
2016 ජනහරි  භ  12 වනි  අඟවරුහදහ දින                                         

2016 ஜயரி நளதம் 12 ஆம் தழகதழ செவ்யளய்க்கழமமந      Tuesday 

12 th  January  2016 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                 

சகபய தயிெளர்  கஞ்ெ ஜனபத்                                  

Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                               
---------------------------------------------------------- 

 

 සිඹළු වදනහටභ සුබ උදෆනක් 
වේහ !  ඒවේභ සිඹළු වදනහටභ රළබුහ 
ව  2016  න ය 
සිඹළු ඵරහවඳොවයොත්තු ඉසඨ න 
නිවයෝගිභත් සුබභ සුබ න යක් වේහ  
කිඹරහ සිඹළු වදනහටභ ප්රහර්ථනථනහ කයනහ   
ගරු ප්රධහන අභහතයතුභනි  ගරු  
අභහතයතුභ්ලරහ  ඒවේභ ගරු 
විඳක්නහඹකතුභහ  ගරු භ්ලත්රීතුභ්ලරහ 
ව භ්ලත්රීතුයගඹවග්ල අය.    අද දිනට 
නයහඹඳහනුකූකර ළඩ කටතුතු මයභබ 
කිරීභ වහ  ඳශමු තිවඵ්ලව්ල   

 

 අභින භ්ලත්රීරු්ලවේ ප්රතිාහ වවෝ 
දිවුරුභ :  

 

ඒ ඹටවත් කිසික් හර්ථනතහ වී නළවළ   

 

ගරු මණ්ඩුකහයතුභහවග්ල රළවඵන 
ංවේල : 

 

ඒ ඹටවත් කිසික් හර්ථනතහ වී නළවළ   

 

ගරු බහඳතිතුභහවේ නිවේදන : 

 

13 මණ්ඩුක්රභ යසථහ ංවලෝධනව  
154 උ යසථහවේ  3) අනුකූයසථහ 
ඹටවත් ඵයගමු ඳශහත් බහවේ අදවස 
පිළිඵ  ප්රකහලඹ්ල රඵහගළීමභ වහ 
වතොයතුරු දළන ගළීමවභ අ. තිහසිකභ 

පිළිඵ ඳනත් වකටුභඳත   අතිගරු  
ජනහධිඳතිතුභ්ල විසි්ල ඵයගමු ඳශහත් 
බහට වඹොමු කයනුකූ රළඵ තිවඵන ඵ  
ඵයගමු ඳශහත් බහ කහර්ථනඹ ඳටිඳහටි රීති 
ංග්රවව  65)1 ග්ලතිඹ අනුකූ බහට 
දළනුකූභ වදනහ  වභ අනුකූ වභභ ඳනත් 
වකටුභඳත  බහහවඹ්ල කස කයන රද 
පිටඳතක්  නයඹ ඳඹ භග ඔඵතුභ්ලරහ 
වත වභ වන වකොට රඵහදීභට කටතුතු 
කයරහ තිවඹනහ    

 

 කහර්ථනඹ ඳටිඳහටි රීති  65)2 අනුකූ  
වභභ ඉදිරිඳත් කයන රද ඳනත් 
වකටුභඳත 65 2) අනුකූ  ප්රාප්ති ව රීති 
කහර්ථනඹ බහට වඹොමු කය  රඵන බහ 
හයඹට වභඹ ඉදිරිඳත් කිරීභ වහ  
කටතුතු ඉසඨ කයනහ   

 

 මීශගට ඵයගමු ඳශහත් බහ 
කහර්ථනඹ රීති ංග්රවව  රීති අංක  13)1 
අනුකූ 2016 ය වහ යජව   ව ඵළංකු 
නිහඩු අතවළය  2015 11 26 වනිදින 
ඳළති බහ කටතුතු ව ඳවසුකභ පිළිඵද 
කහයක බහවේ අනුකූභත  කය ග්ලනහ රද  
2016 වර්ථන මුල් භහ වඹ  තුශ  බහ 
රැසවීභ වහ නිඹයගත  දිනඹ්ල  හිත 
ලිපිඹ ඔඵතුභහවේ ව ඔඵතුයගඹවේ දළන 
ගළීමභ වහ වභ වන වකොට රඵහදීභට 
කටතුතු කයරහ තිවඹනහ   

 

 මීශගට ඳහර්ථනලිවභ්ලතුවේ  අදවස 
විභසීභ වහ ඉදිරිඳත් කයන රද ඵයගමු 
ඳශහත් ංචහයක අධිකහරිව  ප්රාප්ති 
වකටුභඳත පිළිඵ ඳහර්ථනලිවභ්ලතුවේ  
නිරීක්ණ රඵහගළීමභට දිඹතුතු කහර 
සීභහ  2016 ජනහරි භ 29 වනිදින 
වතක්  දීර්ථනඝ කය වදන වර ගරු 
ඳහර්ථනලිවභ්ලතුවේ ගරු කථහනහඹක 
තුභහවේ නිවඹෝගඹ ඳරිදි  
ඳහර්ථනලිවභ්ලතුවේ භවවල්කභතුභහ විසි්ල 
වභභ ගරු බහවේ ඉල්ලීභක් කයරහ 
තිවඹනහ   ඒ පිළිඵ දින  රඵහදීභ 
පිළිඵ බහවේ විරුේධත්ඹක්  
තිවඹනද? විරුේධත්ඹක් නළති ඵ.  
වළඟී ඹ්ලව්ල   



 

ඒ අනුකූ ඳහර්ථනලිවභ්ලතුවේ 
කථහනහඹකතුභහ විසි්ල ඉදිරිඳත් කයන රද 
ඳහර්ථනලිවභ්ලතුවේ භවවල්කභතුභහ විසි්ල 
ඉල්රහ ඇති  ඵයගමු ඳශහත් ංචහයක 
අධිකහරිව   ප්රාප්ති වකටුභඳත  පිළිඵ 
නිරීක්ණ රඵහදීභට  2016 ජනහරි භ 
29 වනිදහ දක්හ කල්දීභට  වභභ ගරු 
බහවේ වඹෝජනහ රඵහදීභට අපි කටතුතු 
කයනහ   

වනොඳළයගණ සිටීවභ අය පිළිඵ 
වඹෝජනහ : 

 

ගරු ම ඳ ංවිධහඹක වර්ථන සිඹමරහපිටිඹ              
சகபய அபெ.க.அமநப்ளர் லர்ர ெழனம்ளிடின 

Hon.Gov.Whip Harsha Siyambalapitiya                         

-------------------------------------------------------- 

 

ගරු බහඳතිතුභනි  නිර්ලත ජඹසිංව 
භ්ලත්රීතුභහ අද දින නිහඩු ඉල්රහ 
තිවඵනහ   

 

ගරු භ්ලත්රී අත්ත් කුභහය                                
சகபய உறுப்ிர் அஜழத் குநளப                                  

Hon.Member Ajith Kumara                                        

------------------------------------------------------------                                 

 

ගරු බහඳතිතුභනි  ජඹතිස යණවීය 
භ්ලත්රීතුභහ අද දින නිහඩු ඉල්රහ 
තිවඵනහ  

 

ගරු භ්ලත්රී ්භ .  ්භ ඉෂසරහර්ථන              
சகபய உறுப்ிர் ம்.மய.ம்.இப்ளர்                     

Hon.Member M.Y.M.Iflar                                                    

----------------------------------------- 

 

ඒ සිඹළු වදනහට  නිහඩු රඵහදීභ සුදුසු 
ඹළ.  වඹෝජනහ කයනහ  

 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                 

சகபய தயிெளர்  கஞ்ெ ஜனபத்                                  

Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                               
---------------------------------------------------------- 

 

සතූති.  ඒ නභ ඉදිරිඳත්  කයන රද 
සිඹළුභ ගරු භ්ලත්රීතුභ්ලරහවේ නිහඩු  
රඵහදීභට කටතුතු කයනහ   

 

ලිපි වල්ඛණ පිළිගළ්ලවීභ :  

 

ගරු භ්ලත්රී සිරිඳහර කිරිඇල්ර 
භළතිතුභහ  ඒවේභ මරිඹංල ඵහරසරිඹ  
භළතිතුභහ ඒවේභ වක් ්ල් යත්නහඹක 
භළතිතුභහ විසි්ල ඉදිරිඳත් කය ඇති ලිපි 
වහ පිළිතුරු රළබී තිවඵනහ   අපි 
ඔඵතුභ්ලරහට ඒ ලිපි රළබීභට රසහ 
තිවඵනහ  

 

කහයක බහ හර්ථනතහ පිළිගළ්ලවීභ :  

 

වභ ඹටවත් ඳශහත් ඳහරන මඹතන 
නිවඹෝත්ත. ්ල වහ ව මචහය ධර්ථනභ 
ඳේධතිඹ වකටුභඳත වහ නිර්ථනවේල 
රඵහදීභට ඳත් කශ  කයගටුවේ 
නිර්ථනවේල වභ නවිට  ඳත් කයන රද 
කයගටු භහ වත රඵහදී තිවඵනහ   ඒ 
අනුකූ  වභ බහය වදන රද කයගටුවේ 
හර්ථනතහ තදුයටත් වභ  පිළිඵ ඳක් ව 
විඳක්  හිටපු ඳශහත් ඳහරන 
නිවඹෝත්ත. ්ල වත ඉදිරිඳත් කය  ඒ 
අඹවග්ල  තදුයටත් ඉදිරිඳත් කිරීභට ඹභ 
වඹෝජනහක් වවෝ  ඹභ ංවලෝධනඹක් 
තිවඵනහ නභ ඒ වහ ඉදිරිඳත් කිරීභට 
අපි තිඹක කහරඹක් රඵහදීරහ තිවඹනහ    
අපි ඔඵතුභ්ලරහටත් දළනුකූත් කයනහ 
තදුයටත් ්හි පිටඳත් තමු්ලනහ්ලවේරහට 
රළබීභට රසනහ   ඒ පිළිඵ 
තදුයටත් ඹභ ංවලෝධනඹ්ල තිවඹනහ 
නභ තිඹක කහරඹක ඳසවේ  අපි ඊශඟ 
බහ හයඹට කයගටුවේ හර්ථනතහ  ඉදිරිඳත් 
කිරීභට කටතුතු කයනහ   



වඳත්භ :   

 

වඳත්භ ඉදිරිඳත් කිරීභ ඹටවත් ගරු 
අත්ත් කුභහය භළේවදගභ භළතිතුභහට 
වඳත්භක්  ඉදිරිඳත් කිරීභට අසථහ   

 

ගරු භ්ලත්රී අත්ත් කුභහය                                
சகபய உறுப்ிர் அஜழத் குநளப                                  

Hon.Member Ajith Kumara                                       

------------------------------------------------------------                                   

 

 ගරු බහඳතිතුභනි  ඵරංවගොඩ 
වගිරිව  ඳදිංචි ඩබ්  උදඹ  අත්ත් ඳහලිත  
භවතහ විසි්ල  ඉදිරිඳත් කයන රද වඳත්භ 
ඳල්වල්ඵළේද ඵරවි්ලන 134/3/බී හි ඳදිංචි 
්ල් ්ච් ඳේභතිරක භවතහ විසි්ල ඉදිරිඳත් 
කයන රද වඳත්භ  ඕඳනහඹක දකුණු 
හුණුර ඳහරභ අර  වනො:78 ඒ/2 හි 
ඳදිංචි ්ච් පී විභරයත්න භවතහ විසි්ල 
ඉදිරිඳත් කයන රද වඳත්භ ඹන  
වඳත්භ තුන පිළිග්ලනහ   

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                 

சகபய தயிெளர்  கஞ்ெ ஜனபத்                                  

Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                               
---------------------------------------------------------- 

 

 

 සතූති.  ගරු භ්ලත්රීතුභහ  ඔඵතුභහ   
විසි්ල ඉදිරිඳත් කයන රද  වඳත්භ 
වඳත්භ කහයක බහ වත වඹොමු 
කිරීභට කටතුතු කයනහ  

 

ප්රලසන: 

 

ප්රලසන ඉදිරිඳත් කිරීභ  ඹටවත් ගරු අත්ත් 
කුභහය භළේවදගභ භ්ලත්රීතුභහ විසි්ල  
ඉදිරිඳත් කය ඇති 6/1/2015/14 දයණ 
ප්රලසනඹ වහ පිළිතුරු රළබී තිවඵනහ   
ඔඵතුභහට අසථහ  ගරු ප්රධහන 

අභහතයතුභහවග්ල අවරහ  ගරු ප්රධහන 
අභහතයතුභහ ඒකට පිළිතුරු ්හ 
තිවඵනහ  ඔඵතුභහට අසථහ තිවඹනහ 
ගරු භ්ලත්රීතුභහ  

 

ගරු ප්රධහන අභහතය භහීඳහර වවේයත්              
சகபய  ிபதள அமநச்ெர் நலழள ஹலபத்                   

Hon. Chief Minister Mahipala Herath                                                      

-------------------------------------------------------- 

 

ගරු බහඳතිතුභනි ඒ වහ ලිඛිත 
පිළිතුරු රඵහදී තිවඵනහ   

 

ගරු භ්ලත්රී අත්ත් කුභහය                                
சகபய உறுப்ிர் அஜழத் குநளப                                  

Hon.Member Ajith Kumara                                  

------------------------------------------------------------                                   

 

 පිළිතුරු රළබී නළවළ  

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                 

சகபய தயிெளர்  கஞ்ெ ஜனபத்                                  

Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                               
---------------------------------------------------------- 

 

 

බහ  වල්කභතුභහ භට හර්ථනතහ කයරහ 
තිවඹනහ පිළිතුරු රළබී  තිවඵනහ 
කිඹරහ  ඒක ්තුභහට රළවඵ්ලන 
රස්ලන   

 

ගරු භ්ලත්රී අත්ත් කුභහය                                
சகபய உறுப்ிர் அஜழத் குநளப                                  

Hon.Member Ajith Kumara                                    

------------------------------------------------------------                                 

 

පිළිතුරු අලය.  හචික  අපිට ඒක 
හචික වදනහ නභ අපිට අතුරු ප්රලසන 



අව්ලන  අ. තිඹක් තිවඹනහ  ලිඛිත 
මපුවභ මවඹත්  ප්රලසනඹක් ඉදිරිඳත් 
කය්ලන ඕව්ල අතුරු ප්රලසන රට    

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                 

சகபய தயிெளர்  கஞ்ெ ஜனபத்                                  

Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                               
---------------------------------------------------------- 

 

දළ්ල ඔඵතුභහට අලය. ද ? 

 

ගරු භ්ලත්රී අත්ත් කුභහය                                
சகபய உறுப்ிர் அஜழத் குநளப                                  

Hon.Member Ajith Kumara                                  

------------------------------------------------------------                                 

 

 භභ වභොකුත් ද්ලව්ල නෆ  දළ්ල 
පිළිතුරු කිඹ්ලන වරහකුත් නෆ   දළ්ල 
අපි ඵරහවඳොවයොත්තු ව්ලව්ල  මීට 
ඳසවේ ප්රලසනඹක් හචික ඇහුවභ  
හචිකභ පිළිතුරු වභ බහවේ වදනහ 
නභ භට වනවභ.  වනත් මණ්ඩු 
ඳක්ව  වවෝ භ්ලත්රීයවඹකුට 
අසථහක්  තිවඹනහ නභ ඒ පිළිඵ 
අතුරු ප්රලසනඹක් අවන හයව දී  ඒක 
ඇසීවභ අසථහක් අවප් අ. තිඹ  
පිළිඵ රැකයණඹක් තිවඵනහ   

 

ගරු ප්රධහන අභහතය භහීඳහර වවේයත්              
சகபய  ிபதள அமநச்ெர் நலழள ஹலபத்                   

Hon. Chief Minister Mahipala Herath                                                      

-------------------------------------------------------- 

 

පිළිතුරු අවප්ක්හ කයන මකහයඹ ලිඛිත  
ඒ ලිඛිත පිළිතුරු දීරහ තිවඹනහ   

 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                 

சகபய தயிெளர்  கஞ்ெ ஜனபத்                                  

Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                               
---------------------------------------------------------- 

 

වරි  දළ්ල ඔඵතුභහවේ ප්රලසනඹට ගරු 
ප්රධහන අභහතයතුභහ ලිඛිත පිළිතුරු 
ඉදිරිඳත් කිරීභක් කයරහ තිවඹනහ  
අඩුඳඩුක් වරහ තිවඹනහ නභ අපි 
නිළයදි කිරීභට කටතුතු කය්ලනභ  
ඔඵතුභහ දළ්ල වභ ප්රලසනඹ පිළිඵ 
හකච්ඡහ කයනද  නළත්නභ  ඊශග 
බහට ග්ලනද  වරි වඵොවවොභ සතූති.   

 

මීශඟට නළතත් ගරු භ්ලත්රී අත්ත් කුභහය 
භළේවදගභ භළතිතුභහ විසි්ල ඉදිරිඳත් කය 
ඇති ප්රලසන අංක 6/1/2015/15 දයණ 
ප්රලසනඹ වහ ගරු කෂිකකර්ථනභ 
ඇභතිතුභහවග්ල කයන රද ඉල්ලීභට අපිට 
පිළිතුරු  රළබී නළවළ  ඔඵතුභහ ඉදිරිඳත් 
කයනහ අපිට පිළිතුරු ්වීභට කටතුතු 
කයනහ  ගරු භ්ලත්රීතුභහ පිළිතුරු ්හ 
නළවළ  ්වීවභ්ල  ඳසු ඔඵතුභහට ්වීභට 
කටතුතු කයනහ   

 

මීශඟට ගරු භ්ලත්රී යංත්ත් වඳොල්ගභවඳොර 
භළතිතුභහ විසි්ල ඉදිරිඳත් කය ඇති 
6/1/2015/17 දයණ ප්රලසනඹ වහ පිළිතුරු 
රළබී නළත   ගරු අධයහඳන වතොයතුරු 
තහක්ණ අභහතයතුභහවග්ල තභ.  අවරහ 
තිවඹ්ලව්ල   ්තුභහ බහවේ නෆ  වභ 
නතුරු අපිට පිළිතුරු ්රහ නෆ   
්වීවභ්ල ඳසු  අපි ඔඵතුභහට ්වීභට 
කටතුතු කය්ලනභ   

 

මීශඟට ගරු භ්ලත්රී අත්ත් කුභහය 
භළේවදගභ භළතිතුභහ විසි්ල ඉදිරිඳත් කය 
ඇති  6/1/2015/19 දයණ ප්රලසනඹ වහ 
ගරු ප්රධහන අභහතයතුභහවග්ල කයන රද 
ප්රලසනඹට ්තුභහ පිළිතුරු රඵහදී තිවඵනහ  
්ඹ රළබුණහද ඔඵතුභහට  රළබී නළවළ  
්ඹත් ඔඵතුභහට රළබීභට රසනහ  
ඊශඟ බහ හයව දී   ඒ පිළිඵ ඉදිරිඳත් 
කිරීභට කටතුතු කය්ලනභ   

මීශගට ගරු විඳක්නහඹක ඩබ් වෝභදහ 
භළතිතුභහ විසි්ල  ඉදිරිඳත් කය ඇති 
6/1/2015/23 දයණ ප්රලසනඹ වහ පිළිතුරු 
රළබී තිවඵනහ   ඒ පිළිඵ ඔඵතුභහට 



රළබුණද ගරු විඳක්නහඹකතුභහ  කතහ 
කය්ලන තිවඵනහද ? 

 

ගරු විඳක් නහඹක ඩබ්ලිේ වෝභදහ              
சகபய தழர்க் கட்ெழத் தமயர் டிள்யு ஹெளநதளெ                   

Hon.Opposition Leader W.Somadasa                                  

------------------------------------------------------------ 

 

 ඒගළන විසතයඹක් බහට ප්රකහල 
කය්ලන අලය.  ගරු බහඳතිතුභහ  

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                 

சகபய தயிெளர்  கஞ்ெ ஜனபத்                                  

Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                               
---------------------------------------------------------- 

 

ඔඵතුභහට පිළිතුරු රළබී තිවඵනහව්ල  
ප්රලසනඹක් අව්ලන අලයද? 

 

ගරු විඳක් නහඹක ඩබ්ලිේ වෝභදහ              
சகபய தழர்க் கட்ெழத் தமயர் டிள்யு ஹெளநதளெ                   

Hon.Opposition Leader W.Somadasa                                  

------------------------------------------------------------ 

 

බහවේ කතහ කශ තුතු වදඹක් තිවඵනහ  
ඒක පිළිතුවය්ල ෆහීභට ඳත් ව්ලන ඵෆ  
ගරු බහඳතිතුභනි කෆගල්ර වප් 
කර්ථනභහ්ලත යගතිඹ වහ ඳළයණි  
වගොඩනළගිල්ර හ දළමීභ නිහ 
රු 60000/- කට ළඩි මුදරක් වප් 
කර්ථනභහ්ලතඹට අහියග වන අතය   
නිසඳහදනඹ කයන වයදිපිළි අවරවි කිරීවභ 
සථහනඹක් වනොභළතිකභ නිහ  
වේවිකහ්ල 21 වදවනකුවේ වයදි 
විඹ්ලන්ල  ව වේකඹ්ල 75 
වදවනකුවේ රැකිඹහ අහියග වන 
තත්ත්ඹක උේගත වරහ තිවඹනහ   
ඉවත රක්ර වගොඩනළගිල්ර වේලඳහරන 
හිතතු්ලට රඵහදීවභ  සදහනභක් ඇති ඵ 
ජනතහ ඳ.    පිළිතුරු රළබිරහ 
තිවඹනහ භට  වභ රක්ර ගළන  කතහ 
කය්ලන තිවඹ්ලව්ල ගරු බහඳතිතුභීම 

වභඹ දිතුණු කය ග්ලන අලයතහඹ 
තිවඹනහ   වභ රක්වර්ල භං හිතනහ 
භවයවිට කෆගල්ර භධයසථහනවඹ්ල  
ඳහඩු රඵ්ලන පුළු්ල  වභ  ඳහඩු රඵ්ලන 
සිදු වරහ තිවඵ්ලව්ල තයඟකහරී වශ 
වරෝකව   අද විවලේවඹ්ල වයදි 
නිසඳහදනඹ දිවහ ඵරන වකොට  විවේශීඹ 
යටල් ලි්ල වගනල්රහ මීට ඩහ රසන 
තිවඹන  බහණ්ඩ අඩු යගශට අවරවි කිරීභක් 
තිවඹනහ   අවප් ඳශහත් බහට වභ ගළන 
කතහ කය්ලන භවේ ඵරහවඳොවයොත්තුක් 
තිබුණහ  වඳ්ලරහ වද්ලන 
ඵරහවඳොවයොත්තුක් තිබුණහ    මීට ඩහ 
වභ කහර්ථනඹ ඉවළි්ල නිභ කය ග්ලන 
පුළු්ල  විදිවට වභ ඳරිඳහරනව  
නිශධහරි්ලට     රළබුවණොත් වවො.  
කිඹන ඳනිවිඩඹ වභ බහට වද්ලන  
ඵරහවඳොවයොත්තුක් තිබුණහ   ඒක තභ.  
වභ ප්රකහල කවල්  

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                 

சகபய தயிெளர்  கஞ்ெ ஜனபத்                                  

Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                               
---------------------------------------------------------- 

 

ගරු  ප්රධහන අභහතයතුභහ තදුයටත්  

 

ගරු අභහතය යංත්ත් ඵණ්ඩහය භළතිතුභහ               
சகபய அமநச்ெர் பஞ்ஜழத் ண்டளப                            

Hon. Minister Ranjith Bandara                                                     

-------------------------------------------------------- 

 

ගරු බහඳතිතුභනි වභ ප්රලසනඹ  වඹොමු 
කයරහ තිවඹ්ලව්ල භහ වත  නමුත් භභ 
පිළිතුරු රඵරහ දීරහ තිවඹනහ   වභ 
රක්ර වගොඩනළගිල්රත් වභ  රක්ර 
ඳරිඳහරනඹත්  අඳ අභහතයහංලවඹ්ල අදහශ 
කයන කහර්ථනඹක් වනවභ.    වභ  රක්ර 
මඹතනඹ භව මණ්ඩු භඵ්ලධ වරහ 
කයන කහර්ථනඹක්  නමුත් අවප් 
අභහතයහංලව  විඹඳථඹට අ. ති වදඹක් 
වනවභ.    ඒ නිහ භභ ඔඵතුභහට ඳළවළදිලි 
කය්ලව්ල පිළිතුයක් ඔඵතුභහට ්රහ 
ඇති   

 



ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                 

சகபய தயிெளர்  கஞ்ெ ஜனபத்                                  

Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                               
---------------------------------------------------------- 

 

සතූති.  ගරු අභහතයතුභනි  

 

අභහතයහංල නිවේදන වවෝ 
අභහතයරු්ලවේ ප්රකහල :    

 

කිසික් හර්ථනතහ වී නළවළ  

 

වඳෞේගලික ප්රකහල කිරීභ:  

 

ගරු භ්ලත්රී නයග්ලද අනුකූයරිඹ  භ්ලත්රීතුභහ 

 

ගරු භ්ලත්රී  නයග්ලද අනුකූයරිඹ              
சகபய நழந்த அனுபிரின                   

Hon.Member Naminda Anurapriya                                

------------------------------------------------------------  

 

සුබ න යක් සිඹළුභ වදනහට  අද 
ඳශහත් බහට ්න වකොට ඇත්තටභ  
ඳහර්ථනලිවභ්ලතු මකෂතිඹකට ්නහ වේ 
තභ.  දළක්වක්   ඒ නිහ බහඳතිතුභහ 
ඇතුළු ඒ කටතුතු කයපු වගෞයහ්ලති 
අභිභහනත් මකහයඹට ඳශහත් බහක් 
මයභබ කයපු ුවඹ ඇති කයපු ඔඵතුභහට 
ඳශමු භභ සතූති්ලත වනහ   

 

ගරු බහඳතිතුභනි භවේ වඳෞේගලික 
ප්රකහල කිරීභ  භභත් ගිඹ තිව  හසුවේ 
නහනහඹක්කහය ඳහර්ථනලිවභ්ලතු භ්ලත්රීතුභහත්  
අවප් භවජන වමුවීභ වහ ඇඹිලිපිටිඹ 
ප්රවේලඹට ගිඹහ   ඒ ගිඹ අසථහවේ ඇත්ත 
ලවඹ්ලභ  ඇඹිලිපිටිඹ නගයව  විලහර 
උේවඝෝණඹක් තිබුණහ  ඒකට වවේතු ඒ 
ඇඹිලිපිටිඹ නගයව  භංගර අසථහක් 
වහ  වබහගි වච්ච යහත්රී කහරව  ඒ 

හදඹ අසථහවේදී  වබහගි වච්ච අඹට 
ඳවයදීභකට රක් වරහ බිල්ඩි්ල ්කක් 
ඳල්වරවහට ළටිරහ  ඒ තුළි්ල යගඹ ගිඹ 
තරුණඹහවේ අබහඹ පිළිඵ තභ.  ඒ 
අසථහවේදී භවහ උේවඝෝණඹක් තිබ්වබ්  
ගරු බහඳතිතුභනි   ඇත්තටභ ඒ 
ප්රවේලව  ඒ ඳවුවල් සිඹළු වදනහභ 
කිඹ්ලව්ල  වභ වඳොලීසිඹ විසි්ල තභ.  ඒ 
තරුණඹහ තට්ටු තුනක් උඩ බිල්ඩිභක් 
උඩ ඉදරහ තභ.  වභ තරුණඹහ  ගවරහ 
ඇදරහ දහරහ භයරහ දළභවභ කිඹරහ 
වකලි්ලභ වචෝදනහ ඇඹිලිපිටිඹ 
වඳොලීසිඹට වකලි්ලභ  වචෝදනහ ්ල්ර 
වනහ  ඒ වනුකූව්ල විලහර ජනතහක් 
හක්ික කිඹනහ  ඒ නිහ ඇත්ත 
ලවඹ්ලභ අද වඳොලීසිව  ක්රිඹහදහභඹ  අපි 
තයව  වවශහ දකිනහ  විවලේවඹ්ලභ 
අවප් ගරු ප්රධහන අභහතයතුභහට භතක් කය  
සිටිනහ අවප් වඳොලීසිර කටතුතු 
වභළනි මකහයව   වලෝචීමඹ 
මකහයවඹ්ල කටතුතු කිරීභ වවශහ 
දකිනහ ඵයගමුවේ ජනතහ වළටිඹට   

 

 ඒවේභ ගරු බහඳතිතුභනි වභ 
වඳොලීසිර ඇඹිලිපිටිඹ වඳොලීසිව  
ඳභණක්  වනවභ.  තත් වඳොලීසි 
ගණනහක  වභ තත්ත්ඹ උදහ වයග්ල  
ඳතිනහ   දළ්ල හභහනය යගනිවවකුට 
ඳතරක් කඳහ ග්ලන  විදිවක් නෆ   අලුත් 
අලුත් දඩ ක්රභ ්නහ  ඇකිල්ර  යගටිඹක් 
කඳහ ග්ලන විදිවක් නෆ වඳොලීසිවඹ්ල 
අල්රනහ   අවප් ප්රවේලව   
්ක්වකවනකුට රු 30000/- ක් කළකිල්ර 
යගටිඹක් අයවගන ඹන වකොට දඩ ගවරහ 
තිවඹනහ  වභහ කදහකත් වුවණ් නෆ  
වභක  භප්රදහ. ක  කර්ථනභහ්ලතව    ඒ 
නිහ වභ වඳොලීසිර අලුත් ීමති වදහවගන  
අලුති්ල භවජනතහට වේන පීඩනඹ  
හවභ නතය කය්ලනට  අපි ඳශහත් 
බහක් වළටිඹට අපි තයව  වවශහ 
දකිනහ ව භභ වඳෞේගලික  ප්රකහල 
කයනහ වභ ඇඹිලිපිටිව  ඝහතනඹ 
පිළිඵ   ඇඹිලිටිව  වඳොලීසිව  
සථහනහධිඳතිතුභහ ඇතුළු  ඒ ගකි තුතු 
සිඹළු වදනහභ වහභ ඒ සථහනව  ඉත් 
කයරහ  වභ පිළිඵ වහභ 
ඳරීක්ණ ඳත්්ලන කිඹන කහයණහ 
භභ වභ  බහට භතක් කය සිටිනහ  

 



ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                 

சகபய தயிெளர்  கஞ்ெ ஜனபத்                                  

Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                               
---------------------------------------------------------- 

 

 

සතූති.  ගරු නයග්ලද අනුකූයරිඹ 
භ්ලත්රීතුභනි   විඳක්  ංවිධහඹකතුභහ 
ඔඵතුභහට අසථහ   

 

ගරු විඳක් ංවිධහඹක සිරිඳහර කිරිඇල්ර              
சகபய தழர்க்கட்ெழ அமநப்ளர் ெழழள கழரில் 

Hon.Opposition Whip Siripala Kiriella                                

------------------------------------------------------ 

 

ගරු බහඳතිතුභනි  අවප් නයග්ලද අනුකූයරිඹ 
ගරු භ්ලත්රීතුභහ වගනහපු වඹෝජනහ  
අහධහයණඹ භඵ්ලධ කතහ කය්ලන 
අපිට අසථහක්  ඉල්රනහ 
ඔඵතුභහවග්ල   වභොකද වභළනි 
අහධහයණඹක් නිහ තභ.  ගරු 
බහඳතිතුභනි  භභ 1993 ඳශහත් බහට 
භ්ලත්රීයවඹක් ලවඹ්ල ඉල්ර්ලන 
මවේ   ඒ ඵළගත්ත උයචක්ර භහරඹ තහභ 
තිවඹනහ අවුරුදු  විසිතුන වභහයක්   
වභොකද හධහයණ සහධීන වභඵ කය 
ගත්ත වද. ්ල  යවට් ජනතහට ඹභක් 
දු්ලනවභ ඒක කතහ කශවභ  වඳොලීසිව  
කඩුට දළභභහ   වභක අවපුවභ 
කළකිල්ර යජ්ජුරු්ලවේ ීමතිඹක්   
නඩුකහය උ්ලව්ලවේ නිවදොස වකොට 
නිදවස කශහ  තයව  අහද කයරහ 
වඳොලීසිඹට   වභක ගළන අපි විවලේවඹ්ල 
කතහ කය්ලන ඕව්ල   

දළ්ල ගරු බහඳතිතුභනි  භට ඒ සිේධිඹ 
වුණහ  භ්ලත්රීයවඹක් ලවඹ්ල භභ ්දහ 
අද  වනක්ල වභවක් ඉ්ලනහ  අයණ 
ජනතහට කවුද කිඹ්ලව්ල   ඇඹිලිපිටිව  
කතහ ගත්තවභ ගරු බහඳතිතුභනි භභ 
ඳත්තය පිටුත් භග බහගත කයනහ 
වභක   වභතන විලහර අහධහයණඹක් 
සිේධ වරහ තිවඹනහ   වභ පුේගරඹහ 
උඩ ගිහිල්රහ තු්ල වතය වදවනක් ්ක්ක 
ඒවගොල්ර්ලවේ විවනෝදඹට වභොනහ වරි 
බීරහ තිවඹනහ  භත්ඳළ්ල   වරි 
ඒවගොල්වරෝ ප්රසිේධිව  ඳහවර්ථන බිේහ 

වනවභ. ව්ල   උඩ භවරකව්ල  ්වත්ලට 
ගිහිල්රහ වභඅඹත් වඵෝලන  ඉල්ලුහ 
කිඹරහ කිඹ්ලව්ල  අපි වරිඹටභ හක්ික 
ද්ලව්ල නෆ   ඊට ඳසවේ දුය දිග ගිහිල්රහ 
ඉය වරහ  ඒ පුේගරඹහ තල්ලු කරහ 
කිඹරහ තභ.  ඳත්තවර්ථන ඵරහපුවභ 
තිවඹ්ලව්ල   ඒ නිහ වඳොලීසිඹ වභවේ 
අතවරොසක් සුළු පිරික්  
්ක්වකවනක්වේ වද්ලවනවේ ඳවත් ළඩ 
නිහ  බහඳතිතුභනි මුළු වඳොලිස 
ංවතිඹටභ දිනහ   ඇයත් ්තන භභ 
ත දකින වදඹක් තිවඹනහ ගරු 
බහඳතිතුභනි  ඒ පුේගරඹහවේ ඝහතනඹ 
භඵ්ලධ විධිභත් ඳරීක්ණඹක් කයරහ 
ඒහට කටතුතු කයනහද කිඹරහ අපි 
විලසහ කයනහ  විසි වදවනක්ද වකොවවේද 
සථහන භහරු කයරහ තිවඹනහ   අනිහර්ථනඹ 
නිහඩු ඹරහ තිවඹනහ ඒ ්ස පී  
භවත්තඹහ   වභතන භභ දකිනහ 
ජනතහවේ ඳළත්වත්ල ජනතහ කුපිත 
වුණවභ  වන වේ වභොනද කිඹරහ 
ද්ලව්ල නෆ   ඒ නිහ ඒ සිඹල්රටභ 
වවේතු හභඹ මයක්හ  කය්ලන ඉ්ලන 
වඳොලිස නිශධහරිඹහවේ ඹභ ඹභ  
අ්ලතවනෝභතික ක්රිඹහ නිහ ගරු 
බහඳතිතුභනි වභහ සිේධ වරහ 
තිවඹ්ලව්ල   දළ්ල වභතන භභ 
විවලේවඹ්ලභ උලුප්ඳරහ වඳ්ල්ලව්ල 
්ක කහයණඹක් යජව  වේඳශ කිේවභ 
වඳොඩ්ඩක් භවේ කතහව්ල ඳසවේ  කතහ 
කය්ලන ගරු භ්ලත්රීතුභහ   

 

 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                 

சகபய தயிெளர்  கஞ்ெ ஜனபத்                                  

Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                               
---------------------------------------------------------- 

භ්ලත්රීතුභහ වඳෞේගලික ප්රකහල කිරීභ  
ඉය කය්ලන  

 

ගරු භ්ලත්රී යභයකුභහය වීයසිංව              
சகபய உறுப்ிர் பம்ன குநளப யபீெழங்க                   

Hon.Member Ramya Kumara Weerasinghe                       

-------------------------------------------------------- 



වේලඳහරනඹට ඹට වච්ච වඳොලීසිඹක් 
තිවඹන නිහ තභ.  වභ ඔක්වකෝභ  
ප්රලසනඹ  

 

ගරු විඳක් ංවිධහඹක සිරිඳහර කිරිඇල්ර              
சகபய தழர்க்கட்ெழ அமநப்ளர் ெழழள கழரில் 

Hon.Opposition Whip Siripala Kiriella                                

------------------------------------------------------ 

 

නෆ නෆ ්වවභ කතහ කය්ලන ්ඳහ   
්වවභ කතහ කය්ලන ගිවඹොත් වභවක් 
අරගිඹ  තළ්ල මුර  ගිඹ තළ්ල ඔක්වකෝභ 
කිඹ්ලන වනහ   ්ක්වකවනක්ත් භහරු 
කයරහ නෆ  2015 01 08  වනිදහ ඳසවේ 
කිසිභ වකවනක් භහරු කයරහ නෆ   

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                 

சகபய தயிெளர்  கஞ்ெ ஜனபத்                                  

Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                               
---------------------------------------------------------- 

 

 

 සිරිඳහර භ්ලත්රීතුභහ ඔඵතුභහ 
වඳෞේගලික ප්රකහල කිරීභ ඉය කය්ලන  

 

ගරු විඳක් ංවිධහඹක සිරිඳහර කිරිඇල්ර              
சகபய தழர்க்கட்ெழ அமநப்ளர் ெழழள கழரில் 

Hon.Opposition Whip Siripala Kiriella                                

------------------------------------------------------ 

ගරු බහඳතිතුභනි භභ වභ කිඹ්ලව්ල 
වභතන ජනතහ කුපිත වච්චි වද. ්ල සිදු 
වච්ච වදඹක් ඵ අපි පිළිග්ලනහ   
නමුත් යජව  වේඳශ කිේවභ අපි 
කහවේත් අ. තිඹක් තිවඹනහ   ඳහයක් 
වද්ලන කිවරෝමීටයඹකට වකෝටි ගහණක්  
ළඹ වනහ   නභ  ඒ ඳහය උඩ ඇවිල්රහ 
ටඹර්ථන පුච්චනහ නභ ගිනි තිඹනහ  ඳහය 
විනහල කයනහ නභ  ඒක වනොහිබිනහ 
ක්රිඹහක් ගරු බහඳතිතුභනි    වභ යවට් 
භඳත්  වභහ මයක්හ කය ග්ලන ඕව්ල   
වළඵළ.  වභ සිඹල්රක් සිදු ව්ලන වවේතු  
තභ.  අය වඳොලීසිව  ඹභ  කීඳ  

වදවනක්වේ යදක්   ඒ යද නිහ වභ වේ 
සිේධ වුණහ  ්වවභ නභ වභ වේ සිදු 
වනොව්ලන ගඵරහ ග්ලනට ඕව්ල 
කිඹන ්ක.  ගරු බහඳතිතුභනි 
කිඹ්ලව්ල   අපි ඒ භඵ්ලධ 
ඳරීක්ණඹක් කයරහ  ඒ අඹවේ අනිහර්ථනඹ 
නිහඩු ඇයරහ තිවඹන නිහ වභ අඹ ගළන  
කතහ කය්ලන ඵෆ  නඩුක් තිවඹන නිහ  
ඒ නිහ ගරු බහඳතිතුභනි  අපි අවප් 
කණගහටු ප්රකහල  කයනහ  ඒ ්දහ සිදුවීභ 
ගළන  වභ යජව  වේඳශ  ඳහයක්  කිේවභ 
වකෝටි ගහණක් විඹදභ කයරහ කහඳට් 
ඳහයක් වද්ලව්ල  ඒ ඳහය ටඹර්ථන දහරහ ගිනි 
තිඹරහ  කවුරු වරි කුරප්පු කයරහ වභහ 
විනහල කයනහ නභ  ඒ ගළන 
විවලේ අධහනඹ වඹොමු කය්ලන කිඹන 
්ක.  ගරු බහඳතිතුභනි ඉල්ර්ලව්ල   
භභ වභ ගළන වදහපු ලිපිඹ 
තමු්ලනහ්ලවේවේ දළන ගළීමභ වහ  
බහගත කයනහ ගරු බහඳතිතුභනි   

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                 

சகபய தயிெளர்  கஞ்ெ ஜனபத்                                  

Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                               
---------------------------------------------------------- 

 

සතූති.  ගරු සිරිඳහර කිරිඇල්ර 
භ්ලත්රීතුභනි  මීශඟට යංත්ත් 
වඳොල්ගභවඳොර භ්ලත්රීතුභහ  

 

 

ගරු භ්ලත්රී යංත්ත් වඳොල්ගභවඳොර              
சகபய உறுப்ிர் பஞ்ெழத் சளல்கம்சள                   

Hon.Member Ranjith Pollgampola                                       

------------------------------------------------------------ 

ගරු බහඳතිතුභනි භහ වදකකට ඉවතදී 
භට තිබ වයෝගඹක් භඵ්ලධ  කව්ල 
අභහරුක් ව උගුවර්ථන වයෝගඹක් වහ 
නවරෝක වයෝවවල් ප්රතිකහය ගත්තහ 
නතය වරහ  ව වතය වභහයට තභ.  
ඇඩ්යගට් වුවණ්   දස වදකක් ඉරහ රෑ 
්කවශොව වභහයට  වදයයඹහ භහ 
ටිකට් කළපුහ  ඒ වරහවේ භභ අදහශ 
යක්ණ භහගභට භභ කිේහ ටිකට් 
කළපුහ කිඹරහ  ඒ අසථහවේදී 



දුයකථනවඹ්ල  ්දහ යහත්රිව   හිටපු අඹ 
කිේහ  මුදල් අංලඹට ගිහිල්රහ ඹ්ලන 
කිඹරහ  ්තනට ගිඹහට ඳසවේ 
වටලිවෂෝ්ල ්වක්ල කතහ කයරහ කිේහ 
භභ වඵවවත් බීරහ නළති ව්ලදහ මුදල් 
වග්ලන විදිවක් නෆ කිඹරහ  භට ඹ්ලන 
වද්ලන  විදිවක් නෆ කිඹරහ  ඒ 
අසථහවේදී භභ ඉතහභත්  අයණ 
තත්ත්ඹට ඳත් වුණහ   භභ ල්ලි 
අයවගන ගිව  නෆ ගරු බහඳතිතුභනි   
්දහ රෑත් නවරෝවක් ඵංකු උඩ හඩි 
වරහ ඉරහ  ඳහුදහ උවේ වගදරි්ල 
ල්ලි ඉල්රවගන තභ.  බිර වගරහ 
මවේ   අවන වකොට කිේවේ වයෝගඹ 
ඳරීක්හ කයරහ  භට භහ තුනකට 
වඵවවත් දු්ලනහ   ඒ වරහවේ 
වයෝවවර්ල වඵවවත් දු්ලව්ල නළති ව්ලදහ  
බිර වග්ලන ඵෆ කිේහ   භභ වභ සිඹළුභ 
භ්ලත්රීරු්ලවග්ල දළනුකූභ වහ කිඹ්ලව්ල 
වභළනි වදඹක් සිදු වුණවභ ්ක ඳහයට 
අයණ වනහ   යක්ණ ංසථහව්ල 
ඇහුවභ කිඹ්ලව්ල ඒ වහ වනභ 
මයණඹක් තිවඹනහ ඒකට ඇතුල් 
කය්ලන කිඹරහ   ඊට ඳසවේ භභ 
භපර්ථනණ බිල්ඳත් ටික බහවල්කභ 
කහර්ථනඹහරඹට බහය දු්ලනහ  ඒ ඇයරත් භහ 
වදකක් වනහ   වභ දක්හ කිසිභ 
වගවීභක් රළබුවණ් නෆ ගරු 
බහඳතිතුභනි   

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                 

சகபய தயிெளர்  கஞ்ெ ஜனபத்                                  

Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                               
---------------------------------------------------------- 

වරි ්කක් තමු්ලනහ්ලවේට සිදු වච්ච 
කහයණඹ පිළිඵ කණගහටු ප්රකහල 
කයනහ ඹභකිසි මත්භ ගරුත්ඹට 
ඹභකිසි වහනිඹක් වන මකහයඹට  ඒ 
යක්ණ භහගභ  කටතුතු කයරහ 
තිවඹනහ නභ   හභහනයවඹ්ල  ඔඹ වේ 
කතහක් ඳශවනි තහට තභ.   අපිට 
වචෝදනහක් රක් වරහ නෆ කිසිභ 
වරහක  වභ කටතුතු භඵ්ලධවඹ්ල  
වභොකද ශ්රීරංකහ යක්ණ භහගභ වභ 
කටතුතු කය්ලව්ල  දිගටභ වභ කටතුතු 
භඵ්ලධීකයණඹ කයවගන මවේ ඒ 
මඹතනඹ  ඒ නිහ ඔඵතුභහට වච්ච 
කහයණහ පිළිඵ  විධිභත් වොඹරහ 
ඵරරහ  භට ඳනිවිඩඹ දළන ග්ලන  

රළබුණහ ඒ යක්ණ භහගවභ 
නිවඹෝත්තවඹක්  කළ්ලන වභවවේට 
කිඹරහ   වභතන ඹභ ගළටළුක් තිවඵන 
ඵ වප්නහ  ඳහුගිඹ කහරව  ෂජු 
නිවඹෝත්තවඹක් වභ වනුකූව්ල  වඳීම 
සිටරහ තිවඹනහ   වළඵළ.  දළ්ල අහන 
කහරඹ වන වකොට  නිවඹෝත්තවඹක් 
වඳීම සිටීභ පිළිඵ ඹභ ප්රලසනඹක්  ඳළන 
නළගරහ තිවඹනහ  ඒ නිහ ඒ ගළන  
හකච්ඡහ කයරහ  අනිත් කහයණඹ  තභ.  
තමු්ලනහ්ලවේරහ මයණඹ වන 
වකොටස ටික වභොනද කිඹරහ 
තමු්ලනහ්ලවේරහට රඵහදීභටත් කටතුතු 
කයනහ  තමු්ලනහ්ලවේරහ යක්ණඹ 
කයරහ තිවඹ්ලව්ල  වභොන වභොන 
වකොටස ඹටවත්ද කිඹන ්කත් 
තමු්ලනහ්ලවේරහට රඵහදීභට කටතුතු 
කයරහ තිවඹනහ   වකවේ වතත් 
වභකට තමු්ලනහ්ලවේට වච්ච කහයණඹ 
පිළිඵ කණගහටු   ප්රකහල කයරහ  යග්ල 
ඉදිරිඹට වභවේ වනොව්ලනටත් වභ 
කහයණහ  පිළිඵ තදුයටත් කටතුතු 
කිරීභටත්  කටතුතු කයනහ කිඹරහ  භතක් 
කයනහ   මීශඟට තිවඹ්ලව්ල වලෝක 
ප්රකහල වඹෝජනහ    

 

ගරු ප්රධහන අභහතය භහීඳහර වවේයත්              
சகபய  ிபதள அமநச்ெர் நலழள ஹலபத்                   

Hon. Chief Minister Mahipala Herath                                                      

-------------------------------------------------------- 

 

භට ඉදිරිඳත් කය්ලන  තිවඹ්ලව්ල    

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                 

சகபய தயிெளர்  கஞ்ெ ஜனபத்                                  

Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                               
---------------------------------------------------------- 

 

ගරු ප්රධහන ඇභතිතුභහ නයහඹ ඳව   ත 
වදකක් තිවඹනහ    

 

වලෝක ප්රකහල වඹෝජනහ : 

 

ඒ ඹටවත් කිසික් හර්ථනතහ  නෆ  



 

වඳොදු කටතුතු මයභබව  දළනුකූභදීභක් 
අලය වනොන වඹෝජනහ : 

 

කිසික් නෆ  

 

වඳොදු කටතුතු මයභබව දී  දළනුකූභදීභක් 
අලය වඹෝජනහ : 

 

වභ ඹටවත් ගරු ප්රධහන අභහතයතුභහ  

 

ගරු ප්රධහන අභහතය භහීඳහර වවේයත්              
சகபய  ிபதள அமநச்ெர் நலழள ஹலபத்                   

Hon. Chief Minister Mahipala Herath                                                      

-------------------------------------------------------- 

 

වඳොදු කටතුතු  මයභබව  දළනුකූභදීභක් 
වර ගරු  බහඳතිතුභනි ඳළල්භඩුල්ර 
ප්රහවේශීඹ බහවේ භවජන පුසතකහර 
විධිභත් කිරීභ වහ ඳහරනඹ කිරීභ පිළිඵ 
අතුරු යසථහ  

 

ඳළල්භඩුල්ර ප්රහවේශීඹ බහ ඵරප්රවේලඹ 
තුශ හවන නතහ තළබීභ වහ සථහන 
ඇති කිරීභ ව හවනලි්ල ගහසතු අඹ 
කිරීභ පිළිඵ අතුරු යසථහ  

 

ඇඹිලිපිටිඹ  ප්රහවේශීඹ බහවේ ඵදු 
අඹකිරීභ වහ හය හර්ථනතහ රඵහගළීමභ 
පිළිඵ අතුරු යසථහ   

 

ඇඹිලිපිටිඹ ප්රහවේශීඹ බහවේ 
මදහවනහගහයඹ විධිභත් ඳත්හවගන 
ඹහභ පිළිඵ අතුරු යසථහ  

 

ඇඹිලිපිටිඹ ප්රහවේශීඹ බහවේ භවජන 
පුසතකහර අධීක්ණඹ පිළිඵ අතුරු 
යසථහ ඹන අතුරු යසථහ ඳව  
වභභ  ගරු බහවේ  අනුකූභළතිඹ  
රඵහගළීමභ වහ  භභ බහගත කයනහ  

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                 

சகபய தயிெளர்  கஞ்ெ ஜனபத்                                  

Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                               
---------------------------------------------------------- 

 

 සතූති.  ගරු ප්රධහන අභහතයතුභනි  
ගරු ප්රධහන අභහතයතුභහ විසි්ල ඉදිරිඳත් 
කයන රද  සිඹළුභ යසථහ්ල පිළිඵද 
හකච්ඡහ අපි මීශඟ බහ හයඹට ගළීමභ 
වහ වඹෝජනහ ඳරිදි අපි කටතුතු 
කයනහ   

 

ඳශහත් බහවේ වඳොදු කටතුතු : 

 

භභ මීට ඉවතදී ප්රකහල කශහ ඳශහත් ඳහරන 
මඹතන නිවඹෝත්ත. ්ල වහ ව මචහය 
ධර්ථනභ ඳේධතිඹ වකටුභඳත පිළිඵ කයගටු 
හර්ථනතහ  රළබීවභ්ල ඳසු  කයගටු 
හර්ථනතහවේ  ංවලෝධන ඉදිරිඳත් කිරීභ 
වහ  වභ වන වකොට තිඹක කහරඹක් 
රඵහදීරහ තිවඹනහ   ඒ කහරඹ  
රඵහදීවභ්ල අනතුරු  ඊශඟ බහට වභ 
කහයණඹ  හකච්ඡහ කිරීභ වහ  වඹොමු 
කිරීභට ඵරහවඳොවයොත්තු වනහ   

 

මීශඟට 14 2 ඹටවත්  ඵයගමු ඳශහත් 
ප්රජහ ගු්ලවිදුලි ව රඳහහිීම 
භධයසථහනඹ පිහිටුවීභ පිළිඵ  ධර 
ඳත්රිකහ භඵ්ලධවඹ්ල හකච්ඡහ කිරීවභ 
අසථහ  වභ වඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කිරීභ 
වහ ගරු ප්රධහන අභහතයතුභහට අසථහ 
රඵහවදනහ  

 

ගරු ප්රධහන අභහතය භහීඳහර වවේයත්              
சகபய  ிபதள அமநச்ெர் நலழள ஹலபத்                   



Hon. Chief Minister Mahipala Herath                                                      

-------------------------------------------------------- 

 

ගරු බහඳතිතුභනි  ඵයගමු ඳශහත් 
බහවේ  ගු්ලවිදුලි වේඹක් ව 
රඳහහිීම වේඹක්  මයභබ කිරීභ වහ 
අලය ධර ඳත්රිකහ  අපි වභ බහ 
වත බහගත කයනහ   භභ 
විවලේවඹ්ලභ ගරු බහඳතිතුභනි වභ 
අසථහවේදී  ප්රකහල කය්ලන කළභති.   
අපි අනිකුත් ඳශහත් බහර ගු්ලවිදුලි 
වේහක් තිවඵන අතය  අඳ ඳශහත් 
බහවේ අපි ගු්ලවිදුලි ව රඳහහිීම 
වේඹක් ඹන කරුණු වදකභ  මයභබ 
කිරීභ වහ වභ ගරු බහවේ කයන රද  
වඹෝජනහක් අනුකූ ක්රිඹහත්භක වරහ 
විවලේවඹ්ලභ අවප් අදහශ ප්රධහන 
වල්කභතුභහ ඇතුළු  ඒවේභ අවප් ප්රධහන 
අභහතයහංලව  වල්කභතුභහ ඇතුළු 
නිශධහරී්ල  ඒවේභ අවප් ගරු අභහතය 
භණ්ඩරඹ  වභ වළභ වකවනක්වේභ 
වවඹෝගඹ ඇතු  අද වභ වහ අපිට 
ප්රාප්තිඹක් ඉදිරිඳත් කය්ලන ඵෆ  අපිට 
විභධයගත වච්ච විඹක් වනවභ.   ඒ 
නිහ ධර ඳත්රිකහක්  අනුකූභත කය 
ගළීමභ වහ අපි ඉදිරිඳත් කයරහ 
තිවඹනහ  වභ කහයණහ දිගි්ල දිගටභ 
ඇදී ඹේදී  වභ අසථහ අපි ලිත  
කරුණහයත්න ගරු භ්ලත්රීතුභහට  භවේ 
අභහතයහංලව  අධීක්ණ භ්ලත්රීයවඹක් 
වර  වභ ගකීභ ඳළරුහ ්තුභහ වභ 
කහර්ථනඹඹ බහයඹ  ඉතහභත් ඉවළි්ල ව 
කඩිනයග්ල  වභක  කයහ ශඟහ ව්ලන 
අලය  වවඹෝගඹ රඵහ දු්ලනහ කිඹන 
්කත් වභ අසථහවේදී භතක් කයයග්ල වභ 
කහයණහ අනුකූභත කයරහ වද්ලන  වභ 
ඳශහත් බහ ඵරප්රවේලඹටභ ඵරඳහන  
මකහයවඹ්ල  වභඹ සථහනගත ව්ලව්ල 
ඳයකඩු  දළනට අවප් පුහුණු ඳහළර 
සථහනඹ  තිවඹන වගොඩනළගිල්වල්  ඒක 
අවප් දිසත්රික්ක වදකටභ භධයසථහන වදක 
වර වතෝයහ වගන තිවඹ්ලව්ල   ඒ නිහ 
ඔඵතුභ්ලරහ වභ භඵ්ලධවඹ්ල රි්ල 
ය  වභ බහවේ ප්රලසන නළඟුහ  ඒ ප්රලසන 
අනුකූ  අපි  වභහට පිළිතුයක් වර වභ 
කහර්ථනඹඹ කඩිනයග්ල  අදහශ නිශධහරී්ලවේ 
ඒ වහ තහක්ණ දළනුකූභ  ඇති නිශධහරී්ල 
වගනල්රහ  අවප් ප්රධහන වල්කභතුභහ 
ඇතුළු නිශධහරී්ල  භඟ හකච්ඡහ කයරහ 
අපි වභ කටතුත්ත අද වභ  තත්ත්ඹට 

වගනල්රහ තිවඹනහ   ඒ නිහ වභක 
ඉදිරිඳත් කයනහ ගරු බහඳතිතුභනි   

 

ගරු විඳක් නහඹක ඩබ්ලිේ වෝභදහ              
சகபய தழர்க் கட்ெழத் தமயர் டிள்யு ஹெளநதளெ                   

Hon.Opposition Leader W.Somadasa                                  

------------------------------------------------------------ 

 

ගරු බහඳතිතුභනි ගරු ප්රධහන ඇභතිතුභහ 
වගනහපු ප්රජහ ගු්ලවිදුලි  වේහ 
භඵ්ලධ වඹෝජනහ අපිට අවප් 
භ්ලත්රීරු්ල භඟ හකච්ඡහ කය්ලන  
කහරඹක් අලයතහඹ තිවඹනහ    ඒ 
නිහ ඔඵතුභහවග්ල ඉල්රනහ  අපිට 
වන දිනඹක්  හකච්ඡහට ඉඩ වද්ලන  
කිඹරහ   

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                 

சகபய தயிெளர்  கஞ்ெ ஜனபத்                                  

Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                               
---------------------------------------------------------- 

 

ගරු ප්රධහන අභහතයතුභනි  වභතුභ්ලරහ 
කහරඹ ඉල්රනහ වභ භඵ්ලධවඹ්ල 
හකච්ඡහ කය්ලන   

 

ගරු ප්රධහන අභහතය භහීඳහර වවේයත්              
சகபய  ிபதள அமநச்ெர் நலழள ஹலபத்                   

Hon. Chief Minister Mahipala Herath                                                      

-------------------------------------------------------- 

 

ඒ ගළන භවේ ගරු බහඳතිතුභනි  
විරුේධත්ඹක් නෆ   වභක ඕන 
වකවනකුට විෂත.   ඕන වකවනකුට 
පුළු්ල  වභ භඵ්ලධවඹ්ල කරුණු දළන 
ග්ලන  ගරු බහඳතිතුභනි අපි වභ 
භඵ්ලධවඹ්ල භඩකරපුට ගිහිල්රහ  
විවලේවඹ්ල ඒ භඵ්ලධවඹ්ල මචහර්ථනඹ 
ප්රදීප් වීයසිංව භළතිතුභහ අවප් ලිත  
කරුණහයත්න අවප් ගරු භ්ලත්රීතුභහවේ 
භළදිවත්වීභත් භඟ  අපි ඒ 
භඵ්ලධවඹ්ල අදහශ නිශධහරී්ල 
වගනල්රහ අපි දළනුකූත් කයරහ 



තිවඹනහ  අවප් නක භ්ලත්රීරු   ඊට 
ඳසවේ ඇවිල්රහ තිවඹ්ලව්ල ඒ 
භ්ලත්රීරු්ලටත්  ඒ ගළන  කරුණු ඳළවළදිලි  
කිරීවභ ගකීභ  විඳක්නහඹකතුභහ ඇතුළු 
තමු්ලනහ්ලවේරහට වවො.  වභක වභොකද 
ඉතහ  ඉක්භනි්ලභ කය්ලන පුළු්ල 
තයභට  ඒ නිශධහරී්ලවේත් උන්ලදුක් 
තිවඹනහ ගරු බහඳතිතුභනි  ගු්ලවිදුලි 
ංසථහවේ ඉංත්ව්ලරුයඹහ  රඳහහිීම 
ංසථහවේ  ඒවේභ වභ භඵ්ලධවඹ්ල 
අදහර  තහක්ණ දළනුකූභ තිවඹන නිශධහරී්ල 
සිඹල්රභ වගනල්රහ  ගිඹ තිව ත් අපි  
හකච්ඡහක් ඳළළත්වහ ඳයකඩුවේ 
පුහුණු භධයසථහනව    ඒ නිහ වභ 
භඵ්ලධවඹ්ල වභ ගරු බහවේ ඳක් 
විඳක් වේදඹකි්ල වතොය වභ 
භඵ්ලධවඹ්ල තිවඹන අලයතහඹ  
ඳළවළදිලි කිරීභ නිහ තභ.  අපි වභ 
කහර්ථනඹඹ වගනල්රහ  ඉදිරිඳත් කයරහ 
තිවඹ්ලව්ල  ඒ නිහ අපි හුඟහක් දුයට ඌ  
ඳශහත්  බහවේ ධර ඳත්රිකහත් භඟ 
හකච්ඡහ කශහ   අපි ඔඵතුභ්ලරහ භඟ 
හකච්ඡහ කශහ   රි්ල යට ්ක 
්ක්වකනහ ඳළයගණුන ඳළයගණුන ගහණට  
බහවේ  කහරඹ තමු්ලනහ්ලවේරහ යගඩංගු 
කයනහ නභ ඒක භවේ විරුේධත්ඹක් 
නෆ   ඩහත් දළන  ගළීමභ වහ කළභති 
වදඹක් කශහට කභක් නෆ   වළඵළ.  කහරඹ 
තමු්ලනහ්ලවේරහවේ අවත් තිවඹ්ලව්ල  

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                 

சகபய தயிெளர்  கஞ்ெ ஜனபத்                                  

Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                               
---------------------------------------------------------- 

 

විඳක්නහඹකතුභහ කහරඹ අලය.  
කිඹරද කිඹ්ලව්ල ඔඵතුභහ   

 

ගරු විඳක් නහඹක ඩබ්ලිේ වෝභදහ              
சகபய தழர்க் கட்ெழத் தமயர் டிள்யு ஹெளநதளெ                   

Hon.Opposition Leader W.Somadasa                                  

------------------------------------------------------------ 

 

ඊශඟ බහ හයඹට ග්ලන  

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                 

சகபய தயிெளர்  கஞ்ெ ஜனபத்                                  

Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                               
---------------------------------------------------------- 

 

ලිත භ්ලත්රීතුභහ  

 

ගරු භ්ලත්රී ලිත කරුණහයත්න              
சகபய உறுப்ிர் ெழத கருணளபத்    

Hon.Member Salitha Karunaratne                     

---------------------------------------------------- 

 

ගරු බහඳතිතුභනි  ගරු ප්රධහන 
අභහතයතුභහ ඇතුළු ගරු ඇභතිරුනි  ගරු 
භ්ලත්රීරුනි  ඵයගමු ප්රජහ ගු්ලවිදුලි 
ව රඳහහිනි භධයසථහනඹ  පිහිටුවීභ 
පිළිඵද ධර ඳත්රිකහ ඉදිරිඳත් කිරීභභ 
වභ ඵයගමු ඳශහත් බහවේ ඉතිවහව  
ඓතිවහසික අසථහක්  විදිවට භභ  
රකනහ   විවලේවඹ්ල වභ  
ගු්ලවිදුලිඹ ව රඳහහිනිඹ 
පිහිටු්ලව්ල  ඵයගමුවේ ජනතහවේ 
උ්ලනතිඹ වනුකූව්ල   ඒ අපි දිගි්ල 
දිගටභ හකච්ඡහ කශහ  අඳ  විසි්ල 
වඹෝජනහ කයන අසථහවේදීත් සිහිඳත් 
කශහ අධයහඳනික  හභහජීඹ  
වේලඳහරීමඹ ංසකෂතික ලවඹ්ල භවහ 
නවෝදඹක්   භවහ ඉදිරි පිභභක් 
ඵයගමුට අවප්ක්හව්ල තභ.   අපි 
වභ ගරු බහවේ සිඹළු ගරු 
භ්ලත්රීරු්ලවේ ්කඟතහවඹ්ල මවේ  ඒ 
අනුකූ ගරු ප්රධහන අභහතයතුභහ විසි්ල  
ය ගණනහක්  තිසවේ  අඹළවඹ්ල  
වභ කහයණහ ඉසඨ කයනහ  කිඹරහ 
කිඹරහ  අද වන වකොට ප්රහවඹෝගික  
තළනට ඇවිල්රහ තිවඹනහ  ඒ අනුකූ 
හකච්ඡහ ට ගණනහක් කථිකහත 
ගණනහක් ඒ අනුකූ නිරීක්ණ 
ගණනහක් වභ පිළිඵ විවලේා 
දළනුකූභක් තිවඹන වකොශම  විලස 
විදයහරව  ශ්රීඳහලි භණ්ඩරව  මචහර්ථනඹ 
ප්රදීප් වීයසිංව භළතිතුභහවේ භඟ වඳ්ලවීභ  
වභ සිඹල්රක් ්කතු කයවගන තභ.   වභ  
ධර ඳත්රිකහ අද ඉදිරිඳත් කයරහ 
තිවඹ්ලව්ල   වකවනක් වභ පිළිඵ 
ළවක්ල  ඵරනහ නභ වභක වේලඳහරන 
ප්රතිරඳ වදන ්කක් වරි  වන 



කහයණහක් පිළිඵ ළවක්ල ඵරනහ 
නභ භභ ඒ කහයණහ  තයව  ප්රතික්වේඳ 
කය්ලන කළභති.  ගරු බහඳතිතුභනි   
ඉතහ ඳළවළදිලිභ වභක සහධීන 
මඹතනඹක් ඵට  ඳථ වන විදිවට 
කශභණහකහය භණ්ඩරඹ වඳු්ලහදීරහ 
තිවඹනහ  වභ ධර ඳත්රිකහ අපි ගරු 
භ්ලත්රීරු්ලට  රඵහදිඹ තුතු නිහ ඉතහභත් 
ඕනෆකයග්ල ඉල්රහ සිටිනහ  ගරු ප්රධහන 
අභහතයතුභහ ගත්තු ීන්ලදු  ක්රිඹහට 
න්ල්ලන ඊශඟ අවුරුේදට තල්ලු 
කය්ලව්ල නළතු  වභ ර්ථනව  ක්රිඹහට 
න්ලනහ නභ වභ ධර ඳත්රිකහ 
අනුකූභත කයරහ වද්ලන කිඹන ඉල්ලීභ 
ඉතහභත් වගෞයවඹ්ල ඉල්රහ සිටිනහ   

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                 

சகபய தயிெளர்  கஞ்ெ ஜனபத்                                  

Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                               
---------------------------------------------------------- 

විඳක්නහඹකතුභහ ඔඵතුභ්ලරහට කහරඹ 
අලය.  කිඹරහද කිඹ්ලව්ල  ඔඵතුභ්ලරහ 
හකච්ඡහ කය්ලන සදහනභ නෆ   වභ 
පිළිඵ  ඒක වරි   ගරු ප්රධහන 
අභහතයතුභහ ධර ඳත්රිකහ  බහගත 
වකරුහ  ඒ පිළිඵ තත්ත්ඹ ගරු  
ලිත කරුණහයත්න භළතිතුභහ ඒකට 
භළදිවත් වච්ච වකවනක් වළටිඹට  ඒ 
කරුණ ඳළවළදිලි කරහ   ඔඵතුභහ ඉල්ලීභක් 
කයනහ වභකට කහරඹ අලය.  කිඹරහ  
භභ  තදුයටත් ඔඵතුභ්ලරහවග්ල 
අව්ලව්ල  අද හකච්ඡහට ඔඵතුභ්ලරහ 
කිඹ්ලව්ල අද ග්ලන අභහරු.  ඊශඟ ත 
දක් වද්ලන  කිඹන ්ක  ඒකද 
ඔඵතුභ්ලරහවේ           ඉල්ලීභ 
විඳක්නහඹකතුභහ 

 

ගරු විඳක් නහඹක ඩබ්ලිේ වෝභදහ              
சகபய தழர்க் கட்ெழத் தமயர் டிள்யு ஹெளநதளெ                   

Hon.Opposition Leader W.Somadasa                                  

------------------------------------------------------------ 

 

ගරු බහඳතිතුභහ  අපි කණ්ඩහඹභ 
රැසවීවභදී අපි හකච්ඡහ කශහ වභකට 
අපිට කහරඹ භදි වුණහ   කහරඹ  භදි වුණ 
නිහ අපි කල්ඳනහ කශහ වභක  කල් දහරහ 

ඊශඟ බහ හයව දී හකච්ඡහ කයරහ 
අනුකූභළතිඹක් වද්ලන  අවප් ්කඟතහඹ 
පශ කය්ලන කටතුතු කයනහ කිඹරහ  

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                 

சகபய தயிெளர்  கஞ்ெ ஜனபத்                                  

Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                               
---------------------------------------------------------- 

 

වරි වවො.  විඳක්නහඹකතුභහ ්වවභ 
නභ ඔඵතුභ්ලරහ වභ පිළිඵ තදුයටත්  
කල් අලය.  කිඹරහ කිඹන නිහ  අපි 
ඊශඟ බහ හයඹට වභ වඹෝජනහ 
හකච්ඡහ කිරීභ වහ අපි ඉසයවට 
ඹනහ   

 

වඳෞේගලික භ්ලත්රීරු්ලවේ කටතුතු :  

 

ගරු භ්ලත්රී අත්ත් කුභහය භළේවදගභ 
භළතිතුභහ විසි්ල ඉදිරිඳත් කය ඇති 
වඹෝජනහ අංක 6/1/2015/14 දයණ  
වඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කිරීභ වහ 
ඔඵතුභහට අසථහ රඵහ වදනහ    

ගරු භ්ලත්රී අත්ත් කුභහය                                
சகபய உறுப்ிர் அஜழத் குநளப                                  

Hon.Member Ajith Kumara                                    

-----------------------------------------------------                                                                                                                                                             

 

ගරු බහඳතිතුභනි යත්නපුය දිසත්රික්කව  
යක්හන භළතියණ ඵරප්රවේලව  
ළලිවගවඳොර ප්රහවේශීඹ වල්කභ 
වකොට්ඨහලඹට අඹත් වගිරිඹ වභ 
පිහිටි ලණුභළඩිල්ර වවත් ලණුයගදළල්ර 
ඇල්ර උඳවඹෝගී කයවගන කුඩහ 
ඳරිභහණව  ජර විදුලි ඵරහගහයඹක් 
වඳෞේගලික භහගභක් විසි්ල ඉඳි කිරීභට 
වඹෝජනහ ව අලය කටතුතු කස 
කයවගන ඹන ඵ දළන ගළීමභට ඇත  
වභභ භූයග බහගඹ අඳවේ ප්රවේලව  ඉතහ 
ළදගත් ඳහරිරික  ඓතිවහසික භහන 
ශිසටහචහයඹකට නෆකභ කිඹන 
වඳෞයහණික පුයහෂත්ත යහශිඹකට මර 
බීජඹ ඳඹන භනයභ ඳරියඹක පිහිටි දිඹ 



ඇල්රක් ඵ ප්රකහල කයන අතය  ඉවශ 
වජ විවිධත්ඹක් ඇති භනහ ඳරිය 
ඳේධතිඹකි්ල තුත් වභභ ප්රවේලව  පිහිටි 
වභභ යභණීඹ දිඹ ඇල්ර මයක්හ කය 
ගළීමභ ස වභභ වඳෞේගලික භහගභ 
භඟි්ල ඉඳි කිරීභට වඹෝත්ත විදුලි 
ඵරහගහයඹට විරුේධත්ඹ ප්රකහල කයන 
අතය යග්ල ඉදිරිඹට කුභන  මකහයඹක 
ඉඳිකිරීභක් වවෝ විදුලි ඵරහගහයඹක් වවෝ 
වනොකශ තුතු ඹළ.  වභභ ඳශහත් බහ 
වඹෝජනහ කය්ලීමඹ   

 

ගරු බහඳතිතුභනි වභභ දිඹ ඇල්ර ඉතහභ 
ළදගත්  ඳහරිරික ඳේධතිඹකට නෆකභ 
කිඹන දිඹ ඇල්රක්  ප්රධහන ලවඹ්ල 
කිඹනහ නභ  

 

ගරු ප්රධහන අභහතය භහීඳහර වවේයත්              
சகபய  ிபதள அமநச்ெர் நலழள ஹலபத்                   

Hon. Chief Minister Mahipala Herath                                                      

-------------------------------------------------------- 

 

ගරු බහඳතිතුභනි ප්රලසනඹ විදුලිඵර 
අභහතයයඹහ වර භටත්  අදහශ 
ප්රලසනඹක්   වභ ප්රලසනඹ භභ හිතනහ අවප් 
ගරු අත්ත් භ්ලත්රීතුභහ  භට අසථහක් 
වද්ලන වභ සථහනඹත් ඳරීක්හ කයරහ 
භභත් ඇවිල්රහ ඔඵතුභහත් ්ක්ක ඊට 
ඳසවේ බහට අපි හර්ථනතහක් ඉදිරිඳත් 
කයන ්ක වවො.  කිඹන ්ක.  භවේ 
අදව    වභොකද වභක අපි හකච්ඡහ 
කශහට  ඒ අභහතයයඹහ වළටිඹට ඒ ගළන 
කරුණු භභ ප්රහවඹෝගික දළක ගළීමභට 
රළවඵ්ලව්ලත් නළවළ   ඒක නිහ භභ 
ඉල්ලීභක් කයනහ ගරු 
බහඳතිතුභහවග්ල රඵන බහ හයඹට 
වඳය ඒ භඵ්ලධවඹ්ල  ගිහිල්රහ 
විභසීභක් කයරහ භභ ඊශග බහ හයඹට 
කරුණු රැවගන ්්ලනට වභ වඹෝජනහ  
්න බහ හයඹට ග්ලනහ නභ වවො.  
කිඹන ්ක.  භවේ  අදව  ්තවකට අපිට 
සුවද වභ ප්රලසනඹ ගළන කතහ කය්ලන 
පුළු්ල   දළ්ල අපි විහදඹක් විතය.  
ව්ලව්ල   ඒක භං හිත්ලව්ල ඔඵතුභහවේ 
ඵරහවඳොවයොත්තුක්ත් අපි කහවේත් 
ඵරහවඳොවයොත්තුක්ත් වනවභ.   වභක 

තර්ථනක විතර්ථනක ඉදිරිඳත් කයරහ  විතයක් 
වනවභ.  අපි වභක සුදුසු වදඹක් වභ 
කහයණහ ගළන භවේ අදව වභඳභණ.  
ගරු බහඳතිතුභනි   රඵන බහ හයඹට 
ඔඵතුභහත් කරුණු ඉදිරිඳත්  කය්ලන 
්තවකොට ්හි තිවඵන ඹතහර්ථනථබහඹ  
භභත් කරුණු ඉදිරිඳත් කය්ලනභ   

 

ගරු භ්ලත්රී අත්ත් කුභහය                                
சகபய உறுப்ிர் அஜழத் குநளப                                  

Hon.Member Ajith Kumara                                

----------------------------------------------------                                 

 

ගරු බහඳතිතුභනි ඇත්තටභ භභත් වභ 
වඹෝජනහ අහනව  ඉල්ලීභක් කය්ලන 
තභ.  කරුණු ඉදිරිඳත් කය්ලන තභ.  
සදහනභ වුවණ්   වභ  පිළිඵ ඳක් 
විඳක් ගරු භ්ලත්රීරු  ප්රධහන 
ඇභතිතුභහවේ  ප්රධහනත්වඹ්ල වභ 
ප්රවේලඹ නිරීක්ණඹ කයරහ වභ කඳු  
ශවළම ඔඵතුභහට තයණඹ කය්ලන 
පුළු්ලද කිඹන ්ක වරොකු ගළටළුක්   
වභොකද  ඒ තයභ  දුසකය තළනක් ්තන  
ගිහිල්රහ නිරීක්ණඹ කයරහ  වභ පිළිඵ 
ප්රවේලව  ජනතහවේ තිවඹන භතඹ  
වභොකද වභ කහර ඳරිච්වච්දඹ තුශ ගරු  
ප්රධහන ඇභතිතුභනි  ප්රවේලව  
ජනතහවේ භතඹ වනස කිරීභ වහ 
යදහන  යප්රහද ඔවු්ලට ප්රදහනඹ කයයග්ල 
ඹන කහර  ඳරිච්වච්දඹක්   ඒ නිහ ඉතහ 
ඉක්භනි්ල ්තනට ගිහිල්රහ  
නිරීක්ණඹක් කයරහ නිරීක්ණ 
හර්ථනතහක් ග්ලන ්ක  සුදුසු.  කිඹන 
වඹෝජනහ කය්ලන තභ.  ඔඵතුභහට රෆසති 
කය්ලන හිටිව    වඹෝජනහට 
අලය කරුණු වභකට අය              
ඳ රඵහග්ලනහ  ක්රභවේදඹ පිළිඵ 
ෆවවන ගළටළුවගත තත්ත්ඹක් 
තිවඹනහ  භළණුභ නිවඹෝග රඵහගළීමවභ 
ගළටළුවගත තත්ත් තිවඹනහ   වභ 
පිළිඵ දළනුකූත් කය්ලන තභ.   
විවලේවඹ්ල අද වභ වඹෝජනහ ඉදිරිඳත්  
 කවශේ  ්වතක් ඔඵතුභහට කිඹ්ලව්ල භට  
ඊව  යහත්රිව  මයංචි වුවණ්  වභ 
ප්රවේලව  අලය කයන රැවළ්ල භහර්ථනගඹක් 
කස කය්ලන  කටතුතු කයවගන ඹනහ 
කිඹරහ  වකෝලහත් ්කක් දීරහ කිඹරහ   
්වේ නභ ඔඵතුභහ ඒ නිරීක්ණ  චහරිකහ 



කයරහ  වභ පිළිඵ හර්ථනතහ කස කයන 
තුරු  අද ඉරහ ඒ ප්රහවේශීඹ වල්කභ 
කහර්ථනඹහර රට දළනුකූභ වද්ලන 
ඵරංවගොඩටත් ළලිවගවඳොරටත් වභොකද 
වභතන ළලිවගවඳොර විතය.  මලික 
කයවගන වතොයතුරු අය්ල තිවඹ්ලව්ල   
වභ වකොටවේ ඵළභභ  ඉදි ව්ලව්ල 
ඵරංවගොඩ ප්රහවේශීඹ වල්කභ 
වකොට්ඨහලව    කරුණහකය ඔඵතුභහ 
දළනුකූභ වද්ලන  ඹභකිසි වවෝ ඉදිකිරීභක් 
කයනහ නභ ්ඹ වහභ  නතය කය්ලන 
කිඹරහ ඔඵතුභහවේ හර්ථනතහ වභ 
නිරීක්ණවඹ්ල ඳසවේ  රඵහවදන තුරු   

 

ගරු ප්රධහන අභහතය භහීඳහර වවේයත්              
சகபய  ிபதள அமநச்ெர் நலழள ஹலபத்                   

Hon. Chief Minister Mahipala Herath                                                      

-------------------------------------------------------- 

 

වභ කරුණු භඵ්ලධවඹ්ල  ගරු 
බහඳතිතුභනි  ්න  බහ හයඹ දක්හ භට 
කහරඹ රඵහවද්ලන කිඹරහ භභ ඉල්රහ 
සිටිනහ   ්තුභහ කිඹපු කරුණුත් රකරහ 
ඵරරහ  වභහි තිවඹන කරුණු අනුකූ භභ  
ීන්ලදුක් අයවගන ඔඵතුභහට කරුණු 
ඉදිරිඳත් කය්ලනභ  

 

ගරු භ්ලත්රී අත්ත් කුභහය                                
சகபய உறுப்ிர் அஜழத் குநளப                                  

Hon.Member Ajith Kumara                                  

---------------------------------- -------------------- 

                                    

ඊව  වවට අද වේ ඉදිකිරීභ කයනහ 
කිඹරහ භට දළන  ග්ලන  රළබුණහ   ඒ වේ 
ඒ ඉදිකිරීභ නතය කය්ලන වභොනහ වරි  
කටතුත්තක් කය්ලන පුළු්ලද?  

 

ගරු ප්රධහන අභහතය භහීඳහර වවේයත්              
சகபய  ிபதள அமநச்ெர் நலழள ஹலபத்                   

Hon. Chief Minister Mahipala Herath                                                      

-------------------------------------------------------- 

 

භට ගරු බහඳතිතුභනි  ්වවභ ෂජු 
ීනයණ ග්ලන ඵළවළ  වභොකද වභ කරුණු 
්කක්ත් ඳශහත් බහරට අ. ති නළවළ  
අවඳ්ල අව්ලව්ලත් නෆ   නමුත් අපිට ඹභ 
හධහයණ ඉල්ලීභක් භධයභ යජව  
විදුලිඵර අභහතයතුභහවග්ල ඉල්ලීභ 
කය්ලනත් භභ කරුණු දළන ග්ලන 
ඕව්ල   ඒ නිහ වභහ ඉවළි්ල අනුකූභත  
කයවගන ඇවිල්රහ  වභ දිසත්රික්ක 
වදවක්භ විදුලිඵර වඹෝජනහ සිඹ ගණනක් 
අද ්වවභ කතහ කශවභ ඳරියඹ  
විනහල වරහ තිවඹනහ   ඒ නිහ ඒ 
කරුණු නතය කිරීවභ අ. තිඹක් භට නෆ   
නමුත් භට දළනුකූභ වද්ලන පුළු්ල   භට 
නළති ඵරඹක් භවේ අතට ග්ලන භභ  
කළභති ව්ලව්ල නෆ   භවේ ඳශහත් 
බහවේ  නමුත් ඒ කහයණහ ජනතහවේ 
අලයතහඹ අනුකූ ීන්ලදු කශ තුතු නිහ 
තභ.  භභ ගරු බහව්ල ඉල්ලුවේ භට 
්න බහ වතක් වද්ලන වභ භවේ  
අ. තිඹ  තුශ ක්රිඹහත්භක ව්ලන   භට 
වනත් වේල් තවනභ කයනහ කිඹරහ 
වඳොවයෝලදු ව්ලන ඵෆ ගරු 
බහඳතිතුභනි  ඒක භට අ. ති වදඹක් 
වනවභ.   

ගරු භ්ලත්රී අත්ත් කුභහය                                
சகபய உறுப்ிர் அஜழத் குநளப                                  

Hon.Member Ajith Kumara                                 

--------------------------------------------------------                                                                               

 

 දළ්ල විදුලිඵරහගහයඹ ඉදිකිරීභ  
භධයභ මණ්ඩු තු.  කිඹරහ කිේට  
දළ්ල ංචහයක පුයයඹක්  ලවඹ්ල අවප් 
ංචහයක ඇභතිතුභහ ඒ ප්රවේලව  විලහර 
ළඩ කටතුත්තක් මයභබ කයරහ 
තිවඹනහ   ඒ කහයණහවේදී වභ ංචහයක 
ඳහයහදීසිඹක් වේ වභච්චය කල් ඇ 
ගළටිච්චි නළති දළ්ල ඊව  වඳවර්ථනදහ 
ඔඵතුභහට රඳහහිනිඹ ඵළලුහ නභ 
යහජ්වේ කිඹන භවහචහර්ථනඹ තුභහ 
ඉළුල්කුඹුය  ප්රවේලව  ගල්වරනක 
තිබිච්චි ඒ පුයහ සතුත් ්ක්ක ඵළලුවභ 
අපි කවුරුත් ඉ්ලදිඹහව්ල වහල් 
වගනල්රහ කහපු උදවිඹ විදිවට තභ.  
ඉතිවහව  තිවඹ්ලව්ල  ඉ්ලදිඹහව්ල 
තභ.  අපිට ඵත දීරහ තිවඹ්ලව්ල කිඹරහ 
කිඹ්ලව්ල   වළඵළ.  අවුරුදු වඹදහස 
ඳ්ලසිඹකට ්වහ ඉරහ   අවප් යවට් 
යගනිසසු  ඵරංවගොඩ භහනඹහවේ ඉරහ 



ඳළතිච්චි යගනිසසු  ධහනය ර්ථනග ඳහවිච්චි 
කයරහ තිවඹනහ කිඹරහ හක්ික රළබිරහ 
තිවඹනහ  වභඹ ඉතහභත් ළදගත් 
ඳහරිරික ඳේධතිඹක් වභක අවප් ඳශහත 
තුශ පිහිටිරහ තිවඵන ඉතහභ ළදගත් 
වදඹක්  ඒ නිහ භභ වඹෝජනහ කයනහ 
වනවභ.   වඹෝජනහවේ කරුණු වභොකුත් 
කිඹ්ලව්ල නෆ  ඒක අපිට අ. තිඹක් 
තිවඹනහ කිඹන ්ක වභ අසථහවේදී 
ඳළවළදිලි කය්ලව්ල    

 

ගරු ප්රධහන අභහතය භහීඳහර වවේයත්              
சகபய  ிபதள அமநச்ெர் நலழள ஹலபத்                   

Hon. Chief Minister Mahipala Herath                                                      

-------------------------------------------------------- 

 

වභතුභහ ඉල්ලුහ ්න බහ 
වතක් වභ ධර ඳත්රිකහට කහරඹක් 
වද්ලන කිඹරහ  භභ වභ ගරු බහව්ල 
ඉල්ර්ලව්ල ්න බහ වතක් කල් 
ඉල්ර්ලව්ල   වභතුභහ කරුණු ඳළවළදිලි 
කශහභ ඒක වභ බහ රීතිඹට විරුේධ.   
අපි ්කඟතහවඹ්ල ඉ්ලනහ නභ ්වවභ 
කයමු   භභ වභ ඉල්ලීභක් කශහව්ල  
්තවකොට ඔඵතුභහ ඒ ගළන කල්ඳනහ 
කය්ලන   ගරු විඳක්නහඹකතුභහවේ 
ඉල්ලීභ භභ ළරකුහව්ල   

 

 

භභ ්කඟ.   

 

ගරු ප්රධහන අභහතය භහීඳහර වවේයත්              
சகபய  ிபதள அமநச்ெர் நலழள ஹலபத்                   

Hon. Chief Minister Mahipala Herath                                                      

-------------------------------------------------------- 

 

 ්කඟ නභ  වභතන කතහ කය්ලන 
අලය නෆ කහරඹ නහසති වනහ   

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                 

சகபய தயிெளர்  கஞ்ெ ஜனபத்                                  

Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                               
---------------------------------------------------------- 

 

 වරි ඔඵතුභහ ්කඟ. ව්ල ඒ 
කහයණහට   රඵන බහ හයඹට ්තුභහ 
හර්ථනතහ ඉදිරිඳත් කය්ලනභ කිේහව්ල   
ඒවක් ගළටළුක් නෆව්ල ඔඵතුභහට   
වවො.   

 

 මීශඟට ්තුභහ විසි්ල ඉදිරිඳත් 
කයන රද වඹෝජනහට  ගරු ප්රධහන 
අභහතයතුභහවේ ඉල්ලීභ අනුකූ  ඊශඟ බහ 
හයඹ තුශදී හකච්ඡහ කිරීභට අපි  බහ 
කටතුතු කහයක බහට වඹොමු කයනහ   

  

 මීශඟට ගරු භ්ලත්රී නයග්ලද 
අනුකූයරිඹ භළතිතුභහ විසි්ල ඉදිරිඳත් කයන 
රද 6/1/2015/11 දයණ වඹෝජනහ 
ඉදිරිඳත් කිරීභ වහ  ගරු භ්ලත්රීතුභහට 
අසථහ රඵහ වදනහ   

 

ගරු භ්ලත්රී  නයග්ලද අනුකූයරිඹ              
சகபய நழந்த அனுபிரின                   

Hon.Member Naminda Anurapriya                                

------------------------------------------------------------  

 

 ගරු බහඳතිතුභනි  වභ පිළිඵ 
ඉදිරිඳත් කිරීවභදී අවප් අධයහඳන 
අභහතයතුභහ හිටිඹහ නභ  තභ.  ළදගත් 
ව්ලව්ල  වභක භට ඳභණක් වනොව.   
භවේ වඹෝජනහට ඳභණක් වනවභ.    
භසත සිඹළුභ ප්රවේලඹටභ  ඵරඳහන 
වඹෝජනහක් වභ වඹෝජනහ   වඵෝධිභළු 
විදයහරඹ වභ නවිට ප්රහථයගක ඳහළරක්  
විදිවට ංර්ථනධනඹ වන අතය   වභක 
2014 ර්ථනව  තිබ්වබ් ේවිීනක ඳහළරක් 
විදිවට   අ වඳො   හ/වඳශ) දක්හ තිබ 
ඳහළරකි  ප්රවේලව  පිහිටීභ අනුකූ වභභ 
විදයහරඹ ප්රථයගත ඳහළරක් වනොකය වඳය 
තිබ ඳරිදි අ වඳො   හ/වඳශ) දක්හ 
ඉවගනුකූභ රඵන ඳහළරක් ඵට නළත 
ඳත් කයන වර තභ.  භභ වඹෝජනහ 
බහගත කවශේ ගරු බහඳතිතුභනි  භභ 
වභක ඉල්රහ සිටිනහ අනුකූභත කය වද්ලන 
කිඹරහ  විවලේවඹ්ලභ  අය ඳසුගිඹ ඳහළල් 
කශභණහකයණ කිරීභ තුශදී  පිහිටීභ 



භූවිභතහ පිහිටීභ අනුකූ  වභභ ප්රහථයගක 
විදයහරඹක් ඵට වඵෝධිභළු ඳත් කශවභ 
ඒවක්  ේවිත්රීක ඳහළර තිවඹ්ලව්ල  ්කක් 
තිවඹ්ලව්ල වඳොවවොයඵහ ප්රවේලව    
ඒකට කිවරෝමීටර්ථන තුනක් විතය ඹ්ලන 
ඕව්ල  ඒවේභ නහය විදයහරඹ 
තිවඹනහ ඒකට කිවරෝමීටර්ථන තුනක් විතය 
ඹ්ලන ඕව්ල   ඊශඟට අමුවවේ්ලක්ලද 
විදයහරඹ තිවඹනහ ඒකට කිවරෝමීටර්ථන  
්ක වභහයක් විතය ඹ්ලන ඕව්ල   ඒ නිහ 
වභවක් වනොවඹකුත් ප්රවේලර ගභර   
ඉ්ලන  දරු්ලට  ඒ වදභේපිඹ්ලට ේවිීනක 
ඳහළරට ඹ්ලන තිවඹන දුසකයතහඹ 
නිහ තභ.  වභ ඳහළර ප්රහථයගක ඳහළල් 
වනොකය ේවිීනක ඳහළරක්   නළත 
ංර්ථනධනඹ කය්ලන කිඹන වඹෝජනහ 
ඉදිරිඳත් කවශේ   වභ පිළිඵ දිගි්ල 
දිගටභ ඉල්ලීභ කශහ ගරු බහඳතිතුභනි  
නමුත් අධයහඳන  අභහතයතුභහවේ ව 
අධයහඳන වල්කභතුභහවේ  ්කඟතහඹක් 
වභ වහ රඵහ දු්ලව්ල නෆ   ඒ   නිහ 
තභ.  වභක සබහවික වගන ්න  
භට්ටභට ඇති වුවණ්   වභ ඳහළර වේභ 
තත් ඳහළල් ගණනහක් ඇවළලිඹවගොඩ 
මනඹ ඇතුශත්  වභ යත්නපුය 
දිසත්රික්කඹ පුයහභ  වභ භූවිභතහ පිහිටීභ 
අනුකූ ඒ කශභණහකයනඹ කශ තුතු 
ක්රභවේදඹ අනුකූ ඹභ ඹභ ගළටළුවගත 
තිබිච්චි තළ්ල තිබුණහ  ඒ නිහ භභ 
වඹෝජනහ කය්ලව්ල  ගරු බහඳතිතුභීම  
අධයහඳන අභහතයතුභහත් අධයහඳන 
වල්කභතුභහත් ්කට ්කතු කයරහ  අවප් 
වභ ඳශහත් බහවේ තත් ගරු 
භ්ලත්රීතුභ්ලරහවේ ්ළනි  ප්රලසන ව 
අලුත් වඹෝජනහ අලුත් ංවලෝධන වේල් 
සිඹල්රක්භ අයවගන ්ක්වකෝ කහයක 
බහක් ඳත් කයරහ අපිට හකච්ඡහ කයරහ 
ීන්ලදු ග්ලන හකච්ඡහ කයරහ  වවෝ 
්වවභ නළත්නභ කයගටුක් ඳත් කයරහ 
කයගටු භගි්ල  නිර්ථනවේල අයවගන වභ 
පිළිඵ ක්රිඹහත්භක කිරීවභ ළඩ 
පිළිවරක් තභ.  ගරු බහඳතිතුභනි භභ 
වඹෝජනහ කවශේ  ඒක නිහ වභක බහවේ 
අනුකූභත කයරහ වදන වර භභ 
වගෞයවඹ්ල ඉල්රහ සිටිනහ   

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                 

சகபய தயிெளர்  கஞ்ெ ஜனபத்                                  

Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                               
---------------------------------------------------------- 

නයග්ලද භ්ලත්රීතුභහ ඔඵතුභහට සතූති.    

 

ගරු භ්ලත්රී ජී ්යග කරුණහඳහර              
சகபய உறுப்ிர் ஜ.ீம்.கருணளள                   

Hon.Member G.M.Karunapala                 

------------------------------------------------ 

 

 නයග්ලද අනුකූයරිඹ භ්ලත්රීතුභහවේ 
වඹෝජනහ සථීය කයයග්ල  වභභ 
වඹෝජනහට ංවලෝධන කීඳඹකුත් 
ඉදිරිඳත් කයනහ   ්තුභහ කිේහ වේ 
වඵෝධිභළු ඳහළර වේභ  ප්රධහන 
ඳහළල් ගණනහක් ත තිවඹනහ  
ඒහව ත් විධිභත්බහඹකි්ල කටතුතු 
කිරීභ ඇයඹිඹ තුතු අතය   වභභ 
ංවලෝධනත් ඇතුශත් කයනහ   මීට ය 
කීඳඹකට උඩදී  ජනරිඹ ඳහළල්ර  
තිබුණ ඳංති ංඛයහ අඩු වරහ 
තිවඹනහ   වභ නිහ ම්ලනභ තිවඹන 
ජනරිඹ ඳහළරක දරුවකු ඇතුශත් 
කිරීභට වනොවළකිඹහක් ඇති වරහ 
තිවඹනහ වදභේපිඹ්ලට   ඒ අනුකූ ඒ 
නිහභ  විවලේවඹ්ලභ ඇවළලිඹවගොඩ 
ප්රහථයගක විදයහරඹ  ළනි ඳහළල්ර තත් 
ඳංති ්කක් වවෝ වදකක්  ළඩි කිරීභට 
කටතුතු කය්ලනට කිඹරහ  වභභ 
වඹෝජනහ භඟ භභ ංවලෝධනඹක් 
ඉදිරිඳත් කයනහ   

 

ගරු අභහතය යංත්ත් ඵණ්ඩහය භළතිතුභහ               
சகபய அமநச்ெர் பஞ்ஜழத் ண்டளப                            
Hon. Minister Ranjith Bandara                               
--------------------------------------------------------                                                

 ගරු බහඳතිතුභනි  භභ ඔඵතුභහට 
ඉල්ලීභක් කයනහ  වභ ඳශහත් බහට 
භවජන නිවඹෝත්තරු වළටිඹට අපි  
වඹෝජනහල් වේනහ  වභ වඹෝජනහල් 
විවිධ විවිධ අභහතයහංලරට භඵ්ලධ 
වඹෝජනහල්   අද අධයහඳන වඹෝජනහක් 
වළටිඹට අධයහඳන අභහතයහංලව   කිසිභ 
වකවනක් වභ බහවේ නෆ   
වල්කභයවඹක් වවෝ වකහය 
වල්කභයවඹක් වවෝ නිශධහරිවඹක් 
කිසිභ වකවනක්  නෆ  ඒ නිහ 
ඔඵතුභහවග්ල භභ ඉල්ලීභක් කයනහ වභ 
වඹෝජනහරට  අදහර විඹ බහය 



අභහතයයඹහවේ අභහතයහංලව  නභ 
අභහතයහංලරට කළවීභක් කය්ලන 
කිඹරහ බහ හයරට  ඳළවළදිලිභ  
නළතු වභහ කතහ කයරහ ළඩක් නෆ   අපි 
වභහ කතහ කයරහ වත් බීරහ වගදය 
ඹනහ   සිේධ ව්ලව්ල මව  ඊශඟ 
හයඹකටත් කතහ කය්ලන   භභ 
වගෞයවඹ්ල ඉල්රහ සිටිනහ  

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                 

சகபய தயிெளர்  கஞ்ெ ஜனபத்                                  

Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                               
---------------------------------------------------------- 

 

 සතූති.  ගරු අභහතයතුභීම   
්තුභහ වවො කහවරෝචිත වඹෝජනහක් 
ඉදිරිඳත් කවශේ   යග්ල ඉදිරිඹට ඒ 
මකහයඹට කටතුතු කිරීභට ගඵරහ 
ග්ලනහ ඵ  ප්රකහල කයනහ  

 

ගරු භ්ලත්රී ්භ .  ්භ ඉෂසරහර්ථන              
சகபய உறுப்ிர் ம்.மய.ம்.இப்ளர்                     

Hon.Member M.Y.M.Iflar                                                    

----------------------------------------- 

 

 ගරු බහඳතිතුභනි  අවප් 
නයග්ලද අනුකූයරිඹ භ්ලත්රීතුභහ විසි්ල වගන 
්න රද වඵෝධිභළු විතයක් වනවභ.  
බහඳතිතුභනි  ඳහල් ඳේධති කීඳඹකභ 
වභ ගළටළු ඳතිනහ   ඒ ්ක්කභ ගරු 
බහඳතිතුභනි  විලහර අහධහයණඹකට 
රක් වනහ  භභ ද්ලනහ ප්රහථයගක 
ඳහල්ලි්ල අධයහඳනඹ රඵරහ ඊශඟට 
ඉවශ 6 යට ඹනවකොට 5 වය්ල 
ඳසවේ ඔවු්ල ශකුණු අවනවකොට 
අව්ලව්ල ශියත්වඹ්ල ශකුණු කීඹද ?  
ළඩි ඵහුතයඹකට ඳහල් නෆ   වභ 
යත්නපුය නගයවඹත් ්වවභ තිඹනහ   
ප්රධහන වඳවශේ ත වරොකු ගළටළුක් 
භතුවරහ තිඹනහ බහඳතිතුභනි  ජහතික 
ඳහල්ර ඉගනුකූභ රඵන පිරියග ශමු්ල 
ෂර්ථනගිතු්ල උස ඵහලිකහ විදයහරඹ  ඊඟට 
වජ්සු බිළි්ලදහවේ කනයහයහභ 
විදයහරඹ වභ වේ විලහර වර වභ 
ප්රලසනඹ අඳට දළඩි වර භතුවරහ 
තිඹනහ   දළ්ල ශභ. ්ලට ඳහල් නළති 

තත්ත්ඹක් උදහවරහ තිඹනහ   6 යට 
ඹ්ලන ඵළරි තත්ත්ඹක් දළ්ල උදහවරහ 
තිඹනහ   අවපු ගභ්ල අව්ලව්ල ඒ අදහශ 
විදුවල්ඳතිරු ශියත්ව  ශකුණු කීඹද ?  
නමුත් ශියත්ඹ ශකුණු ගත්තහභ ඒ 
ඹ්ලන ඕන ඉරක්කගත තත්ත්ඹට ඹ්ලන 
ඵළරි තත්ත්ඹක් උදහවරහ තිඹනහ   වභ 
නිහ විලහර ගළටළු භතුවනහ   නමුත් 
වභහවේ ඳහල්රත් අඳට ඒ ඳ්ලති 
අහියග කවශොත්  ප්රහථයගක ඳහල් ඵට 
ඳරිර්ථනතනඹ කවශොත් ඒ ප්රවේලව  
දරු්ලට අධයහඳනඹ රඵ්ලන තිවඵන 
අකහල අඩු.    ඒ වේභ ඒ ප්රවේලව  
ශභ. ්ලට වනත් දුසකය ඳහල්රට 
ඹ්ලන වරහ තිඹනහ   දළ්ල අපි ගත්තහභ 
හිේගසත්ත කණිසඨ විදයහරඹ  ඊට 
ඳසවේ වනත් ඳහරක් රඵහගත්වතොත් 
වවො.     භධයභ භවහ විදයහරඹ      ්වවභ 
 නළති වුවනොත් ඒ දරු්ලට ඹ්ලන 
ඳහරක් නෆ   ඒ නිහ වභ පිළිඵ අපි 
වි වලේ අධහනඹ වඹොමු කය්ලන ඕන   ඒ 
්ක්කභ යංත්ත් ඵණ්ඩහය ඇභතිතුභහ කිේ 
විදිවට වභක නයහඹ ඳඹට ඇතුශත් 
වනවකොට ගරු අධයහඳන ඇභතිතුභහ වභ 
සථහනව  රැඳි සිටිඹ තුතු.    අවනක් 
ඳළත්වත්ල ගරු බහඳතිතුභනි  අදහශ 
නිශධහරි්ල කළරහ අපි කථහ කයන ඒහ 
වභ භඵ්ලධවඹ්ල වර්ථනඛීඹ අභහතයහංලඹට 
දළනුකූත් කයරහ  ඒ වේභ අවප් 
අභහතයහංලව  ඳශහත් අධයහඳන 
අධයක්තුභහ  කරහඳ අධයක්තුභ්ලරහ 
දළනුකූත් කයරහ වභක විධිභත් ඉදිරිඹට 
වගනිඹ්ලන පුළු්ල ක්රිඹහ භහර්ථනගඹක් අපි 
අනුකූගභනඹ කය්ලන ඕන   වභොකද වභක 
තභ.  අනහගතඹ බහයග්ලන ඉ්ලන අවප් 
දරු්ලට වදන අධයහඳනඹ   ්වවභ නභ 
අපි අධයහඳනවඹ්ල ඉවශ භට්ටභට 
්නවකොට   වභොකද භට වත්වය්ලව්ල 
නළත්වත් වභොකද  අවප් ඳශහත දිවන්ල 
දින අධයහඳනවඹ්ල ඉවශට ්නවකොට 
ඳවශ භට්ටවභ්ල අපි ඳල්වරවහට 
ට්ට්ලන උඳක්රභඹක් වඹොදනහවදෝ 
කිඹන ළකඹක් අඳට භතු වනහ   
වභොකද අපි ්ක ඳළත්තකි්ල මඩභඵය 
වනහ ඵයගමුවේ අධයහඳනඹ ්ක 
ඳළත්තකි්ල දරුවෝ මඩභඵයවඹ්ල කථහ 
කය්ලන පුළු්ල අසථහකට ්නවකොට 
අවනක් ඳළත්වත්ල අපි උඳක්රභශීලී 
වභක බිභට ට්ට්ලන ඹභ ක්රිඹහ භහර්ථනගඹක් 
වඹොදනහවදෝ කිඹන ළකඹක් තිඹනහ   
ඒ නිහ අපි ඒක අඛණ්ඩ ඳත්හවගන 



ඹ්ලන ඕන   ඒ වේභ අවප් දරු්ලවේ 
අධයහඳන භට්ටභ ඉවශ නං්ලන ඕන   ඒ 
වේභ ඳහල්ර විලහර අඩුඳහඩුක් 
තිඹනහ   භභ දළ්ල දකිනහ වවට අනිේදහ 
අවප් ප්රධහන ඇභතිතුභහට ව අවප් භළති 
ඇතිරු්ලට ්්ලන පුළු්ල   වභොකද 
ඳහල්ර ඳ්ලතිර ශිය ංඛයහ අඩු 
කිරීභ නිහ 35  40 දක්හ අඩු කිරීභ තුශ 
ඳහුගිඹ කහරව  45  50 ගත්ත ඳහල්ර 
වභ වනවකොට විලහර ඉල්ලුභක් 
තිඹනහ   තයඟකහරීත්ඹක් තිඹනහ 
නගයඵද ඳහල්ර          වභකට දළ්ල 
ළඩ  

 

පිළිවරක් නෆ   ඒ ්ක්කභ භභ ප්රධහන 
ඇභතිතුභහ ව අභහතය භණ්ඩරවඹ්ල 
ඉල්ලීභක්   කයනහ  ඹභ   වවඹකි්ල 
අවප් ඉල්ලීභක් වුවනොත් ඳහල් ඳේධතිව  
තත් ඳ්ලති කහභයඹක් ළඩි කය්ලන   
වභොකද ්වවභ නළති වුවනොත් නගය ඵද 
වඳෝිකත ඵර ප්රවේලඹ තුශ විලහර ශමු්ල 
ංඛයහකට ඳහල් නෆ   භභ ද්ලනහ ගරු 
බහඳතිතුභනි  නගයඵද ගත්තහභ භටත්  
අවප් යංත්ත් ඵණ්ඩහය ඇභතිතුභහටත් 
වවොටභ අත්දළකීභ තිඹනහ   වභොකද 
නගයව   වභොකද ඵහුතයඹකට ඔප්පු නෆ 
ඉඩභර   ඒ අඹවේ ඔප්පු නළතිවීභ නිහභ 
රකුණු 10 ක් අඩු වනහ   ්තවකොට 
ඒකට සදහනභ වච්ච දරු්ලට ඳහරට 
ඇතුශත් කිරීවභ අසථහ ළඩිවරහ 
තිඹනහ   ඒ නිහ නගයඵද ඳහර අට 
ඳදිංචිකරුහටභ දළක දළකත් ඒ ඳහර 
අහියග වරහ තිඹනහ   

 

  ඒ නිහ භභ ඉල්ලීභක් 
කයනහ ප්රධහන ඇභතිතුභහ          අභහතය 
භණ්ඩරඹ  අධයහඳන ඇභතිතුභහ 
විවලේවඹ්ලභ වභ පිළිඵ වභක වතෝයහ 
වබ්යහවගන වභ දරු්ලට ඳහල් 
රඵහදීවභ ළඩ පිළිවරක් රකුණු භට්ටභ 
වකොවවොභ වුනත් වඳෝණ ප්රවේලඹ තුශ 
හියගකභක් තිඹන සිඹළු ශමු්ල ඇතුශත් 
කිරීවභ ළඩ ටවනක් වහ අපි ක්රිඹහ 
භහර්ථනගඹක් ගතතුතු.    ඳහර අට ඔහුට 
සුදුසුකභ තිඹනහ නභ රකුණු භට්ටභ 
වකවේ වවෝ ්කක් වදකක් අඩු වුනත් වභ 
ඳහල් ඳේධති තුශ ඇතුශත් කිරීභට ව 
ඔවු්ලට අධයහඳනඹ රඵහදීවභ ඵළදීභ 

ඵයගමු ඳශහත් බහ ඵළඳී සිටිනහ   ඒ 
නිහ භභ ඉල්ලීභක් කයනහ වභ 
වඹෝජනහත් ්ක්ක  ඒ ංවලෝධනත් 
්ක්ක වභහ රැකවගන වභ ඳහල් 
ඳේධතිඹ තුශ අවප් දරු්ලවේ අධයහඳනඹ 
ඉවශ නළංවීභ වහ අලය කටතුතු 
ශස්ලන කිඹරහ භභ  වභ  අසථහවේ    
ඉල්ලීභක්  කයනහ    

 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

சகபய தயிெளர்  கஞ்ெ ஜனபத்                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
------------------------------------------------------------
- 

 

 සතුති.  ! ගරු ඉෂසරහර්ථන 
භ්ලත්රීතුභනි   මීශඟට ගරු යත්නහඹක 
භ්ලත්රීතුභහ  

 

ගරු භ්ලත්රී වක් ්ල් යත්නහඹක              
சகபய உறுப்ிர் ஹக.ல்.பத்ளனக                   

Hon.Member K.L.Ratnayake                                        

-------------------------------------------------- 

 

 ගරු බහඳතිතුභනි  අවප් 
නයග්ලද අනුකූයරිඹ ගරු භ්ලත්රීතුභහ වගනහපු 
වඹෝජනහ ඇත්තටභ කහවරෝචිත 
වඹෝජනහක්   වභක ඔඵතුභහත් භවේ 
හිවත් ද්ලනහ ඇවළළිඹවගොඩ භළතියණ 
වකොට්ඨහලඹ පිළිඵ   වභ වේ 
වගොඩහක් ඳහල් තිඹනහ   ඒ වේභ 
උඩුක සිේධහර්ථනථ විදයහරව  ේවිීනක 
ඳහරක් තිබිරත් නළත යක් ඒකට 
අයඹ දු්ලනහ 1 ය මයභබ කය්ලන   
ඉති්ල ගරු බහඳතිතුභනි  වභක දිගි්ල 
දිගටභ කථහ කයන ප්රලසනඹක්   භභ 
ප් යධහන ඇභතිතුභහත් ්ක්ක 
වඳෞේගලිකත් කථහ කශහ   යංත්ත් 
ඵණ්ඩහය ඇභතිතුභහ කිේහ  අද වභකට 
වළඵළ.  ඔඵතුභහ බහඳතියඹහ වළටිඹට  
ප්රධහන ඇභතිතුභහ වළටිඹට ව අවනක් 
අභහතයරු වභතන ඉ්ලනහ   වළඵළ.  
විඹඹ බහය ඇභතිතුභහ වභතන නෆ   
ඉති්ල වභක අය යංත්ත් ඵණ්ඩහය ගරු 



ඇභතිතුභහ කිේහ වේ වභක කිේහට 
ළඩක් නළති කහයණහක් වළටිඹට තභ.  
වප්්ලව්ල   වළඵළ.  ප්රධහන ඇභතිතුභහ 
වළටිඹට ්තුභහවේ විලසහඹ තිඹරහ තභ.  
අපි කථහ කය්ලව්ල   ්දත් කථහ කවශේ ඒ 
විදිවට   ්දහ අධයහඳන ඇභතියඹහ 
වළටිඹට භහීඳහර වවේයත් ප්රධහන 
ඇභතිතුභහට   සුදුහුණු   ගහනහ   
වනවභ.     

 

්තුභහට වභොනහ වරි ඹභක් වභ බහවේ 
දී කිේහභ ඒවකදී නිළයදි ීන්ලදු ගත්තහ   
භභ විඹඹ බහය බහණු මුණිරිඹ 
ඇභතිතුභහට වදෝහවයෝඳණඹක් කයනහ 
වනවභ.    ්දහ අඹළඹ වරහවේ දීත් භභ 
කිේවේ වභක වඵොවවොභ හනුකූකභපිත 
ඵරරහ  වභොකද අධයහඳනඹ ව වෞඛයඹ 
කිඹ්ලව්ල අඳට ප්රධහන ලවඹ්ල ඵරඳහන 
වදකක්   ඒ නිහ ්දත් භභ කිේවේ වභකට 
ඇහුභක්ල දීභක් කය්ලන කිඹරහ   
වභතනදී ඇත්තටභ ඇහුභක්ල දීභක් නෆ   
්තවකොට අය වභතුභහ කිේහ ජහතික 
ඳහල් ඳේධතිඹ පිළිඵ   ඔඵතුභහ 
ද්ලනහ  ඇවළළිඹවගොඩ       ජහතික 
ඳහර පිළිඵ     භභ   හිත්ලව්ල  අවප්          
ලිත කරුණහයත්න භළතිතුභහ වභ 
බහවේ කථහ කශහ   ජහතික ඳහර අට 
වඳෝිකත කරහඳඹක් වළටිඹට ශියත්ඹ 
ඳහස භට්ටභ 158 නභ ඒ වඳෝිකත කරහඳඹ 
තුශ දරුවෝ ටික ග්ලන කිඹන 
වගෞයීමඹ ඉල්ලීභ වභ බහ තුශ කශහ   
වළඵළ.  වභ වනකලුත් සිේධ ව්ලව්ල 
රු්ලළල්ර ව්ලන පුළු්ල  
දළයණිඹගර ව්ලන පුළු්ල  
බුරත්වකොහුපිටිඹ ව්ලන පුළු්ල  
නළත්නභ කළුඅේගර ව්ලන පුළු්ල  
වංළල්ර ව්ලන පුළු්ල වභ රකුණු 
භට්ටභ තුශ දරුවෝ තභ.  ඇවළළිඹවගොඩ 
ජහතික ඳහරට අදත් ්්ලව්ල   
ඇවළළිඹවගොඩ වඳෝිකත කරහඳඹක් 
වළටිඹට නභ දරුවෝ ඉ්ලව්ල අල්ඳඹ.    
ඒ නිහ ගරු බහඳතිතුභනි  සිඹළුභ 
දරුවෝ ඉ්ලව්ල වඳොවවොත් උදවිඹවේ 
දරුවෝ වනවභ.    අහිංක දුගී දුප්ඳත් 
උදවිඹවේ දරුවෝ ඉ්ලනහ   භභ මීට 
ඉසවල්රත් වභ බහවේ කිේවේ ඒක.    
ඇවළළිඹවගොඩ ජහතික ඳහර දළක දළක 
රු්ලළල්වල් ජහතික ඳහරට ඹනහ 
අහිංක දුගී දුප්ඳත් භහළු විකුණන 
භනුකූසඹහවේ දරුහ   වභ පිළිඵ ගරු 

බහඳතිතුභනි  වභ බහ තුශ දිගි්ල 
දිගටභ කථහ කශත් උත්තයඹක් නළති නිහ 
භභ හිත්ලව්ල ලිත කරුණහයත්න 
භළතිතුභහ දළ්ල අවුරුදු තුන වතයකට 
ඉසවල්රහ වභ පිළිඵ කථහ කශහ   අපි 
කථහ කශහ   වභකට වළඵළ.  කථහ කයනහ  

 

විතය.    කිසිභ විඳුභක් නෆ ගරු 
බහඳතිතුභනි   භභ අද වත් වඵොනවකොට 
අවප් ප්රධහන ඇභතිතුභහත් ්ක්ක කථහ 
කවල් දිගි්ල දිගටභ වභ බහ තුශ 
අඹළඹ ඉදිරිඳත් කයපු වභොවවොවත් සිට 
ඉල්ලීභක් කශහ  ඊට වඳයත් භභ වභ 
බහට ්්ලන ඉසවල්රහ ඉෂසරහර්ථන ගරු 
භ්ලත්රීතුභහ වයවහ වභ බහට 
වඹෝජනහක් දළභභහ   වභවක්දී ඇරෑවඳොර 
භහි්ලද විදයහරව  ප්රහථයගකඹ මයභබ 
කය්ලන කිඹරහ ඉල්ලීභක් කශහ   
වකොච්චය වඳ්ලනුකූත් ළඩක් නළති 
තත්ත්ඹක් උදහවරහ තිඹනහ   ්දහ 
අඹළඹ     දවේ     දී    විඹඹ   බහය ගරු 
ඇභතිතුභහ කිේහ වඵොවවොභ ඳළවළදිලි 
දස 10 කි්ල ඇරෑවඳොර භහි්ලද 
විදයහරව  ප්රහථයගකඹ ඳට්ල ග්ලන 
වදනහ කිඹරහ   ඊට ඳසවේ ්තුභහට භභ 
දුයකථන ඇභතුභකි්ල කථහ කශහට ඳසවේ 
කිේහ ඔ්ලන යත්නහඹක 4 වනිදහ  5 
වනිදහ වනවකොට වභක ඳට්ල 
ගත්තවළකි    අපි උත්ඹක් තිඹරහ වභක 
ඳට්ල ගනිමු   භභ කිේහ ඔඵතුභහත්  
ප්රධහන ඇභතිතුභහත් වග්ලරහ 
උත්ඹක් තිඹරහ තභ.  වභක ඳට්ල 
ග්ලව්ල කිඹරහ   අද 12 වනිදහ   14 
වනිදහ දරුවෝ ඳහරට ඇතුශත් 
කයග්ලනහ   අද වනකල් නෆ   වභක 
ඉසුරුඳහඹට ඹ්ලන ඕන නෆ   ්වවභ නභ 
ඳශහත් බහක් අඳට ළඩක් නෆ   ්වවභ 
නභ ඳශහත් බහ තුශ අධයහඳනඹ වහ 
ඳහල් ළඩක් නෆ   ්වවභ නභ වභොකක්ද 
වභ කහයණඹ කිඹන ඵයඳතර ප්රලසනඹක් 
තිඹනහ    

 

 ගරු බහඳතිතුභනි  
වේලඳහරනඹ ්ඳහ වරහ තිවඹ්ලව්ල  
භවජන නිවඹෝත්තවඹක් වළටිඹට අද ගභට 
ඹ්ලන ඵෆ   භභ ප්රධහන ඇභතිතුභහට 
කිේවේ වේලඳහරනවඹ්ල මුග්ලනහ 
නභ මීට ළඩිඹ වවො.  කිඹරහ   වවොයකභ 



කය්ලන  දුණ කය්ලන  අල්රස ග්ලන 
වනවභ.  අපි කථහ කය්ලව්ල   ්දහ 
වළඵළ.  අධයහඳන අධයක්යඹහ කිඹනහ 
භවේ කට කෆත් භභ කිඹනහ     ඇත්ත     
කථහ  

 

කය්ලන ඕන   අ්ලන ලිතුභකි්ල කිඹනහ 
කිහිඳ වදවනකුවේ උභනහට වභ 1 
ය මයභබ කය්ලන කිඹරහ ්තුභහ 
ඳළවළදිලි වකොවහටද ද්ල්ලව්ල  
ඉසුරුඳහව  වල්කභයඹහට  භභ ඹනහ 
සිකුයහදහ වභ ලිතුභ අයවගන   ගිහිල්රහ 
භභ අවනහ අතිවර්ථනක වල්කභ  විවජ්යත්න 
භවතහවග්ල  වල්කභතුභහ වභ ලිතුභ 
මහද ?  නෆ   අද අවප් වල්කභතුභහ 
කිඹනහ ඒක වඵොරුක්   ්වවභ නභ ්දහ 
ඒ භභ කථහ කයරහ වස වනවකොට 
ඉසුරුඳහවඹ්ල අවනක් ලිතුභ වග්ලහ 
ග්ලන පුළු්ල නභ 14 වනිදහ ඳහල්ර 
1 ය   ඳට්ල   ග්ලන   තිවඹේදීත්  ශභ.  
ඳනස ගහණක් ඇරෑවඳොර ශ්රී භහි්ලද 
විදයහරව  වඳෝිකත කරහඳඹ වර 
ඇරෑවඳොර  නළදුයන අඩුභ ගහව්ල 40 
ග්ලනත් ඳට්ල ග්ලන තිබුව්ල දළ්ල දස 
කීඳඹකට ඉසවල්රහ   හිදුය්ලගර 
ගත්තහභ ඒ ඳහවල් තුනිවෂෝභ ්වක් 
කලිභ නිල් ඳහට   ඇරෑවඳොර ඳහවල් 
කලිභ සුදු   ්තවකොට වභ වදභේපිඹ්ලට 
කයන අහධහයණඹ වභොකක්ද ?  
වකෝටිඳතිඹ්ලවේ දරුවෝ වනවභ.  ඔඹ 
ඳහල්රට ඹ්ලව්ල   දළු කඩන  කිරි 
කඳන අහිංක වදභේපිඹ්ලවේ දරුවෝ 
ඹ්ලව්ල   ්වවභ නභ අද අඳට ඡ්ලදඹ 
දීරහ  භනහඳ දීරහ වභ බහට ්්ලව්ල 
නිකභ වභ වදන දීභනහ.   තිඹන ටික 
ක්ලන.   කහරහ ඹ්ලනද ?  ඒ නිහ ගරු 
බහඳතිතුභනි  ප්රධහන ඇභතිතුභනි  භවේ 
අභභඳහ භභ කිඹනහ නභ 
වේලඳහරනවඹ්ල මුග්ලන තත්ත්ඹට 
ඇවිල්රහ   ගභට ඹ්ලන විදිවක් නෆ   ඒ 
නිහ ගරු බහඳතිතුභනි  භභ ප්රධහන 
ඇභතිතුභහවග්ල නළත ඉල්ලීභක් 
කය්ලව්ල වභ 14 වනිදහට වකවේ 
වතත් ඊශඟ ඳුදහත් ඳට්ල ග්ලන 
කටතුතු කය්ලන   වභොකද වභතුභහ ගළන 
තභ.  දළ්ල විලසහඹ තිඹ්ලන පුළු්ල 
කභ තිවඹ්ලව්ල   ඒ නිහ ගරු 
බහඳතිතුභනි  වභක ඔඵතුභහත් ද්ලනහ   
කරුණහඳහර ගරු භ්ලත්රිතුභහත් ද්ලනහ   

ලිත කරුණහයත්න භ්ලත්රීතුභහත් 
ද්ලනහ   නයග්ලද භ්ලත්රීතුභහත් ද්ලනහ    

 

වේලඳහරන අධිකහරිඹ වළටිඹට අවප් 
නිභල් විවජ්නහඹක භ්ලත්රීතුභහ  සිරිඳහර 
කිරිඇල්ර භ්ලත්රීතුභහ ්වවභ ඉ්ලනහ 
වභ භළතියණ වකොට්ඨහලඹ තුශ   7 
වදවනක් ඉ්ලනහ ඇවළළිඹවගොඩ 
භළතියණ වකොට්ඨහලඹ තුශ ඳශහත් බහ 
නිවඹෝජනඹ කයන   ඳශහත් බහවේ 7 
වදවනක් භවජන නිවඹෝත්තවඹෝ ඉදරහ 
වභක ක්රිඹහත්භක කය්ලන ඵෆ   භභ 
ද්ලවන නෆ   නිවඬ පිළිවරත් 
අනුකූගභනඹ කය්ලන ්ඳහ ඇවළළිඹවගොඩ 
නිවඹෝජනඹ කයන භ්ලත්රීරු   වභකට 
කථහ කය්ලන   නයග්ලද භ්ලත්රීතුභහ වභ 
වඹෝජනහ දළභභහභ අඳටත් කළක්කුභක් 
තිඹනහ   වභ ඇරෑවඳොර විතයක් 
වනවභ.    වඵෝධිභළු විතයක් වනවභ.    
වභවවභ ඳහල් ටික ළහීවගන ළහීවගන 
ගිවඹොත් අ්ලන වික්රභක්ලද ඳහවල් ශභ.  
10 වදන.    ්ක ශභඹහට ්ක ගුරුයඹ.    
ඔ්ලන තත්ත්ඹ   ්වවභ නභ අපි 
කිඹ්ලව්ල වභ ඵයගමු ඳශහත් බහ 
ීනයණ ග්ලන ඵළරි නභ වභ ඳශහත් බහ 
අපි අවවෝසි කයමු   ඉසුරුඳහඹට ඵරතර 
වදමු   ්වවභ නභ වභ ඳශහත් බහව්ල 
ළඩක් නෆ  

 

ගරු ජී ්භ කරුණහඳහර  

 

 ඉ්ලදිඹහව්ල ගව.     

 

 

ගරු භ්ලත්රී වක් ්ල් යත්නහඹක              
சகபய உறுப்ிர் ஹக.ல்.பத்ளனக                   

Hon.Member K.L.Ratnayake                                        

-------------------------------------------------- 

 

 ඉ්ලදිඹහව්ල ළඩක් නෆ   
වභක වකෝලද වකලි්ල තිඹහවගන ීන්ලදු 
ීනයණ   ග්ලන  ඵළරි   නභ   වභ  
ඵයගමු  



 

ඳශහත් බහ අවවෝසි කය්ලන තභ.  
ව්ලව්ල   විඹඹ බහය ඇභතියඹහ නළති 
වුනත් ප්රධහන ඇභතිතුභහ වළටිඹට භහීඳහර 
ඇභතිතුභහ ගළන විලසහඹ තිඹරහ භභ 
මුග්ලනහ   වළඵළ.  ගරු බහඳතිතුභනි  
වභක ඳට්ල ග්ලන ඵළරි වුවනොත් ඊශඟ 
බහවේ දී ග්ලනහ ව ක්රිඹහ භහර්ථනගඹ වභොන 
අතකට වළවය. ද කිඹන කහයණහ භභ 
ද්ලව්ල නෆ    

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

சகபய தயிெளர்  கஞ்ெ ஜனபத்                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
------------------------------------------------------------
- 

 

  සතුති.  !  මීශඟට 
සිරිඳහර කිරිඇල්ර භ්ලත්රීතුභහ  58   

  

ගරු විඳක් ංවිධහඹක සිරිඳහර කිරිඇල්ර              
சகபய தழர்க்கட்ெழ அமநப்ளர் ெழழள கழரில் 

Hon.Opposition Whip Siripala Kiriella                                

------------------------------------------------------ 

 

 ගරු බහඳතිතුභනි  
නයග්ලද අනුකූයරිඹ භ්ලත්රීතුභහ වගනහපු 
වඹෝජනහ වභ වඵෝධිභළු විදයහරඹ ගළන 
ගත්තහභ වභක හභහනය වඳශට ගිහිල්රහ 
්තනි්ල අ. ්ල වන ශභ.  තභ.  ගරු 
බහඳතිතුභනි  ඉ්ලව්ල ගභභහනඹ 
ගත්තහභ   වභ ගභභහනඹ අති දුසකය 
ගභභහනඹක්   ඒ වේ වභ ඇති ්කහ 
වනවභ.   නළති ්කහ ඉවගන ග්ලන 
ඳහරක් වභක   ඉති්ල නළති ්කහ ඉවගන 
ග්ලන ඳහර ප්රහථයගක ඳහරක් කයනහ 
කිඹ්ලව්ල ශභ.  අයණ වනහ   වභහ 
වභ කවුරු ග්ලන ීන්ලදු ීනයණ ද අපි 
ද්ලව්ල නෆ   වළඵළ.  වභතන අවප් 
අධයහඳන ඇභතිතුභහ නළත්නභ 
වඳොල්පිත්තකි්ලත් තිඹ්ලන කිඹ්ලන 
වභකට   උත්තය   ග්ලන        ඇ.         වභ  

 

වදවිඹව්ල වභක ඵර්ලනවකෝ ගරු ප්රධහන 
ඇභතිතුභනි    

 

ගරු ප්රධහන අභහතය භහීඳහර වවේයත්                    
சகபய ிபதள அமநச்ெர்                                      

Hon.Chief Minister Mahipala Herath                               

--------------------------------------------  

 

 ්තුභහවේ දරුහවේ 
අීමඳ තත්ත්ඹක් නිහ අද ඳළයගණීභට 
වනොවළකි ඵ ද්ලහ තිවඵනහ  

 

ගරු විඳක් ංවිධහඹක සිරිඳහර කිරිඇල්ර              
சகபய தழர்க்கட்ெழ அமநப்ளர் ெழழள கழரில் 

Hon.Opposition Whip Siripala Kiriella                                

------------------------------------------------------ 

 

 ඒක අපි ද්ලව්ල 
නළවළව්ල   ්ක්වකෝ බහට කිඹ්ලන 
ඕන   බහඳතිතුභහ අපි දළනුකූත් කය්ලන 
ඕන   වභ ඇභතිතුභහ නළත්වත් වභක.  
කිඹරහ   ්වවභ නළත්නභ ඒ වඹෝජනහ 
දීපු  භ්ලත්රීයඹහට    කිඹ්ලන   ඕන     වභ 
වඹෝජනහ වනත් දකට ග්ලන 
කිඹරහ ඒ ඇභතියඹහ   ්වවභ කිේහ නභ 
වරි වභක   ව්ලන ඕන ඒක.  ඉති්ල ගරු 
බහඳතිතුභනි  භභ තදඵරභ 
විරුේධත්ඹක් ප්රකහල කයනහ වභකට   
වඵෝධිභළු විදයහරඹ ගළන   අපි ද්ලන 
කිඹන විදයහරඹක්  වභක අද ඊව  
වනවභ.  අවුරුදු 40 ්ල  50 ක් තිසවේ 
ද්ලනහ වභ විදයහරඹ ගළන   හභහනය 
වඳශට විතය.  ගරු බහඳතිතුභනි  දුප්ඳත් 
අයණ වදභේපිඹ්ලවේ දරුවෝ ඹ්ලව්ල 
වභකට   ්තනි්ල ්වහට ඹ්ලන 
ඵරහවඳොවයොත්තුක් නෆ   වභොකද 
ඇවළළිඹවගොඩට ඹ්ලන විඹදභ කය්ලන 
විදිවක් නෆ   විවිධ ප්රලසන   

 

 

  ඉති්ල ඒ නිහ 
වඵෝධිභළු ගත්තහභ වභවක්ල වන 
වේඹ අති විලහර.   ඒ ප්රවේලව  



ජනතහට   ඒ අති විලහර වේඹක් වන 
විදයහරඹ වභක ප්රහථයගකඹක් කය්ලන 
ඹ්ලව්ල භභ ද්ලව්ල නෆ වභ පිසවෝ 
රැරක්ද වභක කය්ලව්ල කිඹරහ   ඒක.  
අපි වභක කථහ කය්ලව්ල   දළ්ල වභ 
මණ්ඩු ඳක්වඹ්ල වගනහපු 
තමු්ලනහ්ලවේරහවේ භ්ලත්රීයවඹක් 
විඳක්ව  අපි වභ වවඹෝගඹට කථහ 
කය්ලව්ල   වභහ වනොකශතුතු ළඩ   
ඒක.  අපි කිඹ්ලව්ල   ඵර්ලන ගරු 
බහඳතිතුභනි  අයහ වද්ලනභ  වභහ 
වද්ලනභ  වබෞතික වහ භහන භඳත් 
වනොඅඩු වද්ලනභ කිඹරහ ඒහව  
දීභනහක් නෆ වළභ ඳහරකභ ගත්තහභ   
ඉති්ල ඒහත් වරොකු අහධහයණ   
වඵෝධිභළු විදයහරඹ නභ කිසිවේත්භ 
ප්රහථයගක විදයහරඹක් කයනහට භවේ 
තදඵර විරුේධත්ඹ භභ ප්රකහල කයනහ 
ගරු බහඳතිතුභනි   වභ හභහනය වඳශ 
දක්හ භභ වවොට ද්ලන වදඹක් අයණ 
වදභේපිඹ්ලවේ දරුවෝ ඹ්ලව්ල   ඒ 
ශභ.  ්තනි්ල ්වහට ඹ්ලව්ල නෆ   උස 
වඳශ දක්හ ඹන ශභ.  වනවභ.    ඹ්ලන 
ත්කභක් නෆ   ඒ නිහ හභහනය වඳශ 
දක්හ ඉවගන ග්ලන තිඹන ඳහර ඒ 
මකහයඹට කය්ලන       ප්රහථයගකඹට ශභ.  
ඕන තයභ ග්ලන   ප්රහථයගක විදයහරඹක්භ 
කය්ලන ඕන නෆ   හභහනය වඳශ 
විදයහරඹ ඒ විදිවට තිඹරහ ප් යහථයගකඹ 
දිතුණු කයනහ නභ වභ්ලන වභකට 
ශභ.  ඹ්ලන ඕන කිඹරහ නිවඹෝගඹක් 
කය්ලන කිඹ්ලන   ්ච්චය.    වඵොවවොභ 
සතුති.  ! 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

சகபய தயிெளர்  கஞ்ெ ஜனபத்                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
------------------------------------------------------------
- 

 

 සතුති.  ! ගරු සිරිඳහර 
කිරිඇල්ර භ්ලත්රීතුභනි    

 

ගරු අභහතය යංත්ත් ඵණ්ඩහය භළතිතුභහ               
சகபய அமநச்ெர் பஞ்ஜழத் ண்டளப                            

Hon. Minister Ranjith Bandara                                                     

--------------------------------------------------------  

 

 ගරු බහඳතිතුභනි  
චනඹක් කථහ කය්ලන ඕන   නයග්ලද 
අනුකූයරිඹ භ්ලත්රීතුභහවේ වඹෝජනහ 
වේභ ඉෂසරහර්ථන භ්ලත්රීතුභහ කථහ කශහ 
යත්නපුය නගයව  විලහර ප්රලසනඹක් 
තිඹනහ වභ දරු්ල ඇතුශත් කය 
ගළීමවභ ප්රලසනඹ   භභ ද්ලව්ල නෆ 
අධයහඳන වදඳහර්ථනතවභ්ලතුව්ල ග්ලනහ 
ව ඹභ ඹභ ීන්ලදුත් ්ක්ක අපිත් වරොකු 
අඳවසුතහඹකට ඳත්වරහ තිවඵනහ 
විවලේවඹ්ලභ ඳහුගිඹ යජඹ භහි්ලවදෝදඹ 
විදයහගහයඹක් රඵහවද්ලනභ කිඹරහ 
ඳහතගභ විදයහරඹ  වදොඩභවප් යහහුර 
විදයහරඹ වභවක් ප්රහථයගක අංල නළති 
කශහ   ඒ වේභ යත්නපුය නගයව  සීලි 
භධය භවහ විදයහරඹ  සුභනහ ඵහලිකහ 
විදයහරඹ ප්රහථයගක අංල නළති කශහ   වභහ 
ක්ණික නළති කයපු ගභ්ලභ 
ප්රහථයගකඹට ඹ්ලන ඉ්ලන දරු්ලට 
අසථහක් නෆ නගයව  ඳහරකට   
සීලි භධය භවහ විදයහරඹ වපු ගභ්ලභ 
කිේවේ හිදළල්රන මන්ලදඹට ඹ්ලන   
පිරියග දරු්ලට කිේහ කුභය විදයහරඹට 
ඹ්ලන   සුභනහ ඵහලිකහ විදයහරඹ 
වපුහභ කිේහ ගළට්ලගභ යහජකීඹට 
ඹ්ලන   අද අපි තුටු වනහ ්ක 
ඳළත්තකි්ල ඒ ළසී ඹ්ලන ගිඹ ඳහල් අද 
ඹභකිසි තත්ත්ඹකට ඇවිල්රහ තිඹනහ   
ගළට්ලගභ යහජකීඹ  ඒ වේභ හිදළල්රන 
මන්ලද   වළඵළ.  ගරු බහඳතිතුභනි  වභ 
වකොච්චය ඳහල් ඇරුනත් නගයව  තිඹන 
තදඵදඹ  භවය වරහට නගයව  ජීත් 
වන අඹට ඔප්පුක් නෆ   දීර්ථනඝ කහලීන 
ප්රලසනඹක් වභක   ඔප්පු නළති නිහ 
රකුණු 10 ක් කළපුන ගභ්ලභ නගයව  
ඳහරක් ඒ අඹට වභඵ ව්ලවන නෆ   ඒ 
නිහ භභ වඹෝජනහ කශහ ඳහුගිඹ හය 
කීඳඹක දී වඹෝජනහ කශහ යත්නපුය 
නගයඹට ප්රහථයගකඹක් රඵහවද්ලන 
කිඹරහ    

 

ඒ වේභ ඳහුගිඹ කහරව  මයභබ 
කය්ලන වඹදුනහ යත්නපුය න නගයව  
ප්රධහන ඳහරක්   ඒකට ගිහිල්රහ මුල් ගල් 
ඳහ තිබ්ඵහ   ්හිදී ඒක වභ වනවකොට 
භභ ද්ලව්ල නෆ වභොකක්ද වරහ 
තිවඹ්ලව්ල කිඹරහ   භභ වඹෝජනහ 
කයනහ ඳශහත් බහට සිංවර භහධයඹ  



ද්රවිඩ භහධයඹ  ඉං්රීසි භහධයඹ වභ කිඹන 
භහධයඹ තුවන්ලභ වභ මුල් ගල් තිබ්ඵ 
ඳහර නළත මයභබ කය්ලන   වභොකද 
යත්නපුයට විලහර අලයතහඹක් 
තිඹනහ   ඒ වේභ අය වපු ගඟඵඩ 
සීලිඹ ප්රහථයගක විදයහරඹක් වළටිඹට නභ 
කයරහ  ප්රහථයගක විදයහරඹක් ්තන මයභබ 
කය්ලන කිඹරහ   වභක තභ.  අපි 
වඹෝජනහ කය්ලව්ල   වභොකද වභ 
ප්රලසනඹට විඳුභක් නෆ නළත්නභ   ඳශහත් 
බහ විඹදභ කයනහ වගොඩනළගිලි 
වද්ලන ෆවව්ලන   ්වවභ නභ ඇ.  වභ 
ප්රහථයගකඹට මුදරක් ව්ල කය්ලන ඵළරි ?  
ඒ නිහ භභ වඹෝජනහ කයනහ ඹභ ඹභ 
වදඳහර්ථනතවභ්ලතු නිශධහරී්ල අති භවත් 
දුසකය ප්රවේලඹක් න කුඩහ නිල්ර 
කිඹන විදයහරව  ප්රහථයගක ගුරුයඹහ භහරු 
කශහ   අද මයභබ කයනහ ප්රහථයගකඹට 
ශභ.  6 වදන.   7 වදන.  ඉ්ලව්ල   
ඳහවල්භ ඉ්ලව්ල ශභ.  35 .   40 .    
නමුත් අද ප්රහථයගක ගුරුයවඹක් නෆ   
වභ්ලන වභහ වභ ඳහුගිඹ කහරව  අපි 
කිඹනහ   අධයහඳන නිශධහරී්ලට භභ 
ද්ලව්ල නෆ වභොනහ වරහද කිඹරහ   ගරු 
ප්රධහන ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහ අධයහඳන 
ඇභතියඹහ වරහ ඉ්ලන  වකොට  
ඔඵතුභහ වභ ප්රලසනරට අඳට විඳුභ 
රඵහදු්ලනහ   ඒ නිහ වභකට භළදිවත් 
ව්ලන   භළදිවත් වුව්ල නළත්නභ 
යත්නපුවර්ථන ඔඵතුභහ අය්ල දු්ලන ප්රතිපර 
ත අවුරුේදකි්ල  වදකකි්ල නළති 
වනහ   වභක කථහ කය්ලව්ල නළතු 
ඉ්ලන ඵෆ   ඒක.  වභක කථහ කය්ලව්ල   
ඒ නිහ වභකට භළදිවත් ව්ලන කිඹරහ 
වගෞයවඹ්ල ඔඵතුභහවග්ල ඉල්රහ 
සිටිනහ   වඵොවවොභ සතුති.  ! 

 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

சகபய தயிெளர்  கஞ்ெ ஜனபத்                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
------------------------------------------------------------
- 

 

 ගරු ප්රධහන ඇභතිතුභහට 
අසථහ  

 

ගරු ප්රධහන අභහතය භහීඳහර වවේයත්                    
சகபய ிபதள அமநச்ெர்                                      

Hon.Chief Minister Mahipala Herath                               

--------------------------------------------  

 

 ගරු බහඳතිතුභනි  
අධයහඳන ඇභතිතුභහ භට අද වභ ප්රලසනඹ 
භඵ්ලධවඹ්ල දළනුකූභ දීභක් කශහ   භභත් 
්තුභහ වේභ වභ විඹඹට වඵොවවොභ 
මදවය.    වභ විඹඹ ගළන අද කථහ 
කයනවකොට වභ වඵෝධිභළු විදයහරඹ  
ඇරෑවඳොර විදයහරඹ  සිරි භ්ල විදයහරඹ 
ව විවජ්නහඹක විදයහරඹ   අපි වභ 
ධර්ථනභඳහර විේ ඹහරව  තිබුණ භහ්ලතය 
ඳ්ලති 10 ත තත් ළඩි කය්ලන 
ඉල්රන නිහ වභ ඳහල් 4 අපි 
ංර්ථනධනඹ කශහ   ඒවක්ල විවජ්නහඹක 
විදයහරඹ විවලේවඹ්ල අපි වගොඩනළගිලි 
වදරහ දු්ලනහ   වඵෝධිභළු විදයහරඹත් 
්වවභ.    විවජ්නහඹක විදයහරව  
අ්ලතිභට නභ වනස කය්ලන කිේහ   
නමුත් ඒ නභ ්වේභ සථියභ තත් අද 
තිඹනහ   ඒ ඳහර අද ංර්ථනධිත ඳහරක් 
ඵට ඳත්වරහ තිඹනහ   අය වඵෝධිභළු 
විදයහරව  ඇති වච්ච ප්රලසනඹ වඵොවවෝ 
ඳහල්රට සිේධ වරහ තිඹනහ   ඒ 
කහයණහ නළත ක්රිඹහත්භක කය්ලනත් 
දළ්ල පුළු්ල තත්ත්ඹක් තිඹනහ   
ප්රහථයගක ඳ්ලති අ. ්ල කයපු ඳහල්රට 
ප්රහථයගක ඳ්ලති නළත මයභබ කය්ලන 
අයඹ වදනහ   ඒ වේභ ප්රහථයගක 
ඳ්ලති ඳභණක් කයපු ඳහල්රත් ඉඩකඩ 
අනුකූ අඳට කය්ලන පුළු්ල   

 

 ඒ නිහ ගරු බහඳතිතුභනි  අපි ඒක 
අධයහඳන ඇභතිතුභහත් ්ක්ක හකච්ඡහ 
කයරහ වඵෝධිභළු විදයහරඹ අපි ප්රහථයගක 
ඳ්ලතිලි්ල ඉවශ ඳ්ලතිරට ඹන 
මකහයවඹ්ලභ උස වරහ ඹ්ලන අපි 
ඉදිරිව  දී කටතුතු කය්ලන කටතුතු 
කයනහ   ඒ වේභ ගරු බහඳතිතුභනි  
අඳට තිඹනහ අවප් යංත්ත් ඵණ්ඩහය ගරු 
ඇභතිතුභහ භතක් වකරුහ 35 වදවනකුට 
ඳ්ලති සීභහ කයරහ තිඹනහ   වභළනි 
කරුණු අවප් සිරිඳහර කිරිඇල්ර 
භ්ලත්රීතුභනි  ංවිධහඹකතුභනි  විඳක්ව  
භ්ලත්රියවඹක් වළටිඹටව්ල වඵොවවොභ 
විශිසඨ විදිවට යඟඳෆවේ   ංවිධහඹකකභ 



අභතක වනහ   ගරු බහඳතිතුභනි  
වභක ්ක ඳහයටභ 35 ට සීභහ කශහභ අඳට 
ගුරුරු්ලවේ ප්රලසනඹක් ්නහ   අඳට 
වගොඩනළගිලිර ප්රලසනඹක් ්නහ   වභහ 
ක්රභහනුකූකර කස කිරීවභ්ල ඳසවේ 
තභ.  වභළනි ීනයණ ගතතුත්වත්   වභ 
ක්ණික ීනයණ ගළීමවභ්ල අද 
අධයහඳනව  අද විදුවල්ඳතිරු්ලට වභ 
භඵ්ලධවඹ්ල ීන්ලදු ගළීමභ වහ 
වඵොවවොභ අසීරු තත්ත්ඹකට ඳත්වරහ 
තිවඹනහ   ඒ නිහ වභහ භභ හිත්ලව්ල 
අවනකුත් වබෞතික භඳත් රඵහවදයග්ල 
තභ.  අවප් ඵයගමු ඳශහවත් අපි වභ 
තයඟ විබහගර ඳශවනි තළනට ්්ලන 
අපි ඳහල් වගනහවේ   ඉති්ල ඒ නිහ 
විවලේවඹ්ලභ යත්නපුය නගයඹ ගත්තහභ 
ගරු බහඳතිතුභනි  වවො පිරියග ඳහරක 
අඩුක් අපි දකිනහ   වභොකද සුභනහ 
ඵහලිකහ ඳහර තිඹනහ   ෂර්ථනගිතු්ල 
ඵහලිකහ ඳහර තිඹනහ   නමුත් පිරියග 
ඳහරක් වහ භභ හිත්ලව්ල අවප් හිටපු 
ජනහධිඳතිතුභහවේ කහවල් මුල්ගර තිබ්ඵ 
ඳහර තිඹනහ අක්කය 10 ක්   අපි ඒවක් 
වභ භහධයඹ තුවන්ලභ වේ 
සිංවර  ඉං්රීසි  ද්රවිඩ භහධයඹ තුවන්ලභ 
ඳහරක් මයභබ කය්ලන කටතුතු 
කවශොත් වවො.  කිඹන ්ක අපි වභ ගරු 
බහවේ දී අපි වඹෝජනහ කයනහ   වභ 
අවුරුේවේ අපි ඒක ක්රිඹහත්භක කයමු වභ 
ඳශහත් බහවේ   අවප් බහණු ඇභතිතුභහත් 
්ක්ක ්කතු වරහ         ඒ නිහ ඒ වේභ  

 

යංත්ත් ඇභතිතුභහ භතක් කශහ ගඟ රඟ 
වරහ තිඹන ඳහර   ඒ ඳහර ප්රහථයගක 
ඳහරක්  පිරියග ඳහරක් වර මයභබ 
කය්ලනත් භභ හිතනහ යත්නපුය 
නගයව  කටතුතු කයනහ නභ වභ කිඹන 
ප්රධහන නගයඹක තිඹන වභ දරු්ලවේ 
ඇතුල් කිරීවභ තදඵදඹ අඳට පුළු්ල අභ 
කයග්ලන   ඒ ්ක්කභ ප් යහථයගක 
ඳ්ලතිර උස ඳ්ලති දක්හ  ඒ වේභ 
ේවිීනක ඳහල්ර නළත ප්රහථයගක ඳ්ලති 
මයභබ කිරීභ වහ අඳට අනුකූභළතිඹ 
ග්ලන වරහ තිඹනහ  අවප් ගරු 
යත්නහඹක භ්ලත්රීතුභනි  අධයහඳන 
අභහතයහංලවඹ්ල   අපි ඒක කය්ලව්ල 
නළතු හිතුක්කහයකභට අපි ගත්වතොත් 
රළවඵන ඳවසුකභ ඒ ඳහල්රට රඵහ 
ගළීමවභ අධයහඳන අභහතයහංලවඹ්ල  
වර්ථනඛීඹ අභහතයහංලවඹ්ල වරොකු 

අඳවසුක් ඇතිවන නිහ ්ළනි 
අසථහර දී වර්ථනඛීඹ අභහතයහංලව  
අනුකූභළතිඹ ගරු අභහතයතුභහවග්ල 
අයවගන තභ.  දළනට ්ළනි ඳහල්ර 
අපි මයභබ කය්ලන අඳවසුතහඹක් නෆ   
ඒ නිහ ගරු බහට අවප් අධයහඳන 
ඇභතිතුභහ වභ අසථහවේ දී ්තුභහවේ 
දරුවකුවේ අීමඳඹක් නිහ 
වනොඳළයගණීභ ගළන භට දළ්ලවුහ   භභ ඒ 
ගකීභ බහයග්ලන ඵ ප්රකහල කයයග්ල 
වඵෝධිභළු විදයහරඹ භඵ්ලධවඹ්ල 
නයග්ලද ගරු භ්ලත්රීතුභහ ඉදිරිඳත් කයන 
රද වඹෝජනහ අනුකූ අපි ඒවක් 6 
ඳ්ලතිවඹ්ල ඉවශ ඳ්ලති මයභබ කය්ලන 
අපි අධයහඳන අභහතයහංලවඹ්ල කටතුතු 
කයන ඵ ප්රකහල කයයග්ල භවේ කථහ 
අ්ල කයනහ  

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

சகபய தயிெளர்  கஞ்ெ ஜனபத்                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
------------------------------------------------------------
- 

 

 සතුති.  ! ගරු ප්රධහන 
ඇභතිතුභනි    

 

ගරු විඳක් ංවිධහඹක සිරිඳහර කිරිඇල්ර              
சகபய தழர்க்கட்ெழ அமநப்ளர் ெழழள கழரில் 

Hon.Opposition Whip Siripala Kiriella                                

------------------------------------------------------ 

 

 යංත්ත් ඇභතිතුභහ 
වඹෝජනහ කශහ සිංවර  වදභශ  ඉං්රීසි 
බහහ තුවන්ල මයභබ කයන ඳහර 
මයභබ කය්ලන කටතුතු කය්ලන කිඹරහ   
භභ සථිය කයනහ   ඉතහභ කහවරෝචිත  
ළදගත් ඒ වඹෝජනහ අපි කයමු කිඹරහ    

 

ගරු භ්ලත්රී වක් ්ල් යත්නහඹක              
சகபய உறுப்ிர் ஹக.ல்.பத்ளனக                   

Hon.Member K.L.Ratnayake                                        

-------------------------------------------------- 



 

 ගරු බහඳතිතුභහ  ප්රධහන 
අභහතයතුභහවග්ල කිඹවුනහ ේවිතික 
ඳහල්ර අයඹ රඵහග්ලන ඕන කිඹන 
කහයණහ   ඒක ලිඛිත දීරහ තිඹනහ   
වළඵළ.  ගරු බහඳතිතුභනි  ප්රධහන 
ඇභතිතුභනි  ඇරෑවඳොර භහි්ලද භවහ 
විදයහරඹ නළත යක් ගවභ ඳහර 
වවොභ ඳහර ඵට නභ කයරහ තිඹනහ   
්තවකොට ගවභ ඳහර වවොභ ඳහර 
ඵට නභ කශහභ ඉසුරුඳහවඹ්ල ඇහුහභ 
කිේවේ 1 ය තිබුණට ප්රලසනඹක් නෆ 
කිඹන කහයණහ   ්තවකොට ේවිීනක 
ඳහර නළත යක් ගවභ ඳහර වවොභ 
ඳහර ඵට නභ කයරහ තිඹනවකොට 
වළඵළ.  1 ය ඳට්ල ග්ලන අය 
වද්ලන පුළු්ලකභ තිඹනහ    

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

சகபய தயிெளர்  கஞ்ெ ஜனபத்                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
------------------------------------------------------------ 

 

 වරි අපි අ්ල කයමු ගරු 
භ්ලත්රීතුභ්ලරහ   විවලේවඹ්ලභ අවප් 
නයග්ලද අනුකූයරිඹ භ්ලත්රීතුභහ විසි්ල 
ඉදිරිඳත් කයන රද වඹෝජනහ පිළිඵ 
ඳක් විඳක් සිඹළුභ ගරු 
භ්ලත්රීතුභ්ලරහවේ අදවස වඹොමු වුව්ල 
ගරු ඇභතිතුභහවේ  ගරු ප්රධහන 
ඇභතිතුභහවේ සිඹළුවදනහවේභ අදවස 
වඹොමු වුව්ල  

 

ගරු භ්ලත්රී ජී ්යග කරුණහඳහර              
சகபய உறுப்ிர் ஜ.ீம்.கருணளள                   

Hon.Member G.M.Karunapala                 

------------------------------------------------ 

 

 ගරු බහඳතිතුභනි  භභ 
ඉල්ලීභක් කශහ වභ වඹෝජනහ භඟභ 
ංවලෝධනඹක්   භභ හිත්ලව්ල භව 
ඇභතිතුභහවග්ල ඒක ප්රකහල වුව්ල නෆ   
අතයහලය  ජනරිඹ ඳහල්ර තිබුණ 
ඳ්ලති ප්රභහණඹ ්වරභ ඳත්හවගන 

ඹහතුතු.  කිඹරහ   අ්ලන ඒකටත් භභ 
පිළිතුයක් ඵරහවඳොවයොත්තු වනහ    

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

சகபய தயிெளர்  கஞ்ெ ஜனபத்                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
------------------------------------------------------------
- 

 

 වරි   දළ්ල වභ 
මරහනව  කටතුතුරට ඉඩකඩ 
වද්ලන   දළ්ල ්තවකොට නයග්ලද අනුකූයරිඹ 
භළතිතුභහ ඉදිරිඳත් කයපු වඹෝජනහට 
ඳක් තභ.  සිඹළුවදනහභ වඹෝජනහ 
අදවස ඉදිරිඳත් කවශේ   ඉති්ල වභ 
අසථහවේ දී ගරු අධයහඳන ඇභතිතුභහ 
බහවේ වනොහිටිඹහ වුනත් හිටපු අධයහඳන 
ඇභතිතුභහ  වළටිඹට  ගරු ප්රධහන 
අභහතයතුභහ ඒ ගකීභ බහය අයවගන ගරු 
නයග්ලද අනුකූයරිඹ භ්ලත්රීතුභහ විසි්ල 
වඹෝජනහ කයන රද ඳරිදි අදහශ අධයහඳන 
අභහතයහංලඹට වභ කරුණු වඹොමු කයරහ   
අධයහඳන  ගරු  ඇභතිතුභහ  අධයහඳන 
අභහතයහංලව  වල්කභතුභහ ප්රමුඛ 
නිශධහරී්ල ්ක්ක විධිභත් මකහයඹට වභ 
කටතුතු නියහකයණඹ කයරහ වද්ලන 
කිඹන ්ක තභ.  වළභ ඳහර්ථනලවඹ්ලභ 
ඉල්ලීභ මවේ   ඒ නිහ ඒ කහයණහ 
පිළිඵ ඉදිරිඳත් කයන රද සිඹළුභ 
ංවලෝධනඹ්ල ්ක්ක ගරු ප්රධහන 
අභහතයතුභහටත්  ඒ වේභ ගරු අධයහඳන 
ඇභතිතුභහටත්  අධයහඳන වල්කභතුභහටත් 
වඹොමු කයනහ ඉතහභ කඩිනයග්ල වභ 
ඉදිරිඳත් කයන රද ංවලෝධනඹ්ල හිත 
වභ කටතුත්ත කිරීභ වහ අලය කටතුතු 
කයනහ කිඹන ්ක වභ අසථහවේ දී 
දළනුකූභ වදනහ    

 

 මීශඟට බහ කල් 
තළබීවභ වඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කිරීභට ගරු 
බහනහඹකතුභහට අසථහ  

 

ගරු භ්ලත්රී ්භ .  ්භ ඉෂසරහර්ථන              
சகபய உறுப்ிர் ம்.மய.ம்.இப்ளர்                     

Hon.Member M.Y.M.Iflar                                                    

----------------------------------------- 



 

 බහඳතිතුභනි  වඳොඩි 
වදඹක් තිඹනහ  

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

சகபய தயிெளர்  கஞ்ெ ஜனபத்                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
------------------------------------------------------------
- 

 

 දළ්ල අපි ඉය කය්ලන 
ඕන භ්ලත්රීතුභහ  

 

ගරු භ්ලත්රී ්භ .  ්භ ඉෂසරහර්ථන              
சகபய உறுப்ிர் ம்.மய.ம்.இப்ளர்                     

Hon.Member M.Y.M.Iflar                                                    

----------------------------------------- 

 

 ගරු ප්රධහන ඇභතිතුභහ 
භඵ්ලධීකයණ කයගටුවේ දී භ 
බහඳතියඹහ ලවඹ්ල ගත්ත ීනයණඹක් 
අනුකූ     භභ හිත්ලව්ල වභ අපි වළවභෝටභ 
තිඹන ප්රලසනඹක්   භවය ඳහල්ර 
ඔඵතුභහභ කිේහ 1 ය  ්ක ඳ්ලතිඹක් 
මයභබ කය්ලන කිඹන ්ක   ඔඵතුභහ 
ඉ්ලන භඵ්ලධීකයණ රැසවීවභ   වභ 
යත්නපුවර්ථන භභ ද්ලනහ හිේගසත්ත 
කණිසඨ විදයහරඹ   ඒ වේභ යත්නපුවර්ථන 
තිඹනහ ඳහල් කීඳඹක්   වභවකදී 
මයභබ කය්ලන විදිවක් නෆ 14 වනිදහ   
ඒ නිවඹෝගඹ තභ ගිහිල්රහ නෆ   වභොකද 
අධයහඳන ඇභතිතුභහ ඒ වරහවේ 
හිටිවඹත් නෆ   ්දත් ්තුභහ ඉදරහ ටක් 
ගහරහ ගිඹ නිහ ඒ වඹෝජනහ තිබුණහ   
නමුත් දළ්ල වරහ තිඹන ප්රලසනඹ 14 
වනිදහ ඳ්ලති මයභබ කයනහ   මයභබ 
කයනවකොට වභ ඳහර පිළිඵ ගළටළුක් 
තිඹනහ   වභක ඇත්තටභ අඳට තිඹන 
ප්රලසනඹ වභොකක්ත් වනවභ.  ්දහත් 
්තුභහ ගිඹහ   ඔඵතුභහ ීනයණඹක් ගත්තහ   
භභ ඔඵතුභහවග්ල ඉල්ලීභක් කයනහ 
යංත්ත් ඵණ්ඩහය ඇභතිතුභහ කිඹපු විදිවට 
වභතන වල්කභතුභහ හිටිඹහ නභ උඳවදස 
වදනහ   වභොකද 14 වනිදහ ඳට්ල 
ග්ලනහ   අද 12 වනිදහ   ත දස 2 .    

ඒ දරු්ලට ඳශවනි දවේ ඳහරට 
ඹ්ලන විදිවක් නෆ   ඳළවළදිලි සුදුසුකභ 
තිඹනහ   අපි අය 35  40 දක්හ ඹෆභ තුශ 
ශභ.  5 වදනහ  10 වදනහ වච්ච භවය 
ඳහල්ර නළතිකභ නිහ අද ඳහර නෆ   
ශභ.  භහනසික ළවටනහ   භභ 
හිත්ලව්ල ප්රධහන ඇභතිතුභහ වභකට 
භළදිවත් වරහ ීනයණඹක් අයවගන 
විඳුභක් වද්ලන    

 

ගරු අභහතය යංත්ත් ඵණ්ඩහය භළතිතුභහ               
சகபய அமநச்ெர் பஞ்ஜழத் ண்டளப                            

Hon. Minister Ranjith Bandara                                                     

--------------------------------------------------------  

 

 ඒ ශභ.  තිඹන 
ඳ්ලතිරට ග්ලන කිඹරහ නිවඹෝගඹක් 
කයනහ    

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

சகபய தயிெளர்  கஞ்ெ ஜனபத்                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
------------------------------------------------------------
- 

 

 දළ්ල භභ ගරු බහව්ල 
ඉල්රහ සිටිනහ මරහනවඹ්ල ීන්ලදුක් 
ගත්තහ ඳසවේ මව  තත් වරහල් 
ඉල්රරහ කථහ  කය්ලන ්ඳහ   
මරහනවඹ්ල ඒ කථහ අ්ල කශහට 
ඳසවේ මවඹත් කථහ කය්ලන ්ඳහ   
්වවභ නභ තමු්ලනහ්ලවේරහ වරහක් 
ඒකට ඉල්ර්ලන   තමු්ලනහ්ලවේරහ 
විහදඹක් ඉල්රහ ග්ලන   වභක නිකභ 
මරහනඹ වෆල්ලුට රක් වනහ ව්ල 
ීන්ලදුක් අයගත්තහට ඳසවේ ත 
වකවනක් කථහ කයනහ   භහරුව්ල 
භහරුට කථහ කයනහ   භට ඒක කය්ලන 
ඵෆ   ඒ නිහ කරුණහකයරහ 
තමු්ලනහ්ලවේරහ කහට වුනත් අසථහ 
තිඹනහ    වරහ දීරහ තිබුණහ   ඉති්ල 
ඒක කය්ලන   භභ වරි අඳවසුතහඹට ඳත් 
වනහව්ල   දළ්ල භභ බහනහඹකතුභහට 
වඹෝජනහ කයනහ කල් තළබීවභ 
වඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කිරීභ වහ  



 

අවෝක ජඹර්ථනධන  

 ගරු බහඳතිතුභනි  වභභ 
ගරු බහ 2016 ජනහරි භ 26 වනි 
දින වඳයරු 10 00 දක්හ කල් තඵන 
වර භභ වඹෝජනහ කයනහ   ඒ වේභ 
භභ ඔඵතුභහට සතුති්ලත වනහ 
ඳසුගිඹ ය තුශ වභ බහවේ කටතුතු 
ඉතහභ හර්ථනථක ඉදිරිඹට වගනිහිල්රහ 
ඉතහභ හර්ථනථක බහක් ඵට ඳත් කිරීභ 
පිළිඵ   භභ වභක අසථහක් 
කයග්ලනහ ව්ල කය්ලන 
ඇභතියවඹක් නළති ව ඳළිඹට වභ 
බහවේ සිදුවන කහයණහ පිළිඵ  
වඹෝජනහ පිළිඵ ඉදිරි කටතුතු සිදුවීභ 
ළශළක්ව්ලව්ල නෆ   ඒහ නිඹභ 
මකහයවඹ්ලභ සිදුවනහ කිඹන ්ක 
භ්ලත්රීතුභ්ලරහට  දළනුකූභ දීභටත් භභ  
වභක අසථහක් කයග්ලනහ   ඒ 
වේභ වභ රළබුහ ව න ය 
ඔඵතුභහටත්  ප්රධහන ඇභතිතුභහටත්  
කළබිනට් භණ්ඩරඹටත් ඒ වේභ 
විඳක්නහඹකතුභහ ඇතුළු සිඹළුභ 
භ්ලත්රීතුභ්ලරහට  භ්ලත්රීතුයගඹට  ඒ වේභ 
කහර්ථනඹඹ භණ්ඩරඹට  අවප් බහ 
මයණඹ කයන භහධයඹ කණ්ඩහඹභට  
ඉතහභ හනහ්ලත සුබ න යක් 
වේහ ! කිඹරහ භභ ප්රහර්ථනථනහ කයනහ  

 

 

 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

சகபய தயிெளர்  கஞ்ெ ஜனபத்                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
------------------------------------------------------------ 

 

 සතුති.  ! ගරු 
බහනහඹකතුභනි   මීශඟට බහ කල් 
තඵන අසථහවේ වඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කිරීභ 
වහ ගරු යභයකුභහය වීයසිංව 
භ්ලත්රීතුභහට මයහධනහ කයනහ    

 

ගරු භ්ලත්රී යභයකුභහය වීයසිංව              
சகபய உறுப்ிர் பம்ன குநளப யபீெழங்க                   

Hon.Member Ramya Kumara Weerasinghe                       

-------------------------------------------------------- 

 

 ගරු බහඳතිතුභනි  භභ 
විවලේවඹ්ලභ හිතනහ වභක අවප් 
තුතුකභක් කිඹරහ   වභොකද අද කථහ කයපු 
වළභ     භ්ලත්රීයවඹක්භ               ්ළිව  දී 
මුණගළහුන වළභ භ්ලත්රීයවඹක්භ කිේවේ 
වරිඹට ඳහර්ථනලිවභ්ලතුට මහ වේ 
දළවනනහ කිඹරහ   ්ච්චය රසනට  
්ච්චය වගෞයහ්ලවිත විදිවට වභ ගරු 
බහ කස කිරීභ පිළිඵ 
විවලේවඹ්ලභ වභකට මලික කටතුතු 
කයපු අවප් ගරු ප්රධහන අභහතයතුභහටත්  
ඒ කහයණහ ඉතහභ නිළයදි ඉසඨ කයපු 
ඔඵතුභහටත්  ඒකට වඹ දීපු අවනක් 
සිඹළුවදනහටත් සතුති කිරීභ  ප්රලංහ කිරීභ 
අවප් තුතුකභක් වළටිඹට භභ ශකනහ   
වභොකද විවලේවඹ්ලභ කිඹ්ලන ඕන 
බුදුවහමුදුරුවොත් බුදු ව්ලන ඉසවල්රහ 
ඳසභව ඵළලුභ ඵරනවකොට උ්ලව්ලවේ 
ීන්ලදු කවල් යජ ඳවුරක උඳදි්ලන   
්වවභ නළති වුනහභ ඒක ්වත්ලට 
ගළරවඳ්ලව්ල නෆ කිඹරහ   ඒ නිහ ඒ 
ීන්ලදු කවල් ජනතහට ්වවභ නළත්නභ 
ඹභක් දීවභ දී ඒ ටපිටහ  ඳරියඹ 
නිළයදි කිරීභ අතයහලය නිහ   ඒ නිහ 
ඵයගමු ඳශහත් බහ රංකහවේ තිඹන 
සිඹළු ඳශහත් බහ අභිඵරහ ඉතහභ විශිසඨ 
ඳශහත් බහක් ඵට වප්න තළනක් ඵට 
ඳත් කිරීභට වභ කයන රද කහයණහ 
භඵ්ලධවඹ්ල ඒ සිඹළුවදනහට  ප්රධහන 
අභහතයතුභහ  ඔඵතුභහ ඇතුළු ඔඵතුභහට 
වඹ දීපු අවනක් සිඹළුවදනහට අවප් 
වගෞයීමඹ සතුතිඹ ව ප්රලංහ 
පිරිනභ්ලන වභක අසථහක් 
කයග්ලනහ    

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

சகபய தயிெளர்  கஞ்ெ ஜனபத்                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
------------------------------------------------------------
- 

 



 සතුති.  ! ගරු යභයකුභහය 
වීයසිංව භ්ලත්රීතුභනි   මීශඟට ගරු භ්ලත්රී 
බී මරිඹංල භළතිතුභහ   

 

ගරු භ්ලත්රී බී මරිඹංල                             
சகபய உறுப்ிர் .ீஆரினயங்ர                   

Hon.Member B.Ariyawansha                                            

-------------------------------------------------------- 

 

 ගරු බහඳතිතුභනි  ඒ 
වේභ ප්රධහන අභහතයතුභනි  ගරු 
අභහතයරුනි  භ්ලත්රිරුනි  වදීසි 
වඹෝජනහ ඹටවත් භටත් තිවඹ්ලව්ල වභ 
ප්රවේලව  ඳහරක් භඵ්ලධ කිඹ්ලන   
වභොකද කෆල්රගභ ප්රහථයගක ඳහවල් වභ 
වනවකොට ශභ.  102 වදවනක් ඒ 
ඳහරට ඉල්ලුභඳ කළරහ තිවඵනහ   
වභ වනවකොට ඳ්ලති වදක.  
තිවඹ්ලව්ල   ඒ නිහ ශභ.  28 වදවනක් 
ඉ්ලනහ ඒ ඳහරට ඇතුශත් කයග්ලන 
ඵළරු   වභොකද ඒ අට ඉ්ලන ශභ.    
වභොකද වභ අඹට ඹ්ලන වනත් ඳහරක් 
ඒ අට නෆ    තිවඹ්ලව්ල  ඉතහභ   දුසකය 
ප්රවේලඹක තිඹන ඳහල්   ඒ නිහ ගරු 
බහඳතිතුභනි  ප්රධහන ඇභතිතුභහවග්ල  ඒ 
වේභ අධයහඳන ඇභතිතුභහ භඟ භභ 
උවේ දුයකථනවඹ්ල කථහ කශහ   ්තුභහ 
කිේහ අද බහට ්්ලන ව්ලව්ල නෆ 
කිඹරහ   ්භනිහ ඳ්ලතිඹක් අලුවත්ල 
අනුකූභත කයරහ වද්ලන කිඹරහ ඒ 
ප්රවේලව  වදභේපිඹ්ලවේ ඉල්ලීභ 
තිවඹ්ලව්ල   වභක කඩිනයග්ල කය්ලන 
අලයතහඹක් තිවඹ්ලව්ල   වභොකද ඒ 
ප්රවේලව  දරු්ලට අධයහඳනඹ රඵ්ලන 
අසථහ කස කයරහ වද්ලන ඕන   
්භනිහ ගරු බහව්ල භභ වභ 
අසථහවේ දී ගරු බහඳතිතුභනි  ඉල්රහ 
සිටිනහ කඩිනයග්ල  වභොකද ත දස 
කීඳඹ.  තිවඹ්ලව්ල   ්භනිහ ඳශහත් 
අධයහඳන ඇභතිතුභහත් ඒ ඳහරට 
ගිහිල්රහ තිබුණහ   අධයහඳන අධයක්තුභහ 
කිඹරහ තිබුව්ල අලුත් ඳ්ලතිඹක් අනුකූභත 
කය්ලන ඵෆ කිඹරහ   වභොකද ඒත් ඒ 
ඳහවල් ඉඩකඩ තිඹනහ   ගුරුරු 
ඉ්ලනහ   සිඹළු ඳවසුකභ තිඹනහ   
්භනිහ වළකි ඉක්භණි්ල ඒ කටතුත්ත 
කයරහ වද්ලන කිඹරහ ඉල්රහ සිටිනහ  

 

 ඒ වේභ වකොවරෝලන 
වයෝවවල් ්කභ ්ක ඳවුල් 
වෞඛය වේවිකහක් තභ.  ඉ්ලව්ල ඒ 
හට්ටුට   6 වදවනක් අනුකූභත.    
්භනිහ වභ වනවකොට ඒ ඳවුල් 
වෞඛය වේවිකහට භහරු වීභක් ඇවිල්රහ 
තිඹනහ   ්භනිහ ඒ වයෝවවල් හට්ටු 
ව්ලන තභ.  උදහවරහ තිවඹ්ලව්ල 
තත්ත්ඹක්   ්භනිහ භභ ප්රධහන 
ඇභතිතුභහවග්ල ඉල්රහ සිටිනහ වළකි 
ඉක්භණි්ල ඒ භහරුවීභ අරංගු කයරහ 
වද්ලන   ්වවභ නළත්නභ වනත් කීඳ 
වදවනක් ඒ වයෝවවල් ඳවුල් වෞඛය 
වේවිකහ්ල ලවඹ්ල ඇතුශත් කයරහ 
වද්ලන කිඹරහ ගරු බහව්ල ඉල්රහ 
සිටිනහ   ඒ වේභ ගරු බහඳතිතුභනි  
භභ වභ අසථහවේ දී න වර්ථන ගරු 
බහඳතිතුභහටත්  ඒ වේභ ප්රධහන 
ඇභතිතුභහ ඇතුළු සිඹළුභ 
ඇභතිතුභ්ලරහටත්  ඒ වේභ ඳක් 
විඳක් සිඹළුභ භ්ලත්රීතුභ්ලරහටත්  ඒ 
වේභ බහ වල්කභතුභහ  සිඹළුභ 
වල්කභතුභ්ලරහ ඇතුළු සිඹළුභ කහර්ථනඹඹ 
භණ්ඩරඹටත් රළබුහ ව 2016 ර්ථනඹ 
සිඹළුවදනහටභ සුබ න යක් වේහ ! 
කිඹරහ ප්රහර්ථනථනහ කයයග්ල ඉදිරි ළඩ 
කටතුතු කයවගන ඹ්ලන ලක්තිඹ වහ 
වධර්ථනඹඹ රළවබ්හ ! කිඹරහ ප්රහර්ථනථනහ 
කයනහ  

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

சகபய தயிெளர்  கஞ்ெ ஜனபத்                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
------------------------------------------------------------  

 

 සතුති.  ! ගරු මරිඹංල 
භ්ලත්රීතුභහට   මීශඟට ප්රබහත් ද අල්විස 
භළතිතුභහ   ්තුභහ බහවේ නෆ   මීශඟට 
අකිර ්ල්රහර භළතිතුභහවේ අසථහ  

 

ගරු භ්ලත්රී අකිර ්ල්රහර භළතිතුභහ                       

சகௌபய உறுப்ிர் அகழ ல்ளய                                          

Hon. Member Akila Ellawala                                    
------------------------------------------------------------ 

 



 ගරු බහඳතිතුභනි  
නළතත් අධයහඳනඹ පිළිඵ ප්රලසනඹක්   
ඵර්ලවගොඩ ශ්රී බුේධ ජඹ්ලති විදයහරව  
ඳතින ඳරිඳහරන ගළටළුක් භඵ්ලධ.  
භභ අදවස දක්්ලව්ල   ප්රහථයගක 
විදයහරව  තිඹන 1 සිට 5 දක්හ දරු්ල 
අධයහඳනඹ වදහයනහ   5 වනි ය 

තිඹනහ E කිඹරහ ඳ්ලතිඹක් වදහවගන 
විදුවල්ඳතියඹහ   වභ 5 E කිඹන 
ඳ්ලතිඹට ඇතුශත් කය්ලව්ල බුේධි 

භට්ටභ අඩු දරුවෝ තභ.  වභ 5 E කිඹරහ 
වඹොමු කය්ලව්ල   ඉති්ල වභක ඉතහභ 
දළඩි ප්රලසනඹක් ඵට ඳත්වරහ තිඹනහ 
ප්රවේලව    වභොකද අද උවේ ඳහ්ලදය 
වදභේපිවඹෝ වද්ලවනක් ්නහ ඊව  

වනකල් භවේ දරුහ හිටිව  B 
ඳ්ලතිව    නමුත් ඊව  ඉද්ල E ඳ්ලතිඹට 
භවේ දරුහ භහරු කයරහ කිඹරහ   E 
ඳ්ලතිඹට භහරු කය්ලව්ල  බුේධි භට්ටයග්ල 
අඩු දරුවෝ කිඹරහ   ඉති්ල වභකට 
ගුරුයවඹක්ත් නෆ   ඉති්ල භභ නභ අද 
උවේ තභ.  ද්ලව්ල වභවවභ තත්ත්ඹක් 
තිඹනහ කිඹරහ   රංකහවේ කිසිභ 
ඳහරක වභ වේ ඳ්ලතිඹක් වනභ අඩු 
බුේධි භට්ටභක් තිඹන දරුවෝ ඉ්ලන 
ඳ්ලතිඹක් කිඹරහ වකොවවේත් අවරහ නෆ 
අපි   ඉති්ල වභක භභ හිත්ලව්ල අවප් 
අධයහඳන ඇභතිතුභහවගත් මනඹභ.    
්තුභහත් ද්ලනහද ද්ලව්ල නෆ වභ 
පිළිඵ   ඉති්ල වභක අද ඊව  වච්ච 
වදඹක් වනවභ.    අවුරුදු 4 ක් තිසවේ 
ඳ්ලතිඹ ඳත්හවගන ගිහිල්රහ තිඹනහ   
ඉතහභත් කණගහටුදහඹක.    වභ වේ 
තත්ත්ඹක් භභ හිත්ලව්ල ඵර්ලවගොඩ 
කරහඳ අධයහඳන අධයක්තුභහත් 
ද්ලනහ ද ද්ලව්ල නෆ   ඉති්ල 
වදභේපිවඹෝ වභ ගළන ඳළයගණිලි කශහභ 
විදුවල්ඳතියඹහ කිඹරහ තිඹනහ 
තිඹහග්ලන ඵළරි නභ දරුහ අසකයවගන 
ඹ්ලන කිඹරහ ඳහවර්ල   ඉති්ල වභක 
ඉතහභ අහධහයණ ඉල්ලීභක්  අහධහයණ 
තත්ත්ඹක්     භභ   ඉල්ලීභක් කයනහ 
ගරු අධයහඳන ඇභතිතුභහවග්ල 
හධහයණඹක්   වභක වඳත්භක් 
වනවභ.    වදභේපිවඹෝ නයග්ල භට 
ඉදිරිඳත් කවශේ   ඒ නිහ වභක 
කරුණහකයරහ අධයහඳන වල්කභතුභහ වභ 
වරහවේ ඉ්ලනහ නභ භභ වභක 
බහගත කයනහ ්තුභ්ලරහවේ දළන 
ගළීමභ පිණි    

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

சகபய தயிெளர்  கஞ்ெ ஜனபத்                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
------------------------------------------------------------ 

 

 සතුති.  ! ගරු අකිර 
්ල්රහර භළතිතුභහට   මීශඟට 
වක් ්ල් යත්නහඹක ගරු භ්ලත්රීතුභහ  

 

 

ගරු භ්ලත්රී වක් ්ල් යත්නහඹක              
சகபய உறுப்ிர் ஹக.ல்.பத்ளனக                   

Hon.Member K.L.Ratnayake                                        

-------------------------------------------------- 

 

 ගරු බහඳතිතුභනි  භභ 
වභක අසථහක් කයග්ලව්ල රළබුහ ව 
න ය ගරු ප්රධහන ඇභතිතුභහ ඇතුළු 
අභහතය භණ්ඩරඹටත් ඒ වේභ 
විඳක්නහඹකතුභහ ඇතුළු 
භ්ලත්රීතුභ්ලරහට  භ්ලත්රීතුයගඹට ව 
විවලේවඹ්ල ඔඵතුභහටත් වභ න ය 
සුබ න යක් වේහ ! .  ප්රහර්ථනථනහ 
කයන අතය  ගරු බහඳතිතුභනි  වභොකද 
අවුරුදු කීඳඹක් තිසවේ ඹභ ක්රභවේදඹකට 
ගිහිල්රහ නළත යක් අද උවේ විෂත 
කශහ   වභොකද අඩුඳහඩුකභ ටික වදරහ 
ඳහර්ථනලිවභ්ලතු ංකීර්ථනණඹට භහන වේදී 
විවලේ අඩුඳහඩු ටිකක් වළදුහ   ඹභ ඹභ 
වචෝදනහත් ඔඵතුභහට ්්ලන ඇති   භභ 
වඳෞේගලික ද්ලන කහයණඹක් තභ.  
අවනක් අඹට කිඹනහ වනවභ.  
ඔඵතුභහවේ        ඹභ                ක්රභවේදඹක් 
තිඹනහ  ළඩ පිළිවරක් කයනවකොට   
දළක්භක් තිඹනහ  භභ ඔඵතුභහ උඩ 
තිඹරහ භට රකුණු ග්ලන වනවභ.  වභ 
කථහ කය්ලව්ල   වරි වේ වරි නභ වරි  
ළයදි වේ ළයදි වළටිඹට තභ.  භභ 
දකි්ලව්ල   ඒ නිහ ගරු බහඳතිතුභනි  
වකොච්චය විඹදභ ගිඹත් වභවක් 
අඩුඳහඩුකභ වදරහ  ඳහර්ථනලිවභ්ලතු 
ංකීර්ථනණඹ විදිවටභ වභක වේ්ලන 
පුළු්ල වීභ ගළන භවේ වගෞයීමඹ 
සතුතිඹ පුදකය සිටිනහ    



 

 ඒ වේභ ගරු 
බහඳතිතුභනි  ත අඩුඳහඩු ටිකක් 
තිවඵනහ   භභ හිත්ලව්ල ඒක ඔඵතුභහ 
ද්ලනහ ඇති   අත්ත් කුභහය භ්ලත්රීතුභහත් 
කිේහ වභ සිවිලිභ පිළිඵ   ඒ වේභ 
ත අඩුඳහඩුකභ තිඹන ඒහ වදරහ 
ඳහර්ථනලිවභ්ලතු ංකීර්ථනණඹ ඵටභ ඳත් 
කය්ලන ඔඵතුභහට වළකිඹහ රළවබ්හ 
කිඹරහ භභ ප්රහර්ථනථනහ කයනහ  

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

சகபய தயிெளர்  கஞ்ெ ஜனபத்                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
------------------------------------------------------------ 

 

 සතුති.  ! ගරු 
වක් ්ල් යත්නහඹක භ්ලත්රීතුභනි  මීශඟට 
ගරු ඵහසකය්ල භ්ලත්රීතුභහ  

 

ගරු භ්ලත්රී ඵහසකය්ල භළතිතුභහ                  
சகௌபய அண்ணளநம ளஸ்கபன்                                    
Hon Member Annamalei Basgaran                             
-------------------------------------------------------- 

சகௌபய தமயர் அயர்கஹ! 
முதமநச்ெர் உட்ட அமநச்ெர்நளர்கஹ , 
தழர்க்கட்ெழ தமயர் உட்ட நந்தழரிநளர்கஹ ! 
உங்கள் அமயருக்கும் து புத்தளண்டு 
யளழ்த்துக்கமத் சதரியித்துக் 
சகளள்கழன்ஹன்.சகௌபய தமயர்கஹ இந்த 
ெமனில் இதற்கு முன்பு ளன் டுத்துக் 
கூழனிருக்கழஹன் , ங்களுமடன 
சருந்ஹதளட்டத்துமமனச் ஹெர்ந்த நக்களுக்கு 
ற்டும் ிபச்ெழமகமப் ற்ழ , அந்த 
ிபச்ெழமகில் நழகவும் முக்கழனநள 
ிபச்ெழம தளல் ிபச்ெழம கடிதப் 
ஹளக்குயபத்து  ளன் ற்கஹய கூழனிருந்ஹதன் 
ங்களுமடன சருந்ஹதளட்டத்துமமனச் ஹெர்ந்த 
நக்களுக்கு இந்தக் கடிதங்கம நக்களுக்கு 
சகளடுக்கும் ஹளது நழகவும் ெழக்கல்களுக்கு 
உள்ளகழ இருக்கழன்ளர்கள்.அதளயது சதளமழல் 
ழநழர்த்தநளக அயர்களுக்கு Application  

கழமடக்கும் சளழுது அந்த கடிதங்கள் ெரினள 
ஹபத்தழல் சென்மடயதழல்ம.கடந்த மும 
உதயி ஆெழரினர் ழனநம் சகளடுக்கும் சளழுது 
ளங்கள் கடிதங்கம அனுப்ி இருந்ஹதளம் அந்த 

கடிதங்கள் அயர்களுக்கு Interview  தழகதழக்கு 
ின்பு தளன் அந்தக் கடிதங்கள் கழமடத்து 
இருக்கழன்து.இது நழகவும் ளபதூபநள 
யிடனம்.இன்று சருந்ஹதளட்டத்துமமனச் 
ஹெர்ந்த நக்கள் அயர்கள் யங்கழ யமப சென்று 
அயர்களுமடன ிள்மனின் சுகயீம் 
களபணநளக அல்து நழகவும் அத்தழனளயெழனநள 
ஹதமயக்கு அல்து நபண யடீ்டின் ஹதமயக்கு 
அயர்கிடம் இருக்கும் எரு மக அல்து 
களதழல் இருக்கும் ஹதளடு அயருமடன Chain 

சகளண்டு யங்கழனில் ஈடு மயத்தளல் அந்த 
யங்கழனில் இருந்து எரு தழகதழ சகளடுத்து 
இருப்ளர்கள்.அந்த தழகதழனில் இருந்து தழருப் 
ஹயண்டும் ன்று ஆளல் அந்தக் கடிதம் அந்த 
தழகதழனில் கழமடக்களததன் களபணநளக  ழமன 
ஹர் நழகவும் கஷ்டத்தழற்கு உள்ளகழ 
இருக்கழன்ளர்கள். அதளயது எரு வுன் Chain  
குமந்த யிமக்கு மயத்தழருப்ளர்கள். 
அயர்களல் தழருப் முடினளநல் ஹளகும் ஹளது 
அந்த Chain இல்ளநல் ஹளய்யிடுகழன்து. 
இந்த அதழயுனர் ெமக்கு சகௌபய தமயர் 
அயர்கஹ ளன் டுத்துக் கூழ 
இருக்கழன்ஹன்.ஆகஹய நழகவும் தளழ்மநயுடன் 
உங்கிடம் ஹகட்டுக் சகளள்கழன்ஹன்.ளங்கள் 
இங்கு ஹசுயது சயறுநஹ ஹசுயதளக 
நளத்தழபநளக இருக்கக் கூடளது.தனவு செய்து இது 
ெம்ந்தநளக ஹககளம நளயட்டம் இபத்தழபுரி 
நளயட்டத்தழல் இருக்கும் சருந்ஹதளட்டத்தும 
நக்களுக்கு  இந்த தளல் ஊமழனர்கம, 
ங்களுக்கு தளல் ஊமழனர்கம  இங்மக 
சதளமழளர் களங்பறழன் ெளர்ளக ங்களுமடன 
முன்ளல் ஜளதழதழ ெந்தழரிக்கள 
அம்மநனளரிளல் கழமடத்து இருக்கழன்து.அந்த 
தளல் ஊமழனர்கள் இபத்தழபுரி 
நளயட்டத்தழற்கும் ஹககளம நளயட்டத்தழற்கும் 
கழட்டத்தட்ட த்துப் த்து ஊமழனர்கள்  தளன் 
கழமடத்து இருக்கழன்ளர்கள்.அன்று ெந்தழரிக்கள 

அம்மநனளர் யிமடப் சற்று 1994 இல் இருந்து 

த்தம யருடங்கள் ஆகழ யிட்ட அதன் 
ிகு எருயமபக் கூட சருந்ஹதளட்டத்துமக்கு 
தளல் ஊமழனர்களக  சற்றுக் 
சகளடுக்கயில்ம.ஆகஹய தனவு செய்து இந்த 
அதழயுனர் ெமக்கு ஹககளம நளயட்டத்தழல், 
இபத்தழபுரி நளயட்டத்தழல் நக்கள் ெளர்ளக 
உங்கிடம் ஹகட்டுக் சகளள்கழன்ஹன்.இது 
ெம்ந்தநளக சதிவுடுத்தழ உடடினளக 
ஹககளம நளயட்டத்தழற்கும் இபத்தழபுரி 
நளயட்டத்தழற்கும் ஹதளட்டப்புபங்களுக்கு தநழழ் 
தளல் ஊமழனர்கம   சற்றுத் தப ஹயண்டும் 
ன்று ஹகட்டு யிமடப் சறுகழன்ஹன் ன்ழ 
யணக்கம். 



 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

சகபய தயிெளர்  கஞ்ெ ஜனபத்                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
------------------------------------------------------------ 

 

 සතුති.  ! ගරු ඵහසකය්ල 
භ්ලත්රීතුභනි   මීශඟට ගරු පී අවබ්නහඹක 
භ්ලත්රීතුභහ  

 

ගරු පී අවබ්නහඹක භළතිතුභහ                                   
சகௌபய உறுப்ிர் .ீஅஹளனக                         

Hon.Member P.Abeynayaka                                
---------------------------------------------------------- 

 

 ගරු බහඳතිතුභනි  
ඇඹිලිපිටිඹ තරුණඹහවේ ඝහතනඹ 
භඵ්ලධ භභ නගයව  ජීත් වන 
පුේගරවඹක් වළටිඹට  භවජන 
නිවඹෝත්තවඹක් වළටිඹට  ්ක්ත් ජහතික 
ඳක් මණ්ඩු නිවඹෝජනඹ කයන 
භ්ලත්රීයඹහ වළටිඹට ඇත්තටභ ඒ සිේධිඹ 
භභ ඇසි්ල දුටුවේ නෆ   නමුත් ඒ සිේධිඹ 
වච්ච සථහනව  ඉ්ලන අඹ කිඹන විදිවට 
ඇත්තටභ ඒක වරි අහධහයණ විදිවට  
අභහනුකූිකක භයණඹක් කිඹන ්ක  
අභහනුකූිකක අ්ලදයග්ල ප්රවහය ්ල්ර කයරහ 
ඝහතනඹ කිරීභක් කිඹන ්ක වභ 
අසථහවේ භතක් කය්ලන ඕන   නමුත් 
ඇත්තටභ ඒ ඝහතනඹ සිේධ වුන 
සථහනව  පුංචි දළරිඹකවේ හදඹක් 
තිබුණහ   ඒ හදඹට භටත් මයහධනහ 
කයරහ තිබුණහ   නමුත් භට ඒකට ඒ 
අසථහවේ ඹ්ලන ඵළරි වුනහ   නමුත් ්දහ 
ඒ සිේධිඹ වුන දවේ උවේ ඳහ්ලදය භවේ 
නිට ඒ සිේධිඹ වුන සථහනව  කිහිඳ 
වදවනක් ඳළයගණිරහ ඒ වගදය අ. තිකරු 
භඟ භවග්ල ඉල්රහ සිටිඹහ වභ වේ 
අහධහයණ ළඩක් වුනහ   වභ වේ 
ප්රවහයඹක් ්ල්ර කශහ කිඹරහ   ඒ 
වරහවේ ඒ සථහනඹට ඳළයගණිඹ වගදය 
අ. තිකරුටත්  ඒ සිේධිඹට මුහුණ දු්ලන 
අඹටත් භභ කිේහ යත්නපුවර්ථන ඩී අ.  ජී  
ඔෆීස ්කට ගිහිල්රහ නළත්නභ 
්ස ්ස පී කහර්ථනඹහරඹට ගිහිල්රහ ඳළයගණිලි 
කය්ලන කිඹරහ           නමුත් ඒ 
ඳළයගණිල්ර කය්ලව්ල නළතු 

ඇඹිලිපිටිඹට ගිඹහට ඳසවේ ඒ වගදය 
හියගකරු ව ්තන ඉ්ලන වගොඩහක් 
පිරික් අත් අඩංගුට අයවගන 
වඳොලීසිවඹ්ල අත් අඩංගුට අයවගන 
ඊව  තභ.  ඇඳ දු්ලව්ල   ඊව  තභ.  
නඩු තිබුව්ල   අහධහයණඹ ගළන 
ඵළලුහභ  ඒ සිේධිඹ වුන තළනට ගිහිල්රහ 
ඵළලුහභ වරොකු ප්රවහයඹක් ්ල්ර කයරහ 
තිඹනහ   ්දහ රෑ 11 30 ට  12 00 ට විතය 
වඳොලිස ජංගභ වේහවේ වඹවදන ඒ 
වඳොලිස ංචහයක ජීප් යථඹක් ්තනට 
ගිහිල්රහ  ඊට ඳසවේ ඒ හදඹ තිඹන 
තළනට ගිහිල්රහ වද්ලවනක්  
තු්ලවදවනක්  වතය වදවනක් වේ 
පිරික් ඒ සථහනව  හිටපු හදඹට 
ඳළයගණිඹ පිරිත් ්ක්ක ඵහි්ල ඵසවීභක් 
වරහ තිඹනහ   ඒ ඵහි්ල ඵසවීභ 
ඇතිවනවකොට වකහය වඳොලිස 
අධිකහරිතුභහත්  මරසථහන වඳොලිස 
ඳරීක්කතුභහත් ඳළයගණිරහ වභ ප්රවහයඹ 
යහප්ත වරහ තිඹනහ   ඒ වරහවේ 
වඳොලු අයවගන උඩට නළඟරහ ප්රවහයඹ 
්ල්ර කයරහ තිඹනහ   වඳොලීසිව  උස 
නිශධහරී්ල ඇතුළු ඒ වද්ලනහ භඟ 
අවනක් මපු අඹ භළය ප්රවහය ්ල්ර කයයග්ල 
ඒ තරුණඹහ උඩ ඉරහ ප්රවහයඹට රක් 
වරහ බිභට ඇද දළභභහ කිඹන කථහ 
තභ.  සිේධිඹ ්තන ඇසි්ල දුටු අඹ 
කිඹ්ලව්ල   භභ සිේධිඹ ඇස වදවක්ල 
දළක්වක් නෆ   නමුත් ්දහ උවේ ඊට ඳසවේ 
භභත් ්තනට ගිහිල්රහ ගවභභ ඉ්ලන 
ජනතහ වකෝඳ වරහ තරුණවඹෝ 
ඔක්වකෝභ උේවඝෝණඹක් කශහ   ඒ 
උේවඝෝණඹ කයන අසථහවත් භභ 
හිටිඹහ   ඉරහ වභක වකොවවොභ වරි භළඩ 
ඳත්රහ යහජකහරි භට්ටයග්ල ීමතිඹ 
ක්රිඹහත්භක කයරහ ඒ ළයදිකරු්ලට 
දඩුභ කය්ලන කිඹරහ තභ.  භවේ තිබුණ 
ඉල්ලීභත්   භභත් ඒහට වබහගි වරහ 
ඉල්ලීභ කවශේ ඒක   භවජන 
නිවඹෝත්තවඹක් වළටිඹට අහධහයණඹක් 
වනවකොට ගවභ කහට වරි  වභොන 
පුේගරඹහ තයහ තියභ වභොනහ වුනත් 
අහිංක වකවනකුට ළරැේදක් 
වනවකොට      ඒකට      
හධහයණීකයණඹ කය්ලන තභ.  අපි 
භවජන නිවඹෝත්තවඹෝ වළටිඹට අපි ඳශහත් 
බහට අවිල්රහ ඉ්ලව්ල   ඒක නිහ භභ 
වභ අසථහවේ දි ගරු බහඳතිතුභනි  
බහඳතිතුභහවගත් ්දහ උත්ඹක් 
ඇඹිලිපිටිඹ ජහතික ඳහවල් තිබුණහ   භභ 



ඒකට වබහගී වුනහ   භභ හිතුවේ නෆ ඒ 
උත්ඹත් කයග්ලන අසථහක් උදහ 
ව.  කිඹරහ   ඊට ඳසවේ ්ස ටී ්ෂස ්ක 
ඇවිල්රහ මයක්හ දහවගන නගයව භ 
මයක්හ තය කයරහ දළනටත් අදටත් 
තභ ඒ තත්ත්ව  තිඹනහ   නමුත් භභ 
ප්රවේලව  නිවඹෝජනඹ කයන භවජන 
භ්ලත්රීයඹහ වළටිඹට භභ ඒ සිේධිඹ වවශහ 
දකියග්ල හධහයණඹක් ඉසඨ කයරහ ඒ යගීම 
භරු්ලට නිසි දඩුභ කය්ලන කිඹරහ  
භවේ ඉල්ලීභ යහජකහරිඹ වරිඹට ව්ලන 
ඕන  යජඹ නිවඹෝජනඹ කයන 
භ්ලත්රීරු්ල වළටිඹට වභ ඳශහත් බහවේ 
බහඳතිතුභහට භතක් කය සිටි්ලව්ල  ඒක 
නිහ වරි කණගහටුදහඹක සිේධිඹක්   වභ 
වේ අභහනුකූිකක භයණ වභ යවට් තත් 
ඉදිරිඹටත් ව්ලන ගිවඹොත් ්වවභ භභ 
හිත්ලව්ල ීමතිඹ කිඹන ්ක වරිඹට 
ව්ලන ඕන කිඹන ්ක තභ.  භභ 
කිඹ්ලව්ල   ඒක තභ.  භභ  ඉල්රහ 
සිටි්ලව්ල   ඒක නිහ අහිංක ජනතහ 
ජීත් වන ප්රවේලඹක්   ඒ වේභ ඔඹ 
වඳොලිස නිශධහරී්ල ඊට ඉසවල්රහ වුනත් 
ඳ්ලරකට ළලි වගනිඹ්ලනත් 
ට්රළක්ටයඹකට නළගපු වහමුදුරුවොත් 
ඵසරහ ඒ ට්රළක්ටර්ථන යථඹ ඳහ 
වගනිහිල්රහ     උහවි    දහරහ   දඩ   
ගවරහ තිබුණහ   ළලි කඩඹක් අහිංක 
භනුකූසවඹක් වගොඩදහග්ලනවකොට උහවි 
දහරහ රු 50 000 ක් දඩ ගවනහ    ඒ වේ 
අහධහයණ විදිවට යහජකහරි කයපු 
වඳොලීසිඹක් තභ.  ඇඹිලිපිටිඹ වඳොලීසිඹ   
භභ නභ කිඹ්ලව්ල ඒ වඳොලිස නිශධහරී්ල 
ඇතුළු සිඹළුභ වඳොලිස නිශධහරී්ල 
වකොවහට වරි ට්රහ්ලර්ථන කයරහ අලුත් 
වඳොලිස නිශධහරී්ල ටිකක් ඇඹිලිපිටිඹ 
වඳොලීසිඹට ්රහ  හධහයණීකයණඹ 
කයරහ   ජනතහට   ජීත්ව්ලන  පුළු්ල  

 

හතහයණඹක් ඇති කය්ලන කිඹරහ 
තභ.  භභ ඉල්ලීභ කය්ලව්ල  

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

சகபய தயிெளர்  கஞ்ெ ஜனபத்                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
------------------------------------------------------------  

 

 සතුති.  අවබ්නහඹක 
භ්ලත්රීතුභනි   ඔඵතුභහ වේභ අපි 
සිඹළුවදනහභ කභඳහට ඳත්වුන සිේධිඹක් 
වළටිඹට තභ.  අපිට ඒ සිේධිඹ දළන ග්ලන 
රළබුව්ල    අපි සිඹළුවදනහවේභ 
ඵරහවඳොවයොත්තු වහ විලසහඹ 
තිවඹ්ලව්ල ඒ පිළිඵ හධහයණඹ ඉසඨ 
ව.  කිඹරහ   ඒ වහ අපි සිඹළුවදනහභ 
ඵරහවගන ඉ්ලන ඵ භතක් කයයග්ල  දළ්ල 
වරහ භධයවසන 12 13 .    අද දිනට 
වභභ ගරු බහවේ ළඩ කටතුතු අපි 
අ්ල කයනහ   වභභ ගරු බහ 2016 
ක් ව ජනහරි භ 26 වනි දින 
වඳ  10 00 දක්හ කල් තඵනහ    

 

 

අ/කවල්: 

කංචන ජඹයත්න 

බහඳති 

ඵයගමු ඳශහත් බහ  

 

ඳහලිත නහනහඹක්කහය 

බහ වල්කභ 

ඵයගමු ඳශහත් බහ  

 

2016 ජනහරි  භ 21 වනි දින 

ඵයගමු ඳශහත් බහ වල්කභ කහර්ථනඹහරව දී ඹ  

   

 

    

    

 

 

 


