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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

 

2016 ජූනි භ 28  අඟවරුහදහ  දින                                                              

2016 ஜூன் நாதம் 28 ஆம் திகதி சசவ்யாய்க்கிமபந                       
Tuesday 28 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 උදෆනක් 
ගේහ. ගරු ප්රධහන අභහතයතුභනි.  
ඒගේභ ගරු අභහතයතුභන්රහ 
,බහනහඹකතුභහ විඳක්නහඹකතුභහ ප්රමු  
ආණ්ඩු ඳක්ගේ  ව විඳක්ගේ ගරු 
භන්ත්රීතුභන්රහ ව භන්ත්රීතුයගඹගගන්  
අයයි. අද දිනට නයහඹ ඳහනුලවර 
ඵයගමු ඳශහත් බහගේ ළඩ කටයුතු 
ආයම්බ කිරීභ වහ  ඳශමු  තිගඹන්ගන්,  

 

අභින භන්ත්රීරුන්ගේ ප්රතිාහ ගව   
දිවුරුම්දීම් : 

 

 ගම් ඹටගත්  කිසික් රළබී නළවළ.  

 

 

 

ගරු ආණ්ඩුකහයතුභහගගන්  රළගඵන 
ංගේල : 

 

 කිසික් රළබී  නළවළ. 

 

ගරු බහඳතිතුභහගේ නිගේදන  : 

 

 ගම්  ඹටගත් කිසික් රළබී නළවළ. 

 

ගනොඳළයගණ සිටීගම් අයඹ පිළිඵ 
ගඹ ජනහ:   

 

ගරු භන්ත්රී ඉදුනිල් ලහන්ත ගුණගේන                                              
சகபய உறுப்ிர் இதுில் ராந்த குணசச                                   

Hon.Member Indunil Shantha Gunasena                                    

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි  ගරු ශ්රීරහල් 
වික්රභසිංව අභහතයතුභහට නිහඩු රඵහ ගදන 
ගර ගඹ ජනහ කයනහ. 
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ගරු භන්ත්රී .එ.ියග.කරුණහඳහර              
சகபய உறுப்ிர் ஜ.ீஎம்.கருணாா                   

Hon.Member G.M.Karunapala                               

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

 

 වර් සිඹමරහපිටිඹ භළතිතුභහ. 
ඉයගටිඹහස කහදර් ගරු භන්ත්රීතුභහ, ප්රබහත් 
බහණු මුණිප්රිඹ භළතිතුභහ. 

 

 

ගරු භන්ත්රී ිම්.යි.ිම්.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                             
------------------------------------------------------------- 

 

 සතූතියි ඒ අදහර  නිහඩු ඉල්ලුම්  
කයන  රද ගරු භන්ත්රීතුභන්රහ ගනුගන් 
ගම්  ගරු බහගේ නිහඩු  අනුභත  කිරීභ 
ක්රිඹහට නන්නහ.   

 

 

 

ලිපි ගල් ණ පිළිගළන්වීභ: 

 

 මඳකහය ගේක විශ්රහභ ළටු  
ගඹ ජනහ ක්රභගේ 2015.12.31 දිනට 
පිළිගඹර කයන රද අහන ගිණුම් 
බහගත කයනහ. පිටඳත් බහ ගම්ඹ භත 
තඵහ තිගඵනහ. සිඹළු ගදනහටභ  
රළගඵන්න ඇතළයි කිඹරහ විලසහ 
කයනහ. 

 

 මීශඟට  ගරු භන්ත්රී ආරිඹංල 
ඵහරසරිඹ  භළතිතුභහ විසින් ඉදිරිඳත්   
කයන  රද ඇඹිලිපිටිඹ 100    කණු අර  
යහකළටිඹ ගභට   පිවිසුම් භහර්ගගේ 
ප්රතිංසකයණඹ කිරීභ පිළිඵ ලිපිඹට 
පිළිතුරු ිහ  තිගඵනහ. අපි ඒක  ගරු 
භන්ත්රීතුභන්රහට  රළගඵන්න  රසනහ. 
මීශඟට  ගරු සිරිඳහර  කිරිඇල්ර භළතිතුභහ 
විසින් ඉදිරිඳත්  කය ඇති 2016  ර්ගේ 
ංර්ධන ළරළසභ ක්රිඹහට  නළන්වීභ  
පිළිඵ ලිපිඹට පිළිතුරු ිහ තිගඵනහ. 
අපි ිඹ ිතුභහට රළගඵන්න රසනහ.  

 

කහයක බහ හර්තහ පිළිගළන්වීභ : 

 

 ගම්  ඹටගත්  කිසික් රළබී  නළවළ. 

 

ගඳත්ම්: 

 

 යංජිත් ගඳොල්ගම්ගඳොර භළතිතුභහ 
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ගරු භන්ත්රී යංජිත් ගඳොල්ගම්ගඳොර              
சகபய உறுப்ிர் பஞ்சித் சால்கம்சா                   

Hon.Member Ranjith Pollgampola                                       

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි දළයණිඹගර 
විදයහර භහත භහලිගහතළන්ගන් ඳදිං  
ගක්.රඹනල් ගඳගර්යහ භවතහ විසින් 
ඉදිරිඳත් කශ ගඳත්භ ගම් බහට 
පිළිගන්නහ.  

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතූතියි  ගරු යංජිත් 
ගඳොල්ගම්ගඳොර භළතිතුභනි. ඔඵතුභහ 
විසින්  ඉදිරිඳත් කයන රද ගඳත්භ 
ගඳත්ම්  කහයක බහ ගත ගඹොමු  
කිරීභට  කටයුතු කයනහ.  

 

ප්රලසන: 

 

 ගම්  ඹටගත්  කිසික් රළබී නළවළ. 

 

 

 

 

 

අභහතයහංල නිගේදන ගව  
අභහතයරුන්ගේ ප්රකහල: 

 

 ගම්  ඹටගත්  කිසික් රළබි  නළවළ. 

 

ගඳෞේගලික ප්රකහල  කිරීම්: 

 

 ගරු සිරිඳහර  කිරිඇල්ර  
භන්ත්රීතුභහ. 

 

ගරු විඳක් ංවිධහඹක සිරිඳහර කිරිඇල්ර              
சகபய எதிர்க்கட்சி அபநப்ார் சிிா கிரிஎல் 

Hon.Opposition Whip Siripala Kiriella                                

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි  භභ ගඳගර්දහ 
යජගඹන්  දීපු හවනඹ ගයඳඹහර් ිකට දීරහ  
තිබුණ  නිහ භගේ හවනගේ  භභ ආහ 
ඵදුත්ගත්  ඉරහ ඹන ඳහගර් කහඳට් ඳහගර් 
දන්ගනභ  නළතු ඳහගර්භ රක ළටිරහ 
ඉසයවහ ම්පූර්ණගඹන්භ  කළඩිරහ 
ළටුණහ ගරු බහඳතිතුභනි.  ගම්ක හිටපු   
ගරු ගභොවහන් හලිඹ  ගරු ඇභතිතුභහ  
තභයි  ඳහය වළදුගේ. ඒ වළදුහට ඳසගේ  
ඳහය භහ  ගණන් ඹන ගකොට ඳහය රල්  
වළගදන ගකොට ගරු බහඳතිතුභනි  ගරු 
ප්රධහන ඇභතිතුභනි  භභ ගම් බහගේ  ීපඳ 
විටක්  කතහ කශහ. ඒකට කිසි පිළිතුයක් 
නෆ.  ඒගේභ  භභ ගම් ඳහගර්  කතහ කයරහ 
අතුර කුභහය යහහුඵේධට කිේහ. භභ 
ඔඵතුභහට ේගේලවගත කිඹන ගදඹක් 
ගනගභයි   ගම්ක.       භගේ  යගඹහ.    භභ  
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ිගවභ ගවන්න  කතහ කයන ගදඹක් 
ගනගභයි ගරු බහඳතිතුභනි.  ප්රධහන 
ඇභතිතුභහගේ අධහනඹ   ගඹොමු කයන්න. 
ගභතන ගදඳළත්ගත් ග ේභන්ට් ික  
වදන්න  කිඹරහ කිඹන ගකොට ගේභද 
අල්විස කිඹන ගගසට් වවුස තිගඹන 
ගකනහට  තභයි ගකොන්හත් ික  දුන්ගන්.  
විසි රක්ඹක්ද  ගකොගවේද ඒ ගරහගේ 
අනුභත  කශහ. ගරු බහඳතිතුභනි  භභ 
ගීපගභන්  කිඹන්ගන්  ඳස ටිඳර් 17  යි 
ගගනහගේ  විසි රක්ඹට. දළන් අද  
ගිහිල්රහ ඵරන්න ඳහගර් ගභොකක්ද  
තත්ත්ඹ  කිඹරහ.  ග ේභන්ට් ිකක් 
වදන්න ඕගන් ගන්ද?  කහඳට් කෆලි ීපඹක්  
ගිඹහද.  ගම් මුදර ගකොච්චයක්ද.  ගම්හ 
ගහගගන  කන ළඩ ගරු බහඳතිතුභනි. 
විසි රක්ඹක්  කිඹන්ගන්  කජු ඇට ගකොස 
ඇට ගනගභයි.  ගරු ඇභතිතුභහගගන් 
අවන්න ගරු ඇභතිතුභහ කිඹයි. ගම් ඳස 
ටිඳර්  17  ගගනිච්ගච්. ඒ ඳහය ඒ විදිවට 
ගහ ගගන කෆහ.  දළන් අග  අග ක 
ජඹර්ධන භළතිතුභහ ප්රධහන ඇභතිතුභහ 
ඉන්න ගරහගේ භගේ හිගත් භභ  ලියුම් 
ගනණහක් ලිඹරහ ිල්රහර ඳයණගභ 
ඳහර් ඳන්රට ගභවහ ඳළත්ගත් ඳහරභ 
වළදුහ. රක් 65 ක් ද ගකොගවේද  ගරු 
ඇභතිතුභහගේ . ඊට ඳසගේ ගම් බහගේ  
කතහ කශහ. ම්ඵන්ධීකයණ  කයගටුගේ  
කතහ කශහ.  ගම්  ඵළගක  දහරහ ඳතල් 
කඳනහ. ඒ නිහ අග  ගම් ඳහරම් විනහල 
කයරහ දළම්භහ.  ගිහිල්රහ ඵරන්න ඳහරභ 
ඳළත්තක් ඇර ගන්න ගිහිල්රහ.  ගම් 
ල්ලි. ගම් යගනිසසුන්ට ඹන්න ින්න  
විදිවක් නෆ, ගම් ඳහරභ  කළඩුගණොත්. ිදහ  
තමුන්නහන්ගේ රක් 65  කයපු ික අද 
165  ත් කයන්න පුළුන්ද.  ගම්හ අපි 
 ේගේලවගත කිඹන ගේල් ගනගභයි. 
ගම්හ අපිට  උහුරන්න        ඵළරි තළනභ        
කතහ  කයන ගේල්  ගරු  

 

බහඳතිතුභනි. භට ගෂොගට  ගේන්න  ඵළරි 
වුණහ  ගම් වෆන් ගෂ න් ිගක්  තිගඹනහ.  
ගරු බහඳතිතුභනි ගම් අතුර කුභහය 
යහහුඵේධ ඇභතිතුභහගේ ල්ලි ලින් ගම්  
ගල්පුසළල්ගල් ඇසගරගවේගන් ඳහය  
කහඳට් කයරහ තිගඹනහ අඩි ගදසිඹ  
ගහණක්.  තුන් ගඳොශක් පුපුයරහ. භහ 
ගදකක් ගිගේ  නෆ. ගම්හ  ගරු ප්රධහන 
ඇභතිතුභනි භභ ගම්හ ගවන්න  කතහ 
කයන ගේල් ගනගභයි. ඳහුගිඹ  කහරගේ 
ඔඵතුභහට භතක ඇති භභ ගම් බහගේත්  
කිේහ. අය හිටපු බහඳතියගඹක් ිකතු 
කයගගන අඟල් වතය ගකොන්ක්රීට් කයන 
ගකොට ගවේහයින්න  ඳළත්ගත්  ගකොන්ක්රීට් 
කශහ. ගිහිල්රහ භළනරහ ඵළලුහ අඟල් ික 
වභහයයි ගදකයි  තිගඹන්ගන්. ඉතිං ගම්  
ගළන ඵරන ගකොට භට ගභොකක්ද කගශේ.  
ිදහ ගකොගවොභද යගනිසසුන්ට ටී 56  අතට 
අයගගන භෘධි නිඹහභකරුන්ට 
ගභොකක්ද  කගශේ ටී 56  අතට අයගගන ටී 
56  කඩු ගදකක් අයගගන භහ ඳසගේ 
ඳළන්නුහ. භභ  ගිහිල්රහ අවිසහගේල්ර 
ගඳොලීසිඹට  කිේහ. අද ගනකන් 
විබහගඹක් කගශේ නෆ. ටී 56  මුන් අතට 
ආගේ ගකොගවොභද. කඩු කිනිසි  මුන් අතට 
ආගේ ගකොගවොභද.  කඩු  කිනිසි  නම් 
තිගඹනහ ඕන ගකගනක් ගහ. භභ  
ගඵොගවොභ අභහරුගන් භගේ  ඳණ ගේය 
ගත්තහ ිදහ.  ඉතිං ඒ ඳහයල් ගරු 
බහඳතිතුභනි වඹ භහඹ අට  භහඹ 
අවුරුේදක් ඹන්න  ඵෆ. ඒ  තත්ත්ඹට අදත් 
ගම්ක උඩු දුරහ තිගඹනහ.  දළන් ගම් 
ඇසගරගවේගන් ගල්පුසළල්ර ගරු 
ඇභතිතුභහගේ ල්ලි ලින් ඒ ගකොන්හත්  
කයපු ිගක් ගහන භභ ගම් සිඹල්රක්භ  
ලිඹරහ තිගඹනහ භභ ගම් ලිපිඹ බහගත  
කයනහ  ගරු ප්රධහන ඇභතිතුභනි.  
ගභහට  ගිඹ  විඹදභ  තුන් ගඳොශකින් 
පුපුයරහ     තිගඹනහ   භහ ගදකක් ඹන්න   

 



 

 
 

ඵයගමු ඳශහත් බහ சபகமுய நாகாண சப SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL  

2016.06.28.   5 
  
 
 
 

ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ඉසගල්රහ. අය  ඳයණ  විදිවටභ 
භහපිඹහක්  තිගඹනහ. ගම්ක  
නත්තන්නට ඕගන්. අපි  කවුරුත් ඒ 
ඳළත්ගත් ගම් ඳළත්ගත්  හිටිඹට 
භවජනතහගේ සුබසිේධිඹට ළඩ කයනහ 
නම්  ගම්හ ගම් විදිවට ගහගගන කන්න 
ගදන්න ඵෆ.    ගම් ගළන තමුන්නහන්ගේගේ 
අධහනඹ විගලේගඹන් ගඹොමු කයනහ. 
භභ ගම්  සිඹළුභ කහයණහ බහගත  
කයනහ. භට ගම්හට පිළිතුරු රඵහ 
ගදන්න ගරු බහඳතිතුභනි.  

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතූතියි  ගරු භන්ත්රීතුභනි. අපි 
ඔඵතුභහට   ගම් පිළිඵ ඳරීක්හ කය ඵරහ 
ඉදිරිගේදී හර්තහ කයන්නම්.   

 

 මීශඟට  ඉඳුනිල් ලහන්ත  ගරු 
භන්ත් රීතුභහ. 

 

ගරු භන්ත්රී ඉදුනිල් ලහන්ත ගුණගේන                                              
சகபய உறுப்ிர் இதுில் ராந்த குணசச                                   

Hon.Member Indunil Shantha Gunasena                                    

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

 ගරු බහඳතිතුභනි ගරු ප්රධහන 
අභහතයතුභහ ඇතුළු ගරු ඇභතිතුභනි  
සිඹළු ගදනහගගන්භ අයයි. භභ  කතහ 
කයන්ගන්  ඳශහත් බහගේ 
භන්ත්රීයගඹකුට  රුරු ඵදු  යහිත 
හවනඹක්       යගශදී      ගළනීගම් අසථහ   

 

තිබුණහ.  ගම් න ගකොට ගම් ඳශහත් 
බහගන්භ  කහරඹ පිරිච්  හවනඹක්  
රඵහගනොගත්ත භන්ත්රීයඹහ ගන්ගන් භභ 
. ඳසුගිඹ අඹළඹ ගඹ ජනහ රදී මුදල් 
ඇභතිතුභහගේ ප්රකහලඹක් අනු ගම් 
අඹළගඹන් ඳශහත් බහ භන්ත්රීරුන්ට 
රුරු ඵදු යහිත හවන ආනඹන කිරීභ වහ 
ඵරඳ නිකුත්  කිරීභ ීඅඅයිීඅ 
/ටීීඅ/16/ීඅසී/2 කිඹන  දයණ  ලිපිඹ භගින් 
ඒ අසථහ  නළති කයරහ තිගඹනහ. 
නමුත් ගරු බහඳතිතුභනි මීට ඳසගේ 
ඳහර්ලිගම්න්තුගේ අඹට හවන රඵහ දීරහ 
තිගඹනහ. රුරු ඵදු යහිත.  
ගදොසතයරුන්ට රඵහදීරහ  තිගඹනහ. 
ගරු ආණ්ඩුකහයරුන්ට  රඵහදීරහ 
තිගඹනහ.  ඳශහත් බහ භන්ත්රීරුන්ට 
විතයයි ගභගේ  චක්රගල් ඹක් භගින් 
අගව සි කිරීභ අපිට රළබිඹ යුතු 
යප්රහදඹක් අහියග කිරීභක්   තභයි භභ 
දකින්ගන්.  භභ ප්රහගේය ඹ බහගේ බහඳති 
කහරගේ හවනඹක් රඵහ ගත්ත  නිහ 
අවුරුදු ඳව ගත ගන්ගන් ගවට.  භභ අද 
ඳශහත් බහ ගල්කම් කහර්ඹහරඹට ගිහිල්රහ 
ඉල්ලුම් ඳඹක් ඉල්රන ගකොට  
චක්රගල් ඹ ගඳන්නුහ ගම්ක  දළනට 
නත්තරහ තිගඹනහ කිඹරහ. ඒ නිහ  ගරු 
බහඳතිතුභනි ගම්  ඳශහත් බහගේ සිඹළු 
භන්ත්රීරුන් ඒකට ිකඟ ගනහ  ගම් 
ගන අහධහයණඹ  පිළිඵ ඳශහත් 
ඳහරන අභහතයහංලඹටත්  මුදල් 
ඇභතිතුභහටත් මුදල් අභහතයහංලගේ 
ගල්කම්තුභහටත්  ගම්  කරුණු         
පිළිඵ ගවට     දිනගේ   කරුණු කහයණහ 
හධහයණීඹකයනඹ කයරහ දක්න්න  
කිඹරහ ඉල්රහ සිටිනහ. ගභොකද භට 
විතයක් ගනගභයි ඉදිරිගේදී  තත් 
භන්ත්රීරුන්ට ගම් ප්රලසනඹ ඵරඳහනහ. 
ගභොකද ගම් ඳශහත් බහගේ ඉරහ 
ඳහර්ලිගම්න්තුට        ගිඹ    භන්ත්රීරුන්ට  
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

අවුරුදු ඳව රකන්ගන්ත් නළතු  
හවනඹක් රඵහ ගළනීගම් අසථහ  රඵහ 
දීරහ තිගඹනහ. ිගවභ  නම් අපිට ගම් 
අවුරුදු ඳවකට ළයඹක්  රළගඵන  
අසථහ  හවනඹක් රඵහගළනීගම් 
අසථහ ඳශහත් බහ භන්ත්රීයගඹකුට   
ගම් අසථහ  රඵහ ගළනීභ වහ ඳශහත් 
බහගන් අලය  කටයුතු ටික  කයරහ 
ගදන්න  කිඹරහ ගගෞයනීඹ ඉල්ලීභ 
කයනහ. ගඵොගවොභ සතූතියි.  

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 ගඵොගවොභ  සතූතියි ගරු ඉඳුනිල් 
ලහන්ත ගරු භන්ත්රීතුභනි. ඔඵතුභහ විසින් 
කයන රද ඉල්ලීභ ගනුගන් අලය 
ගර්ඛීඹ අභහතයහංලඹ ගත නිසි ඳරිදි බහ 
විසින් කයරහ ඉල්ලීභ ඹළවීභට  කටයුතු 
කයනහ.  මීශඟට  ගරු රුණ ලිඹනගේ 
භන්ත්රීතුභහ. 

 

ගරු භන්ත්රී රුණ ලිඹනගේ                               
சகபய உறுப்ிர் யருண ினசக                   
Hon.Member Waruna Liyanage                                             
-------------------------------------------------------- 

 

 ගරු බහඳතිතුභනි භභ ගම්  කතහ 
කයන්න ඹන්ගන් ඳළල්භඩුගල් භවගඳොශ 
ක්රීඩහංගනඹ ම්ඵන්ධයි. ිතගකොට 
ඳහුගිඹ      ඳළල්භඩුල්ගල්  ම්ඵන්ධීකයණ  

 

 

රැසවීගම්දී ගඳඵයහරි භහගේ  තිබිච්  
ම්ඵන්ධීකයණ රැසවීගම්දී ඳළල්භඩුල්ර  
භව ගඳොශ ක්රීඩහංගනඹට ඹන භර්ගඹ 
අහිය කයරහ විදුවල්ඳති නිශ  නිහඹක් 
වදන්න  ගඹ ජනහක්   තිබුණහ. 
ම්ඵන්ධීකයණගේදී භගේ ගඹ ජනහක් 
අනු ඒක තහකහලික නත්තරහ ඒක 
ගනින් සුදුසු සථහනඹකින් වදන්න  
කිඹරහ ගඹ ජනහ කයවභ . ඒ අනු  ගරු 
බහඳතිතුභනි ඒ බහට 
විදුවල්ඳතිතුභහගේ  ගනොඳළයගණීභ 
ගවේතුගන්  ගම් කහයණඹ ඊශඟ 
ම්ඵන්ධීකයන  කයගටුට  ගඹ ජනහ කශහ. 
ඒ ගරහගේ හිටපු බහඳති විදිවට හිටිගේ 
ගජ න් ගගනවියත්න ගරු ඇභතිතුභහ. ඒ 
ගරහගේදී විදුවල්ඳතිතුභහ කයගටුට 
ගනොඳළයගණීභ ගවේතුගන්. දළන්  ගරු 
බහඳතිතුභනි ම්ඵන්ධීකයන  රැසවීභ  
වත් ගනි භහඹ ඹන්ගන්. ඒ ගන ගකොට 
ම්ඵන්ධීකයණඹ  තිබුගණ් නළවළ. 
ිතගකොට ගරු බහඳතිතුභනි ගම් 
අතයතුයදී ගිඹ තිගේ භළදදී 
භබහඳතියගඹක් විදිවට කටයුතු කයපු  
දුගන්ස  ගන්කන්ද  ගරු භන්ත්රීතුභහ  
ලිපිඹක් භහර්ගගඹන් ඉදිරිඳත් කයරහ ගම් 
ම්ඵන්ධීකයණඹ  තත්  කල් ඹන  නිහ  
ගම් සථහනගේභ ගම්ක ඉදි කයන්න  
කිඹරහ ගඹ ජනහ කයනහ. ිතගකොට  ගරු 
බහඳතිතුභනි ඒ පිට්ටනිඹට ඹන භහර්ගඹ  
අහිය ගනහ. ඒක  තභයි ප්රධහන 
කහයණඹ.  භගේ ගේ ඉසයවහ තිගඹන 
භහර්ගඹ. ගරු ඇභතිතුභහ අතුර කුභහය 
ඇභතිතුභහ භභ භබහඳතියගඹක්  
වළටිඹට භභ ිතුභහ ික්කය ගගන 
ගිහිල්රහ  ගඳන්නුහ ගම් කහයණඹ.  මීටර් 
20 ක්ත් නෆ පිට්ටනිඹ. ිතනින්  ක්හටස 
ිකක්  වළදුට ඳසගේ ිතනින් 
.එවිතඹටත්  ගන්කන්ද පිට්ටනිඹට ප්රධහන 
ගේට්ටුක්     නෆ.      ඹන්න      ගන්ගන්  
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ඔඵතුභහ භභ දන්න ටයවුම් ඳහගයන්.  ඒක  
වළදුගණොත් වළභදහභ ඳනසදහවක් විතය 
ික්කහු ගන සථහනඹට ඔඵතුභහභ 
දන්නහ        ඹන්න      තිගඹන ඳහය  අඩුභ    
තයගම් හවන ගදකක්ත් ඇතුල් කයන්න 
ඵෆ. ිතගකොට භභ ගඹ ජනහ කයපු ික 
ම්ඵන්ධීකයන  කයගටුගේදී ගත්ත රුන්දු   
ගම් ගන ගකට භට ගඳෞේගලික 
ප්රලසනඹක් ගරහ තිගඹනහ භභ 
භන්ත්රීයගඹක් විදිවට ප්රගේලගේ 
ජනතහගේ ගඹ ජනහක් ආවභ ඒක 
ඉදිරිඳත් කශවභ  ඒක ගළන ගනොරකහ 
කටයුතු  කිරීභ ම්ඵන්ධගඹන් ඇත්තටභ  
භට විලහර කණගහටුක්  තිගඹනහ භභ 
ක්රීඩකගඹක් නිහ භභත් වළභදහභ ඒ 
පිට්ටනිගේ වට ඉන්න ගකගනක්  නිහ  
ගම් පිට්ටනිඹ අහිය කිරීභ ම්ඵන්ධගඹන් 
භටත් ීඅඩනඹක්  තිගඹනහ. ගභොකද භභ 
ඉදිරි අනහගතගේදී ගේලඳහරනඹ කයයිද 
නළේද  දන්ගන් නෆ. නමුත්  ගම්ක ගම් 
ජනතහට තිගඹන ප්රලසනඹක්. ඉදිරිගේදී 
ගම්  ගරරහ වදහ ගන්න පුළුන් ගයි. 
නමුත් යගලිඹන නඹක මුදරක්. විලහර 
මුදරක් . අපි  වළභදහභ වරි ගේ  කතහ කශහ.  
නිළයදි ගේ ගඳන්නරහ දුන්නහ. නමුත් 
ගම්හ ගන්ගන් නළත්නම් ගරු 
බහඳතිතුභනි අපිට විලහර  දුකක් 
තිගඹන්ගන්. ිතගකොට තමුන්නහන්ගේභ 
දන්නහ ගකොයි විදිගවේද   තිගඹන්ගන් 
කිඹරහ. ඔඵතුභහභ දන්නහ ගරු ප්රධහන  
ඳවිහ න්නිආයච්  භළතිණිඹ ගක ටි 
ගදකක්  විඹදම් කයරහ තභයි ඒ පිට්ටනිගේ 
තණ ගකොශ ටික හිගටේගේ. ිගවභ 
ංර්ධනඹ  කයපු පිට්ටනිගේ ළට 
ගවන්න. රක් 70 ක්  විඹදම් කයරහ ගිඹ 
භහගේ ගන ගකොට ඉය කගශේ.  ඒ 
පිට්ටනිගේ ගදන්ගනකුට  නිදිඹ ගන්න  
ක්හටස ිකක් වදරහ ගම් ඳනස දහවක් 
විතය      ඳළල්භඩුල්ගල්      තමුන්නහන්ගේ  

 

දන්නහ ගම් දිසත්රික්කගේභ  ගන්ටර් 
ික. නගය ලින් ගන්ටර් ිකක්ගන් ගම් 
ඳළල්භඩුල්ර. ිතගකොට ගම් දියුණු  
කයන්න  තිගඹන සථහනඹ අහිය කයවභ  
ගරු භව ඇභතිතුභනි  විලහර  ීඅඩනඹක් 
අපිට. ික ඳළත්තකින් ක්රීඩහංගනඹට ඇතුල් 
ගන්න පිට දිසත්රික් ටනභන්ට් ිකක් 
ගන්න පුළුන්. ිගවභ නළත්නම් 
ගකොට්ඨහල තයඟ අනිකුත් ඳහළල් රට 
ඇතුල් ගන්න  තිගඹන්ගන්  ගරු 
බහඳතිතුභනි පිලිකන්ගනන්.  
පිලිකන්ගනන් ඇතුල් ගන ගකොට ප්රධහන 
ගේට්ටුක් තිගඹනද  කිඹරහ ප්රලසනඹක් 
තිගඹනහ.  ඒ නිහ ගරු බහඳතිතුභනි 
ඔඵතුභහට කිඹන්න  තිගඹන්ගන් භට  
කයන්න       ගදඹක් නෆ.     දළන් ගම් ගන 
ගකොට ඉදිකිරීම් කයගගන  ඹනහ. භභ  
ගම් බහගේ ඉේදී  ගම්කට විරුේධ වුණහ 
කිඹන කහයණඹ යගනිසට් ර තිේගඵොත් 
ඇති. ගන කයන්න ගදඹක් නෆ .ඒ නිහ 
භභ ගම් සිඹළු ගදනහට  කිඹන්ගන් අපි 
ංර්ධනඹ කයන  ගකොට කයන්න  ඕගන් 
ගවොඹරහ ඵරරහ.  අපිට අනහගතගේදී 
විලහර ගළටළුකට මුහුණ ගදන්නට සිේධ 
ගනහ. ඒ  නිහ  ගරු බහඳතිතුභනි ගම් 
අසථහ රඵහදීභ ගළන සතූතින්ත 
ගයගන් භභ නිවඬ ගනහ. ගඵොගවොභ 
සතූතියි. 

 

 ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 රුණ  ලිඹනගේ  ගරු 
භන්ත්රීතුභහට. ගරු ඇභතිතුභහ. 

 

ගරු අභහතය අතුරකුභහය යහහුඵේධ              
சகபய அபநச்சர் அது குநாப பாஹூத்த                   
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

Hon. Minister Athula Kumara Rahubadda                                                      

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි භං හිතන්ගන්  
රුණ  ලිඹනගේ භන්ත්රීතුභහ ඉදිරිපිට 
ඉගගන  ිතුභහ දීර්ඝ  කහරඹක් ඒ 
ඳහළගල් ආදි ශියගඹක්. ඒගේභ  තභන් 
කයපු භහර්ගඹක් පිළිඵ  තභයි ිතුභහ 
ප්රකහල කගශේ. ගකොගවොභ  නමුත් ිතුභහ  
කිේ කහයණහ තයක්.  අදහර  කයන 
කහයණහගේදී  රුන්දු ගන්න  තිගඹන 
ආඹතනඹ තභයි  ප්රහගේය ඹ 
ම්ඵන්ධීකයණ  කයගටු.  නමුත් ගම් 
නවිට ිතුභහ ප්රකහල කශහ ගේභ භහ  
ගණනහක් භබහඳතිතුභහට ප්රලසනඹක් 
ගරහ තිගඹනහ අලුත් භබහඳති 
යගඹක් ික්ක  කටයුතු කයන ික හින්දද 
දන්ගන් නෆ . නමුත් ගම් ප්රලසනඹ ගම්  
විදිවට ගිහිල්රහ  රුන්දු  ගන්ගන්  නළතු 
ගිගඹොත් අය කිේහ  ගේ ප්රධහන  ඳහය  
විදයහරඹට ඹන   ප්රභූ  යගඹකුට  ගභොන 
භට්ටගම් තිබුණත් ඒ ප්රධහන ඳහය අහිය 
ගනහ. ඒ නිහ ිතුභහ  කිේ  කහයණහ 
පිළිඵ ඒ වහ අදහර ඵරධහරීන් වඟ 
ගව  හකච්ඡහ කයරහ කඩිනයගන් විඳුභක්  
ගත  යුතුයි කිඹරහ ගඹ ජනහ කයනහ. 

 

 අනිත් කහයණඹ  ගරු 
බහඳතිතුභනි සිරිඳහර  ගරු භන්ත්රීතුභහ  
වළභදහභ  කතහ  කයන ගේල් ගේන්ගන් 
ඇගවන්  දළකරහ  කනින් ඇහිරහ සිඹළු ගේ  
දන්න භනුසගඹක් වළටිඹට  තභයි 
ගේන්ගන්. අපි  කණගහටු ගනහ. අද 
ිතුභහ ගභතන ඉන්න ඕගන්. භභ දන්න 
ිකක් පිළිඵ .      අනිත් ික භභ ඳසුට    

 

උත්තය ගදනහ.  ඵදුත්ත භහර්ගඹ. 
ගභොවහන් ිල්රහර භළතිතුභහ වදපු.  ඒ 

භහර්ගඹ පිළිඵ ිදහ තිබිච්  ආකහයඹත් 
ඒගේභ ඳසුගිඹ කහරගේ රල් ීපඳඹක් 
වළදුහ.  අපි වදන්න වදන ගකොට ආර්ඩීඒ 
ික  තභයි  ගම් නඩත්තු කගශේ.  ගම්ක 
ිතුභහ දන්ගන්ත් නෆ ගකොගවන්ද  
කයන්ගන්  කිඹරහ. ගභතන ඇවිල්රහ 
කයන්ගන් ගම් ඳශහත් බහ කයනහ 
ගේ.  ගම් අග  ඳහයල්  තභයි. අග  
ඳහයල් රට අපිත් ගඵොගවොභ විෘත 
කිඹනහ ඳහුගිඹ කහරල් රට සිේධ 
ගච්  ිතුභහ ඔඹ  කිේහ කහයණහගේදී අපි  
කිේහ ිතුභහට අග  ආණ්ඩුට අපි  
කිේහ.  ගම් ඳහයල් වරිඹට වදන්න 
ඕගන්. ගම් කහණු ටික නළති වුගණොත් 
ළඩක් නෆ. ඒ නිහ ගම් කිගර මීටර් 12 
ිඳහ  6 වදරහ ගදන්න 6 තිගඹන  තළනට 3 
වදරහ ගදන්න. කහණු දහරහ.  ිතුභහ  
කිේහ. අහනහකට   ඒ කහරගේත්  
සිේධ වුණහ. ගම් කහරගේත්  සිේධ ගනහ.  
කවුරු වරි වදනහ නම්  ඒක ිගවභ 
ගන්න ඕගන්. ඳහුගිඹ  දක ගම් ඳහයත් 
දළන් ිගවභ ගනහ.  සිරිඳහර භන්ත්රීතුභහ 
ගම්කට ඉඩ දුන්ගන් නළත්නම් ගම් බහගේ  
ගඵරිවන් ගදනහ කයන්ගන්ත්  නෆ.  
කයන්න ගදන්ගන්ත් නෆ  කිඹරහ.  දළන් අපි 
ගටන්ඩර් කයපු  ඳහයල් ගදකක්  
නිවිතිගරයි ඇරඳහත ඳළත්ගත්  ගම් ගදකභ 
අග   ඳහයල්  ගරු බහඳතිතුභනි.  
වළඵළයි භධයභ ආණ්ඩුගන්   කවුරු වරි 
මුදල් ගන් කයගගන  ළඩ ඳටන් අයගගන 
ගටන්ඩර් ික ගදන්න තිගඹේදී  ඒ ඳහය 
කයනහ. ිතගකොට අපිට ගම්කට විරුේධ 
නඩු භඟට ඹන්න  පුළුන්. ගම් අග  ඳහය 
ල්. ගද හගය ඳණඹ කයන්න වම්ඵ 
ගන්ගන් නෆ. ඒහට විරුේධ. විෘත 
ඒහට කතහ කයනහ  නම් මීට ඩහ 
ගවොයි.       දළන්        බහගන්භ ගම්කට  

 

රුන්දුක්  ගන්න ඕගන්. දළන් අග  
ඳහයල්  කවුරු කශත් අහනගේ භභ 
ගන්න  පුළුන් ින ඇභතියඹහ කහට 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

වරි ප්රලසනේ ගනහ. ගම් වදන ඳශහත් 
භහර්ග  ටික  කිසිදු ග විබහගඹකින් 
ගතොය  තභයි ගම් දළන් ගම් ඳහයල් ගදක 
වළගදන්ගන්.  දළන් භවය ඇභතිරු 
ඇභතිරිගඹ  ඉන්නහ  තභන්  කයන්ගන් 
ගභොනද දන්ගන් නෆ. ිතුභන්රහට 
ිතුයගඹරට ඳළවළදිලිත් නෆ ගම් කහයණහ. 
හිතුභගත්ට කයගගන ගිහිල්රහ  
අහනගේ අග  නභයය ලිත්ඹ  ඒ විදිවට 
ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ  නම් ිගවභ 
ගභොනහ වරි ගනොවළකිඹහක්  ඵරපුළුන් 
කහයකභක් හිතහගගන ඉන්නහ නම් අපිට 
පුළුන් ගම් බහගේ  රුන්දු ගන්න.  ඒ 
ගනුගන් අභහතයහංල ඳළත්ගතන්  
නඩුක් දහන්න.  ඒක ගනගභයි විඹ 
යුත්ගත්.  අගඳන්  ඳයක්කුක්  තිගඹනහ  
නම් ගකොගවන් වරි මුදල් ගවොඹහ ගගන 
ඇවිල්රහ වදන ික  ගළන අපි තුටු 
ගනහ.  වළඵළයි අපි ඒ කයපු ික ඳහුගිඹ 
ආණ්ඩුටත්  කිේහ  ගම් ඳශහත් බහගේ 
ඉන්න විධහඹක ඉංජිගන්රුග  ගම් 
කණ්ඩහඹභ  වබහගි කයන්න  ඔවුන්ට  
තභයි ගම්ගක් අයිතිඹ  තිගඹන්ගන්. 
ඔවුන්ට  තභයි ගම්ගක්  ඳසුවිඳයභ 
තිගඹන්ගන්. ිගවභ ගනොවුගණොත් ිගවභ 
අහනගේ ගම්  කුණු කන්දල් ටික 
ඔක්ගක භ අපිට ිනහ. ගම්ක වදන්ගන්  
අග  යජගඹන් වළදුත් ඒ යජගඹන් 
වළදුත්  අඩුඳහඩුකම් කිේහ. අපි ගම් 
යජගඹන් වදන ගකොටත් ගවොයි  කිඹනහ.  
වළඵළයි ඒගක්  තිගඹන්න ඕගන් ගඳොඩි 
වගඹ ගඹක්.  දළන් ගම් ව.එනඹ  ගළන  
කතහ කයනහ. ිගවභ නෆ ගම්  භවය 
භළති ඇභතිතුභන්රහ ශඟ. ඒ  නිහ අපි  
කිඹනහ වදන ගකොට අඩු  තයගම් ගභන්න 
ගම් ප්රලසන ින්ගන්  නෆ. අපිට ගම්ගක්  කිසි  

 

අලයතහඹක් නෆ මුහුණක් ගව 
ගන්නත්. වළඵළයි අග  ඉංජිගන්රු ගේහ 
ික දහගගන  ඔවුන්  භඟ භහර්ග 
ංර්ධන අධිකහරිඹත් භඟ ගම් ළගේ 

කයනහ  නම් අපිට උත්තයඹක් ගන්න 
පුළුන් වුගන් සිේධ වුගණ් ටිකක් වරි 
භභත් දන්ගන් නළති හින්දහ.  නළත්නම් 
ිළනි ප්රලසනඹක් ින ගකොට උත්තය 
ගදනහ සිරිඳහර  භන්ත්රීතුභහට. ගම්ක 
කයරහ තිගඹන්ගන් භහර්ග ංර්ධන 
අධිකහරිඹ.  

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතූතියි ගරු ඇභතිතුභනි සිරිඳහර 
භළතිතුභහ විසින් නගන  රද භවය  ප්රලසන  
ම්ඵන්ධගඹන් ර්තභහන  තත්ත්ඹ 
ඳළවළදිලි කශහට ඔඵතුභහ විසින් ඉදිරි 
කහයණහ රදීත් අලය   කටයුතු  කයයි 
කිඹරහ ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ.  

 

 මීශඟට රුණ  ලිඹනගේ 
භළතිතුභහ විසින් ඉදිරිඳත්  කයන රද 
කහයණහ  පිළිඵ බහ  තුශ ිතුභහ 
කයන  රද ගඹ ජනහ  පිළිඵ අපි අදහර  
ඵරධහරීන් ගත අදහර  ආඹතන ගත 
දන්හ ඹළවීභට අපි  කටයුතු  කයනහ.  ඒ 
පිළිඵ ඹම් යදක් ගරහ තිගඵනහ නම් 
ඒ  රුන්දු  රුයණ ගත්තු ආඹතන ගත ඒ  
රුන්දු  රුයණ ගත්ත ආකහයඹ පිළිඵ 
ගොඹහ ඵරයගන් ඹම්     රුයණඹක  ගළනීභට   

 

 

ඉඩකඩක් තිගේ නම් ඒ  ගළන පිඹයක් 
ගළනීභට ගරු බහට  දළනුම් ගදනහ. 
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SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ගල ක ප්රකහල ගඹ ජනහ: 

 

 ගම් ඹටගත් හිටපු  ගරු භන්ත්රී 
ෂසරැන්සිස සිඹමරහපිටිඹ  භළතිතුභහට  
ඵයගමු ඳශහත් බහගේ ගල කඹ ප්රකහල  
කිරීභ වහ  ඉදිරිඳත්  කයරහ නයහඹ  
ඳඹට ඇතුශත්  කයරහ තිබුණ ගඹ ජනහ 
ගම්  ගරු බහගේ ර්තභහන ආණ්ඩු 
ඳක්ගේ  ප්රධහන  ංවිධහඹක ිතුභහගේ 
ආදයණීඹ  පු වර්  සිඹමරහපිටිඹ ගරු 
ඳශහත් බහ භන්ත්රීතුභහ ිතුභහ  විසින් 
දළනුම්දීභක්  කයරහ තිගඵනහ  ිතුභහට 
ඉතහභ අතයහලය ව ගඳෞේගලිකව අනීඳ  
තත්ත්ඹක් නිහ ිතුභහ ගය වල්ගත වී  
සිටින  නිහ ිතුභහට අද  දගේ ගම් 
අසථහට වබහගි ගන්න  විදිවක් නළති  
නිහ ගනත්  දිනඹක ිතුභහගේ ආදයණීඹ 
පිඹතුභන් ගනුගන් ඒ ගල ක  ප්රකහල 
ගඹ ජනහට අසථහ  රඵහ ගදන්න  
කිඹරහ. ඒ අනු අද දිනට අපි ඒ 
ගඹ ජනහ හකච්ඡහට ඵඳුන් කිරීභට 
ඵරහගඳොගයොත්තු ගන්ගන් නෆ. අපි ඉදිරි 
දිනඹකදී ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ. 
මීශඟට අපි ගම්   ගරු බහගේ ගල ක 
ගඹ ජනහ ඹටගත් ගරු අග ක ජඹර්ධන  
බහනහඹකතුභහ  විසින් මීට ඉවතදී 
ඉදිරිඳත්  කයන රද ගඹ ජනහ  පිළිඵ  
විගලේගඹන්භ  ඵයගමු ඳශහත් බහගේ 
දීර්ඝ  කහරඹක් හිටපු කෘතවසථ ඒගේභ  
නිවතභහනී ඒගේභ  වළගභ භත් ික්ක 
ඉතහ සුවදය ලී, යගය ලී ඉතහභ 
වගඹ ගගඹන් ගම් බහගේ 
භන්ත්රීයගඹක් ලගඹන්  කටයුතු කයයගන්  

 

සිට අද ගන ගකොට අගඳන් ගන් ගරහ 
තිගඵන ගරු ජගත් ආනන්ද ඳල්ලිඹගුරු 
භළතිතුභහගේ  ගල ක ගඹ ජනහ  පිළිඵ 
අද  දගේ ගභභ  ගරු බහගේ හකච්ඡහ 
කිරීභ වහ අපි ිතුභහ ගනුගන්  ගම් 

අසථහට වබහගිවීභ වහ අපි 
ආයහධනහ කශහ ිතුභහගේ 
පිඹතුභණ්ට,ඒගේභ ිතුභහගේ   
ආදයණීඹ ගව දයඹහට, ඒගේභ  
ිතුභහගේ ආදයණීඹ නළගණිඹට  ඇතුළු  ඒ 
ඳවුගල් ාහරුන්ට ඒ අඹත්  ගම්  ගරු 
බහගේ ගම්  ගඹ ජනහ හකච්ඡහ ගන 
ගම් ගභොගවොගත්  බහට ඳළයගණ 
තිගඵනහ. අපි ිතුභන්රහ සිඹළු ගදනහභ 
ඉතහභ ගගෞය පූර්ක ගම් ගරු       
බහ  විසින් පිළිගනියගන්  ජගත් ආනන්ද 
ඳල්ලිඹගුරු භළතිතුභහගේ ගල ක 
ගඹ ජනහ  ප්රකහල  කිරීභ වහ ගරු 
ප්රධහන අභහතය  භීපඳහර ගවේයත් 
භළතිතුභහට ආයහධනහ කයනහ.  

 

ගරු ප්රධහන අභහතය භීපඳහර ගවේයත්                                  
சகபய ிபதா அபநச்சர்                                                                                  

Hon.Chief Minister Mahipala Herath                                                                     

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි අබහප්රහ ත 
ජගත් ආනන්ද ඳල්ලිඹගුරු   ගරු 
භන්ත්රීතුභහගේ අබහඹ ගනුගන් ගල ක 
ප්රකහල කිරීභ දවහ ගම් රළබුණ 
අසථහගේදී  විගලේගඹන්භ භට භතක් 
ගනහ ිතුභහ ඳසුඳ ග ළිගේ  හිටිඹත් 
අපිට අදත් භළවිරහ ගේ ග නහ ිතුභහ 
නළගිටරහ ගම් ඳශහතට අදහර ගම් ඳශහතට  
ගළරගඳන ජනතහගේ ප්රලසන  
නියන්තයගඹන්භ බහ  ගර්බගේ රැේ 
පිළිරැේ ගදයගන් තභ අදවස ප්රකහල කයපු  

 

ඉතහභත් දක් තරුණ අපිට හිටපු 
භන්ත්රීයගඹක්. ිතුභහගේ  ගේලඳහරන 
.එවිතඹ තුශ ිතුභහ යහජය  නිශධහරිගඹක් 
ලගඹන් හිටපු කහරඹ තුශ ිතුභහ ඒ රඵහ 
ගත්ත අත්දළීපම් ම්බහයඹත් භඟ  ගම් 
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ඳශහත් බහගේ ිතුභහගේ ගීපම් ගම්  
ඳශහගත් ජනතහ ගනුගන් ඉසඨ කයපු 
තරුණ අත්දළීපම් ඵහුර භන්ත්රීයගඹක් 
වළටිඹට  තභයි අපි දළක්ගක්. ගභොකද 
ිතුභහ ගේන  තර්කහනුලවර ඉදිරිඳත් කිරීම් 
ඒහ  ගරු බහඳතිතුභනි  නිකන්භ නිකන් 
ඉදිරිඳත් කයන්ගන් නෆ.   ිතුභහ   ං යහ 
ගල් ණහත්භක  ඒ කරුණු වළභ 
ගකගනකුටභ ඳළවළදිලි ගන ආකහයඹට 
ිහි ටිනහකභක් ඇති ආකහයඹට ිහි 
ගළඹුරු අර්ථඹක් වළභ ගකගනකුටභ යර 
ඳළවළදිලි කයයගන් තභ ගීපම් ව යුතුකම් 
ඉසඨ කයපු භන්ත්රීයගඹක් වළටිඹට  තභයි 
අපි ජගත් ආනන්ද ඳල්ලිඹගුරු භන්ත්රීතුභහ 
දළක්ගක්. ිතුභහ ඒ කහරඹ  තුශ විඳක්ගේ  
කටයුතු කශත් අපි භඟ ගම් ඳශහත් 
බහගේ ඳක් විඳක් ගේදඹකින්  ගතොය 
ජනතහ නිගඹ ජිතගඹක් ගර ඉතහභත් 
ගවො යගත්ඹක් ව සුවද ඇසුයක් අපි  
භඟ ඳත්පු අග  ජනතහ 
නිගඹ ජිතගඹක් වළටිඹටයි ගරු 
බහඳතිතුභනි  භභ  දකින්ගන්.  

 

 අපි  විගලේගඹන්භ ිතුභහ 
ගය ගහතුය වුණ ගරහගේ ගම් ඳශහත් 
බහගේ අපි වළභ ගකගනකුභ ිතුභහගේ 
යගගඹ  ගර අපි ිතුභහ ගම් ගය ගගඹන් 
ගේයහ ගන්නට අපි වළභ ගකගනක්ගේභ  
වගඹ ගඹ දුන්නහ. අග   හිටපු 
ආණ්ඩුකහයතුභහ ඒගේභ අග  අභහතය  
භණ්ඩරගේ  ගරු අභහතයතුභන්රහ ආණ්ඩු 
ඳක්ගේ  ගරු භන්ත්රීතුභන්රහ   විඳක්ගේ   

 

ගරු භන්ත්රීතුභන්රහ අපි ිතුභහගේ ඒ 
ගය ගී  තත්ත්ඹ  ගළන කතහ කගශේ අපි  
ගඵොගවොභ ිතුභහගේ මීඳතභ ගව දය  
ගේලඳහරන  යගතුගයක් ගර.  ඒ නිහ අපි 
ිතුභහ ගය ගහතුය වුණ ගරහගේ ඵරන්න  
ගිගේ අපි ප්රහර්ථනහ කගශේ  විගලේගඹන් 

ිතුභහගේ  දඹහඵය බිරි දරුන්  ඒ  
ඳවුගල් අනිකුත් සිඹළු ගව දය 
ගව දරිඹන් ඇතුශ ඒ සිඹළු ගදනහගේ 
ප්රහර්ථනහ  ගේ අපිත් ප්රහර්ථනඹ කගශේ  
ිතුභහගේ ගය ගඹ ඉතහ ඉක්භනින්  සු 
ගේහ  කිඹන  ප්රහර්ථනඹඹයි  ගරු 
බහඳතිතුභනි අපි කගශේ. ඒ නිහ අදත් 
ජගත් ආනන්ද ඳල්ලිඹගුරු භන්ත්රීතුභහ 
ගභතන ගනොහිටිඹත් ිතුභහ  ගම් ඳශහත් 
බහ තුශ ගම් ආණඩු ඳක්ඹ දළනුත් 
කයන්න අපිට නියන්තයගඹන් ිතුභහ  රඵහ 
ගත්ත ඒ ගේලඳහරන ගතොයතුරු ගම් බහ  
ගර්බඹ තුශ  විසතය  කයයගන්  අග  ආණ්ඩු 
ඳක්ඹ ලක්තිභත්  කයන්නට අලය  
ටහපිටහ රරහ දුන්න ඉතහභත් ගීපභ 
ඉසඨ  කයපු භන්ත්රීයගඹක් වළටිඹටයි භභ 
ජගත් ආනන්ද ඳල්ලිඹගුරු ගරු භන්ත්රීතුභහ 
ගම් අසථහගේදී අපි දකින්ගන්. ඒ නිහ 
ගම් අසථහගේදී විගලේගඹන්භ ිතුභහගේ 
දඹහඵය බිරි  දරුන් ිතුභහගේ ඳවුගල් 
සිඹළුභ ගව දය ගව දරිඹන් ඇතුළු 
නෆදෆ හිත යගතුයන් ගත ඳශහත් බහක් 
ගර අපි අග  ඵරත් කණගහටු 
ගල කඹ අපි ගම් අසථහගේදී ඳළයගණ  
සිටින සිඹළු ගදනහත් ගනොඳළයගණ  සිටින  
සිඹළු ගදනහටත්  පිරි නභයගන් දන්හ ඹන 
ගර ඉල්රහ සිටිනහ  ගරු බහඳතිතුභනි. 
ිගේ  කිඹයගන් ජගත් ආනන්ද ඳල්ලිඹගුරු  
අග  හිටපු  ගරු භන්ත්රීතුභනි අපි 
වදතින්භ  ඔඵතුභහට අභහ භව නින් 
සුඹ ප්රහර්ථනඹ කයයගන් භගේ  සුළු චන 
සල්ඳඹ අන් කයනහ. ගඵොගවොභ 
සතූතියි. 

 

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 

 ගඵොගවොභ  සතූතියි ගරු  භීපඳහර 
ගවේයත්  ප්රධහන අභහතයතුභනි.  මීශඟට  
ගරු භන්ත්රී අජිත් කුභහය භළේගදගභ ගරු 
භන්ත්රීතුභහ. 

 

ගරු භන්ත්රී අජිත් කුභහය                                
சகபய உறுப்ிர் அஜித் குநாப                                         

Hon.Member Ajith Kumara                                              

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි  අග   හිත යග 
ගව දය  ජගත් ඳල්ලිඹගුරු භළතිතුභහගේ 
ගල ක ගඹ ජනහ ගම් බහට ඉදිරිඳත් 
ගන අසථහගේ ඒ ගනුගන් ගම්ගේ 
අසථහක  කතහ කයන්න රළගඵයිද 
කිඹන ික ගළන අපි විලසහ කගශේ නෆ. 
ිතුභහ  තරුණ භන්ත්රීයගඹක්. ිතුභහ 
ඳශහත් බහට ින්නට ගඳය  අග  
යගගඹක් වළටිඹට ඳහළල් විගේදීභ අපි  
භඟ කටයුතු  කයපු දක්  ක්රීඩහට දක් 
විගලේගඹන්  ංගීතඹට දක්  ඳවුරක  
ව ංගීතඹට දක්කම් ඉදිරිඳත්  කයන්න 
පුළුන් තරුණ ඳහළල්  ශියගඹක්  තභයි 
අපි ඒ කහරගේ දළක්ගක්.  ඊට ඳසගේ අපි 
ගඹෞන භහජ ක්ගේගේ ිතුභහත්  භග 
ඒ ගඹෞන භහජ ගඳ ණඹ කයන්න ඒ  
ළඩ කටයුතු කයන්නට කළඳ ගරහ 
ගගොඩකගර ගඹෞන භහජ රට ළඩ 
කයපු ඒ  තරුණ ජගත් ඳල්ලිඹගුරු 
භවත්භඹහ  නළත්නම් ඒ  තරුණඹහ ිකට 
අපිත් ික්ක අත්ළල්  ඵළ ගගන  කටයුතු  

 

කශහ.  ියින් ඳසගේ  ඳහළල් අධයහඳනඹ 
වභහය ගකරුහට ඳසගේ  ිතුභහ 
ගඳොලීසිගේ ගේඹට ඵළඳුණහ.  උඳගඳොලිස 
ඳරීක්ක යගඹක් වළටිඹට ිතුභහ  භභ 
හිතන්ගන් බහඳතිතුභහත්  ඒ කහරගේ 
දන්නහ ඇති. උඳගඳොලිස 

ඳරීක්කයගඹක් වළටිඹට  තභන් 
කහරහන්තයඹක්  කටයුතු කශහ. ඒ 
අසථහගේදී ඇති ගච්   සිත් තළවුරක්  
නිහ  ිතුභහ ඒ ගඳොලිස ගේගඹන් ඉත් 
වුණහ.  ඒ ඉත් ගරහ ඉන්න අසථහගේ 
භභත් ඳශහත්  බහ භන්ත්රීයගඹක්.  
යක්හන ආනගේ ංවිධහඹක ගර අග   
උඳතිස ද  සිල්හ භළතිතුභහගේ 
ප්රධහනත්ගඹන් තිබුගණ්.  අපි  ප්රහගේය ඹ 
බහට අග ක්කගඹ  නම් කයන 
ගරහගේ අපි කල්ඳනහ කශහ ගගොඩකගර  
නගයඹ නිගඹ ජනඹ  කයන්න ිතගකොට 
අපි   හිටිගේ  විඳක්ගේ. ගවො  
තරුණගඹක් ිකතු කයරහ ගන්න ඕගන්  
කිඹරහ. අපි ගකොන්පිටිගේ ඳයම්ඳයහ  
තභයි ජගත් භවත්භඹහගේ ඳයම්ඳයහ 
වඳුන්න්ගන්. අපි ගගදයට ආයහධනහක් 
කශහ.  අපිට ජගත් වරි කවුරු වරි 
ගේලඳහරනඹට ගදන්නට කිඹරහ.  ඒ 
ගගදය හකච්ඡහ කයරහ වළන්දෆගේ අපිට 
ඳනිවිඩඹ දුන්නහ ජගත්  කළභතියි  කිඹරහ 
ප්රහගේය ඹ බහ භළතියණඹට ඉදිරිඳත් 
ගන්නට කිඹරහ.  ඒ දසර  
ගේලඳහරනඹ ටිකක් අඳවසුයි. ටිකක් 
ිඩිතය ඵළසගේ නළත්නම් තභන්ගේ 
ගේලඳහරන  කටයුතු කය ගන්න ඵළරි 
ගනහ. ජගත් ිදහ ිඩිතය ඵළවළරහ 
ඉතහභ අඳවසුකම් භළේගේ ප්රහගේය ඹ 
බහගේ භන්ත්රීයගඹක් වළටිඹට ඳත් වුණහ . 
ප්රහගේය ඹ බහගේ විඳක්ගේ 
භන්ත්රීයගඹක් වළටිඹට ිතුභහ ජනතහත් 
ික්ක ගඵොගවොභ කුළුඳග ශඟින් ඇසුරු 
කයන්නට ඳටන් ගත්තහ.     ඒගේභ අපිට  

 

ගේලඳහරන  රුන්දු යහශිඹක් ගන්නට  සිේධ 
වුණහ.  ිකට ඳශහත් බහගේ භභ හිටිඹත්  
යක්හන ආනගේ ංවිධහඹකයඹහ 
වළටිඹට  භභ 2000 ඳත් වුණහ . ඒ 
ගරහගේ භභ ශඟභ හිටිඹ භගේ වයිඹ  
තභයි ජගත්.  භට ඳක්ගඹන්  කතහ කයරහ 
යක්හන ආනගේ ගීපභ බහය ගන්න  
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

කිඹන ගකොට භභ ඒක ප්රතික්ගේඳ  
කයපුවභ  ජගත්  තභයි කිේගේ බහය 
අයගගන යගක් යක්හනට ින්නට ිඳහ  
කිඹරහ.  භට ගරොකුභ වයිඹ දුන්ගන් ිතුභහ  
ටවුගම් ඉගගන  අග  ඳයණ 
හභහජිකගඹ  ඔක්ගක භ ිකතු  කයගගන 
ින ින ික්ගකනහගගන් භට 
දුයකථනගඹන්  කතහ කයරහ  භට ඵරඳෆම් 
කයන්න ඳටන් ගත්තහ අගන් අජිත් 
භවත්භඹහ ගම්ක බහය අයගගන ින්ගන්. 
අපි ගම් ළගේ කයන්නම් කිඹරහ. ගම් 
ගීපභ ිතුභහ බහය ගත්තහ විතයක් 
ගනගභයි භභ ඳහර්ලිගම්න්තුට  ගිහින්  
නත්තනකම්භ ිතුභහ භගේ ාහතිගඹක් 
ගව දයගඹක් ,යගගඹක් ආයක්කගඹක් 
වළටිඹට  භගේ ශඟ ඉගගන අග  ජගත් 
ඳල්ලිඹගුරු භවත්භඹහ ඒ ගීපභ ඉසඨ 
කශහ. ඒ යුතුකභ ඉසඨ කශහ.  ඒ 
අසථහගේදී භභ ඳහර්ලිගම්න්තුට ගිඹවභ  
2001 දී ඊශඟ ඳශහත් ඳහරන 
භළතියණගේදී  භට භගේ උඳරිභ 
ලක්තිගඹන් භභ ිතුභහ  ප්රහගේය ඹ බහගේ 
බහඳති කශහ.  ිතුභහ ජනතහට හුඟහක්  
ශං ගන ගේහන් යහශිඹක්  ඉසඨ  කශහ. 
ජනතහත්  ික්ක ඉතහභ කිට්ටුගන් 
වළසිගයන්න  ඳටන් ගත්තහ. ිතුභහ 
නියන්තයගඹන්භ ගභොන ප්රලසන ඇති වුණත් 
නියන්තයගඹන්භ  ජනතහත් ික්ක 
ඉගගන තභන්ගේ  තරුණ ලක්තිඹ ජඹ  
ඒ ප්රහගේය ඹ බහගේ ළඩ යහඳහයඹ 
අර්ථත් කයයගන් අටකරම්ඳන්න  
ප්රහගේය ඹ බහ  ඵරප්රගේලගේ  කහර්ඹඹන්  

 

යහශිඹක් ඉසඨ කශහ.  රංකහගේ  ගරොකුභ  
ප්රහගේය ඹ  බහ  තභයි අටකරම්ඳන්න  
ප්රහගේය ඹ බහ. කවත්ත ප්රහගේය ඹ 
ගල්කම් ගකොට්ඨහලගේත් ගගොඩකගරත්   
කිඹන ගදකභ ගම්කට ම්ඵන්ධයි. ඒ වළභ 
ගභකභ ප්රහගේය ඹ බහ  කිඹන ආඹතනඹ 
ගඳන්නුහ නම් ගඳන්නුගේ ඒ ජගත් 
ඳල්ලිඹගුරු  කිඹන ප්රහගේය ඹ බහගේ 

බහඳතියඹහ.  ඒක ආගේ  කහටත්  
තර්කඹක් නෆ. ිතුභහ ප්රහගේය ඹ බහගේ 
ඉේදී භභ ඳහර්ලිගම්න්තුගේ ඉේදී  ඊශඟ 
ඳශහත් බහ භළතියණඹ ආවභ  භභ  
කිේහ ජගත්  ඡන්දඹ ඉල්රන්න  භභ  
ඳශහත් බහට ඉල්රන්ගන් නෆ ඔඹහ 
ඉල්රන්න  කිඹරහ.  ිතුභහ ඒ ඳශහත් බහ 
භළතියණඹට  තයඟ ළදුණහ.  නමුත් 
ජඹග්රවනඹ  කය ගන්න ඵළරි වුණහ. ඊශඟ 
ඳශහත් බහ භළතියණඹ ින ගකොට  
ිතුභහට ඒ ඳරිඹ කස  කය ගන්න 
පුළුන්කභ රළබුණහ.  ඊශඟ ඳශහත් බහ 
භළතියණගේදී  ිතුභහ ඳශහත් බහ 
භන්ත්රීයගඹක් වළටිඹට ගම් ඳශහත් 
බහට ඳත් වුණහ.  ඒ භළතියණගඹන් 
ඳත් වුණහට ඳසගේ  අය  තරුණ ජඹත් 
ික්ක  ිඹහගේ  තිබිච්   ජනතහ  භඟ 
තිබිච්  ඒ කුළුඳගකභ තත් රුවුය කයයගන්  
භහජගත ගරහ ඒ තභන්ගේ  භහජ 
ගභගවය තත් ලක්තිභත් ගර 
ගගනිඹන්න ඳටන්  ගත්තහ.  ඒ 
භළතියණගඹන් ඳසගේ  නළත  තිබිච්  
භළතියණගේදීත් ිතුභහ ජඹග්රවනඹ  
කයන්න පුළුන් ලක්තිඹ ටපිටහ ජගත් 
ඳල්ලිඹගුරු භළතිතුභහට ශඟහ  කය ගන්න 
වළකිඹහ  රළබුණහ.  ිතුභහ ඒ තභන්ගේ  
භහජ ගේහ  ඳභණක් ගනගභයි  
තභන්ගේ ගේලඳහරන  ක්රිඹහදහභඹ ඳභණක්  
ගනගභයි  කරහ ඳළත්තත්  කිසිවිටක 
අභතක  කගශේ නෆ.  තමුන්නහන්ගේරහත් 
ික්ක ිකට ිකතු ගච්    තළන්රදී ඒක  

 

ඳළවළදිලි ගඳගනන්නට ඇති.  ිතුභහගේ  
කරහ  .එවිතඹත්  ඉතහභ රසන ආකහයඹට 
ක්රිඹහත්භක කයන්න පුළුන් ආකහයගේ 
ිතුභහට  රළබුණහ. ිතුභහට ඳභණක්  
ගනගභයි ිතුභහගේ ඳවුගල් ඵහුතයඹකට 
ඒ දහඹහදඹ තිබිරහ  තිගඹනහ දදඹ  
විසින්.  ඒ කරහ .එවිතඹත්  ගම් ගේලඳහරන  
.එවිතඹත් ගම් වළභ ගදඹක්භ ගඵොගවොභ 
යගය ලී භවජනතහත් ික්ක කිට්ටුගන් 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ගගනි ඹන්න පුළුන්කභ රළබුණහ. වළඵළයි 
වදිසසිගේ ිතුභහ ගය ගහතුය වුණහ. ඒ 
අසථහගේ අපි දන්නහ පුේගලික විලහර  
ලගඹන් ජනතහ  ගේලඳහරනඹ  කයන 
අඹ ිතුභහ ඵරන්න ිතුභහගේ  නිට 
ගය වරට ඹන්න ඳටන් ගත්තහ.  ිතුභහ අපි 
ගනොසිතූ ගරහක  ඒ දරුණු ගය ගඹට 
ඳහ ගරහ ිතුභහ අපි අතරින් ගන්  
වුණහ.   දදඹ ිතුභහගේ අබහගඹන්  
ඳසගේ භට ගම් ඳශහත් බහට ින්න 
පුළුන් වුණහ.  ිතුභහගේ පුය ඳහඩුට.  
නමුත්  ගරු බහඳතිතුභනි ජගත් 
ඳල්ලිඹගුරු කිඹන  ඒ කෘතවසථ 
ගේලඳහරාඹහ ගකටි කහරඹක් තුශ  
තභන්ගේ උඳරිභ ලක්තිගඹන් කයන්න 
පුළුන් වළභ යුතුකභක්භ වළභ ගේඹක්භ 
ඳක්ඹට කශහ ඳභණක් ගනගභයි 
ඒගේභ තභන්ගේ  ප්රගේලගේ ජනතහ 
ගනුගනුත් ඉසඨ කශහ කිඹරහ කිඹන්න  
පුළුන්.  අහන අසථහගේදී භහ  
ීපඳඹක්  තභන්ගේ .එවිතගඹන්  මු ගන්න 
තිගඹේදී ජනහධිඳතියණගඹන් අනීඳ  
තත්ත්ඹ තිඹහගගන යහත්රී ගදකට තුනට 
අපිත් ික්ක ගම් රැසවීම් රට හකච්ඡහ 
රට ගිහිල්රහ ම්ඵන්ධ ගරහ  ඒ 
තභන්ගේ යුතුකම් ගකොට නිදවගේ 
ගගදය ඉන්න පුළුන්කභ  තිගඹේදී භට 
අනීඳයි  කිඹරහ  කිඹන්න පුළුන්කභ  
තිගඹේදී  ිගවභ ගනොකය තභන්ගේ 
ගීපම්  ගකොට ඉසඨ     කයපු කෘතවසථ   

 

යගගඹක්  තභයි ගේලඳහරාගඹක්  තභයි 
අග   ජගත් ඳල්ලිඹගුරු කිඹන අග  
ගව දයඹහ. ඉතහභ කණගහටු වුණහ 
ිතුභහගේ විගඹ . ිතුභහගේ ඳයම්ඳයහ  
භවහ විලහර  ඳයම්ඳයහක්.  ිතුභහගේ  
පිඹහගේ ඳළත්ත. ිතුභහගේ  භගේ ඳළත්ත  
ඒගේභ  ිතුභහගේ  බහර්ඹහගේ ඳළත්ත  
ගම්  සිඹළු ගදනහ අපිත් ික්ක යගය ලී 
ඹන  ව ම්ඵන්ධකම්  තිගඹන 
ඳයම්ඳයහක්.  ගම්  සිඹළු ගදනහට ගරොකු  

කණගහටුට ඳත් ගන කහයණහක් වුණහ  
ගභොකද ජගත් ඳල්ලිඹගුරු  කිඹරහ  
කිඹන්ගන්  ික  තළනකට සීභහ කයරහ 
තිගඹන්න පුළුන් චරිතඹක් ගනගභයි ඔහු. 
ිතුභහ වළභ ාහතිගඹක්භ  තභ 
ම්ඵන්ධතහඹ  තිඹහ ගත්තහ. 
ගේලඳහරනඹක්  ඵළලුගේ  නෆ. ඒගේභ  
වළභ විවහයසථහනඹක් ික්කභ  තභන්ගේ 
ම්ඵන්ධතහඹ  තිඹහ ගත්තහ. ඒගේභ  
තභන්ගේ  යගගඹ  තභන්ගේ ගඳොලීසිගේ 
ළඩ කයපු අඹ ඒගේභ  තභන්ගේ   
ප්රහගේය ඹ බහගේ  ගදඳළත්ගත්භ හිටපු අඹ 
ගම්  සිඹළු ගදනහත් ික්ක ගඵොගවොභ 
යගය ලී කටයුතු කශහ. ඒ  නිහ භභ 
හිතන්ගන් අපිට ිතුභහගගන් ආදර්ල ගන්න 
තිගඹනහ අනිහර්ඹගඹන් ිතුභහගේ 
.එවිතගේ  ිතුභහ ිළනි  කෘතවසථ  විදිවට  
තභයි තභන්ගේ .එත යටහ  ව 
ගේලඳහරන යටහ ගභගවඹහගගන  
ඹන්න පුළුන්කභ රළබුගණ්. අපිට  ඵළරි 
වුණහ ිතුභහ ගගොඩ  ගන්න. ිතුභහගේ 
අනීඳ  තත්ත්ඹ අනු අපිට ඒ 
අසථහගේදී ිතුභහ ආයක්හ කයගගන 
ඉදිරිඹට ිතුභහගේ  .එවිතඹ  තිඹහ ගන්න 
ඵළරි වුණහ. අපි  කවුරුත් ගනොසිතූ  විදිවට 
ිතුභහ අපි අතරින් ගන් වුණහ. අපි 
විලසහ  කයන්ගන් ිතුභහ අපි ගඵෞේධගඹ  
වළටිඹට අග   ඳවුරට ගල කඹ ප්රකහල  
කයනහ ගේභ ිතුභහ .එත් ගරහ  සිටින   

 

කහරඹ තුශදී ඒ කයපු භහජ ගේඹ 
ඳභණක් ගනගභයි ඒ ත්කහය සිඹළු 
ගේල්ර පිංර භහිභගඹන් ිතුභහට 
අහනගේ නින් සු අත් ගන්න ගභඹ 
ඳහයයගතහක් ගන්න කිඹරහ ප්රහර්ථනහ 
කයයගන් භගේ චන ීපඳඹ වභහය කයනහ.  
ගඵොගවොභ සතූතියි. 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

சகபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                   



 

 
 

ඵයගමු ඳශහත් බහ சபகமுய நாகாண சப SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL  

2016.06.28.   15 
  
 
 
 

ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
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SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

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

 ගඵොගවොභ සතූතියි අජිත් කුභහය 
භළේගදගභ  ගරු භන්ත්රීතුභහට. මීශඟට 
අනුය අරගිඹන්න ගරු භන්ත්රීතුභහ. 

 

ගරු භන්ත්රී අනුය අරගිඹන්න              
சகபய உறுப்ிர் அனுப அகினயன்                     

Hon.Member Anura Alagiyawanna                                                    

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

 

 ගඵොගවොභ සතූතියි  ගරු 
බහඳතිතුභනි. ජගත් ඳල්ලිඹගුරු අග  
හිතයග ගව දය ඳශහත් බහ 
භන්ත්රීතුභහගේ ගල ක ගඹ ජනහ  ගත්ත 
අසථහගේ ගල කඹ  ප්රකහල කයන්නට 
අසථහ රඵහදීභ ම්ඵන්ධ සතූතින්ත 
ගනහ ඳශමු. ඒගේභ ජගත් 
ඳල්ලිඹගුරු  කිඹන භහන හිතහදිඹහ භට 
වම්ඵ ගන්ගන් 1997 දී. අටකරම්ඳන්න 
ප්රහගේය ඹ බහගේ  විඳක්ගේ 
භන්ත්රීයගඹක් වළටිඹට   ජගත් 
ඳල්ලිඹගුරු භළතිතුභහ ගේලඳහරන 
.එවිතගේදී  ඳශමු යට මුණ  ගළගවන්ගන්.  
කුරයත්න භධය භවහ විදයහරගේ 
අධයහඳනඹ රඵරහ ගඳොලිස  නිශධහරිගඹකු  

 

වළටිඹට ගේඹ  කයරහ ගේගඹන් ඉත් 
ගරහ අටකරම්ඳන්න  ප්රහගේය ඹ බහ  
අද අටකරම්ඳන්න  ප්රහගේය ඹ බහ  නෆ.  
ගගොඩකගර ව කවත්ත කිඹරහ  
ගදකට ගන් ගරහ  ප්රහගේය ඹ බහ 
ගදකක් තිගඹන්ගන්.  ඒ විලහර ප්රහගේය ඹ 
බහගේ විඳක්ගේ භන්ත්රීයගඹක් 
වළටිඹට  97 දී වඳුනහ ගන්න  රළගඵන 
ජගත් ඳල්ලිඹගුරු කිඹන ගඵොගවොභ  
යගනිසසුන්ට ගඵොගවොභ හිතත්  
යගනිසසුන්ට මීඳ  නහඹකගඹක් ගඵොගව  

ළඩ  යහශිඹක් යගනිසසුන්ගේ ඳළත්ගත් 
ඉගගන ළඩ කයපු  ජනතහ ගේකගඹක් 
වළටිඹට  ඔහු 1997 දී භට මුණ  
ගළගවනහ. ඊට ඳසගේ  2002 දී නළත 
යක් අටකරම්ඳන්න ප්රහගේය ඹ බහගේ 
බහඳතියඹහ වළටිඹට භවහ ගභගවයක් 
ඔහු  විසින් ඉසඨ සිේධ කයනහ. ිහි 
ප්රතිපරඹක් වළටිඹට  තභයි  ජගත් 
ඳල්ලිඹගුරු  ගරු භන්ත්රීතුභහ ගම් ඳශහත් 
බහගේ ඳශමු  යට අපිත් භඟ ිකට 
කටයුතු කයන්නට විඳක්ගේ 
භන්ත්රීයගඹක් වළටිඹට හඩි ගන්ගන්. 
ිදහ දකින්නට ඇති  හිටපු ගඵොගව   
පිරික් ගභතන ඉන්නහ.  ඒ  පිරි  
දකින්නට ඇති ආනඹක් වළටිඹට 
ගත්තවභ ික්හන ආනගේ භන්ත්රීරු 
ගදන්ගනක් වළටිඹට  තභයි 
ම්ඵන්ධ වුගණ්.  ඹභක් ගවොඹහ ගගන 
ආවභ ඒ කරුණු  කහයණහ පිළිඵ 
බහට   ඉදිරිඳත්  කිරීගම්දී ඒ   කරුණු 
කහයණහ  භවයවිට ඕගන්  නම් අග  අනුය 
භන්ත්රීතුභහගගන් අවන්න ඕගන්  නම්  
කිඹන්න. ඒකට අග  බහනහඹකතුභහ 
ිගවභ හක්ෂි දයනහ . භවය ගේල් 
රදී ිතුභහ ිවහ ඳළත්ගත් ඉදරහ ප්රලසන  
කයනහ ගම් පිළිඵ  ළඩිදුයටත්  කරුණු 
දළන ගන්න පුළුන් අනුය භන්ත්රීතුභහගගන් 
කිඹරහ.       ිගවභ                  ගඵොගවොභ  

 

ගව දයත්ඹකින් ගඵොගවොභ ගරන්ගතු 
කටයුතු  කයපු භන්ත්රීයගඹක්  තභයි 
ජගත් ඳල්ලිඹගුරු භන්ත්රීතුභහ. යක්හන 
ආනගේ  යගනිසසුන්ට ඳක් ඳහට 
ගේදඹකින්  ගතොය ගකොන්පිටිඹ ඳහගර් 
තභන්ගේ  ගගදයට  ගිඹවභ උදේක් 
උඳකහයඹක් ඉල්රගගන ඒකට ගන 
ගන ප්රලසන ගනොදහපු ගඵොගවොභ ගුණ 
ගරුක භන්ත්රීයගඹක්  වළටිඹට අපිට 
විහදඹකින් ගතොය  නම්  කයන්න 
පුළුන්  ජගත් ඳල්ලිඹගුරු කිඹන 
භන්ත්රීතුභහ.  ිතුභහ අනීඳ ගච්  
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ගරහගේ ඒ ම්ඵන්ධ ඵයගමු ඳශහත් 
බහගේ අග   ගරු ප්රධහන ඇභතිතුභහ 
අභහතය භණ්ඩරඹ  සිඹළු  ගරු 
භන්ත් රීතුභන්රහ විඳක් නහඹකතුභහ 
ිකට විඳක් නහඹකතුයගඹ ඇතුළු ඒ 
සිඹළු  ගදනහගේභ රළගඵන්නට ඕගන්  
ඳශහත් බහ වළටිඹට ගදන්නට සිඹළු 
ගේල් කටයුතු කගශේත් ජගත් ඳල්ලිඹගුරු  
කිඹන භන්ත්රීතුභහ යගනිසසුන්ගේ ඳළත්ගතන් 
ඉගගන යගනිසසුන්ගේ  ප්රලසන බහ 
තුශට අයගගන ඇවිල්රහ ඒහට විඳුම්  
ගොඹපු භහන හිතහදි ජන නහඹකගඹක්  
නිහ. ිතුභහගේ  විගඹ  යක්හන 
ආනගේ ඉන්න ජනතහට ඳභණක්  
ගනගභයි ගඳොදු යත්නපුය දිසත්රික්කගේ 
ඉන්න ඵයගමුගේ ඉන්න ජනතහට 
ගච්  ඳහඩුක් වළටිඹට දකින්ගන්. 
වරිඹටභ අග   ඹස භටටගම් ඳසු ව ජගත් 
ඳල්ලිඹගුරු  ගරු භන්ත්රීතුභහට ත 
ගඵොගව  ජනතහ ගභගවයක් ඉසඨ  සිේධ 
කයන්නට කහර කහනු  තිබුණහ.   නමුත් 
ිඹට ිවහයින්  ඹන්නට අපිට තිගඹන 
ගරහගේදී   ඹන්න ගන ගභොගවොත  
ිතුභහට  ශඟහ වුගණ් යගනිසසුන්ගේ 
අගවේතු  කිඹන ිකයි අපි  කල්ඳනහ 
කයන්ගන්. අදටත් යක්හන, ගගොඩකගර 
ජනතහ ඒ      ආනඹ තුශ ජනතහ ජගත්  

 

ඳල්ලිඹගුරු ගරු භන්ත්රීතුභහ හිටිඹහ  නම් 
කිඹන  තළන ඉගගන ගල ක ගනහ 
ිතුභහ පිළිඵ  කතහ කයේදී.   ඒ නිහ 
භවහ ගගොඩහක් ගේල් ඔහු පිළිඵ 
කිඹන්නට පුළුන්. ිතුභහ පිළිඵ 
කිඹන්නට පුළුන්.  ිතුභහ ගඵොගව  
කහරඹක් ගම් භහජඹ තුශ .එත් ගයගන්  
ත ගඵොගව   ගේලඳහරන  කටයුතුර 
නිඹළගරයගන් ගඵොගව  ජනතහ ගනුගන් 
ගේඹක්  කයන්න තිබිඹදීත් අග  දදයි 
අනු  ිතුභහගේ ඉයණම් ගභන ඹන්නට 
සිේධ වුණහ. ඒගක් ඳහඩු ිතුභහගග දඹහඵය  
බිරිට දරුන් ගදගදනහට ඳභණක් ගනො 

යක්හගන් යත්නපුගර් සිඹළු ජනතහට 
දළගනයගන්  ඳතිනහ  කිඹන ිකයි අපි 
විලසහ  කයන්ගන්.  

 

 ඒ නිහ  ගරු බහඳතිතුභනි ගම් 
අසථහගේදී  ගම් ගභොගවොගත්දී අපිට  ත 
ගඵොගව  කහරඹක් ගේඹ  කයන්නට  
ජනතහ ගභගවයක් කයන්නට  හිටපු ජන 
නහඹහකගඹක්ගේ  මුගළන්භ ගනුගන් 
ගල කඹ ප්රකහල කයන අතයතුය  ිතුභහගේ 
දඹහඵය  බිරිටත්  දරුන් ගදගදනහටත් 
,පිඹහටත්, ගව දය ගව දරිඹන්ටත් ගම් 
ගරහගේ අග  ගල කඹ ප්රකහල කයයගන්  
ිතුභහට  නළත උඳදින ආත්භඹක් 
ආත්භඹක් ඳහහ ගභන්  ව අකල් 
භයණඹකට මුහුණ ගදන්නට සිදු  ගනොවී 
ජනතහ ගේඹ කයන්නට  ත  තත් 
ජනතහ  තුශ ළජඹී ඉන්නට  නින් සුඹ  
ප්රහර්ථනහ කයයගන්  භගේ  චන ීපඳඹ 
අන් කයනහ.  

 

 

 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 සතූතියි ගරු අනුය අරගිඹන්න 
භන්ත්රීතුභහට.  මීශඟට ගක්.ිල්.යත්නහඹක  
ගරු භන්ත්රීතුභහ.  

 

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

Hon.Member K.L.Ratnayake                                        

-------------------------------------------------- 
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 ගරු බහඳතිතුභනි ආනන්ද  ජගත් 
ඳල්ලිඹගුරු  ගරු භන්ත්රීතුභහගේ ගල ක 
ගඹ ජනහ ගේන ගභොගවොගත් අසථහ  
රඵහදීභ පිළිඵ භගේ  ගගෞයනීඹ  
සතූතිඹ  පුද කය  සිටිනහ.  

 

 ගරු බහඳතිතුභනි ඒ ඳවුගල් 
උදවිඹට ගල කඹ  ප්රකහල  කයන්න ගඳය  
ගම් බහට භගේ  කණගහටු ප්රකහල  
කයනහ 2015 ගඳඵයහරි 02 ගනිදහ  
තභයි ජගත් ඳල්ලිඹගුරු භළතිතුභහ අගඳන් 
ගන් වුගණ්. අවුරුේදකුත් භහ ීපඳඹකට 
ඳසගේ  අද ගම් බහට ගම් ගඹ ජනහ 
ිනහ.  ගභොකද අග   විඳක්ගේ  
ඳළත්ගතන් ඵළලුවභ විලහර අඩුඳහඩුක් 
වුණහ  කිඹරහ භගේ  විලසහඹ. භභ 2012 
ඳයහජඹට  ඳත් ගරහ  ගම් බහට 
ඇවිල්රහ දළන් භහ 10 ක් ඳභණ ගනහ. 
විගලේගඹන් භගේ  කණගහටු ඳශමු  
ප්රකහල කයනහ.  ආනන්ද ජගත් 
ඳල්ලිඹගුරු භන්ත්රීතුභහ 1997 ප්රහගේය ඹ  
බහට ආහ.        භභත් 1997  ප්රහගේය ඹ   

 

බහ භන්ත්රීයගඹක් ලගඹන්  කටයුතු 
කයන  ගකොට අග  ඳක්ඹ වළටිඹට 1997 
ඉන් අපි ගදන්නහ  ගව දයගඹ  ගේ  
තභයි අපි  හිටිගේ.   ඊට  ඳසගේ  2002 
බහඳති ධූයඹට  ඳත් ගනහ  භභ 
ඇවළලිඹගගොඩින් බහඳති ගන ගකොට 
ිතුභහ අටකරම්ඳන්න ප්රහගේය ඹ  බහ භං 
හිතන්ගන් රංකහගේ ගරොකුභ ප්රහගේය ඹ 
බහගේ බහඳතියඹහ වළටිඹට  ඳත් 
ගනහ. 2004 ඳශහත් බහ ිනහ 
ික්ත්  ජහතික  ඳක්ඹ අන්ත ඳයහජඹට 
ඳත් ගන ගභොගවොතකදී ිදහ ප්රහගේය ඹ 
බහගේ බහඳතිරු විලහර  ප්රභහණඹක්  
තයඟ කශහ ඳශහත් බහට. ිතුභහට සුළු 

භනහඳ  ප්රභහණඹක් අඩු ගරහ 2004 ඳශහත් 
බහට ින්නට ඵළරි වුණහ.  2008 ඳශහත්  
බහ තිේඵහ ිතුභහ ඳශහත් බහට ආහ. 
ිදහ ඉන් ගම් ඳශහත් බහ  තුශ  විලහර  
වඬක් නළගුහ. ගභොකද  ගම් බහගේ 
අකටයුතුකම් ගඳන්හ ගදයගන්  ළයදි 
ගේල් නිළයදි කයයගන්  බහ 
ආභන්ණඹ  කශහ. ඒගේභ  තභයි 
බහගන්  පිටත් ඳක්ඹ ගනුගනුත්  
ඳක්ඹ ගනුගන් ගන අහධහයකම් වහ  
ළයදි ගේ නිළයදි  කයයගන්  ගම් බහගේ 
පිටතත්  කටයුතු  කයපු  තරුණ 
නහඹකගඹක්  වළටිඹට  තභයි භභ 
දකින්ගන්.  

 

 ඉතිං අපි ගම් ඳශහත් බහ  තුශ 
ඉන්න ගකොට අපි ගව දය භන්ත්රීරු 
වළටිඹට අපි ිකට ඉන්න ගකොට  කිඹනහ  
භචං ගම්ක ළයදයි. ගම්හ වරියි. ගම්කට 
ගභගවභ  කයමු.  ගම්කට ගම්  විදිවට  
ක්රිඹහ කයමු. අපි  තරුණ භන්ත්රීරු වළටිඹට  
කිඹන  කහයණහ ජගත් ඳල්ලිඹගුරු   
භන්ත්රීතුභහ ගම් බහ  තුශ  කටයුතු කශහ.       
වළඵළයි   කණගහටුගන්  

 

වුණත්  කිඹන්නට ඕගන් ගේලඳහරනඹ 
ඉතිවහඹ පුයහටභ  ගව ගන්නහ ඵළන  
ගන්නහ භයහ ගන්නහ ගේලඳහරන 
ඉතිවහඹක් ගම් යත්නපුය  දිසත්රික්කඹ 
පුයහට  තිබුණහ.  වළඵළයි ආනන්ද ජගත් 
ඳල්ලිඹගුරු භන්ත්රීතුභහ 1997 ප්රහගේය ඹ 
බහ භන්ත්රීයගඹක්  විදිවට  කටයුතු 
කයරහ 2002 බහඳතියඹහ වළටිඹට 
කටයුතු  කයන  ගකොට අතිවිලහර අන්දයගන් 
ිතුභහගේ ගේඳශ  වහනි කශහ.  කඩල්  
ගිනි  තිේඵහ.  ගඳොඩි කශහ. ගගල් රට  
ගළහුහ.  හවන  රට  ගළහුහ. අතිවිලහර  
තුච්ච විදිවට  ගේලඳහරන  ක්රිඹහලිඹ  
ක්රිඹහත්භක   වුණහ  කිඹරහ ළඵෆට   
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කිඹන්නට ඕගන්. ගම් බහගේ  ගරු 
භන්ත්රීරු ගනොගන්නට ඕගන්. අන්න ඒ  
විදිවට තුච්ච  විදිවට ජගත් ඳල්ලිඹගුරු ඒ  
ගව දයඹහට  යක්හන ආනගේ  
විගලේගඹන්භ  ගගොඩකගර ප්රගේලගේ 
අජිත්  කුභහය භන්ත්රීතුභහගේ අම්භගේ  භශ 
ගගදයට ඹන ගකොට අපිට  උපුල් 
භන්ත්රීතුභන්රහ, රක්සභන් ගකොඩිකහය 
භන්ත්රීතුභන්රහ අපි  කඩලුත් ගඳන්න 
ගඳන්න  ගිගේ  ගභන්න ගම්හ  ගිනි  
තිේඵහ  කිඹන කහයණහ.  යගන් භනත  ඒ 
ගේල්  සිේධ කයන්නට  අපි  විඳක්ඹ  
වළටිඹට  තමුන්නහන්ගේරහ ආණ්ඩු ඳක්ඹ  
වළටිඹට  අපි  ගව දය භන්ත්රීරු  විදිවට 
ගභතන  කතහ කයනහ ගේභ ගභතනින් 
ිළිඹට  ඵළවළරහ  භළතියණඹක් ින 
ගකොට ඒ භළතියණඹට මුහුණ ගදන 
ගකොට ගව ගන්න ික  ඵළන ගන්න ික 
ගනගභයි ගම් බහගේ  කතහ කයන ගරු 
භන්ත්රීරු වළටිඹට ිළිඹට ඵළවළරහ කතහ  
කයන බහහ වළටිඹට  භළතියණඹ  
ක්රිඹහත්භක  කයන්න ගම් ගල ක 
ගඹ ජනහ ගගනල්රහ ජගත්  ඳල්ලිඹගුරු 
භන්ත්රීතුභහ ගනුගන්භ ඒ ගේ සිේධ 
කයන්න  ගම් බහගේ  සිඹළු   ගදනහටභ ඒ  

 

ලක්තිඹ ඇති ගයි  කිඹරහ  භභ විලසහ  
කයනහ ජගත් ඳල්ලිඹගුරු භන්ත්රීතුභහට 
කයන ගගෞයඹක් ලගඹන්  කිඹන 
කහයණහ  ගම් අසථහගේදී භතක්  
කයන්න ඕගන්. ඒගේ ජගත් ඳල්ලිඹගුරු 
භන්ත්රීතුභහ තහඩන ීඅඩන රට රක් වුණහ. 
වළඵළයි ිතුභහ ගඳොලිස ගදඳහර්තගම්න්තුගේ 
ළඩ කශහ. උඳගඳොලිස ඳරීක්කයගඹක් 
ගර. වළඵළයි  ගරු බහඳතිතුභනි 
ඔඵතුභහත් උඳගඳොලිස ඳරීක්කයගඹකු 
ගර  කටයුතු කශහ. වළඵළයි ජගත් 
ඳල්ලිඹගුරු භන්ත්රීතුභහටත් ිතුභහ විගඹ  
වුණත් කිඹන්නට ඕගන් ඔඵතුභහට  දළන් 
ඉන්න නිශධහරීන් ගේ ගනගභයි. ගවොට 
ගේඹ  කශහ  කිඹන ික ගම් අසථහගේදී 

ගම් බහගේදී  භතු  කයන්නට කළභතියි. ඒ  
නිහ  ගරු බහඳතිතුභනි ිතුභහ 
උඳගඳොලිස ඳරීක්කයගඹක්  වළටිඹට 
ඉරහ ගේලඳහරනඹට ඇවිල්රහ 
භන්ත්රීයගඹක් ,බහඳතියගඹක් ඳශහත් 
බහ භන්ත්රීයගඹක් ගරහ වළඵළයි  භභ 
ගේ පුේගරගඹක්  නම් අඩන් ගත්ට්ටන්  
කයන ගකොට ගරු බහඳතිතුභනි 
උඳගඳොලිස ඳරීක්කයගඹක් ගර 
ිතුභහ ඉපු ික ිතුභහගේ ගේලඳහරන  
ගභනට අතිවිලහර  ලක්තිඹක් වුණහ. ගන 
ගකගන ක් ිගවභ  නම් ික්ගක  ඒ 
ඳළත්ගත්  භළරිරහ. නළත්නම් ගම් ඳළත්ගත් 
භළරිරහ. ඒ නිහ ිතුභහගේ  
රුක්ණ  බුේධිඹ  ව ඉසීභ ගම් 
ගේලඳහරන ගභනට වයිඹක් වුණහ.  
වළඵළයි අද ිතුභහ අපි අතරින් විගඹ  ගනොවී  
සිටිඹහ  නම් ඳහුගිඹ ඳර්ලිගම්න්තු  
භළතියණගේදී අනිහර්ඹගඹන්භ  
ඳහර්ලිගම්න්තු භන්ත්රීයගඹක් ගර ඳත්  
කයනහ යක්හන ආනගේ ජනතහ  ව  
යත්නපුය දිසත්රික්කගේ ජනතහ  කිඹන 
ික අපි නිර්බඹ ව අංකගඹන්  කි  
යුතුයි.      විගලේගඹන් යක්හන ආනගේ   

 

ව ගගොඩකගර ආනගේ ජනතහ 
විලහර  ඳසුඵෆභකට රක් ගරහ තිගඹනහ 
ික්ත් ජහතික ඳහක්ෂිකගඹ ත් අන්නය  
ඳහක්ෂිකගඹ ත්  වළටිඹට. ගභොකද ගවේතු 
ජගත්  ඳල්ලිඹගුරු භන්ත්රීතුභහ දීපු 
නහඹකත්ඹ  ව ඒ සුවදත්ඹ ඒ  
ගව දයත්ඹ  අතිවිලහර  ලගඹන්  
තිේඵහ. ඒ නිහ ගම් ජගත් ඳල්ලිඹගුරු ගරු 
භන්ත්රීතුභහගේ ගල ක ගඹ ජනහට  කතහ 
කශවභ ගභතනින් ඉය ගන්ගන් නෆ.  ඒ 
වුණහට  ඹම් ඹම්  සිේධීත්  තිගඹනහ. ගම් 
බහගේ  අපි සිඹළු ගදනහට ණඹ මුදරක් 
දීරහ  තිගඹනහ. ඒගක් ඇඳ ගකොන්ගේසි 
ඹටගත් ගදන්ගනක් අත්න් කයරහ 
තිගඹනහ. ගම්ගකදි ඇත්තටභ ිතුභහ අපි 
අතරින් ගන් ගරහ ඉන්ගන් ඇඳකරුන් 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ගදගදනහ  තභයි දළන් ණඹ මුදර 
ගගන්ගන්. ගම්ක ිතුභන්රහට වහනිඹක් 
නෆ භං හිගත් විලහර ගදඹක් තිගඹනහ. ඒ 
වුණහට අපි ගව දය භන්ත්රීයගඹක්  
වළටිඹට ගම් මුදර  කඳහ  වරින්න්  
කළබිනට් භණ්ඩරගේ  රුන්දුක් 
ගත්ගතොත් ගවොයි කිඹන  කහයණහ  
ගව දය භන්ත්රීයගඹක් වළටිඹට ඒක  
භතක්  කශ  යුතුයි. ඒ නිහ ගරු 
බහඳතිතුභනි ගම්  ගකොච්චය ගේල්  කතහ 
කශත් අපි ගම් භළගයන  යගනිසසු. ගම්  
කතහ කයරහ අපි ඹන ගකොට අපි 
භළගයන්නට පුළුන් ගයි. ඒගේභ අදද 
ගවටද  කිඹන ප්රලසනඹක් අපිට නෆ. භහයඹහ 
අත ළනුභ ඹන්න ගනහ.ිතුභහ අකල් 
භයණඹට ගගොදුරු වුණහ. අපි ගභොන  
විදිවකට  භයණඹ  රුන්දු ගයිද කිඹරහ අපි 
දන්ගන්  නෆ. ඒ නිහ අපි  යගනිගකු 
භළරුණ නියි අපි ගම් ගල ක ගඹ ජනහ 
ගේන්ගන්. නළතු  යගනිත්කභ  නළති 
යගනිස ගරොගේ ගම්  ගරු බහගේ අද අපි 
ගම් ගල ක ගඹ ජනහ  වහ  අපි  සිඹළු 
ගදනහ       අදවස    දක්න්ගන්.    ඒ  නිහ  

 

ආනන්ද ජගත් ඳල්ලිඹගුරු ගරු 
භන්ත්රීතුභහගේ දඹහඵය  බිරි ව දරුන් 
ගදගදනහ      ගව දයගඹ , ගව දරිගඹ  
,ිතුභහගේ දඹහඵය පිඹහණන්ට භගේ 
ගඳෞේගලික ගල කඹ ප්රකහල  කයන අතය 
ආනන්ද ජගත් ඳල්ලිඹගුරු භන්ත්රීතුභහට  
නින් සු අත්  ගේහ කිඹහ  ප්රහර්ථනහ  
කයයගන් භහ නිවඬ ගනහ. ගඵොගවොභ  
සතූතියි.  

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 ගඵොගවොභ සතූතියි ගරු 
ගක්.ිල්.යත්නහඹක  ගරු භන්ත්රීතුභහට.  
මීශඟට අතුර  කුභහය යහහුඵේධ  ගරු 
අභහතයතුභහ. 

  

ගරු අභහතය අතුරකුභහය යහහුඵේධ              
சகபய அபநச்சர் அது குநாப பாஹூத்த                   

Hon. Minister Athula Kumara Rahubadda                                                      

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

  

 ගරු බහඳතිතුභනි ඵයගමු 
ඳශහත් බහගේ සිංවර ලේද ගක ගේ 
චන  ලින්  කෘතවසථ, ඳරිණත, 
අංක,බුේධිභත් ,කහර්ඹඹශූය ගම්ගේ 
ඕනෆභ  චන ලින් අර්ථ දක්න්න  
පුළුන්  භහන හිතහදී ගේලඳරාගඹක් 
අපි අතය දීර්ඝ කහරඹක් ගම්  බහගේ 
ඉරහ ඒගේභ විලහර  ළඩ ගකොටක් 
කයරහ ත      විලහර      ළඩ    ගකොටක්   

 

කයන්න  තිගඹේදී දදඹ ඔහුට ිඹ අහියග  
කයන ගරහක ඒ වහ ගම්  බහගේ අපි  
සිඹළු ගදනහගේ ගල ක ගඹ ජනහ  වහ 
අසථහක්  රඵහදීභ ම්ඵන්ධගඹන් 
ඔඵතුභහට භගේ ගගෞයඹ  පුද  කයනහ.  
ගම්  වළගභ භ  කතහ කශහ ගේ ආනන්ද 
ජගත් ඳල්ලිඹගුරු  කිඹන  ඵයගමු  
ඳශහත් බහගේ  ගරු භන්ත්රීතුභහ භට වම්ඵ 
ගන්ගන් මුල් කහරගේදී යත්නපුය 
දිසත්රික්කගේ හිටපු භළණික් 
යහඳහරිකගඹක්  විදිවට. ිගතන්දී  
යහඳහරිකගඹ   විදිවට ආයම්බ කයපු අග  
ඇසුය ප්රහගේය ඹ ගේලඳහරනගේදීත් අපිට 
ිකතු ගන්න පුළුන්කභක්  තිබුණහ. ඒ 
ිකතු යහඳහරිකගඹක්  විදිවට ගම් 
භහ ජගේ වඳුනහ ගත්ත පිරික්  දළන 
වඳුනහ ගත්ත ගේත් ගම් බහගේ  රඵපු 
අත්දළීපමුත් ික්ක  ඔහු ප්රහගේය ඹ 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ගේලඳහරනඹ  ගිගේ. ිතනින් රඵහ  ගත්ත 
භහජගේ අත්දළීපම් ික්ක  තත් ඩහත් 
ිඹ භහජය ලී  ව අසථහනුලවර ඔහුට  
කයන්න වළකිඹහ  රළබුගණ් ඔඵතුභහ 
ගේභ  ිතුභහත් යත්නපුය දිසත්රික්කගේ 
යත්නපුය ගඳොලීසිගේ උඳගඳොලිස 
ඳරීක්කයගඹකු ගරත් ඔහු අග  
කල්්යහණ  යගගඹක්  විදිවට කරක් 
ගේඹ කශහ. ඉන් අනතුරු අපි ගම්  ගරු 
බහගේ උත්තරීතය බහගේ  විඳක්ගේ  
හිටිඹත් අපි ගම් ඳළත්ගත්  හිටිඹත් අග  ගම් 
යහඳහරිකඹහ  අග  යහජය  නිශධහරිඹහ 
ඒගේභ ප්රහගේය ඹ  බහගේ ගඹහ ඳශහත්  
බහ  තුශ වමු ගනහ.  වමු ගන්ගන් 
ිදහ ගේභ ඳක් ගදකක කණ්ඩහඹභක්  
වළටිඹට. ජගත් ඳල්ලිඹගුරු  කිඹන  භහන 
හිතහදී කෘතවසථ ගේලඳහරාඹහ පිළිඵ 
කතහ  කයන්නමීට  ඩහ කරුණු කහයණහ 
ික්ක  කතහ කයන්න පුළුන්. අද ජගත් 
ඳල්ලිඹගුරු කිඹන්ගන් අය අග   අනුය 
අරගිඹන්න       භන්ත්රීතුභහ  කිේහ ගේ  

 

අග  යත්නහඹක  භන්ත්රීතුභහ  කිේහ ගේ 
ජගත් ඳල්ලිඹගුරු කිඹන චරිතඹ 
ගේලඳහරාගඹකුට  විතයක් ගකොටු  
කයන්න  පුළුන්  චරිතඹක් ගනගභයි. අද 
ිතුභහ ගම් බහගේ හිටිඹහ  නම් අපිට 
දළගනනහ අද ඉගගන  ගන්න ඕන  භවය 
ගේල්   ඉගගන  ගන්නහ.  අපි දන්නහ 
ළඩිගඹන්භ හක් ප්රවහය රට අඳ ගදගදනහ  
තභයි ගම් බහගේ  පුටු ගදගක් 
නළගිටින්ගන්.  වළඵළයි  අපි  දළක්කහ ඔහු ඒ 
ිල්ර කයන  ප්රවහය ඒගේභ ඔහු ගොඹහ 
ගගන ින   කරුණු  කිසිගේත්  
කහගගන්ත්  රඵහ ගන්න ගතොයතුරු 
ගනගභයි. ඒගේභ  ේගේලවගත  
කහයණහ  ගනගභයි. ඒගේභ ගඳෞේගලික 
ගකොන්තය ගනගභයි. ගේලඳහරන  ඳටු 
කුවකකම් ගනගභයි. ඒ නිහ ඔහු ඒ 
සිඹල්ර ිල්ර  කයන්ගන් තයහදී ළඵෆ 
ගර.  ඒ නිහ ඔහුට ගම් බහගේ වළගභ භ 

ඳක්  විඳක් භවහ ගගෞයඹක්  තිබුණහ.  
ඒ ගගෞයනීඹ ගේලඳහරාඹහ ික්ක  අපි 
ගම් යගට්භ ගේභ විගේල යටරදීත්  
ංචහය රට  ගිඹවභ අපිට නළතුභ ඵළරි 
ගගඹක් වුණහ.  අග   ගභගන් ආයම්බඹ 
ඉතහභ  විගන දජනකයි. ගකොගවේ වරි 
ගභතනින් ිවහට  ඹන ගකොට යගට් ඒ  
ගිඹවභ අපි  හිටිගේ භන්ත්රීරු  පිරික්  
විදිවට ගනගභයි. ිකභ අම්භගේ  දරුග  
පිරික් ගේ. ඒගේභ අග   කහගේ වරි 
ගරඩක්  වළදුණවභ ඒ යටකදී කහභයඹට 
ඉසගල්රහභ දුගගන ින කණ්ඩහඹගම්  
ගඹහ  තභයි ජගත්  ඳල්ලිඹගුරු 
භන්ත්රීතුභහ. ඒගේභ  තභයි ිතුභහගේ 
අනීඳ අග   සු දුක් ගවොඹනහ ගේභ  
සු  කයන්න ිතුභහට අපි අපිට පුළුන් 
භට්ටයගන් උදේ උඳකහය  කශත් දදඹ 
ිතුභහට සු ගන්න අසථහක්  දුන්ගන්  
නෆ.  ඒ  නිහ ඒ ගේලඳහරන  තුශ ඔහු වරි 
වම්ඵ  කය ගත්ත ගේල් ගඵොගවොභඹක්   

 

තිබුණහ. ඒ යගශ මුදල් ිගවභ  නළත්නම් ඒ 
ඳයම්ඳයහගන් ඔහුට  රළබුණ ඒ ගදල් 
රැක  ගත්තහ. නඩත්තු  කය ගත්තහ ළඩි  
කය ගත්තහ ගනගභයි. ඔහු ඒ  සිඹළු ගේල් 
විනහල කය  ගත්තහ විතයක්  ගනගභයි 
වළඵළයි ගේලඳහරනගඹන්  වදහ ඩහ ගත්තහ 
යක්හන ආනගේ යත්නපුය  දිසත්රික්කගේ  
ඇතුළු  භවහ ජනතහක්. අහනහකට  
අග  යත්නහඹක  භන්ත්රීතුභහ  කිේහ ගේ. 
ගේලඳහරන ගභගන් ගම් ආයම්බ  කයපු 
ප්රහගේය ඹ  ගේලඳහරනගේ  ඔහුට 
ඳහර්ලිගම්න්තු දක්හ ගගනි  ඹන්න 
පුළුන් අසථහ  ගඳය පිගන් භහ වළඟි 
ගේඹ  යටට ජහතිඹට ,තභන්ගේ උඳන්  
ගභට යත්නපුය  දිසත්රික්කඹට කයන්න 
තිබුණ ගරහක ිතුභහ අගඳන් මු 
ගත්තහ.  ඒ මුගත්ත ගේලඳහරාඹහ  
පිළිඵ භභ කිේ  කහයණහ ික්ක 
ිකින්ගනක විග්රව කයන්න  ගිගඹොත් 
යහඳහරික කහරගේදී අපිත් ික්ක  ගත  
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SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

කයපු ඒ සුන්දය කහරඹ ඒගේභ  ප්රහගේය ඹ 
ගේලඳහරනගේදී යත්නහඹක භන්ත්රීතුභහ  
කිේ ඔඹ  කිේ භතහදඹන් කුවකකන් 
ගළටුම් ික්ක  කදහකත් අග  ිගවභ 
භතහදඹක්,ගළටුභක්  තිබුගණ්  නෆ.  භට 
අද ගේ භතක් ගන්ගන්  භගේ වළභ 
විහදඹකදීභ ගම් බහගේ  නළගගන වඬ 
ඳශගනි වඬ නළගගන්ගන් ිතනින්. ගම් 
බහගේ. අඩුද,ළරැේදද, ඒගේභ ඒගක්  
තිගඹන  සිඹළු ගේ ගඳන්නරහ ගදන්ගන් 
ඉතහභ  ත්බහගඹන් ගේභ ඉතහභ 
ේධගඹන්.   ඒ ේධඹ  භවය ගරහට 
ගම් බහගේ භහතෘකහත් ික්ක  ින 
ගකොට නළගගනහ ඳල්ලිඹගුරු භන්ත්රීතුභහ 
ගම් බහගේ  කයන නහදඹ. ඒකයි අපි  
කිේගේ ිළනි  ගේලඳහරාගඹක් ගම් 
බහගේ ඳහළර  ගත්තවභ , ඳහළගල්  
තිබුගණ් නෆ ඔහුට ගේලඳහරනඹ. 
විදුවල්ඳතිරු ගගදයට ආගේ   ඳහට ඳක්  

 

ගේදඹකින්  ගතොය. ඔහු  කයපු ගේඹ 
අපි අගඹ   කයහ ඔහු හිටිඹ  තළන් රදී, 
ඒගේභ  භවහ ගගෞයනීඹ ංඝ යත්නඹ 
ඔහු  පිළිඵ කතහ  කගශේ ගඵොගවොභ 
අභිභහනත් ගේලඳහරාගඹක් විදිවට. ඒක 
ඳහටකට සීභහ  කයරහ  ඳක්ඹට සීභහ  
කයරහ ගනගභයි. ඔහු ජගත් ඳල්ලිඹගුරු 
කිඹන ගේලඳහරාඹහ පිළිඵ   ඒ 
ගගෞයනීඹ සහමීන්  වන්ගේරහගේ 
භතඹ තිබුගණ්.  ඒගේභ  තභයි ගම්  
ගේලඳහරගේ ළඵෆ භනුසකභ තිබුණහ. 

 

 ඒගේභ  තභයි  ගයක ඉතහභ 
ංගීතාගඹක්. ඒගේභ  ගයක ඉතහභ  
දක් විහදකගඹක්. ඒගේභ ගයක 
වෘදගඹක්.  ගභළනි අනුර්ථ 
නහභඹන්ගගන් වදුන්න්න  පුළුන් අපිත් 
ික්ක ගත  කයපු ගම් ඵයගමු ඳශහත් 
බහගේ  සුන්දය භනුසගඹක්ගේ  ළඩ  

ටවනක් ගේලඳහරන  ගභනක නිභහක් 
තඵපු ගභළනි ගරහක  අපි  ප්රහර්ථනහ  
කයනහ ඒ පිඹහ, බිරි, දරුග , 
ගව දයගඹ  විලහර පිරිකට උරුභකන්  
කිඹන දම් ළගල් පුරුක් ගේ ඉන්න  
කණ්ඩහඹභක්. ඒ ඵළඳීභත් ික්ක ඒ  
සිඹල්ර ඳවුල් රට අහියග වුණහ ගේභ 
ගම්  ගරු බහගේ බහකදී ආදර්ලභත් 
ගේලඳහරන චරිතඹක්  විදිවට ගම් බහ 
ගදනක්  කයපු ඒ කහවර නහදඹ  අගඳන් 
අහියග ගරහ අද ඔහු ගම් ගල කහලවර 
අසථහගේදී අපිට ඒ ගල කඹ පශ කයන්න 
අසථහගේ අපිත් ප්රහර්ථනහ  කයන්ගන් 
කහරඹක් අගඳත් ගව දයගඹක්  යගගඹක් 
ගේලඳහරාගඹක්  විදිවට ඇසුරු කයපු 
ජගත් ආනන්ද ඳල්ලිඹගුරු  කිඹන 
ගේලඳහරාඹහ.  ගභන් අකල් භයණඹකට 
ගගොදුරු ගනොවී ඔහු ඵරහගඳොගයොත්තු වුණු 
ජනතහ      ගභගවය      උඳදින ආත්භර  

 

ඔහුගේ  ප්රහර්ථඹ වුණු ඵරහගඳොගය ත්තු 
වුණ ආකහයඹට ඉසඨ තිසඨ කයරහ 
ගඵෞේධගඹ  විදිවට ගම් ංහයගේ ගභන 
ගකශය ගන  දක ඔහුත් 
ඵරහගඳොගය ත්තු වුණු  ගඵෞේධගඹක් 
විදිවට ඒ අන්  ගභගන්දී අපි  සිඹළු 
ගදනහ  ඔහු භඟ ිකතු  කය ගත්තු පිං 
සිඹල්ර රැස කයරහ අහන ලගඹන් අපි 
ඔහුට  අභහ භව නින් සුඹ ප්රහර්ථනහ 
කයයගන්  නිවඬ ගනහ.  ඔඵතුභහට 
ගඵොගවොභ සතූතියි.  

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

சகபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
------------------------------------------------------------- 
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 සතූතියි  ගරු අතුර  කුභහය 
යහහුඵේධ ඇභතිතුභනි. මීශඟට ගඹගවයිඹහ 
ිම්.ඉෂසරහර්  භන්ත්රීතුභහ. 

 

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

Hon.Member M.Y.M.Iflar                                                    

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි අපිත් ික්ක 
දීර්ඝ කහරඹක් ික ඳළත්තකින් යහජය  
නිශධහරීයගඹක් ලගඹනුත්  තත් 
අසථහක යහඳහරිකගඹකු ලගඹනුත්  
තත් අසථහක ගේලඳහරන ක්ගේගේ 
නිඹළලී  සිටිඹ කල්්යහණ  යගගඹක් 
අහියගවීභ පිළිඵ ඉතහභත් ගල කනීඹ 
අසථහක ගම්     ගභොගවොගත් ගගන ින   

 

ගල ක ගඹ ජනහ  පිළිඵ  අපි  කතහ 
කයන ික් අසථහක ිතුභහ අපිට 
යත්නපුයදී  අපිට වමුන අසථහත්  
ඳහළල් භගේ ඉන් අනතුරු ිතුභහ යහජය 
ගේගේ ඵළඳිරහ    ආයක්ක අංලගේ 
ගඳොලිස නිශධහරිගඹකු ලගඹන් යත්නපුය  
ගඳොලිස සථහනගේ කුරුවිට ගඳොලිස 
සථහනගේ ළනි සථහනර ඉතහභ  
හර්ථක ඉතහභ ගවො ගේහන් යහශිඹක් 
ඉසඨ කයපු දළළන්ත ගව දයගඹක්  තභයි 
අඳ අතරින් ගන් වී  ගිඹ ජගත් ආනන්ද 
ඳල්ලිඹගුරු කිඹන අග   යගඹහ  ගරු 
බහඳතිතුභනි ිතුභහ යහජකහරිගේත් යහජය 
ගේගේත් ඉතහභ ඉවළිත් ගගෞයහන්විත  
විදිවට  අන් අඹට  කිසිදු කතහක්  
කිඹන්න ඵළරි තත්ත්ඹක  අද කහලීන  
ගත්තවභ ගඳොලිස නිශධහරී භවත්තුරුන්ට  
කිඹන ගේ ගත්තවභ ිළනි ගදඹක් 
ගනොකය  ඉතහභ ගගෞයහන්විත  විදිවට   
ගේගේ ගඹදිච්  ගවො නිශධහරී 

භවත්භගඹක් කිේගොත් අපි නිළයදියි  
ගරු බහඳතිතුභනි. අනිත්  ඳළත්ගතන්  
ගත්තවභ ිතුභහ යහඳහරික  ක්ගේගේ  
දිගින්  දිගටභ ම්ඵන්ධ ගරහ අපිත් 
ික්ක  නියන්තයගඹන්භ වගඹ ගගඹන් 
කටයුතු  කයපු ඉතහභත් ළදගත්  ඒගේභ 
ගගෞයහන්විත  විදිවට කටයුතු කයපු 
යහඳහරිකගඹක්   තභයි අපි අතරින් ගන් 
වුගණ්. ඒගේභ  තභයි අග  ගේලඳහරන 
ක්ගේගේ ඉරහ ඉවශ භට්ටගම් ඉරහ  
ප්රහගේය ඹ බහගේ ඉදරහ ඳශහත් බහට 
ඇවිල්රහ ඹම් තයගම් ගම් කහර 
කහනුගේ  2015 ඉරහ ගම්  දක්හ 
.එතුන් අතය  හිටිඹහ  නම්  ජහතික 
භට්ටගම් ඳහර්ලිගම්න්තුගේ දක්හ ඹන්න 
පුළුන් හිටපු අග   ගශ්රේසඨ ජනතහගගන් 
ප්රංලහට  රක් ගච්  ජනතහ ගේගඹන් 
උඳරිභ භට්ටගම් ගේහක් කයපු අංක 
අග  භවජන     නිගඹ ජිතයගඹක්  තභයි  

 

අග   ඳහුගිඹ  කහරගේ අපි අතරින් ගන් 
ගරහ  ගිගේ.  අපි  කවුරු ගභොනහ 
කිේත්  ගරු බහඳතිතුභනි ිතුභහ  
ගත්තවභ ිතුභහගේ ගුණහංග  තභයි අපි  
කවුරුත් දළක්ගක්. ගම් ගගෞයහන්විත 
බහ  ගත්තවභ ජගත් ආනන්ද 
ඳල්ලිඹගුරු භළතිතුභහගේ වඬ නළතිවීභ 
බහ  තුශ අපිට විලහර  නිවළඬිඹහක්.  
ිතුභහ වළභ අසථහකභ ඔඵතුභහට භතක 
ඇති  අඹළඹ විහද රදී මුලින්භ 
ආයම්බක කතහ කයන්ගන් අග  
ගගෞයනීඹ අග  හිත යග අග  
භන්ත්රීයඹහ අග  ආනන්ද ජගත් 
ඳල්ලිඹගුරු භන්ත්රීතුභහ.   

 

 ගම් බහගේ ිතුභහ ගගනහපු වළභ 
ගඹ ජනහක් දිවහ ඵළලුවභ ඉතහභ 
හධහයණ අපි වළභ අසථහකදීභ අග  
අතුර  කුභහය යහහුඵේධ ගරු ඇභතිතුභහ 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ඳළස  විදිවට ජනතහගේ අලයතහඹ 
ිතුභහගේ ප්රලසනඹක්  විදිවට රකරහ 
ඒගේභ ඒ ෆභ විටකදීභ තභන්ට 
ගඳෞේගලික ගනගභයි තභන්  
නිගඹ ජනඹ කයපු ජනතහට  ඳක්  
විඳක් ගේදගඹන් ගතොය ිතුභහ  ඒ 
ගේහ  රඵහ ගදන්න  කටයුතු කයපු 
ගශ්රේසඨ නහඹකගඹක්  කිඹන ික අපි 
අභතක  කයන්න ගවො නෆ  ගරු 
බහඳතිතුභනි.  

 

 ඒගේභ තභයි අග  ගම් ගව දය 
යගඹහ අඳ අතරින් ගන්වීභ තුශ අග  
යත්නපුය  දිසත්රික්කඹ තුශ විගලේගඹන් 
යක්හන ගකොට්ඨහලඹ තුශ ගගොඩකගර   
කිඹන ප්රහගේය ඹ ගල්කම් ගකොටිඨහලඹ  
තුශ        ජනතහට    විලහර   ඳහඩුක් අපි  

 

දකිනහ. කවුරු ගභොනහ  කිේත් ගම් 
ගගෞයනීඹ බහගේ ජගත් ආනන්ද 
ඳල්ලිඹගුරු ගරු භන්ත්රීතුභහ  කයපු ගේහ 
අපි කහටත් ඒක අභතක  කයන්නත් ඵෆ, 
ඒගේභ   ඒ කයපු ගේහ ත 
ගකගනකුට  කයන්න පුළුන්  
තත්ත්ඹකුත් නෆ. ිතුභහ නියන්තයගඹන්භ 
භවය ප්රලසන අපි දළකරහ  තිගඹනහ. 
ිතුභහ ඒ අදහර පුේගරයින්  රැගගන 
ඇවිල්රහ විලහර  මුදල් ම්බහයඹක්  විඹදම්  
කයරහ ගගොඩකගර ඉරහ ගභගවේට 
ික්කය ගගන ඇවිල්රහ තභන්ගේ ගදඹක් 
වළටිඹට තභන්ගේ  කහර්ඹඹ බහයඹක් 
වළටිඹට ගම්ක ඉසඨ  කයපු අග  ගශ්රේසඨ  
නහඹකගඹක්  තභයි ගම් ජගත් ආනන්ද 
ඳල්ලිඹගුරු  භන්ත්රීතුභහ.  ිතුභහගේ අඩු 
අපි  කිසි ගකගනකුට භකන්න ඵෆ. නමුත් 
අද දදගේ වළටි කවුරු ගභොනහ  
කිේත් ඹගභක් ඉඳදුණහ  නම් භයණඹ 
නිඹතයි.  අපි සිඹළු ගදනහටභ කහරඹ 
ගඳොේඩක් ඉසයවට ඳසට ගන්නට 

පුළුන්.  සිඹළු ගදනහට අපි  කිඹන ගම් 
භයණඹ  නිඹතයි.  කිසි  දක භං 
කල්ඳනහ කගශේත් නෆ. භභ හිතුගේත්  නෆ.  
ගභළනි ගභොගවොතක් ජගත් ආනන්ද 
ඳල්ලිඹගුරු  අග  ගව දය ඳශහත් බහ 
භන්ත්රීතුභහගේ ගල ක ගඹ ජනහකට කතහ  
කයන්න  රළගඵයි  කිඹරහ භභ හිතුගේත් 
නෆ. නමුත් අපි  කදහකත් ිගවභ  ගයි  
කිඹරහ අපි ඵරහගඳොගයොත්තු වුගණ්ත් නෆ.  
නමුත් අපි ෆභ අසථහකදීභ ිතුභහ 
අනීඳ ගරහ ගකටි භහ  ීපඳඹක් තුශ 
ිතුභහ  නිට  ගිහිල්රහ ඵරන්න ගිඹත් 
ඉතහභ ිතුභහ ගඳෞේගලික ගඳෞයගඹන් 
වහ වළභ අතින්භ  ඉවළින්  හිටපු ිතුභහ 
අලය ගන යුගඹක  තභයි ිතුභහ අඳ 
අතරින් දහරහ  ගිගේ.  ගම්ක ඉතිං ගර ක 
සබහඹ. ගර ක  ධර්භඹ. ආගභහනුලවර  
ගත්තවභ  ෆභ භනුසගඹක්    ඉඳදුණවභ  

 

භයණඹ  නිඹතයි. ඒගේභ  තභයි  
ිතුභහට  සිේධ වුගණ්. ඒගේභ අද 
ඔඵතුභහ ගම් අසථහ  රහදීභ 
පිළිඵත්  ඒගේභ ිතුභහගේ බහර්ඹහ  
ව  ඳවුගල්  දරුන්ට, ඒගේභ 
පිඹහණන්ට, ඳවුගල් ාහරුන්ට ගම් ගල ක 
ඳනිවිඩඹ අපි  විසින් ඹළවීභටත් ඒගේභ 
ගම් ගල කහලවර අසථහගේදී අපිට  
කිඹන්න පුළුන් ගම් ගභොගවොගත් අග   
ගව දයඹහ අග  යගඹහ ගම් අඩු අපි  
කිසි ගකගනකුට පුයන්න ඵෆ ගරු 
බහඳතිතුභනි.  නමුත් ිතුභහ  කශ ගේහ 
ඉදිරිඹට ගගන ඹන අසථහක ඒගේභ  
ිතුභහ අපි  ඳහුගිඹ අසථහක 2015 
ර්ගේ ිතුභහ .එතුන් අතය  හිටිඹහ  නම් 
අද යත්නපුය  දිසත්රික්කගේ  ඳහර්ලිගම්න්තු 
භන්ත්රීයගඹක් ගරහ ජහතික 
ගේලඳහරනගේ ඉවශටභ  ගිහිල්රහ ගේඹ  
කයන්න අග   ගව දය භන්ත්රීයඹහ  
නළතිවීභ අග  ඳශහතටත්, අග   
දිසත්රික්කඹටත් විලහර  ඳහඩුක්  ගරු 
බහඳතිතුභනි.  
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SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

 

 භභ අහන ලගඹන් ිතුභහට 
ප්රහර්ථනහ  කයනහ  අභහ භව   නින් සුඹ 
රළගඵහ  කිඹහ ප්රහර්ථනඹ  කයයගන් 
නළතත් අපි අතය .එත් ගනහ  නම් අපි 
අතය ඉඳගදනහ  නම් ිතුභහ 
ඵරහගඳොගයොත්තු ගන ඒ සිතුම්  ඳළතුම් 
ඉටු ගන ගභළනි අභහ භයණඹක් සිදු 
ගනොගන්න ප්රහර්ථනහ  කයයගන් ිතුභහට 
නළතත් නින් සු ප්රහර්ථනහ කයයගන්    
භභ නිවඬ ගනහ. ගඵොගවොභ සතූතියි.  

 

 

 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතූතියි  ගරු ගඹගවයිඹහ 
ිම්.ඉෂසරහර්  භන්ත්රීතුභනි. මීශඟට  ලිත  
කරුණහයත්න  ගරු භන්ත්රීතුභහ.   

 

ගරු භන්ත්රී ලිත කරුණහයත්න              
சகபய உறுப்ிர் சித கருணாபத்                       

Hon.Member Salitha Karunaratne                               

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි ජගත් ආනන්ද  
ඳල්ලිඹගුරු  ගරු භන්ත්රීතුභහ  අග   මීඳ  
ගව දයඹහ . භගේ ඳහළල් ගව දයඹහ  
පිළිඵ ගල ක ඳනිවිඩ ගඹ ජනහ  
ඉදිරිඳත්  කයන අසථහගේ නළඟී සිටිගේ 

ගඵොගවොභ  ංගේගගඹන්. ඔහු ගය ගී 
ගරහ ඉන්න කහරගේ ික  දක් භට 
භතකයි භධයභ යහත්රිගේ ගරු  ප්රධහන 
ඇභතිතුභයි භහයි ිතුභහගේ  නිට ගිඹ 
ගරහගේ ජගත් භල්ලිගේ මුහුගණ් තිබිච්  
ගරන්ගතු  හිනහ  අපි අතින් අල්රගගන 
ගඵොගවොභ  ගව දයත්ගඹන් කතහ  ඵව 
කයරහ අපි ආහ.  දින  ීපඳඹකට ඳසගේ 
ආයං  වුණහ  ජගත් ඳල්ලිඹගුරු  ගරු 
භන්ත්රීතුභහ අගඳන් දවටභ  මු  ගත්තහ  
කිඹන කහයණහ. ඔහු සීල් විදුවල් 
භහතහ භවජන නිගඹ ජිතගඹක් ගර ගම්  
ඵයගමු ඳශහතට දහඹහද කයපු 
අතගරොසගගන් ික්ගකගනක්. ඒ නිහ 
ජගත් භල්ලිඹහ භහයි අතය ගරොකු ඵළඳීභක් 
යගත්ඹක් තිබුණහ. ඒ  මීඳ ගව ද 
යගඹහ         තභයි       අපිට    අහියග ගරහ  

 

තිගඹන්ගන්.  ගභගතන්දී  කිඹවුණහ ගේ 
අඹළඹ  විහදගේදී විගලේගඹන්  ගරු 
ප්රධහන අභහතයතුභහ අධයහඳන අභහතයහංලඹ 
බහය  සිටිේදී   අධයහඳන අභහතයහංලගේ  
ළඹ ය ර්ගේ  විඳක්ගේ ප්රධහන  කතහ 
කයන්ගන්  ඳල්ලිඹගුරු භන්ත්රීතුභහ.  
ආණ්ඩු ඳක්ඹ ගනුගන් භභ.  අපි 
ගදන්නහ අතය ගඵොගව  හද  විහද තර්ක 
කෆගළහිලි අනන්තයි අප්රභහණයි.  ඳසු 
ිතුභහ  භහ ගහට ඇවිල්රහ  ලිත අයිගේ  
කිඹරහ ිඹහ භහ ඵහ ගන්නහ.  භභ  
ජගත් භල්ලී  කිඹරහ කයට අත දහගන්නහ.  
ඒ වළභ  කහයණහක්භ ගේලඳහරන 
කහයණහක් තර්කඹක්   භතහදඹක් 
විතයයි. අංශු භහඹක්ත් ගඳෞේගලික 
අභනහඳකභක්  තුන් හිතකත් ජගත් භල්ලී  
ශඟ තිබුගණ් නෆ. විගලේගඹන් අග   
යත්නහඹක භන්ත්රීතුභහ කිේ ගේ     
ෘත්තිකගඹක් විදිවට ගඳොලිස  
ගදඳහර්තගම්න්තුගේ ගේඹ  කයරහ භට 
භතකයි ඳහළල්  ඹන කහරගේදීත් ගඳොගත්  
තිබුණ දළනුභභ ඳළගයන ගීපභ ගභොකක් 
වුණත් වරිඹට කයනහ. ඉතහ ගවො විශිසඨ 
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SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ගඳොලිස නිශධහරිගඹක් වළටිඹට  කටයුතු  
කශහ  කිඹන කහයණහ අපි දළන  ගත්තහ 
අව ගත්තහ. ඊට ඳසගේ  තභයි 
ගේලඳහරනඹට ින්ගන්. ප්රහගේය ඹ බහ 
භන්ත්රීයගඹක් වළටිඹට. ඳසගේ 
බහඳතියඹහ වළටිඹට  තභන්ගේ 
ඵරප්රගේලගේ විදිවට  කයන්න  පුළුන් 
යුතුකම් ටික ගනොඅඩු  කයරහ  තභයි  
ඳශහත් බහට ින්ගන්. ඒ ඇවිල්රහ 
ගභතනදී කිඹ වුණහ ගේ ගඵොගවොභ  
තර්කහනුලවර  හක්ෂි  හිත කරුණු 
ඉදිරිඳත්  කයනහ. වළභ  ගේකටභ 
උදහවයණඹක් ගේනහ. ගඵොගව  
ගරහකදී  පුත්ඳත් ඉදිරිඳත්  කයරහ 
කරුණු ඉදිරිඳත්  කයනහ.  භවය විට 
උඳකයණත්      ගේනහ.       භට  භතකඹ  

 

ගඵ තල් ගඹක් ගගනහහ ජනතහ 
ගනුගන්. ජනතහගේ  ප්රලසන ජනතහට 
ගන අහධහයණකම් අකටයුතුකම් විදවහ 
ඳහන්න අධහනඹ  ගඹොමු කයන්න 
ඵයඳතර  විදිවට අධහනඹ  ගඹොමු  කයරහ 
ජඹග්රවනඹ කශහ.  ඒ ික්කභ අපි  විසින් 
ඉදිරිඳත්  කයන සුබහදී ගඹ ජනහ රට  
ත්බහගඹන්  තර්කහනුලවර  අපිට ිකතු 
වුණහ.  දවම් ඳහළල් රට  හර්ෂික 
අඹළගඹන් මුදල් ගන්  කයන්න  කිඹන 
ගඹ ජනහගේදී ජගත් භල්ලී  තභයි  
ඳල්ලිඹගුරු භන්ත්රීතුභහ  තභයි විඳක්ගේ 
ඉගගන ඒ ගඹ ජනහ   ම්භත  කගශේ.  
ඒ හින්දහ  ගරු බහඳතිතුභනි  ික් 
ඳළත්තකින්  තමුන්ට ඡන්දඹ  දුන්  
ප්රගේලහසීන් ඇතුළු යත්නපුගර් ජනතහට 
තමුන්ගේ යුතුකම් ටික ගනොඅඩු ඉසඨ  
කයපු  ජනතහගේ වද  ගළසභ නිළයදි 
නිගඹ ජනඹ  කයපු ගම් සීලී භළදි 
භහතහගේ විශිසඨ  පු යත්නඹක්  විදිවට 
ගම් ඳශහත් බහ  නිගඹ ජනඹ කයපු 
ජගත් ඳල්ලිඹගුරු භගේ මීඳතභ යගඹහ 
ගව දයඹහ ගනුගන් අඳගේ ඵරත් 
ංගේගඹ  බිරි,දරුන්, පිඹතුභන් 

ගව දයඹන් ඇතුළු ඒ ඳවුගල් ාහරුන්ට  
ප්රකහල  කයයගන් අහන ලගඹන් ජගත් 
භල්ලී ඔඵට  නින් සු රළගේහ  කිඹරහ  
ප්රහර්ථනහ  කයනහ සතූතියි.  

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතූතියි ගරු ලිත  කරුණහයත්න 
භන්ත්රීතුභනි. මීශඟට උපුල් ලයහභල් 
ඵණ්ඩහය ගරු භන්ත්රීතුභහ. 

 

ගරු භන්ත්රී උපුල් ලයහභල් ඵණ්ඩහය              
சகபய உறுப்ிர் உபுல் ராநல் ண்டாப                     

Hon.Member Upul Shyamal Bandara                                                    

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි ිදහ  2008 
ගර් ගම්  ගරු බහට  නක 
භන්ත්රීයගේ  විදිවට භභ ඳත් ගරහ ින 
ගකොට භට භතකයි අය ඉසය  තිගඹන  
පුටු ගදගක් ගම් අයිගන්  පුටුගේ භභ 
ඉගන්න  ගකොට භට ිවහ ඳළත්ගත්  හිටිඹහ 
ගවො ගේවධහරී උ සුදු , රැළි 
ගකොණ්ඩඹක්  තිගඹන ගඵොගවොභ  ප්රිඹ 
භනහඳ තරුණ භන්ත්රීයගඹක්. භභ ිදහ  
තභයි ඳශගනි තහට  ජගත් ආනන්ද 
ඳල්ලිඹගුරු  කිඹන චරිතඹ වඳුනහ  
ගත්ගත්. ිදහ  භභ ඒ පුටුගේ ඳශගනි 
තහට හඩි ගන ගකොට භභ ීපගනන්ත් 
හිතුගේ නෆ  ගරු බහඳතිතුභනි ිතුභහ 
ගනුගන්  ගම්  ගරු බහගේදී ගල ක 
ගඹ ජනහකට අදවස දක්න්න 
අසථහක් උදහ ගයි  කිඹරහ.  
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

 

 ගරු බහඳතිතුභනි, ජගත් ආනන්ද 
ඳල්ලිඹගුරු කිඹන්ගන් ගඵොගවොභ 
නිවතභහනී, අංක, දක් ගේභ 
ගඵොගවොභ කරහකහමී හිතක් තිබුණ ගවො 
භනුසගඹක්.  භට භතකයි 2008 ඳශහත් 
බහගේ දී අග  විඳක්නහඹකකභ යංජන් 
යහභනහඹකට දුන්න ගරහගේ අග  
ඳක්ගේ ඵහුතයගඹක් ගජයසඨගඹ  
ඳක්ගේ යුතුකභ ඳළත්තකට දහරහ 
පිටිඳසට ගනගකොට ගම් ගරු බහ 
ඳශමුයට නිගඹ ජනඹ කයපු භන්ත්රීරු 
ගදගදගනක් විදිවට අපි ගදන්නහ 
විඳක්නහඹක යංජන් යහභනහඹක 
ගනුගන් ගඳනී හිටිමු කිඹන  

 

කථිකහතට ආහ ිතන ඉදරහ.  ඒ 
ගරහගේ අපි ගම් ගරු බහගේ නීතිරීති 
ගළන ගරොකු ඳශපුරුේදක් නළති වුනත් ිදහ 
ඒ අඹළඹ විහදඹ ආයම්බ කයන්න වුගන් 
ිතුභහටත්, භටත්. අපි දන්ගන නෆ විරුේධ 
ගනගකොට රුපිඹල්    10 ක් කඳහවරින්න 
ඕන කිඹන ිකත් දන්ගන් නළතු කථහ 
ඳටන් ගත්ගත්.  ඒ විදිවට ිතුභහ ඳක්ඹ 
ගනුගන් තභන්ගේ යුතුකභ ඉටුකශහ.  
ඳක්ඹ ිතුභහට යුතුකම් ඉටු කශහද කිඹන 
ික දිවහ ඵළලුගේ නෆ.  ඳක්ගඹන් 
රළගඵන යප්රහද දිවහ ඵළලුගේ නෆ.  
ඳක්ඹ ගනුගන් කළඳ වුනහට ිතුභහට 
රළගඵන ගේ ගළන හිතුගේ නෆ.  ිතුභහ වළභ 
ගරහගේභ ඳක්ඹ ගනුගන් හිතරහ 
කළඳගරහ ක්රිඹහ කයපු භන්ත්රියගඹක්.  ඒ 
ගේභ තභයි ගරු බහඳතිතුභනි, ගම් ගරු 
බහ ගඵොගවොභ නිවඬ, නිර 
ගරහගගන ඹනගකොට ිතුභහගේ කථහත් 
ික්ක තභයි ගම් ගරු බහ 
ඇවිසසිරහ, උේදීඳනඹ ගරහ බහගේ 
තර්ක විතර්ක ගිහිල්රහ ගම් බහ ඉදිරිඹට 
ගරහගගන ගිගේ ිතුභහගේ කතහත් 
ික්ක.  ගරු බහඳතිතුභනි, ගම් ගරු 

බහගේ ගරු භන්ත්රිතුභන්රහ කිේහ ගේ 
ං යහ ගල් ණත් ික්ක, හක්ෂි හිත 
ගච්ච ගරහ, සිේධිඹ, හිටපු ගකනහ 
සිඹල්රත් ික්ක තභයි ිතුභහ ඇවිල්රහ 
කථහ කගශේ.  ිතුභහ ඒ කථහ කයන වළභ 
ගරහකභ කිඹනහ ගරු භව 
ඇභතිතුභනි, අපි ගම් ගේල් කිඹන්ගන් 
ඔඵතුභන්රහට විරුේධ ේගේ වගත 
ගනගභයි.  අපි ගම් විඳක්ඹක් විදිවට 
ඉදිරිඳත් කයන කරුණු කහයණහ ටික 
ඳදනම් කයගගන ඔඵතුභන්රහ ඹන ඳහය 
වරිගසහ ගන්න, ඒකට උදේක් විදිවට 
තභයි අපි ගම්ක කිඹන්ගන් කිඹන 
කහයණහත් ිතුභහ නිතයභ භතක් කශහ.   

 

  

ගරු බහඳතිතුභනි, තභන්ගේ ඵර 
ප්රගේලගේ භවජනතහ ගනුගන් ඕනෆභ 
ගරහක, ගනොබිඹ වඬ නගපු 
ගකගනක්.  අපි දන්නහ, අපි අවරහ 
තිඹනහ ිතුභහගේ ගේලඳහරන දිවිඹ තුශ 
ිතුභහට ගනොගඹක් විදිගවේ තහඩන 
ීඅඩනරට රක්ගන්න සිදුවුනහ.  
ිතුභහගේ .එවිතඹ ඳහ අනතුයට රක් 
ගච්ච අසථහල් තිබුණහ.  නමුත් ඒ වළභ 
ගරහකභ ිතුභහ භවජනඹහ ගනුගන් 
ගඳනී ඉදරහ තිඹනහ.  භට භතකයි අපි ගම් 
භෆතකත් ිතුභහ නිගඹ ජනඹ කයපු 
ප්රගේලඹට ගිවහභ ඒ වළභ ගකනහගේභ 
මුගේ තිබුගන් ජගත් හිටිඹහ නම් කිඹන 
ික.  ජගත් අයිඹහ හිටිඹහ නම්, ජගත් 
භන්ත්රීතුභහ හිටිඹහ නම් අඳට ගම් ගේ සිේධ 
ගන්ගන් නෆ කිඹන ඵරත් සිත්තළවුර 
තභයි අදටත් වදගත් ඇති ගරහ 
තිගඹන්ගන්.  ිගවභ නම් ඒ ජගත් ආනන්ද 
ඳල්ලිඹගුරු කිඹන ජනතහ නිගඹ ජිතඹහ 
ගම් වළභ ගකගනක්භ කිේහ ගේ ිතුභහ 
ගේලඳහරනගේ අ ඹන්ගනන් ඳටන් 
අයගගන ක්රභ ක්රභගඹන් ඉවශට ින්න 
තයම් හනහ තිබුණ ගකගනක්.  
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ප්රහගේය ඹ බහගේ ගරු බහඳතියඹහ 
විදිවට, ප්රහගේය ඹ බහගේ 
විඳක්නහඹකයඹහ විදිවට ගම් ගරු 
ඳශහත් බහට ගත්රී ඳත්ගරහ 
ගදතහක්භ, භභ හිතන්ගන් නිළකභ 
ිතුභහ හිටිඹහ නම් ගභය ඳහර්ලිගම්න්තු 
භළතියණගඹන් ිතුභහට ඳහර්ලිගම්න්තුට 
ගිහිල්රහ ජනතහ ගේඹ මීට ඩහ කයන්න 
අසථහක් තිබුණ ජනතහ නහඹකගඹක් 
විදිවට භභ දකින්ගන්.  දදගේ 
යදභකට ගේලඳහරනගේ ඉවශට ින්න 
ිතුභහට අසථහ තිබුණහට .එවිතගේ 
තත් ඉවශට ඹන්න අසථහක් 
ගනොරළබීභ භභ හිතන්ගන් අපි 
සිඹළුගදනහටභ ගච්ච ඵරත් ඳහඩුක්  

 

විදිවට භභ දකිනහ.  ගරු බහඳතිතුභනි, 
ඔඵතුභහත් දන්නහ ගම් ගරු බහගේ අපි 
ගිඹය බහ කහරඹ තුශ අපි ගම් බහගේ 
ගභොනතයම් හද විහද කශත්, තර්ක 
විතර්ක කශත්, ගභොන තයම් ආගේගය ලී 
වුනත් අපි ගම් බහගන් ිළිඹට ගිවහභ 
ගරු ඇභතිතුභහ කිේහ ගේ අපි හදඹකට 
ිකතු වුනහභ, අපි ගකොගවේ වරි ගභනක් 
ඹනගකොට ිතුභහගේ .එ  ිගක් පිටිඳසගේ 
ගඩොල්කි, තේරහ ගම් වළභ ගදඹක්භ 
අයගගන , ර්පිනහ අයගගන තභයි ිතුභහ 
ින්ගන්.  වට අපි සිඹළුගදනහගේභ 
ගොඳුරු කරහකරුහ ගන්ගන් ජගත් 
ආනන්ද ඳල්ලිඹගුරු කිඹන ගම් ගොඳුරු 
භන්ත්රීයඹහ.  ඒ භතකඹන් අග  වදගත් 
වළභදහභ රැදිරහ තිඹනහ.   

 

 ගරු බහඳතිතුභනි, ිතුභහ 
අනීඳයි කිඹරහ දළන ගන්නගකොට භභ 
ගම් ගරු බහ නිගඹ ජනඹ කගශේ නෆ.  
භභ ිතුභහට දුයකථනගඹන් කතහ කයරහ 
ඇහුහ ජගත් ගභොකද භචං කිඹරහ.   භට 
ළඩිඹ ිතුභහ ළඩිභවල්.  ඒ වුනහට ිතුභහ 

කථහ කයන වළභ ගරහකභ කිඹන්ගන් 
උපුල් අයිගේ කිඹරහ.  උපුල් අයිගේ ගඳොඩි 
ගරඩක්.  අවුරක් නෆ.  ඒක වරිඹනහ 
කිඹන ික තභයි ිතුභහ කිේගේ.  නමුත් 
ඳසු දළන ගන්න රළබුණහ ිතුභහගේ 
අනීඳඹ ඵයඳතර අනීඳඹක් කිඹරහ.  
අහන තහට අග  ගරු 
ගක්.ිල්.යත්නහඹක භන්ත්රීතුභහත්, 
භභත්, ගකොඩිකහය භන්ත්රීතුභහත් සිංව 
ගය වරට ගිහිල්රහ ඵරනගකොට ගඵොගවොභ 
දුර්ර තත්ත්ගේ හිටිගේ.  අඳට ඹම්කිසි 
ගදඹක් දළනුනහ.  නමුත් ිතුභහ කිේගේ ත 
ගඳොඩි ප්රතිකර්භ ීපඳඹක් තිගඹන්ගන්.  
ගම්ගකන් ඳසගේ භට සු ගරහ නළතත් 
ගඳය හිටිඹහ ගේභ ළඩ කයන්න  

 

අසථහක් රළගඵයි කිඹන ික තභයි 
ිතුභහ භතක් කගශේ.  ඒ ගේ අනීඳ 
තිබුණත් ගඵොගවොභ දධර්ඹභත් ඒකට 
මුහුණ දීරහ ජනතහ ගනුගන් තත් 
ඉදිරිඹට ගේඹ කයන්න ඕන කිඹන 
සිතිවිල්ර වදගත් තිබුණ ගඵොගවොභ 
නිවතභහනී භන්ත්රීයගඹක් විදිවට තභයි 
භභ ිතුභහ දකින්ගන්.  ිගවභ නම් ගරු 
බහඳතිතුභනි, අද අපි ගම් ගභොන ගුණ 
ගහඹනහ කශත් ිතුභහ අද අපි අතය නෆ.  
ගම්ක අඳට ගම් බහට ිනගකොට 
ඹනගකොට දළගනයි.  ඉදරහ හිටරහ භතක් 
ගයි.  නමුත් ිතුභහගේ බිරි, දරුන් , 
පිඹතුභහ, ගව දය, ගව දරිඹන් ඒ 
සිඹළුගදනහටභ ිතුභහ නළති අඩු ඵරත් 
දළගනනහ ගන්න පුළුන්.  ඒ ගේභ 
ගගොඩකගර ප්රගේලගේ ආදයණීඹ 
ජනතහ, ගභොකද ිතුභහ වළභ ගරහකභ 
කගේ පිගශේ ඉදරහ යගනිසසු අතය ඉදරහ 
ගේලඳහරනඹ කශ ගකගනක්.  
යගනිසසුන්ගේ ප්රලසන වඳුනහගත්ත 
ගකගනක්.  අද ඒ ගේ ගකගනක් නළති 
නිහ තභයි ජගත් අයිඹහ හිටිඹහ නම් කිඹන 
චනඹ ඒ යගනිසසුන්ගේ මුවින් 
පිටගන්ගන්.  ිගවභ නම් ඒ නළති අඩු 
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අඳට පිරිභවන්න ඵළරි ගයි.  නමුත් 
ආදයණීඹ ජගත්, ඔඵතුභහ ජනතහ 
ගනුගන් වදතින්භ ආදයණීඹ, 
ගරංගතු කථහ කයපු නිහත් ව ඔඵතුභහ 
කයපු සිඹළු ගේල් ේබහගඹන් කයපු 
නිහත් ගම් භහජඹට ඔඵතුභහගගන් 
ගච්ච ගේඹ අඳරියගත ව නිහත් ඔඵතුභහ 
ඳතන ගඵ ධිඹකින් භතු බඹකදී අභහභව 
නින් සු අත්ගේහ ! යි ප්රහර්ථනහ කයයගන් 
භහ නිවඬ ගනහ.  සතුතියි ! 

 

 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතුතියි ! උපුල් ලයහභල් ඵණ්ඩහය 
ගරු භන්ත්රීතුභහට.  මීශඟට ගරු අකිර 
හලිඹ ිල්රහර භන්ත්රීතුභහ. 

 

ගරු භන්ත්රී අකිර ිල්රහර භළතිතුභහ.                                         

சகௌபய உறுப்ிர் அகி எல்ாய                                                       

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි, අඳ හිතත් 
ජගත් ආනන්ද ඳල්ලිඹගුරු ගරු 
භන්ත්රීතුභහගේ ගල ක ප්රකහලඹට භභ ික් 
ගන්ගන්.  ඇත්තටභ ිතුභහ භභ ආශ්රඹ 
කයන්න ඳටන් ගත්ගත් ගම් ඳශහත් බහට 
නක භන්ත්රීයගඹක් වළටිඹට භහ ගත්රී 
ඳත්වුනහට ඳසගේ.  ගකගේ ගතත් ිතුභහ 
නිගඹ ජනඹ කයන්ගන් භගේ අල්රපු 

ආනඹ.  යක්හන ආනඹ නිගඹ ජනඹ 
කයන්ගන්.  ඉතින් ඉතහභත් ගකටි කහරඹක් 
තුශදී භභ ගඵොගවොභ ගරු කයන්න ගත්ත 
තරුණ ජනතහ නිගඹ ජිතගඹක් තභයි 
ජගත් ආනන්ද ඳල්ලිඹගුරු භළතිතුභහ.  
ගභොකද ඳශහත් බහට ආපු අපි නක 
භන්ත්රිරු වළටිඹට භවය ගරහට අග  
අතින් අඩුඳහඩු ගනහ.  කථහක දී, 
තර්කඹකට ඉදිරිඳත් ගච්ච අසථහක දී.  
නමුත් ඒ අසථහර ජගත් අග  ගරු 
භන්ත්රිතුභහ භට කළන්ටින් ිගක් දී වම්ඵ 
ගරහ කිඹරහ තිඹනහ ගරු භන්ත්රීතුභහ ගම් 
ප්රලසනඹට ගම් විදිවට පිළිතුරු ගදන්න.  
භවය ගරහට ඔඵතුභහ කිඹපු කරුණු  

 

ඉතහභ හධහයණයි. නමුත් ඊට ඩහ ගම් 
කරුණට ගම් ං යහ ගල් ණ ඇතුශත් 
කශහ නම් ඊට ඩහ ිහි ඹථහර්ථබහඹක් 
තිඹනහ කිඹරහ ඒ ගේ ගවො 
ගුණහංගලින් පිරිච්ච භන්ත්රීයගඹක් තභයි 
ජගත් ආනන්ද ඳල්ලිඹගුරු කිඹන්ගන්.  ඒ 
ගේභ භට භතකයි ිතුභහ භළතියණඹ 
කයන  අසථහගේ දී නිතයභ ඵරන්ගගොඩ 
ආනගේ ිතුභහ භළතියණ කටයුතුරට 
ඳළයගගණනහ.  ඒ කහරගේ භභ දන්ගන් 
නෆ.  නමුත් වම්ඵ ගන අසථහර දී මුණ 
ගළගවනහ.  ඒ වළභ අසථහකදීභ ිතුභහ 
ඵරන්ගගොඩ දී වම්ඵ ගරහ කිඹන්ගන් 
ඔඵතුභහ අනිහර්ඹගඹන්භ ගම් ඳශහත් 
බහට ගත්ගයනහ.  ගභොකද ඔඵතුභහගේ 
පිඹතුභහ කයරහ තිඹන ගේඹ දළන ගන්න 
පුළුන්.  ඵරන්ගගොඩ ආනඹට කයරහ 
තිඹන ගේඹ දළන ගන්න පුළුන්, අපි 
ගභගවේ ගේලඳහරන කටයුතු කයනගකොට 
කිඹරහ.   

 

 ගකගේ ගතත් භභත් ිතුභහට 
වම්ඵ ගන වළභ ගරහගේභ සුබ ඳතනහ, 
ඔඵතුභන්රහ ගේ ජනතහ නහඹකයින් 
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තභයි ගම් ඳශහත් බහ නිගඹ ජනඹ 
කයන්න ඕන කිඹරහ.  අය අග  
භන්ත්රිතුභන්රහ කිඹපු ආකහයඹට ිතුභහ 
වළභදහභ ඳශහත් බහගේ දී තර්කඹකට 
ඉදිරිඳත් ගනහ නම් ඒකට සිඹළුභ 
කරුණු කහයණහ ගගොණු කයගගන තභයි 
වළභදහභ ඒ තර්කඹට ඉදිරිඳත් වුගන්.   
කදහත්   ගඵොරු           ං යහ 
ගල් ණ ගගනල්රහ භහධයඹට ග න්න 
ිගවභ නළත්නම් භන්ත්රීරු ගනොභග 
අරින්න කටයුතු කගශේ නෆ.  බහ 
ගනොභග අරින්න කදහත් කටයුතු කගශේ 
නෆ.  ිතුභහ වළභදහභ ඹථහර්ථහදී 
තර්කඹන්රට තභයි ිතුභහගේ  

 

දක්තහඹන් ඉදිරිඳත් කගශේ.  ගකගේ 
ගතත් භගේ දිගු කහරඹක යගත්ඹක් 
ිතුභහ භඟ ගනොතිබුණහට භභ අද ගම් 
ගල ක ඳණිවිඩඹට ඒකයහය  වුගන් ගභොකද 
ිතුභහ රඵහදුන්න, අඳට ඒ අත්දළීපභ අපිත් 
තරුණ භන්ත්රීරු වළටිඹට, ිතුභහත් 
තරුණ භන්ත්රීයගඹක් වළටිඹට තභයි,  
ඳශහත් බහ ගදඳහයක් නිගඹ ජනඹ කයපු 
භන්ත්රීයගඹක් වළටිඹට, කහර කහනු 
ගදකක් නිගඹ ජනඹ කයපු භන්ත්රීයගඹක් 
වළටිඹට ිතුභහ අඳට රඵහදුන්න, ිතුභහගේ 
දක්තහඹන්, ිගවභ නළත්නම් ඒ කථහ 
විරහලඹ ිතුභහගේ තර්කරට ඉදිරිඳත් 
කයන කරුණු කහයණහ පිළිඵ ගරොකු 
අගඵ ධඹක් භභ ගඳෞේගලික 
රඵහගත්තහ කිඹන ික ප්රකහල කයනහ.  ඒ 
ගේභ භභ ගම් ගරු බහට ගඹ ජනහක් 
ගගනහහ ගම් ඳශහත් බහ භන්ත්රිරුන්ට 
විශ්රහභ ළටුඳක් රඵහගදන්න ඕන කිඹරහ.  
ඇත්තටභ භභ ඒ ගඹ ජනහ ඉදිරිඳත් 
කයන්න සිහිගළන්වුගන් ිතුභහගේ 
අභංගර උත්ඹට වබහගී වුන 
අසථහගේ දී.   ගභොකද ඒ අසථහගේ දී 
ිතුභහගේ දරුන් ගදගදනහ භඟ දඹහඵය 
බිරි ිදහ භවත් අයණතහඹකට 
ඳත්ගරහ හිටිගේ.  භභ කිඹන්ගන් නෆ 

ිතුභන්රහට ගේඳර ම්ඳත් නෆ කිඹරහ.  
ිගවභ ගනගභයි අග  අජිත් කුභහය 
භළේගේගභ භන්ත්රීතුභහ කිේහ ගේ ජගත් 
භන්ත්රීතුභහගගත් ගරොකු ඳවුරක්.  
ිතුභහගේ දඹහඵය බිරිගගත් තිඹනහ 
ගරොකු ඳවුරක්.  නමුත් ගම් අසථහගේ දී 
තමුන්ගේ දරුග  ගදන්නත් ික්ක 
ිතුභහගේ බිරිගේ භභ දළක්ක ගේ තභයි 
ගකොච්චය අයණතහඹකට ඳත් ගනහද  
ගම් ගේ ගනොහිතපු අසථහර තභ 
සහයගපුරුඹහ ඒ ඳවුගරන් මු 
ගන්නගකොට.   ඉතින් ඒ අසථහගේ දී 
හිතපු ගේ තභයි ිදහ භභ බහට  

 

ගඹ ජනහක් වළටිඹට ගගනහගේ කදහ වරි 
දක ඳශහත් බහ භන්ත්රීරුන්ට විශ්රහභ 
ළටුඳක් රඵහදිඹ යුතුයි කිඹන ගඹ ජනහ.  
ඉතින් ඒ අසථහගේ දී භභ ගම් ගරු 
බහගන් ඉල්රහ සිටිනහ ිභ ගඹ ජනහ 
කදහ වරි දක සථිය ගනහ නම්,  ඒ 
ගඹ ජනහ කදහ වරි දක ක්රිඹහත්භක 
ගනහ නම් ඔඵතුභහගගන් භභ ඉල්රහ 
සිටිනහ ජගත් ආනන්ද ඳල්ලිඹගුරු 
භළතිතුභහගේ නභත් ිඹට අඩංගු කයන්න 
කිඹරහ.  ිගේ කිඹයගන් ජගත් ඳල්ලිඹගුරු 
භළතිතුභහගේ දඹහඵය සහමී දිඹණිඹටත්, ඒ 
ගේභ දරුන්ටත්, දඹහඵය පිඹහණන්ටත්, 
ගව දය, ගව දරිඹන්ටත් භගේ ගල කඹ 
ප්රකහල කයන අතය, ජගත් ගව දයඹහට 
අජයහභය නින් සු ප්රහර්ථනහ කයයගන් 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 

 සතුතියි ! ගරු අකිර හලිඹ 
ිල්රහර ගරු භන්ත්රීතුභහට.  මීශඟට 
නිවහල් ෂහරුක් ගරු භන්ත්රීතුභහ.    

   

ගරු භන්ත්රී නිවහල් ෂහරුක්                               
சகபய உறுப்ிர் ிஹால் ாறுக்                   

Hon.Member Nihal Farook                                                        

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි, ජගත් 
ආනන්ද ඳල්ලිඹගුරු අග  හිටපු ගරු  

 

භන්ත්රිතුභහගේ අබහඹ පිළිඵ ගල කඹ 
ඳශ කිරීගම් අසථහගේ දී භටත් අසථහ 
රඵහදීභ පිළිඵ ඔඵතුභහට ප්රථභගඹන්භ 
සතුතින්ත ගනහ.  භභ හිතන්ගන් ගම් 
බහගේ දක් කථිකගඹන් වළටිඹට ගම් 
ඳශහත් බහ ගදළයඹක් නිගඹ ජනඹ 
කයයගන් ඳශහත් බහගේ වඬ තභන්ගේ 
ජනතහ ගනුගන්, යත්නපුය දිසත්රික් 
ජනතහ ගනුගන්, ඵයගමුගේ ජනතහ 
ගනුගන් නගපු අභීත ගේලඳහරාගඹක් 
වළටිඹට තභයි ජගත් ආනන්ද ඳල්ලිඹගුරු 
භළතිතුභහ පිළිඵ විගලේගඹන්භ අඳට 
ප්රකහල කයන්න තිගඵන්ගන්.  යක්හන 
භළතියණ ගකොට්ඨහලඹ නිගඹ ජනඹ 
කයයගන් ගේලඳහරන ලගඹන් ිතුභන් 
අටකරංඳන්න ප්රහගේය ඹ බහ 
නිගඹ ජනඹ කයරහ 1997 ර්ගේ 
විඳක්ගේ භන්ත්රියගඹක් වළටිඹට ඒ 
ගේභ බහඳතියගඹක් වළටිඹටත් ඒ 
ප්රගේලගේ ජනතහට අති විලහර ගේහන් 
රැක් කයපු නහඹකගඹක් කිඹන ික ගම් 
අසථහගේ දී සිහිඳත් කයන්න ඕන.   

 

 ඒ ගේභ ඳශහත් බහ 
භන්ත්රීයගඹක් වළටිඹට ගත්රීඳත් වුනහට 
ඳසගේ අපිත් ික්ක විඳක්ගේ 
භන්ත්රීයගඹක් වළටිඹට 2008 ඳශහත් බහ 
භළතියණගේ ජඹග්රවණඹත් ික්ක 
ිතුභහත් ික්ක දිගටභ කටයුතු කයන්න 
අඳට වළකිඹහ රළබුණහ.  භභ හිතන්ගන් 
අග  කණ්ඩහඹගම් හිටපු ඉතහභත්භ දක් 
කථිකගඹක් කිඹන ික අපි කවුරුත් 
පිළිගත යුතුයි.  ඒ තයභටභ තභන්ගේ 
වළකිඹහන් ප්රදර්ලණඹ කයයගන් ඉතහභත්භ 
ගවො ගේලඳහරන අනහගතඹක් තිබුණ 
අංක නහඹකගඹක් තභයි අඳට අහියග 
වුගන්.  ිතුභහ අද හිටිඹහ නම් අපි කවුරුත් 
ප්රකහල කයපු විදිවට අද ශ්රී රංකහ  

 

ඳහර්ලිගම්න්තු නිගඹ ජනඹ කයන්න 
ිතුභහට වළකිඹහ තිබුණහ.  නමුත් ගරු 
බහඳතිතුභනි, භයණඹ කිඹන ගඳොදු 
ධර්භතහ අනු ඒකට ිතුභහටත් මුහුණ 
ගදන්න සිේධ වුනහ.  අහනහකට තරුණ 
කහරගේභ අනීඳ ගරහ අපි අතරින් 
ගන් වුනත් භභ හිතන්ගන් ිතුභහගේ ඒ 
ප්රගේලඹට කයපු ගේඹ, ඳක්ඹට කයපු 
ගේඹ, තභන්ගේ ඳවුගල් උදවිඹට කයපු 
ගේඹ කිසි දිනක අඳට අභතක ගන්ගන 
නෆ.  ඒ නිහ භභ විගලේගඹන්භ ගම් 
අසථහගේ අග  කණ්ඩහඹගම් හිටපු 
කෘතවසත ගේලඳහරාඹහ පිළිඵ ගම් 
කථහ කයන ගරහගේ අපි භන්ත්රීරු 
වළටිඹට කණගහටු ගනහ ගේභ 
විගලේගඹන්භ ඒ ඳවුගල් සිඹළුගදනහට 
අඳගේ ගල කඹ, කණගහටු ගම් 
අසථහගේ දී ප්රකහල කයයගන්, ගඵෞේධ 
දර්ලණඹ අනු ඔහුට නින්සු අත්ගේහ 
! කිඹරහ ප්රහර්ථනහ කයයගන් භගේ චන 
සල්ඳඹ අන් කයනහ.  ගඵොගවොභ 
සතුතියි ! 
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ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතුතියි ගරු නිවහල් ෂහරුක් 
භන්ත්රීතුභනි.  මීශඟට ගරු බහනහඹක 
අග ක ජඹර්ධන භළතිතුභහ. 

 

 

 

 

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි, අද දින ගම් 
බහගේ සිඹළු කටයුතු අත්හිටුරහ ගරු 
ජගත් ආනන්ද ඳල්ලිඹගුරු අග  හිටපු 
භන්ත්රීතුභහ ගනුගන් බහගේ ගල කඹ 
ප්රකහල කයන්නට අසථහ රඵහදීභ 
පිළිඵ භභ ඔඵතුභහට ඳශමුගන්භ භගේ 
සතුතිඹ පිරිනභහ සිටිනහ.  අද ගනත් 
විහදර දී ගේ ගනගභයි අග  සිඹළුභ 
භන්ත්රීරු ඉතහභ ගල ක ඵරිත, වදගත් 
ඇතිවී තිගඵන ගල කඹ භතක් කයයගන් 
ිතුභහ ගනුගන් ිතුභහගේ ගුණඹන් 
සිහිඳත් කයරහ ිතුභහට ගල ක ප්රකහල 
කයන අසථහ.  ඔඵතුභහ ඊටද 
ගගෞයඹක් කයයගන්, ගනත් 
අසථහල්ර ගේ ගනගභයි කහරඹ 
සීභහ කයන්ගන් නළතු ඕනෆ තයම් අදවස 
ප්රකහල කයන්නට, ගල කඹ ප්රකහල 
කයන්නට, ිතුභහගේ ගුණ ප්රකහල 
කයන්නට අසථහ රඵහදීරහ තිඹනහ.  
ිගේ රඵහදීරහ තිගඹන්ගන් ගම් බහගේ 
භන්ත්රීයගඹක් වළටිඹට කහරඹක් ගේඹ 

කයයගන්, විගලේගඹන්භ විඳක්ගේ 
භන්ත්රියගඹක් ලගඹන් ගේඹ කයයගන් 
ඒ භන්ත්රීයගඹක්ගගන් ඉටුවිඹ යුතු ගේඹ 
භළනවින් ගත්රුම් අයගගන ඹවඳත් 
අන්දයගන් ව ඉතහභ කහර්ඹඹක්භ  
ලීරහගන් ිතුභහ ඒ කහර්ඹඹ ඉටු කයපු 
නිහ අපි සිඹළුගදනහගේභ ගගෞයඹ 
ිතුභහට හියගගනහ.  ිතුභහ බහගේ 
ගේඹ කයපු කහරඹ තුශ ිතුභහ කථහ 
කයපු වළභ විහදඹක දීභ ිතුභහ ඉතහභ 
ළදගත් කරුණු ඉදිරිඳත් කශහ.  ිතුභහ 
ගඳන්හ ගදන කරුණු පිළිඵ ිතුභහ 
ං යහ ගල් ණ භඟින් ව හක්ෂි 
ලගඹන් ගල් ණ හක්ෂි ඉදිරිඳත් කයයගන්  

 

තමුන්ගේ කරුණු තවවුරු කයරහ කථහ 
කශහ.  ගඵොගව  ගේ ඉතහභ ගළඹුරින් 
හකච්ඡහ කශහ.   බිඹ ළක නළතු කියුතු 
ගේ කිඹහ සිටිඹහ.  ආණ්ඩු ඳක්ගඹන් 
ඉදිරිඳත් කශ ළදගත් ගඹ ජනහ පිළිඵ ද 
ඔහු ඉතහ ඳක්ඳහරු ගර කරුණු දළක්වුහ.  
ඉතහභ ළදගත් කරුණු ගර දක්හ සිටිඹහ.  
ඒ ගේභ ආණ්ඩු ඳක්ඹ විගේචනඹට 
බහජනඹ කශයුතු අසථහර දී ිතුභහ 
කිසිභ බිඹක් ළකක් නළතු ඒ විගේචන 
කශහ.  ිඹයි අපි බහක 
ඵරහගඳොගයොත්තුන ගේ.  ියින් අපි 
බහක තිඹන කටයුතු නිළයදි 
කයගන්නහ.  විඳක්ගඹන් ඉදිරිඳත් 
කයන ඒ කරුණු අශරහ අපි ඇත්ත 
ලගඹන්භ බහගේ කරුණු නිළයදි 
කයගගන හර්ථක ගර කටයුතු කයන්න 
පුළුන්කභ රළගඵනහ.  ිතුභහ ිතුභහගේ 
කටයුත්ත විඳක්ගේ භන්ත්රීයගඹක් 
වළටිඹට ඉතහ භළනවින් ඉටුකශහ.  ිතුභහ 
ප්රහගේය ඹ බහගේ බහඳතියගඹක් 
ලගඹන් රඵපු අත්දළීපම් තුළින් ිතුභහ 
ඉතහභ ප්රගඹ ජනත් ගර කරුණු 
ඉදිරිඳත් කශහ කිඹන ික අපි වන් 
කයන්න ඕන.  ිතුභහ ඉදිරිඳත් කයපු 
කරුණුර අර්ථඹක් තිබුණහ.  ඒ ගේභ 
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ගළඹුරු ඵක් තිබුණහ.  ඒ ගේභ ඉතහභ 
ප්රගඹ ජනඹක් ගන්න පුළුන් ආකහයගේ 
අදවස ගළේවී තිබුණහ කිඹන ික අපි 
වන් කයන්න ඕන.  ිතුභහගේ වඬ 
විගලේයි.  ිතුභහගේ වඬ ගම් බහගේ 
ගිගුම් දුන්නහ.  ඉතහභ ඉවශ සයඹකින් 
ිතුභහ කථහ කශහ.  අහනහකට ිතුභහ 
අනීඳ ගරහ අපි දළක්කහ අහන 
කහරගේ ිතුභහගේ වඬ ක්රභගඹන් නිවී 
ගිඹහ.  ිතුභහගේ කථහර තිබුණ ඒ ගිගුම් 
ගදන වඬ නළති වුනත් ිතුභහගේ කථහර 
අර්ථත් බහඹ අඩු වුගන් නෆ.  අන්න ඒ 
නිහ ගම් බහගේ ඉන්න සිඹළුගදනහභ 
ිතුභහ ගනුගන් ගල කඹ ප්රකහල  

 

කයන්න ඉදිරිඳත් වී සිටිඹත් අද අපි 
භන්ත්රිරු ීපඳ ගදගනක් ගත යහගගන ඒ 
අඹට අසථහ දීරහ ගම් කටයුත්ත 
ඉටුකයනු රඵන්ගන් අඳට තිගඵන ඉතහභ 
ළදගත් යුතුකභක් ලගඹන්.  අපි ඇසුරු 
කශ ගම් බහගේ ගේඹ කයයගන්, 
දිසත්රික්කඹට, ඳශහතට, ගම් යටට ගේඹක් 
කයපු ගේලඳහරාගඹකුට කයපු 
උඳවහයඹක් ලගඹන් තභයි අපි ඒ කරුණු 
ඉටුකයන්ගන්.  ඒ නිහ අභීත ගේහක් 
කයපු ගේලඳහරාඹහ, ඉතහභ හිතත් 
යගඹහ ගනුගන් අපි ගල කඹ ඒ ඳවුගල් 
ිතුභහගේ ආදයණීඹ භළතිණිඹ ඇතුළු 
සිඹළුගදනහ ගතභ අග  ගල කඹ ප්රකහල 
කයයගන් ිතුභහට නින් සුඹ අත්ගේහ ! 
කිඹරහ ප්රහර්ථනහ කයනහ.  

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතුතියි ගරු බහනහඹක අග ක 
ජඹර්ධන භළතිතුභහට.  මීශඟට ගරු 
භන්ත්රී බී.ආරිඹංල භළතිතුභහ. 

 

ගරු භන්ත්රී බී.ආරිඹංල                             
சகபய உறுப்ிர் .ீஆரினயங்ர                   

Hon.Member B.Ariyawansha                                            

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි, ගරු 
භන්ත්රීරුනි, ජගත් ඳල්ලිඹගුරු භළතිතුභහ 
පිළිඵ ගල කඹ ප්රකහල කයන  

 

අසථහගේ දී අද ගභතන ප්රධහන ඇභතිතුභහ 
ඇතුළු ඳක් විඳක් ගරු භන්ත්රීතුභන්රහ 
දීර්ඝ ලගඹන් ිතුභහ පිළිඵ කරුණු 
කහයණහ ඉදිරිඳත් කශහ.  ඒ අනු භභ 
ඳශහත් බහට ිනගකොට ිතුභහ ඳශහත් 
බහගේ හිටිගේ නෆ.  ගභොකද ිතුභහ අඳ 
අතරින් ගන් ගරහ.  භභ ගකොගරොන්න 
ආනඹ නිගඹ ජනඹ කයන, ගකොගරොන්න 
ප්රහගේය ඹ බහ නිගඹ ජනඹ කයපු 
බහඳතියගඹකු ලගඹන් කටයුතු කයපු 
අසථහගේ දී තභයි භට ජගත් ඳල්ලිඹගුරු 
භන්ත්රීතුභහ වඳුනහගන්න පුළුන් වුගන්.  
ිතුභහ 97 ප්රහගේය ඹ බහට ඇවිල්රහ 
ප්රහගේය ඹ බහ භන්ත්රීයගඹකු ලගඹන් 
ඉදරහ කටයුතු කයරහ ඉන්ඳසු 2002 
ප්රහගේය ඹ බහට බහඳතියඹහ ලගඹන් 
ඳත්වුනහ.  ඒ අසථහගේ භභත් 
ගකොගරොන්න ප්රහගේය ඹ බහගේ 
බහඳතියඹහ ලගඹන් ඳත්වුනහ.  ඒ 
කහරඹ තුශ සිටභ භභත් ජගත් ඳල්ලිඹගුරු 
භළතිතුභහත් ඉතහභ රඟින් ඇසුරු කශහ.  ඒ 
ගේභ තභයි ිතුභහගේ ගුණහංග පිළිඵ 
කථහ කගශොත් අද ගභතන ඳක් විඳක් 
සිඹළුභ භන්ත්රීතුභන්රහ වන් කශහ 
ිතුභහගේ ඒ ගුණහංග.  ඒ නිහ අපි දන්නහ 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ගගොඩකගර, යක්හන ආනගේ ඳභණක් 
ගනගභයි යත්නපුය දිසත්රික්කගේ අසක් 
මුල්රක් නෆය සිටින සිඹළු ජනතහ ජගත් 
ඳල්ලිඹගුරු භළතිතුභහට ගරු 
බහඳතිතුභනි, ඉතහභ ආදයඹ කයන 
පිරික් තභයි ඉන්ගන්.  ගභොකද ිතුභහ ඒ 
කටයුතු කයපු කහරඹ තුශ මීඳ 
ජනතහට ඇහුම්කන් දීරහ, ජනතහගේ 
ප්රලසන අදහශ සථහනරට ගගනිහිල්රහ 
තභන්ගේ කහරඹ, ධනඹ, ශ්රභඹ 
සිඹල්රක්භ කළඳ කයගගන කටයුතු කයපු 
භන්ත්රීයගඹක් කිඹරහ අපිට කිඹන්න 
පුළුන්.   ගභොකද අපි ප්රහගේය ඹ බහර  

 

ඉන්නගකොට, ිතුභහ 2008 ඳශහත් බහට 
ගිඹහට ඳසු අපි ප්රහගේය ඹ බහ භට්ටගම් 
ඉදගගන විවිධ ගඹ ජනහ ිතුභහට ඉදිරිඳත් 
කශහ.  ිතුභහ ඳශහත් බහ තුශ ඒහ 
වඬක් නගරහ ඒ ප්රහගේය ඹ බහ භට්ටගම් 
සිඹළු ජනතහ ගනුගන් ඒ කටයුතු 
ඉටුකශහ කිඹරහ අඳට කිඹන්න පුළුන්.  ඒ 
නිහ ිතුභහ වදීසිගේභ ගේ ගය ගහතුය 
ගරහ ඒ අසථහගේ අපි ඒ නිට ගිඹහ.  
ඒ අසථහගේ දී ිතුභහ දරුණු 
ගය ගහඵහධඹකට රක්ගරහ අඳ අතරින් 
ගන් වුනහ.  ඒ නිහ අපි දන්නහ ඒක ඒ 
ඳවුගල් දරුන්ට, ඒ ගේභ ඒ බිරිට, ඒ 
ගේභ ඒ පිඹහණන්ට, ඒ ගේභ ඒ 
ගව දයඹන්ට, ාහති යගහදීන්ට ඳභණක් 
ගනගභයි ිතුභහණන්ගේ විගඹ  යත්නපුය 
දිසත්රික්කගේ ඒ ගේභ ඵයගමු ඳශහගත් 
සිඹළුභ ජනතහට ඳහඩුක්.  ගභොකද 
ිතුභහ අද හිටිඹහ නම් අපි දන්නහ ිතුභහ 
ඳසුගිඹ ඳහර්ලිගම්න්තු භළතියණඹට 
ඉදිරිඳත් ගන්න හිටිගේ.  ිතුභහ ිදහ 
ඉදිරිඳත් වුනහ නම් අද ඳහර්ලිගම්න්තු තුශ 
වඬක් නගරහ යත්නපුය දිසත්රික්කඹ 
ගනුගන් විලහර ගේඹක් කයන්න හිටපු 
භන්ත්රීයගඹක් තභයි ජගත් ඳල්ලිඹගුරු 
භළතිතුභහ.  ඒ නිහ ිදහ ප්රහගේය ඹ බහ 
තුළින් ඳශහත් බහට ගිහිල්රහ ඳශහත් 

බහ තුශ වඬක් නගරහ ජනතහ 
ගනුගන් විලහර ගේහක් ඉටු කයන්න 
ිතුභහට අසථහ රළබුණත් ිතුභහගේ 
දදගේ ඉයණභට ිතුභහට වදීසිගේභ අඳ 
අතරින් ගන් ගන්න සිදුවුනහ.  ඒ නිහ 
අපි දන්නහ ිතුභහ ඒ කයපු ගේහ තුශ 
අද ගභක් ගභක් ගහගන් ඹනගකොට අඳට 
දළක ගන්න රළගඵනහ ජගත් ඳල්ලිඹගුරු 
ඹන නහභඹ  ඒ ෆභ තළනකභ අද තිඹනහ.  
ඒ ගේභ තභයි ිතුභහ අද අපි අතය නළති 
වුනත් ිතුභහගේ ගුණ සු අද ගම් 
භහජඹ තුශ තිඹනහ.  ගභොකද ිතුභහ  

 

හිටපු කහරඹ තුශ කයපු ගේහ විවිධ 
කයදය ඵහධක භළද තභයි ිතුභහ කටයුතු 
කගශේ.  ඒත් ිතුභහ කිසිභ ගදඹකට 
ළගශන්ගන් නළතු තභන්ගේ ලක්තිගඹන් 
ඒ ප්රගේලගේ ජනතහට කයපු ගේහ 
ඉභවත්.  ිභනිහ භභ දීර්ඝ ලගඹන් කථහ 
කයන්න ඵරහගඳොගයොත්තු ගන්ගන නෆ.   
අග  ජගත් ඳල්ලිඹගුරු භළතිතුභහ අඳට 
ගේලඳහරන ලගඹන් ගුරුයගඹක් කිඹරහ 
කිඹන්න පුළුන්.  ිතුභහගේ ඒ ගභන 
ඉදිරිඹට ගිඹහ නම් යත්නපුය දිසත්රික්කඹ 
තුශ විලහර ගේහක් ඉටුකය ගන්න 
තිබුණහ.  ඒ නිහ භභ ගම් අසථහගේ දී ගම් 
ගල ක ගඹ ජනහ ගේන අසථහගේ දී 
ිතුභහ අඳ අතරින් ගන් ගරහ යකට 
ළඩි කහරඹක් ගනහ.  අද ිතුභහගේ 
බිරි, ඒ ගේභ ඒ දරුන්ට, ඒ ගේභ ඒ 
පිඹහණන්ට, ඒ ගේභ ගව දයඹන්ට ඒ 
ගේභ ාහති හිතයගහදීන් ගනුගන් 
අඳගේ ඵරත් ගල කඹ ප්රකහල කයන 
අතය, යත්නපුය දිසත්රික්කඹ තුශ සිටින 
සිඹළුභ ජනතහ ගනුගන් ිතුභහට 
ගල කඹ ප්රකහල කයයගන් භගේ චන 
සල්ඳඹ අන් කයනහ,  ිතුභහට නින් 
සු අත්ගේහ ! යි ප්රහර්ථනහ කයයගන්.   
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ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතුතියි ! ගරු බී.ආරිඹංල 
භන්ත්රීතුභනි.  මීශඟට ගරු සිරිල් 
ඳල්ගරගඳොර ගරු භන්ත්රීතුභහ. 

 

 

 

ගරු භන්ත්රී  සිරිල් ඳල්ගරගඳොර              
சகபய சிரில் ல்சசா                                                                   

Hon.Member Cyril Pallepola                                              

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි, දිංගත 
ආනන්ද ඳල්ලිඹගුරු භළතිතුභහ ගනුගන් 
ගල කඹ ප්රකහල කයන ගරහගේ කථහ 
කයන්න ගරහ රඵහදීභ ගළන භභ 
ඳශමුගන් සතුතින්ත ගනහ.  ගරු 
බහඳතිතුභනි, භභ ඳල්ලිඹගුරු භළතිතුභහ 
රඟින් ඇසුරු කයරහ නෆ.  නමුත් ිතුභහ 
භභ ගේලඳහරනඹට පිවිගන කහර 
කහනුර ිතුභහ 97 ගර් ප්රහගේය ඹ 
බහට ින්ගන්.  භභත් 97 දළදිගභ 
ආනගඹන් යකහගඳොර ප්රහගේය ඹ 
බහට ඉල්ලුහ.  භභ විඳක්නහඹක 
වුනහ.  ිතුභහ ිතුභහගේ ප්රගේලගේ 
භන්ත්රීයඹහ වුනහ.  ඊශඟට 2000 ගර් 
භභ ඳශහත් බහට ආහ.  ිතුභහ 2008 
ආහ.  2012 ගර් අඳට ින්න රළබුගන් 
නෆ.  ිතුභහ ආහ.  ඒ කහරගේ අපි 
දුයකථනගඹන් භභ ඳල්ලිඹගුරු භළතිතුභහට 
නිතය කථහ කයනහ.  ිතුභහ ගඵොගවොභ 
අදවස උදවස උඩ ක්රිඹහය ලී ගේලඳහරන 
නහඹකගඹක්.  භභ ඒක දුටුහ.  දක් භට 

භගේ .එ  යථඹක් ඕන ගරහ භභ 
දුයකථනගඹන් කථහ කයරහ කිේහ 
ඳල්ලිඹගුරු භල්ලී, භට .එ  ික 
ගඳන්නහද කිඹරහ.  භට යත්නපුගර්ට 
ින්න කිඹරහ ිතනට ඇවිල්රහ භට යථඹ 
ගඳන්නුහ.  ඒ ගේ ගවො යගනිසසු අතය 
හිටපු නහඹකගඹක්.  භභ ිතුභහගේ ගුණ 
කථන ගළන කථහ කයනගකොට භභ 
දළක්ගක් ගම් සිඹළුභ භළති ඇභතිරු කථහ 
කගශේ ිතුභහගේ ගුණ.  අපි ඒ කයපු ගවො 
නිහ තභයි ඒහ අද කිඹගන්ගන්.  
ලිඹගන්ගන්.  වන් ගන්ගන්.  ඒහ  

 

අපි පුන පුනහ කිඹන්න ඕන.  ඒ ගේභ 
භභත් විගලේගඹන්භ දන්නහ ගකගනකුට 
අනීඳඹක් වුන ගභොගවොගත් තභන්ගේ 
බිරි ගඵොගවොභ අයණබහඹට ඳත් 
ගනහ.  දරුග  ඒ ගේභ අයණ 
තත්ත්ඹට ඳත් ගනහ.  ඒ අසථහර දී 
ඒ ඳවුගල් උදවිඹ, ාහරුන් යගතුයන් තභයි 
තභන්ට පිහිටට ඉන්ගන්.  අපි ගම් කථහ 
කයනහ.  පුන පුනහ කිඹනහ.  ගභොනහ 
කිේත් අද ඒ බිරිට අද සහයගපුරුඹහ 
නෆ.   ඒ දරුග  ගදන්නහට අද පිගඹක් නෆ.  
නමුත් ඒ දරුන්ට කිඹන්ගන් භභ ගම් 
අසථහගේ භතක් කයන්ගන් ඒ පිඹහ 
ගගනහපු නභ අති විලහරයි.  ඒ ගේභ ඒ 
පිඹහ ගම් යත්නපුය දිසත්රික්කඹට ඳභණක් 
ගනගභයි ඵයගමු ඳශහතටභ ගරොකු 
ගේඹක් කයපු නහඹකගඹක්.  ගේලඳහරන 
නහඹකගඹක්.  ගේලඳහරනගඹන් වරි වම්ඵ 
කයගත්තු ගකගනක් ගනගභයි.  ිතුභහ 
ගේලඳහරනඹ කයන අධිගේ ගනොගඹකුත් 
තහඩන ීඅඩනරට මුහුණ දුන්න 
නහඹකගඹක් කිඹරහ අග  භන්ත්රීරු 
කිේහ.  අපි ඳක් විඳක්ර හිටිඹත් 
ිළනි කටයුතු යගන් ඉදිරිඹට අපි 
ගේලඳහරන නහඹකගඹ  විදිවට ගන්න 
ඉඩගදන්න ගවො නෆ.  භභ දීර්ඝ කථහ 
කයන්ගන් නෆ.  ගභතනදී ඳල්ලිඹගුරු 
භළතිතුභහට නින් සු අත්ගේහ ! කිඹරහ 
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ප්රහර්ථනහ කයන අතය, අපි ඔක්ගක භ 
.එත් ගන්ගන් අග මුර ගනොභළති යක.  
වළඵළයි අඳට ගගනිඹන්න ඉතිරි ගන්ගන් 
කශගුණ විතයයි.   

 

 ඒ නිහ ඒ ඳවුගල් ඳල්ලිඹගුරු 
භළතිතුභහගේ පිඹහට, ඒ ගන නහ 
භවත්යගඹට, ඒ දරු ගදඳශට, ඒ ාහරුන් 
සිඹළුගදනහට අපි ිතුභහ ගනුගන් අග  
ඵයගමු ඳශහත් බහගේ ඵරත්  

 

ගල කඹ ප්රකහල කයයගන්, නින් සු 
අත්ගේහ ! කිඹරහ ප්රහර්ථනහ කයනහ.  ඒ 
ගේභ ගරු බහඳතිතුභනි, භට සිහිඳත් 
ගනහ ගභභ ඵයගමු ඳශහත් බහ 
නිගඹ ජනඹ කයන ගරහගේ අපිත් ික්ක 
ගව දය භන්ත්රීයගඹක් හිටිඹහ 
භහනළල්ගල්.  ගජහීපර් වහජිඹහර් 
භන්ත්රීයඹහ අද යගඹ ගිහිල්රහ අගඳන් ගන් 
ගරහ.  ිතුභහට ගල ක ඳණිවිඩඹක් අපි 
මීට ඉසගල්රහ කයන්න ඕන.  දළන් 
ගභතන ගත්ගතොත් ගරු බහඳතිතුභනි, 
ෆ්රළන්සිස සිඹමරහපිටිඹ භළතිතුභහ 
නළතිගරහ භහ ීපඳඹක්.  වළඵළයි 
ගජහීපර් වහජිඹහර් භළතිතුභහ නළති ගරහ 
අවුරුේදකට ළඩියි.  ිතුභහ ගනුගනුත් 
ගල ක ගඹ ජනහක් ගේන්න භභ ගම් 
ගරහගේ ගඹ ජනහ කයනහ.  ිගවභ නම් 
ඔඵතුභහට භගේ ගගෞයනීඹ සතුතිඹ භභ 
පුද කයනහ.   

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතුතියි ! සිරිල් ඳල්ගරගඳොර 
භන්ත්රීතුභනි.  ගල ක ගඹ ජනහ ඉදිරිඳත් 
කිරීභ ම්ඵන්ධගඹන් ඳහුගිඹ දිනර 
අගඳන් ගන් ගච්ච සිඹළුභ ගරු භවජන 
නිගඹ ජිතයින් වහ ඉදිරි කහර සීභහ 
තුශදී රඵන බහහයගේ සිට ඒ අදහශ 
ගල ක ගඹ ජනහ ඉදිරිඳත් කිරීභ වහ 
කටයුතු සදහනම් කයරහ තිඹනහ.  බහ 
කටයුතු කහයක බහගේ දී ඳශගනි තුන් 
භහගඹන් ඳසගේ අපි ගල ක ගඹ ජනහ 
ඉදිරිඳත් කයමු කිඹරහ ආපු ගඹ ජනහත් 
ික්ක තභයි කටයුතු කගශේ.  ඒ පිළිඵ  

 

ගරු භන්ත්රීතුභන්රහ දළනුත් කයයගන් 
මීශඟට තභ අදවස ප්රකහල කිරීභ වහ 
ගරු භන්ත්රී යගත ආටිගර භළතිතුභහට 
ආයහධනහ කයනහ.   

 

ගරු භන්ත්රී යගත ආටිගර                                
சகபய உறுப்ிர் சநித ஆடிக                   

Hon.Member Samitha Atigala                                           

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි, ජගත් 
ඳල්ලිඹගුරු භළතිතුභහ ගේලඳහරාගඹක් 
වළටිඹට අපි දළන කිඹහගගන හිටිඹත් 
ිතුභහ රඟින් ඇසුරු කයන්න අඳට 
අසථහ ළශසුගන් ිතුභහ ඳශහත් බහ 
භන්ත්රීයගඹක් වළටිඹට ගභභ ගරු බහගේ 
ළඩ කටයුතු කයන අසථහගේ දී.  ිදහ 
ඇති ගච්ච ඒ යගත්ඹ දිගටභ අඳට 
රැකගගන ින්න වළකිඹහ රළබුණහ.  අඳට 
භතකයි අපි ඳශහත් බහගේ විතයක් 
ගනගභයි භළතියණ කහරගේ දී 
ගේලඳහරන ළඩ කටයුතු කයනගකොට 
විගලේගඹන්භ ඵරන්ගගොඩ භළතියණ 
ගකොට්ඨහලගේ අපි ිකට රැසවීම්රට 
වබහගී ගරහ භළතියණ ළඩ 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

කටයුතුරට අඳට නිඹළගරන්න වළකිඹහ 
රළබුණහ.  ඉතින් ඒ මීඳ යගත්ඹ අඳට 
වළභදහභ ික විදිවට රැකගගන ින්න 
අසථහ ළශසුනහ කිඹන ික වන් 
කයන්න ඕන.  ඒ ගේභ අපි වඳුනහගත්ත 
කරුණු යහශිඹක් තිඹනහ ිතුභහ 
ම්ඵන්ධගඹන්.  ගනොගඹකුත් වළකිඹහන් 
ගණනහක් උරුභ කයගත්ත 
ගේලඳහරාගඹක් වළටිඹට ිතුභහ අපි 
වඳුනහ ගත්ගත්.  ිතුභහට ගවො ගහඹන 
වළකිඹහක් තිබුණහ.  භඟුල් ගගදයකදී අපි 
වම්ඵ වුනහ නම් ිතුභහගේ සිංදුක් අවරහ  

 

තභයි අපි කවුරුත් ඒ සථහනගඹන් නික්භ 
ගිගේ.  ඒ ගේභ හුඟහක් අසථහල්ර දී 
ිතුභහට ඒ ගහඹන වළකිඹහ, කුරතහඹ 
නිහ හුඟ ගදගනක් තුටු කයන්න 
අසථහ රළබුණ ඒ ගේභ ඒ නිහභ ත 
තත් ජනප්රිඹත්ඹ ඉවශ ගිඹ 
ගේලඳහරාගඹක් වළටිඹට තභයි අපි 
ිතුභහ වඳුනහගගන තිගඹන්ගන්.  ඒ 
ගේභ ආකර්ලණීඹ කථිකත්ඹක් 
ිතුභහට තිබුණහ.  ඒ ගේභ අපි වන් 
කයන්න ඕන ිතුභහ භළණික් කර්භහන්තගේ 
නිඹළලිච්ච පුේගරගඹක් වළටිඹට ිතුභහ 
හර්ථක යහඳහරිකගඹක් වළටිඹටත් අපි 
වඳුනහගගන තිඹනහ.  ඒ ගේභ අපි 
විගලේගඹන්භ ිතුභහ ගළන දළන ගත්ත 
කහයණහක්.  ිතුභහගේ  ත්ත දධර්ඹඹ 
ඉතහභත්භ ඉවශ භට්ටභක තිබුණහ.  
පිළිකහක් ගේ ගය ගඹකින් 
ගඳගශනගකොට අපි හභහනයගඹන් 
භහනසික ළගටනහ.  නමුත් ිතුභහ වම්ඵ 
ගන්න ගිවහභ ඒ ගය ගී තත්ත්ගේ 
ඵයඳතරකභක් අඳටත් කිසිභ අසථහක 
ළටහුගන් නෆ.  ඒ තයම් ඒ පිළිඵ 
ගනොශකහ වළයපු පුේගරගඹක් වළටිඹට 
තභයි අපි ිතුභහ වඳුනහගත්ගත්.  
ඉතහභත්භ ගවොඳින්  ත්ත දධර්ඹඹ 
රැකගත්ත හින්දහ අන් ගභොගවොත 
ගනකල්භ ගේලඳහරන කටයුතුර 

නිඹළලිරහ භළතියණ ගේදිකහල්ර කථහ 
කයන්න ඵළරි වුනත්, කථහ කයන්න 
අඳවසුතහගඹන් හිටිඹත් ඒ ගේභ 
ිතුභහට වබහගී ගන්න ඳහ අභහරු 
අසථහර භළතියණ ගේදිකහල්ර ඳහ 
ඉදරහ ඒහට වගඹ ගඹ රඵහදීපු 
පුේගරගඹක් වළටිඹට අපි අගඹ කයනහ 
ිතුභහ තුශ තිබුණ ඒ  ත්ත දධර්ඹඹ.   

 

 

 

 ඒ නිහ අන් ගභොගවොත 
ගනකල්භ අඳට ිතුභහගේ ගය ගී 
තත්ත්ගේ ඵයඳතරකභක් ළටහුගන් නෆ.  
ඒ ගේභ අපිත් වන් කයන්න ඕන ගම් 
ඳශහත් බහ තුශ ගනොගඹකුත් අදවස 
ගඹ ජනහ ඉදිරිඳත් කයයගන් ඵයගමු 
ඳශහත් බහ නිළයදි ගභන් භහර්ගඹක 
රැගගන ඹන්න ිතුභහගගන් විලහර 
දහඹකත්ඹක් රළබුණහ.  ඒ ගේභ වන් 
කයන්න ඕන ගරු බහඳතිතුභනි, ිතුභහ 
ප්රහගේය ඹ භට්ටගම් ගේලඳහරනඹ කයපු 
නහඹකගඹක් වළටිඹට බිම් භට්ටගම් 
ගේලඳහරනඹ ගවොඳින් වඳුනහගත්ත 
පුේගරගඹක්.  ජනතහගේ වදගළසභ 
ගවොඳින් වඳුනහගත්ත පුේගරගඹක් ගේභ 
ජනතහ අතය නියතුරුභ ගළසිරහ 
ජනප්රිඹත්ඹ රැකගත්ත පුේගරගඹක් 
වළටිඹට තභයි, ගේලඳහරාගඹක් වළටිඹට 
තභයි අපි ිතුභහ වඳුන්හ ගදන්න කළභති.  
ිතුභහගේ ජනප්රිඹත්ඹ ින්න ින්නභ 
ඉවශ ගිඹහ.  ජනප්රිඹත්ගේ අඩුක් 
දකින්න රළබුගන් නෆ.  ිතුභහ ඉවශ 
ජනප්රිඹත්ඹක් කයහ රඟහගයගන් සිටින 
අධිඹක තභයි ගම් ගේ අකල් භයණඹක් 
ිතුභහට අත් වුගන්.  ඒ ගේභ වන් 
කයන්න ඕන ිතුභහගේ ගම් අකල් භයණඹ 
ිතුභහගේ බිරිට, දරුන්ට ඳභණක් 
ගනගභයි ඳවුගල් හභහජිකඹන්ට, 
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යගඹන්ට ඳභණක් ගනගභයි ඒක යක්හන 
භළතියණ ගකොට්ඨහලගේ ික්ත් ජහතික 
ඳහක්ෂිකඹන්ට, ඒ ගේභ යත්නපුය 
දිසත්රික්කගේ ික්ත් ජහතික 
ඳහක්ෂිකඹන්ට ඉතහභත්භ ගවොඳින් 
දළගනනහ.  ඒ ගේභ වන් කයන්න 
ඕන ගඳොදුගේ යත්නපුය දිසත්රික්කගේ 
භවජනතහ තුශ ිතුභහගේ අඩු ජනතහ 
අතය .එත් ගච්ච පුේගරගඹක් හින්දහ 
ිතුභහගේ අඩු දළනටත් ඒ ජනතහට 
නියතුරුභ ඒ අඩුඳහඩු දළගනන ඵ  

 

වන් කයන්න ඕන.  ගම් අසථහගේ දී 
ිතුභහගේ බිරි, දරුන් ඇතුළු ඒ ඳවුගල් 
හභහජිකඹන්ට අග  කණගහටු ප්රකහල 
කයන ගභන් ිතුභහට අභහභව නින් සු 
රළගේහ ! කිඹරහ ප්රහර්ථනහ කයයගන් භගේ 
කථහ අන් කයනහ. 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතුතියි ! යගත ආටිගර ගරු 
භන්ත්රීතුභනි.  මීශඟට ගරු ීඅ.අගේනහඹක 
භන්ත්රීතුභහ. 

 

ගරු ීඅ.අගේනහඹක භළතිතුභහ.                                   
சகௌபய உறுப்ிர் .ீஅசானக                         

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි, ඵයගමු 
ඳශහත් බහගේ හිටපු තරුණ අග  ජගත් 
ඳල්ලිඹගුරු භළතිතුභහගේ ගල කඹ ප්රකහල 

කයන ගම් අසථහගේ භභ හිතන්ගන් අග  
භන්ත්රීතුභන්රහ ආණ්ඩු ඳක්ගේ 
විඳක්ගේ සිඹළු ගදනහභ අපි තර්ක 
විතර්ක ගභොනහ ගගනහත් අපි 
භනුසගඹ  වළටිඹට, අපි කවුරුත් යගඹ ඹන 
යගනිසසු වළටිඹට අග  ගුණකථන 
කිඹගන්ගන් කහගගත්භ අපි යගඹ ගිඹහට 
ඳසගේ තභයි.  ඒක තභයි අග  සබහ 
ධර්භඹ ගේභ අග  ආගගභත් කිඹරහ 
තිඹන විදිවට අපි භනුසගඹ  වුනහභ අපි 
භළගයනහ.  ඒ .එත් ගන කහරගේ  

 

ඹවඳත් .එවිතඹක් ගත කයරහ ගභට යටට 
ඳශහතට ගේඹක් කගශොත් ඒක තභයි අපි 
කහගගත් තිඹන ඵරහගඳොගයොත්තු.  ඒ ගේ 
අඳට තරුණගඹක් වළටිඹට ජගත් 
ඳල්ලිඹගුරු භළතිතුභහගගන් ඉසඨ වුනහ 
කිඹන ික අද අග  බහගේභ භන්ත්රීරු 
අග  භව ඇභතිතුභහ ඇතුළු සිඹළුභ භළති 
ඇභතිරු සිඹළුගදනහගේභ කටින් පිට 
වුනහ කිඹන ික ගම් අසථහගේ භතක් 
කයන්න ඕන.  නමුත් ිතුභහගේ .එවිතගේ 
භභ දළකපු ගදඹක් තභයි අපි කවුරුත් කථහ 
කයපු විදිවට ිතුභහ භභ හිතන්ගන් 
අධයහඳනඹ රඵරහ ගගොඩකගර භවහ 
විදයහරගඹන් ඊට ඳසගේ ගඳොලිස 
ගදඳහර්තගම්න්තුට ගිහිල්රහ ගඳොලීසිගේ 
යහජකහරි කයපු පුේගරගඹක් වළටිඹට 
ිතුභහ භභ දළකරහ තිඹනහ ගඳොලිස නිශ 
ඇඳුභ ඇන්දත් තභන්ගේ වදගත් තිඹන 
ගරංගතුකභ, දළන් ඉතින් ගඳොලිස 
නිශධහරීන් ගත්ගතොත් භභ අඳවහ 
කයනහ ගනගභයි.  ික ික පුේගරගඹ  
ික ික පුේගරඹන්ට ආභන්ණඹ 
කයන්ගන් ික ික විදිවට.  ළඩිදුය භභ 
ඒහ කථහ කයන්න ඵරහගඳොගයොත්තු 
ගන්ගන් නෆ.  ගම්හ අපි ඇස ගදකට 
දකිනහ.  ගභතන ඉන්න කවුරුත් අපි 
ඵරහගඳොගයොත්තු ගන්ගන් වළගභ ගගන්භ 
ගනගභයි ඒ ගේ පුේගරගඹොත් ඉන්නහ.  
නමුත් ඇත්තටභ ගභතුභහ ගකටි කහරඹයි 
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භභ හිතන විදිවට ඒ ගඳොලිස 
ගදඳහර්තගම්න්තුගේ ළඩ කගශේ.  
ඇත්තටභ ඒ ගදභේපිගඹ  ගදන්නහගේ 
ඵරහගඳොගයොත්තු තභන්ගේ විහව .එවිතඹ 
හර්ථක කයරහ ඒ දරුගොත් වදහගගන 
ගවො ගභනක් ඹන්න ගදභේපිඹන්ගේ 
ඵරහගඳොගයොත්තුක් තිබුණහ.  ඒ තහත්තහ 
භභ රඟින් ආශ්රඹ කයපු පුේගරගඹක් 
වළටිඹට ගක ම්පිටිඹ මව යහඳහයගේ 
ාහතිරු විලහර පිරික් ඉන්නහ.  භභ  

 

හිතන්ගන් ඳශහගත්භ ාහති හිතතුන් 
විලහර පිරික් ඉන්න උදවිඹ වළටිඹට 
ගභතුභහ තයණගඹක් වළටිඹට නගයගේ 
.එත් ගන කහර සීභහ තුශ අපි දළකරහ 
තිඹනහ ගම් තරුණ පිරි ගභතුභහත් 
ික්ක ගභොන තයම් ිකතු ගනහද 
කිඹරහ.  ිතුභහගේ භභ හිතන්ගන් 
ගේලඳහරන ගුරුරු වළටිඹට දිංගත 
වළයල්ේ කුරයත්න ඇභතිතුභහ, උඳතිස 
සිල්හ භළතිතුභහ,  ඒ ගේභ අජිත් 
භළේගේගභ භළතිතුභහ ඒ ගදන්නහ ිකට 
ගේලඳහරනඹ කගශේ.  ඇත්තටභ ගවො 
ගභනක් ඹන්න ඵරහගඳොගයොත්තු වුනහ 
භහජඹට ගේඹ කයන්න.  ිතුභහ ඳශහත් 
බහට ආට ඳසගේ කවුරුත් කිේහ 
ිතුභහ නිළයදි තර්ක ගගනල්රහ වරිඹට 
කථහ කයපු පුේගරගඹක්.  ිතුභහ කථහ 
කයනගකොට බහ ඇතුගශේ ගඳොඩි ේද 
ඵේදත් ඇති ගනහ.  ිතුභහ ඒහ ගණන් 
ගන්ගන් නෆ.  අපි කහගගත් ඒහ ිනහ.  
ගදඳළත්ගත් චන හුභහරු ගනහ.  
නයක චන ගනගභයි.  ගම්ක වරි ගේ වරි.  
ළයදි ගේ ළයදියි කිඹන්න කවුරුත් 
රුයණඹ කයරහ තිඹනහ.  ිතුභහ 
දක් කථිකගඹක්. අග  යත්නපුය 
දිසත්රික්කගේ හිටපු ගේලඳහරන 
නහඹකගඹක්.  ගවො ගභනක් ඹන්න 
තිබුණ නහඹකගඹක් අඳට අහියග වුනහ.  ඒ 
ඳහඩු භභ හිතන්ගන් භකහ ගන්න ඵෆ.  භභ 
හිතන විදිවට අග  ගගොඩකගර, 

ගක ම්පිටිඹ ප්රගේලගේ ධනත් ඳවුරක 
ඉඳදිරහ යටට ඳශහතට ගේඹක් කයරහ ඒ 
ගදභේපිගඹ  භභ හිතන විදිවට අපි දළකපු 
දගේ ඉදරහ අනීඳ තත්ත්ගඹන් භභ 
හිතන්ගන් සිංව ගය වගල්, ගකොශම 
ගය වල්ර ගවො දදයරු ගගන්රහ 
ගකොගවොභ වරි සු කයන්න ඵළරි වුනහ.  
ිතුභහට නීඳ කයන්න ඵළරි තයම් දරුණු 
අනීඳඹක් තභයි ළශදිරහ තිබුගන්.  අපි  

 

ගිවහභ අපිත් වරි කණගහටුගන් ින්ගන් 
ිළිඹට.  අපි අවන්ගන් නෆ ගරගේ 
ගභොකක්ද කිඹරහ.  ිතුභහ හිතුගත් නෆ 
ිතුභහට කදහත් ඒ ඉයණභ අත්ගයි 
කිඹරහ.  නමුත් ගදභේපිගඹ  ගව දයගඹ  
කයන්න තිඹන ප්රතිකහය පිටයට ඳහ 
ගගනිහින් වළභ ප්රතිකහයඹක්භ කයරහ 
ිතුභහගේ .එවිඹ ගේයහ ගන්න ඵළරි වුනහ.  
අපිත් වළභ අසථහකභ ගය වල්රට 
ගිහිල්රහ ඵළලුහ.  අනීඳ ගරහ ඳසගේ 
නීඳ ගරත් ආඳහු ඳශහත් බහට 
ඇවිල්රහ කථහ කයරහ තිඹනහ.  ඒ ගේ 
දක් කහර්ඹඹශූය තරුණගඹක් නළතිවීභ 
අඳටත්, ඳශහත් බහටත්, ඳශහතටත් දළරිඹ 
ගනොවළකි ඳහඩුක් කිඹන ික ගම් 
අසථහගේ දී භතක් කයන අතය,  ඒ 
ගේභ ත කථහ කයන්න නම් ගේල්, 
ිතුභහගේ ගුණ කථන බහගේ කිේහ.   

 

 ඒක නිහ ගම් අසථහගේ දී 
තරුණගඹක් වළටිඹට අඳට අහියග වුනහ 
ගේ ිතුභහගේ .එවිතඹ භභ හිතන්ගන් 
.එවිත කහරඹ තුශ විලහර ලගඹන් ප්රලසන 
ගගොඩහක් භළද ගේලඳහරනඹ කයපු 
ගරහලුත් තිඹනහ.  නමුත් 
ගේලඳහරනඹ කයනගකොට කහටත් ප්රලසන 
ිනහ තභයි.  ඒහ භළඩ ඳත්හගගන 
සුවදය ලී කටයුතු කයන්න ඕන.  
බුේධිඹක් තිඹන පුේගරගඹක් වළටිඹට භභ 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

කල්ඳනහ කයනහ ිතුභහ ගගන ගිඹ 
ගේලඳහරන .එවිතඹ ඹවඳත් විදිවට 
තභන්ගේ බහයධූය කටයුතු ඉසඨ කයපු 
තරුණ නහඹකගඹක් වළටිඹට භභ 
හිතන්ගන් ගභට, ඳශහතට, ාහරුන්ට 
ගරොකු ඳහඩුක්.  ඒ ඳහඩු භකහ ගන්න ඵෆ.  
.එවිගත් ඒ ගගනහපු ආයු ිච්චයයි.  ඒක 
නිහ අපි අදව ආගභ ධර්භඹ අනු 
ිතුභහට ඒ අහන ගභන් තරුණ විගේදීභ  

 

ඹන්න රළබුණහ.  ඒ ගේ අකල් 
භයණඹකට ගගොදුරු ගනොගේහ කිඹරහ 
ඉදිරිගේ දී භභ ප්රහර්ථනහ කයන අතය 
ිතුභහගේ පිඹහත්, ිතුභහගේ බහර්ඹහ 
ඇතුළු ද දරුන්ටත් භගේ ගල කඹ ප්රකහල 
කයයගන් ගකොගරොන්න, ගගොඩකගර 
ජනතහගේ ගල කඹත් ප්රකහල කයයගන්, 
බහගේ ගල කඹත් ප්රකහල කයයගන් භභ 
නිවඬ ගනහ.  

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතුතියි ! ීඅ.අගේනහඹක ගරු 
භන්ත්රීතුභහට.  මීශගට ගරු නයගන්ද 
අනුයප්රිඹ භන්ත්රීතුභහ. 

 

ගරු භන්ත්රී  නයගන්ද අනුයප්රිඹ                           
சகபய நிந்த அனுபிரின                    

Hon.Member Naminda Anurapriya                                 

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි, ජගත් ආනන්ද 
ඳල්ලිඹගුරු අග  ආදයණීඹ ගව දයඹහ, 
යගඹහ, හිටපු භන්ත්රීතුභහ භභ වඳුනහ 
ගත්ගත් අපි ඳශහත් බහට ගත්රී 
ඳත්වුනහට ඳසගේ.  විගලේගඹන්භ ඔහු 
ගළන භභ ගත්රුම් ගත්ගත් අපි ඳශහත් 
බහ නිගඹ ජනඹ කයරහ ඳශගනි 
අඹළඹ අසථහගේ දී ඔහු කථහ කයපු 
කථහන් තභත් වදගත් භතකඹන් 
තිගඵනහ.  ඔහු තභයි ඉසගල්රහභ  

 

අඹළඹ ආයම්බගේ දී විඳක්ඹ ගනුගන් 
ඉතහභත්භ වයඵය කථහක් කයන 
ගව දය යගඹහ.  ඒ ගේභ ඔහු අග  
අගනක් භන්ත්රීතුභන්රහ කිේහ ගේ 
ඉතහභත්භ ගවොට කරුණු කහයණහ 
ගවොඹරහ, තර්ක විතර්ක ගගනල්රහ වරිඹට 
ගේලඳහරනඹක් වළටිඹට, ඒ ගේභ 
හධහයණ ගේලඳහරනඹක් වළටිඹට 
ජනතහ ගනුගනුත් අග  නිශධහරින් 
ගනුගනුත් කථහ කයපු ගකගනක්.  ඒ 
තභයි අග  ඳශගනි වඳුනහ ගළනීභ 
වළටිඹට තිබුගන්.  විගලේගඹන්භ ඔහු 
ඳශහත් බහගේ භන්ත්රිරු වළටිඹට අපිත් 
ික්ක ගඵොගවොභ ගරංගතු කටයුතු කයන 
අතයතුය ඳශහත් බහ ඇතුළු සිඹළුභ 
යහජය ආඹතනර නිශධහරීන් ික්කත් 
ගඵොගවොභ මීඳ යගත්ඹක් තිබුණහ.  ඔහු 
වළගභ භ ික්ක සුවදය ලී ඇසුරු කයපු 
ගකගනක්.  බහගේ කටයුතු කයේදී භභ 
දළකපු වළටිඹට බහගේ ගරුත්ඹ ආයක්හ 
කයගගන කටයුතු කයපු භන්ත්රීයගඹක්.  
බහ නීති, බහ රීති වරිඹට භළනවින් 
උඳගඹ ගී කයගගන ඔහු වළභදහභ ඳශහත් 
බහගේ කථහ කගශේ.  ඒ නිහ ඔහු 
දක්ගඹක්.  දක් තරුණ කථිකගඹක්.  
තරුණ ගේලඳහරාගඹක්.  භභ හිතුගේ නෆ 
අග  ඳශගනි ඳශහත් බහ කහර 
ඳරිච්ගේදඹ තුශභ ජගත් ඳල්ලිඹගුරු 
භළතිතුභහගේ අබහඹ ගම් විදිවට ියි 
කිඹරහ.  ඒක අපි කවුරුත් ගනොසිතූ 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ගනොඳළතූ ආකහයඹට සිේධ වුනහ.  අපි 
හිතුගේ නෆ ඔහු ගනුගන් ගල ක 
ගඹ ජනහක් ගම් විදිගවේ කහර 
ඳරිච්ගේදඹක දී ඔහුගේ තරුණ කහරගේ දී 
ගම් විදිගවේ අඳට අභතන්න රළගඵයි කිඹන 
කහයණහ.  නමුත් ගර ක සබහඹ ඒකයි.  
අපි හිතන ඳරිදි ගනගභයි අග  .එන 
චරිතඹ වළභ ගකනහගේභ ගර ක 
ධර්භතහඹ අනු අපි සිඹළුගදනහභ  

 

යගඹඹන යගනිසුන්.  අපිට ජගත් 
භන්ත්රීතුභහගගන් ගතයුත්ගත් අපි ළඵෆභ 
.එත් ගන කහරගේ .එත් ගරහ හිටිඹහ 
වුනත් අපි භළගයන යගනිසුන් ගර .එත් 
විඹයුතුයි කිඹන කහයණහ ජගත් 
ඳල්ලිඹගුරු භළතිතුභහගේ .එන චරිතඹ 
දිවහ දළක්කහභ අඳට ගවොඳින් ගත්රුම් 
ගන්න රළගඵන ගදඹක්.  අපි ිකට හද 
විහද කයනහ.  ික ගරහකට අපි 
ඔක්ගක භ ආණ්ඩු ඳක්ගේ භන්ත්රිරු 
නළගිටරහ ජගත් භන්ත්රීතුභහ ගේන ඹම් 
තර්කඹක් බිද ගවරන්නට අපි මුළු 
බහක්භ නළගිටරහ ඔහුට අපි විහද 
අසථහර දී කටයුතු කයරහ තිඹනහ.  ඒ 
ගේභ අපිත් ඔහුට හේ ප්රවහය ිල්ර 
කයරහ ගවො ගේලඳහරන කථහ, තර්ක 
විතර්ක ගගනල්රහ ගවො බහක් වළටිඹට 
ගවො ගඹ ජනහ ගම් බහ තුශ, බහ 
ගර්බඹ තුශ අපි ඇති කශහ.  ඒ නිහ අග  
ගේලඳහරන කහරගේ දී ඔහු අඳට අභතක 
කයන්න පුළුන් චරිතඹක් ගනගභයි.   

 

 ඔහු ඔහුගේ ප්රගේලඹ තුශ දළක්කහ 
වුනත් අභංගර උත්ඹට වබහගී 
ගච්ච අසථහර අපි දළක්කහ ඔහුට 
ආදයඹ කයපු, ඔහුට හිතත්කම් ඳහපු, 
ඔහුගේ .එවිතඹට ආදයඹ කයපු භවහ ජන 
ගංගහක ඇදීගගන ආපු ික පිළිඵ.  ඒ 
නිහ ඒ ආදයණීඹ බිරිට, ආදයණීඹ 

දරුන්ට අඳට කිඹන්න තිගඵන්ගන් ජගත් 
භළතිතුභහ, ජගත් අයිඹහ ිතුභහ ඒ ගගනහපු 
භහජය ලී ගේලඳහරන කටයුතු තදුයටත් 
ඔහුගේ නභ ගගනිඹන්න කටයුතු කයන්න 
කිඹන ඉල්ලීභ භභ ඳශහත් බහ 
භන්ත්රීයගඹක් වළටිඹට ඉල්රහ සිටිනහ ඒ 
ඳවුගරන්.  ගභොකද ගගොඩකගර, යක්හන 
ප්රගේලගේ ගිවහභ අගන් ජගත් අයිඹහ හිටිඹහ 
නම් කිඹරහ කථහ කයන යගනිසුන් තභත්  

 

ගඵොගව  ඔහු ගළන ආලහගන් ඔහුගේ 
භතකඹ අධි කයයගන් කථහ කයන ඵ භභ 
ඉතහභත්භ දන්න කිඹන කහයණහක්.  අපි 
වළගභ භ යගඹඹන අඹ.  ඒ නිහ අපිට ගම්හ 
ගඵොගවොභ ගකටි කහරඹකට රළගඵන 
තනතුරු, යප්රහද.  ගම්හ වළභ ගදඹක්භ 
තහකහලිකයි.  .එවිතඹත් තහකහලිකයි.  ඒ 
නිහ ඒ ඹන ගභන තුශ අපි වළභගදඹක්භ 
ගවොඳින් ටවහගගන අපි වරි ගේ වරි 
ගරටත්, ළයදි ගේ ළයදි ගරටත් 
හකච්ඡහ කයරහ .එත් විඹයුතුයි කිඹන 
ික ජගත් භළතිතුභහගේ .එන චරිතඹ 
තුළින් නළත නළතත් අඳට භතක් කය 
සිටින ඵ, ඔහු ඉතහභත්භ අභයණීඹ 
චරිතඹක් ඵත් විගලේගඹන්භ භතක් කය 
සිටියගන් ඵයගමු ඳශහත් බහගේ 
නිශධහරීන්, ඒ ගේභ භන්ත්රිරුන් 
ගනුගන් අද දගේ අග  බහ තුශ ඔහු 
ගනුගන් ගඹ ජනහක් ිකතු කයරහ,  
ඔහුගේ ඳවුගල් උදවිඹට, ඔහුගේ 
ගේලඳහරනඹට ගරු කිරීභක් වළටිඹට 
ගභළනි ගල ක ගඹ ජනහක් ගගන ඒභ 
පිළිඵ භභ ගරු බහඳතිතුභහ ඇතුළු ඒ 
සිඹළුගදනහටභ සතුතින්ත ගයගන් ජගත් 
ආනන්ද ඳල්ලිඹගුරු ආදයණීඹ යගඹහ, 
ආදයණීඹ ගව දයඹහගේ ඒ ගේලඳහරනඹ 
තදුයටත් යගඹඹන්න ගනොදී ඉදිරිඹට ගගන 
ින්න කිඹන කහයණහ ඒ ඳවුගල් 
වළභගදනහටභ භතක් කය සිටියගන් ජගත් 
ආනන්ද ඳල්ලිඹගුරු භළතිතුභහට 
ඵරහගඳොගයොත්තු ගන නිර්හණ 
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ම්ඳත්තිඹ රළගේහ !  ඔහුගේ .එන 
චරිතඹ ගකටි කහරඹක් තුශ වුනත් ඔහුගේ 
.එවිතඹ ගකටි කහරඹ තුශදී ඔහු කශහ ව පිං 
දවම් තුළින් ඔහුගේ .එවිතඹ ආගර කභත් 
ගේහ ! කිඹරහ ඉතහභත්භ 
ගව දයත්ගඹන් යුතු ප්රහර්ථනහ කයයගන් 
භගේ චන සල්ඳඹ අන් කයනහ. 

 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතුතියි ගරු නයගන්ද අනුයප්රිඹ 
භන්ත්රීතුභනි.  මීශඟට විඳක්ගේ ගරු 
ප්රධහන ංවිධහඹක ගරු සිරිඳහර කිරිඇල්ර 
භළතිතුභහ. 

 

ගරු විඳක් ංවිධහඹක සිරිඳහර කිරිඇල්ර              
சகபய எதிர்க்கட்சி அபநப்ார் சிிா கிரிஎல் 

Hon.Opposition Whip Siripala Kiriella                                

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි, ජගත් 
ඳල්ලිඹගුරු භගේ යගඹහ, හිටපු ගරු 
ඳශහත් බහ භන්ත්රීතුභහ භභ දකින්ගන් 
යගනිසුන් අතය හිටපු යගනිසුන් ගනුගන් 
යගනිගක් කිඹන ිකයි ජගත් ඳල්ලිඹගුරු.  
ඇයි අපි ිගවභ කිඹන්ගන් ?  උඳ ගඳොලිස 
ඳරීක්කයගඹක් ලගඹන් ගරු 
බහඳතිතුභනි, කුරුවිට ගඳොලීසිගේ ළඩ 
කයන ගරහගේ භභත් ගිහින් හිටිඹහ 
ගඳොලීසිඹට.  ඔඵතුභහත් ිතගකොට ගඳොලිස 
ගදඳහර්තගම්න්තුගේ.  ගභතුභහ ඳළයඩයිස 
ිගක් ඳතල් කම්කරුග  ගඹක් 

ඇවිල්රහ ඒ විබහග කයපු විදිවට භභ කිේහ 
ඔඹහට වරිඹන්ගන් ගේලඳහරනඹ කිඹරහ.  
ිඹත් කිේහ භභ ඵරහගඳොගයොත්තුක් 
තිඹනහ ඉදිරිගේ දී ගේලඳහරනඹ කයන්න 
කිඹරහ.  අගන් ආහ ගේලඳහරනඹට.  
අටකරංඳන්න ප්රහගේය ඹ බහගේ බහඳති 
වුනහ.  ගේතභ පුච්චරහ දළම්භහ, කුඩු 
කයරහ දළම්භහ විරුේධහදීන් ඇවිල්රහ.  
ිගවභ කුවක ගේලඳහරනඹක් තිඹන යටක්  

 

අග  රංකහ.  ඒ පුේගරඹහගේ තිබුණ 
ගේල් ඔක්ගක භ කඩරහ, බිදරහ විනහල 
කයරහ දළම්භහ.  ගයගක ේ ඵහර් ිකක් 
ිගවභ තිබුණහ.  ඒහ විනහල කශහ.  අග  
ජගත් ඳල්ලිඹගුරු භළතිතුභහ, ත ිකක් 
භතකයි ගවොට.  විඹට්නහභගේ ගිහිල්රහ 
අපි 2011 නළත්නම් 2012.  අග  අතුර 
කුභහය භළතිතුභහ අපි කට්ටිඹ ගිගේ.  ඵඩ 
පුයරහ දහරහ කිඹරහ ආහ අග  කහභයඹට.  
ගභතුභහ භට වළභදහභ ගකොගරො ඳන් 
කයනහ ගදභවත්භඹහ කිඹරහ.  අපි යට 
ඹනගකොට වළභ ගඵගවතක්භ අයගගන 
ඹනහ.  ගිහිල්රහ ඉන්න වළභ 
ගකගනකුටභ ගදනහ.  අග  තුසිතහ 
විගේභහන්න දදයරිඹ ගිහිල්රහ 
ිතුයගඹටත් ගඵගවත් දීරහ සුඳත් 
කයගගන ආහ.  අග  ජගත් ඳල්ලිඹගුරු 
භන්ත්රීතුභහට ගඵගවත් දුන්නහභ ිඹහ ඳළඹ 
බහගඹක් විතය ඹනගකොට භට දළන් ගවොයි 
කිඹරහ.  භභ කිේහ ිගවභ වරිඹන්ගන් නෆ 
ගිහිල්රහ ගචක් කයරහ ඵරන්න කිඹරහ. 
ගභඹහ ඇවිල්රහ ගචක් කයන්න ගිඹහ.  භහ 
8 ක් 10 ක් විතය ඹනගකොට තභයි ඔඹ 
ගරගේ වඳුනහගත්ගත්.  ගවො 
භනුසගඹක්.  යගනිසුන් අතය යගනිගවක් 
කිඹන්ගන් වළභ නළති ඵළරි යගනිගවකුටභ 
යගනිසුන් ගනුගන් යගනිගක් ගරහ 
තිඹනහ.  ගභොනභ ප්රලසනඹක දී වරි ඒහට 
ගඳනී ඉදරහ යගනිසුන්ට වගඹ ගඹ දක්න 
පුේගරගඹක්.  ඒකයි අපි කිඹන්ගන් 
යගනිසුන් අතය යගනිගවක් කිඹරහ.  ජගත් 
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ඳල්ලිඹගුරු භන්ත්රීතුභහ ඵරහගඳොගයොත්තු 
යහශිඹක් තිබුණහ, ගේලඳහරන ලගඹන් 
ඉදිරිඹට ඹන්න.  ඉතින් ඒහ ඔක්ගක භ 
දදගේ යදභකට රක්ගරහ ිඹහට ගම් 
තත්ත්ඹ උදහවුනහ.  නමුත් ජගත් 
ඳල්ලිඹගුරු කිඹන රඳඹ දියයි.  නහභඹ 
ගනොදියයි කිඹන ිකට ිකතු ගන 
භන්ත්රීයගඹක්.  ගම් ඳශහත් බහගේ අපි  

 

දන්නහ වළභදහභ ගභොනහභ වරි 
ජනතහට ගච්ච අහධහයණඹක් තභයි 
ගේන්ගන්.  ඉතින් ඒ ගේ ගකගනක් අද 
අඳට හිටිඹහ නම් ඉතහභ ළදගත් ගනහ.  
අඳට ගේලඳහරන ලක්තිඹක් ගනහ.  
නළතිවීභ ම්ඵන්ධගඹන් ඳශමුගන්භ 
අග  වදගත් තිගඵන ගල කඹ ප්රකහල 
කයයගන් අග  ජගත් ඳල්ලිඹගුරු 
භන්ත්රිතුභහ ප්රගේලඹට, ආනඹට, 
දිසත්රික්කඹට, යටටභ විලහර ඳහඩුක් 
කිඹන ික ප්රකහල කයයගන, ජගත් 
ඳල්ලිඹගුරු භන්ත්රීතුභහට නින් සු 
අත්ගේහ ! කිඹහ ප්රහර්ථනහ කයයගන් භගේ 
චන සල්ඳඹ ගභයින් වභහය කයනහ 
ගරු බහඳතිතුභනි.   

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතුතියි ! ගරු සිරිඳහර කිරිඇල්ර 
භළතිතුභනි.  මීශඟට ගරු විඳක්නහඹක 
ඩේලිේ.ග භදහ භළතිතුභහ. 

 

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

Hon.Opposition Leader W.Somadasa                                  

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි, අබහප්රහ ත 
ජගත් ආනන්ද ඳල්ලිඹගුරු අග  හිටපු 
ඳශහත් බහ භන්ත්රීතුභහගේ අබහඹ 
ගනුගන් ගල කඹ ඳශ කයන්න  

 

අසථහක් රඵහදීභ ගළන ඔඵතුභහට 
ඳශමුගන්භ භගේ සතුතිඹ ඳශකය 
සිටිනහ.  ඳසළනි ඳශහත් බහගේ 
භන්ත්රීයගඹක් වළටිඹට ගත්රී ඳත්ගරහ 
යත්නපුය දිසත්රික්කගඹන් ගම් බහට 
ිනගකොට තභයි ඳල්ලිඹගුරු ගරු 
භන්ත්රීතුභහ අපි වඳුනහ ගත්ගත්.  ඒ 
ඳල්ලිඹගුරු භන්ත්රීතුභහ ළඩි කහරඹක් 
ඹන්න ගඳය ගම් බහගේ වළභ 
භන්ත්රීයගඹකුගේභ හිත් දිනහගන්න, 
ගගෞයඹට ඳහ ගන්න ිතුභහ භත් 
වුනහ.  ගභොකද ිතුභහගේ අංකබහඹ, 
ගව දයත්ඹ, නිවතභහනීකභ ඒ ගේභ 
නිර්භීතකභ, ිඩිතයකභ විදවහ 
දක්නගකොට ගම් බහ තුශ කහගේත් 
වදගත් ඇදුනහ ගවො ගේලඳහරාගඹක්, 
ගවො දක්ගඹක්, අංක ගකගනක් කිඹන 
ික කහටත් අගඵ ධ වුනහ.   ඒක ආණ්ඩු 
ඳක්ගේ ගනගභයි, විඳක්ගේ කිඹරහ 
ගනගභයි ගම් වළභ ගකගනකුටභ ඒ අදව 
දයන්න සිේධ වුනහ.  ඒ ික්කභ 
ඳල්ලිඹගුරු භන්ත්රීතුභහ ගළන අපි කථහ 
කයනගකොට ගම් වළභ භන්ත්රීයගඹක්භ 
කිේහ ගේ භටත් ිතුභහ ගනුගන් 
කිඹන්න තිඹන ගේ තභයි ජනතහ 
ගනුගන් ටනක් ගගනිච්ච 
නහඹකගඹක්.  අපි දන්නහ ිතුභහ 
ගේලඳහරනඹට අරුර්ණ ගනගකොට අපි 
අවරහ තිඹනහ, ිතුභහත් ික්ක කථහ 
කයරහ තිඹනහ ඒ යුගඹ ගඵොගවොභ 
භීණඹට රක් ගච්ච යුගඹක්.  
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ගේලඳහරනඹ කයනගකොට ඔහුට මුහුණ 
ගදන්න වුන ගේල් ිතුභහ අඳට ප්රකහල 
කයනගකොට අඳට ග නහ, අඳට අගඵ ධ 
ගනහ නිර්භීත ජනතහ ගනුගන් ඒ 
ගේලඳහරනඹට ඉදිරිඳත් ගරහ ආපු 
ගභනක් කිඹන ික.  ඒ නිහ ිතුභහ ගළන 
වළභ ගකගනකුභ කථහ කයපු ආකහයඹට 
භට ිතුභහ ගළන කිඹන්න  

 

තිගඹන්ගන් ිතුභහ ගේ නිවතහභනී 
නහඹකගඹක් යත්නපුය දිසත්රික්කඹට 
ඳභණක් ගනගභයි ගම් ඵයගමු 
ඳශහතටභ ගේඹක් කයපු භන්ත්රීයගඹක් 
කිඹන ික අපිට වඳුන්න්න පුළුන්.   

 

 ිගවභ නම් භභ දීර්ඝ ලගඹන් 
කථහ කයන්න ඵරහගඳොගයොත්තුක් නෆ.  ඒ 
ගේ නහඹකගඹකුට අකල් භයණඹක් 
ගනගකොට කහට ගව  අපි කණගහටු 
ගනහ.  නමුත් ගම් අග  ගව දයඹහට, 
ගව දය භන්ත්රීතුභහට ගම් ගේ අකල් 
භයණඹක් ගනගකොට අපි ඳභණක් 
ගනගභයි ගම් ඵයගමුගේභ ජනතහ භභ 
හිතන්ගන් ිතුභහ අගඹ කයපු වළභ 
ජනතහක්භ තභත් කම්ඳහ ගරහ සිටින 
ඵ අඳට කථහ කයනගකොට දළන ගන්න 
පුළුන්කභ තිගඵනහ.  ිගවභ නම් අපි ඒ 
ගව දයඹහට නින් සු ප්රහර්ථනඹ කයන 
ගභන් අපි ිතුභහගේ පිඹහණන්ට, ඒ ගේභ 
ිතුභහගේ ගන නහ භවත්යගඹට, ඒ ගේභ 
දරුන් ගදඳශ ඇතුළු ගව දයයින්ට, 
ඳවුගල් අඹට ඵයගමු ඳශහත් බහගේ 
ගල කඹ ගම් අසථහගේ ප්රකහල කයන ඵ 
භතක් කය සිටියගන් භගේ චන සල්ඳඹ 
ගභයින් අන් කයනහ.   

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

சகபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                   

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

 

 සතුතියි ! ගරු විඳක්නහඹක 
ග භදහ භළතිතුභහට.  

 

 

 මීශඟට අන් කථහ කිරීභ වහ 
දදය ඳයහක්රභ අතහවුද භළතිතුභහට 
ආයහධනහ කයනහ.   

 

ගරු භන්ත්රී ඳයහක්රභ අතහවුද                         
சகபய உறுப்ிர் பாக்கபந அதாவுத                     

Hon.Member Parakrama Athawuda                                                   

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි, අද අග  ගම් 
බහ ගනදහ ගේ බහක් ගනගභයි.  
තර්ක විතර්ක අඩුයි.  ගඵොගවොභ 
නිවතභහනී, ංගේදී පුේගරගඹ  ඵට 
ඳත්ගරහ තිගඹන්ගන්.  තමුන්නහන්ගේරහ 
දන්නහ බහඳතිතුභනි, අද ආනන්ද ජගත් 
ඳල්ලිඹගුරු කිඹන අග  හිතත් 
භන්ත්රිතුභහගේ ගල කඹ ප්රකහල කයන 
අසථහ.  ආනන්ද ජගත් ඳල්ලිඹගුරු 
කිඹන චරිතඹ අපි නිර්චනඹ කගශොත් භට 
හිගතනහ දක්, අංක, ිඩිතය, 
විලසහන්ත, ංගේදී වහ කරහකහමී 
වදතක් ඇති ගේලඳහරන නහඹකගඹක් 
කිඹරහ අඳට කිඹන්න පුළුන්.  ිතුභහ 
දක්ගඹක් වුන නිහ තභයි ප්රහගේය ඹ 
බහට ඇවිල්රහ, ප්රහගේය ඹ බහගේ 
බහඳති ගරහ, ඊශඟට ඳශහත් බහට 
ඇවිල්රහ ඳශහත් බහගත් අ ණ්ඩ 
නිගඹ ජනඹ කයන්න ිතුභහගේ 
දක්තහඹක් තිබුණහ.  දක්යි.  
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ගේලඳහරනඹ කයන ගකගනකු තුශ 
තිගඵන්න ඕන ප්රධහන ගදඹක් තභයි 
අංකබහඹ.  අංකකභක් තිගඹන 
ගේලඳහරාගඹක්.  දක්, අංක, 
නිවතභහනී ඒ ගේභ ංගේදීබහඹක් 
තිගඹන්න ඕන ගේලඳහරාගඹක් වුනහභ.  
ංගේදී ඵක් නළත්නම් ගේලඳහරනඹ 
කයන්න වරි අභහරුයි.  ගකගනකුගේ  

 

දුකක් කිඹනගකොට ඒ දුක තභන්ට 
ගත්ගයන්ගන් නළත්නම්, ගකගනකුගේ 
දුගක් දී තභන්ට ඒ දුක ආරෑඪ ගන්ගන 
නළත්නම් ඒ අඹ ගේලඳහරනඹ කශත් දිග 
ගභනක් ඹන්න පුළුන් ගයිද කිඹරහ 
ළකඹක් තිඹනහ.   

 

 ඒ ගේභ කරහකහමී ගකගනක්.  
ිතුභහ භහ වඳුනහගත්ගත් 2008 ඳශහත් 
බහ භළතියණඹ අන් ගරහ අපි 
ගදන්නහභ ආගේ ිකට ගම් ඳශහත් 
බහට.  ගඵොගවොභ ගකටි කහරඹකින් 
රංගච්ච යගතුගයක් ඵට ඳත්වුනහ.  ිතුභහ 
ගඵොගව  ගේල් අපි භඟ හකච්ඡහ කශහ.  
දදය විදයහ ගළන, ගරඩ දුක් ගළන, ගම් 
සිඹළු ගේල් ගළන හකච්ඡහ කයපු 
ගඵොගවොභ අංක ගේලඳහගාගඹක් 
වළටිඹට අපි වඳුනහගත්තහ.  ඒ ගේභ ගම් 
ඳශහත් බහගේ අපි හිතුගේ අඹළඹ කථහ 
ඹනගකොට අග  පිඹහ ඳහර්ලිගම්න්තුගේ 
ඉන්නගකොට අපි ගිවහභ ඵරන්න 
ඳහර්ලිගම්න්තුගේ අඹළඹ කථහගේ දී 
මුලින්භ විඳක්ගඹන් ගව  ආණ්ඩු 
ඳක්ගඹන් කථහ කයන්ගන් ගඵොගවොභ 
ගජයසඨත්ගඹන් ඉවශ භන්ත්රීතුභන්රහ.  
නමුත් ගභතුභහ ඳසු ගඳළින් නළගිටරහ ඒ 
අලය තිඹන කහයණහ ටික කිඹනහ.  
ිතගකොට භවය භන්ත්රිරු ගකොර ගිහින් 
ගදනහ.  ඒකත් ඵරරහ කිඹනහ.  ඒක 
වරිද ? ළයදිද ? කිඹරහ ඵළලුගත් නෆ.  

ඉතින් ඒ අසථහර දී ිතුභහට පිළිතුරු 
කථහ කයනගකොට ගභවහ ඳළත්ගතන් අග  
අභහතයරු ප්රධහන ඇභතිතුභහ ගව  
ඇභතියගඹක් කිේහභ ඳල්ලිඹගුරු 
භන්ත්රිතුභහ, ගම්ගක් ගඳොඩි ළරැේදක් 
තිඹනහ.  ගම්ක දළනගගන ගනගභයිද 
කථහ කගශේ කිඹපුහභ ිතුභහ නිවතභහනී 
වුනහ ඒක පිළිගන්න.  අන්න ඒකයි ඒ  

 

ගේලඳහරාගඹක්ගේ තිඹන ළදගත්කභ.  
ඒ නිහ ිතුභහගේ ඳක්ඹ ගනුගන් 
තභහගේ ඳක්ඹ ගනුගන් කශවළකි 
ඉවශභ ගේලඳහරනඹ ිතුභහ කශහ.  ඒ 
ගළන ගවොඹහ ඵළලුගේ නෆ.  ිතුභහ 
තභන්ගේ ඳක්ගේ උන්නතිඹ වහ 
ඉවශභ තත්ත්ගඹන් ිතුභහ කටයුතු කශහ.  
2008, 2009, 2010 කිඹන්ගන් විඳක්ඹට 
ටිකක් අභහරු කහරඹක්.  ආණ්ඩු ඳක්ඹ 
ඉතහභ දක් විදිවට කටයුතු කයන 
කහරඹක්.  ඒ කහරගේ ටිකක් කථහ 
කයන්න නළගිටින්න අභහරු කහරඹක්.  
ිගවභ යුගඹක තභයි ිතුභහ ඒ කටයුත්ත 
කගශේ.  ඒ නිහ ිතුභහගේ ඒ කයපු 
ගේහට භභ දන්ගන් නෆ ගම් විඳක්ගේ 
භන්ත්රීරු ිකඟ ගයිද කිඹරහ.  
තමුන්නහන්ගේරහගේ ඳක්ගඹන් ිතුභහට 
ඒ කටයුත්ත සිදුකශහ දළයි කිඹන ික 
ප්රලසනඹක්.  ගකගේ ගව  ගේහ ඒක භගේ 
පුේගලික අදවයි භභ ප්රකහල කයන්ගන්.  
ගකගේ ගව  ගේහ ිතුභහ ඒ කටයුතු 
කයරහ තභන්ගේ ප්රගේලඹට කයපු ඒ ගකටි 
කහරගේ දී කයපු ගේහ ඒක ඒ ගම්ර 
අඹගගන් තභයි ගිහිල්රහ අවගන්න ඕන.  
ඒ අභහරු දළගනන්න ඕන ඒ අඹට.  ඒ 
නිහ ගම් හ විලහර ගේහහක් කයපු 
කෘතවසථ ගේලඳහරාගඹක් කිඹරත් නම් 
කයනහ.  කෘතවසථ කභක් ගන්න ඵෆ ගම් 
ගකටි කහරඹකදී.  නමුත් ිතුභහ ගම් ගකටි 
කහරගේ දී ඒ තත්ත්ඹට ඳත් ගන්න 
ිතුභහ ගඵරහගගන තිඹනහ.  ඒ නිහ 
අග  ඳශහත් බහගේ ගභන් භන්ත්රීරු 
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සිටීභ පිළිඵ භසතඹක් ගර ගම් ඳශහත් 
බහභ අපි ගඵොගවොභ අගඹ කයන්න ඕන 
කටයුත්තක්.  ගකගේ ගව  ගේහ අපි 
සිඹළුගදනහට දහකල් .එත් ගන්න 
ගන්ගන් නෆ.  භභ දදයයගඹක් 
වළටිඹට ගේඹ කශහ.  ගම් ගේඹ කයන 
කහරගේ දී ඳලසචහත් භයණ ඳරික්ණ  

 

ඳත්රහ තිඹනහ.  නමුත් 
දදයයගඹක් වළටිඹට ගම් ඳලසචහත් 
භයණ ඳරීක්ණඹක් කයන්න ගිඹත් 
තරුණගඹකුගේ භයණ ඳරීක්ණඹක් 
කයන්න ගිවහභ වරිභ ංගේදීඵක් අඳටත් 
දළගනනහ.  ඉතින් ඒ ගේභ අග  ජගත් 
ඳල්ලිඹගුරු භන්ත්රීතුභහ ගඵොගවොභ තරුණ 
කහරගේ දී ගේලඳහරනඹට ඇවිල්රහ නික්භ 
ඹෆභ අපි සිඹළුගදනහටභ ගඵොගවොභ 
කණගහටුට කරුණක්.  ඉතින් ඒ නිහ ගම් 
හ විලහර ගේහක්,  ගම් හ විලහර 
දක්කභක්, ගම් හ විලහර ළඩ ගකොටක් 
තභන්ගේ ඳක්ඹ ගනුගන් ප්රගේලගේ 
ජනතහට කිරීභට වළකිඹහ රළගඵන්න 
ඇත්ගත් භභ හිතන්ගන් ඒ ගදභේපිගඹ  
ිතුභහට දුන්න ලක්තිගඹන්.  දරුහ වදරහ, 
දරුහ ඳහල් ඹරහ, දරුහ  ගවො 
ආණ්ඩුගේ රැකිඹහකට ඹරහ ඒ 
ගදභේපිඹන්ට, ඒ පිඹතුභහට කිසිභ භභ 
හිතන්ගන් දුක් ගන්න අලයතහඹක් නෆ.  
ඔඵතුභහ ඔඵතුභහගේ කහර්ඹඹ කශහ.  
ප්රගේලඹට අලය කයන ජනතහ 
නිගඹ ජිතගඹක් වදරහ දුන්නහ.  උතුම් 
පුගඹක් වදරහ දුන්නහ.  ඒ නිහ ඒ ගළන 
සිතහ තමුන්නහන්ගේරහට තුටු ගන්න 
වළකියි.  ඒ ගේභ ජගත් ඳල්ලිඹගුරු 
භන්ත්රීතුභහගේ බහර්ඹහ, දරුග  
 ඳටිඹක් ඵරන්න ඹන්න නළතු ඇති.  
නහටයඹක් ඵරන්න ඹන්න නළතු ඇති.  
තරුණ කහරගේ ඒ ින සිතුවිලිරට න් 
ගන්න තභන්ට ක්රභඹක් නළති ගන්න 
ඇති, ගම් ගේලඳහරනඹ නිහ.  ඒ නිහ ගම් 
හ ගකටි කහරඹක දී ගම් හ දුය ගභනක් 

ඹන්න ඒ බහර්ඹහ, ද දරුග , 
ගදභේපිගඹ , ගව දය ගව දරිඹන්ට 
තමුන්නහන්ගේරහ සිඹළුගදනහටභ ගම් 
ඵයගමු ඳශහගත් අග  ගල කඹ ගේභ 
අග  කෆගලු දිසත්රික්කගේ භගේ 
රුන්ළල්ර ආනගේ සිඹළුගදනහගේභ  

 

ගල කඹ ඳශ කයයගන් ිතුභහට නිර්හණ 
සුඹ අත්ගේහ ! යි ප්රහර්ථනහ කයයගන් 
භගේ චන සල්ඳඹ අන් කයනහ.   

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතුතියි ! දදය ඳයහක්රභ අතහවුද 
අග  ගරු භන්ත්රීතුභහට.  අද දගේ දී 
අගඳන් ගන් වුන අග  හිටපු දහදයණීඹ 
යගඹහ හිටපු ගරු භන්ත්රී ජගත් ආනන්ද 
ඳල්ලිඹගුරු භළතිතුභහගේ ගම් ඳශහත් බහ 
තුශ ිතුභහ ගනුගන් ිතුභහට ගගෞය 
කිරීගම් ගල ක ප්රකහල ගඹ ජනහ 
හකච්ඡහට ඵඳුන් ගච්ච අසථහගේ දී 
ආණ්ඩු ඳක්ගේ විඳක්ගේ ව ගම් බහ 
ගර්බගේ සිඹළුභ ගරු භන්ත්රීතුභන්රහ, 
තුයගඹන්රහගේ මුවින් පිට වුගන් ිතුභහ 
.එතුන් අතය හිටපු කහරඹ තුශ ිතුභහ 
විසින් ජනතහට ඒ ගේභ තභන්ගේ 
ගදභේපිඹන්ට, ගව දයයින්ට, ඒ ගේභ 
ගව දය භන්ත්රීතුභන්රහට, ගව දය 
යගයින්ට ඉතහභ හිතහදී ගරංගතු 
යගගඹක් වළටිඹට ිතුභහ ශකපු ව 
ිතුභහ විසින් කයන රද ගවො ගේල් 
පිළිඵයි.  ඉතින් භට භතකයි ගම් 
බහගේ දී ගම් ගරු භළති ඇභතිතුභන්රහ 
ප්රකහල කශහ ගේභ භට භතකයි ිතුභහ 
ඉතහභ ගවො ගඹ ජනහ තභයි ගම් 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

උත්තරීතය බහට අයගගන ආගේ.  භට 
භතකයි ික යකදී ිතුභහ අයගගන ආහ 
ගඹ ජනහක් ඵයගමු ඳශහත් බහගේ 
ගකොඩිඹ පිළිඵ.  ගකොඩිඹ ඳහවිච්  කයන 
ආකහයඹ පිළිඵ, ඒ ගේභ ගකොඩිඹට 
ගරු කශයුතු ආකහයඹ පිළිඵ රීති  

 

ඳේධතිඹ, ගකොඩිඹ පිළිඵ ිකතු කයරහ 
ගම් ගකොඩිඹ ගකොගවොභද ඳරිවයණඹ 
කශයුත්ගත් ?  ගකොඩිඹට ගගෞය දළක්විඹ 
යුත්ගත්    ගකොගවොභද ?  කිඹන ික 
පිළිඵ ිතුභහ ගම් ගරු බහට 
ගඹ ජනහක් ඉදිරිඳත් කශහ.  ඒ ගඹ ජනහ 
ගම් ගරු බහගේ සිඹළු ගදනහභ 
ඒකභතික ම්භත කයරහ, ඉන් ඳසගේ 
කයගටුක් ඳත් කයරහ අහනගේ දී ප්රධහන 
ගල්කම්තුභහ ප්රමු  ඒ කයගටුගේ 
නිර්ගේලඹක් ආහ ගරු භන්ත්රීතුභහ විසින් 
ඉදිරිඳත් කයන රද ඒ ගඹ ජනහ ගම් 
ඳශහත් බහ තුශ ිදහ සිට ක්රිඹහත්භක 
කශයුතුයි කිඹරහ.  ඒ නිහ අදටත් ඒ 
ගඹ ජනහ ඵයගමුගේ ගකොඩිඹ ඳහවිච්  
කයන ආකහයඹ පිළිඵ, ඒකට ගරු 
බුහුභන් දක්න ආකහයඹ පිළිඵ ිතුභහ 
රීති ඳේධතිඹට අළුතින් රීති ිකතු කයයගන්  
ඒ කටයුතු කයයගන්, ගම් බහගේ ගගෞයඹ, 
උන්නතිඹ ආයක්හ කයන්න කටයුතු 
කශහ.  ඒක අඳට කදහත් අභතක 
ගන්ගන් නෆ.  ිතුභහ අගනකුත් භළති 
ඇභතිතුභන්රහ කිේහ ගේභ ගඳොලිස 
ගදඳහර්තගම්න්තුගේ ිතුභහත් ික්ක හිටපු 
ගව දය නිශධහරිගඹක් වළටිඹට භභ 
දළක්කහ ිතුභහගේ ගඵොගවොභ නිළයදි, ෘජු  
ඒ ගේභ ගදඳහර්තගම්න්තු තුශ කටයුතු 
කයේදී අපි ඉඟන ගත්තු ඒ සිඹළුභ ගුණ 
ධර්භ, ඹවඳත් ගේල් ිතුභහ තුශ ිතුභහ 
යගඹ ඹනතුරුභ පිහිටරහ තිබුණහ.  ඉතින් 
ඒක නිහ ඒ ආපු ලක්තිඹ ගන්න ඇති 
දිගින් දිගටභ ඉවශට ඹන්නට ිතුභහගේ 
ගේලඳහරන දිවිඹට ලක්තිඹක් වුගන්.   

 

 ඉතින් අපි සතුතින්ත ගනහ 
ගම් අසථහගේ දී අඳගේ ආයහධනහ ඳරිදි 
අග  ආදයණීඹ යගඹහ ජගත් ආනන්ද 
ඳල්ලිඹගුරු භළතිතුභහගේ ගල ක ප්රකහල  

 

ගඹ ජනහ අද ගම් හකච්ඡහට ගන්න 
අසථහගේ දී අග  ආයහධනහ ඳරිදි ගම් 
අසථහට වබහගී ගච්ච ිතුභහගේ 
ආදයණීඹ පිඹතුභහට.  ඒ ගේභ ිතුභහගේ 
ආදයණීඹ ගව දයඹහට, ගව දරිඹට.  ඒ 
ගේභ අගනකුත් ාහරුන් සිඹළුගදනහටභ 
සතුතින්ත ගනහ අද දගේ දී අඳගේ 
ආයහධනහ අනු ිතුභහට ගගෞය දක්න 
ගම් අසථහගේ දී ඳළයගණීභ පිළිඵ. ඒ 
ගේභ භසත ඵයගමු ඳශහත් බහගේ 
සිඹළුභ ගරු භන්ත්රීතුභන්රහ, ගරු ප්රධහන 
අභහතයතුභහ, විඳක්නහඹකතුභහ ඒ 
සිඹළුගදනහගේභ මුවින් පිට ගච්ච භසත 
ඳශහත් බහගේභ හතිලඹ ංගේගඹ, 
ගල කඹ ිතුභහට ඳශ කයන්නට ගම්ක 
අසථහක් කයගන්නහ කිඹන ිකත් 
භතක් කයයගන් ිතුභහගේ ආදයණීඹ බිරි, 
ිතුභහගේ ආදයණීඹ දරු ගදඳශ ඇතුළු ඒ 
පිඹතුභහ, ගව දයඹහ, ගව දරිඹ ඇතුළු ඒ 
සිඹළුගදනහටභ ගල ක ගඹ ජනහගේ 
වන් ගල ක ඳණිවිඩඹ, සතුතිඹ 
ිතුභන්රහට ඳශකය ඹළවීභට කටයුතු 
කයන ඵත් භතක් කය සිටියගන්, අග  
ආදයණීඹ යගඹහ, ජගත් ඳල්ලිඹගුරු 
භළතිතුභහට අජයහභය නින්සු අත්ගේහ ! 
කිඹරහ ගම් අසථහගේ දී ප්රහර්ථනහ 
කයනහ.   

 

ගඳොදු කටයුතු ආයම්බගේ දී දළනුම් දීභක් 
අලය ගනොන ගඹ ජනහ : නළත. 
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ගඳොදු කටයුතු ආයම්බගේ දී දළනුම් දීභක් 
අලය  ගඹ ජනහ : නළත. 

 

 

 

ඳශහත් බහගේ ගඳොදු කටයුතු : නළත 

 

ගඳෞේගලික භන්ත්රීරුන්ගේ කටයුතු : 
නළත 

 

බහ කල් තළබීගම් ගඹ ජනහ : 

 

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි, ගභභ ගරු 
බහ 2016 ජූලි භ 12 ගනි දින 
ගඳයරු 10.00 දක්හ කල් තඵන ගර 
භභ ගඹ ජනහ කයනහ. 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතුතියි ! ගරු බහනහඹක 
අග ක ජඹර්ධන භළතිතුභනි.   

 

බහ කල් තඵන අසථහගේ ගඹ ජනහ : 

 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 ගරු විඳක්නහඹක 
ඩේලිේ.ග භදහ භළතිතුභහට ආයහධනහ 
කයනහ. 

 

ගරු විඳක් නහඹක ඩේලිේ.ග භදහ              
சகபய எதிர்க் கட்சித் தபயர் டிள்யு சசாநதாச                   
Hon.Opposition Leader W.Somadasa                                  
------------------------------------------------------------ 

 

 ගරු බහඳතිතුභනි, භභ ඳශහත් 
භහර්ග ංර්ධන, ග්රහමීඹ ඹටිතර ඳවසුකම්, 
ංචහයක, ක්රීඩහ වහ ගඹෞන කටයුතු 
අභහතය අතුර කුභහය යහහුඵේද 
භළතිතුභහගගන් ප්රලසනඹක් වළටිඹට අවනහ 
කෆගල්ර නිල්ක්ක භහර්ගගේ 
කුරුඳුහින්න ගඵ ග අශ, නිල්ක්ක 
ඳන්ර අර මීටර් 200 ක් ඳභණ 
ප්රභහණඹක් ඉතිරි කය කහඳට් කය ඇත.  
කහඳට් ගනොකිරීභ නිහ ඳහගර් ගභන් 
ගන්නහ හවන වහ ජනතහ දළඩි 
අඳවසුතහඹට ඳත් ඇත.  භට ගම්ක 
අවන්න සිේධ ගන්ගන් ගදගනි තහට.  
භභ ගම් ම්ඵන්ධගඹන් 2016.03.27 
ගනිදහ ද ඊට ය ගදකකට ගඳය ගභභ 
භහර්ගගේ ඉතිරි ගකොට කහඳට් කය ගදන 
ගර ිතුභහගගන් ඉල්ලීභක් කශහ.  
ිතගකොට ගම් ගකොට තභත් කහඳට් 



 

 
 

ඵයගමු ඳශහත් බහ சபகமுய நாகாண சப SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL  

2016.06.28.   48 
  
 
 
 

ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ගරහ නෆ.  ඉතින් භට දළන ගන්න ඕන 
ගම්ක ජනතහ විගලේගඹන්භ ඒ භහර්ගගේ 
ගභන් කයන කෆගල්ගල් සිට යඹුක්කනට 
ගකටි භහර්ගඹක්.  ඒ ගකටි භහර්ගගේ ගභන්  

 

කයන ජනතහගේ වළභ ගරහගේභ 
ප්රලසනඹට අඳට උත්තය ඳඹන්න ගරහ 
තිඹනහ.  ඉතින් ගභභ ගකොට කහඳට් 
ගනොකයන්ගන් භන්ද කිඹන කහයණහ 
දළන ගන්න අලයතහඹ තිඹනහ.  ඒක 
අපි ඔඵතුභහ වයවහ භහර්ග ඇභතිතුභහට ගම් 
ප්රලසනඹ ඉදිරිඳත් කයනහ.   

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතුතියි ! ගරු විඳක්නහඹක 
ඩේලිේ.ග භදහ භළතිතුභනි.  මීශඟට 
ගරු විඳක්ගේ ප්රධහන ංවිධහඹක සිරිඳහර 
කිරිඇල්ර භළතිතුභහ. 

 

ගරු විඳක් ංවිධහඹක සිරිඳහර කිරිඇල්ර              
சகபய எதிர்க்கட்சி அபநப்ார் சிிா கிரிஎல் 

Hon.Opposition Whip Siripala Kiriella                                

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි, භගේ තිඹන 
ප්රලසන ටික ඳහයල් ම්ඵන්ධභයි 
තිගඹන්ගන්.  ගභොකද දළන් ඇත්තටභ 
කිඹනහ නම් ඵළගක  ඹන් ගඹොදහ ඳතල් 
කළීඅභ නිහ ිල්රහර, ඳයණගභ ඳහය 
ක්ණික භගේ හවනඹට ගච්ච 
අනතුයත් ික්ක භභ කිේහ.  ගම්ක වහභ 

ගිහිල්රහ ඵරන්න කිඹන්න ඕන ආර්.ඩී.ඒ. 
ිකට ගව  ගනත් අගඹකුට.  අග  
අග ක ජඹර්ධන භළතිතුභහ 65 
රක්ඹක් විඹදම් කයරහ දහපු ඳහශභක්.   

 

ඉතින් ගම්ක කළඩිරහ ගිගඹොත් ිගවභ ගරු 
බහඳතිතුභනි, විලහර ප්රලසනඹක්.  ඳළත්තක් 
ගිරහ ඵළවළරහ තිඹනහ.  ඒ නිහ වහභ 
ගම්ක ඵරන්න ඳශහත් බහගන් ඹන්න 
කිඹන ගඹ ජනහ භභ ගේනහ. 

 

 ඒ ගේභ ඇවළළිඹගගොඩ, 
ඵදුත්ගත් සිට අය ඳහය.  දළන් ගරු 
බහඳතිතුභනි, අග  ගම් බහගේ ගකොච්චය 
කථහ කයනහද ?  ශල් ගළන ඳහය වදරහ 
භහ වගේ ඉදරහ කිඹන ගේල්.  
ිතගකොට ශල් 11 යි කිේහ.  ආගේ 20 
යි කිේහ.  දළන් තිඹනහ 1000 ක් විතය.  ඒ 
නිහ පුළුන් තයම් ඉක්භණින් ඳහය වදරහ 
ගදන්න කිඹරහ ගරු බහඳතිතුභනි, අපි 
ඉල්රනහ.  අගනක් ික ගදඳළත්ත ඳස 
පුයරහ නිඹභ ආකහයඹට ඳහය රඵහගදන්න 
කිඹරහ.   

 

  ඒ ගේභ අය ඇසගරගවේන, 
ගල්පුසළල්ර ඒකත් ඵරන්න කිඹරහ 
කිඹන්න.  භභ තමුන්නහන්ගේට ගඳන්නම් 
ළඩ කටයුතු කහයක බහගේ දී ඒ ගෂොගට  
ටික.  ඒ ඳහය පුපුයරහ තිඹන ආකහයඹ.  
ගම්හ ගභගවභ ගන්න ගදන්න ගවො නෆ 
ගරු බහඳතිතුභනි.  අපි දළන් 2015 
ජනහරි ආහ.    අඳට න ගක ටි වළට 
රක්ඹක්.  ඒ මුදලින් ඇවළළිඹගගොඩ 
ආනගේ ම් 69 ගත්තහභ 
විනිවිධබහගඹන් කටයුතු කයරහ තිඹනහ.  
ෆභ මුදරක්භ රුපිඹරක්ත් අඳගත් 
ගනොඹන ආකහයඹට තභයි ඒහ කයරහ 
තිගඹන්ගන් ගරු බහඳතිතුභනි.  
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ඒ.බී.සී.අගල් 4 ක් දහරහ.  ගකොන්ක්රීට් ික 
අගල්  6 ක් දහරහ.  ගම්හ වදරහ 
තිගඹන්ගන් ගරු බහඳතිතුභනි, අවුරුදු   

 

20 කට ළඩි කහරඹක් ජනතහට 
ප්රගඹ ජනඹ ගන්න පුළුන් ආකහයඹට.  
ඉතින් ගම් ආකහයඹට තභයි ගම්හ ගන්න 
ඕන කිඹන ිකයි අග  භතඹ තිගඹන්ගන් 
ගරු බහඳතිතුභනි.  කහටත් ගවන්න 
කථහ කයනහ ගනගභයි.  ඒ නිහ 
තමුන්නහන්ගේට භභ ලිපි බහගත කයරහ 
තිඹනහ.  ඉතහ ඉක්භණින් අය ඳහශභ 
ඵරන්නත් කිඹනහ.  ඇසගරගවේන ඳහය 
ගකොන්ක්රීට් කයපු ික ඒහ සිඹල්ර 
ඵරන්න කිඹරහ භභ ඔඵතුභහගගන් 
ඉල්රනහ ගගෞයගඹන් ඒ ටික කයරහ 
ගදන්න කිඹරහ.  

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතුතියි ! ගරු සිරිඳහර කිරිඇල්ර 
භන්ත්රීතුභනි.  මීශඟට ගරු භන්ත්රී සිරිල් 
ඳල්ගරගඳොර භළතිතුභහ. 

 

ගරු භන්ත්රී  සිරිල් ඳල්ගරගඳොර              
சகபய சிரில் ல்சசா                                                                   

Hon.Member Cyril Pallepola                                              

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

 ගරු බහඳතිතුභනි, භට තිඹන 
ප්රලසනඹ අධයහඳන ඇභතිතුභහට ගඹොමු 
කයන ප්රලසනඹක්.  අපි .එත් ගන 
ප්රගේලගේ අග  ආනඹ දළදිගභ ආනඹ. 
ඊගේ රංකහදීඳ ඳත්තගර් ඳශවුනහ දළදිගභ 

ප්රහථයගකගේ දරුන්ගේ .එවිත අනතුගර් 
කිඹරහ.  ගම්හට අලය ම්ඳත් අධයහඳන 
අභහතයහංලගඹන් ගනොරළගඵන ඵට  

 

යකහගඳොර ගකොට්ඨහල අධයහඳන 
අධයක්තුභහ තභයි ගම් කිඹන්ගන්.  ගම්හ 
ගළන අපි ඳශහත් බහගේ අඹළඹ විහදර 
දී දිගින් දිගටභ කථහ කයනහ.  ඳහල් 
ීපඳඹක් තිඹනහ අග  දළදිගභ ආනගේ 
ගම් ගේ ප්රලසනරට මුහුණ දුන්න.  අය 
භහලවය කණිසඨ විදයහරඹ ගත්තත් ඒගක් 
ිදහ වශඹ නම් ගවරහ ඉය කයරහ 
දුන්නහ.  ළඩ ඉය ගරහ නෆ.  ිදහ 
ශියත්ඹ දරුහ ශකුණු ගත්ත ගරහගේ 
නම් කවුරුත් ඒ ගළන උනන්දු වුනහ.  ඒ 
ගේභ ඹේගදහිඹ කණිසඨ විදයහරගේ 
ප්රලසනඹක් තිඹනහ.  ගරපිටභඩ භවහ 
විදයහරගේ ප්රලසන යහශිඹක් තිඹනහ.  
කිවුල්ගදණිඹ භවහ විදයහරගේ ප්රලසන 
යහශිඹක් තිඹනහ.  ගම්හ ගළන විගලේ 
අධහනඹක් අධයහඳන ඇභතිතුභහ ව ඒ 
ගල්කම්තුභහ ගඹොමු කයන්න කිඹන 
ඳණිවිඩඹ භභ ගම් අසථහගේ ගදනහ.  
භභ ගභගවභ කිඹන්ගන් අපි ඵයගමු 
ඳශහත් බහගේ ළඩිභ ප්රතිඳහදන මුදරක් 
ගන් කයරහ තිගඹන්ගන් අධයහඳනඹට.  
අපි ගිඹ තිගඹත් ම්භත කයගත්ගත් ඒ 
මුදල් ඵයගමුගේ ජනතහට ඒ දරුන් 
ගනුගන් මුදල් ගඹොමු කයන්නට.  භට 
ග න විදිවට නම් ිගවභ කටයුත්තක් 
ගරහ නෆ.  අපි ගිඹ අවුරුේගේ අඹළඹ 
විහදගේ අපි කථහ කශහ.  ගම් අවුරුේගේ 
භහ 6 ක් ගගගයගන් ඳතිනහ.  නමුත් 
ගම්හ ඇසතගම්න්තු කයරහ ටී.ඕ. 
භවත්රු ගම්හ ළඩ කයනගකොට මුදල් 
අවිච්ගේද ගන්න පුළුන්.   ඒ නිහ ගම් 
පිළිඵ විගලේ අධහනඹක් අධයහඳන 
ඇභතිතුභහටත්, ගල්කම්තුභහ ඇතුළු 
කහර්ඹඹ භණ්ඩරඹටත් අධහනඹ ගඹොමු 
කයන්න කිඹරහ ගම් අසථහගේ ඉල්රහ 
සිටිනහ.   
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ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතුතියි ! ගරු සිරිල් ඳල්ගරගඳොර 
භන්ත්රීතුභනි.  ඔඵතුභන්රහ විසින් ඉදිරිඳත් 
කයන රද ඒ ප්රලසන සිඹල්රභ අදහර 
අභහතයයඹහ ගත ගඹොමු කිරීභ වහ 
කටයුතු කයනහ. 

 

ගරු නි.බහඳති උදඹකහන්ත ගුණතිරක              
சகபய ி.தயிசார்  உதனகாந்த குணதிக                   

Hon.D.Chairman Udayakantha Gunathilaka               

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි, ඒ කිේ 
ඳහර පිළිඵ වශඹ කළඩිරහ 
තිගඹන්ගන්.  මුක්කු තිඹරහ තිගඹන්ගන්.  
නමුත් ඒක ගල්කම්තුභහට ඉදිරිඳත් කයරහ 
ගම් ගනගකොට ඇසතගම්න්තු කස 
කයරහ, ඒ ඇසතගම්න්තු ගටන්ඩර් 
කයන්න අලය කටයුතු කයරහ 
තිගඹන්ගන්.  ඊගඹත් භභ කරහඳ අධයහඳන 
අධයක්තුභහට කථහ කශහ.  ඒ ගේභ 
ගකොට්ඨහල අධයක්තුභහ අය භන්ත්රීතුභහ 
කිේ විදිවට කිේහ නම් ඒක ගඵොගවොභ 
ළරැේදක්.  ඒ පිළිඵ ගොඹහ ඵරන්න 
අලයයි.  ගභොකද ගකොට්ඨහලඹට 
ශකන්ගන් නෆ කිඹරහ ගකොට්ඨහල 
අධයහඳන අධයක් කිඹනහ නම් ඒක 
කිඹන්න ගළරගඳන කථහක් ගනගභයි.  ඒ 
නිහ ඒකත් ඵරන්න අලයයි.  ගම් 
ගනගකොට ගටන්ඩර් කයන්න අලය 

කටයුතු කයරහ තිගඹන්ගන්.  ඊගඹත් භභ 
ඒ ම්ඵන්ධ කථහ කශහ.   

 

ගරු භන්ත්රී  සිරිල් ඳල්ගරගඳොර              
சகபய சிரில் ல்சசா                                                                   

Hon.Member Cyril Pallepola                                              

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

 

 බහඳතිතුභනි, භට ගඳොේඩක් 
අය ගදන්න.  ගම්ක භභ ගනගභයි 
යකහගඳොර ප්රහගේය ඹ ංර්ධන කයගටුගේ 
කයපු කථහක්.   

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 ිතුභහ කිේගේ ඒක තභයි.  
නිශධහරීන් ිගවභ කිඹරහ තිඹනහ නම් 
ඒක ඵරන්න ඕන කිඹන ික තභයි ිතුභහ 
ඳළවළදිලි කගශේ.  අපි ගම් පිළිඵ 
අධයහඳන ඇභතිතුභහටත් ඒ ගේභ 
අධයහඳන අභහතයහංලගේ ගල්කම්තුභහටත් 
විධිභත් ගොඹහ ඵරහ ගරු නිගඹ ජය 
බහඳති උදඹකහන්ත ගුණතිරක භළතිතුභහ 
ප්රකහල කයපු ඳරිදි ඒ අලයතහඹ ඉටු 
කයරහ ගදන ගර අලස ඹ කටයුතු 
කයන්න දළනුම් ගදනහ.   

 

 මීශඟට ගරු භන්ත්රී අනුය 
අරගිඹන්න භළතිතුභහ.  ිතුභහ බහගේ 
නෆ.  
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

 

 

ගරු භන්ත්රී නිවහල් ෂහරුක්                               
சகபய உறுப்ிர் ிஹால் ாறுக்                   

Hon.Member Nihal Farook                                                        

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි, භගගත් කල් 
තඵන අසථහගේ ගඹ ජනහක් ඉදිරිඳත් 
කශහ. 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 රළබී නළවළ.  දළන් ගරහ 12.55 යි.  අද 
දට ගභභ ගරු බහගේ ළඩ කටයුතු 
අන් කයනහ.  ගභභ ගරු බහ 2016 
ක් ව ජූලි භ 12 ගනි දින ගඳයරු 
10.00 දක්හ කල් තඵනහ.   

 

  අත්/කගශේ :  
  කංචන ජඹයත්න, 
  බහඳති, 
  ඵයගමු ඳශහත් බහ. 
 

 

ඳහලිත නහනහඹක්කහය, 
බහ ගල්කම්, 
ඵයගමු ඳශහත් බහ. 
 

2016 ජූලි භ 08 ගනි දින, 
ඵයගමු ඳශහත් බහ ගල්කම් කහර්ඹහරගේ දීඹ 

 
 

  

 

   

     

 


