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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

  

2016 භළයි  භ 10  අඟවරුහදහ  දින                                                       

2016 மந நாதம் 10 ஆம் திகதி யினாமக்கிமபந                        

Thursday 10 th May  2016 

 

ගරු බහඳති කංචන ජඹයත්න භළතිතුභහගේ 
මරහනහරඪත්ගඹන්  ගඳ..10.00 ට බහ රැසවිඹ. 

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

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

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සිඹළු ගදනහටභ සුබ උදෆනක් 
ගේහ. ගරු අභහතයතුභි,   ිගඹෝජය 
බහඳතිතුභහ ඒගේභ ගරු 
විඳක්නහඹකතුභහ, ආණ්ඩු ඳක්ගේ ව 
විඳක්ගේ ගරු භන්ත්රීතුභන්රහ  සිඹළු 
ගදනහගගන්භ අයයි.  අද දිනට ගභභ 
ගරු බහගේ ළඩ කටයුතු ආයම්බ කිරීභ 
වහ  නයහඹ ඳහනුකූකර  ඳශමු 
තිගඵන්ගන්  තිගඵන්ගන්,  

 

අභින භන්ත්රීරුන්ගේ රතිාහ ගවෝ 
දිවුරුම්දීම් : 

 

 ගම් ඹටගත් කිසික් නළවළ. 

 

ගරු ආණ්ඩුකහයතුභහගගන් රළගඵන  
ංගේල: 

  ගම් ඹටගත් කිසික් රළබී නළවළ. 

 

ගරු බහඳතිතුභහගේ ිගේදන : 

 

 ගම් ඹටගත් කිසික් රළබී නළවළ. 

 

ගනොඳළමිණ සිටීගම් අයඹ පිළිඵ 
ගඹෝජනහ : 

 

 ගරු රධහන අභහතය භීපඳහර 
ගවේයත් භළතිතුභහ,    ඒගේභ  ගරු 
භන්ත්රී උපු ශ ලයහභ ශ ඵණ්ඩහය  අයඹ 
ඉ ශරහ ලිපි ඉදිරිඳත් කයරහ තිගඹනහ.  

 

ගරු භන්ත්රී ්ම්.යි.්ම්.ඉෂසරහර්              
ககபய உறுப்ிர் எம்.பய.எம்.இப்ார்                     

Hon.Member M.Y.M.Iflar                                                    

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

 

 ිහඩු රඵහදීභ සුදුසු ඹළයි 
ගඹෝජනහ කයනහ.   

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 ගවොදයි ගභභ ගරු බහගේ ඒ භළති 
ඇභතිතුභන්රහ වහ ිහඩු රඵහදීභ  
සුදුසු ඹළයි  අනුකූභත කයනහ.  
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ලිපි ග ශඛණ පිළිගළන්වීභ : 

 

 ගම් ඹටගත්  ආරිඹංල ඵහරසරිඹ 
භළතිතුභහ විසින් ඉදිරිඳත් කය ඇති  ලිපිඹට 
පිළිතුරු ්හ තිගඵනහ. අපි ඒ   පිළිතුය  
රළබීභට රසනහ.  

 

කහයක බහ හර්තහ  පිළිගළන්වීභ : 

 

 ගම් ඹටගත් කිසික් නෆ. 

 

ගඳත්ම් : 

 

 ගම්  ඹටගත් කිසික් රළබී නළවළ. 

 

රලසන : 

 

 මීශඟට රලසන ඹටගත් ගරු භන්ත්රී 
අජිත් කුභහය භළේගදගභ භළතිතුභහ විසින් 
ඉදිරිඳත් කය ඇති  6/1/2015/29 
දයණ රලසනඹ වහ ගරු රධහන 
අභහතයතුභහගගන් විභසීම් කයරහ 
තිගඹන්ගන්. අද රධහන අභහතයතුභහ ආගේ 
නළවළ. ්තුභහ විසින් රලසනඹ වහ බහගේ  
ක ශ ඉ ශරහ තිගඵනහ.  

 

 මීශඟට  ගරු භන්ත්රී අජිත් කුභහය 
භළේගදගභ භළතිතුභහ විසින් ඉදිරිඳත් කය 
ඇති  6/1/2016/03       දයණ රලසනඹ 
වහ  ගරු           අධයහඳන වහ ගතොයතුරු  

 

 

තහක්ණ    ඇභතිතුභහගේ පිළිතුරු ඉ ශරහ 
තිගඵන්ගන්. ්තුභහ බහගේ නෆ.  

 

ගරු භන්ත්රී අජිත් කුභහය                                
ககபய உறுப்ிர் அஜித் குநாப                                         

Hon.Member Ajith Kumara                                              

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

 

 ගරු බහඳතිතුභි භට පුේගලික 
රලසනඹක් තිගඹනහ.  ගම් රලසන ඇසීභ 
ම්ඵන්ධ.  කහර්ඹඹ ඳරිඳහටි රීති දර්ලකඹ 
අනුකූ  ්ක භන්ත්රීයගඹකුට අවන්න 
පුළුන් රලසන තුනයි.  ඒගේභ රලසන 
දවඹක් බහට ඉදිරිඳත් කයන්න පුළුන්. 
භභ ගිඹ බහ හයඹ ගන ගකොට  නයහඹ 
ඳගේ භහ කීඳඹක්භ භගේ රලසන තුනක්  
තිබුණහ.  පිළිතුරු ගනොරළබීභ තුශ භට 
ගනත් රලසනඹට ඹහභට අථහ නෆ.  
භභ ඉ ශලීභක් කශ ඔඵතුභහ ගනගභයි 
ිගඹෝජය බහඳතිතුභහ ිටටිගේ.  ්ක්  
භන්ත්රීයගඹකුට තිගඹන සීභහ ඉක්භරහ  
අය දවඹ සීභහ තුශටත් අගේ  රලසන ටික 
ඉදිරිඳත්  කය ගන්න පුළුන් නම්.  

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 ඳසග ගඳශ ගළිටරහ තිගඹන 
ඉතුරු ටික.  
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ගරු භන්ත්රී අජිත් කුභහය                                
ககபய உறுப்ிர் அஜித் குநாப                                         

Hon.Member Ajith Kumara                                              

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

 

 නළත්නම් අපිට අහධහයණඹක් 
ගනහ  ඒ පිළිඵ අධහනඹ ගඹොමු 
කයන්න. 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 ගවොයි ගරු භන්ත්රීතුභහ ඔඵතුභහ 
විසින් ගඹෝජනහ කයන  රද ගඹෝජනහ භට 
ිගඹෝජය බහඳතිතුභහ විසින්  ඉදිරිඳත් 
කයරහ තිගඹනහ.  ඒ පිළිඵ අද බහ  
කටයුතු කහයක බහගේ හකච්ඡහ කයරහ  
ඔඵතුභහට අලය හධහයණඹක් විඳුභක් 
රඵහදීභට  කටයුතු කයනහ.  ගරු 
අධයහඳන ඇභතිතුභහ ඔඵතුභහගගනුකූත් 
රලසනඹ අවරහ තිබුගණ්.  ඒ අසථහගේ 
තභයි ඔඵතුභහ බහට ඳළමි ණිගේ. 

 

ගරු අභහතය බහු  මුි්රිඹ                          
ககபய அபநச்சர் ானு முிப்ிரின                   

Hon. Minister Bhanu Munipriya                                       

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

 

 ඳශගි රලසනඹට සථහන භහරු 
කය ඇත. අක්රිමිකතහඹක් සිදු නළත. 
තුන්ගි ්කට ්ඹ භභ දන්නහ  ඔේ. 
වතය ගි රලසනඹ ්ළි ්රභඹක් නළත. 
ඒක ඔඵතුභහත් දන්නහ. ඳසගි 
රලසනඹට ඔේ. වඹ ගි රලසනඹට අදහර 
ගනොගේ.  

 

ගරු භන්ත්රී අජිත් කුභහය                                
ககபய உறுப்ிர் அஜித் குநாப                                         

Hon.Member Ajith Kumara                                              

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

 

 අහධහයණඹට රක් ගච්චි අඹභ 
විදුවග ශ ඳභණක් රැඳී සිටිමින්  යජගඹන් 
ඳඩි රඵමින්  සිටින ඵ ඔඵතුභහ 
දන්ගනිටද? සථහන භහරුක් කයරහ 
තිගඹනහ.   

 

 භභ මීට ඉසග ශරහ අවපු 
රලසනඹට ඔඵතුභහ උත්තයඹක් දුන්නහ. 
ර්ඹක කහරඹක්  ඒ විදු ශඳතියඹහ වපු 
ඉසගකෝරඹක රැඳී ඉන්න ඕගන් කිඹරහ.  
්තගකොට දළන් භහරු කයරහ තිගඹනහ 
නම්  ඔඵතුභහ ්දහ දීපු පිළිතුය අනුකූ  ගිඹ 
අවුරුේගේ අට ගි භහගේ විතය භට 
භතක.  ලිඛිත රළබුගණ් නළවළ. ්ගවභ 
නම් ර්ඹ ඉක්භන්න ඉසග ශරහ භහරු 
කයරහ තිගඹනහ ්ගවභ නම් ඒකත් ච්ර 
ග ශඛණඹ උ ශරංඝණඹ කිරීභක්.  භභ 
කිඹනහ ්ගවභ නළවළ.  ආඹතන ංග්රවඹ 
වළටිඹට වරහ තිගඹන ඉසගකෝරඹක් 
නළත වන්න ගඳය විදුව ශඳතියඹහ 
ඉන්න ඕගන්.  ගම් අදහර විදුව ශඳතියයඹහ  
2015.03.16 ගි දින බහණ්ඩ බහය ගළනීභ 
වහ ගදඳහර්තගම්න්තුගන් ඇවි ශරහ 
තිගඹනහ. විදුව ශඳතියඹහ බහය දීරහ නෆ.  

නළත 2015.03.24 ගිදහ  ගිිට ශරහ 
තිගඹනහ ගම් විදුව ශඳතියඹහගගන් 
බහණ්ඩ ගන්න. ගඳොදු 66 ග ශඛණඹ 
ම්පර්ණ කයරහ ග ශඛණඹ  
විදුව ශඳතියඹහ බහය දීරහ නළති ිහ  ඒ 
බහණ්ඩ බහය ගළනීභට ගදඳහර්තගම්න්තු 
ිශධහරීන්ට වළකිඹහක් රළබිරහ නෆ. ඒ 
කිඹන්ගන් විදුව ශඳතියඹහ අකහයක්භ 
ගයගුරහසි අනුකූ ළඩ ගනොකයන 
විදුව ශඳතියගඹක්.  ්තගකොට ්ගවභ 
කයපු විදුව ශඳතියගඹකුට  දළන් 
ර්තභහනගේ ඒ විදුව ශඳතියඹහ දහන්න  
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

වදරහ තිගඹනහ කුඹුරුගභ විදයහරගේ 
විදුව ශඳතියඹහට.  ්තගකොට පින්නකන්ද 
විදයහරඹත්   භභ කිඹපු විදිවට 
ගගොඩනළගි ශර කඩරහ ඉත් කයරහ ඒක 
ඔඵතුභහභ පිළිගත්තහ ළරැේදක්  කිඹරහ. ඒ 
ගගොඩනළගි ශර කඩපු ්ක කිඹරහ.  ඒ 
රැේද කයපු විදුව ශඳතියඹහ ගකෝන්පිටිඹ 
විදයහරඹට භහරු කයරහ  ඊට ඳසගේ 
ගකෝන්පිටිඹ විදයහරඹ වන  තත්ත්ඹට 
ඳත් කයරහ  ළහුට ඳසගේත්  2015 
තුන්ගි භහගේ ඉදරහ අද ගනකන් 
යජගඹන් ඳඩි ගන්නහ කිසිභ 
ඉසගකෝරඹකට ළඩක් කයන්න ඹන්ගන් 
නෆ.   ්ඹහ ඳහළග ශ ඉදගගන ගන ගන 
බිසනස කයගගන ඉන්නහ.  ඒ පුේගරඹහ  
කුඹුරුගමුට ගවෝ ඳනහර විදයහරඹට 
විදුව ශඳතියගඹක් කයරහ ඇරිගඹොත්  
ගභොන ගේ තත්ත්ඹක් භතු ගයිද.  

 

 ගදගි කහයණහ ගම් 
විදුව ශඳතියඹහට ළටුඳ  වළටිඹට අතට 
වම්ඵ ගන්ගන් ගරු බහඳතිතුභි 
රු.6000/- ක් විතය.  අිත් ඒහ ඔක්ගකෝභ 
ණඹ රට කළගඳනහ. ්ගවභ  නම් 
හභහනයගඹන් යජගඹන් ඳඩි රඵන 
පුේගරගඹකුගේ ණඹ ලගඹන් කඳහ 
ගන්න පුළුන් ගන්ගන් තුගනන් ්කක් 
ගේ රභහණඹක් භං ිටතන්ගන් ඒ අඹට 
ජීත් ගන් අලයයි. ්ගවභ නම් ඹම්කිසි 
ිශධහරී කණ්ඩහඹභක් ගම් අඹගේ ණඹ 
සීභහ ඉක්භරහ ණඹ ගන්න පුළුන් 
විදිවට අනුකූභළතිඹක් දීරහ තිගඹනහ.  
කවුරු වරි ිශධහරී කණ්ඩහඹභක්. ඒ ිහ 
තභයි ඒ අඹට ඒගේ ණඹ රභහණඹක් 
ගන්න පුළුන් වුගණ්. දළන් ඒ පුේගරඹහට 
අතට ඉතුරු ගන්ගන් රු.6000/- ක් ගේ 
රභහණඹක්. ඒ ිහ ්ළි තත්ත්ඹක 
තත් විදයහරඹක විදුව ශඳතියගඹක් 
කයරහ දළම්ගභොත් භං ිටතන්ගන් ඳනහර 
විදයහරගේ ගුරුරුන්ගේ ව 
ගදභේපිඹන්ගේ  කුකුක් භතු ගරහ 
තිගඹනහ. ඒ විදයහරඹට ්න්න ඒ  

 

විදුව ශඳතියඹහ වදනහ කිඹරහ.  වළඵළයි 
ඒ විදයහරගේ ගවෝ ඒ විදයහරගේ 
ගදභේපිගඹෝ  ඳහයට ඵළවළරහ කෆගවන ්ක 
නත්තන්න ඵළරි ගයි ්ළි  ගදඹක් 
සිේධ  වුගණොත්.  භභ කිඹන්ගන් ගම් අඹ 
ගරේණිධහරී විදුව ශඳතියගඹක්. ගදගි 
ගරේණිඹ තිගඹන විදුව ශඳතියගඹක්. ගම් 
පුේගරඹහට  විනඹ ක්රිඹහ භහර්ගඹක් ගන්න.  
දළනට ඳහළරකට භහරු කිරීභ ගනගභයි 
කශ යුත්ගත්.  

 

ගරු අභහතය බහු  මුි්රිඹ                          
ககபய அபநச்சர் ானு முிப்ிரின                   

Hon. Minister Bhanu Munipriya                                       

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

 

 ගම් පිළිඵ ඳරීක්ණඹක් 
තිගඵනහ. ඒ ඳරීක්ණඹ අතයතුය තභයි 
ඳහළර වපුවභ  ඳහළරට අවුරුේදක් ඒ 
රධහිඹහ ගවෝ ගන ගකගනක් ඉන්න 
ඕගන්. ගභොකද ඳහළර ළහුහ කිඹරහ නෆ.  
ඳහළරට ඊශඟ අවුරුේද ගන ගකොට  
ශභයි වතය ඳස ගදගනක් ඒ  ඳශගි 
ගරේණිඹට  ආගොත් කිඹරහ  ඒ රලසනඹ 
භත.  ඳහළරට ්න  දරුහටත් අධයහඳන 
අලයතහ  රඵහදීභ අගේ ගකීභක්ගන්.   
ඒක වරි. ඔඵතුභහ කිඹන කහයණහ 
ඔක්ගකෝභ ්කඟයි. ඳරීක්ණඹ 
ඳතිනහ.  ඔහු නළත විදුව ශඳතියගඹක් 
ගර ඹන්ගන් නෆ.  සථහන භහරු කශත්.  
ඒගේභ අපි අතනට අධීක්ණඹට 
ිශධහරිගඹක් දහරහ තිගඹනහ. ඉතුරු භහ 
කීඳඹ ඵරන්න. අනතුරු ඒක රහගේයඹ 
ග ශකම්තුභහට  අපි බහය ගදනහ 
ගගොඩනළගි ශරත් ්ක්ක. ්ගවභයි 
ගන්ගන්.  ඔඵතුභහ හර්තහ කයන්න.  
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ගරු භන්ත්රී අජිත් කුභහය                                
ககபய உறுப்ிர் அஜித் குநாப                                         

Hon.Member Ajith Kumara                                              

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

 

 ගකොන්පිටිඹ විදයහරඹ ආයම්බ 
කයන්න ඕගන්. ගම් අවුරුේගේත් ශභයි 
ිටටිඹහ. ඒ ිටටිඹ ශභයින්ගගන් ගකොටක්  
ගේයවළය විදයහරඹට ඹන්න පුළුන් 
ගකොට ගිඹහ.  භහර්ග දුසකයතහඹක්  
ිහ.  දළන් ඉතුරු ගච්ච ශභයි ටික 
ගගොඩකගර රහථමිකඹට ඳයින් ඇවි ශරහ 
්තන ඉරහ ඳයින්  ගේයවළයට ඹන්න 
ඕගන්.  ගභොකද භහර්ගඹක් නෆ.  ඒක තභයි 
භභ අවරහ තිගඹන්ගන් ගම් ශභයින්ට 
ගභොකද කයන්ගන් කිඹරහ.  
අිහර්ඹගඹන් ගම් ඳහළර ඳටන් 
ගත්ගතොත් ගම් විදුව ශඳතියඹහත්    ්ක්ක 
ගම්ක කයන්න ඵෆ.  පුළුන්කභ තිගඹනහ 
නම් ගභඹහ ඳටන් ගගන ඹනහගන්.  ගන 
විදුව ශඳතියගඹක් දහරහ ආයම්බ  
කයන්න.  

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 ගවොදයි සතතියි ගරු අජිත් කුභහය 
භළේගදගභ භළතිතුභහ විසින්භ  ඉදිරිඳත්  
කය ඇති 6/1/2016/04  දයණ රලසනඹ 
ම්ඵන්ධගඹන්  ගරු රධහන 
අභහතයතුභහගගන් විභසීම් කයරහ 
තිගඹන්ගන්. ්තුභහ අද ිහඩු රඵහගගන 
තිගඹන්ගන්. ්තුභහ අද බහගේ  නළවළ.  ඒ 
වහ ක ශ ඉ ශරහ තිගඵනහ.  

 

 මීශඟට ගරු විඳක්නහඹක 
ඩබ්.ගෝභදහ භළතිතුභහ විසින් ඉදිරිඳත්  

 

කය ඇති 6/1/2016/06 රලසනඹ ගරු ඳශහත් 
භහර්ග ංර්ධන ගරු අභහතයතුභහගගන් 
විභසීම් කයරහ තිගඹන්ගන්. ඒ වහ  
පිළිතුරු රළබී තිගඵනහ.  ගරු 
විඳක්නහඹකතුභහ අපි ඔඵතුභහට පිළිතුරු 
රඵහදීභට කටයුතු රසහ තිගඵනහ.  

 

 

අභහතයහංල ිගේදන ගවෝ 
අභහතයරුන්ගේ රකහල : 

 

 කිසික් රළබී නළවළ. 

 

ගඳෞේගලික රකහල කිරීම් : 

 

 කිසික් රළබී නළවළ. 

 

ගලෝක රකහල ගඹෝජනහ : 

 

 ගම් ඹටගත් කිසික් රළබී නළවළ. 

 

ගඳොදු කටයුතු ආයම්බගේදී දළනුකූම්දීභක් 
අලය ගනොන ගඹෝජනහ : 

 

 කිසික් නළවළ. 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ගඳොදු කටයුතු ආයම්බගේදී දළනුකූම්දීභක් 
අලය ගඹෝජනහ: 

 

 ගම් ඹටගත් කිසික් නළවළ. 

 

ඳශහත් බහගේ ගඳොදු කටයුතු :  

 

 කිසික් හර්තහ වී නළවළ. 

 

ගඳෞේගලික භන්ත්රීරුන්ගේ කටයුතු : 

 

 ගම් ඹටගත් ගරු ිගඹෝජය 
බහඳති උදඹකහන්ත ගුණතිරක  භළතිතුභහ 
විසින් ඉදිරිඳත් කය ඇති  6/1/2016/08 
දයණ ගඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කිරීභ වහ 
ගරු ිගඹෝජය බහඳතිතුභහට ආයහධනහ 
කයනහ.  

 

ගරු ි.බහඳති උදඹකහන්ත ගුණතිරක              
ககபய ி.தயிசார்  உதனகாந்த குணதிக  

Hon.D.Chairman Udayakantha Gunathilaka                          

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

 

 ගරු බහඳතිතුභි  ඒ ගඹෝජනහ 
අද  දගේ ගේන ගකොට  ිඹඟඹ අද 
නවිට ඳතින්ගන් නෆ.  නමුත් ඒ ඳහුගිඹ 
කහරගේ අවුරුදු ගණනහකට ඳසගේ අපිට  
දළඩි ිඹඟඹක් මුළු යටටභ ඳළතුණහ. 
ඒගේභ අද  ද ගන ගකොට ර්හ 
ඳළතුණහට ඒ ිඹගගඹන්  විඳතට  ඳත් ව 
ජනතහට වනඹක් රළබිරහ නෆ.  
ඔවුන්ගේ අඳනඹන ගබෝග විලහර 
රභහණඹක් විනහල ගරහ ගිඹහ. ඒගේභ 
අිකුත් ආර්ථික ගබෝග  ඒහ විලහර  

 

රභහණඹක් විනහල ගරහ ගිඹහ.  ගම්හ තුශ 
ඔවුන් කයන රද විඹදම් ඒගේභ ඔවුන්ගේ 
ආර්ථිකඹ කඩහ ළටීභ  භවහ ඵයඳතර 
ගර සිේධ ගරහ තිගඹනහ ගම්  ිඹන් 
තත්ත්ඹ ිහ.  ඒ ිහ භවය 
කහනුකූර  ගභන් තත්ත්ඹන් 
ගංතුයක් ආවභ ඒ ආධහය  වහි වුණ 
අඹට ගදනහ ගේභ ගරු බහඳතිතුභි  
ඳහුගිඹ කහර කහනුකූර ගම් 
ආකහයගඹන් දීරහ තිගඹනහ   ිඹන් 
ආධහය.  ඒ ිහ ගම් කටයුතු පිළිඵ ඒ 
ග ශකම් කහර්ඹහර භට්ටමින් ගවොඹරහ 
ඵරරහ ඒ ිඹන් ආධහය , ිඹන් වනහධහය  
රඵහදීභට කටයුතු කයනහ නම්  භධයභ 
යජඹ භග ගඹෝජනහ කයරහ කටයුතු කිරීභ 
තභයි ඵරහගඳොගයොත්තු ගන්ගන් ගභොකද  
භවහ පීඩහට ඳත් වුණ ිහ.  

 

 ඒගේභ ගම්ගක් ඳහුගිඹ කහරගේ 
අගේ රගේලර ආනර අපි දළක්කහ 
භවහ ජර ිටඟඹක් තිබුණහ.  ඒ ජර ිටඟඹට 
ක්ණික විඳුභක් රඵහ ගදන්න 
පුළුන්කභක් අපිට තිබුගණ් නෆ.  ඒ 
රහගේයඹ බහර තුය ඵවුර් වළභ 
්ගවකටභ දීරහ  තිබුණහ. ඒගේභ තුය 
ගඵදහ වරින උඳකයණ දීරහ තිබුණහ.  
නමුත් අපිට ඒ අලය වනඹ 
භවජනතහට රඵහ  ගදන්න පුළුන්කභක් 
තිබුගණ් නෆ.  රහගේයඹ බහ ඡන්ද  තිඹරහ 
භවජන  ිගඹෝජිතයින් නළතිවීභ ිහ  
තුය ඵවුයඹකට අගේ යකහගඳොර 
රහගේයඹ  බහ ගත්තවභ      ඒගේභ     
වළභ රහගේයඹ බහකභ මුද ශ අඹ කයරහ 
තභයි ගම්හ  රඵහ දුන්ගන්. තුය 
ඵවුයඹක් යකහගඳොරට රඵහ දුන්ගන්  
,තුය ඵවුයඹක් රු.7000/- කට.  නමුත් 
භවජන ිගඹෝජිතඹන් ිටටිඹහ නම් ්ගවභ 
ජනතහට පීඩහට ඳත් ගන්ගන් නළතු  
අපිට ඒහ ගනොමිරගේ ගම්භහන රට රඵහ 
ගදන්නටපුළුන්කභ තිබුණහ. ඉතිං ඒක අය 
ිඹඟඹ  ඇති වුණහ ගේභ ගම් ඳශහත්  

 

ඳහරන ආඹතන  භළතියණ තිඹන්ගන් 
නළතු භවජන ිගඹෝජිතඹන් ඳත් 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ගනොකිරීභ භවහ අඳවසුතහඹකට  ඒ 
ජනතහ ඳත් වුණහ. ්ක ඳළත්තකින් ඒ 
ිහ  තුය ගඵදහ වළරීභ විතයක් ගනගභයි 
ඒ ඳශහත් ඳහරන ආඹතන ලින් ඒ 
ගම්භහන රට ඒගේභ පීඩහට ඳත් වුණ 
ජනතහට  රඵහ ගදන වන අපිට රඵහ 
ගදන්න පුළුන්කභක් රළබුගණ්  නෆ. ඒ 
ිහ දළඩි අධහනඹට  අගේ යගට් ඳශහත් 
ඳහරන ආඹතන ගත්ගතොත්  ඳහුගිඹ 
කහරගේ ගම් බහ කිඹරහ තිබුණහ. ්තින් 
්වහට යජ භගේ ඳහ  ඳශහත් ඳහරන  
්රභඹක් ්ගවභත් නළත්නම්  නළත්නම් 
ඹහන්ත්රීඹ රහගේයඹ ඹහන්ණඹක්   වළදිරහ 
තිබුණහ. ඒ ඹහන්ණඹ අද  අවුරුේදකට 
ඩහ ළඩි කහරඹක් අද   නළතිවීභ අය 
ජනතහට කඵගරන් ලිඳට ළටුණහ වහ 
භහන තත්ත්ඹක් ඇති වුණහ . ඳහුගිඹ 
කහරඹ තුශ. ඒ ිහ ගම් තත්ත්ඹ දළඩි 
අධහනඹට ගඹොමු කයනහ . ගඹොමු කයරහ 
වළකි ඉක්භින් භළතියණඹ  තිඹරහ ඒ 
ජනතහට අලය වනඹ  රඵහ ගදන්න 
පීඩහට ඳත් වුණ ජනතහට  ඇති වුණහ 
ගේභ  ගවට  දගේත් ඇති ගන්න 
පුළුන්. ඒ ිහ ගම් තත්ත්ඹ දළඩි 
අධහනඹට රක් කයමින්    අද ර්හ 
තිගඵන ිහ ගම් ගඹෝජනහගේ 
ටිනහකභක් දකින්න  නළතු ඇති.  නමුත් 
ඒ පීඩහට ඳත් වුණ ජනතහගේ  
ආර්ථිකඹ කඩහ ළටිරහ තිගඹනහ. ඒ ිහ  
ඒ අඹට වනඹ රඵහ ගදන්න කටයුතු 
කයන්න ඒ අලය ආඹතන රට  අදහර 
භධයභ යජඹට  දළනුකූම් දීරහ ඒ ගඹෝජනහ 
ක්රිඹහත්භක  කයන්න කිඹරහ ඉ ශරහ 
සිටිමින් අසථහ රඵහදීභ ම්ඵන්ධ  
ගරු බහඳතිතුභහට සතතිඹ පුද කයමින් 
භගේ චන ස ශඳඹ අන්  කයනහ.  

 

 

 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතතියි ගරු ිගඹෝජය 
බහඳතිතුභි.  මීශඟට විඳක්ගේ රධහන 
ංවිධහඹක  ගරු සිරිඳහර කිරිඇ ශර 
භළතිතුභහ. 

 

ගරු විඳක් ංවිධහඹක සිරිඳහර කිරිඇ ශර              
ககபய எதிர்க்கட்சி அபநப்ார் சிிா கிரிஎல் 

Hon.Opposition Whip Siripala Kiriella                                

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

 

 ගරු බහඳතිතුභි  උදඹකහන්ත 
ගුණතිරක අගේ  ිගඹෝජය 
බහඳතිතුභහගේ  ගඹෝජනහ අනුකූ දළන් 
නම් ිඹඟඹක් නෆ කිඹරයි අපිට කිඹන්න 
තිගඹන්ගන්.  ිඹන් කහරඹ වුණ ඳහඩු 
වහ  භං ිටතන්ගන් රහගේයඹ 
ග ශකම්තුභහ ගවෝ තුමිඹ  වම්ඵ වුණහ  නම්  
ඒ ජනතහට ඒ ිඹන් ආධහයඹ රඵහදීගම් 
කටයුත්ත කයන්න තිබුණහ. රහගේයඹ 
භට්ටමින් අය ජර ිටඟඹට  රහගේයඹ 
ග ශකම්තුමිඹක් ඉන්නහ.  ඳශහත් ඳහරන 
ගකොභහරිසයගඹක් ඉන්නහ. ඳශහත් 
ඳහරන ඇභතියගඹක් ඉන්නහ.  රහගේයඹ 
බහ රභහද වුණහට ඒ  කටයුත්ත රභහද  
නළතු රඵහ ගදන්න  පුළුන් කිඹන ්කයි 
භගේ භතඹ.  

 

ගරු ි.බහඳති උදඹකහන්ත ගුණතිරක                              
ககபய    ி.தயிசார்  உதனகாந்த குணதிக  

Hon.D.Chairman Udayakantha Gunathilaka                          

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

 භවජන ිගඹෝජිතගඹක්ගේ 
අලයතහඹ ඳශහත් ඳහරන 
ඇභතියගඹකුට ්ගවභ වුභනහක් නෆ.   

 

්ඹහට වුභනහ ඡන්දඹ ගන්න. ඳශහත් 
ඳහරන ග ශකම්රු කටයුතු කයන්ගන් ච්ර 
ග ශඛණ අනුකූ තමුන්නහන්ගේ ගකොයි 
විදිවට කතහ කශත් ළඩක් නෆ.  භවජනඹහ   
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ගළන ගවොඹරහ ඵරරහ ඒ පිළිඵද 
ඇහුන්කන් දීරහ නළති ිහ තභයි  ඔඹ 
විදිවට කතහ කයන්ගන්. 

 

ගරු විඳක් ංවිධහඹක සිරිඳහර කිරිඇ ශර                             
ககபய எதிர்க்கட்சி அபநப்ார் சிிா ரிஎல்  

Hon.Opposition Whip Siripala Kiriella                                                           

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

 

 නෆ නෆ  අපි ඇහුන්කන් ගදන්ගන්භ 
නෆ. තමුන්නහන්ගේරහ  තභයි ඔක්ගකෝභ 
ගදන්ගන්. කට වනහ. 

 

ගරු අභහතය යංජිත් ඵණ්ඩහය භළතිතුභහ.              
ககபய அபநச்சர் பஞ்ஜித் ண்டாப                                  

Hon. Minister Ranjith Bandara                                                
--------------------------------------------------------         

 

 භභ සිරිඳහර කිරිඇ ශර 
භළතිතුභහගගන් ගගෞයගඹන් ඉ ශරහ 
සිටිනහ ඒ චනඹ ඉ ශරහ  අස කය ගන්න 
කිඹරහ.  කට වනහ කිඹන ්ක. 
ඔඵතුභහට ඵෆ කතහ  කයන්න.  

 

ගරු විඳක් ංවිධහඹක සිරිඳහර කිරිඇ ශර              
ககபய எதிர்க்கட்சி அபநப்ார் சிிா கிரிஎல் 

Hon.Opposition Whip Siripala Kiriella                                

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

 

 ගරු බහඳතිතුභි  අපි ගම් 
කිඹන්ගන් රහගේයඹ බහ භන්ත්රීරු ඳත් 
කයන්න කිඹන භතගේ අපිත් ඉන්නහ.  

 

ඒහ කශ යුතුයි.  නමුත් ගභතන  රභහදඹට 
වික ශඳඹක් ලගඹන් අපි කිඹන්ගන් ගරු  
බහඳතිතුභි රහගේයඹ ග ශකම්තුමිඹ 
ඉන්නහ.   ත ිශධහරීන්  ඉන්නහ. 

ඳශහත් ඳහරන ගකොභහරිසතුභහ ඉන්නහ. 
ඇභතියගඹක් ඉන්නහ. ගම් වයවහ 
ගකගයන්න ඕගන්.  ඊට ඩහ රලසන වුණහ. 
චන්ද්රිකහ කුභහයතුංග භළතිණිඹ කහරගේ  
අවුරුේදයි භහ තුනක් වරහ තිබ්ඵහ. 
රහගේයඹ බහ තිබුගණ් නෆ.  ඳශහත් බහ 
තිබුගණ් නෆ අවුරුේදයි භහ ගහණක්. ඒ 
ිහ ඒහ උලුේඳරහ කතහ කයන ්ක අපි  
කිඹන්ගන් ගරු බහඳතිතුභි. (ගඝෝහ) 
ගම්හ ගරු බහඳතිතුභි භගේ  
කතහගන් ඳසගේ කතහ කයන්න කිඹන්න. 
ගරු බහඳතිතුභි ිඹන් ආධහය ගදන්න 
කිඹන ඒහ අපිට කවුරුත් උගන්න්න 
ඕගන් නෆ. ගරු බහඳතිතුභි ඔඵතුභහට 
භතක ඇති  2004 

 

ගරු ි.බහඳති උදඹකහන්ත ගුණතිරක              
ககபய ி.தயிசார்  உதனகாந்த குணதிக  

Hon.D.Chairman Udayakantha Gunathilaka                          

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

 

 ගභොන්ටිගෝරි ඹන්න. 

 

ගරු විඳක් ංවිධහඹක සිරිඳහර කිරිඇ ශර              
ககபய எதிர்க்கட்சி அபநப்ார் சிிா கிரிஎல் 

Hon.Opposition Whip Siripala Kiriella                                

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

 

  ගභොන්ටිගෝරි තමුන්නහන්ගේ 
ඹන්න.  අපි ගනගභයි ඹන්න ඕගන්. අපි 
දන්නහ ගභොන්ටිගෝරි ඹන්න ඕන ඵ.  

 

 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

 

 තමුන්නහන්ගේ මරහනඹට  කතහ  
කයන්න.  

 

ගරු විඳක් ංවිධහඹක සිරිඳහර කිරිඇ ශර              
ககபய எதிர்க்கட்சி அபநப்ார் சிிா கிரிஎல் 

Hon.Opposition Whip Siripala Kiriella                                

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

 

 උඳ බහඳති මරහනඹට 
නළේගවභ කතහ කයන විදිගවන් ්ඹහ 
තභයි ගභොන්ටිගෝරි ඹන්න  ඕගන්.  ගරු 
බහඳතිතුභි ගභොන්ටිගෝරි ඹන්න ඕගන් 
්ඹහ. ්ගවභ නළත්නම් ගම් පුටුගේ 
ඉගන්න ගකොට දළන ගගන ඉගන්න 
ඕගන්.  ගභඹහ උඳබහඳති.  

 

 ගරු බහඳතිතුභි දළන් ගම් 
ිඹන් ආධහය, විවිධ ආධහය  ඒ කරුු  
කහයණහ ගත්තවභ ගරු බහඳතිතුභි  
අමුතුගන්  කිඹන්න වුභනහක්  නෆ 
ආණ්ඩුට.  ගභතුභහ දන්නහ 2004  
ගංතුය,සුළි සුශං,නහඹ ඹෆම්  දිසත්රික්ක 
ඳවක සිේධ වුණහ.  ඒ දිසත්රික්ක ඳවක 
සිේධ ගන ගකොට අද අගේ  අගභළතිතුභහ 
්දහ අගභළති 2004. ්තුභහ පර්ණ වහි  
රක්ඹක් දුන්නහ. ඉතිවහගේ යන් 
අකුගයන්  ලිඹගන විදිවට  ඊට කලින් 
දීරහ තිබුගණ් පර්ණ වහි කීඹද.  
රු.10000/- යි. රු.12500/- යි. රු.15000/- 
යි. අර්ධ වහි ඒහ රු.5000/- යි. 
රු.7500/- යි.  2004 නහඹ ඹෆම් දිසත්රික්ක 
ඳවක  සිේධ ගන ගකොට ගංතුය ්න 
ගකොට සුළි සුශං ්න ගකොට  ්කට  ිටටපු 
අගභළති, අදත් අගේ  අගභළති  අි ශ  

 

වි්රභසිංව භළතිතුභහගේ  කහරගේ.  පර්ණ 
වහි රක්ඹක් කගශේ ්තුභහ.  ්ක්ත් 
ජහතික ඳක්ගේ නහඹක යි ශ වි්රභසිංව 
භළතිතුභහ පර්ණ වහි රක්ඹක් අර්ධ වහි  

වතළිසදහවක් දුන්නහ නම්  ිඹන් 
වනහධහය ගදන ඒ අයණ ජනතහගේ 
අලයතහ ඉටු කයන නහඹකගඹක් ගරු 
බහඳතිතුභි. ගම් භඩ ගවන්න. ආට 
ගිඹහට කතහ කයන්න ආට බහගේ 
බහඳති පුටුගේ හඩි ගන්න  කතහ 
කයන්න ඉගගන ගගන ඉගන්නට ඕගන්.  
ගභොන්ටිගෝරි  ඹන්න ඕගන් ්ඹහ ගරු 
බහඳතිතුභි.  ්ගේ කිඹමින් ගරු 
බහඳතිතුභි ගම්  ිඹන් වනහධහය 
වහ  දළන  නම් ිඹඟඹක් නෆ. දළන් ගං 
තුය තිගඹන්ගන්.      ිඹඟඹ ඹන ගකොට 
ගංතුය, ගංතුය ඹන ගකොට ිඹඟඹ.  ගම් 
සිඹ ශරභ ගත්තවභ යජගඹන් ගදන්න 
ඕගන් වනහධහය.  උඳරිභඹ රඵහ ගදන 
ඵ වතික ගමින් ගරු බහඳතිතුභි  
භභ ිවඬ ගනහ. 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතතියි ගරු සිරිඳහර කිරිඇ ශර 
භන්ත්රීතුභි.  

 

ගරු භන්ත්රී යභයකුභහය වීයසිංව              
ககபய உறுப்ிர் பம்ன குநாப யபீசிங்க                   

Hon.Member Ramya Kumara Weerasinghe                       

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

 

 බහඳති පුටුගේ ගේභ විඳක් 
ංවිධහඹක පුටුගේ හඩි ගන ගකොටත් 
්ගවභ ගන්න ඕගන් භං ිටතන්ගන්. 

 

(ගඝෝහ) 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

ககபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                   
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

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

 

 බහ  ිලසලබ්ද ගන්න. සිරිඳහර  
භන්ත්රීතුභහ හඩි ගන්න.  ිගඹෝජය 
බහඳතිතුභහ ඔඵතුභහ හඩි ගන්න. 
මීශගට ගරු අකිර හලිඹ ් ශරහර 
භන්ත්රීතුභහ. වරි සිරිඳහර භන්ත්රීතුභහ.  අකිර 
භන්ත්රීතුභහ ඔඵතුභහ කතහ කයන්න.  

 

ගරු භන්ත්රී අකිර ් ශරහර භළතිතුභහ.                                         

ககௌபய உறுப்ிர் அகி எல்ாய                                                       

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

 

 ගරු බහඳතිතුභි ගරු ිගඹෝජය 
බහඳතිතුභහගේ ගඹෝජනහ සථීය  කයමින් 
තභයි භභ ගම් හකච්ඡහට ්ශගමන්ගන්.  
ගම් අසථහගදී ්තුභහ රකහල කශ 
ආකහයඹට දළනට ිඹන් තත්ත්ඹක් 
ගනොතිබුණත්  නමුත් සුළු අඳනඹන ගබෝග 
ම්ඵන්ධගඹන් අද යගට් ජනතහ ගඵොගවෝ 
පීඩහට ඳත් ගරහ ඉන්ගන්.  භං භවය 
විට භහතෘකහගන් ගඳොඩ්ඩක් පිට ගිිටන් 
කතහ කයන්ගන්. නමුත් සුළු අඳනඹන 
ගබෝග ගක්න්ද්රසථහන ගරහ  තිගඹන 
ිටන්දහ  භභ ඒ පිළිඵ තභයි විගලේගඹන් 
අධහනඹ ගඹොමු කයන්ගන්.  සුළු 
අඳනඹන ගබෝග ගත්ගතොත් ්ගවභ 
යත්නපුය දිසත්රික්කගේ  ගවක්ටඹහර්  ගම්  
2002 කෘෂි කයභහන්තගේ  ංඛයහ ග ශඛණ 
රට අනුකූ ගවක්ටඹහර් 10739 ක්  ගහ 
කයරහ තිගඹනහ. කෆග ශර දිසත්රික්කගේ 
ගවක්ටඹහර් 8545 ක් ගහ කයරහ 
තිගඹනහ.  අද  ගත්ගතොත් ්ගවභ  

 

සුළු අඳනඹන ගබෝග කුඩහ වහ භධය 
ඳරිභහණගේ ිසඳහදකයින්ට ගඵොගවෝභ 
කනස ශරට රක් ගන්න ගවේතු  ගරහ 
තිගඹනහ. ්ක ගවේතුක් තභයි ්දහ දුන්නුකූ 
වන අද ඒ වන ්කක්ත් රළගඵන්ගන්  
නෆ ිසඳහදකයින්ට. උදහවයණඹක් 

ලගඹන් අපිට භතකයි 2014 ට ගඳය 
ගදළම්ඵර් 31 ගිදහ දක්හ  
උදහවයණඹක් ගත්ගතොත් ගම්මිරිස ,කුරුදු 
ගේ සුළු අඳනඹන ගබෝගර  ඳළශ 
ගනොමිරගේ කෘෂිකර්භ ගදඳහර්තගම්න්තු 
ගන්  රඵහ දුන්නහ. ඊට අභතය ඒ වහ 
උඳගදස රඵහ දුන්නහ. ඊට අභතය  
අලය ණඹ මුද ශ රඵහ ගළනීභට වළකිඹහ  
කෘෂිකර්භ ගදඳහර්තගම්න්තු වයවහ රඵහ 
දුන්නහ. නමුත් කිඹන්න කණගහටුයි ගිඹ 
ගර් ගනොළම්ඵර් 17 ගිදහ ගන 
ගකොට  අපිට දළන ගන්න රළබුණහ ගම් 
සිඹළුභ ගඳොත් හ දභරහ  කිසිභ 
වනඹක් අඩුභ ගහගන් ගම්මිරිස 
ඳළශඹක්ක්,කුරුදු ඳළශඹක්ත් ඒ 
ගදඳහර්තගම්න්තු වයවහ රඵහදීභට යජඹ 
තවනම් ගකරුහ.  ගම්ක ඉතහභත් 
කණගහටුදහඹක අසථහක්.  අපි දන්නහ 
ගරෝකඹ ගත්ගතොත් ්ගවභ කුරුදු 
අඳනඹනඹ කයන යට ශ     ගත්ගතොත්     
්ගවභ  රංකහ තභයි ගරෝකගේ 
විලහරතභ කුරුදු අඳනඹනඹ කයන රධහන 
යට ඵට ඳත් ගන්ගන්.  නමුත් කුරුදු 
ිසඳහදකයින්ට  නළත්නම් ගගොවිඹන්ට 
යජගඹන් රඵහ ගදන  දිරිභත් කිරීගම් ළඩ 
ටවන්  නළත්නම් වන රඵහදීගම් ළඩ 
ටවන්  ඉතහභත් අ ශඳ ලගඹන් තභයි 
සිේධ ගන්ගන්.  ඉතහභත් කණගහටුදහඹක 
අසථහක්  භට භතකයි ගිඹ අවුරුේගේ  
පුේගරයින් කීඳ ගදගනක් භට ගචෝදනහ 
කශහ. අක්කය ගණන් ශුේධ ඳවි කයරහ 
්ළි ගඳගවලි කයරහ  ර්හඳතනඹත් 
්ක්ක ඳළශ ිටටන්න ඕගන් කිඹන  
අධිසඨහනගඹන් ගනොළම්ඵර් භහඹ ගන 
ගකොට  තභන්ගේ ගුරු බිම් ශුේධ කයරහ 
ඉඩම් ශුේධ කයරහ  රෆසති වුණහ ගම්මිරිස 
ඳළශ දහන්න. කුරුදු ඳළශ දහන්න.  භභ 
යත්නපුය දිසත්රික්කඹට ආගේික ගේ ශ  

 

ළඩිගඹන්  කතහ කයන්ගන්. නමුත් 
අහනහකට ගේ  භභ ඉසග ශරහ 
කිේහ ගේ ගනොළම්ඵර් භහගේ ගඳොත් 
ළසීභ තුළින් ඒ මිිසසුන්ට කිසිභ 
ගබෝගඹක් ගහ කයන්න ඵළරි වුණහ.  අදත්   
ඒ ඉඩම් ශුේධ ඳවි  කයරහ විතයයි 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

තිගඹන්ගන්.  නමුත් කිසිභ ඳළශඹක් 
ිටටවීගම් වළකිඹහක් නෆ.  ඉතිං ගම්හ සුළු 
අඳනඹන ගබෝග ඒහ විතයක් ගනගභයි  
අද  බුරත් තිගඹනහ. අපිට ආගේික 
ගච්චි  කිතු ශ ඳළණි ගම්හත් සුළු 
අඳනඹන ගබෝග තභයි.  නමුත් අපි 
දන්නහ අගේ කෘෂිකර්භ අභහතයයඹහ 
ගර්ඛීඹ අභහතයහංලගේ අභහතයයඹහ 
කිඹනහ. වී ිසඳහදනඹ අඩු කයන්න.  
ගවක්ටඹහර් ්ක්රක්  දව දහවක්  වී 
ිසඳහදනඹ ගනොකය  මුං ඇටයි ඉරිඟුයි 
ගහ කයන්න කිඹරහ. ඉතිං ගම් ගේ අගේ 
යට ගේ කෘෂිකර්භගඹන් ඹළගඳන යටක  
අගේ කෘෂිකර්භ ඇභතියඹහ ගම් ගේ 
ගකීභකින් භහධයඹට ඇවි ශරහ ගම්ගේ 
රකහලඹක් කිරීභ  භං ිටතන්ගන් කෘෂිකර්භ 
ම්ඵන්ධ සිඹළුභ ගගොවිඹන් අධර්ඹභත්  
කයන  ටවනක් වළටිඹටත් භට ගේන්ගන්. 
නමුත්  යත්නපුය දිසත්රික්කඹ කෆග ශර 
දිසත්රික්කඹ ගේ දිසත්රික්කර   අපි ජීත් 
ගන්ගන් විගලේගඹන් කෘෂිකර්භඹ 
ම්ඵන්ධයි.  කෘෂි කර්භහන්තඹ 
ම්ඵන්ධයි අගේ ජීවිත ගළටිරහ 
තිගඹන්ගන්.  ඊශඟට භළණික් යහඳහයඹ.  
අද භළණික් කර්භහන්තඹ ්ගවන් පිටින්භ 
කඩහ ළටිරහ.  භළණික් කර්භහන්තඹත් 
ගන්න පුළුන් අඳනඹන ගබෝග වළටිඹට .  
අඳනඹන බහණ්ඩ වළටිඹට.  නමුත් ගම් 
සිඹළුභ අඳනඹන ගබෝගත් කර්භහන්ත  සුළු 
කර්භහන්ත වළටිඹට අපිට ආගේික 
සිඹළුභ කර්භහන්ත අද කඩහ ළටිරහ. 
ගම්කට ගවේතු ගළන කතහ කයන්න 
ගිගඹොත් ්ගවභ භවය කට්ටිඹ අධර්ඹභත් 
ගයි.  නළත්නම් අතුටු ගයි. සිරිඳහර 
කිරිඇ ශර භන්ත්රීතුභහ කිේහ රහගේයඹ 
ග ශකම්තුභහ වම්ඵ වුණහ නම්  ගම් ිඹන් 
ආධහය රට වනඹක් රඵහ ගන්න 
පුළුන් ගයි කිඹරහ.  නළත්නම් ගංතුයට  

 

අහු වුගණොත් ්ගවභ  වනඹක් රඵහ 
ගන්න පුළුන්  කිඹරහ.  භං දන්ගන් නෆ ඒ  
රහගේයඹ ග ශකම්රු  ඉන්ගන් ගකොගවේද 
කිඹරහ.  නමුත් අගේ ඳළත්තට ඒහට 
ගගොදුරු ගච්ච කට්ටිඹ ගිිට ශරහ රහගේයඹ 
ග ශකම්තුභහ වම්ඵ වුණවභ රහගේයඹ 

ග ශකම්තුභහ කිඹනහ ්තුභහට ්ගවභ 
මුදරක් නෆ. ඒ වහ රඵහ ගදන්න කිඹරහ.  
ඒ වහි ගච්ච ගබෝග වහ. ඉතිං ගම්ක 
භං දන්ගන් නෆ ඔඵතුභහ ගකොගවේද 
රහගේයඹ ග ශකම්තුභහට කතහ කයන්ගන්.   
නමුත් අගේ ඳළතිර නම් අපිත් ජීත් 
ගන්ගන් යත්නපුය දිසත්රික්කගේ. අගේ  
රහගේයඹ ග ශකම්තුභන්රහ ගහ නම් 
ඔන්න ඔඹ උත්තයඹ තභයි දුන්ගන්.   

 

 ඒ ිහ ගරු බහඳතිතුභි ගම් 
අගේ  උඳබහඳතිතුභහ ගගනහපු ගඹෝජනහ 
ඉතහභත් කහගරෝචිත ගඹෝජනහක්.  නමුත් 
කහරගුණඹ කිඹන ්ක දසින්  ද  
ගනස ගනහ. ඔඵතුභහභයි ගම් 
ගඹෝජනහ ගගනහගේ.  දළනට භහඹකට 
විතය ඉසග ශරහ. ඒ අසථහගේ තිබුණ 
තත්ත්ඹ  අිහර්ඹගඹන්භ ඒ සුළු 
අඳනඹන ගබෝග ගහකරුන්ටත්  
අිහර්ඹගඹන්භ  වනඹක් රඵහ දිඹ 
යුතුයි. ්ගවභ නළති වුගණොත් ්ගවභ ඒ 
ගගොවි භවත්තුරුන්  ඒ කර්භහන්තගඹන් 
ඉත් ගනහ.  කර්භහන්තගඹන් ඉත් 
ගනහ කිඹන ්ක ඉතහභත් බඹහනකයි.  
ගභොකද විරැකිඹහට තත් පුේගරයින්  
දවස ගහණක්  විරැකිඹහ රළයිසතුට ්කතු 
ගනහ. විරැකිඹහ ළඩි ගන්න ළඩි 
ගන්න නළත්නම් සඹං රැකිඹහ නළති 
ගන්න නළති ගන්න ගම් යගට් තිගඵන 
අඳයහද රභහණඹ ළඩි ගනහ. ගභන්න 
ගම්හ තභයි අපි රකහ ඵරන්න ඕගන්. 
අපි ගගොවි භවත්තුරු  දිරිභත් කයන්ගන් 
නළත්නම් ඔන්න ඔඹ තත්ත්ඹ ඉතහභත් 
ඉක්භින් උදහ ගනහ කිඹන ්ක ළඩි 
ක ශ ඹන්න    ඉසග ශරහ    අපිට දළක  

 

ඵරහ ගන්න පුළුන් ගයි.  ඒ ිහ ගම් 
ගරු උඳබහඳතිතුභහගේ ගඹෝජනහ 
අිහර්ඹගඹන් කහගරෝචිත ගඹෝජනහක් 
ගර රකමින් භට කහරඹ රඵහදීභ 
පිළිඵ  ගරු බහඳතිතුභහට සතතින්ත 
ගමින් ිවඬ ගනහ. 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතතියි ගරු අකිර හලිඹ 
් ශරහර භන්ත්රීතුභි.  මීශඟට අජිත් 
කුභහය භළේගදගභ භන්ත්රීතුභහ. 

 

ගරු භන්ත්රී අජිත් කුභහය                                
ககபய உறுப்ிர் அஜித் குநாப                                         

Hon.Member Ajith Kumara                                              

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

 

 ගරු බහඳතිතුභි අගේ ිගඹෝජය 
බහඳතිතුභහ ගගනහපු ගඹෝජනහ ්තුභහභ 
කිඹපු ඳරිදි දළනට භහ කීඳඹකට ගඳය 
ආහ නම් ඉතහ ටිනහ. ර්තභහනඹ ගන 
ගකොට ගවොට ර්හ රළගඵනහ. නමුත් 
ඒ අසථහගේදී ිඹඟගඹන් වහිඹට ඳත් 
උදවිඹ  පිළිඵ ගොඹහ ඵරරහ ඒකට 
න්දි මුදරක් රඵහ ගදනහ නම් ඉතහභ 
ටිනහ කිඹන ්ක අපිත් රකහල කයනහ. 
ඒ ්ක්කභ ්තුභහ ළදගත් ගඹෝජනහක් 
කයන ගභන් අය රහගේයඹ බහත් ඒකට 
පට්ටු කය ගත්ත ්ක ගළන  තභයි අපිට 
තිගඹන රලසනඹ. ගභොකද  රහගේයඹ 
බහගන් භභ ිටතන්ගන් නෆ කිසිභ 
කගරක ගගොවිතළනක් වහ තුය අඩුඳහඩු 
තිබ්ඵයි කිඹරහ ්ගවභ රඵහ ගදනහ 
කිඹරහ. ගඹෝජනහගේ තිගඹන්ගන් ිඹඟඹ 
ිහ වහිඹට ඳත් ජනතහ ගනුකූගන්  

 

ගගොවීන් ව ඳහනීඹ ජරඹ ගනුකූගන් 
ආධහයඹක්  කිරීභ  කිඹරහ ගම්ගක්     
තිබුණහ   නම් ඔඵතුභහගේ ඒ ගඹෝජනහයි 
ඒ කතහයි ගඵොගවොභ හධහයණයි කිඹන 
්ක අපි පිළිගන්නහ.   

 

 වළඵළයි රහගේයඹ බහ ගම් ගන 
ගකොට අපි දන්නහ  ගම් ඳශහත් බහගේ 
රධහන ඇභතිතුභහ ඹටගත් තභයි 
තිගඹන්ගන්.  රහගේයඹ බහට 
ංර්ධනඹට මුද ශ ්නහ ඒහ කවුරුත් 
ඇගි ශ ගවන්ගන් නෆ රධහන ඇභතිතුභහ  
තභයි ග ශකම්රු ගගන ශරහ ගම් ඳහය 
වදන්න ගම්ක කයන්න ගම්ක කයන්න 
කිඹරහ ිගඹෝග ගදන්ගන්. ඒක 
කහගගන්ත්  ආණ්ඩුක් තිබ්ඵහ කිඹරහ 
ආණ්ඩු ඳක්ගඹන්  ඵරඳෆභක්ත් නළවළ. 
ඒහට  ගිිට ශරහ කිසිභ රලසනඹකුත් නෆ. 
ඒගේභ  රහගේයඹ බහගේ ග ශකම්යඹහ 
ගවෝ රිඹ   ඇතුළු කණ්ඩහඹභ ඳත් කයරහ 
තිගඹනහ තීන්දු තීයණ . ඒ  කණ්ඩහඹභ 
තීයණඹ කයරහ තභයි ඕගන්  නම් 
වනඹක් ගදන්න මුදරට ගදන්න ඒ තීන්දු 
ගන්න. ඒ ිහ අක්රිඹ ගරහ නෆ. ඒහ 
ක්රිඹහත්භක තිගඵනහ. අපි ඹන 
ගඹෝජනහත් ්තන ක්රිඹහත්භක ගනහ. 
අය ජනතහ ්කතු ගරහ ජනතහ අදවස 
රකහල කිරීභ සිේධ ගන්ගන් නෆ. ඒක 
ළයදියි. ඒක අඩුඳහඩුක්. ඒක අපිත් 
පිළිගන්නහ. ගදඳළත්තටභ ගඵදිරහ 
භළතියණඹක් ඉක්භින්  තිබ්ගඵොත් අපි 
තභයි ඳත් ගන්ගන්. ඒක  දළක්කහගන් 
ඉදිරිගේදී. ගදඳළත්තට ගරහ. 
ඔඵතුභන්රහභ හක්ෂි දයයි. ගභොනද ගම් 
ඳපුගේ ඳළත්ගතන් තිගඹන වඬ කිඹරහ 
්ගවභ. ඒ ිහ අපිට ඳළවළදිලිභ කිඹන්න 
පුළුන්  රහගේයඹ බහ භළතියණඹ 
ඉක්භන් ගන තයභට ්ක්ත් ජහතික 
ඳක්ඹ කළභතියි. ගභොකද ඔඹ තිගඹන 
රහගේයඹ බහ 100% ක්භ ්ක්ත් ජහතික 
ඳක්ඹ ජඹග්රවනඹ කයන්ගන්. ඒක 
ඳළවළදිලිභ ගේනහ ගභොකද  අද තිගඹන  

 

තත්ත්ඹත් ්ක්ක.  අපි ඒකට කළභති නෆ. 
තමුන්නහන්සරහගේ ගඵදීභ ගළන. ්කතු 
ගරහ ඉන්නහ නම් ගවොයි.  නමුත් 
්ගවභ ගනහ. ඒක ිහ 
තමුන්නහන්ගේරහට ළඩිඹ ගම්  රහගේයඹ 
බහ භළතියණඹ ්නහ නම් ගවට 
අිේදහභ ගම් කච ශ ්ක ගරගවන්න 
ඉසග ශරහ ්නහ නම් අපි ඒකට 
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කළභතියි.  ඒක ිහ ඒකට කිසිභ 
තර්කඹක් නෆ. ඒක ගම් ළසට ඳෆවි ශරට 
පට්ටු කය ගන්නට අලය නෆ. ඒ ිහ 
තමුන්නහන්ගේරහට අපි කිඹන්ගන් අගේ 
අකිර ් ශරහර භන්ත්රීතුභහත් ගවො 
අදවස  ටිකක්  කිේහ ඇත්තටභ.  අගේ 
ඳළත්ගතන් ගත්තවභ 
ළලිගගගඳොර,ක ශගතොට, භළදඵළේද දිවහ 
,ඇඹිලිපිටිඹ ඳළත්ත,ගකොගරොන්න ඳළත්ත 
විලහර ලගඹන් ගම්මිරිස ගොඹන 
රගේලඹක් ඵට ඳත් ගරහ තිගඹනහ. 
අක්කය ගණන් රක් ගණන් 
ගකොගරොන්න දිවහගේ ඵදු ගදන්ගන් 
ගම්මිරිස කඩහ ගන්න. අද ඒ ඳහුගිඹ 
කහරගේ ඒ ගහ ම්පර්ණගඹන්භ අක්රිඹ 
වුණහ. ඒගේභ ගත් ගහ අක්රිඹ වුණහ. 
්තුභහ කතහ කයපු අය භළණික් රට නම් 
ඳහඹරහ තිබිච්ච ්ක ගවොයි.  ගභොකද 
ගඟට ඵළවළරහ ඳවසුගන් ගයහ ගන්න 
පුළුන්  ිහ.  ඒක ගම්කට පට්ටු කය 
ගන්නටත් ටිකක් අඳවසුයි. ගභොකද භභ 
ක ශඳනහ කශහ ගම්කට ්කතු කය  
ගන්ගන් ගකොගවොභද කිඹරහ. ගකොගවොභ 
වරි ඒ සථහන  ගළන අධයඹනඹක් කයරහ ඒ 
අඹට වනඹක් රඵරහ ගදන්න භධයභ 
ආණ්ඩුට ගඹෝජනහ කයන ගභන් අගේ 
ඳශහත් බහගේත් කෘෂිකර්භ 
අභහතයහංලඹට පුළුන්කභක් තිගඹනහ 
නම් ශ්රීරහ ශ ඇභතිතුභි ඹම්කිසි වනඹක් 
ගදන්න පුළුන් නම්   ඉතහභ ටිනහ.  

 

 ඒ ්ක්කභ කෘෂි කර්භහන්තඹ 
පිළිඵ යගට් ඇති ගරහ තිගඹන දියුු  
ගභොකක් වරි ඳසුගභනක් වරි තිගඹනහ  

 

නම් ඒ පිළිඵ ඕනභ  විහදඹකට ්න්න  
රෆසතියි ්ක්කභ අලය ගතොයතුරුත් 
්ක්ක ඒ කෘෂි කර්භහන්තගේ දියුු  
යජගේ දක්න වගඹෝගඹත් ්ක්ක 
ගභොකක්ද  කිඹන ්ක අපි කිඹන්ගන්.  
ඒගේභ තමුනනහන්ගේරහත් කිේහ 
ඳසුගිඹ යජඹ කහරගේ ගනොමිරගේ ඳළශ 
දුන්නහ ඇට දුන්නහ ගම් කෘෂි කර්භහන්තඹ 
ලක්තිභත් කයන්න කිඹරහ . වළඵළයි ඒ 

කහරගේ ගනොමිරගේ ඇට දුන්නහ නම් 
ගනොමිරගේ ඳළශ දුන්නහ නම් ලක්තිභත් 
ගරහ තිගඹන්නට ඕගන්. වළඵළයි ඒහ 
්ච්චය හර්ථක වුගණ් නෆ.  ඒහ අහර්ථක 
වුණහ. ඒහ අපිට ඳළවළදිලිභ ගඳනුකූණහ. 
ඒක ිහ ඒ අහර්ථකත්ඹ තුශ සිේධ 
වුණහ  කෘෂි කර්භහන්තඹ කයන 
භනුකූසගඹකුට වන්න සිේධ වුණහ. දළන් 
අද  දන්නහ අපි යංජිත් ඵණ්ඩහය 
ඇභතිතුභහගේ අභහතයහංලගඹන් සඹං 
රැකිඹහ රට ආධහය ගදනහ.  වළඵළයි අපි 
ඒ  භළෂිභ අයන් ගිිට ශරහ දෆළේදට ගදන්න  
ගගදය  මු ශරක තිබ්ගඵොත් ඒ භවන භළෂින් 
්ගකන් සඹං රැකිඹහ සිේධ ගන්ගන්  
නෆ. අද ්දහ ඉරහ  ගත්ගතොත් ්ගවභ කෘෂි 
කර්භහන්තඹට දීරහ තිගඹන ගබෝග ටික 
ගත්තවභ අගේ ගග ශර,අගේ ඉඩම්ර 
අගේ ගගොවි භවත්තුරුන්ට දුන්නහ නම් 
විලහර ංර්ධනඹක් සිේධ  ගනහ. 
වළඵළයි ිකන් ගදන  ගම්මිරිස ඳළශ ටික 
ගිිට ශරහ  තභන්ගේ මිදුග ශ ගමිමිරිස ඇගට් 
වළගදනකන් ගමිමිරිස ටික තිඹහගගන 
ඉන්නහ.  ගභොකද අලය කයන මිිවහට 
ගනගභයි ඒක දුන්ගන්. තමුන්නහන්ගේ 
මීක්ණඹක් කයරහ ඵළලුගොත්  දිවි 
නළගුභ ළඩ ටවන ඹටගත් ගවො ළඩ 
ටවනක්. ඒ ඹටගත් ගකොච්චය ආධහය  
ගදනහද. අද භවය ගග ශර ඒහ  තහභ 
කහඩ්ගඵෝඩ් ගඳට්ටිගේ සී ශ ්ක කඩන්ගන් 
නළතු තුය ගඳොම්ඵ තිගඹන තළන් 
තිගඹනහ.  කහඩ්ගඵෝඩ් ගඳට්ටිගේ සී ශ 
්ක කඩන්ගන් නළතු භවන භළෂින් 
තිගඹන  තළන් තිගඹනහ. ඒගේභ පිටි 
අමයන භළෂින් තිගඹනහ.  තහභ 
ගග ශර කිසිභ රගඹෝජනඹකට ගන්ගන්  

 

නළතු. වළඵළයි ගම් ළගඩ් කයන 
භනුකූසඹහට ගදන්න ඕගන්.  කෘෂි 
කර්භහන්තඹ කයන භනුකූසඹහට ගම්ක 
ගදන්න  ඕගන්. අපිට ඕන භනුකූසඹහට දීරහ 
වරිඹන්ගන් නෆ.  අන්න ඒක තභයි 
ර්තභහනගේ කයන්ගන්. ඹම්කිසි මුදරක් 
ඒ ගනුකූගන් විඹදම් කයන්ගන් ඒකට 
කළක්කුභ තිගඹන භනුකූසඹහ. ඒ අඹට 
වගඹෝගඹක් දක්නහ. ඒ අඹට 
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අලය කයන භහර්ග ගඳන්වීභ කයනහ. 
භභ දන්නහ අගේ කෘෂිකර්භ ඇභතිතුභහ  
කෘෂිකර්භ ඇභතිතුභහට උඳගදස රළබිරහ 
තිගඹනහ කෘෂි කර්භහන්තගඹන්  
ජීගනෝඳහඹ ගළට ගවගගන ඹන 
භනුකූසඹහගේ ගම්භහන රට ඳහය ශ ටික 
කස කයරහ  ගදන්න කිඹරහ.  ්තුභහට 
රජහ ලහරහ වදරහ ගදන්න  පුළුන්. 
ඒගගො ශරන්ට රයිට් ගදන්න පුළුන්. ඒ 
ඹටිතර ඳවසුකම් ටික ලක්තිභත් කගශොත් 
අන්න ඒගගො ශරන්ගේ ිසඳහදනඹට ඹන 
පිරිළඹ අඩු කයන්නට පුළුන් ගනහ. 
අන්න ඒ ිහ ්ළි ළඩ පිළිගරකට 

ඹන්නට ගනහ.  තමුන්නහන්ගේරහට 
අලය නම් ගම් පිළිඵ විහදඹකට 
්න්න අපි කළභතියි අගේ ඳළත්ගත් 
ඉගගන ඒ විහදඹකට හධයණඹක් ඉසඨ 
කයරහ ගදන්න අලය කයන කරුු  ්කතු 
කයන්න. ඒ ිහ ගම් ගඹෝජනහ අපි 
අනුකූභත කයනහ. ඒගේභ ගම් 
ගඹෝජනහගන්     වහිඹට   ඳත්   ගච්චි 
පිරිස ගවොඹරහ ඵරරහ ඒ අඹට ඹම්කිසි 
වනඹක් රඵහ ගදමින් ඉතහභත් 
අතයහලය ගනහ. ඒ කටයුත්ත ්ගර 
ගකගයන්න ඉඩ තිගඵේදී  ඒකට 
වගඹෝගඹ දක්ේදී අිත් රලසන 
හුහදක්පුහ  පිළිඵ ගනභ විහද 
රට ්නහ නම්  ගනභ ගඹෝජනහ රට 
්නහ නම් අපි ඒකට ්කතු ගරහ කටයුතු 
කයමුයි කිඹරහ ඒකට ම්ඵන්ධ ගනහ 
කිඹන ්ක ඳළවළදිලිභ කිඹන්නට ඕගන්.  

 

 

 

 ඒක ිහ ිඹඟඹ රහගේයඹ බහ 
භළතියණඹටත්  ්ගවභ  නළත්නම් 
රංකහගේ කෘෂි කර්භහන්තඹ  දියුු වීගභන් 
ඳසු කින ්කටත් පට්ටු කයන්ගන් 
නළතු ගනභ ගන්ගන් නළතු ඒක රඝු 
කයන්ගන් නළතු අපි කෘෂි කර්භගේ 
ිඹළගරච්චි ිඹඟඹ ිහ වහි ගච්ච  
විඳතට ඳත් ගච්චි ඒ උදවිඹ පිළිඵ 
ඹම්කිසි  වනඹක් ගදන ්කට 
ම්පර්ණගඹන් ්කඟත්ඹ පශ කයනහ 

කිඹන ්ක  භතක් කයමින් භගේ චන 
ස ශඳඹ අන් කයනහ.  

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 ගඵොගවොභ සතතියි ගරු අජිත් 
කුභහය භළේගදගභ භන්ත්රීතුභි. මීශඟට  
ගරු නමින්ද අනුකූය්රිඹ  භන්ත්රීතුභහ.  

 

ගරු භන්ත්රී  නමින්ද අනුකූය්රිඹ                           
ககபய நிந்த அனுபிரின                    

Hon.Member Naminda Anurapriya                                 

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

 

 ගරු බහඳතිතුභි අගේ 
උදඹකහන්ත ිගඹෝජය බහඳතිතුභහ 
ඉදිරිඳත් කශ ගඹෝජනහ අපිට හය 
කීඳඹකදී ගන්නට ඵළරි වුණහ බහගේදී. 
්තුභහ   ිගඹෝජනඹ     කයන කෆග ශර  
රගේලගේ ඉතහභත් ඉවශ කඳුකය රගේල.  
ඒගේභ අගේ යත්නපුය රගේලගේත් ඉවශ  
කඳුකය රගේලර  ඵහුර කෘෂි 
කර්භහන්තඹ මලික කයගගන තභයි අගේ 
ජනතහ ජීත් ගන්ගන්.  විගලේගඹන්  
කුරුදු, ගම්මිරිස ,වී ඇතුළු  ඵහු හර්ෂික 
ගබෝග වහ  සුළු අඳනඹන ගබෝග ලින්  

 

තභයි අගේ රගේලගේ ගත්,යඵර් ්ක්කරහ 
ඹළපුගණ්.  ඳහුගිඹ ිඹඟඹ තිබුණ භගේ 
ඇත්තටභ  විලහර ඉඩම් රභහණඹකට වහි 
ආහ. ඒ ඳළශ භට්ටගම්  තිබිච්චි ගහ 
කයපුහ ගගොඩක් ගබෝග රට ඒ ිඹඟඹ 
විලහර ගර ඵරඳෆහ. ඒ අනුකූ ඒ 
අසථහගේදී ිඹඟඹ ිඹහ ගගොවි 
ජනතහගේ  ගගොවිතළන් ඳහළු වුණහ  වහ 
භහනභ ජන ජීවිතඹත්  විලහර ගර  
වහිඹට ඳත්වුණහ. මිිසසුන්ට ගඵොන්න 
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තුය නළති වුණහ.  ඒ ගඵොන්න  තුය නළති 
ගන ගකොට ඒ තුය රඵහදීගම් ළඩ 
පිළිගර ගනොගඹකුත් ආකහයගේ සිේධ 
වුණහ. වළඵළයි ඒක ගබෝග රට තුය 
දහන්න ඉසග ශරහ ජීත්වීභ වහ තුය 
දළමීභ තභයි ඳශමු කශ  යුතු තිබුගණ්. 
උදඹකහන්ත භන්ත්රීතුභහ ගඹෝජනහ කගශේ 
ඇත්ගතන්භ  රහගේයඹ බහ තිබුණහ නම් 
රහගේයඹ බහට අපි දීපු  අගේ තුය 
ඵවුර් තිබුණහ අපිට ඒහ ඳහවිච්චි  කයරහ 
අගේ ජන ජීවිතගේ අවුරක් ඳළතිච්ච  
ිඹඟඹ කහර  සීභහගේදී  අපිට තුය 
ගඵදන්න පුළුන්කභ තිබුණහ.  අපිට ගම් 
ඇවළලිඹගගොඩ ආනගේත් අගේ 
රගේලර තුය නළති ගච්චි ිඹඟඹ ඇති 
ගච්ච  ඳහුගිඹ භහ කීඳඹ  තුශ රහගේයඹ 
බහ භළදිවත් ගරහ භට භතකයි අගේ 
රහගේයඹ බහගේ තුය ඵවුර් අයගගන 
ජරඹ දුන්නහ. ගම්ක ඇත්තටභ ගේලඳහරන 
කහයණහක් ගනගභයි. ගම්ක ිඹඟඹද 
ළසද ජනතහට පීඩහක් ගන ගකොයි 
අධිගේදීද ජනතහ ගනුකූගන් ගම් 
ආණ්ඩු ,ඳශහත් බහ  ,රහගේයඹ බහ 
ව ගකි යුතු ආඹතන  කටයුතු කිරීභ ඒ 
අඹගේ තිගඵන්නහ ව කහයණහක්.  

 

 ඒ ිහ ගම් ඳහුගිඹ කහරගේදී ඇති 
වුණ ිඹඟගේදී ඊට අලය ිඹන් 
වනහධහය ඒගේභ ඒ වහි වුු  
ගහන්ට අලය වන රළබුන් නළති ඵයි  
අපි දන්න වළටිඹට කරුු  කහයණහ 
ගවොඹරහ ඵළලුවභ  ඒ වන දීරහ නෆ.  ඒ  

 

ිහ     අපි     කරුණහකයරහ     ගම් 
යජඹට කිඹන්ගන් ්ළි වහිඹට ඳත්වුණ 
ඉඩම් වහභ ගවොඹරහ ඒහගේ හර්තහ ශ 
රහගේයඹ ග ශකම් කහර්ඹහරගඹන්, 
ගගොවිජන ගේහ ්ගක් තිගඵනහ. ග්රහභ 
ිශධහරීරුන්ට භතක් කයරහ තිගඵනහ. 
කෘෂිකර්භ ඳර්ගේණ වකහය 
ිශධහරීරුන් භතක් කයරහ තිගඵනහ. ඒ 
අඹ ශඟ හර්තහ ශ තිගඵනහ.  ඒ 
හර්තහ ශ රට අදහර ඒ අඹට 
වුණ වහිඹට ඹම්  වනඹක් රඵහ ගදන්න 

කිඹන කහයණහ  තභයි අපි කිඹන්ගන්. 
්ගවභ වුගණොත් ජනතහට  වන 
රනහ. වළඵළයි ගම් ආණ්ඩු අපි 
දන්ගන් නෆ අපිට වන රඵහදීභ ්න්න 
්න්න අඩු කයරහ තිගඹනහ.  ගම් ආණ්ඩු 
සුබ හධනහදී බහඹකින් ගතොය තභයි   
කටයුතු කයන්න කිඹන කහයණහ තභයි  
අපිට කිඹන්ගන්. දළන් ගම් ඳහුගිඹ කහරගේ 
ිඹන්  තත්ත්ඹ ඇති වුණ කහරගේදී ඒ 
අඹට වනහධහයඹ රඵහ දුන්ගන් නළත්නම්  
ගම් ආණ්ඩු වන රඵහදීභ ්න්න ්න්න 
කේඳහදු කයරහ තිගඹනහ. අපිට ඵඹ 
ිටගතනහ  භෘධි වනහධහයඹක් 
ඉසයවට කේඳහදු ගයිද කිඹරහ. 
ළකඹක් අපිට තිගඹනහ.  ඳහුගිඹ 
කහරගේදී ගම් යගට් ජනතහට ඳනන ඵදු 
ඵය දිවහ ඵළලුවභ.  රළබිච්චි ඵදු ඵය අද 
ජනතහට රඵහ ගන්න ඵළරු ඉන්නහ. 
්ක ඳළත්තකින් ගම් සබහවික යන 
ඇවි ශරහ  ගංවුය ිඹඟඹ ගේ තත්ත්ඹන් 
ඇවි ශරහ  ජනතහට ඒ ඳළත්ගතන් පීඩන 
්න ගකොට ආණ්ඩුක් වළටිඹට හභහනය 
ජනතහට ගගොවි ජනතහට ඵරඳහන 
ආකහයගේ ජනතහ ගගොඩ නළගීගම් ඵේද  
ළට් ඵේද ගම්හ ළඩි කයරහ  ජනතහ 
්නන ්න්නභ පීඩහට ඳත් කිරීභ  
ජනතහ, ගගොවිඹහ,හභහනය ජනතහට 
ගරොකු අහධහයණඹක් ගම් ආණ්ඩු භගින් 
සිේධ ගන ඵ අපිට ගේනහ.  

 

 

 ඒ ිහ අපි ඳළවළදිලිභ කිඹන්ගන්  
සුබ හධනඹ කේඳහදු කයන්න ්ඳහ.  ඒ 
අඹගේ සුබ හධනඹ රඵහ  දිඹ යුතුයි.   
ඒගේභ වහිඹක්  වුණහ නම් ඒ වහිඹට 
ඒ  රඵහදිඹ යුතු වනඹ රඵහ දිඹ යුතුයි.  ඒ 
ිහ අගේ උදඹකහන්ත ගුණතිරක අගේ 
ිගඹෝජය බහඳතිතුභහ  කිේගේ වන 
කේඳහදු කයන්ගන් නළතු  විගලේගඹන් 
අගේ භන්ත්රීරු කිේහ භළතියණ  
තිඹන්න ඵඹ නෆ    කිඹරහ.      අපි 
ඳළවළදිලිභ කිඹනහ භළතියණ තිඹන්න 
ඵඹ ිහ තභයි භළතියණ ්න්න ්න්නභ 
ක ශ දහන්ගන්.  ඒ ිහ අපිට ගම් සුබ 
හධනඹ ව ගේලඳහරනඹ ගළන කහයණහ 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ගදකකටයි අපි ක ශඳනහ කශ යුත්ගත්.  
සුබ හධනඹ ගම් යගට් ජනතහට අලයයි.  
අිත් ඳළත්ගතන් රජහතන්හදඹ වහ 
භළතියණ ්රභඹත් අපිට අලයයි. දළන් 
රහගේයඹ බහ භළතියණඹ  තිඹරහ තිබ්ඵහ 
නම් අය අිටංක තුය ටිකක් ගඵොන්න 
නළති ජනතහට  අගේ භන්ත්රීතුභන්රහ  
රහගේයඹ බහගේ භළදිවත් ගරහ  ගිිට ශරහ   
තුය ඵවුර් දහරහ අගේ ගම් රට තුය 
ගදන්න කටයුතු කශහ. ඒහට අපි මුද ශ අඹ 
කගශේ නෆ. ඒ ිහ අපි කිඹන්ගන් 
භළතියණ  තිඹන්න අපි රෆසතියි. ඳශහත් 
බහ ඕගන් නම්  ඵයගමු ඳශහත් බහ 
විසුරුන්න ඕන ගරහක අපි රෆසතියි.  
ඕන ගරහක ඡන්ද රට මුහුණ ගදන්න.  
අපි කිඹන්ගන් ඒකයි. ඒ ිහ රහගේයඹ 
බහ තිඹන්න ඵළරි නම් ඳශහත් බහ  
තිඹන්න.  අපි ඒහටත් සදහනම්. වළඵළයි අපි 
ඉදිරිගේදී භළතියණඹක් තිබිච්ච 
ගරහකදී  නළතත් ගම් යගට් 
ජනතහගේ අලය සුබහධනඹ අලය ඵදු 
ඵය  අඩු කයන ්රභඹකට ඉදිරිගේදී අපි  
අලය කටයුතු  කයන්න සදහනම් ජනතහ 
ළදී ඳළවළදී ඉන්න ඵ විගලේගඹන් භතක් 
කයමින් අගේ උදඹකහන්ත ගුණතිරක 
භන්ත්රීතුභහගේ ගඹෝජනහට අලය වනඹ 
රඵහ ගදන්න කිඹරහ ඉ ශරහ සිටිමින් ඒ 
ගඹෝජනහ අනුකූභත කයමින්  භභ ිවඬ 
ගනහ. සතතියි.   

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතතියි ගරු නමින්ද අනුකූය්රිඹ 
භන්ත්රීතුභි.  මීශඟට ගරු භන්ත්රී ිවහ ශ 
ෂහරුක් භන්ත්රීතුභහ. ්තුභහබහගේ නළවළ. 
මීශගට ගරු භන්ත්රී යංජිත් ගඳො ශගම්ගඳොර 
භළතිතුභහ. 

 

ගරු භන්ත්රී යංජිත් ගඳො ශගම්ගඳොර              
ககபய உறுப்ிர் பஞ்சித் கால்கம்கா                   

Hon.Member Ranjith Pollgampola                                       

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

 ගරු බහඳතිතුභි අගේ   
ිගඹෝජය බහඳති උදඹකහන්ත භන්ත්රීතුභහ 
ගගනහපු ගඹෝජනහ වහ භටත් අදවස 
රකහල කයන්න අසථහ රඵහදීභ පිළිඵද 
භභ ඔඵතුභහට සතතින්ත ගනහ.  

 

 ඔඵතුභහ දන්නහ විගලේගඹන් 
කෆගලු දිසත්රික්කගේ  දුසකයභ ආනඹ 
කිඹන්ගන් දළයණිඹගර ආනඹ.  
දයණිඹගර ආනඹ කිඹන්ගන් ගරු 
බහඳතිතුභි ර්ග කිගරෝමීටර් 354 ක් 
තිගඹන ආනඹක්. ඒ ආනගේ රධහන 
ආර්ථිකඹ න්ගන් ගත් ව යඵර්.  ඉතිං 
අගේ උදඹකහන්ත  භන්ත්රීතුභහ ගගනහපු 
ගඹෝජනහ අනුකූ අගේ ඳගේලගේ 
ජනතහගේ ආර්ථිකඹ යහ ඳතින්ගන්  
ගත් ව යඵර් භත.    ගම් ගිඹ ර්ගේ 
ජනහරි,ගඳඵයහරි,භහර්තුර ඳෆවි ශර 
තුළින් අගේ ගත් ගහ කයන ගගොවීන්ට 
විලහර ගර වහි සිේධ වුණහ ඉතිං ්තුභහ 
ගගනහපු ගඹෝජනහ  අනුකූ ඒ වහි ගච්චි 
ගත් ගහ භවතුන්ට  ඹම් ආධහයඹක් රඵහ 
දීරහ ඒ ආර්ථිකඹ ලක්තිභත් කයන්න  
කයනහ නම් ඉතහභත් ගවොයි.  ඉතිං 
ඒගේභ අගේ කෘෂිකර්භ ඇභතිතුභහ ගම්  

 

අසථහගේ ඉන්නහ.  නමුත් ගම්මිරිස 
ගහ ගේ අිකුත් සුළු ගබෝග  රට 
ඳළවළදිලිභ වහි සිේධ වුණහ නම්  භභ 
ඳළවළදිලිභ දන්නහ  ගගොවිජන ගේහ 
භධයසථහන  ලින් ගම් නවිට වහි වුණහ  
ගම්  ගම්මිරිස ගහන් ඒ වළභ ගහන්ට 
ඳළශ රඵහ ගදනහ  ිටටන්න. ගත් 
ගහගේත් ්ගවභයි. ගත් ංර්ධන 
අධිකහරිගඹන්  ගත් ගහට ඒ ඳළශ භළරිච්ච 
ඒහට ඳළශ රඵහදීභ  සිදු ගනහ.   

 

 ඒ ිහ ඉදිරිගේදී  අපි සිඹළු 
ගදනහභ ්කතු ගරහ  ගම් අසථහගේ  අපි 
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ගඹෝජනහ කයනහ යජඹට ව  ගහන් 
වහි ගච්ච වළභ ගකගනකුටභ ආධහය  
රඵහ ගදන්න කටයුතු කයන ගර  කතහ 
කයමින්  ඒගේභ අගේ  දළයණිඹගර  
රහගේයඹ බහගේ  ිඹඟඹ ආ වළභ 
අසථහකභ තුය දළයණිඹගර රහගේයඹ 
බහගේ ග ශකම්තුමිඹ ඒ රහගේයඹ බහගේ 
ගලි ඵවුර් රගඹෝජනඹට අයගගන 
ජනතහට තුය ගඵදහ දීභක් සිදු කශහ. භං 
ිටතන්ගන් අගේ භන්ත්රීතුභහ දන්ගන් නෆ 
මුද ශ අඹ කිරීභක් කගර් නෆ. ඒ පුළුන් 
ආකහයඹට ඒ ගේඹ ළඳයුහ.  ්ගවභ  
නම්  අපි සිඹළු ගදනහභ ්කතු ගරහ ගම් 
උදඹකහන්ත භන්ත්රීතුභහ ගගනහපු 
ගඹෝජනහට අපි ගඹෝජනහ කයමු  
ආධහයඹක් රඵහ දීරහ  ඒ ගගොවි ජනතහ 
ලක්තිභත් කයන්න  ගම් අසථහක් කය 
ගන්නහ ගර ඉ ශරහ සිටිමින් ්තුභහ 
ගගනහපු ගඹෝජනහට අගේ වගඹෝගඹ  
රඵහ ගදමින්  සතතින්ත ගමින් ිවඬ 
ගනහ.  

 

 

 

 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතතියි ගරු යංජිත් 
ගඳො ශගම්ගඳොර භළතිතුභි.  මීශගට ගරු 
ගඹගවයිඹහ ්ම්. ඉෂසරහර් භන්ත්රීතුභහ.  

 

ගරු භන්ත්රී ්ම්.යි.්ම්.ඉෂසරහර්              
ககபய உறுப்ிர் எம்.பய.எம்.இப்ார்                     

Hon.Member M.Y.M.Iflar                                                    

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

 

 ගරු බහඳතිතුභි රථභගඹන්භ 
අසථහ රහ දීභ පිළිඵ සතතින්ත 
ගනහ.  ිගඹෝජය බහඳතිතුභහ  න 
උදඹකහනත් ගුණතිරක භළතිතුභහ විසින් 
ගගන ්න රද ඳතින අධික  ිඹන් 
තත්ත්ඹ ගවේතුගන් සුළු අඳනඹන ගබෝග 
ඵහු හර්ෂික ගබෝග ඇතුළු ගහන් 
යහශිඹක් වහිඹට ඳත්වී තිබීභ. ගරු 
බහඳතිතුභි ගම් කහර කහනුකූ 
ගත්තවභ  වහිඹට ඳත්වීභ ම්ඵන්ධගඹන් 
ව ිඹන් කහරඹ කිඹන ්ක ගනස 
ගරහ දළන් ර්හඳතනඹ රළබිරහ  සිඹළු 
ගදනහට ඹභක් ඹවඳතක්       ගන     
යුගඹක්      කහර ඳරිච්ගේදඹක් තභයි 
ඉදිරිගේදී  අපි සිඹළු ගදනහට දකින්න 
රළගඵන්ගන්. ඒ ්ක්කභ අගේ උදඹකහන්ත 
ගරු භන්ත්රීතුභහ ගේලඳහරන කතන්දයඹක් 
්ක්ක විලහර ඳශහත් ඳහරන ආඹතන 
ඒගේභ ඳශහත් ඳහරන ආඹතන වයවහ   
රඵහ ගදන ගේ ශ ඒගේ ගම් පිළිඵ  
තිගඹන ඵරඹ ම්ඵන්ධගඹන් කතහ කශහ.  
ඒ ්ක්කභ භට ඉසග ශරහ කථහ කයපු 
නමින්ද අනුකූය්රිඹ ගරු භන්ත්රීතුභහත් ගම් 
ගේලඳහරන කථහක් ම්ඵන්ධගඹන් 
තභයි කථහ කගශේ.  නමුත් ඇත්තටභ 
ඔඵතුභහ කිඹන කථහ ඇත්ත.  කථහගේ දී  

 

කිඹපු ගදඹක් තභයි ගේලඳහරන අධිකහරිඹ 
්දහ ඒ ඳශහත් ඳහරන ආඹතනර ිටටිඹහ 
නම් ඹම් ඹම් ගේ ශ, අඹථහ කටයුතු, 
අඹථහ විදිවට ඒ ගම් රගේලරට ගදන්න 
තිබුණහ කිඹරහ.  ්ගවභ ගදඹක් නෆ.  ඒ 
ඉන්න විදිවට භවය ිශධහරීන්ට අඹථහ 
ගඹෝජනහ කයන්න පුළුන් කභක් නෆ.  
උදඹකහන්ත ගුණතිරක අගේ ිගඹෝජය 
බහඳතිතුභහ දළනගගන ඉන්න ඕන 
ඔඵතුභහත් ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹක් 
ිගඹෝජනඹ කයපු , ඒ ගේභ ගම් ඳශහත් 
බහ ගේ ගගෞයනීඹ ආඹතනඹක, 
ගගෞයනීඹ තනතුයක් දයණ පුේගරගඹක්.  
අද ගම් ඳශහත් ඳහරන ආඹතන සිඹ ශර 
විසුරුහ වළයරහ තිගඹන්ගන් ිශ කහරඹ 
අන් වුනහට ඳසගේ.  
තමුන්නහන්ගේරහගේ කහරගේ සීභහ 
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ිර්ණඹන් ව ඒ ගේභ ඳශහත් ඳහරන 
ඳනත ංගලෝධනඹ කිරීභ ිහ තභයි අද 
ගම් භළතියණඹ ඳත්න්න ඵළරි ගරහ 
තිගඹන්ගන්.  ගන කිසිඹම් ගවේතුක් 
ිහ ගනගභයි, ගවොට භතක තිඹහගන්න 
ඕන ඳහුගිඹ යජඹ කහරගේ ම්භත 
කයගත්ත, ඒ ගේභ ඳහුගිඹ කහරගේ 
ඳශහත් ඳහරන භළතියණ ංගලෝධන 
ඳනත් ගකටුම්ඳත ිහ තභයි අද ගම් 
භළතියණඹ ඳත්න්න ඵළරි ගරහ 
තිගඹන්ගන්.  ගම් කවුරු කෆ ගළහුත් අපිත් 
උඩින් කළභතියි.  90% ක් ඳශහත් ඳහරන 
ආඹතන අඳට නෆ.  ඊශඟ භළතියණඹ 
තිබ්ඵහභ ඳශහත් ඳහරන ආඹතන 90% ක 
ඵරඹ ්න්ගන් අඳට.  ඇයි අපි ඳශහත් 
ඳහරන භළතියණගේ ඡන්දඹ ගනොතිඹහ 
ඉන්ගන් ?  අඳට තිඹහගන්න විදිවකුත් නෆ.  
සීභහ ිර්ණඹ අන් කයරහ ඒ ඳනගත් 
වළටිඹට තභයි ඡන්දඹ ඳත්න්න 
ගන්ගන්.   

 

 ඒ ගේභ ඔඵතුභහ කිඹපු අගනක් 
්ක තභයි, භභ කිඹන්න කළභතියි ගරු 
බහඳතිතුභි,  

 

 

ගරු භන්ත්රී  නමින්ද අනුකූය්රිඹ                           
ககபய நிந்த அனுபிரின                    

Hon.Member Naminda Anurapriya                                 

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

 

 සීභහ ිර්ණඹ කලින් කයරහ 
තිබුණහ.  නමුත් කිඹරහ තිබුණහ ඒ සීභහ 
ිර්ණඹ පිළිගන්න ඵෆ.  නළතත් කයන්න 
ඕන කිඹරහ.  ඒක තභයි ඔඹ ඳටරහගගන 
ඹන්ගන්.  ඒක තභයි භළතියණරට ඵගේ 
ඡන්දඹ ක ශ දළමීගම් ළඩ පිළිගර.   

 

ගරු අභහතය බහු  මුි්රිඹ                          
ககபய அபநச்சர் ானு முிப்ிரின                   

Hon. Minister Bhanu Munipriya                                       

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

 

 ඒකට නම් නමින්ද භන්ත්රීතුභහ 
කිඹන කහයණඹ තය නෆ භන්ත්රීතුභහ.  භභ 
වුනත් උත්තයඹක් ගදන්න සදහනම් ඒකට 
නම්.  ගභොකද අගේභ ඇභතිතුභහ, මුසතහෂහ 
ඇභතිතුභහ ගගන ශරහ ගම්ක ඳළවළදිලි 
කිේහ.  දළන් ඵරන්න බහඳතිතුභහ, 
ගකොට්ඨහල ිර්ණඹ කිරීගම් විලහර ළයදි 
යහශිඹක් තිගඵනහ.  ඵරන්ගගොඩ 
ආනගේ අකිර භන්ත්රීතුභහත් ්කඟ ගයි.  
ඵරන්ගගොඩ ආනගේ ්ක ගකොට්ඨහලඹක් 
ගත්තහභ ඒ ගකොට්ඨහලඹ ම්පර්ණගඹන්භ 
1500 ක් ගදභශ ජනතහ ජීත් ගනහ 
නම්..... 

 

 (ආණ්ඩු ඳක්ගඹන් ගඝෝහ) 

 

 අපි ඇත්තටභ මුහුණ ගදන්න ඕන.  
භභ ගම් කිඹන්ගන් ්ක්ත් ජහතික 
ඳක්ගේත්, ශ්රී රංකහ ිදවස  

 

ඳක්ගේත් කහයණඹක් ගනගභයි.  ගම්ක 
අපි වදන්න ඕන ගම් යගට් භළතියණ 
්රභඹක්.  අපි ගම් යගට් ඳහර්ලිගම්න්තු 
භළතියණ ්රභඹක් වදන්න ඕන.  අපි 
ඳශහත් බහගේ ්රභඹක් වදන්න ඕන.  
භසත ළදගත් ජනතහට උත්තරීතය 
ඳහර්ලිගම්න්තුගේ ගරහ තිඹන ගේ 
ගේනහ.  ්තගකොට භසත ජනතහගේ 
කළභළත්තට අගේ ආණ්ඩු භිටන්ද 
යහජඳක් භළතිතුභහ ඉන්නගකොට ගම්ක 
විවිධ රලසන ඇතු ම්භත කයගත්ත ඳනත 
ගම්.  ඒක ිළයදි කිරීගම් ළඩ ටවනක් 
තිගඹන්ගන්.  ඒක ඇතුගශේ ගකොට්ඨහල 
ිර්ණඹ කිරීගම් ිළයදිතහඹත් 
තිගඹන්න පුළුන්.  වළඵළයි ඵහු ආන වහ 
ති ආන ම්ඵන්ධගඹන් ගත්ත ඒහගේ 
දී විවිධ රලසන තිඹන ඵ ංවිධහඹකයඹහ 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ලගඹන් භභ දන්නහ.  ඒක ිහ ඒක 
ිළයදි කයගන්නභ ඕන.  ඒ වහ ඹන 
කහරඹ ම්ඵන්ධගඹන් මුසතහෂහ 
ඇභතිතුභහ අපි සිඹ ශර කළරහ අපි 
දළනුකූත් කශහ.  ඒක අනුකූ ගම් අවුරුේගේ 
ඉය ගනහ.  රඵන අවුරුේගේ ජනහරි 
භහගේ මු ශ තිර ඡන්දඹ තිඹන්න 
පුළුන්.  ඒකයි ්තුභහගේ කහයණඹ.  භභ 
ගම් ආණ්ඩු ඳක්ගේත් ගභොකක්ත් 
නගභයි.  ගම්ක භතක තිඹහගන්න.  භවය 
ගකොට්ඨහල ර්ගීකයණඹ කගශොත් ඒ 
ගකොට්ඨහලඹකින් අපි කිඹමු ගදභශ 
ජනතහ 1500 ක් ඉන්නහ.  සිංවර අඹ 
ඉන්ගන් 1100 යි.  භවය තළන්ර 2800 
ක් සිංවර අඹ ඉන්නහ.  1900 ක් ඉන්නහ 
මුසලිම් අඹ.  700 ක් ඉන්නහ ගදභශ අඹ.  
වළඵළයි ගභගවභ ගිගඹොත් කදහත් ගදභශ 
නහඹකගඹකුට ඒක ිගඹෝජනඹ කයන්නභ 
ඵෆ.  භවය තළන්ර කදහත් සිංවර 
ගකගනකුට ිගඹෝජනඹ කයන්න ඵෆ.  
ඒක ඉතහභත්භ සියුම් අයගගන ඵරරහ, 
භූගගෝලීඹ ලගඹනුකූත් ඵරරහ කයන්න ඕන 
ළඩක්.  අපි වදීසිගේ කශහ.  ඡන්දඹකටත් 
ඹන්න ගිඹහ.  නමුත් ගම් කහයණඹ ිළයදි 
කිරීභ භසත යගට්භ රලසනඹ විගදන 
විදිවටත් ගන්න ඕන.  ඒක ිහ ගම් 
ිර්ණඹ කිරීභ ඉතහභ ළදගත් විතයක්  

 

ගනගභයි යගට් අනහගතඹට ඵරඳහනහ.  ඒ 
යගට් අනහගත රලසනඹ වින්න ගම්ක 
ිළයදි ගන්න ඕන.  ඒකට කහරඹක් 
ඕන. 

 

ගරු භන්ත්රී ්ම්.යි.්ම්.ඉෂසරහර්              
ககபய உறுப்ிர் எம்.பய.எம்.இப்ார்                     

Hon.Member M.Y.M.Iflar                                                    

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

 

 ගරු බහඳතිතුභි, භභ ගම්ක 
කිඹහගගන ඹන්ගන් අගේ ගරු ඇභතිතුභහ 
ිළයදි කශහ ගේභ ගම් යද කගශේ කවුද 
?  තමුන්නහන්ගේරහගේ කහරගේ ගම්ක 

ගළට් කයරහ තිබුණහ නම් අපි ගම්ක 
ඡන්දඹ තිඹනහ.  ගළට් කගශත් නෆ ්දහ.  
සීභහ ිර්ණඹන් අන් කශහ නම් ඒ අදහශ 
විඹඹ බහය ඇභතියඹහ ිඹභහනුකූකර 
ගළට් කයරහ තිබුණහ නම් කිසි කයදයඹක් 
නළතු ගම් භළතියණඹ ඳත්න්න 
තිබුණහ.  ඒක කගශේ නළත්ගතත් 
තමුන්නහන්ගේරහ.   

 

ගරු අභහතය බහු  මුි්රිඹ                          
ககபய அபநச்சர் ானு முிப்ிரின                   

Hon. Minister Bhanu Munipriya                                       

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

 

 ඉෂසරහර් භන්ත්රීතුභහ, 
තමුන්නහන්ගේ ්ගවභ කිඹන ්ක ළයදියි.  
ගළට් කයරහ තිබුණහ.  ඒක ිළයදි 
කයන්න.  ඒකත් ගත්රුම් ගන්න. 

 

 

 

 

ගරු භන්ත්රී ්ම්.යි.්ම්.ඉෂසරහර්              
ககபய உறுப்ிர் எம்.பய.எம்.இப்ார்                     

Hon.Member M.Y.M.Iflar                                                    

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

 

 තමුන්නහන්ගේරහට ඕන ඕන 
විදිවට ඒ කහරගේ තිබ්ඵ විදිවට ඡන්ගද 
තිඹන්න ඵෆ.  ඒ ගේභ ්ක ්ක්ගකනහට 
ඕන ඕන විදිවට දිනන්න ඕන විදිවට 
තිඹන්න ඵෆ.  භසත ජනතහට ගම් යගට් 
භළතියණ ්රභඹක් ඳත්රහ, 
විලසහනීඹත්ඹක් ඇති ගන විදිවට, 
සිඹළුගදනහට ඹවඳතක් ගන විදිවට, 
තභන්ගේ ිගඹෝජිතඹහ ිඹභහනුකූකර 
විදිවට ඹළවීභ තභයි ඵරහගඳොගයොත්තු 
ගන්ගන්.  ඒ ගකොගවොභ වුනත් ඳශහත් 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ඳහරන භළතියණඹ ගළන භභ මීට ළඩිඹ 
ඹන්ගන් නෆ.   ගභතුභහ කිේහ අය ඵවුර් 
ගගන ශරහ තුය ගදන්න ග ශකම්යඹහට ඒ 
කතන්දයඹ.  ගම්ගක් ඇත්තටභ ගත්තහභ 
ගකොභහරිසරිඹක් අගේ ඉන්නහ.  ගම් 
ඳශහත් ඳහරන ආඹතන සිඹ ශග ශභ අද 
ම්පර්ණ ඵරතර ඳළරිරහ තිගඹන්ගන් 
අගේ ඳශහත් ඳහරන විඹඹ බහය 
ඇභතියඹහ ලගඹන් රධහන ඇභතිතුභහට.  
ගභතුභහ කිේගේ ගම් ඳශහත් ඳහරන 
ආඹතනර ිඹං වනහධහය ගදන්න 
විදිවක් නෆ.  ඒ ්ක්කභ ගඹෝජනහත් 
්ක්ක කිේගේ රු.7000 ක්, 8000 ක් ඹනහ 
්ක ඵවුයඹක්.  ඵවුයඹකට  ශලි 
ගදන්න අලය ගන්ගන් නෆ.  විඹඹ බහය 
ඇභතියඹහ ලගඹන් ඳශහත් ඳහරන 
ඇභතියඹහ ලගඹන් රධහන ඇභතියඹහ 
ිටටිඹහ.  ඔඵතුභහ  ඳශහත් බහ 
භන්ත්රීයගඹක් ගම්හ දළනගගන ිටටිඹහ 
නම්, ඳශහත් ඳහරන විඹඹ බහය 
ඇභතියඹහ දළනුකූත් කශහ නම්, විඹඹ 
බහය ඇභතියඹහට පුළුන් කභක් තිබුණහ 
ඳශහත් ඳහරන බහඳතියඹහට ගවෝ ඒ 
ග ශකම්යඹහට ගවෝ ග ශකම්රිඹට 
උඳගදස ගදන්න ගම් අනුකූ ක්රිඹහත්භක 
කයන්න කිඹරහ.  ඒ ිහ අපි ගකොගවොභත්  

 

ගම් ගේ ිඹං වනහධහය දිඹයුතුයි.  
අිටංක නළති ඵළරි දුේඳත් ගගොවිඹහ 
රැකගළනීභ අගේ ගකීභ.  ඒ ිහ 
ඔවුන්ගේ ගභළි ිඹං ආධහය රඵහදීභ 
ඕනෆභ අසථහක සුදුසුයි කිඹන 
තත්ත්ගේ ඉන්න පුේගරගඹක් භභ.  ඒ 
්ක්කභ තභයි ගභතුභහ අගේ නමින්ද 
භන්ත්රිතුභහ කිේහ ළට් ඵේද , ඒ ගේභ 
ජහතිඹ ගගොඩනළගීගම් ඵේද, ජහතිඹ 
ගගොඩනළගීගම් ඵේදක් ගම්ගගො ශරන්ට 
ඹන්ගන් නෆ.  2% භ තභයි තභත් 
තිගඹන්ගන්.  තමුන්නහන්ගේරහ ඳටපු  
2%.  ඒ ්ක්කභ ගවොට භතක තිඹහගන්න 
ඕන ජහතිඹ ගගොඩගළනීගම් ඵේද ඒ විදිවට 
තිබුණත් ළට් ඵේද ඇති කගශේ 
තමුන්නහන්ගේරහ ගත්ත ණඹ.  ඒ ගේභ 
ඳහුගිඹ යජඹ ශ කයපු ළයදි.  ඒහ ිළයදි 
කයන්න අඳට විලහර ගර ණඹ ගදන්න, 

විගේල යටලින් ගත්ත ණඹ පිඹන්න ගම් 
ආණ්ඩුට සිේධ ගරහ තිඹනහ.  ඒ 
ගේභ තභයි වනහධහය ඳභණක් දීරහ 
යටක් ගගොඩගන්න ඵෆ.  අපි වළගභෝභ 
කිඹන ගේ ගවොට ගත්රුම් ගන්න ඕන.  
ගභොන ගේ ගදන්නත් බහණ්ඩහගහයඹ 
පියගන්න ඕන.  බහණ්ඩහගහයඹ 
පිගයන්ගන් ගකොගවොභද ?  ඵදු මුද ශ 
ලින්.  ්ගවභ නළතු ගම්කට කවුරුත් 
ගිිට ශරහ  ශලි දහන්ගන් නෆ.  පිටින් 
ගගන ශරහ දහන්ගන් නෆ.  ගම්කට 
සිඹළුගදනහභ ගත්රුම් ගන්න ඕන, අපි 
වනහධහය ගදන්න සදහනම්.  ත 
අවුරුේදක් ඉන්න.  ගභොකද 
තමුන්නහන්ගේරහත් වරිඹට අය කිරුශඳන 
ගිඹ කට්ටිඹ ගේභගන්.  කිරුශඳන 
කට්ටිඹක් ගිඹහ, ඳහය ළයදිරහ, භහර්ගඹ 
ළයදිරහ ගිඹහ.  අගේ බහඳතිතුභහ ක ශඳනහ 
කයනහ ඇති කිරුශඳන කිේහභ.  ඒකත් 
අපි ගකොගවොභ කිේත්, ගභොන ගේ 
කිේත්, ළයදි ඳළත්තට ගිඹ අඹ ගකොටක් 
ඉන්නහ.  වරි ඳළත්තට ගිඹ අඹ ත 
ගකොටක් ඉන්නහ.  ගකොයි ඳළත්ත ගිඹත් 
අපි කිඹන්ගන් ඒක අඳට ගනගභයිගන් 
අලයතහඹ තිගඹන්ගන්.  අඳට 
තිගඹන්ගන් ළඵෆ ජනතහගේ වඬ නංන  

 

ගම් ගභොගවොගත්, ජනතහ ඹම් 
ගනකගනකුට ඵරඹක් දීරහ තිගඹනහ නම් 
ඒ අවුරුදු ඳව තුශ ඒ අඹට ඒ ඵරඹ ිසි 
අන්දමින් කටයුතු කයන්න අපි අසථහ 
ශහ ගදන්න ඕන.  ඒ අවුරුදු ඳවට 
ඳසගේ තමුන්නහන්ගේරහ ඕන ගදඹක් 
කථහ කයන්න.  කිඹන්න පුළුන්.  ගම් 
තභ ඳටන් ගත්තහ විතයයි.  භහ ඳවයි, 
වතයි.  ගම් භහ ඳගවන්, වගතන් අවුරුදු 
20 ක් තිසගේ කයපු ගේ ශ ්ක ඳහයට 
ගනස කයන්න ඵෆ.  ආලසචර්ඹ කයන්න 
ඵෆ.  භළජික් ගඳන්න්න ඵෆ.  ඒ ිහ ගම් 
යජඹ ිසි අන්දමින් ර්තභහන 
ජනහධිඳතිතුභහ, අගභළතිතුභහ ඇතුළු 
කළබිනට් භණ්ඩරඹ, ර්තභහන ආණ්ඩු, 
ගදමුහුනුකූ ආණ්ඩු භතක තිඹහගන්න ගම් 
වයිබ්රිඩ් ආණ්ඩු වරිඹට ගේ ශ 
ඉසඨ කයයි.  ජනතහ විලහර විලසහඹක් 
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නුකූදුරු අනහගතගේ දී ඇති කයයි.  ජනතහ 
ඳළවළදිලිභ කිඹයි ගම් යගට් ජනතහ 
ඳළවළදිලිභ කිඹයි ගම් අළුත් ංසකෘතිඹ 
තුශ, අළුත් ිර්භහණඹ තුශ ගම් යගට් 
ජනතහට ඹවඳතක් ඇති ගරහ, ගම් යගට් 
ජනතහගේ සිතුම් ඳළතුම් ඉටුගරහ, ගම් 
යගට් ජනතහට අනහගතගේ දී 
ගගෞයහන්විත ශ්රී රංකහක්, අනුකූන්ගගන් 
ඹළගඳන්ගන් නළති ශ්රී රංකහක්, අඳට ගම් 
යට ණඹ ඵරින් ගතොය ශ්රී රංකහක්, ඒ 
ගේභ දියුු  ශ්රී රංකහක් දකින්න වළභ 
ගකනහභ ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ.  ඒ 
සිිටනඹ ළඵෆ ගේහ !  අවුරුදු 5 කට 
ඳසගේ අපි සිඹළුගදනහභ 
ඵරහගඳොගයොත්තුගන් ඉමු.  ඒ ගේභ 
නමින්ද අනුකූය්රිඹ ගරු භන්ත්රීතුභහ කිේහ 
ගේ ඳශහත් බහ විසුයරහ තිඹන්න 
කිේහ නම් අපි නම් උඩින් කළභතියි.  
ඳශහත් බහ විසුරුරහ තිබ්ගඵොත් අඳට 
ඵරහගන්න පුළුන් අපි ගකොයි ඳළත්ගතද 
ඉන්ගන්.  අපි ගකොගවොභද ඉන්ගන්.  
තමුන්නහන්ගේරහ ගකොයි ඳළත්ගත් ද 
ඉන්ගන් කිඹන ්ක ඵරහගන්න පුළුන් 
ඵ රකහල කයමින්, භට අසථහ රඵහදීභ 
පිළිඵ අගන්ක හයඹක් සතුතින්ත 
ගමින්, ගම් ශ්රී රංකහ ළඩික ශ ඹන්න  

 

භත්ගතන් දියුු  යටක් ඵට ඳරිර්තනඹ 
ගේ කිඹරහ රහර්ථනහ කයමින් භභ ිවඬ 
ගනහ.  සතුතියි ! 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතුතියි ! ගරු ඉෂසරහර් 
භන්ත්රීතුභි.  ඒක අපි භළතියණගඹන් 
ඳසගේ ඵරමුගකෝ.  මීශඟට ගරු ආරිඹංල 
ඵහරසරිඹ භන්ත්රීතුභහ. 

 

ගරු භන්ත්රී බී.ආරිඹංල                             
ககபய உறுப்ிர் .ீஆரினயங்ர                   

Hon.Member B.Ariyawansha                                            

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

 

 ගරු බහඳතිතුභි, අගේ 
ිගඹෝජය බහඳති උදඹකහන්ත ගුණතිරක 
භන්ත්රීතුභහ ගගනහපු ගඹෝජනහ ඉතහභ 
ළදගත් ගඹෝජනහක්.  ගම් ගඹෝජනහ මීට 
භහ කීඳඹකට ගඳය තභයි ඉදිරිඳත් කයරහ 
තිබුගන්.  අද ගම් බහගේ ගභභ ගඹෝජනහ 
ගන්නහ අසථහගේ දී භභත් ඳශහත් බහ 
භන්ත්රීයගඹකු ලගඹන්, ඒ ගේභ 
ගකොගරොන්න රගේලගේ විගලේගඹන්භ 
සුළු අඳනඹන ගබෝග මිශදී ගළනීගම් 
යහඳහයඹක් ඳත්න පුද සගරගඹක් 
ලගඹන්, ඒ ගේභ ගම් ගහ පිළිඵ 
ගවොඳින් දන්නහ පුේගරගඹක් ලගඹන් 
ගම්කට ගම් ගේජනහට ම්ඵන්ධ 
ගනහ.  ඒ ිහ අපි දන්නහ ඳසුගිඹ 
ිඹං කහරඹ තුශ ගකොගරොන්න රගේලගේ, 
ඇඹිලිපිටිඹ රගේලගේත් කුරුඳු, ගම්මිරිස 
ඇතුළු ඒ සුළු අඳනඹන ගබෝග විලහර 
රභහණඹක් වහිඹට ඳත් වුනහ.  ගගොවීන්  

 

විලහර අයණතහඹකට ඳත් වුනහ ඒ 
දසර.  අපි දළක්කහ භවය ඉඩම්ර 
අක්කය ගණන් භළරිරහ ගිඹහ.  ඒහට කිසිභ 
ආධහය මුදරක් ගම් ගනක ශ තිබුගන් නෆ.  
අපි දළක්කහ කුඹුරු,  කුරුඳු, ඒ ගේභ ගත් 
ගහ, ගම්මිරිස ගහ ඒ ගේභ 
විගලේගඹන්භ ගම්හගේ මුදුන් මුරක් 
ගනොභළති ලහඛ ලගඹන් වඳුන්න ගම් සුළු 
අඳනඹන ගබෝග අධික ිඹගඹට 
ඔගයොත්තු ගදන්ගන් නෆ.  ඒ ිහ ගම් 
ළරක් ගවෝ ්ගවභ නළත්නම් කුරුඳු 
ඳළරඹක් ිටටහගගන ය ගදකක් ගිඹහට 
ඳසගේ තභයි අසළන්න ගන්න ගන්ගන්.  
ඒ ිහ භවය අඹ අක්කය කහර, බහගඹ 
තිඹන අඹ ්යින් ජීත් වුන අඹ අද ඉතහභ 
අයණ තත්ත්ගේ තභයි ජීත් ගන්ගන්.  
්භිහ මීට ගඳය කථහ කයපු අකිර 
් ශරහර භන්ත්රීතුභහ වන් කශහ ගම් 
ගනගකොට ඒ සුළු අඳනඹන ගබෝග වහ 
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ඒ ඳළර ර්ග රඵහගදන්ගන් නෆ කිඹරහ.  
අපි වන් කයන්න කළභතියි ගම් 
ගනගකොට ගිඹ ර්ඹ ගනගකොට 2015 
ර්ගේත් ගත් ඳළර, ඒ ගේභ ගම්මිරිස 
ඳළර, කුරුඳු ඳළර ගනොමිගශේ රඵහදීගම් ළඩ 
ටවන්, ඒ ආධහය ළඩ ටවන් දිගටභ 
ක්රිඹහත්භක වුනහ. ඒ ගේභ තභයි අද ගම් 
යගට් සුළු අඳනඹන ගබෝග ම්ඵන්ධගඹන් 
කථහ කගශොත් අද ගම්මිරිස කිගරෝ ්කක් 
රු.1010/- ඉදරහ 1450/- දක්හ මිශකට 
ගන්නහ.  රංකහ ඉතිවහගේ ළඩිභ 
මිශකට කුරුඳු කිගරෝ ්කක් 1550/- ඉදරහ 
2100/- දක්හ මිශකට අද මිශ ගනහ.  ඒ  
ගේභ කයහබුනළටි කිගරෝ ්කක් 
රු.1200/- යි.  අද ඳළගිරි කර්භහන්තඹ 
ගත්ගතොත් ්දහ ඳළගිරි රු.1800/- ට 
තිබුගන්.  අද ඳළගිරි කිගරෝ ්කක් 
රු.10,000- දක්හ ඹනහ.  ්භිහ ගම් 
ගනගකොට ගිඹ ර්ගේ ඇඹිලිපිටිඹ 
රගේලගේ, ඒ ගේභ ඳනහමුය රගේලගේ, 
ඒ ගේභ ගකොගරොන්න රගේලගේ ඳළගිරි 
අක්කය 200 ක්, 300 ක් ගහ කයරහ 
තිඹනහ ගම් ගනගකොට.  ඒ අඹට ඳළගිරි 
අක්කයඹකට රු.30,000 ක මුදරක් 
රඵහදීරහ තිඹනහ.  ්භිහ භභ අගේ  

 

උදඹකහන්ත ිගඹෝජය බහඳතිතුභහ 
ගගනහපු ගඹෝජනහ සථිය කයන ගභන්, 
අය ඳසුගිඹ කහරගේ වහි වුන ඒ ගහ 
වහ යජගඹන් ගවෝ ්ගවභ නළත්නම් 
ඳශහත් බහගන් ගවෝ ඹම් වනහධහයඹක් 
රඵහදීභ සුදුසුයි කිඹන ගභන්, ඒ ගේභ 
1990 තභයි අපි දළක්ගක් ගම් සුළු අඳනඹන 
ගබෝග ළඩිගඹන්භ යහේත වුගන් ්දහ 
ජනවිඹ ළඩ ටවන තුශ, යණසිංව 
ගරේභදහ භළතිතුභහගේ කහරගේ.  ්දහ 
උඳගදස රඵහදීරහ, ඒ ගේභ ඳළර ර්ග, 
ඇට ර්ග රඵහදීරහ, ඒ ගේභ ආධහය 
රඵහදීරහ, ඒ ගේභ ජනවිඹ ගේ ළඩ 
ටවන් තුළින් ඉතහභ අයණතහඹට 
ඳත්ගරහ තිබුණ ඳවු ශ නගහසිටුන්න ගම් 
සුළු අඳනඹන ගබෝග වඳුන්හ දිරහ කටයුතු 
කශහ.  ්දහ ඉදරහ විවිධ යජඹන් භඟින් 
ගම්හට උදේ උඳකහය කයරහ අද ගම් 
තත්ත්ඹට ගගනහපු ගහ තභයි ඳසුගිඹ 

කහරර ඒ ිඹගගඹන් වහි වුගන්.  
්භිහ භභ ගරු බහඳතිතුභි, ගභතුභහ 
ගගනහපු ගඹෝජනහ සථිය කයන ගභන්, 
ඉදිරිගේ දී ඒ අයණතහඹට ඳත්වුන 
ගගොවීන් වහ ඹම් වනහධහයඹක් 
රඵහගදන්න කිඹරහ ඉ ශරහ සිටිමින්, 
ගභතුභහගේ ගඹෝජනහ භභ සථිය කයනහ. 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතුතිඹ ගරු ආරිඹංල ඵහරසරිඹ 
භන්ත්රීතුභි.  මීශඟට ගරු විඳක්නහඹක 
ඩබ්ලිේ.ගෝභදහ භළතිතුභහ. 

 

 

 

 

ගරු විඳක් නහඹක ඩබ්ලිේ.ගෝභදහ              
ககபய எதிர்க் கட்சித் தபயர் டிள்யு மசாநதாச                   

Hon.Opposition Leader W.Somadasa                                  

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

 

 ගරු බහඳතිතුභි, අගේ 
ිගඹෝජය බහඳතිතුභහ ගගනහපු 
ගඹෝජනහ ගම් ිඹගගඹන් වහි වුන 
ජනතහට න්දි ගගන්න කිඹන ගම් 
ගඹෝජනහ භභත් අනුකූභත කයනහ.  
ගභොකද කෆගලු දිසත්රික්කගේ ගම්මිරිස, 
කුරුඳු, කයමුංගු, හදික්කහ, කයහබු, පුක්, 
ගකොගකෝහ ළි ගහන් සුළු අඳනඹන 
ගබෝග ගහන් යහේත ගරහ තිඹනහ 
කෆගලු දිසත්රික්කඹ තුශ.  ගම්මිරිස 
ගවක්ටඹහර් 2106 ක් ගේ රභහණඹක් අද 
ගහ කයනහ.  ඒ ගේභ කුරුඳු 
ගවක්ටඹහය 323 ක්, ගකෝපි 835 ක්, කයහබු 
ගවක්ටඹහය 1524 ක්, පුක් 1427 ක් ගම් 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ගේ විලහර ලගඹන් අද ගහ කයනහ.  
ගම් ගහ කයන ගහකරුන්ට 25% ත්, 50 
% ත් අතය රභහණඹකට අද ිඹගගඹන් 
වහි සිදුගරහ තිඹනහ.  ්ගවභ නම් අගේ 
ගරු භන්ත්රීතුභහ ගඹෝජනහ කයපු විදිවට ඒ 
ිඹගගඹන් වහි වුන ගහකරුන්ට 
න්දිඹක් රඵහදිඹ යුතුයි.  ඒ ිහ ්භ 
ගඹෝජනහ අපි අගඹ කයනහ.  ඒ ්ක්කභ 
ගභතුභහගේ කථහත් ්ක්කභ ආහ 
රහගේයඹ බහ භළතියණඹ ගළන කථහ 
කශහ.  ඳහුගිඹ කහරගේ, ඳහුගිඹ 
ආණ්ඩුගන් රහගේයඹ බහ සීභහ ිර්ණඹ 
කයරහ ඉදිරිඳත් කයරහ තිබුණහ.  නමුත් 
ඒකඳහක්ෂික ඵරගේ ිටටපු බහඳතිරු, 
භන්ත්රීරු භඟ ්ක්ගරහ තභයි ඒ සීභහ 
ිර්ණඹන් ිර්භහණඹ කගශේ.  ඒක විලහර 
අහධහයණඹක් වළටිඹට අපි ගඳන්නුකූම් 
කශහ.  අපි ඒකට විරුේධ වුනහ 
විගලේගඹන්භ ්ක්ත් ජහතික ඳක්ඹ.  
අපි කිේහ ගම්කට ්කඟ නෆ කිඹරහ.  ඒ 
ගේභ ඳළවළදිලිභ කිඹන්න ඕන ්ක්ත් 
ජහතික ඳක්ඹ, අගේ ඳක්ගේ නහඹක 
යි ශ වි්රභසිංව භළතිතුභහ කිේහ  

 

රහගේයඹ බහ භළතියණ ඕනෆභ 
ගරහක සදහනම්.  ගම්ක ඉක්භන් කයරහ 
ඉය කයන්න.  තිබුණ ඳළයණි ්රභඹට 
ගවෝ නළත්නම් න ගඹෝජනහට ගවෝ 
භළතියණඹකට ඹන්න කළභතියි.  ඉක්භන් 
කයරහ අන් කයන්න කිඹරහ අපි අගේ 
ඳක්ඹ වළටිඹට ගඹෝජනහ කයරහ තිබුණහ.  
ඒ ිහ ර්තභහන ඳශහත් ඳහරන 
ඇභතිතුභහ ඳළවළදිලිභ කිඹනහ ගම් සීභහ 
ිර්ණඹන් අන් කයරහ, ගම් ර්ඹ තුශ 
අන් කයරහ රඵන ර්ඹ මුර රහගේයඹ 
බහට භළතියණඹට රඵහගදන්න 
කටයුතු කයනහ කිඹන ්ක ්තුභහ 
ඳළවළදිලි රකහල කයරහ තිඹනහ.  ඉතින් 
අඳට ඒගක් ඊට ්වහ ඹන්න පුළුන් කභක් 
නෆ.  ර්තභහන භධයභ ආණ්ඩුගේ ඳශහත් 
ඳහරන ඇභතියඹහ ශ්රී රංකහ ිදවස 
ඳක්ගේ හභහජිකගඹක්.  ඔහු කථහ 
කයනගකොට ශ්රී රංකහ ිදවස ඳක්ගේ අඹ 
ගභතන කථහ කයන ්ක ගනගභයි ්ගවභ 
නම් ඒ ඇභතිතුභහගගන් අවන්න ඕන ඇයි 

්ගවභ කයන්ගන් කිඹරහ.  රභහදඹට ගවේතු 
අවන්න ඕන.  අද තිඹන විනහලඹට 
රහගේයඹ බහගන් ජනතහට ඹම් 
ගේඹක් ගනොගනහ නම්, ්ිට 
ඳහරනඹක් ගනොගනහ නම් ඔඵතුභහ 
වහභ ගම්ක අන් කයරහ, 
භළතියණඹකට මුහුණ ගදන්න කටයුතු 
කයන්න කිඹන ්ක ශ්රී රංකහ ිදවස 
ඳක්ගේ භන්ත්රීරුන්ගේ යුතුකභක් 
තිඹනහ ඒ ඇභතියඹහට ගඹෝජනහ කයරහ 
කටයුතු අන් කයන්න.   

 

 ඒ ්ක්කභ කෘෂිකර්භ ඇභතියඹහ 
වළටිඹට විගේචනඹක් ගභතන සිදුවුනහ.  
ඒකත් අපි ඳළවළදිලිභ කිඹන්න ඕන.  
කෘෂිකර්භ ඇභති අද යජගේ ශ්රී රංකහ 
ිදවස ඳක්ගේ භව ග ශකම්තුභහ.  ්තුභහ 
ගම් වී ගහට අකභළති නම් ඇත්ත 
ලගඹන්භ අද ගභතන බහගේ කථහ කයපු 
භන්ත්රීයඹහට පුළුන් ගනහ තභන්ගේ 
භව ග ශකම්තුභහගගන් අවන්න ඔඵතුභහ  

 

ඇයි ගම් ගේ රකහලඹක් කගශේ කිඹරහ.  
ඇයි ගභගවභ ගේ ශ කයන්ගන් ?  
අලයතහඹ, වී ගහ, කවුරුත් පිළිගන්න 
ගදඹක්.  තමුන්නහන්ගේරහ ගේ අපිත් 
පිළිගන්නහ.  කෘෂිකර්භගඹන් ඉතහ 
ඉවළින්භ තිඹන ගහ තභයි වී ගහ.  
අපි ගම් යගට් අගේ ආර්ථිකඹ ලක්තිභත් 
කයන, විගලේගඹන්භ විගේල විිභඹ 
ආයක්හ කයනහ,  ගම් ශ්රී රංකහ තුශ වී 
ගහ හර්ථක කටයුතු කගශොත් කිඹන 
්ක අපි කවුරුත් පිළිගන්නහ.  ඉතින් 
්ගවභ අසථහක ගම් ගේ රධහන 
ගඳගශේ ඇභතියගඹක්, ්ගවභ නළත්නම් 
ඳක්ගේ භව ග ශකම්යඹහ ගම් ගේ 
ගඹෝජනහක් ගේනහ නම් 
තමුන්නහන්ගේරහට පුළුන් කභක් 
තිඹනහ ඒ ඇභතිතුභහගගන් අවන්න, ගම් 
අගඳන් ගනගභයි.  ගම් බහගන් 
ගනගභයි.  තමුන්නහන්ගේරහට අවන්න 
පුළුන් කභක් තිගඹන්න ඕන.   
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SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

 ඒ ගේභ ඳළවළදිලිභ 
උදඹකහන්ත ගරු භන්ත්රීතුභහ, අගේ උඳ 
බහඳතිතුභහ ගම් ගනගකොට භභ සුළු 
අඳනඹන ගබෝග ම්ඵන්ධ හර්තහක් 
රඵහගන්න කටයුතු කශහ.  කෆගලු 
දිසත්රික්කගේ අඳනඹන කෘෂිකර්භ 
ගදඳහර්තගම්න්තුගන් භභ විභසීභක් කශහ.  
ගම් ගනගකොට භට පිළිතුයක් ෂළක්ස 
භඟින් රළබිරහ තිඹනහ.  ගහ වහ 
ආධහය 50% ක් රඵහගදන්න කටයුතු 
කයනහ කිඹරහ.  ඒක අද දගේ අඳට දළන 
ගන්න රළබුණ ගදඹක්.  ඒක විගලේගඹන්භ 
ගම් රලසනඹ ගගනහපු උදඹකන්ත 
භන්ත්රීතුභහගේ දළන ගළනීභ පිණි, ඒ 
ගේභ ගම් බහ දළන ගළනීභ පිණි භභ 
රකහල කය සිටිනහ.  50% ක් ආධහය ගම් 
ගනගකොට ගදන්න කටයුතු කයනහ 
කිඹරහ.  ඒ ිහ අපි කවුරුත් 
ඵරහගඳොගයොත්තු ගන ගේ ගම් 
ආණ්ඩුගන් අභතක කයරහ නෆ.  ඳහුගිඹ 
යජගඹන් වුනත් ගගනහපු ගඹෝජනහ ඹම්  

 

ගදඹක් තිඹනහ නම්, භවජනතහට 
ඹවඳතක් නම්, ඒ ගේභ ගම් කෘෂි ගහ 
ගහ කයන ජනතහට හසි වගත ගදඹක් 
නම් අපි ඒ ගේ නතය කයන්න කටයුතු 
කයන්ගන් නෆ.  අපිත් ඒ ගේ රඵහගදන්න 
කටයුතු කයනහ කිඹන ්ක කිඹන්න ඕන.  
්ගවභ නම් අපි කිඹනහ ඉදිරිගේ දී ගම් 
කෘෂිගහ කයනගකොට විිටළුක් විදිවට 
ගනගභයි වරිඹට ඹභක් කයන්න.  අද අපි 
අදවස කයරහ තිඹන වළටිඹට, දිසත්රික්කගේ 
සුළු අඳනඹන ගහ දළනුකූත් කයරහ තිඹන 
විදිවට අක්කය 5 ක් දක්හ ඉඩභක් වහ 
ගහකරුගක් ඹම් ගහක් කයනහ නම් 
ඒ අඹට ඳළර රඵහදීභ වහ 50% ක 
මුදරක් අඹ කයනහ කිඹන ්ක.  
තමුන්නහන්ගේරහ භවයවිට කිඹයි අපි 
ගනොමිගශේ දුන්නහ කිඹරහ.  නමුත් ඒ 
ගනොමිගශේ දුන්න ඒහගඹන් කිසිභ ළඩක් 
වුගන් නෆ කිඹන ්ක අපි ඳළවළදිලිභ 
දන්නහ.  ගඳෝළිගම් ්නහ.  
ඇභතිතුභන්රහ උත් තිඹනහ.  උත් 
තිඹරහ ගදනහ.  විඹදභක් කයනහ.  නමුත් 
ඒ විඹදගම් වළටිඹට අපි රතිපරඹක් ඳහුගිඹ 

කහරගේ දළක්ගක් නෆ.  ්ගවභ නම් අපි 
අගේ යජඹ තුළින් ඹම් තීයණඹක් අයගගන 
තිඹනහ අපි ඹභක් ගදනහ නම්, ඒ 
ගදන්ගන් අපි ඵරහගඳොගයොත්තු ගන 
ඉරක්කඹ කයහ ඹන්න, හර්ථක ඒ 
කටයුත්ත ගකගයන්න, ඒ විදිගවේ ළඩ 
පිළිගරක් තභයි ගම් යජඹ කස කයරහ 
තිගඹන්ගන් කිඹන ්ක රකහල කයමින්, 
ඔඵතුභහට අඳට ගම් අසථහ රඵහදීභ 
ගළන සතුතින්ත ගමින් භභ ිවඬ 
ගනහ.   

 

 

 

 

 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතුතියි ගරු විඳක්නහඹක  
ඩබ්ලිේ.ගෝභදහ භළතිතුභි.  මීශඟට 
ගරු ජී.්ම්.කරුණහඳහර භන්ත්රීතුභහ. 

 

ගරු භන්ත්රී ජී.්මි.කරුණහඳහර              
ககபய உறுப்ிர் ஜ.ீஎம்.கருணாா                   

Hon.Member G.M.Karunapala                               

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

 

 ගරු බහඳතිතුභි, උදඹකහන්ත 
ගරු ිගඹෝජය බහඳතිතුභහ කහලීන 
ලගඹන් ළදගත් වුන ගඹෝජනහක් 
ගගනහහ.  විවිධ විදිවට ගම්ක හකච්ඡහ 
වුනහ.  ්ඹ ඉතහ ළදගත් කිඹරහ මුලින්භ 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

කිඹනහ.  ගවේතු ඇස ඳනහපිට ඳතින 
සිේධහන්තඹක්.  අගේ අඳනඹන ක්ගේගේ 
ගත්, ගඳො ශ, යඵර්, කුරුඳු වහ විවිධ 
නහනහංශික ගබෝග වහ වී ගහ.  භසින් භ 
ගම් ගහ යහඳහයඹ රභහණඹ කිට්ටු 
ගනහ.  දළන් තමුන්නහන්ගේරහ ගම් 
රධහන ඳහගර් ්නගකොට මීට කන්න 
ගදකකට උඩදී ගහ කයරහ තිබුණ වී ගහ 
කුඹුරු අද පුයන් ගරහ.  ඒ භඟභ ගත් 
ගහ අත වළයරහ.  යඵර් ගහ අත 
වළයරහ.  ගම් ිඹභ මිශකුත් නළති රලසනඹ 
විතයක් ගනගභයි අඳට ඳහුගිඹ යජඹන් 
භඟින් රඵහදුන්න වනහධහය දිගින් දිගටභ 
කේඳහදු කයරහ.  දළන් ගම්කට සබහවික 
ගවේතු පිළිඵ කථහ කශහ අගේ විඳක්ගේ 
භන්ත්රීයගඹක්.  ඳහඹනගකොට ිඹගඹ 
්නහ.  ිටනගකොට ගෝදහ ඳහළු ඇති 
ගනහ.  දළු ටික කුු  ගනහ.  කිරි 
කඳන්න විදිවක් නෆ.  ගම් ගදඳළත්තභ 
ඵරඳහරහ තිඹනහ.  ඊගේ ගඳගයයිදහ වුන 
සිේධහන්තලින් සබහ ධර්භඹහ  

 

තිකයභ ආණ්ඩුට ්ගයිට ගරහ 
තිඹනහ.  ්ක තළනක අලි වතය ගදගනක් 
භළරිරහ ගවණ ළදිරහ.  ගම් ගේ 
සබහධර්භඹහ තිකයභ කණපිට. ඕක 
ඉතින්  

 

ගරු භන්ත්රී ගක්.් ශ.යත්නහඹක              
ககபய உறுப்ிர் மக.எல்.பத்ானக                   

Hon.Member K.L.Ratnayake                                        

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

 

 ඔඵතුභහට ඵහධහ කයනහ 
ගනගභයි.  ඔඵතුභන්රහගේ ආණ්ඩු 
කහරගේ ගභොකත් වුගන් නෆ.   

 

ගරු භන්ත්රී ජී.්මි.කරුණහඳහර              
ககபய உறுப்ிர் ஜ.ீஎம்.கருணாா                   

Hon.Member G.M.Karunapala                               

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

 

 ගඵෞේධ හිටතයගේ ගවෝ ගඵෞේධ 
දර්ලණගේ කිඹරහ තිඹනහ ඹවඳත් 
කහරර දී ඇති ගන සිේධහන්ත.  ඒ 
ිටන්දහ දවම් ඳහ ශ ගිඹහ ඔඵතුභහත්.  භහත් 
ගිඹහ.  ගනොගිඹ ගකගනක් කථහ කශහ නම් 
භභ ගවො උත්තයඹක් ගදනහ.   

 

ගරු ආ.ඳ.ංවිධහඹක වර් සිඹමරහපිටිඹ              
ககபய அபச.க.அபநப்ார் ஹர்ர சினம்ாிடின 

Hon.Gov.Whip Harsha Siyambalapitiya                         

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

 

 ්ක දවම් ඳහරටද ගිගේ 
ගදන්නහභ ? 

 

ගරු භන්ත්රී ජී.්මි.කරුණහඳහර              
ககபய உறுப்ிர் ஜ.ீஎம்.கருணாா                   

Hon.Member G.M.Karunapala                               

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

 

 ්ගවභ වුනහ නම් ඳන්ර ඉයයි.  
ගදකක ගිඹ ිහ ඹහන්තම් ගබ්රිරහ 
තිඹනහ.  ඒ ිහ අපි කථහ කශහ දළන් 
ගදනහලු විඳක්නහඹකතුභහ කිේහ දළන් 
50% ක් වනහධහය ගදනහලු, දුර්ර වුන 
ගහරට.  ඔඹ ගභොකත් අළුත් 
ගකගව ශභ ශ අඳට ඕන නෆ.  ගනක් 
ඕනත් නෆ.  දුන්න රු.350/-  ගඳොගවොය 
මිටිඹ ගදන්න වී ගහට.  දුන්න 1500/- 
ගඳොගවොය මිටිඹ ගදන්න ගත් ගහ කයන 
අඹට.  දුන්න 1300/- ගඳොගවොය මිටිඹ 
ගදන්න යඵර් ටිකට, ගඳො ශ ටිකට.  අපි 
අගනක් ටික කයගන්නම්.  ගවො මිශකුත් 
තිබුණහ.   ිසඳහදනඹත් ළඩි ගරහ.  ගම් 
දළන් ගඵොරු ගඵය ඳදඹක් ගවනහ වළභදහභ 
ගදනහ ගදනහ කිඹරහ.  වළඵළයි 
අවුරුේදකුත් භහ ගහණක් ගිඹහ 
ංර්ධනඹ අතින් ගඵෝක්කුක් වළදුගත් 
නෆ.  ්ක යඵර් ඳළරඹක් ළඩිගඹන් 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ිටටවුගන් නෆ.  රංකහගේ.  අපිත් ගම්හ 
්ක්ක වළගඳන මිිසසු ලගඹන් අපි 
ගවොට දන්නහ.  අළුත් අළුත් ්රභගේද 
තභයි ්ක්කහු කයන්න වදන්ගන්.  
ගම්මිරිස අගේ අජිත් කුභහය භන්ත්රීතුභහ 
දන්නහ ඒ ඳළතිර ගවොට ගම්මිරිස 
වළගදනහ.  ගභන්න ගම්කට ඳහරන මිශක් 
දහන්න වදනහ රු.800/- ක.  ්තගකොට 
රු.2000/- ටත් අපි දුන්නහ ගම්මිරිස ඒ 
ඳශහත්ර අඹ.  ඇයි ගම් ගනොගකගයන 
ගේ ශ ?  ඒ ිටන්දහ අපි කිඹන්ගන් අඳට 
ගවො බීජ ටිකක් ගදනහ නම්, ්දහ දුන්නහ 
භිටන්ද යහජඳක් භළතිතුභහගේ 
ආණ්ඩුගන්.  අඳට දුන්නහ ඳළර ගනොමිගශේ 
50% ක වනහධහයඹක් ඕන නෆ.  ඕන 
තයම් ගම්මිරිස ඳළර දුන්නහ.  ඕන තයම් 
ගත් ඳළර දුන්නහ.  ඕන තයම් ගඳො ශ ඳළර 
දුන්නහ.   

 

ගරු භන්ත්රී ිවහ ශ ෂහරුක්                               
ககபய உறுப்ிர் ிஹால் ாறுக்                   

Hon.Member Nihal Farook                                                        

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

 

 දළනුකූත් ගදනහ. 

ගරු භන්ත්රී ජී.්මි.කරුණහඳහර              
ககபய உறுப்ிர் ஜ.ீஎம்.கருணாா                   

Hon.Member G.M.Karunapala                               

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

 

 ගදනහ කිඹනහ විතයයි.  දීපු 
ගදඹක් නම් නෆ.   ඒක ිටන්දහ ගම් අපි 
කිඹන්ගන් ගම් අගේ යට කෘෂිකහර්මික 
යටක්.   

 

ගරු භන්ත්රී ිවහ ශ ෂහරුක්                               
ககபய உறுப்ிர் ிஹால் ாறுக்                   

Hon.Member Nihal Farook                                                        

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

 

 ඕන තයම් ගදනහ.  ගම් රංකහගේ. 

 

ගරු භන්ත්රී ජී.්මි.කරුණහඳහර              
ககபய உறுப்ிர் ஜ.ீஎம்.கருணாா                   

Hon.Member G.M.Karunapala                               

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

 

 ගභඹහට ඕන අළුත් රංකහක්.  
ගතොේපිඹ දහන රංකහක්.  ගතොේපිඹ 
ගරරහ ඵරන්න කරුණහකයරහ.  දළන් 
අගේ අඳනඹන ක්ගේගේ අගේ යට මලික 
ආදහඹභ ඳශගි ්ක විගේල රැකිඹහ.  
ඊශඟට ඇඟලුම් ක්ගේඹ.  ඊශඟට තභයි  

 

අඳනඹන ක්ගේඹ.  ගම් අඳනඹන 
ක්ගේගේ කෘෂි ිසඳහදන අඩු ගන්න, 
අඩු ගන්න ජනඹහගේ ජීන තත්ත්ඹ 
ඳවශ ළගටනහ.  අන්න ගඳගයයිදහ ඉදරහ 
ගබ්කරි කර්භහන්තගේ ෆභ ්කකභ මිශ 
රුපිඹ ශ 5/- කින් ළඩි වුනහ.  ගම්හ අඩු 
කයරහ ගදනහ කිේහ.  නෆ දුන්ගන්.  
ගම්ගකන් ගභොකද වුගන් ?  අඳට රළගඵන 
වනහධහය අඩුවීභ ිහ ආවහය ිසඳහදන 
රභහණඹ අඩු ගනහ.  ඒ ිහභ අපි තිරිඟු 
පිටි බහවිතඹට ළඩිගඹන් ගඹොමු ගනහ.   
අන්න ඒක ිහ ගම්ක තභයි යජඹට 
ගන්න පුළුන් රහබඹ කිඹරහ ඒකටත් 
කණගකොකහ වළඬුහ රුපිඹ ශ 5/- කින් ළඩි 
වුනහ.  ගඵොරු ගනගභයි ගම්හ.   

 

ගරු භන්ත්රී ගක්.් ශ.යත්නහඹක              
ககபய உறுப்ிர் மக.எல்.பத்ானக                   

Hon.Member K.L.Ratnayake                                        

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

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

 ගරු භන්ත්රීතුභහ ඵහධහ කයනහ 
ගනගභයි.  වළඵළයි ඒ කහරගේ කිේහ ඳහන් 
කන අඹ සතහදිගඹෝ කිඹරහ. 

 

ගරු භන්ත්රී ජී.්මි.කරුණහඳහර              
ககபய உறுப்ிர் ஜ.ீஎம்.கருணாா                   

Hon.Member G.M.Karunapala                               

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

 

 ඳහන් සතහදිගඹෝ කිේග නෆ.  
අපි ගදන්නහ ්ක ඉසගකෝග ශ ගිඹහ නම් 
ඔඹ රලසනඹ භගගන් අවන්ගන නෆ.  ඒ 
කිඹන්ගන් අගේ ඉසගකෝග ශ ගවොට 
ඉගළන්වුහ ඒ කහග ශ.  අපි අගේ යගට් වී 
ව ආශ්රිත ිසඳහදනඹ ළඩි 
කයගත්ගතොතින් අඳට තිරිඟු බහවිතඹ 
අලය ගන්ගන් නෆ.  ඒකයි කිේගේ.   

 

සතහදී කථහක් කිේහ ගනගභයි.  ඊට 
ඳසගේ අගේ කෘෂිකර්භ ඇභතිතුභහ 
පිළිඵ කිේහ.  කෘෂිකර්භ ඇභති දුමින්ද 
දිහනහඹක භවත්භඹහත් ්ක්ක මීට භහ 
ගදකකට උඩදී අපි විධහඹක බහගේ 
හකච්ඡහ කයනගකොට ඳශගි භහතෘකහ 
ආගේ ඳශහත් ඳහරන භළතියණඹ 
තිගඹන්ගන් කදහද ?  ජනහධිඳතිතුභහ 
තභයි මරහනගේ ිටටිගේ.  විඹඹ බහය 
ඇභතිතුභහ කිේහ සීභහ ිර්ණඹට කහරඹක් 
්නහ.  ්ගවභ කිඹරත් දළන් භහ ගදකයි. 
භහ 6 යි ඉ ශලුගේ.  ජනහධිඳතිතුභහ දළන් 
කිඹනහ රඵන අවුරුේගේ ගකොගවොභ වරි 
ඡන්ගද තිඹනහලු.  භහ කීඹක් ගරහද 
?  දළන් ගම් ක්ගේඹට අගේ විඳක්ගේ 
භවය භන්ත්රීරු කිේහ ගම්කට ම්ඵන්ධ 
නෆ.  ගම්කට ගළට ගවන්න ඵෆ කිඹරහ 
කිේහ.  පුළුන්.  භධයභ ආණ්ඩුගේ, 
ඳශහත් බහගේ, ඳහර්ලිගම්න්තුගේ 
රහගේශිඹ බහ ගම් භවජන ිගඹෝජිතයින් 
ඉන්න ිටන්දහ තභයි ිශධහරීන්ට ළඩ 
ගනොකය ඵළරි තත්ත්ඹක් ඇති ගරහ 
තිගඹන්ගන්.  ඒකට තභයි ම්ඵන්ධීකයණ 
කමිටු තිඹන්ගන් ෆභ දිසත්රික්කඹකභ.  

ගම් භවජන ිගඹෝජිතගඹොයි, අදහශ 
ිශධහරීනුකූයි ්කතු ගරහ හකච්ඡහ කයරහ 
රලසනරට විඳුම් ්ක්කහු කිරීගම් 
ගකීභ, ඒක නළති කගරත් ඳශහත් ඳහරන 
භළතියණගේ කවුද ?  
තමුන්නහන්ගේරහගේ ආණ්ඩු.  වළභදහභ 
සීභහ ිර්ණඹ කිඹනහ.  ිටඟන්නහගේ 
තුහරඹ ගේ ගම්ගක් භහතෘකහ 
ගභොකක්ද ්තගකොට, ගභන්න ගම් සීභහ 
ිර්ණඹ.  ඒ අිටංක භවජන 
ිගඹෝජිතයින් විලහර ගේහක් කශහ.  
කෘෂි රලසන ගළන කථහ කශහ.  ඳශහත් 
ඳහරන ආඹතනගේ වීදි රහම්පු ගළන කථහ 
කශහ.  කශ ඉත් කිරීභ පිළිඵ කථහ 
කශහ.  ග්රහමීඹ ඳහය ශ ගළන කථහ කශහ.  
අද ඒ ගභොකත් කථහ කිරීගම් අයිතිඹ නෆ.  
ඒක ිටන්දහ අපි ඵර කයන්ගන් කළභති 
විදිවට ගම් ඡන්ගද තිඹන්න.  අය අජිත් 
කුභහය භළේගේගභ භන්ත්රීතුභහ කිේහ දළන් 
ඕන ගරහක රෆසතියි කිඹරහ  

 

විහදඹකට.  අපි අභිගඹෝගඹ ඵහයගන්නහ.  
කෘෂිකර්භ ක්ගේඹ පිළිඵ, අඳනඹන 
ක්ගේඹ පිළිඵ අපි හකච්ඡහ කයන්න, 
හද කයන්න අපි අභිගඹෝගඹ බහය 
ගන්නහ.  තමුන්නහන්ගේරහ භළදිවත් 
ගරහ ගඹෝජනහ දහන්න අපි ගකීභ 
බහයගන්නහ.  ්ගවභ නම් අපි ගම්ක 
ඵළවළය කයන්න ඵෆ.  ඒකහඵේධ ගම් යගට් 
ංර්ධනගේ දී ව යගට් රලසන 
ගනුකූගන් කථහ කයන්න භවජන 
ිගඹෝජිතයින්ගගන් පිරුනුකූ ආඹතන තභයි 
ඒහ.  ඒගක් අද දුර්රකම් යහශිඹක් 
තිගඹන්ගන්, භවජන ිගඹෝජිතයින්ට කථහ 
කිරීගම් අයිතිහසිකම් නළති කයරහ, 
කදහත් ගම් භළතියණ තිඹන්ගන් නෆ.  
ගම් භන්ත්රිතුභහ කිඹනහ අපි වරි 
කළභතියිලු ගදගගො ශගරෝ ගදකට ගන් 
ගරහ ඉන්නහට.  ඒක ගඳගනයි ඡන්දඹක් 
තිඹනගකොට ගදකට ගන් ගච්ච අඹ 
ගකොගවොභ ගයිද ?  වළභදහභ ්ක භතගේ 
ඉන්න අඹට ගභොනහ ගයිද කිඹරහ ඉතහ 
ඳළවළදිලි ගයි.  ඒක ිටන්දහ ඒකට ත ක ශ 
තිඹනහ.  ්ගවනම් අපි කිඹන්ගන්, දළන් 
භට තවංචි දහන්න ඵෆ බහඳතිතුභහට.  
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ගභොකද උදඹකහන්ත භන්ත්රීතුභහ කථහ 
කයනගකොට විඳක්ගඹන් කිේහ 
කෘෂිකර්භ ක්ගේඹ විතයක් කථහ කයන්න 
කිඹරහ.  ඔක්ගකෝභ අඹ කථහ කශහ.  
කිරුශඳන ගළනත් කථහ කශහ.  අපි 
ගනගභයි ඔඹහරහගේ ඳළත්ගතන්.  උණ 
ගළගනනහ ්දහ කිරුශඳන ගනඟ 
දළක්කහභ.  ඇතළම් අඹට.  ්ක 
ඇභතියගඹක් කිඹනහ රළජ්ජහ නළතු 
ගභොකටද ගම් හුන්ඩු කගට් තිඹන්ගන් භළයි 
දිනඹ.  ඵරඹ තිඹනගකොට වළභදහභ 
තිඹන්ගන් ගගෝ ශගෂේස ්ගක්.  ඇයි 
්තගකොට ඒ ගකගව ශභර වළේගරොක් 
්ගක් තිබ්ගබ්.  අගේ රලසනඹ ඕකයි 
තිගඹන්ගන්.  ඵළරිඹෆ ඔඹ ඵරඹ ඳහවිච්චි 
කයරහ, ආණ්ඩුගේ ඵස ටික අඩුගන් 
අයගගන ගම්ක තිඹන්න තිබුණහගන්.  
හුන්ඩු කගට්  ගභොකටද තිබ්ගබ් කිඹරහ 
තමුන්නහන්ගේරහගේ ගකගනක් ඇහුගේ.  
වළඵළයි හුන්ඩු කටට විලහර ජන ගංගහක්  

 

්දහ ගරපු ිහ තභයි ආණ්ඩු අද විවිධ 
රලසනර දී දණ ගවරහ තිගඹන්ගන්.  
ගම්ක මුළු රංකහටභ ගඳන්නහ අපි.  
මුළු රංකහභ වීදි ඵසරහ අපි 
ගඳන්නහ, ගම් ආණ්ඩු කයන 
ගකගව ශභරක් නෆ, ගඳන්නහ විතයයි.  
ගම් භහතෘකහත් ඒකයි.  අපි කිඹන්ගන් 
අඳයහගේ කෘෂිකර්භ අඳනඹන ළඩි 
කයන්න නම් භිටන්ද යහජඳක් 
භළතිතුභහගේ ආණ්ඩු දුන්න වනහධහය 
ගදන්න.   

 

ගරු භන්ත්රී අජිත් කුභහය                                
ககபய உறுப்ிர் அஜித் குநாப                                         

Hon.Member Ajith Kumara                                              

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

 

 කිරුශඳන ද ගිගේ ? 

 

ගරු භන්ත්රී ජී.්මි.කරුණහඳහර              
ககபய உறுப்ிர் ஜ.ீஎம்.கருணாா                   

Hon.Member G.M.Karunapala                               

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

 

 ඔඹහ ගම් පිනට ආපු චහන්ස ්කක් 
ඇවි ශරහ තභයි වළභදහභ ගභගතන්ට 
්න්ගන්.  ගභොනහ වුනත් ඳේකහයකම් 
කයන ගභන් පිනකුත් කයරහ තිඹනහ.  
ඒක ිටන්දහ අද අගනක් ඔක්ගකෝභ ළඩ 
කයගගන භහතෘකහ කථහ කයන්න වළදුහට 
අගනක් අඹ පිළිගන්ගන් නෆ අජිත් කුභහය 
භන්ත්රීතුභහ.  ගඳෞේගලික කිසිභ තයවක් 
නෆ.  සීභහ ිර්ණඹ ගළන කථහ කයනහ.  
ගම්ක ගවො නළවළලු ගම් යටට ගම් ඳශහත් 
ඳහරන ්රභඹ.  ගම් යගට් සිඹළුගදනහට 
ගවො ගන ගදඹක් කදහත් ගරහ නෆ, 
ගභොකක් වරි නයක ඳළත්තක් තිඹනහ.  13 
ගි ආණ්ඩු්රභ යසථහගන් ඳශහත්  

 

බහ සථහපිත කයනගකොටත් ඕකට විරුේධ 
වුනහ.  නමුත් අද ගවොයි කිඹනහ.  ඒ 
ිහ තභයි අපි කිඹන්ගන් ගම් සිඹළු 
රලසනරට අිටංක ගගම් රලසනරට 
භළදිවත්කරුහ න රහගේයඹ බහ 
ිගඹෝජිතඹහගේ ඒ අයිතිහසිකභ 
රඵහගදන්න, ඡන්දඹ තිඹන්න.  අන්න 
්ගවභ ඵර කයනගකොට කෘෂිකර්භ 
ක්ගේඹ දියුු  ගයි.  ගඳොගවොය ටික 
කඳනගකොට ඒකට ගඳශඳහලි ගිිට ශරහ 
විරුේධ ගයි.  ඒ බහ ඇතුශත කථහ 
කයයි.  ඒ ිහ ගම් අගේ උඳ බහඳතිතුභහ 
ගගනහපු ගඹෝජනහ ඉතහ ළදගත්.  දළන් 
කිේහ වනහධහය ගළන.  වනහධහය 
දුන්නහ වළභ ආණ්ඩුකින්භ.  වළඵළයි ලත 5 
ක් ත්, තුට්ටුක්ත් තභ ගහ 
යහඳහයරට වනහධහය ගනොදුන්න 
ඉතිවහගේ අවුරුේදකුත් භහ ගහණක් ගිඹ 
්කභ ආණ්ඩු ගම් ආණ්ඩු කිඹරහ අපි 
කිඹනහ.  ඔේපු කයන්න පුළුන් නම් 
ගකොගවේද දීරහ තිගඹන්ගන් කිඹරහ.  
විඳක්නහඹකතුභහට කිසිභ අයිතිඹක් නෆ 
භගේ කථහට ඵහධහ කයන්න.  
තමුන්නහන්ගේරහ කිඹපු ඵණ අපි ගවොට 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

අවගගන ිටටිඹහ.  ලත 5 ක් දීරහ නෆ 
වනහධහය.  කඳහ වළරිඹහ විතයයි.  දළන් 
කිඹයි අද තුටුදහඹක ආයංචිඹක් තිඹනහ 
කිඹරහ.  ඒකත් ගඵොරු.  ආයු කහරඹ 
තීයණඹ කයන්ගන් ගම්හගේ ජනඹහ.  දළන් 
ඊගේ ගඳගයයිදහ අවුරුදු 22 ක තරුණගඹක් 
අකුණක් ගවරහ භළරුනහ.  ්ඹහ 
ඵරහගඳොගයොත්තු ගන්න ඇති 80 ක් 
ඉන්න.  22 කින් භළරුනහ.   

 

 (බහගන් ගඝෝහ). 

 

 ගම් ආණ්ඩුගන් භහ ගහණක් 
ගිඹහ.  කයපු ගදඹක් නෆ කිඹරහ ඉතහ 
ඳළවළදිලි කිඹන්න පුළුන්.   

 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 අන් කයන්න භන්ත්රීතුභහ. 

 

ගරු භන්ත්රී ජී.්මි.කරුණහඳහර              
ககபய உறுப்ிர் ஜ.ீஎம்.கருணாா                   

Hon.Member G.M.Karunapala                               

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

 

 ඒක ිටන්දහ භභ කහරඹ ගන්ගන 
නෆ.  ඉතහ ළදගත් භහතෘකහක්.  අගේ යට 
කෘෂිකහර්මික යටක්.  රධහන ආවහයඹ ඵත්.  
්ගවභ නම් ඵත් කෆභත් අඩු කයරහ, මුං 
ඇට කෆභක් අඩු කයරහ, ධහනය කෆභත් අඩු 
කයරහ දළන් ඕනෆ  ඇභරිකහ කිඹන විදිවට 
නටන්නට තිරිගු පිටි බහවිතඹ ළඩි 
කයන්න.  ඒක ිහ උදඹකහන්ත 
භන්ත්රීතුභහගේ ගඹෝජනහ වයවහ අපි ඵර 
කයනහ, අගේ කෘෂිකර්භ ඇභතිතුභහට 

ගොච්චම් මුදරක් වම්ඵ ගන්ගන්.  ගම් 
කෘෂිකර්භ ක්ගේඹ දියුු  කයන්න භදි.  
අපි ඵර කයනහ ්ගවභ නම් ගම් 
ගඹෝජනහ භඟ ගම් ගනක් ඇති 
කයන්න ආයම්බ කයපු ගම් ආණ්ඩුට 
ගගොවිඹහ ගනුකූගන් ිටතහ භතහ 
කෘෂිකර්භහන්තඹ දියුු  කිරීභට දීපු 
වනහධහය ටික ගදන්න.  ගන ගභොකත් 
අළුගතන් ඕනෆ නෆ.  භගේ කථහ වභහය 
කයනහ.  

 

 

 

 

 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතුතියි ! ගරු කරුණහඳහර 
භන්ත්රීතුභි.  අපි සතුතින්ත ගනහ 
ඳක් විඳක් ගරු භළති ඇභතිතුභන්රහ 
සිඹළුගදනහටභ.  ගරු ිගඹෝජය බහඳති 
උදඹකහන්ත ගුණතිරක භළතිතුභහ විසින් 
ඉදිරිඳත් කයන රද 6/1/2016/08 දයණ 
ගඹෝජනහ පිළිඵ ඳක්, විඳක් ව 
සුබහදී, අසුබහදී කරුු  පිළිඵ බහ 
තුශ හකච්ඡහ කයමින් ගභභ ගඹෝජනහ 
පිළිඵ ඉතහභ ගවොඳින් ගඹෝජනහ 
ඉදිරිඳත් කිරීභ පිළිඵ.  ඒ අනුකූ ගභභ 
ගඹෝජනහගේ දී භතුගච්ච කහයණහ ඉදිරි 
කටයුතු කිරීභ වහ ගර්ඛීඹ අභහතයහංලගේ 
ගරු අභහතයතුභහටත්, ඒ ගේභ 
අභහතයහංල ග ශකම්තුභහටත් දන්හ ඹළවීභට 
අපි කටයුතු කයනහ.  මීශඟට බහ ක ශ 
තළබීගම් ගඹෝජනහ. 
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බහ ක ශ තළබීභ : 

 

ගරු බහනහඹක අගෝක ජඹර්ධන භළතිතුභහ.  
ககபய அ.கட்சி அபநப்ார்  அமசாக ஜனயர்த                   
Hon.Gov.Whip Asoka Jayawardane                                

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

 

 ගරු බහඳතිතුභි, ගභභ ගරු 
බහ 2016 භළයි 24 ගි දින ගඳයරු 
10.00 දක්හ ක ශ තඵන ගර භභ 
ගඹෝජනහ කයනහ.   

 

 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතුතියි ! ගරු බහනහඹකතුභි.   

 

බහ ක ශ තඵන අසථහගේ ගඹෝජනහ : 

 

ගරු භන්ත්රී ලිත කරුණහයත්න              
ககபய உறுப்ிர் சித கருணாபத்                       

Hon.Member Salitha Karunaratne                               

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

 

 ගරු බහඳතිතුභි, බහ ක ශ 
තඵන අසථහගේ ගඹෝජනහක් විදිවට භභ 
ඉදිරිඳත් කයන්න ඵරහගඳොගයොත්තු 
ගන්ගන් දවස ංඛයහත ව යහජය 
ගේකයින්ට අදහශ කහයණහක්.  
විගලේගඹන් ගනත් ආදහඹම් භහර්ග නළති 

භහසික ළටුඳ ඳභණක් රඵන වළභටභ 
අදහශ කහයණහක්.   වි ගලේගඹන් යහජය 
ගේකයින් ඇතුළු භහසික ළටුේ රඵන 
අඹ තමුන්ගේ ජීවිකහ ගගනඹන්ගන් 
භහසික ළටුගඳන්.  තමුන්ගේ ආවහය ඳහන 
රඵහ ගළනීභ ඇතුළු අඹුදරුන් රැකීභ, විදුලි 
බි ශ ගගන ්ක, ජර බි ශ ගගන ්ක, 
ගටලිගෂෝන් බි ශ ගගන ්ක, දළන් ගම් 
ළට් ඵදු ළඩි කිරීභත් ්ක්ක ජීන 
භට්ටභට ඔගයොත්තු ගනොගදන භට්ටභට 
ඇවි ශරහ.  ්ගවභ ්ගක් තමුන්ගේ ජීවිතඹ 
ගගිඹන්ගන් තමුන්ගේ භහසික ළටුගඳන්.  
අගරේ ශ භහගේ භහසික ළටුඳ අගරේ ශ 10 
වම්ඵ වුනහ.  ්තගකොට භළයි භහගේ ළටුඳ 
රළගඵන්ගන් භළයි 20.  භහගකුත් දස 
ගහණක් අගරේ ශ භහගේ ළටුගඳන් ජීත් 
ගන්න ගරහ තිඹනහ.  අද ගනගකොට 
අගරේ ශ භහගේ ගත්ත ළටුඳ යජගේ  

 

ගේකයින් රඟ නෆ.  ඵයඳතර ජීන 
අර්බුදඹකට මුහුණ දීරහ තිගඹන්ගන්.  
ඊශඟ කහයණඹ ගරු බහඳතිතුභි, භළයි 
භහගේ 21 කිඹන්ගන් ගක් ගඳොගවොඹ 
ද.  22 ඉරිදහ ිහඩු ද.  ්තගකොට 
20 ළටුඳ ගත්තත් ඒගකන් තමුන්ගේ ඕනෆ 
්ඳහ කම් ටික කයගන්න රයිට් බිර 
ගගන්න, ජර බිර ගගන්න, ගටලිගෂෝන් 
බිර ගගන්න විදිවක් නෆ.  රයිට් කඳයි.  
තුය ටික කඳයි.  දරුන්ගේ ඳන්ති ගහසතු 
ගගන්න.  ඳහ ශ ඵස යථගේ ගහසතු 
ගගන්න.  ගම්හ ඵළරි ගයි.  ඵයඳතර 
අර්බුදඹකට රක් ගනහ.  ඒ ිහ 
බහඳතිතුභි, ්ඹ ඵයගමු ඳශහගත් 
යහජ ය ගේකයින්ට අදහශ කහයණහක් 
විදිවට භළයි භහගේ ළටුඳ 20 ගනගභයි 
අඩුභ ගහගන් භළයි 18 ගිදහත් ගදන්න 
කිඹරහ අදහශ ඵරධහරීන්ගගන් ඉ ශරහ 
සිටින්න කිඹරහ ගම් ගරු බහට ගඹෝජනහ 
කයනහ. 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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



 

ඵයගමු ඳශහත් බහ சபகமுய நாகாண சப SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL  

2016.05.10 

 31 
 

ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

 

 සතුතියි ගරු ලිත කරුණහයත්න 
භන්ත්රීතුභි.  ඔඵතුභහ විසින් ඉදිරිඳත් 
කයන රද ගම් ගඹෝජනහ රධහන 
ග ශකම්තුභහ ගත ගඹොමු කිරීභට අපි 
කටයුතු කයනහ.  ඒ අනුකූ නීතයහනුකූකර, 
විධිභත් ආකහයඹට ඔඵතුභහ විසින් ගගන 
්න රද ගඹෝජනහ ඵයගමු ඳශහගත් 
අගේ යහජය ිශධහරීන් ගනුකූගන් 
කශවළකි ද කිඹන ්ක ගොඹහ ඵරහ ඒ 
අලය පිඹය ගළනීභ වහ ගඹොමු කිරීභට 
කටයුතු කයනහ.   

 

 දළන් ගේරහ ගඳයරු 11.54 යි.  
අද දිනට ගභභ ගරු බහගේ ළඩ කටයුතු  

 

අන් ගනහ.  ගභභ ගරු බහ 2016 
ක් ව භළයි භ 24 ගි දින ගඳයරු 
10.00 දක්හ ක ශ තඵනහ.   

 

 

  අත්/කගශේ : 
    කංචන ජඹයත්න, 
  බහඳති,  
  ඵයගමුඳශහත් බහ. 
 
 
 
 
 
 
ඳහලිත නහනහඹක්කහය, 
බහ ග ශකම්, 
ඵයගමු ඳශහත් බහ. 
 

 

2016 ක් ව භළයි භ 27 ගි දින, 
ඵයගමු ඳශහත් බහ ග ශකම් කහර්ඹහරගේ දී ඹ. 

   

 

 

 

 


