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SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

 

 

2016 පඳඵයහරි භ 09  අඟවරුහදහ  දින                                         2016 

பப்பயரி நாதம் 09 ஆம் திகதி யினாமக்கிமபந       Thursday 09 

th February 2016 

 

ගරු බහඳති කංචන ජඹයත්න භළතිතුභහපේ 
මරහනහරඪත්පඹන්  පඳ..10.00 ට බහ රැසවිඹ. 

பகௌபய தயிசார் - கஞ்ச ஜனபத் அயர்கின் 
தபபந யகித்தார்கள் மு.. 10.00 நணிக்கு சபக் 
கூடினது. 

The Council met at 10.00 a.m Hon.Chairman Kanchana 
Jayarathna preside the Chair  

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

பகபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
-------------------------------------------------------------  

 

 සිඹළුපදනහටභ සුබ උදෆනක් 
පේහ !  ගරු ප්රධහන අභහතයතුභහ  
අභහතයතුභන්රහ  ියපඹ ජය බහඳතිතුභහ  
ගරු භන්ත්රීතුභන්රහ  ව භන්ත්රීතුයගඹපගන් 
අයයි.  අද දිනට පභභ ගරු බහපේ ළඩ 
කටයුතු ආයම්බ කිරීභ වහ නයහඹ 
ඳත්රහනුකූකර ඳශමුපන්භ තිපඹන්පන්  

 

අභින භන්ත්රීරුන්පේ ප්රතිාහ පව  
දිවුරුම් : නළත. 

 

ආණ්ඩුකහයතුභහපගන් රළපඵන ංපේල : 
නළත. 

 

ගරු බහඳතිතුභහපේ ියපේදන :  

 

  

 

ඳහර්ලිපම්න්තුපේ අදවස විභසීභ වහ 
ඉදිරිඳත් කය ඇති ඵයගමු ඳශහත් 
ංචහයක අධිකහරිඹ ප්රා්තති පකටුම්ඳත 
පිළිඵ ඳහර්ලිපම්න්තුපේ ියරීක්ණ 
රඵහදිඹ යුතු කහර සීභහ දීර්ඝ කයන පර 
ගරු කථහනහඹකතුභහපේ ියපඹ ගඹ ඳරිදි 
ඳහර්ලිපම්න්තු භව පේකම් විසින් ඉේරහ 
තිපඵනහ.  2016 ජනහරි භ 19 පිය 
දින ගරු කථහනහඹකතුභහපේ 
බහඳතීත්පඹන් ඳළති ඳහර්ලිපම්න්තු 
ියපඹ ජනඹ කයන සිඹළුභ ඳක්ර 
නහඹකයින් වබහගී න ඳහර්ලිපම්න්තු 
කටයුතු පිළිඵ කහයක බහපේ දී උක්ත 
කරුණ ම්ඵන්ධපඹන් හකච්ඡහ කයන 
රදු තීයණඹ කයනුකූ රළබුපේ අදහශ ප්රා්තති 
පකටුම්ඳත පඹොමු කශයුතු ංපල ධිත 
ආංශික අධීක්ක කහයක බහ සථහපිත 
කයන පතක් එභ ප්රා්තති පකටුම්ඳත 
ම්ඵන්ධපඹන් ියරීක්ණ රඵහදිඹ යුතු 
කහර සීභහ දීර්ඝ කයන පර ඉේරහ 
සිටින පරයි.  ඒ අනුකූ ඉවත ප්රා්තති 
පකටුම්ඳත ම්ඵන්ධපඹන් ියරීක්ණ 
රඵහදිඹ යුතු කහර සීභහ 2016 ජනහරි 
භ 29 දින සිට ආංශික අධීක්ක කහයක 
බහ සථහපිත කයන පතක් තදුයටත් 
දීර්ඝ කයපදන පභන් ගරු 
කථහනහඹකතුභහපේ උඳපදස ඳරිදි ගරු 
බහපන් ඉේරහ සිටිනහ.  ආංශික 
අධීක්ක කහයක බහ ඳත් කයනතුරු 
තදුයටත් කහර සීභහ දික් කයරහ පදන්න 
කිඹරහ තභයි ගරු කථහනහඹකතුභහ 
ඉේලීභ කයරහ තිපඹන්පන්.   

 

ගරු බහනහඹක අප ක ජඹර්ධන භළතිතුභහ. 
பகபய அ.கட்சி அபநப்ார்  அசசாக ஜனயர்த                   
Hon.Gov.Whip Asoka Jayawardane                  
--------------------------------------------------------                             

 

 එභ දීර්ඝ කිරීභ සුදුසු ඵට 
පඹ ජනහ කයනහ. 
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 ඒ අනුකූ බහපේ අනුකූභළතිඹ 
රළබුණ ඵ ගරු කථහනහඹකතුභහට දන්හ 
ඹළවීභට කටයුතු කයනහ.   

 

පනොඳළයගණ සිටීපම් අයඹ පිළිඵ 
පඹ ජනහ :  

 

ගරු භන්ත්රී සිරිේ ඳේපරපඳොර භළතිතුභහ  
ගරු භන්ත්රී රක්සභන් පකොකාකහය 
භළතිතුභහ  ගරු භන්ත්රී ජඹතිස යණවීය 
භළතිතුභහ  ගරු භන්ත්රී ියරන්ත ජඹපකොකා 
භළතිතුභහ  ගරු භන්ත්රී ඉනිියේ ලහන්ත 
ගුණපේන භළතිතුභහ ඹන භන්ත්රීතුභන්රහ 
ියහඩු ඉේරරහ තිපඵනහ.   

 

ගරු භන්ත්රී එම්.යි.එම්.ඉෂසරහර්              
பகபய உறுப்ிர் எம்.பய.எம்.இப்ார்                     

Hon.Member M.Y.M.Iflar                                                    

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

 

 ියහඩු රඵහදීභ සුදුසු ඵට 
පඹ ජනහ කයනහ. 

 

 

 

 

 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

பகபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
-------------------------------------------------------------  

 

ියහඩු ඉදිරිඳත් කය ඇති සිඹළුභ ගරු 
භන්ත්රීතුභන්රහපේ ියහඩු අනුකූභත කිරීභට 
කටයුතු කයනහ.   

 

ලිපි පේඛණ  පිළිගළන්වීභ. 

 

 ගරු භන්ත්රී අකිර හලිඹ 
එේරහර භළතිතුභහ  ඒ පේභ ගරු භන්ත්රී 
ආරිඹංල ඵහරසරිඹ භළතිතුභහ විසින් 
ඉදිරිඳත් කය ඇති ලිපි ම්ඵන්ධපඹන් 
පිළිතුරු රළබී තිපඵනහ.  අපි ඒහ 
තමුන්නහන්පේරහට රඵහදීභට කටයුතු 
පඹොදනහ.   

 

කහයක බහ හර්තහ පිළිගළන්වීභ : නළත 

 

පඳත්ම් ඉදිරිඳත් කිරීභ : 

 

ගරු භන්ත්රී යංත්ත් පඳොේගම්පඳොර              
பகபய உறுப்ிர் பஞ்சித் பால்கம்பா                   

Hon.Member Ranjith Pollgampola                                       

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

 

 ගරු බහඳතිතුභිය  
දළයණිඹගර  භහලිඵඩ ඳදිංචි රුන් 
ගුණසිංව භවතහ විසින් ඉදිරිඳත් කය ඇති 
පඳත්භ ගරු බහට ඉදිරිඳත් කයනහ. 
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ගරු භන්ත්රී ියවහේ ෂහරුක්                               
பகபய உறுப்ிர் ிஹால் ாறுக்                   

Hon.Member Nihal Farook                                                        

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

 

 ගරු බහඳතිතුභිය  ඉනියහන  
වයක ඳදිංචි අප ක විපේසුන්දය භවතහ 
විසින් ඉදිරිඳත් කය ඇති පඳත්භ බහට 
ඉදිරිඳත් කයනහ. 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

பகபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                   
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-------------------------------------------------------------  

 

 එභ පඳත්ම්  භවජන 
පඳත්ම් කහයක බහට පඹොමු කයනහ.  
යගන් ඉදිරිපේ දී බහට ඉදිරිඳත් කයන 
පඳත්ම් නයහඹ ඳත්රඹට ඇතුශත් කිරීභ 
වහ කලින් අඳ පත ඉදිරිඳත් කයන 
පභන් දළනුකූම් පදනහ.   

 

ප්රලසන : 

 

 ගරු භන්ත්රී අත්ත් කුභහය 
භළේපේගභ භළතිතුභහ විසින් ඉදිරිඳත් කය 
ඇති 6/1/2015/15 දයණ ප්රලසනඹ වහ 
ගරු කෘෂිකර්භ ඇභතිතුභහපගන් පිළිතුරු 
ඉේරහ සිටිනහ.  ගරු කෘෂිකර්භ 
ඇභතිතුභහ විසින් පිළිතුරු රඵහදීභට කේ 
ඉේරරහ තිඹනහ.   

 

 මීශඟට ගරු භන්ත්රී අත්ත් 
කුභහය භළේපේගභ භළතිතුභහ විසින් 
ඉදිරිඳත් කය ඇති 6/1/2015/20 දයණ 
ප්රලසනඹට   ලිඛිත පිළිතුරු රළබී     තිඹනහ.   

 

ගරු ප්රධහන අභහතයතුභහ විසින් පිළිතුරු 
එරහ තිඹනහ.   

 

 මීශගට ගරු අත්ත් කුභහය 
භළේපේගභ භළතිතුභහ විසින් ඉදිරිඳත් කය 
ඇති 6/1/2015/22 දයණ ප්රලසනඹ වහ 
ගරු ඳශහත් භහර්ග අභහතයතුභහපගන් ලිඛිත 
පිළිතුරු එරහ තිඹනහ.   

 

අභහතයහංල ියපේදන පව  
අභහතයරුන්පේ ප්රකහල :   

 

පම් ඹටපත් ගරු අතුර කුභහය 
යහහුඵේධ අභහතයතුභහ. 

 

ගරු අභහතය අතුරකුභහය යහහුඵේධ              
பகபய அபநச்சர் அது குநாப பாஹூத்த                   

Hon. Minister Athula Kumara Rahubadda                                                      

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

 

 ගරු බහඳතිතුභිය  පභභ 
ඳශහත් බහපේ ඳහුගිඹ දක අතයහලය 
කහයණහක් ියහ භභ හිටිපේ නෆ.  එදින 
ප්රලසනඹක් පඹොමු කයරහ තිබුණහ  
විපලේපඹන් කුට්ටහපිටිඹ භහර්ගඹ 
ම්ඵන්ධ.  ඒ විතයක් පනපභයි ඒක 
කයන්න ඵළරි නම් ඉේරහ අසපන්න 
කිඹරහ පේ පච දනහකුත් කයරහ 
තිබුණහ.  භභ ප්රථභපඹන්භ කිඹන්න ඕන 
භට පම්ක බහයදුන්පන් අතිගරු භහින්ද 
යහජඳක් භළතිතුභහ  පම් අභහතයහංලඹ  
එකට.  ඉන් අනතුරු තභත් ත්භන් 
ජනහධිඳති මභත්රීඳහර සිරිපේන 
භළතිතුභහත් ඒක අනුකූභත කයරහ තිඹනහ.  
ඒ ියහ එපවභ ඉේරහ අසපන්න පුළුන් 
කභක් නෆ     අයින්   කපරොත්    ඇපයන්න.   
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

පභොකද ඒ භන්ත්රීතුභහ වරි එතුභහපේ පිඹහ 
වරි දුන්නහ නම් භට ඒක එපවභ 
බහයපදන්න තිබුණහ.  ඉතින් පකොපවොභ 
වුනත් භභ විලසහ කයනහ ගරු 
බහඳතිතුභිය  පම් පිළිඵ දිගින් දිගටභ 
පම් බහපේ අඩුභ තයපම් කථහ කයපු 
හයරට අම්ඵරුප  හිටිඹත් 
අම්ඵරුන්ටත් පත්පයනහ  ඒ බහහ.  
පභොකද අපි දන්න විදිවට තභයි 
අම්ඵරුපොත් පදතුන් තහක් කිේපොත් 
පත්රුම් ගන්නහ.  නමුත් පම් පිළිඵ අපි 
පකොච්චය කථහ කශහද කිඹන එක පිළිඵ 
භභ කණගහටු පන්පන් නෆ.  පභොකද ගරු 
බහඳතිතුභිය  පම් කර්භහන්තඹ භභ තභයි 
ඳළේභඩුේර  කුට්ටහපිටිඹ භහර්ගඹ.  දුය 
ප්රභහණඹ කිපර  මීටර් 5.17 යි.  
ඇසතපම්න්තු මුදර තභයි 
110 418 898.77 යි.  ළඩ විඹදභ 
89 785 849.46 යි.  කර්භහන්තඹ ඳතින 
තත්ත්ඹ තභයි ගරු බහඳතිතුභිය  
කිපර  මීටර් 2.2 ක් කහඳට් කයරහ 
තිඹනහ.  ඒ පේභ කිපර  මීටර් 3.0 ක් 
කහඳට් කිරීභට තිඹනහ.  ඒ පේභ 

පකොන්ත්රහත් ආඹතනඹ තභයි SEC යහජය 

ඉංත්පන්රු ංසථහ.  ඒ පේභ අධීක්ණ 
කටයුතු තභයි භහර්ග ංර්ධන අධිකහරිඹ.  
ප්රගතිඹ තභයි දළනට ළඩ නතය කයරහ 
තිඹනහ.  ඒ පේභ දළනට අපි අයපගන 
තිඹන ක්රිඹහ භහර්ගඹ තභයි 

MPR3/1/2013/09 අංක වහ 2016.01.24 

දින ලිපිඹ භඟින් සිඹළුභ ළඩ අන් වහ 
අන් පනොව ඳශහත් භහර්ග ඉතිරි 
ප්රතිඳහදන භඟ කකානයගන් රඵහපදන 
පර දිසත්රික් පේකම් පත අපි ඉේලීභක් 
කයරහ තිඹනහ.  ගරු බහඳතිතුභිය  
පම්ක තභයි ඇත්ත තත්ත්ඹ.  පම්ක ය 
4 කට ළකා කහරඹක්.  පම්ක පම් කහර 
සීභහ තුශ භභ හිතන්පන් අපඳන් පම් 
ප්රලසනඹ විභනහට ඩහ එදහ ඒ ඳළතුන 
ආඹතනපඹන් විභසුහ නම්  ඒ පේභ පම් 
කර්භහන්තඹ බහය හිටපු ආර්ථික 
ංර්ධන අභහතයහංලපේ ඵළසිේ යහජඳක් 
භළතිතුභහපගන් පම්ක විභසීභක් කශහ නම් 
මීට ඩහ කලින් පම් භහර්ග ඉය කයගන්න  

 

තිබුණහ.  ඉතින් ඒ ියහ දළන් පම්ක 
පකොපවොභ වුනත් අපි එදත් කිේහ පම්ක 
අඳට බහයගන්න විදිවක් නෆ.  පභොකද 
අපඳන් අයපගන තිපඹන්පන් පම්ක 
විධිභත් කහඳට් කයරහ  සුදු ඉරි ගවරහ  
උයහිස පදක වදරහ  කහණු ඳේධතිඹ 
පකොන්ක්රීට් පනොකශත් කහණු ඳේධතිඹක් 
එක්ක තභයි අඳට රඵහපදන්න පම් ළඩ 
විඹපේ තිපඹන්පන්.  ඒ ියහ පම් අතය 
භග දභහ ගිඹ ඳහයක් අපඳන් ඳයහපගන ඒ 
පේභ ළඩ බහපගට වදරහ දහපු ඳහයක 
අඳට පුළුන් කභක් නෆ බහයගන්න 
ඇභතියඹහ විදිවට.  පම් එේර කයන 
සිඹළු පේේ අපි ඳශහත් බහක් විදිවට  
පඳෞේගලික අතුර කුභහය යහහුඵේධට 
ගළ ටළුක් නෆ.  වළඵළයි භසත ඳශහත් 
බහක් විදිවට  ඵයගමු  ඳශහත්  බහ 
විදිවට පම්ක අපි වළපභ ටභ ප්රලසනඹක් 
පනහ.  ඒ ියහ තභයි අපි අනන්ත හය 
ගණනහක් තිසපේ භභ හිතන්පන් ගරු 
ප්රධහන ඇභතිතුභහපේ ඉරහ අපි එකට 
හිටපු කණ්ඩහඹභ භතක ඇති දිසත්රික් 
පේකම්තුභහ අහන 2014 අවුරුේපේ පම් 
පිළිඵ හකච්ඡහකට ආහට ඵළසිේ 
යහජඳක් ඇභතිතුභහට කිේහ භභ.  
කිේහභ එතුභහ කිේපේ තමුන්නහන්පේරහ 
කහණු දහගන්නහද කිඹරහ.  භභ කිේහ 
ඳශහත් බහ තිපඹන්පන් කහණු දහන්න 
පනපභයි කිඹරහ එදත් එතුභහට කිේහ.  
අපඳන් ගත්තහ නම් අපි කහණු දහන්න ඕන 
නෆ  අඳට වදරහ පදන්න ඕන.  ඉතින් ඒ 
ියහ අපි පම්ක පත්පයන බහහපන් 
කිේහ.  පම්ක පම් භටත් පඳෞේගලික පම් 
කහයණහපේ දී අප්ත අත්ත් භන්ත්රීතුභහ  
එතුභහ ඳශහත් බහපේ හිටිපේ නෆ.  එතුභහ 
පඵොපවොභ හධහයණ ප්රලසනඹක් භපගන් 
ඇහුහ.  භභ ඒකට උත්තයඹ දුන්නහ.  
එතුභහ අකරැේර  උඩයංර භහර්ගඹ 
පිළිඵ එතුභහ ඒ කරුණු පොඹරහ 
ඵරරහ  භභ හිතනහ තත් අඳළවළදිලි 
තළන් තිඹනහ නම් අපඳන් විභසුහ නම් 
අඳට පුළුන් ඒ කරුණු පවොඹරහ ඵරරහ 
පතොයතුරු පදන්න.   

 

ගරු භන්ත්රී අත්ත් කුභහය                                
பகபய உறுப்ிர் அஜித் குநாப                                  
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

Hon.Member Ajith Kumara                                        

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

 

 භභ ඇහුපේ  අඳට ඕනකභ 
තිබ්පබ් ඒ ආඹතනඹ ගළන ඹම්කිසි පදඹක් 
ඳටන් ගන්න පඹොමු කයන්න. 

 

ගරු අභහතය අතුරකුභහය යහහුඵේධ              
பகபய அபநச்சர் அது குநாப பாஹூத்த                   

Hon. Minister Athula Kumara Rahubadda                                                      

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

 

 පම් ඳහයත් එළියභ ඳහයක්.  
නමුත් ඳටන් අයපගන නෆ ගරු 
බහඳතිතුභිය.  ඒ ියහ අඳට පුළුන්කභ 
තිඹනහ.  එතපකොට අවරහ තිබුණහ 
අකරැේර ඳහය කයන්න පුළුන් නම් ඇයි 
කුට්ටහපිටිඹ කයන්න ඵළරි කිඹරහ.  ඒක 
වදන්න ඵෆ  එපවභ ඳහයේ.  වදන්න 
පුළුන් අඳට අඩු තයපම් එකඟතහඹක් 
භත අප්ත ඳශහත් බහට බහය දීරහ 
තිඹනහ ඳහයේ තුනක්.  භභ හිතන්පන් 
ම්ඵන්ධීකයණපේ දී ඳහයේ 11 ක් 
බහයදුන්නහ කිඹරහ අප්ත ියශධහරීන්ට.  අපි 
බහය අයපගන නෆ ඳහයේ 11 ක්.  
ඳළවළදිලි අපි කිේහ  අපි 11 ක් 
බහයගත්පත් නෆ.  අප්ත ඇපේභයි පම්ක 
ගවන්න වදන්පන්.  ඒ ියහ පම්ක 
පඳෞේගලික පච දනහක් භට එේර 
කශහට ගළටළුක් නෆ.  අපි වදන්න පුළුන් 
ඳහයේ ටික වළදුහ.  ඵළරි පේේ අපි 
ඳළත්තක තිඹරහ තිඹමු.  ඔඵතුභහපේ එක 
වදන්න පුළුන්.  ඒ ඳහපර් ළඩ කයරහ නෆ.  
ඒ ඳහය ඳටන් අයපගන නෆ.  ඒ ියහ අඳට 
පුළුන්කභක් තිඹනහ පභොනහ වරි 
විගණනඹකට ගිපඹොත් උත්තයඹක්  

 

 

පදන්න.  එපවභ නළතු අප්ත ියශධහරීන් 
පම්ක බහගඹක් කයරහ බහය අයපගන  නළති 

ඳහයක අඳට ප්රලසනඹක් තිඹනහ.  ඉතින් 
පකොපවොභ වුනත් අපි පම් ලිපිඹ අනුකූ ඉදිරි 
කටයුතුර ඒ ප්රපේලපේ ජනතහපේ භභ 
හිතන්පන් පභතන ඉන්න ළකා වරිඹක් 
කුට්ටහපිටිඹ කිේහභ දන්නහ ඒපක් තිඹන 
අභහරු.  ඒක අපි කවුරුත් ඉේරරහ දීපු 
පදඹක් පනපභයි.  භභ ංවිධහඹකයඹහ 
කහපේ පම් ඳහයේ ටික දළම්පම්.  ඉතින් 
ඊට ළකාඹ ප්රලසන තිඹනහ භට.  භට 
භශපගදයක ඹන්න ඵෆ.  භභ ඹනපකොට 
පඵ ඩ් ගවනහ  තිබිච්ච ඳහය පදන්න 
කිඹරහ.  භභ කයපු පදඹක් පනපභයි.  
භශපගදය ගිහිේරහ එන්න පුළුන්   කභක් 
නෆ.  පරොරි 20 ක් ආඳහු ඇරිඹහ ගරු 
ඇභතිතුභිය.  ඒ ගපම් පුංචි දරුපක් නළති 
වුනහ ගරු ප්රධහන ඇභතිතුභිය  කහඳට් 
කයන දපේ.  ඒ ප්රපේලපේභ ජනතහපේ 
ඉේලීභ වුපන් පම් දරුහපේ අන් 
කටයුතු කයන දපේ වහමුදුරුප  ටික 
කානහ.  ඳහංලකරඹ තිඹන ියහ පම්ක 
කයන්න එඳහ අද කිඹරහ.  ඒ ියහ ඒ ළපඩ් 
ේබහපඹන් කශහ.  ඒ පගදය යගියසසුත් 
භට විරුේධ එේරනහ පඵ ඩ් එක දහරහ.  
ඉතින් ඒ ියහ පම්ක තභයි ඇත්ත 
තත්ත්ඹ.  භභ ඒකයි කිේපේ පම්ක 
පභච්චය ඳළවළදිලි කයන්න ඕන නෆ  
අම්ඵරුන්ට වුනත් පත්පයනහ පම් 
කිඹරහ පදන බහහ.   ඉතින් ඒ ියහ පම් 
පිළිඵ භභ බහගත කයනහ පම්පක් 
පතොයතුරු ටික  අපි නළති පරහක වුනත් 
අවපු ප්රලසනඹට උත්තයඹක් විදිවට ගරු 
බහඳතිතුභිය.  පඵොපවොභ සතුතියි ! 

 

 

 

 

 

 

ගරු විඳක් ංවිධහඹක සිරිඳහර කිරිඇේර              
பகபய எதிர்க்கட்சி அபநப்ார் சிிா கிரிஎல் 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

Hon.Opposition Whip Siripala Kiriella                                

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

 

 භහපන්න  අතුර කුභහය 
යහහුඵේධ භළතිතුභහපේ කථහපේ දී පම් 
ඳහයේ ගළන කිඹනපකොට භභ කිඹන්පන්.  
තමුන්නහන්පේට නඩත්තු ඒකකඹක් 
තිඹනහද කහඳට් ඳහයේ ?  දළන් අඳට 
පභපවභයි අය පක ටි ගහණක් විඹදම් 
කයරහ ගත්ත  ඳහය ඵදුත්ත සිට 
වළයණිඹහක දක්හ ගත්තහභ.  දළන් 
ඹන්නභ ඵළරි තත්ත්ඹට යගියසසු ළලි 
දහරහ  ගේ දහරහ  ඳස දහරහ  පඳශක් අඹ 
පකොන්ක්රීට් දහනහ.  ඉතින් තමුන්නහන්පේ 
පම්පකත් ගිහිේරහ ඵරන්න ඕන 
පඳොඩ්ඩක්.   

 

ගරු අභහතය අතුරකුභහය යහහුඵේධ              
பகபய அபநச்சர் அது குநாப பாஹூத்த                   

Hon. Minister Athula Kumara Rahubadda                                                      

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

 

 අපි ඳහුගිඹ ද 
ම්ඵන්ධීකයණ රැසවීපම් කිේහ.  ගරු 
ප්රධහන ඇභතිතුභහත් හිටිඹහ භ 
බහඳතියඹහ වළටිඹට.  අපි එදහ ඉේලුහ 
අප්ත රැවුම් ටික පදන්න කිඹරහ.  පභතුභහ 
පම් ඉදිරිඳත් කයන අඩු තයපම් මුළු ඳහය 
වදහගන්න ඵළරි පයි.  වදපු ටික වරි 
නඩත්තුක් කයන්න.  රැවුම් මුදරත් 
ඒපක් තිඹහපගන ඉන්නහ.  එක ඳහයක් 
පනපභයි  ඒ ඳහයේ වහ රැවුම් මුදරක් 
තිඹනහපන්.  ඒ රැවුම් මුදර යගලිඹන  
900 ක්.  පම් යගලිඹන 900 අඳට පදන්න 
කිේහ.  එපවභ නළත්නම් අපි එදහ අප්ත 
ියශධහරීන් ගිඹහ ඇසතපම්න්තු වදන්න.  
ගිහිේරහ ඇසතපම්න්තු ටික වදරහ දීරහ 
දස පදකයි  අපඳන් ආයි අයින් කශහ.   

 

පම්ක පම් පේලඳහරනපේ තිඹන 
ගළටළුක්.   

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

பகபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
-------------------------------------------------------------  

 

 ගරු ඇභතිතුභහ  දළන් ඔඵතුභහ 
පිළිතුරු පදන්පන් සිරිඳහර භන්ත්රීතුභහ 
කිඹන්පන් ඵදුත්ත  කුරුගම්පභ දය ඳහය.  
ඒක ඔඹ කිඹන යහඳෘතිඹ ඹටපත් 
පකරිච්ච ඳහයක් පනපභයි.  පඵොපවොභ 
කහරඹකට ඉවතදී ඳශහත් බහපන් කයපු 
ඳහයක්.  ඳශහත් බහ ඳහයක්.  ඒ පිළිඵ 
තභයි පභතුභහ ඳළවළදිලි කයන්පන්. 

 

ගරු අභහතය අතුරකුභහය යහහුඵේධ              
பகபய அபநச்சர் அது குநாப பாஹூத்த                   

Hon. Minister Athula Kumara Rahubadda                                                      

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

 

 ඒ ඳහය වහ පම් ය තුශදී 
අපි පන් කයරහ අලය කටයුතු කයරහ 
පදන්නම්.  

 

ගරු විඳක් ංවිධහඹක සිරිඳහර කිරිඇේර              
பகபய எதிர்க்கட்சி அபநப்ார் சிிா கிரிஎல் 

Hon.Opposition Whip Siripala Kiriella                                

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

 

 තමුන්නහන්පේ භභ කිඹනහට 
ඒ ඳහපර් පඳොඩ්ඩක් ගිහිේරහ ඵරන්න. 

 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

பகபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
-------------------------------------------------------------  
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

  

 සතුතියි ! ගරු භන්ත්රීතුභිය. 

 

ගරු භන්ත්රී අත්ත් කුභහය                                
பகபய உறுப்ிர் அஜித் குநாப                                  

Hon.Member Ajith Kumara                                        

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

 

 ගරු බහඳතිතුභිය  භට පම් 
රඵහදීපු පිළිතුරු ම්ඵන්ධපඹන් ප්රලසනඹක් 
අවන්න තිඹනහ.  අසථහක් පදනහද ඒ 
ම්ඵන්ධපඹන් ? 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

பகபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
-------------------------------------------------------------  

 

 ඔඵතුභහ නයහඹ ඳත්රපේ ඒ 
අසථහපේ දී ඕන අවන්න. 

 

ගරු භන්ත්රී අත්ත් කුභහය                                
பகபய உறுப்ிர் அஜித் குநாப                                  

Hon.Member Ajith Kumara                                        

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

 

 භභ දළන් දළක්පක්  ඒ 
ප්රලසනරට පිළිතුරු.  කිඹරහ ඵරනපකොට 
දළන් තභයි දළක්පක්.  ගරු බහඳතිතුභිය  
අප්ත ප්රධහන ඇභතිතුභහපගන් ඉේලීභක් 
කයන්පන්.    දළන් අය   ඳහය  කළඩුන  එපක්  

 

ඳහශභ ගරු ඇභතිතුභිය  වදරහ තිඹනහ.  
එතපකොට මදයයපඹක් ටික 
කහරඹකට ඹන්න පුළුන් පයි  ඵටදුපර් 
පය වරට.  ඊශඟට ඉේලීභක් කයන්න ඕන 

ඵටදුපර් පය වරටත් කුඩහ පව  හට්ටුක් 
රඵහපදන්න පුළුන් නම් ඒක පරොකු 
පිනක් ඔඵතුභහට.  ඒ ගළනත් අධහනඹ 
පඹොමු කයන්න කිඹරහ ඉේරනහ.   

 

ගරු ප්රධහන අභහතය භීපඳහර පවේයත්                    
பகபய ிபதா அபநச்சர்                                      

Hon.Chief Minister Mahipala Herath                               

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

 

 අත්ත් භන්ත්රීතුභිය  අඳට 
ගළටළු තිපඹන්පන් මදයරුන්පේ 
හිඟඹ.  ඒක පම් ඵයගමු ඳශහතට 
ඳභණක් පනපභයි මුළු යටටභ තිඹන 
ප්රලසනඹක්.  ඒ ියහ න මදයරු ඳත් 
කිරීපභන්   ඳසපේ   අපි   ඵරහපඳොපයොත්තු 
පනහ පය වරක් ඵට ඒක ඳත්කයරහ 
කටයුතු කයන්න.  සිඹේර ම්පර්ණ 
පරහ තිඹන ියහ.  නමුත් මදයරු 
නළති පය වපේ ළඩ ආයම්බ කයන්න 
අඳට වළකිඹහක් නෆ.  දළනටත් අඳට 
මදයරු 53 පදපනකුපේ විතය 
අඩුකින් තභයි ඵයගමු ඳශහපත් 
පය වේ දළනට කයපගන ඹන්පන්.  ඉතින් 
ඒක ියහ තත් තළනකින් අඳට පගනේරහ 
දහන්නත් ඵෆ.  ඒ තළන්රත් පරොකු 
අඩුඳහඩුක් තිඹනහ.  අපි පම්ක පෞඛය 
අභහතයතුභහට පර්ීයඹ අභහතයහංලපේ පම් 
ඳසුගිඹ පෞඛය අභහතයරුන්පේ 
මුළුපේ දී කරුණු ඉදිරිඳත් කශහ.  එතුභහ 
ඒක දළක්කහ.  එතුභහ ළකාපුය මදයරු 
පිරික් අඳට රඵහපදන්නට ගරු 
බහඳතිතුභිය  පභය පඳොපයොන්දු පරහ 
තිඹනහ.  ඒ ියහ පම්ක විපලේ 
කහයණහක් වළටිඹට ශකරහ අපි කටයුතු 
කයනහ. 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

பகபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
-------------------------------------------------------------  
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SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

 සතුතියි ! ගරු ප්රධහන 
අභහතයතුභිය.   

 

පඳෞේගලික ප්රකහල කිරීම් :  නළත. 

 

පල ක ප්රකහල පඹ ජනහ : නළත. 

 

පඳොදු කටයුතු ආයම්බපේ දී දළනුකූම් දීභක් 
අලය පනොන පඹ ජනහ : නළත. 

 

පඳොදු කටයුතු ආයම්බපේ දී දළනුකූම් දීභක් 
අලය  පඹ ජනහ : නළත. 

 

ඳශහත් බහපේ පඳොදු කටයුතු : 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

பகபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
------------------------------------------------------------- 

 

 ඵයගමු ප්රජහ ගුන් විදුලිඹ 
ව රඳහහිිය භධයසථහනඹ පිහිටුවීභ 
ම්ඵන්ධපඹන් ධර ඳත්රිකහ 
ම්ඵන්ධපඹන් හකච්ඡහ කිරීපම් ව 
අනුකූභළතිඹ රඵහ ගළනීපම් අසථහ. ගරු 
ප්රධහන අභහතයතුභිය  

 

 

ගරු ප්රධහන අභහතය භීපඳහර පවේයත්                    
பகபய ிபதா அபநச்சர்                                      

Hon.Chief Minister Mahipala Herath                               

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

 

 ගරු බහඳතිතුභිය  පභභ 
අතුරු යසථහ සිඹේරත්  ගුන් විදුලි ව 
රඳහහිනී භධයසථහනඹ  ඒ පේභ පභභ 
පකොටට ඇතුශත් න පින්නර ඉඳළයණි 
පත්භහ ගම්භහනඹ පිහිටුවීපම් ප්රා්තතිඹත් 
බහගත කයරහ තිඹනහ.  ඉදිරි කටයුතු 
වහ ඔඵතුභන්රහ පම්ක අනුකූභත කයරහ 
පදයි කිඹරහ ඵරහපඳොපයොත්තු පනහ.   

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

பகபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
-------------------------------------------------------------  

 

 සතුතියි ! ගරු ප්රධහන 
අභහතයතුභිය.  ඵයගමු ප්රජහ ගුන් 
විදුලිඹ ව රඳහහිනී භධයසථහනඹ 
පිහිටුවීභ ම්ඵන්ධපඹන් ධර ඳත්රිකහ 
ම්ඵන්ධ එතුභහ කලින් බහගත කයරහ 
තිපඵනහ.  ඒ පිළිඵ ඔඵතුභන්රහ 
බහපේ හකච්ඡහ කයනහපන්.  ඒ 
ම්ඵන්ධපඹන් හකච්ඡහ කිරීභට ගරු 
යගත ආටිගර භන්ත්රීතුභහට ආයහධනහ 
කයනහ.   

 

ගරු භන්ත්රී යගත ආටිගර                                
பகபய உறுப்ிர் சநித ஆடிக                   

Hon.Member Samitha Atigala                               

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

 

 ගරු බහඳතිතුභිය  ඵයගමු 
ඳශහපත්   ගුන්  විදුලි  ව         රඳහහිනී  

 

භධයසථහනඹක් ආයම්බ කිරීභ 
ම්ඵන්ධපඹන් ධර ඳත්රිකහ ඉදිරිඳත් 
කයරහ තිඹනහ.  පම්ක අපි විලසහ 
කයනහ ඵයගමු ඳශහපත් ක්රිඹහත්භක 
කයන හභහනය යහඳෘතිඹක් වළටිඹට 
පනපභයි සුවිපලේෂී යහඳෘතිඹක් වළටිඹට 
තභයි අපි පම්ක ශකන්පන්.  පම් වහ 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ධර ඳත්රිකහක් ඉදිරිඳත් කශත් අපි ඒ 
ම්ඵන්ධපඹන් ඹන ආදහඹභ පිළිඵ  
විඹදභ පිළිඵ අඳට අපඵ ධඹක් නෆ.  
නමුත්    අපි   දන්නහ    ගුන්         විදුලි 
නහලිකහක්  ගුන් විදුලි ව රඳහහිනී 
නහලිකහේ ආයම්බ කයනපකොට මලික 
ප්රහේධනඹක් වළටිඹට විලහර මුදරක් පන් 
කයන්න සිේධ පනහ.  ඒ පේභ විලහර 
මුදරක් මලික ප්රහේධනඹක් වළටිඹට පන් 
කයනහ පේභ ඒක ඳත්හපගන 
ඹන්නත් විලහර මුදරක් භහස ඳතහ පන් 
කයන්න සිේධ පනහ.  කළභයහේ අඳට 
මුලින්භ ගන්න පුළුන්.  විලහර මුදරක් ඒ 
වහ විඹදම් වුනත් අඳට ඒක වළභදහභ   ඒ 
විදිවටභ ඳතිනහ කිඹරහ විලසහ 
කයන්න ඵෆ.  නවීන තහක්ණික 
කළභයහේර පුංචි වරි ප්රභහද පද ඹක් 
සිේධ වුපනොත් එපවභ ඒ කළභයහේ 
නළත තහක් ඳහවිච්චි කයන්න ඵළරි 
තත්ත්ඹට ඳත් පනහ.  ඒක හභහනය 
පදඹක් පම් රඳහහිනී නහලිකහේ 
ඳත්හපගන ඹනපකොට.  ඉතින් ඒ විදිවට 
ගත්තහභ ඒ පේ ඵහධහේ ඳහ 
සිේධ පන්න පුළුන්.  ඒ විදිවට ගත්තහභ 
භහසඳතහ ඒ ම්ඵන්ධපඹන් ඳහ විලහර 
පිරිළඹක් දයන්න සිේධ පනහ.  ඉතින් ඒ 
පිළිඵ අඳට වරි ඇසතපම්න්තුක්  වරි 
අපඵ ධඹක් නෆ කිඹන එක වන් 
කයන්න ඕන  ආදහඹභ ව විඹදභ 
පිළිඵ.  ඒ විදිවට ගත්තහභ අපි 
ශකන්න ඕන ඵයගමු ඳශහත් බහපේ 
කයන රඳහහිනී ව ගුන් විදුලි 
නහලිකහක් ඵයගමුපේ ජනතහ  
ඵයගමුපන් කයන ියහභ නයමයි 
කිඹරහ විලසහ කයන්න අඳවසුයි.  ඒ ළඩ 
ටවන්ර ගුණහත්භකබහඹක් තිබුපනොත් 
තභයි නයමන්පන්.            එක නහලිකහක්  

 

විතයක් පනපභයි අද විලහර නහලිකහන් 
ගණනහක් තිඹනහ.  ඉතින් ඒ විදිවට 
ගත්තහභ අප්ත ළඩ ටවන්ර 
ගුණහත්භකබහඹක් තිබුපනොත් තභයි 
ජනතහ වුනත් පම් ළඩ ටවන් 
නයමන්න පඳශපමන්පන්. එපවභ 
පනොවුපනොත් එපවභ අද   කහරපේ   තිඹන   

නහලිකහන්  එක්ක ගත්තහභ ඵයගමුපේ 
පච්ච ඳළිඹටභ පම් පේේ ඵයගමුපේ 
ජනතහ ඳහවිච්චි කයන්න පඳශපමයිද 
කිඹරහ අපි කේඳනහ කයරහ ඵරන්න ඕන.  
ඒ විදිවට ගුණහත්භකබහපඹන් යුක්ත ළඩ 
ටවන් ියසඳහදනඹ කයන්න ඒ වහ 
සුදුසුකම් තිඹන ියශධහරීන් ම්ඵන්ධ 
කයගන්න ඕන.  ඒ විදිවට ියශධහරීන්  ඒ 
විදිවට සුදුසුකම් තිඹන ඉංත්පන්රු 
භවත්රු ව ියසඳහදකරු  කළභයහ 
ශිේපීන් පේ උස වළකිඹහන් තිඹන අඹ 
ම්ඵන්ධ කයගන්න  පකොටත්  ඒ  වහ  
පකොඳභණ පිරිළඹක් භහස ඳතහ දයන්න 
සිේධ පනහ ද කිඹන එක අපි කේඳනහ 
කයරහ ඵළලිඹ යුතු තිඹනහ.   

 

 ඒ පේභ අපි වන් කයන්න 
ඕන අපි පම් ඳශහත් බහ ගත්තහභ 
ම්පර්ණපඹන්භ පේ භධයභ යජඹ භත 
ඹළපඳන ඳශහත් බහක් ඵට ඳත්පරහ 
තිඹනහ.  ඉතින් එපවභ ගන්නපකොට 
විපලේපඹන්භ පිරිළඹ පිළිඵත් අන්න 
එන් ව ඳශහත් බහක් වළටිඹට අපි 
කේඳනහ කයරහ ඵළලිඹ යුතු තිඹනහ.  ඒ 
පේභ අපි පිළිගත්ත කහයණහක් තභයි 
යජඹකට යහඳහය කයන්න ඵළවළ කිඹන 
එක.  නමුත් යජඹ ම්ඵන්ධ පරහ 
යහඳහය කයනහ.  ඉතින් අපි දන්නහ 
ගභනහ ගභනඹ ගත්පතොත් එපවභ ජහතික 
අලයතහඹක් පර ශකරහ යජඹ 
ප්රහවන පේහන් කයනහ.  නමුත් ඒ 
ප්රහවන   පේහන්   පේභ විදුලිඵරඹ ඒ 
පේභ යගහින් රංකහ පේ පේහන් යජඹ 
කයපගන ඹනහ  ජහතික අලයතහඹ 
ශකරහ ඵරරහ.  නමුත් අපි දන්නහ  

 

ප්රහපඹ ගික  යජඹට හර්ෂික ඳහඩු රඵන 
ආඹතන ඵට ඒ ආඹතන ඳත්පරහ 
තිඹනහ.  ඉතින් ඒ පේභ පම් 
යහඳෘතිපඹත් ඵයගමු ඳශහත් බහක් 
වළටිඹට ඳහඩු රඵන ආඹතන ඵට පම්හ 
ඳත්විඹ යුතු නෆ.  කයපගන ඹනහ නම් 
අඩුගහපන්      ඹළපඳන        භට්ටභකටත් 
තිපඹන්න ඕන.  ඉතින් ඒ වහ ආදහඹම් 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

උඳදන්න පුළුන් වළකිඹහක් තිපඹන්න 
ඕන කිඹරහ අපි විලසහ කයනහ.  ඒ 
පේභ පම් ඳශහත් බහපේ ගත්තත් මීට 
ඩහ ඳේපරවහ භට්ටපම් යහඳෘති කයරහ 
තිඹනහ.  උදහවයණඹක් වළටිඹට 
ගත්පතොත් එපවභ ඇවළළිඹපගොඩ 
භළතියණ පකොට්ඨහලපේ පඵ ධිභළුපේ 
තිඹන ගිභන්වශ  අද ඒක ආයම්බ කයරහ 
වරහ දහරහ තිපඹන්පන්.  ඒ පේභ 
පකොපරොන්න භළතියණ පකොට්ඨහලපේ 
දඩඹම්කන්පේ වදපු කුරුනිපතේ ියසයණ 
භධයසථහනඹ අද වදරහ ඉය පරහ 
පුේගලික  අංලඹට  ඵදු  පදන්න     කටයුතු 
පොඹහ ඵරයගන් ඳතිනහ.  ඉතින් අන්න 
ඒ විදිවට තභයි පම් ඵයගමු ඳශහත් 
බහපේ කයරහ තිඹන යහඳෘතිරට 
අත්පරහ තිඹන ඉයණභ.  ඉතින් අන්න ඒ 
ියහ පම් පිළිඵ විපලේ අධහනඹක් 
පඹොමු කයරහ කටයුතු කශයුතු ඵ වන් 
කයයගන්  අසථහ රඵහදීභ ම්ඵන්ධපඹන් 
ඔඵතුභහට සතුතින්ත පනහ. 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

பகபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
-------------------------------------------------------------  

 

 සතුතියි ! ගරු යගත ආටිගර 
භන්ත්රීතුභිය.  මීශඟට ගරු භන්ත්රී ියවහේ 
ෂහරුක් භළතිතුභහ. 

 

 

 

ගරු භන්ත්රී ියවහේ ෂහරුක්                               
பகபய உறுப்ிர் ிஹால் ாறுக்                   

Hon.Member Nihal Farook                                                        

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

 

 ගරු බහඳතිතුභිය  ඵයගමු 
ඳශහත් ප්රජහ    ගුන්   විදුලි  ව රඳහහිනී 

භධයසථහනඹක් පිහිටුවීභ ම්ඵන්ධ ධර 
ඳත්රිකහ හකච්ඡහ ව අනුකූභළතිඹ රඵහ 
ගළනීභ ම්ඵන්ධපඹන් න පම් අසථහපේ 
දී විපලේපඹන්භ අප්ත යගත ආටිගර 
භළතිතුභහ ප්රකහල කයපු විදිවටභ අපි 
ඇත්තටභ පභළිය ගුන් විදුලිඹක් ව 
රඳහහිනී ආඹතනඹක් ඵයගමු ඳශහත 
තුශ පිහිටුවීභ පිළිඵ අපි තුටු පනහ. 

 

 නමුත් ඒ පිහිටුවීභ තුළින් අඳට 
ඳශහත් බහට තත් පම්ක ඵයක් පනහ 
නම් ඒ භභ හිතන්පන් ආඹතනඹ 
පිවටුවීපම් ප්රපඹ ජනඹක් තිඹනහද කිඹන 
එක පිළිඵ නළත තහක් සිතන්නට 
පනහ.  ඒ පේභ පම් ආඹතනඹ 
පිහිටුනහ නම් ඇත්තටභ ඩහත් සහධීන 
ආඹතනඹක් වළටිඹට ඳත්හපගන ඹහභත් 
ඉතහභත්භ ළදගත් කහයණහක් පනහ.  
ඒ පේභ ගරු බහඳතිතුභිය  පම්ක භභ 
හිතන්පන් සිංවර භහධයපඹන් ඳභණක් 
පනපභයි පදභශ භහධයපඹනුකූත් පම්පක් 
ළඩ කටයුතු කිරීභ ළදගත් පනහ.  
පභොකද ඵයගමු ඳශහත ගත්තහභ ද්රවිඩ  
මුසලිම් ජනතහත් විලහර ලපඹන් ජීත් 
පන ප්රපේලඹක් වළටිඹට ඒ ගළනත් අඳපේ 
අධහනඹ විපලේපඹන්භ පම් තුළින් අපි 
රඵහගත යුතු පනහ.  ඒ පේභ භභ 
හිතන්පන් අපි යටක් ගත්තහභ අද ගුන් 
විදුලි ආඹතන  ඒ පේභ රඳහහිනී 
ආඹතන ගණනහක්භ තිපඵනහ.  ඉතින් 
පම්කට අපි තයඟඹක් පදන්න පුළුන් 
විදිවට අඳට පම් ගුන් විදුලි ව 
රඳහහිනී ඳත්හපගන ඹන්න පුළුන් 
පයිද        කිඹන   ළකඹ   තභයි       අඳට  

 

තිපඹන්පන්.  නළත්නම් අපි 
විරුේධ පන්න කහයණහක් පනපභයි.  
පම්ක කයනහ නම් වරිඹට  පිළිපරකට 
පම්ක ආපේ වන්පන් නළති තත්ත්ඹට 
ඳත් පනොවී පම්ක ඳත්හපගන ඹන 
විදිවට ක්රිඹහත්භක කපරොත් තභයි 
පම්පකන් ජනතහට ප්රපඹ ජනඹක් 
පන්පන්.             ඒ පේභ ඳශහත් බහ 
වළටිඹටත් අඳට පම්පකන් රහබ රඵන 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ආඹතනඹක් වළටිඹට ඳත්හපගන ඹන්න 
පුළුන්කභ රළපඵන්පන්.  ඒ ියහ අපි 
දන්නහ දළන් ශ්රී රංකහ ගුන් විදුලි 
ංසථහ ගත්තහභත් අද ඳහඩු රඵන 
ආඹතනඹක් වළටිඹට තභයි ඳත්හපගන 
ඹන්පන්.  ඉතින් ඒ පේ භභ හිතන්පන් 
ජහතික භට්ටපම් තිඹන ආඹතනඹක් 
පභපවභ තත්ත්ඹ ඳත්පනහ නම් අපි 
ඳශහත් බහක් වළටිඹට පම් ගුන් විදුලි 
ව පම් රඳහහිනී ආයම්බ කයරහ අඳට 
භධයභ යජපඹන් රළපඵන ඒ මුදේ ඒපකන් 
ඳහඩුක් රළපඵන තත්ත්ඹට ඳත් පනහ 
නම් භභ හිතන්පන් පම්පක් කිසිභ 
ප්රපඹ ජනඹක් පන්පන් නෆ.  ඒ ියහ අපි 
පම් පිළිඵ නළතත් හිතරහ ඵරරහ තත් 
භභ හිතන්පන් ආදහඹභක් එන තත්ත්ඹට 
පම්පක් ප්රගතිඹ පිළිඵ  පම් වළභ පදඹක් 
පිළිඵභ නළත තහක් හකච්ඡහ 
කයරහ ඉතහභත් සුදුසු ක්රිඹහ භහර්ගඹක් 
ගළනීභ සුදුසුයි කිඹරහ භභ පඹ ජනහ 
කයනහ.   

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

பகபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
-------------------------------------------------------------  

 

 සතුතියි ! ගරු ියවහේ ෂහරුක් 
භන්ත්රීතුභිය.   

 

 

 

ගරු අභහතය අතුරකුභහය යහහුඵේධ              
பகபய அபநச்சர் அது குநாப பாஹூத்த                   

Hon. Minister Athula Kumara Rahubadda                                                      

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

 

 අප්ත යගත ගරු භන්ත්රීතුභහපේ 
ගිභන්වශ පිළිඵ  ගරු බහඳතිතුභිය  
පම්    ගිභන්වශ    කිඹන    එක        වදරහ 

තිපඹන්පන් පේශීඹ  විපේශීඹ 
ංචහයකයින්පේ ගභන් ඳවසු වහත්  ඒ 
පේභ ඔවුන්පේ විඩහ දුරුකය ගන්න  
කෆභ ගන්න ඳවසු වහ.  ඉතින් එක 
එක යහඳෘති භඟින් තභයි පම්හ ඇවිේරහ 
තිපඹන්පන්.  අපි වදපු ඒත් පනපභයි.  
අපි වදපු ඒහ එකක් තිඹනහ 
පඵලිහුේඔඹ.  තභ ඒක පටන්ඩර් එක 
පදන්න විදිවක් නෆ.  ගරු භන්ත්රීතුභිය  
පම්හ ඳශහත් බහට ආදහඹභක් ඵට 
ඳරිර්තනඹ කයගන්න ඵෆ.  ඒ ියහ තභයි 
අපි බහයදුන්පන් ප්රහපේශීඹ බහට.  
ඒහපේ පඳොකා පඳොකා අඩුඳහඩුකම් තිඹනහ.  
ඒ ඇරුනහභ ඒක අහර්ථක යහඳෘතිඹක් 
පනපභයි.  ඳශහත් බහපන් පච්ච 
නයකකුත් පනපභයි ඒක.  ඉතින් එළිය 
යහඳෘති තිඹනහ.  එතන පරහ තිඹන පේ 
තභයි ඳශහත් බහපන් අඳට පම්ක 
ආදහඹභක් කයපගන  නඩත්තු කයපගන 
ඹන්න ඵළරි ප්රලසනඹක් තිඹනහ.  ඒ ියහ 
තභයි අපි ඔඵතුභන්රහට ඉදිරිඳත් කයපු 
ප්රා්තතිඹ දසින් ද ඳයක්කු පන එක 
අපිටත් ප්රලසනඹක්.  ඉතින් කයන්න පදඹක් 
නෆ.  එපවන් දින ඉේලුහභ අඳට දිනඹට 
එකඟ පන්න පරහ තිඹනහ.  නළත්නම් 
පම් ම්ඵන්ධ සිඹළු කහයණහරට 
පම්හපේ අඳට ඉඩකඩක් පන් කයගන්න 
තිබුණහ.   

 

 

 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

பகபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
-------------------------------------------------------------  

 

 සතුතියි ! ගරු අභහතයතුභිය.   
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ගරු විඳක් ංවිධහඹක සිරිඳහර කිරිඇේර              
பகபய எதிர்க்கட்சி அபநப்ார் சிிா கிரிஎல் 

Hon.Opposition Whip Siripala Kiriella                                

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

 

 දිගින් දිගටභ අදවස දක්පු 
ියහ භභ පම් කථහ කයන්පන්.  
භහපන්න.  ගිභන්වශ 39 රක්ඹක් 
විඹදම් කයරහ තභයි එදහ වළදුපේ.  එදහ 
ඔඵතුභහට භතක ඇති පොලිපඵ ේ ගවන 
ශභයි කණ්ඩහඹභකට ති පදපකන් 
ඒපගොේරන්ට පිට්ටියඹක් පදන්නම් 
කිඹරහ තභයි ඒක වළදුපේ.  අද පනකලුත් 
ඒ පිට්ටියඹ නෆ.  ගරු බහඳතිතුභිය  
පම්ක විපලේපඹන්භ අපි කිඹන්පන් 
ගිභන්වශ අන්වශක් කයරහ ඒපකන් 
ආදහඹභක් උඳේදන ආකහයඹට ළඩ 
කටයුතු යහශිඹක් කශහ.  ඒ කහපේ 
එක්පකපනක් පම්ක ගළන කථහ කශහ.  
අසචි  භශ මුත්රහ ග එනහ කිඹරහ කිේහ.  
ඒ භනුකූසඹත් භළරිරහ ගිඹහ.  ඊට ඳසපේ 
ගරු බහඳතිතුභිය  පම්ක ආදහඹම් භහර්ග 
රඵන තළනක් ඵට තභයි ඳත් වුපන්.  
ඉතින් අපි ඒකට ම්පර්ණපඹන් විරුේධයි.  
39 රක්ඹක් විඹදම් කපේ ගිභන්වශක්.  
පේශීඹ  විපේශීඹ ංචහයකයින්ට නහතළන් 
ඳවසුකම් ශන තළනක් විදිවට.  ඉතින් 
අපි වළභ පරහපේභ පඹ ජනහ කශහපන්.  
ප්රහපේශීඹ බහට බහයපදනහ නම් 
ප්රහපේශීඹ බහපන් කම්කරුපක් දහරහ 
පම්ක නඩත්තු කයන්න පකපනක් ඉන්න 
ඕන කිඹරහ.  දළන් අද ඒ පගොඩනළගිේර 
ඇත්තභ කිඹනහ නම් ලත 5   කට   ළඩක්  

 

නළති තත්ත්ඹට ඳත්පරහ තිඹනහ.   
කුලිඹට ගත්ත අඹ කඩරහ බිදරහ දහරහ  
විනහල කයරහ  එතන පකපනකුට 
නතින්න ඵළරි තත්ත්ඹක් කයරහ.  භභ 
පඹ ජනහක් පේනහ ගරු බහඳතිතුභිය  
ඒක ප්රතිංසකයණඹ කයරහ නළත අපි 
ඉේලීභක් කයනහ ගිභන්වශක් කයන්න 
කිඹරහ.   

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

பகபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
-------------------------------------------------------------  

 

 සතුතියි ! ගරු සිරිඳහර 
කිරිඇේර භන්ත්රීතුභිය.  මීශඟට පඹහිඹහ 
එම් ඉෂසරහර් ගරු භන්ත්රීතුභහ. 

 

ගරු භන්ත්රී එම්.යි.එම්.ඉෂසරහර්              
பகபய உறுப்ிர் எம்.பய.எம்.இப்ார்                     

Hon.Member M.Y.M.Iflar                                                    

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

 

 ගරු බහඳතිතුභිය  
ප්රථභපඹන්භ ඵයගමු ප්රජහ ගුන් විදුලි 
වහ රඳහහිනී භධයසථහනඹ පිහිටුවීභ 
පිළිඵ එක ඳළත්තකින් පභභ පඹ ජනහ 
පගන ඒභ ව හකච්ඡහ කිරීභ ළදගත් 
අසථහක් කිඹරහ අපි ශකනහ.  
පභොකද අලුත් පදඹක්.  ඒ පේභ භධයභ 
ආණ්ඩුට අයිති වුනත්  ඒ පේභ විඹඹ 
ඳථපේ අප්ත නළති වුනත් පභළිය පදඹක 
අදවක් ඳවශවීභ ව ක්රිඹහට නළංවීභ 
වහ කටයුතු කිරීභට පඳශමවීභ එක 
ඳළත්තකින් ළදගත් ඵ අඳට ළටපවනහ.  
නමුත් පම් පභොනතයම් පේේ  
පඳශමවීභක් සිදුකශත්  පභොන තයම් 
පේේ ඹවඳත් විදිවට අපි කේඳනහ 
කශත්  පභොන තයම්  පේේ   ප්රහපඹ ගික  

 

ක්රිඹහත්භක කිරීපම් දී ළඹ ඵයක් ලපඹන් 
පභඹ ඳශහත් බහට සිදුපේ නම් පම්ක 
පකොච්චය පවො වුනත් අඳට එක පවශහභ 
කිඹන්න පනහ පම්ක ඳශහත් බහට  
අය කහරඹක් පම් ඵයගමු ඳශහත් බහ 
ආයම්බ කයනපකොටත් ඳශහත් බහ ක්රභඹ 
පේනපකොට විරුේධ වුනහ පේ පනපභයි 
පම්ක.  ඊට ඩහ වහත්ඳසින්භ පනස. 
පභළිය පදඹක් ක්රිඹහත්භක කයනපකොට 
ඳහඩු රඵන ආඹතනඹක් ඵට ඳරිර්තනඹ 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

වුපනොත්  එපවභත් නළත්නම් ඳශහත් 
බහට ළඹ ඵයක් ඵට ඳරිර්තනඹ 
වුපනොත් පම් තුළින් ඳශහත් බහපේ 
අනහගතඹට ව ඹම් ඹම් කහර්ඹඹන්රට 
විලහර පර ඵරඳෆභක් ඇති කයන්න 
පුළුන් කිඹරහ අපි හිතනහ.  අපනක් 
ඳළත්පතන් ගත්තහභ භට ඉසපේරහ කථහ 
කයපු ියවහේ ෂහරුක් භන්ත්රීතුභහ කිේ 
විදිවටභ ඵයගමු ඳශහත් බහ ගත්තහභ 
25% කට ආන්න ජනතහක් ජීත් 
පන්පන් සුළුතය ජනතහක් සුළු ජහතීන්.  
සුළු ජහතීන් ජීත් පන ප්රපේලඹ තුශ 
පකොතනකත් වන් පන්පන් නෆ 
පභොන භහධයපඹන්ද පම්ක ඹන්පන් කිඹන 
එක පිළිඵ.  අපි කේඳනහ කයනහ 
ආඹතනඹක් ආයම්බ කයනපකොට යපට් 
භගිඹ පිළිඵත්  ජහතීන්පේ එකමුතුකභ 
පිළිඵත්   ඒ පේභ අන් ජහතීන්ට 
අහියඹක් පනොපන විදිවට කටයුතු 
කිරීභත් ළදගත් පනහ.  අපි එපවභ 
කිඹන්න පවේතු තිපඹන්පන් පන එකක් 
පනපභයි පම් භහධයඹ භවයවිට සිංවර 
භහධයපඹන් විතයක් ඳටන් අයපගන 
ගිපඹොත් භවය අසථහර අපි දන්නහ 
අධයහඳනඹ ම්ඵන්ධපඹන් පම් භහධයඹ 
ඹනපකොට ද්රවිඩ භහධයපඹන් අධයහඳනඹ 
රඵන දරුනුකූත් ඵරහපගන ඉන්න පුළුන් 
රඳහහිියඹ.  නමුත් පත්පයන්පන් නෆ.  
අංකභ ගත්පතොත් පම් ළඩ ටවන් 
ඳටන් ගත්තහභ රඳහහිනී භහධයපඹන් භභ 
දන්නහ අද ඉගළන්වීපම් කටයුතු කයන්න 
පුළුන් තත්ත්ඹක් උදහපරහ තිඹනහ 
අද  භවය අඹට උගන්න්න ඵළරි පේේ 
රඳහහිනී භහධයඹ වයවහ කයන්න  

 

පුළුන්.  භවයවිට පම්ක අප්ත ප්රධහන 
ඇභතිතුභහ පම්ක කේඳනහ කයරහ පිපඹ  
ටී.වී. පේ තත්ත්ඹකට පගනහපොත් 
ඒපක් නහලිකහක් ඹටපත් රඳහහිනී ළඩ 
ටවනක් පගනහපොත් දස පදකකට 
ඉසපේරහ ඒහ ඵරහගන්න පුළුන් 
තත්ත්ඹක් තිඹනහ.  දරුපකුට ඳහේ 
අධයහඳනඹට  ගිහිේරහ      ඇවිේරහ පගදය 
ඉදරහ පම්ක ඵරහපගන තභන්ට ඹම් ළඩ 
ටවනක් නයමරහ අධයහඳනඹ රඵන්න 

පුළුන්.  එපවභ වුපනොත් එතපකොට 
සිංවර භහධයපඹන් ගිපඹොත් අය අහිංක 
පදභශ භහධයපේ ඉන්න දරුහට  ඒ ඳහේ 
ගිඹ දරුහට අහධහයණඹක් පන්න ඵෆ 
කිඹන එක තභයි භපේ වළඟීභ.  ඊශඟට 
අපනක් ඳළත්පතන් ගත්තහභ අපි හුඟහක් 
පේේ දකිනහ ඵයගමු ඳශහත් බහපේ 
ගත්තහභ පම්ක ඹනහ හුඟහක් අසථහර 
දී පවො විහද.  ඒ පේභ මදියක ළඩ 
ටවන් අඳට  අද රඳහහිියඹ 
ම්පර්ණපඹන් අද පඳන්නහ 
ඳහර්ලිපම්න්තු.  අද ඳහර්ලිපම්න්තු ඵරන 
අඹ හුඟහක් අඹ ඉන්නහ.  පනභභ 
නහලිකහක් ඹටපත් පම්ක කයපගන 
ඹනහ.  ඒක අපි අගඹ කයනහ 
ඵහුතයඹක්  පභොකද අපි ඹපු භවජන 
ියපඹ ත්තපඹ  අපි පනුකූපන් පඳනී 
සිටිනහද ?  අපි පනුකූපන් කථහ 
කයනහද ?  අප්ත වඬක් පගියඹනහද 
කිඹන එක පිළිඵ අද ජනතහ බුේධිභත් 
එදහට ඩහ.  අද ඒ බුේධිභත් පකොට අද 
පම් දිවහ ඵරරහ තභයි අනහගතඹ ගළන  
ළඩ ටවන ගළන ක්රිඹහත්භක වීභ ගළන 
කථහ කයන්පන්.  නමුත් අද පම්ක දිවහ 
ඵළලුහභ පම්ක එක ඳළත්තකින් සහධීනයි 
කිඹරහ කිේහට ප්රහපඹ ගික පම්ක 
සහධීන පයිද ?  පභොකද අපි දළකපු වළභ 
ආඹතනඹක්භ පම් පනපකොට ඳහඩු 
රඵනහ.  රඳහහිනී ංසථහේ ගත්තත් 
ඳහඩු රඵනහ.          

 

  

 

ඒ එක්කභ ගුන් විදුලි ංසථහ ගත්තත් 
ඳහඩු රඵනහ.  පම් ළඹ ඵය ඵයගමු 
ඳශහත් බහ ළිය ආඹතනඹකට දයන්න 
පුළුන්ද ?  පභන්න පම්කයි අපි 
අවන්පන්.  පභොකද අපි පම්ක ඵළලුහභ 
අඳට පකොතනකත් තභ අඳට වමුවුපන් 
නෆ  ධර ඳත්රිකහ රළබුනහට  පම්කට 
පකොඳභණ විඹදභක් දයනහද ?  
පකොඳභණ           කහර්ඹඹ      භණ්ඩරඹක් 
ඉන්නහද ?  පකොයි පේ ආකහයපඹන් ද 
පම්ක ආයම්බ කයන්පන් ?  පම්ක පකොයි 
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විදිවට ද හර්ථක කයන්පන් ?  ළඩ 
ටවන් පකොපවොභද ?  ආදහඹම් විඹදම් 
ම්ඵන්ධපඹන්  ඒ පේභ පම් ආඹතනඹ 
පකොයි ආකහයපඹන් ියර්භහණඹ    
පනහද ?  හර්ෂික ඇසතපම්න්තුක් පම් 
තුශ අඳට දකින්න නළති ියහ එක ඳහයට 
කිඹන්න ඵෆ.  ඒකයි භභ කිඹන්පන් ගරු 
බහඳතිතුභිය  ප්රධහන ඇභතිතුභහ පම් 
ම්ඵන්ධපඹන් අපි දළනුකූත් කයනහ 
නම්  පභළිය ආඹතන ආයම්බ කිරීභ තුශ 
පම්පක් ආදහඹම් භහර්ග අපි පභච්චය 
පවොඹන්න  උඳඹන්න උත්හව කයනහ.  
පභච්චය අපි භහසික විඹදභක් දයන්න 
ඵරහපඳොපයොත්තු පනහ.  හර්ෂික විඹදභ 
පභතයම් ප්රභහණඹක් විඹදම් පනහ.  
එපවභ නළත්නම් රහබඹ පව  අරහබඹ  ඒ 
අරහබඹ පකොයි තයම් ප්රභහණඹක් 
ඵයගමු ඳශහත් බහට ළඹ ඵයක් 
පයිද ?  පභොකද පම්පක් ඳළවළදිලි 
ප්රධහන ඇභතිතුභහ  ධර ඳත්රිකහ ඉදිරිඳත් 
කයන ගභන් කිඹනහ හර්ෂික මුදේ 
ප්රකහලපඹන් පන් පරහ පම්කට මුදේ 
පදන්න ඕන කිඹරහ.  ඇත්ත.  නළත්නම් 
පම්ක නඩත්තු කයන්න ඵෆ.  ඹම්කිසි 
මුදරක් තක්පේරුක් වරි තිපඹන්න ඕන  
පම්කට ඹන මුදර ම්ඵන්ධපඹන්.  එපවභ 
නළති වුපනොත් පභළිය ආඹතන ඳටන් 
අයපගන අහනපේ කදහ වරි දක 
පම්ක ළසී ඹන තත්ත්ඹට ඳත් වුපනොත් 
පම්පක් අපගෞයඹ එන්පන් ඵයගමු 
ඳශහත් බහපේ අඳට.  පම්පක් 
අපගෞයඹක් පනොපන 
විදිවට  පගෞයහන්විත විදිවට පම්  

 

කටයුත්ත සිදු කිරීභ අපි    සිඹළුපදනහපේභ 
යුතුකභ  ගකීභ පනහ.  භභ ගරු 
බහඳතිතුභිය  ඔඵතුභහපගන් ඉේලීභක් 
කයනහ පම්ක අප්ත ප්රධහන ඇභතිතුභහ මීට 
ඩහ පඳොඩ්ඩක් කේඳනහපන් කේඳනහ 
කයරහ පභළිය පවො පේේ  ප්රහපඹ ගික 
පේේ  අලය පේේ ක්රිඹහත්භක කයන 
ගභන් පම්ක දීර්ඝ කහරඹක් ඳත්හපගන 
පම්  බහ අපි     දළනුකූත්  කපරොත්  පම් 
ම්ඵන්ධපඹන් අප්ත තිඹන වපඹ ගඹ 
අඳට පදන්න පුළුන්.  එපවභ නළති 

වුපනොත් පම් ම්ඵන්ධපඹන් දළනට අපි 
දකින්පන් භහධයඹ තුළින් අපි දකින පම් 
පනපකොට ක්රිඹහත්භක පන යජපේ 
භහධයඹ පිළිඵ තිපඵන ගළටළු ියහ 
අපි පම් ප්රකහලඹ කයන්පන්.  ඒ ියහ භභ 
ඉේලීභක් කයනහ අපි ියළයදි භහර්ගඹට 
පඹොමු කයන්න  ියළයදි අපඵ ධඹ 
රඵහගන්න  ියළයදි පේ අපි පම් බහ 
දළනුකූත් කයන්න කිඹරහ අපි කහරුණික 
ඉේරහ සිටිනහ. 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

பகபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
-------------------------------------------------------------  

 

 සතුතියි ! ගරු ඉෂසරහර් 
භන්ත්රීතුභිය.  මීශඟට විඳක්පේ ගරු 
ප්රධහන ංවිධහඹක සිරිඳහර කිරිඇේර 
භළතිතුභහ. 

 

 

 

 

 

 

 

ගරු විඳක් ංවිධහඹක සිරිඳහර කිරිඇේර              
பகபய எதிர்க்கட்சி அபநப்ார் சிிா கிரிஎல் 

Hon.Opposition Whip Siripala Kiriella                                

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

 

 ගරු බහඳතිතුභිය  ගුන් 
විදුලිඹ ගළන අඳට ඉෂසරහර් ගරු භන්ත්රීතුභහ 
භතක්   කයපු   ආකහයඹ  ගළන තභයි භටත් 
කිඹන්න තිපඹන්පන් ගරු බහඳතිතුභිය.  
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පම් නඩත්තුට ඹන මුදර  පකොඳභණ 
මුදරක් පම්පකන් රහබ රඵනහද ?  
එපවභත් නළත්නම් පම්පකන් අඳට පන 
පේඹ  එපවභත් නළත්නම් නළතිවුපනොත් 
එපවභ අඳට පන අඳකීර්තිඹ 
ම්ඵන්ධපඹන්.  ඉතින් භභ ළකාදුය කථහ 
කයන්න අලය නෆ.  එතුභහපේ කථහ භභ 
අනුකූභත කයයගන්  භභ ියවඬ පනහ.  
සතුතියි ! 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

பகபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
-------------------------------------------------------------  

 

 සතුතියි ! ගරු සිරිඳහර 
කිරිඇේර භළතිතුභිය.  මීශඟට ලිත 
කරුණහයත්න භන්ත්රීතුභහ. 

 

ගරු භන්ත්රී ලිත කරුණහයත්න              
பகபய உறுப்ிர் சித கருணாபத்    

Hon.Member Salitha Karunaratne                     

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

 

 ගරු බහඳතිතුභිය  ඵයගමු 
ගුන් විදුලි ව රඳහහිනී භධයසථහනඹ 
පිහිටුවීභ ම්ඵන්ධපඹන් ධර ඳත්රිකහ 
පම් බහට ඉදිරිඳත් කිරීභ භභ හිතන්පන්  

 

ඓතිවහසික කහයණහක්.  අප්ත ගරු යගත්ර 
භන්ත්රීරුන් පඳන්හ දුන්න ඳරිදි පම්ක 
ඵළල ඵළේභට ේලි දිවහ ඵළලුපොත් නම් 
පම්ක රහබදහයී යහඳෘතිඹක් පන එකක් 
නෆ.  ඹම් මුදේ ප්රභහණඹක් ආපඹ ජනඹ 
කයන්න සිේධ පයි.  ඒ ආපඹ ජනඹ 
කයන ප්රභහණඹට රහබ පනොරළපඵයි.  
වළඵළයි අය යජයටින් ගුණදහ කපුපේ 
බිහිවුනහ පේ ඵයගමුපන්    භවහ          
කරහකරුපක් බිහිපච්ච දට අප්ත 
ඵයගමු අධයහඳනඹ පම් නංරහ තිඹන 

පිම්භ පදගුණ පතගුණ පරහ ඉසයවට 
ගිඹ දට පර කපේ ශකුණු තිඹන්න 
පුළුන් භවහ බුේධිභතුන්  ප්රහායින්  
උගතුන්  කරහකරුන් ඵයගමුපන් 
බිහිපච්ච දට භභ හිතන්පන් 
ඵයගමු ගුන් විදුලිඹ ව   රඳහහිියඹ 
පිහිටුවීපම් ඓතිවහසික තීන්දු අපි 
ගත්තහඹ කිඹන වළඟීභ අඳට රළපබ්වි.  
නමුත් ගරු බහඳතිතුභිය  එපවභ කිඹරහ 
ඉය පරහ මුදේ ගණුපදණු 
ම්ඵන්ධපඹන් අඳට පම් චනලින් වරි 
අනහගත ඵරහපඳොපයොත්තුලින් වරි රඝු 
කයන්න ඵෆ.  පම්කට දශ ලපඹන් 
යගලිඹන 25 ක් විතය ආපඹ ජනඹ කයන්න 
සිේධ පයි  මුේ අදිඹපර් දී.  භහසික 
රක් 8 ක් විතය තභයි ගණන් ඵරරහ 
තිපඹන්පන්.  වළඵළයි භභ පම් කිඹන්පන් 
අප්ත ගරු භන්ත්රීරුන් පවොට දන්නහ 
යත්නපුපර් ඉන්න විදිවට එක යහත්රිඹකට 
ංගීත ංදර්ලණඹකට රක් 10  15 
විඹදම් කයන යත්නපුපර් භහඹකට රක් 
8 ක් පම් ගුන් විදුලිඹට  රඳහහිියඹට 
පවොඹහ ගන්නහ කිඹන එක භවහ කජු කන 
ළඩක් පේ.  ඒ තයභට ේලි පම් 
භහජපේ ංයණඹ පනහ යහඳහරික 
ප්රජහ තුළින්.  ඊටත් ඩහ ගරු 
බහඳතිතුභිය  අය ගරු භන්ත්රීරුන් 
කිේහ පේ පම් එකින් එක ආදහඹම්  
විඹදම් ව කරුණු කහයණහ පම් ධර 
ඳත්රිකහපේ නෆ.  ධර ඳත්රිකහ කිඹරහ 
කිඹන්පන් යර පකටි ටවනක් විතයයි.  
වළඵළයි ඊට අදහශ පන පේඛණ මවඹක් 
තිඹනහ.  ඕන නම් ගරු බහඳතිතුභිය   

 

පම් භසත පේඛණ ටික පම් ගරු බහපේ 
බහගත කයන්න අපි සදහනම් පනහ.  
ගරු බහඳතිතුභිය  පම් ධර ඳත්රිකහ 
ම්භත කයරහ අපි පම් ළපඩ්ට කය 
ගළහුපොත්  පම්කට අඳට උඳපදස 
ඳඹන්පන් පකොශම විලස විදයහරපේ ජන 
භහධය භණ්ඩඳපේ ආචහර්ඹඹ ප්රදී්ත වීයසිංව 
භළතිතුභහ.  එතුභහ පඵොපවොභ ඳළවළදිලි 
කිඹරහ තිඹනහ   ඳශහත්   බහක්  විදිවට 
පම් තීන්දු ගන්නහ නම් අඳට විපේල 
ආධහය රඵහපදන්න රෆසතියි කිඹරහ.  ඒ 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ියහ ගරු බහඳතිතුභිය  පම් ගරු බහපේ 
තිපඹන්පන් ගරු ප්රධහන 
ඇභතිතුභහ  ප්රෘත්ති ඇභතියඹහ විදිවට 
ඓතිවහසික ශකුණක් තිඹන්න 
ඵයගමු ගුන් විදුලි ව රඳහහිනී 
ංසථහ      පිහිටුවීපම්    ධර    ඳත්රිකහ 
ඉදිරිඳත් කයරහ තිඹනහ.  පම්ක බහ 
ම්භත කපශොත් පම්ක ක්රිඹහට නංන්න 
අඳට පුළුන්.  අය තමුන්නහන්පේරහ 
කිඹනහ පේ පම්ක පුේගරපඹකුපේ 
ප්රතිරඳඹ නංන්න  පේලඳහරනඹට කපඩ් 
ඹන්න නම් අපිත් පම්හට නෆ.  වළඵළයි දළකා 
විලසහඹක් තිඹනහ පම්පක් පඵොපවොභ 
ඳළවළදිලි කිඹරහ තිඹනහ කශභනහකයණ 
භණ්ඩරඹ සහධීන කටයුතු කයන විදිවට 
තභයි පම් ධර ඳත්රිකහ තිපඹන්පන්.  ඒ 
ියහ ගරු බහඳතිතුභිය  ඉතහභත්භ 
ඕනෆකයගන් ඉේරහ සිටින්පන් ඵයගමුට 
ඓතිවහසික ශකුණක් තිඹන්න පුළුන්  
ඵයගමුපේ අධයහඳනඹ  හභහත්ඹ  
ංසකෘතික ලපඹන් භවහ පිම්භකට  භවහ 
නළම්භකට අත තිඹන්න පුළුන් සිේධිඹක් 
තභයි පම් ඵයගමු ගුන් විදුලි ව 
රඳහහිියඹ.  ඒ වහ ඳක් විඳක් 
පේදපඹන් පතොය ඵයගමුපේ  භවජන 
ියපඹ ත්තපඹ  පච්ච අප්ත ගකීභක් 
විදිවට පම් වහ අනුකූභළතිඹ පදන්න කිඹන 
කහයණහ කිඹයගන්  වළභපදනහට 
සතුතින්ත පයගන් භභ ියවඬ පනහ.  
සතුතියි ! 

 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

பகபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
-------------------------------------------------------------  

 

 සතුතියි ! ගරු ලිත 
කරුණහයත්න භළතිතුභිය.  මීශඟට ගරු 
විඳක්නහඹකතුභහ. 

 

ගරු විඳක් නහඹක ඩබ්ලිේ.ප භදහ              
பகபய எதிர்க் கட்சித் தபயர் டிள்யு சசாநதாச                   

Hon.Opposition Leader W.Somadasa                                  

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

 

 ගරු බහඳතිතුභිය  ඵයගමු 
ප්රජහ ගුන් විදුලිඹ ව රඳහහිිය 
භධයසථහනඹ පිහිටුවීභ පිළිඵ ධර 
ඳත්රිකහ ගළන හකච්ඡහ කිරීභ වහ 
ඔඵතුභහ අසථහක් රඵහදීභ ගළන භපේ 
තුට ප්රකහල කයනහ.  ඒ එක්කභ පම් 
ඵයගමු ප්රජහ ගුන් විදුලි ව රඳහහිිය 
භධයසථහනඹ ආයම්බ කයනපකොට පභහි 
ළඩ කටයුතු ආයම්බ කයන ආකහයඹට 
මුදේ ආපඹ ජනඹ කයන්පන් පකොඳභණ 
මුදරක් ද කිඹන එක අඳට ඳළවළදිලි 
අපඵ ධඹක් නළති ඵ ඔඵතුභහට වන් 
කයන්න ඕන.  ඒ එක්කභ පම් ආඹතනඹ 
නඩත්තු කයන්න  විපලේපඹන්භ පභභ 
භධයසථහනපේ ඳරිවයණඹ වහ 
ඵයගමු ඳශහත් බහ විසින් කලින් කර 
ම්භත කයනුකූ රළබ සිඹළුභ මුදේ කිඹන 
එක පම්පක් වන් කයරහ තිඹනහ.  පම් 
ගළන අඳට බිඹක් ඇති පනහ.  පම් ගුන් 
විදුලිඹ  රඳහහිියඹ නඩත්තු කයපගන 
ඹනපකොට පකොඳභණ මුදරක් ළඹ    
පේවිද ?  ර්පඹන් ර්ඹට මුදේ පන් 
කයනපකොට විපලේපඹන්භ ඵයගමු 
ඳශහත් බහ ගත්තහභ අඳට ඳශහත තුළින් 
පභඹ නඩත්තු කයන්න  ආදහඹම් 
රඵහගන්න පුළුන්කභක් නෆ කිඹන  

 

විලසහඹයි අඳට තිපඵන්පන්.  ඒ ියහ 
අඳට බහණ්ඩහගහයපඹන් රළපඵන මුදේ 
ඳහ පම්කට පන් පයි කිඹන ළකඹ 
අඳට තිඹනහ.  ඉතින් ඒ ියහ අඳට 
පම්කට එකඟ වීභට පනොවළකි ඵ ප්රකහල 
කයන්න ඕන.   

 

 ඒ පේභ භහධයඹ ගළන කථහ 
කයනපකොට භවය අසථහන්ර දී 
පම්ක සහධීන   භහධයඹක්   පයිද   කිඹන 
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SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ළකඹත් අඳට තිඹනහ.  අද ඵයගමුපේ 
භහධයඹ ගළන කථහ කශත් අඳට දකින්න 
නෆ සහධීන තත්ත්ඹක්.  පම්පක් 
විඳක්ඹට පකොතනකත් ඉඩක් නෆ.  ඒ 
ියහ අද ර්තභහනඹ ගළන කථහ 
කයනපකොට පම් පේ ගුන් විදුලිඹක්  
රඳහහිනී ආඹතනඹක් පගොඩනඟරහ 
ඒපකදිත් ඒ පේ සහධීන පනොවුපනොත් 
විලහර අහධහයණඹක් ජනතහට 
සිදුපනහ.  ඒ එක්කභ පම් පඹ ජනහ 
ගරු භන්ත්රීතුභහ ප්රකහල කයපු ආකහයඹට 
ඇත්ත ලපඹන්භ ගුන් විදුලිඹකින්  
රඳහහිියඹකින් අප්ත ඳශහත තුළින් 
එතුභහ කිඹපු ආකහයඹට කරහකහයපඹක්  
දරුන්පේ අධයහඳනඹ පම් වළභ පදඹක්භ 
දියුණු කයන එක ගළන අප්ත 
ඵරහපඳොපයොත්තුක් තිඹනහ  පයි 
කිඹරහ.  නමුත් අඳට ඳළවළදිලි 
අපඵ ධඹක් අලයතහඹ තිඹනහ පම්ක 
නඩත්තු කයපගන ඹන්න පුළුන් මුදරක් 
ඳහඩු පනොරඵහ ආඹතනඹක් වළටිඹට 
පගියඹන්න පුළුන් කභක් අඳට රළපඵයිද 
කිඹරහ.  ඒක ියහ පම් අසථහපේ අපි 
තීන්දු කයනහ අපි ළශකී සිටින්න  අප්ත 
භතඹ.  

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

பகபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
-------------------------------------------------------------  

 

 

 සතුතියි ! ගරු 
විඳක්නහඹකතුභිය.  මීශඟට ගරු ප්රධහන 
අභහතය භීපඳහර පවේයත් භළතිතුභහ.   

 

ගරු ප්රධහන අභහතය භීපඳහර පවේයත්                    
பகபய ிபதா அபநச்சர்                                      

Hon.Chief Minister Mahipala Herath                               

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

 

 ගරු බහඳතිතුභිය  
විපලේපඹන්භ ප්රජහ ගුන් විදුලි ව 
රඳහහිිය භධයසථහනඹ පිහිටුවීභ 
ම්ඵන්ධපඹන් අප්ත ගරු ඉෂසරහර් 
භන්ත්රීතුභහ කිහිඳවිටක්භ කිේහ බහ මීට 
ඩහ දළනුකූත් කයන්න කිඹරහ.  ගරු 
බහඳතිතුභිය  අප්ත භන්ත්රීතුභන්රහපේ 
ළඩමුළුපේ දී ඳශමුපන්භ පම් 
ම්ඵන්ධපඹන් ප්රදී්ත වීයසිංව භළතිතුභහ 
ඇවිේරහ පම් කහයණහ දළනුකූත් කශහ. 
පදපිය අසථහ අපි ඳයකඩුපේ දි අපි 
කළරහ තිබුණහ.  ඒකට ආපත් 
භන්ත්රීතුභන්රහ කිහිඳ පදනයි.  ඊපේ 
පඳපයයිදහ ගිණුම් කහයක බහපන් කයන 
රද ඉේලීභක් අනුකූ වකහය 
විගණකහධිඳතිතුභහපේ ගරු බහඳතිතුභිය  
පේලණ භහරහක් තිබ්ඵහ.  ගිණුම් කහයක 
බහපේ හභහත්ක භවත්රුත් නළති එක 
ගළන එතුභහ කණගහටු ප්රකහල කශහ.  පම් 
ම්ඵන්ධපඹන් අපි ඳළවළදිලි ආකහයඹට 
පම් කරුණු පම්ක අඳට ඩහ පම් විඹඹ 
ම්ඵන්ධ විලස විදයහරඹක 
භවහචහර්ඹඹයපඹක් තභයි පම් 
කහයණහට අපි පඹොදහපගන තිපඹන්පන්.  
ඒ පේභ ගුන් විදුලි ංසථහපේ  
රඳහහිනී ආඹතනර ඉංත්පන්රුරු ව 
තහක්ණ ියශධහරීන් ඳළයගණිරහ පම්හ 
විසතය කයන්න අපි අසථහ ශරහ 
දුන්නහ.  ගරු බහඳතිතුභිය  පම් 
කහයණහපේ දී අපි අය ඉඳදුපන් නළති 
දරුන්ට උ්තඳළන්න පදනහ පේ ළඩ 
අඳට කයන්න ඵෆ.  වළඵළයි අඳට  

 

ප්රතිඳත්තිභඹ ලපඹන් පම් ඹන ගභපන් 
ඳශහතට ඇති ටිනහකභ ඳළවළදිලි කයන්න 
පුළුන්.  අප්ත ඒ වහ විපලේපඹන්භ පම් 
ගකීභ තභන් සපච්ඡහපන් බහයගත්ත 
අප්ත ලිත කරුණහයත්න ගරු 
භන්ත්රීතුභහත්   භපේ              අභහතයහලපේ 
අධීක්ණ භන්ත්රීයපඹක් පර එතුභහ පම් 
කහයණහට පඵොපවොභ අනුකූගත පරහ 
ඉන්නහ.  ඒ ියහයි භභ එතුභහට අසථහ 
දුන්පන් ඳළවළදිලි කයන්න ඩහත්.  පම් 
කහයණහ ගරු බහඳතිතුභිය  අපි අද ඊපේ 
ආයම්බ කයපු ළඩ ටවනක් පනපභයි.  
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පම්ක පම් ගරු බහභ පඵොපවොභ 
කළභළත්පතන් අනුකූභත කයපු පඹ ජනහක්.  
ඒක ියහ පම් කහයණහපේ දි අපි 
තමුන්නහන්පේරහපේ ගරු බහ කයන 
රද අනුකූභත කයන රද පඹ ජනහ 
ක්රිඹහත්භක කයන්න කටයුතු පනොකශහ 
නම් තභයි අප්ත ළරැේද තිපඹන්පන්. අපි ඒ 
කහර්ඹඹ තමුන්නහන්පේරහට ඉදිරිඳත් 
කයරහ තිඹනහ.  පම්ක අධයඹනඹ 
කයන්න.  පම්ක වරිඹට තමුන්නහන්පේරහ 
පම් කරුණු ඳළවළදිලි කයන අසථහර 
භන්ත්රීතුභන්රහ ඉේරනහ අපඳන් අඳට 
ඕනෆ ම්භන්ත්රණ හකච්ඡහක් කිඹරහ.  
ගරු බහඳතිතුභිය  කිඹන්න කණගහටුයි 
තමුන්නහන්පේරහභ දන්නහ කීපඹන් 
කීපදනහද පකොච්චය මුදේ ප්රභහණඹක් අපි 
විඹදම් කයනහද ?  අපි අතින් පන 
අතඳසුතහඹන් තුශ පම් බහපේ 
ක්රිඹහකහරීත්ඹ නත්න්න කටයුතු 
කයනහ නම් භභ හිතන්පන් නෆ ඒක පවො 
ළදගත් කහර්ඹඹක් කිඹරහ.  ඒ ියහ අපි 
පඵොපවොභ දුය දිග හිතරහ පම් කටයුතු 
කයනපකොට අපි පම් කහයණහපේ දී සුබහදි 
ඳළත්ත අපි ඩහත් පොඹහ ඵළලිඹ යුතුයි.  
අසුබහදී විදිවට අඳට හිතන්න පුළුන් 
ඕන පදඹක්  පේලඳහරියක ලපඹන්.  
නමුත් සුබහදී විදිවට අපි ජනතහ 
ියපඹ ත්තපඹ  පර හිතනහ නම් පම්ක 
තමුන්නහන්පේරහපේ ඳහරන කහරපේ 
වුනත් අලය පදඹක්.  පම් කහයණහ 
ළදගත් පඹ ජනහක් වළටිඹටයි පභ 
ඳශහපත් 21 රක්ඹක් ව ජනතහපේ  

 

අලයතහඹක් පිරිභවන්න  
භධයසථහනඹක් වළටිඹට ඳයකඩු කිඹන 
තළන අපි ඒ සථහනඹ පත යහපගන ගරු 
බහඳතිතුභිය  පම්ක ඉතහභත්භ පවොඳින් 
අධයඹනඹ කයරහ  විපලේපඹන්භ පම් ගරු 
බහපේ විපලේෂිත භන්ත්රී කණ්ඩහඹම් පම්ක 
පවොට අපඵ ධ කයපගන ඉන්පන්.  
ඉතින් ඒ ියහ පභහි තමුන්නහන්පේරහ 
අසුබහදී විදිවට හිතන එක පනුකූට 
සුබහදී හිතරහ ඒ තුළින් ප්රපේලපේ 
ජනතහපේ ආර්ථික තත්ත්ඹ 
නඟහසිටුවීභ වහ ඒ තුළින් ක්රිඹහත්භක 

කශවළකි යහඳෘතීන් ගළන අපි කේඳනහ 
කයරහ පම් තමුන්නහන්පේරහට ඉදිරිඳත් 
කයන රද කහරහන්තයඹක් තිසපේ එන පම් 
ළදගත් පඹ ජනහ ගරු බහ අනුකූභත 
කයරහ පදන්න කිඹරහ භභ ඉතහභත්භ 
ඕනෆකයගන් ඉේරහ සිටිනහ.  දළන් අපි 
උදහවයණඹක් විදිවට ගත්පතොත් ගරු 
බහඳතිතුභිය  ප්රහවන අධිකහරිඹ.  
ප්රහවන අධිකහරිඹට භභ ප්රහවන 
ඇභතියඹහ වළටිඹට ළඩ බහයගන්න 
අසථහපේ ප්රහවන අධිකහරිපේ සථිය 
තළන්ඳතු පක ටි ගණන් දහන්න පුළුන් 
විදිවට අපි යහඳෘතිඹක් අලුතින් කස 
කයරහ ගරු බහඳතිතුභිය  ඒක අද රහබ 
රඵන ආඹතනඹක් ඵට අද ඳත් කයරහ 
තිඹනහ.  අඳට පම්හ ඕන විදිවකට 
හිතන්න පුළුන්.  වළඵළයි ක්රිඹහකහරීත්ඹ 
ගළන අපි වරිඹට වදතට එකඟ අපි කථහ 
කයන්න ඕන.  ඉතින් ඒක ියහ භභ 
ඉතහභත්භ ඕනෆ කයගන් ඉේරනහ පම් ගරු 
බහ අඳට පම් ඊශඟ අවුරුේපේ ළඩ 
කටයුතු ම්ඵන්ධපඹන් අපි පදපගොේරභ 
එකතු පරහ ඒකභතික පම් බහපේ ඉදිරි 
ර්පේ ළඩ කටයුතු අනුකූභත කයපු ියහ  
ඒ ියහ කරුණහකයරහ පම්ක අඳට තර්ක 
ඉදිරිඳත් කයන්න පුළුන් අසථහන් අපි 
ඔඵතුභන්රහට ියසි ඳරිදි අසථහනුකූකර 
දීරහ තිඹනහ.  ඒක ියහ පභළිය කරුණු 
දිගින් දිගටභ අනලය විදිවට කේ 
දහන්පන් නළතු පම් අප්ත ඇවිේරහ 
තිඹනහ ගරු බහඳතිතුභිය  පම් අතුරු 
යසථහ.  පම්හ පම් ඳශහත් ඳහරන  

 

ආඹතනරට අලය පේේ.  පම්හ 
නළතු ඳත්හපගන ඹන්න පනොවළකි 
ියහ ඇති කයන රද අතුරු යසථහ.  
එළිය කටයුතු ගරු බහඳතිතුභිය  අප්ත 
ඳහරන කහරපේ පේහ  ඔඵතුභන්රහපේ 
ඳහරන කහරපේ පේහ ඒ   ෆභ කහරඹකභ 
පභළිය ළඩ කටයුතුරට අපි 
පදඳහර්ලඹභ පඵොපවොභ කේඳනහකහරී 
තීන්දු ගන්න එක තභයි භපේ අදව.  ගරු 
විඳක්නහඹකතුභිය  ඒ ියහ 
ඔඵතුභන්රහපේ වපඹ ගඹ අපි 
ඵරහපඳොපයොත්තු පනහ.  ඒ ියහ පම්හ 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

අනුකූභත කයරහ පම් බහපේ ඉදිරි කටයුතු 
කයපගන ඹහපම් දී ප්රහපඹ ගික අපි වළභ 
අසථහකභ පඵොපවොභ සුවදශීලී 
කටයුතු කයන ඳශහත් බහක භවජන 
ියපඹ ත්තපඹ  පර පම් ඕනෆභ කරුණක් 
ම්ඵන්ධපඹන් අඳට ඕනෆභ පදඹක් 
ඕනෆභ ංපල ධනඹක් අඳට ඉදිරිඳත් 
කයරහ අඳට නත්න්න කථහ කයන්න 
අඳවසුතහඹක් ඇති පන්පන් නෆ.  අපි 
විඳක්පඹන් කයන පඹ ජනහ ෆභ 
අසථහකභ අපි ඔඵතුභන්රහ එක්ක 
එකතු පරහ තිඹනහ.  ඒ ියහ පම් 
කරුණු ගළන ඉෂසරහර් භන්ත්රීතුභහ හිටිපේ 
නෆ පම් බපේ.  භභ කිේපේ අසථහ 
පදකක් ගරු භන්ත්රීතුභිය  ඳළවළදිලි කිරීම් 
වහ භන්ත්රීතුභන්රහ කළරහ තිබුණහ.  
අදහශ තහක්ණ ියශධහරීන් භඟ 
ම්ඵන්ධ පනොවුන එක ගළන අපි කණගහටු 
පනහ.  මීට ඩහ ගරු බහඳතිතුභිය  භභ 
කරුණු ඳළවළදිලි කයන්න ඹන්පන් නෆ.  
පම් ගළන හදඹක්  විහදඹක් නළත්නම් පම් 
ගළන භතපේදඹක්  භත ගළටුභක් නෆ.  
ඉදිරිඳත් කිරීභක් විතයයි කිඹරහ භභ අදවස 
කයනහ.  ඒ ියහ පම් කරුණු අනුකූ අද 
ඉදිරිඳත් කයන රද පම් කරුණු අනුකූභත 
කයරහ පදන්න කිඹරහ නළත යක් ඉේරහ 
සිටියගන් ගරු බහඳතිතුභිය  භපේ චන 
සේඳඹ අන් කයනහ.  

 

 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

பகபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
-------------------------------------------------------------  

 

 සතුතියි ! ගරු ප්රධහන 
අභහතයතුභිය.              පම් ම්ඵන්ධපඹන් 
ඡන්දඹකට ඹහයුතුයිද ?  නළත්නම් 
තමුන්නහන්පේරහපේ අදව පභොකක්ද ?  
ප්රධහන ඇභතිතුභහ අනුකූභත කයපදන පර 
ඉේරහ සිටිනහ.  විඳක්නහඹකතුභහ  

ඔඵතුභන්රහ ඡන්දඹකට ඹහයුතුයිද ?  
නළත්නම් බහපේ.... 

 

ගරු බහනහඹක අප ක ජඹර්ධන භළතිතුභහ. 
பகபய அ.கட்சி அபநப்ார்  அசசாக ஜனயர்த                   
Hon.Gov.Whip Asoka Jayawardane                  
--------------------------------------------------------                             

 

 ගරු බහඳතිතුභිය  
විඳක්නහඹකතුභහ වන් කශහ 
එතුභන්රහ ියලසලබ්ද සිටිනහ කිඹරහ.  ඒ 
ියහ භභ හිතනහ ඡන්දඹකට ඹහයුතු 
පන්පන් නෆ.  අපි එකඟතහපඹන් 
අනුකූභත කශහ කිඹරහ තීන්දුකට ඹහභ 
සුදුසුයි. 

 

ගරු විඳක් නහඹක ඩබ්ලිේ.ප භදහ              
பகபய எதிர்க் கட்சித் தபயர் டிள்யு சசாநதாச                   

Hon.Opposition Leader W.Somadasa                                  

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

 

 ගරු බහඳතිතුභිය  ප්රධහන 
ඇභතිතුභහ කරුණු යහශිඹක් ඉදිරිඳත් කශහ.  
ඇත්ත ලපඹන්භ ගුන් විදුලිපේ  
රඳහහිියපේ අලයතහඹ තිපඹන්න 
පුළුන්.  නමුත් අපි ඳළවළදිලි කයරහ දුන්නහ 
පභහි සහධීනත්ඹ ව මුදේ ඳහරනඹ  

 

ගළන අඳට විලසහඹක් නෆ කිඹන එක.  ඒ 
ියහ අපි විඳක්පේ භන්ත් රීරු හකච්ඡහ 
කයරහ අපි ගත්ත තීන්දු තභයි අඳට 
පම්කට අනුකූභළතිඹක් පදන්න ඵෆ කිඹන 
එක.   

 

ගරු ප්රධහන අභහතය භීපඳහර පවේයත්                    
பகபய ிபதா அபநச்சர்                                      

Hon.Chief Minister Mahipala Herath                               

--------------------------------------------  
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

 

 පම්ක දිගින් දිගටභ පභළිය 
හකච්ඡහ කයන එපක් භභ දකින්පන් නෆ 
අලයතහඹක්.  ඒ ියහ භභ ගරු 
බහඳතිතුභහපගන් ඉේලීභක් කයනහ පම් 
ගළන අඳට ඉදිරිඹට ක්රිඹහත්භක කයපගන 
ඹහභ වහ අලය බහපේ තීයණඹ රඵහ 
ගළනීභට කටයුතු කයන්න.   

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

பகபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
-------------------------------------------------------------  

 

 සතුතියි ! ගරු ප්රධහන 
අභහතයතුභිය.  ගරු විඳක්නහඹකතුභහ 
ඳළවළදිලි කයන ආකහයඹට මීට ඉවතදී පම් 
පඹ ජනහ ඉදිරිඳත් වුපන්.  පම් 
පඹ ජනහ පිළිඵ බහපේ අපි කලිනුකූත් 
හකච්ඡහ කශහ.  ඒ අනුකූ අද නළත 
හකච්ඡහට බහජනඹ කශහ.  විඳක්පේ 
ගරු භන්ත්රීතුභන්රහ පම් පිළිඵ හකච්ඡහ 
කශහ.  විඳක්නහඹකතුභහ ඳළවළදිලි කයන 
ආකහයඹට එතුභහ කිඹන්පන් එතුභන්රහට 
කණ්ඩහඹභක් වළටිඹට අනුකූභළතිඹ දීපම් 
ගළටළුක් තිඹනහ කිඹන එක.  ඒ ියහ 
පම් කරුණ අනුකූභත කය ගළනීභ වහ 
ඡන්දඹක් ඳළළත්විඹ යුතුයි කිඹරහ භභ  

 

විලසහ කයනහ.  ඒ අනුකූ ඵයගමු ප්රජහ 
ගුන් විදුලිඹ ව රඳහහිිය භධයසථහනඹ 
පිහිටුවීභ පිළිඵ ධර ඳත්රිකහ 
ම්ඵන්ධපඹන් අනුකූභළතිඹ රඵහ ගළනීභ 
වහ ඳක් ගරු භන්ත්රීතුභන්රහපේ අත් 
ඔන්න.   

 

(ආණ්ඩු ඳක්පේ ගරු භළති 
ඇභතිතුභන්රහ අත් ඔහ ඡන්දඹ ප්රකහල 
කයන රද අතය විඳක්පේ ගරු 

භන්ත්රීතුභන්රහ ඡන්දඹ දීපභන් ළශකී 
සිටින රදී.) 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

பகபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
-------------------------------------------------------------  

 

 පවොයි. ඒ අනුකූ ඵයගමු 
ප්රජහ ගුන් විදුලිඹ ව රඳහහිිය 
භධයසථහනඹ පිහිටුවීභ පිළිඵ ඉදිරිඳත් 
කයන රද ධර ඳත්රිකහට අනුකූභළතිඹ රඵහ 
ගළනීපම් අසථහපේ දී ඳක් ඡන්ද 14 ක් 
රළබී තිඹනහ.  ගරු භන්ත්රීතුභන්රහ 9 
පදපනක් ළශකී ඉදරහ තිඹනහ.  පම් 
අනුකූ අදහශ පඹ ජනහ ළකා ඡන්ද 14 කින් 
බහ ම්භත ව ඵ ප්රකහලඹට ඳත් 
කයනහ.   

  

 මීශඟට තිපඹන්පන් ඳශහත් 
ඳහරන ආඹතන ියපඹ ත්තයින් වහ ව 
ආචහය ධර්භ ඳේධතිඹ පකටුම්ඳත පිළිඵ 
බහපේ හකච්ඡහ කිරීභ ව අනුකූභළතිඹ 
රඵහ ගළනීපම් අසථහ.  ගරු ප්රධහන 
අභහතයතුභහ විසින් පම් පඹ ජනහ 
ඉදිරිඳත් කයරහ තිඹනහ බහට.  
බහපන් පම් පිළිඵ කයගටුක් ඳත් 
පකරුහ.  කයගටු හර්තහ බහට ඵහයදීරහ  

 

තිඹනහ.  අද නළත පඹ ජනහ ඇවිේරහ 
තිඹනහ බහ වහ.  පම් පිළිඵ 
බහ ගන්නහ ව පිඹය පිළිඵ 
කරුණහකයරහ ඳළවළදිලි කයන්න කිඹරහ 
ඉේරහ සිටිනහ.  ගරු ප්රධහන අභහතයතුභහ 
පම් පඹ ජනහ ඉදිරිඳත් කයරහ තිඹනහ.  
විඳක්නහඹකතුභහ පම් පිළිඵ  හකච්ඡහ 
පනොකශ යුතුයි නම්   ඡන්දඹකට ඹහ යුතුයි 
නම් ඒ ම්ඵන්ධපඹන් අසථහ තිඹනහ. 
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SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ගරු විඳක් නහඹක ඩබ්ලිේ.ප භදහ              
பகபய எதிர்க் கட்சித் தபயர் டிள்யு சசாநதாச                   

Hon.Opposition Leader W.Somadasa                                  

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

 

 ගරු බහඳතිතුභිය  පම් 
ම්ඵන්ධපඹන් මීට පඳය අපි හකච්ඡහට 
අයපගන කයගටුක් ඳත් කශහ.  ඒ කයගටුපේ 
හර්තහක් ඉදිරිඳත් කයරහ තිඹනහ.  
ඒපක් ංපල ධන කීඳඹක් කයරහ තිඹනහ.  
ඒ ංපල ධනරට ඹටත් අපි අනුකූභළතිඹ 
පදනහ.   

 

ගරු බහනහඹක අප ක ජඹර්ධන භළතිතුභහ. 
பகபய அ.கட்சி அபநப்ார்  அசசாக ஜனயர்த                   
Hon.Gov.Whip Asoka Jayawardane                  
--------------------------------------------------------                            

 

 ගරු බහඳතිතුභිය   ඳශහත් 
ඳහරන ආඹතන ියපඹ ත්තයින් වහ ව 
ආචහය ධර්භ ඳේධතිඹ පිළිඵ ියර්පේල 
රඵහදීභ වහ රැස පච්ච කයගටු ඉතහභ 
ගළඹුරින් පම් ආචහය ධර්භ ඳේධතිඹ 
පිළිඵ හකච්ඡහ කයනුකූ රළබුහ.  
ඇත්තටභ ආචහය ධර්භ ඳේධතිඹක 
අලයතහඹ පිළිඵ කිසිභ ප්රලසනඹක් 
නළතු  සිඹළුපදනහපේභ එකඟතහපඹන් 
ආචහය ධර්භ ඳේධතිඹක් අලයයි කිඹන  

 

එක ඳශමුපන්භ අනුකූභත කශහ.  අප්ත 
පකොභහරිසතුයගඹ ඳශහත් ඳහරන ආඹතන 
ියශධහරින් එක්ක කයපු හකච්ඡහපේ දී 
ඳශහත් ඳහරන ආඹතන ියපඹ ත්තයින් 
පම්කට එකඟතහඹක් නළත කිඹන එක 
වන් පච්ච ියහ අපි නළත යක් ඒ 
පිළිඵ විලසපේණඹ කයරහ ඵළලුහ.  
ඵළලුහභ ඒ අලයතහඹ වළඟී ඹන  ඵළවින් 
අපි එඹට විරුේධ අපි ඇත්ත ලපඹන්භ 
කයගටු තීන්දු කශහ ඹම් ඹම් ංපල ධන 
ආචහය ධර්භ ඳේධතිඹක් අලයයි කිඹරහ.  
ආචහය ධර්භ ඳේධතිඹක් අලයයි කිඹන 

එක අඳට පනොපඹක් අසථහන්ර දී 
ඳහර්ලිපම්න්තු භන්ත්රීරුන්ට  යහජය21 
ියශධහරීන්ට  ඕනෆභ ආඹතනඹක ආචහය 
ධර්භ ඳේධතිඹක් අලයයි.  ඒක අප්ත 
බුදුයජහණන්වන්පේපේ කහරපේ දීත් 
විනඹ පිටකපේ පේලණහ කයරහ 
තිපඹන්පන් රින්ය ංඝඹහවන්පේ තුශ 
ඇති පච්ච වළසිරීම් යටහපේ ඹම් ඹම් 
පද ඹන් සිේධ පච්ච අසථහර 
බුදුයජහණන්වන්පේ විනඹ පිටකඹ 
පේලණහ කයරහ තිඹනහ.  ඒ පේ පම්ක 
රළේජහ පන්න කහයණඹක් පනපභයි.  
ආචහය ධර්භ ඳේධතිඹක් නීතිගත කශහභ 
ඒකට අනුකූ වළසිරීම් යටහ අපි වදහගන්න 
එක රළේජහ පන්න කහයණඹක් පනපභයි.  
ඒ ියහ අප්ත ඳශහත් ඳහරන ආඹතනරට 
ආචහය ධර්භ ඳේධතිඹක් වනින්හ දීභ 
ළදගත් පනහ.  පභහි එක් කහයණඹක් 
වළටිඹට භභ වන් කයන්න ඕන අපි 
ඉතහභ සුළු ංපල ධන තභයි අපි පගනහපේ 
අප්ත කයගටු භඟින්.  අපි දළක්කහ එක 
කහයණඹක්.  ඇත්තටභ විඳක්පේ 
භන්ත්රීතුභන්රහ කිහිඳ පදපනක්භ පම්කට 
වබහගී වුනහ.  අපි එතුභන්රහට 
සතුතින්ත පනහ.  එතුභන්රහ තභයි 
පම් පඹ ජනහ පගනහපේ.  පභොකද කීඳ 
තහක දී දිවුරුම් දීභ අලය නළති ඵත්  
ආණ්ඩුක්රභ ඳනත ඹටපත් දිවුරුම් පදන 
අසථහපේ දී යට පදකඩ කිරීභට කටයුතු 
කයන්පන් නළත  ඒ දිවුරුම් පදන 
අසථහපේ දීභ  යජඹට ඳක්ඳහතී 
කටයුතු කයනහ කිඹරහ දිවුරුම් පදන  

 

අසථහපේ දීභ පම් ආචහය ධර්භ ඳේධතිඹ 
අනුකූ කටයුතු කයනහ කිඹන දිවුරුම් 
දීභත් ඒ අසථහපේ දීභ පදන්න කිඹන 
ංපල ධනඹ පගනහපේ විඳක්පේ 
භන්ත්රීයපඹක්.  අපි ඒකට එකඟතහඹ 
ඳශ කශහ.  ඒ අනුකූ ඒ ංපල ධනඹ 
පම්කට අඩංගු විඹයුතුයි කිඹන එක අපි 
වන් කයනහ.                  ඒ පේභ ගරු 
බහඳතිතුභිය  භන්ත්රීයපඹක් විපේලගත 
න අසථහක අය රඵහ ගළනීභ 
පිළිඵ  ඇත්ත ලපඹන්භ අයඹක් 
රඵහ ගළනීභ අලය පනහ.  එතපකොට 
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දළනට ඳත්හ ක්රභඹ විඹඹ බහය 
අභහතයතුභහපේ ියර්පේලඹ භත 
ආණ්ඩුකහයයඹහ විසින් ඒ අනුකූභළතිඹ 
රඵහදීභ සිදුකයනහ කිඹන දළන් පිළිපත 
ඵ ඳශහත් ඳහරන පකොභහරිසතුයගඹ 
වන් කශහ.  ඒ ගළන අධහනඹ පඹොමු 
කයපු කයගටු වන් කපේ ඇත්ත 
ලපඹන්භ විඹඹ බහය ඇභතිතුභහපේ 
අනුකූභළතිඹ ඇතු ආණ්ඩුකහයයඹහපේ 
අනුකූභළතිඹ රඵහදීභ සුදුසු ඵට තීන්දු කපශේ.   

 

පභොකද පභහි වන් පනහ විපේල 
ංචහයඹක් වහ ඳශහත් ඳහරන 
අභහතයයඹහපේ අනුකූභළතිඹ ප්රභහණත් 
ඵ.  විපේලගත වීභ වහ 
ආණ්ඩුකහයතුභහපේ අනුකූභළතිඹට අභතය 
විඹඹ බහය අභහතයතුභහපේ අනුකූභළතිඹ 
රඵහගත යුතුඹ ඹන්න තභ භතඹ ඵ 
ප්රකහල කයරහ තිබුණහ.  ඳශහත් ඳහරන 
ියපඹ ත්තඹන්ට විපේලගත වීභට අලය ව 
විට විඹඹ බහය අභහතයයඹහපේ ව 
ආණ්ඩුකහයයඹහපේ අනුකූභළතිඹ රඵහ 
ගළනීභ දළනට ඳත්නහ ක්රභඹ.  එභ 
ක්රභපේදඹභ ඳත්හපගන ඹහභ සුදුසු ඵට 
කයගටු තීයණඹ කශහ.  පවේතු විඹඹ 
බහය අභහතයයඹහ ම්ඵන්ධ වීභ තුශ 
අහධහයණඹක් සිදු පනොන ඵට 
කයගටුට වළඟීඹන ියහ.  ඉසපේරහ 
තිබුපන් ආණ්ඩුකහයයඹහපේ අනුකූභළතිඹ  

 

කිඹරහ.  අපි ඒක විඹඹ බහය 
ඇභතිතුභහපේ ියර්පේලඹ අලයයි කිඹන 
එක අපි ංපල ධනඹක් වළටිඹට ඉදිරිඳත් 
කශහ.  ඒ ියහ ගරු බහඳතිතුභිය  
විපලේපඹන්භ වන් කයන්න තිඹන 
ංපල ධන වළටිඹට අඳට වන් කයන්න 
පුළුන් පන්පන් ඒක.  විපේල ංචහය 
වහ ඳශහත් ඳහරන         අභහතයයඹහපේ 
අනුකූභළතිඹ ප්රභහණත් ඵ ඳක් විඳක් 
පදකටභ අතයහලය න්පන් නම් 
චක්රපේඛඹක් ළකසීභ සුදුසුයි කිඹරහ 
පඹ ජනහ කයරහ තිබුණහ 
ියපඹ ත්තයින්පේ හකච්ඡහපේ දී.  
ඇත්තටභ ඒක අපි හකච්ඡහ කපශේ නෆ.  

පභොකද ආචහය ධර්භ  ඳේධතිඹට ඒක 
අදහශ පන්පන් නළති ියහ.  ඊශඟට 
ියර්නහඹක භත යග පුේගලිකත්ඹ භත 
විපේල ංචහය පනොකිරීභ ව තභ ඵර 
ප්රපේලඹ පනුකූපන් විපේල ංචහය අදහශ 
භවජන ියපඹ ත්තයින්ට රඵහදීභ කිඹන 
එක හකච්ඡහ කපශේ නෆ.   එපවභ 
පඹ ජනහක් ියපඹ ත්තයින් විසින් කයරහ 
තිබුණහ.  අපි හකච්ඡහ කපශේ නෆ.  ඒකත් 
ආචහය ධර්භ ඳේධතිඹට අදහශ පනොන 
ියහ.  ඊශඟට ඳශහත් ඳහරන 
අභහතයයඹහපේ මලිකත්පඹන් 
උඳපේලක භණ්ඩරඹක් ඳත් කිරීභ සුදුසු 
ඵට වන් කයරහ තිබුණහ.  පභභ 
පඹ ජනහ අලය පනොන ඵ ප්රකහල 
වුපන් අහන තීන්දු ගන්පන් 
අභහතයයඹහ ඵළවින් පභභ පඹ ජනහ 
අලය පනොන ඵත්  වන් වුනහ.  
පභොකද අහන තීන්දු ගන්පන් 
අභහතයයඹහ ියහ අභහතයයඹහට ඒ 
කටයුත්ත වහ උඳපේලක භණ්ඩරඹක් 
අලය නම් අභහතයතුභහටභ පුළුන් 
පනහ ඳත් කයගන්න.  එපවභ 
අලය නළත්නම් ඒ කටයුත්ත ඉටු කිරීභ 
ගළන කිසිභ ප්රලසනඹක් පන්පන් නෆ.   ඒ 
පේභ බහඳතිතුභිය  අපි මීට ඩහ ඹභක් 
ංපල ධනඹ කපශේ නෆ.  ඒ ංපල ධන 
භත පම් ආචහය ධර්භ ඳේධතිඹ වහ 
ියර්පේලඹ රඵහදීභ සුදුසුයි  අප්ත  

 

එකඟතහඹ රඵහදීභ සුදුසුයි කිඹරහ භභ 
පඹ ජනහ කයනහ.   

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

பகபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
-------------------------------------------------------------  

 

 සතුතියි ! ගරු 
බහනහඹකතුභිය.   
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ගරු භන්ත්රී එම්.යි.එම්.ඉෂසරහර්              
பகபய உறுப்ிர் எம்.பய.எம்.இப்ார்                     

Hon.Member M.Y.M.Iflar                                                    

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

 

 ගරු බහඳතිතුභිය  ඳළවළදිලි 
ඔඵතුභහපේ ියර්පේලඹ භත කයගටුක් ඳත් 
කයන රද  ඒ කයගටුපේ අප්ත 
බහනහඹකතුභහ බහඳතීත්ඹ දයයගන් දින 
කීඳඹක් පම්ක දීර්ඝ පර හකච්ඡහ කයරහ 
ඒ අනුකූ තභයි අද බහනහඹකතුභහ පම් 
බහ දළනුකූත් කපශේ.  එපවභ නම් තත් 
පම්ක කේ ඹන්පන් නළතු පභභ බහ 
අද දිනපේ පම්ක ම්භත කයයගන් ඒ කිඹන 
රද ංපල ධන කීඳඹට ඹටත් පභඹ 
ම්භත කය ඹළවීභ සුදුසුයි කිඹරහ පම් 
බහපේ පඹ ජනහ කයනහ.   

 

ගරු භන්ත්රී ියවහේ ෂහරුක්                               
பகபய உறுப்ிர் ிஹால் ாறுக்                   

Hon.Member Nihal Farook                                                        

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

 

 ගරු බහඳතිතුභිය  භභත් 
පභභ කයගටුපේ හභහත්කපඹක් වළටිඹට  

 

කටයුතු කශහ.  විපලේපඹන් අප්ත 
බහනහඹකතුභහ ඉදිරිඳත් කයපු කරුණු 
ම්ඵන්ධපඹන් එක කහයණහක් භතක් 
කයන්න ඕන.          පම්පක් අය ංපල ධිත 
විසතය ටික අඳට රළබුපන් නෆ.  
විපලේපඹන්භ කයගටු හභහත්කඹන් 
වළටිඹට අඳටත් පම්ක රළපඵන්න 
ශසරහ නෆ.   

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

பகபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
-------------------------------------------------------------  

 

 ඒ කිඹන්පන් කයගටු හර්තහද? 

 

ගරු භන්ත්රී ියවහේ ෂහරුක්                               
பகபய உறுப்ிர் ிஹால் ாறுக்                   

Hon.Member Nihal Farook                                                        

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

 

 හර්තහ.  ඒ පිළිඵ ඔඵතුභහ 
විපලේ අධහනඹ පඹොමු කයන්න.  පභොකද 
කයගටුපේ හභහත්කපඹක් වළටිඹට අඳට 
ගකීභක් තිපඵනහ ඒක රඵහ ගළනීභ.   
අඳට ඒක රළබුපන නෆ ගරු බහඳතිතුභිය.   

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

பகபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
-------------------------------------------------------------  

 

 සතුතියි ! ගරු ියවහේ ෂහරුක් 
භන්ත්රීතුභිය.  ඒ අනුකූ ගරු 
බහනහඹකතුභහ විසින් බහගත කයන රද 
කයගටුපේ හර්තහ බහපේ භන්ත්රීතුභන්රහ  

 

වහ ඹළවීභට අපි කටයුතු සිේධ කයනහ.  
ඒ අනුකූ ඳශහත් ඳහරන ියපඹ ත්තයින් 
වහ ව ආචහය ධර්භ ඳේධතිඹ පකටුම්ඳත 
පිළිඵ  බහපේ   හකච්ඡහ    කිරීභ      වහ 
අනුකූභළතිඹ රඵහ ගළනීපම් අසථහ ඹටපත් 
පම් පිළිඵ ආණ්ඩු ඳක්පේ ව 
විඳක්පේ ගරු භන්ත්රීතුභන්රහපගන් 
ළදුම්රත් කයගටු විසින් කයන රද 
හර්තහත්  ඒ පේභ බහපේ දළන් 
තිපඵන තත්ත්ඹත් බහ තුශ ප්රකහල 
කයන්න පඹදුනහ.  ඒ අනුකූ ගරු ප්රධහන 
අභහතයතුභහ පභඹ බහගත කශහ.  
විඳක්පේ ගරු භන්ත්රීතුභන්රහ ව 
විපලේපඹන් විඳක්නහඹකතුභහ ප්රකහල 
කයනහ පභඹ තදුයටත් හකච්ඡහ කිරීභ 
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අලය පන්පන් නෆ.  කයගටුපේ හර්තහ 
අනුකූ  ංපල ධන හිත පම් කටයුතු 
ඉසයවහට අයපගන ඹන්න කිඹරහ.  
එපවභ නම් බහපේ එකඟතහඹ අනුකූ පම් 
පිළිඵ ඡන්ද විභසීභකට ඹන්පන් නෆ.  ඒ 
අනුකූ ඉවත වන් ඳශහත් ඳහරන ආඹතන 
ියපඹ ත්තයින් වහ ව ආචහය ධර්භ 
පිළිඵ පකටුම්ඳත වහ බහපේ 
අනුකූභළතිඹ රඵහ ගළනීපම් අසථහපේ දී 
ඉදිරිඳත් කයන රද ංපල ධන හිත ඒ 
පඹ ජනහ ඒකඡන්දපඹන් බහ ම්භත ව 
ඵ බහපේ ප්රකහල කයනහ.   ඒ 
පඹ ජනහ අපි පර්ීයඹ අභහතයහංලපේ 
ඳශහත් ඳහරන පේකම්තුභහටත්  ඒ පේභ 
අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහපේ 
පේකම්තුභහටත් දන්හ ඹළවීභට කටයුතු 
කයනහ.   

 

 මීශඟට ඳළේභඩුේර  
ඇඹිලිපිටිඹ  ළලිපගපඳොර ව පදහිඕවිට 
ඹන ප්රහපේශීඹ බහන්හි අතුරු යසථහ 
පිළිඵ හකච්ඡහ කිරීභ වහ අනුකූභළතිඹ රඵහ 
ගළනීපම් අසථහ.  පභඹ මීට බහහය 
කීඳඹකට ඉවත දී ගරු ප්රධහන අභහතයතුභහ 
විසින් පම් අතුරු යසථහ සිඹේරභ ගරු 
භන්ත්රීතුභන්රහට ඉදිරිඳත් කයරහ බහපේ 
නයහඹ ඳත්රඹ තුශ ඉසයවහට අයපගන  

 

ඇවිේරහ තිඹනහ.  ඒ අනුකූ අද නළත පම් 
පඹ ජනහ පගනේරහ තිඹනහ.  අදවස 
දළක්වීභට අලයතහඹක් තිපේවිද ?  
එපවභ නළත්නම් පම් කටයුතු   ඉසයවහට 
අයපගන ඹනහද ?  කිඹන එක පිළිඵ 
බහපේ අදවස රඵහපදන පර ඉේරහ 
සිටිනහ.  

 

ගරු අභහතය යංත්ත් ඵණ්ඩහය භළතිතුභහ.              
பகபய அபநச்சர் பஞ்ஜித் ண்டாப                                  
Hon. Minister Ranjith Bandara                                                
--------------------------------------------------------                                                

 

 ගරු බහඳතිතුභිය  පම් 
ම්ඵන්ධපඹන් කහයක බහට පඹොමු 
කයරහ කහයක බහපේ තීන්දු ප්රකහය 
කටයුතු කිරීභ සුදුසුයි කිඹරහ අපි පඹ ජනහ 
කයනහ.   

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

பகபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
-------------------------------------------------------------  

 

 ඔඵතුභන්රහ කිඹන්පන් 
කහයක බහ තුශ හකච්ඡහ කිරීපභන් 
අනතුරු පම් අදහශ අතුරු යසථහ ව 
ඊට අභතය පින්නර ඉඳළයණිගභ පත්භහ 
උදයහනඹ පිහිටුවීපම් ප්රා්තතිඹත් තිඹනහ.  
ඒ සිඹේරභ ප්රා්තති කහයක බහට පඹොමු 
කයන්නද තමුන්නහන්පේරහ ඉේරන්පන් ?  

 

 

 

 

 

ගරු අභහතය යංත්ත් ඵණ්ඩහය භළතිතුභහ.              
பகபய அபநச்சர் பஞ்ஜித் ண்டாப                                  
Hon. Minister Ranjith Bandara                                                
--------------------------------------------------------                                                

 

 ගරු බහඳතිතුභිය  පින්නර 
ම්ඵන්ධපඹන් ප්රා්තති කහයක බහපේ 
හකච්ඡහ කශහ.   

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

பகபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
-------------------------------------------------------------  
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 අතුරු යසථහ ටික විතයද 
තමුන්නහන්පේරහ ඉේරන්පන් කහයක 
බහට පඹොමු කයන්න කිඹරහ ?  පවොයි 
ඒ අනුකූ ඳළේභඩුේර  ළලිපගපඳොර  
ඇඹිලිපිටිඹ වහ පදහිඕවිට ඹන ප්රහපේශීඹ 
බහන්හි ඉදිරිඳත් කය ඇති අතුරු 
යසථහ 13 හකච්ඡහ කිරීභ වහ අපි 
භහඹක කහරඹක් ඇතුශත පම් අතුරු 
යසථහ පිළිඵ හකච්ඡහ කයරහ ගරු 
බහට හර්තහ කයන පර අපි පම් 
පිළිඵ ප්රා්තති කහයක බහට ඹළවීභට 
අපි කටයුතු කයනහ. 

 

 මීශඟට පින්නර ඉඳළයණිගභ 
පත්භහ උදයහනඹ පිහිටුවීභ පිළිඵ හකච්ඡහ 
කිරීභ වහ අනුකූභළතිඹ රඵහ ගළනීපම් 
අසථහ.  ගරු යංත්ත් ඵණ්ඩහය ඇභතිතුභහ 
පම්ක ප්රා්තති කහයක බහපේ හකච්ඡහ 
කයපු කහයණහක්ද පම්ක ?   

 

 

 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

பகபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
-------------------------------------------------------------  

 

 ඔේ  බහඳතිතුභිය  අපි ගරු 
ප්රධහන ඇභතිතුභහපේ ප්රධහනත්පඹන් 
ඳත්පු ප්රා්තති කහයක බහපේ අපි පම්ක 
හකච්ඡහ කයරහ එකඟතහඹකට ආහ.   

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

பகபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
-------------------------------------------------------------  

  

 සතුතියි !  පම් පිළිඵ 
බහපේ තදුයටත් හකච්ඡහ කශයුතුයිද ?  
නළත්නම් ඡන්දඹකට ඹහයුතුයිද ?  පම් 
ම්ඵන්ධපඹන් බහපේ අදවස ? 

 

ගරු විඳක් නහඹක ඩබ්ලිේ.ප භදහ              
பகபய எதிர்க் கட்சித் தபயர் டிள்யு சசாநதாச                   

Hon.Opposition Leader W.Somadasa                                  

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

 

 ගරු බහඳතිතුභිය  පම් 
පිළිඵ නළත හකච්ඡහ කිරීභ අලය 
නළති ඵ ප්රකහල කයන්න ඕන.  පභොකද 
අපි ඒ ම්ඵන්ධපඹන් හකච්ඡහ කයරහ 
තිඹන ියහ.  ඒ ියහ ම්භත කය ගළනීභට 
අනුකූභළතිඹ පදනහ.   

 

 

 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

பகபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
-------------------------------------------------------------  

 

 ඡන්දඹකට ඹහයුතුයිද ? 

 

ගරු විඳක් නහඹක ඩබ්ලිේ.ප භදහ              
பகபய எதிர்க் கட்சித் தபயர் டிள்யு சசாநதாச                   

Hon.Opposition Leader W.Somadasa                                  

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

 

 අලය නෆ . 
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ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

பகபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
-------------------------------------------------------------  

 

 ප්රා්තති කහයක බහ අනුකූ 
කටයුතු කයන පර පඹ ජනහ කයනද ?  
සතුතියි ! තමුන්නහන්පේරහ 
සිඹළුපදනහටභ.  ඒ අනුකූ පින්නර 
ඉඳළයණිගභ පත්භහ උදයහනඹ පිහිටුවීපම් 
ප්රා්තතිඹ පිළිඵ හකච්ඡහ කිරීපම් දී ගරු 
ප්රධහන ඇභතිතුභහ විසින් හකච්ඡහ 
කිරීපභන් අනතුරු ප්රා්තති කහයක 
බහපේ පම් පිළිඵ හකච්ඡහ කිරීපභන් 
අනතුරු නයහඹ ඳත්රඹට ඇතුශත්පරහ 
තිඹනහ.  ගරු විඳක්නහඹකතුභහ ඳළවළදිලි 
කයනහ ප්රා්තති කහයක බහපේ දී 
හකච්ඡහ කශ කරුණු අනුකූ පම් 
පඹ ජනහ ඡන්දඹකට ඹහයුතු නෆ.  ඒ 
අනුකූ ඒ ංපල ධන හිත ඒක 
ඡන්දපඹන් පම් පඹ ජනහ බහ ම්භත ව 
ඵ ප්රකහල කයනහ.   

 

 

පඳෞේගලික භන්ත්රීරුන්පේ කටයුතු : 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

பகபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
-------------------------------------------------------------  

 

 ගරු භන්ත්රී අත්ත් කුභහය 
භළේපේගභ භළතිතුභහ විසින් ඉදිරිඳත් කයන 
රද 6/1/2015/14 දයණ පඹ ජනහ මීට 
ඉවත දී පම් ගරු බහට ඉදිරිඳත් කයරහ  
ඊට අභතය ඳසුගිඹ බහ හයපේ දි පම් 
පිළිඵ නළත හකච්ඡහ කයපු 
පභොපවොපත් දී ගරු යංත්ත් ඵණ්ඩහය 
අභහතයතුභහ විසින් ඉේලීභක් කශහ විඹඹ 

බහය අභහතයයඹහ  බහපේ    නළති     ියහ 
පභඹ හකච්ඡහ කිරීභ පනත් දක සුදුසු 
ඵ.  ඒ අනුකූ පඹ ජනහ ඉදිරිඳත් කයපු 
ගරු භන්ත්රීතුභහපගන් කයන රද ඉේලීභ 
අනුකූ එතුභහ කිේපේ පඹ ජනහ 
හකච්ඡහට ගතයුතුයි කිඹරහ.  ඒ අනුකූ 
පඹ ජනහ හකච්ඡහට ගත්තහ.  
හකච්ඡහට ගළනීපභන් අනතුරු ගරු 
ආණ්ඩු ඳක්පේ ව විඳක්පේ ගරු 
භන්ත්රීරුන් අදවස ඳශකශහ.  ගරු ප්රධහන 
අභහතයතුභහ පත ඉදිරිඳත් කිරීභ වහ 
තභයි පම් පඹ ජනහ ඉදිරිඳත් වුපන්.  ඒ 
පේභ එදහ අත්ත් කුභහය භන්ත්රීතුභහ 
ඉේලීභක් කශහ පඹ ජනහ හකච්ඡහ 
කිරීභට අසථහ පදන්න.  ඊශඟ 
බහහයපේ දී ගරු ප්රධහන ඇභතිතුභහ 
ඉදිරිපේ දී එතුභහපේ ියරීක්ණ රඵහදීභට 
අසථහ පදන්න කිඹරහ කිඹපු ියහ 
බහඳතියඹහ වළටිඹට එතුභහපේ 
පඹ ජනහට අසථහ රඵහදීරහ රීති 
ප්රකහය අද දින බහට පගනේරහ 
තිඹනහ.  ඒ අනුකූ ඒක හකච්ඡහ කිරීපම් 
අලයතහඹක් අපි දකින්පන් නෆ.  ඒ අනුකූ 
ප්රධහන අභහතයතුභහට අපි අසථහ 
රඵහපදනහ ඒ පිළිඵ කටයුතු කිරීපම්  

 

 

අසථහ රඵහපදන්න.  ගරු ප්රධහන 
ඇභතිතුභිය  ඔඵතුභහපේ අසථහ. 

 

ගරු ප්රධහන අභහතය භීපඳහර පවේයත්                    
பகபய ிபதா அபநச்சர்                                      

Hon.Chief Minister Mahipala Herath                               

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

 

 ගරු බහඳතිතුභිය  අප්ත බහ 
ම්ප්රදහපේ වළටිඹට හභහනයපඹන් පම් 
බහට ඉදිරිඳත් කයන පඹ ජනහක එහි 
පිළිතුයට ඒ විනිභ වහ කටයුතු කශයුතු 
අභහතයයඹහ පනොසිටින අසථහක ඒක 
හකච්ඡහට අපි පනොගන්නහ ම්ප්රදඹක් 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

තභයි පම් බහපේ තිබුපන්.  පම් කරුණ 
අප්ත ගරු අභහතය යංත්ත් ඵණ්ඩහය 
භළතිතුභහ          ඳළවළදිලි පම් ගරු බහට 
දන්හ තිබිඹදීත් එභ පඹ ජනහ ඉදිරිඳත් 
කයන අත්ත් කුභහය භළේපේගභ භළතිතුභහ 
භහ පනොභළති අසථහක පම් කහයණහ 
ම්ඵන්ධපඹන් හකච්ඡහ කයරහ තිඹනහ.  
පම් බහපේ ඳසුගිඹ භහ හිටපු පදොපරොස 
ය තුශභ පභළිය පදඹක් සිේධ පරහ 
නෆ.  පභොකද අපි ඳක් විඳක් පේදඹක් 
නළතු සුවදතහඹකින් පම් කරුණු 
හකච්ඡහ කයපගන ඹනහ යගක් කහටත් 
පඳෞේගලික විදිවට පම් පඹ ජනහ තුළින් 
ඳවයේ එේර කයන්න අප්ත බහ 
පකොයි පභොපවොතකත් කටයුතු කයරහ 
නෆ.  ඉතින් ඒක ියහ ඊටත් අභතය ගරු 
බහඳතිතුභිය  භභ එදහ පය වේගත පරහ 
හිටිපේ.  භට දළන ගන්න රළබුණහ  පභොකද 
භභ පම් බහට පනොඳළයගපණන්පන් 
කරහතුයකින්.  එපවභ අසථහකත් භභ 
ප්රධහන ඇභතියඹහ පර ඒ 
ළශකිේරක්ත් පනොදක්යගන් පම් 
කටයුත්ත එතුභහ හකච්ඡහට ගත්ත ියහ 
ගරු බහඳතිතුභිය  භභ පම් කහයණහ 
ම්ඵන්ධපඹන් භපේ ඉදිරි කටයුතු 
පභතියන් නත්නහ.  පභොකද භට ඒ 
කහයණහට භහ නළතු කයන රද  

 

හකච්ඡහක් ියහ නළත ඒ 
ම්ඵන්ධපඹන් ගකීභක් ගන්න භට 
ඵළවළ.  ඒ පේභ භභ ඉතහභත්භ කණගහටු 
පනහ ඊට ඩහ පම් ඳශහත් බහ 
ඉදිරිපිට එදහ උේපඝ ණඹක් ඳත්යගන් 
පම්ක අනලය අපි අතය නළති ආයවුේ 
ඇති කිරීභට පම් කරුණු අයපගන ඹනහද 
කිඹන එක භට ළකඹක් තිඹනහ.  
පභොකද අපි ඳසුගිඹ කහරපේභ අපි 
පඵොපවොභ සුවදතහඹකින් අපි කටයුතු 
කයන්පන් පම් බහපේ ගරුත්ඹ ආයක්හ 
කයපගන.  පම්පක් අපි කහටත් ඳවයේ 
ගවන්න පකොයිභ පභොපවොතකත් පම් 
විඳක්පේ කිසිභ භන්ත්රීයපඹක් කිසිභ 
අසථහක කටයුතු කයරහ නෆ.  ගරු 
බහඳතිතුභිය  එළිය මුහුකුයහ ගිඹ තරුණ 
භන්ත්රීරු ඳහ බහට ගරුත්ඹක් ඇතු  

බහපේ ඉන්න සිඹළුභ භන්ත්රීරු තභ 
පව දයත්ඹ ශකන පිරික් වළටිඹටයි 
කටයුතු කයරහ තිපඹන්පන්.     පේලඳහරන 
භතිභතහන්තය තිපඹන්න පුළුන්.  අද 
ඳතින යජඹ ඹවඳහරනඹ ඹටපත් යජඹක්.  
ඒ ියහ භභ ගරු භන්ත්රීතුභහට විරුේධ 
පන්පන් නෆ.  එතුභහ භභ හිතන්පන් 
එතුභහපේ ඹම් ඳරිනතබහඹක් තිඹනහ 
නම් එතුභහ පම් ප්රලසනඹ භභ එන පතක් 
තිඹනහ.  පභොකද භභ පකොයිභ 
අසථහකත් පඳෞේගලික භභ කිසි 
පකපනකුපේ ඳහර්ලඹක් අයපගන පම් 
බහපේ ළඩ කයරහ නෆ.  ඒ ියහ භට 
පම්කට භළදිවත් පන්න තිබුණහ.  ගරු 
විඳක්නහඹකතුභිය  භපේ ඒ අසථහ 
ඳළවළය වළයරහ.  පභතන අනලය විදිවට 
උසිගළන්වීම් තුළින් පම් බහ තුශ 
ජනතහ කුපිත කයන ආකහයඹට ළඩ 
කයනහ නම් අපි පම් භවජන 
ියපඹ ත්තපඹ  පනපභයි.  අපි ඒක 
හධහයණ හකච්ඡහ කයරහ විහගන්න 
පුළුන් භට්ටභක පේලඳහරන ඳරිනත 
තත්ත්ඹකට අපි ඳත්පන්න ඕන.  ගරු 
බහඳතිතුභිය  භභ කණගහටුපන් වුනත් 
කිඹනහ මීට ඉවත පම් බහපේ ඉදරහ 
තිපඹන්පන් එක්පකනයි.  භභ නභ භතක් 
කයන්පන් නෆ බහපේ නළති ියහ.  එළිය  

 

තත්ත්ඹකට ඳත් පනහ නම් ගරු 
විඳක්නහඹකතුභිය  අපි එදහ ඒකභතික 
අඹළඹ අනුකූභත කයයගන් පම් ඉතිරි අවුරුදු 
එක වභහය ඹහභ වහ අපි සුවදත්පඹන්  
යගත්රත්පඹන් අපි සිඹළුපදනහභ පභහි 
තිඹන පම් ප්රතිඳහදන පඵදහ වදහපගන ඹන 
ගභනක ඉන්න ඕන.  එක ඳළත්තක ත 
පකපනකුට ඳවය ගවයගන් කථහ කයන්නට 
අපි භභ හිතන්පන් සදහනම් පනහ නම්  
කවුරු පව  පම් බහ ඒ වහ පඹොදහ 
ගන්නහ නම් ගරු බහඳතිතුභිය  භභ ඒ 
සථහනපේ නෆ.  ඒ ියහ අප්ත ගරු අත්ත් 
භළේපේගභ භන්ත්රීතුභිය  ඔඵතුභහට 
පුළුන් යජඹ තිඹනහ  භධයභ යජපේ 
ළඩක්.  පම්ක අපිට භළදිවත් පරහ 
වින්න පුළුන් ප්රලසනඹක් පනපභයි.  
නමුත් ඔඵතුභහට ගරු කයරහ භභ එදහ 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

කිේහ සථහනගත ඳරීක්ණඹක් කයරහ 
භභ බහගත කයනහ හර්තහ කිඹරහ 
ප්රකහලඹක් කශහ.  ඒ පඳොපයොන්දු ඔඵතුභහ 
ඒ චන කිසි විලසහඹකට ගන්පන් නළතු 
උේපඝ ණ ඳත්යගන් කටයුතු කිරීභ පම් 
බහට කයන රද අඳවහඹක්  
අපගෞයඹක් වළටිඹටයි ගරු  
බහඳතිතුභිය  භභ දකින්පන්.  පම් 
බහපේ කිසිදු භන්ත්රීයපඹක් මීට පඳය 
පභළිය අඳවසුතහඹකට ඳත්පරහ නෆ.  
ඒක භභ ඉතහභ කණගහටුපන් වුනත් 
ප්රකහල කයයගන් පම් ප්රලසනඹ මීට ඉදිරිඹට 
පගනඹහභ වහ භපේ කිසිභ 
වබහගීත්ඹක් පනොභළති ඵ භභ 
කණගහටුපන් ප්රකහල කයයගන් පම් බහ 
ඹම් අසථහක භපගන් පනත් ඕනෆභ 
කටයුත්තක් ගළන පම් භන්ත්රීතුභන්රහ 
භපගන් ඇහුපොත් ඒ ඕනෆභ කටයුත්තකට 
භභ ඔඵතුභන්රහ භඟ එකතු පනහ.  
භභ කණගහටු පනහ අත්ත් භළේපේගභ 
භන්ත්රීතුභහ පම් පගන ඹන ළඩ පිළිපරත් 
එක්ක අපි අතය තිඹන සුවදත්ඹ පකොයි 
පභොපවොපත් පව  බිපයිද කිඹරහ භට 
ළකඹක් තිඹනහ.  භභ පම් බහපේ 
අවුරුදු පදොශවක අත්දළකීම්  
ඳහර්ලිපම්න්තුපේ අවුරුදු දවඹක අත්දළකීම් 
තුළින් භභ කථහ කයන්පන්.  ඒ ියහ අපි  

 

අතය පම් ඇතිපරහ තිඹන යගත්රත්ඹ 
භනුකූයත්ඹත් එක්ක තිඹන යගත්රත්ඹක්.  
පම්ක පේලඳහරන ලපඹන් තභන්පේ 
තභන් ඹන ගභන තභන් ඩහත්භ 
ඉක්භණින් ඹන්න දයණ උත්හවඹන් තුශ 
භභ හිතන්පන් ඒ ගභන් පකොට පනහ 
කිඹන එකයි භභ දකින්පන් භපේ තිඹන 
පේලඳහරන අත්දළකීම්තුශ.  ගරු 
බහඳතිතුභිය  ඒ ියහ පම් ප්රලසනඹ ගළන 
භභ මීට ඳසපේ චනඹක සත් පම් බහපේ 
කථහ කයන්නට භභ කළභති නළති ඵ 
ප්රකහල කයයගන්  ගරු බහඳතිතුභිය  භට 
අසථහ රඵහදීභ ම්ඵන්ධපඹන් භභ ගරු 
ඔඵතුභහට සතුතින්ත පයගන් භපේ චන 
සේඳඹ අන් කයනහ.   

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

பகபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
-------------------------------------------------------------  

 

 සතුතියි ! ගරු ප්රධහන 
අභහතයතුභිය.  ඒ අනුකූ..... 

 

ගරු භන්ත්රී අත්ත් කුභහය                                
பகபய உறுப்ிர் அஜித் குநாப                                  

Hon.Member Ajith Kumara                                        

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

 

 චන කීඳඹක් කථහ කයන්න 
අසථහ තිඹනහද භට ? 

 

 

 

 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

பகபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
-------------------------------------------------------------  

  

 ඉතහභ පකටිපඹන්  හකච්ඡහ 
කයන්න එඳහ.  පකටිපඹන් ඉය කයන්න.   

 

ගරු ප්රධහන අභහතය භීපඳහර පවේයත්                    
பகபய ிபதா அபநச்சர்                                      

Hon.Chief Minister Mahipala Herath                               

--------------------------------------------  
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 ගරු බහඳතිතුභිය  පම් 
ම්ඵන්ධපඹන් කථහ කයනහ නම් භභ 
බහපන් ඹනහ දළන්.  නයහඹ ඳත්රපේ භට 
අදහශ කරුණුරට විතයයි පම්ක දහරහ 
තිබුපන්.  පම් ප්රලසනඹ එදහ කථහ කයරහ 
තිඹනහ.              ඊට අදහශ නළත කරුණු 
ඳළවළදිලි කයන්න පම් බහට ඉඩපදනහ 
නම් ඔඵතුභහ පම් තිඹන බහ රීතිරට 
විරුේධයි.  පභොකද භපගයි  
විඳක්නහඹකතුභහපගයි අපි පදන්නහපේ 
කථහලින් ඳසපේ තත් භන්ත්රීයපඹකුට 
ඒ භහතෘකහ ඹටපත් කථහ කිරීපම් 
අයිතිඹක් නෆ ගරු බහඳතිතුභිය.  එපවභ 
නම් පනභ පඹ ජනහක් දහරහ පන 
දිනඹක පුළුන් පම් ගරු භන්ත්රීතුභහට භට 
විරුේධ පව  පම් කහයණහ 
ම්ඵන්ධපඹන් ගන්න.  නමුත් පම් ප්රලසනඹ 
කථහ කිරීභට පදනහ නම් ගරු 
බහඳතිතුභිය  බහ රීති අනුකූ භභ 
විරුේධයි.   

 

 

 

 

 

ගරු භන්ත්රී අත්ත් කුභහය                                
பகபய உறுப்ிர் அஜித் குநாப                                  

Hon.Member Ajith Kumara                                        

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

 

 භට පච දනහක් ආහ 
උේපඝ ණඹක් කශහ කිඹරහ.  භභ එපවභ 
පදඹක් කපශේ නෆ.   

 

ගරු ප්රධහන අභහතය භීපඳහර පවේයත්                    
பகபய ிபதா அபநச்சர்                                      

Hon.Chief Minister Mahipala Herath                               

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

 

 බහඳතිතුභිය  පම් බහ 
ඳහරනඹ කයන පර භභ ඉේරහ සිටිනහ.   

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

பகபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
-------------------------------------------------------------  

 

 වරි  භව ඇභතිතුභිය.  
ඔඵතුභහපේ පඹ ජනහ පිළිඵ ඉදිරි 
අසථහක දී ඒ පිළිඵ ඳළවළදිලි කිරීභට 
ඉඩකඩ තිඹනහ.   

 

 ඔඵතුභහපේ පඹ ජනහ 
6/1/2015/14 දයණ පඹ ජනහ පිළිඵ 
ඳසුගිඹ බහ හයපේ දී හකච්ඡහ කයන්න 
පඹදුනහ.  ඒ පිළිඵ ගරු විඹඹබහය 
අභහතයයඹහ වළටිඹට එතුභහ පම් පිළිඵ 
දක්න අදවස ඉදිරිඳත් කයන්න කටයුතු 
කශහ.  ඒ අනුකූ පම් ඉදිරිඳත් කයන රද 
කරුණු සිඹේරභ පම් වහ ඳක්  

 

විඳක් ව ආණ්ඩු ඳක්පේ  ව 
විඳක්පේ ගරු භන්ත්රීතුභන්රහ පඹ ජනහ 
අදවස ඉදිරිඳත් කශහ.  ඒ අදවස අදහශ 
ආඹතන පත අපි ඹළවීභට කටයුතු 
කයනහ.  ඒ අනුකූ කටයුතු කිරීභට 
අලය උඳපදස රඵහදීභට අපි කටයුතු 
කයනහ.  මීශඟට ගරු භන්ත්රී ලිත 
කරුණහයත්න භළතිතුභහ විසින් ඉදිරිඳත් 
කය ඇති 6/1/2015/12 දයණ පඹ ජනහ 
ඉදිරිඳත් කිරීභ වහ ගරු භන්ත්රීතුභහට අපි 
අසථහ රඵහපදනහ.   

 

ගරු භන්ත්රී ලිත කරුණහයත්න              
பகபய உறுப்ிர் சித கருணாபத்    

Hon.Member Salitha Karunaratne                     

---------------------------------------------------- 
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 ගරු බහඳතිතුභිය  ගරු 
ප්රධහන අභහතයතුභහ ඇතුළු අභහතයරුිය.  
ගරු භන්ත්රීරුිය  ර්තභහනපේ ප්රලසතභ 
ඳහරන   ක්රභඹ            පර        පිළිගන්නහ 
ප්රජහතන්ත්රහදී ඳහරන ක්රභඹ ක්රිඹහට 
නළ පඟන්පන් ප්රජහතන්ත්රහදඹ පරයි. 
එනම් භවජනතහ විසින් කළින් කශට 
භළතියණ භඟින් පත යහ ඳත්කය ගනුකූ 
රඵන භවජන ියපඹ ත්තයින් වයවහයි.  
එපර ියපඹ ත්තයින් පත යහ ඳත්කය 
ගනුකූපේ භූයගඹ වහ ජනගවණඹ 
ඳදනම්පකොට ගත් පකොට්ඨහල මුේපකොට 
පගනයි.  අද පභයට ක්රිඹහත්භක පන 
භහනුකූඳහතික ඡන්ද ක්රභඹ තුශ භළතියණ 
පකොට්ඨහලඹ විලහර ඵරප්රපේලඹක් වීභ 
ියහත්  පුේගරයින් පත යහ ගළනීපම් දී ඇති 
භනහඳ තයඟඹ ියහත් ඵයඳතර ගළටළු 
රැක් භතුවී තිපබ්.  එඹ පභයට 
පේලඳහරන ංසකෘතිඹට අඹවඳත් පර 
ඵරඳහ තිපබ්.  එපේභ භ ඒ ඒ 
ප්රපේලරට ගකිඹන ියසි භවජන 
ියපඹ ත්තයින් පනොභළති ියහ ංර්ධන 
ක්රිඹහලිඹ භතුළිත පනොපේ.  ජනතහ 
අලයතහ ඉටුකිරීභ හධහයණ පනොපේ.   

 

එඵළවින් පක්ර ඡන්ද ක්රභඹට පවත් 
පකොට්ඨහල ඡන්ද ක්රභඹට ඩහත් ඵය 
තළපඵන භහනුකූඳහතික ක්රභපේ හධනීඹ 
ගුණඹන් එක්කයගත් න ඡන්ද ක්රභඹක් 
ඳශහත් බහ භළතියණඹ වහ ද වනින්හ 
දිඹයුතු ඵට අදහශ ගකියුත්තන්පගන් 
ඉේරහ සිටීභට පභභ බහට පඹ ජනහ 
කයන්නීඹ. 

 

 ගරු බහඳතිතුභිය  පම් 
පඹ ජනහ පම් ගරු බහපේ ම්භත න 
ඵ අපි දන්නහ.  වළඵළයි පම් බහපේ 
ම්භත වුනත් පම්ක පම් යපට් ක්රිඹහත්භක 
පයිද පනොපයිද කිඹන කහයණහ භභ 
දන්පන් නෆ.  පම් තිඹන භහනුකූඳහතික 
ක්රභඹ නළත්නම් භනහඳ ක්රභඹ 
පඳෞේගලික අපි අඳට හසි 

වගතපන්න පුළුන්.  වළඵළයි පම් යපට් 
පේලඳහරන ංසකෘතිපේ වළයවුම් 
රක්ඹක් විදිවට පනස විඹයුතුයි කිඹන 
තළන ඉදපගන පම් පඹ ජනහ පභභ ගරු 
බහට ඉදිරිඳත් කයනහ.                   ගරු 
බහඳතිතුභිය  අද අප්ත යපට් ක්රිඹහත්භක 
පන්පන් භහනුකූඳහතික ඡන්ද ක්රභඹ.  අය 
අර්නසට් පබ්කර් කිඹන පේලඳහරන 
චින්තකඹහ කිඹනහ භහනුකූඳහතික ඡන්දඹ 
ක්රභඹ ගළන පභපවභ.  පේලඳහරන 
ඳක්ඹකට ඡන්දඹ දුන් ඡන්ද දහඹක 
ංඛයහට අනුකූඳහතික එක් එක් 
පේලඳහරන ඳක් වහ ියපඹ ත්තඹන් 
රඵහදීභ තභයි භහනුකූඳහතික ඡන්ද ක්රභඹ 
කිඹරහ කිඹන්පන්.  එතපකොට ඒ ඒ ඳක් 
ගන්නහ ඡන්දරට අනුකූඳහතික 
ියපඹ ත්තඹන් රඵහදීභ තභයි භහනුකූඳහතික 
ක්රභඹ කිඹරහ කිඹන්පන්.  ගරු 
බහඳතිතුභිය  භට අය පදන්න පම් 
යත්නපුය  කෆගේර දිසත්රික්කර අනුකූඳහත 
ගළන කිඹන්න.  යත්නපුය දිසත්රික්කපේ 
8 010 000  ක් ඡන්ද දහඹකපඹ .  
ියපඹ ත්තයින් 24 පදනයි.  එතපකොට 
33 000 ට 1 ියපඹ ත්තඹයි.   කෆගේපේ 
650 000 යි.  ියපඹ ත්තපඹ  18 යි.   

 

කෆගේර දිසත්රික්කපේ 36 000 ට 1 යි.  
ඔන්න අනුකූඳහතපේ අවුරක්.  ඡන්ද ප්රතිපර 
2002 කෆගේර දිසත්රික්කපේ ඳශහත් බහ 
ඡන්දඹ.  213 000 ක් ගන්නහ න්ධහනඹ.  
භන්ත්රීරු 11 පදනයි.  එතපකොට 19 000 
ට 1 යි.  ය.එන්.පී එක 130 000 යි.  
භන්ත්රීරු 6 යි.  21 000 ට 1 යි.  එතනත් 
අනුකූඳහතපේ අවුරක්.  ඊශඟට සී.ඩබ්.සී. 
එක ගන්පන් ඡන්ද 8 900 යි.  එක 
භන්ත්රීයඹයි.  එතපකොට අය අර්නසට් 
ඵහකර් කිඹන ඒ ඒ ඳක් රඵහගත්ත 
අනුකූඳහතපේ වළටිඹට ියපඹ ත්තපඹ  
රළපඵන්පන් නෆ.  ඒ හින්දහ භහනුකූඳහතික 
ියපඹ ජන ක්රභඹ අප්ත යපට් ක්රිඹහත්භක 
කිරීභභ විකෘතිඹක්. ඒ ියහ ගරු 
බහඳතිතුභිය  අප්ත යපට් ක්රිඹහත්භක 
පන  භහනුකූඳහතික ක්රභඹ ළයදියි.   
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

 දළන් යත්නපුය දිසත්රික්කපේ 
ඉතහ ඳළවළදිලි පදඹක්.  යත්නපුය 
දිසත්රික්කපේ භළතියණ පකොට්ඨහල 8 ක් 
තිඹනහ.  ඇවළළිඹපගොඩ ආනපේ  ඡන්ද 
96 170 යි.  ගරු බහඳතිතුභිය  අපි 7 
පදපනක් ඉන්නහ.  ඇවළළිඹපගොඩ 
ආනපේ ඡන්ද දහඹකපඹ  13 000 ට 1 
ගහපන් ඉන්නහ.  කරහන ආනපේ 
ඡන්ද දහඹකපඹ  62 000 ක් ඉන්නහ.  
ඳශහත් බහ ියපඹ ජනඹ කයන එකනි 
භන්ත්රීයපඹක්ත් නෆ.  ඵරන්පගොඩ 
106.000 ක් ඡන්ද දහඹකපඹ  ඉන්නහ.  
අප්ත ගරු අධයහඳන ඇභතිතුභහ 
ියපඹ ජනඹ කයන ඵරන්පගොඩ.  ඳශහත් 
බහපේ ඉන්පන් භන්ත්රීරු පදන්නයි.  
50 000 ට 1 යි.  ඒ හින්දහ ගරු 
බහඳතිතුභිය  ඉතහ ඳළවළදිලි පේ තභයි 
භභ පම් භහනුකූඳහතික ක්රභපේ නයක ටික 
කිඹන්නම්.  ඵළල ඵළේභටභ භහනුකූඳහතික 
ක්රභඹ අනුකූඳහත ියපඹ ජන ක්රභඹක් කිඹරහ 
කිේහට ඒක එපවභ පනපභයි.  ඒ හින්දහ 
භවජනතහට හධහයණඹක් පන්න නම් 
පම් භහනුකූඳහතික ක්රභඹ පනස පන්න 
ඕන.  පභතියන් එවහ ගිඹ අඳට ඵරඳහන  

 

කරුණු ටිකක් තිඹනහ ගරු 
බහඳතිතුභිය.  අපි ඡන්ද කහරඹට අය 
පකොශම දිසත්රික්කපේ භහයිපම් 
දිවුරුම්පිටිපඹන් ඳටන් ගත්තහභ 
වම්ඵන්පතොට පකරපර් තුංකභට 
ඹනකේ ඹන්න ඕන.  අයපවේ වේදුම්මුේර  
පභතන ඉංගිරිඹ  අතන පදණිඹහපේ 
සිංවයහජ පකරය.  පම්කයි කතන්දයඹ 
පභපවන් කෆගේර පකරය.  එතපකොට 
අති විලහර ඵරප්රපේලඹක් තභයි අපි ඡන්ද 
පකොට්ඨහලඹක් විදිවට පම් භනහඳ ක්රභඹ 
තුශ ශකන්පන්.  පම් කහරපේ අඳට 
තිඹන නළති ඵළරි අභහරුකම් කිඹන්න ඕන 
කභක් නෆ.  අපි ඡන්ද කහරඹට ගිහිේරහ 
පභොනහ වරි පේම් ගවපගන ඇවිේරහ 
භනහඳ ටිකක් අයපගන තමුන්පේ 
ආනඹට ගිහිේරහ ඉන්නහ.  
භවජනතහට කයන පකොයි තයම් 
අහධහයණඹක් ද ගරු බහඳතිතුභිය.  
ඡන්ද කහරඹට ගිහිේරහ අපි පභොනහ වරි 

ටිකක් කිඹරහ  කථහ කයරහ  නෆදෆකම් 
ටිකක් භතු කයපගන ඡන්ද ටික අයපගන 
එනහ  පකොපවොභ වරි භනහඳ ටිකක් 
අයපගන පම් බහ ියපඹ ජනඹ කයන්න.   

 

වළඵළයි අඳට ඡන්දඹ දීපු යගියසසු එක්ක 
ඵළදීම් නෆ.  පවේතු තභයි ඡන්ද 
ඵරප්රපේලඹ විලහර වීභ ියහ තිඹන නයක.  
ඊශඟ එක භනහඳ තයඟඹ.  අද අපි 
පභපතන්ට ඇවිේරහ හිනහ පරහ කථහ 
කයරහ හිටිඹහට ගරු බහඳතිතුභිය  ඡන්ද 
කහපරට තමුන්නහන්පේරහ අපි එකභ පිපශේ 
අපි පකොයි තයම් නපුරු  නයක විදිවට ද 
කටයුතු කයන්පන්.  ගව ගන්නහ  
භයහගන්නහ.  පඳ සටර් ඉයහ ගන්නහ.  
පම්ක තභයි භනහඳ ක්රභපේ තිඹන නයකභ 
පේ. ඒ හින්දහ ගරු බහඳතිතුභිය  පම් 
භහනුකූඳහතික ක්රභඹ පම් යපට් 
පේලඳහරනඹ භවහ පිළිකහක්.  
භනුකූසකභ නෆ අපි රඟ ඒ කහරඹට.  ඒ 
හින්දහ පම් භනහඳ ක්රභඹ පනස විඹයුතු 
නළේද ගරු බහඳතිතුභිය.   

 

 ඊශඟට භවය අපඹක් 
අකභළති පයි පම් කහයණඹ කිඹනහට.  
පම් ඡන්ද ක්රභඹ දුන්න පුළුන් පන්පන් 
ේලි තිඹන   ඇති වළකි අඹට විතයයි.  භං 
පේ ඩු ඵහසඋන්නළපවේ පකපනකුපේ 
පුපතකුට වරි අභහරුයි පම් ඡන්ද ක්රභඹ 
කයන්න.  ගරු බහඳතිතුභිය  ේලි තිඹන 
අඹ ඇති තයම් ඹහන හවන දහපගන අපි 
දන්නහ ඡන්ද කහපරට හවන              
100 ක්  200 ක් ඹනපකොට අපි ත්රීවිරර් 
එපක් නළගරහ අත නහපගන ඹනපකොට 
යගියසසු අඳට හිනහ පනහ.  ඇයි 
පදවිඹපන් භභ අය කලින් කිේහ පේ 
තුංකභ ඉදරහ දිවුරුම්පිටිඹට පකොපවොභ 
දුන්නද ?  පම්ක තභයි කතන්දයඹ.  
එපවභ නම් ගරු බහඳතිතුභිය  පම් 
භහනුකූඳහතික ඡන්ද ක්රභඹ  භනහඳ ක්රභඹ 
ඇති වළකි ඵරපුළුන්කහයයින්ට ඉඩ පදන 
ඡන්ද ක්රභඹක්.  ඒ හින්දහ වළඵෆ භවජන 
ියපඹ ත්තයිනපේ වද ගළසභ ියපඹ ජනඹ 
කයන්පන් නෆ.  ඒක ියහ ගරු 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

බහඳතිතුභිය  පම්ක පනස විඹයුතුයි 
පන්ද ?  ඊටත් ළකාඹ අය භභ කලින් 
කිේපේ අපි නළති ඵළරි ඳන්තිඹ ියපඹ ජනඹ 
කශත් අපි පකොපවොභ වරි අඩු විඹදභකින් 
පභපතන්ට එන ක්රභඹක් තිඹනහ.  ඒක 
තභයි පම් භනහඳ ක්රභපේ තිඹන 
දුර්ගුණ  නයක.  පභොනහද ඡන්ද කහපරට 
අපි ගිහිේරහ නෆදෆකම් භතුකය ගන්නහ.  
කුරඹ කිඹනහ.  ආගභ කිඹනහ.  පම්හ 
වදහපගන තභයි පම් ඡන්ද ක්රභපඹන් අපි 
පකොපවොභ වරි පගොඩ එන්න ඵරන්පන්.  
භට ඡන්දඹ පදන නෆදෆයින් භභ 
පගෞයපඹන් සිහිඳත් කයන්න ඕන  
දිසත්රික්කඹ පුයහ ඉන්න.  ඒ අඹපේ 
ඡන්දපඹන් අපි පභපතන්ට ආහ තභයි. 
ඔවුන්ට අහධහයණඹක් පනපභයි.  වළඵළයි 
පම් වළඵෆ කතන්දයඹ කිඹරහ පම්ක පනස 
විඹයුතුයි ගරු බහඳතිතුභිය.  ඒ ියහ 
ප්රජහතන්ත්රහදපේ තිඹන නයක දුර්ගුණඹන් 
පම් භනහඳ ක්රභඹ තුශ භතු පනහ කිඹන 
කහයණහ ගකීපභන් කිඹන්න ඕන ගරු 
බහඳතිතුභිය.  ඒ හින්දහ භහ පඹ ජනහ 
කයනහ  පම් භහනුකූඳහතික ක්රභපේ තිඹන  

 

පම් ළයදි පේේ  අඩුඳහඩු ියළයදි පන්න 
ඕන.  ඒපකන් අපි කිඹන්පන් නෆ 
භහනුකූඳහතික ක්රභඹ වටභ නළති කයරහ 
අය තිඹන යශ ඡන්ද ක්රභඹකට ඹන්න  
පක්ර ඡන්ද ක්රභඹකට ඹන්න කිඹරහ අපි 
පඹ ජනහ කයන්පන් නෆ.  එතනදී 
කිඹන්පන් භළතියණපේ දි තයඟ කයන 
ආනපඹන් ඵහුතය ඡන්ද ංඛයහක් 
රඵන තළනළත්තහ ජඹග්රහීප අප්තක්කඹහ 
පර නම් කිරීභ.  ඒක තභයි පක්ේ ඡන්ද 
ක්රභඹ කිඹරහ කිඹන්පන්.  පකොට්ඨහලඹට 
තයඟ දිනහ.  එතනදී ළකාපුය ඡන්ද 
ගත්ත පකනහ දිනනහ.  අපනක් 
එක්පකනහ පගදය.  ඒක ඉතහ පවො 
ක්රභඹක් පනපභයි.  ඒපකත් අඩුඳහඩු 
තිඹනහ.  ඒ හින්දහ ගරු බහඳතිතුභිය  අය 
භහනුකූඳහතික ක්රභපේ තිඹන නයක අයින් 
කයරහ ඩහ හසි වගත ජනතහපේ 
වදගළසභ ියපඹ ජනඹ කයන  විදිවට යශ 
ඵහුතය ියපඹ ජන ක්රභඹ පක්ර ක්රභඹට 
ඩහ ඵයක් තළපඵන ක්රභඹක් වළදිඹ යුතුයි.  

එදහට තභයි කරහනට වළඵෆ 
ියපඹ ජනඹක් පම් ඳශහත් බහට 
එන්පන්.          එදහට තභයි අය භභ කලින් 
කිේහ පේ පකොපරොන්පන් 140 000 ක් 
ඡන්ද දහඹකපඹ .  ියපඹ ත්තපඹ  3 යි.  
ඇවළළිඹපගොඩ 96 000 ට 7 යි.  පම්ක 
පනස පරහ ඒ ඒ පකොට්ඨහලඹට 
ගකිඹන භවජන ියපඹ ත්තපඹක් පම් 
ආඹතනරට එන්පන්.  එදහට ඒ ජනතහට 
ඒ භවජන ියපඹ ත්තපඹ  ගකිඹයි.  
ඇත්තභ කහයණහ තභයි ගරු 
බහඳතිතුභිය  ඔඵතුභයි භභයි 
ියපඹ ජනඹ කයන ඇවළළිඹපගොඩ 
ආනපේ අපි වත් පදපනක් ඉන්න ඵ 
වළඵෆ.  ඇත්තටභ ඇවළළිඹපගොඩ 
ආනපේ ංර්ධනඹ ගළන වරි 
කථිකහතක්  වරි හකච්ඡහක්  
ජනතහපේ ප්රලසන හකච්ඡහ පනහද ?  
නෆ  පවේතු අපි එකිපනකහ ඵරන්පන් 
භනහඳඹ ගවගන්න යගක ජනතහපේ 
වළඵෆ ්ත යලසනඹ කයට අයපගන ඒහ 
වින්න පනපභයි.   ඒ හින්දහ ගරු 
බහඳතිතුභිය  අහන ලපඹනුකූත් භහ  

 

පඹ ජනහ කයන්පන් ප්රජහතන්ත්රහදඹ තභයි 
අද පිළිගන්නහ ප්රලසතභ ඳහරන ක්රභඹ.  
ඒක ක්රිඹහට නඟන්න තිපඹන්පන් 
භළතියණ වයවහ තභයි.  ඒ භළතියණ 
ක්රභඹ ඳදනම් කයගන්පන් ජනගවණ වහ 
භූයගඹ ඳදනම් කයගත්තු පකොට්ඨහල 
ක්රභඹට.  පම් තිඹන පකොට්ඨහල විලහර 
ළකායි අඳට.  ඔපයොත්තු පදන්පන නෆ.  ඒ 
හින්දහ ජනතහපේ ප්රලසන විපන්පන් 
නෆ.  ඒ හින්දහ කුඩහ පකොට්ඨහල ඳදනම් 
කයපගන ඡන්ද ක්රභඹක් ආ යුතුයි.  පභතන 
ඉන්න ළකාහිටිපඹ  දන්නහ ඉසය තිබුණ 
ඡන්ද පකොට්ඨහල ක්රභඹ.  ඒ ක්රභඹට අපි 
ඹහයුතුයි.  ඳශහත් බහ අඩුභ ගහපන් 
ප්රහපේශීඹ පේකම් පකොට්ඨහලඹක්ත් එක් 
පකොට්ඨහලඹක් විදිවට වළපදන ක්රභඹකට 
පකොට්ඨහල ක්රභඹ කස විඹයුතුයි.  එපවභ 
කයන ගභන් අය කලින් කිේහ පේ දිනන 
එක්පකනහ විතයක් පනපභයි ඳයහද පන 
එක්පකනහටත් ඹම් ඉඩක් රළපඵන 
ියපඹ ජනඹ පනොපන ජනතහට ජන 
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පකොට්ඨහලඹකට ඳක්රට  
කණ්ඩහඹම්රට ඉඩක් රළපඵන 
භහනුකූඳහතික         ක්රභපේ   තිඹන    පවො 
ගුණහංගත් ඒකට එකතු කයන්න ඕන.  
එපවභ නළත්නම් අඳට සී.ඩබ්.සී. එපක් 
ගරු භන්ත්රීතුභහ පම් බහට එන්පන් නෆ.  
එතුභහටත් පම්පක් ඉඩ තිපඹන්න ඕන.  
එපවභ නළතු අපි එතුභහ ප්රතික්පේඳ 
කයන්න කිඹරහ කිඹන්පන් නෆ.  එපවභ 
ක්රභඹක් භහනුකූඳහතික ක්රභපේ පවො 
ගුණහංගත් එකතු කයගත්ත යශ ඵහුතය 
ියපඹ ජන ක්රභඹක් ඳශහත් බහ 
භළතියණපේ දී වනින්හ දිඹයුතුයි කිඹන 
පඹ ජනහ පම් ගරු බහට පගන එයගන්  
ඇහුම්කන් දීභ පිළිඵ වළභ පදනහටභ 
සතුතින්ත පයගන් ියවඬ පනහ.  
පඵොපවොභ සතුතියි ! 

 

 

 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                 

பகபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                                  

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

 

 සතතියි  ගරු ලිත කරුණහයත්න 
භන්ත්රීතුභිය. මීශඟට ගරු අත්ත් කුභහය 
භළේපදගභ භන්ත්රීතුභහ. 

 

ගරු භන්ත්රී අත්ත් කුභහය                                
பகபய உறுப்ிர் அஜித் குநாப                                  

Hon.Member Ajith Kumara                                   

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

 

 ගරු බහඳතිතුභිය  ලිත 
කරුණහයත්න ගරු භන්ත්රීතුභහ පගනහපු 
පඹ ජනහ ඉතහභ ළදගත් පඹ ජනහක්.  
ඒපේභ එතුභහ පඹ ජනහ පගන එයගන් 

කයන රද කතහ  ඉතහභ හධහයණයි. 
ඒපේභ ප්රහපඹ ගිකයි.  තහත්තයි පුතයි 
ඡන්දඹ ඉේලුත් ඒපදන්නහ  ඇණ පකොටහ 
ගන්න ක්රභඹක් තභයි  පම් භනහඳ ක්රභඹ 
තුශ ජියත පරහ තිපඹන්පන්.  78 
යසථහපේදී              හිටපු      ජනහධිඳති  

 

පේ.ආර්.ජඹර්ධන ජනහධිඳතිතුභහ  
භළතියණ ක්රභඹ ංපල ධනඹ කශහ.  
වළඵළයි ඒ අසථහපේදී එතුභහ පගනහපේ  
ඳක්පේ  භවපේකම්යඹහ ඉදිරිඳත් 
කයන රළයිසතු ඡන්ද ප්රභහණඹ අනුකූ 
අනුකූඳහතඹක් වළටිඹට පේකම්පේ 
ියර්පේලඹ භත  භන්ත්රීරුන් ගළට් කයන 
ක්රභඹ .  ඒක තභයි ඳශපිය 78  
යසථහපේ තිබුණ එක.  ඊට ඳසපේ  
භළතියණ ඳනතට ංපල ධනඹක් 
පගනේරහ අතිගරු  අප්ත හිටපු ජනහධිඳති  
පප්රේභදහ භළතිතුභහ තභයි  පම් භනහඳ 
ක්රභඹ අපිට වනින්රහ  දුන්පන්.  අප්ත 
කරුණහඳහර භන්ත්රීතුභහ හිටිඹහ නම් භනහඳ  

 

ක්රභඹට ඳශමුපන්භ  භළතියණඹකට 
මුහුණ දුන්පන් ගරු බහඳතිතුභිය  අපි.  
ඳශපිය ඳශහත් බහපේ. ඒ පරහපේ 
භවහ පරොකු  භනහඳ ප්රභහණඹකට ඹන්න 
ඒපේභ භළතියණඹකට භවහ පරොකු 
පඳ සටර් යහඳහය කහඩ්  ගවන්න එපවභ 
පුළුන් ක්රභඹක් තිබුපණ්ත් නෆ. ඒ ගළන  
දළනීභක් තිබුපණ්ත් නෆ පකොපවොභද පම්ක 
කයන්පන්  කිඹරහ.  දව දහවක් විතය  එක 
ආනඹකින්  ප්රතික්පේඳ පනහ  ඡන්ද . 
පම්ක ඳහවිච්චි කයන්න දන්පන් නළති 
හින්දහ. දළනුකූත් ඒපේ තිපඹනහ. ඒ 
කහරපේ.  භට භතකයි භභ භළතියණඹට 
ඉදිරිඳත් පන  පරහපේ භභ ගළහුපේ 
පඳ සටර්  250 යි.  ඒකත් ඔඹ  පකොශ 
ඳහටයි. න් කරර්.  88. කහඩ් ගළහුපේ ගරු 
බහඳතිතුභිය  පම් බිසටේ පඵ ඩ් ලින් 
කහඩ් එක ගවරහ කහඩ් එක පදනහ  දීරහ 
අංකඹ පදනහ. දීරහ  ආඳහු ඡන්දඹ දහපු 
එක්පකනහපගන්  කහඩ් එක එකතු කය 
ගන්නහ  එතන ඉන් කීඳ පදපනක්.  
කහඩ් 500 ක් විතය තභයි ගවරහ 
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තිපඹන්පන්.   පඵොපවොභ සුළු විඹදභක්. 
වළඵළයි ඊට ඳසපේ  භභත් ඒ ඳශහත් 
බහපේ ශහඵහරභ භන්ත්රීයපඹක් වළටිඹට 
ඡන්ද නභදහවක් විතය අයපගන  භභ ඳත් 
වුණහ. වළඵළයි ඒ ඡන්ද ප්රභහණඹ භභ 
දිසත්රික්කපේ  වඹ  පියඹහ ඵට ඳත් 
වුණහ.   ඊට ඳසපේ පම් ක්රභඹ හුඟක් 
පනස පන්න ඳටන් ගත්තහ.             අද 
ඡන්දඹක් කයන්න ඵෆ රුපිඹේ  රක් 
වළත්තෆඳන්දහවක්  විතය විඹදම් කයන්න 
ඕපණ්.  වළත්තෆඳපවන් එවහ මුදරක් 
විඹදම් කපශේ නළත්නභ ඒ පුේගරඹහට  
ඡන්ද විසිඳන්දහවක් ඳවපශොසදහවක් 
ගන්නහ  කිඹන එක අභහරු කහර්ඹඹක්.  
පම්පේ විඹදභක් අපිභ තභයි කස කය 
ගත්පත්.  අපි එක්පකපනක් අභිඵහ ගන්න  
කයන්න පුළුන් ක්රභපේදඹ පභොකක්ද 
කිඹරහ ඵළලුහ.  භහධය ඳහවිච්චි කයන්න  
ප්රචහයඹ  ඳහවිච්චි  කයන්න  ඒපේභ 
යගියසසුන්පේ හිත ගන්න ඹම් ඹම්  පේේ 
පදන්න. පුේගලික .  භට භතකයි මුේ 
භළතියණඹ පරහපේ හභහනයපඹන්  

 

අප්ත තහත්තහ මුණ ගළපවන්න සිංවර 
අවුරුේදට හුඟක් පදපනක් එනහ.  එතුභහ 
ආපුවභ ාහති යගත්රහදීන්ට ඹම්කිසි  තෆගි  
ළරකිලි කයනහ.  ඒ අවුේපේ ඒක 
නළළත්තුහ.  පභොකද පම් භළතියණඹට 
ඳගහ පදයි කිඹන පච දනහ එයි කිඹරහ.  
අපි පඳොකා ලී්තෂට් එකක් ගවරහ පම් උඩ 
තිබුණහ එන පකපනකුට ඵරන්න.  ඒක 
අතින් දුන්පන් නෆ ඵඹයි.  ඒ මුේ කහරපේ. 
වළඵළයි ඳසුකහලීන  ඒක අපිට සිේධ වුණහ 
පනස කයන්න ඇයි  ජනතහ විමුක්ති 
පඳයමුණත් ආපු පරහපේ  ඒ භීණඹත් 
එක්ක පව දය භන්ත්රීරු  කවුරුත් 
රෆසති වුණහ ඡන්දඹ ඳහවිච්චි කයන්න ඡන්ද 
පඳොශට යගියසසු පේන්න යගියසසුන්පේ 
භතඹක් ඇති කයන්න.  අන්න එතන තභයි 
අපි පරොකු විඹදභක් කයන්න අපි පුරුදු 
පන්න ඳටන් ගත්පත්.  අපිට සිේධ වුණහ 
ඹම් ඹම් පේේ පදනහ කිඹරහ පගන්න 
ගන්න.  ඒක පදඳළත්පත්භ. එක ඳළත්තක 
පනපභයි. අපිට ඳවසුකම් ඳඹන්න සිේධ 
වුණහ.  හවන පදන්න  සිේධවුණහ. අද ඒක 

පුරුේදකට ගිහිේරහ  භවය තළන් රට 
කිපරොමීටයඹක් පදකක් ඹන්න තිපඹනහ 
නම් එතනට හවනඹක් දීපු එක්පකනහට 
තභයි  භනහඳඹ ඳහවිච්චි කයන තත්ත්ඹට 
ඳත්පරහ තිපඹන්පන්.  භවය ගම් රට 
ගිඹහභ අපිට හවනඹක් පදන පකනහට 
තභයි අපි ඡන්දඹ පදන්පන්  අපිට ප්රහවන 
ඳවසුකම් පදනහ නම්  කිඹරහ.               ඒ 
තත්ත්ඹට එන්න එන්න ඳත්පන්න 
ඳටන් ගත්තහ.  ඳහුගිඹ කහනුකූ 
පනපකොට තුය පඵ තරඹත්  තභන්පේ  
අංකඹ ගවරහ පදන්න ඳටන් ගත්තහ.  
තභන්පේ ඳක්පේ  ඳහට රහංඡනඹ 
ගවන්න ඳටන් ගත්තහ.  පරොකු විඹදභක් 
කයන්න ඕපණ්.  ඒ විඹදභ අතිවිලහරයි. ඒ 
පුේගරඹහපගන් වරිඹහකහය  පේඹක් 
පනද කිඹන එක ගළන අපිට පරොකු 
ප්රලසනඹක් තිපඹනහ . රක් සීඹක් 
වභහයක් විඹදම් කයරහ ආවභ  ගණන් 
වදරහ ඵළලුවභ පභොන පේ 
පුේගරපඹකුටද  පම්ක රළපඵන්පන් 
කිඹරහ. ඒ ියහ ඒපේභ  භවජන  

 

ියපඹ ත්තපඹක් ඳත් පන එපක්  
අභිරහඹ පන්පන් ජනතහට පේඹ 
කයන්න.  අපි පදපිය ඳශහත් බහපේ 
ඉන්න පකොට  ඒක එක්ත් ජහතික 
ඳක්පේ ඵරපේ තිබුපණ්.  භන්ත්රීරුන්ට 
තභයි ප්රධහන ඇභතිතුභහ රඵරහ පදනහ 
පේ  මුදේ රඵරහ දුන්පන්.  ඒ  කහරපේ 
අපිට වම්ඵ වුපණ් රක් වත වභහයක් 
පේ.  අය ඔඵතුභහ කිේහ පේ 
ඵරංපගොඩ ආනපේ භන්ත්රීරු වඹ 
පදපනක් හිටිඹහ.  එක්ත් ජහතික 
ඳක්පඹන් තුන් පදනයි.  අියත් 
ඳක්පඹන්  තුන් පදනයි.  ඇවළලිඹපගොඩ 
ආනපේ හිටිඹහ ඳස භන්ත්රීරු 
තුන්පදපනක්. යත්නපුය ආනපේ හිටිඹහ 
ඇභතිරු පදන්පනක්  එක්ක  භන්ත්රීරු 
ඳස  පදපනක්.  අපි ගණන් වදරහ 
ඵළලුවභ ළරසුම් එපකන් පකොපවොභද 
මුදේ රළබිරහ තිපඹන්පන් කිඹරහ  
ප්රහපේශීඹ පේකම් පකොට්ඨහල රට කිඹරහ  
දු්තඳත්භ  කිඹරහ ප්රහපේශීඹ පේකම් 
පකොට්ඨහලඹට රළබිරහ  තිබුපණ් රුපිඹේ 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

වළත්තෆඳන්දහවයි.  අඹගභට. ඊශගට 
පකොපරොන්නට.  ඒපේ ආන හුදකරහ 
වුණහ.  ඒ ියහ අපි ඒ ඳශහත්  බහපේ 
තීන්දු පකරුහ  ෆභ ප්රහපේශීඹ පේකම් 
පකොට්ඨහලඹටභ රක් විසක් ඹන්න 
ඕපණ්.  ඒ විස ඇතුපශේ අපි භන්ත්රීරු 
විදිවට පඹ ජනහ  ඉදිරිඳත් කයන්න ඕපණ්. 
අියහර්ඹපඹන් රක් විසක් ඒ ප්රහපේශීඹ 
පේකම් පකොට්ඨහලඹට  ංර්ධනඹ වහ 
ඹනහ.  පම් ක්රභඹ කයන්න ටිකක් 
අභහරුයි. පම්  ක්රභඹට භන්ත්රීරුන්පේ 
අයිතිහසිකම් ආයක්හ පන්පන් නළවළ.  
ඒ ියහ නළත ආඳහු අය පුේගලික 
භන්ත්රීරුන්ට මුදේ අතට ඳත් පන 
ක්රභඹක් ආහ.  පභතනදී ඹම්කිසි 
ඡන්දදහඹකයින්ට අහධහයණඹක් පනහ.  
ඒ ියහ පම් සිඹළු පේ පිළිඵ පොඹරහ 
ඵරරහ  අපිට පුළුන් නම් භවජනඹහට 
උත්තය ඵඳින්න පුළුන්  භවජනඹහට 
ගකිඹන්න පුළුන් භන්ත්රීයපඹක්  
තභන්පේ ප්රපේලපේ  පභොන ඳක්පඹන් 
වරි බිහි කයන්න  අන්න ඒ අසථහ  

 

රඵරහ පදන්න පුළුන් ක්රභඹක් තිපඹනහ 
නම් භළතියණ ක්රභඹ තුශ ඒ  ගළන 
පොඹන්න.   අද පනොපඹක් විදිපවේ 
කථිකහතට රක් පරහ තිපඹනහ.  
ජර්භන් ක්රභඹ ඳහවිච්චි කයරහ ඒකත් දකුණු 
අප්රිකහපේ ක්රභඹක්.  ංකරනඹ කය ගත්තු 
රංකහටත් ආපේියක කය ගත්තු පම් 
පිළිඵ පුළුන්ද කිඹරහ අපිට  ඹම්කිසි 
එක භතඹකට එන්න. 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                 

பகபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                                  

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

 

 භන්ත්රීතුභහ අන් කයන්න.  

 

ගරු භන්ත්රී අත්ත් කුභහය                                
பகபய உறுப்ிர் அஜித் குநாப                                  

Hon.Member Ajith Kumara                                    

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

 

 එපතන්දී ඔඵතුභහ කිේහ පේ 
සුළු ජන පකොටස  රට ියපඹ ජනඹක් 
පකොපවොභද රළපඵන්පන්       කිඹන    එක 
පිළිඵ ප්රලසනඹක් තිපඹනහ.  ඒ ියහ 
පම් සිඹළු පේේ පිළිඵ කේඳනහ 
කයරහ ඵරරහ  සුදුසු ක්රභඹකට පකොට්ඨහල 
ක්රභඹකුත් එක්ක  තිපඹන ක්රභඹකට 
එනහ නම් ඒක ඉතහභ කහපර චිතයි  
කිඹන එක එතුභහපේ පඹ ජනහ අනුකූභත 
කයයගන්  අපි කතහ කයනහ කිඹන එක 
භතක් කයයගන් ඔඵතුභහට කහරඹ රඵහදීභ 
පිළිඵ සතතින්ත පයගන්  ියවඬ 
පනහ.  

 

 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                 

பகபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                                  

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

 

 සතතියි  ගරු අත්ත් කුභහය 
භළේපදගභ භන්ත්රීතුභිය. මීශඟට අත්ත්  
ලහයගන්ද භන්ත්රීතුභහ. 

 

ගරු භන්ත්රී අත්ත් ලහයගන්ද                                
பகபய உறுப்ிர் அஜித் ராநின்த                                  

Hon.Member Ajith Shyaminda                                    

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

 

 ගරු බහඳතිතුභිය අප්ත ලිත 
කරුණහයත්න භන්ත්රීතුභහපේ පඹ ජනහ 
අනුකූභත කයයගන් ඹම් චන කීඳඹක් කතහ 
කයන්න ඵරහපඳොපයොත්තු වුපණ්.  
විපලේපඹන් අපි දන්නහ පම් කහනුකූ 



 

ඵයගමු ඳශහත් බහ சபகமுய நாகாண சப SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL  

2016.02.09 
 36 
 

ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

පන පකොට ඳශහත්ඳහරන භළතියණඹ ඒ 
කිඹන්පන්  ප්රහපේශීඹ බහ   නගය බහ  
භව නගය බහ භළතියණ ඳළළත්වීභ 
පිළිඵ දියිපන්භ යට තුශභ දීර්ඝ 
කථිකහතක් තිපඹනහ පකොට්ඨහල  
ක්රභඹට එඹ සිදු කශ යුතුයි කිඹරහ.  ඒ 
අනුකූ ඳසුගිඹ ඳහර්ලිපම්න්තුපේත්  ඳනතක් 
ඉදිරිඳත් කයරහ ම්භත කයරහ පම් පන 
පකොට  සීභහ   ියර්ණඹ    කිරීපම්   අදිඹපර්  
තභයි තිපඹන්පන්. ඒක නළතත් ඳසුගිඹ 
ආණ්ඩුප පඳයළිඹත් එක්ක ඒක නළතත් 
ංපල ධන රකහ ඵළලීපම් අසථහකුත්  
පම් අපප්රේේ භහඹ දක්හ දීර්ඝ කයරහ 
තිපඹනහ.   ඒ පන පකොට අපිට 
පත්පයන කරුණක් තභයි  ප්රහපේශීඹ බහ 
භළතියණඹට දළන් ඳශහත් බහ 
භළතියණඹටත්  ඩහ  අය පුංචිභ 
භන්ත්රීතුභහ ආපේ එතියන් තභයි. 
ඉසපේරහභ ගිහිේරහ ප්රහපේශීඹ  
පකොට්ඨහලඹටභ ළඩ කයන්න  වම්ඵ 
පනහ. ඒකට නම් ඳශහත් බහට  තයම්  

 

ේලි වම්ඵ පන්පන් නෆ.  ගරු 
බහඳතිතුභිය  රක්ඹකින් පදකකින් 
පකොපවොභ ප්රහපේශීඹ පේකම් 
පකොට්ඨහලඹක ළඩ කයන්පන් කිඹන එක 
පිළිඵ ප්රලසනඹකට මුහුණ දීරහ  පරොකු 
ප්රහපඹ ගික  ගළටළුක්.   ඒ අනුකූ විවිධ 
අදවස භත ඒක පකොට්ඨහල ක්රභඹට එන්න  
ව භහනුකූඳහතික ක්රභපේ ම්යග්රණඹක්  
විදිවට තභයි ඒකත් පඹ ජනහ  කයරහ 
තිපඹන්පන්.  ඒ අනුකූ ඒ කථිකහත 
තිපඹන්පන්.  ඒපකත් අහන තීන්දුක් 
නෆ. අපි දන්පන් නෆ භළතියණඹ එන 
පකොට පම් ක්රභඹ තිපඹයිද  භහනුකූඳහතික 
ක්රභඹ එයිද කිඹන එක පිළිඵ අපිට 
ළකඹක් වහ ඳළවළදිලිතහඹක් නෆ.  ඒ 
අනුකූ ප්රහපේශීඹ බහරට ඳශහත් ඳහරන 
ආඹතන රට ඒ විදිවට ඡන්දඹ තිපඹනහ 
නම්   ප්රහපේශීඹ බහට ව ඳශහත් 
බහටත් ඒ අනුකූ භහනුකූඳහතික ඹම් 
ක්රභඹක් අනුකූගභනඹ කශ යුතුයි කිඹන  
අදව අනුකූ තභයි භං හිතන්පන් ලිත 
භන්ත්රීතුභහ ඒ ප්රහපඹ ගික තත්ත්ඹත් 
ඳළවළදිලි  කයරහ පම් පඹ ජනහ ඉදිරිඳත් 

කපශේ.  අපි ඳළවළදිලිභ දන්නහ 
ඳහර්ලිපම්න්තු භළතියණඹත් ආන 
ක්රභඹට ව  භනහඳ ක්රභපේ ම්යග්රණඹක් 
පක්ර  ක්රභපේ  විදිවට තභයි තළබිඹ 
යුත්පත් කිඹන භතඹ පම් සිඹළු පදනහටභ 
තිපඹනහ.  ඒ පදකට භළදි පච්ච ඳශහත්  
බහටත් එපවභ නම්  පම් තිපඹන 
ක්රභපඹන්  ඵළවළය ගිහිේරහ පකොට්ඨහල 
ක්රභඹ    එපවභ    නළත්නම්   එතුභහ කිේහ 
පේ ප්රහපේශීඹ පේකම් පකොට්ඨහලඹකට 
භන්ත්රීයපඹක් පකොපවොභ වරි  බිහි පන 
විදිවක් අය භනහඳ ක්රභපඹනුකූත් ඹම් සුළු 
ඳක් සුළු ජහතීන්  සහධීන ඒ විදිවට 
භට්ටභ අදව දයණ ඒ පේලඳහරන අඹත්  
ඒ ඳශහත් බහට එන්න පුළුන් විදිපවේ  
ක්රභඹක් ඇතුශත් කයරහ ඇතුශත් විඹ 
යුතුයි කිඹන භතපේ  තභයි පම් පඹ ජනහ 
හකච්ඡහ පන්පන්.  ඇත්පතන්භ අපිට 
ප්රහපඹ ගික ප්තනහ  පම්පක් හසි ව 
අහසි.   ළකාපඹන් ඵරන පකොට අහසි 
තභයි ළකා  

 

පන්පන්.  දු්තඳත් පකපනකුට පම් 
ක්රභඹට අප්ත අත්ත් භන්ත්රීතුභහ කිේහ 
පේ  රක් වළත්තෆඳවක් විඹදම් කයන්න 
ඵෆ.  රක් වළත්තෆඳවක් විඹදම් කයරහ 
ඇවිත් ළඩකුත් නෆ.  ඒ අනුකූ ඵරන පකොට 
ගපම් ජනතහට පේඹක් කයන්න නම්  
අපිට ප්රහපේශීඹ පේකම් පකොට්ඨහලඹකට 
ඳශහත් බහ භන්ත්රී පකපනක් බිහි පන 
ක්රභඹක් ඇති වුපණොත්  ජනහපේ 
ඳළත්පතන් සුබදහයි කිඹන භතඹ අපිට  
පිළිගන්න පනහ. ඒ ක්රභඹ විතයක් 
පනපභයි  ප්රහපේශීඹ පේකම් 
පකොට්ඨහලඹකට අියහර්ඹපඹන් 
භන්ත්රීයපඹක් බිහි  පනහත් භඟ  සුළු 
ඳක් සුළු ජහතීන්  ව සහධීන  අඹටත්  
එන්න පුළුන් විදිවට ඒ ම්යග්රණඹක් 
තභයි අපි පම් භළතියණ ංපල ධනඹත් 
එක්ක ඵරහපඳොපයොත්තු පන්පන්.  

 

 ඒ ියහ පම් ඳශහත් බහ  විදිවට 
පම් භළතියණ  ක්රභඹ ගළන අපිට පම් 
ඳහර්ලිපම්න්තුපේ විහද පන පකොට 
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ප්රහපේශීඹ බහර කථිකහන් තිබුණවභ  
භළතියණ තිපඹන භඹක  ඳශහත් 
බහපේ අපි ියවඬ  ඉන්පන් නළතු  පම් 
ගළන අප්ත අදවස ඉදිරිඳත් කයන්න පම් 
පඹ ජනහ ඉදිරිඳත්වීභ පිළිඵ අප්ත 
ලිත භන්ත්රීතුභහට භභ සතතින්ත 
පනහ. 

 

 ඒ ියහ භභ දිගින් දිගටභ අදවස  
දක්න්න කතහ කයන්න 
ඵරහපඳොපයොත්තුක් නෆ.  භපගත් භතඹ 
පන්පන් ප්රහපේශීඹ බහ පකොට්ඨහල 
ක්රභඹට  ව ඒ භනහඳ ක්රභපේ 
ම්යග්රණඹක් එන පකොට ඒ වහ භහන 
ඳහර්ලිපම්න්තුපේත් ඊට ආන්න එක් 
භන්ත්රීයපඹක්  වහ අියකුත් සුළු ජහතීන්  
වහ ඳක් ියපඹ ජනඹට ඹම් තළනක් එන 
ක්රභඹක එන පකොට ඳශහත් බහටත්  
ප්රහපේශීඹ පේකම් පකොට්ඨහලඹට එක්   

 

පකපනක් වහ අියකුත්  සුළු ජහතීන්  වහ සුළු 
ඳක් ියපඹ ත්තපඹක් එක් පන්න 
භන්ත්රීරුන් බිහි පන්න ක්රභඹක්  පම් 
අතරින් පත යහ පබ්යහ පගන පවොභ ක්රභඹ 
කස විඹ යුතුයි කිඹන භතපේ තභයි භහත් 
ඉන්පන්.  

 

 ඒ ියහ පම්  පිළිඵ අදහර සථහන 
රට අදහර  ඵරධහරීන්ට ගරු 
ඳහර්ලිපම්න්තුට  අප්ත අදවස පඹ ජනහ 
කයරහ ඹළවීභ  ගරු බහඳතිතුභිය ළදගත් 
පනහ. ඒ ියහ  ලිත භන්ත්රීතුභහ 
පගනහපු පඹ ජනහ ඉතහ ළදගත්   අප්ත 
ආඹතනඹටත් ඵරඳහන්පන් පම්ක 
ඵරඳහපන් පකපේද  කිඹන  විග්රවඹ අපි 
කශ යුතුයි.  ඒ ියහ එතුභහපේ පඹ ජනහ 
අනුකූභත කයයගන් භභ ියවඬ පනහ. 
සතතියි. 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                 

பகபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                                  

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

 

 සතතියි ගරු අත්ත් ලහයගන්ද 
භන්ත්රීතුභිය. මීශඟට පඹපවයිඹහ එම්. 
ඉෂසරහර්  භන්ත්රීතුභහ.  

 

ගරු භන්ත්රී එම්.යි.එම්.ඉෂසරහර්              
பகபய உறுப்ிர் எம்.பய.எம்.இப்ார்                     

Hon.Member M.Y.M.Iflar                                                    

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

 

 ගරු බහඳතිතුභිය  ලිත 
කරුණහයත්න ගරු භන්ත්රීතුභහ පගන එන 
රද පඹ ජනහ කහලීන ඒපේභ ළදගත්  
ප්රපේලපේ විපලේපඹන් භවජන  

 

ියපඹ ත්තයින්ට  ඳශහත තුශ ජීත් පන 
ජනතහට  ළදගත් භහතෘකහක් ඹටපත් 
පගන එන රද පඹ ජනහක් කිඹන එක 
පම් අසථහපේදී ප්රකහල කයයගන්. පභභ 
පඹ ජනහ  සථීය කයයගන් පම් පඹ ජනහ 
බහපේ හකච්ඡහ කයන පභොපවොත 
ඉතහභත් ළදගත් පභොපවොතක්.  ළදගත් 
කහර කහනුකූක් තුශ තභයි පම් 
පඹ ජනහ පම්  ඳශහත් බහට  පම් 
පභොපවොපත් පගනේරහ තිපඹන්පන්. 
ආණ්ඩු ක්රභ යසථහ ංපල ධනඹ 
ම්ඵන්ධපඹන් කථිකහතක් ියර්භහණඹ 
පරහ  තිපඹන පභොපවොතක   භවජන 
අදවස පම් නවිට රඵහ ගියයගන් තිපඵන 
පභොපවොතක  පභළිය භහතෘකහක් තුළින් 
ජනතහ දළනුකූත් කයයගන් පම්  අදව පම් 
බහපේ  සිඹේර ඒකයහශී කයපගන ගරු 
බහඳතිතුභහ ඔඵතුභහපේ පඹ ජනහක් 
ලපඹන් රඵන 27 පියදහ 29 පියදහ 
පඳඵයහරි භහපේ  දිසත්රික්ක පේකම් 
කහර්ඹහරපේ ආණ්ඩුක්රභ යසථහ  
ම්ඵන්ධපඹන් පඹ ජනහ රඵහගළනීපම් 
කයගටු රැස පනහ ගරු බහඳතිතුභිය.   
පභභ කයගටුට ලිත කරුණහයත්න  ගරු 
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භන්ත්රීතුභහපේ අදව  ළදගත්. පම් සිඹළු 
භන්ත්රීතුභන්රහපේ අදවස  ඊටත් ඩහ 
ළදගත් පනහ.  අපි එක ඳළත්තකින් 
තත් පක ණඹකින් ඵරන පකොට තත් 
විලහර අදවස යහශිඹක් පම් තුශ ගළඹ් 
පනහ.  අියත් එක තභයි පම්ක තභයි 
පවොභ කහර කහනුකූ  පම් භහතෘකහ 
ම්ඵන්ධපඹන්  කතහ කයන්න.  පභොකද 
ආණ්ඩු ක්රභ යසථහක් අළුතින් 
ියර්භහණඹ  පන   පකොට  භවජන අදවස 
රඵහ ගන්න පකොට ඒ භවජන අදවස රට 
පම් න පකොට  විවිධ අදවස පම් න 
පකොට දක්නහ.  භභ ඔඵතුභහපේ 
තනතුය ගත්තත් ගරු බහඳතිතුභිය පම් 
ඳශහත් බහ ගත්තවභ බහඳතියඹහ 
කිේවභ ප්රහපේශීඹ බහර බහඳතිරුත් 
ඉන්නහ.  ඔඵතුභහපේ තනතුය 
න්න්ධනහත්භක ඳශහත් බහ 
ගත්තවභ ඔඵතුභහ ියපඹ ජනඹ කයන්පන් 
පුංචි ඳහර්ලිපම්න්තු. අපි අදවස කයනහ  

 

ඊට ඩහ ඔඵතුභහපගන් ඵරහපඳොපයොත්තු 
පනහ ඳහර්ලිපම්න්තුපේ 
කථහනහඹකයඹහ පන  පකොට  
ඵයගමුපේ ඔඵතුභහ අපි පම් පභොපවොපත් 
ආභන්ත්රණඹ කයන   බහඳතියඹහ අපි 
ආභන්ත්රණඹ කයන්න ඵරහපඳොපයොත්තු 
පන්පන්  ඳශහත් කථහනහඹකයඹහ කිඹන 
භහන චනඹකට.  එපවභ නළතු අපි 
න්න්දනහත්භක අදවස කයන 
චනඹකට අපි  ඳශහත් බහ ක් යභඹ 
පිළිඵ හකච්ඡහ කයන්න ඕපන.  
පභොකද අද කවුරු වරි බහඳතියපඹක් 
ගිහිේරහ  ඹභක් කශවභ නළත්නම් නගය 
බහක්  ප්රහපේශීඹ බහක් කශවභ   
අප්ත ඳශහත් බහපේ  තිඹන  ගරුත්ඹ 
පගෞයහන්විත තත්ත්ඹ  වෆේලුට රක් 
පරහ තිපඹනහ. පභොකද ඔඵතුභහ  ඳශහත් 
බහ භන්ත්රීරුන්ට ඩහ බහඳතියපඹක්  
ලපඹන් පම් තනතුය වෆේලුට  රක් 
පන අසථහ අපි දළකරහ තිපඹනහ.  
ඒකත් අපි පම් පභොපවොපත් පම් 
අසථහපේදී  පම් ඳශහත් බහ තනතුරු 
පිළිඵත් හකච්ඡහ කශ යුතු 
කහනුකූක්.  ඒ එක්කභ භභ  පම් ගළන 

පවොට අධයඹනඹ කශහ.  පම්පක් ළකාභ 
අහසිඹ පන්පන් භං පේ යගියපවකුට.  
ඇත්තභ කතහ කපශොත් ගරු බහඳතිතුභිය 
පම්පක් ළකාභ අහසිඹ ියර්භහණඹ 
පන්පන්  හභහනයපඹන්  ඳශහත් බහ 
ඡන්දඹකට ඉදිරිඳත් වුපණොත් කිසිභ  
කයදයඹක් නළතු   දිනන්න පුළුන් 
විදිවක් තභයි පම් තිපඹන භළතියණඹ.  
නමුත් ඊශඟට එන භළතියණඹ 
ප්රලසනහර්ථඹක් පන්න පුළුන්.    ඒත් භභ 
එකඟයි. පන පවේතුක් ියහ පනපභයි 
අද අපි භළතියණ ක්රභඹ පඳෞේගලික 
තභන් ගළන පනපභයි හිතන්න ඕපන්.  
භසත ප්රජහ ගළන ඒ එක්කභ භභ දළක්කහ 
එතුභහ ඉදිරිඳත් කයන විට අදවස කීඳඹක්. 
ංඛයහ පේඛණ යහශිඹක්. පම්ක තභයි  
පන්න  ඕපණ්.  ඒ එක්කභ අපි කතහ 
කශවභ භවය අසථහ රදී අපි 
ංර්ධනපේ පභොන තයම් කතහ කශත් 
ප්රහපේශීඹ පේකම් පකොට්ඨහල භට්ටපභන්  

 

ගරහ  ඹන්පන් නෆ.  ඹම් ියපඹ ත්තපඹක්  
ඹම් පුේගරපඹක් ඹම්කිසි විදිවට  
ියපඹ ජනඹක් තිපඹනහ නම් ඔහුට ඹම් 
මුදරක් පන් පනහ නම්  අද අපි අගඹ 
කයනහ භවය තළන්රදී.  ර්තභහන 
ආණ්ඩුපේ ප්රහපේශීඹ පේකම් 
පකොට්ඨහලපේ ග්රහභ පේක භකට  
මුදේ පන් කයනහ. ඒ තත්ත්ඹට අපි 
ඹහයුතුයි.  භවය ග්රහභ පේක භක 
කිසිභ මුදරක් රළපඵන්පන් නෆ.  කිසිභ 
ංර්ධන ක්රිඹහලිඹක් සිේධ පන්පන් 
නෆ.  ඒ ප්රපේලපේ ජනතහ ඵදු පගන 
ජනතහ තභන් ියපඹ ජනඹ කයන 
ප්රපේලපේ  තභන් වෆේලුට රක් පනහ.  
අපි අගඹ කයනහ.  පම් පන පකොට 
රක්  15 ක් රළපඵනහ ග්රහභ පේක 
භකට. එතපකොට ඒ සිඹේර පත යහ 
ගන්පන් ග්රහභ  පේහ පම් ඒ ග්රහභ යහජය 
ියර්භහණඹ පනහ. ඒ තුළින් තභන්ට 
අලය සිඹළු පේ  වනිනහපගන කටයුතු 
කයනහ.  ඒ ියහ ගරු බහඳතිතුභිය 
පම්පක් සීභහ ියර්ණඹන් පිළිඵත්  අපි 
වන් කයන්න ඕපන්. ප්රහපේශීඹ පේකම් 
පකොට්ඨහල ගත්තවභත්  භවය ප්රහපේශීඹ 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

පේකම් පකොට්ඨහල පරොකු අර්බුදඹකට 
මුහුණ පදනහ  අප්ත ලිත  කරුණහයත්න 
භන්ත්රීතුභහ  කිඹපු පේ.  භභ එක ප්රහපේශීඹ 
පේකම්  පකොට්ඨහලඹක භභ එක ප්රහපේශීඹ  
බහක් කිඹන්නම්.    ඔඵතුභහ 
ියපඹ ජනඹ කයපු කුරුවිට ප්රහපේශීඹ 
පේකම් පකොට්ඨහලඹ ව ප්රහපේශීඹ බහ  
ඒපක් ටප්රභහණඹ ළකායි.  යත්නපුය  
ප්රහපේශීඹ පේකම් පකොට්ඨහලඹ.   ඹම්කිසි 
ක්රිඹහක් කයන්න        ගිඹවභ අප්ත අතුර 
කුභහය භන්ත්රීතුභහට  භතක ඇති  
ගුරුඵළවිර ගභ ඉරහ පම් යත්නපුය 
ප්රහපේශීඹ පේකම් පකොට්ඨහලඹට අත්න් 
කය ගන්න එන්න ඕපණ්.  ග්රහභ පේක 
වතිකඹක් අත්න් කය ගන්න ගුරුඵළවිර 
කිඹන ගපම් ඉරහ යත්නපුය න නගයඹට 
එන්න ඕපන. යත්නපුය ප්රහපේශීඹ පේකම් 
කහර්ඹහරපඹන්  තභන්පේ රැකිඹහට 
ඹන්න වරි  අඩුභ ගහපන් දරුහ 
ඉසපක රඹට දහගන්න  ග්රහභ පේක  

 

වතිකඹක් ගන්න  ගිඹවභ  යත්නපුයට 
එන්න ඕපන. පම්පේ විලහර අඩුඳහඩු 
යහශිඹක් අපි දකිනහ.  පභොකද පම්ක ඕන 
පකපනකුට උඩ ඉරහ කිඹන්න පුළුන් 
ප්රහපඹ ගික ගත්තවභ ප්රහපඹ ගික ගළටළු 
යහශිඹක් භතු පනහ.  භභ ඒකයි කිේපේ 
ගරු බහඳතිතුභිය ඔඵතුභහ පම්කට 
භළදිවත් පන්න ඕපන. ඔඵතුභහ වයවහ 
පම්ක 27 පියදහ  29 පියදහ ඹන දස 
පදපක් ඵයගමු ඳශහත් බහපේ  
බහඳතියඹහ ලපඹන්  ඔඵතුභහ පම් 
පඹ ජනහ  අපිටත් ඕපන් නම් ඔඵතුභහ 
ආයහධනහ කයරහ ඔඵතුභහ වබහගි පරහ 
අදවස ප්රකහල කයන්න අප්ත අභහතය 
භණ්ඩරඹ  පම් පභොපවොපත් පනොසිටිඹත් 
අප්ත ගරු ප්රධහන අභහතයතුභහ පම් 
වළපභ ටභ  පම්කට අදවස ප්රකහල කයන්න 
පුළුන්.  හනහකට පම්ක යත්නපුය 
දිසත්රික්  පේකම් කහර්ඹහරපේ  පම්ක 
ඳත්න්පන්. පම් අදවස ලින් ප්රකහල 
කයන්න ඕපණ්  අපි පම්ක පභතන කතහ 
කයනහ පම්ක ප්රහපඹ ගික ක්රිඹහත්භක 
පන විදිවට  ඒකට අලය කයන 
ටපිටහ අපි කස කශ යුතුයි. එපවභ 

ක පශොත් තභයි එතුභහ ඵරහපඳොපය ත්තු 
පන පකොට්ඨහල ක්රභඹ  යග්ර ක්රභඹ ඇති 
පන්පන්. පම් පභොන ක්රභඹ වළනිත් 
කභක් නෆ  භභ ඉේලීභක් කයනහ ඳක් 
විඳක් කවුරු කශත්  ෆභ ජන 
පකොටකපේභ අදවස පම් වහ ඇතුශත් 
න පේ  ියපඹ ජනඹක් අපි රඵහ ගන්න 
ඕපණ්. භවයවිට විවිධ ඳක් පන්න 
පුළුන්   විවිධ   ජහතීන්   පන්න පුළුන් 
ඔවුන්පේ අදවස පම් තුශට ගරහ එන්න 
ඕපණ්. ඒ ියපඹ ජනඹ  පන විදිවට 
කටයුතු කපශොත් විතයයි  යටක් තුශ 
ඳශහතක් තුශ එපවභත් නළත්නම්  යහජයක් 
තුශ සිඹළු පදනහට භගිපඹන් 
එකමුතුපන් අදවස ප්රකහල කිරිපම් 
අසථහ උදහ පන අතය  ඒ අඹට 
අලය කයන ංර්ධන කටයුතු වහ 
එපවභ නළත්නම් පනත් ප්රලසන වහ  
ඔවුන්ට භළදිවත් පන්න අසථහ උදහ 
පන ඵ ප්රකහල කයයගන්  තමුන්නහන්පේ  

 

භට අසථහ රහදීභ පිළිඵ අපන්ක 
හයඹක් සතතින්ත පයගන් 
තමුන්නහන්පේපගන් භභ ඉේලීභක් 
කයනහ 27 පියදහ 29 පියදහ පම් පම් 
කයන හකච්ඡහපේ සිඹළු පේ  
ඒකහඵේධ කයයගන්  පම්පක් පවො අදවක් 
ඉදිරිඳත් කයන්න පම්ක තුළින් අපි 
ඵරහපඳොපයොත්තු පන ඒ අලයතහඹ ඉටු 
කිරීභට  වළකිඹහ ලක්තිඹ මධයඹ 
 හනහ රළපබ්ඹහ ඹළයි ප්රහර්ථනහ කයයගන්  
භභ  ියවඬ පනහ. සතතියි. 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                 

பகபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                                  

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

 

 සතතියි ගරු ඉෂසරහර් භන්ත්රීතුභිය. 
ඔඵතුභහ කිඹන ඔඹ පඹ ජනහ පිළිඵ 
භහ තභ ියශ ලපඹන් දළනුකූත් කිරීභක් 
කයරහ නළවළ.  කළවීභක් ඒ 
ම්ඵන්ධපඹන්.  
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

 

ගරු භන්ත්රී එම්.යි.එම්.ඉෂසරහර්              
பகபய உறுப்ிர் எம்.பய.எம்.இப்ார்                     

Hon.Member M.Y.M.Iflar                                                    

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

 

 ඒ පන පකොට භහධය වයවහ දිගින් 
දිගටභ 27 පියදහ   29 පියදහ  යත්නපුය 
දිසත්රික්කපේ ප්රහපේශීඹ පේකම් එපක් අපි 
දළනුකූත් පරහ වරි කශ යුතුයි.  භභ 
පවොටභ දන්නහ 27 පියදහ 29 පියදහ  
තිපඹනහ.  

 

 

 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                 

பகபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                                  

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

  

 ියශ ලපඹන් භට දළනුකූත් 
කිරීභක් කයරහ නෆ.  අපි ඒ අනුකූ කටයුතු 
කයමු.  මීශඟට ගරු ප්රබහත් භපවේස ද  
අේවිස ගරු භන්ත්රීතුභහ. ගරු භන්ත්රී ප්රබහත් 
භපවේස ද අේවිස ගරු භන්ත්රීතුභහ 

ගරු භන්ත්රී ප්රබහත් භපවේස ද අේවිස              
பகபய உறுப்ிர் ிபாத் நசஹர த அல்யிஸ் 

Hon.Member Prabath Mahesha de Alwis                                                    

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

 

 ගරු බහඳතිතුභිය අද ලිත 
කරුණහයත්න ගරු භන්ත්රීතුභහ පම් බහට 
පගනහපේ  ඉතහභත් කහපර චිත 
පඹ ජනහක්.  අපි දන්නහ විපලේපඹන්භ 
පම් භළතියණඹට ඉදිරිඳත් වුණවභ 
කවුරුත් ඉන්පන් භළතියණඹට ඉදිරිඳත් 
පරහ පම් ගරු බහට  පත්රී ඳත් පච්ච 

ියපඹ ත්තයින්.  භළතියණඹට ඉදිරිඳත්වීභ 
තුශ අපිට මුහුණදීභට සිදු පන ප්රහපඹ ගික 
ගළටළු   අපි සිඹළු පදනහභ පවොඳින් 
අපඵ ධ කයපගන තිපඹන්පන්. ඒ ියහ 
ඒ ගළන දීර්ඝ කතහ කශ යුතු පන්පන් 
නෆ.            විලහර ප්රපේලඹක් ියපඹ ජනඹ 
කයන්න ඕපන. විලහර ප්රපේලඹක  භනහඳ 
රඵහ ගන්න විවිධ පඳොපයොන්දු  
ඵරහපඳොපයොත්තු ජනතහ තුශ ඇති 
කයන්න ඕපන.  විවිධ පඳොපයොන්දු 
පදන්නට ඕපන. ඒපේභ  විලහර භනහඳ 
තයඟඹක් ඇති කයරහ ඒ තුශ අය ලිත 
භන්ත්රීතුභහ ප්රකහල කශහ පේ පඵොපවොභ 
පව දයත්පඹන් ආ්රඹ කයන අඹ භව  
ඵයඳතර අනතුරු ඵට ඳත් පනහ  පම් 
භළතියණ කහර ඳරිච්පේදඹක් තුශ.  ඒ 
තත්ත්ඹ තුශ පම් භළතියණ ක්රභපේ 
තිපඹන අබහගයම්ඳන්න ඵ තුළින් පම් 
භහජඹට පේඹ කයන්නට වළකි  වරි  

 

අසථහ අපිට රළපඵනහද නළේද කිඹන 
එක තභයි අපිට ප්රධහන  ගළටළු 
පන්පන්. විපලේපඹන් දළන් 
භළතියණඹක් තුශ  අපි දන්නහ රළපඵන 
සීයගත ප්රතිඳහදන ලින් එපවභ නළත්නම්  
තභන්පේ පුේගලික ධනඹ ඳහවිච්චි කයරහ 
භනහඳ  රඵහ ගළනීපම් 
ඵරහපඳොපයොත්තුපන් විවිධ හසි විවිධ 
රහබ රඵහ පදන්නට සිදු පනහ.  
පම්කපන් ්ත යහපඹ ගික තත්ත්ඹ.  එපවභ 
නළත්නම් පුටු ටිකක් පගියඹන්න පනහ. 
වට් එකක් පදන්න පනහ.  පභොනහ වරි 
පම්පේ පුේගලික ඳරිතයහගඹන් භත 
ඳදනම් පච්ච භළතියණ ක්රභඹකට අපිට 
ඹන්න පනහ. ඡන්ද කහරඹට අපි 
කවුරුත් කහටත් කයන්න පනහ. නමුත් 
එතපකොට ියඹභ ප්රතිඳත්ති ම්ඳහදකඹහද  
ප්රතිඳත්ති ම්ඳහදනඹ      කයන්න    සුදුසු     
භන්ත්රී කණ්ඩහඹභද ියඹභ ලපඹන්  පම් 
ගරු බහට පත යහ ඳත් කය ගන්පන්.  
ජනතහපේ ඳළත්පතන් ජනතහ 
ියපඹ ජනඹ කයන්න පුළුන්  ඒ ෆභ 
ප්රපේලඹක්භ ියපඹ ජනඹ පන විදිපවේ  
ියළයදි  කණ්ඩහඹභක් පම්  ඳශහත් බහට 
පත්රී ඳත් පනද කිඹන එක තභයි 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

එතනදි ඇති පන ප්රලසනහර්ථඹ.    ඉතිං පම්  
ක්රභපේදී   පනස විඹ  යුතු තළන්  ලිත 
භන්ත්රීතුභහ පවොට  ඳළවළදිලි කශහ  විලහර 
ධනසකන්ධඹක් ඕපන පම් භළතියණඹක් 
කයන්න.  පම් බහප කවුරුත්  භන්ත්රීරු 
ඳළවළදිලි කශහ. විලහර  ධනසකන්ධඹක්   
භත ඳදනම් පරහ තභයි පම් භළතියණඹ 
කයන්න පන්පන්.  එතපකොට ඒ අතයභ 
තත් ඳසුබිම් තභන්පේ ඳසුබිභ  ඳහවිච්චි 
කයරහ  පනස හසිවගත තත්ත්ඹන්  
ඇති කය ගන්න  පම් භළතියණපේදී 
අප්තක්කඹන්ට  සිදු පනහ. 
ියයහඹහපඹන් ඒ තත්ත්ඹට ඹන්න 
පනහ. පම් තත්ත්ඹ පනස විඹ 
යුත්පත්  බහට එන භන්ත්රීරු ෆභ 
ප්රපේලඹක්භ හධහයණ භහනුකූඳහතික 
ියපඹ ජනඹ කයන්පන් නෆ.  භන්ත්රීතුභහ 
ඳළවළදිලි කශහ දළන් කරහන ආනඹට 
භන්ත්රීයපඹක් පම් ගරු  බහපේ නළවළ.  

 

එතපකොට පන්කයන විභධයගත මුදේ  
එපවභ නළත්නම් පම් බහපේ කතහ කයන 
පඹ ජනහේරදී ඒ ප්රපේල රට 
ංර්ධන ියසිඹහකහයපඹන්  ගරහ පනොඹන 
තත්ත්ඹක් ියයහඹහපඹන්භ ඇති 
පනහ.  ඒ තත්ත්ඹ තුශ ියඹභ 
භහනුකූඳහතික ක්රභඹ  චනපඹන් 
ඳරිභහර්ථපඹන් ඉටු පන්පන් නළති  
තත්ත්ඹක් උදහ පරහ තිපඹනහ.  නමුත් 
අපි කිඹන්නට ඕන කහයණහක් පම්පකදී  
පම් සිඹළු ජහතීන් ියපඹ ජනඹ කයයගන් 
සිඹළු ජන පකොට්ඨහල ියපඹ ජනඹ 
කයයගන්  ජනයභ ෆභ ප්රපේලඹකටභ  
ෆභ දිසත්රික්කඹකභ  ජනතහපේ 
කළභළත්ත අනුකූ භන්ත්රී කණ්ඩහඹභක් පත්රී  
ඳත් පනහ. සී.ඩබ්.සී ඳක්ඹ 
ියපඹ ජනඹ කයයගන් භන්ත්රීතුභන්රහට  
පම් කිේහ පේ කයයගන් එන්න අසථහ 
රළබුණහ.  ඒක පවොයි. සිඹළු ජන 
පකොට්ඨහල පම් බහක් තුශ  ියපඹ ජනඹ 
විඹ යුතුයි. ඒ ියහ තභයි  ගරු 
භන්ත්රීතුභහපේ පඹ ජනහ කයන්පන් 
භහනුකූඳහතික ක්රභඹ තුශ හධීයඹ 
ගුණඹන් එක් කය ගත් න ඡන්ද ක්රභඹක් 
ඳශහත් බහ භළතියණඹ වහ වනින්හදිඹ 

යුතුයි  කිඹරහ.  පම් හධීයඹ ගුණඹන් 
පභොනද පම් හධීයඹ  ගුණඹන්  පිළිඵ 
ගළඹුරු අධයඹනඹක් කයරහ  පම් හධීයඹ 
ගුණඹන් එකතු කය ගත්ත සිඹළු ජන 
පකොට්ඨහල රට පම් ගරු බහ 
ියපඹ ජනඹ කයන්න පුළුන් විදිපේ 
ජනතහපේ කළභළත්ත ියපඹ ජනඹ පන 
විදිපවේ  ඒපේභ ෆභ ප්රපේලඹකටභ 
හධහයණඹක් පන විදිපවේ  භළතියණ 
ක්රභඹක් කස විඹ යුතු තිපඵනහ.  
පම්පකදි විපලේපඹන් අපි දන්නහ පම් 
දිනර  ඳශහත් ඳහරන භළතියණ ක්රභඹ 
පිළිඵ පකොට්ඨහල ක්රභපේ භළතියණඹක් 
ඇති කයන්නට  දළන් හකච්ඡහ පයගන් 
ඳතිනහ.  ඒපේභ ඒ පිළිඵ නීති 
ම්ඳහදනඹ කයරහ තිපඹනහ.  ඳශහත් 
ඳහරන ක්රභඹ  ඳහර්ලිපම්න්තු  ඒ ගභන් 
භඟට ඹන පකොට ඳශහත් බහත්  ඒ භඟට 
ඇතුශත් විඹ යුතු තිපඵන ඵ   

 

විපලේපඹන් භන්ත්රීතුභහපේ පඹ ජනහ 
ඉතහභ කහපර චිත  පඹ ජනහක් වළටිඹට 
අපි සිහිඳත් කයයගන්  ඒ තුළින් ඩහත් 
හධහයණ භහජඹත්  ඉටු කය ගන්නට  
අප්ත ඡන්දදහඹකඹන් පනුකූපන් ඩහත් 
හධහයණඹක් කයන්නට වළකිඹහ  
රළපඵයි කිඹරහ අපි ප්රහර්ථනහ කයනහ.  
අපි විලසහ කයනහ.  ඒ ියහ පම් 
පඹ ජනහ  අනුකූභත කයයගන් භපේ චන 
සේඳඹ අන් කයනහ.  

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                 

பகபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                                  

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

 

 සතතියි ගරු ප්රබහත් භපවේස ද 
අේවිස  භන්ත්රීතුභිය.  දළන් පේරහ 
භධයවසන  12.30 යි. පභභ ගරු බහ දිහ 
ආවහයඹ වහ  භධයවසන 12.50 දක්හ 
කේ තඵනහ.  
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දිහ ආවහයපඹන් ඳසු නළත බහ 
ආයම්බ කයන රදී. 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                 

பகபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                                  

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

 

 සිඹළු පදනහටභ නළතත් බහප 
කටයුතු ආයම්බ කිරීභ වහ  ගරු ියභේ 
විපේනහඹක භන්ත්රීතුභහට ආයහධනහ 
කයනහ.  

 

 

 

ගරු භන්ත්රී ියභේ විපේනහඹක              
பகபய உறுப்ிர் ிநல் யிசஜானக                     

Hon.Member Nimal Wijenayaka                                                   

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

 

 ගරු බහඳතිතුභිය අප්ත හිතත් 
ලිත කරුණහයත්න භන්ත්රීතුභහ  අපි 
කහපේත් මුවින් ප්රකහල පච්චි ඳරිදි  
ඉතහභත් කහපර චිත පඹ ජනහක් 
පගනහහ.  එතුභහ කයපු පඵොපවොභ  
හධහයණ කරුණු කහයණහ ඉදිරිඳත් කයරහ 
සිඹළුභ කහයණහ රට අපි එකඟයි. අපි 
කණ්ඩහඹම් රැසවීපම්දීත් අපි උපේ වමු 
පච්ච පරහපේදීත් අපි කිේහ  ඒ 
පඹ ජනහට අපි සිඹළු පදනහ එකඟතහඹ 
ඳශ කශහ.  අපි ඇත්තටභ අප්ත ඉෂසරහර් 
භන්ත්රීතුභහ  අත්ත් ලහයගන්ද භන්ත්රීතුභහ පම් 
ගළන  කතහ කයේදී කිේපේ  පම්පක් 
ළදගත්කභ. ඇත්තටභ පම් කහනුකූ තුශ  
කවුරුත් අප්ත ප්රබහත් භන්ත්රීතුභහ  කිේපේ  
පම්පක් ළදගත්කභ. පම් කහනුකූ තුශ 
ප්රබහත් භන්ත්රීතුභහත් කිේපේ අපි කවුරුත් 
කතහ කයන්පන් ඳශහත් ඳහරන පකොට්ඨහල 
භළතියණ ක්රභඹ  ගළන.  ඒපේභ ඳහුගිඹ 
ජනහරි භහපේ 8 පියදහ  අළුත් 

පනත්   එක්ක   පේලඳහරන   පනත් 
එක්ක මභත්රිඳහර  සිරිපේන 
ජනහධිඳතිතුභහ ජනහධිඳති පච්ච 
අසථහපේදීත්  දින 100 යජඹ තිබුපණොත් 
පම් පඹ ජනහ ක්රිඹහත්භක කයන්න 
උත්හවඹක්  දළරුහ.   පම් අසථහපේදීත් 
අපිට විසිපිය ආණ්ඩු ක්රභයසථහ 
ංපල ධනපේදීත්  පගනේරහ ඒක 
ක්රිඹහට නන්න්න අසථහක් රළබුපණ් 
නළවළ. භභ දකින එක පවේතුක් තභයි  
ප්රධහන ඳක්ර පදඳළත්පත්භ මුේ පුටුර 
ඉන්න පේලඳහරාපඹ   භහධයට පම්ක 
කතහ කශහට පම්ක පේන්න ඕපන් කිඹරහ 
කිේට භං හිතන්පන් හිත ඹටින් 
ඒපගොේපර   කළභති නෆ පම්ක පේන්න. 
ඒක ියහ  භං කහපර චිත පඹ ජනහක් 
වළටිඹට භභ දකින්පන්  අද පම් ජහතික 
ආණ්ඩු ංකේඳඹත් එක්කරහ  පම්ක  

 

පේන්න සුදුසුභ කහරකහනුකූ වළටිඹට 
භභ දකිනහ.  පදඳළත්පත්භ ශ්රීරංකහ 
ියදවස ඳක්ඹ  එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ 
පේභ.  ප්රධහන ඳක් පදපක් පේලඳහරන 
අධිකහරිඹ ඹම්කිසි  එකඟතහඹට ඇවිේරහ 
තිපඹනහ පම් අවුරුදු පදකක් තුශ පම් යට 
ඳහරනඹ කයන්න අන්පන නය වපඹ ගඹ 
ඇතු ළඩ කටයුතු කයන්න.  පභොන 
පඹ ජනහ පගනහත් යසථහ  ංපල ධන 
වළටිඹට පගනහත්  අලුත්භ යසථහක් 
පගනහත්  ඳහර්ලිපම්න්තුපේ තුපනන් 
පදකක අනුකූභළතිඹ පනොරළපඵන්නට අපිට 
පම්ක අපිට ක්රිඹහට නන්න්නට ඵෆ ගරු 
බහඳතිතුභිය.  

 

 ඒ ියහ අද පම්  කස පරහ  
තිපඹන පේලඳහරන ඳරිඹ  තුශ භං 
හිතන්පන්  පම්ක තභයි පවොභ අසථහ  
අපිට පම් භළතියණ ක්රභඹ පනස කිරීභ 
පිළිඵ පඹ ජනහ.   ඇත්තටභ කතහ 
කයන්පන් භධයභ යජඹ.  ඒපේභ ඳශහත් 
ඳහරන භළතියණඹ ගළන. නමුත් ඳශහත් 
බහ භළතියණපේ පනසවීභ ගළන  
කතහඵව පනහ අඩුයි. ඒකත් ඉතහභත්  
ළදගත්. ලිත  භන්තීතුභහ ඒ ගළන පම් 
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පගනහපු පඹ ජනහ පම් කහනුකූ     තුශ  
යත්නපුයඹට පම් උඳපේලක බහ 
පභපවේට එනකන් අලය නෆ.  දළන් 
පකොශම ඒ උඳපදස ගන්න ඒ ආණ්ඩු ක්රභ 
යසථහට පඹ ජනහ අදවස පම් දසර 
බහය ගන්නහ. ඒ ියහ භභ පඹ ජනහ 
කයනහ පම් පගනහපු පඹ ජනහ ඉතහභත් 
ළදගත් පඹ ජනහක්.  ඳශහත් බහ 
භන්ත්රීරුන්ට අපිටත් ළදගත්.  පම් 
වික්ෂි්තතබහඹක් තිපඹනහ පම් ඡන්ද 
පකොපවොභ පයිද කිඹරහ.  පකොට්ඨහලඹක් 
අපිට  වම්ඵ පනහ නම් මුළු දිසත්රික්කඹ 
පුයහභ භළතියණ යහඳහයඹ දිඹත් කයරහ 
ළඩක් නෆ.  ඒ ියහ කකානයගන් පම්ක 
පඹ ජනහක් වළටිඹට  ඉතහභත් 
කහපර චිත ළදගත් පඹ ජනහ  ඒ 
යසථහ කහයක බහට  පඹ ජනහ කයරහ  

 

පඹ ජනහක් වළටිඹට අපි ඒකජන්දපඹන් 
ම්භත කයරහ පම් වඬක් නළඟීභ පම් 
තුළින් අපිට අසථහක් රළපඵනහ  ඒ 
ආණ්ඩු ක්රභ යසථහට පම්ක එක 
ඳරිච්පේදඹක් වළටිඹට එක ගන්තිඹක් 
වළටිඹට ඇතුශත් කයරහ ඳශහත් බහ 
රටත්  පම් ඡන්ද ක්රභඹ පම් ඳශහත් 
බහට අදහර න ඳරිදි  ආන භට්ටයගන් 
පගනේරහ ඉතහභත් ළදගත් විදිවට අපි 
කවුරුත් දන්නහ පම්ක වංගන්න ඕපන 
නෆ .  පම්ක පගනහපේ  78 ආණ්ඩුපේ අප්ත  
පම් යපට් ඵහුතය ජනතහ ියපඹ ජනඹ 
පනොකයන විරුේධ ඳක්ඹ අයගර්තලිංගම් 
ප්රධහන ඳක්ඹයි  එදහ විඳක්ඹට ගිඹහ.  
පර කඹ ඵළලුහ ළයදි විදිවට. පර කඹ 
ඵළලුපේ විඳක්ඹ කිඹන්පන්  පම් යපට් 
ළකාභ ජන පකොටක් ියපඹ ජනඹ කයන 
විඳක්ඹක් වළටිඹට. ඒක පනපභයි ඇත්ත. 
ශ්රීරංකහ ියදවස ඳක්ඹ ළකා ජන 
පකොටක් එදහ ියපඹ ජනඹ කශහ.  නමුත් 
ඳහර්ලිපම්න්තු ියපඹ ජනඹක් තිබුණහ. 
හිස පගකා ගණන තිබුපණ් නෆ.  ඒකයි එදහ 
අපිට අසථහක් පනොතිබුපණ්.  ඒ ියහ 
ඉතහභත් ළදගත් ව පම් පඹ ජනහ  ඒ 
අඩුඳහඩු වදහපගන එදහ හිතුපේ නෆ  එක්ත් 
ජහතික ඳක්පේ අප්ත ජනහධිඳතිතුභහ  
යසථහ කයගටු පම් අඩුඳහඩු ගළන.     අද 

පනොපඹකුත් අඩුඳහඩු ියර්භහණඹ පරහ 
තිබුණහ . ඒ ියහ ඒහ ියළයදි කයපගන 
හධහයණ ව  වළපභ ටභ ඵරඳහන ළදගත් 
න  පම් භළතියණ ක්රභඹ  අළුත් 
යසථහපේ එක ඳරිච්පේදඹක් වළටිඹට 
ඇතුශත් කයන්න පඹ ජනහ කයමුයි කිඹන 
ඉේලීභ කයයගන් අප්ත ම්පර්ණ 
වපඹ ගඹ රඵහ පදන ඵ ප්රකහල කයයගන් 
භහ ියවඬ පනහ. 

 

 

 

 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                 

பகபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                                  

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

 

 සතතියි ගරු ියභේ විපේනහඹක 
භන්ත්රීතුභිය.  මීශගට ඳයහක්රභ අතහවුද  
ගරු භන්ත්රීතුභහ. 

 

ගරු භන්ත්රී ඳයහක්රභ අතහවුද              
பகபய உறுப்ிர் பாக்கபந அதாவுத                     

Hon.Member Parakrama Athawuda                                                   

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

 

 අප්ත ගරු ලිත කරුණහයත්න 
භන්ත්රීතුභහ කහලීන පඹ ජනහක් ඉදිරිඳත් 
කයරහ තිපඹනහ.  භං හිතන්පන් පම්ක  
1978  එකට හිටපු ජනහධිඳති 
පේආර්.ජඹර්ධන උතුභහණන්  විසින් පම් 
යට විලහර ඳරිර්තනඹක් කයන පරහක 
ආපු එකක පකොටක්.  විකෘති පකොටක් 
වළටිඹට භට පඳනී ඹනහ.  එකට 
විඳක්පේ හිටපු ශ්රීරංකහ  ියදවස ඳක්පේ 
නහයිකහ වළටිඹට  සිරිභහප  
ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිණිඹ ඇතුළු  
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

විඳක්පේ සිඹළු පදනහභ පම්පක් ගුණ 
අගුණ  කතහ කයරහ කිඹරහ පඳන්නරහ 
දුන්නහ.  

 

 එකට රංකහ භභහජ ඳක්ඹ 
පකොයගියසට් ඳක්ඹ  ආචහර්ඹ පකොේවින් 
ආර් ද සිේහ  ආචහර්ඹ එන්.එම්.පඳපර්යහ 
පේ භළතිතුභන්රහපේ අදවස උදවස 
විලහර ලපඹන් පඳන්රහ දුන්නහ. පම් 
ක්රභඹ පම් යටට උචිත ක්රභඹක් පනොන 
ඵ.  ඒ අනුකූ එදහ සිට අද දක්හ ඒ ක්රභඹ 
ඳක්රට පනස කය ගන්න ඵළරි වුණහ. 
ඒ ියහ  පම් ක්රභපේ පන පම් සිඹළු 
පදනහටභ  අලය කහයණහක්.  එදහ  

 

අතිගරු ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් 
භළතිතුභහ පම් යපට්  ත්රසතහදඹ මුලිනුකූපුටහ 
දහරහ පම් යට පබ්ය ගත්ත පේ ළඩක් 
තභයි පම් යසථහ  ංපල ධනපඹන් භහ 
දකින්පන්. එදහ පේ පම් යසථහපන් 
පම් පකොටසින්  දළන් අපි කතහ කශවභ 
යටක් දියුණු පන පකොට  ඒ යපට් පඵදීම් 
අඩු කයන්න ඕපන. පම්පකන් දළන් පරහ 
තිපඹන්පන් පඵදීම් ළකා කයන එක.  
ආගම් පේදඹ ඇවිේරහ. කුර පේදඹ 
ඇවිේරහ  ජහති පේදඹ ඇවිේරහ සිඹළු 
පේද පභතන තිපඹනහ.  පම් ඡන්ද 
ක්රභපඹන්. දළන් එදහ උදහවයණඹක් 
ගත්තවභ යත්නපුය  දිසත්රික්කපේ  
ඵරංපගොඩ ආනපේ අබුහලී භළතිතුභහට  
ඡන්දඹ දුන්නහ සිඹළු පදනහ එකතු පරහ. 
එතුභහ  ඳහර්ලිපම්න්තුට ඇරිඹහ. නමුත් අද 
එපවභ එකක් කයන්න ඵෆ.  අද කුර  පේදඹ 
නළති කයන්න පම්හට එදහ අප්ත හභ හදී 
අදවස තිපඹන  පේලඳහරායින් කටයුතු 
කයරහ ඒහ  අඩුවීපගන ඹන  යුගඹක 
තභයි  නළතත්  1978 න් ඳසපේ නළතත් 
ඒහ ඉසභතු පරහ තිපඹන්පන්.  අද 
භවය ගම්භහන තිපඹනහ ඒහට ගිහිේරහ 
භවය අඹට ඡන්දඹ ඉේරන්න ඵෆ.  
පභොන ළයදි කශත් පභොන පේ කශත්  ඒ 
ගම්භහන පදන්පන් ඒ අඹ ඡන්දඹ පදන්පන් 
ඒ අඹට තභයි.  පම් ප්රතිඳහදන වදරහ දීරහ 
තිපඹන්පන් පම්පකන්භ  තභයි.   නළතු 

කහපේත් යදක් කිඹනහ පනපභයි 
පම්ක.  දළන් භවය ඳළති තිපඹනහ ඒකට 
ඒ ආගපම් අඹභ  ඹන්න ඕපන. යට දියුණු 
පන පකොට පේද අඩු පන්න ඕන 
යුගඹක     පම්පකන්    ඒ  පේද ළකා පන 
තත්ත්ඹක් උදහ පරහ තිපඹනහ.  
පම්කත්    පම්ක       ියකන්        මදය 
විදයහනුකූකර කිඹනහ නම් පම් පඵ  
පනොන පය ගඹක් පේ පම්ක.  වළඵළයි 
පඵ න පය ග ආපුවභ තභයි අපි ඵඹ 
පන්පන්. පම්පකන් පඵ  පනොපන 
පය ග ආපුවභ පර කපේ ළකාපඹන්භ 
යගියසසු භළපයන්පන් 67% ක්.  ඒක 
පත්පයන්පන් නෆ. වර්ද අකර්නභයතහඹ 
කිඹයි.  අගහදඹ කිඹයි. පනත් දිඹළකාඹහ  

 

කිඹයි.  ඒපන් භළපයන ංඛයහ ඉතහභ 
ළකායි.  නමුත් ඒ ගළන කිේවභ අපි  කිඹපු 
පඩංගු වළදිරහ විලහර  ංඛයහක් භළරුණහ 
කිේපොත් අන්න ඒකට අපි පඳොඩ්ඩක් ඵඹ 
පනහ.  නමුත් ඊට ඩහ බඹහනකයි 
පම්ක. පම්පකන් ඒ ප්රතිඳහදන දීරහ කුශ 
පේද ආගම් පේද  ජහති පේද  සිඹළුභ පේද 
ඇති කයරහ තිපඹනහ.  ඊශඟට අපි කතහ 
කයනහ පම් යුගපේ. 

 

ගරු බහනහඹක අප ක ජඹර්ධන භළතිතුභහ. 
பகபய அ.கட்சி அபநப்ார்  அசசாக ஜனயர்த                   
Hon.Gov.Whip Asoka Jayawardane                  
--------------------------------------------------------                             

 

 ගරු භන්ත්රීතුභහට ඵහධහ කයනහ 
පනපභයි  ගරු බහඳතිතුභිය  සථහය 
ියපඹ ග අත්හිටුහ පභභ ගරු බහ  
ඳසරු 4.00 දක්හ ඳත්හපගන ඹහභ භභ 
පඹ ජනහ කයනහ.  

 

ගරු භන්ත්රී ඳයහක්රභ අතහවුද              
பகபய உறுப்ிர் பாக்கபந அதாவுத                     

Hon.Member Parakrama Athawuda                                                   

----------------------------------------- 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

 

 භළය ප්රචණ්ඩත්ඹ පම්හ ගළන  
කතහ කයනහ.  දළන් පම්  ඡන්ද ක්රභඹ 
තුළින් අපි දුන්න ඕපන දිසත්රික්ක පුයහභ 
ඹනහ.  ඒකට මුදේ පවොඹන්න ඕපන. පම් 
මුදේ වමහඹහභ  තිපඹනහ. ඉතිං පම්පකභ  
තිපඹන ප්රතිඳහදන තුළින් තභයි පම්ක 
පරහ තිපඹන්පන්. ඉතිං අප්ත යුතුකභක්  
තභයි පම්  ඡන්ද ක්රභඹ පනස කශ 
යුතුභයි.  ඒක අය යුේධඹ වහ භහන 
පදඹක්.  ඳක්ඹ ඇතුපශේ භට භතකයි  භභ 
පඳොකා කහරපේ භපේ තහත්තහ හිටිපේ 
රුන්ළේර ආනපේ ආන 
ංවිධහඹකයඹහ වළටිඹට ගවරහ තිබුණහ  

 

පඳොකා පඳ සටර් එකක්.  පඳෝතසටර් එකක් 
පනපභයි අතින් ඇදපු පරොකු ඵළනර් 
එකක්.  ඒපක් තිපඹනහ අතහ වහඹට 
හසු කිඹරහ.  අේරපු ආනපේ  
ංවිධහඹකතුභහ පභවහ ඳළත්පත්  
ංවිධහඹකතුභහට  වහඹට ඹන්න රැසවීභට 
කතහ කයයි.  අද අේරපු ආනපේ 
එක්පකනහ පභවහ ඳළත්පත් ආනපේ 
එක්පකනහට වපඹ ගඹට කතහ කයයිද.   
අද කිඹයි උම අරපේ පන්ද. ඉතිං පම්ක  
ඳක් තුශත් පේද. පම්ක ඹන්න ඵළරි 
පදඹක්.  පම්ක  විඳිඹ යුතු පදඹක්. භං 
හිතන්පන් ලිත කරුණහයත්න භන්ත්රීතුභහ 
ඉතහභ කහපර චිත පදඹක් පම්  ඉදිරිඳත් 
කයරහ තිපඹන්පන්.  පම්  ඡන්ද ක්රභඹ 
තුළින් පම් යපට් අපි පනොදළනුකූත්භ ඇති  
පරහ තිපඹන ප්රලසන  පගොඩක් ඇති පරහ 
තිපඹනහ.  ඒ ප්රලසන රට 50%  විතය 
උත්තය  අළුත් ඡන්ද ක්රභපඹන්භ කටයුතු 
කයයි. එතුභහ  පභභ පඹ ජනහ ඉදිරිඳත් 
කයන ගභන්  ප්රකහල කශහ අය ප්රතිලත 
කරහන ආනපේ පරහ තිපඹන්පන්. 
වළට ඳන්දහවක් විතය ජනතහට අද 
ියපඹ ත්තපඹක් නළති පරහ තිපඹනහ.  
ඇවළලිඹපගොඩ ආනඹට ඳවපශොස 
පදපනක් විතය ඉන්නහ.   පම්හ ඇත්ත 
හකච්ඡහ කයරහ කටයුතු කයන්න ඕපන.  
ඒපේභ ඉෂසරහර් භළතිතුභහ පභතන නළති 
වුණත්  කිේහ  එතුභහ ඉන්නහ.  භට 
භතක  අය පුටු ඒ පුටු  දිවහ භභ ඵළලුපේ. 

ඒ ියහ එතුභහ කිේපේ  භට ඒ ක්රභඹ 
පවොයි. ඒක තභයි බිඹ. හුඟක් පකපනක්  
බිඹ පනහ භනහඳ  ක්රභඹ තිබුපනොත් භට  
දිනහ ගන්න පුළුන් පේසි පයි කිඹරහ.   

 

නෆ එපවභ නෆ තමුන්නහන්පේ පම් ක්රභඹ 
ඉය පරහ තමුන්නහන්පේපේ ඳක්පඹන් 
තමුන්නහන්පේ පකොට්ඨහලඹට ගිහිේරහ 
තමුන්නහන්පේ පඹ ජනහ කශවභ ඒ 
පඹ ජනහට  ජනතහ  ඡන්දඹ දුන්පන්.  
එපවභ නළතු පභහ පම් ආගපම්  පභඹහ 
පම් කුශපේ  අන්න ඒ ක්රභඹ  නළති  

 

කයන්න තභයි පම් ක්රභඹ වදහ ගන්න 
ඕපණ්.  ඒ ියහ ඒ හුමස බිඹ අප්ත 
ප්රහපේශීඹ බහපේ  බහඳතිරුන්ටත් 
තිපඹනහ.  ඒ අඹ  ළකා කයපගන ගිඹහ . 
තභන්පේ ගපම් අඹ අතුටුයි.  ගපම් අඹ 
කළභති නෆ ඒ අඹ පනත් තළනකින් ඡන්ද 
ටික ගත්තහ  දළන් ඒ ියහ පම්  ක්රභඹ 
පනස පකරුහට කළභති නෆ  ඒපේ 
පදඹක් තභයි පම් තිපඹන්පන්.  ඒක  
ඇත්ත. අපි  පම් ගළන ඒ අඹට කිඹරහ දීරහ 
අළුත් ංහදඹක් ඇති කයරහ ජනතහට 
පම් අළුත් පේ ගළන  කතහ කයන්න ඕපන. 
දළන් 1978 ට ඳසපේ 1977 අහන 
වළටිඹට   තිබුපණ් පකොට්ඨහල ක්රභඹට 
භළතියණඹ. 77  ඉඳදිච්ච ශභඹහ දන්පන් 
නෆ  2016 පන පකොට  පම් තිපඹන  
ප්රහපඹ ගික පේේ. ඒ ප්රහපඹ ගික ඳළත්ත 
අභතක  කයරහ පම් කතහ කයන්පන්.  ඒ 
ියහ අපි පඵොපවොභ තුටු පනහ අප්ත 
කහරපේභ  පම්ක විරහ ඊශඟ එන 
ඳයම්ඳයහට පම් කුරේ කෆභ නතය කයරහ 
පම් අළුත් ක්රභපඹන් අළුත් ඡන්ද ක්රභඹක් 
ඇති කයරහ  පම් පකොට්ඨහල ක්රභඹට 
පේන්න කිඹරහ.  ඒපේභ අප්ත ලිත  
භන්ත්රීතුභහපේ කතහපේදී කිේහ  විලහර 
මුදරක් නළත්නම් පම් ගභන ඹන්න ඵෆ.  
මුදේ නළති පකපනක් පව  පේහ පම් 
තනතුයට ආට ඳසපේ එඹහ පම් වහ 
මුදේ වම්ඵ කිරීභට පඳශපමනහ.  එපවභ 
නළත්නම් ඊශග  ඳහය ඡන්දඹට ඹන්න ඵෆ.  
පභන්න පම්කයි ඇත්ත කතන්දයඹ. 
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පභන්න පම්කයි තත්ත්ඹ. පම් තයපඹන් 
එවහට අපිට ඹන්න ඵෆ.   පම් තය 
හකච්ඡහ කයරහ අප්ත හිටපු ජනහධිඳතිතුභහ  
භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ  පකොයගටිඹක් 
ඳත් කයරහ ඒ පකොයගටිපේ බහඳති විදිවට 
දිපන්ස   ගුණර්ධන    අභහතයතුභහ    ඳත් 
කයරහ පම් ප්රහපේශීඹ බහ භළතියණ 
ක්රභඹ පකොට්ඨහල ක්රභඹට පේන්න කිඹරහ 
එතුභහ පගනේරහ ඒ කටයුත්ත අන් 
කිරීභ පිළිඵ  තුටට කරුණක්. දළන් 
එතියන් එවහට ඹන්න ඕපණ්.  ඒක 
ප්රහපේශීඹ බහට විතයක් පනපභයි. 
ඳශහත් බහ  ඳහර්ලිපම්න්තුටත් ගිපඹොත්  

 

පම් ක්රභඹ ඉතහභ හර්ථක ක්රභඹක්  ඵට 
ඳත් පනහ. ඉතිවහපඹන් ඒක අපිට දීරහ 
තිපඹනහ. 

 

 ඒ ියහ  අපි පභතුභහපේ පම් 
පඹ ජනහපේ තිපඹනහ.  පභොකක්ද  න 
ඡන්ද ක්රභඹක් වදහ ගන්පන් පකොපවොභද  
භහනුකූඳහතික ක්රභපේ හදනීඹ ගුණත් 
අයපගන විපලේෂිත කරුණක් වළටිඹට 
තිපඹනහ. ඒපක් තිපඹන්පන් භවහ 
ංකීර්ණබහඹ ඒපක් තිපඹන ගළටළුබහඹ 
අයින් කයරහ  අප්ත තිපඹනහ භවය 
පනත් පනත් ඳක්ර සුළු ඳක්ර 
 පනත් පනත් ආගම්  පනත් 
ඳක් පිහිටුහපගන තිපඹන අඹ ඒ අඹ 
ඕපන්. ප විඹට් පේලපේ වදපු එක්පකනහ 
කිඹනහ  ෆභ යටකභ  ඉන්නහ එක එක 
අන්තහදී පකොටස. එක එක  ආගම්රට 
රළදි ඉතහභ ගළඹුරින් ඒහට ඇතුශස පච්ච 
පකොටස ඉන්නහ.  නමුත් ඒ අඹ තරහ 
පඳශහ ඒ අඹ අයින් කයරහ  භහජඹක් 
යටක් පගොඩ නගන්න ඵෆ. ඒ අඹත් පම්කට 
එන්න ඕපණ්. ඒ ියහ ඒ අඹට අඬන් 
පත්ට්ටන් කයන්න එඳහ. ඒ අඹපේ 
ියපඹ ත්තත්ඹත් පම්කට ගන්න කිඹරහ. 
අන්න ඒ අනුකූ භභ හිතන්පන්  පම්පක් 
තිපඹන  හදනීඹ ගුණ ටිකත් එකතු කයරහ 
ජනතහට  සුදුසු ක්රභඹක් වදරහ පදන්න  
කිඹරහ අපි පඹ ජනහ සථීය කයයගන්  
තමුන්නහන්පේරහපේ පඹ ජනහ 

බහඳතිතුභහ දළන් භට නත්තන්න  
කිඹරහ කිඹනහ.  ඒ ියහ  ඔඵතුභහට භපේ 
පගෞයඹ  සතතිඹ පුද කයයගන්  භපේ  
චන සේඳඹ අන් කයනහ.  

 

 

 

 

 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                 

பகபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                                  

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

 

 සතතියි  මදය ඳයහක්රභ අතහවුද 
භළතිතුභිය.          මීශඟට      ගරු     
භන්ත්රී පක්.එේ.යත්නහඹක භළතිතුභහ.   
එතුභහ බහපේ නළවළ.  මීශඟට ගරු   
භන්ත්රී යගත ආටිගර භළතිතුභහ.  

 

ගරු භන්ත්රී යගත ආටිගර                                
பகபய உறுப்ிர் சநித ஆடிக                   

Hon.Member Samitha Atigala                               

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

 

 ගරු බහඳතිතුභිය ලිත 
කරුණහයත්න භළතිතුභහපේ පඹ ජනහ 
කහපර චිත පඹ ජනහක් වළටිඹට අපි 
දකිනහ.  න භළතියණ ක්රභඹක 
අලයතහඹ අපි කවුරුත් පිළිගන්නහ 
කහයණහක්. ඒ අනුකූ තභයි අපි පම් 
නවිටත් ඳශහත් ඳහරන  ආඹතන ඡන්ද 
ඳත්න්න  පක්ර  ක්රභඹ අනුකූ ඡන්ද 
ඳත්න්න නීති රීති  ම්භත කයරහ 
අහනයි. ඒ අනුකූ අපි වන් කයන්න 
ඕපන්  ගරු බහඳතිතුභිය පම් භළතියණ 
ක්රභඹ භහනුකූඳහතික ක්රභඹක් දකින්න 
රළපඵනහ. ඒපේභ පක්ර ක්රභඹ 
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ඹටපත් පම් භළතියණඹ ඳත්න 
ආකහයඹ පකොයි පේද කිඹන එක අපි 
අත්දළකීපභන් දන්පන් නෆ.  න භළතියණ 
ක්රභඹක අලයතහඹ තිපඹනහ පේභ 
ඒක පම් තිපඹන ක්රභඹට ඩහ පවො 
පන්න ඕපන. පම් ක්රභඹ පනස කශහට 
මීට ඩහ නයක ගුණහංග තිබුපණොත් එපවභ 
ඒක සුදුසු නළවළයි කිඹන එක වන් 
කයන්න ඕපන. පභොකද පම්ක  100% ක්භ 
පක්ර ක්රභඹ අනුකූ ඳළළත්පන 
භළතියණ ක්රභඹක් වළටිඹට  

 

පනපභයි ඳශහත් ඳහරන ආඹතනර  ඡන්ද   
ඳත්න්පන්.          භහනුකූඳහතික ක්රභඹක 
ගුණහංගත් පම්පක් දකින්න රළපඵනහ. 
භහනුකූඳහතික ක්රභඹ ඳක් රට 
අලයතහඹක්  ඇති කයනහ.  ප්රධහන 
පේලඳහරන ඳක් රට භහනුකූඳහතික 
ඡන්ද ක්රභඹ ඹටපත් ියපඹ ත්තපඹ  
පත යන්පන් පකොපවොභද කිඹන එක  
පොඹරහ ඵරන්න ඕපන. 1983  මුලින්භ 
භහනුකූඳහතික ඡන්ද ක්රභඹ අනුකූ ඡන්ද 
තිබ්ඵහ ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹ. එදහ ඒ 
භහනුකූඳහතික ඡන්ද ක්රභඹ අනුකූ ඡන්ද 
තිඹරහ එක  ඳක්ඹකට භන්ත්රීරු ඳවක් 
පත්රුණහ නම්  ඒ  ඳව පත්රුපේ ඒ 
රළයිසතුපේ  ඉන්න උඩ ඉරහ ඳවශට 
හිටපු ඳස පදනහ තභයි පත්රුපේ. එපතන්දී 
ඒ ඳක්පේ  ගත්තු තීයණඹ අනුකූ  ඉවශට 
හිටිඹහ නම් පභොන ජහති පුේගරපඹකුට 
වුණත්  භන්ත්රී රයයඹක් රඵහගන්න 
වළකිඹහ තිපඹනහ.  අන්න ඒකට 
විකේඳඹක් වළටිඹට  ප්රජහතන්ත්රහදී  
මුහුණුයක් පම් භහනුකූඳහතික  ඡන්ද 
ක්රභපේ රඵහදීපු ප්රතිපරඹක් වළටිඹට තභයි 
භනහඳ ක්රභඹ වනින්රහ දුන්පන්. භනහඳ 
ක්රභඹ අනුකූ  ඳක්ඹක ඉවශභ හිටිඹහ 
කිඹරහ නළවළ  භනහඳ අනුකූ තභයි 
භන්ත්රීරු පත්පයන්පන්.  භනහඳ ක්රභපේ 
පවො ගුණහංග තිපඹන විත්තිඹ අපි වන් 
කයන්න ඕපන්. අපිට පම් භනහඳ ක්රභපේ 
පම් භහජඹට අපි සිඹළු පදනහටභ 
කයදයඹක් ඵට  ඳත් පරහ තිපඹන්පන්. 
වරිඹහකහය නීතිරීති  ක්රිඹහත්භක 
පනොවිච්චි ියහ.   ඳසුගිඹ කහරපේත් 

භළතියණ නීති රීති තදින්භ ක්රිඹහත්භක 
පන්න දයපු උත්හවඹන් තුශ  අපි 
දළක්කහ ඒ  භළතියණර ියදවස වහ 
හධහයණඹක් තිපඹනහ. ඉතිං භනහඳ 
ක්රභඹත්  ඉතහභ කණගහටුදහඹක 
තත්ත්ඹට ඳත් වුපණ්.  ඳත් පන්න 
ප්රධහනභ පවේතු වුපණ්  භළතියණ නීතිරීති 
තදින්භ ක්රිඹහත්භක පනොවිච්චි ියහ තභයි 
කිඹරයි අපි විලසහ කයන්පන්. ඒපේභ  
පක්ර ඡන්ද ක්රභඹ තුශත්  වරිඹහකහය  
නීතිරීති අතිතපේ ක්රිඹහත්භක පරහ  

 

තිපඹනහ.   පඳොඩ්ඩක් එවහ පභවහ 
ගිපඹොත් එපවභ භළතියණ ඡන්ද පඳත්ම් 
රට මුහුණ දීරහ  භන්ත්රී රයය අහියග පච්ච  
ඒපේභ අතුරු භළතියණ ඳත්න්න 
සිේධ වුණ ඉතිවහඹක් තිපඹනහ.  ඒ 
කහරපේ නීති වරිඹට ක්රිඹහත්භක පච්චි 
ියහ   පඳොකා ළරැේදක් සිේධ  වුණත් ඡන්ද 
පඳත්ම් ලින්  ඒහ අභිපඹ ගඹට රක් 
කයරහ වන රඵහගළනීපම්  වළකිඹහ 
තිපඹනහ. ඉතිං පක්ර ක්රභඹට වුණත් 
ඡන්ද තිඹරහ නීතිරීති ක්රිඹහත්භක 
පනොවුපණොත් එපවභ  පත්රුභක් නෆ. 
පභොකද අඳවහ නීතිඹ කිඹන එඹරහ 
විඹදම් කයන නීතිඹක් තිපඹනහ  ඒපේ 
පේේ පගොඩහක් ති බුණහ. ඒහ 
වරිඹහකහය ක්රිඹහත්භක පන්න ඕපන. 
පභොන   භළතියණ ක්රභඹ වනින්රහ 
දුන්නත්.   

 

 ඒ පේභ පම් භහනුකූඳහතික ඡන්ද 
ක්රභඹ අනුකූ  භහනුකූඳහතික ක්රභඹටත් පම් 
පක්ර ක්රභඹට අභතය භන්ත්රීරු 
පත යහ ගන්නහ.  අන්න එපතන්දී 
භන්ත්රීරු පත යන්පන් පකොපවොභද 
කිඹරහ  ගළටළු තිපඹනහ.  පභොකද අපි 
දන්නහ ජහතික රළයිසතුපන් ඳහ 
භන්ත්රීරු පත යහ ගන්න පකොට  ඒපක් 
පනොපඹකුත් ආකහයපේ අක්රයගකතහ 
සිේධ  පනහ කිඹන එක  අපි කහටත් 
තුටු පන්න වළකිඹහක් නළවළ කිඹන 
එක  ඳසුගිඹ  භව භළතියණපේදීභ අපිට 
අත්දළකීම්  තිපඹනහ.  ඳයහජඹට ඳත් වුණු 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

භන්ත්රීරු ජහතික රළයිසතුපන් ඳත් වුණහ.  
පම් පක්ර ක්රභඹට  අභතය 
භහනුකූඳහතික ක්රභඹකුත් වනින්රහ දීරහ 
තිපඹනහ. ඒ අනුකූ පේලඳහරන ඳක් 
රට වළකිඹහ තිපඹනහ තභන්ට ඕන 
පුේගරපඹ  70% ක්  පක්ේ  ක්රභඹ අනුකූ 
පත්පයනහ නම්  30% ක් තභන්ට ඕන 
පුේගරපඹ  පත යහ ගන්න වළකිඹහ  
තිපඹනහ.  ඒ විදිවට ගත්තවභ අපි 
විලසහ කයනහ  ඳශහත් ඳහරන  

 

ආඹතනර ක්රිඹහත්භක කශ ඒපක් 
අඩුඳහඩුත් දළකරහ  ංපල ධන පගනේරහ  
කශ යුතු ක්රභඹක්   වළටිඹට   තභයි       අපි 
වනින්න්පන් . එපවභ නළතු එක ඳහයට 
ක්රිඹහත්භක කයරහ ඉය පරහ  මීට ඩහ 
කණගහටුදහඹක තත්ත්ඹක් ියර්භහණඹ 
වුපණොත් එපවභ ඒක සුදුසු නළවළ. අපි 
වන් කයන්න කළභතියි  මුලින්භ 
ඳශහත්ඳහරන ආඹතන රට වනින්රහ 
දිරහ  ඒ අඩුඳහඩුත් ම්පර්ණ කයන්න 
පුළුන් කහටත් තුටු පන්න පුළුන්  
ක්රභඹක් පම් භළතියණ ක්රභඹ වයවහ 
ියර්භහණඹ කශ  යුතුයි කිඹන එක වන් 
කයයගන්  භපේ  කතහ අන් කයනහ. 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                 

பகபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                                  

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

 

 සතතියි ගරු    යගත ආටිගර 
භන්ත්රීතුභිය. මීශගට අකිර  හලිඹ 
එේරහර භන්ත්රීතුභහ. 

 

ගරු භන්ත්රී අකිර එේරහර භළතිතුභහ.                      

பகௌபய உறுப்ிர் அகி எல்ாய                                          

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

 

 ගරු බහඳතිතුභිය ලිත  
කරුණහයත්න ගරු භන්ත්රීතුභහපේ 
පඹ ජනහ  සථීය කයයගන්  තභයි භභ පම් 
හකච්ඡහට ඇතුශස පන්පන්.  පකපේ 
පතත් භට පඳය කතහ කයපු සිඹළුභ 
භන්ත්රීරුන් භහනුකූඳහතික ක්රභපේ අඩුඳහඩු 
ගළනත් කිඹරහ  පක ට්ඨහල ක්රභපේ 
තිපඹන  කහපර චිත අලයතහඹක් ඵ 
වන් කශහ.  අපි දන්නහ භහනුකූඳහතික 
ක්රභපේත් පවො රක්ණ තිපඹනහ.  සුළු  

 

ඳක් ියපඹ ජනඹ කයන්න අසථහක් 
තිපඹනහ.  දළන් ලිත කරුණහයත්න 
භන්ත්රීතුභහ කිේහ  ඡන්ද  අටසිඹ ගහණක් 
යත්නපුය දිසත්රික්කපඹන් ගත්ත   සී.ඩබ්.සී.  
ඳක්ඹට  භන්ත්රී රයයඹක් හියග පනහ 
2002 දී.  ඒක පවො රක්ණඹක්. 
නළත්නම් සී.ඩබ්.සී. පේ ඳක්ඹකට  අපි  
ඳවත් කයරහ කතහ කයනහ පනපභයි. 
නමුත් සුළු ඳක් කිඹරහ අපි දන්නහ.  
යපට් තිපඹන ප්රධහන ඳක් පදකක් 
පභොකක්ද කිඹරහත් අපි දන්නහ.  පම් 
ඳක් රට ඡන්ද වළට දහස 
ගණන් වළත්තෆදහස  ගණන්  රක් ගණන් 
ගන්න  වළකිඹහක් නෆ. නමුත් එපේදී 
කුඩහ ඡන්ද ංඛයහක් අයපගන        භන්ත්රී 
රයයඹක් රඵහගළනීභ  භං හිතන්පන්  වළභ 
ඳක්ඹකටභ අසථහක් රළබීභක් වළටිඹට 
තභයි  භභ දකින්පන්.  

 

 ඒපේභ අප්තක්කපඹක් 
තභන්පේ පකොට්ඨහලපේ ඳළයදුණත්  
අියකුත් ප්රපේල ලින් ඡන්ද අයපගන 
භන්ත්රී රයයඹක් රඵහගළනීපම් අකහලඹකුත් 
තිපඹනහ.  පම් භහනුකූඳහතික භළතියණ 
ක්රභපේදී.   ඒහ ඇපයන්න අඹවඳත් පේ 
ඵහුරයි.  භට පඳය කතහ කයපු භන්ත්රීරු 
කිේහ පේ  එකභ ඳක්පේ 
අප්තක්කපඹ  අභනහඳ පරහ  අන්තිභට 
තභන්පේ භළතියණ කහරපේදී විතයක් 
පනපභයි  තභන්පේ ජීවිත කහරඹටභත් 
අභනහඳ පච්චි අසථහ අපි දළකරහ 
තිපඹනහ.  විපලේපඹන් ඳශහත් බහ 
ඳහර්ලිපම්න්තු විතයක් පනපභයි  
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ඳශහත්ඳහරන භළතියණ රදී 1991 
භළතියණපේ  තයව පච්චි  
අප්තක්කපඹ  තහභත් තයවයි. ඳශපිය 
භනහඳ ක්රභපඹන් ඳටන් ගත්තවභ පම් 
ආකහයඹට  ඉතිවහඹට ගිපඹොත් එපවභ  
අපි දන්නහ  1978  පම් යසථහ ගරු 
පේ.ආර්.ජඹර්ධන  ජනහධිඳතිතුභහ  
වදන්පන් සිරිභහප  ඵණ්ඩහයනහඹක 
භළතිණිඹපේ  සඹං පඳ ෂිත ආර්ථික  

 

ක්රභඹක් කිඹන  ආර්ථික යටහට 
ම්පර්ණපඹන් ඳටවළිය  ජනතහපේ 
ප්රහදඹ රඵහගන්නත්  පම් විෘත ආර්ථික 
ක්රභඹත් එක්ක තභයි පම් 1978 වදන්පන්. 
අපි දන්නහ පම් අඩුඳහඩු ගළන කතහ කයන 
ඉතිවහඹ පකපේ පතත්  අපි දන්නහ 19 
පිය යසථහ ගළන කතහ කපශොත් 
එපවභ අපි අනුකූයහධපුයපේ ළඩ මුළුට 
ගිවඹභ අපි දළක්කහ 19 පිය යසථහපේ 
ඳශහත් බහ  ගළන කතහ කයන්පන්භ නෆ. 
ඳශහත් ඳහරන ආඹතන ගළන කතහ 
කයනහ. ඳශහත් බහ ගළන කිසිභ  
පදඹක් වන් පන්පන් නෆ කිඹරහ ඒ 
ළඩ මුළු පෂ ග්රෆම් එක කයපු ියශධහරිඹහ 
අපිට වන් කශහ. පම්පේ වළභ 
යසථහකභ පම් පේ අඩුඳහඩු 
තිපඹනහ.  අය යගත භන්ත්රීතුභහ කිේහ 
පේ අඩුඳහඩු තිපඹනහ. නළති 
යසථහක් නෆ. ඕන යසථහක් 
තිපඹනහ. ඒ අඩුඳහඩුකම් අපි වදහ ගන්න 
ඕපන. පකපේ පතත්  ර්ථභහනපේ 
පකොට්ඨහල ක්රභඹට භළතියණඹක් 
ඳළළත්වීභ ඉතහභ  පවොයි.  පභොකද අප්ත 
අත්ත් කුභහය භළේපදගභ භළතිතුභහ කිේහ  
එතුභහපේ  ඳශපිය භළතියණපේදී 
එතුභහපේ පඳ සටර් 250  ප්රින්ට් කපශේ 
කිඹරහ.  නමුත් අද  තභන්පේ පගදය 
අඹටත් ගවරහ භදි.  රෑ ගවරහ උපේ ඵරන 
පකොට ඒ පඳ සටර්  250  භ වරහ.  
පඳ සටර්  රක් ගණන් ලින් තභයි අද 
ගවන්පන්. අද රක් වළත්තෆ ඳවක් කිඹපු 
කතහ ඇත්ත. නමුත් පම්පක්  වළපභ ටභ 
අතුරු පශඹක් වළටිඹට  අද අපි දන්නහ 
ෘත්තීඹපේදීන්  මදයරුන් 
ඉංත්පන්රුන්   නීතිාරුන් 

පේලඳහරනඹට එන්න අකභළතියි.  පභොකද 
ඇවිේරහ රක් වළත්තෆ ඳවක්  සීඹක් 
විඹදම් කයරහ  දිනහ ගන්න පුළුන් 
වුපණොත් භන්ත්රීකභ වරි තිපඹනහ  එපවභ 
නළත්නම් පගදය ඹන්න ඕපණ්. දිනහ 
ගත්තත් තභන්පේ ත්කභක් විකුණරහ වරි 
භළතියණඹ කයරහ  දිනුකූපොත් එපවභ 
පභොකක්ද කයන්න ඕපන  ඒ රක් 
වළත්තෆ ඳව තභන්පේ දරහ පුතහරහට  

 

විඹදම් කයන්න තිපඹන මුදේ  නළත  
උඳඹහ ගන්න ක්රභඹක් පවොඹහ ගන්න 
ඕපන. ඒකපන් තය. රක් වළත්තෆඳවක් 
විඹදම් කයපු ඒ මුදර තභන්ට රඵහ ගන්න 
උඳඹහ ගන්න  උඳක්රභ පඹොදනහ.  උඳක්රභ 
පඹොදන පකොට ංචහ දණ රට ියකන්භ  
අහු පනහ.  ඒ ියහ තභයි සිංග්තපරු 
ළිය ආර්ථික අතින් ලක්තිභත් යටේර 
ඇභතිරුන්ට ඳහ  තභන්ට ියශ යථඹක් 
දුන්පණොත් ඒ ියශ යථඹ ඳහවිච්චි  කයන්න 
පුළුන්    ියශ ගභන් රට විතයයි.  ව 
පගදය ඹන පකොට  ියශ යථඹ 
අභහතයහංලපේ ඳහක් කයරහ තභන්පේ 
හවනපඹන් වරි ඵස එපකන් වරි 
පක ච්චිපඹන් වරි පගදය ඹන්න ඕපන. 
නමුත් හර්ෂික දීභනහ අතිවිලහරයි.  
පඩොරර් යගලිඹනඹටත් ඩහ එවහ 
ප්රභහණඹක් රළපඵනහ භන්ත්රීයපඹක්පේ 
දීභනහ.   පවේතු  තභයි              අනලය 
දණ ංචහ රට භන්ත්රීරු පඹොමු 
පන්පන් නළති හින්දහ. පම් ආකහයඹට 
භළතියණ ක්රභපේ තිපඹන දෂිත 
තත්ත්ඹන් පම්යි.   

   

 ඒ ියහ පක ට්ඨහල ක්රභපේ 
තිපඹන පවො ඳළත්ත දළක්පකොත් එපවභ  
අපි දන්නහ ආනඹකට පකොට්ඨහලඹකට 
තභන්ට භන්ත්රීයපඹකුට රළපඵන 
ප්රතිඳහදන 100% ඒ තභන්පේ 
පකොට්ඨහලපේ ජනතහට සුබ සිේධිඹ 
උපදහ පන් කයන්න පුළුන්.  නමුත් 
පම් තුළින්  ජනතහට රළපඵන පේඹ  
ජනතහ ියපඹ ත්තපඹක්පගන් රළපඵන 
පේඹ 100% ක්භ රළපඵනහ.  ඒපේභ 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

කිඹන්න ඕපන ඵරංපගොඩ ආනඹ භභ 
ියපඹ ජනඹ කයන ආනඹ 
උදහවයණඹකට ගත්පතොත් එපවභ පම් 
භහනුකූඳහතික භළතියණ ක්රභඹ ියහ  
1994 ඉන් අද පනකන් ඳහර්ලිපම්න්තු 
භන්ත්රීයපඹක් නෆ.  අපි දන්නහ භපේ 
පිඹතුභහට 740  ක් ඡන්ද භදි පරහ 
ඳහර්ලිපම්න්තු ඹන්න ඵළරි වුණහ.   බහණු  

 

ඇභතිතුභහට 760  විතය ඡන්ද භදි පරහ 
ඳහර්ලිපම්න්තු ඹන්න ඵළරි වුණහ. 800 ක්ද 
විතය භදි පරහ ඹන්න ඵළරි වුණහ.  පම් 
ආකහයපඹන් අදටත් ඳහර්ලිපම්න්තු 
ියපඹ ජනඹක් නෆ අබුහලී භළතිතුභහපගන් 
ඳසපේ.   ශ්රී   රංකහ ියදවස ඳක්ඹ     නම් 
භේලිකහ යත්ත්පත්  භළතිණිඹපගන් 
ඳසපේ  1970  ඳසපේ තහභ ඳහර්ලිපම්න්තු 
ියපඹ ජනඹක් නෆ. පම් ආකහයපඹන්  කවුද 
පීඩහට ඳත් පන්පන්. පීඩහට ඳත් 
පන්පන්  ඵරංපගොඩ ආනපේ ජනතහ.  
අද අපිට පකොච්චය කළඳ පරහ තිපඹනහ 
නම්  රැකිඹහ ප්රලසනඹ. ඒපේභ ප්රපේලඹට  
රළපඵන මුදේ  ංර්ධනඹට රළපඵන 
මුදේ පම් සිඹේරක්භ ඵරංපගොඩ 
ආනඹට යගශ කයන්න ඵෆ. පභොකද ය 
ඳවක් ඇතුශත රළපඵන මුදර  අියත් 
ආනරට  රළපඵන පකොට අපිට 
රපඵන්පන් නෆ.  පම් ආකහයපඹන් 
කිඹනහ නම් පකොට්ඨහල ක්රභඹ  ඉතහභත්  
උචිතයි පම් ඳතින පේලඳහරන ක්රභඹට.  
විපලේපඹන්භ පම් ක්රභඹ තුශ භභ ත 
ඉේලීභක් කයනහ පඹ ජනහක් 
තිපඹනහ ඉතිවහපේදී  අප්ත ඳළයණි 
භන්ත්රීරුන් දන්නහ  ඉතිවහපේදී ඡන්ද 
ගණන් කිරීපම්දී එභ පකොට්ඨහලපේභ 
තභයි ගණන් කපශේ. නමුත් දළන්  
පන්ට්රේ එකට පගනේරහ  යත්නපුයට 
පගනේරහ තභයි  යත්නපුය කච්පච්රිපේ 
තභයි යත්නපුය දිසත්රික්කපේභ ඡන්ද 
ගණන් කයන්පන්.  පම් ක්රභපේදී භභ 
කිඹනහ භපේ  භනහඳ පවොයකම් කශහ.   
භපේ භනහඳ අය භන්ත්රීයඹහ ගත්තහ.  අය 
ඇභතියඹහ ගත්තහ. පම් පච දනහ 
සිඹේරක්භ නළති පනහ.  තභන්පේ 
ආනපේභ නළත්නම් ඒ පකොට්ඨහලපේභ  

ඡන්දඹ ගණන් කපශොත් එපවභ පම් 
පච දනහ නළපගන්පන් නෆ.  එතපකොට ඒ 
අසථහපේදීභ දන්නහ පභොකක්ද 
ප්රතිපරඹ කිඹරහ.   නමුත් ඒ ක්රභඹත් 
කහපර චිත පන්න  ඕපන.  

 

 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                 

பகபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                                  

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

 

 භන්ත්රීතුභහ අන් කයන්න. 

 

ගරු භන්ත්රී අකිර එේරහර භළතිතුභහ.                      

பகௌபய உறுப்ிர் அகி எல்ாய                                          

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

 

  සිඹළු ජන පකොට්ඨහල ියපඹ ජනඹ 
පන ආකහයඹට  අළුත් 
භළතියණ ක්රභඹක්  බිහි පන්න ලිත 
ගරු භන්ත්රීතුභපේ පඹ ජනහත් එක්කභ 
අළුත් භළතියණ ක්රභඹක්  ළපදයගන් 
ඳතිනහ කිඹරහ ලිත  භන්ත්රීතුභහ 
කිේහ.  එපේ පන්න කිඹරහ ඉේරහ 
සිටයගන් සිඹළු පදනහටභ  සතතිඹ 
ප්රකහල කයයගන් භභ ියවඬ පනහ. 
සතතියි. 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                 

பகபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                                  

Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                               
---------------------------------------------------------- 
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SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

 සතතියි ගරු අකිර එේරහර 
භන්ත්රීතුභිය. මීශගට බී.ආරිඹංල  
භන්ත්රීතුභහ. 

 

 

 

 

 

ගරු භන්ත්රී බී.ආරිඹංල                             
பகபய உறுப்ிர் .ீஆரினயங்ர                   

Hon.Member B.Ariyawansha                                            

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

 

 ගරු බහඳතිතුභිය ගරු 
භන්ත්රීරුිය  ඒපේභ අප්ත ලිත 
කරුණහයත්න භන්ත්රීතුභහ පගනහපු ඉතහ 
ළදගත් පඹ ජනහක්. අප්ත ඳක් විඳක් 
ගරු භන්ත්රීතුභන්රහ  අදවස ප්රකහල කශහ  
පකොට්ඨහල ක්රභඹ  ඳශහත් බහ තුශ  
ක්රිඹහත්භක කයන්න ඕපණ් කිඹරහ.  ඒ 
ියහ අපි දන්නහ  න යජඹ   ඵරඹට  ඳත් 
පරහ  ඉන් ඳසු පම් පකොට්ඨහල ක්රභඹ 
ප්රහපේශීඹ භට්ටයගන්   ඳශත් බහ භට්ටයගන් 
ක්රිඹහත්භක කයන්න ළශසුම් කයන 
පභොපවොතක  ඒපේභ  ඳහර්ලිපම්න්තුපේ 
ඒ ආන ක්රභඹ  ක්රිඹහත්භක කයන්න වදන 
පභොපවොතක ඳශහත් බහ ගළන අපි 
දළක්පක් නෆ පකොපවේත් කතහ කයරහ 
තිපඹනහ. ඒ ියහ ඵයගමු ඳශහත් බහ 
තුශ එභ පඹ ජනහ  ලිත කරුණහයත්න 
අප්ත  ගරු භන්ත්රීතුභහ ඉදිරිඳත් කිරීභ 
පිළිඵ  අපි ඉතහභත් තුටු පනහ. 
ඒපේභ අපි දන්නහ ඳශහත් බහ තුශ  
පම් පකොට්ඨහල ක්රභඹ පගන ඒභ තුශ අප්ත  
ගරු භන්ත්රීතුභන්රහට ඒපේභ 
අප්තක්කතුභන්රහට  ඳවසු පනහ 
පේභ අප්ත ජනතහටත්  විලහර 
පේහක්  ඉටු පනහ කිඹරහ කිඹන්න 
පුළුන්.  පභොකද අතීතපේ අපි දළක්කහ පම් 
පකොට්ඨහල ක්රභඹ  එපවභ නළත්නම් ආන 
ක්රභඹ ගම් තුශ ක්රිඹහත්භක පන පකොට  

එදහ ඒ ප්රපේලඹට ග කිඹන 
භන්ත්රීයපඹක් ලපඹන්  ජනතහ ගළන 
ඩහත් අධහනපඹන් යුතු  කටයුතු කයපු 
පභොපවොතක් අපි දළක්කහ.  ඒත් 
භහනුකූඳහතික ක්රභඹ තුශ ඒ  භනහඳ ක්රභඹ 
තුශ  පගොඩක් අප්ත භවජන ියපඹ ත්තයින් 
ජනතහපගන්  ඈත් පරහ ඉන්න ඵට 
ඳත් පරහ තිපඹනහ.  පභොකද  තභන්පේ 
පකොට්ඨහලඹට ඩහ විලහර ඵරප්රපේලඹක්  
ආයණඹ කයන්න තිපඹන  ියහ  

 

ඒපේභ භන්ත්රීරුන්ට කහර්ඹඹ 
ඵහුරතහඹ ඒපේභ අධික විඹදභ ඒ පේ 
තුශ   අද ජනතහ අතයට ඹන්න පනොවළකි 
තත්ත්ඹක් උදහ පරහ තිපඹනහ.  ඒ තුශ 
අපි දකිනහ අප්ත භන්ත්රීතුභන්රහට  
ඒපේභ ඒ ජනතහට ඒ පේඹ ඉටු 
කයන්නට  අසථහ රළපඵන්පන් නෆ. 
විපලේපඹන් පකොපරොන්න ප්රහපේශීඹ 
පේකම්  පකොට්ඨහලඹ තුශ ජීත් පන 
පුේගරපඹක් ලපඹන් අපි දළක්කහ  ඳශහත් 
බහ ඉතිවහඹ තුශ පකොපරොන්න 
ප්රහපේශීඹ පේකම් පකොට්ඨහලඹට 
භන්ත්රීයපඹක් ඳත් වුපණ් නෆ.  භභ 2008 
ඳශහත් බහ භළතියණඹට ඉදිරිඳත් වුණත් 
ඒ අසථහ භට රළබුපණ් නෆ. ඒපේභ 
2012 ඉදිරිඳත් වුණත් භට ඒ අසථහ 
රළබුපණ් නෆ. භට පම්  අසථහ රළබුපණ් 
පම් ප්රපේලඹ ියපඹ ජනඹ කයන්න   
අසථහ රළබුපණ් අප්ත භන්ත්රීරු 
පදපදපනක් ඳහර්ලිපම්න්තුට ඹහභ තුශත්  
එක භන්ත්රීයපඹක්  යගඹ ඹහභත්  එක 
භන්ත්රීයපේ හිපර්ට ඹහභ තුශත් තභයි භට 
පම් ඳශහත්  බහ ියපඹ ජනඹ කයන්න 
අසථහ රළබුපණ්.  පභොකද 
පකොපරොන්න ප්රහපේශීඹ පේකම් 
පකොට්ඨහලඹ තුශ.  ඒපේභ පම් 
පකොට්ඨහලඹ තුශ   අපි දකිනහ ඒ ප්රපේල 
දියුණු කයන්න  අලය පකොට්ඨහලඹ ගළන 
ගකීභක් දයණ  භන්ත්රීරුන් ඳත් පනහ 
පම් පකොට්ඨහලඹ තුශ.  එභ ියහ විලහර 
මුදේ ප්රභහණඹක් විඹදම් කයරහ 
භහනුකූඳහතික  ක්රභඹ ඹටපත් අය අප්ත 
භන්ත්රීරුන් කිේහ පේභ භළතියණඹට 
ඉදිරිඳත් කයරහ  ඉන් ඳසු භන්ත්රීරුන් 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ඵට ඳත් පරහ  විවිධ පේේ රට 
පඳශපමණ අසථහ අපි  දළක්කහ.  ඒ 
භන්ත්රීරුන්පේ  දණ ංචහ රට. එභ 
ියහ පභළිය පකොට්ඨහලඹකට ංවිධහනඹ 
කිරීභ තුශ ඒ පකොට්ඨහලපේ ප්රපේලපේ 
ජනතහපේ  ඒ ප්රලසනරට විනිම්  
පවොඹන්නත් ප්රපේලඹ ංර්ධනඹ 
කයන්නත් පුළුන් පනහ ගරු 
බහඳතිතුභිය.  

 

 එභ ියහ භභ දීර්ඝ ලපඹන්  කතහ 
කයන් ඵරහපඳොපයොත්තු පන්පන් නෆ  . 
අප්ත ගරු භන්ත්රීරු අදවස ප්රකහල කරහ.  
ලිත කරුණහයත්න භන්ත්රීතුභහපේ 
පඹ ජනහට  අපි කහපේත් පම් ඳශහත් 
බහපේ එකඟතහඹ ඳශ කශහ පේ 
නක  භන්ත්රීයපඹක් ලපඹන්  එක 
අතක් පනපභයි අත් පදකභ වරි උසරහ 
පම් පඹ ජනහ ම්භත කයන්න භපේ 
එකඟතහඹ ඳශ කයනහ කිඹරහ  ගරු 
බහඳතිතුභහටත් අප්ත ගරු ලිත  
කරුණහයත්න        භන්ත්රීතුභහටත්   ප්රකහල 
කයයගන් භපේ චන සේඳඹ අන් 
කයනහ. 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                 

பகபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                                  

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

 

 සතතියි ගරු  බී.ආරිඹංල 
භන්ත්රීතුභිය.  මීශඟට ගරු අභහතය බහණු 
මුණිප්රිඹ භළතිතුභහ. 

 

ගරු අභහතය බහණු මුියප්රිඹ              
பகபய அபநச்சர் ானு முிப்ிரின                   

Hon. Minister Bhanu Munipriya                                       

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

 

 ගරු බහඳතිතුභිය  ඉතහ 
කහපර චිත පඹ ජනහක් ලිත 
කරුණහයත්න  භන්ත්රීතුභහපේ. පම් 
පඹ ජනහට  භභ හිතනහ  මුළු යපට්භ 
එකඟතහඹක් තිපඹනහ.  පත්රුම් 
පනොගත්ත අඹ ඳභණක් භවය පරහට 
පකොට්ඨහල ක්රභඹ එනහ කිඹරහ භීතිඹක් 
ඇති කයපගන තිපඹනහ.  නමුත් 
පඹ ජනහපේ තිපඹන්පන් ඒක පනපභයි.  
පඹ ජනහපේ තිපඹන්පන් පම් තිපඹන  

 

ක්රභඹ ඩහ ළකාපඹන් ජනතහට ම්ඵන්ධ 
පන භන්ත්රීයපඹක්  ියලසචිත 
පකොට්ඨහලඹකට භළතියණ ක්රභපේ 
තිපඹන පම් රංකහපේ තිපඹන  රළපඵන්  
පුළුන් විදිවට පභොන ක්රභපේදඹක් වරි  
ඇතුශත් කයරහ භහනුකූඳහතික ක්රභපේ 
ංපල ධනඹක් හිත භළතියණ ක්රභඹක් 
ඉේරන්පන්. 1978 ආණ්ඩු ක්රභ යසථහ 
වදපු පේ.ආර්.ජඹර්ධන භවත්භඹහ  
භළතියණ ක්රභඹ පගනහපුවභ  89  ඳශහත් 
බහ භළතියණ  ක්රභඹ පගනේරහ 
භහනුකූඳහතික  ක්රභඹ ඇතුේ කයපුවභ පම් 
සිඹේරට එදහ හිටිඹ ප්රධහන විඳක්ඹ 
විරුේධ වුණහ.  78 ආණ්ඩු ක්රභ   
යසථහපන් ඇති වුණ විධහඹක 
ජනහධිඳති ක්රභපේ තිපඹන කයත්ඹ 
පර කපේ කිසිභ යටක නළති ියහ  
ඉතහභත් වදත පවො භනුකූසපඹක් පිනට 
දවභට රළඳි  භනුකූසපඹක් භවත්තපඹක් 
උඳහක භවත්තපඹක් විධහඹක ජනහධිඳති 
වුණත්  ඉතහභත්භ අත්තපන භතික 
ඒකහධිඳති තළනකට ඹන ියහ ඒක පනස 
කශ යුතුයි කිඹරහ   මුලින්භ 
එන්.එම්.පඳපර්යහ භවත්තඹහපේ පඳොත 
ඵරන්නපක . එන්.එම්.පඳපර්යහ 
භවත්තඹහපේ පඳොත් පිංචක්.  පිටු 
තිපඹන්පන් පඵොපවොභ පඳොකා ගහණයි. 
යත් මුත්පතට්ටුගභ භළතිතුභහ යත්නපුය 
දිසත්රික්කඹ ියපඹ ජනඹ කයයගන් 
ඳහර්ලිපම්න්තුපේ කිේහ. එක්ත් ජහතික 
ඳක්ඹ ඒකට විරුේධ වුණහ.  නෆ නෆ පම්ක  
තභයි වරි කිඹරහ කිේහ.   
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

 ඊශඟට සිරිභහප  ඵණ්ඩහයනහඹක 
භළතිණිඹ රංකහපේ ඳශපිය තහට 
1978 ආණ්ඩු ක්රභ යසථහට විරුේධ 
පඹ ජනහක් පගනේරහ 13 පදපනක් 
විරුේධ ඡන්දඹ දුන්නහ.      ඒක තභයි 
ඉතිවහඹ. දළන් ආණ්ඩු ක්රභ 
යසථහපන් ඳසපේ අවුරුදු ගහණක් 
ගිහින් අවුරුදු 37 ක්  27 28 ක්  ඹන පකොට 
එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ කෘතයහධිකහරී  

 

භණ්ඩරඹ   කළරහ කිේහ පම් ජනහධිඳති 
ක්රභපේ ඳශ විඳහක  පවේතු කයපගන  
ජනහධිඳති ක්රභඹ පනස පන්න ඕපණ්.  
ආණ්ඩු ක්රභ යසථහ පනස පන්න 
ඕපණ්.  භළතියණ ක්රභඹ පනස පන්න 
ඕපණ්. දළන් ඒ පඹ ජනහ පගනේරහ 
ඳහර්ලිපම්න්තුපේ  ඳශහත් ඳහරන 
භළතියණඹට 2012  ඳහර්ලිපම්න්තුට 
පගනේරහ දළන් ගළට් කයරහ ියලසචිතයි 
පකොට්ඨහල  භහනුකූඳහතික ක්රභඹ ප්රහපේශීඹ 
භළතියණඹ.   දළන් තිපඹන්පන් 
පකොට්ඨහල තීයණඹ. අභිඹහචනහ  පදදහවක් 
විතය තිපඹනහ.        ඒ අභිඹහචනහ පදදහව 
අභිඹහචනඹ රකරහ ඵරරහ   අපප්රේේ 
භහපේ භළතියණඹ තිඹන්න පුළුන් 
තත්ත්ඹට   තිපඹනහ. දළන් එතපකොට 
ඒක වළදිරහ ඉයයි. දළන් යසථහ 
භණ්ඩරඹක්  වදනහ. අළුත් යසථහක් 
වදන්න පම් ඳහර්ලිපම්න්තුපේ පකපයන 
පේ  භභ කිඹන්පන්. අළුත් යසථහ  
පකටුම්ඳත  වදන්න පකටුම්ඳත් 
භණ්ඩරඹක් වදන පරහ.  ජනතහපගන් 
පඹ ජනහ ඉේරපගන දළන් ඉෂසරහර් 
භන්ත්රීතුභහ කිේහ පේ  යත්නපුය දිසත්රික් 
පේකම් කහර්ඹහරඹට පම් භ 27 28  එක් 
පන පරහ. පභොකටද  පම් ළයදි ක්රභඹ 
අවුරුදු  37 කට ඳසපේ  පනස කයන්න 
ජනතහපේ පඹ ජනහ.  ඒ පඹ ජනහපේ 
පදඹක් වළටිඹටත් පම් ලිත භන්ත්රීතුභහපේ 
පම් පඹ ජනහ භභ දකින්පන්.   

 

 එක තභයි ඳහර්ලිපම්න්තු තීන්දු 
කශහ  ආණ්ඩු ක්රභ යසථහ පනස 
කයන්න ඕපන. ඳහර්ලිපම්න්තු භළතියණ 

ක්රභඹ පනස කයන්න ඕපන. දළන් 
ප්රහපේශීඹ බහ පනස පරහ තිපඹනහ. 
අය පගොේපර  පඹ ජනහ පරහ තිපඹනහ 
තුපනන් පදකකින් ඵරඹ පදන්න.  
භළතියණ ක්රභඹ පනස කයන්න. දළන් 
භළද තිපඹන එක පනස විඹ යුතුයි කිඹන 
එක අපිට  තීන්දු කයන්න අභහරු පදඹක් 
පනපභයි.  

 

 ගරු බහඳතිතුභිය ආනපේ 
පක්ර ක්රභඹට ඡන්දඹ තිබ්පඵොත්  ඇති 
පන ප්රතිපර හධහයණ නළවළ.  දළන් 
යත්නපුය භළතියණ පකොට්ඨහලපේ  
එක්ත් ජනතහ ියදවස න්ධහනපේ පම් 
පක්ර ක්රභඹට භභ කිඹන්පන්  78 ට 
ඉසපේරහ තිබුණ ක්රභඹට. විසිදහවක් 
ගන්නහ එක්ත් ජනතහ ියදවස 
න්ධහනඹ. එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ දවඅට 
දහවක් ගන්නහ.   ජනතහ විමුක්ති 
පඳයමුණ දවදහවක් ගන්නහ.       අියකුත් 
සහධීන සිඹළු ඳක් දවදහවක් ගන්නහ. 
කවුද දිනන්පන්.  විසිදහවක් ගන්න එක්ත් 
ජනතහ ියදවස න්ධහනඹ  දිනනහ.  
ඳයහජයි දවඅටදහවක් ගත්ත  එක්ත් 
ජනතහ ියදවස න්ධහනඹ.  දවදහවක් 
ගත්ත       ජනතහ        විමුක්ති   පඳයමුණ. 
දව දහවත් ගත්ත අියකුත් සහධීන 
ඳක්ර එකතු. ඒපගොේරන්පේ ගහන 
තිසඅටදහවයි.  විසිදහවක් ගත්ත පකනහ 
ඳහර්ලිපම්න්තුට ඹනහ.  එතපකොට  
ඳහර්ලිපම්න්තු ියපඹ ජනඹ කයන්න 
භළතියණපඹන් ගිඹපු පුේගරඹහ ඳහයට 
ඵහින පකොට  විසිදහවක් ඒඳළත්පත් ඉන්න 
පකොට තිසඅටදහවක්  ඉන්පන් විරුේධ. 
ඒක ළයදියි. ඒ ක්රභඹ පනස පන්න 
ඕපණ් ියහ භහනුකූඳහතික ක්රභඹ පගනහපු 
ියහ  අකිර එේරහර භන්ත්රීතුභහ කිේහ 
පම්පක් පවොක් තිපඹනහ.   පභොකද අප්ත 
පතොන්ඩභන් ඇභතිතුභහට  අටදහපවන් 
ඹන්න පුළුන්කභ රළබුණහ පම් ක්රභඹ තුශ 
කිඹරහ. ඒක එපවභ පනපභයි වුපණ්. 
පතොන්ඩභන් භවත්තඹහපේ සුළු ඳක්ඹ  
ියහ ආහ පනපභයි. ඉසපේරහභ 
කයන්පන් පම් ක්රභඹට දිසත්රික්කපේ  
එක්ත් ජනතහ ියදවස න්ධහනපේ  
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ගත්ත ඡන්ද ටික එකතු කයනහ. රංගු 
ටික එකතු කයනහ. ඊට ඳසපේ එක්ත් 
ජහතික ඳක්පේ ටික එකතු කයනහ.  
ඒපකන් දිනුකූපේ එක්ත් ජනතහ ියදවස 
න්ධහනඹ නම්  ඒකට       ගිඹ         
භන්ත්රී පකොට්ඨහලඹ කීඹද. පදොශවයි. 
පදො ශපවන් පඵදනහ අය  පකොට. 
පදොශපවන් අපි ගත්ත පකොට පඵදපුවභ  

 

අප්ත අය  භන්ත්රීයපඹක්පේ ගහන එනහ. 
අය දවනදහවට අපිට එක්පකපනක් 
එනහ. අපිට පදොශවයි.  එක්ත් ජහතික 
ඳක්ඹට අටක් ගිඹහ.  ඒපගොේපර  ගත්ත 
ගහන ගත්තවභ අපටන් පඵදනහ. 
එතපකොට ඒපගොේරන්පේ එක 
භන්ත්රීයඹහපේ ගහන ඹනහ.  ගිඹහට 
ඳසපේ පකොටක් ඉතුරු පනහ.  
එක්ත්  ජහතික ඳක්පේ අට පදනහට 
පඵදපුවභ  ඉතුරුයි ඳන්දහවක්. 
භන්ත්රීයපඹක් නෆ.  ඒපගොේරන්ට ඕපන. 
විසිඑක්දහවක්. වළඵළයි තුන්දහවයි ඉතුරු. 
එක්ත් ජනතහ ියදවස න්ධහනඹ 
පදොපශොසදහව කශභ භ ඉතුරුයි ඳන්දහවක්. 
වළඵළයි කුකුශට ළටිරහ තිපඹනහ 
අටදහවක්.  අය පකොපට් ඹන්පන් අටදහවට. 
ඵළරි පරහත් එක්ත් ජනතහ ියදවස 
න්ධහනපේ ඉතුරු පකොපට් නදහවක් 
වුණහ නම් ඒ පකොපට් ඹන්පන් නෆ සුළු  
ඳක්ඹට. ඒ ියහ සුළු ඳක් ියපඹ ජනඹ 
කයන්න  පම්පකන් එන්න පුළුන් කිඹන 
කහයණඹ ළයදියි.  

 

 එභ ියහ ගරු බහඳතිතුභිය පම් 
ක්රභඹ තුශ භභ ඉතහභත් සතතින්ත 
පනහ ඳයහක්රභ අතහවුද භළතිතුභහපේ 
කතහට. ඔක්පක භ භට අවන්න ඵළරි 
වුණත් ඒපක්  වයඹ අයපගන තභයි භභ 
ගිපේ.  ගරු බහඳතිතුභිය අපි ඵහුවිද 
ජනර්ගඹත් එක්ක ජීත් පන 
ජනතහක්. සිංවර  මුසලිම්  පදභශ  
ඵර්ගර්  භළපේ. අපි එකට ජීත් පනහ. 
පම් ඡන්ද ක්රභපේ අපි ඉෂසරහර් භන්ත්රීතුභහ 
කිේහ පම්  ක්රභඹ එඹහට පවොයි. ඇයි 
මුසළිම් ජනතහට කිඹනහ පම් අියත් 

එවුන් ළඩක් නෆ අප්ත එකහට දීඳන්. අප්ත 
එකහ විතයයි උමරහ පනුකූපන් පඳනී 
ඉන්පන්. යහභචන්ද්රන් භවත්තඹහ 
පදභපශන් කතහ කශහට ළඩක් නෆ එඹහ 
මුසලිම්  පනපභයි. යහභචන්ද්රන් භවත්තඹහ 
කිඹනහ  අපි පදභශ අපි ියපඹ ජනඹ 
කයන්න දීඳන්. දළන් සිංවර අඹට  

 

පභොකක්ද කිඹන්පන්.  කපත ලික 
එක්පකපනක් ආපොත් එඹහ කිඹනහ 
කපත ලික අඹට දීඳන්. පඵෞේධපඹක් 
ළටුපණොත් ඒක ඇතුපශේ තිපඹනහ පන 
පේේ. පඵෞේධ පකොට කුශඹ භත 
ඳදනම් කය ගන්නහ.  දළන් පම් යට 
වදන්පන් ජනහර්ගිකඹන් එකතු කයරහ  
භගිඹක් ඇති කයරහ පඹ ජනහ එකට 
පගනේරහ පම් ඳශහපත් ප්රලසන වින්න  
තිපඹන බහට කුශ ලපඹන් පඵදරහ  
ආගම් ලපඹන් සියස පඵදනහ. ජහතීන් 
ලපඹන්  සියස පදනහ.              එපවභ 
නළත්නම් තියස කුශ ලපඹන් පඵදිරහ. 
එහ ඳදනම් කයපගන පම්පක් හකා 
පනහ.  දළන් පම්පක් හකා වුණවභ 
මුසලිම් ජනතහපේ නහඹකඹහ කතහ 
කයන්පන් මුසලිම්  ජනතහ  ගළන. 
පඳොදුපේ කතහ කශහට ඉරක්ක කයන්න 
ඕපන මුසලිම් ජනතහ.  නළත්නම් ඡන්ද 
වම්ඵ පන්පන් නෆ.   

 

 ඒක ියහ ගරු බහඳතිතුභිය පම්  
ක්රභඹ තුශභ ඇවිේරහ හකා පන පකොටභ 
ජහතිඹ භගිඹ ඇවිේරහ  ජහතිපේ 
අභගිඹත් එක්ක පම් භන්ත්රීරු පත යහ 
අපි ඳත් කයරහ එන්පන්. අියක මුදර. 
ඳහර්ලිපම්න්තුපේ භන්ත්රීයපඹක් කතහ 
කයරහ කිඹනහ හිටපු  ඇභතියපඹක්.  
භට රක් අටසීඹක්  ගිඹහ පම් 
ඳහර්ලිපම්න්තු භළතියණඹට. ඒක භං 
පවොඹහ ගන්න ඕපණ්.  පම් ඉතිවහඹ 
කිේපේ නළේද. එපවභ කිඹන තත්ත්ඹට 
ආහ. එක භන්ත්රීයපඹක් කිේහ භභ 
ඉදිරිපේ අප්ත ඳක්පේ නහඹකඹහට.  
එඹහට ඳහර්ලිපම්න්තු භළතියණඹට ගිඹහ 
කිඹරහ රුපිඹේ රක් පදදහස  වත්සීඹක්.  
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අන්තිභට කයහ කිේහ    අවපේ ඒ      
භන්ත්රී අප්තක්කඹහපේ  ම්පුර්ණභ 
ඡහඹහරඳඹ අවපේ ඇවිේපදේහ කිේහ.  
ංගීතඹ අවන පකොට භන්ත්රීයඹහ අවපේ 
ඇවිදිනහ.  ඒ විදයහ සිංග්තපරුපන් 
පගනහහ කිේහ.  ඉතිං ගරු බහඳතිතුභිය  

 

පම් භහතෘකහ භභ විනහකා වතළිස ඳවකට 
ඩහ  කතහ කයරහ තිපඹනහ. පම් අපි 
ඉන්පන් ඳසපිය ඳශහත් බහපේ නම්  
පදපිය ඳශහත් බහපේ භහධය එක 
චනඹක් ලිේපේ නෆ.  පම් භළතියණ 
ක්රභපේ තිපඹන දුසඨබහඹ ව  පම් 
භළතියණ ක්රභඹ තුළින් ඵහුවිද 
ජනහර්ගික ඵහුවිද ආගයගක   ඵහුවිද 
කණ්ඩහඹපම් අඹපේ භගිඹ ඇති කයන්න 
ඵළරි නම් පනසවිඹ යුතුයි කිඹරහ විනහකා 
වතළිසඳවකට ඩහ භභ  කතහ කශහ 
වළඵළයි ඉතහභත් ළදගත් නළති පදඹක් 
ඳත්තපර් ලිේහ . එදහ ඒ පඹ ජනහ ලිේපේ  
නෆ. ඒ ියහ ඒක ගළන කිේහ    කිඹරහ      
එදහ        භහධය නළගිටරහ ගිඹහ ඳශහත් 
බහපන්. භභ ඒක ගළන ඒ විදිවට කතහ 
කයයි කිඹරහ. ඒ ියහ භභ පම්ක භහධයට 
කිඹනහ පම්ක යපට් තිපඹන ළදගත් 
කහයණඹක්. එභ ියහ එන්න ඕපන පම් 
මුදර ප්රධහන කයපගන  ජඹග්රවනඹ 
කයන්න පුළුන් භළතියණ ක්රභඹක් ඇති 
කිරීභ තුශභ  ඳක්ඹ ළයදි කයන එක 
රක්න්න ඵෆ. ගරු බහඳතිතුභිය 
ඳක්ඹට අලයයි යගියසසු. පම් 
භළතියණඹ දිනන්න. 02.39.54  ඳක් 
පකොපවොභද පත යන්පන්. ඳක් 
පත යනහ ේලි තිපඹන භනුකූසඹහ. 
බුේධිද ඳහාද  කිඹන පකපනක්ද  රංකහ 
කිඹරහ යචනඹක් ලිඹන්න  හකය ඳවක් 
ලිඹන්න කිඹරහ රංකහ ගළන හකය ඳවක් 
ලිඹන්න පුළුන් පුේගරපඹක්ද කිඹරහ 
ඒහ ඵරන්න ඵෆ.  භභ එක දක් ගරු 
බහඳතිතුභිය ඉන්ටවීේ එකට ඹන 
පරහපේ භභ හිටිපේ අප්ත  ඳක්පේ 
බුේධහගභ  කිඹරහ ලිඹන්න ඵෆ. අපි ඉතහභ 
ඉවශභ පඵෞේධ නහඹකපඹක් ගළන කතහ 
කයන පකපනක්පේ පුපතක්.  ඔහුට 
තභන්පේ අඹනිම්ඳපත් පඵෞේධ කිඹරහ 

ලිඹන්න ඵෆ. එඹහ  ලිඹනහ බු ඹන්නයි  ේ 
ඹන්නයි  ධ ඹන්නයි. භට ඳසපේ  අප්ත 
ප්රධහන නහඹකඹහ ඹනකේ ඉරහ 
පඳන්නුකූහ පභන්න . නමුත් ඒපගොේරන් 
අප්තක්කත්ඹට පත්පයනහ. ඉවශ 
භනහඳ ගන්නහ. එභ ියහ ඳක්ඹට  

 

පභොකක්ද ඕපන  පම්කට විඹදම් කයන්පන් 
එවහ ඳළත්පත්  ඉන්න පකොටිඳතිපඹක් නම් 
ප්රපක ටිඳතිපඹක් අපි දළම්පම් නළත්නම්  
ඒක ඹටකයපගන දිනන් ඵෆ. 
ප්රපක ටිඳතිපඹක් පත යන පකොට ඔහු 
කුඩුකහයපඹක්  ඔහු එතපන ේකහයපඹක්  
ඔහු ගංජහ විකුණන පකපනක්  එපවභ 
තභයි පන්පන්. නමුත් එඹහ පත යන්න  
පනහ. ඳක්ඹට ඒක කයන්න පනහ.  
ඒ ියහ ඳක්  කිේවභ ඳහර්ලිපම්න්තුපේ 
ගිහිේරහ හකා පන්පන්  උත්තරීතය 
ආඹතනපේ. ඳශහත් බහපේ ගිහිේරහ හකා 
පන්පන් ඒපේ ියපඹ ත්තපඹ  යගක් 
ජනතහ ියපඹ ත්තපඹ  පනපභයි.  

 

  ඒ ියහ ළඵෆ ජනතහ 
ියපඹ ත්තපඹක් තභන්පේ ඳශහතට ගන්න  
දළන් ඵරංපගොඩට ඳහර්ලිපම්න්තුපේ 
පකපනක් නළති වුණහ.  අවුරුදු ගහණකට. 
කරහනට ඳශහත් බහ භන්ත්රීයපඹක් නෆ. 
ඒක තිපඹන්නත් ඕපන. පක්ශ ක්රභඹ 
පනොපන්නත් ඕපන. ම්පර්ණ 
භහනුකූඳහතික ක්රභඹ පනොපන්නත් ඕපන. 
පම්න පම්ක පවොඹහ ගන්න එක තභයි ඩහ 
ළදගත්.  භභ එක කහයණඹක් කිඹරහ 
තමුන්නහන්පේපගන් නත්තන්නම්. පම් 
භළතියණ ක්රභඹ තුශ තභයි ගරු 
බහඳතිතුභිය  ආගභට ජහතිඹට  
ඳක් වළනිපණ්. නළපගනහිය ඵළලුහ ඉතහභ 
බුේධිභපතක් අසපයෝත භවත්තඹහ.  මුසලිම් 
පකොංග්රඹ  වළනිහ.  අපි මුසළිම් ජනතහ 
පනුකූපන් නළපගනහිය  ආන 
නඹක් දවඹක් ගන්නහ. ඊශඟට 
ඳහර්ලිපම්න්තු ඳහරනඹ කශහ. පදභශ 
ඳක් පදභශ නයගන් පගොඩ නළඟුණහ.  
සිංවර ඳක්ත් එපවභ වළපදන්න 
වළපදන්න ආහ. ආගම්  ලපඹන් ඳක් 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

වළපදන්න ආහ.  පභොකද පවේතු පම් 
භනහඳ ක්රභඹ තුශ ඇති කය ගන්න පුළුන් 
ජඹග්රවනඹ තභහපේ  පකොටසින්  ඳටු කය 
ගළනීපම් අලයතහඹ තභන්පේ 
භන්ත්රීයඹහ බිහි කය ගන්න පුළුන්.  

 

ජහතික රළයිසතුට වරි ඹන්න පුළුන්. ඒ 
ියහ ගරු බහඳතිතුභිය ඉතහභත්භ පම් 
යපට් ජහතික ප්රලසනඹ භත අවුරුදු විසි 
නඹක් තිවක් යුේධ කයපු අපි  ඒ 
යුේධ කිරීභට පවේතු ව  පම් භළතියණ 
ක්රභපඹන්භ ඇති කයපු ප්රලසන තිපඹනහ.  
ඒ ප්රලසන විහ ගන්නට අලය න්නහ ව  
භළතියණ ක්රභඹක් ඳශහත් බහටත් 
අලයයි කිඹන පඹ ජනහ පගනහපු ලිත 
කරුණහයත්න භන්ත්රීතුභහට සතතින්ත 
පයගන්  එඹ එපේ කිරීභට පම් තිපඹන 
අලුත් ආණ්ඩු ක්රභ යසථහ වදන පකොට 
පඹ ජනහ ඉදිරිඳත් කයන්නට  අපි ඉදිරිඳත් 
පමු. ඒපේභ  මුළු   භසත  
ඳහර්ලිපම්න්තුපේ කථහනහඹකයඹහ 
පතත් අප්ත පම් පඹ ජනහපේ සථීයත්ඹ 
ඹන්න අලුත් පඹ ජනහ පගනවිත් 
ඵයගමු ඳශහත් බහපන් පේන පම් 
පඹ ජනහ ලිත භන්ත්රීතුභහ  භසත  
රංකහපේභ ඳශහත් බහර  භවජන 
ියපඹ ත්තයින් බිහි කශ වළකි තභ 
පකොට්ඨහලඹට ගකිඹන   භවජන 
ියපඹ ත්තපඹක් බිහි කශ වළකි  
භළතියණ ක්රභඹක් වහ  ඹහභට 
අලය අකාතහරභ රංකහපේ පම් 
පඹ ජනහපන් පගන එමුයි කිඹයගන් ලිත 
කරුණහයත්න භන්ත්රීතුභහට සතතින්ත 
පයගන් භපේ චන සේඳඹ අන් 
කයනහ. 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                 

பகபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                                  

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

 

 සතතියි ගරු  අභහතය බහණු 
මුණිප්රිඹ ඇභතිතුභිය.  මීශගට ගරු ියවහේ 
ෂහරුක් භළතිතුභහ.  

 

 

 

ගරු භන්ත්රී ියවහේ ෂහරුක්                               
பகபய உறுப்ிர் ிஹால் ாறுக்                   

Hon.Member Nihal Farook                                             

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

 

 ගරු බහඳතිතුභිය ඉතහභත් 
කහලීන ළදගත් පඹ ජනහක් පම් ගරු 
බහට ඉදිරිඳත් කිරීභ පිළිඵ  ගරු 
ලිත කරුණහයත්න භළතිතුභහට 
සතතින්ත පනහ. ඒපේභ 
ර්තභහනපේ න යසථහක් 
ම්ඵන්ධපඹන්  කථිකහතක් ඇති පරහ 
තිපඹන   පභොපවොතක  න  යසථහක් 
පම් යටට අලයයි කිඹරහ ඒ වහ භවජන 
අදවස විභන පම් පභොපවොපත් පම් 
පඹ ජනහ ඉදිරිඳත් කිරීභ පිළිඵ 
සතතින් පනහ.  ඒපේභ ඊපේ ව අද 
දිනපේ  කෆගේර දිසත්රික්කපේ  පම් න 
යසථහ ම්ඵන්ධපඹන් කෆගේර 
දිසත්රික් කහර්ඹහරපේ භවජනතහපේ  
අදවස රඵහගළනීභටත්  අසථහ 
උදහකයරහ තිපඹනහ. ඒපේභ   පම් 
භහපේ අහන පන පකොට යත්නපුය 
දිසත්රික්කපේත් භවජනතහට අලය 
කහරඹ රඵහදීරහ තිපඹනහ.  

 

 ඒ ියහ භභ හිතන්පන් පභොන 
යසථහ පගනහත්  පම් වළභ 
යසථහකින්භ පවො නයක  පදඳළත්තභ 
තිපඹනහ.  ඒක  100% ම්පර්ණ කයන්න 
කහටත් ඵෆ.  ඒ ියහ අපි ඒ යසථහ 
ක්රිඹහත්භක කයන ආකහයඹ  යසථහ ඒ 
නීතිඹට ඹටත්  ඒ භළතියණඹට ඉදිරිඳත් 
කයන අප්තක්කඹන් ක්රිඹහ කයන 
ආකහයඹ  තුළින් තභයි ඒ වළභ පදඹක්භ 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ඳතින්පන්.  අපි පම් අසථහපේදී  කතහ 
කශහ අය ඳයණ පක්ර ක්රභඹ ගළන කතහ  
කශහ.  ඒපේභ ර්තභහනපේ ඳතින 
භහනුකූඳහතික ක්රභඹ ගළන කතහ කශහ. පම් 
වළභ පේකින්භ පවො නයක පදඳළත්තභ 
තිපඹනහ.  විපලේපඹන්භ අපි 70 භව  

 

භළතියණපේ ප්රතිපශ  ගන්න පකොට  එදහ 
භගි පඳයමුණ යජඹ ජඹග්රවනඹ රඵහ 
ගත්තහ. එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ ආන 17 
ක් රඵහ ගත්තහ නමුත් ඳක්ඹක් වළටිඹට 
ළකා ඡන්ද ප්රභහණඹක් රඵහ ගත්පත් 
එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ.  නමුත් ජඹග්රහහික 
ඳක්ඹට ඩහ  ළකා ඡන්ද ප්රභහණඹක් 
එක්ත් ජහතික ඳක්ඹට රඵහ ගත්තත් 
ආන ංඛයහ ගන්න පකොට 17 යි  
ආන.  ඒපේභ 78 භළතියණපේදී 
එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ  ඵහුතය ආන 
ංඛයහක් දිනහ ගත්තහ.  ශ්රීරංකහ ියදවස 
ඳක්ඹ පදපියඹට ඡන්ද රඵහ ගත්තත් 
විඳක්නහඹකකභත් අහියග වුණහ පභොකද 
ආන අටට ඵළස ියහ.         නමුත් ද්රවිඩ 
එක්ත් විමුක්ති පඳයමුණට ඩහ  ශ්රී රංකහ 
ියදවස ඳක්ඹ විලහර ඡන්ද ංඛයහක් 
රඵහගත්තත් ඳහර්ලිපම්න්තුපේ විඳක්පේ 
ආනඹත්  රඵහගන්න පුළුන්කභ 
රළබුපණ් නෆ.  ඉතිං පම් වළභ ඳළත්පතන්භ 
අඩුඳහඩු තිපඵනහ. පම් පදකභ යග්රණඹ 
කයපු ක්රභඹක් තභයි අපි කවුරුත් 
ඵරහපඳොපයොත්තු පන්පන්.  පම් ක්රභඹ 
පභොකක්ද කිඹන එක තභයි අපිට පවොඹහ 
ගන්න තිපඹන්පන්.  ඒ ියහ පම් 
භළතියණපේදී ජහතිහදී කටයුතු  කයන 
ඒපේභ ආගම්හදී කුරහදී ලපඹන් 
පන් පරහ තභයි පම් භළතියණඹට 
ඉදිරිඳත් පන්පන්. ඒක තය 
කහයණහක්.  

 

 ඒපේභ අපි දන්නහ භභ 
ියපඹ ජනඹ කයන රුන්ළේර 
භළතියණ පකට්ඨහලපේ  භපේ පිඹහ 
යු.එේ.එෂස.ෂහරුක් භළතිතුභහ 88  
භළතියණඹට ඉදිරිඳත් පන පකොට 
එතුභහපේ ජහතිඹ ගළන ඵළලුපේ නෆ  එදහ 

ඡන්ද  විසිතුන්දහවක් භපේ පිඹහ ගන්න 
පකොට  ඡන්ද පකොට්ඨහල එක්ත් ජහතික 
ඳක්ඹ ියපඹ ජනඹ කයයගන්  එවහ 
ඳළත්පත්  අප්ත ඳයහක්රභ අතහවුද භළතිතුභහ 
හිටිඹහ  අතහවුද පපනවියත්න භළතිතුභහ  

 

ගත්පත් ඡන්ද දවදහවයි.  නමුත් එතුභහ  
ජහතිඹ ගළන කුරඹ ගළන ආගභ ගළන  
ඵළලුපේ නෆ  ජනතහ ඡන්දඹ දුන්පන් 
ඳක්ඹට. ඒපේ ඵරංපගොඩ ආනඹ 
උදහවයණඹකට ගන්න පුළුන් පඵොරැේර 
ආනඹ. ඒපේ උදහවයණඹකට ගන්න 
පුළුන්  ඳළයණි භළතියණ පකොට්ඨහල 
ක්රභඹ තුළිනුකූත්.  ර්තභහනපේ පම් 
අනුකූඳහත ක්රභඹ තුළින් භං හිතන්පන් සුළු 
ජහතිකයින්ට සුළු ඳක් රට  ඹම් 
අහධහයණඹක් සිේධ පනහ පම් ක්රභඹ 
තුශ. ඒ ියහ සුළු ඳක්රට ජනතහ 
විමුක්ති පඳයමුණට ඒපේභ අප්ත 
තුකයපේ  ජනතහ ියපඹ ජනඹ කයන 
ඳක් රට පම් ඳක් රට ආනඹක් 
ියපඹ ජනඹ කිරීපම් වළකිඹහක් නෆ.      ඒ 
ියහ  අද  ප්රතිලතඹ අනුකූ 
හධහයීයඹකයනඹක් සිදු විඹ යුතුයි කිඹරහ 
තභයි වළභ පකනහභ අදවස ප්රකහල කපශේ.  
ඒ ියහ පම් කහටත් පිළිගන්න පුළුන් 
ආකහයඹට  පම් යපට් අළුත් යසථහක්  
අළුත් භළතියණ ක්රභඹක් කවුරුත් කතහ 
කයන පභොපවොතක්.  

 

 ඒ ියහ අපි විලසහ කයනහ දළකා 
පර පම් යපට් අළුත් පරහ තිපඹන 
පභොපවොපත් අළුත් ඳහරනඹක් 
වඹඳහරනඹක් ඇති පරහ තිපඹන 
පභොපවොතක විපලේපඹන්භ ජනහධිඳති 
ක්රභඹ  අපව සි කයනහ කිඹරහ ඳළවළදිලි 
පඳොපයොන්දුක් ර්තභහන  ජනහධිඳති තුභහ 
රඵහදීරහ තිපඹන පභොපවොතක අළුත් 
යසථහක් ංපල ධනඹ අළුත් 
යසථහක්  වදනහ කිඹරහ 
පඳොපයොන්දු දීරහ තිපඹන පභොපවොතක 
ඳශහත් බහ ක්රභඹ ම්ඵන්ධපඹනුකූත් පම් 
කථිකහත මලිකත්ඹ ගත් අප්ත ලිත 
කරුණහයත්න භළතිතුභහට විපලේපඹන් 
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SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

සතතිඹ පම් අසථහපේදී අපි පුද කයයගන් 
අසථහ රඵහදුන් ගරු බහඳතිතුභහටත් 
භහපේ සතතිඹ පුද කයයගන් භපේ චන 
සේඳඹ අන් කයනහ.  

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                 

பகபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                                  

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

 

 සතතියි ගරු ියවහේ ෂහරුක් 
භන්ත්රීතුභිය. මීශඟට  විඳක් ංවිධහඹක 
සිරිඳහර කිරිඇේර භළතිතුභහ. 

 

ගරු විඳක් ංවිධහඹක සිරිඳහර කිරිඇේර              
பகபய எதிர்க்கட்சி அபநப்ார் சிிா கிரிஎல் 

Hon.Opposition Whip Siripala Kiriella                                

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

 

 ගරු බහඳතිතුභිය  ලිත 
කරුණහයත්න ගරු භන්ත්රීතුභහපේ 
පඹ ජනහ  භභත් සථීය කයයගන්  කතහ 
කයනහ ඉතහ ළදගත් පඹ ජනහක්.  පම් 
ම්ඵන්ධ කතහ කයන්න ගිඹවභ ගරු 
බහඳතිතුභිය  ඳහුගිඹ කහරපේ  වළඵළයි 
පම් ක්රභඹ උඩ  විලහර දියුණුක් 
ගම්දනේර සිේධ වුණහ.  ඇවළලිඹපගොඩ 
ඉන්න භට යක්හපන් ඡන්ද තිබුණහ නම් 
පකොපරොන්පන් ඡන්ද තිබුණහ නම් 
ඵරංපගොඩ ඡන්ද තිබුණහ නම්  අපි ඒ 
ජනතහපේ ඉේලීම් ඉටු කයනහ.  පම් 
තුළින් භභ එපවභ කයනවිට භසතඹක් 
ගත්තවභ ගරු බහඳතිතුභිය  
ප්රපේලපේ ආනපේ මුළු යපට්භ  
දිසත්රික්ක 24  විලහර  දියුණුක් ඇති වුණහ 
එදහ. ඒක අපිට නෆ කිඹන්න ඵළවළ. ඒ 
දියුණු ඇති  පච්ච එකයක් පදකක් ඹන 
පකොට ගරු බහඳතිතුභිය  උදහවයණඹක් 
වළටිඹට ගත්පතොත් ඵසනහහිය ඳශහත් 
බහ. පඳරිසුට්කහයපඹ  ලපඹන් ආපු 
අඹ ක්ණික රක් ගණන් ඡන්ද ගත්තහ.  
ඒ ඡන්ද ගත්පත්  අේරස ලින්. 

විවිධ අේරස. අන්න ඒ ක්රභඹට ගිහිේරහ 
ඉය පරහ  අය භහජ පේකඹහ වදතින් 
ළඩ කයන පකනහ  කළපිරහ ගිහිේරහ  

 

අයපේ අඹ ඉසභතු පරහ  පම්ක විනහල 
වුණහ. පම් ක්රභඹ තභයි ඇත්තටභ ළදගත් 
පන්පන්. පම් ක්රභඹ තුළින් ඇත්තටභ  ඒ 
ප්රපේලඹට භන්ත්රීයපඹක් ඉන්නහ. 
ගකිඹන්න පකපනක් ඉන්නහ.  
ප්රහපේශීඹ පේකම් පකොට්ඨහලඹ ගත්තවභ 
එපතන්ට දහ න්පන් පදන්න නම් තුන්පදනහ  
නම්  වතය පදනහ  ඒ වතය පදනහපගන් පිට 
නෆ.  ඒපේ විඹදභ ගත්තවභ අතිවිලහර 
විඹදභක්.  ඳශහත් බහ භළතියණඹට 
කවුරු පභොනහ කිේත්  අඩුභ ගහපන් 
රක් වතළිවක් තිඹන්න ඕපන.       අඩුභ 
ගහපන් හභහනයපඹන් කිේපොත්.  
නළත්නම්  රක් වතළිඹ කිඹන්පන් පකොටි 
එක වභහය පදක විඹදම් කයනහ.  පම් 
ම්ඳත් අප්ත විඹදම් කයන්පන්.   ඒපේභ 
පඳ සටර් ගවනහ. කටවුට් ගවනහ. 
ඵළනර් ගවනහ.  ගරු බහඳතිතුභිය පිට 
යටට යන් ඳවුම් ලින් ඹන්පන්. විවිධ  
තින්ත ර්ග රට පගනේරහ.  පෂ  කරර්  
කිඹයි  ඒහ පම්හ පගනේරහ පඳෝතසටර් 
රට රුපිඹේ ඳවපශොයි  විසයි  
ඳනවයි සීඹයි කිඹනහ. පම්හ ඔක්පක භ 
විලහර නහසතිඹක් වුණහ.  පභන්න  පම් 
ක්රභඹ ආපොත් අපිට  විලහර  දියුණුක් 
රඵන්න පුළුන්. ජනතහපේ සිතුම් ඳළතුම් 
ඉටු කයන්නට පුළුන් කිඹරහ අප්ත 
විලසහඹ තිපඹනහ. ඒක කිඹන්න පදඹක් 
නෆ.  ඒ ආකහයඹට තභයි පන්පන්. ඳහුගිඹ 
කහරපේ අපි කිඹන්පන්  ඳශහත් බහ 
ආයම්බ කයපු කහරපේ  දියුණුක් වුපණ් ඒ 
දිසත්රික්කපේ පුයහ විහිඳිච්ච ඡන්දඹක් පදන  
පකොට  ඒ ප්රපේල රට ළඩ කයන පකොට 
ඳක් විඳක් වළභ පකපනක්භ අයහ 
පම්හ ඵරන පකොට ඒහපේ දියුණුක් 
වුණහ.   

 

 ඒ දියුණු අද  ඵරන්න  පුළුන් 
පකොට්ඨහල ක්රභඹට ඇවිේරහ ඒ වහ 
ගකිඹන භන්ත්රීයපඹක් ඇවිේරහ  
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ඳක් විඳක් කවුරු වරි භන්ත්රීයපඹක් 
පනහ ඒ භන්ත්රීයඹහට ප්රතිඳහදන  

 

රළපඵනහ  ඒ තුළින් එපවේ දියුණු පනහ. 
පම් තුළින් තභයි පවො. ලිත 
කරුණහයත්න භළතිතුභහට පම් පඹ ජනහ 
පගන ඒභ පිළිඵ සතති කයයගන්  භපේ 
චන සේඳඹ අන් කයනහ ගරු 
බහඳතිතුභිය. 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                 

பகபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                                  

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

 

 සතතියි ගරු සිරිඳහර කිරිඇේර 
භන්ත්රීතුභිය. මීශඟට රුණ  ලිඹනපේ  
ගරු භන්ත්රීතුභහ. 

 

ගරු භන්ත්රී රුණ ලිඹනපේ                               
பகபய உறுப்ிர் யருண ினசக                   
Hon.Member Waruna Liyanage                                             
-------------------------------------------------------- 

 

 ගරු බහඳතිතුභිය ලිත 
කරුණහයත්න ගරු භන්ත්රීතුභහ පගනහපු 
පඹ ජනහ  සථීය කයයගන් භභත්  කතහ 
කයන්න කළභතියි.  ගරු ඳශහත් බහ 
භන්ත්රීරු වළටිඹට භභ හිතන්පන්  අප්ත 
ඵරඹ අඩු කය ගළනීභකුත්  ඒපේභ අපිභ 
පම් ම්ඵන්ධපඹන් කතහ කයරහ  ඹම්කිසි 
තීන්දු තීයණ රට එන්න  පුළුන් පන 
පකොට භටත් කතහ කයන්න පුළුන් පච්චි 
එක ගළන ංපත  පනහ.  පම් ඳශහත්  
බහපේ හිටිපේ නළත්නම් පම් අසථහ 
උදහ පන්පන් නෆ.   

 

 ඒ ියහ සිඹළු පදනහභ කතහ කයන 
පකොට භං හිතන්පන්  පම් තත්ත්ඹ ඇති 

පන්න ඕපන කිඹන දවසින් තභයි කතහ 
කපශේ.  ඒ  ියහ අපි දන්නහ  පම්  

 

රංකහපේභ  ගත්තට ඳසපේ  ප්රහපේශීඹ 
පේකම් පකොට්ඨහල තිපඹන්පන් 335 යි.  
නමුත් අප්ත භන්ත්රීරු ඉන්නහ  455 ක්. 
එතපකොට  120 කටභ  භන්ත්රීතුභහ කිේහ 
පේ  ප්රහපේශීඹ පේකම් පකොට්ඨහල 
ියපඹ ජනඹ පන්පන් නෆ.  නමුත් අපි 
දකින පකොට ප්රහපේශීඹ පේකම් පකොට්ඨහල  
දුසකයභ ඒහ ගත්තට ඳසපේ 
ළලිපගපඳොර     ප්රහපේශීඹ            පේකම් 
පකොට්ඨහලඹ අතිදුසකයභ  ප්රහපේශීඹ 
පේකම් පකොට්ඨහලඹක් අප්ත  
දිසත්රික්කපේ.  ඒපේභ ඇරඳහත 
ප්රහපේශීඹ පේකම් පකොට්ඨහලඹ ගත්තට 
ඳසපේ  එපවභයි ගරු බහඳතිතුභිය.  
එපවභ නම් පම්පේ ංර්ධනඹක් ආර්ථික 
ර්ධනඹක් පන්න නම් අියහර්ඹපඹන්භ 
ඒ  ප්රපේලඹ ියපඹ ජනඹ කයයගන්  
භන්ත්රීයපඹක් පත්පයන්න ඕපන. 
එතපකොට අපි දන්නහ භළතියණ ක්රභඹ 
පනස පන පකොටභ  අපිට සිේධ 
පනහ  පනොපඹකුත් තත්ත්ඹන් රට 
මුහුණ පදන්නට.  භවයක් පරහට අපිට 
සිේධ පයි  අප්ත කහර සීභහත් අඩු කය 
ගන්න  සිේධ පයි. ඉේරන අප්තක්කඹහ 
භවය පරහට දීර්ඝ  කහරඹක් ඒ 
ප්රපේලපේ අප්තක්කඹහ පරහ  ඳළයදිරහ 
පදයක් ඳළයදුපණොත් එපවභ  ඒ කහර 
සීභහපේ පියන් පකපනකුට 
අප්තක්කපඹක් පන්න ඵළරි තත්ත්ඹක් 
තභයි තිපඹන්පන්.   

 

 ඒ ියහ ප්රහපේශීඹ බහ සීභහ 
ියර්ණඹන් රට පගනේරහ   පකොට්ඨහල 
භට්ටභට එන කහරඹ අපි ප්රහපේශීඹ  
බහටත් අපි පඹ ජනහක්  පේන්න 
ඕපන. ඒ පකොට්ඨහලපඹන් එන 
භන්ත්රීයඹහ  ප්රහපේශීඹ බහ 
භන්ත්රීයඹහටත් කහර සීභහක් පදන්න  
ඕපන් තුන් ළයඹක් වරි එක ඳහයක් වරි 
අසථහක්. ඊශඟට ගපම් ඉන්න 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

පුේගරපඹකුටත් වළපදන්නත් ඵළරි 
පනහ ඒ  ඳක්පේ ඉරහ.  

 

  ඒ ියහ ඳශහත් බහටත් එනහ 
නම් ප්රහපේශීඹ පේකම් පකොට්ඨහලඹට 
එන නම් අියහර්ඹපඹන්භ අපිටත් කහර 
සීභහක් පදන්න ඕපන   ඳශහත් බහපේ 
පභච්චය කහරඹක් ඳභණයි පේඹ 
කයන්න පුළුන්. ඊශඟට ඳහර්ලිපම්න්තුට 
ඹන්න ඒ අසථහ වදහ ගන්න ඕපන.  
ඒපේභ අර්බුදඹක් පකොට්ඨහලඹ තුශ ගම් 
තුශ  ියර්භහණඹ පන්න  පුළුන් කිඹරහ 
භභ විලසහ කයන්පන් . 

 

 ඒ ියහ ගරු බහඳතිතුභිය අපි 
දළක්කහ අප්ත ඳක්ඹ තුශභ විලහර ප්රලසන 
යහශිඹක් තිපඹනහ.   ඳළේභඩුේර ආනඹ 
ගත්පතොත් එපවභ භභයි අතුර ඇභතිතුභයි 
ඉේරන්පන්. පදන්නත් එක්කභ ප්රලසන.  
වළඵළයි අපි එක ඳක්පේ ඉන්පන්. වළඵළයි  
ඊශඟට පම් භළතියණ ක්රභඹ පනස 
කපශොත් එපවභ ආන භට්ටභ එනහ නම් 
එපවභ අපි ෂයිට් කයන්පන් අප්ත ඳක්පේ 
අඹත් එක්ක පනපභයි. අියත් ඳක්පේ.  
ය.එන්.පී.එකත් එක්ක  තභයි අියත් අතට 
තයව තිපඹන්පන්.  ඒ ියහ පකලින්භ 
පඵදීභක් ඇති පනහ.  ය.එන්.පී.කහයඹහ  
ම කිඹරහ. ශ්රීරංකහ කහයඹහ ම කිඹරහ. ඊට 
ඳසපේ ශ්රීරංකහ  ය.එන්.පී.   කිඹරහ 
ප්රලසනඹක් ඇති පනහ.   ඒ ියහ විලහර 
ප්රලසනඹක් පම්පක්.  පභොකද අපි 
පදපගොේපර  කතහ ඵවකයරහ අපි එකභ 
ඳක්පේ නම්  විහ ගන්න පුළුන්. ඊට 
ඳසපේ ගභ පදකට පඵදරහ  ඊට ඳසපේ 
පනොපඹකුත් පේලුත් ඇති පන්න 
පුළුන්.  ඒ ියහ අපි පම්හපේ දී අපි 
අප්තක්කපඹ  පත්රීපම්දී  ඒපේභ  
සුදුසුකම් ඳරීක්හ කිරීපම්දී සුදුසු 
අප්තක්කපඹක් ඒ පරහපේදී පත යන්න 
පනහ.  එපවභ නළත්නම් විලහර 
ගළටළුක් පනහ.   ඳහුගිඹ භළතියණඹ 
එන පකොට පුේගරඹන්ටත් පඵදිරහ . දළන් 
පේලඳහරනපේ. අයඹහ යියේපේ.  අයඹහ 

ත්ත්පේ. අයඹහ භහින්දපේ.  අයඹහ 
මභත්රීඳහර  සිරිපේන ජනහධිඳතිතුභහපේ.  

 

ඒ ියහ පම් තත්ත්ඹට ඇවිේරහ  දළන්.  ඒ 
ියහ පම්ක විලහර ඵයඳතර ප්රලසනඹක් 
පරහ.  ඒ ියහ භභ කිඹන්පන්  ඉදිරි 
යසථහ ංපල ධනඹක් එනහ නම්  
පම්හට කිසිඹම් විනිභක් පදන්න පුළුන් 
තත්ත්ඹකට පම් යට ඹහයුතු පනහ.  අපි 
දකින්පන්  තරුණ පේලඳහරාපඹ  විදිවට 
ත අවුරුදු   දවඹකින්    වරි  පම් යට     ඒ 
තළනට පේන්න ඵළරි නම්  ංර්ධනඹ 
පන්පන් නළත්නම්  ජනතහපේ  ආර්ථික  
ලක්තිඹ නඟහ සිටුන්න ඵළරි නම්   
අපඳනුකූත් ළඩක් නෆ. ඒ ියහ පම් පකටි 
කහරඹ තුශ  පම්පේට ම්ඵන්ධ පරහ 
පම්කට ලක්තිඹක් පදන්න පුළුන් පච්ච 
එකටත් තුට පශ කයයගන්  පම්ක 
පකොපවොභ වරි ක්රිඹහත්භක කයන්න 
ඔඵතුභහ යසථහ ංපල ධනඹ කයන 
හකච්ඡහට පඹොමු කයන්න  අපිටත් ඒ 
අසථහට වබහගි පන්න අසථහක් 
උදහ කය පදන්න කිඹරහ ඉේරහ සිටියගන් 
ලිත භන්ත්රීතුභහටත් සතතින්ත පයගන් 
භභ ියවඬ පනහ. පඵොපවොභ සතතියි.  

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                 

பகபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                                  

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

 

 සතතියි ගරු රුණ ලිඹනපේ 
භන්ත්රීතුභහට.  ගරු භන්ත්රී ලිත 
කරුණහයත්න භන්ත්රීතුභහ විසින්  ඉදිරිඳත් 
කයන රද 6/1/2015/12 දයණ පඹ ජනහ 
පිළිඵ ආණ්ඩු ඳක්පේ ව විඳක්පේ  
ගරු ඇභතිතුභන්රහ ගරු භන්ත්රීතුභන්රහ 
ඉතහභත් පවො ඉතහභත් ළදගත්  පඹ ජනහ 
අදවස යහශිඹක් ඉදිරිඳත් කශහ.  ඒ අනුකූ 
එතුභහපේ පම් පඹ ජනහ ම්ඵන්ධපඹන් 
ඉදිරිඳත් කයන රද සිඹළුභ පඹ ජනහ ව 
අදවස පිළිඵ ආණ්ඩු ක්රභ යසථහ 
ංපල ධන පිළිඵ අළුතින් පිහිටුහ 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

තිපඹන කයගටුටත්  ඒපේභ ඳශහත් බහ 
ව ඳශහත් ඳහරන අභහතයහංලපේ  

 

පේකම්යඹහ පතටත්   පම් පඹ ජනහ 
පම් ආකහයඹට බහ තුශ හකච්ඡහ කයරහ  
ඒ කහයණඹට එකඟ ව ඵ දන්හ ඹළවීභට 
කටයුතු කයනහ. මීශඟට විඳක්පේ 
ප්රධහන ංවිධහඹක   සිරිඳහර කිරිඇේර 
භළතිතුභහ විසින් ඉදිරිඳත් කය ඇති  
6/1/2016/1 දයණ පඹ ජනහ ඉදිරිඳත් 
කිරීභ වහ අසථහ රඵහ පදනහ. 

 

ගරු විඳක් ංවිධහඹක සිරිඳහර කිරිඇේර              
பகபய எதிர்க்கட்சி அபநப்ார் சிிா கிரிஎல் 

Hon.Opposition Whip Siripala Kiriella                                

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

 

 ගරු බහඳතිතුභිය බහපේ 
සිඹළුභ භන්ත්රීරුන් කිඹනහ පම්ක රඵන 
ඳහයට දහන්න කිඹරහ.  ඒපක් 
විපලේත්ඹක් තිපඹන්පන් ශ්රීරහේ 
වික්රභසිංව ගරු ඇභතිතුභහ කිඹනහ රඵන 
ඳහයට දළම්පභොත් පවොයි කිඹරහ.  ඒ ියහ 
ඊගහ ඳහය මුරට ගන්න කිඹරහ ඉේරහ 
සිටිනහ. 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                 

பகபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                                  

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

 

 සිරිඳහර සිරිඇේර භන්ත්රීතුභිය. 
දළන් තමුන්නහන්පේරහ ඒහ පඵදහ ගන්න 
ඳසු.  භහ අඳවසුතහඹට ඳත් කයන්පන් 
නළතු. නළත්නම් පඹ ජනහ දළම්පම් 
නළත්නම් භටත්  කෆගවන්පන්.ඒක ියහ.  
එපවභ නම් ගරු සිරිඳහර කිරිඇේර  
භන්ත්රීතුභහපේ ඉේලීභ ඳරිදි  එතුභහපේ  

 

 

 

පඹ ජනහ අද හකච්ඡහට පනොගන්නහ 
ඵ  බහට දළනුකූම් පදනහ.  

 

බහ කේ තළබීපම් පඹ ජනහ : 

 

ගරු බහනහඹක අප ක ජඹර්ධන භළතිතුභහ. 
பகபய அ.கட்சி அபநப்ார்  அசசாக ஜனயர்த                   
Hon.Gov.Whip Asoka Jayawardane                  
--------------------------------------------------------                             

 

 ගරු බහඳතිතුභිය  පභභ  ගරු 
බහ 2016 පඳඵයහරි භ  23 පිය දින 
පඳයරු 10.00 දක්හ කේ තළබීභට 
පඹ ජනහ කයනහ.  

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                 

பகபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                                  

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

  

 සතතියි ගරු බහනහඹකතුභිය. 

 

බහ කේ තඵන අසථහපේ පඹ ජනහ : 

 

 බහ කේ තඵන අසථහපේ 
පඹ ජනහ  ඉදිරිඳත් කිරීභ වහ මදය  
ඳයහක්රභ අතහවුද  භළතිතුභහ 
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சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

 

ගරු භන්ත්රී ඳයහක්රභ අතහවුද              
பகபய உறுப்ிர் பாக்கபந அதாவுத                     

Hon.Member Parakrama Athawuda                                                   

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

 ගරු බහඳතිතුභිය රඵන බහ 
හයඹට කේ දභනහ. 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                 

பகபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                                  

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

 

 එපවභ නම් එතුභහපේ 
පඹ ජනහත්  රඵන බහ හයඹට දභන 
ියහ ඒ අනුකූ අපි ඉඩකඩ රඵහ පදනහ.  
දළන් පේරහ ඳසරු 2.23 යි.  ඒ අනුකූ අද 
දිනට පභභ ගරු බහපේ ළඩ කටයුතු 
අන් කයනහ.  පභභ ගරු බහ  2016 
ක් ව  පඳඵයහරි භ 23 පියදින  
පඳයරු 10.00 දක්හ කේ තඵනහ.  

 

අ/කපේ: 

කංචන ජඹයත්න 

බහඳති 

ඵයගමු ඳශහත් බහ. 

 

 

ඳහලිත නහනහඹක්කහය 

බහ පේකම් 

ඵයගමු ඳශහත් බහ. 

 

2016 භළයි භ 13 පිය දින 

ඵයගමු ඳශහත් බහ පේකම් කහර්ඹහරපේදී ඹ. 

   

 

  


