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- ප්රතවෘත්ති නිවේදනය ආවයෝජකයන් දිරි ගැන්වීවේ රජවේ ප්රතිත්තිය හයය වදිනන්
තක්වහේරු වෘාර්තා කඩිනිනන් නිකු්ත කරන්නැයි අග්රාමාතාතනතුමමාතාවගන් බලධාරීන් උතවදහ්
වේවතොළ නැවෘත තක්වහේරු කිරීවේ දී හයන ගාහ්තුම අය කිරීමාත පිළිබඳ අවෘධානය
විවිධ ආවයෝජන ක යුතුම වවෘනුවවෘන් රජවේ වේවතොළ ලබා දීමාත අදාළ තක්වහේරු
වෘාර්තා ලබා ගැනීවේ දී කඩිනේ පියවෘර අනුගමාතනය කරන වලහ ගරු අග්රාමාතාතන මාතිනන්ද
රාජතක්ෂ මාතැිතුමමාතා බලධාරීන් උතවදහ් ලබා වදයි. එවහේ මාත රාජන ආයතනයක් අවයෝජන
ක යු්තතක් හඳයා එකමාත වේවතොළක් වවෘනුවවෘන් විටින් වි තක්වහේරු වෘාර්තා ලබා ගැනීවේ දී
යේ හයන ගාහ්තුමවෘක් අය කිරීමාත හේබන්ධවයන් වහොයා බලන වලහ ද අග්රාමාතාතනවෘරයා
තක්වහේරු වදතාර්තවේන්තුමවෘ වවෘත උතවදහ් ලබා දුන්වන් ය. අග්රාමාතාතන මාතිනන්ද රාජතක්ෂ
මාතැිතුමමාතා වේ බවෘ කියා සිටිවේ එතුමමාතා ය ව්ත තවෘින මුදල් අමාතාතනාාං්ශය හය නාගරික
හාං්වෘර්ධන යා නිවෘාහ අමාතාතනාාං්ශවේ නිලධාරීන් හමාතග තැවෘැි හාකච්ඡාවෘක එක්වවෘිනනි. එමාත
හාකච්ඡාවෘ ඊවේ (01) මුදල් අමාතාතනාාං්ශවේ දී තැවෘැ්තවි .
වේශතාලන අධිකාරිය හාං්වෘර්ධන ක යුතුම පිළිබඳ විවිධ හාකච්ඡා තවෘ්තවෘිනන් තීන්දු
තීරණ ගනු ලබන අතරතුමර වහසු රාජන ආයතන හය වවෘාවේ නිලධාරීන්වේ කාර්යභාරය විය
යු්තව්ත එමාත තීන්දු නිසි තරිදි ක්රි්යා්තමාතක කරිනන් හාං්වෘර්ධනය ඉදිරිය රැවගන යාමාත බවෘ
වයවතමාත අවෘධාරණය කවළේ ය. එවහේ මාත කුමාතන වෘනාතතියක් ක්රි්යා්තමාතක කළ ද කුමාතන නීි රිි
තේධියකය අනුවෘ ක යුතුම කළ ද අවෘහානවේ ව සියල්ල ජනතා යයතත උවදහා සිදු කළ යුතුම
බවෘ ද මාතිනන්ද රාජතක්ෂ මාතැිතුමමාතා වමාතින දී කියා සිටිවේ ය.
රජවේ වේවතොළ විවිධ ආවයෝජන ක යුතුම වවෘනුවවෘන් ලබා දීවේ දී වවෘාවේ වෘ්තමාතන්
වෘටිනාකේ තක්වහේරු කරනු ලබන්වන් මුදල් අමාතාතනාාං්ශය ය ව්ත තවෘින රජවේ තක්වහේරු
වදතාර්වේන්තුමවෘ මාතගිනි. අග්රාමාතාතනවෘරයා කියා සිටිවේ එමාත වෘගකීමාත වවෘන්ත තාර්ශ්වෘ වවෘත
තැවෘරීමාත ගැ ලුවෘල තුමඩු දිය යැකි ත්ත්තවෘයක් බැවින් අදාළ වදතාර්තවේන්තුමවෘ ය ව්ත මාත එමාත
වෘගකීමාත තැවෘැතීමාත අතනාවෘශන කරුණක් බවෘයි.
ඉඩේ ප්රතිහාං්හ්කරණ වකොිනහන් හභාවෘ, වකොළඹ නගර හභා යන ආයතන
නිවයෝජිතයන්, ආවයෝජන ක යුතුම හඳයා වේවතොළ තක්වහේරු කිරීවේ දී තමාතන් මුහුණ වදන
අතයසුතාවෘන් වමාතිනදී අග්රාමාතාතනතුමමාතාවේ අවෘධානය වයොමු කවළේ ය. විවශේෂවයන් මාත
ආවයෝජන හඳයා ලාං්සු තැබීමාත වෘැනි ක යුතවෘල දී කඩිනිනන් තක්වහේරු වෘාර්තා ලබා ගැනීවේ

අවෘශනතාවෘ වුහහු අවෘධාරණය කළය. එවහේ මාත තක්වහේරු වදතාර්තවේන්තුමවෘ මාතගින් ලබා ග්ත
තක්වහේරු වෘාර්තාවෘක් කල් ඉකු්ත වීවමාතන් අනතුමරුවෘ යළි්ත වෘාර්තාවෘක් ලබා ගැනීවේ දී
හේපූර්ණ ගාහ්තුමවෘමාත යළි්ත වගවීමාත සිදු වීමාත පිළිබඳ වෘ ද වමාතින දී කරුණු දැක්වීය.
අග්රාමාතාතනවෘරයා වමාතින දී කියා සිටිවේ කඩිනිනන් එමාත වෘාර්තා නිකු්ත කිරීමාත
ආවයෝජකයන් දිරිමාත්ත කිරීවේ ප්රතධාන හාධකයක් බවෘයි. එමාත ක යුතුම කඩිනේ කිරීමාත හඳයා
තක්වහේරු වදතාර්තවේන්තුමවේ දැන තවෘින පුරප්තාඩු පිරවීමාත වෘයාමාත ක යුතුම කරන වලහ්ත
තවෘින පුරප්තාඩු වවෘනුවවෘන් උතාධිධාරීන් බඳවෘා ගැනීමාත ඇි යැකියාවෘ ද වහොයා බලන වලහ
අග්රාමාතාතනතුමමාතා උතවදහ් ලබා දුන්වන් ය.
එවහේ මාත වෘරක් තක්වහේරු කළ රජවේ වේවතොළක් ආවයෝජන ක යු්තතක් හඳයා යළි
තක්වහේරු කිරීවේ දී යේ හයන ගාහ්තුමවෘක් අය කිරීමාත ඇි යැකියාවෘ වහොයා බලන වලහ ද
අග්රාමාතාතනතුමමාතා බලධාරීන්වගන් ඉල්ලා සිටිවේ ය.
විවශේෂවයන් මාත ආවයෝජනයන් හඳයා රජවේ වේවතොළ ලබා දීමාත අදාළ තක්වහේරු
වෘාර්තා නිකු්ත කිරීවේ ක්රි්යාවෘය ය කඩිනේ කිරීවේ අවෘශනතාවෘ වතන්වෘා දුන් මාතිනන්ද රාජතක්ෂ
මාතැිතුමමාතා කියා සිටිවේ ආවයෝජකයන් දිරි ගැන්වීමාත රජවේ ප්රතිත්තියක් බවෘයි.
රාජන අමාතාතන අජි්ත නිවෘා් කබ්රාල්, මුදල් අමාතාතනාාං්ශ වල්කේ එහ්.ආර්. ආටිගල යන
මාතය්තවෘරු ඇතුමළු අග්රාමාතාතනතුමමාතාවේ ය ව්ත තවෘින ආයතන රැහක ප්රතධානීහු වමාතමාත අවෘහ්ාාවෘ
හයභාගී වූය.

අවහේල බණ්ඩාරනායක
ගරු මුදල් අමාතාතනතුමමාතාවේ මාතාධන වල්කේ

