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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

 

2016 ජූලි භ 12  අඟවරුහදහ  දින                                                                  

2016 ஜூப நாதம் 12 ஆம் திகதி  சசவ்யாய்க்கிமபந                                   

Thursday 12 th July  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                             
------------------------------------------------------------ 

 

 සිඹළුගදනහටභ සුබ උදෆනක් 
ගේහ !  ගරු බහඳතිතුභනි,  ඒ ගේභ 
ගරු අභහතයතුභන්රහ, විඳක්නහඹකතුභහ 
ප්රමු  ගරු භන්්රිතුභන්රහ ව 
භන්්රිතුයගඹගගන් අය. .  අද දිනට 
නයහඹ ඳහනුකර බහගේ ළක කටතුතු 
ආයම්බ කිරීභ වහ ඳශමුගන් 
තිගඵන්ගන්, 

 

අභින භන්ත්රීරුන්ගේ ප්රතිාහ ගව  
දිවුරුම් : නළත 

 

ගරු ආණ්ඩුකහයතුභහගගන් රළගඵන 
ංගේල : නළත 

 

ගරු බහඳතිතුභගේ නිගේදන : නළත 

 

 

 

ගනොඳළයගණ සිටීගම් අයඹ පිළිඵ 
ගඹ ජනහ : 

 

ගරු අභහතය ්රීරහ ව විරභසිංව භළතිතුභහ,  
ගරු භන්ත්රී පාඳහ ව ගුණගරකය භළතිතුභහ,  
ගරු භන්ත්රී උපු ව ඵණ්කහය භළතිතුභහ,  
ගරු භන්ත්රී ජඹතිස යණර ය භළතිතුභහ,  
ගරු භන්ත්රී .එ.්ම්.කරුණහඳහර භළතිතුභහ,  
 ගරු භන්ත්රී ආනන්ද යග වරන්ගගොක 
භළතිතුභහ. 
 

 

 ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 ්භ ගරු භළති ඇභතිතුභන්රහ 
වහ බහගේ නිහඩු අනුභත ගනහ.   

 

ලිපි ග ව ණ පිළිගළන්ර භ : 

 

 ගරු සිරිඳහර කිරිඇ වර භළතිතුභහ 
විසින් ඉදිරිඳත් කයන රද ඵළගක  ඹන් 
ගඹොදහ ඳත ව කළපීභ නිහ ් වරහර 
ඳයණගභ භහර්ගගේ ඳහශභ අනතුයට 
ඳත්ර භ පිළිඵ ලිපිඹට පිළිතුරු රළබී 
තිගඵනහ.  අපි ඒක රළගඵන්න 
ශසනහ ඔඵතුභහට.   

 

ගරු විඳක්නහඹක කබ්ලිේ.ග භදහ 
භළතිතුභහ විසින් ඉදිරිඳත් කයන රද  
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
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SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

කෆග වර, පී වරත්ත භහර්ගඹ කහඳට් 
කිරීභ ඹන ලිපිඹට පිළිතුරු රළබී 
තිගඵනහ.  ඒ ලිපි ඔඵතුභන්රහට 
රළගඵන්න ශසනහ.   

 

කහයක බහ හර්තහ පිළිගළන්ර භ : නළත 

 

ගඳත්ම් : නළත. 

 

ප්රලසන :  

 

ගරු විඳක්ගේ ප්රධහන ංවිධහඹක 
සිරිඳහර කිරිඇ වර භළතිතුභහ විසින් 
ඉදිරිඳත් කය ඇති 6/1/2016/11 දයණ 
ප්රලසනඹ වහ පිළිතුරු රළබී තිගඵනහ.   

 

ගරු සිරිඳහර කිරිඇ වර භළතිතුභහ විසින් 
ඉදිරිඳත් කය ඇති 6/1/2016/12 දයණ 
ප්රලසනඹ පිළිඵ පිළිතුරු රළබී තිගඵනහ.  
්ඹ රළබීභට ශසනහ.   

 

අභහතයහංල නිගේදන ගව  
අභහතයරුන්ගේ ප්රකහල : නළත 

 

 

 

ගඳෞේගලික ප්රකහල කිරීම් : 

 

 

 

ගරු භන්ත්රී යංත්ත් ගඳො වගම්ගඳොර              
சகபய உறுப்ிர் பஞ்சித் சால்கம்சா                   

Hon.Member Ranjith Pollgampola                                       

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි, ගක්.දඹහතී 
කිඹරහ භවත්යගඹක් භට ඊගේ ගඳගය. දහ 
භශ ගගදයකපා වම්ඵ වුනහ.  ඒ භවත්යගඹ 
විගලරගඹන්භ ප්රකහල කයන්න කිේහ 
අගේ ප්රධහන ඇභතිතුභහට ඒ භවත්යගඹ 
අභිඹහචනහක් ඉදිරිඳත් කයරහ තිඹනහ, 
කයනළ වර ගය වගරන් උඳුගගොක 
ගය වරට ඹන්න කිඹරහ.  සථහන භහරුක් 
ම්ඵන්ධ.  භව ඇභතිතුභහ සථහන 
භහරු රඵහගදන්න කිඹරහ ප්රධහන 
ග වකම්තුභහට රඵහදුන්න නිගඹ ගඹ 
ප්රධහන ග වකම්තුභහ ඒක ඳශහත් 
ග වකම්තුභහ භඟින් කෆග වග ව 
ගෞ ය අධයක්තුභහ භඟින් කයනළ වර 
ගය වරට ්රහ තිඹනහ.   ඒක 
කයනළ වර ගය වග ව ඉන්න 
ඵරධහරිගඹක් ගම් දක්හ ක්රිඹහත්භක 
කයරහ නෆ.  නළත තහක් ඒ භවත්යගඹ 
භව ඇභතිතුභහට අභිඹහචනහක් ඉදිරිඳත් 
කශහභ ්තුභහ රඵහදුන්න ඒ නිගඹ ගඹ 
ක්රිඹහත්භක කයන්ගන් නළතු කයනළ වර 
ගය වග ව ඉන්න නිශධහරී භවත්භගඹක් 
ඔඵතුභහටත් ගදොස කිඹරහ ්තුභහ වදරහ 
තිඹනහලු සථහන භහරු රභගේදඹක්.  
ඉතින් ඒ ගළන භභ ගරු භව 
ඇභතිතුභහගගන් ඉ වරහ සිටින්ගන් 
ඔඵතුභහ තභ.  අගේ භව ඇභතිතුභහ.  
අදහශ විඹඹ බහය ඇභතිතුභහ.  ඔඵතුභහට 
ඉවළින් නිශධහරීන් ඉන්න විදිවක් නෆ.  
්ගවභ නිශධහරිගඹක් අධයහඳන 
කහර්ඹහරගඹත් හිටිඹහ.  ඔඵතුභහ ඒකට 
අලය ක්රිඹහ භහර්ග ගත්තහ.  ඒ නිහ ගම්ක 
ගවොඹරහ ඵරරහ අලය වනඹ 
රඵහගදන්න කිඹරහ ගරු භව ඇභතිතුභහට 
ඉදිරිඳත් කයනහ. 

 

 

 ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතුති.  ! ගරු යංත්ත් 
ගඳො වගම්ඳර භළතිතුභනි.  අපි ගඳෞේගලික 
ප්රකහල කිරීම් ඹටගත් අපි ඉකකක ගන් 
කයහ ගදන්ගන් ගඳෞේගලික ගරු 
භන්ත්රීතුභන්රහ ගනුගන් තිඹන 
ගඹ ජනහ ඉදිරිඳත් කිරීභ වහ.  ඔඵතුභහ 
ගඹ ජනහ ඉදිරිඳත් කයපු නිහ අපි 
ඔඵතුභහට ඉකකක රඵහදුන්නහ.   
්තගකොට ඕක ඉදිරිඳත් කශතුතු අසථහ 
ගම්ක ගනගභ. .  ඔඵතුභහ ඉදිරිඳත් කයපු 
නිහ අපි ගරු භව ඇභතිතුභහට රළගඵන්න 
ශසනහ.  රීති ගඳොගත් ගඳෞේගලික 
ප්රකහල කිරීම් ඉදිරිඳත් කශතුතු ආකහයඹ 
පිළිඵ භභ හිතන්ගන් අද බහ 
ග වකම්තුභහ විසින් භළති ඇභතිතුභන්රහට 
ඒ ආකෘති ඳ ඉදිරිඳත් කිරීභට කටතුතු 
ගඹොදරහ තිඹනහ.  ගකගර ගතත් 
ඔඵතුභහගේ ගඹ ජනහ අපි ප්රධහන 
ඇභතිතුභහ ගත ගඹොමු කිරීභට කටතුතු 
කයනහ.   

 

 මීශඟට ගඳෞේගලික ප්රකහල 
ඉදිරිඳත් කිරීභ ඹටගත් ගරු නිවහ ව 
ෂහරුක් භන්ත්රීතුභහ. 

 

ගරු භන්ත්රී නිවහ ව ෂහරුක්                               
சகபய உறுப்ிர் ிஹால் ாறுக்                   

Hon.Member Nihal Farook                                                        

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි, ඳහුගිඹ බහ 
හයගේ භභ බහ ක ව තඵන අසථහගේ 
ගඹ ජනහක් ඉදිරිඳත් කශහ.  ඇත්ත 
ලගඹන්භ ඒ ගඹ ජනහ භභ ඉදිරිඳත්  

 

කගශර රීතිඹ අනු.  ඒ ගඹ ජනහ බහට 
ඔඵතුභහ ඉදිරිඳත් කගශර නෆ.   නමුත් ළක 
කටතුතු කහයක බහගේ පා භගේ 
ගඹ ජනහ පිළිඵ බහ ග වකම් 
කහර්ඹහරගඹන් ්රහ තිඹනහ, භභ 
ගඹ ජනහ කගශර ගරු බහඳතිතුභනි, ගිඹ 
තිගේ යහභහන් උත්ඹ තිබුණහ.  ඒ 
යහභහන් උත් භගේ මුසලිම් යහජය 
ගරකඹන්ගේ ළටුඳ ජූලි භ ළටුඳ 
යහභහන් උත්ඹට ගඳය රඵහපාභ සුදුසු.  
කිඹරහ තභ.  භභ ගඹ ජනහ කයරහ 
තිබුගන්.  නමුත් භට ගම් නවිට රළබී 
තිගඵන උත්තයඹ අනු තිගඵන්ගන් ඒ ඒ 
භහර ළටුේ ගගන රභඹ තීයණඹ 
කයන්ගන් භවහ බහණ්කහගහයඹ කිඹරහ.  
නමුත් ඇත්ත ලගඹන්භ ෆභ 
අවුරුේදකභ, දළන් සිංවර වහ හින්දු 
අවුරුේද ගනුගන් අගප්රර ව භහගේ 
ළටුඳ 10 ගනිදහට ගඳය රඵහගදනහ.  
්තගකොට භභ හිතන්ගන් අගනකුත් 
ආගයගක වහ ඒ උත් භයන ජහතීන්ටත් 
ඒ අ. තිඹ රඵහදිඹ තුතු. .  ඒ නිහ ගරු 
බහඳතිතුභනි, ඔඵතුභහට භභ 
විගලරගඹන්භ ගම් අසථහගේ පා ගඹ ජනහ 
කයනහ යගන් ඉදිරිගේ පා ෆභ ජහතීන්ටභ ඒ 
ආගයගක උත් රපා භභ හිතන්ගන් 
සිංවර වහ හින්දු අවුරුේදට ගගන ළටුඳ 
ගේභ අගනකුත් උත් භර පා ඒ 
ආගයගක යහජය ගරකඹන්ට ඒ ළටුඳ 
කලින් ගගන්න කටතුතු කයන්න කිඹරහ 
ඔඵතුභහට ඉතහභත්භ කහරුණික ගම් 
අසථහගේ පා ගඹ ජනහ කයනහ.   

 

 අගනක් ්ක ගරු බහඳතිතුභනි, 
ඔඵතුභහට අපි ෆභ අසථහක පාභ ගම් 
ඳශහත් බහ භන්ත්රීරු දළනුත් කයරහ 
තිගඵනහ ප්රහගේය ඹ ම්ඵන්කරකයණ 
කයගටු රැසර ම් බහ දිනර ඳත්න්න 
්ඳහ කිඹරහ.  ඔඵතුභහ ගඳෞේගලිකභ ඒ 
සිඹළුභ ප්රහගේය ඹ ග වකම්රුන්ට ලිතවත 
ඹරහ තිබුණත් අදත් කෆග වර 
දිස්රික්කගේ යකහගඳොර ව ගදහිඕවිට  
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ප්රහගේය ඹ ග වකම් ගකොට්ශහලර 
ම්ඵන්කරකයණ කයගටු රැසර ම් 
ඳත්නහ.  අගේ භන්ත්රීරු කහටත් 
ඒකට වබහගී ගන්න පුළුන් කභක් නෆ.  
ඒ නිහ ගම් පිළිඵ නළතත් සිඹළුභ 
ප්රහගේය ඹ ග වකම්රුන් දළනුත් කයන 
ගර භභ ඔඵතුභහගගන් ඉතහභත්භ 
කහරුණික ඉ වරහ සිටිනහ.   

 

 ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතුති.  ! ගරු නිවහ ව ෂහරුක් 
භන්ත්රීතුභනි.  ඔඵතුභහ විසින් ඳසුගිඹ 
දිනක ඉදිරිඳත් කයන රද ගඹ ජනහ 
ඉදිරිඳත් ර  තිබ ආකහයඹත් ්ක්ක අඳට 
බහ ක ව තඵන අසථහගේ පා 
හකච්ඡහට ඵඳුන් කිරීභ වහ ඉකකකක් 
රළබුගන් නළති වුනහ වුනත් අපි බහ 
කටතුතු කහයක බහට ්ඹ ඉදිරිඳත් කය 
තිබ ගඹ ජනහ බහ කටතුතු කහයක 
බහගේ පා ගඹ ජනහ ම්භත කයරහ අපි 
අදහශ භවහ බහණ්කහගහයඹ ගත ඔඵතුභහ ඒ 
මුසලිම් ජහතික ගව දයඹන් ගනුගන් 
කයන රද ඉ වලීභ ම්ඵන්ධගඹන් අපි 
ලිතවත ඉ වලීභක් කශහ ඒ පිළිඵ ඹම් 
හධහයණඹක් ඉසශ කයරහ ගදන්න 
කිඹරහ.  ගකගර ගතත් අපි සතුතින්ත 
ගනහ ඔඵතුභහට ඔඵතුභහ විසින් 
ඉදිරිඳත් කයන රද ඒ ගඹ ජනහ ඉතහභ 
ළදගත් ගඹ ජනහක්.  ගකගර ගතත් 
යජගේ ගරක. න්ගේ ව අගනකුත් 
ගරක. න්ගේ ළටුේ ගගර ගම් දින ව ඒ 
කටතුත් ම්ඵන්ධගඹන් තීන්දු තීයණ 
ගන්ගන් භවහ බහණ්කහගහයඹ විසින්.  ඒ 
අනු තභ.  අඳට තීන්දු තීයණ ගතවළකි 
තිගඵන්ගන්.  ගකගර ගතත් ඉදිරි කහර 
සීභහ තුශපා තදුයටත් ජහතිකභඹ 
ලගඹන් ප්රතිඳත්ති තීන්දුක් අයගගන  

 

අගනකුත් කටතුතු කයන ආකහයඹට ගම් 
දිනඹ ගනුගනුත් තමුන්නහන්ගරරහගේ 
ඒ මුසලිම් ජහතිකඹන් ගනුගන් ඒ 
කටතුත්ත කයන්නට අලය වගඹ ගඹ 
රඵහගදන්න අගේ ගරු බහගේ ගඹ ජනහ 
අපි ඉ වරහ ඹළර භට කටතුතු කයනහ.  ඒ 
ගේභ අපි ගඳෞේගලිකභ ප්රහගේය ඹ 
ග වකම්තුභන්රහට, ඒ ගේභ දිස්රික් 
ග වකම්තුභන්රහ ගදඳශටභ අපි දළනුම් 
පාභක් කශහ.  අපි හර්ෂික බහ රැසර භ 
ඳළළත්ගන කහර ටවන අපි ඒ අඹට 
දන්හ ඹරහ තිඹනහ.  ගභොන ගවරතුක් 
නිහත් ගම් බහ රැසර භ ඳළළත්ගන 
දින ගදගක් ගම්හ දහන්න ්ඳහ කිඹරහ.  
වළඵළ.  ්ගවභ ගදඹක් ගරහ තිඹනහ 
නම් නළත ගඳෞේගලිකත් ගවොඹරහ 
ඵරරහ ඉදිරි කහරඹ තුශපා ඒ කටතුතු ඒ 
විදිවට ගනොගන්නට ගඵරහ ගළනීභට 
කටතුතු කයනහ.   

 

ගරු විඳක් ංවිධහඹක සිරිඳහර කිරිඇ වර              
சகபய எதிர்க்கட்சி அபநப்ார் சிிா கிரிஎல் 

Hon.Opposition Whip Siripala Kiriella                                

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි, ගම් 
අභහතයහංලඹට දුන්න ලිපිගේ ප්රලසනරට 
පිළිතුරු කථහ කයන්න අසථහක් 
ගදනහද ? 

 

 ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 දළන් ඒ වහ අසථහක් නෆ.  
නයහඹ ඳඹ අනු තිගඹන්ගන් ගල ක 
ගඹ ජනහගන් ඊශඟට. 

 

ගල ක ප්රකහල ගඹ ජනහ : 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

 

 ගම් ඹටගත් හිටපු ගරු භන්ත්රී 
ෆ්රළන්සිස සිඹමරහපිටිඹ භළතිතුභහ ගම් 
ඵයගමු ඳශහත් බහ තුශ පාර්ඝ 
කහරඹක් ඉතහභ නිවතභහනී ඒ ගේභ 
උගත්, ඒ ගේභ ඉතහභ උතුම් 
භන්්රියගඹක් වළටිඹට ගම් බහ තුශ 
පාර්ඝ කහරඹක් භන්ත්රීයගඹක් වළටිඹට 
කටතුතු කයරහ ඵයගමුගේ ජනතහට, 
විගලරගඹන්භ කෆග වර දිස්රික්කගේ 
ජනතහට අනුඳගම්ඹ ගරඹක් ඉටු කයපු 
්තුභහ ගනුගන් අගේ ඵයගමු ඳශහත් 
බහගේ ගල ක ගඹ ජනහ අද 
හකච්ඡහට ඵඳුන් ගන අසථහගේ පා 
ගම් අසථහට අඳගේ ආයහධනහ ඳරිදි 
ඳළයගණ සිටින ්තුභහගේ ආදයණීඹ 
භළතිණිඹ, ඒ ගේභ ්තුභහගේ ආදයණීඹ 
දිඹණිඹ, ඒ ගේභ අගේ ර්තභහන 
බහගේ ආණ්ඩු ඳක්ගේ ප්රධහන 
ංවිධහඹකයඹහ ලගඹන් කටතුතු කයන 
වර් සිඹමරහපිටිඹ භළතිතුභහ ඇතුළු ඒ 
සිඹළුගදනහභ අපි ඉතහභ ගගෞයපර්ක 
පිළිගනියගන් ගභභ අසථහගේ පා ගරු 
ෆ්රළන්සිස සිඹමරහපිටිඹ භළතිතුභහගේ 
ගල ක ගඹ ජනහගේ හකච්ඡහ හයඹ 
ආයම්බ කිරීභ වහ ඵයගමු ඳශහත් 
භවහභහතය ගරු භීපඳහර ගවරයත් 
භළතිතුභහට ආයහධනහ කයනහ. 

 

ගරු ප්රධහන අභහතය භීපඳහර ගවරයත්                                  
சகபய ிபதா அபநச்சர்                                                                                  

Hon.Chief Minister Mahipala Herath                                                                     

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි, ගම් ගරු 
බහගේ හිටපු ගරු ඳශහත් බහ 
භන්ත්රීතුගභක් ගර නීතීා ෆ්රළන්සිස 
සිඹමරහපිටිඹ භළතිතුභහගේ අබහඹ  

 

ම්ඵන්ධගඹන් ගල කඹ ප්රකහල කයන ගම් 
ගභොගවොගත් විගලරගඹන්භ ගඵොගව  

කහරඹක සිට ්තුභහ ඇසුරු කශ 
ප්රගේලහසිගඹක් ගර ්තුභහ තුශ ූ 
උතුම් ගතිගුණ කිහිඳඹක් වරි ගම් ගරු 
බහගේ ප්රකහල ගනොකගශොත් ඒක භභ 
කයන අඩුඳහඩුක් වළටිඹට භභ දකිනහ.  
ඒ නිහ ්තුභහ ඉතහභත්භ කීර්තිභත්, 
ජනප්රිඹ නීතීා භවත්භගඹක්.   ඒ ගේභ 
්තුභහ ගවො යහඳහරිකගඹක්.  ඒ ගේභ 
්තුභහ ඉතහභත්භ ඉවළින්භ ගේලඳහරනඹ 
්රී රංකහ නිදවස ඳක්ඹ ගනුගන් කළඳ 
වුන අගේ දිස්රික්කගේ නහඹකගඹක්.   ඒ 
ගේභ ්තුභහ තභන්ගේ ඳවුග ව තභන්ගේ 
හභහත්කඹන්ට, නෆදෆ හිතතුන්ට, අ ව 
ළසිඹන්ට නියන්තයගඹන්භ සිනහ මුසු 
මුහුණින්, ගඵොගවොභ වගඹ ගගඹන් 
තභන්ගේ තුතුකම් ඉසශ කශ ඉතහභත්භ 
ගවො පුයළසිගඹක් වළටිඹට.  භභ 
ෆ්රළන්සිස සිඹමරහපිටිඹ හිටපු ගරු 
භන්ත්රීතුභහ දකින්ගන්.  ්තුභහ ගලිගමු 
භළතියණ ගකොට්ශහලගේ ්රී රංකහ නිදවස 
ඳක් ප්රධහන ංවිධහඹකයඹහ ූහ 
ඳභණක් ගනො ්තුභහ භට භතක.  ්ක 
භවහ භළතියණඹක පා ්තුභහ ගඵොගවොභ 
සුළු ඡන්ද ං යහකින් තභ.  ්තුභහට 
ඳහර්ලිගම්න්තුට ඹන්න ගනොවළකි වුගන්.  
ඒ ගේභ ඒ කහරඹ අගේ ඳක්ගේ අඳට 
්රී රංකහ නිදවස ඳහක්ෂිකඹන් ගර අඳට 
ගඵොගවොභ කයදය, හිරිවළය, ඵහධකරට, 
අභිගඹ ගතහරට , ඒ ගේභ භයණ 
තර්ජනරට ඳහ අගේ ඳහක්ෂිකඹන්ට, 
අගේ නහඹකඹන්ට මුහුණ ගදන්න වුන 
කහර කහනුක්.  ඒ නහර කහනු 
තුශ ගනොබිඹ ගම් ගේලඳහරන ගභන 
්ඩිතය ගේලඳහරන නහඹකගඹක් ගර 
අගේ ෆ්රළන්සිස සිඹමරහපිටිඹ භළතිතුභහ 
්කට හිටපු අගේ දිස්රික් නහඹක , ්රී 
රංකහ නිදවස ඳක්ගේ භව ග වකම් 
ධර්භසිරි ගරනහනහඹක භළතිතුභහගේ 
අතිල. න්භ හිතත්භ යගගඹක් ගර 
කටතුතු කශහ කිඹන ්ක ඉතිවහඹ භතක් 
ගනගකොට භට භළවිරහ ගේ ගේනහ.  
්තුභහගේ .එවිතඹට අනතුරු කයන්න  

 

ඳළයගණිඹ අසථහගේ ඇති වුන හජනක 
සිේධිඹ තුශ භහ හිතන්ගන් අගේ ඳක්ඹට 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

තිබුණ අභිගඹ ගඹ මුළු යට පුයහ ඳභණක් 
ගනගභ.  ගර කඹ පුයහභ ඳළතිය ගිඹහ.  
ඉතින් ඒ නිහ ්ළනි ඉතහභත්භ බඹහනක, 
හජනක අසථහන්ට මුහුණ ගදයගන් 
ඳක්ඹ ගනුගන් තභන් උඳඹහගත්ත 
ධනඹ, තභන්ගේ ඳයම්ඳයහගන් ආපු 
ධනඹ, තභන්ට ඉතහභත්භ සු  විවයණඹක් 
ඇතු .එත් ගන්න තිබුණ ඒ අසථහන් 
තභන් ඳගකරහ ගම් අගේ ගම්ර ඉන්න 
දුේඳත් ගළයග ජනතහත් ්ක්ක ඉතහභත්භ 
කට ගකොනකට සිනවක් නඟයගන් ගම් 
සිඹළුගදනහ භඟ යගය ලී ගේලඳහරනඹ 
තුශ නිඹළලුන ජනතහ නහඹකගඹක් 
වළටිඹට තභ.  ගරු බහඳතිතුභනි, අපි 
ෆ්රළන්සිස සිඹමරහපිටිඹ අගේ හිටපු ගරු 
ඳශහත් බහ භන්ත්රීතුභහ දකින්ගන්.  භට 
භතක.  භභ ඳහර්ලිගම්න්තුගේ නිහ 
ඉදිකිරීම් ව නහගරික ංර්ධන 
නිගඹ ජය අභහතයයඹහ ඉන්න කහරගේ 
්තුභහ නිහ ංර්ධන අධිකහරිගේ 
බහඳතියඹහ වළටිඹට ්තුභහ ඳත්ගරහ 
අගේ දිස්රික්කඹට ගරොකු ගරඹක් ඉසශ 
කශහ.  ඒ විතයක් ගනගභ.  නිහ 
ංර්ධන ඵළංකු ්තුභහගේ කහරගේ 
තභ.  ගරු බහඳතිතුභනි, ඇති කයන්නට 
පුළුන් වුගන්.  ඒ නිහ අන්න ්ළනි 
ගඵොගවොභ නිවඬ, තභන් විසින් ඉටු 
කශතුතු තුතුකම් ගඵොගවොභ ළශසුම් 
වගත, නිවතභහනී ජනතහ 
ගනුගන් ඉසශ කයන්නට ්තුභහ 
කටතුතු කයරහ තිඹනහ.   

 

 ්තුභහ නිතය සිනහමුසු මුහුණින් 
ගනොසිටිඹත් ්තුභහගේ වදත 
නියන්තයගඹන්භ ගඳොදු ජනතහත් ්ක්ක 
ඵළඳිරහ, ්කට සිනහමුසු මුහුණින් හිටපු 
ජනතහ නිගඹ ත්තගඹක්ඹ කිඹන ්ක වළභ 
ගකගනක් තුශභ කථහට රක්වුන 
කරුණක් වුනහ ගරු බහඳතිතුභනි.  ඒ 
නිහ අගේ ෆ්රළන්සිස සිඹමරහපිටිඹ හිටපු  

 

භන්ත්රීතුභහ, හිටපු ්රී රංකහ නිදවස ඳක් 
ගරු ංවිධහඹකතුභහ, නිහ ංර්ධන 
අධිකහරිගේ ගරු බහඳතිතුභහ, ඒ ගේභ 

උගත් නීතීාතුභහ ්තුභහ භභ හිතන්ගන් 
අතිල. න්භ භට වළභ ගරහකභ භතක් 
ගනහ ්තුභහ වම්ඵ කයගත්ත ගඵොගව  
තභන්ගේ ගේ ගම් ගේලඳහරනඹ නිහ 
තභන් විනහල කයගත්තහ.  නමුත් භභ 
හිතන්ගන් ඒ ෆභ ගදඹක්භ ්තුභහ විනහල 
කයගත්තහ හිතුගේ නෆ, ්තුභහ තුතුකම් 
ඉසශ කශහ කිඹරහ ළනසීගභන් හිටපු 
ජනතහ නිගඹ ත්තගඹක් වළටිඹට තභ.  අපි 
ෆ්රළන්සිස සිඹමරහපිටිඹ හිටපු ගරු 
භන්ත්රීතුභහ දකින්ගන්.  ්තුභහගේ 
භළතිණිඹ, යංත්නී සිඹමරහපිටිඹ අගේ හිටපු 
නහගරික භන්ත්රීතුයගඹ ඒ භේපිඹන්ගේ 
නි අළින් භභ ප්රධහන භහර්ගගේ 
ඹනගකොට භභ ්තුභහ විශ්රහභ සුගඹන් 
ඳසුන කහරගේ ්තුභහ අය අගේ වර් 
සිඹමරහපිටිඹ භළතිතුභහගේ කහර්ඹහරඹට 
ගිහි වරහ ඉසයහින් පුටුක් තිඹහගගන 
ඳත්තගර් ඵර ඵරහ ඉන්නහ.  ජනතහ 
කවුරු වරි මීඳ කයගගන ඉන්නහ අපි 
දළකරහ තිඹනහ.  අන්න ඒ ගේ යගනිස 
ඇසුය ඉතහභත්භ රඟින් සුවදතහගඹන්, 
ංගේපා ඇසුරු කයපු ජනතහ 
නිගඹ ත්තගඹක් වළටිඹට අගේ ෆ්රළන්සිස 
සිඹමරහපිටිඹ භළතිතුභහ අපි දකිනහ.  
කහටත් කථහ කයරහ චන ළඩිගඹන් 
ප්රකහල ගනොකශහට ්තුභහගේ මුහුණ දිවහ 
ඵළලුහභ ්තුභහ ආපු පුේගරඹහගේ ප්රලසනඹ 
අගඵ ධ කයගත්ත උගත්, බුේධිභත්, 
නිවතභහනී, භනුසකභ තිගඵන 
පුේගරගඹක් වළටිඹට තභ.  ඒ ආපු 
පුේගරඹහට ඒ පිළිතුය ව ඒ අසථහගේ ඒ 
පුේගරඹහට ශකන්ගන්.  අන්න ්ළනි 
ප්රහගඹ ගික ගවො දක්තහඹකින් 
තභන්ගේ ගකීම් ඉසශ කයපු ගේලඳහරන 
නහඹකගඹක් ගර ්තුභහගේ අබහඹ 
අඳට ප්රගේලඹට, ප්රගේලගේ ජනතහට 
ගරොකු විලහර ඳහඩුක් වුනහ.  නමුත් අගේ 
ර්තභහන ්තුභහගේ පුයත්නඹ ඳශහත් 
බහ භන්ත්රී වර් සිඹමරහපිටිඹ භළතිතුභහ 
ඒ ඳහඩු පිරිභළහුත් අපිට ්තුභහගේ  

 

විගඹ  දුකක්, කණගහටුක් අපි වළභ 
ගකගනකුටභ.  ඒ නිහ විගලරගඹන්භ 
ගරු බහඳතිතුභනි, ගම් අසථහගේ පා 
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SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

අගේ ගරු බහගේ වළභ ගකගනක්භ අපි 
දන්නහ විඳක්නහඹකතුභහ ඳහ අපි වළභ 
ගකගනක්භ කණගහටු ගනහ ්තුභහගේ 
අබහඹ ගළන.  ඒ ගේභ ගම් අසථහගේ පා 
විගලරගඹන්භ කෆග වර නගය බහගේ 
ගජයසශතභ භන්්රිරිඹක් ගර ෆ්රළන්සිස 
සිඹමරහපිටිඹ අගේ හිටපු ගරු 
භන්්රිතුභහගේ දඹහඵය බිරි, ඒ ගේභ 
දිඹණිඹන් ගදඳශ, ඒ ගේභ පුතනුන් 
අගේ ගරු භන්්රිතුභහ ඇතුළු සිඹළුභ 
ඳවුග ව ාහති හිතතුන්ට අඳගේ 
ඵයගමු ඳශහත් බහගේ ඵරත් 
ගල කඹ, කණගහටු ප්රකහල කය ලිතවත 
ඒ ඳවුර ගත දන්හ ඹන ගර භහ ගරු 
ඔඵතුභහගගන් ඉ වරයගන්, අහන 
ලගඹන් ගරු ෆ්රළන්සිස සිඹමරහපිටිඹ 
භළතිතුභනි, ඔඵතුභහගේ අංක 
ගේලඳහරන නහඹකත්ඹ තුශ, ඔඵතුභහ 
කයන රද භවහ පුනයකර්භඹන් 
තුළින්, ඔඵතුභහට අභහභව නින් සුඹ 
අත්ගේහ ! කිඹහ භහ වදතින්භ ප්රකහල 
කයයගන් භගේ චන ස වඳඹ අන් 
කයනහ.   

 

 ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතුති.  ! ගරු ප්රධහන අභහත් ඹ 
භීපඳහර ගවරයත් භළතිතුභහට.  මීශඟට ගරු 
භන්ත්රී අත්ත් කුභහය භළේගේගභ භළතිතුභහ. 

 

 

 

 

ගරු භන්ත්රී අත්ත් කුභහය                                
சகபய உறுப்ிர் அஜித் குநாப                                         

Hon.Member Ajith Kumara                                              

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි, අපිත් ්ක්ක 
කහරඹක් ගම් ඳශහත් බහගේ 
භන්ත්රීයගඹක් වළටිඹට කටතුතු කයපු 
නීතීා ෆ්රළන්සිස සිඹමරහපිටිඹ භළතිතුභන් 
පිළිඵ ගල ක ගඹ ජනහ ගේන 
අසථහගේ චන කීඳඹක් කථහ කයන්න 
රළබීභ ගළන ඔඵතුභහට සතුතින්ත 
ගනහ.  අපි දන්නහ 1993 ගම් ඳශහත් 
බහට ්තුභහ ඳත්ගරහ ආගේ.  
්තගකොට ්තුභහ විඳක්ගේ 
භන්්රියගඹක්.  භභ ආණ්ඩු ඳක්ගේ 
නිගඹ ජය බහඳතියඹහ.  ්කට ඳශහත් 
බහගේ හිටපු ඹසින් අඩුභ පුේගරඹහ 
භභ. .  ඒ ගේභ ෆ්රළන්සිස සිඹමරහපිටිඹ 
භළතිතුභහ උගත්, බුේධිභත්, චන 
හුභහරුගේ පා ඉතහභ ඳරිසයගන් කටතුතු 
කයපු පුේගරගඹක්.  හචහරකභට නිකම් 
අනලය චන කදහත් ්තුභහගේ මුවින් 
පිට වුගන් නෆ.  ්තුභහ ඉතහභ උගත්කභ, 
බුේධිභත්කභ, නිවතභහනීකභ ්තුභහ 
වබහගී ගච්ච වළභ විහදඹක පාභ අඳට 
ඳළවළදිලි ගඳනුනහ.  ඒ කහග ව හිටිඹහ 
ගජයසශ භන්්රිරු යහයකඹක්.  ඒ 
සිඹළුගදනහභ අතගර් අගේ සිඹමරහපිටිඹ 
භළතිතුභහ ගඵොගවොභ නිවඬ අගේ ප්රධහන 
ඇභතිතුභහ කිේහ ගේ භවහ ගරොකු 
හිනහක් මුඟ රැදුගන් නළති වුත් 
වදතින් ඒ ගද සිනහගන් ඵළලීභට 
වළකිඹහක් තිබුණහ.  ඒ ගේභ ්තුභහ 
ඉදිරිඳත් කයන තර්ක දිවහ ඵළලුහභ 
හුගදක් ගේලඳහරනඹට සීභහ ගච්ච තර්ක 
ගනගභ. .  ගම් ඳශහත් බහ ගළන හිතරහ 
ගන්න, ඒ ඳශහත් බහගේ ගගෞයඹ 
රැගකන, ඒ ගේභ ඳශහත් බහගේ ඉදිරි 
ගභන ගළන ක වඳනහ කයරහ ගකගයන 
විහදහඳන්න ගඹ ජනහ ව තභ.  ්තුභහ 
ඉදිරිඳත් කයන්ගන්.  අපි දළක්කහ ටිකක්  

 

ගරහ ගිවහභ ්තුභහ ්ළිඹට ඹනහ 
බහගන්.  ්තුභහගේ පුේගලික 
උභනහක් තිඹනහ.  ඒ ඹනගකොට අපි 
වම්ඵ ගනහ.  අඳට කිඹනහ ඒ බහගේ 
ඹම් ඹම් තර්ක ගනගකොට ඒහ සුදුසුද ?  
නුසුදුසුද ? ්තුභහ නිගඹ ජනඹ කයන 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ඳක්ගඹන් කවුරු වරි අනලය විදිවට 
කථහ කශහ නම් ඒ කථහගේ ළයදි 
නිළයදිබහඹ අපිත් ්ක්ක කිඹනහ.  
්ගවභ නිවතභහනීකභක් ්තුභහ තුශ 
ගළබ්ගරහ තිබුණහ.  අපි විලසහ කයනහ 
්තුභහ ගරොකු ආදර්ලඹක් අගේ ඳශහත් 
බහට ඒ ගරහගේ දුන්නහ කිඹරහ.  ඒ 
නිහ භභත් දළනගගන හිටිගේ නෆ.  අද 
තභ.  ප්රධහන ඇභතිතුභහ ප්රකහල 
කයනගකොට දළනගගන හිටිගේ ගම්ක 
ගේලඳහරන ඳවුරක්.  ඒ ගේලඳහරන 
ඳවුරක් වළටිඹට කෆග වර දිස්රික්කගේ ්රී 
රංකහ නිදවස ඳක්ගේ කළපී ගඳනන 
චරිත යහයකඹක් නිගඹ ජනඹ කයපු ඳවුරක්.  
ඒ විතයක් ගනගභ.  ඒ ඳක්ඹ ආයක්හ 
කයගනියගන් ගනොගඹකුත් අභිගඹ ගරට 
මුහුණ පාපු ඳවුරක් වළටිඹට තභ.  ප්රධහන 
ඇභතිතුභහ භතක් කගශර.  භභ හිතන්ගන් 
අපි ඳශහත් බහගේ ඉදගගන ඒ ය 5 
ඇතුශත ්තුභහ කථහ කයපු වළන්හඩ් 
හර්තහ ව අයගගන ඵළලුගොත් ්තුභහ 
ගභොන තයම් ටිනහ කිඹන ගඹ ජනහ ව, 
ටිනහ කිඹන අදවස ඒ ගේභ අඳට 
ඉඟන ගන්න තිඹන අදවස ගකොච්චය 
ප්රභහණඹක් ්තුභහගේ මුවින් පිට වුනහද 
කිඹන ්ක අඳට ඳළවළදිලි ඵරහගන්න 
පුළුන්.  ඒ නිහ ්තුභහ ඉතහභ 
නිවතභහනී, ඉතහභ යක්ත විදිවට, ඒ 
ගේභ ඉතහභ බුේධිභත්, උගත් විදිවට 
්තුභහගේ තර්ක ඉදිරිඳත් කයරහ ගම් 
බහ ගම් තත්ත්ඹට ගේන්න ගඳ ණඹ 
කයපු ප්රමු  ගඳගශර භන්්රියගඹක් කිඹන 
්ක භතක් කයන්න ඕන.  ්තුභහගේ 
ගේලඳහරන ගභගනන් ඉත් ගනගකොට 
තභන්ගේ පුඹහ ගේන්න පුළුන්කභ 
රළබුගන් ්තුභහ ගිඹ අඩිඳහය, ්තුභහ ගිඹ 
ගභන ලක්තිභත් නිහ කිඹන ්ක අපි 
ඳළවළදිලි කිඹන්න ඕන.  ඒක නිහ අඳට  

 

ගේනහ අගේ ර්තභහන ඳශහත් බහ 
භන්ත්රීතුභහ ඒ පිඹහගේ චරිතගඹන් පිට වුන 
රක්ණ උඳගඹ ගී කය ගනියගන් ගම් 
ඳශහත් බහගේ ගවො දක් 
භන්ත්රීයගඹක් වළටිඹට ඉන්නහ.  භභ 

හිතන්ගන් පිඹහගේ අබහඹ ්තුභහට 
රළබිරහ තිඹනහ.  

 

  ඒ නිහ අපි ්තුභහගේ පිඹහගේ 
අබහගඹන් ඳසගර අඳට ගභළනි 
චරිතඹක් ගම් ඳශහත් බහ ගඳ ණඹ 
කිරීභට රළබීභ ගළනත් අපි ්ක ඳළත්තකින් 
තුටු ගනහ.   

 

 ඒ ගේභ ගරු බහඳතිතුභනි, 
ෆ්රළන්සිස සිඹමරහපිටිඹ නීතීා අගේ හිටපු 
භන්ත්රීතුභහට ගම් ඳශහත් බහගේ ඵරත් 
ගල කඹත්, ඒ ගේභ භහගේ ගඳෞේගලික 
ඵරත් ගල කඹත් ඒ ඳවුග ව ාහතීන් 
සිඹළුගදනහ ගත ප්රකහල කයන අතය, 
්තුභහට උතුම් අභහභව නින් ම්ඳත් 
රළගබ්හ ! කිඹරහ ප්රහර්ථනහ කයනහ.  
ගඵොගවොභ සතුති.  ! 

 

 ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතුති.  ! ගරු අත්ත් කුභහය 
භළේගේගභ භළතිතුභහට.  මීශඟට ගරු 
අධයහඳන අභහතය බහණු මුණිප්රිඹ 
භළතිතුභහ. 

 

 

 

 

ගරු අභහතය බහණු මුනිප්රිඹ                          
சகபய அபநச்சர் ானு முிப்ிரின                   

Hon. Minister Bhanu Munipriya                                       

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

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

 

 ගරු බහඳතිතුභනි, ඵයගමු 
ඳශහත් ඉතිවහගේ ඵයගමු ඳශහත් 
භන්ත්රීයගඹක් ලගඹන් පාර්ඝ කහරඹක් 
ගභභ ඳශහත් බහ නිගඹ ජනඹ කයන්න 
පුළුන්කභ රළබීභ නිහ ්හි මු ව 
කහනුගේ පා මුණගළහුන ඉතහභත් 
ළදගත් චරිතඹක්, අගේ අධිනීතීා 
ෆ්රළන්සිස සිඹමරහපිටිඹ භළතිතුභහ.  අත්ත් 
භළේගේගභ ගරු භන්ත්රීතුභහ කිේ ඳරිදි 
්තුභහගේ ගේලඳහරනඹ රැපා තිබුගන් 
කෆග වර දිස්රික්කගේ.  ්රී රංකහ නිදවස 
ඳක්ඹ කෆග වර දිස්රික්කගේ ්රී රංකහ 
නිදවස ඳක්ඹ ඳභණක් ගනගභ.  යගට් 
ජහතික ගේලඳහරනගඹක් ඉතහභ ළදගත් 
දිස්රික්කඹක්.  .එ.්ස.ගරනහනහඹක 
භළතිතුභහ නිගඹ ජනඹ කයපු දිස්රික්කඹ.  
ඇන්.ඇම්.ගඳගර්යහ භළතිතුභහ නහඹකත්ඹ 
පාපු දිස්රික්කඹ.  ඒ ගේභ අගේ 
ඓතිවහසික ඉතහභත්භ ළදගත් ඳක් 
ග වකම්යගඹකු ූ ධර්භසිරි ගරනහනහඹක 
භළතිතුභහගේ දිස්රික්කඹ ගම්ක.  ඉතින් ඒ 
අඹගේ ඳයම්ඳයහගේ චරිතඹක් තභ.  
ෆ්රළන්සිස සිඹමරහපිටිඹ කිඹන ගේලඳහරන 
චරිතඹ.  ගේලඳහරන නහඹක. න් තභ 
ගේඳර ගේලඳහරනඹට කළඳ කයපු 
ඳයපුගර් කණ්කහඹගම් ළදගත් පුරුකක් 
තභ.  ගම් ෆ්රළන්සිස සිඹමරහපිටිඹ කිඹන 
ගේලඳහරන චරිතඹ.  සිඹමරහපිටිඹ 
ගේලඳහරනගේ ප්රධහන රකුණ ගන්ගන් 
ෆ්රළන්සිස සිඹමරහපිටිඹ භළතිතුභහ.  ්තුභහ 
නිවඬ. .  නිවඬ නහඹකගඹ  ඉන්නහ.  
භවරු ගනස.  භවරු ළඩිගඹන් කථහ 
කයනහ.  වළඵළ.  ළඩිගඹන් කථහ කයන, 
ළඩිගඹන් භහජය ලී ගකනහට කහ 
ළඩිගඹන් කථහ ගනොකයන, ළඩිගඹන් 
භහජය ලී ගනොන අඹගේ ගේලඳහරන 
නහඹකත් ව නහඹකත් රක්ණ ඊට  

 

කහ ළඩිගඹන් තිඹනහ කිඹන්න ගවො 
උදහවයණඹක් ෆ්රළන්සිස සිඹමරහපිටිඹ 
භළතිතුභහගේ චරිතඹ.  භභ අසුන්ගගන 
හිටපු අසුනට ්වහ ඳළත්ගත් ්තුභහ 
අසුන්ගගන හිටිගේ. ඒ 1994 ගදගනි 
ඳශහත් බහ. ඉෂසරහර් භන්්රිතුභහ 

්ගවභත් නිගඹ ජනඹ කශහ.  අපි හිටිගේ 
විඳක්ගේ.  ්දහ හිටිගේ ආණ්ඩු ඳක්ගේ 
අගේ භව ඇභතිතුභහ ජඹතිරක 
ගඳොඩිනිරගම් භළතිතුභහ.  දනහඹක 
භළතිතුභහ බහඳතීත්ඹ දළරුගේ.  ගම් 
ඳශහත් බහගේ ගනගභ. , වළඵළ.  
ඉතහභත්භ සීයගත ම්ඳත් හිත දළනට 
ඳයණ කච්ගච්රිඹ වළටිඹට ළශගකන 
්ගක් ම්භන්ණ ලහරහගේ ම්පර්ණ 
ඵයගමු ඳශහගත් විසි රක්ඹක් 
ජනතහගේ තීන්දු තීයණ ගත්ත ආඹතනඹ 
්දහ ්තුභහ නිගඹ ජනඹ කගශර.  ්භනිහ 
ළඩිගඹන් ප්රතිඳත්ති තීන්දු තීයණ ගන්න 
ගච්ච ගරහක ඕනෆභ අසථහක ්දහ 
හිටපු ගජයසශ නීතීායගඹක් වළටිඹට 
්තුභහගේ උඳකහයඹ විඳක්ඹට 
අතයහලය වුනහ.  අගේ ඳශගනි ඳශහත් 
බහ.  ්තුභහගේත් ඳශගනි ඳශහත් 
බහ.  වළඵළ.  ්තුභහ ගජයසශ 
ගේලඳහරන චරිතඹක් ගච්ච නිහ අගේ 
විඳක්නහඹක වළටිඹට හිටිගේ ධර්භදහ 
න්නිආයච්චි භළතිතුභහ.  ්තුභහ ව 
ෆ්රළන්සිස සිඹමරහපිටිඹ භළතිතුභහ ්කට 
අසුන් ගත්තහභ ම්පර්ණ බහ පිරිච්ච 
ඵක් තිබුණහ.  ඉතහභ ඳරිනත ගේලඳහරන 
නහඹකගඹ .  අත්ත් භන්ත්රීතුභහ කිේහ 
ගේ කිසි දක ගම් බහගේ නළගිටරහ 
තත් අගඹකුගේ පුේගලික කහයණඹක් 
කතහ ගනොකයපු, ගේලඳහරන කහයණහ 
ඳභණක් කථහ කයපු, ගේලඳහරන 
කහයණඹට ඳශ ව දළක්භක් ්කතු කයපු 
ගේලඳහරන චරිත ්දහ ඵයගමු ඳශහත් 
බහ ර්ණත් කශහ, ගළඹුයක් 
රඵහදුන්නහ.   
 ්තුභහගගන් ඳසගර 1999 
ර්ගේ ඳශහත් බහ නිගඹ ජනඹ කගශර 
්තුභහගේභ ළඩිභව ව ගව දයඹහගේ  

 

පුයත්නඹ, අද විදුලිඵර අභහතය යංත්ත් 
සිඹමරහපිටිඹ භළතිතුභහ.  ්තුභහ. , භභ.  
්කභ තළනක හඩි වුගන්.  ඒත් 
විඳක්ගේ.  ්කභ තළන අසුන් ගත්ගත්.  
්භනිහ විඳක්ගේ කහර්ඹඹ බහයඹත් 
ඵයඳතර ඵරඹක් අගනකුත් ඳක්ඹට 
තිබුණ භළතියණර දළඩි පීකනඹට 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

රක්ගරහ හිටපු ගේලඳහරන අගේ 
ඟ. න්ට අධිකයණගේ පා උදේ කයන්න, 
අධිකයණගේ පා ව. ඹ ගදන්න, තුක්තිඹ 
ඉසශ කයන්න අධිකයණඹ බහවිතහ කයපු 
සිඹමරහපිටිඹ භළතිතුභහ ්ඹ ඳශහත් 
බහගේ නිගඹ ජනඹ කශහ.  අපි දන්නහ 
94 භළතියණඹ ගකොච්චය අඳට අභහරු 
වුනහද කිඹරහ.  ඉතින් ්භ නිහ ගරු 
බහඳතිතුභනි, අද ගභගතන්ට ගම් ඳශහත් 
බහ යහේත ගනගකොට අද 2008 
ර්ගේ පා ්තුභහගේ පුයත්නඹ අගේ 
වර් සිඹමරහපිටිඹ භළතිතුභහ කෆග වග ව 
ජනතහ ගනුගන් ගම් ඳශහත් බහ 
නිගඹ ජනඹ කයන්න අසුන් ගළනීභ ඒක 
ඓතිවහසික අසථහක්.  ්දහ ඉදන් අද 
ගනක ව කෆග වග ව ජනතහ 
නිගඹ ජනඹ කයනහ, ්තුභහ තභ 
ආදයණීඹ පිඹහ ෆ්රළන්සිස සිඹමරහපිටිඹ 
භළතිතුභහ නිගඹ ජනඹ කයයගන්.  ඒ 
පුරුක අද ්තුභහ වහ භහන ්තුභහගගත් 
තිබුගන් ගඵොගවොභ ඉතහභත්භ ගඳොඩි 
හිනහක්.  කථහ අඩු. .  කථහ කගශර 
අලය ගේ ඳභණ. .  උඳගදක් දුන්ගනොත් 
ඒ උඳගද අතයහලය කහයණඹක් වහ 
ඳභණ. .  ඹභක් ඉදිරිඳත් කගශොත් ඒක 
ඓතිවහසික කහයණහක් ම්ඵන්ධගඹන් 
ඳභණ. .  ඉතින් ්භනිහ නිළයදි 
භන්ත්රීයගඹකුගේ වළසිරීභ, නිළයදි 
නහඹකත්ඹක් රඵහපාගම් චරිත රක්ණ 
අඳට වඳුන්හපාපු ්ක චරිතඹක් ඵයගමු 
ඳශහගත් ෆ්රළන්සිස සිඹමරහපිටිඹ භළතිතුභහ.  
්භනිහ ්තුභහගේ විගඹ  ්භ ඳවුග ව 
්කභ පිරියග දරුහ විදිවට වර් 
සිඹමරහපිටිඹ භළතිතුභහ, අගනක් දිඹණිඹ 
නීතීාරිඹක්.  ්තුයගඹ ඉන්ගන් 
කළනකහගේ.  අගනක් දිඹණිඹ අද ඳළයගණ 
ඉන්නහ.  ආදයණීඹ බිරි.  ගම් අඹගේ  

 

වදත ගේදනහට ඳත් කයයගන්, භසත 
කෆග වග ව ජනතහට කම්ඳනඹක් 
රඵහගදයගන් ්තුභහ වටභ අපි වළය ගිගේ 
ඵයගමු ඳශහත් බහට තත් 
ශකුණක් අතීතඹට ඉතිරි කයරහ, ්ඹ 
ඓතිවහසික ගේලඳහරාගඹකුගේ නික්භ 
ඹෆභක් වළටිඹට.  ඒ නිහ ඒ චරිතඹ තුළින් 

ගතවළකි ගේ ව, ගතතුතු ගේ ව රඵහ 
ගළනීභ අගේ ගකීභක්.  ඒ නිහ ගරු 
බහඳතිතුභනි, අගේ යගට් 1948 නිදවසින් 
ඳසගර ගම් යගට් විගේලගත ගරහ 
ඉඟනගගන ආපු අගේ යගට් නහඹකගඹ  
තභ සිඹ වර යට ගනුගන් කළඳ කශහ.  
ර් ගජ න් ගකොතරහර භළතිතුභහ 
තභහගේ ගේඳශ ම්පර්ණගඹන් ලිේහභ 
දළන් ඒක විලස විදයහරඹක්.  
ඵණ්කහයනහඹක භළතිතුභහ, සිරිභහග  
භළතිණිඹ, .එ.්ස.ගරනහනහඹනක 
භළතිතුභහ, කඩ්ලි ගරනහනහඹක භළතිතුභහ ඒ 
ඳයම්ඳයහගේ අඹ.  ඒ ඳයම්ඳයහට 
ගෆගන, ඒ ඳයම්ඳයහගේ ගභන් ගිඹ 
නහඹකගඹක් වළටිඹට ්රී රංකහ නිදවස 
ඳක්ගේ තභ ත්කම්, තභ ගේඳශ වරි 
වම්ඵ කිරීභව ම්ඵන්ධගඹන් 
තගේකටත් ගනොශකහ ජනතහ 
ගනුගන් කළඳ කයපු අධිනීතීා ෆ්රළන්සිස 
සිඹමරහපිටිඹ භළතිතුභහ ළනි 
ගේලඳහරා. න් කහ ළඩිගඹන් ගම් බහ 
නිගඹ ජනඹ කයන්න ඕන කහරගේ ්තුභහ 
අඳට අහියග ර භ ඉතහභත්භ ගල චනීඹ 
තත්ත්ඹක් උදහ කයනහ.  ඒ භඟභ 
්තුභහගේ ආදයණීඹ පුයත්නඹ ්තුභහ 
නිගඹ ජනඹ කයයගන් තභ ජනතහට 
ආදයඹ, කරුණහ, තභ ගරඹ රඵහපාභ 
භභ හිතනහ ෆ්රළන්සිස සිඹමරහපිටිඹ 
භළතිතුභහට කයන ගගෞයඹක්.  ඉතින් ්භ 
නිහ අද දින ්තුභහ ගනුගන් ගගනහපු 
ගල ක ඳණිවිකඹ , ගඹ ජනහ බහ 
ම්භත ර ගභන් අනතුරු ්භ ආදයණීඹ 
බිරි ව දරුන්ට ්ඹ රඵහගදන්නට 
කයන ගගෞයනීඹ ඉ වලීභත් භඟ 
ෆ්රළන්සිස සිඹමරහපිටිඹ භළතිතුභහ 
අනහගතගේ අගේ ගඵෞේධ දර්ලණඹ අනු 
නළන නළත ඉඳගදනහ නම් ඒ  

 

ආදයණීඹ බිරිගේ ආදයණීඹ 
සහයගපුරුඹහ ලගඹන්, ඒ දරුන්ගේ 
ආදයණීඹ පිඹහ ලගඹන්, ඒගේභ 
භසත කෆග වග ව ජනතහට, භසත ්රී 
රංකහට නළත නළත ළක කයන්න 
පුළුන් විදිගවර නළත නළත වමුර  
අහනගේ අජයහභය නින් සුඹ 
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SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ප්රහර්ථනහ කයයගන් ගල ක ඳණිවිකඹ 
ආදයණීඹ බිරි ව දරුන්ට ඹළර භ 
ම්ඵන්ධගඹන් ගඹ ජනහ කයයගන් භගේ 
චන ස වඳඹ අන් කයනහ.   
 

 ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතුති.  ! අධයහඳන අභහතය ගරු 
බහණු මුණිප්රිඹ භළතිතුභහට.  මීශඟට ගරු 
භන්ත්රී ගඹහිඹහ ්ම්. ඉෂසරහර් භළතිතුභහ. 

 

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

Hon.Member M.Y.M.Iflar                                                    

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි, අඳ ඳශහත් 
බහගේ අඳත් භඟ පාර්ඝ කහරඹක් ඳශහත් 
බහ භන්්රියගඹක් ලගඹන් කටතුතු 
කයපු අගේ හිටපු ගරු ඳශහත් බහ 
භන්ත්රීතුභහණන් න අධිනීතීා ෆ්රළන්සිස 
සිඹමරහපිටිඹ භළතිතුභහගේ ගල ක 
ගඹ ජනහ ගේන ගභොගවොගත් අපි 
හකච්ඡහ කයන අසථහ ්ක ඳළත්තකින් 
ගල ක ගන ගභන්භ අගනක් ඳළත්ගතන් 
්තුභහගේ ආදයණීඹ පුයත්නඹ ගම් 
ගගෞයනීඹ බහගේ අද ආණ්ඩු ඳක්ගේ 
ංවිධහඹකයගඹක් ලගඹන් කටතුතු 
කිරීභ ළදගත් ගන ගභන් අගේ ෆ්රළන්සිස  

 

සිඹමරහපිටිඹ හිටපු භන්ත්රීතුභහ අපිත් 
්ක්ක ඵයගමු ඳශහත් බහගේ අද 
ඵළලුහභ ්දහ අපි ආණ්ඩු ඳක්ඹ 
නිගඹ ජනඹ කයනගකොට, ඒ ආණ්ඩු 
ඳක්ගේ භන්ත්රීයගඹක් ලගඹන් අපි 
කටතුතු කයනගකොට අධිනීතීා ෆ්රළන්සිස 
සිඹමරහපිටිඹ අගේ හිතත් ගරු 

භන්ත්රීතුභහ නිගඹ ජනඹ කගශර විඳක්ඹ.  
අද ඵළලුහභ පුතහ ආණ්ඩු ඳක්ගේ 
ංවිධහඹකයඹහ ලගඹන් කටතුතු 
කයනගකොට අපි ගම් ගගෞයනීඹ බහ 
නිගඹ ජනඹ කයන්ගන් විඳක් 
භන්ත්රීයගඹක් ලගඹන්.  අඳට ගේන ගේ 
තභ.  අපි ඵයගමු ඳශහත් බහ ගේභ 
ඳශහත් බහ ගම් යගට් සථහපිත 
ගනගකොට ඒ ඳශහත් බහ 
ම්ඵන්ධගඹන් ළඩි ගදගනකුට ළඩි 
අගඵ ධඹක් තිබුගන් නෆ.  ඒ ගේභ 
ඳශහත් බහ ම්ඵන්ධගඹන් ගගගනන 
අණඳනත්, ගයගුරහසි ම්ඵන්ධගඹන් 
හකච්ඡහ කිරීගම් පා ආණ්ඩු ඳක්ඹ ගභොන 
ඹම් ගේ කශත් විගේචනහත්භක, 
නිළයදි වරි විදිවට ඉතහභත්භ අලය ගේ 
කථහ කයපු භන්ත්රීයගඹක් තභ.  අගේ  
අධිනීතීා ෆ්රළන්සිස සිඹමරහපිටිඹ අගේ 
භන්ත්රීතුභහ.  අගේ භන්්රිතුභහ කිසිභ 
අසථහක ගම් බහ ගභොන ඹම් 
ගවරතුක් නිහත් ආහට ගිඹහට කථහ 
කගශර නෆ.  ඒ ගේභ තභ.  ්තුභහ ෆභ 
අසථහකපාභ, අඳට නම් කිේහභ අපි 
ගරහගේභ නළගිටින අසථහ ව තිඹනහ.  
නමුත් ෆ්රළන්සිස සිඹමරහපිටිඹ අගේ ගරු 
භන්ත්රීතුභහ අලය ගදඹට, අලය 
ගරහට නළගිටරහ ඉතහභත්භ 
අලය ප්රභහණගේ කථහ කිේහභ ගළඹුරු 
අර්ථඹක්, ඒ ගේභ ඒ බහට අලය, ඒ 
ගේභ ඒ බහගේ අනහගතඹ ව 
උන්නතිඹ ගනුගන් කථහ කයපු 
භන්්රියගඹක්.  ඒ ගේභ ආහට ගිඹහට 
කථහ කගශර නෆ.  අපි දන්නහ අපිත් ඒකක 
හිටපු , ්තුභහ ඉතහභත්භ ළදගත්, ්තුභහ 
ගභොන ගේලඳහරන ඳක්ඹ නිගඹ ජනඹ 
කශත් ේගේවගත ගම් බහට 
ඇවි වරහ කථහ කගශර නෆ.  ්තුභහ  

 

නිගඹ ජනඹ කයන ජනතහගේ වඬ තභ.  
්දහ ඒ ඳශහත් බහ තුශ ක්රිඹහත්භක 
වුගන්.  ඒ ගේභ ගම් ඳශහත් බහ තුශ 
අද ්තුභහ අඳ අතරින් ගන් ගරහ ගිඹත් 
ඕනෆභ පුේගරගඹක් ඉඳදුනහ ගේභ 
භයණඹ නිඹත. .  අපි කදහ වරි දක ඒ 
ඉයණභට මුහුණ ගදන්න ඕන.  ්තුභහ 
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SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ඉඳදුනහ ගේභ ්තුභහ අඳ අතරින් ගන් 
ගරහ ගිඹත් ්තුභහගේ ක්රිඹහ කරහඳඹ ව 
්තුභහ කශ ගරහ කිසි දක අභතක 
කයන්න ඵෆ.  ඳශහගත් බහගේ ්දහ අපි 
තරුණගඹ  ලගඹන්, ්තුභහ 
ළඩිහිටිගඹක් ලගඹන් ඒ ගේභ 
බුේධිඹක් තිඹන, වරිඹටභ කිේගොත් 
්තුභහ පුසතකහරඹක් ගේ.  වරිඹටභ 
්තුභහගේ සිඹළුගේභ අපි අලය 
ගරහට, අපි භවය අසථහර ගත් 
ගඵොන ගරහට ගිහි වරහ ්තුභහ ්ක්ක 
කථහ කය කය ඉන්නගකොට අයක ළයදි. .  
ගම්ක වරි.  ගම්ක තභ.  විඹතුත්ගත්.  
ගම්ක තභ.  කථහ කගශර.  ගම්ක තභ.  වරි 
ගේ කිඹරහ කිඹනහ.  ඒ ගේභ 
සිඹළුගේභ ්තුභහගගන් ගන්න පුළුන් 
ගවො දළනුභත් තිබුණ, බුේධිඹක් තිබුණ 
අඳට අලය ගන තුගඹක තභ.  
ඵයගමු ඳශහත් බහ ්තුභහ 
නිගඹ ජනඹ කගශර.  ්තුභහ අඳ අතරින් 
ගන්ර භ, ්තුභහ අගඳන් මුගළනීභ අඳට 
ගේභ ඒ ඳවුග ව උදවිඹට ඒ ගේභ 
්තුභහගේ බහර්ඹහ ඇතුළු දුහ දරුන්ට 
ගල කඹ ගේභ ගම් ගගෞයනීඹ ඳශහත් 
බහටත් ්ක ඳළත්තකින් ගල කඹක්.   

 

 ඒ ගේභ තභ.  අද ්තුභහ ගවො 
පුරුකක්, ඉතහභ ළදගත් ්තුභහගේ ක්රිඹහ 
ඉදිරිඹට ගගනිඹන්න ඵයගමු ඳශහත් 
බහගේ කෆග වර දිස්රික්කගඹන් 
්තුභහගේ පුයත්නඹ න වර් 
සිඹමරහපිටිඹ අගේ යගඹහ ගම් ඳශහත් 
බහට ඳත් කිරීභ.  ඒ ගේභ තභ.  
්තුභහ අද ආණ්ඩු ඳක්ගේ විලහර 
කර්තයඹක් ගම් බහ තුශ ඉතහභත්භ  

 

භළනවින් ගවොඳින් ආණ්ඩු ඳක්ගේ 
ංවිධහඹකයඹහ ලගඹන් කටතුතු 
කයනහ.  අපි අගඹ කයන්න ඕන.  ඒ 
ගේභ ඒ ඳවුර දිවහ ඵළලුහභ ප්රධහන 
ඇභතිතුභහ කිඹපු විදිවට ඒ ඳවුර 
ගේලඳහරන ලගඹන් දළළන්ත කහර්ඹඹ 
බහයඹක් ඉසශ කයන, දළළන්ත 
ගේලඳහරන ඳවුරක් ගේභ ඒ ප්රගේලගේ 

ජනතහට සුවිලහර ගරහන් යහයකඹක් 
ඉසශ කයන ඳවුරක් කිඹන ්ක අඳට 
ඉතහභත්භ ගවොඳින් භළනවින් ගේනහ.  
ගභොකද වර් සිඹමරහපිටිඹ භළතිතුභහ 
දිගින් දිගටභ ජඹග්රවණඹ කයගගන ගම් 
ඳශහත් බහ නිගඹ ජනඹ කයයගන් ඒ 
ප්රගේලගේ ජනතහගේ ඒ පිඹහණන් ගගන 
ගිඹ ඒ ළක පිළිගර ඊටත් කහ ඉවළින් 
ඉදිරිඹට ගගනඹයගන් ප්රගේලගේ ජනතහට 
්දහ විඳක්ගේ භන්ත්රීයගඹක් ලගඹන් 
කටතුතු කශත් අද ආණ්ඩු ඳක්ගේ 
දළළන්ත කහර්ඹඹ බහයඹක් ඉසශ කයන්න 
පුළුන් භන්්රියගඹක් බිහිර භ, ඒ පුරුක 
ඉතහ අගඹ කයන අතය, භභ ප්රහර්ථනහ 
කයනහ අගේ හිතත් අධිනීතීා ෆ්රළන්සිස 
සිඹමරහපිටිඹ ගරු භන්්රිතුභහට අභහභව 
නින් සුඹ ප්රහර්ථනහ කයයගන් අගේ ගම් 
ගල ක ගඹ ජනහ ්භ ඳවුග ව උදවිඹටත්, 
ඒ ගේභ භගේ ගඳෞේගලික ගල කඹත් 
ගම් අසථහගේ ප්රකහල කයයගන්, ඔඵතුභහ 
භට අසථහ ශහ පාභ පිළිඵ අගන්ක 
හයඹක් සතුතින්ත ගයගන් භභ නිවඬ 
ගනහ.  සතුති.  ! 

 

 ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

සතුති.  ! ගරු ඉෂසරහර් භන්ත්රීතුභනි.  
මීශඟට ගරු ඳශහත් භහර්ග අභහතය අතුර 
කුභහය යහහුඵේධ භළතිතුභහ.   

 

 

ගරු අභහතය අතුරකුභහය යහහුඵේධ              
சகபய அபநச்சர் அது குநாப பாஹூத்த                   

Hon. Minister Athula Kumara Rahubadda                                                      

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි, ඔඵතුභහට 
ප්රථභගඹන්භ භගේ ගගෞයඹ පුද කයනහ.  
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ගම් ගරු බහගේ කෘතවසථ 
ගේලඳහරාගඹක් පිළිඵ ගල ක 
ගඹ ජනහක් පිළිඵ කථහ කයන්න 
අසථහක් රඵහපාභ පිළිඵ.  භභ ගම් 
බහගේ ්තුභහ ්ක්ක හිටිගේ නෆ.  ගම් 
කිඹන ගේලඳහරන ටපිටහ දළකරහ 
තිබුගන් නෆ.  නමුත් ඔඹ කිඹන නීතීාඹහ, 
ඔඹ කිඹන යහඳහරිකඹහ, ඔඹ කිඹන 
කෘතවසථ ගේලඳහරාඹහ වඳුනහ ගන්න 
අසථහක් රළබුණහ ගේලඳහරන 
ක්රිඹහලිගේ පා ප්රහගේය ඹ භට්ටගම් පා.  
ඳළ වභඩු වර ප්රහගේය ඹ බහ නිගඹ ජනඹ 
කයන ්ක්තයහ අසථහක භට 
අසථහක් රළබුණහ ගලිගමු ආනගේ 
ගේලඳහරන කටතුතුරට ප්රහගේය ඹ 
බහගේ ්දහ බහඳතියඹහ උඳහලි 
ඩුආයච්චි ්ක්ක වබහගී ගන්න.  ්දහ 
අපි පිටත් ගරහ ගිගේ ගම් කථහ කයපු ගම් 
භවහ දළළන්ත ගේලඳහරන චරිතඹ .එත් 
ගන නිට.  ඒ ඹන ගරහගේ භභ 
දළක්ගක් .එවිගත් ඳශගනි තහට 
ඉතහභත්භ උ, ඒ ගේභ කණ්ණහඩි 
ගදකක් දහගගන ඳත්තයඹක් කිඹන, 
ඳළත්තක දුම් ඳ. ේඳඹක් තිඹන 
භවත්භගඹක්.  අපි ගිවහභ අපි ගිඹ 
කහයණහ අවරහ ්තුභහ අපි වබහගී 
කයහ ගත්තහ.  ඒ ගිඹ ගරහගේ අපි 
අවගගන හිටිඹහ ්තුභහගේ කටවඬ.  ඒ 
ගේභ ්තුභහගේ ගේලඳහරන 
අලයතහඹ.  ඒ ගේභ වදගත් 
ලිඹගච්ච, ජනතහට අලය ගේ පිළිඵ 
රැසර ම් ගදක තුනකට ඹනගකොට ගම් කථහ 
කයන වළගභ ටභ ගේ අඳට ගත්රුගන් 
ගම් ගේලඳහරාඹහ පිළිඵ කථහ කයන්න 
ගභොන තයම් ගේ ව ගම් බහ තුශ හිටිඹහ 
නම් අඳට පුළුන් ද කිඹන කහයණහ.   

 

ඉතින් ඒ නිහ ඒ භවහ ගේලඳහරාඹහ ගම් 
වළගභ භ කිේහ ගේ ගකගනක් දිවහ 
ඉතහභ තීක්ණ ඵරරහ, ඒ ගේභ කථහ 
කයන ගේ ළඩිපුයභ අවරහ , අඩුගන්භ 
කථහ කයරහ ඉතහ විලහර ළක ගකොටක්, 
අලයතහඹක් ඉටුකයන්න පුළුන් 
ගේලඳහරන චරිතඹක්.   

 

 ඒ ගේභ ඒ ගේලඳහරන චරිතඹ 
ගම් බහගේ ්කට නිගඹ ජනඹ කයපු 
සිඹළුභ භළති ඇභතිරු ඳක් විඳක් 
්තුභහගේ තිබුණ ගේලඳහරන 
දළනුභ, ජංගභ පුසතකහරඹ පිළිඵ ඒ 
අත්දළකීම් ව ගේලඳහරන දළනුභ පිළිඵ 
කතහ ඵව කශහ.  ඉතින් ඒ නිහ අපි ඒ 
කථහ කයපු ගේලඳහරන දළළන්ත චරිතඹ 
ඳසුකහලීන අපි දළක්කහ යංත්ත් 
සිඹමරහපිටිඹ කිඹන ඒ ගේලඳහරාඹහ ්දහ 
ඳශහත් බහගේ භගේ අ වරපු පුටුගේ 
ඉන්නගකොට ්තුභහගගන් ඳසු 
ගේලඳහරනඹට ආපු යංත්ත් සිඹමරහපිටිඹ 
කිඹන අද ත්භන් ඳහර්ලිගම්න්තුගේ 
කළබිනට් අභහතයයඹහ ඇසුරු කයන්න, ඒ 
ගේභ ඔහුගේ ගේලඳහරන ළක පිළිගර 
තභ ගේලඳහරන නහඹකත්ගඹන් ඉඟන 
ගත්ත අත්ගඳොත් ඒ සිඹ වර අපි අද 
්තුභහගේ ගේලඳහරනඹ දිවහ අද අපි 
දකිනහ.  ඒ අත්ගඳොත් තළබීගභන්.  ඉන් 
අනතුරු ඒ ගේලඳහරන ඳවුර භභ 
හිතන්ගන් ්තුභහගේ බිරි කෆග වර නගය 
බහ නිගඹ ජනඹ කයපු භන්ත්රීරිඹක්.  
ඉතින් ඒ නිහ ඒ ඳවුර ගත්තහභ ්දහ 
නිට ඹනවිට අපි දළක්ගක් නෆ ගම් 
බහ අද නිගඹ ජනඹ කයන ඒ ෆ්රළන්සිස 
සිඹමරහපිටිඹ කිඹන චරිතඹට ඊටත් කහ 
හධහයණඹ කයන, ඒ ගේභ ඒ චරිතඹට 
ඳණ ගඳොන ගේලඳහරන තභන්ගේ 
අතිජහත පුඹහ ්දහ හිටිගේ නෆ.  ඔහු 
හිටිගේ ඇභරිකහගේ.  ඉතින් අපි දළකරහ 
තිබුගන් නළති, වඳුනන්ගන් නළති ඒ ගේභ 
ඒ ගේලඳහරන චරිතඹත් ්ක්ක ඇසුරු 
ගනොකයපු නිහ අඳට පුළුන් වුනහ වර්  

 

සිඹමරහපිටිඹ කිඹන, යංත්ත් 
සිඹමරහපිටිඹගේ ඳහර්ලිගම්න්තු ගභනත් 
්ක්ක ගම් බහට ආපු යංත්ත් 
සිඹමරහපිටිඹ .එභහන නිගඹ ජනඹ 
කයන ගේලඳහරන චරිතඹ ඉතහභත්භ 
රඟින් සුවද ඇසුරු කයන්න.  ඒ ඇසුරු 
කිරීභ තුශ අපි දකිනහ ගම් බහගේ ඔඵ 
කථහ කයපු ෆ්රළන්සිස සිඹමරහපිටිඹ 
භළතිතුභහගේ කථහ, ළක පිළිගර, 
ගේලඳහරන අත්දළකීම්, අගඵ ධඹ ඒ 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ගේභ ඳරිනතබහඹ ගකොච්චය ද කිඹන 
්ක භට කහ ඔඵ ගවොට දන්නහ.  නමුත් 
අද අඳට ගත්ගයනහ ළඵවින්භ ඒ 
චරිතඹට ඳණ ගඳොන චරිතඹක් විදිවට, ඒ 
චරිතඹට හධහයණඹක් කයන චරිතඹක් 
විදිවට වර් සිඹමරහපිටිඹ භළතිතුභහ ගම් 
බහගේ ඇති ගච්ච ඹම් ඹම් අසථහර 
ඇති වුන ප්රලසන පිළිඵ ගන්නහ ූ තීන්දු 
දිවහ දළක්කහභ ඉතහභත්භ භවත්භහ තීන්දු 
්දහ තභ පිඹහගේ ගේලඳහරන 
අඩිඳහය, පිඹහගේ ගේලඳහරන අබහඹ, 
පිඹහගේ ගේලඳහරන චරිතඹ ඒ ආකහයඹට 
හධහයණඹ කයන දිවහ ඵළලුහභ ගත්රුම් 
ගන්න පුළුන් පිඹහගේ ගේලඳහරන 
තත්ත්ඹ.  

 

 ගම්ක අපි කථහ කයන්ගන් 
අත්දළකීගභන්.  වර් සිඹමරහපිටිඹ කිඹන 
ගේලඳහරන චරිතඹ කළඳ කයපු 
ගේ ව, භවයවිට තනතුරු, නිශතර, 
ඵරතර ගම් සිඹ වර.  ඒ ගේභ තභ.  
බහ තුශ ආණ්ඩු ඳක්ඹක් විදිවට 
ඇතිගන ඹම් ඹම් ප්රලසන ඔහු ඉතහභත්භ 
නිවතභහනී තභන්ගේ ගකීභකින් ඒ 
කහර කහනු තුශ ගම් දක්හභ ඉටු 
කයපු ගේලඳහරන චරිතඹක්.  ඉතින් ඒ 
නිහගම් ගේලඳහරන චරිතඹ ගභොන තයම් 
දුයට     ළදගත්ද ?  ඒ ගේභ අලය ද 
?  කිඹන ්ක අද යගට් ගම් වළගභ භ කථහ 
කශහ.  ඉතින් ්ළනි ඓතිවහසික 
ගේලඳහරන චරිතඹක් විදිවට ගම් 
ඵයගමු ඳශහගත් කෆග වර දිස්රික්කගේ  

 

ජනතහට කහ ළඩිගඹන් ගරඹ කයරහ, 
අඩුගන් කථහ කයරහ, ඒ ගේභ 
තභන්ගේ යහඳහය දිතුණු කයගගන, 
ගේලඳහරනගේ කහටත් ඇගි වරක් දික් 
කයන්න ඵළරි චරිතඹක් විදිවට, වළගභ ටභ 
කථහ කශවළකි ළදගත් චරිතඹක් විදිවට 
ගේලඳහරනගඹන් විතයක් ගනගභ.  
.එවිතගඹන් නික්යගරහ ගිඹහ.  නමුත් ඔහු 
කශ කී ගේ ගම් බහගේ විතයක් ගනගභ. , 
කෆග වග ව විතයක් ගනගභ.  ඵයගමුගේ 
වළගභ ටභ  කථහ කයන්න ගදඹක් ඉතිරි 

කයරහ ගිඹහ.  ඒ නිහ ඒ ගේලඳහරන 
චරිතඹට ආදයඹ කයපු කෆග වග ව 
ජනතහ ගේභ අපි ගකටි කහරඹක් තුශ 
භගගත් .එවිතගේ අභතක ගනොගන 
ගදඹක් තිඹනහ වර් සිඹමරහපිටිඹ 
භන්්රිතුභහ දන්නහ භභ ්තුභහට කිඹරහ 
තිඹනහ.  භටත් භළගයනතුයහට අභතක 
කයන්න ඵළරි ්ක ගදඹක් ්තුභහ පුරුදු 
කශහ.  උගන්නරහ ගිඹහ.  ඉතින් ඒ නිහ 
ඒක ඉතහභ ගොඳුරු ගදඹක්.  ඉතහභ 
සුන්දය ගදඹක්.  ඒක භගේ වදගත් 
වළභදහභ තිඹනහ.  ඒක දන්න ගකනහ 
වර් සිඹමරහපිටිඹ භළතිතුභහ.  ඉතින් ඒ 
නිහ ඒ ගේලඳහරන චරිතඹ කෆගලු 
දිස්රික්කගේ ආදයඹ කයපු භසත ඳශහත් 
බහක් ගනුගන් ්දහ ඒ ගගෞයනීඹ 
නහඹකත්, ගගෞයහන්විත විදිවට කථහ 
කයපු ඒ ගේලඳහරන චරිතඹට ඵයගමු 
ඳශහත් බහගේ ්දහ අඳට ්තුභහත් ්ක්ක 
කටතුතු කයන්න ඵළරි වුනත් ඒ කටතුතු 
කයපු සිඹළුගදනහ ගනුගන් ඒ අදවස 
දළක්ර ගම් පා ඒ ගේ ගකටි කහරඹක් තුශ, 
තිඹක් ගේ ගකටි කහරඹක් තුශ 
රඵහගත්ත අත්දළකීම් තුශ ්තුභහ කශ භවහ 
ගභගවය පිළිඵ නළත නළතත් 
සිහිඳත් කයයගන්, ්තුභහගේ ගන්ර භ ඒ 
බිරිට දරුන්ට ගේභ භසත ඳශහත් 
බහටත් පිරිභළසිඹ ගනොවළකි ඳහඩුක් 
ගර කෆගලු දිස්රික්කඹට ඇති වුනහ 
ගේභ නළතත් ඒ ගේලඳහරන කටතුතු 
කයන්න අගේ ගඵෞේධගඹ  විදිවට 
ංහයගේ නළත තහක් ඉඳගදනහ.  
යගඹළගදනහ.  ඒ නිහ ඔහු  

 

ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ නම් තත් ඹම් 
හධහයණඹක්, ගරඹක් ගේලඳහරනික 
ලගඹන් ව අගනකුත් ්තුභහ 
ඵරහගඳොගයොත්තු ගච්ච ගේ ව තුශ, ඉටු 
කයන්න ගනොවළකි වුන ගේ ව ඉටු 
කයගළනීභ වහ උඳදින උඳදින 
ආත්භර පා ඒ කටතුතු නිළයදි කයන්න 
්තුභහට ලක්තිඹ, ධධර්ඹඹ රළගබ්හ !  ඒ 
ගේභ අහනගේ ගඵෞේධගඹ  විදිවට 
අපි සිඹළුගදනහ ්ක් ප්රහර්ථනහ කයන , 
්තුභහ අගඳන් ගන්ර භ පිළිඵ ්තුභහත් 
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SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ඵරහගඳොගයොත්තු ගන අජයහභඹ නින් 
සුඹ අත්ගේහ ! කිඹහ ප්රහර්ථනහ කයයගන් 
භභ නිවඬ ගනහ.   

 

 ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතුති.  ! ගරු ඳශහත් භහර්ග 
ඇභතිතුභනි.  කහ ටින්ගන් ඔඵතුභහට ඒ 
පුරුදු කශ ගේත් කිේහ නම් තභ. .  
මීශඟට ගරු භන්ත්රී සිරි ව ඳ වගරගඳොර 
භළතිතුභහ. 

 

ගරු භන්ත්රී  සිරි ව ඳ වගරගඳොර              
சகபய சிரில் ல்லசா                                                                   

Hon.Member Cyril Pallepola                                              

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි, දිංගත 
ඵයගමු ඳශහත් බහ භන්ත්රී ෆ්රළන්සිස 
සිඹමරහපිටිඹ භළතිතුභහ පිළිඵ කතහ 
කයන්න අසථහ රඵහපාභ පිළිඵ භහ 
ඳශමුගන්භ ඔඵතුභහට භගේ සතුතිඹ පුද 
කයනහ.  භභ සිඹමරහපිටිඹ භළතිතුභහ  

 

 

්කවිටක දළක්ගක් කෆගලු දිස්රික්කගේ 
්දහ භභ පුංචි ගකො වගරක් වළටිඹට ප්රසිේධ 
යහඳහරිකගඹක් වළටිඹට භභ ්තුභහ 
දළක්කහ.  ෆ්රළන්සිස සිඹමරහපිටිඹ භභ 
්කයක දළක්ගක් නීතීායගඹක් 
වළටිඹට.  ්ක තළනක දළක්ගක් ඵයගමු 
ඳශහත් බහ භන්ත්රීයගඹක් වළටිඹට.  
තත් තළනක දළක්කහ කෆගලු දිස්රික්කඹ 
්රී රංකහ නිදවස ඳක්ඹ ළටුන 
ගභොගවොගත් කෆගලු දිස්රික්කඹට විලහර 
ලක්තිඹක් දුන්න ගේලඳහරන නහඹකගඹක් 

වළටිඹට භභ දළක්කහ.  භභ ්ගවභ දළක්ගක් 
කෆග වර කච්ගච්රිඹට ගේලඳහරනගේ පුංචි 
ගකො වගර  වළටිඹට අපි ්දහ ්ක්ත් 
ජහතික ඳක්ගේ ඉදරහ ඹනගකොට අපි 
ගඳොඩ්කක් අමන්පිටිඹ කන්ද උකට 
ඹනගකොට අඳට හිතට ගඳොඩි ඳයහජඹක් 
දකිනහ.  සිඹමරහපිටිඹ භළතිතුභහගේ ගේ 
රඟ පුදුභහකහය ජනතහ රැ වරක් තිඹනහ.  
ඒක අදත් ්දත් ඒ ජනතහ රැ වර ්තුභහගේ 
නි අර පිගයනහ.  ්කතු ගනහ.  
්තනපා අඳට හිතට ගඳොඩි ඵඹක් ඇති 
ගනහ අපි ඳයදි.  කිඹරහ.  ඒ නිහ ්තුභහ 
ඒ ගේ නිවඬ, අඩුගන් කථහ 
කයන, ළඩිගඹන් ළක ගකොටක් කයපු 
ගේලඳහරන නහඹකගඹක්.  ඒ ගළන අපි 
කෆගලු දිස්රික්කඹ නිගඹ ජනඹ කයන 
ඳක් විඳක් සිඹළුභ භන්ත්රීරු අපි 
දන්නහ.  ්තුභහ ගේලඳහරනගේ නිවඬ 
කයපු ගරඹ නිහ තභ.  අද වර් 
සිඹමරහපිටිඹ ්තුභහගේ පුයත්නඹ 
ඵයගමු ඳශහත් බහගේ කෆගලු 
දිස්රික්කගඹන් ළඩි භනහඳ ං යහක් 
අයගගන ගදඳහයක්, තුන්ඳහයක් හඩි වුගන්.  
ඒ පිඹහ ඒ භහජඹට කයපු ගභගවය.  ඒ 
පුතහට රළගඵනහ කිඹන ්ගක් අඩුක් 
නෆ.  ඒ නිහ අදත් අපිත් ්ක්ක ගව දය 
භන්ත්රීයගඹක් වළටිඹට, ආණ්ඩු ඳක්ගේ 
ංවිධහඹකයඹහ වළටිඹට ඳක් විඳක් 
ගේදඹකින් ගතොය අපි ඒ අඹගේ 
ගග වර ගිහි වරහ කහරහ බීරහ කතහ 
කයරහ ්නහ.  අගේ ගග වර ්නහ.  
වම්ඵ ගනහ කතහ කයනහ.  ගේලඳහරන 
ලගඹන් අපි කදහත් ගළටුභක් තිබුගන්  

 

නෆ.  භභ හිතන්ගන් ඒ පිඹහ ගිඹ අඩිඳහගර් 
තභ.  පුතහත් ඹන්ගන්.  ්ගවභ නම් භභ 
පාර්ඝ කථහ කයන්න අලය නෆ.  ෆ්රළන්සිස 
සිඹමරහපිටිඹ භළතිතුභහ ගළන කථහ 
කයනගකොට ්තුභහගේ භළතිණිඹ අඳට 
සිහිඳත් ගනහ.  ්තුයගඹත් කෆග වර 
නගය බහගේ නහගරික භන්්රිරිඹක් 
වළටිඹට කෆග වර නගයඹට විලහර 
ගරඹක් කයපු භන්ත්රීතුයගඹක්.  ්තුයගඹත් 
ෆ්රළන්සිස සිඹමරහපිටිඹ භළතිතුභහගේ 
ගේලඳහරන ඵගයන් ගකොටක් අයගගන 



 

ඵයගමු ඳශහත් බහ சபகமுய நாகாண சப SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL  

2016.07.12 

 16 
 

ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ඹන්න පුළුන් ලක්තිභත් දිරිඹ භක්, 
කහන්තහක් කිඹන ්ක භභ ගම් 
අසථහගේ සිහිඳත් කයන්ගන් ගඵොගවොභ 
ආකම්ඵයගඹන්.  ඒ විතයක් ගනගභ.  
යංත්ත් සිඹමරහපිටිඹ භළතිතුභහ ඳශහත් 
බහ නිගඹ ජනඹ කයරහ 94 පා අද 
ඳහර්ලිගම්න්තුගේ ප්රධහන කළබිනට් 
ඇභතියගඹක් වළටිඹට නිගඹ ජනඹ 
කයන්ගන් ඒ සිඹමරහපිටිඹ ඳයම්ඳයහගේ 
තිබුණ ළදගත්කභ නිහ කිඹන ්ක භභ 
ගම් ගරහගේ ගඵොගවොභ ආදයගඹන් 
සිහිඳත් කයනහ.  ්ගවභ නම් භභ පාර්ඝ 
කථහ කයන්ගන් නෆ.  සිඹමරහපිටිඹ 
භළතිතුභහ අද .එතුන් අතය නළතත් 
්තුභහගේ නභ ගගනිඹන්නට ්තුභහගේ 
පුයත්නඹ අද සිඹමරහපිටිඹ ඇභතිතුභහත් 
්ක්ක කෆග වර දිස්රික්කගේ කටතුතු 
කයනහ.  ඒක අඳට ආකම්ඵයඹක් අපි 
කෆග වර දිස්රික්කඹ නිගඹ ජනඹ කයන 
භන්ත්රීරු වළටිඹට.   

 

 ්ගවභ නම් භභ පාර්ඝ කථහ 
කයන්ගන් නෆ.  ෆ්රළන්සිස සිඹමරහපිටිඹ 
හිටපු අගේ ඳශහත් බහ භන්ත්රීතුභහට, ඒ 
ගේභ යහඳහරික භළතිතුභහට, 
නීතීා භළතිතුභහට, හභදහන 
විනිලසචඹකහයතුභහට අහන ලගඹන් 
නින් සු රළගබ්හ ! කිඹහ භහ ප්රහර්ථනහ 
කයනහ.   

   

   

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතති.   ගරු සිරි ව  ඳ වග වගඳොර 
භන්ත්රීතුභහට.  මීශඟට ගරු බහනහඹක 
අග ක ජඹර්ධන  භළතිතුභහ. 

 

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි අද ගම්  ගරු 
බහගේ  සිඹළු  ගරු  කටතුතු ඳගක  
තිඹරහ ගම් ගල ක ගඹ ජනහ   ඉදිරිඳත්  
කයරහ අපි ගම් ගල ක ගඹ ජනහ  
පිළිඵ  කටතුතු  කයන්ගන් ගම්  ගරු 
බහගේ ඉතහභ වියකසශූත්  ඉතහභ 
කහර්ඹක්භූත්  ඉතහභ ආදර්ලභත් ූ 
ගේලඳහරාගඹක්  වළටිඹට  බහගේ ගරු 
භන්ත්රීයගඹක්  ගර ඉතහභත් ආදර්ලභත් 
ගරඹක්  කශ  ගරු ෆ්රළන්සිස 
සිඹමරහපිටිඹ  භළතිතුභහගේ ගුණඹන්  
පිළිඵ  කතහ  කයරහ අගේ ගල කඹ 
ප්රකහල  කයරහ ්තුභහගගන්  රඵන්න  
තිගඹන ආදර්ලඹ ඉදිරිඹට ගගන ඹහභ 
පිළිඵ ්තුභහ තුශ    තිබිච්චි ගුණඹන්  
පිළිඵ කතහ  කිරීභට. භභ ඔඵතුභහට  
සතතින්ත ගනහ  බහඳතිතුභනි  ඒ 
කටතුත්තට මලිකත්ඹක්  පාරහ අද  
විගලරගඹන් ්තුභහ  පිළිඵ කතහ  
කයන්නට විලහර  පාර්ඝ ගරහක් පාර්ඝ 
කහරඹක්  රඵහපාභ පිළිඵ.  භභ ්තුභහ  
භඟ ගම් බහගේ ඉන්න අසථහක්  
ගනොරළබුණත් ඒගේභ  ්තුභහ  භඟ 
ඉතහභ  මීඳ ඵදතහඹක්  ඳත්න්නට 
ගනොරළබුණත් ්තුභහගේ  කහරගඹන්  
ඳසු  ඳළති     ඳශහත්     බහගේ කටතුතු   

 

කයන්නට භට අසථහ  රළබුණහ. ඒ 
ගරහගේ            භභ මීට ඉවතින්  හිටපු 
භන්ත්රීරු ගළන  කතහ  කයන ගකොට    
ළඩිගඹන්   කතහ    කගශර   ෆ්රළන්සිස  
සිඹමරහපිටිඹ භන්ත්රීතුභහ   ගළන  තභ.  
භන්ත්රීරු ළඩිගඹන්  කතහ  කගශර. 
්තුභහගේ තිබිච්චි  ගහම්භීයබහඹ පිළිඵ 
විගලරගඹන්  වන්  කයන්ගන්. ඒ නිහ  
භභ කිඹන්න  කළභති.  ්තුභහ ඉංග්රීසි  
තුගගේ  සිංවර ඳළශළන්තිගේ  ඉවශභ 
ඳයපුයක  ආබහඹ  රඵපු ගකගනක්  
වළටිඹට ඉතහභ  ගහම්භීය   චරිතඹක්  
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

තිබිච්චි ගකගනක්.  ්තුභහ  ළඩිපුය 
ඇන්ගේ ඉංග්රීසි ඇඳුභ.  තුගය පීඹ  ඇඳුභ. 
ඒගේභ ්තුභහ ඉංේ රීසි බහහ  පිළිඵ 
ඉතහභ ඉවශ දළනුභත් තිබිච්චි ගකගනක්.  
ඒ  නිහ භහජගේ ජහතික ලගඹන්  ව 
ජහතයන්තය ලගඹන්  කටතුතු  කයන්න  
පුළුන් ලක්තිඹක් ්තුභහට  තිබුණහ. 
ඒගේභ  දළනුභක් ්තුභහට  තිබුණහ.  
්තුභහ  හිටපු ඒ  කහරඹ  තුශ  හිටපු 
ඇභතිරුන්ටත් කහ  ප්රසිේධිඹක්  රඵපු 
ගේලඳහරාගඹක්  වළටිඹට භභ දළනගගන  
හිටිඹහ. භට ගකටි කහරඹක ඇසුයක්  
වුණත් ,ගකටි  කහරඹක   දළනුගභක් 
වුණත්  ඇත්තටභ  අගේ  සිත් තුශ  ඳතින 
චරිත ඉතහභ අ වඳඹ. .  භට  නම්  
කිඹන්නභ ඕගන් ්තුභහගේ රඳඹ  අපිට  
නියතුරුභ ගේනහ.  ්තුභහගේ  රඳඹ   
නිතය ගේන සබහඹක්  තිගඹනහ. 
්ගවභ  හිටින්ගන්  කීඳ ගදගනක්  
පිළිඵ. .ඹම්  ගුණඹක්  ්තුභහ  තුශ  
තිබිච්චි  නිහ  තභ.  අපිට ්තුභහ සිහිඳත් 
ගන්ගන් ඒ ආකහයගඹන්. ඒ  නිහ  භභ 
්ගර  සිහිඳත් ගන ගකගනක්  වළටිඹට 
්තුභහගේ ගේලඳහරනඹ  ගළන   ඇත්තටභ  
භභ ගරොකු අධහනඹකින්  කටතුතු  
කයන්ගන්. ්තුභහ  කෆගලු  දිස්රික්කඹ 
නිගඹ ජනඹ  කශත් ්තුභහ   ඳසු ඳශහත් 
බහගේ කශ  කතහ අයගගන  භභ  
කිඹරහ  ඵරපුවභ වළන්හඩ් ්ක  
කිඹපුවභ ්තුභහ ඉතහ ළදගත් ගර  
තභ  දිස්රික්කඹට  ඳභණක් ගනගභ.   
මුළු  ඳශහතටභ  ළදගත් ගන  කරුණු   

 

පිළිඵ අගඵ ධගඹන්  කතහ  කයරහ ඒ 
ඒ ප්රලසන පිළිඵ ඒ ගඹ ජනහ  පිළිඵ 
ඉතහ ළදගත් කරුණු  ප්රකහල   කයරහ 
තිගඹනහ.  ්තුභහට ඒ  ලක්තිඹ  තිබුගණ් 
්තුභහ යට  පිළිඵ ජහතිඹ  
පිළිඵ,තභන්ගේ  ප්රගේලඹ  පිළිඵ 
,තභන්ගේ ඳශහත  පිළිඵ ඉතහභ  
වුභනහගන්  ව ඉතහභ  දළඩි 
අධහනගඹන් කටතුතු  කයපු  නිහ කිඹන 
්ක භහ වන්  කයන්නට ඕගන්.  
ඇත්තටභ සිඹමරහපිටිඹ  ඳයපුය 
ගේලඳහරන  ඳයපුයක්  වළටිඹට  ප්රසිේධ 

ගරහ  තිගඹනහ. ඒ ඳයපුගර් ඉවශභ  
ඳංතිගේ  පුරුක වළටිඹට අපිට ෆ්රළන්සිස  
සිඹමරහපිටිඹ  භළතිතුභහ අපිට භන්ත්රීතුභහ  
වඳුන්න්නට  පුළුන්.  ඒ  භන්ත්රීතුභහගේ 
ආබහඹ  රඵරහ  අද  ගේලඳහරනගේ 
යංත්ත්  සිඹමරහපිටිඹ  භළතිතුභහ  ජහතික  
නහඹකත්ගේ ඳශගනි ගඳශට  සුදුසුකම්  
රඵරහ ඉතහභ දූයදර්ය   කටතුතු  කයයගන්  
විලහර  භහජ ගරඹක් ගේලඳහරන  
ගරඹක් ඉටු  කයයගන්  සිටිනහ. ගඵොගව  
ගදනහගේ ජනහදයඹට  ජනප්රිඹත්ඹට  ඳත් 
ගයගන්.  

 

 ඒගේභ ්තුභහගේ  පුතණුන්  
වළභ  විටභ  ගම් බහගේ  ගගෞයඹ 
ආයක්හ  කය ගනියගන් ගම්  බහගේ  
කටතුතු  නිළයදි ගභගවඹයගන් පර්ණ  
වගඹ ගඹ ගදයගන් ආණ්ඩු ඳක්ගේ  
ංවිධහඹකයඹහ  වළටිඹට  කශ  තුතු 
තුතුකභ ඉතහභ  ඉවළින් කටතුතු  කයන 
අගේ  භන්ත්රීතුභහ   වර්  සිඹමරහපිටිඹ  
භන්ත්රීතුභහ ්ගර  කටතුතු  කයන්න 
පුළුන්කභ තිගඹන්ගන් අය ්තුභහගේ 
පිඹහගගන්  රඵපු  ආබහඹ  නිහ  කිඹරහ  
අපි  වන්  කයන්නට ඕගන්.  ඒ  නිහ 
අපි  දන්නහ ගකගනකුට  තභ ගරඹ 
තමුන්ගේ ගේලඳහරන ගරඹ  තමුන්ගේ 
ජහතික ගරඹ  කයන්න  පුළුන් 
ගන්ගන්  භහජ ගරඹ කයන්න   
පුළුන්    ගන්ගන්     තමුන්ගේ    ගගදය   

 

භහජඹ වරි වළටි ඒකට අනුඵර ගදනහ  
නම්  උඳකහය  කයනහ  නම් භඟ 
ගඳන්නහ  නම්  තභ.  ්ගර  කටතුතු  
කයන්න පුළුන් ගන්ගන්.  ෆ්රළන්සිස 
සිඹමරහපිටිඹ  භළතිතුභහට තභ  නිගන්  
රළබුණහ. ්තුභහගේ  භළතිණිඹක් 
ගේලඳහරනඹ  කයයගන්  කෆග වර  
දිස්රික්කගේ කෆග වර  භව නගය බහගේ 
නහගරික  භන්ත්රීතුයගඹක් ගර  විලහර 
ගරඹක්  ඉටු  කයරහ  ඒගේභ 
ගේලඳහරනඹ  පිළිඵ ගළඹුරු  දළනුභක් 
ඇතු  කහන්තහ  ංවිධහනගේ 
විගලරගඹන්  ්රීරංකහ  නිදවස ඳක්ගේ  
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

කහන්තහ  ංවිධහනගේත්  අනිකුත්  
කහන්තහ ංවිධහන  රත්  විලහර  
ගරඹක්  කයයගන්  තභ සහයග පුරුඹහට  
විලහර  ධධයඹක්  පාරහ  කටතුතු කශහ.  ඒ  
නිහ අපි දකිනහ යංත්ත් සිඹමරහපිටිඹ  
ඳවුර  අගේ  ්රීරංකහටභ  ඵයගමු  
ඳශහතට  ඳභණක් ගනගභ.   ්රී රංකහටභ  
ළදගත් ගරඹක් කයන  ඳයපුයක් වළටිඹට 
අපි වන් කයන්නට ඕගන්.  අපි  දකින 
ගදඹක්  තභ.  සිඹමරහපිටිඹ  භළතිතුභහගේ  
කිසිභ ආකහයඹක  තිබුගණ්  නෆ  ගකොච්චය  
ගරු  ගහම්භීයත්ඹකින්  කටතුතු  කශත් 
්තුභහ  හභහනය ජනතහට කිට්ටු  වුණහ.  
භභ  දළකපු ගදඹක්  තභ.  ඵයගමු  
ංර්ධන ඵළංකුගේ  බහඳතියඹහ  
වළටිඹට   කටතුතු කයන ගකොට ප්රගේලගේ   
හිටපු ඉතහභ  දුේඳත් අඹට ඒගේභ 
ආදහඹභක්  නළති ඇති නමුත්  තභන්ගේ 
ංර්ධන  කටතුතු  වහ තභන්ගේ  
යහඳහය වහ ගඳොඩි ඳංතිගේ ඉරහ 
හභහනය ඳංතිඹ  දක්හ ඒ වළභ ගකනහටභ 
අලය ගච්චි ණඹ  ඳවසුකම්  රඵහපාගම්පා  
විලහර ගභගවයක්  කයරහ කටතුතු   
කශහ. ඒ  නිහ ්තුභහ       හභහනය 
භහජඹ  ගකගයහි අධහනගඹන්   කටතුතු  
කයපු ගකගනක් වළටිඹටත් වන්  
කයන්නට ඕගන්.  ඒගේභ  ්තුභහට 
ගේලඳහරන  විතයක් ගනගභ.    
නිශධහරිගඹක්  ලගඹනුත් කටතුතු  
කයන්න පුළුන් ලක්තිඹක් තිගඹනහ. 
ඒගේභ ්තුභහ  නීතිාගඹක්  වළටිඹට   

 

ගවො දළනුභක්  තිබිච්චි  ගවො ප්රසිේධිඹක්  
තිබුණ ගකගනක්  වළටිඹටත්  ප්රසිේධිඹක්  
රඵපු ගකගනක්  වළටිඹට අපි  දකිනහ. ඒ 
නිහ  ්තුභහගේ අබහඹ  සිේධ  වුණත් 
්තුභහගේ ගේලඳහරන ගරඹත් ්තුභහගේ 
ජනතහ ගරඹක් ්තුභහගේ  භහජ 
ගරඹත් ගනොනළතී ඉදිරිඹට  ඹන්නට 
ඳයම්ඳයහක් බිහි ගරහ  තිගඹනහ. 
්තුභහගේ අබහඹ  රඵහගගන ඇති ගරහ  
තිගඹනහ  කිඹන ්ක  වන්  කයන්නට 
ඕගන්.  ඒ  නිහ ගම් උතුම් ගේලඳහරාඹහ  
පිළිඵ අද අගේ අතිලඹ ගල කඹ  ප්රකහල  
කයයගන් ්භ ගල කඹ  සිඹමරහපිටිඹ  

භළතිණිඹටත්  දිඹණිඹ පුතණුන් ඇතුළු  
ඳවුග ව  සිඹළු ගදනහටත්  අගේ අතිලඹ 
ගල කඹ  ප්රකහල  කයයගන්  සිඹමරහපිටිඹ  
භළතිතුභහ ්තුභහ දයපු  දර්ලනඹ අපිට 
ඉභවත් ගරඹක් ගේහ භහජඹට  
ප්රගඹ ජනඹක් ගේහ.  භහජඹට ඒ  
දර්ලනඹ  ඉදිරිඹට ගගන  ඹන්නට අගේ  
ඳයපුය තුළින්  වළකිඹහ  රළගබ්හ  ඹළ.   
ප්රහර්ථනඹ  කයයගන්  භගේ  චන  
ස වඳඹ  භභ අන් කයනහ.  

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතති.   ගරු බහනහඹක අග ක 
ජඹර්ධන භළතිතුභනි.  මීශඟට  
විඳක්ගේ  ප්රධහන  ංවිධහඹක සිරිඳහර  
කිරිඇ වර භළතිතුභහ. 

 

 

 

 

 

 

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි ෆ්රළන්සිස  
සිඹමරහපිටිඹ අගේ  හිටපු  ගරු භන්ත්රීතුභහ 
අබහඹ   ම්ඵන්ධ  භට වබහගි 
ගන්නට  ඵළරි වුණහ. ඒගක් ගල කඹ  
ඳශමුගන්භ  ප්රකහල  කයනහ.  භගේ 
දරුගක්  තභ.  ඒකට ගිගේ.  ෆ්රළන්සිස  
සිඹමරහපිටිඹ  භළතිතුභහ  භභ ඇසුරු කගශර 
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1982 අවුරුේගේ.  නුය අගේ  ශභ.  
ඳහළ ව  ඹනවිට  ඹන ගකොට ගව  ්න 
ගකොට  භභ දක නත්තනහ.  
නත්තරහ අපි  කතහ  ඵව  කයරහ ්නහ.  
ඒ යගත්ඹ  ළඩි  දිතුණු  වුණහ 1993 
ඳශහත්  බහට ගත්රී  ඳත් වුණහට  
ඳසගර. ගභතුභහ  ඳශහත්  බහ  
නිගඹ ජනඹට යත්නපුයඹට ආපු  වළභ 
අසථහකපාභ අගේ  කහර්ඹහරඹට 
ඇවි වරහ  තභ.   ඹන්ගන්.  ්න ගකොටත් 
ඹන ගකොටත් ්ගවභ. . ඒ ගරහගේ 
ගඳශක් ගරහට  භභ  අහද  කයනහ  
ගභතුභහ  වරි ආ.  ්ශකිරි ගඵොන්න. අය 
්ශකිරි ගරොකු  ර දුරුගන් ්කක් 
ගඵොනහ.  භභ   කිඹනහ ගභගවභ 
ගඵොන්න ්ඳහ  කිඹරහ. භළගයන ගරහට  
භළගය.  ඵං   කිඹරහ කිඹනහ.  භයණඹට  
ඵගේ  .එත් ගච්චි හිටපු ගරු 
භන්ත්රීයගඹක්  තභ.   ෆ්රළන්සිස 
සිඹමරහපිටිඹ  භළතිතුභහ.  ්තුභහත් අගේ 
ප්රධහන අභහතය  භීපඳහර ගවරයත් 
භළතිතුභහත් තභ.  අපි ඉසය ගයොසයගඩ්ර 
මුය ගකරුගේ.  මුය ගකරුහ ගනගභ.  අපි  
තුන් ගදනහ  තභ.  ඕගක් ළඩිඹ  හිටිගේ.  
ෆ්රළන්සිස  සිඹමරහපිටිඹ  භළතිතුභහ භට 
ය දවඹකට ළඩි  කහරඹක්  අගන්  සිරී 
ඔඹහ ්න්න අගේ  ඳක්ඹට ඔඹහ ඇ.  
ගභගවභ වුගණ්  කිඹරහ.  භභ ්තුභහට  
දුන්නු උත්තය ගභතන  කිඹන්න ඵෆ ගරු 
බහඳතිතුභනි.   නමුත්  භභ  කිඹන්ගන් 
ෆ්රළන්සිස  සිඹමරහපිටිඹ  භළතිතුභහ  අගේ   

 

කරයහණ  යගගඹක් අපිට ඇසුරු  
කයන්නට ගවො යගගඹක්.  වරි  
විලසහන්ත. .  දළන මුතුකම් ගදන්න  
ගිඹහභත් ්ගවභ. . ්තුභහ  අපිට අහියගර භ  
ම්ඵන්ධ  විලහර  ඳහඩුක්   විදිවට  
තභ.  අපි  දකින්ගන්. ්තුභහ  ඳශහත්  
බහ  නිගඹ ජනඹ  ගනොකශත් ්තුභහ 
ගගදය   හිටිඹත් ඒ ඇති විදිවට  තභ.  අපි  
ළරකුගේ. ්ගවභ  නම්  ෆ්රළන්සිස  
සිඹමරහපිටිඹ භළතිතුභහට නින් සු අත් 
ගේහ ඹළ.  ප්රහර්ථනඹ  කයයගන්  භගේ ගම් 
ගකටි චන ස වඳඹ අන්  කයනහ.  

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතති.  ගරු විඳක්ගේ  ප්රධහන  
ංවිධහඹක සිරිඳහර  කිරිඇ වර භළතිතුභහ.  
මීශඟට ගරු නිගඹ ජය  බහඳති 
උදඹකහන්ත  ගුණතිරක  භළතිතුභහ. 

 

ගරු නි.බහඳති උදඹකහන්ත ගුණතිරක              
சகபய ி.தயிசார்  உதனகாந்த குணதிக  

Hon.D.Chairman Udayakantha Gunathilaka                          
--------------------------------------------------------------------------------------                    

 

 ගරු බහඳතිතුභනි අපි අතරින් 
ගන් වුණු ෆ්රළන්සිස සිඹමරහපිටිඹ 
භළතිතුභහ ගලිගමු  ආනගේ  හිටපු  
ංවිධහඹකතුභහ ්තුභහගේ අබහගඹන්  
ඳසු ගල ක ගඹ ජනහක් ගගන ්න 
අසථහගේ ඒ වහ  චන  කීඳඹක්  කතහ 
කිරීභට අසථහ රඵහපාභ  පිළිඵ 
සතතින්ත ගනහ ඔඵතුභහට.  1983 
ඵයගමු  ඳශහත්  බහගේ  භන්ත්රීයගඹක්  
වළටිඹට ්තුභහ  ඳත් ගරහ ඒ ගේලඳහරන  
කටතුතු  කශහ ගේභ ්දහ ඒ ගේලඳහරන   

 

කටතුතු වහ  ්දහ අපිට  නහඹකත්ඹ 
පාරහ ඒගේභ  ්තුභහ ඒ ගේලඳහරන  
ගභන  අයහජ ්තුභහ ඒ  නිර 
අධයහඳනගඹන් ගඵොගවොභ  අංක වහ 
කළඳර ගභන් තභන්ගේ තිගඹන ආදහඹම් 
ගේලඳහරනඹ  කයන්නට ඒගේභ 
අංක ඒ  ගේලඳහරනඹ  කයපු 
ගකගනක්.     ඒගේභ ්දහ ගේලඳහරනඹ  
කයන්න පුළුන් අද ගේ ්ගවභ  
පුළුන්කභක්  තිබුගණ් නෆ, ්ක  
ඳළත්තකින් භීණ  තුගඹක ජනතහ  
විමුක්ති ගඳයමුගණ් තුක්කු   ඳත්තු 
ගන ගරහක ඒගේභ අනිත්  
ඳළත්ගතන්  ග ව මු ව ඒගේභ  
නහභගඹ ජනහ  බහය පාරහ ්ගවභ  නළත්නම් 
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ගේලඳහරන රුසර භක් තිඹන්න  කයන්න 
ඵළරි තුගඹක  තභ.  අභහරු  තුගඹක  තභ.  
්තුභහ ගේලඳහනඹ කයන්නට අංක ඒ  
සිඹළු ගේ ව  රට අංක  බිඹ ගනොර  
ඉදිරිඹට  ඳඹ තඵයගන් අංක ඒ  කටතුතු 
කශහ.  ඒගගභ ්දහ ඒ ගේලඳහරන  
චරිතඹ  ගත්තවභ ඒ  භන්ත්රීකභ  විතයක් 
ගනගභ.  ඊට  ඳසුකහලීන ඔහු  ඵයගමු 
ංර්ධන  යගතිගේ බහඳතියඹහ  
වළටිඹට  කටතුතු  කශහ.  නමුත් ඒ  
කිසිකින් ඇගි වර දික්  කයන්න පුළුන් 
ංචහක් ළරැේදක් අපි  දළකරහ  නෆ.  අද 
ර්තභහන  භහජඹත් ්ක්ක ගත්තවභ  අද 
ගේලඳහරනඹට ්න්ගන්  ගඵොගව  
ගදගනක් ්ක  ඳළත්තකින් මුද ව   ඳළත්ත  
ඵරරහ. මුද ව ගවොඹහ  ගන්න  පුළුන්  
තත්ත්ඹ  ඵරරහ. ්ගවභ  නළත්නම් ඒක 
රැක ගන්න  ්ගවභ ගනොර  කහටත් ඇසුරු  
කයන්න  පුළුන්. ඒගේභ ඇහුන්කන් 
ගදන්න පුළුන්  අංක ගේලඳහරනඹ  
කයපු ගකගනක්  තභ.   ෆ්රළන්සිස   
ඹමරහපිටිඹ  භළතිතුභහ. ඒ  නිහ ්තුභහ 
අපි අතරින් ගන්ර භ ්තුභහ අපිට  
ඳහඩුක් අද ඒ තුගඹක. ඒ  නිහ ඒ  
තත්ත්ඹ  තුශ ්තුභහ ගනොගඹක් අධිර 
ගේලඳහරනඹ කශහ  ගේභ අංක  
නහඹකත්ඹ  දුන්නහ ගේභ ගේලඳහනඹ  
කළඳ වුණු  ඒගේභ  තභන්ගේ ගේඳශ  

 

මුදර අහියග කය ගත්ත ගකගනක්  වළටිඹට 
අපි  දකිනහ.  

 

 ඒගේභ ්තුභහ අපි අතරින් ගන්  
වුණහ  ගේභ ්තුභහට ඒ  ගභන ඹන්න 
භවහ ආදර්ලඹක් රඵහ පාරහ තිගඹනහ. 
්ගවභ ්තුභහගේ  චරිතඹ අපිට ගගොක 
නළගගන්ගන්.  ඒ  ෆ්රළන්සිස  සිඹමරහපිටිඹ  
භළතිතුභහ ඒගේභ ඒ  ඳවුග ව ාහතීන්ට ඒ  
ගභන ඹන්න අගේ වර්  සිඹමරහපිටිඹ  
ආණ්ඩු ඳක්ගේ  ංවිධහඹකතුභහ 
්තුභහගේ  පු යත්නඹ  වළටිඹට අද ඒ 
ඳශහත්  බහගේ  කටතුතු  කයනහ. ්තුභහ 
ඒ  ගභන  ඹන්ගන් ්තුභහ  ඳහය  කඳරහ 
අඩිතහරභ  රඵහ දුන්නු  නිහ. අගේ 

ෆ්රළන්සිස  සිඹමරහපිටිඹ  භළතිතුභහගේ ඒ 
ගල කඹ දුක  කණගහටු ඒ  ඳවුග ව 
ාහතීන්ට ප්රකහල  කයයගන්  භගේ චන 
ස වඳඹ යගන් අන්  කයනහ.  

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතති.   ගරු නිගඹ ජය 
බහඳතිතුභනි.  මීශඟට ගරු අත්ත් 
ලහයගන්ද භන්ත්රීතුභහ. 

 

ගරු භන්ත්රී අත්ත් ලහයගන්ද                                
சகபய உறுப்ிர் அஜித் ராநின்த                                  

Hon.Member Ajith Shyaminda                                            

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි අගේ ගම්  ගරු 
බහ   නිගඹ ජනඹ  කයපු ෆ්රළන්සිස  
සිඹමරහපිටිඹ  හිටපු   ගරු භන්තීතුභහගේ  

 

ගල ක ගඹ ජනහ  විහද ගන 
අසථහගේ කෆගලු   දිස්රික්කගේ  
භන්ත්රීයගඹක්  වළටිඹට භටත්  ඹම් 
ගරහක් රඵහපාභ  පිළිඵ  විගලරගඹන්  
සතතින්ත ගනහ.  වි  ගලරගඹන් 94,99 
කහරගේ  ගම්  ගරු බහ ගම් සථහනගේ 
ගනගභ.  ඳළයණි දිස්රික් ග වකම්  
කහර්ඹහරගේ    ඳත්න    ගරහගේ  ගම්  
ගරු බහගේ විඳක්ගේ ගරු 
භන්ත්රීයගඹක්   විදිවට ්තුභහ  කයපු  
දළළන්ත ගරඹ  පිළිඵ අගේ  ඳක්  
විඳක්  ගරු භන්ත්රීතුභන්රහ ගම්  ගරු 
බහට කරුණු යහයකඹක්  ඉදිරිඳත්  කශහ.  
ඒගේභ  තභ.  ්තුභහ  කෆගලු  
දිස්රික්කගේ  ගලිගමු ආනගේ  ්තුභහ  
්රීරංකහ  නිදවස  ඳක්ගේ  
ංවිධහඹකයඹහ  විදිවට 88 ඉන් 2000 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

දක්හභ ්තුභහ ඒ ආනගේ  
ංවිධහඹකයඹහ  වළටිඹට විලහර  කහර්ඹඹ 
බහයඹක්  කයපු  භවජන  නිගඹ ත්තගඹක්  
වළටිඹට  තභ.  අපි  දන්ගන් වඳුනන්ගන්.  
අපි  කුකහ  කහරගේ ගේලඳහරනඹ ආපු  
කහ රගේ භට භතක.  ්ක තහක් අපි 
ඳශහත්  බහට ඉදිරිඳත් ගන ගකොට 
්තුභහ තභ.   කණ්කහඹම්  නහඹකඹහ.  
්තුභහ අය  සිඹළු ගදනහ භතක්  කශහ ගේ 
ළඩිඹ  කතහ  කශ  චරිතඹක් ගනගභ. . 
අලය ගේ  ඳභණක් කතහ  කයන අලය 
ගේට  ඳභණක්  කටතුතු  කයන  ඳරිණත 
බුේධිභත් නීතිාගඹක්.  චතුය ගර ඉංග්රීසි  
කතහ  කයන්න පුළුන් උගත්  
බුේධිභගතක්  වළටිඹට  තභ.  
ගේලඳහරනඹට ආගේ.  ්තුභහ අපි  දන්න 
අවරහ  තිගඹන   විදිවට ගවො  
යහඳහරිකගඹක්. ගේලඳහරනඹ  නිහ 
්තුභහ යහඳහය කටතුතුත්  නත්තරහ  
තභ.  ඒහ කළඳ  කයරහ  තභ.  භවජන  
නිගඹ ත්තගඹක්  විදිවට කටතුතු කගශර.  
කෆගලු  දිස්රික්කගේ  සිඹමරහපිටිඹ 
කිඹන නහභඹ ්තුභහගගන්  තභ.  ආයම්බ  
කගශර.  භං  හිතන්ගන් ්තුභහ ඒ  කහරඹ 
තුශපා  ඳශහත් බහගේ භන්ත්රීයගඹක් 
වළටිඹට  කටතුතු  කශත් පාර්ඝ  කහරඹක් 
ප්රහගේය ඹ  බහගේ,ඳශහත්  බහගේ  

 

ඳහර්ලිගම්න්තුගේ  ගනොහිටිඹත්   භවජන 
ගරකගඹක්  විදිවට  දිස්රික්කගේ  
විලහර  කහර්ඹඹ බහයඹක් ,නහඹකත්ඹක්  
කටතුතු  කශහ  කිඹන ්ක දිස්රික්කගේ 
වහ  ගලිගමුගේ   ඉතහ ගවොඳින්  දන්නහ.  
භභ ඉසග වරහ භතක්  කශහ ගේ වර්  
සිඹමරහපිටිඹ ්තුභහ අද අගේ ඳශහත්  
බහගේ ආණ්ඩු ඳක්ගේ ංවිධහඹකයඹහ 
විදිවට  කටතුතු කයගගන ගදතහක් 
අගේ  ඳශහත් බහගේ නිගඹොජනඹ  
කයනහ. ඊට  ඉසග වරහ අගේ  යංත්ත්  
සිඹමරහපිටිඹ  භළතිතුභහ  භං  හිතන්ගන් 
්තුභහත් ගම්  පාර්ඝ  ගභනක්  ඹන්න  ගකටි  
කහරඹකපා ගම්  ගභනක්  ඹන්න ප්රධහන  
හධකඹක්  වළටිඹට  ප්රධහනභ 
ඉසළසි වරක්  විදිවට  ෆ්රළන්සිස  
සිඹමරහපිටිඹ  භළතිතුභහගේ සිඹමරහපිටිඹ  

නහභඹ කෆගලු   දිස්රික්කඹට  මීඳ  
වුණහ.  ඒ  තුළින්  තභ.  භභ  විලසහ  
කයන්ගන්  ගභතුභන්රහ ගදගදනහටභ අද  
ගේලඳහරනඹ  කයන්න  විලහර  
පිටුවරක් වගඹ ගඹක් ජනතහ අතයට 
ගේලඳහරන  ඳවුරක්  වළටිඹට වඳුනහ 
ගන්න  වළකිඹහ  රළබුගණ්. ඒගේභ  
තභ.  දඹහඵය  බිරි යංජනී  සිඹමරහපිටිඹ  
භළතිණිඹ  අපි  දන්නහ අපි  කුකහ කහරගේ 
ඉරහ  අපි  දන්නහ අපි  වඳුනනහ.  
කෆග වර  නගය බහගේ පාර්ඝ  කහරඹක් 
භන්ත්රීරිඹක් වළටිඹට පාර්ඝ කහරඹක් 
ගරඹ  කයයගන් ඉතහ  දක් කහන්තහ 
නිගඹ ජනඹක්   විදිවට කහන්තහ 
නහඹකත්ඹක් විදිවට ඒ  කටතුතු  කශහ. 
්ගවභ  ඵරපුවභ ගේලඳහරන ඳවුරක්  
දිස්රික්කඹට දහඹහද  කයපු ගකගනක්  
වළටිඹට  තභ.  ෆ්රළන්සිස   සිඹමරහපිටිඹ 
භළතිතුභහ අපිට   කතහ  කයන්නට පුළුන් 
ගන්ගන්. ්ගවභ  ඵරන ගකොට ගම් ගරු 
බහට ්තුභහගේ  ගුණ අපි  කතහ  කයන 
අසථහගේ  අපිට වළභ  ඳළත්ගතන්භ අපිට  
අව ව ගේ ගභතුභහ  ගඳරක් ගල ක 
ගඹ ජනහ ව ඉදිරිඳත්   කයන 
අසථහගේපා  ගඳශක් ගේලඳහරා. න්ගේ  
ළයදි ඳළතිත්  තිගඹනහ.  ්ගවභ ගේ ව 
අපිට ගභතුභහගේ  කතහ  කයන්න  ගදඹක්  

 

නෆ, ්තුභහ ගේලඳහරනගඹන්  වම්ඵ  කයපු 
ගකගනක් කිඹරහ ගේලඳහරන ඵරඹ   
ඳහවිච්චි  කයරහ ළයදි  ළකක්  කශහ  
කිඹරහ ්ගවභ ගච දනහක් ඒ  
දිස්රික්කගේ  වහ ඳක්  විඳක් කහටත් 
ඇගි වර  දික්  කයරහ කයන්න  පුළුන්  
ඵළරි   විදිවට  තභ.  ්තුභහ ගේලඳහරන  
කගශර. අනිත්   ගවො  සිඹළු ගේ ව ්ක්ක 
භභ  දකින ත ගවොභ ළදගත්  
රක්ණඹක්  තභ.   අපි  දන්නහ අගේ 
යගට් ගේලඳහරන  ංසකෘතිඹ  ගය ද  
පුටුගේ  ඹනකන් ්ගවභ  නළත්නම් ඹට 
ඹනකන් ඊශඟ ගකගනකුට  තළන 
ගදන්ගන් නළති  ගතිඹක්  තිගඹනහ.  
ෆ්රළන්සිස  සිඹමරහපිටිඹ  භළතිතුභහ ඒක 
ගේලඳහරනඹට  ආදර්ලඹක් ගදයගන් ්තුභහ  
ඹම්  තත්ත්ඹට ආට  ඳසගර  ්තුභහගේ  
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

පුතහට. ්ගවභ  නළත්නම් ්තුභහගේ 
ගව දයගඹකුට  ඒ අඹට  තළන ගදයගන් ඒ 
අඹට  කකුගරන් අදින්ගන් නළති අංක 
ආධහය දුන්නහ. අනුඵර  දුන්නහ. ඒක  භං  
හිතන්ගන් ගේලඳහරා. න්ගගන්  දකින්න  
අභ ලගඹන් අපිට  දකින්න රළගඵන 
රක්ණඹක්.  ගවො ගති  රක්ණඹක්  
වළටිඹට  අපි දකිනහ.  ඉතිං  භභ  දිගින් 
දිගට  කතහ  කයන්න ඹන්ගන්  නෆ.  
විගලරගඹන්භ  ගම්  ගරු ඳශහත්  බහගේ  
ගගෞයඹ ප්රණහභඹ කෘතගේපාතහඹ  
්තුභහට  පිරිනභන  ගභන් භං නිගඹ ජනඹ  
කයන කෆගලු  දිස්රික්කගේ  තුන් 
ගකොයශගේ සිඹළු ජනතහගේ  
කෘතගේපාතහඹ  ෆ්රළන්සිස  සිඹමරහපිටිඹ 
භළතිතුභහ අගේ  ප්රගේලඹට ,ඳශහතට, 
දිස්රික්කඹට, ගලිගමු ආනඹකට  
කයපු  ගරඹ  පිළිඵ නළත  නළතත් 
ප්රකහල  කයයගන් ්තුභහගේ  පුතණුන්ට, 
බිරිට,දිඹණිඹන් ගදගදනහ  ඇතුළු  ඳවුග ව  
සිඹළු ගදනහටභ ගම්  ගරු බහගේ 
ප්රණහභඹ  පුද කයයගන් භගේ චන  
ස වඳඹ අන්  කයනහ. සතති. . 

 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතති.   ගරු අත්ත් ලහයගන්ද 
භළතිතුභනි.  මීශඟට ගරු  ලිත  
කරුණහයත්න  භන්ත්රීතුභහ.  

 

ගරු භන්ත්රී ලිත කරුණහයත්න              
சகபய உறுப்ிர் சித கருணாபத்                       

Hon.Member Salitha Karunaratne                               

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි ගභභ ඳශහත්  
බහ  නිගඹ ජනඹ  කයයගන්  සිටි 
අබහප්රහේත  නීතිා  ෆ්රළන්සිසි  
සිඹමරහපිටිඹ  භළතිතුභහ  පිළිඵ ගල ක 
ගඹ ජනහට අපිත්  වබහගි ගනහ.  
විගලරගඹන් ්තුභහ අගේ භකහලීනගඹක් 
ගනොවුනට  ්තුභහගේ ගදගනි  ඳයපුගර් 
වර්  සිඹමරහපිටිඹ  භළතිතුභහගේ ඳයපුගර් 
ගකගනක් ගර  වුත් ්තුභහ  පිළිඵ 
ංගේගඹ භභ  ප්රකහල  කයන්නට  
කළභති. .   

 

 විගලරගඹන්  දළන  උගත් 
ෘත්තිකඹන්  ගේලඳහරනඹට ඒගම්  
ළදගත්කභ  නිටුවන්  කයයගන් 
ගේලඳහරන  නහඹකගඹක් වළටිඹට.  අපි 
ෆ්රළන්සිස සිඹමරහපිටිඹ  භළතිතුභහ   
දකින්ගන්.   ගඵොගව  අසථහර 
ගඵොගව  තළන්ර  කිඹන්නට  කයන්නට 
ගදඹක්  නළතිකභට  ගේලඳහරනඹට 
ඇවි වරහ ඒ ගේලඳහරනගඹන්  භතු ගරහ 
ධනඹ,ඵරඹ ්ක් රැස  කයන තුගඹක 
ෆ්රළන්සිස  සිඹමරහපිටිඹ  භළතිතුභහ අපිට 
ආදර්ලඹක්.  විගලරගඹන් නීතිාගඹක්,  

 

ෘත්තිකගඹක්   විදිවට ්තුභහ  දළළන්ත 
ගරහක් කයරහ  තිගඹනහ.  ඒ ්ක්කභ 
නිහ  ංර්ධන අධිකහරිගේ  
බහඳතියඹහ  වළටිඹට  තභන්ගේ තුතුකම් 
ටික යහජකහරී ගනොඅඩු ඉටු  කයපු 
ගකගනක්. ඒ ්ක්කභ  ඵයගමු  
ංර්ධන  ඵළංකුගේ බහඳතියඹහ  විදිවට  
භං  හිතන්ගන් ගභළනි  ෘත්තිකර 
තනතුරුර ගවොමරහ  ගම්  ඳශහත  
බහ  නිගඹ ජනඹ  කයන්ගන් ඉතහ 
අතගරොස. .  ඒ  නිහ  ගරු 
බහඳතිතුභනි අය භං කලින් කිේහ ගේ  
දළන උගත් ෘත්තිකඹන් ගේලඳහරනඹට 
ඒගම්  ළදගත්කභ  දළන උගත්  නිටුවන්  
කයපු  නහඹකගඹක්  ගර අපි  
සිඹමරහපිටිඹ  භළතිතුභහ අපි ඉතහ 
ගගෞයගඹන්  සිහිඳත්  කයන්නට 
කළභති. .  ඒ අනු ඵයගමු ඳශහගත්  
ෘත්තිකඹන් අතය  නභක්  රකුණක්  
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තිබ්ඵ ඒ ්ක්කභ ඵයගමු ඳශහත්  බහ 
තුශ නභක්  රකුණක්  තිබ්ඵ  ෆ්රළන්සිස 
සිඹමරහපිටිඹ භළතිතුභහ  ගළන අපි 
ගගෞයගඹන්  සිහිඳත්  කයයගන් ්තුභහ  
පිළිඵ අගේ  වර්  සිඹමරහපිටිඹ අගේ  
ආණ්ඩු ඳක්ගේ ප්රධහන  ංවිධහඹකතුභහ 
ගනුගනුත් ,ඒ ්ක්කභ ෆ්රළන්සිස  
සිඹමරහපිටිඹ  භළතිතුභහගේ බහර්්යහටත් 
අඳගේ ගල කඹ  ප්රකහල  කයයගන් 
සතතින්ත ගනහ. ගඵොගවොභ  සතති. .  

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

සතති.    ගරු ලිත 
කරුණහයත්න  භන්ත්රීතුභනි.  මීශඟට  
විඳක්නහඹක කබ්.ග භදහ  භළතිතුභහ. 

 

 

 

ගරු විඳක් නහඹක කබ්ලිේ.ග භදහ              
சகபய எதிர்க் கட்சித் தபயர் டிள்யு லசாநதாச                   

Hon.Opposition Leader W.Somadasa                                  

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

 

ගරු බහඳතිතුභනි ෆ්රළන්ස  
සිඹමරහපිටිඹ  හිටපු  ඵයගමු  ඳශහත්  
බහගේ    ගරු භන්ත්රීතුභහ  ගනුගන් 
අගේ  බහගේ ගල කඹ  ප්රකහල  කයන 
අසථහගේ භට ඊට  ඉකකක රඵහපාභ  ගළන 
ඔඵතුභහට  භගේ  ගගෞයනීඹ  සතතිඹ  
ඳශමුගන්භ  පුද  කය  සිටිනහ. 

 

ගරු බහඳතිතුභනි ෆ්රළන්සිස   
සිඹමරහපිටිඹ  කිඹන ගරු භන්ත්රීතුභහ  භභ  
වඳුනන්ගන් කුකහ  කහරගේ ඉරහ. ්තුභහ  

ගලිගමු ආනගේ උේඳත්තිඹ  රඵරහ 
ගලිගමු ආනගේ  යහඳහරිකගඹක්  
වළටිඹට කෆග වර දිසතික්කගේ ඒගේභ  
නීතිාගඹක්  වළටිඹට ්තුභහ ෆගවන  
කහරඹක් අපි  දළන  වදුනහගගන  
තිගඹනහ. ඒ කහරඹ අපි  දළක්කවභ අපි  
තරුණ කහරගේ  හිතුගේ  සිඹමරහපිටිඹ  
භවත්තඹහ අවංකහය පුේගරගඹක්   කිඹරහ. 
්තුභහගේ  චරිතඹ දිවහ  ඵරන ගකොට 
්තුභහ නිවතභහනී පුේගරගඹක්. ්තුභහ  
කතහ කයන ්ක  සිනහගන ්ක අඩුක්. 
ඒ ්තුභහගේ   චරිතඹ. නමුත් ්තුභහ   
නිවතභහනීකභ ්තුභහ  වළභ ගකගනකුටභ  
න් ගදන ගකගනක්.  කතහ  කයනහ 
අඩු. .  ගකගනක්  කතහ  කයන ගකොට  
න් ගදනහ.  න්  දිරහ කටතුතු  
කයන ළදගත් භවත්භගඹක් කිඹන ්ක  
වදුන්න්න පුළුන්.  

 

ඒ ්ක්කභ ්තුභහ  ගලිගමු 
ආනගේ ගේලඳහරනඹට අතීර්ණ ගන 
ගකොට ්රීරංකහ  නිදවස  ඳක්ගේ  
ගලිගමු ආනගේ  ප්රධහන   

 

ංවිධහඹකයඹහ  වළටිඹට කටතුතු  කයේපා 
අපි ්දහ  තරුණ. න්  වළටිඹට ්ක්ත් 
ජහතික  ඳක්ඹ ගත යහ ගගන  ළක  
කටතුතු  කයන ගකොට අපි ්තුභහට  
ප්රතිහපා විදිවට  කටතුතු  කයේපා  ගම් 
ගේලඳහරනගේපා  දළක්ක  නිවතභහනී 
ගේලඳහරාගඹක් කිඹන ්ක  
වදුන්න්නට අපිට පුළුන්. ඒකට ගවරතු  
අපි  දළක්කහ කෆගලු  දිස්රික්කගේ 
ගේලඳහරනඹ  කයන ගකොට  භවය 
ධරී කුවක ගේලඳහරනඹ, ඒගේභ  
භළය ගේලඳහරනඹ   ගඹොදහ ගගන  කටතුතු  
කයපු  කහරඹක්  තිබුණහ.  නමුත් ගම් 
ෆ්රළන්සිස  සිඹමරහපිටිඹ  භළතිතුභහ  ගළන  
කතහ  කයන ගකොට අපි  කදහකත්  
දළක්ගක්  නෆ ්තුභහගේ ධරී සිතුවිලි 
ඒගේභ  කුවක ගේලඳහරනගේ  
කකුගරන් ඇ වලීභක්. ඒගේ   
කුභන්ණකහරී ළක  පිළිගරක් අපි 
්තුභහගගන්   දළක්ගක්  නෆ. ඒගේ භළය 
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ගේලඳහරනඹ ්තුභහ  කදහකත් 
ගකගනකුට  නිඹ ගඳොත්තකින්  තට්ටු  
කයරහ ගේලඳහරනගේපා බිඹ  ගන්රහ 
කටතුතු  කයපු ගකගනක් ගනග.   
කිඹරහ අපිට  වතික ගන්නට පුළුන්.  
ගභොකද ්ක ආනගේ ගේලඳහරනඹ  
කයපු  නිහ.  ඒගේ පුේගරගඹකුගේ 
අබහඹ  ගළන  තභ.  අපි ගම් ගල කඹ  
ප්රකහල  කයන්ගන්. අපි ගම් ෆ්රළන්සිස  
සිඹමරහපිටිඹ භළතිතුභහ  නගයගේ  
නහගරිකගඹක්  වළටිඹට ්තුභහ   කෆගලු  
උහවිගේ  ළක  කයහ. ඒගේ  යහඳහය  
කයන ගකොට අපි  නගයගේ  යහඳහය  
වදන ගකොට ගඵොගවොභ  හිතත්කභක් 
අගේ  තිබුණහ.  දළක්ක  තළන අපි  ර් 
කිඹරහ  කතහ කයනහ. ඒගේභ  අපිට 
ග ගම්  කිඹරහ  කතහ  කයන්න ්තුභහ 
ගම්ගේ  නිවතභහනී වුණහ. ගම්ගේ  
කහරඹක්  ඹන ගකොට  තභ.   ්තුභහගේ  
භළතිණිඹ  කෆග වර  නගය බහට  
ඉදිරිඳත් ගරහ ඒ නගය  බහගේ  
නහගරික භන්ත්රීරිඹක්  වළටිඹට  නගයගේ   
ජනතහට  ඳභණක් ගනගභ.   කෆගලු  
දිස්රික්කගේ  ජනතහටභ ගේලඳහරන    

 

චරිතගේ  ගිහි වරහ කටතුතු  කයන්න 
්තුයගඹටත් අසථහක් රළබුණහ. ඒගේභ  
්තුයගඹ ගම්  විදිවට  කටතුතු  කශහ  කිඹන 
්ක කිඹන්නට ඕගන්. අපි ්තුයගඹ  
දකින්ගන්ත් ගම් ගේලඳහරනඹට ්න්නට 
ගඳය අපි  නගයගේ  .එත් ගන ගකොට 
්තුභහ යහඳහය කටතුතු  කයේපා අපිත්  
භග  ගනුගදනු කයන අසථහ තිබුණහ. 
අගේ  යහඳහයත්  භග ඒගේ 
අසථහ ව ර ගඵොගවොභ  සිනවකින්  
ංග්රව  කයරහ කතහ  කයන්න ්තුයගඹට  
වළකිඹහක්  පුළුන්කභක්  රළබුණහ. ඒක 
්තුයගඹගේ  ඳවුගරන් ්න ්කක්. ගම් 
ආකහයගඹන්  තභ.  ගම් ගදගදනහගේ 
ගේලඳහරනඹ කෆගලු  ජනතහට රඵහ  
ගන්නට අසථහක්  රළබුගණ්  කිඹන 
්ක අපි ගම් අසථහගේ  සිහිඳත්  
කයනහ. ඒ ්ක්කභ  සිඹමරහපිටිඹ  
ඳයම්ඳයහත් භං  හිතනහ 
ගේලඳහරකගඹකු ගර  දළන් ගම් ගන 

ගකොටත් ගේන්න  තිගඹන ගදඹක්. 
ඉදිරිඹටත්  ඒ  විදිවට විලසහඹ  
තිගඹනහ. ඒගේ භවත්භහ ගේලඳහරනඹ  
කයන ගේලඳහරා. න්  බිහි ගනහ   නම් 
අපි  කවුරුත්  තුටු ගනහ. අගේ යටට 
අලය ගේ  තභ.  ධරී ගේලඳහරනඹ  
කුවක ගේලඳහරනගඹන්,භළය ගේලඳහරන 
ගඹන්   ගතොය  නිවතභහනී 
ගේලඳහරනඹක් අලය තිගඵනහ. අද  
ර්තභහනගේ අගේ ඳශහත්  බහ  
නිගඹ ජනඹ  කයන අගේ ආණ්ඩු  ඳක්  
ංවිධහඹක  වර්  සිඹමරහපිටිඹ  භළතිතුභහ  
ගළනත් අපිට  චනඹක්  කතහ කයන්න 
නෆ, අපි ්තුභහත් අගඹ  කයරහ  කයන   
ගභන්  විගලරගඹන්භ අද ඔඵතුභහ අපිට 
දුන්න  අසථහ  ෆ්රළන්සිස  සිඹමරහපිටිඹ 
භළතිතුභහට  ්තුභහගේ අබහගේ ගලොකඹ  
ප්රකහල  කයන්න අගේ ඳශහත්  බහ   
තුළින් ්තුයගඹගේ  භළතිණිඹටත් 
දරුන්ටත් අගේ  ප්රකහලඹ පශ කය  
ඹන්න  කිඹරහ ඔඵතුභහගගන් ඉ වරහ 
සිටියගන් ඔඵතුභහට නළතත්  සතතින්ත 
ගයගන්  භභ නිවඬ ගනහ. සතති. . 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

සතති.   ගරු විඳක්නහඹක 
කබ්.ග භදහ  භළතිතුභනි.  මීශඟට 
ආණ්ඩු  ඳක්ගේ        ප්රධහන  ංවිධහඹක 
වර්   සිඹමරහපිටිඹ භළතිතුභහට අසථහ  
රඵහ ගදනහ.  

 

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

Hon.Gov.Whip Harsha Siyambalapitiya                         

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

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ගරු බහඳතිතුභනි ගඵොගවොභ  
සතති.  ගම් අසථහ  රඵහපාභ  
ම්ඵන්ධගඹන්. භභ ඔඵතුභහගේ ගම් 
අසථහ  ඉ වරහ   සිටිගේ ගම්ක  භං  
හිතන්ගන් දරුගකුට  තභන්ගේ  පිඹහ 
ගළන ්ගවභ  නළත්නම්  භ  ගළන ගල ක 
ගඹ ජනහක් ගගනහපුවභ  දුර්රබ  
රළගඵන අසථහක්  සතති කයන්න ඒ  
කිඹන්ගන් ඒ බහට. ගඵොගව  අගේ  
හිටපු  භන්ත්රීරු අඳ අතරින් ගන් ගන 
ගකොට තභන්ගේ  දූ  දරුග   නළත්නම්  
කවුරුත් බහ  නිගඹ ජනඹ  කයන්ගන් 
නෆ.  නමුත් භට ඒ අසථහ දුකකින් 
වුණත්  භට ඒ අසථහ  රළබුණහ. භභ  
විගලරගඹන්භ අගේ  ප්රධහන අභහතයතුභහට 
අභහතය  භණ්කරගේ  සිඹළු ගදනහටභ 
ඒගේභ  විඳක්නහඹකතුභහ ඇතුළු ,අගේ  
ගව දය භන්ත්රීතුභන්රහ සිඹළු ගදනහට 
භගේ පිඹහගේ විගඹ ඹ පිළිඵ  ගුණ 
කථනඹ   කයයගන් ඔහු  ගළන ගල කඹ  
ප්රකහල කිරීභ  ම්ඵන්ධගඹන්  භගේ 
භෆණිඹන් ගනුගනුත්  භගේ  
ගොගවොතුයන් ගදගදනහ ගනුගනුත් 
අගේ ඳවුග ව සිඹළු ගදනහ ගනුගන්  

 

භගේ සතතිඹ ප්රකහල කයයගන්  භභ  නිවඬ 
ගනහ. ගඵොගවොභ  සතති. .  

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

  

 සතති.   ගරු ආණ්ඩු  ඳක් 
ප්රධහන  ංවිධහඹක  වර්  සිඹමරහපිටිඹ 
භළතිතුභහට.  

 

 අද  දගර       හිටපු  ගරු    
භන්ත්රී නීතිා ෆ්රළන්සිස  සිඹමරහපිටිඹ   
භළතිතුභහ ගනුගන් ඵයගමු  ඳශහත්  
බහගේ ගල කඹ  පශ කයන අසථහගේපා 

ඒ වහ  ප්රධහන ඇභතිතුභහ අභහතය  
භණ්කරඹ  ඒගේභ විඳක්නහඹකතුභහ 
ප්රමු   සිඹළුභ ගරු  භන්ත්රීතුභන්රහ   සිඹළු 
ගදනහගේභ  මුවින්  ප්රකහල  වුගණ් ්තුභහ 
උගත් උත්තභ   භවත්භගඹක්  වළටිඹට 
ඒගේභ  උගත්  නීතිායගඹක්   වළටිඹට  
ඒගේභ  ගඵොගවොභ   නිවතභහනී  
ගේලඳහරාගඹක්   වළටිඹට  කීර්තිභත් 
ගේලඳහරන  ඳවුරක්  නිගඹ ජනඹ  
කයයගන් ගම්  ඵයගමු  ඳශහතට ගේභ  
භසත ්රීරහංකික  ජනතහට ්තුභහ  
විසින් ඉසශ කයන රද ගරහන්  
පිළිඵ. අපි  සතතින්ත ගනහ ගම් 
අසථහගේපා  ඒ ගල ක ගඹ ජනහ 
ගනුගන් ගල කඹ  පශ කයන  රද   
සිඹළු ගදනහටභත් ඒගේභ  ගම්  ගරු 
බහගේ  සිඹළුභ  ගරු භන්ත්රීතුභන්රහ  
සිඹළු ගදනහටභත්  ඒ වහ අසථහ  
රඵහ ගළනීභ  පිළිඵ. ඒගේභ  අපි  
සතතින්ත ගනහ ගම් අසථහට 
අඳගේ ආයහධනහ  ඳරිදි ගම් අසථහට  
වබහගි ගනහ  ගරු  ෆ්රළන්සිස   
සිඹමරහපිටිඹ භළතිතුභහගේ ආදයණීඹ  
භළතිණිඹ, අගේ  කෆග වර නගය බහගේ   

 

හිටපු  ගරු භන්ත්රීතුයගඹ, ඒගේභ  
්තුයගඹගේ  දිඹණිඹ ර්තභහනගේ අගේ 
ආණ්ඩු  ඳක්ගේ  ප්රධහන  
ංවිධහඹකයඹහ ලගඹන්  කටතුතු කශ 
වර්  සිඹමරහපිටිඹ   භළතිතුභහ   ඒ  සිඹළු 
ගදනහටභ අගේ සතතින්ත ගනහ 
ගභතුභහගේ ගල කඹ  පශ  කයන 
අසථහගේපා ගම් අසථහට අඳගේ 
ආයහධනහ පිළි අයගගන  ඳළයගණීභ  
පිළිඵ.  

 

 විගලරගඹන්භ  භභත්  ඹභක්  කි  
තුතු. . භහත්  න්නිආයච්චි  ඳවුරක්  භඟ 
ගේලඳහරනඹට  ම්ඵන්ධර භත්  භඟභ 
න්නි ආයච්චි ඳවුරත්  භග ඉතහභ කිට්ටු  
මීඳ ම්ඵන්ධතහඹක්  තිබුණ  ඳවුරක්  
තභ.  සිඹමරහපිටිඹ  ඳවුර. ඒ 
ම්ඵන්ධතහඹත් ්ක්ක අපිට 
භකහලීන ්තුභහත්  ්ක්ක 
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ගේලඳහරනඹ  කයන්නට ඉකකක නළති 
වුණත් ්තුභහගේ ආදයණීඹ  පු යත්නඹ 
අගේ  වර්  සිඹමරහපිටිඹ  භළතිතුභහ  අගේ  
වළභ ගකගනකුගේභ  මුවින්  කිේහ ගේ 
ඉතහභ භවත්භගඹක්  වළටිඹට ෆ්රළන්සිස   
සිඹමරහපිටිඹ  භළතිතුභහ ඉතහ ගවො 
ළදගත්  භවත්භගඹක් ගේලඳහරනඹට 
දහඹහද  කයරහ  තිගඹනහ. ඒ  නිහ ඒ  
ඵත්  භතක්  කයයගන් ෆ්රළන්සිස  
සිඹමරහපිටිඹ  ගරු භන්ත්රීතුභහට අජයහභය 
නින්  සු අත් ගේහ  ඹළ.  ප්රහර්ථනඹ  
කයයගන් ගම්  ගරු බහගේ අදවස වහ 
ගඹ ජනහ  ඉදිරිඳත්  කශ  සිඹළුභ ගරු 
භන්ත්රීතුභන්රහගේ ගඹ ජනහ  ව අදවස 
වහ බහගේ  භසත ගල කඹ ්තුභහගේ 
ආදයණීඹ භළතිණිඹ   දිඹණිඹන් ගදඳශ, 
ඒගේභ ගරු ආණ්ඩු ඳක්ගේ  ප්රධහන  
ංවිධහඹක  වර්  සිඹමරහපිටිඹ 
භළතිතුභහටත් අපි  දන්හ  ඹළර භට  කටතුතු  
කයන  ඵ ගම් අසථහගේපා ප්රකහල 
කයයගන් ගල ක ගඹ ජනහගේ අසථහ අපි 
යගන් අන්  කයනහ.  

 

 මීශඟට  හිටපු  ගරු භන්ත්රී 
්ස.්ච්.්ම්.ගජහීපර් භළතිතුභහට ගල කඹ  
පශ  කිරීභ  ම්ඵන්ධගඹන් ගරු 
බහනහඹකතුභහ  විසින්  ඉදිරිඳත්  කශ 
ගඹ ජනහ පිළිඵ  විඳක්ගේ  
විඳක්නහඹක කබ්.ග භදහ  භළතිතුභහ  
විසින් දන්හ ්හ  තිගඵනහ ්තුභහගේ 
ගල ක  ගඹ ජනහ අද  දිනගේපා  
හකච්ඡහට ගනොගන්නහ ගරත් ඉදිරි 
දින ඹකපා ්ඹ හකච්ඡහට  ගන්නහ 
ගරත් ්තුභහ ලිතවත ඉ වලීභක්  කයරහ   
තිගඹනහ. ඒ ඉ වලීභ  අනු ්තුභහගේ 
ගල ක ගඹ ජනහ අපි ඉදිරි  දිනගේපා 
හකච්ඡහ  කිරීභට  ඵරහගඳොගයොත්තු 
ගනහ. 

 

ගඳොදු  කටතුතු ආයම්බගේපා දළනුම්පාභක් 
අලය ගනොන ගඹ ජනහ: 

 

ගම් ඹටගත්  කිසික්  රළබී නළවළ. 

 

ගඳොදු  කටතුතු ආයම්බගේපා දළනුම්පාභක් 
අලය ගඹ ජනහ: 

 

 ගම්  ඹටගත්   කිසික්  රළබී 
නළවළ. 

ඳශහත්  බහගේ ගඳොදු  කටතුතු: 

 

 ගම්  ඹටගත් කිසික් ගඹ ජනහ  
රළබී නළවළ. 

 

ගඳෞේගලික  භන්ත්රීරුන්ගේ කටතුතු:  

 

  

ගරු විඳක්නහඹක කබ්.ග භදහ  
භළතිතුභහ  විසින්  ඉදිරිඳත්  කය ඇති  
6/1/2016/12 දයණ ගඹ ජනහ   පිළිඵ 
අද  දිනඹට විහදඹට ගනොගගන ්භ 
ගඹ ජනහ  මීශඟ බහ  හයගේපා  
කච්ඡහට  ගන්නහ ගර ්තුභහ  විසින්  
ලිතවත ඉ වලීභක්  කයරහ  තිගඹනහ. ඒ 
අනු  ඒ  ඉ වලීභටත්  බහ  ඇහුන්කන් 
ගදන  ඵත් බහ අනුභත  කයන  ඵත් 
භතක්  කයනහ. 

 

බහ  ක ව  තළබීභ: 

 

 බහගේ ක ව  තළබීගම් ගඹ ජනහ   
ඉදිරිඳත්   කිරීභට ගරු බහනහඹකතුභහට 
ආයහධනහ කයනහ.    
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 ගරු බහනහඹක අග ක ජඹර්ධන භළතිතුභහ.                     
சகபய அ.கட்சி அபநப்ார்  அலசாக ஜனயர்த                   
Hon.Gov.Whip Asoka Jayawardane                                
--------------------------------------------------------             

 

 ගරු බහඳතිතුභනි  ගභභ  ගරු 
බහ 2016 ජූලි 26 ගනි  දින ගඳයරු 
10.00 දක්හ  ක ව  තඵන ගර ගඹ ජනහ  
කයනහ. 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතති.    ගරු බහනහඹකතුභනි.  

 

 

බහ  ක ව  තඵන අසථහගේ ගඹ ජනහ: 

 

ගරු භන්ත්රී බී.ආරිඹංල                             
சகபய உறுப்ிர் .ீஆரினயங்ர                   

Hon.Member B.Ariyawansha                                            

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි බහ  ක ව  
තඵන අසථහගේපා   ළදගත් ගඹ ජනහ 
ගදකක් ඉදිරිඳත්  කයන්න තිගඹනහ. ඒ 
අනු  මු ව ගඹ ජනහ  ලගඹන්  වන්  
කයන්න ඕගන් ඳසුගිඹ  දසර අපි  
දන්නහ ගකොගරොන්න ප්රගේලඹට අධික  
යලසනඹත්  භඟ ඒ  නිඹන් භඹ උදහ 
ගරහ  තිගඹනහ. ඒ භග ඳනහමුය ඇත් 
ගහර කලුකන්දහ  කදු  ළටිඹ ආශ්රිත 
නහන්තය   විලහර  ලගඹන් ගම් දසර  
ගිනි තිඹරහ විනහල කයරහ  තිගඹනහ. 
ගම්හ  භවය ගවරන් ගගොවිතළන්  කයන 
ගගොර න් අතින් ගකගයන ඒහත් ඹම්  ඹම් 

සථහනර අපිට  දළන  ගන්න  රළබුණ 
ආකහයඹට දකඹම්කරුන්  විසින් තුන්  
දකඹම්  කිරීභ වහ කළශෆ  ගිනි  තළබීම් 
ඵහුර   සිදු කයනහ. ඒ අනු ගම් 
නවිට ඒ  කලුකන්දහ කිඹන  කඳු ළටිඹ 
ආශ්රිත  අක්කය 800 කට අධික 
ප්රභහණඹක්  කළශෆ  ගිනි තළබීම්  රට  
රක් ගරහ විනහල ගරහ  තිගඹනහ. ඒ  
නිහ අපි දන්නහ ඒ  ප්රගේලගේ සථහන  
කීඳඹක  තභ.  ගම් නවිට ජර උ වඳත් 
තිගඹන්ගන්. ගම්හත් සිඳී ඹහභට  රක් 
ගරහ  තිගඹනහ. ඒ  නිහ විලහර  ඳරිය 
වහනිඹක්  සිදු ගරහ  තිගඹනහ ගම් ගවරතු 
ගකොට ගගන.  ඒ  නිහ ගභඹ ළරළක්ර භ 
වහ ගම් ඳශහත්  බහගන්   ඹම් ක්රිඹහ  
භහර්ගඹක් ගන්නහ ගර අදහර  සථහන 
රට   දළනුම් ගදන ගර භභ ඒ 
ගඹ ජනහ අනු ඳශගනි ගඹ ජනහ 
අනු ප්රකහල කයනහ. 

 

  

ඒගේභ ඇඹිලිපිටිඹ 
ගගොකගර,පුසළ වපිටිඹ වයවහ 
ගදොයඳගන්  භහර්ගගේ පුසළ වපිටිඹ  ගභ 
අර කිගර මීටර් වතයක  ඳභණ  
ප්රභහණඹක් ගම් නවිට  ඵස ධහනඹට  
ගනොවළකි  තත්ත්ඹට උදහ ගරහ ගම් 
නවිට උදෆන  ගභන්  කයන ඳහළ ව  
ඵස යථඹ  ඳහ  නතය ගරහ  තිගඹනහ. 
ඒ  නිහ ප්රධහන  භහර්ගඹක්. ගම්  භහර්ගඹ 
අඵරන්ර භ   නිහ අපි ගම් නවිට  
ගභනහගභන  භණ්කරගේ ඇඹිලිපිටිඹ ඵස  
ඩිගඳ   භග  හකච්ඡහ  කශ 
අසථහගේපා ඒ  කශභණහකහයතුභහ  
කිඹන්ගන් ගම්  ඳහගර්  ඵස  ගභන්  කිරීභට 
ගනොවළකි.   කිඹරහ. ඒ  නිහ වළකි 
ඉක්භනින්  ගම්  කිගර මීටර් වතය  
ප්රභහණඹ ංර්ධනඹ  කයරහ  දුන්ගනොත්  
ඒ  ප්රගේලගේ  ඉන්න  ජනතහටත් 
ඒගේභ  ඳහළ ව  ඹන  දරුන්ටත් ඒ  
කටතුතු  කය  ගන්න අසථහ උදහ 
ගනහ. ඒ  නිහ ගම් ගඹ ජනහ ගදක  
ඉදිරිඳත්   කයයගන් ගරු  බහඳතිතුභනි   
නිවඬ ගනහ.  



 

ඵයගමු ඳශහත් බහ சபகமுய நாகாண சப SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL  

2016.07.12 

 28 
 

ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතති.   ගරු ආරිඹංල ඵහරසරිඹ  
භළතිතුභනි.  මීශඟට  විඳක්ගේ  ප්රධහන  
ංවිධහඹක  සිරිඳහර  කිරිඇ වර භළතිතුභහ. 
භළතිතුභහ ඔඵතුභහගේ අසථහ. 

ගරු භන්ත්රී ගක්.් ව.යත්නහඹක              
சகபய உறுப்ிர் லக.எல்.பத்ானக                   

Hon.Member K.L.Ratnayake                                        

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

 

 රීති ප්රලසනඹක්. 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 බහ  ක ව  තිඹරහ අන්. ක ව  
තඵන අසථහගේ  ගඹ ජනහ. ගභොකක්ද  
ඔඵතුභහගේ  ගඹ ජනහ. 

 

ගරු භන්ත්රී ගක්.් ව.යත්නහඹක              
சகபய உறுப்ிர் லக.எல்.பத்ானக                   

Hon.Member K.L.Ratnayake                                        

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

 ගරු  බහඳතිතුභනි ඝණපර්ණඹ 
නෆ. 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 බහ  ක ව  තිඹරහ අන්  ගරු 
භන්ත්රීතුභහ. 

 

ගරු භන්ත්රී ගක්.් ව.යත්නහඹක              
சகபய உறுப்ிர் லக.எல்.பத்ானக                   

Hon.Member K.L.Ratnayake                                        

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

 වළඵළ.    ගරු භන්ත්රීතුභනි. 
ඔඵතුභහ ඇත්තටභ අඳවසුතහඹට  ඳත් 
කයනහ ගනගභ. .  ගම්  ගරු බහගේ  
දළන්  ඉන්ගන්  න ගදන. . 35 ක්භ  නෆ.  
්තගකොට අගේ  වර්  සිඹමරහපිටිඹ  
භළතිතුභහගේ පිඹහණන්ගේ ගල ක 
ගඹ ජනහ ගේන ගකොට අඩුභ  ගහගන් 
ඝණපර්ණඹ  යකින්න ඕගන් ආණ්ඩු  

 

ඳක්ගේ.  ඔඵතුභහ අඳවසුතහඹට  ඳත්  
කයනහ ගනගභ.   ගරු බහඳතිතුභහ. 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 ඒක   වරි. ඒක  ඉතිං  ගරු 
භන්ත්රීතුභන්රහගේ  කහයණහක්  ගරු 
භන්ත්රීතුභහ. ඒක  භන්ත්රීතුභන්රහ  ඳහරනඹ  
කිරීභ ගව  ඒක   ගරු භන්ත්රීරු  වළටිඹට 
ඔඵතුභන්රහ ඒ  ගරුත්ඹ ආයක්හ  
කයයගන්  බහගේ ගරුත්ඹ ආයක්හ 
කිරීභ ගකීභ.    ්ඹ ආයක්හ  කිරීභ  
විඳක්ඹට ගේභ ආණ්ඩු ඳක්ඹට 
ගභන්භ ගම්  භසථ බහගේභ ගරු  
භන්ත්රීතුභන්රහට  තිගඹන  කහයණහක්.  
ඒක භභත්  කණගහටු ගනහ ඇත්ත  
ලගඹන්භ  භභ දළක්කහ ඳහුගිඹ 
අසථහගේත් ඔඵතුභහ ෆගවන්න  
භවන්සිඹක්  ගන්හ බහගේ  ගණපර්ණඹ 
ආයක්හ  කිරීභට. ගඵොගවොභ  භවන්සි 
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ගනහ භභ  දළක්කහ. ඒක අගඹ  
කයනහ. ඒක  භන්ත්රීතුභන්රහගේ  
කහයණඹක්. ඒක කශ  තුතු  කහයණහක්. 

 

ගරු භන්ත්රී ගක්.් ව.යත්නහඹක              
சகபய உறுப்ிர் லக.எல்.பத்ானக                   

Hon.Member K.L.Ratnayake                                        

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

 

 ගරු  බහඳතිතුභනි ඒක  හින්දහ 
ඔඵතුභහ ගම්ගක් භළදිවත්ර භක් ගන්න. 
ගදතුන්  ඳහයක්භ ගම් බහගේ ගම්  
කහයණහ  වුණහ. විසි රක්ඹක් ූ අධික  
ජනතහට ගරඹ කයන භවජන  
නිගඹ ත්තරු  වළටිඹට ගම් බහගේ  

 

ඉන්න ගකොට 44 ක්  නිගඹ ජනඹ  
කයනහ.  ඔඵතුභහ  තභ.  ගම්ගක් 
අඳවසුතහඹට ඳත් ගන්ගන්.  

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 බහගේ  ඝණපර්ණඹ  භතු 
කගශොත් භභ ගණපර්ණඹ නළත්නම් 
බහගේ    භභ බහ නත්තනහ. ඒක 
ආණ්ඩු ඳක්ගේ  ප්රධහන   
ංවිධහඹකතුභහත්  විඳක්ගේ  ප්රධහන   
ංවිධහඹකතුභහත්  ඒක  ඵරරහ ඒක  භං 
දළක්කහ අහන   දගර තිබිචචි 
බහගේපාත් ඔඵතුභහ ගරොකු  භවන්සිඹක්  
ගත්තහ භභ  දළක්කහ බහගේ  ගණපර්ණඹ  
රැක  ගන්නට. ඒක ඉසයවට අපි   
ලිතවතත් නළත   දන්හ ඹන්නම්. 
ආණ්ඩු  ඳක්ගේ  ප්රධහන   
ංවිධහඹකතුභහට විඳක්ගේ  ප්රධහන  
ංවිධහඹකතුභහට බහගේ  ගණපර්ණඹ 
ආයක්හ කයන්න  කටතුතු  කයන්න  

කිඹරහ. ඒක  බහඳතියඹහ  වළටිඹට භට 
අදහර  කහයණහක්  ගනගභ. . 
භන්ත්රීතුභන්රහට  වුභනහක්  නළත්නම් 
භන්ත්රීතුභන්රහට බහගේ රැගදන්න 
්තුභන්රහ  භවජන  නිගඹ ත්තරු 
වළටිඹට ඡන්ද  රඵහගගන ්තුභන්රහ ගම්  
කහයණහ  ඉසශ  කයන්ගන් නළත්නම් 
බහඳතියඹහ  වළටිඹට ඒ අඹ භට 
ගභතන ඵරවත්කහයගඹන්  යහ ගළනීගම් 
අලයතහඹක්  භභ  දකින්ගන් නෆ.  ඒ 
අඹ ගත්රුම්  ගන්නට ඕගන් බහගේ 
රැගදන්න ඕගන්  කිඹරහ. භභ 
පිළිගන්නහ. 

 

 

 

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

 

 ගරු  බහඳතිතුභනි ගල ක 
ගඹ ජනහ අන් ගනතුරුභ භන්ත්රීරු 
රැඳී සිටිඹහ.  ගභොකද  සිඹමරහපිටිඹ  අගේ 
හිටපු   ගරු භන්ත්රීතුභහට ගගෞය කිරීභක්  
ලගඹන්.  ළඩි ගදගනක් රැඳී  සිටිඹහ. 
ඇත්ත ලගඹන්භ ඊට  ඳසු  තභ.  නළති  
වුගණ්. 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 ඒක  තභ.  බහනහඹකතුභහ. 
යත්නහඹක  භන්ත්රීතුභහ ඕක  දළන් අන්  
කයමු.  අගේ  සිඹමරහපිටිඹ  භළතිතුභහගේ 
ගඹ ජනහ  ඉදිරිඳත් ගන අසථහගේපා  
ගම්  කහයණහ  භතු වුගණ්  නළවළ.  අපි  
දළන් බහ  ක ව  දළමීගභන්  ඳසු  තභ.  
වුගන්. භභත් ගම් ගඹ ජනහගන් ඳසු  
බහ අන් කයනහ.  ඔඵතුභහට  ගරු  
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කයනහ ඔඵතුභහ ගම් භවජන 
නිගඹ ත්තගඹක් වළටිඹට  තය 
ලගඹන්භ ගම් උත්තරීතය  බහ විසි 
රක්ඹකට ළඩිඹ ජනතහ .එත් ගන    
ඡන්ද  රඵහගගන ගභතනට ඇවි වරහ 
භවජන  නිගඹ ත්තගඹ  වළටිඹට  කටතුතු  
කයයගන් ගම් අසථහගේ අඩුභ  තයයගන් 
ති ගදකකට ය.   ගම්  බහ රැස 
ගන්ගන්.  ඒ නිහ අපි ගම් පිළිඵ  
විවිධ අසථහරපා ගඹ ජනහ අදවස  
ඉදිරිඳත්  කයරහ  තිගඹනහ. බහ  තුශ 
රැඳී ඉන්න ගර. 

 

 

 

ගරු භන්ත්රී ගක්.් ව.යත්නහඹක              
சகபய உறுப்ிர் லக.எல்.பத்ானக                   

Hon.Member K.L.Ratnayake                                        

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

 ගරු  බහඳතිතුභහ වළඵළ.   
ඹම්කිසි  යප්රහදඹක්  අඩු  වුගණොත්  නම් 
ඒ පිළිඵ   නම්  කතහ  කයනහ.  

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 ්තගකට ගදොස  කිඹන්ගන්ත් 
භටභ  තභ. . 

 

ගරු භන්ත්රී ගක්.් ව.යත්නහඹක              
சகபய உறுப்ிர் லக.எல்.பத்ானக                   

Hon.Member K.L.Ratnayake                                        

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

 

 ඒ  හින්දහ ගම් උත්තරීතය  බහ  
ගම්  විදිවට අයගගන  ඹන්න ඵෆගන්. 44 

ගදගනක් ඉන්නහගන්. විගේලගත 
ගරහත් ගනගභ. ගන්. අද ගම්  බහ 
ංකීර්ණඹ තුශ භන්ත්රීරු   ටික ඉන්නහ.  

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 වරි භන්ත්රීතුභහ. ගම්ක  යගන්  
ඉදිරිඹට ගම්ක ගනොගන්න අපි   සිඹළු 
ගදනහට කටතුතු     කයන්නට       කටතුතු   

 

කයනහ.  සිරිඳහර කිරිඇ වර භන්ත්රීතුභහ 
ඔඵතුභහට අසථහ. 

 

ගරු විඳක් ංවිධහඹක සිරිඳහර කිරිඇ වර              
சகபய எதிர்க்கட்சி அபநப்ார் சிிா கிரிஎல் 

Hon.Opposition Whip Siripala Kiriella                                

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

 

 ගරු  බහඳතිතුභනි භභ ගිඹය 
බහට  දළම්ගම්  කහයණහ තුනක්  
ම්ඵන්ධ. . ඒගකන්  ඵළගක   ඹන් 
ගඹොදහ ඳත ව කළපීභ නිහ ් වරහර 
ඳයණගභ  භහර්ගඹ ඳහරභ අනතුයට 
ඳත්ර භ  ම්ඵන්ධ භට  පිළිතුයක්  
රළබිරහ  නෆ.  

 

 ඒ ්ක්කභ භට පාරහ  තිගඹන 
අතුර  කුභහය යහහුඵේධ ඇභතිතුභහගේ 
අභහතයහංලගඹන්  පාරහ  තිගඹන  පිළිතුය 
ෆීපභට  ඳත් ගන්ගන් නෆ.  ගම්හ  
ම්ඵන්ධ. අද ඇභතිතුභහ  නළති නිහ 
ඊගහ ඳහය භට රඵහ ගදන්න. 
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ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 ඊඟහ  බහ  ක ව  තඵන 
අසථහගේ ඒ ගඹ ජනහ ඉදිරිඳත්   
කිරීභට  කටතුතු කයනහ.  

 

 

 

 

 

ගරු විඳක් ංවිධහඹක සිරිඳහර කිරිඇ වර              
சகபய எதிர்க்கட்சி அபநப்ார் சிிா கிரிஎல் 

Hon.Opposition Whip Siripala Kiriella                                

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

 

 ත  භගේ  විගලර කහයණහක්  
තිගඹනහ.  බහගේ  පිරිසිදු  කයන්න 
ඉන්න  කම්කරුග  ගත්තවභ අපි ගම්  
කම්කරුන්ට ගන උදුරු      ගළන කීඳ  
තහක්   කතහ  කයරහ  තිගඹනහ.  දළන් 
භට ළකක්  නෆ ගම්ක බහ පිරිසිදු  කයන 
්ක ගකොන්හත් ගත්ත ්ක්ගකනහ. 
ගකොන්හත් ගත්ත ්ක්ගකනහ  කම්කරු 
කහර්ඹහරගඹන් ගදන  නිගඹ ග 
අනුපිළිගරට  පිළිඳළදරහ ඕගන් ඒ  
කම්කරුන්ට ගගර ම්  කයන්න. රු.500/-  
.  ගගන්ගන්  දකට.  ගම්ක  
වරිඹන්ගන්  නෆ, රු.890/- .   නළත්නම් 
රු.861/- ක් මුදරක්  තිගඹනහ  කම්කරු 
කහර්ඹහරගඹන් නිගඹ ග කයරහ  කම්කරු 
ගකොභහරිසතුභහ ගගන්න. ඒ  මුදර 
ගගන්ගන්  නෆ රු.500/-  .  ගගන්ගන්.  
ගම්ක අද  කිේහ  කිඹරහ අයණ  
කම්කරුන් අ. න්  කයන්න ගදන්න ්ඳහ 
ඔඵතුභහට භභ ගකීගභන්  කිඹනහ.  
ගභොකද ඒ  කම්කරුග  ගනගභ.  ගනත් 
පුේගගඹක්ගගන්  භට  දළන  ගන්න  වම්ඵ 
වුගන්.  රු.500/-  ගගන්ගන් කිඹරහ. ඒක  

ගනගභ.  ගන්න ඕගන්   යගට්  
නීතිඹ කහටත් ්ක. . ඒක  සිකිතුරිටි 
්කටත් ්ක. .  ගභගතන්ටත් ්ක. .  
සිකිතුරිටි ්ක  ගළන අපි  භහ   ගහණක්  
කතහ  කයරහ  තභ.   වරිගස  ගත්ගත්. 
ඒක  දළන් ගදනහ.  ගම්  බහගේ පිරිසිදු  
කයන කම්කරුහට  ගගන  මුදර 
රු.500/-   ඒක  ගළන ඔඵතුභහ ගොඹහ 
ඵරහ  කටතුතු  කයන්න. 

 

 

 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 විඳක්ගේ   ංවිධහඹකතුභහ 
ඔඵතුභහ   ඉතහභ  ටිනහ  ගඹ ජනහක්  
ඉදිරිඳත්  කගශර.  ඳහුගිඹ  කහරඹකපාත් 
ඔඵතුභහභ  විසින්භ  ඉදිරිඳත්  කයන  රද 
්ළනි ූ ගඹ ජනහ  පිළිඵ අපි  භළදිවත් 
ගරහ   කටතුතු  කයරහ  තිගඹනහ.  ගම් 
ගඹ ජනහත් අපි  බහ කටතුතු  කහයක  
බහට ගඹොමු  කයරහ ,බහ  කටතුතු   
කහයක  බහ තුශ තදුයටත් ගම්ක 
හකච්ඡහ  කයරහ ඒ අඹ ගනුගන් ඹම් 
හධහයණඹක් ඉසශ  කිරීභට  භළදිවත් 
ගමු.   කිඹරහ  ගඹ ජනහ  කයනහ. 
මීශඟට   බහ  ක ව  තඵන අසථහගේ 
ගඹ ජනහ  ඉදිරිඳත්  කිරීභ වහ යංත්ත් 
ගඳො වගම්ගඳොර  භළතිතුභහ.  ්තුභහ 
බහගේ  නළවළ.  ඒ  නිහ ඒ ගඹ ජනහ 
අපි  හකච්ඡහට  ගන්ගන් නෆ.  දළන් 
ගරහ ගඳයරු 11.55 . .  අද  දිනට 
ගභභ ගරු බහගේ  ළක  කටතුතු අන්  
කයනහ.  ගභභ  ගරු බහ 2016 ූ ජූලි 
භ 26 ගනි  දින ගඳයරු 10.00 දක්හ 
ක ව  තඵනහ.  

  

 අත්/කග ව: 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

 කංචන ජඹයත්න 
 බහඳති, 
 ඵයගමු ඳශහත්  බහ. 

 
 
 
 
ඳහලිත නහනහඹක්කහය 
බහ ග වකම්, 
ඵයගමු  ඳශහත්  බහ. 

 

2016 ජූලි 22 ගනි දින, 
ඵයගමු ඳශහත්  බහ ග වකම් කහර්ඹහරගේ පාඹ. 

 

 


