ශ්රී ලංරා හ ලංරජහාහ්ත්රි  ලංභහජහ ජ ලංජනයජ
අට ලංළනි ලංඳහර්ලි ේ්තතු

පළර්ලිමේන්තු ප්රකාළ

මළළ ංකකා 119

ශ්රී ලංරා හ ලංරජහාහ්ත්රි  ලංභහජහ ජ ලංජනයජ

 ලංඳහර්ලි ේ්තතු

 ලං

සථහය ලංනි ඹෝග ලංඅා  ලං128 (5) ඹට ේ ලංඉදිරිඳේ ලං යනු ලංරඵන ලං

භවජන ලං ඳේේ ලංපිළිඵ ලං හය  ලංබහ
6 න ලංහර්ාහ
(7 ලංන ලංඳහර්ලි ේ්තතු

 ලංඳශමුළනි ලංළසිහය

 ලං

 ලං

2013.01.01 සිට ලං2015.06.26 දක්හ ලංව ලං හරඹ ලංවහ ලං
ව ලං8 ලංන ලංඳහර්ලි ේ්තතු

 ලංඳශමුළනි ලංළසිහය

 ලං

2015.09.01 ලංසිට ලං2016.08.31 ලංදක්හ ලංව ලං හරඹ ලංවහ)

ඉදිරිඳේ ලං යන ලංරද් ද්
භවජන ලං ඳේේ ලංපිළිඵ ලං හය  ලංබහ

 ලංබහඳති ලං

ඳහර්ලි ේ්තතු ලංභ්තත්රී

ගරු ලංසුජී ලං ේනසිාව ලංභවාහ ලංවිසිනි
2016 ම ොලෆේබර් මව 29 ලෆනි දි

ශ්රී කකාළ පළර්ලිමේන්තුල විසින් මුද්රණයය ිරිමම නියම කාර

ී.

ංන්තර්ගතය
1

ඳාර්ිමේන්තුමේ මශජන මඳත්වේ ඳිෂිබ කාරක වභාල

1

2

මශජන මඳත්වේ ඳිෂිබ කාරක වභාමේ ආරේභය වශ එශි විකාය

1

3

කාරක වභාමේ වංයුතිය

2

4

මශජන මඳත්වේ ඳිෂිබ කාරක වභාමේ බත

4

5

ගරු මන්තරීලරු විවින් මඳත්වේ ඳාර්ිමේන්තුලඉ ඉදිරඳ
ි ත් කිරීම

5

6

මශජන මඳත්වේ ඳිෂිබ කාරක වභාමේ කාර්ය භාරය

6

7

1981 ලර්මයේ විඉ මේ දක්ලා කාය තුෂ මශජන මඳත්වේ ඳිෂිබ කාරක වභාලන්ශි මවේලය කෂ 8
වභාඳතිලරුන් වශ අදාෂ නිධාරීන්

8

ශත්ලන ඳාර්ිමේන්තුමේ එනේ 2013.01.01 දින විඉ 2015.06.26 දින මතක් මශජන
මඳත්වේ ඳිෂබ
ි  කාරක වභාමේ කඉයුතු

11

9

2015.06.26 දින විඉ 2015.09.01 දින මතක් මශජන මඳත්වේ ඳිෂබ කාරක වභාමේ
කඉයුතු

12

10 මශජන මඳත්වේ ඳිෂිබ කාරක වභා කාර්යාංය විවින් මමම කා වීමාල තුෂ ගන්නා ද
ඳරතිඳත්තිමය තීර

12

11 මශජන මඳත්වේ ඳිෂිබ කාරක වභාමේ 5 ලන ලාර්තාමේ වශන් ඉක්කයන් ඳිෂබ
ි  ඳවු
විඳරමක්.

14

12 ශත්ලන ඳාර්ිමේන්තුමේ මශජන මඳත්වේ කාරක වභාමේ ඉක්කයන් ශා නිර්මදේයන්

15

13 ශත්ලන ඳාර්ිමේන්තුමේ ඉක්කයන් වශා අඉලන ඳාර්ිමේන්තුමේදී ගැනීමඉ නියමිත ඳියලර

16

14 අඉලන ඳාර්ිමේන්තුමේ ඉක්කයන්

16

15 2013.01.01 විඉ 2015.06.26 දක්ලා කා වීමාමේ විමර්නය කෂ මඳත්වේ ඳිෂබ
ි 
වාරාංය
(අ) මශජන මඳත්වේ ඳිෂිබ කාරක වභාල ද මඳත්වේ ඳිෂබ
ි  වාරාංයක්

17

(ආ) බා දුන් වශන අනුල වාරාංය

18

(ඇ) මඳත්වේ විමර්නය විදුකෂ අමාතාංය අනුල වාරාංයක්

21

(ඈ)6 ලන ඳාර්ිමේන්තු කා වීමාමේදී කාරක වභාලඉ ැබී 2013.01.01 –
2015.06.26 කා වීමාමේදී විමර්නය කෂ මඳත්වේ ඳිෂබ
ි  අමාතාං අනුල
වාරාංය

24

(ඉ) ඳරිඳාන කඉයුතු ඳිෂිබ ඳාර්ිමේන්තු මකොමවාරිව්ඉ(ඔේබුඩ්ව්මන්) අදාෂ මඳත්වේ
ඳිෂබ
ි  වාරාංය

25

16 කාරක වභාල විවින් වශන වවා දුන් මඳත්වේ

26

17 ඳරිඳාන කඉයුතු ඳිෂිබ ඳාර්ිමේන්තු මනොමවාරිව් විවින් නිර්මදේ කර වශන ැබී ඇති මඳත්වේ 55
18 කාරක වභාල විවින් වශන වවා මනොදුන් අලව්ථා කිශඳ
ි යක්

56

ංන්තර්ගතය ........
19 අඉලන ඳාර්ිමේන්තුමේ ඳෂමු වැවිලාරමයේ 2015.09.01 විඉ 2016.08.31 දක්ලා කා
වීමාල තුෂ විමර්නය කෂ මඳත්වේ ඳිෂබ
ි  වාරාංය
(අ) මශජන මඳත්වේ ඳිෂිබ කාරක වභාල ද මඳත්වේ ඳිෂීබ වාරාංය

58

(ආ)බා දුන් වශන අනුල වාරාංය

59

(ඇ)මඳත්වේ විමර්නය විදු කෂ අමාතාංය අනුල වාරාංයක්

60

(ඈ)ඳරිඳාන කඉයුතු ඳිෂිබ ඳාර්ිමේන්තු මකොමවාරිව්ඉ (ඔේබුඩ්ව්මන්)අදාෂ මඳත්වේ

62

20 කාරක වභාල විවින් වශන වවා දුන් මඳත්වේ ඳිෂිබ විමවුමක්

63

21 කාරක වභාල විවින් වශන වවා මනොදුන් අලව්ථා කිශඳ
ි යක්

66

ව්තූතිය

67

උඳමේඛන 1 - ආදර් මඳත්වම

68

උඳමේඛන 2 - මඳත්වමක් ඳරතික්මේඳ කිරමී ඉ අදාෂ කරු ු

69

උඳමේඛන 3 - අංක E&O/AC/1/8/6 ශා 2014.10.10 දිනැති චකරමේඛය

70

උඳමේඛන 4 - ඳුශු ු වැවි වශා කාරක වභික මන්තරීන් මයොමුකරන මව ඉ්ීම

71

උඳමේඛන 5 - ඔේබුඩ්ව්මන්ලරයාමගේ නිර්මදේ ඳිෂිබ ජනාධිඳතිලරයාමගේ ිඳිය

72

උඳමේඛන 6 - මික අයිතිලාවිකේ වේබන්ධමයන් ල 17/2005 දරන රා.ඳ. ලකරමේඛය

73

iv

ගරු වභාඳතිතුමාගේ වටශන
2013.01.01 සිට ලං 2015.06.26 දක්හ ලං ව ලං හරඹ ලං තුශ ලං හය  ලං භි  ලං භ්තත්රීය ඹකු ලං
ල ඹ්ත ලං ව ලං  ලං ඵො වෝ ලං හය  ලං බහ ලං රැසවීේර ජ ලං ාහ හලි  ලං බහඳතිය ඹකු ලං ල ඹ්ත ලං
ටයුතු ලං ශ ලං භභ, 2015.12.02 ලං සිට ලං අද ලං දක්හ ලං භවජන ලං ඳේේ ලං හය  ලං බහ  ලං
බහඳතියඹහ ලං ර ලං හය  ලං බහ  ලං හර්ඹ ලං බහයඹ ලං පිළිඵ ලං භහ ේ ලං අදවස ලං එ තු ලං කිරීභට ලං
අසථහක් ලංරළබීභ ලංපිළිඵ ලංතුටු ලං මි.
යහජය ලං යඹානර ලං ්රිඹහ හරීේඹ ලං වේතු ්ත ලං වහ ලං ාහ  ලං නිරධහරී්ත ලං විසි්ත ලං ගනු ලං
රඵන ලං තී්තදු, තීයණ ලං නිහ ලං ඹේ ලං අසථහර ජ ලං අහධහයණඹට ලං ඳේන ලං භවජනාහට ලං සිඹ ලං
දුක්ගළනවිලි ලං ඉදිරිඳේ ලං ය, ලං වන ලං රඵහ ලං ගළනීභ ලං වහ ලං භවජන ලං ඳේේ ලං පිළිඵ ලං හය  ලං
බහ ලං පිහිටුහ ලංඇා. ේ ලං අනු, යසථහදහඹ ඹ ලං තුශ ලංභවජනාහ ලං විසි්ත ලං ාභ්තට ලංසිදු ලං ව ලං
අහධහයණඹ්ත ලං නු ්ත ලංවන ලංරඵහ ලංගළනීභ ලංවහ ලංෘජුභ ලංගනු දනු ලං යන ලංඑක් ලං හය  ලං
බහක් ලං ර ලං භවජන ලං ඳේේ ලං පිළිඵ ලං හය  ලං බහ ලං වළඳි්තවිඹ ලං වළ . එ ේභ ලං
ර්ාභහනඹ ලං න ලං විට ලං ඳහර්ලි ේ්තතු  ලං භවජන ලං ඳේේ ලං හය  ලං බහ ලං පිළිඵ ලං
භවජනාහ ේ ලං දළනුේබහඹ ලං ඉවශ ලං ගොස ලං ඇති ලං ඵ ලං භ්තත්රීරු්ත ලං වයවහ ලං ඹොමු ලං න ලං
විලහර ලං ඳේේ ලංරභහණඹ ලංඅනු ලංනිරීක්ණඹ ලං .
2013.01.01 ලං සිට ලං 2015.06.26 ලං දක්හ ලං හර ලං සීභහ ලං තුශ ලං බහඳතිරු්ත ලං ර ලං ටයුතු ලං
ශ,


හිටපු ලං නි ඹෝජය ලං අභහාය ලං ගරු ලං රලිේ ලං දිහනහඹ  ලං භවාහට ලං (2012 ලං භහර්තු ලං සිට ලං 2015 ලං
ඳඵයහරි ලංදක්හ) ලංව



ගරු ලං  ලං(වදය) ලං සුදර්ිනනී ලං රනහ්තදුපු්ල ්ල ලං භවේමිඹටද ලං (2015 ලං ඳයහරි ලං සිට ලං 2015 ලං
ජනි ලංදක්හ) ලං

එභ ලං හනු

 ජ ලං හය  ලංබහ

 ලංාහ හලි  ලංබහඳතිරු්ත ලංල ඹ්ත ලං ටයුතු ලං ශ, ලං

 ගරු ලංගහමිණී ලං රොකු ේ ලංභවාහ
 ගරු ලං(වදය) ලංයහිතා ලං ේනහයේන ලංභවාහ
 ගරු ලංගහමිණී ලංවිිතේ ලංවිජඹමුණි ලං ොයිහ ලංභවාහ
 ගරු ලංසු්තා ලංපුාචිනිර ේ ලංභවාහ
 අබහරහප්ත ා ලංගරු ලංඑේ. ක්.ා..එ.එස. ලංගුණර්ධන ලංභවාහ ලංව ලං
 ගරු ලංාරාහ ලංඅතු

ෝයශ ලංභවේමිඹටද

8 ලං ළනි ලං ඳහර්ලි ේ්තතු  ලං ඳශමුළනි ලං ළසිහයඹ ලං තුශ ලං 2015.09.01 ලං
2016.08.31 ලංදක්හ ලං හර ලංසීභහ ලංතුශ ලංබහඳතිරු්ත ලං ර ලං ටයුතු ලං ශ,

ේ ලං දක්හ ලං

 ගරු ලංසු්තා ලංපුාචිනිර ේ ලංභවාහට
 ගරු ලංනිවහ්ල ලංගරප්ත ඳේති ලංභවාහට ලංව
 ගරු ලංබිභ්ල ලංයේනහඹ  ලංභවාහටද

හය  ලංබහ
පිරිනභමි.

 ලං ටයුතු ලං ය ගන ලංඹහභට ලංදළක්ව ලංදහඹ ේඹ ලං නු ්ත ලංභ ේ ලංසතතිඹ ලං

v

එ ේභ ලං එ ට ලං හය  ලං භි  ලං භ්තත්රීරු්ත ලං භ්තභ ලං ේභ්ත ලං හය  ලං බහ  ලං
භ්තත්රීරු්තද ලං හය  ලංබහ  ලං ටයුතුරට ලංරීඹ ලංදහඹ  ලං මි්ත ලංරඵහදු්ත ලංව ඹෝගඹද ලං
භහි ජ ලං ෘා  ජ ලංසිහිඳේ ලං යමි.
එ භ්තභ ලං හය  ලං භි  ලං භ්තත්රීය ඹකු ලං නොවුද ලං ඵො වෝ ලං හය  ලං බහ ලං
රැසවීේරට ලං ඳළමිණ ලං ඳේේ රු්තට ලං වන ලං රඵහ ජභ ලං වහ ලං ාභ ලං අදවස ලං දළක්ව ලං
ඳහර්ලි ේ්තතු ලංභ්තත්රී ලංගරු ලංඑස. ලංසී. ලංමුතුකුභහයණ ලංභවාහටද ලංභ ේ ලංවි ලේ ලංසතතිඹ ලංපිරිනභමි. ලං
එ භ්තභ ලං සිඹළු ලං ඳහර්ලි ේ්තතු ලං භ්තත්රීරු්තට ලං අඳ ලං හය  ලං බහ ලං ටයුතු ලං යන ලං ය හයඹ ලං
පිළිඵ ලං අදවක් ලං ගළනීභ ලං වහ ලං රැසවීේරට ලං වබහගි ලං න ලං භ්ත ලං විෘා ලං යයහධනහක් ලං
කිරීභට ලංභභ ලං භභ ලංඅසථහ ලංර ඹෝජනඹට ලංගනිමි.
2013.01.01 ලං- ලං2015.06.26 ලං හර ලංසීභහ ලංතුශ ලංභවජන ලං ඳේේ ලං හය  ලංබහ ලංරැසවීේ ලං
හය ලං 96ක් ලං ඳේහ ලං ඇති ලං අාය ලං ඳේේ ලං 935ක් ලං විභර්ලනඹ ලං ය ලං ඇති ලං අාය ලං ා ලං අාරි්ත ලං
ඳේේ ලං 390ක් ලං වහ ලං වන ලං නිර් ද්ල ලං රඵහ ජභට ලං ඳේේ ලං හය  ලං බහ ලං ටයුතු ලං ය ලං
ඇා. ලං එ ේභ ලං එකී ලං නිර් ද්ල ලං අාරි්ත ලං ඳේේ රු්ත ලං 92 ලං ද නකු ේ ලං වන ලං නිර් ද්ල ලං
්රිඹහේභ  ලං ය ලංඇති ලංඵ ලංඑකී ලංඅදහශ ලංඅභහායහාල ලංවිසි්ත ලං හය  ලංබහ ලංදළනුේ ලං ය ලංඇා.
ාද ලං8 ලංන ලංඳහර්ලි ේ්තතු  ලංභවජන ලං ඳේේ ලංපිළිඵ ලං හය  ලංබහ ලං2015.11.14 ලංදින ලං
ගරු ලං ථහනහඹ තුභහ ලං විසි්ත ලං ඳේ යන ලං රද ලං අාය ලං එහි ලං ඳශමු ලං රැසවීභ ලං 2015.12.02 ලං දින ලං
ඳේහ ලං ඇා. ලං එදින ලං සිට ලං 2016.08.31 ලං දක්හ ලං රැසවීභ ලං හය ලං 14 ලං ක් ලං ඳේහ ලං ඇති ලං අාය ලං
ඳේේ ලං 123ක් ලං විභර්ලනඹ ලං ය ලං ති ේ. ලං එහි ජ ලං ඳේේ ලං 70 ට ලං අදහශ ලං වන ලං නිර් ද්ල ලං
ඉදිරිඳේ ලං ය ලං ඇති ලං අාය ලං ේ ලං න ලං විට ලං ඳේේ රු්ත ලං 8 ද නකුට ලං ඳභණක් ලං එභ ලං
නිර් ද්ිනා ලං වන ලං රළබී ලං ඇති ලං ඵ ලං ණගහටු ්ත ලං ද්තමි. ලං ඉතිරි ලං සිඹළු ලං ගොනු ලං වහ ලං
සිහි ළවීේ ලං ය ලංඇති ලංඵ ලංළඩිදුයටේ ලංද්තහ ලංසිටිමි.
ඳහර්ලි ේ්තතු  ලංසථහය ලංනි ඹෝග ලංඅනු ලංභවජන ලං ඳේේ ලංපිළිඵ ලං හය  ලංබහට ලං
රළ ඵන ලං ඳේේ ලං විබහග ලං කිරීභ ලං වහ ලං ඳරිඳහරන ලං ටයුතු ලං පිළිඵ ලං ඳහර්ලි ේ්තතු ලං
ොභහරිසයඹහ ලං ාද ලං ඹොමු ලං ශ ලං වළකි ලං අාය, ා ලං අනු ලං භභ ලං හර්ාහට ලං අදහශ ලං න ලං
2013.01.01 ලං සිට ලං 2016.08.31 ාක් ලං ඳේේ ලං 216 ලං ක් ලං විබහග ලං කිරීභ ලං වහ ලං එතුභහ ලං ා ලං
ඹොමු ලං ය ලංති ේ. එභ ලං ඳේේ ලං හර්ඹක්භ ලංවිබහග ලං යමි්ත ලංඳරිඳහරන ලං ටයුතු ලංපිළිඵ ලං
ඳහර්ලි ේ්තතු ලං
ොභහරිසයඹහ ලං හය  ලං බහට ලං රඵහ ලං දු්ත ලං ව ඹෝගඹ ලං ේඵ්තධ ඹ්ත ලං
එතුභ්තටේ, ලංඑතුභහ ේ ලං හර්ඹ ලංභණ්ඩරඹටේ ලංසතති ලංකිරීභට ලංද ලංභභ ලං භඹ ලංඅසථහක් ලං ය ලං
ගනිමි.
එ භ්තභ ලං ඳේේ ලං
හය  ලං බහට ලං රඵහදු්ත ලං වහ ලං රඵහ දන ලං ව ඹෝගඹ ලං
ේඵ්තධ ඹ්ත ලං අභහායහාල ලං ්ල ේරු්තට ලං භ්තභ ලං නවු්ත ේ ලං හර්ඹ ලං භණ්ඩරඹ්තට ලං
භභ ලං හය  ලං බහ  ලං ේභ්ත ලං බහඳතියඹහ ලං ල ඹ්ත ලං භභ ලං සතති්තා ලං න ලං අාය ලං
නවු්ත ේ ලංවහඹ ලං නොරළ ඵ්තනට ලං හය  ලංබහට ලං භභ ලං හර්ඹඹ්ත ලංඉටුකිරීභට ලං නොවළකි ලං
ඵද ලං නිවාභහනී ලං ඳමි. එ ට ලං ාළඳළ්ල, මුද්ල ලං වහ ලං ක්රභ ලං ේඳහදන, විදුලිඵර ලං වහ ලං
ඵරලක්ති, මඳ හය ලංවහ ලංඅබය්තාය ලං  ශ, ඉඩේ ලංවහ ලංඉඩේ ලංාර්ධන ලංළනි ලංඅභහායහාල ලං
බහය ලං අභහායරු්ත ලං හය  ලං බහ  ලං ඉ්ලීමභ ලං ඳරිදි ලං අභහාය ලං භණ්ඩර ලං ා ද්ල ලං ඉදිරිඳේ ලං
යමි්ත ලං ඳේේ රු්තට ලංවන ලංරඵහ ලං ජභ ලංවහ ලංඉදිරිඳේවීභ ලංද ලංභහ ලං ෘා  ජ ලංසිහිඳේ ලං
යමි. එ ේභ ලං යහජය ලං ේහ ලං
ොමි්ත ලං බහ, විශ්රහභ ලං ළටුප්ත  ලං දඳහර්ා ේ්තතු, යඹාන ලං
අධයක් ලංජනයහ්ල ලංව ලංා හඵද්ධ ලං ේහ ලංඅධයක් ලංජනයහ්ල ලංළනි ලංයඹාන ලංද ලං හය  ලංබහ ලං
භඟ ලංඉාහ ලංව ඹෝග ඹ්ත ලං ටයුතු ලං යන ලංඵ ලංද ලංව්ත ලං ශ ලංයුතුඹ.
යහජය ලං ේහ ලං
ොමිභ ලං හය  ලං බහ ලං භඟ ලං ව ඹෝග ඹ්ත ලං ටයුතු ලං යන ලං නමුේ ලං
නවු්ත ේ ලං හර්ඹ ලං ඳටිඳහටි  ලං රීති ලං අනු ලං නවු්ත ලං යක් ලං විඳූ ලං අභිඹහචනඹ්ත ලං නළා ලං විභසීභට ලං
නොවළකි ලං වීභ ලං භා ලං හය  ලං බහ ්ත ලං හනු ේපිා ලං ඳදනභ ලං භා ලං රඵහ දන ලං නිර් ද්ල ලං
්රිඹහේභ  ලංකිරීභට ලංඹහ ේ ජ ලංනවු්තට ලංගළටළු ලංඋද්ගා ලංඇති ලංඵළවි්ත ලංයහජය ලං ේහ ලං
ොමිභ ලං
ේඵ්තධ ලං භභ ලං ගළටළුද, ලං අධි යණ ලං ේහ ලං
ොමිභ ලං ේඵ්තධ ඹ්ත ලං හය  ලං බහට ලං
ඳළන ලංනළඟී ලංඇති ලංගළටළුද ලංවිදහ ලංගා ලංයුතු ලංඇති ලංඵ ලංව්ත ලං යමි.
vi

හය  ලංබහ ලංඉදිරිඹට ලංඳළමි ණන ලංළභටභ ලංවන ලංරඵහ ලං ජභට ලං නොවළකි ලංඵ ලංඅඳ ලංළභ ලං
දනහභ ලංපිළිගා ලංයුතු ලංඅාය ලං හය  ලංබහ  ලංහභහිත ඹ්ත ලං ර ලං ඳේේ රුට ලංවන ලංරඵහ ලං
 ජ ේ ජ ලං යණ්ඩුක්රභ ලං යසථහ ්ත ලං ඳේේ ලං හය  ලං බහට ලං රළබී ලං ඇති ලං ඵරාර ලං අනු ලං
නිර් ද්ල ලං යනු ලංරඵන ලංවනඹ්ත ලංනිරධහරී්තට ලං්රිඹහට ලංනළගිඹ ලංවළකි ලංවිඹ ලංයුතු ලංඵ ලං හය  ලං
භි  ලංභ්තත්රී්ත ලංඅ ඵෝධ ලං ය ලංගා ලංයුතු ලංඇා. ්රිඹහේභ  ලංකිරීභට ලං නොවළකි ලංඅහධහයණ ලං
තීයණ ලං හය  ලං බහ ලං විසි්ත ලං රඵහ ලං නො දන ලං අාය, එ ර ලං රඵහ ලං දුන වොේ ලං අඳ ලං විසි්තභ ලං
හය  ලං බහ ලං වෆ්ලලුට ලං රක් ලං කිරීභක් ලං ය ලං ග්තනහ ලං අාය ලං ා ලං තුළි්ත ලං ඳහර්ලි ේ්තතු  ලං
උේාරීාය ලං බහඹ ලං වහ ලං විලසහනීඹේඹ ලං පිළිඵද ලං ගළටළුක් ලං භවජනාහට ලං ඇති ලං න ලං
ඵළවි්ත ලං ද, ලං හය  ලං බහ ලං ා ලං පිළිඵ ලං වි ලේ ලං ළරකි්ලරක් ලං දක්හ ලං ටයුතු ලං යන ලං ඵ ලං වහ ලං
ශයුතු ලංඵ ලංව්ත ලං යමි.
ේ ලංවුද, හය  ලංබහ ලං ඳේේ රු්ත ේ ලංගළටළු ලං ද ලං
භහනුෂි  ලං ර හ ලං ඵරහ, හය  ලං බහ  ලං රතිඳහදන ලං තුශ ලං නවුනට ලං වළකි ලං ඳභණ ලං වන ලං
ළරසීභට ලංපිඹය ලංග්තනහ ලංඵ ලංද ලංව්ත ලං යමි.
එ ේභ, ඳහර්ලි ේ්තතු  ලංභව ්ල ේතුභහටේ, හය  ලංබහ  ලං ටයුතු ලංහර්ථ  ලං ය ලං
ගළනීභ ලංවහ ලංඉාහ ලංඋන්තදු ්ත ලංවහ ලං ළඳවී භ්ත ලං ටයුතු ලං යන ලංභවජන ලං ඳේේ ලංපිළිඵ ලං
හය  ලං බහ ලං හර්ඹහාල  ලං හර්ඹ ලං භණ්ඩරඹටේ, ඳහර්ලි ේ්තතු  ලං ථහ ලං ඳරිර්ා  ලං
අාලඹටේ, සු ලං හර්ඹ ලංභණ්ඩරඹටේ ලංභහ ේ ලංසතතිඹ ලංපිරිනළමීභටද ලං භඹ ලංඅසථහක් ලං ය ලං
ගනිමි.
ාද, ලං භවජන ලං ඳේේ ලං පිළිඵ ලං හය  ලං බහ  ලං ටයුතු ලං හර්ථ  ලං ය ලං ගළනීභ ලං වහ ලං
භි  ලං භ්තත්රීරු්ත ේ ලං වහ ලං ඳහර්ලි ේ්තතු ලං හර්ඹ ලං භණ්ඩර  ලං වහඹ ේභ්ත ලං හය  ලං
බහ  ලංබහඳතියඹහ ලංල ඹ්ත ලංඉදිරිඹටේ ලංභභ ලංඅ ප්ත ක්හ ලං යමි.
වහතතියි.

සුජීල මවේ සිකශ, පළ.ම.
ජළතයන්තර මලමෂ රළජය ංමළතය
වභළපති - මශජ මපත්වේ පිළිබ කාළරකා වභළල
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vii

මහජන පෙත්සඹ ෙිළබ
ි ඳ කාරක සභාපේ 6 වන වාර්තාව

1. ඳාර්ලිගේන්තුගේ මශජන ගඳත්වේ පිළිබ කාරක වභාල

යහජය ලං යඹානර ලං නිරධහරී්ත ලං විසි්ත ලං භවය ලං අසථහර ජ ලං ගනු ලං රඵන ලං තීයණ ලං
අහධහයණ ලංවහ ලංඅයුක්ති ලංවගා ලංවිඹ ලංවළකි ලංන ලංඅාය, එළනි ලංඅසථහරදි ලංභවජනාහට ලංා ලං
ේඵ්තධ ඹ්ත ලං සිඹ ලං දුක්ගළනවිලි ලං ඉදිරිඳේ ලං ශ ලං වළකි ලං ළදගේ ලං සථහනඹක් ලං ්ත ්ත ලං
ඳහර්ලි ේ්තතු  ලංභවජන ලං ඳේේ ලංපිළිඵ ලං හය  ලංබහයි.
එභ ලං හය  ලංබහ,

(i)

ඳරිඳහරන ලං ටයුතු ලංපිළිඵ ලංඳහර්ලි ේ්තතු ලං

(ii)

ශ්රී ලංරා හ ලංභහන ලංහිමි ේ ලං

(iii) යහජය ලං ේහ ලං

ොභහරිස ලං(නේබුඩ්සභ්ත)

ොමි්ත ලංබහ

ොමි්ත ලංබහ ලං

(iv) ඳරිඳහරන ලංවිනිලසචඹ ලංඅධි හරිඹ
ළනි ලං භවජනාහට ලං පිළියණ ලං න ලං යඹානරට ලං ළඩිභනේ ලං වෝ ලං ාහට ලං භහ්තාය ලං
වෝ ලං්රිඹහේභ  ලං්ත ්තඹ.
2. මශජන ගඳත්වේ පිළිබ කාරක වභාගේ ආරේභය වශ එහි විකාය

1833 යණ්ඩුක්රභ ලං රතිාස යණඹ ට ලං භහි ලං ඳළමිණි ලං
ෝ්ලඵකක් ලං හමි ලං විසි්තද ලං
ඉ්තඳසු ලං ඳළමිණි ලං ඩොන භෝර් ලං හමි ලං ව ලං 1947 වදු්තහ ලං දු්ත ලං ෝ්ලඵරි ලං යසථහ ද ලං
බ්රිාහනය ලංඳහර්ලි ේ්තතු ලංක්රභ  ලංයබහඹ ලංඅනු ලංඹමි්ත ලංභවජන ලංදුක්ගළනවිලි ලංේඵ්තධ ඹ්ත ලං
ටයුතු ලං කිරීභ ලංවහ ලං ඹේකිසි ලං ්රිඹහභහර්ගඹ්ත ලං තිබී ලංඇති ලංඵ ලං සිතිඹ ලං වළකි ලං ්ත ්ත ලං 1946  ජ ලං
ඳහර්ලි ේ්තතු  ලංබහ ලංගර්බ  ලං ටයුතු ලංනිසිඹහ හය ලංඳේහ ලංගළනීභ ලංවහ ලං න ලංරද ලං
සථහය ලං නි ඹෝගඹ්තහි ලං අා  ලං 27-30 දක්හ ලං ඳහර්ලි ේ්තතු  ලං භවජන ලං ඳේේ ලං පිළිඵ ලං
හය  ලං බහ ලං පිළිඵ ලං ව්ත ලං න ලං ඵළවිනි. සථහය ලං නි ඹෝගඹ්තට ලං ඳසු ලං යන ලං රද ලං
ා ලෝධනඹ්තහි ජ ලං ද ලං අඳට ලං එභ ලං රතිඳහදනඹ්ත ලං දළකිඹ ලං වළකි ලං අාය ලං එ ර ලං සිටභ ලං භවජන ලං
ඳේේ ලංපිළිඵ ලං හය  ලංබහ ලංේඵ්තධ ඹ්ත ලංරතිඳහදන ලංතිබුන ලංද ලංලිපි ලං ගොණු ලං වෝ ලංා ලංඵ ලං
ව්ත ලං මරහශ්ර ලං ොඹහ ලං ගළනීභට ලං නොවළකි ලං ව ලං ඵළවි්ත ලං එඹ ලං ්රිඹහේභ  ලං වී ලං ඇති ලං ය හයඹ ලං
පිළිඵ ලංඳළවළදිලි ලං ාොයතුරු ලංරඵහ ලං ජභට ලංඅඳවසු ලංවී ලංඇා.
ේවුද ලංමු්ල ලං හරර ජ ලං හය  ලං
බහ  ලං බහඳති ලං ර ලං ගරු ලං ථහනහඹ තුභහ ලං ටයුතු ලං ය ලං ඇති ලං ඵ ලං 1981.11.12 දිනළති ලං
වළ්තහඩ් ලංහර්ාහ  ලංව්ත ලං ාොයතුරු ලංඅනු ලං ඳනී ලංඹයි.
1978 ශ්රී ලං රා හ ලං රජහාහ්ත්රි  ලං භහජහ ජ ලං ජනයජ  ලං යණ්ඩුක්රභ ලං යසථහ  ලං 74
යසථහ ලං භගි්ත ලං ඳහර්ලි ේ්තතු  ලං ළඩ ලං
ටයුතු ලං විධිභේ ලං කිරීභ ලං වහ ලං ද,
ඳහර්ලි ේ්තතු  ලංරැසවීේර ජ ලංවිනඹ ලංයයක්හ ලංකිරීභ ලංවහ ලංද ලංසථහය ලංනි ඹෝග ලංඳළනවීභට ලං
ඳහර්ලි ේ්තතුට ලං ඵරඹ ලං  ජ ලං ඇා. ා ලං අනු ලං ශ්රී ලං රා හ ලං ඳහර්ලි ේ්තතු ලං විසි්ත ලං එ ාක් ලං ඳළති ලං
සථහය ලං නි ඹෝග ලං ළඩි ලං දියුණු ලං
ොට ලං 1979.05.01 දින ලං සිට ලං ්රිඹහේභ  ලං න ලං ශ්රී ලං රා හ ලං
රජහාහ්ත්රි  ලං භහජහ ජ ලං ජනයජ  ලං ඳහර්ලි ේ්තතු  ලං සථහය ලං නි ඹෝග ලං ඳනහ ලං ඇා.
ේවුද ලං භවජන ලං ඳේේ ලං පිළිඵ ලං හය  ලං බහට ලං අදහශ ලං ව ලං සථහය ලං නි ඹෝගර ලං
භවජන ලං ඳේේ ලංපිළිඵ ලං හය  ලංබහ ලං හර්ඹහාලඹ ලං්රිඹහ ලං ශ ලංයුතු ලංය හයඹ ලංනිසි ලංඳරිදි ලංඅර්ථ ලං
දක්හ ලං නළති ලං ඵළවි්ත ලං ඳසු ලං 1981 නොළේඵර් ලං භ ලං 03 දින ලං එඹ ලං විසාය ලං න ලං ඳරිදි ලං අදහශ ලං
සථහය ලංනි ඹෝග ලංා ලෝධනඹ ලං ය ලංඇා. එාළ්ත ලංඳට්ත ලංඑභ ලංනි ඹෝගද ලං හය  ලංබහ ලංවිසි්ත ලං
රි්තය ලං හරහනුරපී ලංඇති ලං යගේාහව ලංරීතිද ලංඋඳ ඹෝගී ලං ය ලංගනිමි්ත ලංභවජන ලං ඳේේ ලං
පිළිඵ ලං හය  ලං බහ ලං ඳහර්ලි ේ්තතු  ලං හය  ලං බහ ලං හර්ඹහාල  ලං අනු හය  ලං බහක් ලං
ර ලංසිඹ ලං ටයුතු ලංඩහ ලංවිධිභේ ලංසිදු ලං ය ලංඇා. ලං

1

මහජන පෙත්සඹ ෙිළබ
ි ඳ කාරක සභාපේ 6 වන වාර්තාව

ඳසු ලං එභ ලං හර්ඹහාලඹට ලං රළබුනු ලං ඳේේ ලං රභහණඹ ලං රි්ත ලං ය ලං ළඩි ලං ව ලං ඵළවි්ත ලං ගරු ලං
භ්තත්රීරු්ත ලංවිසි්ත ලංඳහර්ලි ේ්තතුට ලංඉදිරිඳේ ලං යනු ලංරඵන ලං ඳේේරට ලංඅදහර ලං ්ල ේ ලං
හර්ඹහීමඹ ලං ටයුතු, ඳසු ලංවිඳයේ ලං ටයුතු, සිහි ලං ළවීේ ලංලිපි ලංඹළවීේ, ලිපි ගොනු ලංවහ ලංඵවහලුේ ලං
 ස ලං කිරීභ ලං යදිඹට ලං හය  ලං බහ ලං හර්ඹහාලඹට ලං අති ර්  ලං නිරධහරි්ත ලං අලය ලං ඵට ලං ඳනී ලං
ගොස ලං ඇති ලංඅාය, භඹට ලංඅභාය ලංඅභහායහාල ලං ්ල ේරු්ත, දඳහර්ා ේ්තතු ලංරධහනී්ත ලං
වහ ලං ඳේේ ලං ඉදිරිඳේ ලං යන ලං භ්තත්රීරු්ත ලං භ්තභ ලං ඳේේ රු්තද ලං නිය්තාය ඹ්ත ලං
්ල ේ ලං හර්ඹහර ඹ්ත ලං ා ලං පිළිඵ ලං විභසීභ ලං නිහ ලං ්ල ේ ලං හර්ඹහරඹට ලං ඳළරුණු ලං අධි  ලං
හර්ඹ ලංබහයඹ ලං හර්ඹක්භ ලංඉටු ය ලංගළනීභ ලංවහ ලංභවජන ලං
ඳේේ ලං වහ ලං
නභ ලං
හර්ඹහාලඹක් ලංපිහිටුවිඹ ලංයුතු ලංඵට ලං1990  ජ ලංභවජන ලං ඳේේ ලංපිළිඵ ලං හය  ලංබහ ලංවිසි්ත ලං
ඹෝජනහ ලං ය ලංඇා. 2000 දල ඹ ලංයයේබ ලංවී භ්ත ලංඳසු ලංඳහර්ලි ේ්තතුට ලංඉදිරිඳේ ලං යන ලං
ඳේේ ලං රභහණඹ ලං සී්ර ඹ්ත ලං ළඩි ලං වී ලං ඇති ලං අාය, නභ ලං හර්ඹහාලඹක් ලං පිහිටුවී ේ ලං
අලයාහ ලංනළාේ ලං2007  ර් ජද ලං ඹෝජනහ ලං ය ලංඇා.
භභ ලං ඹෝජනහ ලං වහ ලං ඳහර්ලි ේ්තතු ලං හර්ඹ ලං භණ්ඩර ලං උඳ ද්ල  ලං හය  ලං බහ  ලං
අනුභළතිඹ ලංරළබී භ්ත ලංඳසු ලං2008 නක් ාෝඵර් ලංභ ලං22 ළනි ලංදින ලංභවජන ලං ඳේේ ලංපිළිඵ ලං
හය  ලංබහ ලං හර්ඹහාලඹ ලංපිහිටුන ලංරදු, භවජන ලං ඳේේ ලංපිළිඵ ලං හය  ලංබහ  ලං ටයුතු ලං
 ලං
ඩහේ ලං හර්ඹක්භ ලංකිරීභට ලං ටයුතු ලංේඳහදනඹ ලං යන ලංරදි.

3. කාරක වභාගේ වංයුතිය

ඳහර්ලි ේ්තතු  ලංසිඹළුභ ලං ද්ලඳහරන ලංඳක් ලංනි ඹෝජනඹ ලංන ලංඳරිදි ලං ේරීේ ලං හය  ලංබහ ලං
විසි්ත ලං නේ ලං යනු ලං රළබ ලං භ්තත්රීරු්ත ලං ද ලං ද නකු ග්ත ලං භ්තවිා ලං න ලං ඳරිදි ලං වහ ලං
ගණපයණඹ ලං03 ද නකු ලංන ලංඳරිදි ලංභවජන ලං ඳේේ ලංපිළිඵ ලං හය  ලංබහ ලංපිහිටුහ ලංඇා.
1981 ්ත ලං ඳසු ලං එශළඹි ලං හර ලං සීභහ ලං තුශ ජ ලං ඳහර්ලි ේ්තතු ලං විසි්ත ලං ේභා ලං යනු ලං රළබ ලං
ඹෝජනහ ලංභගි්ත ලංා ලංා ලං හය  ලංබහර ලංහභහිත  ලංාඛ්යහ ලංරි්තය ලං නස ලං ය ලංඇති ලංඅාය,
ා ලංඅනු ලං2008.02.05 වහ ලං2009.06.10 දිනර ජ ලංඳහර්ලි ේ්තතු ලංවිසි්ත ලංේභා ලං යනු ලංරළබ ලං
ඹෝජනහ ලංභගි්ත ලංභවජන ලං ඳේේ ලංපිළිඵ ලං හය  ලංබහ  ලංහභහිත  ලංාඛ්යහ ලං31 වහ ලංඉ්ත ලං
අනතුරු ලං33 දක්හ ලංද ලංළඩි ලං ය ලං ගන ලංඇා.

2013.01.01 සිට ලං2015.06.26 ලංදක්හ ලං හරඹ ලංතුශ ලං හය  ලංබහ
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

ගරු ලංරලිේ ලංදිහනහඹ  ලංභවාහ, ලංබහඳති ලං(2015.01.20 ලංදින ලංදක්හ)
ගරු ලං(වදය) සුදර්ිනනී ලංරනහ්තදුපු්ල ්ල ලංභවේමිඹ, ලං(2015.02.18 ලංදින ලංසිට ලං
හය  ලංබහ  ලංබහඳතිනිඹ ලං ර)
ගරු ලංඳවිත්රහ ලං ද්වි ලං්තනියයචිචි ලංභවේමිඹ ලං
ගරු ලංගහමිණි ලං රොකු ේ ලංභවාහ ලං
ගරු ලං(වදය) යහිතා ලං ේනහයේන ලංභවාහ ලං
ගරු ලංකුභහය ලං ්ලගභ ලංභවාහ ලං
ගරු ලංමුේතු ලංසිලිාගේ ලංභවාහ ලං
ගරු ලංසු්තා ලංපුාචිනිර ේ ලංභවාහ ලං
ගරු ලංටී. බී. ා නහඹ  ලංභවාහ ලං
ගරු ලංනිරඳභහ ලංයහජඳක් ලංභවේමිඹ ලං
2

මහජන පෙත්සඹ ෙිළබ
ි ඳ කාරක සභාපේ 6 වන වාර්තාව

ගරු ලංඑේ. ක්. ා. ලං.එ. එස. ගුණර්ධන ලංභවාහ ලං
xii.
ගරු ලංගහමිණී ලංවිිතේ ලංවිජඹමුණි ලංද ලං ොයිහ ලංභවාහ ලං
xiii. ගරු ලංඅචර ලංජහ ගොඩ ේ ලංභවාහ
xiv. ගරු ලංඳහලිා ලංයා ග ලංඵණ්ඩහය ලංභවාහ ලං
xv.
ගරු ලං(වදය) ජඹරේ ලංජඹර්ධන ලංභවාහ ලං(2013.05.31 දින ලංදක්හ)
xvi. ගරු ලංසුනි්ල ලංවඳු්ත නේති ලංභවාහ
xvii. ගරු ලංෂයිහ්ල ලං හසිේ ලංභවාහ ලං
xviii. ගරු ලං ඳෝත ලං ්ලයහහ ලංභවාහ
xix. ගරු ලංගඹ්තා ලං රුණහතිර  ලංභවාහ ලං
xx.
ගරු ලංා. විනඹහගමුර්ති ලංභවාහ
xxi. ගරු ලංාරාහ ලංඅතු
ෝයර ලංභවේමිඹ ලං
xxii. ගරු ලංඅිතේ ලංකුභහය ලංභවාහ ලං
xxiii. ගරු ලංදඹහසිරි ලංජඹ ේ ය ලංභවාහ (2013.07.29 ලංදින ලංදක්හ)
xxiv. ගරු ලං(පුජය) අතුයලි  ලංයාන ලංහිමි
xxv. ගරු ලං්තා ලංඅලුවිවහ ර් ලංභවාහ ලං
xxvi. ගරු ලං(යචහර්ඹ) යේ ලංවීය ේ ය ලංභවාහ
xxvii. ගරු ලංසුජී ලං ේනසිාව ලංභවාහ
xxviii. ගරු ලං යෝසි ලං ේනහනහඹ  ලංභවේමිඹ
xxix. ගරු ලංහු නයිස ලංෂහරුක් ලංභවාහ
xxx. ගරු ලංඅිතේ ලංපී. ලං ලං ලං ඳ ර්යහ ලංභවාහ ලං(2013.11.22 දින ලංසිට)
xxxi. ගරු ලංබුද්ධි  ලංඳතියණ ලංභවාහ ලං(2013.11.22 දින ලංසිට)
xi.

8 ලං න ලං ඳහර්ලි ේ්තතු  ලං ඳශමුන ලං ළසිහයඹ ලං යයේබ  ජ ලං 2015.11.14 ලං දින ලං භවජන ලං
ඳේේ ලං හය  ලංබහ  ලංහභහිත  ලංාඛ්යහ ලං20 ලංක් ලංවිඹ ලංයුතු ලංඵට ලංඳහර්ලි ේ්තතු ලංවිසි්ත ලං
ේභා ලං යනු ලං රළබ ලං ඹෝජනහ ලං නළා ලං 2016.02.26 ලං දිනළති ලං ඹෝජනහ ලං භගි්ත ලං 22 ලං දක්හ ලං
ළඩි ලං ය ලංඇා. ලං
2015.11.14 ලංසිට ලං2016.02.26 ලං හරඹ ලංතුශ ලං හය  ලංබහ
i.

ගරු ලංසුජී ලං ේනසිාව ලංභවාහ, ලංබහඳති ලං

ii.

ගරු ලංසු්තා ලංපුාචිනිර ේ ලංභවාහ ලං

iii.

ගරු ලංඩේරස ලං ද්හන්තද ලංභවාහ

iv.

ගරු ලංහලි්තද ලංදිහනහඹ  ලංභවාහ

v.

ගරු ලංභහි්තද ලංඹහඳහ ලංඅ ේර්ධන ලංභවාහ

vi.

ගරු ලංනිවහ්ල ලංගරප්ත ඳේති ලංභවාහ

vii.

ගරු ලංබිභ්ල ලංයේනහඹ  ලංභවාහ ලං

viii. ගරු ලංයාිතේ ලංඅලුවිවහ ර් ලංභවාහ
ix.

ගරු ලංඅනුය ලංසිඩ්නි ලංජඹයේන ලංභවාහ

x.

ගරු ලංරක්සභ්ත ලංයන්තද ලංවි ේභහ්තන ලංභවාහ
3

මහජන පෙත්සඹ ෙිළබ
ි ඳ කාරක සභාපේ 6 වන වාර්තාව

xi.

ගරු ලං . ලංතු යයියේනසිාවේ ලංභවාහ

xii.

ගරු ලං(වදය) ලංය ේස ලංඳතියණ ලංභවාහ ලං

xiii. ගරු ලංවිදුය ලංවික්රභනහඹ  ලංභවාහ
xiv. ගරු ලං න  ලං වේයේ ලංභවාහ
xv.

ගරු ලංභයි්ලහගනේ ලංතිර යහජහ ලංභවාහ

xvi. ගරු ලංමුවේභදු ලංඉේයහහිේ ලංමුවේභදු ලංභ්තසර් ලංභවාහ
xvii. ගරු ලං(වදය) ලංතුසිාහ ලංවි ේභහ්තන ලංභවේමිඹ
xviii. ගරු ලංචමි්තද ලංවි ේසිරි ලංභවාහ
xix. ගරු ලංලහ්තති ලංශ්රීස ්තදයහහ ලංභවේමිඹ
xx.

ගරු ලංඑස. ලංසි භෝව්ත ලංභවාහ ලං

2016.07.22 ලං දින ලං සිට ලං ඉවා ලං හය  ලං භි  ලං භ්තත්රී්ත ලං 20 ලං දනහට ලං අභාය ලං ගරු ලං ිතය ලං
අ ේර්ධන ලංභවාහ ලං හය  ලංභි  ලංභ්තත්රීය ඹකු ලං ර ලංඳේ ය ලංඇති ලංඅාය ලංා ලංඅනු ලංඅද ලං
නවිට ලං හය  ලංභි  ලංභ්තත්රී්ත ලං21 ද නක් ලං හය  ලංබහ  ලං ේඹ ලං ය්ත ්තඹ.
4. මශජන ගඳත්වේ පිළිබ කාරක වභාගේ බත

1981 නොළේඵර් ලං භ ලං 03 න ලං දින ලං සථහය ලං නි ඹෝගරට ලං යන ලං රද ලං දන ලං
ා ලෝධනඹ ලං ර හය ලං ශ්රී ලං රා හ ලං රජහාහ්ත්රි  ලං භහජහ ජ ලං ජනයජ  ලං ඳහර්ලි ේ්තතු  ලං
සථහය ලංනි ඹෝග ලංඅා  ලං25 අ ලංඳනහ ලංඇති ලංඅාය ලංා ලංඅනු ලංභ්තත්රීය ඹකු ලංවිසි්ත ලං ඳේභක් ලං
ඳහර්ලි ේ්තතුට ලංපිළිගළ්තවී භ්ත ලංඳසු ලංඑඹ ලංභවජන ලං ඳේේ ලංපිළිඵ ලං හය  ලංබහ ලං ා ලං
ඹොමු ලං යන ලං අාය, සථහය ලං නි ඹෝග ලං අා  ලං 128 අනු ලං එහි ලං ඉදිරි ලං ටයුතු ලං හය  ලං බහ ලං
විසි්ත ලංසිදු ලං යනු ලංරඵයි.
ා ලෝධිා ලං 1953 අා  ලං 21 දයන ලං ඳහර්ලි ේ්තතු ලං (ඵරාර ලං වහ ලං යරහද) ඳන ේ ලං
(මි්තඳසු ලංයරහද ලංඳනා ලංනේ ලංන) 10 ළනි ලංග්තතිඹ ලංඅනු, ඕනෆභ ලංපුද්ගරඹකු ලං හය  ලං
බහ ලංඉදිරිඹට ලං ළවීභට ලංද, නහු ලංතු ලං වෝ ලංනහු ේ ලංඳහරනඹ ලංඹට ේ ලංඳතින ලං ්ලඛ්නඹක් ලං
ග්තහ ලං ගළනී ේ ලං ඵරඹ ලං ද ලං ඳහර්ලි ේ්තතුට ලං වහ/ වෝ ලං එඹ ලං භගි්ත ලං නිසි ලං ර ලං සථහපිා ලං ය ලං
ඇති ලං හය  ලං බහරට ලං ඇති ලං අාය, එභ ලං ඳන ේ ලං 12 න ලං ග්තතිඹ ලං අනු ලං හචි  ලං
ඳරීක්ණඹක් ලංභගි්ත ලංනවු්ත ග්ත ලංහක්ෂි ලංරඵහ ලංගළනී ේ ලංඵරාර ලංද ලංරඵහ ලං ජ ලංඇා. ා ලංඅනු ලං
සථහය ලං නි ඹෝග ලං 128(7) ඳනහ ලං එභ ලං ඵරඹ ලං අනු ලං භවජන ලං ඳේේ ලං පිළිඵ ලං හය  ලං
බහ  ලං ටයුතු ලංඳේහ ගන ලංඹනු ලංරළ ලං ේ.
සථහය ලං නි ඹෝග ලං 128 (4) වහ ලං (5) අනු ලං හය  ලං බහ ලං විසි්ත ලං ඳේේ ලං පිළිඵ ලං
සකීඹ ලංභාඹ ලංවහ ලංා ලං ඳේේ ලංේඵ්තධ ඹ්ත ලංනිර් ද්ල ලංකිරීභට ලංසුදුසුඹළයි ලංාභ්ත ලං ්ලඳනහ ලං
යන ලංඅ නකුේ ලංඅදවස ලං ලි්ත ලං රට ලංඳහර්ලි ේ්තතුට ලංහර්ාහ ලංකිරීභ ලං ශ ලංයුතු ලං .
යරහද ලංඳන ේ ලං16 වහ ලං17 ග්තති ලංඅනු ලං හය  ලංබහ ලං ලංඉදිරි  ලංහක්ෂි ලං දනු ලංරඵන ලං
පුද්ගරඹ්ත ලංවහ ලංඑභ ලංහක්ෂි ලංයයක්හ ලං යන ලංඅාය, එභ ලංඳන ේ ලං14 ග්තතිඹ ලංඹට ේ ලංහක්ෂි ලං
දන ලංපුද්ගරඹ්තට ලංයුතු ේ ලංඳයහ ලංඇා.

4

මහජන පෙත්සඹ ෙිළබ
ි ඳ කාරක සභාපේ 6 වන වාර්තාව

හය  ලං බහ  ලං රැසවීේරට ලං වේතු ලං නොදක්හ ලං නොඳළමි ණන ලං වහ/ වෝ ලං අදහර ලං
්ලඛ්න ලංඉදිරිඳේ ලං කිරීභ ලං රතික් ේඳ ලං යන ලං නිරධහරී්ත ලං ේඵ්තධ ඹ්ත ලං ඉවා ලං ව්ත ලං
ඳන ේ ලං උඳ ්ලඛ්න  ලං “ය” ලං
හණ්ඩඹ ලං ඹට ේ ලං ඳහර්ලි ේ්තතු ලං භගි්ත ලං වෝ ලං
ශ්රේසධහධි යණඹ ලංභගි්ත ලංදවමේ ලං ශ ලංවළ .
හය  ලං බහට ලං නිර් ද්ල ලං ඳභණක් ලං කිරීභට ලං වළකි ලං අාය ලං එභ ලං නිර් ද්ල ලං ්රිඹහේභ  ලං
නොකිරීභ ලං ේඵ්තධ ඹ්ත ලං ඉදිරි ලං ්රිඹහභහර්ග ලං ගළනී ේ ලං වළකිඹහක් ලං නොභළති ලං ඵළවි්ත ලං එහි ලං
ටයුතු ලං ඳහර්ලස ලං එ ඟාහ ලං ඹන ලං ාසිද්ධිඹ ලං උඳ ඹෝගි ලං
ොට ලං රහ ඹෝගි  ලං ්රිඹහේභ  ලං
යන ලං අාය ලං ා ලං වහ ලං එ ඟාහඹ්ත ලං අනු ලං ටයුතු ලං කිරීභ ලං ඳසු ලං රතික් ේඳ ලං කිරීභ,
ඳහර්ලි ේ්තතු ලං ඉදිරි  ලං අාය ලං ර හල ලං කිරීභ ලං ඹට ේ ලං යරහද ලං ඳන ේ ලං උඳ ලං ්ලඛ්න  ලං
“අ” ලං
ොට ලංඹට ේ ලං මරේහධළකරකාරණයය මන්න් ුවමලේ කාෂ ශෆිර ලරු  ලංඹන ලංරතිඳහදනඹ ලං
හය  ලං බහ ලං ගනවළය ලං දක්්තනීඹ. ලං ඵො වෝ ලං අසථහර ජ ලං ඳරිඳහරනභඹ ලං තීයණර ලං
දයදවම ලං  ලං සබහඹ ලං ලිහි්ල ලං කිරීභට ලං හය  ලං බහ ලං ටයුතු ලං යන ලං අාය, වළකි ලං ෆභවිටභ ලං
නීතිභඹ ලංයහමුට ලංඳභණක් ලංසීභහ ලං නොවී ලංභහනුෂීඹ ලං ර ලංගළටළු ලං ද ලංඵළීමභට ලං හය  ලංබහ ලං
උේහව ලංදයයි. ඳහර්ලස ලංඑ ඟාහ ලංභා ලං ඳේේ රු්තට ලංවන ලංරඵහ ලං ජභට ලංඋේහව ලංදයන ලං
හය  ලංබහ ලංඑහි ජ ලංභථ රුකු ේ ලං හර්ඹ ලංබහයඹ ලංඉටු ලං යයි.
ේ ලං වුද, ඳහර්ලඹ්ත ලං
එ ඟාහරට ලං නොඑශ මන ලං අසථහර ජ ලං හය  ලං බහට ලං හධහයණඹළයි ලං වළ ලං ඟන ලං
නිර් ද්ල ලංරඵහ ලං ජභටද ලං හය  ලංබහ ලංඳසුඵට ලං නො යි.
ඳේේර ලං අ්තාර්ගා ලං රුණු ලං රසිද්ධ ලං නො යන ලං අාය ලං හය  ලං බහ ලං විසි්ත ලං ගනු ලං
රඵන ලංහක්ෂි ලංකිසික් ලංජනභහධයරට ලංවිෘා ලං යනු ලං නොරළ ේ.
ඳේේ රුනට ලංාභ ලං රුණු ලංනිසි ලංඳරිදි ලං ගොනු ලං ය ලං හය  ලං ලංබහ ලංඉදිරි  ලංර හල ලං
කිරීභට ලං අඳවසු ලං
 ලං නේ, නවුනට ලං රැ යණ ලං නිරධහරිඹකු ේ ලං වහඹ ලං රඵහ ලං ගළනී ේ ලං
අ හලඹ ලං හය  ලං බහ ලං රඵහ ලං  ජ ලං ඇති ලං අාය,
ේ ලං ාේ, එ ර ලං රැ යණ ලං
නිරධහරිඹකු ලංභග ලංඳළමිණීභ ලං හය  ලංබහ ලංදිරිභේ ලං නො යනු  ලං ඳේේ රුට ලංඅනලය ලං
විඹදභක් ලංා ලංවහ ලංදළරීභට ලංසිදුන ලංඵළවිනි.
හය  ලං බහ ලං විසි්ත ලං ඳරීක්ණ ලං ඳළළේවී ේ ලං ්රිඹහ ලං ඳටිඳහටිඹ ලං නභයශීලලි ලං න ලං අාය ලං
ඳරීක්ණ  ලං විවිධ ලං අසථහ ලං ේඵ්තධ ලං වි ලේෂිා ලං හරසීභහ ලං ඳනහ ලං නොභළති ලං වුද ලං වළකි ලං
ඉක්භණි්ත ලං ඳේේ ලං විභර්ලනඹ ොට ලං හධහයණ ලං නිර් ද්ල ලං රඵහ ලං  ජභ ලං හය  ලං බහ  ලං
අභිරහඹ ලං .
5. ගරු මන්ත්රී
මන්ත්රීලරු
ලරු වින්න් ගඳත්වේ ඳාර්ලිගේන්තුලට ඉරිපතඳත් රීමම

ේ ලංපිළිඵ ලං්රිඹහ ලංඳටිඳහටිඹ ලංථ
ස හය ලංනි ඹෝග ලං25 අ ලංහි ලංදළක්  ලං(සථහය ලංනි ඹෝග ලං25 අ ලං
ඳරිිනසධඹක් ලං ර ලං ඳ්තහ ලංඇා.) ා ලංඅනු ලං ඳේභ ලංගරු ලං ථහනහඹ තුභහ ලංඅභාහ ලංතිබිඹ ලං
යුතු ලං අාය, එඹ ලං ඳහර්ලි ේ්තතු ලං භ්තත්රීය ඹකු ලං භගි්ත ලං එවිඹ ලං යුතුඹ. ඳහර්ලි ේ්තතු ලං
භ්තත්රීයඹහ ලං ඳේ භහි ලං ඉවළි්ත ලං අේ්ත ලං
ොට ලං තිබීභ ලං ේ ලං වහ ලං අලය ලං . ාද,
ඳේේ රු ලං විසි්ත ලං ාභහට ලං සිදු ලං ව ලං අයුක්තිඹ ලං වෝ ලං අහධහයණඹ ලං ඳළවළදිලි ලං වහ ලං ඉාහභේ ලං
ටි ඹ්ත ලං ඳේ භහි ලංව්ත ලං ශ ලංයුතු ලංඅාය, ාභහ ලංවිසි්ත ලංඉ්ලරහ ලංසිටිනු ලංරඵන ලංවනඹ ලං
කුභක්ද ලං ඹ්තන ලං ඳළවළදිලි ලං ඳේ භහි ලං අහන  ලං ව්ත ලං ය ලං තිබිඹ ලං යුතුඹ.
ඳේේ රු ලං වෝ ලං ඳේේ රු්ත ලං විසි්ත ලං ඳේ භහි ලං අේ්ත ලං ාඵහ ලං තිබිඹ ලං යුතු ලං අාය,
ලිවීභට ලං නොවළකි ලංඅ ඹකු ලංාභ ලංභවඳටළඟිලි ලංශකුණ ලංහක්ෂි රු කු ලංඉදිරි  ලං ලංාඵහ ලංතිබිඹ ලං
යුතුඹ. ඳේභ  ලං යදර්ලඹක් ලං උඳ ්ලඛ්න ලං 1 හි ලං දක්හ ලං ඇති ලං අාය ලං ඳේභක් ලං රතික් ේඳ ලං
කිරීභට ලංඅදහශ ලංන ලං වේත ලංඋඳ ්ලඛ්න ලං2 හි ලංදළක් . ලං ඳේභට ලං නේ ලංකුභන ලංය හයඹ  ලං ලං
වෝ ලං ්ලඛ්න ලංව ලංදිවුරුේ ලංඳ්රි හ ලං ලංඅමුණහ ලං නොතිබිඹ ලංයුතුඹ.

5

මහජන පෙත්සඹ ෙිළබ
ි ඳ කාරක සභාපේ 6 වන වාර්තාව

භ ර ලං රළ ඵන ලං ඳේේ, ඳහර්ලි ේ්තතු  ලං භව ලං ්ල ේ ලං හර්ඹහර  ලං ඳේේ ලං
හය  ලං බහ ලං හර්ඹහාලඹ ලං විසි්ත ලං ඳරීක්හ ලං
ොට, එභ ලං ඳේේ ලං අදහශ ලං සථහය ලං
නි ඹෝගරට ලං අනුකර ලං නේ, ාහ ලං ඳහර්ලි ේ්තතු  ලං භව ලං ්ල ේයඹහ ලං භගි්ත ලං ගරු ලං
ථහනහඹ තුභහ ේ ලං අනුභළතිඹට ලං ඉදිරිඳේ ලං යනු ලං රළ ේ. ගරු ලං ථහනහඹ තුභහ ේ ලං
අනුභළතිඹ ලංරළබුණු ලං ඳේේ ලංඅදහශ ලංභ්තත්රීයඹහ ලංවිසි්ත ලංබහ ලංගර්බ  ජ ලංපිළිග්තනු ලංරඵයි.
එ ේ ලං පිළිග්තන ලං රද ලං ඳේේ ලං ගරු ලං ථහනහඹ තුභහ ලං විසි්ත ලං ඉදිරි ලං ටයුතු ලං වහ ලං නළා ලං
භවජන ලං ඳේේ ලංපිළිඵ ලං හය  ලංබහට ලං ඹොමු ලං යනු ලංරඵයි.
භවජන ලං ඳේේ ලං පිළිඵ ලං හය  ලං බහට ලං දිනඳාහ ලං විලහර ලං ල ඹ්ත ලං ඳේේ ලං
රළ ඵන ලංඅාය ලංඑභ ලං ඳේේලි්ත ලං25%ක් ලංඳභණ ලංසථහය ලංනි ඹෝගරට ලංඅනුකර ලං නොවීභ ලං
වහ ලං හය  ලංබහ ලංවිසි්ත ලං ලි්ත ලං ර ලංග්තනහ ලංතීයණ ලංභා ලංරතික් ේඳ ලංකිරීභට ලංසිදු .
6. මශජන ගඳත්වේ පිළිබ කාරක වභාගේ කාර්ය භාරය

ඳහර්ලි ේ්තතු  ලංසථහය ලංනි ඹෝග ලංඅනු ලං ඳේභක් ලංඳහර්ලි ේ්තතුට ලංඉදිරිඳේ ලංකිරී භ්ත ලං
ඳසු ලංඑඹ ලංඳවා ලං දය හයඹට ලංවිභර්ලනඹ ලංකිරීභට ලං හය  ලංබහට ලංඅභිභාඹ ලංඇා.
(අ)

හය  ලංබහ ලංවිසි්තභ ලංවිභර්ලනඹ ලංකිරීභ

(ය) ඳරිඳහරන ලං ටයුතු ලංපිළිඵ ලංඳහර්ලි ේ්තතු ලං
ොභහරිස ලං (නේබුඩ්සභ්ත) ා ලං
ඹහ ලංනහු ේ ලංනිලසචඹ්ත ලංරඵහ ගන ලංඑභ ලංනිලසචඹ්ත ලංවිභර්ලනඹ ලංකිරීභ
(අ) කාරක වභාල වින්න්ම විමර්නය රීමම

ඳේභ ලං අදහශ ලං අභහායහාල  ලං ්ල ේ ලං ා ලං ඹොමු ොට ලං හර්ාහක් ලං රඵහ ලං
ගළනී භ්ත ලංඳසු ලංඑභ ලංහර්ාහ  ලංඋද්ධෘාඹ ලංේඵ්තධ ලං ඳේේ රු ේ ලංඅදවස ලංරඵහ ලංගළනීභ ලං
වහ ලංනහු ලං ා ලංඹයි. එභ ලංඅදවස ලං රද ලංඳසු ලං ඳේභ, හය  ලංබහ ලංඉදිරි  ලංවිභර්ලනඹට ලං
සදහනේ ලං අාය, විභර්ලනඹට ලං දින ලං නිඹභ ලං ය ලං ඳේේ රුට ලං ද, අදහර ලං අභහායහාල  ලං
්ල ේයඹහ ලං ා ලං ද, අදහශ ලං නිරධහරී්ත ලං ා ලං ද ලං රැසවීභට ලං ඳළමි ණන ලං ර ලං ද්තහ ලං
ළවී ේ ලංලිපි ලංඹනු ලංරළ ේ. ඳේභට ලංඅදහර ලංන ලංඅ නකුේ ලංනිරධහරී්ත ලං  ලංනේ ලංනවු්ත ලංද,
අදහර ලං න ලං ්ලඛ්න ලං ද ලං රැ ගන ලං නිඹමිා ලං දින ලං රැසවීභට ලං ඳළමිණීභ ලං ාභ ලං අභහායහාල  ලං
්ල ේ ේ ලංගකීභක් ලංන ලංඅාය ලංඑහි ජ ලංලිපි ගොනු ලංඳරීක්හ ලං යමි්ත, නිරධහරී්ත ග්ත ලංවයස ලං
රලසන ලංඅමි්ත ලං රුණු ලංඳළවළදිලි ලං ය ලංගනිමි්ත ලං ඳේේ ලංවිභර්ලනඹ ලං ොට ලං ඳේේ රුට ලං
වනඹක් ලං රඵහ ලං  ජභ ලං වහ ලං ඳහර්ලඹ්ත ලං අාය ලං එ ඟාහඹක් ලං ඇති ලං කිරීභට ලං හය  ලං බහ ලං
රඹේන ලං දයන ලං අාය ලං එ ර ලං එ ඟාහඹ්ත ලං ඇති ලං වු ලං ්ලහි ලං එඹ ලං ්රිඹහේභ
ොට ලං
ඳේේ රුට ලං වන ලං ළරසීභ ලං අභහායහාල ලං ්ල ේ ේ ලං ගකීභක් ලං ර ලං හය  ලං බහ ලං
ර නු ලංරඵයි.
(ආ) ඳපතඳාන කටයුතු පිළිබ ඳාර්ලිගේන්තු ගකාමවාපතස්ගේ (ඔේබුඩ්ස්මන්
ඔේබුඩ්ස්මන්)) නිශ්චයන්
බා ගැනීම
යජ  ලං නිරධයඹ්ත ලං විසි්ත ලං ව ලං අර්ධ ලං යහජය ලං ව ලං ාසථහර, ඳශහේ ලං ඳහරන ලං
යඹානර ලං වහ ලං එළනි ලං නේ ලං යඹානර ලං නිරධයඹ්ත ලං විසි්ත ලං සිදු ලං යනු ලං රඵන ලං මලි  ලං
අයිතිහසි ේ ලං උ්ලරාඝනඹ ලං කිරීේ ලං ව ලං නේ ලං අහධහයණ ලං ්රිඹහ ලං ගළන ලං යනු ලං රඵන ලං
ඳළමිණිලි ලං වෝ ලං චෝදනහ ලංනීති  ලංවිධිවිධහනරට ලංඅනුකර ලංවහ ලංඹටේ ලංඳරීක්හ ලං ය ලංඵරහ ලං
හර්ාහ ලං කිරී ේ ලං හර්ඹ ලං බහයඹ ලං ඉටු ලං කිරීභ ලං වහ ලං ඳරිඳහරන ලං ටයුතු ලං පිළිඵ ලං ඳහර්ලි ේ්තතු ලං
ොභහරිස ලං (නේබුඩ්සභ්ත) ධූයඹ ලං ඇති ලං කිරීභ ලං වහ ලං ඳහර්ලි ේ්තතු ලං විසි්ත ලං නීති  ලං
විධිවිධහන ලං ළරළසවිඹ ලං යුතු ලං ඵට ලං ව ලං 1978 ශ්රී ලං රා හ ලං රජහාහ්ත්රි  ලං භහජහ ජ ලං ජනයජ  ලං
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යණ්ඩු ලංක්රභ ලංයසථහ  ලංඅා  ලං156 ළනි ලංයසථහ ලංඅනු ලං1981 අා  ලං17 දයන ලංඳරිඳහරන ලං
ටයුතු ලං පිළිඵ ලං ඳහර්ලි ේ්තතු ලං
ොභහරිස ලං ඳනා ලං ඳහර්ලි ේ්තතු ලං විසි්ත ලං නීතිගා ලං ය ලං
ඇා.
ා ලං අනු ලං අතිගරු ලං ජනහධිඳතිතුභ්ත ලං විසි්ත ලං ඳරිඳහරන ලං ටයුතු ලං පිළිඵ ලං ඳහර්ලි ේ්තතු ලං
ොභහරිසය ඹකු ලං(නේබුඩ්සභ්ත) ඳේ ලං යන ලංඅාය ලං1981 ලංඅා  ලං17 ලංදයන ලංනේබුඩ්සභ්ත ලං
ඳන ේ ලං 10 න ලං ග්තතිඹ ලං අනු ලං ඳහර්ලි ේ්තතුට ලං රළ ඵන ලං ඳේේලි්ත ලං ඹේ ලං
රභහණඹක් ලං නහු ලං ා ලං ඹොමු ලං යන ලං එභ ලං ඳේේ ලං විභර්ලනඹ ොට ලං එභ ලං ඳන ේ ලං 17 න ලං
ග්තතිඹ ලං අනු ලං නේබුඩ්සභ්ත ේ ලං නිලසචඹ ලං කිරීේ ලං එභ ලං නිලසචඹනට ලං වේතු ලං භග ලං හය  ලං
බහ ලං ා ලංරඵහ ද්. භ ර ලංරළ ඵන ලංනිලසචඹ්ත ලංඳහර්ල ලං ළවීභකි්ත ලං ාොය ලං හය  ලං
බහ  ජ ලං නළා ලං විභර්ලනඹ ලං යන ලං අාය ලං එභ ලං නිලසචඹ්ත ලං භග ලං හය  ලං බහ ලං එ ඟ ලං  ලං
නේ ලං ා ලං ඵ ලං ද්තමි්ත ලං වහ ලං එභ ලං නිලසචඹ්ත ලං ්රිඹහේභ  ලං යන ලං ර ලං ද්තමි්ත ලං අදහර ලං
ඳහර්ලඹ්ත ලං ා ලංලිපි ලං ඹොමු ලංකිරීභ ලං හර්ඹහාලඹ ලංභගි්ත ලංසිදු ලං යයි.
නේබුඩ්සභ්ත ලංවිසි්ත ලංනිලසචඹ්ත ලං නො ොට ලංඑනු ලංරඵන ලං ඳේේ ලංද, නේබුඩ්සභ්ත ේ ලං
නිලසචඹ්ත ලංවහ ලංාදුයටේ ලංවිභර්ලනඹ ලං ර ලංයුතු ලංඵට ලං හය  ලංබහ ලංඅදවස ලං යන ලංවිට  ලංඑභ ලං
ඳේේ ලං  ලං  ලංේඵ්තධ ඹ්තද ලං හය  ලං බහ ලං ඉවා ලං අා  ලං (අ) හි ලං ව්ත ලං ය හයඹට ලං නළා ලං
ටයුතු ලං යයි.
භවජන ලං ඳේේ ලං හය  ලං බහ ලං විසි්ත ලං ඹොමු ලං යන ලං ඳේේ ලං ේඵ්තධ ඹ්ත ලං
නේබුඩ්සභ්තරු්ත ලං හය  ලං බහ ලං භඟ ලං ඉාහ ලං ව ඹෝග ඹ්ත ලං ටයුතු ලං ශ ලං අාය ලං 1981
 ර් ලං සිට ලං 2016.08.31 දින ලං දක්හභ ලං එකී ලං ධූය  ලං
ටයුතු ලං
ශ/ යන ලං
නේබුඩ්සභ්තරු්ත ේ ලංනහභ ලං ්ලඛ්නඹ ලංඳවා ලංදක්හ ලංඇා ලං.
1. ෆේ ලංවි ේසිාව ලංභවාහ ලං

1982 - 1991

2. එ්ල. එචි. අ්ලවිස ලංභවාහ

1991 - 1993

3. ජී. අ ේගුණ ේ ය ලංභවාහ

1993 - 1995

4. භවහචහර්ඹ ලංබී. ඊ. එස. ේ. ඵළසටිඹ්තපි්ල ්ල ලංභවාහ ලං

1995 - 2001

5. යචහර්ඹ ලංයර්. බී.යණයහජහ ලංභවාහ

2001 - 2010

6. එ්ල. ා. තිස ලංා නහඹ  ලංභවාහ

2010 සිට ලං
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7. 1981 ලර්ගේ න්ට ගේ දක්ලා කාය තුෂ මශජන ගඳත්වේ පිළිබ කාරක
වභාලන්හි ගස්ලය කෂ වභාඳතිලරුන් වශ අදාෂ නිධාමන්
භවජන ලං ඳේේ ලං පිළිඵ ලං හය  ලං බහ  ලං ේඹ ලං ශ/ යන ලං බහඳතිරු්ත ේ ලං
නහභ ්ලඛ්නඹ ලංව ලංනවු්ත ලං ඹෝජනහ ලංවහ ලංසථීය ලං යන ලංරද ලංගරු ලංභ්තත්රීරු්ත ලං:—

1. ගරු ංල්ශළජ් ංබ්දුල් බළකීර් මළකාර් මශතළ
1983.03.10

ඹෝජනහ ලං
සථිය ලං

1984.03.08

සථිය ලං
1987.02.25

සථිය ලං

2. ගරු වහ ෆන්ලි තිකාරත්
1989.03.23

ශේ

ශේ

ගරු ලං භරි්ල ලං හරිඹේ ලංභවාහ
ගරු ලංඑේ. ලංවීමේ ලංඉහක් ලංභවාහ

ශේ

ශේ

ගරු ලංඩේලි . ලංදවනහඹ  ලංභවාහ
ගරු ලංඑේ. ලංවීමේ ලංඉහක් ලංභවාහ

ශේ

ශේ

ගරු ලං භරි්ල ලං හරිඹේ ලංභවාහ
ගරු ලංඊ. ලංපී. ලං ඳෝ්ල ලං ඳ ර්යහ ලංභවාහ

1989 - 1990

මශතළ

ඹෝජනහ ලං
සථිය ලං

ගරු ලංඩේලි . ලංදවනහඹ  ලංභවාහ
ගරු ලංයර්.පී. ලංවි ේසිරි ලංභවාහ

ශේ

ඹෝජනහ ලං

ගරු ලංඩේලි . ලංදවනහඹ  ලංභවාහ
ගරු ලං භරි්ල ලං හරිඹේ ලංභවාහ

ශේ

ඹෝජනහ ලං
සථිය ලං

1988.03.01

ශේ

ඹෝජනහ ලං

ගරු ලංඑේ. ලංසිසිදේඳයේ ලංභවාහ
ගරු ලංා.එේ.යර්.බී. ලංඅේානහඹ  ලං ලංභවාහ

ශේ

ඹෝජනහ ලං
සථිය ලං

1986.03.05

ශේ

ඹෝජනහ ලං
සථිය ලං

1985.03.05

ශේ

ශේ

ශේ

ගරු ලංභහි්තද ලංයහජඳක් ලංභවාහ
ගරු ලංගීාහාජන ලංගුණර්ධන ලංභවාහ

3. ගරු චන්ද්රළ රණයතුකග මශතළ
1990.05.21

ඹෝජනහ ලං
සථිය ලං

1991.05.16

සථිය ලං
1993.06.17

ශේ

ශේ

ගරු ලංසටළ්තලි ලංතිර යේන ලංභවාහ
ගරු ලංභ වේ්ත ලංගුණ ේ ය ලංභවාහ

ශේ

ශේ

ඹෝජනහ ලං
සථිය ලං

1990 - 1994

ශේ

ඹෝජනහ ලං

1983 - 1988

ගරු ලංයාහවුද ලං  නවියේන ලංභවාහ
ගරු ලංසටළ්තලි ලංතිර යේන ලංභවාහ

ශේ

ගරු ලංයාහවුද ලං  නවියේන ලංභවාහ
ගරු ලං ෝභහය ලංදනහඹ  ලංභවාහ
8

මහජන පෙත්සඹ ෙිළබ
ි ඳ කාරක සභාපේ 6 වන වාර්තාව

4. ගරු මහින්ු විමජ්මවේකාර මශතළ
1995.02.22

ඹෝජනහ ලං
සථිය ලං

1996.03.19

ශේ

ශේ

ඹෝජනහ ලං
සථිය ලං

1995 - 1999
ගරු ලංසුයනිභර ලංයහජඳක් ලංභවාහ
ගරු ලංසුමිාහ ලංප්රිඹාගනී ලංඅ ේවීය ලංභවේමිඹ

ශේ

ශේ

ගරු ලංන්තදමිත්ර ලංා නහඹ  ලංභවාහ
ගරු ලංතිරක් ලං රුණහයේන ලංභවාහ

5. ගරු චමල් රළජප  මශතළ
1999.08.03

1999 - 2001

ඹෝජනහ ලං
සථිය ලං

ශේ

ශේ

ගරු ලංසුයනිභර ලංයහජඳක් ලංභවාහ
ගරු ලං ක්යරහ්ල ලංගුණ ේ ය ලංභවාහ

6. ගරු ශිමන්ද්ර මජ්. මකාොරයළ මශතළ
2001.05.10

ඹෝජනහ ලං
සථිය ලං

ශේ

ශේ

ඹෝජනහ ලං
සථිය ලං

2003.12.15

සථිය ලං

ශේ

ගරු ලංනිවහ්ල ලංගරප්ත ඳේති ලංභවාහ
ගරු ලං ක්. ලං

ශේ

ශේ

ගරු ලංනිවහ්ල ලංගරප්ත ඳේති ලංභවාහ
2004 - 2005

ඹෝජනහ ලං
සථිය ලං

ශේ

ශේ

9. ගරු මහින්ු යළපළ ංමබ්ලර්ධ
2006.06.20

ඹෝජනහ ලං
සථිය ලං

2008.07.23

ශේ

ඹෝජනහ ලං
සථිය ලං

ලියුදේ ලංභවාහ

ගරු ලංඅිතේ ලංකුභහය ලංභවාහ

8. ගරු ඩිව් ගුණයමවේකාර මශතළ
2004.09.23

2002 - 2003

මශතළ
ශේ

ඹෝජනහ ලං

ගරු ලංච්තද්රසිරි ලංගජීරය ලංභවාහ
ගරු ලංභහි්තදහන්තද ලංඅලුේගභ ේ ලංභවාහ

7. ගරු  හමන් යළපළ ංමබ්ලර්ධ
2002.03.05 ලං

2001- 2002

ශේ

ගරු ලංපිඹ ේන ලංගභ ේ ලංභවාහ
ගරු ලං ජෝප්ත  ලංභයි ්ල ලං ඳ ර්යහ ලංභවාහ
2006 - 2010 ංමප්රේල්

මශතළ

ශේ ගරු ලං(වදය) ලංයහිතා ලං ේනහයේන ලංභවාහ
ගරු ලංඩි  ලංගුණ ේ ය ලංභවාහ
ශේ ගරු ලංිතය ලංඅ ේර්ධන ලංභවාහ
ගරු ලංසු්තා ලංපුාචිනිර ේ ලංභවාහ

9

මහජන පෙත්සඹ ෙිළබ
ි ඳ කාරක සභාපේ 6 වන වාර්තාව

10. ගරු ජළ කා බණ්ඩළර මශතළ
2010.07.03

ඹෝජනහ ලං
සථිය ලං

2010 ජූලි - 2012 ජ ලළිම
ශේ

ශේ

ගරු ලංටී. ලංබී. ලංා නහඹ  ලංභවාහ ලං
ගරු ලංසු්තා ලංපුාචිනිර ේ ලංභවාහ

11. ගරු ලිත් දිවළ ළයකා මශතළ
2012.03.22

ඹෝජනහ ලං
සථිය ලං

ශේ

2012 මළර්තු - 2015 මපබරලළිම
ශේ

ගරු ලංඑේ. ක්.ා..එ.එස. ලංගුණර්ධන ලංභවාහ
ගරු ලංගහමිණී ලංවිිතේ ලංවිජඹමුණි ලං ොයිහ ලංභවාහ ලං

12. ගරු (වලුය)  සුුර්ී  ප්ර ළන්දුපුල්මල් මශත්ියය
2015.02.18 ලං

ඹෝජනහ ලං
සථිය ලං

ශේ

ශේ ගරු ලංා. ලංවිනඹහගමර්ති ලංභවාහ
ගරු ලංඑේ. ක්.ා..එ.එස. ලංගුණර්ධන ලංභවාහ
2015 මුවෆේබර් සි

13. ගරු සුජීල මවේ සිකශ මශතළ
2015.12.02

ඹෝජනහ ලං
සථිය ලං

ශේ

2015 මපබරලළිම සි

ශේ ගරු ලංසු්තා ලංපුාචිනිර ේ ලංභවාහ
ගරු ලංනිවහ්ල ලංගරප්ත ඳේති ලංභවාහ ලං

ඳහර්ලි ේ්තතු  ලංභව ලං ්ල ේ ලංනිර ලංඵර ඹ්ත ලං හය  ලංබහ  ලං ්ල ේ ලං . ලංා ලංඅනු ලං
1981 සිට ලං හිටපු ලං භව ලං ්ල ේරු්ත ලං න ලං එස.එ්ත. ලං  නවියේන ලං භවාහ, ලං බී.එස.බී ලං
තිේාළ්ලර ලං භවාහ, ලං ප්රිඹහනි ලංවි ේ ේ ය ලං භවේමිඹ, ලංධමිමි  ලං කිතු්ල ගොඩ ලං භවාහ ලං භ්තභ ලං
ේභ්ත ලංඳහර්ලි ේ්තතු  ලංභව ලං ්ල ේ ලංඩේලි .බී..එ. ලංදනහඹ  ලංභවාහ ලංද ලංඳහර්ලි ේ්තතු  ලං
භව ලං ්ල ේ ලං නි ඹෝජනඹ ලං යමි්ත ලං භවජන ලං ඳේේ ලං හය  ලං බහ  ලං හය  ලං බහ  ලං
්ල ේ ලං ර ලං ටයුතු ලං කිරීභට ලං භවජන ලං ඳේේ ලං හය  ලං බහ ලං හර්ඹහාල  ලං ව හය ලං
අධයක් රු්තට ලං අලය ලං උඳ දස ලං රඵහ ලං  ජ ලං ඇා. ලං එ ේභ ලං නි ඹෝජය ලං භව ලං ්ල ේ ලං ව ලං
ව හය ලංභව ලං ්ල ේරු්ත ලංවිසි්ත ලංඅලය ලංඅසථහ්තීද ජ ලංඳහර්ලි ේ්තතු  ලංභව ලං ්ල ේට ලං
වහඹ ලංරඵහ ලං දමි්ත ලං හය  ලංබහ  ලං ටයුතු ලංඅීරක්ණඹ ලං යනු ලංරඵයි.
ඳහර්ලි ේ්තතු  ලං භව ලං ්ල ේ ේ ලං නිඹභ ඹ්ත ලං ඳවා ලං දළක් න ලං නිරධහරී්ත ලං ා ලං ා ලං
 හනුර ජ ලං භවජන ලං ඳේේ ලං පිළිඵ ලං හය  ලං බහ  ලං ්ල ේරු්ත ලං ල ඹ්ත ලං ේඹ ලං
ය ලංඇා.
1.

ක්. ටී ලං. එ්ත. ලංද ලංසි්ලහ ලංභවාහ ලං

- 1981

2. එේ. එස. එේ. සී. බී.  රසරිඹ ලංභවාහ ලං - 1985
3. ඩේලි . ඳ්ලලිඹගුරු ේ ලංභවාහ

- 1986

4.

යොන්ලඩ් ලංා. ලංද ලං ොයිහ ලංභවාහ

- 1987

5. ටී. එචි ලං.ා. එ්ල. ද ලංසි්ලහ ලංභවාහ

- 1991

6. යූ. වි ේසිාව ලංභවාහ

- 1995
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මහජන පෙත්සඹ ෙිළබ
ි ඳ කාරක සභාපේ 6 වන වාර්තාව

7.

ේ.යර්. ගජවීය ලංයයචිචි ේ ලංභවාහ

- 2000

8.

ේ.භයවීය ලංභවාහ

- 2002

9. එ්ත.එස. ක්.වදයයේන ලංභවාහ ලං ලං

- 2006

10. ඩේලි .එේ.පී. ද ලංසි්ලහ ලංභවාහ

- 2008

11. යභණි ලංජඹර්ධන ලංභවේමිඹ

- 2011

12. ලයහභහ ලංඑේ. ලංරනහ්තදු ලංභවේමිඹ

- ලං2013 සිට

8. ශත්ලන ඳාර්ලිගේන්තුගේ එනේ 2013.01.01 රින න්ට 2015.06.26 රින ගතක්
මශජන ගඳත්වේ පිළිබ කාරක වභාගේ කටයුතු
වඹ ලංන ඳහර්ලි ේ්තතු 2010.02.05 දින ලංවිසුරුහ ලංවළය ලං2010.04.08 දින ලංඳළළේවු ලං
ඳහර්ලි ේ්තතු ලං භවහ ලං භළතියණ ඹ්ත ලං ඳසු ලං පිහිටුන ලං රද ලං වේළනි ලං ඳහර්ලි ේ්තතු  ලං
භවජන ලං ඳේේ ලං පිළිඵ ලං හය  ලං බහ  ජ ලං ඇති ලං ය ලං ගේ ලං වි ලේ ලං ඹෝජනහ ලං ේභාඹක් ලං
අනු ලං වඹළනි ලං ඳහර්ලි ේ්තතු ලං තුශ ජ ලං හය  ලං බහට ලං රළබුණු ලං ඳරීක්ණ ලං ටයුතු ලං අ්ත ලං
කිරීභට ලං නොවළකි ලං වු ලං ඳේේ ලං වේළනි ලංඳහර්ලි ේ්තතු ලංතුශ ජ ලං ර හ ලං ඵරන ලංර ජ. එ ේභ ලං
ර හ ලං ඵළීමභ ලං වහ ලං වේළනි ලං ඳහර්ලි ේ්තතුට ලං අළුති්ත ලං රළබුණු ලං ඳේේද ලං විලහර ලං
රභහණඹක් ලංවිඹ.
මීට ලංඅභාය ලං හය  ලංබහ ලං හර්ඹහාල  ලං ඹෝජනහක් ලංඳරිදි ලංෆභ ලං හය  ලංබහ ලංරැසවීේ ලං
දින භ ලං ඳේේ රු්ත ලං ළහ ලං ඳේේ ලං හ චිඡහ ලං ය ලං අ්ත ලං ව ලං ඳසු ලං හය  ලං බහ ලං
තීයණ ලං ්රිඹහේභ  ලං කිරීභ ලං ේඵ්තධ ඹ්ත ලං එදිනට ලං නිඹමිා ලං අභහායහාල  ලං වහ ලං අ නකුේ ලං
නිරධහරී්ත ග්ත ලං හය  ලංබහ  ජ ලංඑභ ලංඅභහායහාලඹ ලංේඵ්තධ ඹ්ත ලංවිභහ ලංඇති ලං ඳේේ ලං
ේඵ්තධ ලං එ ඟාහ ලං ්රිඹහේභ  ලං කිරී ේ ලං රගතිඹ ලං විභහ ලං ඵළීමභට ලං ටයුතු ලං ශ ලං අාය ලං ේ ලං
ය හයඹට ලංඑක් ලංදින ට ලං ඳේේ ලං5-10 අාය ලංරභහණඹක් ලංඳසු ලංවිඳයේ ලංකිරීභට ලංවළකිවී භ්ත ලං
හර්ඹක්භාහඹ ලංඉවර ලංනාන ලංර ජ.
ගරු ලංඳහර්ලි ේ්තතු ලංභ්තත්රීරු්ත ලංවිසි්ත ලං හය  ලංබහට ලං ඹොමු ලං යනු ලංරඵන ලං ඳේේ ලං
නවු්ත ලං විසි්ත ලං ඳහර්ලි ේ්තතුට ලං ඉදිරිඳේ ලං කිරී ේ ජ ලං ා ලං ඵ ලං ගරු ලං ඳහර්ලි ේ්තතු ලං භ්තත්රීරු්ත ලං
දළනුේ ලං යන ලංරද් ද් ලංලිපිඹක් ලංභහර්ග ඹ්ත ලංවුද ලංඑ ර ලංදළනුේ දන ලංදිනඹ ලංනවුනට ලංඳවසු ලං
නොන ලං අසථහර ජ ලං ඳේේ ලං ඉදිරිඳේ ලං කිරීභට ලං නවු්ත ලං නොඳළමිණී භ්ත ලං ඹේ ලං රභහදඹක් ලං
සිදුවිඹ. ලං එඵළවි්ත ලං දුය ථනඹ ලං භහර්ග ඹ්ත ලං ගරු ලං ඳහර්ලි ේ්තතු ලං භ්තත්රීරු්ත ලං ඝෘජුභ ලං
ේඵ්තධ ලං ය ලං ගළනී භ්ත ලං ඳේේ ලං ඉදිරිඳේ ලං කිරීභට ලං නවුනට ලං ඳවසු ලං දිනඹක් ලං ්ත ලං ය ලං
ගළනීභ ලංතුළි්ත ලංඉවා ලංරභහදඹ ලංඅභ ලං ය ලංගළනීභට ලං හය  ලංබහ ලංභේ ලංවිඹ. ලං
විවිධහ හය ලංඅ්තදමි්ත ලංඅහධහයණඹට ලංරක්න ලං හ්තාහ්ත ේ ලංගළටළු ලංපිළිඵ ලංඉදිරිඳේ ලං
න ලං ඳේේ ලං ඩිනමි්ත ලං වහ ලං හර්ඹක්භ ලං ර ලං නියහ යණඹ ලං කිරීභ ලං වහ ලං භවජන ලං
ඳේේ ලං පිළිඵ ලං හය  ලං බහ  ලං ගරු ලං ඳහර්ලි ේ්තතු ලං භ්තත්රීරිඹ්ත ග්ත ලං භ්තවිා ලං
2014.03.06 ලංන ලංදින ලංඳේ ලං යන ලංරද ලංඅනු ලං හය  ලංබහ ලංභගි්ත ලං ඳේේ ලං61ක් ලංවිභර්ලනඹ ලං
කිරීභට ලං ටයුතු ලං යන ලංරදි.
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මහජන පෙත්සඹ ෙිළබ
ි ඳ කාරක සභාපේ 6 වන වාර්තාව

9. 2015.06.26 රින න්ට 2015.09.01 රින ගතක් මශජන ගඳත්වේ පිළිබ කාරක
වභාගේ කටයුතු :—
වේන ලං ඳහර්ලි ේ්තතු ලං විසුරුහ ලං වරින ලං රද ලං 2015.06.26 දින ලං සිට ලං අටන ලං
ඳහර්ලි ේ්තතු  ලං ඳශමු ලං ළසිහයඹ ලං යයේබ ලං ශ ලං 2015.09.01 ලං දින ලං ාක් ලං හරඹ ලං තුශ ලං
භවජන ලං ඳේේ ලංපිළිඵ ලං හය  ලංබහ ලංඳවා ලංව්ත ලං ර්ායඹ්තහි ලංනියාවී ලංඇා ලං.
(i)

ඉදිරි  ජ ලංඳහර්ලි ේ්තතු ලංවිසුරුහ ලංවළරීභක් සිදුවු වොේ, හය  ලංබහ ලං ා ලං
ඹොමු ලං ය ලං ඇති ලං ඳේේ ලං ේඵ්තධ ඹ්ත ලං ාදුයටේ
ටයුතු ලං කිරීභට ලං
නොවළකි ලංවී භ්ත ඳේේ රු්තට ලංසිදුන ලංඅහධහයණඹ ලංළශළක්වීභ ලංපිණි ලං
එ්ත ලං ඳේේ ලං විභර්ලනඹ ලං වහ ලං ඳරිඳහරන ලං ටයුතු ලං පිළිඵ ලං ඳහර්ලි ේ්තතු ලං
ොභහරිසයඹහ ලං(නේබුඩ්සභ්ත) ා ලං ඹොමු ලංකිරීභ ලංසුදුසු ලංඹළයි ලං2015.06.12 ලං
දින ලං ඳළති ලං භවජන ලං ඳේේ ලං පිළිඵ ලං හය  ලං බහ  ජ ලං එශඹි ලං තීයණඹ ලං අනු ලං
2015.06.26 ලං න ලං දින ලං ඳහර්ලි ේ්තතු ලං විසුරුහ ලං වළරී භ්ත ලං අනතුරු ලං ඳේේ ලං
100ක් ලංඳභණ ලංවිභර්ලන ලං ටයුතු ලංවහ ලංනේබුඩ්සභ්තයඹහ ා ලං ඹොමු ලං යන ලං
රදි.

(ii)

වේන ලං ඳහර්ලි ේ්තතු ලං 2015.06.26 ලං දින ලං විසුරුහ ලං වළරීභ ලං වේතු ්ත ලං සිඹලු ලං
ඳේේර ලං ටයුතු ලං අ්ත ලං ව ඵළවි්ත ලං එ ාක් ලං හය  ලං බහ ලං වමු  ලං
විභර්ලනඹ ලං මි්ත ලංඳළති ලං ඳේේ ලං නු ්ත ලං8 ලංළනි ලංඳහර්ලි ේ්තතුට ලංන ලං
ඳේභක් ලං ඉදිරිඳේ යන ලං ර ලං අදහශ ලං සිඹලු ලං ඳේේ රු්තට ලං ලිඛිා ලං
ද්තහ ලංඹන ලංර ජ.

10. මශජන ගඳත්වේ පිළිබ කාරක වභා කාර්යාංය වින්න් ගමම කා සීමාල තුෂ
ගව ඇති ප්ර
ප්රතිඳත්තිමය
තිඳත්තිමය ීරර :—

(i)

ඳේේ ලං ඉදිරිඳේ ලං කිරී ේ ලං ඳොදු ලං ය ෘතිඹක් ලං  ස ලං කිරීභට ලං ව ලං එහි ජ ලං ර හ ලං
ඵරන ලං රුණු ලං ගරු ලං ඳහර්ලි ේ්තතු ලං භ්තත්රීරු්ත ලං භහර්ග ඹ්ත ලං භවජනාහට ලං
දළනුේ ලං ජභට,

(ii)

භවජන ලං ඳේේ ලං පිළිඵ ලං හය  ලං බහට ලං ඳේේ ලං ඉදිරිඳේ ලං කිරී ේ ජ ලං ඳොදු ලං
ය ෘතිඹක් ලං ඹට ේ ලං ඉදිරිඳේ ලං කිරීභටේ ලං එභ ලං ය ෘතිඹ ලං සිඹලුභ ලං භවජන ලං
නි ඹෝිතාඹ්ත ලංවයවහ ලංභවජනාහට ලංදළනුේ ජභට, ( භහි ලංඳශමුන ලංඋඳ ්ලඛ්නඹ ලං
ඹට ේ ලං ඳේේ ලංඉදිරිඳේ ලංකිරී ේ ලං ඳොදු ලංය ෘතිඹ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංඇා.)

(iii) යහජය ලං ේහ ලං
ොමි්ත ලං බහ ලං විසි්ත ලං ාහක්ණි
රතික් ේඳ ලං
ය ලං ඇති ලං ඳේේර ජ ලං ඳේේ
අහධහයණඹක් ලං සිදු ලං වී ලං ඇතිනේ, එළනි ලං ඳේේ ලං
නිර් ද්ලද ලංභඟ ලංනළා ලං ලංර හ ලංඵළීමභ ලංවහ ලංයහජය ලං
අධහනඹට ලං ඹොමු ලංකිරීභට,
(iv)

 ලං

රුණක් ලං භා ලං යක් ලං
රු්තට ලං ඳළවළදිලිභ ලං
අභහායහාල  ලං හිා ය ලං ලං
ේහ ලං ොමි්ත ලංබහ  ලං

හය  ලං බහ ලං විසි්ත ලං
යනු ලං රඵන ලං නිර් ද්ලරට ලං
හය  ලං බහ  ජ ලං
එ ඟාහඹ ට ලං ඳළමිණ ලං ඳසු ලං එභ ලං එ ඟාහ ලං උ්ලරාඝනඹ ලං යනු ලං රඵන ලං
අභහායහාල ලං නිරධහරී්ත ලං නිහ ලං ඳේේ ලං හය  ලං බහ ලං වෆ්ලලුට ලං රක් ලං න ලං
ඵළවි්ත ලංඑඵඳු ලංනිරධහරී්තට ලංඳහර්ලි ේ්තතු ලංඵරාර ලංවහ ලංයරහද ලංඳන ේ ලං14 න ලං
ග්තතිඹ ලං ර හය ලං ව ලං දණ්ඩ ලං නීති ලං ා්රව  ලං 190 ළනි ලං ග්තතිඹ ලං ඹට ේ ලං
දවමේ ලං ඳළනවීභට ලං අ හල ලං තිබුනද ලං එභ ලං ්රිඹහ ලං භහර්ගඹ ලං දුයසථ ලං වහ ලං රහ ඹෝගි  ලං
ල ඹ්ත ලං ්රිඹහේභ  ලං කිරීභට ලං අඳවසු ලං එ ක් ලං ඵද ලං හය  ලං බහ ලං විසි්ත ලං
12

මහජන පෙත්සඹ ෙිළබ
ි ඳ කාරක සභාපේ 6 වන වාර්තාව

නිරීක්ණඹ ලං යන ලංරදි. ාද ලංනිරධහරි්ත ලං හය  ලංබහ ලංවමු  ලංඑ ඟ ලංව ලං රුණු ලං
්රිඹහේභ  ලං කිරී ේ ජ ලං නවු්තට ලං මුහුණ ලං  ජභට ලං සිදුන ලං වනති  ලං වහ ලං
දඳහර්ා ේ්තතුභඹ ලං ගළටළුද ලං ළරකි්ලරට ලං ගේ ලං හය  ලං බහ ලං එ්ත ලං ගළටළු ලං
භතුන ලං අසථහර ජ ලං හය  ලං බහ  ලං එ ඟාහඹ ලං භා ලං නළා ලං විභර්ලනඹ ලං
ොට ලංඅලය ලංා ලෝධන ලංකිරීභට ලංද, ලං(
ේ ලං වුද, එ ඟාහරට ලංඑශළඹී ේ ජ ලං
නිරධහරී්ත ලංමීට ලංඩහ ලංගකීභකි්ත ලං ටයුතු ලං ශ ලංයුතු ලංඵට)
(v)

අධි යණ ලං ේහ ලං
ොමි්ත ලං බහ  ලං විඹ ලං ඳථඹ ලං ඹටාට ලං ගළ නන ලං ඳේේ ලං
ේඵ්තධ ඹ්ත ලංහර්ාහ ලංඑවීභ ලංඑභ ලං ොමිභ ලංවිසි්ත ලංරතික් ේඳ ලං ය ලංඇති ලංඵළවි්ත ලං
ා ලං ේඵ්තධ ඹ්ත ලං තීයණඹක් ලං ග්තනහ ලං ාක් ලං එභ ලං ඳේේ ලං ේඵ්තධ ඹ්ත ලං
ටයුතු ලං නොකිරීභට,

(vi) ඳහළ්ලර ලං ඳශමු ලං යට ලං ශමු්ත ලං ඇතුශේ ලං ය ලං නොගළනීභ ලං ේඵ්තධ ඹ්ත ලං
ඹොමු ලං ය ලංඇති ලං ඳේේ ලංර හ ලං නොඵළීමභට, (2011.06.08 දිනළති ලං හය  ලං
බහ ලංතීයණඹ)
(vii) භහන ලං හිමි ේ ලං
ොමි්ත ලං බහ, ඳරිඳහරන ලං ටයුතු ලං පිළිඵ ලං ඳහර්ලි ේ්තතු ලං
ොභහරිස ලං(නේබුඩ්සභ්තයඹහ) ලං වෝ ලංයහජය ලං ේහ ලං ොමි්ත ලංබහ ලංඉදිරි  ලං
ර්ාභහන  ලං විභර්ලනඹ ලං මි්ත ලං ඳතින ලං ඳේේ, එභ ලං යඹානර ලං
විභර්ලනඹ ලංඅ්ත ලංව ලංඳසු ලංර හ ලංඵළීමභට,
(viii)

හය  ලං බහ ලං විසි්ත ලං තීයණඹක් ලං රඵහ ලං  ජ ලං නිසරබ ලං යන ලං රද ලං ඳේේ ලං නළාේ ලං
ාේ ලංවන ලංරඵහ ලං දන ලං ර ලංඉ්ලරමි්ත ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංඇති ලංඅසථහර ජ ලංඑළනි ලං
ඳේේ ලංනළා ලංර හ ලං නොඵළීමභට,

(ix) යහජය ලංරතිඳේති ලංවහ ලංගළ ටන ලං රුණුරට ලංඅදහශ ලං ඳේේ ලංේඵ්තධ ඹ්ත ලංගා ලං
වළකි ලං්රිඹහභහර්ග ලං ඳේේ රු ලං නො ළහ ලං හය  ලංබහ ලංවමු  ලංහ චිඡහට ලං
ගළනීභට, ලං
(x)

යහජය ලං මරය ලං යඹාන ලං ේඵ්තධ ඹ්ත ලං විධිභේ ලං ඳරීක්ණඹකි්ත ලං නප්ත පු ලං  ලං වී ලං ඇති ලං
මුරය ලං චාචහ ලං වහ ලං ේඵ්තධ ලං රළ ඵන ලං ඳේේ ලං ර හ ලං නොඵළීමභට,
(2012.11.20. දිනළති ලං හය  ලංබහ ලංතීයණඹ) ලංව

(xi)

හය  ලං බහට ලං අදහශ ලං දළනට ලං ්රිඹහේභ  ලං න ලං සථහය ලං නි ඹෝගර ලං
ඵරහේභ බහඹ ලංේඵ්තධ ඹ්ත ලංගළටළු ලංභතු ලංවී ලංඇති ලංඵළවි්ත ලංවහ ලං භභ ලංාේේඹ ලං
තුශ ලංඳහර්ලි ේ්තතු  ලංභවජන ලං ඳේේ ලංපිළිඵ ලං හය  ලංබහ ලංපිළිඵ ලංජනාහ ලං
විලසහඹ ලං බි ලං ළ ටන ලං ඵළවි්ත ලං ඵරහේභ  ලං නි ඹෝගඹක් ලං කිරී ේ ලං වළකිඹහ ලං
හය  ලං බහට ලං ඇතින ලං ේ ලං සථහය ලං නි ඹෝගඹ්ත ලං ා ලෝධනඹ ලං කිරීභ ලං වහ ලං
සථහය ලංනි ඹෝග ලංපිළිඵ ලං හය  ලංබහ  ලංබහඳති ලං ා ලං ඹෝජනහ ලං ය ලංඇා.

(xii) ාද, ලං හය  ලංබහ ලං හර්ඹහාල  ලං ඹෝජනහක් ලංඅනු ලං හය  ලංබහ ලංවිසි්ත ලංයක් ලං
විභර්ලනඹ ලං ය ලංනිර් ද්ලඹක් ලංරඵහ ලං ජ ලංඇති ලං ඳේභක් ලං නු ්ත ලං ලංනළා ලංයක් ලං
හය  ලංබහ ලංවිසි්ත ලංර හ ලංඵළීමභට ලංරථභ ලංඳශමුය ලං හය  ලංබහ ලංවිසි්ත ලංරඵහ ලං
දු්ත ලං නිර් ද්ලඹ ලං ්රිඹහේභ  ලං වී ේ ලං රගතිඹ ලං පිළිඵ ලං විභසීභක් ලං කිරීභට ලං ටයුතු ලං
යන ලංර ජ.
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මහජන පෙත්සඹ ෙිළබ
ි ඳ කාරක සභාපේ 6 වන වාර්තාව

11. මශජන ගඳත්වේ පිළිබ කාරක වභාගේ 5 ලන ලාර්තාගේ වශන් ඉක්කයන්
පිළිබ ඳසු විඳරමක්
විඳරමක්..

(i)

මපත්වම ගරු මන්ත්රීලරමය ව විසින් පළර්ලිමේන්තුමව් ිදිිමපත් ිරමෙමමන් පසු
ශෆිර ි මණින් මපත්වමමහි විමර් කා යුතු ංලවන් ිරමෙම

(ii) මපත්වේකාරු වශ බළීම වේබන්ධමයන් විවිධ ංමළතයළක වශ නයත
වමග ඇති කාර ගනු බ එකාඟතළලයන් ශෆිර ි මණින් ක්රියළත්මකා කාරලළ
ගෆී ම
(iii) පසුන්ය පළර්ලිමේන්තුලී එකාඟතළලයන් පෆියණය එමශත් මේ ල මත
ංමළතයළක විසින් වශ බළ ී ම ොමෆති මපත්වේකාරුලන් වශ වෆ ම
ව ශළ කා යුතු ිරමෙම
ඉවා ලං ඉරක් ඹ්ත ලං තුනභ ලං පුයහ ලං ගළනීභ ලං වහ ලං හය  ලං බහ ලං ගනු ලං රළබ ලං
්රිඹහභහර්ගඹ ලං ව  ලං ඳේභක් ලං ඳහර්ලි ේ්තතුට ලං ඉදිරිඳේ ලං වී භ්ත ලං ඳසු ලං යයේබ ලං
න ලං එභ ලං ඳේ ේ ලං ටයුතු ලං අ්ත ලං න ලං ාක්භ ලං එක් ලං නිරධහරි ඹක් ලං ඳභණක් ලං
විසි්තභ ලංසිදු ලංකිරීභඹ. ලංා ලංතුළි්ත ලංඅදහශ ලං ඳේභ ලංේඵ්තධ ඹ්ත ලංසිඹළු ලං රුණු ලංවහ ලං
ඳේභට ලං ේඵ්තධ ලං ඳහර්ලස ලං ේඵ්තධ ඹ්ත ලං නිඹමිා ලං නිරධහරිඹහ ලං
නිය්තාය ඹ්තභ ලං දළනුේ ලං වී ලං තිබීභ ලං භා ලං අලය ලං ේඵ්තීර යණ ලං ටයුතු ලං ඳවසු ලං
ය ගන ලංඇති ලංඅාය, ලංඑශළඹි ලංඑ ඟාහඹ්ත ලංවළකි ලංඉක්භණි්ත ලං්රිඹහේභ  ලං යහ ලං
ගළනීභ ලං වෝ ලං ඳේ භහි ලංවිභර්ලන ලං  ලංටයුතු ලංඅ්ත ලංකිරීභ ලංඑභගි්ත ලංඹේාහක් ලංදුයට ලං
හර්ඹක්භ ලංවී ලංඇා.
ාද ලං හය  ලං බහ ලං විසි්ත ලං ඳේේ ලං විභර්ලනඹ ලං කිරී භ්ත ලං ඳසු ලං රඵහ ලං දන ලං
නිර් ද්ලඹ්ත ලං්රිඹහේභ  ලං නොන ලංඵ ලංජනහධිඳති ලං ්ල ේ ලං ා ලංහර්ාහ ලංවී ලංතීබීභ ලං
භා ලං ජනහධිඳති ලං ්ල ේ ලං විසි්ත ලං 2014.10.10 ලං දිනළති ලං අා  ලං E&O/AC/1/8/6
දයන ලං චක්ර ්ලඛ්ඹ ලං නිකුේ ලං කිරී භ්ත ලං ඉවා ලං හයණඹ ලං ේඵ්තධ ඹ්ත ලං අභහාය ලං
භණ්ඩරඹ ලං දළනුේ ලං කිරිභට ලං ටයුතු ලං කිරීභ ලං තුළි්ත ලං හය  ලං බහ  ලං නිර් ද්ලඹ්ත ලං
්රිඹහේභ  ලංකිරීභ ලංේඵ්තධ ඹ්ත ලංඅදහශ ලංයඹානර ලංඅධහනඹ ලං ඹොමු ලංනු ලංඇති ලං
ඵට ලං හය  ලංබහ ලංඅ ප්ත ක්හ ලං යන ලංර ජ. ලං(උඳ ්ලඛ්නඹ ලං3)
(iv) රළජය මවේලළ මකාොියන් වභළල ලර විමවළ ංලවන් කාෂ එමශත් කාළරකා වභළමව්
විමර් ය මයොමුමකාො ඇති එකී මපත්වේ පිළිබ ංභියළච ළ ෆලත වකාළ
බෆලිය ශෆිර ල මවේ ී තිය වකාවහ ිරමෙම
ගරු ලං ථහනහඹ තුභහ ේ ලං රධහනේ ඹ්ත ලං යහජය ලං ේහ ලං
ොමි්ත ලං බහ  ලං
බහඳති ලං ඇතුළු ලං හභහිත ඹ්ත ලං ව ලං හය  ලං බහ  ලං බහඳති ලං ඇතුළු ලං භි  ලං
භ්තත්රී්ත ේ ලං වබහගීේ ඹ්ත ලං 2014.07.23 ලං න ලං දින ලං ඳේ්තනට ලං ඹදුනු ලං
හ චිඡහ  ජ ලං යහජය ලං ේහ ලං
ොමි්ත ලං බහ ලං විසි්ත ලං විභහ ලං අ්ත ලං ශ ලං
ඳේේ ලං ේඵ්තධ ඹ්ත ලං හය  ලං බහ  ලං නිර් ද්ලඹ්ත ලං ්රිඹහේභ  ලං කිරී ේ ජ ලං
ඇති ලං න ලං ගළටළු ලං ේඵ්තධ ඹ්තද, ලං එභ ලං ගළටළු ලං අභ ලං
ය ලං ගළනීභට ලං
දඳහර්ලස ඹ්තභ ලං අනුගභනඹ ලං ශ ලං යුතු ලං ්රිඹහභහර්ග ලං ේඵ්තධ ඹ්තද ලං අදවස ලං
හුභහරු ලං ය ලං ගේ ලං අාය ලං හය  ලං බහ ලං විසි්ත ලං නළා ලං විභහ ලං ඵරන ලං ර ලං
ඉ්ලරමි්ත ලංඑන ලං ඳේේ ලංේඵ්තධ ඹ්ත ලංඅලය ලංඳරිදි ලංළඩිදුය ලං ටයුතු ලංකිරීභට ලං
එ ඟන ලංර ජ. ලං

14

මහජන පෙත්සඹ ෙිළබ
ි ඳ කාරක සභාපේ 6 වන වාර්තාව

(v) විමේ ර ල පළර්ලිමේන්තු මපත්වේ කාළරකා වභළල ක්රියළකාළිමත්ලයන්
ංධයය යමකාො ංප කාළරකා වභළමව් කාළර්ය මතළල කලළ ගෆී ම එම
ංත්ුෆකීේ උපමයෝගී කාර ගෆී ම
දස/වි දස ලංපුහුණු ලංළසි ලංවහ ලංඳහර්ලි ේ්තතු ලංභ්තත්රීරු්ත ලංනේ ලංකිරී ේ ජ ලංභවජන ලං
ඳේේ ලං පිළිඵ ලං හය  ලං බහ  ලං හභහිත  ලං භ්තත්රීරු්ත ලං ේඵ්තධ ඹ්තද ලං
ර හ ලං ඵරන ලං ර ලං හය  ලං බහ  ලං බහඳති ලං විසි්ත ලං 2014.03.18 ලං දිනළති ලං ගරු ලං
ථහනහඹ තුභහ ලං ා ලං ඉ්ලීමභක් ලං ඉදිරිඳේ ලං කිරීභට ලං ටයුතු ලං යන ලං ර ජ.
(උඳ ්ලඛ්නඹ ලං4)
12. ශත්ලන ඳාර්ලිගේන්තුගේ මශජන ගඳත්වේ කාරක වභාගේ ඉක්කයන් ශා
නිර්ගේයන්

(i) යක්ණ ලං නේබුඩ්සභ්ත ේ ලං ව ලං මුද්ල ලං නේබුඩ්සභ්ත ේ ලං ව ඹෝගඹ ලං භවජන ලං
ඳේේ ලංවිභර්ලනඹ ලංවහ ලංරඵහ ලංගළනීභට ලං ටයුතු ලංකිරීභ;
(ii) ශ්රී ලං රා හ  ලං ඳශහේ ලං බහර ලං ්රිඹහේභ  ලං න ලං ඳේේ ලං හය  ලං බහ ලං භග ලං
ව ඹෝග ඹ්ත ලං  ලං ටයුතු ලං කිරී භ්ත ලං ඳේේ රු්ත ලං ළඩි ලං රභහණඹ ට ලං වන ලං
රඵහ ජභට ලංඅසථහ ලංරළ ඵන ලංඵළවි්ත ලංඑ ර ලං ටයුතු ලංකිරීභ;
(iii) 1981/17 දයන ලංඳරිඳහරන ලං ටයුතු ලංපිළිඵ ලංඳහර්ලි ේ්තතු ලං ොභහරිස ලං ඳන ේ ලං11
න ලංග්තතිඹ ලංභගි්ත ලංනහු ේ ලංඅධි යණ ලංඵරඹ ලංසීභහ ලං ය ලංඇති ලංඵට ලංවි චන ලංඇති ලං
ඵ ලං 1981 සිට ලං 1990 දක්හ ලං ව ලං හරඹට ලං අදහශ ලං 1994  ර් ජ ලං ඉදිරිඳේ ලං ශ ලං
භවජන ලං ඳේේ ලං පිළිඵ ලං හය  ලං බහ  ලං ඳශමුළනි ලං හර්ාහ  ලං ව්ත ලං වී ලං ඇති ලං
ඵළවි්ත ලං නේබුඩ්සභ්ත ලං ඳන ාහි ලං එභ ලං ග්තතිඹ ලං ා ලෝධනඹ ලං විඹ ලං යුතු ලං ද ලං ඹ්තන ලං
විභසීභ ලං වහ ලං නේබුඩ්සභ්ත ේද ලං අදවස ලං ගන ලං නීති ලං
ටුේඳේ ලං ේඳහද  ලං ා ලං
ඹෝජනහක් ලං ඉදිරිඳේ ලං ශ ලං යුතු ලං ඵට ලං ද, එ භ්තභ ලං උක්ා ලං හර්ාහ  ලං ඹෝජනහ ලං
ය ලං ඇති ලං ඳරිදි ලං නේබුඩ්සභ්ත ලං විසි්ත ලං ඳේේ ලං  ලං විභර්ලනඹ ලං ය ලං රඵහ දන ලං වන ලං
නිර් ද්ලඹ්ත ලං ාය ලං ල ඹ්තභ ලං ්රිඹහේභ  ලං වී ලං ඇතිදළයි ලං ඳසුවිඳයේ ලං කිරීභට ලං
නේබුඩ්සභ්තට ලංඵරඹ ලංදිඹ ලංයුතු ලංඵට ලංනිර් ද්ල ලංකිරීභ;
(iv) 1994/26 දයන ලං ඳරිඳහරන ලං
ටයුතු ලං පිළිඵ ලං ඳහර්ලි ේ්තතු ලං
ොභහරිස ලං
(ා ලෝධන) ලංඳනති්ත ලංා ලෝධිා ලංරධහන ලංරඥපප්ත ති  ලං17 (3)(ඇ) ග්තතිඹ ලංඅනු ලං
නිර් ද්ලඹ්ත ලං රඵහ ලං දු්තනද ලං ාහ ලං ්රිඹහේභ  ලං යමි්ත ලං ඳේේ රු්තට ලං වන ලං
නොශන ලං අසථහර ජ ලං ා ලං ේඵ්තධ ලං ජනහධිඳතිට ලං වහ ලං ඳහර්ලි ේ්තතුට ලං
ඉදිරිඳේ ලං යන ලං නේබුඩ්සභ්තයඹහ ේ ලං හර්ාහ ලං ඳේේ ලං හය  ලං බහ ලං භගි්ත ලං
ඳහර්ලි ේ්තතුට ලං ඉදිරිඳේ ලං ශද ලං ඉ්තඳසු ලං ා ලං පිළිඵ ලං ඉදිරි ලං ටයුතු ලං කිරී ේ ලං ්රිඹහ ලං
භහර්ගඹක් ලංවඳු්තහ ලං ජ ලං නොභළති ලංඵළවි්ත ලංා ලංවහ ලංසුදුසු ලං්රිඹහ ලංභහර්ගඹක් ලංවඳු්තහ ලංදිඹ ලං
යුතු ලං ලංඵ ලංනිර් ද්ල ලංකිරීභ; ලංව
(v) 1996 අා  ලං 21 දයන ලං ශ්රී ලං රා හ ලං භහන ලං හිමි ේ ලං
ොමි්ත ලං බහ ලං ඳන ේ ලං
විධිවිධහන ලංර හය ලංභහන ලංහිමි ේ ලං ොමි්ත ලංබහ ලංවිසි්ත ලංවිභර්ලනඹ ලං ය ලංවන ලං
රඵහ ලං  ජ ලං ඇාේ ලං ාහ ලං අදහශ ලං යඹාන ලං විසි්ත ලං ්රිඹහේභ  ලං නො යන ලං අසථහ්තහි ජ ලං
එභ ලං ොමිභ ලංවිසි්ත ලංඋක්ා ලංඳන ේ ලං15(8) ග්තතිඹ ලංර හය ලංා ලං රුණ ලංපිළිඵ ලං ලං
ව්ත ලං
ොට ලංගරු ලංජනහධිඳතිතුභහ ලං ා ලං ඹොමු ලං යනු ලංරඵන ලංහර්ාහ ලංජනහධිඳති ලං
හර්ඹහරඹ ලං භගි්ත ලං ගරු ලං ථහනහඹ තුභහ ලං ා ලං ඹොමු ලං
ොට ලං එභගි්ත ලං ඳේේ ලං
හය  ලංබහ ලං ා ලං ඹොමු ලං යනු ලංරළබුද, එභ ලංහර්ාහ ලංඳහර්ලි ේ්තතුට ලංඉදිරිඳේ ලං
කිරීභ ලංවළය ලංා ලංේඵ්තධ ඹ්ත ලංළඩිදුයටේ ලං ටයුතු ලංකිරී ේ ලං්රිඹහ ලංභහර්ගඹක් ලංදක්හ ලං
නොභළති ලංඵළවි්ත ලංා ලංවහ ලංද ලංසුදුසු ලං්රිඹහ ලංභහර්ගඹක් ලංවඳු්තහ ලංදිඹ ලංයුතු ලං ලංඵ ලංනිර් ද්ල ලං
කිරීභ.
15

මහජන පෙත්සඹ ෙිළබ
ි ඳ කාරක සභාපේ 6 වන වාර්තාව

13. ශත්ලන ඳාර්ලිගේන්තුගේ ඉක්කයන් වශා අටලන ඳාර්ලිගේන්තුගේරි ගැනීමට
නියමිත පියලර
(i)

යක්ණ ලංනේබුඩ්සභ්ත ලංවහ ලංමුද්ල ලංනේබුඩ්සභ්ත ලං ළහ ලංහ චිඡහ ලංකිරීභ.

(ii)

ඳශහේ ලංබහර ලං ඳේේ ලං හය  ලංබහ්තහි ලංබහඳතිරු්ත ලංවහ ලං ්ල ේරු්ත ලං
ළහ ලංසුවද ලංහ චිඡහක් ලංඳළළේවීභ.

(iii) ඳරිඳහරන ලං ටයුතු ලං පිළිඵ ලං ඳහර්ලි ේ්තතු ලං
ොභහරිස ලං ඳන ේ ලං 17 ලං ළනි ලං
ග්තතිඹ ලං ව ලං ශ්රී ලං රා හ ලං භහන ලං හිමි ේ ලං
ොමි්ත ලං බහ ලං ඳන ේ ලං 15(8) ලං
ග්තතිඹ ලං අනු ලං ඳහර්ලි ේ්තතුට ලං ඉදිරිඳේ ලං යන ලං හර්ාහ ලං ඳහර්ලි ේ්තතු ලං
විසි්ත ලං හය  ලං බහට ලං ඹොමු ලං යනු ලං වළකින ලං ඳරිදි ලං රීති ලං  ස ලං යන ලං ර ලං
සථහය ලංනි ඹෝග ලංපිළිඵ ලං හය  ලංබහට ලංද්තහ ලංසිටීභ ලංව ලංා ලංඵ ලංයණ්ඩුක්රභ ලං
යසථහ ලං බහ  ලං යහජය ලං ේඹ ලං පිළිඵ ලං අනු ලං හය  ලං බහ  ලං හර්ාහට ලං
ඇතුශේ ලංකිරීභ.
14. අටලන ඳාර්ලිගේන්තුගේ ඉක්කයන්
(i)

යණ්ඩුක්රභ ලං යසථහ  ලං සහීරන ලං යඹානඹක් ලං න ලං අධි යණ ලං ේහ ලං
ොමි්ත ලං බහ හි ලං භළදිවේවීභක් ලං අලයන ලං ඳේේ ලං ේඵ්තධ ඹ්ත ලං
ටයුතු ලං ශ ලංයුතු ලංය හයඹ ලංපිළිඵ ලං හය  ලංබහට ලංඳළවළදිලි ලංඅදවස ලං රඵහ ලංගා ලං
නොවළකි ලංව ලංඅාය ලංා ලංපිළිඵ ලංගායුතු ලං්රිඹහභහර්ග ලංර හ ලංඵළලිඹ ලංයුතු ලංඇා.

(ii)

වි දස ලං යටර ලං භවජන ලං ඳේේ ලං හය  ලං බහර ලං ටයුතු ලං ේඵ්තධ ඹ්ත ලං
අීරක්ණඹ ලං කිරීභ ලං වහ ලං අධයහඳන ලං චහරි හක් ලං වහ ලං න ලං අනුභළතිඹ ලං ගරු ලං
ථහනහඹ තුභහ ග්ත ලංඉ්ලීමභ.

(iii) එ ේභ ලං අභහායහාල ලං භග ලං ටයුතු ලං කිරී ේ ජ ලං ඇතින ලං රභහදඹ්ත ලං අභ ය ලං
ගනිමි්ත, ලං ඳේේ ලං හය  ලං බහ  ලං ටයුතු ලං ඩහේ ලං හර්ඹක්භ ලං යනු ලං
පිණි ලං ඳේේ ලං යශ්රිා ලං ටයුතු ලං ේඵ්තීර යණඹ ලං වහ ලං එක් ලං එක් ලං
අභහායහාලඹ ලං භමිටමි්ත ලං නිරධහරි ඹකු ලං ඳේ ලං යගළනීභට ලං අලය ලං ටයුතු ලං
කිරීභ.

16

මහජන පෙත්සඹ ෙිළබ
ි ඳ කාරක සභාපේ 6 වන වාර්තාව

15. 7 ලන ඳාර්ලිගේන්තුගේ ඳෂමු වැන්ලාරගේ 2013.01.01 න්ට 2015.06.26 දක්ලා
කා සීමාගේ විමර්නය කෂ ගඳත්වේ පිළිබ වාරාංය
(අ) මශජන ගඳත්වේ පිළිබ කාරක වභාල ද ගඳත්වේ පිළිබ වාරාංයක්
1

භවජන ලං ඳේේ ලං හය  ලංබහට ලංරළබුණු ලං ඳේේ ලංාඛ්යහ

2

සථහය ලංනි ඹෝගරට ලංඅනුකර ලං නොව ලංඵළවි්ත ලං හය  ලංබහ ලංවිසි්ත ලං
රතික් ේඳ ලං ශ ලං ඳේේ ලංාඛ්යහ

334

3

ඳහර්ලි ේ්තතුට ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංඉදිරි ලං ටයුතු ලං ශ ලං ඳේේ ලංාඛ්යහ

1061

4

නේබුඩ්සභ්ත ලං ා ලං ඹොමු ලං ශ ලං ඳේේ ලංාඛ්යහ

5

හය  ලංබහ ලංඳළළේව ලංහය ලංගණන

6

හය  ලංබහ ලංහ චිඡහට ලංගේ ලං ඳේේ ලං—

7

8

9



1366

184
96

7 න ලංඳහර්ලි ේ්තතුට ලංඅදහශ ලං ඳේේ ලංාඛ්යහ ලං

848

6 න ලංඳහර්ලි ේ්තතුට ලංඅදහශ ලං ඳේේ ලංාඛ්යහ ලං

87

වන ලංරළබ ලං ඳේේ රු්ත ලංාඛ්යහ ලං—
7 න ලංඳහර්ලි ේ්තතුට ලංඅදහශ ලං ඳේේලි්ත ලං ලං

85

6 න ලංඳහර්ලි ේ්තතුට ලංඅදහශ ලං ඳේේලි්ත ලං ලං

7

විභර්ලනඹ ලංකිරී භ්ත ලංඳසු ලංනිසරබ ලං ශ ලං ඳේේ ලංාඛ්යහ ලං— ලං ලං
7 න ලංඳහර්ලි ේ්තතුට ලංඅදහශ ලංාඛ්යහ

424

6 න ලංඳහර්ලි ේ්තතුට ලංඅදහශ ලංාඛ්යහ

16

ඉවා ලං නිසරබ ලං
ශ ලං ඳේේ ලං අාරි්ත ලං
හය  ලං බහ  ලං මලි  ලං
විභර්ලන ඹ්ත ලංඳසු ලංවන ලංරඵහ ජභට ලං නොවළකි ලංඵ ලංතීයණඹ ලං ය, නිසරබ ලං
ශ ලං ඳේේ ලං— ලං
7 න ලංඳහර්ලි ේ්තතුට ලංඅදහශ ලං ලං ඳේේ ලංාඛ්යහ ලං ලං

289

6 න ලංඳහර්ලි ේ්තතුට ලංඅදහශ ලං ලං ඳේේ ලංාඛ්යහ ලං ලං

9

භවය ලං ඳේේ ලං එක් ලං ය ට ලං ඩහ ලං ළඩි ලං හය ලං ගණනක් ලං හය  ලං බහ  ලං
හ චිඡහට ලං රක් යන ලං ර ජ. ලං ා ලං අනු ලං හය  ලං බහ  ලං හ චිඡහට ලං රක් ර ලං
භසා ලං ඳේේ ලංාඛ්යහ ලං—
7 න ලංඳහර්ලි ේ්තතුට ලංඅදහශ ලං ලං ඳේේ ලංාඛ්යහ

1202

6 න ලංඳහර්ලි ේ්තතුට ලංඅදහශ ලං ලං ඳේේ ලංාඛ්යහ

127

17

මහජන පෙත්සඹ ෙිළබ
ි ඳ කාරක සභාපේ 6 වන වාර්තාව

(ආ) බා දුන් වශන අනුල වාරාංය
ංුළෂ ංමළතයළකය ශළ මගොනු ංකකාය
1. ලංනළා ලං ේ

 ලංපිහිටුවීේ ලං

වශ ෆබී
ඇති
මපත්වේ
13

අධයහඳන ලං- ලං(856)
ෞඛ්යඹ ලං- ලං(1946)
නීතිඹ ලංවහ ලංහභඹ ලං- ලං(627)
ඳශහේ ලංඳහරන ලංවහ ලංඳශහේ ලංබහ ලං- ලං(1161, ලං1162)
ඹෞන ලං ටයුතු ලංවහ ලංනිපුණාහ ලංාර්ධන ලං- ලං(1552)
ාළඳළ්ල ලං ේහ ලං- ලං(214, ලං311)
ෘෂි ර්භ ලං- ලං(166)
විදුලිඵර ලංවහ ලංඵරලක්ති ලං- ලං(1630)
යහජය ලංඳරිඳහරන ලංවහ ලංස ද්ල ලං ටයුතු ලං- ලං(1194, ලං1618)
මුද්ල ලංවහ ලංක්රභ ලංේඳහදන ලං- ලං(1653)
2. ලං ලංඋසවීේ ලංරඵහ ලං ජභ/්රිඹ ලං ේහ ලං හරඹ ලංරඵහ ජ ලංඋසවීේ ලංඹථහේ ලංකිරීභ ලං

13

මඳ හය ලංවහ ලංඅබය්තාය ලං  ශ ලං- ලං(1189)
අධයහඳන ලං- ලං(1013, ලං1258, ලං2071)
මුද්ල ලංවහ ලංක්රභ ලංේඳහදන ලං- ලං(44, ලං45, ලං46, ලං47, ලං802)
යහජය ලංඳරිඳහරන ලංවහ ලංස ද්ල ලං ටයුතු ලං- ලං(887)
ෘෂි ර්භ ලං(1109)
නීතිඹ ලංවහ ලංහභඹ ලං(901)
ෞඛ්යඹ ලං(1656)
3. ලංනිළයදි ලංවිශ්රහභ ලංළටුඳ ලං වෝ ලංහිඟ ලං ේ  ලංඅර්ථහධ  ලංඅයමුද්ල ලංරඵහ ජභ ලං
මඳ හය ලංවහ ලංඅබය්තාය ලං  ශ ලං- ලං(606)
අධයහඳන ලං- ලං(256, ලං677)
ෞඛ්යඹ ලං- ලං(621, ලං622)
නීතිඹ ලංවහ ලංහභඹ ලං- ලං(1221)
උස ලංඅධයහඳන ලං- ලං(779)
ඳශහේ ලංඳහරන ලංවහ ලංඳශහේ ලංබහ ලං- ලං(921)
මුද්ල ලංවහ ලංක්රභ ලංේඳහදන ලං(2080)
විදුලිඵර ලංවහ ලංඵරලක්ති ලං- ලං(639)
යයක්  ලංවහ ලංනහගරි  ලංාර්ධන ලං ලං- ලං(1298)
18

11

මහජන පෙත්සඹ ෙිළබ
ි ඳ කාරක සභාපේ 6 වන වාර්තාව

ංුළෂ ංමළතයළකය ශළ මගොනු ංකකාය
4. ලංළටුප්ත  ලංර්ධ /හිඟ ලංළටුප්ත  ලංරඵහ ලං ජභ

වශ ෆබී
ඇති
මපත්වේ
5

අධයහඳන ලං- ලං(27, ලං943)
ගොවිජන ලං ේහ ලංවහ ලංනජීවී ලං- ලං(725)
නීතිඹ ලංවහ ලංහභඹ ලං- ලං(2133)
මුද්ල ලංවහ ලංක්රභ ලංේඳහදන ලං- ලං(1814)
5. ලං්තදි ලංරඵහ ලං ජභ

8

මඳ හය ලංවහ ලංඅබය්තාය ලං  ශ ලං- ලං(469)
මුද්ල ලංවහ ලංක්රභ ලංේඳහදන ලං- ලං(610, ලං800, ලං1736, ලං2051)
වි ද්ල ලංරැකිඹහ ලංරර්ධන ලංවහ ලංසුඵහධන ලං- ලං(1441)
රහවන ලං- ලං(121)

ඳශහේ ලංඳහරන ලංවහ ලංඳශහේ ලංබහ ලං- ලං(110)
6. ේඹ ලංසථීය ලංකිරීභ ලං

4

ඳශහේ ලංඳහරන ලංවහ ලංඳශහේ ලංබහ ලං- ලං(491, ලං1099)
පුනරුේථහඳන ලංවහ ලංඵ්තධනහගහය ලංරතිාස යණ ලං- ලං(1049)

ෘෂි ර්භ ලං- ලං(727)
7. ලංඋසවීේ/ඳේවීේ ලං ඳයදහාේ ලංකිරීභ

1

මුද්ල ලංවහ ලංක්රභ ලංේඳහදන ලං- ලං(1028)

8. ලංන ලංඳේවීභක් ලංරඵහ ලං ජභ

9

මුද්ල ලංවහ ලංක්රභ ලංේඳහදන ලං- ලං(1274)

ාළඳළ්ල ලං ේහ ලං- ලං(208, ලං769)
යහජය ඳරිඳහරන ලංවහ ලංස ද්ල ලං ටයුතු ලං- ලං(1909)
අධයහඳන - (432, 1190)
ෞඛ්ය - (1935, 2204)

ඳශහේ ලංඳහරන ලංවහ ලංඳශහේ ලංබහ ලං- ලං(1139)
9. ලංය ද්ල  ලංඳේවීභ ලංරඵහ ලං ජභ ලං ලං

2

ාළඳළ්ල ලං ේහ ලං- ලං(425)
රහවන ලං- ලං(351)
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මහජන පෙත්සඹ ෙිළබ
ි ඳ කාරක සභාපේ 6 වන වාර්තාව

ංුළෂ ංමළතයළකය ශළ මගොනු ංකකාය
10. ලංසථහන ලංභහරු ලංරඵහ ලං ජභ ලං ලං

වශ ෆබී
ඇති
මපත්වේ
1

ඹෞන ලං ටයුතු ලංවහ ලංනිපුණාහ ලංාර්ධන ලං- ලං(1683)
11. ලං ලංහිමි ලං ගවීේ ලංරඵහ ලං ජභ ලං

2

යහජය ලංේඳේ ලංවහ ලංයහඹ ලංාර්ධන ලං- ලං(541)
රහවන ලං- ලං(1235)
12. ලංළ්තදඹු ලංවහ ලංඅනේදරු ලංවිශ්රහභ ලංළටුප්ත  ලංරඵහ ලං ජභ ලං ලං

1

මුද්ල ලංවහ ලංක්රභ ලංේඳහදන ලං- ලං(604)
13. ලංරහබහාල ලංවහ ලංදිරි ලං ජභනහ ලංහිඟ ලං ඳොීම ලංභග ලංරඵහ ලං ලං ජභ

1

විදුලිඵර ලංවහ ලංඵරලක්ති ලං- ලං(1254)
14. ලංවිදුලි ලංළඳයුභ ලංරඵහ ලං ලං ජභ

1

විදුලිඵර ලංවහ ලංඵරලක්ති ලං- ලං(1431)
15. ලංඉඩේ ලංනප්ත පු ලං වෝ ලංඵරඳත්ර ලංරඵහ ජභ

3

හරිභහර්ග ලංවහ ලංජර ලංේඳේ ලං ශභනහ යණ ලං- ලං(282, ලං1141)
ජනහධිඳති ලං ්ල ේ ලං- ලං(114)
16. ලංක්රභේ ලංජර ලංරහවන ලංඳද්ධතිඹක් ලංරඵහ ලං ජභ

1

හරිභහර්ග ලංවහ ලංජර ලංේඳේ ලං ශභනහ යණ ලං- ලං(1053)
17. ලං ලංඳරියඹට ලංවහනි ය ලංයහඳෘති ලංනාය ලංකිරීභ

1

ඳශහේ ලංඳහරන ලංවහ ලංඳශහේ ලංබහ ලං- ලං(1432)
18. ලංවිලසවිදයහර ලංර

ලඹ ලංරඵහ ලං ජභ ලං

1

උස ලංඅධයහඳන ලං- ලං(1101)
19. ලංයක්ණ ලංහිමි භ ලංරඵහ ලං ජභ

1

මුද්ල ලංවහ ලංක්රභ ලංේඳහදන ලං- ලං(1850)
20. ලංවි ්ලඳ ලංභහර්ග ලංරඵහ ජභ

1

ඉඩේ ලංවහ ලංඉඩේ ලංාර්ධන ලං- ලං(246)
21. ලංණඹ ලංමුද්ල ලංපිඹවී ේ ජ ලංවන ලංළරසීභ

1

මුද්ල ලංවහ ලංක්රභ ලංේඳහදන ලං- ලං(1510)
22. ලංභගී ලංරහවන ලංඵරඳත්රඹ ලංඵරහේභ  ලංකිරීභ

1

පුද්ගලි  ලංරහවන ලං ේහ ලං- ලං(437)
එ තු
20
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මහජන පෙත්සඹ ෙිළබ
ි ඳ කාරක සභාපේ 6 වන වාර්තාව

කාළරකා වභළල විසින්
ංමළතයළක මලත මයොමු කාෂ
මපත්වේ ගණය

කාළරකා වභළල වශ බළ
මු මව නිර්මේ කාෂ
මපත්වේ ගණය

එම නිර්මේ මත වශ
දුන් මපත්වේ ගණය

නිර්මේ කාෂ මපත්වේ ංතිමන්
වශ ු ප්රතිතය ()) 

ගොවිජන ලං ේහ ලංවහ ලංනජීවී

0

0

6

2

1

50 ලං

2

ෘෂි ර්භ

9

8

20

12

3

25 ලං

කාළරකා වභළල විමව
මපත්වේ ගණය

ු

කාළරකා වභළල මලත ෆබී
ඇති මපත්වේ ගණය

1

ංනු ංකකාය

ංමළතයළකය

(ඇ) ගඳත්වේ විමර්නය න්දුකෂ අමාතාංය අනුල වාරාංයක්

3

බුද්ධ ලංලහන ලංවහ ලංයගමි  ලං
ටයුතු

0

0

1

0

0

-

4

සිවි්ල ලංගු්ත ලං ේහ

2

2

2

0

0

-

5

මඳ හය ලංවහ ලංඅබය්තාය ලං
 ශ

5

5

16

8

3

38

6

ඳෝල ලංාර්ධන ලංවහ ලංජනාහ ලං
තු ලංාර්ධන

2

1

2

2

0

0

7

ඉදිකිරීේ, ඉාිත ්තරු ලං ේහ,
නිහ ලංවහ ලං ඳොදු ලංඳවසු ේ

4

2

7

2

0

0

8

ාස ෘති  ලංවහ ලං රහ

1

1

විභහ ලං
නළා

0

0

-

9

යයක්  ලංවහ ලංනහගරි  ලං
ාර්ධන

46

44

31

6

1

17

10 යර්ථි  ලංාර්ධන

25

19

11

9

0

0

11 අධයහඳන

93

84

108

38

10

21 ලං

12 ඳරිය ලංවහ ලංපුනර්ජනනීඹ

5

4

විභහ ලං
නළා

-

-

-

13 වි ද්ල ලං ටයුතු

1

1

විභහ ලං
නළා

-

-

-

14 මුද්ල ලංවහ ලංක්රභ ලංේඳහදන

196

44

98

44

17

26

15 ීරය ලංවහ ලංජරජ ලංේඳේ

3

2

4

0

0

-

16 වි ද්ල ලංරැකිඹහ ලංරර්ධන ලංවහ ලං
සුබහධන

2

2

1

1

1

100

17

ෞඛ්ය

34

33

46

26

6

23

18 උස ලංඅධයහඳන

5

4

6

2

2

100

21

19

භවහභහර්ග, ලංයහඹ ලංවහ ලංනහවි

නිර්මේ කාෂ මපත්වේ ංතිමන්
වශ ු ප්රතිතය ()) 

එම නිර්මේ මත වශ
දුන් මපත්වේ ගණය

කාළරකා වභළල වශ බළ
මු මව නිර්මේ කාෂ
මපත්වේ ගණය

ු
කාළරකා වභළල විමව
මපත්වේ ගණය

කාළරකා වභළල විසින්
ංමළතයළක මලත මයොමු කාෂ
මපත්වේ ගණය

කාළරකා වභළල මලත ෆබී
ඇති මපත්වේ ගණය

ංනු ංකකාය

ංමළතයළකය

මහජන පෙත්සඹ ෙිළබ
ි ඳ කාරක සභාපේ 6 වන වාර්තාව

16

14

14

4

0 ලං

0 ලං

20

ද්ශීලඹ ලංවදය

6

4

5

2

0

0

21

ර්භහ්තා ලංවහ ලංහණිජ

13

10

10

5

0

0

22

හරිභහර්ග ලංවහ ලංජර ලංේඳේ ලං
ශභනහ යණ

17

15

24

14

3

21

23

අධි යණ

7

5

1

-

-

-

4

3

5

4

0

0

24

ේ රු ලංවහ ලං ේ රු ලංඵාහ

25

ඉඩේ ලංවහ ලංඉඩේ ලංාර්ධන

20

17

17

8

1

12

26

නීතිඹ ලංවහ ලංහභඹ

102

77

97

26

4

15

27

ඳශු ලංේඳේ ලංවහ ලං්රහමීඹ ලංරජහ ලං
ාර්ධන

1

1

5

1

0

0

28

ඳශහේ ලංඳහරන ලංවහ ලංඳශහේ ලංබහ

42

36

45

22

8

36

29

ජනභහධය ලංවහ ලංරෘේති

6

5

9

3

0

0

30

සුළු ලංඅඳනඹන ලං බෝග ලංරර්ධන

1

1

විභහ ලං
නළා

-

-

-

31

ජහති  ලංඋරුභඹ්ත ලංවහ ලං
ාස ෘති  ලං ටයුතු

3

2

3

1

0

0

32

ජහති  ලංබහහ ලංවහ ලංභහජ ලං
ා හඵද්ධාහ

1

1

විභහ ලං
නළා

-

-

-

33

ඳහර්ලි ේ්තතු ලං ටයුතු

1

1

විභහ ලං
නළා

-

-

-

34

ඛ්නිජ ලං ා්ල ලං ර්භහ්තා

4

4

1

1

0

0

35

ළවිලි ලං ර්භහ්තා

4

1

1

-

-

-

36

ාළඳළ්ල ලං ේහ

21

18

34

17

5

29

37

විදුලිඵර ලංවහ ලංඵරලක්ති

22

22

29

12

4

25

22

කාළරකා වභළල විමව
මපත්වේ ගණය

කාළරකා වභළල වශ බළ
මු මව නිර්මේ කාෂ
මපත්වේ ගණය

එම නිර්මේ මත වශ
දුන් මපත්වේ ගණය

නිර්මේ කාෂ මපත්වේ ංතිමන්
වශ ු ප්රතිතය ()) 

1

1

1

1

1

100

39 පරදහයිාහ ලංරර්ධන

0

0

1

0

0

-

40 යහජය ලංඳරිඳහරන ලංවහ ලංස ද්ල ලං
ටයුතු

48

40

64

15

4

27

41 පුනරුේථහඳන ලංවහ ලං
ඵ්තධනහගහය ලංරතිාස යණ

13

9

13

4

1

25

42 භහජ ලං ේහ

2

2

1

1

0

0

43 රීඩහ

1

1

2

0

0

-

44 යහජය ලංේඳේ ලංවහ ලංයහඹ ලං
ාර්ධන

2

2

5

2

1

50

45 සීනි ලං ර්භහ්තා

1

1

විභහ ලං
නළා

-

-

-

1

1

විභහ ලං
නළා

-

-

-

47 විදුලි ලංා ද්ල ලංවහ ලං ාොයතුරු ලං
ාහක්ණ

1

0

9

5

0

0

48 ේරදහයි  ලං ර්භහ්තා ලංවහ ලංකුඩහ ලං
යහඹ ලංාර්ධන

2

1

විභහ ලං
නළා

-

-

-

49 රහවන

33

26

57

19

3

16

50 ජර ලංේඳහදන ලංවහ ලංජරහඳහවන

3

3

3

2

0

0

51

4

4

4

4

2

50

52 ජනහධිඳති ලං ්ල ේ

1

1

6

2

1

50

53 නීතිඳති

0

0

1

1

0

0

54 ශ්රී ලංරා හ ලංඳහර්ලි ේ්තතු

1

0

1

0

0

-

838

585

827

328

82

25

ංනු ංකකාය

46 ාහක්ණ ලංවහ ලංඳර්

ණ

ඹෞන ලං ටයුතු ලංවහ ලංනිපුණාහ ලං
ාර්ධන

එ තු

23

ු

කාළරකා වභළල විසින්
ංමළතයළක මලත මයොමු කාෂ
මපත්වේ ගණය

38 පුද්ගලි  ලංරහවන ලං ේහ

ංමළතයළකය

කාළරකා වභළල මලත ෆබී
ඇති මපත්වේ ගණය

මහජන පෙත්සඹ ෙිළබ
ි ඳ කාරක සභාපේ 6 වන වාර්තාව

මහජන පෙත්සඹ ෙිළබ
ි ඳ කාරක සභාපේ 6 වන වාර්තාව

එම නිර්මේ මත වශ
මපත්වේ ගණය

නිර්මේ කාෂ මපත්වේ ංතිමන්
වශ දුන් මපත්වේ % මව

යයක්  ලංවහ ලංනහගරි  ලංාර්ධන

2

2

1

50

2

යර්ථි  ලංාර්ධන

1

0

-

-

3

අධයහඳන

2

2

0

0

4

මුද්ල ලංවහ ලංක්රභ ලංේඳහදන

4

1

1

100

5

4

1

25

3

1

0

0

2

2

0

0

ංමළතයළකය

ංනු ංකකාය
5
6
7

ෞඛ්ය
භවහභහර්ග, ලංයහඹ ලංවහ ලංනහවි
ර්භහ්තා ලංවහ ලංහණිජ

දුන්

කාළරකා වභළල වශ බළ මු
මව නිර්මේ කාෂ මපත්වේ
ගණය

1

ු
කාළරකා වභළල විමව
මපත්වේ ගණය

(ඈ) 6 ලන ඳාර්ගේන්තු කා සීමාගේදී කාරක වභාලට ැබී 2013.01.01-2015.06.26
කා සීමාගේදී විමර්නය කෂ ගඳත්වේ පිළිබ අමාතාංය අනුල වාරාංය

8

හරිභහර්ග ලංවහ ලංජර ලංේඳේ ලං ශභනහ යණ

41

41

2

5

9

ඉඩේ ලංවහ ලංඉඩේ ලංාර්ධන

2

2

1

50

10

නීතිඹ ලංවහ ලංහභඹ

3

1

0

0

11

ඳශු ලංේඳේ ලංවහ ලං්රහමීඹ ලංරජහ ලංාර්ධන

1

0

-

-

12

ජනභහධය ලංවහ ලංරෘේති

1

1

0

0

13

ාළඳළ්ල ලං ේහ

3

2

0

0

14

ාළඳළ්ල ලංවහ ලංවිදුලි ලංා ද්ල

1

0

-

-

15

යහජය ලංඳරිඳහරන ලංවහ ලංස ද්ල ලං ටයුතු

3

2

0

0

16

රහවන

2

1

0

0

1

0

-

-

ශ්රී ලංරා හ ලංඳහර්ලි ේ්තතු

3

0

-

-

එ තු

80

62

6

10

17
18

ඹෞන ලං ටයුතු ලංවහ ලංනිපුණාහ ලංාර්ධන

24

මහජන පෙත්සඹ ෙිළබ
ි ඳ කාරක සභාපේ 6 වන වාර්තාව

(ඉ) ඳපතඳාන කටයුතු පිළිබ ඳාර්ලිගේන්තු ගකාමවාපතස්ලරයාට (ඔේබුඩ්ස්මන්) අදාෂ
ගඳත්වේ පිළිබ වාරාංය

2013.01.01 – 2015.06.26 ු ලළ ව කාළ මළල තුෂී:—
ඳරිඳහරන ලං ටයුතු ලංපිළිඵ ලංඳහර්ලි ේ්තතු ලං
ඳේේ ලංාඛ්යහ

ොභහරිස ලං ා ලං ඹොමු ලං ශ ලං

184

2013.01.01 ලං– 2015.06.26 හරඹ ලංතුශ ලංඳරිඳහරන ලං ටයුතු ලංපිළිඵ ලංඳහර්ලි ේ්තතු ලං
ොභහරිස ලං ා ලං ඹොමු ලං ශ ලං ඳේේ ලංඅාරි්ත ලං හය  ලංබහ ලංවිබහග ලං ශ ලංාඛ්යහ:
7 ලංන ලංඳහර්ලි ේ්තතුට ලංඅදහශ ලං ඳේේ ලංාඛ්යහ

21

6 ලංන ලංඳහර්ලි ේ්තතුට ලංඅදහශ ලං ඳේේ ලංාඛ්යහ ලං ලං

7

ඳරිඳහරන ලං ටයුතු ලංපිළිඵ ලංඳහර්ලි ේ්තතු ලං
ඇති ලං ඳේේ ලං:—

ොභහරිස ලංවිසි්ත නිර් ද්ල ලං ශ ලංවන ලංරළබී ලං

7 ලංන ලංඳහර්ලි ේ්තතුට ලංඅදහශ ලං ඳේේ ලංාඛ්යහ

3

6 ලංන ලංඳහර්ලි ේ්තතුට ලංඅදහශ ලං ඳේේ ලංාඛ්යහ

1

ඳරිඳහරන ලං ටයුතු ලංපිළිඵ ලංඳහර්ලි ේ්තතු ලං
ඳේේ ලංාඛ්යහ

ොභහරිස ලංවිසි්ත නිසරබ ලං ශ  ලං

25

19

මහජන පෙත්සඹ ෙිළබ
ි ඳ කාරක සභාපේ 6 වන වාර්තාව

16. කාරක වභාල වින්න් වශන වවා දුන් ගඳත්වේ

(1) 

.එේ. චන්ද්රුළව මශතළ
ලතුලත්ත, දුේමසූිමය
ඕඑේ/පීපී/2012/1431
ාභ යහඳහරි  ලං සථහනඹ ලං වහ ලං ාොග විදුලිඹ ලං රඵහ ලං ගළනීභ ලං නු ්ත උඳ දස ලං
ඳරිදි ලංඅදහශ ලංමුදර ලං ගහ අවුරුදු 1 භහ 9ක් ඳසු ලංවී ලංඇති ලංනමුේ ලංවිදුලි ලංඳවසු ේ රළබී ලං
නොභළති ලං වයි්ත ලං ාභහට වනඹක් ලං රඵහ ලං දන ලං ර ලං ඉ්ලරමි්ත ලං ඳේේ රු ලං
ඳේභ ඉදිරිඳේ ලං ය ලංඇා.
භභ ලං ඳේේ රු ලංඉ්ලරහ ඇති ලංඳරිදි ලංභවජන ලං ඳේේ පිළිඵ හය බහ ්ත ලං
ශ ලං විභසුභට ලං රතිචහය දක්මි්ත ලං නහු ේ ලං ඉ්ලීමභ ලං ඉටු
යීමභට ලං රා හ ලං විදුලිඵර ලං
භණ්ඩරඹ පිඹය ලං ගන ලංඇා.

(2)  චන්ද්රතළ මළගමමුුලි මශත්ියය
ංකකා 18, නටිග නිලව, කාෆවහබල, පිළියන්ු
ඕඑේ/පීපී/2011/606
ාභහ ලං 1973.03.01 ලං දින ලං ේ  ලං පිරිස ලං භවජන ලං ේඵ්තධාහ ලං ශභනහ රු, ලං අධයක් ලං
භණ්ඩර ලං ්ල ේ ලං වහ ලං  ලං රධහන ලං ලිපි රු ලං ානතුයට ලං ඳේවීේ ලං රද ලං ඵේ, ලං 1980.12.24 ලං ලං
දිනළති ලං 102/80 ලං ළටුප්ත  ලං චක්ර ්ලඛ්ඹ ලං අනු ලං ාභ ලං ානතුය ලං ඳරිඳහරන ලං ශභනහ රු ලං ර ලං
ඳරිර්ානඹ ලංවිඹ ලංයුතු ලංවුද ලංාභහට ලංඑභ ලංානතුය ලං වෝ ලංළටුප්ත  ලංරඵහ ලං නොදු්ත ලංඵේ, ලංාභහ ලං
ඊ ලංට ලංඳවශ ලංපිරිස ලං ශභනහ හය ලං ර ලංඅනිඹේ ලංානතුය ට ලංඳේ ලං ය ලංඇති ලංඵේ, ලංවිශ්රහභ ලං
ඹහභට ලං ඳය ලං ගේ ලං අහන ලං ළටුඳ ලං ඳදනේ ලං ය ගන ලං ාභ ලං විශ්රහභ ලං ඳහරි ාෝෂි  ලං  ජභනහ ලං
ගහ ලංාභහට ලංහධහයණඹක් ලං යන ලං ර ලංඉ්ලරමි්ත ලං ඳේේ හරිඹ ලං ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං
ය ලංඇා.
ඳේේ හරිඹ ේ ලං ඉ්ලීමභ ලං හධහයණ ලං ඵ ලං පිළි ගන ලං ඳේේ හරිඹට ලං ඳරිඳහරන ලං
ශභනහ රු ලංානතුය ලංරදහනඹ ලංකිරීභටේ, ලංඇඹ ේ ලංඅවුරුදු ලං34  ලං ේහ ලං හරඹ ලංර හ ලං
ඳහරි ාෝෂි ඹ, ලංහිඟ ලංළටුප්ත  ලංව ලං2002 ලං ර් ලංසිට ලංදඩ ලං ඳොළිඹ ලං ර ලංරු. ලං529,372.24 ලං
 ලංමුදරක් ලංරඵහ ලං ජභටේ ලංමඳ හය ලං ේහ ලං
ොමි්ත ලංබහ ලංතීයණඹ ලං ය ලංඇති ලංඵේ, ලං
මු්ල ලං හරි ඹ ලං ර ලංරක් ලං3  ලංමුදරකුේ, ලංඉතිරි ලංමුදර ලංහරි  ලං2කි්ත ලං2013  ර් ලංජුනි ලං
භ ලං01 දින ලංවහ ලංළප්ත ාළේඵර් ලංභ ලං01 ලංදින ලං ගවීභට ලංතීයණඹ ලං ය ලං ේ ලංන ලංවිටේ ලංරක් ලං
3  ලං චක්ඳාක් ලං ඳේේ හරිඹ ලං ා ලංරඵහ ලං ජභට ලං ටයුතු ලං ය ලංඇති ලංඵේ ලංද්තහ ලංඇා.
(3)  ඒ. එේ. මරේන් ංමෝකා මශතළ
“සුියහිිම”, ිරඹිල්, ශළලත
ඕඑේ/පීපී/2012/1189
ඳේේ රු ලං ාභහ ලං දළනට ලං ඹම ලං ඳශහේ ලං බහ  ලං මඳ හය ලං මිති ලං ඳරීක් ය ඹකු ලං
ර ලං ලං ේඹ ලං යන ලංඅාය ලං1996.01.01 ලංදින ලංමඳ හය ලංමිති ලංඳරීක්  ලං“අ”  ලං ශ්රේණිඹට ලං
අ්තාර්්රවණඹ ලං ශ ලංඅාය ලංඑභ ලංානතු ර් ලංය ලං10ක් ලං ේඹ ලං ය ලංඇේනේ ලංඳශමු නි ලං
ශ්රේණිඹට ලංඋස ලං ශ ලංයුතු ලංවුේ ලංාභහ ේ ලංඋසවීභ ලං ේ ලංදක්හ ලංරඵහ ලං ජ ලංනළති ලංඵළවි්ත ලංාභ ලං
උසවීභ ලංරඵහ ලං ජ ලංහධහයණඹ ලංඉටු යන ලං ලං ර ලංඉ්ලරහ ලං ඳේේ රු ලං ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං
ය ලංඇා.
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මහජන පෙත්සඹ ෙිළබ
ි ඳ කාරක සභාපේ 6 වන වාර්තාව

ඳේේ රු ලං ඉ්ලරහ ලං ඇති ලං ඳරිදි ලං මඳ හය ලං වහ ලං අබය්තාය ලං  ශ ලං අභහායහාල  ලං
්ල ේ ේ ලං ලිපිඹ ලං භගි්ත ලං ද්තහ ලං ඇේ ේ ලං නහුට ලං ඳශමු ලං ඳ්තතිඹට ලං උසවීභ ලං රඵහ ලං  ජභට ලං
ටයුතු ලං ය ලංඇති ලංඵඹ.

(4)  ටී. . මේිමයවහ ු වළ මශතළ
ංකකා 85, ශිමවහචන්ද්ර මළලත, ංනුරළධපුරය
ඕඑේ/පීපී/2011/725
සගමු, ලං කිරිනඹ ලං භහර්ගඹ ලං ඉදිකිරී ේ ලං
ෝතත්රහේතු ලං අනු ලං ඉදිකිරී ේ ලං ටයුතු ලං ය ලං
ඇති ලංනමුේ ලංඉටු ර ලංළඩ ලංවහ ලංමුද්ල ලං නො ගහ, ලංයඹාන  ලංඳරිඳහරනඹ ලංභගි්ත ලංසිදු ලං
වු ලං යදට ලං ාභහ ග්ත ලං රභහද ලං ගහසතු ලං ර ලං මුද්ල ලං යහ ගන ලං ඇති ලං ඵළවි්ත ලං ාභහ ලං ඉභවේ ලං
අසීරුාහඹට ලංඳේ ලංවී ලංඇති ලංඵේ ලං ේ ලංඵ ලංICTAD යඹානඹට ලංද්තහ ලංසිටිඹ ලංද ලංාභහට ලං
වනඹක් ලං නොරළබුණු ලංඵේ ලංඳමි්ත ලංාභ ලං ොටස ලං ගවීේ, ලංයහ ලංගළනී ේ ලංමුදර ලංවහ ලං
රභහද ලංගහසතු ලං ර ලංව්ත ලංමුද්ල ලංාභහට ලංනිදවස ලං ය ලං දන ලං ර ලංඉ්ලරහ ලං ඳේේ රු ලං
ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංඇා.
හය  ලං බහ ලං භභ ලං ඳේභ ලං ර හ ලං ඵළීම භ්ත ලං ඳසු ලං රඵහ ලං දු්ත ලං තීයණඹ ලං භා ලං
ඳේේ රු ලං ඉ්ලරහ ලං සිටි ලං අති ර්  ලං ළඩ ලං ගහසතු ලං ර ලං රු. ලං 437,850.62 ලං  ලං මුදරක්ද ලං
රභහද ලං ගහසතු ලං ර ලං රු. ලං 845,916.00  ලං මුදරක් ලං වහ ලං යහගේ ලං මුද්ල ලං ර ලං රු. ලං
488,205.72 ලං ලං  ලංමුදරක් ලංනිදවස ලං ය ලං ඳේේ රුට ලංවන ලංරඵහ ලං ජ ලංඇා.

(5)  ඩබ්ලිව්.එච්.එවහ. ප්ර ළන්දු මශතළ
ංකකා 174, මල්ලත්ත පළර, මළතමල්.
ඕඑේ/පීපී/2010/282
ජර ලං ඹෝජනහ ලං ක්රභ ලං වහ ලං ඉදි ර ලං ජරහලඹ ලං වේතු ්ත ලං ඳේේ රු ේ ලං භළට්ල ලං
ර්භහ්තාඹ ලං ඳේහ ගන ලං ඹහභ ලං ාවනේ ලං ය ලං ඇති ලං ඵළවි්ත ලං එභ ලං ර්භහ්තාඹ ලං වහ ලං
ාභහට ලං රඵහ ලං දු්ත ලං ඉඩභට ලං ර්භහේනඹ ලං ඳේහ ගන ලං ඹහභ ලං වහ ලං  ජර්ඝ ලං හීමන ලං
ඵරඳත්රඹක් ලංරඵහ ලං දන ලං ර ලංඉ්ලරමි්ත ලං ඳේේ රු ලං ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංඇා.
භභ ලං ඳේභ ලං ළඩිදුය ලං විභර්ලන ලං ටයුතු ලං වහ ලං නේබුඩ්සභ්ත ලං ා ලං ඹොමු ලං යන ලං
රදු ලං එභ ලං  ජර්ඝ ලං හීමන ලං ඵරඳත්රඹ ලං රඵහ ලං දන ලං ර ලං නහු ලං විසි්ත ලං නිර් ද්ල ලං ය ලං ඇා. ලං ා ලං
අනු ලං භධයභ ලං ඳරිය ලං අධි හරිඹ ලං ව ලං ූ  ලං විදයහ ලං මීක්ණ ලං වහ ලං ඳා්ල ලං හර්ඹාල  ලං
අනුභළතිඹ ලංව ලංභවළලි ලංඅධි හරි  ලංචක්ර ්ලඛ්ඹට ලංඹටේ ලං ර්භහ්තාඹ ලංඳේහ ලං ගන ලං
ඹහභ ලං වහ ලං ඳේේ රුට ලං හර්ෂි  ලං ඵරඳත්රඹ ලං රඵහ ලං  ජ ලං ඇති ලං අාය, ලං ාර්ධන ලං
ටයුතුර ලං රගතිඹ ලං අනු ලං යජ  ලං ඉඩේ ලං යඥපහඳනා ලං ඹට ේ ලං  ජර්ඝ ලං හීමන ලං ඵරඳත්රඹ ලං
නිකුේ ලංකිරීභට ලං ටයුතු ලං යන ලංඵ ලංදළනුේ ලං ජ ලංඇා.
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මහජන පෙත්සඹ ෙිළබ
ි ඳ කාරක සභාපේ 6 වන වාර්තාව

(6)  එන්. ප්රියකන්කාළ නිල්ියණි මශත්ියය
ංකකා 333, ජයන්ත ලත්ත, කාළුතර උතුර.
ඕඑේ/පීපී/2010/114
ළුාය, ලං නහ ගොඩ ලං පිහිටි ලං ඳේඵකක් ලං ේා ලං ඉඩ භ්ත ලං ඉඩේ ලං
ොටක් ලං ඉ්ලරහ ලං
අේති හයේ ලං මුද්ල ලං ගව ලං අාය ලං භවජන ලං ඳේේ ලං හය  ලං බහ ලං නිර් ද්ලඹට ලං අනු ලං
ාභහට ලංඉවා ලංඉඩ භ්ත ලංඳර්චස ලං 24.78  ලංරභහණඹක් ලංරඵහ ලං ජභට ලංඅලය ලංදිවුරුේ ලංර හල ලං
රඵහ ලං ගේාද, ලං ඉඩේ ලං රතිාස යණ ලං
ොමි්ත ලං බහ ලං භ ලං ාක් ලං ාභහට ලං අදහශ ලං ඉඩභ ලං
ඳයහ ලං නොදු්ත ලං ඵළවි්ත ලං උක්ා ලං ඉඩභ ලං ඳදිාචිඹ ලං වහ ලං රඵහ ලං දන ලං ර ලං ඉ්ලරමි්ත ලං
ඳේේ හරිඹ ලං ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංඇා.
ා ලංඅනු, ලං2003 ලංර්ඹ ලංඳදනේ ලං ය ලං ලං ගන ලංයජ  ලං ලංරධහන ලංාක් ේරු රු ලංවිසි්ත ලං යන ලං
රද ලං ාක් ේරු ලං ටිනහ භ ලං ඳේේ හරිඹ ලං විසි්ත ලං ගවී භ්ත ලං ඳසු ලං අා  ලං 4982 ලං වහ ලං
2011.11.25 ලංදිනළති ලංනප්ත පු ලංඇඹ ලං ා ලංනිකුේ ලංකිරීභට ලං ටයුතු ලං ය ලංඇා.

(7)  ින්ද්රළනි ගල්පළත මශත්ියය
ංකකා B/66,  වරුඳු ලත්ත, ංඟුරුලෆල්, රුලන්ලෆල්.
ඕඑේ/පීපී/2012/1099
 ලං ඳේේ හරිඹ ලං ෞඛ්ය ලං දඳහර්ා ේ්තතු  ලංලිපි හරිනිඹ  ලං ර ලංය ලං26 ලංක් ලං ේඹ ලං
ය ලං ඇති ලං නමුේ ලං ඇඹ ේ ලං ඳේවීභ ලං සථීය ලං ය ලං නොතිබීභ ලං වේතු ්ත ලං විශ්රහභ ලං ළටුප්ත  ලං
හිමි භ ලං අහිමි ලං ඇති ලං ඵළවි්ත ලං ාභ ලං ඳේවීභ ලං සථීය ලං ය ලං දන ලං ර ලං ඉ්ලරමි්ත ලං
ඳේේ හරිඹ ලං ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංඇා.
ා ලං අනු, ලං ඇඹ ේ ලං  ජර්ඝ ලං හීමන ලං ේඹ ලං පිළිඵ ලං හනු ේපිා ලං ර හ ලං ඵරහ ලං ඇඹට ලං
ඳභණක් ලං ඳෞද්ගලි  ලංන ලං ේ ලංඇඹ ේ ලං ෞඛ්ය ලංලිපි රු ලංඳේවීභ ලංථී
ස ය ලංකිරීභට ලං ටයුතු ලං
යන ලං ර ලං හය  ලං බහ ලං රඵහ ලං දු්ත ලං උඳ දස ලං ඳරිදි ලං ඳේේ හරිඹ ේ ලං ය ලං 26  ලං
 ජර්ඝ, ලංඹවඳේ ලං ේහ ලං හරඹ ලංර හ ලංඇඹට ලංඳභණක් ලං ඳෞද්ගලි  ලංන ලං ේ ලංවිශ්රහභ ලංළටුප්ත  ලං
 ස ලං කිරී ේ ලං හර්ඹඹට ලං ඳභණක් ලං සීභහ ලං න ලං ඳරිදි ලං මු්ල ලං ඳේවීේ ලං දිනඹ ලං ව ලං 1985.10.01 ලං ලං
දිනට ලං ේඹ ලං සථීය ලං ය ලං ේඹ ලං අ්ත ලං ය ලං ඇති ලං ඵළවි්ත ලං ා ලං අනු ලං ඇඹ ලං ේ ඹ්ත ලං
විශ්රහභ ලංගළ්තවීභට ලං ටයුතු ලං ය ලංඇා.

(8) ඩී.ජී. විමමවේ

මශතළ

ංකකා 4218, වමන්පුර, විශළරග, සූිමයලෆල
ඕඑේ/පීපී/2012/1141
ාභහට ලංභවළලි ලංඉඩේ ලං චි චිරිඹ ලංභගි්ත ලංරළබුණු ලංඉඩ භ්ත ලං ොටක් ලං නේ ලංඅ ලං ඹකු ලං
විසි්ත ලං අහධහයණ ලං ර ලං රඵහ ගන ලං ඇති ලං ඵ ලං ව්ත ලං යන ලං ඳේේ රු ලං ාභහට ලං
ඉඩ ේ ලං පර්ණ ලං අයිතිඹ ලං නීායහනුකර ලං ර ලං රඵහ ලං දන ලං ර ලං ඉ්ලරමි්ත ලං ඳේභ ලං
ඉදිරිඳේ ලං ය ලංඇා.

28

මහජන පෙත්සඹ ෙිළබ
ි ඳ කාරක සභාපේ 6 වන වාර්තාව

ඵරඳත්ර ලං රඵහ ලං  ජ ේ ලං රගතිඹ ලං පිළිඵ ලං හය  ලං බහ ලං විසි්ත ලං විභසී ේ ජ ලං එ භ ලං ඉඩේ ලං
ොට ට ලං ඵරඳත්ර ලං ද ක් ලං නිකුේ ලං වී ලං තිබීභ ලං ළරැද්දක් ලං ඵ ලං පිළිගේ ලං නිරධහරී්ත, ලං
ඳේේ රුට ලං නභ ලං ඉඩභක් ලං රඵහ ලං  ජ ලං එඹ ලං ඹථහ ලං ාේේඹට ලං ඳේ ලං ය ලං නහුට ලං ඉඩ ේ ලං
නප්ත පු ලංරඵහ ලං ජභට ලං ටයුතු ලං ය ලංඇති ලංඵ ලංද්තහ ලංසිටින ලංරදි.

(9)  එන්. පී. එවහ. රත් ළයකා මශතළ
මගොඩගම, පෆල්මඩුල්
ඕඑේ/පීපී/2012/1053
ඳේේ රු ේ ලංපු්ලර්තද ලංනළභළති ලංඉඩභට ලංජරඹ ලංළඳයූ ලංසිරිේ ලංඇර ලංවහ ලං ඳෝටහ ලං ඩහ ලං
දභහ ලංජරඹ ලංරඵහ ලං ජභ ලංඅහිය ලං ය ලංඇති ලංඵළවි්ත ලංාභහට ලංහධහයණඹ ලංඉසධ ලං ය ලං දන ලං ර ලං
ඉ්ලරමි්ත ලං ඳේේ රු ලංාභ ලං ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංඇා.
භභ ලං ඳේභ ලං හය  ලං බහ ලං විසි්ත ලං විභසී ේ ජ ලං යක්ෂිාඹ ලං යයක්හ ලං ය ලං ගළනීභ ලං
ර ද්ල  ලං ්රහභ ලං නිරධහරී ලං වහ ලං රහ ද්ශීලඹ ලං ්ල ේයඹහ ේ ලං හර්ඹඹක් ලං ඵළවි්ත ලං ා ලං
ේඵ්තධ ඹ්ත ලං ටයුතු ලං නොකිරීභ ලං ාභ ලං යහජ හරී ලං ඳළවළය ලංවළරීභක් ලං ර ලං නිරීක්ණඹ ලං
යමි්ත ලං එභ ලං යක්ෂිාඹ ලං නිදවස ලං ය ලං ගළනීභට ලං ටයුතු ලං යන ලං ර ලං දළනුේ ලං  ජ, ලං
ඳෞද්ගලි  ලං හද ලං ේද ලං විහ ලං ගහ ලං ටයුතු ලං යන ලං ර ලං ඳේේ රුට ලං උඳ දස ලං
ඳඹමි්තද, ගහට ලංඅලය ලංව ඹෝගඹ ලං භභ ලං ඳේේ රුට ලංරඵහ ලං දන ලං ර ලංඉවා ලං
නිරධහරී්තට ලං ලංද්තහ ලංසිටින ලංර ජ.

(10)  ංයි.පී.ම .එච්.ම . ධර්මසිිම මශතළ
ංකකා 576, පෆල්පිටිය, ඇශෆලියමගොඩ.
ඕඑේ/පීපී/2012/1274
රා හ ලං ඵළාකු ලං විසි්ත ලං ඳේන ලං රද ලං රා හ ලං ඵළාකු ලං හර්ඹ ලං භණ්ඩර ලං ව හය ලං (පුහුණු)
ානතුරු ලං වහ ලං ව ලං ලිඛිා ලං විබහගඹ ලං භේ ලං ේමුඛ් ලං ඳරීක්ණඹට ලං ඳනී ලං සිට ලං ඇති ලං
ඳේේ රු, ලං ාභහට ලං යහජය, ලං ඳෞද්ගලි  ලං වහ ලං ාසථහ ලං අාල  ලං දශ ලං ල ඹ්ත ලං 3
රැකිඹහ ලං අසථහ්ත ලං යඵහධිා ලං පුද්ගරඹ්ත ලං වහ ලං ්ත ලං  ලං ය ලං ාළබීභ ලං වහ ලං අභහාය ලං
භණ්ඩර ලං ඳ්රි හ ලං අා  ලං 04/0766/027/006 ලං ඹට ේ ලං න ලං වනඹ ලං රඵහ ලං දන ලං ර ලං
ඉ්ලරමි්ත ලං ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංඇා.
හය  ලං බහ ලං විසි්ත ලං ඉවා ලං ළබිනමි ලං තීයණඹ ලං භා ලං රඵහ ලං  ජ ලං ඇති ලං වනඹ ලං යඵහධිා ලං
ඳේේ රු ලං ා ලං රඵහ ලං දන ලං ර ලං දු්ත ලං උඳ දස ලං අනු ලං ඳේේ රු ලං 2013.01.01 ලං
දින ලංසිට ලංඅබයහරහ ම ලංභහණ්ඩලි  ලංව හය ලංානතුයට ලංඵදහ ලංගළනීභට ලං ටයුතු ලං ය ලංඇා.

29

මහජන පෙත්සඹ ෙිළබ
ි ඳ කාරක සභාපේ 6 වන වාර්තාව

(11) ම . මො වලිය

මශතළ

ංකකා 44/9, පන්ව පළර, මමොරටුමුල්, මමොරටුල.
ඕඑේ/පීපී/2011/779
භභ ලං ඳේේ රු ලං ඵෞද්ධ ලංවහ ලංඳහලි ලංවිලසවිදයහර  ලංඅබය්තාය ලංවිගණ  ලංල ඹ්ත ලං
ේඹ ලං ය ලංඅවුරුදු ලං55 ේපර්ණ ලංකිරීභට ලංය්තන ලංතිබිඹ ජ ලං ේ ඹ්ත ලංඉ්ලරහ ලංඅස ලං
වී ලං ඇති ලං අාය ලං ාභහට ලං භහ ලං 3 ක් ලං තුශ ලං ගවිඹ ලං යුතු ලං තිබ ලං අර්ථ ලං හධ  ලං අයමුද ්ල ලං
රතිරහබ ලං ගන ලංරද් ද් ලංභහ ලං15ක් ලංගා ලංව ලංඳසු ලංඵ ලංව්ත ලං යයි. එභ ලංනිහ ලංරභහද ලංව ලං
හරඹ ලං වහ ලං ාභහට ලං ගවිඹ ලං යුතු ලං ඳොලිඹ ලං ගන ලං ර ලංවහ ලං විශ්රහමි  ලං ඳහරි ාෝෂි  ලං
මුදර ලංරඵහ ලං දන ලං ර ලංඉ්ලරමි්ත ලං ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංඇා.
ේ ලං ේඵ්තධ ඹ්ත ලං හය  ලං බහ ලං විභර්ලනඹ ලං ය ලං රඵහ ලං දු්ත ලං නිර් ද්ලඹ ලං අනු ලං
ඵෞද්ධ ලංවහ ලංඳහලි ලංවිලසවිදයහරඹ ලංවිසි්ත ලං ඳේේ  ලංරුට ලංඅදහශ ලං ගවීභ ලං ය ලංඇා.
(12)  ම .එන්.ජී.එන්. මපමර්රළ මශතළ
ංකකා 225, ශ්රී ණළණයමමෝලි මළලත, 11 මලනි පටුමග, මළමකාො උතුර, මළමකාො.
ඕඑේ/පීපී/2011/610
ලිපි රු කු ලං ර ලං ේඹට ලං ඵළදුනු ලං භභ ලං ඳේේ රුට ලං ය ලං ගණනහ  ජභ ලං
උසවීේ ලංරඵහ ලං නොදු්ත ලංනමුේ ලංර් ලං17 ට ලංඳසු ලං3 ලංන ලං ශ්රේණි  ලංIII න ලංඳ්තතිඹට ලං
උස ලං යන ලං රද ලං ඵේ, ලං ේ ලං ේඵ්තධ ලං ාභහ ලං ද්ලඳහරන ලං ඳළිගළනීේ ලං මිටුට ලං
අභිඹහචනඹක් ලංඉදිරිඳේ ලං ශ ලංඵේ, ලං1995.06.01 දින ලංසිට ලංඵර ලංඳළළේ න ලංඳරිදි ලං3
න ලං ශ්රේණි  ලංI න ලංඳ්තතිඹට ලංන ලංඋසවීභ ලංරඵහ ලං දන ලං ර ලංනිර් ද්ල ලං ශ ලංද ලංඑඹ ලං
නොරළබුණු ලං ඵළවි්ත ලං ඳළති ලං භහනසි  ලං අවනඹක් ලං නිහ ලං විශ්රහභ ලං ගිඹ ලං ඵළවි්ත ලං ේ ලං
පිළිඵ ලං ශ හ ලං ඵරහ ලං ාභහට ලං යුක්තිඹ ලං ඉටු ලං ය ලං දන ලං ර ලං ඉ්ලරමි්ත ලං ඳේභ ලං
ඉදිරිඳේ ලං ය ලංඇා.
ඳේේ රුට ලං හය  ලං බහ ්ත ලං හ චිඡහ ලං
ොට ලං ඳශමු ලං රු. ලං 200,000.00  ලං
මුදරක්ද, ලං දනු ලංරු. ලං350,000.00 ලං  ලංමුදරක් ලංද ලංහනු ේපිා ලංඳදනභ ලංභා ලංරඵහ ලං ජභට ලං
එ ඟ ලංව ලංනමුේ, ලං ඳේේ රු ලංඑඹ ලංබහයගළනීභට ලංඅ භළති ලංව ලං වයි්ත ලං ඳේේ රුට ලං
ඳභණක් ලං ඳෞද්ගලි  ලංන ලං ේ ලංවනඹක් ලංරඵහ ලං දන ලං ර ලංඉ්ලරහ ලංතිබීභ ලංභා ලං හය  ලං
බහට ලංගරු ලංකිරීභක් ලං ර ලංහනු ේපිා ලං ජභනහක් ලං ගවීභට ලංඑ ඟ ලංවී ලංඵළවි්ත ලංඑභ ලං
මුදර ලංරඵහ ලංග්තනහ ලං ර ලං ඳේේ රුට ලංදළනුේ ලං දන ලංරදි.
(13) ඒ. සිිමපළ මශතළ
ංකකා 363, ුළමගොන් , මීගමුල ශරශළ.
ඕඑේ/පීපී/2012/1221
විශ්රහභ ලං ළටුප්ත  ලං ා්රව  ලං 12 න ලං ග්තතිඹට ලං ඹටේ ලං ාභහ ලං විශ්රහභ ලං ග්තහ ලං ඇති ලං
ඵේ, ලං ාභහට ලං එ යහි ලං ව ලං නඩු ලං 2011.11.30 ලං දින ලං ාභහ ලං නි දොස ොට ලං නිදවස ලං
කිරී භ්ත ලං අ්ත ලං වුද, ාභ්තට ලං හිමි ලං උඳ ලං ඳොලිස ලං ඳරීක්  ලං ානතුයට ලං උසවීභ ලං
රඵහ ලං  ජ ලං හභහනය ලං ඳරිදි ලං විශ්රහභ ලං නොගළ්තවී භ්ත ලං ාභහට ලං විශ්රහභ ලං ළටුප්ත  ලං අහිමි ලං වී ලං
අගතිඹක් ලං වී ලං ඇති ලං ඵළවි්ත ලං වනඹක් ලං රඵහ ලං දන ලං ර ලං ඉ්ලරමි්ත ලං ඳේේ රු ලං
ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංඇා.
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මහජන පෙත්සඹ ෙිළබ
ි ඳ කාරක සභාපේ 6 වන වාර්තාව

භභ ලං ඳේභ ලං හය  ලං බහ ලං විසි්ත ලං විභර්ලනඹ ලං කිරී භ්ත ලං අනතුරු ලං රඵහ ලං දු්ත ලං
උඳ දස ලං අනු ලං ඳේේ රු ේ ලං විශ්රහභඹ ලං හභහනය ලං වි ලංශ්රහභඹක් ලං ඵට ලං ා ලෝධනඹ ලං
ය ලංනහුට ලංඋඳ ලං ඳොලිස ලංඳරීක්  ලංඋසවීභ ලංරඵහ ලං ජභට ලං ටයුතු ලං ය ලංඇා. ලං

(14)  ඩබ්ලිව්.එවහ. පීිමවහ මශතළ
ංකකා 41/1, ඩී.එවහ.මසොන්මවේකාළ පළර, තිඹිිමගවහයළය, මකාොෂඹ 05.
ඕඑේ/පීපී/2011/541
ඳේේ රු ලං ාභහ ලං විශ්රහභ ලං ගොස ලං ඇති ලං ඵේ, ලං 2005 අා  ලං 36 ලං දයන ලං අඹළඹ ලං
 ජභනහ  ලං 2005.08.01 සිට ලං 2008.07.01දක්හ ලං භහ ලං 36  ලං මුදරක් ලං ාභහට ලං රළබීභට ලං
තිබ ලංඵේ, ලංඉ්ත ලං ොටක් ලං ගහ ලංඇති ලංඵළවි්ත ලංඑභ ලංමුද ්ල ලංඉතිරි ලං ොට ලංරඵහ දන ලං
රේ, ලං2007 ජලි ලංසිට ලං2009 අ රේ්ල ලංදක්හ ලං ේ  ලංඅර්ථහධ  ලංඅයමුද්ල ලංරතිරහබ ලං
හිමි ේ ලංඇාේ ලං භභ ලං හර ලංසීභහ  ජ ලංභහ ලං ද
 ලංවළය ලංයඹානඹ ලංවිසි්ත ලංඑහි ලංදහඹ  ලං
මුද්ල ලං ගහ ලං නොභළති ලං වයි්ත ලංඑභ ලංමුද්ල ලංාභ ලං ේ  ලංඅර්ථහධ  ලංඅයමුද්ල ලංගිණුභට ලං
ඵළය ලං යන ලං රේ ලංඉ්ලරහ ලං ඳේේ රු ලං ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංඇා.
හය  ලංබහ  ලංනිර් ද්ලඹ ලංඳරිදි ලං ඳේේ රුට ලංඅදහශ ලං ගවීේ ලං ය ලංඇති ලංඵ ලංව්ත ලං
යන ලං රද ලං අාය ලං ඳේේ රු ලං ද ලං ේ ලං ඵ ලං ාවවුරු ලං යමි්ත ලං හය  ලං බහ ලං ා ලං
ලිපිඹක් ලං ඹොමු ය ලංඇා.

(15)  මතුගමමේ මප්රේමරත්

මශතළ

ංකකා 344, මුොඩේ වඹුර ලත්ත, මුොඩේ වඹුර, ංව්ල
ඕඑේ/පීපී/2011/856
රීඩහ ලංවහ ලංලහරීරි  ලංඅධයහඳන ලංගුරුය ඹකු ලංව ලං ඳේේ රු, ලං ොශම ලං14, ලං්රෆ්තඩ්ඳහස ලං
හි ලං
ො/ලහ්තා ලං ජෝලප්ත  ලං පිරිමි ලං විදුව ්ල ලං ේඹ ලං යමි්ත ලං සිටිඹ ජ ලං අනීඳ ලං වේතු ලං භා ලං
ේඹට ලං හර්ාහ ලං කිරීභට ලං නොවළකි ලං ඵ ලං විදුව්ලඳති ලං  වෝදයතුභහ ලං දළනුේ ලං ය ලං
තිබිඹ ජේ ලං ේඹ ලං වළය ලං ගිඹ ලං ේ ලං ර හ ලං ටයුතු ලං ය ලං ඇති ලං ඵළවි්ත ලං නළා ලං ේ  ලං
පිහිටුන ලං ර ලංඉ්ලරමි්ත ලං ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංඇා.
ඳේේ රු ලංාභහ ලං ේ  ලං නොභළති ලං හරඹ ලංවහ ලංළටුප්ත  ලංරඵහ ලං දන ලං ර ලං හය  ලං
බහ ්ත ලං නළා ලං ඉ්ලීමභක් ලං ය ලං තිබුනද, ලං නහු ලං නළා ලං  ලං ේ  ලං පිහිටුන ලං ර ලං
ද්තමි්ත ලං රහඳ ලංඅධයහඳන ලංඅධයක් ලංවිසි්ත ලංනහු ලං ා ලංනිකුේ ලං ය ලංඇති ලං2012.03.28 ලං
දිනළති ලංලිපි  ලං5 ලංන ලං ෝත ද්සිඹ ලංන, ලංනළා ලංඉදිරිඳේ ලං යනු ලංරඵන ලංඅභිඹහචනහ ලං
ර හ ලං නොඵරන ලංඵට ලංව ලං ෝත ද්සිඹට ලංඑ ඟ ලංනහු ලංවිසි්ත ලංනළා ලං ේඹ ලංරඵහ ලං
ගන ලංඇා.
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මහජන පෙත්සඹ ෙිළබ
ි ඳ කාරක සභාපේ 6 වන වාර්තාව

(16) එවහ.ඒ. මේමතළ මශත්ියය
ංකකා 95/15, කාළ කාෆමල්ලත්ත, පල්මමල
ඕඑේ/පීපී/2011/621
ද්ලඳහරන ලං වේතු ලං භා ලං ේඹ ලං අහිමි ලං ව ලං ඳේේ හරිඹ ලං 1996.06.05 ලං දිනළති ලං
අභහාය ලං භණ්ඩර ලං තීයණඹ ලං අනු ලං 1978.08.10 දින ලං සිට ලං නළා ලං ේ  ලං පිහිටුහ ලං
ඇති ලං නමුේ ලං විශ්රහභ ලං ළටුප්ත  ලං ගණනඹ ලං කිරී ේ ජ ලං ඳය ලං ේහ ලං හරඹ ලං ඇතුශේ ලං ය ලං
නොභළති ලංඵ ලංඳහ ලං ඳේේ හරිඹ ලං ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංඇා.
හය  ලං බහ ලං ඳේභ ලං විභර්ලනඹ ලං කිරී භ්ත ලං අනතුරු ලං ේ  ලං නොසිටි ලං හරඹ ලං
විශ්රභ ලං ළටුප්ත  ලං හර්ඹඹ ලං වහ ලං අදහශ ලං ය ලං විශ්රහභ ලං ළටුප්ත  ලං ා ලෝධනඹ ලං යන ලං ර ලං
විශ්රහභ ලං ළටුප්ත  ලං දඳහර්ා ේ්තතු ලං නිරධහරී්තට ලං රඵහ ලං දු්ත ලං උඳ දස ලං අනු ලං
ඳේේ හරිඹ ේ ලංවිශ්රහභ ලංළටුඳ ලංනිළයදි ලං ර ලංගණනඹ ලං ය ලංවිශ්රහභ ලංළටුඳ ලංරඵහ ලං ජ ලං
ඇා.

(17)  ම . න් මශත්ියය
ංකකා 68/42, ී ේමශර, බුත්පිටිය
ඕඑේ/පීපී/2011/622
ද්ලඳහරන ලං වේතු ලං භා ලං ේඹ ලං අහිමි ලං ව ලං ඳේේ හරිඹ ලං 1996.06.05 ලං දිනළති ලං
අභහාය ලංභණ්ඩර ලංතීයණඹ ලංඅනු ලං1978.08.10 ලංදින ලංසිට ලංනළා ලං ේ  ලංපිහිටුහ ලංඇති ලං
නමුේ ලංවිශ්රහභ ලංළටුප්ත  ලංගණනඹ ලංකිරී ේ ජ ලං ඳය ලං ේහ ලං හරඹ ලංඇතුශේ ලං ය ලං නො ගන ලං
ඇාළයි ලංඳහ ලං ඳේේ හරිඹ ලං ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංඇා.
හය  ලං බහ ලං ඳේභ ලං විභර්ලනඹ ලං කිරී භ්ත ලං අනතුරු ලං ේ  ලං නොසිටි ලං හරඹ ලං
විශ්රහභ ලං ළටුප්ත  ලං හර්ඹඹ ලං වහ ලං අදහශ ලං ය ලං විශ්රහභ ලං ළටුප්ත  ලං ා ලෝධනඹ ලං යන ලං ර ලං
විශ්රහභ ලං ළටුප්ත  ලං දඳහර්ා ේ්තතු ලං නිරධහරී්තට ලං රඵහ ලං දු්ත ලං උඳ දස ලං අනු ලං
ඳේේ හරිඹ ේ ලංවිශ්රහභ ලංළටුඳ ලංනිළයදි ලං ර ලංගණනඹ ලං ය ලංවිශ්රහභ ලංළටුඳ ලංරඵහ ලං ජ ලං
ඇා.

(18) එච්.එේ. විමජ්රත්

බණ්ඩළර මශතළ

ංකකා 62, හුකුළල ු වණය, මමොණයරළග
ඕඑේ/පීපී/2010/311
භොණයහගර ලංඋඳ ලංාළඳළ්ල ලං හර්ඹහර  ලංාළඳළ්ල ලංය ද්ල ඹකු ලං ර ලංාභහ ලං ේඹ ලං
යන ලං හර  ලං ාභ ලං බිරි ලං භොණයහගර ලං ාළඳළ්ල ලං හර්ඹහර ඹ්ත ලං ඳහරනඹ ලං න ලං
හුරාදහ ලං දකුණ ලං උඳ ලං ාළඳළ්ල ලං හර්ඹහර  ලං උඳ ලං ාළඳළ්ල ලං සථහනහධිඳතිනිඹ ලං ර ලං
ඳේවීභ ලංරළබීභ ලං වේතු ්ත ලංාභහ ලංඑභ ලංාළඳළ්ල ලං හර්ඹහර භ ලං ේ  ලං ඹදවීභ ලංසුදුසු ලං
 ලං නොන ලංඵ ලංඳමි්ත ලං නේ ලංාළඳළ්ල ලං හර්ඹහරඹ  ලං ේ  ලං නො ඹොදහ ලංයහජ ලං
චෝදනහ ලංභා ලංාභ ලංරැකිඹහ ලංඅහිමි ලං ශ ලංඵළවි්ත ලංඅරාගු ලං යන ලංරද ලංාභ ලංඳේවීභ ලංරීඹ ලං
ය ලංගා ලංව ලං හරඹට ලංඅදහශ ලංඋසවීේ ලංනහමි  ලංරඵහ ලං ජ ලංර්ාභහනඹට ලංහිමින ලංානතුය ලං
රඵහ ලං දන ලං ර ලංඉ්ලරමි්ත ලං ඳේේ රු ලං ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංඇා.
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මහජන පෙත්සඹ ෙිළබ
ි ඳ කාරක සභාපේ 6 වන වාර්තාව

හය  ලංබහ  ලංනිර් ද්ලඹ ලංඅනු ලංහනු ේපිා ලංඳදනභ ලංභා ලං ඳේේ රු ේ ලංඹ ලං
පිළිඵ ලං නොර හ ලං නහු ලං භොණයහගර ලං ාළඳළ්ල ලං හර්ඹහර ඹහි ලං ජයසධාහ ලං
්ලඛ්න ඹහි ලංඅ්තතිභඹහ ලං ර ලංාඵහ ලංලිඹහඳදිාචි ලංය ද්ල  ලංඳේවීභ ලංරඵහ ලං ජ ලංඇා.
(19)  දිවළ ළයකා පේමසිිම මශතළ
දිවළ ළයකා වහම ෝර්වහ, ජ පුය,

ළිරයළමුනිය.

ඕඑේ/පීපී/2010/213
භභ ලං ඳේේ රු ලං ගහ්ලර ලං ාළඳළ්ල ලං හර්ඹහර  ලං ලිඹහඳදිාචි ලං ය ද්ල  ලං ානතු යහි ලං
ේඹ ලං යමි්ත ලං සිටිඹ ජ ලං ාභ ලං යහජ හරී ලං අේහිටුහ ලං ඳසු ලං ඳළති ලං විධිභේ ලං විනඹ ලං
ඳරීක්ණ  ජ ලං විනඹ ලං නි ඹෝගඹ ලං ර ලං ාභ ලං ලිඹහඳදිාචි ලං ය ද්ල ේඹ ලං අරාගු ලං
කිරී භ්ත ලං සිදු ලං ව ලං අහධහයණඹ ලං නු ්ත ලං ාභහ ලං නළා ලං ේ  ලං පිහිටුන ලං ර ලං
ඉ්ලරමි්ත ලං ඳේේ රු ලං ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංතිබුණි.
හය  ලං බහ  ලං ඉ්ලීමභ ලං ඳරිදි ලං භභ ලං ඳේේ රු ලං ේඵ්තධ ඹ්ත ලං හනු ේපිා ලං
ඵරහ ලංනහුට ලංවිශ්රහභ ලංළටුප්ත  ලංහිමි භ ලංයහිා ලංලිඹහඳදිාචි ලංය ද්ල  ලංඳේවීභ ලංරඵහ ලං ජ ලංඇා.
(20)  එේ.නර්.ඒ. ඩය ළලි සුභළෂිී  මප්රේමචන්ද්ර මශත්ියය
“වමන්පළය”, පුවහවෆල්,පරකාඩුල.
ඕඑේ/පීපී/2010/208
ාභහට ලං රළබිඹ ලං යුතු ලං තිබ ලං පුසළ්ලර-මි්ලරවිටිඹ ලං ළඩ ලං ඵරන ලං උඳ ලං ාළඳළ්ල ලං
සථහනහධිඳති ලං ානතුය ලං වහ ලං ඳේවීභ ලං ාවනභ ට ලං රක් ලං ව ලං ඵේ, ලං නළා ලං යක් ලං එභ ලං
ානතුය ලං ගළමි ලං ය ලං ඇති ලං ඵළවි්ත ලං ාභහට ලං එභ ලං ඳේවීභ ලං රඵහ ලං දන ලං රේ ලං ඉ්ලරමි්ත ලං
ඳේේ හරිඹ ලං ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංඇා.
භභ ලංඳේවීභ ලංරඵහ ලං ජභට ලංනළා ලංේමුඛ් ලංඳරීක්ණඹක් ලංඳළළේව ලං ලංඅාය ලංජී. ලංසු ර්ඛ්හ ලං
රක්මිණී ලං ඳ ර්යහ ලං භවේමිඹ ලං එහි ලං ඳශමු ලං සථහනඹට ලං ඳේ ලං ව ලං ඵළවි්ත ලං ා ලං අනු ලං ඇඹට ලං
පුසළ්ලර-මි්ලරවිටිඹ ලං උඳ ලං ාළඳළ්ල ලං
හර්ඹහර  ලං ළඩඵරන ලං උඳ ලං ාළඳළ්ල ලං
සථහනහධිඳති ලං ානතුය ලං රඵහ ලං  ජභට ලං ටයුතු ලං කිරී ේ ජ ලං ඇඹ ලං ව ලං භභ ලං ඳේේ හරිඹ ලං
ඹන ලං ද දනහභ ලං හය  ලංබහ ලංඉදිරිඹට ලංඳළමිණීභ ලංනිහ ලංඳේවීභ ලංරඵහ ලං ජ ලං නොභළා.
ඳසු ලං න ලං ඵහ ලං ගළනීේ ලං ඳරිඳහටිඹ ලං අනු ලං දන ලං ේමුඛ් ලං ඳරීක්ණ ලං  ජ ලං ඉවශ ලං
රකුණු ලංරඵහ ලං ගන ලංා ලංන ලංවිට ලංද ලං හර්ඹහරඹ ලං හ ලං ගන ලංසිටි ලංජී. ලංසු ර්ඛ්හ ලංරක්මිණි ලං
ඳ ර්යහ ලං භවේමිඹට ලං පුසළ්ලර-මි්ලරවිටිඹ ලං ළඩ ලං ඵරන ලං උඳ ලං ාළඳළ්ල ලං සථහනහධිඳති ලං
ානතුයද, ලංඑේ. ලංයර්. ලංා. ලං.එ. ලංසුබහෂිණී ලං රේභච්තද්ර ලංභවේමිඹට ලංඑභ ලංදිස්රික්
භ ලංසුදුසු ලං
සථහනඹ  ලංඳේවීභ ලංරඵහ ලං ජභටද ලං ලං ටයුතු ලං ය ලංඇා.
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මහජන පෙත්සඹ ෙිළබ
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(21) ජී. සුමර්ඛළ  ියණි මපමර්රළ මශත්ියය
“ලළව ළ”, පුවහවෆල්,පරකාඩුල
ඕඑේ/පීපී/2011/769
පුසළ්ලර ලං - ලං මි්ලරවිටිඹ ලං නමි්ත ලං ඳේහ ගන ලං ගිඹ ලං උඳ ලං ාළඳළ්ල ලං හර්ඹහර  ලං උඳ ලං
ාළඳළ්ල ලං සථහනහධිඳති ලං ානතුය ලං වහ ලං ඳළති ලං ඳරීක්ණ ඹ්ත ලං ළඩිභ ලං රකුණුරහභිඹහ ලං
ර ලං ාභහ ලං ේරුණු ලං අාය ලං ාභ ලං ඳේවීභ ලං අභහායහාල ඹ්ත ලං අනුභා ලං වී ලං එනතුරු ලං භහ ලං ලං
1½ ඳභණ ලං ාභහ ලං කුරුවිට ලං ාළඳළ්ල ලං හර්ඹහරහ  ලං පුහුණුවීේර ලං නියා ලං ව ලං ඵේ, ලං ාභ ලං
සහමිපුරුඹහ ලං තු ලං තිබ ලං ණඹ ලං මුදරක් ලං ළඹ ලං ය ලං ාභහ ලං ේරී ලං ඳේ ලං ව ලං ාළඳළ්ල ලං
හර්ඹහරඹ ලං ද ලං නවී යණඹ ලං ශ ලං නමුේ, ලං අභහායහාල ඹ්ත ලං එභ ලං ාළඳළ්ල ලං හර්ඹහරඹ ලං
වහ ලං නේ ලං අ ඹකු ලං ඳේ ලං ශ ලං ඵේ ලං ව්ත ලං යන ලං ඳේේ හරිඹ ලං ාභහට ලං
හධහයණඹ ලංඉටු ලං ය ලං දන ලං ර ලංඉ්ලරමි්ත ලං ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංඇා.
දන ලං ේමුඛ් ලං ඳරීක්ණ  ජ ලං ජී. ලං සු ර්ඛ්හ ලං රක්මිණී ලං ඳ ර්යහ ලං භවේමිඹ ලං ඉවශ ලං
රකුණු ලංරඵහ ලංතිබීභ ලංභා ලංඇඹ ලං භභ ලංානතුය ලංවහ ලංඩහේභ ලංසුදුසු ේ ලංරඵන ලංඵළවි්තද, ලං
ඳේේ හරිඹ ලංාභ ලං හර්ඹහරඹ ලංවහ ලංසුදුසු ලංසථහනඹක් ලං හ ලං ගන ලංඇති ලංඵළවි්තද ලං
ඇඹට ලංඅදහශ ලංානතුය ලංරඵහ ලං ජ ලංඇා.

(22) ඩී.ම .එච්. ලවන්තළ මශත්ියය
ංකකා 7/19, ගල්ලන්ු මළලත, ම වළුදූල, පිළියන්ු
ඕඑේ/පීපී/2010/27
ප්ත  ර්භහ්තා ලං දඳහර්ා ේ්තතු  ලං උඳ ද්ින හක් ලං ර ලං ේඹ ලං ය ලං ඇති ලං
ඳේේ හරිඹ ලං ඳසු ලං ගුරු ලං ේඹට ලං අ්තාර්්රවණඹ ලං වී ලං ඇති ලං අාය ලං ාභහ ේ ලං ඳය ලං
ේහ ලං හරඹ ලං විශ්රහභ ලං ළටුඳට ලං අදහශ ලං ය ලං ග්තනහ ලං රේ, ලං යඹාන ලං ා්රව  ලං vii
න ලංඳරිචි ේද  ලං9 ලංන ලංග්තතිඹට ලංඅනු ලංළටුප්ත  ලංර්ධ  ලංහසි ලංරඵහ ලං දන ලං රේ ලං
ඉ්ලරමි්ත ලං ඳේේ හරිඹ ලං ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංඇා.
හය  ලං බහ ලං විසි්ත ලං භභ ලං ඳේභ ලං විභර්ලනඹ ලං කිරී භ්ත ලං ඳසු ලං ඳේේ හරිඹට ලං
වන ලංරඵහ ලං දන ලං ර ලංනිර් ද්ල ලං ය ලංඇති ලංඅාය ලං ඳේේ හරිඹ ලංගුරු ලංඳේවීභ ලංරඵහ ලං
ග්තනහ ලංඅසථහ  ජ ලංයඹාන ලංා්රවඹ ලංඅනු ලංළටුප්ත  ලංර්ධ  ලංහසි ලංරඵහ ලං ජභට ලං ටයුතු ලං
ය ලංඇා.

(23)  පී.පී. ධර්මුළව මශතළ
මබෝලත්ත, මුදුකාටුල, මළරවි
ඕඑේ/පීපී/2010/256
1977 ලං භව ලං භළතියණ ඹ්ත ලං ඳසු ලං ාභහ ලං ද්ලඳහරන ලං ඳළිගළනීේරට ලං රක්ව ලං ඵේ, ලං
ජීවිාහයක්හ ලංඳාහ ලංවි ද්ලගා ලංවී ලංවිශ්රහභ ලංගළනී ේ ලංඅඹදුේඳාක් ලංඉදිරිඳේ ලං ශ ලංඵේ, ලං
ා ලං වේතු ්ත ලං ාභ ලං විශ්රහභ ලං ළටුඳ ලං අඩු ලං ව ලං ඵේ ලං ඳන ලං ඳේේ රු ලං ාභ ලං යෝගී ලං
ාේේඹ ලංර හ ලං ද්ලඳහරන ලංඳළිගළනීේරට ලංරක්ව ලං සු ලංගුරුරු්තට ලංරඵහ ලං ජ ලංඇති ලං
වන ලංාභහටද ලංරඵහ ලං දන ලං ර ලංඉ්ලරමි්ත ලං ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංඇා.
34

මහජන පෙත්සඹ ෙිළබ
ි ඳ කාරක සභාපේ 6 වන වාර්තාව

ඳේේ රු ේ ලංවිශ්රහභ ලංළටුඳ ලංයහ.ඳරි.ච. ලං7/96 ලංවහ ලං7/96(1) ලංඹට ේ ලංා ලෝධිා ලංවිශ්රහභ ලං
ළටුඳක් ලං රඵහ ලං දන ලං ර ලං හය  ලං බහ ලං නිර් ද්ල ලං ය ලං ඇති ලං අාය ලං ා ලං අනු ලං
ඳේේ රු ලංඅවුරුදු ලං60 ලං ාක් ලං ේඹ ලං ශ ලං ේ ලං ර හ, ලංවිශ්රහභ ලංග්තහ ලංවිශ්රහභ ලංළටුඳ ලං
ා ලෝධනඹ ලං ය ලංඇා.
(24) ඩී. ඒ. ුයළ බණ්ඩළර මශතළ
“ුවහමකාොන් මවල ”, ගමමගොඩ, කාළුතර.
ඕඑේ/පීපී/2011/627
ඳොලිස ලං
ොසාහඳ්ලය ඹක් ලං ර ලං ේඹ ලං ය ලංඇති ලං ඳේේ රුට ලංවදිසි  ලංඇති ලං
ව ලං අනීඳ ලං ාේේඹක් ලං භා ලං රති හය ලං ගළනීභට ලං සිදුව ලං ඵේ, ලං ා ලං ඵ ලං ාභ ලං ය්තනාභ ලං
රධහනිඹහ ලං ා ලං හචි  ලං වහ ලං ලිඛිා ලං ද්තහ ලං සිටිඹ ජේ ලං ේඹ ලං වළයගිඹ ලං අ ඹකු ලං ර ලං
ළරක ලං ඵළවි්ත ලං නළා ලං ේ  ලං පිහිටුහ ලං හිඟ ලං ළටුප්ත  ලං රඵහ ලං දන ලං ර ලං ඉ්ලරමි්ත ලං
ඳේේ රු ලං ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංඇා.
හය  ලං බහ ලං විසි්ත ලං භභ ලං ඳේභ ලං විභර්ලනඹ ලං කිරී ේ ජ ලං ඳේේ රු ලං නළා ලං
ේ  ලංපිහිටුහ ලංඇති ලංඵ ලං ඳේේ රු ලංවහ ලංනිරධහරි්ත ලං හය  ලංබහට ලංද්තහ ලංසිටින ලං
රදි.
(25)  ංනුර පී. මපොල්ලත්ත මශතළ
වහල ති නිලව, ශ්රී ගුණයපළතිවහව මළලත,

බඩ.

ඕඑේ/පීපී/2012/1510
ළුාය ලංරහ ද්ශීලඹ ලංාර්ධන ලංඵළාකු  ලංලහඛ්හ ලං ශභනහ රුකු ලං ර ලං ේඹ ලං ය ලංඇති ලං
ඳේේ රු ලං ගනු දනු රු කුට ලං උද  ලං
ශේඹළයි ලං ඳමි්ත ලං ළඩ ලං ාවනේ ලං ය, ලං
අහධහයණ ලං ර ලංවිනඹ ලංඳරීක්ණඹක් ලංඳේහ ලංරැකිඹහ ලංඅහිමි ලං ශ ලංඵළවි්ත ලංනළා ලංාභ ලං
රැකිඹහ ලංරඵහ ලං දන ලං ර ලංඉ්ලරමි්ත ලං භභ ලං ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංඇා.
හය  ලං බහ ලං විසි්ත ලං ඳේභ ලං විභර්ලනඹ ලං කිරී ේදි ලං නළා ලං රැකිඹහ ලං රඵහ ලං  ජභ ලංට ලං
නොවළකි ලංඵ ලංතීයණඹ ලං ශ ලංනමුේ, ලංනහු ේ ලංණඹ ලංමුද්ල ලංේඵ්තධ ඹ්ත ලංවනඹක් ලංරඵහ ලං
 ජභට ලං ටයුතු ලං යන ලං ර ලංඵළාකු ලං ා ලංරඵහ ලංදු්ත ලංනිර් ද්ලඹ ලංභා ලංණඹ ලංමුද්ල ලංපිඹවීභ ලං
ේඵ්තධ ඹ්ත ලං ඳේේ රුට ලංවන ලංරඵහ ලං ජ ලංඇා.
(26) එවහ. එේ. මරෝහිණී ුයළකාළන්ති මශත්ියය
ංකකා 5/16,

ළමල් මුනිය, පරකාඩුල

ඕඑේ/පීපී/2012/1161
ඵයගමු ඳශහේ ලංබහ , ලංකුරුවිට ලංඳළයඩයිස යජ  ලංබහය ලංගළනී ේ ලංශභහ ලංනිහ ,
“නිහ භහාහ” ානතු ර් ලං
ෝතත්රහේ ඳදනභ ලං භා ලං ේඹ ලං යමි්ත ලං සිටි
ඳේේ හරිඹ්ත ලං ද දනහ ේ
ේඹ නවු්ත ේ ලං රැ යණඹ ලං ඹ ලංට ේ සිටි ලං
දරුකු ේ ලංභයණඹ ලං වේතු ්ත සිදු ලංව ලංඳරීක්ණර රතිපරඹක් ල ඹ්ත ලංඅ්ත ලං
යන ලං රද ලං ඵළවි්ත එභ ලං ානතු ර් ලං ේඹ ලං කිරීභට ලං නළා අසථහක් ලං රහ ලං දන ලං
ර ලංඉ්ලරමි්ත ඳේේ හරිඹ ලං ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංඇා. ලං
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හය  ලං බහ ලං විසි්ත ලං ඳේභ ලං විභර්ලනඹ ලං යන ලං රද ලං දන ලං අසථහ  ජ ලං නිර් ද්ල ලං
යන ලං රද් ද් ලං ඳේේ හරිඹ ලං කුභන ලං ඳදනභකි්ත ලං වෝ ලං නළා ලං ේඹට ලං ඵහ ලං
ග්තනහ ලං රඹ. ලංා ලංඅනු ලං ඳේේ හරිඹ ලංනළා ලං
ෝතත්රහේ ලංඳදනභ ලංභා ලං ේඹට ලං
ඵහ ලංගළනීභට ලං ටයුතු ලං ය ලංඇා.

(27)  ටී.එච්. ින්ද්රළනි ජයසිකශ මශත්ියය
ංකකා 26, මඩ, ඇල් ගළල
ඕඑේ/පීපී/2012/1162
ඵයගමු ඳශහේ ලංබහ , ලංකුරුවිට ලංඳළයඩයිස යජ  ලංබහය ලංගළනී ේ ලංශභහ ලංනිහ ,
“නිහ භහාහ” ානතු ර් ලං
ෝතත්රහේ ඳදනභ ලං භා ලං ේඹ ලං යමි්ත ලං සිටි
ඳේේ හරිඹ්ත ලං ද දනහ ේ
ේඹ නවු්ත ේ ලං රැ යණඹ ලං ඹ ලංට ේ සිටි ලං
දරුකු ේ ලං භයණඹ ලං වේතු ්ත සිදුව ලං ඳරීක්ණර රතිපරඹක් ල ඹ්ත ලං අ්ත ලං
යන ලං රද ලං ඵළවි්ත එභ ලං ානතු ර් ලං ේඹ ලං කිරීභට ලං නළා අසථහක් ලං රහ ලං දන ලං
ර ලංඉ්ලරමි්ත ඳේේ හරිඹ ලං ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංඇා. ලං
හය  ලං බහ ලං විසි්ත ලං ඳේභ ලං විභර්ලනඹ ලං යන ලං රද ලං දන ලං අසථහ  ජ ලං නිර් ද්ල ලං
යන ලං රද් ද් ලං ඳේේ හරිඹ ලං කුභන ලං ඳදනභකි්ත ලං වෝ ලං නළා ලං ේඹට ලං ඵහ ලං
ග්තනහ ලං රඹ. ලංා ලංඅනු ලං ඳේේ හරිඹ ලංනළා ලං
ෝතත්රහේ ලංඳදනභ ලංභා ලං ේඹට ලං
ඵහ ලංගළනීභට ලං ටයුතු ලං ය ලංඇා.

(28) 

.ම . මණ්ඩලත්ත මශතළ
ංකකා 76, මළනිමගලත්ත, ිශෂ ිරඹිය, ගළල්
ඕඑේ/පීපී/2011/1552

ඳේේ රු ඇතුළු ලංපිරික් ලං ඹෞන ලං ටයුතු වහ ලංනිපුණාහ ලංාර්ධන ලංඅභහායහාලඹ
ඹට ේ ලං ඇති ලං හර්මි  ලං විදයහරර ඩු හර්මි , ළද්දුේ රු, විදුලි
හර්මි  ලං ළනි ලං
ානතුරුරට ඵහ ලංගේ ලංනමුේ ලංභහ ලං3කි්ත ලංඳසු ලංළටුප්ත  රඵහ ලං නොදු්ත ලංඵේ, ලංනළා ලං
සුදුසු ේ ලං ඳරීක්හ කිරීභක් ලං ය ේ ඹ්ත ලං ඉේ ලං යන ලං රද ලං ඵළවි්ත ලං නළා ලං රැකිඹහ
රඵහ ලං දන ලං ර ලංඉ්ලරහ ලං ඳේේ රු ලං ඳේභ ඉදිරිඳේ ලං ය ලංඇා.
හය  ලං බහ ලං විසි්ත ලං භභ ලං ඳේභ ලං විභර්ලනඹ ලං කිරී ේ ජ ලං අභහායහාල ලං නිරධහරී්ත
ද්තහ සිටි  ලං භභ පිරි ේ ලං සුදුසු ේ ලං ඳරීක්හ
ය ා ලං අනු ක්සත්ර ලං ව හය
ේ  ලංානතුරු ලංරදහනඹ ලං ය ලංඇති ඵයි.
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(29)  එේ. ලංග ්තසයහජහ ලංභවාහ
පුලිඹේා ලං දභශ ලංභව ලංවිදයහරඹ, ලංදික්නඹ
සීඕඑේ/පීපී/2014/2071
ඳේේ රු වි ද්ශීලඹ ලං ඳහධභහරහ ට ලං වබහගී ලං වී ලං සිටින ලං අාය ලං විදුව්ලඳති ලං ේ
ඳශමු ලං ශ්රේණිඹට ලං උස ලං කිරීභ වහ ලං ඳළළති ලං ේමුඛ් ලං ඳරීක්ණඹට වබහගීවීභට ලං
නොවළකිව ලං ඵළවි්ත ාභහට ලං එභ ලං උසවීභ ලං අහිමිවී ඇති ඵේ, ලං අදහශ ලං ේමුඛ් ලං
ඳරීක්ණඹට ඳනී ලං සිටීභට ලං නේ ලං දිනඹක් රඵහ ලං දන ලං ර ලං ඉ්ලීමේ ලං යන ලං රද
නමුේ ලං නිසි ලං රතිචහයඹක් ලං නොරද ලං ඵේ ලං දව්ත ලං යමි්ත ාභහට ලං හිමි උසවීභ ලං රඵහ ලං
දන ලං ර ඉ්ලරහ ලං ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංඇා.
අධයහඳන අභහායහාල  ලං ්ල ේ ලං ති්ත
භභ ලං ඳේභ පිළිඵ ලං හර්ාහක්
ළහ ලං ඇති ලං අාය ලං ඊට ලං පිළිතුරු ර ලං අභහායහාල  ලං ්ල ේ ලං විසි්ත ලං හර්ාහ ලං ය ලං
ඇේ ේ ලං ඳේේ රුට උසවීභ ලංරදහනඹ ලං ය ලංඇති ලංඵඹ.
(30)  යූ.එවහ.එවහ. ප්ර ළන්දු මශතළ ඇතුළු පිිමව
“සුරකග”, ළන්ත මවේවියර් පළර, උල්හිටිය, මලන් ේපුල
ඕඑේ/පීපී/2011/802
රා හ ලංඵළාකු  ලං2010 ර්
ඳළළති ලංනිරධහරී ලංපුහුණු්තන්ත ඵදහ ලංගළනීභ ලංදවහ ලං
ඳළළති ලං ේමුඛ් ඳරීක්ණ  ජ යචනහ ලං වහ ලං අ ඵෝධඹ රලසන ලං ඳත්රඹ 2010/48
චක්ර ්ලඛ්ඹට ඳරිඵහහියවක් ලං ඵළවි්ත ලං ාභ්තට අදහශ උසවීේ ලං රඵහ ලං ගළනීභට ලං
නොවළකි ලංව ලංඵළවි්ත ලංහධහයණඹක් ලංඉටු ලං ය ලං දන ලං ර ලංඉ්ලරමි්ත ලං ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං
ය ලංඇා.
ඳේේ රු්තට අහධහයණඹක් ලං වී ලං ඇති ලං ඵළවි්ත අදහශ විබහගඹට ලං ඳනී ලං සිට ලං
උසවීේ රඵහ ලං දු්ත ලං අ නකුේ ලං අ ප්ත ක් ඹ්තට උසවීේ ලං පිරිනළම ලං දින ලං සිට
ඳේේ රු්තටද ලං ඳය ලංදහාේ ය ලංඋසවීේ ලංරඵහ ලං දන ලං ර හය  ලංබහ ලංරඵහ ලං
දු්ත ලංනිර් ද්ලඹ ලංඳරිදි ලං ටයුතු ලං ය ලංඇා.

(31)  ඩී.ඩී. විමජ්මවේ

මශතළ

ංකකා 83/ඒ, පමුණුගම, ංළුමබෝමුල්
ඕඑේ/පීපී/2010/469
ඵණ්ඩහයගභ ලං විවිධ ලං ේහ ලං මඳ හය ලං මිති  ලං ේඹ ලං ය ලං ඇති ලං ඳේේ රුට ලං
මුඳ හය ේ  ලං ොමි්ත ලංබහ ලංවිසි්ත ලං ගවිඹ ලංයුතුඹළයි ලංනිර් ද්ල ලං ශ ලංහිඟ ලංළටුප්ත 
වහ ලං ්තදි ලං මුද්ල ලං ගවීභ ලං ාභ ලං මඳ හය ලං මිතිඹ ලං විසි්ත ලං ඳළවළයවළය ලං ඇති ලං ඵළවි්ත
මුඳ හය ලං ේ  ලං ොමි්ත ලංබහ
නි ඹෝගඹට ලංඅනු ලංහිමිවිඹ ලංයුතු හිඟ ලංළටුප්ත  ලංවහ ලං
්තදි ලංමුද්ල රඵහ ලං දන ර ලංඉ්ලරහ ලං ඳේේ රු ලං ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ය ලංතිබුනි ලං ලං.
ඳේේ රුට ලංඅදහශ ලං ගවීේ ලං යන ලං ර ලංමඳ හය ලං ේ  ලං ොමි්ත ලංබහ ලංවිසි්ත ලං
රඵහ ලං  ජ ලං ඇති ලං තීයණඹ ලං අනු ්රිඹහේභ  ලං න ලං ඵට ලං නිරධහරී්ත ලං දළක්ව ලං රුණු ලං අනු ලං
ඳේේ රු ලංට ලංසිඹලු ලංමුද්ල ලං ගහ ලංනිභ ලං ය ලංඇා.
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මහජන පෙත්සඹ ෙිළබ
ි ඳ කාරක සභාපේ 6 වන වාර්තාව

(32)  ම .එච්. නිශළල් මශතළ
පතිරමගොඩ, ගමන්මගොඩ, ං මීම .
ඕඑේ/පීපී/2011/491
ඳේේ රු දකුණු ලං ඳශහේ ලං භහර්ග ලං ාර්ධන අධි හරි  ලං ය 17 ක් ඳභණ ලං
අනිඹේ ලං ඳදනමි්ත ලං ේඹ
යමි්ත ලං සිටින ලං ඵේ, ලං අලය ලං සිඹලුභ සුදුසු ේ ලං පුයහ ලං
ති ඵන ලංඵේ ඳමි්ත ලං ේ  ලංසථිය ලං ය ලං දන ර ලංඉ්ලරහ ලං ඳේභ ඉදිරිඳේ
ය ලංඇා.
භභ ඳේභ ලං ඳේේ රුද ලං භඟි්ත ඳශමුයට ලං විභර්ලනඹට ලං ගේ අසථහ  ජ ලං
හය  ලං බහ ලං ඳේේ රු
ේ  ලං සථිය ලං කිරීභට ලං ටයුතු
යන ලං ර ලං
නිරධහරී්තට ලං යන ලංරද දළනුේ ලං ජභ ලංඅනු ඳේේ රු ේ ලං ේඹ ලංසථිය ය ලංඇා.

(33)  ඊ.එේ. වන්ධයළ මශත්ියය
ංකකා 48, ිඳිගශන්ු, උඩලත්තමගොඩ පළර, කාළුතර
ඕඑේ/පීපී/2012/1028
ජන වහ ලං ාඛ්යහ ලං ්ලඛ්න ලං දඳහර්ා ේ්තතු
ේඹ ලං යමි්ත ලං සිටි ලං ඳේේ හරිඹ ලං
රසා නිහඩු ලං ගොස ලං සිටින ලංඅායතුය ලංාභ ේඹ ලංනාය ලං ශ ලංඅාය ලංඇඹ ලංඉදිරිඳේ ලං ශ ලං
අභිඹහචනඹ ලං අනු ලං ේඹට ලං නළා ඵහ ලං ගේාද ලං ාභ ලං ඳය ලං ේහ ලං හරඹ
නොර හ ලං සථීය ලං කිරීභ නිහ ලං සිදුව ලං අහධහයණඹ ලං නු ්ත ලං සථීය ලං ඳේවීභ ලං රඵහ
දන ලං ර ලංඉ්ලරමි්ත ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංඇා.
හය  ලං බහ ලං ඳේභ ලං විභර්ලනඹ
යමි්ත ලං එශළඹි ලං එ ඟාහඹ ලං අනු
ඳේේ හරිඹ ේ ලං ඳේවීභ ඳයදහාභ ලං ය ලං එදින ලං සිට ළටුප්ත  ලං ර්ධ  ලං රඵහ ලං  ජ ලං හිඟ ලං
ළටුප්ත  යහිා ලංනිඹමිා ලංළටුප්ත  ලංඳරිභහණ ඹහි අදහශ ලංළටුප්ත  ලංපිඹ යහි ලංපිහිටුහ ඇා.

(34)  එේ.ටී.ඒ. මන්සූර් මශතළ
ංකකා 277/ඒ, මකාළින් වීදිය, ඇශෆලියමගොඩ
ඕඑේ/පීපී/2011/677
උඳගුරුය ඹකු ලං ර ලං ේඹ ලං යමි්ත ලං සිටි ලං ඳේේ රුට ලං ඇති ලං ව ලං භහනසි  ලං යෝගී ලං
ාේේඹක් ලං භා ලං ේඹට ලං හර්ාහ ලං කිරීභට ලං නොවළකි ලං වී ලං ඇති ලං අාය ලං ාභ ලං ය ලං 18  ලං
ේහ ලං හරඹ ලං ර හ ලං විශ්රහභ ලං ළටුඳ ලං රඵහ ලං දන ලං ර ලං ඉ්ලරමි්ත ලං ඳේේ රු ලං
ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංඇා.
ඳේේ රුට ලං ේඹ ලං වළයඹහ ේ ලං නි ඹෝගඹක් ලං නිකුේ ලං ය ලං නළති ලං ඵළවි්ත ලං යඹාන ලං
ා්රවඹ ලංඅනු ලං  ලංටයුතු ලං ය ලං නොතිබීභ ලං ඳේේ රුට ලංවන ලංරඵහ ලං ජභට ලංඅසථහක් ලං
ය ලං ගනිමි්ත ලං විශ්රහභ ලං ළටුප්ත  ලං රඵහ ලං දන ලං ර ලං ව ලං හය  ලං බහ  ලං නිර් ද්ලඹ ලං අනු ලං
ඳේේ රුට ලංවිශ්රහභ ලංළටුප්ත  ලංරඵහ ලං ජභට ලංඅලය ලං ටයුතු ලං ය ලංඇා.
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මහජන පෙත්සඹ ෙිළබ
ි ඳ කාරක සභාපේ 6 වන වාර්තාව

(35)  වී. සුන්ුරමර්ති මශතළ
ංකකා 79, ටින් ර්න් මව්, ශෆමරෝ, ියේල්මව වහ, HA2 ORZ, න්ඩන්, එ වත්
රළජධළනිය
ඕඑේ/පීපී/2011/800
භවජන ලං ඵළාකු ලං  ලං ලහඛ්හ ලං ශභනහ රු ලං ර ලං ේඹ ලං ය ලං ඇති ලං ඳේේ රු ලං ජීවිා ලං
යයක්හ ලංඳාහ ලංළටුප්ත  ලංයහිා ලංනිහඩු ලංභා ලංවි ද්ලගා ලංවී ලංඇති ලංඅාය ලංවිශ්රහභ ලංග්තන ලං ර ලං
ඉ්ලීමේ ලං ශද ලං ඊට ලං රතිචහය ලං නොරද ලං ඵළවි්ත ලං විශ්රහභ ලං ළටුඳ ලංරඵහ ලං දන ලං ර ලං ඉ්ලරමි්ත ලං
ඳේේ රු ලං ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංඇා.
ඳේේ රුට ලං ේඹ ලං වළයඹහ ේ ලං නි ඹෝග ලං නිකුේ ලං ය ලං ඇති ලං ඵළවි්ත ලං විශ්රහභ ලං ළටුප්ත  ලං
හිමි භ ලං රඵහ ලං  ජභට ලං නොවළකි ලං නමුේ ලං හය  ලං බහට ලං ගරු ලං කිරීභක් ලං ර ලං වි ්ලඳ ලං
වනඹක් ලං ර ලං රු.750,000/- ලං  ලං මුදරක් ලං ඳේේ රුට ලං ගවීභට ලං ඵළාකු ලං ටයුතු ලං
ය ලංඇා.

(36)  එවහ. ඩබ්ලිව්. ඒ. කාරුණයළසිිම මශතළ
තල්පළවි, කාෆකාණයදුර
ඕඑේ/පීපී/2011/887
ඳේේ රු ලං ශභනහ යණ ලං ේ  ලං අධි ලං ඳ්තති  ලං සීමිා ලං ායඟ ලං විබහගඹ ලං භේ ලං වී ලං
ඇති ලං අාය ලං පුයප්ත ඳහඩු ලං ඳළතිඹද ලං ාභහට ලං උසවීභ ලං රඵහ ලං නොදු්ත ලං ඵළවි්ත ලං හධහයණඹක් ලං
ඉටු ලං ය ලං දන ලං ර ලංඉ්ලරහ ලං ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංඇා.
භභ ලං ඳේභ ලං ේඵ්තධ ඹ්ත ලං අභහායහාලඹ ලං ති්ත ලං හර්ාහක් ලං ළහ ලං ඇති ලං අාය ලං
හනු ේපිා ලං ර හ ලං ඵරහ ලං ාභහ ලං ා ලං උසවීභ ලං රඵහ ලං  ජ ලං ඇති ලං ඵ ලං ඳේේ රු ලං
හය  ලංබහට ලංද්තහ ලංඇා.

(37) එච්.ඒ. ජයරත්

මශතළ

ංකකා 67/2, දියගම, ිරිමලත්තුඩුල
ඕඑේ/පීපී/2012/1254
රා හ ලං විදුලිඵර ලං භණ්ඩර  ලං ේඹ ලං ය ලං ඇති ලං ඳේේ රු ලං ේ ඹ්ත ලං ඉේ ලං ය ලං
ඇති ලං අාය ලං අධි යණ ලං තී්තදු ලං අනු ලං ේහ ලං ඩවීභකි්ත ලං ාොය ලං නළා ලං ේ  ලං
පිහිටුහ ලං ඇති ලං නමුේ ලං අධි යණ ලං තී්තදු ලං ඳරිදි ලං ාභහට ලං හිමිවිඹ ලං යුතු ලං ගවීේ ලං නො ශ ලං
ඵළවි්ත ලංඑභ ලං ජභනහ ලංරඵහ ලං ලං දන ලං ර ලංඉ්ලරහ ලං ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංඇා.
හය  ලං බහ ලං  ලංවිසි්ත ලං භභ ලං ඳේභ ලං විභර්ලනඹ ලං ය ලං රඵහ ලං දු්ත ලං නිර් ද්ලඹ ලං අනු ලං
අධි යණ ලං තී්තදු ලං ඳරිදි ලං ඳේේ රු ලං ා ලං නහුට ලං හිමි ලං සිඹලු ලං  ජභ ලංනහ ලං ගවීභට ලං රා හ ලං
විදුලිඵර ලංභණ්ඩරඹ ලං ටයුතු ලං ය ලංඇා.

39

මහජන පෙත්සඹ ෙිළබ
ි ඳ කාරක සභාපේ 6 වන වාර්තාව

(38)  මජ්.එේ.පී. බණ්ඩළර මශතළ
“වකඛ”, මශට්ටිමශරලියගශලත්ත, පල්මල්මේරුල, හීල්ඔය, බණ්ඩළරමල
ඕඑේ/පීපී/2012/1258
විදුව්ලඳති ලං ේ  ලං 2-I ශ්රේණි  ලං නිරධහරි ඹක් ලං න ලං ඳේේ රුට ලං ය ලං 27  ලං
ේහ ලං හරඹක් ලං ඇති ලං විදුව්ලඳති ලං I ශ්රේණිඹට ලං ඳේවීභට ලං සුදුසු ේ ලං රද ලං නමුේ ලං ාභහට ලං
එභ ලං ඳේවීභ ලං රඵහ ලං නො දන ලං ඵළවි්ත ලං එභ ලං විදුව්ලඳති ලං I ශ්රේණිඹට ලං උසවීභ ලං රඵහ ලං දන ලං
ර ලංඉ්ලරමි්ත ලං ඳේේ රු ලං ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංඇා.
ේ ලං ේඵ්තධ ඹ්ත ලං අධයහඳන ලං අභහායහාල ඹ්ත ලං හර්ාහක් ලං ළව ලං අසථහ  ජ ලං
ඳේේ රු ලං ශ්රී ලං රා හ ලං විදුව්ලඳති ලං ේ  ලං I ශ්රේණිඹට ලං උස ය ලං ඇති ලං ඵ ලං
අභහායහාලඹ ලංවිසි්ත ලංහර්ාහ ලං ය ලංඇා.

(39)  එේ.ඩබ්ලිව්. වරණයපළ මශතළ
ංකකා 20/3, පීිමවහ මළලත, මමොරගවහමුල්, රළජන්ිමය
ඕඑේ/පීපී/2013/1909
ඹ ලංඅවුරුදු ලං58 ලංභහ ලං6ක් ලංව ලං ඳේේ රු විහව යිතසටහර් ලංානතුය ලංවහ ලංඅඹදුේ
යන ලංරද ලංඅාය ලංඑභ ලංානතුය ලංවහ ලංසුදුසු ේ ර ලංඹ ලංඅවුරුදු 60ට අඩු ලංවිඹ ලංයුතු ලං
ව ලං නමුේ ාභහ ේ ලං ඹ ලං අවුරුදු 60ට ය්තන ලං ඵළවි්ත ලං එභ ලං ානතුය ලං ාභ්තට ලං රඵහ ලං
නොදු්ත ලං ඵළවි්ත ලං අදහශ ලං ානතුය ලං රඵහ ලං දන ලං ර ලං ඉ්ලරහ ලං ඳේේ රු ඳේභ ලං
ඉදිරිඳේ ලං ය ලංඇා.
ේ පිළිඵ ලං හය  ලං බහ ලං යහජය ඳරිඳහරන ලං අභහායහාල ඹ්ත හර්ාහක් ලං
ළවී ේ ජ ලං ඳේවීභ රඵහ ජභට ලං ටයුතු ලං ය ලං ඇති ලං ඵ ලං අභහායහාලඹ ලං ද්තහ ලං සිටි ලං අාය
ාභ්ත ලංට ලංඳේවීභ ලංරද ලංඵ ලං ඳේේ රු ලංද හය  ලංබහට ලංහර්ාහ ලං යන ලංරදි.

(40)  යූ.ජී.එල්.ටී. නිමරෝී  මමම විය
කාන්ුලත්ත, කාර

, රත් පුර

ඕඑේ/පීපී/2012/1049
සුදුසු ේ ලං භා ලං ඵ්තධනහගහය ලං දඳහර්ා ේ්තතු  ලං සුබ ලං හධ  ලං නිරධහරී ලං (II ඳශ ලං - ලං
අනිඹේ) ලං ානතුය ලං වහ ලං ඵහ ලං ගන ලං ඇති ලං ඳේේ හරිඹ ලං  ලං සථිය ලං කිරීභට ලං ර හ ලං
ඵළීම ේ ජ ලංඋ ලංඅග්ල ලං1 ලං½ ක් ලංඅඩු ලංඵ ලංව්ත ලං යමි්ත ලංසථිය ලං නො ශ ලංඵේ, එඹ ලං භභ ලං
ානතුයට ලංඅදහශ ලං නොන ලංඵළවි්ත ලංඳේවීභ ලංසථිය ලං ය ලං දන ලං ර ලංඉ්ලරහ ලං ඳේේ හරිඹ ලං
ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංඇා.
අභහාය ලං භණ්ඩර ලං ා ද්ලඹක් ලං ඉදිරිඳේ ලං ය ලං අභහාය ලං භණ්ඩර ලං අනුභළතිඹ ලං රඵහ ලං ගන ලං
ඳේේ හරිඹ ේ ලංඳේවීභ ලංසථිය ලංකිරීභට ලංපිඹය ලංග්තනහ ලං ර ලං හය  ලංබහ ලංරඵහ ලං ජ ලං
ඇති ලංතීයණඹ ලංඅනු ලං ටයුතු ලං ය ලං ඳේේ හරිඹ ේ ලංඳේවීභ ලංසථිය ලං ය ලංඇා.

40

මහජන පෙත්සඹ ෙිළබ
ි ඳ කාරක සභාපේ 6 වන වාර්තාව

(41)  ම .නර්. නිමළලතී මශත්ියය
ළ ල, මගෝවින්
ඕඑේ/පීපී/2013/1946
ඳවු්ල ලං ෞඛ්ය ලං ේවි හ  ලං ර ලංය ලං15ක් ලං ේඹ ලං ය ලංඇති ලංාභ්ත ලංළඩ ලංාවනභට ලං
රක්ව ලංඵේ, ලංා ලංන ලංවිටද ලං ේ  ලංසථීය ලං ය ලං නොතිබ ලංඵේ ලං ලංඳන ලං ඳේේ හරිඹ ලං ලං
ාභහ ලංනළා ලං ේ  ලංපිහිටුන ලං ර ලංඉ්ලරහ ලං ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංඇා.
ේ ලං ේඵ්තධ ඹ්ත ලං ෞඛ්ය ලං අභහායහාල ඹ්ත ලං හර්ාහක් ලං ළහ ලං ඇති ලං අාය ලං
ඳේේ හරිඹ ලං ා ලං නිකුේ ලං ය ලං ඇති ලං විනඹ ලං නි ඹෝගඹ ලං අනු ලං
ෝත ද්සි ලං 4ක් ලං
හිා ලංඇඹ ලංනළා ලං ලං ේ  ලංපිහිටුහ ලංඇති ලංඵ ලංඅභහායහාලඹ ලංද්තහ ලංසිටින ලංරදි.

(42)  චේිය මම ෝජ් ු සිල්ලළ මශතළ
කාටු වරුදුගශන්ු, පයළග
ඕඑේ/පීපී/2012/1441
වි ද්ල ලං රැකිඹහ ලං වහ ලං සුබහධන ලං අභහායහාල  ලං ේ ඹකු ලං ව ලං ඳේේ රු ලං
යහජ හරි  ලං ඹ ජ ලංසිටිඹ ජ ලංසිදු ලංව ලංරිඹ ලංඅනතුයකි්ත ලංයඵහධිා ලංාේේඹට ලංඳේවී ලංඇති ලංඅාය ලං
ාභහ ලං අනිඹේ ලං ේ ඹකු ලං ේ ලං ර හ ලං ළටුප්ත  ලං වෝ ලං ්තදි ලං රඵහ ලං නොදු්ත ලං ඵළවි්ත ලං
වනඹක් ලංරඵහ ලං දන ලං ර ලංඉ්ලරහ ලං ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංඇා.
හය  ලංබහ ලංවිසි්ත ලංවිභර්ලනඹ ලංකිරී භ්ත ලංඳසු ලංේපර්ණ ඹ්තභ ලංයඵහධිා ලංාේේඹට ලං
ඳේ ලං සිටින ලං ඳේේ රුට ලං හිමි ලං ්තදි ලං මුද්ල ලං වහ ලං විශ්රහභ ලං ළටුඳ ලං රඵහ ලං දන ලං ර ලං ය ලං
ඇති ලං නිර් ද්ලඹ ලං අනු ලං ්තදි ලං මුද්ල ලං ගහ ලං ඇති ලං අාය ලං විශ්රහභ ලං ළටුප්ත  ලං හිමි භ ලං
ේඵ්තධ ඹ්ත ලං ටයුතු ලං
යමි්ත ලංඳතී.

(43) එන්.ඩී. වහලර්ණයමළලි විමජ්සූිමය
පින් මගොල්ලත්ත, ලෆලිමගොඩපිටිය, මපොල්ගශමල
ඕඑේ/පීපී/2013/1935
නීඳහයක්  ලං ේ රු ලං ර ලං ේඹ ලං ය ලං ඇති ලං ඳේේ හරිඹ ලං යහජ හරි  ලං නියුතු
සිටිඹ ජ ලං මුහුණ ලං  ජභට ලං සිදුව සිදුවීභක් ලං වේතු ්ත ලං අනීඳ යෝව්ලගාවී ලං රති හය ලං
ගළනීභ නිහ ලං ේඹට ලංහර්ාහ ලංකිරීභට නොවළකි ලංවී ලංඇති ලංඅාය ලංරැකිඹහ  ලංගකීභ ලංවහ ලං
ටිනහ භ ේඵ්තධ ඹ්ත ලං ාභහ ලං අති්ත ලං යදක් සිදුවී ලං ඇති ලං ඵ ලං පිළිග්තනහ ලං ඵළවි්ත ලං
නළා ලං ේ  ලංපිහිටුන ර ලංඉ්ලරහ ලං ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංඇා.
ඳේේ හරිඹට ලං සිදු ලං ඇති ලං අඳවසුාහඹ හනු ේපිා ලං ර හ ලං ඵරහ ලං න  ලං
ේවි හ  ලං ර ලං ඳේවීභ ලං රඵහ දන ලං ර ලං ව ලං හය  ලං බහ  ලං නිර් ද්ලඹ ලං අනු ලං
ඇඹ ලං ොශම ලං ොයිහ ලං හ්තාහ ලං යෝව ්ල ලං ේ  ලංපිහිටුහ ලංඇා. ලං
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මහජන පෙත්සඹ ෙිළබ
ි ඳ කාරක සභාපේ 6 වන වාර්තාව

(44)  ධ පළ විජයමශේලළ මශතළ
දිනුජය ෆිෂින් කාේපනි, ංකකා 12, පළවල්ලත්ත, ගුරුබෆවි, ලෆලිගම
ඕඑේ/පීපී/2014/2051
ීරය ලං හර්මි ඹක් ලං න ලං ඳේේ රු ේ ඵහුදින ලං ීරය ලං ඹහත්රහ විනහලඹට ලං ඳේව ලං
ඵේ, ශ්රී රා හ ලං යක්ණ ලං ාසථහ  ලං යක්ණඹ
ය ලං ඇති ලං එභ ලං ඹහත්රහ ලං දවහ ලං ්තදි
මුද්ල ලං රඵහ ලං  ජභ ලං රතික් ේඳ
ය ලං ඇති ලං ඵළවි්ත යක්ණ ලං ්තදි රඵහ ලං දන ර
ඉ්ලරහ ලං ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංඇා.
ඳේේ රුට ලං ඳළවළදිලිභ ලං වහනිඹක් ලං සිදු ලං ඇති ලං ඵ ලං තීයණඹ ලං ශ ලං හය  ලං බහ ලං
නහු ේ ලං ඹහත්රහ ලං වහ ලං යක්ණ ලං ්තදි ලං රඵහ ලං දන ලං ර ලං ව ලං නිර් ද්ලඹ ලං අනු ලං
ඳේේ රුට ලංරු. ලං33,10,000.00 ලං  ලං්තදි ලංමුදරක් ලංරඵහ ලං ජභට ලං ටයුතු ලං ය ලංඇා.

(45)  ඒ. පී. ශර්ෂී තනූජළ මමම විය
ංකකා 294, ංේමබෝපුර, කාන්තමල්
ඕඑේ/පීපී/2011/432
ස

චිඡහ ගුරුරු්ත ලං සථීය ලං කිරී ලං ේ ජ රාගු ලං විඹ ලං යුතු ලං ය ලං 3
අඛ්ණ්ඩ ලං ේහ ලං
හරඹ ලං නොතිබීභ ලංභා ානතුය ලංසථීය ලං නොව ලංඵළවි්ත ලංාභ ස චිඡහ ලංගුරු ලං ලංානතුය ලංසථීය
ය ලං දන ලං ර ලංඉ්ලරහ ලං ඳේේ හරිඹ ලං ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංඇා.

භභ ලං ඳේභ ලංනිරීක්ණඹ ලං ශ ලං හය  ලංබහ ලං ඳේේ හරිඹට ලංසථීය ලංගුරු ලංානතුය ලං
රඵහ ලං  ජභට ලං වළකිඹහක් ලං නොභළති ලං ඵළවි්ත ලං අනධයඹන ලං හර්ඹ ලං භණ්ඩර  ලං ඳේවීභක් ලං
රඵහ ලං දන ලං ර ලංගරු ලංඅධයහඳන ලංඅභහායතුභහ ග්ත ලංඉ්ලීමභක් ලං ශ ලංඅාය ලංඊට ලංරතිචහය ලං
ල ඹ්ත ලං ඳේේ හරිඹ ලං ා ලං ඳහ්ල ලං හර්ඹහර ලං හර්ඹ ලං වහඹ  ලං ානතුයක් ලං රඵහ ලං
 ජභට ලං ටයුතු ලං ය ලංඇා.
(46)  බී.ම . ගුණයරත්
“චළන්ුී ”,

මශතළ

ළන් පුරළල, බිබිමල්

ඕඑේ/පීපී/2010/121
ඳේේ රු
භොණයහගර ලං ඩි ඳෝ  ලං රිඹදුයකු ලං ර
ේඹ ලං යමි්ත ලං සිටිඹ ජ ලං
නේ රිඹදු යකු ේ ලං යදකි්ත ේහ සථහන  ජ ලං ව ලං අනතුයකි්ත යෝගහතුය ලං
රති හය ලංරඵහගළනීභට සිදුව ලංඵේ, ා දවහ ලංයඹාන ඹ්ත ලංකිසිදු ලංවනඹක් නොරද ලං
ඵේ, ා අායතුය ලංවදය ලංහර්ාහ ලංඉදිරිඳේ ශ ලංද ලංාභ ලං ේඹ ලංඅහිමි ලං ය ලංඇති ලංඅාය
යඵහධිා ලං ාේේ ඹ්ත ලං ඳසු ලං න ාභහට ලං හිඟ ලං ළටුප්ත  ලං වහ ලං ලහරීරි
වහනිඹ ලං නු ්ත ලං
රුපිඹ්ල ලං රක් තුන  ලං ්තදි ලං මුදරක් ලං රඵහ ලං දන ර ඉ්ලරහ ලං ඳේභ ලං ඉදිරිඳේ
ය ලංඇා.
හය  ලංබහ  ලංතීයණඹ ලංඅනු ලං ඳේේ රුට අනතුරු ලං්තදි ලං ර රු. 250,000/මුදරක් ලං රු.50,000/- ඵළගි්ත ව ලං හරි 5කි්ත ගවීභට ලං ශ්රී ලං රා හ ලං ගභනහ ලං ගභන
භණ්ඩරඹ ලං එ ඟ ලං මි්ත ලං ා ලං අනු හරි 4ක් ගහ ලං ඇති ලං ඵද, අහන හරි ඹ
ගහ ලංඅ්ත ලං යන ලංඵද නිරධහරී්ත හය  ලංබහට ලංද්තහ ලංසිටින ලංරදි.
42

මහජන පෙත්සඹ ෙිළබ
ි ඳ කාරක සභාපේ 6 වන වාර්තාව

(47)  එන්.ඒ. මපමර්රළ මශතළ
ංකකා 186 ඩී, මගොවිජ පුය, ලතුපිටිල
ඕඑේ/පීපී/2011/921
තුපිටිර ලං මලි  ලං යෝව ්ල ලං 1974 ලං සිට ලං අනිඹේ ලං ේ රුකු ලං ල ඹ්ත ලං ඳේේ රු ලං
ේඹ ලං ශ ලං ද ලං ේ  ලං සථිය ලං යන ලං රද ලං 1988 ලං ර්  ලං සිට ලං 2009 ලං ර්ඹ ලං දක්හ ලං
ඳභණක් ලං ේඹ ලං ශහ ලං ේ ලං ර හ ලං  ලං විශ්රහභ ලං ළටුප්ත  ලං ගණනඹ ලං ය ලං තිබී භ්ත ලං ඉාහ ලං අඩු ලං
විශ්රහභ ලංළටුඳක් ලංරඵන ලංඵළවි්ත ලංඑඹ ලංනිළයදි ලං ය ලංනිළයදි ලංවිශ්රහභ ලංළටුඳ ලං ස ලං ය ලං දන ලං
ර ලංඉ්ලරහ ලං ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංඇා.
අනිඹේ ලං ේහ ලං හර ඹ්ත ලං2/3 ක් ලංවිශ්රහභ ලංළටුඳ ලංගණනඹ ලංකිරී ේ ලං හර්ඹඹ ලංවහ ලං ගන ලං
නිළයදි ලං ය ලංඳරිර්තිා ලංඳහරි ාෝෂි ඹ ලංවහ ලංා ලෝධිා ලංවිශ්රහභ ලංළටුඳ ලං ගහ ලංඇා.
(48)  එච්. එල්. විරකජිත් වන්ත මශතළ
“වමන් මවල ” කාරුලගවහ පළර, ලල්ගම, මළතර
ඕඑේ/පීපී/2011/1101
ඵහහිය ලං ්රිඹහ හය ේ ලං ක්සත්රඹ්ත ග්ත ලං නිපුණාහඹක් ලං දළක්ව ලං සිසු්තට ලං රමුඛ්ාහඹක් ලං
හිමින ලං ක්රභඹක් ලං ඳළළතිඹ ලං ඵළවි්ත ලං එකී ලං  ලං හණ්ඩඹ ලං  ලං නස ේ ලං  ලං ඳේේ රුටද ලං විලස ලං
විදයහරඹ  ලං ඳහධභහර ට ලං ඇතුශේ ලං විඹ ලං වළකි ලං වුද ලං ඵහහිය ලං ්රිඹහ හය ේ ලං ඹට ේ ලං
හිමිවිඹ ලං යුතු ලං තිබ ලං රකුණු ලං නොරළබී ලං ඹහ භ්ත ලං අහධහයණඹක් ලං ව ලං ඵ ලං ඳමි්ත ලං
ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංඇා.
ඳේේ රු ලං 2010/2011 අධයඹන ලං ර්ඹ ලං වහ ලං ශ්රී ලං ජඹර්ධනපුය ලං විලස ලං විදයහර
බෞති  ලංවිදයහ ලංඳහධභහරහට ලං ලං ාෝයහ ලං ගන ලංඇා.

 ලං ලං

(49) එේ.ටී. නිව් න් මපමර්රළ මශතළ
කාටුමුනිය, මබෝපිටිය
ඕඑේ/පීපී/2012/1432
ඳ්තනර, ටු දනිඹ, මුරුගේඳර ලං ේ ාහි ලං “ නේ” පුද්ගලි  ලං යඹානඹ ලං විසි්ත ලං
ඳේහ ගන ඹනු ලං රඵන ලං ග්ල ලං
ොරිඹක් ලං වේතු ්ත ඳශහේ ලං හසී්ත ේ ලං ද්ඳර ලං වහ ලං
ජීවිාරට ාර්ජනඹක් ලං එ්ලරවී ලං ඇති ලං ඵ ලං දව්ත
යමි්ත ලං එභ ලං යහඳෘතිඹ ලං
නාහීමභට ටයුතු ලං ය දන ලං ර ලංඉ්ලරහ ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලංවී ලංඇා.
භභ ගළටළු ලංේඵ්තධ ඹ්ත ලංඅභහායහාල ලංහර්ාහ ලංඅනු ඳේේ රු ලංඇතුළු ලංපිරි ලං
ගොනු
යන ලං රද ලං නඩු ට ලං අනු ලං ළු ලං ග්ල
ළ.එභ ලං නාය ලං කිරීභටේ ලං ග්ල ලං ඇමරීභ
ව ලංග්ල ලංාහය ලංළ සී ේ ලං ටයුතු ඳභණක් ලංසිදු ලංකිරීභටේ ලංඑභ ලං ටයුතු ද ලංති ලං ද
ට ලං
ඳභණක් ලංසීභහ ලංකිරීභටේ අධි යණඹ ලංනි ඹෝග ලං ය ලංඇති ලංඵේ, යහඳෘතිඹට රඵහ ලං ජ ලං
තිබ ලං ඵරඳත්රර ලං හරඹ ඉකුේ ලං වී ලං තිබීභ ලං වේතු ්ත සිඹලුභ ලං ටයුතු ලං අේහිටුවීභටේ ලං
ටයුතු ලං ය ලං ඇා. ේ ලං ේඵ්තධ ඹ්ත ලං ඳේේ රු ග්ත ලං විභසී ේ ජ ලං රතිචහයඹක් ලං
නොදළක්ව ලං ඵළවි්ත ලං නවු්ත අ ප්ත ක්හ ලං ශ ඳරිදි ලං යහඳෘති  ලං ටයුතු ා ලං න ලං විටද ලං
නළතී ලංඇති ඵට ලංනිගභනඹ යමි්ත ඳේ ේ ලං ටයුතු ලංඅ්ත යන ලංරදි.
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මහජන පෙත්සඹ ෙිළබ
ි ඳ කාරක සභාපේ 6 වන වාර්තාව

(50) එච්.වී.

න්ුසිිම මශතළ

දූලමගොඩ, මපොරලගම
ඕඑේ/පීපී/2010/166
ඳෝද්දර ලංදිස්රික් ලං ෘෂි ර්භ ලංපුහුණු ලංභධයසථහන  ලංසථීය ලං ේ රුකු ලං ර ලං ේඹ ලං
ය ලං ඇති ලං ඳේේ රු ලං ොය භක් ලං ේඵ්තධ ඹ්ත ලං රිභහ්තඩ් ලං ය ලං සිටි ලං අසථහ  ජ ලං
ේඹ ලං වළයගිඹහ ලං ේ ලං ර හ ලං ඇති ලං ඵළවි්ත ලං නළා ලං ේ  ලං පිහිටුන ලං ර ලං ඉ්ලරහ ලං
ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංඇා.
ඳේේ රු ලංනළා ලං ේ  ලංපිහිටුන ලං ර ලංරඵහ ලං ජ ලංඇති ලං හය  ලංබහ  ලංතීයණඹ ලං
්රිඹහේභ  ලං යන ලං ර ලං ශ ලං දළනුේ ජභ ලං අනු ලං ඳේේ රු ලං නළා ලං ේ  ලං
පිහිටුවීභට ලං ටයුතු ලං ය ලංඇා.

(51)  ටී.එන්.ඩී.එවහ. වීර මකාොඩි මශතළ
ංකකා 08, පළර්

වීදිය, මකාොෂඹ 05

ඕඑේ/පීපී/2013/1850
ාභ ලං ත්රී ලං යෝද ලං යථඹ ලං වහ ලං ොයබිඹ ලං යක්ණ ලං යයණඹ ලං රඵහ ලං තිබිඹ ජ ලං ාභහට ලං හිමි ලං
යක්ණ ලංහිමි භ ලංශ්රී ලංරා හ ලංයක්ණ ලංාසථහ ලංවිසි්ත ලංරඵහ ලං නො ජභ ලංනිහ ලංයක්ණ ලංමුදර, ලං
්තදි ලංහිමි භ ලංවහ ලංඅ නක් ලංවනඹ්ත ලංරඵහ ලං දන ලං ර ලංඉ්ලරහ ලං ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලං
ඇා.
භභ ලං ඳේභ ලංඅ්තයට ලං හය  ලංබහ ලංවිසි්ත ලංවිභර්ලනඹ ලං යන ලංරද ලංඅසථහ  ජ ලං
ඳේේ රු ලං තු ලං හවනඹ ලං තිබ ලං ඵළවි්ත ලං එඹ ශ්රී රා හ ලං යක්ණ ලං ාසථහට ලං
නීායහනුකර ඳළරීභට ලං අලය ලං ටයුතු ලං සිදු
ොට, ඳේේ රු ේ අරහබඹ ලං
 ලං ර ශ්රී රා හ ලංයක්ණ ලංාසථහ විසි්ත ලංාක් ේරු ලං ොට ලං ගවීභට තීයණඹ ලං ොට ලං
ඇති ලංරු. 125,000.00 මුදර ලංරඵහ ලංග්තනහ ලං ර ලං ඳේේ රුට ලංද්තහ ලංසිටින ලංරදි.

(52)  මජ්.එච්. සුම සිිම මශතළ
“සිිමව ”, තල් - ු වණය
ඕඑේ/පීපී/2011/1013
කුරාහඹ ලං වහ ලං ජයසධේඹ ලං භා ලං විදුව්ලඳති ලං ේ  ලං 1 ලං ඳ්තතිඹට ලං උස ලං කිරීභ ලං
වහ ලං ඳළති ලං ේමුඛ් ලං ඳරීක්ණඹ ලංට ලං ඳනී ලං සිටි ලං නමුේ ලං අලය ලං සුදුසු ේ ලං පුයහ ලං තිබිඹ ජ ලං
උසවීභ ලං රඵහ ලං නොදු්ත ලං ඵළවි්ත ලං එඹ ලං රඵහ ලං දන ලං ර ලං ඉ්ලරහ ලං ඳේභ ලං ඉදිරිඳේ ලං ය ලං
ඇා.
පුයප්ත ඳහඩු ලං ඳතින ලං ඵ ලං නිරීක්ණඹ ලං ශ ලං හය  ලංබහ ලං ඳේේ රු ලං ා ලං උසවීභ ලං
රඵහ ලං දන ලං ර ලං නිර් ද්ල ලං ය ලං ඇති ලං අාය ලං ා ලං අනු ලං නහු ලං විදුව්ලඳති ලං ේ  ලං 1 ලං
ඳ්තතිඹට ලංඋස ලංකිරීභට ලං ටයුතු ලං ය ලංඇා.
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මහජන පෙත්සඹ ෙිළබ
ි ඳ කාරක සභාපේ 6 වන වාර්තාව

(53) නර්.ඒ.ටී. ශිමවහචන්ද්ර මශතළ
මපොලිවහ ිමය පෆුවීේ පළව, ශ්රී කකාළ මපොලිවහ විුයළය, කාළුතර
ඕඑේ/පීපී/2014/2133
ශ්රී ලං රා හ ලං ඳොලිස ලං විදයහර  ලං රිඹ ලං ඳහරට ලං අනුයුක්ා ලං යහජ හරි ලං යන ලං උඳ ලං ඳොලිස ලං
ඳරීක් ය ඹක් ලංන ලං ඳේේ රු ලංදළනට ලංයඵහධිා ලංාේේ  ලංඳසුන ලංඅාය ලං2000
ර්  ලං සිට ලං 2007 ර්ඹ ලං අාය ලං හරඹ ලං තුශ ලං එක් ලං ළටුප්ත  ලං ර්ධ ඹක් ලං  ස ලං ය ලං
නොතිබී භ්ත ලං අහධහයණඹක් ලං සිදුව ලං ඵ ලං ඳමි්ත ලං ාභ ලං ළටුප්ත  ලං ර්ධ ඹ ලං රඵහ ලං දන ලං
ර ලංඉ්ලරහ ලං ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංඇා.
ේ ලංේඵ්තධ ඹ්ත ලංනීතිඹ ලංවහ ලංහභඹ ලංපිළිඵ ලංඅභහායහාල ඹ්ත ලංහර්ාහක් ලං ළවී භ්ත ලං
රද ලං හර්ාහ ලං අනු ලං ඳේේ රු ේ ලං ළටුප්ත  ලං ර්ධ ඹ ලං  ස ලං ය ලං හිඟ ලං මුද්ල ලං භග ලං
ගවීභට ලං ටයුතු ලං ය ලංඇා.

(54)  ම . . මළතරනරච්චි මශතළ
මකාොෂලත්ත, මව්යන්මගොඩ
ඕඑේ/පීපී/2013/1630
විදුලි ලංඅධි හරියඹකු ලං ර ලං ේඹ ලං ශ ලං ඳේේ රු ේ ලංරැකිඹහ ලංඅේා නෝභති  ලං
අහිමි ලං යන ලං රද ලං ඵළවි්ත ලං රැකිඹහ ලං නළා ලං රඵහ ලං දන ලං ර ලං ඉ්ලරහ ලං ඳේභ ලං ඉදිරිඳේ ලං
ය ලංඇා.
හය  ලං බහ ලං විසි්ත ලං රඵහ ලං දු්ත ලං නිර් ද්ලඹ ලං ඳරිදි ලං ඳේේ රු ලං න  ලං ේ ඹකු ලං
ර ලංනළා ලං ේ  ලංපිහිටුහ ලංඇා.

(55)  බී. ලයි. එන්. මපමර්රළ මශත්ියය
ංකකා 1508, මකාොට් ළල, පන්නිපිටිය
ඕඑේ/පීපී/2014/2204
රිේ  ලං යර්ඹහ ලං රභහ ලං යෝව රහි ලං වදිඹ  ලං ර ලං ේඹ ලං ශ ලං ඳේේ හරිඹ ලං දරු ලං
රසති ඹ්ත ලං ඳසු ලං මුහුණඳෆභට ලං සිදුව ලං ගළටළු ලං යහිනඹක් ලං වේතු ්ත ලං ේඹට ලං හර්ාහ ලං
කිරීභට ලං නොවළකි ලං වීභ ලං නිහ ලං ේඹ ලං වළයඹහ ේ ලං නි ඹෝගඹ ට ලං රක්ව ලං ඵ ලං ව්ත ලං
යමි්ත ලංනළා ලං ේ  ලංපිහිටුන ලං ර ලංඉ්ලරහ ලං ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංඇා.
ඳේේ හරිඹ ලං න ලං ර ල ඹකු ලං ර ලං ේ
අභහායාලඹ ලංවිසි්ත ලං හය  ලංබහ ලංදළනුේ ලං ය ලංඇා.
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 ලං පිහිටුහ ලං ඇති ලං ඵ ලං ෞඛ්ය ලං

මහජන පෙත්සඹ ෙිළබ
ි ඳ කාරක සභාපේ 6 වන වාර්තාව

(56)  ඒ.එන්. රුලන්සිිම ු ංල්විවහ මශතළ
ංකකා 658/15, තෆන්මන්ලත්ත මළලත, සළේගළේන්, රත් පුර
ඕඑේ/පීපී/2013/1683
භළදගභ ලං හර්මි  ලංවිදයහර ඹහි ලංමුය රු ලංානතු යහි ලං ේ ඹහි ලං ඹ ජ ලංසිටිඹ ජ ලංරද ලංසථහන ලං
භහරු ලං නිහ ලං භවේ ලං අඳවසුාහඹට ලං ඳේව ලං ඵ ලං ව්ත ලං යමි්ත ලං අහධහයණ ලං ර ලං
සථහන ලංභහරු ලංකිරීභ ලංනාහ ලංාභහට ලංරළබිඹ ලංයුතු ලංඋසවීේ ලංයදිඹ ලංරඵහ ජ ලංඳවසු ලංසථහනඹ  ලං
ේ  ලං ඹදවීභට ලං ටයුතු ලංරන ලං ර ලංඉ්ලරමි්ත ලං ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංඇා.
ඳතින ලං පුයප්ත ඳහඩු ලං අනු ලං ඳේේ රුට ලං ඳවසු ලං ේහ ලං සථහනඹක් ලං රඵහ ලං දන ලං ර ලං
හය  ලං බහ  ජ ලං එශඹි ලං එ ඟාහඹ ලං අනු ලං නහු ලං ය හ ඳොශ ලං හර්මි  ලං විදයහරඹට ලං
සථහන ලංභහරු ලංරඵහ ලං ජ ලංඇා.

(57)  පී. එේ. වී. එල්. වමුද්රළ මේවි බණ්ඩළර ළයකා මශත්ියය
ප්රළමේය ය මල්කාේ කාළර්යළය, මළතමල්
ඕඑේ/පීපී/2013/1618
යහජය ලං ශභනහ යණ ලං ව හය ලං ේ  ලං නිරධහරිනිඹ  ලං න ලං  ලංාභහ ලං ඳදනේ ලං වියහිා ලං
චෝදනහ ලං ඳත්රඹක් ලං නිකුේ ලං ය ලං විනඹ ලං නි ඹෝගඹක් ලං නිකුේ ලං ශ ලං ඵේ ලං ාභහ ලං ඳේ ලං සිටි ලං
අවන හරී ලංාේේඹ ලංභා ලං ේඹට ලංහර්ාහ ලං නොකිරීභ ලංභා ලං ේඹ ලංඅාවළය ලංගිඹහ ලං ේ ලං
ර හ ලං ඇති ලං ඵළවි්ත ලං නළා ලං ේඹ ලං රඵහ ලං දන ලං ර ලං ඉ්ලරහ ලං ඳේභ ලං ඉදිරිඳේ ලං ය ලං
ඇා.
හය  ලංබහ ලං භඹ ලංහනු ේපිා ලංර හ ලංඵරමි්ත ලංඇඹ ලංඅභිඹහචනඹක් ලං ය්ත ්ත ලංනේ ලං
ඇඹට ලංවන ලංරඵහ ලං දන ලං ර ලං යන ලංරද ලංඉ්ලීමභ ලංභා ලං ඳේේ හරිඹ ලං ේඹ ලංවළය ලංගිඹ ලං
දින ලං සිට ලං නළා ලං ේඹට ලං හර්ාහ ලං යන ලං දින ලං දක්හ ලං ව ලං ේ  ලං නොසිටි ලං හර ලං සීභහ ලං
ළටුප්ත  ලංයහිා ලංනිහඩු ලං ේ ලංර හ ලං ඳේේ හරිඹ ලංනළා ලං ේ  ලංපිහිටුහ ලංඇා.

(58)  ඩී.ටී. සුරළජ්  වමළර මශතළ
“චමී”, ගුණයමවේ

ු සිල්ලළ මළලත, දිඹුල්දූල,  වලීමගොඩ

ඕඑේ/පීපී/2011/425
කුීම ගොඩ ලං ාළඳළ්ල ලං හර්ඹහර  ලං අනිඹේ ලං ේ ඹක් ලං ර ලං ේඹ ලං ය ලං ඇති ලං
ඳේේ රු ලංය ද්ල ලංාළඳළ්ල රු ලංානතුය ලංවහ ලංේමුඛ් ලංඳරීක්ණඹට ලං ඳනී ලංසිටීභට ලං
සදහනේ ලං සිටිඹද, ලං ාභ ලං න ේ ලං යදක් ලං වේතු ්ත ලං ඳනී ලං සිටීභට ලං නොවළකි ලං ව ලං ඵළවි්ත ලං
අනිඹේ ලං ාළඳළ්ල රුකු ලං ල ඹ්ත ලං ේඹ ලං යන ලං ාභහට ලං ය ද්ල  ලං ාළඳළ්ල රු ලං
ානතුය ලංරඵහ ලං දන ලං ර ලංඉ්ලරහ ලං ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංඇා.
ා ලංඅනු ලං ඳේේ රු ලංඉ්ලරහ ලංසිටි ලංලිඹහඳදිාචි ලංය ද්ල ේඹ ලංනහුට ලංරඵහ ලං ජභට ලං ටයුතු ලං
ය ලංඇා.
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මහජන පෙත්සඹ ෙිළබ
ි ඳ කාරක සභාපේ 6 වන වාර්තාව

(59)  ම . සිිමපළ මශතළ
ිශෂ මමොරලත්ත, රුලන්ලෆල්
ඕඑේ/පීපී/2012/1235
ාභහ ේ ලං ය ලං 20  ලං ේහ ලං හරඹට ලං හිමි ලං ඳහරි ාෝෂි  ලං මුදර ලං න ලං රු. ලං 172,500/=  ලං
මුදලි්ත ලං ාභහට ලං ේ ලං නවිට ලං ගහ ලං ඇේ ේ ලං රු. ලං 120,542.50ක් ලං ඵ ලං ඳහ, එහි ලං ඉතිරි ලං
මුද්ල ලංවහ ලංඅධිබහයඹ ලංාභහ ලං ා ලංරඵහ දන ලං භ්ත ලංඉ්ලරහ ලං ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංඇා.
ගභනහ ලංගභන ලංභණ්ඩරඹ ලංනි ඹෝජනඹ ලං යමි්ත ලංඳළමිණි ලංසිටි ලංනිරධහරී්ත ලං ඳේේ රුට ලං
හිමි ලං ඳහරි ාෝෂි  ලං මුද ්ල ලංඉතිරිඹ ලං වහ ලං අධිබහයඹ ලං රඵහ ජ ලං ඇති ලං ඵ ලං ඳමි්ත ලං ා ලං පිළිඵ ලං
ලිඹවිලි ලං හය  ලංබහ ලං ා ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංසිටින ලංරදි.

(60)  නර්.එේ. නිමල් කාරුණයළතිකා මශතළ
ංකකා 122, සිකශගම, ංළුත්ඔය, හිඟුර මගොඩ
ඕඑේ/පීපී/2010/351
අනීඳ ලංසිටි ලංාභහට ලං ේඹ ලංවළයඹහ ේ ලංනි දනඹ ලංනිකුේ ලං ය ලංඇති ලංඵේ, ාභහ ේ ලංවහ ලං
ාභ ලං ඳවු ්ල ලං අයණ ලං ාේේඹ ලං ර හ ලං නළා ලං ේඹ ලං රඵහ දන ලං ර ලං ඉ්ලරමි්ත ලං
ඳේේ රු ලං ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංඇා.
භහි ජ ලං ඳේේ රු ේ ලං ඳය ලං ේඹ ලංඑායේ ලංඹවඳේ ලං නොවද ලංහනු ේපිා ලංඳදනභ ලං
භා ලංනහුට ලංය ද්ල  ලංඳේවීභක් ලංරඵහ ජභට ලංඅභහායහාලඹ ලංඑ ඟවී ලංඇති ලංඅාය ලංඑභ ලංඳේවීභ ලං
රඵහ දන ලං ර ලං හය  ලං බහ ලං ද්තහ ලං ඇති ලං අාය ලං ා ලං අනු ලං ඳේේ රුට ලං ය ද්ල  ලං
ේ රු ලංඳේවීභ ලංරඵහ ලං ජභට ලං ටයුතු ලං ය ලංඇා. ලං

(61)  එවහ. ම . මප්රේමරත්

මශතළ

ංකකා 02, පි ල රවුේ පළර, ිරිමලෆල ංව, පුත්තම
ඕඑේ/පීපී/2012/1139

ඉසින ලංඹ්තත්ර ලං්රිඹහ රු ලං ලං(ය ද්ල  ලංඳදනභ ලංභා) ලංානතුයට ලංඳේ ලංාභ ලංානතුය ලංසථිය ලං
ශ ලංකිරී භ්ත ලංඳසු ලංවි දස ලංගාවු ලංඵේ, ලංනළා ලංඳළමිණී ේ ජ ලංාභ ලංරැකිඹහ ලංව ලංාභහ ලං
රැස ලං ශ ලං ලංමුද්ලද ලංඅහිමි ලංවු ලංඵළවි්ත ලං ේ  ලං නොසිටි ලං හරඹ ලංළටුප්ත  ලංයහිා ලං ේ ලංර හ ලං
නළා ලං ේඹ ලං රඵහ දන ලං ර ලං  ලං ඉ්ලරහ ලං  ලං ඳේේ රු ලං ඳේභ ලං ඉදිරිඳේ ලං ය ලං
ඇා.
 ලං

ඹම ලංයණ්ඩු හයතුභහ ලං ලං ලංවිසි්ත ලං ඳේේ රු ලංන  ලං ේ ඹකු ලං ර ලං ේ  ලං
පිහිටුහ ලංඇති ලංඵ ලංනිරධහරී්ත ලංඳළසු ලංඅාය ලංා ලංඅනු ලං ලං ලං ඳේේ රු ේ ලංඉ්ලීමභ ලංඉටු ලංවී ලං
නහුට ලංවන ලංරළබී ලංඇා.

 ලං

47

මහජන පෙත්සඹ ෙිළබ
ි ඳ කාරක සභාපේ 6 වන වාර්තාව

(62)  තන්ත්රිමේ මේමලතී රුමබ්රු මශත්ියය
“චන්ද්රමල්ඛළ”, ජඹුරලිය, මඩපළත
ඕඑේ/පීපී/2011/604
ාභ ලං සහමිඹහ ලං ළරසුේ ලං ්රිඹහේභ  ලං කිරී ේ ලං අභහායාල  ලං රහ ද්ශීලඹ ලං ාර්ධන ලං
නිරධහය ඹකු ලං ර ලං ේඹ ලං ශ ලං ඵේ, ලං අභහායාල  ලං සිදුව ලං මරයභඹ ලං ාචහක් ලං
ේඵ්තධ ලං ා  ලං ඳහර්ලසවි  ලං ඳරීක්ණඹක් ලං ඳේහ ලං ාභ ලං සහමිඹහ ේ ලං රැකිඹහ ලං අහිමි ලං
ශ ලංඵේ ලංව්ත ලං යමි්ත ලං ලංාභ ලංසහමිඹහ ලංමිඹ ලං ගොස ලං ඇති ලංඵළවි්ත ලංාභහට ලංළ්තදඹු ලංවහ ලං
අනේදරු ලංවිශ්රහභ ලංළටුඳ ලංරඵහ ලං දන ලං ර ලංඉ්ලරහ ලං ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංඇා.
ා ලං අනු ලං ඳේේ හරිඹට ලං හිමි ලං ළ්තදඹු ලං වහ ලං අනේදරු ලං විශ්රහභ ලං ළටුඳ ලං ගණනඹ ලං
ොට ලං
ගවීේ ලං ටයුතු ලංවහ ලං ළසඵෆ ලංරහ ද්ශීලඹ ලං ්ල ේ ලං හර්ඹහරඹ ලං ා ලං ඹොමු ලං යන ලංරද ලං
ඵ ලංව්ත ලං යමි්ත ලංවිශ්රහභ ලංළටුප්ත  ලංඅධයක් ලංවිසි්ත ලං හය  ලංබහට ලංද්තහ ලංඇා.
(63) යූ. ලජිරළනි මලත්තසිකශ මශත්ියය
ංකකා 05, නිුශවහ මළලත, 300 ජ පුය, පුවි පරළක්රමපුර
ඕඑේ/පීපී/2013/1653
විවිධ ලං ේහ ලං වහඹ රිඹක් ලං ර ලං රා හ ලං ඵළාකු  ලං ය ලං 8 ක් ලං ඳභණ ලං භවේ ලං
ළඳවී භ්ත ලං ේඹ ලං ශ ලංාභහට ලංඑභ ලං හර  ජ ලංරු. ලං250/-  ලංවදනි  ලංමුදරක් ලංඳභණක් ලං
ගව ලං අාය ලං 2010 ර්  ජ ලං අනිඹේ ලං වහ ලං
ෝතත්රහේ ලං ේ යි්ත ේ ලං ේඹ ලං
වේතුකි්ත ලං ාොය ලං අේහිටුව ලං ඵළවි්ත ලං ාභ ලං ේඹද ලං අේහිටුන ලං රද ලං ඵ ලං ව්ත ලං
යමි්ත ලංනළා ලං ේ  ලංපිහිටුහ ලංසුදුසු ලංානතුය  ලං ේඹ ලංසථිය ලං ය ලං දන ලං ර ලංඉ්ලරහ ලං
ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංඇා.
ේ ලං ේඵ්තධ ඹ්ත ලං හය  ලං බහ ලං විභහ ලං හර්ාහක් ලං ළවී ේ ජ ලං ඳේේ හරිඹ ලං
රා හ ලං ඵළාකු  ලං භහණ්ඩලි  ලං ව හයරිඹ  ලං ල ඹ්ත ලං සථිය ලං ේඹට ලං ඵහ ලං ග්තනහ ලං
රද ලං ඵට ලං මුද්ල ලං අභහායාල  ලං අධයක් ලං ජනයහ්ල ලං (ඳරිඳහරන ලං වහ ලං භහන ලං ේඳේ ලං
ාර්ධන) ලංවිසි්ත ලංද්තහ ලංඇා.

(64)  මජ්.එේ.ජයසුන්ුර මශතළ
ංකකා 453/5, මළමකාොෂ ු වණය, මළමකාොෂ
ඕඑේ/පීපී/2010/110
ඳේේ රු ලංාභ්තට ලංඋසවීේ ලංනිඹමිා ලංදිනට ලංරඵහ ලං නොදු්ත ලංඵළවි්ත ලංඋසවීේ ලංනිඹමිා ලං
දිනට ලං රඵහ ලං දන ලං රේ, ලං ාභ ලං ේහ ලං දිගු ලං අ්ත ලං වීභට ලං නිඹමිා ලං දිනට ලං ාභහ ලං විශ්රහභ ලං
ග්තන ලං රේ, ලංාභ ලංහිඟ ලංළටුප්ත  ලංරඵහ ලං දන ලං රේ ලංඉ්ලරමි්ත ලං ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලං
තිබුනි.
ඳේභ ලං ඳශමු ලං යට ලං විභසිමි්ත ලං සුදුසු ලං නි ඹෝගඹක් ලං රඵහ ලං  ජභ ලං පිණි ලං ේ රු ලං
ොභහරිස ලං ජනයහ්ල ලං ා ලං ඹොමු ලං ය ලං ඇති ලං අාය ලං එතුභහ ග්ත ලං රද ලං හර්ාහ ලං අනු ලං
ේරුේ යණඹට ලං ඹොමු ලං ය ලං ඇති ලං අාය ලං ා ලං අනු ලං ේරුේ යණ ලං රදහනඹ ලං වු ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං
රු. ලං250,000/=  ලංමුදරට ලංඳහර්ලස ලං ද භ ලංඑ ඟ ලංවී ලංඑභ ලංමුදර ලං ඳේේ රු ලං ා ලංරඵහ ලං
 ජභට ලං ටයුතු ලං ය ලංඇා.
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මහජන පෙත්සඹ ෙිළබ
ි ඳ කාරක සභාපේ 6 වන වාර්තාව

(65)  එේ.

මල්රළ මපමර්රළ මමම විය

ංකකා 14, විල්ෆ්රේ මළලත, සිකශළරමුල්, කාෆෂණිය
ඕඑේ/පීපී/2013/1736
ාභහ ලං ජහති  ලං ඉතිරිකිරී ේ ලං ඵළාකු හි ලං ාළ්තඳේ ලං ශ ලං මුදර ලං නු ්ත ලං ඳොළිඹ ලං
ඳභණක් ලංරි්ත ලංය ලංරඵහ ලංගේ ලංඵේ, ලංාළ්තඳේ ලංමුදර ලංරඵහ ලංගළනීභට ලංගිඹ ලංවිට ලංඑඹ ලංරි්ත ලං
ය ලං රඵහ ලං ගන ලං ඇති ලං ඵ ලං ඵළාකු ලං විසි්ත ලං සිදු ලං ශ ලං ර හලඹ ලං රතික් ේඳ ලං යමි්ත ලං ාභ ලං
ාළ්තඳේ ලංමුදර ලංරඵහ ලං දන ලං ර ලංඉ්ලරහ ලං ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංතිබිණි.
ඳේේ හරිඹ ලං රි්ත ලං ය ලං මුද්ල ලං රඵහ ගන ලං ඇති ලං ඵට ලං ව ලං නිරධහරි්ත ේ ලං ර හලඹ ලං
නහථ ලංකිරීභ ලංවහ ලං ්ලඛ්නගා ලංහක්ෂි ලංඉදිරිඳේ ලංකිරීභට ලංනවු්තට ලං නොවළකි ලංව ලංඵළවි්ත ලං
ඳේේ හරිඹ ලං ා ලංහනු ේපිා ලංඳදනභ ලංභා ලංවනඹක් ලංරඵහ ලං දන ලං ර ලංව ලං හය  ලං
බහ  ලං නිර් ද්ලඹ ලං අනු ලං ඇඹට ලං රු. 100,000/-  ලං මුදරක් ලං ගවීභ ලං වහ ලං ඵළාකු  ලං
අධයක් ලංභණ්ඩර  ලංඅනුභළතිඹ ලංරඵහ ලං ජභට ලං ටයුතු ලං ය ලංඇා.

(66)  ම .එේ.ංයි. ශිමරෝමණී මශත්ියය
“ිඳුනිල්”, රත්මමල්, මළතර
ඕඑේ/පීපී/2013/1814
ශ්රී ලං රා හ ලං යක්ණ ලං ාසථහ  ලං ය ලං 11  ලං ේහ ලං හරඹක් ලං ඇති ලං ඳේේ හරිඹ ලං
නො ශ ලංයදක් ලං වේතු ්ත ලංළඩ ලංාවනභට ලංරක් ලංව ලංඵේ ලංඳසු ලංාභ ලංනිර් දෝෂී ලංඵ ලංභා ලං
නළා ලං ේ  ලං පිහිටව ලං නමුේ ලං ළඩ ලං ාවනේ ලං සිටි ලං හරඹට ලං අදහශ ලං ළටුප්ත  ලං නොරද ලං
ඵේ ලංඅඹදුේ ලං ශ ලංකිසිදු ලංඋසවීභක් ලංරඵහ ලං නොදු්ත ලංඵේ ලංඳමි්ත ලංරළබිඹ ලංයුතු ලංළටුප්ත  ලං
වහ ලං ජභනහ ලංරඵහ ලං දන ලං ර ලංඉ්ලරමි්ත ලං ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංතිබිණි.
හය  ලංබහ ලංවිසි්ත ලං භභ ලං ඳේභ ලංවිභර්ලනඹ ලං ය ලං ඳේේ හරිඹට ලංහධහයණඹ ලංඉටු ලං
විඹ ලංයුතු ලංඵළවි්ත ලංළඩ ලංාවනේ ලංසිටි ලං හරඹට ලංහිමි ලංසිඹලු ලංළටුප්ත  ලංවහ ලංයරහද ලංඇඹ ලං ා ලං
රඵහ ලං දන ලං ර ලංශ්රී ලංරා හ ලංයක්ණ ලංාසථහට ලං හය  ලංබහ ලංරඵහ ලංදු්ත ලංඋඳ දස ලං ඳරිදි ලං
ළඩ ලංාවනේ ලංසිටි ලං හරඹට ලංඅදහශ ලං නො ගව ලංළටුප්ත  ලං ගවීභටේ ලං භභ ලං හරඹට ලංඅදහශ ලං
දහඹ  ලංමුද්ල ලංඅදහශ ලංඅයමුද්ල ලං ා ලංඵළය ලංකිරීභට ලංඅලය ලංපිඹය ලං ගන ලංඇා.

(67)  එේ.එල්.එවහ. ජි ුළව මශතළ
මකාොවහමශේ , බඩල්ගම
ඕඑේ/පීපී/2013/1656
භවජන ලං ෞඛ්ය ලං ක් ේත්ර ලං නිරධහරි ඹකු ලං ල ඹ්ත ලං ේඹ ලං ශ ලං ඳේේ රු ලං ඳසු ලං
ඹම ලං ඳශහේ ලං බහට ලං අනුයුක්ා ලං ශ ලං අාය ලං නහු ේ ලං ේහ ලං ශ්රී ලං රා හ ලං ාහක්ණ ලං
ේඹට ලං අ්තාර්්රවණඹ ලං කිරී ේ ජ ලං වි ශ්රේ ලං ශ්රේණිඹට ලං ඳේ ශ ලං යුතු ලං තිබුණ ලං ඵළවි්ත ලං
වි ලේ ලං ශ්රේණීඹ ලංවහ ලංඅදහශ ලංළටුප්ත  ලංාරඹ ලංරඵහ දන ලං ර ලං ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංතිබිණි.
ඳේභ ලං ඉදිරිඳේ ලං කිරී ේ ලං රතිපරඹක් ලං ර ලං ාභහ ලං අ ප්ත ක්හ ලං යන ලං වනඹ ලං රඵහ ජභ ලං
වහ ලං ඹම ලං ඳශහේ ලං බහ  ලං නිරධහරී්ත ලං පිඹය ලං ගන ලං ඇති ලං ඵ ලං දළනුේ ලං දමි්ත ලං
ඳේේ රු ලංවිසි්ත ලං හය  ලංබහ ලං ා ලංද්තහ ලංසිටීභට ලං ටයුතු ලං ය ලංඇා.
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මහජන පෙත්සඹ ෙිළබ
ි ඳ කාරක සභාපේ 6 වන වාර්තාව

(68)  ජී.ඩබ්ලිව්.ඒ. සුජළතළ විමජ්සිකශ මශත්ියය
ංකකා 16, රුලන්පළය, ිරතුළල, කාළුතර ු වණය
ඕඑේ/පීපී/2011/943
1979 ර්  ජ ලං උඳගුරුරිඹ  ලං ර ලං ේඹට ලං එක්වී ලං ඇති ලං ඳේේ හරිඹ
2008.01.01 දින ලං සිට ලං විදුව්ලඳති 2-1 ශ්රේණිඹට ලං උසවීේ ලං රද ලං ඵේ ලං ාභහ 2002
 ර් ජ ලංරද ලංගුරු ලං ේ
1 ශ්රේණි  ලංඋසවීභ 2005/04 චක්ර ්ලඛ්ඹට ලංඅනු ලංනිළයදි ලං
නොන ලං ඵේ ලං ාභ ලං උසවීභට ලං අදහශ ලං ළටුඳ ලං ේ ලං නවිටද ලං රඵහ ලං  ජ ලං නොතිබීභ ලං තුළි්ත ලං
අහධහයණඹක් ලං සිදුව ලං ඵ ලං ර හල ලං යමි්ත ලං ාභ ලං උසවීභට ලං අදහශ ලං ළටුඳ ලං රඵහ ලං දන ලං
ර ලංඉ්ලරමි්ත ලං ඳේේ හරිඹ ලං ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංතිබිණි.
ඳේභ ලං විභර්ලනඹ ලං යන ලං රද ලං අසථහ  ජ ලං ඳේේ හරිඹ ේ ලං ළටුඳ ලං අඩු ලං කිරීභට ලං
ඳදනේ ලංඇේ ේ ලංගුරු ලං ේ  ලං ලේ ලං හරඹ ලංවිදුව්ලඳති ලං ේඹ ලංවහ ලංඅදහශ ලං ය ලංගා ලං
නොවළකිඹ ලං ඹන ලං වේතු ්ත ලං ඵ ලං නිරධහරි්ත ලං ර හල ලං ය ලං සිටිඹද, එඹ ලං හධහයණ ලං
ාර් ඹක් ලං නොන ලං ඵ ලං නිරීක්ණඹ ලං ශ ලං හය  ලං බහ ලං ඳේේ හරිඹ ේ ලං ළටුඳ ලං
නිළයදි ලං ය ලංහිඟ ලංළටුප්ත  ලංභග ලං ගවීේ ලං යන ලං ර ලංඅදහශ ලංඳහර්ල ලං ා ලංදු්ත ලංඋඳ දස ලං
අනු ලං ටයුතු ලං ය ලංඇා.
(69)  ය ළ රේමුනි මශත්ියය
ංකකා 266 ඩී, දිබ්බෆේු, පළ දුර
ඕඑේ/පීපී/2012/1194
ඉඩේ ලං වහ ලං ඉඩේ ලං ාර්ධන ලං අභහායහාලඹට ලං අනුයුක්ා ලං ලිපි හරිනිඹක් ලං ර ලං ේඹ ලං
ය ලං ඇති ලං ඳේේ හරිඹ ලං අනුභා ලං නිහඩු ලං භා ලං වි ද්ලගා ලං වී ලං ඇති ලං අාය ලං ා ලං නවිට ලං
ඳළති ලං ග්ලෂස ලං යුද්ධඹ ලං වේතු ්ත ලං ේඹට ලං හර්ාහ ලං කිරීභට ලං නොවළකි ලං යුධභඹ ලං
ාේේඹ ලංඅ්ත ලංවී භ්ත ලංඳසු ලංනළා ලංරා හට ලංඳළමිණිඹද, ාභහ ලං ේඹ ලංඅාවළය ලංගිඹහ ලං
ේ ලං ර හ ලං ටයුතු ලංසිදු ලං ය ලංඇති ලංඵ ලංඳමි්ත ලංය 19  ලංාභ ලං ේහ ලං හරඹ ලංර හ ලං
විශ්රහභ ලංළටුඳ ලංරඵහ ලං දන ලං ර ලංඉ්ලරහ ලං ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංතිබිණි.
ඳේේ හරිඹට ලං නිඹමිා ලං හරඹ ලං තුශ ජ ලං නළා ලං රා හට ලං ඳළමිණීභට ලං නොවළකි ලං
ඇේ ේ ලංඇඹ ේ ලංඳහරන ඹ්ත ලං ාොය ලංසිදු ලංව ලං්රිඹහක් ලං වේතු ්ත ලංඵළවි්ත ලංඇඹ ලංනළා ලං
ේ  ලං පිහිටුවීභට ලං ඉදිරිඳේ ලං ශ ලං නිර් ද්ලඹ ලං අනු ලං යහජය ලං ේහ ලං
ොමි්ත ලං බහ ලං
ඳේේ හරිඹ ලං ා ලං නිකුේ ලං ය ලං ඇති ලං ානතුය ලං වළයඹහ ේ ලං නි දනඹ ලං ඉේ ලං ය ලං
ෝත ද්සි 4 ට ලංඹටේ ලංඇඹ ලංනළා ලං ේ  ලංපිහිටුවීභට ලං ටයුතු ලං ය ලංඇා.
(70)  ලයි.නර්. ජීලී  ලළව ළ මශත්ියය
“වමන් මවල ”, ඩබ්ලිව් 4 ලගළල, ල ළතවිල්ලුල, පුත්තම
ඕඑේ/පීපී/2012/1190
1998.09.23 න ලං දින ලං සිට ලං ස චිඡහ ලං ගුරුරිඹ  ලං ර ලං ේඹ ලං යන ලං ඵේ 2005  ජ ලං
ස චිඡහ ලංගුරුරු්ත ලංවහ ලංඳේවීේ ලංරඵහ ලං ජභට ලංඳළළේව ලංේමුඛ් ලංඳරීක්ණඹට ලංඅලය ලං
සුදුසු ේ ලංභග ලංවබහගි ලංව ලංනමුේ ලංඑයි්ත ලං ේරී ලංඳේව්ත ේ ලංනහභ ලං ්ලඛ්න  ලංාභ ලංනභ ලං
ඇතුශේ ලං නොවී භ්ත ලං අලය ලං සුදුසු ේ ලං පුයහ ලං තිබ ලං ාභහට ලං අහධහයණඹක් ලං වී ලං ඇාළයි ලං
ඳමි්ත ලං ගුරු ලං වහඹ  ලං ඳේවීභක් ලං රඵහ ලං දන ලං ර ලං ඉ්ලරහ ලං ඳේභ ලං ඉදිරිඳේ ලං ය ලං
තිබිණි.
50

මහජන පෙත්සඹ ෙිළබ
ි ඳ කාරක සභාපේ 6 වන වාර්තාව

ඳේේ හරිඹ ලංාභ ලං ේහ ලං හරඹ ලංනහථ ලං යමි්ත ලංඉදිරිඳේ ලං යන ලංරද ලං ්ලඛ්න ලංර හ ලං
ඵළලූ ලං
හය  ලං බහ ලං එකී ලං ්ලඛ්නර ලං නියදයාහඹ ලං ඳරීක්හ ලං
ය ලං ඵරහ ලං
ඳේේ හරිඹට ලංගුරු ලංවහඹ  ලංඳේවීභක් ලංරඵහ ලංදිභට ලංසුදුසු ේ ලංරඵයි ලංනේ ලංඑභ ලංඳේවීභ ලං
රඵහ ලං ජභට ලං ටයුතු ලං යන ලං ර ලංව ලංනිර් ද්ලඹ ලංඅනු ලංඇඹට ලංගුරු ලංවහඹ  ලංඳේවීභ ලංරඵහ ලං
 ජභට ලං ටයුතු ලං ය ලංඇා.
(71)  ඩබ්ලිව්. ම . උපළලි  වරත්

මශතළ

ංකකා 03, කාළකච ළපුරය,  වලියළපිටිය
ඕඑේ/පීපී/2014/2080
ාභ ලං අර්ථ ලං හධ  ලං අයමුදර ලං ාචහ ලං කිරීභ/ඳළවළය ලං වළරීභක්/හදය ලං ගණනඹ ලං කිරීභ ලං නිහ ලං
ඉ්ත ලංාභහට ලංඅහධහයණඹක් ලංසිදුවු ලංඵ ලංව්ත ලං යමි්ත ලං ලං ලං ඳේේ රු ලං ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං
ය ලංතිබුණි. ලං
ඳේභ ලංවිභර්ලනඹ ලං ශ ලංඅසථහ  ජ ලංභව ලංඵළාකු  ලංනිරධහරී්ත ලංවිසි්ත ලංඳළසු ලංඳරිදි ලංශ්රී ලං
රා හ ලංභව ලංඵළාකු  ලං ලං ලං ේ  ලංඅර්ථ ලංහධ  ලංඅයමුදර ලංවිසි්ත ලං ේ රු ලං ොභහරිස ලං විසි්ත ලං
එනු ලංරඵන ලංරතිරහබ ලං ලං ගවීේ ලං ශ ලංයුතු ලංඵට ලංන ලංතීයණ ලංලිපිඹ ලංර හය, ලංඅදහශ ලං ාොයතුරු ලං
ාවවුරු ලං ය ලංගළනී භ්ත ලංඳසු ලං ඳේේ රුට ලංනීායහනුකර ලංහිමිවිඹ ලංයුතු ලංරතිරහබ ලංනහු ලං
ා ලං ලංරඵහ ලං ජභට ලං ටයුතු ලං ය ලංඇා.
(72)  නර්.නර්.එවහ. ගමමේ මශතළ
ංකකා 48/1, මන්ඩළඩල, වීරකාෆටිය
ඕඑේ/පීපී/2011/901
ඳොලිස ලං ේ  ලංනියුතු ලං ඳේේ රු ලංේඵ්තධ ඹ්ත ලංවිබහග ලං මි්ත ලංඳළති ලංනඩුක්
වේතු ්ත ලං ාභහට ලං හිමි ලං උසවීභ ලං නාහ ලං තිබ ලං ඵේ, ාභහ ලං අඩ ලං ළටුප්ත  ලං ඹට ේ ලං ේඹ ලං
ශ ලංඵ ලංවහ ලංළටුප්ත  ලංර්ධ  ලංරඵහ ලං නොදු්ත ලංඵේ ලංවිශ්රහභ ලංගළනී භ්ත ලංඳසු ලංාභහට ලංඑ යහි ලං
ඳයහ ලං තිබු ලං නඩු ්ත ලං නි දොස ලං
ොට ලං නිදවස ලං වුද ලං විශ්රහභ ලං ළටුඳ ලං රඵහ නොදු්ත ලං ඵ ලං
ඳහ ලං ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ොට ලංතිබුණි.
හය  ලං බහ ලං රඵහ ලං දු්ත ලං නිර් ද්ලඹ ලං අනු ලං ඳේේ රුට ලං අදහශ ලං ළටුප්ත  ලං ර්ධ  ලං භඟ ලං
ා ලෝධිා ලංළටුඳට ලංඅදහශ ලංහිඟ ලංළටුප්ත  ලංවහ ලංවිශ්රහභ ලංළටුප්ත  ලංරඵහ ලං ජභට ලං ටයුතු ලං ය ලංඇා.
(73)  එවහ.ඩී.

න්ුමවේ

මශතළ

ංඩේපළමගොඩලත්ත, මශශමගොඩ, බවහව
ඕඑේ/පීපී/2010/246
ඳේේ රු ලංට ලං අඹේ ලං ඉඩභක් ලං වයවහ ලං නහුට ලං අඹේ ලං ගොඩනළගි්ලරක් ලං ද ලං ඩහ ලං දභහ ලං
ඳෞද්ගලි  ලංඳහයක් ලංාළනීභට ලං ටයුතු ලං ඹොදහ ලංඇති ලංඵ ලංඳමි්ත ලංඑඹ ලංනාහ ලං දන ලං ර ලං
ඉ්ලරහ ලං ඳේේ රු ලං ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංතිබුණි.
ඳේේ රු ේ ලං ඉඩභ ලං භති්ත ලං ඳහයක් ලං වහ ලං ගේහසී්තට ලං ර ලන ලං අයිතිඹක් ලං නළති ලං
ඵළවි්ත ලංඳයහගේ ලංඑභ ලංඉඩභ ලංඅතු ලං යන ලං රේ, ලංර ද්ලහසී්තට ලංවි ්ලඳ ලංභහර්ගඹක් ලං
භහ 3ක් ලං තුර ලං ඉක්භනි්ත ලං හදහ ලං දන ලං රේ ලං ව ලං හය  ලං බහ  ලං නිර් ද්ලඹ ලං අනු ලං
ඳේේ රු ේ ලංගළටළු ලංවිඳීභට ලං ටයුතු ලං ය ලංඇා.
51

මහජන පෙත්සඹ ෙිළබ
ි ඳ කාරක සභාපේ 6 වන වාර්තාව

(74)  එේ. පරමේහලරන් මශතළ
ංකකා 10, පඩුකාේඩළර් පළර,

ලට් වඩළර්, මඩකාපුල

ඕඑේ/පීපී/2012/1109
යර්ථි  ලං ාර්ධන ලං අභහායහාල  ලං උතුරු ලං නළ ගනහිය ලං යශඵඩ ලං රජහ ලං ාර්ධන ලං
යහඳෘති  ලං ේඹ ලංඅදහශ ලං ය ලං නොගළනීභ ලංනිහ ලං ෘෂි ර්භ ලං ේ  ලංIII ශ්රේණිඹට ලං
න ලංඋසවීභ ලංඅහිමි ලංව ලංඵළවි්ත ලංඑඹ ලංරඵහ ලං දන ලං ර ලංඉ්ලරහ ලං ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලං
තිබිණි.
භභ ලං ඳේභ ලං විභර්ලනඹ ලං ශ ලං හය  ලං බහ ලං ඳේේ රුට ලං අහධහයණඹක් ලං වී ලං
ඇති ලං ඵ ලං නිරීක්ණඹ ලං ය ලං සු ලං අඹදුේ රු්තට ලං උසවීභ ලං රඵහ ලං දු්ත ලං දින ලං සිට ලං
උසවීභ ලංරඵහ ලං දන ලං ර ලං ශ ලංනිර් ද්ලඹ ලංඳරිදි ලංඋසවීභ ලංරඵහ ලං ජභට ලං ටයුතු ලං ය ලං
ඇා.

(75)  නර්.පී. චන්ද්රපළ මශතළ
රජමේ වී මගොවිපෂ, ංේබන්මතො
ඕඑේ/පීපී/2011/727
ඳේේ රු ලං අේඵර්ත ාොට ලං යජ
ඳදනභ ලං භා ලං ේඹ ලං ශ ලං ද ලං ාභහ ේ ලං
ේඹ ලං ය ලං ඇති ලං ේ ඹ්ත ලං සථීය ලං
දන ලං ර ලංඉ්ලරහ ලං ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං

 ලං වී ලං ගොවිඳ ශේ ලං අනිඹේ ලං වහ ලං
ෝතත්රහේ ලං
ේඹ ලං සථීය ලං නො ශ ලං නමුේ ලං දින ලං 2571ක් ලං
ය ලං ඇති ලං ඵළවි්ත ලං ාභහ ේ ලං ේඹද ලං සථීය ලං ය ලං
ය ලංතිබිණි.

ේ ලං ේඵ්තධ ඹ්ත ලං ර හ ලං ඵරන ලං රද ලං අභහායහාලඹ ලං හය  ලං බහ  ලං නිර් ද්ලඹද ලං
ර හ ලං ඳේේ රු ලං
ෝතත්රහේ ලං ඳදනභ ලං භා ලං ේඹ ලං ය ලං ඇති ලං දින ලං ගණ්ත ලං
අනුපිළි ශ ලං අනු ලං දින ලං 2719ක් ලං ේඹ ලං ය ලං ඇති ලං ඵළවි්ත ලං සුදුසු ේ ලං පුයන ලං
අසථහ  ජ ලං ඳේේ රු ලං ේ  ලංසථීය ලං යන ලංඵ ලං ශ ලංදළනුේ ජභ ලංඅනු ලං ේ  ලං
සථීය ලං ය ලංඇති ලංඵ ලං ඳේේ රු ලං හය  ලංබහට ලංද්තහ ලංසිටින ලංරදි. ලං
(76)  ඊ.ඒ.ජී. වරත් මපමර්රළ මශතළ
ංකකා 681/30, ම .මජ්. පීිමවහ මළලත, නුලර පළර, කාෆෂණිය.
ඕඑේ/පීපී/2010/44
ජන ්ලඛ්න ලං වහ ලං ාඛ්යහ ්ලඛ්න ලං දඳහර්ා ේ්තතු  ලං ජයසධ ලං ඳද්ධති ලං විලස ්ල /
ළඩටව්ත ලං ේඳහද  ලං ර ලං ේඹ ලං යන ලං ඳේේ රු ලං නි ලං ඹෝජය ලං අධයක් ලං
ානතුයට ලංඋසවීේ ලංරඵහ දන ලං භ්ත ලංඉ්ලරහ ලං භභ ලං ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංතිබුනි.
ේ ලං ේඵ්තධ ඹ්ත ලං රඵහ ලං දු්ත ලං හය  ලං බහ  ලං තීයණඹ ලං ඳරිදි ලං ඳේේ රුට ලං
අධි ේ  ලං ඳදනභ ලං භා ලං නි ලං ඹෝජය ලං අධයක් ලං ානතුය ලං රඵහ ලං  ජභට ලං ශභනහ යණ ලං
ේහ ලං අධයක් ලං ජනයහ්ල ලං විසි්ත ලං ානතුරු ලං ඇති ලං කිරීභට ලං රඵහදු්ත ලං අනුභළතිඹ ලං භා ලං
යහජය ලං ේහ ලං
ොමි්ත ලංබහ ලංවිසි්ත ලංඅධි ලං ේ  ලංඳදනභ ලංභා ලං ඳේේ රු ලංවහ ලං
උසවීේ ලංරඵහ ජ ලංඇා.

52

මහජන පෙත්සඹ ෙිළබ
ි ඳ කාරක සභාපේ 6 වන වාර්තාව

(77)  ඩබ්ලිව්.එච්.පී.ඩබ්. වීරසිිම මශතළ
ංකකා 135/6, ංරලිය මළලත, මෆගම, ලළේදුල
ඕඑේ/පීපී/2010/45
ජන ්ලඛ්න ලං වහ ලං ාඛ්යහ ්ලඛ්න ලං දඳහර්ා ේ්තතු  ලං ේඹ ලං යන ලං ජයසධ ලං ඳද්ධති ලං
විලස ්ල /ළඩටව්ත ලං ේඳහද  ලං ර ලං ේඹ ලං යන ලං ඳේේ රු ලං නි ලං ඹෝජය ලං
අධයක් ලං ානතුයට ලං උසවීේ ලං රඵහ දන ලං භ්ත ලං ඉ්ලරහ ලං භභ ලං ඳේභ ලං ඉදිරිඳේ ලං ය ලං
තිබුනි.
ේ ලං ේඵ්තධ ඹ්ත ලං රඵහ ලං දු්ත ලං හය  ලං බහ  ලං තීයණඹ ලං ඳරිදි ලං ඳේේ රුට ලං
අධි ේ  ලංඳදනභ ලංභා ලංනි ලං ඹෝජය ලංඅධයක් ලංානතුය ලංරඵහ ලං ජභට ලං ශභනහ යණ ලං ේහ ලං
අධයක් ලංජනයහ්ල ලංවිසි්ත ලංානතුරු ලංඇති ලංකිරීභට ලංරඵහදු්ත ලංඅනුභළතිඹ ලංභා ලංයහජය ලං ේහ ලං
ොමි්ත ලංබහ ලංවිසි්ත ලංඅධි ලං ේ  ලංඳදනභ ලංභා ලං ඳේේ රු ලංවහ ලංඋසවීේ ලංරඵහ ජ ලං
ඇා.
(78)  ංයි.ඒ.එේ. ප්ර ළන්දු මශත්ියය
ංකකා 27, පිලීෂියළ මළලත, ශපුමගොඩ, කා ළ
ඕඑේ/පීපී/2010/46
ජන ්ලඛ්න ලං වහ ලං ාඛ්යහ ්ලඛ්න ලං දඳහර්ා ේ්තතු  ලං ේඹ ලං යන ලං ජයසධ ලං ඳද්ධති ලං
විලස ්ල /ළඩටව්ත ලං ේඳහද  ලං ර ලං ේඹ ලං යන ලං ඳේේ රු ලං නි ලං ඹෝජය ලං
අධයක් ලං ානතුයට ලං උසවීේ ලං රඵහ දන ලං භ්ත ලං ඉ්ලරහ ලං භභ ලං ඳේභ ලං ඉදිරිඳේ ලං ය ලං
තිබුනි.
ේ ලං ේඵ්තධ ඹ්ත ලං රඵහ ලං දු්ත ලං හය  ලං බහ  ලං තීයණඹ ලං ඳරිදි ලං උක්ා ලං ඳේේ රුට ලං
අධි ේ  ලංඳදනභ ලංභා ලංනි ලං ඹෝජය ලංඅධයක් ලංානතුය ලංරඵහ ජභට ලං ශභනහ යණ ලං ේහ ලං
අධයක් ලංජනයහ්ල ලංවිසි්ත ලංානතුරු ලංඇති ලංකිරීභට ලංරඵහදු්ත ලංඅනුභළතිඹ ලංභා ලංයහජය ලං ේහ ලං
ොමි්ත ලං බහ ලං විසි්ත ලං අධි ලං ේ  ලං ඳදනභ ලං භා ලං ඳේේ හරිඹ ලං වහ ලං උසවීේ ලං
රඵහ ජ ලංඇා.
(79)  පී.එේ.නර්. ප්ර ළන්දු මශතළ
ංකකා 291/C, වමන් මළලත, මකාොවහලත්ත, තකගම
ඕඑේ/පීපී/2010/47
ජන ්ලඛ්න ලං වහ ලං ාඛ්යහ ්ලඛ්න ලං දඳහර්ා ේ්තතු  ලං ේඹ ලං යන ලං ජයසධ ලං ඳද්ධති ලං
විලස ්ල /ළඩටව්ත ලං ේඳහද  ලං ර ලං ේඹ ලං යන ලං ඳේේ රු ලං නි ලං ඹෝජය ලං
අධයක් ලං ානතුයට ලං උසවීේ ලං රඵහ දන ලං භ්ත ලං ඉ්ලරහ ලං භභ ලං ඳේභ ලං ඉදිරිඳේ ලං ය ලං
තිබුනි.
ේ ලං ේඵ්තධ ඹ්ත ලං රඵහ ලං දු්ත ලං හය  ලං බහ  ලං තීයණඹ ලං ඳරිදි ලං උක්ා ලං ඳේේ රුට ලං
අධි ේ  ලංඳදනභ ලංභා ලංනි ලං ඹෝජය ලංඅධයක් ලංානතුය ලංරඵහ ලං ජභට ලං ශභනහ යණ ලං ේහ ලං
අධයක් ලංජනයහ්ල ලංවිසි්ත ලංානතුරු ලංඇති ලංකිරීභට ලංරඵහදු්ත ලංඅනුභළතිඹ ලංභා ලංයහජය ලං ේහ ලං
ොමි්ත ලං බහ ලං විසි්ත ලං අධි ලං ේ  ලං ඳදනභ ලං භා ලං ඳේේ හරිඹ ලං වහ ලං උසවීේ ලං
රඵහ ජ ලංඇා.
53

මහජන පෙත්සඹ ෙිළබ
ි ඳ කාරක සභාපේ 6 වන වාර්තාව

(80)  ඩබ්ලිව්.වී.එසහ. විමජ්වීර මශතළ
ංකකා 45, රළමීය මධයවහාළ ය, මමොරකාෆටිය, ඇඹිලිපිටිය
ඕඑේ/පීපී/2011/639
ගාගහ ලං නිේන ලං ාර්ධන ලං භණ්ඩර  ලං ය ලං 22  ලං ේහ ලං හරඹට ලං රා හ ලං විදුලිඵර ලං
භණ්ඩර  ලං ේහ ලං හරඹද ලංඑ තු ලං ය ලං ඳේේ රුට ලංවිශ්රහභ ලංළටුඳ ලං ගන ලං ර ලං
ඉ්ලරමි්ත ලං ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංතිබිණි.
භභ ලං ඳේභ ලං හය  ලං බහ ලං විසි්ත ලං විභර්ලනඹ ලං ය ලං ඇති ලං අාය ලං එහි ජ ලං
ඳේේ රු ේ ලං ේහ ලං හරඹ්ත ලං2 ලංඑ තු ලං ය ලංනහුට ලංවිශ්රහභ ලංළටුඳ ලංරඵහ ලං දන ලං ර ලං
හය  ලංබහ ලංවිසි්ත ලංරඵහ ලංදු්ත ලංනිර් ද්ලඹ ලංඳරිදි ලං ඳේේ රුට ලංවිශ්රහභ ලංළටුඳ ලංරඵහ ලං ජ ලං
ඇා.
(81)  වත් ප්රීේ මශට්ටිලත්ත මශතළ
ංකකා 394/6, ුකමගුර, ගළල්.
ඕඑේ/පීපී/2011/437
ගි්ත න්ත ලං විනහල ලං ව ලං ාභහ ේ ලං යන ලං 40කි්ත ලං යුේ ලං ගහ්ලර- ොශම ලං සු ඛ්ෝඳ බෝගී ලං
ඵස ලං යථඹ ලං නුට ලං යන ලං 29කි්ත ලං යුේ ලං සු ඛ්ෝඳ බෝගී ලං ඵස ලං යථඹක් ලං ධහන  ලං
ඹදවීභ ලංවහ ලංජහති  ලංගභනහගභන ලං ොමි්ත ලංබහ ්ත ලංඅය ලංඉ්ලරහ ලංසිටිඹද ලංඑඹ ලං
නොරළබුණු ලං ඵළවි්ත ලං ගහ්ලර- ොශම ලං ධහනඹට ලං යන ලං 42කි්ත ලං යුේ ලං ඵස ලං යථඹක් ලං
ධහන  ලං ඹදවීභට ලංඅය ලංරඵහ ලං දන ලං ර ලංඉ්ලරහ ලං ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංතිබුණි.
ඳේේ රුට ලංන ලංඵස ලංයථඹක් ලං ඹදවීභ ලංවහ ලංගභනහගභන ලං ොමි්ත ලංබහ ්ත ලං
රඵහ ලං දු්ත ලං ඵරඳත්ර  ලං රාගු ලං හරඹ ලං ඉක්භහ ලං ඇති ලං නමුේ ලං හය  ලං බහ ලං රඵහ ලං දු්ත ලං
නිර් ද්ලඹ ලං අනු ලං භගී ලං ේහ ලං අය ලං ඳත්රඹ ලං රාගු ලං කිරීභට ලං නිරධහරි්ත ලං ටයුතු ලං ය ලං
ඇති ලංඅාය ලංා ලංඅනු ලංඵසයථ ලංය ද්ලනඹ ලංසිදු ලං ය ලංඇති ලංඅාය ලංරභහද ලංගහසතු ලං ර ලංව ලංදඩ ලං
මුදර ලංහරි  ලං10කි්ත ලංඅඹ ය ලංගළනීභට ලං ටයුතු ලං ය ලංඇා. ලං
(82)  මේජර් එවහ.එවහ.යූ. මශට්ටිනරච්චි මශතළ
12 විජයබළ මරජිමේන්තුල, ංකකා 05, ලෆ වණයමගොඩ, ගළල්
ඕඑේ/පීපී/2012/1298
යඵහධිා ලං වමුදහ ලං නිරධහරි ඹකු ලං න ලං ාභහට ලං හදය ලං චෝදනහක් ලං භා ලං නඩු ලං ඳළරීභ ලං
නිහ ලං ාභහට ලං හිමිවීභට ලං තිබ ලං උසවීේ ලං නොරද ලං ඵේ ලං වදය ලං භණ්ඩරඹට ලං ඹොමු ලං
කිරී ේ ලං රභහදඹ ලං වේතු ්ත ලං විශ්රහභ ලං ළටුඳක් ලං නොරඵන ලං ඵේ ලං ඳමි්ත ලං නිර ලං
උසවීභ ලංවහ ලංවිශ්රහභ ලංළටුඳ ලංරඵහ ලං දන ලං ර ලංඉ්ලරහ ලං ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංතිබිණි.
භභ ලං ඳේභ ලං ේඵ්තධ ඹ්ත ලං හය  ලං බහ ලං ලං විසි්ත ලං අභහායහාල ඹ්ත ලං හර්ාහක් ලං
ළවී ේ ජ ලං ඳේේ රු ේ ලංඅඹවඳේ ලංවිනඹ ලංහර්ාහ ලං වේතු ්ත ලංඋසවීේ ලංරඵහ ලංදිඹ ලං
නොවළකි ලං ඵේ, ලං නහු ලං වදය ලං භණ්ඩරඹට ලං ඹොමු ලං කිරී භ්ත ලං ඳසු ලං එහි ලං නිර් ද්ලඹ ලං
අනු ලං නහුට ලං විශ්රහභ ලං ළටුප්ත  ලං හිමි භ ලං රඵහ ලං  ජ ලං ඇති ලං ඵේ ලං හය  ලං බහ ලං නිරීක්ණඹ ලං
යන ලංරදි.
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මහජන පෙත්සඹ ෙිළබ
ි ඳ කාරක සභාපේ 6 වන වාර්තාව

17. ඳපතඳාන කටයුතු පිළිබ ඳාර්ලිගේන්තු ගකාමවාපතස් වින්න් නිර්ගේ කර
වශන ැබී ඇති ගඳත්වේ

(1) ඩී.එේ. ංමබ්රත්

මශතළ

කාරවිකාෆටිය, ංරළල, බදුල්
ඕඑේ/පීපී/2010/213
රා හ විදුලිඵර ලං භණ්ඩරඹ ලං භඟි්ත ලං යහඋ්ලඳා- මීගවකිවුර අධිළය ලං විදුලි ලං
රැවළ්ත ලංභහර්ගඹ ඇ ජභ ලංනිහ ලංාභහ ලංගහ ලං ශ ලංගේමිරිස ගහට ලංවිලහර ලංවහනිඹක් ලං
සිදු ලංව ඵළවි්ත ලංා ලංවහ ලංරා.වි.ඵ. භණ්ඩර ඹ්ත රළබුණු ලංමුදර ලංරභහණේ ලං නොව
ඵළවි්ත ලං භභ ලං ඳේේ රු ලං සුළු අඳනඹන ලං ඵෝග ලං දඳහර්ා ේ්තතු ්ත
ාක් ේරුක් ලං රඵහ ලං ගේා ලං ද ලං එඹ විදුලිඵර ලං භණ්ඩරඹ ලං පිළි නොගේ ඵළවි්ත ලං
යජ  ලං ාක් ේරු දඳහර්ා ේ්තතු ්ත ලං ාක් ේරුක් රඵහ ලං ගේා ලං ද ලං එඹ ලං ද ලං
රතික් ේඳ
ය ලං ඇති ලං ඵළවි්ත ලං ාභ ලං ඵෝග ලං ගහට ව ලං වහනිඹට ලං හධහයණ ලං ්තදි ලං
මුදරක් රඵහ ලං දන ලං ර ලංඉ්ලරමි්ත ලං ඳේේ රු ලං භභ ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලං
ඇා.
භභ ලං ඳේභ ලං ඳරිඳහරන ලං ටයුතු ලං පිළිඵ ඳහර්ලි ේ්තතු ලං
ොභහරිස ලං ා ලං
ඹොමු ලං කිරී භ්ත ලං අනතුරු ලං රළබී ලං ඇති නිර් ද්ලඹ ලං ්රිඹහේභ  ලං යන ලං ර ලං
හය  ලංබහ ලංද්තහ ලංඇති ලංඅාය ලංා ලංඅනු ලංරු.36,000/ මුදරක් ලං ඳේේ රුට ලං
රඵහ ලං ජභට ලං ටයුතු ලං ය ලංඇා.

(2)  ඊ.එේ.චන්ද්රුළව බණ්ඩළ මශතළ
ඩී 20 ඇ, නර්.බී. 01, හිඟුර මගොඩ
ඕඑේ/පීපී/2010/352
ෘෂි ර්භ ාර්ධන ලං අධි හරි  ලං සථිය රිඹදුයකු ලං ර ලං ේඹ ලං යන ලං රද
ඳේේ රු ලං එභ ලං අධි හරිඹ ලං හ
දළමී භ්ත ලං ඳසු ලං
ෘෂි ර්භ
දඳහර්ා ේ්තතුට ලං අනුයුක්ා
යන ලං රද ලං ඵේ ලං එ ේවුද ලං ාභහට ළටුප්ත  ලං
ර්ධ  ලං වෝ ලංරැකිඹහ
සථිය ලංාේේඹක් ලංරඵහ ලං ජ ලංනළති ඵේ ලංව්ත ලං යමි්ත ලං
ෘෂි ර්භ දඳහර්ා ේ්තතු  ලං සථිය ලං රිඹදුරු ේඹට ලං අ්තාර්්රවණඹ ලං යන ලං
ර ඉ්ලරහ ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ඇා.
භභ ලං ඳේභ ලං ඳරිඳහරන ලං ටයුතු ලං පිළිඵ ඳහර්ලි ේ්තතු ලං
ොභහරිස ලං ා ලං
ඹොමු ලං කිරී භ්ත ලං අනතුරු ලං රළබී ලං ඇති නිර් ද්ලඹ ලං අනු ලං
ෘෂි ර්භ ලං
අභහායහාල  ලංානතුරු අ වෝසිවී ේ ලංඳදනභ ලංභා ලං දඳහර්ා ේ්තතුගා රිඹදුරු ලං
ානතුරු ලං ද ක් ලං අනුභා ලං වී ලං ඇති ලං අාය,
ඳේේ රුට
ෘෂි ර්භ ලං
දඳහර්ා ේ්තතුගා රිඹදුරු ලංානතුය ලංරළබී ලංඇති ලංඵ නහු ග්තද ලංදුය ථන ඹ්ත
විභහ ලං ාවවුරු ලං යගළනී භ්ත අනතුරු ලං ඳේේ රුට වන ලං රළබී ලං ඇති
ඵළවි්ත ඳේ ේ ලං ටයුතු ලංඅ්ත ය ලංඇා.
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මහජන පෙත්සඹ ෙිළබ
ි ඳ කාරක සභාපේ 6 වන වාර්තාව

(3)  ඒ.ම .ඩී.එන්. සුම සිකශ මශතළ
ංකකා 16, ගෆමුණු මළලත, කානුල ,  වරුඳුලත්ත, ඒකා
ඕඑේ/පීපී/2013/2000
ොශම ලංභව ලංනගය ලංබහ ලං ලං  ලංාහක්ණ ලං ේහ ලංනිරධහරි ලංානතු ර් ලංසථිය ලං ේ ඹකු ලං
වු ලං ාභහ ේ ලං ේඹ ලං  ලං චෝදනහ ලං ඉදිරිඳේ ලං  ලං නො ොට ලං ව ලං ා ලං පිළිඵ ලං විභර්ලනඹක් ලං
 ලං නොඳේහ ලං අහධහයණ ලං ර ලං ාවනේ ලං ය ලං ඇති ලං ඵළවි්ත ලං සිඹළු ලං  ජභනහ ලං හිා ලං
නළා ලං ලං ේ  ලංපිහිටුන ලං ලං ර ලං ලංඉ්ලරමි්ත ලං ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංඇා.
භභ ලං ඳේභ ලං ඳරිඳහරන ලං ටයුතු ලං පිළිඵ ඳහර්ලි ේ්තතු ලං
ොභහරිස ලං ා ලං
ඹොමු ලං කිරී භ්ත ලං අනතුරු ලං රළබී ලං ඇති නිර් ද්ලඹ ලං අනු ලං ේ ලං ේඵ්තධ ඹ්ත ලං
2013.11.04 ලංදිනළති ලං ඳේේ රු ලං ේ  ලංපිහිටුහ ලංඇති ලංඵ ලංාභහ ලං ලං ලං ා ලංද්තහ ලං
ඇති ලං ඵ ලං හය  ලං බහ  ලං විභසුභට ලං පිළිතුරු ලං දමි්ත ලං ඳරිඳහරන ලං ටයුතු ලං පිළිඵ ලං
ඳහර්ලි ේ්තතු ලං ොභහරිස ලංවිසි්ත ලංහර්ාහ ලං ය ලංඇා.
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කාරක වභාල වින්න් වශන වවා ගනාදුන් අලස්ථා රීහිඳයක්

භභ ලං හර ලං සීභහ ලං තුර ලං ඳේේ ලං හය  ලං බහට ලං ඉදිරිඳේ ලං වු ලං ඳේේ ලං අතුරි්ත ලං ඹේ ලං
රභහණඹක් ලං ඳවා ලං ව්ත ලං විවිධ ලං වේත්ත ලං භා ලං රතික් ේඳ ලං වී ලං ඇති ලං අාය ලං ාහට ලං
උදහවයණද ලංභඟ ලංඳවා ලංදක්හ ලංඇා.
(1)  දින්න් දිග ම ංයශපත් මවේලළ ලළර්තළ වහිත මපත්වේකාරු
පිහිටුල මව කා ිල්ලීේ

ෆලත මවේලමේ

වී. රත් සිිම මපමර්රළ මශතළ - මපත්වේ ංකකා ඕඑේ/පීපී/2011/649
අඹවඳේ ලංඳළමිණී ේ ලංහර්ාහ ලං වේතු ්ත ඳේේ රු ේ පිමලළව හරඹ ලං ජර්ඝ ලං
ය ලං ඇති ලං අාය, ලං රි්ත ලං ය ලං ේඹ අාවළය ලං ගොස ලං එකි න ට ඳයසඳය ලං වේතු ලං
දක්මි්ත ලංනළා ේඹ ලංඉ්ලරහ ලංඅභිඹහචනඹ ලං ය ලංඇති නමුේ, නළා ේ  ලං
පිහිටුහ ලං ඳේේ රුට ලං වන ලං රඵහ ජභට ලං රතිඳහදන ලං නොභළති ලං ඵළවි්ත ලං හය  ලං
බහ භභ ලං ඳේභ ලංනිසරබ ලං යන රදි.

(2)  නයත ය තු පලති

ී ති රළමුල ංනුල වශ

වවළ දිය ම ොශෆිර ංලවහාළ

විමළ  වමළිමශළිය මශත්ියය - මපත්වේ ංකකා ඕඑේ/පීපී/2012/1123
ඳේේ හරිඹ විදුලිඵර ලං භණ්ඩරඹට ලං අ්තාර්්රවණඹ කිරීභට ලං ඳය ලං ාළඳළ්ල ලං
දඳහර්ා ේ්තතු
ය ද්ින හක් ලං ර ලං වහ ලං ඳශහේ ලං ඳහරන
ේ  ලං
ලිපි හරිනිඹක් ලං ර
ේඹ ලං ය ලං තිබුණ ලං ද ලං ඇඹ ලං විදුලිඵර භණ්ඩරඹට ලං
අ්තාර්්රවණඹ ලංකිරී ේ  ජ ලංන  ලං ේවි හක් ලං ර ලංඵහ ගන ඇා.
විදුලිඵර භණ්ඩර  ලං ේඹ ලං ය ලං ඇේ ේ ලං ය 16 භහ 03ක් ඳභණ ලං න ලං
අාය ඳහර්ලි ේ්තතු ඳනාකි්ත ලං ඳහරනඹ ලං න ලං විදුලිඵර භණ්ඩර  ලං විශ්රහභ ලං
ළටුප්ත  රතිරහබ ලංරළබීභට ලංය 20 භණ්ඩීමඹ ලං ේහ ලං හරඹක් ලංඅලය ඵළවි්ත ලං
ඳේේ හරිඹට විශ්රහභ ලං ළටුඳ ලං රඵහ ජභට ලං හය  ලං බහට ලං රතිඳහදන ලං නොභළති ලං
ඵළවි්ත ලං ඳේභ ලංනිසරබ ලං යන ලංරදි.

56

මහජන පෙත්සඹ ෙිළබ
ි ඳ කාරක සභාපේ 6 වන වාර්තාව

එච්. එේ. රළජළ ධර්මවීර මශතළ - මපත්වේ ංකකා ඕඑේ/පීපී/2011/560
ඳේේ රු ෞඛ්ය ලං ේහ ලං දඳහර්ා ේ්තතු
සථීය ලං හභහනය ලං ේ රු කු
ර ලං ේඹ ලං ශ ලංඅාය ලංඅනීඳ ලංාේේඹ ලංභා ලං ේඹට ලංහර්ාහ ලංකිරීභට නොවළකි ලං
වීභ ලං වේතු ්ත ලං ේඹ ලං වළයගිඹහ ේ ලං ර හ ලං ඇති ලං ඵළවි්ත නළා ේඹ ලං වෝ ලං
විශ්රහභ ලංළටුඳ ලංරඵහ ලං දන ර ලංඉ්ලරහ ලංසිටියි.
1975.02.15 න ලං දින ලං ේ රු ානතුයට ලං ඳේ ලං ය ලං ඇති ලං ඳේේ රු ානතුය ලං
වළයගිඹහ ලං ේ ලං ර න දින ලංන ලංවිට ය 10ක් ේපුර්ණ ලං ය ලංනළති ලංඵළවි්ත ලංනහු ලං
ා ලං වන ලං ළරසීභට ලං රතිඳහදන ලං හය  ලං බහට ලං නොභළති ඵළවි්ත ලං ඳේභ ලං
නිසරබ යන ලංරදි.

(3)  රළජය මවේලළ මකාොියන් වභළල, පිමපළ ංභියළච ළ විනිහචය ංකරකාළිමය ය
නයත
මුමකාන්ම ප්රති මේප වී ංමේ ෂිත වශ ය බළීම ී තිමය
ප්රතිපළු ම ොමෆති වීම
නචළර්ය ඩබ්ලිව්. එල්. ඩී. එවහ. ජී. මපමර්රළ මශතළ - ඕඑේ/පීපී/2011/775
ගුරු ලං අධයහඳනඹ ලං පිළිඵ ලං ජයසධ
ථි හචහර්ඹය ඹක් ලං ර ලං ේඹ
ය ලං ඇති ලං
ඳේේ රු ලං ේහ ලං සථහන ඹ්ත ලං විධිභේ ඳරිදි ලං මුදහ ලං වළරීභ ලං වහ ලං ඉ්ලලුේ
ය ලං
විෘා ලං විලසවිදයහර
ේඹ ලං යමි්ත ලං සිටිඹ ජ ලං ේඹ වළයගිඹහ ලං ේ ලං ර හ ලං
රැකිඹහ ලං අහිමි
ර ලං ඵළවි්ත ලං හධහයණඹක් ලං ඉටු ලං ය ලං දන ලං ර ඳේේ රු ලං
ඉ්ලරහ ලංඇා.
ගුරු ලංඅධයහඳන ලං ේහ ලංයසථහට ඳටවළනි ලං ඳේේ රු ලං ටයුතු ය ලංතිබීභද, ලං
යහජය ලං ේහ ලං
ොමිභ විසි්ත ලං වන ලං රඵහ ලං නො දමි්ත රතික් ේඳ ලං ය ලං ඇති ලං
නහු ේ අභිඹහචනඹ ලං ඳරිඳහරන ලං විනිලසචඹ අධි හරිඹ ලං රතික් ේඳ ලං ය තිබීභද, ලං නහු ලං
ගොනු ලං ය ලංඇති ලං ඳේභ ශ්රේසධහධි යණ  ලංනිසරබ කිරීභද ලංඹන ලං රුණු ලංළරක ලං
හය
බහ ලං ඉවා ලං යඹාන ලං රඵහ ලං දු්ත ලං තීයණඹට ඩහ ලං නස ලං තීයණඹක් ලං
ඳේේ රුට රඵහ ලං  ලං ජභට ලං භභ ලං හය  ලං බහට නොවළකි ලං ඵළවි්ත ලං ඳේභ
නිසරබ ලං යන ලංරදි.

(4)  මපත්වේකාරු ංවළධළරණයය
ම ොශෆිර ංලවහාළ

සිදු වී ම ොමෆති බෆවින් වශ

වවළ ීම

එේ. චන්ද්රන් මශතළ - ඕඑේ/පීපී/2011/845
යහජය ඳරිඳහරන ලං චක්ර ්ලඛ් 15/91 වහ ජයසධ ලං රළයිසතුට ලං අනුකර ාභ්තට
හිමිවිඹ ලංයුතු ලංයජ  ලං ෞඛ්ය ඳරීක්  ලංඳශමු ලං ශ්රේණිඹට ලංඅදහශ උසවීභ ලංරඵහ ලං දන ලං
ර ලං ඳේේ රු ඉ්ලරහ ලංඇා.
හර්ඹක්භාහ ලං
ඩඉේ ලං ඳරීක්ණඹ අභේ 1 ඳ්තතිඹ හිමි නොව
ඳේේ රුට ඩහ ලං ළඩි ලං ජයසධේඹක් ලං ඇති නිරධහරී්ත ලං සිටින ලං ඵද, ලං
ඳේේ රුට ලංාභ ලංඋසවීභ රඵහ ලංගළනීභට ලංඅලය ලංන ලංහධ
නොළපිරීභ ලංභා ලං
උසවීභ ලං නොරළබී ඇති ලං ඵද, ලං ා ලං අනු ලං නහුට අහධහයණඹක් ලං වී ලං නොභළති ලං ඵ ලං ද
නිරීක්ණඹ ලං ශ ලං හය  ලංබහ ලං ඳේභ ලංනිසරබ යන ලංරදි.
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මහජන පෙත්සඹ ෙිළබ
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(5)  මපත්වේකාරු තම ංුශවහ ම ොුෆ වීම ශළ මපත්වම මකාමරහි ඔහුමේ උ න්දුල
ම ොමෆති බල
ළවුමේ රකජිත් මශතළ - ඕඑේ/පීපී/2011/709
භභ ලං ඳේභ ලං ේඵ්තධ ඹ්ත ලං රහවන ලං අභහායහාල ඹ්ත
ළව ලං හර්ාහ ලං
ඳේේ රු ා ලං නහු ේ ලං අදවස ලං දළන ලං ගළනීභ පිණි ලං ඹහ ලං ඇා ලං ද ලං නහු ලං එඹට ලං
පිළිතුයක් එහ ලං නොතිබීභ ලං භා ලං ඳේභ ලං පිළිඵ ඳේේ රු ේ ලං උන්තදුක් ලං
නොභළති ඵට ලංතීයණඹ ලං ශ ලං හය  ලංබහ ලං ඳේභ ලංනිසරබ ලං යන ලංරදි.

19. අටලන ඳාර්ලිගේන්තුගේ ඳෂමු වැන්ලාරගේ 2015.09.01 න්ට 2016.08.31 දක්ලා
කා සීමාල තුෂ විමර්නය කෂ ගඳත්වේ පිළිබ වාරාංය
(අ) මශජන ගඳත්වේ පිළිබ කාරක වභාල ද ගඳත්වේ පිළිබ වාරාංයක්
1

භවජන ලං ඳේේ ලං හය  ලංබහට ලංරළබුණු ලං ඳේේ ලංාඛ්යහ

2

සථහය ලංනි ඹෝගරට ලංඅනුකර ලං නොව ලංඵළවි්ත ලං හය  ලංබහ ලංවිසි්ත ලං
රතික් ේඳ ලං ශ ලං ඳේේ ලංාඛ්යහ

377

3

ඳහර්ලි ේ්තතුට ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංඉදිරි ලං ටයුතු ලං ශ ලං ඳේේ ලංාඛ්යහ

1029

4

නේබුඩ්සභ්ත ලං ා ලං ඹොමු ලං ශ ලං ඳේේ ලංාඛ්යහ

5

හය  ලංබහ ලංඳළළේව ලංහය ලංගණන

6

හය  ලංබහ ලංහ චිඡහට ලංගේ ලං ඳේේ ලං

1406

32
14
123

7

වන ලංරළබ ලං ඳේේ රු්ත ලංාඛ්යහ ලං

08

8

හය  ලං බහ  ලං මලි  ලං විභර්ලන ඹ්ත ලං ඳසු ලං වන ලං රඵහ ජභට ලං නොවළකි ලං
ඵ ලංතීයණඹ ලං ය, නිසරබ ලං ශ ලං ඳේේ ලංාඛ්යහ

31
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(ආ) බා දුන් වශන අනුල වාරාංය

ංුළෂ ංමළතයළකය ශළ මගොනු ංකකාය
1. ලංනළා ලං ේ

 ලංපිහිටුවීභ

වශ ෆබී
ඇති
මපත්වේ
1

යහඹ ලංවහ ලංනහවි  ලං ටයුතු ලං- ලං(162)
2. ලං ලංඋසවීභ ලංරඵහ ලං ජභ

1

ෘෂි ර්භ ලං- ලං(216)
3. ලංසථහන ලංභහරු ලංඅරාගු ලංකිරීභ ලං

1

ඳහර්ලි ේ්තතු ලංරතිාස යණ ලංවහ ලංජනභහධය ලං- ලං(520)
4. ලං ලංඉඩේ ලංවහ ලං ද්ඳශ ලංයයවු්ල ලංනියහ යණඹ ලංකිරීභ

2

යහජය ලංයහඹ ලංාර්ධන ලං- ලං(314)
ඉඩේ ලං- ලං(34)
5. ලංිනයහධහය ලංරඵහ ලං ජභ

1

උස ලංඅධයහඳන ලංවහ ලංභවහභහර්ග ලං- ලං(185)
6. ලංරළබිඹ ලංයුතු ලංානතු යහි ලංපිහිටුහ ලංළටුප්ත  ලංර්ධ  ලංරඵහ ලං ජභ

1

විදුලිඵර ලංවහ ලංපුනර්ජනනීඹ ලං- ලං(2)
7. ලං ලං ජයසධ ලංපුයළසි ලං ජභනහ ලංරඵහ ලං ජභ

1

භහජ ලංවිඵර ලංගළ්තවීේ ලංවහ ලංසුබහධන ලං- ලං(298)
එ තු
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8

මහජන පෙත්සඹ ෙිළබ
ි ඳ කාරක සභාපේ 6 වන වාර්තාව

ු

1

නිර්මේ ංතිමන් වශ
ප්රතිතය ()) 

1

දුන්

15

එම නිර්මේ මත වශ
මපත්වේ ගණය

ු

කාළරකා වභළල වශ බළ
මු මව නිර්මේ කාෂ
මපත්වේ ගණය

ෘෂි ර්භ

කාළරකා වභළල විමව
මපත්වේ ගණය

1

ලළර්තළල ිල්ළ
ංමළතයළක මලත මයොමු
කාෂ මපත්වේ ගණය

ංනු ංකකාය

ංමළතයළකය

(ඇ) ගඳත්වේ විමර්නය න්දුකෂ අමාතාං අනුල වාරාංයක්

1

100

2

නගය ලංළරසුේ ලංව ලංජරේඳහදන

9

3

3

රගතිඹ ලංවිභහ ලං
ඇා

3

යයක්

46

12

3

එභ

4

ාර්ධන ලංඋඳහඹභහර්ග ලංවහ ලං
ජහාය්තාය ලං  ශ

3

-

-

5

අධයහඳන

70

7

3

රගතිඹ ලංවිභහ ලං
ඇා

6

මුද්ල

8

1

1

එභ

7

ීරය ලංවහ ලංජරජ ලංේඳේ ලං
ාර්ධන

3

-

-

8

වි ද්ල ලංරැකිඹහ

5

3

3

රගතිඹ ලංවිභහ ලං
ඇා

9

ෞඛ්ය, ලං ඳෝණ ලංවහ ලං ද්ශීලඹ ලං
වදය

33

5

3

එභ

10 උස ලංඅධයහඳන ලංවහ ලංභවහභහර්ග

23

4

4

1

25

11 ස ද්ල ලං ටයුතු

26

3

0

-

-

12 නිහ ලංවහ ලංඉදිකිරීේ

5

1

1

රගතිඹ ලංවිභහ ලං
ඇා

13

16

3

3

එභ

14 අබය්තාය ලං ටයුතු, ලංඹම ලං
ාර්ධන ලංවහ ලංාස ෘති  ලං
ටයුතු

1

1

0

එභ

15 හරිභහර්ග ලංවහ ලංජරේඳේ ලං
ශභනහ යණ ලං

10

-

-

-

-

16 අධි යණ

4

-

-

-

-

17

6

2

1

ර්භහ්තා ලංවහ ලංහණිජ

ේ රු ලංවහ ලංෘේතීඹ ලංමිති ලං
ඵාහ

60

-

-

-

-

රගතිඹ ලංවිභහ ලං
ඇා

ු

දුන්

19 නීතිඹ ලංවහ ලංහභඹ ලංව ලංදක්ෂිණ ලං
ාර්ධන ලං

83

6

3

20 භවළලි ලංාර්ධන ලංවහ ලංඳරිය

15

1

0

21 භවහනගය ලංවහ ලංඵසනහහිය ලං
ාර්ධන

8

4

4

22 ජහති  ලංරතිඳේති ලංවහ ලංයර්ථී  ලං
ටයුතු

6

2

0

-

-

23 ඳහර්ලි ේ්තතු ලංරතිාස යණ ලංවහ ලං
ජනභහධය

12

3

3

1

33

24 ඛ්නිජ ලං ා්ල ලංේඳේ ලංාර්ධන

1

-

-

-

-

25 ළවිලි ලං ර්භහ්තා

6

5

2

26 යහඹ ලංවහ ලංනහවි  ලං ටයුතු

4

2

1

27 ාළඳළ්ල, ලංාළඳළ්ල ලං ලං ේහ ලංවහ ලං
මුසලිේ ලංයගමි  ලං ටයුතු

19

5

2

28 විදුලිඵර ලංවහ ලංපුනර්ජනනීඹ ලං
ඵරලක්ති

26

5

4

29 ඵ්තධනහගහය රතිාස යණ,
පුනරුේථහඳන, නළා ඳදිාචි
කිරීභ වහ හි්තදු යගමි

12

4

1

රගතිඹ ලංවිභහ ලං
ඇා

30 ඳශහේ බහ වහ ඳශහේ ඳහරන

39

14

12

එභ

31 යහජය ලංඳරිඳහරන වහ
ශභනහ යණඹ

36

6

4

එභ

32 යහජය ලං යහඹ ාර්ධන

28

11

3

33 ්රහමීඹ යර්ථි ඹ

1

1

1

රගතිඹ ලංවිභහ ලං
ඇා

34 නිපුණාහ ාර්ධන වහ ෘේතීඹ
පුහුණු

2

1

1

එභ

61

නිර්මේ ංතිමන් වශ
ප්රතිතය ()) 

2

එම නිර්මේ මත වශ
මපත්වේ ගණය

කාළරකා වභළල වශ බළ
මු මව නිර්මේ කාෂ
මපත්වේ ගණය

3

ලළර්තළල ිල්ළ
ංමළතයළක මලත මයොමු
කාෂ මපත්වේ ගණය

39

ංමළතයළකය

18 ඉඩේ

ංනු ංකකාය

කාළරකා වභළල විමව
මපත්වේ ගණය

ු

මහජන පෙත්සඹ ෙිළබ
ි ඳ කාරක සභාපේ 6 වන වාර්තාව

1

50

රගතිඹ ලංවිභහ ලං
ඇා
-

-

රගතිඹ ලංවිභහ ලං
ඇා

රගතිඹ ලංවිභහ ලං
ඇා
1

100

රගතිඹ ලංවිභහ ලං
ඇා
1

25

1

33

නිර්මේ ංතිමන් වශ
ප්රතිතය ()) 

ු

එම නිර්මේ මත වශ
මපත්වේ ගණය

දුන්

කාළරකා වභළල වශ බළ
මු මව නිර්මේ කාෂ
මපත්වේ ගණය

8

1

1

1

100

36 තියය ාර්ධන වහ නජීවී

2

-

-

-

-

37 විදුලි ා ද්ල වහ ඩිිතට්ල
ඹටිාර ඳවසු ේ

6

-

-

-

-

38 රහවන වහ සිවි්ල ගු්ත ේහ

31

-

-

-

-

39 ජනහධිඳති ලං ්ල ේ

3

1

0

-

-

670

121

70

8

11

ංනු ංකකාය

ලළර්තළල ිල්ළ
ංමළතයළක මලත මයොමු
කාෂ මපත්වේ ගණය

35 භහජ විඵර ගළ්තවීේ වහ
සුඵහධන

ංමළතයළකය

කාළරකා වභළල විමව
මපත්වේ ගණය

ු

මහජන පෙත්සඹ ෙිළබ
ි ඳ කාරක සභාපේ 6 වන වාර්තාව

එකාතුල

(ඈ) ඳපතඳාන කටයුතු පිළිබ ඳාර්ලිගේන්තු ගකාමවාපතස්ට (ඔේබුඩ්ස්මන්) අදාෂ ගඳත්වේ
පිළිබ වාරාංය

2015.09.01 – 2016.08.31 ු ලළ ව කාළ මළල තුෂී:—
ඳරිඳහරන ලං ටයුතු ලංපිළිඵ ලංඳහර්ලි ේ්තතු ලං
ඳේේ ලංාඛ්යහ

ොභහරිස ලං ා ලං ඹොමු ලං ශ ලං

32

එ ේ ලං ඹොමු ශ ලං ඳේේ ලංඅාරි්ත ලංඳරිඳහරන ලං ටයුතු ලංපිළිඵ ලංඳහර්ලි ේ්තතු ලං
ොභහරිස ලං විසි්ත ලංවිබහග ලං ය ලං හය  ලංබහට ලංහර්ාහ ලං යන ලංරද ලං ඳේේ ලං
ාඛ්යහ

5

ඳරිඳහරන ලං ටයුතු ලං පිළිඵ ලං ඳහර්ලි ේ්තතු ලං
ොභහරිස ලං ා ලං ඹොමු ලං
ඳේේ ලංඅාරි්ත ලං හය  ලංබහ ලංවිබහග ලං ශ ලං ඳේේ ලංාඛ්යහ

ශ ලං

2

ොභහරිසට ලං අදහශ ලං ඳේේ ලං

1

ඳරිඳහරන ලං ටයුතු ලං පිළිඵ ලං ඳහර්ලි ේ්තතු ලං
අාරි්ත ලංනිසරබ ලං ශ ලං ඳේේ ලංාඛ්යහ

62

මහජන පෙත්සඹ ෙිළබ
ි ඳ කාරක සභාපේ 6 වන වාර්තාව

20. කාරක වභාල වින්න් වශන වවා දුන් ගඳත්වේ 8 පිළිබ විමසුමක්

(1) ලං ම .ජී. වික්රමසිකශ මශතළ
රජමේ මුද්රණය මුපළර්තමේන්තුල, මකාොෂඹ 08.
ඕඑේ/පීපී/2016/520
ාභහට ලං ඹ ලං අවුරුදු ලං 59ක් ලං තිබිඹ ජේ ලං ාභ ලං ේහ ලං සථහනඹ ලං න ලං යජ  ලං මුද්රණ ලං
දඳහර්ා ේ්තතු  ලංපුයප්ත ඳහඩු ලංඳතින ලංනමුේ ලංයඹාන ලංා්රව ඹ්ත ලංරළබී ලංඇති ලං
යරහද ලංපිළිඵ ලං නොර හ ලංාභහට ලංසථහන ලංභහරුක් ලංරඵහ ලං ජ ලංඇති ලංඵ ලංඳමි්ත ලං
ාභහ ලං විශ්රහභ ලං ග්තනහ ලං ාක් ලං ේභ්ත ලං  ලං ේහ ලං සථහන භ ලං ේඹ ලං කිරීභට ලං
අසථහ ලං  ලං රඵහ ලං දන ලං ර ලං ඉ්ලරමි්ත ලං ඳේේ රු ලං ඳේභ ලං ඉදිරිඳේ ලං ය ලං
ඇා.
භභ ලං ඳේභ ලං ේඵ්තධ ඹ්ත ලං හය  ලං බහ ්ත ලං ශ ලං විභසුභට ලං රතිචහය ලං
දක්මි්ත ලං ඳේේ රු ේ ලං සථහන ලං භහරු ලං අරාගු ලං යන ලං ර ලං යජ  ලං
මුද්රණහරඹහධිඳති ලං විසි්ත ලං ා හඵද්ධ ලං ේහ ලං අධයක් ලං ජනයහ්ල ලං ති්ත ලං සිදු ලං ශ ලං
ඉ්ලීමභ ලංඅනු ලං භභ ලංසථහන ලංභහරු ලංනාහ ලංඇා. ලං
(2)

ම .පී.එවහ. ප්රවන්තිකාළ මමම විය
ංකකා 02, කාශ ගවහලත්ත, මගොඩකාන්ු, ගළල්.
ඕඑේ/පීපී/2015/185
රුහුණු ලංවිලසවිදයහර  ලංඉ ගනුභ ලංරඵන ලංභෘද්ධිරහ ම ලං භ්තභ ලංඅඩු ලංයදහඹේරහ ම ලං
ඳවුර  ලං හභහිත හ
න ලං ඳේේ හරිඹ භවේ ලං යර්ථි  ලං දුස යාහරට ලං
මුහුණ ලං ජභට ලංසිදු ලංඇති ලංඵ ලංඳමි්ත ාභහට ලංභව ඳොශ ලංිනයේඹ ලංරඵහ ලං දන ලං
ර ලංඉ්ලරහ ලං ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංඇා.
භභ ලං ඳේභ ලං ේඵ්තධ ඹ්ත ලං හය  ලං බහ ලං විසි්ත ලං හර්ාහක් ලං ළව ලං අාය ලං
ඳේේ හරිඹ ලං භව ඳොශ ලං ිනයේඹ ලං වහ ලං හිමි ේ ලං නොරඵන ලං ඵ ලං
විලසවිදයහර ලං රතිඳහදන ලං
ොමි්ත ලං බහ ලං විසි්ත ලං දළනුේ ලං  ජ ලං ඇති ලං අාය
විලසවිදයහරඹ ලං විසි්ත ලං රඵහ දන ලං ිනයහධහය ලං මුදර ලං රු. ලං 4000/- ලං ාක් ලං ළඩිවීභ ලං
තුළි්ත ලං ඳේේ හරිඹ ලං ෆීදභට ලං ඳේන ලං ඵළවි්ත ලං ඳේ ේ ලං ටයුතු ලං අ්ත ලං
යන රදි.

(3) ලං

ම .ඩබ්ලිව්. න න්ු දිවළ ළයකා මශතළ
ංකකා 287/2, කාපුලෆලිකාන්ු,

ළපළල, ංවිවහවළමව්ල්

ඕඑේ/පීපී/2015/162
ශ්රී ලංරා හ ලංයහඹ ලංඅධි හරි  ලං ේඹ ලං ශ ලංාභහ ේ ලංානතුය ලංසථීය ලංකිරීභ ලංර හ ලං
ඵළීම ේ ජ ලං ාභහ ලං විසි්ත ලං යහජ ලං අධයහඳන ලං වති  ලං ඉදිරිඳේ ලං ශ ලං ඵ ලං ඳමි්ත ලං
ේ ඹ්ත ලංඉේ ලං ශ ලංඵේ, ලංාභ ලංඅධයහඳන ලංවති ර ලංනියදයාහඹ ලංනහථ ලං
කිරීභට ලං උේහව ලං ශ ලං නමුේ ලං ඊට ලං අසථහක් ලං නොරළබුනු ලං ඵේ ලං ඳමි්ත ලං
නළා ලං රැකිඹහ ලං රඵහ ලං දන ලං ර ලං ඉ්ලරමි්ත ලං ඳේේ රු ලං ඳේභ ලං ඉදිරිඳේ ලං
ය ලංඇා.
63

මහජන පෙත්සඹ ෙිළබ
ි ඳ කාරක සභාපේ 6 වන වාර්තාව

ේ ලං පිළිඵ ලං හය  ලං බහ ලං විසි්ත ලං සිදු ලං ශ ලං විභර්ලන  ජ ලං ඳේේ රුට ලං
අහධහයණඹක් ලං සිදු ලං ඇති ලං ඵ ලං නිගභනඹ ලං යමි්ත ලං හිඟ ලං ළටුප්ත ද ලං හිා ලං නහු ලං
නළා ලං ේ  ලං පිහිටුන ලං ර ලං සිදු ලං ශ ලං නිර් ද්ලඹ ලං අනු ලං ඳේේ රු ලං
නළා ලං ේ  ලං පිහිටුවීභට ලං
ටයුතු ලං
ය ලං ඇා. ලං හිඟ ලං ළටුප්ත  ලං රඵහ ජභ ලං
ේඵ්තධ ඹ්ත ලංවිභසීභක් ලංකිරීභට ලං හය  ලංබහ ලං ටයුතු ලං යන ලංරදි.
(4)

එන්.ඒ. වීරසූිමය මශතළ
වමන්ති,

ෆහින් , මුොඩන්මගොඩ

ඕඑේ/පීපී/2015/314
ඉඩේ ලං ළඵළ්ලරක් ලංවහ ලංනි ලංඋගට ලංාභහ ලංරහ ද්ශීලඹ ලංාර්ධන ලංඵළාකු ්ත ලංරඵහ ලං
ගේ ලං ණඹ ලං මුදර ලං වහ ලං ඳොළී ලං මුදර ලං න ලං රු. ලං 3,12,000/- ලං ේ ලං නවිටේ ලං පිඹහ ලං ඇති ලං
නමුේ ලං රු. ලං 4,50,000/- ලං ගහ ලං ඉඩභ ලං නි ලං නියවු්ල ලං ය ලං ග්තනහ ලං ර ලං ඵළාකු ලං
විසි්ත ලං හචි  ලං ද්තහ ලං සිටින ලං ඵ ලං ඳමි්ත ලං භහි ලං සිදු ලං ඇති ලං අක්රමි ාහඹ ලං
නියවු්ල ලං ය ලං දන ලං ර ලංඉ්ලරහ ලං ඳේේ රු ලං ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංඇා.
භභ ලං ඳේභ ලං ේඵ්තධ ඹ්ත ලං අභහායහාලඹ ලං ති්ත ලං විභසීේ ලං කිරී ේ ජ ලං
ඳේේ රුට ලං ඳොළි ලංවනඹක් ලංරඵහ ලං දමි්ත ලං ද්ඳශ ලංනිදවස ලං ය ලංගළනීභට ලංරඵහ ලං
 ජ ලංතිබ ලංඅසථහ ලංඅනු ලං ටයුතු ලං ය ලං ඳේේ රු ලංාභ ලං ද්ඳශ ලංනිදවස ලං ය ගන ලං
ඇා.
(5) ලං නර්.එේ. පේමසිිම මශතළ

ංකකා 67, පළවල් මළලත, ඇත්තපිටිය, බණ්ඩළරමල
ඕඑේ/පීපී/2015/2
රා හ ලං විදුලිඵර ලං භණ්ඩර  ලං ේ ඹකු ලං න ලං ාභහට ලං අාය ලං චෝදනහ ලං
ගොනු ය ලං දවමේ ලං ඳමුණුන ලං රද ලං අාය ලං ාභ ලං යඹාන  ලං සිදු ලං ශ ලං අබය්තාය ලං
විභර්ලනඹ ලං අනු ලං ාභ ලං නියදයාහඹ ලං නහථ ලං න ලං නමුේ ලං වනඹක් ලං නොරද ලං
ඵළවි්ත ලංහධහයණඹ ලංඉටු ලං ය ලං දන ලං ර ලංඉ්ලරහ ලං ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංඇා.
භභ ලං ඳේභ ලං විභර්ලනඹ ලං ශ ලං හය  ලං බහ ලං ඳේේ රු ලං භභ ලං ගළටළුට ලං
මුහුණ ලං නු ලංදු්ත ්තනේ ලං නහු ලං සිටිඹ ලං යුතු ලං ානතු ර් ලං පිහිටුවීභටේ, ලං නහු ග්ත ලං
අඹ ය ගන ලං ඇති ලං දඩ ලං මුදරක් ලං  ලං නේ ලං එඹද ලං ළටුප්ත  ලං ර්ධ ද ලං නිළයදි ලං ගහ ලං
ඳවසු ලං ේහ ලංසථහනඹ  ලං ේඹ ලංකිරීභටේ ලංඅසථහ ලංරඵහ ලං දන ලං ර ලංරඵහ ලංදු්ත ලං
නිර් ද්ලඹ ලංඅනු ලං ඳේේ රුට ලංවන ලංළරසී ලංඇා.
(6) ලං ලං ම . සුජළතළ රමණි මපමර්රළ මමම විය
ංකකා 71, පෂමු පටුමග, මෆු ලෆලිකාඩ පළර, රළජන්ිමය
ඕඑේ/පීපී/2015/298
ාභ ලං පිඹහ ේ ලං ඇෆ භ්ත ලං ඳසු ලං ාභ ලං භ ලං රඵමි්ත ලං සිටි ලං විශ්රහභ ලං ළටුඳ ලං ඇඹ ලං මිඹ ලං
ඹහ භ්ත ලංඳසු ලංඅහිමි ලංව ලංඵේ ලංජීේ ලංවීභ ලංවහ ලංාභහට ලංරැකිඹහක් ලං ශ ලං නොවළකි ලං
ඵේ ලං ඳන ලං ඳේේ රු ලං ාභ ලං අයණබහඹ ලං ර හ ලං භහසි  ලං  ජභනහක් ලං රඵහ ලං
දන ලං ර ලංඉ්ලරහ ලං ඳේේ හරිඹ ලං ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංඇා.
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භභ ලං ඳේභ ලං විභර්ලනඹ ලං ශ ලං හය  ලං බහ ලං ඳේේ හරිඹ ලං ඹ ලං අවුරුදු ලං 70 ලං
ේපර්ණ ලං ය ලංඇති ලංඵළවි්ත ලංඇඹට ලංභහසි  ලංරු. ලං2000/- ලං ජයසධ ලංපුයළසි ලං ජභනහ ලං
ගවීභට ලං ටයුතු ලං යන ලං ර ලං රඵහ ලං දු්ත ලං නිර් ද්ලඹ ලං අනු ලං ඇඹට ලං එභ ලං භහසි  ලං
 ජභනහ ලං ගවීභට ලං ටයුතු ලං ය ලංඇා.
(7) ලං ගුණයපළ විතළරණය මශතළ

ංකකා 181, බණ්ඩළර ළයකා මපමුව, ගළල්
ඕඑේ/පීපී/2015/216
ෘෂි ර්භ ලං දඳහර්ා ේ්තතු  ලං ේ  ලං ඹ ජ ලංසිටිඹ ජ ලංිනයේඹක් ලංරඵහ ලංවි දසගා ලං
ව ලං ඵේ ලං නළා ලං ඳළමි ණන ලං විට ලං ාභහ ලං ේඹ ලං
ශ ලං අාලඹ ලං නභ ලං
දඳහර්ා ේ්තතුක් ලං ඵට ලං ඳේ ය ලං තිබ ලං ඵේ ලං එහි ලං රධහනී ලං විසි්ත ලං ාභහට ලං උසවීභ ලං
රඵහ ලං නොදු්ත ලංඵේ ලංඳමි්ත ලංාභ ලංඋසවීභ ලංනිසි හර  ජ ලංරඵහ ලං ජ ලංහිඟ ලංළටුප්ත  ලංරඵහ ලං
දන ලං ර ලංඉ්ලරහ ලං ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංඇා.
ේ ලං ේඵ්තධ ඹ්ත ලං හය  ලං බහ ලං විසි්ත ලං විභර්ලනඹ ලං ය ලං රඵහ ලං දු්ත ලං නිර් ද්ලඹ ලං
අනු ලං ඳේේ රුට ලං 1977.05.01 ලං දින ලං සිට ලං ්රිඹහේභ  ලං න ලං ඳරිදි ලං යහජය ලං ේ  ලං
භධයභ ලං භමිට ේ ලං හර්මි  ලං ා හඵද්ධ ලං ේ  ලං II ඳ්තති  ලං “අ” ලං ඛ්ණ්ඩඹට ලං
උසවීභ ලංරඵහ ලං ජභට ලං ටයුතු ලං ය ලංඇා.
(8) ලං ලං ඩබ්ලිව්.පී. ුයළරත්

මශතළ

ංකකා 405/බී, ිමටිගමශේ , මළලතගම, පළදු කා
ඕඑේ/පීපී/2015/34
ාභහ ලංඳදිාචි ලංසිටින ලංඉඩභ ලංවහ ලංරද ලං ජභනහ ලංඳත්රඹ ලංාභ ලංපිඹහ ේ ලංනභට ලංව ලංඅාය ලංඑහි ලං
අනුරහප්ත ති ඹහ ලං ර ලං ාභ ලං නභ ලං ව්ත ලං ව ලං ඵේ, ලං පිඹහ ේ ලං ඇෆ භ්ත ලං ඳසු ලං භ ේ ලං
නභට ලංිතවිා ලංභුක්තිඹට ලංඑඹ ලංා ලං ලෝධනඹ ලංව ලංඳසු ලංඅනුරහප්ත ති ඹහ ලං ර ලංාභහ ේ ලංනභ ලං
ඉේ ලං ය ලංඇති ලංඵේ ලංඳමි්ත ලංහධහයණඹක් ලංඉටු ලං ය ලං දන ලං ර ලංඉ්ලරහ ලං ඳේභ ලං
ඉදිරිඳේ ලං ය ලංඇා.
හය  ලංබහ ලංවිසි්ත ලං ේ ලංේඵ්තධ ඹ්ත ලංඅභහායහාලඹ ලං ති්ත ලංවිභසීභක් ලංකිරී ේ ජ ලං
ඉඩ ේ ලංඵරඳත්ර රු ලංන ලං ඳේේ රු ේ ලංපිඹහ ලංවිසි්ත ලංනේ ලං යන ලංරද ලංඳසු ලංඋරුභඹ ලං
රාගු ලං ඵේ ලං ජීවිා ලං භුක්ති හරිඹ ලං න ලං ඹසගා ලං යෝගී ලං ාේේ ඹ්ත ලං ඳසුන ලං
ඳේේ රු ේ ලං භ ේ ලං ඇෆ භ්ත ලං ඵරඳත්ර  ලං ඳසු ලං උරුභඹ ලං රාගු ලං කිරීභට ලං
ඳේේ රු ලංඑ ඟ ලංවී ලංඇති ලංඵේ ලංඅභහායහාලඹ ලංවිසි්ත ලංහර්ාහ ලං ය ලංඇා.
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21.

කාරක වභාල වින්න් වශන වවා ගනාදුන් අලස්ථා රීහිඳයක්
භභ ලං හර ලං සීභහ ලං තුශ ලං ඳේේ ලං හය  ලං බහට ලං ඉදිරිඳේ ලං යන ලං රද ලං ඳේේ ලං
භවයක් ලං හය  ලං බහ ලං විභර්ලන ඹ්ත ලං ඳසු ලං නිසරබ ලං යන ලං රද ලං අාය ලං ඊට ලං
ඳේේ රුට ලං යජ  ලං නිරධහරී්ත ග්ත ලං අහධහයණඹක් ලං සිදුවී ලං නොභළති ලං ඵ ලං ඳනී ලං
ඹහභ, ලං යඹාන ලං තුශ ලං ඳේනහ ලං නීති ලං වහ ලං යගුරහසි ලං අනු ලං වන ලං ශහ ලං  ජභට ලං
නොවළකිවීභ, ලං අ ප්ත ක්ෂිා ලං වන ලං රඵහ ජභට ලං රතිඳහදන ලං නොවීභ ලං භා ලං  ලං යහජය ලං ේහ ලං
ොමි්ත ලං බහ ්ත ලං වහ ලං ඳරිඳහරන ලං අභිඹහචනහ ලං විනිලසචඹ ලං අධි හරි ඹ්ත ලං රතික් ේඳ ලං
වීභ, ලං
ඳේේ රුට ලං
ඳේභ ලං ේඵ්තධ ඹ්ත ලං උන්තදුක් ලං
නොවීභ ලං වහ ලං
ඳේේ රු ේ ලං රතිචහයඹක් ලං නොදළක්වීභ ලං ඹනහ ජ ලං රුණු ලං වේතු ලං වී ලං ඇා ලං. ලං ඳවා ලං
ඳේේ ලංඑ ේ ලංනිසරබ ලංවී ලංඇා.
එච්.ඩබ්. ප්රියන්ත  වමළර මශතළ - මපත්වේ ංකකා ඕඑේ/පීපී/2015/130
ඳොලිස ලං
ොසාහඳ්ලය ඹක් ලං ර ලං ේ  ලං ඹ ජ ලං සිටිඹ ජ ලං විහව ලං වීභ ලං වහ ලං ාභහ ලං
ේඹ ලං ශ ලං ොමිධහල  ලං ඳොලිස ලං අධි හරි ලං ති්ත ලංඅය ලංඉ්ලරහ ලංසිටිඹද ලංපිළිතුයක් ලං
නොරද ලංඵේ ලංයධුනි  ලං හරඹ ලංතුර ලංවිහව ලංවීභ ලංයදක් ලංඵ ලංාභහ ලං නොදළන ලංසිටි ලංඵේ ලං
ඳමි්ත ලංනළා ලං ේ  ලංපිහිටුන ලං ර ලං ඳේේ රු ලංඉ්ලරහ ලංඇා.
ඳේේ රු ලං නිසි ලං අයඹකි්ත ලං ාොය ලං විහව ලං වීභ ලං ඳොලිස ලං දඳහර්ා ේ්තතු  ලං
ඳතින ලං නි ඹෝග ලං වහ ලං ඵහ ලං ගළනී ේ ලං
ෝත ද්සි ලං උ්ලරාඝනඹ ලං කිරීභක් ලං න ලං ඵළවි්ත ලං
ඳේේ රු ලං නළා ලං ේ  ලං පිහිටුවීභ ලං සිදු ලං ශ ලං නොවළකි ලං ඵළවි්ත ලං භභ ලං ඳේභ ලං
නිසරබහ ලං යන ලංරදි.
එවහ.ඩී.එවහ. මම ෝශර මශතළ - ඕඑේ/පීපී/2015/110
නි ේ ජ ලංසිදුව ලංඅනතුයක් ලං වේතු ්ත ලංනිහඩු ලංඉ්ලරහ ලංලිපිඹක් ලං ඹොමු ලං ශ ලංනමුේ ලංාභ්ත ලං
ේඹ ලං අාවළය ලං ගිඹහ ලං ේ ලං ර හ ලං ටයුතු ලං ශ ලං ඵළවි්ත ලං නළා ලං රැකිඹහ ලං රඵහ ලං දන ලං
ර ලං ඳේේ රු ලංඉ්ලරහ ලංඇා.
ඳේේ රු ලං ඉදිරිඳේ ලං ය ලං තිබ ලං වදය ලං වති ර ලං තිබ ලං අඩුඳහඩු ලං වේතු ්ත ලං ාහ ලං
රතික් ේඳ ලං ය ලං ඇති ලං තිබීභේ ලං යහජය ලං ේහ ලං
ොමිභට ලං ඉදිරිඳේ ලං ශ ලං අභිඹහචනඹ ලං
නිඹමිා ලං හරසීභහ ලං තුශ ලං ඉදිරිඳේ ලං  ලං නොවීභ ලං භා ලං රතික් ේඳ ලං වී ලං තිබීභේ ලං ඳරිඳහරන ලං
විනිලසචඹ ලංඅධි හරිඹ ලං ා ලංඉදිරිඳේ ලං ශ ලංඅභිඹහචන  ජ ලං නො ඩහ ලංහය ලං3ක් ලංවබහගි ලං
නොවීභ ලං භා ලං එඹ ලං නිසරබ ලං ය ලං තිබීභේ ලං ළරක ලං හය  ලං බහ ලං ඳේ ේ ලං ටයුතු ලං
අ්ත ලං යන ලංරදි.
ටී.එේ.ඩී.එවහ.ඩබ්ලිව්. මුණයසිකශ මශතළ - ඕඑේ/පීපී/2015/113
්රහභ ලං නිරධහරි ඹකු ලං ර ලං ේඹ ලං ය ලං ඇති ලං ඳේේ රු ලං විශ්රහභ ලං ළටුප්ත  ලං යසථහ ලං
ා්රව  ලං 2/7 ලං ග්තතිඹ ලං ඹට ේ ලං විශ්රහභ ලං ගන ලං නළා ලං ේඹට ලං එක් ලං දන යට ලං
විශ්රහභ ලං ගන ලං ඇති ලං අාය ලං විශ්රහභ ලං ළටුප්ත  ලං ගණනඹ ලං කිරී ේ ජ ලං ාභහ ේ ලං විශ්රහභ ලං ළටුඳ ලං අඩු
ය ලං ගන ලංඵේ ඵළවි්ත ලංවිශ්රහභ ලංළටුඳ ලංනිළයදි ලං ය ලං දන ලං ර ලංඉ්ලරහ ලංඇා.
භහි ජ ලං ඳේේ රු ාභ ඳශමු විශ්රහභ
අඩු නො ශ විශ්රහභ ළටුඳ ව
දන විශ්රහභ
අඩු
ශ විශ්රහභ ළටුඳ ළඳීභ නිහ ාභහට අඩු විශ්රහභ
ළටුඳක් රළ ඵන ඵට නහු තුශ ව අදව වේතු ්ත ගළටළු වට ගන ඇති
ඵ ලංනිරීක්ණඹ ලං ශ ලං හය  ලංබහ ලංනහු ේ ලංවිශ්රහභ ලංළටුඳ ලංනිළයදි ලංගණනඹ ලං ය ලංඇති ලං
ඵළවි්ත ලංනහුට ලංඅහධහයණඹක් ලංවී ලංනළති ලංඵ ලංද ලංනිරීක්ණඹ ලං ශ ලං හය  ලංබහ ලං ඳේභ ලං
නිසරබ ලං යන ලංරදි.
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ස්තූතිය
1.

ආරේභක කාරක වභාගේ වශ ඊට ඳසු ගේ දක්ලා ඳැලති කාරක වභාල
වාමාජික ගරු මන්ත්රීලරුන්ට,

2.

කාරක වභාගේ වභාඳති ගව ගස්ලය කෂ න්යලුම ගරු ඳාර්ලිගේන්තු
මන්ත්රීලරුන්ට,

3.

අඳ වමඟ කටයුතු කෂ න්යලුම ඔේබුඩ්ස්මන්ලරුන්ට ශා ඔවුන්ගේ කාර්යය
මණ්ඩයට,

4.

කාරක වභාල ඳලත්ලාගගන යාම වශා අල ඳශසුකේ ශා දැනුම බා
ගදමින් කටයුතු ක ඳාර්ලිගේන්තුගේ මශ ගේකේලරයාට, කාර්ය මණ්ඩ
ප්රධානී ශා නිගය ජ මශ ගේකේලරයාට වශ වශකාර මශ ගේකේලරුන්ට,

5.

කාරක වභාලන්හි දී ඇති වූ එකඟතාලයන් ක්රියාත්මක කරමින්
ගඳත්වේකරුලන්ට වශන බාදීමට වශාය වූ න්යලුම අමාතාං
ගේකේලරුන්ට වශ ඔවුන්ගේ නිධාපත මණ්ඩයන් ගලත,

6.

කාරක වභාගේ ඉේලීම ඳපතරි අමාත මණ්ඩ වංගේ ඉරිපතඳත් කරමින් ඉන්
තම ගස්ලකයින්ට වශන වැස අමාතලරුන්ට වශ එම අමාත මණ්ඩ
වංගේයන්ට අනුමැතිය බා දුන් අමාත මණ්ඩයට වශ
වශා දායක
වූ න්යලුම නිධාපතන්ට,

7.

කාරක වභා කාර්යාංය තුෂ අනු කාරක වභාලක් ගව ගඳත්වේ කාරක
වභාල ඳලත්ලාගගන යමින් ඳාර්ලිගේන්තුගේ මශ ගේකේලරයා ගලනුගලන්
කටයුතු ඉටු කෂ හිටපු න්යලුම ගඳත්වේ කාරක වභා ගේකේලරුන්ට ශා
ඔවුන්ගේ කාර්ය මණ්ඩයට,

8.

ගමම ලාර්තාල වැකසීම වශා දැනුගමන් ශා ශ්රමගයන් දායක වූ මශජන
ගඳත්වේ කාරක වභා කාර්යාංය ඇතුළු ඳාර්ලිගේන්තුගේ වමස්ථ කාර්ය
මණ්ඩයට,

අටලන ඳාර්ලිගේන්තුගේ මශජන ගඳත්වේ පිළිබ කාරක වභාල න්ය ශෘදයාංගම
ස්තූතිය පුද කරයි.
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[5 ල

උපමල්ඛ ය 1

ලගන්තිය]

මපත්වමකා නුර්ය

ගරු ලං ථහනහඹ තුභනි,
ඳවා ලංව්ත ලං ඳේභ ලංභභ ලංඉදිරිඳේ ලං යමි.
(භ්තත්රීතුභහ ේ ලංනභ, ලංඅේන, ලංදිනඹ ලං ලංවහ ලංනිර ලංමුද්රහ)

ඳේේ රු ේ ලංනභ ලංවහ ලං
ලිපිනඹ
දිනඹ
ගරු ලං ථහනහඹ තුභහ
ඳහර්ලි ේ්තතු
ෝමි මි
ගරු ලං ථහනහඹ තුභනි,

සිදු ලංඇති ලංඅහධහයණඹ
........................................................................................................................................

ඉ්ලරහ ලංසිටින ලංවනඹ
........................................................................................................................................

ඳේේ රු ේ ලංඅේන ලං වෝ ලංඇඟිලි ලංරකුණ
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මහජන පෙත්සඹ ෙිළබ
ි ඳ කාරක සභාපේ 6 වන වාර්තාව

[5 ල

උපමල්ඛ ය 2

ලගන්තිය]

ඳේභක් ලංරතික් ේඳ ලංකිරීභට ලංඳදනේ ලංන ලං රුණු
පශත “ං” මකාො මවහි ව ශන් කාරුණය මපත්වමමහි ංඩුපළඩුල
මපත්වම කාළරකා වභළල මයොමු කාෂ ශෆකා.
“අ”

මව්

ේ එය නිලෆරදි කාර

ෆලත

ොට

(1)

ඳේභ ලංගරු ලං ථහනහඹ තුභහ ලං ා ලංයභ්තත්රණඹ ලං ය ලං නොතිබීභ.

(2)

ඳේ ේ ලංඉවළි්ත ලං“ගරු ලං ථහනහඹ තුභනි, ලං භභ ලං ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං යමි” ඹනු ්ත ලංටව්ත ලං
ොට ලං ේභ්ත ලං ඳහර්ලි ේ්තතු ලං භ්තත්රීය ඹකු ලං විසි්ත ලං අේ්ත ලං ය ලං නොතිබීභ. ලං (භ්තත්රීයඹහ ලං
ඳේ භහි ලංඅේ්ත ලං නො ය ලංයයණ ලංලිපිඹක් ලංභගි්ත ලං ඹොමු ලංකිරීභ ලංරභහණේ ලං නො .)

(3)

ඳේ ේ ලංඅඩාගු ලං රුණු ලංඉාහ ලං
ය ලං නොතිබීභ.

(4)

ටි ඹ්ත ලං(පිටු ලං ද

ට ලංසීභහ ලංන ලංඳරිදි) ලංවහ ලංඳළවළදිලි ලංඉදිරිඳේ ලං

ඉ්ලරහ ලංසිටිනු ලංරඵන ලංවනඹ ලංපිළිඵ ලංයඹහචනඹකි්ත ලං ඳේභ ලංඅ්ත ලංවී ලං නොතිබීභ.

(5)

ඳේේ රු ලංවිසි්ත ලං ඳේභ ලංඅේ්ත ලං ය/ඇඟිලි ලංරකුණු ලංාඵහ ලං නොතිබීභ.

(6)

ඳේ භහි ලං මු්ල ලං පිටඳා ලං එහ ලං නොතිබීභ. ලං (අේන ලං ඡහඹහ ලං පිටඳාක් ලං
ඳේ ේ ලංපිටඳේ ලංවහ ලං නේ ලංඇමුණුේ ලංඑවීභ ලංඅනලයඹ)

(7)

ඳවා ලංව්ත ලංයඹාන ලංඉදිරි
I.

 ලංර්ාභහන

නොවිඹ ලං යුතු ලං අාය ලං

 ලංවිභර්ලනඹ ලං මි්ත ලංඳළතීභ.

අධි යණඹ ලං

II. නේබුඩ්සභ්තයඹහ ලං
III. භහන ලංහිමි ේ ලං
IV. යහජය ලං ේහ ලං

ොමි්ත ලංබහ ලං
ොමි්ත ලංබහ ලං

( භභ ලංවිභර්ලන ලං ටයුතු ලංඅ්ත ලංව ලංඳසු ලං ඳේභ ලංඉදිරිඳේ ලං ශ ලංවළ .)
ඳවා ලං “ය”
ොට හි ලං ව්ත ලං රුණක් ලං ඳේ භහි ලං අඩුඳහඩුක් ලං
අාය ලංනළා ලං ඳේභ ලං ඹොමු ලං ශ ලං නොවළ .
“ය”

 ලං නේ ලං ඳේභ ලං නිසරබහ ලං න ලං

ොට

(1)

යජ  ලං වෝ ලං භහන ලං නේ ලං යඹානඹ  ලං නිරධහරි ඹකු ලං විසි්ත ලං මලි  ලං අයිතිහසි භක් ලං
ඩකිරීභක් ලං වෝ ලං නේ ලංඅයුක්තිඹක් ලංසිදු ලං යනු ලංරළඵ ලංඇති ලංඵ ලංඅනහයණඹ ලං නොවීභ.

(2)

අභහාය ලංභණ්ඩර ලංතීයණඹක් ලං නස ලං යන ලං ර ලංඉ්ලරහ ලංසිටීභ.

(3)

අධි යණඹ ලංවිසි්ත ලංරඵහ ලංදු්ත ලංතී්තදුක් ලං නස ලං යන ලං ර ලංඉ්ලරහ ලංසිටීභ.

(4)

යක් ලං ඳේේ ලං හය  ලංබහ ලංවිසි්ත ලංනිසරබහ ලං ය ලංඇති ලං රුණක් ලංේඵ්තධ ඹ්ත ලංවීභ.

(5)

ඳේේ ලං හය  ලං බහ ලං විසි්ත ලං යක් ලං වන ලං රඵහ ලං  ජ ලං ඇති ලං රුණක් ලං ේඵ්තධ ඹ්ත ලං ාදුයටේ ලං
වන ලංඵරහ ඳො යොේතු ්ත ලංනළා ලංයක් ලංඉදිරිඳේ ලං ය ලංතිබීභ.

(6)

ඳශමුන ලං ශ්රේණිඹට ලංශමු්ත ලංඇතුරේ ලං ය ලංගළනීභ ලංේඵ්තධ ඹ්ත ලංවීභ.

(7)

2007.05.24 ලං න ලං දිනට ලං ඳය ලං නිකුේ ය ලං ඇති ලං ද්ලඳහරන ලං ඳළිගළනීේරට ලං රක්ව්ත ලං
ේඵ්තධ ඹ්ත ලං ව ලං අභහාය ලං භණ්ඩර ලං තීයණ ලං භගි්ත ලං නිර් ද්ිනා ලං වන ලං ්රිඹහේභ  ලං යන ලං ර ලං
ඉ්ලරහ ලංසිටීභ.

(8)

ඳහර්ලි ේ්තතු

 ලංවිහදඹක් ලංපිළිඵ ලංවනක් ලං ය ලංතිබීභ.
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මහජන පෙත්සඹ ෙිළබ
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[11 (iii)  ල
උපමල්ඛ ය 3
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ලගන්තිය]

මහජන පෙත්සඹ ෙිළබ
ි ඳ කාරක සභාපේ 6 වන වාර්තාව

[11(v)  ල
උපමල්ඛ ය 4
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ලගන්තිය]

මහජන පෙත්සඹ ෙිළබ
ි ඳ කාරක සභාපේ 6 වන වාර්තාව

උපමල්ඛ ය 5

භ ේ ලංඅා ඹ ලං: ලංCPA/6/OMB/1/9
1996 නක් ාෝඵර් ලං12
හිාේ ලංඅභහායතුභනි,
ඔේබුේවහමන්ලරයළමේ නිර්මේ
භහ ලං ා ලං ඉදිරිඳේ ලං යන ලං රද ලං 1995 ලං වහ ලං ව ලං ාභ ලං හර්ෂි  ලං හර්ාහ හි ලං නේබුඩ්සභ්තයඹහ ලං
භහ ේ ලංදළඩි ලංඅධහනඹ ලං ඹොමු ලං යන ලං රුණක් ලංව්ත ලං ය ලංති ේ. ලංනහු ලංර හල ලං ය ලංසිටිනු  ලං
නහු ලං ා ලංඉදිරිඳේ ලං යන ලං රුණු ලංපිළිඵ ලංනහු ේ ලංනිර් ද්ල ලංවහ ලංයජ  ලංයඹාන ලං ඵො වෝ ලං
විට ලංඅධහනඹ ලං ඹොමු ලං නො යන ලංඵයි.
නඵ ලං ද්තනහ ලං ඳරිදි ලං වි ලේ ඹ්තභ ලං විධහඹ
 ලං ්රිඹහ හය ේරට ලං අදහශ, ලං දුක් ලං ගළනවිලි ලං
විඳී ේ ලංයහජය ලංඹහ්තත්රණඹ ලංලක්තිභේ ලං යන ලංඵ ලංඅඳ ලංජනාහට ලංරඵහ ලංදු්ත ලංරතිඥපහකි. ලං භභ ලං
රතිඥපහ ලං ඉටු යමි්ත, ලං නහු ලං ා ලං ජජුභ ලං රුණු ලං දළක්වීභ ලං සිදුකිරීභට ලං වළකින ලං ඳරිදි ලං
නේබුඩ්සභ්තයඹහ ේ ලං හර්ඹහරඹට ලං අදහශ ලං නීති ලං අපි ලං ා ලෝධනඹ ලං
ශමු. ලං
ේ ාේ, ලං
සුඳරික්හ හරී ලංළරකි්ලරට ලංගළනී භ්ත ලංඅනතුරු, ලංනේබුඩ්සභ්තයඹහ ලංරඵහ දන ලංනිර් ද්ල ලං
යජ  ලංයඹාන ලං නොර හ ලංවරි්ත ්ත ලංනේ ලංඅඳ ේ ලංඅභිරහඹ්ත ලංනි ලේධනඹ ලංනු ලංඇා.
නේබුඩ්සභ්තයඹහ ලං සිඹ ලං නිර් ද්ල ලං රඵහ ලං දනු  ලං අදහශ ලං සිඹලු ලං ඳහර්ලඹ්තට ලං ්ත ලං  ජ භ්ත ලං
ඳසුඹ. ලං රතිඳේති ලං හයණහ්ත ලං ව ලං මරය ලං ඵරඳෆේ ලං ඇතුළු ලං ාභ ලං දෘසටි ලං
ෝණ ඹ්ත, ලං අදහශ ලං
සිඹලු ලං රුණු ලංනහු ේ ලංඅධහනඹට ලං ඹොමු ලංකිරී ේ ලංඅසථහ ලංඑහි ජ ලංඅදහශ ලංයජ  ලංයඹානරට ලං
හිමි ලං
. ලං ගළටළුට ලං ඵඳු්ත ලං වී ලං ඇති ලං රුණුර ලං සිඹලු ලං අාල ලං වොඳි්ත ලං ර හ ලං ඵරහ ලං
නේබුඩ්සභ්තයඹහ ලංසිඹ ලංතීයණ ලංගනු ලංඇතිඹ ලංඹ්තන ලංඅපි ලංඵරහ ඳො යොේතු ලං්ත නමු.
එඵළවි්ත ලංනේබුඩ්සභ්තයඹහ ේ ලංනිර් ද්ල ලං්රිඹහේභ  ලංකිරීභ ලංඅනිහර්ඹ ලං නොවද, ලංාහට ලංනිසි ලං
ගෞයඹ ලං රඵහදිඹ ලං යුතුඹ. ලං ඳළවළදිලි ලං වේතුක් ලං නිහ ්ත ලං නිර් ද්ලඹ ලං ක්රඹහේභ  ලං ශ ලං
නොවළකි ලං නේ, ලං හමහි  ලං තීයණඹක් ලං ගළනීභ ලං පිණි ලං අදහශ ලං අභහායයඹහ ලං විසි්ත ලං එඹ ලං අභහාය ලං
භණ්ඩරඹට ලං ඉදිරිඳේ ලං ශ ලං යුතුඹ. ලං ඳරිඳහරන ලං ටයුතු ලං පිළිඵ ලං ඳහර්ලි ේ්තතු ලං
ොභහරිස ලං
(නේබුඩ්සභ්ත) ලංඳන ේ ලං17(2) ලංග්තතිඹ ලංඹට ේ ලංාභ ලංතීයණ ලංඅදහශ ලංඅභහායයඹහට ලංද ලංදළනුේ ලං
ද්ත ්තඹ ලංඹන ලං රුණට ලංභභ ලංනඵ ේ ලංඅධහනඹ ලං ඹොමු ලං ශ ලංයුතු ලංති ේ. ලං භභ ලංතීයණඹ්තට ලං
නිසි ලංළරකි්ලර ලංරඵහ ලං දන ලංඵ ලංවහ ලංඹේ ලංගළටළු හරී ලංාේඹක් ලංන ේ ලංඅධහනඹට ලං ඹොමු ලං යනු ලං
රඵන ලංඵ ලංවති  ලංකිරීභ ලංපිණි ලංඅසථහක් ලං භභ ලංඳටිඳහටිඹ ලංනඵට ලංරඵහ ලං දයි.
අේා නෝභති , ලං නස ලං ර ලං ර න ලං වෝ ලං අනයහ හය ඹ්ත ලං අහධහයණ ලං විධහඹ  ලං
්රිඹහභහර්ග ලං සිදුවීභ ලං ළශළක්වීභ ලං පිණි ලං නේබුඩ්සභ්තයඹහ ේ ලං  ලං යඹානඹ ලං ර ඹෝජනඹට ලං ගනු ලං
රඵන ලං ඵට ලං ග ලං ඵරහ ලං ගළනීභ ලං අඳ ේ ලං ගකීභ ලං ්ත ්තඹ ලං ඹන ලං රුණු ලං භභ ලං ඹළි ලං අධහයණඹ ලං
ය්ත නමි.
නඵ ේ ලංහිවාෂී
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ච්තද්රි හ ලංඵණ්ඩහයනහඹ  ලංකුභහයණතුාග
ජනහධිඳති
ඳරිඳහරන ලං ටයුතු ලංපිළිඵ ලංඳහර්ලි ේ්තතු ලං

ොභහරිස ලං - ලංදළනුේ ලංනු ලංපිණි

(මු්ල ලංපිටඳ ාහි ලංඳරිර්ානඹකි)
72

මහජන පෙත්සඹ ෙිළබ
ි ඳ කාරක සභාපේ 6 වන වාර්තාව

උපමල්ඛ ය 6

73

