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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

2016 ජලි  භ 26  බ්රවසඳින්දදහ  දින                                                         
2016 ஜூப நாதம் 26 ஆம் திகதி சசவ்யாய்க்கிமபந                        

Tuesday 26 th July 2016 

 

ගරු නියඹෝජය බහඳින උදඹකහ්දත ගුණිනරක  
භළිනතුභහයේ මරහනහරඪත්යඹ්ද  යඳ..10.00 ට 
බහ රැසවිඹ. 

சகௌபய ிபதித் தயிசார் – உதனகாந்த குணதிக 
அயர்கின் தபபந யகித்தார்கள் மு.. 10.00 
நணிக்கு சபக் கூடினது. 

The Council met at 10.00 a.m Hon.D.Chairman 
Udayakantha Gunathilaka      preside the Chair  

 

 

ගරු නි.බහඳින උදඹකහ්දත ගුණිනරක              
சகபய ி.தயிசார்  உதனகாந்த குணதிக  

Hon.D.Chairman Udayakantha Gunathilaka                          

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

 

 සිඹළු යදනහටභ  සුබ උදෆනක්  
ප්රහර්ථනථනහ  කයනහ.  ඵයගමු  ඳශහත්  
බහයේ  ප්රධහන මභහතයතුභහ ඒවයේභ 
මභහතයතුභ්දරහ වයේභ ණ්ඩඩු 
ඳක්යේ ගරු බහනහඹකතුභහඒගරු ණ්දඩු 
ඳක් ංවිධහඹකතුභහ 
විඳක්නහඹකතුභහඒවයේභ  විඳක්යේ 
ගරු  ංවිධහඹකතුභහ ගරු භ්දත්රීතුභ්දරහ ඒ 
ගරු භ්දත්රීතුයඹයග්ද මයයි. 2016 ජලි 
භ 26 යනි මඟවරුහදහ  දින මද  දින 
ණයම්බ කයන  රද බහ රැසවීයම් නයහඹ 
ඳත්රහනුලවර කටතුතු ණයම්බ  රීරීභ වහ  
සිඹළු යදනහයේභ  වයඹෝගඹත් මයේක්හ  
කයනහ.  මුලි්දභඒ 

 

මභින  භ්දත්රීරු්දයේ  ප්රිනාහ යවෝ 
දිවුරුම්දීම්: 

 

 යම්  ඹටයත්  රීසික්  නළත.  

ගරු ණ්ඩඩුකහයතුභහයග්ද  රළයඵන 
ංයේල: 

 

 යම් ඹටයත්  රීසික්  නළත. 

 

ගරු බහඳිනතුභහයේ නියේදන: 

 

  යම්  ඹටයත්  රීසික් යනොභළත.  

 

යනොඳළයණ සිටීයම් මයඹ පිළිඵ 
යඹෝජනහ: 

 

ගරු ණ.ඳ.ංවිධහඹක වර්ථන සිඹමරහපිටිඹ              
சகபய அபச.க.அபநப்ார் ஹர்ர சினம்ாிடின 

Hon.Gov.Whip Harsha Siyambalapitiya                         

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

 

  ගරු නියඹෝජය බහඳිනතුභනි 
ජී.ඇම්.කරුණහඳහර  ගරු භ්දත්රීතුභහ  
දීඳහල්  ගුණයේකය  ගරු  භ්දත්රීතුභහ 
නිහඩු ඉල්රහ   ිනයඵනහ.   

 

ගරු භ්දත්රී ්ම්.යි.්ම්.ඉෂසරහර්ථන              
சகபய உறுப்ிர் எம்.பய.எம்.இப்ார்                     

Hon.Member M.Y.M.Iflar                                                    

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

 

  ්භ  නිහඩු රඵහදීභ  සුදුසු ඹළයි 
යඹෝජනහ  කයනහ. 

 

ලිපියල්ඛණ පිළිගළ්දවීභ : 
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SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

  යම්  ඹටයත් ඵයගමු ඳශහත්  
බහයේ විර්ථනජන ශීර්ථනඹ - 820 දයණ 
ඳශහත් භහර්ථනග ංර්ථනධනඒග්රහමීඹ ඹටිතර 
ඳවසුකම්ඒංචහයක ව ක්රීඩහ වහ යඹෞන  
කටතුතු  මභහතයහංලඹ වහ ්භ මභහතයහංලඹ  
ඹටයත් ව  ඳශහත් යදඳහර්ථනතයම්්දතු පිළිඵ 
විසතයහත්භක විගණකහධිඳින හර්ථනතහ - 
යතන කහ්ඩඩඹ- 2015 ර්ථනඹ ඹන 
විගණකහධිඳින හර්ථනතහ බහගත  කයනහ. 
ගරු භ්දත්රීතුභ්දරහයේ යම්ඹ භත යම් 
යන යකොට  රළබිරහ  ිනයඵනහ.  

 

 මනිත් යඹෝජනහ ඵයගමු ඳශත්  
බහයේ  විර්ථනජන ශීර්ථනඹ - 830 දයන 
භහජ සුප  හධනඒඳරිහ වහ ශභහ 
යක්කඒග්රහභ  ංර්ථනධන ව ග්රහමීඹ  
කර්ථනභහ්දත මභහතයහංලඹ වහ ්භ 
මභහතයහංලඹ ඹටයත්  ව ඳශහත් 
යදඳහර්ථනතයම්්දතු පිළිඵ විසතයහත්භක 
විගණකහධිඳින හර්ථනතහ - වතයන 
කහ්ඩඩඹ - 2015 ර්ථනඹ  ඹන 
විගණකහධිඳින  හර්ථනතහ වහ ඵයගමු 
ඳශහත් බහයේ  විර්ථනජන ශීර්ථනඹ - 840 
දයන ඳශහත් මධයහඳනඒයතොයතුරු 
තහක්ණ වහ ංසකෘිනක කටතුතු 
මභහතයහංලඹ වහ ්භ මභහතයහංලඹ  ඹටයත් 
ව ඳශහත් යදඳහර්ථනතයම්්දතු පිළිඵ  
විසතයහත්භක විගණකහධිඳින  හර්ථනතහ - 
ඳසන කහ්ඩඩඹ - 2015 ර්ථනඹ ඹන 
විගණකහධිඳින හර්ථනතහ බහගත කයන  
ඵළවි්ද ්භ  හර්ථනතහ ඳශහත් යහජය  ිණුමම්  
කහයක  බහට යඹොමු  කයන  ඵළවි්ද ්හි 
පිටඳත් යම්ඹ භත  තඵහ ිනයඵනහ.  

 

 මීශගට  ගරු භ්දත්රී ණරිඹංල  
ඵහරසරිඹ  භළිනතුභහ  විසි්ද බහ  කල්  
තඵන මසථහයේදී ඉදිරිඳත්  කයන  රද 
ඇඹිලිපිටිඹ  යගොඩකයර  පුසළල්පිටිඹ  
වයවහ යදොයඳය්ද  භහර්ථනගඹ මඵර්දවීභ  
පිළිඵ ලිපිඹ  වහ  පිළිතුරු ්හ ඇින 
මතය ්භ  ලිපි  බහගත  කයනහ. 

 

කහයක  බහ හර්ථනතහ  පිළිගළ්දවීභ :   

 

 යම්  ඹටයත් රීසික් යනොභළත.  

 

යඳත්ම්: 

 

  යම්  ඹටයත්  ගරු  භ්දත්රී 
්ම්.යි.්ම්.ඉෂසරහර්ථන භළිනතුභහයේ 
යඳත්භ ඉදිරිඳත්  රීරීභට මසථහ.   

 

ගරු භ්දත්රී ්ම්.යි.්ම්.ඉෂසරහර්ථන              
சகபய உறுப்ிர் எம்.பய.எம்.இப்ார்                     

Hon.Member M.Y.M.Iflar                                                    

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

  ගරු බහඳිනතුභනි මංක 
14ඒගුරුයේත්තඒභහවුදළල්ර ඒදෆර ඳදිංචි 
්ම්.්ල්.ඩී.්ස.යල්කම්යේ  භවතහ  විසි්ද 
ඉදිරිඳත්  කශ යඳත්භ යම්  භග  
ඉදිරිඳත්  කයනහ. 

 

ගරු නි.බහඳින උදඹකහ්දත ගුණිනරක              
சகபய ி.தயிசார்  உதனகாந்த குணதிக  

Hon.D.Chairman Udayakantha Gunathilaka                          

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

 

  ්භ  යඳත්භ භවජන යඳත්ම්  
කහයක  බහට ඉදිරිඳත්  කයනහ. 

 

ප්රලසන: 

 

  යම්  ඹටයත්  රීසික් යනොභළත.  
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SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

මභහතයහංල නියේදන යවෝ 
මභහතයරු්දයේ  ප්රකහල: 

 

ගරු මභහතය මතුරුමභහය යහුඵේධ              
சகபய அபநச்சர் அது குநாப பாஹூத்த                   

Hon. Minister Athula Kumara Rahubadda                                                      

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

  

  ගරු බහඳිනතුභනි පුංචි 
මසථහක්  ග්දනහ. යම්ක 
මභහතයරු්දයේ  විතයක් යනයභයි සිඹළු 
භළින ඇභිනරු්දයේ  කහයණහක්   විදිවට 
ශ්රී රංකහ යක්ණ  ංසථහ යභතන ඉ්දන 
මපි කවුරුත් භ්දත්රීරු ඇභිනරු යම්  
හවන  පිළිඵ කවුරුත්  හිතහ භතහ 
මනතුයකට රක් කය්දය්ද නෆ. නමුත් 
මපිට ඉිනවහයේ භතකඹක්  ිනයඹනහ. 
යභළනි  මසථහරදී යක්ණ  භහගභ 
යම්  යෞඛය ය්දන  පුළු්ද  හවන 
ය්දන  පුළු්ද යම් ණඹතන ඇතුයශේ  
ිනයඹන යේල් ය්දන පුළු්ද  යම්  
සිඹල්ර ගත්තවභ  ව මදහර  හර්ථනතහ 
නිඹභහකහයයඹ්ද යඳොලීසිඹ යක්ණ  
භහගභ ව  සිඹල්ර ගත්තවභ ඔවු්ද ව  
කහර්ථනඹඹ බහයඹ  තුුසුළු කශහ. භභ 
කණගහටු යනහ යහජය ණඹතනඹක්  
වළටිඹට මද  යත්නපුයර්ථන යක්ණ  භහගභ 
වියලේයඹ්ද යභයක්  ඵරධහරිඹහ මයේ  
ශඟභ හිතයතක්.  නමුත් ව  හිතත්කභ 
යනයභයි යභතන  ිනයඹ්දය්ද.  දළ්ද  දින 
14 කට ඳභණ යඳය භයේ  නි ගහ 
ිනබුණ  නත්තරහ  නිට දහ්දන  වදපු 
හවනඹ  තභයි වළේපුයේ. ව  වේඳරහ ව 
මලය   කයන යඳොලිස හර්ථනතහ ව  සිඹල්ර  
දීරහ මද යන යකොට  දස  14 ක් ව 
යටොයඹෝටහ ණඹතනඹ නමුත් මද යනක්ද 
ව නිශධහරී්ද මපිට ඳහ යඵොරු කශහ.  
යම් මලය කයන යේ  පිළිඵ. ව  නිහ  
භභ යඹෝජනහක්  කයනහ යම්  සිඹල්ර 
කතහ ඵව කයරහ යම් යඳය යම්  බහට 
යම්  ඳශහත්  බහට යගෞයඹක් ඇින 
යන ණකහයඹට ඹම් කටතුත්තක් 
යේහදහඹකයඹක්  වළටිඹට ඉටු  කයරහ 
ිනයඹනහ  නම් ම්දන ව ණඹතනඹට යම්  

යක්ණ  සිඹල්ර  කළබිනට් ්ක වළටිඹට 
මපි සිඹළු යදනහ භ්දත්රීරු  විදිවට  භභ 
යඹෝජනහක්   කයනහ  පුේගරයඹක්  
වළටිඹට  ටයි ්කක් දහයගන  හිටිඹහට 
ළදගත්කභක් ය්දය්ද  නෆ. ව මයේ 
ඹහළුයක් ය්දන  පුළු්ද 
කශභණහකහයතුභහ.  නමුත් ඊට  ඩහ 
ප්රහයඹෝිණක ය්දය්ද භභ යම්  කතහ 
කය්දය්ද ශ්රීරංකහ යක්ණ  භහගභ  ගළන 
යනයභයි. යත්නපුය ණනයේ ඉ්දන  
ප්රධහන කශභණහකරුහ. ව නිහ මනිත්  
සිඹළු යදනහයේ  සිඹළු  වයඹෝගඹ  
රළබුණහ  නමුත් ඉෂසරහර්ථන  භ්දත්රීතුභහ  
ද්දනහ භයේ මිනලඹ  යඳෞේගලික  
හිතයතක්. නමුත් යඳෞේගලිකත්ඹ 
යනයභයි යභතන ිනයඹ්දය්ද මපිට. ව  
නිහ ව  නිශධහරී්දට යභතන යම් 
ණඹතනඹ  පිළිඵ  කතහ  රීරීභට ප්රලසඹක් 
ය්දන  පුළු්ද. ්යවභ  නළත්නම් 
ඔවු්දයේ  පුටුටවීභ කහර්ථනඹඹ බහයඹට 
යනුය්ද කයන  කහර්ථනඹඹ බහයඹක් 
ය්දනට  පුළු්ද. භභ යඹෝජනහක්  
කයනහ යම් ඉිනවහයේදී රකහ  
ඵළලීයම්දී ඹම් යේහදහඹකයඹක්  තුටු 
යන ම්දදභට කටතුතු  කයරහ  ිනයඹනහ  
නම් ඹම් ණඹතනඹකට යක්ණ  සිඹල්ර 
ඳය්දන  රීඹරහ.  

 

ගරු නි.බහඳින උදඹකහ්දත ගුණිනරක              
சகபய ி.தயிசார்  உதனகாந்த குணதிக  

Hon.D.Chairman Udayakantha Gunathilaka                          

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

 

  යඵොයවොභ  සතින්දත යනහ 
ගරු මභහතයතුභනි . ව  කහයණහ  තය  
කහයණහක් වළටිඹට භභ දරීනහ. යභොකද 
භයේ  හවනඹ මනතුයට ඳත් යරහ  දළ්ද 
යටොයඹෝටහ ණඹතනයේ   වදරහ  භහඹකට  
ළඩියි. තහභ යක්ණ භහගය්ද  යචක්ඳත   
ඹ්දය්ද  නෆ  සිඹළු  කහයණහ 
නීතයහනුලවර යරහ  ිනයඹනහ.  නමුත් 
යචක්ඳත  ඹ්දය්ද  නෆ. යටොයඹෝටහ  
භහගය්ද යක්ණ  භහගය්ද.  යරොුම 
මඳවසුතහට මපි  සිඹළු යදනහභ  ඳත් 
යරහ  ිනයඹනහ යම්  භෆත කහරයේ  ව 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

යක්ණ  භහගභත් ්ක්ක කටතුතු  
රීරීයම්දී.  

 

ගරු විඳක් ංවිධහඹක සිරිඳහර රීරිඇල්ර              
சகபய எதிர்க்கட்சி அபநப்ார் சிிா கிரிஎல் 

Hon.Opposition Whip Siripala Kiriella                                

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

 

  ගරු බහඳිනතුභනි ඳුිණඹ  
කහරයේ  හිටපු යක්ණ  නියඹෝජිතඹහ ඇයි 
මයි්ද  කය්දන යවේතු. යම්  පුේගරඹහ 
වරිඹට  ළඩ කශහ. ඇයත් මපි  කවුරු වරි 
යයෝවල්ගත  කශහ  නම් මපි  ද්දය්දත් නෆ. 
මපිට ඉසයල්රහ ්ඹහ  ිණහිල්රහ.  යම්යේ   
වරි කහර්ථනඹඹ බහයඹක්  කශහ ව  පුේගරඹහ. 
ව  පුේගරඹහයග්ද යනත් යකයනුමට  
ඳළරීභ කහයේ  වුභනහට  කශහද භං  
ද්දය්ද නෆ රීඹ්දන.  නමුත් යම් උඩ මපි 
මඳවසුතහඹට  ඳත්  කශහ  ගරු ප්රධහන 
ඇභිනතුභනි.  ව  නිහ  ඳුිණඹ මපිට 
යක්ණඹ  වදුනහ  දු්දන පුේගරඹහටභ  
නළත යම් යක්ණඹ  බහය දීභ ඉතහ  
ළදගත් යනහ ගරු  බහඳිනතුභනි.  

 

ගරු ප්රධහන මභහතය භීපඳහර යවේයත්                                  
சகபய ிபதா அபநச்சர்                                                                                  

Hon.Chief Minister Mahipala Herath                                                                     

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

 

  ගරු  බහඳිනතුභනි  යම්  
කහයණහ  ප්රධහන යල්කම්තුභහයේ 
විඹඳතඹට ඇතුශත් යදඹක්.  භට  භතක  
ිනයඹන  විදිවට යක්ණ  නියඹෝජිතයඹක්  
භිණ්ද යම් ගරු ඳශහත්  බහයේ  විලහර   
ප්රභහණඹක් යක්ණඹ යන මතයඒ  
නියඹෝජිතයඹුමට  ිණඹ යකොයස  ප්රභහණඹ  
ම්පර්ථනණයඹ්ද  ඳශහත්  බහට  රළයඵන 
යේ කස  කයරහ ෘජුභ  ඳශහත් 
බහය්ද   යක්ණඹවීයම්  ළඩ  
පිළියරක්  ක්රිඹහත්භක  වුණ  නිහ යම් 
යක්ණ නියඹෝජිතත්ඹ  නළින  වුණහ  

රීඹන ්ක යේ භට  භතකඹක්  
ිනයඹනහ.  භභ යම්  ම්ඵ්දධයඹ්ද  
වියලේයඹ්ද  ගරු මතුර ඇභිනතුභහයේත්  
සිරිඳහර  රීරිඇල්ර මයේ  ගරු  
ංවිධහඹකතුභහයේත්  විඳක්යේ ඉල්ලීභ  
මනු ්න  බහට යම් ම්ඵ්දධයඹ්ද   
නිළයදි යතොයතුරු භට යද්දනට  පුළු්ද.  
ගරු  බහඳිනතුභනි  විලහර  යකොයස  
මුදරක් යම් බහට ඉිනරි රීරීයම්  ඳදනභ 
භත යම් යම්  යේ  සිේධ  වුණහ යේ  භට 
ප්රධහන යල්කම්තුභහ  ඳළවළදිලි කශහ යේ 
භතකයේ  ිනයඹ්දය්ද. ව  නිහ ්න  බහ  
හයඹට ඳළවළදිලි  විසතයඹක් මපි  රඵහ 
යද්දනම්.  

 

ගරු නි.බහඳින උදඹකහ්දත ගුණිනරක              
சகபய ி.தயிசார்  உதனகாந்த குணதிக  

Hon.D.Chairman Udayakantha Gunathilaka                          

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

 

  වක  ප්රධහන යල්කම්තුභහ  දළනුත්  
කයරහ යභළනි මඳවසුතහට  ඳත් 
යනොයන  විදිවට  කටතුතු  රීරීභට 
හකච්ඡහ  කයරහ  ළඩ පිළියරක්  ළදීභට 
මලයයි රීඹරහ  යඹෝජනහ  කයනහ. 

 

යඳෞේගලික  ප්රකහල රීරීම්:  

 

ගරු භ්දත්රී මජිත් ලහය්දද                                
சகபய உறுப்ிர் அஜித் ராநின்த                                  

Hon.Member Ajith Shyaminda                                            

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

 

  බහයේ  යනොභළත. 

 

ගරු භ්දත්රී මරීර ්ල්රහර භළිනතුභහ.                                         

சகௌபய உறுப்ிர் அகி எல்ாய                                                       

Hon. Member Akila Ellawala                                                
------------------------------------------------------------ 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

 

  ගරු  නියඹෝජය  බහඳිනතුභනි. 
යඳත්භක්  ඉදිරිඳත්  රීරීභට  තභයි  
ිනයඵ්දය්ද.  ගරු            නියඹෝජය  
බහඳිනතුභනි මභිඹහචනහඹක් ඉදිරිඳත්  
කයනහ චයරහ යභනවිඹ. ්තුයඹයේ  
භහරුවීභක්  ම්ඵ්දධ. භභ ්ඹ  බහගත  
කයනහ. සතිනයි. 

 

ගරු නි.බහඳින උදඹකහ්දත ගුණිනරක              
சகபய ி.தயிசார்  உதனகாந்த குணதிக  

Hon.D.Chairman Udayakantha Gunathilaka                          

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

 

 ්ඹ  බහගත  කයනහ. ණ්ඩඩු  ඳක් 
ංවිධහඹකතුභහ.   

 

ගරු විඳක් ංවිධහඹක සිරිඳහර රීරිඇල්ර              
சகபய எதிர்க்கட்சி அபநப்ார் சிிா கிரிஎல் 

Hon.Opposition Whip Siripala Kiriella                                

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

 

  ගරු  බහඳිනතුභනි  භයේ  
ප්රලසනඹ මතුර  ුමභහය යහුඵේධ ගරු 
ඇභිනතුභහ  ම්ඵ්දධ.  ගල්පුසළල්ර 
ඇසගරයවේන   ඳහයක්  යකෝදක්රීට් රීරීභ 
රක් දවඹයි.  ගරු  බහඳිනතුභනි 
යභතුභහට භට  දීරහ  ිනයඹන යතොයතුරු  
භභ ෆීපභට  ඳත් ය්දය්ද නෆ.  ගරු 
ඇභිනතුභහ  රීඹහපු ණකහයඹට  ඳහයර්ථන 
පිපිරුභ  වහ  භහනභ යේ්දය්දයදයනි  
ඳහය යකෝදක්රීට් ්ක  දහපුවභ රීඹරයි 
්තුභහයේ පිළිතුය යරහ  ිනයඹ්දය්ද. වක  
භභ  පිළිග්දය්ද නෆ ගරු  බහඳිනතුභනි. 
යම්යක්  භභ දුයකථනයඹ්ද ගත්ත 
යෂෝයටෝ තුනක්  ිනයඹනහ. යම්ක  වරිද  
ළයදිද  රීඹරහ  ඵළලීභට යම්ක ඔඵතුභහට 
්නහ. යම්යක්  පිපිරුභ  තභයි යම්  
ිනයඹ්දය්ද. යම්යක් ්වහ යකශයර්ථන ඉද්ද 
යභවහ යකශයට භභ  ිණඹහ. යම්ක  භයේ  
පුරුේදක් ලයඹ්ද  ිනයඹනහ  ගරු 

බහඳිනතුභනි  ඳහයල්  වදන යකොට යම්  
කළයඩන බියන වහ  වභ භහය්ද මට 
භහය්ද මවුරුේයද්ද යම්හ  විනහල යන 
යකොට යම්හ යොඹහ ඵළලීභ භභ 
නියහඹහයඹ්ද යයොයඵෝ යකයනක්  යේ 
ඹනහ. ව ඹන මසථහයේ  තභයි යම්  ද  
රක්යේ  ඳහය භට වමු වුය්ඩ. ්යත්දදී 
භට භවය විට යල්කම්තුභහ  රීඹපු  නිහ 
ය්දන ඇින යරහ  ිනයඹ්දය්ද. ගරු 
ඇභිනතුභහ ඔඵතුභහ මඳවසුතහඹට  ඳත් 
ය්දන යනයභයි.  නමුත් යම්ක පුපුයභක්  
විදිවට   තභයි යම්  පිපිරුම්  තුනභ 
දරී්දය්ද ගරු  බහඳිනතුභනි.  පිපිරුභක්  
ිනයඹ්දය්ද. ව  නිහ භභ ෆීපභට  ඳත් 
ය්දය්ද නෆ. යම්  මුදල්  ගහ යගන කෆභ  
නත්ත්දන ඕය්ද. යම්හ  ඳුිණඹ  
කහරයේ නත්ත්දන  ඵළරි  නිහ   භභ 
2004 භයේ  හවන  ඵරඳත්රඹ රක් 
වතළිස තුන වභහයට විුමණරහ     
යටොපිඹක්ත්  කෆයේ  නෆ. ව  ල්ලි  
විඹදම්  කයල්  ඵයගමු ඳශහයත් ඳහයල් 
19 ක්  කය්දන.   භභ ව මඩි 190ඒ 200 
යදසීයේ  ඳහයල්.  දළ්ද මවුරුදු  
ඳවයශොක් යරහ  ගරු බහඳිනතුභනි යම්  
ගරක්  ගළරවිරහ නෆ යම් ඳහයල්ර. 
යම්ක ණදර්ථනලඹක්  දු්දනහ මුළු යටටභ. දළ්ද 
යම් කහනුයේත් යම් රක් දවඹක්  
ඳභණ  විඹදම්  කයරහ වදපු  ඳහයර්ථන ඳහය  
පුපුයරහ  ිනයඹන යරහයේ යම්   ගළන 
ප්රලසන  කයන විට යම්ක යකෝදක්රීට් ්ක  
ඵට්  රීරීයම්දී වුණ යදඹක්  රීඹරහ 
රීඹනහ  නම් වක  භට  පිළිග්දන  ඵෆ 
ගරු  බහඳිනතුභනි.  යම් යෂොයටෝ 
ිනයඹනහ. භභ ්නහ ඔඵතුභහට භහ 
මතයටභ නළත  රඵහ යද්දන රීඹරහ  
ඉල්රනහ  ගරු  බහඳිනතුභනි.  

 

ගරු මභහතය මතුරුමභහය යහුඵේධ              
சகபய அபநச்சர் அது குநாப பாஹூத்த                   

Hon. Minister Athula Kumara Rahubadda                                                      

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

 

  ඔඵතුභහ  ප්රලසන  ගණනහක් මවරහ  
ිනබුණහ. හචිකත් ලිඛිතත්  රඵහ  
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

දු්දනහ.  ඇවළලිඹයගොඩඒුමරුවිට  ප්රහයේශීඹ  
යල්කම් යකොට්ඨහලයේ ඳයකඩු  
ගල්පුසළල්රහ ඇසගරයවේන  ඳහය යම්   
ිනයඹ්දය්ද යම්  කහර්ථනයක  නිශධහරී්ද 
රඵහදීපු යේල්.  ්තුභහ  රීඹනහ මපිටත් 
්යවභ නළත්නම් යම්  කතහ  කයන  
භටත් ව පිළිඵ  දළනීභක්  නෆ. 
නිශධහරී්දයේ   නිගභනඹ  තභයි මදහර  
කයන යම් ඉය යකෝදක්රීට් ්ක  තහක්  
කයරහ යදයනි තහයේ  ඵේධ   රීරීභට  
ඹන ඳළලීභ පිළිඵ ඔඵතුභහ  ෆීපභට  
ඳත් යනෝදය්ද  නම් මපි ව  පිළිඵ 
්කඟ යනහ. ව වහ ඔඵතුභහට මපි  
භහර්ථනග මභහතයහංලයේ මධයක්කතුයඹ 
භග  දිනඹක්  රඵහ යදනහ මදහර  
කහර්ථනයක  නිශධහරී භවත්තුරු්ද  භඟ   
ිණහිල්රහ ඳරීක්ණඹක් ඔඵතුභහත්  
ිණහිල්රහ  වබහිණ යනහ  නම් ඩහත් 
යවොයි.  ඔඵතුභහට  ඳවසු කළභින 
යරහක් රඵහ යද්දන සදහනම්.  

 

ගරු විඳක් ංවිධහඹක සිරිඳහර රීරිඇල්ර              
சகபய எதிர்க்கட்சி அபநப்ார் சிிா கிரிஎல் 

Hon.Opposition Whip Siripala Kiriella                                

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

 

  ගරු  බහඳිනතුභනි යම්ක  
භහපිඹහක් යරහ  ිනයඹනහ මපිට යම්ක  
ඵයගමු  ඳශහතට යකෝදත්රහත්කරුයෝ  
නළින යනහ. යම්හ  කය්දන  ිණයඹොත් 
භ්දත්රීරු්දට යම්හ  නළින යනහ. 
යකෝදත්රහත්කරුයක් ඕය්ද  කය්දන.  
ඳුිණඹ  කහරයේ ණර්ථනඩීව ්ක  වයවහ 
දු්දනු  ඳහයල් ගරු  බහඳිනතුභනි  
රුපිඹල්   ිනස වත්දහවක් මඩුය්ද දහරහ  
ිනයඹනහ. දළ්ද  රක් වතයට  ගත්ත 
යකෝදත්රහත් ්යක්ද ිනස වත්දහවක් මඩු 
යන යකොට රැදවුම්  ගහසතු යනභ මඩු 
කයන යකොට රුපිඹල් මස දහවක්  විතය මඩු 
යනහ. යම්ක යරොුම  ප්රලසනඹක්.  ඳහය  
ප්රයිනඹට ිනයඹනහද  රීඹරහ ඵර්දන 
ඉංජිය්දරු  භවත්තඹහ  ිණහිල්රහ  
යදයඳොශරී්ද  කෆලි යදකක් කඩරහ  
ිනයඹනහ. ව  කඳහපු ්කට මඹ  කයන  දව 

දහවත් යකෝදත්රහත්කරුහට  කයරහ  
ිනයඹනහ. යම්  විදිවට දළ්ද 
යකෝදත්රහත්කරුයෝ  නළින යනහ යම්  
ඵයගමු ඳශහයත්.  යම්ක යරොුම  
ප්රලසනඹක්. දළ්ද යම්  කෆලි යදකක් කඳහ 
යගන  ඹන යකොට වක ඳශහත  බහට 
යවෝ යජඹට  දය්දන  ඵළරි නම්  වක  
මහිංක යකෝදත්රහත්කරුහයග්ද  දව  
දහවක්  මඹ  කයනහ  නම් යම්ක මපි  
කහටද  රීඹ්දය්ද. යම්  ගළන  
තමු්දනහ්දයේ  වියලේයඹ්ද මධහනඹ 
යඹොමු  කය්දන. යකෝදත්රහත්කරුයෝ  
නළින යයි. මපිට  ළඩ  කය  ග්දන. 
වයේ මහධහයණකම්  කය්දන  ිණයඹොත්. 
ණර්ථනඩීව ්ක  වයවහ දු්දනු ඳහයල් විලහර  
ලයඹ්ද මහධහයණඹක් යරහ  
ිනයඹනහ. යම්  යකෝදත්රතහත්කරු්දට 
දීරහ  ිනයඹන  මුදල්  ලි්ද වතයය්ද 
්කක් කඳරහ  ිනයඹනහ.  භභ යම්ක 
ඔඵතුභහයේ මධීක්ණඹට  රක් කයනහ.  
රක්  කයරහ භට ණඳු ්්දන.  

 

ගරු මභහතය මතුරුමභහය යහුඵේධ              
சகபய அபநச்சர் அது குநாப பாஹூத்த                   

Hon. Minister Athula Kumara Rahubadda                                                      

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

 

 යම්ක ණර්ථනඩීව ්යක් ය්දන පුළු්ද 
ඳශහත්  බහයේ  ය්දන පුළු්ද . 15% 
රහබහංල වදරහ  තභයි යග්දය්ද. යභළනි  
ප්රලසනඹක් ණවභ මයේ  නිශධහරී්දට. 
භ්දත්රීතුභහත් භධයභ ණ්ඩඩුයේ 
ඇභිනයඹහත් ඳශහත්  බහයේ 
ඇභිනයඹහත් යම්යක්  තහක්ණඹ  
ද්දය්ද නෆ.  නමුත් යම්කට මලය 
රහබහංල වහ රැවුම්  ළඩක්  වරිඹට 
යනොකයශොත්  භභ යඹෝජනහ  කය්දය්ද 
ඇභිනයඹහ  වළටිඹට යභොන 
යකෝදත්රහත්කහයඹහ නළින වුණත්  වරිඹට  
කයන යකෝදත්රහත්කහයඹහයග්ද වකට 
මලය  කයන යේ මඹ කය්දනභ ඕය්ද. 
යකෝදත්රහත්කහයයඹෝ නළින ය්දය්ද  නෆඒ 
යකෝදත්රහත්කහයයඹෝ වළයදයි.  වළඵළයි මපි  
කතහ  කය්දය්ද  වරිඹට  කයන 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

යකෝදත්රහත්කහයයඹෝ  වදහ ග්දන  නම්  ව  
වදහ  ග්දන යේදී වක  වරිඹට  නළත්නම්  
බුස  කටර්ථන ්යක්ද  ග්දන ්ක.  ව  
තත්ත් ඳරීක්ණ  කෆල්ර. වක  නිඹභ 
ප්රයිනයඹ්ද කයරහ  නෆ.  නිඹභ ප්රයිනයඹ්ද  
වදරහ  නළත්නම් වක ල්ලි යග්දන  
පුළු්දකභක්  නෆ ව  හර්ථනතහට. මපිට  
ිනයඹ්දය්ද ව යදක  කය්දන. ව  නිහ 
භභ යඹෝජනහ  කය්දය්ද පුේගරඹහ මදරහ  
නෆ . යකෝදත්රහත්කහයඹහ මදහර  නෆ. 
භහගභ මදහර  නෆ.  ණර්ථනඩීව ්යක්ත් වක 
යකයයනහ  නම් ඳශහත්  බහ  වළටිඹට 
මපි  රීඹ්දය්ද යකෝදත්රහත්කහයයඹක් 
යග්දභයි මඹ  කය  ග්දන ඕය්ද. 

 

ගරු විඳක් ංවිධහඹක සිරිඳහර රීරිඇල්ර              
சகபய எதிர்க்கட்சி அபநப்ார் சிிா கிரிஎல் 

Hon.Opposition Whip Siripala Kiriella                                

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

 

  තත් යම්  ගළන කතහ  කයනහද. 
ගරු ඇභිනතුභහ ්තයකොට රක්ඹක 
යකෝදත්රහත් ්කක් ග්දනහ. යම් මඹයග්ද 
5%  මඹ  කයනහ. ්තයකොට 95 යි.  යම් 
95 ්ද දව දහවක් මයි්ද  කය්දන  ඹනහ  
නම්  තමු්දනහ්දයේරහ යචක්  කයන ්කට 
ව කෆලි යදකක්  කඳ්දන. මය  භනුසඹට 
යභොකක්ද යම් යකෝදත්රහත් ්යක්ද. 
වයක්ද  තභයි යවොයකභ  ළඩි ය්දය්ද. 
්තයකොට  තභයි  නිඹභ  ප්රයිනඹට ඳහයක්  
නළින ය්දය්ද.  

 

ගරු මභහතය මතුරුමභහය යහුඵේධ              
சகபய அபநச்சர் அது குநாப பாஹூத்த                   

Hon. Minister Athula Kumara Rahubadda                                                      

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

 

   රක්ඹද ද  රක්ඹද  රීඹන  
කහයණහ යනයභයි.  ඔුට  යිනඹකට 
ිණඹවභ ව ඹන  මුදර  නත්ත්දන  ඵෆ. 
රුපිඹල්  දව දහවට  වළදුත් වයක්  

රහබහංලඹක්  ිනයඹනහ. වක  ිනඹරහ  
තභයි  නිශධහරී්ද  වද්දය්ද.  ව  නිහ 
රහබඹ  ිනයඹනහ  නම් ළයේ  වරිඹට  
කය්දන ඕය්ද. ඔඵතුභ්දරහ රීඹනහ  
නම් යම් ළයේ  වරිඹට යනොකශත්  කභක්  
නෆ යකෝදත්රහත්කරුහ  රැයක්දන  රීඹරහ 
ඊශඟට රීඹනහ  යම්  ළයේ  කයනහ 
භවයවිට යම්  යකෝදත්රහත්කරුහ යවො 
නෆ රීඹරහ. ව  නිහ යම්ක  ප්රලසනඹක්. භභ 
යඹෝජනහ කය්දය්ද ඔඵතුභහ ඉතහභ යවො 
යම්  පිළිඵ යවොඹහ  ඵරන 
භ්දත්රීයයඹක්. වකය්ද මපි  වළභදහභ 
ඔඵතුභහට මලය කයන යේට උදේ  
කය්දය්ද.  වළඵළයි යම්යකදී ඔඵතුභහත් 
්ක්ක ්කග ය්දය්දත්  නෆ  මලය 
කයන යේට  වයඹෝගඹ යද්දය්දත්  නෆ.  
යරොුම යඳොඩි කහයණහක් යනයභයි  
ිනයඹ්දය්ද ප්රයිනඹ  පිළිඵ ප්රලසනඹක්. 
වක රක්ඹ වුණත්  රක්ඹට මදහර   
කයන ඇසතයම්්දතු තුශ ඔුට රහබඹක්  
ිනයඹනහ. වක 15% මපි  රහබඹ  
වදනහය්ද. ව ළයේ  වරිඹට  කයවභ  
රහබඹ  ග්දන  පුළු්ද.  නමුත්  කහර්ථනයක  
නිශධහරීයඹහ ්තන ඉ්දනහ. ව  රීඹන  
විදිවට  දහ්දන ඕය්ද. ව  දහ්දය්ද  නළතු 
මයේ  හිතත්කම් රට දහ්දන  ිණඹවභ  
තභයි ප්රලසනඹ  ිනයඹ්දය්ද.  කහර්ථනයක  
නිශධහරීයඹහ දිනඹක් යදනහ වක 
රක්ඹද යදකද  විසි දහවදඒ රක් ඳනවද  
වක ණර්ථනඩීව ්යක්දඒ ඳශහත්  බහයේදඒ 
ප්රහයේශීඹ  බහයේද ව  රීඹ්දය්ද  නළතු  
දහපුවභ ඔඹ  ප්රලසනඹ ්නහ. ්තයකොට 
මයේ  නිශධහරියඹක් වරිඹට ඉ්දන යකොට  
සියභ්දින  ටික  වරිඹට  ළයටයි  ගල් ටික  
වරිඹට  ළයටයි  තහය  ටික  වරිඹට 
ළයටයි. ්යවභ යනොවුුම  තළ්දර  තභයි 
යඳොඩිද යරොුමද  රීඹන  කහයණහ 
යනයභයි යම්යක් මපිට  ප්රයිනඹ  පිළිඵ 
යම්යක්  වළභදහභ ඔඵතුභහ යේ්දය්ද 
ඉතහභ යවො ඳහයක්  වළදීයම් මහන 
ප්රිනපරඹ.  වළඵළයි වක  ඵර්දන යභයවභ 
ිණයඹොත් යකෝදත්රහත්කහයයඹෝ ටික 
යරී්දනයි.  භහර්ථනගඹ යවොට  වද්දනයි යම් 
යදක. මපි  භළදට ්නහ. මපි ඔඵතුභහ 
්ක්ක ්කඟයි. වයක් මපි දීරහ ිනයඹනහ.  
රක්ඹද  රීඹන  කහයණහ යනයභයි.  මපි  
රක්ඹක්  නළත්නම්  යිනඹට  ඳ්දදහවක්  
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

දීරහ  කයනහය්ද.  ද රක්ඹ ඊට  ඩහ  
ළඩි යනහ. ණර්ථනඩීව ්ක ඊට  ඩහ  ළඩි 
යනහ. යම්යකදී මඹ  කයන ්ක 
යනයභයි. ්යවභ  නම්  වරි  ප්රයිනඹට 
නිශධහරී්ද ඉසසයවහ   දහනහ  නම් යම්ක 
ය්දය්ද නෆ. යම්යකදී කහර්ථනයක  නිශධහරී 
්්දන ඉසයල්රහ  දහනහ. ්තයකොට 
ඔඵතුභහයේ  හිතතහ  රීඹනහ යභ්දන 
යභතන  දහරහ නෆ මඟල් වතය . ්තයකොට 
මපි කළඩුහ. කළඩුවභ  භවය තළ්දර 
ප්රලසන  ිනබුණහ. මපි වළුවහය්ද. වළඵළයි  
දළනුත් වක  කය්දන ිනයඹනහ  නම් 
ඔඵතුභහ  රීේ  තළ්ද භභ ්කග  නෆ. 

 

ගරු විඳක් ංවිධහඹක සිරිඳහර රීරිඇල්ර              
சகபய எதிர்க்கட்சி அபநப்ார் சிிா கிரிஎல் 

Hon.Opposition Whip Siripala Kiriella                                

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

 

  මපි  ද්දය්ද නෆ යම්ක 
යකෝදත්රහත්කහයඹහයග්ද මඹ  රීරීභ 
යනයභයි. යම්ක යජයඹ්ද මඹ කය්දන 
ඕය්ද.  යම්ක  ප්රයිනඹට  ිනයඹනද  නළේද  
රීඹරහ  ඵර්දන ඕය්ද.  කහර්ථනයක  
නිශධහරිඹහට යජයඹ්ද  යග්දන ඕය්ද. 
ඳශහත්   බහය්ද යවෝ යජයඹ්ද. 
නළත්නම් වක යකෝදත්රහත්කහයඹහට  
ිනයඹනහ  රීඹන ්ක යනයභයි. යම්කට 
පර්ථනණ  හකච්ඡහකට ඔඵතුභහ  දිනඹක් 
දහග්දන. භටත්  කතහ  කය්දන. 

 

ගරු නි.බහඳින උදඹකහ්දත ගුණිනරක              
சகபய ி.தயிசார்  உதனகாந்த குணதிக  

Hon.D.Chairman Udayakantha Gunathilaka                          

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

  විඳක්  ංවිධහඹකතුභහ ඔඵතුභහ 
ඔඵතුභහයේ  ලිපිඹ භභ  බහගත  කයනහ. 
මය  ඳහය  ම්ඵ්දධ හර්ථනතහක්  රඵන  
බහ  හයඹට රළබීභට  කටතුතු  කයනහ.   

 

ගරු භ්දත්රී උපුල් ලයහභල් ඵ්ඩඩහය              
சகபய உறுப்ிர் உபுல் ராநல் ண்டாப                     

Hon.Member Upul Shyamal Bandara                                                    

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

 

  ගරු බහඳිනතුභනි භභ  
නියඹෝජනඹ  කය්දය්ද  කෆගල්ර  
දිසත්රික්කයේ යකරයර්ථනභ ණනයේ. 
භහනළල්යල්  භභ නියඹෝජනඹ  කයන 
ණනයේ ණ්ඩඩු  ඳක්යේ  
ංවිධහඹකතුභහ ඳක්යේ භව 
යල්කම්තුභහ. මයේ ණනයේ  ඳහළල්  
පිළිඵ ගළටළු  විලහර  ලයඹ්ද  
ිනයඹනහ.  භව යල්කම්තුභහත් යඹොමු  
කය්දය්ද  භට. ඳශහත් බහය්ද  කය  
ග්දන.  නමුත් මධයහඳන ඇභිනතුභහ  
බහ  දට නෆ.  ඳුිණඹ  බහ  
ගණනහකදීත්  භභ මයයගන ණහ. 
මධයහඳන ඇභිනතුභහ  නෆ.  මපි  කහත් 
්ක්කද කතහ  කය්දය්ද. ඊශඟට  ගරු  
බහඳිනතුභනි  භයේ  ගයම්  ඳහළර 
යභය්දරිගභ භවහ  විදයහරඹ .  ශඟභ 
ඳහළර යවොභ  ඳහළරටත් යත්රිරහ 
ඉ්දය්ද.යම්යක්  විදුවල්ඳින සහමී්ද  
ව්දයේ ඉත්  කයරහ යම් යන යකොට 
යඹුක්කන සුජහතහ  භව විදයහරයේ  
විදුවල්ඳිනනිඹ යභය්දරිගභ  භවහ 
විදයහරඹට  දහරහ ිනයඹනහ. ගරු භව 
ඇභිනතුභනි භට දළන ග්දන  ිනයඹන  
කහයණහ  වළටිඹට භහ  දළනුත්  කයශේ 
මයේ  භව යල්කම්තුභහ.  විනඹ යචෝදනහ  
ප්රලසන  ිනයඹන විදුවල්ඳිනනිඹක්. ්තයකට 
යම් යන යකොට යභය්දරිගභ  භවහ 
විදයහරඹ ඉවශ  ප්රිනපර යඳ්දරහ ඉතහභ  
ක්රභත් ණපු  ඳහළරක්. භව 
ඇභිනතුභහයේ යඳෞේගලික  ද්දනහ. 
වයේ  තළනකට වයේ යකයනක්  ඳත් 
කයශේ ඇයි  රීඹන ්ක  ගළන යනිසසු 
මයඳ්ද  ප්රලසන  කයනහ. ව  නිහ ව 
පිළිඵ මධයහඳන ඇභිනතුභහ නළතත්  
ගරු  භව ඇභිනතුභහයග්ද ඉල්ලීභක්  
කයනහ ව  පිළිඵ යවොඹහ  ඵරරහ 
ඔඵතුභහ මධයහඳනඹට ඉතහභ ණදයයයි. 
මධයහඳනඹ  න්ද්දන  කටතුතු  කයපු ව  
සහමී්ද  ව්දයේ යවෝ ඊට  සුදුසු යනත් 
යකයනක්  ඳත්  කය්දන  රීඹන ඉල්ලීභ 
භභ ඔඵතුභහයග්ද  කයනහ.  
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

 

ගරු ප්රධහන මභහතය භීපඳහර යවේයත්                            
சகபய ிபதா அபநச்சர்  நஹிா ஹஹபத்                                                                                                                  

Hon.Chief Minister Mahipala Herath                                                 

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

 

 

  ව  ම්ඵ්දධයඹ්ද  කරුුම යොඹහ 
ඵරරහ භභ මධයහඳන ඇභිනතුභහට විසතය 
ඉදිරිඳත්  කය්දනම්. 

 

ගරු නි.බහඳින උදඹකහ්දත ගුණිනරක              
சகபய ி.தயிசார்  உதனகாந்த குணதிக  

Hon.D.Chairman Udayakantha Gunathilaka                          

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

 

  ගරු  භ්දත්රීතුභහ ප්රලසනඹ  
ිනයඹ්දය්ද මද යම් යන යකොට මධයහඳන 
ඇභිනතුභහ වියේලගත යරහ ඉ්දය්ද. මද 
ව කහයණහට  භහ  දිඹ තුතුයි. නළතු 
මපි ්යවභ යනොය්දනට  කතහ කයරහ  
හකච්ඡහ  කය  ග්දනම්.  

 

ගරු භ්දත්රී යක්.්ල්.යත්නහඹක              
சகபய உறுப்ிர் ஹக.எல்.பத்ானக                   

Hon.Member K.L.Ratnayake                                        

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

 

  ගරු  බහඳිනතුභනි  ත  
ප්රලසනඹක්  ිනයඹනහ. යම්ක 2015.10.13 
යනි  දින බහගත  කශහ ඇරෑයඳොශ ශ්රී  
භහි්දද  විදයහරයේ විදුවල්ඳිනතුභහයේ 
මත්තයනෝභිනක කටතුතු  පිළිඵ.  භයේ   
හියත් යම් වත් යනි  භහයේ යභ 
යනක්ද මධයහඳන මභහතයහංලයඹ්ද  
විඹ බහය මභහතයයඹහ යවෝ 
නිශධහරීතුයභක්යග්ද යවෝ තුයඹකයග්ද  
රීසිදු පිළිතුයක්  රළබිරහ නෆ.  වළඵළයි ගරු  
බහඳිනතුභනි මය උපුල්  ගරු  භ්දත්රීතුභහ  

රීේහ යේ යකොයි යරහකත් 
මධයහඳන ඇභිනතුභහ බහයේ නෆ.  
ප්රලසනඹක් යවෝ මධයහඳනඹ  පිළිඵ  කතහ  
රීරීයම්දී.  වළඵළයි  ප්රධහන ඇභිනතුභහට 
යගෞයනීඹ සතිනඹ  පුද  කය්දනට ඕය්ද  
යභොකද ්තුභහ මධයහඳන ඇභිනයඹහ  
කටතුතු  කයන යකොට යම්  සිඹල්රටභ 
ඇු්දක්ද  දු්දනහ. වයේභ  තභයි 
ඇරෑයඳොශ ශ්රී  භහි්දද  විදයහරයේ ්ක 
ය ණයම්බ  කය්දන 2017 ඳට්ද  ග්දන  
ිනයඹන යකොට  ප්රධහන ඇභිනතුභහ  මුල් 
යරහ  තභයි ්ක  ය  ඳට්ද  ග්දන  
කටතුතු කයශේ. වළඵළයි මධයහඳන 
ඇභිනයඹහ රීසිභ තළකීභක් කයශේ නෆ 
ශභයි  නෆ රීඹරහ.  වළඵළයි වයේ 
තත්ත්ඹක්  තුශ මධිකයණ  තී්දදුක්  
ිනයඹනහ. යභොකද  ඳුිණඹ ිනඹට ්වහ  
ිනයේ  දරුයුමට  ගවරහ  ක්ද මඩිඹ  
පුපුයරහ මවිසරහයේල්යල් 10 යනි  
හට්ටුයේ  දස  තුනක් යයෝවයල්  හිටිඹහ.  
්තයකොට යම්හ ය්දන ඉසයල්රහ  
තභයි බහගත කයශේ දව යනි  භහයේ 
15 යනිදහ.  යම්  පිළිඵ  රීසිභ  
ඳරීක්ණඹක්  කයරහ යම් බහට 
ඇවිල්රහ නෆ බහගත   කයපු  ලිපිඹ. 
්තයකට  ගරු  බහඳිනතුභනි  ගරු ප්රධහන 
මභහතයතුභනි භභ මව්දය්ද ව  සිේධිඹ 
ය්දය්ද නෆ ව ඳරීක්ණඹ  කයරහ ව  
හර්ථනතහක් ඉදිරිඳත්  කයරහ ව  
විදුවල්ඳිනයඹහ  පිළිඵ මපි  රීඹ්දය්ද 
යක්හ  නළින  කය්දන යනයභයි.  මඩුභ  
ගහය්ද මවුරුදු 20 ක්  ිනසයේ ඉ්දන 
විදුවල්ඳිනයඹහ  සථහනීඹ භහරුක්ත්  
කයහ නම් යම්  සිේධිඹ ය්දය්ද  නෆ.  දළ්ද 
යම් යන යකොට ව  දරුහයේ කන 
ඇයව්දය්ද නෆ.  භහඹක්  ිණඹහට ඳසයේ 
යවො වුයණොත් ්යවභයි.  නළත්නම්   
ඔඳයර්ථන්ද ්කකට  ඹ්දන ඕය්ද  රීඹරහ 
වදය හර්ථනතහර  ිනයඹනහ.  ඉිනං  ගරු  
බහඳිනතුභනි  භභ  රීඹ්දය්ද භයේ 
යඳෞේගලික  තයවක් යනයභයි.  ඇරෑයඳොශ 
ශ්රී භහි්දද විදයහරඹ ශභයි 953 ක්  හිටපු 
ඳහළයල්  දළ්ද 382  යි ඉ්දය්ද ්ක  
යත්  ඳට්ද  ගත්තට  ඳසු. භභ  
රීඹ්දය්ද  භභ මලික මධයහනඹ  රඵපු 
ඳහළර. ්යවභ   නම් යම් ඳහළර 
ළයටනහට මපි කළභින නෆ.  වක  නිහ 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

භභ  ගරු බහඳිනතුභනි  විඹ බහය 
මභහතයයඹහට  රීේත් ළඩක්  නෆ. භයේ  
හියත් වයක් ළඩ ඵර්දය්දත්  ප්රධහන 
මභහතයයඹහ  රීඹරහ භයේ  විලසහඹ. ව 
නිහ භභ යගෞයයඹ්ද ඉල්රහ  සිටිනහ  
ගරු ප්රධහන මභහතයතුභනි  ඔඵතුභහයේ 
මධහනඹ  යඹොමු  කයරහ යම්  පිළිඵ 
මලය  කටතුතු  කයරහ යද්දන  රීඹරහ 
ඔඵතුභහයග්ද  යගෞයයඹ්ද ඉල්රහ  
සිටිනහ. යඵොයවොභ  සතිනයි. 

 

ගරු නි.බහඳින උදඹකහ්දත ගුණිනරක              
சகபய ி.தயிசார்  உதனகாந்த குணதிக  

Hon.D.Chairman Udayakantha Gunathilaka                          

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

  යල්කම්තුභහ ම්ඵ්දධ කයරහ 
හර්ථනතහක් රඵහ යද්දන කටතුතු   
කය්දනම්. යභතුභහ මුළු ඳශහත්  බහයේභ 
ළඩ ඵරනහ. ්තුභහට ගකීභක්  
ිනයඹනහ. ්තුභහ  ව  ගකීයභ්ද  ඳළවළය 
වරි්දය්ද නෆ.  මජිත් ලහය්දද  ගරු  
භ්දත්රීතුභහ 

 

ගරු භ්දත්රී මජිත් ලහය්දද                                
சகபய உறுப்ிர் அஜித் ராநின்த                                  

Hon.Member Ajith Shyaminda                                            

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

 

  ගරු  බහඳිනතුභනි භ ට ිනයඹන  
ප්රලසනඹ යඳෞේගලික  ප්රකහල කරීම්  ඹටයත් 
ඒභහය්දන භහනිඹංගභ යරංගල්ර  
භහර්ථනගඹ යම් යන යකොට මයියයෝේ 
යහඳෘිනඹ  ඹටයත් ංර්ථනධනඹ  කය්දන 
ණයම්බ  කයරහ  ිනයඹ්දය්ද. දළ්ද ව 
භහර්ථනගඹ ංර්ථනධනඹ රීරීයම්දී  විලහර  
ගළටළුවගත තත්ත්ඹ්ද ිනයඹනහ   
රීඹරහ ප්රයේලහසී්ද  කශඵරඹට  ඳත් 
යරහ ිනයඹනහ.  දළ්ද ඊයේ මුළු  ගභභ 
්කතු යරහ යරොුම හකච්ඡහක් ිනබ්ඵහ. 
වයගොල්යරෝ උේයඝෝණඹක්  දක්හත් 
ඹ්දන  ිනබිඹදී තභයි යම්  කරුුම ටික  භට 
ගම්හසී්ද ඉදිරිඳත්  කයශේ ඳශහත් බහ 
යවට ිනඹනහ රීඹරහ.  වියලේයඹ්ද ගරු 

බහඳිනතුභනිඒ ණයංචියේ වළටිඹට රීයරෝ 
මීටයඹකට යලිඹන 20 ක් යේ විලහර 
මුදල් ය්ද යනහ යම් මයියයෝේස 
යහඳෘිනඹ තුශ.  නමුත් භහර්ථනගඹ මුරදී 
ළශසුම් කයපු ණකහයඹට ඳශල් වීභක් 
ය්දය්ද නෆ.  දළ්ද ටිකක් යඳොඩි කයරහ 
ිනඹනහ මුදල් භදි රීඹරහ.  ව යකයේ 
යතත් ජනතහ වකත් පිළිගත්තහ ්යවභ 
නම් ව විදිවට වදරහ යද්දන රීඹරහ.  
නමුත් දළ්ද යනයකොට භහර්ථනගඹක් කහඳට් 
කයන ක්රභයේදඹට යනයභයි යම් භහර්ථනගඹ 
කහඳට් කය්දන ඹ්දය්ද.  වයගොල්යරෝ 
කරුුම කීඳඹක්භ ප්රධහන කරුුම ලයඹ්ද 
භහර්ථනගයේ ිනයඵන යඵෝක්ුම යඵොයවොභඹක් 
මතවළයදභහ වහ හ දළමීභ.  ඊශඟට 
කහුම ඳේධිනඹ නිසි ණකහය ංර්ථනධනඹ 
යනොවීභ.  ව යේභ මඵර්ද ව ඳළයණි 
යඵෝක්ුම ම්පර්ථනණයඹ්දභ ඉත් යනොකය 
වහ යකොටස ්ල්ලීභ ඳභණක් සිදුරීරීභ.  
ප්රධහන ඳහරම් යදක ඳහදභ මඵර්ද 
ිනබිඹදීත් වහ ප්රිනංසකයණඹ යනොරීරීභ.  
ුමඹුරු වහ ගුරුබිම් භඩ ිනබිඹදීභ ගල් 
මතුයහ ංර්ථනධනඹ රීරීභ.  ුමඹුරු ඇින 
සථහනර භහර්ථනගයේ ඹටි මත ංර්ථනධනඹ 
යනොරීරීභ.  ඉවත සිඹළු මඩුඳහඩුකම් 
ිනබිඹදීත් භහර්ථනගයේ ඳශයනි කහඳට් මතුයහ 
යකෝදත්රහත්කරුයේ ඹ්දත්ර සත්ර කහඳට් ්ක 
උඩි්ද නිතය ගභ්ද කයවීභ.  
යකෝදත්රහත්කරු්දයග්ද සිදුන දණ 
වහ මක්රයකතහ.  දළ්ද යම් කරුුම 
යකටියඹ්ද රීේයේ ගරු බහඳිනතුභනිඒ 
යම් භහර්ථනගඹ ඳශහත් බහ භහර්ථනගඹක්.  දළ්ද 
යම් මයි යයෝේස වරි යභොන යහඳෘිනයඹ්ද 
කයරහ ිණඹත් ම්දිනභට යම්ක ඵයගමු 
ඳශහත් බහයේ භහර්ථනගඹක්.  යම්කට 
ගරීඹ්දන ය්දය්ද ඳශහත් බහ.  
ඉින්ද වියලේයඹ්දභ දළ්ද භභත් ිණහි්ද 
ඳරීක්හ කශහභ ව යරංගල්ර භහර්ථනගඹ 
රීඹන භහර්ථනගඹ ළඩිඹ උ භහර්ථනගඹක් 
යනයභයි.  යගොඩහක් ුමඹුරු භළදි්ද ඹන 
ඳහයක්.   ඉින්ද මඩුභ ගහය්ද ඹටි ඳළත්තට 
ඳළින ඵළම්භක්ත් දළම්යම් නළත්නම් ළඩි 
ඵය ිනඹන හවනඹක් ඹෆයම් දී ඳහය 
යනයපීභක් සිදුයනහ.  වියලේයඹ්දභ 
දළ්ද මීටයඹක් වරි මීටර්ථන යදකක් වරි ඹටට 
වහයරහ ව.බී.සී වරි ගල් වරි මතුයරහ කහඳට් 
දහ්දන ිනඹන ්ක භඩ යගොඩටභ ගල් 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ටිකත් දහරහ තභයි වද්දය්ද.  ඉින්ද ව 
විදිවට මක්රයකතහ යහියඹක් සිදුයන ඵ 
මඳටත් යේනහ.  ව නිහ ගරු 
බහඳිනතුභනිඒ දළ්ද තභ රීයරෝ මීටයඹයි 
කහඳට් ඉය යරහ ිනයඹ්දය්ද.  දළ්ද වක 
ඉය වුනත් වක උඩත් මය ඵළයකෝර 
ජළක් ගවරහ කහඳට් ්ක ්යඵන විදිවට 
නළතත් ළඩ කයනහ.  ඉින්ද ව නිහ මපි 
දළ්ද යම්ක් මයි යයෝේස යහඳෘිනයේ භහර්ථනග 
ංර්ථනධන මධිකහරියඹ්ද මධීක්ණඹ කශහ 
රීඹරහ මඳට ඵරහයගන ඉ්දන ඵෆ.  
යභොකද ම්දිනභට මඳට ගරීඹ්දන 
සිදුයන නිහ.  ව නිහ භභ ගරු 
බහඳිනතුභනිඒ ඉල්රහ සිටි්දය්ද භහර්ථනග 
මභහතයහංලඹට මපි යම් ඳශහත් බහයේ 
යඹෝජනහක් ම්භත කයරහ වරි යම්ක 
ගළන යඳොඩි මධීක්ණඹක්.  දළ්ද මඳට 
රීඹ්දන ඉ්දය්ද විධහඹක ඉංජිය්දරු.  
විධහඹක ඉංජිය්දරුට කථහ කශහභ ්ඹහ 
රීඹනහ භට රීසිභ ඵරඹක් නෆ යම්ක 
ගළන.  මයේ ම්ඵ්දධතහඹරී්ද යතොය 
තභයි යම් ංර්ථනධනඹ යකයය්දය්ද 
රීඹරහ.  දළ්ද යකයේ යතත් මපි ද්දනහ 
මයි යයෝේස යහඳෘිනඹ ඳසුිණඹ 
ණ්ඩඩුය්ද භහි්දද යහජඳක් 
භළිනතුභහයේ ණ්ඩඩු කහරයේ ණයම්බ 
කයපු ්කක්.  වක ව යරභ ඳහයල් 
යනස කය්දය්ද නළතු යකයය්දය්ද.  
ඉින්ද යම්ක ණඹ ණධහය යහඳෘිනඹක්.  
ඉින්ද යකොයවොභ කශත් යම් ණඹ 
යග්දන ය්දය්ද භවජන මුදල්.  ඉින්ද 
ව නිහ යම්ක වයගොල්ර්දට ඕන විදිවට 
යකයය්දන දු්දයනොත් ්යවභ ඇින ළඩක් 
ය්දය්ද නෆ.  භභ හිත්දය්ද යම් 
යරංගල්ර ඳහයට විතයක් යනයභයි 
මයනක් මයි යයෝේස යහඳෘිනරටත් යම්ක 
මදහශයි.  ව නිහ ගරු බහඳිනතුභනිඒ 
වියලේ මධහනඹක් යඹොමු කයරහ යම්ක 
ගළන මධීක්ණඹක් කය්දන. නළත 
නළත යම්ක ගළන යවොඹරහ ඵර්දන.  
මලය කටතුතු කඩිනය්ද ග්දන රීඹන 
යඹෝජනහ තභයි භභ ඉදිරිඳත් කය්දය්ද.   
යම්යක් දීර්ථනඝ ලයඹ්ද කරුුම ිනඹනහ.  
භභ යම්හ රීඹ්දන කහරඹ ග්දයන නෆ.  
බහගත කයනහ.  ගරු බහඳිනතුභනිඒ භභ 
ඉල්රහ සිටි්දය්ද ක්ණික තී්දදුක් 
රඵහයද්දන යම්ක ගළන ඳශහත් බහයේ 

භහර්ථනග මභහතයහංලයඹ්ද මධීක්ණඹ කයරහ 
වකට යම්හ ශක්්දනඒ නත්්දන 
යනයභයි මපි ඉල්රහ සිටි්දය්ද. වදන ඳහය 
නිසි ප්රයිනඹට වදරහ යද්දන.  ව ගළන 
ඔඵතුභහයේ වියලේ මධහනඹ යඹොමු 
කය්දන රීඹරහ භභ යම් බහට යඹෝජනහ 
කයනහ.   

 

ගරු මභහතය මතුරුමභහය යහුඵේධ              
சகபய அபநச்சர் அது குநாப பாஹூத்த                   

Hon. Minister Athula Kumara Rahubadda                                                      

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

 ගරු බහඳිනතුභනිඒ භභ හිත්දය්ද මජිත් 
ලස ඹහය්දද භ්දත්රීතුභහ යගනහපු ප්රලසනඹභ 
තභයි යම් භෆත කහරඹක ඉදරහ මඳට ිනඹන 
ප්රලසන ටික. යම්ක ඳුිණඹ ණ්ඩඩුයත් ඔඹ 
ළරැේදභ කයපු නිහ ළරැේදට ළයදියි 
රීඹපු යේල් මව්දය්ද නළතු කයපු 
වහයේ ප්රිනපර මපි වි්දදහ රීඹරහ රීේහ.  
වකභ නම් යම් ණ්ඩඩුත් කය්දය්ද 
ඉින්ද යම්ක ඵයඳතර ප්රලසනඹක්.  
භනුසකභට භවය භළින ඇභිනරු 
ඳහර්ථනලියම්්දතුයේ ඵළණරහ මයේ 
ඳහයල්රට ඵයර්ද ිණහිල්රහ ඵෆහ.  මපි 
යට්දඩර්ථන ්ක ඳසට ගත්තහ.  යට්දඩර්ථන 
්ක දහරහ ිනබුණ මපි මුමරහ ගත්තහ.  මඳට 
ඕනකභ ිනයඹ්දය්ද ඳහය යවොට වද්දන.  
මපි තහයරට දහපු යට්දඩර්ථන ්කට උඩි්ද 
ිණහිල්රහ ගල් ඵෆහ.  භභ නම් ගම් 
රීඹ්දය්ද නෆ.  ඵඹට යනයභයි 
දහචහයඹට භයේ ිනඹන.  ඉින්ද ව නිහ 
වහ මපි  බහයදු්දනහභ මපි ඵළලුයේ මයේ 
යනිසසු්දට යවොභ යේ කහඳට් ්ක.  
ඉින්ද ව කහඳට් ්කත් මය රීඹනහ යේ 
සිේධ යනහ නම් සිරිඳහර භ්දත්රීතුභහ 
වළභදහභ යදොස නග්දය්ද යභ්දන යම් 
කහයණහට.  මයේ යදඹක්ඒ මපි ත්ත 
ඵේදට දීරහ ඇසට දත නියඹෝනහ.  
්තයකොට වයක් මපි වළභදහභ ඉල්ර්දය්ද 
මඳට මුදල් යනයභයි.  මයේ නිශධහරී්දට 
ගකීභක් ිනඹනහ.  ව ගකීභ 
බහයයද්දන.  ව ගකීභ බහයදු්දනහ නම් 
යභයවභ සිේධ ය්දය්ද නෆ.  මයේ 
නිශධහරී්ද ්යවභ ඉඩක් යද්දයනභ නෆ.  
යභොකද ඔවු්දටයි ව ගකීභ ්්දය්ද.   ව 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

නිහ මහනයේ දී යම් යදඳහර්ථනලඹභ 
තභ්දයේ කහර්ථනඹඹ බහයඹ කයයගන මයි්ද 
යනහ.  ඉ්දන යනිවහට වරි ්න යනිවහට 
වරි මහනයේ දී ය්දය්ද ඵළුමම් මවන 
්ක.  ව නිහ ගරු බහඳිනතුභනිඒ මපි ගරු 
ප්රධහන ඇභිනතුභහ ්ක්ක යම් මුළු 
බහය්දභ භභ ඉල්ලීභක් කය්දය්ද මඳට 
යම් කයන මයි යයෝේස යහඳෘිනඹඒ මපි 
තභයි ඳශහත් බහ විදිවට යඹෝජනහ 
කය්දය්ද.  මඳට වයක් ගළටළුක් නෆ.  දුය 
ප්රභහණඹඒ යඵෝක්ුම ටික යභතුභහ රීඹපු 
යේල් ඔඹ සුේදහ ගල් ඳළුලි්ද වදපු 
යේල් මයේ ඉංජිය්දරුයෝ තභයි 
ද්දය්ද.  ව නිහ වයි වද්දන ඕන 
රීේයේ.  මවුරුදු 100 කට කලි්ද ගර 
ඳළනරහ ිනඹනහ.  යම්කට මදහශ කයන 
බහගඹ වදන ්ක යනයභයි.  වක දහරහ 
වද්දන.  වක හි්දදහ තභයි රීයරෝ 
මීටයඹකට යලිඹන 200 ක් ඹ්දය්ද.  මපි 
ඳශහත් බහය්ද වදනයකොට 80 යි 100 යි 
මතයර්ථන තභයි මඳට ිණයේ.  දළ්ද මද 200 ක් 
යරහ ිනඹනහ.  ව 200 ඇතුයල් 
ගරඳ්දන පුළු්දකභ ිනඹනහ.  ඉින්ද ව 
නිහ මඩුභ තයය්ද මපි භධයභ ණ්ඩඩුට 
යඹෝජනහක් විදිවට ඹමු යම් භහර්ථනග 
පිළිඵඒ වියලේයඹ්ද ඳශහත් භහර්ථනග මයි 
යයෝේස යහඳෘිනඹ ඹටයත් මදහශ 
ඉංජිය්දරුයඹහයේ මධීක්ණඹත් භඟ 
භහර්ථනග ංර්ථනධන මධිකහරිඹට ඉදිරීරීම් 
කටතුතුඒ යකෝදත්රහත් කටතුතු මලය ඕන 
විදිවකට කශහට මයේ රීසි ගළටළුක් නෆ.  
වළඵළයි මයේ නිශධහරී්දයේ මධීක්ණඹ 
රඵහයද්දන රීඹන යඹෝජනහ භභ යම් 
යරහයේ කයනහ. 

 

ගරු නි.බහඳින උදඹකහ්දත ගුණිනරක              
சகபய ி.தயிசார்  உதனகாந்த குணதிக  

Hon.D.Chairman Udayakantha Gunathilaka                          

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

 

 මයේ මජිත් ලයහය්දද ගරු භ්දත්රීතුභහයේ 
යඹෝජනහ ළදගත් යඹෝජනහක්.  යම් 
ඳහයල්ර ඊශඟට ගළටළු ිනයඹ්දය්ද 
ඳශර.   

 

ගරු මභහතය මතුරුමභහය යහුඵේධ              
சகபய அபநச்சர் அது குநாப பாஹூத்த                   

Hon. Minister Athula Kumara Rahubadda                                                      

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

 

 මඳට නම් ගම් රීඹ්දන විදිවක් නෆ.  වක 
භවරු හිතනහ නම් වක මයේ 
යනොවළරීඹහක් රීඹරහ වක මඳට කය්දන 
පුළු්ද.  ඉිනවහයේ මපි ්යවභ කශහ 
ඳශහත් බහක් විදිවට මපි.  නඩු දහරහ ජඹ 
ගත්ත ඉිනවහඹක් ිනඹනහ.  නමුත් මඳට 
මදහශ ය්දය්ද ්යවභ තළනකට 
ඳරිර්ථනතනඹ ය්දන යනයභයි.  ව ළඩ 
පිළියරට වයඹෝගඹ දීභ.  ඉින්ද ව 
වයඹෝගඹ දහචහයත්භක ග්දනහ නම් 
යම්ක මීට ඩහ යවොට යම් ජනතහ 
ඵරහයඳොයයොත්තු යන යේ මපි වළයභෝටභ 
්කතු යරහඒ යවො විදිවට කය්දන 
පුළු්ද.  

 

ගරු නි.බහඳින උදඹකහ්දත ගුණිනරක              
சகபய ி.தயிசார்  உதனகாந்த குணதிக  

Hon.D.Chairman Udayakantha Gunathilaka                          

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

 

 ගළටළු යහියඹක් ිනඹනහ.  ්කක් තභයි ව 
ඳහයල්ර ඳශර භවය යරහට ිනඹන 
ප්රභහණඹට වදනහ.  ්යවභ නළත්නම් 
උඳරිභ ිනයඹ්දය්ද මඩි 12 ට ඳශර.  
ඉින්ද ්යවභ යකෝටි ගහණක් විඹදම් 
කයරහ වළදීයම් යත්රුභක් නෆ.  ව නිහ.... 

 

 

ගරු විඳක් ංවිධහඹක සිරිඳහර රීරිඇල්ර              
சகபய எதிர்க்கட்சி அபநப்ார் சிிா கிரிஎல் 

Hon.Opposition Whip Siripala Kiriella                                

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

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

 ඇයි ්යවභ රීඹ්දය්ද ?  යම් යත්නපුය 
දිසත්රික්කයේ වළදුයත් මඩි 10 ටඒ 12 ට 
තභයි ඳහයල්.  ව කහයල් වළදුයත් ්යවභ 
තභයි.  දළ්ද මපි වහ යඳ්ද්දනම්.  
ඇරෑයඳොර සිරි භ්දපුය ඳහය ඵර්දන.   

 

ගරු නි.බහඳින උදඹකහ්දත ගුණිනරක              
சகபய ி.தயிசார்  உதனகாந்த குணதிக  

Hon.D.Chairman Udayakantha Gunathilaka                          

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

 

 භ්දත්රීතුභහඒ ව කහරයේ වරි නළින 
හි්දදහය්ද දළ්ද යනස යරහ 
ිනයඹ්දය්ද.   

 

ගරු මභහතය මතුරුමභහය යහුඵේධ              
சகபய அபநச்சர் அது குநாப பாஹூத்த                   

Hon. Minister Athula Kumara Rahubadda                                                      

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

 ගරු බහඳිනතුභනිඒ සිරිඳහර භ්දත්රීතුභහ 
රීඹන කහයණහ ඇත්ත.  වළඵළයි ය්ද 
කයරහ ිනඹන මුදයල් මඩුක් වුය්ද නෆ.  
උදහවයණඹට යේළල්ත්ත භහර්ථනගඹ.  
්තුභහ යවො යේල් යේනහ.  නමුත් වක 
යනයභයි යරහ ිනයඹ්දය්ද   යම් ප්රලසනඹ 
තුශ.  යේළල්ත්යත් මපි මදහශ විදිවට 
යගනහ.  වළඵළයි මද භල්ලි්ද යභවහට 
යඵෝතයල් යේ යරහ.  යම්කයි ය්දන 
ඕන.  ්දහ දිසත්රික් ම්ඵ්දධීකයණ 
කයටුයේ දී යභතුභහ යඹෝජනහක් 
යගනහහ.  ඇවළළිඹයගොඩ ප්රධහන භහර්ථනගඹ.  
ඇවළළිඹයගොඩ භහර්ථනගයේ දී ණඳු යවොට 
ඇවිල්රහ ීප්ද යරහ.  ඉින්ද ව නිහ මපි 
රීඹ්දය්ද ව ය්ද කයරහ ිනඹන මුදර 
ඇතුශත වක කයන ්ක මහධහයණඹක්.  
ඇසතයම්්දතු මනු කවුරු කශත් වක 
කය්දන ඕන.   

 

ගරු නි.බහඳින උදඹකහ්දත ගුණිනරක              
சகபய ி.தயிசார்  உதனகாந்த குணதிக  

Hon.D.Chairman Udayakantha Gunathilaka                          

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

 

 යම් ම්ඵ්දධයඹ්ද ප්රධහන ඇභිනතුභහත්ඒ 
ව යේභ භහර්ථනග ඇභිනතුභහත් ම්ඵ්දධ 
යරහ යම් පිළිඵ මදහශ නිශධහරී්ද ව 
මදහශ ණඹතනත් ්ක්ක ම්ඵ්දධ යරහ 
යම් ඳශහත් බහට මයිින ඳහයල්.  ඊශඟට 
ප්රහයේශීඹ බහට මයිින ඳහයල් තභයි යම් 
මයි යයෝේස යහඳෘිනඹ ඹටයත් 
යකයය්දය්ද.  ්තයකොට ව ම්ඵ්දධ 
භළදිවත් යරහ යම්ක යකයයන විදිවටඒ 
ප්රයඹෝජනඹක් යන විදිවට රීරීභට 
කටතුතු කය්දන රීඹරහ භභ යඹෝජනහ 
කයනහ. 

 

ගරු විඳක් ංවිධහඹක සිරිඳහර රීරිඇල්ර              
சகபய எதிர்க்கட்சி அபநப்ார் சிிா கிரிஎல் 

Hon.Opposition Whip Siripala Kiriella                                

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

 

 ගරු බහඳිනතුභනිඒ භහය්දන යම්ක 
දිිණ්ද දිගට මදිනහට. ත ප්රලසනඹක් දළ්ද 
තමු්දනහ්දයේරහට පිළිතුරු යද්දන ලිපිඹ 
ණයේ නළින නිහ භභ යම් රීඹ්දය්ද.  භභ 
ගත්යත් ඳයණගභ ඳහයර්ථන ගංගහයහභ ඳ්දර 
ගහ ඳහශභ.  ව ඳහශභ භභ ිණඹ බහයේ දී 
දු්දනහ ගරු ඇභිනතුභහ බහගත කශහ යම් 
ඳහශභ කඩහයගන ිණයඹොත් ව ප්රයේලයේ 
ගම්භහන විසි ගහණකට ඹන ඳහය මහිය 
යනහ රීඹරහ.  යම්ක මයේ ගරු 
ඇභිනතුභහ රීේහ යහජය භළණික් 
ංසථහට රීේහ රීඹරහ.  යහජය භළණික් 
ංසථහට රීේහට කදහත් වද්දය්ද 
නෆ.  ත මවුරුදු 20 ක් ිණඹත් ඔච්චයයි 
කථහ.  යම් ඳහශභ ඹටි්ද යගොේහ යරහ 
ිනයඹ්දය්ද.  ඵළයකෝ ඳතල් දහරහ.  ඉින්ද 
යම් ඳහශභ ගළන වියලේ මධහනඹ යඹොමු 
කය්දන රීඹරහ තභයි භභ නළත හයඹක් 
මයේ ප්රධහන ඇභිනතුභහට ලිේහ.  යභොකද 
භට උත්තයඹක් නළත්නම් භභ ඹනහ 
ඹ්දන ිනඹන වළභ තළනකභ.  දළ්ද ප්රධහන 
ඇභිනතුභහට ලිේයේ යම් ඳහශභ වහභ 
මධීක්ණඹට රක් කයරහ ව ඳළත්තක් දහරහ 
ිනඹන ්ක කස කයරහ යද්දන රීඹරහ.   
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SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

 

ගරු නි.බහඳින උදඹකහ්දත ගුණිනරක              
சகபய ி.தயிசார்  உதனகாந்த குணதிக  

Hon.D.Chairman Udayakantha Gunathilaka                          

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

 

 ලිපිඹ බහගත කය්දන. 

 

ගරු විඳක් ංවිධහඹක සිරිඳහර රීරිඇල්ර              
சகபய எதிர்க்கட்சி அபநப்ார் சிிா கிரிஎல் 

Hon.Opposition Whip Siripala Kiriella                                

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

 

 භභ ්ේයේ ගරු බහඳිනතුභහ භඟි්ද ගරු 
ප්රධහන ඇභිනතුභහට රීඹරහ ්රහ 
ිනයඹ්දය්ද.   

 

ගරු මභහතය මතුරුමභහය යහුඵේධ              
சகபய அபநச்சர் அது குநாப பாஹூத்த                   

Hon. Minister Athula Kumara Rahubadda                                                      

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

 ගරු බහඳිනතුභනිඒ භභ හිත්දය්ද යම්ක 
දිගටභ ිනඹන ප්රලසනඹක්.  යම් යතේඳනහ 
ක්දයගොඩ ඳහයත් ්යවභයි.  ුමරුවිටත් 
යභයවභයි.  යභයවත් යභයවභයි.  වළභ 
තළනභ යභයවභයි.  ඉින්ද යම්ක ඳශහත් 
බහක් විදිවට මයේ නිශධහරියඹක් 
ිණහිල්රහ කය්දන ිනඹන ඳළයණිල්ර 
යඳොලීසියේ.  යම් නිශධහරී්ද සිඹළු යේඒ 
වළභදහභ ඔඵතුභ්දරහ යම් ප්රලසන ඉදිරිඳත් 
කශහභ ව ක්ණඹරී්ද ිණහිල්රහ 
ඳළයණිල්ර දහනහ.  භළණික් ංසථහට 
ඉදිරිඳත් කයනහ.  නමුත් මහනයේ 
ය්දයන වළභදහභ යම් යන යේ.  ඉින්ද 
ඊට ්වහ යදඹක් සිේධ වුය්ද නෆ.  ුමරුවිට 
ිණරහ ඵහි්දනයි තට්ටු 68 ක් ඹනකල් යම් 
සිේධිඹ ක්රිඹහදහභඹක් විදිවට සිේධ වුය්ද.  
යම්ක ඉයයි.  ව කහරර ව යේලඳහරන 
ඵරඹ.  යම් කහරයේ යම් යේලඳහරනඹ. 
භභ රීඹ්දය්ද යම් කට්ටිඹභ ්කතු යරහ 

කවුරු කශත් යම් ළරැේදට ළයදි විදිවට 
යම්ක තවනභකට රක් කය්දන 
යඹෝජනහක් ම්භත කයමු 
ම්ඵ්දධීකයණයේ.  ඔඵතුභහ යේ්දන.  
භභ සථිය කයනහ.  භට කවුරු තයවහ 
වුනත් ප්රලසනඹක් නෆ.  

 

ගරු භ්දත්රී යංජිත් යඳොල්ගම්යඳොර              
சகபய உறுப்ிர் பஞ்சித் சால்கம்சா                   

Hon.Member Ranjith Pollgampola                                       

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

 

 ගරු බහඳිනතුභනිඒ මයේ මජිත් ලයහය්ද 
භ්දත්රීතුභහ කථහ කයපු දළයණිඹගර 
ණනයේ ිනඹන යරංගල්ර ඳහය මයි 
යයෝේ යහඳෘිනඹට මයිින ඳහයක්.  මජිත් 
ලයහය්දද භ්දත්රීතුභහ රීඹපු කහයණහ 
ඇත්ත.  ගයම් ජනතහයේ වියයෝධතහඹක් 
ිනඹනහ.  මජිත් ලයහය්දද භ්දත්රීතුභනිඒ 
යම්ක මපි යදහිඕවිට ම්ඵ්දධීකයණ 
රැසවීයම් දී ඊඵට් සිල්හ භහගභත් භවහ 
භහර්ථනග මභහතයහංලයේ නිශධහරී්ද 
්ක්කඒ ගයම් මඹත් ්ක්ක හකච්ඡහක් 
දහරහ වයගොල්ර්ද දළනුත් රීරීභක් කයමු 
යම් ම්ඵ්දධයඹ්ද.  ව රීඹ්දය්ද කහුම 
දහනහද ?  ප්රයිනඹ යභොකක්ද රීඹන ්ක 
ගළන මපි වළයභෝභ ්කතු යරහ 
හකච්ඡහක් කයමු.  ව ්ක්කභ මයේ මතුර 
ුමභහය ඇභිනතුභහට මපි රීඹමු ්තුභහයේ 
මභහතයහංලයඹ්ද ම්පර්ථනණ මධීක්ණඹක් 
රීරීභ මතයහලයයි රීඹන ්කත් මපි  
රීඹමු.  ව ම්ඵ්දධයඹ්ද ඉදිරියේ දී මපි 
මජිත් ලයහය්දද භ්දත්රීතුභහත් ්ක්ක 
හකච්ඡහ කයරහ ව ඳහය ම්ඵ්දධයඹ්ද 
කටතුතු කයමු.   

 

ගරු විඳක් නහඹක ඩබ්ලිේ.යෝභදහ              
சகபய எதிர்க் கட்சித் தபயர் டிள்யு ஹசாநதாச                   

Hon.Opposition Leader W.Somadasa                                  

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

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

 ගරු බහඳිනතුභනිඒ යම් දළයණිඹගර 
ඳහයක් ම්ඵ්දධයඹ්ද මයේ ගරු 
භ්දත්රීතුභහ කථහ කශහ.  යම් විදියවේ දතත 
විදිවට ළඩ යනහ රීඹන ්ක.  මපි 
කවුරුත් භවජන නියඹෝජිතයඹෝ වළටිඹට 
යම් බහයේ කථහ කයශේ.  දණඹ නහසිනඹ 
පිටු දළකරහ මපි කටතුතු කයනහ.  ්තනදී 
ඳුිණඹ ණ්ඩඩුද න ණ්ඩඩු ද රීඹන 
්ක යනයභයි ගළටළු.  භවජන මුදල් 
නහසින කයනහ නම් වකට මපි ඉදිරිඳත් 
වීභක් ය්දන ඕන.  ව භ්දත්රීතුභහ රීඹපු 
කහයණහ ඇත්ත නම් යම්ක මපි 
ඵරහයඳොයයොත්තු යනහ ම්ඵ්දධීකයණ  
රැසවීයම් දී කථහ කයපුහභ.  ව යේභ 
දිසත්රික් ම්ඵ්දධීකයණ කයටුයේ දිත් යම් 
ගළන භතු කශහ.  ව රීඹ්දය්ද භවජන 
මුදල් නහසින කය්දන මපි ඉඩයද්දය්ද 
නෆ.  ව නිහ ගරු භ්දත්රීතුභහට සතුින්දත 
යනහ.  යම් යරහයේ ්තුභහ ව දතත 
ළඩ පිළියර ගළන බහ දළනුත් රීරීභ 
ගළන.  මපි ඉදිරියේ දී යම් ගළන විසතය 
යවොඹරහ දිසත්රික් ම්ඵ්දධීකයණ කයටු 
රැසවීභ තුශ යම් ගළන විුවභක් ග්දන 
ඵරහයඳොයයොත්තු යනහ. 

  

ගරු නි.බහඳින උදඹකහ්දත ගුණිනරක              
சகபய ி.தயிசார்  உதனகாந்த குணதிக  

Hon.D.Chairman Udayakantha Gunathilaka                          

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

 

 යඵොයවොභ සතුිනයි විඳක්නහඹකතුභහ.  
මනුයප්රිඹ නය්දද භ්දත්රීතුභහ. 

 

ගරු භ්දත්රී  නය්දද මනුයප්රිඹ                           
சகபய நிந்த அனுபிரின                    

Hon.Member Naminda Anurapriya                                 

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

 

 යඵොයවොභ සතුිනයි නියඹෝජය 
බහඳිනතුභනි.  යඳෞේගලික ප්රකහල රීරීම් 
ඹටයත් භභ මසථහක් ඉල්රහ සිටියේ.  
ගරු බහඳිනතුභනිඒ භයේ ගභ ිනයඵ්දය්ද 

පුක්ගවයදණියේ.  පුක්ගවයදණිඹ ගයම් 
ිනයඵන භහර්ථනගඹක් තභයි විඹරයගොඩ 
භහහිංයගොඩ රීඹන භහර්ථනගඹ.  යම් භහර්ථනගඹ 
භෆතකදී භභත් සිරිඳහර රීරිඇල්ර 
භ්දත්රීතුභහත් මපි යද්දනහභ ිණඹහ යම්යක් 
කහඳට් මතුය්දන.  මයි යයෝේස යහඳෘිනඹ 
ඹටයත් කයන යහඳෘිනඹක්.  ගරු 
බහඳිනතුභනිඒ යම් භහර්ථනගයේ භභ දළනට 
දස කීඳඹකට ඉසයල්රහ ිණහිල්රහ 
ඳරීක්හ කයරහ ඵළලුහ ගයම් මඹයේ 
ඉල්ලීභ මනු.  වයක් සථහන කීඳඹක 
මගල් 3 ක් විතය තභයි ගරු නියඹෝජය 
බහඳිනතුභනිඒ කහඳට් මතුයරහ 
ිනයඹ්දය්ද.  මගල් තුනුමත් නළින තළ්ද 
ිනඹනහ භභ ිණහිල්රහ ඵළලුහ.  ව නිහ 
භභ රීඹ්දය්ද යම්ක විලහර මුදරක් විඹදම් 
කයරහ කයන යහඳෘිනඹක්.   

 

ගරු විඳක් ංවිධහඹක සිරිඳහර රීරිඇල්ර              
சகபய எதிர்க்கட்சி அபநப்ார் சிிா கிரிஎல் 

Hon.Opposition Whip Siripala Kiriella                                

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

 

 මගල් තුනක් ිනඹනහ නම් යවොටභ 
ඇින.  මගල් ්ක වභහයයි ඳුිණඹ කහරයේ 
ිනබුය්ද.  

 

 

 

ගරු භ්දත්රී  නය්දද මනුයප්රිඹ                           
சகபய நிந்த அனுபிரின                    

Hon.Member Naminda Anurapriya                                 

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

 භභ ද්දය්ද නෆ යකොයවොභද රීඹරහ.  
මගල් යදකුමත් නළින ප්රභහණඹක් තභයි 
ිනයඹ්දය්ද.  ගරු බහඳිනතුභනිඒ යම්ක 
විහිළුට ග්දන ්ඳහ.  භභ තය 
කහයණහක් රීඹ්දය්ද.  යම් භහර්ථනගඹ 
ඇත්තටභ යකටි භහර්ථනගඹක්.  භයේ ගභට 
තභයි යම් ඳහය ළයට්දය්ද.  මයනක භයේ 
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පිඹහයේ නය්ද යම් භහර්ථනගඹ නම් කයරහ 
ිනයඹ්දය්ද මයේ හිටපු බහඳිනතුභහඒ 
ලිත කරුණහයත්න භළිනතුභහ බහඳින 
වළටිඹට ඉ්දන කහරයේ.  ඉින්ද භභ 
රීඹ්දය්ද ගරු බහඳිනතුභනිඒ යම් 
පිළිඵ වහභ ඳරීක්ණඹක් කශතුතුයි.  
යම් භහර්ථනගඹට භට භතක වළටිඹට යකෝටි 4 
ක යේ මුදරක් ය්ද යරහ ිනඹනහ.  
වළඵළයි යම්යක් ළඩ ම්ද කය්දන 
ඉසයල්රහ යම්යක් නිඹයත ප්රයිනඹ 
ිනඹනහද රීඹන කහයණහ වියලේයඹ්දභ 
යවොඹරහ ඵරරහ කටතුතු කය්දන රීඹන 
කහයණහ භභ යම් බහට යම් මසථහයේ 
දී යඹෝජනහ කය සිටිනහ. 

 

ගරු නි.බහඳින උදඹකහ්දත ගුණිනරක              
சகபய ி.தயிசார்  உதனகாந்த குணதிக  

Hon.D.Chairman Udayakantha Gunathilaka                          

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

 

 මහන ලයඹ්ද මයේ ඵහසකය්ද ගරු 
භ්දත්රීතුභහ. 

 

ගරු භ්දත්රී ම්දනභයරයි ඵහසකය්ද                        
சகபய உறுப்ிர் அண்ணாநப ாஸ்கபன்                   
Hon.Member A.Basgaran                                                 
------------------------------------------------------------  

 

ககௌபய சபத் தபயர் அயர்கள 

இந்த அதியுனர் சபனின் ஊடாக 

சபகமுய நாகாணத்தில் யாழும் 

ளககாப நாயட்டம் அல்து 

இபத்திபுாி நாயட்டத்தில் யாழும் 

ங்கள் நக்களுபடன உட்கட்டபநப்பு 

ிபச்சிபகள் , கதாமில் யாய்ப்பு 

ிபச்சிபகள் , கல்யிப் ிபச்சிபகள் 

, நக்களுக்கு ளதபயனா 

ளாக்குயபத்துப் ிபச்சிபகள் 

சம்ந்தநாக நக்களுக்கு ளதபயனா 

யிடனங்கப கசய்து 

ககாடுப்தற்குநக்கள் ிபதிிதிகாக 

ங்களுபடன ககௌபய முதபநச்சர் 

நற்றும் அபநச்சர்கள் உட்ட 

சபகமுய நாகாண சபனில் ளயப 

கசய்து ககாண்டு இருக்கின்து 

ன்தில் க்கு அபசக்க முடினாத 

ம்ிக்பக இருக்கின்து.இருந்த 

காழுதிலும்  ககௌபய தபயர் 

அயர்கள ான் இந்த சபனிள 

இதற்கு முன்பு ன்னுபடன 

அநர்வுகின் ளாது கல்யி அபநச்சர் 

அயர்களுக்கு ான் டுத்துக் 

கூினிருந்ளதன் ளககாப 

நாயட்டத்திள கிட்டத்தட்ட ழுநூறு 

ஆசிாினப்ற்ாக்குப இருக்கின்து 

ன்று.ாங்கள் ஏபவு ியர்த்தி கசய்து 

இருந்தாலும் கூட இன்று 

கருந்ளதாட்டத்துபபனச் ளசர்ந்த 

நக்கின் ிள்பகின் கல்யினில் 

ாங்கள் கடந்த சாதாபண தப 

ாீட்பசபன உற்று 

ளாக்குளயாளநனாால் ாங்கள் 

நிகவும் ின்தங்கின ிபனில் 

காணப்டுகின்ளாம். 

ல்கபக்கமகத்திற்கு ளதர்ந்கதடுக்கும் 

கருந்ளதாட்டத்துபபனச் ளசர்ந்த 

ங்களுபடன நாணய கசல்யங்கின் 

ண்ணிக்பக நிகவும் குபயாகளய 

இருக்கின்து. ககௌபய தபயர் 

அயர்கள இபத ான் உங்களுக்கு 

கூறுயது ன் ன்ால் இம்முப O/L 

ாீட்பசனில் சித்திபன ங்களுபடன 

கருந் ளதாட்டத்துபபனச் ளசர்ந்த 

நாணயச் கசல்யங்கள் A/L ஊடாக 

சித்தினிப திர்ார்க்க முடியும். 

ல்கபக்கமகத்தில் ங்களுபடன 
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கருந் ளதாட்டத்துபபனச் ளசர்ந்த 

நாணயர்கள் திர்ப்ார்க்க முடியும். 

ளககாப நாயட்டத்திலும் ,  

இபத்திபுாி நாயட்டத்திலும் கருந் 

ளதாட்டத்துபபனச் ளசர்ந்த 

ங்களுபடன நக்களுபடன கல்யி 

நிகவும் ின்தங்கின ிபனில் 

இருக்கின்து. அதற்கு எரு காபணம் 

இம்முபயும் கிட்டத்தட்ட அறுநூறு 

ழுநூறு ாடசாபக்கு ஆசிாினப் 

ற்ாக்குபனாக இருக்கின்து. 

ஆகளய இந்த அதியுனர் சபக்கு 

நீண்டும் எரு முப ான் கதாியித்துக் 

ககாள்கின்ளன் ன்கயன்ால் 

உடடினாக இந்த ஆசிாினப் 

ற்ாக்குபபன ியர்த்தி கசய்யதற்கு 

உடடி டயடிக்பக டுக்கும் டி 

இந்த சபக்கு ான் கதாியித்துக் 

ககாள் யிரும்புகின்ளன்.அது 

நாத்திபம் அல்ாநல் கடந்த சப 

அநர்யின்  ளாது இந்த கசிப்பு 

யிற்ப சம்ந்தநாக ான் டுத்துக் 

கூி இருந்ளதன். இந்த அபசாங்கம் 

நதுா யாிபன கூட்டி இருக்கின்து 

. புபகப்ிடிப்தன் யாிபனக் கூட்டி 

இருக்கின்து. அதனூடாக நக்கள் 

நற் க்கத்தில் கருந் 

ளதாட்டத்துபபனச் ளசர்ந்த 

கிபாநங்கிள இந்த கசிப்பு உற்த்தி 

நூற்றுக்கு நூறு வீதம் அதிகாிக்கப்ட்டு 

இருக்கின்து ன்பத இந்த அதியுனர் 

சபக்கு கதாியித்துக் ககாள் 

யிரும்புகின்ளன். கடந்த சபனில் 

இபத ான் கதாியித்து இருந்ளதன். 

இருந்தாலும் இன்றுயபப அந்த கசிப்பு 

யிற்பக்கு திபாக ந்த காலிஸில் 

இருந்தும் இதற்கு உாின டயடிக்பக 

டுக்கயில்ப  இந்த அதியுனர் 

சபக்கு ான் 

கதாினப்டுத்துகின்ளன். அது 

நாத்திபம் அல்ாநல் தண்ணீர் 

ட்டினாந்ளதாட்பட கபத்திள 

தண்ணீர் சம்ந்தநாக இந்த அதியுனர் 

சபக்கு டுத்துக் கூி 

இருக்கின்ளன். இந்த தண்ணீர் 

சம்ந்தநாக   எரு கிாஸில் 

தண்ணீபப டுக்கும்  ளாது எட்டு 

கநாத்தநாக கயறும் நண்டிபனத் தான் 

ாம் குடிக்க ளயண்டி இருக்கின்து. 

ககௌபய சபத் தபயர் அயர்கள 

தனவு கசய்து ாங்கள் உங்களுக்கு 

டுத்துக் கூறுயபத உாின 

சம்ந்தப்ட்ட அதிகாாிகளுக்கு 

கதாினப்டுத்தி இந்த தண்ணீர் 

சம்ந்தநாகவும் எரு முடிபயப் 

கற்றுத் தருநாறு ளகட்டுக் ககாள் 

யிரும்புகின்ளன்.அடுத்தடினாக 

கடிதப்  ளாக்குயபத்து கதாடர்ாக 

கருந் ளதாட்டத்துபபனச் ளசர்ந்த , 

இந்த சபக்கு கூினிருந்ளதன் ாங்கள் 

ங்கள் ஆதபயார்களுக்கு இந்த 

யாழ்த்து கசய்திகப அனுப்பும் ளாது 

கூட ாயத்பத ளதாட்டத்திள 

யாழ்த்துச் கசய்திகள் காதினில் கட்டி 

குயிக்கப்ட்டு இருந்தது. அதப 

ன்னுபடன கண்ணின் ஊடாக 

ார்த்ளதன் ன்றுக் கூினிருந்ளதன். 

ஆால் இதுயபப சபக்கு 

கூினிருந்தும் அந்த கருந் 

ளதாட்டத்துபபனச் ளசர்ந்த 

நக்களுபடன தால் சம்ந்தநாக 

இன்றுயபப டயடிக்பக தும் 

டுக்கயில்ப ன்பத நிகவும் 

நயருத்தத்துடன் கூிக் ககாள் 
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யிரும்புகின்ளன். இந்த சபனில் 

தாயது டுத்துக் கூறும் ளாது நக்கள் 

சம்ந்தநாக ாம் கபதக்கின்ளாம் . 

இங்கு இருக்கும்  அபத்து 

உறுப்ிர்களும் நக்கள் சம்ந்தநாக 

கபதக்கும்  ளாது டயடிக்பக 

டுப்தற்கு சம்ந்தப்ட்ட தால் 

ிபனத்திற்கு கதாியித்து 

உடடினாக தால் ஊமினர்கப 

ினநித்து இந்தக் குபாடுகப 

தீர்த்து பயக்கும்டி ளகட்டுக் 

ககாள்கிளன். அது நாத்திபம் 

அல்ாநல் இம்முப நண்சாியின்  

ளாது கதஹிளனாயிட்பட ாடசாப 

முற்று முழுதாக ாதிக்கப்ட்டு 

இருக்கின்து. ங்களுபடன 

முதபநச்சர் நஹிா ளஹபத் 

அயர்களுக்கு கதாியும் அயருபடன 

கயத்திற்கு ககாண்டு யந்து 

இருக்கின்ளாம். அயருபடன 

உதயினில் சிங்க ளதசின 

ாடசாபனிள கல் எரு நணினில் 

இருந்து ந்து நணியபப அந்த 

ாடசாப டத்திக் ககாண்டு 

இருக்கின்ளாம். உடடினாக அந்த 

ாடசாபக்கு ளதபயனா இடத்தில் 

அந்த காணிபனப் கற்றுக் ககாடுத்து 

அந்த ாடசாபபனத் 

கதாடங்குயதற்கு முபனா 

டயடிக்பக டுக்கும் டி ளகட்டு 

சந்தர்ப்த்பத தந்த உங்களுக்கு 

ன்ிபனத் கதாியித்து யிபட 

கறுகின்ளன்.ன்ி. 

 

   

 

  

   

   

  

    

 

 

ගරු නි.බහඳින උදඹකහ්දත ගුණිනරක              
சகபய ி.தயிசார்  உதனகாந்த குணதிக  

Hon.D.Chairman Udayakantha Gunathilaka                          

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

 යඵොයවොභ  සතිනයි මයේ  
ඵහසකය්ද භ්දත්රීතුභහ. තුකයඹටත්  
ඵරඳහන යඹෝජනහ යහියඹක් ප්රලසන යහියඹක්  
පිළිඵ ්තුභහ   කතහ කයශේ. ව 
ම්ඵ්දධ ඉිනවහයේ  ඉ්දභ  
ිනයඹනහ.  විඳිරහ නෆ. ව  කහයණහ 
මපිට යම්  බහ  තුළි්ද  වි්දන  
පුළු්ද  කහයණහ ව මදහර මංල යත  
යඹොමු  කයරහ ව මලය  කටතුතු  කය්දන 
තී්දතු  කයනහ. වයේභ  ප්රධහන 
ඇභිනතුභහ ප්රකහලඹක්. 

 

ගරු ප්රධහන මභහතය භීපඳහර යවේයත්                                  
சகபய ிபதா அபநச்சர்                                                                                  

Hon.Chief Minister Mahipala Herath                                                                     

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

 ඵහසකය්ද  ගරු භ්දත්රීතුභහ ්තුභහ  
නියඹෝජනඹ  කයන ්තුභහයේ  යවෝදය  
ජනතහ යනුය්ද  කයන  රද  ප්රලසන  
ම්ඵ්දධයඹ්ද මඳ  ඳශහත්  බහ  වළරී 
ෆභ මසථහකභ මයේ  වයඹෝගඹ මපි 
ඉතහ ඉවළි්ද  රඵහ යදනහ.  වයේභ ව 
මධයහඳන  ළඩ  කටතුතු   ම්ඵ්දධයඹ්ද 
විදුවයල්  ප්රලසනඹ   ව මනිුමත්  භහජ  
ළඩ  කටතුතු  වහ ්තුභහයේ ඉල්ලීභ  
මනු ඉදිරියේදී කටතුතු  කය්දනට  
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කටතුතු  කයනහ රීඹන ්ක  භභ  යම් 
මසථහයේ යඵොයවොභ  ංයතෝයඹ්ද 
්තුභහට යඳොයයෝදදු යනහ.  

 

ගරු නි.බහඳින උදඹකහ්දත ගුණිනරක              
சகபய ி.தயிசார்  உதனகாந்த குணதிக  

Hon.D.Chairman Udayakantha Gunathilaka                          

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

 යඵොයවොභ  සතිනයි   ගරු ප්රධහන 
මභහතයතුභනි.  

 

යලෝක  ප්රකහල යඹෝජනහ: 

 

 යම්   ඹටයත්   හිටපු   ගරු භ්දත්රී 
්ස.්ච්.්ම්.යජහීපර්ථන භළිනතුභහට 
ඵයගමු  ඳශහත්  බහයේ  යලෝකඹ  
ප්රකහල රීරීයම්  යඹෝජනහ. යම්  
ම්ඵ්දධ  ප්රධහන මභහතයතුභහට  භභ 
ණයහධනහ  කයනහ.  

 

ගරු ප්රධහන මභහතය භීපඳහර යවේයත්                                  
சகபய ிபதா அபநச்சர்                                                                                  

Hon.Chief Minister Mahipala Herath                                                                     

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

 ගරු බහඳිනතුභනි මයේ ඳශහත්  
බහයේ හිටපු  ගරු භ්දත්රීයයඹක්   යර 
මයේ ්ස.්ච්.්ම්.යජහීපර්ථන ගරු 
භ්දත්රීතුභහයේ මබහඹ ම්ඵ්දධයඹ්ද  
යම් ගරු  බහයේ යලෝකඹ  ප්රකහල කයන 
යම් යභොයවොයත්  වියලේයඹ්දභ මද  
බහට ඳළයණ  ිනයඵන ව ඳවුයල් 
්තුභහයේ  පුත්රයි්ද ඇතුළු ාහතී්ද   සිඹළු 
යදනහටභ මපි  ඳශමුය්දභ ව 
ම්ඵ්දධයඹ්ද මයේ  ඵරත්  කණගහටු 
්තුභහයේ මබහඹ  ගළන මපි  ප්රකහල 
කයනහ. බහ  යනුය්ද.  
වියලේයඹ්දභ  ගරු බහඳිනතුභනි 
යජහීපර්ථන  භ්දත්රීතුභහ  රීඹ්දය්ද ්ඹහ 
මුසළිම්  යවෝදය ජහිනකයඹක්  වුණත් 
්ඹහ භහනළල්රට  ඳභණක් යනොයයි මුළු 

දියින පුයහභ  ජනප්රිඹ  යහඳහරිකයඹක්  
යර  වළභ  යකයනක් භගභ  වළභ 
ජහිනකයඹක් වළභ ණගයකයඹක් රීසිභ 
ණකහයඹක භත  ගළටුභක්   නළතු ජීත් 
වුුම  යත්රශීලී  යවෝදයත්යඹ්ද ළඩ  
කයපු   පුේගරයඹක්  වළටිඹට   තභයි මපි  
ජහීපර්ථන  හිටපු  ගරු භ්දත්රීතුභහ දරී්දය්ද.  
්තුභහ ්ක්ත් ජහිනක ඳක්යේ  ප්රඵර 
හභහජිකයඹක් යර ව ඳක්ඹ  
යනුය්ද ්තුභහයේ  ළඩ  කටතුතු  
කශත්   ්තුභහ  ෆභ මසථහකභ මනිුමත්  
ඳක්ර මඹ  භගභ ඉතහභ  
සුවදතහයඹ්ද    තභ යේලඳහරන ගභන   
කයයගන  ිණඹ ජනතහ  නියඹෝජිතයඹක්  
වළටිඹට  තභයි  ගරු බහඳිනතුභනි මයේ  
ජහීපර්ථන  මයේ  හිටපු  ගරු භ්දත්රීතුභහ 
දරී්දය්ද. ්තුභහ මපි  මුණ  ගළසුණත් 
ිනයඹන හිතත්කභ  යත්රත්ඹ රීසිභ 
යේලඳහරන භත  ගළටුභකට යනොගත්ත 
ඉතහභ  යේලඳහරන මයඵෝධඹරී්ද  කයපු  
කහ  මතයත්  ජනප්රිඹ   ගරු භ්දත්රීතුයභක්  
වළටිඹට   කටතුතු  කශහ  රීඹන ්ක  තභයි 
ජහීපර්ථන භ්දත්රීතුභහ  ගළන ්තුභහ  කශ ව 
යේලඳහරනඹ කයපු  කහරඹ  තුශ මපි 
දරී්දය්ද.  ව   නිහ වියලේයඹ්දභ  
ජහීපර්ථන භ්දත්රීතුභහ ව ඳවුයල්  තභ ාහතී්ද 
භග වයේභ  ප්රයේලයේ  ජනතහ  භග 
රීසිභ යේදඹරී්ද  යතොය ්තුභහ ප්රසිේධ 
යශද  යහඳරිකයඹක්  යර ්යේභ  
තභ  ධන ඳරිතයහගඹ්ද ප්රයේලයේ  භහජ 
යේහ්ද  වහ යඹොදපු  ජනතහ  
නියඹෝජිතයඹක්  යර මපි දළකරහ  
ිනයඹනහ. මපි මවරහ   ිනයඹනහ.  
වයේභ ව ණකහයඹට  කටතුතු  රීරීභ 
ම්ඵ්දධයඹ්ද මපි වියලේයඹ්දභ ්තුභහට 
බහයේ මයේ  යගෞයඹ මයේ  ප්රණහභඹ  
යම් මසථහයේදී මපි  පුද  කයනහ.  දීර්ථනඝ  
ලයඹ්ද  ගරු බහඳිනතුභනි මපි  කතහ  
යනොකශත් යම්  ගරු බහට භටත් යඳය 
යම්   බහට  ඳළයණි ජනතහ  
නියඹෝජිතයඹක් යර යම් යජයසඨ ගරු 
භ්දත්රීතුභ්දරහ වළභ යකයනක්භ ්තුභහ  
භග යම් බහයේ යඵොයවොභ   සුවදශීලී 
කටතුතු  කයපු යකයනක් යර යම් වළභ 
යකයනක්භ  කතහ  ඵව  කයනහ.  
වයේභ ්තුභහ  ගළන ව ණකහයඹට     
මයඵෝධඹක්  ිනයඹනහ. ව නිහ 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

වියලේයඹ්දභ යම් මසථහයේදී  මපි මයේ 
ණ්ඩඩු  ඳක්ඹ මයේ  ගරු 
මභහතයතුභ්දරහ වයේභ මයේ මනිුමත්  
සිඹළුභ ගරු  භ්දත්රීතුභ්දරහ 
වියවේයඹ්දභ මයේ ණ්ඩඩු  ඳක්යේ  
ඵරත්  කණගහටු මපි යම් මසථහයේදී 
්තුභහයේ  ඳවුයල්  මද යම් මසථහට  
ම්ඵ්දධ යන ්තුභහයේ ද  දරු්ද  ව 
මනිුමත් ාහතී්ද යත ප්රකහල  කයය්ද  
විඳක්ඹත් ණ්ඩඩු  ඳක්ඹත් මපි බහක්  
යර  ගරු  බහඳිනතුභනි මපි  වළභ 
යකයනක්යේභ යලෝකඹ ව  ඳවුර යත  
ලිපිඹරී්ද  කණගහටු  ප්රකහල කය ඹන 
යර  ඉතහ  යගෞයයඹ්ද ඔඵතුභහයග්ද 
ඉල්රහ   සිටිය්ද මඳයේ  ඵරත් යලෝකඹ 
නළත  යක්  ප්රකහල  කයය්ද භයේ චන  
සල්ඳඹ ම්ද  කයනහ. යඵොයවොභ  
සතිනයි.  

 

ගරු නි.බහඳින උදඹකහ්දත ගුණිනරක              
சகபய ி.தயிசார்  உதனகாந்த குணதிக  

Hon.D.Chairman Udayakantha Gunathilaka                          

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

 

 යඵොයවොභ සතිනයි    ගරු ප්රධහන 
මභහතයතුභනි.  විඳක්ඹ  යනුය්ද  
උපුල් ලයහභල් ඵ්ඩඩහය ගරු භ්දත්රීතුභහට 
මයහධනහ  කයනහ. 

 

ගරු භ්දත්රී උපුල් ලයහභල් ඵ්ඩඩහය              
சகபய உறுப்ிர் உபுல் ராநல் ண்டாப                     

Hon.Member Upul Shyamal Bandara                                                    

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

 

  ගරු බහඳිනතුභනි ගරු  භව 
ඇභිනතුභනි  ගරු මභහතයරුනි 
විඳක්නහඹකතුභනි  ගරු භ්දත්රීරුනිඒ  
ගරු භ්දත්රීතුයඹනි භං  හිත්දය්ද  ප්රභහද 
යරහ   වරි යම්   ගරු බහට යජහීපර්ථන 
ගරු  භ්දත්රීතුභහට  යලෝක  යඹෝජනහක් 
යගන වභ  පිළිඵ භභ  සතින්දත 
යනහ.  භභ  නියඹෝජනඹ  කයන 

භහනළල්ර ණනයේ  භට  කලි්ද  
නියඹෝජනඹ  කයපු යේ්යසඨ ගරු  
භ්දත්රීයයඹක්  තභයි යජහීපර්ථන වහේජහර්ථන 
භළිනතුභහ රීඹ්දය්ද. චනයේ ඳරිභහේත 
මර්ථනථයඹ්දභ ළදගත්  යේලඳහරනයේ  
නිඹළලුුම ප්රයේලඹ  පුයහ  තභ්දයේ 
යඳෞේගලික  මුදලිනුත්     ධනඳරිතයහගඹ  
කයපු  භහනළල්ර  ණනයේ ඳභණක්  
යනයභයි කෆගල්ර  දිසත්රික්කඹටභ 
ණදර්ථනලඹක්  ඳඹපු  ගරු  භ්දත්රීයයඹක් 
යර  තභයි  භභ ්තුභහ  දරී්දය්ද. 
්තුභහ  තභ්දයේ  භ්දත්රී  රයයඹ  වයවහ  
භහජයේ  ඵළඵයර්දනත්  යහඳහය  
ක්යේත්රයේ  ඉවශට  ඹ්දනත් මද  ඉ්දන 
මතයරොසක් යේලඳහරායඹෝ  යේ  
ක්රිඹහ  කයශේ  නෆ. ්තුභහ ්තුභහයේ  
යඳෞේගලික මුදලි්ද ්තුභහයේ යඳෞේගලික  
ධන  ඳරිතයහගයඹ්ද කටතුතු කයපු ළදගත් 
භවත්භයඹක්  විදිවට  තභයි  භභ 
දරී්දය්ද. ්තුභහ  සශහමීඹ  බක්ිනකයඹුම  
වුණත් භහනළල්ර  ණනඹ  ගත්තවභ  
ළඩිපුයභ යේඹක්  කයරහ  ිනයඹ්දය්ද 
යඵෞේධ  සිංවර මයේ  ජනතහට. 
උදහවයණ   විදිවට  රීඹනහ  නම් භභ 
මධයහඳනඹ  වදහයපු භහනළල්ර  භතුයඳහද  
භවහ  විදයහරඹ  භභ ඳහළල් ියයයඹක් 
ඉ්දන මධියේ ්තුභහ මයේ  ඳහළරට 
්තුභහයේ යඳෞේගලික ධන  
ඳරිතයහගයඹ්ද විදයහගහයඹක්  රඵරහ  
දු්දනහ. වයේභ  ්තුභහ තභ්දයේ 
යඳෞේගලික  කටතුතු යභයවඹන  
යභොයවොතක ්තුභහ යවම්භහතගභ 
භළනළල්ර ණනයේ තමවිට 
වය්දකවවිට ගම් යදක  ඹහකය්දන 
යනිසසු්දට  ගභ්ද  කය්දන  විදිවක්  
ිනබුය්ඩ  නෆ. ව මඹ  ඉ්දනහ ඳහරභක්  
වදරහ යද්දන  රීඹරහ. තභ්දයේ  
පුේගලික  විඹදය්ද ඳහරභක්  කයරහ  
දු්දනහ. වයේභ  භ්දත්රී  රයයඹ  දයපු  
කහරඹ  තුශ ්තුභහ  භ්දත්රී  ළටුඳ  ගත්යත්  
නෆ. ඳහළල්   දරු්දට  ියත්  රඵරහ  
දු්දනහ. ්යත්දදී  මුසළිම්  ජහිනකයඹක්   
රීඹරහ  මුසළිම් මඹ  ඳයරහ  දු්දය්ද නෆ.  
සිඹළු  යදනහටභ  භහන  ියත් ණධහය  
රරහ  දු්දනහ. වයේභ  තභයි මදටත්  
භහනළල්ර යයෝවයල් ගළඹිනි හට්ටු 
්තුභහයේ  පුේගලික ධන  ඳරිතයහගයඹ්ද  
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

වදරහ  දීපු යකයනක්. ්යවභ  නම් යම් 
යේ  රීඹහයගන  ඹනහ  නම් ්තුභහ  
කයපු යේඹ මිනවිලහරයි.  ව  වළභ 
යදඹක්භ  කයශේ ්තුභහ  විසි්ද උඳඹහ  
ගත්ත ධන ඳරිතයහගයඹ්ද.  මහන  
ලයඹ්ද මහන  කහරඹ න යකොට 
යහඳහය භට්ටය්ද  ්තුභහ  ඹම්රීසි  ඳවරට 
ණහ. ව යන යකොට ්තුභහට යේලඳහරන 
ලයඹ්ද ඉල්ලීම්  රළබුණහ යප්රහද  රට  
තභ්දයේ ප්රිනඳත්ිනඹ තභ්දයේ භහරු  
කය්දන. ව යභොන   තයම් ප්රලසන ණර්ථනථික 
පීඩන ණත් ්තුභහ  තභ්දයේ  ප්රිනඳත්ින 
යනස  කයශේ නෆ.  වළභදහභත් හිටපු  
තභ්දයේ  ඳක්යේ ්ක්ත්  ජහිනක  
ඳක්ඹ  නියඹෝජනඹ  කයය්ද ඳක්ඹට 
වයිඹක් දක්ය්ද  ්තුභහ මපිත් ්ක්ක 
රැඳිරහ  හිටිඹහ. භට භතකයි ්තුභහ 
යේලඳහරනඹ  කයපු කහරයේ මයේ   භව 
ඇභිනතුභහ  රීේහ යේ ්තුභහ  ඳක්  
විඳක් වළයභෝභත් ්ක්ක  
යවෝදයත්යඹ්ද තභයි  කටතුතු  කයශේ. 
වළඵළයි ්තුභයේ නිටභ ඇවිල්රහ 
්තුභහට භළය  තර්ථනජනඹ  කයරහ ්තුභහයේ 
යේඳශ රට  වහනි  කයපු මසථහ  
ිනබුණහ.  නමුත් ්තුභහ ව  රීසිරී්ද  
ළලුය්ඩ නෆ. ්යවභ ්තුභහට  වහනි  කශහ  
රීඹරහ ්තුභහ  වහනි  කය්දන  ිණයේ  නෆ. 
වළයභෝභත් ්ක්ක් යඵොයවොභ සුවද 
ුමළුඳග යේලඳහරන  කටතුතුර  නියත 
වුණහ. භං  හිත්දය්ද වයේ 
යේලඳහරායඹෝ  ඉසය නම් ළඩි 
ලයඹ්ද  හිටිඹහට  ර්ථනතභහනඹ යන 
යකොට වයේ ගිනගුණ  ිනයඹන මඹ ක්රභ  
ක්රභයඹ්ද මඩු යන  සරඳඹක්  තභයි 
මපි  දරී්දය්ද. ව   නිහ යජහීපර්ථන 
භළිනතුභහයේ මබහඹ මයේ  ඳක්ඹට 
විතයක් යනයභයි වියලේයඹ්දභ  
යේලඳහරන  ක්යේත්රඹට  ිනබිච්චි ඳහඩුක්  
විදිවට  තභයි  භභ දරී්දය්ද.  ්යවභ  
නම් භහනළල්ර ණනඹ  නියඹෝජනඹ  
කයපු යජයසඨ ඳශහත්  බහ  
භ්දත්රීයයඹක්   විදිවට ්තුභහ මපිට 
ණදර්ථනලඹක්  වුණහ.  මහන තහට භහ  
භග ඳුිණඹ ඳශහත් බහ  භළිනයණඹට 
තයඟ කශහ.  ඳශහත්  බහ  ජඹග්රවනඹ  
කය්දන යනොවළරී වුණත් ්තුභහ 
භහනළල්ර ප්රහයේශීඹ  බහයේ   ගරු 

භ්දත්රීයයඹක්   විදිවට  තභයි මහන  
කහරයේ  ්තුභහ  ගත  කයශේ. ව  නිහ 
්තුභහයග්ද මපිට  රළබිච්චි යේඹ  මපි 
වළභදහභත්  සිහිඳත්  කයන  ඵ  භතක්  
කයය්ද ්තුභහයේ  ඳවුයල්  සිඹළු 
යදනහටභ හිනලඹ  ංයේගඹ කණගහටු  
පශ කයය්ද භභ  නිවඬ යනහ. සතිනයි.  

 

ගරු නි.බහඳින උදඹකහ්දත ගුණිනරක              
சகபய ி.தயிசார்  உதனகாந்த குணதிக  

Hon.D.Chairman Udayakantha Gunathilaka                          

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

 

 යඵොයවොභ  සතිනයි   ගරු 
භ්දත්රීතුභනි.  මීශඟට ගරු භ්දත්රී මජිත්  
ුමභහය භළේයදගභ  භළිනතුභහ. මීශඟට  
සිරිල් ඳල්යල්යඳොර භළිනතුභහ. 

 

ගරු භ්දත්රී  සිරිල් ඳල්යරයඳොර              
சகபய சிரில் ல்ஹசா                     

Hon.Member Cyril Pallepola                                               

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

 

  ගරු බහඳිනතුභනිඒගරු  
ඇභිනරුනිඒ ගරු භ්දත්රීරුනිඒ  ගරු 
භ්දත්රීතුයඹනි යජහීපර්ථන වේජහර්ථන 
භහනළල්යල්  හිටපු ඳශහත්  බහ  
භ්දත්රීතුභහ  පිළිඵ කතහ  කයනවිට භට  
භතක් ය්දය්ද  භයේ  පුටුයේ මල්රපු  
පුටුයේ  හඩි යරහ  හිටපු භවජන  
නියඹෝජිතඹහ  භභ යජහීපර්ථන  වේජහර්ථන 
භළිනතුභහ භඟ ශිණ්දභ ඇසුරු කයපු 
යකයනක්  වළටිඹට  මදවස උදවස  භහරු  
කය  ගත්ත භ්දත්රීයයඹක්  වළටිඹට ්තුභහ  
මුසළිම්  ජහිනකයඹක්  වුණත්  කදහකත්  
සිංවර  ජහිනකයඹුමට යනසකභක්  කයපු  
නළින පුංචි  භවජන  නියඹෝජිතයඹක්.  
යදභශ  ජනතහට යනසකභක්  කයපු  
නළින  භවජන  නියඹෝජිතයඹක්.  වළභ  
සිංවරඒ මුසළිම්ඒයදභශ   යේදඹරී්ද  
යතොය යේඹක්  කයපු යේලඳහරන  
නහඹකයඹක්  වළටිඹට  භභ දළක්කහ. ්තුභහ  



 

ඵයගමු ඳශහත් බහ சபகமுய நாகாண சப SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL  

2016.07.26 
 22 
 

ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

භට  භතකයි ්තුභහ  භහත්  භග 99  
යර්ථන ඳශහත්  බහ  භළිනයණඹට 
ඇවිල්රහ  භයේ  හියත්  තු්දයනි  ඳශහත්  
බහයේ හඩි යරහ   හිටියේ. ්තුභහ 
යවොට මුසළිම්  ජහිනකයඹක්  වුණත්  
සිංවර  චන යවොට  ඳරිවයනඹ  කය්දන  
පුළු්ද  දක්  යේලඳහරායඹක්.  ්තුභහ  
කෆගල්ර  දිසත්රික්කයේ ෆභ ණනඹකභ  
සිංවර  ගම්භහන  රට  ිණහිල්රහ දුේඳත්  
ජනතහට ණදහය  උඳකහය  කයපු  
නහඹකයඹක්.  භභ  නියඹෝජනඹ කයන  
දළදිගභ ණනඹට ඇවිල්රහ ව මහිංක 
දුේඳත්  දරු්දට යඳොත් ඳත් මය්ද  දු්දනු 
යේලඳහරායඹක්. ්තුභහ ව මින්ද 
යඵොයවොභ යරේසඨ  නහඹකයඹක්. ්ක  
ඳළත්තරී්ද ්තුභහ යේලඳහරන නහඹකඹහ 
ය්දනට යඳය යවොද  ප්රසිේධ  
යහඳහරිකයඹක්. භවනුය  ප්රසිේධ  යහඳය   
ිනබුණහ. යේයටක්ස යහඳහයඹ  ිනබුණහ. 
යකොශම මගනුය  යේයටක්ස  රීඹන   
යහඳහයඹ  ඳත්හයගන  ිණඹහ.  භං  
හිත්දය්ද ්තුභහ යේලඳහරනඹ  කය්දන  
ිණහි්ද  තභයි ණර්ථනථිකඹ  කඩහ  ළටුය්ඩ.  
යවොයකම්  කයපු  නළින යඵොරු  රීඹපු  
නළින මංක යේලඳහරායඹක්.  ්තුභහ 
භයණ භංචකඹට රීට්ටු යන යභොයවොයත් 
භභ  දළක්කහ ව  දසර කතහ  කශහ. 
යේලඳහරායඹෝ  යඹ ඹන යකොට ඹ්දය්ද 
හිත් තළවුයර්ද. භං  හිත්දය්ද යභතුභහටත් 
යඳොඩි  හියත් මභහරු  කීඳඹක්  ිනබුණහ. 
වක  රීඹ්දන  ඵෆඒ ්තුභහ යේලඳරහනඹ   
කයරහ තභ්ද  ස උත්හවයඹ්ද 
ණර්ථනථිකඹ යගොඩ  නගහ යගන ව  ණර්ථනථිකඹ 
විනහල  කය ගත්ත  යේලඳහරායඹක්. ඉඩ  
කඩම් යේඳශඒයගොඩනළිණලි ඒඹහන  හවන 
ව  සිඹල්රභ  ්තුභහ යේලඳහරනඹ 
යනුය්ද  විඹදම් කශහ. ්ක්ත්  ජහිනක  
ඳක්ඹ  භහනළල්ර ණනයේ  ළටිච්චි 
යරහයේ භහනළල්ර ණනඹ යගොඩ  
ග්දනට විලහර  ලක්ිනඹක් යඹදුහ  රීඹන 
්ක භභ යඵොයවොභ ණඩම්ඵයයඹ්ද  භතක්  
කය්දය්ද.  ඳක්යේ  නහඹකඹහ මගභළින 
යනිල්  වික්රභසිංව භළිනතුභහට භහනළල්ර 
ණනයේ ලක්ිනඹක් වුුම  නහඹකයඹක්. 
කබීර්ථන  වෂීම් භළිනතුභහට   ඳක්යේ   භව 
යල්කම් භළිනතුභහට මයේ ඳක්ඹට  
ලක්ිනඹක්  දු්දනු යේලඳහරන  

නහඹකයඹක්. මපිට මභතක  කය්දන 
යවො  නෆඒ මපි  රීඹ්දය්ද ්තුභහයේ  
දරු්දට මපි  රීඹ්දය්ද යේයටක්ස 
ණඹතනඹ  යජහීපර්ථන   වහේජහර්ථන  භළිනතුභහ 
කයයගන  ිණඹ යඳහය ටික  කයයගන 
ඔඵතුභ්දරහට ලක්ිනඹ  වධයඹ  
රළයඵ්දන රීඹරහ  භභ යම් මසථහයේදී  
ප්රහර්ථනථනහ කයනහ. මපි  භවජන  
නියඹෝජිතයඹෝ  වළටිඹට  යභතන ඇවිල්රහ 
්තුභහ  නළින යරහයේ   ගුණ රීඹනහ 
යනයභයි. ්තුභහයේ  නභ ළයට්දනට 
්තුභහ  භහනළල්යල්  යනයභයි  යත්නපුය   
දිසත්රික්කයේ යනයභයි  භසත 
ශ්රීරංකහයේභ  යේඹ  කයපු 
යේලඳහරායඹක්  රීඹරහ  භභ භතක්  
කයනහ. ්යවභ  නම් භභ ්තුභහ  ගළන  
දීර්ථනඝ ලයඹ්ද  රීඹ්දන මලය නෆ.  භහත් 
්ක්ක මල්රපු  පුටුයේ  හිටපු  භවජන  
නියඹෝජිතඹහ  වළටිඹට මද ව  ඳවුයල් 
උදවිඹ ඇවිල්රහ ඉ්දනහ . භභ  ද්දනහ. 
ව මඹටත් ව  ඳවුයල්   සිඹළු යදනහටත් 
්තුභහයේ  ාහතී්දටත් ්ක්ත් ජහතී්දටත් 
්ක්ත් ජහිනක  ඳක්යේ ්තුභහත් ්ක්ක  
ළඩ  කයපු ව  සිඹළු යදනහටත්  ්තුභහ 
යනුය්ද මපි  ඵයගමු  ඳශහත් බහයේ 
යලෝකඹ  පශ කයනහ.  මපි  බුේධහගම් මඹ 
වළටිඹට මපි  නි්ද  සු  ඳතනහ යේභ 
්තුභහයේ ණගයම් මඹ  වළටිඹට ්තුභහ 
යඳොත් ඳත් යදන යකොටඒ ළිං  වදන යකොටඒ 
භං භහත්  වදන යකොට සර්ථනගඹට ඹනහ  
රීඹරයි ව ණගයම්  රීඹ්දය්ද. ්තුභහයේ 
ණගභ මනු ව  පිං මයිින යනහ රීඹරහ  
ප්රහර්ථනථනහ  කයය්ද ්තුභහට  නි්ද සු 
රළයබ්හ ඹළයි  ප්රහර්ථනථනහ  කයය්ද  භභ 
නිවඬ යනහ. යඵොයවොභ  සතිනයි.  

 

ගරු නි.බහඳින උදඹකහ්දත ගුණිනරක              
சகபய ி.தயிசார்  உதனகாந்த குணதிக  

Hon.D.Chairman Udayakantha Gunathilaka                          

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

 

  යඵොයවොභ සතතයි ගරු සිරිල්  
ඳල්යල්යඳොර  භ්දත්රීතුභනි.  මීශඟට 
නිවහල්  ෂහරුක්  ගරු  භළිනතුභහ.   



 

ඵයගමු ඳශහත් බහ சபகமுய நாகாண சப SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL  

2016.07.26 
 23 
 

ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

 

ගරු භ්දත්රී නිවහල් ෂහරුක්                               
சகபய உறுப்ிர் ிஹால் ாறுக்                   

Hon.Member Nihal Farook                                                        

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

ககௌபய அபயத் தபயர் அயர்கள 

இன்று காஞ் கசன் முன்ால் 

நாகாணசப உறுப்ிர் அல்ஹாஜ் 

ஸ்.ச்.ம்.கெயாஹிர் அயர்கின் 

அனுதா ிளபபபணபன முன்பயத்து 

இருக்கின் இந்த சந்தர்ப்த்திள அது 

சம்ந்தநாக எாிரு யார்த்பதகப 

ளசுயதற்கு சந்தர்ப்ம் 

யமங்கினபநபன இட்டு உங்களுக்கு 

து ன்ிகப கதாியித்துக் 

ககாள்கின்ளன்.ளககாப 

நாயட்டத்திள முஸ்லிம்கின் 

தபயர்களுள் எருயபாக , அபசினல் 

யாதினாக ிப யர்த்தகபாக இருந்த 

முன்ால் நாகாணசப உறுப்ிர் 

அல்ஹாஜ் ஸ்.ச்.ம்.கெயாஹிர் 

அயர்கின் நபவு அயர்கின் 

குடும்த்திருக்கு நாத்திபம் 

அல்ாநல் ளககாப நாயட்ட சிங்க 

, தநிழ் , முஸ்லிம் அபயருக்கும் 

அயருபடன நபவு நிகவும் 

துக்ககபநாதாக இருந்தது ன்பத 

இந்த சபனில் கூிக் ககாள் 

யிரும்புகின்ளன். ன் ன்று 

கசான்ால் தன்னுபடன யினாாபம் 

முழுயபதயும் அபசினலுக்காகப் 

னன்டுத்தி சி சந்தர்ப்ங்கிள 

நக்கு கதாியும் கடந்த 1998 ஆம் 

ஆண்டு படகற் நாகாண சப 

ளதர்தலிள அயர் ளாட்டினிட்டு அந்த 

ளதர்தலிள அயர் கயற்ி கற்தன் 

ின்ரும் அதற்கு முன்ில் இருந்ளத 

அபசினலுக்கு யருயதற்கு முன்ில் 

இருந்ளத  சமூக ளசபயகிள , 

ளயபகிள ஈடுட்டயர். 

அபசினப  ளாக்காக் ககாண்டு அயர் 

சமூக ளயபகிள ஈடுடயில்ப. 

அயருபடன சிறுபானத்தில் இருந்ளத 

அயருபடன தந்பத ஊடாக 

கிபடக்கப்கற் அனுயத்தின் 

ஊடாக சமூகத்திற்கு ன்கன் 

ளயபகப கசய்ன முடியுளநா 

அயற்ிப தன்ால் இனன்வு 

அபசினலின் ஊடாகவும் தநக்கு 

இபயால் கிபடக்கப்கற் 

யர்த்தகத்தின் ஊடாகவும்  

ளசபயகப கசய்தயர்.ங்களுபடன 

உபுல் ண்டாப அயர்கள் கூினது  

ளான்று நாயகல்ப நயுபாத 

யித்தினானத்திற்கு தது  கசாந்த 

ணத்பத கசயமித்தயர். அளத 

ளான்று நாயகல்ப 

பயத்தினசாபக்கு தது கசாந்த 

ணத்பத கசயமித்து  

ளசபயகபச் கசய்தயர். அளத 

ளான்று தநக்கு தன் முன்ால் 

யருகின் இனாதயர்களுக்கு , 

பமகளுக்கு யாாி யமங்கின எரு 

ிபதாநா யினாாப அபசினல்யாதி. 

இன்று அப்டினா 

அபசினல்யாதிகப காண்ளத நிகவும் 

அாிதாக காணப்டுகின்து. ளய 

அல்ஹாஜ் கெயாஹிர் ஹாெினார் 

அயர்கள் ான் ிபக்கின்ளன் நது 

நாயட்டத்திள அயர் தது 

அபசினபப் னன்டுத்தி தநது 

யினாாபத்தின் மூநாக உபமத்த 

ணத்பதப் னன்டுத்தி அயபால் 

ன் ளயபகப கசய்ன 
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முடிந்தளதா  அயருக்கு இனலுநா 

அயிள  ளசபயகபச் கசய்து 

இருக்கின்ார். அளத ளான்று 

ங்களுக்கு கதாியும் க்கின ளதசினக் 

கட்சினில் இருந்து அயர் இக்கும்யபப 

அயர் க்கின ளதசினக் கட்சினிள 

இருந்தார்.  சந்தர்ப்ங்கில் 

உங்களுக்கு கதாியும்  

சயால்களுக்கு முகம் ககாடுத்தயர். 

இருந்தாலும் ந்த சயால்கள் யந்தாலும் 

ந்த ிபச்சிப யந்தாலும் தது 

கட்சிபன ணத்திற்காகளயா ளயறு 

தயிகளுக்காகளயா காட்டிக் 

ககாடுக்கயில்ப.கட்சினிள இறுதி 

மூச்சுயபப இருந்தார். கட்சிக்காக 

உபமத்தார். கட்சிக்காக 

கசயமித்தார். கட்சிக்காக 

ாடுட்டார். ளய அயாின் இறுதி 

மூச்சியும் நது நார்க்கப்டி பநமான்

நாதத்திள ளான்பு ளாற் 

ிபனிள தான் அயருபடன உனிர் 

ிாிந்தது. அது நிகவும் எரு ல் 

சந்தர்ப்நாக அயருக்கு அபநந்தது. 

அளத ளான்று கெயாஹிர் ஹாெினார் 

அயர்கள் அபசினலில் 

நாத்திபநல்ாநல் சமூக ளசபயனிள 

ஈடுட்டயர்.அளத ளான்று கட்சி இ 

நத ளதநில்ாநல் சகருக்கும் உதயி 

புாிந்தயர். ளககாப நாயட்டத்திள 

இருக்கின் கருந் ளதாட்டத் 

கதாமிார்களுக்கு ,ளதாட்டத்திற்கு 

அதிகநாக ளயப கசய்தயர் ன்பத 

கூிக் ககாள் யிரும்புகின்ளன். 

அளத ளான்று ள்ியாசல்களுக்கு 

அளத ளான்று நற்பன 

யிகாபபகளுக்கு தன்ால் இனன்வு 

கசாந்த ணத்பதச் கசயமித்து  

ளசபய கசய்தகயாரு புித 

நிதர்.ளய இந்த சந்தர்ப்த்திள 

இப்டினாகதாரு அபசினல்யாதிபன 

இமந்தபநபன இட்டு ாங்கள் கயப 

அபடயளதாடு நது நார்க்கத்தின் 

ிபகாபம் ாங்கள் திர்ப்ார்ப்து 

இறுதினிள சுயர்க்கத்பத அபடயது. 

ளய ல்ாம் யல் இபயின் 

உதயிபனக் ககாண்டு அயருக்கு 

ாங்கள் நது நார்க்கத்தின் ிபகாபம் 

புித சுயர்க்கத்பத அபடன ல்ாம் 

யல் இபயபப் ிபார்த்தித்துக் 

ககாள்யளதாடு இந்த சந்தர்ப்த்திள 

அயருபடன குடும்த்திருக்கு நது 

ஆழ்ந்த அனுதாங்கப இந்த 

சபனின் ஊடாக கதாியிக்கும்டி 

தபயர் அயர்களுக்கு கூிக்ககாண்டு 

து இந்த உபபபன முடித்துக் 

ககாள்கின்ளன் ன்ி. 

 

ගරු නි.බහඳින උදඹකහ්දත ගුණිනරක              
சகபய ி.தயிசார்  உதனகாந்த குணதிக  

Hon.D.Chairman Udayakantha Gunathilaka                          

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

 යඵොයවොභ සතිනයි  ගරු භ්දත්රීතුභනි.  
මීශඟට  ගරු  භ්දත්රී යඹයවයිඹහ 
්ම්.ඉෂසරහර්ථන භළිනතුභහ. 

 

ගරු භ්දත්රී ්ම්.යි.්ම්.ඉෂසරහර්ථන              
சகபய உறுப்ிர் எம்.பய.எம்.இப்ார்                     

Hon.Member M.Y.M.Iflar                                                    

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

 

 ගරු  බහඳිනතුභනි මඳ ඳශහත්  බහයේ 
හිටපු  භයේ  යවෝදය ඳශහත්  බහ 
භ්දත්රීතුභහණ්ද  න මල්වහේ ්ස.්ච්. 
්ම්.යජහීපර්ථන භළිනතුභහයේ යලෝක 
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යඹෝජනහ යම් යගෞයනීඹ බහයේ යගන 
්න මසථහයේ  මදවස  කීඳඹක්  ප්රකහල 
රීරීභට මසථහ රහදීභ  පිළිඵ  
ප්රථභයඹ්දභ ඔඵතුභහට සතින්දත යන 
මතය  ඵයගමු  ඳශහත්  බහයේ මඳත්  
භග කටතුතු  කශ දීර්ථනඝ ඉිනවහඹකට   
හියකම්  රීඹය්ද වයේභ  ඵයගමු  
ඳශහයත්  කෆගලු දිසත්රික්කයඹ්ද  ඵයගමු  
ඳශහත්  බහට  ඳළයණිච්ච ්කට  
ඵයගමු  ඳශහයත් යත්නපුය ව  කෆගල්ර  
දිසත්රික්කඹ  නියඹෝජනඹ  කයපු  මුළිම්  
භ්දත්රීරු්ද යද්දනහයග්ද ්ක්යකයනක්  
තභයි භයේ   යවෝදය  ජහීපර්ථන  
භ්දත්රීතුභහ. ්කට  ඵයගමු  ඳශහත්  
බහයේ ණ්ඩඩු ඳක්ඹද විඳක්යේද  
සිඹළු යදනහටභ  ඳත් යරහ  හිටියේ   
විඳක්යේ මපි යද්දනහ විතයයි  ඳශහත්  
බහ නියඹෝජනඹ  කයශේ. සුළු  ජහිනකඹහ  
ලයඹනුත් වයේභ  ද්රවිඩ මුසළිම්  
ලයඹනුත් කතහ  කශත් ව  විදිවටත්  
සශහම් ණගභ මදවන මයේ යවෝදය ඳශහත්  
බහ  භ්දත්රීතුභහන්ද ්දහ ඵයගමු ඳශහත්  
බහය්ද යත්නපුය  දිසත්රික්කයඹ්ද 
ඵයගමු  ඳශහත්  බහට යත්රී ඳත් 
වුණත් ්දහ  රීසි  දක යත්රී ඳත්  වුණ 
මසථහක  රීසිභ ජහිනකයඹුමට යනොවී  
සහධීන  සිඹළු යදනහටභ ්ක වහ  
භහන කටතුතු  කයය්ද ්තුභහ  
භහනළල්ර ණනඹ නියඹෝජනඹ  කශත් 
්තුභහ  භසත කෆගල්ර ජනතහට  
සුවිලහර යේහ්ද රැක් ඉසඨ  කයපු 
මයේ  යවෝදය  භ්දත්රීයයඹක්  තභයි  
යජහීපර්ථන භළිනතුභහ. ්තුභහ මපි යම් ඳශහත් 
බහ  තුශ  කටතුතු  රීරීයම්දී ්තුභහත් 
භභත් යම්  ඳශහත්  බහ  නියඹෝජනඹ  
කයශේ විඳක්යේ භ්දත්රීරු  ලයඹ්ද 
්තුභහ යම් ඳශහත්  බහ  තුශ වඬක්  
නගේදී  සිඹළු යදනහ යනුය්ද  ඵයගමු  
ජනතහයේ මලයතහඹ්ද ව 
මඩුඳහඩුකම්  පිළිඵ  කතහ  කයේදී ඉතහ 
භළනවි්ද  කටතුතු  කයපු ඉතහභත්  ළදගත්  
භ්දත්රීයයඹක්  තභයි මයේ යජහීපර්ථන 
වහේජහර්ථන  භ්දත්රීතුභහ. වයේභ  තභයි  ගරු 
බහඳිනතුභනි  ්තුභහ මපි මතරි්ද ය්ද 
යන යකොට ්තුභහ ්ක්ත්  ජහිනක  
ඳක්යේ  නියඹෝජනඹ  කශත් ්තුභහ 
්ක්ත්  ජහිනක  ඳක්ඹට   සුවිලහර 

යේහ්ද යහියඹක් ඉසඨ කයපු  
භ්දත්රීයයඹක්. ්තුභහ   රීසි දක ්දහ 
විඳක්ඹ  නියඹෝජනඹ  කයපු  දක  යම්  
ඳශහත්  බහ මයමුදල්  ලි්ද  ළඩ 
කයනහට  ඩහ  ළඩියඹ්ද ්තුභහ  පුරුදු 
යරහ   හිටියේ  තභ්දයේ යඳෞේගලික 
වම්ඵ  කය  ගත්ත යේඳර  ලි්ද  තභයි  
්තුභහ  ළඩ  කයශේ. ්තුභහ ණගභහනුලවර 
්තුභහ  ටහේ රීඹන ්කත් වයේභ  
ගදහ  රීඹන ්කත් ඉතහභ  ඉවළි්ද  
කටතුතු  කයපු  පුේගරයඹක්  තභයි  භයේ 
යත්ර යජහීපර්ථන භ්දත්රීතුභහ. යජහීපර්ථන 
භ්දත්රීතුභහ ්ක  ඳළත්තරී්ද  සශහමීඹ 
ණගභ මදවන ගභ්ද ම්ද ණගම්  රට 
යගෞය  කයය්ද ම්ද ණගම්  රට උදේ  
කයය්ද  ම්ද මඹත් ්ක්ක ඉතහභ  සුවද  
කටතුතු කයපු  නිහ  තභයි ්දහ  කෆගල්ර   
දිසත්රික්කයඹ්ද යම්  ඵයගමු  ඳශහත්  
බහට  සුළු ජහිනකයඹක්  ලයඹ්ද යම් 
ඳශහත් බහ ජඹග්රවනඹ  කයරහ  ණයේ. ව 
විතයක් යනයභයි ්තුභහ  කටතුතු  කයන 
වළභ මසථහකදීභ භසත  කෆගල්ර  
දිසත්රික්කයේ ජනතහ යනුය්ද  යඳනී  
සිටියේ.  ්තුභහ  වළභ මසථහකදීභ 
මධයහඳනඹ යනුය්ද ණගයක 
වජීනඹ යනුය්ද වයේභ ව  
ප්රයේලයේ  ජනතහයේ   සිතුම්  ඳළතුම් 
යනුය්ද  වයේභ.... මද මපි මතරි්ද 
ය්ද  වුණත් ඕනෆභ පුේගරයඹුමට  
භයණඹ  නිඹතයි. ්තුභහත් මයේ 
ණගභහනුලවර ්තුභහයේ   භයණඹ ඉතහභ  
යවො  දිනඹක ඉතහභ යවො කටතුත්තක්  
කයරහ මපි මතරි්ද ය්ද යරහ  ිණඹහ. 
්තුභහ භභ ද්දනහ  භභ ්තුභහ දළකපු  
විදිවට  ්තුභහ  කටතුතු  කයපු විදිවට 
සශහමීඹ ණගභහනුලවර ්තුභහට  හිය විඹ 
තුතු මපි  කවුරුත් ඵරහයඳොයයොත්තු යන 
යජ්දනතර්ථන  පිරියදොස  රීඹන ව  
සර්ථනගසථඹට ඹ්දන  පුළු්ද ව මසථහ  
උදහ යනහ.  භභ  ප්රහර්ථනථනහ  කයනහ 
්තුභහට මයේ ණගභහනුලවර යජ්දනතර්ථන  
පිරියදොස  රීඹන සර්ථනගඹට ඹ්දනට ්තුභහ 
යම්  ඳශහත්  බහ  තුළිනුත් ්තුභහයේ  
යඳෞේගලික  ධනඹ  තුළිනුත්  ්තුභහ  දුක්  
භව්දසි යරහ  වම්ඵ කයපු  මහිංක  
ජනතහ යනුය්ද  ද්ද දිරහ  කටතුතු 
කයපු භයේ  යවෝදය යජහීපර්ථන 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

භ්දත්රීතුභහට මපි  නළත නළතත් මයේ 
ණගභහනුලවර මහනයේ යවො ්තුභහ 
යභයශොවි්ද මු  ගත්තහ යේභ ්තුභහයේ 
මහන  කහරඹ යජ්දනතර්ථන  පිරියදෝස  
රීඹන  සර්ථනගසතඹට ඹ්දනට මසථහ  
උදහ යේහ ඹළයි  ප්රහර්ථනථනඹ  කයන මතය  
භභ ඔඵතුභහයග්ද ඉල්ලීභක්  කයනහ යම්  
කතහ මපි යම් ඳක්  විඳක්  සිඹළු 
යදනහයේභ යම් මදවස ්තුභහයේ  ඳවුයල් 
උදවිඹට   වයේභ මයේ ඵයගමු  ඳශහත්  
බහයේ යලෝකඹ ව මඹට  දළනුම්දීභට  
කටතුතු  කයන යර ඉල්රය්ද භට 
මසථහ  රඵහදීභ  පිළිඵ ඔඵතුභහට 
නළත   සතින්දත යය්ද යජහීපර්ථන 
භළිනතුභහට මපි  ප්රහර්ථනථනහ  කයන 
සර්ථනගසථඹට  ඹ්දන මසථහ උදහ යේහ  
ඹළයි  ප්රහර්ථනථනඹ  කයය්ද භභ නිවඬ 
යනහ සතිනයි.  

 

ගරු නි.බහඳින උදඹකහ්දත ගුණිනරක              
சகபய ி.தயிசார்  உதனகாந்த குணதிக  

Hon.D.Chairman Udayakantha Gunathilaka                          

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

 

  සතිනයි ගරු ඉෂසරහර්ථන  භළිනතුභහට. 
මීශඟට  යත ණටිගර  භළිනතුභහට 
මසථහ.   

 

ගරු භ්දත්රී යත ණටිගර                                
சகபய உறுப்ிர் சநித ஆடிக                   

Hon.Member Samitha Atigala                                           

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

 

  ගරු නියඹෝජය බහඳිනතුභනි 
1999 මපි ඳශහත්  බහට ණපු  කහරයේ 
වුවනහ  ග්දන රළබිච්චි  ප්රිඹභනහඳ  
භ්දත්රීයයඹක් වළටිඹට  තභයි යජහීපර්ථන 
භ්දත්රීතුභහ මපිට වදු්ද්දට  සිේධ 
ය්දය්ද. ්තුභහ යේලඳහරනඹට ණයේ  
භහජ යේඹ තුළි්ද.  යේලඳහරනඹට 
්්දන කලි්ද වයේභ  යේලඳහරනඹ  
කයන  කහරයේත් ්තුභහ භහජ යේඹ 

්තුභහ  ළදගත් යකොට ළරුමහ   රීඹන 
්ක තභයි මපි වුවනහයගන  ිනයඹ්දය්ද.  
වයේභ යම්  ඳශහත්  බහ  තුළිනුත් 
්තුභහ යඵොයවොභ  නියවංකහය  හභකහමී  
භ්දත්රීයයඹක්  වළටිඹට මපිට ඇසුරු  
කය්දන මසථහ  රළබුණහ. යජහීපර්ථන 
භ්දත්රීතුභහ මපි  ද්දන ණකහයඹට ඉතහභ  
හර්ථනථක  යහඳරිකයඹක්. මපිටත් 
යනොයඹක් මසථහර උදේ  උඳකහය  
කයපු භ්දත්රීයයඹක්  වළටිඹට වුව්ද්දන  
පුළු්ද. වයේභ යම්  ඳශහත් බහ  තුශ 
්තුභහ  භ්දත්රීයයඹක්  වළටිඹට  කටතුතු  
කයන යකොට ්තුභහයේ මදව භහතෘකහට 
මදහර ඉදිරිඳත්   කයපු ළඩිඹ  කතහ ඵව 
යනොකශ වයේභ  කයන  කතහල් 
ඉතහභත්  බුේධිභත්  විදිවට භහතෘකහට 
මදහර   කතහ  කයපු භ්දත්රීයයඹක්  
වළටිඹට   තභයි ්තුභහ  වදු්ද්දන  
පුළු්ද. ්තුභහයේ මබහඹ මපි  සිඹළු 
යදනහට ඳහඩුක්  රීඹන ්ක  ව්ද  
කයය්ද ්තුභහට යඵෞේධයඹක්  වළටිඹට 
නි්ද  සු  රළයබ්හ  ඹළයි  ප්රහර්ථනථනඹ  
කයය්ද භයේ  කතහ ම්ද  කයනහ.  

 

ගරු නි.බහඳින උදඹකහ්දත ගුණිනරක              
சகபய ி.தயிசார்  உதனகாந்த குணதிக  

Hon.D.Chairman Udayakantha Gunathilaka                          

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

 

  යඵොයවොභ සතිනයි ගරු  යත 
ණටිගර  භ්දත්රීතුභනි.  

 

ගරු භ්දත්රී මජිත් ුමභහය                                
சகபய உறுப்ிர் அஜித் குநாப                                         

Hon.Member Ajith Kumara                                              

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

 

  ගරු  බහඳිනතුභනි ඔඵතුභහ  
භයේ  නභ භතක්  කයන විට භභ  බහයේ  
යනොසිටී  නිහ  භභ මයඹක් ඉල්රනහ .  
ව ගරු  භ්දත්රීතුභහ පිළිඵ  චන  
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

රීඳඹක්  කතහ  කය්දන මසථහක්  රඵහ 
යද්දන  රීඹරහ. 

 

ගරු නි.බහඳින උදඹකහ්දත ගුණිනරක              
சகபய ி.தயிசார்  உதனகாந்த குணதிக  

Hon.D.Chairman Udayakantha Gunathilaka                          

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

 

  මසථහ  රඵහ යදනහ. ගරු 
බහඳිනතුභනි ්ස.්ච්.්ම්.යජහීපර්ථන 
වහේජහර්ථන භළිනතුභහ මපිත් ්ක්ක ඳශහත්  
බහයේ කහරඹක්  භ්දත්රීයයඹක්  වළටිඹට 
ළඩ  කටතුතු  කශහ. මයේ ඉෂසරහර්ථන  
භ්දත්රීතුභහ  භතක්  කශහ යේ ්තුභහ  
ඳශහත්  බහය්ද  රළයඵන  මුදල්  ලි්ද  
ඳභණක් යනයභයි පුේගලික  ධනඹ  විඹදම්  
කයයි  රීඹන ්ක ්තුභහ මපිට  දළන  
ග්දනට  රළබිරහ  ිනයඹනහ.  ව විතයක්  
යනයභයි ්තුභහයේ ිනබුණහ ඉතහභ  
ංයේදී මදවස .්තුභහ  ඹම්රීසි   ගභනක්  
ිණඹහ  නම් වියේශීඹ  යටකට  ිණඹහ  නම් ව 
වියේශීඹ යයට්දී තභ්දයේ යම්  රංකහට  
රඵරහ යද්දන  පුළු්ද කහකට වරි 
මසථහක්  ිනබුණහ  නම් ව මසථහ 
්තුභහ රැයගන ණහ. භභ වක  භතක්  
කය්දය්ද ්තුභහ ්ක මසථහකදී 
ඇ්දතරිඹම්  භල්  ව යයෝ  භල්  
වියේලගත  කය්දන මසථහක්  
ිනයඵනහ. ්ඹහ ව යහඳයයේ  නළවළ.  ව  
නිහ   කවුද යම්කට ඉ්දය්ද  රීඹරහ 
ඵර්දන වකට මලය යඳොතුමත් මයයගන 
ණහ.  භහ  වම්ඵ යරහ   රීේහ මජිත් 
යම්ක  කයනහද.  ඔඹහයේ  ත්යත් යම්ක  
කය්දන  පුළු්ද. යම්ක යවො භහකට් 
්කක්. ව  භල් ර්ථනග රඵහ ග්දන ණඹතන 
ව සිඹල්ර ්තුභහ යගනල්රහ ිනබුණහ.  මද 
යප්රේභුමභහය   ග්දක්දද භ්දත්රීතුභහ ්තුභහ 
ව  යහඳහයඹ  කයනහ.   ව භල් ගහ  
කයනහ.  උඳයඹෝගී කයයගන. ්තුභහ  
ඵ්ඩඩහයයර මදත් ව  භල්  යහඳහයඹ 
්තුභහ  යහඳහරිකයඹක්  වළටිඹට කටතුතු 
කයනහ. ්තුභහ   ඹම්  තළනකට  ිණඹහ  
නම් ්තුභහ විඹ ක්යේත්රඹ නළින  වුණත්  
ඹම්රීසි උදේක් යකයනුමට  කය්දන  
පුළු්ද  නම් වඹහ වක රැයගන ඇවිල්රහ ව 

මලය  පුේගරඹහට කතහ  කයරහ  රඵරහ 
යදන වළටිඹක් ව ඇයේභ  ිනබුණහ. ව නිහ 
්තුභහ  ඉතහභ  ංයේදී  කටතුතු  කයපු  
පුේගරයඹක්. භභ  ද්දනහ ්තුභහ  දුේඳත්  
ඳවුල්  රට මලය  කයන  ුමුමශස  ඳළටේ 
යඵදරහ යදන  යහඳහය  කශහ  රීඹරහ. ව  
දසර මපිට උඳයදස  දු්දනහ. යභයවභ  
කය්දන  පුළු්ද. යම් විදියවේ  යහඳහය  
කය්දන  පුළු්ද. දුේඳත්  යනිසසු්දට 
උදේ  කය්දන පුළු්ද ක්රභඹක්  
ිනයඹනහ. ව  ක්රභඹ  කය්දන  රීඹරහ. 
වයේ මදවස  ිනබිච්චි යවො 
භ්දත්රීයයඹක්. ඳසු යඳයශේ  ඉයගන 
්තුභහ  සුළු ජහිනකයඹක් රීඹන  වළඟීභ 
්තුභහ  තුශ  ිනබුය්ඩ  නෆ. ්තුභහ  සුබ 
ජහිනකයඹක් නිහ යභයත්දට ණහ  රීඹන 
වළඟීභ  ිනබුය්ඩත්  නළවළ. ්ක්ත් ජහිනක  
ඳක්ඹ  රීඹන  භවහ ඳක්ඹ  නියඹෝජනඹ  
කයය්ද යභතනට ණපු  ළදගත්  
භ්දත්රීයයඹක්  වළටිඹට ්තුභහට  කය්දන  
පුළු්ද  වළභ  කහර්ථනඹඹ බහයඹක්භ ්තුභහයේ  
ප්රයේලයේ ජනතහට  ඳභණක් යනයභයි 
්තුභහට මත යද්දන  පුළු්ද  වළභ 
යකයනක් යනුය්දභ ඉසඨ  කයහ  රීඹන  
චන යදක  ඳළවළදිලිභ  භතක්  
කය්දනට ඕය්ද. ව  නිහ මපි ඳහර්ථනථනහ  
කයනහ ්තුභහ භයේ  හියත්  සර්ථනගසථ   
වුණහ  රීඹරහ මුසළිම් ණගයම්  වළටිඹට 
මපිට  රීඹ්දන ිනයඹ්දය්ද. ්තුභහ  කයපු 
ඹම්රීසි  පුණය කර්ථනභ  ලි්ද ්තුභහ  ඹම් 
මයේකහක්  කශහ  නම් ව  සථහනඹට  
ඹ්දනට යම්  කයන රද  කහර්ථනඹඹ්ද 
ඳහයයතහක් ය්දන   රීඹරහ භභ  
ප්රහර්ථනථනහ  කයනහ. වයේභ භභ යඳොඩි 
ඉල්ලීභක්  කයනහ ගරු  බහඳිනතුභනි 
යභළනි යලොක් යඹෝජනහ  බහට ්න  
යකොට ව  භ්දත්රීයඹහයේ  ඉිනවහඹ  
පිළිඵ යතොයතුරු   බහයේ  ඉ්දන 
දළනට ඉ්දන  භ්දත්රීරු්දට ඳඹනහ  
නම් යවොයි. යම්ක යකයයනහ 
ඳහර්ථනලියම්්දතුයේ. ඔඵතුභහ  ද්දනහ.  
භවය යරහට යනොද්දන භ්දත්රීරු  
ගළන මපිට  කතහ  කය්දන යනහ. මපිත් 
්ක්ක හිටපු  නළින මඹ  ගළන. වළඵළයි 
්තුභහ  පිළිඵ මපිට  දළනීභක් ිනයඹනහ  
නම් මපිට පුළු්ද  මපිට  වියලේ 
මසථහක්  රඵරහ යද්දන  පුළු්ද බහ  
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

නියඹෝජනඹ  කයන භ්දත්රීයයඹක් මඳ 
මතරි්ද ය්ද වුණහ  නම් ව  පුේගරඹහ 
පිළිඵ යලෝක යඹෝජනහ යේ්දන. මපි 
කවුරුත් වකට  ඵළදිරහ ඉ්දනහ  රීඹන 
්ක වක  ගකීභක්  ිනයඹනහ   රීඹන 
්කත්  මපි  භතක්  කය්දන ඕය්ද. ්යවභ  
නම් වක   කය්දන හර්ථනථක ්ක  
ඳළවළදිලි  කය්දන වයේ  විසතය  
ප්රකහලඹක්  වළභ  භ්දත්රීයයඹුමටභ  
රඵරහ යද්දන  පුළු්ද  නම් බහ යල්කම්  
කහර්ථනඹහරඹ  වයවහ ව මසථහල්  රදී 
වක  ළදගත් යනහ  රීඹන ්ක පිළිඵ 
භභ යභ මසථහයේ භතක්  කයනහ. 
යඵොයවොභ  සතිනයි.   

 

ගරු නි.බහඳින උදඹකහ්දත ගුණිනරක              
சகபய ி.தயிசார்  உதனகாந்த குணதிக  

Hon.D.Chairman Udayakantha Gunathilaka                          

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

 

 යඵොයවොභ  සතිනයි ගරු මජිත් ුමභහය 
භ්දත්රීතුභහට. මීශඟට   විඳක්යේ  ප්රධහන   
ංවිධහඹක  සිරිඳහර  රීරිඇල්ර භළිනතුභහ  

 

ගරු විඳක් ංවිධහඹක සිරිඳහර රීරිඇල්ර              
சகபய எதிர்க்கட்சி அபநப்ார் சிிா கிரிஎல் 

Hon.Opposition Whip Siripala Kiriella                                

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

 

  ගරු බහඳිනතුභහ 
්ස.්ච්.්ම්.යජහීපර්ථන භළිනතුභහ ඇත්තටභ  
රීඹනහ  නම් මයේ ඉෂසරහර්ථන භළිනතුභහ  
රීඹහපු ණකහයඹට යභතුභහ ඉතහභ 
ණදර්ථනලභත් භ්දත්රීයයඹක්  වළටිඹට  තභයි 
මපි ්දහ ඉරහ  දළන වළදින යගන  හිටියේ.  
යභතුභහයේ මුදලි්ද  හට්ටුක් වළදුහ  
රීේවභ ළටුඳ යනොයගන යඳොදු ජනතහ 
යනුය්ද දු්දනහ  රීේවභ  යම්හ  
තභයි  භහජ යේකයඹක්  භ්දත්රීයයඹක් 
රීඹ්දය්ද ව මඹයේ  ිනයඹ්දන ඕය්ද  
ගිනගුණ.  යම්  විදිවට  ගත්තවභ ව යවො 
ගිනගුණ  නිහ  තභයි මුසළිම්  ජනතහට  

ළඩිඹ   සිංවර ජනතහ යභතුභහ ඳශහත්  
බහට ්්දනට  කටතුතු  කයශේ. ්යවභ  
නම් ව  ගරු භ්දත්රීතුභහ  ගළන කතහ  
කයනන දිග යේරහක්  උභනහ  නළවළ. 
යභතුභහ මයේ  වදයත්  වළභදහභ  රැදිරහ 
ඉ්දන හිටපු  භ්දත්රීතුයභක්. යභතුභහට මය  
සර්ථනගසථඹට  ඹ්දනට  භඟ ඳෆයේහ  
රීඹහ  ප්රහර්ථනථනහ  කයය්ද  භයග යම් යකටි  
චන  සල්ඳඹ ම්ද  කයනහ ගරු  
බහඳිනතුභනි.  

ගරු නි.බහඳින උදඹකහ්දත ගුණිනරක              
சகபய ி.தயிசார்  உதனகாந்த குணதிக  

Hon.D.Chairman Udayakantha Gunathilaka                          

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

 

  යඵොයවොභ සතිනයි ගරු  වික්  
ංවිධහඹකතුභහට. මීශඟට ඉුවනිල්  ලහ්දත  
ගරු භ්දත්රීතුභහ.  

 

ගරු භ්දත්රී ඉදුනිල් ලහ්දත ගුණයේන                                              
சகபய உறுப்ிர் இதுில் ராந்த குணஹச                                   

Hon.Member Indunil Shantha Gunasena                                    

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

 

  ගරු බහඳිනතුභනි යම් යලෝක 
යඹෝජනහ  ඉදිරිඳත් කයරහ  ිනයඹ්දය්ද 
හිටපු  ඳශහත්  බහ  ගරු භ්දත්රී 
්ස.්ච්.්ම්.යජහීපර්ථන වහේජහර්ථන  භළිනතුභහ  
භහනළල්ර ණනඹ  නියඹෝජනඹ  
කයය්ද යම්  ඳශහත්  බහ  නියඹෝජනඹ 
කශහ. ්තුභහ  පිළිඵ මීට යඳය   කතහ  
කයපු  ගරු භ්දත්රීරු රීඹහපු  හයේභ 
්තුභහ සශහමීඹ  බක්ිනකයඹුම  වුණත්  
භහනළල්ර  විතයක් යනයභයි මයනහඹක 
වයේභ  කෆගලු   දිසත්රික්කයේභ මයේ  
වහමුදුරු්ද  ව්දයේරහ   භග  රීට්ටු  
ම්ඵ්දධතහඹක්  ිනබ්ඵහ. වහයේභ   
සිංවර ජනතහ මතය ජනප්රිඹතහඹක්  
ිනබුණහ. ්තුභහ ඳශහත  බහයේ ඉරහ 
ඊගහට  භහනළල්ර ප්රහයේශීඹ  බහට  
තයඟ කශහ. භභ  බහඳින කහරයේත් 
භ්දත්රීයයඹක්  වළටිඹට  කටතුතු  කශහ. ව 
කහරඹ  තුශත් ්තුභහ  වළභදහභ  කතහ 
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SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

කයශේ තභ්දයේ  ළඩ රට ළඩිඹ 
ජනතහයේ ප්රලසන ගළන. ්තුභහ යවො 
යකයනක් භයේ යඳෞේගලික  හිතයතක්.  
යත්රක්. ්තුභහ  වදවන ණගභ මනු ්තුභහ  
භහනළල්ර  ිනයඹන ප්රධහන  මුසළිම්  
ඳල්ලියේ දහඹක බහයේ බහඳිනයඹහ  
වළටිඹට වියලේ  ළඩ යකොටක්  කශහ 
මුසළිම්  ජනතහට. වහයේභ ්තුභහ 
්ක්ත්  ජහිනක  ඳක්යේ  ප්රඵර 
නහඹකයඹක්. ව  විදිවට ඡ්දදඹ ඉල්රන 
යකොට ්ක්ත්  ජහිනක  ඳක්යඹ්ද 
ඉල්ලුවභ භ්දත්රීයඹහ  වුණවභ ්තුභහ  
සිඹළු යදොනටභ  ළඩ  කයපු යවො 
යකයනක්. වහයේභ  ්තුභහ  ප්රඵර 
්ක්ත් ජහිනක  ඳක්ඹට උදේ  කශහ. 
ඳසයේ  ප්රහයේශීඹ  බහ  භළිනයණඹට 
ඉදිරිඳත් යරහ  විඳක්යේ  
භ්දත්රීයයඹක්  වළටිඹට  කටතුතු  කශහ. 
්තුභහටත්  ිනබ්ඵහ යඳෞේගලික  ප්රලසන  
කීඳඹක් විදහග්දන ඵළරි. ්තුභහයේ 
යගොඩනළිණලි ිනබ්ඵහ  නගයයේ. වයේ  
ිනබ්ඵහ යඳොඩි යඳොඩි නීිනභඹ  ගළටළු. 
්තුභහ  භට  රීේහ  භභ  යූ.්්ද.පී. මයේ  
යේශීඹ බහ  ිනබිරත්  බහඳිනතුභහ  භට 
යම්  ළඩ ටික  කයරහ  දු්දය්ද නෆ රීඹරහ. 
වහ  කය්දන නීිනභඹ  ගළටළු  නෆ. නමුත්  
භට යම්  ටික  කයරහ  දු්දය්ද නෆ භට  
කණගහටුයි. භභ ්තුභහට ්්දන රීඹරහ. 
ටී.ඕ.භවත්තඹහ යග්දරහ මනිත් මඹ 
යග්දනරහ.  වහ නීිනභඹ ඳළත්යත්ද 
සිඹල්රභ ්තුභහට  භභ කයරහ  දු්දනහ. 
්තුභහ මයේ  මය භ්දත්රීරු  රීේහ යේ 
තභ්දයේ යඳෞේගලික  මුදල් ලි්ද  
යනිසසු්දට උදේ  කශහ. කවුරු  වරි  තළනි  
ඵළරි භනුසයඹක්  ිණහිල්රහ ්තුභහයග්ද  
ඉල්ලීභක්  කයශොත් භභං  ද්දන තයය්ද 
වහ  කයරහ  දීරහ  ිනයඹනහ.  ඳ්දල් 
රට  ඳල්ලි  රට වයේභ ඉසයකෝර  
රට නළින   ඵළරි  යනිසසු්දට උදේ  කයපු 
යකයනක්. වහයේභ මහන  කහරයේ 
්තුභහ යම්  ඹවඳහරන ණ්ඩඩුට 
ෆයව්දන  උදේ  කයපු යකයනක්.  යඹ  
ඹ්දන භහ  කීඳඹකට ඉසයල්රහ භහත් 
්ක්ක වම්ඵ යරහ  නගයයේදී  කතහ  
කයන යකොට යඵොයවොභ කණගහටුය්ද   
තභයි  කතහ  කයශේ. කශරීරීයභ්ද   කතහ  
කයශේ.  යභොකද යභච්චය ඳශහත්  බහ  

භ්දත්රීයයඹක්. යභච්චය ළඩ  කයපු 
යකයනක්. ්තුභහභ නිහ ්ක්ත්  ජහිනක  
ඳක්ඹට  රළයඵන ඡ්දද  ංඛයහක්  
ිනයඹනහ. ්යවභ  ිනබිරහත් ව ඳක්යඹ්ද 
ළරුමයේ  නෆ රීඹරහ යඵොයවොභ  
කශරීරීභරී්ද  කතහ  කයශේ. භභ  රීේහ 
ඔයවොභ  තභයි භ්දත්රීතුභහ  වළභ 
ඳක්ඹරී්දභ  ිනයඹනහ. ගණ්ද  ග්දන 
්ඳහ.  කහරඹක්  ඹන යකොට  වරි  ඹයි 
රීඹරහ. නමුත් මකහරයේ මපි යනොසිත 
යභොයවොතක මපි මතරි්ද මු  ගත්තහ. 
්තුභහ  ගළන  කතහ  කයන යකොට  දිිණ්ද  
දිගට ්තුභහයේ  පුතු්ද යදයදනහ 
යඵොයවොභ  යවොයි.  භහනළල්යල්   
නගයයේ  තරුණයඹෝත් ්ක්ක ්කතු 
යරහ   ක්රීඩහ  භහජ ඳත්ය්ද  
භහජඹට ණදර්ථනලභත්  ජීත් යනහ මද  
නගයයේ. සිඹළු යදනහයේභ  ළරරීලි 
ඇතු. ණධහය උඳකහය ඇතු. මපිත් 
්ක්කත් යේලඳහරන  ඳක්ඹ යභොකක්  
වුණත් මපි   කතහ  කයශොත්  වළභ 
මසථහකභ ව  වළභ මසථහකටභ  
උදේ උඳකහය  කයරහ  ිනයඹනහ. ව නිහ 
්තුභහ මපි මතරි්ද   මු ගත්තත් ්තුභහයේ 
නභ භහනළල්යල්   ජනතහයේ  
කෆගල්යල් ජනතහයේ භතකයේ  
ිනයඹනහ. යවො යකයනක්  තභයි 
යජහීපර්ථන වහේජහර්ථන රීඹරහ. ්තුභහට 
මහන  ලයඹ්ද යම්  ඳශහත්  බහය්ද 
යලෝකඹ ව  ඳවුයල් ාහතී්ද යත  ද්දහ 
ඹන යර ඉල්රහ  සිටිය්ද. යභරවකටත් 
්තුභහ  සර්ථනගසථ  යරහ ඇින.  මපි මදවන 
ණගභ මනු  නම් දිය යරෝකයේ  ඹ්දන 
ඕන  යකයනක්.  මහනයේ මයේ ණගභ 
මනු නි්ද  සුඹ මත් යේහ  ඹළයි  
ප්රහර්ථනථනඹ  කයය්ද භභ නිවඬ යනහ. 
යඵොයවොභ  සතිනයි.  

 

ගරු නි.බහඳින උදඹකහ්දත ගුණිනරක              
சகபய ி.தயிசார்  உதனகாந்த குணதிக  

Hon.D.Chairman Udayakantha Gunathilaka                          

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

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

  යඵොයවොභ  සතිනයි ඉදුනිල්  
ලහ්දත  ගරු භ්දත්රීතුභනි. මීශඟට ගරු  
විඳක්නහඹක ඩබ්.යෝභදහ  භළිනතුභහ. 
ඔඵතුභහට මසථහ. 

 

ගරු විඳක් නහඹක ඩබ්ලිේ.යෝභදහ              
சகபய எதிர்க் கட்சித் தபயர் டிள்யு ஹசாநதாச                   

Hon.Opposition Leader W.Somadasa                                  

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

 

  ගරු බහඳිනතුභනි  හිටපු   ගරු  
භ්දත්රී ්ච්.්ස.්ම්.යජහීපර්ථන භළිනතුභහට 
මඳයේ යලෝකඹ ්තුභහයේ ඳවුයල්  ළභ 
යදනහට ප්රකහල රීරීභට මසථහක් 
රඵහදීභ ගළන භයේ යගෞයනීඹ සතිනඹ  
පුද කය සිටිනහ. හිටපු  ගරු  භ්දත්රීතුභහ 
යජහීපර්ථන භළිනතුභහ මපි  වුවනහ  ගත්යත් 
යේලඳහරන  තුළි්ද යම් ඳශහත් බහ 
වයවහ. ඊට යඳය  දළකරහ  ිනයඹනහ. ශඟ 
ඇසුයක් නෆ. ්තුභහ මපි කවුරුත්  
වළදු්දනහ යේලඳහරායඹක්.  යවො 
යහඳරිකයඹක් රීඹන ්ක. මපි 
යේලඳහරනඹ  කය්දන ්්දන යඳය ුඟ 
යදයනක්  ඉ්දනහ  හර්ථනථක  යහඳය  
කයරහ. ව  යහඳහය  තභ්දයේ ණගභ  
ධර්ථනභඹ මනු ජනතහට යේඹක් යන  
විදිවට  කයරහ දිතුුම යරහ ණර්ථනථිකඹ 
ලක්ිනභත් යරහ ඉ්දන මසථහයේ  දහන 
භහන වයේභ  දුගී දුේඳත් මඹට තභ්දයේ  
ම්ඳත් යඵදහ යදන යකොට යඹෝජනහ 
්නහ ඔඵ ඉදිරිඳත් ය්දන 
යේලඳහරනඹට  ඔඵ  සුදුසයක්. ඔඵ 
ළදගත්  භවත්භයඹක්. ව  නිහ යම් 
යේලඳහරනඹට ්්දන  රීඹරහ  රීඹනහ.  
්තයකොට ව  යහඳහරික  භවත්භඹහ  යම් 
ඉල්ලීම් යහියඹක් ්න යකොට ඔු  තල්ලු 
යනහ. යේලඳහරනඹට.  වළඵළයි ව  
හධහයණ  යහඳහය කයයගන ණපු  
යේලඳහරාඹහ  කදහකත් යම් 
යේලඳහරනයඹ්ද  වරි  වම්ඵ කයයගන  
ඹභක්  කය  ග්දන  ඵරහයඳොයයොත්තුක්  
නෆඒ ඔු  කය්දය්ද ඔුයේ ධනඹ  ළඹ  
කයයගන  යේලඳහරනඹ  කයය්ද 
භහජඹට යේඹක්  කය්දන  කටතුතු  

රීරීභයි.  වියලේයඹ්ද  විඳක්ඹක 
යේලඳහරනඹ ණයම්බ  කයන යකොට  ගරු  
බහඳිනතුභනි මය  භං  රීේ ඳුිණඹ 
යේලඳහරනඹට යඳය ්්දන යේහ  
කය්දන ්දහටත්  සිදු යනහ. ව මඹට  සිදු 
ය්දය්ද  තභ්දයේ ධනඹ ළඹ  කයරහ ව 
ජනතහට යේඹ  කය්දන. විඳක්යේ 
ඉරහ ජනතහට දළයනන යදඹක් කය්දන 
වළරීඹහක්  නෆ. ව මනු මයේ  ගරු  
භ්දත්රීතුභහ භහනළල්රට ඳභණක්  සීභහ 
වුය්ඩ නෆ. කගලු  දිසත්රික්කඹටභ ඳභණක්  
සීභහ  වුය්ඩ  නෆ.  භභ  ද්දන තයභට භව 
නුය  දිසත්රික්කඹටත් යේඹ කශහ.  ්ඹහ  
ද්දන වදුනන තළ්ද රට . ඳල්ලි රට. 
ඳ්දල් රට වයේභ  කෆගල්ර  
දිසත්රික්කඹ පුයහට ්තුභහ  ප්රකහල කශ 
ණකහයඹට මධයහඳනඹටඒ යෞඛයට  විලහර  
ධනඹක්  ළඹ  කශහ. ්තුභහ  යහඳහය 
යරෝකයේ ශ්රීරංකහට  සීභහ වුය්ඩ නෆ. 
යකොශමටඒ භහනළල්රටඒ නුයට  සීභහ 
වුය්ඩ නෆ.   ජහතය්දතය  යහඳහරිකයඹක්  
වළටිඹට ්තුභහ  කටතුතු  කශහ. ්තයකොට 
යේලඳහරනඹ  කයන යකොට යේලඳහරනඹ 
්දහ මයේ  ගරු  භ්දත්රීතුභහ කයන විට  
භහනළල්ර   රීඹන ්ක  ගරු බහඳිනතුභහ 
වියවේයඹ්දභ භීණඹට  මුුණ දු්දන 
භ්දත්රීයයඹක්.  භවජන  නියඹෝජිතයඹක්. 
ඔුට මයේ උපුල් ඵ්ඩඩහය  ගරු  
භ්දත්රීතුභහ රීඹහපු ණකහයඹට භභ  ද්දනහ 
්තුභහයේ  නියේ  සිටිේදී  ඳවය දීභ  රට  
රක් ය්දන  සිේධ  වුණහ. වයේ  
යේලඳහරනඹට මුුණ  දු්දය්ද තමු්ද  
හභයඹ්ද  ව මනු  කටතුතු කයය්ද ඔු 
යේලඳහරනඹ  කශහ. වක  තභයි  භවත්භහ 
යේලඳහරනඹ. වරී යේලඳහරනයඹ්ද  
යතොය ුමවක යේලඳහරනයඹ්ද  යතොය 
භවත්භහ යේලඳහරනඹක්  කයපු 
යේලඳහරායඹක්  තභයි මපි  සිහිඳත්  
කයන  ගරු  භ්දත්රීතුභහ . වයේභ  භභ 
්තුභහට රීඹ්දන  කළභිනයි ගරු  
බහඳිනතුභහ ව  ගරු භ්දත්රීතුභහ යේඹ  
කයන යකොට  තභ්දයේ ණගයම් මඹට 
තමු්දයේ ජහිනයේ මඹට රීඹරහ  සීභහක්  
වුය්ඩ  නෆ. දුේඳතහ යකොතනද.  දිළිදු  
පුේගරඹහ  කවුද  ඹභක් යකයනක් 
මහිංකයඹක් ඉල්රරහ රීඹන යකොට කවුද 
ඔු යවොඹහ  ඵළලුයේ  නෆ යභොන ජහිනයේද 



 

ඵයගමු ඳශහත් බහ சபகமுய நாகாண சப SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL  

2016.07.26 
 31 
 

ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

යභොන  තළනකද  යභොු ඉ්දය්ද  රීඹරහ 
යවොඹහ  ඵළලුයේ  නෆ. ව  වළභ 
යකයනුමටභ මත දිග ඇයරහ ්තුභහ 
ඉල්රන යදඹක් යද්දන යඵොයවොභ  
තුටි්ද කටතුතු  කය්දන  සිදු  කශහ  
රීඹන ්ක යම් මසථහයේදී සිහිඳත්  
කයනහ.  යම්යේ  ළදගත් 
යේලඳහරායඹක්  මපි මතරි්ද ය්ද යරහ  
ිනයඵන මසථහක මද යම් යලෝකඹ  
ප්රකහල කය්දන මසථහක්  රළබිරහ   
ිනයඹනහ.  මපි  ද්දනහ ්තුභහයේ  
පුතුම්ද තු්දයදයනක් ඉ්දනහ.   ව 
තු්ද යදනහ තභ්දයේ  පිඹහ ිණඹ මඩි ඳහයර්ථන 
යහඳහය යරෝකයේ  හර්ථනථක  කයයගන 
තමු්දයේ ණගභට මනුලවර ජීත් යරහ 
යයට්  දුගී  දුේඳත්  ජනතහට  කශ වළරී 
උඳකහයඹක් කයරහ භහජයේ යේඹ  
කයරහ ජනතහ මතය ළදගත්  පුේගරයි්ද  
වළටිඹට ජීත් යයි  රීඹරහ මපි  විලසහ  
කයනහ. වයේභ මපි  ප්රහර්ථනථනඹ  
කයනහ. ්යවභ  නම් ්තුභහට ්තුභහයග 
ණගභහනුලවර ්තුභහට යම් යේ 
යේහක් කයරහ  රඵහ  ග්දනහ ව  ඹම් 
යදඹක්  ිනයබ්  නම් ්තුභහට මපි  ප්රහර්ථනථනඹ  
කයනහ ්තුභහ මපි මතරි්ද ය්ද යරහ  
ිණහිල්රහ ෆයවන  කහරඹක් යනහ. යම් 
යන යකට ්තුභහයේ ණගභ මනු  
සර්ථනගසථ යරහ ඉ්දන  පුළු්ද. ්තුභහට 
ව මනු සිදු යේහ  ඹළයි  ප්රහර්ථනථනඹ   
කයය්ද ඔඵතුභහයේ මහන  ලයඹ්ද 
ඉල්ලීභක්  කයනහ නළතත්  විඳක්යේ  
ගරු  භ්දත්රීරු්දයේ යලෝක  ප්රකහලඹ 
ඔඵතුභහ යජයේ යලෝක  ප්රකහලඹත් ප්රකහල 
කශහ.  ව මනු   ගරු බහඳිනතුභහයග්ද 
ඉල්ලීභක්  කයනහ ව ඳවුයල්  සිඹළු 
යදනහ යත යම් යලෝක ප්රකහලඹ ඹන 
යරට. සතිනයි. 

 

ගරු නි.බහඳින උදඹකහ්දත ගුණිනරක              
சகபய ி.தயிசார்  உதனகாந்த குணதிக  

Hon.D.Chairman Udayakantha Gunathilaka                          
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  යඵොයවොභ  සතිනයි  ගරු 
විඳක්නහඹකතුභනි. යජහීපර්ථන 

භළිනතුභහයේ යලෝක යඹෝජනහ ව ඳවුයල් 
පුතුම්දට වයේභ ඳවුයල් උදවිඹට 
ඹ්දන යම් මසථහයේ ළඵෆ 
යේලඳහරායඹක් වයේභ භහජ 
යේකයඹක් වළටිඹට භයේ යලෝකඹ යම් 
මසථහයේදී දරු්ද යනුයනුත්  ව ව  
ඳවුයල්  සිඹළු යදනහටභ  පුද  කයය්ද 
මීශඟට යත්  ඳහනඹ  වහ  යනිත්තු 
දවඹක  කහරඹකට බහ  කල්  තඵනහ.  

 

යත්  ඳහනයඹ්ද මනතුරු  නළත බහ 
ණයම්බ කයය්ද  ගරු උඳබහඳිනතුභහ 
මරහනඹ  ගනී.   

 

ගරු නි.බහඳින උදඹකහ්දත ගුණිනරක              
சகபய ி.தயிசார்  உதனகாந்த குணதிக  

Hon.D.Chairman Udayakantha Gunathilaka                          

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

  යත්  ඳහනයඹ්ද මනතුරු  බහ 
ණයම්බ   රීරීභ වහ  සිඹළු යදනහයේභ 
වහඹ මයේක්හ  කයනහ.  

 

යඳොදු  කටතුතු ණයම්බයේදී දළනුම්දීභක් 
මලය යනොන යඹෝජනහ: 

 

  යම්  ඹටයත් රීසික්  රළබී නළවළ. 

 

යඳොදු  කටතුතු ණයම්බයේදී දළනුම්දීභක් 
මලය යඹෝජනහ: 

 

  යම්  ඹටයත්  රීසික්  රළබී නළවළ. 

 

ඳශහත් බහයේ යඳොදු  කටතුතු: 
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  යම්  ඹටයත්  රීසික් යනොභළත. 

 

යඳෞේගලික  භ්දත්රීරු්දයේ  කටතුතු: 

 

  යක්.්ල්.යත්නහඹක ගරු  
භ්දත්රීතුභහයේ යේජනහ. 

 

ගරු භ්දත්රී යක්.්ල්.යත්නහඹක              
சகபய உறுப்ிர் ஹக.எல்.பத்ானக                   

Hon.Member K.L.Ratnayake                                        

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

  ගරු  බහඳිනතුභනි ඇත්තටභ යම් 
යඹෝජනහ බහට ඉදිරිඳත්  කයන 
මසථහයේ  විඹ බහය  ගරු මභහතයතුභහ 
මද බහයේ  නෆ යම් යන යකොට.  වළඵළයි 
මයේ  ලිත  කරුණහයත්න  ගරු  
භ්දත්රීතුභහ  දුයකථනයඹ්ද  කතහ  කයරහ 
ව  පිළිඵ  හකච්ඡහකට ්ශඹුණහ. 
භටත්  කතහ කශහ යඹෝජනහ  ග්දනඹ  
රීඹනහ. උඳරිභ වයඹෝගඹ දක්නහ 
රීඹරහ. ඉිනං  භට ්තුභහයේ  චනඹ  
විලසහ  කය්දන  වළරීඹහ ිනයඵනහ. 
වළඵළයි යම්ක ඵයඳතර  කහයණහක්  
වළටිඹට  තභයි  භභ  දරී්දය්ද.  ව  නිහ 
භයේ  විලසහඹ  නම් භභ ඊගහ  බහ 
හයඹට  කල්  තඵන ්ක යවොයි  රීඹරහ.  

 

ගරු නි.බහඳින උදඹකහ්දත ගුණිනරක              
சகபய ி.தயிசார்  உதனகாந்த குணதிக  

Hon.D.Chairman Udayakantha Gunathilaka                          

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

 

  ව නිහ ඊගහ  බහට  කල් 
ිනඹනහ.    

 

බහ කල් තළබීභ: 

 

  ගරු  බහනහඹකතුභහ 

 

ගරු බහනහඹක මයෝක ජඹර්ථනධන භළිනතුභහ.                     
சகபய அ.கட்சி அபநப்ார்  அஹசாக ஜனயர்த                   
Hon.Gov.Whip Asoka Jayawardane                                

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

  ගය බහඳිනතුභනි  යභ  ගරු 
බහ 2016 මයගෝසතු භ 09 යනි  දින 
යඳයරු 10.00 දක්හ කල්  තඵන යර  
භභ යඹෝජනහ  කයනහ. 

 

බහ කල්  තඵන මසථහයේ යඹෝජනහ:  

 

  බහ  කල්  තඵන මසථහයේ 
යඹෝජනහ  වහ මසථහ  රඵහ යදනහ.  

 

ගරු භ්දත්රී මරීර ්ල්රහර භළිනතුභහ.                                         

சகௌபய உறுப்ிர் அகி எல்ாய                                                       

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

  ගරු  බහඳිනතුභනි  සතින්දත 
යනහ  බහ  කල්  තඵන මසථහයේ 
මසථහ  රඵහදීභ ගළන. භයේ යඹෝජනහ  
ඵයගමු  විලස විදයහරයේ මලුින්ද  
පිහිට්දන ඵරහයඳොයයොත්තු යන  
තහක්ණ විදයහ  පීඨඹ  ඵයගමු  විලස 
විදයහර මියයඹ්ද  පිටත ්යවභ නළත්නම් 
යත්නපුය ප්රයේලඹට යේ්දන යඹෝජනහක් 
ිනයඹනහ. යම් යඹෝජනහ ඉතහ  
ඵයඳතරයි.  යභොකද මද යන යකොට  දස 
ගහනක් ඵයගමු විලස විදයහරයේ 
ියයයඹෝ ඳහයට  ඵළවළරහ යම් යඹෝජනහට 
වියයෝධඹ ඳහරහ සිටිනහ.  ප්රයේලහසීනුත්  
32ප්රයේලයේ යේලඳහරායඹෝත් සිඹළු 
යදනහභ යම් යඹෝජනහට  විරුේධයි.  
ඵයගමු  විලස විදයහර  මියයේ  ඕන  
තයම් ඉඩ  ප්රසථහ  ිනයඹනහ  යම් මලුත් 
පීඨඹ  ඳට්ද  ග්දන. යම් තහක්ණ විදයහ  
පීඨඹ  ඳට්ද  ග්දන.  නමුත් ඹම්රීසි 
ඳහර්ථනලඹරී්ද යභතන ඇත්තටභ  
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රීඹ්දනට ඕය්ද යේලඳහරායි්දයේ 
ඇිණලි  ගළීපභක්  නෆ.  නමුත් විලස 
විදයහරයේ  ඹම් යේ ඳහර්ථනලඹ්දයේ 
්කඟතහඹ භත  දුය ප්රලසනඹ   නිහ 
යකොශම සිට ඳළයයණ්දන  ිනයඹන  දුය 
ප්රභහණඹ  නිහ මඩු  කය  ග්දන ඕය්ද 
නිහ යත්නපුය ඳයේලඹට යේ්දන 
වද්දය්ද. වකට යඳෞේගලිකත් භයේ 
ඳයේලයේ  ජනතහයේත් වියලේයඹ්දභ 
ියය ංගම්  සිඹල්රක්භ මද යම්කට 
වියයෝධඹ  ඳහනහ.  ්භ  නිහ  ගරු 
බහට ඉදිරිඳත්  කයනහ. යම්  දුක්  
ගළනවිල්ර. සතිනයි. 

ගරු නි.බහඳින උදඹකහ්දත ගුණිනරක              
சகபய ி.தயிசார்  உதனகாந்த குணதிக  

Hon.D.Chairman Udayakantha Gunathilaka                          

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

 

  යඵොයවොභ  සතිනයි  ගරු 
භ්දත්රීතුභනි.  මීශඟට ණරිඹංල ඵහරසරිඹ 
භ්දත්රීතුභහයේ යඹෝජනහ. 

 

ගරු භ්දත්රී බී.ණරිඹංල                             
சகபய உறுப்ிர் .ீஆரினயங்ர                   

Hon.Member B.Ariyawansha                                            

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

 

  ගරු  බහඳිනතුභනි වයේභ  ගරු 
භ්දත්රීතුභ්දරහ ඇතුළු  සිඹළු යදනහයග්දභ 
මයයි.  වදිසි යඹෝජනහ ඹටයත්  භභ 
යඹෝජනහ  කීඳඹක්  ඉදිරිඳත්  කයරහ  
ිනයඹනහ. ව මනු යම් යන යකොට  
ඳනහමුය ප්රයේලයේ  සිට ඇඹිලිපිටිඹ 
යකොයරෝදන ප්රහයේශීඹ යල්කම් 
යකොට්ඨහලයේ  ඳනහමුයර්ථන ඇත් ගහර 
භහර්ථනගඹ ඉතහභ මඵර්ද තත්ත්යේ  ඳසු 
ය්දය්ද. ව  නිහ ව  භහර්ථනගඹ කඩිනය්ද  
ංර්ථනධනඹ  කයරහ යද්දන  රීඹරහ යම් 
ගරු  බහය්ද ඉල්රහ  සිටිනහ. යභොකද 
ඇත් ගහර  රීඹ්දය්ද ංචහයකයි්ද  විලහර 
පිරික් ඳළයයණන  සථහනඹක්.  ඳසුිණඹ  
කහරයේ ව ඇත්  ගහර ංර්ථනධනඹ  කයරහ  
යම්  දුය ප්රයේලර ඉරහ හවන ලි්ද 

ඹනහ. වත යම් යන යකොට ව ගම් රට 
යම් යන යකොට ඹ්දන  ඵළරි  තත්ත්ඹක්  
ිනයඹ්දය්ද. ්භ  නිහ යම්  භහර්ථනගඹ  
කඩිනය්ද ංර්ථනධනඹ  කයරහ යද්දන  
රීඹරහ භභ යම් මසථහයේදී ඉල්රහ  
සිටිනහ. සතිනයි. 

 

ගරු නි.බහඳින උදඹකහ්දත ගුණිනරක              
சகபய ி.தயிசார்  உதனகாந்த குணதிக  

Hon.D.Chairman Udayakantha Gunathilaka                          

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

 

  ගරු  භ්දත්රීතුභනි ව යඹෝජනහ 
මයේ  භහර්ථනග මභහතයහංලයේ   ගරු 
ඇභිනතුභහටත්ඒ යල්කම්තුභහටත් යඹොමු  
කය්දන මලය  කටතුතු කයනහ.  

 

  දළ්ද යරහ ඳසරු 12.35 යි.  
යභභ බහ 2016 මයගෝසතු භ 09 යනි  
දින යඳයරු 10.00 දක්හ  කල්  තඵනහ.  
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