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මශළ වභළල - 2022.04.28 

මීගමුල ම.න.ව. 
 

මීගමුල මශා නගර වභාල  

මශා වභා රැව්වීම - 2022.04.28 

 
2022.03.30   දින දරණ දෆන්වීමට අනුල,  2022.04.07 ලෆනි බ්රශවහඳිනන්දළ  දින  පඳ.ල. 10.00 ට ඳෆලෆත්වීමට නියමිතල 
ිනබ මශළ වභළ රැවහවීපේ නයළය ඳරයට අදළෂල 2022.04.28 දින මශළ වභළ රැවහවීේ ළළපේ දී ඳලත්ලන ද මශළ වභළ 
රැවහවීපේ ලළර්තළල.  

 
වශභළගි වපලෝ -  
1. ගරු නගරළධිඳින               (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  -  ඩබ්.එේ. දයළන් ළන්වළ මෆිනතුමළ 
2. ගරු නි පයෝජය  නගරළධිඳින          (ශ්රී.ප.නි.ඳ  -  අල්ශළජ් එේ.ඒ.ඉපවඩ් සරීවහ මෆිනතුමළ    
3. ගරු නළගරික මන්ත්රී                 (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  -  ඇන්ටනී ජයවීර මෆිනතුමළ  
4. ගරු නළගරික මන්ත්රී   (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - එේ.රපජිත් පවේඳළ ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ  
5. ගරු නළගරික මන්ත්රී  (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - බී.පල්ටන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
6. ගරු නළගරික මන්ත්රී                 (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - එල්. ජීලපග මිරැන්ඩු මෆිනතුමළ  
7. ගරු නළගරික මන්ත්රී                          (අකි.ඉප.ම.පකපප - එේ.බී. පමපශමඩ් ඉශහවළන් මෆිනතුමළ 
8. ගරු නළගරික මන්ත්රී          (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - එේ.ඒ. ජූඩ් රපජිත් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
9. ගරු නළගරික මන්ත්රී   (එ.ජළ.නි.පඳ   - බී.නන්ද සුපෝචන පඳපර්රළ මෆිනතුමළ  
10. ගරු නළගරික මන්ත්රී              (ශ්රී.ප.නි.ඳ            - එේ. එන්. ඇන්ටනී ඩයවහ මෆිනතුමළ  
11. ගරු නළගරික මන්ත්රී   (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඩී. ජූඩ් පඳපර්රළ මෆිනතුමළ   
12. ගරු නළගරික මන්ත්රී   (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - බී. පජ්. ඳෆට්ට්රික ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ  
13. ගරු නළගරික මන්ත්රීනී                (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - එවහ. නන්දනී මෆිනතුමිය 
14. ගරු නළගරික මන්ත්රීනී   (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. පේරි පඳපර්රළ මෆිනතුමිය  
15. ගරු නළගරික මන්ත්රීනී                       (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. රළනි රුද්රිගු මෆිනතුමිය 
16. ගරු නළගරික මන්ත්රීනී   (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. ගීතළනි ප්රනළන්දු මෆිනතුමිය  
17. ගරු නළගරික මන්ත්රීනී   (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - එච්. එේ. මියුළ ඳද්මිනී මෆිනතුමිය  
18. ගරු නළගරික මන්ත්රීනී   (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - බී.එවහ.විපනෝදනී පඳපර්රළ මෆිනතුමිය 
19. ගරු නළගරික මන්ත්රීනී                      (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ   - එවහ. එවහ. ප්රවපළ රුද්රිපගෝ මෆිනතුමිය 
20. ගරු නළගරික මන්ත්රීනී     (ශ්රී.ප.නි.ඳ  - එල්.පක.ඩී.මධුලන්ින අප්පුශළමි මෆිනතුමිය 
21. ගරු නළගරික මන්ත්රීනී   (ශ්රී.ප.නි.ඳ  - එවහ. ගවීළ ගයත්රි මෆිනතුමිය 
22. ගරු නළගරික මන්ත්රී                        (වහලළ.කණ්.1  - එේ.එච්. පමපශමඩ් ශළරිවහ මෆිනතුමළ 
23. ගරු නළගරික මන්ත්රී       (වහලළ.කණ්.03  - ඩබ්.ළමල් ශර්ණ ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
24. ගරු නළගරික මන්ත්රී                     (ශ්රී.ප.නි.ඳ  - එේ.එමිල් පරෝශන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
25. ගරු නළගරික මන්ත්රී                         (එ.ජළ.ඳ   - එේ.ටී. පමපපශපමඩ් නවහමිශළර් මෆිනතුමළ 
26. ගරු නළගරික මන්ත්රී          (එ.ජළ.ඳ   - එවහ.ඩී.ටී.පරපශළන් ජීලළනන්ද මෆිනතුමළ   
27. ගරු නළගරික මන්ත්රී                     (එ.ජළ.ඳ   - ඩී. වජිත් පමෝශන් මෆිනතුමළ   
28. ගරු නළගරික මන්ත්රී                     (එ.ජළ.ඳ   - බී.ගිශළන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ  
29. ගරු නළගරික මන්ත්රී                     (එ.ජළ.ඳ   - එන්.ඩබ්.පී.ටී. වපගීත් පඳපර්රළ මෆිනතුමළ    
30. ගරු නළගරික මන්ත්රී                         (එ.ජළ.ඳ   - ඩබ්.මළක ඔඩ්රි සුජිත් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
31. ගරු නළගරික මන්ත්රී                          (එ.ජළ.ඳ   - පජ්.ඒ.පරපයිවහ විජිත ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
32. ගරු නළගරික මන්ත්රී                     (එ.ජළ.ඳ   - පක.එවහ. නිේමන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
33.  ගරු නළගරික මන්ත්රී   (එ.ජළ.ඳ   - එවහ.පී. නිපරෝන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ  
34.  ගරු නළගරික මන්ත්රී                          (එ.ජළ.ඳ   - ඩබ්. නළමල් පරෝයි ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
35.  ගරු නළගරික මන්ත්රී                     (එ.ජළ.ඳ   - එන්. ප්රදීප් චළමර ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
36. ගරු නළගරික මන්ත්රීනී                      (එ.ජළ.ඳ    - පක.සී. කළන්චනළ වීරසපශ ද සල්ලළ මෆිනතුමිය 
37.  ගරු නළගරික මන්ත්රී                  (එ.ජළ.ඳ   - ඩබ්.ඒ. පරපළන් සී. ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
38.  ගරු නළගරික මන්ත්රී               (එ.ජළ.ඳ   - බී.එේ. ආර්. මිල්පරෝයි ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
39.  ගරු නළගරික මන්ත්රී.                         (එ.ජළ.ඳ   - එේ.පක.එල්.එසහ. රත්නසරි ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
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මීගමුල ම.න.ව. 
 

 
40.  ගරු නළගරික මන්ත්රී    (ජ.වි.පඳ    - පී.පජ්.ඒ. ගළමිණී ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ  
41.  ගරු නළගරික මන්ත්රී            (ජ.වි.පඳ   - බී. පක.රපජිත් මෆන්දිවහ මෆිනතුමළ  
42.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී                      (ජ.වි.පඳ    - පක.එවහ.අයි.අපජළ ප්රනළන්දු මෆිනතුමිය 

 
වශභළගි පනපවපලෝ-  
01. ගරු නළගරික මන්ත්රී                          (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - පක. දයළල් නිපග ද සල්ලළ මෆිනතුමළ 
02. ගරු නළගරික මන්ත්රී                   (ශ්රී.ප.නි.ඳ  - එේ.එන්. නවහමින් පරෝවහ මෆිනතුමළ 
03. ගරු නළගරික මන්ත්රී                          (එ.ජළ.ඳ   - ඒ. ශ්රීසයවහ පගෝමවහ මෆිනතුමළ 
04. ගරු නළගරික මන්ත්රීනී                    (එ.ජළ.ඳ    - ඩබ්. දිශළරළ රන්දිලිනි ප්රනළන්දු මෆිනතුමිය 
05  ගරු නළගරික මන්ත්රී                          (එ.ජළ.ඳ    - ඩබ්.පී.ඩී. පියුමි පර්ණු වීරසපශ මෆිනතුමළ 
06. ගරු නළගරික මන්ත්රී                         (එ.ජළ.ඳ   - එන්.සී. ශ්රීනික ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 

 
වශභළගී ව නිෂධළරීන් - 
01. නළගරික  පකපමවළරිවහ  (රළ.ඉ     -  එන්.බී.ආර්.වී.ප්රනළන්දු මිය 
02. නළගරික පල්කේ      - ඊ.ඒ.අයි.පක.එදිරිසපශ මයළ 
03. නළගරික ගණකළධිකළරි     - එවහ.එේ.සී.කහමි මිය  
04. නිපයෝජය නළගරික ඉපජිපන්රු    - එවහ.ඩී.ප්රියන්ින මිය 
05. ප්රධළන මශජන පවෞඛ්ය ඳරීකක (රළ.ඉ     - එච්.ඒ.ය.පක.ගුණරත්න මයළ  
06. වපලර්ධන නිධළරී (වභළ     - ඩබ්.එවහ.ඩී.නිවපවළ මිය 
07. ප්රධළන කෂමනළකරණ වශකළර (වභළ     - එච්.එේ.ටී.පක.පශේරත් මිය 
08. කෂමනළකරණ වශකළර (වභළ     - ඩබ්.ඒ.ජී.එන්.කරුණළරත්න මිය 
09. කෂමනළකරණ වශකළර (වභළ      - ඒ.පී.එවහ.සල්ලළ මිය  

 
  

 
ලළර්තළ වේමත කිරීම (01) ඳසුගිය  මව මශළ  වභළ ලළර්තළල වේමත කිරීම.  
 

2022.03.03  දින ඳලත්ලන ද මශ වභළ රැවහවීපේ ලළර්තළල කියව පව පිළිපගන වභළ 
වේමත  කෂයුතු යෆයි ගරු නළගරික මන්ත්රී  ඇන්ටනී ජයවීර මෆිනතුමළ විසන් ක 
පයෝජනළල ගරු නළගරික මන්ත්රීනී එවහ.නන්දනී මෆිනතුමිය  විසන් වහථිර කරන දී. 

 
ඒ අනුල  2022.03.03 දින ඳෆලින මශළ වභළ ලළර්තළල ඒකමිනකල වභළ වේමත විය.  

 
 

විපේ නිපේදන (02) නගරළධිඳිනලරයළ විසන් කරනු බන විපේ නිපේදන. 
 

2022 ලර්ය වශළ ලත්කේ බෆරකේ බළ පනපදුන් ගරු වභිකයින්  2022 ජූලි 31  
ලෆනි දිනට පඳර සය ලත්කේ බෆරකේ ප්රකළ බළපදන පව ගරු නගරළධිඳිනතුමළ 
විසන් නිපේදනය කරන දී.  

 
 
වපපද්, පඳත්වේ ශළ (03)  වභළල නමට ෆබී ඇින වපපද්, පඳත්වේ ශළ ඳෆමිණිලි  ඉදිරිඳත් කිරීම. 
ඳෆමිණිලි 
 

වභළපේ  අලවරය ඇිනල,  පනප. 937 , පතෂගශ ඳළර, දකුණු පිටිඳන, මීගමුල ලිපිනපේ ගරු 
නළගරික මන්ත්රී පී.පජ්.ඒ.ගළමිණී ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ විසන් ඳෆමිණිල්ක ඉදිරිඳත් කරන දුල, 
මීගමුල දකුණු පිටිඳන  නෆපගනහිර පකපට්ඨළපේ ලෆඩි පකපටවක ජපයන් යටවීම පශේතුපලන් 
එම ප්රපද්පේ ජනතළල සදුලන  පීඩළල අලම කර ගෆනීම වශළ පමපතෝදිවහත පද්ලවහථළනයට 
දකුණු පදසන් මළයිේල ඇින අඩි අටක ඳමණ "කරත්ත ඳළර"  නමින් ඳලිනන පඳපදු ඳළර 



3 
මශළ වභළල - 2022.04.28 

මීගමුල ම.න.ව. 
 

ලර්තමළනපේ භළවිතළ පනපලන බෆවින් පමම ඳළර මීගමුල මශළ නගර වභළලට ඳලරළපගන එම 
වහථළනපේ වහථිර කළණුලක වළදළ ලෆස ජය නිවළ එම ප්රපද්පේ ජනතළලට සදුලන පීඩළල අලම 
කරපදන පදන පව ඉල්මින් ප්රපද්ලළසීන් 32 පදපනකුප  අත්වනින් යුත් 2021.11.16 
දිනෆිනල  ඉදිරිඳත් කරන ද ලිපිය වභළගත කරන දී. (අමුණළ ඇත.   
 
 
  

 
ප්රහන (04) යථළ ඳරිදි කල් දී ඇින ප්රහන  - ඉදිරිඳත් වී පනපමෆත. 
 
   
පයෝජනළ    (05)  (අ  යථළ ඳරිදි කල් දී ඇින පයෝජනළ - 
 
 

(1) කල් දී ඇින ඳරිදි ගරු නගරළධිඳින ඩබ්.එේ.දයළන් ළන්වළ මෆිනතුමළ   විසන්  ඳශත 
වශන් පයෝජනළල ඉදිරිඳත් කරන දී.   

     
2022 මෆයි මශළ වභළල, 2022 මෆයි මව 10  ලන අඟශරුලළදළ  දින පඳ.ල. 10.00  ට 
ඳෆලෆත්වීමට කටයුතු කෂයුතු යෆයි පමම ගරු වභළල පයෝජනළ කරන්නීය." 

 

 එම පයෝජනළල ගරු නළගරික මන්ත්රී බී.පල්ටන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ විසන් වහථිර කරන 
ද අතර, පමම පයෝජනළල වේබන්ධපයන් වපපෝධනයක ද   ඉදිරිඳත් විය.  ඒ අනුල 
වපපෝධිත පයෝජනළල ඳශත දෆකපේ. 

 
2022 මෆයි මශළ වභළල, 2022 මෆයි මව 19  ලන බ්රශවහඳිනන්දළ  දින පඳ.ල. 10.00  ට 
ඳෆලෆත්වීමට කටයුතු කෂයුතු යෆයි පමම ගරු වභළල පයෝජනළ කරන්නීය." 

 
එම වපපෝධිත පයෝජනළල ගරු නළගරික මන්ත්රී බී.පල්ටන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ විසන් 
වහථිර කරන ද අතර, එම පයෝජනළල ඒකමිනකල වභළ වේමත විය.  

 
 
පේ අලවහථළපේ දී ගරු නළගරික මන්ත්රී එේ.එමිල් පරෝශන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ වභළලට ඳෆමිණිපේය. 
 

 

(2) ගරු නගරළධිඳින ඩබ්.එේ.දයළන් ළන්වළ මෆිනතුමළ විසන් 2022.04.28 දින ඳෆලින මශළ වභළලට   කල් දී ඇින 
පයෝජනළ අපක 5 අ (2  යටපත් ඳශත වශන් පයෝජනළල ඉදිරිඳත් කරන දී.  
 

 “ජන පවත වවන පපල වෆම අගයන පිවිතුරු සුන්දර පුරලරයක” යන දෆකපමන් යුතුල ඉදිරියට යන 

මීගමුල මශළ නගර වභළල මීගමුල නගරපේ පප්රෞඪත්ලය වශ පවපබළ දශම රැකගනිමින් ප්රපද්යට ිනරවළර 

වපලර්ධනයක ඟළකර දීම මීගමුල මශළ නගර වභළල වතු යුතුකමක පවේම කළර්යය භළර්යය ද පේ. පමම 

කළර්යයභළරය ඉටු කිරීම වශළ පේ ලන විට ලයළඳිින කිහිඳයක ආරේභ කර ඇින අතර “මීගමුල නගරය 

අපකිත පුරලරයක බලට ඳත් කිරීම” නේ ලයළඳිිනය ප්රධළන තෆනක ගනී. 

මීගමුල මශළ නගර වභළ බ ප්රපද්පේ ්ළම පවේලළ ලවේ 39 න් උඩයළර්පතෝප්පුල දකුණ, අගුරුකළරමුල්, 

පබෝලළන, කුරණ බටහිර, නෆපගනහිර කුරණ, කපඩපල් උයන (තළදල  යන ්ළම පවේලළ ලවේ 

වේපුර්ණපයන්ම අපකිත දත්ත ඳද්ධිනයට ඇතුෂත් කර ඇත. ඊට අමතරල ලර්ග කි.මී 30.8ක ව මුළු මීගමු 

බ ප්රපද්පේ මළර්ග ඳද්ධිනය ශළ කළණු පබෝකකු ල අපකිත සිනයේ නිර්මළණය කර අලවන් කර ඇත.  
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මීට අමතරල පදඳළ ඇෂ අලහිර වී ඇින වහථළන පිළිබ අපකිත සිනයේ ඇසුපරන් ලළර්තළලක ද කුරණ සට 

මීගමුල දුේරිය මළර්ගය දකලළ ද්විත්ල දුේරිය මළර්ග වකවහ කිරීපේදී කළණු අලහිර වීේ පිළිබ අපකිත 

සිනයමක ද මීගමු බ ප්රපද්පේ පිහිටි මවහ කඩ පිළිබ අපකිත සිනයමක ගරු නගරළධිඳිනතුමළ පලත 

ඉදිරිඳත් කර ඇත. 

ඉදිරි මළව 06ක කළ සීමළල තුෂදී මීගමු බ ප්රපද්පේ වීථි ඳශන් වවිකර ඇින විදුලි කණු දුරවහථ වපපේදය 

(Remote sensing  ශළ පගෝලීය වහථළන නිර්ණය ඳද්ධිනය (GPS  භළවිතළ කරමින් සිනයේගත කිරීමට 

වෆසුේ කර ඇත. 
 

වභළල මඟින් වඳයන මශජන පවේලළල කළර්යකමල ශළ ගුණළත්මකල වෆඳයීමට පමම පතපරතුරු ඳද්ධිනය 

ඉතළ ලෆදගත් ලන අතර නිලෆරදි ශළ යළලත්කළලීන පතපරතුරු ඳද්ධිනයක ඳලත්ලළපගන යළම ඳෂළත් ඳළන 

ආයතනයකට ඉතළ ලෆදගත් ලන අතර එය ඳශත කළර්යයන් වශළ පයපදළ ගෆනීමට ශෆකියළල ඳලතී. 

i. පද්ඳ තකපවේරු කිරීම. 

ii. අනලවර ඉදිකිරීේ ඉලත් කිරීම. 

iii. කවෂ කෂමනළකරණය. 

iv. වීදි ඳශන් කෂමනළකරණය. 

v. මළර්ග ශළ යටිත ඳශසුකේ වපලර්ධනය. 

vi. වභළ පද්ඳෂ/ලත්කේ කෂමනළකරණය. 

vii. වභළ බ ප්රපද්පේ වපලර්ධන වෆසුේ කිරීම. 

viii. වහලළභළවික ඳරිවර ඳද්ධින වපරකණය. 

ix. ආඳදළ කෂමනළකරණය. 

x. බිේ කට්ටි වශ පගපඩනෆගිලි වෆසුේ අනුමත කිරීම. 

 

ඉශත සයලුම කළර්යයන් විධිමත්ල ක්රමපේදයක තුෂ ඉටු කිරීමට පමම පතපරතුරු ඳද්ධිනය පයපදළගත ශෆකි බෆවින් 

මුළු මීගමුල ප්රපද්ය පිළිබල පමම පතපරතුරු ඳද්ධිනය වකවහ ක යුතුය.  

 

පමම ලයළඳිිනපයහි කළය 2022.04.24 දිපනන් අලවන් ලන බෆවින් එම ලයළඳිිනපයහි කළය නෆලත 

2022.04.27 සට 2022.10.26 දින දකලළ මළව 06ක කළයක දීර්ඝ කිරීමටත්,  එම ලයළඳිතීය වශළ බලළපගන 

ඇින සයලු ලයළඳිින පවේලකයින් වශළ නදනිකල පගවීේ සදු කිරීමටත්, අදළ ලයළඳිින ලළර්තළල වශළ ඳෂළත් 

ඳළන පකපමවළරිවහ (බ.ඳ  ප  එකඟතළලය බළ ගෆනීමට කටයුතු කෂයුතු බලත්, පමම ගරු වභළල පයෝජනළ 

කරන්නීය.” 

 2021 ඔකපතෝබර් මව සට 2022 පඳබරලළරි මව දකලළ ඳෆලින කර්මළන්ත, මශළ මළර්ග ශළ ප්රලළශන කටයුතු 

පිළිබ වහථළලර කළරක වභළල පලත ලයළඳිිනපයහි ප්රගිනය ඉදිරිඳත් පකපට ඇත.  

 

 
එම පයෝජනළල ගරු නළගරික මන්ත්රී ඩී.ජූඩ් පඳපර්රළ මෆිනතුමළ විසන් වහථිර කරන දී.   
 
එම පයෝජනළල ගරු නගරළධිඳිනතුමළ විසන් ඉදිරි මශළ වභළලට කල් තබන දී.  
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(3) කල් දී ඇින ඳරිදි ගරු නගරළධිඳින ඩබ්.එේ.දයළන් ළන්වළ මෆිනතුමළ විසන්  ඳශත වශන් පයෝජනළල 
ඉදිරිඳත් කරන දී.  

 

"මිගමුල මශළ නගර වභළ බ ප්රපද්පේ පවේලළ බළ ගෆනීමට ඳෆමිපණන මශජනතළලප  වශ නගරලළසී 

ජනතළලප  ආරකළල වශ ඔවුන්ප  රථලළශනලට ආරකළල වෆඳයීම, රථලළශන ගළල් කිරීම වශ 

ඳළනය  ද මශජනතළලට පවේලළ වෆඳයීම  වශ පවේලළලන් නියළමනය කිරීම මීගමුල මශළ නගර වභළපේ ප්රමුඛ් 

කළර්යක බලට ඳත්ල ිනපබ්.  එබෆවින් මීගමුල මශජනතළලප  ආරකළල ශළ සුභසද්ධිය  උපදවළ, මීගමුල 

මශළ නගර වභළ බ ප්රපද්පේ මළර්ග ආලරණය ලන ඳරිදි, ලයළඳළරික ප්රජළලප  වශ  මීගමුල මශළ නගර 

වභළපේ දළයකත්ලය වහිතල  සීසී ටීවී කෆමරළ ජළගත ඳද්ධිනයක වහථළපිත කෂයුතු යෆයි පමම ගරු වභළලට 

පයෝජනළ කරන්නීය." 

එම පයෝජනළල ගරු නළගරික මන්ත්රීනී ඩබ්.පේරි පඳපර්රළ මෆිනතුමිය  විසන් වහථිර කරන දී.   
 
එම පයෝජනළල ගරු නගරළධිඳිනතුමළ විසන් ඉදිරි මශළ වභළලට කල් තබන දී.  

 

මශළ වභළ අලවහථළපලන් කළරක වභළ ශළ කමිටු  අලවහථළලට පිවිසය යුතු යයි ගරු නගරළධිඳිනතුමළ විසන් ඳෆලස 
අතර, ඳශත වශන් කළරක වභළ ශළ කමිටු  ලළර්තළ වෂකළ බෆලීම වශළ වභළල මශළ වභළ අලවහථළපලන් කළරක 
වභළ ශළ කමිටු අලවහථළලට අලතීර්ණ විය යුතුයයි ගරු නළගරික මන්ත්රී  ඇන්ටනී ජයවීර මෆිනතුමළ විසන් ක 
පයෝජනළල ගරු නිපයෝජය නගරළධිඳින එේ.ඒ.ඉපවඩ් සරීවහ මෆිනතුමළ  විසන් වහථිර කරන දී. එම පයෝජනළල 
ඒකමිනකල වභළ වේමත විය.   
 
 
 
වහථළලර කළරක වභළ /    (06   වහථළලර කළරක වභළ /කමිටු ලළර්තළ වේමත කිරීම. 
කමිටු ලළර්තළ වේමත     
කිරීම. 
 
1. 2022.03.11 දින  පඳ.ල.10.00 ට ඳෆලින වපවහකිිනක, ක්රීඩළ ශළ තරුණ කටයුතු පිළිබ වහථළලර කළරක වභළ 

ලළර්තළල. 
 
 ක්රීඩළපිටිල අඩුඳළඩු වේබන්ධපයන් තමළ දිගින් දිගටම දෆනුලත් කිරීේ කෂ බලත්, ඒලළට අලය පිළියේ පයපදන 
පව ඉල්ලීේ කෂ බලත්, නමුත් පමපතක ඒලළ ඉටුකර පනපමෆින බලත්  ගරු නළගරික මන්ත්රී එන්.ඩබ්.පී.ටී.වපගීත් 
පඳපර්රළ මෆිනතුමළ විසන් ප්රකළ කරන දී.  කපඩපල්කෆපල්  ක්රීඩළ පිටිපේ තත්ලය එයම බලත්, කපඩපල්කෆපල් 
ක්රීඩළ පිටිය කුඩුකළරයින්ප  ශළ ගපජළ කළරයින්ප  බිමක වී ඇින බලත්,  ක්රීඩළ පිටිපේ ආරකළල වශළ  අදළෂ 
මුරකරුලන් දෆනුලත් කයුතු බලත්, එපශම පනපමෆින නේ එයට ආදළෂ විකල්ඳ ක්රියළ මළර්ග ගතයුතු බලත් ගරු 
නළගරික මන්ත්රී එන්.ඩබ්.පී.ටී.වපගීත් පඳපර්රළ මෆිනතුමළ විසන් ලෆඩිදුරටත් ප්රකළ කරන දී.  
 

 
ක්රීඩළ පිටි පලන් කිරීපේ දී පනපපයකුත් අක්රමිකතළ සදු ලන බල දෆන ගෆනීමට ෆබුණු බලත්, ඉදිරිපේ දී ක්රීඩළපිටි 
පලන් නේ කිරීපේ දී  වහථිර ලපයන් මුදල්  පගව අයට ඳමණක ක්රීඩළ පිටි පලන් කර පදන පව ගරු නළගරික 
මන්ත්රී පී.පජ්.ඒ.ගළමිණී ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ විසන් ඉල්ලීමක කරන දී.  

 
පකපච්චිකපඩ් මශජන ක්රීඩළපගනපේ  ලෆසකිළි ඳද්ධිනය ලතුර වෆඳයුම ශළ විදුලිය   බළ දී පනපමෆින බලත්, 
ක්රීඩළපිටිය නිස නඩත්තුලකින් පතපරල ඳලත්ලළපගන යනු බන බලත්,  ගරු නළගරික මන්ත්රී එවහ.පී.නිපරෝන් 
ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ විසන් ප්රකළ කරන දී.  
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මීගමුල ම.න.ව. 
 

පේ වේබන්ධල පවපයළ බළ අලය කටයුතු සදු කරන පව ගරු නගරළධිඳිනතුමළ විසන් නළගරික 
පකපමවළරිවහතුමිය පලත දන්ලන දී.  

   
 

2022.03.11 දින  පඳ.ල.10.00 ට ඳෆලින වපවහකිිනක, ක්රීඩළ ශළ තරුණ කටයුතු පිළිබ වහථළලර කළරක වභළ 
ලළර්තළල ශළ එහි අඩපගු නිර්පද්යන් පිළිගත යුතු බලට වභළ වේමත විය. 

 
 

2. 2022.03.14 දින  පඳ.ල.10.00 ට ඳෆලින කර්මළන්ත, මශළ මළර්ග, ශළ ප්රලළශන කටයුතු පිළිබ වහථළලර 
කළරක වභළ ලළර්තළල. 

 
 
 
අයිතම අපක 25 ගිනි නිවීේ ඒකකය  යටපත් ඉදිරිඳත් කර ඇින ලළර්තළපේ අපක 02,03,14,15,16,29,30 යන අපක 
ලට අදළල ලළශන භළවිතය වේබන්ධපයන් ගරු නළගරික මන්ත්රී බී.නන්ද සුපෝචන පඳපර්රළ මෆිනතුමළ 

විරුද්ධත්ලය ප්රකළ කෂ අතර, පබදීමක ඉල්ළ සටි බෆවින් ඡන්ද විමසීමක ඳෆලෆත්ව අතර ඒ අනුල ඳශත ඳරිදි 
ඡන්දය ෆබුණි.  
 
 
පමම මුදල් කළරක වභළ නිර්පද්යට ඳකල ඡන්දය ඳළවිච්චි ක  ගරු වභිකලරු -  
01.  ගරු නගරළධිඳින                  (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  -  ඩබ්.එේ. දයළන් ළන්වළ මෆිනතුමළ   
02. ගරු නි පයෝජය නගරළධිඳින   (ශ්රී.ප.නි.ඳ   -  එේ.ඒ. ඉපවඩ් සරීවහ මෆිනතුමළ  
03.  ගරු නළගරික මන්ත්රී              (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඇන්ටනී ජයවීර මෆිනතුමළ 
04.  ගරු නළගරික මන්ත්රී                (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - එේ. රපජිත් පවේඳළ ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ  
05.  ගරු නළගරික මන්ත්රී (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ   - බී.පල්ටන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ  
06. ගරු නළගරික මන්ත්රී             (අකි.ඉප.ම.පකපප       -  එේ.බී. පමපශමඩ් ඉශහවළන් මෆිනතුමළ 
07.  ගරු නළගරික මන්ත්රී  (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ   - එේ.ඒ. ජූඩ් රපජිත් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
08. ගරු නළගරික මන්ත්රී  (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - බී. පජ්. ඳෆට්ට්රික ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ  
09.  ගරු නළගරික මන්ත්රී      (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එේ. එන්. ඇන්ටනී ඩයවහ මෆිනතුමළ  
10. ගරු නළගරික මන්ත්රීනී             (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ   - එවහ. එවහ. ප්රවපළ රුද්රිපගෝ මෆිනතුමිය  
11.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී  (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - එවහ. නන්දනී මෆිනතුමිය 
12. ගරු නළගරික මන්ත්රීනී  (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. පේරි පඳපර්රළ මෆිනතුමිය   
13.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී            (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. ගීතළනි ප්රනළන්දු මෆිනතුමිය 
14.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී            (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - එච්. මියුළ ඳද්මිනී මෆිනතුමිය 
15.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී            (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. රළනි රුද්රිගු මෆිනතුමිය  
16.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - බී.එවහ.විපනෝදනී පඳපර්රළ මෆිනතුමිය 
17.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී            (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එවහ. ගවීළ ගයත්රි මෆිනතුමිය 
18.  ගරු නළගරික මන්ත්රිනී            (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එල්.පක.ඩී.මධුලන්ින අප්පුශළමි මෆිනතුමිය 
19. ගරු නළගරික මන්ත්රී                (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඩී. ජූඩ් පඳපර්රළ මෆිනතුමළ    
20.  ගරු නළගරික මන්ත්රී      (වහලළ.කණ්.3  - ඩබ්.ළමල් ශර්ණ මෆිනතුමළ  
21.  ගරු නළගරික මන්ත්රී      (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එේ.එමිල් පරෝශන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
22.  ගරු නළගරික මන්ත්රී     (වහලළ.කණ්.1   - එේ.එච්. පමපශමඩ් ශළරිවහ මෆිනතුමළ 
23. ගරු නළගරික මන්ත්රී       (එ.ජළ.ඳ   - බී.ගිශළන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
24. ගරු නළගරික මන්ත්රී                (එ.ජළ.ඳ   - එවහ.ඩී.ටී.පරපශළන් ජීලළනන්ද මෆිනතුමළ 
25. ගරු නළගරික මන්ත්රී     (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - එල්. ජීලපග මිරැන්පඩෝ මෆිනතුමළ 
26. ගරු නළගරික මන්ත්රී       (එ.ජළ.ඳ   - එේ.බී.ආර්.මිල්පරෝයි ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
27. ගරු නළගරික මන්ත්රී                   (එ.ජළ.ඳ   - එේ.ටී. පමපපශපමඩ් නවහමිශළර් මෆිනතුමළ    
28. ගරු නළගරික මන්ත්රී           (එ.ජළ.ඳ    - ඩී.වජිත් පමෝශන් මෆිනතුමළ 
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මීගමුල ම.න.ව. 
 

විරුද්ධල ඡන්දය ඳළවිච්චි කෂ ගරු වභිකලරු. – 
01.ගරු නළගරික මන්ත්රී        (එ.ජළ.ඳ  - එන්.ඩබ්.පී.ටී. වපගීත් පඳපර්රළ මෆිනතුමළ    
02.ගරු නළගරික මන්ත්රී                      (එ.ජළ.ඳ  - එවහ.පී. නිපරෝන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළන 
03.ගරු නළගරික මන්ත්රී                         (එ.ජළ.ඳ  - ඩබ්.ඒ. පරපළන් සී. ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
04.ගරු නළගරික මන්ත්රී   (එ.ජළ.ඳ  - එන්. ප්රදීප් චළමර ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
05. ගරු නළගරික මන්ත්රී            (එ.ජළ.ඳ  - ඩබ්. නළමල් පරෝයි ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
06. ගරු නළගරික මන්ත්රී                     (එ.ජළ.නි.පඳ  - බී.නන්ද සුපෝචන පඳපර්රළ මෆිනතුමළ 
07.ගරු නළගරික මන්ත්රීනී                     (එ.ජළ.ඳ   - පක.සී. පක. වීරසපශ ද සල්ලළ මෆිනතුමිය 
 
වශළලට පනපඳෆමිණි ගරු වභිකලරු -  
01. ගරු නළගරික මන්ත්රී   (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ   - පක. දයළල් නිපග ද සල්ලළ මෆිනතුමළ 
02.  ගරු නළගරික මන්ත්රී               (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එේ.එන්. නවහමින් පරෝවහ මෆිනතුමළ  
03. ගරු නළගරික මන්ත්රී                  (එ.ජළ.ඳ   - ඒ. ශ්රීසයවහ පගෝමවහ මෆිනතුමළ 
04.ගරු නළගරික මන්ත්රීනී       (එ.ජළ.ඳ    - ඩබ්. දිශළරළ රන්දිලිනි ප්රනළන්දු මෆිනතුමිය    
05. ගරු නළගරික මන්ත්රී                 (එ.ජළ.ඳ    - ඩබ්.පී.ඩී. පියුමි පර්ණු වීරසපශ මෆිනතුමළ  
06. ගරු නළගරික මන්ත්රී                   (එ.ජළ.ඳ   - එන්.සී. ශ්රීනික ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
 
ඡනදය දීපමන් ලෆෂකී සටි ගරු වභිකලරු. –  
01. ගරු නළගරික මන්ත්රී       (ජ.වි.පඳ   -     පී.පජ්.ඒ. ගළමිණී ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
02. ගරු නළගරික මන්ත්රී           (ජ.වි.පඳ  -     බී. පක.රපජිත් මෆන්දිවහ මෆිනතුමළ  
03. ගරු නළගරික මන්ත්රීනී                   (ජ.වි.පඳ   -     පක.එවහ.අයි. අපජළ ප්රනළන්දු මෆිනතුමිය 

04..ගරු නළගරික මන්ත්රී           (එ.ජළ.ඳ   -     පජ්.ඒ.පරපයිවහ විජිත ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ   
05. ගරු නළගරික මන්ත්රී              (එ.ජළ.ඳ   -     එේ.පක.එල්. එසහ.රත්නසරි ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 

06 ගරු නළගරික මන්ත්රී           (එ.ජළ.ඳ   -     පක.එවහ.නිේමන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ   

07'ගරු නළගරික මන්ත්රී                        (එ.ජළ.ඳ   -      ඩබ්.මළක ඔඩ්රි සුජිත් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ  
 

  

ඒ  අනුල   ඳකල ඡන්ද 28 ක ද, විඳකල ඡන්ද  07 ක ද ෆබුණු අතර, වභළලට පනපඳෆමිණි වභිකලරු 06 

පදපනක ද, ඡන්දය දීපමන් ලෆෂකී සටි 07 ක ද පේ. ඒ අනුල  ලෆඩි ඡන්ද  21  කින් කර්මළන්ත,මශළ මළර්ග, ශළ 

ප්රලළශන කටයුතු පිළිබල වහථළලර කළරක වභළපේ අයිතම අපක 25 ට අදළෂ ලළර්තළල වභළ වේමත විය.  

 

ඉශත ලළර්තළපේ අයිතම අපක 30 යටපත් 2022 පඳබරලළරි මව ඉන්ධන ලළර්තළල වේබන්ධපයන් ගරු නළගරික 
මන්ත්රී බී.නන්ද සුපෝචන පඳපර්රළ මෆිනතුමළ විරුද්ධත්ලය ප්රකළ කෂ අතර, පබදීමක ඉල්ළ සටි බෆවින් ඡන්ද 
විමසීමක ඳෆලෆත්ව අතර ඒ අනුල ඳශත ඳරිදි ඡන්දය ෆබුණි.  
 
 
පමම මුදල් කළරක වභළ නිර්පද්යට ඳකල ඡන්දය ඳළවිච්චි ක  ගරු වභිකලරු -  
01.  ගරු නගරළධිඳින                     (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  -  ඩබ්.එේ. දයළන් ළන්වළ මෆිනතුමළ   
02. ගරු නි පයෝජය නගරළධිඳින      (ශ්රී.ප.නි.ඳ   -  එේ.ඒ. ඉපවඩ් සරීවහ මෆිනතුමළ  
03.  ගරු නළගරික මන්ත්රී                (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඇන්ටනී ජයවීර මෆිනතුමළ 
04.  ගරු නළගරික මන්ත්රී                (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - එේ. රපජිත් පවේඳළ ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ  
05.  ගරු නළගරික මන්ත්රී (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ   - බී.පල්ටන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ  
06. ගරු නළගරික මන්ත්රී                (අකි.ඉප.ම.පකපප     -  එේ.බී. පමපශමඩ් ඉශහවළන් මෆිනතුමළ 
07.  ගරු නළගරික මන්ත්රී  (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ   - එේ.ඒ. ජූඩ් රපජිත් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
08. ගරු නළගරික මන්ත්රී  (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - බී. පජ්. ඳෆට්ට්රික ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ  
09.  ගරු නළගරික මන්ත්රී      (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එේ. එන්. ඇන්ටනී ඩයවහ මෆිනතුමළ  
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10. ගරු නළගරික මන්ත්රීනී             (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ   - එවහ. එවහ. ප්රවපළ රුද්රිපගෝ මෆිනතුමිය  
11.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී  (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - එවහ. නන්දනී මෆිනතුමිය 
12. ගරු නළගරික මන්ත්රීනී  (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. පේරි පඳපර්රළ මෆිනතුමිය   
13.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී            (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. ගීතළනි ප්රනළන්දු මෆිනතුමිය 
14.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී            (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - එච්. මියුළ ඳද්මිනී මෆිනතුමිය 
15.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී            (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. රළනි රුද්රිගු මෆිනතුමිය  
16.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - බී.එවහ.විපනෝදනී පඳපර්රළ මෆිනතුමිය 
17.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී            (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එවහ. ගවීළ ගයත්රි මෆිනතුමිය 
18.  ගරු නළගරික මන්ත්රිනී            (හ රී.ප.නි.ඳ   - එල්.පක.ඩී.මධුලන්ින අප්පුශළමි 
මෆිනතුමිය 
19. ගරු නළගරික මන්ත්රී                 (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඩී. ජූඩ් පඳපර්රළ මෆිනතුමළ    
20.  ගරු නළගරික මන්ත්රී      (වහලළ.කණ්.3  - ඩබ්.ළමල් ශර්ණ මෆිනතුමළ  
21.  ගරු නළගරික මන්ත්රී      (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එේ.එමිල් පරෝශන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
22.  ගරු නළගරික මන්ත්රී    (වහලළ.කණ්.1   - එේ.එච්. පමපශමඩ් ශළරිවහ මෆිනතුමළ 
23. ගරු නළගරික මන්ත්රී            (එ.ජළ.ඳ   - බී.ගිශළන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
24. ගරු නළගරික මන්ත්රී                      (එ.ජළ.ඳ   - එවහ.ඩී.ටී.පරපශළන් ජීලළනන්ද මෆිනතුමළ 
25. ගරු නළගරික මන්ත්රී     (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - එල්. ජීලපග මිරැන්පඩෝ මෆිනතුමළ 
26. ගරු නළගරික මන්ත්රී           (එ.ජළ.ඳ   - එේ.බී.ආර්.මිල්පරෝයි ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
27. ගරු නළගරික මන්ත්රී                       (එ.ජළ.ඳ   - එේ.ටී. පමපපශපමඩ් නවහමිශළර් මෆිනතුමළ    
28. ගරු නළගරික මන්ත්රී               (එ.ජළ.ඳ  - ඩී.වජිත් පමෝශන් මෆිනතුමළ 
  

විරුද්ධල ඡන්දය ඳළවිච්චි කෂ ගරු වභිකලරු. – 
01.ගරු නළගරික මන්ත්රී        (එ.ජළ.ඳ  - එන්.ඩබ්.පී.ටී. වපගීත් පඳපර්රළ මෆිනතුමළ    
02.ගරු නළගරික මන්ත්රී                      (එ.ජළ.ඳ  - එවහ.පී. නිපරෝන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
03.ගරු නළගරික මන්ත්රී                         (එ.ජළ.ඳ  - ඩබ්.ඒ. පරපළන් සී. ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
04.ගරු නළගරික මන්ත්රී   (එ.ජළ.ඳ  - එන්. ප්රදීප් චළමර ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
05. ගරු නළගරික මන්ත්රී            (එ.ජළ.ඳ  - ඩබ්. නළමල් පරෝයි ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
06. ගරු නළගරික මන්ත්රී                     (එ.ජළ.නි.පඳ  - බී.නන්ද සුපෝචන පඳපර්රළ මෆිනතුමළ 
07.ගරු නළගරික මන්ත්රීනී                     (එ.ජළ.ඳ   - පක.සී. පක. වීරසපශ ද සල්ලළ මෆිනතුමිය 
 
 
වශළලට පනපඳෆමිණි ගරු වභිකලරු -  
01. ගරු නළගරික මන්ත්රී   (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ   - පක. දයළල් නිපග ද සල්ලළ මෆිනතුමළ 
02.  ගරු නළගරික මන්ත්රී                  (ශ්රී.ප.නි.ඳ  - එේ.එන්. නවහමින් පරෝවහ මෆිනතුමළ  
03. ගරු නළගරික මන්ත්රී                       (එ.ජළ.ඳ   - ඒ. ශ්රීසයවහ පගෝමවහ මෆිනතුමළ 
04.ගරු නළගරික මන්ත්රීනී           (එ.ජළ.ඳ   - ඩබ්. දිශළරළ රන්දිලිනි ප්රනළන්දු මෆිනතුමිය    
05. ගරු නළගරික මන්ත්රී                      (එ.ජළ.ඳ    - ඩබ්.පී.ඩී. පියුමි පර්ණු වීරසපශ මෆිනතුමළ  
06. ගරු නළගරික මන්ත්රී                       (එ.ජළ.ඳ   - එන්.සී. ශ්රීනික ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
 
 

 
ඡන්දය දීපමන් ලෆෂකී සටි ගරු වභිකලරු. –  
01. ගරු නළගරික මන්ත්රී        (ජ.වි.පඳ   - පී.පජ්.ඒ. ගළමිණී ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
02. ගරු නළගරික මන්ත්රී           (ජ.වි.පඳ  - බී. පක.රපජිත් මෆන්දිවහ මෆිනතුමළ  
03. ගරු නළගරික මන්ත්රීනී                    (ජ.වි.පඳ  - පක.එවහ.අයි. අපජළ ප්රනළන්දු මෆිනතුමිය 

04. ගරු නළගරික මන්ත්රී           (එ.ජළ.ඳ     - පජ්.ඒ.පරපයිවහ විජිත ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ   
05. ගරු නළගරික මන්ත්රී              (එ.ජළ.ඳ   - එේ.පක.එල්. එසහ.රත්නසරි ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ  

06. ගරු නළගරික මන්ත්රී           (එ.ජළ.ඳ   - පක.එවහ.නිේමන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ   

07. ගරු නළගරික මන්ත්රී             (එ.ජළ.ඳ  - ඩබ්.මළක ඔඩ්රි සුජිත් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ  
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ඒ  අනුල   ඳකල ඡන්ද 28 ක ද, විඳකල ඡන්ද  07 ක ද ෆබුණු අතර, වභළලට පනපඳෆමිණි වභිකලරු 06 

පදපනක ද, ඡන්දය දීපමන් ලෆෂකී සටි 07 ක ද පේ. ඒ අනුල  ලෆඩි ඡන්ද  21  කින් කර්මළන්ත,මශළ මළර්ග, ශළ 

ප්රලළශන කටයුතු පිළිබල වහථළලර කළරක වභළපේ  අයිතම අපක 30 ට අදළෂ ලළර්තළල වභළ වේමත විය. 

 

2022.03.14 දින  පඳ.ල.10.00 ට ඳෆලින කර්මළන්ත, මශළ මළර්ග, ශළ ප්රලළශන කටයුතු පිළිබ වහථළලර කළරක වභළ 
ලළර්තළල ශළ එහි අඩපගු නිර්පද්යන් පිළිගත යුතු බලට වභළ වේමත විය. 
 
 
3. 2022.03.14 දින ඳ.ල.2.00 ට ඳෆලින ප්රජළ වපලර්ධන, සුභ වළධන, දිළිඳුකම තුරන් කිරීම ශළ වහලයප රැකියළ 

ප්රලර්ධන  කටයුතු පිළිබ  වහථළලර කළරක වභළ ලළර්තළල. 
 

2022.03.14 දින ඳ.ල.2.00 ට ඳෆලින ප්රජළ වපලර්ධන, සුභ වළධන,  දිළිඳුකම තුරන් කිරීම ශළ වහලයප රැකියළ 
ප්රලර්ධන  කටයුතු පිළිබ  වහථළලර කළරක වභළ ලළර්තළල ශළ එහි අඩපගු නිර්පද්යන් පිළිගත යුතු බලට වභළ 
වේමත විය. 

 
 
4. 2022.03.15 දින මධයශහන 12.00 ට ඳෆලින ඳෆලින  මුල් ෂමළවිය වපලර්ධන, අධයළඳන ශළ කළන්තළ සුභ වළධන 

කටයුතු  පිළිබ වහථළලර කළරක වභළ ලළර්තළල. 
 

2022.03.14 දින ඳ.ල.2.00 ට ඳෆලින ප්රජළ වපලර්ධන, සුභ වළධන,   දිළිඳුකම තුරන් කිරීම ශළ වහලයප රැකියළ 
ප්රලර්ධන  කටයුතු පිළිබ  වහථළලර කළරක වභළ ලළර්තළල ශළ එහි අඩපගු නිර්පද්යන් පිළිගත යුතු බලට වභළ 
වේමත විය. 

 
 

 

5. 2022.03.16 දින පඳ.ල. 10.00 ට ඳෆලින වභළ පද්ඳ කෂමනළකරණය, පවේලක සුභවළධනය ශළ නීින කටයුතු 
පිළිබ වහථළලර කළරක වභළ ලළර්තළල. 

 
 

ඉශත කමිටුලට අදළෂ ලළර්තළපේ අපක 11 නීින කටයුතු පිළිබ අයිතමය යටපත් ව නිර්පද්ය මශළ වභළල 
විසන් ඳශත ඳරිදි වපපෝධනය කරන දී. 

 
මීගමුල අසරිමත් පද්ල මළතළ ඳළව ආවන්නපේ ඇින මිගමුල මශළ නගර වභළලට අයත් ඉඩම වේබන්ධපයන් 
වළකච්ඡළ ක අතර, එම ඉඩම නෆලත මෆනීේ කටයුතු සදු කිරිම සුදුසු යෆයි මශළ වභළල තීරණය කරන දී.  

 
 
 

2022.03.16 දින පඳ.ල. 10.00 ට ඳෆලින වභළ පද්ඳ කෂමනළකරණය, පවේලක සුභවළධනය ශළ නීින කටයුතු 
පිළිබ වහථළලර කළරක වභළ ලළර්තළල ශළ එහි අඩපගු නිර්පද්යන් ඉශත වපෝධනයට යටත්ල පිළිගත යුතු බලට 
වභළ වේමත විය.  
 
 

 
6. 2022.03.16 දින ඳ.ල. 2.00 ට ඳෆලින පවෞඛ්ය, අඳ්රලය කෂමනළකරණය ශළ ඳරිවර කටයුතු පිළිබ වහථළලර 

කළරක වභළ ලළර්තළල. 
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පවෞඛ්ය කළරක වභළපේ  අයිතම අපක 30 යටපත් ඉන්ධන ලළර්තළල වේබන්ධපයන් ගරු නළගරික මන්ත්රී බී.නන්ද 
සුපෝචන පඳපර්රළ මෆිනතුමළ විරුද්ධත්ලය ප්රකළ කෂ අතර, පබදීමක ඉල්ළ සටි බෆවින් ඡන්ද විමසීමක 
ඳෆලෆත්ව අතර ඒ අනුල ඳශත ඳරිදි ඡන්දය ෆබුණි.  
 
 
පමම මුදල් කළරක වභළ නිර්පද්යට ඳකල ඡන්දය ඳළවිච්චි ක  ගරු වභිකලරු -  
01.  ගරු නගරළධිඳින     (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  -  ඩබ්.එේ. දයළන් ළන්වළ මෆිනතුමළ   
02. ගරු නි පයෝජය නගරළධිඳින (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එේ.ඒ. ඉපවඩ් සරීවහ මෆිනතුමළ  
03.  ගරු නළගරික මන්ත්රී              (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඇන්ටනී ජයවීර මෆිනතුමළ 
04.  ගරු නළගරික මන්ත්රී  (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - එේ. රපජිත් පවේඳළ ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ  
05.  ගරු නළගරික මන්ත්රී (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ   - බී.පල්ටන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
06. ගරු නළගරික මන්ත්රී           (අකි.ඉප.ම.පකපප     - එේ.බී. පමපශමඩ් ඉශහවළන් මෆිනතුමළ 
07.  ගරු නළගරික මන්ත්රී  (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ   - එේ.ඒ. ජූඩ් රපජිත් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
08. ගරු නළගරික මන්ත්රී  (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - බී. පජ්. ඳෆට්ට්රික ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
09.  ගරු නළගරික මන්ත්රී      (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එේ. එන්. ඇන්ටනී ඩයවහ මෆිනතුමළ  
10. ගරු නළගරික මන්ත්රීනී             (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ   - එවහ. එවහ. ප්රවපළ රුද්රිපගෝ මෆිනතුමිය 
11.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී  (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - එවහ. නන්දනී මෆිනතුමිය 
12. ගරු නළගරික මන්ත්රීනී  (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. පේරි පඳපර්රළ මෆිනතුමිය   
13.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී            (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. ගීතළනි ප්රනළන්දු මෆිනතුමිය 
14.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී            (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - එච්. මියුළ ඳද්මිනී මෆිනතුමිය 
15.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී            (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. රළනි රුද්රිගු මෆිනතුමිය  
16.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - බී.එවහ.විපනෝදනී පඳපර්රළ මෆිනතුමිය 
17.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී            (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එවහ. ගවීළ ගයත්රි මෆිනතුමිය 
18.  ගරු නළගරික මන්ත්රිනී            (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එල්.පක.ඩී.මධුලන්ින අප්පුශළමි මෆිනතුමිය 
19. ගරු නළගරික මන්ත්රී                 (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඩී. ජූඩ් පඳපර්රළමෆිනතුමළ   
20.  ගරු නළගරික මන්ත්රී      (වහලළ.කණ්.3  - ඩබ්.ළමල් ශර්ණ මෆිනතුමළ  
21.  ගරු නළගරික මන්ත්රී      (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එේ.එමිල් පරෝශන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
22.  ගරු නළගරික මන්ත්රී     (වහලළ.කණ්.1  - එේ.එච්. පමපශමඩ් ශළරිවහ මෆිනතුමළ 
23. ගරු නළගරික මන්ත්රී            (එ.ජළ.ඳ   - බී.ගිශළන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
24. ගරු නළගරික මන්ත්රී                      (එ.ජළ.ඳ   - එවහ.ඩී.ටී.පරපශළන් ජීලළනන්ද මෆිනතුමළ 
25. ගරු නළගරික මන්ත්රී (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ   - එල්. ජීලපග මිරැන්පඩෝ මෆිනතුමළ 
26. ගරු නළගරික මන්ත්රී            (එ.ජළ.ඳ   - එේ.බී.ආර්.මිල්පරෝයි ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
27. ගරු නළගරික මන්ත්රී                      (එ.ජළ.ඳ   - එේ.ටී. පමපපශපමඩ් නවහමිශළර් මෆිනතුමළ 
28. ගරු නළගරික මන්ත්රී             (එ.ජළ.ඳ   - ඩී.වජිත් පමෝශන් මෆිනතුමළ 
 

විරුද්ධල ඡන්දය ඳළවිච්චි කෂ ගරු වභිකලරු. – 
01.ගරු නළගරික මන්ත්රී   (එ.ජළ.ඳ  - එන්.ඩබ්.පී.ටී. වපගීත් පඳපර්රළ මෆිනතුමළ    
02.ගරු නළගරික මන්ත්රී                      (එ.ජළ.ඳ  - එවහ.පී. නිපරෝන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළන 
03.ගරු නළගරික මන්ත්රී               (එ.ජළ.ඳ  - ඩබ්.ඒ. පරපළන් සී. ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
04.ගරු නළගරික මන්ත්රී   (එ.ජළ.ඳ  - එන්. ප්රදීප් චළමර ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
05. ගරු නළගරික මන්ත්රී   (එ.ජළ.ඳ  - ඩබ්. නළමල් පරෝයි ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
06. ගරු නළගරික මන්ත්රී                  (එ.ජළ.නි.පඳ  - බී.නන්ද සුපෝචන පඳපර්රළ මෆිනතුමළ 
07.ගරු නළගරික මන්ත්රීනී                      (එ.ජළ.ඳ  - පක.සී. පක. වීරසපශ ද සල්ලළ මෆිනතුමිය 
 
 
වශළලට පනපඳෆමිණි ගරු වභිකලරු -  
01. ගරු නළගරික මන්ත්රී  (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ   - පක. දයළල් නිපග ද සල්ලළ මෆිනතුමළ 
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මීගමුල ම.න.ව. 
 

02.  ගරු නළගරික මන්ත්රී               (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එේ.එන්. නවහමින් පරෝවහ මෆිනතුමළ 
03. ගරු නළගරික මන්ත්රී                 (එ.ජළ.ඳ   - ඒ. ශ්රීසයවහ පගෝමවහ මෆිනතුමළ 
04.ගරු නළගරික මන්ත්රීනී     (එ.ජළ.ඳ    - ඩබ්. දිශළරළ රන්දිලිනි ප්රනළන්දු මෆිනතුමිය  
05. ගරු නළගරික මන්ත්රී                (එ.ජළ.ඳ    - ඩබ්.පී.ඩී. පියුමි පර්ණු වීරසපශ මෆිනතුමළ  
06. ගරු නළගරික මන්ත්රී                 (එ.ජළ.ඳ   - එන්.සී. ශ්රීනික ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
 
ඡන්දය දීපමන් ලෆෂකී සටි ගරු වභිකලරු. – 
01. ගරු නළගරික මන්ත්රී (ජ.වි.පඳ   - පී.පජ්.ඒ. ගළමිණී ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
02. ගරු නළගරික මන්ත්රී    (ජ.වි.පඳ   - බී. පක.රපජිත් මෆන්දිවහ මෆිනතුමළ  
03. ගරු නළගරික මන්ත්රීනී             (ජ.වි.පඳ   - පක.එවහ.අයි. අපජළ ප්රනළන්දු මෆිනතුමිය 

04..ගරු නළගරික මන්ත්රී    (එ.ජළ.ඳ   - පජ්.ඒ.පරපයිවහ විජිත ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ   
05. ගරු නළගරික මන්ත්රී       (එ.ජළ.ඳ   - එේ.පක.එල්. එසහ.රත්නසරි ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 

06.ගරු නළගරික මන්ත්රී    (එ.ජළ.ඳ   - පක.එවහ.නිේමන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 

07. ගරු නළගරික මන්ත්රී    (එ.ජළ.ඳ   - ඩබ්.මළක ඔඩ්රි සුජිත් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ  

 
 
ඒ  අනුල   ඳකල ඡන්ද 28 ක ද, විඳකල ඡන්ද  07 ක ද ෆබුණු අතර, වභළලට පනපඳෆමිණි වභිකලරු 06 
පදපනක ද, ඡන්දය දීපමන් ලෆෂකී සටි 07කද පේ. ඒ අනුල  ලෆඩි ඡන්ද  21 කින් පවෞඛ්ය, අඳ්රලය 
කෂමනළකරණය ශළ ඳරිවර කටයුතු පිළිබ වහථළලර කළරක වභළ ලළර්තළපල අයිතම අපක 30  වභළ වේමත විය.  
 

2022.03.16 දින ඳ.ල. 2.00 ට ඳෆලින පවෞඛ්ය, අඳ්රලය කෂමනළකරණය ශළ ඳරිවර කටයුතු පිළිබ වහථළලර කළරක 

වභළ ලළර්තළල ශළ එහි අඩපගු නිර්පද්යන් පිළිගත යුතු බලට වභළ වේමත  ේය.  

 

 

7. 2022.03.18 දින  පඳ.ල.10.00 ට ඳෆලින නගර වපලර්ධන, නිලළව, ධීලර ශළ වපචළරක කටයුතු පිළිබ වහථළලර 
කළරක වභළ ලළර්තළල. 
 
2022.03.18 දින  පඳ.ල.10.00 ට ඳෆලින නගර වපලර්ධන, නිලළව, ධීලර ශළ වපචළරක කටයුතු පිළිබ වහථළලර 
කළරක වභළ ලළර්තළල  ශළ එහි අඩපගු නිර්පද්යන් පිළිගත යුතු බලට වභළ වේමත විය. 

 

 
8. 2022.03.21   දින පඳ.ල. 10.00 ට  ඳෆලින  ක්රම වේඳළදන, මුදල් ශළ ප්රිනඳත්ින පිළිබ වහථළලර කළරක වභළ 

ලළර්තළල. 

 

ගරු නළගරික මන්ත්රී  (එ.ජළ.ඳ -එවහ.ඩී.ටී.පරපශළන් ජීලළනන්ද මෆිනතුමළ- 

අයිතම අපක 124, 125 යි ඔබතුමළ පටන්ඩර්  කිරීමට ගත් තීරණයට අපි එකඟයි.  ඒලළට අවුරුදු 05 ක ඳෂපුරුද්ද 

ඉල්ළ  ිනපයනලළ.  අපප් කණ්ඩළයම ඒකට විරුද්ධයි.  

 

ගරු නළගරික මන්ත්රී   (එ.ජළ.ඳ  -ඩබ්.ඒ. පරපළන් සී. ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ - 

නගරළධිඳිනතුමළ පේක එපක ඉදෂළ කතළ කරමු. ශෆමදළම කරන්පන් එපක ඉළ කතළ කරන එකපන්. පමයළ 

මෆදින් ඳනිනලළ පමපකකද එකක කතළ කරපගන ඇවිල්ළ.  කරපගන ගිය විදිශට  කරපගගන යන්න.  

පඝෝළ ---- 

 

ගරු නළගරික මන්ත්රී(එ.ජළ.ඳ -බී.ගිශළන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ - 
පේ වභළපේ පගෞරලය ආරකළ පලන විදිශට මන්ත්රීලරු කතළ කපෂපත් පශපයි.   
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මීගමුල ම.න.ව. 
 

 

පඝෝළ  --  

 

ගරු නගරළධිඳින  (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ - ඩබ්.එේ. දයළන් ළන්වළ මෆිනතුමළ - 

සයළුම මන්ත්රීලරුන්පගන් ඉල්ළ සටිනලළ  මන්ත්රීතුමළළ නිහබ්ද පලන්න.  

 

ගරු නළගරික මන්ත්රී  (එ.ජළ.ඳ -පජ්.ඒ.පරපයිවහ විජිත ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ - 

ඔබතුමළ පේ අවුරුදු  05  ක ඳපුරුද්ද අයින් කර ගන්නලද කියළ මට දෆන ගන්න ඕන. 

 

පඝෝළ ---- 

 

ගරු නගරළධිඳින  (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ - ඩබ්.එේ. දයළන් ළන්වළ මෆිනතුමළ - 

ඔේ. මට වභළල කරපගන යන්න ඔබතුමළළ වශපයෝගය පනපදුන්පනපත්, කබකළරී තත්ලයට උදළ වුපනපත් මම 

අනිලළර්පයන් නිපයෝගය ක්රියළත්මක කරනලළ.   

 

පේ අලවහථළපේ දී ගරු නළගරික මන්ත්රී පරපයිවහ විජිත ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ වභළපලන් පිටල ගිපේය.  

 

 ගරු නළගරික මන්ත්රී (එ.ජළ.ඳ -ඩබ්.මළක ඔඩ්රි සුජිත් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ - 

මන්ත්රී පකපනක ඒ කළරක වභළ අලවහථළලට ඳෆමිණුනු ලශළම එයළට පමපකක ශරි අයිතමයක ගෆන වළකච්ඡළ 

කරන්න අලය නේ  ඒ අපකය  කියනලළ. එතෆනින් ඳටන් ගන්න පුළුලන්.   

 

ගරු නළගරික මන්ත්රී    (එ.ජළ.නි.පඳ  - බී.නන්ද සුපෝචන පඳපර්රළ මෆිනතුමළ- 
පේක කරපගන ගිය විදිශක ිනපයනලළ.  

 

පඝෝළ ----- 

 

ගරු නළගරික මන්ත්රී (එ.ජළ.ඳ -එන්.ඩබ්.පී.ටී. වපගීත් පඳපර්රළ මෆිනතුමළ - 

ඔබතුමළ ශෆම වෆපර්කම කියනලළ එකින් එක යන්න කියළ.  අනිත් එක පේ වභළල ඳටන් ගන්න පකපටම කියනලළ  

අපක ටික ඳෆත්තකට දළළ මෆද්පදන් ඳටන් ගන්පන්.  අයිතේ අපක එකින් එක ප න්න.   

 

 

ගරු නගරළධිඳින  (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ - ඩබ්.එේ. දයළන් ළන්වළ මෆිනතුමළ - 

මම රවි මන්ත්රීතුමළප ත්, පරපයිවහ මන්ත්රීතුමළප ත් ප්රහනලට උත්තර පදන්නේ අපි  124 , 125 ගිවිසුේල 

වපපෝධන කීඳයක ඉදිරිඳත් කරනලළ. පරපයිවහ මන්ත්රීතුමළ අශපු අපක 06  පනපකඩලළ අවුරුදු  05 ක  ඳෂපුරුද්ද 

අනිලළර්ය පේ යන පකපන්පද්සය ඉලත්කර ගන්නලළ.   ඊට අමතරල වපපෝධන කීඳයක ිනපයනලළ.  අපක 04, 

පටන්ඩර්කරු විසන් වභළ වතු පඳපෂලල් වශළ පසු ඉදිරිඳත් කිරීපේදී පසු මුදලින් මළව 06 ක මුදට වමළන ශළ 

ලපගු කළය ලවරක ව, නළගරික පකපමවළරිවහ නමට රජපේ පිළිගත් බෆපකුලකින් බළ ගත් බෆපකු ඇඳකරයක 

ඉදිරිඳත් කෂ යුතුයි යනුපලන් ද,  අපක 05. අපනකුත් වභළ පද්ඳ වශළ පසු ලටිනළකම රු.800,000/- ඉකමලළ 

පසු ඉදිරිඳත් කිරීපේදී පසු මුදලින් මළව 12 ක මුදට වමළන ශළ ලපගු කළය ලවරක ව නළගරික පකපමවළරිවහ 

නමට, රජපේ පිළිගත් බෆපකුලකින් බළ ගත් බෆපකු ඇඳකරයක ඉදිරිඳත් කෂ යුතුයි යනුපලන් ද අපක 7. 

පටන්ඩර්කරුට අදළෂ කපේරපේ ඳෂපුරුද්ද ඇත්නේ ඒ පිළිබ පිළිගත ශෆකි වශිනක ඉදිරිඳත් කෂයුතුයි යන්න 

ඇතුත් කෂයුතුයි යනුපලන්ද  වපපෝධනය කරනලළ.    
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මීගමුල ම.න.ව. 
 

 

 

පඝෝළ  ---- 

 

ගරු නගරළධිඳින  (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ - ඩබ්.එේ. දයළන් ළන්වළ මෆිනතුමළ - 

අනිත් එක 6  ජය්ළහී ට පටන්ඩර්කරු විසන් ජය්ළහී ට පඳපෂලල් වශළ මළව 03 ක මුදට අදළ මුදල් තෆන්ඳතුලකද 

අපනකුත් පද්ඳ වශළ  මළව 06 ක මුදට අදළෂ මුදල් තෆන්ඳතුලක ද විනයක ඇතුෂත වභළපේ තෆන්ඳත් 

කෂයුතුය.  ඒ වපපෝධන විතරයි මට ිනපයන්පන්.   

 

ගරු නළගරික මන්ත්රී   (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ -ඇන්ටනී ජයවීර මෆිනතුමළ-  
මුදල් කළරක වභළපේ ිනපයන්පන් අවුරුද්දකට කියළ. ගිවිසුපේ ිනපයන්පන් අවුරුදු පදකකට කියළ.  එතපකපට 

ගරු නගරළධිඳිනතුමළ ඒ දලවහල ඔබතුමළළ ඳරිච්ඡින්න කරද්දි  පේක අවුරුදු පදකක කියළ දෆේමළ. ඒ නිවළ  

කරුණළකරළ මුදල් කළරක වභළපේ පමතෆන අවුරුද්දයි කියන එක අවුරුදු පදකක ලපයන් වපපෝධනය 

කරන්න.   

 

 

ගරු නගරළධිඳින  (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ - ඩබ්.එේ. දයළන් ළන්වළ මෆිනතුමළ - 

ඒක ප්රින්ට් එපක පමපකක ශරි මිවහපට්ක එකක පලළ ිනපයනලළ.  පේක අවුරුදු පදකකට කියළ නිලෆරදි 

කරන්නේ.  

 

 

ගරු නළගරික මන්ත්රී    (එ.ජළ.නි.පඳ  - බී.නන්ද සුපෝචන පඳපර්රළ මෆිනතුමළ- 
දෆන් පමපකකද පකපයි එපකද පේක වපපෝධනය කරන්පන්.  

 

ගරු නළගරික මන්ත්රී    (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ -ඇන්ටනී ජයවීර මෆිනතුමළ- 
ගිවිසුපේ ිනපයනලළ අවුරුදු පදකකට බදු පදන්න කියළ. මුදල් කළරක වභළපේ ිනපයනලළ අවුරුද්දකට කියළ.  

පේක පලනවහ කරන්න කියළ කියන්පන්.  

 

 

පේ අලවහථළපේ දී ගරු නළගරික මන්ත්රී  එේ.ටී. පමපපශපමඩ් නවහමිශළර් මෆිනතුමළ, ගරු නළගරික මන්ත්රී එේ.පක.එල්. 

එසහ.රත්නසරි ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ,  ගරු නළගරික මන්ත්රී  ඩී.වජිත් පමෝශන් මෆිනතුමළ,  ගරු නළගරික මන්ත්රී 

බී.ගිශළන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ,  ගරු නළගරික මන්ත්රී   එවහ.ඩී.ටී.පරපශළන් ජීලළනන්ද මෆිනතුමළ වභළපලන් පිටල ගියශ.  

 

 

ගරු නළගරික මන්ත්රී (එ.ජළ.ඳ -එන්.ඩබ්.පී.ටී. වපගීත් පඳපර්රළ මෆිනතුමළ  

2021. 09.14 ලෆනි  දින ඳලත්ලපු මශ වභළපේ  වේබන්ධ ල අපි නඩුලකට ගියළ ඒ ගිහිල්ළ මළව කීඳයකට ඳවහපවේ 

තමළ තීන්දුල ආපේ.  මම පේ ප්රහනයට අදළෂල කතළ කරන්පන්.  පේක සපශ පිටඳත අපි පේක වතය පිටතක 

ශෆටියට වනළථ කරපගන ිනපයනලළ.  එපශම ිනපයද්දි ආපේත් අවුරුදු පදකකට යනල කියන්පන් පේ  

අධිකරණයට කරන අඳශළවයක.  ඒ නිවළ ඳෆශෆදිලිල පේ කියන පටන්ඩර් ඳටිඳළටිය වේබන්ධල 

පරේහඨළධිකරණපයන් තමළ පේ නඩු තීන්දුල දීළ ිනපයන්පන්.  පේ නඩු තීන්දුපේ අපි ඳෆශෆදිලිලම ඉල්ලිේ කරළ 

ිනපයන්පන්  ලර් 03 ක වශළ බදුදීේ වේබන්ධලමයි.   
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මීගමුල ම.න.ව. 
 

 

 

ගරු නළගරික මන්ත්රී    (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ -ඇන්ටනී ජයවීර මෆිනතුමළ- 
දෆන් පේපක නඩු තීන්දුල ිනපයනලළ.  2, 14,15,29,30 16,17,18 ලග උත්තරකරුලන් පලත බළපදන කළය දීර්ඝ 

කිරීම මළව 06 ක කළයක වශළ ඳමණක  සීමළ කිරීම වශ පඳත්වේ  8ඩී ලන පේදපේ වශන්  ලෆඩ අයිතම 

වේබන්ධපයන් අළුිනන් පටන්ඩර් කෆවීම පියලර ගෆනීම.  ගරු මන්ත්රීතුමළ පේපක පටන්ඩර් කරන්න කියළ 

ිනපයනලළ. කළයක දළළ න.  එකී මළව 06 ක කළය 2022.01.01 සට    ක්රියළත්මක කරන්න කියළ ිනපයනලළ.  

අධිකරණපයන් දීළ ිනපයන තීන්දුපේ ිනපයන්පන් පටන්ඩර් කරන්න කියළ . ඔබතුමළළ නඩුල දළළ ඇත්පත් 

ප්රවේඳළදනය ක්රියළලලියක ගෆන. මම ඒක පිළි ගන්නලළ.  ගරු පරේහඨළධිකරණපයන් දීළ ිනපයන නඩු තීන්දුපේ 

ිනපයන්පන් පටන්ඩර් කරන්න කියළ මිවක පටන්ඩර් කරන කළය පිළිබ වටශනක  නෆශෆ.   

 

ගරු නළගරික මන්ත්රී    (එ.ජළ.නි.පඳ  - බී.නන්ද සුපෝචන පඳපර්රළ මෆිනතුමළ- 
ඊට ඳවහපවේ අපිට ඕන නේ උවළවි යන්න පුළුලන්.  ලගන්ිනය අයින් කිරීමට අපි ඳකයි.   
  

ගරු නළගරික මන්ත්රී   (එ.ජළ.ඳ  -ඩබ්.ඒ. පරපළන් සී. ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ - 

පමතෆන අනලය පදයකපලනලළ. පේ පලනකේ කරපගන ආපේ මුදල්  කළරක වභළලට ආලළ නේ අයිතම අපකය 

95  නේ  95 න් ඳටන් අරපගන තමයි කරපගන ගිපේ.  අපි වභළලට ඇවිල්ළ පේපක පයෝජනළ අයින්  කරළ  

කරපගන යනලළ. අපි ඒකට කිස පදයක කිේපේ නෆශෆ.  අපි පමපතක පලළ පබපරුලට කගශ ගත්පත්  පලනදට 

කරන පද් කරන්න කියයි කිේපේ.  පේපක ිනපයනලළ පකපමවළරිවහතුමිය ඔබතුමිය ගිහිල්ළ ඔය නෆනල් 

පප්රපකියුමන්ට් කියළ ිනපයනලළ ඒජන්සයක.  ඒජන්සයක ිනපයනලළ රජපේ ආයතනයක පටන්ඩර්  එකක 

කරන්න ඕන පකපපශපමද කියළ.  ඉවහපවල්ළ ඒපක නිල් ඳළට පඳපඩි පඳපතක ිනපයනලළ.  ඒ පඳපපත් ිනපයනලළ 

අලය කළරණළ  අරන් ඳෆත්තකට පලළ ඉපගන කියලන්න.  කියලළ ඇඩ්ලයිවහ කරන්න විධළයක 

නිධළරීතුමළට.  ඒක අනුල පමතෆන්ට ආලළ නේ  අපිත් වන්පතෝයි ඔයළත් වන්පතෝයි.  අපි පමපශම ක 

ගශන්පන න. පේකයි අපි පමච්චරකල් කියන්පන්. පේක ඇඩ්ලළන්වහ විදිශට කරපගන ගිහිල්ළ රටක ලපයනුත් 

වවුත්තු පලළ ිනපයන්පන්.  ඇත්තටම අපි පේ පඳපෂල ඉතුරු පලළ න.    

 

 

අයිතම අංක 124 - 2022 ලර්ය වශා වභාල වතු මව් කඩලල් බදු දීම.   
ඉශත අයිතමය වේබන්ධපයන් ගරු නළගරික මන්ත්රී බී.නන්ද සුපෝචන පඳපර්රළ මෆිනතුමළ විරුද්ධත්ලය ප්රකළ 
කෂ අතර, ඒ වමඟ තලත් ගරු වභිකලරු පිරිවක විසන් සය විරුද්ධත්ලය ප්රකළ කෂ බෆවින් ඡන්ද විමසීමක 
ඳෆලෆත්ව අතර ඒ අනුල ඳශත ඳරිදි ඡන්දය ෆබුණි.  
 
පමම මුදල් කළරක වභළ නිර්පද්යට ඳකල ඡන්දය ඳළවිච්චි ක  ගරු වභිකලරු -  
01.  ගරු නගරළධිඳින                    (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  -  ඩබ්.එේ. දයළන් ළන්වළ මෆිනතුමළ   
02. ගරු නි පයෝජය නගරළධිඳින     (ශ්රී.ප.නි.ඳ   -  එේ.ඒ. ඉපවඩ් සරීවහ මෆිනතුමළ  
03.  ගරු නළගරික මන්ත්රී               (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඇන්ටනී ජයවීර මෆිනතුමළ 
04.  ගරු නළගරික මන්ත්රී               (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - එේ. රපජිත් පවේඳළ ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ  
05.  ගරු නළගරික මන්ත්රී (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ   - බී.පල්ටන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ  
06.  ගරු නළගරික මන්ත්රී                (අකි.ඉප.ම.පකපප    -  එේ.බී. පමපශමඩ් ඉශහවළන් මෆිනතුමළ 
07.  ගරු නළගරික මන්ත්රී  (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ   - එේ.ඒ. ජූඩ් රපජිත් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
08. ගරු නළගරික මන්ත්රී  (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - බී. පජ්. ඳෆට්ට්රික ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ  
09.  ගරු නළගරික මන්ත්රී      (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එේ. එන්. ඇන්ටනී ඩයවහ මෆිනතුමළ  
10. ගරු නළගරික මන්ත්රීනී             (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ   - එවහ. එවහ. ප්රවපළ රුද්රිපගෝ මෆිනතුමිය  
11.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී  (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - එවහ. නන්දනී මෆිනතුමිය 
12. ගරු නළගරික මන්ත්රීනී  (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. පේරි පඳපර්රළ මෆිනතුමිය  
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මීගමුල ම.න.ව. 
 

 
 
 
13.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී            (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. ගීතළනි ප්රනළන්දු මෆිනතුමිය 
14.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී            (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - එච්. මියුළ ඳද්මිනී මෆිනතුමිය 
15.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී            (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. රළනි රුද්රිගු මෆිනතුමිය  
16.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - බී.එවහ.විපනෝදනී පඳපර්රළ මෆිනතුමිය 
17.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී            (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එවහ. ගවීළ ගයත්රි මෆිනතුමිය 
18.  ගරු නළගරික මන්ත්රිනී             (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එල්.පක.ඩී.මධුලන්ින අප්පුශළමි මෆිනතුමිය 
19. ගරු නළගරික මන්ත්රී                 (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඩී. ජූඩ් පඳපර්රළ මෆිනතුමළ    
20.  ගරු නළගරික මන්ත්රී      (වහලළ.කණ්.3  - ඩබ්.ළමල් ශර්ණ මෆිනතුමළ  
21.  ගරු නළගරික මන්ත්රී      (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එේ.එමිල් පරෝශන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
22.  ගරු නළගරික මන්ත්රී     (වහලළ.කණ්.1   - එේ.එච්. පමපශමඩ් ශළරිවහ මෆිනතුමළ 
23. ගරු නළගරික මන්ත්රී    (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - එල්. ජීලපග මිරැන්පඩෝ මෆිනතුමළ 
24. ගරු නළගරික මන්ත්රී           (එ.ජළ.ඳ   - එේ.බී.ආර්.මිල්පරෝයි ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
 
විරුද්ධල ඡන්දය ඳළවිච්චි කෂ ගරු වභිකලරු. – 
01.ගරු නළගරික මන්ත්රී        (එ.ජළ.ඳ  - එන්.ඩබ්.පී.ටී. වපගීත් පඳපර්රළ මෆිනතුමළ    
02.ගරු නළගරික මන්ත්රී                      (එ.ජළ.ඳ  - එවහ.පී. නිපරෝන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
03.ගරු නළගරික මන්ත්රී                         (එ.ජළ.ඳ  - ඩබ්.ඒ. පරපළන් සී. ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 

04.ගරු නළගරික මන්ත්රී              (එ.ජළ.ඳ  - එන්. ප්රදීප් චළමර ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 

05. ගරු නළගරික මන්ත්රී            (එ.ජළ.ඳ  - ඩබ්. නළමල් පරෝයි ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
06. ගරු නළගරික මන්ත්රී                     (එ.ජළ.නි.පඳ  - බී.නන්ද සුපෝචන පඳපර්රළ මෆිනතුමළ 
07.ගරු නළගරික මන්ත්රීනී                     (එ.ජළ.ඳ   - පක.සී. පක. වීරසපශ ද සල්ලළ මෆිනතුමිය 
 
වශළලට පනපඳෆමිණි ගරු වභිකලරු -  
01. ගරු නළගරික මන්ත්රී   (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ   - පක. දයළල් නිපග ද සල්ලළ මෆිනතුමළ 
02.  ගරු නළගරික මන්ත්රී               (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එේ.එන්. නවහමින් පරෝවහ මෆිනතුමළ  
03. ගරු නළගරික මන්ත්රී                       (එ.ජළ.ඳ   - ඒ. ශ්රීසයවහ පගෝමවහ මෆිනතුමළ 
04.ගරු නළගරික මන්ත්රීනී           (එ.ජළ.ඳ   - ඩබ්. දිශළරළ රන්දිලිනි ප්රනළන්දු මෆිනතුමිය    
05. ගරු නළගරික මන්ත්රී                       (එ.ජළ.ඳ   - ඩබ්.පී.ඩී. පියුමි පර්ණු වීරසපශ මෆිනතුමළ  
06. ගරු නළගරික මන්ත්රී                       (එ.ජළ.ඳ   - එන්.සී. ශ්රීනික ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
 
ඡන්දය දීපමන් ලෆෂකී සටි ගරු වභිකලරු. –  
01. ගරු නළගරික මන්ත්රී       (ජ.වි.පඳ   - පී.පජ්.ඒ. ගළමිණී ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
02. ගරු නළගරික මන්ත්රී           (ජ.වි.පඳ  - බී. පක.රපජිත් මෆන්දිවහ මෆිනතුමළ  
03. ගරු නළගරික මන්ත්රීනී                   (ජ.වි.පඳ   - පක.එවහ.අයි. අපජළ ප්රනළන්දු මෆිනතුමිය 

04. ගරු නළගරික මන්ත්රී           (එ.ජළ.ඳ   - පක.එවහ.නිේමන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ   

05.ගරු නළගරික මන්ත්රී                        (එ.ජළ.ඳ  - ඩබ්.මළක ඔඩ්රි සුජිත් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ  
 

 එම අලවහථළපේ වභළපේ රැඳී පනපසටි ගරු වභිකලරු-  
01. ගරු නළගරික මන්ත්රී                       (එ.ජළ.ඳ   - එේ.ටී. පමපපශපමඩ් නවහමිශළර් මෆිනතුමළ    
02. ගරු නළගරික මන්ත්රී              (එ.ජළ.ඳ   - එේ.පක.එල්. එසහ.රත්නසරි ප්රනළන්දු  

03. ගරු නළගරික මන්ත්රී              (එ.ජළ.ඳ    - ඩී.වජිත් පමෝශන් මෆිනතුමළ  
04..ගරු නළගරික මන්ත්රී           (එ.ජළ.ඳ     - පජ්.ඒ.පරපයිවහ විජිත ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ   
05. ගරු නළගරික මන්ත්රී            (එ.ජළ.ඳ   - බී.ගිශළන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
06. ගරු නළගරික මන්ත්රී                      (එ.ජළ.ඳ   - එවහ.ඩී.ටී.පරපශළන් ජීලළනන්ද මෆිනතුමළ 
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මීගමුල ම.න.ව. 
 

ඒ  අනුල   ඳකල ඡන්ද 24 ක ද, විඳකල ඡන්ද  07 ක ද ෆබුණු අතර, වභළලට පනපඳෆමිණි වභිකලරු 06 
පදපනක ද, ඡන්දය දීපමන් ලෆෂකී සටි 05 ක ද, වභළපේ රැඳී පනපසටි 06 ක  ද පේ. ඒ අනුල  ලෆඩි ඡන්ද  17  කින් 
මුදල් කළරක වභළ නිර්පද්ය වභළ වේමත විය. 
 
 

 

අයිතම අංක  125 - 2022 ලර්ය වශා වභාල වතු දේඳ බදු දීම වම්බන්ධලයි.   
ඉශත වශන් අයිතමයට අදළ මුදල් කළරක වභළ නිර්පද්පේ පටන්ඩර් පකපන්පද්ස මශ වභළල විසන් ඳශත ඳරිදි 

වපපෝධනය කරන දී. 

අපක 04. පටන්ඩර්කරු විසන් වභළ වතු පඳපෂලල් වශළ පසු ඉදිරිඳත් කිරීපේදී පසු මුදලින් මළව 06 ක මුදට 

වමළන ශළ ලපගු කළය ලවරක ව, නළගරික පකපමවළරිවහ නමට රජපේ පිළිගත් බෆපකුලකින් බළ ගත් බෆපකු 

ඇඳකරයක ඉදිරිඳත් කෂ යුතුයි යනුපලන් වපපෝධනය ක යුතු යෆයි මශ වභළල තීරණය කරන දී.  

අපක 05. අපනකුත් වභළ පද්ඳ වශළ පසු ලටිනළකම රු.800,000/- ඉකමලළ පසු ඉදිරිඳත් කිරීපේදී පසු 

මුදලින් මළව 12 ක මුදට වමළන ශළ ලපගු කළය ලවරක ව නළගරික පකපමවළරිවහ නමට, රජපේ පිළිගත් 

බෆපකුලකින් බළ ගත් බෆපකු ඇඳකරයක ඉදිරිඳත් කෂ යුතුයි යනුපලන් වපපෝධනය ක යුතු යෆයි මශ වභළල 

තීරණය කරන දී.  

අපක06. „‟පටන්ඩර්කරුට අදළ කපේරපේ පනපකඩලළ අවුරුදු 05ක පර්ල ඳෂපුරුද්ද අනිලළර්ය පේ.‟‟ යන 

ලගන්ිනය ඉලත් ක යුතු යෆයි මශ වභළල තීරණය කරන දී.  

අපක 07. පටන්ඩර්කරුට අදළෂ කපේරපේ ඳෂපුරුද්ද ඇත්නේ, ඒ පිළිබ පිළිගත ශෆකි වශිනක ඉදිරිඳත් කෂයුතු 

යුතුයි යන්න ඇතුත් කෂයුතු යෆයි මශළ වභළල තීරණය කරන දී.  

ඉශත අයිතමට අදළෂ මුදල් කළරක වභළ නිර්පද්ය, " නගර වභළල වතු ඉශත වශන් පද්ඳ 2022/2023 ලර් 

වශළ බදුදීම වශළ ව ප්රවේඳළදන කටයුතු වේබන්ධපයන් වකවහ කරන ද ප්රවේඳළදන ලියවිලි වශ පකපන්පද්ස 

පකටුේඳත් පිළිගත යුතුයෆයි මුදල් කළරක වභළල නිර්පද් කරයි යනුපලන් වපපෝධනය වියයුතු යෆයි මශළ වභළල 

තීරණය කරන දී."  

පමම අයිතමය වේබන්ධපයන් ගරු නළගරික මන්ත්රී බී.නන්ද සුපෝචන පඳපර්රළ මෆිනතුමළ විරුද්ධත්ලය ප්රකළ 
කෂ අතර, ඒ වමඟ තලත් ගරු වභිකලරු පිරිවක විසන් සය විරුද්ධත්ලය ප්රකළ කෂ බෆවින් ඡන්ද විමසීමක 
ඳෆලෆත්ව අතර ඒ අනුල ඳශත ඳරිදි ඡන්දය ෆබුණි.  
 

පමම මුදල් කළරක වභළ නිර්පද්යට ඳකල ඡන්දය ඳළවිච්චි ක  ගරු වභිකලරු -  
01.  ගරු නගරළධිඳින                      (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  -  ඩබ්.එේ. දයළන් ළන්වළ මෆිනතුමළ   
02. ගරු නි පයෝජය නගරළධිඳින      (ශ්රී.ප.නි.ඳ   -  එේ.ඒ. ඉපවඩ් සරීවහ මෆිනතුමළ  
03.  ගරු නළගරික මන්ත්රී                (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඇන්ටනී ජයවීර මෆිනතුමළ 
04.  ගරු නළගරික මන්ත්රී                (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - එේ. රපජිත් පවේඳළ ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ  
05.  ගරු නළගරික මන්ත්රී (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ   - බී.පල්ටන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ  
06. ගරු නළගරික මන්ත්රී             (අකි.ඉප.ම.පකපප        -  එේ.බී. පමපශමඩ් ඉශහවළන් මෆිනතුමළ 
07.  ගරු නළගරික මන්ත්රී  (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ   - එේ.ඒ. ජූඩ් රපජිත් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
08. ගරු නළගරික මන්ත්රී  (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - බී. පජ්. ඳෆට්ට්රික ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ  
09.  ගරු නළගරික මන්ත්රී      (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එේ. එන්. ඇන්ටනී ඩයවහ මෆිනතුමළ  
10. ගරු නළගරික මන්ත්රීනී             (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ   - එවහ. එවහ. ප්රවපළ රුද්රිපගෝ මෆිනතුමිය  
11.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී  (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - එවහ. නන්දනී මෆිනතුමිය 
12. ගරු නළගරික මන්ත්රීනී  (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. පේරි පඳපර්රළ මෆිනතුමිය   
13.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී            (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. ගීතළනි ප්රනළන්දු මෆිනතුමිය 
14.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී            (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - එච්. මියුළ ඳද්මිනී මෆිනතුමිය 
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මීගමුල ම.න.ව. 
 

15.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී            (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. රළනි රුද්රිගු මෆිනතුමිය  
16.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - බී.එවහ.විපනෝදනී පඳපර්රළ මෆිනතුමිය 
17.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී            (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එවහ. ගවීළ ගයත්රි මෆිනතුමිය 
18.  ගරු නළගරික මන්ත්රිනී            (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එල්.පක.ඩී.මධුලන්ින අප්පුශළමි මෆිනතුමිය 
19.  ගරු නළගරික මන්ත්රී                 (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඩී. ජූඩ් පඳපර්රළ මෆිනතුමළ    
20.  ගරු නළගරික මන්ත්රී      (වහලළ.කණ්.3  - ඩබ්.ළමල් ශර්ණ මෆිනතුමළ  
21.  ගරු නළගරික මන්ත්රී      (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එේ.එමිල් පරෝශන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
22.  ගරු නළගරික මන්ත්රී    (වහලළ.කණ්.1   - එේ.එච්. පමපශමඩ් ශළරිවහ මෆිනතුමළ 
23. ගරු නළගරික මන්ත්රී     (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - එල්. ජීලපග මිරැන්පඩෝ මෆිනතුමළ 
24. ගරු නළගරික මන්ත්රී           (එ.ජළ.ඳ   - එේ.බී.ආර්.මිල්පරෝයි ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
 

විරුද්ධල ඡන්දය ඳළවිච්චි කෂ ගරු වභිකලරු. – 
01.ගරු නළගරික මන්ත්රී        (එ.ජළ.ඳ  - එන්.ඩබ්.පී.ටී. වපගීත් පඳපර්රළ මෆිනතුමළ    
02.ගරු නළගරික මන්ත්රී                      (එ.ජළ.ඳ  - එවහ.පී. නිපරෝන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
03.ගරු නළගරික මන්ත්රී                         (එ.ජළ.ඳ  - ඩබ්.ඒ. පරපළන් සී. ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
04.ගරු නළගරික මන්ත්රී   (එ.ජළ.ඳ  - එන්. ප්රදීප් චළමර ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
05. ගරු නළගරික මන්ත්රී            (එ.ජළ.ඳ  - ඩබ්. නළමල් පරෝයි ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
06. ගරු නළගරික මන්ත්රී                     (එ.ජළ.නි.පඳ  - බී.නන්ද සුපෝචන පඳපර්රළ මෆිනතුමළ 
07.ගරු නළගරික මන්ත්රීනී                     (එ.ජළ.ඳ   - පක.සී. පක. වීරසපශ ද සල්ලළ මෆිනතුමිය 
 

වශළලට පනපඳෆමිණි ගරු වභිකලරු -  
01. ගරු නළගරික මන්ත්රී   (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ   - පක. දයළල් නිපග ද සල්ලළ මෆිනතුමළ 
02.  ගරු නළගරික මන්ත්රී                   (ශ්රී.ප.නි.ඳ  - එේ.එන්. නවහමින් පරෝවහ මෆිනතුමළ  
03. ගරු නළගරික මන්ත්රී                       (එ.ජළ.ඳ   - ඒ. ශ්රීසයවහ පගෝමවහ මෆිනතුමළ 
04. ගරු නළගරික මන්ත්රීනී           (එ.ජළ.ඳ   - ඩබ්. දිශළරළ රන්දිලිනි ප්රනළන්දු මෆිනතුමිය    
05. ගරු නළගරික මන්ත්රී                       (එ.ජළ.ඳ   - ඩබ්.පී.ඩී. පියුමි පර්ණු වීරසපශ මෆිනතුමළ  
06. ගරු නළගරික මන්ත්රී                       (එ.ජළ.ඳ   - එන්.සී. ශ්රීනික ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
 

ඡන්දය දීපමන් ලෆෂකී සටි ගරු වභිකලරු. –  
01. ගරු නළගරික මන්ත්රී       (ජ.වි.පඳ   - පී.පජ්.ඒ. ගළමිණී ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
02. ගරු නළගරික මන්ත්රී           (ජ.වි.පඳ  - බී. පක.රපජිත් මෆන්දිවහ මෆිනතුමළ  
03. ගරු නළගරික මන්ත්රීනී                    (ජ.වි.පඳ  - පක.එවහ.අයි. අපජළ ප්රනළන්දු මෆිනතුමිය 

04. ගරු නළගරික මන්ත්රී           (එ.ජළ.ඳ   - පක.එවහ.නිේමන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ   

05. ගරු නළගරික මන්ත්රී             (එ.ජළ.ඳ  - ඩබ්.මළක ඔඩ්රි සුජිත් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ  
 

 එම අලවහථළපේ වභළපේ රැඳී පනපසටි ගරු වභිකලරු-  
01. ගරු නළගරික මන්ත්රී                       (එ.ජළ.ඳ   - එේ.ටී. පමපපශපමඩ් නවහමිශළර් මෆිනතුමළ    
02. ගරු නළගරික මන්ත්රී              (එ.ජළ.ඳ   - එේ.පක.එල්. එසහ.රත්නසරි ප්රනළන්දු  

03. ගරු නළගරික මන්ත්රී              (එ.ජළ.ඳ    - ඩී.වජිත් පමෝශන් මෆිනතුමළ  
04..ගරු නළගරික මන්ත්රී           (එ.ජළ.ඳ     - පජ්.ඒ.පරපයිවහ විජිත ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ   
05. ගරු නළගරික මන්ත්රී            (එ.ජළ.ඳ   - බී.ගිශළන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
06. ගරු නළගරික මන්ත්රී                      (එ.ජළ.ඳ   - එවහ.ඩී.ටී.පරපශළන් ජීලළනන්ද මෆිනතුමළ 
 

ඒ  අනුල   ඳකල ඡන්ද 24 ක ද, විඳකල ඡන්ද  07 ක ද ෆබුණු අතර, වභළලට පනපඳෆමිණි වභිකලරු 06 

පදපනක ද, ඡන්දය දීපමන් ලෆෂකී සටි 05 ක ද, වභළපේ රැඳී පනපසටි 06 ක  ද පේ. ඒ අනුල  ලෆඩි ඡන්ද  17  කින් 

මුදල් කළරක වභළ නිර්පද්ය වභළ වේමත විය.   

 

අයිතම අංක  95 - කාමච්ද ෝඩ වතිදඳොෂ බදු වශන වම්බන්ධල  
පමම අයිතමය වේබන්ධපයන් ගරු නළගරික මන්ත්රී ඩබ්.ඒ. පරපළන් සී. ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ විරුද්ධත්ලය ප්රකළ 
කෂ අතර, පබදීමක ඉල්ළ සටි බෆවින් ඡන්ද විමසීමක ඳෆලෆත්ව අතර ඒ අනුල ඳශත ඳරිදි ඡන්දය ෆබුණි.  
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මීගමුල ම.න.ව. 
 

 

පමම මුදල් කළරක වභළ නිර්පද්යට ඳකල ඡන්දය ඳළවිච්චි ක  ගරු වභිකලරු -  
01.  ගරු නගරළධිඳින                     (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  -  ඩබ්.එේ. දයළන් ළන්වළ මෆිනතුමළ   
02. ගරු නි පයෝජය නගරළධිඳින      (ශ්රී.ප.නි.ඳ   -  එේ.ඒ. ඉපවඩ් සරීවහ මෆිනතුමළ  
03.  ගරු නළගරික මන්ත්රී                (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඇන්ටනී ජයවීර මෆිනතුමළ 
04.  ගරු නළගරික මන්ත්රී                (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - එේ. රපජිත් පවේඳළ ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ  
05.  ගරු නළගරික මන්ත්රී (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ   - බී.පල්ටන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ  
06.  ගරු නළගරික මන්ත්රී             (අකි.ඉප.ම.පකපප      -  එේ.බී. පමපශමඩ් ඉශහවළන් මෆිනතුමළ 
07.  ගරු නළගරික මන්ත්රී  (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ   - එේ.ඒ. ජූඩ් රපජිත් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
08. ගරු නළගරික මන්ත්රී  (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - බී. පජ්. ඳෆට්ට්රික ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ  
09.  ගරු නළගරික මන්ත්රී      (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එේ. එන්. ඇන්ටනී ඩයවහ මෆිනතුමළ  
10.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී             (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ   - එවහ. එවහ. ප්රවපළ රුද්රිපගෝ මෆිනතුමිය  
11.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී  (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - එවහ. නන්දනී මෆිනතුමිය 
12.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී  (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. පේරි පඳපර්රළ මෆිනතුමිය   
13.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී            (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. ගීතළනි ප්රනළන්දු මෆිනතුමිය 
14.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී            (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - එච්. මියුළ ඳද්මිනී මෆිනතුමිය 
15.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී            (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. රළනි රුද්රිගු මෆිනතුමිය  
16.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - බී.එවහ.විපනෝදනී පඳපර්රළ මෆිනතුමිය 
17.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී            (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එවහ. ගවීළ ගයත්රි මෆිනතුමිය 
18.  ගරු නළගරික මන්ත්රිනී              (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එල්.පක.ඩී.මධුලන්ින අප්පුශළමි මෆිනතුමිය 
19.  ගරු නළගරික මන්ත්රී                 (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඩී. ජූඩ් පඳපර්රළ මෆිනතුමළ    
20.  ගරු නළගරික මන්ත්රී      (වහලළ.කණ්.3  - ඩබ්.ළමල් ශර්ණ මෆිනතුමළ  
21.  ගරු නළගරික මන්ත්රී      (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එේ.එමිල් පරෝශන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
22.  ගරු නළගරික මන්ත්රී     (වහලළ.කණ්.1   - එේ.එච්. පමපශමඩ් ශළරිවහ මෆිනතුමළ 
23. ගරු නළගරික මන්ත්රී     (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - එල්. ජීලපග මිරැන්පඩෝ මෆිනතුමළ 
24. ගරු නළගරික මන්ත්රී      (එ.ජළ.ඳ   - එේ.බී.ආර්.මිල්පරෝයි ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
 
විරුද්ධල ඡන්දය ඳළවිච්චි කෂ ගරු වභිකලරු. – 
01.ගරු නළගරික මන්ත්රී        (එ.ජළ.ඳ  - එන්.ඩබ්.පී.ටී. වපගීත් පඳපර්රළ මෆිනතුමළ    
02.ගරු නළගරික මන්ත්රී                      (එ.ජළ.ඳ  - එවහ.පී. නිපරෝන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
03.ගරු නළගරික මන්ත්රී                         (එ.ජළ.ඳ  - ඩබ්.ඒ. පරපළන් සී. ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
04.ගරු නළගරික මන්ත්රී   (එ.ජළ.ඳ  - එන්. ප්රදීප් චළමර ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
05. ගරු නළගරික මන්ත්රී            (එ.ජළ.ඳ  - ඩබ්. නළමල් පරෝයි ප් රනළන්දු මෆිනතුමළ 
06. ගරු නළගරික මන්ත්රී                     (එ.ජළ.නි.පඳ  - බී.නන්ද සුපෝචන පඳපර්රළ මෆිනතුමළ 
07.ගරු නළගරික මන්ත්රීනී                     (එ.ජළ.ඳ   - පක.සී. පක. වීරසපශ ද සල්ලළ මෆිනතුමිය 
 
වශළලට පනපඳෆමිණි ගරු වභිකලරු -  
01. ගරු නළගරික මන්ත්රී   (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ   - පක. දයළල් නිපග ද සල්ලළ මෆිනතුමළ 
02.  ගරු නළගරික මන්ත්රී               (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එේ.එන්. නවහමින් පරෝවහ මෆිනතුමළ  
03. ගරු නළගරික මන්ත්රී                       (එ.ජළ.ඳ   - ඒ. ශ්රීසයවහ පගෝමවහ මෆිනතුමළ 
04.ගරු නළගරික මන්ත්රීනී           (එ.ජළ.ඳ   - ඩබ්. දිශළරළ රන්දිලිනි ප්රනළන්දු මෆිනතුමිය    
05. ගරු නළගරික මන්ත්රී                       (එ.ජළ.ඳ   - ඩබ්.පී.ඩී. පියුමි පර්ණු වීරසපශ මෆිනතුමළ  
06. ගරු නළගරික මන්ත්රී                       (එ.ජළ.ඳ   - එන්.සී. ශ්රීනික ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
 
 

ඡන්දය දීපමන් ලෆෂකී සටි ගරු වභිකලරු. –  
01. ගරු නළගරික මන්ත්රී       (ජ.වි.පඳ   - පී.පජ්.ඒ. ගළමිණී ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
02. ගරු නළගරික මන්ත්රී           (ජ.වි.පඳ  - බී. පක.රපජිත් මෆන්දිවහ මෆිනතුමළ  
03. ගරු නළගරික මන්ත්රීනී                   (ජ.වි.පඳ   - පක.එවහ.අයි. අපජළ ප්රනළන්දු මෆිනතුමිය 

04. ගරු නළගරික මන්ත්රී           (එ.ජළ.ඳ   - පක.එවහ.නිේමන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ   
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05. ගරු නළගරික මන්ත්රී             (එ.ජළ.ඳ  - ඩබ්.මළක ඔඩ්රි සුජිත් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ  
  
එම අලවහථළපේ වභළපේ රැඳී පනපසටි ගරු වභිකලරු-  
01. ගරු නළගරික මන්ත්රී                       (එ.ජළ.ඳ   - එේ.ටී. පමපපශපමඩ් නවහමිශළර් මෆිනතුමළ    
02. ගරු නළගරික මන්ත්රී              (එ.ජළ.ඳ   - එේ.පක.එල්. එසහ.රත්නසරි ප්රනළන්දු  

03. ගරු නළගරික මන්ත්රී              (එ.ජළ.ඳ    - ඩී.වජිත් පමෝශන් මෆිනතුමළ  
04..ගරු නළගරික මන්ත්රී           (එ.ජළ.ඳ     - පජ්.ඒ.පරපයිවහ විජිත ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ   
05. ගරු නළගරික මන්ත්රී            (එ.ජළ.ඳ   - බී.ගිශළන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
06. ගරු නළගරික මන්ත්රී                       (එ.ජළ.ඳ   - එවහ.ඩී.ටී.පරපශළන් ජීලළනන්ද මෆිනතුමළ 
 
 
ඒ  අනුල   ඳකල ඡන්ද 24 ක ද, විඳකල ඡන්ද  07 ක ද ෆබුණු අතර, වභළලට පනපඳෆමිණි වභිකලරු 06 

පදපනක ද, ඡන්දය දීපමන් ලෆෂකී සටි 05 ක ද, වභළපේ රැඳී පනපසටි 06 ක  ද පේ. ඒ අනුල  ලෆඩි ඡන්ද  17  කින් 

මුදල් කළරක වභළ නිර්පද්ය වභළ වේමත විය.   

 
 

අයිතම අංක  96 - දකොච්චිකදේ ඉරිදා දඳොෂ බදු  වශන ඉල්ලීම 
.  
පමම අයිතමය වේබන්ධපයන් ගරු නළගරික මන්ත්රී ඩබ්.ඒ. පරපළන් සී. ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ විරුද්ධත්ලය ප්රකළ 
කෂ අතර, පබදීමක ඉල්ළ සටි බෆවින් ඡන්ද විමසීමක ඳෆලෆත්ව අතර ඒ අනුල ඳශත ඳරිදි ඡන්දය ෆබුණි.  
 
පමම මුදල් කළරක වභළ නිර්පද්යට ඳකල ඡන්දය ඳළවිච්චි ක  ගරු වභිකලරු -  
01.  ගරු නගරළධිඳින                    (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  -  ඩබ්.එේ. දයළන් ළන්වළ මෆිනතුමළ   
02. ගරු නි පයෝජය නගරළධිඳින     (ශ්රී.ප.නි.ඳ   -  එේ.ඒ. ඉපවඩ් සරීවහ මෆිනතුමළ  
03.  ගරු නළගරික මන්ත්රී               (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඇන්ටනී ජයවීර මෆිනතුමළ 
04.  ගරු නළගරික මන්ත්රී               (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - එේ. රපජිත් පවේඳළ ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ  
05.  ගරු නළගරික මන්ත්රී               (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ   - බී.පල්ටන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ  
06. ගරු නළගරික මන්ත්රී                (අකි.ඉප.ම.පකපප     -  එේ.බී. පමපශමඩ් ඉශහවළන් මෆිනතුමළ 
07.  ගරු නළගරික මන්ත්රී  (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ   - එේ.ඒ. ජූඩ් රපජිත් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
08. ගරු නළගරික මන්ත්රී  (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - බී. පජ්. ඳෆට්ට්රික ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ  
09.  ගරු නළගරික මන්ත්රී      (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එේ. එන්. ඇන්ටනී ඩයවහ මෆිනතුමළ  
10.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී             (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ   - එවහ. එවහ. ප්රවපළ රුද්රිපගෝ මෆිනතුමිය  
11.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී   (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - එවහ. නන්දනී මෆිනතුමිය 
12.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී   (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. පේරි පඳපර්රළ මෆිනතුමිය   
13.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී             (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. ගීතළනි ප්රනළන්දු මෆිනතුමිය 
14.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී             (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - එච්. මියුළ ඳද්මිනී මෆිනතුමිය 
15.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී             (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. රළනි රුද්රිගු මෆිනතුමිය  
16.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී  (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - බී.එවහ.විපනෝදනී පඳපර්රළ මෆිනතුමිය 
17.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී             (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එවහ. ගවීළ ගයත්රි මෆිනතුමිය 
18.  ගරු නළගරික මන්ත්රිනී             (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එල්.පක.ඩී.මධුලන්ින අප්පුශළමි මෆිනතුමිය 
19.  ගරු නළගරික මන්ත්රී                (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඩී. ජූඩ් පඳපර්රළ මෆිනතුමළ    
20.  ගරු නළගරික මන්ත්රී      (වහලළ.කණ්.3  - ඩබ්.ළමල් ශර්ණ මෆිනතුමළ  
21.  ගරු නළගරික මන්ත්රී      (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එේ.එමිල් පරෝශන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
22.  ගරු නළගරික මන්ත්රී    (වහලළ.කණ්.1   - එේ.එච්. පමපශමඩ් ශළරිවහ මෆිනතුමළ 
23. ගරු නළගරික මන්ත්රී     (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - එල්. ජීලපග මිරැන්පඩෝ මෆිනතුමළ 
24. ගරු නළගරික මන්ත්රී           (එ.ජළ.ඳ   - එේ.බී.ආර්.මිල්පරෝයි ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
 
විරුද්ධල ඡන්දය ඳළවිච්චි කෂ ගරු වභිකලරු. – 
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01.ගරු නළගරික මන්ත්රී        (එ.ජළ.ඳ  - එන්.ඩබ්.පී.ටී. වපගීත් පඳපර්රළ මෆිනතුමළ    
02.ගරු නළගරික මන්ත්රී                      (එ.ජළ.ඳ  - එවහ.පී. නිපරෝන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
03.ගරු නළගරික මන්ත්රී                         (එ.ජළ.ඳ  - ඩබ්.ඒ. පරපළන් සී. ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
04.ගරු නළගරික මන්ත්රී   (එ.ජළ.ඳ  - එන්. ප්රදීප් චළමර ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
05. ගරු නළගරික මන්ත්රී            (එ.ජළ.ඳ  - ඩබ්. නළමල් පරෝයි ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
06. ගරු නළගරික මන්ත්රී                     (එ.ජළ.නි.පඳ  - බී.නන්ද සුපෝචන පඳපර්රළ මෆිනතුමළ 
07.ගරු නළගරික මන්ත්රීනී                     (එ.ජළ.ඳ   - පක.සී. පක. වීරසපශ ද සල්ලළ මෆිනතුමිය 
 
වශළලට පනපඳෆමිණි ගරු වභිකලරු -  
01. ගරු නළගරික මන්ත්රී   (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ   - පක. දයළල් නිපග ද සල්ලළ මෆිනතුමළ 
02.  ගරු නළගරික මන්ත්රී                 (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එේ.එන්. නවහමින් පරෝවහ මෆිනතුමළ  
03. ගරු නළගරික මන්ත්රී                       (එ.ජළ.ඳ   - ඒ. ශ්රීසයවහ පගෝමවහ මෆිනතුමළ 
04. ගරු නළගරික මන්ත්රීනී           (එ.ජළ.ඳ   - ඩබ්. දිශළරළ රන්දිලිනි ප්රනළන්දු මෆිනතුමිය    
05. ගරු නළගරික මන්ත්රී                       (එ.ජළ.ඳ   - ඩබ්.පී.ඩී. පියුමි පර්ණු වීරසපශ මෆිනතුමළ  
06. ගරු නළගරික මන්ත්රී                       (එ.ජළ.ඳ   - එන්.සී. ශ්රීනික ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
 
ඡන්දය දීපමන් ලෆෂකී සටි ගරු වභිකලරු. –  
01. ගරු නළගරික මන්ත්රී       (ජ.වි.පඳ   - පී.පජ්.ඒ. ගළමිණී ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
02. ගරු නළගරික මන්ත්රී           (ජ.වි.පඳ  - බී. පක.රපජිත් මෆන්දිවහ මෆිනතුමළ  
03. ගරු නළගරික මන්ත්රීනී                   (ජ.වි.පඳ   - පක.එවහ.අයි. අපජළ ප්රනළන්දු මෆිනතුමිය 

04. ගරු නළගරික මන්ත්රී           (එ.ජළ.ඳ   - පක.එවහ.නිේමන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ   

05.ගරු නළගරික මන්ත්රී                        (එ.ජළ.ඳ   - ඩබ්.මළක ඔඩ්රි සුජිත් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ  
 

 එම අලවහථළපේ වභළපේ රැඳී පනපසටි ගරු වභිකලරු-  
01. ගරු නළගරික මන්ත්රී                       (එ.ජළ.ඳ   - එේ.ටී. පමපපශපමඩ් නවහමිශළර් මෆිනතුමළ    
02. ගරු නළගරික මන්ත්රී              (එ.ජළ.ඳ   - එේ.පක.එල්. එසහ.රත්නසරි ප්රනළන්දු  

03. ගරු නළගරික මන්ත්රී              (එ.ජළ.ඳ    - ඩී.වජිත් පමෝශන් මෆිනතුමළ  
04..ගරු නළගරික මන්ත්රී           (එ.ජළ.ඳ     - පජ්.ඒ.පරපයිවහ විජිත ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ   
05. ගරු නළගරික මන්ත්රී            (එ.ජළ.ඳ   - බී.ගිශළන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
06. ගරු නළගරික මන්ත්රී                      (එ.ජළ.ඳ   - එවහ.ඩී.ටී.පරපශළන් ජීලළනන්ද මෆිනතුමළ 
 
 
ඒ  අනුල   ඳකල ඡන්ද 24 ක ද, විඳකල ඡන්ද  07 ක ද ෆබුණු අතර, වභළලට පනපඳෆමිණි වභිකලරු 06 

පදපනක ද, ඡන්දය දීපමන් ලෆෂකී සටි 05 ක ද, වභළපේ රැඳී පනපසටි 06 ක  ද පේ. ඒ අනුල  ලෆඩි ඡන්ද  17  කින් 

මුදල් කළරක වභළ නිර්පද්ය වභළ වේමත විය.   

 

අයිතම අංක 98 - 2022 ජනලාරි මව 5,12 ලැනි දින ල ඳැලැති බදාදා කාමච්ද ෝදේ වතිදඳොෂ - බදු වශන 

ඉල්ලීම. 

 

පමම අයිතමය වේබන්ධපයන් ගරු නළගරික මන්ත්රී ඩබ්.ඒ. පරපළන් සී. ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ විරුද්ධත්ලය ප්රකළ 
කෂ අතර, පබදීමක ඉල්ළ සටි බෆවින් ඡන්ද විමසීමක ඳෆලෆත්ව අතර ඒ අනුල ඳශත ඳරිදි ඡන්දය ෆබුණි.  
 
පමම මුදල් කළරක වභළ නිර්පද්යට ඳකල ඡන්දය ඳළවිච්චි ක  ගරු වභිකලරු -  
01.  ගරු නගරළධිඳින                     (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  -  ඩබ්.එේ. දයළන් ළන්වළ මෆිනතුමළ   
02. ගරු නි පයෝජය නගරළධිඳින      (ශ්රී.ප.නි.ඳ   -  එේ.ඒ. ඉපවඩ් සරීවහ මෆිනතුමළ  
03.  ගරු නළගරික මන්ත්රී                (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඇන්ටනී ජයවීර මෆිනතුමළ 
04.  ගරු නළගරික මන්ත්රී                (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - එේ. රපජිත් පවේඳළ ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ  
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මීගමුල ම.න.ව. 
 

05.  ගරු නළගරික මන්ත්රී (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ   - බී.පල්ටන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ  
06. ගරු නළගරික මන්ත්රී             (අකි.ඉප.ම.පකපප      -  එේ.බී. පමපශමඩ් ඉශහවළන් මෆිනතුමළ 
07.  ගරු නළගරික මන්ත්රී  (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ   - එේ.ඒ. ජූඩ් රපජිත් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
08. ගරු නළගරික මන්ත්රී  (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - බී. පජ්. ඳෆට්ට්රික ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ  
09.  ගරු නළගරික මන්ත්රී      (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එේ. එන්. ඇන්ටනී ඩයවහ මෆිනතුමළ  
10. ගරු නළගරික මන්ත්රීනී             (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ   - එවහ. එවහ. ප්රවපළ රුද්රිපගෝ මෆිනතුමිය  
11.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී  (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - එවහ. නන්දනී මෆිනතුමිය 
12. ගරු නළගරික මන්ත්රීනී  (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. පේරි පඳපර්රළ මෆිනතුමිය   
13.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී            (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. ගීතළනි ප්රනළන්දු මෆිනතුමිය 
14.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී            (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - එච්. මියුළ ඳද්මිනී මෆිනතුමිය 
15.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී            (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. රළනි රුද්රිගු මෆිනතුමිය  
16.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - බී.එවහ.විපනෝදනී පඳපර්රළ මෆිනතුමිය 
17.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී            (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එවහ. ගවීළ ගයත්රි මෆිනතුමිය 
18.  ගරු නළගරික මන්ත්රිනී            (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එල්.පක.ඩී.මධුලන්ින අප්පුශළමි මෆිනතුමිය 
19. ගරු නළගරික මන්ත්රී                 (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඩී. ජූඩ් පඳපර්රළ මෆිනතුමළ    
20.  ගරු නළගරික මන්ත්රී      (වහලළ.කණ්.3  - ඩබ්.ළමල් ශර්ණ මෆිනතුමළ  
21.  ගරු නළගරික මන්ත්රී      (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එේ.එමිල් පරෝශන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
22.  ගරු නළගරික මන්ත්රී     (වහලළ.කණ්.1   - එේ.එච්. පමපශමඩ් ශළරිවහ මෆිනතුමළ 
23. ගරු නළගරික මන්ත්රී    (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - එල්. ජීලපග මිරැන්පඩෝ මෆිනතුමළ 
24. ගරු නළගරික මන්ත්රී            (එ.ජළ.ඳ  - එේ.බී.ආර්.මිල්පරෝයි ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
 
විරුද්ධල ඡන්දය ඳළවිච්චි කෂ ගරු වභිකලරු. – 
01.ගරු නළගරික මන්ත්රී        (එ.ජළ.ඳ  - එන්.ඩබ්.පී.ටී. වපගීත් පඳපර්රළ මෆිනතුමළ    
02.ගරු නළගරික මන්ත්රී                      (එ.ජළ.ඳ  - එවහ.පී. නිපරෝන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
03.ගරු නළගරික මන්ත්රී                         (එ.ජළ.ඳ  - ඩබ්.ඒ. පරපළන් සී. ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
04.ගරු නළගරික මන්ත්රී   (එ.ජළ.ඳ  - එන්. ප්රදීප් චළමර ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
05. ගරු නළගරික මන්ත්රී            (එ.ජළ.ඳ  - ඩබ්. නළමල් පරෝයි ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
06. ගරු නළගරික මන්ත්රී                     (එ.ජළ.නි.පඳ  - බී.නන්ද සුපෝචන පඳපර්රළ මෆිනතුමළ 
07.ගරු නළගරික මන්ත්රීනී                     (එ.ජළ.ඳ   - පක.සී. පක. වීරසපශ ද සල්ලළ මෆිනතුමිය 
 
වශළලට පනපඳෆමිණි ගරු වභිකලරු -  
01. ගරු නළගරික මන්ත්රී   (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ   - පක. දයළල් නිපග ද සල්ලළ මෆිනතුමළ 
02.  ගරු නළගරික මන්ත්රී               (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එේ.එන්. නවහමින් පරෝවහ මෆිනතුමළ  
03. ගරු නළගරික මන්ත්රී                       (එ.ජළ.ඳ   - ඒ. ශ්රීසයවහ පගෝමවහ මෆිනතුමළ 
04.ගරු නළගරික මන්ත්රීනී           (එ.ජළ.ඳ   - ඩබ්. දිශළරළ රන්දිලිනි ප්රනළන්දු මෆිනතුමිය    
05. ගරු නළගරික මන්ත්රී                       (එ.ජළ.ඳ   - ඩබ්.පී.ඩී. පියුමි පර්ණු වීරසපශ මෆිනතුමළ  
06. ගරු නළගරික මන්ත්රී                       (එ.ජළ.ඳ   - එන්.සී. ශ්රීනික ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
 
ඡන්දය දීපමන් ලෆෂකී සටි ගරු වභිකලරු. –  
01. ගරු නළගරික මන්ත්රී       (ජ.වි.පඳ   - පී.පජ්.ඒ. ගළමිණී ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
02. ගරු නළගරික මන්ත්රී           (ජ.වි.පඳ  - බී. පක.රපජිත් මෆන්දිවහ මෆිනතුමළ  
03. ගරු නළගරික මන්ත්රීනී                   (ජ.වි.පඳ   - පක.එවහ.අයි. අපජළ ප්රනළන්දු මෆිනතුමිය 

04. ගරු නළගරික මන්ත්රී           (එ.ජළ.ඳ   - පක.එවහ.නිේමන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ   

05.ගරු නළගරික මන්ත්රී                        (එ.ජළ.ඳ   - ඩබ්.මළක ඔඩ්රි සුජිත් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ  
 

 එම අලවහථළපේ වභළපේ රැඳී පනපසටි ගරු වභිකලරු-  
01. ගරු නළගරික මන්ත්රී                       (එ.ජළ.ඳ   - එේ.ටී. පමපපශපමඩ් නවහමිශළර් මෆිනතුමළ    
02. ගරු නළගරික මන්ත්රී              (එ.ජළ.ඳ   - එේ.පක.එල්. එසහ.රත්නසරි ප්රනළන්දු  

03. ගරු නළගරික මන්ත්රී              (එ.ජළ.ඳ    - ඩී.වජිත් පමෝශන් මෆිනතුමළ  
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මීගමුල ම.න.ව. 
 

04..ගරු නළගරික මන්ත්රී           (එ.ජළ.ඳ     - පජ්.ඒ.පරපයිවහ විජිත ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ   
05. ගරු නළගරික මන්ත්රී            (එ.ජළ.ඳ   - බී.ගිශළන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
06. ගරු නළගරික මන්ත්රී                      (එ.ජළ.ඳ   - එවහ.ඩී.ටී.පරපශළන් ජීලළනන්ද මෆිනතුමළ 
 
 
ඒ  අනුල   ඳකල ඡන්ද 24 ක ද, විඳකල ඡන්ද  07 ක ද ෆබුණු අතර, වභළලට පනපඳෆමිණි වභිකලරු 06 

පදපනක ද, ඡන්දය දීපමන් ලෆෂකී සටි 05 ක ද, වභළපේ රැඳී පනපසටි 06 ක  ද පේ. ඒ අනුල  ලෆඩි ඡන්ද  17  කින් 

මුදල් කළරක වභළ නිර්පද්ය වභළ වේමත විය. 

 

අයිතම අංක  99 - මශා නගර ආඥා ඳනදේ 240 1 ශා 2  ලගන්ති අනුල බදු වශන බා දීම  

පමම අයිතමය වේබන්ධපයන් ගරු නළගරික මන්ත්රී බී.නන්ද සුපෝචන පඳපර්රළ මෆිනතුමළ විරුද්ධත්ලය ප්රකළ 
කෂ අතර, පබදීමක ඉල්ළ සටි බෆවින් ඡන්ද විමසීමක ඳෆලෆත්ව අතර ඒ අනුල ඳශත ඳරිදි ඡන්දය ෆබුණි.  
 
පමම මුදල් කළරක වභළ නිර්පද්යට ඳකල ඡන්දය ඳළවිච්චි ක  ගරු වභිකලරු -  
01.  ගරු නගරළධිඳින                   (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  -  ඩබ්.එේ. දයළන් ළන්වළ මෆිනතුමළ   
02. ගරු නි පයෝජය නගරළධිඳින   (ශ්රී.ප.නි.ඳ   -  එේ.ඒ. ඉපවඩ් සරීවහ මෆිනතුමළ  
03.  ගරු නළගරික මන්ත්රී              (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඇන්ටනී ජයවීර මෆිනතුමළ 
04.  ගරු නළගරික මන්ත්රී                (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - එේ. රපජිත් පවේඳළ ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ  
05.  ගරු නළගරික මන්ත්රී (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ   - බී.පල්ටන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ  
06. ගරු නළගරික මන්ත්රී             (අකි.ඉප.ම.පකපප        -  එේ.බී. පමපශමඩ් ඉශහවළන් මෆිනතුමළ 
07.  ගරු නළගරික මන්ත්රී  (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ   - එේ.ඒ. ජූඩ් රපජිත් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
08. ගරු නළගරික මන්ත්රී  (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - බී. පජ්. ඳෆට්ට්රික ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ  
09.  ගරු නළගරික මන්ත්රී      (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එේ. එන්. ඇන්ටනී ඩයවහ මෆිනතුමළ  
10. ගරු නළගරික මන්ත්රීනී             (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ   - එවහ. එවහ. ප්රවපළ රුද්රිපගෝ මෆිනතුමිය  
11.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී  (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - එවහ. නන්දනී මෆිනතුමිය 
12. ගරු නළගරික මන්ත්රීනී  (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. පේරි පඳපර්රළ මෆිනතුමිය   
13.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී            (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. ගීතළනි ප්රනළන්දු මෆිනතුමිය 
14.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී            (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - එච්. මියුළ ඳද්මිනී මෆිනතුමිය 
15.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී            (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. රළනි රුද්රිගු මෆිනතුමිය  
16.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - බී.එවහ.විපනෝදනී පඳපර්රළ මෆිනතුමිය 
17.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී            (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එවහ. ගවීළ ගයත්රි මෆිනතුමිය 
18.  ගරු නළගරික මන්ත්රිනී            (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එල්.පක.ඩී.මධුලන්ින අප්පුශළමි මෆිනතුමිය 
19. ගරු නළගරික මන්ත්රී                 (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඩී. ජූඩ් පඳපර්රළ මෆිනතුමළ    
20.  ගරු නළගරික මන්ත්රී      (වහලළ.කණ්.3  - ඩබ්.ළමල් ශර්ණ මෆිනතුමළ  
21.  ගරු නළගරික මන්ත්රී      (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එේ.එමිල් පරෝශන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
22.  ගරු නළගරික මන්ත්රී    (වහලළ.කණ්.1   - එේ.එච්. පමපශමඩ් ශළරිවහ මෆිනතුමළ 
23. ගරු නළගරික මන්ත්රී     (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - එල්. ජීලපග මිරැන්පඩෝ මෆිනතුමළ 
24. ගරු නළගරික මන්ත්රී           (එ.ජළ.ඳ   - එේ.බී.ආර්.මිල්පරෝයි ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
 
විරුද්ධල ඡන්දය ඳළවිච්චි කෂ ගරු වභිකලරු. – 
01.ගරු නළගරික මන්ත්රී        (එ.ජළ.ඳ  - එන්.ඩබ්.පී.ටී. වපගීත් පඳපර්රළ මෆිනතුමළ    
02.ගරු නළගරික මන්ත්රී                      (එ.ජළ.ඳ  - එවහ.පී. නිපරෝන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
03.ගරු නළගරික මන්ත්රී                         (එ.ජළ.ඳ  - ඩබ්.ඒ. පරපළන් සී. ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
04.ගරු නළගරික මන්ත්රී   (එ.ජළ.ඳ  - එන්. ප්රදීප් චළමර ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
05. ගරු නළගරික මන්ත්රී            (එ.ජළ.ඳ  - ඩබ්. නළමල් පරෝයි ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
06. ගරු නළගරික මන්ත්රී                     (එ.ජළ.නි.පඳ  - බී.නන්ද සුපෝචන පඳපර්රළ මෆිනතුමළ 
07.ගරු නළගරික මන්ත්රීනී                     (එ.ජළ.ඳ   - පක.සී. පක. වීරසපශ ද සල්ලළ මෆිනතුමිය 
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මීගමුල ම.න.ව. 
 

 
වශළලට පනපඳෆමිණි ගරු වභිකලරු -  
01. ගරු නළගරික මන්ත්රී   (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ   - පක. දයළල් නිපග ද සල්ලළ මෆිනතුමළ 
02.  ගරු නළගරික මන්ත්රී               (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එේ.එන්. නවහමින් පරෝවහ මෆිනතුමළ  
03. ගරු නළගරික මන්ත්රී                       (එ.ජළ.ඳ   - ඒ. ශ්රීසයවහ පගෝමවහ මෆිනතුමළ 
04.ගරු නළගරික මන්ත්රීනී           (එ.ජළ.ඳ   - ඩබ්. දිශළරළ රන්දිලිනි ප්රනළන්දු මෆිනතුමි    
05. ගරු නළගරික මන්ත්රී                       (එ.ජළ.ඳ   - ඩබ්.පී.ඩී. පියුමි පර්ණු වීරසපශ මෆිනතුමළ  
06. ගරු නළගරික මන්ත්රී                       (එ.ජළ.ඳ   - එන්.සී. ශ්රීනික ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
 
ඡන්දය දීපමන් ලෆෂකී සටි ගරු වභිකලරු. –  
01. ගරු නළගරික මන්ත්රී       (ජ.වි.පඳ   - පී.පජ්.ඒ. ගළමිණී ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
02. ගරු නළගරික මන්ත්රී           (ජ.වි.පඳ  - බී. පක.රපජිත් මෆන්දිවහ මෆිනතුමළ  
03. ගරු නළගරික මන්ත්රීනී                   (ජ.වි.පඳ   - පක.එවහ.අයි. අපජළ ප්රනළන්දු මෆිනතුමිය 

04. ගරු නළගරික මන්ත්රී           (එ.ජළ.ඳ   - පක.එවහ.නිේමන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ   

05. ගරු නළගරික මන්ත්රී            (එ.ජළ.ඳ   - ඩබ්.මළක ඔඩ්රි සුජිත් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ  
  
එම අලවහථළපේ වභළපේ රැඳී පනපසටි ගරු වභිකලරු-  
01. ගරු නළගරික මන්ත්රී                       (එ.ජළ.ඳ   - එේ.ටී. පමපපශපමඩ් නවහමිශළර් මෆිනතුමළ    
02. ගරු නළගරික මන්ත්රී              (එ.ජළ.ඳ   - එේ.පක.එල්. එසහ.රත්නසරි ප්රනළන්දු  

03. ගරු නළගරික මන්ත්රී              (එ.ජළ.ඳ    - ඩී.වජිත් පමෝශන් මෆිනතුමළ  
04. ගරු නළගරික මන්ත්රී           (එ.ජළ.ඳ     - පජ්.ඒ.පරපයිවහ විජිත ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ   
05. ගරු නළගරික මන්ත්රී            (එ.ජළ.ඳ   - බී.ගිශළන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
06. ගරු නළගරික මන්ත්රී                      (එ.ජළ.ඳ   - එවහ.ඩී.ටී.පරපශළන් ජීලළනන්ද මෆිනතුමළ 
 

 
ඒ  අනුල   ඳකල ඡන්ද 24 ක ද, විඳකල ඡන්ද  07 ක ද ෆබුණු අතර, වභළලට පනපඳෆමිණි වභිකලරු 06 

පදපනක ද, ඡන්දය දීපමන් ලෆෂකී සටි 05 ක ද, වභළපේ රැඳී පනපසටි 06 ක  ද පේ. ඒ අනුල  ලෆඩි ඡන්ද  17  කින් 

මුදල් කළරක වභළ නිර්පද්ය වභළ වේමත විය. 

 

 

අයිතම අංක  100  - මිශ්ර භා්ඩඩ මිදී  ගැීමම - 2022    
 
පමම අයිතමය වේබන්ධපයන් ගරු නළගරික මන්ත්රී එන්.ඩබ්.පී.ටී.වපගීත් පඳපර්රළ මෆිනතුමළ විසන් විමසීමක ද 
දුල, ගරු නගරළධිඳිනතුමළ විසන් ඒ වේබන්ධල ඳෆශෆදිලි කිරීමක කරන දී. පමම අයිතමපේ  මිෂ ගණන් 
පිළිබල  ඳෆශෆදිලි වටශන් ඉදිරිඳත් කර පනපමෆින බෆවින්  අදළෂ  වටශන් ඉදිරිඳත් කිරීපේ දී ගෆටළුලක ඇින 
පනපලන ආකළරයට ඳෆශෆදිලිල ඉදිරිඳත් කරන පව ගරු නළගරික මන්ත්රී ඇන්ටනී ජයවීර මෆිනතුමළ ඉල්ලීමක 
කරන දී.  
 

අයිතම අංක  102 - මීගමුල මශ නගර වභා ඳරිශ්රදේ  මශජන   ුසව්තකාය ශා ලාිජජ ඳශුකකම් විතත දදමශල් 

දගොඩනැගිල් ඉදිකිරීදම් ලයාඳිතිය 

 
ගරු නළගරික මන්ත්රී    (එ.ජළ.නි.පඳ  - බී.නන්ද සුපෝචන පඳපර්රළ මෆිනතුමළ- 
මීට ඉශත ජයවීර මන්ත්රිතුමළප  කළපේ දී කළරක වභළපේ ප්රහන කිරීේ තුෂ දී පේ බිල්ඩින් එක ක්රෆක වුනළ කියළ 
කියනලළ.  මම ඊට ඳවහපවේ ඒ කළරක වභළපේ ිනබුන ලළර්තළලක අනුල ඒක බද්දි බිල්ඩින් ඒක පුපුරළ ිනපයනලළ 
කියළ  වේපර්ණ රිපඳෝට් එකක ිනබුනළ.  දෆන් පේපක කියනලළ  එන්ඩීආර්ඕ ලළර්තළල බළදී ිනපයනලළ. සීඅයිඩීඒ 
ලළර්තළ බළ ගෆනීමට කටයුතු කර ිනබ අතර පේ පගපල්පෝ එක ලළර්තළලකින් කියනලළ  පේපක  ක්රෆක වුපන් 
නෆශෆ කියළ.  එතපකපට නළගරික ඉපජිපන්රු නිර්පද් කපෂේ පේක  ඉරි තළ ිනපයනලළ කියළ  
ඳරීකණපයන් ඳවහපවේ තමයි වභළලට ලළර්තළලක පදන්පන්.  එතපකපට තල ලළර්තළලක එනලළ පේක පුපුරළ 
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මීගමුල ම.න.ව. 
 

නෆශෆ කියළ  පේ ලළර්තළපේ ශෆටියට එක ලළර්තළලක අරපගන අනිත් එක අරපගනත් නෆශෆ. ඒක ඕන නෆශෆ 
කියනලළ.  පේ ලළර්තළ ගන්න ඕන කියළ කියන්පනත් පේ නිධළරීන් පුපුරළ ිනපයනලළ කියළ කියන්පනත් පේ 
නිධළරීන්.  ඳසුල ආපේ පේලළ අලය නෆශෆ කියන්පනත් පේ නිධළරීන් පේලළ ලපචළ වශගත පව පකරුලළ 
කියළ හිපතනලළ පේ ලළර්තළලලින්.  ලිපිපගපනුලක බන්පන් නෆතුලයි මම පේ කියන්පන්.  ඊට ඳවහපවේ ඔබතුමළට  
 
 
මම කියන්පන් පේ රු. කයක පදකක නේ කමක නෆශෆ. පකෝටි ගළනක. 
 
 
නළගරික පකපමවළරිවහ (රළ.ඉ  -   
නගරළධිඳිනතුමනි එතෆනදී නළගරික ඉපජිපනරුතුමළ උඳපද්ක ආයතනපයන් ලළර්තළලක අරපගන ඒ  පිපිරීච්ච 
පගපඩනෆගිල් අභයන්තරයට බඳෆමක සදු කරළ නෆශෆ කියන තෆන ඉළ තමයි නිර්පද්ය දීළ ිනපයන්පන්.   
පේක පගවීේ කරන්න.  එතපකපට එන්බීආර්ඕ එපකන් ඒ පගපල්පෝ ගිහින් බළ ඇවිත්  නෆලත ඳරීකණයක 
කරළ තමයි  නිර්පද් පදන්න ඕන කියළ තමළ ඒ පගපල්පෝ කියන්පන්.  ඒ වුනළට ඳපලනි එපක උඩ පිපිරුේ 
ිනබුනළ වුනළට පගපඩනෆගිලි  ලුශයට ගෆටළුලක පලළ න කියළ වහරකචරර් ඉපජිනියර් පකපනක ශරශළ  ශරශළ 
ලළර්තළලක අරපගන ිනපයනලළ උඳපද්ක ආයතනපයන්.  ඒ ලළර්තළල අනුල තමළ නළගරික ඉපජිපන්රු තුමළ  
නිර්පද් කරන්පන් පගපඩනෆගිල්ට බරඳත ශළනියක නෆශෆ කියළ මතු පිටින් පඳන්න ිනපයන පිපිරුේ අනුල 
එතපකපට පේලළ නිලෆරදි කරන්න ශරි වකවහ කරන්න ශරි  ිනපයද්දි ඉදිරිපේ දී ලෆපඩ් කරපු පකපන්රළත්කරුපගන්  
යේ මුදක රලපගන තමයි  පගලළ ිනපයන්පන්.  5% ක උඳරිම රලළ ගෆනීේ මුදකුත් ිනපයනලළ. ඊට අමතරල 
පේ බිල්ඳපත් 10% ක මුදකුත් රලපගන   ිනපයනලළ. ඉදිරිපේ දි පිපිරුේ ශදන්න යන වියදමත් පකපන්රළත් 
කරුපගන්  අය කර ගෆනීපේ ඳදනමට තමළ බිල්ඳත පගවීේ කරන්පන්.   
 
 
ගරු නළගරික මන්ත්රී    (එ.ජළ.නි.පඳ  - බී.නන්ද සුපෝචන පඳපර්රළ මෆිනතුමළ- 
පේ ලළර්තළලල් ඔබතුමිය කියලළ ඇිනපන්. පේ ලළර්තළල අපි 48  පදනළටම ඇවිල්ළ ිනපයනලළ.  පේ බිල්ඩින් ඒක 
පුපුරළ ිනපයනලළ කියළ කිේපේ පේ මන්ත්රීලරු 48  පදනළ පනපපලයි.  නළගරික ඉපජිපන්රු තමයි රිපඳෝට් 
පදකකින් .තුනකින් පේක පුපුරළ කියළ කිේපේ.  ඒ ඉපජිපන්රුම කියනලළ පුපුරළ නෆශෆ.  ආයතන පදකකින් 
ලළර්තළ ඉල්ලුලළ එක ආයතනයකින් දුන්නළ අනිත් එපකන් ඕනෆත් නෆශෆ කියළ කියනලළ. මම ඔතෆනට ගිහින් 
උඳපදවහ අරන් වභළලට ඉදිරිඳත් කරළ ලෆඩක නෆශෆපන්.  පශේතුල පගවීේ තීන්දු කරළ ඇවිත් ිනපයන්පන්. 
බෆරිපලළලත් ඔකපකෝම පුපුරළ ිනබිළ අපි ඔකපකෝම  අර මිනිශළ ඳවහපවේ යන්නද වල්ලි ගන්න. 
 
නළගරික පකපමවළරිවහ (රළ.ඉ  -   
අපි රලළ ගෆනීේ ිනයළපගන ිනපයන්පන්. 
 
 
ගරු නළගරික මන්ත්රී    (එ.ජළ.ඳ  -ඩබ්.ඒ. පරපළන් සී. ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ- 
 රලළ ගෆනීම පකපච්චර ද  
 
නළගරික පකපමවළරිවහ (රළ.ඉ  -   
රලළ ගෆනීේ උඳරිමය 5% ක පකපන්රළත් මුදලින්. එතෆන මිලියන 15 න් මිලියන ශෆත්තලක ිනපයනලළ. 
පකපන්රළත් මුද 156  මට මතක විදිශට.  පේ බිල්ඳත් මුදලින් 10%ක රලපගන තමළ පගවීේ කපෂේ. එතපකපට 
පමපනලළ ශරි ඉපසකට් ිනබුපනපත් පකපන්රළත්කරුප  ඒ මුදලින් ආලරණය කර ගන්න පුළුලන් පලන විදිශට 
අනිත්  එකපේක පපකු ගෆටළුයක නෆශෆ කියළ ඉපජිපන්රු මශත්තුරු නිර්පද් කරළ ිනපයනලළ. තළකණිකල 
වෂකළ බළ පලන්න ඕන.  ඒ අනුල තමළ පගවීමට ඉදිරිඳත් කරළ ිනපයන්පන්.  
 
 ගරු නළගරික මන්ත්රී    (එ.ජළ.නි.පඳ  - බී.නන්ද සුපෝචන පඳපර්රළ මෆිනතුමළ- 
5% ක කියන්පන් ඉතළ සුළු මුදක අපි දන්පන් නෆශෆ ඇග්රිමන්ට් එපක 5% ක ද රලළ ගෆනීම ිනබුපන් කියළ.  
නමුත් පේ වළ විළ පකපන්රළත් එපශක අඩුම ගළපන් 10 ක ිනයළ ගන්න ඕන.  ඒක ඒක ප්රහනයක.  පකෝටි 3 ක 
පටන්ඩරයක යද්දි  අඩුම ගළපන්  පටන්ඩර් නිපේදනයලත් පේ මන්ත්රීලරුන්ට එේපේ නෆශෆපන්.   
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මීගමුල ම.න.ව. 
 

 

 

 

 
පමම අයිතමය වේබන්ධපයන් ගරු නළගරික මන්ත්රී බී.නන්ද සුපෝචන පඳපර්රළ මෆිනතුමළ විරුද්ධත්ලය ප්රකළ 
කෂ අතර, පබදීමක ඉල්ළ සටි බෆවින් ඡන්ද විමසීමක ඳෆලෆත්ව අතර ඒ අනුල ඳශත ඳරිදි ඡන්දය ෆබුණි.  
 
පමම මුදල් කළරක වභළ නිර්පද්යට ඳකල ඡන්දය ඳළවිච්චි ක  ගරු වභිකලරු -  
01.  ගරු නගරළධිඳින                  (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  -  ඩබ්.එේ. දයළන් ළන්වළ මෆිනතුමළ   
02. ගරු නි පයෝජය නගරළධිඳින   (ශ්රී.ප.නි.ඳ   -  එේ.ඒ. ඉපවඩ් සරීවහ මෆිනතුමළ  
03.  ගරු නළගරික මන්ත්රී              (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඇන්ටනී ජයවීර මෆිනතුමළ 
04.  ගරු නළගරික මන්ත්රී                (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - එේ. රපජිත් පවේඳළ ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ  
05.  ගරු නළගරික මන්ත්රී (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ   - බී.පල්ටන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ  
06. ගරු නළගරික මන්ත්රී             (අකි.ඉප.ම.පකපප        -  එේ.බී. පමපශමඩ් ඉශහවළන් මෆිනතුමළ 
07.  ගරු නළගරික මන්ත්රී  (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ   - එේ.ඒ. ජූඩ් රපජිත් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
08. ගරු නළගරික මන්ත්රී  (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - බී. පජ්. ඳෆට්ට්රික ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ  
09.  ගරු නළගරික මන්ත්රී      (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එේ. එන්. ඇන්ටනී ඩයවහ මෆිනතුමළ  
10. ගරු නළගරික මන්ත්රීනී             (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ   - එවහ. එවහ. ප්රවපළ රුද්රිපගෝ මෆිනතුමිය  
11.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී  (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - එවහ. නන්දනී මෆිනතුමිය 
12. ගරු නළගරික මන්ත්රීනී  (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. පේරි පඳපර්රළ මෆිනතුමිය   
13.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී            (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. ගීතළනි ප්රනළන්දු මෆිනතුමිය 
14.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී            (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - එච්. මියුළ ඳද්මිනී මෆිනතුමිය 
15.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී            (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. රළනි රුද්රිගු මෆිනතුමිය  
16.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - බී.එවහ.විපනෝදනී පඳපර්රළ මෆිනතුමිය 
17.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී            (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එවහ. ගවීළ ගයත්රි මෆිනතුමිය 
18.  ගරු නළගරික මන්ත්රිනී              (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එල්.පක.ඩී.මධුලන්ින අප්පුශළමි මෆිනතුමිය 
19. ගරු නළගරික මන්ත්රී                 (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඩී. ජූඩ් පඳපර්රළ මෆිනතුමළ    
20.  ගරු නළගරික මන්ත්රී      (වහලළ.කණ්.3  - ඩබ්.ළමල් ශර්ණ මෆිනතුමළ  
21.  ගරු නළගරික මන්ත්රී      (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එේ.එමිල් පරෝශන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
22.  ගරු නළගරික මන්ත්රී    (වහලළ.කණ්.1   - එේ.එච්. පමපශමඩ් ශළරිවහ මෆිනතුමළ 
23. ගරු නළගරික මන්ත්රී     (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - එල්. ජීලපග මිරැන්පඩෝ මෆිනතුමළ 
24. ගරු නළගරික මන්ත්රී           (එ.ජළ.ඳ   - එේ.බී.ආර්.මිල්පරෝයි ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
 
විරුද්ධල ඡන්දය ඳළවිච්චි කෂ ගරු වභිකලරු. – 
01.ගරු නළගරික මන්ත්රී        (එ.ජළ.ඳ  - එන්.ඩබ්.පී.ටී. වපගීත් පඳපර්රළ මෆිනතුමළ    
02.ගරු නළගරික මන්ත්රී                      (එ.ජළ.ඳ  - එවහ.පී. නිපරෝන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
03.ගරු නළගරික මන්ත්රී                         (එ.ජළ.ඳ  - ඩබ්.ඒ. පරපළන් සී. ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
04.ගරු නළගරික මන්ත්රී   (එ.ජළ.ඳ  - එන්. ප්රදීප් චළමර ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
05. ගරු නළගරික මන්ත්රී            (එ.ජළ.ඳ  - ඩබ්. නළමල් පරෝයි ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
06. ගරු නළගරික මන්ත්රී                     (එ.ජළ.නි.පඳ  - බී.නන්ද සුපෝචන පඳපර්රළ මෆිනතුමළ 
07.ගරු නළගරික මන්ත්රීනී                     (එ.ජළ.ඳ   - පක.සී. පක. වීරසපශ ද සල්ලළ මෆිනතුමිය 
 
වශළලට පනපඳෆමිණි ගරු වභිකලරු -  
01. ගරු නළගරික මන්ත්රී   (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ   - පක. දයළල් නිපග ද සල්ලළ මෆිනතුමළ 
02.  ගරු නළගරික මන්ත්රී               (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එේ.එන්. නවහමින් පරෝවහ මෆිනතුමළ  
03. ගරු නළගරික මන්ත්රී                       (එ.ජළ.ඳ   - ඒ. ශ්රීසයවහ පගෝමවහ මෆිනතුමළ 
04.ගරු නළගරික මන්ත්රීනී           (එ.ජළ.ඳ   - ඩබ්. දිශළරළ රන්දිලිනි ප්රනළන්දු මෆිනතුමිය    
05. ගරු නළගරික මන්ත්රී                 (එ.ජළ.ඳ    - ඩබ්.පී.ඩී. පියුමි පර්ණු වීරසපශ මෆිනතුමළ  
06. ගරු නළගරික මන්ත්රී                       (එ.ජළ.ඳ   - එන්.සී. ශ්රීනික ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
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මීගමුල ම.න.ව. 
 

 
ඡනදය දීපමන් ලෆෂකී සටි ගරු වභිකලරු. –  
01. ගරු නළගරික මන්ත්රී       (ජ.වි.පඳ   - පී.පජ්.ඒ. ගළමිණී ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
02. ගරු නළගරික මන්ත්රී           (ජ.වි.පඳ  - බී. පක.රපජිත් මෆන්දිවහ මෆිනතුමළ  
03. ගරු නළගරික මන්ත්රීනී                   (ජ.වි.පඳ   - පක.එවහ.අයි. අපජළ ප්රනළන්දු මෆිනතුමිය 

04. ගරු නළගරික මන්ත්රී           (එ.ජළ.ඳ   - පක.එවහ.නිේමන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ   

05. ගරු නළගරික මන්ත්රී            (එ.ජළ.ඳ   - ඩබ්.මළක ඔඩ්රි සුජිත් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ  
 

එම අලවහථළපේ වභළපේ රැඳී පනපසටි ගරු වභිකලරු-  
01. ගරු නළගරික මන්ත්රී                       (එ.ජළ.ඳ   - එේ.ටී. පමපපශපමඩ් නවහමිශළර් මෆිනතුමළ    
02. ගරු නළගරික මන්ත්රී              (එ.ජළ.ඳ   - එේ.පක.එල්. එසහ.රත්නසරි ප්රනළන්දු  

03. ගරු නළගරික මන්ත්රී              (එ.ජළ.ඳ    - ඩී.වජිත් පමෝශන් මෆිනතුමළ  
04..ගරු නළගරික මන්ත්රී           (එ.ජළ.ඳ     - පජ්.ඒ.පරපයිවහ විජිත ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ   
05. ගරු නළගරික මන්ත්රී            (එ.ජළ.ඳ   - බී.ගිශළන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
06. ගරු නළගරික මන්ත්රී                      (එ.ජළ.ඳ   - එවහ.ඩී.ටී.පරපශළන් ජීලළනන්ද මෆිනතුමළ 
 
 
ඒ  අනුල   ඳකල ඡන්ද 24 ක ද, විඳකල ඡන්ද  07 ක ද ෆබුණු අතර, වභළලට පනපඳෆමිණි වභිකලරු 06 

පදපනක ද, ඡන්දය දීපමන් ලෆෂකී සටි 05 ක ද, වභළපේ රැඳී පනපසටි 06 ක  ද පේ. ඒ අනුල  ලෆඩි ඡන්ද  17  කින් 

මුදල් කළරක වභළ නිර්පද්ය වභළ වේමත විය. 

 
 

අයිතම අංක  106   -  2022.02.18 දින සිට 2022.02.20 දින  දක්ලා මීගමුල දලරෂ උදයානදේ  ඳැලැේදලන  

දලරෂ උදයාන දලොබොදබොල් තරවාලයය වශා ලර්ණලේ විදුය බුබුළු දයොදා අංකාරලේ කිරීම   
 

 
ඉශත ලයළඳිිනය වශළ වභළපේ මුදල් වියදේ කිරීම වේබන්ධපයන් පමම අයිතමයට ගරු නළගරික මන්ත්රී බී.නන්ද 
සුපෝචන පඳපර්රළ මෆිනතුමළ විරුද්ධත්ලය ප්රකළ කෂ අතර, පබදීමක ඉල්ළ සටි බෆවින් ඡන්ද විමසීමක 
ඳෆලෆත්ව අතර ඒ අනුල ඳශත ඳරිදි ඡන්දය ෆබුණි.  
 
පමම මුදල් කළරක වභළ නිර්පද්යට ඳකල ඡන්දය ඳළවිච්චි ක  ගරු වභිකලරු -  
01.  ගරු නගරළධිඳින                    (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  -  ඩබ්.එේ. දයළන් ළන්වළ මෆිනතුමළ   
02. ගරු නි පයෝජය නගරළධිඳින     (ශ්රී.ප.නි.ඳ   -  එේ.ඒ. ඉපවඩ් සරීවහ මෆිනතුමළ  
03.  ගරු නළගරික මන්ත්රී               (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඇන්ටනී ජයවීර මෆිනතුමළ 
04.  ගරු නළගරික මන්ත්රී               (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - එේ. රපජිත් පවේඳළ ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ  
05.  ගරු නළගරික මන්ත්රී (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ   - බී.පල්ටන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ  
06. ගරු නළගරික මන්ත්රී             (අකි.ඉප.ම.පකපප        -  එේ.බී. පමපශමඩ් ඉශහවළන් මෆිනතුමළ 
07.  ගරු නළගරික මන්ත්රී  (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ   - එේ.ඒ. ජූඩ් රපජිත් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
08. ගරු නළගරික මන්ත්රී  (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - බී. පජ්. ඳෆට්ට්රික ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ  
09.  ගරු නළගරික මන්ත්රී      (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එේ. එන්. ඇන්ටනී ඩයවහ මෆිනතුමළ  
10. ගරු නළගරික මන්ත්රීනී             (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ   - එවහ. එවහ. ප්රවපළ රුද්රිපගෝ මෆිනතුමිය  
11.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී  (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - එවහ. නන්දනී මෆිනතුමිය 
12. ගරු නළගරික මන්ත්රීනී  (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. පේරි පඳපර්රළ මෆිනතුමිය   
13.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී            (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. ගීතළනි ප්රනළන්දු මෆිනතුමිය 
14.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී            (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - එච්. මියුළ ඳද්මිනී මෆිනතුමිය 
15.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී            (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. රළනි රුද්රිගු මෆිනතුමිය  
16.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - බී.එවහ.විපනෝදනී පඳපර්රළ මෆිනතුමිය 
17.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී            (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එවහ. ගවීළ ගයත්රි මෆිනතුමිය 
18.  ගරු නළගරික මන්ත්රිනී              (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එල්.පක.ඩී.මධුලන්ින අප්පුශළමි මෆිනතුමිය 
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19. ගරු නළගරික මන්ත්රී                 (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඩී. ජූඩ් පඳපර්රළ මෆිනතුමළ    
20.  ගරු නළගරික මන්ත්රී      (වහලළ.කණ්.3  - ඩබ්.ළමල් ශර්ණ මෆිනතුමළ  
21.  ගරු නළගරික මන්ත්රී      (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එේ.එමිල් පරෝශන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
22.  ගරු නළගරික මන්ත්රී    (වහලළ.කණ්.1   - එේ.එච්. පමපශමඩ් ශළරිවහ මෆිනතුමළ 
23. ගරු නළගරික මන්ත්රී     (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - එල්. ජීලපග මිරැන්පඩෝ මෆිනතුමළ 
24. ගරු නළගරික මන්ත්රී           (එ.ජළ.ඳ   - එේ.බී.ආර්.මිල්පරෝයි ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
 
විරුද්ධල ඡන්දය ඳළවිච්චි කෂ ගරු වභිකලරු. – 
01.ගරු නළගරික මන්ත්රී        (එ.ජළ.ඳ  - එන්.ඩබ්.පී.ටී. වපගීත් පඳපර්රළ මෆිනතුමළ    
02.ගරු නළගරික මන්ත්රී                      (එ.ජළ.ඳ  - එවහ.පී. නිපරෝන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
03.ගරු නළගරික මන්ත්රී                         (එ.ජළ.ඳ  - ඩබ්.ඒ. පරපළන් සී. ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
04.ගරු නළගරික මන්ත්රී   (එ.ජළ.ඳ  - එන්. ප්රදීප් චළමර ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
05. ගරු නළගරික මන්ත්රී            (එ.ජළ.ඳ  - ඩබ්. නළමල් පරෝයි ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
06. ගරු නළගරික මන්ත්රී                     (එ.ජළ.නි.පඳ  - බී.නන්ද සුපෝචන පඳපර්රළ මෆිනතුමළ 
07.ගරු නළගරික මන්ත්රීනී                     (එ.ජළ.ඳ   - පක.සී. පක. වීරසපශ ද සල්ලළ මෆිනතුමිය 
 
වශළලට පනපඳෆමිණි ගරු වභිකලරු -  
01. ගරු නළගරික මන්ත්රී   (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ   - පක. දයළල් නිපග ද සල්ලළ මෆිනතුමළ 
02.  ගරු නළගරික මන්ත්රී               (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එේ.එන්. නවහමින් පරෝවහ මෆිනතුමළ  
03. ගරු නළගරික මන්ත්රී                       (එ.ජළ.ඳ   - ඒ. ශ්රීසයවහ පගෝමවහ මෆිනතුමළ 
04.ගරු නළගරික මන්ත්රීනී           (එ.ජළ.ඳ   - ඩබ්. දිශළරළ රන්දිලිනි ප්රනළන්දු මෆිනතුමිය    
05. ගරු නළගරික මන්ත්රී                       (එ.ජළ.ඳ   - ඩබ්.පී.ඩී. පියුමි පර්ණු වීරසපශ මෆිනතුමළ  
06. ගරු නළගරික මන්ත්රී                     (එ.ජළ.ඳ   - එන්.සී. ශ්රීනික ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
 
ඡන්දය දීපමන් ලෆෂකී සටි ගරු වභිකලරු. –  
01. ගරු නළගරික මන්ත්රී       (ජ.වි.පඳ   - පී.පජ්.ඒ. ගළමිණී ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
02. ගරු නළගරික මන්ත්රී           (ජ.වි.පඳ  - බී. පක.රපජිත් මෆන්දිවහ මෆිනතුමළ  
03. ගරු නළගරික මන්ත්රීනී                   (ජ.වි.පඳ   - පක.එවහ.අයි. අපජළ ප්රනළන්දු මෆිනතුමිය 

04. ගරු නළගරික මන්ත්රී           (එ.ජළ.ඳ   - පක.එවහ.නිේමන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ   

05.ගරු නළගරික මන්ත්රී                        (එ.ජළ.ඳ   - ඩබ්.මළක ඔඩ්රි සුජිත් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ  
 
එම අලවහථළපේ වභළපේ රැඳී පනපසටි ගරු වභිකලරු-  
01. ගරු නළගරික මන්ත්රී                       (එ.ජළ.ඳ   - එේ.ටී. පමපපශපමඩ් නවහමිශළර් මෆිනතුමළ    
02. ගරු නළගරික මන්ත්රී              (එ.ජළ.ඳ   - එේ.පක.එල්. එසහ.රත්නසරි ප්රනළන්දු  

03. ගරු නළගරික මන්ත්රී              (එ.ජළ.ඳ    - ඩී.වජිත් පමෝශන් මෆිනතුමළ  
04..ගරු නළගරික මන්ත්රී           (එ.ජළ.ඳ     - පජ්.ඒ.පරපයිවහ විජිත ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ   
05. ගරු නළගරික මන්ත්රී            (එ.ජළ.ඳ   - බී.ගිශළන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
06. ගරු නළගරික මන්ත්රී                      (එ.ජළ.ඳ   - එවහ.ඩී.ටී.පරපශළන් ජීලළනන්ද මෆිනතුමළ 
 
 
ඒ  අනුල   ඳකල ඡන්ද 24 ක ද, විඳකල ඡන්ද  07 ක ද ෆබුණු අතර, වභළලට පනපඳෆමිණි වභිකලරු 06 

පදපනක ද, ඡන්දය දීපමන් ලෆෂකී සටි 05 ක ද, වභළපේ රැඳී පනපසටි 06 ක  ද පේ. ඒ අනුල  ලෆඩි ඡන්ද  17  කින් 

මුදල් කළරක වභළ නිර්පද්ය වභළ වේමත විය 

 
 
අයිතම අංක  108  ලයාඳිති දවකලක ලැප් ග දගවීම.     2022 දඳබරලාරි   
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පමම අයිතමය වේබන්ධපයන් ගරු නළගරික මන්ත්රී ඩබ්.ඒ. පරපළන් සී. ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ විරුද්ධත්ලය ප්රකළ 
කෂ අතර, පබදීමක ඉල්ළ සටි බෆවින් ඡන්ද විමසීමක ඳෆලෆත්ව අතර ඒ අනුල ඳශත ඳරිදි ඡන්දය ෆබුණි.  
 
පමම මුදල් කළරක වභළ නිර්පද්යට ඳකල ඡන්දය ඳළවිච්චි ක  ගරු වභිකලරු -  
01.  ගරු නගරළධිඳින                    (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  -  ඩබ්.එේ. දයළන් ළන්වළ මෆිනතුමළ   
02. ගරු නි පයෝජය නගරළධිඳින    (ශ්රී.ප.නි.ඳ   -  එේ.ඒ. ඉපවඩ් සරීවහ මෆිනතුමළ  
03.  ගරු නළගරික මන්ත්රී              (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඇන්ටනී ජයවීර මෆිනතුමළ 
04.  ගරු නළගරික මන්ත්රී                (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - එේ. රපජිත් පවේඳළ ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ  
05.  ගරු නළගරික මන්ත්රී (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ   - බී.පල්ටන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ  
06. ගරු නළගරික මන්ත්රී             (අකි.ඉප.ම.පකපප     -  එේ.බී. පමපශමඩ් ඉශහවළන් මෆිනතුමළ 
07.  ගරු නළගරික මන්ත්රී  (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ   - එේ.ඒ. ජූඩ් රපජිත් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
08. ගරු නළගරික මන්ත්රී  (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - බී. පජ්. ඳෆට්ට්රික ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ  
09.  ගරු නළගරික මන්ත්රී      (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එේ. එන්. ඇන්ටනී ඩයවහ මෆිනතුමළ  
10. ගරු නළගරික මන්ත්රීනී             (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ   - එවහ. එවහ. ප්රවපළ රුද්රිපගෝ මෆිනතුමිය  
11.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී  (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - එවහ. නන්දනී මෆිනතුමිය 
12. ගරු නළගරික මන්ත්රීනී  (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. පේරි පඳපර්රළ මෆිනතුමිය   
13.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී            (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. ගීතළනි ප්රනළන්දු මෆිනතුමිය 
14.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී            (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - එච්. මියුළ ඳද්මිනී මෆිනතුමිය 
15.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී            (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. රළනි රුද්රිගු මෆිනතුමිය  
16.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - බී.එවහ.විපනෝදනී පඳපර්රළ මෆිනතුමිය 
17.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී            (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එවහ. ගවීළ ගයත්රි මෆිනතුමිය 
18.  ගරු නළගරික මන්ත්රිනී              (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එල්.පක.ඩී.මධුලන්ින අප්පුශළමි මෆිනතුමිය 
19. ගරු නළගරික මන්ත්රී                 (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඩී. ජූඩ් පඳපර්රළ මෆිනතුමළ    
20.  ගරු නළගරික මන්ත්රී      (වහලළ.කණ්.3  - ඩබ්.ළමල් ශර්ණ මෆිනතුමළ  
21.  ගරු නළගරික මන්ත්රී      (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එේ.එමිල් පරෝශන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
22.  ගරු නළගරික මන්ත්රී    (වහලළ.කණ්.1   - එේ.එච්. පමපශමඩ් ශළරිවහ මෆිනතුමළ 
23. ගරු නළගරික මන්ත්රී     (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - එල්. ජීලපග මිරැන්පඩෝ මෆිනතුමළ 
24. ගරු නළගරික මන්ත්රී           (එ.ජළ.ඳ   - එේ.බී.ආර්.මිල්පරෝයි ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
 
විරුද්ධල ඡන්දය ඳළවිච්චි කෂ ගරු වභිකලරු. – 
01.ගරු නළගරික මන්ත්රී        (එ.ජළ.ඳ  - එන්.ඩබ්.පී.ටී. වපගීත් පඳපර්රළ මෆිනතුමළ    
02.ගරු නළගරික මන්ත්රී                      (එ.ජළ.ඳ  - එවහ.පී. නිපරෝන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
03.ගරු නළගරික මන්ත්රී                         (එ.ජළ.ඳ  - ඩබ්.ඒ. පරපළන් සී. ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
04.ගරු නළගරික මන්ත්රී   (එ.ජළ.ඳ  - එන්. ප්රදීප් චළමර ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
05. ගරු නළගරික මන්ත්රී            (එ.ජළ.ඳ  - ඩබ්. නළමල් පරෝයි ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
06. ගරු නළගරික මන්ත්රී                     (එ.ජළ.නි.පඳ  - බී.නන්ද සුපෝචන පඳපර්රළ මෆිනතුමළ 
07.ගරු නළගරික මන්ත්රීනී                     (එ.ජළ.ඳ   - පක.සී. පක. වීරසපශ ද සල්ලළ මෆිනතුමිය 
 
වශළලට පනපඳෆමිණි ගරු වභිකලරු -  
01. ගරු නළගරික මන්ත්රී   (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ   - පක. දයළල් නිපග ද සල්ලළ මෆිනතුමළ 
02.  ගරු නළගරික මන්ත්රී               (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එේ.එන්. නවහමින් පරෝවහ මෆිනතුමළ  
03. ගරු නළගරික මන්ත්රී                       (එ.ජළ.ඳ   - ඒ. ශ්රීසයවහ පගෝමවහ මෆිනතුමළ 
04.ගරු නළගරික මන්ත්රීනී           (එ.ජළ.ඳ   - ඩබ්. දිශළරළ රන්දිලිනි ප්රනළන්දු මෆිනතුමිය    
05. ගරු නළගරික මන්ත්රී                       (එ.ජළ.ඳ   - ඩබ්.පී.ඩී. පියුමි පර්ණු වීරසපශ මෆිනතුමළ  
06. ගරු නළගරික මන්ත්රී                       (එ.ජළ.ඳ   - එන්.සී. ශ්රීනික ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
 
ඡන්දය දීපමන් ලෆෂකී සටි ගරු වභිකලරු. –  
01. ගරු නළගරික මන්ත්රී       (ජ.වි.පඳ   - පී.පජ්.ඒ. ගළමිණී ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
02. ගරු නළගරික මන්ත්රී           (ජ.වි.පඳ  - බී. පක.රපජිත් මෆන්දිවහ මෆිනතුමළ  
03. ගරු නළගරික මන්ත්රීනී                   (ජ.වි.පඳ   - පක.එවහ.අයි. අපජළ ප්රනළන්දු මෆිනතුමිය 
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04. ගරු නළගරික මන්ත්රී           (එ.ජළ.ඳ   - පක.එවහ.නිේමන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ   

05.ගරු නළගරික මන්ත්රී                        (එ.ජළ.ඳ   - ඩබ්.මළක ඔඩ්රි සුජිත් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ  
 

 එම අලවහථළපේ වභළපේ රැඳී පනපසටි ගරු වභිකලරු-  
01. ගරු නළගරික මන්ත්රී                       (එ.ජළ.ඳ   - එේ.ටී. පමපපශපමඩ් නවහමිශළර් මෆිනතුමළ    
02. ගරු නළගරික මන්ත්රී              (එ.ජළ.ඳ   - එේ.පක.එල්. එසහ.රත්නසරි ප්රනළන්දු  

03. ගරු නළගරික මන්ත්රී              (එ.ජළ.ඳ    - ඩී.වජිත් පමෝශන් මෆිනතුමළ  
04..ගරු නළගරික මන්ත්රී           (එ.ජළ.ඳ     - පජ්.ඒ.පරපයිවහ විජිත ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ   
05. ගරු නළගරික මන්ත්රී            (එ.ජළ.ඳ   - බී.ගිශළන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
06. ගරු නළගරික මන්ත්රී                      (එ.ජළ.ඳ   - එවහ.ඩී.ටී.පරපශළන් ජීලළනන්ද මෆිනතුමළ 
 
 
ඒ  අනුල   ඳකල ඡන්ද 24 ක ද, විඳකල ඡන්ද  07 ක ද ෆබුණු අතර, වභළලට පනපඳෆමිණි වභිකලරු 06 

පදපනක ද, ඡන්දය දීපමන් ලෆෂකී සටි 05 ක ද, වභළපේ රැඳී පනපසටි 06 ක  ද පේ. ඒ අනුල  ලෆඩි ඡන්ද  17  කින් 

මුදල් කළරක වභළ නිර්පද්ය වභළ වේමත විය.  

 

අයිතම අංක 114 - ීමතිඥලරදයකු ඳේ කර ගැීමම. 

නගර වභළපේ නීිනඥලරපයකු සටියදී  වභළල පද්ඳළන ලපයන් මෆදිශත් වී  නගර වභළල පලනුපලන් පඳනී 

සටීමට පිටිනන් නීිනඥයින් පයපදපගන  අනලය පව නීිනඥයින්ට පගවීේ සදු කිරීම නිවළත්,  පමම නඩුල නගර 

වභළලට අයත් එකක පනපලන නිවළත්,  ඉශත අයිතමය වේබන්ධල ගරු නළගරික මන්ත්රී බී.නන්ද සුපෝචන 

පඳපර්රළ මෆිනතුමළ විරුද්ධත්ලය ප්රකළ කෂ අතර, ඉශත අයිතමය වේබන්දපයන්  පබදීමක ඉල්ළ සටි බෆවින් 

ඡන්ද විමසීමක ඳෆලෆත්ව අතර ඒ අනුල ඳශත ඳරිදි ඡන්දය ෆබුණි.  

 
පමම මුදල් කළරක වභළ නිර්පද්යට ඳකල ඡන්දය ඳළවිච්චි ක  ගරු වභිකලරු -  
01.  ගරු නගරළධිඳින                   (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  -  ඩබ්.එේ. දයළන් ළන්වළ මෆිනතුමළ   
02. ගරු නි පයෝජය නගරළධිඳින   (ශ්රී.ප.නි.ඳ   -  එේ.ඒ. ඉපවඩ් සරීවහ මෆිනතුමළ  
03.  ගරු නළගරික මන්ත්රී              (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඇන්ටනී ජයවීර මෆිනතුමළ 
04.  ගරු නළගරික මන්ත්රී                (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - එේ. රපජිත් පවේඳළ ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ  
05.  ගරු නළගරික මන්ත්රී (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ   - බී.පල්ටන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ  
06. ගරු නළගරික මන්ත්රී             (අකි.ඉප.ම.පකපප    -  එේ.බී. පමපශමඩ් ඉශහවළන් මෆිනතුමළ 
07.  ගරු නළගරික මන්ත්රී  (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ   - එේ.ඒ. ජූඩ් රපජිත් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
08. ගරු නළගරික මන්ත්රී  (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - බී. පජ්. ඳෆට්ට්රික ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ  
09.  ගරු නළගරික මන්ත්රී      (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එේ. එන්. ඇන්ටනී ඩයවහ මෆිනතුමළ  
10. ගරු නළගරික මන්ත්රීනී             (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ   - එවහ. එවහ. ප්රවපළ රුද්රිපගෝ මෆිනතුමිය  
11.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී  (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - එවහ. නන්දනී මෆිනතුමිය 
12. ගරු නළගරික මන්ත්රීනී  (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. පේරි පඳපර්රළ මෆිනතුමිය   
13.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී            (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. ගීතළනි ප්රනළන්දු මෆිනතුමිය 
14.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී            (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - එච්. මියුළ ඳද්මිනී මෆිනතුමිය 
15.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී            (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. රළනි රුද්රිගු මෆිනතුමිය  
16.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - බී.එවහ.විපනෝදනී පඳපර්රළ මෆිනතුමිය 
17.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී            (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එවහ. ගවීළ ගයත්රි මෆිනතුමිය 
18.  ගරු නළගරික මන්ත්රිනී              (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එල්.පක.ඩී.මධුලන්ින අප්පුශළමි මෆිනතුමිය 
19. ගරු නළගරික මන්ත්රී                 (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඩී. ජූඩ් පඳපර්රළ මෆිනතුමළ    
20.  ගරු නළගරික මන්ත්රී      (වහලළ.කණ්.3  - ඩබ්.ළමල් ශර්ණ මෆිනතුමළ  
21.  ගරු නළගරික මන්ත්රී      (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එේ.එමිල් පරෝශන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
22.  ගරු නළගරික මන්ත්රී     (වහලළ.කණ්.1   - එේ.එච්. පමපශමඩ් ශළරිවහ මෆිනතුමළ 
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මීගමුල ම.න.ව. 
 

23. ගරු නළගරික මන්ත්රී     (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - එල්. ජීලපග මිරැන්පඩෝ මෆිනතුමළ 
24. ගරු නළගරික මන්ත්රී           (එ.ජළ.ඳ   - එේ.බී.ආර්.මිල්පරෝයි ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
 
විරුද්ධල ඡන්දය ඳළවිච්චි කෂ ගරු වභිකලරු. – 
01.ගරු නළගරික මන්ත්රී        (එ.ජළ.ඳ  - එන්.ඩබ්.පී.ටී. වපගීත් පඳපර්රළ මෆිනතුමළ    
02.ගරු නළගරික මන්ත්රී                      (එ.ජළ.ඳ  - එවහ.පී. නිපරෝන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
03.ගරු නළගරික මන්ත්රී                         (එ.ජළ.ඳ  - ඩබ්.ඒ. පරපළන් සී. ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
04.ගරු නළගරික මන්ත්රී   (එ.ජළ.ඳ  - එන්. ප්රදීප් චළමර ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
05. ගරු නළගරික මන්ත්රී            (එ.ජළ.ඳ  - ඩබ්. නළමල් පරෝයි ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
06. ගරු නළගරික මන්ත්රී                     (එ.ජළ.නි.පඳ  - බී.නන්ද සුපෝචන පඳපර්රළ මෆිනතුමළ 
07.ගරු නළගරික මන්ත්රීනී                     (එ.ජළ.ඳ   - පක.සී. පක. වීරසපශ ද සල්ලළ මෆිනතුමිය 
08. ගරු නළගරික මන්ත්රී       (ජ.වි.පඳ   - පී.පජ්.ඒ. ගළමිණී ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
09. ගරු නළගරික මන්ත්රී           (ජ.වි.පඳ  - බී. පක.රපජිත් මෆන්දිවහ මෆිනතුමළ  
10. ගරු නළගරික මන්ත්රීනී                   (ජ.වි.පඳ   - පක.එවහ.අයි. අපජළ ප්රනළන්දු මෆිනතුමිය 

 
වශළලට පනපඳෆමිණි ගරු වභිකලරු -  
01. ගරු නළගරික මන්ත්රී   (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ   - පක. දයළල් නිපග ද සල්ලළ මෆිනතුමළ 
02.  ගරු නළගරික මන්ත්රී               (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එේ.එන්. නවහමින් පරෝවහ මෆිනතුමළ  
03. ගරු නළගරික මන්ත්රී                       (එ.ජළ.ඳ   - ඒ. ශ්රීසයවහ පගෝමවහ මෆිනතුමළ 
04.ගරු නළගරික මන්ත්රීනී           (එ.ජළ.ඳ   - ඩබ්. දිශළරළ රන්දිලිනි ප්රනළන්දු මෆිනතුමිය    
05. ගරු නළගරික මන්ත්රී                      (එ.ජළ.ඳ    - ඩබ්.පී.ඩී. පියුමි පර්ණු වීරසපශ මෆිනතුමළ   
06. ගරු නළගරික මන්ත්රී                       (එ.ජළ.ඳ   - එන්.සී. ශ්රීනික ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
 
ඡන්දය දීපමන් ලෆෂකී සටි ගරු වභිකලරු. –  
01 ගරු නළගරික මන්ත්රී           (එ.ජළ.ඳ   - පක.එවහ.නිේමන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ   

02.ගරු නළගරික මන්ත්රී                        (එ.ජළ.ඳ   - ඩබ්.මළක ඔඩ්රි සුජිත් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ  
 

 එම අලවහථළපේ වභළපේ රැඳී පනපසටි ගරු වභිකලරු-  
01. ගරු නළගරික මන්ත්රී                       (එ.ජළ.ඳ   - එේ.ටී. පමපපශපමඩ් නවහමිශළර් මෆිනතුමළ    
02. ගරු නළගරික මන්ත්රී              (එ.ජළ.ඳ   - එේ.පක.එල්. එසහ.රත්නසරි ප්රනළන්දු  

03. ගරු නළගරික මන්ත්රී              (එ.ජළ.ඳ    - ඩී.වජිත් පමෝශන් මෆිනතුමළ  
04..ගරු නළගරික මන්ත්රී           (එ.ජළ.ඳ     - පජ්.ඒ.පරපයිවහ විජිත ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ   
05. ගරු නළගරික මන්ත්රී            (එ.ජළ.ඳ   - බී.ගිශළන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
06. ගරු නළගරික මන්ත්රී                      (එ.ජළ.ඳ   - එවහ.ඩී.ටී.පරපශළන් ජීලළනන්ද මෆිනතුමළ 
 
 
ඒ  අනුල   ඳකල ඡන්ද 24 ක ද, විඳකල ඡන්ද  10 ක ද ෆබුණු අතර, වභළලට පනපඳෆමිණි වභිකලරු 06 

පදපනක ද, ඡන්දය දීපමන් ලෆෂකී සටි 02 ක ද, වභළපේ රැඳී පනපසටි 06 ක  ද පේ. ඒ අනුල  ලෆඩි ඡන්ද  14  කින් 

මුදල් කළරක වභළ නිර්පද්ය වභළ වේමත විය. 

 
 
අයිතම අංක 123 - ලැසිකිය අඳවිත්ර ජය ඉලේ කිරීදම් ගාව්තු  ගාව්තු වංදෝධනය කිරිම   

 ගරු නළගරික මන්ත්රී    (එ.ජළ.නි.පඳ  - බී.නන්ද සුපෝචන පඳපර්රළ මෆිනතුමළ- 
පේ පවේලළල මලික පවේලළලක ශෆටියට තමයි නගර වභළපලන් බළ දුන්පන්.  අපිට පේ ගලි ඳලළ  එක එක 

ප්රදළනයන්පගන් ෆබිච්ච පදයක.  දෆන් මිනිවහසු ුඟඟත් අවරණ අලවහථළලක ඉන්පන්. ශෆම බඩුලකම ගණන් ඒ 

ලප ම බඩු නෆශෆ.  අද පලද්දි පේ නගර වභළලත් වහරයික.  පේ තත්ලය යටපත් පේ ගලි පවේලළපේ මුදල් ලෆඩ 

කිරීමට මම පබදීමක ඉල්නලළ.මම විරුද්ධයි ඳරණ ිනබිච්ච ගළනට පේක අරන් යන්න මළකද පේකත් ගිහිල්ළ 
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මීගමුල ම.න.ව. 
 

අපප් ගේල ඉන්න මිනිවහසුන්ට තමයි බර ලෆපටන්පන්.  වළමළනයපයන් අපිට පේකට අය කරන්නත් බෆශෆ.මුලින් 

අය කරන්න ගත්පත් පවේලකපයෝ ලෆය පලන එකයි.  ඩීවල් ටිකයි කියන එක දෆන් පලළ ිනපයන්පන් නගර 

වභළලට ආදළයේ නෆතුල ගියශම පේක ගලිලලින් වල්ලි ලෆඩි කරනලළ.  ඒ හින්දළ පේකට මම පබදීමක ඉල්නලළ.  

පේක ජනතළලට අහිතකර පදයක පේ පලළපේ ගලි පවේලපේ ගළවහතු  ලෆඩි කරන්න එඳළ.   

පේ අලවහථළපේ දී ගරු නළගරික මන්ත්රී එේ.බී.ආර්.මිල්පරෝයි ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ වභළපලන් පිටල ගිපේය.  
 
ගරු නළගරික මන්ත්රී (එ.ජළ.ඳ -ඩබ්.මළක ඔඩ්රි සුජිත් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ - 

 
අපප් මිනිවහසුන්ට ඕනලට ලඩළ වශන පදන්න ගිහින් තමළ අපප් රටට පේ තත්ලය උද්ගත පලළ ිනපයන්පන්.  අද 

ිනපයන තත්ලය අනුල ගත්පතපත් මම උදළශරණයක කියන්නේ  මප  බවහ එකට ඉවහවර ටයර් දෆේපේ රු. 

40,000.00 ට අද 70,000 ක විතර යනලළ  අපි මිනිවහසුන්ට වශන පදන්න ඕන. නමුත් වභළල ලෆපටන්න පදන්නත් 

බෆශෆ. අපි විරුද්ධ පලනලළ කියළ ශෆම පද්කටම විරුද්ධ පලන්පන නෆතුල පඳපඩ්ඩක කල්ඳනළ කරළ  බන්න.    

  ගරු නළගරික මන්ත්රී    (එ.ජළ.නි.පඳ  - බී.නන්ද සුපෝචන පඳපර්රළ මෆිනතුමළ- 
මප  විරුද්ධත්ල පමතුමළ ලෆරදියට පත්රුේ ගත්තළ පමතුමළප  අදශව මට සයයට කයක ඳෆශෆදිලියි. අපප් 
වභළපේ ඕන තරේ කඳළ ශරින්න අලය පද්ලල් ිනපයනලපන්.  මම කියන්පන් පේ පලළපේ ජනතළලට ිනපයන 
බරත් එකක  තමයි පේකට විරුද්ධ පලන්පන්.  
 
ගරු නළගරික මන්ත්රී    (එ.ජළ.නි.පඳ  - බී.නන්ද සුපෝචන පඳපර්රළ මෆිනතුමළ- 
අපි නිලවකට රු 250  යි ලෆඩි කරළ ිනපයන්පන්.  
 
 
පමම අයිතමය වේබන්ධපයන් ගරු නළගරික මන්ත්රී බී.නන්ද සුපෝචන පඳපර්රළ මෆිනතුමළ විරුද්ධත්ලය ප්රකළ 
කෂ අතර, පබදීමක ඉල්ළ සටි බෆවින් ඡන්ද විමසීමක ඳෆලෆත්ව අතර ඒ අනුල ඳශත ඳරිදි ඡන්දය ෆබුණි.  
 
පමම මුදල් කළරක වභළ නිර්පද්යට ඳකල ඡන්දය ඳළවිච්චි ක  ගරු වභිකලරු -  
01.  ගරු නගරළධිඳින                     (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  -  ඩබ්.එේ. දයළන් ළන්වළ මෆිනතුමළ   
02. ගරු නි පයෝජය නගරළධිඳින      (ශ්රී.ප.නි.ඳ   -  එේ.ඒ. ඉපවඩ් සරීවහ මෆිනතුමළ  
03.  ගරු නළගරික මන්ත්රී               (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඇන්ටනී ජයවීර මෆිනතුමළ 
04.  ගරු නළගරික මන්ත්රී                (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - එේ. රපජිත් පවේඳළ ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ  
05.  ගරු නළගරික මන්ත්රී (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ   - බී.පල්ටන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ  
06. ගරු නළගරික මන්ත්රී             (අකි.ඉප.ම.පකපප        -  එේ.බී. පමපශමඩ් ඉශහවළන් මෆිනතුමළ 
07.  ගරු නළගරික මන්ත්රී  (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ   - එේ.ඒ. ජූඩ් රපජිත් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
08. ගරු නළගරික මන්ත්රී  (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - බී. පජ්. ඳෆට්ට්රික ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ  
09.  ගරු නළගරික මන්ත්රී      (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එේ. එන්. ඇන්ටනී ඩයවහ මෆිනතුමළ  
10. ගරු නළගරික මන්ත්රීනී             (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ   - එවහ. එවහ. ප්රවපළ රුද්රිපගෝ මෆිනතුමිය  
11.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී  (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - එවහ. නන්දනී මෆිනතුමිය 
12. ගරු නළගරික මන්ත්රීනී  (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. පේරි පඳපර්රළ මෆිනතුමිය   
13.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී            (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. ගීතළනි ප්රනළන්දු මෆිනතුමිය 
14.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී            (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - එච්. මියුළ ඳද්මිනී මෆිනතුමිය 
15.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී            (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඩබ්. රළනි රුද්රිගු මෆිනතුමිය  
16.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - බී.එවහ.විපනෝදනී පඳපර්රළ මෆිනතුමිය 
17.  ගරු නළගරික මන්ත්රීනී            (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එවහ. ගවීළ ගයත්රි මෆිනතුමිය 
18.  ගරු නළගරික මන්ත්රිනී              (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එල්.පක.ඩී.මධුලන්ින අප්පුශළමි මෆිනතුමිය 
19. ගරු නළගරික මන්ත්රී                 (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - ඩී. ජූඩ් පඳපර්රළ මෆිනතුමළ    
20.  ගරු නළගරික මන්ත්රී      (වහලළ.කණ්.3  - ඩබ්.ළමල් ශර්ණ මෆිනතුමළ  
21.  ගරු නළගරික මන්ත්රී      (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එේ.එමිල් පරෝශන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
22.  ගරු නළගරික මන්ත්රී     (වහලළ.කණ්.1   - එේ.එච්. පමපශමඩ් ශළරිවහ මෆිනතුමළ 
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මීගමුල ම.න.ව. 
 

23. ගරු නළගරික මන්ත්රී    (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ  - එල්. ජීලපග මිරැන්පඩෝ මෆිනතුමළ 
 
විරුද්ධල ඡන්දය ඳළවිච්චි කෂ ගරු වභිකලරු. – 
01.ගරු නළගරික මන්ත්රී        (එ.ජළ.ඳ  - එන්.ඩබ්.පී.ටී. වපගීත් පඳපර්රළ මෆිනතුමළ    
02.ගරු නළගරික මන්ත්රී                      (එ.ජළ.ඳ  - එවහ.පී. නිපරෝන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
03.ගරු නළගරික මන්ත්රී                         (එ.ජළ.ඳ  - ඩබ්.ඒ. පරපළන් සී. ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
04.ගරු නළගරික මන්ත්රී   (එ.ජළ.ඳ  - එන්. ප්රදීප් චළමර ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
05. ගරු නළගරික මන්ත්රී            (එ.ජළ.ඳ  - ඩබ්. නළමල් පරෝයි ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
06. ගරු නළගරික මන්ත්රී                     (එ.ජළ.නි.පඳ  - බී.නන්ද සුපෝචන පඳපර්රළ මෆිනතුමළ 
07.ගරු නළගරික මන්ත්රීනී                     (එ.ජළ.ඳ   - පක.සී. පක. වීරසපශ ද සල්ලළ මෆිනතුමිය 
08. ගරු නළගරික මන්ත්රී       (ජ.වි.පඳ   - පී.පජ්.ඒ. ගළමිණී ප් රනළන්දු මෆිනතුමළ 
09. ගරු නළගරික මන්ත්රී           (ජ.වි.පඳ  - බී. පක.රපජිත් මෆන්දිවහ මෆිනතුමළ  
10. ගරු නළගරික මන්ත්රීනී                   (ජ.වි.පඳ   - පක.එවහ.අයි. අපජළ ප්රනළන්දු මෆිනතුමිය 

 
වශළලට පනපඳෆමිණි ගරු වභිකලරු -  
01. ගරු නළගරික මන්ත්රී   (ශ්රී.ප.පඳප.පඳ   - පක. දයළල් නිපග ද සල්ලළ මෆිනතුමළ 
02.  ගරු නළගරික මන්ත්රී               (ශ්රී.ප.නි.ඳ   - එේ.එන්. නවහමින් පරෝවහ මෆිනතුමළ  
03. ගරු නළගරික මන්ත්රී                       (එ.ජළ.ඳ   - ඒ. ශ්රීසයවහ පගෝමවහ මෆිනතුමළ 
04.ගරු නළගරික මන්ත්රීනී           (එ.ජළ.ඳ   - ඩබ්. දිශළරළ රන්දිලිනි ප්රනළන්දු මෆිනතුමිය   
05. ගරු නළගරික මන්ත්රී                      (එ.ජළ.ඳ    - ඩබ්.පී.ඩී. පියුමි පර්ණු වීරසපශ මෆිනතුමළ  
06. ගරු නළගරික මන්ත්රී                       (එ.ජළ.ඳ   - එන්.සී. ශ්රීනික ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
 
 
ඡන්දය දීපමන් ලෆෂකී සටි ගරු වභිකලරු. –  
01. ගරු නළගරික මන්ත්රී           (එ.ජළ.ඳ   - පක.එවහ.නිේමන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ   

02. ගරු නළගරික මන්ත්රී            (එ.ජළ.ඳ   - ඩබ්.මළක ඔඩ්රි සුජිත් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ  
 

එම අලවහථළපේ වභළපේ රැඳී පනපසටි ගරු වභිකලරු-  
01. ගරු නළගරික මන්ත්රී                       (එ.ජළ.ඳ   - එේ.ටී. පමපපශපමඩ් නවහමිශළර් මෆිනතුමළ    
02. ගරු නළගරික මන්ත්රී              (එ.ජළ.ඳ   - එේ.පක.එල්. එසහ.රත්නසරි ප්රනළන්දු  

03. ගරු නළගරික මන්ත්රී              (එ.ජළ.ඳ    - ඩී.වජිත් පමෝශන් මෆිනතුමළ  
04..ගරු නළගරික මන්ත්රී           (එ.ජළ.ඳ     - පජ්.ඒ.පරපයිවහ විජිත ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ   
05. ගරු නළගරික මන්ත්රී            (එ.ජළ.ඳ   - බී.ගිශළන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
06. ගරු නළගරික මන්ත්රී                      (එ.ජළ.ඳ   - එවහ.ඩී.ටී.පරපශළන් ජීලළනන්ද මෆිනතුමළ 
07. ගරු නළගරික මන්ත්රී           (එ.ජළ.ඳ   - එේ.බී.ආර්.මිල්පරෝයි ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ 
 
 
ඒ  අනුල   ඳකල ඡන්ද 23 ක ද, විඳකල ඡන්ද  10 ක ද ෆබුණු අතර, වභළලට පනපඳෆමිණි වභිකලරු 06 

පදපනක ද, ඡන්දය දීපමන් ලෆෂකී සටි 02 ක ද, වභළපේ රැඳී පනපසටි 07 ක  ද පේ. ඒ අනුල  ලෆඩි ඡන්ද  13  කින් 

මුදල් කළරක වභළ නිර්පද්ය වභළ වේමත විය.  

 

 

2022.03.21   දින පඳ.ල. 10.00 ට  ඳෆලින  ක්රම වේඳළදන, මුදල් ශළ ප්රිනඳත්ින පිළිබ වහථළලර කළරක වභළ ලළර්තළල 

ශළ එහි අඩපගු නිර්පද්යන් ඉශත වපපෝධනයන්ට යටත්ල පිළිගත යුතු බලට වභළ වේමත විය. 
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මීගමුල ම.න.ව. 
 

කළරක වභළ ශළ කමිටු අලවහථළපලන් මශ වභළ අලවහථළලට පිවිසය යුතු යයි ගරු නගරළධිඳිනතුමළ විසන් ඳෆලස අතර, 
වභළල කළරක වභළ ශළ කමිටු  අලවහථළපලන් මශ වභළ අලවහථළලට අලතීර්ණ වියයුතු යයිද, කළරක වභළ ශළ කමිටු 
අලවහථළපේ දී කෂ කටයුතු ශළ එෂඹගත් තීරණ වභළල පිළිගත යුතු යෆයිද යනුපලන් ගරු නළගරික මන්ත්රී ඇන්ටනී 
ජයවීර මෆිනතුමළ විසන්  කෂ පයෝජනළල ගරු නළගරික මන්ත්රී බී.පල්ටන් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ  විසන් වහථිර කරන 
දී.  එම පයෝජනළල ඒකමිනකල වභළ වේමත විය.  

 

පලනත්   (07)    (අ  වහථළලර කළරක වභළ/කමිටු ඳෆලෆත්පලන දින ශළ පේළලන් පිළිබල වකළ බෆලීම. 
 

2022  අපප්රේල් මව වහථළලර කළරක වභළ/කමිටු  ඳෆලෆත්පලන දින  ශළ පේළලන් පිළිබ 
නිපේදනය වභළල විසන් පිළි ගන්නළ දී.   

 
(ආ  මශළ වභළලට, කළරක වභළලට පනපඳෆමිණි/පනපඳෆමිපණන වභිකයන්ප  ලිපි පිළිබ වකළ බෆලීම. 

 
01. ගරු නළගරික මන්ත්රී එේ.එන්. නවහමින් පරෝවහ මෆිනතුමළ අවනීඳවීම පශේතුපලන් 2022.04.28 දින ඳෆලින මශළ 

වභළලට වශභළගි පනපවීම.  
 
02. ගරු නළගරික මන්ත්රී එේ. එන්. ඇන්ටනී ඩයවහ මෆිනතුමළ අවනීඳවීම පශේතුපලන් 2022.03.16  දින ඳෆලින  

පවෞඛ්ය, අඳ්රලය කෂමනළකරණය ශළ ඳරිවර කටයුතු පිළිබ වහථළලර කළරක වභළලට වශභළගි පනපවීම.   
 

03. ගරු නළගරික මන්ත්රී ඒ.එවහ.පගෝමවහ මෆිනතුමළ පනපලෆෂෆකවිය ශෆකි පශේතුලක මත  2022.03.15 දින ඳෆලින   

මුල් ෂමළවිය වපලර්ධන, අධයළඳන ශළ කළන්තළ සුභ වළධන කටයුතු  පිළිබ වහථළලර කළරක වභළලට වශභළගි         
පනපවීම ශළ 2022.04.28  දින ඳෆලින මශළ වභළලට වශභළගි පනපලන බල ගරු නගරළධිඳිනතුමළ විසන් වභළල 
දෆනුලත් කරන දී.      .  

 
04. ගරු නළගරික මන්ත්රී  එල්.පක.ඩී.අප්පුශළමි මෆිනතුමිය අවනීඳවීම පශේතුපලන් 2022.03.16 දින ඳෆලින පවෞඛ්ය, 

අඳ්රලය කෂමනළකරණය ශළ ඳරිවර කටයුතු පිළිබ වහථළලර කළරක වභළලට වශභළගි පනපවීම.  
 
05. ගරු නළගරික මන්ත්රී එේ.ටී.එේ.නහමිශළර් මෆිනතුමළ අවනීඳවීම පශේතුපලන් 2022.03.21 දින ඳෆලින ක්රම 

වේඳළදන, මුදල් ශළ ප්රිනඳත්ින පිළිබ වහථළලර කළරක වභළලට වශභළගි පනපවීම.   
 

06. ගරු නළගරික මන්ත්රීනී බී.එවහ.විපනෝදනී පඳපර්රළ මෆිනතුමිය අවනීඳවීම පශේතුපලන් 2022.03.16 දින ඳෆලින  

    වභළ පද්ඳ කෂමනළකරණය, පවේලක සුභවළධනය ශළ නීින කටයුතු පිළිබ වහථළලර කළරක වභළලට වශභළගි 

පනපවීම. 
 

07. ගරු නළගරික මන්ත්රීනී ඩබ්.ගීතළනි ප්රනළන්දු මෆිනතුමිය අවනීඳවීම පශේතුපලන් 2022.03.14 දින ඳෆලින ප්රජළ 

වපලර්ධන, සුභ වළධන,   දිළිඳුකම තුරන් කිරීම ශළ වහලයප රැකියළ ප්රලර්ධන  කටයුතු පිළිබ  වහථළලර කළරක 

වභළලට වශභළගි පනපවීම. 
 

08. ගරු නළගරික මන්ත්රී ඩබ්.එේ.ඒ.සුජිත් ප්රනළන්දු මෆිනතුමළ අවනීඳවීම පශේතුපලන් 2022.03.11 දින  ඳෆලින 

වපවහකිිනක, ක්රීඩළ ශළ තරුණ කටයුතු පිළිබ වහථළලර කළරක වභළලට වශභළගි පනපවීම. 

 

09. ගරු නළගරික මන්ත්රී එේ.එච්.එේ.ශළරිවහ මෆිනතුමළ අවනීඳවීම පශේතුපලන් 2022.03.14 දින ඳෆලින කර්මළන්ත, 

මශළ මළර්ග, ශළ ප්රලළශන කටයුතු පිළිබ වහථළලර කළරක වභළලට වශභළගි පනපවීම. 

 

10. ගරු නළගරික මන්ත්රී එල්.ජීලපග මිරැන්පඩෝ මෆිනතුමළ අවනීඳවිම පශේතුපලන් 2022.03.11 දින ඳෆලින  

වපවහකිිනක, ක්රීඩළ ශළ තරුණ කටයුතු පිළිබ වහථළලර කළරක වභළලට වශභළගි පනපවීම.  
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මීගමුල ම.න.ව. 
 

 

11 ගරු නළගරික මන්ත්රී පක.දයළල් නිපග ද සල්ලළ මෆිනතුමළ අලමපගයක පශේතුපලන් 2022.04.28 දින ඳෆලින 

මශළ වභළලට වශභළගි පනපලන බල ගරු නළගරික මන්ත්රී ඇන්ටනී ජයවීර මෆිනතුමළ විසන් වභළල දෆනුලත් 

කරන දී.  
ඉශත ඉල්ලීේලට වභළපේ අලවරය ෆබුණි.  

 

 
වභළ පේ මළසක ෆබීේ (08  වභළ පේ මළසක ෆබීේ ශළ  පගවීේ පිළිබ ප්රගින ලළර්තළල වකළ බෆලීම. 
 පගවීේ ලළර්තළල වකළ  
බෆලීම.  2022  පඳබරලළරි මව  ෆබීේ ශළ  පගවීේ ලළර්තළල මශළ වභළල විසන් වෂකළ බන 

දී.  
 
 
 
      
  ඩබ්.එේ.දයළන් ළන්වළ  
         නගරළධිඳින 
         මීගමුල මශළ නගර වභළල.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


