
 

ඵයමු ඳශහත් බහ சபகமுய நாகாண சப SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL  

2016.04.05 

 1 
 

ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

  

2016 අප්රේල් භ 05  අඟවරුහදහ  දින                                                           
2016 ஏப்பல் 05 ஆம் திகதி சசவ்யாய்க் கிமபந                                      

Thursday 05 th April  2016 

 

රු  බහඳති ංචන ජඹයත්න භළතිතුභහප්ේ 
මූරහනහරඪත්ප්ඹන්  ප්ඳ..10.00 ට බහ රැසවිඹ. 

சகௌபய 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  

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සිඹළු ප්දනහටභ සුබ උදෆනක් 
ප්ේහ!  රු රධහන අභහතයතුභි,   රු 
අභහතයතුභන්රහ, ිප්ඹ ජය      බහඳතිතුභහ 
බහනහඹතුභහ  ඇතුළු  සිඹළුභ රු 
භන්ත්රීතුභන්රහප්න් අය. .  අද දිනට 
නයහඹ ඳහනුකූකර බහප්ේ ළ   ටතුතු 
ආයම්බ කිරීභ වහ  ඳශමු තිප්ඵන්ප්න් , 

 

අභින භන්ත්රීරුන්ප්ේ රතිාහ ප්ව  දිවුරුම්: 

  

 ප්ම් ඹටප්ත් කිසික් නළවළ. 

 

රු ආණ්ඩුහයතුභහප්න් රළප්ඵන ංප්ේල: 

 

ප්ම් ඹටප්ත් කිසික් නළවළ. 

 

 

 

රු බහඳතිතුභහප්ේ ිප්ේදන: 

 

ප්ම්  ඹටප්ත් කිසික් රළබී නළවළ. 

 

ප්නොඳළමිණ සිටීප්ම් අයඹ පිළිඵ 
ප්ඹ ජනහ : 

 

රු භන්ත්රී ්ම්.. .්ම්.ඉෂසරහර්              
சகபய உறுப்ிர் எம்.பய.எம்.இப்ார்                     

Hon.Member M.Y.M.Iflar                                                    

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

 

රු බහඳතිතුභි  බ්.ප් භදහ  
රු භන්ත්රීතුභහ ,ගප්ේභ මිත ආගලර රු 
භන්ත්රීතුභහ, උපුල් ලයහභල් ඵණ් හය රු 
භන්ත්රීතුභහ ඹන තිප්දනහට ිහඩු රඵහදීභ 
සුදුසු ඹළ.  ප්ඹ ජනහ යනහ.  

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

ආණ්ඩු ඳක්ඹ  

 

රු භන්ත්රී ිභල් විප්ේනහඹ              
சகபய உறுப்ிர் ிநல் யிஜஜானக                     

Hon.Member Nimal Wijenayaka                                                   

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

 

සථීය යනහ. 
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රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

ග අදහර නම් කිඹන රද රු 
භන්ත්රීතුභන්රහප්ේ  ිහඩු රු බහ විසින් 
අනුකූභත යන ඵ බහට දළනුකූම් ප්දනහ.  

 

ලිපි ප්ල්ණ පිළිළන්වීභ: 

 

ප්ම් ඹටප්ත් කිසික් රළබී නළවළ. 

 

හය බහ හර්තහ පිළිළන්වීභ: 

 

කිසික් රළබී නළවළ. 

 

ප්ඳත්ම්: 

 

කිසික් රළබී නළවළ. 

 

 

රලසන: 

 

ප්ම් ඹටප්ත් අජිත් කුභහය භළේප්දභ 
භළතිතුභහ විසින්  ඉදිරිඳත්  ය ඇති 
6/1/2015/25 රලසනඹ වහ පිළිතුරු රළබී 
නළවළ.  

 

 

ඊශඟ රලසනඹත් බඵතුභහප්භ. . 
6/1/2015/27 රු අජිත් භන්ත්රීතුභහ  ගටත් 
අපිට පිළිතුරු රළබී නළවළ.  ගත් ඊශඟ 
බහට ප්ඹොමු යනහ. 

 

තුන සප්ි රලසනඹත් බඵතුභහප්භ. . 
6/1/2015/28 දයණ රලසනඹ රු අධයහඳන 
ඇභතිතුභහප්න් ඉල්රරහ  තිප්ඹන්ප්න්. ප්ම්  
තුනටභ පිළිතුරු රළබී නළවළ. දළනුකූම් ප්දනහ 
ඊශඟ බහට ප්දනහ කිඹරහ. ප්ඵොප්වොභ 
සතති. . 

 

අභහතයහංල ිප්ේදන ප්ව  අභහතයරුන්ප්ේ 
රහල: 

 

ප්ම් ඹටප්ත් කිසික් රළබී නළවළ. 

 

ප්ඳෞේලි රහල කිරීම්: 

ප්ම් ඹටප්ත්  යභයකුභහය වීයසිංව 
භළතිතුභහ. 

 

රු භන්ත්රී යභයකුභහය වීයසිංව              
சகபய உறுப்ிர் பம்ன குநாப யபீசிங்                                             

Hon.Member Ramya Kumara Weerasinghe                       

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

 

රු බහඳතිතුභි ප්ම් භට 
අතිල. න්භ ප්ඳෞේලි ඵරඳහන 
හයණහක් විතයක් ප්නප්භ.  භභ විලසහ 
යනහ අප්ේ ඳශහත් බහ භන්ත්රීරුන්ට  
ප්ඳෞේලි ඵරඳහන හයණහක්.  භභ 
විලසහ යනහ භභ අද ඉෂසරහර් භන්ත්රීතුභහ 
්ක්ත් තහ ශහ. භභ විලසහ  යනහ 
විඳක්ප්ේ වළගලඹට  ප්ම් හයණහප්ේදී අපිට  
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වප්ඹ ඹ ප්ද.  කිඹරහ. මුදල් ප්ොමින් 
බහප්ේ චක්ර ප්ල් අං 2016/1 අනුකූ  
ඳශහත් බහට ්රහ  තිප්ඹන  මුදල් 
ප්ොමින් බහ ිර්ප්ේල  ක්රිඹහත්භ 
කිරීප්ම්දී ඳශහත්  බහ භන්ත්රීයප්ඹක් විදිවට 
ඵයඳතර රලසනඹට අපි සිඹළු ප්දනහභ 
මුහුණ ඳහරහ තිප්ඹනහ. ප්ඳොදු මිති රට 
උඳයණ රඵහදීභ  තභ.  ඳශහත් බහ 
භන්ත්රීයඹහ වළගලඹට අප්ඳන් ප්ො ක් 
ප්රහට ජනතහ ඵරහප්ඳොප්යොත්තු 
ප්න්ප්න්.  වළඵළ.  ප්ඳොදු මිති රට 
උඳයණ රඵහදීප්ම්දී උඳරිභ මුදර 
රු.30000/- ට සීභහ යරහ තිප්ඹනහ.  ග 
රු.30000/- ට රඵහ දිඹ වළකි ද්රය වළගලඹට  
ඳළවළදිලිභ වන් යරහ තිප්ඹනහ  
ඇකිලිඹ වළකි ආයණ භඩු ව  පුටු ඳභණ. . 
වළඵළ.  ගප්ක් පු ටුරට රු.30000/- ට පුටු 
ප්දන්න පුළුන්.  ආයණ භඩු රු.30000/- 
ට ප්දන්නත් ඵෆ.  ්තප්ොට අපිට ප්ඳොදු 
මිතිඹට මින් ඉදිරිඹට  මුදල් ප්ොමින් 
බහ චක්ර ප්ල්ණඹ අනුකූ ප්දන්න ප්න්ප්න් 
පුටු ඳභණ. . ග ිහ ග අපිට ඵයඳතර 
රලසනඹක්. ප්ො ක් ප්ේල් අප්ඳන් 
ඉල්රනහ. ග ්ක්. ග ිහ ග කිසි 
ප්දඹක් අපිට ප්දන්න රළප්ඵන්ප්න් නෆ. 
ප්භප්වභ ගිප්ඹොත් පුටු විතය. . ගප්ක් දහරහ 
තිප්ඹනහ ය ඳවක් ඇතුශත ් 
මිතිඹට ඵඩු රඵහදිඹ වළක්ප්ක් ් යක් 
ඳභණ. . ්තප්ොට අවුරුදු ඳවක් තිසප්ේ ඵඩු 
ත්ත මිතිඹක්  ්ක්ත් ප්ම් ඵයමුප්ේ 
නළතු ඇති.  හප්ේ වරි භන්ත්රීයප්ඹක්ප්ේ. 
්තප්ොට කිසිභ මිතිඹට අපිට ඵඩුක් 
ප්දන්න ප්න්ප්න් නෆ.  ්තප්ොට ප්ම් ප්ේ 
භභ කීඳඹක් ඳභණ.  කිේප්ේ. ප්භළි 
හයණහ යහශිඹක් ප්ම් ඇතුප්ශේ තිප්ඹනහ. 
අප්ේ ඳශහත් බහප්ේ තිප්ඹන  ප්ඳොදු මිතිර 
ඉන්න ජනතහට  ඉතහභ රලසන  තිප්ඹන අඹ. 
ගප්ොල්රන්ට ප්ක්ටරින් සවිස රට ගිහිල්රහ 
ඵඩු න්න ඵෆ. ගප්ොල්රන්ට උත් බහණ්  
ඳඹන තළන් රට ගිහිල්රහ ඵඩු න්න ඵෆ.  
මිති වදහප්න දුේඳත් මිිසසු ඉන්න ප්ොට   
අපිට බවුන්ට යන්න පුළුන් ්භ 
ප්ේඹත් ප්ම් මුදල් ප්ොමින් බහ චක්ර 
ප්ල්ප්ඹන්     අපිට    යන්න    ඵළරි ප්රහ.   

 

ඊශඟට සඹං රැකිඹහ උඳයණ 
රඵහදීප්ම්දී 50% ට ග අඩු යරහ 
තිප්ඹහ. ග ළරැේදක් භං දකින්ප්න් නෆ.  
වළඵළ.  ග 50% රු.15000/-ට රු.20000/- 
ට ළඩි ගහ වහ දීරහ  අන්තිභ දුේඳත් 
අඹට ප්දන ප්ොට රු.15000/-  100% 
ප්දන්න පුළුන්  තළනට ප්ේන්න ඕප්න් 
කිඹරහ භභ  රහල යනහ. අිත් ්  
තභ.   රිඹදුරු ඵරඳ රඵහදීප්ම්දී 80% 
යරහ තිප්ඹනහ. ගප්ත් 80% යරහට 
ළරැේදක් නෆ. වළඵළ.  දළන් අප්ේ ඳශහත් 
බහප්ේදී ග ඇවිල්රහ තිප්ඹනහ අලුත්භ 
විදිවට  අපිට රිඹදුරු ඵරඳඹ ප්දන්න 
පුළුන් ප්න්ප්න් ඵය හවන ඳභණ. . 
වළඵළ.  ඵය හවන ඳභණක් ප්දන්න  නම් 
ළවළල්ලු හවන ඵරඳඹ අවුරුදු ප්දක් 
ඳයණ ප්න්න ඕප්න්.  වළඵළ.   ළවළල්ලු 
හවනන ඵරඳඹ  අවුරුදු ප්දක්, තුනක් 
ඳයණ ප්ප්නකුට නම් ප්දන්න පුළුන් අපිට 
ආයම්බඹක් වළගලඹටඳශප්ි පිඹය වළගලඹට 
න්න ඵළරි ප්නහ  ළවළල්ලු හවන 
ඵරඳඹ ප්දන්න ඵෆ. ග ිහ ප්ම්ප්ේ 
හයණහ කීඳඹක් ඳභණ.  භභ කිේප්ේ. 
ප්භළි හයණහ යහශිඹක් ප්ම් ඇතුප්ශේ 
තිප්ඹනහ.  දළන් ප්ම් අනුකූ ත්තවභ 
උදහවයණඹක් වළගලඹට අප්ේ ිරන්ත රු 
භන්ත්රීතුභහ ත්තවභ අපිට ගිඹ අවුරුේප්ේ 
ළඩිඹ ළ ක් යන්න රළබුප්ණ් නෆ. ප්ම් 
අවුරුේප්ේ ල්ලි  ප්දන්න ඵරන ප්ොට 
ල්ලි ප්දන්න නෆ.  අපි සිඹළු ප්දනහටභ 
භළතියණඹක් ්නහ. අපි සිඹළු ප්දනහප්ේභ 
ඵරහප්ඳොප්යොත්තු ප්ම් ඉන්න මූ ්ක්ත් 
ජහති ඳක්ප්ේ ප්ේහ ශ්රීරංහ ිදවස 
ඳක්ප්ේ ප්ේහ  ප්ම් ඉන්න සිඹළු ප්දනහ ප්ම් 
ඳශහත් බහප්ේදී දකින්න අපි ආ. . ්ප්වභ 
ප්න්න නම් ඊශඟට ජනතහප්ේ 
අලයතහඹ ළඵෆට ඉස  යන්න නම්  
ප්ම් මුදල් ප්ොමිප්ම් ිර්ප්ේල ඳළවළදිලිභ 
ප්නසශ තුතු ප්නහ.  ඊශඟට ඉදිකිරීම් 
ප්ොන්හත් පිරිනළම භ ම්ඵන්ධප්ඹන් 
ඳසුගිඹ ද භට භත.  රුණහඳහර 
භන්ත්රීතුභහ තහ ශහ  ප්ම්  චක්ර ප්ල්ණඹට 
අනුකූ ප්ොන්හත් පිරිනළම භ  ම්ඵන්ධප්ඹන් 
්ප්වභ ළටළුක් නෆ       ප්ම්ප්ක් තිප්ඹනහ  
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ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ඉදිකිරීම් ප්ොන්හත් පිරිනළම භ ඹටප්ත්  
රින්  ය ිකුත් යනුකූ රඵන ජහති 
රම්ඳහදන භහර් උඳප්ේලනප්ඹන් යනුකූ 
රඵන සීභහලින් ප්නොඉක්භන ඳරිදි 
ඉදිකිරීම් ප්ොන්හත් පිරිනළම භ  සිදු 
ශ තුතුඹ.  විලහර ඳරිභහණප්ේ ඉදිකිරීම් 
විෘත ප්ටන් ර් ඳරිඳහගලඹට අනුකූ සිදු  ශ 
තුතු අතය  ිඹමිත මූරය ප්ේහට අනුකූ 
ඳශහත් බහප්ේ දිසත්රික් ප්ල්ම්  
හර්ඹහරප්ේ ලිඹහඳදිංචි ප්ොන්හත්රුන් 
අතරින් මිශ ණන් ළහ සුදුසන් ප්ත යහ 
කුඳත් ප්ත යහ ළනීප්භන් ඉදිකිරීම් ශ  
තුතුඹ.  වළඵළ.  ගප්භ තිප්ඹනහ 
අහනප්ේ  ්ප්ේභ ෘජු ප්ොන්හත් ඹටප්ත් 
ලිඹහඳදිංචි මිති රට ප්ොන්හත් 
පිරිනළම ප්ම්දී රම්ඳහදන භහර් උඳප්ේලන 
ංග්රවප්ේ වන් විධිවිධහනරට අනුකූ 
ටතුතු කිරීභ අතයහලය ප්.  කිඹරහ.  ප්ම් 
අනුකූ රක් විසට අඩු ප්ොන්හත්  ප්ඳොදු 
මිති රට දීප්ම් වළකිඹහ තිප්ඹනහ.  
වළඵළ.  රහප්ේය ඹ ප්ල්ම් හර්ඹහරර 
්ප්වභ ප්දන්ප්න්  නෆ. ග ිහ අප්ේ  රධහන  
ප්ල්ම්යඹහ භගින් රහප්ේය ඹ ප්ල්ම් 
හර්ඹහර දළනුකූත්  කිරීප්ම් අලයතහඹක් 
තිප්ඹනහ. ඳශහත් බහප්ේ උඳභහන ඳහද 
අයමුදල් ඹටප්ත් ්න ටතුතු වහ ෘජු 
ප්ොන්හත් කිරීභට ටතුතු යන්න  කිඹන 
ඉල්ලීභ රහප්ේය ඹ ප්ල්ම්රුන්ට අප්ේ 
රධහන ප්ල්ම් වයවහ  ප්ඹොමු කිරීප්ම් 
අලයතහඹක් තිප්ඹනහ.  ග ිහ  රු 
බහඳතිතුභි භභ බඵතුභහප්න් ඉතහ 
ප්ෞයප්ඹන් ඉල්රනහ භභ ප්ම් තහ ප්ශේ 
මුදල් ප්ොමිප්ම් ිර්ප්ේල  කීඳඹක් ළන 
ඳභණ. . ග ිහ ප්ම් රු බහප්ේ 
භන්ත්රීරුන් කීඳ ප්දප්නක්ප්ේ  ඳස 
ප්දප්නක්ප්ේ  මිටුක් ඳත් යරහ  දිනකින් 
ප්ව  ප්දක් ඇතුශත  ප්ම්  මුදල් ප්ොමිභට 
ප්ම් යරහ  තිප්ඹන ිර්ප්ේල ලින්  ප්නස 
විඹ තුතු ප්ේල් පිළිඵ තීන්දුක් අයප්න 
ග  තීන්දු අනුකූ මුදල් ප්ොමිභට ඳශහත් 
බහ විදිවට  අප්ේ ප්ඹ ජනහ ප්ම් ප්නස 
යන්න කිඹන ඉල්ලීභ ස  කිරීභ වහ 
මිටුක් ඳත් යරහ ටතුතු යන්න කිඹන  

 

ප්ෞයනීඹ ඉල්ලීභ  ප්ම් අසථහප්ේදී 
යනහ. ප්ඵොප්වොභ සතති. .  

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

සතති.  රු යභයකුභහය 
භන්ත්රීතුභි.  ම ශඟට රු සිරිඳහර කිරිඇල්ර  
භන්ත්රීතුභහ. 

 

රු විඳක් ංවිධහඹ සිරිඳහර කිරිඇල්ර                                               
சகபய எதிர்க்கட்சி அபநப்ார் சிிா கிரிஎல்                                                                    

Hon.Opposition Whip Siripala Kiriella                                

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

 

රු බහඳතිතුභි අප්ේ යභයකුභහය 
රු භන්ත්රීතුභහ  කිඹහපු ආහයඹට  දළන් 
සුබහධන  මිතිඹ ,භයණහධහය මිතිඹ ප්ම් 
ප්දභ ත්තවභ  ප්ම් ප්දප්න් ප්න ප්ේඹ 
යජඹට ප්ඳෞේලි අපිට භන්ත්රීරුන්ට 
විලහර වනඹක්.  ප්භොද ප්ම්ප්න් 
ප්ප්යන ප්ේ. දළන් ප්ඳය මිිඹක් භළරුණවභ 
ප්ඳට්ගලඹ න්න ගිඹවභ රු බහඳතිතුභි 
විවිධහහයප්ේ ඹම් ඹම් උදවිඹට විලහර 
යදයඹක් හිරිවළයඹක් ප්රහ තිප්ඹනහ.  
දළන් සුබ හධන මිතිඹක් කිේවභ රු 
බහඳතිතුභි ප්ම් වයවහ ප්න ප්ේඹ 
අතිවිලහර. . ග අතිවිලහර ප්ේඹක් ප්න සුබ 
හධන මිතිප්ඹන්  අප්ේ යභයකුභහය රු 
භන්ත්රීතුභහ කිඹහපු ආහයඹට පුටු විතයක් 
ප්දන  ප්ොට රු බහඳතිතුභි  අිත් 
බහණ්  වට් ්ක්  අයහ ප්ම්හ   සපීර් 
ප්ට් ්ක් විවිධ ප්දල් ඉල්රනහ. අප්ේ 
හිප්ේ තිප්ඹන ඵයක් තභ.  බිභ  තිඹන්ප්න්.  
්ක් ඳශහත් බහට    අි භන්ත්රීයඹහට  
ප්ඳෞේලි යහඳහරිඹහට.         සුබ හධ   
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ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

මිතිඹ ඉල්රන ග අඹප්ේ යරහද රඵහදීභ 
ඉතහභ ළදත් ප්නහ රු බහඳතිතුභි.  

 

විප්ලේප්ඹන්භ හයණඹක් කිඹන්නට 
ඕප්න් රු බහඳතිතුභි සුබ හධන මිති 
රට ප්දන පුටු ත්තවභ  ප්ඳශක් ප්ඳශක්  
රු භන්ත්රීරුන්ප්ේ මුදල් රට රු 
බහඳතිතුභි  ප්දන පුටු ත්තවභ පුටු 
දුන්නවභ රු.350/-  ප්ව  රු.650/- ට 
,රු.750/- ත්තවභ පුටුප්ේ හඩි වුණවභ 
කුල් වතය වතය ඳළත්තට ඹනහ. ඉදන්න 
ඵෆ වඹ භහඹක්ත්.  ග ිහ භභ ප්ඹ ජනහ 
යනහ භභ ප්දන පුටු රට ් පුටුක් 
රු.1150/- ට ළඩි. . ලක්තිභත් පුටුක් 
ප්දන්න  කිඹරහ. ගත් ප්ම් අසථහප්ේ 
බඵතුභහට ප්ඹ ජනහක් ලප්ඹන් ප්ේන 
අතය, ග පුටු ප්දන ප්ොට රු බහඳතිතුභි 
විප්ලේප්ඹන්භ අධහනඹ ප්ඹොමු යන්නට 
ඕප්න්  යජප්ේ ල්ලි. ඳශහත් බහප්න් ප්දන 
ල්ලි.  වඹ  භහඹක් ඹන්න ලින් පුටුප්ේ 
කුල් වතය ඳළත්තට ඹන ප්ොට ගහ 
ළඩිරහ විනහල ප්රහ ඹන ප්ොට  ආප්ේ 
ඊශඟ අවුරුේප්ේත් අප්ඳන් ඉල්රනහ.  ග 
ිහ ගත් ප්දන අතය අප්ේ යභයකුභහය රු 
භන්ත්රීතුභහප්ේ ප්ඹ ජනහ සථීය යමින්  ප්ම් 
හයණඹ වරිඹහහය ඵරරහ  සුබ හධන  
මිති රට ප්දන ආධහය උඳහය  
ිසිඹහහයඹට රඵහ ප්දන්නටත් පුළුල් 
ලප්ඹන් ප්ම් ළන අධහනඹ ප්ඹොමු 
යන්නටත් බඵතුභහප්ේ ඵරහප්ඳොප්යොත්තු 
ප්නහ  රු බහඳතිතුභි.  

 

ග ්ක්භ තමුන්නහන්ප්ේප්න් භභ 
හරඹ ඉල්ලුප්ේ  රධහන ඇභතිතුභහට ප්ඹොමු 
යන රලසනඹක් රු ඇභතිතුභි විවිධ 
ප්ේහ මූඳහය මිති ත්තවභ  අපි ප්ම් 
ඳහඩු රඵන  ගහ කිඹන්ප්න් නෆ.  රහබ රඵන 
ගහ ත්තවභ  විප්ලේප්ඹන් ඇවළලිඹප්ො  
විවිධ ප්ේහ මූඳහය මිතිඹ ත්තවභ 
විලහර ලප්ඹන්  රහබ රඵන ආඹතනඹක්.   
ප්ම්ප්ක්       අවුරුදු      දීභනහ    ප්ේ. න්ට  

 

රු.5000/- ක් යරහ තිප්ඹනහ.  ග රු.5000/- 
ප්ොප්වොභ වරි ප්ොභහරිසතුභහ වයවහ ප්ව  
මූඳහහය රු අභහතය භීපඳහර ප්වේයත්  
භළතිතුභහ  වයවහ රු.5000/-  රු.4000/- 
යරහ තිප්ඹනහ.  ග ඳන්දහව වහයදහව කිරීභ 
ප්ඹ ජිත නෆ රු බහඳතිතුභි.  ග රහබ 
රඵන මූඳහහයර ග ඉල්රන මුදර 
රු.5000/- රු.1000/- ක් අඩු යරහ 
රු.4000/- ක් තභ.  යරහ තිප්ඹන්ප්න්.  ග 
රු.5000/- රඵහදීභට ටතුතු යන්න කිඹරහ 
භභ ප්ම් ලිපිඹ බහත යනහ.  

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

සතති.  භන්ත්රීතුභි.  

 

රු භන්ත්රී ්ම්.. .්ම්.ඉෂසරහර්              
சகபய உறுப்ிர் எம்.பய.எம்.இப்ார்                     

Hon.Member M.Y.M.Iflar                                                    

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

 

 රු බහඳතිතුභි යභයකුභහය රු 
භන්ත්රීතුභහ විසින් ඉදිරිඳත් ශ ප්ඹ ජනහට 
අදහරභ භටත් තිප්ඹනහ ප්ඳෞේලිභ 
ප්ඹ ජනහක් තභ.  භටත් ප්ම්.  ප්ම්න ප්ම් 
ළටළු ඇවිල්රහ ඳශහත් බහ ක්රභඹ 
ිර්භහණඹ ප්න්ප්න් ප්න ප්වේතුක් ිහ 
ප්නප්භ.  ග ඳශහත තුශ අලයතහඹන්  
පුයහ ළනීභ ව  ඳශහප්ත් ංර්ධනඹ ග 
ඳශහත තුශ ිර්භහණඹ යප්න ටතුතු 
කිරීභ තභ.   ඳශහත් බහප්ේ ඳයභහර්ථඹ 
ආයම්බ ප්රහ තිප්ඹන්ප්න්.  අද ඵළලුවභ 
ප්ර්ඛීඹ අභහතයහංලප්ඹන් ්නහ  ඳශහත් 
බහණ් හහයප්ඹන් ප්න්න පුළුන්. මුදල් 
ප්ොමිප්භන් ප්න්න පුළුන්.         චක්ර 
ප්ල්ණඹක් භගින්      ප්භඹ      කිරීභ තුළින්     
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ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

අපිට විලහර  ඵයඳතර වහි කීඳඹක් දකින්න 
සිදු ප්රහ තිප්ඹනහ. ්ක්  තභ.  රු 
බහඳතිතුභි භට තිප්ඹන  ළටළු  තභ.  
ම්ර තිප්ඹන ත ළටළුක්  තභ.   රජහ 
ලහරහල් ඉදි කිරීභ.  රජහ ලහරහල් ඉදිකිරීභ 
ප්භොනභ ක්රභඹකින්ත් අපිට ල්ලි ප්දන්න 
පුළුන්භක් නෆ.  ග ්ක්භ ඳහළල් 
ඳේධතිඹ ත්තවභ අප්ඳන් ඉල්ලීභක් 
යනහ  අඩුභ හප්න් පුටුක් වරි අයන් 
ප්දන්න කිඹරහ. වදිසසිප්ේ  ඳහළල් 
ඳේධතිඹට.  ඵහුහර්ඹඹ ලහරහ ඹටප්ත් ල්ලි 
ප්දන්න ඵෆ. ඳහළරට වදිසසිප්ේ  
ප්රහට රු බහඳතිතුභි අපි ඳහළල් 
ගිඹ ඳහළරට උඳහයඹක් ලප්ඹන්  ඹභක් 
ප්දන්න  හිතුත් ඳහළරට ප්භොනභ ප්වේතුක් 
ිහත්  පුටුක්ත් අයන් ප්දන්න 
පුළුන්භක් නෆ අප්ේ විභධයත මුදලින්.  
අපි ඉප්න ත්ත ඳහළප්ල් අප්ේ දරුන්ට 
අනහතප්ේදී කිඹරහ ඹභක් යන්න 
හිතුප්ොත් ග  යන්න ඵෆ. ගප්ේභ ්තුභහ 
ප්ඹ ජනහක් ශහ මිටුක් ඳත් යරහ ග 
මිටු වයවහ  ප්ම් බහප්ේ ඹම් මිටුක් 
ඳත් යරහ  ඹම් තීයණඹක් හධහයණ 
තීයණඹක් අයප්න භභ ඇත්තටභ  දන්නහ 
රු බහඳතිතුභි පුටු වරි ටයන් භඩුක් 
කිේවභ ටයන් රට රු.45000/- ක් 
දුන්නහ.  අද රු.30000/-  යන්න ඵෆ.  අිත් 
් තභ.  ග ිර්ණහඹ ප්දට ඳභණක් 
සීභහ  යරහ තිප්ඹනහ. දළන් අද ඉල්රන්ප්න් 
හුඟක් ප්රහට අද තිප්ඹන හරප්ඹන් 
ත්තවභ තිප්ඹන රලසනඹ තභ.  විදුලිජන 
ඹන්ඹක් අද ප්ම් මිතිඹට ත්තවභ 
විදුලිජන ඹන්ඹක් ප්දන්න විදිවක් නෆ.  
ඳහුගිඹ  හරප්ේ ප්ච්ච අඩුඳහඩුම් ිහ 
්ළි ප්ේල් දුර්රම් ප්රහ තිප්ඹනහ. 
ගහට අලය යන මුහුණ ප්දන්න ක්රභඹක් 
නෆ. ් ට භයණහධහය මිතිඹකින් 
අලයතහඹක් තිබුප්ණ් නෆ බුප්ෂේ ප්ට් 
්ක්.  අද ෆභ භයණහධහය සිමිතඹටභ 
අලයතහඹක් තිප්ඹනහ. ප්භොද  ෆභ 
භයණහධහය මිතිඹකින් අහන දිනප්ේ ෆභ 
ප්ේරක්   ප්දන පුරුේදක් පුරුදු ප්රහ 
තිප්ඹනහ. ග ප්දන ප්ොට ග අඹට 
අලයතහඹක් තිප්ඹනහ ප්ම්.       ගප්ේ  

 

විවිධ ප්ේල් ඇතුශස ප්රහ තිප්ඹනහ. භභ  
හුඟක් ප්රහ තහ  යන්න ඵරහප්ඳොප්යොත්තු 
ප්න්ප්න් නෆ රු බහඳතිතුභි. ්භ 
ප්ඹ ජනහ අනුකූභත යමින් මිටුක් ඳත් 
යරහ ප්ම්  ඳශහත් බහ තුළින් අලය ප්න 
විදිවට ග රතිඳහදන ප්න් කිරීභට 
අලය යන ිර්නහඹඹන් ව ගප්ේභ 
සඹං රැකිඹහ අඹටත් අඩු ආදහඹම්රහභී 
බහඹක් 50% ක් ප්න්න ඵළරි අඹට   
ප්නොමිරප්ේ රඵහදීප්ම් ටතුත්තක් ශ 
තුතු. .  ප්න ප්වේතුක් ිහ ප්නප්භ.  . රු 
බහඳතිතුභි ප්ම් අද ඊප්ේ ප්නප්භ.  ප්ම්  
ළටුභක් ඇති යන්න ප්නප්භ.  ප්ම් ප්වො 
ප්ඹ ජනහක්.   ආණ්ඩු ඳක්ප්ේ ප්නහපු 
ප්වො ප්ඹ ජනහට අපි කිඹන්ප්න් අද ඊප්ේ  
තිබිච්ච ්ක්  ප්නප්භ. .  ප්ම් අවුරුදු 
හණක් ප්ම් ඳශහත් බහට  ප්ම් විදිවට ආහ. 
ප්ම් ඳහුගිඹ  හරප්ේ ණන් න්ප්න් නළතු 
ප්ම් ළ  ටතුතු ශහ. අප්ේ හනහට 
අප්ේ යංජිත් ඵණ් හය රු ඇභතිතුභහ ඉන්න 
ිහ රු ඇභතිරු කිසි ප්ප්නක් නෆ. 
බඵතුභහට තභ.  ප්ම් ඵය තිප්ඹන්ප්න්. 
ළබිනට් භණ් රඹ ප්ම් හච්ඡහ යරහ 
මිටුක් ඳත් යරහ ිසිඹහහයප්ඹන් 
ටතුතු යරහ ඵයමු ඳශහප්ත්  ප්ප්න 
ජනතහට වනඹක් ප්න්න  ඹභක් යන්න  
තභ.  අපි ඵරහප්ඳොප්යොත්තු ප්න්ප්න්. ප්ම් 
ගිඹ ආණ්ඩු හරප්ේ ආ චක්ර ප්ල්ණ 
තහභත් ක්රිඹහත්භ වීප්න ඹනහ.  නමුත් 
්ට ප්ම්හ  ක්රිඹහත්භ වුප්ණ් නෆ. රු  
රධහන ඇභතිතුභහ මුදල් ඇභතියඹහ 
ලප්ඹන් ටතුතු යරහ ප්ම් ටතුත්ත 
හර්ථ ්තුභහ ප්ම්ට  මුහුණ දුන්නහ. 
දළනුකූත් මුහුණ ප්දන්න පුළුන්.  ඳශහත් බහ 
ක්රභඹ වළදිරහ තිප්ඹන්ප්න් ග වහ. ග වහ 
ඉල්ලීභක් යමින්  බඵතුභහප්ේ ප්ඹ ජනහ 
සථීය යමින්  ග ටතුත්ත හර්ථ යරහ 
ප්දන්න කිඹරහ.  

 

 

 

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

சகபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                   
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ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

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

 

ප්ඵොප්වොභ සතති.  රු ඉෂසරහර් 
භන්ත්රීතුභහ. රු යංජිත් ඵණ් හය භළතිතුභහ. 

 

රු අභහතය යංජිත් ඵණ් හය භළතිතුභහ.              
சகபய அபநச்சர் பஞ்ஜித் ண்டாப                                  
Hon. Minister Ranjith Bandara                                                
-------------------------------------------------         

 

රු බහඳතිතුභි ප්භභ යභයකුභහය 
භන්ත්රීතුභහ ප්නහපු ප්ඳෞේලි ප්ඹ ජනහප්ේ 
තිප්ඵන්නහ ව රුණු ර්තභහනප්ේ තයක් 
තිප්ඵනහ. ප්භභ  චක්ර ප්ල්ණඹ  ඉෂසරහර් 
රු භන්ත්රීතුභහ කිේහ ප්ේ රින් ය ෆභ 
ර්ඹභ ප්ම්හ ආහ.  ෆභ ඳශහත් 
බහටභ ප්ම්  චක්ර ප්ල්ණ ආහ.   නමුත් 
අපි අභහතය භණ් රප්ේත් උඳප්ේල හය 
බහප්ේත්  ප්ම් ම්ඵන්ධ හච්ඡහ යරහ  
දළනට යප්ට් ඳතින මිශ ණන් අනුකූ 
ංප්ල ධනඹ ශහ. ග ිහ  අපි 
බඵතුභහප්න් ඉල්ලීභක් යනහ අය 
මිටුක් අලය නම් ඳත්  යන්න. ්ප්වභ 
නළත්නම් උඳප්ේල  හය බහට ප්භභ 
ප්ඹ ජනහ ප්ඹොමු යන්න අපි ළබිනට් 
භණ් රප්ේදී ග වහ අනුකූභළතිඹ රඵහ 
ප්දන්න ටතුතු යන්නම්. 

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

සතති.  රු  යංජිත්  ඵණ් හය 
ඇභතිතුභි.  දළන් ප්ම් හයණහ පිළිඵ 
රු යභයකුභහය වීයසිංව  භළතිතුභහ       විසින්  

 

ඉදිරිඳත්  ශ ප්ඹ ජනහ ඳක් 
විඳක් සිඹළුභ රු භන්ත්රීතුභන්රහට 
ඵරඳහන ප්ඳොදු හයණහක්  ඵට ඳත් ප්රහ 
තිප්ඹන රුණක්.  ප්ම් පිළිඵ භං හිතනහ 
ඉතහභත් ඩිනමින්  ප්ම් පිළිඵ  තීන්දු 
තීයණ අයප්න  ප්ම් ටතුතු ක්රිඹහත්භ 
කිරීභ  හ සුදුසු කිඹන ්.  දළප්නන්ප්න්.  

 

ග අනුකූ භහ විලසහ  යනහ ප්ම් 
වහ යභයකුභහය භන්ත්රීතුභහ යන රද 
ඉල්ලීභ අනුකූ  මිටුක්  ඩිනමින් ඳත් 
යරහ  අිකුත් ළබිනට් භණ් රප්ේ ව 
අිකුත් අඹප්ේ  වප්ඹ ඹ රඵහප්න  
මිටු ආහයප්ඹන් ප්ම් ටතුත්ත 
ඉක්භින් තීයණඹක් ත්තහ  නම්  හත් 
සුදුසු.  කිඹන ්  තභ.  භප්ේ ප්ඹ ජනහ.  

 

රු අභහතය යංජිත් ඵණ් හය භළතිතුභහ.              
சகபய அபநச்சர் பஞ்ஜித் ண்டாப                                  
Hon. Minister Ranjith Bandara                                                
--------------------------------------------------         

 

රු බහඳතිතුභි ප්වට ළබිනට් 
භණ් රඹ රැස ප්නහ. බඵතුභහට අදභ ප්ම් 
මිටුත් ්ක් හච්ඡහ යරහ  ප්වට 
ළබිනට් භණ් රඹට ්ේප්ොත් අපිට ප්වටභ 
අනුකූභළතිඹ රඵහ දීප්ම් වළකිඹහක්. ප්භොද 
ප්ම් ම්ඵන්ධ දළන් විභධයත මුදල් 
භන්ත්රීරුන්ට දීරහ ඊට ඳසප්ේ ප්ඹ ජනහ රඵහ 
ිමින් ඳතින ිහ අපිට අදභ මිටුප්ේ 
හර්තහ රළබුප්ණොත්  ප්වට උප්ේ ප්න 
ප්ොට අපිට හච්ඡහ යරහ අනුකූභළතිඹ දිඹ 
වළකි. .  
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ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

රු විඳක් ංවිධහඹ සිරිඳහර කිරිඇල්ර              
சகபய எதிர்க்கட்சி அபநப்ார் சிிா கிரிஎல்                                                                           

Hon.Opposition Whip Siripala Kiriella                                

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

 

රු බහඳතිතුභි දළන් උඳප්ේල 
හය බහ තිප්ඹනහප්න්. උඳප්ේල 
හය  බහට ප්ඹොමු ශහ නම් වරි.  

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

උඳප්ේල  හය බහප්ේ සිඹළුභ 
ිශධහරීන් ඉන්න  ිහ. මිටුක් ඳත් ශහ 
නම් අපිට ඇත්තටභ ඹම් ිශධහරීන් පිරික්  
තභ.  වබහගි ප්න්ප්න්.  බහ ප්ඹ ජනහ 
යනහ නම් උඳප්ේල හය බහප්ේදී  
ප්ම්ට ඩිනම් පිඹයක් අයන් ප්දන්න 
කිඹරහ අපි රු භන්ත්රීතුභහ බඵතුභහප්ේ 
ප්ඹ ජනහ  රධහන අභහතයහංලප්ේ උඳප්ේල  
හය බහට  ප්ඹොමු යනහ. ගට 
ඳක් විඳක් ප්වට තීන්දුක් න්න 
ප්න්ප්න් නෆ. ළරහ තීන්දුක්  න්න   
කිඹරහ අපි ප්ඹ ජනහ යනහ. ග ිහ වළකි  
ඳභණින් රධහන අභහතයහංලප්ේ උඳප්ේල  
හය බහට ප්ම් ප්ඹොමු යරහ ප්ම් 
වහ         අලය උඳප්දස රඵහ ළනීභට 
ටතුතු යන්න කිඹරහ ඉල්රහ  සිගලනහ.     

 

ඊශඟට රු අජිත් ලහමින්ද  
භන්ත්රීතුභහ     

 

 

 

 

රු භන්ත්රී යභයකුභහය වීයසිංව              
சகபய உறுப்ிர் பம்ன குநாப யபீசிங்க                   

Hon.Member Ramya Kumara Weerasinghe                       

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

 

රු බහඳතිතුභි අද උඳප්ේල 
හය  බහ  තිප්ඹනහ ප්න්ද? ඉක්භින් 
ප්ම්  තීන්දුක් ත්ප්ත් නළත්නම් ඳයක්කු 
ප්රහ තීන්දු අයප්න  ළ ක් නෆ.  

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 රු භන්ත්රීතුභහ රධහන ඇභතිතුභහ 
දළන් බහප්ේ නළවළ.  රධහන ඇභතිතුභහ ප්ම්  
තීන්දු තීයණ න්න රැසවීභට වබහගි විඹ 
තුතු. .  ග ිහ ප්ම් ප්න ප්ොට යංජිත් 
ඵණ් හය භළතිතුභහ ප්ඹ ජනහ යන්ප්න්  ව 
විඳක්ප්ේ ංවිධහතුභහ ප්ඹ ජනහ 
යන්ප්න්  උඳප්ේල  හය බහ වයවහ 
ප්ම් සිඹළුභ ිශධහරීන් ඉන්න  ිහ 
තීන්දුක් ප්දන්න කිඹරහ. ග අනුකූ උඳප්ේල 
හය බහටත් ග තීන්දු රඵහ ළනීභට 
අපි ප්ඹ ජනහ යනහ.  අජිත් ලහමින්ද 
භන්ත්රීතුභහ  තහ යන්න.  

 

රු භන්ත්රී අජිත් ලහමින්ද                                
சகபய உறுப்ிர் அஜித் ராநின்த                                  

Hon.Member Ajith Shyaminda                                            

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

 

 රු බහඳතිතුභි ප්ඳෞේලි ප්වේතු 
දළක්වීභ ඹටප්ත්  ප්ම් ්න අවුරුදු භඹත් 
්ක් අපිට ප්ම් ඳශහත් ඳහරන ආඹතන 
වයවහ තිප්ඹන න තතු යන       සිඹළුභ වීදී  
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ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

රහම්පු ප්ො ක් ගහ අක්රිඹ ප්රහ තිප්ඹනහ.  
ග ආඹතන  රට දළනුකූම් දුන්නවභ ඳශහත් 
බහප්න්  ආඹතන විසුරුහ වළයරහ තිප්ඹන 
හින්දහ ප්භප්වන්  අනුකූභළතිඹක් අලය.  
කිඹරහ ඇතළම් ළ  ඵරන ප්ල්ම් ව  
ප්ල්ම්රු කිඹනහ.  භභ  රු බහට 
ප්ඹ ජනහක් යනහ අපි ඳක් විඳක් 
සිඹළු භන්ත්රීතුභන්රහට මුහුණ ප්දන 
රලසනඹක්  අප්ේ භහර්ර ප්ල් ඉසයව  
වුණත් භහර්ර ර. ට් ගල පිච්චිරහ 
තිප්ඹන්ප්න්. ප්ම්හ  රහප්ේය ඹ බහ තිප්ඹන 
ප්ොට ිසිඹහහයඹට න ත්තු වුණහ.  දළන් 
ප්ම් ප්න ප්ොට අක්රිඹ. . ත දින කීඳඹකින් 
ප්ම් උත් භඹ. ඊශඟට ප්ක් උත්ඹ 
්නහ. ප්ඳොප්ොන් උත්ඹ ්නහ.  ග ිහ 
රු බහඳතිතුභි භභ ප්ඹ ජනහක් 
යනහ  ඳශහත්  ඳහරන රධහන ඇභතිතුභහ 
වයවහ  අප්ේ ඳශහප්ත්  සිඹළු  වීදි රහම්බු ගල 
වළකි ඉක්භින් අලුත්ළඩිඹහ යරහ ප්දන්න 
කිඹරහ  භභ ඉල්ලීභක් යනහ. 

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතති.  රු අජිත් ලහමින්ද 
භන්ත්රීතුභි. බඵතුභහ විසින් ඉදිරිඳත් යන 
රද ප්ඹ ජනහ අදහර ඵරධහරීන් ප්ත ප්ඹොමු 
යමින්  ඩිනමින් පිඹයළනීභ වහ අපි 
ප්ඹ ජනහ  කිරීභට ටතුතු යනහ.  

 

ප්ල  රහල ප්ඹ ජනහ: 

 

 ප්ම් ඹටප්ත් කිසික් නළවළ. 

 

 

 

ප්ඳොදු ටතුතු ආයම්බප්ේදී දළනුකූම්දීභක් 
අලය ප්නොන ප්ඹ ජනහ: 

 

 ප්ම් ඹටප්ත් කිසික් රළබී නළවළ. 

 

 

ප්ඳොදු ටතුතු ආයම්බප්ේදී දළනුකූම්දීභක් 
අලය ප්ඹ ජනහ: 

 

 අතුරු යසථහ කීඳඹක් බහත 
කිරීභට තිප්ඹනහ. රු යංජිත් ඵණ් හය 
ඇභතිතුභහ 

 

රු අභහතය යංජිත් ඵණ් හය භළතිතුභහ.              
சகபய அபநச்சர் பஞ்ஜித் ண்டாப                                  
Hon. Minister Ranjith Bandara                                                
-------------------------------------------------------         

 

 රු බහඳතිතුභි භව නය බහ 
ඵරරප්ේලඹ තුශ කණ අඳද්රය 
ශභණහයනඹ පිළිඵ අතුරු යසථහත්, 
නය බහ ඵරරප්ේලඹ තුශ කණ අඳද්රය 
ශභණහයනඹ පිළිඵ අතුරු 
යසථහත්,ව රහප්ේය ඹ බහ ඵරරප්ේලඹ 
තුශ     කණ     අඳද්රය ශභණහයනඹ 
පිළිඵ  අතුරු යසථහත්   ඹන යසථහ 
බහත  යරහ  අපි බඵතුභහප්න් 
අනුකූභළතිඹ ඉල්රහ සිගලනහ   ප්භභ අතුරු 
යසථහ හය  බහ ප්ත ප්ඹොමු යන 
ප්ර ඉල්රහ සිගලනහ.  
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රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතති.  රු යංජිත් ඵණ් හය 
අභහතයතුභි.  ග අනුකූ බහත  යන රද 
අතුරු යසථහ තුනභ  අතුරු යසථහ 
රාේති ව රීති හය බහ ප්ත ප්ඹොමු 
කිරීභට ටතුතු යනහ.  

 

 

ඳශහත් බහප්ේ ප්ඳොදු ටතුතු: 

 

 ප්ම් ඹටප්ත් කිසික් හර්තහ වී නළවළ. 

 

ප්ඳෞේලි භන්ත්රීරුන්ප්ේ ටතුතු:  

 

ප්ම් ඹටප්ත් රු භන්ත්රී ලිත  
රුණහයත්න භළතිතුභහ විසින්  6/1/2016/03 
දයණ ප්ඹ ජනහ ඉදිරිඳත් කිරීභ වහ 
අසථහ රඵහ ප්දනහ.  

 

රු භන්ත්රී ලිත රුණහයත්න              
சகபய உறுப்ிர் சித கருணாபத்                       

Hon.Member Salitha Karunaratne                               

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

 

 රු බහඳතිතුභි, රු 
භන්ත්රීරුි,  ඳශමු ප්ොට භප්ේ 
ප්ඹ ජනහප්ේ  6/1/2016/03 දයණ 
ප්ඹ ජනහප්ේ ්ක් මුද්රණ ප්ද ඹක් 
තිප්ඹනහ.  අහන හය අහන ප්ේළිප්ේ 
, ිසි     ිඹහභනඹක්        ඹටප්ත්  හභහනය  

 

ජනතහට ඵරඳ රඵහදීභටත් අදහර 
ිශධහරීන්ප්න් ඉල්රහ සිටීභට ප්භභ රු 
බහට ප්ඹ ජනහ යමි ප්නප්භ. . අදහර 
ඵරධහරීන්ට  ඉල්රහ සිටීභට ප්භභ රු 
බහට ප්ඹ ජනහ යමි ඹනුකූප්න් ිළයදි 
විඹ තුතු. .  

 

 භප්ේ ංප්ල ධනඹක් තිප්ඹනහ  ග 
භභ  ලිඛිත බහට ඉදිරිඳත් ශහ.  
ප්දප්ි ප්ේදප්ේ ප්භ භ ර්භහන්තඹට අදහර 
භභ ර්භහන්තඹට අදහර ඳතල් ළනීභ වහ 
භළණික් ළරීභ ඳහරිරි වහිරට ද භවය 
අසථහරදී ප්වේතුවී තිප්බ්. ්භ රුණ 
ඳදනම් ය ිමින් භළණික් ර්භහන්තඹට 
අදහර ඵරඳ රඵහදීප්ම්දී, හසතු මුදර ළඩි 
කිරීභ  ඹන්න ංප්ල ධනඹ ය ඉත් ය 
න්නහ.   

 

 යත්නපුය ජනතහප්ේ  ජන ජීවිතඹට 
ඵරඳහන රධහන  ර්භහන්තඹ න්ප්න් 
භළණික් ර්භහන්තඹ. .  දිසත්රික් ආර්ිප්ේ 
ළඩි ඳංගුහරිත්ඹ හිමි ය න්ප්න්ද  
භළණික්  ර්භහන්තඹ. .  

 

 ප්භභ ර්භහන්තඹට අදහර ඳතල්  
ළනීම් වහ භළණික් ළරීභ ඳහරිරි 
වහිරට ද භවය අසථහරදී ප්වේතුවී 
තිප්බ්.  ්භ රුණ ඳදනම්  ය ිමින් 
භළණික් ර්භහන්තඹට අදහර ඵරඳ   
රඵහදීප්ම්දී  ංහ ආලස රිත ඵරඳ ප්නොදීභ 
ආදී සීභහන් රැක් වඳුන්හ දී තිප්බ්.   

 

 ්ප්වත් අනය භළණික් ළරීභ 
තභත් සිදුප්ේ. ඉවත සීභහන් අනය 
භළණික් ළරීභට ප්ඳශමවීභක් ද ප්ේ. ්. න් 
ඳහරිරි වහි ද ප්නොඅඩු සිදුප්ේ. 
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ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

්ඵළවින් යත්නපුය දිසත්රික් 
ජනතහප්ේ ජන ජීවිතඹට ප්ඵප්වවින් 
ඵරඳහන භළණික් ර්භහන්තඹ සිදු ය ප්න 
ඹහභටත්, ඳහරිරි වහි ළශළක්වීභටත්, 
ඵරඳ රඵහදීප්ම් සීභහන් නළත 
භහප්ර චනඹ ප්ොට, ඵරඳ රඵහදීප්ම් 
ක්රිඹහලිඹ යර කිරීභටත්, ංහර  භළණික් 
ළරීභ ළි අසථහ වහ ිසි ිඹහභනඹක් 
ඹටප්ත් හභහනය       ජනතහට    ඵරඳ 
රඵහදීභටත් අදහර ඵරධහරීන්ප්න් ඉල්රහ 
සිටීභට ප්භභ රු බහට ප්ඹ ජනහ යමි. 

 

රු බහඳතිතුභි භභ අමුතුප්න්  
කි තුතු නෆ යත්නපුය දිසත්රික්ප්ේ 
ජනතහප්ේ ජන ජීවිතඹට ප්ඵප්වවින් 
ඵරඳහන හයණහක් තභ.   භළණික් 
ආර්ිඹ. මිිසසු ඳතල් ළනීම් යරහ  
භළණික් ල් ප්වොඹහප්න ගප්න් ජීත් 
ප්නහ.  විවිධ භට්ටප්ම්. හභහනය මිිසසු 
අප්ේ ම්ර මිිසසු  ඳතල් ම්රුප්   
විදිවට ජීත් ප්න්ප්න් භළණික් 
ර්භහන්තප්ඹන්.  ඊට අභතය ඹම් භට්ටභ 
අප්ඹක් සුළු භළණික් යහඳහරිප්ඹ  විදිවට 
ජීත් ප්නහ. ග ්ක්භ භවහ ඳරිභහණප්ේ 
භළණික් යහඳහරිප්ඹ ත් ජීත් ප්නහ.  
ප්ම්ප්න් භසත යත්නපුය දිසත්රික්ප්ේ 
ආර්ිඹ ත්තවභ ප්රොකු තළනක් හිමි ය 
න්නහ.  ප්ම්ට භළණික් රළබීභ,  භළණික් 
ප්වොඹහ ළනීභ අතයහලය ප්දඹක්. ්ප්වභ 
නළත්නම් භළණික් වම්ඵ ප්න්ප්න් නෆ.  
නළත්නම් ඳතල් ම්රුන්ප්ේ ආර්ිඹත් 
නෆ. ග ්ක්භ  බවුන්ප්ේ ජන ජීවිතඹත් 
අ හර. .  ඹළප්ඳන්නන් අනහත. . ග ්ක්භ 
සුළු භළණික් යහඳහරිඹන්ප්ේ ආර්ිඹ 
අ හර. . අිත් යහඳහයත් අ හර. . ග 
්ක්භ භවහ ඳරිභහණ යහඳහරිඹන්ප්ේ 
ආර්ිඹ  අඹවඳත් ප්නහ කිඹන්ප්න් 
භසත ආර්ිඹටභ ඵරඳහනහ.  

 

 ග ිහ රු බහඳතිතුභි මූලි ප්ේ 
තභ.   භළණික් රළප්ඵන්න ඕප්න්.      භළණික්  

 

ප්වොඹහ න්න ඕප්න්. භළණික් ප්වොඹහ න්න 
නම්  ඳතල් ර්භහන්තඹ තිප්ඹන්න ඕප්න්.  
වළඵළ.  අද ප්න ප්ොට ඳතල් ළනීභ වහ 
තිප්ඹන  අසථහ ඉ  අඩු. .  ප්වේතු තභ.  
නීතයහනුකූකර ඳතල් ඳන්න ගිඹවභ 
ඵරඳ න්න ඕප්න්. ග 
අතයහලය ප්දඹක්. ග අලය. . වළඵළ.  
ඵරඳ න්න තිප්ඹන අසීරුතහඹ රඵර 
හයණහක්.   

 

 රු බහඳතිතුභි භළණික් ළනීප්ම්  
ඵරඳඹක් න්න  පිඹය  12 ක් තිප්ඹනහ.  
ඉල්ලුම් ඳත් ඉදිරිඳත් යන්න ඕප්න්.  ග 
ලිඹහඳදිංචි යන්න ඕප්න්.  ගට මූලි 
ඳරීක්ණඹක් යනහ.  ඊට ඳසප්ේ ගප්ක් 
ක්රිඹහත්භ ිශධහරී දහරහ  ග ිර්ප්ේල 
යන්න ඕප්න්. ඊට ඳසප්ේ වහය අධයක් 
ිර්ප්ේල  යන්න ඕප්න්.  ඊට ඳසප්ේ දින 14 
ක් ල් තිඹනහ.  ඊට ඳසප්ේ ආඳසු 
ප්ල්ණත  යන්න ඕප්න්.  ප්ල්ණත 
යරහ ආඳහු ජහර ඳේධතිඹට ඇතුශත්  
යන්න ඕප්න්. ජහර ඳේධතිඹට ඇතුශත් 
යරහ ග ළරප්ඳනහද කිඹරහ ඵරරහ  
ගප්ක් ප්දන්න සුදුසුම් ගල ඵරරහ 
අධයක් තුභහට ඉදිරිඳත් යනහ.  
අධයක්තුභහ ප්ම් ඵරරහ ඉය ප්රහ 
ිර්ප්ේල යරහ  නීති අංලඹට ප්ඹොමු යන්න 
ඕප්න්. නීති  අංලප්ඹන් ප්ම් ඵරරහ වරිද 
ළයදිද කිඹරහ  මුදල් ඵදින්න කිඹරහ 
කිඹනහ. මුදල් ඵළන්දට ඳසප්ේ ආඳහු 
අධයක්තුභහට  ිර්ප්ේලත් ්ක් 
බහඳතිතුභහට ඹන්න  ඕප්න්. 
බහඳතිතුභහප්ේ ිර්ප්ේලඹ අනුකූ තභ.  
ප්ම් රළප්ඵන්ප්න්. ්ප්වභ නම් රු 
බහඳතිතුභි ප්ම් ංකීර්ණ ව ක්රිඹහලිප්ඹන් 
භළණික් ළරීප්ම් ඵරඳඹ ළනීභට ඉතහ 
අසීරු හයණහක්. ග හින්දහ ්ක් ඳළත්තකින් 
ප්න හයණඹ තභ.  ඵරඳ න්ප්න් 
නළතු ඳතල්  ළනීභ වහ ප්ඹොමු ප්නහ. 
අපි කිඹනහ නීතයහනුකූකර ඵරඳ න්න. ග 
අනුකූ භළණික් යන්න කිඹරහ  කිඹනහ. 
වළඵළ.   ඵරඳඹක්     න්න       කිඹන ප්ම්  
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අසීරු හයණහත් ්ක් මිිසසු  අනය 
භළණික් ළරීභට ප්ඳශප්මනහ. ්තප්ොට අපි 
කිඹනහ ඳහරිරි වහි සිේධ ප්නහ 
කිඹරහ. ග ිහ රු බහඳතිතුභි අද ප්න 
ප්ොට ්ක් ඳළත්තකින් භළණික් 
ර්භහන්තප්ේ භවහ  හ ළටීභක්. අද අප්ේ 
ම්ර අහිං මිිසසුන්ට ජීත් ප්න්න 
විදිවක් නෆ.  ඳතල්  ර. න් න්න විදිවක් 
නෆ, වළඵළ.  ප්ම් ප්භොන  තන්දය තිබ්ඵත් 
ධනතුන් ඵරතුන් ප්ම්  සිඹළු ප්ේල් රට 
පිටුඳහරහ  භවහ ඳරිභහණප්ේ ඳතල් ළනීම් 
යනහ කිඹන හයණහ ඳළවළදිලිඹ. ගට 
ප්ම් බහප්ේ රු භන්ත්රීතුභන්රහ හක්    
දයනහ ඇති. ග ිහ රු බහඳතිතුභි 
ප්ම් ප්භප්වභ යන්න ඕන කිඹන 
හයණහ භභ  කිඹන්නට රෆසති නෆ.  ග 
හින්දහ ප්ම්          ඳතල්  ළනීම් ඵරඳ 
රඵහදීප්භහිරහ ක්රභප්ේදඹ යර විඹ තුතු. . 
අප්ේ මිිසසුන්ට ප්ල්සිප්ඹන්  ඵරඳඹ 
න්න නම් භභ ප්ම්ප්න් කිඹන්ප්න් නෆ 
අඩුඳහඩු තිඹහප්න  ර. න් ් ප්දන්න 
කිඹරහ කිඹන්ප්න් නෆ. නීතිප්ඹන් රිංරහ 
ඵරඳ ප්දන්න කිඹරහ කිඹන්ප්න්  නෆ. 
නීතයහනුකූක ඳරියඹට වහිඹක් ප්නොන 
භට්ටමින් ග අ. තීන්  තවවුරු  යමින් දිඹ 
තුතු. . වළඵළ.  ප්ම් යර ප්න්න ඕප්න්. 
ප්ම් පිඹය දවඹක් ප්දොශවක් ගිහිල්රහ 
අහනඹට ලිපි ප්ොනුකූ ප්ොශමට ඹරහ 
්ප්ක් දස ණන් ඵරහ ඉරහ ආට ඳසප්ේ 
තභ.  අපි ඵරහප්ඳොප්යොත්තු ප්න්ප්න්. ග 
ිහ  රු බහඳතිතුභි භභ ප්ඹ ජනහ 
යන්ප්න් භළණික් ළනීම් ඵරඳ රඵහදීප්ම් 
ක්රභප්ේදඹ යර යන්න.  ප්ම්  
මිිසසුන්ට ඳතල් ර. න් ්ක් න්න 
පුළුන් විදිවට හභහනය ජනතහටත් 
හභහනය මිිසසුන්ටත් ඳතල් ර. න් ්ක් 
න්න පුළුන් විදිවට ප්ම් ක්රභප්ේදඹ 
වළප්දන්න ඕප්න්. ඊට අභතය භවය තළන් 
තිප්ඹනහ ංහ ආශ්රිත අපි වුරු 
ප්ොප්වොභ කිේත් භවහ ඳරිභහණ ධනතුන් 
ඵරතුන්  භවහ ඳරිභහණ ඳරිය වහි 
යමින්  ළනීම්  නහ.  ගහ නතය 
ප්න්න ඕප්න්. වළඵළ.   වළඵෆට යත්නපුප්ර් 
උරුභක්හයප්ඹ    හභහනය       ජනතහටත්  

 

භළණික් න්නත් අසථහ  ප්දන්න ඕප්න්.  
ගත් ඳරිය වහි සිේධ ප්න  විදිවට 
ප්නප්භ. . නීතයහනුකූකර ිසි ිඹහභනඹක් 
ඹටප්ත් හභහනය ජනතහට ජීත් ප්න 
ජනතහට අසථහ රඵහ ප්දන ක්රභප්ේදඹක් 
වදන්න කිඹරහ ප්ම් රු බහට ප්ඹ ජනහ 
යමින් අහ සිගල බඵ ළභට සතතින්ත 
ප්මින් භභ ිවඬ ප්නහ.  ප්ඵොප්වොභ 
සතති. .  

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

ම ශඟට  විඳක්ප්ේ රධහන 
ංවිධහඹ සිරිඳහර  කිරිඇල්ර භළතිතුභහ. 

 

රු විඳක් ංවිධහඹ සිරිඳහර කිරිඇල්ර              
சகபய எதிர்க்கட்சி அபநப்ார் சிிா கிரிஎல் 

Hon.Opposition Whip Siripala Kiriella                                

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

 

රු බහඳතිතුභි ලිත 
රුණහයත්න රු භන්ත්රීතුභහප්ේ 
ප්ඹ ජනහප්ේ වළගලඹට ්තුභහ කිඹන්ප්න් 
භළණික් ළරීභ ම්ඵන්ධ අය දීභත්  , 
අනය ඳතල් ළපීභ ම්ඵන්ධ.  . රු  
බහඳතිතුභි ඵරඳ දීභ යර  විඹ  තුතු.  
කිේවභ ගප්ක්  අදවස ප්න්න ඕප්න් යර 
විඹ තුතු.   කිඹන ප්ොට දළන් අපි ප්ොවිජන 
ප්ේහ ්ප්න් අය න්න ඕප්න්. 
විවිධ හයණහ තිප්ඹනහ රු බහඳතිතුභි. 
ප්ම් රුණු හයණහ ත්තවභ යහජය භළණික් 
ංසථහ ප්ම් අද ඊප්ේ  2015 ජනහරි  08 
ප්ිදහට ඳසප්ේ  ආපු ප්දඹක් ප්නප්භ.  රු 
බහඳතිතුභි.  හරහන්තයඹක්  තිසප්ේ 
තිබිච්ච ප්දඹක්. අනය ඳතල් ළපීභත් 
්ප්වභ  තිබ්ඵහ. ප්ම් අනය වහ  අය රත්  
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ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

අඹප්න් ප්න වහිඹ ත්තවභ අතිවිලහර. . 
ඳහුගිඹ හර හනුකූප්ේ 
තමුන්නහන්ප්ේරහටත් භත.  දළනුකූත් ග ප්ේ 
යප්න  ඹනහ. ඵළප්  ඵරඳ අයප්න 
ප්ම් ඵරඳ දීරහ ඵරඳඹ ත්ත උදවිඹ ප්ම් 
යන ඳරිය වහිඹ අතිවිලහර.  රු 
බහඳතිතුභි.  ප්ම් ළන අපි අධහනඹ 
ප්ඹොමු යන්න ඕප්න්. හභහනයප්ඹන්  අපි 
ඳතරක් ඳරහ  ග ප්දොප්ශොස  රිඹන් 
ප්න්න පුළුන්. වඹ රිඹන් ප්න්න පුළුන්. 
න  රිඹන් ප්න්න පුළුන්.  ප්භප්වභ 
ඳතරකින් ඳරිය වහිඹක් සිදු ප්න්ප්න් නෆ. 
්ප්වභ නම් ප්ම් ඵරඳ දීභ තුළින් ත්තවභ 
රු බහඳතිතුභි  ඵළප්  ර. න් 200 ට 
ළඩි රභහණඹක් දීරහ තිප්ඹනහ. ගහ 
ත්තවභ ඳරිය වහිඹ අතිවිලහර. . ප්ම්හ 
තභ.  ංප්ල ධනඹ විඹ  තුත්ප්ත්. ඵළප්  
ර. න් ්ට දීරහ තිප්ඹන අයඹ 
ත්තවභ අපි ප්ම් වළභදහභ  තහ යන 
ප්දඹක්. භහඹට ප්දතහ.  බහ  
තිප්ඹන්ප්න්. අවුරුදට ප්දොප්ශොස භහ ඹ 
ත්තවභ ප්දප්න් ඳංගුක්භ  තහ 
යන්ප්න් භළණික් ර්භහන්තඹ ළන. 
ප්ම්ප්න් ප්න වහිඹ අහිං ඳතල් 
ම්රුහ ඳතරඹක් ඳරහ ඳරිය වහිඹක් 
සිදු ප්න්ප්න් නෆ. ග ්ක්භ කිඹරහ 
තිප්ඹනහ ංහර ඳතල් ළපීභ දිඹ තුතු.  
කිඹරහ රු බහඳතිතුභි. ංහර ඳතල් 
ළපීභ දුන්ප්නොත් ප්ම් අපිට භව මුහුදක් 
ප්. . ග ිහ ඉවුරු හදනඹ ප්නොප්න 
ආහයඹට දීරහ තිප්ඹනහ නම් ඳරිය 
වහිඹක්  ප්නොප්න ආහයඹට යදක් 
ප්නහ නම් ග ිළයදි ප්න්න ඕප්න්. 
ග.  අපි ඵරහප්ඳොප්යොත්තු ප්න්ප්න්. 
ඳහුගිඹ හරප්ේ භන්ත්රීතුභහ බඵතුභහ දන්නහ 
ඇති අය සීතහ ප්ේ ඳහපුහ  ගහ ප්ටොන් 
ණන් භළණික් අයන් ගිඹපුහ ප්ම්හ යහජය 
භළණික් ංසථහ වයවහ යන ගහප්න්. 
අයහ ්ප්වභ ප්නප්භ. ප්න් ප්ශේ. ග තුළින් 
ක්ර ශහ. ප්ම්හ රු බහඳතිතුභි 
ත්තවභ  ලිත රුණහයත්න 
භන්ත්රීතුභහප්ේ ප්ඹ ජනහ ළදත්.  නමුත් ම් 
ඵරඳ දීප්භන් ඳරියඹට ප්න වහිඹ 
රක්හ       ළනීභ    වහ     යහජය භළණික්  

 

ංසථහ ම ට  හ උනන්දු යන්න ඕප්න්.  
ම ට ළඩිඹ  නීති තද යන්න ඕප්න්.  ප්ම් 
තුළින් තභ.  ඳරියඹ ආයක්හ යන්න 
ප්න්ප්න්. අහිං ඳතල් ම්රුප්ක් 
ඵරඳඹක් අයප්න  වඹ රිඹන්,ප්දොප්ශොස 
රිඹන්,  න රිඹන් ඳතරක් දහරහ ඳරිය 
වහිඹක් ප්න්ප්න් නෆ රු බහඳතිතුභි. 
ඇයත් භභ  කිඹනහ ප්ේ ,ඇප්ල්,ප්දොප්ශේ 
ඳතල් ළරීභට අය ප්දනහ කිඹන්ප්න් 
ඳරිය වහිඹ ප්නහ කිඹන ් 
ම්පර්ණප්ඹන්භ තවනම් නීතිඹ ප්නහ. 
ඳරියඹ විනහල ප්න තභ.  ප්න්ප්න්   රු 
බහඳතිතුභි.  අප්ේ ඇර,ප්දොශ ත්තවභ 
ඉවුරු හදනඹ තුළින් අප්ේ ප්ඳොඩි ඇශ ඟක් 
ඵට ඳත් ප්නහ. මුහුදක් ඵට ඳත් 
ප්නහ. ප්ම්ප්න් ඳරියඹ විනහල ප්නහ.  
ග ිහ ලිත රුණහයත්න භන්ත්රීතුභහ 
ප්නහපු ප්ඹ ජනහ  ළදත්භක් 
තිප්ඹනහ. ප්ම් ංප්ල ධණඹ ප්න්නට 
ඕප්න් යර විඹ තුතු.  කිඹන ් රු 
බහඳතිතුභි භභ ්ප්වභ  කිඹන්ප්න් නෆ.  
තත් තද යන්න ඕප්න් ප්ම් යහජය භළණික් 
ංසථහප්න් ප්දන ඵරඳඹ.  විප්ලේප්ඹන් 
ඵළප්  රට. ප්දන ගහ නීති තද යරහ  ප්භ 
ඳරියඹ ආයක්හ ප්න ආහයඹට ළ  
යන්න කිඹරහ ඉල්රනහ රු 
බහඳතිතුභි.  

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

සතති.  රු සිරිඳහර  කිරිඇල්ර 
භන්ත්රීතුභි. ම ශඟට අරුණ ිරන්ත 
ජඹසිංව භන්ත්රීතුභහ. 
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ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

රු භන්ත්රී ිරන්ත ජඹසිංව                                
சகபய உறுப்ிர் ிந்த ஜனசிங்ஹ                     

Hon.Member Nilantha Jayasinghe                        

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

                                                    

රු බහඳතිතුභි ඇත්තටභ  රු 
ලිත රුණහයත්න භන්ත්රීතුභහට භභ 
සතතින්ත ප්නහ යත්නපුය දිසත්රික්ප්ේ  
භන්ත්රීයප්ඹක්  විදිවට අප්ේ යත්නපුය  
ජනතහප්ේ ්භ රැකිඹහ විදිවට තිබුණ 
භළණික් ම්ඳත පිළිඵ ප්ඹ ජනහක් ප්ම්  
ඳශහත් බහට ඉදිරිඳත් කිරීභ පිළිඵ. 
ඇත්තටභ  රු බහඳතිතුභි භභ  විභසීභක් 
යනහ ප්ම්   ප්ඹ ජනහ ප්ම්  තහ යන 
අසථහප්ේදී යහජය භළණික් ංසථහප්ේ වුරු 
වරි ිශධහරිප්ඹක් ප්භප්තන්ට   ඇවිල්රහ 
ඉන්නහ නම් අපි භං හිතන්ප්න් ප්ම් ඳශහත් 
බහප්ේ තහ යන ප්ේ පිළිඵ ඉතහභ 
අතයහලය හයණහක් ප්නහ.  ග 
ිශධහරීන් ප්ම්  පිළිඵ දන්ප්න් නෆ. ්ප්වභ 
නළත්නම් භහධය වයවහ  ගිහිල්රහ දළන ත්ත 
ප්දඹක් ප්න්න පුළුන්.  නළත්නම් අපි 
ලිඛිත දන්පු ප්දඹක් ප්න්න පුළුන්. ඊට 
 හ හප්ර චිත.  ෆභ ප්ඹ ජනහක්භ 
ආඹතනඹ ිප්ඹ ජනඹ යන  ිශධහරිප්ඹක් 
ප්ව  වුරු වරි ප්ම් ඳශහත් බහ ඇතුශට 
ප්න ්නහ නම්. ග අපිට අතයහලය 
හයණහක් ප්නහ. ප්භොද අද ප්ම් නවිට 
භළණික් ඵරඳ රඵහළනීප්ම්දි ඉතහභ අසීරු 
හයණහක් ප්රහ තිප්ඹනහ හභහනය 
ජනතහට භළණික් ඵරඳඹක් රඵහ ළනීභ. 
තභන්ප්ේ පුේලි ඉ භ ති අ. තිඹ 
තිප්ඹන ඉ භ වුණත් අපි  බඹ පිළිඵ 
ප්ඹ ජනහක් ඉදිරිඳත් ශහ.  ඳහුගිඹ හර 
හනුකූ තුශ අිල්   ප්ොසත්ත කිඹරහ 
බහඳතියප්ඹක්  හිගලඹහ. ග බහඳතියඹහ 
භළණික් ම්ඳතින් රළප්ඵන ආදහඹභ විප්ේල 
ආදහඹභ ප්ොච්චයද රංහප්ේ තිප්ඹන ඳතල් 
ප්ොච්චය දීරහ තිප්ඹනද  ර. න් ප්ොච්චය 
දීරහ තිප්ඹනද කිඹරහ ග ආදහඹභ ඳතල් 
ංයහප්න් ප්ඵදරහ වළභ ඳතරකින්භ  
ප්භච්චය භහඹට     මුදරක් වම්ඵ ප්නහ  

 

කිඹරහ හිප්ත් තිඹහප්න  ංණන වදපු 
හරඹක් තිබුණහ.  නමුත් අද ගහ ප්නස 
ප්රහ  අද ප්ම් නවිට ප්ම් භළණික් ළරීප්ම් 
ඵරඳ දීභ  භං හිතන්ප්න් අය ලිත  
රුණහයත්න රු භන්ත්රීතුභහ කිේහ ප්ේභ 
ඵරතහ මුදල් තිප්ඹන පුේරඹහට ඳභණක් 
සීභහ ප්රහ තිප්ඹනහ. ගිඹය භභ බහ  
ල් තඵන අසථහප්ේ ප්ඹ ජනහක් ඉදිරිඳත් 
ශහ. යක්හන  ප්ේ බ්ප්ඵර ග්රහභ ිශධහරී 
ප්ම් යප්න ඹන ඳතල් ර්භහන්තඹක් 
පිළිඵ. භව ප්ේ ප්ම් නවිටත් ඵළප්  
දහරහ ර් ව.  යරහ ඳතල් යනහ. 
සිරිඳහර කිරිඇල්ර භන්ත්රීතුභහ කිේහ  
ඳරියඹ ආයක්හ යන්න ඕප්න් කිඹරහ. 
නමුත් ගට භධයභ ඳරිය අධිහරිප්ේ  
කිසිභ ඵරඳෆභක් නෆ. භං හිතන්ප්න් භළණික් 
ංසථහ ඊප්ේ දිනප්ේදී ප්ම් ප්ඹ ජනහ 
ඳශහත් බහප්ේ තහ ප්නහ කිඹරහ 
දළනප්නද භං දන්ප්න් නෆ ඊප්ේ දිනප්ේදී භට 
ආයංචි වුණහ ග ඳතල් ප්ඳොරල් රට 
ගිහිල්රහ ප්ඳොඩ් ක් ඵරරහ ආහ  කිඹරහ. 
වළඵළ.  ග සිඹළු ප්දනහ දන්නහ භළණික් 
ංසථහප්න් ්නහ කිඹරහ දන්නහ.  
ඉතහභත් ණහටුදහඹ හයණහක්. 
ප්භොද  ඳරියඹ ආයක්හ යන්න ළ  
පිළිප්රක් ඳහුගිඹ යජඹ තුශ තිබුණහ.  ඳරිය 
ප්ඳොලීසිඹ කිඹරහ ්ක් සථහඳනඹ ප්රහ 
තිබුණහ. යත්නපුය දිසත්රික්ඹට ප්ඳොලිස 
සථහන ප්ද තුනක්භ තිබුණහ  ග ඳරිය 
ප්ඳොලීසිප්ේ අංල ප්න් යරහ. නමුත් අද ග 
සිඹල්ර අ. න් යරහ. දළන් අවපුවභ 
ප්ොශම විතය. ලු තිප්ඹන්ප්න්.   වළඵළ.  
ප්ොශඹින් ඉන්නද  ප්ොතනටද තහ 
යන්ප්න් හටද  තහ යන්ප්න් කිඹරහ 
කිසිභ ප්දඹක් අපි දන්ප්න් නෆ. භවහ 
ප්රොකුට ඳරියඹ ළන  ජන භහධයට තහ 
යනහ.  වළඵළ.  ග ජන භහධයඹට තහ 
යන නහඹප්ඹ    දහත් ඳවශට 
ඵළවළරහ ඳරියඹට ප්න  වහිඹ පිළිඵ 
තභන්ප්ේ ප් ර ඵහරප්ඹ  ගල යන වහිඹ 
පිළිඵද කිසිභ ප්රහ ප්වොඹරහ ඵරරහ 
නෆ. ග ිහ තභ.  අදත් ග බ්ප්ඵර ප්ේ 
ඳතල් ර්භහන්තඹ ප්ම් විදිවට ප්රහ 
තිප්ඹන්ප්න්. භභ  නම් ලප්ඹන්භ කිඹන්නම්  
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ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ග පුේරප්ඹ  වුද කිඹරහ. ඹහන් ගුරුප්ේ, 
ගුරුප්ේ භළණික් අධිඳතිතුභහප්ේ පුතහ  තභ.  
ග ඳතල් ර්භහන්තඹ යප්න ඹන්ප්න්. 
ඉතහභත් ඳරිය වහිඹක් සිේධ ප්නහ. 
ප්භොද  වීඩිප්ඹ  තිප්ඹනහ. භභ ්ප්තන්ට 
ගිහිල්රහ  භට විරුේධ ඳළමිණිලි ප්දක් 
ඉදිරිඳත් යරහ තිප්ඹනහ යක්හන 
ප්ඳොලීසිප්ේ. ප්භොක්ද තර්ජනඹ ශහ 
කිඹරහ. භභ ගිප්ේ ප්ම් මිිසසු ඇවිල්රහ 
භට කිේහ ප්ේ නහන්න ඵෆ කිඹරහ තුය 
ප්ඵොය ප්නහ කිඹරහ.  භට ඇවිල්රහ කිඹන 
ප්ොට ග මිිසසුන්ප්ේ රලසනඹ ග 
මිිසසුන්ප්ේ අලයතහඹ වින්න 
්ප්තන්ට ගිඹහට ඳසප්ේ  භභ ගිප්ේ තර්ජනඹ 
යන්න  කිඹරහ.  ගප්ේ භප්ේ ඊට ්වහ 
ඳළත්ප්ත් අල්රපු ඉ භ භප්ේ. භප්ේ පිඹහප්ේ 
ඉ භක්. ්තුභහ ගිහිල්රහ භළණික් ංසථහප්ේ 
බහඳතියඹහට  ලිඛිත ලිපිඹක් ඉදිරිඳත් 
ශහ ප්ම් ප්ේ අහධහයණඹක් සිේධ 
ප්නහ. ඳරිය වහිඹක් සිේධ ප්නහ.  
භප්ේ  ඉ භටත් ප්ම් ප්ේ වහිඹක් සිේධ 
ප්නහ කිඹරහ.  නමුත් කිසිභ ක්රිඹහ 
භහර්ඹක් ප්ම් න ප්තක් භළණික් ංසථහ 
ප්ව   භධයභ ඳරිය අධිහරිඹ අයප්න නෆ.  
ග ිහ භළණික් ංසථහ  පිළිඵ 
රකිරීභක් තිප්ඹන්ප්න්. යත්නපුය 
දිසත්රික්ප්ේ ජනතහ විදිවට  අපි  සිඹළු 
ප්දනහප්ේ  ර්භහන්තඹ භළණික් ර්භහන්තඹ.  
අද භළණික්  ර්භහන්තඹ ඉතහභත් ඳවශ 
තත්ත්ඹට ළගලරහ තිප්ඹනහ.  ්දහ හිගලඹ 
හභහනය ප්ප්ශන්දහ ප්ම්  ම්රුහප්ේ 
පුතහ දරන් ෆල්රක් අයප්න විලහර  
භළණික් මුදරහලි ප්ප්නක් වුණ හර 
හනුකූක් තිබුණහ.  අද බහුට භළණික් 
ර්භහන්තප්ඹන් ඉසයවට ්න්න ඵළරි 
තත්ත්ඹක් උදහ ප්රහ තිප්ඹනහ.  ග අද 
්ක්තයහ සීභහ හිත  පිරික් අතට ඳභණක් 
ගිහිල්රහ තිප්ඹනහ. භළණික් ංසථහ ්තන 
ඉදන් තභන්ප්ේ යහජහරිඹ ඉස  යනහ 
ප්නප්භ. .  මුදරට ඹට ප්රහ ග මුදල් ගල 
අයප්න බවුන් ග මුදල් ලින්  තභ.  
ඹළප්ඳන්න ඳටන්  අයන් තිප්ඹන්ප්න්. 
යජප්ඹන් රළප්ඵන මුදලින් ප්නප්භ. . ඉතහභත් 
ණහටු. .       ග     ිශධහරීන්       ඇඳුභක්  

 

ඇදප්නද  ප්ම් තළන් රට ඹන්ප්න් කිඹන 
් භට දළන න්න අලය. . ්තුභන්රහ 
්ප්තන්ට ඹන ප්ොට ්තන ඉන්න අඹ 
දන්නහ  අද භළණික්  ංසථහප්න් ්නහ.  
අපි ප්ම් ගල අ. න් යන්න ඕප්න්. ර් 
භළ  න් ්ක් ව.  යරහ ප්ේ ග  
ඇහුවභ ඳසප්ේ ප්ඳොලීසිඹට ගිහිල්රහ 
ප්භන්න ප්ම් ප්භප්වභ ්ක් තිප්ඹනහ 
කිඹරහ කිේට ඳසප්ේ  ඳළමිණිල්ර 
ප්භප්වඹන අසථහප්ේ ්තප්ොට කිඹනහ 
ග තුය ඉහින්නලු තිප්ඹන්ප්න්.  තුය 
ඉහිනහ දල්ට.  රෑට ගට අලය ප්ව ස 
ගල ව.  යරහ  ර් භළ  න් ගල ව.  
යරහ ර් යරහ  ප්ේ තිප්ඹන ඉල්රන් 
ගල න්නහ.  අපිට ග රලසනඹක් නෆ. 
ඉල්රන් ගල ත්තට භක් නෆ.  වළඵළ.  ප්ම්  
සිදුන ඳරිය වහිඹ පිළිඵ හටද 
කිඹන්ප්න්  වුද කිඹන්ප්න්  කිඹන ් 
පිළිඵ රලසනඹක්.  අපි ඳශහත් බහප්ේ ඳළඹ  
ණන් තහ ශත් ප්ඹ ජනහ ඉදිරිඳත් යරහ 
තහ ශත් අද භහධයප්ේදිඹහට ඵළරි ප්රහ 
තිප්ඹනහ ග භහධය තුළින් ප්ව  ඉදිරිඹට 
ප්ි ඹන්න.  භභ දළක්හ ප්භොද භභ 
ඳහුගිඹ  ද තහ ශ ප්දඹ  ඇත්තටභ  
භං රංහදීඳ ඳත්තප්ර් භහධයප්ේදිඹහට 
සතතින්ත ප්නහ  ඉතහ  කු හ ප්ොටක් 
ප්ව  ඳත්තයඹට දහරහ තිබුණහ. වළඵළ.  අිත් 
භහධයර ග ගිප්ේ නෆ. අප්ේ භහධයට මුහුණ 
ප්ඳන්න ් ප්නප්භ.  අලයතහඹ ප්රහ 
තිප්ඹන්ප්න්.  අපිට ප්ම් ප්න අහධහයණඹ 
භහධය තුළින් ප්ව  යටට දළනුකූත් යරහ  ප්ම් 
යප්ට් ප්න ඳරිය වහිඹ රක්න්න.  ග 
ඳරිය වහිඹ ළරළක් වුප්ොත් අපිට ප්ම් 
ඳක් ප්ේලඳහරනඹ ප්නප්භ.   අපි ප්ම්  තහ 
යන වළභප්ේභ ප්නප්භ.   අනහතඹට ප්ම් 
ඳරියඹ විනහල ප්රහ ඉතහභ අඳුප්ර්  අඳුරු 
තුඹට ප්ම් යට  ඳත් ප්නහ කිඹන ් 
භතක් යන්න ඕප්න්.  අප්ේ සිරිඳහර 
කිරිඇල්ර රු භන්ත්රීතුභහ කිේහ සීතහ 
ප්ේ ඳතල් ඳනහ කිඹරහ.  භභ අවරහ 
තිප්ඹන විදිවට භළණික් ංසථහ ඳතල් 
ඳන්න  ඳටන් අයන් තිප්ඹන්ප්න්  දළන්.  
භළණික් ංසථහ  ඳතල් ඳන්න සථහඳනඹ 
යරහ   තිප්ඹන්ප්න්.      ප්භොන ආහයඹකින්  
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ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ප්භොන විදිවකින්  යනද භං දන්ප්න් නෆ  
ිඹහභ  ක්රභඹක් ප්නප්භ.  ප්න්ප්න් 99% 
ක් භළණික් ංසථහ. ප්ම් මිිසසුන්ට 
ඳඩිඹක් ප්දන්ප්න් දළන්.  ඳහුගිඹ හර  
හනුකූ තුශ අපි දළක්හ  ඳතල් 
ම්රුන්ට යක්ණඹක්  වළදුහ. භළණික් 
ංසථහප්න්. දළන් ගහ ප්නස ප්රහ.  න 
බහඳතිරු ඇවිල්රහ  ප්ම් බහඳතිරු 
භළණික් ළන දන්ප්න් නෆ, ඳතල් ර්භහන්තඹ 
ළන දන්ප්න් නෆ. යත්නපුය දිසත්රික්ප්ේ  
කිසිභ ප්ප්නක්  ග ංසථහ තුශ නෆ.  ග 
ිහ භළණික් ංසථහ  තුළින් ප්ම් යප්න 
ඹන ළ  පිළිප්ර ඉතහභත් ණහටුදහඹ 
තත්ත්ඹට ප්ම් යත්නපුය දිසත්රික්ප්ේ 
ජනතහ ඳත් ප්නහ. ප්ම් භළණික්  
ර්භහන්තඹ ආයක්හ යන්න අප්ේ ඳශහතට 
ඵයමු ඳශහතට  භන් ප්ේහරඹ ප්ේභ, 
සිරීඳහදඹ ප්ේභ භළණික් ර්භහන්තඹත් ් 
වහ භහන තිප්ඹන තළනක්. ග ිහ භළණික් 
ර්භහන්තඹ ආයක්හ කිරීප්ම් කීභ අප්ේ 
ඳශහත් බහප්ේ අපි  සිඹළු ප්දනහටභ 
තිප්ඹනහ. ග ිහ භළණික් ර්භහන්තඹ 
ආයක්හ යරහ  භළණික් යහඳහරිප්ඹ  
ආයක්හ යන ළ  පිළිප්රකුත්  ළදිඹ 
තුතු. . ග ිහ  අප්ේ ලිත රුණහයත්න 
රු භන්ත්රීතුභහට භභ සතතින්ත ප්නහ 
ප්භළි ප්ඹ ජනහක් ඉදිරිඳත් යරහ අද 
භළණික් ර්භහන්තඹ ළගලරහ තිප්ඹන  තළින්  
ප්ො  න්න අලය ළ  පිළිප්රක් 
ිර්භහණඹ යන්න කිඹන ඉල්ලීභ කිරීභට 
ප්ම් ඳශහත් බහ තුළින් ප්ව   භධයභ යජඹට 
වරි ්ප්වභත් නළත්නම් අදහර ආඹතන  තුළින් 
ඵරඳෆභක් කිරීභට ටතුතු කිරීභ තුළින්  වරි 
දළනුකූත් කිරීප්ම් ළ  පිළිප්රක් තුළින්  
භළණික් ර්භහන්තඹ ආයක්හ කිරීභට මින් 
ඉදිරිඹට ප්ව   භළණික් ර්භහන්තඹ ප්ව  
ප්ේහ ප්නත් ප්ඹ ජනහක් පිළිඵ  
ඹම්කිසි ආදයඹක් තිප්ඹනහ නම් ප්භභ 
ප්ඹ ජනහ ඉදිරිඳත් යන්න ප්ඳය ප්භභ 
ප්ඹ ජනහ ඳශහත් බහප්ේ අපි ප්භප්වභ  
තහ යනහ  බහ රැසවීභට වබහගි වීභට 
අලය ටතුතු යන්න කිඹන ඉල්ලීභ  
යමින්     රු      භන්ත්රීතුභහට       නළතත්  

 

සතතින්ත ප්මින්  භභ ිවඬ ප්නහ. 
ප්ඵොප්වොභ සතති. . 

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතති.  රු අරුණ ිරන්ත ජඹසිංව 
භන්ත්රීතුභි.  ම ශට රු ප්ඹප්ව. ඹහ 
්ම්.ඉෂසරහර් භන්ත්රීතුභහ.  

 

රු භන්ත්රී ්ම්.. .්ම්.ඉෂසරහර්              
சகபய உறுப்ிர் எம்.பய.எம்.இப்ார்                     

Hon.Member M.Y.M.Iflar                                                    

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

 

 රු බහඳතිතුභි  විප්ලේප්ඹන්  
ලිත  රුණහයත්න රු භන්ත්රීතුභහ විසින් 
ප්න ්න රද ප්ඹ ජනහ  ් ඳළත්තකින් 
හච්ඡහ යන ප්භොප්වොප්ත්  ගප්ක් 
තයතහඹකුත් තිප්ඹනහ ගප්ක්  හසිප්ේ 
ප්දඳළත්ත  ප්ේ ප්වො නය කිඹන ප්දභ 
තිප්ඹනහ. අපි යත්නපුය දිසත්රික්ඹ 
ත්තවභ  රු බහඳතිතුභි ඵයමු 
ඳශහප්ත් විප්ලේප්ඹන්භ  යත්නපුය 
දිසත්රික්ප්ේ ඵහුතයඹක් ජීත් ප්න්ප්න් 
භළණික් ර්භහන්තප්ඹන්.  ග ්ක්භ භළණික්  
ර්භහත්ප්ඹන් ජීත් ප්ච්චි ඵහුතයඹක් 
ඉන්න ඉ ම්ර ප්ො  ඉ ම්ර තිප්ඹන 
ඳතල් විලහර රභහණඹක් ඳරහ ඉය ප්රහ 
දළන්  ළඹුරු ඳතල් මුහුද වහ භහන ළඹුරු 
ඳතල් ක්රභ ප්ඹ ඹක් තභ.   දළන් ඹන්න 
ප්රහ තිප්ඹන්ප්න්.  භභ තහ යන භභත් 
භළණික් ර්භහන්තප්ේ දීර්ක හරඹක් ඉරහ 
ගප්න් ප්ඳ ණඹ ප්රහ ගප්න් ඉවශට 
ගිහිල්රහ දළන්  ග ර්භහන්තප්ේ ප්නොශත් 
අපි ප්වොට අත්දළකීම්  යහශිඹක්  තිප්ඹන 
උදවිඹ.        රු බහඳතිතුභි ්තුභහ කිඹන  
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ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

තහප්ේ ් තළන ඇත්තක් තිප්ඹනහ  
භළණික් ර්භහන්තඹ යන  යත්නපුය 
දිසත්රික්ඹ ත්තවභ  ඵහුතයඹක්  ප්ම් වහ 
ප්ඹදිරහ ඉන්ප්න්.  යත්නපුප්ර් කිේවභ අපිට  
භහළු ඵහන්න  ් ප්වභ ප්නප්භ.   වම්ඵ 
ප්න්ප්න්  භළණික්  ර්භහන්තඹ. භළණික් 
ර්භහන්තඹ භට භතක් ප්න්ප්න් අප්ේ හිටපු 
බහඳතියප්ඹක්  තභ.   අප්ේ හිටපු  රධහන 
අභහතය අප්  ජඹර්ධන භළතිතුභහත් 
ප්භතන ඉන්නහ.  ග ්ක්භ භට ිරන්ත 
රු භන්ත්රීතුභහ තහ ශවභ භට ප්ඳොඩි  
ප්දඹක් භතක් වුණහ. ප්ම් බහඳතියඹහ ප්ම් 
බහඳතියඹහ ප්ොප්වේත් ප්නප්භ.  
ඇවළලිඹප්ො  බුළුවපිගලප්ේ ඳදිංචි 
ප්ප්නක් තභ.  අද ඉන්න භළණික් 
ංසථහප්ේ බහඳතියඹහ.  අිත් ඳළත්ප්තන් 
ත්තවභ ප්ම් විඹඳතප්ේ ඉන්ප්න් 
ර්තභහනප්ේ අතිරු ජනහධිඳති මභත්රීඳහර   
සිරිප්ේන භළතිතුභහප්ේ  ඳරිය අභහතයහංලඹ 
වයවහ තභ.  ප්ප්යන්ප්න්. ඇත්ත ලප්ඹන් 
බඵතුභහප්ේ නහඹඹහ තභ.  ප්ම්ප්ක්  
ඇභතියඹහ.  

 

 ග ්ක්භ රු බහඳතිතුභි භභ 
ප්ම් ල්ඳනහ ය ය  හිගලප්ේ  ප්ම්  
ඳළවළදිලිභ ත්තවභ අපි ප්ම්ප්ක් ප්න 
ප්භොකුත් ප්නප්භ.  අපි  හප්ේත් අයමුණ 
ඵරහප්ඳොප්යොත්තු ලිත රුණහයත්න 
භන්ත්රීතුභහප්ේත්  අලයතහඹ තිප්ඹන්ප්න්  
භළණික් ර්භහන්තඹ යන අඹට ඵරඳ 
ළනීභ ඳවසු කිරීභටත්   ගප්ේභ භළණික්  
ර්භහන්තඹ තුළින් ඳරිය වහිඹ ප්නහ 
නම්  ග වහිඹ රක්රහ බවුන්ට ඵරඳ 
දීප්භන් ප්තොය  ටතුතු  කිරීභත්  තභ.  
ඵරහප්ඳොප්යොත්තු ප්න්ප්න්.  අපි ග  ් 
ප්වරහභ ්ඟ ප්රහ ටතුතු යනහ  
ප්ේභ අපි ගට ඳක්ග්රහීප  තහ 
යනහ.  ප්න ප්භොකුත් ිහ ප්නප්භ.  
ඳරිය         වහිඹට   අපි වුරුත් විරුේධ. .  

 

 

 

රු බහනහඹ අප්  ජඹර්ධන භළතිතුභහ.                     
சகபய அ.கட்சி அபநப்ார்  அஜசாக ஜனயர்த                   
Hon.Gov.Whip Asoka Jayawardane                                
-------------------------------------------------------            

 

 බඵතුභහ  තහ යන ප්ොට ටී.වී. 
්ප්ක් ප්වන්ට්රි ප්භොන් ප්ොභරි කිඹරහ 
ළප්ටනහ.   ප්භතුභහප්ේ පින්තයඹත් ්ක්.  

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 ප්වො.  බහනහඹතුභහ භභ ග 
ඳරීක්හ යරහ  ඵරන්නම්.  නෆ හප්ේත් 
නම් තභ තහ යන ප්ොට ළප්ටන්ප්න් 
නෆ.  වරි බඵතුභහප්ේ අසථහ ඉෂසරහර්  රු 
භන්ත්රීතුභහ. 

 

රු භන්ත්රී ්ම්.. .්ම්.ඉෂසරහර්              
சகபய உறுப்ிர் எம்.பய.எம்.இப்ார்                     

Hon.Member M.Y.M.Iflar                                                    

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

 

 රු බහඳතිතුභි භභ බඵතුභහ 
දළනුකූත් යන්න වදන්ප්න් ඉතහභ ළදත් 
ප්ඹ ජනහක් ලිත රුණහයත්න රු 
භන්ත්රීතුභහ ප්නහප්ේ. ගප්ේභ ්තුභහ  
ඵරහප්ඳොප්යොත්තු ප්න්ප්න් ප්න ප්භොකුත් 
ප්නප්භ. .   
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රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 වරි වරි  රු භන්ත්රීතුභහ බඵතුභහ  
තහ යන්න . බහනහඹතුභහ භභ ග 
ඳරීක්හ යන්නම්. ග ්වහ ඳළත්ප්තන් 
ප්න හයණහක්.  බඵතුභහප්ේ අසථහ 
බඵතුභහ  තහ යන්න. ග බඵතුභහප්ේ 
තහට ඵහධහක් ප්න්ප්න් නෆ. 

 

රු භන්ත්රී ්ම්.. .්ම්.ඉෂසරහර්              
சகபய உறுப்ிர் எம்.பய.எம்.இப்ார்                     

Hon.Member M.Y.M.Iflar                                                    

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

 

 ගප්ේභ භභ ප්ම් කිඹහප්න ්න්ප්න් 
ළදත්  ප්ඹ ජනහක්  ප්ම් භළණික් 
ර්භහන්තප්ේ ඵහුතයඹක් ප්ඹදිරහ ඉන්ප්න් 
විප්ලේප්ඹන්  යත්නපුය දිසත්රික්ප්ේ. අිත් 
් ප්ර ප්ේභ රසිේධ නයඹක්  තභ.  
මිි පුයඹ කිඹ. . රුන්පුයඹ  කිඹ. .  
යත්නපුයඹ කිඹනහ. ප්ම් වළදිරහ 
තිප්ඹන්ප්න් ප්න ප්වේතුක් ිහ ප්නප්භ.  
භළණික් ර්භහන්තඹ ිහ. නමුත්  අද අපිට 
ප්රහ තිප්ඹන්ප්න් ප්ම් සිඹල්රටභ ප්න 
ප්භොකුත් ිහ ප්නප්භ.  රු බහඳතිතුභි  
ප්ම්ප්ක් අඩුඳහඩු තිප්ඹනහ.  ගප්ේභ ප්ම්ට 
ඵරඳ දීප්ම්දී  අක්රභත් ක්රභප්ේද තිප්ඹනහ. 
ප්ම්හ පිළිඵ ප්ොඹරහ ඵරරහ  ටතුතු 
කිරීභ ළදත්. ගප්ේභ අප්ේ භන්ත්රීතුභහ 
ඉසප්ල්රහ ඉල්ලීභක් ශහ ිරන්ත 
භන්ත්රීතුභහ ඹම් ප්දඹක්  ත යනහ නම්  
අදහර ආඹතනප්ේ ඹම්කිසි පුේරප්ඹන් 
වබහගි ප්නහ නම් ළදත්.  ප්භොද ග 
පිළිඵ ග අඹ ටවන් යප්න  ග 
අඹප්න් ඉවශ අඹට දළනුකූත් යරහ ඹභක් 
සිදු ප්.  කිඹන වළඟීභ අපි වළප්භ භ තුශ 
තිප්ඹනහ.      ප්ම්     ප්ඹ ජනහක් ලප්ඹන්  

 

ප්ේන ් ප්නප්භ. . ප්ම් රහප්ඹ ගි ව 
ප්ම්ප්ක් අඩුඳහඩු අපි දළනුකූත් කිරීභ තුළින්  
ව ග අඹප්ේ අඩුඳහඩු තිප්ඹනහ නම් ගහ 
ිළයදි යප්න   භහජප්ේ  ඹභක් 
ඹවඳතක් කිරීභ තභ.  ඵරහප්ඳොප්යොත්තු 
ප්න්ප්න්.  නළත්නම් ප්ම් භවයවිට 
බඵතුභහ කිඹන්න පුළුන්  ප්ම් විඹඳතඹට 
නෆ. ප්ම් භධයභ ආණ්ඩුප්න්.  ප්ර්ඛීඹ 
අභහතයහංලප්ඹන්. නමුත්  ඕනභ ප්දඹක් 
තිබුප්ණොත් අප්ේ ඳශහත් බහ තුශ  අප්ේ 
රප්ේලඹ තුශ අප්ේ ජනතහට ඹභක් ප්නහ 
නම්  ග  තහ කිරීභ ව ග වහ විඳුම්  
රඵහදීභ අපි සිඹළු ප්දනහප්ේ තුතුභ කීභ 
ප්නහ. ග ිහ ප්ම් ප්ඹ ජනහ  භභ ් 
ඳළත්තකින් අනුකූභත යන භන් අිත් 
ඳළත්ප්තන් ප්ම්  තිප්ඹන ඳරිය වහිඹ අභ 
කිරීභ ව භළණික් ංසථහ ව ඳරිය 
දණඹ ළන තහ යන ප්ොට  ර්තභහන 
ජනහධිඳතිතුභහ  තභ.   ඳරිය ඇභතිතුභහ.  
තමුන්නහන්ප්ේරහට ළඩිප්ඹන් ප්ම්  කිඹරහ 
තහ යරහ වි න්න  පුළුන්.  ගප්ේභ 
ප්ම් රප්ේලප්ේ ප්ම් ර්භහන්තඹ ආයක්හ 
කිරීභ ව භභ  නම් අිත් ඳළත්ප්තන් ඵළප්  
ඹන් ප්ඹදීභ ් ප්වරහභ විරුේධ ප්නහ. 
ප්න ප්භොකුත් ිහ ප්නප්භ.   ඳරියඹ දළඩි 
ප්ර වහි ප්නහ. ප්භොද ග ර්භහන්තඹ  
ආයම්බ යරහ යප්න  ගිඹහට ඳසප්ේ  ග 
අඹ නළත ග රල් වන ක්රභඹක් නෆ.  
ගප්ේභ ප්ට් පිප්ට් විලහර රභහණඹක් 
වහිඹක් සිේධ ප්නහ.  ගප්ේභ ප්ම් 
යරහ යරහ දුසය රප්ේලර ශහට  
භක් නෆ.  ප්ම් නයඵදත් සිදු ප්නහ 
ප්ම්.  ග ිහ භභ  ඉල්ලීභක් යනහ ප්ම් 
ම්ඵන්ධප්ඹන් බඵතුභහප්ේ අධහනඹ ප්ඹොමු 
යන ප්රත් ප්ම් ප්ඹ ජනහ අපි අනුකූභත 
යමින්  ප්ම් ම්ඵන්ධප්ඹන්  භළණික් වහ 
සර්ණහබයන අධිහරිඹ  ව ඳරිය 
ඇභතිතුභහ  දළනුකූත් යරහ  ගප්ේභ 
බහඳතිතුභහ දළනුකූත් යරහ ඹම් වනඹක් 
අප්ේ රප්ේලප්ේ ජනතහට ව භළණික් 
ර්භහන්තඹ ආයක්හ කිරීභට  ග තුළින් 
ජීත් ප්න ජනතහට වනඹක් ළරසීභට 
සිඹළු ප්දනහටභ අසථහක් උදහ ප්ේහ ඹළ.  
රහර්ථනඹ      යමින්    භභ   ිවඬ ප්නහ.  
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ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතති.  රු ප්ඹප්ව. ඹහ ්ම්.ඉෂසරහර් 
භන්ත්රීතුභි. ම ශඟට අකිර හලිඹ ්ල්රහර  
රු භන්ත්රීතුභහ. ්තුභහ බහප්ේ නළවළ. 
ම ශඟට රු බහනහඹ අප්  ජඹර්ධන 
භළතිතුභහ. 

 

රු බහනහඹ අප්  ජඹර්ධන භළතිතුභහ.                     
சகபய அ.கட்சி அபநப்ார்  அஜசாக ஜனயர்த                   
Hon.Gov.Whip Asoka Jayawardane                                
------------------------------------------------------            

  

 රු බහඳතිතුභි  ලිත 
රුණහයත්න රු භන්ත්රීතුභහ විසින් ප්න 
්න රද ප්ඹ ජනහ  භභ සථීය යමින් භභ 
වන් යන්න ළභති.  ්තුභහප්ේ 
ප්ඹ ජනහප්න්භ ග චන කීඳප්ඹන්භ ්තුභහ  
අදවස යන ප්ේ ඳළවළදිලිභ  වන් යරහ 
තිප්ඹනහ.  ප්ම් බහ වළභ අසථහභ 
භහඹට ප්දඳහයඹට යක්  වළභ 
අසථහභ භළණික් ළරීභ පිළිඵ තහ 
යරහ තිප්ඹනහ. රුණු ඳළවළදිලි  යරහ 
තිප්ඹනහ.  

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 රු බහනහඹතුභහ බඵතුභහට බහධහ 
යනහ ප්නප්භ. .  අපි ඉල්ලීභක් රහ ප්භඹ  
විහලනඹ යපු ආඹතනඹට 
ඳහර්ලිප්ම්න්තුප්ේ ආහයඹටභ  රු 
භන්ත්රීයප්ඹක් තහ යන ප්ොට ්තුභහප්ේ  
නභ රදර්ලනඹ ප්න ආහයඹට  සක්රීන් ්   

 

තුශ දහන්න රෆසති යන්න කිඹරහ.  ඉතිං ප්ම් 
ප්රහප්ේ ඊට අදහර ණ් හඹභ ඇවිල්රහ  
ප්ඳොඩි ඳරීක්ණ ටතුත් ියත ප්රහ 
තිප්ඹනහ. අපි ග දළනුකූත් ප්රහ නළති ් 
තභ.  ග ප්රහ තිප්ඹන්ප්න්.  ග වහ 
ශඵර විඹ තුතු නෆ කිඹන ්.  දළනුකූම් 
ප්දන්ප්න්. බඵතුභහප්ේ අසථහ.  

 

රු බහනහඹ අප්  ජඹර්ධන භළතිතුභහ.                     
சகபய அ.கட்சி அபநப்ார்  அஜசாக ஜனயர்த                   
Hon.Gov.Whip Asoka Jayawardane                                
------------------------------------------------------- 

            

 ප්ඵොප්වොභ සතති.  රු 
බහඳතිතුභි. භභ  බහනහඹයඹහ 
වළගලඹට ්ඹ ප්ඳන්හ දිඹ තුතු ිහ  භහ 
බඵතුභහට ප්ඳන්හ දුන්ප්න්.  භභ ප්ම් 
ප්ඹ ජනහ ළන  තහ යන ප්ොට රු 
බහඳතිතුභි  බහප්ේ ප්නොප්ඹක් ය ප්ම් 
ප්ඹ ජනහප්ේ වන් ශ රුණු පිළිඵ  
ලිත  රුණහයත්න රු භන්ත්රීතුභහ ඉතහ 
ඳළවළදිලි වන් ශ රුණ පිළිඵ අපි 
තහ යරහ තිප්ඹනහ.  ෆභ භට 
ප්දයට යක්  ප්ම් බහ ළඹුරින් 
හච්ඡහ යරහ තිප්ඹනහ. ඵළප්  ඹන් 
ළන  භළණික් ළරීභ හච්ඡහ යරහ 
තිප්ඹනහ.  භළණික් යහඳහයඹ ළන  තහ 
යරහ තිප්ඹනහ.  විප්ේල විිභඹ ළන තහ 
යරහ තිප්ඹනහ.  නමුත් අපි රඵරහ තිප්ඹන 
රතිපර නම් ඉතහභ ණහටුදහඹ.  
කිඹන්න.  අපි රඵරහ තිප්ඹන රතිපර අඩු.  
භදි.  කිඹන ් තභ.  වන් යන්න 
ඕප්න්.  ග ිහ තභ.  ලිත රුණහයත්න 
භන්ත්රිතුභහට ඉතහ ඳළවළදිලි ප්ර ප්භන් 
ප්ඹ ජනහක් බහට ප්ප්නන්නට සිේධ 
ප්රහ  තිප්ඹන්ප්න්.  ග ිහ අපි ප්ම් භධයභ 
යජඹ අධහනඹ ප්ඹොමු යරහ ටතුතු ශ 
තුතු ප්දඹක් ප්ම්. අපි වන් යන්නට 
ළභති.  රු බහඳතිතුභි භළණික් ංසථහ 
ඇති න්නට රථභ ප්ම් ටතුත්ත සිේධ 
ප්ල් ච්ප්ච්රිඹ භගින්.  ච්ප්ච්රිප්ේ ් 
ිශධහරිප්ඹක් තභ.  ප්ම්  සිඹළු ටතුතු  
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ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

සිේධ ප්ශේ.  ග හරප්ේ ප්ම් ප්ේ අවන්න 
රළබුප්ණ් නෆ. ඳරිය දණඹ ප්ේ  ගහ 
පිළිඵ. ගප්ේභ ප්නොප්ඹක් ආහයප්ේ 
ආයවුල් පිළිඵ නීති විප්ය ධී ප්ර භළණික් 
ළරීභ පිළිඵ කිසිභ ආහයඹකින් වහිඹක් 
සිදු ප්න ආහයඹක්  පිළිඵ අවන්න 
රළබු ප්ණ් නෆ. ග  ිසි ආහයඹට භළණික් 
කිඹන්ප්න් ම්ඳතක්. ග ම්ඳත රඵහප්න ග 
ම්ඳතින්  ේ යප්ඹ ජනඹ රඵන්නට ම ට  හ 
ළ  පිළිප්රක් අලය.  කිඹන ්  තභ.  
භළණික් ළරීභ පුළුල් යරහ භළණික් ංසථහ 
පිහිටනුකූ රළබුප්ේ. ප්ඳොප්ශොප්ේ තිප්ඹන සිඹළුභ 
භත ම්ඳත  අ. ති ප්න්ප්න් යජඹට. 
යජඹට අ. ති භත ම්ඳත්  ජනතහට රඵහ 
න්නට අසථහ  රහ ප්දන ප්ොට  නීති 
ම්ඳහදනඹ යරහ නීති ක්රිඹහත්භ යරහ 
ගහ ිළයදි  ක්රිඹහත්භ කිරීභ අලය 
ප්නහ.  ප්ම් ිහභ තභ.  භළණික් ංසථහ 
බිහි වුප්ණ්. භළණික් ංසථහ බිහි ප්රහ 
හරඹක් ඹන ප්ොට භළණික් ංසථහප්න්  
ප්ප්යන ටතුත්ත රභහණත් නළති ිහ 
මිිහ   භළණික් වහ සර්ණහබයන අධිහරිඹ 
පිහිටනුකූ රළබුහ. භළණික්  වහ සර්ණහබයන 
ඳර්ප්ේණ පුහුණු අධිහරිඹ  පිහිටනුකූ 
රළබුහ. වළභ ්ප්වකින්භ  සිදු යනුකූ 
රඵන්ප්න්  රු බහඳතිතුභි  ප්ම් යප්ට් 
තිප්ඹන විලහර ම්ඳතක් ප්ම් යප්ට් ජනතහට 
යප්ට් ඳරියඹට වහිඹක් ප්නොන ආහයඹට 
ගහ ප්ො  අයප්න ගහ. න් යටට විලහර 
ආදහඹභක් විලහර   විප්ේල විිභඹ  ආදහඹභක් 
රඵහ ළනීභ තභ.  ඵරහප්ඳොප්යොත්තු 
ප්න්ප්න්. ්ප්වභ ප්න ප්ොට ප්ම් වහ  
විප්ලේ අධහනඹ ප්ඹොමු විඹ තුතු 
තිප්ඹනහ.  ම ට   හ ළඩිප්ඹන් ප්ම්ට 
ක්රභම්ඳහදනඹ ශ තුතු තිප්ඹනහ. 
ආයක්හ පිළිඵ ඳරියඹ ආයක්හ 
පිළිඵ ගප්ේභ ගප්න් රඵන රප්ඹ ජනඹ 
ළඩිප්ඹන් රඵහ ළනීප්ම් උඳක්රභ ප්ොඹහ 
ළනීභ අලය ප්නහ.  නමුත් අද භළණික් 
ංසථහටත් සිේධ ප්රහ තිප්ඹන්ප්න් 
භළණික් ළරීභට සිදුන වහිඹ රක්හ 
ළනීභට මුළු හරඹක් මුළු ිශධහරී 
භණ් රඹත් ප්ඹොදන්නට තභ.  සිේධ ප්රහ 
තිප්ඹන්ප්න්.  ප්ම්     ප්රොකු අධහනඹකින්  

 

ටතුතු ශ තුතු ප්දඹක්.  භණ් රඹක් ඳත් 
යරහ ප්ම් රුණු පිළිඵ විලසප්ල්ණඹ 
යරහ ඵරරහ  ප්ම්හ ඳර්ප්ේණ යරහ 
ප්ම්හට ිසි විඳුම් රඵහදීප්ම්  වහභ 
ක්රිඹහත්භ ශ තුතු ළ  පිළිප්රක් අලය 
ප්නහ.  භභ රු රධහන අභහතයතුභහට 
වන් ශහ  අපි ඳශහත් බහ  විදිවට අපිට 
ප්ම් ළන ටතුතු යන්න පුළුන් ආහයඹට 
ප්භොද අප්ේ ඳශහත් බහට ප්ම් නීති රීති 
ප්නස ය ළනීප්ම් පුළුන්භක් නෆ. 
නමුත් අපිට ගට වහඹ රඵහ ප්දන්නට 
ක්රභප්ේදඹක් තිප්ඹනහ. අන්න ග ිහ රු 
බහඳතිතුභි අපිට වන් යන්නට ඕප්න් 
ම්රදහ.  ක්රභ ලින් භළණික්  යන ප්ොට  
සිදු  න වහිඹ අඩු. . නමුත් 
ඹන්ප් ඳයණ ප්නොප්ඹොදහ විලහර ලප්ඹන් 
භළණික් රඵහ ළනීප්ම් අලයතහඹක් යටට 
තිප්ඹනහ. ්ප්වභ නම් ග ඹන්ප් ඳයණ 
ප්ඹොදහ භළණික් ළනීභ පිළිඵ ව  ්ප්ේ 
කිරීප්ම්දී සිදු න වහිඹ රක්හ ප්න 
ටතුතු කිරීභ පිළිඵ අප්ේ යජඹ අධහනඹ 
ප්ඹොමු කිරීභ අලය ප්නහ. ග ිහ භභ  
නම් විලසහ යන්ප්න් අප්ේ යජප්ේ 
ඵරධහරීන්ප්ේ ළඩි අධහනඹක් ප්ඹොමු  විඹ  
තුතු. .  භළණික්  ළරීභ පිළිඵ. ම්රදහ.   
භළණික් ළරීභ  ගප්ේභ විලහර ලප්ඹන්  
ඹන්ප් ඳයණ භගින් සිදු යනුකූ රඵන 
භළණික් ළරීභ පිළිඵත් ප්රොකු අධහනඹක් 
ගහ ක්රිඹහත්භ කිරීභත් නීති ම්ඳහදනඹත් 
අලය ප්නහ. ජනතහ දළනුකූත්  ප්නොකිරීභ 
භළණික් ංසථහ භගින් භහ විලසහ යන 
විදිවට ් දුර්ර සථහනඹක් වළගලඹට 
වන් යන්න පුළුන්. ඵරඳ රඵහ ප්දන  
අඹ අඩු හප්න් භහ වඹට යක්ත්  
ළරහ  භහ තුනට යක්ත් ළරහ ග 
අඹ විසිි අනුකූභනඹ ශ තුතු   ළ  
පිළිප්ර පිළිඵ වහ ප්ම් පිළිඵ රළබිර  
තිප්ඹන ඳළමිණිලි ග අඹට දළනුකූත් යරහ  
්හ රක්හ ළනීප්ම් ළ  පිළිප්රක් 
තිප්ඹනහ ද  කිඹන ්  නම් භට දළන 
න්න නෆ. භභ භළණික් ංසථහප්ේ 
බහඳතියඹහ වළගලඹට හරඹක් ටතුතු 
ශහ. ප්ගල හරඹක්. ග හරඹ තුශ භභ 
භළණික් යන ඵරඳ රඵහ ත්ත අඹ  
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ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ළරහ ග අඹ දළනුකූත් යරහ අඳ ප්ත 
රළබිරහ තිප්ඹන ඳළමිණිලි පිළිඵ   ගහ 
දළනුකූත් යරහ ගහ ප්නොයන්නට ගප්න් 
ඵරහ න්නහ විදිවට  ග අඹට උඳප්දස 
රඵහදීප්ම් භහරහක් අපි ස යරහ තිබුණහ. 
භභ  හිතනහ ගප්ේ ළ  පිළිප්රකුත් අපිට 
අලය ප්නහ. අපිට ඳරියඹ ආයක්හ ය 
න්න ඕප්න්. රධහන ලප්ඹන් අප්ේ ඳරියඹ 
ආයක්හ යන යප්ට් ජනතහ ආයක්හ 
යන්න විලහර  ලප්ඹන්. ගප්ේභ  භළණික්  
ම්ඳත් ප්ඵොප්ව  යට රට නළති විලහර  
ධනඹක් උඳඹන්නට පුළුන් අප්ේ යටට ප්ම්  
දිසත්රික්ඹට විලහර ධනඹක් උඳඹන්නට 
පුළුන් භළණික් ර්භහන්තඹ ම ට  හ නඟහ 
සිටුවීභත් අලය ප්නහ. ගප්ේභ ළඩි 
අධහනඹක් ප්ඹොමු  විඹ තුතු.  කිඹහ නළත 
වන් යමින් භහ වන් යන්නට ඕප්න් 
අපි ඵරධහරීන්ප්ේ අධහනඹ ප්ඹොමු යන  
භන් ප්ම්  පිළිඵ ප්ඹප්දන  ක්රිඹහ යන 
ිශධහරීන් පිළිඵත් ගප්ේභ ප්ඳොලිසිඹ 
පිළිඵත් අපි දළනුකූම් ප්දන්න ඕප්න්  
ංසථහ භගින්   භළණික්  වහ සර්ණහබයන 
අධිහරිඹ  භගින් යජඹ භගින් ග අඹත් 
ියතුරුභ දළනුකූත් යන්න ඕප්න්  ග 
අඹප්ේ  යහජහරී  ටතුතු ඉටු යන ප්ොට 
සිදු ප්රහ තිප්ඹන ළයදි තිප්ඹනහ නම් ග 
පිළිඵ. ගප්ේභ  රළබිරහ තිප්ඹන ප්ච දනහ 
තිප්ඹනහ නම් ග ිශධහරීන් ප්ඳොලීසිප්ේ 
ිශධහරීන් දළනුකූත් යරහ ග අඹට ගප්න් 
ළශකී ටතුතු යන්නට ිසි භහර් ව දිඹ  
තුතු තිප්ඹනහ. ග ිහ  රු බහඳතිතුභි 
භභ සතතින්ත ප්නහ ලිත  
රුණහයත්න රු භන්ත්රීතුභහ ප්නහපු 
ප්ඹ ජනහ ඉතහභත් ළදත් ප්ඹ ජනහක් ග 
ප්ඹ ජනහ අපි නළත නළත ප්ම් බහප්ේ 
තහ කිරීභටත්  හ අපි වන් යන්නට 
ඕප්න් ග පිළිඵ භධයභ යජඹ භගින් ිසි 
ඵරධහරීන්  විසින් අලය යන ක්රිඹහභහර් 
අයප්න  ිති ම්ඳහදනඹ යරහ ම ට  හ 
ක්රභත්  ළ  පිළිප්රක්  භළණික් ළරීප්ම්  
ම්රදහඹක් ව ඹන්ප් ඳයණ ප්ඹොදහ 
භළණික් ළරීප්ම්  ක්රිඹහ පිළිප්ර පිළිඵ   
අප්ේ ඉ ම් ඳරිවනයඹ පිළිඵ ග ළරළසප්ම් 
තිප්ඵන අඩුඳහඩුම් පිළිඵ      අපි ඳහයල්   

 

ඳන ප්ොට  අපි ප්ො නළගිලි තනන ප්ොට 
ග අප්ේ භත ම්ඳත් ඹට ප්රහ ඹන 
අසථහත් තිප්ඹනහ. ග ිහ ගහ පිළිඵත් 
අපි ළරසුම් ස ර  තුතු. . අපි පුපල් 
ළ  පිළිප්රක් අපිට ප්ම් හයණඹ පිළිඵ 
යජඹ දළඩි අධනහඹක් ප්ඹොමු යන්නට 
ප්නහ  ටතුතු ශ තුතු. . භළණික් වහ 
සර්ණහබයන අධිහරිඹටත් ගප්ේභ  
භළණික් වහ ඳර්ප්ේණ පුහුණු  අධිහරිඹටත් 
තිප්ඵන ඵරතර ක්රිඹහත්භ යරහ  ිළයදි 
ක්රිඹහත්භ යරහ අං ක්රිඹහත්භ යරහ 
ටතුතු ප්ශොත් ප්ම්ප්න් ළරකිරහ අප්ේ 
යප්ට් ඳරියඹත් ආයක්හ යප්න  විලහර 
ධනඹක් උඳඹන්නත් පුළුන්භ තිප්ඹනහ 
කිඹන ්ත් භතක් යමින් භභ ිවඬ 
ප්නහ. ප්ඵොප්වොභ සතති. .   

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතති.   රු බහනහඹතුභි. 
ම ශට අජිත් කුභහය භළේප්දභ භන්ත්රීතුභහ. 

 

රු භන්ත්රී අජිත් කුභහය                                
சகபய உறுப்ிர் அஜித் குநாப                                         

Hon.Member Ajith Kumara                                              

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

 

 රු බහඳතිතුභි ලිත 
රුණහයත්න භන්ත්රීතුභහ ඉදිරිඳත් යපු 
ඉතහභත් ළදත් ප්ඹ ජනහක්. ්තුභහ 
භළණික් ළරීභ ම්ඵන්ධ ප්ේභ ඳරියඹ 
ම්ඵන්ධත්  මූලිත්ඹ  දීරහ තිප්ඹනහ 
ප්ම් ප්ඹ ජනහප්ේ. ඉතහභත් ළදත්. ්තුභහ 
ප්දඳළත්ත ළප්ඳන ආතුධඹක්  තභ.  ඳහයට 
දහරහ තිප්ඹන්ප්න්.  ප්භොද භළණික් භට 
භත.           අප්ේ ඳශහත් බහප්ේ ්ක්තයහ  
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ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

අසථහ ඳශහත් බහ භන්ත්රීයප්ඹක්  
කිේහ  අම්භප්ේ  ඵප්ඩ් තිබ්ඵත් භළණික් අපි 
යනහ කිඹරහ. ග තයම් භළණික් ළදත්  
කිඹරහ. ගප්ේභ ්ක්තයහ යහජය උස 
ිශධහරීප්ඹකුට ිරන්ත භන්ත්රීතුභහප්ේ භ 
ඳළත්ප්ත් අයණ භනුකූසප්ඹකුප්ේ ඉ භක් 
    ප්දොශත් ්ක් ම්ඵන්ධ යප්න 
භළණික් යන ප්ොට ග පිළිඵ භභ  තහ 
ශවභ ග ිශධහරිඹහ භප්ේන් අවපු රලසනඹ 
තභ.  ඵයමුප්ේ ංසෘතිඹ ප්භොක්ද 
කිඹරහ. අප්ේ ඵයමුප්ේ ංසෘතිඹ  
කිේවභ ප්නොප්ඹක් ප්නොප්ඹක් ප්ේල් 
තිප්ඹනහප්න්. ්තුභහ කිේහ බඵතුභහ 
දන්ප්න නෆ ප්භොක්ද  ංසෘතිඹ කිඹරහ. 
ඵයමුප්ේ ංසෘතිඹ  තභ.  භළණික්. අපි 
දීර් ලප්ඹන් ල්ඳනහ ප්ශොත් ග 
ඇත්ත.  ංසෘතිඹ ප්නස ප්නහ. භළණික් 
ආර්ිඹත් ්ක් මිිසසුන්ට මිශ මුදල් 
රළබීභ ව අිකුත් ංසෘතිඹ ප්ේල් අපිට 
්තු  ප්නහ. ගහ හරඹත් තිප්ඹන ප්ොට 
ංසෘතිඹ අං ඵට ඳත් ප්නහ. ග වරි. 
ග  තභ.  රු බහඳතිතුභි ඇත්ත. 
ඵයමුප්ේ ංසෘතිඹ භළණික් කිඹරහ 
තිප්ඹේදී ඳරියඹත් රැ ප්න  භළණික්  
යන්ප්න්  ප්ොප්වොභද කිඹරහ ඉතහභ අඳවසු 
හයණඹක්. ග.  භභ  කිේප්ේ බඵතුභහ 
ප්දඳළත්ත ළප්ඳන අතුධඹක් තභ.  ප්ම් 
ප්රහප්ේ බහට ඉදිරිඳත් ප්ශේ. අප්ේ 
ඉෂසරහර් භන්ත්රීතුභහ කිේහ ප්ේභ 
භහජප්ඹන්  බඵට ප්දොස ව බඵට ගුණ ඇති 
ප්.  ප්ම් ප්ඹ ජනහ අනුකූ.  

 

 රු බහඳතිතුභි භළණික්  
කිඹන්ප්න් අප්ේ දිසත්රික්ප්ේ තිප්ඹන  
ම්ඳතක්. අප්ේ නභත් රුන්පුයඹ. වළඵළ.  
අපිට තහභ  ඵළරි ප්රහ තිප්ඹනහ ග භළණික් 
ම්ඳත විදයහනුකූකර හටත් ප්ඵදරහ ඹන්න 
පුළුන්  විදිප්වේ ක්රභප්ේදඹක් තුශ ප්ම්  
භළණික් ම්ඳත ප්ො ට අයප්න අලය මිශ 
අපිට ග වහ රඵහ ප්දන්න.  අප්ේ ිරන්ත 
භන්ත්රීතුභහ කිේහ දරන් ෆල්රක් අයප්න 
වුරු වරි         ප්ඳොප්වොත් ප්ච්චි  තුඹක්  

 

ඳහුගිඹ ග හරප්ේ තිබුණහ කිඹරහ.  වළඵළ.  
දරන් කිඹරහ . ප්ය ඩි ෆල්රක් වරි 
ඳසින්ල්  ෆල්රක් වරි ත්ත ්ක්ප්නහ 
තභ.  ්ප්වභ ප්ඳොප්වොත් ප්න්ප්න්.  
විකුණන ්ක්ප්නහ දශභට වික්ට 
ඳසින්රඹක් තිබ්ප්ඵොත් තභ.  ්ඹහට ල්ලි 
වම්ඵ ප්න්ප්න්. ්ප්වභ  තභ.  ප්ඳොප්වොත් 
වුප්න්. ග කිඹන්ප්න් භළණික් කිඹන ප්ේ 
පිළිඵ අද  ගලනහභ ,තක්ප්ේරු, ්හි 
තිප්ඹන ගුණහත්භබහඹ ගප්ක් තිප්ඹන 
දෘ තහඹ පිළිඵ  විදයහනුකූකර දන්න 
තිප්ඹන රභහණඹ ඉප්න ත්ත රභහණඹ 
මිිසසුන්ප්ේ ප්ඵොප්වොභ අභ භට්ටභ 
තිප්ඹන්ප්න්. ග ිහ ප්ම් භළණි ප්භච්චය.  
ගලන්ප්න් කිඹරහ කිඹන්න ඵෆ. ග ් 
්ක්ප්නහට හප්ේක් ළඩි ප්නහ. ග 
ිහ අපිට කිඹන්න ඵෆ ඳරිය වහිඹ 
ප්නොන විදිවට භළණික් යන්ප්න් 
ප්ොප්වොභද කිඹන ් ළන  වරි අභහරු 
රලසනඹක්. ප්ම් ිහතක් ඇති ප්න්න 
ඕන හයණහක්. ප්ොප්වොභද අපි ඳරිය 
විඹක්  ප්නොන වත්ත රප්ේලප්ේ ඟ 
ත්තවභ ග හරප්ේ  ඟ අඩි 25 ක් 30 ක් 
තිප්ඹන්න ඇති. අද අඩි 250 ක් 300 ක් 
තිප්ඹනහ.  ප්ම් ඊප්ේ ප්ඳප්ර්දහ රරහ 
ප්නප්භ.  ප්ම්  අවුරුදු හණක් තිසප්ේ අයහ 
ප්භඹහප්ේ අයහ අවරහප්ේ කිඹරහ කිඹනහ 
ප්වොට.  භවය තු පිගලන් භවරු 
ඵරවත්හයප්ඹන් අවි ආතුධ තිඹහප්න අයන් 
ගිඹ  තුල් තිබුණහ. ඳරියඹ ඳළත්ත 
තිඹහප්න ඉල්රන් ප්ො  තභ.  රධහන ප්ේ 
වුප්න්. අප්ේ අප්  ජඹර්ධන භළතිතුභහ 
භතක් රහ ප්ේ ්තුභහ භළණික් ංසථහප්ේ 
හිටපු බහඳතියප්ඹක් වළගලඹට භවය 
ප්ො නළගිලි භවය ඳහයල් රට ඹට 
ප්රහ තිප්ඹනහ අප්ේ ප්ම් ම්ඳත. භවය 
ප්රහට මිශ ශ  ප්නොවළකි ආර්ි 
ගලනහභක් තිප්ඹන ම්ඳත් අප්ේ යටට අප්ේ 
ප්ො ට මුදල් රහ ප්න ්න ක්රභඹක් අපි 
ප්ම්  මිහිදන් යරහ තිප්ඹන්ප්න්.  භවය 
ජරහල ඹට යප්න  තිප්ඹනහ. යත්නපුය 
දිහඳති හර්ඹහරප්ේ ඹටත් තිප්ඹන්න 
පුළුන්.  ප්ම් ඹටත් තිප්ඹන්න පුළුන්. වළඵළ.  
ප්ම් අප්ේ ම්ඳතක් ජහති ම්ඳතක් වළගලඹට  
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ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

තිප්ඹන  විලසහඹ උ  ඉප්න අප්ේ ලිත 
භන්ත්රීතුභහ භතක් ශහ ප්ේ ඳරියඹටත් 
වහිඹත් අභ යප්න ප්න්ප්න් නෆ 
කිඹරහ  කිඹන්න ඵෆ. අභ යප්න  ප්ම් 
ම්ඳත් අයප්න තභ.  ප්ම් ප්ේල් ඉඳි 
යන්න ඕප්න් කිඹන ් විලසහ. . අපිට 
භතක් ් ඳශහත් බහ ද ප්ඹ ජනහක් 
ප්නහහ අප්ේ දිංත අප්ේ 
ඇභතිතුප්භක්ප්ේ පිඹහ.  බඵතුභහප්ේ 
භහභණ්ඩි. වත්ප්ත් වට්ටන්ප්ේ ඳහය ග 
ඳහප්ර් භළණික් ගල ළරුට ඳසප්ේ ඳහය 
වදන්න කිඹනහ.  නළත්නම් ප්ොච්චය ඳහය 
වළදුත් ළ ක් නෆ අය ඳල්ප්රවහ. න්  ප්ව දහ 
ඹනහ.  ඳහය වදරහ ඉය යන්නත් ඵෆ. ප්ම් 
භළණික් ගල යරහ දුන්නට ඳසප්ේ ඳහය 
වළදුහ නම් ප්වො. . ග වරි ගලනහ. අප්ේ 
ම්ඳතක්ප්න්. ්ළි ක්රභප්ේදඹක් 
ක්රිඹහත්භ ප්නහ නම් ප්ම් ගලනහ. 
වළඵළ.  ප්ම් ජහති ආණ්ඩුට අ. ති 
රලසනඹක්. වළඵළ.  අපිට ෘජුභ ඵරඳහන 
රලසනඹක් අප්ේ ඳශහත් බහට.  ග  ිහ 
අපි භළදිවත්රුප්  වළගලඹට  සුදුසු ප්ඹ ජනහ 
ක්රභප්ේදඹක් ිහතක් සිදු විඹ තුතු.  
කිඹන  ් තභ.  භප්ේ අදව.  

 

 ගප්ේභ දළන් අප්ේ භන්ත්රීතුභහප්ේ 
ප්ඹ ජනහ අනුකූභ ඇත්ත  තහ යනහ 
නම්. දළන් ඳරියඹටත් වහිඹක් ප්නොන  
විදිවට.  ගප්ේභ ඹන් ස ළඩි ලප්ඹන් 
බහවිතහ ප්නොය ටතුතු යනහ නම්  
දුේඳත් භනුකූසඹහටත් අභහරු.  ප්ම් ළප්ඩ්ට 
අත වන්න. භට භත.  දළනට අවුරුදු  30 
ට ඳභණ ප්ඳය  ිඹහභ ඳතල් ක්රභඹක් 
තිබුණහ දුේඳත් අඹත් ්තු  යප්න 
මිතිඹක් වදරහ භළණික් ංසථහප්න්  
යනහ ප්නප්භ. .  ග මිතිඹ වයවහභ 
භළණි යන යහඳහයඹක් තිබුණහ. ග අඹටභ 
අපිට ග ම්ඳත ගල ප්දන්න පුළුන්. ්ළි 
ක්රභප්ේදඹක් ඳරියඹට වහිඹක් ප්නොන 
විදිවට  අප්ේ අප්  ජඹර්ධන භළතිතුභහ 
කිේහ විදිවට තහක්ණ  ආඹතනර 
උඳප්දස වහ භඟ ප්ඳන්වීභ       ඹටප්ත් ඳරිය  

 

වහිඹ අභ යප්න ්භ ංවිධහත්භ  
භළණික්  ම්ඳත ප්ශ ප්ඳොශට ප්න ගප්ම් 
ළ  පිළිප්රක් ක්රිඹහත්භ  යනහ නම් භං 
හිතන්ප්න් හභහනය ජනතහටත් ප්ම් 
ප්ඵදිරහ ඹන  විදිවට ක්රභප්ේදඹක් ප්. . ග 
ිහ අපි විලසහ යනහ ලිත 
භන්ත්රීතුභහප්ේ ප්ඹ ජනහ නළත 
ංප්ල ධනඹ යන්න වරි ්තුභහට ප්ඳොඩි 
චන ප්දක් වරි සිේධ වුප්න්  හප්ේ වරි 
ඵරඳෆභක් ප්න්න ඇති ප්ම් චන ප්දට 
ඵරඳහනහ කිඹරහ . ඇත්ත ප්ම් ඉතහභ 
අඳවසුප්න්  තභ.  ප්ම් ප්ඹ ජනහ ප්ේන්න 
ඇත්ප්ත්.  අපි සතතින්ත ප්නහ 
අතයහලය.   භළණික් ළරීභ ඵයමුට. 
අතයහලය.  අප්ේ යටට ඳරියඹ ආයක්හ 
ය ළනීභට.  

 

ග ිහ ග ප්ද ංරනඹ යප්න   
ප්ොප්වොභද වහිඹක් ප්න විදිවට ප්ම්  
ටතුතු යන්ප්න් කිඹරහ ිහතක් ඇති  
යප්න  අපි ප්ඹ ජනහක්  ස යන්න 
ඕප්න්  රු බහඳතිතුභි ප්ම් මූලි 
යප්න යජඹට ඉදිරිඳත් ශ තුතු.  කිඹන 
ප්ේ භප්ේ අදවක් වළගලඹට  භතක් යමින් 
බඵතුභහට හරඹ රඵහදීභ පිළිඵ 
සතතින්ත ප්මින් භප්ේ චන සල්ඳඹ 
අන් යනහ.  

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතතින්ත ප්නහ රු අජිත් 
කුභහය භළේප්දභ භන්ත්රීතුභහට. ම ශඟට රු 
අජිත් ලහමින්ද භන්ත්රීතුභහට. 
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ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

රු භන්ත්රී අජිත් ලහමින්ද                                
சகபய உறுப்ிர் அஜித் ராநின்த                                  

Hon.Member Ajith Shyaminda                                            

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

 

 රු බහඳතිතුභි ලිත 
රුණහයත්න රු භන්ත්රීතුභහප්ේ ප්ඹ ජනහ 
පිළිඵ භභත්  ඹම් ප්දඹක් කිඹන්න 
ඵරහප්ඳොප්යොත්තු ප්න්ප්න්.  විප්ලේප්ඹන්  
අජිත් කුභහය භන්ත්රීතුභහ ඳළවළදිලි ශහ 
ප්ේභ භළණික් ර්භහන්තඹ අප්ේ ඳශහතට 
අප්ේි ර්භහන්තඹක්.  අපි දන්නහ ප්ම් 
ර්භහන්තඹ ආයක්හ යප්න ඉන්න හින්දහ 
තභ.  භළණික් ංසථහත් ග හරප්ේ  
පිහිප්ටේප්ේ ආචහර්ඹ ්න්.්ම්.ප්ඳප්ර්යහ 
භළතිතුභහප්ේ ංල්ඳඹක් අනුකූ. ්දහ ්තුභහ 
ප්ම් ංල්ඳඹක් අනුකූ ්තුභහ ඉදිරිඳත් ප්ශේ 
ප්ම් අඹහරප්ේ ඹන ර්භහන්තඹප්න් ප්ම් 
යටට ප්වො ආදහඹභක් රඵහ ළනීභත් ් 
ක්රභප්ේදඹට අනුකූ භළණික් අඳනඹනඹ ව 
භළණික් ළරීභ ක්රභප්ේදඹට සිදු කිරීභ. දළන් 
අපි දන්නහ රහප්ඹ ගි ඹම් අප්ේක්හ 
ඇතළම් විට ගිලිහිරහ තිප්ඹනහ කිඹරහ අපිට 
ප්ඳන්හ රු බහඳතිතුභි. දළන් ිරන්ත 
රු භන්ත්රීතුභහ කිේහ ප්ේභ සීතහ  
ප්ේ භළණික් ළරීභ ළපීම් ටතුතු  භභ 
දන්නහ භප්ේ ප්ේ ශඟ තභ.  ග ටතුතු 
ප්ප්යන්ප්න්.  ප්රොකු රසිේධිඹක් තිප්ඹනහ 
්තන භළණික්  ිදිඹක් තිප්ඹනහ කිඹරහ. 
යප්ට් තිප්ඹන විලහර භළණික්  ිදිඹක් ්තන 
තිප්ඹනහ කිඹරහ ඳසුගිඹ හරප්ේත් ් 
ප්නොප්ඹකුත් අන්දභට  භළණික් ත්තහ. දළන් 
ප්ම් නවිට භළණික් ංසථහ භගින් තභ.  
න්ප්න්. ප්භොද ගප්ක් ප්ොටස ලින් 99% 
ක්භ ංසථහ ිඹහභන ක්රභඹට කිඹරහ ග  
කිමිදුන් ට්ගලඹ බහය අයප්න  තිබුණට 
්ප්ොල්රන්ට රු බහඳතිතුභි සිඹඹට 
දලභ  හණක් තභ.  වම්ඵ ප්න්ප්න්. ග 
කිඹන්ප්න් හභහනය  මිිවහට ගප්න් 
යරහදඹක් රළප්ඵන්ප්න් නෆ.  කුළිඹක් 
තභ.  ප්දන්ප්න්  මදි  ළටුඳක් ප්ේ 
රු.3000/- ක් ප්ේ  ග ඵරහ න්න ක්රභඹක් 
ප්ේ ඵරහ       න්න    අඹටත් ඹම් ිඹහභන  

 

ක්රභඹට ඹම් ප්ේඹක් අයන් තිප්ඹනහ. 
ගප්ොල්රන්ටත්  කුළිඹක් ප්දන්ප්න්.  ප්ම්ප්ක් 
ආදහඹභ තියභ මුදහ ත්ත නළති 
රප්ේලප්ේ තිප්ඹන ෆම්ෂස ්ක් ප්ේ තභ.  
තිප්ඹන්ප්න්. ්ස.ඩී.්ෂස. ් දහරහ. ග ඹන 
ට්ගලඹ ප්රොකු විදිවට ඳරීක්හ යරහ දළඩි 
ආයක්හක් දහරහ ්ස.ඩී.්ෂස.්ප්න් දහරහ  
තභ.  ග ටතුතු යන්ප්න්.  අපි භක් නෆ ග 
ආයක්හ දළම්භට. ප්භතන තිප්ඹන රලසනඹ 
රු බහඳතිතුභි ප්ම් ම ට  හ ලිහිල් 
ප්න්න ඕප්න්. ප්ම් ජනතහට ංසථහප්න් 
්ක්ප්  ප්ම් ප්න්ප්ේසි ශහ නම් 
්ක්ප්  ප්ටන් ර් දළම්භහ නම් ්ක්ප්  ග 
ිඹහභන ක්රභඹට ත්තහ නම් 
ගප්ොල්රන්ටත් ළරකිඹ තුතු මුදරක් 
රළප්ඵන  විදිවට දලභ හණක් ප්නප්භ.  අඩුභ 
හප්න් 1% ප්වේ 2%  රළප්ඵන්න ත්තහ නම් 
ඹම් හධහයණඹක් තිප්ඹනහ. ගප්ේභ  තභ.  
අපි දන්නහ සීතහ ව ළශණි  ප්ේ 
අප්ේ  ඳශහප්ත් ඳහුගිඹ හරප්ේ විලහර ප්ර 
ප්ර අනය භළණික් ළරීම් ශහ. සීතහ  
ප්ේ අද ප්න ප්ොටත්  අනය භළණික් 
ළරීම් යනහ. ප්ඳොලීසිඹ දස ප්දට 
ළයඹක් ගිහිල්රහ ළටලීම්  යනහ. ග ළටී 
අයහ ප්ම්හ ඳරහ දහනහ.  ළශණි ප්ේත් 
ගවහ භහන ප්ප්යනහ.  දහත් අපි 
දන්න හරඹ ග ප්න්ප්ේසි ප්ශේ නෆ. 
අපි දන්නහ  ඳහුගිඹ හරල්ර නම් අවුරුදු 
ප්දට තුනට ළයඹක් ප්ම්  ංහ ළශණි 
ඟ දුන්ප්න්  නෆ. සීතහ ඟ ,ඟ භළද 
භළණික් ළරීභට ප්ම් ලු ඟ වහ ප්නත්  
ංහ ප්න්ප්ේසි ශහ. ග ්ක් ඹම් 
ප්න්ප්ේසි ලින්  ට්ගලඹ අයප්න  ඹම් 
ආදහඹභක් ව මුදල් දීරහ තභ.   න්ප්න්. 
දළන් ප්ම් ප්න ප්ොට ග ප්න්ප්ේසි 
ප්නොකිරීභ ිහ තියභ අනය භළණික් 
ළරීභක් ඳභණ.  ප්න්ප්න් ප්ම් ප්න ප්ොට 
දළන් භළණික් ළරීභ වළභදහභ  යනහ. 
ආණ්ඩුට ආදහඹභකුත් නෆ. ගප්න් 
අතයභළදිප්ඹ   තභ.  ප්ඳරක් ප්ඳොලිස 
ිශධහරීන් ගිඹවභ නීතිඹ අකුයට 
ප්ප්යනහ. ප්ඳශක් ප්ඳොලිස ිශධහරින් 
ගිඹවභ ඹම් ප්භොනහ වරි අයප්න 
ගප්ොල්ප්ර       ආඳහු ්නහ.         ප්ම්  ප්ේ   
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ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ප්ප්යනහ.  ප්ම් භං  කිඹන්න 
ඵරහප්ඳොප්යොත්තු වුප්ණ් රු බහඳතිතුභි 
අය ඳහුගිඹ හරල්ර ප්ේ හර්   වරි 
ර් ප්දට ළයඹක් වරි ප්න්ප්ේසි 
ක්රභඹට ගහ දුන්නහ නම් ්  ඳළත්තකින් 
ංසථහට යජඹට ආදහඹභක් ්නහ. ග 
ක්රභහනුකූකර ප්ප්යනහ.   ප්ම් ප්නොදීභ ිහ  
කිසිභ  ආණ්ඩුට ආදහඹභකුත් නෆ. ග 
ජනතහටත් ්තන ව ළනීම් යණ්ඩුවීම් ර 
ඳහ ළනීම් අවුරුේදට ්ක් ප්දක් සිදු 
ප්නහ.  ග ිහ ප්ම් ංසථහ ටතුතු 
යන ආහයඹ ළන ෆීපභට ඳත් ප්න්න 
ඵෆ. අපි ඉල්රහ සිගලන්ප්න් රු බහඳතිතුභි  
ඳශහත් බහ අපි දකිනහ අප්ේ 
බහනහඹතුභහ කිඹනහ ප්ේ ප්ම් භහ 
තුනට වතයට ළයඹක් අප්ේ 
භන්ත්රීතුභන්රහ ප්ම් භළණික් ර්භහන්තඹ 
ළන ප්ම් රු බහප්ේ  තහ යනහ. 
ංසථහප්ේ ිශධහරීන්  ,ඉවශ ිශධහරීන්  
දක්  ශහ ප්ේ ප්ම් සථහනඹට ළරහ  
අපිට හච්ඡහක් අප්ේ භන්ත්රීරුන්ප්ේත් 
අදවස ඳක් විඳක් භන්ත්රීරුන්ප්ේ අදවස 
ඉතහ ළදත් ප්නහ. ප්භොද ග අඹ  
ටතුතු යන්ප්න් ප්ම් ඳශහත් බහ ළන 
කිසිභ තළකීභකින් ප්තොය  තභ.  ග 
ංසථහප්ේ බහඳතිතුභහ ඇතුළු ග හර්ඹඹ  
භණ් රඹ ටතුතු යන්ප්න්.  

 

ග ිහ ෘජුභ  අප්ේ ඳශහත් 
බහප්ේ දළප්න රලසනඹක් ිහ ප්ම්ට 
භළදිවත්වීභ අලය ප්නහ. ග ළන ඳළවළදිලි 
යමින් ගප්ේභ  තභ.  ලිත භන්ත්රීතුභහ 
ප්ම් ප්ඹ ජනහප්න් රහල ය සිගලන්ප්න් ප්ම් 
ඵරඳ ළනීභ ම ට  හ යර ආහයඹට 
යර ප්දන්න කිඹරහ. අපි දන්නහ රු 
බහඳතිතුභි ඵළංකුට ගිඹත් අිකුත් 
ඵරඳඹක් ත්තත් වළභ ප්ේභ  ලිහිල් යරහ 
තිප්ඹන්ප්න්. ජනතහට දළන් ප්ම් 
ප්ල්සිප්ඹන්  ය න්න පුළුන් තත්ත්ඹක් 
වදරහ තිප්ඹන්ප්න්. ංසථහප්ේ ඳභණ.  ප්ම් 
්න්න ්න්න අභහරු යරහ තිප්ඹන්ප්න්. 
ගප්න්      ඹභක්   ඳළවළදිලි ප්නහ දුේඳත්  

 

ප්ප්නකුට ඹභක් ය න්න  ඵළරි 
ප්ප්නකුට තභන්ප්ේ  ඉ ප්ම්  ර. න් 
්ක් න්න ඵෆ. ග ්ඹහට ප්නහ  ප්න 
ප්ප්නකුට දීරහ මුදරහලි ප්ප්නකුට වරි 
පුළුන් ප්ප්නකුට දීරහ කීඹක් වරි දීරහ ඵරහ 
ප්න ඉන්න. ප්ම්හ ඉතහභ යර ක්රභඹට 
තිබුණහ  නම් ගප්ොල්රන්ටභ ගිහිල්රහ 
ඵරඳඹක් අයප්න යන්න පුළුන් 
ප්නහ. ග ිහ ප්ම් ක්රභ භභ අය මුරදී 
කිේහ ප්ේ ංසථහ ආයම්බ  යන 
අසථහප්ේ ග නහඹ. න්ප්ේ  
තිබුණ ංල්ඳ ප්නප්භ.  දළන් ක්රිඹහත්භක් 
ප්න්ප්න්.  දළන් ් ්ක්ප්නහප්ේ නයහඹ 
ඳඹ අනුකූ පුේලි හසි යරහද 
ප්නුකූප්න්  තභ.  ප්ම්  ටතුතු  යන්ප්න්. 
ග ිහ භභ ම ට  හ හරඹ න්න 
ඵරහප්ඳොප්යොත්තු ප්න්ප්න් නෆ. නළත 
තහක් භභ ඉල්රහ  සිගලන්ප්න් රු 
බහඳතිතුභි ප්ම් අවුරුේද ඉය ප්රහ වරි 
ග ංසථහප්ේ බහඳතිතුභහ ග ිශධහරිනුකූත් 
්ක් අප්ේ භන්ත්රීරුන්ට අසථහක් 
ප්දන්න අපිට තිප්ඹන රලසන ප්භොද ප්භතන 
තහ ශහට  වරි ප්තොයතුරු ග අඹට 
ඹන්ප්න්ත් නෆ. ග ිශධහරීප්ඹක් අපිට ළහ 
න්න අපිට ඵළරි ප්රහ තිප්ඹනහ. ග ිහ ග 
අසථහක් රඵහ ප්දන්න භළදිවත් ප්න්න 
කිඹරහ නළතත් භතක් ය සිගලනහ.  

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතති.  රු අජිත් ලහමින්ද 
භන්ත්රීතුභහ. ම ශඟට රු නමින්ද අනුකූයරිඹ 
භන්ත්රීතුභහ. 
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ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

රු භන්ත්රී  නමින්ද අනුකූයරිඹ                           
சகபய நிந்த அனுபிரின                    

Hon.Member Naminda Anurapriya                                 

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

 

 රු බහඳතිතුභි ලිත  භන්ත්රීතුභහ 
ඉදිරිඳත් ශ ප්ඹ ජනහ ඉතහභත් රහප්ඹ ගි 
ව අප්ේ යත්නපුය දිසත්රික්ඹට ඳභණක්  
ප්නප්භ.  අප්ේ ඵයමු ඳශහතටභ ගලන 
ප්ඹ ජනහක්. අප්ේ භළණික්ර ඉතිවහඹ  
රු බහඳතිතුභි ඵළලුවභ  
බුදුවහමුදුරුප්  ඉන්න භප්ේත් අප්ේ යප්ට් 
භළණික් පුටුට ආයවුරක් ප්රහ ළශණිප්ේ 
අප්ේ විවහයසථහනප්ේ ිදන් යරහ 
තිප්ඹන්ප්න් අප්ේ භළණික් පුටුක්. 
ඉතිවහප්ේ රංහප්ේ භළණික් පිළිඵ 
්ච්චය හරඹට ගිහිල්රහ තිප්ඹනහ. අද  
රු බහඳතිතුභි ප්භච්චය ඉතිවහඹ 
ඉරහ අද 2016 අවුරුේද දක්හ ප්ම් භළණික් 
ර්භහන්තඹ යප්න ආප්ේ හභහනය භත 
ප්ඳොප්ශොප්ේ ව ංහ ඇශ ප්දොශ. ංහ ඇශ 
ප්දොරර භළණික් ර්භහන්තප්ේ ප්ඹදිරහ 
සිගලන්ප්න්  ංහ ඇර ප්දොශ ප්දඳළත්ප්ත් 
ඉන්න ජනතහ. ප්ේ ඉවුරුර ව ඟ 
ආශ්රිත ඉන්න ජනතහ ග අඹප්ේ ඹළපුම් 
ර්භහන්තඹ වළගලඹට තිප්ඵන්ප්න් ප්ම්  ප්ේ 
තිප්ඵන ළලි ප්ඳොඩ් ක් යරහ භළණික් 
ළටඹක් ප්වොඹහ ප්න ගප්න් ජීත් ප්න 
ක්රභප්ේදඹ තභ.  අප්ේ ඉතිවහඹ පුයහභ 
යත්නපුය දිසත්රික්ප්ේ තිප්ඵන්ප්න්. භනශ 
න්ප්ේ ඉරහ ්න ළු ඟ ම්භහන රට 
ආයම්බ ප්න ගිලීභප්ල් උ වහ යත්ඟ 
රප්ේලප්ේ ඉරහ ප්ම් ඳළත්ප්තන් ඉංගිරිඹට  
භහ. ම් ඹන ඟ භළද භළණික් ර්භහන්තප්ේ 
ප්ඹදුණහ.  ප්ේ තිප්ඹන ළලි ප්ඳොඩ් ක් 
යරහ ඇඳුම් උදළල්රකින් ඇරහ භළණික් 
ළටඹක් ප්වොඹහ ප්න තභන්ප්ේ ආර්ිඹ 
රිය ත්ත ජනතහ රක් ංයහත ව 
විලහර ජනතහක්. අද ප්ම්ට ප්භොද ප්රහ  
තිප්ඹන්ප්න් රු බහඳතිතුභි  අද ඟට 
ඵළවළරහ ප්ේ භළණික් යහ න්නට ඵෆ. භභ 
කිඹපු යත්ඟ රප්ේලප්ේ ඉරහ යත්නපුය 
ආන්න      භහ. ප්ම්     ඉරහ ඵළලුවභ රු  

 

බහඳතිතුභි ඇඳුම් ඳතල් තිප්ඹනහ 
දහවට ළඩි. .  ඇදුම් ඳතල් ර්භහන්තප්ේ 
ප්ඹප්දන ඇදුම් ඳතල් රල් ප්ම් ඇදුම්  
ඳතර වඹ ප්දප්නක් ළ  ශහ නම් වඹ  
දහවක් ප්ම්  ප්ේ යත්නපුය නයප්ේ  ව 
යත්නපුය අට ඳතල් ර්භහන්තප්ේ ප්ඹදිරහ 
ඉන්නහ. ග අඹප්ේ ඹළපුම් ඳවුරක් 
ඳසප්දප්නක් හිගලප්ඹොත් තිස දහව ළඩි 
රභහණඹ ජනතහ  ජීත් වුප්ණ් නයප්ේ 
ව යත්නපුය රප්ේලඹ අට  තිස දහවට 
ළඩි රභහණඹක් ප්ම් ඳතල් ලින් ඹළපිරහ  
තභන්ප්ේ ජීවිතඹ රිය ත්තහ. ප්ම් ඊප්ේ 
ප්ඳප්ර්දහ ප්න ප්ොට ඕප්න් නම් ණන් 
යරහ ඵළලු වළකි රු බහඳතිතුභි 
යත්නපුය ප්ේහරඹට ්වහ ඳළත්ප්ත් 
ප්ඳොලීපිගලප්ේ ඉරහ ප්ම් ඳල්ප්රවහ ඟ හට 
ඵළලුවභ වරිඹට ඇදුම් රල් ඳන්සීඹක් 
තිප්ඹනහ  ඕන ප්ප්නකුට ගිහිල්රහ ණන් 
යන්න කිඹන්න.  ග ිහ ප්භච්චය හරඹක් 
ප්ම් ප්ේ ඇදුම් රල් දළම්භ  කිඹරහ  කිසිභ 
ප්රහ ඟ නළති ප්රහ නෆ.  සිරිඳහර 
භන්ත්රීතුභහ ඟ මුහුදක් ප්. . දළන් අවුරුදු 
ඳන්දහව වඹදහව තිසප්ේ ප්ම්  ප්ේ  ළලි 
ළරුහ. වළඵළ.  ඟට කිසිභ වහිඹක් ප්රහ 
නෆ.  ඟ ්  හරඹට ්  ඳළත්තක් 
ප්ො  ප්නහ.  ත හරඹක් ඹන ප්ොට 
අිත් ඉවුය ප්ො  ප්නහ  . ප්ම් තභ.  
අප්ේ ම්රදහ.  ර්භහන්තප්ේ වළගල. 

 

ග  ිහ භභ කිඹන්ප්න් අද ඟට 
ඵළවළරහ  භළණික්  ළටඹක් යන්නට ඹන 
අහිං ම්රුහ අහිං දුේඳත් 
භනුකූසඹහ බහුට උදළල්රක් අයප්න ඟට 
ඵළසට ඳසප්ේ  ්ස.ඩී.්ෂස.්ප්න් ඇවිල්රහ 
බහු අයප්න ඹනහ හිප්ර්. බහුට වනහ 
රු.50000/-  ද ඹක්. ප්භප්වභ  ළහුවභ 
අප්ේ හම්රදහ.  ර්භහන්තඹ ප්ේ අ. තිඹ 
අප්ේ අ. තිඹ භළණික්  ර්භහන්තප්ේ අ. තිඹ 
අපිට ම්පර්ණප්ඹන්  නළති ප්රහ ජන  
ජිවිතඹ  භව ප්රොකු අවුරට ඳත් ප්රහ 
තිප්ඵනහ. ඳහුගිඹ භහින්ද යහජඳක් 
භළතිතුභහප්ේ          ආණ්ඩු           භප්ේත්  
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ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

්ස.ඩී.්ෂස.් ප්ම් විදිවට ආහ. ඇවිල්රහ 
අල්රන්න වදන ප්ොට අපි භළදිවත් ප්රහ 
ආයක් ප්ල්ම්තුභහට කිේහ ප්ම්  ප්ේ ළ  
යන ඉවුයට වහිඹක් ප්නොය ප්ේ ළලි 
ගල  යරහ ආප්ේ ළලි ගල ඟට දහන 
භළණික්  ළප්ට් අතට න්න ග අහිං 
ජනතහට වහිඹක්  යන්න ්ඳහ කිේවභ 
ග ආයක් ප්ල්ම්තුභහ  වහභ ්ස.ඩී.්ෂස. 
් අ. න් ය ත්තහ.  වළඵළ.  ප්ම් ආණ්ඩු 
ආට ඳසප්ේ ර්තභහන යජඹ  තහභත් 
ප්ඳොලීසිඹ ෘජුභ ක්රිඹහත්භ යප්න 
ඹනහ. ්ස.ඩී.්ෂස.් නළතත් යප්න  
ඹනහ.  තහභ ්නහ. භභ කීභකින්  
කිඹනහ. දිසත්රික් ම්ඵන්ධීයන  මිටුප්ේ 
ප්ජ න් ප්ප්නවියත්න ඇභතිතුභහ  තින්දුක් 
ත්තහ වළප්භ ටභ බන්න ඟට ඵළවළරහ ළ  
යන්න පුළුන් කිඹරහ  තීන්දුක් අය 
ත්තහ ප්ේලඳහරන අධිහරිඹ ව භළණික් 
ංසථහ ඉන්න ඉසයවහ. ඳහුදහ උප්ේ 
ඳහන්දය කුරුවිට ප් නපිගලප්ේ ඇල්ලුහ 
ඳතල් වතයක්. ්ල්රහර ඇල්ලුහ ඳතල් 
ප්දොශවක්.  ග තීන්දු ත්ත දහට ඳහුදහභ. 
්දහ ඉරහ කිසිභ ප්ප්නක් ඵහින්ප්න් නෆ 
ඟට. ප්ම් තය   තහක්.  ඳසප්ේ භභ 
ප්ජයස  ප්ඳොලිස අධිහරීතුභහට  තහ යරහ 
ඇහුහ ප්භොද බඵතුභන්රහ ප්ම්  තීන්දු 
ළන  කිඹන්ප්න්.  වළඵළ.  ම්ඵන්ධීයණ 
මිටුප්ේ  තීන්දුක් ත්තහ වුණහට  අපිට  
කිසිභ ලිඛිත ිර්ප්ේලඹක් අපිට කිසිභ 
තීයණඹක් නීතිඹක් කිඹරහ නෆ ටතුතු 
යන්න කිඹරහ. භභ  කීප්භන් කිඹන්ප්න්. 
්ප්වභ කිඹරහ නෆ හටත්. වළඵළ.  ්ප්වභ 
යන්න ඵළරි ප්න්න පුළුන්. වළඵළ.  ප්ේ 
ළලි ගල යරහ ළලි ගල ඟට දහරහ ආප්ේ 
භළණික් ළප්ට් අතට න්න ප්නහට ග 
අ. තිඹ  තිප්ඹනහ. ග  ප්ඳොලීසිඹට නළති 
යන්නත් ඵෆ. ප්ේලඳහරා. න්ට නළති 
යන්නත් ඵෆ. ග ිහ ප්ම් අද ප්ම් ආණ්ඩු 
ත්ත  ම්පර්ණ ළයදි ක්රිඹහදහභඹක්. අද 
ළසිකිලිඹට ගිහිල්රහ ප්වොදහ න්න ඟට 
ඵහින්න ගිඹත් උදළල්ර අතට ත්ත මිිවහත් 
අල්රරහ හිප්ර් දහනහ. අද ප්ම්  තත්ත්ඹට 
ප්ම් ආණ්ඩු ම්පර්ණප්ඹන් කි තුතු. .       
විප්ලේප්ඹන්භ     ්ක්ත්  

 

ජහති ඳක්ඹ ිප්ඹ ජනඹ යන 
බඵතුභන්රහ ප්ම් පිළිඵ අතයහලයප්ඹන්  
ටතුතු ශ තුතු. . බඵතුභන්රහ 
නහඹත්ඹ න්ප්න් නෆ. බඵතුභන්රහ   භඟ 
අරිනහ.  සිංවර අවුරුදු භඹ ්න්ප්න්. ප්වට 
අිේදහ ප්න ප්ොට අද ප්වොරු ළඩි ප්රහ. 
අද සුළු භළණික් යහඳහරිඹහ  ප්ම්න් ළ  
යනහ. ඩු ළ  යනහ. ප්ේයභ බි 
ළගලරහ.   භවරු කිඹනහ ප්ම් ආණ්ඩු 
ඳහරනඹ යන  ප්ම් ආණ්ඩුප්ේ 
නහඹ. න්ප්ේ න්ප්දොසකිරිඹහද භං  ග 
අඹප්ේ චහන්ස ්  නළති හින්දද දන්ප්න් නෆ.  
අපිට භළණික් රක් වම්ඵ ප්න්ප්න් නෆ 
කිඹරහ කිඹනහ. ප්භප්වන් නීති දහරහ  තද 
යනහ. ප්ම් භළණික් ර්භහන්තඹට භෆත 
ඉතිවහප්ේ  වඬපු ප්රොකුභ ණ ප්ොහ 
වඬපු හරඹ  තභ.  ප්භ හරඹ. බවුන්ට 
ඵරඳඹක් න්න ඵෆ. ඵරඳප්ේ හසතු 
ළඩි රහ ්       ඳළත්තකින්.   භහනය  
මිිවහට ඵරඳඹ න්න ඵළරි ප්න  
තත්ත්ඹට ඳත් යරහ තිප්ඹනහ. ගප්ේභ 
ඉ ම්ර ියවුල්බහඹ ළන අවුරුදු දවඹ  
ඳළගලකිරිප්ේ ඉරහ ඳටන් ත්තහ. 
ප්ම්ප්ොල්ප්ර  වදන්ප්න් භළණික්  
ර්භහන්තඹ හභහනය ජනතහප්න් අ. න් 
යරහ භවහ ඳරිභහණප්ේ ප්ොම්ඳළි 
හය. න්ට ප්ම්  ජහහයභ  ප්ම් භළණික් 
ර්භහන්තඹ ප්දන්න තභ.  වදන්ප්න්. ග 
තභ.  බඵතුභහ ිවඬ ඉන්ප්න්. බඵතුභහට 
පුළුන් ඟට ඵළවළරහ භළණික් ළටඹක්  
න්න අහිං ජනතහට තහ යරහ ග 
අලය නහඹත්ඹ ප්දන්න.  පිඹය න්න. 
අද ප්ඳොලීසිප්ඹන් ඇවිල්රහ අල්රප්න ඹන 
ප්ොට  බඵතුභන්රහ වුරුත් තහ 
යන්ප්න්  නෆ.  ළ ක් නෆ යත්නපුප්ර් ඉරහ 
යත්නපුප්ර් භළණික් ර්භහන්තඹ  අද 
ම්පර්ණප්ඹන් බිද ළගලරහ  තිප්ඹනහ.  

 

 ග ිහ ප්ම්ට නහඹත්ඹ 
න්න ඳක් ප්ේද ළ ක් නෆ.  ප්ම් අප්ේ  
ර්භහන්තඹ. ප්ම් අප්ේ උරුභඹ. ප්ම් 
අප්ේ       අනහදිභත්     හරප්ේ  ඉරහ  අප්ේ   
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තිබිච්චි ර්භහන්තඹ. ග ිහ ප්ම් 
ප්නුකූප්න් අපි තහ යන්ප්න් නළත්නම්  
ප්ම් ඳශහත් බහ භළදිවත් ප්න්ප්න් 
නළත්නම්  අපිට අ. ති හයණහක් ප්නප්භ. .  
වළඵළ.  අපිට පුළුන්භ තිප්ඵනහ 
ජනතහත් ්ක් ගිහිල්රහ  ළලි ප්ඳොඩ් ක් 
යරහ ග භළණික් ළප්ට් න්න යන්න.  
වළඵළ.  ඉවුරු වහි යනහ නම් ග 
ළයදි. .  

 

 ගප්ේභ  තභ.  රු 
බහඳතිතුභි ඵළප්  ඳතල් ර්භහන්තඹ.  
අද ප්භොද ප්ම් නීති ළඩි ප්රහ තිප්ඹන්ප්න්. 
ලිත භන්ත්රීතුභහ ප්ඹ ජනහ යරහ 
තිප්ඵන්ප්න් . ්තුභහ කිඹනහ අද නීති ළඩි. . 
ප්ම් නීති යර යන්න කිඹරහ.  ඇ.  යර  
යන්න කිඹරහ කිඹන ප්වේතු. ග යහජය 
ආඹතන රට නීති දහන්න ප්රහ තිප්ඹනහ.  
අද ඵළප්  ඳතල් ඳර්චස දවඹ  ඳන්න 
කිඹපුවභ  ඵළප්  ඳතල් ර්භහන්තප්ේ 
ප්ඹදිරහ ඉන්න ට්ගලඹ අක්ය  ප්ද තුනක් 
අල්රප්න  වනහ  දළන් අප්ේ ඳළත්තට 
තුය නෆ.  දස කීඳඹ.  ඳෆවප්ේ අද තුය නෆ.  
වළඵළ.  ඳතල් ර්භහන්තඹට ණ ප්ොහ 
වළඬලුප්ේ ඵළප්  ඳතල් ර්භහන්තඹ ආට 
ඳසප්ේ. ගට ඳහුගිඹ හරප්ේ හිටපු අඹත් 
කිඹන්න ඕප්න්.  ඵළප්  ඳතල්  
ර්භහන්තඹට ඵරඳ දීපු අඹ 
ම්පර්ණප්ඹන්භ කිඹන්න ඕප්න්. ග ිහ 
භළණික් ර්භහන්තඹ ්ක්තයහ 
ණ් හඹභප්ේ ප්ද තට ඳභණක් ඇවිල්රහ 
ගිඹහ. හභහනය ජනතහප්න් සුළු භළණික් 
ර්භහන්තරුහප්න් ග ආඳහු අයප්න 
ගිඹහ.  ග ිහ ඵළප්  ඳතල් ර්භහන්තඹ 
නත්තනහ  තිඹරහ ම්ඵන්ධීයණ 
මිටුප්ේ තීන්දු  ත්තු  අද ඳරිය 
ඇභතියඹහ ඉන්න  අතිරු ජනහධිඳති 
මභත්රීඳහර  සිරිප්ේන භළතිතුභහට  තහභ ඵළරි 
ප්රහ තිප්ඹනහ ප්භතන ඇවිල්රහ  ප්ඵොරු 
කිඹරහ ගිඹහ වළඵළ.   තහභ ඵළරි වුණහ ්තුභහට 
ප්ම්  නත්තන්න. ්තුභහ 
යහඳහරිඹන්ප්ේ අතප්ොළුප්ක් ඵට ඳත්  

 

ප්රහද කිඹන හයණහ.  අපි අවනහ ඵඹ 
නළතු ප්ම් යප්ට් ඳරිය ඇභතියඹහ ඉන්න 
අතිරු ජනහධිඳති  මභත්රීඳහර සිරිප්ේන 
ජනහධිඳතියඹහප්න්. ්ප්වභ  නම් ්දහ ්ඹහ 
ම්ඵන්ධීයණ මිටුට ඇවිල්රහ ්තුභහ 
ත්ත  තීන්දු.  ඵළප්  ඳතල් නත්තනහ 
කිඹරහ කිඹරහ දස ඳවක් වඹක් ප්වමින් 
ළප්ර්  ළප්ඩ් නතය යරහ  තිඹක් ප්දක් 
යහඳහරිප්ඹ  ්ට ්තු ප්රහ කිේට 
ඳසප්ේ බන්න ආප්ේ  දුන්නහ.  වළඵළ.  
ප්ම්ප්න් ප්ච්ච ඳරිය වහිඹ. අලුතින් 
ප්දන්ප්න් නෆ කිඹරහ කිඹනහ. අලුතින් 
ප්දන්ප්න් නෆ කිඹරහ  තිප්ඹන ගල දීර්ක 
යනහ. ගප්න් යන්ප්න්.  ඕ  තභ.  
ළප්ඩ්.  තරප්ොඹහ  ඵයප්ොඹහ යරහ 
නහ.  භවරු භභ ප්ඳන්න්නම් ඵළප්  
ඳතල්  ර. න් නළතු යත්නපුය දිසත්රික්ප්ේ 
ඵළප්  ඳතල් ඳනහ. භභ කීප්භන්  
කිඹනහ. 

 

රු භන්ත්රී ්ම්.. .්ම්.ඉෂසරහර්              
சகபய உறுப்ிர் எம்.பய.எம்.இப்ார்                     

Hon.Member M.Y.M.Iflar                                                    

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

 

 භන්ත්රීතුභහප්න් ්ළි ප්දඹක් 
තිප්ඹනහ  නම් ප්භතන රහල යනහට 
 හ  භභ කිඹනහ බඵතුභහ ලිඛිත වරි 
කිඹනහ නම් ඳළවළදිලිභ ග අල්ලීභට 
ටතුතු යන්න ඕප්න්.  නීති විප්ය ධී ළ . 
ග ්ක්භ බඵතුභහට ප්වොටභ අ. තිඹක් 
තිප්ඹනහ න් න් න. න් ළහුත්. ප්භළි 
ප්ේල් අක්රභත් ප්ේල් අපි නළළත් විඹ 
තුතු. . වුරු ශත්. බඵතුභහ යන්ප්න්ත් 
නෆ. අපි යන්ප්න්ත් නෆ.  ්ප්වභ  නම්  
වුරු වරි පුේරප්ඹන් ඵරඹ අතය අයන් 
යනහ නම් අපි ඳළවළදිලිභ දන්නහ නම් 
ප්ම්  නතය කිරීභ ඉතහභත් ළදත්.  භභ 
ඉල්ලීභක් යනහ ලිඛිත ප්ඳොලීසිඹට, 
භළණික් වහ සර්ණහබයන අධිහරිඹට 
අතිරු    ජනහධිඳතිතුභහට  ප්ව  බඵතුභහප්ේ   
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ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

නහඹඹහට ප්ව  ප්ම් දළනුකූත් යන්න. 
්ප්වභ  නළත්නම් අපිට කිඹන්න. පුළුන් 
නම් 119  වරි වරහ ඉක්භනන්භ 
අත්අ ංගුට න්න ටතුතු යන්න කිඹරහ 
භභ ඉල්ලීභක් යනහ.    

 

රු භන්ත්රී  නමින්ද අනුකූයරිඹ                           
சகபய நிந்த அனுபிரின                    

Hon.Member Naminda Anurapriya                                 

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

 

 ලිඛිත අතිරු ජනහධිඳති 
මභත්රීඳහර සිරිප්ේන භළතිතුභහටත් භළණික් 
ංසථහප්ේ බහඳතිතුභහටත්  ලිඛිත ලිතුම් 
ඹරහ ගහට පිටඳතකුත් ආප්ේ භට ්රහ 
තිප්ඹනහ. වළඵළ.   ර. න් නළතු ඳතල් 
ඳන ට්ගලඹ ඳනහ.  ඉෂසරහර් භන්ත්රීතුභහ 
කීභ බහය න්නහ නම් ලිඛිත භභ 
ප්දන්නම්. බඹහටත්  යන්න පුළුන් ප්දඹක් 
නෆ ප්ම් ආණ්ඩුප්ේ. පුළුන්  නම් ප්ම් 
මිිවහට  භළණික් ළටඹක්  යන්න කිඹරහ 
කිඹන්න.  

 

 ලිඛිත මභත්රීඳහර සිරිප්ේන 
ජනහධිඳතිතුභහට නම් ගල.  සථහනත් 
්ක්රහ  ඵළප්  ඳතල්  ර. න් නළතු 
ඳන චණ්ඩින්ප්ේ  නම් ගල දහරහ ඇරිඹහ.  
උත්තය ඇවිල්රහ තිප්ඹනහ. වළඵළ.  
ගප්ොල්ප්ර  ඳතල් ඳනහ. බඵප්ේ ලිපිඹ 
රළබුණහ.  ග ලිපිඹ භභ ප්ඹොමු ශහ භළණික්  
ංසථහප්ේ බහඳතිට. ප්භන්න බඵතුභහප්ේ 
පිටඳත.  පිටඳත ඇවිල්රහ තිප්ඹනහ. (රු 
බහඳතිතුභහප්ේ ිඹභඹ ඳරිදි වළන්හඩ් 
්ප්න් ඉත් යන රදී.)  

 

 

 

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

சகபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                   

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

 

 රු භන්ත්රීතුභහ බඵතුභහප්ේ  හරඹ 
අන්   තහ නතය යන්න.  

 

රු භන්ත්රී  නමින්ද අනුකූයරිඹ                           
சகபய நிந்த அனுபிரின                    

Hon.Member Naminda Anurapriya                                 

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

 

 රු බහඳතිතුභි භට අසථහ 
ප්දන්න භභ කිේප්ේ ඳරිය ඇභතිට. (රු 
බහඳතිතුභහප්ේ ිඹභඹ ඳරිදි වළන්හඩ් 
්ප්න් ඉත් යන රදී.)  

 

රු භන්ත්රී ිවහල් ෂහරුක්                               
சகபய உறுப்ிர் ிஹால் ாறுக்                   

Hon.Member Nihal Farook                                                        

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

 

 අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ නමින් කිඹපු 
ප්ේල්  වළන්හඩ් ්ප්න් ඉත් යන්න. 

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 ප්භතුභහ රීති රලසනඹක් භතු  යනහ. 
ජනහධිඳතිතුභහ නමින් තිප්ඹන ගහ වළන්හඩ් 
්ප්න් ඉත් යන්න.  තහ අන් 
යන්න.   

 

රු භන්ත්රී  නමින්ද අනුකූයරිඹ                           
சகபய நிந்த அனுபிரின                    
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ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

Hon.Member Naminda Anurapriya                                 

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

 

 රු බහඳතිතුභි ම්ඵන්ධීයණ  
මිටුප්ේ ත්ත  තීන්දු ළන භභ  තහ 
ප්ශේ. තීන්දුක් ත්තහ. ග තීන්දු ්තුභහ 
ක්රිඹහත්භ යනහ කිඹරහ ම්ඵන්ධීයණ  
මිටුප්ේ ත්ත තීන්දු හර්තහප්ේ තිප්ඹනහ.  
ග ර්තහප්ේ තිප්ඹන ප්ේ ්තුභහ අද යරහ 
නෆ, ග ිහ ්තුභහ ප්ඵොරුක් කිඹරහ 
තිප්ඹන්ප්න්. ග ඇත්තක් කිඹරහ කිඹන්න් 
භට ප්භොද? භට ්ප්වභ  කිඹන්න ඵෆ. 
්තුභහ ප්ඵොරුක් කිඹරහ තිප්ඹනහ නම් 
්තුභහ කිේප්ේ ප්ඵොරුක්. ප්ම් යප්ට් 
ජනහධිඳති. ග භභ ඉල්රහ අස ය න්න 
ළභති නෆ.  

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

  වරි ්තුභහ  තහ යන්ප්න්  භවළලි 
ඇභතියඹහ ලප්ඹන්.    ්තුභහට අසථහ 
දුන්නහ. ජනහධිඳතිතුභහ විප්ේචනඹ ප්රහ 
තිප්ඹනහ නම් අපි ග වළන්හඩ් ්ප්න් 
ඉත් යන්න කිේහ. දළන් බඵතුභහ  අන් 
යන්න  නමින්ද භන්ත්රීතුභහ. 

 

රු භන්ත්රී  නමින්ද අනුකූයරිඹ                           
சகபய நிந்த அனுபிரின                    

Hon.Member Naminda Anurapriya                                 

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

 භභ කිඹන්ප්න් ඵළප්   ඳතල් ක්රභඹ 
අන් යන්න ඕප්න්.  හභහනය ප්ම් 
භනුකූසඹහට අ. ති භ. ප්ේ   ළලි ළටඹක්  

 

යරහ භළණික් ළප්ට් රඵහ ළනීප්ම් අ. තිඹ 
ග හභහනය ජනතහට සථහඳනඹ යරහ 

ප්දන්නට ඕප්න්. ගප්ේභ භළණික්  
ර්භහන්තඹ සුයකින්නට  ප්ම් ර්භහන්තඹ 
අප්ේ ජනතහට රඵහ ප්දන්නට අලය  
ටතුතු යන්නට ඕප්න්. ලිත  
රුණහයත්න  රු භන්ත්රීතුභහප්ේ 
ප්ඹ ජනහ ක්රිඹහත්භ  යන්න ඕප්න් කිඹන 
ප්ඹ ජනහ යමින්  භභ  ිවඬ ප්නහ. 
සතති. . 

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතති. . රු නමින්ද අනුකූයරිඹ 
භන්ත්රීතුභි.  ම ශඟට රු 
ප්ක්.්ල්.යත්නහඹ භන්ත්රීතුභහ.  ්තුභහ 
බහප් නළවළ.  ම ශඟට  රු භන්ත්රී රුණ  
ලිඹනප්ේ භන්ත්රීතුභහ. 

 

රු භන්ත්රී රුණ ලිඹනප්ේ                               
சகபய உறுப்ிர் யருண ினஜக                   
Hon.Member Waruna Liyanage                                             
----------------------------------------------- 

 

 රු බහඳතිතුභහප්න් අය. . අද 
ඇත්තටභ ලිත  රුණහයත්න රු 
භන්ත්රීතුභහ ඉතහභත් ළදත් ප්ඹ ජනහක් 
ඉදිරිඳත් ශ දප්ේ  ප්ම් ම්ඵන්ධප්ඹන් 
භටත්  තහ යන්න අසථහක් බඵතුභහ 
වදිසසිප්ේ වරි රඵහදීභ ළන සතතින්ත 
ප්නහ. ඇත්තටභ ප්ම්  ඳශහත් බහට 
ඇවිල්රහ  භප්ේ ඳශප්ිභ  ප්ඹ ජනහත් 
ප්ම් භළණික් ර්භහන්තඹ නඟහ  සිටුන්නට  
දහපු ප්ඹ ජනහක්. වළඵළ.  ්දහ භභ ප්ඹ ජනහ 
යරහ ඉදිරිඳත්  ශ  රුණු භළණික් 
ංසථහට ්දහ     ගිප්ේ නෆ.   ්දහ ගිප්ේ නළති   

 

ිහ භට අදත් ආඳහු නළතබඵතුභහ ඉදිරිප්ේ  
තහ යන්න ප්රහ තිප්ඹනහ.  ප්භොද  
රු බහඳතිතුභි භට ්දහ  තහ යපු 
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சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ප්ඹ ජනහ  ඹන්න  තිඹහ ඉන්න පුටුක් 
නළති තළනක්  තභ.   තිබුප්ණ්.  සථහනඹත්  
තිබුප්ණ් නෆ. ග ිහ ප්ඹ ජනහ න්ප්න් 
නෆප්න්. ්දහ අපිට  තහ යන ප්ොට  
ප්ඹ ජනහ අදහර ආඹතනඹට ඹන්න තිඹහ 
අදහර පුටුත් රළබුප්ණ් නෆ ඳශහත් බහප්ේ.  
යංජිත් ඵණ් හය ඇභතිතුභහ ආට ඳසප්ේ  
තභ.  අපිට පුටු වරි සථහනඹ රළබුප්ණ්.  
්ප්වභ  තභ.  අද අපි ප්ම් ඳශහත් බහප්ේ 
ඉන්ප්න්. ප්ොප්වොභ වරි භට භත.  යංජිත් 
ඵණ් හය රු ඇභතිතුභහ ඉන්න හරප්ේ 
භභත් ්තුභහට ඉදිරිඳත් යරහ රුණු  ප්ම් 
ංසථහප්න් ජනතහට  ඇති ප්ච්චි රුණු  
අපි ඉදිරිඳත් යරහ  ංසථහප්ේ  බහඳතිතුභහ 
බහට ප්නප්භ.    අප්ේ හච්ඡහ හභයඹට 
ප්නල්රහ  උඳප්දස  දීරහ ගහ  ක්රිඹහත්භ 
ය ත්තු ආහයඹ අපිට භත. .  

 

ගප්ේභ යංජිත් ඵණ් හය 
බහඳතිතුභහ ඉේදී අපි ඉල්ලීභක් ශහ 
භළණික් ංසථහප්න් ්දහ  ංසථහප්ේ  
තිප්ඹන නඩු  ගල ඉක්භනට ඉය යරහ  
දහන්න ඳරීක්හ යන ් නීති ිශධහරිඹ.   
හිගලප්ේ ්දහ. අපි  කිේහ වතය ප්දප්නක්ත් 
ඳත් යන්න  කිඹරහ. ග අනුකූ අද 
ප්ර ඹර්සරහ වතය ප්දප්නක් ඳත් යරහ  නඩු 
ඉක්භින් ඉය  යරහ අද නළත  රඵහදීභට 
න්න පුළුන්භ අපිට ඇති ප්රහ 
තිප්ඹනහ. ග ිහ අපි ඳශහත් බහප්න් 
තහ යරහ ගහ ජඹග්රහවනඹ යපු අසථහ 
තිප්ඹනහ.   ග ිහ ඇත්තටභ අපි ඉතහභත් 
ංප්ත  ප්නහ. ග ිහ ලිත  භන්ත්රීතුභහ 
ඉදිරිඳත් යන්ප්න්  ඳරියඹත් රැ ප්න 
හභහනය ජනතහට  ප්ම් ඵරඳඹ න්ප්න් 
ප්ොප්වොභද කිඹන ්  තභ.  ඉතහභත් 
ළදත් ප්න්ප්න්  කිඹරහ භභ විලසහ  
යනහ. ග ිහ ලිත  භන්ත්රීතුභහ ප්ඹ ජනහ 
යපු  ් අනුකූ භභත් විලසහ  යනහ  
ඳතල් හිමිප්ඹක්  විදිවට        ගප්ේභ  ඳතල්  

 

ර්භහන්තප්ේ ිඹළලිරහ ඉන්න ප්ප්නක් 
විදිවට  විලහර රලසනඹක්. ගප්ේභ අප්ේ 
දිසත්රික්ඹට ඳභණක් ප්නප්භ.   අපි ප්ම්  
තහ යන ප්ොට ප්ම් යටටභ ප්ම්  

ර්භහන්තඹ ඵරඳහනහ. ්තප්ොට භහතප්ල්  
දිසත්රික්ප්ේ ප්භොණයහර දිසත්රික්ප්ේ 
,යත්නපුය දිසත්රික්ප්ේ,යත්නපුය 
දිසත්රික්ප්ේ අපි තහ යන ප්ොට  ප්ම් 
ළයදි ප්ඳන්රහ දීරහ  වදහ න්න ් තභ.  
ඇත්තටභ ඵරහප්ඳොප්යොත්තු ප්න්ප්න්. 
ප්භොද අිත් දිසත්රික්ර ප්ම් සුළු 
ඳරිභහණප්ඹන් යන්ප්න්. ග ිහ අපි 
ප්ඹ ජනහ යන්ප්න් රු බහඳතිතුභි ප්ම් 
හභහනය ජනතහට ඵරඳඹක් 
රඵහළනීප්ම්දී  ඇති ප්න ළටළු ත්තට 
ඳසප්ේ භභ දළක් ළටළුක් තභ.  
තමුන්නහන්ප්ේ දන්නහ අප්ේ ල්ප්තොට 
ත්තට ඳසප්ේ අප්ේ  දිසත්රික්ප්ේ 
ප්රප්ර් භහ. භක්. ්තප්ොට ල්ප්තොට 
ඉන්න ප්ප්නක්  වදිසසිප්ේ ඇේලිප්ක්න් 
්ක් අයන් ඵරංප්ොඩින්  ආඳහු ප්භප්වේ 
යත්නපුය ප්නල්රහ දීරහ ඇේලිප්ක්න් ්  
ප්ොශමට ඹන ප්ොට  විලහර රභහදඹක්  
සිදුප්නහ  ප්ම් ඇේලිප්ක්න්  ් වහ 
අඹඳුම් ඳ ්න ප්ොට. ග ිහ භභ 
ඉල්ලීභක් යන්ප්න් බඵතුභහප්න් ප්ම් 
ංසථහට දළනුකූත් යරහ  ඵරංප්ො  
ක්රිඹහත්භ ිශධහරීට ර. න් ් දීප්ම් 
අසථහක් රඵහ ප්දන්න. ්තප්ොට විලහර  
ළටළුක් තිප්ඹනහ අපි දළක්හ 
ඇන්.ඇම්.ප්ඳප්ර්යහ භළතිතුභහ තභ.  ප්ම් 
භළණික් ංසථහ ප්ම් තත්ත්ඹට ප්නල්රහ 
තිප්ඹන්ප්න්. ්තප්ොට  73 ඳනතින්  තභ.  
ප්ම්  තිප්ඹන්ප්න්. ්තප්ොට ප්ම් නවිට 
93 දී නළත ංප්ල ධනඹක් සිේධ ප්රහ 
තිප්ඹනහ.  නළත ංප්ල ධනප්ේදීත් ප්ම් 
බහඳතිතුභහට ඇප්යන්න ප්ම් ර. න් ් 
ිකුත් කිරීභ  තවනම්. ්තප්ොට 
බහඳතිතුභහ යත්නපුය දිසත්රික්ඹට කී 
ළයඹක් ආද කිඹරහ භභ දන්ප්න් නළවළ.  
ගප්ේභ භහතප්ල් දිසත්රික්ප්ේත්  තිප්ඹනහ 
ර. න්. ්තප්ොට ප්භොණයහර 
දිසත්රික්ප්ේත්  තිප්ඹනහ  ර. න්. 
්තප්ොට           ප්ම්හ      අත්න්    කිරීභට  

 

බහඳතිතුභහටභ  සිේධ ප්නහ. ්තප්ොට 
රු බහඳතිතුභි අපි ඉල්ලීභක් යන්ප්න් 
යත්නපුය දිසත්රික්ඹ වහ භහඹට දස 
ප්දක් අඩුභ තයප්ම් ්නහ නම් ප්ම් රලසනඹ  
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ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ියහයණඹ  ය න්න පුළුන්  ප්නහ.  
ප්භොද බහඳතිතුභහභ ර. න් ්ප්ක් 
අත්න් යන්න  ඕප්න්  ිහ. ගප්ේභ අපි 
ඉල්ලීභක් යන්ප්න් ඵරංප්ොඩින් ර. න් 
්ක් ත්ත ්ක්ප්නහට ඵරංප්ොඩින්භ  
ර. න් ් න්න වදහ න්න පුළුන්  නම් 
භං හිතන්ප්න්  ල්ප්තොගලන් ්න හභහනය 
ජනතහට ප්ම් ර. න් ් න්න පුළුන් 
ප්නහ. ගප්ේභ ර. න් ් න්න 
ක්රභප්ේද අපි හච්ඡහ යන්න ප්භතන 
බහඳතිතුභහ ප්නල්රහ අපිට අසථහක් 
රඵහ ප්දනහ නම් බඵතුභහ අපිටත් රුණු 
ඉදිරිඳත්  යන්න පුළුන් කිඹරහ විලසහ 
යනහ.  

 

 ගප්ේභ ඳරිය  වහිඹ පිළිඵත් 
තහ යන්න ඕප්න්.  ප්භොද ප්භ භළණික් 
ක්ප්ේඹ ළන ත්තට ඳසප්ේ අද අපිට  
තහ යන්න ප්න්ප්න් දළලි පිහිප්ඹන් කිරි 
නහ ප්ේ. ප්භොද ප්වොත්  තහ  
යන්න පුළුන්. නයත් තහ යන්න 
පුළුන්.   ප්වො තහ ශත් ප්වො.   කිඹ. .  
නය  තහ යරහ ප්වො ප්ේ ඳළවළදිලි 
යරහ ප්දන්න  ගිප්ඹොත්  භට ඹන්න ඵළරි 
ප්නහ. ගප්ේ  තත්ත්ඹක් තභ.  
තිප්ඹන්ප්න්.  

 

 අපි ඵළප්  ළන  තහ ශහ. ඳතල් 
ර්භහන්තඹ ළන තහ යනහ.  වළඵළ.  
හසිඹක් වුප්න් නළති වුණහභ  ඳතර 
්ප්වම්භභ නතය යරහ දහරහ  සිඹළුභ ප්දනහ 
ඹනහ ඹන්න. වළඵළ.  අ. තිහයඹහට ඳතර 
ව න්නත් ප්ප්නක් නෆ. ්තප්ොට 
ඵළප්  ඳතලුත් ්ප්වභ  තභ. .  ඳතල් වපු 
නළති සථහන යත්නපුය දිසත්රික්ප්ේ 
ත්තවභ අතිවිලහර රභහණඹක් තිප්ඹනහ 
කිඹරහ භභ විලසහ යනහ. ගප්ේභ අපිට  

 

ප්ම්හ ව න්න ඵළරි ිහ ප්ම් න ප්ොට 
ඳළල්භඩුල්ර රප්ේලප්ේ ජරඹ න්න  ඵළරි 
තත්ත්ඹට ඇවිල්රහ තිප්ඹනහ ප්භොද  ප්ම්  
ළකිල්ර ඳල්වීප්භන් ප්ම් ලී ඳල්වීප්භන් 

භත ජරඹ ළිංර ප්ම් න ප්ොට තුය 
ප්ඵොන්න  ඵළරි තත්ත්ඹට ඇවිල්රහ 
තිප්ඹනහ.  ග ිහ භළණික්  ංසථහ 
ප්ම්හට ඹම්කිසි මුදරක් යහප්න 
තිඹහප්න ඉන්නහ. ග ිහ අපි ඉදිරිඳත් 
යරහ ප්ම්ප්න් ප්ම් රල් ගල ව න්න 
ඕප්න්. ඵළප්  ඳතල් තිප්ඹනහ. රල් 
තිප්ඹනහ. ඳතල්  හභහනය ඳතල් තිප්ඹනහ. 
වන්න ඵළරු. ග ිහ ප්ම්හ වන්න 
කිඹරහත් බඵතුභහප්න් ඉල්ලීභක් යන්න 
ඕප්න්. ගප්ේභ  රු බහඳතිතුභි 
බඵතුභහට කිඹන්න ඕප්න්  ප්ම් ඳතල් 
ර්භහන්තඹ ප්ප්යන ප්ොට භවයක් 
ප්රහට අප්ේ  දිසත්රික්ඹ ත්තවභ 
භවයක් තළන්ර ප්ල් හදරහ තිප්ඹනහ. 
නමුත් ඳළයණි  ඳතල් ඳපු ඉ ම්. නමුත් 
ආඳහු අල්රපු ඉ ප්ම් ඳතරක්  ඳන ප්ොට 
ප්ම් ප්ේ   හ ළප්ටනහ. ප්ම් ප්ේ ඉරි  
තරනහ. ග  ිහ විලහර රලසනඹක් ඇති 
ප්රහ තිප්ඹනහ. ප්භොද ග ර. න් හිමිඹහට 
ගිහිල්රහ භළණික් ංසථහට ගිහිල්රහ 
ඳළමිණිලි යරහ ර. න් හිමිඹහප්න් ප්ම් 
ප්න  ප්ොට න්දිඹක් න්න  ඵළය 
තත්ත්ඹක් ඇති ප්රහ තිප්ඹනහ. ප්භොද  
ඳයණ ර. න් ්ක් ඉදිරිඳත් ශවභ අය 
ඳදිංචි ප්රහ ඉන්න ්ප්ක් ඳපු ්ප්ක්  ඳයණ 
්ක් ඉදිරිඳත් ශවභ න්දි ප්න්න 
විදිවක් නෆ.  ඳතල් ඳරහ තිප්ඹනහ. 
්තප්ොට අල්රපු ඉ ප්ම් අඩි  35 ක්  අඩි  50 
ක් ඈතින් ළපුත්  ළ ක් නෆ ඉරි තරනහ.  
නමුත් හභහනය ජනතහට ප්දයට 
න්දිඹක්ත් න්න  ඵළරි තත්ත්ඹට ඳත් 
ප්රහ   තිප්ඹනහ. ග ිහ ප්ම් ප්ේ ප්ේල් 
අපි ඉදිරිඳත් යරහ ංප්ල ධනඹ යරහ ප්ම්  
ඳතන ංප්ල ධනඹ යන්න අපි 
ඳහර්ලිප්ම්න්තුට රුණු ඉදිරිඳත් යන ්  
තභ.   විඹ තුත්ප්ත්  කිඹරහ අපි විලසහ 
යමින් ලිත  භන්ත්රීතුභහ ප්නහපු 
ප්ඹ ජනහ බඵතුභහ     ප්ඳෞේලි භළදිවත්  

 

ප්රහ ඉක්භින්භ අපිට අසථහක් 
රඵහදීරහ ප්ම් රුණහය හර්ථ  ය  
න්න කිඹරහ බඵතුභහප්න් ඉල්රහ සිගලමින් 
සතතින්ත ප්මින් ිවඬ ප්නහ.  
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ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

සතති.   රු රුණ ලිඹනප්ේ 
භන්ත්රීතුභි. ම ශඟට රු අභහතය යංජිත් 
ඵණ් හය භළතිතුභහ. 

 

රු අභහතය යංජිත් ඵණ් හය භළතිතුභහ.              
சகபய அபநச்சர் பஞ்ஜித் ண்டாப                                  
Hon. Minister Ranjith Bandara                                                
-----------------------------------------------         

 

 රු බහඳතිතුභි අප්ේ ලිත 
රුණහයත්න  රු භන්ත්රීතුභහ ඉදිරිඳත්  
ශ ප්ඹ ජනහ සථීය යමින්, ංප්ල ධන  
හිත අපි අදවස රහල යන්න අසථහ 
රඵහදීභ ළන බඵතුභහට සතතින්ත ප්නහ.  
විප්ලේප්ඹන්  භළණික් ර්භහන්තප්ේ 
ිඹළප්රන පුේරඹන් වළගලඹට අපි භළණික් 
ම්ඳත ප්ොප්වේද තිප්ඹන්ප්න්  අපි ්තන. 
ග  තභ.  හභහනයප්ඹන් තන්දයඹ. ලිත 
භන්ත්රීතුභහ ප්ඹ ජනහ ඉදිරිඳත් යරහ  
තිප්ඹන්ප්න් භර ප්නොතරහ ප්යොන් න්න.  
ඳරියඹට වහිඹක් ප්නොය භළණික් ම්ඳත 
ප්නරහ න්න. ප්ඵොප්වොභ අභහරු හර්ඹඹක් 
ප්ම්. ප්භොද ්දහ භළණික් ංසථහ  
පිහිප්ටේප්ේ ආචහර්ඹ ්න්. ්ම්. ප්ඳප්ර්යහ 
භළතිතුභහ ග     පිහිප්ටොන             ප්ොට  
්තින් ඳසප්ේ    ප්ම්     භළණික් 
ර්භහන්තඹ       යත්නපුප්යන් ,        වර      

 

 

ගප්ේභ ප්භොණයහර දිසත්රික්ප්ේ ප්ේභ 
විලහර  රප්ේලඹට ප්ම්හ විසි රිරහ ගිඹහ. 
යහඳහරිප්ඹ  ඵහුර ඇති වුණහ ප්ම් යප්ට්.  
ග ඇති ප්රහ 77 විෘත ආර්ිඹත් ්ක්  
ප්ම් මුදර භත වමහ ඹනහ.  අය අජිත් කුභහය 
භළේප්දභ භළතිතුභහප්ේ තහප්ේදී කිේහ අය 
ඵප්ඩ් හිගලඹත්  අම්භප්ේ  ඵප්ඩ් හිගලඹත් 

භළණික් ර න්නහ කිඹන තන්දයඹට 
්න්න තයම් ප්ඳශඹුප්ණ් ප්භොක්ද  ප්ම් මුදර 
භත වමහ ඹන ආර්ිඹක් අපිට රළබුණ 
ිහ. ග  ිහ භළණික් ම්ඳත ්දහ අප්ේ  
ඳළයණි මුතුන්මිත්තන්  භළණික් ම්ඳත  ග 
තභහප්ේ . ඩ් බිසනස ්ක්  තභහ 
ප්ොවිතළන් ඵත් යරහ ජීත් ප්න ප්ොට 
ගප්  ලිඹේදක් ඉතුරු ය න්නහ ප්ම් 
භළණික් යහ න්න. ්ප්වභ  තභ.  භළණික් 
ළරුප්ේ.  ග අද මුදර භත වමහ ඹන 
භළණික් ම්ඳත අද මුදර භත ඉක්භින්  
ප්නරහ ප්න හම්රදහ.   ක්රභප්ඹන් 
ඵළවළය ගිහිල්රහ තභන්ප්ේ ඉදිරි 
ඳයම්ඳහයට හටත් ඉතුරු යන්ප්න් 
නළතු  ඵළප්   ප්ඹොදරහ ම්ඳත සයහ ප්න 
න තුඹක් අද ප්රහ තිප්ඹන්ප්න්.  ග ප්ම් 
යප්ට් විතයක් ප්නප්භ.  මුළු ප්ර ප්ේ  ඹන 
විදිව ප්ම් ආර්ි  ක්රභඹ අනුකූ අපිට ප්ම්  
නත්තහ ළනීප්ම් අඳවසුක් තිප්ඹනහ.  
වළඵළ.  අපිට ප්ම් ඳරියඹ ආයක්හ ය 
ත්ප්ත් නළත්නම්  ප්ම් ප්භොන ම්ඳත ප්නරහ 
ත්තත් අපිට ප්ම් ඉදිරි ඳයම්ඳයහට  ප්ම් 
ප්ර ඹක් ඉතිරි ප්න ්ක් නෆ.  

 

 ග ිහ අපි දකිනහ විප්ලේප්ඹන් අය 
නමින්ද  අනුකූයරිඹ භන්ත්රීතුභහ  භතු යපු 
රලසනඹ  අපි ඟ  ඳතරඹක් ්ප්වභ  
නළත්නම් ඟ උදළල්රක් දහරහ  
හම්රදහ.   ක්රභඹට භළණික්  ළටඹක් 
න්න  ප්ොට  ග ප්ේ  ඳභණ.  න්ප්න්.  
වළඵළ.  අද ඵරන්න යත්නපුය ඳහනදුය ඳහප්ර් 
,යත්නපුය ප්ොශම ඳහප්ර් ළලි ප්රොරි 
ප්ොච්චයඹක්  ඹනහද.  බක්ප් භ ඹන්ප්න් 
අද ඳහනදුය ඳහප්ර් ව   ප්ොශම ඳහප්ර්.   

 

 

්ප්වභ නම් භළණික් රක් භළණික් ල් 
ප්දක් තුනක් තභ.       යහ න්ප්න්. අිත් 
ළලි ගල ්ප්වම් පිගලන්භ ඟට දහන්ප්න්.  
්තප්ොට ඳරියඹ විනහල  ප්න්ප්න් භළණික් 
ළරීභට  හ ප්ම්  ළලි ප්ො  දළම භ   ිහ  
තභ.  ඳරියඹ විලහර  ලප්ඹන් වහි සිේධ 
ප්න්ප්න්. අපි දළක්හ ප්ම් ඩුප්ර ඳහප්ර් 
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ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ඹන ප්ොට දළන්  ඟ ඩුප්ර ඳහය අ. ප්න්  
තිප්ඹන්ප්න්. ප්භප්වේ  ඟ ්දහ අපි ප්ේ ළලි 
ප්ො  උ  පිනුකූම්  වපු මිිසසු. ප්ඳොඩි 
හරප්ේ. නමුත් අද ළලි දකින්න නෆ.  ළලි 
ගල අයප්න ඹනහ. අද ප්ම් භළණික් ම්ඳත  
අපි  ප්ේ විතයක් ප්නප්භ.   ඇශ ප්දොශ ංහ 
විතයක්  ප්නප්භ. . අප්ේ  ප්ො  ඉ ම්ර 
තුයප්ේ  විලහර භළණික් ම්ඳත 
තිප්ඵනහ. ්දහ භළණික්  වහ සර්ණහබයණ 
අධිහරිප්ේ බහඳතිතුභහ අප්  ජඹර්ධන 
භළතිතුභහත් තහ ශහ ප්ම් ම්ඵන්ධ.  අපි 
කිඹන්ප්න් භළණික්  වහ සර්ණහබයණ 
අධිහරිඹ ග අඹ භළණික් ප්ොඹහ න්ප්න් නෆ.  
භළණික් ප්ොඹහ න්ප්න්  අහිං ඳතල් 
ම්රුහ. ප්ොප්වේ වරි ඉල්රභක් ප්වොඹ 
න්නහ. භළණික්  රක් ප්වොඹහ ත්තහට 
ඳසප්ේ භළණික් ංසථහ ්නහ. ග 
ප්න්ප්ේසි යරහ ල්ලි න්නහ. බච්චය.  
යන්ප්න්. අද ප්භොද  සීතහ  ප්ේ 
ප්රහ තිප්ඹන්ප්න්. සීතහ ප්ේ ඳහුගිඹ 
හරප්ේ ර. න් දීරහ ඳතල් ඳන්න අය 
දුන්නහ. ඟ ඹට  දිඹ ඹට ගිඹ අඹ  
ප්ඵ තල්ර මුට්ගලර  භළණික් ගල බඵරහ.  
ඳළත්ත දහරහ ප්ොප්වේ වරි ඉවුය වරහ  
ආහ.   භළණික් ගල  ප්ො ට ආප්ේ නෆ.  
අප්ේ 25% විතය ප්ො ට. අද  තහභත් 
තිප්ඹනහ භළණික් මුට්ගලර ,ප්ඵ තල්ර 
වරහ ඇවිල්රහ  වුද දිඹ ඹට ගිඹ  
කිමිදුන්රුප් . අද ග ිහ  තභ.  
ආයක්හ දහරහ  හටත් ප්නොදී භළණික් 
ංසථහ  විසින් භළණික් ළරුහ.  ප්ම්හ 
තභ.  ඇත්ත තන්දයඹ. ප්ම්  ිහ අපි  
ඳරියඹත් ්ක් භළණික්  යහ ළනීභ ලිත 
රුණහයත්න භන්ත්රිතුභහ ප්නහපු  
ප්ඹ ජනහ  හප්ර චිත ප්ඹ ජනහක්. ග 
ිහ භභ භතක් යන්න ඕප්න්  
ප්ේලඳහරනඹ  ළන  තහ යනහ ප්නප්භ. .   

 

අද යප්ට්  තිප්ඹන ආර්ිප්ේ අභහරුභ  අද 
සිංවර අවුරුේද     ්නහ ප්ඩ්ට ගිහිල්රහ 
ඵඩු ගල  න්න අද ජනතහට අඳවසු. .  
යත්නපුප්ර් ඉෂසරහර් භන්ත්රීතුභහ කිේහ භහළු 
ඵහන්න  ප්නප්භ.  යත්නපුප්ර් භළණික්  
ම්ඳත තිප්ඹන්ප්න්. භළණික් ම්ඳත 
රළබුප්ණොත් තභ.  ඉෂසරහර් භන්ත්රීතුභහප්ේ 

ප්ඵ ර ප්ජො. න්ට් ්ක් වරි විකිප්ණන්ප්න්.  
භළණික් ම්ඳත ප්නරහ ත්ප්තොත් තභ.  ප්යදි 
ප්ඩ්ට ගිහිල්රහ අපිට ප්යේදක් න්න 
පුළුන් ප්න්ප්න්.   

 

ග ිහ භළණික් ආර්ිඹ අද  ප්ම් 
ජන ජීවිතඹට ඉතහභත් කිට්ටුට ඵළදිරහ 
තිප්ඹන ර්භහන්තඹක්. ග ිහ ර්භහන්ත 
අභහතයයඹහ වළගලඹට අපි උත්හව  යනහ 
ප්ම් ඵරඳ රඵහ ළනීප්ම්දී  ඳහුගිඹ  හරප්ේ 
භට භත.  බහඳතිතුභහ  හරප්ේ  භළණික් 
ංසථහප්ේ බහඳතිතුභහ අපි යත්නපුයට 
ඳශහත් බහට ප්නල්රහ සිඹළුභ රු 
භන්ත්රීතුභන්රහප්ේ ප්ඹ ජනහ අදවස අයප්න 
අපි ඹම් ලිහිල්බහඹක් දුන්නහ  භළණික් 
ඵරඳ රඵහ  ළනීභට අහිං ජනතහට.  
නමුත් අද අහිං ජනතහට ඵප්රන්  
ලිඳට ළගලරහ තිප්ඹනහ. ප්භොද  භළණික්  
ඵරඳඹක් න්න ග අඹ භළණික් රක්  
යරහ විකුණන හන  අද ඹනහ භළණික් 
ඵරඳඹක් න්න.  හභහනය දරන් ෆල්රක් 
අයප්න විකුණන  හන. ග ිහ ඉතහභත්භ 
අසීරු. . රු බහඳතිතුභහ බඵතුභහප්ේ 
භළදිවත්වීභ අපිට ප්ම් ප්රහප්ේ අලය. . 
විඹඳතඹ    ඳශහත් බහප්ේ නළති වුණහට. 
අපි ජීත් ප්න දිසත්රික්ප්ේ රප්ේලප්ේ ප්ම්  
ර්භහන්තඹ  වහ අපි ම්ඵන්ධ ප්රහ  
ඉන්ප්න්. ග ිහ අපි බඵතුභහප්න් ඉල්රහ 
සිගලනහ ර්තභහන බහඳතිතුභහ  බඵතුභහප්ේ 
භළතියණ ප්ොට් හලප්ඹ ඉන්නහ කිඹරහ 
ඉෂසරහර් රු භන්ත්රීතුභහ කිේප්ේ.  ග ිහ 
්තුභහ ඳශහත් බහප්ේ භන්ත්රීරුන් ප්න 
අපි  මුණ සරහ ප්ම් තිප්ඹන ළටළු 
ම්ඵන්ධප්ඹන් ඹම්කිසි විඳුභක් රඵහ න්න  

 

 

ම්ඵන්ධීයනඹ  යන්න.   ගප්ේභ      
අපි      තත් ඉල්ලීභක්      යනහ  අතිරු 
ජනහධිඳතිතුභහ ඳරිය පිළිඵ ඇභතිතුභහ 
වළගලඹට          ්තුභහ       ඇවිල්රහ     දිසත්රික් 
ම්ඵන්ධීයණ මිටුප්ේදී ප්ඳොප්යොන්දුක් 
වුණහ. අපි ්දහ හිගලඹහ. ්තුභහ කිේහ ප්ම් 
ඵළප්  රට ආප්ේ  අලුත් ර. න් ප්දන්ප්න් 



 

ඵයමු ඳශහත් බහ சபகமுய நாகாண சப SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL  

2016.04.05 

 35 
 

ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

නෆ ිකුත්  යන්ප්න් නළවළ කිඹරහ.  නමුත්  
ග අද ග ආහයප්ඹන්භ සිේධ ප්නහ. ග  
තභ.  නමින්ද අනුකූයරිඹ  භන්ත්රීතුභහ  වන් 
ප්ශේ. ග ආහයප්ඹන්භ වන් ශහ.  
්තුභහ අප්ේ  2015 ජනහරි 08 ඳත් වුප්ණ් 
ජනහධිඳතියඹහ  විදිවට. ප්ඳඵයහරි නළත්නම් 
භහර්තු භහප්ේ ආහ යත්නපුයට. අවුරුේදක්  
ප්රහ.  අවුරුේද ඉය. . අප්ේ ප්ම් අප්රේල්. 
ඵරඳඹ ්ප්ේභ ක්රිඹහත්භ ප්නහ. 
බඵතුභහ ප්ොඹරහ ඵරන්න. ප්ම් තිප්ඹන්ප්න්  
භළණික් ඵරඳඹක්. ප්ම් දීරහ භහඹක් 
ප්නහ.  ඵරඳඹ තහභ රළබිරහ නළති 
ඵරඳඹක් රු බහඳතිතුභි.  2015 භහර්තු 
භහප්ේ කිේප්ේ දිසත්රික්  ම්ඵන්ධීයණ  
මිටුප්ේදී ප්ම් සිඹල්රක්භ  ඵරඳ අප්ව සි 
වුණහට ඳසප්ේ යන්නම් කිඹරහ. තහභත් ග 
ඵරඳ ක්රිඹහත්භ ප්නහ. බඵතුභහ 
දකිනහ. බඵතුභහ ප්ම් ඹන ප්ොට දකිනහ.  

 

ග ිහ අපි ඉල්ලීභක්  යන්ප්න් 
භළණික් ංම් තිප්ඹනහ. අප්ේ යහඳහරි 
ංභඹ  කිඹරහ ්ක්  තිප්ඹනහ.  ගප්ේභ 
සුළු භළණික් යහඳහරි ංභඹ කිඹරහ 
තිප්ඹනහ.  ප්ම් ංම් ප්ද ්ට 
ඳෆප්වන්ප්න් නෆ.  යහඳහරි ංභඹ අතිරු 
ජනහධිඳතිතුභහ වම්ඵ ප්රහ කිඹනහ  
ජනහධිඳතිතුභි අපිට ප්ම් ප්ම් ප්ේල් රට 
අය ප්දන්න කිඹරහ. ගට අය ප්දනහ. 
ඊට ඳසප්ේ සුළු භළණික් යහඳහරිප්ඹ  
ගිහිල්රහ කිඹනහ ප්ම් ඵළප්  රට ර. න් 
ප්දන්න ්ඳහ කිඹරහ.  අන්න ආප්ේ 
නත්තනහ. ප්ම්  යන්න ඵෆ. වරි ප්ව  
ළයදි ්  තීන්දුක් න්න ඕප්න්.  
නහඹප්ඹක් වුණවභ ග  තීන්දු යන්න 
ඕප්න්.  ප්වොට ප්වොඹරහ ඵරරහ වරි   තීන්දු  

 

න්න ඕප්න්. අන්න ග. . භභ අතිරු 
ජනහධිඳතිතුභහට ප්දොස කිඹනහ ප්නප්භ. .  
ඳරිය ඇභතියඹහ වළගලඹට        ්තුභහට ප්ම් 
ම්ඵන්ධ  ලිඹරහ ඇයරහ ප්ම්  රු බහප්ේ 
ප්ඹ ජනහක්      වළගලඹට     ්තුභහට දන්රහ 
ඹන්න කිඹරහ  රු බහඳතිතුභහට 
ඉල්ලීභක් යමින්  රු ලිත රුණහයත්න 
භන්ත්රීතුභහ ප්නහපු ප්ඹ ජනහ සථීය යමින්  

භප්ේ චන සල්ඳඹ අන් යනහ. 
සතති. .  

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 ්තුභහ පිළිතුරු  තහ ප්ශේ. රු 
ඇභතිතුභහට සතතින්ත ප්නහ.  දළන් 
මිරුි ලිත  රුණහයත්න  භන්ත්රීතුභහ 
විසින් ඉදිරිඳත් යන රද ප්ඹ ජනහ  ඳක් 
විඳක් රු  භන්ත්රීතුභන්රහ විසින්  
විවිධ ප්ඹ ජනහ විවිධ අදවස ගප්ේභ විවිධ 
විප්ේචන ගප්ේභ  ිර්ප්ේල ඉදිරිඳත් යනුකූ 
රළබුහ. ප්ම් හයණහ  ඵයමු ඳශහප්ත් 
යත්නපුය දිසත්රික්ප්ේ ප්ඳොදුප්ේ ඵරඳහන 
දීර්ක හරඹ ඉරහ  දිගින් දිට ච්ඡහ 
ප්මින් ඉසයවට ්න හයණහක්.  

 

 ඳශමුප්න්භ  රු ලිත  භන්ත්රීතුභහ 
විසින් ඉදිරිඳත් යන රද ප්ඹ ජනහ ඉදිරිඳත්  
යන රද ංප්ල ධන  ව ් ් රු 
භන්ත්රීතුභන්රහ විසින් ඉදිරිඳත්  යන රද 
රුණු භත ඳදනම් යප්න ග වහ 
ඵරහප්ඳොප්යොත්තු ප්න ආහයප්ේ වනඹ 
රඵහ ළනීභ වහ අදහර ඵරධහරීන් ප්ත 
ප්ඹොමු කිරීභ වහ ඳශමු  ටතුතු යන 
අතය  , බහප්ේ ප්දනුකූ ආපු ඉල්ලීභ තභ.  
ර්තභහන භළණික් ංසථහප්ේ බහඳතිතුභහ 
භඟ ඳක් විඳක්  රු භන්ත්රීතුභන්රහට 
හච්ඡහක්  වහ අසථහක් රඵහ ප්දන්න  

 

කිඹරහ.  ඉතිං භභ ග වහ  බහඳතියඹහ 
වළගලඹට ප්භොද ප්භප්තක් බහට 
අසථහල්        රඵහදීභ වහ ප්ඹ ජනහක්  
ප්රහ තිබුප්ණ් නළවළ.  අද  තභ.  
හච්ඡහක්     වහ ප්ඹ ජනහක් ඉදිරිඳත් 
වුප්ණ්.  ග වහ ඉදිරි හරප්ේදී ඩිනමින්භ 
භළණික්  ංසථහප් බහඳතිතුභහ අදහර 
ඵරධහරීන් භඟ බඵතුභන්රහට හච්ඡහක් 
ඳළළත්වීභට ටතුතු සදහනම්  යනහ.   
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SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

 

 ගප්ේභ භතක් යන්නට ඕප්න් 
ඳහුගිඹ දිනදී ප්භභ  රු බහප්ේ ප්ඹ ජනහ 
වුණහ ආණ්ඩු ක්රභ යසථහ ංප්ල ධනඹ 
පිළිඵ අදවස දක්න්න අසථහක් රඵහ 
ප්දන්න  කිඹරහ. අපි බඵතුභන්රහ විසින් 
යන රද ඉල්ලීභ අදහර මිටු ප්ත  ප්ඹොමු 
යපුවභ අදහර  මිටු විසින් දළනුකූම්දීභක් 
යරහ තිප්ඹනහ  ඳස ප්ිදහ ග කිඹන්ප්න් 
අද  ද ප්න  ප්ොට සිඹළු ටතුතු අන් 
යන්න සදහනම් යරහ තිප්ඹනහ.  ග වහ 
්තුභන්රහට ප්භප්වේට ්න්න වළකිඹහක් 
ප්නොභළති ිහ වළකිඹහක් තිප්ඹනහ නම් 
රු භන්ත්රීතුභන්රහ ්තුභන්රහප්ේ 
ප්ඹ ජනහ අදවස  ඉදිරිඳත්  කිරීභ වහ අදහර 
මිටු ප්ත ප්ඹොමු  යන්නට ටතුතු 
යන්න කිඹරහ.  අපි ටතුතු සදහනම්  ශහ. 
ඊප්ේ ද ප්න ප්ොට හවනඹකුත් සදහනම් 
ශහ. වළඵළ.   කිසිභ භන්ත්රී ප්ප්නක් ගට 
වබහගි ප්න්නට අසථහ රළබුප්ණ් නළවළ. 
ග ිහ ග ඵත් භතක් යන්නට ඕප්න්.  
මිටු ඊප්ේ 11.00 ට සදහනමින්  සිගලඹහ.  
ඵයමු ඳශහත් බහප්ේ රු  භන්ත්රී 
තුභන්රහප්ේ අදවස රඵහ ළනීභ වහ  
ප්ඹ ජනහ ඉදිරිඳත් ශ රු භන්ත්රීතුභන්රහ  
ඹන්න  වුරුත් ඉදිරිඳත් ප්නොවිච්චි ිහ 
අපිට ග අසථහ රඵහ න්නට වළකිඹහ 
රළබුප්ණ් නළවළ. ග ඵත් බහට භතක් 
යමින්. ඉදිරි හරප්ේදී  ඉතහභ ප්ගල 
හරඹදී බහඳතිතුභහ ඇතුළු ්තුභන්රහ 
ප්නල්රහ තමුන්නහන්ප්ේරහ  භඟ 
හච්ඡහක්  ඉදිරිඳත් කිරීභ වහ  ටතුතු  
යනහ.  

 

ම ශඟට ප්ඹ ජනහ  රු භන්ත්රී 
රබහත් භප්වේස ද අල්විස භළතිතුභහ විසින් 
ඉදිරිඳත්  ය ඇති 6/1/2016/05 ප්ඹ ජනහ  
ඉදිරිඳත්  කිරීභ වහ ්තුභහට අපි අසථහ  
රඵහ ප්දනහ.  

 

රු භන්ත්රී රබහත් භප්වේස ද අල්විස              
சகபய உறுப்ிர் ிபாத் நஜஹர த அல்யிஸ் 

Hon.Member Prabath Mahesha de Alwis                                                    

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

 රු බහඳතිතුභි ප්භභ ප්ඹ ජනහ 
ම ශඟ බහ  හයඹට ප්ඹොමු යන ප්ර 
ඉල්රහ සිගලනහ.  

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතති.  රු භන්ත්රීතුභි.  

 

රු භන්ත්රී රුණ ලිඹනප්ේ                               
சகபய உறுப்ிர் யருண ினஜக                   
Hon.Member Waruna Liyanage                                             
---------------------------------------------- 

 

 රු බහඳතිතුභි භහප්න්න 
ඕප්න්. ඉසප්ල්රහ කිේ හයණඹ ආණ්ඩු 
ක්රභ යසථහප්ේ රුණු ඉදිරිඳත් යන්න 
භභ බඵතුභහප්න් ඉල්ලීභක්  ශහ.  නමුත් 
ඳුදහ දස ඊප්ේ භට ඹන්න  ඵළරිවීභ ළන 
භප්ේ ප්ඳෞේලි හයණඹක් ිහ භභ 
සතතින්ත ප්නහ ග අසථහ රඵහදීපු ්  
ම්ඵන්ධ. ඇත්තටභ අපි හච්ඡහ ය 
ත්තහ  භන්ත්රීරුත් ්ක්    අද දප්ේ 
ච්ඡහ      යරහ      ෂළක්ස      ඳිවි ඹක්  

 

 

භහර්ප්ඹන් රුණු ඉදිරිඳත් යන්න 
අසථහක් ප්දන්න කිඹරහ.  

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 ග ළටළුක් නෆ. රු භන්ත්රීතුභහ. 
බඵතුභන්රහ බහප්න් යන රද ඉල්ලීභට 
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ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ටතුතු ශහ.  නළත්නම්  බහප්ේ ප්ඹ ජනහ 
ප්නහ  භවයක් ප්රහට ්තින්  ්වහට 
ත්තු ක්රිඹහභහර් ළන වන් ප්න්ප්න් නෆ 
කිඹරහ.  ඊශඟට බහඳතිතුභහ ඇතුළු භළණික්  
ංසථහප්ේ ිශධහරීන් භඟ හච්ඡහක් 
ගත් අද තභ.  ප්ඹ ජනහක් වුප්ණ්  
ළරහ  ක්රිඹහත්භ  යන්න කිඹරහ. ග 
පිළිඵ බහ  දළනුකූත් විඹ තුතු  ි.  
තහ ප්ශේ. ග ළටළුක් නෆ රු 
භන්ත්රීතුභහ.  

 

රු භන්ත්රී ලිත රුණහයත්න              
சகபய உறுப்ிர் சித கருணாபத்                       

Hon.Member Salitha Karunaratne                               

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

 

 රු බහඳතිතුභි ග පිළිඵ 
හක්   දුන්නහ. මිටුට.  

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 ග පිළිඵ  භභ දළනුකූත් ප්රහ 
හිගලප්ේ නළවළ.  ඳටරහ න්න ්ඳහ ප්ම් රු 
බහප්ේ     ඉල්ලීභක්      ශහ      ප්ම් බහ  

 

ප්රහප්ේදී ග වහ අසථහක් රඵහ ප්දන්න  
කිඹරහ.  ග අනුකූ තභ. . භභ  ප්ම්  තහ 
යන්ප්න් ග හයණහ පිළිඵ. ග අනුකූ 
මිටු         දළනුකූත්      යරහ  මිටුප්න් 
ප්රහක් ඉල්රප්න ග පිළිඵ ටතුතු 
සදහනම් ශහ.  ඹම්  රු භන්ත්රීතුප්භක් ග 
මිටුට ගිහිල්රහ  රුණු ඉදිරිඳත් ශහ 
නම් භභ ග පිළිඵ දළනුකූත් ප්රහ හිගලප්ේත් 
නෆ. ග  හයණහ ප්නප්භ. . ප්ම් බහප්න් 
ඉල්රන රද  හයණහ තභ.   භභ භතු 
ප්ශේ. ග හයණහ පිළිඵ 
තමුන්නහන්ප්ේරහ ඉදිරිඳත් ශහ නම් ග 

පිළිඵ භභ ප්ඵොප්වොභ සතතින්ත ප්නහ. 
ගට දහඹවීභ  පිළිඵ.  

 

 ම ශඟට රු භන්ත්රී නමින්ද අනුකූයරිඹ 
භන්ත්රීතුභහ විසින් ඉදිරිඳත් යන 
6/1/2016/06 ප්ඹ ජනහ ඉදිරිඳත් කිරීභ 
වහ බඵතුභහට අසථහ.  

 

රු භන්ත්රී  නමින්ද අනුකූයරිඹ                           
சகபய நிந்த அனுபிரின                    

Hon.Member Naminda Anurapriya                                 

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

 රු බහඳතිතුභි ග ප්ඹ ජනහත් 
ම ශඟ බහ හයඹට ඉදිරිඳත් යන ප්ර භභ 
ඉල්රහ සිගලනහ.  

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 සතති.  රු නමින්ද අනුකූයරිඹ 
භන්ත්රීතුභි. බඵතුභහප්ේ ප්ඹ ජනහත් ඊශඟ 
බහට න්න  කිඹරහ ප්ඹ ජනහ යන්ප්න්.  
රු භන්ත්රීතුභහ ඊශඟ බහට.  සතති. .  

 

  

ම ශඟට රු භන්ත්රී 
ජී.ඇම්.රුණහඳහර  භළතිතුභහ විසින් ඉදිරිඳත් 
ය ඇති 6/1/2016/07        දයණ ප්ඹ ජනහ 
ඉදිරිඳත් කිරීභ වහ රු භන්ත්රීතුභහට 
අසථහ.  

 

රු භන්ත්රී ජී.්මි.රුණහඳහර              
சகபய உறுப்ிர் ஜ.ீஎம்.கருணாா                   

Hon.Member G.M.Karunapala                               

----------------------------------------- 
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ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

 රු බහඳතිතුභි ප්ම් ප්ඹ ජනහ 
ඊශඟ බහට ල් දහන්න ඵෆ.  2016 සිංවර 
අවුරුේද  ්න්න ඳටන් න්නහ. ග ිහ  අය 
ප්ඹ ජනහ ප්ද  රඵන බහට ල් දහපු  රු 
භන්ත්රීතුභන්රහ ප්දඳරට රථභප්ඹන්භ සතතිඹ 
රහල ය  සිගලනහ.  

 

 අප්ේ ලිත   රුණහයත්න 
භන්ත්රීතුභහප්ේ ප්ඹ ජනහ ප්ම් ප්ඹ ජනහටත් 
ගහඵේධ. .  යත්නපුය දිසත්රික්ප්ේ 
ඵහුතයඹක්  ෘ  ර්භ අඳනඹන   හ භත 
ජිත් ප්නහ භඟභ භළණික් ර්භහන්තඹ  
තභ.  ග ජන ජීවිතඹ ආප්ර භත් යපු 
ර්භහන්තඹ. ගට ණ ප්ොහ වළඬුහ 
කිඹරහ කිඹරහ ළ ක් නෆ.   ඉරිදහ භව 
ප්රොකුට ඳහරිරි කිඹරහ කුභන්ණ 
ඳත්රහ  ඹන අඹප්ේ ප්ව දයප්ඹ  අන්න 
තල්දප්ේ ඳහරභ ඹට යනහ. ්ස.පී.සී. 
ප්භොන ්ක්  ළප්දේත් භට භක් නෆ. 
ඇත්ත කිඹන්ප්න්. අන්න ඳහරිරි ළන  
තහ යන ප්රොක්හප්ේ ප්ව දයප්ඹ   
තල්දප්ේ ඳහරභ ඹට ය. . දළන් යංජිත් 
ඵණ් හය ඇභතිතුභහප් උත්තප්ර්දී භභ  තහ 
ප්නොය හිගලඹහ. තමුන්නහන්ප්ේරහට 
ප්රොක්ප්  ප්දන්ප්නක් හිගලඹහ.  වරි 
ආදප්ය. ප්න් මභත්රීඳහර  සිරිප්ේන 
භළතිතුභහට ළඩිප්ඹන්භ ආදප්ර් යූ.්න්.පී.  

 

 

 

්ප්ක් අඹ. ්ඹහට උත්තය ප්දන්න  භං ළභති 
නෆ.          බඹහ ඵහරප්ඹක්ප්න්.    ඕප්න්  නම් 
ඳත්තයප්ඹන් වරි ප්භොකින් වරි අවන්න.  
තමුන්නහන්ප්ේරහට ප්රොක්ප්  ප්දන්ප්නක්  
ඉන්නහ       ප්ම් යප්ට්.           ්ක්ප්ප්නක් 
ජනහධිඳතිතුභහ, අිත් ්ක්ප්නහ යිල් 
වික්රභසිංව භළතිතුභහ. බ. ට ළඩිඹ ප්රොක්ප්  
ඉන්නෆ.  අද  කිඹන ් ප්වට ප්නස 
යනහප්න්.  දළන් ඊප්ේ ප්ඳප්ර්දහ 
රහලනඹක් ශහ ප්ොවි ජනතහ පිළිඵ.  
තළින්  තළන දළන් ප්ඳොප්වොය ඉල්රරහ 
ෆවනහඹ. ්තප්ොට කුඩු ප්ය ගිප්ඹක් 

භළප්යන ංයහ දන්ප්න් නෆ. ප්ඳොප්වොය 
ඉල්රන්ප්න් කිඹරහ. වරි ඹන්ප්න් නෆප්න්.  
දව අට ප්ඳොප්වොය  නම් ප්ඳොප්වොය ප්දන්න 
ඕප්න්.  ග ප්නත් ප්ඳොප්වොය  වදනහ නම් 
හරඹක් ප්දන්න ඕප්න්.  ්ප්වභ නළතු දළන් 
කිඹන ් වට යත්නපුප්ර් ඇවිල්රහ භවහ 
ඳහරිරි උත්ඹක් ශහ. භභ නම් ඉල්රහ 
අස ය න්ප්න් නෆ බහඳතිතුභහ  කිේත්. 
වළඵළ.  ඉතිං භභ භල් වන්ප්න් නෆ. භල් 
වරහ කඩුප්ේ  හිටපු තහ (ප්ක හ) 

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 රුණහඳහර භන්ත්රීතුභහ බඵතුභහ 
භහතෘහට අදහර  තහ යන්න. ප්ම් 
බහ අනලය තළනට  ප්ි ඹන්ප්න් 
නළතු.  බඵතුභහ  තහ  යන්න. 

රු භන්ත්රී ජී.්මි.රුණහඳහර              
சகபய உறுப்ிர் ஜ.ீஎம்.கருணாா                   

Hon.Member G.M.Karunapala                               

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

 

 ඳහරිරි ම්භන්ණඹක්  ශහ අපි 
ප්ඵොප්වොභ ංප්ත ප්ඹන් අපිට ්දහ ්න්නට  

 

විදිවක් නෆ.     අපි භව ප්ඳොප්ශොට ආදප්ය. . 
අපි  ව ප්ොශට,ඇර ප්ේල්රට ආදප්ය. . ග 
ිහ අපි සිඹ  ළභළත්ප්තන්භ අප්ේ සතතිඹ 
රහල  ය සිගලඹහ.        නමුත් ්ක්ත් සිදු 
වුප්න් නෆ. සිරිඳහර  කිරිඇල්ර රු 
භන්ත්රීතුභහ ප්ම්  ප්ම් හලීන භහතෘහක් 
සිංවර අවුරුේද කිඹන්ප්න්. බඵතුභහ ශඟ 
ඉන්න අඹටත් භහ ශඟ ඉන්න අඹට.  වළභ 
ප්නහටභ ගලනහ  ඵඩු මිශ අඩු ප්ශොත්. 
වරිඹට අඩු ප්. .  වළඵළ.  ඉතිං රුපිඹල් දහවට 
යර කිප්ර  ්ක් න්නට ඵෆ.  දළන්  ප්ම් 
භං කිඹහප්න ආප්ේ  තහ.  ගහඵේධ. . 
භළණික් යහඳහයඹ වහ සිංවර අලුත් අවුරුේද 
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ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

අද තුට්ටුක්  නෆ හප්ේත්.  ඳතල් ඳන්න 
විදිවකුත් නෆ.  ඳහුගිඹ  තිඹ ප්න ප්ොට 
ළකිල්ර ටළක්ටයඹක් අයන්  ගිහිල්රහ 
රු.50000/- ක් ද  ළහුහ. බන්න ිභල් 
විප්ේනහඹ භන්ත්රීතුභහ තමුන්නහන්ප්ේත් 
දන්නහ. යත්නපුය දිසත්රික්ඹ ටහ මුහුදක් 
නෆ.  ප්ම්ප්ක් තිප්ඹන්ප්න් භළණික් රක්. 
ගට අද පුදුභහහය  යදයඹක්.  ංසථහප්ේ 
බහඳති අප්ේ අල්රපු ප්ම්.  ග ිහ ්තුභහට  
තහ යහ  කිඹරහ භට යන්න ප්දඹක් නෆ.  
ඊප්ේ ඳත්තප්ර් භභ කිඹන විට ඉරිදහ දි. න 
ඳත්තප්ර්  ් බහඳතිතුප්භක්ප්ේ හර්ඹහරඹ 
අලුත්ළඩිඹහ යන්න  රුපිඹල් ප් ගලඹ. .  
අප්න් කිේප්ේ ප්ොප්වොභද අපි ඵස ්ප්ක් 
ඹන්ප්න්  කිඹරහ.  අපි අය උඩින් ඹන ගහ 
ඳහවිච්චි යන්ප්න් නෆ කිඹරහ.  

 

ග ්ක්භ ඳහර්ලිප්ම්න්තුප්ේ 
ප්ඹ ජනහක් ප්නල්රහ ප්ම් ප්භොන තයම් 
ආර්ි රලසන තිබුණත් ඇභතිරුන්ට 
අලුතින් හවන ප්ේන්න. දළන් ගිඹ තිප්ේ  
තිබුණහ ආඹතන රධහනීන්ප්ේ රැසවීභක්.  
විශ්රහභ ඹන ප්ොට ප්ම් යජප්ේ ප්ේප්ඹකුට 
රළප්ඵන ්භ ත් ප්ඳොප්වොත්භ තභ.  
හවන ඵරඳඹ. ගහ නෆ ට්ගලඹට. ්ප්වභ 
තිප්ඹන අධිඹ දළන්  13 ප්ිදහ ආයම්බ 
ප්න සිංවර අවුරුේප්ේදී  මිිසුන්ට 
ඉතිප්ඹ පිඹහ භතක්  ය න්න  තභ.  සිේධ 
ප්න්ප්න්.          වළභ බහණ් ඹභ  ඵඩු මිශ  

 

ළඩි. .  හභහනයප්ඹන්  සිරිතක් තිප්ඹනහ  
ම්ඵද  ප්ඩ්         කිඹන්ප්න් නෆ ලුනුකූ නෆ 
කිඹරහ.  ප්දය  ලුනුකූ අඩු යන්ප්න්භ නෆ.  
ලුනුකූ කිඹන්ප්න් අතයහලය වහ හම්රදහ.   
තිබිඹ තුතු ප්දඹක්. දළන් ප්ඩ්ට ගිඹවභ 
ප්වොට  ඹවඳහරන ප්ඩ්කින් භභ  ඇහුහ 
ශඟ.  ලුනුකූ තිප්ඹද. නෆ  ලුනුකූ.         වළඵළ.   
තිප්ඹනහ රු.80/- ට ගහ ඉන්දිඹහනුකූ ලුනුකූ.  
භහතෘහ අතයහලය ආවහය ද්රයර මිශ 
අඩු කිරීභට යන ඵරඳෆභක්. අඩු ලප්ඹන් 
ප්ම් අහිං මිිසසුන්ප්ේ   භනහඳප්ඹන් වහ 
ඡන්දප්ඹන් ප්ම් ඵරඹ  ත්ත උදවිඹ 
ප්ඳොඩ් ක් හිතන්න ඕප්න් අහිං  දුේඳත් 
මිිසසු. භභ  ණහටු ප්නහ ්ක්ත්  

ජහති ඳක්ප්ේ  රු භන්ත්රීරු ප්භොන 
ප්වේතුක් ිහද භං දන්ප්න් නෆ ්න්ප්න් 
නළත්ප්ත්.  හිගලඹහ නම් අද ගලනහ.  අපිට 
ප්ඳොප්වොය මිශ ප්ඳොප්වොය රඵහදීභට විරුේධ  
වුප්ණොත් භට ඹන්න ඵෆ. භළණික් රලසනඹ  
ළන තහ ප්නොප්රොත් අපිට  නයඹට 
ඹන්නට ඵෆ. නමුත් අප්ේ ප්ව දය භන්ත්රීරු 
ගහ තුට්ටුටත් ණන් න්ප්න් නළතු 
ප්ොප්වොභ වරි භඟ ඇරිඹහ ප්භොක් වරි 
භහතෘහක් දහරහ.  

 

 දළන් අජිත් කුභහය භළේප්දභ 
භන්ත්රීතුභහ  කිේහ භළණික් රක්  අම්භප්ේ  
ඵප්ඩ්  තිබුණත් න්න වදනහ කිඹරහ.  භං 
දන්ප්න් නෆ බඵතුභහ කිඹපු ් භභ කිේප්ේ.   
අවප්න හිගලඹහ ඹහන්තම්. ප්ඵොරු ්ප්වභ නෆ 
අම්භහ ඊට ළඩිඹ උතුම්.  ්ප්වභ ඵහර චන  
තහ යන්න ප්වොද නෆ ප්ම් උත්තරීතය 
බහ. භළණික් රද අම්භද ගලන්ප්න්. 
බඵතුභහප්ේ  තහප්ේ භභ  ප්ම් කිඹන්ප්න්. 
භවය භන්ත්රීරු ප්නප්භ. . 

 

 

 

 

 

රු භන්ත්රී අජිත් කුභහය                                
சகபய உறுப்ிர் அஜித் குநாப                                         

Hon.Member Ajith Kumara                                              

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

භභ කිේප්ේ නෆ. භවය භන්ත්රීරු 
කිේප්ේ. 

 

රු භන්ත්රී ජී.්මි.රුණහඳහර              
சகபய உறுப்ிர் ஜ.ீஎம்.கருணாா                   

Hon.Member G.M.Karunapala                               

----------------------------------------- 
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ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

 ප්ම් භළණික්  කිඹන ් ප්ොප්වොභ 
වරි කීඹක් වරි ප්වොඹහ න්න ටතුතු යන 
ර්භහන්තඹක්. ග ප්නභ ප්දඹක්. අද 
භප්ේ  භහතෘහ. භප්ේ භහතෘහ ශඟ ්න 
සිංවර හින්දු අලුත් අවුරුේද ඉරක්  
යප්න අතයහලය ආවහය ද්රයර මිශ අඩු 
යන ප්ර ත්භන් යජඹට ඵරය සිගලන 
අතය ප්භභ ප්ඹ ජනහ ඉතහ ඉක්භින් අදහර  
ඵශධහරීන් ප්ත ප්ඹොමු යන ප්භන් ඉල්රමි. 
අතයලය ආවහය ද්රය වල්, 
පිගල,සිි,කිරිපිගල,යර, වහල්භළසන් ව 
 ගලන්භහළු ව ලුනුකූප්ේ. වළභ ප්ේභ  ඵඩු මිශ 
ඉවශ  ගිහිල්රහ. ප්භොන තයම්  තහ යද. 
භභ ්දහත්  කිේහ ජහතයන්තය ම්ඵන්ධතහ 
ළඩි දිතුණු යහප්න  ගිවිසුම් අත්න් 
යරහ තිප්ඹනහ කිඹරහ.  ්  ගිවිසුභක්ත් 
අත්න් යරහ නෆ.  අභිප්ඹ ඹට  
කිඹන්ප්න් ත  ඹවඳහරන ආණ්ඩුට 
ප්ඵ ක්කුක් ත් වදහ න්නට ඵෆ.   විෘත 
යන්ප්න් අප්ේ ගහ.  ඳශහත් බහප්ේ භව 
ඇභතිතුභහ හරුණි ප්රහ  ල්ලි ප්දන 
වන්දහ ප්භොක් වරි වදන්නට පුළුන්.  ග 
ප්නප්භ. ප්න් භවහ ඳරිභහණ ර්භහන්ත 
ප්ොච්චය ආද.          ඊප්ේ ප්ඳප්ර්දහ භට අහු 
වුණහ  ප්ඳොඩි  ටවනක්.  ඉතහ ඳළවළදිලිභ  
කිඹනහ යත්නපුය ඳහනදුය ඳහප්ර්  අධිප්ේගී 
භහර්ඹ ඳටන් න්නහ.       ප්ඵන්තය වයවහ 
ඹන අධිප්ේගී භහර්ඹ ඳටන් න්නහ. ප් ෂස  

 

සිගලඹත් ඳටන් න්නහ.  ඳටන් ත්ප්ත් 
නළත්නම් ත ප්රොකු හණක් ප්න්න 
ප්නහ.  ග  හින්දහ රු  අභළතිතුභහ දළන්  
චීන න්දනහප්ේ ඹනහ ප්වට අිේදහ. අප්න්  
චීප්න  අපිට  ල්ලි ගලක් ප්දන්න කිඹරහ. 
තහක් තිප්ඹනහ ප්ොණ් ඹ ඵළපු චීනුකූන්  
ප්ේ  කිඹරහ.  චීප්න   අප්ේ යටට ඇවිල්රහ 
ම්භහනර ඇවිදරහ බයප්ර සු වරි 
ප්භොනහ වරි විකුණනහ.       අපිත් ඉතිං වරී 
රහබ.   කිඹරහ න්නහ. චීප්න  ඉතිං 
ගප්ොල්රන්ප්ේ උඳරිභ මුදරට  තිඹරහ. 
ඉක්භින්  දුනහ ඳසට වළරිරහ. ආඳහු 
ඉල්ර.  කිඹරහ. චීප්න  දුනහ ආඳසට 
වළරිරහ භභ අය දුන්නුකූ ් ආඳහු ප්ද.  
කිඹරහ. අපි ඉක්භින් ආඳසට දුනහ . 
අඩු මුදරට ත්ත ගහ ආඳහු  ි.   කිඹරහ.  

 

ගප්ේ තභ.  දළන් යිල් වික්රභසිංව 
භළතිතුභහ  දළන් චීන න්දනහප්ේ ඹනහ අප්න් 
චීප්න  අපිට දිඹේ ල්ලි කිඹරහ. නළත්නම් 
ඉය.  භප්ේ ඹවඳහරනඹ කිඹරහ.  ග 
ඹවඳහරන ආණ්ඩුප්ේ අපි කිඹන්ප්න් ප්ම් 
සිංවර වහ හින්දු මිිසසුන්ට අවුරුේදට අය 
ළකුළු වහප්ල්  කිරි ඵතක් උඹහප්න 
න්නට  ප්ම් ඵඩු මිශ අඩු යන්න. අප්ේ 
අප්බ්නහඹ භන්ත්රීතුභහ දන්නහ ප්ොච්චය වී 
තිප්ේද ඇඹිලිපිගලප්ේ. ප්ඵොරු ප්නප්භ. . ්තුභහ 
ඉන්න ණ් හඹභ හින්දහ ප්ම්හට උත්තය 
ප්දන්ප්න් නෆ.  භප්ේ මිඹහ. රු.24/- ට ත් 
විකුණහ න්නට ඵෆ. ම්ඵහ. ප්ඹ ත් 
කිඹන්ප්න් ප්භොක්ද රමිතිප්ඹන් ප්තොය. . ග 
්ක්භ ් ප්ොවි භවත්තප්ඹකුප්න්  
න්ප්න් රුපිඹල් රක් ප්ද වී විතය. .  
ප්ම්  ඳම්ප්ඳ රි  තහ. ඵළරිඹෆ ප්ම්හ අඩු 
මුදරට අයන් ප්දන්නට      ප්ම්    වහල් ගල.   

 

 

 

 

සිංවර අවුරුේදට න්නට. දළන් ් ශළු 
්ප්වභ  තහ ප්ශොත් කිඹ.  හරගුණි 
ප්ේලගුණි ප්වේතුක් ිහ  ප්ම් යන්න 
ප්දඹක් නෆ. අපි  කිඹන්ප්න් අිතය. 
ඉන්දිඹහනුකූ  ධීය. න් ආතුධ ප්ඳන්රහ 
රංහ ප්ට් අප්ේ සීභහප්න් ඇතුශත 
ඇවිල්රහ අප්ේ උදවිඹ භහළු දළල් දෆභ 
නත්තරහ තිප්ඹනහ.  ්ප්වභ නම් අද භහළු 
මිශ ඇප්ේ භහළු  තභ.  නටන්ප්න්. භහළු  
ප්ඩ්ට ගිඹවභ.  ග  හින්දහ භභ හරඹ 
න්ප්න් නෆ  තමුන්නහන්ප්ේරහප්ේ. අපි  ඵර 
යන්ප්න් ප්ම් ආණ්ඩුට. ප්ම් ආණ්ඩුප්ේ 
ඵරධහරින්ටත් අපි ඵර යන්ප්න් වහල් ගල. . 
කිරි පිගල ගල. . ගලං භහළු ගල.  . ප්ම් ඊප්ේ 
ප්ඳප්ඳර්දහ ප්න ප්ොට රු.4/- කින් කිරි පිගල 
ළඩි. .  ඳහන් ප්ඩිඹ ඊටත්  හ ඉවශට 
ගිහිල්රහ.  දළන් තුයප්ේ මිිසසු පුදුභහහය 
පී නඹට රක් ප්රහ.  ඳහන් පිගල ළඩිප්ඹන් 
ඳහරිප්බ ජනඹ යන්ප්න් අජිත්  කුභහය 
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ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

භන්ත්රීතුභහ ප්භතන ෆ වනහ ප්ේ අය 
්ළිඹට ගිහිල්රහත් ෆ වන්න යවී 
රුණහනහඹ ප්ේ අය වළභ ප්රහප්ේභ 
ෆවන භනුකූසඹහ ප්ේ  භභ කිේහ කිඹරහ 
කිඹන්න. භභ දන්නහප්න් ්ඹහ යපු ළ  
ගල.  දළන් ප්ම් විදිවට ගිප්ඹොත් ්ප්වභ සථීය 
හය  මිිසසුන්ට පුදුභහහය වනඹක් ඇති 
ප්නහ. ග හින්දහ ප්ම් 
අතයහලය  බහණ් ර මිශ අඩු යන්නට 
කිඹරහ  අපි තමුන්නහන්ප්ේරහ 
ප්දප්ොල්ප්ර භ ්ක්හු ප්රහ  ඵර කිරීභක් 
යමු. නළත්නම් අවුරුදු රට ගිප්ඹොත් 
්ප්වභ අය භහනළල්ප්ල් වුණ සිේධිඹ  තභ.  
ප්න්ප්න්. ගප්. ග හින්දහ  භභ හරඹක් 
න්ප්න් නෆ. ප්ම් අතයහලය  රුණු ළන 
ිහතක්  ප්ොනුකූ යරහ අලය තළන් 
රට ප්ඹොමු යමින් ප්ම් සිංවර අවුරුේදට 
අඩු ලප්ඹන් ට්ට ම්ප්ඵොරත් ්ක් කිරි 
ඵත් න්නටත්  ඵඩු මිශ අඩු කිරීභට ඵර 
යන්නට  කිඹරහ ප්ඹ ජනහ අදභ 
ක්රිඹහත්භ ප්න්න කිඹරහ  රු 
බහඳතිතුභහප්න් ඉල්රනහ.  

 

 

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

සතති.   රු රුණහඳහර 
භන්ත්රීතුභි. ම ශඟට සිරිල් ඳල්ප්ල්ප්ඳොර 
භන්ත්රීතුභහ. 

 

රු භන්ත්රී  සිරිල් ඳල්ප්රප්ඳොර              
சகபய சிரில் ல்ஜசா                     

Hon.Member Cyril Pallepola                                               

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

 

රු බහඳතිතුභි ඳක් විඳක් 
භන්ත්රීරුි. භප්ේ හිත මි රුණහඳහර 
සිංවර අවුරුේදට, හින්දු අවුරුේදට ඵඩු මිශ 
අඩු යන්නට කිඹරහ ප්ඹ ජනහක් ප්නහහ. 
ප්ඵොප්වොභ හප්ර චිත. . ඵඩු මිශ අඩු 
ප්න්නට ඕප්න් සිංවර අවුරුේදට. 

 

රු බහඳතිතුභි භට භතක් වුප්න් 
භළණික් ළන  තහ යන ප්ොට ප්ම් භළණක් 
යහඳහයඹ ආයම්බ ප්ල් හිටපු 
ඇන්.ඇම්.ප්ඳප්ර්යහ භළතිතුභහ.  භභ ඊප්ේ 
ප්ඳප්ර්දහ භභ  භළණික් යහඳයඹ ළන දන්ප්න් 
නෆ. භටත් හිතුණහ භප්ේ ප්ශ ඳන්න 
ඉල්රභක් දහන්න ඕප්න් කිඹරහ. රුන්ළල්ර 
ඉඹුරහන ප්ල්  ඹහප්ේ  ප්ඳොඩි ඉල්රභක් 
දහන්න ඇේලිප්ක්න් දහරහ ළ  ගල  යන 
ප්ොට භභ ඊප්ේ ප්ඳප්ර්දහ ගිඹහ භළණික් 
ංසථහප්ේ . ප්ම්  තහ යන භන්ත්රීයඹහ 
ඇවළලිඹප්ො  දළන  න්නට ඕප්න්   ග 
හර්ඹහරඹට ඹන්න ඳහය නෆ. ගිහින් හවනඹ 
නත්තන්න  තළනක් නෆ.  ගිඹ 
ඳහරිප්බ ගිප්ඹකුට ප්ම් අවුරුදු 25 ක් 30 ක් 
තිබුණ ආණ්ඩුට භළණික් ංසථහප්ේ ප්වො  
හර්ඹහරඹක් දහන්න ඵළරි ප්රහ තිප්ඹනහ. 
ග ළන භභ ණහටු ප්නහ.        භභ  ගිඹ  

 

තිප්ේ ගිඹහ ඇවළලිඹප්ො ට. ඉ න්න ගිඹ 
ප්ප්නකුට පුටුක් නෆ වරිඹට. ්ප්වභ  
තළන තභ.  රු බහඳතිතුභි 
ඇවළලිඹප්ො   භළණික් ංසථහප්ේ  
හර්ඹහරඹ ඳත්හප්න ඹන්ප්න් ්ප්වභ 
තහ යන  ප්ොට රු බහඳතිතුභි භභ 
ප්ම් දළපු ප්ේ. භභ  ගිහින් යපු ප්ේ. භභ  
ගිහින් මුහුණ ප්දන්නට වුණ ප්ේ ළන භභ 
ප්ම්  තහ යන්ප්න්.  භභ භළණික්  ළන 
දන්ප්න් නෆ. භභ දන්ප්න්  තිරිහන ර.  
භළණික්  ළන  භභ අදුයන්ප්න් නළති ිහ. 
ග  ප්නප්භ.   රු බහඳතිතුභි භප්ේ හිත 
මි භන්ත්රීතුභහ කිඹනහ ප්ම්ප්ක් 
වල්,පිගල,සීි  ඵඩු මිශ අඩු යන්න  
කිඹරහ. ප්භොද  භට නයහඹ ඳඹ ඊප්ේ  
තභ.  වම්ඵ වුප්න්.  භභ  ප්ොශම ගිහිල්රහ 
්න්න රෑ වුණහ.  භට ප්ම් අධයඹනඹ 
යන්න ප්රහක්  තිබුප්ණ් නෆ. භභ උප්ේ 
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ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ඵරන ප්ොට ඵඩු මිශ  ළන  තභ.  තිබුප්ණ්. 
භභ  ෆල්ර දිසත්රික්ඹ ිප්ඹ ජනඹ යන 
භන්ත්රීයප්ඹක් වළගලඹට  භභ උප්ේ ්න 
ප්ොට සිල්රය   ගල වරහ.  ප්භොද 
අරින්ප්න් අටට,නඹට.  ඵඩු ගලත් න්න  
ඵළරි ගිඹහ. භභ ගට භභ  දළම්ප්ම් 
ප්දහිඕවිගලන් ඇවළලිඹප්ො ට.  රඟභ 
ප්රොකුභ ප්තො  ඵඩු ප්ඩ්  ප්න්ටර් 
සප්ට ර්ස ඇවළලිඹප්ො . භභ  ගිඹහ ප්ඩ්ට. 
භභ ගිහිල්රහ  ඵඩු ලිසගල ්  දුන්නහ ප්ඩ්ට.  
ඵඩු ගල ත්තහ. භභ ප්භොනද ත්ත ඵඩු 
ගල.  භභ  න්නහ වහල්  කිප්ර  ඳවක්.  
රු.330/- . .  ප්නසටප්භ ල්ට් ගලන් ්ක්. 
රු.280/- . .  සීි කිප්ර  ්ක් රු.100/- . .  
ඳහන  පිගල කිප්ර  ්ක් රු.90/- . .  ප්රොකු 
ළභන් ගලන් ්ක් රු. 130/- . .  
රුණහයරහ භභ ප්න්ටර් සප්ට ර්ස 
්ප්න් ඵඩු න්නහ. භභ බේපු යරහ 
ප්භන්න  බිර තිප්ඹනහ. (ප්ක හ) ජිේ 
්ප්ක් ඵඩු ගල. බේපු යනහ. ප්ඵොරු 
කිඹන්න ්ඳහ. රු බහඳතිතුභි ඵහධහ 
යන්න ්ඳහ  කිඹන්න.  භභ හටත් ඵහධහ 
යන්න ගිප්ේ  නළවළ. රු බහඳතිතුභි භට 
විනහඩි ඳවක් ප්දන්න. භප්ේ ජිේ ්ප්ක්  
තිප්ඹනහ ඵඩු ගල. ප්ේන්නම්. (ප්ක හ)   

 

භභ ප්නහප්ේ. ගප්ේභ අර කිප්ර  ්ක් 
රු.75/- . .  

 

 රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 රු භන්ත්රීතුභහ ඳළවළදිලි 
කිරීභක් යන්ප්න්.  

 

රු භන්ත්රී  නමින්ද අනුකූයරිඹ                           
சகபய நிந்த அனுபிரின                    

Hon.Member Naminda Anurapriya                                 

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

 

ප්ොතනද තිප්ඹන්ප්න්.  

 

රු භන්ත්රී  සිරිල් ඳල්ප්රප්ඳොර              
சகபய சிரில் ல்ஜசா                     

Hon.Member Cyril Pallepola                                               

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

 

 ප්න්ටර් සප්ට ර්ස. ඇවළලිඹප්ො . 
ජඹසිරිඹට අල්රපු ්. ප්ම් බිශ. ප්ටලිප්ෂ න් 
නම්ඵර් නෆ.  

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 බඵතුභහ මූරහනඹට  තහ 
යන්න.  

 

රු භන්ත්රී  සිරිල් ඳල්ප්රප්ඳොර              
சகபய சிரில் ல்ஜசா                     

Hon.Member Cyril Pallepola                                               

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

 

 ඵඩු භශ  අඩු ප්රහ තිප්ඹන්ප්න්. 
ළඩිඹක් නෆ.  අපි ෆලු දිසත්රික්ප්ේ භභ  
හිතුහ ෆලු දිසත්රික්ඹ ිප්ඹ ජනඹ   
යන භන්ත්රීයප්ඹක් වළගලඹට ෆල්ප්ල් 
මිශ ළඩි ප්රහද  කිඹරහ.  ෆල්ප්ල් 
ප්වොට න්න ඵඩු තිප්ඹනහ. ග ිහ  භභ 
ආප්ේ උප්ේ. ප්දරින් ්න්ප්න් වඹට. බඵතුභහ 
උත් භන්ත්රීයප්ඹක් වළගලඹට ල්ඳනහ 
යරහ ඵරන්න භභ උප්ේ දළදිභ ඉරහ 
ආප්ේ උප්ේ වඹට. උප්ේ  වඹට සිල්රය   
ඇයරහ නෆ. ින් ප්ඵොරුට තහ යන්න 
්ඳහ රු භන්ත්රීතුභහ.  භන්ත්රීයප්ඹක් 
වළගලඹට බඵතුභහ ල්ඳනහ යරහ ඵරන්න 
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சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

භභ ්න ප්ොට ඇයරහ තිබුණ ඳශප්ි  
 ඹ. භභ  ල්ඳනහ යරහ ඵළලුහ. ඇ.  
්ප්වභ ඵළලුප්ේ.  ප්ම් ම්ඵන්ධ 
භන්ත්රීයඹහප්ේ රප්ේලප්ඹන් ඵඩු න්න භභ  
තීන්දු ශහ. ග ිහ තභ.  අද ප්භන්න 
ප්න්ටර් ේර.  ්ප්ක් ්ප්වභ ඵඩු 
මිශ ළඩිවීභක් නෆ.  

 

රු භන්ත්රී ජී.්මි.රුණහඳහර              
சகபய உறுப்ிர் ஜ.ீஎம்.கருணாா                   

Hon.Member G.M.Karunapala                               

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

 

 අපිත් ප්ම් ඵඩු න්නහ අපි ප්ම් 
බහ ඉය ප්රහ ඹන ප්ොට බඹ මිශට 
භටත් ඵඩු ගල අයන් දුන්ප්නොත් (ප්ක හ) 
ප්ඵොරු කිඹන්න ්ඳහ. 

 

 

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 වරි බඵතුභහ තහ  යන්න. 

 

රු භන්ත්රී  සිරිල් ඳල්ප්රප්ඳොර              
சகபய சிரில் ல்ஜசா                     

Hon.Member Cyril Pallepola                                               

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

 

 ප්ම් හනට ඵඩු ගල අයන් ප්දන්න 
ඵළරි වුප්ණොත් භප්ේ ජිේ ්ප්න් 
ඇවළලිඹප්ො දී  ප්භතුභහට ආඳහු දීරහ ඹනහ  
කිඹරහත් ප්ම් අසථහප්ේදී භතක් යනහ.  
ප්න්ටර් ේර.  ්ප්න්  ත්ත ඵඩු  ප්ම් 

හනට අයන් ප්දන්න ඵළරි වුප්ණොත් භප්ේ ජිේ 
් අත්න් යරහ ප්භතුභහ ප්දනහ 
කිඹරහත් ප්ම් අසථහප්ේදී භතක් යනහ. 
අභිප්ඹ  යනහ. ප්ඵොරු කිඹන්න අලය 
නෆ.  ප්ඳශක් භන්ත්රීරු  තභන්ප්ේ  නභ රැ 
න්න ප්ඵොරුට තහ යනහ ප්න්න 
ඇති.  

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සිරිල් භන්ත්රීතුභහ දළන් 
තමුන්නහන්ප්ේප්ේ  තහ යන්න. 
තමුන්නහන්ප්ේ ප්භතුභන්රහත් ්ක් ප්න 
ප්නභ  තහ යනහ නම් බහප්ේ නීති  
තහ ය න්න. දළන් ප්භතනදී බඵතුභහප්ේ 
තහ  යරහ අන් ය න්න.  නළත්නම් 
භට හරඹ   අන් යන්න  සිේධ ප්නහ.    

 

රු භන්ත්රී  සිරිල් ඳල්ප්රප්ඳොර              
சகபய சிரில் ல்ஜசா                     

Hon.Member Cyril Pallepola                                               

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

 

 රුණහයරහ භට ඵහධහ යන්න 
්ඳහ. අපි ඇත්ත  තහ යන්ප්න්.  භභත් 
බඵතුභහත් දන්න රප්ේලඹක් ඇවළලිඹප්ො  
රප්ේලඹ. ප්න්ටර් සප්ට ර්ස කිඹන ් . 
ප්ම්  බිශ භහ අප්ත් තිප්ඹනහ රු 
බහඳතිතුභි. ග.  භභ ඵඩු මිශ කිේප්ේ. 
රු බහඳතිතුභි ප්ම්හ ප්වොයට බිල් දහන්න 
ඵෆ, භවජන ිප්ඹ ජිතප්ඹක් වළගලඹට . භට 
ප්ම්  නයහඹ ඳඹ වම්ඵ වුප්න් ඊප්ේ  . 
භභ ්ප්වභ නම් ්ප්වන් ඵඩු අයන් බිශ 
ප්ේනහ. භභ උප්ේ ්න ප්ොට ඇයරහ තිබුණ 
ප්ඩ්. භභ ග.  ත්ප්ත් ඵඩු.  අපි ඇත්ත  
තහ යන්ප්න්  අපි භවජන ිප්ඹ ජිතප්ඹ  
වළගලඹට අපි ඳශහත් බහට ්න්ප්න් අපි රැඳී 
ඉන්ප්න් . අපි ඇත්ත  තහ යන්න ඕප්න්.  
තභ තභන්ප්ේ ප්ේල් රැ න්න. තභ 
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ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

තභන්ප්ේ නහඹප්ඹ  රැ න්න ගහ  තහ 
යරහ ළ ක් නෆ  රු බහඳතිතුභි. ඵඩු 
මිශ ්ප්වභ ළඩිවීභක් නෆ.  ඵඩු මිශ අඩු. . 
් ් ඳශහතට මිශ ප්නස ප්නහ. ග 
හභහනය සිදුවීභක්  රු බහඳතිතුභි. අද ග 
විතයක් ප්නප්භ.  ජනතහට ඵඩු මිශ විතයක් 
ප්නප්භ.   ඩීල් ගල අඩු ප්රහ තිප්ඹනහ. 
ත්රීවිල් ්ප්ක් ඹන්න ඳළට්ට්රල් ගල අඩු ප්රහ 
තිප්ඹනහ. වන රළබිරහ තිප්ඹනහ.  
අවුරුේද තුශ සිඹළුභ වන අපිට 
රළප්ඵන්ප්න් නෆ.  රු බහඳතිතුභි පුයහ 
අවුරුදු 25 ක්30  ක් ඇතුශත අවුරුේදක් 
ප්දක් ඇතුශත ළ  යන්න පුළුන්භක් 
නෆ. 

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 බඵතුභහප්ේ තහ අන් යන්න.  

 

රු භන්ත්රී  සිරිල් ඳල්ප්රප්ඳොර              
சகபய சிரில் ல்ஜசா                     

Hon.Member Cyril Pallepola                                               

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

 

 ්ප්වභ නම් රු බහඳතිතුභි ඵඩු 
මිප්ශේ ළඩිවීභක් නෆ කිඹරහ ප්ම් අසථහප්ේදී 
භං භතක්  යමින් රළබුහ ව ප්ම්  සිංවර 
අලුත් අවුරුේද යත්නපුය දිසත්රික්ප්ේ වහ 
ෆලු දිසත්රික්ප්ේ ජනතහට ඳභණක් 
ප්නප්භ.  භසත ජනතහටභ  ප්ඵොප්වොභ 
හභප්ඹන් භගිප්ඹන් සිංවර අවුරුේද භුක්ති 
විඳින්න හනහ රළප්ඵන්න කිඹරහ 
රහර්ථනහ යමින්  භභ ිවඬ ප්නහ. 
සතති. . 

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 ප්ඵොප්වොභ සතති.  රු සිරිල් 
ඳල්ප්ල්ප්ඳොර භන්ත්රීතුභි. ම ශඟට 
ිප්ඹ ජය බහඳති උදඹහන්ත ගුණතිර 
භළතිතුභහ 

 

රු ි.බහඳති උදඹහන්ත ගුණතිර                              
சகபய ி.தயிசார்  உதனகாந்த குணதிக  
Hon.D.Chairman Udayakantha Gunathilaka                                                                                       
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 රු බහඳතිතුභි අප්ේ රුණහඳහර 
භන්ත්රීතුභහප්ේ ප්ඹ ජනහ ම්ඵන්ධප්ඹන් 
චන කීඳඹක් තහ යන්නට බඵතුභහ  
අසථහ රඵහදීභ ම්ඵන්ධප්ඹන්   භභ තුටු 
ප්නහ. ගප්ේභ භභ අප්ේ  රුණහඳහර 
භන්ත්රීතුභහට සතතින්ත ප්නහ.  ප්ම් 
ප්ඹ ජනහ        රුණහඳහර        භන්ත්රීතුභහ  

 

ප්නහහ ප්ේභ ග ප්ඹ ජනහප්ේ අතයහලය 
බහණ්  අවල් ගහ කිඹරහ ප්ඳන්රහ දීභ  
ම්ඵන්ධ.  ප්භොද අපි දළක්හ ඳහුගිඹ 
හරප්ේ අතයහලය බහණ්  කිඹරහ මිශ අඩු 
කිරීභක් ශහ.  ප්ොත්තභල්ලී ්ප්වභ 
නළත්නම් තුනඳවත් අතයහලය බහණ්  
වළගලඹට ග ඳහුගිඹ හරප්ේ ප්ඳන්රහ 
දුන්නහ. ග ිහ ප්ම් ජනතහට අතයහලය 
ප්ේල් කිඹරහ නම් කිරීභ ම්ඵන්ධ භභ 
තුටු ප්නහ අප්ේ රුණහඳහර  රු 
භන්ත්රීතුභහට.  විප්ලේප්ඹන්භ අප්ේ ම්ර 
ඵරපුවභ අද ග සිංවර හින්දු අලුත් අවුරුේද 
භයන්න අද ජනතහට භවහ පී හක් 
තිප්ඹනහ.  භවහ රලසනඹක් ඵට ඳත් ප්රහ 
තිප්ඹනහ.  අද ගට ප්වේතු  තභ.  රු 
බහඳතිතුභි මුදල් ංයණඹක් ප්න්ප්න් 
නෆ.  අද යඵර් මිශ ඵළවළරහ. අද ප්ත් මිශ 
ඵළවළරහ. අද ප්ත් තිබුණත් ප්දන්න හනට දළු 
 න්න  ක්රභඹක් නෆ. භවහ ිඹඟඹක් 
තිප්ඹනහ. ිඹඟඹ ිහ දළු නෆ, ග 
ආර්ිඹත් ්ක්  දළු  න  භනුකූසඹහට 
ආර්ි ලප්ඹන්  ලක්තිඹක් ප්න්ප්න් නෆ. 
ඉ ම් හිමිඹහට ලක්තිඹක් ප්න්ප්න් නෆ. 
්ප්වභ නම් ප්ම්ප්ක් ඵයඳතර රලසනඹක් 



 

ඵයමු ඳශහත් බහ சபகமுய நாகாண சப SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL  

2016.04.05 

 45 
 

ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

තිප්ඹනහ.  ප්ත් තිප්ඹන භනුකූසඹහට, 
ගප්ේභ ප්ත් තිප්ඹන භනුකූසඹහට ගප්ේභ 
අිකුත් ග ප්ඳොල් මිශ අද ඵළවළරහ තිප්ඹනහ.  
ප්ම් තත්ත්ඹ ිහ අද ආර්ිඹ භවහ  මුල් 
භහජප්ේ ංයණඹ ප්නොප්න  තත්ත්ඹට 
අද  ඳත් ප්රහ තිප්ඹනහ. ගප්ේභ ප්ම් පිට 
යගලන් ප්ේන  සිඹළු බහණ් ර මිශ  අද ළඩි 
ප්රහ තිප්ඹනහ.  වුරු වරි කිඹනහ නම් 
ඳහුගිඹ හරඹට  හ ඵඩු මිශ ළඩි ප්රහ නෆ  
කිඹනහ නම් ්ප්වභ  කිඹනහ නම් ග කිඹන 
ප්නහප්ේ ප්ට් පුත්තරම් ප්වොරි දහන්න 
ඕප්න්. ්ප්වභ රහප්ඹ ගි දන්ප්න් 
නෆ,්ප්වභ රහප්ඹ ගි ඉන්ප්න් ප්ොප්වේද 
අය ජනතහට ප්ොහ ප්ඳන්න ්  තභ.  
යන්ප්න්.  

 

 

 

 

රු භන්ත්රී අජිත් කුභහය                                
சகபய உறுப்ிர் அஜித் குநாப                                         

Hon.Member Ajith Kumara                                              

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

 

 රු.135/- ට තිබුණ සීි  අද රු.100/- 
ට අඩු ප්රහ කිඹන්ප්න්  අඩු ප්රහද ළඩි 
ප්රහද. ්තුභහප්ේ ඵරන්න  රළ. සතුප්ේ. 
(ප්ක හ) 

 

රු ි.බහඳති උදඹහන්ත ගුණතිර              
சகபய ி.தயிசார்  உதனகாந்த குணதிக  
Hon.D.Chairman Udayakantha Gunathilaka                          
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ළඩි  ිහ  තභ.  දුන්ප්න්. භභ භභ 
අවන්ප්න් ප්ම්.  දළන් රලසනඹ තිප්ඹන්ප්න්  
72/-ට ප්නප්භ.  90/- ට තිප්ඹනහ 
කිඹමුප් . 90/- ට න්න භවජනඹහට ප්   
ල්ලි. අද ප්ම්  ගිහිල්රහ ඵළලුප්ොත්  
යනෆමිඹහ ප්භොද කිඹන්ප්න්. ප්ොණ් ඹ  

ඳන්ප්න් නෆ, මිිසසු ්න්ප්න් නෆ.  ඇ.  
ප්වේතු ්ප්තන්ට ඹන්න ප්ොණ් ඹ ඳහ 
න්න අද ල්ලි නෆ.  රු බහඳතිතුභි 
රලසනඹ තිප්ඹන්ප්න් ප්ම් ප්න ප්ොට අද 
මිරිස ප්භ රට ඹන්න ඵෆ ප්ඳ ළිභ. ප්ම් න 
ප්ොට තුනඳව ගල ප්ොටහ න්න ඹන්න ඵෆ. 
ප්ම් අද ප්ඳ ළිභ අද නෆ.  ප්වේතු ප්භොද අද 
අවුරුේදක් ඇවිල්රහ නෆ. අද  භවජනඹහට 
විතයක් ප්නප්භ.  අද ප්ොවහ අඬනහද. භභ 
නම් ප්ම් ප්න ප්ොවහ අඬනහ අවරහ නෆ. 
ප්ොවහට අවුරුදු තහභ  දළිරහ නෆ. 
දළප්නන්ප්න්  නෆ ්ප්වභ අභහරුක්. ්ප්වභ 
පී හක්. ප්ම් හරඹ තුශ තිප්ඹනහ. ප්ම් 
තයම් පී හක් ප්ච්ච ප්ම් තයම් තුඹක් ප්ම් 
ආණ්ඩුක් අයන් ප්ච්චි හරඹක් ,තුඹක් 
අපි දළරහ     නෆ.      අපි      ප්දප්ොල්ප්ර භ          

 

 

 

තහ       යරහ      අපි ප්දප්ොල්ප්ර භ  
්තු ප්රහ අපි ප්ම් වින්න  ටතුතු 
යනහ විනහ ්ප්වභ නෆ කිඹරහ වුරු වරි 
කිඹනහ නම් ග භවහ ළරැේදක් කිඹරහ භභ 
ප්ම් අසථහප්ේදී භතක් යනහ.  

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 යභයකුභහය භන්ත්රීතුභහ ිප්ඹ ජය 
බහඳතිතුභහප්ේ  තහට ඇහුන්න් 
ප්දන්න. බඵතුභහ  තහ යන්න.  

 

 ග විතයක්  ප්නප්භ.  රු 
බහඳතිතුභි. ග රුපිඹප්ල් අඹ අඩුවීභ 
ිහ ග පිටයගලන් ප්ේන  සිඹළුභ බහණ් ර 
මිශ අද ළඩි ප්රහ තිප්ඹනහ.  ග අද  
නත්තන්න විදිවක් නෆ. අද ප් ොරර් ර මිශ 
කීඹද. 150/- ටත් අද භහරු යනහ. රු.141/- 
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. .  රු.150/- ට භහරු යනහ. බඹහ රු.141/- 
ට න්නහ ඇති. බඹහ ප්ද.  අය ඳල්ප්ල්ප්ඳොර  
භන්ත්රීතුභහ කිේහ ප්ේ. අඩුට තිප්ඹනහ 
කිඹරහ. බඹහ කිඹනහ රලසනඹ තිප්ඹන්ප්න් 
ඳසප්ේ 147 ,148,149 ,150 ට ඹනන්භ අද  
ප් ොරර් ් ගිහිල්රහ තිප්ඹනහ. ග  විදිවට 
ප්ම්.  ඹතහර්ථඹ ලු ල්ලි භහරු යනහ. 
රු.170/- ටත් භහරු යනහ. ්ප්වභ 
තත්ත්ඹට අද ඳත් ප්රහ තිප්ඹනහ. ප්ම් 
ග හරප්ේ භහින්ද භවත්තඹහප්ේ හරප්ේ   
අඹළප්ේ ල්ලි ගලප්න්  ප්ම් ප්ොන්ක්රීට් 
ගල දළම්භහ ඵරපුවභ ඹවඳහරන 
ආණ්ඩුප්න්  කිඹරහ  තභ.  දළම්ප්ම්. අද  ප්ම් 
භහ  තුනක්  ගිහිල්රහ ්  ර්භහන්තඹක් 
් ළලි ළටඹක් භට දහන්න පුළුන් 
ප්රහ තිප්ඹනද. ග තුළින් ංර්ධනප්ේ 
ළ  ප්නප්භ.  ග තුළින් අය 
ර්භහන්තහයඹහප්ේ හක්කුට ්න ් 
ප්ම්න්ඵහසප්ේ කුළිඹ, ම්රුහ   ග ළප්ඩ්  

 

යන ග භනුකූසඹහප්ේ  අද ග මුදල් ඹන  
ක්රභඹක් අද නෆ.  ග ිහ තභ.  ප්ම් අභහරු 
තිප්ඹන්ප්න්. ග අපි ඹතහර්ථහදී 
පිළින්න ඕප්න්. ගක් ඹතහර්ථහදී  භවය 
අඹට පිළින්න පුළුන්භක් නෆ.  ්දහ ඳහන් 
යහත්තර ප්ම්ප්ක් උත්ප්න ඇවිල්රහ  තහ 
ශ අඹ අද ඳහන් පිගල කිප්ර  ් රු.20/- 
කින් ළඩි ප්න ප්ොට ග  තහ යන්ප්න් 
නෆ වුරුත්.  ලුනුකූ කිප්ර  ් ප්දප්න් 
ඳංගුට ළඩි ප්න  ප්ොට ග තහ 
යන්ප්න් නෆ වුරුත් .ප්භොක්ද අඩු 
ප්රහ තිප්ඹන්ප්න් බහණ් ර ප්ම් හරඹ 
තුශ.  කිසිභ බහණ් ඹක් අඩු ප්රහ නෆ.  භභ 
විලසහ යනහ ප්ම් ආණ්ඩු ත අවුරුදු 
් වභහයක්  තිබුප්ණොත්  අවුරුදු 20 ට ඵඩු 
මිශ ළඩි වුණහට  හ ප්ම් අවුරුදු ් වභහය 
තුශ  නත්තන්න  ප්භොන ජප්තකුටත්  
පුළුන්භක් නෆ. අද වී කිප්ර  ්ක් කීඹද.  
වී කිප්ර  ් රු.20/- . .  වහල්  කිප්ර  ් 
රු.80/- . .   වී කිප්ර  ් අඩු ප්න  ප්ොට 
වහල් කිප්ර  ්ත් අඩු ප්න්නට ඕප්න්.   
්ප්වභ  නෆ. ප්භප්වභ තත්ත්ඹට අද ඳත් 
ප්රහ තිප්ඹනහ. දළන් ප්ම් භළණික් ළන 
ඉසප්ල්රහ තහ ශහ.   භළණික් රලසනඹ 
ඵරඳහරහ තිප්ඹනහ. ප්ත් රලසනඹ ඵරඳහරහ 

තිප්ඹනහ. යඵර් මිශ ඵරඳහරහ තිප්ඹනහ. 
ග අප්ේ මුළු  දි. නටභ ඵරඳහරහ තිප්ඹන 
රලසනඹක්. ග ිහ ප්ම්ප්න් ළරප්න්න 
පුළුන්භක් නෆ. අද ජනතහට අවුරුදු 
භයන්න පුළුන්භක් රළබිරහ නෆ.  
අවුරුේද ළන හිතන්න පුළුන්භක් රළබිරහ 
නෆ. ප්ම්ප්න් අවුරුේද  භයන්න ඵළරි 
රලසනඹ විතයක් ප්නප්භ.  ජනතහට ඇති 
ප්න්ප්න්. ගප්න් භන්ද ප්ඳ ණඹ. ඊශඟට 
දරුහප්ේ අධයහඳනඹට රලසනඹ. දරුහට 
අධයහඳනඹට  ගලතුන් ් ප්දන්න ල්ලි  
වම්ඵ  යන්න පුළුන් ප්. ද නෆ. 

 

 

 

 

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

                             

අපි අන් යමු රු ිප්ඹ ජය 
බහඳතිතුභහ. 

 

රු ි.බහඳති උදඹහන්ත ගුණතිර              
சகபய ி.தயிசார்  உதனகாந்த குணதிக  
Hon.D.Chairman Udayakantha Gunathilaka         
------------------------------------------------------------                            

 

 අය  දරුහප්ේ ප්දය ආවහය ගල 
රලසනඹ  තභ.  ්න්ප්න්.  ග විතයක් ප්නප්භ.  
ඊශඟට ප්වොරු ළඩි ප්නහ. ඊශඟට  ඳවුල් 
රලසන ළඩි ප්නහ. ප්ම්  තත්ත්ඹ ඇති 
ප්රහ තිප්ඹනහ. ග ිහ ප්ම්  
නත්තන්න පුළුන් ප්.  කිඹරහ භභ 
විලසහ යන්ප්න් නෆ. ග ිහ ප්ම්හ  තහ  
කිරීභත් විහිළුක් ඵට  ඳත් ප්නහ. භවය 
අපි ප්ම් රහප්ඹ ගි අපි දන්නහ ඵඩු මිශ  
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ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ප්භච්චයක් ළඩි ප්රහ තිප්ඹනහ කිඹරහ. 
නමුත් කිඹන්ප්න්  ළඩි ප්රහ නෆ  ඵඩු මිශ 
අඩු ප්රහ තිප්ඹනහ කිඹරහ. ්ප්වභ  තළන 
්ප්වභ ඳශහත් බහ  තහ කිරීභත් පශක් 
නළවළ කිඹරහ භභ විලසහ යන්ප්න් නෆ.  ග 
ිහ රු බහඳතිතුභහ භට ප්රහ රඵහදීභ 
ම්ඵන්ධ සතතින්ත ප්මින්  භභ  ිවඬ 
ප්නහ.  

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතති.  රු ිප්ඹ ජය 
බහඳතිතුභි. ම ශඟට රු ිවහල් ෂහරුක් 
රු භන්ත්රීතුභහ. 

 

රු භන්ත්රී ිවහල් ෂහරුක්                               
சகபய உறுப்ிர் ிஹால் ாறுக்                   

Hon.Member Nihal Farook                                                        

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

 

 රු බහඳතිතුභි  අප්ේ හිතත් 
රුණහඳහර  භන්ත්රීතුභහ හප්ර චිත 
ප්ඹ ජනහක් ප්නල්රහ භං හිතන්ප්න් ්තුභහ  
කිසිභ  තර්හනුකූකර ්තුභහප්ේ තහ 
ඉදිරිඳත්  ප්ශේ නෆ.  ඵඩු  මිශ ළඩි.   කිේහ. 
ජනතහට රලසන  කිේහ. ්ච්චය. . ඊට ්වහ 
්තුභහ ප්ම්  ඵඩු මිශ ළඩි.   කිඹන ්ට 
කිසිභ තර්හනුකූකර  රුණු ඉදිරිඳත් 
ප්නොය  අය ආණ්ඩුට භට ළීපප්ම්  සුපුරුදු 
ප්ච්තනහප්න්  තභ.  ්තුභහ  තහ   ප්ශේ. 
අද  දන්නහ භහින්ද යහජඳක්  භළතිතුභහප්ේ 
්ක් ්ට ඉප්න ඉන්න ණ් හඹභ  
තභ.  ෆවන්ප්න්.  

 

ග  ිහ අපි රු බහඳතිතුභි 
ප්ඹ ජනහක් ඉදිරිඳත් යන ප්ොට භ  
වන ප්ොට  තර්හනුකූකර  රුණු 

ඉදිරිඳත් යරහ  කිඹන්න ඕප්න්.  දළන්  
ප්රහ ඉතුරු යහ කිඹරහ ්තුභහට  කිඹන්න 
වළකිඹහක්  නෆ.  ්තුභහට තර්හනුකූකර  
රුණු ඉදිරිඳත්  යන්න වළකිඹහක් නෆ.   
නළති හින්දහ  තභ.  ්තුභහ ඵහර විදිවට  
තහක් යරහ හඩි වුප්න්.  ග ිහ ප්ම් ඵඩු 
මිශ ළඩි.   කිඹන  ් අපි දන්නහ  ප්ම් 
ඳහුගිඹ ආණ්ඩු හරප්ේ ප්ොප්වොභද ජනතහ  
ජීත් වුප්න්  කිඹන ් පිළිඵ අපි 
අමුතුප්න් කිඹන්න අලය නෆ.  ්දහ ඩීල් 
මිශ,භමි ප්තල් මිශ,ඳළට්ට්රල් මිශ ප්ර  
ප්ශ ප්ඳොප්ශේ අඩු ප්න ප්ොට ග 
ජනතහට වනඹ ප්දන්න ඵළරි ආණ්ඩුක් 
්දහ  තිබුප්ණ්. ග වනඹ දුන්ප්න් නෆ, ග 
ඹවඳහරන ආණ්ඩු  2015 ජනහරි  08 
ප්ිදහ  තභ.   ග වනඹ විලහර ලප්ඹන් 
අඩු යරහ ජනතහට දුන්ප්න්. ඩීල් මිශ අඩු 
යරහ දුන්ප්න් නෆ. ඳළට්ට්රල් මිශ අඩු යරහ 
දුන්ප්න් නෆ.     භමි ප්තල්       මිශ අඩු යරහ  

 

දුන්ප්න් නෆ. අපි අඩු යරහ දුන්නහ.  
තමුන්නහන්ප්ේරහට භත.  ෆස මිශ 
ඉතිවහප්ේ දහත් ප්නොහිතපු විදිවට 
අඩු යරහ දීපු ්භ ආණ්ඩු ර්තභහන 
ආණ්ඩු  කිඹන ්  අපි ඳළවළදිලිභ  
කිඹනහ  රු බහඳතිතුභි.  ප්ම් ප්ඵොරුට 
ඇවිල්රහ ඳයහජඹ දයහ න්න  ඵළරු අවුරුදු   
20 ක් ඳහරනඹ යපු ආණ්ඩුට තභත් 
ඵරන්ප්න් ඳයහජඹට ඳත් වුණු දප්ේ ඉරහ 
ආණ්ඩු ඵරඹ රඵහ න්න තභ.  
ප්ම්ප්ොල්ප්ර   ල්ඳනහ යන්ප්න්.  

 

රු භන්ත්රී අන්නභප්ර.  ඵහසයන්                        
சகபய உறுப்ிர் அண்ணாநப ாஸ்கபன்                   
Hon.Member A.Basgaran                                                 
------------------------------------------------------------  

 

 අය අහිං දුගී  දුේඳත් ජනතහ ඹන 
ත්රීවිල් ්ප්ක්  හන කීඹද කිඹරහ අවන්න 
ළභති.  ප්භතුභහප්න්.  
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ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

රු භන්ත්රී ප්ක්.්ල්.යත්නහඹ              
சகபய உறுப்ிர் ஜக.எல்.பத்ானக                   

Hon.Member K.L.Ratnayake                                        

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

 

 රු බහඳතිතුභහ  ප්ම් බහ 
ප්භච්චය  ල් බඵතුභහ ප්වොට යප්න 
ආහ.  භන්ත්රීයප්ඹක්  තහ  යනහ නම් 
ඵහධහ යනහ නම් රු බහඳතිතුභි 
බඵතුභහට ගප්ක් රලසනඹ තිප්ඹන්ප්න්. ග ිහ 
බඵතුභහ ප්ම් ප්භොන්ගලප් රිඹක්  ප්නොය 
ප්ඳය තිබ ආහයඹටභ ප්ම් බහ උත්තරීතය 
බහ  ප්ිඹන්න.  

 

 

 

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 ග ්ක්. ්තප්ොට රු 
භන්ත්රීතුභහ ්තප්ොට ග තහ ප්න් යරහ 
තිප්ඹන  රු භන්ත්රීතුභහ දළන  න්න ඕප්න් 
තහ යන්න. ග  අනුකූන්ට උත්තය ප්දන්න 
කිඹරහ නෆප්න්.  තභන්ට ප්රහ  දීරහ 
තිප්ඹන්ප්න්  තභන්ට හර ප්ේරහ ප්න් 
ය න්න.  ඳළවළදිලි ය ළනීභට ප්රහ 
ඉල්ලුප්ොත් අපි ප්දන්න ඕප්න්. භන්ත්රීතුභහට 
හරඹ ප්න් යරහ තප්ඹන ප්ොට  
භන්ත්රීතුභහ  තහ  යන්න ඕප්න්. භන්ත්රීතුභහ 
ප්න ප්න රලසන රට උත්තය දුන්නට භං 
ප්භොනහ යන්නද?  

 

රු භන්ත්රී ිවහල් ෂහරුක්                               
சகபய உறுப்ிர் ிஹால் ாறுக்                   

Hon.Member Nihal Farook                                                        

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

 

 රු බහඳතිතුභි භං හිතන්ප්න් 
අප්ේ ඵහසයන් භන්ත්රීතුභහටත් ප්ඳෞේලි 
භභ ්තුභහට  කිඹන්නම්.  දළන් භප්ේ ප්රහ 
භදි හින්දහ භභ තහ  යප්න ඹන්නම්.  
අද ප්ම් ප්ඹ ජනහ දළන් වී ළන තහ 
යනහ.  අපි දන්නහ ්දහ යහජඳක් ඳහරන 
හරප්ේ  රක්  තුන්දහස ඳන්සීඹ වල් 
ඵ හක්. වී ඇටඹක්ත් ඵ හ ප්නොශ  
රක් තුන්දහස ඳන්සීඹ වල් ඵ හ වදරහ.  
භත්තර ගුන් ප්තොටුඳර වළදුහ  අද ප්භොක්ද 
තිප්ඵන  රහබඹ. මිහින්රංහ ්ප්ක් ඳහඩු 
ප්ොච්චයද. ්ඹහරංහ ්ප්ක් ඳහඩු 
ප්ොච්චයද. අද ප්ම් වළභ ප්ේකින්භ  ගිි 
ප්ඳොළිඹට ණඹ අයප්න අද යප්ට් ජනතහ 
ණඹ ඵරින් මිරිකිරහ ඉන්ප්න්. ග ිහ රු 
බහඳතිතුභි ප්ම් යට විනහල යරහ ප්ම් 
යප්ට් ආර්ිඹ       හ දහරහ  අවුරුදු දවඹක්  

 

ප්ම්ප්ොල්ප්ර   ඳහරනඹ ශහ.  ප්ම් අවුරුදු 
දවඹ තුශ ජනතහට වන ප්දන්න ඵළරි 
වුණහ. දළන් වන ළන  තහ යනහ රු 
බහඳතිතුභි.  අප්ේ  රුණහඳහර භළතිතුභහ 
්තුභහ 2014 අවුරුේදට ප්ම් ප්ඹ ජනහ 
ප්නල්රහ ප්ම්  ඵඩු මිශ අඩු යන්න ්තුභහ 
ප්ඹ ජනහ ශහ නම් උත්තයඹ රඵහ ප්දන්න  
තිබුණහ. ්තුභහ ප්ශේ නෆ. ්තුභහ ආණ්ඩු 
ඳක්ප්ේ හිගලඹහ  නම් ්තුභහ දළන ත්තහ ප්ම් 
ඵඩු මිශ ළඩි.  කිඹරහ ප්නහප්ේ නෆ 
ප්ඹ ජනහ. 

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 භන්ත්රීතුභහ දළන්  හරඹ අහන. .  

 

රු භන්ත්රී ිවහල් ෂහරුක්                               
சகபய உறுப்ிர் ிஹால் ாறுக்                   
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ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

Hon.Member Nihal Farook                                                        

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

 

 ඳළවළදිලිභ  ප්ම් ඵඩු මිශ ළඩි.  
ළඩි.  කිේට කිසිභ ළඩිවීභක් ප්රහ නෆ, 
භවය බහණ් ර මිශ සුළු ළඩිවීභක් ප්රහ 
තිප්ඹනහ. ග අපි පිළින්නහ.  වළභ 
ප්දඹක්භ ් ඳහයට අඩු යන්න විදිවක් නෆ.  
ඵඩු මිශ  කිඹන්ප්න් අඩු ප්නහ. ළඩි 
ප්නහ. අපි ජනතහට ඵය ප්නොන විදිවට 
ර්තභහන යජඹට ප්ම් ආර්ි අභහරුම්  
තිබුණත් අද ටතුතු යප්න  ඹනහ කිඹන 
් ඳළවළදිලි යන්න ඕප්න්. යජප්ේ 
ප්ේ. න්ප්ේ ළටුඳ රු.10000/- කින් ළඩි 
යපු ්භ ආණ්ඩු ප්ම්. ග  හටත් 
නෆ කිඹන්න ඵෆ. ග වනඹ රඵහ දුන්නහ 
පුේලි ප්ේ. න්ප්ේ  ළටුඳ ළඩි 
යන්න  අද ටතුතු යරහ   තිප්ඹනහ. ප්ම්  

 

ප්ේ ප්ේල් තමුන්නහන්ප්ේරහට යන්න  
ඵළරි වුණහ. තමුන්නහන්ප්ේරහ ප්ොවිඹහට 
ප්ඩි තිබ්ඵහ. තුය ඉල්රපු මිිසසුන්ට ප්ඩි 
තිබ්ඵහ . ම්රුහට ප්ඩි තිබ්ඵහ. ග  
තභ.  තමුන්නහන්ප්ේරහ ප්ේ ඳහරන හරප්ේ   
වුප්න්. ග ිහ අද ප්භොන ප්ේ ශත්  රු 
බහඳතිතුභි ්දහට  හ අද ප්භ  ඵඩු මිශ 
විලහර ලප්ඹන්  අඩු ප්රහ තිප්ඹනහ.  

 

 විප්ලේප්ඹන්භ අපි වහල් ත්තවභ 
නහඩු ්දහ  2015 ජනහය භහප්ේ තිබුප්ණ් 
88/- ට. අද රු.79/- ඹ. යතු නහඩු රු.79/- . .  
ප්ම් තිප්ේ ප්ම්  තමුන්නහන්ප්ේරහ 
ගිහිල්රහ ඵරන්න.   

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 

 භන්ත්රීතුභහ  තහ අන් යන්න.  

 

 

රු භන්ත්රී ිවහල් ෂහරුක්                               
சகபய உறுப்ிர் ிஹால் ாறுக்                   

Hon.Member Nihal Farook                                                        

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

 

 සුදු නහඩු,යතු නහඩු ගහ සිඹළුභ ප්ම් 
වහල් ර්ර මිශ අඩු ප්රහ තිප්ඹනහ 
ඳහුගිඹ හරරට  හ. ප්ම් තභ.  ඇත්ත  
තත්ත්ඹ රු බහඳතිතුභි.  ගප්ේභ සුළු 
සුළු බහණ් ර මිශ  ළඩි ප්රහ තිප්ඹනහ.  
නමුත් හභහනයප්ඹන් භසතඹක් වළගලඹට 
න්න        ප්ොට       ඳහුගිඹ අවුරුේප්ේ අපි  

 

දන්නහ  2015 අවුරුේප්ේ භං හිතන්ප්න්  
අප්ේ යප්ට් සිඹළු ප්දනහටභ භං හිතන්ප්න්  
යහඳහරි. න්ට... 

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 භන්ත්රීතුභහ දළන් අන් යන්න 
රුණහයරහ.  

 

රු භන්ත්රී ිවහල් ෂහරුක්                               
சகபய உறுப்ிர் ிஹால் ாறுக்                   

Hon.Member Nihal Farook                                                        

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

 

 සුබදහයී අවුරුේදක් වුණහ.  ්දහ අපිට 
ඳළඹ හණක් ගිඹහ නයඹක් ඳහු යන්න.  
ගප්ේ තත්ත්ඹක්  ප්ම් අවුරුේප්ේ 
අිහර්ඹප්ඹන්භ ප්ම් යප්ට් සිවංර වහ හින්දු 
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අවුරුදු භයන සිඹළු ජනතහට ග වනඹ 
රඵහ ප්දන්න  ටතුතු යනහ. ගප්ේභ භට 
හරඹ රඵහදීභ පිළිඵ බඵතුභහට 
සතතින්ත ප්මින්  උදහ ප්න සිංවර හින්දු 
අලුත් අවුරුේද ප්ෞබහයභත් අවුරුේදක් 
ප්ේහ ඹළ.  රහර්ථනඹ  යමින්  භප්ේ චන 
සල්ඳඹ අන් යනහ.  

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතති.  රු ිවහල් ෂහරුක්  
භන්ත්රීතුභි. ම ශඟට අරුණ ිරන්ත 
ජඹසිංව රු භන්ත්රීතුභහ.  

 

රු භන්ත්රී ිරන්ත ජඹසිංව                                
சகபய உறுப்ிர் ிந்த ஜனசிங்ஹ                     

Hon.Member Nilantha Jayasinghe                            

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

 

 රු බහඳතිතුභි ඇත්තටභ  රු  
රුණහඳහර භන්ත්රීතුභහ ප්භභ ප්ඹ ජනහ 
ඉදිරිඳත් කිරීභ පිළිඵ භභ ඉතහභත් 
සතතින්ත ප්නහ. අද ප්ම් ඹවඳහරන යජඹ 
ආට ඳසප්ේ අවුරුේද අපි  නහ.  අප්න් භං 
දන්ප්න් නෆ ප්ම් භන්ත්රීරු කිඹනහ ඵඩු මිශ 
අඩු ප්රහලු.  ප්ම් ඹවඳහරන යජඹ  බහය 
ත්තහට ඳසප්ේ ප්නප්භ.  ප්ම්  ව. බ්රීඩ් 
අඹළඹ  2016 ඉදිරිඳත් ශහට ඳසප්ේ 
හභහනයප්ඹන්  කිරි පිගල ග්රෆම් 400 තිබුප්ණ් 
රු.265/- ට. දළන් ප්න ප්ොට  රු.325/- 
දක්හ  ණන්  ගිහිල්රහ තිප්ඹනහ. ග 
ප්රහප්ේ  කිේහ අතයහලය ආවහය ද්රයර 
මිශ අඩු යනහ. ්ප්වභ  කිඹරහ අඩු යරහ 
ප්ඳන්නහ කිඹරහ ළභනුකූ.  කිේහ ප්රොකු 
රළ. සතුක්. ග රළ. සතු දුන්නහ. ඉදිරිඳත් 
ශහ මිිසසුත් රැටුණහ .  නමුත් අද ප්න 
ප්ොට අවුරුේද  ශං ප්රහ ප්ම් ප්න ප්ොට 
අප්රේල් භහප්ේ  05 ප්ිදහ. යත්නපුය 
දිසත්රික්ප්ේ ප්ම් අප්රේල් භහඹ ඳටන් න්න 

ප්ොට ප්රොකු තදඵදඹක් අප්ේ නයර  
තිප්ඹනහ. ප්භොද ජනතහ නයඹට ඇදිරහ 
්නහ.  අවුරුේදට තභන්ප්ේ අලය ඇඳුම් 
ගල න්න. ඵඩු ගල න්න.  අද ශං දහරහ 
තිප්ඹන තළන ශං ප්ො  වරහ තිප්ඹනහ 
මිිසසු නෆ, ප්යදි   ගල තිප්ඹනහ මිිසසු 
නෆ, අද නයප්ේ  කිසිභ තදඵදඹක් භහර්ප්ේ 
හවන තදඵදඹ ඳභණ.  තිප්ඹන්ප්න්. ්ප්වභ 
නළතු ප්නත් තදඵදඹක් දකින්න නෆ. ප්ම් 
ඳක් විඳක් අපි  ප්දප්ොල්රන්ටභ දකින්න  
තිප්ඹන හයණඹක්.  අපි  ඵරන්න  ඕප්න් 
ඳක්ඹක් ප්බ්ය ළනීභ ප්නප්භ. . යට 
අලයතහඹ ,ජනතහප්ේ අලයතහඹ ඉස  
යන්ප්න් ප්ොප්වොභද කිඹරහ තභ.  අපි  
ඵළලිඹ තුත්ප්ත්.  භවය අඹ හිප්ත් ඇති  
තභන්ප්ේ ඳක්ඹ ප්බ්ය  න්න තභන්ප්ේ 
ඡහභඹ ප්බ්ය න්න ප්ම් අඩු.  ප්ම් ළඩි.   
කිඹරහ ප්ඵොරුට භහ ඳහරහ ළ ක් නෆ. ප්ම්  

 

ප්ඹ ජනහ  රු භන්ත්රීතුභහ ඉදිරිඳත් ප්ශේ 
ප්ම් යප්ට් අලයතහඹක්.  ඵයමු ඳශහප්ත් 
ජනතහට ප්ම් දළිරහ තිප්ඹනහ ප්ම් ඵඩු 
මිශ ළඩිවීභ  පිළිඵ.  ප්ම්  ළඩි ප්ච්චි  ඵඩු 
මිශ අඩු යන්න ප්ම් යජඹට ඵරඳෆභක්  
යන්න තභ.  ප්ම් ඳශහත් බහට ප්ම් 
ප්ඹ ජනහ ඉදිරිඳත් යරහ  තිප්ඹන්ප්න්. 
්ප්වභ  නළතු  තභන්ප්ේ ජහභඹ ප්බ්ය න්න 
ප්නප්භ. . ්තුභහට ග දළප්නනහ. ප්භොද 
අපි භධයභ ඳංති ජනතහක්. ප්ම් අපිට 
ප්වොට දළප්නනහ. අය හිි ප්ඳත්තටභ මුදල් 
්තු යරහ ප්වොද සුප් ඳප්බ ගී ජීවිත 
තයන මිිසසුන්ට ප්ම්  
ප්නොප්ත්ප්යන්න පුළුන්. නමුත් අපි භධයභ 
ඳංති ජනතහක්  විදිවට අපි අතයත් ඹම්කිසි 
ප්ේ  පිරික් ළ  යනහ.  අන්න ග 
ප්ේඹන්ට අලුත් අවුරුේදට අපි 
ප්ොප්වොභද අවුරුේද භයන්න  ඹම්කිසි  
දීභනහක් ප්දන්ප්න්. අප්ේ ප්ත් මිශ ළගලරහ . 
අප්ේ ඉ   ම්ර ජීත් ප්න මිිසසුන්ට 
ඵළරි ප්නහ ග ප්ත් ආදහඹමින්  ඹම්කිසි 
මුදරක් බවුන්ට ප්න් යරහ ප්දන්න. අවුරුදු 
න්න. අපිට ප්රහ තිප්ඹනහ ගප්ොල්ප්ර  
්න ප්ොට වළංප්න්න. අද ෂළක්ටරිඹට 
ගිහිල්රහ අප්ේ  දළු ගලට අත්තිහයම් මුදරක් 
ඉල්ලුට ඳසප්ේ  ප්ත් ර්භහන්ත ලහරහප්ේ 
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අ. තිරුන් වළංප්නහ. ප්භොද 
අත්තිහයම් මුදරක් ප්දන්න විදිවක් නෆ. ප්ත් 
මිශ රු54/- ට ඵළවළරහ. භට ඊප්ේ ප්ඳප්ර්දහ දළු 
ප්චක් ්ක් වම්ඵ වුණහ. රු.100/- . . භං 
ඵළලුහ ප්භොක්ද ප්ම් ප්රහ තිප්ඹන්ප්න්  
කිඹරහ. ප්ම්හ ප්ඳන්න්න ඕප්න්. ප්භන්න 
ප්වොයමුර ත්ත. දළු කිප්ර  191 . . 
ඇඩ්හන්ස ත්තහ භහප්ේ අන්තිභට ඳඩි 
ප්දන්න ඕප්න් හින්දහ. භභත් භහප්ේ අන්තිභට  
ඳඩි න්න ඕප්න්  ිහ ගිඹහට ඳසප්ේ භට 
ප්චක් ්ක් ප්නල්රහ ප්දනහ ප්රොරිප්ේ 
රු.100/- ප්ම් ඓතිවහසි ප්චක් ්ක්. 
ග හින්දහ භභ ප්ම්  තිඹහ න්නහ. 
ඹවඳහරන ආණ්ඩු ආට ඳසප්ේ ප්ත් 
ර්භහන්තඹට ප්රහ තිප්ඹන ප්ේ. භභ ඳඩි 
නඩි ප්බ්යරහ රුපිඹල් වත්දහස හණක්  ඳඩි 
නඩි ප්බ්රුහට ඳසප්ේ භට ඉතුරු ප්රහ 
තිප්ඹන්ප්න් රු.100/- . .   ප්ම්හට ප්ඳොප්වොය  

 

ප්ඹොදන්ප්න් නළේද. ග කිසිභ  ප්දඹක් 
යන්ප්න් නළේද. ඇඩ්හන්ස ් ත්ප්ත් 
මිිසසුන්ප්ේ ඳඩි නඩි ප්බ්යන්න. භභ 
වළභදහභ ප්ත්  ර්භහන්තප්ේ යප්න ආප්ේ  
ප්ම් විදිවට තභ. . ග ඇඩ්හන්ස ්ක් 
අයප්න තභ.  ප්ල්. නමුත්  ්දහ ඉතුරු 
වුණහ මුදරක්. ්දහ දළු කිප්ර  ් රු.80/- ට 
ඹේදී  අපිට මුදරක් ඉතුරු වුණහ අද ග මුදර 
ඉතුරු ප්න්ප්න් නෆ.  ග ප්රහ තිප්ඹන්ප්න් 
ප්ම් දළු කිප්ර  ් ඳවශ ළටීභත් ගප්ේභ 
ප්ඳොප්වොය ගල ප්ඹොදන්න විදිවක් නෆ. 
ප්ඳොප්වොය නෆ ප්ොප්වේත්. ප්ඳොප්වොය 
වනහධහයඹ ප්දනහ කිඹරහ ඇේලිප්ක්න් 
පුයරහ බහය දීරහ තිප්ඹනහ. අද ප්ම්  කිසිභ 
ප්ප්නක් ප්ඳොප්වොය වනහධහයඹ රඵපු 
ප්ප්නක් තහභ නෆ. තමුන්නහන්ප්ේරහ 
ශඟත් නළතු ඇති.  දව  ප්ිදහට ප්දනද. 
අලුත්  අවුරුේදට ළවුම් න්නද දන්ප්න් නෆ.  

 

රු විඳක් ංවිධහඹ සිරිඳහර කිරිඇල්ර              
சகபய எதிர்க்கட்சி அபநப்ார் சிிா கிரிஎல் 

Hon.Opposition Whip Siripala Kiriella                                

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

 

 රු භන්ත්රීතුභහ ග ර ප්ත්  හින්දද 
දන්ප්න් නෆ. 

 

රු භන්ත්රී ිරන්ත ජඹසිංව                                
சகபய உறுப்ிர் ிந்த ஜனசிங்ஹ                     

Hon.Member Nilantha Jayasinghe                            

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

                                                  

 රු භන්ත්රීතුභහ බඵතුභහ දන්ප්න් 
නළති ප්ේ තහ ප්නොය ඉන්නප් . 
බඵතුභහට තනතුයක් වම්ඵ ප්රහ  
රුණහය හඩි ප්න්න. භභ.   තහ 
යන්ප්න්.       තමුන්නහන්ප්ේ       ප්නප්භ. .  

 

 

ප්ඵොරුට තනතුරු රට වල් ප්රහ තහ 
යන්න ්ඳහ.  

 

 රු බහඳතිතුභි භභ ප්ම් ඊප්ේ 
ප්ඳප්ර්දහ දළක්හ ඳත්තප්ර් දහරහ තිබුණහ 
ංර්ධනප්ේ අයමුණ  ඵයමු  කිඹරහ.  
ඉතහභත් ණහටුදහඹ. .  ප්ඳොඩි ඳහයක් 
තිප්ඹන්ප්න්. ඇන්දහන ඳහය  දක් අය අල් 
ප්ෂොප්ජට් ්ට නභක් දහරහ තිබුණහ. ප්ම්  
නභත් යේදරහ. රිරහ ප්දොර සිට අමුණුප්ොර 
වන්දිඹ දක්හ.  රිරහ ප්දොශ ප්නප්භ.  රිල්ර  
ප්දොශ . ප්භොද ප්ම්ප්ොල්ප්ර  නභත් 
වරිඹට දන්ප්න් නෆ.  ප්නොදන්න  ි.  ප්ම් 
රලසනඹ ඇවිල්රහ  තිප්ඹන්ප්න්. ප්ම්හ 
ඇසතප්ම්න්තු ප්ශේ ් කිප්ර ම ටයඹට 
රක් 800 . . ඇසතප්ම්න්තුක් තිබුණහ.  
්තප්ොට ඳහයල් රැක් ප්දට. ඳශර ඳහය 
රැක් ප්දට තිබුණ ඳහය අද ් රැක් 
්ට අඩු යරහ   රක් වඹ සීඹක් ආගිඹ 
අතක් නෆ,  රක් 200 න් වදන්න කිඹනහ. 
ඉංජිප්න්රු  භවත්තඹහ කිඹනහ කිසිභ  
රමිතික් නෆ. අපිට කිේප්ේ ඳහය වදරහ ප්දන්න  
විතය. .   අපිට තිප්ඹන හනට ප්ම්  තිඹන 
මුදරට වදරහ ප්දන්නම්. හටද ප්ම්හ  තහ 
යන්ප්න්  තහ යන්න ප්ප්නකුත් නෆ.  
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ඇ.  ප්ම් ඳටන්  ත්ත  භනුකූසඹහ ඳටන් 
අයන් තිප්ඹනහ.  ගිඹහ ඹනන. ්තින් 
්වහට  ප්ොතනත් ප්වොඹහ  න්න  
ප්ප්නක් නෆ. ප්ොන්හත් ආඹතනඹට ඕන  
විදිවට ළ  යප්න  ඹනහ. අපි ගිහිල්රහ 
රලසනඹක් අහුට ඳසප්ේ ග මිිසසුන්ට 
උත්තයත් නෆ. අප්න් භන්ත්රීතුභහ ප්ම්ට 
රලසනඹක් දහන්න ්ඳහ. ප්භොද  දළන් ප්ම්ප්ක්  
තිබුණ ක්රභප්ේදඹ ප්නස ප්රහ 
තිප්ඹන්ප්න්.ප්ම්  විදිවට යන්න  ගිප්ඹොත් 
රලසනඹක් අප්ොත් අපිට යන්න ප්දඹක් නෆ. 
අප්ේ  ප්ම්  මිිසසුත් ඵඹ.  ඳහය වදහ න්න 
අලය ිහ. ේධ නළතු ඉන්නහ.  ප්ම් 
අනුකූන්ට උේඳළන්න  ලිඹන  ඹවඳහරන 
ආණ්ඩුට  අහිං දුේඳත් භනුකූසඹහප්  
ඵ ට ළදිරහ තිප්ඹන ප්රහප්ේ ප්ම්  ඵඩු 
මිශ අඩු යන්න       ඵළරි    තත්ත්ඹක් උදහ  

 

ප්රහ තිප්ඹනහ.  බන්න ආණ්ඩුප්ේ  
තත්ත්ඹ.  ආණ්ඩු ත්ප්ත් ඳම්ප්ඳ රි දහරහ. 
ප්ම් ආණ්ඩු  රඵහ ත්ප්ත් ජනතහට ප්ඵොරු 
කිඹරහ ග ප්ඵොරු කිඹපු ඹවඳහරන ආණ්ඩුට 
අලය ප්රහ තිප්ඹන්ප්න් ප්ම් ජනතහට 
අලය  ආවහයඹට  න්න්  අලය ඵඩු ගලට 
මිශ අඩු යන්න ඵළරි  ප්රහ තිප්ඹනහ. 
ප්ඳොප්වොය ගල ප්දනට ප්දන්න  ඵළරි ිහ 
ඳහය රට දළම්භහ කුඩු ප්ය ඹ කිඹරහ අද 
ප්ඳොප්වොය ගල නෆ.  වී ගල නෆ. ප්ම් 
ඹවඳහරන ආණ්ඩු ප්ම් යට බහය න්න 
ප්ොට වී ගල හල් යන්න තළනක්  තිබුප්ණ් 
නෆ. ග තත්ත්ඹට ප්ම් යට මුහුණ ඳෆහ. අද ග 
ප්නුකූට ප්ශේ කුඹුරු ගල අසේදන ්  
නත්තරහ අලය ප්ඳොප්වොය ගල ප්දන්ප්න් 
නළතු  කුඹුරු ගල අසේදන්න තිප්ඹනහ. 
අන්න ගප්ේ අවිධිභත් ළ  පිළිප්රක් 
තිප්ඹන ආණ්ඩුක්,යජඹක් අපි ප්ම් යජඹට  
ඵර යරහ ඉල්ල්නහ රු භන්ත්රීතුභහට 
සතතින්ත ප්නහ නළතත් සතතින්ත 
ප්නහ ප්භතුභහ ප්ම් ප්ඹ ජනහ ඉදිරිඳත් 
ප්ශේ ප්ම් යප්ට් ජනතහප්ේ අලයතහඹ 
අනුකූ ඵඩු මිශ අඩු යන්න අපි ගට ්ඟ 
ප්රහ අපි ටතුතු යනහ ඵ භතක් 
යමින් ප්ම් ඹවඳහරන ආණ්ඩුට ප්ම් 
ඵරඳෆභක් යන්න  ටතුතු යන්න කිඹන 

ඉල්ලීභ යමින් භභ ිවඬ ප්නහ. 
ප්ඵොප්වොභ  සතති. .  

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතති.  රු අරුණ ිරන්ත  
භන්ත්රීතුභි. ම ශඟට රු ිභල් විප්ේනහඹ 
භන්ත්රීතුභහ. බඵතුභහ  තහ  යන්ප්න් නෆ. 
ප්භ ි රළ. සතුප්ේ බඵතුභහප්ේ  නභ  
තිප්ඹනහ. ම ශඟට  රු භන්ත්රී අජිත් කුභහය 
භළේප්දභ භන්ත්රීතුභහ. 

 

 

රු භන්ත්රී අජිත් කුභහය                                
சகபய உறுப்ிர் அஜித் குநாப                                         

Hon.Member Ajith Kumara                                              

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

 

රු බහඳතිතුභි අප්ේ  
රුණහඳහර භන්ත්රීතුභහ ප්ඹ ජනහක් 
ප්නල්රහ තිප්ඵනහ. ඵඩු මිශ අඩු යන්නට 
. ළඩි.   කිඹරහ.  බඵතුභහප්ේ  ප්ඹ ජනහප්ේ  
තිප්ඹන  ඵඩු මිශ ඳවශ ප්වලීභ ළන භප්ේ 
ප්ඳෞේලි විරුේධත්ඹක් නෆ. වළඵළ.  
්දහට  හ ඵඩු මිශ ළඩි.  කිඹනහ නම් අපි 
ගට විරුේධත්ඹ රහල යනහ.  
ඳළවළදිලි  කිරිම් අලය නෆ රු 
බහඳතිතුභි. භප්ේ තහප්න් ඳසප්ේ 
ඳළවළදිලි කිරීම් යන්න  කිඹන්න. දළන් 
කිඹන්ප්න්  2015 ජනහරි භහප්ේ 08 
ප්ිදහ. න්  ඳසප්ේ ්දහට ප්ඳය ප්ම් යප්ට් 
තිබුණ  ඵඩු මිශට  හ අද ඵඩු මිශ ඳවර 
ළගලරහ තිප්ඹනහ.  වළඵළ.  ප්ම්  තිප්ඹන ඵඩු 
මිශට  හ ඳවළින් බහණ්  භවජනතහට 
රඵරහ ප්දන්න පුළුන් නම් ග තර්ප්ේ අපි 
ඉන්නහ.  රලසනඹ  තිප්ඹන්ප්න්  ඳසුගිඹ  
හනුකූර අනලය විදිවට අදි  ප්ඳොළිඹට 
බහණ්  අයප්න, අධි ප්ඳොළිඹට ණඹ 
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ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

අයප්න, අධි ප්ඳොළිඹට ආධහය අයප්න 
අද ප්ම් යට විලහර   අඳවසුතහඹට ඳත් ප්රහ 
තිප්ඹනහ. ඳසුගිඹ 2015 ට තිබිච්ච ආණ්ඩු 
විසින්. අද ගහ ප්හ න්න  ඵළරි. අද 
ප්ර  ප්ශ ප්ඳොප්ශේ ප්තල් මිශ ඵළවළරහ 
තිප්ඹනහ.  නමුත් ග හසිඹ ඇ.  අප්ේ 
ජනතහට ප්දන්න  ඵළරි. ප් ොරර් මිලිඹන 
750 ට ළඩිඹ රිජින් ගිවිසුභ  ිහ ප්ම් යටට 
අහිමි  ප්රහ තිප්ඹනහ මුදල් රභහණඹක්. අද  
ඵංප්ොප්රොත්බහඹට ඳත් ප්රහ තිප්ඹනහ 
ණිජ ප්තල් නීතිත ංසථහ. ග මුදල් ව 
ග මුදල්ර ප්ඳොළිඹ ප්න්න ගිහිල්රහ. අද 
ප්ම් අහිං ජනතහට  රු බහඳතිතුභි ග 
හසිඹ ප්දන්න  ඵළරි  2015 ට ඉසප්ල්රහ 
තිබිච්චි ග ඵහුභත ආණ්ඩු  යපු 
අත්තප්න භති ක්රිඹහ  කිඹරහ අපි  
ඳළවළදිලිභ භතක් යන්න ඕප්න්.      ්දහ ග  

 

ණඹ ත්ප්ත් නළත්නම් ප්යජින් ගිවිසුභ ප්ේ  
ප්වොය  ගිවිසුම් භගින් ප්ම් යප්ට් ආර්ිඹ 
විනහල ප්ල් නළත්නම්  රු බහඳතිතුභි  
අද ප්ර  ප්ශද ප්ඳොප්ල් ප්තල් මිශ 
අඩුවීප්ම්  ග බහය උදහ ප්න්ප්න් ප්ම් යප්ට්  
දුක් විඳින ජනතහ ප්දප් ගලඹක් ව ජනතහ  
කිඹරහ අපි  තමුන්නහන්ප්ේරහට ඳළවළදිලිභ  
කිඹන්නට ඕප්න්.  ග විතයක් ප්නප්භ.  අය 
ඳහයල් ළන තහ ශහ. භභ අවනහ 
ිරන්ත  රු භන්ත්රීතුභහප්න් බඵතුභහප්ේ 
ආනප්ේ ම්ර ඳහයල් වදරහ තිප්ඹනහ. 
භට ප්ඳන්න්න ඇන්දහන ඳහප්ර් භං තීරු 
ප්දක්. භට ප්ඳන්න්න ග ඳහප්ර් 
තිප්ඹන්ප්න් ් භංතීරු. .  

 

 රු බහඳතිතුභි ප්ම්  යටට ත්තු  
ණඹ මුදල් ප්ම් යටට ත්තු ආධහය ප් ගල 
ණන්  අපි ප්හ ප්න  ඹනහ. අද තහ 
යනහ භත්තර ගුත් ප්තොටුඳර ළන. 
ගතට ්තභ ගුත් භහභකින්  ඳභණ.  
ගුන ඹහනඹක් ඳළමිප්ණන්ප්න්. බිඹ ඩුඵහ.  
ගුන් භහභ  විතය.  ගිවිසුභ අත්න් යපු 
ිහ ග  ගුන් භහභ ඳභණක් අද භත්තර 
ගුන් ප්තොටුඳරට ප්ේනහ.  අද ප් ගල 
ණන්  ල්ලි අයප්න චීනප්ේ න්දනහප්ේ 
ගිඹ  තමුන්නහන්ප්ේරහ අද  අප්ේ අභළතිතුභහ 

තමුන්නහන්ප්ේරහ ඵරන්  ින් වරි 
උදේක්  අයන්න ඹන ප්ොට අද ගට 
අරහද කිඹන්න ඳටන් අයප්න  තිප්ඹනහ. 
්දහ චීනඹට ළදපු ්දහ චීනුකූන්ට ප්ොණ්  
ඵළපු ්හ අවප්න   හිගලඹ 
තමුන්නහන්ප්ේරහද අද චීනඹට ඵින්ප්න්. අද  
චීනප්ඹන් ප්භොනහ වරි උදේක් න්න 
පුළුන්ද කිඹරහ.ග ිහ  රු බහඳතිතුභි 
අපි ණහටු ප්නහ  අතයහලය බහණ් ර  
මිශ අද ඹම් රභහණඹකින් වරි අඩු යන්න 
පුළුන් 2015 ජනහරි භහප්ඹන් ඳසප්ේ   
ප්ම් ඹවඳහරන ආණ්ඩුට වළකිඹහ රළබිරහ  
තිප්ඹනහ. අද අප්ේ භන්ත්රීතුභහ 
ඇවළලිඹප්ොඩින් ඵඩු ගල          අයප්න 
භභ         කිේහ         ්තුභහට              අයන්  

 

 

්න්න ඵ  ඳහර්රඹ බහට කිඹරහ. ්තුභහ 
කිච්හ ඵඩු ඳහර්රඹ බහට  අයන් ්න්න  
සුදුසු නළති හින්දහ  ප්ේන්ප්න් නළවළ කිඹරහ.  
ඵළවළ.  අයන් ප්නහහ නම් රුණහඳහර  
භන්ත්රීතුභහට  ීපතර වළප්දනහ. ප්භොද අද ග 
ඵඩුර මිශත් ්ක්   ්තුභහ ඵඩු භල්ර 
ප්නත් තිප්ඹනහ. අද බහණ්  මිශ  ඹම් 
රභහණඹකින් අඩු ප්රහ තිප්ඹනහ. භභ 
අවනහ  රු බහඳතිතුභි 
තමුන්නහන්ප්ේරහට  ඳළවළදිලි  යන්න ඕප්න්  
නම්  භප්ේ තහප්න් ඳසප්ේ ඳළවළදිලි 
යන්න. අද ඩීල් මිශ 2015 අඩු ශහට 
ඳසප්ේ ග හසිඹ භවජනතහට ගිහිල්රහ 
නළේද. තමුන්නහන්ප්ේ ත්රීවිල් ් ළන  තහ 
යනහ. ්දහ ත්රීවිල් ් ත්ප්ත් ඉරහ 
නයඹට ්න ප්ොට ග  නයඹට වපු 
ඳළට්ට්රල් රභහණඹ අද තභන්ප්ේ හක්කුට 
දළිරහ නළේද. අද ප් ොරර් ් ළන  තහ 
ශහ. තමුන්නහන්ප්ේරහ කීඳ ප්දප්නක් ්ක් 
අපිත් ගිඹහප්න් ඳහුගිඹ  දසර තුප්ය ඳප්ේ. 
්දහ ඹන ප්ොට ප් ොරර් ්ප්ක් හන  කීඹද. 
ආඳහු ්ඹහප්ඳ ට් ්ට ඇවිල්රහ  භහරු 
යන්න  ගිඹවභ ප් ොරර් ්ප්ක් හන කීඹද. 
රු.141/- ට ප් ොරර් ්  ඵළවළරහ තිප්ඹනහ. 
භභ ග.   තමුන්නහන්ප්ේරහට කිේප්ේ ග  
ිහ රු බහඳතිතුභි ප්ම්  රුණහඳහර  
රු භන්ත්රීතුභහට අපි ආයහධනහ යනහ 
තමුන්නහන්ප්ේරහප්ේ ඳක්ඹ ප්නප්භ.  
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ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

තමුන්නහන්ප්ේරහප්ේ ඵහුතයඹප්ේ 
ඳක්ප්ේ  නහඹඹහ  තභ.  ප්ම් යප්ට් 
ජනහධිඳති වළගලඹට හඩි ප්රහ ඉන්ප්න්. අද 
ළයදි භන ඹනහ නම් අඩුඳහඩුක් 
තිප්ඹනහ නම්  තමුන්නහන්ප්ේරහ සිඹළු 
ප්දනහ බඹ  කිඹන පිරිපුන් උත්බහප්ඹන් 
තුත් ඳරිපර්ණ පිරික් විදිවට අපි ආයහධනහ 
යනහ  තමුන්නහන්ප්ේරහට උඳප්ේලන 
භණ් රඹක් වළගලඹට ප්ම් ජනහධිඳතිතුභහට 
උඳප්දස ප්දන්න ප්ම්  ඵඩු මිශ අඩු ය න්න  
විදිව ළන. අද ප්ම්    ඳණ්ඩිතභට   
හටප්ේ        ්ල්ලිරහ,    අනහත හටප්ේ  

 

 

 

්ල්ලිරහ ගප්ක් තිප්ඹන වුල්හයම් 
ප්ඳන්න්න  ප්ම් බහට ප්ේන ප්ොට    
හිතන්න ඕප්න් ප්ම් 2015 ට ඉසය  ප්රහ 
ප්ම් යට අනහත ප්ච්චි  තත්ත්ඹ ප්ම් 
තුේධප්ේ  ජඹග්රවනඹත් ප්ඳන්න ප්න  
තභන්ප්ේ  ඳවුල්  ඳසුබිභ  තය ය න්න 
ප්ොගල ණන් ආයහධ අයප්න ප්ම් යට විලහර 
ආහදඹට දළම්භහ. ග ඳවි අපි ප්න්න 
ඕප්න්. ග ඳේ  ප්න්න  ඵළරි ප්ම් අහිං 
ජනතහට අපි ප්ම් ඉන්ප්න්. අපි ප්ඹ ජනහ 
යනහ තමුන්නහන්ප්ේරහට ින් ප්ම් 
ඳශහත් බහප්ම් ප්ම් ප්ෞයනීඹ බහප්ේ  
හරඹ නහසති යන්ප්න්  නළතු 
තමුන්නහන්ප්ේරහත් අිත්  භන්ත්රීරු ප්ේ 
අතිරු ජනහධිඳතිතුභහට  ගිහිල්රහ කිඹන්න 
ප්භන්න අප්ේ ප්ඹ ජනහ  කිඹරහ කිඹන්න. 
ප්ම් බහණ්  අඩු යන විදිව ළන  කිඹන්න. 
අන්න ්දහට පුළුන්  ප්ම් තිප්ඹන 
භට්ටභටත්   හ අඩුප්න් ප්දන්න  පුළුන් 
ක්රභප්ේදඹක් ප්ම්  උත් භන්ත්රීරුන්ට 
ඵයමුප්ේ  රුණහඳහර  භන්ත්රීතුභහ ප්ේ 
භන්ත්රීරුන්ට  යන්න පුළුන් කිඹරහ භභ   
භතක් යමින් භප්ේ චන කීඳඹ වභහය 
යනහ රු බහඳතිතුභි. 

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

சகபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                   

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

 

සතති.  රු අජිත් කුභහය භළේප්දභ 
භන්ත්රීතුභහ  දළන් රුණහඳහර  භන්ත්රීතුභහ 
තමුන්නහන්ප්ේ ප්ඳොඩ් ක්  ඇහුන්න් 
ප්දන්න  භභ  කිඹන ප්ේ. ප්භතුභන්රහ තහ 
යන තහ  යන ළප්ර්ට බඵතුභහට 
පිළිතුරු ඳඹන්න ප්දන්න ගිප්ඹොත් භට ප්ම් 
බහ  යප්න  ඹන්නට ඵෆ.  මිිත්තුප්න් 
මිිත්තුට වළභ ්ප්වටභ ඳළවළදිලි  කිරීම් 
යන්න            ප්දන්න ඵෆ.       ්       ඳහය  

 

 

තමුන්නහන්ප්ේප්ේ තහප්ේදී  කිඹන්න. 
නළත්නම්  තහ ගල අහනප්ේදී තහ 
යන්න. මිිත්තුප්න්  මිිත්තුට වළභ 
ප්ප්ල්භ  තහ යන ප්ොට භභ 
ප්ොප්වොභද බහ අයප්න ඹන්ප්න්. ත කී 
ප්දප්නක්  තහ  යන්න ඉන්නද. ළප්යන් 
ළප්ර්ට නළගිගලනහ. ඕ  යන්න ඵෆප්න්. 

 

ම ශඟට රු භන්ත්රී රබහත් භප්වේස ද 
අල්විස භළතිතුභහ. බඵතුභහට අසථහ.   

 

 රු භන්ත්රී රබහත් භප්වේස ද අල්විස              
சகபய உறுப்ிர் ிபாத் நஜஹர த அல்யிஸ் 

Hon.Member Prabath Mahesha de Alwis                                                    

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

 

රු බහඳතිතුභි අද රුණහඳහර 
භන්ත්රීතුභහ ඉදිරිඳත්  යපු ප්ම්  ඵඩු මිශට 
ඳත් ප්රහ තිබුණ තත්ත්ඹ  ඵඩු මිශ 
ළඩිවීභත්  භඟ භජප්ේ අප්ේ භවජනතහ 
ශ්රීරහංකිප්ඹ  මුහුණ දීරහ තිප්ඹන තත්ත්ඹ 
පිළිඵ ගප්ේභ යජඹට ඵරඳෆභක් යන්න 
ඕප්න් කිඹන ප්ඹ ජනහ භ ්ඟ ප්මින්  
තභ.         භප්ේ  තහ ආයම්බ  යන්ප්න්. 
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ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

 

විප්ලේප්ඹන්භ  ඵඩු මිශ ළන අද 
විඳක්ප්ේ තහ යන ප්ොට අපිට පුංචි 
ණහටුක්  දළප්නනහ. ඹතහර්ථඹ  තහ 
යන්න සදහනම් නළත්ප්ත් ඇ.  කිඹරහ ඵරන් 
ඹන ප්ොට. විප්ලේප්ඹන් අද  ඳල්ප්ල්ප්ඳොර 
භන්ත්රීතුභහ ඉදිරිඳත් ශහ ඵඩු රළ. සතුක්. 
භභ  ප්ඩ්ට දළන්  තහ ශහ. ඳල්ප්රප්ඳොර 
භන්ත්රීතුභහ බඹ                 කිඹන  ළභන් 
ගලන්     ්  තිප්ඹනහ       චීනප්ඹන්    
ප්ේන ප්නේචන්              කිඹන          ළභන්  

 

 

 

ගලන් ්ක්.   ඉන්නප්  කිඹනන්.  
රඵර ප්න්න ්ඳහ. අපිට දළන් ප්රහ 
තිප්ඹන්ප්න් ඕ තභ. .  දළන් ඵරන්න ප්ම් 
යප්ට්  ලුනුකූ ප්ඵොප්වොභ යර න්න 
භන්ත්රීතුභහ  ඉෂසරහර් භන්ත්රීතුභහ කිේහ ප්ේ 
ලුනුකූ  ය දවඹ  ලුනුකූ කිප්ර  ්  තිබුප්ණ් 
රු.25/- . . අද ලුන් ප්තො මිශ  කීඹද.  යට 
ප්ට්ට තිප්ඹන  මුහුද  යට ප්ට්භ ලුනුකූ 
වදන්න  පුළුන් යටක්  තිඹහ ත්ත අපි  භව 
ප්රොකු ආර්ි ශභණහයන ශූයප්ඹ  
ඉන්නහ කිඹපු    ්ක්ත් ජහති ඳක්ප්ේ 
මුදල් ඇභතියඹහට ඵළරි ප්රහ තිප්ඹනහ  
බඵතුභහ අවන්න. ඉන්නප්  ප්ඳොඩ් ක්. 
අභහරු ඇති. ඵළරි ප්රහ තිප්ඹනහ රු.25/- ට 
දීපු ලුනුකූ ගල රු.60/- න් ඳල්ප්රවහ 
වම්ඵන්ප්තොට යහප්ඹන් ඳල්ප්රවහට දහන්න 
ඵෆ. අද රු.60/- .  ප්තො මිශ. ප්භොක්ද ප්ම් 
යටට ප්රහ තිප්ඹන්ප්න්. ප්ම් යප්ට් අේප්න් 
ප්ේලිරහ තුය ගල ප්ේලිරහ වළප්දන  ලුනුකූ ගල 
රු.60/- ට  තභ.  ප්තො මිශට දහන්ප්න්. 
ප්භන්න ආර්ි ශභණහයනඹ. ප්භන්න  
රහබඹ. ්තප්ොට ්දහ  2016 අඹළඹ  
ඉදිරිඳත් යන ප්ොට කිේහ වහල් භළසප්  
කිප්ර  ් උඳරිභ මිශ රු.410/-  
තිප්ඹනහ කිඹරහ. ප්ම් අඹළඹ අයප්න  
ඵරන්න  රු භන්ත්රීතුභන්රහ. වහල් භළසප්  
කිප්ර  ්ක් භභ අද උප්ේ අයප්න  ඵළලුහ 
රු.600/- .  අභ මිශ.  ප්භන්න ප්ම් 
ඹතහර්ථඹ. වහල් භළසප්  කිප්ර  ්ක් 

න්න ඵෆ.  ්තප්ට ප්ම් ඵඩු මිශ ළඩිවීභ  
ඉතහභත් අර්බුදහරී  තත්ත්ඹට ඳත් ප්රහ 
තිප්ඹනහ. අපි ළභළත්ප්තන් වුණත් 
අභළත්ප්තන් වුණත් ප්ම් ඹතහර්ථඹට මුහුණ 
ප්දන්න ප්නහ.  වහල්භළසප්  ගල  ණන්. 
යර ගල ණන්. ගලන් භහළු ගල ණන්.  
ලුහු ගල ණන්. ප්ම් ප්ේල් ඳහරනඹ ය 
න්න ඵළරි ප්රහ තිප්ඹනහ.  වළඵළ.  ප්ත් 
මිශ,යඵර් මිශ,අපිට ආර්ිඹ ප්න ප්දන 
සිඹළුභ ප්ේල්  මිශ ණන් අඩු    ප්රහ    
අපි ප්රොකු      ආර්ි අර්බුඹට       මුහුණ  

 

 

 

දීරහ තිප්ඹනහ. දළන් අජිත් කුභහය භන්ත්රීතුභහ  
තහ ශහ  විප්ලේප්ඹන්  මිහින්රංහ 
ආඹතනඹ ළන. භට භහප්න්න බඵතුභහ 
ප්නප්භ.  . භන්ත්රීයප්ඹක්  තහ ශහ 
මිහින්රංහ ආඹතනඹ ළන. ්ඹහර්රංහ 
ආඹතනඹ ළන. තහ ප්ශේ ෂහරුක් රු 
භන්ත්රීතුභහ. ප්ම් ආඹන ලින් ඳහඩු රළබුහලු. 
ප්ම් ආඹතන ලින් රහබ රළබු ප්ේ නළතිලු. 
ප්ම්හ ප්ොල්ර ෆලු. වරි ප්ම්හ ප්ොල්ර 
ෆහ ිහ ආණ්ඩු ප්ඳයළිඹක් යප්ට් ඇති 
වුණහ නම් අද ප්න ප්ොට මිහින් රංහ 
ආඹතනඹත්  ශ්රී රංහ ්ඹහර් රංහ 
ආඹතනඹත්  ප්ො  න්න ප්ම් අභහතයහංලඹ 
ප්භොනද යරහ තිප්ඹන්ප්න්  කිඹරහ 
බඵතුභහ කිඹන්න. භභ බඵතුභහට අභිප්ඹ   
යනහ මිහින්  රංහ ආඹතනඹ ඇතුළු 
ආඹතන 125 ක් බහය  තිප්ඹන යහජය 
යහඹ අභහතයහංලප්ේ ප්ල්ම්ට ප්ම්ඹ.  
පුටු.  දහන්න ඵළරි තත්ත්ඹට 
අභහතයහංලඹ  ඳත් ප්රහ තිප්ඹනහ.  තහභ 
අභහතයහංලප්ේ ප්ො නළගිල්ර  වදහප්න නෆ.   
භභ බඵතුභහට ඳළවළදිලිභ  කිඹනහ. 
බඵතුභහ ඳසප්ේ උත්තය ප්දන්න. ප්ම් 
අභහතයහංලඹ  තිප්ඹන්ප්න් ප්ර  ප්ශ 
ප්ඳොප්ශේ මිශ ළඩිභ  ප්ො නළගිල්ප්ල්  තභ.  
ප්ම් අභහතයහංලඹ තිප්ඹන්ප්න්. ප්ම් ප්න 
ප්ොට ප් ගල ණනක් විඹදම් යරහ ය 
හණක් තිසප්ේ ප්ම් අභහතයහංලප්ේ  තට්ටුක් 
වදනහ. තහභ ිශධහරී ගල පුටුර ඉප්න 
නෆ. තහභ ප්ම් ිශධහරී ගල පුටුර ඉ 
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SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

න්ප්න් නළතු ප්ම් ආඹතන 125 ක් ප්ො  
න්න ඵෆ කිඹන ් අපිට රලසනහර්ථඹකින් 
ප්තොය පිළින්න ප්නහ.  කිසිභ ප්නක් 
ප්රහ නෆ.  ප්භොක්ද ප්ම් ආර්ිප්ේ ප්රහ 
තිප්ඹන ප්න.  ප් ේ සිගල ්  ළන  ෆ 
ළහුහ.  ්දහ ප්ම් යප්ට් ර්තභහන 
අභළතිතුභහ ප්ලින්භ       කිේහ බඵට 
භත ඇති ඡන්ද      ප්රහප්ේ ප් ේ  
සිගලඹට භභ  විරුේධ.  කිඹරහ.  
රසිේධ         භහධයට      ඇවිල්රහ කිේහ. අද  

 

 

 

ප් ේසිගලඹ න්නට ඹනහ.  වළඵළ.  අද 
ප් ේසිගලඹ න්න ප්න්ප්න් ප් ොරර්  
මිලිඹන  ණනහක් ද ඹක් ප්රහ.   
ප් ොරර්  මිලිඹන 125  ඳහඩුක් ප්න්න 
ප්නහ. ප්ම් ඳහඩු ්දහ ප්වජින් ගිවිසුභ ළන 
කිඹුල්  ඳුළු ප්වරන බඵතුභන්රහ  ප්භ 
ඳහඩු ප්න්ප්න් ප්ොප්වන්ද.  ප්ම්හ 
බඵතුභන්රහ ල්ලි අච්චු වරහ ප්රහ 
ප්න්න ප්නහ. ්ප්වභ නළත්නම් ගහ 
භව ප්ඳොප්ශොප්න් ප්න්න ප්නහ. කිඹුරු 
ඳුළු ප්වරන්න ප්නහ. ප්  ප්ම් යප්ට් 
ප්නක් යන්න. බඵතුභන්රහට ප්ම්හ 
යන්නද.  ප්ම්  විදිවට ප්ම් යට ප්ොල්ර 
න්නද.   ප්ම් යට භංප්ොල්ර  න්න 
ප්නප්භ.  දුන්ප්න්. ප්ම් යට භංප්ොල්ර න 
් යන්ප්න්.  වළභදහභත් ඳයණ ආණ්ඩුට 
ඵළන  ඵළන ඳයණ  ණඹ ත්ත ්  ළන 
කිඹනහ. ඳයණ ආණ්ඩුප්ේ ප්වජින්  ගිවිසුභ  
ළන  කිඹනහ. ප්ම්හ ප්නොත්තහ  නම්  රු 
බහඳතිතුභි අපි ප්ම්  වදපු ව.  ප්ේ ් 
වළප්දන්ප්න් නෆ. ප්ම් ඳහයල් හඳට් 
ප්න්ප්න් නෆ. ්දහ තුේධඹ ඉය ප්න්ප්න් 
නෆ. ප්ම් සිඹළු ප්ේල් යන්න ්දහ ණඹ 
න්න  සිේධ වුණහ. වළඵළ.  භභ අභිප්ඹ  
යනහ යප්ට් දශ ජහති ිසඳහදනඹට 
හප්ේක් 2014 යහජය ණඹ 102.5% ක් 
තිබුණහ. ප්ම් 70% දක්හ ඳහුගිඹ  භහින්ද 
යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහප්ේ  ආණ්ඩු 
හරප්ේ නළළත්තුහ  කිඹන ් භභ ඵඹ 
නළතු කිඹනහ. අද ප්ම් බහප්ේ  කිඹනහ 
පුළුන්  නම් ග නළවළ කිඹරහ කිඹන්න. 

ග  තභ.  ඹතහර්ථඹ. වළඵළ.  අද යහජය ණඹ 
ළඩි ප්රහ . අද බඵ දන්නහ යප්ට් විප්ේල 
විිභඹ ප්රොකු හිඟඹක් තිප්ඹනහ. ප් ොරර් 
් රු. 141/- .  කිේහ. අද ප් ොරර් ් රු. 
144.18 . . ප්තල් මිශ ප් ොරර් ්ප්ක් මිශ 
බඵතුභන්රහ            ප්ඵොරු      කිඹරහ   
කිඹන හින්දහ      කිඹන්ප්න්.     ප්තල් මිශ 
්දහ ර්තභහන යජඹ     ආණ්ඩු    බහය 
න්න      ප්ොට ප් ොරර්    65 ට       තිබිච්චි  

 

 

 

ප්ර  ප්ශ ප්ඳො ප්ශේ ප්ඵොය ප්තල් ඵළයල් 
් අද ප් ොරර් 38 . . බහඹට බහඹක් අඩු 
ප්රහ. වළඵළ.  ්දහ  112 ට ඩීල් වපු   අපි 
අද ඩීල්  වන්ප්න් රු.95/- ට.  ප්ම් බහඹට 
බහඹක් අඩු ප්ච්චි හසිඹ ප්ම් යප්ට් පුංචි 
භනුකූසඹහට දීරහ නෆ. ඵ. සිරඹ අයන් ඹන  
ත්රීවිල් ් අයන් ඹන පුංචි භනුකූසඹහට ග 
හසිඹ දීරහ නෆ. ප්ම්  ිඹභභ ප්ර  හ. 
ප්ම් තභ.  ිඹභභ ංචහ. ප්ම් ප්භොකුත් 
ප්නප්භ.  ප්වේතු ප්ම්ට ලුනුකූ ගල 
ශභණහයනඹ ය න්න ඵළරි ප්ම් 
ආර්ිඹ ප්ොප්වොභද ප්ො   න්ප්න්.  ප්ම් 
ආර්ිඹ ප්ොප්වොභද යට වදන්ප්න්.  අේට 
ප්ේලිරහ බිභ වළප්දන  ලුනුකූ ගලප්ක් රු.25/- 
ඉරහ රු.60/- ට ළඩි යපු ප්ම් යජඹ 
ප්ොප්වොභද ප්ම් ආර්ිඹ ප්ො   නන්ප්න් 
කිඹරහ අපිට ප්ම් ප්රොකු රලසනහර්ථඹක්. 
ප්ම්ට රධහන ප්වේතු  තභ.  කිසිභ 
ංර්ධනඹ පුළුල් යන්ප්න් නළතු 
භහජඹට මුදල් ප්ඳොම්ඳ  කිරීභ. ග.  වුප්න්. 
දළන් අප්ේ ප්ත්ර යඵර් ර වනහධහය 
ඳන ප්ොට ප්ම් යජඹ ල්ඳනහ යන්නට 
ඕප්න් ප්ත්,යඵර් වනහධහයඹ ළප්ඳන  
ප්ොට ිසඳහදනඹ  පුළුල් ප්න්ප්න් නෆ. 
ිසඳහදනඹ පුළුල්  ප්නොය භහජඹට මුදල් 
ප්ඳොම්ඳ යපුවභ ප්න රධහන හයණඹ  
තභ.  උේධභනඹ . අද අපි රු.60/- ට ලුනුකූ 
නහ නම් ත අවුරුදු දවඹකින් අපිට 
රු.120/- ට ප්ේ තභ.  ප්ම් අර්ථ ක්රභඹත් 
්ක්  ලුනුකූ න්න ප්න්ප්න්. ප්ම් යර 
ආර්ි විදයහත්භ නයහඹන් ප්නොදළන 
ප්නප්භ.  නමුත් ප්ම්හ අනුකූභනඹ ප්නොකිරීභ  
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SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ිහ ප්ම් යට ඵයඳතර අර්බුදඹට මුහුණ 
දීරහ තිප්ඹනහ.  ග ිහ ප්ම් ඉතහ හප්ර චිත 
ප්ඹ ජනහක් ප්ම් ඳශහත්  බහප්ේ 
රුණහඳහර  භන්ත්රීතුභහ ඉදිරිඳත් ප්ශේ  ප්ම් 
ඵර කිරීභ අපි රහප්ේය ඹ බහ ඳශහත් බහ 
භට්ටමින් භධයභ යජඹට යන්නට ඕප්න්.  
දළන් ප්ම් මුළු යටභ පිළිඅයන් තිප්ඹනහ.  
්ක්ත් ජහති ඳක්ඹ ආර්ි 
ශභණහයනප්ේ ඉතහභත්භ දුර්ර 
අඩිඹට ළගලරහ       තිප්ඹන්ප්න්   කිඹන 
්     ප්ම්      යප්ට්     භවජනතහ දන්නහ.  

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 අපි අන් යමු  රු භන්ත්රීතුභහ. 

 

රු භන්ත්රී රබහත් භප්වේස ද අල්විස              
சகபய உறுப்ிர் ிபாத் நஜஹர த அல்யிஸ் 

Hon.Member Prabath Mahesha de Alwis                                                    

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

 

 සතති. . 

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

  

 සතති.  රු භන්ත්රීතුභහ. ම ශඟට 
ප්ඹප්ව. ඹහ ්ම්. ඉෂසරහර්  රු භන්ත්රීතුභහ. 
බඵතුභහට අසථහ. 

 

රු භන්ත්රී ්ම්.. .්ම්.ඉෂසරහර්              
சகபய உறுப்ிர் எம்.பய.எம்.இப்ார்                     

Hon.Member M.Y.M.Iflar                                                    

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

 

 රු බහඳතිතුභි හිටපු අභහතයතුභහ 
ත්භන් ප්ප්නන රද ප්ඹ ජනහ  දිවහ 
ඵළලුවභ ඖන ප්ප්නකුට ප්ම්  ඵළලුවභ 
ඉතහභත් ළදත් කිඹරහ හිප්තන්න  පුළුන්. 
්ක්  තභ.  රු බහඳතිතුභි ශඟ ්න 
සිංවර හින්දු අලුත් අවුරුේද ඉරක් ය ත් 
අතයහලය ආවහය ද්රය ර මිශ අඩු යන  

 

ප්රත් ත්භන යජඹට ඵර ය සිගලන අතය 
ප්ම් ප්ඹ ජනහ ඉතහ ඉක්භින් අදහර 
ඵරධහරීන් ප්ත ප්ඹොමු යන ප්භන් ඉල්රමි. 
භට ් ඳළත්තකින්  භතක් ප්නහ අප්ේ 
භන්ත්රීතුභහ ශ්රී රංහප්ේද ඉන්ප්න්.  
විප්ලේප්ඹන් යත්නපුය දිසත්රික්ප්ේද ජීත් 
ප්න්ප්න්. ගප්ේභ අිත් ඳළත්ප්තන් 
ඵළලුවභ අපි  ඵළලුවභ 2015 ජනහරි 
භහප්ේ 08 ප්ිදහ ඉසප්ල්රහ ඵඩු මිශ 
ප්ොප්වොභද දළන් ප්ොප්වොභද කිඹරහ 
ප්ඳොඩ් ක්  ංයහත්භ ඵළලුප්ොත් ්ප්වභ 
අිත් ඳළත්ප්තක් තහ ශවභ ්දහ තිබුණ 
ආර්ිඹත් අද තිප්ඹන ආර්ිඹත් 
ඵළලුවභ න්න්දනහත්භ  ඵළලුප්ොත්  
අද ප්ොප්වොභද ප්ම්  සිේධ ප්න්ප්න්  
කිඹරහ අවන්න පුළුන්. බඵතුභහ රු 
බහඳතිතුභි මූරහනප්ේ සිගලන ප්ම් 
ප්භොප්වොප්ත් භං අවන්න ළභති.  2015 
ජනහරි භහප්ේ  08 ප්ිදහ. න් ඳසප්ේ  
අප්ේ යහජය ප්ේ. න්ට ප්ොච්චය මුදල් 
රභහණඹක්  ළඩි වුණහද. ග ළඩි ප්ච්ච 
විදිවටභ ප්ම්හ ශභණහයනඹ වුණහද.  ් 
්ක්භ අප්ේ ඇභතිතුභහ රු ඇභතිතුභහ 
ඇහුහ ප්ඵ ක්කුක්ත් වළදුද  කිඹරහ.  භට 
කිඹන්න දු.  ඇ.   රු බහඳතිතුභි 2015 
විතය.   අප්ේ ්ක්ත් ජහති ඳක් ආණ්ඩු 
ඇවිල්රහ  ර්තභහන ජනහධිඳතිතුභහට 
ඳළමිණිඹහට ඳසප්ේ  ග්රහභ ප්ේහ භට 
රක් දවඹක් රඵහ දීරහ  දළළන්ත හර්ඹඹ 
බහයඹක් ඉස  ශහ. ග ප්භතුභන්රහ කිඹන 
ප්ේ ප්න්න පුළුන්. ග දළළන්ත හර්ඹඹ 
බහයඹ ඉස  යපු  පුේර. න්ප්ේ ආණ්ඩු  
්ක්තයහ පුේරප්ඹක්  තභඹ අපි.  ප්ම් 
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ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

දන්ප්න්  නෆ. ෆවන්න පුළුන්.   
තමුන්නහන්ප්ේ ප්භප්වේ ප්නප්භ.   ඉන්ප්න්. 
තමුන්නහන්ප්ේ හිතන්ප්න් ඳහුගිඹ ආණ්ඩු 
ළන  විතය. .  

 

 රු බහඳතිතුභි ප්ම්  2016 ප්න 
ප්ොට ් ග්රහභ ප්ේහ භට  රක් 15 
ක් රඵහ ප්දනහ. ප්ම් අද ්ක්ත් ජහති  
ඳක් ආණ්ඩුප්න් ජනතහ රඵන  ප්ජයස   

 

ක්රිඹහක් කිඹන ් අභත යන්න ප්වො 
නෆ. ග ්ක්භ ප්න ප්දඹක් තිප්ඹනහ. රු 
බහඳතිතුභි  අද හුඟක් ප්දප්නකුට හිප්ත් 
අභහරු. .  ප්ම් තුශ ඉන්න ඵෆ.  ඇ.  තභන්ට 
ඵරඹ  නළති වුණවභ  ප්ම්හ ප්නප්භ.  
ජනරිඹ ප්න්න  තහල් ප්ේනහ. අද 
යත්නපුය දිසත්රික්ප්ේ  ගිහිල්රහ ඵළලුවභ 
2015 ජනහරි භහ ඹට ඉසප්ල්රහ  ප්ම්  
කිඹන  ඵඩුර මිශ.  බඹ කිඹන  ඵඩුර 
මිශ.  ත්තවභ ප්න ඵරහ න්න පුළුන්.  
්දහ අතයහලය ආවහය කිඹරහ වල් කිප්ර  
්  මිශ කීඹද. ්දහ පිගල කිප්ර  ්ක් 
කීඹද.  අද කිේහ ළඩි වුණහ කිඹරහ. බඵතුභහ  
ගිහිල්රහ ඵරන්න නළත  ළඩි ප්ච්ච මුදර 
අඩු  ශහ.  ර්තභහන ආණ්ඩුප්ේ 
අග්රහභහතයතුභහ  ළට් ඵේධ නළතත් 
ංප්ල ධනඹ යරහ  ඳයණ විදිවටභ යන්න 
ඕප්න් කිඹරහ ප්ම් හර හනුකූප්ේ රඵහ 
දුන්නහ. ග විතයක් ප්නප්භ.  ප්ම් සිඹළු 
වනහධහය ප්දන්ප්න්  ප්ොප්වොභද. ්දහ අපි 
ණඹ ප්න්න ප්නප්භ.  ණඹ ප්ඳොළිඹ 
ප්න්න  අ. .්න්.්ෂස.්ට ගිහිල්රහ හිඟහ 
හරහ ගිහිල්රහ ණඹ ත්ත තුඹක් තිබුප්ණ්.  
අද ්ක්ත් ජහති  ඳක් ආණ්ඩු අද ඵඹ  
නළතු  කිඹනහ  ණඹ.  ප්ඳොළිඹ.  ප්දභ 
්ට ්තු යරහ  අපි ප්නහ කිඹන 
් අද ඳළවළදිලිභ කිඹන්න පුළුන්.  ග 
ිහ තභ.  ංචිත අඩු ප්න්ප්න්  කිඹන ් 
ප්ම් අඹ දන්ප්න් නෆ.  ආර්ිප්ේ 
ශභණහයනඹත් දන්ප්න්  නෆ.  ආර්ිඹ 
යන්ප්න් ප්ොප්වොභද  කිඹරහ දන්ප්න් නෆ. 
ඉතිං ප්භතනට ඇවිල්රහ ජනරිඹ ප්න්න 
තහ ශහට ළ ක් නෆ, ප්ම් ප්ොල්ප්ර  
කිඹන්ප්න් ප්භොක්ද අප්ේ ංචිත ේ යභහණඹ 

අඩු ප්නහ. ංචිත රභහණඹ ප්රහ වරි 
ආර්ි ණඹ ත්ත රභහණඹ  ප්ඳොළිඹ අඩු 
යරහ අපි දීර්ක හලීන  ප්ම් යටට 
ළරළසභක් ප්ම් යට ආර්ිඹ ප්ො  න්න 
පුළුන් ප්ශ්රේස    නහඹප්ඹ  ප්දන්ප්නක්  
තභ.  අද ජනහධිඳතිතුභ. ,අග්රහභහතයතුභ.  
කිඹන ්  තමුන්නහන්ප්ේ දන්ප්න්  නෆ. ග 
හිතට දු. . හිතට අභහරු. . ප්න ප්භොකුත් 
ප්නප්භ.  අද ර්තභහන ජනහධිඳතිතුභහ ප්වො  
දළක්භක්    ඇතු            ඹන්ප්න්.  ර්තභහන  

 

අභළතිතුභහ  ප්ම් යටට  ආදප්ය. .  ප්ම් යට 
ප්ො  න්න වුභන. .  දසත. න්ප්න් 
ප්තොය යට ඳහරනඹ යන්න ඹනහ.  අද ග 
්ක්භ අද   තහ යනහ  ලුනුකූ ළන. අද 
ප්ම්  ලුනුකූ රට ප්භොක්ද ප්රහ තිප්ඹන්ප්න්.  
වම්ඵන්ප්තොට  තිප්ඹන්ප්න් හිටපු 
ජනහධිඳතිතුභහ  ප්වොල්භන් යනහ  පිසසු 
ප්ළිනහ. අද ඵරඹ  නළතු ඉන්න ඵෆ. අද  
පිසසු ප්ළිනහ.  අද යප්ට් ආර්ිත 
ට්ටන්න  දරනහ.  ඵඹ ප්න්න ්ඳහ 
ආර්ිතඹ ට්ටන්න ඵෆ.  අපි ප්භ ආණ්ඩු 
ප්ි ඹනහ. අවුරුදු ඳවභ ප්ිඹනහ.  ප්ම් 
යප්ට් ජනතහට සිඹළු ම්ඳත් රඵහ ප්දනහ. 
අපි 2020 දී  තමුන්නහන්ප්ේරහත් ්ක් අත් 
ළල් ඵළප්න  ඹන්න ්නහ කිඹරහ  
ඳළවළදිලිභ  කිඹනහ. ග ප්ත්රුම් න්න 
ඕප්න්.  ඳහුගිඹ හරඹ ්ක්ත් ්ක්  
ඵළලුවභ  අපි ඳළවළදිලිභ ත්තවභ  ෆභ 
මිිප්වකුටභ  භට ිරන්ත භන්ත්රීතුභහ කිේහ  
්න්න ඹන්න  කිඹරහ ප්ම් ප්යදි හේපුර.  
බඵතුභහ ්න්න භහත් ්ක් දළන්  ඹන්න. 
යත්නපුයඹට ගිහිල්රහ භප් ප්ො නළගිල්ර  
තභ.  තිප්ඹන්ප්න්. සී.අ. .බී. ආඹතනඹ. 
මිිසසු ඇතුළුට න්ප්න්  500 , 500 
තිඹහප්න.  ඳළඹ  හණක් ප්ේප්රනහ. 
ඊශඟට බඵතුභහ ්න්න ප්න ලිමිට් ආඹතනඹ.  
බඵතුභහ ්න්න  500 ක් න්නහ  ්ළිප්ේ 
තිඹහප්න මිිසසු  න්ප්න්. අද ප්ම්  
තමුන්නහන්ප්ේ තහභ දන්ප්න් නෆ.  රු 
බහඳතිතුභි යජප්ේ ප්ේ. න්ට ව 
විශ්රහමි. න්ට ළටුඳ රළප්ඵන්ප්න්  08 
ප්ිදහ.  08 ප්ිදහ ඉසප් රප්ේ  ිහඩු 
ප්දනහ. ඊට ඳසප්ේ භත  තිඹහ න්න  
යත්නපුප්ර් ප්නප්භ.   තමුන්නහන්ප්ේරහට 
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ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ඇඟිල්රක් අල්රප්න ඹන්න  ඵෆ.  
මිිසසුන්ට ල්ලි වම්ඵ ප්න්න ඕප්න්.  
ළටුඳ වම්ඵ ප්න්ප්න් 08 ප්ිදහ.  යජප්ේ 
ප්ේකිඹන්ට. ග ්ක්භ හුඟක්  තළන්ර 
ඳඩි ප්දන්ප්න් 08 ප්ිදහ.  විශ්රහමි. න්ට 
ළටුඳ රළප්ඵන්ප්න් 08 ප්ිදහ. 
ඉසප් රප්ේ  ිහඩු රළප්ඵන්ප්න් 08 
ප්ිදහ.  ප්ම් ප්ත්රුම් න්ප්න් නෆ. භභ 
ග.  කිේප්ේ  අප්න් ශ්රීරංහප්ේද ඉන්ප්න්. 
යත්නපුප්ර් ද ඉන්ප්න්. හිප්ත් අභහරු.  දු.    

 

තභ.  ප්ම් නළති වුණවභ ඵරඹ 
තණ්වහප්න් ප්න ප්න ප්ේල් යන්න 
පුළුන්. භවය උදවිඹ  ිශ හරප්ේ ඉරහ 
අවුරුදු ප්දට ඉසප්ල්රහ විසුප්ය පුහ 
ඉල්රප්න  හරහ දළන් දු. .  ප්භොනහ 
යන්නද. දුක් විරහ ළ ක් නෆ.  ග ිහ  
රු බහඳතිතුභි අද යප්ට් ඵඩු මිශ ප්ඳොඩි 
ප්නක් ප්න්න පුළුන්.  ආර්ිඹ ප්වො 
ලක්තිඹක් තිප්ඹනහ.  ගප්ේභ  මිිසසුන්ට 
මිශදී  න්න පුළුන්.  අවුරුේද  හර්ථ  
භන ඹන්න පුළුන්.  ප්භ රඵන්නහ ව 
සිංවර වහ හින්දු අලුත් අවුරුේද  භභ රහර්ථනහ 
යනහ සිඹළු ප්දනහප්ේ සිතුම් ඳළතුම් ඉටු 
ප්රහ  2016 අවුරුේප්ේ   සිංවර අවුරුේප්දන් 
ඳසප්ේ  සිඹළු ප්දනහට ඹවඳහරනඹක් තුශ  
ඹවඳත්  ජීවිතඹක්  ත  යන්නට සිඹළු 
ම්ඳත් රළබිරහ ආර්ිඹ ලක්තිභත් ප්රහ  
්ක්ත් ජහති  ඳක්ඹ ශ්රීරං  තුශ  
ළජප්බ්හ ඹළ.   රහර්ථනඹ යමින් භභ 
ිවඬ ප්නහ. සතති. . 

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 

 සතති.  රු  ඉෂසරහර් භන්ත්රීතුභි. 
ම ශඟට අජිත් ලහමින්ද  රු භන්ත්රීතුභහ. 

 

 රු භන්ත්රී අජිත් ලහමින්ද                                
சகபய உறுப்ிர் அஜித் ராநின்த                                  

Hon.Member Ajith Shyaminda                                            

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

 

 රු බහඳතිතුභි 
ජී.ඇම්.රුණහඳහර භන්ත්රීතුභහ ප්නහපු 
ප්ඹ ජනහ   ඉතහභ හප්ර චිත ප්ඹ ජනහක්  

 

කිඹරහ රහල යමින් අදවස කීඳඹක් රහල 
යන්න ඵරහප්ඳොප්යොත්තු ප්න්ප්න්. භං 
හිතන්ප්න්  ප්ම් ඉෂසරහර් භන්ත්රීතුභහ ප්ම් 
ප්ේප්ඹන් කිඹහප්න කිඹහප්න ගිඹහට 
ඳසප්ේ  ප්ම් බක්ප් භ වරි කිඹරහ හිතනහ 
ඇති.  නමුත් ප්ම් ජනතහප්න් බඵතුභහ 
ගිහිල්රහ ඇහුප්ොත් ්ප්වභ ප්ම් ප්න කිඹහ 
ප්ද. .  

 

 2016 ජනහරි 08 ප්ිදහ. න්  
ඳසප්ේ යිල් වික්රභසිංව භළතිතුභහ කිේහ 
80%  ක් තිප්ඹන  ක්ර ඵදු  අඩු යනහ 
කිේහ 60%. ඊට ඳසප්ේ 20% තිබිච්ච ෘජු 
ඵදු  15% අඩු යනහ කිේහ.  දළන් අද ප්ම් 
ප්න ප්ට ග අඹළප්ේ  කිඹපු කිසිභ ප්දඹක් 
ප්රහ නෆ. සිඹළු බහණ් ර මිශත් ළඩි 
ප්රහ තිප්ඹනහ. ප්ම් රු බහඳතිතුභි 
අපි ඳළවළදිලිභ දන්නහ  ප්ම් බහණ්  මිශ 
ළඩි ප්න්න ්භ ප්වේතු යහජය ආදහඹභ 
රඵහ ළනීප්ම්දී  ෘජු ඵදු පුළුන්  තයම් අඩු 
යරහ  ක්ර ඵදු පුළුන්  තයම් ළඩි ප්රහ 
තිප්ඹනහ.  ග.  ප්ම්ට ප්වේතු. දළන් 
යිල් වික්රභසිංව භළතිතුභහ ඳහර්ලිප්ම්න්තුප්ේ  
අඹළඹ ඉදිරිඳත්  යන ප්ොට කිේප්ේ  ෘජු 
යහඳහරි. න්ප්න් ආපු පුේලි ඵදු සීභහ  
15% දක්හ අඩු යනහ. ගප්ේභ ක්ර ඵදු 
80%  60%  දහනහ කිේහ.  අද ග 
ප්නප්භ.   ගප්ක් අිත් ඳළත්ත ප්රහ 
තිප්ඹන්ප්න්.  අද ක්ර ඵදු ත තත් ළඩි 
යරහ.  අතයහලය බහණ්  කිඹරහ ගහ 
ඇත්තටභ අතයහලය ප්නප්භ. . අපිට 
ප්ොත්තභල්ලි අතයහලය නෆ.  ව 
අතයහලය නෆ. ගප්ේ  ් අතකින් 
විඳක්නහඹතුභහත් දන්ප්න් නෆ යප්ට් 
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ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

අතයහලය බහණ්  ප්භොනද  
කිඹරහ.රුණහඳහර ඇභතිතුභහ කිේප්ේ ප්ම්  
අවුරුදු භප්ේ ් අතකින් ප්ම් බහණ්  
රට වනඹක් ප්දන්න.  යර ගලක්, 
වහල්භළසප් ,ගප්ේභ   කිරි පිගල, ඳහන් 
පිගල,වහල්. දළන් ෂහරුක් භන්ත්රීතුභහ කිඹනහ  
වහල් මිශ රු.89/-  .  කිඹරහ. වී ප්ොවිප්ඹ  
උතුරුට      ගිහිල්රහ     ඵළලුප්ොත් රු.19/- .   

 

රු.17/- .   වී මිශදී න්ප්න් රු.17/- ට 
රු.18/- ට.   වහල් මිශ රු.89/- .  රු.90/-  .  
කිඹනහ.  රු.100/-  ටත්  තිප්ඹනහ. දළන්  වී 
ප්ොවිඹහ වී කිප්ර  ප්දක් විකුණරහ බුරත් 
විටක් න්නහ. රු.20/- . . අද. බුරත් විටක් 
විතය.  න්න පුළුන්.  දළන් බඵතුභහ කිඹන 
විදිවට වී කිප්ර  ් වභහයකින්  තභ.   වහල් 
කිප්ර  ්ක් ප්ොටන්න පුළුන්. පුදුභ 
මුදරක් ඹන්ප්න්.  අප්න් බහඳතිතුභහ ප්ම්  
කිඹන  කිසිභ  රතිරහබඹක් ජනතහට රළබිරහ 
නෆ  කිඹන ් අපි ඳළවළදිලිභ දන්නහ.  ග 
ිහ අපි ඉල්රහ සිගලන්ප්න්  රුණහඳහර 
ඇභතිතුභහ ඉල්රහ සිගලන්ප්න් ප්ම් ප්ඹ ජනහ 
ම්භත වුණහ  කිඹරහ. භභ  නම් අප්ේක්හ 
යන්ප්න් නෆ ජනතහට ක්ණි වනඹක් 
රළප්ඵ.   කිඹරහ.  නමුත්  ජනතහ අප්ේක්හ 
යන්ප්න් ජනතහට වනඹක් ප්දන්න. 
්ප්වභ නළත්නම් ප්ම්හ  මිශදී ළනීප්ම් 
වළකිඹහ  ළඩි යරහ ප්දන්න කිඹරහ. අපි 
ගිඹ බහේ  තහ යපු ග ප්ඳොප්වොය 
වනහධහයඹක් ්ක්  අපි  තහ වුණහ 
ජනතහට ප්ම්හ මිශදී ළනීප්ම් වළකිඹහත් 
උඳරිභ විදිවට අඩු ප්රහ තිප්ඹන්ප්න්. අද 
අප්ේ ඳශහප්ත් ජනතහ ප්ත් දල්ප්රන් 
්ක්ප්  යඵර් ගල  විකුණරහ ්ක්ප්  
ඳතරක් ඳරහ ග විදිවට  තභ.  ආදහඹභක් 
ප්වොඹහ ත්ප්ත්.  අද ග වළකිඹහ බිංදුට 
ඵළවළරහ තිප්ඹන්ප්න්. ප්භතන ිරන්ත 
භන්ත්රීතුභහ උදහවයණඹක්  ප්න වළය 
දළක්වහ.  ප්ත් දළු ගල විකුණරහ ග ළ  
යන ප්ේ. න්ට ඳඩි නඩි ගල ප්රහ 
ඉය ප්න ප්ොට අතට ඉතුරු ප්න හන 
කීඹද   කිඹරහ ්තුභහ කිේහ. ග තත්ත්ඹ  
තභ.  ජනතහ වළභ තළනටභ උදහ ප්රහ 
තිප්ඹන්ප්න්.   

 

ග ිහ රු බහඳතිතුභි ප්ම් 
ආණ්ඩු ප්ොච්චය කිේත් ප්ොච්චය 
ව. ප්ඹන්  කිේත් ප්ොච්චය  රුණු 
ඳළවළදිලි  ශත් ජනහධිඳතිතුභහ අභළතිතුභහ 
භව ආණ්ඩුප්න් ග වනඹ ග ජනතහට 
රළබිරහ නෆ. ණඹ ඵය ළන  තහ  යනහ.  

 

අපි දන්නහ ළඩිභ ංචහ ප්ර  හ  යරහ 
තිප්ඹන්ප්න් ග බහණ් හහය බිල්ඳත් නුකූප්දනුකූ 
මිලිඹන 12 ට ළඩිඹ තභ.  ග බහණ් හහය 
බිල්ඳත් මිශදී න්ප්න්. හර්   ප් ගල 
ඳන්දහවක් අපිට ප්න්න ප්රහ තිප්ඹනහ 
අවුරුදු 30 ට. ගහ ළන අද  තහ යන්න 
ප්දඹක් නෆ. ගහ ළන ්හ ළන  තභ.  ප්ම් 
ආණ්ඩුප්ේ වළකිඹහ අඩු යප්න  
තිප්ඹන්ප්න්. ග ිහ අපි ඳළවළදිලිභ දකිනහ 
ප්ම් ප්ප්යන ංර්ධනඹකුත් නෆ ඵඩු ගල 
රහබඹට න්නත් නෆ. ග අනුකූ අද ප්ම්  2016 
අවුරුේද ජනතහට ඉතහභ නභට තිප්ඹන 
අවුරුේදක් ඵට ඳත් ප්රහ තිප්ඹනහ.  අපි 
ඳළවළදිලිභ   දළක්හ ප්නත් හරල් ර 
ප්ම් අවුරුදු භඹට ඹම් වනඹක් ප්දනහ. 
දළන් අභළතිතුභහ මුදල් ඇභතිතුභහ 
ඳහර්ලිප්ම්න්තුප්ේ විප්ලේ රහලඹක් යරහ 
අතයහලය බහණ්  අඩු.   කිඹරහ කිේට  
ප්ශ ප්ඳොප්ශේ අඩුවීභ ප්න්ප්න් නෆ. ්ප්වන් 
දහන  චක්රප්ල්ණ ප්ප්ශන්හ ගහ 
ක්රිඹහත්භ  යන්න් නළති තත්ත්ඹට ඳත් 
ප්රහ තිප්ඹන්ප්න්. ග  ිහ ප්ම් අද  
විහිළුක් ඵට ජනතහ ඳත් ප්රහ ජනතහ  
ඵප්රන්  රඳට ළගලරහ තිප්ඹන්ප්න්.  

 

ග ිහ රු බහඳතිතුභි අපි 
ඳශහප්ත් ජනතහ විදිවට අපි ප්ඹ ජනහ  ය 
සිගලන්ප්න් ජනතහට ඹම් වනඹක් රඵරහ 
දිඹ තුතු. . ජනතහ  වළප්භ භ  ප්ම් ඉවශ 
ප්ඳප්ශේ ආදහඹභක්  රඵන අඹ ප්නප්භ.  ළඩි 
වරිඹක්  ඉන්ප්න්. ග ිහ අද දළක්හ අය 
්තුභහ කිේහ ප්ේ වළප්භ ටභ අප්ේ පුංචි 
ඳවුරට හර් ්ක්  න්න පුළුන් කිඹරහ 
්ක්ත් ජහති ඳක්ඹට ඡන්දඹ ප්දන්න ප්ම් 
ජඹග්රවනඹ  යන්න  කිඹරහ කිේහ.  අද 
කු හ හර් ් මිශ කීඹද. දවතුන් රක් 
වළත්තෆඳන්දහවට තිබිච්චි හවනඹ අද   රක් 
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20 . . හර් න්න ප්නප්භ.  රු භන්ත්රීතුභහ 
හර් ඹන්න. ප්ඳොඩි  මිිවහත්  ළභති.   
ඵ. සිරප්ේ  ගිඹ  මිිවහ ප්ඳොඩි හර් ්ක් 
න්න.  

 

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

අපි අන්  යමු රු භන්ත්රීතුභහ. 

 

රු භන්ත්රී අජිත් ලහමින්ද                                
சகபய உறுப்ிர் அஜித் ராநின்த                                  

Hon.Member Ajith Shyaminda                                            

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

 

ග ිහ  රු බහඳතිතුභි ප්ම්හ 
්කින් ප්න කිඹන ප්ොට ප්ම්හ ඳළවළදිලි  
යන්න පුළුන් අද ජනතහ ඳළත්ප්තන් 
ඉතහභ අසීරුතහඹට ඳත් ප්රහ ඉන්ප්න්. ග 
ිහ ප්ම් ප්ඹ ජනහ ප්ම්හ ළන අපි  තහ 
ප්නොය හිගලප්ඹොත් ජනතහත් හිතනහ අපි 
ප්ම්හ අනුකූභත  යනහ කිඹරහ. ග ිහ  
රුණහඳහර භන්ත්රීතුභහ ප්නහපු ප්ඹ ජනහ 
ප්ම් ආණ්ඩුට අපි  කිඹහ සිගලන්ප්න් අපිට 
ප්න විප්ය ධඹක් නෆ. පුළුන් තයම් 
බඵතුභන්රහ කිඹපු විදිවට වන ගල 
ප්දන්න. දුේඳත් මිිසසුන්ට  පුළුන් 
වනඹක් රඵරහ ප්දන්න  කිඹන ප්ඹ ජනහ  
තභ.   කිඹහ සිගලන්ප්න්.  

 

ග ිහ ග ප්ඹ ජනහ 
අනුකූභත යමින් ප්ම් අදහර ඵරධහරීන්ට 
රු අග්රහභහතයතුභහට, රු ජනහධිඳතිතුභහට 
විප්ලේප්ඹන් මුදල් ඇභතිතුභහට ප්භොද  
්තුභහ කිඹන  කිසිභ ප්දඹක් අපිට දකින්ප්න් 
නෆ. ප්ම්හ ප්ප්යනහ. ග ිහ ප්ම් 

ප්ඹ ජනහ  ඩිනමින් ඹන්න කිඹන 
ප්ඹ ජනහ භතක් ය සිගලනහ.  

 

 

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

සතති.   රු අජිත් භන්ත්රීතුභි. 
ම ශඟට රු විඳක් ංවිධහඹ  සිරිඳහර  
කිරිඇල්ර භළතිතුභහ. 

 

රු විඳක් ංවිධහඹ සිරිඳහර කිරිඇල්ර              
சகபய எதிர்க்கட்சி அபநப்ார் சிிா கிரிஎல் 

Hon.Opposition Whip Siripala Kiriella                                

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

 

රු බහඳතිතුභි ඵඩු මිශ ළඩිවීභ  
ම්ඵන්ධප්ඹන් ප්නහපු ප්ඹ ජනහට අප්ේ 
රුණහඳහර භන්ත්රීතුභහ කිේහ ඹවඳහරන 
ආණ්ඩුට කු හ ඳහරභක්, ප්ඵ ක්කුක්ත් 
වදහ න්න  ඵළරි වුණහ කිඹරහ රු 
බහඳතිතුභි. රු බහඳතිතුභි 2015 
ජනහරි 08 ප්ිදහ ආණ්ඩු ත්තට ඳසප්ේ 
භභ යට ළන කිඹන්ප්න් නෆ ඇවළලිඹප්ො  
ආනඹ ළන කිේප්ොත් රු බහඳතිතුභි 
න ප් ගල අනූ රක්ඹ ළ  යරහ 
තිප්ඹනහ අපි ග්රහභ ප්ේ ම් 69 ඹ. 
ප්ම්හ ත්තවභ  රු බහඳතිතුභි ඳහුගිඹ 
හරප්ේ භභ කිඹන්ප්න් අඟල් 4 ක් 
ප්ොන්ක්රීට් ්  දහනහ කිඹරහ 
ප්වන්ච. ඹරහට ප්ොන්හත් දීරහ අඟල් ් 
වභහය.  ප්ද.  ගහ වඹ භහඹ.  , අට 
භහඹ. ,අවුරුේද.  ඳහවිච්චි ප්න්ප්න්. ඳහයක්. 
ප්ම් විදිවට ත්තවභ  රු බහඳතිතුභි 
සුණු විසුණු ප්රුහ. දළන් ප්ම් ප්න ප්ොට 
රක් 10 ක් ඇවිල්රහ තිප්ඹනහ ් 
භට. ආප්ඹත් ඇවිල්රහ අනූ ප් ගල  අනූ 
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රක්ඹක්.  ඇවළලිඹප්ො  ආනප්ේ දහඹ 
ප් ගලඹ අපි ළ  යනහ නම්  මුළු 
යප්ට්භ ප්ොච්චය ළ  යරහ තිප්න්න ඇේද  
කිඹරහ හිතන්නට  ඕප්න්.    හුන්නන්ප්ොල්ර  

 

 

ඳහරභ තමුන්නහන්ප්ේරහට භත.  ප්ම් ඳශහත් 
බහප්ේ 16 අවුරුේදක්        ඉල්ලුහ   දුන්ප්න් 
නෆ, ඹවඳහරන ආණ්ඩු ආපු භන්  මුල් ල් 
තිබ්ඵහ දළන් රඵන භහප්ේ වරි ඊශඟ භහප්ේ 
වරි විෘත  යනහ රු බහඳතිතුභි.   
හුන්නන්මුල්ර ඳහරභ. තමුන්නහන්ප්ේරහප්ේ 
ආණ්ඩුප්ේ 2013 වළදුහ අම්ඵරන්පිගලඹ  
ප්ො ම්ප්ඳොර ඳහරභක් රු බහඳතිතුභහ  
ගිහිල්රහ විෘත ප්ශේ. 2016 ප්දප්ි  
භහප්ේ වතය ප්ිදහ ඳහරභ ප්දට ළඩිරහ 
විසි වුණහ. ප්ම් ආණ්ඩුප්ේ ප්නප්භ. . දළන්  
තමුන්නහන්ප්ේරහ 2015 කිේහ අප්ේ 
නහඹතුභහට  අවුරුදු ප්දක් යට යන්න  
කිඹරහ. තමුන්නහන්ප්ේරහප්ේ ආණ්ඩු 
ඇවිල්රහ ති තුනක් ඹන ප්ොට උේප්ක ණ 
යනහ. ප්ම්හ ප්භොනද ප්ම්.  ඵරප්ේ 
හිගලඹහ ඊට ඳසප්ේ ඵරප්ඹන් ඳව වුණහට 
ඳසප්ේ ප්දයට ප්රහ විශ්රහභ සුප්ඹන් ජීත් 
ප්න්න ඕප්න්  රු බහඳතිතුභි. ප්භන්න 
ප්ම්හ හිතන්න ඕප්න්.  

 

ඵඩු මිශ ත්තවභ ප්ම්හ ළඩි.  
ළඩි.  කිඹරහ කිඹන ප්ොට 
තමුන්නහන්ප්ේරහප්ේ ආණ්ඩු හරප්ේ 
තිබුණ  ඵඩු මිර.  , අද  ඵඩු මිශ.   ණන් 
වදරහ ඵරන්න තමුන්නහන්ප්ේරහට 
ප්ත්ප්යනහ ප්භොක්ද ප්රහ තිප්ඹන්ප්න්  
කිඹරහ. දළන්  හ ෆභක් නළවළ. ප්ත් මිශ 
දසින් ද අඩු ප්නලු.  ප්ත් කිප්ර  ් 
අඩු වුප්ණ් අ. ආර්සී  තහරඹට  ර ප්ත්  
රම් යරහ ප්ර ඹටභ ප්දන ප්ොට ප්ත් 
මිශ ප්භප්වන් ඵහිනහ. තමුන්නහන්ප්ේරහට 
ඕහ ළන තහ යන්න අපිට හර ප්ේරහ 
නෆ. අපිට ළ  ප්ො ක්  තිප්ඹන   ිහ 
හරඹ රඵහදීභ ම්ඵන්ධ තමුන්නහන්ප්ේට 
සතති යමින් භප්ේ ප්ම්  ප්ගල චන 
සල්ඳඹ  වභහය යනහ. 

 

 

 

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

  

සතති.  රු විඳක්ප්ේ රධහන 
ංවිධහඹතුභි. ම ශඟට අනුකූය අරගිඹන්න 
භන්ත්රීතුභහ. 

 

රු භන්ත්රී අනුකූය අරගිඹන්න              
சகபய உறுப்ிர் அனுப அகினயன்                     

Hon.Member Anura Alagiyawanna                                                    

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

 

රු  බහඳතිතුභි අද තත්ත්ඹට 
ළරප්ඳන විදිවට  රුණහඳහර  රු 
භන්ත්රීතුභහ ප්ම්  ශඟ ්න සිංවර හින්දු ජහති 
අලුත් අවුරුදු භප්ේ අතයහලය ආවහය ද්රය 
ර මිශ ණන් අඩු කිරීභ වහ 
ප්ඹ ජනහක් ප්න ගභ ම්ඵන්ධ  ව ග 
ප්ඹ ජනහට අදවස පශ යන්න අසථහ  
රළබීභ ම්ඵන්ධ රු බහඳතිතුභි 
සතතින්ත ප්නහ.  අද විවිධහහය රුණු 
හයණහ  අනුකූ ප්ම් ගල ප්රහ  තුශ 
ප්ඵොප්ව  තහන් අවන්නට අපිට රළබුණහ.  
වළඵළ.  ප්ඳය  ඳළති ආණ්ඩු  ළන 
විප්ේචනහත්භත තහ ශහ මි  රඵහ ත්තු 
ආණ්ඩුප්න් ජනතහට  වන රන  ව 
වන ප්දන ක්රභප්ේදඹ පිළිඵ ප්නප්භ.   
තහ ප්ශේ.   ශඟ ්න සිංවර  හින්දු ජහති 
උත්ඹට  මිිසසුන්ට ලුනුකූත් නළති  ළත් 
නළති තත්ත්ඹක් ප්ේන්න තිප්ඹන්ප්න්. තහ 
යන ප්ොට කිේප්ේ ලුනුකූ කිප්ර  ් 25 ට 
තිබුප්ණ්. වළඵළ.  අද ලුනුකූ කිප්ර  ්ප්ක් 
ඳළට් ් ්න්ප්න් නෆ ලුනුකූ  ග්රෆම් 800 
ඳළට් ් ්න්ප්න්. ග්රෆම් 800  රු.65/- න් 
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ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

්වහ.  ජඹ ප්ේහ ඹවඳහරනඹට. ප්භන්න 
තන්දයඹ.රු.65/- . .රු.70/- . , රු.80/- .  
ඳහරන මිශත් නෆ. ප්ඳොශල්ර රු.25/- ට, 
රු.30/- ට  තිබුණ       ලුනුකූ ඳළට්      ් අද   

 

ප්වොඹහ න්නට නෆ. යට  ට ය මුහුද  
තිබුණට ට්ට මිප්දන්න  ඳෆවුට  යට ප්ට් 
මුහුද  තිබුණට ලුනුකූ ගල වදරහ ප්දන්න ඵළරි  
යහජඳක් ආණ්ඩුට ඵළන අඬ වන ් 
විතය.  ප්ම් අවුරුේදක්  ඳළනපු හර සීභහ  
තුශ ප්ශේ. ප්න ප්භොත්  ප්ශේ නෆ. 
රජහතන්හදඹ ළන  භවහ ඉවළින් තහ 
යන්ප්න්. වළඵළ.   ඳහුගිඹ 31 ප්ිදහට 
රහප්ේය ඹ බහ විසුප්ය රහ දහරහ අවුරුේදක් 
ප්නහ. ගහප්ේ හිටපු භවජන 
ිප්ඹ ජිතරු ඳහයට ඵළවළරහ ප්ඳත්ම් ද 
රක්ඹක් අත්න් කිරීප්ම්   ළ      පිළිප්ර 
ශහ. ආණ්ඩුප්ේ  කිසිභ ප්ප්නකුට 
හනක්ත් තිබුප්ණ් නෆ.  

 

අද රහප්ේය ඹ බහර පිච්ප්ච්ච්චි 
ර. ට් ්ට ර. ට් ්ක් දහන්ප්න්  නෆ. විදුලි 
බුබුළුක් දහන්ප්න් නෆ. භවජන ආඹතනඹ 
වරහ දළම්භහ  ප්ේ. ගහ අපිට විතයක් 
ප්නප්භ.   වළඵළ.   දිනන ඳළත්තට ඹන්ප්න් 
රහප්ේය ඹ බහ ඡන්දඹ  තිඹන්න ඕප්න්. 
නමුත් ප්ම් යජඹ  න්නෆසුණහ හප්ේ ඉන්න  
්  තභ.   අපිට ප්ේන්න  තිප්ඹන්ප්න්. 
වළඵළ.  ඵඩු මිශ  ළන  තහ යනහ. ප්ම් 
අනන් භනන්  ළන  තහ යන්න සිේධ 
ප්නහ. නහඩු කිප්ර  ් රු.70/- . .  අද 
ප්ම්  ප්ො ප්ර නයප්ේ වත්ත 
නයප්ේ හභහනය මිශ.  වළඵළ.  කිේප්ේ 
රු.70/- .  ප්ම්හ අද ඳතින ඵඩු මිශ.  දළන්  
කිේප්න් ප් ොරර් ් රු.41/- .  කිඹරහ. 
ප් ොරර් ් රු.144.81 . .  ඩීල්ර මිශ  
ණන් ඵළසසුහ.  ඳළට්ට්රල් මිශ අඩු ප්රුහ. 
ප්ත් මිශ අඩු ප්රුහ.  යඵර් මිශ අඩු 
ප්රුහ. ප්ඵොප්වොභ ප්වො.  ප්ම් ආණ්ඩු අද 
ප්ඵොය ප්තල් ඵළයල් ්  මිශ ප් ොරර් 37 
. . ඉතිං ප්ොප්වොභද 65 ට තිබුප්ණ්. ප්ම්ප්ක්  
හසිඹ ජනතහට රඵහ දිඹ තුතු. .  ඳළට්ට් යල් 
මිශ අඩු ප්රුහ. නමුත්  ත්රීවිල් හසතු 
්ප්වභභ. . ගත්  වදන්න ඕප්න්. ප්ම්හ 

කිඹරහප්න් ආණ්ඩු   ත්ප්ත්. ඳහරන 
මිශ දහනහ කිේහ ළභන් රට රු.125/- . . 
රු       බහඳතිතුභි      දළන් ළභන් රට  

 

රු.140/- . .  ජළක් භළයල් ප්වොභ ් 
රු.290/- . .  2014 අඩු. .  කිඹන්නප්  අපි 
2014 ළන  තහ යන්ප්න් නෆ  රු 
බහඳතිතුභහ.  ප්ම් යජඹ ඵරඹට ඳත් වුප්ණ් 
මිිසසුන්ට  භවහ ඵරහප්ඳොප්යොත්තු  
න්දයහක්  දීරහ.  ඹවඳහරනඹ ප්දනහ 
කිේහ.  ඹවඳහරනඹ ප්දනහ කිේ  
මිිසසුන්ට අවුරුේදක් ප්නහ  රහප්ේය ඹ 
බහ විසුප්ය රහ තහභ ඡන්දඹ තිබ්ප්බ්  නෆ.  
ප්භොක්ද  රු භන්ත්රීතුභහ  තන්දයඹ. 
ප්භොනද  තහ. වළභ තළනභ උේප්ක ණ. 
අද ඳහයට ඵළවළරහ  . හරු  ළහුට ්  
50 ක් ්තු         යරහ ප්ම් රැසවීභක් 
තිඹහ න්න  ඵෆ. ග.  තත්ත්ඹ. භට 
ගිහිල්රහ        තහ      යන්න ඵෆ.     ඳරිේපු 
ප්දනහ කිේප්ේ කීඹටද.  
තමුන්නහන්ප්ේරහප්ේ ආණ්ඩුප්ේ කිඹුල් ඳුළු 
ප්වරනහ. අතයහලය බහණ්  දව තුන මිශ 
අඩු  ප්රුහ  කිඹරහ.  ව, ප්ොත්තභල්ලි, 
උඳු පිගල. ගට  හම්බ්රහි ්ක්හු යන්න 
උප්ේ   දුම් අල්රන හින්දහ. අතයහලය 
ප්න හින්දහ. අතයහලය බහණ්  දව තුන 
මිශ අඩු ප්රුහ  රු බහඳතිතුභි.  

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

  

  අපි අන්  යමු රු භන්ත්රීතුභහ. 

 

රු භන්ත්රී අනුකූය අරගිඹන්න              
சகபய உறுப்ிர் அனுப அகினயன்                     

Hon.Member Anura Alagiyawanna                                                    

----------------------------------------- 
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SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

 සුදු සීි  කිප්ර  ් ප්තො මිශ 
රු.142/- . .  සිල්රය මිශ රු.105/- . . 
රු.102/- . . සුදු. රු.105/- . . 98/-     ප්දන්න  

 

පුළුන් නම් බඵතුභහට  හ ප්වො. . 98/-  
ප්න්නහ ප්ම් උත් භප්ේ මිිසසුන්ට 
අඩුප්න් ප්දන්න.  තමුන්නහන්ප්ේට  පුළුන්  
නම් ග ප්වො. .  ්ප්වභ යනහ කිඹරහ 
ත්තු තමුන්නහන්ප්ේරහප්ේ ආණ්ඩුප්ේ  
ඳරිේපු ප්තො මිශ රු.165/- ඹ.  රු.170/-  .  
සිල්රය මිශ. ප්රොකු ඳරිේපුර මිශ රු.210/- 
. . ල්රය මිශ රු.220/- . .  ප්ම් අඩුප්න් 
ප්දනහ කිඹරහ ත්ත ආණ්ඩු. අඩුප්න් 
යනහ කිඹරහ                කිේ ආණ්ඩු. 
ප්ම් ඹවඳහරන ආණ්ඩු      රු 
බහඳතිතුභි ප්ම් සිංවර      අලුත් අවුරුේදට 
ලුනුකූත් නළති ළත් නළති ප්ම් ආණ්ඩුප්ේ 
මිිසසුන්ට ප්ඳොප්යොන්දු දීරහ ත්ත  
ආණ්ඩුට කිඹන්නට ප්න්ප්න්. 

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 අපි රු භන්ත්රීතුභහ අන් යමු. 

 

රු භන්ත්රී අනුකූය අරගිඹන්න              
சகபய உறுப்ிர் அனுப அகினயன்                     

Hon.Member Anura Alagiyawanna                                                    

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

 

 ග ිහ  අප්ේ ප්ම්  රුණහඳහර 
භන්ත්රීතුභහප්ේ ප්ඹ ජනහ ප්ඵොප්වොභ ප්වො 
ප්ඹ ජනහක්. ග ිහ ප්ම් ආණ්ඩු 
මිිසසුන් ළන හිතරහ ජනතහප්ේ 
ඳළත්ප්තන් හිතරහ   දීපු ප්ඳොප්යොන්දු ළන 
උප්ේ වහ සිහිඳත් යරහ ප්ම් ආණ්ඩු 
ජනතහට ප්ේඹක් යන්නට අධිටන්  ය 

ත්තහ කිඹරහ ප්ම් ප්රහප්ේදී  භතක් යමින් 
භට හරඹ රඵහ දුන්නහ ට ප්ඵොප්වොභ සතති. . 

 

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

  

 සතති.   රු අනුකූය අරගිඹන්න 
භන්ත්රීතුභි. ම ශඟට යභය කුභහය වීයසිංව  
රු භන්ත්රීතුභහ. 

 

රු භන්ත් රී යභයකුභහය වීයසිංව              
சகபய உறுப்ிர் பம்ன குநாப யபீசிங்க                   

Hon.Member Ramya Kumara Weerasinghe                       

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

 

 රු බහඳතිතුභි  භභ සතතින්ත 
ප්නහ බඵතුභහ භට අසථහ රඵහදීභ ළන. 
දළන් ප්ම් රුණහඳහර  රු භන්ත්රීතුභහ 
ප්නහපු ප්ඹ ජනහ ම්ඵන්ධප්ඹන්  තහ 
යන ප්ොට අප්ේ  ්ක්ත් ජහති ඳක්ප්ේ  
රු භන්ත්රීරු  තහ යන වළගල ඵරහප්න 
හිගලඹභ තභ.  භට හිතුප්ණ් ප්ොප්වොභ  වරි 
තහ යන්න  ඕප්න් කිඹරහ.  වරිඹට  තහ 
යන්ප්න් ඵඩු රහබ.  ප්ේ.  ඵඩු රහබ.  
ප්ේ  තහ යන ට්ගලඹ අපි භතක් 
යන්න ඕප්න් රු බහඳතිතුභි අප්ේ  
ප්ම් ඉන්නහ භන්තයහයප්ඹ .  ග 
භන්තයහයප්ඹ   ඳටන් න්නහ තහ අපි  
කිඹන ් දන්ප්න් නෆ.  කිඹන ් 
්ක්ත් අපිට ප්ත්ප්යන්ප්න් නෆ.  කිඹනහ 
විතය. . අප්ේ  හිප්ත්  ඉතිං ප්ම් ප්වො 
භන්තයඹක්.  අය ඳටන්  න්න ් විතයක් 
ඹහන්තන් ප්ත්ප්යනහ. ්ක්ත්  ජහති ඳක් 
ආණ්ඩු  කිඹන ් විතය.  අපිට 
ප්ත්ප්යන්ප්න්. ප්භොකුත් නෆ ෆවනහ. 
ප්වො ප්රහට ප්ම් දසර ළඩිඹ  න්ප්න් 
නළති හින්දහ ප්වොද.   නළත්නම් ප්ම් 
ප්ව දන්න ප්නහ.  ග විදිවට දිට වයවට  
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ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

තහ යනහ.  කිඹන ප්ේ ප්භොකුත් 
ප්ත්ප්යන්ප්න් නෆ කිඹහ ප්න කිඹහප්න 
ඹනහ.         ග        තභ.  ්ප්ොල්රන්ප්ේ   

 

ක්රභප්ේදඹ.  ප්භොක්ද ප්වේතු. ප්ම්  කිඹන 
ගහට ප්දන්න උත්තය නළති ්. ග ිහ 
ඳළභළදිලිභ  තහ යරහ ඳළවළදිලිභ 
උත්තයඹක් ප්දන්ප්න් නෆ.  අය විදිවට ප්ම් 
භන්තයහයඹහ ප්ේ ් දිට කිඹහප්න  
ඹනහ. ග ිහ භභ භතක් යනහ 
ප්ඵොප්වොභ ඳළවළදිලිභ ්ක්ත් ජහති 
ඳක්ප්ේ භන්ත්රීරුන්ට  ප්ම් ආණ්ඩු  න්න 
ප්ොට ප්ම් ආණ්ඩු ප්ඳයරන ප්ොට 
ප්නහහ ප්ච දනහ ගලක්.  ඳශප්ි ්  
තභ.  ප්ම් අත්තප්න භති විධහඹ 
ජනහධිඳති  ක්රභඹ අපි අ. න්  යන්න ඕප්න්.  

 

ප්දප්ි ්  තභ.  ප්වොයභ 
උතුයරහ ගිහිල්රහ තිප්ඹන්ප්න්  ග හින්දහ 
ප්වොයභ ව භවහ ඳරිභහණ  ංචහ 
නත්තන්න ඕප්න්. අිත් ්  තභ.   ශභහ 
අඳචහය දරුප්  භයණ ් භළප්යන ් අපි 
නත්තන්න ඕප්න්. අිත් ්  තභ.  භත් 
කුඩු ්තප්න ල් ළහි ළවරහ ප්ම්  
නත්තන්න ඕප්න්. අිත් ් තභ.  
යහජඳක්රහප්ේ ඳවුල්හදඹ නත්තන්න 
ඕප්න්. ප්භන්න ප්ච දනහ ගල. දළන් විධහඹ 
ජනහධිඳති ක්රභඹ අප්ව සි ශහද.  ඊශඟට 
ප්වොයභ භවහ ඳරිභහණ ංචහ  තිබුණහ  
කිඹරහ ඹම්තන් වරි බේපු යන්න පුළුන් 
වුණහද.  භවහ ඳරිභහණ ංචහ භවහ 
බහණ් හහයප්ේ  ශහ මික් ප්ම් ආණ්ඩුප්ේ 
.ඊශඟට ශභහ අඳචහය නළළතුතහද. ශභ.   
භළප්යන ්  දට ් හප්න් භභ ්දහත්  
කිේහ .ඊශඟට දළන් භත් කුඩු ්තප්න ල් දළන්  
නළේද.  කිප්ර  103 ක් ඉතිවහප්ේ ප්රොකුභ 
ගල භං හිතන්ප්න්  ගිඹ  තිප්ේ ඇල්ලුප්ේ 
භතු කුඩු නළති හින්දද. ්තප්න ල් ප්නහහ  
කිඹරහ ප්ච දනහ යපු ට්ගලඹ  අද ආණ්ඩුප්ේ 
ඇභතිරුද නළේද.  ඵහර් 45 ක් ප්ම් දසර 
දුන්නද නළේද.  දළන් ඳවුල්හදඹ අර්ජුන 
යණතුංප්ේ භල්ලිට දම්මි යණතුංට 
දුන්නද නළේද. දළන ජනහධිඳතිතුභහප්ේ 
භල්ලිට ප්ටලිප්ොම්  ් දුන්නද  නළේද.  

දළන් ඳවුල්හදඹ නළේද. දළන් ප්ම්  කිඹපු 
ග. න් අප්ේ ආණ්ඩු ප්ඳයරන්න  ප්නහපු  

 

ග. න් ්ක්ත්  ප්ම් ආණ්ඩුට ය න්න  
ඵළරි වුණහ. ග ප්නුකූට ප්ම්  කිඹරහ 
යන්න  ඵළරි වුණහ.   

 

 ඊශඟ ් තභ.  ප්භ අව උට ඵඩු 
මිශ ප්ම් ඳවත දහන්න ඕප්න්  කිඹරහ  තභ.   
ආණ්ඩු ප්ඳයරන්න ප්නහපු ප්ඹ ජනහර  
තිබිච්ච තත්  රඵර ්ක්. ්තන  ඉන්  
දළන් කිඹනහ  ප්ම්  ඵඩු මිශ චුට්ටක් ළඩි 
ප්රහ තිප්ඹනහ  තභ. ලු.  අය තිබිච්චි හන 
ළඩි.   කිඹරහ අඩු යන්න ආපු ට්ගලඹ  
කිඹනහ  දළන්  චුට්ටක් ළඩි ප්රහ  තභ. ලු. 
්ප්වභ  කිඹරහ වරිඹනද.  චුට්ටත් ළඩි 
ප්න්ප්න් නළතු     බහඹට     ඵඩු      මිශ 
ප්ේනහ  කිඹරහ ආපු  ට්ගලඹ දළන්  කිඹනහ 
අය  විදිවට. 

 

ග ිහ භභ අය  ඉසප්ල්රහ අවන්න 
ඕප්න් දළන් අපි ප්ම්ප්ොල්රන්ප්න් අවනහ  
දළන් ප්ම් ෆවන විදිවට අප්ේ ඳල්ප්ල්ප්ඳොර 
භන්ත්රීතුභහ ්ප්වභ   කිඹන විදිවට ඵඩු මිශ 
රහබ.  කිඹරහ කිඹනහ.  භභ විප්ලේප්ඹන්භ 
ප්ම් භහධයප්ේදී  අවප්න ඉන්න  ට්ගලඹ භභ 
ඉල්ලීභක් යනහ ඳත්තප්ර්ට ලිඹන්න  
රුණහයරහ  අපි  කිඹපුහ ප්නප්භ.   ඵඩු 
මිශ රහබ.   කිඹරහ ්ක්ත් ජහති ඳක්ප්ේ  
භන්ත්රීරු කිේහ  කිඹරහ.  ්තප්ොට ග 
ඵරපු මිිසසු  තීන්දු ය.  ප්ම්ප්ොල්ප්ර  
ඉන්ප්න් භව ප්ඳොප්ශොප්ේද  ප්ම්ප්ොල්ප්ර  
ඉන්ප්න් ප්න ප්ොප්වේත්ද කිඹරහ.  
්ච්චයඹ භභ  ඉල්රන්ප්න්. ග ිහ  අපි  
කිඹපුහ ලිේප්ේ නළතුට  කිසි ේ යලසනඹක් 
නෆ, ප්ම් ්ක් විතය. .  අප්ේ භන්ත්රීරු අය 
ඳයණ ඳත්තය ෆල්රක් අයප්න ප්ම්  දි  
අයප්න කිඹනහ කිඹනහ. දළන් 
ඳත්තයර තිප්ඹන්ප්න් ප්ේයභ ඇත්තද.  ප්ම් 
ඊප්ේ ප්ඳප්ර්දහ භභ  දළක්හ ඳත්තප්ර් 
තිප්ඹනහ. ගහ  කිඹන්න ප්වො නෆ ප්භතන 
අපි ගහ කිේහ  කිඹරහ  භභ ග කිඹන්ප්න් 
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ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

නෆ,  නෆ ඳත්තප්ර්ට අඳවහ කිරීභක් 
ප්නප්භ.  භභ  කිඹන්ප්න්.      අප්ේ    ළදත්  

 

ඳත්තය ගල දි. න, රිවිය ,රංහදීඳ. 
භේබිභ,භභ  කිඹන්ප්න් ග ඳත්තය ප්නප්භ. .  
ප්න ඳත්තයර බඹ භ  ඳත්තයත් ප්නභ 
තිප්ඹනහ ගහ ප්නප්භ. .  ළශෆ ඳත්තය ගහ 
අයප්න ඇවිල්රහ ප්භතන  කිඹරහ 
වරිඹන්ප්න් නෆ.  භභ කිේප්ේ ග. 
රුණහයරහ ප්නොභඟ ඹන්න රෆසති 
යන්න ්ඳහ.  ග ිහ ්ප්වභ  තිප්ඹන 
ප්ේයභ ප්භතන ඇවිල්රහ ඇත්ත ප්ේ තහ 
යන්න අපිටත් පුළුන්. ප්ොශ ෆල්ර  
ඳත්තප්ය ප්  ට. ේ යප්න ඇවිල්රහ 
අපිටත්  පුළුන් ප්භතන . වළඵළ.  ඳත්තප්ර් 
තිබුණ ප්ේල් ප්නප්භ.  බහදහ. ්ප්වභ 
ප්ම් ංචහ යන්න ප්ම් යට්ටන්න 
රෆසති ප්න්න ්ඳහ. 

 

 ඊශඟට විප්ලේප්ඹන්භ අප්ේ 
භන්ත්රීතුභහ  කිේහ ප්ම් ජනතහට ඵය 
ප්න්ප්න් නෆ කිඹරහ.   බේ ඵය ප්න්ප්න්  
නෆ. ක්හ ඵය ප්න්ප්න් නෆ ජනතහට.  
ඇ.  න්න විදිවක් නෆප්න්.  ප්න නම් ඵය 
ප්නොප්නහ කිඹරහ අපිට ප්ේන්ප්න් නෆ.  ග 
ිහ ප්ඵොප්වොභ අභහරුප්න් ඉන්ප්න්. 
ජනතහ අප්ේ ප්ල්  රට ඇවිල්රහ 
ඉතිවහප්ේ  දහත්  යදය යරහ නෆ,  
අපිට න්න  විදිවක් නෆ. අවුරුේද අපිට 
න්න විදිවක් නෆ.අප්ේ ශභඹහප්ේ ප්ඳොත් 
ගල  න්න විදිවක් නෆ  කිඹරහ යදය යනුකූ  
නළති මිිසසු  අද උප්ේ ඳහන්දය වප්ේ ඉරහ 
ප්දයට ්නහ.  ඇවිල්රහ කිඹනහ අවුරුදු 
න්න  තිඹහ ශභඹහට ප්ඳොත් ගලත් න්න 
විදිවක් නෆ.  අප්න් භවත්තුරු උදේක් 
යන්න කිඹරහ. ග ිහ ජනතහට ඵයද  
නළේද  කිඹරහ ඵරන්න ජනතහ  අතප්ර් 
ඉන්න ඕප්න්. ග ිහ  රුණහයරහ ප්ම්  
කිඹන තහ පුළුන් නම්  ්ළිප්ේ  ගිහිල්රහ 
කිඹන්න.  

 

ගප්ේභ භට විප්ලේප්ඹන්භ ත 
්භ ්ක්  තිප්ඹනහ  කිඹන්න. 
කිඹන්නභ ඕන ්ක්.      දළන් ප්ම් ආණ්ඩු  

 

න්න ප්ොට කිේහ    ඖධ ඳනත 
ප්න්න ඕප්න්  කිේහ ප්භොක්ද ළරැේද  ප්ම් 
ඖධ ඳනත නළති හින්දහ ප්ඵප්වත් මිශ ඉවශ  
ඹනහ ප්ඵප්වත්ර  තිප්ඹන ංචහ  
නත්තරහ  ඖධ ඳනතින් ප්ඵප්වත් මිශ අඩු 
යනහ කිේහ.  

 

 ඖධ  ඳනත ප්නල්රහ ප්ම් ති 
ප්දට ඳසප්ේ භභ ගිඹහ යත්නපුප්ර් 
ප්ඩ්ට  වළභ භඹභ රු.5000/-  විතය 
ප්ඵප්වත් න්නහ. ප්ඳොඩි ප්ඳොඩි ප්ර  රට. 
්තප්ොට ග න්න ප්ඵප්වත් තුණ්ඩු රට  
භහඹටභ රු.5000/- . .  ප්ම් ඇත්තභ  
තහක්  කිඹන්ප්න්.  ප්ම් ළප්ර් ගිඹවභ  ග 
ප්ඵප්වත් ගලටභ රු.8400/- . .  බඹ 
ප්ොල්රන්ට කිඹන්න  තිප්ඹනහ.  ග 
කිඹන්න  ඵළරි ප්ර  ප්නප්භ.  භට 
තිප්ඹන්ප්න්.  කිඹන්න  පුළුන් ප්ර .  
ඖධ ඳනත        ඇවිල්රහ ති     තුනකින්   
භභ කිඹන්ප්න්.   ග ගිඹවභ රු.8400/-  .    ග 
ප්නදහ රු.5000/- ට න්න ප්ඵප්වත් ගල.  
භභ  ඇහුහ බඹත්  ඹවඳහරනඹට ප්න්ද 
භන්ත්රීතුභහ ඡන්දඹ දුන්ප්න්. දළන් ප්ම් ඖධ 
ඳනත ප්නල්රහ අඩු යපු හින්දද ප්ම් 
රු.5000/-  රු.8400/- වුප්න්  කිඹරහ. ප්නදහ  
රු.5000/- ට ත්ත ගල කිඹරහ. ්තුභහ  
කිඹනහ භවත්තප්ඹ   අපිටත් ප්ම් 
ප්ක්න්තිප්ඹන් ඉන්ප්න් ඵරන්න යපු ළප්ඩ්  
ප්ම් ඖධ ඳනත ප්නල්රහ අඩු යනහ 
කිේට  අද අපිටත් ප්ර ප්රහ තිප්ඹන්ප්න්. 
ප්ම් හසිඹ අපිට ප්නප්භ.  ්න්ප්න්  
ප්ොප්වේත්  ඹන ප්ොමිසහයඹන්ට  තභ.  
ඹන්ප්න් කිඹරහ මුදරහලි කිේප්ේ. ප්ව දය 
මුසළිම් මුදරහලි ප්ප්නක් කිේප්ේ 
තමුන්නහන්ප්ේරහප්ේ.  අද ප්ම්  තභ.   
තත්ත්ඹ. අද මිිසසුන්ට න්න නළතු වරි  
ප්දය බුදිඹප්න ඉරහ ප්ඵප්වත් ගලත් 
න්න ඵළරු ඉන්න හතහයණඹක්  තභ.  
ප්ම් යප්ට් උදහ ප්රහ තිප්ඹන්ප්න්.  
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ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

 

 

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 අන් යන්න  රු භන්ත්රීතුභහ.  

 

රු භන්ත්රී යභයකුභහය වීයසිංව              
சகபய உறுப்ிர் பம்ன குநாப யபீசிங்க                   

Hon.Member Ramya Kumara Weerasinghe                       

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

 

 ග ිහ  රු බහඳතිතුභහ භප්ේ 
තහ අන් යනහ  ප්භන්න ප්ම් 
විතයක් කිඹරහ.  ඳහරම් දහප්වන් වදලු ඳහරම් 
විෘත  යරහ  ප්භතන ඇවිල්රහ  කිඹනහ 
ඳහරම් වළදුහ  කිඹරහ.  අපි ඳහරම් දහප්වේ  
යහඳෘතිප්ේ ඳහරම්.  අපි අය අ. ප්ය ඩ් 
යහඳෘිප්ඹන්  වදපු ඳහයල් ගල    ඳත්තප්ර් 
පිටුක් දහරහ තිප්ඹනහ ිරන්ත භන්ත්රීතුභහ 
කිේලු  දහරහ තිප්ඹනලු ප්භන්න අපි ළ  
යනහ කිඹරහ. භහින්ද භවත්තඹහ යපු 
ගල. ග ිහ භභ  ඳළවළදිලිභ  කිඹනහ  
ඳළයදුණහ නම් ප්දය ගිහිල්රහ විශ්රහභ 
සුප්ඹන් ඉන්න  කිඹරහ කිඹනහ.  ඳළයදුණහ 
නම් ප්දය ගිහිල්රහ විශ්රහභ  සුප්ඹන් ඉන්න 
කිඹරහ භහින්ද භවත්තඹහට ඉසය ප්රහ 
යිල්  වික්රභසිංව භවත්තඹහට  කිඹන්න 18 
තහක් ඳළයදුණහට ඳසප්ේ  රුණහයරහ 
ප්දය ගිහිල්රහ විශ්රහභ සුප්ඹන් ඉන්න  
කිඹරහ. ්ක්ත්  ජති ඳක්ඹ අ. න් යපු 
ගහධිඳතිහදඹ  අන්න අද නළත හි 
්ප්ේහ නළත තභන්ට ඕන  ට්ගලඹ ඳත් 
යරහ ඳයණ ට්ගලඹ ඉත් ශහ. ප්භන්න  
දිට වයවට ඳත් යපු ට්ගලඹප්ේ භළප්ේේ 
ගල ්නහ . ප්ෂ න් ් අයන් ඵරන්න.  

 

ග ිහ රු බහඳතිතුභි භභ  
බඵතුභහට සතතින්ත ප්නහ බඵතුභහ භට  

 

අසථහක් රඵහදීභ  ළන.  ්ප්වභ 
සතතින්ත ප්මින් ප්ම් ආණ්ඩු ප්ම් 
දුර්න්ධ ආණ්ඩු පුංචි මිිවහ තරරහ ප්ඳයරහ 
මිරිරහ  පුංචි මිිවහප්ේ හයප්ඹන් ජීත් 
ප්න්න වදන ආණ්ඩු  රඵන අවුරුේද ප්න 
ප්ොට ඳරහ වරින්න  අපි රෆසති.   කිඹමින් 
භභ ිවඬ ප්නහ. ප්ඵොප්වොභ සතති. .  

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 ප්ඵොප්වොභ සතති.   රු යභයකුභහය 
වීයසිංව භන්ත්රීතුභහට. ම ශඟට  
ප්ක්.්ල්.යත්නහඹ රු භන්ත්රීතුභහ.  

 

රු භන්ත්රී ප්ක්.්ල්.යත්නහඹ              
சகபய உறுப்ிர் ஜக.எல்.பத்ானக                   

Hon.Member K.L.Ratnayake                                        

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

 

 රු බහඳතිතුභි අසථහ රඵහදීභ 
පිළිඵ භප්ේ ප්ෞයනීඹ සතතිඹ 
බඵතුභහට  පිරි නභනහ.  රු බහඳතිතුභි 
ප්ේලඳහරන  භතහදඹ ප්භොක්  වුණත්  
තය තහ ශ  තුතු. . ප්ො.  ආණ්ඩුටත් 
අඩුඳහඩුම් ඇති.  ගහ විප්ේචනඹ යන 
යටක්  ඵට ඉතිවහප්ේ ඉන් ඳරිර්තනඹ  
ප්රහ  දළනටත් ග විදිවට  තභ.  ඹන්ප්න්.  
භභ ් හයණඹත් භතු යන්න  ළභති.  
රු බහඳතිතුභි. බඵතුභහප්ේත් අධහනඹ 
ප්ඹොමු විඹ තුතු. .  ිරන්ත රු භන්ත්රීතුභහ 
භතු යනහ හයණහක්  ඳහයල්  
ම්ඵන්ධ.  ිරන්ත භන්ත්රීතුභහ  කිඹහපු 
හයණහ පිළිඵ  කිඹන්නට ඕප්න්. ග.  
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ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

භභ ඳටන් න්න ප්ොටභ කිේප්ේ  ඇත්ත 
කිඹන්න        ඕප්න්     කිඹන    හයණහප්ේදී  

 

ඇවළලිඹප්ො  ඉන්න අපි භභ හිතන්ප්න්  
රුණහඳහර භන්ත්රීතුභහ, නමින්ද භන්ත්රීතුභහ 
භභ ප්ේලඳහරන ප්ේදප්ඹන් ප්තොය ඳහය  ඳටු 
යනහට උේප්ක ණඹ යරහ උහවි  ගිඹ 
මිිසසු අපි.  වළඵළ.  ඳහුගිඹ  තිඹට ්වහ 
තිප්ේ  තභ.   ිප්දොස ප්ොට ිදවස ප්ශේ.  
රංහ ඉතිවහප්ේ ඳශප්ි උේප්ක ණඹ 
නම්  ප්නප්භ.  ග.   ලිේටන් ට යවුප්ම්  
නම් ප්ඳොලිස සථහනඹක් සථහඳනඹ යන්න 
ඕප්න් ප්ම් උේප්ක ණඹ යන හින්දහ. 
වළඵළ.  අපි ප්ම් උේප්ක ණඹ ප්ශේ ඳහුගිඹ 
යජප්ේ ප්ම් ශුේධ යරහ අිත් ඳළත්තට 
ඳින්න වදනහ නම් ප්නප්භ. .  ඳහුගිඹ  
යජප්ේ ඉ ංප්ො  ඉන් අඩි 36 ට ඳහය 
්නහ.  ආණ්ඩු ප්ඳයලිඹත් ්ක් කිප්ර  
ම ටයඹ.   වහයසීප්ේ ඉන් 32 ප්නහ. 
්තප්ොට ග 32 වීභ පිළිඵ.  අපි 
උේප්ක ණඹ ප්ශේ. ඳහප්ර් හඳට් ් අඩු  
යන්න  වළදුවභ දුප්න්ස න්න්ද 
භළතිතුභහ ගට හඳට් ් 24 තිබුණ ් 
21 ට යරහ දුන්නහ. තරතහ අතුප් යර 
භළතිතුභහ  ඳහය අඩු යන්න     ටතුතු යන 
්ට විරුේධ භළදිවත් ප්රහ  ග ටතුත්ත  
යරහ දුන්නහ.  අන්තිභට අඩි 32 ට ශහ.  
ප්ම්හ ඇතුප්ශේ  තිඹහප්න  කිඹන්න ඕප්න්. 
ප්භොන ආණ්ඩු තිබුණත්  රලසනඹක් නෆ. 
ඇත්ත  තහ යන්න ඕප්න්.  දළන් 
ඇවළලිඹප්ො  නයඹට ්න ප්ොට  අඩි  32 
. .  ග නළදුයන වන්දිප්ේ ඉන් ්වහට ඹන 
ප්ොට ත්රීවිල්  150 ක් තිප්ඹනහ  ඳවුල්  150 
ක් ජීත් ප්නහ. ග අඹට ඳහක් ය න්න 
ඵළරි තත්ත්ඹට උදහ ප්රහ.  ගප්ේ 
අඩුඳහඩුම් තිප්ඹනහ. ග ිහ ගහ භතක් 
යන අතය රුණහඳහර  රු භන්ත්රීතුභහ 
ප්නහපු ප්ඹ ජනහ ප්වො. .  

 

තය ලප්ඹන්භ තහ යන ප්ොට 
ඹම් ඹම් ඵඩුර මිශ අඩු ප්රහ තිප්ඹනහ.  
ග  තභ.  ඇත්ත. වළඵළ.   බඵතුභහ  කිඹන 
විදිවට බඵතුභහප්ේ ප්ඹ ජනහප්ේ  තිබුණහ 

ළභන් ගලන් ්ප්ක්  තහ. භභ ප්ම් බහට 
ඳහු ප්රහ ආප්ේ.       භභ ඊට ඳසප්ේ ්ළිඹට  

 

ගිහිල්රහ ප්භතුභහ කිඹන ප්ඩ්නුකූත් සප්ට ස 
්ප්නුකූත්  ඇහුහ  වළඵළ.  ප්තො මිශ 
රු.120/- . .  ළභන් ගලන් ්ප්ක්. සිරල්ය මිශ 
රු.130/- . .  භභ ග  තභ.  භභ කිේප්ේ 
අයන් ප්දන්නම්  ඵඩු ඇවළලිඹප්ොඩින්  
කිඹරහ.      රු බහඳතිතුභි ප්ම් හදඹක් 
ප්නප්භ. .  සිංවර අලුත් අවුරුේදට විතයක් 
ප්නප්භ. .  මිිසසු හරහ ඉන්ප්න්.  අපි වළභ 
ප්ප්ල්භ කිඹන්ප්න්  සිංවර අලුත් අවුරුේද 
ප්නප්භ. . මුළු ර්ඹ පුයහටභ ප්ම් 
මිිසසුන්ට  ඵඩු මිශ අඩුට දිඹ තුතු. . ගප්ක් 
ප්දක්  නෆ.  වළඵළ.  ඹම් ඹම් හයණහ තුශ 
ප්ම්  ඵඩු මිශ අඩු යන්න  ඵළරි හයණහ 
තිප්ඹනහ.  දළන් ප් ොරර් ් 141 .  කිේහ 
රබහත් භන්ත්රීතුභහ.  ප්භතුභහ කිඹනහ 144   
.  කිඹරහ.  ඊට ළඩිඹ ්වහ ඹන්න පුළුන්.  
ඳහුගිඹ  තිප්ේ 148 .   දලභ හණක් 
තිබුප්ණ්.  වළඵළ.  ප්ම් සිඹල්රක් ප්රහ 
තිප්ඹන්ප්න් ප්ම් ආර්ි ශභණහහයඹ 
ප්නප්භ. .  ඹම් ඹම් අඩුඳහඩුම්. ඵළවළ.  අප්ේ 
යප්ට් ... 

 

රු බහනහඹ අප්  ජඹර්ධන භළතිතුභහ.                     
சகபய அ.கட்சி அபநப்ார்  அஜசாக ஜனயர்த                   
Hon.Gov.Whip Asoka Jayawardane                                
-------------------------------------------------------            

 

ප්භභ රු බහ ඳසරු 3.00 දක්හ 
ඳත්හප්න ඹන්නට ප්ඹ ජනහ යනහ. 

 

රු භන්ත්රී ප්ක්.්ල්.යත්නහඹ              
சகபய உறுப்ிர் ஜக.எல்.பத்ானக                   

Hon.Member K.L.Ratnayake                                        

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

 රු බහඳතිතුභි කුව 
ප්ේලඳහරනඹ. බඵතුභහප්ේ මූලිත්ප්ඹන්භ 
අපි අනුකූයහධපුයඹට ගිහිල්රහ  ළ  මුළුක් 
ශහ. ප්භොක්ද ග ළ  මුළුප්ේදී  කිේප්ේ. 
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சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

භවහචහර්ඹතුභහ ප්ම් යප්ට් ප්නක් යන්න  
නම් ආල්ඳම ඹ ප්නක් ශ තුතු. .  ්දහ   

 

තමුන්නහන්ප්ේරහ භව ප්රොකුට තහ 
යනහ ලුනුකූ කිප්ර  ් ළන. ්දහ 2014  
සුනහමි ්න ප්ොට ලුනුකූ කිප්ර  ්  තිබුප්ණ් 
රු. 8/- ට.  අද රු.60/-  .  කිඹරහ කිඹනහ  
ලුනුකූ කිප්ර  ් ලුනුකූ ප්ල්හප්ඹන් පිට යන 
ප්ොට.  වළඵළ.  ඇවළලිඹප්ො  ප්ඩ් රු.60/-   
සිල්රය මිශ.  ප්ම්හ ළන  තහ යන ප්ොට 
භවහ ප්රොකු ඳයහඹක් තුශ රු 
බහඳතිතුභි තහ  යන්න ප්නහ. 
ප්ම්ප්දී ප්ො.  ආණ්ඩු තිබුණත්  දළන් ප්න 
ප්භොකුත් ප්නප්භ.  ඳශහත බහ න්නප් . 
්දහ ඳශහත් බහ 88 සථහපිත යන ප්ොට 
ප්භොද වුප්ණ්.  ශ්රී රංහ ිදවස ඳක්ඹ 
ඡන්දඹ ඉල්ලුප්ේ නෆ. ප්ොමිිසට් ඳක්ඹ 
ඉල්ලුහ. භවජන ඳක්ඹ ඉල්ලුහ.  ්ප්වභ.  
වුප්ණ්. ්දහ  ප්වො වුණ ්  අද ප්වො ප්රහ 
තිප්ඹනහ.  අපි ප්ම්හ තය ලප්ඹන් 
ආල්ඳම ඹ ප්නක්  තුශ  තහ යන්න 
ඕප්න්.  

 

 ඳහුගිඹ හරප්ේ ප්භොනද තහ 
ප්ශේ.  ිශ ඇඳුභ  ළන  තහ ශහ.  ිශ 
ඇඳුභ දුන්ප්න් ්ක්ත් ජහති ඳක්ප්ඹන්. 
ගප්ක් ඹම් ප්නක් ශහ ්ක්ත් ජහති 
ඳක්ඹ. භවය විට ග ප්වො       ප්.  ග 
නයක් ප්. .  වළඵළ.  ප්ඳොත් ගල දුන්ප්න් 
්ක්ත් ජහති ඳක්ප්ඹන්. ග ප්වො ප්. . 
නයක් ප්. .  වළඵළ.  ශභප්ඹක් ඉඳදුණ විටභ 
ඵ හන්ප්න්ත් නෆ ඇවිදින්ප්න්ත් නෆ  රු 
බහඳතිතුභි.  ග ිහ ්ක්ත් ජහති 
ඳක්ඹ ප්න්න පුළුන්. ශ්රී රංහ ිදවස 
ඳක්ඹ ප්න්න පුළුන්. භ භහජ ඳක්ඹ 
ප්න්න පුළුන්. භවජන ඳක්ඹ ප්න්න 
පුළුන්. ප්ොමිිසට් ඳක්ඹ ප්න්න 
පුළුන් ප්ම්  සිඹළු ප්දනහභ ්හ ප්ේ ප්ම් 
යට වදන්න ඉන්න ඕප්න්. ජනතහ විමුක්ති 
ප්ඳයමුණ ප්න්න පුළුන්. යට වදන්න 
ඉන්න ඕප්න්.  හරඹක් දීරහ ඵරන්න ඕප්න්. 
අපි දන්නහ ඵඩු මිශ ළඩි. . යප්ට් ආර්ි 
රලසන ළඩි. .  ප්ම්  සිඹල්රක් තිප්ඹනහ. ප්ම් 

සිඹල්රභ දයහප්න ඉන්නහ.  ග නෆ 
කිඹරහ       කිඹන්ප්න්       නෆ වුරුත් අපි.   

 

ආණ්ඩු ඳක්ඹ වළගලඹට රු බහඳතිතුභි 
අිත් ්  තහ ශහ ප් ේ සිගලඹ  ළන.  
දළන් ඊප්ේ ප්ඳප්ර්දහ ඳත්තප්ර්ත් තිබුණහ  ටී.වී. 
්ප්ක්ත් කිේහ ප්ම් නතය යශහ තිබුණ  
හරඹ  ඇභරින් ප් ොරර්  125 ක් අඹ  ය 
න්න ඕප්න්. නළත්නම් යප්ටන් ෆල්රක් 
අපිට ඕප්න් කිඹරහ. ්තප්ොට ග ප්භොක්ද 
අන්තර්තඹ. ්ප්වභ නම් ප්ම් වදන්න දීපු 
් 99 අවුරුේප්ේ ඵදු විදිවට තිබුප්ණ්. ප්ම් 
ආණ්ඩුත් ග වදන්න වදනහ.  ග  තභ.  
ඇත්ත.  ප්ො.  ආණ්ඩු වුණත් ප්ො.  
ඳහරඹහ වුණත් ඹම් ඹම් අඩුඳහඩුම් 
තිප්ඹනහ.  

 

ිදවසින් ඳසප්ේ ඩී. ඇස. 
ප්ේනහනහඹ භළතිතුභහප්ේ ඉන් ප්ම් යට 
විලහර පිරික් ඳහරනඹ ශහ.  අඩුඳහඩුම් 
ඇති. දළන ප්ම් අප්ේ රබහත් භන්ත්රීතුභහ  භව 
ප්රොකුට ෆවනහ  ඵඩු මිශ ළඩි.  
කිඹරහ. භභ ්තුභහට ප්ඹ ජනහ යනහ  
භහභන්ඩිත් ්ක් ගිහින්  කිඹන්න.  
ඇභතිතුභහට කිඹන්න ළබිනට් ්ට 
ප්ඹ ජනහ යන්න කිඹරහ ප්ම් ඵඩු මිශ අඩු 
යන්න  කිඹරහ. ඵරන ප්ොට කුල් ප්ද 
ප්දඳළත්ප්ත් තිඹහප්න තභ.  බක්ප් භ 
ඉන්ප්න්. බඹ ඳළත්ප්ත්ද ඕප්න් ප්ම් ඳළත්ප්ත්ද 
ඕප්න්. බඵතුභහ ප්නප්භ. . රබහත් භන්ත්රීතුභහ. 
්තුභහ ප්ම් සීට් ්ප්ක් නළති ්  ළන භභ 
ණහටු ප්නහ.       ඵෆණහ ප්න. .    ඕ  
තභ.  භන්ත්රීතුභහ ප්රහ තිප්ඹන්ප්න්. තහත්තහ 
ප්න. . පුතහ ප්න. . ඕහ  ළන  තහ 
යන්න  ගිප්ඹොත් භප්ේ ප්රහ. 
ප්ච දනහක් ප්නප්භ.  භභ කිඹන්ප්න්.  අපි 
ප්නප්භ. ප්න් ළබිනට් ්ප්ක් ඉන්ප්න්. රු 
බහඳතිතුභහ ප්ම්  බහප්ේ ඉන්න  වුරුත් 
ළබිනට් ්ප්ක් නෆ. ්ප්වභ නම් ළබිනට් 
්ප්ක් ඉන්ප්න් ්තුභහප්ේ භහභහ ප්ජ න් 
ප්ප්නවියත්න ඇභතිතුභහ. ්තුභහට ප්ම් 
බහප්ේ ප්ඹ ජනහ ප්නහපුවභ අප්න් 
භහප්ම්  ඳශහත් බහප්ේ  භහය හරප් ට්ගලඹ 
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ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ගිහිල්රහ ළබිනට් ්ට කිඹන්නප්  ප්ම් ඵඩු 
මිශ අඩු යන්න කිඹරහ.   

 

නෆ  රු බහඳතිතුභි ප්ම් 
ප්නප්භ.  ප්රහ තිප්ඹන්ප්න්.  ප්ො.  
ඳහරනඹ ශත් ප්ො.  යජඹ හිගලඹත් ඳහරනඹ 
ශත් අප්ේ ආල්ඳභඹ ප්නක් 
ප්නොප්ශොත් ප්ම් යට ප්ො  නන්න ඵෆ.  
අපි ඹනහ බඵතුභහප්ේ  ව භව 
ඇභතිතුභප්ේ ිර්ප්ේලඹ හිත ප්ොප්වේද  
ඉතහලිප්ේ ගිහිල්රහ  දස ඳවක් ඉන්නහ. 
වළඵළ.  භත තිඹහ න්න රු බහඳතිතුභහ  
ත ආත්භ වතයක්  ගිඹත් ප්ම්   විදිවට  ප්ම් 
යප්ට් ප්ේලඳහරන ව මිිසසුන්ප්ේ 
ආල්ඳභඹ ප්නක් ප්නොවප්ණොත් ත 
ආත්භ වතයටත් ඉතහලිඹක් ප්න්න  ඵෆ 
අපිට.  

 

 රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

අපි අන් යමු රු භන්ත්රීතුභහ. 

 

රු භන්ත්රී ප්ක්.්ල්.යත්නහඹ              
சகபய உறுப்ிர் ஜக.எல்.பத்ானக                   

Hon.Member K.L.Ratnayake                                        

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

 

ඇත්ත  තහ ්ඹ. . ග ිහ රු 
බහඳතිතුභි ආණ්ඩුර අඩුඳහඩුම් ඇති.  
වළඵළ.  ග සිංවර වහ හින්දු අලුත් අවුරුේදට 
විතයක් ප්නප්භ.  න්ප්න්.  ්ප්වභ නම් දස 
තුන්සිඹ වළට ඳස දප්ේභ  මිිසසු න්න 
ඕප්න්. ප්ො.  ආණ්ඩු ආත් ප්ම් ආණ්ඩුට 
අපි කිඹන්ප්න්   ඵඩු මිශ ඳත්හප්න 
ඹහතුතු. . ් භට්ටභ.  

 

 

 

ග ිහ  රු බහඳතිතුභි 
ප්භච්චය පී නඹක් තිප්ඵන ප්ම් ආණ්ඩු 
ප්භප්වභත් ප්ිඹන ් ප්රොකු ප්දඹක්.  
මිලිඹන ණන් ණඹ ප්න්න  තිප්ඹන්ප්න්.  
ග ිහ  රු බහඳතිතුභි මින් ්වහට තහ 
යන්ප්න් නෆ.  ප්ම් රඵන්නහ ව සිංවර හින්දු 
අලුත් අවුරුේද භසත යප්ට් සිඹළු ප්දනහට 
ප්ෞබහයභත් අවුරුේදක් ප්ේහ  ඹළ.  
රහර්ථනහ යමින් භහ ිවඬ ප්නහ. 
ප්ඵොප්වොභ සතති. .  

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතති.   රු යත්නහඹ 
භන්ත්රීතුභි. ම ශඟට නමින්ද අනුකූයරිඹ 
භන්ත්රීතුභ 

 

රු භන්ත්රී  නමින්ද අනුකූයරිඹ                           
சகபய நிந்த அனுபிரின                    

Hon.Member Naminda Anurapriya                                 

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

 

 රු බහඳතිතුභි අප්ේ යත්නහඹ 
භන්ත්රීතුභහ ඇත්තටභ ප්වො ආයම්බඹක් 
අයන්  දුන්නහ. ්තුභහ ිළයදි  තහක් 
ප්ශේ. අප්ේ රුණහඳහර භන්ත්රීතුභහ  
ප්ඹ ජනහ ප්ශේ ඉතහභ හප්ර චිත 
ප්ඹ ජනහක්. ප්ම් හර හනුකූ අනුකූ. ග 
ිහ  තභ.  අපි අිත් ප්ඹ ජනහත් ල් 
දහප්න ප්ම් අතයහලය ප්ඹ ජනහට තහ 
ප්ශේ. අපි ප්ම් බිත්ති වතය තුශ ප්ම්  තහ 
යරහ  හද  විහද යරහ ඳක් ප්ේද යරහ 
ආණ්ඩු ළන තහ යරහ ප්ත්රුභක් නෆ. 
ප්ම් ළ  පිළිප්රක් වදහප්න ජනතහට 
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ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

අතයහලය ආවහයර  මිශ අඩු කිරීභ 
පිළිඵ         අපි  තහ     ශ තුතු. .     අපි  

 

ආල්ඳභඹ ප්නස ශ  තුතු. .  ්තුභහ  
කිේ තහ වරි. ්තුභහ ප්භතන ප්රොකු 
ර්තහකුත්  තිබ්ඵහ ප්ඳොඩි මිිවහ ළන  තහ  
යන ප්ොට  විඳක්ප්ේ ඳළත්ප්ත් ඉරහ 
වළභදහභ භන්ත්රීයප්ඹක් ප්ඳොඩි මිිවහ ළන 
ප්ඳනී ඉන්නහ. ්තුභහ විනහඩි 15 ක් විතය 
තහ යරහ ්  ඳහයට භහරු ප්රහ  ගිඹහ.  
භභ දන්ප්න් නෆ ප්භොද හයණහ  කිඹරහ.  
වළඵළ.  ප්ඳොඩි  මිිවහ ප්නුකූප්න් වළභදහභ 
්තුභහ ප්ඳනී ඉන්න අඹ.  ග ිහ අද ඇත්ත 
ප්භොක්ද  කිඹන හයණහ  තිප්ඹනහ. 
වළඵළ.  අපි සදහනම්  නෆ රු බහඳතිතුභි  
අලුත් ආණ්ඩුප්ේ අභළතිතුභහප්ේ තිත්ත 
ප්ඵප්වත් ප්ඵොන්න. ්තුභහ ්න ප්ොට තිත්ත 
ප්ඵප්වත් ප්ඵොන්න  ප්නප්භ.  ්තුභහ ්නහ 
කිේප්ේ.  ඳළණි ය ලින් පිරිච්ච ප්ඵොප්වොභ 
රසන ආතල් ්ක් ප්දන්න තභ.  
ජනතහට සදහනම් ප්රහ ආප්ේ. වළඵළ.  
භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ ඉන්න හරප්ේ 
බඹ රඳහහිනී විහද රට වර් ද සිල්හ 
භන්ත්රීතුභහ ,්යහන් වික්රභයත්න  භන්ත්රිතුභහ 
්ප්වභ ඇවිල්රහ ගප්ොල්ප්ර   කිේප්ේ විලස 
ර්භප්ඹ  ප්ේභ ඳහුදහභ ඇවිල්රහ 
ගප්ොල්රන්ප්ේ ආර්ි රතිඳත්ති අනුකූ ප්ම් 
යට  සුඛිත මුදිත  යනහ කිඹරහ කිඹන්න. 
වළඵළ.  තහභ අවුරුදු හණක් වුණහ ග 
තත්ත්ඹට ඇවිල්රහ ඹන්න. ප්ම්  
රුණහඳහර භන්ත්රීතුභහ ප්ඹ ජනහ ප්ශේ ප්ම් 
සිංවර හින්දු අලුත් අවුරුේදට ඉතහ ඉක්භින් 
ප්ම් අතයහලය ආවහය ද්රයර මිශ අඩු 
යන්න කිඹන හයණහ. අතයහලය ආවහය 
්තුභහ ප්ම්ප්ක් වන් යරහ තිප්ඹනහ.  අපි 
කිඹන්ප්න් රු.103/-ට   සීි ප්දන්න කිඹරහ 
ප්නප්භ.   අපි කිඹන්ප්න්.  අපි කිඹන්ප්න් ප්ම් 
ප්ඹ ජනහ යන්ප්න් ප්ම් ප්ඹ ජනහප්ේ 
අන්තර්තඹ ප්රහ තිප්ඹන්ප්න්  වහල් අඩුභ 
තයප්ම්  රු.50/- ට ප්දන්න වහල් කිප්ර  
්ක්.  සීි  කිප්ර  ්ක් රු.50/- ට 
රු.55/- ට ප්දන්න. ඳරිේපු කිප්ර  ්ක් 
අතයහලය ආවහය ද්රය ජනතහට න්න 
පුළුන් ප්න විදිවට ප්ඵොප්වොභ සුළු 
මුදරට ප්දන්න. ්ප්වභ දුන්නහ 

ඉසප්ල්රහ. වළඵළ.  අද ප්ම්හ නළති ප්රහ 
තිප්ඹනහ.         යර     කිප්ර  ්ක් අද  

 

රු.1500/- .  රු.2000/- ප්රහ තිප්ඹනහ. 
ප්ම් හභහනය ෆභ. අපි කිඹන්ප්න් ප්ම්හ 
හභහනය ජනතහට  න්න ප්ම්හ අඩු 
යන්න කිඹන හයණහ  තභ.   ප්ම් 
ප්ඹ ජනහප්ේ අන්තර්තඹ ප්රහ 
තිප්ඹන්ප්න්.  

 

දළන් අප්ේ අජිත් කුභහය භන්ත්රීතුභහ 
කිේහ අත්ප්ඳොඩි  වරහ වඬ වරහ කිේහ 
ඳහුගිඹ ආණ්ඩුප්ේ ත්තු ණඹ ිහලු දළන් 
ප්ම් ඵ ගින්ප්න්  ඉන්න ප්රහ තිප්ඹන්ප්න්.  
ග ිහ අපිට ආණ්ඩු ප්ි ඹන්න ඵෆ  
කිඹන හයණහ  තභ.  කිඹන්ප්න්. භභ  
කිඹනහ භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ 
ආණ්ඩුප්න් ඳළයදිරහ ඹන ප්ොට ප්ම් යප්ට්  
තිබිච්චි ණඹ රභහණඹ ප් ොරර් මිලිඹන  4500 
. .  ්තුභහ ඳයහද ප්රහ  ගිඹහට ඳසප්ේ අලුත් 
ආණ්ඩු ආට ඳසප්ේ  දළන්  තිප්ඹන ණඹ 
රභහණඹ ප් ොරර් මිලිඹන 6000 . .  
්තප්ොට ් අවුරුේද අයන් තිප්ඹනහ 
ප් ොරර් මිලිඹන  2500 ක්. ප්ොප්වොභද 
ප්ම්හ අයප්න යට වදරද.  නෆ.  ප්භොද 
රධහන ප්වේතු  ප්ම් ණඹ පිළිඵ  තහ 
 ප්ශොත් රු බහඳතිතුභි  ප්ම් භහින්ද 
යහජඳක් භළතිතුභහ අයන් තිප්ඹන ණඹ 
අයප්න  තිප්ඹන්ප්න් දීර්ක හලීන ණඹ 
වළගලඹට.  ප්ම් හරප්ේ ත්ත ණඹ ්ක්ප්  
අවුරුදු ඳවකින් ප්න්න තිප්ඹන්ප්න්. 
්ක්ප්  අවුරුදු දවඹකින් ප්න්න 
තිප්ඹන්ප්න්. ගප්ේ රතිරහබ යටට ඇවිල්රහ.  
වළඵළ.  ප්ම් යටට ආට ඳසප්ේ රු 
බහඳතිතුභි ප්ම්ප්ොල්ප්ර  ත්තු ණඹ 
ඉතහ ඉක්භින් ප්න්න තභ.  
ප්ම්ප්ොල්ප්ර  අයප්න  තිප්ඹන්ප්න්. ඕ  
තභ.  ඇත්ත තහ.  

 

 ගප්ේභ  තභ.  රු බහඳතිතුභි  
ඵළඳුම්ය ංචහ. ප්ම්හ පිළිඵ  වුරුත් 
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තහ යන්ප්න් නෆ. අද අපි ප්භහ වං ප්න  
ඉන්නහ. 

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 අන්  යන්න  රු භන්ත්රීතුභහ 

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 භව ඵළංකු ංචහ ප්ොප්වොභද.  ගහ 
ළන  තහ යන්ප්න් නෆ. ගහට උහවි නෆ. 
ගහට සීඅ. ඩී නෆ.  රු බහඳතිතුභි අපි  
තහ ප්ශේ නෆ ප්භතුභහ කිේහ සීඅ. ඩී ්ප්ක්  
ෆප්වන්න ප්ඳ ළිප්ම් ඉන්නහ කිඹරහ. බේ 
සතති යන්න අලය. . 

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 රු භන්ත්රීතුභහ කණපර්ණඹ පිළිඵ 
රලසනඹක් භතු යනහ. ග ිහ බඵතුභහප්ේ  
තහ අන් යන්න.  

 

රු භන්ත්රී  නමින්ද අනුකූයරිඹ                           
சகபய நிந்த அனுபிரின                    

Hon.Member Naminda Anurapriya                                 

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

 

 වරි ්ප්වභ  නම් භප්ේ තහ 
අන් යනහ.  

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

  

බඵතුභහප්ේ  තහ  යරහ අන් 
යන්න.  

 

රු භන්ත්රී  නමින්ද අනුකූයරිඹ                           
சகபய நிந்த அனுபிரின                    

Hon.Member Naminda Anurapriya                                 

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

 

රු බහඳතිතුභි සීඅ. බී ආඹතනඹ 
ග ආඹතනඹට සතති විඹ තුතු. .  ග 
ආඹතනඹන්  තභ.  ළඩිභ යහජය ප්ේප්ඹ  
අඩු මුදරට ණඹ ක්රභඹට ප්යදි න්න 
තිප්ඹන්ප්න්. ග ිහ  තභ.  ගප්ක් ප්ඳොළිභ 
තිප්ඹන්ප්න්.  යහජය ප්ේඹන්ට උඳවහය  
කිඹරහ ප්ඵොප්වොභ ප්වීප්ම් ක්රභඹට   ප්යදි 
න්න  තිප්ඹනහ. ග  තභ.  ප්භතුභහප්ේ 
ප්ඩ්ට අල්රපු ප්ඩ් ප්ඳ ලීප්ම් ඉන්ප්න්. 
යහජය ප්ේප්ඹ  ප්ඵොප්වොභඹක් ප්යදි න්න  
ගිහිල්රහ.  අද අලුත් අවුරුේද  ් නහ කිඹරහ 
තිප්ඹනහ. ප්ොහ වඬරන්ප්න්ත් නෆ. ජු 
සර ජු වට න්ප්න්ත් නෆ. බන්චිල්රහ 
ඵළරහත් නෆ. ප්භොකුත් නෆ. ඕ  තභ.  
තත්ත්ඹ.  

 

ග ිහ අපි කිඹන්ප්න්  
ෆවරහ ළ ක් නෆ. අපි ඉක්භින්භ අපි 
වදහ ිමු  ළ  පිළිප්රක්. 
අතයහලය ආවහය ද්රයර මිශ අඩු කිරීභට 
ප්ඹ ජනහ යමු. 
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රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතති.  රු නමින්ද භන්ත්රීතුභි.   
අපි සතතින්ත ප්නහ ජී.ඇම්.රුණහඳහර 
රු භන්ත්රීතුභහ විසින්  ඉදිරිඳත්  යන රද 
6/1/2016/07 දයණ ඉතහභ අතයහලය ව 
ඉතහභ හප්ර චිත ව ප්ඹ ජනහ අද දප්ේ 
ඉදිරිඳත්  කිරීභ පිළිඵ. ඳක්  ව විඳක් 
රු භන්ත්රීතුභන්රහ සිඹළු ප්දනහභ ග 
පිළිඵ ්තු ය ිමින් අලය ප්ඹ ජනහ  
ඉදිරිඳත් ශහ.  ග පිළිඵ බහප්ේ සිඹළු 
ප්දනහටභ සතතින්ත ප්මින්  අදහර 
ප්ඹ ජනහ ක්රිඹහත්භ ය ළනීභ වහ  
අදහර ආඹතන ප්ත ප්ඹොමු කිරීභ වහ 
ටතුතු  යනහ. 

 

 බහ  ල් තළබීභ: 

 

රු බහනහඹ අප්  ජඹර්ධන භළතිතුභහ.                     
சகபய அ.கட்சி அபநப்ார்  அஜசாக ஜனயர்த                   
Hon.Gov.Whip Asoka Jayawardane                                
-------------------------------------------------------            

 

 රු බහඳතිතුභි  ත දින 
කීඳඹකින් රඵන  සිංවර හින්දු න ය  
සිඹළු ප්දනහටභ සුබ න  යක් ප්ේහ කිඹහ 
රහර්ථනහ යමින් ප්භභ රු බහ  2016 
අප්රේල් භ 26 ප්ි දින ප්ඳයරු 10.00 
දක්හ ල් තඵන ප්ර භභ ප්ඹ ජනහ 
යනහ. 

 

 

 

 

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතති.   රු බහනහඹතුභි. 
බහ  ල් තළබීප්භන්  ඳසු ප්ඹ ජනහ  
ඉදිරිඳත්  කිරීභ වහ රු අකිර ්ල්රහර 
රු භන්ත්රීතුභහට අසථහ.   

 

රු භන්ත්රී අකිර ්ල්රහර භළතිතුභහ.                                         

சகௌபய உறுப்ிர் அகி எல்ாய                                                       

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

 

 රු බහඳතිතුභි ප්ම් අසථහප්ේදී 
භභ බහ  ල්  තඵන අසථහප්ේ 
ප්ඹ ජනහක් ඉදිරිඳත්  යන්ප්න්    
ඵරංප්ො  නළත ඹවඳහරනප්ේ 
න්දිසධහනඹට  තභ.  ඹන්ප්න්.  
ඵරංප්ො  බුේධ  ජඹන්ති විදයහරප්ේ වඹ 
ප්ශ්රේණිප්ේ  දරුන්ට ප්ම් නවිටත් ිශ ඇදුම් 
වුචර්  දළන් ප්ර්  ඳශප්ි හයඹ අන් 
ප්න්නත් ඇවිල්රහ ත  දස ප්ද තුන.  
තිප්ඹන්ප්න්.  තහභත්  ිශ ඇඳුම් වුචර් 
රළබිරහ නෆ  කිඹරහ ප්දභේපිප්ඹ  විසින් 
දළනුකූත් යනහ. නමුත් දහරහ. ප්ඳත්භක් 
වළගලඹට ප්නප්භ.   නභ ඇතු වන් 
යන්ප්න්. ග ිහ ප්ම් පිළිඵ  ලිපිඹ 
බහත  යනහ.  ප්ම්ට පිළිතුයක් රඵහ 
ප්දන ප්භන් රු අධයහඳන ඇභතිතුභහ වයවහ 
අභහතයහංල ප්ල්ම්තුභහප්න් ලිපිඹක් 
ඵරහප්ඳොප්යොත්තුප්න් භභ ිවඬ ප්නහ. 
ප්ඵොප්වොභ සතති. .  
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ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතති.   රු අකිර ්ල්රහර 
භන්ත්රීතුභි.  ම ශඟට ිප්ඹ ජය බහඳති 
උදඹහන්ත ගුණතිර  භළතිතුභහ. ්තුභහ 
බහප්ේ නෆ.  ග අනුකූ දළන් ප්ේරහ භධයවසන 
1.40 . . අද දනට ප්භභ  රු බහප්ේ ළ  
ටතුතු  අන් ප්නහ. ගප්ේභ රඵන්නහ 
ව  සිංවර හින්දු අලුත් අවුරුේද  
බඵතුභන්රහටත් බඵතුභන්රහප්ේ ඳවුප්ල් 
සිඹළු ප්දනහටභත්  ිප්ය ගිභත් සුබභ සුබ  
අලුත් අවුරුේදක් ප්ේහ  කිඹරහ සිඹළු 
ප්දනහටභ රහර්ථනහ යමින් අද  දිනට ප්භභ 
රු බහප්ේ ළ  ටතුතු අන් යනහ.  
ප්භභ  රු බහ 2016  ව අප්රේල් භ 26  
ප්ි දින ප්ඳයරු 10.00 දක්හ ල් 
තඵනහ.   

 

අ/ප්ශේ: 

ංචන ජඹයත්න 

බහඳති, 

ඵයමු ඳශහත් බහ. 

 

 

ඳහලිත නහනහඹක්හය 

බහ ප්ල්ම්, 

ඵයමු ඳශහත්  බහ. 

 

2016 ජි භ 23 ප්ි දින, 

ඵයමු ඳශහත් බහ ප්ල්ම් හර්ඹහරප්ේ දීඹ. 

     

   

 

 

 

  


