඹෝජය නගයහධිඳින     (ශ්රී.රප.නි.ඳ   -  එම්.ඒ. ඉපඩ් ෂරීස භළිනතුභහ  
03.  ගරු නහගරික භන්ත්රී                (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඇන්ටනී ජඹවීය භළිනතුභහ 
04.  ගරු නහගරික භන්ත්රී                 (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එම්. යපජිත් පේඳහර ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
05.  ගරු නහගරික භන්ත්රී (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ   - බී.පල්ටන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
06. ගරු නහගරික භන්ත්රී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ   - පේ. දඹහල් නිරපග ද සිල්හ භළිනතුභහ 
07. ගරු නහගරික භන්ත්රී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ   - එම්.ඒ. ජූඩ් යපජිත් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
08.ගරු නහගරික භන්ත්රී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - බී. පජ්. ඳළට්ට්රිේ ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
09. ගරු නහගරික භන්ත්රී      (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එම්. එන්. ඇන්ටනී ඩඹස භළිනතුභහ  
10. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී             (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ   - එස. එස. ප්රපලහ රුද්රිපගෝ භළිනතුමිඹ  
11. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එස. නන්දනී භළිනතුමිඹ 
12. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. පම්රි පඳපර්යහ භළිනතුමිඹ   
13. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී             (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. ගීතහනි ප්රනහන්දු භළිනතුමිඹ 
14. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී             (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එච්. මියුරහ ඳද්මිනී භළිනතුමිඹ 
15. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී             (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. යහනි රුද්රිගු භළිනතුමිඹ  
16. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - බී.එස.විපනෝදනී පඳපර්යහ භළිනතුමිඹ 
17. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී             (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එස. ගවීහ ගඹත්රි භළිනතුමිඹ 
18. ගරු නහගරික භන්ත්රී                (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එම්.එන්. නසමින් පයෝස භළිනතුභහ  
19. ගරු නහගරික භන්ත්රී                (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩී. ජූඩ් පඳපර්යහ භළිනතුභහ    
20. ගරු නහගරික භන්ත්රී      (සහ.කණ්.3  - ඩබ්.හභල් වර්ණ භළිනතුභහ  
21. ගරු නහගරික භන්ත්රී      (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එම්.එමිල් පයෝවන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
22. ගරු නහගරික භන්ත්රී                 (එ.ජහ.ඳ    - ඩබ්.පී.ඩී. පියුමි පර්ණු වීයසිපව භළිනතුභහ  
23. ගරු නහගරික භන්ත්රී       (එ.ජහ.ඳ   - ඩබ්.භහේ ඔඩ්රි සුජිත් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
24. ගරු නහගරික භන්ත්රී                 (එ.ජහ.ඳ   - එස.ඩී.ටී.පයපවහන් ජීහනන්ද භළිනතුභහ 
25. ගරු නහගරික භන්ත්රී         (එ.ජහ.ඳ   - එම්.පේ.එල්. එෂස.යත්නසිරි ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
විරුද්ධ ඡන්දඹ ඳහවිච්චි කශ ගරු භිකරු. – 
01.ගරු නහගරික භන්ත්රී          (එ.ජහ.ඳ   - එන්.ඩබ්.පී.ටී. පගීත් පඳපර්යහ භළිනතුභහ    
02.ගරු නහගරික භන්ත්රී                    (එ.ජහ.ඳ   - එස.පී. නිපයෝන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
03.ගරු නහගරික භන්ත්රී                        (එ.ජහ.ඳ   - ඩබ්.ඒ. පයපහන් සී. ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
04.ගරු නහගරික භන්ත්රී      (එ.ජහ.ඳ   - එන්. ප්රදී්  චහභය ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
 
ඡන්දඹ දීපභන් ළශකී සිටි ගරු භිකරු. –  
01. ගරු නහගරික භන්ත්රී       (ජ.වි.පඳ   - පී.පජ්.ඒ. ගහමිණී ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
02. ගරු නහගරික භන්ත්රී           (ජ.වි.පඳ  - බී. පේ.යපජිත් භළන්දිස භළිනතුභහ  
03. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී                    (ජ.වි.පඳ  - පේ.එස.අයි. අපජරහ ප්රනහන්දු භළිනතුමිඹ 
 
වහට පනපඳළමිණි ගරු භිකරු -  
01. ගරු නහගරික භන්ත්රී             (අකි.ඉරප.භ.පකපප        - එම්.බී. පභපවභඩ් ඉවසහන් භළිනතුභහ 
02.  ගරු නහගරික භන්ත්රිනී               (ශ්රී.රප.නි.ඳ  - එල්.පේ.ඩී.භධුන්ින අ් පුවහමි භළිනතුමිඹ 
03. ගරු නහගරික භන්ත්රී              (එ.ජහ.ඳ  - බී.ගිවහන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
04. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී                      (එ.ජහ.ඳ   - පේ.සී. පේ. වීයසිපව ද සිල්හ භළිනතුමිඹ 
05. ගරු නහගරික භන්ත්රී           (සහ.කණ්.1  - එම්.එච්. පභපවභඩ් වහරිස භළිනතුභහ 
06. ගරු නහගරික භන්ත්රී           (එ.ජහ.ඳ     - පජ්.ඒ.පයපයිස විජිත ප්රනහන්දු භළිනතුභහ   
07. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී           (එ.ජහ.ඳ   - ඩබ්. දිවහයහ යන්දිලිනි ප්රනහන්දු භළිනතුමිඹ 
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මීගමු භ.න.. 
 

එභ අසථහපේ බහපේ රැඳී පනපසිටි ගරු භිකරු-  
01. ගරු නහගරික භන්ත්රී     (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එල්. ජීපග මිරැන්පඩෝ භළිනතුභහ 
02. ගරු නහගරික භන්ත්රී           (එ.ජහ.ඳ   - එම්.බී.ආර්.මිල්පයෝයි ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
03. ගරු නහගරික භන්ත්රී                       (එ.ජහ.ඳ   - ඒ. ශ්රීසිඹස පගෝභස භළිනතුභහ 
04. ගරු නහගරික භන්ත්රී                       (එ.ජහ.ඳ   - එම්.ටී. පභපපවපභඩ් නසමිවහර් භළිනතුභහ    
05. ගරු නහගරික භන්ත්රී              (එ.ජහ.ඳ    - ඩී.ජිත් පභෝවන් භළිනතුභහ 
06. ගරු නහගරික භන්ත්රී                       (එ.ජහ.ඳ   - එන්.සී. ශ්රීනික ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
07. ගරු නහගරික භන්ත්රී                     (එ.ජහ.නි.පඳ  - බී.නන්ද සුපරෝචන පඳපර්යහ භළිනතුභහ 
08. ගරු නහගරික භන්ත්රී            (එ.ජහ.ඳ  - ඩබ්. නහභල් පයෝයි ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
09. ගරු නහගරික භන්ත්රී           (එ.ජහ.ඳ   - පේ.එස.නිේභන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ   

ඒ  අනු   ඳේ ඡන්ද 25 ේ ද, විඳේ ඡන්ද  04 ේ ද රළබුණු අතය, බහට පනපඳළමිණි භිකරු 07 

පදපනේ ද, ඡන්දඹ දීපභන් ළරකී සිටි භිකරු  03 පදපනේද, බහපේ රැඳී පනපසිටි 09 ේ  ද පේ. ඒ අනු  ළඩි 
ඡන්ද 21  කින් මුදල් කහයක බහ නිර්පද්ලඹ බහ ම්භත විඹ. 
 

අයිතම අංක 89 - ඇස්තේ න්තු පිළිගැනීම  

යහඳිින නහභඹ ගළන ඳළවළදිලි කිරිභේ කයන පර ගරු නහගරික භන්ත්රී පී.පජ්.ඒ.ගහමිණී ප්රනහන්දු භළිනතුභහ විසින් 

ඉල්ලීභේ කයන රදී. පකපටු පිට්ටනිපේ ඳළවිලිඹන් එක වහ  මීට පඳය ිනබ කිරිවශ පර්ධනඹ  කිරීභ වහ  

රේ 200 ක මුදරේ    මුදල් අභහතයහපලපඹන් රළබී ඇින ඵ ගරු නගයහධිඳිනතුභහ විසින් ඳළවළදිලි කයන රදී.    

 
අයිතම අංක  91 - අලසන් ේගවී          

පභභ අයිතභඹ ම්ඵන්ධපඹන් ගරු නහගරික භන්ත්රී ඩබ්.ඒ. පයපහන් සී. ප්රනහන්දු භළිනතුභහ විරුද්ධත්ඹ ප්රකහල 
කශ අතය, ඒ භඟ තත් ගරු භිකරු පිරිේ විසින් සිඹ විරුද්ධත්ඹ ප්රකහල කශ ඵළවින් ඡන්ද විභසීභේ 
ඳළළත්ව අතය ඒ අනු ඳවත ඳරිදි ඡන්දඹ රළබුණි.  
 
පභභ මුදල් කහයක බහ නිර්පද්ලඹට ඳේ ඡන්දඹ ඳහවිච්චි කර  ගරු භිකරු -  
01.  ගරු නගයහධිඳින                  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  -  ඩබ්.එම්. දඹහන් රහන්හ භළිනතුභහ   
02. ගරු නි පඹෝජය නගයහධිඳින     (ශ්රී.රප.නි.ඳ   -  එම්.ඒ. ඉපඩ් ෂරීස භළිනතුභහ  
03.  ගරු නහගරික භන්ත්රී               (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඇන්ටනී ජඹවීය භළිනතුභහ 
04.  ගරු නහගරික භන්ත්රී                (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එම්. යපජිත් පේඳහර ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
05.  ගරු නහගරික භන්ත්රී (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ   - බී.පල්ටන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
06. ගරු නහගරික භන්ත්රී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ   - පේ. දඹහල් නිරපග ද සිල්හ භළිනතුභහ 
07.  ගරු නහගරික භන්ත්රී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ   - එම්.ඒ. ජූඩ් යපජිත් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
08. ගරු නහගරික භන්ත්රී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - බී. පජ්. ඳළට්ට්රිේ ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
09.  ගරු නහගරික භන්ත්රී      (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එම්. එන්. ඇන්ටනී ඩඹස භළිනතුභහ  
10. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී             (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ   - එස. එස. ප්රපලහ රුද්රිපගෝ භළිනතුමිඹ  
11.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එස. නන්දනී භළිනතුමිඹ 
12. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. පම්රි පඳපර්යහ භළිනතුමිඹ   
13.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී            (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. ගීතහනි ප්රනහන්දු භළිනතුමිඹ 
14.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී            (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එච්. මියුරහ ඳද්මිනී භළිනතුමිඹ 
15.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී            (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. යහනි රුද්රිගු භළිනතුමිඹ  
16.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - බී.එස.විපනෝදනී පඳපර්යහ භළිනතුමිඹ 
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17.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී            (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එස. ගවීහ ගඹත්රි භළිනතුමිඹ 
18.  ගරු නහගරික භන්ත්රී               (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එම්.එන්. නසමින් පයෝස භළිනතුභහ  
19. ගරු නහගරික භන්ත්රී                (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩී. ජූඩ් පඳපර්යහ භළිනතුභහ    
20.  ගරු නහගරික භන්ත්රී      (සහ.කණ්.3  - ඩබ්.හභල් වර්ණ භළිනතුභහ  
21.  ගරු නහගරික භන්ත්රී      (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එම්.එමිල් පයෝවන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
22. ගරු නහගරික භන්ත්රී                 (එ.ජහ.ඳ    - ඩබ්.පී.ඩී. පියුමි පර්ණු වීයසිපව භළිනතුභහ  
23. ගරු නහගරික භන්ත්රී       (එ.ජහ.ඳ   - ඩබ්.භහේ ඔඩ්රි සුජිත් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
24. ගරු නහගරික භන්ත්රී                  (එ.ජහ.ඳ   - එස.ඩී.ටී.පයපවහන් ජීහනන්ද භළිනතුභහ 
25. ගරු නහගරික භන්ත්රී         (එ.ජහ.ඳ   - එම්.පේ.එල්. එෂස.යත්නසිරි ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
 
විරුද්ධ ඡන්දඹ ඳහවිච්චි කශ ගරු භිකරු. – 
01.ගරු නහගරික භන්ත්රී          (එ.ජහ.ඳ   - එන්.ඩබ්.පී.ටී. පගීත් පඳපර්යහ භළිනතුභහ    
02.ගරු නහගරික භන්ත්රී                    (එ.ජහ.ඳ   - එස.පී. නිපයෝන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
03.ගරු නහගරික භන්ත්රී                        (එ.ජහ.ඳ   - ඩබ්.ඒ. පයපහන් සී. ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
04.ගරු නහගරික භන්ත්රී     (එ.ජහ.ඳ   - එන්. ප්රදී්  චහභය ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
ඡන්දඹ දීපභන් ළශකී සිටි ගරු භිකරු. –  
01. ගරු නහගරික භන්ත්රී       (ජ.වි.පඳ   - පී.පජ්.ඒ. ගහමිණී ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
02. ගරු නහගරික භන්ත්රී           (ජ.වි.පඳ  - බී. පේ.යපජිත් භළන්දිස භළිනතුභහ  
03. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී                    (ජ.වි.පඳ  - පේ.එස.අයි. අපජරහ ප්රනහන්දු භළිනතුමිඹ 
 
වහට පනපඳළමිණි ගරු භිකරු -  
01. ගරු නහගරික භන්ත්රී             (අකි.ඉරප.භ.පකපප        - එම්.බී. පභපවභඩ් ඉවසහන් භළිනතුභහ 
02.  ගරු නහගරික භන්ත්රිනී               (ශ්රී.රප.නි.ඳ  - එල්.පේ.ඩී.භධුන්ින අ් පුවහමි භළිනතුමිඹ 
03. ගරු නහගරික භන්ත්රී              (එ.ජහ.ඳ  - බී.ගිවහන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
04.ගරු නහගරික භන්ත්රීනී                      (එ.ජහ.ඳ   - පේ.සී. පේ. වීයසිපව ද සිල්හ භළිනතුමිඹ 
05.ගරු නහගරික භන්ත්රී           (සහ.කණ්.1  - එම්.එච්. පභපවභඩ් වහරිස භළිනතුභහ 
06.ගරු නහගරික භන්ත්රී           (එ.ජහ.ඳ     - පජ්.ඒ.පයපයිස විජිත ප්රනහන්දු භළිනතුභහ   
07.ගරු නහගරික භන්ත්රීනී           (එ.ජහ.ඳ   - ඩබ්. දිවහයහ යන්දිලිනි ප්රනහන්දු භළිනතුමිඹ    
 
 

එභ අසථහපේ බහපේ රැඳී පනපසිටි ගරු භිකරු-  
01. ගරු නහගරික භන්ත්රී     (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එල්. ජීපග මිරැන්පඩෝ භළිනතුභහ 
02. ගරු නහගරික භන්ත්රී           (එ.ජහ.ඳ   - එම්.බී.ආර්.මිල්පයෝයි ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
03. ගරු නහගරික භන්ත්රී                       (එ.ජහ.ඳ   - ඒ. ශ්රීසිඹස පගෝභස භළිනතුභහ 
04. ගරු නහගරික භන්ත්රී                       (එ.ජහ.ඳ   - එම්.ටී. පභපපවපභඩ් නසමිවහර් භළිනතුභහ    
05. ගරු නහගරික භන්ත්රී              (එ.ජහ.ඳ    - ඩී.ජිත් පභෝවන් භළිනතුභහ 
06. ගරු නහගරික භන්ත්රී                       (එ.ජහ.ඳ   - එන්.සී. ශ්රීනික ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
07. ගරු නහගරික භන්ත්රී                     (එ.ජහ.නි.පඳ  - බී.නන්ද සුපරෝචන පඳපර්යහ භළිනතුභහ 
08. ගරු නහගරික භන්ත්රී            (එ.ජහ.ඳ  - ඩබ්. නහභල් පයෝයි ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
09. ගරු නහගරික භන්ත්රී           (එ.ජහ.ඳ   - පේ.එස.නිේභන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ   

ඒ  අනු   ඳේ ඡන්ද 25 ේ ද, විඳේ ඡන්ද  04 ේ ද රළබුණු අතය, බහට පනපඳළමිණි භිකරු 07 

පදපනේ ද, ඡන්දඹ දීපභන් ළරකී සිටි භිකරු  03 පදපනේද, බහපේ රැඳී පනපසිටි 09 ේ  ද පේ. ඒ අනු  ළඩි 
ඡන්ද 21  කින් මුදල් කහයක බහ නිර්පද්ලඹ බහ ම්භත විඹ. 
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පම් අසථහපේ දී ගරු නහගරික භන්ත්රී ඩබ්.නහභල් පයෝයි ප්රනහන්දු භළිනතුභහ බහට ඳළමිණිපේඹ.  

 

 

 

අයිතම අංක  93 - ඇස්තේ න්තු පිළිගැනීම  
 
ඉවත වන් අයිතභඹට අදහර මුදල් කහයක බහ නිර්පද්ලඹ බහ විසින් ඳවත ඳරිදි පපලෝධනඹ කයන රදී. 
 
ඉවත අයිතභපේ අපක 07,08,09 වහ 10  අපකඹන්හි ප්රිනඳහදන පන්කිරීභ ගභ භඟ පිලියේ 2022 ඹන්න "බහ 
අයමුදල් 2022" ඹනුපන් පපලෝධනඹ විඹ යුතුඹළයි භව බහ තීයණඹ කයන රදී 
 
පභභ අයිතභඹ ම්ඵන්ධපඹන් ගරු නහගරික භන්ත්රී ඩබ්.ඒ. පයපහන් සී. ප්රනහන්දු භළිනතුභහ විරුද්ධත්ඹ ප්රකහල 
කශ අතය, ඒ භඟ තත් ගරු භිකරු පිරිේ විසින් සිඹ විරුද්ධත්ඹ ප්රකහල කශ ඵළවින් ඡන්ද විභසීභේ 
ඳළළත්ව අතය ඒ අනු ඳවත ඳරිදි ඡන්දඹ රළබුණි.  
 
 
පභභ මුදල් කහයක බහ නිර්පද්ලඹට ඳේ ඡන්දඹ ඳහවිච්චි කර  ගරු භිකරු -  
01.  ගරු නගයහධිඳින                  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  -  ඩබ්.එම්. දඹහන් රහන්හ භළිනතුභහ   
02. ගරු නි පඹෝජය නගයහධිඳින    (ශ්රී.රප.නි.ඳ   -  එම්.ඒ. ඉපඩ් ෂරීස භළිනතුභහ  
03.  ගරු නහගරික භන්ත්රී               (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඇන්ටනී ජඹවීය භළිනතුභහ 
04.  ගරු නහගරික භන්ත්රී                (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එම්. යපජිත් පේඳහර ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
05.  ගරු නහගරික භන්ත්රී (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ   - බී.පල්ටන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
06.  ගරු නහගරික භන්ත්රී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ   - පේ. දඹහල් නිරපග ද සිල්හ භළිනතුභහ 
07.  ගරු නහගරික භන්ත්රී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ   - එම්.ඒ. ජූඩ් යපජිත් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
08. ගරු නහගරික භන්ත්රී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - බී. පජ්. ඳළට්ට්රිේ ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
09.  ගරු නහගරික භන්ත්රී      (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එම්. එන්. ඇන්ටනී ඩඹස භළිනතුභහ  
10.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී            (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ   - එස. එස. ප්රපලහ රුද්රිපගෝ භළිනතුමිඹ  
11.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එස. නන්දනී භළිනතුමිඹ 
12.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී  (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. පම්රි පඳපර්යහ භළිනතුමිඹ   
13.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී            (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. ගීතහනි ප්රනහන්දු භළිනතුමිඹ 
14.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී            (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එච්. මියුරහ ඳද්මිනී භළිනතුමිඹ 
15.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී            (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. යහනි රුද්රිගු භළිනතුමිඹ  
16.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - බී.එස.විපනෝදනී පඳපර්යහ භළිනතුමිඹ 
17.  ගරු නහගරික භන්ත්රීනී            (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එස. ගවීහ ගඹත්රි භළිනතුමිඹ 
18.  ගරු නහගරික භන්ත්රී               (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එම්.එන්. නසමින් පයෝස භළිනතුභහ  
19.  ගරු නහගරික භන්ත්රී                (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - ඩී. ජූඩ් පඳපර්යහ භළිනතුභහ    
20.  ගරු නහගරික භන්ත්රී      (සහ.කණ්.3  - ඩබ්.හභල් වර්ණ භළිනතුභහ  
21.  ගරු නහගරික භන්ත්රී      (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එම්.එමිල් පයෝවන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
22.  ගරු නහගරික භන්ත්රී                    (එ.ජහ.ඳ    - ඩබ්.පී.ඩී. පියුමි පර්ණු වීයසිපව භළිනතුභහ  
23.  ගරු නහගරික භන්ත්රී           (එ.ජහ.ඳ   - ඩබ්.භහේ ඔඩ්රි සුජිත් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  
24.  ගරු නහගරික භන්ත්රී                    (එ.ජහ.ඳ   - එස.ඩී.ටී.පයපවහන් ජීහනන්ද භළිනතුභහ 
25.  ගරු නහගරික භන්ත්රී            (එ.ජහ.ඳ   - එම්.පේ.එල්. එෂස.යත්නසිරි ප්රනහන්දු භළිනතුභහ

  
විරුද්ධ ඡන්දඹ ඳහවිච්චි කශ ගරු භිකරු. – 
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භවහ බහ - 2022.03.03 

මීගමු භ.න.. 
 

01. ගරු නහගරික භන්ත්රී          (එ.ජහ.ඳ   - එන්.ඩබ්.පී.ටී. පගීත් පඳපර්යහ භළිනතුභහ    
02. ගරු නහගරික භන්ත්රී                    (එ.ජහ.ඳ   - එස.පී. නිපයෝන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහන 
03. ගරු නහගරික භන්ත්රී                        (එ.ජහ.ඳ   - ඩබ්.ඒ. පයපහන් සී. ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
04. ගරු නහගරික භන්ත්රී      (එ.ජහ.ඳ   - එන්. ප්රදී්  චහභය ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
05. ගරු නහගරික භන්ත්රී           (එ.ජහ.ඳ   - ඩබ්. නහභල් පයෝයි ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
ඡන්දඹ දීපභන් ළශකී සිටි ගරු භිකරු. –  
01. ගරු නහගරික භන්ත්රී       (ජ.වි.පඳ   - පී.පජ්.ඒ. ගහමිණී ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
02. ගරු නහගරික භන්ත්රී           (ජ.වි.පඳ  - බී. පේ.යපජිත් භළන්දිස භළිනතුභහ  
03. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී                    (ජ.වි.පඳ  - පේ.එස.අයි. අපජරහ ප්රනහන්දු භළිනතුමිඹ 
 
වහට පනපඳළමිණි ගරු භිකරු -  
01. ගරු නහගරික භන්ත්රී             (අකි.ඉරප.භ.පකපප        - එම්.බී. පභපවභඩ් ඉවසහන් භළිනතුභහ 
02. ගරු නහගරික භන්ත්රිනී               (ශ්රී.රප.නි.ඳ   - එල්.පේ.ඩී.භධුන්ින අ් පුවහමි භළිනතුමිඹ 
03. ගරු නහගරික භන්ත්රී              (එ.ජහ.ඳ  - බී.ගිවහන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
04. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී                     (එ.ජහ.ඳ   - පේ.සී. පේ. වීයසිපව ද සිල්හ භළිනතුමිඹ 
05. ගරු නහගරික භන්ත්රී           (සහ.කණ්.1  - එම්.එච්. පභපවභඩ් වහරිස භළිනතුභහ 
06. ගරු නහගරික භන්ත්රී           (එ.ජහ.ඳ     - පජ්.ඒ.පයපයිස විජිත ප්රනහන්දු භළිනතුභහ   
07. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී           (එ.ජහ.ඳ   - ඩබ්. දිවහයහ යන්දිලිනි ප්රනහන්දු භළිනතුමිඹ    
 

 
 

 

 
එභ අසථහපේ බහපේ රැඳී පනපසිටි ගරු භිකරු-  
01. ගරු නහගරික භන්ත්රී     (ශ්රී.රප.පඳප.පඳ  - එල්. ජීපග මිරැන්පඩෝ භළිනතුභහ 
02. ගරු නහගරික භන්ත්රී           (එ.ජහ.ඳ   - එම්.බී.ආර්.මිල්පයෝයි ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
03. ගරු නහගරික භන්ත්රී                       (එ.ජහ.ඳ   - ඒ. ශ්රීසිඹස පගෝභස භළිනතුභහ 
04. ගරු නහගරික භන්ත්රී                       (එ.ජහ.ඳ   - එම්.ටී. පභපපවපභඩ් නසමිවහර් භළිනතුභහ    
05. ගරු නහගරික භන්ත්රී              (එ.ජහ.ඳ    - ඩී.ජිත් පභෝවන් භළිනතුභහ 
06. ගරු නහගරික භන්ත්රී                       (එ.ජහ.ඳ   - එන්.සී. ශ්රීනික ප්රනහන්දු භළිනතුභහ 
07. ගරු නහගරික භන්ත්රී                     (එ.ජහ.නි.පඳ  - බී.නන්ද සුපරෝචන පඳපර්යහ භළිනතුභහ 

08. ගරු නහගරික භන්ත්රී           (එ.ජහ.ඳ   - පේ.එස.නිේභන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ   

ඒ  අනු   ඳේ ඡන්ද 25 ේ ද, විඳේ ඡන්ද  05 ේ ද රළබුණු අතය, බහට පනපඳළමිණි භිකරු 07 

පදපනේ ද, ඡන්දඹ දීපභන් ළරකී සිටි භිකරු  03 පදපනේද, බහපේ රැඳී පනපසිටි 08 ේ  ද පේ. ඒ අනු  ළඩි 
ඡන්ද 20  කින් පපලෝධිත මුදල් කහයක බහ නිර්පද්ලඹ බහ ම්භත විඹ.  
 
 

2022.02.21  දින පඳ.. 10.00 ට  ඳළින  ක්රභ ම්ඳහදන, මුදල් වහ ප්රිනඳත්ින පිළිඵ සථහය කහයක බහ හර්තහ 
වහ එහි අඩපගු නිර්පද්ලඹන් ඉවත පපලෝධනඹට ඹටත් පිළිගත යුතු ඵට බහ ම්භත විඹ.  
  
කහයක බහ වහ කමිටු අසථහපන් භව බහ අසථහට පිවිසිඹ යුතු ඹයි ගරු නගයහධිඳිනතුභහ විසින් ඳළස අතය, 
බහ කහයක බහ වහ කමිටු  අසථහපන් භව බහ අසථහට අතීර්ණ විඹයුතු ඹයිද, කහයක බහ වහ කමිටු 
අසථහපේ දී කශ කටයුතු වහ එශමගත් තීයණ බහ පිළිගත යුතු ඹළයිද ඹනුපන් ගරු නහගරික භන්ත්රී ඇන්ටනී 
ජඹවීය භළිනතුභහ විසින්  කශ පඹෝජනහ ගරු නහගරික භන්ත්රී බී.පල්ටන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ  විසින් සථිය කයන 
රදී.  එභ පඹෝජනහ  ඒකභිනක බහ ම්භත විඹ. 

 

9. 2022.02.21 දින ඳ.. 2.00 ට ඳළින ඳහයල් වහ ක්රීඩහපිටි නම් කිරීපම් කමිටු  
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මීගමු භ.න.. 
 

 

2022.02.21 දින ඳ.. 2.00 ට ඳළින ඳහයල් වහ ක්රීඩහපිටි නම් කිරීපම් කමිටු හර්තහ වහ එහි අඩපගු 
නිර්පද්ලඹන් පිළිගත යුතු ඵට බහ ම්භත විඹ.  

 

10. 2022.02.22 දින ඳ.. 2.00 ට ඳළින පුසතකහර උඳපද්ලක කමිටු  

 

2022.02.22 දින ඳ.. 2.00 ට ඳළින පුසතකහර උඳපද්ලක කමිටු හර්තහ වහ  එහි අඩපගු නිර්පද්ලඹන් 
පිළිගත යුතු ඵට බහ ම්භත විඹ.  

 

පනත්     (07)    (අ  සථහය කහයක බහ/කමිටු ඳළළත්පන දින වහ පේරහන් පිළිඵ රකහ ඵළලීභ. 
 

2022  භහර්තු භ සථහය කහයක බහ/කමිටු  ඳළළත්පන දින  වහ පේරහන් පිළිඵ 
නිපේදනඹ භවහ බහ විසින් පිළිගන්නහ රදී.  

 
      (ආ  භවහ බහට, කහයක බහරට පනපඳළමිණි/පනපඳළමිපණන භිකඹන්පේ ලිපි පිළිඵ රකහ ඵළලීභ. 

 
 

1. ගරු නහගරික භන්ත්රී එම්.ඊ.එමිල් පයෝවන් භළිනතුභහ අනීඳවීභ පවේතුපන් 2022.02.11 දින 
ඳළින පසකිිනක, ක්රීඩහ වහ තරුණ කටයුතු පිළිඵ සථහය කහයක බහට වබහගි පනපවීභ. 

 
2. ගරු නහගරික භන්ත්රී එම්.ටී.එම්.නලසමිවහර් භළිනතුභහ  අනීඳවීභ  පවේතුපන්  2022.02.21 දින 

ඳළින ක්රභ ම්ඳහදන, මුදල් වහ ප්රිනඳත්ින පිළිඵ සථහය කහයක බහට වබහගි පනපවිභ.  
 
3. ගරු නහගරික භන්ත්රී එම්.එච්.එම්.වහරිස භළිනතුභහ අනීඳවීභ පවේතුපන් 2022.03.03 දින 

ඳළින භවහ බහට වබහගි පනපවීභ. 
 
4. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී එස.එස.ප්රලපහ රුද්රිගු භළිනතුභහ විබහග කටයුත්තේ පවේතුපන් 

2022.02.14   දින ඳළින ප්රජහ පර්ධන, සුබ හධන, දිළිඳුකභ තුයන් කිරීභ වහ සඹප රැකිඹහ 
ප්රර්ධන  කටයුතු පිළිඵ  සථහය කහයක බහට වබහගි පනපවීභ. 

 

5. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී එල්.පේ.ඩී.අ් පුවහමි භළිනතුමිඹ අනීඳවීභ පවේතුපන්  2022.02.17 
දින ඳළින පෞඛ්ය, අඳද්රය කශභනහකයණඹ වහ ඳරිය කටයුතු පිළිඵ සථහය කහයක 
බහට වහ 2022.03.03 දින ඳළින භවහ බහට  වබහගි පනපවීභ. 

 

6. ගරු නහගරික භන්ත්රී එන්.ඩබ්.පී.ටී.පගීත් පඳපර්යහ භළිනතුභහ පනපළශළේවිඹ වළකි  පවේතුේ 
භත 2022.02.15 දින ඳළින නගය පර්ධන, නිහ, ධීය වහ පචහයක කටයුතු පිළිඵ 
සථහය කහයක බහට වබහගි පනපවිභ. 

 

7. ගරු නහගරික භන්ත්රී බී.ගිවහන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ අතයහලය කරුණේ  පවේතුපන් 
2022.03.03 දින ඳළින භවහ බහට වබහගි පනපවීභ. 

 

8. ගරු නහගරික භන්ත්රීනී ඩබ්.දිවහයහ යන්දිලිනි ප්රනහන්දු භළිනතුමිඹ  අතයලය කරුණේ  
පවේතුපන්   2022.02.15 දින ඳළින ඳළින  මුල් ශභහවිඹ පර්ධන, අධයහඳන වහ කහන්තහ 
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සුබ හධන කටයුතු  පිළිඵ සථහය කහයක බහට වහ  2022.03.03 දින ඳළින භවහ බහට 
වබහගි පනපවීභ. 

 

9. ගරු නහගරික භන්ත්රීනි පේ.සි.කහපචනහ වීයසිපව ද සිල්හ භළිනතුමිඹ අතයහලය කරුණේ  
පවේතුපන් 2022.03.03 දින ඳළින භවහ බහට වබහගි පනපන ඵ ගරු නහගරික භන්ත්රී 
එස.පී.නිපයෝන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ විසින් බහ දළනුත් කයන රදී.  

 

 
10. ගරු නහගරික භන්ත්රී පජ්.ඒ.පයපයිස විජිත ප්රනහන්දු භළිනතුභහ අතයහලය කරුණේ  පවේතුපන් 

2022.03.03 දින ඳළළින භවහ බහට වබහගි පනපන ඵ ගරු නහගරික භන්ත්රී ඩී.ජිත් 
පභෝවන් භළිනතුභහ විසින් බහ දළනුත් කයන රදී.  

 
ඉවත ඉල්ලීම්රට බහපේ අයඹ රළබුණි. 
 
 

 
බහ පේ භහසික රළබීම් (08  බහ පේ භහසික රළබීම් වහ  පගවීම් පිළිඵ ප්රගින හර්තහ රකහ ඵළලීභ. 
 පගවීම් හර්තහ රකහ  
ඵළලීභ. 2022 ජනහරි  භ  රළබීම් වහ  පගවීම් හර්තහ භවහ බහ විසින් ශකහ ඵරන 

රදී.  
 
 
 
 
      
  ඩබ්.එම්.දඹහන් රහන්හ  
         නගයහධිඳින 
         මීගමු භවහ නගය බහ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



46 
භවහ බහ - 2022.03.03 

මීගමු භ.න.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) කල් දී ඇින ඳරිදි ගරු නගයහධිඳින ඩබ්.එම්.දඹහන් රහන්හ භළිනතුභහ විසින් 2022.01.06 දින ඳළින භවහ 
බහට කල් දී ඇින පඹෝජනහ අපක 5(04  ඹටපත් ඉදිරිඳත් කයන රද ඳරිච්ඡින්න පඹෝජනහ එතුභහ විසින් 
මිශඟ භවහ බහට කල් තඵන රදු, ගරු නගයහධිඳිනතුභහ විසින් ඳවත වන් පඹෝජනහ ඉදිරිඳත් 
කයනු ඇත.   

 
"2021.08.19 දින ඳත්න රද  මුදල් කහයක බහපේ රැසවීම් නයහඹ ඳත්රපේ  අයිතභ අපක  290 ට අදහශ 

2021.09.14 දින ඳළින භවහ බහ ම්මුිනඹ භඟින් ගනු රළබ, 

 

පකපපයෝනහ පගතඹ පවේතුපන් පභභ ර්පේ භස කඩ හ දළමීභ පවේතුපන් ආර්ථකවීභත්, 

ර්තභහනපේ ද පකපපයෝනහ පගත තත්ඹ ඳව පගපස පනපභළිනවීභත් ළශකිල්රට පගන , මීගමු 

ඵර ප්රපද්ලඹ තුශ බහට අඹත් භසකඩ 2021 ර්පේ පටන්ඩර් මුදරට 5% ක මුදරේ  ළඩිකය 2022 

ර්ඹ  වහ එභ පටන්ඩර්කරුන් පතභ රඵහදිඹ යුතුඹළයි මුදල් කහයක බහ නිර්පද්ලඹ  2021.09.14 

දින ඳත්න රද භවහ බහ රැසවීපම් දී ම්භත ව අපක 6/1 දයණ  බහ ම්මුිනඹ , ශ්රී රපකහ ප්රජහතහන්ත්රික 

භහජහදී ජනයජපේ අපක  541/17 වහ 1989.01.20 දිනළින අින විපලේ ගළට් ඳත්රපේ ඳශ කයනු රළඵ 

පභභ බහ විසින් ළශපගන ඇින භවහ බහ රැසවීම් වහ කහයක බහ රැසවීම් කටයුතු පිළිඵ අතුරු 

යසථහ පේ යවපේ 13 (ඉ   පේදඹ ඹටපත් ව විධිවිධහන  ප්රකහය ඳරිච්චින්න කශයුතු ඹළයි ද,     ත ද ඒ 

පනුට මීගමු භවහ නගය බහට අඹත්, 

 

I. මුන්නේකයඹ ගභස කඩඹ 

II. විසත්රින් භහත ග භස කඩඹ 

III. පකපච්චිකපඩ් භ.ප.ගභස කඩඹ 

IV. පකපච්චිකපඩ් භ.ප.එුමභස කඩඹ 

V. පකපච්චිකපඩ් භ.ප.ඌරුභස කඩඹ 

VI. කීර්ිනසිපව ඳහය ග භස කඩඹ 

VII. කීර්ිනසිපව ඳහය කුකුල් භස කඩඹ 
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ඹන බහ තු භසකඩ විධිභත් ප්රම්ඳහදන ක්රිඹහලිඹේ ඹටපත් භහ වඹේ තුශ පටන්ඩර් කය න ඵදුකරුන් 

පතෝයහ ගළනීපභන් අනතුරු ර් පදකක  කහරඹේ වහ ප්රදහනඹ කිරීභටත්, න ඵදුකරුන් පතෝයහ ගන්නහ 

පතේ දළනට ගිවිසුම්ගත  ඇින ඵදුකරුන්පේ ගිවිසුම් කහරඹ න ඵදුකරුන් පත ප්රදහනඹ කිරීභ දේහ දීර්ඝ 

කශයුතු ඹළයිද, තත් නහගරික භන්ත්රීරුන් 10  පදපනකුපේ ලිත ත එකඟතහඹ  වහ අනුකරතහඹ ඇින භභ 

පඹෝජනහ කයමි."         

1. ගරු නිපඹෝජය නගයහධිඳින -   එම්.ඒ.ඉපඩ් ෂරීස භළිනතුභහ   

2. ගරු නහගරික භන්ත්රී           -    එම්. යපජිත් පේඳහර ප්රනහන්දු භළිනතුභහ   
3. ගරු නහගරික භන්ත්රී           -    එම්.නිභල් ඇන්ටනී ඩඹස භළිනතුභහ  
4. ගරු නහගරික භන්ත්රී        -    බී.පල්ටන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ   

5  ගරු නහගරික භන්ත්රී           -    එම්.ඊ.පජ්.යපජිත් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ   

6. ගරු නහගරික භන්ත්රී           -    ඩී.ජූඩ් පඳපර්යහ භළිනතුභහ    

7. ගරු නහගරික භන්ත්රී        -    එස. නන්දනී භළිනතුමිඹ    

          8. ගරු නහගරික භන්ත්රී          -    ඩබ්. පම්රි පඳපර්යහ භළිනතුමිඹ     
9.  ගරු නහගරික භන්ත්රී          -    එම්.ටී. පභපපවපභඩ් නසමිවහර් භළිනතුභහ   

  10. ගරු නහගරික භන්ත්රී          -     එම්.බී.ආර්.මිල්පයෝයි ප්රනහන්දු භළිනතුභහ   
 

 

 

 

 


