ම ොනරොගල ප්රොමීය ස ාවො
2022.04.08 දින හ ාවො ොර්තො
ප්ර ානරාගල ප්රාප්රීය ස 0භාප්ර2 2
වර්ේප්ර නිළ කාලස ආරම්භ කිරීප්ර න් පසුව පවත්වනු ලැබූ
හතලි0් නව වන (49) 0භා වාරස 2 22. 4.
වන දින ප.ව 2.3 ට ප්රාප්රීය ස 0භා රැ0්ීම්
ශාලාප්ර2දී ගරු 0භාපති ආර්.එම්.රත්නීර ැතිතු ාප්රේ ප්රධාානත්වප්රසන් පැවැත්විණි. එහි 0ංෂිප්ත
වාර්තාව පහත 0ඳහන් කරමි.

පැමිණී
01. ගරු 0භාපති
02. ගරු උප 0භාපති
03. ගරු ප්රාප්රීය ස 0භා
04. ගරු ප්රාප්රීය ස 0භා
05. ගරු ප්රාප්රීය ස 0භා
06. ගරු ප්රාප්රීය ස 0භා
07. ගරු ප්රාප්රීය ස 0භා
08. ගරු ප්රාප්රීය ස 0භා
09. ගරු ප්රාප්රීය ස 0භා
10. ගරු ප්රාප්රීය ස 0භා
11. ගරු ප්රාප්රීය ස 0භා
12. ගරු ප්රාප්රීය ස 0භා
13. ගරු ප්රාප්රීය ස 0භා
14. ගරු ප්රාප්රීය ස 0භා
15. ගරු ප්රාප්රීය ස 0භා
16. ගරු ප්රාප්රීය ස 0භා
17. ගරු ප්රාප්රීය ස 0භා
18. ගරු ප්රාප්රීය ස 0භා
19. ගරු ප්රාප්රීය ස 0භා
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0භා ප්රල් මකම්තු ා

මනොපැමිණී

-

ආර්.එම්.රත්නීර ැතිතු ා
ආර්.එම්.ප්රදීප් විප්රරරත්න ැතිතු ා
වයි.උපුල් ම ැතිතු ා
ඒ.ඩී.සුනිල් ම අරංගල ැතිතු ා
ආර්.එම්.ක්රිශාන්ත රත්නාසක ැතිතු ා
ප්රේ.ජී.ඩී.චා ර නානාසේකාර ැතිතු ා
ප්රේ.එම්.ගුණවර්ධාන ැතිතු ා
රංජිත් රත්නාසක ැතිතු ා
තරංග දි0ානාසක ැතිතු ා
තප්ර ෝදිරම් ජසජීලන් ැතිතු ා
0න්ධායා අනුරුීිකා රත්නාසක ැතිතුමිස
එ0්.අතුල කු ාරසිරි ැතිතු ා (ප්රතිපේේනාසක)
ප්රදීප් ධාම්මික විතානප්රේ ැතිතු ා
ආර්.එම්.ර ණී රත්නාසක ැතිතුමිස
ආර්.එම්.උප්රීනි ර යලතා ැතිතුමිස
ප්රේ. ප්රනෝජා ලේමිණී ැතිතුමිස
එච්.එම්.0නත් ගුණවර්ධාන ැතිතු ා
ඩබ්.එම්.පී.බණ්ඩාර ැතිතු ා
අජිත් ශාන්ත අගලකඩ ැතිතු ා

-

ඩී.එම්.අනුර දි0ානාසක හතා

- නැත

පිළිගැනී
පළමුව ආග සිහිකිරීප්ර න් අනතුරුව ගරු 0භාපතිතු ා විසින් ාසික හ 0භාව 0ාර්ථක කර ගැනී
0ඳහා පැමිණි ගරු උප 0භාපතිතු ා, සිසලු
න්ිවරුන්, න්ීවරිසන් ුතුව ව පැමිණ සින න සිසලු
ප්රෙනා පිළි ගනිමින් 0භාප්ර2 වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන ලදී.

01.

පසුගිස ා ාවො ොර්තො ාවො ාම් ත කර ගැනී .

ප්රම් වන විටත් ඔබතු න්ලාහට ලබා දී ුති පසුගිස ාසික හ 0භාප්ර2 0භා වාර්තා ප්රකටුම්පත
කිසවූවා ප්ර0් 0ලකා 0ංප්රශෝධාන ුත්නම් ඒවා ප්රපන්වා දී 0ංප්රශෝධාන නැත්නම් ගරු 0භාප්ර2 ප්රසෝජනා
0්ීරත්වප්රසන් 0භා 0ම් ත කර ගන්නා ප්රල0 ගරු 0භාපතිතු ා විසින් ගරු 0භාව ප්රවත ෙැනුම් ප්රෙන
ලදි.
2022 අප්රේල් ම 0

වන දින හ 0භා වාර්තාව

1

එහිදී 0ංප්රශෝධාන කිසිවේ ඉදිරිපත් ප්රනාවූප්රසන් පසු ගිස 0 හ 0භා වාර්තාව ක්රිශාන්ත රත්නාසක
ගරු න්ීතු න්ප්රේ 0හ 0න්ධායා අනුරුීිකා ගරු න්ීතුමිසප්රේ ප්රසෝජනා 0්ීරත්වප්රසන් හ
0භාප්ර2 ඒක තික එකඟතාවප්රසන් 0භා 0ම් ත කරන ලදි.

02

ාවොපති රසො විසින් කරනු ලබන විම ේෂ නිමේදන
නැත

03

ාවො අ තො එ න ලද ාංමී මපත්ාම්, පැමිණිලි හො ාන්නිමේදන ාවො ම ත
ඉදිරිපත් කිරී .
නැත

04

සථො පරිදී කල් දී ඇති ප්ර ේන ාොකච්ඡො කිරී
නැත

05.

සථො පරිදී කල් දී ඇති මසෝජනො ාොකච්ඡො කිරී

නයාසපානුලවලව ලඟලඟට ුත්ප්රත් සථා පරිදී කල් මදී ුති ප්රසෝජනා 0ාකච් ා කිරී හා 0භා රණරණ
ගැනී බව ගරු 0භාපතිතු ා ප්රකාශ කර සින න ලදි.

05.1 ගරු ාවොපති ආර්.එම්.රත්නවීර
මසෝජනො

ැතිතු ො විසින් ාවො ට ඉදිරිපත් කරනු ලබන

මසෝජනො අංක 01
ප්ර ාණරාගල රත්තනපින ස සිඟිති ප්රපර පා0ල ඌව පළාත් මුල් ම ළ ා විස අිකාරිප්ර ලිසාපදිංචි ෙැනට
ව0ර තිහේ ප ණ පැරණි ප්රපර පා0ලේ වන අතර ප්ර හි ෙරුවන් 25ේ ප ණ අධායාපනස හොරන
බැවින් ප්ර හි වැසිකිළි පීධාතිස ඉතා අබලන් තත්ත්වප්ර පවතින බැවින් ෙරුවන්ප්රේ 0නීපාරේේක
පහසුකම් ප්රවනුප්රවන් වැසිකිළි පීධාතිසේ ලබාප්රෙන ප්රල0 ප්රධාාන ගුරුතුමිස ෙ අප ප්රවතින් ඉල් මීම්
කර ුති බැවින් 0භා අරමුෙලින් ප්ර
ප්රපර පා0ලට අවශය කරන වැසිකිළි පීධාතිසේ 0ක0් කර දී
0ඳහා හ 0භාප්ර2 අනු ැතිස ලබා දී සුදුසු බවට ගරු 0භාපතිතු න් විසින් හ 0භාව ප්රවත
ප්රසෝජනා කර සින න ලදි.
එ ප්රසෝජනාව සුදුසු බවට ක්රිශාන්ත රත්නාසක ගරු න්ිතු ා විසින් 0් ර කර සින න ලදී.
ප්ර
ප්රසෝජනාව 0ම්බන්ධාප්රසන් වාෙ විවාෙ ප්රහෝ අෙහ0් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන ප්රල0 ගරු
0භාපතිතු ා විසින් 0භාවට ප්රකාශ කර සින න ලදී.
ඉන් පසු ප්ර
ප්රසෝජනාව 0ම්බන්ධාප්රසන් 0භාප්ර2 0ාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විප්රරෝධාතා කිසිවේ
ඉදිරිපත් ප්රනාවුණු බැවින් ගරු 0භාපතිතු ා විසින් ප්රම් 0ම්බන්ධාප්රසන් 0භාප්ර2 රණරණස වි 0ා සින න
ලදී.
2022 අප්රේල් ම 0

වන දින හ 0භා වාර්තාව

2

බල ප්රප්රීශප්ර ලිසාපදිංචි ප්රපර පා0ලේ වන ප්ර
ප්රපර පා0ප්රල් ම ෙරුවන්ප්රේ 0නීපාරේේක පහසුකම්
ප්රවනුප්රවන් අතයාවශය වැසිකිළි පීධාතිස 0භා අරමුෙලින් 0ක0් කර දී සුදුසු බවත්, ප්ර
0භා
රණරණස ගරු ආණ්ුකාරතු න් ප්රවත ඉදිරිපත් කර අනු ැතිස ලැබීප්ර න් අතතුරුව විි ත් ක්ර
ප්ර2ෙසන්ට සටත්ව 0ක0් කර දී සුදුසු බවටත් හ 0භාව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදී.
මසෝජනො අංක 02
ප්රාප්රීය ස 0ංවර්ධාන 0හසක වයාපිතිස LDSP සටප්රත් 3 වන 0හ 4 වන මූලික වාරිකස 0ඳහා
ප්ර ානරාගල ප්රාප්රීය ස 0භා බල ප්රප්රීශස තුල ක්රිසාත් ක කිරී ට සුදුසු වයාපිතිසේ ප්රම් වන විටත්
0ක0් කර ුති, පළාත් පාලන ආසතන සි2 අවුරුදු 0ංප්රශෝිත 0ැලැ0් ට අනුව එහි අන්තර්ගත
ප්රසෝජනාවලිප්ර 0ඳහන් ප්රසෝජනා ප්රමුතතාවස අනුව ප්රතෝරාප්රගන වයාපිති අධායේේක ප්රවත ප්රසාමු
කරන ප්රල0 ෙන්වා ුති බැවින් පළාත් පාලන ආසතන 0ංප්රශෝිත 0ංවර්ධාන 0ැලැ0්ප්රම් අන්තර්ගත
3 වන ප්රමුත ප්රසෝජනාව වන ප්ර ාණරාගල සිරි ාප්රවෝ බණ්ඩාරනාසක ළ ා උෙයානස 0ංවර්ධානස
කිරීප්රම් ප්රසෝජනාව ක්රිසාත් ක කිරී 0ඳහා හ 0භාප්ර2 අනු ැතිස ලබා දී සුදුසු බවට ගරු
0භාපතිතු න් විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන ප්රසෝජනාව.
එ ප්රසෝජනාව සුදුසු බවට සුනිල් ම අරංගල ගරු න්ිතු ා විසින් 0් ර කර සින න ලදී.
ප්ර
ප්රසෝජනාව 0ම්බන්ධාප්රසන් වාෙ විවාෙ ප්රහෝ අෙහ0් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන ප්රල0 ගරු
0භාපතිතු ා විසින් 0භාවට ප්රකාශ කර සින න ලදී.

එහිදී 0භාප්රවන් කළ වි සීම් වලට අනුව ප්ර හි පළමුවන 0හ ප්රෙවන වයාපිති වල වැඩ ප්රම් වන විට
අව0න් ී ුති බවත් ඒවාට අොල ප්රතිපාෙන ඒ ආකාරප්රසන් ලැුණණු බවත් ගරු 0භාපතිතු ා විසින්
ප්රකාශ කර සින න ලදී.
ඉන් පසු ප්ර
ප්රසෝජනාව 0ම්බන්ධාප්රසන් 0භාප්ර2 නැවත 0ාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විප්රරෝධාතා
කිසිවේ ඉදිරිපත් ප්රනාවුණු බැවින්, ගරු 0භාපතිතු ා විසින් ප්රම් 0ම්බන්ධාප්රසන් 0භාප්ර2 රණරණස
වි 0ා සින න ලදී.
ප්රාප්රීය ස 0ංවර්ධාන 0හසක වයාපිතිස සටප්රත් අොල 0ංවර්ධාන 0ැලැ0්ප්රම් ප්රමුතතාවස අනුව
අන්තර්ගත ප්ර ාණරාගල සිරි ාප්රවෝ බණ්ඩාරනාසක ළ ා උෙයානස 0ංවර්ධානස කිරීප්රම් 3 වන
ප්රසෝජනාව අොල ප්රතිපාෙන වලට සටත්ව ක්රසාත් ක කිරී සුදුසු බවට 0භාව ඒක තිකව අනු ත
කරන ලදි.

මසොජනො අංක 03
2 22 වර්ේසට අසත් පහත 0ඳහන් ානව 0ම්පත් 0ංවර්ධාන 0ැලැ0් 0ඳහා හ 0භාප්ර2 අනු ැතිස
ලබා දී සුදුසු බවට ගරු 0භාපතිතු ා විසින් හ 0භාව ප්රවත ඉදිරිපත් කරනු ලබන ප්රසෝජනාව.

2022 අප්රේල් ම 0

වන දින හ 0භා වාර්තාව

3

2022 ර්ෂමේ ම ොනරොගල ප්රොමීය ස ාවොමේ ොන ාම්පත් ාං ර් න ාැලැාේ
අනු අංකස
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6
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23
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2
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3
32
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පුහුණු ැඩාටහමන් න
කාර්සාල කළ නාකරණස
ප්රපෞීගලික ලිපි ප්රගානු නඩත්තු කිරී
කාර්සස පන පාන  0ක0් කිරී
තිර0ර 0ංවර්ධාන ඉලේක
ගැටුම් කළ නාකරනස
නාසකත්ව කු0ලතා 0ංවර්ධානස කිරී
කණ්ඩාසම් ක්රිසාකාරකම්
පළාත් පාලන නීති කටයුතු
පළාත් පාලන ආසතනස තුළ මූලය කළ නාකරණස
ඵලොයිතාවස
ප්රීපල තේප්ර0්රුකරණස
ප්රභෞතික 0ැලසුම්කරණස තුලින් ආොසම් ප්රවර්ධානස කිරී
ආකල් මප 0ංවර්ධානස
ප්ර0ම්පාෙනස
දුේ ගැනවිලි කළ නාකරණස
ඉංග්රීසි භාේාව 0ම්බන්ධා පුණුණු වැඩ0ටහන්
වාහන නඩත්තුව හා අනතුරුවලින් ආරේේා ී
GIS/GPS තාේේණස පිළිබඳ පුණුණු වැඩ0ටහන
පරිගණක සිතිසම් ගත කරනස
SIGAS & PAYROL
ACSES DATA BASE
EXCEL & WORD
POWER POINT
POTO SHOP
ප්රථ ාධාාර ලබා දී හදිසි අව0්ථාවකදී කටයුතු කළ යුතු
ආකාරස.
ශාරිරික ප්රසෝගයතාවස 0හ සහ පැවැත්
ප්රබෝ ප්රනාවන ප්රරෝග පිළිබඳ ෙැනුවත් කිරීප්රම් වැඩ0ටහනේ
පැවැත්ී
ආසතනස තුල සින න නිලධාාරීන්ට හා ඔවුන්ප්රේ පවුල් මවල අස
ප්රවනුප්රවන් අවුරුදු උත්0වසේ 0ංවිධාානස කිරී .
එේ දින ේප්රේ් චාරිකාවේ 0ංවිධාානස කිරී .
වර්ේස තුල සුහෙ හමුවේ 0ංවිධාානස කිරී
උ00් පරිගණක පුණුණු වැඩ0ටහන්
උෙයාන අලංකරණස 0හ නාගරික ප්රගවතු වගාව
0භා රීති

එ ප්රසෝජනාව සුදුසු බවට 0න්ධායා අනුරුීිකා ගරු න්ිතුමිස විසින් 0් ර කර සින න ලදී.
ප්ර
ප්රසෝජනාව 0ම්බන්ධාප්රසන් වාෙ විවාෙ ප්රහෝ අෙහ0් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන ප්රල0 ගරු
0භාපතිතු ා විසින් 0භාවට ප්රකාශ කර සින න ලදී.

2022 අප්රේල් ම 0
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එහිදී 0භාප්රවන් කළ වි සීම් වලට අනුව සම් සම් වයාපිති භාර නිලධාාරීන් ආසතනසට පැමිණි
අව0්ථා ගණනාවකදී ප්ර
0ැලැ0් ක්රිසාත් ක ී 0ම්බන්ධාප්රසන් වි සීම් කරන බවත්,ප්ර හි
අන්තර්ගත පුණුණු වැඩ0ටහන් 0ඳහා 2 22 වර්ේප්ර අස වැප්රසන්ෙ රු.4 ,
. ක මුෙලේෙ ප්රවන්
කර ුති බවටත් ගරු 0භාපතිතු ා විසින් ප්රකාශ කර සින න ලදී.
ඉන් පසු ප්ර
ප්රසෝජනාව 0ම්බන්ධාප්රසන් 0භාප්ර2 0ාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විප්රරෝධාතා කිසිවේ
ඉදිරිපත් ප්රනාවුණු බැවින්, ගරු 0භාපතිතු ා විසින් ප්රම් 0ම්බන්ධාප්රසන් 0භාප්ර2 රණරණස වි 0ා සින න
ලදී.
2 22 වර්ේසට අොලව 0ක0් කර ුති ආසතනසට අොල ප්ර
ානව 0ම්පත් 0ංවර්ධාන 0ැලැ0්
ක්රිසාත ක කිරී සුදුසු බවට 0භාව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදි.
මසෝජනො අංක 04
covid 9 ව0ංගත ප්රරෝගී තත්ත්වස ප්රහ්තුප්රවන් පළාත් පාලන ආසතන වල ගරු හජන
නිප්රසෝජිතයින් 0ම්බන්ධා කරප්රගන විපතට පත් ජනතාව ප්රවනුප්රවන් 0හන ආහාර ද්රවය ලබාදී 0ඳහා
ප්ර ාණරාගල ප්රාප්රීය ස 0භාප්ර2 ගරු න්ීතු න්ලා කිහිපප්රෙප්රනකු ා0 තුනේ ුතුළත නැවත
පිසීප්රම් පෙන
ත 2 2 වර්ේප්ර අප්රේල් ම 0 0භා අරමුෙලින් අත්තිකාරම් මුෙල් ම ලබා ගත් අතර ගරු
න්ීවරුන් කිහිපප්රෙප්රනකු ප්ර
මුෙල් ම නිසි පරිදි පිසවා ුති නමුත් පහත නම් 0ඳහන් ගරු
න්ීවරුන් තිප්රෙප්රනකු ප්රම් වන ප්රතේ එ මුෙල් ම 0ම්ූර්ණ වශප්රසන් පිසවා අව0න් කිරී ට කිසිදු
ක්රිසා ාර්ගසේ ප්රගන ප්රනා ැති අතර අව0්ථා ගණනාවකදී ෙැනුවත් කළෙ ප්රගවා ප්රනා ැති ප්ර
මුෙල් ම අස කර ගැනී 0ම්බන්ධාව 0භාප්ර2 0ාකච් ා කර රණරණසේ ගැනී සුදුසු බවට ගරු
0භාපතිතු න් විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන ප්රසෝජනාව.
.ප්රාප්රීය ස 0භා න්ී වයි.ආර් උපුල් ම සා
2. ප්රාප්රීය ස 0භා න්ී ක්රිේාන්ත රත්නාසක හතා
3. ප්රාප්රීය ස 0භා න්ී 0නත් ගුණවර්ධාන හතා

රු.25 .
රු.25 .
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,

.
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එ ප්රසෝජනාව සුදුසු බවට පී.බණ්ඩාර ගරු න්ිතු ා විසින් 0් ර කර සින න ලදී.
ප්ර
ප්රසෝජනාව 0ම්බන්ධාප්රසන් වාෙ විවාෙ ප්රහෝ අෙහ0් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන ප්රල0 ගරු
0භාපතිතු ා විසින් 0භාවට ප්රකාශ කර සින න ලදී.
ප්රම් 0ඳහා තවදුරටත් ප්රගීම් කාලසේ ලබා දිස ප්රනාහැකි බවත්,ප්ර ස විගණනසටෙ භාජනස ී ුති
බැවින් 2 2 වර්ේප්ර ගිණූ 0ක0් කිරී ට ගැටලුවේ ී ුති බැවින් දින තුනේ ුතුලත ප්රම් 0ඳහා
කඩිනම් වි0ඳු ේ ගත යුතු බවට 0භාප්රව 0ාකච් ා විස. ඉන් පසුව ප්ර
අත්තිකාරම් පිසී 0ඳහා
ප්ර
0 3 දින වන ප්රතේ කාලස ලබා ප්රෙන ප්රල0ත් එ කාල සී ාව ුතුළත අනිවාර්සප්රසන්
අොල මුෙල් ම ප්රගවා නි කරන බවත් අොල න්ීවරුන් 0භාවට ප්රකාශ කර සින න ලදි.
ඉන් පසු ප්ර
ප්රසෝජනාව 0ම්බන්ධාප්රසන් 0භාප්ර2 0ාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විප්රරෝධාතා කිසිවේ
ඉදිරිපත් ප්රනාවුණු බැවින්, ගරු 0භාපතිතු ා විසින් ප්රම් 0ම්බන්ධාප්රසන් 0භාප්ර2 රණරණස වි 0ා සින න
ලදී.
අොල න්ීවරුන් ප්රපාප්රරාන්දු වූ ආකාරසට 2 22. 4.3 වන දිනට ප්රථ ප්ර
හිඟ අත්තිකාරම්
මුෙල් ම ප්රගවා නි කිරී ටත් , එ දින වන විට ප්ර
මුෙල් ම 0භාවට අස කර ගැනී ට කටයුතු කිරී
සුදුසු බවටත් 0භාව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදි.
2022 අප්රේල් ම 0
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මසෝජනො අංක 05
ප්ර ානරාගල ප්රාප්රීය ස 0භාවට අසත් පහත 0ඳහන් අතයාවශය 0ංවර්ධාන කටයුතු 0භා අරමුෙලින් සිදු
කිරී 0ඳහා හ 0භාප්ර2 අනු ැතිස ලබා දී සුදුසු බවට ගරු 0භාපතිතු ා විසින් හ 0භාව ප්රවත
ඉදිරි පත් කරනු ලබන ප්රසෝජනාව.
01. පැරණි 0ති ප්රපාළ භූමිස තුළ නව ප්රතාග කඩ කා ර 0ංකීර්ණසේ ඉදිකිරී .
02. ප්ර ානරාගල බිබිල ාර්ගප්ර දි0්ිේ ප්රල් මකම් කාර්සාලස අ0ල ුති 0භාවට අසත් ශරීර
සුවතා උෙයානස තුළ ඉදිකර ුති ප්රගාඩනැගිල් මප්රලහි ආහාර ලබා දී ට හැකි වන
ආකාරසට ප්රහළ ප්රබාජුන් හලේ 0ක0් කිරී .
03. ප්රබප්රහත් ගබඩාව පාප්රර් ප්රබප්රහත් ගබඩාව ෙේවා වන ාර්ග ප්රකාටප්ර0හි අබලන්වූ 0්ථාන
0ඳහා ප්රබාරලු ප්රසාො අලුත්වැඩිසා කිරී .
04. නගරප්ර පැරණි වැසිකිළි 0හිත 0්ථානප්ර
කාණුව අලුත්වැඩිසා කිරී .

0ක0් කරන ලෙ කඩ කා ර හතර ඉදිරිපිට

05. නගරස පුරා පදික ප්ර2දිකාවල අබලන් 0්ථාන 0ක0් කර රණන්ත ආප්රල් මප කර නගරස
අලංකරණස කිරී .
එ ප්රසෝජනාව සුදුසු බවට රංජිත් රත්නාසක ගරු න්ිතු ා විසින් 0් ර කර සින න ලදී.
ප්ර
ප්රසෝජනාව 0ම්බන්ධාප්රසන් වාෙ විවාෙ ප්රහෝ අෙහ0් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන ප්රල0 ගරු
0භාපතිතු ා විසින් 0භාවට ප්රකාශ කර සින න ලදී.
ඉන් පසු ප්ර
ප්රසෝජනාව 0ම්බන්ධාප්රසන් 0භාප්ර2 0ාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විප්රරෝධාතා කිසිවේ
ඉදිරිපත් ප්රනාවුණු බැවින්, ගරු 0භාපතිතු ා විසින් ප්රම් 0ම්බන්ධාප්රසන් 0භාප්ර2 රණරණස වි 0ා සින න
ලදී.
ප්ර හිදී බිබිල ාර්ගප්ර ශරීර සුවතා උෙයානස තුළ ඉදිකර ුති ප්රගාඩනැගිල් මප්රල උු හප්රල් ම ආහාර
ලබා දී ට හැකි වන ආකාරප්ර ප්රහළ ප්රබාජුන් හලේ 0ක0් කළ යුතු අතර ප්ර ස අංග 0ම්ූර්ණව
0ක0් කර විි ත්ව පවත්වාප්රගන සා ට කටයුතු කරමු බවත්, ඒ වප්රේ එහි පවත්වාප්රගන සනු ලබන
ශරීර සුවතා ඒකකසට අතයාවශය උපකරණ කිහිපසේ ෙ මිල දී ගත යුතු බවත්,ඒ වප්රේ එ
උෙයානසට අවශයතාවස ත අු 0්ථාන 0ඳහා ප්රකාන්ීට් බ බංකු කිහිපසේ ග0් සට තැබිස යුතු බවටත්
ගරු 0භාපතිතු ා විසින් 0භාවට ප්රසෝජනා කර සින න ලදී.ඒ වප්රේ ප්ර හි 0ඳහන් ප්රබප්රහත් ගබඩාව
ාර්ගස අයිති වන්ප්රන් පළාත් 0භාවට වන අතර නමුත් ප්ර
ාර්ගස භාවිතා කිරීප්රම්දී හත්
අපහසුතාවසන්ට මුණුණ පාන බවට ජනතාව විසින් වින න් විට අප ප්රවත ෙැනුම් ප්රෙන බැවින් ප්ර
ාර්ගප්ර අපහසුව ුති 0්ථාන ග්රැවල් ම ප්රසාො 0ක0් කර දිස යුතු බවටෙ ගරු 0භාපතිතු ා විසින්
ප්රසෝජනා කර සින න ලදී.
ගරු 0භාපතිතු න් විසින් කරන ලෙ ප්ර
ප්රසෝජනා සිසල් මල
නානාසේකාර ගරු න්ිතු ා විසින් 0් ර කර සින න ලදී.

ක්රිසාත් ක කිරී

සුදුසු බවට චා ර

ගරු 0භාපතිතු ා විසින් 0භාවට ප්රසෝජනා කරන ලෙ ප්ර
සිසලූ අලුත්වැඩිසා හා 0ංවර්ධාන කටයුතු
ප්ර න් ප්රම් 0ඳහා අවශය මිල දී ගැනීම්ෙ විි ත් ක්ර ප්ර2ෙසන්ට සටත්ව 0භා අරමුෙලින් සිදු කර පසු
විපරම් කරමින් ඒවා පවත්වාප්රගන සා සුදුසු බවට විප්රරෝධාතාවසේෙ ප්රනා ැතිව 0භාව ඒක තිකව
අනු ත කරන ලදි.

2022 අප්රේල් ම 0

වන දින හ 0භා වාර්තාව
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කුඹුේකන 0ංචාරක ධාය0්ථානසට 0හ බිබිල පාප්රර් ුති ළ ා උෙයානස 0ඳහා ප්රපාත් ප්රපට් බන 
කිහිපසේ 0ක0් කර නිසි පරිදි 0්ථානගත කිරී 0ඳහා හ 0භාප්ර2 අනු ැතිස ලබා දී සුදුසු බවට
ගරු 0භාපතිතු ා විසින් හ 0භාව ප්රවත ඉදිරිපත් කරනු ලබන ප්රසෝජනාව.
එ ප්රසෝජනාව සුදුසු බවට රංජිත් රත්නාසක ගරු න්ිතු ා විසින් 0් ර කර සින න ලදී.
ප්ර
ප්රසෝජනාව 0ම්බන්ධාප්රසන් වාෙ විවාෙ ප්රහෝ අෙහ0් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන ප්රල0 ගරු
0භාපතිතු ා විසින් 0භාවට ප්රකාශ කර සින න ලදී.
ඉන් පසු ප්ර
ප්රසෝජනාව 0ම්බන්ධාප්රසන් 0භාප්ර2 0ාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විප්රරෝධාතා කිසිවේ
ඉදිරිපත් ප්රනාවුණු බැවින්, ගරු 0භාපතිතු ා විසින් ප්රම් 0ම්බන්ධාප්රසන් 0භාප්ර2 රණරණස වි 0ා සින න
ලදී.
කාර්මික නිලධාාරී හතා ප්රසාෙවා ආරේේා කර සුදුසු 0්ථාන ප්රතෝරා ගැනීප්ර න් අනතුරුව ප්ර
ප්රපාත්
ප්රපට් බන  0්ථාන ගත කිරී ට පිසවර ගැනී සුදුසු බවත්, එ ක්ර ස 0ාර්ථක වන්ප්රන්නම් අතයාවශය
තවත් ප්රතෝරා ගත් 0්ථාන කිහිපසක ප්රම්වා 0්ථාන ගත කිරී ත්, ප්ර
ප්රපාත් ප්රපට් බන  විි ත්
ක්ර ප්ර2ෙසන්ට සටත්ව 0භා අරමුෙලින් 0ක0් කර පවත්වාප්රගන සා සුදුසු බවටත් 0භාව ඒක තිකව
අනු ත කරන ලදි.
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ප්ර ානරාගල ප්රාප්රීය ස 0භාප්ර2 ආොසම් පරීේේක තනතුර ෙරන ආර්.එම්.ආරිසරත්න හතා විසින්
ප්රාප්රීය ස 0භාවට අසත් සිසලූ ප්රවළඳ0ැල් ම හා වරිපනම් බදු අස කිරී ත් , ප්රපාල පරීේේා කිරීම් හා
ප්රවනත් ආොසම් අස කිරී 0ම්බන්ධාප්රසන් ෙැනට ලබා ප්රෙනු ලබන රු.5
. ක පරිවර්තිත ග න්
විසෙම් දී නාව වැඩි කර ලබා දී 0ඳහා හ 0භාප්ර2 අනු ැතිස ලබා දී සුදුසු බවට ගරු 0භාපතිතු ා
විසින් හ 0භාව ප්රවත ඉදිරිපත් කරනු ලබන ප්රසෝජනාව.
එ ප්රසෝජනාව සුදුසු බවට රංජිත් රත්නාසක ගරු න්ිතු ා විසින් 0් ර කර සින න ලදී.
ප්ර
ප්රසෝජනාව 0ම්බන්ධාප්රසන් වාෙ විවාෙ ප්රහෝ අෙහ0් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන ප්රල0 ගරු
0භාපතිතු ා විසින් 0භාවට ප්රකාශ කර සින න ලදී.
ඉන් පසු ප්ර
ප්රසෝජනාව 0ම්බන්ධාප්රසන් 0භාප්ර2 0ාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විප්රරෝධාතා කිසිවේ
ඉදිරිපත් ප්රනාවුණු බැවින්, ගරු 0භාපතිතු ා විසින් ප්රම් 0ම්බන්ධාප්රසන් 0භාප්ර2 රණරණස වි 0ා සින න
ලදී.
හිඟ බදු කුී අස කර ගැනීප්රම් කටයුතු ප්ර න් අොල සිසලූ රාජකාරී කටයුතු හත් කැපීප්ර න්
යුතුව ඉටු කරනු ලබන ප්ර
ආොසම් පරීේේක හතාට ප්ර ප්රතේ ප්රගවනු ලබන පරිවර්තිත ග න්
විසෙම් දී නාව රුපිසල් ම
කින් වැඩි කර ලබා දී 0ඳහා 0භා අනු ැතිස ලබා දී සුදුසු බවත්,
ප්ර ස ප්රකා 0ාරි0්තු න්ප්රේ අනු ැතිසට හා උපප්රෙ0් වලට සටත්ව ලබා දී සුදුසු බවටත් හ 0භාව
ඒක තිකව අනු ත කරන ලදි.

2022 අප්රේල් ම 0

වන දින හ 0භා වාර්තාව

7

මසොජනො අංක 08
2 2 වර්ේප්ර ප්රෙ0ැම්බර් 3 දිනට වරිපනම් හිඟ වශප්රසන් ,
,
(එේප්රකෝන  අසූ ලේේසේ)
පවතින අතර ප්ර සට අොලව 2 22 වර්ේප්ර ප්රීපළ තහන ට ගැනී 0ඳහා හ 0භාප්ර2 අනු ැතිස
ලබා දී සුදුසු බවට ගරු 0භාපතිතු ා විසින් හ 0භාව ප්රවත ඉදිරිපත් කරනු ලබන ප්රසෝජනාව.
එ ප්රසෝජනාව සුදුසු බවට තප්ර ෝදිරම් ජසජීලන් ගරු න්ිතු ා විසින් 0් ර කර සින න ලදී.
බල ප්රප්රීශප්ර සිසලූ ජනතාව ප්රවනුප්රවන් ප්රාප්රීය ස 0භාවේ වශප්රසන් සිසලූ යුතුකම් හා වගකීම්
ප්රනාපිරිප්රහලා ඉටු කරන බවත් න්ෙස බලාප්රපාප්රරාත්තුප්රවන් වැඩ කිරීප්රම් අරමුණේ ත න්ට
ප්රනා ැති බවත් ගරු 0භාපතිතු න් ප්ර හිදී ප්රකාශ කර සින  අතර වරිපනම් බදු ප්රනාප්රගවන අසප්රේ බදු
අස කර ගැනී ජංග ප්ර0්වා ගින් ප්රහෝ අස කර ගත යුතු අතර ප්ර ප්ර0් ප්රනාප්රගවන අසප්රේ ප්රීපල
තහන ට ගැනී ට කටයුතු කළ යුතු බවෙ ගරු 0භාපතිතු ා විසින් ප්රසෝජනා කර සින න ලදි. එ
ප්රසෝජනාවෙ සුදුසු බවට සුනිල් ම අරංගල ගරු න්ීතු න් 0්ීර කරන ලදි.
ප්ර
ප්රසෝජනාවන් 0ම්බන්ධාප්රසන් වාෙ විවාෙ ප්රහෝ අෙහ0් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන ප්රල0 ගරු
0භාපතිතු ා විසින් 0භාවට ප්රකාශ කර සින න ලදී.
ඉන් පසු ප්ර
ප්රසෝජනාව 0ම්බන්ධාප්රසන් 0භාප්ර2 0ාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විප්රරෝධාතා කිසිවේ
ඉදිරිපත් ප්රනාවුණු බැවින්, ගරු 0භාපතිතු ා විසින් ප්රම් 0ම්බන්ධාප්රසන් 0භාප්ර2 රණරණස වි 0ා සින න
ලදී.
2 2 වර්ේප්ර ප්රෙ0ැම්බර් 3 ෙේවා ප්රනාප්රගවන සිසලූ වරිපනම් හිඟ මුෙල් ම අතරින් රු.5 .
ඉේ වා හිඟ ුති 0්ථාන වල ප්රීපල තහන ට ගැනී ට කටයුතු කිරී සුදුසු බවත් අප්රනකුත් හිඟ
මුෙල් ම ජංග ප්ර0්වා ගින් අස කර ගැනී ට කටයුතු කිරී සුදුසු බවටත් 0භාව ඒක තිකව අනු ත
කරන ලදි.
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ප්රාප්රීය ස 0භාවට අසත් පහත 0ඳහන් සන්ප්රෝපකරණ 0ඳහා ඉදිරිපත් කර ුති 0ංප්රශෝිත මිල
ගණන් සටප්රත් ගා0්තු අස කිරී 0ඳහා හ 0භාප්ර2 අනු ැතිස ලබා දී සුදුසු බවට ගරු 0භාපතිතු ා
විසින් හ 0භාව ප්රවත ඉදිරිපත් කරනු ලබන ප්රසෝජනාව.
සන්ප්රෝපකරණ වර්ගස

කලින් පැවති මිල ගණන

0ංප්රශෝධානස 0ඳහා ඉදිරිපත්
කරන මිල ගණන

JCB සන්ස

පැසකට රු. 275 /=

පැසකට රු. 35

/=

ප්ර ෝටර් ප්රග්ර්ඩර් සන්ස

පැසකට රු. 35

පැසකට රු. 4

/= හා

/= හා

පැසකට ඩී0ල් ම ී.
ප්රරෝලර් සන්ස

පැසකට රු. 4

ේ
/=

පැසකට ඩී0ල් ම ී.
පැසකට රු. 5

ේ
/=

එ ප්රසෝජනාව සුදුසු බවට රංජිත් රත්නාසක ගරු න්ිතු ා විසින් 0් ර කර සින න ලදී.
ප්ර
ප්රසෝජනාව 0ම්බන්ධාප්රසන් වාෙ විවාෙ ප්රහෝ අෙහ0් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන ප්රල0 ගරු
0භාපතිතු ා විසින් 0භාවට ප්රකාශ කර සින න ලදී.
2022 අප්රේල් ම 0

වන දින හ 0භා වාර්තාව

8

ප්ර හිදී ප්රරෝලර් සන්ස පිට වැඩ 0ඳහා ප්රගන ගිසහ 0ති කිහිපසේ ප්ර ාෙ වන නි0ා ප්රම් 0ඳහා
ප්ර ාෙ ගා0්තුවේෙ අස කළ යුතු බවට සුනිල් ම අරංගල ගරු න්ීතු ා විසින් 0භාවට ප්රසෝජනා කර
සින න ලදි.
එ ප්රසෝජනාව සුදුසු බවට රංජිත් රත්නාසක ගරු න්ිතු ා විසින් 0් ර කර සින න ලදී.
ප්ර හිදී ප්ර
ප්රරෝලර් සන්ප්ර ප්ර0්වස කරනු ලබන්ප්රන් අනිසම් වැටුප් ලබන අප්රසකු බැවින් අොල
රිසදුරු හතාට 0භා අරමුෙලින් ප්රගවන දී නාවත් ප්රරෝලර් සන්ප්රසන් 0කට 0භාවට ලැප්රබන
ආොස ත් 0න්0න්ෙනස කර බලා අොල රිසදුරු හතාට ප්රගවන දී නාවට වඩා අු මුෙලේ එ
සන්ප්රසන් ාසිකව ලැප්රබන ආොස වන්ප්රන්නම් එස පිට ප්ර0්වාවන් ප්රවනුප්රන් ලබා දී ප්රත්රු ේ
ප්රනාවන බව ගරු 0භාපතිතු න් ප්රකාශ කර සින ල ලදි.
තවෙ වර්ථ ානප්ර ඉන්ධාන මිල ගණන් සීඝ්රප්රල0 ඉහල ප්රගා0් ුති නි0ා ආසතනසට අසත් ගලි
රථප්ර ප්ර0්වාවන් ප්රකාට් බඨාශප්රසන් පිට සිදු කරනු ලබන ප්ර0්වාවන් වලදී අස කරනු ලබන ගා0්තුව
ප්රවන0් ප්රනාකර කිප්රලෝලඟටර්
කට අස කරනු ලබන මුෙල රුපිසල් ම
. සිට 2 . ෙේවා වැඩි
කර අස කිරී සුෙසු බවටත් ප්ර
සිසලු ගා0්තු අස කිරීම් ගැ0ට් බ පප්ර ඵල කරන ප්රතේ ප්ර තැන්
සිට අස කිරී සුදුසු බවටත් ගරු 0භාපතිතු න් විසින් 0භාවට නැවත ප්රසෝජනා කර සින න ලදි.
එ ප්රසෝජනාව ෙ සුදුසු බවට තප්ර ෝදිරම් ජසජීලන් ගරු න්ිතු ා විසින් 0් ර කර සින න ලදී.
ඉන් පසු ප්ර
ප්රසෝජනා සිසල් මල 0ම්බන්ධාප්රසන් 0භාප්ර2 0ාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විප්රරෝධාතා
කිසිවේ ඉදිරිපත් ප්රනාවුණු බැවින්, ගරු 0භාපතිතු ා විසින් ප්රම් 0ම්බන්ධාප්රසන් 0භාප්ර2 රණරණස
වි 0ා සින න ලදී.
ගරු 0භාපතිතු න් විසින් ප්ර ප්ර0් ප්රසෝජනා කරන ලෙ 0භාව 0තු සන්ප්රෝපකරණ වල අස කිරීප්රම්
0ංප්රශෝිත ගා0්තු සිසල් ම ගැ0ට් බ ගින් ඵල කර විි ත් ක්ර ප්ර2ෙසන්ට සටත්ව අස කර ගැනී ට
කටයුතු කිරී සුදුසු බවටත්, පවතින තත්ත්වසත් 0 ඟ ප්ර
සිසලු ගා0්තු ගැ0ට් බ පප්ර ඵල කරන
ප්රතේ ප්ර තැන් සිට ගා0්තු වැඩි කර අස කිරී සුදුසු බවටත්, ගලි රථස ප්රකාට් බඨාශප්රසන් පිට සිදු කරනු
ලබන ප්ර0්වාවන් වලදී අස කරනු ලබන ගා0්තුව ප්රවන0් ප්රනාකර කිප්රලෝලඟටර්
කට අස කරනු
ලබන මුෙල රුපිසල් ම
. සිට 2 . ෙේවා වැඩි කර අස කිරී සුෙසු බවටත්, ප්රරෝලර් සන්ස
0ම්බන්ධාප්රසන් ගරු 0භාපතිතු න් ප්රකාශ කළ ප්ර0් අොල රිසදුරු හතාට 0භා අරමුෙලින් 0කට
ප්රගවන දී නාවත් ප්රරෝලර් සන්ප්රසන් 0කට 0භාවට ලැප්රබන ආොස ත් 0න්0න්ෙනස කර බලා
අොල රිසදුරු හතාට ප්රගවන දී නාවට වඩා අු මුෙලේ එ සන්ප්රසන් ලැප්රබන ආොස
වන්ප්රන්නම් එස පිට ප්ර0්වාවන් ප්රවනුප්රවන් ලබා දී ප්රත්රු ේ ප්රනාවන බැවින් එ සන්ස
ආසතනප්ර
රඳවා ගැනී ට කටයුතු කිරී සුදුසු බවටත් 0භාව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදි.

මසොජනො අංක 10
අනු
අක
2
3
4
5

ොහන අංකස
PF 7419
PF 7419
PF 7419
252-6330
RS -1800

2022 අප්රේල් ම 0

විාේතරස
කැබ් රථප්ර වාර ප්ර0්වා සිදු කිරි
කැබ් රථප්ර වාර ප්ර0්වා සිදු කිරි
කැබ් රථප්ර වායු 0ලඟකරණ පීධාතිස අලුත් වැඩිසා කිරී
කැබ් රථප්ර වාර ප්ර0්වා සිදු කිරි
ප්ර ෝටර්ප්රග්ර්ඩරසට ග්රී0් බකට් බ ේ මිලදී ගැනී

වන දින හ 0භා වාර්තාව

මුදල රු.
2 96 .
3
.
32 .
26 9 .
22
.

9

6
7

RS -1800
RS -1800

එහි- කන න් ඒර හා එන්බබීබ 0විකිරී
එහි- ප්රර්ල් ම ගයිබ ආම්4 පුරවා ප්රර්ල් ම ගයිබ ප්රලාේ 0ෑදී

9

RS -1800
RS -1800
ZA 5061

වාර ප්ර0්වා සිදු කිරි
3 X 24 න යුබ්
ේ ෙැලඟ
බැප්රකෝප්රලෝඩරප්ර හයිප්රරාලිේ ඔයිල් ම 2 L ක කෑන්
ගැනී
බැප්රකෝප්රලෝඩරප්ර අ තර ප්රකාට0් මිලදී ගැනී
එහි- ල් මන ප්ර ප්රහෝ0් එක 0වි කිරී
එහි- පිටුප0 බකට් බ එප්රකහි I එක පෑ0්සී
වාර ප්ර0්වා සිදු කිරි
කිි කැබ් රථප්ර ලෑම්ප් එකේ ෙැලඟ
එහි- බෆර් එක ුෙ ුරී
එහි- වාර ප්ර0්වා සිදු කිරි
න පර් රථප්ර වාර ප්ර0්වා සිදු කිරි
එහි- පිටු ප0 ලාම්පු බල් මබ්,ප්රට් බප් එක ෙැලඟ

2
3
4
5
6
7
9

ZA 5061
ZA 5061
ZA 5061
ZA 5061
LL 7682
LL 7682
LL 7682
LL 69
LL 69

67
36
.

ේ මිලදී

.

2623 .
4 .
2 5 .
6494
6
7
4237

.
.
.
.9
.
25 .
2 45 .
44 5 .
4
.

2
2
22

LM 3078
LM 3078

ගලි රථප්ර වාර ප්ර0්වා සිදු කිරි
එහි- කැ0ට් බ ප්රරප්රකෝඩරස 0වි කිරී
825 X 16 CEAT ටසර් ප්රෙකේ මිලදී ගැනී

327 .
999 .
979 .

23

LF 2698

රථප්ර වාර ප්ර0්වා සිදු කිරි

32 2 .

24

GC 5148

ගිනි නිවන රථප්ර අලුත් වැඩිසා කටයුතු

25

GC 5148

ගිනි නිවන රථප්ර අලුත් වැඩිසා කටයුතු 0ඳහා වැඩ කුලිස

26

RD 4488

27

RD9406

ට්රැේටර් රථස 0ඳහා න පර් ප්රහෝ0් එක 0හ ගිසර් ඔයිල් ම 5ේ මිලදී
ගැනී
ට්රැේටර් රථප්ර ේලච් පීධාතිස අලුත් වැඩිසා කිරී

2275 .

2

37-9430

ට්රැේටර් රථප්ර හයිප්රරාලිේ පීධාතිප්ර අව ත්වැඩිසා කටයුතු

45

.

29

37-9430

473

.

30

37-9430

ට්රැේටර් රථප්ර හයිප්රරාලිේ පීධාතිප්ර
0හ වැඩ කුලිස
වාර ප්ර0්වා සිදු කිරී

31

UP LF-2698

ගලි රථස අලුත් වැඩිසා කිරී

උපකරණ මිල දී ගැනී

73

.

2 6

.

6

.

27 5 .
69725 .

එ ප්රසෝජනාව සුදුසු බවට ප්රේ. එම්.ගුණවර්ධාන ගරු න්ිතු ා විසින් 0් ර කර සින න ලදී.
ප්ර
ප්රසෝජනාව 0ම්බන්ධාප්රසන් වාෙ විවාෙ ප්රහෝ අෙහ0් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන ප්රල0 ගරු
0භාපතිතු ා විසින් 0භාවට ප්රකාශ කර සින න ලදී.
ඉන් පසු ප්ර
ප්රසෝජනාව 0ම්බන්ධාප්රසන් 0භාප්ර2 0ාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විප්රරෝධාතා කිසිවේ
ඉදිරිපත් ප්රනාවුණු බැවින්, ගරු 0භාපතිතු ා විසින් ප්රම් 0ම්බන්ධාප්රසන් 0භාප්ර2 රණරණස වි 0ා සින න
ලදී.
අොල පරීේේණ වාර්තාවන්ට අනුව ඉදිරිපත් කර ුති ප්ර
වාහන අලුත්වැඩිසා කටයුතු 0හ අ තර
ප්රකාට0් ප්රසදී , වාර ප්ර0්වා කටයුතු සුදුසු ආකාරසට විි ත් ක්ර ප්ර2ෙසන්ට සටත්ව 0භා අරමුෙලින්
සිදු කිරී සුදුසු බවට 0භාව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදි.
2022 අප්රේල් ම 0

වන දින හ 0භා වාර්තාව

10

05.2 ප්රොමීය ස ාවො ගරු න්ී ාන් යො අනුරුීිකො
කරනු ලබන මසෝජනො

හත්මිස විසින් ාවො ට ඉදිරිපත්

ප්ර ානරාගල ප්රාප්රීය ස 0භා බල ප්රප්රීශසට අසත් ගල් මකඩ කරප්රකාළසාස ාර්ගස කඳු බෑවුම් 0හිත
ාර්ගසේ වන බැවින් ප්ර
ාර්ගස ප්රබාප්රහෝ අව0්ථාවන් වල ප්ර ෝටර්ප්රග්ර්ඩර් කර 0ංවර්ධානස කළ ෙ
ඉතා ඉේ නින් අබලන් තත්ත්වසට පත්වන බැවින් ප්ර
ාර්ගස 0භා අරමුෙලින් ප්රකාන්ීට් බ අතුරා
0ංවර්ධානස කිරී 0ඳහා හා 0භාප්ර2 අනු ැතිස ලබාදී සුදුසු බවට 0න්ධායා අනුරුීිකා ගරු න්ී
තුමිස විසින් 0භාවට ඉදිරිපත් කරනු ලබන ප්රසෝජනාව.
එ ප්රසෝජනාව සුදුසු බවට පී.බණ්ඩාර ගරු න්ිතු ා විසින් 0් ර කර සින න ලදී.
ප්ර
ප්රසෝජනාව 0ම්බන්ධාප්රසන් වාෙ විවාෙ ප්රහෝ අෙහ0් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන ප්රල0 ගරු
0භාපතිතු ා විසින් 0භාවට ප්රකාශ කර සින න ලදී.
ඉන් පසු ප්ර
ප්රසෝජනාව 0ම්බන්ධාප්රසන් 0භාප්ර2 0ාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විප්රරෝධාතා කිසිවේ
ඉදිරිපත් ප්රනාවුණු බැවින්, ගරු 0භාපතිතු ා විසින් ප්රම් 0ම්බන්ධාප්රසන් 0භාප්ර2 රණරණස වි 0ා සින න
ලදී.
0භා අරමුෙප්රල් ම ප්ර ාණවත් මුෙල් ම පවතින අව0්ථාවන්වලදී විි ත් ක්ර ප්ර2ෙසන්ට අනුව ප්ර
0ංවර්ධාන කටසතු ප්රප්රීශප්ර
හජනතාවප්රේ සුභ සිීිස ප්රවනුප්රවන් සිදු කිරී සුදුසු බවට 0භාව
ඒක තිකව අනු ත කරන ලදි.

05.3 ප්රොමීය ස ාවො ගරු
ලබන මසෝජනො

ප ාවොපති ප්රදී්  විමරරත්න හතො විසින් ාවො ට ඉදිරිපත් කරනු

ප්ර ානරාගල ප්රාප්රීය ස 0භා බල ප්රප්රීශසට අසත් කව ගම්මුල් මල රොන ාර්ගස ප්රම් වන විට ඉතා
අබලන් තත්ත්වප්ර පවතින බැවින් ප්ර
ාර්ගස 0භා අරමුෙලින් ප්රකාන්ීට් බ අතුරා 0ංවර්ධානස
කිරී 0ඳහා හා 0භාප්ර2 අනු ැතිස ලබාදී සුදුසු බවට ප්රදීප් විප්රරරත්න ගරු උප 0භාපතිතු න්
විසින් 0භාවට ඉදිරිපත් කරනු ලබන ප්රසෝජනාව.
එ ප්රසෝජනාව සුදුසු බවට ප්රේ. එම්.ගුණවර්ධාන ගරු න්ිතු ා විසින් 0් ර කර සින න ලදී.
ප්ර
ප්රසෝජනාව 0ම්බන්ධාප්රසන් වාෙ විවාෙ ප්රහෝ අෙහ0් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන ප්රල0 ගරු
0භාපතිතු ා විසින් 0භාවට ප්රකාශ කර සින න ලදී.
ඉන් පසු ප්ර
ප්රසෝජනාව 0ම්බන්ධාප්රසන් 0භාප්ර2 0ාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විප්රරෝධාතා කිසිවේ
ඉදිරිපත් ප්රනාවුණු බැවින්, ගරු 0භාපතිතු ා විසින් ප්රම් 0ම්බන්ධාප්රසන් 0භාප්ර2 රණරණස වි 0ා සින න
ලදී.
0භා අරමුෙප්රල් ම ප්ර ාණවත් මුෙල් ම පවතින අව0්ථාවන්වලදී විි ත් ක්ර ප්ර2ෙසන්ට අනුව ප්ර
0ංවර්ධාන කටසතු ප්රප්රීශප්ර
හජනතාවප්රේ සුභ සිීිස ප්රවනුප්රවන් සිදු කිරී සුදුසු බවට 0භාව
ඒක තිකව අනු ත කරන ලදි.
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06.

ආදොසම් විසදම් ොර්තො ාවො ාම් ත කිරී

නයාසපානුලවලව පසුගිස ා0සට අොළව ඉදිරිපත් කර ුති ආොසම් විසෙම් වාර්තාව 0භා 0ම් ත
කර ගන්නා ප්රල0ට ගරු 0භාපතිතු ා විසින් ගරු 0භාවට ප්රකාශ කර සින න ලදී.
පසුගිස ා0ප්ර එනම් 2 22. 3. දින සිට 2 22. 3.3 දින ෙේවා වන ආොසම් විසෙම් වාර්තාව
රංජිත් රත්නාසක ගරු න්ිතු න්ප්රේ 0හ 0න්ධායා අනුරුීිකා ගරු න්ිතුමිසප්රේ ප්රසෝජනා
0්ීරත්වප්රසන් 0භාප්ර2 විප්රරෝධාතාවසන් ෙ ප්රනා ැති ව පිළිගැනී සුදුසු බවට ගරු 0භාව ඒක තිකව
රණරණස කරන ලදී.

07.

කමිටු ොර්තො ාලකො බැලී
ඉදිරිපත් ී ප්රනා ැත

08.

ම නත් කරුණු ඉදිරිපත් කිරී

නයාසපානුලවලව ලඟලඟට ුත්ප්රත් ප්රවනත් කරුණු ඉදිරිපත් කිරි බැවින්,ප්රවනත් කරුණු 0 ඟ
0භිකවරුන්ට අෙහ0් ප්රකාශ කිරී ට ුත්නම් ඒ ප්රවනුප්රවන් ගරු 0භාවට අව0ර ලබා ප්රෙන බව ගරු
0භාපතිතු ා විසින් ප්රකාශ කර සින න ලදි.
08.1 ගරු ප්රොමීය ස ාවො න්ී - අතුල කු ොරසිරි ැතිතු ො
රටේ දියුණු කළ හැේප්රේ එ රප්රට් බ අධායාපනප්රස දියුණුවත් 0 ඟ වන අතර ප්ර ානරාගල
දි0්ිේකප්ර ෙරුවන් පා0ල් ම අධායාපන කටයුතු ප්ර න් විේස 0 ගාලඟ කටයුතු වලදීත් විභාග කටයුතු
වලදීත් ඉතා ප්රහාඳ ෙ0්කම් ප්රපන්වා ුති අතර පසුගිස ශිේයත්ව විභාගප්ර දී ෙ දුරුකැන ස හා
විදුහප්රල් ම ෙරුවකු ශිේයත්ව විභාගප්රසන් ඌව පළාප්රතන් ප්රථ 0්ථානස ලබාප්රගන තිබී ප්රප්රීශසට
ප්රගෞරවසේ වන අතර ඉදිරි කාලස තුළදී ප්ර ානරාගල ප්රාප්රීය ස ප්රල් මකම් ප්රකාට් බඨාශස තුළ ශිේයත්ව
විභාගස ,අප්රපා0 0ා.ප්රපළ විභාගස 0හ උ00් ප්රපළ විභාග වලින් ඉහළ ලකුණු ගන්නා ෙරුවන්
ෙහප්රෙනා බැගින් ප්රතෝරාප්රගන ඔවුන්ප්රේ ප්රෙ ාපිසන්ෙ ප්රගන්වා සම්කිසි තයාගසේ ලබාදී ඔවුන්ව
ුගයීප්රම් වැඩ0ටහනේ ප්රීශපාලනප්රසන් ප්රතාරව ඉදිරිප්ර දී ප්රාප්රීය ස 0භාව හරහා දිසත් කිරී ට
කටයුතු කරමු බවට ගරු න්ිතු ා ප්රකාශ කර සින න ලදි.
ඒ වප්රේ ප්රම් වන විට රට තුළ ුතිී තිප්රබන තත්ත්වසත් 0 ග ජනතාව ඉතා ත් අ0රණ
තත්ත්වසකට පත්ව ුති අතර ප්රම් ප්ර ාප්රහාප්රත් ප්රීශපාලන වාසි බලාප්රපාප්රරාත්තුව කටයුතු කිරීප්රම්
කිසි උව නාවේ ත පේේප්ර අසට ප්රනා ැති අතර, නමුත් හජන නිප්රසෝජිතයින් වශප්රසන්
ජනතාවප්රේ විප්රරෝධාතා වලදී 0හප්රසෝගස ෙේවන බව ගරු න්ීතු ා 0ඳහන් කර සින  අතර ජනතාව
විසින් පවත්වනු ලබන 0ෑ විප්රරෝධාතාවසක දී
ප්රීපළ හානි ජීවිත හානි ආදී කැරලිකාරී
තත්ත්වසන්ප්රගන් මිදී කටයුතු කළ යුතු අතර, නමුත් විප්රරෝධාතාවසේ නිවැරදිව ප්රකාශ කළ හැේප්රේ
ැතිවරණ අව0්ථාවකදී බවෙ ගරු න්ීතු න් 0ඳහන් කර සින න ලදි.
රට තුළ ප්ර වැනි උග්ර ප්රශ්නසේ පවතින ප්ර ාප්රහාතක ජනතාවට 0හන ලබා දිස හැකි වන අයුරින්
ප්රීශපාලනප්රසන් ප්රතාරව ප්ර0්වස ලබා ප්රෙන ප්රල0ත් අපි සිසලු ප්රෙනා එකතු ී ජනතාව කුපිත
ප්රනාකර හැකි 0ෑ අව0්ථාවකදී 0ා කාලඟව කටයුතු කරමු බවෙ ගරු න්ීතු න් 0ඳහන් කල අතර
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ප්ර ාණරාගල ප්රප්රීශසට ඉන්ධාන පිරවුම්හල් ම 5 ේ ප ණ ුති කිරී 0ම්බන්ධාව හිටපු පාර්ලිප්රම්න්තු
න්ී සුප්රම්ො ජී ජසසිංහ ැතිනිසට 0්ූතිස පුෙ කර සින න බවත් එප්රල0 ප්රනාී තිුණප්රණ්නම් ප්ර
ප්රප්රීශප්ර ඉන්ධාන ගැටලුව තව දුරටත් උග්ර අතට හැප්රරනා බවත් ප්රකාශ කරමින් ගරු න්ීතු ා
සිසලු ප්රෙනාට 0්ූතිස පුෙ කර සින න ලදි.
ගරු ාවොපතිතු ො පිළිතුරු ලබො දී
ජාතික විභාග වලින් ඉහල ලකුණු ලබා ගන්නා සිසුන්ට ප්රාප්රීය ස 0භාව වශප්රසන් ුගයී ට ලේ
කිරීප්රම් වැඩ0ටහනේ දිසත් කිරී කාීන වශප්රසන් වන නා ප්රසෝජනාවේ වන අතර ඉදිරි 0භා
වාරසකදී කල් ම දී ුති ප්රසෝජනා අව0්ථාවකට ප්ර
කාරණාව ුතුලත්කර 0භා රණරණසේ ප්රගන
ආණ්ුකාරතු ාප්රේ අනු ැතිස ලබා ගැනීප්ර න් අනතුරුව ක්රිසාත් ක කරමු බවට ගරු 0භාපතිතු ා
ප්රකාශ කර සින න ලදි.
ඒ වප්රේ ප්ර ානරාගල ප්රතල් ම හිඟසේ ප්රපන්නුම් කරන්ප්රන් පිට පළාත් වල 0 හර අස විසින් විශාල
කෑන්, භූලි වැනි උපකරණ ප්රගනැවිත් ප්ර
ප්රප්රීශප්ර ුති ඉන්ධාන පිරණුම් හල් ම වලින් ප්රතල් ම රැප්රගන
සා ත් ඒ වප්රේ බ0් රථ හිමිසන් විසින් වැඩිපුර ප්රතල් ම ලබාප්රගන ගබඩා කරප්රගන තිබී ත් සන
කාරණා
ත ඉන්ධාන පිරවුම්හල් ම වල ප්ර වැනි තත්ත්වසේ හට ප්රගන ුති අතර නිසි
කළ නාකාරිත්වසකින් යුේතව ප්ර
කටයුතු පවත්වාප්රගන සනවා නම් ප්රතල් ම හිඟසේ ප්රහෝ ප්ර වැනි
ගැටලුකාරී තත්ත්වසේ ුති ප්රනාවන බව ගරු 0භාපතිතු ා ප්රකාශ කර සින න ලදි.
ඒ වප්රේ 0ා කාලඟව විප්රරෝධාතා ප්රගන සන අසප්රේ වැරැීෙේ ප්රනා ැති අතර ප්රම් අතරින් විවිධා
අන්තවාදී පාේෂිකයින් ප්රචණ්ඩ ප්රල0 හැසිප්රරමින් කටයුතු කරන බැවින් ප්රම්වා පාලනස කිරී 0ඳහා
කඳුව  ගෑ0් 0හ ජල ප්රහාර එල් මල කිරී ට සිදුවන බවෙ ගරු 0භාපතිතු ා 0ඳහන් කර සින න ලදි.
08.2 ගරු ප්රොමීය ස ාවො න්ී - යි.ආර්. පුල් ැතිතු ො
වර්ත ානප්ර රප්රට් බ පවතින තත්වත්සට ජනතාව විරුීධා ව නැී  සින සත් ප්ර වැනි ෙරිද්රතාවස ුතිී ට
මූලික වශප්රසන් ප්රකාවිබ ව0ංගතස ප්රබල ප්රල0 බලපෑ අතර ප්ර රට ප්රකාප්රරෝනා ප්රරෝගීන් පාලනස
කරමින් ජීවිත හානි අව කරමින් රප්රට් බ ජනතාවප්රේ ජීවිත ප්රබ්රා ගැනී ට අතිගරු ජනාිපති
ප්රගෝඨාභස රාජපේේ ැතිතු න් විශාල කැපකිරී ේ සිදු කළ අතර අු ආොසම්ලාභී සිසලු පවුල් ම වලට
අව0්ථා කිහිපසකදී මුෙල් ම ආධාාර ලබාදී ත් එන්නත් කරන කටයුතු නිසි කළ නාකාරීත්වසකින්
යුේතව සිදු කළ නි0ා ප්රකාප්රරෝනා ාරසාප්රගන් රට ප්රබ්රා ගැනී ට හැකිවූ බවත්, ප්රම් 0ඳහා විශාල
මුෙලේ රජසට වැස කිරී ට සිදු වූ බැවින් රප්රට් බ ප්රම් ආකාරප්රසන් ප්රශ්න නිර් ාණස ී ුති බව ගරු
න්ීතු ා 0ෙහන් කර සින න ලදි.
1977 න් පසුව බිහිවු සිසව  ප්රීශපාලන නාසකයින් වර්ත ානප්ර රප්රට් බ ුති ී තිප්රබන තත්වසට
වගකිව යුතු බවත්, අප කාටත් ප්ර ස ෙරා ගත ප්රනාහැකි තත්ත්වසේ වුවත් ප්රචණ්ඩකාරී ප්රල0 අරගල
ුති කරමින් ජීවිත හානි ,ප්රීපළ හානි සිදු වන ආකාරසට විවිධාාකාරප්රසන් කලහකාරී හැසිරීම් සිදු
ප්රනාකර ප්ර
කටයුතු කිරී ට කවුරුත් වගබලා ගත යුතු බවට ගරු න්ීතු ා ප්රකාශ කර සින න ලදි.
ප්රම් වන විට අතිගරු ජනාිපතිතු න් කැබිනට් බ ණ්ඩලස ෙ ප්රවන0් කරමින් නව අ ාතය ුරර නැවත
ලබා ප්රෙමින් විි ත් වැඩපිළිප්රවලකට සා ට උත්0ාහ ෙරන අතර ප්රම් වන විට ගුරුවරුන්ප්රේ ප්රශ්නස,
ප්රපාප්රහාර ප්රශ්නස 0ඳහා වි0ඳුම් ලබාදී ුති අතර වත් න් රප්රට් බ පවතින තත්ත්වසටෙ ගරු
2022 අප්රේල් ම 0

වන දින හ 0භා වාර්තාව
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ජනාිපතිතු න් ඉතා කඩිනමින් වි0ඳුම් ලබාදී රට 0්ථාවර කිරී ට කටයුතු කරප්රගන සන බැවින් අපි
සිසලු ප්රෙනා ප්රබාප්රහෝ 0න්සුන්ව ප්රම් වැඩපිළිප්රවළ 0 ඟ එකතු ී 0ා කාලඟව 0හප්රසෝගස ලබා ලබා
ප්රෙමු බවට ගරු න්ිතු ා ප්රකාශ කරමින් සිසලු ප්රෙනාට 0්ූතිස පුෙ කර සින න ලදි.
ගරු ාවොපතිතු ො පිළිතුරු ලබො දී
ති0් ව0රේ පුරා පැවැති රුදුරු යුීධාස නි ා කිරීප්ර න් අනතුරුව හින්ෙ රාජපේේ ැතිතු න්
ප්රෙවිසකු ප්රල0 ජනතාව පිළිප්රගන සින  අතර විවිධා පාේෂිකයින් විසින් ප්රීශපාලන වාසි තකා
විවිධාාකාරප්රස ඩ ප්රහාර එල් මල කරමින් ප්ර වැනි තත්වසන් නිර් ාණස කර ුති අතර ඒ වප්රේ ප්ර
දිනවල පවතින ප්රතල් ම, ගෑ0් ආදී ප්රපෝලිම් වලට හව0් වරුව වන විට පැමිප්රණන බණුතරසේ ප්රෙනා
0ැලසුම් 0හගතව ඕනෑකමින් ත්ද්රවය භාවිතා කර පැ ණ විවිධා ප්රශ්ණ ුති කරමින් කටයුතු කරන
අතර ආරේේක අංශ වල වගකී වන්ප්රන් ප්රම්වා නිසි ප්රල0 ප්ර0ාසා බලා අවශය කටයුතු සිදු කිරී
වුවෙ එස නිසි ප්රල0 පාලනස ප්රනාී
ත ප්ර තරම් ප්රශ්න තු ී ුති බවට ගරු 0භාපතිතු ා ප්රකාශ
කර සින න ලදි.
08.3 ගරු ප්රොමීය ස ාවො න්ී - ානත් ගුණ ර් න ැතිතු ො
ප්රම් වන විට රප්රට් බ ප්රශ්න විශාල ප්රල0 වර්ධානස ප්රවමින් පවතින අතර ප්රබාප්රහෝ තැන්වල උීප්රඝෝේණ
කැරළිකාරී තත්ත්වසන් ෙැකිස හැකි අතර ප්රම් 0ෑ උීප්රඝෝේණසකින් පැහැදිලි වන්ප්රන් විවිධා
ප්රීශපාලන පාේෂිකයින් ප්රීශපාලන වාසි බලාප්රපාප්රරාත්තුව එක එේප්රකනාට උෙම් අනමින් ත
පේේස ඉදිරිසට ගැනී ට උත්0ාහ ෙැරී ේ බව 0තය වශප්රසන් වශප්රසන් හඳුනා ගත හැකි බවත්,
නමුත් කු න පේේසේ බලසට පැමිණිසත් ප්රම් ප්ර ාප්රහාප්රත් රට තුළ නිර් ාණස ී ුති ප්රශ්න වලට
වි0ඳු ේ ප්රනාවන බව ගරු න්ීතු ා 0ඳහන් කර සින  අතර ඉදිරි සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුීෙට
ජනතාවට අවශය භාණ්ඩ න ක ත අත, කර ආභරණ උක0් කර ප්රහෝ ප්රගෙර ප්රගනිසන නමුත් ප්ර
අලුත් අවුරුීප්රෙන් පසුව ැයි ා0ප්ර
ැෙ භාගස ප ණ වන විට සිසලූ ජනතාව ෙරිද්රතාවප්රසන්
පීඩාවට පත්වන බවත්, ප්රගවල් මවල 0ක0් කරන බත් මුට් බන  පවා ප්ර0ාරා ගන්නා තැනට රප්රට් බ ප්රශ්න
උග්ර වනවා නිසතයි සන්න ගරු න්ීතු ා 0ඳහන් කර සින න ලදි.
ඒ වප්රේ ප්රම් ප්ර ාප්රහාප්රත් අපි සිසලු ප්රෙනා බල ප්රප්රීශප්ර අහිං0ක ජනතාවප්රේ ආර් කස
ශේති ත් කිරී ට කටයුතු 0ක0් කළ යුතු අතර පැමිප්රණන සිංහල අලුත් අවුරුීෙට කන්න ප්ර2ලේ
ප්රනා ැතිව කු0ගින්ප්රන් සින න පවුල් ම විශාල ප්ර ාණසේ ගම් ට් බටප්ර න් අප්රප් ප්රප්රීශස තුළ
ජීවත්
වන අතර ප්රීශපාලන වාසි ප්රනාතකා ප්රම්වාට වි0ඳුම් ලබාදී ට කටයුතු කළ යුතු බවත්, ශ්රී ලංකා
නිෙහ0් පේේප්ර
න්ීවරසකු වශප්රසන් ප්රම් ප්ර ාප්රහාප්රත් පවතින රජසට පේේපාරණ ව කතා කිරී ට
ත න් කිසිප්ර0්ත් බලාප්රපාප්රරාත්තු ප්රනාවන අතර පාේෂිකයින් උසිගන්වා අහිං0ක ජනතාව
උසිගන්වා ප්රපළපාලි ුති කරමින් න්දිර වටලමින් විවිධා කැරලිකාරි තත්ත්වසන් ුතිවන ආකාරසට
හැසිප්රරමින් ප්රීශපාලන අරමුණු ඉටුකර ගැනී ට කටයුතු කිරී ට උත්0හ ෙරණ සිසලු පාලකයින්
ප්රම් ප්ර ාප්රහාප්රත් රට තුළ නිර් ාණස ී ුති ප්ර
ෙැවැන්ත ප්රශ්නවලට වි0ඳු ප්රම් ආකාරප්රසන්
කටයුතු කිරී ප්රනාවන බව ප්රත්රුම් ගත යුතු බව ගරු න්ීතු ා 0ඳහන් කර සින න ලදි.
ඒ වප්රේ ෙැවැන්ත ඉන්ධාන ප්රශ්නසකට ජනතාව මුණුණ පා සින න අතර ප්රම් ප්රශ්නස තුළ බ0් රථ
හිමිකරුවන්ප්රේ නිප්රව0් වල ඩී0ල් ම හා පරි ාණප්රසන් ප්රම් වන විට පුරවා ගබඩා කර ප්රගන ුති අතර
ඔවුන්ප්රේ බ0් න ක ප්රබාරුවට ප්රපෝලිම් වල නවතා තබා අනිත් මිනි0්සුන්ට අ0ාධාාරණ වන අයුරින්
නින්දිතව කටයුතු කරන අතර ප්රම් සිසලු ප්රශ්න ප්රීශපාලන වාසි තකා හිතා තා 0ැලසුම් 0හගතව
ුති කරවන ඒවා බවට ගරු න්ී තු ා 0ෙහන් කර සින න ලදි. ඒ වප්රේ ප්රගෝඨා go home කිස කිසා
ප්රීශපාලන වාසි තකා කටයුතු කරනවාට වඩා ඉතා ප්රහාඳ ට් බටප්රම් පවතින ුණීි ත් ඔලුප්රගඩි 0හිත
2022 අප්රේල් ම 0

වන දින හ 0භා වාර්තාව

14

වගකීම් ෙැරිස හැකි කිහිප ප්රෙප්රනකු එකතු ී 0මූහ ආණ්ුවේ ප්රගාඩ නංවා රට තුළ නිර් ාණස ී ුති
ෙැවැන්ත ප්රශ්න වලට වි0ඳුම් ප්ර0ී , රප්රට් බ ආර් කස ශේති ත් කිරී , සන කාරණාවන් අනුව කටයුතු
කිරී ට ආරම්භ කිරී ප්රම් ප්ර ාප්රහාප්රත් සිීධා විස යුතු එක වි0ඳු වන අතර එප්ර0් ප්රනාවුණප්රහාත්
රප්රට් බ විනාශස අප කාටවත් වැළැේවිස ප්රනාහැකි බවත්, රට ශේති ත් කිරී ට අපි ප්රපළගැසී කටයුතු
කර උපරි 0හප්රසෝගස ලබා ලබාප්රෙමු බව ප්රකාශ කරමින් ගරු න්ීතු ා සිසලු ප්රෙනාට 0්ූතිස
පුෙකර සින න ලදී .

ගරු ාවොපතිතු ො පිළිතුරු ලබො දී
ප්රපරටුගාලඟ කණ්ඩාසම් හා ප්රීශපාලන වාසි තකා කටයුතු කරන විවිධා පේේවල පාේෂිකයින් රජස
විසුරුවන්න කිසා කෑ ග0මින් ජනරැලි පවත්වන අතර 971 ,89 ,90 සන වර්ේ වල පැවති තත්ත්වන්
රට තුළ නැවත ුති වුවප්රහාත් හා විනාශසේ සිදුවන බවත් ,සිංහල අවුරුීෙ 0 රන්නට අහිං0ක
ජනතාවට රුපිසල් ම 10000.00 බැගින් ලබා දී ට රජස විසින් 0ැලසුම් කර ප්රගන ගිස අතර
කඩාකප්පල් මකාරීන් විසින් ඒ 0ැලසුම් විනාශ කිරී ට පවුකාර ප්රල0 කටයුතු කළ අතර නමුත්
ප්ර ානතරම් කැරලිකාරී තත්ත්වසන් ුති කලත් ප්රබ්බීෙන්ට ආණ්ුව වට් බටන්න බැරි බවත්, සහපත්
කාලසේ ඉදිරිප්ර දී ුතිවන අතර ජනතාව වුවෙ අරපිරි ැ0්ප්ර න් යුතුව ුණීි ත්ව කටයුතු කළ යුතු
අතර ප්රපාප්රහාර ප්රශ්නසටත් ප්රම් වන විට ජනතාවට උව නා ආකාරසට අතිගරු ජනාිපතිතු න්
වි0ඳුම් ලබාදී ුති බව ගරු 0භාපතිතු ා ප්රකාශ කර සින න ලදි.
08.4 ගරු ප්රොමීය ස ාවො න්ී - අජිත් අගලගඩ ැතිතු ො
ත බල ප්රප්රීශස තුළ ජනතාව ප්රවනුප්රවන් ප්රපනී සින මින් ඔවුන්ට අවශය ප්ර0්වාවන් 0පසමින්
ප්රප්රීශප්ර 0ංවර්ධානස කටයුතු සිදු කරමින් ඉදිරිසට සා ප්රාප්රීය ස 0භාවක වගකී ේ වන අතර,
අපට පාලනස කල ප්රනාහැකි කිසිදු ප්රවන0ේ රට තුළ සිදු කළ ප්රනාහැකි කාරණාවන් 0ම්බන්ධාව
ාතිකා ප්රගන එමින් ප්රම් 0භාව තුළ ගිරිස පුප්පාප්රගන කෑ ප්රකෝ ගැසී කිසි ප්රත්රු ේ ප්රනා ැති
තත්ත්වසේ වන අතර, පුීගලප්රසකු වශප්රසන් ත න් ප්ර
බල ප්රප්රීශප්ර ුති අුපාු ප්ර0ාසා ප්රගන
ඒ 0ම්බන්ධාව ප්රම් 0භාප්ර2 ආරවුල් ම ුති කර ගනිමින් කෑප්රකෝ ගැසී ට ප්රම් තාේකල් ම කටයුතු
ප්රනාකිරී 0ම්බන්ධාප්රසන් කණගාටු වන බවත් ගරු න්ිතු ා ප්රකාශ කර සින න ලදි.
ඒ වප්රේ 2006 වර්ේප්ර සිට අෙ ෙේවා ප්රබාප්රහෝ අත්ෙැකීම් 0හිතව ගරු 0භාපතිතු න් කටයුතු කර
ප්රගන සන අතර ප්රප්රීශප්ර ජනතාව ප්රවනුප්රවන් ඉටුවිස යුතු ප්රහෝ ප්රප්රීශප්ර පවතින සම් සම්
තත්වසන් ප්රහෝ 0ංවර්ධාන කටයුතු 0ම්බන්ධාව කරුණු කාරණා ප ණේ 0ෑ 0භා වාරසකදී
0ාකච් ාවට බඳුන් කිරී ට කටයුතු කර ඒවාට වි0ඳුම් ලබාදී ට පිසවර ගැනී තුළින් ආෙර්ශ ත්ව
ඉදිරි කටයුතු කරප්රගන සා ට හැකි වන බව ගරු න්ිතු ා 0ඳහන් කර සින න ලදි.
ඒ වප්රේ පසුගිස දිනවල දිගින් දිගට රප්රට් බ පවතින තත්ත්වසන්ට විරුීධාව ජනතාව විසින්
ප්රනාප්රසේ ආකාරප්ර ප්රපළපාලි පැවැත්වූ අතර ජාතික ජන බලප්ර2ගස, ජනතා විමුේති ප්රපරමුණ
වශප්රසන් ප්රපනී සින මින් වර්ත ානප්ර තරුණ පරම්පරාව හැසිප්රරන ආකාරස ගැන අවප්රබෝධාසේ
ුතිකර ගනිමින් ප්ර වැනි අනර්ථකාරී ක්රිසාවන් පාලනස කළ හැකි ප්ර2ෙ සන්න ත න් ුතුව  පිරි0
නගරස හරහා 0ැරි0ැරී තුළින් බලාප්රපාප්රරාත්තු වූ බවත් එහිදී ඉතා 0ා කාලඟව ප්රපාදු බැනරසේ ෙ
භාවිත කරමින් ත කණ්ඩාස 0 ඟ එකතු වූවන් ෙ 0 ග එ ප්රපළපාලිස ඉතා ත් පිලිප්රවලට
පවත්වා ගැටලුවකින් ප්රතාරව විසිර ගිස බව ගරු න්ීතු ා 0ෙහන් කර සින  අතර එවැනි ආකාරසට
කටයුතු කිරී ත පේේප්ර විනසානුලවල හැසිරී වන අතර නමුත් ඊට එහා ගිස බලාප්රපාප්රරාත්තු
ුති අස ප්ර
ප්රපළපාලි තුළින් ඒ ප්රීවල් ම ලබා ගැනී ට උත්0ාහ ෙැරී ේ ගන්නා බවට පැහැදිලි
කරුණේ බවට ප්රපනී සන වගේ ුති බව ගරු න්ීතු ා 0ෙහන් කර සින න ලදි.
2022 අප්රේල් ම 0

වන දින හ 0භා වාර්තාව

15

ඒ වප්රේ විෙයාවේ වශප්රසන් ඉප්රගන ගනු ලබන ප්රීශපාලනස තුළ කටයුතු කිරීප්රම් දී ඒ
0ම්බන්ධාප්රසන් නා අධායනසකින් පසුව අවප්රබෝධාසකින් යුේතව ුණීි ත්ව තර්කාණුලවලව සම්
ප්රෙසේ ප්රකාශ කිරීප්රම්දී හෑල් මලුවට පත් ප්රනාී කරුණු කාරණා ප්රහාඳින් අධායනස කර අවප්රබෝධා කර
ගනිමින් තර්කානුලවලව ප්රකාශ කළ යුතු අතර ප්රම් 0භාප්ර2 කවුරු ප්රහෝ වර්ත ාන රප්රට් බ පවතින
ප්රඩාලර් ප්රශ්නස ගැන 0ාකච් ාවේ කරනවා නම් එ ප්රඩාලර් ප්රශ්නස වි0ඳී ට ගත හැකි ක්රිසා ාර්ග
ප්රහෝ වි0ඳුම් අව වශප්රසන් පහේ වත් තර්කානුලවලව ප්රපන්වා දිස හැකි නම් ුණීි ත්ක හා
අවප්රබෝධාස එතන පවතින බව ගරු න්ී තු ා 0ෙහන් කර සින න ලදි.
ඒ වප්රේ
හජන නිප්රසෝජිතයින් වශප්රසන් ත න්ප්රගන් ජනතාවට ඉටු විස යුතු යුතුකම් හා වගකීම්
ත න් ප්රවනුවට ප්රවනත් ප්රකනකු විසින් සිදු කරනවානම් හිද්රශාේෂිසට එකඟව ත න්ට ඒ ප්රෙ0 බලා
සින ස ප්රනාහැකි බවත්, කවුරු ප්රහෝ ප්රම් ප්රීවල් ම නිවැරදිව සිදු කරනවා නම් රට තුළ ප්ර වැනි ප්රශ්න ුති
ප්රනාවන බවත්, ඒ වප්රේ අප්රප් රප්රට් බ පවතින 0ම්පත් නිසිසාකාරව නිවැරදි ව භාවිතා කිරී තුළින්
ප්රඩාලර් උල් මපතේ බවට වුවෙ පත් කර ගැනීප්රම් හැකිසාවේ පවතින අතර ුණීි ත්ව කටයුතු
ප්රනාකිරී
ත ඒවා අහිමි ී ුති බව ගරු න්ිතු ා 0ඳහන් කර සින න ලදි.
ඒ වප්රේ ප්රම් වන විට වර්ත ානප්ර රට තුළ නිර් ාණස ී ුති අඳුරු අගාධාප්රසන් මිදුන ප්රහාඳ කාල
වකවානුවේ ප්රකදිනක ුතිප්ර2ෙ සන්න රණරණස කළ ප්රනාහැකි තත්ත්වසේ පවතින බැවින් ප්රම් වන
විට හිෙ ප්රරෝගීන්ට අතයවශය ෂේධා හා උපකරණ ප්රනා ැති ී නි0ා ප්රරෝගීන් බලා සින සදී
ැරී
සන ඉතා කණගාටු ොසක තත්ත්වසකට ප්රහට දිනප්ර දී මුණුණ දී ට සිදු වන අතර ප්ර
තත්ත්වසන්
0ම්බන්ධාප්රසන් 0රලව බලා ප්රනාසින න ප්රල0ත්, ෙැවැන්ත ප්රේෙජනක තත්ත්වසේ රප්රට් බ නිර් ාණස
ප්රවමින් පවතින බව ගරු න්ී තු ා 0ඳහන් කර සින  අතර ඉදිරි කාලප්ර දී ප්රහෝ අපි ුණීි ත්ව
නිවැරදිව හැෙෑරී කින් යුතුව කටයුතු කර ප්ර
තත්ත්වප්රසන් රට ප්රගාඩ ගැනී ට එකතුී 0හස ප්රවමු
බව ප්රකාශ කරමින් ගරු න්ිතු ා සිසලු ප්රෙනාට 0්ූතිස පුෙකර සින න ලදී.

ගරු ාවොපතිතු ො පිළිතුරු ලබො දී
ප්රම් ප්ර ාප්රහාත වන විට රප්රට් බ ප්රශ්නසේ පවතින බව 0ැබෑ කාරණාවේ වන අතර ප්රබාප්රහෝ
ප්රපළපාලිවල ගැටලුකාරී තත්ත්වසන් ුති කරන්ප්රන් අන්තවාදී අසවලුන් බවත් ගරු 0භාපතිතු ා
0ෙහන් කර සින  අතර ප්රාප්රීය ස 0භාව තුළ දී පාර්ලිප්රම්න්තුප්ර2 0ාකච් ා කළ යුතු ප්රීවල් ම
0ම්බන්ධාප්රසන් වාෙ විවාෙ කිරී අනවශය කාරණාවේ බව හැප්ර ෝ කල් මපනාවට ගත යුතු
කාරණාවේ බව ගරු 0භාපතිතු ා 0ෙහන් කර සින න ලදි.
08.5 ගරු ප්රොමීය ස ාවො න්ී - චො ර නොනොසක්කොර ැතිතු ො
ණුලන්ොව බිබිල ාර්ගප්ර විප්රශ්ේප්රසන් 22 ප්රකාටප්ර0් සිට නේකල ෙේවා වූ ප්රධාාන ාර්ගස ප්රෙප0
පවතින කාණු පීධාතිස වැසි 0 සත් 0 ග අවහිර ී ප්රධාාන ාර්ගසට වැසි ජලස 0 ග ප0් වැලි
ප්රබාරව  ආදිස ගලා විත් තිබී ප්රහ්තුප්රවන් පාපැදිවලින් ග න් ගන්නා අසවලුන්ට ඉතා අනාරේෂිත
තත්ත්වසේ ප්රගන දී ුති අතර ප්රම් වන විටෙ ප්ර
තත්ත්වස ත කිහිපප්රෙනකු අනතුරට පත් ී ුති
බැවින් ප්රම් 0ම්බන්ධාප්රසන් ාර්ග 0ංවර්ධාන අිකාරිසට ලිඛිතව ෙැනුම් දී අවශය කටයුතු 0ල0ා ප්රෙන
ප්රල0 ගරු න්ී තු ා 0ෙහන් කර සින න ලදි.
ඒ වප්රේ
හජන නිප්රසෝජිතයින් වශප්රසන් වර්ත ානප්ර රට තුළ නිර් ාණස ී ුති වයාලවලතාවස
0ම්බන්ධාව කතා කළ යුතු වන අතර විප්රශ්ේප්රසන් ප්ර
තත්ත්වස එේෙහ0් නවසිස හතළි0් අප්රට් බ
සිට පැවත එන බරපතල ආර් ක කඩාවැටී වන අතර 1953 ඩබලි ප්ර0්නානාසක ැතිතු ාප්රේ
2022 අප්රේල් ම 0

වන දින හ 0භා වාර්තාව
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ආණ්ුවට ප්රගෙර සා ට සිදුවූප්ර හාල් ම කිප්රලෝ එකක මිල 0ත 35 කින් ප ණ වැඩි ී නි0ා
ජනතාව විසින් කරනු ලැබූ උීප්රඝෝේණ නි0ා බවත් ,ඒ වප්රේ අෙ වන විට රට තුළ ුති ී තිප්රබන
ආර් ක පසුබෑ නුවණින් ෙැක එවැනි තත්ත්වසන්ප්රගන් රට ආරේේා කරී 0ඳහා 1970, 77
වර්ේවල පැවති 0 ගි ප්රපරමුණ නිප්රසෝජනස කළ සිරි ාප්රවෝ බණ්ඩාරනාසක ැතිනිස විසින් පිට
රටවලින් ආනසනස කරන ප්රීවල් ම අුකර අපනසනස ශේති ත් කර රට තුළ
සිසලු
කර් ාන්තශාලා ුති කරමින් ප්රීය ස නිේ්පාෙන ක්රිසාවලිස ශේති ත් කිරී ට කටයුතු කළ අතර
එවකට සින  මිනිසුන් ප්ර ස ප්රත්රුම් ප්රනාප්රගන අනවප්රබෝධාප්රසන් කටයුතු කරමින් ඉතා 0ැපවත්
0ංකීර්ණ ජීවිත ගත කිරීප්රම් අරමුණින් ප්රවනත් ප්රවනත් ප්රීවල් ම පසුප0 හඹා සා ත් 0 ග එ
ආණ්ුවට ෙ ප්රගෙර සා ට සිදු වූ බවත් ,1983 කලබලත් 0 ඟ 88 ,89 කාල වකවානු තුළ උගත්
ුණීි ත් තරුණ පිරි0් රටට අහිමි වූ අතර 1994 චන්ිකා බණ්ඩාරනාසක ැතිනිසප්රේ ආණ්ුව
0 ප්ර දී රප්රට් බ පැවති 0ම්පත් විකුණමින් ආණ්ුව කරප්රගන ගිස අතර ආර් ක ට් බට 0ිණ අගසේ
ප්රගන තිබූ ප්ර ාප්රහාතක හින්ෙ රාජපේේ ැතිතු ා බලසට පත්ීප්ර න් ති0් ව0රේ පුරා පැවති රුදුරු
යුීධාස අව0න් කිරීප්රම් මූලික අරමුණ ුතිව ක්රිසා කළ අතර අෙ වන විට ප්රම් 0ෑ ප්රී රැකගත්
පාලකයින් ප්රහාරු බවට හංවු ග0ා ුති අතර පසුගිස ආණ්ුව 0 ප්ර දී ප්ර ප්ර0් සින සා කිසන ප්රහාරු
0ම්බන්ධාප්රසන් ප්ර0ාසා බලා නීතිස ක්රිසාත් ක කිරී ට ඕනෑ තරම් අව0්ථාව තිබූ අතර අෙ වනවිට
උීප්රඝෝේණ කරන ප්රබාප්රහෝ තරුණ පිරි0් ප්රනාප්රසේ ප්රනාප්රසේ ආකාරසට රජස ප්ර0ාරා කෑ බව
0ඳහන් කරමින් කෑ ප්රකෝ ග0න අතර ප්රගෝඨා go home සනුප්රවන් ප්රකාශසන් සිදු කරන බැවින් ප්රම්
තාේ කල් ම කටයුතු කළ පාලකයින්ට ප්ර න් ජනතාවටෙ ප්රම්වා නිරවුල් ම කර ගැනීප්රම් අව0්ථාවේ
ඕනෑතරම් තිුණණු අතර එප්ර0් ප්රනාකිරී
ත අෙ වන විට ගෑ0් මිල, කිරිපින  මිල, විදුලිස කැපී ,
ඉන්ධාන ප්රශ්න, අතයාවශය භාණ්ඩවල මිල ඉහළ සා , විප්රීශිකසන්ප්රේ පැමිණී අව
ට් බට ක
පැවරණ 0හ ප්රඩාලරප්ර අගස සීග්ර ප්රල0 ඉහළ සා ආදිස ඉතා ත් බරපතළ ප්ර0ෝචනීස තත්ත්වසන්
වන අතර ඉදිරි අනාගත පරම්පරාවට විප්රීශ රටකට ප්රගා0් ප්රහාඳ අධායාපනසේ ලැබීප්රම් අව0්ථාවේ
ප්රකදිනක පැමිප්රණ් ෙ සන්න සිහිනසේ බවට පත්ී ුති අතර ෙැනට පිටරටවල අධායසනස ලබන
ෙරුවන්ට ෙ ප්රෙ ාපිසන් ෙ බරපතළ තත්ත්වසට අෙ වන විට මුණුණ පා සින න අතර රප්රට් බ පවතින ප්ර
තත්ත්වස හමුප්ර2 පළාත් පාලන න්ීවරුන් වශප්රසන් අපප්රේ කාර්සභාරස කු ේෙ සන්න අප විසින්
රණරණස කළ යුතු අතර, ප්රම් වන විට සම් සම් බලප්ර2ගසන් පැමිණ හජනතාව ෙ නීතිස ෙ අතට ප්රගන
පාලනස කිරී ට පටන් ප්රගන ුති අතර ප්රම් ක්ර ප්ර2ෙස සටප්රත් වි0්වා0වන්ත නිවැරදි වැඩපිළිප්රවළේ
දිසත් කිරි තුළින් ජනතාව න යය ී කරගත හැකි බැවින් අප හට ුති බලතල 0 ග 0ාර්ථක
වැඩපිලිප්රවලේ ඉහළ බලධාාරීන්ට හඳුන්වා දිස හැකි නම් එයින් අපට සම්කිසි ගැලවිල් මලේ තිප්රබන
බැවින් ඒ අනුව කටයුතු කිරී අනිවාර්සස වන අතර ප්රම් වන විට කඩොසි හිඟස ෙැවැන්ත ප්රල0 රප්රට් බ
ප්රශ්න වලට බලපෑ ේ ී ුති බවත්, ඒ වප්රේ 7 % ේ ප ණ පිටරටවලින් ප්රගන්වන සිසල් මල ප්රම්
වන විට නතර ී ුති අතර ඉතා ත් අ ාරු තත්වසක රට පවතින බැවින් උීප්රඝෝේණ කරන
කණ්ඩාසම් විසින්ෙ රට තව තවත් අගාධාසට තල් මලු ප්රනාකර 0ා කාලඟව උීප්රඝෝේණ පවත්වා රට
ආරේේා කර ගැනී ට කටයුතු කරන්න කිසාත් පළාත් පාලන න්ීවරුන් වශප්රසන් අපි සිසල් මල
0ාකච් ා කර නිවැරදි ක්ර ප්ර2ෙසකට අනුව 0ැලසු ේ 0ක0් කර ප්රම් රප්රට් බ නිේ්පාෙන ක්රිසාවලිස ට
ොසකී අප්රප් ඉදිරි පරම්පරාව ප්රවනුප්රවන් රට ප්රබ්රාගැනී ට ක්රිසා කරමු බවට ගරු න්ිතු ා 0ඳහන්
කර සින  අතර ඉදිරි සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුීෙ ප්රහාඳින් 0ැ රී ට සිසලු ප්රෙනාට ශේතිස
ලැප්රබ්වායි කිසා 0්තුතිස පුෙ කර සින න ලදි..

ගරු ාවොපතිතු ො පිළිතුරු ලබො දී
0ා කාලඟව ප්රපළපාලි පැවැත්ී වරෙේ ප්රනාවන අතර අවශය අසප්රේ නිප්රව0්වලට ප්රගා0් 0ාකච් ා
ාර්ගප්රසන් ප්රශ්න වි0ඳා ගැනී ට සිසලු ප්රෙනා කටයුතු කළ යුතු බවත් ප්රාප්රීය ස 0භා න්ීවරුන්
ප්රගන් ඉල් මලා සින න බවට ගරු 0භාපතිතු ා ප්රකාශ කර සින න ලදි.

2022 අප්රේල් ම 0

වන දින හ 0භා වාර්තාව
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08.6 ගරු ප්රොමීය ස ාවො න්ී - පී.බණ්ඩොර ැතිතු ො
නිෙහප්ර0න් පසුව රට පාලනස කළ සිසලු පාලකයින් ශ්රී ලංකාප්ර2 වර්ත ාන තත්ත්වසට වගකිව යුතු
අතර එසට ප්රහ්තුව වශප්රසන් ප්රම් කිසි පාලකප්රසකු රටට නිසි ප්ර0්වසේ සිදු කර ප්රනා ැති බව
වර්ත ානප්ර රප්රට් බ තත්ත්වසත් 0 ග පැහැදිලි වන කරුණේ බව ගරු න්ිතු ා 0ඳහන් කර සින 
අතර ප්රපාදුප්ර2 ගත් කල ප්රබාප්රහෝ නගරවල ුති බණුතරසේ ප්රවප්රළඳ වයාපාරික 0්ථාන ප්රබාප්රහෝ විට
අයිතිවන්ප්රන් 0හ පාලනස කරන්ප්රන් ප්රප්රීශප්ර කටයුතු කරන න්ීවරුන් 0හ ු තිවරුන්ට වන
බැවින් හජනතාව නැගී සිටී ඉතා ත් 0ාධාාරණ වන අතර ගම් වල සින න මිනිසුන්ට ප්රම් තත්ත්වස
නිසි විදිහට ෙැනුප්රණ් නැති වුණාට ප්රකාළඹ ප්රප්රීශවල ඉඩ පහසුකම් ප්රනා ැති නිවා0වල, හල් ම
නිවා0වල ජීවත් වන සිසව  ජනතාවට රප්රට් බ පවතින ෙැප්රවන ප්රශ්න තදින් ෙැප්රනන අතර ප්රම් වන විට
විප්රීය ස 0ංචාරකයින් පවා රටට ඒ ප්රතිේප්රේ්ප කර තිබී ෙ ෙැවැන්ත ප්රශ්නසේ වන අතර ප්රම් සිසලු
ප්රෙසට පාලකයින් වගකිස යුතු බව ගරු න්ී තු ා 0ඳහන් කර සින න ලදි. ප්රම් ප්ර ාප්රහාප්රත් රප්රට් බ
පවතින අ ාරු තත්ත්වසේ 0 ග රට භාර ගැනී ට කවුරුත් ඉදිරිපත් වන්ප්රන් ප්රනා ැති අතර
ජනාිපතිතු න්ට ප්රගෙර සන්න කීවට වයව0්ථානුලවලව එප්ර0් සිදු කළ ප්රනාහැකි බැවින් පේේ විපේේ
ප්රේෙසකින් ප්රතාරව ුණීි තුන් වශප්රසන් ප්රම් ප්ර ාප්රහාප්රත් එකට එේව කටයුතු කළ යුතු අතර සිසලු
ප්රෙනාප්රේ 0හප්රසෝගස ප්රම් 0ඳහා ලබාදිස යුතු බව ගරු න්ීතු ා ප්රකාශ කර සින න ලදි. ඒ වප්රේ
අතයවශය භාණ්ඩ හිඟී ත් 0හ අනිකුත් අතයාවශය භාණ්ඩ වල මිල ඉහළ සා ත් 0 ඟ ජනතාව
ඉතා ත් පීඩාවට පත්ව ුති ප්ර ාප්රහාතේ වශප්රසන් රට ඉතා ත් ආර් ක පසුබෑ කට ලේව පවතින
අතර ප්රම් ආකාරසට තව දුරටත් රට අරාජික ී ට ඉඩ තැබී සිදුකළ ප්රනාහැකි බැවින් සිසලු ප්රෙනා
එකතු ී ප්රම් රට ප්රගාඩනැගී ට 0හප්රසෝගස ලබා ප්රෙමු බවට ගරු න්ී තු ා ප්රකාශ කරන ලදී.
මිනිසුන් අරගල කරන්ප්රන් ඔවුන්ට ෙැප්රනන ප්රශ්න රට තුළ නිර් ාණස ී ුති බැවින් වන අතර ඉදිරි
රණරණාත් ක කාලස තුළ සිසලු පේේවල ුණීි තුන් එේව 0ාකච් ා ාර්ගප්රසන් පාර්ලිප්රම්න්තු කෑ
විසෙ ප්රහෝ ග න් විසෙම්, වාහන පර්මිට් බ ,ප්රකෝන  ගණන් වන නා සන එන රථවාහන නවතා ප්රහෝ ප්රම්
ප්රශ්න වලට වි0ඳුම් ප්ර0විස යුතු වන අතර රප්රට් බ ජනතාව බලාප්රපාප්රරාත්තු වන්ප්රන් ෙ එස බැවින් ශ්රී
ලංකා නිෙහ0් පේේ නිප්රසෝජිතප්රසකු වශප්රසන් සිසලු පේේ එකතු ී ප්රම් රටට ප්ර0ෞභාගය ත් ප්රහට
ෙව0ේ ප්රගාඩනැංී ට පිසවර ගැනී ත ාප්රේෙ එක බලාප්රපාප්රරාත්තුව වන අතර සිසලු ප්රෙනා
එකතු ී ප්රම් 0ඳහා උපරි 0හප්රසෝගස ලබා ලබාප්රෙමු බව ප්රකාශ කරමින් ගරු න්ිතු ා සිසලු
ප්රෙනාට 0්ූතිස පුෙකර සින න ලදි.

ගරු ාවොපතිතු ො පිළිතුරු ලබො දී
අතිගරු ජනාිපතිතු න් විසින් ප්රම් වන විට ප්රවන0් කරමින් පවතින කැබිනට් බ ණ්ඩලසට ඔස කිසන
සිසලු පේේවල නිප්රසෝජිතසන්ට ආරාධානා කළ ෙ ඒ කිසි ප්රකප්රනේ ඉදිරිපත් ප්රනාී
ත ආණ්ු
පේේසට ඒ ප්රීවල් ම ප්රතෝරා ප්රබ්රා ගැනී ට සිදු ී ුති බැවින් ඒවාට ප්රො0් පැවරී සුදුසු ප්රනාවන
බවත් ඒ වප්රේ ප්රකප්ර0් ප්රහෝ රප්රට් බ ප්ර
තත්ත්වසට වි0ඳුම් ප්ර0ී සිදු කළ යුතු කාරණාවේ වන
අතර සිසලු ප්රෙනා ුණීි ත්ව කටයුතු කළ යුතු ප්ර ාප්රහාතේ බව ගරු 0භාපතිතු ා ප්රකාශ කර සින න
ලදි.
08.7 ගරු ප්රොමීය ස ාවො න්ී - ක්රි ොන්ත රත්නොසක ැතිතු ො
වත් න් අතිගරු ජනාිපතිතු න් විසින් ප්රම් රට භාර ගනිීදි ප්ර
අර්ුණෙකාරී තත්ත්වස රට තුළ
පැවති බැවින් එො සිට
එතු න් ඉතා ත් ුණීි ත්ව රප්රට් බ පාලනස 0ැලසුම්0හගතව කරප්රගන
පැමිණි අතර ආනසනික වාහන ප්රගන්ී නතර කළ අතර කහ ආනසනසෙ නතර කර ප්රීය ස
වශප්රසන් කහ වගා කිරීප්රම් කටයුතු ආරම්භ කිරී ආදී ප්රබාප්රහෝ රණන්දු රණරණ 0ැලසුම් 0හගතව
එතු න් විසින් 0ක0් කරමින් පැවති අතර වර්ත ාන රප්රට් බ ුති ී ුති ප්රශ්න ුති ප්රනාී ට එතු න්
2022 අප්රේල් ම 0

වන දින හ 0භා වාර්තාව
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මුල සිට කටයුතු 0ක0් කර තිබූ නමුත් කු න ප්රහෝ ප්රහ්තුවකට අෙ වන විට ජනතාවට අ ාරු
කාලසේ පැමිණ ුති බව පිළිගත හැකි කරුණේ වන අතර ප්රම් ප්ර ාප්රහාප්රත් අතිගරු ජනාිපතිතු න්
නිහඬව සින මින් රට ප්රගාඩනැගීප්රම් ක්රිසාවලිස 0ක0් කිරී ට අනුගත ප්රවමින් සින න අතර නමුත්
ජනතාව ප්රම් ප්ර ාප්රහාප්රත් හැසිප්රරන ආකාරප්ර වැරැීෙේ ුති බවත්, ප්රබාප්රහෝ උීප්රඝෝේණ 0ඳහා
කිසිත් ප්රනාප්රත්ප්රරන කුඩා ෙරුවන් ,පා0ල් ම ෙරුවන්, න යුේන් සන ෙරුවන් ප්රසාෙවා ගනිමින් කටයුතු
කරන අතර ප්රම් ආකාරප්රසන් කටයුතු කර ෙරුවන්ප්රේ ඉදිරි අනාගතස පාරට ුෙ ෙ මින් රට ගිනි
තිසන්න උත්0ාහ ගන්න එපා සනුප්රවන් ගරු න්ී තු ා 0ඳහන් කර සින න ලදී.
ඒ වප්රේ රප්රට් බ රාජය සාන්ණස ක්රිසාත් ක කරන බණුතරසේ රාජය නිලධාාරීන් විසින් සිදුකරන
වැරදි ක්රිසාො සන්ට රජස වගකිව යුතු නැති බවත්, 0ංකීර්ණ ජීවිත රටාවන්ට ණුරු ී අව කර
ගනිමින් 0රල ජීවිත වලට අපි නැඹුරු විස යුතු අතර ප්රීය ස නිේ්පාෙන ුති කරමින් ප්රීය සත්වසට
මුල් මතැන ප්රෙමින් නිරතුරුව කටයුතු කළ යුතු අතර රප්රට් බ පුරවැසිසන් වශප්රසන් අපි සිසලු ප්රෙනා
ප්රම් ප්ර ාප්රහාප්රත් පුරවැසිප්රසකුප්රේ යුතුක නිසි ප්රල0 ඉටු කළ යුතු වකවානුවක ජීවත් වන අතර අප
පරිහරණස කරනු ලබන සිසලු ප්රීවල් ම ප්රඩාලර් වලට ප ණේ සට ප්රනාකර ප්රීය ස නිේ්පාෙන ප්රීය ස
කර් ාන්තසන් 0ම්බන්ධාප්රසන් ප්රබාප්රහෝ ප්රෙනකු තුළ පවතින 0ිණාත් ක අවප්රබෝධාසන් තුරන් කර
කටයුතු කළ යුතු අතර ප්රබාප්රහෝ ප්ර0්වාවන් වලදී වන නාක ේ ලබා දිස හැකි පරිදි මිනිසුන්ප්රේ
ආකල් මප දියුණු විස යුතු බවත්, අපි කිසන හැී  ප්රනාතකා
සන හැී  ඔ0්ප්ර0් ප ණේ කටයුතු
කිරී තුළ තුල ප්ර
ප්රශ්න වලට ප්රකදිනකවත් වි0ඳුම් ප්රනාලැප්රබන අතර ප්රම් රට තුළ නිර් ාණස
ප්රවමින් පවතින ප්ර
අර්ුණධාකාරී තත්ත්වස හා කැරලිකාරී තත්ත්වසකට සා ට ඉඩ ප්රනාදී
ප්රීශපාලනස පප්ර0කින් තබා සුබොයි කාරණාවන් බවට පත්කර ගැනී ට සිසලු ප්රෙනා එකතු ී
කටයුතු කරමු සන්න ප්රකාශ කරමින් ගරු න්ිතු ා සිසලු ප්රෙනාට 0්ූතිස පුෙ කර සින න ලදි.

ගරු ාවොපතිතු ො පිළිතුරු ලබො දී
ක්රිේාන්ත රත්නාසක ගරු න්ී තු න් විසින් රප්රට් බ තත්ත්වස 0ම්බන්ධාප්රසන් 0හ එස ුතිී ට
බලපෑ ප්රහ්තු කාරණා ප්රබාප්රහෝ සේ 0ම්බන්ධාව දීර්ඝ වශප්රසන් කරුණු කාරණා ඉදිරිපත් කළ බව
ගරු 0භාපතිතු ා 0ඳහන් කර සින න ලදි.

08.8 ගරු ප්රොමීය ස ාවො න්ී - ප්රදී්  ම්මික විතොනම

ැතිතු ො

වර්ථ ාන රප්රට් බ පවතින තත්වස 0ම්බන්ධාප්රසන් 0භාප්ර2 බණුතරසේ න්ීවරුන් කරුණු කාරණා
ප්රබාප්රහෝ ප්රල0 ප්රකාශ කර සින  අතර චා ර නානාසේකාර ගරු න්ී තු න් විසින් රප්රට් බ තත්වස
ප්රහාඳින් ප්රත්රුම් ගත් රප්රට් බ භූමිස තුළ පස ග0ා ජීවත් වන අප්රසකු ප්රල0 කාීන වශප්රසන් ඉතා ත්
වැෙගත් 0ාකච් ාවේ සිදු කිරී 0ම්බන්ධාප්රසන් ප්රපෞීගලිකව 0්තුතිස පුෙ කර සින න බව ගරු
න්ිතු ා 0ෙහන් කර සින න ලදි.
ඒ වප්රේ ප්රපාප්රහාර 0ම්බන්ෙව 0ෑ 0භා වාරසකදී
කතා බහ කරන අතර අෙ වන විට රප්රට් බ
බණුතරසේ ප්රෙනා ආහාරසට ගනු ලබන රට හාල් ම සනු ා0 ගණනේ ප්රවාහන කටයුතු වල ප්රසප්රෙන
ප්රකාප ණ කාලසේ පැරණි වුවෙ ගුල් මප්රලකු වත් හානි ප්රනාකරන තර ට ර0ාසනික ද්රවය වලින්
0 න්විත හාලේ වන අතර ප්රකාම්ප්රපෝ0්ට් බ ප්රපාප්රහාර භාවිතසට ණුරු කරී ප්රබාරු ක්රිසාවලිසකට
සූොනම්ී කිසි ප්රත්රු ේ නැති කටයුත්තේ බව ගරු න්ී තු ා 0ඳහන් කර සින න ලදි. ඒ වප්රේ
රනිල් ම වික්ර සිංහ ැතිතු ාප්රේ ආණ්ුව 0 ප්ර දී එතු න් ුණීි ත්ව රණන්දු රණරණ ගත් අතර එතු න්
විසින් රජප්ර කිසිදු ආසතනසකට අවුරුදු ප්රෙකේ සන තුරු සිසලු බඳවාගැනීම් තහනම් කරමින් රප්රට් බ
ආර් කස ශේති ත් කිරී ට පිසවර ගත් අතර රප්රට් බ ජනතාව එස පිළිගැනී ට අක ැති වූ බැවින් අෙ
2022 අප්රේල් ම 0

වන දින හ 0භා වාර්තාව
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වන විට ලංකාප්ර2 රාජය ප්ර0්වකයින් ඉතා සීඝ්ර අන්ෙමින් වැඩි ී කට ලේී ුති අතර ප්රගෝඨාභස
රාජපේේ ජනාිපතිතු න්ප්රේ පැමිණීප්ර න් අනතුරුව කිසි ප්රත්රු ේ නැති රැකිසා ලේේසේ දී ට
කටයුතු කළ අතර ප්රම් ප්රහ්තුප්රවන් 0 හර ආසතන වල පිසන්ප්රග වැඩ වලටත් 0හස ී ට තවත්
0හාසකප්රසේ සින න අතර ප්රම් වන විට 0ෑ ග්රා නිලධාාරී ව0 කට රාජය නිලධාාරීන් වැඩි පිරි0ේ
ප්ර0්වස කරන නමුත් ප්රකාම්ප්රපෝ0්ට් බ ප්රපාප්රහාර නිේ්පාෙනස කිරී ට ප්රගාවිප්රසකුට උපප්රෙ0ේ ලබා දී ට
ප්රහෝ ඒ 0ම්බන්ධාප්රසන් ග ප්රපන්ී ේ කිරී ට කිසි නිලධාාරිප්රසකු ප්රනා ැති අතර, ප්රම් පාලකයින්
ුණීි ත්ව රට පාලනස කරනවා නම් ප්ර තරම් රට ආගාධාසට පත් ප්රනාවන බව ගරු න්ීතු න්
0ඳහන් කර සින  අතර රප්රට් බ තත්ත්වස ප්රහ්තුප්රවන් ඉතා ත් දුකට ප්ර2ෙනාවට පත්ව සින න ජනතාව ත
දුක ප්රකාශ කිරී ට කෑ ප්රකෝ ග0මින් ප්රපෝලිම් වලට ී සිටී ට සිදුව ුති අතර ඔවුන් ප්රම් ආකාරප්රසන්
හැසිප්රරන්ප්රන් ත්ද්රවය භාවිතා කර ප්රනාවන අතර ඔවුන්ට ෙැප්රනන ෙැප්රවන ප්රශ්න ුති අතර ෙරුවන්
බඩගින්ප්රන් අඬනවා කිරිපින , හාල් ම ,සීනි, පරිප්පු ආදී අතයවශය බු ල් මලේ ප්රගෙරට ප්රගන සෑ ට
පණුගිස කාලප්ර
නු0්0ප්රසකුට රුපිසල් ම 3500 ක ට ප ණ විසෙම් කිරී ට සිදු වුවත් අෙ වන විට එ
බු ල් මල ප්රගන සා ට රුපිසල් ම ොහතර ෙහ0ේ ප ණ මුෙලේ ප්රගී ට සිදුව තිබී කණගාටුොසක
තත්ත්වසේ වන අතර ගෑ0්, ප්රතල් ම අතයවශය ෂේධා ප්රනා ැතිව ජනතාව ප්ර ප්ර0් කුපිත ී ඉතා ත්
0ාධාාරණ වන අතර ප්රකාප්රරෝනා ප්රරෝගප්රසන් ැප්රරන 0ංතයාව අු කර ගැනී ට රජස විසින් කටයුතු
කළ නමුත් ප්ර
ප්රරෝගස මුව  ප්රලෝකප්ර
පැතිර ගිස ප්රරෝගසේ වශප්රසන් ප්රරෝගීන් මිස සා ෙරුණු
ප්රල0 බලපාන ලෙ ඉන්දිසාව වැනි රටක වුවෙ ආර් කස කඩාවැටී ට පාලකයින් ඉඩ ප්රනාදුන් අතර
ප්ර
රප්රට් බ පාලකයින්ප්රේ ආර් ක ප්රතිපත්තිසේ , නිසි කළ නාකාරිත්වසේ, නිසි පාලනසේ
ප්රනා ැති ව කටයුතු කළ නි0ා ප්ර ප්ර0් රට කඩා වැටී ුති බවත් ජනතාව ප්රම් තරම් ආණ්ුවට ප්රගෙර
සා ට බල කර තිබිසදී ප්රම් ප්ර ාප්රහාප්රත් ඔවුන්ප්රේ වගකී විස යුත්ප්රත් බලප්රසන් ඉවත් ී සුදු0්0න්ට
බලස පවරා දී වන බව ගරු න්ිතු ා 0ඳහන් කර සින න ලදි.
ඒ වප්රේ වර්ත ාන තත්ත්වසත් 0 ග වයාපාරිකයින් ඉතා ත් අන්ත අ0රණ තත්ත්වසකට පත්ව
සින න අතර එස අවප්රබෝධාසකින් ප්රතාරව ප්රනාෙකින ප්රබාප්රහෝ පිරි0ේ විසින් වයාපාරිකයින් කාේකන්
ප්රල0 කටයුතු කරනවා කිසා හංවු ගැසී 0ාධාාරණ ප්රනාවන බව න්ිතු ා 0ඳහන් කර සින  අතර
අ0ාධාාරණසන්ට එප්රරහිව මිනිසුන් අරගල කිරී රජ කාලප්ර පටන් තිබූ ප්රෙසේ බැවින් ප්රම්වාට
ගරුකරමින් වි0ඳුම් ලබාදී පාලකයින්ප්රේ වගකී හා යුතුක වන අතර එප්ර0් ප්රනාහැකි නම් පසු
බැ0 සා යුතු බවත් වර්ත ානප්ර රප්රට් බ පාලකයින් නිවැරදිව ුණීි ත්ව වගකීප්ර න් යුතුව 0තය ප්රල0
කටයුතු ප්රනාකිරී ප්රහ්තුප්රවන් රප්රට් බ ජනතාවට වන්දි ප්රගී ට සිදුව ුති අතර ජනතාව විසින් පිට
කරනු ලබන ප්ර
ආප්ර2ගසන් අපට නතර කිරී ට ප්රනාහැකි අතර ප්රම්වට වි0ඳුම් ලබා දුන්ප්රන්
නැතිනම් ප්ර
තත්ත්වස තව තවත් බරපතළ වන අතර පාලකයින්ප්රේ වංචා කිරීම්, ප්රකෝන  ගණන්
මුෙල් ම හම්බ කර ගැනීම් නි0ා ප්රම් රට විනාශ ී ුති බැවින් ෙැන්වත් ප්ර
වැරදි ක්රිසා ො සන් නවතා
ප්රම්වාට නිසි වි0ඳුම් ලබාදී ට ුණීි ත්ව කටයුතු කල යුතු කාලස එළඹ ුති බැවින් ඒ 0ඳහා
වගකීප්ර න් යුතුව කටයුතු කරන්න කිසා ප්රකාශ කරමින් ගරු න්ීතු ා සිසව  ප්රෙනාට 0්ූතිස
පුෙකර සින න ලදී.

ගරු ාවොපතිතු ො පිළිතුරු ලබො දී
අතිගරු හින්ෙ රාජපේේ ැතිතු න් සින  කාලප්ර දී ප්රනාප්රරාච්ප්රචෝප්රල් ම විදුලි බලාගාරස ුති
කළායින් පසුව පැමිණි එේ0ත් ජාතික පේේ ආණ්ුප්රවන් කිසි බලාගාර ක්රිසාවලිසේ සිදු ප්රනාකළ
අතර ඒ ආණ්ු 0 ප්ර
0රු0ාරව තිුණ සිසලු වැ2 සිඳී සනප්රතේ කිසිදු ක්රිසා ාර්ගසේ ප්රනාගත් අතර
අෙ වන විට විදුලි ප්රශ්නසට මූලික ප්රහ්තුව ප්ර ස බවත් දීර්ඝකාීන 0ැලැ0් ේ ප්රනා ැතිව පසුගිස
ආණ්ුව කටයුතු කළ අතර අවුරුදු ප්රෙසීසකට වරාස පිටරටවලට විකුණු බවත්, හින්ෙ රාජපේේ
හතා විසින් 0ැලසුම්0හගතව කරප්රගන ගිස උ ා ඔස වයාපිතිප්ර ජලස න ක ප්රප්රසෝජනසට ගත
ප්රනාහැකි වූ අතර ඉන්දිසාවට සිේනල් ම ලබාදී 0ඳහා ආරම්භ කරන ලෙ ප්රනව ම් කුව ප්රනහි උ0
2022 අප්රේල් ම 0

වන දින හ 0භා වාර්තාව

20

පණුගිස ආණ්ු 0 ප්ර අු කර 0ක0් කිරී
ත ප්ර රටට ලැබී ට නිසමිතව තිබූ විශාල මුෙලේ අහිමි
ී ගිස බවත්, හ ෙවාප්රල් ම සිදු කළ හ බැංකු ප්රකාල් මලකෑ ඒ ආකාරප්රසන් එේ0ත් ජාතික පේේ
ආණ්ුව විසින් රටට සිදුකළ හානිප්ර ප්රතිවිපාක වර්ත ානප්ර රට තුළ නිර් ාණස ී ුති බව ගරු
0භාපතිතු ා ප්රකාශ කර සින න ලදි.
08.9 ගරු ප්රොමීය ස ාවො

ප ාවොපති - ප්රදී්  විමරරත්න ැතිතු ො

ප්රීශපාලනික, ආර් ක, 0ා ාජීස වශප්රසන් බරපතළ අර්ුණෙසකට රට මුණුණ ප්රෙමින් පවතින
ප්ර ාප්රහාතේ වශප්රසන් මුල අ තක කිරී , ුණුම්කම් ප්රනාදී 0හ උීෙච්ච ක සන කාරණාවන් 0හ
නිසි ප්ර2ලාප්ර2දී ගත යුතු රණන්දු රණරණ නිසි ප්රවලාවට ප්රනාප්රගන සිටී සන කාරණා වර්ත ාන රප්රට් බ
අර්ුණෙසට ප්රබප්රහවින් බලපාන ලෙ කාරණා වශප්රසන් ගරු උප 0භාපතිතු න් 0ඳහන් කර සින න ලදි.
විප්රශ්ේප්රසන් සහපාලන ආණ්ුප්රවන් කළ වැරදි ක්රිසා ාර්ගසන් සුලභව වර්ත ාන තත්ත්වසට
බලපා ුති අතර ඒ වප්රේ රට තුළ උීගතී ුති ප්ර
බරපතළ ගැටව  0හගත තත්ත්වස
0 බන්ධාප්රසන් අතිගරු ජනාිපතිතු න් 0හ ආණ්ුව 0ම්බන්ධාප්රසන් ප්රපෞීගලිකව විශාල
කණගාටුවේ දුකේ පවතින බව ගරු උප 0භාපතිතු න් 0ඳහන් කර සින න ලදි.
තුප්රනන් ප්රෙප්රේ බලස ලබාප්රගන රට භාර ගනු ලැුණප්ර2 ප්රම් ආකාරප්රසන් රට පුපුරා සයි කිසන
බලාප්රපාප්රරාත්තුප්රවන් ප්රනාවන අතර ,නමුත් 2015 රනිල් ම වික්ර සිංහ ැතිතු ා ආණ්ු පේේප්ර සින 
ැති ු තිවරුන් හතළි0් හත් ප්රෙප්රනකුත් 0 ඟ ආණ්ුව පුරාවට කටයුතු කරප්රගන ගිස අතර ඒ
අනුව බලීදී වර්ත ාන ආණ්ු පේේප්ර එකසිස වි0්0කට ආ0න්න ැති ු ති ණ්ඩලසේ 0 ඟ
කිසිදු වි0ඳු කට ප්රනාසන්ප්රන් න්ෙ සන්න ත න්ට ගැටලුවේ බවත් නමුත් ප්රම් ප්ර ාප්රහාප්රත්
විපේේසට ආණ්ුව භාර ප්රගන ප්රම් අර්ුණෙස වි0ඳී ට කටයුතු කරන්න අව0්ථාව දුන්නත් පවතින
තත්ත්වසත් 0 ඟ ඔවුන් රට භාර ගැනී ට ඉදිරිපත් ප්රනාී 0ාධාාරණ කාරණාවේ වන අතර අතිගරු
ජනාිපතිතු න්ට පවතින විධාාසක බලතලත් 0 ඟ වි0්වා0ස කඩාප්රගන ුති ැති ු ැතිවරුන්
ඉවත්කර විශ්වා0වන්ත ුණීි ත් අසවලුන් 0 ග එකතු ී ජනතාව තවත් ප්රපෝලිම් වල ප්රනාතිසා
ඔවුන් ඉදිරිසට පැමිණ සිදුවූ වැරැීෙ පිළි ප්රගන ප්රම්වට වි0ඳුම් ලබාදී ට හැකි බව ප්රකාශ කරමින් සම්
කිසි 0හන කාලසේ ජනතාවප්රගන් ඉල් මලා ප්රගන නව කැබිනට් බටුවේ 0 ග ප්රම් ප්රශ්න වි0ඳා ගැනී ට
ජනතාවට පැහැදිලි කිරී ේ කරනවා නම් ුණීි ත් ජනතාව එසට ුණුම්කම් ප්රෙන අතර ප්රම්
ආකාරප්රසන් කටයුතු කරනවා නම් ජනතාවප්රේ විශ්වා0ස නැවත දිනා ගැනී ට හැකි වන අතර ප්රම්
හැර ප්රවනත් වි0ඳු ේ ප්රම් 0ෙහා ප්රනා ැති බව ගරු උප 0භාපතිතු ා 0ෙහන් කර සින න ලදි.
ඒ වප්රේ කැබිනට් බ ණ්ඩලස ප්රවන0් කිරී ට අතිගරු ජනාිපතිතු න් කාීන වශප්රසන් ගත් ක්රිසාව
ඉතා ත් වන නා රණරණසේ බැවින් 0 ාජ ාධාය ජාලා වලින් එකතු වන සම් සම් කණ්ඩාසම් පාරට
බැ0 ප්ර ප්ර0් අරගල කරීදී 0තය වශප්රසන් ප්රම් ෙැප්රවන ප්රශ්න වලින් පීඩිතව සින න බණුතරසේ
ජනතාව තව ත් නිහඩව සින න අතර ර0්0ාවට සන එන නි0ාත් කුී වැඩේ කර ප්රහෝ එො ප්ර2ල
ප්ර0ාසා ගැනී ට අවශය බැවින් ප්ර2ලාව ප්රවන් කර ගත ප්රනාහැකි බැවින් ඔවුන් නිහඩව සින සත් ඉදිරි
දිනවලදී ප්රම්වාට වි0ඳුම් ප්රනාලැුණණප්රහාත් රප්රට් බ සිසලු ජනතාව පාරට බැසීප්ර න් අනතුරුව ප්ර
තත්ත්වස බරපතළ තත්ත්වසේ බවට පත්ී ට ඉඩ ුති බැවින් අතිගරු ජනාිපතිතු න් විසින් ප්රම්
ප්රතෝරාගත් සුදුසු ුණීි තුන් සිසලු ප්රෙනා 0 ග ඉතා කඩිනමින් ප්රම් ප්රශ්නවලට වි0ඳුම් ප්ර0ාසා ගත
යුතු වන අතර ප්රම් 0ඳහා සිසලු ප්රෙනාට ශේතිස ධධාර්සස ලැප්රබ්වා කිසා ප්රකාශ කරමින් ගරු උප
0භාපතිතු න් සිසව  ප්රෙනාට 0්ූතිස පුෙකර සින න ලදී.
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ගරු ාවොපතිතු ො පිළිතුරු ලබො දී
ගරු උප0භාපතිතු න් ෙ වර්ත ාන රප්රට් බ ුති ුති ී තිප්රබන තත්ත්වස 0ම්බන්ධාප්රසන් 0හ එ
තත්ත්වසන්ට වි0ඳුම් ප්ර0ාසා ගත හැකි ආකාරස 0ම්බන්ධාව දීර්ඝ පැහැදිලි කිරී ේ සිදු කළ අතර
ප්රාප්රීය ස 0භාවේ වශප්රසන් අපප්රේ බලතල ප්රකාරව ප්රම් 0ඳහා අවශය උපරි 0හප්රසෝගස ලබා ප්රෙමු
බවට ගරු 0භාපතිතු න් ප්රකාශ කර සින න ලදි.

 අනතුරුව 0භිකවරුන්ප්රේ ප්රවනත් කරුණු ඉදිරිපත් ප්රනාවූ බැවින්, ලබන 0 0භා රැ0්ී 2 22
වර්ේප්ර
ැයි 0 3 වන සිකුරාො දින ප.ව.2.3 ට ප්රසාො ගැනී සුදුසු බවට 0භාප්ර2 සිසව 
ප්රෙනාප්රේ එකඟතාවස ත රණරණස කර ගැනීප්ර න් අනතුරුව ගරු 0භාපතිතු ා විසින් අෙ දින
ාසික හ 0භාව 0ාර්ථක කර ගැනී ට පැමිණි ගරු උප 0භාපතිතු න් ුතුව ව සිසලු
න්ිවරුන්, න්ීවරිසන් ුතුව ව පැමිණ සින  සිසලු ප්රෙනාට 0්ූතිස පුෙ කරමින් ගරු
0භාපතිතු ා විසින් හ 0භාප්ර2 වැඩ කටයුතු ප.ව.6.2 ට ප ණ අව0න් කරන ලදී.
 2 22. 4.

දින ප්ර ානරාගල ප්රාප්රීය ස 0භා කාර්සාලප්ර දී ස.

ආර්.එම්.රත්නීර,
0භාපති,
ප්රාප්රීය ස 0භාව,
ප්ර ානරාගල.
0භා වාර්තාව ................................................................................. වන දින පැවැති
හ
0භාප්ර2................................................................................................................ප්රසෝජනාප්රවන්
0හ......................................................................................................................0්ීරත්වප්රසන්
ඒක තිකව/ 0ංප්රශෝධානසන්ට සටත්ව 0භා 0ම් ත විස.
ආර්.එම්.රත්නීර,
0භාපති,
ප්රාප්රීය ස 0භාව,
ප්ර ානරාගල.
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දල් හො ප්රතිපත්ති තොක්ෂණික
කසීම් කමිටු
කමිටු

2022 අප්රේල් ම 0

මාේ ො නි ොා හො ප්රජො ාං ර් න පරිාර හො පහසුකම් කමිටු
කමිටු
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ප්ර

0භා වාර්තාව ................................................................................. වන දින පැවැති

හ

0භාප්ර2................................................................................................................ප්රසෝජනාප්රවන්
0හ......................................................................................................................0්ීරත්වප්රසන්
ඒක තිකව/ 0ංප්රශෝධානසන්ට සටත්ව 0භා 0ම් ත විස.

ආර්.එම්.රත්නීර,
0භාපති,
ප්රාප්රීය ස 0භාව,
ප්ර ානරාගල.
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1) ප්ර ානරාගල, ාගන්ෙනමුල් මල හි පිහින  පරාක්ර
ාවත ලිපිනප්රසහි පදිංචි පවුල් ම 7 ේ ප ණ
භාවිතා කරන ඉතා අබලන්ව පැවති ාර්ගස ඊප්ර දින ුතිවූ අික වර්ේාව ප්රහ්තුප්රවන් ග න්
කිරි ටවත් ප්රනාහැකි ප්රල0 ෙැඩි ප්ර0ෝො පාව වකට පත්ව ුති බැවින් එ
ාර්ගස කුට් බන  ගල් ම
අතුරා ඉතා කඩිනමින් පිළි0කර කර දී අතයාවශය බැවින්, ඒ 0ඳහා හ 0භා අනු ැතිස ලබා
දී සුදුසු බවට ගරු 0භාපතිතු ා විසින් හ 0භාවට ප්රසෝජනා කර සින න ලදී. එ ප්රසෝජනාව
සුදුසු බවට 0නත් ගුණවර්ධාන ගරු න්ිතු ා විසින් 0් ර කර සින න ලදී.
ප්ර
ප්රසෝජනාව 0ම්බන්ධාප්රසන් වාෙ විවාෙ ප්රහෝ අෙහ0් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන ප්රල0
ගරු 0භාපතිතු ා විසින් 0භාවට ප්රකාශ කර සින න ලදී.
ඉන් පසු ප්ර
ප්රසෝජනාව 0ම්බන්ධාප්රසන් 0භාප්ර2 0ාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විප්රරෝධාතා
කිසිවේ ඉදිරිපත් ප්රනාවුණු බැවින්, ගරු0භාපතිතු ා විසින් ප්රම් 0ම්බන්ධාප්රසන් 0භාප්ර2
රණරණස වි 0ා සින න ලදී.
පවුල් ම 7 ක ප ණ ජීවත් වන ජනතාවේ ප්ර
ාර්ගස භාවිත කරන බැවින් කාර්මික නිලධාාරි
නිලධාාරි හතා ප්රසාෙවා පරීේේා කර බලා කුට් බන  ගල් ම අතුරා භාවිතා කළ හැකි පරිදි ඉතා
කඩිනමින් 0ක0් කර දී සුදුසු බවට හ 0භාව ඒක තිකව රණරණස කරන ලදී.

2) ප්රකාම්ප්රපෝ0්ට් බ ප්රපාප්රහාර නිේ්පාෙනස කිරි 0ඳහා සන විසෙ 0ලකා බලා ෙැනට කිප්රලෝ ග්රෑම්
ක විකුණුම් මිල වන රු. 5. , රු.2 . ෙේවා ඉහළ නැංී ටත්, තව ෙ එේ ප්රගාවිප්රසකු
0ඳහා නිකුත් කළ හැකි උපරි කිප්රලෝ ප්ර ාණස රණරණස කිරි 0ඳහාත් ගරු 0භාපතිතු ා
විසින් හ 0භාවට ප්රසෝජනා කර සින න ලදී. එ ප්රසෝජනාව සුදුසු බවට 0න්ධායා අනුරුීිකා
ගරු න්ිතු ා විසින් 0් ර කර සින න ලදී.
ප්ර
ප්රසෝජනාව 0ම්බන්ධාප්රසන් වාෙ විවාෙ ප්රහෝ අෙහ0් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන ප්රල0
ගරු 0භාපතිතු ා විසින් 0භාවට ප්රකාශ කර සින න ලදී.
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ඉන් පසු ප්ර
ප්රසෝජනාව 0ම්බන්ධාප්රසන් 0භාප්ර2 0ාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විප්රරෝධාතා
කිසිවේ ඉදිරිපත් ප්රනාවුණු බැවින්, ගරු0භාපතිතු ා විසින් ප්රම් 0ම්බන්ධාප්රසන් 0භාප්ර2
රණරණස වි 0ා සින න ලදී.

ප්ර
කුඹුරු ඉඩම් හිමිකරුවන්ප්රේ ඉල් මීම් පරිදි ඔවුන් එ ඉඩම් 0ඳහා අොළ අේකර බඳු
ප්රගාවි ජන ප්ර0්වා ප්රෙපාර්තප්රම්න්තුවට ප්රගවන්ප්රන් නම් එ කුඹුරු ඉඩම් 0ඳහා ප්රාප්රීය ස
0භාප්ර2 ප්රල් මතනවල 0ටහන් කර ුති වරිපනම් බදු පිළිබඳ ප්රතාරතුරු 0හ අොළ බිල් ම කිරිම්
නතර කිරි ටත්, එ ප්රීපල 0ඳහා ප්ර ප්රතේ පවතින රු.4 7, 4 .6 ක අස කර ගැනී ට
ප්රනාහැකි හිඟ මුෙල ගරු ආණ්ුකාරතු න්ප්රේ අනු ැතිසට සටත්ව ප්රල් මතනවලින් කපා ඉවත්
කිරි සුදුසු බවට හ 0භාව ඒක තිකව රණරණස කරන ලදී.

 ගරු ාවොපතිතු න් විසින් හදිසි මසෝජනො ඉදිරිපත් කර සිටී

(රීති අංක 11 (8) )

නයාසපානුලවලව සථා පරිදී කල් මදී ුති ප්රසෝජනා 0ාකච් ා කිරීප්ර න් අනතුරුව අෙ දින 0ාකච් ා කර
අනු ැතිසේ ගත යුතු හදිසි ප්රසෝජනා
ේ 0ම්බන්ධාප්රසන් හ 0භා අනු ැතිස ලබා ගත යුතු බවට
ගරු 0භාපතිතු ා ප්රකාශ කළ අතර ඒ 0ඳහා හ 0භාප්ර2 විරුීධාත්වසේෙ ප්රනාතිුණණු බැවින් ගරු
0භාපතිතු ා විසින් එ හදිසි ප්රසෝජනා පහතින් ෙේවා ුති ආකාරසට 0භාගත කරන ලදි.

2022 අප්රේල් ම 0

වන දින හ 0භා වාර්තාව
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a) 2 2 වර්ේසට 0භාව 0තු 0තිප්රපාළ බදු ගත් බදුකරු විසින් ආරම්භක ා0ප්ර සිට රප්රට් බ
පවතින ප්රකාප්රරෝනා ව0ංගතස ප්රහ්තුප්රවන් 0තිප්රපාළ පැවැත්ී අඩාල ී ුති අතර, පළමු
0තිස තුළ 0තිප්රපාළ ව0ා තබන ලෙ අතර, ප්රෙවන 0තිප්ර සිට නැවත ප්රපාළ විවිත කළ ෙ
ප්රගාවිසන් නිේ්පාෙන රැප්රගන ඒ ප්රවළඳුන්ප්රේ ප්ර ාණස 0හ 0 0්ථ පාරිප්රභෝගිකසන්ප්රේ
පැමිණී 5 %කටත් වඩා අු බවත්, නගරසට පැමිණී ට ප්රබාප්රහෝ ප්රෙප්රනේ අකැ ත්තේ
ෙේවන බැවින් ප්රගාීන් ත නිේ්පාෙන ත නිප්රව0් ප්රවතින් ප්රතාඟ ප්රවළඳුන්ට විකිණීප්රම්
ක්ර ප්ර2ෙසේ ෙ පවතින නි0ා ගිවිසුම්ගත මුෙලට 0තිප්රපාළ බදු අස කර ප්රගන සා ඉතා ත්
අපහසු බැවින්, ගිවිසුම් ප්රකාරව ාසිකව 0භාවට ප්රගවනු ලබන වාරික මුෙලින් 5 % ක 0හන
මුෙලේ අු කර ප්රෙන ප්රල0 ඉල් මී ේ කර ුති බැවින්, ප්රම් 0ඳහා හ 0භාප්ර2 රණරණස හා
අනු ැතිස ලබාදී සුදුසු බවට ගරු 0භාපතිතු ා විසින් 0භාවට ප්රසෝජනා කර සින න ලදී. එ
ප්රසෝජනාව සුදුසු බවට තප්ර ෝදිරම් ජසජීලන් ගරු න්ිතු ා විසින් 0් ර කර සින න ලදී.
ප්ර
ප්රසෝජනාව 0ම්බන්ධාප්රසන් වාෙ විවාෙ ප්රහෝ අෙහ0් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන ප්රල0 ගරු
0භාපතිතු ා විසින් 0භාවට ප්රකාශ කර සින න ලදී.
ඉන් පසු ප්ර
ප්රසෝජනාව 0ම්බන්ධාප්රසන් 0භාප්ර2 0ාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විප්රරෝධාතා කිසිවේ
ඉදිරිපත් ප්රනාවුණු බැවින්, ගරු0භාපතිතු ා විසින් ප්රම් 0ම්බන්ධාප්රසන් 0භාප්ර2 රණරණස වි 0ා සින න
ලදී.
ප්ර
ඉල් මීප්රම් සම් 0ාධාාරණත්වසේ පැවතිස ෙ ප්රම් ප්ර ාප්රහාප්රත් ප්ර
ඉල් මී 0ඳහා ාසික
වාරිකප්රසන් 5 % අු කිරී 0ම්බන්ධාව රණරණසේ ලබා දිස ප්රනාහැකි බවත්, ලබන 0තිප්ර ෙ
0තිප්රපාළ පැවැත්ී හා ප්රවළඳුන්ප්රේ පාරිප්රභෝගිකයින්ප්රේ පැමිණී 0ම්බන්ධාව ප්ර0ාසා බලා ආොසම්
පරීේේක ගින් 0ම්ූර්ණ වාර්තාවේ ලබා ගැනී සිදු කළ යුතු බවටත්, ඒ අනුව ඉදිරිප්ර දී රණරණසේ
ගැනී සුදුසු බවටත් හ 0භාව ඒක තිකව රණරණස කරන ලදී. සුදුසු බවට හ 0භාව ඒක තිකව
රණරණස කරන ලදී.

අ ාන් පිටු ට
0භිකවරුන්ප්රේ ප්රවනත් කරුණු තවදුරටත් ඉදිරිපත් ප්රනාවූ බැවින්, ගරු 0භාපතිතු ා විසින් අෙ
දින ාසික හ 0භාව 0ාර්ථක කර ගැනී ට පැමිණි සිසලු
න්ිවරුන්, න්ීවරිසන් ුතුව ව
පැමිණ සින  සිසලු ප්රෙනාට 0්ූතිස පුෙ කරමින් ගරු 0භාපතිතු ා විසින් හ 0භාප්ර2 වැඩ කටයුතු
ප.ව.6.3 ට ප ණ අව0න් කරන ලදී.

 2 2 .

.24 දින ප්ර ානරාගල ප්රාප්රීය ස 0භා කාර්සාලප්ර දී ස.

ආර්.එම්.රත්නීර,
0භාපති,
ප්රාප්රීය ස 0භාව,

2022 අප්රේල් ම 0
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 හදිසි මසෝජනො ඉදිරිපත් කිරී (රීති අංක 11 (8) )
නයාසපානුලවලව සථා පරිදී කල් මදී ුති ප්රසෝජනා 0ාකච් ා කිරීප්ර න් අනතුරුව අෙ දින 0ාකච් ා කර
රණරණ ගත යුතු හදිසි ප්රසෝජනා කිහිපසේ 0ම්බන්ධාප්රසන් අවධාානස ප්රසාමු කළ යුතු බවට ගරු
0භාපතිතු ා හ 0භාව ප්රවත ප්රකාශ කර ඒ 0ඳහා 0භාප්ර2 එකඟතාවස වි 0ා සින න ලදි.
තවෙ නයාස පස 0ක0් කිරිප්ර න් අනතුරුව අප ප්රවත ලැුණණු ෙැනුම් දී කට අනුව ප්ර
වයාපිතිසට අොල 0ංවර්ධාන කටයුතු 2 2 ප්රනාවැම්බර් 0 3 වන විට අව0න් කර බිල් ම පත්
ඉදිරිපත් කළ යුතු බව ෙන්වා ුති බැවින් ප්ර ස හදිසි ප්රසෝජනාවේ ප්රල0 0භා අනු ැතිසට ඉදිරිපත්
කරන බව ගරු 0භාපතිතු ා ප්රකාශ කරන ලදී.
ඒ 0ඳහා හ 0භාප්ර2 සිසලු ප්රෙනාප්රේ එකඟතාවස ලබා දීප්ර න් අනතුරුව ගරු 0භාපතිතු ා විසින්
පහත ප්රසෝජනව ෙ හ 0භාවට ඉදිරිපත් කරන ලදි.
I.

තවෙ ාර්ග අ ාතයාංශස ගින් ප්ර ානරාගල ප්රාප්රීය ස 0භා බල ප්රප්රීශස මිලිසන 52ේ ප්රවන්
කර ුති අතර එ ප්රතිපාෙන ගින් ාර්ග 49ේ 0ංවර්ධානස කළ යුතුව ුත.ප්ර ානරාගල
ප්රාප්රීය ස 0භා බල ප්රප්රීශස ප්ර න්
ුල් මල, සිසඔලාණ්ුව, ුණත්තල සන ප්රාප්රීය ස 0භා
බල ප්රප්රීශවල ෙ ප්ර
0ංවර්ධාන වැඩ0ටහන සටප්රත් ාර්ග 0ංවර්ධානස කිරිප්රම්දි ප්රරඩි මිේ0්
ප්රකාන්ීට් බ ප්රසදිස යුතු බවට ෙන්වා ුති අතර ප්ර
බල ප්රප්රීශ 4ට ප්රරඩි මිේ0් 0පසන
ආසතන ුත්ප්රත් ප්රෙකේ ප ණේ බවට ගරු 0භාපතිතු ා ප්රකාශ කර සින  අතර ප්ර
ආසතන
ප්රෙක ගින් ප්ර
ාර්ග සිසල් මලට ප්රරඩි මිේ0් 0ැපයීස යුතු අතර 2 2 ප්රනාවැම්බර් 0ට
3 දිනට ප්රපර අොල ාර්ග වල ඉදිකිරීම් අව0න් කර ාර්ග අ ාතයාංශස ප්රවත බිල් ම පත්
ඉදිරිලත් කළ යුතුව ුත. එබැවින් ප්ර
ප්රාප්රීය ස 0භා බල ප්රප්රීශවලට අසත් 0ංවර්ධානස
ප්රකප්රරන ාර්ග වැඩි ප්ර ාණසේ පටු බව 0හ බෑවුම් 0හිත ී නි0ා ප්රරඩිමිේ0් ප්රවාහනසට
අපහසු තත්ත්වසේ පවතින අතර කුඩා ප්රකාන්ීට් බ මිේචර් සන්ස ප්රසාෙවාප්රගන ප්ර
ාර්ග
ප්රකාන්ීට් බ කිරී ට 0භා අනු ැතිස ලබා දී සුදුසු බවට ගරු 0භාපතිතු ා විසින් හ 0භාව
ප්රවත ප්රසෝජනා කර සින න ලදී.

එ ප්රසෝජනාව සුදුසු බවට 0න්ධායා අනුරුීිකා ගරු න්ිතුමිස විසින් 0් ර කර සින න ලදී.
ප්ර
ප්රසෝජනාව 0ම්බන්ධාප්රසන් වාෙ විවාෙ ප්රහෝ අෙහ0් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන ප්රල0 ගරු
0භාපතිතු ා විසින් 0භාවට ප්රකාශ කර සින න ලදී.
ඉන් පසු ප්ර
ප්රසෝජනාව 0ම්බන්ධාප්රසන් 0භාප්ර2 0ාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විප්රරෝධාතා කිසිවේ
ඉදිරිපත් ප්රනාවුණු බැවින්, ගරු 0භාපතිතු ා විසින් ප්රම් 0ම්බන්ධාප්රසන් 0භාප්ර2 රණරණස වි 0ා සින න
ලදී.
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ාර්ග අ ාතයාංශප්රසන් ෙැනුම් දී ුති පරිදි අොල උපප්රී හා ප්රකාන්ප්රීසි වලට සටත්ව විි ත්
ක්ර ප්ර2ෙසන්ට අනුව ප්ර
වයාපිතිවල කටයුතු අොල දිනට ප්රපර සිදු කිරී සුදුසු බවටත්, කුඩා
ප්රකාන්ීට් බ මිේචර් සන් ප්රසාෙවාගනිමින් ප්ර
ාර්ග ප්රකාන්ීට් බ කිරී ට පිසවර ගැනී
සුදුසු
බවටත් 0භාව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදී.
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