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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

 

2016 ජනි භ 14  අඟවරුහදහ  දින                                                              

2016 ஜூன்  நாதம் 14 ஆம் திகதி சசவ்யாய்க்கிமபந                           

Tuesday 14 th June  2016 

 

ගරු  බහඳති කංචන ජඹයත්න භළතිතුභහගේ 
මරහනහරඪත්ගඹන්  ගඳ..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  

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සිඹළු ගදනහටභ සුබ උදෆනඹක් 
ගේහ! ගරු  ප්රධහන අභහතයතුභනි   ඒගේභ  
ගරු අභහතයතුභන්රහ  විඳක්නහඹකතුභහ 
ප්රමු  ණ්ඩඩු ඳක්ග  ව විඳක්ග   ගරු 
භන්ත්රීතුය ඹ ව භන්ත්රීතුභන්රහගගන් 
අයයි.  අද දිනට නයහඹඳහනුකර 
බහගේ ළඩ කටයුතු ණයම්බ කිරීභ වහ 
ඳශමුගන්භ  තිගඵන්ගන්  

 

අභින භන්ත්රීරුන්ගේ  ප්රතිාහ ගව   
දිවුරුම් : 

 

 ගම් ඹටගත් කිසික් නළවළ. 

 

 

 

 

 

ගරු ණ්ඩඩුකහයතුභහගගන් රළගඵන ංගේල: 

 

 ගම් ඹටගත්  කිසික් රළබී නළවළ. 

 

ගරු බහඳතිතුභහගේ නිගේදන:  

 

 ගම් ඹටගත්  ඳසුගිඹ දිනක ලිත 
කරුණහයත්න  ගරු භන්ත්රීතුභහ විසින් ගභභ  
ගරු බහට ඉදිරිඳත් කයන රද  
ගඹ ජනහක් අනු  බහගේ භසතග  
ණ්ඩඩු ඳක්ග   ව විඳක්ග  සිඹළු 
ගදනහගගන්භ ඉල්ලීභක් ණහ  භළණික් වහ 
සර්ණහබයණ අධිකහරිඹට අඹත්  අදහර 
අභහතයහංලග   භවළලි ංර්ධන වහ ඳරිය 
අභහතයහංලග   ගරු ගල්කම්තුභහ ළතුළු ගරු 
බහඳතිතුභහ ළතුළු නිශධහරීන් භඟ 
හකච්ඡහක් ඳළළත්වීභ වහ ඉඩකඩ රඵහ 
ගදන්න කිඹරහ.  ඒ අනු ලිත  
කරුණහයත්න භන්ත්රීතුභහගේ ගඹ ජනහත් 
තමුන්නහන්ගේරහගේ අදවස සිඹල්රත් අපි   
ගරු බහඳතිතුභහ ගත ලිඹහ දළන්වීගභන් ඳසු 
2016.06.28 ගනි දින ඳසරු 2.00 ට ගරු 
ප්රධහන අභහතයතුභහ   විසින්  ප්රධහන 
අභහතයහංලග  උඳගේලක කහයක බහ  
කළරහ තිගඹනහ. එදහ ට. ඒ 
අසථහට අදහර නිශධහරීන් භඟ  ගරු 
බහඳතිතුභහ වබහගි  ගන  ඵ දළනුම් දීරහ 
තිගඹනහ.  ඒ අනු ණ්ඩඩු ඳක්ග   ව 
විඳක්ග   සිඹළුභ  ගරු භළති 
ළභතිතුභන්රහට ගගෞයගඹන් ණයහධනහ 
කය සිටිනහ උඳගේලක  කහයක බහට 
වබහගි ගරහ  ඒ භළණික් වහ සර්ණහබයණ 
අධිකහරිග    ගරු බහඳතිතුභහ ගල්කම්තුභහ  
ළතුළු ඒ අඹත් එක්ක කයන්න තිගඹන  
හකච්ඡහ ඳළළත්වීභ වහ ඒ සථහනග  
කටයුතු සදහනම් කයරහ තිගඹනහ  කිඹන  
ඳනිවිඩඹ  තමුන්නහන්ගේරහට දළනුම් 
ගදනහ.  

 

ගනොඳළය ණ සිටීගම් අයඹ පිළිඵ 
ගඹ ජනහ: 
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SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

 

ගරු භන්ත්රී ණනන්ද ය ල්රන්ගගොඩ                                
சகபய உறுப்ிர் அஜித் குநாப                                         

Hon.Member Ananda Millangoda                                              
------------------------------------------------------------     

 

 ගරු බහඳතිතුභනි ඳයහක්රභ අතහවුද  
ගරු භන්ත්රීතුභහත්  රුණ  ලිඹනගේ  ගරු  
භන්ත්රීතුභහත් නිහඩු රඵහ ගදන  ගර 
ඉල්ලීභක් කයරහ තිගඹනහ.   

 

ගරු භන්ත්රී ඉදුනිල් ලහන්ත ගුණගේන                                              
சகபய உறுப்ிர் இதுில் ராந்த குணசச                                   

Hon.Member Indunil Shantha Gunasena                                    

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

 

 ප්රබහත් බහු   මුණි්රිඹ  ගරු 
ළභතිතුභහ  ඉය ටිඹහස කහදර් භළතිතුභහත්  
අකිර හලිඹ එල්රහර භළතිතුභහත් නිහඩු  
ඉල්රහ තිගඵනහ. 

 

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

Hon.Member M.Y.M.Iflar                                                    

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

 ඒ සිඹළු ගදනහට නිහඩු රඵහදීභ  
සුදුසු ඹළයි ගඹ ජනහ කයනහ.  

 

 

 

 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතතියි  ඒ ගරු භන්ත්රීතුභන්රහට ඒ  
සිඹළු  නම් ප්රකහල කශ  ගරු 
භන්ත්රීතුභන්රහට අද දිනට බහගේ නිහඩු 
රඵහදීභ    ක්රිඹහත්භක කයනහ.  

 

ලිපි ගල් ණ පිළිගළන්වීභ : 

 

 ගම් ඹටගත්  කිසික් නළවළ. 

 

කහයක බහ හර්තහ පිළිගළන්වීභ: 

 

 ගම් ඹටගත්  කිසික් නළවළ. 

 

ගඳත්ම්: 

ගම්  ඹටගත්  කිසික් රළබී නළවළ.  

 

ගරු භන්ත්රී එම්.යි.එම්.ඉෂසරහර්              
சகபய உறுப்ிர் எம்.பய.எம்.இப்ார்                     
Hon.Member M.Y.M.Iflar                                                    
----------------------------------------- 

 

 ගරු බහඳතිතුභහ ගඳත්භක් 
ඉදිරිඳත් කිරීභට තිගඹනහ. 

 

  

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

சகபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
-------------------------------------------------------------  
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 ගඳත්ම් ඉදිරිඳත් කශ යුත්ගත් බහ 
ගල්කම්තුභහට කලින් ඉදිරිඳත් කශ යුතුයි.  
ඳසු  තභයි නයහඹ ඳඹට ගේන්ගන්. 
නයහඹ ඳග  අපිට රළබුගණොත් ඳභණයි අපි 
නයහඹ ඳඹට  ගන්ගන්. එඹ බහ කටයුතු 
රදී හකච්ඡහ කයරහ තිගඹනහ. ලිත 
කරුණහයත්න  භන්ත්රීතුභහත් ඉදිරිඳත්  කයරහ  
තිගඹනහ. රීතිග  තිගඹන්ගන්   බහ 
ගල්කම්තුභහට ඉදිරිඳත් කිරීගභන් 
අනතුරුයි බහට ඉදිරිඳත් කයන්ගන්. 
රීතිර තිගඹන්ගන් එගවභයි.  ඉන් 
අනතුරු නයහඹ ඳඹට ළතුශත් කශ  යුතුයි 
කිඹරහ.  අපි නයහඹ ඳඹට ළතුශත් කයරහ 
තිබුග්ඩ නෆ.  වරි ඔඵතුභහට ඉදිරිඳත් 
කයන්න අලය නම් අපි අසථහ ගදන්නම්. 

 

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

Hon.Member M.Y.M.Iflar                                                    

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි දෆර භහඋදළල්ර 
ගුරුගේත්ගත් අංක 14 ඳදිංචි 
එම්.එල්.ඩී.එස.එස.ගල්කම් භවත්තඹහගේ 
ගඳත්භ භභ ගම් අසථහගේදී බහගත 
කයනහ ගඳත්ම් කහයක  බහට.  

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

  

 ගඵොගවොභ සතතියි  ගරු ඉෂසරහර් 
භන්ත්රීතුභනි.  

 

ගරු අභහතය යංිතත් ඵ්ඩඩහය භළතිතුභහ.              
சகபய அபநச்சர் பஞ்ஜித் ண்டாப                                  
Hon. Minister Ranjith Bandara                                                
--------------------------------------------------------         

 

 ගරු බහඳතිතුභනි භට ගඳත්භක් 
ඉදිරිඳත්  කිරීභට ගනොවළකි වුණත්  භභ  ගරු 
ඳශහත් බහ භන්ත්රී ප්රබහත් භන්ත්රීතුභහට   
ගඹොමු  කයනහ ගඳත්භ ඉදිරිඳත් කයන 
ගර. 

 

ගරු භන්ත්රී ප්රබහත් භගවේස ද අල්විස              
சகபய உறுப்ிர் ிபாத் நசேர த அல்யிஸ் 

Hon.Member Prabath Mahesha de Alwis                                                    

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි ගතප්ඳනහ 
කුභය විදයහරග  දරුන්ට අහිය  ව  භසත 
රංකහ ංගීත තයගග   ප්රථභ සථහනඹ 
පිළිඵ කුභය විදයහරග   ගදභේපිඹන්  
ඳහළල් ංර්ධන  ය තිඹ ගුරුරුන් 
ඉදිරිඳත් කය ළති ගඳත්භ  ගභභ  ගරු 
බහට ඉදිරිඳත් කයනහ. 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතතියි  ගරු ප්රබහත් භන්ත්රීතුභනි. 
ගරු ළභතිතුභනි  අදහර  ගඳත්භ ගඳත්ම් 
කහයක  බහ  ගත ගඹොමු කිරීභට අලය 
කටයුතු කයනහ. 

 

 

 

ප්රලසන: 
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මීශඟට ගරු අිතත්  කුභහය 
භළේගදගභ භන්ත්රීතුභහ විසින් ඉදිරිඳත් කයන 
රද 6/1/2016/09 දයණ ප්රලසනඹ වහ 
පිළිතුරු රළබී නළවළ. ගරු භහජ සුබ 
හධන ඳරිහ  වහ ශභහ යක්ණ ග්රහභ 
ංර්ධන ව ග්රහමීඹ කර්භහන්ත කටයුතු 
පිළිඵ අභහතයතුභහ. ඔඵතුභහගේ 
අභහතයහංලගඹන්. 

 

ගරු අභහතය යංිතත් ඵ්ඩඩහය භළතිතුභහ.              
சகபய அபநச்சர் பஞ்ஜித் ண்டாப                                  
Hon. Minister Ranjith Bandara                                                
--------------------------------------------------------         

 

 අිතත් කුභහය භළේගදගභ භළතිතුභහ 
විසින් ඉදිරිඳත්  කය ළති ප්රලසනඹට පිළිතුරු 
රළබී තිගඵනහ.  භභ හචික ගදන්නද. 
ලිඛිත ගදන්නද.  

 

ගරු අභහතය යංිතත් ඵ්ඩඩහය භළතිතුභහ.              
சகபய அபநச்சர் பஞ்ஜித் ண்டாப                                  
Hon. Minister Ranjith Bandara                                                
--------------------------------------------------------         

 

 ලිඛිත රඵහ ගදන්න. 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 ලිඛිත රඵහ ගදන්න.  සතතියි. 
මීශඟට      අිතත් කුභහය     භළතිතුභහ    විසින්  

 

ඉදිරිඳත් කය ළති 6/1/2016/10 දයණ 
ප්රලසනඹ ම්ඵන්ධගඹන්  ඳශහත් භහර්ග 
ංර්ධන ගරු අභහතයතුභහ විසින් ලිඛිත 

පිළිතුරු එරහ තිගඹනහ.  ඔඵතුභහට ඒ 
පිළිතුරු රළබුණද ගරු භන්ත්රීතුභහ.  එඹ අපි 
රළබීභට රසනහ.  

 

අභහතයහංල නිගේදන ගව  අභහතයරුන්ගේ 
ප්රකහල: 

 

ගරු අභහතය යංිතත් ඵ්ඩඩහය භළතිතුභහ.              
சகபய அபநச்சர் பஞ்ஜித் ண்டாப                                  
Hon. Minister Ranjith Bandara                                                
--------------------------------------------------------         

 

 ගරු බහඳතිතුභනි භභ ගරු බහට 
ජනහරි භ 12 ගනි අඟවරුහදහ  දින 
ගඹ ජනහක් ගගනහහ  ඒ ගඹ ජනහගේ 
අන්තර්ගත වුග්ඩ  යත්නපුය දිසත්රික්කග  
යත්නපුය නගයග   ඳහළල් ශමුන් වහ 
ඳශමු ගරේණිඹට ළතුශත්  කිරීගම්දී විලහර  
තදඵදඹකට ගවේතු ගච්චි  කහයණහක් 
ම්ඵන්ධ. එභ  කහයණහ  භභ ගම් 
වළන්හඩ් හර්තහගේ තිගඹනහ. භභ 
ගඹ ජනහ කයන්ගන් ගම් ගඹ ජනහගේ 
ඉදිරිඳත් කගශේ  ඒ තදඵදඹ අභ  කය ගළනීභ 
වහ යත්නපුය නගයඹට ගඹ ජනහ ගච්ච  
ඳහළරක් වහ මුල් ගරක් තිබ්ඵහ අතිගරු 
ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ ඉන්න 
ගකොට එකට. ඒ මුල්  ගල් තිබ්ඵ 
සථහනග භ ඵයගමු ඳශහත් බහගන් ද්රවිඩ 
භහධය සිංවර භහධය ව  ඉංග්රීසි භහධය භහධය 
තුගනන්භ දරුන්ට අධයහඳනඹ රඵහ දිඹ 
වළකි ඳහළරක් ගගොඩ නගන්න  කිඹන 
ගඹ ජනහ භභ ගරු අධයහඳන ළභතිතුභහට 
ගඹ ජනහ කයනහ.  ඒගේභ  ගරු 
බහඳතිතුභනි යත්නපුය දිසත්රික්කග ත් 
කෆගල්ර දිසත්රික්කග ත්  ෆභ නගයඹකභ 
ගේ ප්රහථය ක     ඳහළල්  තිගඹනහ.  නමුත්  

 

ගම් යත්නපුය නගයඹට ප්රහථය ක ඳහළරක 
දළඩි අලයතහඹ තිගඵනහ.  ගරු 
භන්ත්රීතුභන්රහ ගම් ම්ඵන්ධ  එදහ කතහ 
කශහ.  නමුත් ගම් ගඹ ජනහ  ගරු අධයහඳන 
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අභහතයහංලග  ගල්කම්තුභහටත්  
අභහතයතුභහටත් බහගන්  ගිහිල්රහ නෆ. ඒ 
නිහ භභ ගඹ ජනහ කයනහ  ගඟඵඩ සීලිඹ 
ඳයණ තිබුණ  තළන  න ප්රහථය ක ඳහළරක් 
ඉදි කිරීභ ම්ඵන්ධ ඒ ගඹ ජනහ 
අධයහඳන අභහතයයඹහට  අධයහඳන  
ගදඳහර්තගම්න්තුටත්   අභහතයහංල ඹටත් 
බහගන් ඹන ගර  ගඹ ජනහ කයනහ.  

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතතියි  ගරු යංිතත් ඵ්ඩඩහය 
අභහතයතුභනි.  ඳශමු ඔඵතුභහ විසින්  
ඉදිරිඳත් කයන  රද ගඹ ජනහ  ගම් 
නතුරුත් අධයහඳන අභහතයතුභහටත්   
අධයහඳන අභහතයහංලඹටත්  ගිහිල්රහ  
නළත්නම් ඒ පිළිඵ අ ඳගේ කණගහටු ගම් 
අසථහගේදී  ප්රකහල කයනහ.  ඒගේභ අපි 
කඩිනය න් ගම් පිළිඵ ගොඹහ ඵරහ  
ඔඵතුභහගේ ඉල්ලීභ  ඳරිදි අලය කටයුතු 
කිරීභ වහ ඉදිරි කටයුතු  කයන ඵ දළනුම් 
ගදනහ.  

 

ගඳෞේගලික ප්රකහල  කිරීම්: 

 

 ගම්  ඹටගත්  කිසික්  රළබී නළවළ. 

 

 

 

ගල ක  ප්රකහල ගඹ ජනහ: 

 

 ගරු බහනහඹකතුභහ 

 

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

 

ගරු බහඳතිතුභනි ගම්  ගරු බහගේ 
භන්ත්රීයගඹකු  ව  ගරු අභහතයයගඹකු 
ගරද ඳහර්ලිගම්න්තුගේ  භන්ත්රීයගඹකු 
ගරද ළඩි කහරඹක් ණදර්ලභත් ගේඹක්  
කශ උඳතිස ද  සිල්හ භළතිතුභහ  ඳසුගිඹ 
දිනර අබහඹට ඳත් වුණහ. එතුභහ පිළිඵ 
ගල ක ගඹ ජනහ ඉදිරිඳත්  කිරීභට දිනඹක්  
නිඹභ කිරීභ වහ නයහඹ පුසතකඹට  
ළතුශත්  කය ගන්නහ  ගර භභ ගඹ ජනහ  
කයනහ. 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

සතතියි බහනහඹකතුභනි. අපි ඉදිරි  
දිනඹකදී අබහඹට  ඳත් ගච්ච හිටපු  අගප්  
ගරු භන්ත්රීතුභහ උඳතිස ද සිල්හ භළතිතුභහ 
ගනුගන්  බහගේ ගල කඹ  ගම් ගරහගේ 
ප්රකහල  කයන අතය  විධිභත්  ඳරිදි ගල ක 
ගඹ ජනහ  ඉදිරිඳත්  කිරීභ වහ ඉදිරි  
දිනග දී නයහඹ  ඳඹට ළතුශත්  කයන ඵ 
අපි බහට දළනුම් ගදනහ. 

 

 

 

ගඳොදු කටයුතු ණයම්බග දී     දළනුම්දීභක් 
අලය ගනොන ගඹ ජනහ: 

 

 ගම්  ඹටගත්  කිසික් නළවළ.  
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SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

 

ගඳොදු  කටයුතු ණයම්බග දී දළනුම්දීභක් 
අලය ගඹ ජනහ: 

 

 ගම්  ඹටගත් කිසික් නළවළ. 

 

ඳශහත් බහගේ  ගඳොදු  කටයුතු: 

  

 ඵයගමු ඳශහත් බහගේ 2016 ය 
වහ ඳශමුන මුදල් ඳරිපයකඹ ව ඊට 
අදහර න්නහ ව  2015 අංක 4 දයණ  
ප්රාප්තිඹ ංගල ධනඹ වහ ව විර්ජන 
ප්රාප්තිඹ  ඒගේභ 2015 අංක 03 දයණ 
විර්ජන  (ංගල ධන) ප්රාප්තිඹ  වහ 2015 
අංක 07 දයණ  විර්ජන (ංගල ධන) 
ප්රාප්ති ලින් ංගල ධිත  2017  අංක 10 
දයණ  විර්ජන  ප්රාප්තිඹ ංගල ධනඹ 
වහ   ඉදිරිඳත්  කිරීභ වහ ගරු ප්රධහන 
අභහතය භීපඳහර ගවේයත් භළතිතුභහට 
ණයහධනහ  කයනහ.  

 

ගරු ප්රධහන අභහතය භීපඳහර ගවේයත්                                  
சகபய ிபதா அபநச்சர்                                                                                  

Hon.Chief Minister Mahipala Herath                                                                     

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි ගරු 
අභහතයරුනි   ගරු  විඳක්නහඹක     
තුභනි       ගරු      උඳබහඳතිතුභනි      ගරු  

 

භන්ත්රීරුනි     ගරු භන්ත්රීතුය ඹනි  
 ඔඵතුභන්රහ  සිඹළු ගදනහගගන් අයයි. 
ශ්රීරංකහ ප්රජහතහන්ත්රික භහජහදී ජනයජග  
ඵයගමු ඳශහත් බහ  විසින් 2016 ර්ඹ 
වහ ම්භත  කයන  රද හර්ෂික මුදල් 
ප්රකහලඹ ංගල ධනඹ  කිරීභ වහ භවිසින් 

අද  දින  ඳරිපයක  මුදල් ප්රකහලඹක් ගභභ   
ගරු බහ ගත    ගරු බහඳතිතුභනි 
ඉදිරිඳත්  කයනහ. ගභභ ඳරිපයක  මුදල් 
ප්රකහලඹ භගින් ඳශහගත් ංර්ධනඹ  වහ 
ඳශහත්  බහගේ එදිගනදහ  කටයුතු 
ගනුගන් අලය ගන අයමුදල් ලගඹන්  
දළනට ගන් ගරහ  තිගඵන මුදල් රට 
අතිගර්ක රුපිඹල් ය ලිඹන 3635/- ක්  ව 
ඳඹහ  ගළනීභට ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ. 
එභ මුදල් පිළිගලින් ය ලිඹන 1126 ක් 
පුනයහර්තන විඹදම් ගනුගන්ද  රුපිඹල්  
ය ලිඹන 2509 ප්රහේධන  විඹදම් ලගඹන්ද 
ළඹ  කිරීභට  භභ ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ. 
එභ  නිහ ගභභ මුදල් ප්රකහලඹ අනුභත  කය 
ගදන ගර  ගරු බහගන් ඉදිරි ළඩ  
කටයුතු වහ ගම් ඳශහගත් භහ ඉතහ  
ගගෞයගඹන් ඔඵතුභන්රහගගන්  ඉල්රහ 
සිටිනහ. ගම්  මුදල් ප්රකහලඹ  අද භභ 
බහගත කයනහ.  

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 විඳක්නහඹකතුභනි.  

 

 

 

 

 

 

ගරු විඳක් නහඹක ඩබ්ලිේ.ග භදහ              
சகபய எதிர்க் கட்சித் தபயர் டிள்யு சசாநதாச                   

Hon.Opposition Leader W.Somadasa                                  

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

 ගරු බහඳතිතුභනි ප්රධහන 
අභහතයතුභහ  විසින්  ඉදිරිඳත්  කයපු ඵයගමු 
ඳශහගත්  2016 ඳශමු ඳරිපයක මුදල්  
ප්රකහලඹ ගත්රුම් අයගගන තිගඹනහ 
විඳක්ග  භන්ත්රීරු. මුදල් අලයතහඹක් 
අපිට  තිගඹන ඵ. ඒ එක්කභ අපිට රීති  
ගළටළු  කීඳඹක්  තිගඹනහ.  ඳරිපයක මුදල්  
ප්රකහලඹ  ඉදිරිඳත්  කයපු ණකහයඹ  ඒගේභ  
විර්ජන ප්රාප්තිඹ ගම්ඹ උඩ  තිගඹනහ. 
අපි  කිඹරහ ඵරරහ නෆ තහභ. ඒගේ  ගළටළු  
කීඳඹක් අපිට  තිගඹනහ.  භභ 
ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ ගරු බහඳතිතුභනි  
ගරු ප්රධහන ළභතිතුභහ භඟ ළභති  
භ්ඩඩරඹත්  භඟ ය නිත්තු  ඳවක 
හකච්ඡහක් අගප් භන්ත්රී ක්ඩඩහඹභට රඵහ 
ගදන්න. ගභොකද අපි ගම් රීති  ගළටළු තිගඹේදී 
අපි කටයුතු කගශොත් අපි පර්හදර්ලකඹට  
ඹනහ. ඉගගනිභක් ගනහ. ඒක බහගේ 
ගගෞයඹට ණයක්හ ගනොගන ඵක් අපිට 
ගප්නහ.  ඒ ගගෞයඹ ණයක්හ  කිරීභ වහ 
ගම් හකච්ඡහ ඉල්රහ  සිටිනහ.  

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 සතතියි විඳක්නහඹකතුභනි. 
ගභගතක්  ඳළති ම්ප්රදහනුකර  ක්රභගේදඹ  
ඹටගත්  තභයි  ගභගතක් ගම් ඳශගනි 
අසථහ  ගනගභයි ගම් කටයුතු කයරහ  
තිගඹන්ගන්. ගරු ප්රධහන ළභතිතුභති එතුභහ 
ඉල්ලීභක්  කයනහ ඔඵතුභහත් එක්ක 
ඹම්කිසි  හකච්ඡහක්     කිරීභට      අලයයි   

 

 

කිඹරහ.  ඔඵතුභහ ඒ  පිළිඵ ඹම් අදවක්  
දක්නහද.  

 

ගරු ප්රධහන අභහතය භීපඳහර ගවේයත්                            
சகபய ிபதா அபநச்சர்  நேிா சேபத்                                                                                                                  

Hon.Chief Minister Mahipala Herath                                                 

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි භගේ  ගකීභ  
තභයි ගම්   ගරු බහගේ නයහඹඳහනුකර 
ළඩ  කටයුතු  කිරීභට ඔඵතුභහට ගදන  
වගඹ ගඹ. ඒ අනු ගම්  කහයණහ අපි  
කල් ළතු  ඉදිරිඳත් කයරහ  තිබුණහ. එගවභ 
අපි උගේත්  ගරු  විඳක්නහඹකතුභහත් 
එක්ක ය ශීලලී කතහ  කශහ. භගගන් එගවභ 
ඉල්ලීභක්  නම් කගශේ  නෆ  ඔඵතුභහ ගම් 
ගගන ඹන නයහඹඳහනුකර ගගන  ඹන 
ළඩ ටවන  ගළන ඔඵතුභහ නීතයහනුකර  
ගරු බහගේ අයිතිඹ  තිගඹනහ. ඒ අනු  
ගරු බහට කළභළත්ත  අනු  කටයුතු  
කයන්නට පුළුන්.  භගේ  ගඳෞේගලික 
එකඟතහඹ ගභතනදී ගභගතන්ට  
ගළරගඳන්ගන් නෆ. ඒ  නිහ 
නයහඹඳහනුකර ළඩ  කටයුතු  කයනහද  
නළත්නම් ගනත් ණකහයඹට ගම්  
ම්ඵන්ධගඹන්  ළඩ  කටයුතු  කයනහද  
කිඹන එක  ගරු බහඳතිතුභනි  තීන්දුක් 
ගද ගර ඉතහ ඕනෆකය න් ඉල්රහ  
සිටිනහ. භභ විඳක්නහඹකතුභහ උගේ  මුණ  
ගළහුණහ  නම් අපිට  ගම්  ම්ඵන්ධගඹන් 
ඳළවළදිලිභ  කතහ  කයන්නට  තිබුණහ. 
එගවභ එකක් තිබුග්ඩ  නළති  නිහ  භට 
ගභොකුත්  චනඹක්  කිඹන්නට ඵෆ.  ඔඵතුභහ  
කරුණහකය  තීන්දුක් අයගගන ගම්  
ම්ඵන්ධගඹන් ඒ  ගදන  තීන්දුකට බහ  
ව ඔඵතුභහ  ගන්නහ  තින්දුකට භහගේ  
කිසිභ විගය ධතහඹක්  නෆ.  නමුත්  වළඵළයි 
ඒක අගප්  නයහඹඳහනුකර එතුභහ  කිේහ 
නීතයහනුකර  ප්රලසන  තිගඹනහ  කිඹරහ.  භං  
හිතන  විදිවට ගම්ක වළභදහභ නිශධහරීන්  
විසින්     කස       කයන               ඳරිපයක  

 

ළසතගම්න්තුක්.  ගම්  ඉදිරි ර්ර 
ංර්ධන ළඩ  කටයුතු රට  ගරු 
බහඳතිතුභනි  ඳක්  විඳක් ගේදඹකින් 
ගතොය  කටයුතු  කයන්න පුළුන් 
ණකහයඹට අපි  ළඩ කයන්ගන්. ඒ  නිහ 
ගම්ගකදී  නීතයහනුකර  ප්රලසනඹක්  



 

ඵයගමු ඳශහත් බහ சபகமுய நாகாண சப SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL  

2016.06.14 

 8 
 

ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

තිගඹනහ  නම් අපිට ය නිත්තු ඳගවනුත් 
විහ ගන්න  ඵළරි ගනහ. ඒකයි භගේ 
අදව.  නීතයහනුකර  ප්රලසනඹක්  තිගඹනහ  
නම් ය නිත්තු ඳගවනුත් ගම්ක වින්න ඵෆ. 
ඒක  භං හිතන්ගන් එතගකොට  කල් දහන්න  
ගනහ.  භභ  නම් කල් දහනහට එකඟ නෆ. 
අපිට  ගකටි කහරඹක්  තිගඹන්ගන්.  අපි  
කළභතියි ඔඵතුභන්රහටත් වගඹ ගඹක් 
වළටිඹට කටයුතු  කයරහ අගප් ණ්ඩඩු 
ඳක්ගඹනුත් එකඟතහඹ ඒකයි. 
වගඹ ගඹ කටයුතු ඒකයි. ඒ  අනු 
විඳක්නහඹකතුභහගේ  ඉල්ලීභ  ගළන 
ඔඵතුභහ  කල්ඳනහ  කයරහ බහගේ  ළඩ  
කටයුතු අනු තීන්දුක්  ගත්තහට භගේ 
විරුේධත්ඹක් නෆ.  

 

ගරු විඳක් නහඹක ඩබ්ලිේ.ග භදහ              
சகபய எதிர்க் கட்சித் தபயர் டிள்யு சசாநதாச                   

Hon.Opposition Leader W.Somadasa                                  

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි ගඳොදු  ප්රලසනඹක් 
උඩ ඒ  කතහ  කයේදී  විඳක් ක්ඩඩහඹභ 
රැස  කයරහ තිබුග්ඩ නෆ   විඳක් 
ක්ඩඩහඹභ  රැස ගරහ  තභයි ගම්  තීන්දු  
ගත්ගත්.  ගම් බහ  ඳටන්  ගන්න සුළු 
ගභොගවොතකට ගඳය. ඒ  නිහ  ප්රධහන 
ළභතිතුභහ  භග හකච්ඡහ  කයන්න  ගම්  
විඹට ගම්  තීන්දු අයගගන තිබුග්ඩ  නෆ  
කිඹරහ  භභ  ප්රකහල කයන්න කළභතියි. ගම්ක  
අපිට ගප්නහ මුදල් අලයතහඹක්  ගප්නහ.  
අපි එතුභහත් එක්ක  කතහ  කයරහ ඒ 
වගඹ ගඹ අනුභළතිඹ ගදන්නත් අපි  
සදහනම් සිටිනහ.  

 

ගරු ප්රධහන අභහතය භීපඳහර ගවේයත්                            
சகபய ிபதா அபநச்சர்  நேிா சேபத்                                                                                                                  

Hon.Chief Minister Mahipala Herath                                                 

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි අපි අතය භත  
ගළටුභක්  නළවළ.  ගභොකක් වරි 
විඳක්නහඹකතුභහට  තභන්ගේ  
ක්ඩඩහඹගභන්  ගළටළුක්  තිගඹනහ  නම් 
ඒක නියහකයනඹ  කයන්න කහරඹක්  
දුන්නයි  කිඹරහ භගේ  විරුේධත්ඹක්  නෆ. 
එගවභ අපි අතගර්  දළන්  කිේගොත් ගම් 
බහගේ ඔඵතුභහගේ  නිගඹ ගඹ  තිගඹනහ  
නම් අපිට ගම්ක  අනුභත කශ වළකියි.  
වළඵළයි අනුභත කයපුවභ බහගේ  ඹම් 
ඹම්කටයුතු අතය අපි අතය  භත  ගළටුම් ළති 
ගන  විදිවට ළඩ  කටයුතු  කයන්න  සිේධ 
ගනහ. ඒකට අගප් එගවභ එකඟතහඹක්  
නළති  නිහ ඔඵතුභහගේ එකඟතහඹ අනු 
එගවභ  කහරඹක් දුන්නත් භගේ  
විරුේධත්ඹක්  නළවළ. වළඵළයි  භභ සදහනම් 
ඒකට  කතහ  කයන්න.  නයහඹ ඳග   
තත්ත්ඹ ඔඵතුභහ ඵරහ  ගන්න.   

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 විඳක්නහඹකතුභහ ගඹ ජනහ 
කයන්ගන් පර්හදර්ලඹක් ගනොවිඹ  යුතුයි  
කිඹරහ. දළන් ගම් කහයණහගන් ඳසගේ  
පර්හදර්ලඹක්  ඵට ඳත් ගනහ. ගභච්චය  
කහරඹකට ගම්  ඵයගමු ඳශහත්  බහ 
භභ  ගනගභයි භට ගඳය ඉතිවහග  
බහඳතිතුභන්රහ  ගණනහක්  ඳත් ගරහ 
ගම්ක නයහඹඳහනුකර ගම්ක  ඉස   සිේධ 
ගරහ  තිබුණහ. භවය ගම්ගක් ගඵොගවොභ 
ගජයස  ගම්  බහගේ  ඉතහ  ඳළයණි  භළති 
ළභතිතුභන්රහ    භන්ත්රීතුභන්රහ     ගඵොගව    

 

පිරික් ගභතන බහ  හය  ගණනක් 
නිගඹ ජනඹ  කයපු ගරු භන්ත්රීතුභන්රහ 
ඉන්ගන්. අද ගම් අසථහගේ ඉන්නහ. අද 
ගම්ක ඳශගනි එක ගනගභයි  ඳරිපයක 
ළසතගම්න්තුක් ඉදිරිඳත් ගච්ච. 
එතගකොට ගම් ඳශගනි තහ  තභයි භභ 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

බහඳතියඹහ ලගඹන් ඳත් වුණහට ඳසගේ  
ව භභ දන්න කහර සීභහගේ  නම් කිසි 
ගරහක ඳරිපයක ළසතගම්න්තුක් 
ඉදිරිඳත් ගච්චි ගරහක කිසිභ 
ගභොගවොතක ගම්ගේ ගරහක් ඉල්රරහ 
ගන්  කයදීගම්  කටයුත්තක් භභ සිරිඳහර 
භන්ත්රීතුභනි භභ දළක්ගක්  නෆ. ඹම් ඹම් 
අඩුඳහඩු තිගඹනහ  නම්  ඒ පිළිඵ  භවය 
ගරහට ඒ ංගල ධන  ඉදිරිඳත්  කයනහ 
ංගල ධන ඉදිරිඳත් කශහට ඳසගේ භවය 
ගරහකට ඡන්දඹකට  ඹනහ.  භවය 
ගරහකට ඡන්දඹකට ගනොගගොස  ඒ 
පිළිඵ අහන  කටයුතු ඉය  කයනහ.   

 

ගරු ප්රධහන අභහතය භීපඳහර ගවේයත්                            
சகபய ிபதா அபநச்சர்  நேிா சேபத்                                                                                                                  

Hon.Chief Minister Mahipala Herath                                                 

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි ගම්ක  භවය 
ගරහට  අගප්  විඳක්නහඹක තුභහ 
අඳවසුතහඹට ඳත් ගරහ ළති.  අපි එතුභහට  
වගඹ ගඹ ගදමු. වළඵළයි  ගරු 
බහඳතිතුභනි භභ ගකොන්ගේසි රට  නම් 
එකඟ ගන්ගන් නෆ.  භට ගත්ගයනහ 
ඉෂසරහර්  ගරු භන්ත්රීතුභහ පුටුගේ කළයගකන 
ගේගඹත් එක්ක ගභොනහ වරි ගකොන්ගේසි 
ටිකක් ඉල්රරහ ගේ. භභ 
විඳක්නහඹකතුභහට වගඹ ගඹක් ගර ඒ 
කටයුත්ගත් අපි එකඟ ගන්නම්.  

 

 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 ගරු ප්රධහන අභහතයතුභහ ඔඵතුභහගේ  
ප්රකහලඹට භභ ගරු  කයනහ.  දළන් ඔඵතුභහ  
කිඹන ප්රකහලඹ  අනු විඳක්නහඹකතුභහ  

ඹම් අඳවසුතහඹකට ඳත් ගන නිහ ගම් 
වහ  සුදුසු  තීන්දුක් ගදන්න  කිඹරහ 
ඔඵතුභහ ඉල්ලීභක්  කයනහ. වළඵළයි 
ගම්ගකන් අඳවසුතහඹට ඳත් ගන්ගන් 
භහ. ගම්ක ඳශගනි පර්හදර්ලඹ  ඵට  
ඳත් ගනහ. භභ දන්ගන් නෆ  ගම්ක  
පිටුඳසගේ ඉෂසරහර් භන්ත්රීතුභහ ද   
ඉන්ගන්.ගම්ක  පිටුඳසගේ ඉන්ගන් සිරිඳහර 
භන්ත්රීතුභහද කිඹරහ  භභ දන්ගන් නෆ. 
ගභතුභහගේ ප්රකහලඹ  අනු භභ   කිඹන්ගන්.  
ඒක  පිටුඳසගේ අිතත් භන්ත්රීතුභහ ඉන්නද  
කිඹරහ  කිඹන්න භභ දන්ගන්ත් නෆ  භට  
ප්රලසනඹ  තිගඹන්ගන්  තමුන්නහන්ගේරහ 
දන්නහ ගම්ක  බහක් වළටිඹට ගඵොගවොභ  
ළදගත්  විදිවට  හිටපු බහඳතිරු ගම්ක 
ඉතහභ ඉවශට  කයගගන ණහ. අපි ඒක  
තත් ලක්තිභත් ඉසයවට අයගගන  
ඹන්න  තභයි තමුන්නහගන් ේරහ සිඹළු 
ගදනහගේභ  වගඹ ගඹ ළතු  ප්රධහන  
ළභතිතුභහ  ණ්ඩඩු ඳක්ඹ ළතුළු  
විඳක්ඹත් එක්ක  ගඵොගවොභ 
වගඹ ගශීලලී ගම්  කටයුතු  කයගගන  
ඹන්ගන්. ඳශගනි තහට  තභයි  
තමුන්නහන්ගේරහ ඉල්ලීභක්  කගශේ  
හභහනයගඹන්  භභ   දන්නහ ඳශහත්  බහ 
ඉතිවහග   භන්ත්රීයගඹක්  වළටිඹට භවය 
ගරහට ඳරිපයක ළසතගම්න්තු එදහ උගේට  
තභයි භවය ගරහට ඒ නිශධහරීන්ට  
තිබිච්චි කහර සීභහත් එක්ක ඉෂසරහර් 
භන්ත්රීතුභහ දන්නහගේ එදහ උගේට  තභයි 
අපිට ඒක  රළගඵන්ගන්. ගභය ඒක රළබිච්චි  
ගභන් තමුන්නහන්ගේරහට ඒක රළගඵන්න 
රසනහ. ණ්ඩඩු ඳක්ග  රැසවීභ අද 
උගේ එක් රැස වුණහ  කිඹන එක  අපිට එක  
කහයණහක්  වළටිඹට  දකින්න ඵෆ. ගම්ක 
ගඵදරහ ඹම් කහර  සීභහක් ගනහ.  ඒක  
නිහ ඒක     දිගට භභ     එක්  කතහ කයන්න  

 

රෆසති නෆ. භභ කළභති නෆ පර්හදර්ල 
ගදන්න. භභත් ඵරන්ගන් ගම්ක ගකරිච්ච  
ක්රභගේද  නළති කයන්ගන්  නළතු ඒ  ක්රභඹ 
ණයක්හ  කයරහ බහගේ  ගරුත්ඹ ණයක්හ  
කයරහ කටයුතු  කයන්න  කිඹරහ. ඒ  නිහ 
ගරු ප්රධහන ළභතිතුභහ ගම් පිළිඵ  තින්දු 
දීගම් ගකීභ  භට ගදනහ  නම්. ගභොකද භට 
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SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ගළටළුක් නෆ  අපි  තමුන්නහන්ගේරහ 
දන්නහ ගම්  ඳශහත් බහගේ ඉදිරි  කටයුතු 
කයගගන ඹහභ  වහ අතිගර්ක මුදල් 
ප්රතිඳහදනඹක් ඉල්ලීභ  කයන්ගන් ඒක  
තමුන්නහන්ගේරහගේ ළඩ කටයුතු ව  
භසත  ඵයගමු ඳශහගත් ජනතහ 
ගනුගන් ගම්ක ඉල්ලීභ  කයන්ගන්.  ඒ  
නිහ භට  ගළටළුක් නෆ ගරහ  රඵහදීගම්.  
වළඵළයි ගම්ක පර්හදර්ලඹක් ගනොවිඹ  යුතුයි 
ගරු විඳක්නහඹකතුභනි.  ය න්   ඉදිරිඹට  
ඹම් ඹම් ඳනත් වහ ඹම් ඹම්  කහයණහ ඉදිරිඳත් 
කයන වළභ ගරහකදීභ තමුන්නහන්ගේරහ 
බහගේ නයහඹ ඳඹ නත්තරහ.  බහගේ  
කටයුතු ඳළත්තක  තිඹරහ  භට  
තමුන්නහන්ගේරහට ගරහ ගදන  කටයුත්ත 
කයන්න  ගිගඹොත් අපිට ගම්ක කයගගන  
ඹන්න වම්ඵ ගන්ගන් නෆ. ඒ   නිහ  ගරු 
ණ්ඩඩු ඳක්ග   ගරු ළභතිතුභන්රහගේත් 
ගරු ප්රධහන ළභතිතුභහගේත් අසථහක්  
රඵහදීභ එතුභහගේ විරුේධත්ඹක් නෆ   
කිඹරහ එතුභහ  ප්රකහල  කයන  නිහ ගභභ 
ගරු බහ ය නිත්තු 15 කට  නත්තනහ.  
ගත්  ඳහනඹ වහ ඒ කහරඹ  තුශදී  
තමුන්නහන්ගේරහ හකච්ඡහ  කයරහ අන්  
කය බහට එන  ගර ඉල්රහ  සිටිනහ . 
ගභභ  ගරු බහ ගඳ..10.55 ට රැස 
ගනහ. ගඵොගවොභ සතතියි.  

 

 ගත් ඳහනගඹන්  අනතුරු  ගරු 
බහඳතිතුභහ මරහනඹ  ගනී.  

 

 

 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සිඹළු ගදනහටභ  සතතියි.  
විඳක්නහඹකතුභහගේ ඉල්ලීගභන්  බහ  
කල්  තළබීගභන් අනතුරු බහගේ  ළඩ 
කටයුතු ණයම්බ  කිරීභ වහ  
විඳක්නහඹකතුභහගේ ඉල්ලීභ  ඳරිදි ගරු 
ප්රධහන අභහතයතුභහ  ව කළබින්  භ්ඩඩරඹ 
භඟ   හකච්ඡහට අපි අසථහ  රඵහ 
දුන්නහ.  ඒ අනු ඔඵතුභහ ඒ ම්ඵන්ධගඹන්  
හකච්ඡහගන් අනතුරු බහගේ ළඩ 
කටයුතු ණයම්බ  කයය න් ගරු 
විඳක්නහඹකතුභහ. 

 

ගරු විඳක් නහඹක ඩබ්ලිේ.ග භදහ              
சகபய எதிர்க் கட்சித் தபயர் டிள்யு சசாநதாச                   

Hon.Opposition Leader W.Somadasa                                  

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි අගප් නයහඹ 
ඳඹ අනු  ගම්  ගඹ ජනහට අගප් 
භන්ත්රීරු අදවස  දක්න්න 
ඵරහගඳොගයොත්තුක්  තිගඹනහ.  ඒ 
අසථහ  රඵහදීරහ අපි ගරු ප්රධහන 
අභහතයතුභහගේ ගඹ ජනහට වගඹ ගඹ 
ගදන එක ඒ ගරහට අපි  තීයණඹ  
කයන්නම්.   
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சகபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
-------------------------------------------------------------  
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 ඉතිං  ගරු විඳක්නහඹකතුභහ ගරු 
භන්ත්රීරු  බහගේ නෆගන්.  

 

ගරු ප්රධහන අභහතය භීපඳහර ගවේයත්                            
சகபய ிபதா அபநச்சர்  நேிா சேபத்                                                                                                                  

Hon.Chief Minister Mahipala Herath                                                 

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

 

 ගරු විඳක්නහඹකතුභනි ඔඵතුභහට 
සතතින්ත ගනහ.  ගඵොගවොභ 
ගදඳහර්ලඹභ ගළන හිතරහ ඔඵතුභහ ගම් 
අසථහගේ අගප් ගම්  තිගඹන සුවදත්ඹ  
ඵයගමු ඳශහගත්  ජනතහ ගනුගන්  අපි 
ගදඳක්ඹභ  කටයුතු  කයන පිරික් ගේ 
රකරහ ගම් අසථහ අපිට  රඵහදීභ  ගළන 
අපි ඔඵතුභහට සතතින්ත  ගනහ. ගරු 
බහඳතිතුභනි අගප් හභහනය ළඩ පිළිගර  
ඳරිපයක ළසතගම්න්තුක් බහගත 
කිරීගභන් ඳශගනි  ද  තභයි අපි ගම් 
බහ  ගර්බග  ඉන්න ගරු භන්ත්රීතුභන්රහට    
ඳරිපයක ළසතගම්න්තු  රඵහ ගදන්න . 
ගභය අපි  කල් ළතු ඹළේගේ 
විගලේගඹන්භ  අගප් බහඳතිතුභහ ගත්තවභ  
අගප් ළභතිතුභහ  ගත්තවභ අගප් ශ්රීරහල් 
ළභතිතුභහ  ගත්තවභ  යංිතත් ඵ්ඩඩහය 
ළභතිතුභහ  ගත්තවභ ඒගේභ බහු  
මුණි්රිඹ ගම් ෆභ අභහතයහංලඹකභ ගේ  
විලහර ලගඹන් ගගවීම්  තිගඹනහ.  ගම් 
ගගවීම්  ම්ඵන්ධගඹන් අපිට 
බහ්ඩඩහගහයගඹන්  මුදල් ගනොරළගඵන  
හින්දහ අපිට  සිේධ ගනහ  ගභළනි 
ඳරිපයක  භගින් අපි තු මුදල් ගව  එකතු  
කයරහ ඒහ ගගේගේ නළත්නම්  අගප් 
හර්ෂික  ංර්ධන  ළරළසභ 
ම්පර්ණගඹන්        අඩහර      ගනහ.  අපි    

 

හිතනහ බහ්ඩඩහගහයගඹන්  ගකොයි 
ගභොගවොගත් ගව  මුදල් රළගඵඹ   කිඹරහ. 
නමුත් ගගවීම් වහ අපිට මුදල් අලය  
නියි  අපි ගම්  ඳරිපයක ළසතගම්න්තු අපි 
විගලේගඹන්භ  ෆභ  ගරු 
භන්ත්රීතුගභකුගේභ  ගරු ළභතිතුගභකුගේභ  

ගම් ෆභ  ගරු භවජන  නිගඹ ිතතගඹකුගේභ  
නිගස රට  ගම්  ඳරිපයක ළසතගම්න්තු 
කල් ගරහ ළති ඹළේහ.  ඒ  නිහ අපිට ඒ   
සිඹළු  කරුු  රකරහ  විඳක්ඹ අපි භග 
හකච්ඡහ  කයරහ  අපිත්  භග 
එකඟතහඹකට ඒභ  ගළන  ගරු 
බහඳතිතුභනි  අපි ගඵොගවොභ ංගත  
ගනහ. ගභොකද  අපි  ගම්  සිඹල්ර  
කයන්ගන් ඵයගමු ඳශහගත්  විසි එක්  
රක්ඹක් ව ජනතහ ගනුගන්.  ඒ  නිහ 
අගප් ඉදිරි  කටයුතු  කයගගන ඹහභට  ගරු 
බහඳතිතුභනි ගම්  ඳරිපයකඹ  නළත්නම් ගම් 
මුදල් ප්රකහලඹ  ඉතහ ඉක්භනින්  අපිට ඉදිරි  
කටයුතු වහ ළඩ කටයුතු අයමන්නට  
අසථහක් ගර අද අනුභත  කය ගදයි  
කිඹරහ  අපි ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ.  
ඔතුභහට ගඵොගවොභ සතතියි.  

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතතියි  ගරු විඳක්නහඹකතුභනි. 
අදවස  දක්න්න ඉන්නහද. අපි ම්භත  
කයන්නද. ගභොකද  තත්ත්ඹ. ගඹ ජනහ  
තිගඵනද.  

 

 

 

 

 

ගරු විඳක් නහඹක ඩබ්ලිේ.ග භදහ              
சகபய எதிர்க் கட்சித் தபயர் டிள்யு சசாநதாச                   

Hon.Opposition Leader W.Somadasa                                  

------------------------------------------------------------ 
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சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

 ගරු බහඳතිතුභනි  ඔඵතුභහට අගප්  
ඳශමු සතතිඹ පශ කය  සිටිනහ.  අපි 
ඔඵතුභහගගන් ඉල්ලීභක්  කශහ.  ප්රධහන 
අභහතයතුභහ  මුල්  කයගගන අපිට ගම් 
ඳරිපයක  මුදල් ප්රකහලනඹ  ගළන. අපිට  
හකච්ඡහ  කයන්න. අපිට රීති  ප්රලසනඹක්  
තිගඵන  ඵ අපි  ඳළවළදිලි කශහ. ඒ රීති අනු 
කටයුතු ගනොවුු   නිහ ඒත් අපි ප්රධහන 
ළභතිතුභහ ව අභහතය භ්ඩඩරඹ  භග 
හකච්ඡහ  කයරහ අපි  තීන්දුකට ණහ.  ගම් 
ඳරිපයක මුදල් ප්රකහලනඹට අගප්  විඳක්ග  
ගරු භන්ත්රීතුභන්රහගේ ම්පර්ණ  
වගඹ ගඹ  රඵහ ගදන ඵට.  ඒ  නිහ අපි 
ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ ඔඵතුභහගේ නයහඹ 
ඳඹ අනු ඹන  ගකොට අහනග  අගප්  
වගඹ ගඹ ගදන්න.  

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතතියි  ගරු විඳක්නහඹකතුභනි.  
අපි සතතින්ත ගනහ ගරු ප්රධහන 
අභහතයතුභහටත් ඒගේභ 
විඳක්නහඹකතුභහටත් ගම්  පිළිඵ අදවස  
දක්න්න කටයුතු  කිරීභ  පිළිඵ.  
ඳශමුගන්භ  භභ  කි යුතු කහයණහක්  
තභයි ගම්  කහයණහ පර්හදර්ලඹක් ගනොවිඹ  
යුතුයි.  ගරු ප්රධහන  අභහතයතුභහ ප්රකහල  
කශහ ගේභ අපි  ඹම් දින කීඳඹකට ගඳය 
ගම්  විර්ජන  ඳනත ඉදිරිඳත් කිරීභට 
කටයුතු  කශහ. ඒ   නිහ  ය න්  ඉදිරිඹට ගම්ක 
පර්හදර්ලඹක්  ඵට  ඳත් ගනොවී  ගම් 
කටයුත්ත  හකච්ඡහ ගව  ප්රධහන  

 

අභහතයතුභහ භග ඹම් වමුවීම් ගව  හකච්ඡහ  
තිගඹනහ  නම්  තමුන්නහන්ගේරහ පිටතදී 
අහන  කයගගන  බහ  තුශදී භගේ  
නයහඹ  ඳඹට ඵහධහ ගනොගන  ණකහයඹට  
කටයුතු  කයන්න  කිඹරහ ඉතහභ  
ගගෞයගඹන් විඳක්නහඹකතුභහ  ප්රමු   

විඳක්ග   ගරු භන්ත්රීතුභන්රහගගන්  
ඉල්රහ  සිටිනහ. අපි 2015 අංක 4 දයණ  
විර්ජන ංගල ධන  ප්රාප්තිඹ 2015 අංක 3 
දයණ  විර්ජන ප්රාප්තිඹ වහ 2015 අංක 07 
දයණ විර්ජන ප්රාප්තිඹ ඹන  ප්රාප්ති 
ලින් ංගල ධිත 2004  අංක 10 දයණ  
විර්ජන ංගල ධන ප්රාප්තිඹ වහ 
ගඵදීභක් අලයයිද.  සතතියි  ගරු 
විඳක්නහඹකතුභනි. සතතියි  ගරු  ප්රධහන 
අභහතයතුභනි.  

 

 ඒ අනු 2015 අංක 4 දයණ  
විර්ජන  ංගල ධන ප්රාප්තිඹ  ව 2015 
අංක 3 දයණ  විර්ජන ංගල ධන ප්රාප්තිඹ 
වහ 2015 අංක 7 දයණ  විර්ජන ංගල ධන  
ප්රාප්ති ලින්  ංගල ධිත   ංගල ධිත 
ප්රාප්ති වහ 2014 අංක 10  දයණ  විර්ජන 
ප්රාප්තිඹ  ංගල ධන හිත විර්ජන  
ප්රාප්ති ගරු බහගේ සිඹළු ගදනහගේ 
ඒකභති  තීන්දු අනු ඒකභතික බහ  
ම්භත ව  ඵ  ගරු බහට දළනුම් ගදනහ.  

 

ගඳෞේගලික භන්ත්රීරුන්ගේ  කටයුතු: 

 

 ගරු විඳක්නහඹක  ඩබ්.ග භදහ  
භළතිතුභහගේ ගඹ ජනහ  ඉදිරිඳත්  කිරීභ 
වහ  දළන් අපි අසථහ  රඵහ ගදනහ. 

 

 

 

 

ගරු විඳක් නහඹක ඩබ්ලිේ.ග භදහ              
சகபய எதிர்க் கட்சித் தபயர் டிள்யு சசாநதாச                   

Hon.Opposition Leader W.Somadasa                                  

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

 ගරු බහඳතිතුභනි 2016  භළයි 01 
ගනි  දින  භභ ඔඵතුභහට ඉදිරිඳත්  කශහ  
ගම් ඳශහත් බහට ගඹ ජනහක් වළටිඹට.  
විගලේ ගඹන්භ  අධික  ර්හ ඳතින  
දිනර  දරුු  අකුු  ළය ළඳීභ  කෆගල්ර 
ව යත්නපුය දිසත්රික්කඹන්ර  ඵහුර  
සිේධ ගේ. එභ  අකුු   ළය ළදීභ  නිහ  
ය නිස ජීවිත වහ ගේඳශ   දරුු  ගර විනහල 
වි ළත. එඵළවින් ය නිස ජීවිත ගබ්යහ  ගළනීභ 
වහ ගේඳශ වහනි අභ  කය  ගළනීභ වහ 
ජනතහ   දළනුත්  කය ගම් සබහවික  
උදුගයන් ණයක්හවීභ  වහ  සුදුසු ළඩ 
පිළිගරක් කඩිනය න් ණයම්බ  කිරීභ  සුදුසු 
ඵ භභ ගම්  ගරු බහට ගඹ ජනහ  කයය .  

 

 ගරු බහඳතිතුභනි  විගලේගඹන්  
කෆගල්ර  දිසත්රික්කග ත් යත්නපුය  
දිසත්රික්කග ත්  අධික ර්හ කහරල්ර 
අකුු  ළය ළදීභ  නිහ විලහර  භයණ 
ං යහක්  සිදු ගරහ  තිගඹනහ. ඒගේභ  
නිහර  තිගඹන  විදුලි බහ්ඩඩ විලහර  
ලගඹන් වහනිඹට ඳත් ගරහ  තිගඹනහ.  
ගරු බහඳතිතුභනි භභ  ගඹ ජනහ කගශේ 
යත්නපුය  දිසත්රික්කග  2010 සිට 2016 
දක්හ ගම් ගන  ගකොට භයණ 18 ක්  සිදු 
ගරහ  තිගඹනහ.  

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 ගරු භන්ත්රීතුභන්රහ ණ්ඩඩු 
ඳක්ග  ගරු  භන්ත්රීතුභන්රහ බහගේ අසුන් 
ගත්ගතොත් ගවොයි.  

 

ගරු විඳක් නහඹක ඩබ්ලිේ.ග භදහ              
சகபய எதிர்க் கட்சித் தபயர் டிள்யு சசாநதாச                   

Hon.Opposition Leader W.Somadasa                                  

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

 

 2010 භයණ ගදකක්. 2011 භයණ 
06 ක්. 2012  භයණ  තුනක්. 2013 භයණ  
සිදු ගරහ  නෆ.   ඒගේභ  නිහ වහනි  සිදු 
ගරහ  තිගඹනහ.  2014 භයණ 03 ක්  සිදු 
ගරහ  තිගඹනහ.  2015 භයණ  සිදු ගරහ 
නෆ  ගේඳශ වහනි  සිදු ගරහ  තිගඹනහ.  
2016 භයණ 04 ක්  සිදු ගරහ  තිගඹනහ.  
ගම් අනු යත්නපුය  දිසත්රික්කග  ඳභණක් 
භයණ 18 ක්  ගම් අකුු   ළය ළඳීම් ලින්  
සිදු ගරහ  තිගඹනහ.  ඒගේභ  කෆගලු  
දිසත්රික්කඹ ගත්තවභ භයණ 26 ක්  සිදු 
ගරහ  තිගඹනහ  ගරු බහඳතිතුභනි. ගම් 
අකුනු  ළය ළදිරහ  2010 භයණ වතයක්ද   
2011 භයණ වඹක්ද  2012 භයණ 09 ක්ද 
2013 භයණ 01 ක්ද 2014 භයණ එකක්ද 
2015 භයණ  තුනක්ද  2016 ගම් ගන 
ගකොට භයණ ගදකක්ද  සිදු ගරහ  
තිගඹනහ. ගම්  විදිවට ජීවිත වහනි  සිදු 
ගරහ  තිගඹන්ගන් අකුු  ළය ළදීභ  නිහ. 
අකුු   නත්තහ  ගළනීභ වහ අපි 
විගලේගඹන්භ අදහර අභහතයහංලග  
අභහතයයඹහගගන් අපි ඉල්ලීභක්  කයනහ 
ගම් අසථහගේ ගම් අකුු  ඳින  ප්රගේලඹ 
ගත යහ ගගන අපිත් ඒහට  වගඹ ගඹ 
දක්නහ. ඒ ප්රගේල ගොඹහ ඵරහ හර්තහ  
කයන්න ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ.  ගම්හ 
අකුනු ළය නත්තන්න අකුු  ළය 
ගනොදින්න ක්රභගේදඹක්  කස  කය 
ගදන්න  කිඹරහ අපි එතුභහට ගඹ ජනහ  
කයනහ.  ඒකයි අපි ගම් ගඹ ජනහ 
ගගනහගේ. විලහර භයණ ං යහක් විලහර 
ගේඳශ වහනිඹක්  සිදු ගන  නිහ ගම් අගප් 
බහගේ අධහනඹ  ගඹොමු  කයරහ  ඒකට  
පිළිඹම්  කටයුතු  කයන්න  කිඹන ඉල්ලීභ 
තභයි ඔඵතුභහගගන් ඉල්ලීභක්     කයන්ගන්.  

 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

 සතතියි  ගරු විඳක්නහඹකතුභනි. 
මීශඟට වර්  සිඹමරහපිටිඹ  ගරු 
භන්ත්රීතුභහ. 

 

ගරු ණ.ඳ.ංවිධහඹක වර් සිඹමරහපිටිඹ              
சகபய அபச.க.அபநப்ார் ேர்ர சினம்ாிடின 

Hon.Gov.Whip Harsha Siyambalapitiya                         

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි අගප්   ගරු 
විඳක්නහඹතුභහ ගගනහපු ගඹ ජනහ අපි  
පිළිගන්නහ. ඒකට දළන් අගප් භහජ ගේහ 
අභහතයහංලඹ  තුළින්  ගගොඩක්  කටයුතු සිේධ 
ගරත් තිගඹනහ. ඒ අලය තළන් රට 
අකුු  න්නහඹක වයි  කයරහ ඒ  කටයුතු 
ලින් ඒ ජනතහ ගබ්යහ ගන්න. 
විගලේගඹන්භ දළන් අද ගම්ඵද අකුු   ළය 
ළඳීභ ප්රධහන ගවේතුක් ගරහ  තිගඹනහ . 
අය ජංගභ දුයකථන  කුළුු  අපිට ගම්ක  දළන 
ගන්න තිගඹන  කහයණහ  නම් දළන්  
නගයඵද තදහන්න ප්රගේලර  ගම්  කුළුු  
රට  ගවොට තම කම්බි ගඹොදරහ ඒ අකුණ 
ගඳොශට ගවොට උයහ  ගන්න ගරට 
අලය  කටයුතු  කයනහ.  නමුත් ගම්ඵද 
ගන ගකොට ගම්  දුයකථන ගකොම්ඳළනි  
එහට එච්චය උනන්දුක් දක්න්ගන් නෆ. 
ගභොකද ගම්ඵද  අගප් ගම් අහිංක 
ය නිසසුන්ගේ ජීවිත ගළන එච්චය තකන්ගන් 
නළති එකක් තභයි අපිට දළන ගන්න  රළබී 
තිගඵන්ගන්.  ඒ  නිහ අපි ගම් ඳශහත් 
බහගන් ගඹ ජනහ  කයන්න  කළභතියි  
අගප්  භහජ ගේහ අභහතයහංලඹ  භගින් වහ 
ණඳදහ කශභණහකයන අභහතයහංලඹ වහ 
ගර්ඛීඹ අභහතයහංලඹ  තුළින් ඒ ඒ 
ණඹතනරට   ගම්      වළභ කුළුණක්භ අගප්  

 

යත්නපුය ව කෆගල්ර  ප්රගේල රට විලහර  
කුළුු   ප්රභහණඹක්  තිගඹනහ ඒ වළභ 
කුළුණක්භ නිඹභහකහයගඹන් ඒ  
තහක්ණඹට අනු විදයහනුකර ඒ අකුු  
න්නහඹක ඒහට වයි  කයරහ දුන්ගණොත් 
අගප් ගම්ඵද  ගභළනි  තත්ත්ඹන් ගගොඩහක්  

අඩු  කය   ගන්න  වළකිඹහ  රළගඵනහ.  ඒ  
නිහ  විඳක්නහඹකතුභහ ගගනහපු ගඹ ජනහ 
ඉතහභ කහගර චිතයි.  ඳසුගිඹ ර්හ  
කහරග  එගවභ  ගගොඩක් එළනි 
තත්ත්ඹන්  තිබුණහ. ඒගන් ගගොඩක් 
ගබ්රිරහ ඉන්න අගප් ජනතහත්  දළනුත්  
කයරහ  ගඳශක් ගරහට අගප් උදවිඹ 
ගනොදළනුත්කය න් ගිහිල්රහ කුඹුරු ළඩ 
කයනහ. ඒගේ තළන්ර ඉන්ගන් නළතු 
අකුණක් ණකර්ණඹ ගන විදිගවේ  කටයුතු  
කයන්ගන් නළතු ඒහ වළකිතහක් ප්රගේලම් 
ගනහ නම් ගවොයි කිඹරහ භභ ගඹ ජනහ  
කයනහ. ගඵොගවොභ සතතියි.  

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 සතතියි  ගරු  වර් සිඹමරහපිටිඹ  
භන්ත්රීතුභහට.  මීශඟට   නිවහල් ෂහරුක් ගරු 
භන්ත්රීතුභහ.  

 

ගරු භන්ත්රී නිවහල් ෂහරුක්                               
சகபய உறுப்ிர் ிோல் ாறுக்                   

Hon.Member Nihal Farook                                                        

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි ප්රධහන 
ළභතිතුභහ ප්රමු  අභහතයරුනි   
විඳක්නහඹකතුභහ  ප්රමු  සිඹළුභ 
භන්ත්රීරුනී  භන්ත්රීතුය ඹනී අද දින  නයහඹ 
ඳග  ගඳෞේගලික භන්ත්රීරුන්ගේ 
ගඹ ජනහ ඹටගත් වුණත් විඳක්නහඹකතුභහ  

 

ඉදිරිඳත්  කයරහ තිගඵන ගඹ ජනහට අදවස 
දළක්වීභට අසථහ රඵහදීභ  පිළිඵ 
සතතින්ත ගනහ. ඒගේභ  ඳතින 
අධික  ර්හ තත්ත්ඹ  නිහ දරුු   
අකුු   ළය ළදීභ කෆගල්ගල්  ව යත්නපුය  
දිසත්රික්කග  ඵහුර  සිදුගේ. එභ අකුු  
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ළය ළදීභ  නිහ  ය නිස ජීවිත වහ ගේඳශ 
වහනි  දරුු  ගර විනහල වී ළත. එඵළවින්  
ය නිස ජීවිත ගබ්යහ  ගළනීභ වහ ගේඳශ වහනි 
අභ  කය ගළනීභ වහ ජනතහ දළනුත්  
කය  සබහවික  උදුගයන් ණයක්හ කිරීභ 
වහ අලය සුදුසු ළඩ පිළිගරක්  ණයම්බ   
කය ගදන ගභන් ගරු බහට ගඹ ජනහ  
කයය . කිඹරහ  තභයි එතුභහ ගඹ ජනහගේ 
ඉදිරිඳත්  කයරහ  තිගඵන්ගන්.  අපි  දන්නහ 
ඳහුගිඹ ර්හත් එක්ක  අගප්  දිසත්රික්කඹට 
විලහර යනඹක්  සිදු වුණහ.  කෆගල්ර  
දිසත්රික්කග  විගලේගඹන්භ.  ගංතුය වහ 
නහඹ ඹෆම්  නිහ විලහර  ජීවිත වහනි 
ං යහක් අපිට අහිය  වුණහ.  කෆගල්ර  
දිසත්රික්කඹ ගත්තවභ ගම් උදුය  නිහ  භං  
හිතන්ගන් පුේගලික ලගඹන්  විසිදහවකට 
ළඩි  පිරිකට ගම් උදුයට මුහුණ ගදන්නට 
සිදු  වුණහ.  47 ගදගනක් ජීවිතක්ඹට  ඳත් 
වුණහ. ඒගේභ ගම් නවිටත් අතුරුදවන් 
වුණ ං යහ 102 ක්  ටවන් ගරහ  
තිගඵනහ. ඒගේභ ගම් අනතුය නිහ තත් 
අනතුයට ඳත් වුණ ං යහ 19 ක්  වළටිඹට 
හර්තහ ගනහ.  ඒගේභ ගම්  ගංතුය ව  
නහඹ ඹෆම්  නිහ විගලේගඹන්භ ගම්  
දිසත්රික්කග  විගලේගඹන් කෆගල්ර  
දිසත්රික්කග  ගගල් 240 ක්  
ම්පර්ණගඹන්භ  විනහල ගරහ  තිගඵනහ.  
ඒගේභ අර්ධ ලගඹන් ගගල් 1693 ක්  
වහනිඹට ඳත් ගරහ  තිගඵනහ.  ඒගේභ 
ගම් නවිට අපිට  ගළටළුට ඳත් ගරහ 
තිගඵන්ගන් ගරු බහඳතිතුභනි නහඹ ඹෆම් 
ඵහුර  ප්රගේලර විගලේගඹන්භ  කෆගල්ර  
දිසත්රික්කග   අයනහඹක  බුරත්ගකොහුපිටිඹ  
ගදහිඕවිට  ව   ඹටිඹන්ගතොට ප්රහගේශීලඹ  
ගල්කම් ගකෝ  හලර ගම් නවිට  කවුරු 
ඳත්හගගන ඹනහ විලහර  ප්රභහණඹක්. ගම් 
නවිට 59 ක්  කෆගල්ර  දිසත්රික්කග   
ඳභණක්      කවුරු    ඳත්හගගන ඹනහ.   

 

ගම්ගකන් 1500 කට ළඩි  ඳවුල් ං යහක් 
ඉන්නහ. 5000 කට  ළඩි පුේගරගඹ  
ං යහක් අද  ගම්  කවුරුර ජීත් 
ගනහ. ගම් අඹට එනිගනදහ  කටයුතු 
කිරීගම්දී ගනොගඹක් ඵහධහ ගම් නවිට ළති 
ගරහ  තිගඵනහ.  විගලේගඹන්භ  

ඳහළල්ර තභයි ගගොඩක් අසථහර  ගම් 
අඹ ගම් නවිට කවුරුර සිටින්ගන්. ඒ  
නිහ ඳහළල් ණයම්බ  කිරීභට ඳහ  භවය 
ඳහළල් ණයම්බ  කයරහ  තිගඵනහ.  භවය 
ඳහළල්  තභ ණයම්බ  කිරීභට ගනොවළකි  
තත්ත්ඹක් උදහ ගරහ  තිගඵනහ. ගම්  
පිළිඵ විගලේ අධහනඹ නියන්තයගඹන්භ  
ගඹොමු විඹ  යුතුයි. ගභොකද  අපි ගම් ණඳදහ  
පිළිඵ අනතුරු පිළිඵ  අකුු  ළය  
පිළිඵ  කතහ කයනහ.  නමුත් ගම්කට  
නිසි පිළිඹභක් ගභොන ණ්ඩඩුක් ඳත් වුණත්  
වරි ක්රභගේදඹක් තහභ  කස ගරහ  නෆ. 
ගම්ක  තභයි ළත්ත  තත්ත්ඹ.  ගභොකද 
ජනතහ අඳවසුතහඹට  ඳත් ගච්චි 
අසථහගේ  ඒ අලය ගරහගේ  තභයි 
ඹම්කිසි ය නිසසුට වනඹක් අලය 
ගන්ගන්. ඒ අලය ගේ අලය ගභොගවොගත්  
ගනොරළගඵන ගකොට ය නිසසු කුපිත ගනහ.  
ගම් ය නිසසු ණ්ඩඩු ගළන යජඹ  ගළන 
භවජන නිගඹ ිතතයින්  ගළන වදයඹක්  
ළති ගනහ.  ඒ  තුළින්  තභයි උේග  ණ 
වළභ ගදඹක්භ ළති ගන්ගන්. ඒ නිහ 
ගම්කට ගඳය සදහනභක්  අපි ළත්ත 
ලගඹන්භ ගභොන ඳක්ග   ගභොන 
ගේලඳහරන භතිභතහන්තය දළරුත් ගම් යග්  
අහිංක ජනතහ ගනුගන් ගඳනී සිටින 
භවජන  නිගඹ ිතතයින්  වළටිඹට  ගම්කට  
ඉදිරිග දී ළරසුම්වගත ළඩ  පිළිගරක් 
අලය  කයනහ.  අපි දන්නහ යත්නපුය ව 
කෆගල්ර  දිසත්රික්කර විගලේගඹන්  නහඹ 
ඹෆම්  රට ගංතුය උදුරු රට මුහුණ 
ගදනහ. ඒගේභ  අකුු  ළය ළදීගභන්  
විලහර  පිරික් ර්ඹක්  ගහගන් ය ඹ  ඹනහ.  
ගම්හට අපිට පිළිඹභක් ගඹොදන්න  ඵළරි 
වුගණොත්   භං  හිතන්ගන් ගම්ක ඉතහභ  
කණගහටුදහඹක  තත්ත්ඹක්. ගම්ගකන්  
ය ගදන්නට අපි  වළභ ගකනහභ එක් ගරහ  
හකච්ඡහ     කයරහ       අභහතයහංල භ් ටය න්  

 

ගර්ඛීඹ අභහතයහංල භ් ටය න් 
ගදඳහර්තගම්න්තු භ් ටය න් සිඹළු ගදනහට අපි 
ළඩ පිළිගරක්  කස  කයන්නට ගනහ. 
භවය අසථහර අපි දන්නහ ගම් ගන 
විටත් ඒ  උදුරු රට ඳත් ගච්චි  තළන් 
රට අගප් භවය යජග   නිශධහරීන් විලහර  
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

කළඳ කිරීභක්  කශහ.  භවය ග්රහභ  
නිශධහරීන් ඒ සථහන රට ගිහිල්රහ  තහභ 
ඳරීක්හක්ත් කගශේ  නෆ. ඒගේ  
තත්ත්ඹක් උදහ ගරහ  තිගඹනහ. භවය  
ග්රහභ  නිශධහරීන් අපි  දන්නහ අගප්  
ප්රගේලර ඔවුන්ගේ යහඳහය කටයුතු  
කයනහ . තභන්ගේ  යහජකහරී කටයුතු 
කයන්ගන් නෆ.  ගම්ගේ  තත්ත්ඹකට අද 
ඳත්  ගරහ  තිගඵනහ. ඒ  නිහ ගම්ක  අපි 
නිළයදි  කයගගන අගප් අයණබහඹට  ඳත් 
ගන ඒ ජනතහ ගනුගන් ඒ 
අසථහගේදීභ  ඹම්කිසි  ළඩ පිළිගරක් 
ගඹොදරහ අපිට  කටයුතු  කයන්න  පුළුන්  
නම් ඒක  තභයි භවජන නිගඹ ිතතයින් 
වළටිඹට අපිට  රඵහ ගදන්න  පුළුන් ගේඹ  
කිඹන එක අපිට භතක්  කයන්නට පුළුන්.  
ඒගේභ  ඳහුගිඹ  දස  කීඳඹකට  කලින්  
ගම් අකුු   ළය ළදීගභන්  ගදහිඕවිට 
කරහඳග   ඳහළල්  ශියඹහක් කනංගභ  
ප්රේලග   ජීවිතක්ඹට  ඳත් වුණහ.  ඉතහභ 
අයණබහඹට  ඳත් වුු  ඒ ඳවුර ඒගේ 
ගම් ප්රගේලර  ඵහුර ගම්  දිසත්රික්ක 
ගදගක්භ සිේධ  ගනහ. අගප් ණ්ඩඩු ඳක් 
ංවිධහඹකතුභහ  ප්රකහල  කශ  විදිවට අද  
විලහර  ලගඹන්  වළභ  ප්රගේලඹකට  ගම්  
කුළුු  ළති  කයරහ  තිගඵනහ.  ගම්  කුළුු   
නිහ විගලේගඹන්භ අකුු  ළය ළදීභ අද  
ඵහුර  ඳතිනහ  කිඹන එකයි විලසහඹ.  
ඒ  නිහ ගම්කට ඉල්ලීභක් අනිහර්ඹගඹන්භ 
රඵහ  දිඹ යුතු ගනහ.  ඒ  නිහ  ගරු 
බහඳතිතුභනි ගම්කට අකුු  ංාහ  වි  
කිරීගම්  ළඩ පිළිගරක් ඳශහත් බහගන්  
කහරඹක්  තිසගේ  කයගගන  ඹනහ.  තත් 
ගම්හ  තිගඵන ප්රගේල  ඵහුර  තිගඵනහ.  
ඒ ප්රගේල  වදුනහගගන ඒහට ගම් අකුු  
න්නහඹක වි  කිරීගම්  ළඩ  පිළිගර 
ඉදිරිග දී  ක්රිඹහත්භක කගශොත්  ඩහත්  
සුදුසුයි  කිඹරහ ගම් අසථහගේදී    ගඹ ජනහ   

 

කයන අතය ඒගේභ ගරු බහඳතිතුභනි  
ඳහුගිඹ  දසර ළති  වුු   නහඹ  ඹෆම්  
නිහ විගලේගඹන්භ  ගදහිඕවිට කරහඳග  
අටුළුගභ ගර  ප්රහථය ක ඳහළගල්   දරුන් 
ඉත්  කයරහ  දළන් ගනත් සථහනඹක  
තභයි ඳහළර ඳත්හගගන  ඹන්ගන්.  

කණගහටුට  කහයණහ  තභයි  ගරු 
බහඳතිතුභනි අධයහඳන ළභතිතුභනි ගම්  
සථහනග   නහඹ ඹන නිහ ඳහළල්  රමුන් 
ඉත්  කශහට  ඊට උඩින් අද විලහර ඳහයක්  
කඳහගගන  ඹනහ.  නහඹ  ඹෆභට  තර්ජනඹ 
ගරහ  තිගඹන ගම් ප්රගේලග . ගම්ක  භභ 
ගඳොලීසිඹට  දළනුම් දුන්නහ.  ප්රහගේශීලඹ  
ගල්කම්තුභහට  දළනුම්  දුන්නහ. ග්රහභ  
නිශධහරීන්ට  දළනුම්  දුන්නහ. තහභත් ගම්ක  
නත්තරහ නෆ.  ගම්  පිළිඵ අපි  කණගහටු 
ගනහ.  විගලේගඹන්භ  හිටපු භවජන  
නිගඹ ිතතයින්  තභයි ගම්ක කටයුතු  
කයන්ගන් ගම්   ම්ඵන්ධගඹන්. ගම්  
පිළිඵ අගප්  කණගහටු ගම් අසථහගේදී 
ප්රකහල  කයනහ.  ඒගේභ  තත් ගම්  ගේ 
නහඹ ඹෆභට  රක් ගන  තළන් ගඵොගව  
වඳුනහගගන  තිගඵනහ.  ගඵොගව   ප්රගේල. 
ඒහ භගේ හිගත්  ගගොඩනළගිලි  ඳර්ග ණ  
ණඹතනගඹන්  තභ ඳරීක්හ  කයරහ නළවළ.  
ඒ  පිළිඵත් ඔඵගේ අධහනඹ  ගඹොමු  
කයරහ  ඒගේභ රුන්ළල්ර ඉඹුරහන  
ඵංගලිත්ත ප්රගේලඹ නහඹ ඹෆභට  රක් 
ගන ප්රගේලඹක්  වළටිඹට  නම්  කයරහ  
තිගඵනහ. තහභත් ඒ  ප්රගේලග   ජනතහ 
ඉන්ගන් ඉතහභත්  කුතුවරඹකින්. ගම්ක  
නහඹ ඹයිද  නළේද කිඹරහ ළකඹකින් 
ඉන්ගන්. ඒ  නිහ ඒගේ සථහන  කඩිනය න් 
ඳරීක්හ  කයරහ ඵරරහ ඒ අඹට ණයක්හක්  
රහදීභ භගේ හිගත් අගප්  ගකීභක්.  ඒ  
නිහ ඒ පිළිඵත් අගප් අධහනඹ  ගඹොමු 
ගයි කිඹරහ ඵරහගඳොගයොත්තු ගය න් 
අසථහ  රඵහදීභ  පිළිඵ ඔඵතුභහට  
සතතින්ත    ගය න්    භභ නිවඬ ගනහ.  

 

 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

 සතතියි  ගරු  නිවහල් ෂහරුක් 
භන්ත්රීතුභනි. මීශඟට  ගරු නිගඹ ජය 
බහඳති උදඹකහන්ත ගුණතිරක භළතිතුභහ.  

 

ගරු නි.බහඳති උදඹකහන්ත ගුණතිරක              
சகபய ி.தயிசார்  உதனகாந்த குணதிக  
Hon.D.Chairman Udayakantha Gunathilaka                                                                                
----------------------------------------------------------------------------------- 

 ගරු බහඳතිතුභනි අගප්  
විඳක්නහඹකතුභහගේ ගඹ ජනහ 
ම්ඵන්ධ කතහ කිරීභට අසථහ  රඵහදීභ  
ම්ඵන්ධ  සතතින්ත ගනහ.  

 

 වි ගලේගඹන්  ඳහුගිඹ කහරඹක්  
තිසගේ  ළ වළලුණ  ර්හත් එක්ක ඒ 
අඹවඳත්  කහර  ගුණ තත්ත්ඹත් එක්ක 
අකුු   ළය ළඳීගම්  ළඩිවීගම්  
ප්රනතහඹක්  තිගඹනහ.  ඒගේභ  ඳහුගිඹ 
ර්හඳතනඹ  ගේභ  කුඩහ  කහරග  අකුු   
ළය ළදුණහට  ඩහ  අකුු   ලින් අනතුයට  
ඳත් ගන ප්රභහණඹ ඒගේභ  ගගල් 
ගදොයල් රට ඒගේභ ජීවිත  රට 
ඒගේභ වයකුන්ට  ඒගේභ අලීන්ට ඒ  
සිඹළු භනුසයින්ට ත්යින්ට වහනිදහඹක  
තත්ත්ඹක් ඳහුගිඹ  කහරග  අපිට  
දකින්නට රළබුණහ.  ඒකට ගනොගඹක්  
කහයණහ ගනොගඹක් ගේල්  පිළිඵ භත 
පශ ගරහ  තිගඵනහ. විදුලි ඡංගභ  දුයකථන 
න්නහඹක  කුළුු   නිහ ගම්හ ළති 
ගනහ කිඹරහ භතඹකුත්  තිගඹනහ.  ඒහ 
භවය සථහනර ඳහුගිඹ  කහරග  ඉඳි 
කයන්නට දුන්ගන් නෆ ජනතහ විගය ධඹ  
දළක්වහ.  ඒගේභ  භවය අසථහර 
ඒගේ  තිගඹන න්නහඹක ළලුමීනිඹම්  
කම්බි ඳරිඳත        කම්බි   කඳහගගන     ගිඹ  

 

අසථහ ගඵොගවොභඹක්  තිගඹනහ. ඒ  නිහ  
ඒ අකුු  ගඳොශට අේද ගන්න එක 
ගන්ගන්  නෆ. ඒ නිහ ඒහ ඳසගේ ඒහ  
පුපුයනහ. අවක  තිගඹන  තළනකට  
පුපුයනහ  කිඹන තත්ත්ඹට  තභයි  
තිගඹන්ගන්.  භවය ඒහ ප්රය තිඹකට ගච්චි 

තළන්  තිගඹනහ. ප්රය තිඹකට  නළති ඉදි 
කයපු   තළන් තිගඹනහ  කිඹරයි  දළන 
ගන්නට  තිගඹන්ගන්. ඒ නිහ ගම්  ප්රය තිඹ 
පිළිඵ ඒ අදහර ණඹතන  ම්ඵන්ධ කයරහ 
ඒගේභ  ප්රහගේශීලඹ  බහගේ අනුභළතිඹ  
හුඟක් ඒහ ජර විදුලිඵරහගහය වදනහ 
ගේභ ගම්හ ණයම්බ ගනහ.  ණයම්බ   
වුණහට  භවය ගරහට ඉවළින් ඒහ 
අනුභළතිඹ ළවිල්රහ ණයම්බ ගනහ. 
ප්රහගේශීලඹ  බහගේ   අනුභළතිඹ එගවභ  
නළත්නම් ප්රහගේශීලඹ ම්ඵන්ධීකයණ   
කය ටුගේ අනුභළතිඹක් නළති ණයම්බ 
ගනහ. එගවභ ගන ඒගේ අපිට 
විලසහඹක්  නෆ . ගම්හ  නිඹභ  විදිවට 
ප්රය තිඹට වළගදනහ  කිඹන විලසහඹක් අපි 
තුශ නෆ.  

 

ඒ නිහ  ගම්  තත්ත්ඹ ගම් 
ග භදහ  භන්ත්රීතුභහගේ ගඹ ජනහ එදහට  
ඩහ අනතුරු ගඵොගවොභඹක් අකුු   ළය 
ළදීභ  නිහ අද  ළති ගරහ  තිගඹනහ. ඒ  
නිහ ගම්  තත්ත්ඹ අපි අභ  කය ගළනීභට  
ඹම්කිසි දළන් අගප් ණනග   සථහන  
ගදකක දළන් ඳහුගිඹ  අවුරුදු  ගණනහකට 
ඉසගල්රහ ඒ ඳහළරකට ඒ අකුු   ළය 
ළදීභ  නිහ  අකුු   න්නහඹක  වයි  කශහ.  
ඒගේ ඒ සථහන  ගවොඹරහ ඵරරහ ඒ අකුු   
න්නහඹක වයි  කයරහ ඒ ජීවිත  වහනි 
ගේඳශ  වහනි අභ  කය  ගන්න අලය  
කටයුතු   කිරීභ තභයි ගම්ගක් අලය 
ගන්ගන්.  ඒ  නිහ ඒ  තත්ත්ඹ අගඵ ධ  
කයගගන ඒ පිළිඵ ගොඹරහ ඵරරහ 
කටයුතු  කිරීභ ඉතහභ  ළදගත්. ඒගේභ ගම් 
ගඹ ජනහ ළදගත්  ඵ භතක්  කයය න්  භට 
අසථහ         රඵහදීභ       පිළිඵ      ගරු  

 

බහඳතිතුභහට  සතතිඹ  පුද කයය න්  භගේ  
චන කීඳඹ අන්  කයනහ.  

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

சகபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                   
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

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

 

සතතියි  ගරු නිගඹ ජය 
බහඳතිතුභනි. මීශඟට  ගරු විඳක් 
ංවිධහඹක සිරිඳහර  කිරිළල්ර භළතිතුභහ. 

 

ගරු විඳක් ංවිධහඹක සිරිඳහර කිරිළල්ර              
சகபய எதிர்க்கட்சி அபநப்ார் சிிா கிரிஎல் 

Hon.Opposition Whip Siripala Kiriella                                

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

 

ගරු බහඳතිතුභනි අගප්  ගරු 
විඳක්නහඹක ඩබ්.ග භදහ  භළතිතුභහගේ 
ගඹ ජනහ  සථීය  කයය න්  අදවස  
දක්නහ.  

 

ගරු බහඳතිතුභනි ගම් අකුු  ළදීභ  
ම්ඵන්ධ ගත්තවභ දළනට භට ගත්ගයන 
ණකහයඹට ය 30 කට  කලින් ගම්  උදුය 
ගරු බහඳතිතුනි 1% ගේ  තිබුග්ඩ.  කුඹුරු 
ළඩ  කයන ගකොට කුඹුගර් ඉන්න  ගතකුට 
එගවභ  තභයි  තිබුග්ඩ ගම්ක.  ගම්ක 
ඔඵතුභහටත් භතක ළති ඉසගල්රහ 
දුයකථන  ගත්තවභ දුයකථන  ඳහවිච්චි  
කයන්න පුළුන් ගන්ගන් ණදහඹම් ඵදු 
ගගන ගඳොලීසිග   ළයදිකරුගක් 
ගනොන උහවි ගනොගිඹ ගකගනකුට  තභයි  
දුයකථනඹක් ගදන්ගන්. අද දුයකථන  
ගත්තවභ අසක් මුල්රක් නෆය  ගක ටි  
ගණන්  තිගඹනහ. ගම්ක  දුයකථන 
ගභොබිගටල්         ඩඹගරොක්                ගල්  

 

ගටල් එඩිගරහ්    විවිධ ගේල් ගම්හ 
ඔක්ගක භ ණගේ ළභරිකන් වඬ අක්කය 
වහයසිඹ  දවතුනක් එදහ ගදන ගකොට  භට අද 
හගේ භතකයි හසුගේ නහනහඹක්කහය 
භළතිතුභහ  භඟ අපි ගම්කට විරුේධ 
ගඳශඳහලි  ගිඹහ ඉයනවිර ළභරිකන් වඬට  

විරුේධ. අද  ගත්තවභ  ගරු බහඳතිතුභනි 
ය  30 කට  කලින් ගම් අකුු  ළඳීභ අද 
1%   නම් අද 60% දක්හ ර්ධනඹ ගරහ  
තිගඹනහ. ගම් අකුු  ළදීභට ගම්ක 
ඳශගනි ගවේතු   ගරහ තිගඹන්ගන්.  දළන් 
අපි ශඟදී ළවළලිඹගගොඩ ත්ගත්  ශභගඹක් 
අවුරුදු 19  ඒ  ශභඹහ ගතොයණගගොඩ. 
ගිහිල්රහ  ඵයිසිකගල් ඉගගන ගටලිගෂ න් 
එගකන්  කතහ  කය  කය ඉන්න ගකොට 
ගඩ න්  ගෆහ එගවම්භභ භළරුණහ.  ඒගේභ  
දළන් ගම්  ති  තුනකට ඉසගල්රහ ඳත්තගර්  
තිබුණහ අක්කයි  භල්ලියි  චිඳටිඹක්  ඵර 
ඵරහ  හිටිඹහ වෆන් ගෂ න් එගකන්.  අගන් 
අක්ගක්  කිඹරහ  කිේහ විතයයි  භළරිරහ  
ගිඹහ. ගම්  ගේ භයණ  ං යහ  ගත්තවභ  
අපිට නියතුරුභ අවන්න සිේධ ගනහ 
එකක්. ගදකක්.   වළභ  ඳශහතකභ  
භළගයනහ   කිඹරහ. ඒගේභ  අක්කය 50 
ගත්තවභ ළවළලිඹගගොඩ ඔහුගේ ගල්ගටල්  
කුළුණක් හිටන්න  එන ගකොට ගගම්  
ජනතහ  භට 319   ක් අත්න්  කයරහ 
ගඳත්භක් ගදන ගකොට භභ ඒකට විරුේධ  
කටයුතු  කයරහ නළළත්තුහ. නමුත්   
දිවුරුම්පිටිග   කන්ගේ වයි  කයරහ  තිගඹන  
කුළුණ ගත්තවභ ඒගක්  ළදුණ  අකුණ 
ගකලින්භ  ළදුග්ඩ අක්කය 50  කිඹන 
ගම්භහනඹට. ඒකටත්  අගප්  ප්රධහන 
ළභතිතුභහට  කිේට ඳසගේ අකුු  
න්නහඹක තුනක් ද ගකොගවේද වි  කයරහ 
දුන්නහ. අන්න අපිට එදහ ඒ අක්කය 50 කිඹන  
ගගම් . 

 

ගම්ක  වළභ  ගදඹක්  ගත්තවභ ගරු 
බහඳතිතුභනි එකක්  තභයි අයඳරිසභ. 
අනිත් එක  තභයි ගනොළරකිල්ර.  
ගනොළරකිල්ර  කිඹන්ගන්      අකුු  ගවන  

 

ගරහට ඒගන්  ඳරිසම් ගන්නට  ළඩ  
කටයුතු   කයනහ නම් ගම් අද ගඹ ජනහ 
අපිට ගේන්නට වුභනහක්  නෆ. ගම්  ගළන  
දළනුත්  කයනහ  නම් යජඹක්  වුණවභ 
යජගඹන්  ජනතහ දළනුත්  කයන්න ඕගන් 
අකුු  න්නහඹක ගනගභයි අකුු   දින 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

එක අභ  කය  ගන්න පිළිඹම් ගභොනද 
ගඹොදන්ගන්  කිඹරහ. අකුු   න්නහඹක  
වයි  කයන  තළන අකුු   දින්ගන්  නෆ. 
ඒගේභ  ගම් ශඟදී   භහ  වඹකට  කලින්  
ප්රධහන ළභතිතුභහට  කිඹරහ ඒකත් ගම් 
ය ඹනගකොරතළන්න ඳලීගර  ඒගක් අපි  වයි 
ගකරුහ  තුනක්ද ගකොගවේද.  ඊට  
ඳල්ගරවහට  ළදුණහ ඒ  රයින් එකට 
ළඳුගන් නෆ. ගම්ගන්  ගම්  ජනතහ 
ණයක්හ   කය  ගළනීභ වහ අය ළභරිකන්  
වඬ ඉයනවිර  කිඹන එකට ගම්ගේ  දියුු  
ගයි ගම් දුයකථන ීපන ගයි ගම්හ නළති  
කහරඹක් අවුරුදු 30 කට  ඉසගල්රහ දළන් 
අද  ගත්තවභ ගම්ගක් ගගදය  තු් ටු ගදකක්  
ඉතුරු ගන්ගන් නෆ. වෆන්ඩ් ගෂ න්  රෆන් 
ගෂ න් ගම්  වළභ එකක්භ  ගත්තවභ රවි  
කයන එක  තභයි ගම්ගකන්  කයන්ගන්. ඒහ  
කයන ගකොට ඉරේ  ගවන  ගවනහ. ඒ  
නිහ විගලේගඹන්භ ගම් අකුු  ළඳීභ  
රක්හ  ගළනීභට  නම් යජඹ  ඳශහත්  බහ  
ප්රහගේශීලඹ බහ  මීට  ඩහ   ජනතහ   
දළනුත් කිරීගම්  ළඩ පිළිගරක් කගශොත් 
ළදගත් ගනහ. ගම්ගන්  ය නිසසු  
භළගයනහ.    ගභොකද අත ඳඹ  කළඩිරහ අංග 
විකර ගරහ ඉතුරු ගන්ගන්  නෆ. භළරිරහභ  
ඹනහ. වදතටභයි දින්ගන් ගවනඹ.   ඒ  
නිහ අද  ගත්තවභ අගප්  ඩබ්.ග භදහ ගරු  
විඳක්නහඹකතුභහ ගගනහපු ගඹ ජනහ ඉතහ 
ළදගත් ගනහ. ජනතහ  දළනුත්  
කයන්නට. ඒගේභ යජගඹන් ගම් ජනතහ  
දළනුත්  කයරහ ගම් අනතුරු අභ  කය  
ගන්නට කටයුතු  රසන්න  කිඹරහ ගම් 
ගඹ ජනහට එකතු  කයය න් ගභතුභහගේ  
ගඹ ජනහ  සථීය  කයය න්  භගේ  චන  
සල්ඳඹ අන්  කයනහ ගරු  
බහඳතිතුභනි.   

 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

සතතියි  විඳක්ග  ංවිධහඹක  
සිරිඳහර   කිරිළල්ර  භළතිතුභහට. මීශඟට   
ගරු භන්ත්රී අිතත්  ලහය න්ද භළතිතුභහ. 

 

ගරු භන්ත්රී අිතත් ලහය න්ද                                
சகபய உறுப்ிர் அஜித் ராநின்த                                  

Hon.Member Ajith Shyaminda                                            

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

 

ගරු  බහඳතිතුභනි 
විඳක්නහඹකතුභහගේ  ගඹ ජනහ  සථීය  
කයය න් භටත් චන  කීඳඹක්  කතහ   
කිරීභට අසථහ  රළබීභ ම්ඵන්ධගඹන්  
විගලේගඹන්  ඳසුගිඹ  ගම් ගඹ ජනහ භං  
හිතන්ගන්  බහ හය ගදක  තුනක්  කල් 
ගත්තත් ඒ අතයතුය අපිට   ඳසුගිඹ  කහරග  
ගච්චි  සබහවික  විඳත්  ගංතුය වහ නහඹ 
ඹෆම් කටයුතුත් ගම්  වහ  භහනභ අගප්  
ඳශහගත් ජනතහට  ෘජුභ  ඵරඳහපු  
අසථහක්.  විගලේගඹන් ගම් ග භදහ  
විඳක්නහඹකතුභහගේ ගඹ ජනහ  ගත්තවභ 
ඉතහභත්  ළදගත් ගඹ ජනහක් වළටිඹට 
භභත්  දකිනහ. ගභොකද අගප් ඵරප්රගේලග  
අගප්  වළභ  ගභකභ    එක  ඳළත්කින් විදුලි 
ළය  ළදීභ  නම් ඒ කහරග  ඉන් ඒක 
සබහවික ගදඹක්. එක  ඳළත්තකින් ගන 
ගදඹක්.  නමුත් ගම්  න්නිගේදන  කුළුු  
ඉදිකිරීම්  තුළින් ජනතහ  තුශ ගරොකු 
ළකඹක් ගප්රගවලිකහක්   තිගඹනහ ගම්  
තුළින් ඒ අකුු  ළය  නිහ  රට එගවභ  
නළත්නම් ගම්ක  විහිදී  ඹෆභක්   තිගඹනහ  
කිඹන එක භතඹක්   තිගඹනහ. ඒ  භතඹ  
නිකන්භ වළදිච්චි එකක්  ගනගභයි අත්දළකීභ  
එක්ක තභයි  තිගඹන්ගන්. අපි  දළන් ගම්ක  
භහජගේහ අභහතයතුභහත් එක්කත්    කතහ   

 

කශවභ එතුභහත්  දළන  ගත්තු  විදිවට  
කිේගේ ගම්  න්නිගේදන  කුළුු  ඉදිකිරීම් 
එක්ක ඊට  හගප්ක ගවො අකුු   
න්නහඹක ක්රභ බහවිතහ  කශ  යුතුයි. නමුත් 
ඒ  ක්රභඹ  ප්රය තිඹට නිසි ගර වරි  
ක්රභගේදඹකට බහවිතහ ගනොකිරීභ  තුළින්  
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

තභයි ඒ අකුු  ළයක්  ණවභ ඒ  අකුු   
න්නහඹකඹට  ක්ණික ගඳොශට ළද  
ගළනීභට අලය ක ඒ තම කම්බිඹ අලය   
විදිවට  දහරහ  තිබුග්ඩ  නළත්නම් එතනින්  
විසි  කිරීභක් ගනහ  කිඹන එක  පිළිඵ 
එතුභහත්  කිේහ. එතුභහටත් ඒ   විදිවට 
ගතොයතුරු   රළබිරහ  තිගඹනහ  කිඹරහ.  
අපිට ගරහ  තිගඹන්ගන් අගප් යග්  ගම්  
තහක්ණඹත් එක්ක ජනතහට ණයක්ක  
ක්රභගේදඹක්  වළදුණට අගප් යටල් ර 
ගම්හ වයි  කයන ගකොට ඒ අලය ගේල්  
ගවොයට  වයි  කයන්න  ගිඹවභ  තභයි ගම්  
ප්රලසනඹ  තිගඵන්ගන්. අපි   ගරු 
බහඳතිතුභනි අපිට  ෘජුභ ඳශහත්  
බහක්  විදිවට දහඹක ගන්නට ඵළරි වුණත් 
ගභතුභහගේ ගඹ ජනහගන් අපි 
ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ අවුරුදු  ඳවකට 
ළයඹක් ගම් ෂර්  ඳරීක්හ  කයන්න  
ක්රභගේදඹක් කස  කයරහ දළන් ගම්හට 
ප්රහගේශීලඹ  බහ  භළදිවත් ගන්ගන් 
ඉදිකිරීම් රට අය දීභ  ඳභණයි. ඵරඳ  
ක්රභඹක්  නෆ. නමුත් ගම්හ ඉදි කයන ගකොට  
ප්රහගේශීලඹ  ගල්කම්ගේ  ප්රහගේශීලඹ  බහගේ 
 නගය  බහගේ  අනුභළතිඹ අලයයි.  ඉදිරි   
කහරග දී ගම්හ  පිළිඵ ඳරීක්ණ  
ක්රභගේදඹක් අවුරුදු  ඳවකට  ළයඹක්  වරි 
ගම්  ප්රය තිඹට  තිගඹනද  කිඹරහ දළන් 
උදහවයණඹක්  වළටිඹට අගප්  ගේ ඉසයවහ  
තිගඹන  කන්ගේත් ගම්ගේ එකක්  
තිගඹනහ.  දළන් අකුු   ගවන ගරහට  
අකුු   ළය දිනහ  ළඩියි  කිඹරහ අපිට  
දළගනනහ. ඒ  නිහ ගම්ගක් ළත්තකුත්  
තිගඹනහ. ගරු  බහඳතිතුභනි ගම්   නිහ 
අගප්  ඳශහගත් ජනතහගේ ජීවිත රට 
ගරොකු ඵරඳෆභක් ගන්නට ඉඩ  තිගඹනහ. 
ඒ නිහ අපි ගම්  ගඹ ජනහත් එක්ක 
ගඹ ජනහ  කයන්ගන් න්නිගේදන  කුළුු  
ඳරීක්ණ  ක්රභගේදඹක්    නිසි   ඳරිදි අකුු    

 

න්නහඹක ගඹොදරහ  තිගඵනහද. ඒකට 
අලය ප්රය තිඹ  ගඹොදරහ  තිගඵනද  කිඹන 
එක  ගළන ඒ  නයහභක  ගකොය භට  වරි 
දන්රහ ඒ  ඳරීක්ණ  ක්රභගේදඹක්   කස  
කශ  යුතුයි. එගවභ ගඹ ජනහ  කශ   යුතුයි  
කිඹරහ භභත් ගඹ ජනහ  කයනහ. ඒගේභ  

ඳහුගිඹ  ගංතුය  කහරග   නහඹ ඹෆම් 
අයනහඹක  බුරත්ගකොහුපිටිඹ ව භගේ  
හිගත් ඉතිවහග  ළඩිභ නහඹ ඹෆම්   
ප්රභහණඹක්  රක් වුග්ඩ  ඳසුගිඹ ර්හත්  
එක්ක.  දින තුනක් විතය එක  දිගටභ  
ර්හ. වළභ  කන්දක්භ අයින් ගනොවුණට 
ඳළලිරහ  තිගඹනහ. ඊග  භභ දළක්කහ 
උඩුක  භශ ගගදයක  ගිඹවභ ඒ  වරිඹත් 
ඳහයත්  ඳළලිරහ.  ගඳොගශො වළභ  තළනභ  
ලිහිල් ගරහ ගකොයි ගරහගේ  කඩහ 
ළගටයිද  කිඹන  තත්ත්ඹට ඳත් ගරහ  
තිගඵන්ගන්.  

 

ඒගේභ තභයි  තල්ද භහනිඹංගභ 
ඒ  ප්රගේලර දින  තුනක් ඒ  ගංතුය ඒ  
ප්රගේල රට තිබුණහ. ජනතහට ණවහය උඹහ  
ගන්න  ගරොකු ප්රලසන  රට මුහුණ  ගදන්න  
සිේධ  වුණහ.  අපි  භවජන  නිගඹ ිතතගඹක්  
වළටිඹට අගප් භහජ ගේහ අභහතයතුභහට 
යංිතත් ඵ්ඩඩහය අභහතයතුභහට  කතහ කශවභ 
එතුභහ  කිේගේ  ගංතුය ඵළසවභ ගන 
ගේල් ඉතුරු   කයමු.  දළනට අලය ගේ 
අලය විදිවට  පිස ණවහය ගදන්න කටයුතු  
කයමු  කිඹරහ. ඒ අනු ඒ  ගංතුය  ගරපු 
දගේත්  අපි  තුන ගනකන් ඒ 
තල්ද භහනිඹංගභ ඒ අට  ග්රහභ ගේක 
ම් ඳවක්  විතය ඹට ගරහ  තිබුණහ. අපි 
එදහ  දගේ ණවහය  වදන්න ඵළරි නිහ ඳහන් 
දුන්නහ. ඳහුදහ  කෆභ  ඳහර්ල් දහවක් 
එක්දහස  ඳන්සීඹක් විතය ගඵදුහ. ඒ  විදිවට 
අලය  කටයුතු  කයන්න අගප් යංිතත්  
ඵ්ඩඩහය ළභතිතුභහ  භහජ ගේහ 
අභහතයතුභහ  වළටිඹට ඒහට  ඵළදිවත් ගරහ 
අලය උඳගදස  දුන්නහ.  අපි ඒ වහ 
සතතිඹ කෘතගේදීතහඹ  පිරි  නභනහ. 
ඒගේභ අගප් ඳශහගත් ජීවිත අනතුරු  

 

යහශිඹක්  අගප්   චය ර භන්ත්රීතුභන්රහගේ 
ඉදුනිල්  භන්ත්රීතුභහගේ  ඵරප්රගේලග  තභයි 
අයනහඹක  ළඩි ජනතහක්  රක් වුග්ඩ.  
බුරත්ගකොහුපිටිඹ  ප්රගේලග   17 ගදගනක්  
ය ඹ  ගිඹහ.  තහභත් අතළන්  කවුරු යහශිඹක්  
තිගඹනහ.  ඉතිං අපි  ඵරහගඳොගයොත්තු 
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ගනහ ජනහධිඳතිතුභහත් ගම්  භහග  
ඳශගනිදහ ගම් ප්රගේලඹට ළවිල්රහ  විගලේ 
ම්ඵන්ධීකයණ  කය ටු හයඹක් තිඹරහ  
කඩිනය න් ඒ ගගොල්රන්ගේ 
ඵරහගඳොගයොත්තු   තිඹරහ ඉඩම්  රඵහ ගදයි  
කිඹරහ. ඒක කඩිනය න්භ  ගයි  කිඹරහ 
ඵරහගඳොගයොත්තු අගප්ක්හ තිගඹනහ.  
ගභොකද  කුඩහ  දරුගොත් එක්ක කඩහයම්ර 
කුඩහ ඳන්ල්ර  ප්රජහ ලහරහර  යහශිඹක්  
ඉන්නහ. ඒ අනු  අඳවසුතහඹන් රට 
ගළටළු රට ඒ අඹ රක් ගරහ  ඉන්ගන්. ඒ 
අඹ  කළභළත්ගතන් ගනගභයි  ඉන්ගන්.  ඒ  
නිහ ඒක  කඩිනම් කයන්න අගප්  පුළුන් 
විදිවට අගඳත්  භළදිවත්වීභ  ගමු. 
විගලේගඹන්භ  අගප්  ඳශහතට ඉසයට  ඩහ 
ගම් ගන ගකට වදිසි ණඳදහ රක්වීම්  ළඩියි.  
දළන් ඊග  ගඳගර්දහ ගකොසගභ කෆම්ප් එක 
ගිනි ගත්ත ගරහගේ අගප් ඳශහගත් 
ගනොවුණට අගප්  ඳශහගත්  ඵවුන්ඩ්රිඹ අගප්  
තල්ද ප්රගේලග  ජනතහත්  අයින්  වුණහ. 
භං  හිතන්ගන් ඒගක්  පුපුයන ද්රය 10%  
ඳභණ  තභයි තිබුණහ  කිඹරහ  කිඹන්ගන්. 
ඔක්ගක භ  තිබුණහ  නම්  භං  හිතන්ගන් 
ළවළලිඹගගොඩ ප්රගේලඹට ගනකන්භ 
විනහල ගන්න  තිබුණහ. අපි  දළක්කහ ගම් 
ගකොසගභ  ශඟට  ඹනකන්භ ඒ ගභ ටහර් විසි 
ගරහ තිබුණහ. ඒ  විදිවට ගනොගඹකුත් 
යනඹන් ණඳදහ ගම් භෆත කහරග  
ළඩිගඹන් අපිට අත්  විදින්න  රළබුණහ.  අපි 
ඒහ ගම්  ජනතහ පීඩහට  ඳත් ගන  නිහ 
ඒ  පිළිඵ භතක්  කගශේ.  අපි   ගරු 
බහඳතිතුභනි ගම්ත්  භග පුළුන් නම් අපි  
ඳශහතක්  විදිවට වදිසි ණඳදහ රට උදේ 
කයන්න අගප් ගල්  ඵළංකු ගේ  අගප්  
ගභොකක් වරි භහජ ගේහ අභහතයහංලඹට 
අනුඵේධ ඒකකඹක්   පිහිටුන්න පුළුන්  
නම් ඉදිරි කහරග දීත්  හකච්ඡහ  කයරහ  
ක්ණික     ඒහට         උදේ  කශ වළකියි.  

 

උදහවයණඹක් වළටිඹට  ගං තුය  ගළලුගේ 
දළන්  තල්ද  භහනිඹංගභ අගප්  ඳළත්ගත් ඔරු  
තිබුග්ඩ  නෆ.   ගභොකද ඔරු අලයතහඹක්  
තිබුග්ඩ  නෆ. ඉසය  නම්  ගංතුයට ඔරු 
එකතු  කයරහ  තිබුණහ. ගතොටුඳරට  විතයක්  
ගනගභඹ  ගං තුයට විතයක් ඔරු ඳහවිච්චි  

කයන්න ඔරු ගඵදරහ  තිබුණහ. නමුත්  භෆත  
කහරග  එගවභ  තිබුග්ඩ  නෆ.  දළන්  
වදිසසිග  අපි  ගන්න  වළදුත් එගවභ  ගන්න 
ක්රභගේදඹක්  තිබුග්ඩ  නෆ.  ඒ  නිහ අපි  
ගරු යංිතත්  ඵ්ඩඩහය ළභතිතුභහගගනුත් 
ඉල්රහ  සිටිනහ  ගම්හ  පිළිඵ  අපි  ළඩි 
අධහනඹක්  ගඹොමු  කයරහ ඒ  විදිවට වදිසි 
ණඳදහ රදී ගන්න ඔරු කීඳඹක්  රඵරහ දීරහ  
තිඹන්න  කිඹරහ. ගභොකද ගඵ ් ටු රඵහ දීරහ  
තිගඹනහ  ප්රහගේශීලඹ ගල්කම් කහර්ඹහර 
රට.  ගරු බහඳතිතුභනි ගඵ ් ටු කිසි 
ළඩක්  නෆ.  ගභොකද ගඵ ් ටුක්  ගිඹහ 
විතයයි ඔරු ටික ඔක්ගක භ  ගිගරනහ. 
අනිත් ගඳොඩි ඔරු. එගවභ ගනහ . නහවික  
වමුදහගන්  ගඵ ් ටු ළවිල්රහ ඒ  කුඩහ ඔරු 
ටික ඔක්ගක භ ගිලුගන් අය තල්ද දිගවේ 
ඹන ගකොට  වීදුරු  තිගඹන  කඩ ටික 
ඔක්ගක භ විනහල  වුණහ. ඒ  නිහ ඒ ගඵ ් ටු 
ලින්  ප්රගඹ ජනඹක් නෆ. ඒ  නිහ වදිසි 
අසථහකදී  ප්රගඹ ජනඹට  ගන්න ඔරු 
ගදක  තුනක්  රඵහ ගදන්න අලය  කටයුතු  
කයන්න   කිඹන එක භතක්  කයය න් 
විගලේගඹන් ග භදහ භළතිතුභහ 
විඳක්නහඹකතුභහ ගගනහපු ගඹ ජනහ 
නළතත් සථීය  කයය න් එතුභහ අගප් 
න්නිගේදන  කුළුු  ව ඒ අලය 
තහක්ණික ඳරීක්ණඹක්  කයරහ ගම්  
පිළිඵ  තීයණඹක්  ගන්න අලය  කටයුතු  
කයන්න  කිඹරහ ගරු බහඳතිතුභහට ඉල්රහ   
සිටිය න් භභ නිවඬ ගනහ. ගඵොගවොභ  
සතතියි.  

 

 

 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතතියි   ගරු භන්ත්රීතුභනි. මීශඟට 
අිතත් කුභහය භළේගදගභ භන්ත්රීතුභහ. 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

 

ගරු භන්ත්රී අිතත් කුභහය                                
சகபய உறுப்ிர் அஜித் குநாப                                         

Hon.Member Ajith Kumara                                              

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි අගප්  ඳශහගත්  
ගරු  විඳක්නහඹකතුභහ  කයරහ  තිගඵන 
ගඹ ජනහ  භහ කීඳඹක්  කල් ගිහිල්රහ  වරි 
අද  විහදඹට රක්  කිරීභ  ගළන අපි තුටු 
ගනහ. ඒගේභ  එතුභහ ගඹ ජනහගේ 
ඉදිරිඳත්  කයරහ තිගඵන අසථහගේ   
ඵයගමුගේත් රංකහගේත්   කිසිභ 
අනතුයකට  රක් ගරහ තිබුණ අසථහක 
ගනගභයි.  ඒ කහනුගේ  වදිසසිග භ 
ගංතුය  නහඹඹෆභ  කයදය  යහශිඹකට අගප් 
ඳශහත්  බහ සීභහ  තුශත්   රංකහගේත් 
කයදයඹට  රක් ගන්න  සිේධ වුණහ.  

 

 ඒගේභ  එතුභහගේ ගඹ ජනහගන් 
ඉල්රහ   සිටින  කහයණහ අකුු   ළය ළදීභ  
නිහ ළති ගන  විනහලඹයි. ඔඵතුභහත්  
දන්නහ ළලිගගගඳොර  ප්රහගේශීලඹ  ගල්කම් 
ගකෝ  හලග    කන්දගභ  කිඹන ප්රගේලග   
රංකහගේ අකුු   ළය දින  කහර  
ඳරිච්ගේදඹක් ණගොත්  කහරගුණ  
විඳර්ඹහඹක් නිහ ගව   කහරගුණ  
තත්ත්ඹ  ඹටගත් ඒ  ප්රගේලඹට 
අනිහර්ඹගඹන්භ අකුු  තුන වතයක් 
දිනහ. ඒ ගගල්ර  විදුලි ඳේධතිඹට 
අකුු   දිනහ. ඒ ගගල්ර ය දුරට අකුු   

 

දින්න  ඳටන්  ගන්නහ. ගම් දන්න   
තයය න් ගගල් වතක් අටක්  විඳතට  ඳත් 
ගරහ වහනි ගරහ  තිගඹනහ. ඒකට  වන 
ගදන  ක්රභඹක් නෆ.  ඒ ගගල් රට 
අකුණක්  ළදුණවභ විදුලි මීටයඹට 
ළදුණවභ  කළුගර් ඉන් ඒ ය නිසසු ඒ බිර 
ගගරහ ඒක  කස  කය ගන්නහ ය ක් 
ඒකට අපි වනඹක් ගදන  ක්රභඹක් ඒ  
ය නිසසු දළනුත් ගරහ  නෆ.  වළඵළයි ගම්  

ඳශහත් බහට ගම්  ඵරඹ  තිගඹනද  
කිඹන එක ප්රලසනඹක්.  භට භතකයි භභ  
ඳහර්ලිගම්න්තුගේ  ඉන්න  කහරග  2002 
අවුරුේගේ අගප්  යනිල්  වික්රභසිංව 
අගභළතිතුභහ එකට  ණඳදහ  කශභණහකයන 
අභහතයයගඹක්  ඳත් ගකරුහ.  වළඵළයි ඒ  
කහරග  ණඳදහක් කශභණහකයනඹ 
කයන්න  තිබුග්ඩ නෆ.  ඒ ගරහගේ 
විඳක්ඹ  කිේහ අකුු   ගවන්නත් 
ළභතියගඹක්  ඳත්  කයරහ  කිඹරහ. අකුු   
රටත් ළභතියගඹක්  ඳත් කයරහ   කිඹරහ 
ගරොකු ගද හගය ඳණඹක්  කශහ.  ගම්  
වහ අභහතයහංලඹක් මුදල් ගන්  කයරහ 
ළභතියගඹක්  ඳත් කයරහ  කයන්ගන්. 
ගම්ක වරි අඳයහදඹක්  කිඹරහ.  ඵළවළයි එයින්  
ඳසගේ  සුනහය ඹ  රංකහට ණහ. ඒගේ 
විලහර ණඳදහකට  ගම්  රංකහ  ඳත් 
ගන්න  ඳටන් අයන්  තිගඹනහ.  අදත්  
දස ගදකක් ළසගොත් ඔඵතුභහ  කිේහ 
ගේ  කන්දක් ගදකක් නහඹ   ඹන  
තත්ත්ඹට  ඳත් ගරහ  තිගඹනහ.  ගවො 
ළසගොත් අකුණක්  ළදිරහ  ගදන්ගනක් 
තුන්ගදගනක්   භළගයන්න ඳටන්  ගන්නහ. 
ගභොකක්  වරි ගරොකු කහරගුණ  
විඳර්ඹහඹක්  තිගඹන  කහර  ඳරිච්ගේදඹක්. 
ඉතිං එගවභ  නම් ඒකට ගකොගවොභද අපි 
ඳශහත් බහක්  වළටිඹට  අගප්   ඳශහගත් 
ජනතහට අලය  රැකයණඹ රඵහ 
ගදන්ගන්  කිඹන එක  තභයි අපි කල්ඳනහ  
කයරහ ඵරන්නට ඕගන්.  ඒ  නිහ 
කහගර චිත  ගඹ ජනහක්.  අකුු   ළය 
ඳභණක් ගනගභයි අපි   දන්නහ ක්ණික 
අපිට  යංිතත්  ඵ්ඩඩහය ළභතිතුභහ ගකොගවේ  
හිටිඹත් වදිසසිග  හුශඟක් ණගොත්  
වදිසසිග   ගංතුයක් ණගොත්  නහඹ ඹෆභක්   

 

වුගණොත්  ක්ණික ඉන්න ඳශහත  කුභක්  
වුණත් ඒ තභන්ගේ  නිශධහරී  ක්ඩඩහඹභ 
ඉසගල්රහ ඒකට ගඹොදරහ ඒ අලය  
කටයුතු ංවිධහනඹ  කයනහ  කිඹරහ අපි 
දන්නහ.  වළඵළයි අපිට  සීභහක්  තිගඹනහ.  
ඹන්න  පුළුන් සීභහක්  තිගඹනහ. ඒ  
සීභහන්  ඳළයණි සීභහන්  තිගඹන්ගන්. 
අලුත් සීභහන් ඒකට  කස  කය ගන්න 
අපිට අලය ගරහ  තිගඹනහ. ඒගේභ  
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

අලුත්  ක්රභගේද අපිට කස  කය  ගන්න 
ගරහ   තිගඹනහ. ඒගේභ  ක්ණික 
ගභගතන්ට අලය  කයන   දළන් අපි  
දන්නහ ලහරහ ඔඵතුභහ  භතක්  කශහ ඒ 
ලහරහ  ප්රගේලග   විනහල ගච්චි ගගල් 
රට  න්දි ගදන ගකොට ඳළයණි ක්රභ ඳහවිච්චි 
කයන්න  ඵළවළ.  ගභොකද ගක ටි  ගණන් 
ටිනහ  ගගල්  තිගඹන්ගන්.  ගක ටි  
ගණන් ටිනහ  බිසනස එක අගත්  
තිගඹන්ගන්.  ඒ  නිහ ඒහ ගදන  ක්රභ 
අලුතින්  කස  කයන්න ගරහ  තිගඹනහ.  
ඉතිං අපිත්  ඉදිරිග දී ඹම් ක්රභගේද  කස 
කයන්න  ඵරහගඳොගයොත්තු භත  අපි  ඹම් 
ළඩ පිළිගරකට ඳශහත්  බහගන්  
ඔඵතුභහ  කිේහ ගේ ඒකකඹක්  
පිහිටුන්න  වරි අලුත්  ප්රාප්තිඹකින් 
ගම්කට  ඵරඹ අයගගන අපි  ණඹතනඹක්   
බිහි  කයන්න වරි  ළඩ  පිළිගරකට 
ඹහයුතු  තිගඹනහ.  නළත්නම්  නහඹ  
ගිඹවභ අපිට ක්ණික  ගිහිල්රහ කෆභ 
ටිකක් ගදන්නට එගවභ  නළත්නම් 
ඒගගොල්රන්ට ඉඩම් ගවොඹන්න  ගිහිල්රහ 
කයදය ගන එක වරි  තු අධිකහරිරුන්ගේ 
ව තු වහම්පුතුන්ගේ  ඳසගන්  ගිහිල්රහ 
ඉඩම් ඉල්රගගන ගඳරැත්ත කයන එක වරි  
තභයි අපිට  නහඹ ඹෆගභන් ඳසගේ ඉතුරු 
ගන්ගන්. ඒක අපිට අන්තිභට  සිේධ 
ගන්ගන් ඒ උදවිඹට අලය කයන ඳවසුකභ 
ගදන්න  ඵළරි ගනහ.  එගවභ  නම් අපි 
ගම්කට ගභොකක්  වරි  ක්රභගේදඹක්  කස  
කය  ගන්න ඕගන්  අපිට  තිගඹන ගම් ඵරඹ 
ළතුශත අපිට  කයන්න  පුළුන් ඹම්කිසි 
ණඹතනඹක්  වරි ඹම්කිසි 
ගදඳහර්තගම්න්තුක්  වරි සථහඳනඹ  කය 
ගළනීගම්         ළඩ      පිළිගර. ඒ  නිහ භං  

 

හිතනහ  ගම්  ගඹ ජනහත්  එක්කභ එළනි 
ණඹතනඹක්  බිහි  කයන්නට  ඒකට අලය 
කයන ළඩ පිළිගර  ගරු ළභතිතුභහ  විසින් 
ගඹ ජනහ  කයරහ  අගප්  ඳශහත්  බහගේ  
ඹම්කිසි ළඩ ංවිධහඹක් ළති  කය  ගන්නහ  
නම් ටිනහ  කිඹන එක අපි  භතක්  
කයන්නට ඕගන්.  එදහ  විහදග දී  ගං තුය  
ගළන  භට  කතහ  කයන්නට වුගන්  නළවළ.  
ගඳොඩ්ඩක් ඒ  ගළනත්  චනඹක්  කතහ  

කයන්නට ඕගන්.  ගභොකද  වදිසි ණඳදහක්  
කිඹන්ගන් අකුු   ළය  ළදීභක්  ඳභණක්  
ගනගභයි.  ගනොගඹකුත් සබහවික අපිට  
ළති ගන්නහ ව  යනඹන් ළති ගන 
විඳත්. ඒගකදි අපිට  අද  දස ගදකක් 
ළසගොත්  ගකොයි  ප්රගේලග ද නහඹඹක්  
ඹන්ගන්  කිඹරහ කල්ඳනහගන් ඉන්ගන්. 
භභ හිතන්ගන් ඔඵතුභහත් එගවභයි. 
ඳළල්භඩුල්ර  ප්රගේලග  ග් භ  තිගඹන්ගන් 
කඳු ගකොගවන් නයක ණයංචිඹක් එයිද  
කිඹරහ  ගකොයි  ඳළත්ගතන් කන්දක්  ඳහත් 
ගයිද නයකක් ගයිද  කිඹරහ ළගකන්  
තභයි ජීත් ගන්ගන්.  ඒ  නිහ අද අපිට  
සිේධ ගනහ අපිට එළනි  තළන් 
වඳුනහගගන එළනි  තළන් රට උචිත  
විදිවට භහර්ග  කස කයන්න .එළනි  තළන් 
රට උචිත  විදිවට නිහ 
ළරසුම්කයනඹක්. ගම් අගප්  රංකහගේ 
එළනි  ක්රභඹක් නෆ. ජඳහනඹ ගේ  
ගත්තවභ  සුනහය ඹට ඔගයොත්තු ගන  
විදිවට  නිහ  ඒගගොල්ගර  කස  
කයනහ. භූචරන රට ඔගයොත්තු ගදන  
විදිවට නිහ ඒගගොල්ගර  කස  කය 
ගන්නහ.  අපිත් ඒ ඹම්කිසි සබහවික විඳත් 
රට ඔගයොත්තු ගදන  විදිගවේ යටක්  වළටිඹට  
ඳත් ගය න් ඹනහ. එගවභ  නම් අපි 
ගකොගවොභද ඒහට උචිත  විදිවට  නිහ  
කස ගන්ගන්. ඒහට උචිත  විදිවට අපි 
ගකොගවොභද  ගම්භහන  කස  කය  ගන්ගන්.  
ඒහට උචිත  විදිවට ගකොගවොභද අගප්  
භහර්ග ඳේධතිඹ  කස  කය ගන්ගන් කිඹරහ 
ගම්  ගළන ගඳොඩි ඳරීක්ණ ළඩ  ටවනකට 
ඹන්න ගනහ  ගරු බහඳතිතුභනි. ඒක  
විගලේගඹන්  යත්නපුය දිසත්රික්කග   කදු  
හිත  ගංගහල්  හිත විලහර ඳල්රම්  හිත   

 

භූය   ප්රගේලඹක්  හිත  කරහඳඹක් අපිට  
තිගඵන්ගන්. එගවභ  නම් අපිට භහර්ග 
ංර්ධනග දී  භවය ගරහට අපි  කඳන 
ඳහය  නිහ ඒ ප්රගේලග   ඳසුකහරග   නහඹ 
ඹෆගම්  තර්ජනඹට රක් ගරහ තිගඹනහ 
ගන්න  පුළුන්. අපි  වදන ගම්භහන  නිහ 
ඒ  ගම්භහන  පිහිටරහ  තිඹන්ගන් ගරක් උඩ  
නම් ඒ  ඳස කන්ද ඒගක් ජර ප්රභහණඹ  ළඩි 
ගන්න  ඳටන්  ගත්ගතොත් ගම්ක  කහරඹක්  
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ඹන ගකොට ීප්  ගන්න  ඳටන්  ගන්නහ. 
අපි  නහඹ ඹෆභක්  කිේට හභහනඹගඹන්  
නහඹ  ඹෆභක්  කිඹන්ගන් එක  තළනක  ඳස 
ටික ත තළනකට උඩින්  විසි  ගරහ ගන  
වහනිඹට  තභයි නහඹ  ඹෆභක්  කිඹන්ගන්.  
ළඩි  වරිඹක් ගන්ගන් අගප් ර් ර  ඹන 
එක. සිංවගරන්  කිඹනහ  නම්. ඳස 
ළදගගන  ඹහභ. ළදගගන ඹහම් යහශිඹක්  
සිේධ ගනහ.  ගම්ගක්  ප්රධහන  ගේ  තභයි 
අගප්  ක්රිඹහකහයකමුත් ගම්කට  ඵරඳහනහ.  
ඒ  නිහ අපි ගම්කට ඹම්කිසි  ක්රභගේදඹක් 
ගම්  ප්රගේලග  ගම්කට වදුනහගගන ගම් 
ප්රගේල  ංර්ධනඹ  කිරීගම්දී අපි  පිළිගත් 
ක්රභගේදඹක්  තුළින් ගම්හ  කයනහ  නම් 
අපිට ඒ ගන වහනිඹ අභ  කය  ගන්න 
පුළුන්.  ඒගේභ අගප්  සිරිඳහර  කිරිළල්ර 
භන්ත්රීතුභහ භතක්  කශ අකුු  ළය ළදීගම්දී 
න්නහඹක  කස  කයන්න ඕගන්  කිඹරහ. 
ළත්ත ගම්  න්නහඹක  ඳහුගිඹ  කහරග   
ගළගරේහ. ඳයණ  තිගඹන  විදුලි න්නහඹක 
රට  ගරු බහඳතිතුභනි ගරොකු ඉල්ලුභක් 
තිබුණහ. ගම්හ ගවොගයන්  ගිහිල්රහ  ගරහ  
ගත්තහ ඒහට බිසනස එකක්  ගිඹහ. ඒගක්  
තිගඹන  යහඹනික  මරධර්භ ගවොඹහගගන 
ගර කඹට අගරවි  කශහ. භවය  තළන්ර 
උඩ කරු ටික  තිගඹනහ  ඹට  තිගඹන බිභට  
වයි  ගන කෆලි ටික  නෆ. භට  භතකයි ඒ  
කහරග  ඳශහත්  බහ  ඹටගත් යත්නපුය 
ගය වර   ප්රතිංසකයණඹ  කයහ. ඔඹ  විදිවට 
අකුු  න්නහඹක එක  වතළිවකට ළඩිඹ 
යත්නපුගර් වයි  කයරහ තිබුණහ. දළන් 
එකක්ත්  නෆ. දළන් තිගඹන්ගන්  නවීන 
ඳන්නග  ඒහ  විතයයි. යග්   ම්භත 
එගවභ ගරහ  තිබුණහ. නමුත් එගවභ ගදඹක් 
ගරහ  තිබුණහ.  ය නිසසු  ග්   ගිඹහ.   

 

ගළගරේහ ඔඹ    තිගඹන තුර ඳයණ 
ගේල් විදුත් න්නහඹක ඳේධති  වෆරුහ. 
ඒ  ක්රභඹ  තුලිනුත් ගම් අඩුඳහඩු  සිේධ 
ගරහ  තිගඹනහ. ඒ  නිහ අපි විගලේ 
අධහනඹක්  ගඹොමු  කයන්න පුළුන්  නම් 
ඒ  න්නහඹක  ඳේධතිඹ අලුත්  ක්රභගේදඹක් 
අනු කස  කයන්න භං හිතන්ගන් 
ගම්ගන් අපිට ටිකක් නිදවස ගන්න 
පුළුන්.  ප්රධහන  ලගඹන් අපිට ඵරඳහන 

හධඹක්  වළටිඹට  ක්රභගේදඹ විදයහනුකර  
ළඩ පිළිගරක් තුශ ක්රිඹහත්භක ගනහ 
නම් ගවොයි  කිඹන ගඹ ජනහ කයය න  
භගේ කතහ අන්  කයනහ.  

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතතියි  ගරු අිතත්  කුභහය 
භළේගදගභ භන්ත්රීතුභනි.  මීශඟට  ගරු 
ඉඳුනිල්  ලහන්ත ගුණගේන ගරු භන්ත්රීතුභහ.  

 

ගරු භන්ත්රී ඉදුනිල් ලහන්ත ගුණගේන                                              
சகபய உறுப்ிர் இதுில் ராந்த குணசச                                   

Hon.Member Indunil Shantha Gunasena                                    

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි  භභ 
ගඵගවවින්භ සතුතින්ත ගනහ අගප් 
විඳක්නහඹකතුභහට ගභළනි ගඹ ජනහක් 
ගගන ඒභ පිළිඵ.  එතුභහගේ කථහගේ දී 
ඳළවළදිලි කශහ භයණ 18 ක් කෆගල්ර ව 
යත්නපුය දිසත්රික්කග  සිේධ ගරහ තිඹනහ 
කිඹරහ.  ඒ ගේභ විලහර ලගඹන් ගරු 
බහඳතිතුභනි  ගේඳශ වහනිඹට ඳත්ගරහ 
තිඹනහ.  ඒ ගේභ අගප් ගගොඩහක් 
භන්ත්රිරු කථහ කයනගකොට ප්රකහල කශ  

 

ගදඹක් තභයි දුයකථන ංඤහ කුළුු  නිහ 
ගම් අකුු  ළති ගනහ කිඹන එක.  ගරු 
බහඳතිතුභනි  භභ භහනළල්ර ප්රහගේශීලඹ 
බහගේ බහඳති ගරහ ඉන්නගකොට ගම් 
දුයකථන කුළුු  ඉදිකයන්න අය 
ඉල්ලුහභ ගම්හසීන්ගගන් ගම් ගේ 
විගය ධතහ ණහ.  එකට භභ විදුලි ංගේල 
ගකොය න් බහගේ නිඹහභනතුභහට කථහ 
කයරහ ගම් ප්රලසනඹ අඳට නියහකයණඹ කයරහ 
ගදන්න කිඹරහ කිේහ.  එතුභහ කිේහ ගම් 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

කුළුණක් වළදුහභ ඒ අට ගම් අකුු  ළදීභ 
සිේධ ගන්ගනභ නෆ කිඹරහ.  ඒ වයි කයන 
අකුු  න්නහඹකගඹන් ඒ අකුණ ළවිල්රහ 
භූගත කයනහ කිඹරහ තභයි එතුභහ කිේගේ.  
ඊට ඳසගේ තභයි අපි අයඹ රඵහදුන්ගන්.  
ඒගක් ප්රය තිඹ පිළිඵ තභයි දළන් ප්රලසනඹක් 
තිගඹන්ගන්.  ඒ ගළන අගප් ප්රහගේශීලඹ බහට 
කිේහට ප්රහගේශීලඹ බහගන් ගන්ගන් 
ඉදිකිරීභට අයඹ විතයයි.  ඉන් එවහ ටික 
ඵරහගන්න ඕන විදුලි ංගේල නිඹහභන 
ගකොය ගභන්.  නළත්නම් ණඳදහ 
කශභනහකයණ අභහතයහංලගඹන්.  නළත්නම් 
කහරගුණ විදයහ ගදඳහර්තගම්න්තුගන්.  දළන් 
අකුණක් ගවනහ නම් ඊට කලින් කිඹන්ගන් 
අකුු  ළති ගනහ කිඹරහ කහරගුණ විදයහ 
ගදඳහර්තගම්න්තුගන් තභයි.  අපි ඒ 
පිළිඵ මීට අවුරුදු 50 ක ඉතිවහඹ 
අයගගන ඵළලුගොත් ගකොගවේද ළඩිගඹන්භ 
අකුු  ගවරහ තිගඹන්ගන්.  ගකොයි 
ප්රගේලග  ද ළඩිගඹන්භ අකුු  ගවරහ 
තිගඹන්ගන්.  ඉතින් අපි දන්නහ වළටිඹට නම් 
උඩුනුය ණනග  රංකහතිරක ප්රගේලඹට 
තභයි ළඩිපුයභ අකුු  ගවනහ කිඹන්ගන්.  
ඒ නිහ අපි ඳශහත් බහ වළටිඹට ගම් 
ළඩිපුයභ අකුු  ගවරහ තිඹන ප්රගේල 
ගවොඹහගගන  අඳට ඒකට ළඩිගඹන් මුදරක් 
විඹදම් ගනහ නම් ඳශහත් බහට මුදල් 
නළත්නම් ගර්ඛීඹ අභහතයහංලග  ණඳදහ 
කශභනහකයණ අභහතයහංලඹට අපි දළනුත් 
කිරීභක් කයන්න ඕන ගභන්න ගම් 
ප්රගේලරට අඳට අකුු  න්නහඹක වයි 
කයරහ ගදන්න කිඹරහ.  ගන යනඹ 
ශක්හ ගළනීභ වහ.   

 

 ඒ ගේභ ගරු බහඳතිතුභනි  භභ 
අද තුටු ගනහ  අගප් සිරිඳහර කිරිළල්ර 
භළතිතුභහ ගවණ ගවඳන් කිඹරහ ගම් බහගේ 
ඵළණරහ තිඹනහ දක්.  එගවභ කිඹපු 
අගප් භන්ත්රීතුභහ අද ගවණ ගවන එක 
ශක්න්න කථහ කයන එක පිළිඵත් භභ 
තුටු ගනහ.  එතගකොට න්නහඹකභ ඕෂස 
කයන්න ගනහ ඒ ගරහට.  භභ ඒ ගළන 
ළඩිඹ කථහ කයන්ගන් නෆ.  ඒ ගේභ 
ගගොඩහක් භන්ත්රිරු කථහ කශහ ගම් අකුු  
ගළසීභට අභතය ඳසුගිඹ දින කීඳඹ තුශ 

ළතිගච්ච නහඹ ඹෆම් පිළිඵ.  ඒගක් 
විලහරභ සිදුවීභ සිේධ වුගන් භගේ ගගදයට 
කිගර  මීටර් කීඳඹක් එවහයින් තිඹන 
අයණහඹක ණනග .  ඳවුල් දවස ගහණක් 
අයණ තත්ත්ඹට ඳත්ගරහ ඉන්නහ.  
ඉතින් ඒ අඹ දළන් භහඹකට ළඩි කහරඹක් 
ගරු බහඳතිතුභනි  කිසිභ තභන්ගේ ගගදය 
තිබ්ඵ තළනක්ත් ගවොඹහගන්න නළති තළන් 
වළට ගහණක් තිඹනහ.  භවය ගගල් 
කළඩිච්ච ඒහ තිඹනහ.  අධහනම් කිඹරහ 
අයින් කයපු ඒහ තිඹනහ.  ගම් අඹ අය 
භන්ත්රීතුගභක් කිේහ ගේ තුටින් ගනගභයි 
ගම් කවුරුර ඉන්ගන්.  ගරු 
බහඳතිතුභනි  ඒ නිහභ තත් ඳවුල් 
දහවකට  එක්දවස ඳන්සිඹඹකට විහගත 
ගනොවළකි ප්රලසනඹක මුහුණ දීරහ තිඹනහ.  
ඒක විරහ ගදන්න පුළුන් ප්රලසනඹක්.  
ගවේතු තභයි ශභයින්ට භහඹයි දස 
ගදකක් දළන් ඉසගක ගල් ඹන්න විදිවක් නෆ.  
උසහපිටිඹ ශ්රි සුභංගර කණිස  විදයහරග  
ශභයින්ට භහඹයි දස ගදකක් දළන් 
ඉසගක ගල් ඹන්න විදිවක් නෆ.  දළන් 
ගදභේපිගඹ  ඉරහ  ඉරහ ඊග  ගිහිල්රහ 
උේග  ණඹක් කයරහ ඉසගක ගල් ගහ.  
ඳහය වයස කයරහ.  ගදභේපිඹන්ගේ 
ඳළත්ගතන් හධහයණඹකුත් තිඹනහ.  වළඵළයි 
අය එතන රැදිරහ ඉන්න අඹගේ ඳළගතන් 
හධහයණඹකුත් තිඹනහ.  ඒ අඹට ඹන්න 
තළනක් නෆ.  ඒ ක් ටිඹ කිඹන්ගන් අපි 
අනහථගඹ  ගනගභයි.  ළත්ත කථහ.  අපි 
දන්නහ.  අගප් හිතත්  ාහතීන්  වඳුනන අඹ 
ගවොට ගගල් ගදොයල් වදහගගන  ඹහන 
හවන තිබුණ අඹ.  ළදිත පිටින් එදහ  

 

දුගගන ණගේ.  ඒ ය නිසසුන්ට අනහථගඹ  
කිඹනහ.  හිඟන්ගන  කිඹනහ.  ඒක 
ම්පර්ණගඹන් ළයදියි කවුරු වරි එගවභ 
කිඹනහ නම්.  අපි ඒ ක් ටිඹට අනහථ 
කවුරු කිඹන්නත් ඕන නෆ.  අතළන් 
කවුරු කිඹන්නත් ඕන නෆ.  ණයක්ෂිත 
සථහනඹ කිඹරහ අපි කිඹන්න ඕන.  ඒ 
ක් ටිඹ ණයක්ෂිත තිඹරහ තිඹන සථහනඹ.  
ඒ නිහ අගප් අධයහඳන ළභතිතුභහගගනුත්  
භව ළභතිතුභහගගනුත් ඉල්රනහ ගම් ඉන්න 
අඹ ඒ ඉසගක ගරන් ඉත් කයන්න පුළුන් 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ක්රභ තිඹනහ.  හකිරිගර ගය වර තිඹනහ  
එකභ ගරගඩක්ත් නළතිරහ නෆ.  
ගගොඩනළගිලි ඳවසුකම් තිඹනහ.  සිඹළු 
ඳවසුකම් තිඹනහ.  අයණහඹකට කිගර  
මීටර් ගදකක් තුනක් එවහයින්.  නහයංගම්භන 
විදයහරඹ තිඹනහ.  ගගොඩනළගිලි ගදකක් 
තිඹනහ.  භූය ඹ ඕනෆ තයම් ඉඩ තිඹනහ.  
එතනින් කිගර  මීටර් බහගඹක් එවහ ඳළත්ගත් 
කටුගව විදයහරඹ වරහ තිඹනහ.  ඩු 
ඳහර වරහ තිඹනහ.  ඉතින් භභ ගම් අදහශ 
නිශධහරීන්ටත් ගම්හ දුයකථනගඹන් කථහ 
කයරහ කීහ.  ගම් ඉන්න ගව දය ජනතහ 
ගකොටස ගකොටස ලගඹන් සථහනගත කශහ 
නම් ඊග  ගේ උේග  ණ කයන්න අලය 
ගන්ගන් නෆ.  භභ හිතන්ගන් ඒ අඹටත් 
ඳවසුයි.  භූය ඹ ඕන තයම් ඉඩ තිඹනහ.  
අක්කය ගණන් ඉඩ තිඹන සථහන.  පිටයටින් 
ණධහය රළබිරහ තිඹනහ කඩහයම්.  ඒහ 
ගවරහ ගදන්නත් පුළුන්.  ගගොඩනළගිලිත් 
තිඹනහ.   ඒ නිහ ප්රධහන අභහතයතුභහටත්  
විගලේගඹන්භ අගප් භහජ ගේහ 
අභහතයතුභහටත් අදභ අගප් කෆගල්ගල් 
දිහඳතිතුභහට කථහ කයරහ දස තුන වතයක් 
ළතුශත ගම් සථහන ටිකට තත් අලය 
ඳවසුකම් තිඹනහ නම් අපි වදරහ දීරහ  ඒ 
ඉසගක ගරන් ඒ ගව දය ජනතහ අයින් 
කයරහ  ඒ දරුන්ට ඉසගක ගල් ඹන්න 
අසථහකුත් රළගඵනහ.  අය ඉන්න 
ගව දය ජනතහට කඩු ගරහ එකට 
ඉන්නහට ඩහ විසිරිරහ ඉන්න අසථහක් 
රළගඵනහ.  ගභොකද ගරු බහඳතිතුභනි  ත 
භහඹකින්  ගදකකින්  තුනකින් ගම් ගගල් 
වදරහ ඉය ගනහ කිඹරහ කිඹන්න ඵෆ.   

 

තභ ඉඩම් වඳුනහගගන ඒහ ඳයහ ගළනීගම් 
කටයුතු කයරහ නෆ.  ඒ නිහ කී දක් 
ඉසගක ගල් වන්න ගයිද ?  ඒ නිහ 
විගලේගඹන්භ ගම් රැසවීගභන් ඳසගේ 
ඔඵතුභන්රහ කථහ කයරහ කෆගල්ගල් 
දිහඳතිතුභහටත් කථහ කයරහ ගම් 
ඉසගක ගල් ඉන්න ගව දය ජනතහ අයින් 
කයන්න කටයුත්තක් කයන්න.   

 

 ඒ ගේභ භභ විගලේගඹන් 
සතුතින්ත ගනහ අගප් යංිතත් ඵ්ඩඩහය 
ළභතිතුභහට.  ප්රධහන ළභතිතුභහ ඒ ගරහගේ 
විගේලගත ගරහ හිටිඹත් ගභතුභහ අගප් 
කෆගලු දිසත්රික්කඹට ළවිල්රහ  අපිත් එක්ක 
කථහ කයරහ  ඒ ෆභ කවුයකටභ අපිත් 
එක්ක ගිහිල්රහ ඒ අලය ඳවසුකම් ටික 
රඵහදුන්නහ.  අපි ඉසගල්රහභ ඹනගකොට 
කිේගේ ඳන්ගල් වහමුදුරුග   එගවභ 
නළත්නම් ඒ කවුගර් අඹ කීගේ අඳට ඳළදුරු 
ටිකක්  ගඵඩ් ෂී්  ටිකක් ගදන්න කිඹරහ.  
ගභතුභහ කිඹපු ගභන් ඳළදුරු 1000 කුයි  ගඵඩ් 
ෂී්  1000 කුයි වළන්දෆ ගනගකොට එේහ.  
ත ඉල්රපු ඵඩු ගගොඩහක් රඵහදුන්නහ.  
එතුභහ විතයක් ගනගභයි රංකහගේ තය 
දිේඵහගගඹන්භ ණගම් ගේදඹකින් 
ගතොය   ජහති ගේදඹකින්  කුර  ගේදඹකින්  
ඳක් ඳහට ගේදඹකින් ගතොය සිඹළුගදනහ 
ළති තයම් ය නිසසුන්ට ණවහය ද්රය 
ගගනල්රහ දුන්නහ.  ගකොච්චය ගගනහහද 
කිේගොත් ඳහුදහ ණඳහු වයරහ ඹළේගේ 
ගඳොලීසිගඹන් දහරහ.  එච්චය රළබුණහ.  තත් 
තිඹනහ භහ ගහණකට ළති ගන්න.  ඒ 
නිහ භභ ගම්ක අසථහක් කයගන්නහ ඒ 
අගප් ගව දය ජනතහට ඒ විදිවට උදේ 
උඳකහය කයපු සිඹළුගදනහටභ අගප් 
සතුතිඹ  ගගෞයඹ පුද කයන්න ඕන.  ඒ 
ගේභ වළකි ඉක්භණින් ඒ අඹට හිටපු 
තත්ත්ඹට නළත ඳත් කයන්න යජඹට ව 
ඳශහත් බහට ගතයුතු ෆභ ක්රිඹහ 
භහර්ගඹක්භ වළකි ඉක්භණින් අයගගන ඒ 
අඹගේ භහනසිකත්ඹ ගවො තළනකට 
ගගනල්රහ ඒ අඹට සථිය නිවනක් වදරහ  

 

ගදන්න කටයුතු කයන්න කිඹන ගගෞයනීඹ 
සතුතිඹ කයය න් භභ නිවඩ ගනහ.  
ගඵොගවොභ සතුතියි. 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

சகபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
-------------------------------------------------------------  
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 සතුතියි ගරු ඉඳුනිල් ලහන්ත 
භන්ත්රීතුභහට.  මීශගට ගරු නිභල් 
විගේනහඹක භන්ත්රීතුභහ. 

 

ගරු භන්ත්රී නිභල් විගේනහඹක              
சகபய உறுப்ிர் ிநல் யிசஜானக                     

Hon.Member Nimal Wijenayaka                                                   

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

 

 අගප් විඳක්නහඹක 
ඩබ්ලිේ.ග භදහ භළතිතුභහ ඉතහභ කහලීන 
ළදගත් ගඹ ජනහක් ගගනහගේ.  භභ 
හිතන්ගන් අිතත් කුභහය භළතිතුභහ ප්රකහල කශ 
ඳරිදි ගම්ක ගඳොඩ්ඩක් ඳසට ගිග  භභ 
හිතන්ගන් ඳහුගිඹ ති ගදකකට තුනකට 
උඩදී ළති ගච්ච අඹවඳත් කහරගුණ 
තත්ත්ඹ නිහ.   

 

 ඊට ඩහ දළගනන වහනිඹක් අගප් 
ඳශහගත් ජනතහට සිේධ ගච්ච නියි.  
අඳට තදින්භ දළනුනහ අගප් 
විඳක්නහඹකතුභහගේ ගඹ ජනහ පිළිඵ.  
ගභොකද අගප් ළවළළිඹගගොඩ ණනග  
ගල්පුසළල්ර කිඹන ප්රගේලග  අගප් 
කිරිළල්ර භන්ත්රීතුභහ දන්නහ.  යත්නහඹක 
භන්ත්රීතුභහ දන්නහ.  අගප් කරුණහඳහර 
භන්ත්රීතුභහ දන්නහ.  ඒ ප්රගේලග  ඳවුල් භභ 
හිතන්ගන් සිඹඹකට ළඩි ප්රභහණඹක් භභ  

 

හිතන්ගන් ගම් අකුු  ළය ළදීභ නිහ 
වහනිඹට ඳත් වුනහ.  තුහර වුනහ.  ගගල්ර 
විදුලි ඳේධතිඹන් වහනිඹට ඳත් වුනහ.  
ගභළනි විලහර අවනකහරී තත්ත්ඹකට ඒ 
ප්රගේලග  ජනතහ ම් ගදකක ජනතහ 
අවනඹට ඳත්වුනහ.  ඒකට ගම්හසීන්ගේ 
ගරොකු විගය ධතහ  උේග  ණ ණදිඹ 
ඳළළත්වුනහ.  ගටලිගකොම් ටර් එකක් ඒ 
ප්රගේලග  කඳු මුදුගන් පිහිටුවීභ නිහ.   
ඉතින් ළත්තටභ ඒකට ගභොයටු විලස 
විදයහරගඹන් ළවිල්රහ උඳගදස රඵහදුන්නහ.  

නිඹය ත ප්රය තිඹට අනු ගම් භූගත කිරීම් 
සිදුවුගන් නළති නිහ.  ඉතින් අපි ළත්තටභ 
සතුතින්ත ගනහ ගම් ගරහගේ අපි 
සිඹළුභ ගේලඳහරන අධිකහරිඹ දිසත්රික් 
ගල්කම්තුභහ දළනුත් කයරහ  ඒ අසථහගේ දී 
විගලේ ළඩ පිළිගරක් හකච්ඡහක් 
ඳත්රහ  ප්රහගේශීලඹ ගල්කම්තුභන්රහ 
සිඹළුභ නිශධහරීන් ගගන්රහ අලය ළඩ 
පිළිගරක් ංවිධහනඹ කශහ.  ඒක 
ක්රිඹහකහරීත්ඹ තහකහලික අත්හිටුන්න 
උඳගදස රඵහදුන්නහ.  ඉතින් ඒ අනු ගම්මු 
ෆීපභකට ඳත් ගරහ සථිය විඳුභක් 
රඵහගදන්න ළඩ පිළිගරක් ළශසුම් කශහ.  
භභ හිතන්ගන් ගභළනි කුළුු  කස කිරීගම් 
දී බහඳතිතුභනි  අපි දන්නහ අය භන්ත්රිතුභහ 
ප්රකහල කශ ඳරිදි අගප් යග්  තිඹනහ ගභභ 
අකුු  ළය ළගදන වඳුනහගත් ප්රගේල.  
අන්න එළනි ප්රගේලර ගභළනි ංර්ධන 
කටයුතු  අපි දන්නහ තහක්ණඹ අලයයි.  
නමුත් එළනි ප්රගේලර ගම්හ ඉදිකිරීභ 
ළශළක්වීභට උඳගදස රඵහදිඹ යුතුයි.  
අගනක් එක තභයි ගම් අකුු  ළය ළදීභ 
පිළිඵ ජනතහ දළනුත් කශයුතුයි.  ගම්ක 
ගදණකහයඹකින් විඹවළකියි.  එකක් විදුලිඹ 
භඟින් ගභභ අකුු  ළය එනහ.  අගනක් 
එක තභයි ගුනින් එන අකුු  ළය.  ඉතින් 
අකුු  න්නහවක වි කයරහ විදුලි ඳේධතිඹ 
වයවහ එන ඒ විදුලි ළය නත්න්න 
වළකිඹහක් රළගඵන්ගන් නෆ.  ඒ නිහ 
ජනතහ දළනුත් කශයුතුයි.  ඒකට 
තහක්ණඹ තිඹනහ දළන්.  විදුලි ඳරිඳථඹ 
වයවහ එන ඒහට බ්ගර්කර්ස වි කශවළකියි.   

 

ගුනින් එන ඒහට අකුු  න්නහවක වි 
කශයුතුයි.  ජනතහ දළනුත් කිරීභට තභයි 
භභ හිතන්ගන් ළඩ පිළිගරක් කස 
කශයුත්ගත්.  අපි දන්නහ දුයකථන ගේ 
ගේල් ඳහවිච්චි කිරීගම් දී ගන වහනි.  ඒක 
චහේ කයන ගභන් කථහ කගශොත් තභයි 
අනිහර්ඹගඹන්භ දින්ගන් අකුු  ළය.  
එළනි තත්ත්ඹක් තිඹනහ.  ඒ ගේභ අගප් 
ගම්මු ළල් ගඳොටල් ගළට ගවනහ 
ජගන්රග  තිඹන කම්බිග .  ඒ නිහ භභ 
හිතන්ගන් අලය ගන්ගන් ජනතහ 
දළනුත් කිරීගම් ළඩ ටවනක්.  එගවභ 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

කයන එක තභයි ඉතහභත්භ ළදගත් 
න්ගන්.  භභ ළත්තටභ සතුතින්ත 
ගනහ විඳක්නහඹක ග භදහ 
භළතිතුභහට.  එතුභහ කහලීන ගඹ ජනහක් 
ගගනහගේ.  ගම්ක විහදඹට ඳභණක් සීභහ 
කයන්ගන් නළතු අපි වළභගදනහභ ප්රකහල 
කශ ඳරිදි විගලේ ළඩ ටවන් කස කයරහ 
ජනතහ දළනුත් කිරීගම් ළඩ පිළිගරක් 
කස කයරහ ඒ වහ අලය කටයුතු 
කයන්න කිඹරහ ඉල්රහ සිටිය න් භභ නිවඬ 
ගනහ.  සතුතියි ! 

 

 ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතුතියි ! ගරු නිභල් විගේනහඹක 
භන්ත්රීතුභහට.  මීශඟට ගරු භන්ත්රී සිරිල් 
ඳල්ගරගඳොර භළතිතුභහ. 

 

 

 

 

 

 

ගරු භන්ත්රී  සිරිල් ඳල්ගරගඳොර              
சகபய சிரில் ல்சசா                                                                   

Hon.Member Cyril Pallepola                                              

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි  අගප් 
විඳක්නහඹකතුභහ ගගනහපු ගඹ ජනහ 
ගඵොගවොභ කහගර චිතයි.  ඒ ගේභ අපි 
භතක් කයන්න ඕන ගම් අකුු  ළය 
ළදීගභන් ව අගප් කෆගලු දිසත්රික්කග  
අතළන් ව පිරිස ඵළලුහභ ළඩිගඹන්භ විඳත් 

සිදුවී තිගඵන්ගන් කෆගලු දිසත්රික්කග .  ඒ 
තුශ අපි කෆගලු දිසත්රික්කග  සිඹළුභ 
භන්ත්රිරු ලගඹන් ඒ ගළන ගිඹවුනහ.  
විගලේගඹන්භ ඉඳුනිල් භන්ත්රීතුභහගේ 
ප්රගේලග  එතුභහගේ නි අශ අහිංක 
ජනතහක් තභයි ඒ පීඩහට ඳත්වුගන්.  ඒ 
පිළිඵ අපි දිගින් දිගටභ කථහ කයන්න 
අලය නෆ.  නමුත් අද ගම් ගඹ ජනහ 
කහගර චිතයි කිඹන අතය  ඒ අහිංක 
ජනතහට අපි භවජන නිගඹ ිතතගඹ  
වළටිඹට ඳක් විඳක් ගේදඹකින් 
ගතොය  ජහති ණගම් ගේදලින් ගතොය 
කයන්නට පුළුන් උදේ උඳකහය තිගබ් නම් 
කිරීභ අගප් යුතුකභ වහ ගකීභ කිඹන එක 
භතක් කයය න් ඵයගමු ඳශහත් බහගන් 
කශයුතු ෆභ සුබ කටයුත්තකටභ අපි අගප් 
ක්ඩඩහඹභත්  විඳක්ග  ක්ඩඩහඹභත් 
එකඟ කටයුතු කයනහ කිඹන ඳණිවිඩඹ 
ගදය න් ඒ අඹට වනඹක් ළශගේහ කිඹරහ 
ප්රහර්ථනහ කයය න් භභ නිවඬ ගනහ.  
සතුතියි ! 

 

 

 

 

 

 

 

 ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතුතියි ! සිරිල් ඳල්ගරගඳොර ගරු 
භන්ත්රීතුභනි.  මීශඟට ගරු 
ජී.එම්.කරුණහඳහර භන්ත්රීතුභහ. 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ගරු භන්ත්රී ජී.එය .කරුණහඳහර              
சகபய உறுப்ிர் ஜ.ீஎம்.கருணாா                   

Hon.Member G.M.Karunapala                               

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

 

 කථහ ගනොකය ඉන්න වළදුගේ ගම් 
ඔක්ගක භ කරුු  ටික කිඹවුන හින්දහ.  
ණඳදහ අසථහගේ දී ගගොඩහක් දුකට ඳත්වුනහ 
යත්නපුය වහ කෆගලු දිසත්රික්කග  අඹ.  ඒ 
අනු ජනඹහගේ වබහගීත්ගඹන් විලහර 
උදේ උඳකහය ටිකක් කශහ.  සිරිඳහර 
කිරිළල්ර ගරු භන්ත්රීතුභහ කිේහ   
විගේනහඹක භන්ත්රීතුභහත් කිේහ  ගම් ගවණ 
දින ණකහයඹ.  ඒකට දළඩි විගය ධඹක් ඳහරහ 
අපි කටයුතු කශහ.  වළඵළයි ගභොනහ වුනහද 
කිඹරහ තභ පිළිතුයක් නම් රළබිරහ නෆ ගන්ද 
භන්ත්රීතුභහ ?  න තහක්ණඹ අනු ගම් 
සිඹල්ර ළඩි වුනහ කිඹන භතග  භභ 
ඉන්ගන්.  සිරිඳහර කිරිළල්ර භන්ත්රීතුභහ 
කිේහ ළභරිකහගේ එදහ ළඩ පිළිගරට 
හසුගේ නහනහඹක්කහය භන්ත්රීතුභහත් එක්ක 
දළළන්ත විගය ධඹක් ඳෆහ කිඹරහ.  ඳහුගිඹ 
තිග  වුන සිේධිඹක් භත ගම් ජහතයන්තය 
ණයුධ ගගශන්ගද  වරි තුටට ඳත්ගරහ 
තිඹනහ ඳහුගිඹ තිග  සථහනඹ වහ 
ගභොනත් කිඹන්ගන නෆ.  ගභොකද අයගකන් 
උසන්න පුළුන් හින්දහ.  භගේ භතඹ 
ඒකයි.  ජහත් ඹන්තය ණයුධ විකුණන්නන්ගේ 
ංවිධහන වහ යටල් වරි කළභළත්ගතන් 
ඉන්නහ ගම් කහනුගේ.  ඒ එක්කභ න  

 

තහක්ණග  දියුු  භත ළති වුන 
විඳර්ඹහඹ නිහ ග භදහ ගරු භන්ත්රීතුභහ 
කිඹපු ණකහයඹට ගවණ ළදීම් වහ අගනකුත් 
නහඹ ඹෆම් ගම් සිඹල්රට ගවේතු වුනහ කිඹන 
භතග  භභ ඉන්ගන්.  ඒ ගභොනහ වුනත් 
අගප් අගභළතිතුභහ ඳහුගිඹ තිග  
ප්රකහලනඹක් කශහ  අවිසහගේල්ර කි් ටු 
තළනකට ළවිල්රහ.  ඒගකන් විලහර ඳහඩුක් 
ඒ විඳතට ඳත් ගච්ච අඹට  ගනොකිඹහ ඵෆ 
ඒක.  විඳතට ඳත් ගච්ච අඹගේ සිඹළු 
ම්ඳහදනඹ යජඹ කයනහ කිේහභ අගන් 
ඉතින් අය අහිංක ය නිසසු තුය 

ගඵ තරඹක්  අයගගන ඹන එකත් 
නළළත්වුහ.  ගම් ඉතිවහග  ඉදරහ ගම් 
යග්  ළති වුන විඳත් සිඹල්රට යජඹකට 
ළඩිගඹන් උදේ උඳකහය කගශේ භවජනඹහ.  
යජඹකට කයන්න ඵෆ ගම් තත්ත්ඹ.  ගම්ක 
ගත්රුම් ගනොගළනීභ නිහ ඉදිරිග  ළති 
ගන විඳත් වහ විවිධ ගේල්ර දී භවජනඹහ 
ගඳොඩ්ඩක් ගම් භහතෘකහලින් ඵළවළය වීගම් 
සිේධහන්තඹක් තිඹනහ.  ඒක හින්දහ ගරු 
ණ්ඩඩු ඳක්ගඹන් ඉල්ලීභක් කයන්ගන් 
සිහිඳත් කයන්න තභ තභහගේ නහඹකයින්ට   
ගම් සිඹල්ර යජඹට කයන්න ඵෆ.  අද 
ඵරන්නගක  හිටපු ජනහධිඳති භහින්ද 
යහජඳක් භළතිතුභහ අද ජඳහනග .  ජඳන් 
ණධහයඹක් දුන්නහ ණ්ඩඩුට ය ලිඹන රක් 
දවඹක්.  අද ජඳහනග  ඉන්න යහඳහරික 
භවත්රු ගම් යනඹට උදේ කයන්න 
භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහට ගඳෞේගලික 
ධනඹක් රඵහගදනහ.  ගම්ක තභයි 
ඳළතිකඩඹ.   

 

 එගවභ නම් භභ ළඩි කහරඹක් 
ගන්ගන් නෆ.  භභ ඉල්ලීභක් කයන්ගන්  ගම් 
සිඹළු විඳත්ර දී භභ සිහිඳත් කයනහ 
යංිතත් ඵ්ඩඩහය ගරු ළභතිතුභහ ෆභ ගදඹක් 
ගළනභ ගොඹහ ඵරහ අලය ණධහය උඳකහය 
කයන්න අඳට ලක්තිඹක් රඵහදුන්නහ   භභ 
සිහිඳත් කයනහ.  ඒ හින්දහ ළඩි ළඩිගඹන් 
ඒ අභහතයහංලඹට ල්ලි රළගඵනහ නම් අපි 
තුටු ගනහ.  අපි විඹලි ණවහය ඳහර්රඹක්  

 

ඉල්ලුහභ දුන්නහ.  කෆභ ඳහර්ල් ටිකක් 
වදන්න ල්ලි ඉල්ලුහභ දුන්නහ.  ඔරු අඟුල් 
ටිකක් ඉල්ලුහභ අඳට ඒක රඵහදුන්නහ.  
නිහ ණධහය ළඩ පිළිගරක් වහ අඳට 
වඹ දුන්නහ.  නමුත් ගම් සිඹල්රට තිඹන 
මුදර ප්රභහණත් භදි භහජ ගේහ 
අභහතයහංලඹට ඳශහත් බහගේ.  භධයභ 
ණ්ඩඩුටත් භදි ගම්ක.  එගවභ නම් අඳට 
කයන්න තිගඹන්ගන් විවිධ ණධහය 
ම්ඳහදනඹ කය ගළනීගම් ළඩ කටයුත්තකට 
පිවිසීභ.  එගවභ නම් ගභගවභ කටයුතු 
කයරහ න තහක්ණඹ අපි තත් උඳගඹ ගී 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

කය ගනිය න් නහඹ ඹෆම් වහ විවිධ අඳට ළති 
ගන විඳත්ලින් ළශකීගම් ළඩ 
පිළිගරකට ඹහ යුතුයි කිඹන භතග  
සිටිය න් ගරු ග භදහ භන්ත්රීතුභහට අපි 
සතුතින්ත ගනහ කහලීන භහතෘකහක් 
ගගන ඒභ පිළිඵ.   

 

 ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතුතියි ! ගරු ජී.එම්.කරුණහඳහර 
භන්ත්රීතුභනි. 

 

ගරු භන්ත්රී ගක්.එල්.යත්නහඹක              
சகபய உறுப்ிர் சக.எல்.பத்ானக                   

Hon.Member K.L.Ratnayake                                        

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

 

 ඵහධහ කයනහ ගනගභයි 
බහඳතිතුභනි  ගභතුභහ ගගනහපු ගඹ ජනහ 
කහගර චිත ගඹ ජනහක්.  ඵයගමු ගරොකු 
ණඳදහකට රක් ගච්ච ගභොගවොතක්.   

 

 

 ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 ඔඵතුභහට ගරහ තිඹනහ ගරු 
භන්ත්රීතුභහ කථහ කයන්න.  මීශඟට ගරු 
භන්ත්රී බී.ණරිඹංල භළතිතුභහ.  එතුභහ 
බහගේ නළවළ.  මීශඟට ගරු භන්ත්රී ගඹහිඹහ 
එම්. ඉෂසරහර් භළතිතුභහ. 

 

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

Hon.Member M.Y.M.Iflar                                                    

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි  අගප් 
විඳක්නහඹකතුභහ විසින් ගගන එන රද 
ඉතහභත්භ ළදගත් ගම් කහර කහනු තුශ  
ඳශහත තුශ සිදුගන ණඳදහ තත්ත්ඹන් ව 
දරුු  අකුු  සිදුගන කෆගල්ර  යත්නපුය 
දිසත්රික්ක තුශ ඵහුර සිදුගන ඵ 
ඉතහභත්භ ඳළවළදිලියි.  එකක් තභයි අපි 
නගයඵද ව භවය ගම්ඵද සථහනර විදුලි 
කු  සිටුවීභ තුශ අපි දකින ගදඹක් තභයි 
ගරු බහඳතිතුභනි  අපි දළක්කහ භවය 
කුළුු  හිටරහ තිඹනහ ඩඹගරොේ කුළුු  
කිඹයි.  ගභොබිගටල් කුළුු  කිඹයි. විවිධ 
නම්ලින් විවිධ දුයකථන වහ බහවිතහ 
කයනු රඵන කුළුු  සිටරහ තිඹන අසථහ 
අපි දළකරහ තිඹනහ.  ඉසය අපි දළකපු 
ගදඹක් තභයි ඒහ හිටනගකොට ඒ අර 
තිඹන ප්රගේල ණයණඹ ගන විදිවට ඹම් 
ගවඹකින් ගම්හට අකුු  ළදරහ ගන්න 
ක්රභගේදඹක් අනුගභනඹ කශහ.  නමුත් අද 
තිඹන තත්ත්ඹ ගත්තහභ ඒ සිඹල්රභ 
ඉදිරිඹට විසි කයරහ ගගල් ගදොයල්රට 
දින ව ය නිසසුන්ට අනතුරුදහඹක ගන 
තත්ත්ඹට ගම්ක ඳත්ගරහ තිඹනහ.  ඒ 
ගේභ තභයි අගප් විඳක්නහඹක ග භදහ  

 

භළතිතුභහ විසින් ඒ තුළින් ය නිස ජීවිත ගබ්යහ 
ගළනීභ වහ ඹම් ක්රභගේදඹක් අගප් භහජ 
සුබ හධන ගරු ළභතිතුභහට කයන්න 
පුළුන්  කභක් තිඹනහ.  මීට ඉවත දී භට 
භතකයි අගප් හිටපු ඳේභසිරි ළභතිතුභහ 
අකුු  න්නහඹක වි කයය න් ගම් 
කටයුත්ත ඉතහ හර්ථක කයගගන ගිඹහ.  
ඉසය අපි දළක්කහ ඉසපිරිතහරර ගම් ගේ 
අකුු  න්නහඹක වි කයරහ ණයක්හ වුනහ.  
අද ඒ සිඹල්ර ඹල් ඳළන ගිඹහ ගේ ඉත් 
කයගගන ගිහිල්රහ තිගඵනහ.  ඒ නිහ අඳට 
ගම් තුශ විලහර ගර වහනිදහඹක ගේල් 
ගන්න පුළුන්.  විඳක්නහඹක ග භදහ 
භළතිතුභහ ගගනහපු ගඹ ජනහ ඉතහ ළදගත්.  
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ගම්ක දළන් කහලීන අලයතහඹක් විදිවට 
ගත යහ ගබ්යහ අයගගන ගම් අකුු  ළයලින් 
ගන වහනිඹ අභ කිරීභටත්  ජීවිත අනතුයට 
රක් කිරීභ අභ කිරීභටත් ගම් වහ ළඩ 
පිළිගරක් අනුගභනඹ කයය න් ඳසුගිඹ 
කහරග  අපි ක්රිඹහත්භක ගච්ච ඒ ක්රභඹත් 
අනුගභනඹ කයය න් ගම්ක ඉදිරිඹට ගගන 
ඹය න් ගම්කට ඹවඳතක් කයන්න 
අසථහක් උදගේහ  කිඹරහ ප්රහර්ථනහ 
කයය න්  ගභභ ගඹ ජනහ කහලීන 
ගඹ ජනහක් ඵ ප්රකහල කයය න්  ගභභ 
ගඹ ජනහ සථිය කයය න් ගභභ ගඹ ජනහ 
අගප් ගරු අභහතයතුභහට ක්රිඹහත්භක කයරහ  
ඵයගමු ඳශහත තුශ ගභයින් ගන වහනිඹ 
අභ කිරීභට ලක්තිඹ  වධර්ඹඹ රළගබ්හ 
කිඹරහ ප්රහර්ථනහ කයය න් භභ නිවඬ ගනහ. 

 

 ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතුතියි ! ගරු ගඹහිඹහ එම් ඉෂසරහර් 
භන්ත්රීතුභහට.  මීශඟට ගරු නය න්ද අනුය්රිඹ 
භන්ත්රීතුභහ. 

 

 

ගරු භන්ත්රී  නය න්ද අනුය්රිඹ                           
சகபய நிந்த அனுபிரின                    

Hon.Member Naminda Anurapriya                                 

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි  අගප් 
විඳක්නහඹකතුභහ ඉතහභ කහගර චිත 
ගඹ ජනහක් ඉදිරිඳත් කශහ.  ඳහුගිඹ 
බහගත් භට භතකයි බහගේ කටයුතු 
සිඹල්රභ අත්හිටුරහ ගම් ණඳදහ තත්ත්ඹ 
පිළිඵ හකච්ඡහ කශහ.  ඒ ගේභ ඳහුගිඹ 
බහ හයගඹන් ඳසගේ ගම් ගතගන කහර 
සීභහ ඳලසචහත් ණඳදහ කහර සීභහ.  අඳට 

ගතවුන දස කීඳඹ ණඳදහ තත්ත්ඹ 
අයණහඹක සිේධිඹත් එක්කරහ  යත්නපුගර් 
ගංතුයත් එක්කරහ ගතවුන ඒ ගකටි කහරඹ 
තුශ අපි විලහර අත්දළකීම් රළබුහ භෆත 
කහරග  දී රඵපු විලහරතභ යනරට 
ගගොදුරු ගච්ච ඳශහත් බහ ප්රගේලඹක් 
වළටිඹට  ඳශහතක් වළටිඹට අඳට ගගොඩහක් 
අත්දළකීම් තිගඵනහ.  ඉතින් එහිදී ළත්තටභ 
අගප් ග භදහ භන්ත්රීතුභහ අකුු  ළය ගළන 
කථහ කගශේ.  ඊට ප්රථභ භභ භතක් කයන්න 
අලයයි අකුු  අනතුරුත් එක්ක ළති වුන 
යනඹ ගවේතුගන් උදහවයණඹක් වළටිඹට 
අපි හිතමු ළරඳහත ප්රහගේශීලඹ ගල්කම් 
ගකෝ  හලඹ ගත්තහභ ගංතුයට ඹට 
ගනහ.  වළභදහභ ගංතුයට ඹට ගන්ගන් 
එකභ ගකොටක් නිහ අඳට පුළුන් ඒහ 
කරහඳ වළටිඹට නම් කයරහ අපි යජග  
නිශධහරීන් ගන්න ඉසගල්රහ සගච්ඡහ 
ක්ඩඩහඹම් වදරහ තිඹරහ ඊට ඳසගේ ඒ ගගම් 
ප්රගේලග  ගව  තිගඵන ගශ ළශක්  
මඳකහයඹක් ගව  ගත යරහ ඒ අතළන් 
ගන පිරිට අලය වන  කෆභ ටිකක්  
ණවහය ටික   ඒ ගේභ අලය ප්රහවන 
කටයුතු ඒහ ඒ අඹටභ ඉටුකය ගන්න 
පුළුන් හභහනය ගනසුයහදහ දක ගේ 
ගංතුයක් ණගොත්  යහත්රී කහරඹකට 
ගංතුයක් ණගොත් උගේ රුක්  දක් 
විතය ඹනකල් ය නිසසු අතළන් ගරහ 
ඉන්නහ යජග  කටයුතු ගකගයන කල්.   

 

ඉතින් ඒ නිහ හර්ෂිකභ ණඳදහට  
ගංතුයට රක්ගන ප්රගේල වළටිඹට අඳට 
පුළුන් දිසත්රික් ගල්කම් කහර්ඹහරඹත්  ඒ 
ගේභ ඳශහත් බහත්  ඒ ගේභ ප්රහගේශීලඹ 
බහ ගේ ණඹතන සිඹල්රක්භ ඒකයහශීල 
කයරහ ගම්හට විඳුම් ගවොඹන්න.  ඉතින් ඒ 
නිහ භභ අගප් ග භදහ භන්ත්රීතුභහගේ 
ගඹ ජනහටභ ඉදිරිඳත් කයරහ තිඹනහ 
නිතයභ සදහනය න් සිටිඹ යුතු ප්රගේලඹක් 
වළටිඹට කෆගල්ර ව යත්නපුය දිසත්රික්ක 
ගදකභ තිගඵනහ.  ඉතින් ඒ නිහ ගම්හ 
පිළිඵ නිළයදි ළඩ පිළිගරක් අපි 
සථහඳනඹ කශයුතුයි.  අගප් භහජ ගේහ 
ළභතිතුභහ අගප් යංිතත් ඵ්ඩඩහය භළතිතුභහ ඒ 
ෆභ සිඹළු අසථහකදීභ ළත්තටභ භළදිවත් 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ගරහ කටයුතු කශහ.  ගම් අකුු  තත්ත්ඹ 
පිළිඵ ඹභක් භභ කියුතුයි.  ළත්තටභ 
ඳහුගිඹ කහර සීභහ තුශ අපි ඒක 
අත්දළකීගභක් දළක්කහ.  අගප් සිරිඳහර 
කිරිළල්ර භන්ත්රිතුභහත්  ළවළළිඹගගොඩ 
භන්ත්රීතුභන්රහ සිඹළුගදනහභ අපි ගිඹහ.  
පුසළල්ර ප්රගේලග  ගල්පුසළල්ර කිඹන 
ප්රගේලග  තිගඵනහ දුයකථන කුළුණක්.  ඒ 
කුළුණ වයවහ තභයි තත් කුළුු  50 කට        
60 කට අට ප්රගේලඹට ඒ තයංග ගඹොමු 
කයන ප්රධහන භධයසථහනඹ.  වළඵළයි ගම්ක 
පිහිටරහ තිගඹන්ගන් ගරක් තිඹන 
සථහනඹක.  ගගම් අඹ කිඹන විදිවට ගම්ගක් 
භූගත කම්බි ඳේධතිඹ අකුණක් ළදුනහභ ඒක 
ගඳොශට ඳථිත ගන ඒ කම්බි ධහයහ 
නිඹය ත ප්රභහණඹට ගඳොශ ඹටට දහරහ නෆ 
කිඹරහ තභයි කිඹන්ගන්.  ඉතින් ඒ නිහ ඒ 
පිළිඵ දිසත්රික් ගල්කම් කහර්ඹහරට 
කළරහ  ණඳදහ කශභනහයණ එකටත් 
කළරහ ඒ කුළුණ ක්රිඹහකහරීත්ඹ නතය 
කයරහ ගම්මුන් එකතු ගරහ ඒ පිළිඵ 
කටයුතු කශහ.  ඒකත් අඳට දුයකථන කුළුණ 
වයවහ අකුු  දින්ගන් නෆ කිඹන එකට 
ගවො උදහවයණඹක් තිඹනහ.  භවය 
කුළුු ර නිසි ප්රය තිඹ නෆ.  අපි ඒක 
අත්දළකීගභන් දළක්කහ.  ඉතින් ඒ නිහ ඒ 
ගල්පුසළල්ර ප්රගේලග  ගගල් 10 කට         
12 කට ඳභණ අකුු  ළදිරහ තිබුණහ.  තුහර 
ගරහ තිබුණහ.  ඒ ගේභ නිහරට වහනි  

 

ගරහ තිබුණහ.  ඉතින් ඒ නිහ ඒහ පිළිඵ 
දුයකථන කුළුු  ඉදිකිරීගම් දී විගලේගඹන්භ 
භූගත කම්බි නිළයදි තිගඵනහද ?  එගවභ 
නළත්නම් ඒහ පිළිඵ තිබිඹ යුතු ප්රය තිඹ 
ගභොකක්ද කිඹන කහයණහ අගප් ජනතහට  
එගවභ නළත්නම් ඒ අදහශ ණඹතනරට 
දළනුම් දිඹයුතුයි.  එගවභ නළත්නම් ඒ 
ප්රගේලග  ජනතහට දළනුම් දිඹයුතුයි.  ඒ 
පිළිඵ භභ ගඹ ජනහක් විදිවට ඉදිරිඳත් 
කයනහ අගප් ඳශහත් බහගේ.  ළත්තටභ 
භභ අත්දළකීගභන් දළකපු වළටිඹට සිඹළුභ 
දුයකථන කුළුු  වරි ප්රය තිඹකට වදරහ 
තිඹනහ ද කිඹන එක නළත ඳරීක්ණඹ 
කයන්න කිඹරහ ගම් අකුු  අනතුරු 
ළඩිගරහ තිගඹන්ගන් ඒක කිඹරහ ජනතහ 

කිඹනහ.  ඉතින් ඒ නිහ ඒ පිළිඵ දළනුභ 
තිගඵන විේත් අඹ ගවොඹරහ  විලස විදයහර 
ශියගඹ  වරි ගවොඹරහ ඒ පිළිඵ නළත 
මීක්ණඹක් කයරහ ජනතහට ජීත් වීභට 
සුදුසු ඳරිදි ගම්හ සථහඳනඹ කයරහ තිඹනහද 
කිඹන එක ඒ ණඹතන එක්ක එකතු ගරහ 
කටයුතු කයන්න කිඹන ගඹ ජනහත් ගම් 
අසථහගේ දී ඉදිරිඳත් කයය න් භගේ චන 
සල්ඳඹ අන් කයනහ. 

 

 ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතුතියි ! ගරු නය න්ද අනුය්රිඹ 
භන්ත්රීතුභහට.  මීශඟට ගක්.එල්.යත්නහඹක 
භන්ත්රීතුභහ. 

 

 

 

 

 

ගරු භන්ත්රී ගක්.එල්.යත්නහඹක              
சகபய உறுப்ிர் சக.எல்.பத்ானக                   

Hon.Member K.L.Ratnayake                                        

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි  විඳක්නහඹක 
අගප් ග භදහ භළතිතුභහ ගගනහපු 
ගඹ ජනහ කහගර චිත ගඹ ජනහක්.  භභ 
හිතන්ගන් ඵයගමුභ කම්ඳනඹට ඳත් වුන 
කහර ඳයහඹක්.  ගේලඳහරන ගේදඹකින් 
ගතොය  නහඹ ඹෆම්  ගංතුය ඒ සිඹළු 
ගේල්රට රක්වුනහ.  භභ හිතන්ගන් 
අයණහඹක ප්රගේලග  තභයි විලහරතභ නහඹ 
ඹෆභට රක් වුගන්.  ඒ රක්වීභත් භඟභ 
කෆගල්ර  යත්නපුය දිසත්රික්ක ගදගක්භ 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

විලහර ණඳදහකට රක්වුනහ.  ළවළළිඹගගොඩ 
විතයක් ඔඵතුභහ දන්නහ ළවළළිඹගගොඩ 
නිගඹ ජනඹ කයන භන්ත්රිරු වත් ගදගනක් 
ඉන්නහ ඵයගමු ඳශහත් බහ තුශ.  ඒ 
අඹත්  ඳහර්ලිගම්න්තුගේ ඉන්න භන්ත්රීරු 
සිඹළුගදනහත් කවුරු භභ හිතන්ගන් 12 ක්  
13 ක් තිබුණහ  ගම් සිඹල්රට ගිඹහ.  ඒ නිහ 
ගභගතන්දී විලහර පිරික් අතළන් ගරහ 
හිටිඹහ.  සිඹළුභ භවජන නිගඹ ිතතගඹ  
ඒකට භළදිවත් ගරහ පුළුන් ණකහයඹකින් 
සිඹළුගදනහභ ඒ අඹට ණවහය ඳහන  විඹලි 
රහක දුන්නහ.  යංිතත් ඵ්ඩඩහය ගරු 
ළභතිතුභහ භට වම්ඵ වුගන් නළති වුනත් භභ 
හිතන්ගන් කරුණහඳහර භන්ත්රිතුභහත් එක්ක 
ගිහිල්රහ ඒ අලය කටයුතු සිඹල්ර 
ම්ඳහදනඹ කශහ.  වළඵළයි අපි දිගින් දිගටභ 
ගභගවභ කථහ කයගගන ඹනගකොට හින 
ගරහට ළස එනගකොට  ගංතුය 
තර්ජනඹ තිඹනගකොට කථහ කයනහ.  
වළඵළයි ළස නිභහ වුනහට ඳසගේ ගම් 
සිඹල්ර සිඹළුගදනහටභ අභතක ගරහ 
ඹනහ.  ඉතින් ගභගවභ ඵයඳතර 
කහයණහක් තිඹනහ.  ගගොඩනළගිලි 
ඳර්ග ණ ණඹතනඹ තිඹනහ.  භභ එදහත් 
කිේගේ යත්නපුය දිසත්රික්කඹටභ ඉන්ගන් 
ගදන්නයි.   

 

 වළඵළයි ගම්ක ණඳදහට රක් වුනහට 
ඳසගේ තභයි ගම් ගදන්නත් ඹන්ගන් ගම් 
සිඹල්ර ගවොඹන්න.  ඳහඹන කහරඹට 
ගිහිල්රහ ගවොඹන්න ඵළරි ගනහ ළති භභ 
දන්න වළටිඹට.  ඒ ගකගේ ගතත් ගම්ක 
කඩිනය න් කශයුතුයි කිඹන කහයණහගේ දී 
සිඹළුගදනහභ ඉන්නහ කිඹරහ භගේ 
විලසහඹ.  භභ කථහ කයන්න පුළුන් අඹට 
කථහ කයරහ කිේගේ ණඳදහක් නළති 
දිසත්රික්කර ගගොඩනළගිලි ඳර්ග ණ 
ණඹතනර ඉන්න සිඹළුභ ගදනහ ගගනල්රහ 
ගම්ක ඳරීක්හකට රක් කයරහ ජනතහගේ 
බිඹ ළක ළයරහ ඒ සථහනර ඳදිංචි 
කයන්න.  නළත්නම් ඉත් කයන්න කටයුතු 
කයන්න කිඹන කහයණහ ගරු 
බහඳතිතුභනි.  ගරු ළභතිතුභනි  එගවභ 
කඩිනම් ක්රභගේදඹකට ඹන්න ඵළරි නම් 

ති කීඳඹක් ඒ කවුරුර සිටිඹත් තත් 
කීඳ ගඳොශක හභහනය ජනතහ ඉන්නහ.   

 

 ඒ ගේභ තභයි ගංතුය උදුයත් 
භභ හිතන්ගන් භන් ගදවි වහමුදුරුන්ට 
බුදුඵ අත්ගන්න අඳට ගංතුය තර්ජනඹ 
භවහ ගරොකුට එල්ර වුගන් නෆ.  ඒකත් 
එල්ර වුගන් කෆගල්ර දිසත්රික්කග  තල්ද 
ප්රගේලඹ ව කළශණි ය ටිඹහතට තභයි.  
එතනදීත් විලහර පිරික් ණඳදහට රක් වුනහ.  
මුළු භසත යග්  දිසත්රික්ක 22 කට ගම්ක 
ඵරඳෆහ.  ගම් ඵරඳහනගකොට ළත්තටභ 
භසත යග්  ජනතහ ඳක් ගේදඹකින් 
ගතොය අගප් ගරු ඉඳුනිල් භන්ත්රීතුභහ කිේහ 
ගේ පුළුන් තයය න් ඒ අඹට වන 
රඵහදුන්නහ.  අයණහඹකට ඹනගකොට 
ගඳොලීසිගඹන් වයරහ එේ ඵත් ප්රකහලඹට 
ඳත් වුනහ.  දළන් වළඵළයි අඳට ගරොකු 
ගකීභක් තිඹනහ.  ගම්හ සිඹල්ර 
ඳරීක්ණඹ කයරහ භධයභ යජග  ගන්න 
පුළුන්  ඳශහත් බහගේ ගන්න පුළුන්.  
ගම්කට ඵයඳතර භළදිවත් වීභක් ගරහ ගම් 
ය නිසසුන්ට කඩිනය න් වන ශහ දීභ ව 
නළත ඳදිංචි කිරීභ.  භට භතකයි 
කරුණහඳහර ගරු භන්ත්රීතුභහ දන්නහ  

 

අසගඟුර නහඹ ගිඹ අසථහගේ දී ඉඩම් 
රඵහදුන්නහ.  වළඵළයි ඒ ඉඩම් රඵහදුන්නහභ 
වුගන් ඒ ඉඩම් ටික විකුණරහ නළත 
ගිහිල්රහ ඒ අසගඟුගරභ ඳදිංචි වුනහ.  ඒ 
අඹභ නළත හයඹක් නහඹ ඹෆගම් තර්ජනඹ 
එනහ කිඹරහ නළත යක් ගිහිල්රහ 
කවුරුගත ගනහ.  ගම්ක ඵයඳතර 
කහයණහක්.   එතන විතයක් ගනගභයි 
නහඳහරත් එගවභයි.  වළඵළයි ඉඩම් 
රඵහදුන්නහට ඳසගේ ඳහඹනගකොට ඒ ටික 
විකුණරහ ඉය ගරහ ගරු ළභතිතුභහ 
එතනභ ඳදිංචි ගනහ. 

 

 ගභන්න ගම් කහයණහ දළඩි ගේ 
ශකරහ ඒ අඹ ඉත් කශහ නම් ඒ අඹ ඳදිංචි 
කයන්න  ගභොනභ ණ්ඩඩුක් ණහත්  ගම් 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

යග්  ඳතින ගභොනභ ණ්ඩඩු ණත් ඒක 
කයන්න ඵෆ.   ඒ නිහ ඉඩම් රඵහදුන්නහ නම් 
ඒ ඉඩම් රඵහදුන්න අඹ ගිහිල්රහ ඳදිංචි 
ගන්න ඕන.  අයහ සිඹළුභ ඉඩම් යක්ෂිත 
ඵට ඳත් කයන්න ඕන කිසි ගකගනකුට 
ළතුශත් ගනොගන්න.  එගවභ නම් ගම්හ 
යජඹකට ගව   ඳශහත් බහකට ගව   
ප්රහගේශීලඹ බහට ගව  ඕනෆභ අගඹකුට ඒක 
තභයි සිේධ ගන්ගන්.  ඒ නිහ ගභන්න ගම් 
ඵයඳතර කහයණහක්. 

  

 ඒ ගේභ තභයි කරුණහඳහර ගරු 
භන්ත්රීතුභහ කථහ කයනගකොට භභ නළගි් ග්  
ගඳොඩි උත්තයඹක් ගදන්න.   ගභොකද 
ගභතුභහ කිේහ අය හරහගේ සිේධිඹ තුශ 
ජහතයන්තය ගගශන්දන්ට ගරොකු රුකුරක් 
වුනහ කිඹරහ හරහ වමුදහ කවුගර් ගඵ ම්ඵ 
පිපිරීභ.  වළඵළයි ඳහුගිඹ කහරග  තිබුණහ 
ගභොනහ වරි ඹම් සිේධිඹක් වුනහද ගම්ක 
ජහතයන්තය කුභන්ණඹක් කිඹරහ 
කිඹන්ගන්.  ඒ නිහ භභ කිඹන්ගන් ගභතුභහ 
කිඹන කහයණහ ගනගභයි.  වළඵළයි භට 
ගඳොඩි ළකඹක් තිඹනහ ගම් ගංතුය ව 
නහඹ ඹෆභත් ජහතයන්තය කුභන්ණඹක්ද  

 

කිඹරහ.  ඔඵතුභන්රහ විලසහ කයනහ ළති 
ගම් ඳශහත් බහගේ 2004 ඉදරහ අවුරුදු 
ගදකක් විතයයි ගනොහිටිග .  වළඵළයි ගකොයි 
විටකත් භභ ඳශහත් බහට බහඳතිතුභහට 
ගව  භව ළභතිතුභහ ළතුළු කළබින්  එකට 
ගඵොරුට ළගිල්ර දික් කයන්ගන් නෆ.  කහට 
වුනත් ළයදි නම් ළයදියි කිඹන කහයණහ 
භත ඉදගගන අපි ළගිල්ර දික් කයරහ 
තිඹනහ.  ඕනෆභ යජඹකට ගන්න පුළුන්.  
ඵයඳතර කහයණහක් තභයි ගම්ක.  ගම්ක 
ළයදියි ගම්ක ළයදියි කිඹරහ ළගිල්ර දික් 
කයරහ නෆ.  ඒක තභයි භභ කිේගේ.  අය 
ඉසය කිඹනහගන් ගම්ක ජහතයන්තය 
කුභන්ණඹක් කිඹරහ.  ඒ නිහ භභ ඒකයි 
කිේගේ.  වළඵළයි ගභොකද ගම්ක 
ය නිසසු  ජනතහ නළත්නම් ඹම් ඹම් ගම් 
ඳශහත් බහගේ ඉන්න අඹ ගනගභයි.  
භවජන නිගඹ ිතතගඹ  අර්ථ කථනඹ කශහ 

ගම්කත් ඹවඳහරනග  ළරැේදක් ද කිඹන 
එක.  එගවභත් කශහ.  වළඵළයි භභ දන්ගන් 
නෆ ඒ අඹ ගභොන ජහතිග  උදවිඹ ද කිඹන 
එක භට ඵයඳතර කහයණහක් ගරු 
ළභතිතුභනි.  ඹම්කිසි යනඹක් එනගකොට 
ඒකත් ඳතින ණ්ඩඩුට ගවනහ නම් 
භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහගේ 
ණ්ඩඩු තිබුණහ.  සුනහය  යනඹ ණහ.  
අපි කිේගේ නෆ ගම් භහින්ද යහජඳක් 
භවත්භඹහගේ ණ්ඩඩු හින්දහ ගම් සුනහය  
ණහ කිඹරහ.  වළඵළයි ඒ සුනහය  ණ 
ගභොගවොගත් දී භසත යග්  ජනතහභ 
ගිහිල්රහ ඒ සුනහය ඹට වසුව ය නිසසුන්ට 
ඹභක් කයන්න පුළුන්කභ රළබුණහ.  එදහ 
ළගිල්ර දික් කගශේ නෆ භහින්ද යහජඳක් 
භවත්භඹහගේ ණ්ඩඩුට.  ඒ නිහ භභ 
කිඹන්ගන් ඒ ළයදි අර්ථ කථන ගදන්න එඳහ.  
ගභගවේ ගංතුය නහඹ ඹෆම් සිේධ ගනගකොට 
ඵංේරහගේලග  රක් 5 කට අධික පිරික් 
අතළන් වුනහ.  ගභගවේ 487 000 ද ගකොගවේද.  
ගම් ගච දනහ එල්ර කයනගකොට ගභොනභ 
ණ්ඩඩුක් ගනගභයි  ගම් ඳශහත් බහ 
තුශත් ඉන්නහ වයිබ්රිඩ් භන්ත්රීරු.  ළත්ත 
කථහ එඹයි.  ඒ නිහ අපි වළභ ගරහගේභ 
ළගිල්ර දික් කයනගකොට අපි වදතට 
එකඟ ළගිල්ර දික් කශයුතුයි ගරු  

 

බහඳතිතුභනි.  ඒ නිහ එගවභ භතක් කයන 
අතය  අගප් යංිතත් ඵ්ඩඩහය ගරු ළභතිතුභහට 
ඵයඳතර කහයණහක් තිඹනහ 
අභහතයහංලග .  ණඳදහ කශභනහකයණ 
අභහතයහංලඹ භධයභ යජග  තිබුණහට 
ඵයගමු ඳශහත් බහ තුශ ඕක නෆ.  
ණඳදහ කශභනහකයණ අභහතයහංලඹ කිඹරහ 
එකක් නෆ.  ඒකට ඔඵතුභහගේ 
අභහතයහංලඹට ගම්හ කයරහ එකක් 
තිඹනහද ?  භභ දන්ගන් නෆ.  ඒ නිහ භභ 
කිඹන්ගන් ඵයගමු ඳශහත් බහ තුශත් 
ඒක සථහපිත කශයුතුයි.  ඒ නිහ භභ 
ගඹ ජනහ කයනහ ගම් අභහතයහංලඹට ඒකත් 
අනුයුක්ත කයරහ නිශධහරී පිරික් ගඹොදරහ 
ඒ අලය කටයුතු කයන ගර 
ඉල්රය න්  ගගනහපු ගඹ ජනහ කහගර චිත 
ගඹ ජනහක් ඵ ප්රකහල කයය න්  එභ 
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ගඹ ජනහ නළතත් සථිය කයය න් භභ 
නිවඬ ගනහ.  ගඵොගවොභ සතුතියි ! 

 

 ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතුතියි ! ගක්.එල්. යත්නහඹක 
භන්ත්රීතුභනි.  මීශඟට පිළිතුරු කථහ කිරීභ 
වහ ගරු අභහතය යංිතත් ඵ්ඩඩහය 
ළභතිතුභහට ණයහධනහ කයනහ.  

 

ගරු අභහතය යංිතත් ඵ්ඩඩහය භළතිතුභහ.              
சகபய அபநச்சர் பஞ்ஜித் ண்டாப                                  
Hon. Minister Ranjith Bandara                                                
--------------------------------------------------------         

 

 සතුතියි ! ගරු බහඳතිතුභනි  අගප් 
විඳක්නහඹකතුභහ ග භදහ භන්ත්රීතුභහ 
ඉදිරිඳත් කයපු ගඹ ජනහගේ අකුු  
න්නහඹක ම්ඵන්ධ ව අකුු  ළය  

 

ළදීභ ම්ඵන්ධගඹන් තභයි විලහර 
ලගඹන්භ ඒ ගඹ ජනහගේ අන්තර්ගත 
ගරහ තිගඹන්ගන්.  දළනට භභ හිතන්ගන් 
ඵයගමු ඳශහත් බහගේ භහජ ගේහ 
අභහතයහංලගඹන් ගම් ම්ඵන්ධගඹන් විඹඹ 
බහය හිටපු ෆභ අභහතයයගඹක්භ ගම් 
අකුු  න්නහඹකඹන් ඒ ඒ ප්රගේලර වයි 
කයරහ ඒ ජනතහට විලහර වනඹක් 
ගදන්න උත්හව කයරහ තිඹනහ.  ඒක භහ 
රඟ තිඹනහ.  දළන් භභ ගල් ණඹක් ගත්තහ 
යත්නපුය දිසත්රික්කග  ව කෆගල්ර 
දිසත්රික්කග  ගම් අකුු  න්නහඹක වයි 
කයරහ තිඹන ප්රගේල 
ඕඳනහඹක  ළවළළිඹගගොඩ  කිරිළල්ර  
කුරුවිට ගම් ප්රගේලර තභයි ඵහුර ගම් 
අකුු  ළය දින්ගන්.  ඒ ගේභ කෆගල්ර 
දිසත්රික්කග  දළයණිඹගර  ඹටිඹන්ගතොට  

රුන්ළල්ර.  ගම් කිඹන කඳුඹහඹ තුශ තභයි 
විලහර ලගඹන් ගම් අකුු  ළය දිනහ 
කිඹන එක ගවොඹහගගන තිගඹන්ගන්.  ඉතින් 
ඒකට ඳශහත් බහක භහජ ගේහ 
අභහතයහංලඹ තුළින් විවිධ අභහතයරුන්ගේ 
ඹටගත් විලහර මුදරක් ගම් ම්ඵන්ධගඹන් 
අකුු  න්නහඹක වි කයන්න ගන් 
කයරහ  ඒහ ක්රිඹහත්භක කයරහ තිගඵනහ.  
2016 ර්ග  කෆගල්ර දිසත්රික්කඹ 
ගත්ගතොත් ගදහිඕවිට ප්රහගේශීලඹ ගල්කම් 
ගකෝ  හලග  ගඵොයරන්කඩ භ  
භවගරතළන්න  ගදල්කනුහින්න  කිඹන 
ප්රගේලග ත්  ඒ ගේභ ප්රතිරහී  ඳවුල් 
ං යහ භවරතළන්න ගභ කුළුු  4 ක් අපි 
ඉදිකයරහ තිගඵනහ ගම් ර්ග .  ඒ ගේභ 
ගල්කු හින්න ගභ කුළුු  8 ක් අපි 
ඉදිකයරහ තිගඵනහ.  ඒ ප්රතිරී න් 
ං යහත් ගම්ගක් තිඹනහ.  විලහර ඳවුල් 
ං යහක්.  ගභොකද අපිට ගම් කහයණග  දී 
රළබිරහ තිඹන සීය ත මුදල් ං යහ තුශ 
අඳට එක ගගදයකට එකක් වයි කිරීගම් 
ගළටළුක් තිගඹනහ.  ගභොකද ගගල් 50 ක් 
තිබුගනොත් 50 ක් වයි කයන්න ගනහ.  
ඉතින් අපි ඒ ගේ අකුු  දින ගභක් 
ගත යහගගන එහි ප්රධහන තළනක ගම් අකුු  
න්නහඹකඹක් ඉදිකයනහ.  ඒ ණකහයගඹන් 
තභයි අපි කයන්ගන්.  ඉතින් භභ ඳශහත්  

 

බහගේ භහජ ගේහ අභහතයහංලගඹන් ගන් 
කයන මුදල් ගම් අකුු  කුළුු  ඉදිකිරීභ 
වහ හභහනයගඹන් ය ලිඹනඹක්  ය ලිඹන 
1.5 ක් ගේ තභයි මුදල් ගන් ගන්ගන්.  
නමුත් අඳට ප්රභහණත් නෆ ගම්ක.  ඉතින් ඒ 
නිහ අපි කෆගල්ර යනඹ ගච්ච 
ගරහගේ අතිගරු ජනහධිඳති වභත්රීඳහර 
සිරිගේන භළතිතුභහ කෆගල්ර 
ම්ඵන්ධීකයණඹ තිබ්ඵ ගරහගේ අගප් 
විඳක්නහඹකතුභහත් වබහගී වුනහ.  අපි 
ඉල්ලීභක් කශහ ණඳදහ කශභනහකයණ 
විඹඹ ඳශහත් බහට රඵහගදන්න.  ඒ 
ගේභ එතුභහ එකඟ වුනහ.  එතුභහ අපිත් 
එක්ක හකච්ඡහක් ඳළළත්වුහ.  ජනහධිඳති 
ගල්කම් කහර්ඹහරග  දී එතුභහ හකච්ඡහක් 
ඳළළත්වුහ.  ඒ විඹඹ ඳශහත් බහටත් 
රඵහගදන්න අලය කටයුතු ම්ඳහදනඹ 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

කයනහ කිඹරහ කිේහ.  ඒගකදී අපි ඳළවළදිලි 
කිරීභක් කයගන්න ඕන.  ණ්ඩඩුක්රභ 
යසථහගේ 13 ගනි ංගල ධනග  භට 
දළන් ගම්ක රළබුණහ.  එහි තිගඵනහ ගම් 
ණඳදහ කශභනහකයණඹ කිඹන විඹඹත් 
එක්ක අඳට ප්රාප්තිඹක් වදහගගන ගම් 
ම්ඵන්ධ ඵරතර රඵහ ගළනීගම් 
වළකිඹහක් තිගඵනහ.  ගංතුය  නිඹග  
ංගත ගනත් ගවේතු නිහ ළති ගන 
ණඳදහන්ට වන ළශසීභ ව ඒහයින් 
ණඳදහට ඳත් තළනළත්තන් පුනරුත්ථහඳනඹ 
කිරීභ වහ නළත ඳදිංචි කිරීභ ඹන ඒ විඹඹ 
13 ගනි ණ්ඩඩුක්රභ යසථහ 
ංගල ධනගඹන් රඵහදීරහ තිඹනහ.  අපි 
ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ ඉදිරි කහරග  දී 
යත්නහඹක භන්ත්රීතුභහ කිඹපු විදිවට 
ප්රාප්තිඹක් බහට ඉදිරිඳත් කයරහ ගම් 
ම්ඵන්ධ නීතිභඹ කටයුතු ටික අපි 
කයන්න.  ඒ ගේභ අකුු  න්නහඹක ව 
විඳත් වදීසි ණඳදහ ගම් ඳහුගිඹ කහරග  
භහඹකට ඉසගල්රහ ඵයගමු ඳශහගත්භ 
විලහර ලගඹන් නහඹ ගිහිල්රහ  විලහර 
ලගඹන් ජීවිත අහිය  වුනහ  කෆගල්ර 
දිසත්රික්කගඹත් ඒ ගේභ යත්නපුය 
දිසත්රික්කගඹත්.  ගම්හ අපි විසින්භ ළති 
කයගන්න ගේල්.  ඳරියඹ අපි විසින්භ 
විනහල කයරහ අපි විසින්භ ළති කයගන්න  

 

යනඹන් තභයි ගම් ගරහ තිගඹන්ගන්.  
අපි දන්නහ යටක ංර්ධනග  දී  
ඉදිකිරීම්ර දී අපි දකිනහ විලහර ලගඹන් 
ගම් ඳරියඹට වහනි සිදුගනහ.  වළඵළයි 
ගම්හට පිළිඹම් ගඹොදන්ගන් නෆ.  
අලයතහඹ අනු ඒ ළගඩ් කශහ.  එතනින් 
එවහට ගන්ගන් ගභොකක්ද කිඹන එක 
ගවොඹන්ගන් නෆ.  ඒ ගේ සිේධීන් තභයි 
කෆගල්ගල් ව යත්නපුගර් ළති වුගන් 
ඳහුගිඹ භහඹ තුශ.  ළස  ගංතුය  
නහඹඹෆම් ඒ ගේ විලහර යනඹන් අඳට 
සිේධ වුනහ.  ඉතින් ගම්හට අඳට වදීසි ළඩ 
පිළිගරක් අපි ඳශහත් බහගන් කයන්න 
උත්හව කයරහ නෆ.  ඉතින් අපි 
ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ අඳට තිගඵන්නහ ව 
සීය ත ම්ඳත් එක්ක අපි ඳශහත් බහගේ ඒ ඒ 
අසථහන්ර දී ඒ ඒ විඹඹන්ර අඳට 

රළබිරහ තිඹන සීභහන් තුශ ජනතහ රැක 
ඵරහ ගළනීභ තභයි අගප් ගකීභ වළටිඹට 
ශකරහ ඒ ජනතහ ජීත් කයවීභ  රැවුම් 
කවුයක එගවභ නළත්නම් ණයක්ෂිත 
සථහනඹක ඒ අඹ ජීත් කයවීභ තභයි අගප් 
ගකීභ.  එගවභ නම් ඒ ගකීභ අඳට 
පුළුන් ණකහයඹට යත්නපුය ව කෆගල්ර 
දිසත්රික්කග  ඒ ජනතහ ගනුගන් ඉස  
කශහ.  අය භභ කිේ සබහවික යන 
සබහවික ළති වුනත් අපි විසින් කයන 
ඉදිකිරීම්ර දී අපි දන්නහ භහර්ග විලහර 
ලගඹන්භ ඳහුගිඹ කහරග  භහර්ග ඳේධතිඹ 
ළඩි දියුු  කිරීභක් සිේධ වුනහ.  ගම්හට 
භහර්ගඹ කඳනහ අපි දළක්කහ ඳනහර  
කෆගල්රට ළවළළිඹගගොඩින් ඹන ඳහගර් 
ඳනහර ඳහගර් අපි දළක්කහ ඳස ක්ඩඩි 
ළවිල්රහ තිගඹන්ගන් කඳපු තළනින්.  
ණයක්ෂික ඵළය  ඉදිකයපු කිසි තළනකත් 
නහඹ ළවිල්රහ තිබුගන් නෆ.  අය ය ඹගිඹ 
පුේගරඹහ ය ඹ ගිගඹත් වරිඹට ණයක්ෂිත 
ඵළම්භක් ඉදි ගනොකයපු තළනක තභයි ඳස 
ක්ඩඩිඹ ළවිල්රහ තිබුගන්.  ගම්හ 
ළත්තටභ අපි විසින් කයගන්න ගේල්.  අය 
යිගේ්  ගය ර දහපුහභ අතුර කුභහය 
ළභතිතුභනි  ඒක දහපුහභ මුළු ඳශහතභ 
ගදදයණහ.  ගම්හගඹන් ගන්ගන් ඳ 
බුරුල් ගරහ ඳල්ගරවහට කඩහගගන එන  

 

එක.  ගම්හ භභ හිතන්ගන් අපි විසින් 
කයගන්න ගේල්.  අඳට ගම්හට විඳුභක් 
ගවොඹහගන්න ගනහ සිඹළුගදනහභ එකතු 
ගරහ.  ඒ නිහ අපි ගක්.එල්.යත්නහඹක 
භන්ත්රීතුභහ ප්රකහල කයපු නළත ඳදිංචි කිරීභ.  
අය ඉඳුනිල් භන්ත්රීතුභහ ගිහිල්රහ ඒ සථහන 
ඵළලුහභ ළත්තටභ අඳට විලහර 
කණහගටුක් ළති ගනහ.  ඒ අඹ තමුන්ට 
ගවො ජීන තත්ත්ඹක් තිබුණ පුේගරගඹ .  
ඒ ඳවුල් ගවොට ජීත් ගච්ච ඳවුල්.  ඒ අඹට 
ළදිත ඳභණක් ඉතිරි කයගගන ඒ අඹ 
ණයක්ෂිත සථහනඹක ඉන්නහ.  අද ඒ අඹට 
අලය කයන ඳවසුකම් රළබුණත්  නමුත් ඒ 
අඹගේ නි කිඹන ඒ වළඟීභ නළවළගන්.  ඒ 
අඹ ඉන්ගන් ණයක්ෂිත කවුයක.  ඉතින් 
අඳට විලහර ගකීභක් තිඹනහ සිඹළුභ 
භවජන නිගඹ ිතතඹන්ගේ ගම් අඹට විලහර 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ලගඹන් ඉඩම් රඵහදීරහ  ඒ අඹට නිහ 
ඉදිකයරහ දීභ.  ගම් ගනගකොට යජඹ  
අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ  අග්රහභහතයතුභහ  ඒ 
ගේභ ණඳදහ කශභනහකයණ අභහතයතුභහ  
නිහ අභහතයයඹහ ගම් අපි 
ම්ඵන්ධීකයණග  දී කථහ කයගත්තු 
ණකහයඹට භභ හිතන්ගන් ඉතහභත්භ 
ඉක්භණින් ඉඩම් අත්ඳත් කයගගන ගම් 
අඹගේ නිහ වදරහ දීරහ  නළත ඒ තිබුණ 
ඹථහ තත්ත්ඹට ඳත් කයන්නට විලහර 
උත්හවඹක් ගන්නහ.  නමුත් අපි හිතන 
තයම් ගල්සි නෆ.  ගම්හ නීතයහනුකර ඳයහ 
ගළනීභ  භළේගේගභ භන්ත්රිතුභහ කිේහ ගම් 
නීතිඹ තිඹන නීතිඹ තුශ වරි අභහරුයි 
කයන්න. 

 

 ඉතින් ඉඩම් අත්ඳත් කය ගළනීභ.  
දළන් ත්ගතන් ගදනහ කිඹන්ගන් ඳර්චස 07 
යි.  නමුත් අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ කිේහ 
ඳර්චස 20 ක් ගදන්න කිඹරහ.  නමුත් තු 
අධිකහරීරුන් කිඹනහ ඳර්චස 07 යි 
ගදන්ගන්.  ඒ ගේ ගළටළු විහ ගන්න ඕන.  
ගම්හ කිඹනගකොට අය අඹ තභත් කවුගර්.  
ඉතින් ඒ නිහ ගම්හ අළුගතන් නීති කස  

 

ගරහ සිේධ විඹයුතුයි කිඹන එක තභයි අපි 
විලසහ කයන්ගන්.  ඒ නිහ ඳහුගිඹ 
යනග  දී ඒ ය ඹගිඹ අඹට  ඒ ගේභ 
ණඳදහට රක් ගච්ච අඹටත් ඳශහත් බහගේ 
කණගහටු අපි ප්රකහල කයන අතය  ඉදිරිග  
දී ගම් ගේ යන ගනොගේහ කිඹරහ 
ප්රහර්ථනහ කයනහ.  ඒ ගේභ අගප් 
අභහතයහංලඹ තුළින් අඳට ගදන්න පුළුන් 
ෆභ වගඹ ගඹක්භ දළන ගත් විග අපි ඒ 
සිඹළුගදනහටභ රඵහදීරහ තිඹනහ.  ඒ නිහ 
අගප් අභහතයහංලග  ගල්කම්තුය ඹ  ඒ ගේභ 
සිඹළුභ භහජ ගේහ නිශධහරින්  ඒ ගේභ 
ප්රධහන ගල්කම්තුභහ  ඒ ගේභ ප්රධහන 
ළභතිතුභහ  අභහතය භ්ඩඩරඹ අඳට සිඹළුභ 
වගඹ ගඹ රඵහදුන්නහ.  ඒ 
සිඹළුභගදනහටත්  ගරු බහඳතිතුභහ ළතුළු 
සිඹළුගදනහටභ සතුතින්ත ගය න් භගේ 
චන සල්ඳඹ අන් කයනහ. 

 

 ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතුතියි ! යංිතත් ඵ්ඩඩහය ගරු 
ළභතිතුභනි.  ඔඵතුභහ විසින් ප්රකහල කශහ 
ගේභ භභ හිතන්ගන් ඳක් විඳක් ගරු 
භළති ළභතිතුභන්රහ ගේභ ඳසුගිඹ දගේ 
සිදුවුන ඒ ගල චනීඹ අසථහගේ දී ඔඵතුභහ 
කටයුතු කයපු ණකහයඹ පිළිඵ ඳළසුභට 
රක් වුනහ  ඔඵතුභහ ක්රිඹහ කයපු ණකහයඹ 
පිළිඵ.  ඒ නිහ ගරු බහගේ සතුතිඹ 
තමුන්නහන්ගේට ඒ කයපු කහයණහ 
ගනුගන් ඒ අසථහගේ දී ළඩ ඵරන 
භවහභහතයයඹහ වළටිඹට ඒ රඵහදුන්න 
වගඹ ගඹට  ඒ ක්රිඹහශීලලී දහඹකත්ඹට 
අගප් ගගෞයඹ  ප්රනහභඹ ගම් අසථහගේ දී 
පුද කයය න්  ගරු විඳක්නහඹක 
ඩබ්ලිේ.ග භදහ භළතිතුභහ විසින් ඉදිරිඳත් 
කයන රද 6/1/2016/09 දයණ ගඹ ජනහ 
පිළිඵ ණ්ඩඩු ඳක්ග  ව විඳක්ග   

 

ගරු භන්ත්රීතුභන්රහ ව භන්ත්රීතුය ඹ ළතුළු 
සිඹළුගදනහභ ඉතහභ ළදගත්  ඉතහභ විශිස   
ඉතහභ නිර්භහණශීලලී ගඹ ජනහ අදවස 
යහශිඹක් ඉදිරිඳත් කශහ.  ඒ ගඹ ජනහ 
සිඹල්රභ ඳශහත් බහගේ විඹඹ බහය 
අභහතයයඹහ වළටිඹට ගරු යංිතත් ඵ්ඩඩහය 
ළභතිතුභහ ගතත්  ඒ ගේභ ගර්ඛීඹ 
අභහතයහංලඹ ගතත් අපි ගඹොමු කිරීභට 
කටයුතු කයනහ.  ඒ තුළින් තමුන්නහගේරහ 
විසින් රඵහගදන රද අදවස වහ උඳගදස 
අනු ඉදිරි කහර සීභහ තුශදී ගභන් ව 
විඳත් ළශළක්වීභ වහ  අභ කය ගළනීභ 
වහ අපි සිඹළුගදනහටභ වළකිගේහ ! 
කිඹරහ අපි ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ.   

 

  මීශඟට ගරු භන්ත්රී නය න්ද 
අනුය්රිඹ භළතිතුභහගේ 6/1/2016/10 දයණ 
ගඹ ජනහ අසථහ.  
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ගරු භන්ත්රී  නය න්ද අනුය්රිඹ                           
சகபய நிந்த அனுபிரின                    

Hon.Member Naminda Anurapriya                                 

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි  එභ ගඹ ජනහ 
ඉත් කයගන්න ඵ  ගම් අසථහගේ දී 
බහට දළනුම් ගදනහ. 

 

 ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතුතියි ගරු නය න්ද අනුය්රිඹ 
භන්ත්රීතුභනි.  බහ කල් තළබීගම් 
ගඹ ජනහ වහ අසථහ. 

 

බහ කල් තළබීභ : 

 

ගරු ණ.ඳ.ංවිධහඹක වර් සිඹමරහපිටිඹ              
சகபய அபச.க.அபநப்ார் ேர்ர சினம்ாிடின 

Hon.Gov.Whip Harsha Siyambalapitiya                         

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි  ගභභ ගරු බහ 
2016.06.28 ගනි අඟවරුහදහ ගඳයරු 
10.00 ගතක් කල් තළබීභට ගඹ ජනහ 
කයනහ. 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතුතියි ! ගරු ණ්ඩඩු ඳක්ග  
ංවිධහඹකතුභනි.   

 

බහ කල් තඵන අසථහගේ ගඹ ජනහ : 

 

 ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 ගම් වහ බහු  මුණි්රිඹ ළභතිතුභහ. 

 

 

 

 

ගරු අභහතය බහු  මුනි්රිඹ                          
சகபய அபநச்சர் ானு முிப்ிரின                   

Hon. Minister Bhanu Munipriya                                       

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි  ගම් ගඹ ජනහ 
අභහතයරුන්ගේ ප්රකහල ඹටගත් ඉදිරිඳත් 
කයන්න නිඹය ත තිබුණත් ඔඵතුභහ 
රඵහදුන්න අසථහ ම්ඵන්ධගඹන් භභ 
සතුතින්ත ගනහ.  විගලේගඹන්භ ඳහුගිඹ 
කහර ඳරිච්ගේදඹ තුශ වභහගිඹ සුළි සුශං  
ගංතුය ණදිඹ ගළනභ තභයි අද අගප් 
විඳක්නහඹකතුභහ විසින් ඉදිරිඳත් කයනු 
රළබ අකුු  න්නහඹක විඳත් 
ම්ඵන්ධගඹන් ගඹ ජනහ.  දළන් භභ 
ගකීභක් තිඹනහ අධයහඳන ළභතිතුභහ 
වළටිඹට ගම් කුණහටුගන් ළති ගච්ච 
ගේදහචකඹත් භඟ ඳහල් ගණනහක්  
ඳහල් 08 ක් වටභ හ තඵන්නට 
ගගොඩනළගිලි ඳරීක්ණ ණඹතනඹ නිඹභ 
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කයරහ තිඹනහ ඒහ හ තඵහ තිගඵනහ.  
ඒහ නළත අරින්න ඵෆ.  ඊශගට ඳහල් 43 
ක් ප්රගේලග  ජනතහට ඒ අඹ අතළන් වීභ 
නිහ අතළන් කවුරු ලගඹන් බහවිතහ 
කයන්න සිේධ වුනහ.  දළන් භභ ඉතහභත්භ 
ගගෞයගඹන් සිහිඳත් කයන්න කළභතියි ඒ 
සිඹල්ර අද ගම් නවිට ඉත් කයගගන 
තිඹනහ එක ඳහරක් වළය.  ඒ ඳහර තභයි 
උසහපිටිඹ සුභංගර විදුවර.  ශභයි 1400 ක් 
ඉන්න ඳහරක්.  දළනට අතළන් ව ජනතහ 
400 ක් ජීත් ගනහ ඳවුල් 135 ක්.  දළන් 
රඵන ඳුදහ නවිට දිසත්රික් ගල්කම්තුභහ  
ප්රහගේශීලඹ ගල්කම්තුභහ එකඟ ගරහ තිඹනහ 
ඒ ඳහගල් තිගඵන අතළන් කවුය ගනත් 
සථහනඹකට ගගනිඹන්න.  

 

 ඒ ගගන ඹනගකොටත් ඔවුන් ඉල්රහ 
සිටින්ගන් අම්ඵරකන්ද විදයහරඹ ශභයි 200 
ක් ඉන්න.  අපි අභහතයහංලඹ ලගඹන් ඒකට 
එකඟතහඹ ඳශ කයරහ නෆ.  අපි ගඹ ජනහ 
කයරහ තිඹනහ කටුගව නහයංගම්භන  

 

කණිස  විදයහරඹ ළසී ගිඹ ඳහරක්.  
කිගර  මීටර් ගදක වභහයක් තිඹනහ.  
කටුගව ප්රහථය ක විදුවර ඒ සථහනග  ඉදන් 
ත කිගර  මීටයඹක් තිගඹන්ගන්.  ඒ ඳහල් 
ගදකට ගගනිඹන්න කිඹරහ.  රඵන ඳුදහ 
දින උසහපිටිඹ සුභංගර විදුවගල් තිඹන 
අතළන් ව කවුරු නිදවස ව විට භසත 
ඵයගමුගේ ඳහල්ර ගිඹ දරුන් රඵන 
ඳුදහ ඉදන් සිඹළුගදනහ ඳහල් ඹන්න ඳටන් 
ගන්නහ.  ඒ ගේභ ගම් නවිට තත් හ 
තිගඵනහ ඳහල් තුනක්.  අර්හ මුසලිම් 
විදුවර  දික්පිටිඹ මුසලිම් භවහ විදුවර ව 
තල්ගසපිටිඹ මුසලිම් විදුවර.  ගම් ඳහල් 
ගදන හයග  දී ඔවුන්ගේ ණගභ අනු 
තිගඵන උත්ඹ ම්ඵන්ධගඹන් නිහඩු 
රඵහ තිගඵන ඳහල්.  ඒ නිහ ඔවුන් ඳහල් 
ඹෆභ පිළිඵ ප්රලසනඹක් නෆ.  ජලි භහගේ 05 
ගනිදහ විෘත ගන්ගන්.  ඒ නවිට ඒ 
දරුන්ට නීතයහනුකර ඳහල් ඹන්න 
පුළුන්කභ රළගඵනහ.   

 

 දළන් ඵයගමුගේ දරුන්ට කෆගල්ර 
දිසත්රික්කග  ඳහල් ගණනක දස 15 ක් 
නීතයහනුකර ඳහල් දින අහිය  වුනහ.  
උසහපිටිඹ සුභංගර විදුවරට අද 
ගනගකොට නීතයහනුකර දින 18 ක් අහිය  
ගරහ තිඹනහ.  ඒක දින 23 ක් ගනහ 
රඵන ඳුදහ ගනගකොට.  ගම් ගනගකොට 
සිඹළුභ නිශ ළඳුම් නළති ගච්ච අඹට අපි 
රඵහදීරහ තිගඵනහ.  ගඳශ ගඳොත් සිඹල්ර 
රඵහදීරහ තිඹනහ.  ඳත්තු වහ ළනවුම් 
කයරහ තිගඵනහ.  ඒ සිඹල්ර අධයහඳන 
අභහතයහංලගඹන් සිේධ ගරහ තිඹනහ ගරු 
බහඳතිතුභනි.  භභ වන් කයන්ගන් අපි 
ගම් නවිට ගම් තිඹන තත්ත්ඹ හර්තහ 
කිරීභ ගකීභක්.  රඵන ඳුදහ නවිට 
ඵයගමු ඳශහගත් තභහගේභ ඳහරට 
ඹන්න ඵළරි ගන ඳහල් 8 ක දරුග  
ඉන්නහ.  විවිධ කහයණහ නිහ තභහ හිටපු 
ඳහරට ඹන්න ඵළරි දරුග  හිටිඹත් සිඹළුභ 
දරුන්ට ඵයගමුගේ කුභන ගව  ඳහරක 
අධයහඳනඹ කිරීගම් යම් රඵන ඳුදහ ඉදන්  

 

රළගඵනහ කිඹන ප්රකහලඹ කයන්න තභයි 
භභ අසථහ ගත්ගත්.  ඔඵතුභහට ගඵොගවොභ 
සතුතියි ! 

 

 ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතුතියි ! ගරු අභහතය බහු  මුණි්රිඹ 
භළතිතුභහ.    මීශඟට      ගරු                  
භන්ත්රී ගක්.එල්.යත්නහඹක භළතිතුභහ.  

 

ගරු භන්ත්රී ගක්.එල්.යත්නහඹක              
சகபய உறுப்ிர் சக.எல்.பத்ானக                   

Hon.Member K.L.Ratnayake                                        

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

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

 ගරු බහඳතිතුභනි  ඵයඳතර 
කහයණහකට භභ විතයක් ගනගභයි ඳශහත් 
බහගේ සිඹළුභ භන්ත්රීතුභන්රහ මුහුණ ගදන 
කහයණහක්.  ගභොකද ගවේතු උඳභහන ඳහදක 
මුදල්ලින් ඳහුගිඹ ර්ග  නම් අඳට ව්  
එකක් එගවභ ගදන්න පුළුන්කභ රළබුණහ 
ය තිඹකට.  ඒ ගේභ බුගෂේ ග්  එකක්  
හසඳහන් ග්  එකක්  සපීකර් ග්  එකක්  
ඒ ගේභ ගජනගර්ටයඹක් ගදන්න 
පුළුන්කභ රළබුණහ.  වළඵළයි ගම් ර්ග  දී 
ගම්ක නතය කයරහ තිගඵනහ චක්ර ගල් ඹක් 
අනු.  ඒක රඵන අවුරුේගේ ගදනහ කිඹන 
කහයණහ තිඹනහ.  භට ගම්ක ඳළවළදිලි භදි.  
ඳශහත් බහගේ චක්ර ගල් ඹක් ද   නළත්නම් 
භධයභ යජග  චක්ර ගල් ඹක් ද කිඹන 
කහයණහ.  ඒ නිහ භට ගම්ක ඳළවළදිලි 
කිරීභක් කයනහ නම් ඳශහත් බහගේ චක්ර 
ගල් ඹක් ද ?  නළත්නම් භධයභ යජගඹ චක්ර 
ගල් ඹක්ද ? කිඹන කහයණහ.   

 

 

ගරු අභහතය බහු  මුනි්රිඹ                          
சகபய அபநச்சர் ானு முிப்ிரின                   

Hon. Minister Bhanu Munipriya                                       

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

 

 මුදල් ගකොය න් බහගේ. 

 

ගරු භන්ත්රී ගක්.එල්.යත්නහඹක              
சகபய உறுப்ிர் சக.எல்.பத்ானக                   

Hon.Member K.L.Ratnayake                                        

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

 

 ණ.....මුදල් ගකොය න් බහගේ.  ගරු 
බහඳතිතුභනි  ගම් මුදල් ගකොය න් බහගේ 
ඉන්ගන් වළඵළයි ගම් භව ගඳොශගේ ඳඹ ගවන 
අඹ ගනගභයි.  ඒ.සී.කහභයරට ගරහ චක්ර 
ගල් ණ නිකුත් කයන අඹ.  වළඵළයි ගම් 
ඵයගමු ඳශහත් බහගේ ගම් ඳශහත් බහ 
තුශ ඉන්න 44 ගදනහභ ගම් භව ගඳොශගේ 

ඳඹ ගවරහ ඹන අඹ.  ඒ නිහ භභ එදහ ඉදන් 
මුදල් ගකොය න් බහගේ  ගභොන ණ්ඩඩු 
තිබුණත්  ගභොකද පිහිගඹන් ළණ ගත්තහභ 
තුහර ගනහ.  වළඵළයි යත්තයං පිහිගඹන් 
ළණ ගත්තත් ගම්ක තුහර ගනහ.  එගවභ 
නම් ඵයඳතර කහයණහක් තිඹනහ.  ගම් 
අවුරුේගේ ව්  එකක් ගදන්න ඵළරි නම් 
අහිංක ය නිසසු වදහගගන තිඹන භයණහධහය 
ය තිඹකට  සගච්ඡහ ංවිධහනඹකට ව්  
එකක් ගදන්න ඵළරි නම්  බුගෂේ ගට එකක් 
ගදන්න ඵළරි නම්  ගජනගර්ටයඹක් ගදන්න 
ඵළරි නම් අඹගභ  කරහන ප්රගේලඹට ගරු 
ළභතිතුභහ ගජනගර්ටයඹක් ගදනහ නම් 
භවහ ගරොකු ම්ඳතක් ඒ ය නිසසුන්ට.  ගම් 
එකක්ත් කයන්න ඵළරි නම් මුදල් 
ගකොය න් බහගේ කවුරු හිටිඹත් ගම් කයන 
අහධහයණඹ ඵයඳතර අහධහයණඹක් 
වළටිඹට තභයි භභ දකින්ගන් ගරු 
බහඳතිතුභනි.  භහට ගවට අයින් කයයිද 
දන්ගන් නෆ.  භට ඒත් ප්රලසනඹක් නෆ.  ඒ නිහ  

 

ගරු බහඳතිතුභනි  භභ ගඹ ජනහ කයනහ 
නළත යක් දළන් ඉසගල්රහ ගඹ ජනහක් 
වළටිඹට අරින්න පුළුන්  ගම් ගරු බහට 
භභ ගඹ ජනහ කයනහ නළත යක් ගම්හ 
ගදන්න පුළුන් වළටිඹට චක්ර ගල් ණ 
ගනස කයරහ ගම් ර්ග  දී ගම් ටික 
ගදන්න පුළුන් වළටිඹට කටයුතු කයන 
ගර ගඹ ජනහ කයනහ ගම් ගරු බහට.  
ඉල්ලීභක් කයනහ ගම් ගඹ ජනහ මුදල් 
ගකොය න් බහට ඹන්න කිඹරහ.   

 

 ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතුතියි ! ගරු යත්නහඹක 
භන්ත්රීතුභනි.  ඔඵතුභහ විසින් කයන රද 
ගඹ ජනහ මීට ඉවත දී ගරු ණ්ඩඩුඳක්ග  
භන්ත්රීතුභන්රහ ගරු ප්රධහන ළභතිතුභහත් 
එක්ක ණ්ඩඩු ඳක් රැසවීගම් දී දිගින් දිගටභ 
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SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

හකච්ඡහ කිරීගභන් අනතුරු ගරු ප්රධහන 
ගල්කම්තුභහ විසින් මුදල් ගකොය භට ගම් 
පිළිඵ ලිඹහ දළන්වුහ ගම් පිළිඵ ඳක් 
විඳක් සිඹළුභ ගරු භන්ත්රීතුභන්රහගේ 
විගය ධඹ ප්රකහල කයනහ.  ඒ නිහ මුදල් 
ගකොය භ විසින් ගන්නහ රද තීන්දු නළත 
ප්රතිංගල ධනඹ කයය න් ගඳය ඳළති 
ණකහයඹට ගරු භන්ත්රීතුභන්රහට ගම් ඉඩකඩ 
රඵහදීභ වහ අලය වගඹ ගඹ රඵහගදන 
ගර ඉල්රහ සිටිය න් ලිපිඹක් ඹරහ 
තිඹනහ.  තභ අඳට ඒ ලිපිඹට පිළිතුරු 
රළබිරහ නෆ.  ගකගේ ගතත් ඔඵතුභහ විසින් 
ඉදිරිඳත් කයන රද ගඹ ජනහත් ඒ අනු 
මුදල් ගකොය භ ගත අපි ඹළවීභට අපි 
කටයුතු කයනහ.   

 

 

 

 

ගරු විඳක් ංවිධහඹක සිරිඳහර කිරිළල්ර              
சகபய எதிர்க்கட்சி அபநப்ார் சிிா கிரிஎல் 

Hon.Opposition Whip Siripala Kiriella                                

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි  යත්නහඹක 
භන්ත්රීතුභහගේ කථහ ම්ඵන්ධගඹන් 
එතුභහට වගඹ ගඹක් ලගඹන් භභ කථහ 
කයන්ගන්.  දළන් ව්  එක වහ භහනයි 
විගලේගඹන්භ තරුණ තරුණිඹන් ගත්තහභ 
විගලේගඹන්භ තරුණගඹ   ගම් අඹ ගරොකු 
ඵරහගඳොගයොත්තුක් තිබුණහ ඳශහත් බහ 
වයවහ රිඹදුරු ඵරඳඹ අයගගන ඊගහට 
අවුරුදු තුනක් ගිඹහට ඳසගේ ඵය හවන 
එශවීභ වහ අයගගන රැකිඹහක් කයන්න  
එගවභ නළත්නම් යට ඹහගම් 
ඵරහගඳොගයොත්තුගන්.  ගම්ක සුනු විසුනු 
ගරහ තිඹනහ.  අපි විලහර පිරික් රිඹදුරු 
ඵරඳ ගළනීභ වහ ගඹොමු කයරහ තිඹනහ.  
ඒකත් ඒ විදිවට ගරහ තිඹනහ.  වළඵළයි අය 
ගම් ය තිරට ගදන ව්  අයහ ගම්හ 
ගත්තහභ පුදුමු භහෆිඹහක් ගරත් තිඹනහ.  

ගභොකද අතුර කුභහය ළභතිතුභහගගනුත් 
ගන්නහ ව්  එකක්.  එතගකොට යංිතත් 
ඵ්ඩඩහය ළභතිතුභහගගනුත් ගන්නහ.  
භගගනුත් ගන්නහ.  ඉතින් ගම් ගේ ගරොකු 
ළඩ පිළිගරක් එතන ඹනහ.  ඒහ ගොඹහ 
ඵරහ වරිඹට ගදන්ගන් නළති එගක් යදක් 
තභයි එතන තිගඹන්ගන්.  එගවභ නම් 
ගකොගවොභ වරි එදහ අපි හකච්ඡහ කශ ඳරිදි 
ඳක් විඳක් සිඹළුගදනහභ ගම්කට විරුේධ 
අපි දීරහ තිඹන කහයණඹ වරිඹහකහය ගම්හ 
කයරහ  ගභොකද වළභදහභ ගන්න ය තිරට 
ගදන්න එඳහ.  ඒක ගවොඹහගන්න පුළුන් 
අඳට.  ක්රභ ම්ඳහදනගඹන් දන්නහ  අවල් 
දළනට අයන් තිඹනහ.  අවල් තළනට 
අයගගන නෆ කිඹරහ.  ඒ විදිවට එගවභ 
ගවොඹරහ ඵරරහ ගදන්න ඕන.  අගනක් එක 
ගරු බහඳතිතුභනි  විගලේගඹන්භ පුටු 
ගදනගකොට නම් භභ ගම් බහගේ ගදතුන් 
තහක් කිඹරහ තිඹනහ අය 1 150 ට 
තිඹනහ ගවො පුටුක්.     ඒ පුටු අවුරුදු     

 

8 ක්  10 ක් ඳහවිච්චි කයන්න පුළුන්.  ගම් 
ගදන 450 නළත්නම් 600 පුටු ගරු 
බහඳතිතුභනි  ඉදගත්තහභ කකුල් වතය  
වතය ඳළත්තට ඹනහ.  ගම්ක වඹ 
භහඹකත් තිගඹන්ගන් නෆ.  ගම් 1 150 ක් 
ටිනහ පුටුක් ගදනහ නම් ගරු 
බහඳතිතුභනි  ඒගක් ඳශදහ තිගඹන්ගන් 
ණ්ඩඩුටභයි.  ගභොකද අවුරුදු ගහණකට 
ඉල්රන්ගන් නෆ පුටුක්.  ඒ නිහ ගම්කත් 
ංගල ධනඹ කයන්න කිඹන ඉල්ලීභ 
කයනහ. 

 

 ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතුතියි ! ගරු විඳක්ග  ප්රධහන 
ංවිධහඹකතුභනි.  මීශඟට පී.අගබ්නහඹක 
ගරු භන්ත්රීතුභහ. 
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ගරු පී.අගබ්නහඹක භළතිතුභහ.                                   
சகௌபய உறுப்ிர் .ீஅசானக                         

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි  බහ කල් 
තඵන අසථහගේ දී භට ගම් අසථහ 
රඵහදීභ ගළන භභ තුටු ගනහ.  ළත්තටභ 
යත්නපුය දිසත්රික්කග  ඳල්ගරඵළේද නගයඹ 
කිඹන්ගන් ඉතිවහඹක් තිඹන ඳළයණිතභ 
නගයඹ. ගම් නගයඹ ළත්තටභ තභත් එදහ 
තිබුණ තත්ත්ගඹන් තභයි ඳතින්ගන්.  
ඒක භගේ ඹහඵද භළතියණ ගකෝ  හලග  
අගප් අිතත් භන්ත්රීතුභහත්  ඒ ගේභ අපි 
ඔක්ගක භ ම්ඵන්ධ ගන නගයඹක්.  ගම් 
නගයග  ඳහුගිඹ දසර ඵස නළතුම්ඳශක් 
ඉදිකිරීගම් කටයුතු ණයම්බ කයන්න භව  

 

 

ළභතිතුභහගේ ප්රධහනත්ගඹන් ඒ සථහනඹට 
එතුභහ ඹන්න තිබුණත් ගකොගවොභ වරි ඹම් 
ගේලඳහරන ඵරඳෆභක් භත ගම්ක ගකොගවොභ 
වය අඳට ණයහධනහ කයරහ තිබුනහ  අිතත් 
භන්ත්රීතුභහට  භට.  ගකොගවොභ වරි ඒ 
අසථහගේ දී එතුභහට භභ හිතන විදිවට 
ඵරඳෆභක් ගේ ගදඹක් ළවිල්රහ ගකොගවොභ 
වරි ඒ අසථහ අහිය  වුනහ. භභත් ගිඹහ.  
ණයහධනඹ රළබුගන් නම් එතනට.  ගන 
කවුරුත් නෆ.  එතන පිරික් උන්නහ.  ඒ 
පිරි කිේහ ගකොගවොභ වරි ඵරඳෆභක් 
ළවිල්රහ භභ පුේගරඹහ කිඹන්ගන් නෆ.  
ගේලඳහරන ඵරඳෆභක් උඩ ඒක නතය කශහ 
කිඹරහ.  දළන් ගම්ගකන් නගය ගදඳළත්ගත් 
ගදපිරික් අතය ප්රලසනඹක් තිඹනහ.  එක 
ඳළත්තක් ඳල්ගරඵළේද ප්රගේලග  
තළඵෆරුභක් තිඹන සථහනඹක් ගඹ ජනහ 
කයරහ තිඹනහ.  ඳර්චස 20 ක විතය 
ප්රභහණඹක් ළති.  නමුත් ගම්ක භභ හිතන 
විදිවට ජනතහට සුදුසු සථහනඹක් ගනගභයි.  
ගභොකද ගම්ගක් ඳහල් දරුග   ඒ ගේභ 
ඳන්ල්ර වහමුදුරුරු ඒ ගේ පිරික් 
ඉන්නහ.  තළඵෆරුභ ඉසයවහභ.  එතනත් 
ඉඩකඩ භදි කිඹන එක ගම් අසථහගේ භතක් 
කයන්න ඕන.  ඒ ගේභ ගම්කට සුදුසු 

තළනක් දළනට ඳල්ගරඵළේද නගයග  ඒ 
ඳයණ සථහනඹභ  මුල්ගර තඵපු සථහනඹභ 
භභ ණනග  ංවිධහඹකයඹහ වළටිඹට 
ගඹ ජනහ කයනහ ඒකට දිනඹක් රඵහගගන 
ගරු භව ළභතිතුභහත්  අභහතයරුත් 
වබහගී ගරහ අපි ගම් ජනතහ ගනුගන් 
කයන යුතුකභ ඉස  කයන්නට අසථහ 
ශහ ගදන්න කිඹන එක භගේ ඉල්ලීභ.   

 

 අගනක් කහයණඹ ඒකට ඹහඵද 
තිඹන භවජන ගඳොශ.  භවජන ගඳොශ 
හිතන්ගන් යත්නපුය නගයග  තිඹන අන්ත 
අයණභ තත්ත්ග  තිඹන ගඳොශක්.  ගම්ක 
ඵහින්ගන් කඳු ගවල් ඳල්රම්ර ජනතහ 
තභහගේ ගහ කටයුතු කයරහ ඒ එශළු ටික  
ඳශතුරු ටික ඒහ විකුණහ ගන්න කිගර  
මීටර් ගණන් ඳල්ගරවහට ළවිල්රහ ගඳොශට  

 

ගිහිල්රහ ඵඩු ගන්ගන්.  ගම්කට ඹහඵද 
තභයි ඵස නළතුම්ඳශ ඉදිකයන්න කටයුතු 
සදහනම් කයරහ තිගඹන්ගන්.  ගම් අසථහගේ 
දී භභ ඉල්ලීභක් කයනහ භවජන 
නිගඹ ිතතගඹක් වළටිඹට ගඹ ජනහක්.  ඒ 
ගඳොශ ංර්ධන කටයුතු කයරහ ඒ 
ප්රගේලග  ජනතහට හභහනයගඹන් ජීත් 
ගරහ ඉන්න ජනතහට ගම් ගඳොශ භූය ඹ 
හර්ථක ඉදිකයරහ  අඩුඳහඩු ඉස  කයරහ 
ගදන්න කිඹරහ ළසිකිලි කළසිකිලි එක්ක 
ඉදිකයරහ ගදන්න කිඹන එක තභයි භගේ 
ඉල්ලීභ.   

 

 ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතුතියි ! පී.අගබ්නහඹක 
භන්ත්රීතුභනි.   
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ගරු භන්ත්රී අනුය අරගිඹන්න              
சகபய உறுப்ிர் அனுப அகினயன்                     

Hon.Member Anura Alagiyawanna                                                    

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි  ඳල්ගරඵළේද 
ඵස නළතුම්ඳශ ඉදිකිරීභ ම්ඵන්ධ 
ඵයගමු භහර්ගසථ භගී ප්රහවන 
අධිකහරිගඹන් ගරු ප්රධහන අභහතයතුභහගගන් 
විගලේගඹන් ඉල්ලීභක් කශහ භභ 
ඳල්ගරඵළේද නගයග  අගප් අගබ්නහඹක 
භන්ත්රිතුභහ වන් කයපු විදිවට තළඵෆරුභ 
ඉසයවහ ංගුගේ ඳර්චස 10 ක් වරිඹට නෆ.  
ඒ භූය ග  ඳශක ගදකක් ගවරහ තිඹනහ ඵස 
නළතුම් ඳශ ඉදිකයන්න කිඹරහ.  ඒ ඳශක 
ගදකත් ඡහඹහරඳගත කයගගන ළවිල්රහ භභ 
ගරු ප්රධහන අභහතයතුභහගගන් ඉල්ලීභක්  

 

කශහට ඳසගේ එතුභහ ළසතගම්න්තු කස 
කයන්න කිඹරහ කිේහ එතන ය ලිඹන 17 ක් 
ඵළම්භට ඹනහ.  රක් 170 ක්.  අනික 
ඉඩකඩ භදි.  ඒ නිහ ඵස නළතුම්ඳශක් 
ඳල්ගරඵළේදට ඵයඳතර ගර අලයතහඹ 
තිඹනහ.  ඒ නිහ ගරු ප්රධහන අභහතයතුභහ 
ඉඩභක් ගවොඹන්න කිඹරහ කිේහ.  අපි ඒ 
ම්ඵන්ධ ඉඩභක් ගඳන්නුහ  ප්රහගේශීලඹ 
බහ භූය ඹ.  ඒ භූය ග  ය ලිඹන 18.8 ක 
ළසතගම්න්තුක් වදරහ ඳහුගිඹ 26 ගනිදහ 
මුල්ගල් තිඹන්න සිඹළු කටයුතු ගරු ප්රධහන 
ළභතිතුභහ කස කයරහ දුන්නහ.  ඹම් ගවේතු 
හධකඹක් භත තුන් වතය ගදගනක්ගේ 
විගය ධතහඹක් කශහ.  විගය ධතහඹ කයපු 
ඒ වතය ඳස ගදනහට තිඹනහ කඩ.  භභ 
ගේභ අිතත් කුභහය භන්ත්රීතුභහත් ගම් 
සිේධිඹ දන්නහ.  කඩ තුන වතයක් තිඹන 
කීඳ ගදගනක්ගේ විගය ධතහඹක් වයවහ ගම් 
25 ගනිදහ ව ගනගකොට ළඩ ණයම්බ 
කයන්ගන් 26 ගනිදහ.  ඳශකඹත් එතනභ 
සථහනගත කයරහ තභත් තිඹනහ ඒක.  
ළගඩ් ණයම්බ කයන්න වළදුහ විතයක් 
ගනගභයි.  ගරු ප්රධහන අභහතයතුභහ අය 
දණිස කග්  දින ගඳොශ ගිවහභ ගප්නහ.  
ඳඩිගඳල් කීඳඹකට තිගඹන්ගන්.  දණිස 
කග්  දිනහ ඒ ගඳොගශේ ගිවහභ.  අපි දන්න 

කහරග  ඉදරහ ඒ ගඳොශ එතන තිගඹන්ගන් 
ඒ විදිවට.  ගවො නගයඹක් කයන්න ඕන 
තළන.  පිටිඳසගේ ප්රහගේශීලඹ බහ උඳ 
කහර්ඹහරග  පුසතකහරඹ.  වදරහ 
තිගඹන්ගන් මීට අවුරුදු ගණනහකට 
ඉසගල්රහ රුපිඹල් 25 000 කට.  ගම් 
සිඹල්ර ගරු ප්රධහන ළභතිතුභහට ගඳන්නරහ 
දුන්නහභ එතුභහ මුදල් ප්රතිඳහදන ගන් 
කයන්න සිඹලු කටයුතු කශහ.  ය ලිඹන 300 
ක් ගක ටි 3 ක මුදරක් ඳල්ගරඵළේගේ ගඳොශ 
වදන්නත් එක්ක.  ගම් ළගඩ් තහකහලික 
නතය ගරහ තිඹනහ.  ගරු ප්රධහන 
අභහතයතුභහ අධහනඹට රක් කයරහ 
ඳල්ගරඵළේද නගයඹට ගඳොදු ළසිකිලිඹක් 
නෆ.  ඵස නළතුම් ඳශක් නෆ.  ගඳොශ 
තිගඹන්ගන් දළනට ය ගණනහකට 
ඉසගල්රහ කයපු විදිවට.  අට ඉන්ගන් 
ගගොවි ජනතහ තභන්ගේ නිසඳහදන  

 

ගගනල්රහ අගශවි කයන්න තිඹන සථහනඹ.  
භවහ විලහර ගනඟක් තිඹට ගදඳහයක් ගම් 
නගයඹට එනහ ඒ ගඳොගල් තභන්ගේ 
නිසඳහදන අගශවි කයන්න.  ඒ අගශවි කයන 
නිසඳහදන රඵහ ගළනීභ වහ විලහර ඳරික් 
එනහ.  නගයඹ අහියයි ඵස නළතුම්ඳශ 
නළති නිහ.  ඒ නිහ ගම් ඵස නළතුම් ඳශ 
ඉල්රපු ළණින් ගරු ප්රධහන ළභතිතුභහ 
ය ලිඹන 18.8 ක ප්රභහණඹක් දීරහ තිඹනහ.  
ගභතුභහ කිඹනහ ගේභ ගම්ක 
අනිහර්ඹගඹන්භ සිේධ විඹයුතු  එ ඵස 
නළතුම්ඳශ වදන්න ඕන සථහනග  භට 
ඕනෆටත්  අගබ්නහඹක භන්ත්රීතුභහට 
ඕනෆටත්  අිතත් කුභහය භන්ත්රීතුභහට 
ඕනෆටත් ගනගභයි එඹ සථහපිත කශයුතු 
සථහනග  ඒකට ඔඹ විගය ධතහකරුන් 
දක්න්ගන් ංගු.  ඉරි ගදක ගවපු තළන.  
ඉසයවහ තළඵෆරුභ.  ඳර්චස 5 ක් වරිඹට 
ඵළලුගොත් නෆ.  අදි ගිගඹොත් ඵරන්න 
පුළුන් හිතුක්කහය විදිවට ගම්ක ගඩ ර් 
කයරහ ගල් කුඩු දහරහ ඵස නළතුම්ඳශ 
වළදුහ කිේහ.  ගම්ක ඳල්ගරඵළේගේ 
ය නිසසුන්ට විතයක් ගනගභයි අට ඉන්න 
ය නිසසුන්ටත් කයන ඵයඳතර වහනිඹක්.  
ගරු ප්රධහන අභහතයතුභහ ගම් ගළන අධහනඹ 
ගඹොමු කශහ.  භභ විලසහ කයනහ එතුභහ 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ගම් ළගඩ් අඳට ඉයඹක් කයරහ ගදයි 
කිඹරහ.  ඒ නිහ අගබ්නහඹක ගරු භන්ත්රිතුභහ 
ගගනහපු ගඹ ජනහට භභ එක ගවරහභ  භභ 
විලසහ කයනහ අිතත් කුභහය භන්ත්රීතුභහත් 
අගප් ණරි භන්ත්රීතුභහත් අපි සිඹළුගදනහභ ඒ 
වහ වගඹ ගඹ ගදනහ.  වදන්න භූය ඹ 
කස කයරහ තිඹනහ.  ගටන්ඩර් කයරහ 
ගකොන්හත් එක රඵහදීරහ තිඹනහ.  අපි ඒ 
ළගඩ් කයමු කිඹන ගඹ ජනහ තභයි සථිය 
කයය න් ප්රකහල කයන්ගන්.   

 

 

 

 

 

ගරු අභහතය අතුරකුභහය යහහුඵේධ              
சகபய அபநச்சர் அது குநாப பாேூத்த                   

Hon. Minister Athula Kumara Rahubadda                                                      

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි  භභ හිතන්ගන් 
අගබ්නහඹක භන්ත්රිතුභහ ගගනහපු ගඹ ජනහ 
අනුය අරගිඹන්න භන්ත්රීතුභහත් භභ 
හිතන්ගන් අල්රපු ණනග  
ංවිධහඹකයඹහ විදිවට ගම්ක ළතුගල් 
තිඹන කහයණහගේ දී ළති ගච්ච ඵහහිය 
කහයණහ පිළිඵ කතහ කශහ.  ඳශහත් 
බහක් විදිවට විඹඹ බහය අභහතයයඹහ 
විදිවට විලහර මුදරක් දීරහ ජනතහගේ 
අලයතහඹ ගනුගන් කහලීන දීර්  
කහරඹක් ඵරහගඳොගයොත්තු ගච්ච සථහනඹ 
කස කයන්න ගිඹ ගරහගේ දී ගේලඳහරන 
කුභන්ණඹක් තභයි ළත්ත ලගඹන්භ 
සිේධ වුගන්.  වළඵළයි ඒකට ළයදිකහයඹහ 
ඵයගමු ඳශහත් බහ ගනගභයි.  
ළඹිලිපිටිඹ ම්ඵන්ධීකයණ කය ටුගේ දී 
අඳට භතකයි භවය ගරහට කීඳ 
ගදගනක් එක්ක කය ටුක් නළතු තීන්දුක් 
ගත්තහ. 

 

 ඒක භතඹක් විදිවට ගගනල්රහ 
තභයි ගම් සිේධිඹ ළති කගශේ.  ගකොගවොභ 
වුනත් කීඳ ගදගනකුට අලය ගදඹක් 
ගනගභයි ඳශහත් බහක් විදිවට 
කශයුත්ගත්.  ඒ නිහ ේබහගඹන් ගම්කට 
ප්රතිඳහදන ගන් කයරහ ඒ ගඹ ජනහ 
ඉදිරිඳත් කයරහ ඒ අලයතහඹ ජනතහ 
ඉල්රන්ගන් එතුභහ කිඹපු තළන.  ගම් 
වළගභ භ කිඹන්ගන් එතන.  ඒ නිහ 
සිඹළුගදනහගේ ණශිර්හදඹ තිගඹන්ගන් 
අලය තළන.  ඒ නිහ ගම් ගේලඳහරන 
ලගඹන් ගන්න තීන්දු තීයණ එච්චය හිතකය 
නෆ.  ඒක ගඳෞේගලික අගප් ගේලඳහරන 
නහඹකගඹ  කීඳ ගදගනක් එක්ක තභන්ගේ 
ගඹන්ට අලය ඳරිදි අය කිේහ ගේ  කඩ 
කහභය හිතතුන් ගහ තිඹනහ ගදක තුනක්.   

 

එතනට ගිහින් දහනහ.  වළඵළයි අලයතහඹ 
තිගඹන්ගන් භගීන් විලහර ප්රභහණඹක් 
ඔතනින් තභයි ඵඩු භල්ර අයගගන  සීනි 
ගග ණිඹ අයගගන  සිගභන්ති කගර් 
අයගගන ඵස එකට නගින්ගන්.  ඉතින් එතන 
වදරහ ගදන්න කිඹන ගඹ ජනහ තභයි ගම් 
වගභ භ කිඹන්ගන්.  ගම් තීන්දු 
ගේලඳහරනික ලගඹන් ගකටි කහරඹක් තුශ 
භභ විලසහ කයනහ ගරු ප්රධහන ළභතිතුභහ 
ගභතන හිටිඹහ නම් ඒකට අලය උත්තයඹ 
ගදයි.  ඉතහභ ඉක්භණින් ඒ හකච්ඡහගේ දී 
එතුභහ කිේගේ අලයතහඹ ඳරිදි කටයුතු 
කයනහ කිඹන එක.   

 

 ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතුතියි ! ළභතිතුභනි.  මීශඟට ගරු 
ණරිඹංල ඵහරසරිඹ භළතිතුභහ. 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ගරු භන්ත්රී බී.ණරිඹංල                             
சகபய உறுப்ிர் .ீஆரினயங்ர                   

Hon.Member B.Ariyawansha                                            

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි  භගේ 
ගඹ ජනහ වළටිඹට භභ ඉදිරිඳත් කයරහ 
තිගඹන්ගන් ළඹිලිපිටිඹ ප්රගේලග  100 
කු  යහගළටිණය ප්රගේලඹට ඹන භහර්ගඹ 
ඉතහභ අඵරන් තත්ත්ඹට ඳත්ගරහ 
තිඹනහ.  ඒ භහර්ගඹ ගම් ගනගකොට විලහර 
පිරික් ඳහවිච්චි කයනහ.  ත්රීවිරර් යථ   
ගභ ටර් ඵයිසිකල් ඹනහ.  ඳවුල් 200 ක් 
ඳභණ ගම් ප්රගේලග  ජීත් ගනහ.  ඒ 
නිහ ගම් භහර්ගඹ ංර්ධනඹ කයරහ ගදන්න 
කිඹරහ ගරු භහර්ග ළභතිතුභහගගන් භභ ගම්  

 

අසථහගේ ඉල්රහ සිටිනහ.  ඒ ගේභ ගම් 
අසථහගේ දී අගබ්නහඹක භන්ත්රීතුභහ 
ගගනහපු ගඹ ජනහ ඉතහ ළදගත් 
ගඹ ජනහක්.  ඳල්ගරඵළේද නගයඹ 
කිඹන්ගන් ඉතහභ දුසකය සථහනඹ පිහිටි 
ඉතහභ සුළු ගකොටක පිහිටි සථහනඹක්.  අපි 
දකිනහ ඒ භහර්ගග  ගභන් කයනගකොට ඒ 
ඵස යථ නතය කයරහ තිගඹන්ගන් භහර්ගඹ 
ගදඳ.  ප්රධහන භහර්ගඹ අයිගන් තභයි ඵස 
යථ ගහල් කයරහ ඳල්ගරඵළේද  බුළුගතොට 
ඳළත්තට එගවභ නළත්නම් ගවශඋඩකන්දට 
එගවභ නළත්නම් ඵරන්ගගොඩ ප්රගේලඹට 
ඵසයථ ගභන් කයන්ගන්.  භහර්ගඹ ඉතහභ ඳටු 
භහර්ගඹක්.  භහර්ගඹ අහිය ගරහ 
තිගඹන්ගන්.  ඒ නිහ අභහතයතුභන්රහ 
භළදිවත් ගරහ ය ලිඹන 30 ක් ගේ මුදරක් 
ගන් කයරහ ඳසුගිඹ 26 ගනිදහ ළඩ 
ණයම්බ කයන්න වදපු ඒ ඵසනළතුම්ඳශ ඒ 
සථහනඹ සුදුසුයි කිඹරහ තභයි කවුරුත් 
කිඹන්ගන්.  ඒ ප්රගේලග  ජනතහ 
ඵළලුගොත් 99% ක් කිඹන්ගන් ඒ සථහනඹභ 
තභයි ගත යහගන්න කිඹරහ.  අනුය 
අරගිඹන්න භන්ත්රීතුභහ  අගබ්නහඹක 
භන්ත්රිතුභහ  අිතත් කුභහය භන්ත්රීතුභහ ඒ 
ප්රගේලග  ඉන්න භවජන නිගඹ ිතතගඹ  
කවුරුත් කිඹන්ගන් එතන සථහනගත 
කයන්න.  එභනිහ ගභතක් කරකට ගඳය ඒ 

ගන්වුන ඒ මුදලින් වළකි ඉක්භණින් එභ 
ඵස සටෆන්ඩ් එක ඒ සථහනග  සථහනගත 
කයන්න කටයුතු කයන්න කිඹරහ භභ ගම් 
අසථහගේ ගඹ ජනහ කයනහ. 

 

 ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතුතියි ණරිඹංල භන්ත්රීතුභනි.  
මීශඟට ගරු ෂහරුක් භන්ත්රීතුභහ.   

 

 

ගරු භන්ත්රී නිවහල් ෂහරුක්                               
சகபய உறுப்ிர் ிோல் ாறுக்                   

Hon.Member Nihal Farook                                                        

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි  භභ 
විගලේගඹන්භ ඉදිරිඳත් කයන්ගන් අගප් 
සිඹළුභ භන්ත්රිරුන්ට ඵරඳහන කහයණහක්.  
අගප් මුේදය ගහසතු ම්ඵන්ධගඹන්.  ගම් 
නවිටත් අවුරුේගේ භහ  6 ක් අන් 
ගනගකොට අගප් මුේදය ගහසතුත් අන් 
ගරහ තිගඹන්ගන්.  ඉදිරිඹට අඳට යහජකහරි 
කටයුතු කිරීගම් දී ගනොගඹකුත් ඵහධහ 
ළතිගරහ තිගඵනහ.  භභ හිතන්ගන් 
කලිනුත් අපි ගම් බහගේ ගම්ක ඉදිරිඳත් 
කශහ.  ළඩ කටයුතු කහයක බහගත් 
කරුු  ඉදිරිඳත් කශහ.  ගම් පිළිඵ තළඳළල් 
ළභතිතුභහ ම්ඵන්ධ කයගගන අඳට 
රඵහගදන මුේදය ගහසතු ප්රභහණඹ ළඩිකය 
දීභට කටයුතු කයන්න කිඹරහ ඔඵතුභහට 
ගඹ ජනහ කයනහ.   

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

சகபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                   
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

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

 

 සතුතියි ! ෂහරුක් භන්ත්රිතුභනි.  
ඔඵතුභහ විසින් ඉදිරිඳත් කයන රද 
ගඹ ජනහ මීට ඉවත අසථහ ගණනකදීභ 
අගප් සිරිඳහර කිරිළල්ර භන්ත්රිතුභහ ළතුළු 
ණ්ඩඩු ඳක්ග  ව විඳක්ග  ගරු භළති 
ළභතිතුභන්රහ දිගින් දිගටභ ගඹ ජනහ 
ඉදිරිඳත් කිරීගභන් අනතුරු අපි තළඳළල් 
අභහතයහංලග  ගල්කම්තුභහට  
තළඳළල්ඳතිතුභහට ඒ ගේභ තළඳළල් 
ළභතිතුභහටත් ගම් ගනගකොට ඉල්ලීම් 
ඉදිරිඳත් කයරහ තිඹනහ.  වළඵළයි අඳට ගම් 
නතුරු කිසිභ ප්රතිචහයඹක් රළබිරහ නෆ.  
දිගින් දිගටභ ගම් භන්ත්රීතුභන්රහ ගනුගන්  

 

තළඳළල් ප්රතිඳහදන ළඩි කිරීභට මලික 
කටයුතු ම්ඳහදනඹ කයගගන ඹනහ.  ඉතින් 
අපි ඉල්ලීභක් කයනහ 
තමුන්නහන්ගේරහගගනුත් තිඹන ගඳෞේගලික 
ම්ඵන්ධකම් වයවහ වරි භළදිවත් ගරහ  
ගභොකද සිඹළුගදනහභ ගම් අසථහ ඉල්රහ 
සිටිනහ.  ඒ නිහ අපි ඒ පිළිඵ කටයුතු 
කයගගන ඹනහ.  අපි තත් භවන්සි 
ගන්නහ තමුන්නහන්ගේරහගේ ගම් 
කටයුත්ත කයරහ දීභ වහ.   

 

ගරු භන්ත්රී ලිත කරුණහයත්න              
சகபய உறுப்ிர் சித கருணாபத்                       

Hon.Member Salitha Karunaratne                               

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

 

   ගරු බහඳතිතුභනි අතයහලය 
කහයණහක් වහ භට අය ගදන්න.  
අධයහඳන විදහ පී  රට දරුන්  ළතුශත් 
කිරීගම්දී  සිදු ගන අහධයණඹක් පිළිඵ 
කරුු  ළර  කිරීභ ගම්ක ඵයඳතර ව වදිසි  
කහයණහක් නිහ භභ ගකටි ගරහක් 
අය ඉල්රහ  සිටිනහ.   

 

ගරු යනිල්  වික්රභසිංව 
අග්රහභහතයතුභහ අධයහඳන ළභති ගරහ ඉේදී 
වදපු ගවො ංකල්ඳඹක්  අධයහඳන විදයහ 
පී .  කවුරුත් පිළිගන්න ගදඹක්  තභයි ගම් 
යග්   ගුරුරු පුහුු   කිරීගම් ගවොභ තළන  
තභයි  අධයහඳන විදයහ පී . ඒක කවුරුත් 
පිළිගන්න ගදඹක්. ඒ අනු  ගරු 
බහඳතිතුභනි  2015 ජහතික අධයහඳන  විදයහ 
පී  සිසුන් ළතුශත්  කිරීභ ගනුගන්  
2015.05.08  1914 කිඹන  ගළ්  ඳගඹන් 
ඉල්ලුම් ඳ කළරහ  තිගඹනහ. එහි  
ඳළවළදිලි තිගඹනහ 6 ගේදග  6.1 ගත යහ  

 

 

ගළනීගම්  ඳදනභ  ගනුගන්  2018 ගර් 
ඳහළල්  ඳේධතිග  ඒ ඒ ප්රහගේශීලඹ ගල්කම් 
ගකෝ  හලර  ගුරු අලයතහඹ ඳදනම්  
කය ගනිය න්  ඒ ඒ ප්රහගේශීලඹ ගල්කම් 
ගකෝ  හලගඹන් ඵහ  ගන්නහ ශිය රහී  
ං යහ  තීයණඹ  කය ළති ඹනුගන්.  
උදහවයණඹක්    විදිවට  කුරුවිට ප්රහගේශීලඹ 
ගල්කම් ගකෝ  හලග   චි  පුයප්ඳහඩු 
තිගඹන්ගන්  ඳවයි  නම්  කුරුවිට ප්රහගේශීලඹ 
ගල්කම් ගකෝ  හලගඹන්  චි විඹ වහ 
ඹම බිංගිරි අධයහඳන  විදයහ පී ඹට 
ශියගඹ  ඳස ගදගනක් ගත යහ ගන්නහ. ඒ 
අනු යත්නපුය දිසත්රික්කගඹන්  පුයප්ඳහඩු 17 
ක් තිගඵනහ අධයහඳන  ප්රහගේශීලඹ ගල්කම් 
ගකෝ  හලඹට  චි විඹ වහ. ගම් අනු  
අය භං  වන් කයපු  දිනග  ගළ්  කයරහ  
තිබ්ඵහ    ඉල්ලුභ      ඳත               කළගේහ 
යත්නපුගර් ගම්  සිඹළු සුදුසුකම්  තිගඹන දරු 
දළරිගඹ  ඉල්ලුම් කශහ.  ම්මු  ඳරීක්ණඹට  
ගිඹහ. වළඵළයි ගම් ගිඹ එක්ගකගනක්ත් 
ඵහ ගගන නෆ.  උදහවයණඹක්  විදිවට 
කුරුවිට ප්රහගේශීලඹ ගල්කම් ගකෝ  හලග  
වතය ගදගනක් ගිඹහ එක්ගකගනක්ත් ඵහ 
ගගන නෆ.  වළඵළයි ඳශහත් අධයහඳන 
අධයක්කතුභහ ලිඹරහ ඹරහ තිගඹනහ 
ප්රධහන ගකොභහරිස   ගුරු අධයහඳන 
2015.07.07 දින එසජීඊඩීඊජී 07 කිඹන 
ඹටගත් යත්නපුය  දිසත්රික්කග  ප්රහගේශීලඹ  
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ගල්කම් ගකෝ  හලර චි විඹ වහ   
ගුරු පුයප්ඳහඩු 17  ක් තිගඹනහ  කිඹරහ. 
ළරඳහන ප්රහගේශීලඹ ගල්කම් ගකෝ  හලග  
ගුරු පුයප්ඳහඩුක්  තිගඹනහ  කිඹරහ.  
කුරුවිට  ප්රහගේශීලඹ  ගල්කම් ගකෝ  හලග   
ගුරු පුයප්ඳහඩු වතයක්  තිගඹනහ  කිඹරහ.  
වළඵළයි  කුරුවිට ප්රහගේශීලඹ ගල්කම් 
ගකෝ  හලග   ගුරු පුයප්ඳහඩු වතයක් 
තිබුණට කුරුවිට ප්රහගේශීලඹ ගල්කම් 
ගකෝ  හලගඹන් ඉල්ලුම් කයපු සුදුසුකම් 
තිගඹන එක ශභගඹක්ත් අයගගන  නෆ.  
ළරඳහගතන් ම්මු  ඳරීක්ණඹට  ගිග  
එක ශභඹයි. ඒ  ශභඹහ අයගගනත් නෆ. 
එතගකොට බිංගිරිඹ අධයහඳන  විදයහ පී ඹට 
ශභයින් ළතුශත් කයගගන  තිගඹන්ගන් 
ගකොගවොභද.  ගරු බහඳතිතුභනි ගම්ක  

 

යනිල් වික්රභසිංව භවත්තඹහ අධයහඳන 
ළභතියඹහ විදිවට  කයපු ඉතහ ගවො  
ංකල්ඳඹ  ඳහ ත්භන් ගේලඳහරන  
නහඹකත්ඹ  විසින්  ළයදි  විදිවට ඳහවිච්චි  
කයනහ. අපිට ළකඹක් තිගඹනහ  බිංගිරිඹ  
තිගඹන්ගන්  ඹම ඳශහගත්.  එගවන් ගවොය 
ඳහගයන්  රිංග ගත්තද  කිඹරහ. එගවභ  
නහථ ගනොගන කතන්දය ලින් ගවළිදයේ 
ගරහ  තිගඹනහ එගවභ සුදුසුකම්  නළති අඹ 
විදයහ පී ඹට රිංග ගගන  කිඹරහ.  ගම්ක  
ගරු බහඳතිතුභනි බහගේ ඵයඳතර  විදිවට 
අධහනඹ  ගඹොමු කශ  යුතු කහයණහක් 
යත්නපුගර් අගප්  ය නිසසුන්ට අගප්  
දරුන්ට ඉගගන  ගත්ත  දරුන්ට ඵයඳතර 
අහධහයණඹක්.    බිංගිරිඹ අධයහඳන විදයහ 
පී  පී හධිඳති ලිඹරහ එනහ  2016.05.20 
දිනළති  ඹම පී  තුන ලිපිගඹන්  චි 
ඳහ භහරහ වහ ඵහ  ගළනීභට 
අභහතයහංලඹ  විසින් රඵහ දී ළති පුයප්ඳහඩු 
හිත ප්රහගේශීලඹ ගල්කම් ගකෝ  හල අතයට 
ඔඵ අඹත් ප්රහගේශීලඹ ගල්කම් ගකෝ  හලඹ 
ළතුශත් වී  නළත. ගම් එරහ  තිගඹන්ගන් 
ළරඳහත  දරුහට. වළඵළයි ළරඳහත 
පුයප්ඳහඩුක්  තිගඹනහ  කිඹරහ  අය භං  
කලින්  කිඹපු   ලිපිග  බහගත  කයන්න 
රෆසතියි. ඳශහත් අධයහඳන අධයක්ක  
ලිඹරහ එරහ  තිගඹනහ. එතගකොට ඉල්ලුම් 
කශහ  ප්රහගේශීලඹ ගල්කම් ගකෝ  හලඹට 

ඵහ  ගන්නහ  කිඹරහ.  අගප් දරුග   
ඉල්ලුම් කශහ.  ම්මු  ඳරීක්ණඹට  ගිඹහ. 
එගවන්  ලිඹරහ එරහ තිගඹනහ ඒ  
ප්රහගේශීලඹ ගල්කම් ගකෝ  හලග  පුයප්ඳහඩු 
නෆ  කිඹරහ. වළඵළයි  ඳශහත් අධයහඳන 
ගදඳහර්තගම්න්තුගන්  පුයප්ඳහඩු  
ගල් ණඹත්  ඹරහ  තිගඹනහ. ඒ  නිහ  
ගරු බහඳතිතුභනි ගම් අගප් යත්නපුය 
දරුන්ට ගච්චි ඵයඳතර අහධහයණඹක් 
ගම්ක ගවොය ඳහගයන්  ගත්තහ නම්. ඒ හින්දහ 
ගම්  දරුන්ට ගවොය ඳහගයන්  ගත්තද  නළේද  
කිඹරහ ඒගගොල්ගර  ඒක භුක්ති විදියි.  අය 
යනිල් වික්රභසිංව අග්රහභහතයතුභහ ඉතහ ගවො 
විශිස   ංකල්ඳඹක් ගගනහහ. අපි ඒක 
අගඹ  කයනහ.  වළඵළයි ඒ විශිස   
ංකල්ඳඹත් කහඵහසීනිඹහ  කයන අධයහඳන  

 

ඵරධහරීන්ට ගේලඳහරන  නහඹකයින්ට අද 
පුටුර ඉන්ගන්  කිඹන එක  කිඹනහ.  ඒක  
ඳළත්තක  තිබුණහගේ.  වළඵළයි අපිට ගම් 
යත්නපුය අගප්  දරුන්ට හධහයණඹක් 
ගන්න ඕගන්  කිඹන කහයණඹ ඵයඳතර 
දළනුම් ගදනහ. ගම් කහයණහ 
ම්ඵන්ධගඹන්  කඩිනය න්භ අදහර 
ඵරධහරීන් භඟ හකච්ඡහ  කශහ. 
ඒකභතික ගම්  ගරු බහගේ  අනුභත කශහ 
කිඹන කහයණහ ගම්ක  ලිඹරහ ඹළේගොත් 
දළන් ඳශගනි ටඹ අයන්  ඉයයි. ගදගනි 
ටඹත්  ගත්තහ  කිඹරහ අනිඹය න් ගතොයතුරු 
රළබිරහ  තිගඵන  හින්දහ ගම් යත්නපුගර් 
ඉන්න ශභයි වඹ ගදනහටත්  අහන 
ගභොගවොගත්ත් හධහයණඹ ඉස   කය  
ගන්න කඩිනය න් ක්රිඹහ භහර්ග  ගන්නහ 
වළටිඹට ඉතහභ ගගෞයගඹන්  ඉල්රහ  
සිටිනහ. ගඵොගවොභ සතතියි.  

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

 ගඵොගවොභත් සතතියි  ගරු ලිත  
කරුණහයත්න භන්ත්රීතුභනි. ඔඵතුභහ  විසින් 
ඉදිරිඳත්  කයන රද කහයණහ  පිළිඵ 
අදහර ගර්ඛීඹ අභහතයහංලඹටත් ඒගේභ 
ඳශහත් අභහතයහංලග   ගරු ළභතිතුභහටත්  
ගඹොමු  කිරීභට අපි අලය  කටයුතු   
කයනහ.  

 

 

 

 

 

 

 දළන් ගේරහ භධයවසන 01.10 යි.  අද 
දිනට ගභභ ගරු බහගේ ළඩ කටයුතු 
අන් කයනහ.  ගභභ ගරු බහ 2016 ක් 
ව ජනි භ 28 ගනි දින ගඳයරු 10.00 
දක්හ කල් තඵනහ. 

 

 

 අත්/කගශේ : 
 කංචන ජඹයත්න  
 බහඳති  
 ඵයගමු ඳශහත් බහ 

 
 
 
 

ඳහලිත නහනහඹක්කහය  
බහ ගල්කම්  
ඵයගමු ඳශහත් බහ. 

  

2016 ක් ව ජලි භ 18 ගනි දින  
ඵයගමු ඳශහත් බහ ගල්කම් කහර්ඹහරග දී ඹ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


