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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுல ாகாண சபப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

 

 

2016 ළප්තළම්ඵර්  භ 27 වනි  අඟවරුහදහ  දින                                                        

2016 சசப்செம்பர் ாதம் 27 ஆம் திகதி லிாறக்கிறப                        

Thursday 27 th September 2016 

 

ගරු  බහඳති කංචන ජඹයත්න භළතිතුභහවේ 
මූරහනහරඪත්වඹන්  වඳ..10.00 ට බහ රැසවිඹ. 

சகௌல தலிசாரர் - கஞ்சன ஜத்ன அலர்கரின் தபயப 
லகித்தார்கள் மு.ப. 10.00 ணிக்கு சபபக் கூடிது. 

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

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

சகரல தலிசாரர்  கஞ்சன ஜத்ன                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
-------------------------------------------------------------  

 

 සිඹළු වදනහටභ සුබ උදෆනක් වේහ! 
ගරු ප්රධහන අභහතයතුභනි   ගරු 
අභහතයතුභන්රහ ගරු    විඳක්නහඹකතුභහ   
ප්රමු  ගරු භන්්රීතුභන්රහ ව ගරු   
භන්්රීතුයගඹවගන්  අය..  අද දිනට  
නයහඹඳහනුකර  බහවේ ළඩ    කටයුතු 
ආයම්බ කිරීභ වහ   ඳශමු   තිවඵන්වන්   

 

අභින භන්්රීරුන්වේ  ප්රතිාහ වහ දිවුරුම්දීම්: 

 

 වම් ඹටවත් කිසික් නළවළ. 

 

ගරු  ආණ්ඩුකහයතුභහවගන් රළවඵන ංවේල: 

 

 වම් ඹටවත් කිසික් නළවළ. 

 

 

ගරු  බහඳතිතුභහවේ   නිවේදන : 

 

 වම් ඹටවත් කිසික් රළබී   නළවළ. 

 

වනොඳළයගණ සිටීවම් අය  පිළිඵ වඹෝජනහ: 

 

 කහටත්   නිහඩු අලය නෆ.   සතති.. 

 

ලිපි වේ න පිළිගළන්වීභ : 

 

 ආණ්ඩුකහයතුභහවේ කහර්ඹහරඹ  වහ   
ප්රධහන වේකම් කහර්ඹහරඹ ඇතුශත් 
අභහතයහංලඹක් ඹටතට   ඇතුශත්  වනොන  
විර්ජන ශීර් වහ න   විසතයහත්භක 
විගණකහධිඳති හර්තහ - ඳශමු කහණ්ඩඹ - 
2015 ඹන  විගණකහධිඳති හර්තහ  

 

 ඵයගමු ඳශහත් බහවේ  2015 
වදළම්ඵර් 31 දිවනන් අන් ර්ඹ වහ  ව 
මූරය ප්රකහලන පිළිඵ 1987 අංක 42 දයන 
ඳශහත් බහ ඳනවත් 23(2) ගන්තිඹ ප්රකහය 
විගණකහධිඳති හර්තහ  

 

 ඵයගමු ඳශහත් බහවේ විර්ජන 
ශීර්ඹ -  820 දයන ඳශහත්  භහර්ග 
ංර්ධනඹ ග්රහමීය ඹ ඹතලතර ඳවසුකම්  ංචහයක 
ව ක්රීඩහ වහ  වඹෞන කටයුතු  අභහතයහංලඹ වහ  
එභ අභහතයහංලඹ ඹටවත් ව ඳශහත්   
වදඳහර්තවම්න්තු පිළිඵ විසතයහත්භක  
විගණකහධිඳති හර්තහ - වඹන කහණ්ඩඹ -  
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2014  ඹන විගණකහධිඳති  හර්තහ බහගත 
කයනහ.   ඒ  විගණකහධිඳති හර්තහ සිඹේරභ 
පිටඳත් ඔඵතුභහට   රළබීභට   රසන  අතයභ 
ගිණුම් කහයක බහ  වත වඹොමු කිරීභට 
කටයුතු කයනහ.  

 

කහයක බහ හර්තහ පිළිගළන්වීභ : 

 

 කිසික් රළබී නළවළ. 

 

වඳත්ම් : 

 

 වඳත්ම් ඹටවත් කිසික් ඉදිරිඳත් වී 
නළවළ. 

 

ප්රලසන : 

 

ගරු  අජිත් කුභහය භළේවදගභ භළතිතුභහ   විසින්   
ඉදිරිඳත් කය  ඇති 6/1/2016/13  දයණ ප්රලසනඹ 
වහ ගරු  ඇභතිතුභහ. 

 

ගරු අභහතය යංජිත් ඵණ්ඩහය භළතිතුභහ.              
சகரல அபச்சர் ஞ்ஜித் பண்ொ                                  
Hon. Minister Ranjith Bandara                                                
--------------------------------------------------------         

 

 ගරු   බහඳතිතුභනි ලිඛිත ඉදිරිඳත් 
කයරහ තිවඹනහ.  

 

 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

சகரல தலிசாரர்  கஞ்சன ஜத்ன                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
------------------------------------------------------------- 

 

 භහවන්න ඕවන් ගරු  ඇභතිතුභහ   
දළන්   ගරු   බහවේ   සිඹළු වදනහවේභ ඉේලීම් 
කයනහ ප්රලසන   ඉදිරිඳත් කයන    වකොට  අපිට  
ඳළවළදිලිභ ඉදිරිඳත් කයන්න 
හචිකද ලිඛිතද කිඹරහ.   දළන් භවය  
වරහට   ඇභතිතුභන්රහ  අඳවසුතහඹට    
ඳත්  වනහ  හචිකද ලිඛිතද කිඹරහ   නළති   
වුණවභ එතුභන්රහ  ලිඛිත පිළිතුරු  එනහ. 
ඔඵතුභන්රහ   හචික පිළිතුරු  අවනහ.  
එතවකොට  භභ අඳවසුතහඹට  ඳත්  වනහ 
අනිත් ඳළත්තට. 

 

ගරු අභහතය යංජිත් ඵණ්ඩහය භළතිතුභහ.              
சகரல அபச்சர் ஞ்ஜித் பண்ொ                                  
Hon. Minister Ranjith Bandara                                                
--------------------------------------------------------         

 

 ගරු බහඳතිතුභනි වම්වක්  අවරහ   
තිවඹන්වන්   ලිඛිත පිළිතුරු  අවප්ක්හවන්. 
හචික අලය නම්   භට  වදන්න පුළුන්.  

 

දුසකය ගම්භහනඹක්   වතෝයහවගන  ඒ   
ගම්භහනඹ ංර්ධනඹ කයන ආකහයඹ 
පිළිඵ අවරහ තිවඹන්වන්.  

   

01. වභභ දිළිදු ග්රහභ නිශධහරී ඹම් වතෝයහ  
ගළනීවම්දී  ඔඵතුභහවේ    නිශධහරීන්  
විසින්  උඳවඹෝගී කය ගන්නහ  
නිර්ණහඹක වභොනහද?  ඒවක් 
ඳළවළදිලිභ එවක් අපි  පිළිතුරු  
වදන්වන්  පිවිසුම් භහර්ග අභ ඳවසුකම්   
ඹටවත්  ජර  ඳවසුකම්  නීඳහයක්ක  
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02. ඳවසුකම්  ඵහුකහර්ඹඹ වගොඩනළගිලි 
ංර්ධනඹ  සුහන  භයග ංර්ධනඹ 
වහ  වඳය  ඳහළේ   ංර්ධනඹ කිඹන 
පිළිතුය.  
 

 
03. එභ ග්රහභ නිශධහරී ම් වතෝයහ 

ගළනීවම්දී වේලඳහරන  ඵරඳෆම්  භත 
සිදු කය  ඇති  ඵ පිළිගන්වන්ද?   
නළත. 

 
04.  ප්රහවේශීඹ  වේකම්වේ නිර්වේලඹ භත  

වවෝ  වනඹම් ක්රභවේදඹකට  
ප්රවේලවේ   දිළිදු වවෝ ංර්ධනඹ අඩු  
ග්රහභ නිශධහරී ම් තියදඹදී  එභ සථහන 
වතෝයහ වනොවගන  නගයඹට ආන්න   
වවෝ  අර්ධ නහගරික ප්රවේල 
නිවඹෝජනඹ කයන ග්රහභ  නිශධහරී ම් 
වතෝයහවගන  ඇති ඵ ඔඵතුභහ 
දන්වන්ද? එවවභ වතෝයහ  වගන නළත.  
 

 
05. එවේ කිරීවම්දී අඳ ඳශහත  තුශ 

ංර්ධනඹ අඩු  ප්රවේලර   ජීත්න 
ජනතහට අහධහයණඹක් න ඵ 
ඔඵතුභහ පිළිගන්වන්ද?  එවේ  
වතෝයහවගන වනොභළති  නිහ  නළත. 

 
06. එවේ ළයදි  වතොයතුරු භත  වතෝයහ 

වගන  ඇති  ම්  ංවලෝධනඹ 
කයන්වන්ද?  එවවභ පිළිතුරු   නළත.    

 

07. ළයදි වතොයතුරු  භත ම්  වතෝයහ 
වගන  නළත.  ඳරිපයක  
ඇසතවම්න්තුක් භගින්  වභභ  
යහඳිති වහ   මුදේ  වන්   කයන   
නිහ  වභභ යහඳිති ංවලෝධනඹ කශ   
වනොවළකි.  ර්ඹ  අහනවේදී  
අවිච්වේද කිරීභට   වනොවළකි නිහ 
වභභ ර්වේ    වම්හ  අන්  කශ    
 

 

 

යුතු.         වදළම්ඵර් 31 වනිදහ  
වන  වකොට.   ඒ   නිහ  ංවලෝධනඹ 
කශ වනොවළකි.. 
 

 

ගරු භන්්රී අජිත් කුභහය                                
சகரல உறுப்பினர் அஜித் குா                                         

Hon.Member Ajith Kumara                                              

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

   

වගොඩකවර   ප්රහවේශීඹ  වේකම්  
වකොට්ඨහලවේ  ගම්භහනඹ වතෝයහ ගළනීවම්දී 
ඳශමුවන්භ  වතෝයහ  වගන   තිබුවණ්  අපි 
දන්න    විදිවට  ඔඵතුභහවේ  
අභහතයහංලවේනුත්   වතොයතුරු  අනු  
තුම්වභොේලිවගොඩ  කිඹන   ග්රහභඹ.  තමගමු   
ග්රහභ   වේක  භ භභ දන්න වළතලඹට.  එඹ  
ඳසු ංවලෝධනඹ වරහ  තිවඹනහ. දළන්  
ඔඵතුභහවේ   පිළිතුවර් වළතලඹට  ංවලෝධනඹක්  
වන්න   ඵළවළ. කිඹරහ   කිේත්  ඒක    
ංවලෝධනඹ වරහ   තිවඹනහ.  ඒ  ඳශවනි  
ග්රහභ නිශධහරී තුභහ   කළරහ හකච්ඡහ කයරහ 
තිවඹනහ.  ඉතහ   දුසකය  තළනක්  අවප්  අතුර  
කුභහය  යහහුඵේධ ඇභතිතුභහත් දන්නහ 
තුම්වභොේලිවගොඩ.   ඒක දළනට   වතෝයහ  වගන  
තිවඹන්වන් . වළඵළ.  ඔඵතුභහ   දිළිඳු ග්රහභ   
වේක භක්  වළතලඹට  වතෝයහ වගන 
තිවඹන්වන්  ප්රවේලවේ    දිස්රික්  
ඳහර්ලිවම්න්තු භන්්රීතුභහත් ඳදිංචි ඒවේභ   
අවප් ගරු   ඳශහත්   බහ  භන්්රී අරගිඹන්න 
භන්්රීතුභහ   ඳදිංචි භ.  තුම්වභොේලිවගොඩ  
ග්රහභඹ භ  තමගමු  නළවගනර ය   වේ  භට  
භතක ඉතහභ දුසකය ගම්භහනඹක්.  ගභට  
ඹන්න   ඳහයේ   තුනක්  තිවඹනහ.  
එකකින්ත් ඹන්න ඵෆ.  ග්රහමීය ඹ ඳහයේ.  
ඳන්ර තිවඹනහ  වඵොවවොභ දුසකය..  ප්රජහ  
ලහරහක් නෆ.   සුහන භයගඹක් නෆ.  කස 
කයරහ.  වම්ක  වතෝයහ  වගන  ඳශවනි  
හකච්ඡහ  කයරහ       ඔඵතුභහවේ  පිළිතුය    
 

වළතලඹට  ංවලෝධනඹ වන්න   ඵළවළ කිඹරහ 
කිේත්   නමුත්   ංවලෝධනඹ වරහ 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுல ாகாண சபப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

තිවඹනහ.   භභ කිඹන්වන්  වගොඩකවරට   
ආන්නභ තිවඹන ග්රහභ  වේක භ  අපි  
වතෝයහ ගත්ත  එක   වරිද. නළත්නම්  
තුම්වභොේලිවගොඩ වම්වකන්  අ.න් කය   ගත්ත  
එක  වරිද කිඹන එක තභ.  තිවඹන ප්රලසනඹ.    

 

ගරු අභහතය යංජිත් ඵණ්ඩහය භළතිතුභහ.              
சகரல அபச்சர் ஞ்ஜித் பண்ொ                                  
Hon. Minister Ranjith Bandara                                                
--------------------------------------------------------         

 

වභභ ම්   වතෝයහ ගළනීවම්දී  යත්නපුය    
දිසතික්කවේ  අපි  වතෝයහ ගත්ත  නිර්ණහඹක 
ග්රහභ ංර්ධන යගති. වභොකද  වම්  මුදේ 
ඳළවළදිලිභ අපි  වන්   කවශේ   ග්රහභ ංර්ධන 
යගති වයවහ තභ. යහඳිතිං  අපි   රිඹහත්භක 
කයන්වන්.  වඵොවවෝ   කහරඹක්  අරි ඳළති   
ග්රහභ ංර්ධන යගතිරට  උත්වත්ජනඹක්   
වළතලඹට ඳශහත්  බහ භගින්    ග්රහභ ංර්ධන 
අභහතයහංලඹ වයවහ  අපි   යගලිඹන ඳවක මුදරක්  
වන්   කශහ  වම්   දුසකය   ගම්භහන අපි  ඒ   
නිර්නහඹකඹන්  තුශ  දළක්ක  වදඹක්   තභ. 
භවය  අපි   වේලඳහරනඹ කයන අපිට   ළඩි   
වරිඹක්  ඡන්දඹ තිවඹන ප්රවේලඹට ළඩි   
වරිඹක්  රකනහ.   නමුත්  වම්   ර්තභහන 
යජවේ  ගරු  ජනහධිඳතිතුභහවේත් ගරු  යනිේ   
වික්රභසිංව අග්රහභහතයතුභහවේත්  ංකේඳඹක්  
වුණහ   ළභට එක වහ  භහන ළරකීභ   
කිඹන වත්භහ  අයවගන තභ.  අපි   ග්රහභ 
ංර්ධන යගති රට   තභ.  වම්  ම්  
වතෝයහ ගළනීවම්    අ.තිඹ  රඵහ දුන්නහ ව   ඒ  
අඹවේ  ඉදිකිරීවම්  අ.තිඹත්  ඒ   ග්රහභ 
ංර්ධන   යගතිඹ වයවහ  දුන්නහ.   එවවභ 
නළතු  වනත්  යගති රට  වම්හ  බහය 
වදන්වන් නෆ.   එතනදී ඹයගකිසි   ග්රහභඹක්  
වතෝයහවගන  ඒ ග්රහභ  වතෝයහ ගන්නට  අපි   
ග්රහභ ංර්ධන යගතිඹට   කිේවභ  ඒ  යගතිඹ  
නිශධහරීන් ඒ    ම්   වතෝයහ ගන්න    ඳටන්  
 

ගන්නහ.  ඒවකදී අපිට   භළදිවත් වන්න   
සිේධ   වුණහ  නිශධහරීන්ට  අලය  වේ  
වනවභ.   භවජනතහට  අලය වේ   සිදු  විඹ 

යුතු.. එවවභ නිහ   තභ. එවවභ  වදඹක්   
සිේධ වරහ තිවඹන්වන්.   ඒ   නිහ  අපි  වම්  
ංර්ධන යහඳිතිඹ  වම්   ර්වේ  ඳභණක්  
වනවභ.   රඵන  ර්වේත් රිඹහත්භක  
කයනහ.  ඒ     නිහ  අපිට ඒ වහ  අපිට  වම් 
වහ   ළරකිේරට  ගන්න  පුළුන් කිඹන  
කහයණහ  වම්  අසථහවේදී භභ  බහට  
භතක්   කයනහ.  

 

ගරු භන්්රී අජිත් කුභහය                                
சகரல உறுப்பினர் அஜித் குா                                         

Hon.Member Ajith Kumara                                              

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

 

ගරු   බහඳතිතුභනි  ළලිවගවඳොර   
ප්රහවේශීඹ   වේකම්   වකොට්ඨහලඹ   වතෝයහ 
ගත්ත   ගේඳහඹ  කිඹන ග්රහභ  වේක  භ  
ඔඵතුභහ   ගිර ේරහ  ඒ  අලය ංර්ධනඹට  
වතෝයහ  වගන   තිවඹනහ. ඒ  වඹෝජනහ  
ප්රහවේශීඹ ම්ඵන්ධීකයණ කයගටුට   ඉදිරිඳත් 
කයරහ  සුදුසු.   කිඹරහ ම්භතඹක් ගත්තහ.    
වළඵළ. වම් වගොඩකවර   ප්රහවේශීඹ වේහ   
භ කවුරුත්  වතෝයහ වගන තිබුවණ් නෆ.   
ඕඳනහඹක නම්   ප්රහවේශීඹ ම්ඵන්ධීකයණ 
කයගටුට  වතෝයහ වගන ඒකත්  වභොන   විදිව  
ව.ද කිඹරහ භභ දන්වන් නෆ.   ළලිවගවඳොර 
නම්  වඹෝජනහ  වගනහහ  අනුභත   කය  
ගන්න.   ම්ඵන්ධීකයණ කයගටු  අනුභළතිඹට.   
එතුභහ   ප්රකල කයන විදිවට   ගරු  
ජනහධිඳතිතුභහවේ ංකේඳඹක්  අනු ව ළඩ  
පිළිවර   අනු  වළභ  ග්රහභඹක්භ වනුවන්   
ප්රමු තහඹ ඔඵතුභහවේ   අභහතයහංලවඹන්  
වදනහ   නම් ඒ වහ   දළනට ඳහවිච්චි  වන 
ක්රභවේදඹ නම්  ප්රහවේශීඹ ම්ඵන්ධීකයණ 
කයගටුවේ  අනුභළතිඹකින්   තභ.  ග්රහභඹකට  
විදුලිඹ දුන්නත්  ඒ  විදුලිඹ කළවීභ වහ 
අනුභළතිඹ    රඵහ    වදන්වන්.    එවතන්දී  
 

ළලිවගවඳොර එක  ක්රභඹකුත් වගොඩකවරදී  
එක ක්රභඹකුත් ඒවේභ ළලිවගවඳොර 
ප්රලසනඹක්   වුවණ් නෆ.   ප්රවේලඹක්  ඔඵතුභහ 
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சபகமுல ாகாண சபப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

වතෝයහ වගන තිවඹනහ.  වගොඩකවර  
වනස කයපු   නිහද  ප්රහවේශීඹ 
ම්ඵන්ධීකයණ කයගටු රැසවීභට  ආවේ   
නළත්වත්.   

 

ගරු අභහතය යංජිත් ඵණ්ඩහය භළතිතුභහ.              
சகரல அபச்சர் ஞ்ஜித் பண்ொ                                  
Hon. Minister Ranjith Bandara                                                
--------------------------------------------------------         

 

ඒ  වඹෝජනහ රිඹහත්භක  වන  
ආඹතනඹ තභ.  ප්රහවේශීඹ   වේකම්   
කහර්ඹහරඹ.  වම්ක ප්රහවේශීඹ  වේකම්   වයවහ   
රිඹහත්භක  ව..  ප්රහවේශීඹ  වේකම්  වයවහ   
රිඹහත්භක  වන   නිහ  වම්ක  වරහ  
ගවන්න   ඵෆ.  ඒ  නිහ  වම්වක්  විනිවිදබහඹ 
තිවඹනහ   ප්රහවේශීඹ  වේකම්තුභහවේ  
අධීක්ණඹ ඹටවත්   ව කහර්යගක නිශධහරීවේ   
අධීක්ණඹ  ඹටවත්  තභ.   වම්   සිඹළුභ  
වඹෝජනහ රිඹහත්භක  වන්වන්.  ඵයගමු 
ඳශහත් බහවේ  අවප්  අභහතයහංලවේ  
ඇසතවම්න්තු  කස    කිරීභත්  එවවභ 
නළත්නම්  ඳශහත් බහවේ  අවප්  අධීක්ණඹ 
තිවඵනහ   නමුත් ඇසතවම්න්තුගත කිරීභ 
සිඹේරක්    සිදු  වන්වන් ප්රහවේශීඹ   වේකම්   
කහර්ඹහරඹ වයවහ.  ඒ  නිහ  ප්රහවේශීඹ  
වේකම්වේ   කහර්ඹඹ බහයඹ බහට   ඉදිරිඳත් 
කයරහ  අලය කටයුතු   සිේධ කිරීභ.    

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

சகரல தலிசாரர்  கஞ்சன ஜத்ன                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
-------------------------------------------------------------  

ඔඵතුභහට  ප්රලසනඹට  ඉඩ  කඩ වදන්න  ඵෆ.  
වභතුභහ  ප්රලසනඹ ඇහුහවන්. ඉදිරිඳත් කයරහ   
තිවඹන්වන්  වභතුභහ.   වභතුභහ ප්රලසන    වදක    

 

ඇහුහ වභතුභහට   ඉඩකඩ   තිවඹන්වන්. 
ඔඵතුභහට  ආවේ  ඉඩකඩක්  නෆ   ඔඵතුභහ  
ආවේ  ඇවළලිඹවගොඩ  ප්රලසනඹ ඉදිරිඳත්   

කයන්න. වභතුභහවේ ප්රලසනවේදී  ඒ   ප්රලසනඹ 
අේරවගන ත වකවනකුට කතහ කයන්න  ඵෆ.  

 

සතති. ගරු  අභහතයතුභනි.  මීය ශඟට  

 

අභහතයහංල නිවේදන වවෝ අභහතයරුන්වේ  
ප්රකහල : 

 

 වම්   ඹටවත්   කිසික්  රළබී නළවළ. 

 

වඳෞේගලික ප්රකහල කිරීම්: 

 

 වම්   ඹටවත් ඩබ්.වෝභදහ ගරු   
විඳක්නහඹකතුභහ. 

 

ගරු විඳක් නහඹක ඩබ්ලිේ.වෝභදහ              
சகரல எதிர்க் கட்சித் தபயலர் ெபிள்யு சசாதாச                   

Hon.Opposition Leader W.Somadasa                                  

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි වඳෞේගලික ප්රකහල 
කිරීම්   ඹටවත්  භභ  ඉේලීභක්   කවේ ඊවේ   
දවේ.  කෆගේර දිස්රික් ම්ඵන්ධීකයණ 
කයගටු  රැසවීවම්දී.   ඳහුගිඹ  භළ.   භහවේ    
සිදු  වුණ   වදිසි  ආඳදහ   තත්ත්වඹන්   
වහනිඹට   ඳත්  වුණහ.  කෆගලු    දිස්රික්කවේ   
යගනිස   ජීවිත  වේඳශ  භහර්ග ඳේධතිඹ   විනහල 
වුණ  ඵ  අපි   කවුරුත්  දන්නහ.  ඒ  
අසථහවේ     ඳශහත්     ප්රහවේශීඹ   බහ  
 

ඵරප්රවේලර   භහර්ග  විලහර   ප්රභහණඹක්  
වහනිඹට   ඳත් වරහ   තිබුණහ.   විවලේවඹන් 
කෆගලු  දිස්රික්කවේ භහර්ග  300 ක් විනහලඹට  
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுல ாகாண சபப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ඳත් වරහ තිබුණහ.  ඒ   භහර්ග අලුත්ළඩිඹහ 
කිරීභට ව  ංර්ධනඹ කිරීභට  ඳශහත්   
ඳහරන අභහතයහංලඹ මුදේ  වන්  කශහ.   
එතනදී ඳශහත්  ඳහරන  අභහතයහංලවඹන්   
ඳශහත් බහ   වයවහ  ඒ  මුදේ වන් කයපු 
ඒවේභ ප්රහවේශීඹ බහ  ලින්  ඇසතවම්න්තු  
කළවදේහ.   ඒ ඇසතවම්න්තු වම් වන  වකොට  
කළරහ  ඳශහත්  බහට එරහ   තිවඹනහ. 
වකොභහරිසතුයගඹවගන්. වකොභහරිසතුයගඹ 
වගන්  ඳශහත්  බහ  ඳශහත්  ඳහරන  
අභහතයහංලඹට වම් වන  වකොට වම් ලිපිඹ 
ඹරහ  ඉය..   ඒ   නිහ අද වන  වකොට  දින 
120 ක්  වේ   කහරඹක් වනහ  වම් ආඳදහ 
තත්ත්ඹට  මුහුණ දීරහ.   ඒ  පිරිට ජනතහට   
භහර්ග කස කය  ගන්න පුළුන්කභක්  නෆ. ඒ   
නිහ ඊවේ දවේ  භභ වේභ ඳශහත් බහ 
භන්්රීරු  අඳවසුතහඹට  ඳත්  වුණහ.   භහකද 
වම්  ගළන කතහ   කයේදී  ඳශහත්   බහවන්  
වකොභහරිසතුයගඹවගන්  එවහට  ඳශහත් ඳහරන  
අභහතයහංලඹට   දළනුත් වරහ නෆ කිඹන  එක 
භ බහඳතිරු  ප්රකහල කශහ.  ඒ   නිහ වම් 
තත්ත්ඹ තිවඹනහ   නම්  විලහර  
අහධහයණඹක්     සිදු  වරහ තිවඹනහ.   වම්  
ළඩ  ප්රභහදවීවභන්  ඒ ආඳදහට රක්  වුණ 
ජනතහට  අද  වරොකු  අඳවසුතහඹට  ඳත් 
වරහ තිවඹනහ.  ඉතහ  ඉක්භනින්   කඩිනයගන්  
වම්  ඳශහත්  ඳහරන  අභහතයහංලඹට  ඹන්න 
කිඹරහ  ඉේලීභක් කයනහ  ඔඵතුභහ   වයවහ  
කිඹන එක  භභ ප්රකහල කය    සිතලනහ.  

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

சகரல தலிசாரர்  கஞ்சன ஜத்ன                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
-------------------------------------------------------------  

 

 සතති. ගරු   විඳක්නහකතුභ..  

 

 

ගරු ප්රධහන අභහතය භීපඳහර වවේයත්                                  
சகரல பிதான அபச்சர்                                                                                  

Hon.Chief Minister Mahipala Herath                                                                     

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

 

 ගරු   බහඳතිතුභනි  භභ  ගරු  
වෝභදහ විඳක්නහඹකතුභහවේ   ප්රකහලඹට  
උත්තයඹක්  වදනහ වනවභ..   වම්    ගළටළු 
ඳශහත්   බහ  ඳශහත්  ඳහරන  අභහතයහංලවඹන්   
විභසීම් කයරහ   තිබුණහ.   අපිට   රළබුණ  ඒ   
සිඹළු  වඹෝජනහ  අඳ  ඳශහත්   බහවන්  
ඳශහත්  ඳහරන  වදඳහර්තවම්න්තුවන්  අදහර  
ඳශහත්  බහ  ඳශහත්  ඳහරන අභහතයහංලඹට 
ඹරහ තිවඹන්වන්.  ඒවේ  දින කහනුත්  
එක්ක භට   අලය නම් ඊශඟ බහවේ   
ඉදිරිඳත් කයන්න  පුළුන්.  ඒහ  භවයවිට 
අභහතයහංලර  අසථහනගත  වරහ තිවඹනහ   
නම් ඒහ  වොඹහ ඵළලුවොත්   වොඹහ ගන්න  
පුළුන්  ව..  වදවනි  යටත් ඒහ  ඹළවීභක් 
කයරහ   තිවඹනහ   කිඹන එක.  භවේ  
වඳෞේගලික දළනීභ.   ඒක භභ වරිඹහකහය  වම්  
පිළිතුය වදන්වන්   භභත් වම් ගළන විභසුහ  
වකොභහරිසතුයගඹවගන් ඒවේභ  අදහර  
වකහය වේකම්යඹහවගන්  ඒහ  ඹළේ  ඵ  
තභ.  ප්රකහල කවේ.   භභ  වවොඹරහ  ඵරරහ  
භට අලය නම්  අවප් ගරු   
විඳක්නහඹකතුභහට   කරුණු  ඉදිරිඳත් 
කයන්න  පුළුන්.  වම් ම්ඵන්ධීකයණ 
කයගටුවේ  ප්රලසන  අවන වකොට එකභ දවේ 
අභහතයයඹහ   ලවඹන්  භට  සථහන  වදකක 
වඳනී සිතලන්න ඵෆ.  ඒ නිහ භට  ඊවේ  යත්නපුය 
එවක් අතයහලය ගළටළු කීඳඹක් වහ  
භබහඳති  වජෝන් වවනවියත්න ගරු 
අභහතයතුභහ  ඳළයගවණන්න කිඹපු නිහ  භට  
ඒකට  ඹන්න  සිේධ වුණහ.   කෆගේර දිස්රික් 
ම්ඵන්ධීකයණ කයගටුත්  එභ දවේභ.   
තිඹරහ  තිබුවණ්.   අපිට  කිසිභ දළනුම් දීභකින් 
වතොය.   ඒ නිහ   වම් ප්රලසනඹ අවප් ගරු  
වෝභදහ  විඳක්නහඹකතුභහට  ඕවන් නම් ඒ 
විසතය  රඵහ  වදන්නට   පුළුන්.  

 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

சகரல தலிசாரர்  கஞ்சன ஜத்ன                   
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுல ாகாண சபப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

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

 

 සතති. ගරු  ප්රධහන  අභහතයතුභනි.  
මීය ශඟට සිරිේ ඳේවේවඳොර ගරු භන්්රීතුභහ. 

 

ගරු භන්්රී  සිරිේ ඳේවරවඳොර              
சகரல சிரில் பல்சயசபாய                     

Hon.Member Cyril Pallepola                                               

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි  ගරු  ප්රධහන 
අභහතයතුභනි  ගරු අභහතයරුනි   විඳක් 
ඳක් භන්්රීරුනි     භට වඳෞේගලික සිදු  ව 
සිදුවීභක් පිළිඵ භභ වඳවර්දහ   ගිඹහ  
යඹුක්කන භවේ  වනෝනරහවේ ගම් ඳළත්වත්.  
ගිර ේරහ  එන  වකොට අවප්  ඵයගමු ඳශහත් 
බහවන් ප්රධහන  අභහතයතුභහත් දන්නහ  අවප් 
ගභ ළඩ    ටවන ඹටවත්  පින්නර   ඒ 
කයන යහඳහයවේ භභ ඵරන්නත්  අය  ගවම් 
කෆභ වළතලඹට  වතෝඹක් වදකක් කහරහ  
වනෝන. භහ. වත් එකක් බීරහ ඉන්න  වකොට  
ගරු බහඳතිතුභනි  වම්  වතෝවේ වදන  ඒ 
වකනහ  තභ.   මුදේ  ගන්වන්.   වතෝවේ එක  
වදන්වන්ත්  ඒ  අතින්.  මුදේ වදන්වන්ත්  ඒ  
අතින්.   වම් මුදේ කිඹන  එක  අපි දන්නහ අපි   
භහජවේ  ඉන්න  වකොට    වළභ  වකවනකුටභ 
මුදේ  වකොවශේ ගළවනහ.   ඒක දුප්ඳත්  
අයණ නළත්නම්    ර ඟභවන් ඹන  වකනහ  
අතයත්  වම්ක   තිවඹනහ.    වම් මුදර  
වතෝවේ  එක  වදන  අතින්භ  අය මුදර 
ගන්නහ.  අපි වෞ ය  ඳළත්වතන්  ඵළලුවොත් 
අන්තිභ පිරිීපභකට  ඳත් වනහ.    ගරු   
ප්රධහන  ඇභතිතුභනි ඔඵතුභහ දන්නහ  වරොකු  
මුදරක්  ඵයගමු ඳශහත් බහ විඹදම්  කයරහ 
වම් කටයුතු ක වශේ. භට   වුණ සිදුවීභක්  ඒ  
විතයක්       වනවභ.     ගරු       බහඳතිතුභනි    

 

වභතන ගිඹහ අය  ටළප් ර.න්   එකක්  දහරහ 
තිවඹනහ  කයහභඹක්  තිබුණ  එක  ළඩ  

කයන්වන් නෆ. අය යදභට   නළයගරහ  යදභ තිවඹන 
ටළප්  එවකන්  වනෝනහට  අත වෝදන්න සිදු  
වුණහ.   නමුත් වම්හ  අපි  භවජනතහක් 
වළතලඹට   ඒ  විතයක්  වනවභ.  භට  කතහ   
කවශේ එඹහ අ.වේ  කිඹරහ.  අ.ඹරහ  වනවභ. 
එතනට එන්වන්. භේලිරහ  වනවභ.  එතනට 
එන්වන්. වශද කටයුත්තක්  වන  වකොට  භභ 
කිේවේ නෆ. වප් ඳර් ර්විඹට් එතන නෆ.  
ඉේරරහ   ගත්වත්.   වප්ඳර් ර්විඹට් ශභ.   
නළති කයනහලු. භභ   කිේහ භභත් ඵයගමු  
ඳශහත් බහ භන්්රීයවඹක්.  දුන්නහ   භවේ 
විසිතලන් කහඩ් එක.  දුන්නවභ වඳොඩ්ඩක්  එවහට 
වභවහට  ඇමරුණහ. ඒ   නිහ වභළනි කටයුතු 
කයන  වකොට  භභ දන්වන් නෆ මුදේ  එක 
එක්වකනහ  මුදේ ගන්වන්.   ආප්ඳ වදන  
එක්වකනහ  ආප්ඳ රට මුදේ ගන්නහ.  වඩ් 
වදන එක්වකනහ  වඩ්  රට  මුදේ  ගන්නහ.   
එතවකොට   සුදු ආප්ඳ වදන එක්වකනහ  සුදු 
ආප්ඳ රට   මුදේ ගන්නහ.    සුදු  ආප්වඳත් 
වදනහ. මුදලුත් අත ගහනහ.   වම් පිළිඵ 
ඵයගමු ඳශහත් බහවේ භන්්රීයවඹක් 
වළතලඹට  භට  වුණ සිේධිඹ  වනවභ. 
ජනතහටභ    විවේල ංචහයකවඹෝ  ඳහ  
වභතනට ගළවනහ. අවප්  යටට   විවේල  
ආවඹෝජකවඹෝ  ඇවිේරහ   මුදේ ම්ඳත්   
වගනත්  වදන  අඹට  වම්හ දළක්වකොත්  එවවභ  
අවප්   රංකහට  ඳහ අඳකීර්තිඹට   ඳත් 
වනහ.  වම් ගළන   විවලේ අධහනඹ වඹොමු 
කයන්න කිඹන  ඳනිවිඩඹ   භභ  වම්  
අසථහවේදී ප්රකහල කයනහ.   

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

சகரல தலிசாரர்  கஞ்சன ஜத்ன                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
-------------------------------------------------------------  

 

 සතති. ගරු සිරිේ ඳේවේවඳොර 
භන්්රීතුභනි.   ඔඵතුභහ විසින්    ඉදිරිඳත් කයන  

 

රද කහයණහ පිළිඵ    ගරු   ප්රධහන  
අභහතයතුභහ. 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுல ாகாண சபப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

 

ගරු ප්රධහන අභහතය භීපඳහර වවේයත්                                  
சகரல பிதான அபச்சர்                                                                                  

Hon.Chief Minister Mahipala Herath                                                                     

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි අවප් ගභ ගළන  වම් 
බහවේ කතහ  කයපු එක ගළන  භභ  සතතින්ත 
වනහ.  භභ වඵොවවොභ තුටු වනහ.   ඔඹත් 
ඳශහත් බහවේ ළඩක්.  ඔවවොභ කතහ කයන්න 
වරි   තමුන්නහන්වේරහ   එකතු  වරහ තභ. 
ඒක කයරහ තිවඹන්වන්. වම්වක්  අඩුඳහඩු  
ඔවවොභ ඵරරහ වභතන කිඹනහ  වේභ අදහර 
අදහර  අභහතයහංල රට  ඒක  කිෂිකර්භ  
අභහතයහංලවඹන්  කයන්වන් ඒක  වදන්න 
ඉදිරිඳත් කයන්න.   වළඵළ.  වම් ගරු   
බහඳතිතුභනි  වම් ක්රභඹ අර ංක දුප්ඳත්  ගළයග 
කහන්තහන් පිරිකට  අපි  රැකිඹහක් දීරහ 
තිවඹන්වන්.   දුප්ඳත්  අඹ පුහුණු   කිරීභක් 
කයරහ  ගන්වනෝරුවේ  ඇයරහ  වම් අලුත් 
විදිවක් කයරහ තිවඹන්වන්  අඩුඳහඩුකම් ඇති. 
අවප් ඳේවේවඳොර ගරු   භන්්රීතුභහට ත 
වඳොඩ්ඩක්  එවහට  ගිඹහ නම්  යඹුක්කන 
නගයවේ  ඉන්නහ  ඔඵතුභහවේ භසසිනහ 
වවොට  යට  කහරහ  එන්න  තිබුණහ.   ඇ. 
ඔඹ අඩුඳහඩුකම් තිවඹන තළන්රට ඹන්වන්.  
එක්වකෝ අවප්  ආනන්ද  යගේරන්වගොඩ  
භන්්රීතුභහවේ  වගදය   තිවඹනහ.   
රකන්වන් නළේද.   භං  ර තන්වන්  ඒ  වගේ  
වදවකන්භ වභොකත්  දීරහ නෆ.  ඒක.     
ඔඵතුභහ  වභවතන්ට  ඇවිේරහ තිවඹන්වන්.  
අපි වම්  අඩුඳහඩු  තලක කස කයනහ.  කස 
කයරහ  ඔඵතුභහට නිසි ඳරිදි ඹන්නට   
රසනහ.  වඵොවවොභ සතති.  වභවතන්ට   
ගිඹහට.  

 

 

 

ගරු භන්්රී  සිරිේ ඳේවරවඳොර              
சகரல சிரில் பல்சயசபாய                     

Hon.Member Cyril Pallepola                                               

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

 

 එවතන්ට  ගිඹහ  වනවභ. වඵොවවොභ 
ේබහවඹන්   ඵයගමු ඳශහත් බහට  ආදවර් 
නිහත්   අවප්  ඳශහත් බහවේ මුදේ  වන් 
කයරහ කයපු නිහත්  භභ  භතක් කවශේ.  

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

சகரல தலிசாரர்  கஞ்சன ஜத்ன                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
------------------------------------------------------------- 

 

  වඵොවවොභ සතති..    ගරු    සිරිේ  
ඳේවේවඳොර භළතිතුභනි.  ගරු  ප්රධහන 
අභහතයතුභනි  මීය ශඟට නයහඹඳහනුකර වඹදී 
තිඵන්වන් ඵයගමු ඳශහත් බහවේ   ර ටපු ගරු  
අභහතයතුයගඹක් වළතලඹට   ඒවේභ යත්නපුය   
දිස්රික්කඹ නිවඹෝජනඹ කයපු   ගරු  
ඳහර්ලිවම්න්තු  භන්්රීරිඹක් වළතලඹට    
ඒවේභ ඵයගමු ඳශහතට  යත්නපුය   
දිස්රික්කඹට සුවිලහර   වේලඳහරනික ව 
හභහජීඹ   වේහක් ඉසඨ කයපු    ගරු   
සුයංගනී එේරහර භළතිණිඹ වනුවන් වභභ 
ගරු බහවේ ඉදිරිඳත් කයන රද   වලෝක ප්රකහල 
වඹෝජනහ   බහවේ හකච්ඡහට  ගළනීභට 
අසථහ.   වම් වහ  අඳ විසින් ආයහධනහ 
කයපු රළබුහ    ගරු   සුයංගනී එේරහර 
භළතිණිඹවේ   ආදයණීඹ දිඹණිඹ  විලහකහ  
එේරහර භළතිණිඹ   ව  එතුයගඹවේ  ාහතීන්  
වම්  අසථහට  වබහගි වරහ සිතලනහ.   
එතුයගඹන්රහ සිඹළු  වදනහභත් වබහගි  වී සිතලන  
සිඹප වදනහභත්  අපි  ඉතහභ වගෞයකපර්ක  
ගරු  බහ විසින් පිළිගන්නහ ඵ  භතක් 
කයයගන් වභභ වලෝක ප්රකහල වඹෝජනහ   
ආයම්බ කිරීභ වහ ගරු ප්රධහන අභහතය  
භීපඳහර  වවේයත් භළතිතුභහට  වගෞයවඹන් 
ආයහධනහ කයනහ.  

 

ගරු ප්රධහන අභහතය භීපඳහර වවේයත්                                  
சகரல பிதான அபச்சர்                                                                                  
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுல ாகாண சபப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

Hon.Chief Minister Mahipala Herath                                                                     

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

 

  ගරු බහඳතිතුභනි   දිංගත භධයභ 
ඳශහත්   ගරු ආණ්ඩුකහයය සුයංගනී එේරහර  
භළතිණිඹ පිළිඵ   වලෝක ප්රකහල කයන  වම්  
වභොවවොවත්   විවලේවඹන්භ   එතුයගඹ ගළන 
කතහ කයන  වකොට අපිට  අභතක කයන්නභ 
ඵළරි චරිතඹක් තභ.  යත්නපුය   දිස්රික්කඹට 
ජහතික ලවඹන්   යදර  වුණ   නන්ද සිඩ්නි 
එේරහර චරිතඹ. එතුභහ 1965 එතුභහ යත්නපුය  
භව නගය  බහට    නහගරික භන්්රීයවඹක් 
ලවඹන්  ඇවිේරහ   එතුභහ  1970  
ඳහර්ලිවම්න්තු ජඹග්රවනඹ කයරහ 1989 
එවරභ  ළඩිභ ඡන්ද ං යහකින්   යත්නපුය   
දිස්රික්කඹ ජඹග්රවනඹ කයපු භන්්රීයඹහ  
වර ඳහර්ලිවම්න්තු ගිවේ  එතුභහ.   අපි සිඹළු  
වදනහටභ 1989 වදළම්ඵර් භහවේ  අර යග 
වුණහ.   වම් කහරඹ තුශ 65 ඉරහ   ඉතිවහඹ 
දිවහ  අපි ඵරපුවභ    නන්ද සිඩ්නි එේරහර 
භළතිතුභහවේ වේලඳහරන   චරිතඹ  අභිභහනත්  
වේලඳහරන චරිතඹක් ඵට  ඳත්  කයන්නට   ඒ 
ගභන්  භවේ  වනළේරක්  වේ ඇවිේරහ   
තිවඹන්වන්   සුයංගනී එේරහර භළතිණිඹවේ  
ආදයණීඹ ප්රිඹහදය බහර්යයහ කිඹන   එක  අපිට  
වම්  යත්නපුය  ප්රවේලඹ වනවභ.  දන්න  
වදුනන   වළභ වකවනක්වගන්භ   ාහතීන්වගන් 
වළභ වකවනක්වගන්භ   ඇහුත් ඒ   වළභ 
වකවනක්වේභ මුඟ තිවඹන්වන්  ඒ  චනඹ 
ගරු  බහඳතිතුභනි.   එවවභ නන්ේ  එේරහර 
තභ  ආදයණීඹ සහයග පුරුඹහ   ජහතිවඹන්  ඒ  
දුන්න අ.තිඹ   අන් කයරහ  ඒ ගභන්  භවේ  
අන්  කයන  වකොට එතුයගඹවේ  ආදයන්ත  
පුඹහ එතුයගඹට   ර ටපු ම්ඳත අපි කවුරුත් 
ආදයවඹන් කතහ කයපු නහරන්ද    භහ භඟ 
ඳහර්ලිවම්න්තුවේ  එකට  එක වප්ළිවේ  
ඉවගන ර ටපු   නහරන්ද ගරු   භන්්රීතුභහට 
එතුයගඹ එකඟතහඹ දුන්නහ තභන්වේ   
සහයගපුරුඹහවේ   ර ඩ පුයන්න.   ඵයගමු 
ඳශහත්       බහවේ      ජනතහ  නිවඹෝජිතවඹක්  

 

වළතලඹට  වඳනී ර තලඹහ .  අවප්   නහරන්ද 
වවෝදයඹහ 1993   වම්  ඳශහත්  බහවේ  

ඉතහභත්භ ජනප්රිඹ තරුණ ඳශහත් බහ 
භන්්රීයවඹක් ලවඹන්  වත්රී ඳත් වරහ 94 
වම්  යවට්  විප්රවීඹ ජනතහ  ජඹග්රවනඹක්  
වර  රකන්න පුළුන්  94 ජඹග්රවනවඹන් 
එදහ  වඳොදු  වඳයමුණ ආණ්ඩුවේ   ඳහර්ලිවම්න්තු  
භන්්රීයවඹක් වර අඳ භඟ එකතු  වුණහ.  
එේරහර ඳවුර   නහරන්ද එේරහර භවේ   
ඳළයණි භවේ  යගඹහ.  අවප්  එක කණ්ඩහඹභක් 
ර තලඹහ.   නහරන්ද  ඒවේභ හලින්ද  ඩිරහන් 
ව භභ   අපි  වතය වදනහ එක කණ්ඩහඹභක්   
වළතලඹට.  ඳහර්ලිවම්න්තුවේ   ර තලවේ. ඒ   
නිහභ සුයංගනී එේරහර භළතිණිඹ ළනි  
ආදයණීඹ භේතුයගඹකවේ  තුරුවේ වළඳුණු  
තරුණ ජනතහ  නිවඹෝජිතවඹක් භඟ  ඒ  
ඳවුරත්  එක්ක භටත්  ඇසුරු  කයන්නට  
වඵොවවොභ මීය ඳතභ  අසථහ රළබුණහ ගරු   
බහඳතිතුභනි.    ඒ කහරඹ තුශ  අපි දළක්කහ  
අම්භහ  වකවනක් තුශ  ගුරුරිඹක්   විදිවට  
ඒවේභ වේලඳහරන  වජයසඨ  ඳරිනත   
වේලඳහරන නහ.කහක්  වර එතුයගඹ තභ  
පුතහට  ඳභණක්  වනවභ.   අපිටත්  එතුයගඹ  
වවෝදරිඹක් වේ  අපිට  වම්  වේලඳහරන 
ගභන්  භඟ ගළන  අනන්ත අසථහර   කරුණු  
වඳන්යගන්  අපිට  උඳවදස දුන්නු  හය  ගණන  
අපිට කිඹරහ  නිභ කයන්න ඵළවළ ගරු 
බහඳතිතුභනි.   ඒ   නිහභ අපි වරි  අපිරියගත 
විදිවට   ආදයඹක්  ඒවේභ  අපි  එතුයගඹ භඟ   
ඒ  භේතුයගඹ නහරන්දවේ   භේතුයගඹ භඟ   අපි 
වඵොවවොභ මීය ඳ වවනවකින් යුතු   
වරන්ගතු  ආශ්රඹකට අපි   වළභ වකවනකුටභ 
අවප්  වේලඳහරන භකහලීන  යගතු වයෝ වළතලඹට 
අපිට  ම්ඵන්ධ වන්න පුළුන්   වුණහ.   වම් 
කහර කහනු  තුශ  නහරන්ද වවෝදයඹහ 
භඟ එදහ  අපි  එතුයගඹවේ  වවෝදරිඹ ඇතුළු  
ඒ  ඳවුවේ ාහතීන් භඟ අපිට  ඒ   නිවේ  ඹම්  
ඹම්  අසථහර වබහගි වන්නට    රළබුණ 
අසථහර  අපිට  රකපු  ආකහයඹ   භක 
වවෝදරිඹක වර   ඒ රකපු  ආකහයඹ අපිට   
දළනුත් ගරු   බහඳතිතුභනි   සිර ඳත් වනහ. 
වම් කහරඹ තුශ තභ.  එතුයගඹ   කිසි දක 
වනොර තපු වම්  යවට්  ජනතහ      නහඹකත්ඹක්  

 

කයහ   ගභන්  කයනු රළබ තරුණ   වේලඳහරන 
නහඹක නහරන්ද එේරහර භළතිතුභහ 1997 
වඳඵයහරි 11 වනිදහ   අපි   කිසි  වකවනක් 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுல ாகாண சபப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

වනොසිත විදිවට  දළවඹන් මු ගත්තහ.   භක්  
වම්ක වකොවවොභ උසුශවගන ඉන්න ඇේද 
කිඹරහ  අපිට  එදහ  ර තුණහ. නමුත්  තභ 
සහයගපුරුඹහ අකහරවේ   වේලඳහරනවේ   
නිඹළලී ජනතහ  වේඹ කයේදී  යගඹ ගිඹ 
වභොවවොවත්  ඒ  දුක්  වෝ  සුසුම්  භළද   ඉපු  
භ  වම්  පුතහවේ අබහවේදීත් වම් සිඹේර  
ඉහවගන ර ටපු  ආකහයඹ   අපි  අතිල.න්භ 
ඉතහභ දුකින්  ඵරහවගන ර තලඹහ.   භභ  
ර තන්වන්  භභ වම්  වේවඹ ශඟට ගිඹ  
වරහවේ  භට  යගනිත්තු  ගණනක් ඹනකන්  ඒ 
වේවඹ ශඟින්  ඉත් වන්නට  ර තුවණ් නෆ 
නහරන්දවේ. ඒ තයම් ඵළඳීභක් අවප්  ඳවුර   
භඟ ඇති  වුණහ. ඉතිං ගරු බහඳතිතුභනි  වම්  
සිඹේරටභ  අපි දළක්කහ නහරන්දවේ  
වේලඳහරන ගභවන්ත්   ඳසුඳ   ර තලවේ නන්ද 
සිඩ්නි එේරහර එතුභහවේ පිඹහවේ  
වේලඳහරනවේ   ර ටපු  තභන්වේ භ  වම්  
වේලඳහරන ගභවන්  වනළේරක්  වේ   
පුතහට   ර තලඹහ.  අපි   ර තුහ  පුතහවේ 
අබහවඹන් ඳසවේ  සහයගපුරුඹහවේ  
අබහවඹන් ඳසවේ  වම්  රළයදච්චි   සිඹළු  
අභිවඹෝගඹන්වගන්  දුකට ඳත් වච්චි  භක්  
වර යදරික් වර   වේලඳහරනවඹන්  අ.න් 
ව. කිඹන භට්ටභකට  අපි  ර තුහ ඹ. කිඹරහ.   
නමුත්   ජනතහ  ඒකට  ඉඩ  දුන්වන් නෆ. 
එතුයගඹට  නළත නළතත් එේරහර ඳවුවේ 
යත්නපුය දිස්රික්කඹට යටට අලඹ. කිඹන  
කිඹභන නහථ කයයගන්  එතුයගඹ   වම්  ඵයගමු 
ඳශහත් බහවේ  භහජ වේහ අභහතයතුයගඹ 
වර  එතුයගඹ ළඩ  බහය ගන්නට ජනතහ  
එතුයගඹ රැවගන ගිඹහ.  ඒ ගිඹ ගභන  නතය  
වුවණ්  වම් යවට්  උත්තරීතය  බහ 
වගෞයනීඹ බහ ඳහර්ලිවම්න්තුවේ 2000  
ර්වේ.   

 

 ඒ නිහ ගරු බහඳතිතුභනි  සුයංගනී 
එේරහර ර ටපු ගරු       ආණ්ඩුකහයරිඹ   වම්  

 

එේරහර ඳවුවේ සිඩ්නි  එේරහර  නහරන්ද 
එේරහර එවේභ  එතුයගඹ  ආපු වේලඳහරන 
ගභන ජනතහවේ  අ.තීන් වහ ඉදිරිඳත් වුණ 
ඳවුරක  වේලඳහරන ගභනක්  වර.  අද අපි  

වළභ වකවනක්භ සිර ඳත්  කයන්වන්.  ඒ 
ගභවන් අවප්  සුයංගනී එේරහර භළතිණිඹ  වම්  
සිඹළු අභිවඹෝග  වම්  සිඹළු දුක් කම්කවටොළු  
ඉහවගන ජනතහ  වනුවන් තභ 
සහයගපුරුඹහ තභ පුතණුන්   වම් 
දිස්රික්කඹට  කයවගන ගිඹ  ඒ  සිඹළු  
වේලඳහරන  දහඹහදඹන්  වභතුයගඹ ඉසඨ කයයගන්  
කටයුතු කයන  අතයහයවේදී තභ.  එතුයගඹ 
නළත භධයභ ඳශහවත්  ආණ්ඩුකහයරිඹ වර 
එතුයගඹට ර්තභහන යජවේ   අතිගරු  
ජනහධිඳතිතුභහවගන් ඒ වගෞයනීඹ  අසථහ 
රළබුවණ්. ඒ කහරඹ තුශත්  භභ භතක් කයන්න 
ඕවන්  භධයභ ඳශහවත් ර තලඹහට එතුයගඹවේ ර ත 
තිබුවණ් ගරු බහඳතිතුභනි  ඵයගමු ඳශහවත්  
යත්නපුය   දිස්රික්කවේ විවලේවඹන්භ. වම්  
ජනතහට  ආදයඹ කශහ.  වම් එේරහර ඳවුර 
ජනතහට ඒ කශ  ආදයඹ  දිගින් දිගටභ වගන 
ඹෆවම් කර්තය   සුයංගනී එේරහර භළතිණිඹ 
සිඹළු කයදය ඵහධක  අභිඵහ ඉසඨ කශ ඵ  අපි  
වළභ වකවනක්භ භං  ර තන්වන්  ඳක් විඳක් 
වේදඹකින්  වතොය අපි අනුභත කයන  වදඹක්  
ගරු  බහඳතිතුභනි.  ඒ   නිහ  විවලේවඹන්භ 
නන්ද සිඩ්නි  එේරහර අවප්   ර ටපු  
ඳහර්ලිවම්න්තු  භන්්රීතුභහ අබහප්රහප්ත   
නහරන්ද භහවේ  යගඹහ ඳහර්ලිවම්න්තු  
භන්්රීතුභහ.  සුයංගනී එේරහර ර ටපු ගරු  
ආණ්ඩුකහයතුයගඹ  වම්  යවට් විවිධ තහනහන්තය 
කළභළත්වතන් රඵහ   දුන්නු  වළභ  අසථහකභ  
තභ යුතුකභ ඉසඨ කශ ඉතහභත්භ ඉවශභ  
වශ්රේසඨ  විලසසඨ නගවේ  වේලඳහරන චරිතඹක්  
ඳභණක්  වනො භහජ වේහ ළඩ  කටයුතු  
රදී තභ  ඒ  නිවතභහනිත්ඹ තුළින්  වළභ 
වකවනකුටභ  එක  වහ  භහන රකන්නට 
හුරු   පුරුදු චරිතඹක්  වර  සුයංගනී එේරහර 
භළතිණිඹ අතිල.න්භ  වළභ වකවනක් අතයභ 
ජනප්රිඹ චරිතඹක් ඵට ඳත්  වුණු  චරිතඹක් 
තභ.  වම් අපිට අර යග  වුවණ්.   ඒ  නිහ වම් 
අසථහවේදී භහ  විවලේවඹන්භ   භභ දකිනහ  
එතුයගඹ ඉතහභත්භ  දඹහඵය  යදරික්      ඒවේභ  

 

ආදයණීඹ  භක්  ඒවේභ ජනතහවේ  
ආදයණීඹ ජනතහ  නිවඹෝජිතරිඹක් වම්  
කටයුතු  සිඹේරක්භ ඉතහභත්භ  අංකත්  
හධහයණත් එවේභ තභන්ට  කශ  වළකි  
උඳරිභ ලක්තිවඹනුත්  ඉසඨ කයපු  ඉතහභත්භ  
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுல ாகாண சபப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ධධයඹ වීයන්ත භහතහක්   වළතලඹට තභ. අපි  
සුයංගනී එේරහර භළතිණිඹ අපි දකින්වන්.    
වභන්න   වම්  කහයණහ උඩ එතුයගඹවේ  
අබහඹ  අපි  සිඹළු වදනහටභ අතිල.න්  
වලෝකඹට කරුණක්   ගරු  බහඳතිතුභනි.  වම් 
අපි  වළභ වකවනක්භ වම් ගරු  බහවේ  වලෝක 
වන වභොවවොවත් එතුයගඹ වනුවන් භට  
චනඹක් කතහ  කයන්න අසථහ රහදීභ 
ගළන   භභ ඔඵතුභහට  ගරු  කයන අතය  
අහන  ලවඹන්  සුයංගනී එේරහර 
භළතිණිඹට වම් කයන  රද වළභ  පුණය 
කර්භඹක්භ වළභ කුර කර්භඹක්භ  තුළින්  අපි  
වළභ වකවනක්භ  ඵරහවඳොවයොත්තු වන 
අජයහභඹ  අභහ භව නින්  සුඹ අඳ  එතුයගඹට  
ප්රහර්ථනහ කයන  අතයභ  ගරු   බහඳතිතුභනි 
අඳවේ ඵයගමු ඳශහත් බහවේ  අපි  ඳක්  
විඳක් අපි   සිඹළු වදනහවේභ ඵරත් ව 
කණගහටු  වලෝකඹ  අද වම් අසථහට  
ඳළයගණ සිතලන එතුයගඹවේ ආදයණීඹ  දිඹණිඹ  
ඇතුළු  ඳවුවේ සිඹළු ාහතීන් වත   
විවලේවඹන්  අවප්  වභොවහන් එේරහර අවප්  
ර ටපු  ආණ්ඩුකහයතුභහවේ  ඳවුවේ  සිඹළු වදනහ 
වතත් දන්හ ඹන වර ඉතහභත්  
කරුණහවන්  ඉේරහ   සිතලයගන් භවේ  චන 
සේඳඹ අන් කයනහ. වඵොවවොභ සතති..  

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

சகரல தலிசாரர்  கஞ்சன ஜத்ன                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
-------------------------------------------------------------  

 

  සතති.  ගරු  ප්රධහන  අභහතය භීපඳහර   
වවේයත් භළතිතුභනි.  මීය ශඟට  වලෝක  
වඹෝජනහවේ අදවස ඉදිරිඳත් කිරීභ වහ ගරු 
භන්්රී  වක්.එේ.යත්නහඹක   භළතිතුභහ.   එතුභහ  

 

බහවේ   නළවළ.  මීය ශඟට ගරු   භන්්රී අජිත් 
කුභහය  භළේවදගභ භළතිතුභහ.  

 

ගරු භන්්රී අජිත් කුභහය                                
சகரல உறுப்பினர் அஜித் குா                                         

Hon.Member Ajith Kumara                                              

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි  අපිත් භග  වම් 
ඳශහත් බහවේ   කහරඹක්  අභහතයරිඹක්   
වළතලඹට කටයුතු කයපු  සුයංගනී එේරහර 
භළතිණිඹට  වලෝක  වඹෝජනහ වගන  එන  
අසථහක  කණගහටුවන්   වුත්  එතුයගඹවේ 
වලෝක වඹෝජනහ ගළන  චන කීඳඹක් කතහ   
කයන්න  ඔඵතුභහ  අසථහ රඵහදීභ ගළන 
සතතින්ත  වනහ.  අපිට  භතක.  යත්නපුය 
දිස්රික්කවේ  වේලඳහරනඹ ගත්තවභ  
එේරහර ඳවුර කිඹන  එක  වේලඳහරන  
කවුයක්. එේරහර වකවනක්   නළති 
වේලඳහරන භයගඹක්  නළති වන්න පුළුන්.   
එක ඳක්ඹක  වරි.   යත්නපුය   කිේවභ 
භතක්  වන නහභඹක් තභ.   ශ්රීරංකහ  නිදවස 
ඳක්ඹත්  එක්ක ව ම්ඵන්ධ වච්චි   
එේරහර කිඹන නහභඹ.   අපිට  ආශ්රඹ 
කයන්න කතහ   කයන්න   නන්ද එේරහර 
භළතිතුභහත්  එක්ක ගරු   බහඳතිතුභනි අපිට  
අසථහක් නළති වුණත් පුේගලික භට.  
නහරන්දත්  එක්ක  වඵොවවොභ යගශීලී කටයුතු 
කශහ.   නහරන්ද එේරහරවේ  අබහඹ 
වරහවේ  පුේගලික භට  එවතන්ට  වබහගි 
වන්න ඕනකභ තිබුණත්  අවප්   ර ටපු  ඳශහත්  
බහවේ  අභහතයයවඹක් ව   ඒ.බී.වීයවේකය  
භළතිතුභහත්  එක්ක භභ එවතන්ට  එන්න  
උත්හව කශත්   ඒ  තිබුණ හතහයණඹත්  
එක්ක   වඳොඩි අඳවසුතහඹකට  ඳත් වන්න   
සිදු  වුණහ.   ඒ   නිහ  වබහගි වන්න  
එවතන්ට  අපි  ඳළයගණිවේ නෆ.   ඒ  ඵර කවුරු 
වදකභ ඹම්කිසි විදිවක කටයුතු කශත් සුයංගනී 
එේරහර භළතිණිඹ  ඉතහභ  වෞභය ගති  
ඳළතුම්   තිවඵන එතුයගඹට ඒ  අසථහවේදී  

 

ජනතහවේ  කළභළත්තත් එක්ක ආරඪ කයපු 
නහභඹ  අම්භහ කිඹන නහභඹ   වම් ඵයගමුවේ 
කහවේත්  අම්භහ   වළතලඹට  යත්නපුවර් කහවේත් 
අම්භහ   වළතලඹට  විලසහ කයන්න පුළුන්  
කහන්තහක් කිඹන  එක  අපි ඉතහභ  ඕනකයගන්  
ප්රකහල කයන්න  ඕවන්.  එතුයගඹවේ 
වේලඳහරනඹක් තිබුවණ්භ නෆ.   අපි කතහ 



 

ඵයගමු ඳශහත් බහ சபகமுல ாகாண சபப SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL  

2016.09.27 
 

 12 
 

ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுல ாகாண சபப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

කශවභ  එතුයගඹ  වම්  ඳශහත්  බහවේ  
ඇභතිතුයගඹක්   වළතලඹට ඉේදී අපි  වභොනහ  වරි  
ඉේලීභක්  කවශොත්   එතුයගඹ  ඒක  කදහකත්   
ඳළවළය   වරින්වන් නෆ.   ඒ   කහර්ඹඹ කයරහ  ඒ   
කහර්ඹඹ ම්පර්ණ කයරහ   අවප් ඉේලීභ ඉසඨ 
කයරහ දීරහ   එතුයගඹවේ අභහතයහංලවේ  
වේකම්  වකවනක්  වවෝ  නිශධහරිවඹක් වයවහ  
ඒ  ඳනිවිඩඹ  නළත්නම්  ඒ  අලය කයන  ලිපි 
වේ ණ තලක අවප්  අතටභ රඵරහ  වදන්න 
තයම්  ඒ   කහරවේ  ප්රධහන  ඇභතිතුභහ  කිේහ  
වේ   ඉතහභ  පීඩනඹට රක්  වච්චි   
වේලඳහරන ලවඹන්   පීඩනඹට  රක්  වච්චි  
කහන්තහක්  වුණත්   එතුයගඹ  ඒ කහර්ඹඹ  අපිට 
ඉසඨ කයරහ දුන්නහ  කිඹන  එක ඉතහභ 
වගෞයවඹන් යුක්ත  වම්  අසථහවේදී භතක්   
කය    සිතලනහ.   

 

 ඒවේභ තභ.  එතුයගඹ  ඕනභ 
අසථහක  කතහ   කයන ඉතහභ භටසිළිටු  
චන තභ.  කතහ  ක වශේ.   කහටත් භභ  
ඉසවේරහ   කිේහ  වේ අම්භහ කිඹරහ කතහ 
කයන්න පුළුන්  එතුයගඹවේ  ඳයම්ඳයහ ගළන  
වවෝ  එතුයගඹ දයණ තහයහන්තය ගළන  වවෝ  
එතුයගඹවේ  එක්ක තිවඹන ව ම්ඵන්ධකම්  
වවෝ  එතුයගඹ කදහකත්  උඩඟු තත්ත්ඹට  
ඳත්  වුවණ් නෆ.   ඒක වළඵළ.  එේරහර 
ඳවුරට   තිවඹන ගතිඹක්.   ඒක කහටත්  
නළවළ. කිඹන්න ඵෆ.   ඒ නිහ  අපි වඵොවවොභ 
කළභළත්වතන්  යුක්ත   සුයංගනී එේරහර 
භළතිණිඹත්  එක්ක  වඵොවවොභ  සුවද  ඒ 
ඳශහත් බහවේ ගත කයන  කහර ඳරිච්වේදවේ 
ගත කශහ. එතුයගඹ  වේලඳහරනඹට  වරොකු  
කළභළත්තක්    තිබුණහ කිඹරහ  භභ විලසහ 
කයන්වන් නෆ.   එතුයගඹ   වම්වක්   ගළට ගළර රහ   

 

ඉන්න  ඕවන් භභ වම් ඹම්කිසි තනතුයක සිතලඹ 
යුතු. කිඹන   ආහක්  එතුයගඹ තුශ තිබුණ. 
කිඹන  එක ගළන පුේගලික භභ විලසහ 
කයන්වන්. ඒ අසථහවේදී එතුයගඹට 
වේලඳහරනවඹන්  ආයහධනහ කශවභ 
එතුයගඹවේ   සහයගපුරුඹහත් එතුයගඹවේ   
දරුහත් දයපු  භතඹ අනු  එභ  ඳක්වේ  
ඉේලීභට  එතුයගඹ  භං  ර තන්වන්  කන් දීරහ  ඒ 

අසථහවේ  ඒ ගකීභ බහය  ගත්තහ තභන්වේ 
ඳවුරත්  එක්ක ර ටපු කණ්ඩහඹභ  අභතක 
කයන්වන් නළතු  ඒ අඹ අනහත කයන්වන් 
නළතු.  ඒ  යුතුකභ තභ. ඒ වරහවේ ඉසඨ 
කවශේ.    නළත්නම්  වේලඳහරන වුභනහ  
වේලඳහරනික ලවඹන් තභන්ට රැකයණඹ 
ඵරඹ කිඹන එක රඵහ ගළනීභ වහ කිඹන එක  
අපි විලසහ කයන්වන් නෆ. එතුයගඹ  ඒ  තයම්  
නභයශීලිත්ඹ ප්රකහල කශහ.   වළභ වකවනක්  
එක්කභ සුවද කතහ  කශහ.    සුවද ළඩ 
කයරහ වදන්න.    සුවද ම්ඵන්ධකම්  ඇති 
කය ගන්න.   ඒ  නිහ  අපි චනවඹන් 
ඳරිභහප්ත   අර්ථවඹන්භ එතුයගඹ  අම්භහ 
වකවනක්.   කහවේත්  අම්භහ  වකවනක්.  ඒක  
අපි  දළක්කහ.  එතුයගඹට  ඹම්කිසි   ංවේදී විදිවට 
කතහ   කවශොත් ඇවවේ කඳුළු අපි දළක්කහ. 
එතුයගඹ  කඳුළු වරපු  වරහේ  අපි  දළක්කහ  
භවය වරහට   බහවේ.   ඒ නිහ ගරු   
බහඳතිතුභනි   ඒ නිහ තභ.  එතුයගඹට  ඳශහත්  
බහ නිවඹෝජනඹ කයන්න  පුළුන්  වුවණ්.  
උත්තරීතය ඳහර්ලිවම්න්තු නිවඹෝජනඹ 
කයන්න  පුළුන්  වුණහ.  එතුයගඹවේ  අන්  
කහර  ඳරිච්වේදඹ වන  වකොට එතුයගඹට 
ආණ්ඩුකහය ධූයඹක් රළයදරහ   ඒ  ආණ්ඩුකහය 
ධූයවඹන් තභන්ට වදන්න  පුළුන්  වේහක් 
තිවඹනහ  නම් වම්  යවට් ජනතහට  රඵරහ 
වදන්න අසථහක් උදහ කය ගන්න හනහක් 
එතුයගඹට    රළබුණහ.    

 

 ඒ නිහ  වකවේ  වතත් ගරු   
බහඳතිතුභනි  කවුරුත් වනොර තන 
වභොවවොතේර  ඵරහවඳොවයොත්තු නළති 
වරහේර       අනවප්ක්ෂිත    අථහරර   

 

වභොනහ වරි ක්රභඹකින්  අපිට වම් වරෝකවඹන් 
අ.න් වරහ ඹන්න   සිේධ වනහ. අපිට ඕන 
වරහට එන්නත්  ඵළවළ.   ඕන වරහට  අපිට  
ඹන්නත්  ඵළවළ.    කවුරු  වරි වකවනක්වේ   
වුභනහට අපි එනහ.   කහවේ වරි   
වුභනහකට  අපි ඹනහ.   ඒ අසථහ  
සුයංගනී එේරහර  භළතිණිඹටත්  සිඹළු  වදනහ  
ාහති  ර තයග   සිඹළු වදනහ   වම් වරෝකවේ 
තිඹරහ එතුයගඹට  ඹන්න  අසථහ රළබුණහ.   
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுல ாகாண சபப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

අපි වි වලේවඹන්භ  එතුයගඹවේ ඒ ගුණහංගත් 
එක්ක  එතුයගඹට   සිර ඳත් කයන්වන්  අපි ඉතහභ  
වදතින්භ   වරන්ගතුබහඹකින් කිඹන එක  
ප්රකහල කයන්නට ඕවන්.   එවවභ නම් ගරු 
බහඳතිතුභනි  අවප් ඳශහත් බහවේ  වලෝකඹ ඒ 
සුයංගනී එේරහර  භළතිණිඹවේ  සිතලන සිඹළු  
වදනහට  දන්හ ඹන  වර ඉේරහ සිතලන  
අතය  එතුයගඹට    නින්  සු අත් වේහ ඹළ. 
ප්රහර්ථනඹ කයයගන් භවේ  චන කීඳඹ වභහය   
කයනහ.  

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

சகரல தலிசாரர்  கஞ்சன ஜத்ன                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
------------------------------------------------------------- 

 

 සතති. ගරු  අජිත් කුභහය  භළේවදගභ 
භළතිතුභහට.   මීය ශගට ගරු අතුර කුභහය  
යහහුඵේධ භළතිතුභහ. 

 

ගරු අභහතය අතුරකුභහය යහහුඵේධ              
சகரல அபச்சர் அதுய குா ாஹூபத்த                   

Hon. Minister Athula Kumara Rahubadda                                                      

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි   යත්නපුය   
දිස්රික්කවේ කිතවසත වේලඳහරනවේ 
උරුභඹක  ඒ     ඳයපුය     නිවඹෝජනඹ කයයගන්   

 

ඵයගමු  ඳශහත් බහවේ   ආදයණීඹ  අවප්  
අම්භහ  නයගන්   විරුදහලිඹ රත්   අවප් කහරවේ  
අපිත්  එක්ක  වේලඳහරනඹ  කයන්න  
අසථහක්  රළබුණ ඒවේභ වම්  උත්තරීතය  
බහවේ  අභහතයරිඹක්   වළතලඹට  වම් 
ඵයගමුට භවහ වභවවයක් කයන්න 
අසථහක් රළයදච්ච   වේලඳහරන කහන්තහක්  
පිළිඵ  අවප් භතකඹ  දි ඹන්වන්   එතුයගඹ  
ඒ නිවඹෝජනඹ කයපු  ඳයපුයත් එක්ක   වභොකද  
අපි වම් වරෝකඹට  ජහතක වන  වකොට  

යත්නපුය  ජනතහවේ  අලයතහඹට   තභ.  
එදහ  සිඩ්නි එේරහර  භළතිතුභහ  වේලඳහරනඹ 
ආයම්බ කයන්වන්.    තු  අධිකහරීයවඹක්   
වළතලඹට  ිත්තිවඹන් ආයම්බ කයරහ   ඒ  
එේරහර ඳයපුය  ආයම්බඹ තිඹපු   ඒ  භවහ 
ඳතහක වඹෝධඹහ   අපි වම් වරෝකඹට  ජහතක 
වන  වකොට වේලඳහරන  ලවඹන්   යත්නපුය   
දිස්රික්කඹට  යත්නපුයට අලය  වරහ තියදච්චි 
අයුක්තිඹ අහධහයණඹට එවයර    ඒ  
හධහයණඹ වහ  එළනි  අසථහ රට මුහුණ  
දුන්නු ජනතහවේ අලයතහඹ භත යදර   
වච්චි  වේලඳහරන  ම්ඳතක්.  වකොවවොභ 
වුණත්   ඒ  වේලඳහරනඹ පිළිඵ  අපි  ඳහළේ  
අධිවේ  දළක්වක්   අවප්  වේලඳහරන ජහතික  
වීයයඹහ   වළතලඹට.   භහ  වළභදහභ  භහ  ආදයඹ 
කයපු වේලඳහරන චරිතඹක්. අවප්  වේලඳහරන 
වීයවඹක්    විදිවට  භවේ වදවත්  ලිඹවිරහ 
තිබුවණ්   අවප් ඳහළේ අධිවේ ලහන්ත ලක්  
විදයහරවේ   අපි දළකරහ තිබුණ  අයුක්තිඹ 
අහධහයණඹ වනුවන් යත්නපුය   දිස්රික්කඹ 
තුශ නගයඹ  පිටතදී සිදු වන  වේේ  දිවහ 
දළක්වක්   ඔහු  ඒ  කයන වේලඳහරන කහර්ඹඹ 
බහයඹ. ඒ  හධහයණඹ.  ඒ  නිහ  ඔහු අවප්  
ජහතික වීයඹහ ඵට  ඳත්  වුණහ.  නමුත් 
අහනහට   අපිට එතුභහත්  එක්ක  
වේලඳහරනඹ කයන්න  ම්ඵන්ධ වන්න  
අසථහක් නෆ. නමුත්  අපිට  හනහ 
රළබුණහ. අවප් කහරවේදී   අපිට  වේලඳහරන 
ලවඹන්   භවහ  ව.ඹක් රඵහ  දීපු   නහරන්ද 
එේරහර කිඹන  අවප්  කහරවේ  අවප්  වීයඹහ 
එක්ක.  නමුත් අහනහට වම්   දිස්රික්කවේ  
තභන්වේ   පිඹහවගන්  ගිලිහුණු  ඒ  වේලඳහරන 
භවහ  ළඩ යදභ   ළඩ පිළිවර   වම් දිස්රික්කඹ  

 

තුශ පුයන්න අයවගන   ආපු ඹන  වභොවවොවත්  
ඉතහභත්භ අහනහන්ත විදිවට   ඒ  
වේලඳහරන වරෝකඹට එවවභ නළත්නම්  ඒ  
යත්නපුය   දිස්රික්කඹට ජනතහට  වම්  
වේලඳහරන නහඹකඹහත් අර යග වුණහ.  ඉන් 
අනතුරු තභ.  ඒ   සිඹළු වේ  වි දයහ ගත්ත 
භක්  වුණු  ඉතහ වවො යදරික්  වුණු   වම්  
වේලඳහරන චරිතඹ ඵයගමුවේ  ජනතහ 
වනුවන්  යත්නපුය   දිස්රික්කඹ නිවඹෝජනඹ 
කයපු  විලහර භනහඳ ං යහක් රඵහ වගන 
ඳශහත් බහට  එනහ  ඳශවනි  තහට.   ඒ 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுல ாகாண சபப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ආපු අඹ වම්  දිස්රික්කවේ  ජනතහවේ  
අලයතහඹන්  තලක  කයරහ වම් වකතල  කහර  
ඳයහඹක්  තුශ එතුයගඹ උත්තරීතය 
ඳහර්ලිවම්න්තුට  ඹනහ.  ජනප්රිඹත්ඹ   
ඒවේභ  ඒ  වේලඳහරන ළඩ  පිළිවරත්  
එක්ක ඉන්  අනතුරු අපි  දකිනහ ඇඹ   
භධයභ ඳශහත් බහවේ  ආණ්ඩුකහයතුයගඹ විදිවට 
විලහර කහර්ඹඹ බහයඹක් කශහ.   ඒ  කහර්ඹඹ 
බහයඹ කයපු  වළභ වරහකදිභ අපිත්  ඔතනින් 
ඹන   එන වකොට   එවවභ නළත්නම්  එතුයගඹවේ  
පුරුේදක්   තිබුණහ   කහට   වරි  භහඹකට  
ළයඹක්  අපි දළක්වක් නළත්නම්  කණ්ඩහඹම්    
ර තලඹහ අපිට  කතහ  කයනහ.  එවවභ නළත්නම් 
අපිට  වම්ඵ වනහ. ඒ  වම්ඵ වන  
වරහේරදී  අජිත්    කුභහය  භන්්රීතුභහ 
කිේ අම්භහ  චනඹ  එතුයගඹ වඳෝසටයඹට දහ 
ගත්වත් ඒ වරහවේ අලයතහඹට  වනවභ.. 
ළඵවින්භ භහතහක්   වළතලඹට  දඹහඵයණීඹ 
භක්    ඒ  භහතහ පිළිඵ කතහ   කයන්න  
පුළුන්  කිඹරහ කිඹන්වන්   ඔඵතුභහට 
අත්දළකීම් නෆ කිඹරහ    කිේහ. නමුත් අපිට ඒ 
අත්දළකීභ තිබුණහ. අපි  වගදයට   ගිඹවභ කතහ 
කවශේ තභන්වේ දරුවකුට  වේ තභ.. 
වකොවවොභද පුවත් වේලඳහරනඹ.  දළන්  
වභොනද කයවගන ඹන්වන්. ඒ වහ  අලය 
කයන  දළනුභ එතුයගඹ රඵහ ගත්ත  අත්දළකීභ. ඒ 
සිඹේර  අපිට  එතුයගඹ රඵහ  වදනහ. රඵහදීරහ  
අවප්  වේලඳහරන ගභනට භවහ  ව.ඹක් දීපු   
වේලඳහරන කහන්තහක්. ඒ නිහ  එතුයගඹ 
පිළිඵ  කතහ  ඵව කයන්න  ඒ  ඳයපුය  
පිළිඵ  වභොවහන්  එේරහර භළතිතුභහ  
එේරහර  ඳයම්ඳයහ   පිළිඵ කතහ කයන්න  

 

වම් බහවේ  අපි   විවිධ අසථහ උඳවඹෝගී කය 
ගත්තහ. ඒ නිහ  භභ වම්  බහවේභ ඉන්න  
සිඹළු  වදනහට අසථහ රඵහ  වදන ගභන්  
අවප්  පුංචි  ඉේලීභක් තිබුණහ යත්නපුය   
දිස්රික්කවේ භවහ ඵරහවඳොවයොත්තුක්. ඒ  
ඵරහවඳොවයොත්තු  නන්ද  එේරහර 
භළතිතුභහවේ ඒ  ඵරහවඳොවයොත්තු ගිලිහුණහ. 
ඊශඟට  වභොවහන් එේරහර භළතිතුභහවගන් ඒ  
ඵරහවඳොවයොත්තු  ගිලිහුණහ.   ඒවේභ 
නහරන්ද එේරහර භළතිතුභහවගන් ඒ  
ඵරහවඳොවයොත්තු ගිලිහුණහ.  ඒ  නළති වච්චි  
භවහ වේලඳහරන ව.ඹ අහනහකට  නළති  

වුණහ .ඉන්  අනතුරු දඹහඵයණීඹ සුයංගනී 
එේරහර  ඒ  වේලඳහරන චරිතඹ තුශ  ඒ  
ඵරහවඳොවයොත්තු  වුණු   වේ  ඒත් අහනහකට  
අර යග වුණහ. ඒ නිහ  වම්  යත්නපුය   
දිස්රික්කඹත් යත්නපුය  ආනඹත් එේරහර 
ඳයපුවයන්  ඈත්   කයන්නත් වේලඳහරන 
ලවඹන්  වන්  කයන්නත්  වඵදන්නත්  
කහටත් පුළුන්කභක් නෆ. ඒ  නිහ  අද  
යත්නපුය   දිස්රික්කවේ  යත්නපුය ආනවේ  
ප්රධහන වම්  ඳයපුය ඉේරනහ.  වම් 
වේලඳහරනඹට  ඉේරනහ.   ඒ   නිහ අපි 
එදහත් ආයහධනහ  කශහ  වේ එේරහර 
ඳයපුවර්   ත ඉතුරු වරහ ඉන්වන් එකභ 
පුරුක. . ඒ දඹහඵයණීඹ භක් විදිවට ඒවේභ 
වේලඳහරන   ඳයපුයක ඒ  වේලඳහරන ගභන්  
භඟට  භවහ  ලක්තිඹක්  වුණු  නහ.කහක්  
විදිවට  ඒ නහ.කහවේ   දරුවෝ  වළතලඹට  අද  
ඉතුරු වරහ ඉන්වන් එකභ දරු..   විලහකහ  
එේරහර කිඹන ඒ  එේරහර ඳයපුවර් අපි 
වඹෝජනහක්  කයනහ  තභන්වේ  පිඹහ 
තභන්වේ  ඵහප්ඳහ එවවභ නළත්නම්  තභන්වේ   
වවෝදයඹහ  තභන්වේ භ වම්  වේලඳහරනඹ 
කවශේ තභන්ට අලයතහඹට  වනවභ. ඒ 
අලයතහඹ හුවදක්  යත්නපුය  දිස්රික්කවේ  
ජනතහවේ අලයතහඹ   ඕනකභ ඒවේභ  
ර ඩ   පුයන්න  අපි  ආයහධනහ කයනහ   
ඇඹටත් වම්  වේලඳහරන ගභන එතනින්  
අන්  වනොකය එේරහර ඳයපුවර්   
විවලේවඹන්   සිඩ්නි එේරහර භළතිතුභහ  
නහරන්ද එේරහර භළතිතුභහ  සුයංගනී 
එේරහර භළතිණිඹ   ව     විලහ හ  එේරහර  

 

භළතිණිඹටත්  වම්  වේලඳහරන ගභන්  භඟ 
අයවගන ඹන්න  කිඹන ආඹහචනඹත්  කයයගන් 
දීර්ඝ කහරඹක්  වේලඳහරන ලවඹන්    කටයුතු 
කයපු   භක්  වේලඳහරන කහන්තහක් 
ලවඹන්  ඉතහභ සුපිරිසිදු..   වේලඳහරන 
චරිතඹක්   විදිවට අපි  ආදයඹ කයපු සුයංගනී  
එේරහර භළතිණිඹට අහන  ලවඹන්  අපි  
වළවභෝභ ප්රහර්ථනහ කයනහ  ඇඹට  අභහ භව 
නින්  සුඹ අත් වේහ කිඹහ ප්රහර්ථනහ    
කයයගන්  භභ නිවඬ වනහ.  
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுல ாகாண சபப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

சகரல தலிசாரர்  கஞ்சன ஜத்ன                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
------------------------------------------------------------- 

 

 

 සතති. ගරු අභහතය අතුර කුභහය  
යහහුඵේධ භළතිතුභහට.   මීය ශඟට ගරු  
වඹවව.ඹහ එම්. ඉෂසරහර් භළතතුභහ. 

 

ගරු භන්්රී එම්...එම්.ඉෂසරහර්              
சகரல உறுப்பினர் எம்.பல.எம்.இப்யார்                     

Hon.Member M.Y.M.Iflar                                                    

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

 

    ගරු බහඳතිතුභනි  යත්නපුය   
දිස්රික්කවේ ර ටපු දීප්තිභත්   ඒවේභ 
ජනතහට  අභතක වනොන  ඳවුරක්  න 
එේරහර ඳවුවේ එක පුරුකක් පිළිඵ ඉතහභ  
වලෝජනීඹ වඹෝජනහක්  වගවනන 
වභොවවොතක තභ. අපි වම්  අසථහවේදී කතහ   
කයන්වන් ගරු බහඳතිතුභනි.   අපි කවුරු  
වභොනහ කිේත්  ඹවභක්  ඉඳදුණහ නම්  
භයණඹ නිඹත..  ඒ වකොවවොභ වුණත්  
යත්නපුය   දිස්රික්කවේ ජනතහ දිවහ ගත්තවභ 
කිසි දක එේරහර ඳවුර අභතක කයරහ 
එේරහර නහභඹ  අභතක කයරහ  අපිට  ඹන්න   

 

පුළුන් කභක්  රළවඵන්වන් නෆ.  භභ  එවවභ 
කිඹන්න  එක  වවේතුක්  තභ.  නන්ද 
එේරහර  නහරන්ද එේරහර  සුයංගනී 
එේරහර   කිඹන   නභ  වම්  යත්නපුය  
භළතියණ වකොට්ඨහලඹ තුශ  අපි   සිඹළු 
වදනහට  වේභ  ජනතහට  මීය ඳ වච්ච 
ජනතහට  සුවිලහර වේහන්  යහශිඹක්  ඉසඨ 
කයපු ජනතහට  වනක්  රඵහ  දුන්නු  
ඳවුරක්  තභ.   එේරහර ඳවුර. අපිට    
විවලේවඹන් කතහ කයන භට භවේ  පිඹහණන් 
භඟ ඉතහ  දීර්ඝ කහරඹක් ඇසුයක්  ඳළතිච්ච  
ඳවුරක්  තභ.  නන්ද එේරහර අවප් ර ටපු  
ඳහර්ලිවම්න්තු  භන්්රීතුභහ. ඉන් අනතුරු අපිට  

ඉතහභත්භ  වකතල   කහරඹක් ඳහළේ  අධිවේ   
වම්ඵ  වුණු  නහරන්ද එේරහර අවප්   ර ටපු  
භන්්රීතුභහ  ඒවේභ ඵයගමු ඳශහත් බහ 
තුශත්  1993 දී අපිත්  එක්ක   නහභඹක් තභ.  
නහරන්ද එේරහර භළතිතුභහ.  ඉන්  අනතුරු 
1999 දී වම්  ඳශහත් බහවේ  ගරු  
අභහතයයවඹක් ලවඹන් වමු  වච්ච  ආදය  
නහභවඹන්  අභතන අම්භහ ඹන නයගන්  
විරුධහලිඹ රඵයගන්   ඒවේභ සිඹළු  වදනහට 
අම්භහ වකවනක්  වයගන්  වම්  ඳශහත් බහට 
අභහතයයවඹක්  ලවඹන්  වත්රී ඳත් වච්ච 
සුයංගනී එේරහර භළතිණිඹවේ  වලෝක  
වඹෝජනහ  වම් අදවස  ප්රකහල කයන  අසථහ 
අපි කහටත්  වලෝක වුණත්  වම් ඵයගමුවේ 
යත්නපුය  දිස්රික්කවේ ජනතහට අයගර රි 
වේහන්  යහශිඹක්  ඉසඨ කයයගන් ඒවේභ 
විලහර ම්ඵන්ධකම්  ඳත්යගන් අපිට  
වනොභළවකන නහභඹක් ඉතුරු  කයයගන්  කටයුතු  
කයපු ඳවුරක්  තභ. වම්  එේරහර ඳවුර.   
ගරු  බහඳතිතුභනි  භට  විවලේවඹන්   
ම්ඵන්ධකම්  යහශිඹක් ඳතිනහ  . වභොකද 
වේලඳහරනඹත් භඟ අවප්  යහඳහය  
කටයුත්තත්   නන්ද එේරහර  නහරන්ද 
එේරහර  ඒවේභ  සුයංගනී එේරහර 
භළතිණිඹ අපිට  ම්ඵන්ධ..   ඒවේභ  
එතුයගඹවේ   හවන ම්ඵන්ධවඹන් ව විවිධ 
කටයුතු  රදී අපිත්  එක්ක  නියන්තයවඹන්භ 
ම්ඵන්ධඹක්  තිබුණහ.  ඉන්  අනතුරු ශ්රී රංකහ   
නිදවස ඳක්  කහර්ඹහරඹ තිබුවණ්  භවේ පිඹහට 
අ.ති ඉඩභක.     භට    අද   භතක්  

 

වනහ එතුයගඹ  වගදයට වගනේරහ ඒ  කිසි  
ඇේවඳවනත්තක  වදඹක්  ඵරහවඳොවයොත්තු 
වනොවී භවය  උදවිඹ දීර්ඝ කහරඹක්  ඳදිංචි  වී 
සිතලඹහභ විලහර  මුදේ  ඉේරන අසථහකදී 
ඇරවඳවනත්තක  වදඹක්  අවඳන්  
ඵරහවඳොවයොත්තු වනොවී  සිඹේර  අයවගන මීය ට  
ඳසවේ  කයන්න වකවනක් නෆ. වම්වක්  
කහර්ඹහරඹ වභච්චය කේ  දීරහ තිබුණහ. අපිට  
දළන් අ.ති නෆ  ඔඹවගොේරන්වේ  වදඹක් 
කිඹරහ වගදයට වගන්න වගන   එදහ අපිත්  
එක්ක   ර ටපු   වම් ඳශහත් බහවේ  ප්රධහන 
අභහතයයඹහ  ලවඹන් කටයුතු   කයපු 
වභොවහන්  හලිඹ එේරහර භළතිතුභහත්   
කළහවගන එතුයගඹවේ   ඵටුවගදය   නිට 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுல ாகாண சபப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

වගනේරහ   අපිට ඒ ඹතුය දීපු අසථහ   භතක් 
වනහ. එළනි ඉතහභත්  ඳටු වේලඳහරනඹත් 
රහබ ප්රවඹෝජනඹක්ත්  වනොරළබ එළනි  
වදඹක්  ඵරහවඳොවයොත්තු වනොවච්චි  එකභ 
වදඹ තභ.  භහජඹට  භවජනතහට වේඹ 
කිරීභ  ඳභණ..  අද අපි වම්   කතහ කයන 
වභොවවොත එතුයගඹට  ළදගත්.  වභොකද එතුයගඹ  
ඵරහවඳොවයොතතු වුවණ්  වභන්න  වම්ක  
විතය..   ජනතහ අවප්   ඳවුර  ඹභක් කශහ 
කිඹහ   ර තලවඹොත්  ඒක තභ.   අපි කවුරුත්  
ඵරහවඳොවයොත්තු වන්වන්. වේලඳහරාවඹක්   
කිේවොත් අද වළවභෝභ ර තන්වන් වකෝතල  
ප්රවකෝතල  ගහණක්  වම්ඵ  කයනහ නමුත් 
එතුයගඹ එක ඳළත්තකින්   තභන්වේ  සහයග 
පුරුඹහ   නළති වන  වකොට තභන්වේ  පුඹහ  
වේලඳහරනඹට එනහ.    වේලඳහරනඹට 
ඇවිේරහ  භව භඟ අපි  වනොර තන වභොවවොතක 
ඉතහභත්භ අහනහන්ත  සිේධිඹකට  
ම්ඵන්ධ  වනහ. ඒක  නළති  වුණවභ 
ජනතහවේ ඉේලීභට  තභ. එතුයගඹ 
වේලඳහරන  කයලිඹට එන්වන්. ඒ  ර ඩ අදත්  
තහභත් ඵෆ යත්නපුවර්  අද වම් එේරහර ඳවුර 
ගළන  අපි කවුරු  කතහ  කයන්වන් නළතත් යවට් 
ජනතහ විලහර ප්රභහණඹක් කතහ කයනහ.  
වභොකද  භවය ඉඩම්ර  අද  ඉන්න  වකොට 
නහරන්ද  නන්ද  එේරහර දීපු  ඉඩම්.   භවය 
අඹවේ ඳළති  රට  ගිර ේරහ කතහ කයන වකොට  
ඳහරභක්. වඵෝක්කුක්.  අද  හුඟක් වදවනකුට 
භතක නළති වුණත්       එදහ      යක්හක්  වදන   

 

වකොට චිට් එවකන් තභ.  දුන්වන් අද වේ  
වනවභ..  එළනි  අසථහ විලහර ප්රභහණඹක් 
වම්  දිස්රික්කවේ   කිසිභ වේදඹක්  ඵළලුවේ 
නෆ.   භවග  පිඹහ   දිවහ  ඵරන වකොට  
1970 1977   එදහ කිසි  වදවනකුට  බහණ්ඩ  පිට 
යටකින්  වගන්නන්න පුළුන්කභක්    තිබුවණ් 
නෆ.  භවේ පිඹහට  දුන්වන්  ඵරඳඹක්   පිට 
යතලන්  බහණ්ඩ වගන්න්න. ආනඹනඹ 
කයන්නත්  ඵරඳඹ  දුන්වන්  එදහ නන්ද 
එේරහර. වභළනි අඹ වේලඳහනඹ ඵළලුවේ 
නෆ. ජහතිඹ ඵළලුවේ නෆ. කුරඹ ඵළලුවේ නෆ. 
යවට් භහජඹට  තභන්ට  කයන්න  පුළුන් 
උදේ උඳකහයඹ වභොකක්ද   ඒක තභ.  එක 
වවරහභ ඉසඨ කවශේ.    නමුත්   භභ  වරිභ 
ආඩම්ඵය..  ඒ  අහන කහරවේ ශ්රී රංකහ  

නිදවස ඳක්වේ ර තලඹත්  ර්තභහන 
ජනහධිඳතිතුභහ  එතුයගඹට  වගෞය ලවඹන් 
භධයභ ඳශහවත්  ආණ්ඩුකහය ධූයඹ රඵහ දුන්නහ. 
එතුයගඹට රඵහදීපු  සේඳ වභොවවොතකින් භභ 
එතුයගඹට  කතහ  කයශහ  සුබ ඳළතුහ. එතුයගඹ  
ආඳහු  ඇහුහ  ර වත් තුතලන් කළභළත්වතන්ද 
කිඹරහ   ඔඵතුයගඹ  භභ  සුබ ඳතන්වන්   වද 
ඳතුලින්භ.  ඇ. භභ වම්  ඔඵතුයගඹට වභඹ 
රළබීභ   වරි  තුටු. කිඹරහ.   වභොකද අවප් 
ඳවුරත් එක්ක  තියදච්ච ඵේධ වච්ච ඒ  
වවෝදයත්ඹ ඒ  ඵළඳීභ අපිට අදත්  තහභත්  
භතක.. ඒ නිහ  එතුයගඹ වම් කශ වේහ 
තුළින්  භභ දන්නහ   කවුරු වභොනහ කිේත් 
අද  වම් වන  වකොට  වවො  තළනක  වවො 
ආත්භඹක්  රඵන කහන්තහක්.  එතුයගඹ කයපු  
වේහන්  කිසි වකවනකුට අභතක කයන්න  
ඵෆ.  අහනවේ  එතුයගඹ වඵෞේධ චින්තනවේ 
ඒවේභ  වඵෞේධ ආගභ අදවන ඳවුරක් ව 
එතුයගඹට භභ ප්රහර්ථනහ කයනහ  අචයහභය 
නින්  සුඹ අත් ඳත්  වේහ ඹළ. ප්රහර්ථනඹ 
කයයගන් ඔඵතුයගඹ  භට අසථහ රහ  දීභ 
පිළිඵ සතතින්ත වයගන්  ඒ  ඳවුවේ 
එතුයගඹවේ  ව ඳවුවේ උදවිඹට   අඳවේ  
වලෝකඹ පශ කය  ඹන  වභන් ඉේරහ   
සිතලයගන් භභ නිවඬ වනහ.  සතති.. 

 

 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

சகரல தலிசாரர்  கஞ்சன ஜத்ன                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
------------------------------------------------------------- 

 

 සතති. වඹවව.ඹහ  එම්.ඉෂසරහර් ගරු 
භන්්රීතුභහට. මීය ශඟට බහණු  මුණිප්රිඹ භළතිතුභහ. 

 

ගරු අභහතය බහණු මුනිප්රිඹ                          
சகரல அபச்சர் பானு முனிப்பிரி                   

Hon. Minister Bhanu Munipriya                                       

-------------------------------------------------------------  
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுல ாகாண சபப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

 

 ගරු බහඳතිතුභනි  අපි  වම්  භහ  එක 
වභහයක්  ළනි   කහරඹක්   තුශ  ඳශහත් බහ 
නිවඹෝජනඹ කයපු ඉතහභත්භ  විශිසඨ ගණවේ 
වේලඳහරන නහඹකඹන්  කීඳ වදවනක්   ගළන 
වලෝක   ඳනිවිඩ වගනහහ. එ.න්  ඳශවනිඹහ 
වළතලඹට ෂළන්සිස සිඹමරහපිතලඹ භළතිතුභහ. 
ඊශඟට කුරයත්න භළතිතුභහ.   අද සුයංගනී 
එේරහර  භළතිණිඹ.    ගරු බහඳතිතුභනි  
යත්නපුය   දිස්රික්කවේ  වේලඳහරනවේ නියත 
වච්චි  වකවනක් වළතලඹට   සුයංගනී එේරර 
භළතිණිඹ භට  මුණ ගළවවන්වන්  වඵොවවොභ 
කහරඹකට  ඳසවේ.    වළඵළ.  වේලඳහරනික 
ලවඹන්    එතුයගඹවේ  ආදයණීඹ 
සහයගපුරුඹහ   නන්ද එේරහර භළතිතුභහ 
1970  අපි ඉතහභ  කුඩහ  දරුවෝ.  77 වන 
වකොටත් අපි  තුවන්  ඳංතිවේ.  වවේ ඳංතිවේ   
තයවම්. වළඵළ.  යත්නපුය   දිස්රික්කඹ 
නිවඹෝජනඹ කයන්න   තරුණ භන්්රීරු  
තිවදවනක්  ඳහර්ලිවම්න්තුට  ගිඹහ.   
එක්වකවනක්  කරහන භළතියණ 
වකොට්ඨහලවේ   යත්  මුත්වතට්ටුගභ 
භළතිතුභහ    කිරිඇේර භළතියණ වකොට්ඨහලවේ 
හසුවේ නහනහඹක්කහය භළතිතුභහ  යත්නපුය  
භළතියණ වකොට්ඨහලවඹන් නන්ද එේරහර 
භළතිතුභහ. වම් අඹවේ වේලඳහරනඹ වම් 
වේලඳහරනඹ.       ශ්රී රංකහ    නිදවස    ඳක්ඹ  

 

නිවඹෝජනඹ කයපු භන්්රීයඹහ වුවණ් නන්ද 
එේරහර භළතිතුභහ වළඵළ. ආබහඹ චීන 
වකොයගනිසට් ඳක් ආබහඹ.   එතුභහවේ  
වේලඳහරන වේදිකහවේ   ඳදවඹන් ඳදඹ 
චනවඹන්  චනඹ කතහ කවශේ දුක්  විදින 
ඳෆවගන වගොවිඹහවේ කම්කරුහවේ 
අ.තිහසිකම් ගළන  කතහ කවශේ . වම්  
තිවදනහට  ්රිසරඹ කිඹරහ කිේහ. යත්නපුය 
්රිසරඹ වදවනක්  අද  ජීතුන්  අතය නෆ. 

 

 ගරු බහඳතිතුභනි 78 වන  වකොට  
භගි වඳයමුණ ආණ්ඩු තුවනන්  වදවක් 
ඵරඹක්   තිබුණ පිලිප් ආර්.ඩී.ඵණ්ඩහයනහඹක 
මුදේ ඇභතියඹහවේ ව  අත්තවනෝභතික    ශ්රී  

රංකහ  නිදවස ඳක්වේ නහඹකඹන්   නිහ      
ශ්රී රංකහ නිදවස ඳක්ඹට භට ඵය  අඹට 
වන් වරහ  ඳක්වඹන් වන්  වරහ 78  
හභහංශික එක්ත් වඳයමුවණන් ඡන්ද 
යහඳහයඹට ආහ. ඒ ඡන්ද ඹහඳහයවේ  එක 
අවප්ක්කවඹක්  භවේ  පිඹහ. එදහ ර ටපු  ඳශහත්   
බහ  භන්්රී ඒ.විලිඹම්  භළතිතුභහ. ඵරංවගොඩ 
ආනවේ. නන්ද එේරහර  භළතියණ  
යත්නපුය  ආනවේ  හභහංශික එක්ත් 
වඳයමුණ. තරු රකුණ.  කිරිඇේවරන් 
හසුවේ නහනහඹක්කහය භළතිතුභහ. යත්  
මුත්වතට්ටුගභ භළතිතුභහ කරහවනන්. වළඵළ.  
ඒ  භළතියණ වළභ එවකකභ. එක්ත්  ජහතික 
ඳක්ඹ දිනුත් ඔඹ කිඹපු  ආන  තුවන් 
වදවනි සථහනඹට නන්ද එේරහර භළතිතුභහට 
ඡන්ද රඵහ ගන්න පුළුන්කභ රළබුණහ. 
එතුභහවේ  තිබුණ පුේගලික නහඹකත්ඹ 
වඳන්නුම් කයයගන් ළඵෆ වේලඳහරන වඳෞර්ඹ 
වඳන්නුම් කයයගන් භභ  ඒ   නිහ  කුඩහ කහරවේ 
ඵරංවගොඩදී වමු වුණ එක් අසථහක අස 
ගණන්ර භභ එතුභහවගන්  වේලඳහරන  
කහයණහ තලකක් විභසුහ.   එතුභහ  කිේහ 
වභඹහට වේලඳරහන දළනුභක් තිවඵනහ.  
ඳසවේ කතහ කයමු. එතවකොට  කවුද කිේහ  
විලිඹම් වවෝදයඹහවේ  පුතහ කිඹරහ.   ඒ 
භළතියණවේ  එතුභහට  තිබුණහ 800 දුඹුරු  ඳහට  
ෆන් එකක්.   ඒ    භළතියණවේදී     එතුභහවේ   

 

හවනවේ  ම්පර්ණවඹන්භ ගවරහ හවනඹ 
කුඩු කයරහ තිබුණහ. එතුභහ  භළතියණඹ 
අහන වනකන්   ඒ  වීදුරු  අලුතින් 
දහන්වන් නළතු ළසවේ වතමීය  වගන අේවේ 
වේලීවගන  ඒ  හවනවේත් තභහභ ධහනඹ 
කයයගන් රිඹදුයහ වළතලඹට  භළතියණ යහඳහයවේ  
මුළු දිස්රික්කවේභ ගිවේ.  දිස්රික්කවේ 
ඳශවනි තහට එතුභහ අකහරවේ  අපිට  නළති  
වුණහ. එළනි  වේලඳහරන නහඹකවඹෝ  ත 
ඳවක්ත් භළතියණඹට වේලඳහරනවඹන් 
වම්ඵ කයපු නළති  තභ යහඳහයවඹන් 
වේලඳහරනඹ කයපු  වදවත්  භනුසඹහට  
ආදයඹක් තියදච්ච නහඹක.න්වගනුත් තියදච්ච 
යත්නපුය   දිස්රික්කවේ ඉතහභත්  ප්රඳහතත් 
නහඹකත්ඹක්  එතුභහ  විසින්  ර යග කයවගන 
තිබුණහ . වේලඳහරනඹත් කශහ.   ඉන්  ඳසවේ  
නහරන්ද එේරහර භළතිතුභහ  වකොශම විලස 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுல ாகாண சபப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

විදයහරඹට  ඇතුශත් වන  වකොට ගරු 
බහඳතිතුභනි භභ වකොශම විලස විදයහරවේ  
වදවනි   වර්.   එතුභහ  ආර්ථික විදයහ 
තභහවේ උඳහධිඹට  වළදෆරුවේ. එතුභහවේ  
කහරවේ  එතුභහ. භභ. ඉතහභ ශඟ යගතුයන් 
ඵට  ඳත්  වුණහ.  අපි භඟ භට  ඩහ වජයසඨ 
අතුර ආතලගර භළතිතුභහ  අහන අවුරුේවේ 
ඉවගන ගත්වත්. එතුභහත්  වම් යත්නපුය   
දිස්රික්කවේ  අපිට අර යග වුණහ.   ඒවේභ  
හසුවේ නහනහඹක්කහය  භළතිතුභහවේ පුතහ  
සි  නහනහඹක්කහය  භළතිතුභහ  ර තලඹහ අපිත්  
එක්ක. භවනෝයත්න ඳයණ විතහයන  දඹහසිරි 
ජඹවේකය අය ඳත්  කයපු භන්්රී   ර ටපු 
විනිලසචඹකහයයඹහ ඵණ්ඩහය ජනක  ඵණ්ඩහය   
වම්වවේ ර ටපු  ආණ්ඩුකහයතුභහ. අපි එක  යුගවේ   
කට්තලඹ. නහරන්ද භළතිතුභහ ලිේවේ ම්  අතින්. 
එතුභහ ක්රීඩහට  දක්.. ඵළට්යගන්ටන් ක්රීඩහ 
කවශේ  ම් අතින්. එතුභහ  නීති විදයහරවේ  
ඉවගන ගන්න වකොට  නීති විදයහරවේ  
ඵළට්යගන්ටන්  ක්රීඩහවේ නහඹකත්ඹ වදන 
වකොට  නීති පීටවේ  ඵළට්යගන්ටන් කණ්ඩහඹවම් 
නහඹකත්ඹ  දුන්වන්  භභ. අපි වමු වනහ 
වළභදහභ.  ක්රීඩහ  ර්ණ උත් රට. ඒවේභ 
ම්බහන ර. යහ්රී තුන  වතය වනකන්   
සිංදු කිඹන්න. එකට  එකතු වන ම්බහන. 
ඉතහභත්භ  වවොද යගඹක්.    ගරු බහඳතිතුභනි  

 

එතුභහ  අපිට අර යග වුණහ. එතුභහ අපිට  අර යග 
කයහ. ඉන්  අනතුරු  වම්  යත්නපුය 
දිස්රික්කවේ  නිේ දජඹ ළවටන්නට  වනොදී 
එර  නහඹකත්ඹ  යත්නපුයට අතයහලය. 
කිඹන  වකොට   යත්නපුය  භළතියණ 
වකොට්ඨහලවඹන්භ.  වන්න  ඕවන් කිඹන  
වකොට එඹ අතට  ගත්වත්  සුයංගනී එේරහර 
භළතිණිඹ. එතුයගඹට අම්භහ කිඹරහ කවුරුත් 
කිේහ.    ගරු බහඳතිතුභනි ශ්රීරංකහ  නිදවස 
ඳක්වේ අම්භහ සිරිභහවෝ  
ආර්.ඩී.ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිණිඹ   වළඵළ.  
ශ්රීරංකහ නිදවස ඳක්වේ ත කහන්තහවෝ  
ඉන්නහ. යත්නපුය දිස්රික්කවේත් ඉන්නහ. 
වේලඳහරනඹ කයනහ. ඒ අඹට අම්භහ කිඹරහ 
කිඹන්වන් නෆ. සිරිභහවෝ භළතිණිඹට.  අපි 
අම්භහ කිඹරහ කිේවේ. අම්භහ වේ  ඳක්ඹ  
ආයක්හ කශහ.  සුයංගනී එේරහර භළතිණිඹට  
අම්භහ කිඹරහ කිේවේ අම්භහ  වේ   වළභ 

තළනභ වළසුරුණු නිහ.   අම්භහ  වේ   
වළසුරුවණ් නළත්නම් ඒචට  වන  චනඹක් 
කිඹනහ.  ඒ   නිහ ඇත්තටභ සබහවඹන්භ 
දරුන්ට  ආදවර් වළභ වකවනකුටභ ආදයවඹන් 
අම්භහ  වේ  කතහ කයන්න  ආදයඹ දක්න්න 
පුළුන් වුණ නිහ   ළඵෆ යත්නපුය 
දිස්රික්කවේ ජනතහවේ  අම්භහ  සුයංගනී 
එේරහර භළතිණිඹ අම්භහ  ඵට  ඳත්  වුණහ. 
වම් ඳශහත් බහවේ   ඳරිහ වහ ශභහ  යක්ක 
ඇභතියඹහ ලවඹන්  ඉන්න  වකොට භභ 
අඹළඹ කතහ කශහ.  භභ  වඹෝජනහ කශහ.  
එතුයගඹ  ඊශඟ අවුරුේවේ  ඳහර්ලිවම්න්තුට  
ගිඹහ.  ඒ ඳහර්ලිවම්න්තුට  ඹන  වකොට ගරු  
බහඳතිතුභනි අපි දළක්කහ අම්භහ 
ඳහර්ලිවම්න්තුට  ඹනහ   කිඹරහ. ඳසු  ගරු  
බහඳතිතුභනි තභන්වේ  ආදයණීඹ පුඹහට 
වඩි   තිඹරහ ඒ ජීවිතඹ අර යග කයපු  වරහවේ 
එතුයගඹ   භවය රැසවීම්ර කිේවේ භවේ  පුතහ  
වහ  ඳළතලවඹක් වේ  අර ංක. භයරහ දළම්භහ. 
භභ එතුයගඹවේ වේදිකහර කතහ කශහ. එතුයගඹ  
යහඹ ඳත්තයඹට එතුයගඹවේ  වේලඳහරන 
අහන කහරවේ ලිඹපු   ලිපිඹක්  තහභ  අවප් 
වදත්   තුශ තිවඹනහ ගරු  බහඳතිතුභනි. ඒ 
ලිපිවඹන් කිඹන්වන්  වභොකක්ද. එතුයගඹ 
කිඹනහ  භභත්  නන්ද  එේරහර භළතිතුභහත්  

 

යත්නපුය ජීත් වරහ ඉන්න කහරවේ   භවේ 
කුඩහ  පුතහ නහරන්ද කුඩහ   දරුවක් ඉන්න 
කහරවේ අපිට   ර තලඹහ වම්ඵන්වතොට 
දිස්රික්කවේ වේලඳහරනඹ කයපු ඉතහභත් 
ප්රඳහතත් ශ්රී රංකහ නිදවස ඳක්වේ 
නහඹකවඹක්. එඹහ  නීතිායවඹක්. එතුභහට 
වකොශම ඹන්න  අසථහ  එන වකොට ඩහ  
ළඩි දසර  උවේ එන්වන්  භවේ  නිට. 
උවේ ඳහන්දය   තභ හවනවඹන් ඇවිේරහ ඒ 
හවනවඹන්  වවෝ    නන්ද එේරහර 
භළතිතුභහවේ හවනවඹන් ශ්රී රංකහ  නිදවස 
ඳක්වේ ළඩ රට  එක හවනවේ ඹනහ. ඒ 
එන  අසථහවේ  භවේ  සහයග පුරුඹහ නන්ද  
එේරහර රෆසති වන  වකොට  ඇඳුම්  අඳින 
වකොට භවේ  කුඩහ  පුඹහ ඇවේ ඉන්  
අඬනහ. ඒ  අඬපු  වගොඩක් අසථහර අවප් 
වම්ඵන්වතොට අවප්  යගඹහ නීතිා භවත්තඹහ  
ඒ  කුඩහ  දරුහ ඩහ වගන වකොරිවඩෝවේ 
එවහට වභවහට  ක්භන්   කයයගන් ඒ දරුහ 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுல ாகாண சபப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

නරනහ  අපිට  භතක.. භවේ පුඹහ 
කුරුවිට  වඩි   තිඹරහ  භයපුහට  ඳසවේ  
රංකහ   ඉතිවහවේ  ඳහර්ලිවම්න්තු  භන්්රීරු  
ඳහර්ලිවම්න්තු  භන්්රීයවඹක් භළරුහට ඳසවේ  
අද වන  වකොට  තත්ත්ඹ වභොකක්ද. ඒකට  
විත්තිවේ  ර ට ගන්නහ  භවේ  දරුහවේ 
භයණඹට විත්ති  කඩුවේ  ර ට ගන්නහ  
භන්්රීරු වදවදනහ අද අවප්  ආණ්ඩුවේ  
ඇභතිරු.   ඒක එකක්  වඳන්නුම් කයරහ 
වඳන්නහ. ඒ තභ.  අර ංක භවේ  නහරන්ද 
පුඹහවේ අහනවේ වම්  විත්තිකහයවඹෝ  
වදවදනහ නිදවස වන්නට නිඹයගත.. අම්භහ 
වකවනක්  ලවඹන් අර ංක දරුවක්වේ  
භයණඹට යුක්තිඹ ඉසඨ වන්වන් නළති 
ආණ්ඩුක  භට ඉන්න  කිසිවේත් ඉඩ වදන්වන් 
නෆ. වළඵළ. භභ  රිඹහකහරී වේලඳහරනවඹන්  
ඉත්  වුණත්  ඳක්වඹන්  ඉත් වනහ. 
ඳක්වේ  රිඹහකහරිත්වඹන් ඉත් වනහ  
කිඹරහ කිේහ.  භට ඩහත්  ප්රභුේධ  අය 
වම්ඵන්වතොට  ඉන් අය භවේ  කුඩහ දරුහ  
අඬන වකොට  ඩහ ගත්ත නවරෝපු ඒ  නහඹකඹහ 
තභ. අද  අවප්  යවට්  නහඹකඹහ කිඹරහ ලිේහ.  

 

 

 එභ නිහ ගරු බහඳතිතුභනි  එක  
අසථහක්  වම්  යත්නපුය  පිඹදහ මුදරහලිවේ 
වගදය  භර න්ද  යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහත් 
භභත්  තත්  කීඳ වදවනක්  ඉන්න වරහවේ 
සුයංගනී එේරහර භළතිණිඹ ඵරන්න අපි  
කට්තලඹ  එකතු වරහ ගිඹහ.  එතුයගඹවග  
වදවත්  වේදනහ තිබුණත්  ඒ  ඳසුගිඹ 
කහයණහ ම්ඵන්ධවඹන්  එතුභහ  ඉතහභ සිනහ  
මුසු  මුහුණින් අපි  ර ටපු  ජනහධිඳතිතුභහ 
පිළිගත්තහ.  ඡහඹහරඳ ගත්තහ.   අතිගරු  
ජනහධිඳති භර න්ද යහජඳක් භළතිතුභ. 
එතුයගඹ.   භභ.  එකට  තිබුණ ඡහඹහරඳඹ 
වකවනක් භට යහමු කයපු  වගනේරහ  දුන්නහ. 
ඒක තහභ  භවේ   නිවේ   තිවඹනහ  ගවරහ. 
ඒ  භළද ඉන්න අම්භහ  කවුද කිඹරහ භවරු  
දන්නහ.  භවරු දන්වන් නෆ. භවරු ර තනහ  
භවේ  අම්භහ කිඹරහ  . භවරු ර තනහ  භවේ  
වනෝනහවේ අම්භහ කිඹරහ.   වළඵළ. ගරු   
බහඳතිතුභනි   එවවභ වුණත්  එතුයගඹ ඉතහ 
වේදනහවන් ශ්රීරංකහ නිදවස  ඳක්ඹ වළය  

ගිවේ නෆ.   ශ්රීරංකහ  නිදවස ඳක්ඹ ආයක්හ 
කය ගන්න   වළඵළ. රිඹහකහරී  
වේලඳහරනවඹන් ඉත්  වුණහ තභහවේ පුතහට 
වච්ච අහධහයණඹ වප්න වකොට.  ඒවේභ  ඒ 
විත්තිකහයවඹෝ  නිදවස වුණහ ඒ නඩු  ලින්. 
ඒවේභ ඳළයගණිේවේ හක්ෂිකහයඹන්ට  
වදෝහවයෝඳණඹ කශහ ඒ   නඩුවේදී. එභ නිහ 
ගරු   බහඳතිතුභනි  වම්  ශ්රීරංකහ  නිදවස 
ඳක්වේ  උන්නතිඹ   වම්  ශ්රී රංකහ  නිදවස 
ඳක්වේ  ජඹග්රවනඹ තභ ජීවිත කළඳවීවභන් 
වගන ගිඹ ඳයම්ඳයහවේ අම්භහට අවප් කහරවේභ 
සිේධ වේචිචි කහයණහ අවප් වදවත් වේදනහක්  
තිබුණහ.  භවේ ශඟ යගවඹක් නිහ. එක 
විත්තිකහයවඹක්ට භ වේ ඵරංවගොඩ ආනවේ  
භට  තයඟ කයන්න  වුණහ.  ඒක ඊඟහට  ආපු  
වේදනහ. භභත් නහරන්ද  එේරහර 
භළතිතුභහවේත් භවය  කහයණහ කිේවභ      
සුයංගනී එේරහර භළතිණිඹ වඵොවවොභ 
දඹහවන් අත අේරරහ තභහවේ පුතහවේ අත 
අේරරහ වේ අපිට  ආදයඹ කශහ. අපි  
කතහක්    කවශොත්  කතහවේ  ළයදි  ඇති. 
එතුයගඹට වඳවනන.  ඔඵ එක්ත්  ජහතික 
ඳක්වේද ශ්රීරංකහ    නිදවස  ඳක්වේද     ඒක  

 

අදහර නෆ. එතුයගඹ අවප්  වවො ඳභණ. 
කිඹන්වන්. භභ අවරහ තිවඹනහ  විලහ හ  
එේරහර භළතිණිඹ කිඹනහ අවප්  අම්භහ 
කිඹන්වන්  වවො විතය.. එතුයගඹවේ  වදවත්  
එන්වන් නෆ යදක්   කිඹන්න.  

 

 එභ නිහ ගරු   බහඳතිතුභනි ශ්රීරංකහ  
නිදවස  ඳක් නහඹක අතිගරු  ජනහධිඳති   
ධභ්රීඳහර සිරිවේන භළතිතුභහ අහන  
ලවඹන්  භධයභ ඳශහවත්  ආණ්ඩුකහය ධූයඹ  
වවොමන්නට  එතුයගඹට ආයහධනහ කිරීභ 
ඳක්වේ  එතුයගඹවේ අහන   කහරවේ 
එතුයගඹට  හධහයණඹ ඉසඨ කිරීභක් කිඹරහ භභ 
ඉතහභත්භ වගෞයවඹන්  භතක් කයන්නට 
ඕවන්. එභ නිහ  එතුයගඹට තභ  වේලඳහරන 
ජීවිතඹ  අහන  වභොවවොවත්දී වගෞයනීඹ 
යජවේ  වගෞය ර ත ඒ සිඹළු කටයුතු රට  
යජවේ වබහගි  වන්නට   පුළුන්කභ 
රළබුවණ්  ඒ  නිශඹ රළබීවභන්. එභ නිහ   
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுல ாகாண சபப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

කුභන ප්රලසනඹ තිබුණත්  දළන් භවරු  
වදන්වන් ඳක්ඹ කඩන්න. ඊට ඩහ  ප්රලසන 
තිබුණත්  තභ දරුහවේ  වච්චි ප්රලසන  වඳනි  
වඳනී  දළන් ඇත්තටභ නඩුවේ   තීන්දු ගන්න  
වකොට එතුභහට  වඩි  තිඹරහත් නෆ. භයරහත් 
නෆ. ඔක්වකෝභ නිදවස.    වළඵ. එවවභ 
තිඹහවගනත් ගරු   බහඳතිතුභනි ඳක්ඹ 
ආයක්හ කයන්න. රිඹහකහරිත්වඹන් ඉත්  
වුණත් ඳක්ඹ ආයක්හ කයවගන වදවත්   
තිඹහවගන  ජීත්  වුණහ. එතුයගඹට අපි  
ඳක්ඹක්  ලවඹන්  වනො ශ්රී රංකහ නිදවස 
ඳක්වේ  ඒ වගෞයනීඹ කහන්තහ අම්භහට අපි 
වලෝක ඳනිවිඩඹ එතුයගඹවේභ   සහයගපුරුඹහට 
නන්ද එේරහර භළතිණිඹ භග එතුයගඹවේභ 
දරුන් වරහ  නහරන්ද එේරහර  විලහකහ  
එේරහර භළතිණිඹරහ එකට  ජීත් වන්න  
පුළුන් අනහගතවේ  අවප්  නළත ඉඳවදන 
අපිත් ප්රහර්ථනහ කවශේ   නළත  ඉඳදීම්ර සිේධ 
වරහ අහනවේ තභහ  ප්රහර්ථනහ කයන  
වඵෞේධවඹක්  වළතලඹට වඵෝධීන් වන්වේ  
නභක්  ඉදිරිවේ  නින්   ළඳ  රළබීභට  
ප්රහර්ථනඹ කයයගන්      ඒ වලෝක       ඳනිවිඩවේ   

 

පිටඳත් ඒ  ආදයණීඹ  බහර්ඹහ  දිඹණිඹ ඇතුළු 
ඳවුවේ   ළභට රඵහ වදන වභන් ඉේරයගන් 
ඔඵතුභහට  භවේ   සතතිඹ ප්රකහල කයයගන් භවේ 
චන සේඳඹ  අන්   කයනහ වඵොවවොභ 
සතති..  

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

சகரல தலிசாரர்  கஞ்சன ஜத்ன                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
-------------------------------------------------------------  

 

 සතුති. ! ගරු බහණු මුණිප්රිඹ 
ඇභතිතුභනි.  මීය ශඟට යගත ආතලගර ගරු 
භන්්රීතුභහ. 

 

ගරු භන්්රී යගත ආතලගර                                
சகரல உறுப்பினர் சித ஆடிகய                   

Hon.Member Samitha Atigala                                           

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි  සුයංගනී එේරහර 
භළතිණිඹ එේරහර ඳයපුය නිවඹෝජනඹ 
කයයගන් එතුයගඹ ඇතුළු ඒ ඳයපුවර් උදවිඹ 
යත්නපුය වම් භළතියණ වකොට්ඨහලඹ 
නිවඹෝජනඹ කයයගන් තභ. වේලඳහරන 
කටයුතුර නියත වුවන්.  ඒ වේභ එේරහර 
ඳයපුය ශ්රී රංකහ නිදවස ඳක්ඹ නිවඹෝජනඹ 
කයයගන් වේලඳහරනඹ කයනවකොට වම් 
යත්නපුවර් භළතියණ වකොට්ඨහලවේ ආතලගර 
ඳයපුවර් උදවිඹට එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ 
නිවඹෝජනඹ කයයගන් විරුේධ වේලඳහරන ඳක් 
වදකක ඉදවගන තභ. වේලඳහරන කටයුතුර 
නියත වන්න සිදුවුවන්.  නමුත් අපි වන් 
කයන්න කළභති. ඒ එේරහර ඳයපුවර් 
උදවිඹට වේභ ආතලගර ඳයපුවර් අඹටත් වම් 
භළතියණ      වකොට්ඨහලඹ     තුශ   යත්නපුවර්  

 

 

වවඹෝගවඹන් යගත්වඹන් ඒ වේභ 
අවනයෝනය අවඵෝධවඹන් යුක්ත 
වේලඳහරනඹ කයන්න වළකිඹහ රළබුණහ.  අඳට 
අතීතඹ වම් වරහවේ සිර ඳත් වනහ.  65 – 
70 කහරවේ යත්නපුය දිස්රික්කඹ නිවඹෝජනඹ 
කයයගන් වේලඳහරනඹ කවශේ භවේ පිඹහත් 
ධනඳහර ආතලගර භළතිතුභහ.  එතුභහ යකහවතොට 
ඳහශභ මුේගර තිඹන්න කටයුතු කශහ.  ඒ ළඩ 
කටයුතු කයවගන ඹනවකොට එතුභහ අබහඹට 
ඳත් වුනහ.  ඒ වේභ වේලඳහරනඹත් ඒ වේභ 
වනස වරහ භගි වඳයමුණ යජඹ  ශ්රී රංකහ 
නිදවස ඳක්ඹ ප්රමු  යජඹක් ඒ ඳහශවම් ළඩ 
කටයුතු අන් වනවකොට තිබුවන්.  ඒ 
වේභ වන් කයන්න ඕන යකහවතොට 
ඳහශභ කිඹන්වන් බහඳතිතුභනි  යත්නපුය 
නගයඹ ඳහුවන වකොටභ ඳළේභඩුේර ඳළත්තට 
ඹනවකොට වම්ඵ වන ප්යධහන ඳහශභ.  ඉතින් 
අන්න ඒ ඳහශභ විිත කයන වරහවේ දී නන්ද 
එේරහර භළතිතුභහ තභ. යත්නපුය 
ඳහර්ලිවම්න්තු භන්්රීයඹහ වළතලඹට ර තලවේ.  
ඉතින් ඒ වනවකොට භවේ පිඹහ යගඹ ගිර ේරහ.  
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுல ாகாண சபப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ඒ ඳහශභ විිත කයන උත්ඹට භවේ භට 
ආයහධනහ කයන්න තයම් එතුභහ කිතවේදී වුනහ 
කිඹන එක සිර ඳත් කයන්න ඕන.  ඒ වේභ 
නන්ද එේරහර භළතිතුභහවගන් ඳසවේ 
ආතලගර ඳයපුවර් උදවිඹ  එේරහර ඳයපුයත් 
එක්ක වවඹෝගවඹන් ළඩ කශහ.  ඒ වේභ 
අතීත සිේධිඹක් භතක් කයනහ නම් අතුර 
ආතලගර භන්්රීතුභහ යත්නපුවර් භන්්රියඹහ 
වළතලඹට කටයුතු කයන වරහවේ දී ඒ 
වනවකොට නන්ද එේරහර භළතිතුභහ 
ඳහර්ලිවම්න්තුවේ භන්්රීයවඹක් වළතලඹට 
කටයුතු කයරහ යගඹ ගිර න් ර තලවේ.  1990 වවෝ 
91 වන්න පුළුන් ඒ කහරඹ.  ඒ වේභ 
නහරන්ද එේරහර භළතිතුභහත්  සුයංගනී 
එේරහර භළතිණිඹත් වේලඳහරනඹට ඇවිේරහ 
ර තලවේ නෆ.  අන්න ඒ වරහවේ දී ඉෂසරහර් 
භන්්රීතුභහ භතක් කයපු විදිවට ශ්රී රංකහ නිදවස 
ඳක් නන්ද එේරහර භළතිතුභහවේ කහර්ඹහරඹ 
යත්නපුවර් ඳේලිඹ ඳහවර් තිබුවන්.  ඒ ඳේලිඹ 
ඳහවර් තිබුණ කහර්ඹහරවේ ම්පර්ණවඹන්භ 
වදය ළවවන්නභ අතුර ආතලගර භන්්රීතුභහවේ 
වඳෝසටර් අරරහ තියදරහ තිඹනහ.  ඒ වරහවේ  

 

සුයංගනී එේරහර භළතිණිඹ අතුර ආතලගර 
භළතිතුභහට කථහ කයරහ වම් සිේධිඹ කිේහභ 
අතුර ආතලගර භළතිතුභහ කිඹරහ තිඹනහ ඒක 
සිේධ වන්න පුළුන් වදඹක් වනවභ. කිඹරහ 
කිේහභ නෆ  සිේධ වන්න පුළුන් වදඹක් 
වනවභ. වුනහට එවවභ වදඹක් තභ. 
සිේධ වරහ තිවඹන්වන් කිඹරහ සුයංගනී 
එේරහර භළතිණිඹ කිේහභ එවවභ නම් භභ 
කහර්ඹහරඹ ගහට එන්නම් කිඹරහ අතුර 
ආතලගර භළතිතුභහ ඒ ඳේලිඹ ඳහවර් නන්ද 
එේරහර භළතිතුභහවේ කහර්ඹහරඹට ඇවිේරහ 
තිඹනහ.  ආහභ සිේධිඹ ඇත්ත.  
ම්පර්ණවඹන් වදොයේ තලක ළවවන්නභ 
කහර්ඹහරවේ වදොයේ අරින්න ඵළරි වන 
විදිවට වඳෝසටර් අශරහ තභ. තියදරහ 
තිවඹන්වන්.  ඒ වරහවේ දී එතනදීභ අතුර 
ආතලගර භළතිතුභහ එක්ක ආපු අඹ රේහ 
වඳෝසටර් තලක ඉයරහ දහරහ  අතුර ආතලගර 
භන්්රීතුභහ කිඹරහ තිඹනහ මීය ට ඳසවේ වම් 
වේ සිේධිඹක් අනහගතවේ වන්න ඉඩ 
තිඹන්වන නෆ කිඹරහ එතුයගඹවගන් භහ 
අයවගන තිබුණහ.  ඉතින් අන්න එතනදී සුයංගනී 

එේරහර භළතිණිඹත් ඉතහභත්භ වළගීම්ඵය 
විදිවට කටයුතු කශහ කිඹරහ තභ. අඳට දළන 
ගන්න රළවඵන්වන්.  ඉතින් අන්න ඒ විදිවට 
සුයංගනී එේරහර භළතිණිඹත් භඟ  ඒ වේභ 
සුයංගනී එේරහර භළතිණිඹ වේලඳහරනඹට 
ආහට ඳසවේ  වේලඳහරනවඹන් කහරඹක් ඈත් 
වරහ ඉන්නළේදිත් ආතලගර ඳයපුවර් උදවිඹත් 
එක්ක  අපිත් භඟ ඉතහභත්භ වවඹෝගවඹන් 
ළඩ කටයුතු කයන්න වළකිඹහ රළබුණහ.  එකභ 
භළතියණ වකොට්ඨහලවේ විරුේධ වේලඳහරන 
ඳක්ර ර තලඹත් අඳට එේරහර ඳයම්ඳයහවේ 
සුයංගනී එේරහර භළතිණිඹ විතයක් වනවභ. 
නහරන්ද එේරහර භන්්රීතුභහ  ඒ වේභ නන්ද 
එේරහර භන්්රීතුභහත් භඟ වවඹෝගවඹන් 
ළඩ කටයුතු කයන්න වළකිඹහ රළබුණහ.  ඒ 
වහ විලහර දහඹකත්ඹක්  භගවඳන්වීභක් 
සුයංගනී එේරහර භළතිණිඹවගන් රළවඵන්න 
ඇති කිඹරහ අපි විලසහ කයනහ.   නන්ද 
එේරහර භළතිතුභහවේ යදරි වළතලඹට  ඒ 
වේභ නහරන්ද එේරහර  භළතිතුභහවේ    භ  

 

වළතලඹට ඒ සිඹළුභ වේලඳහරන නහඹකඹන් 
භඟ භග වඳන්වීභක් රළවඵන්න ඇති කිඹන 
විලසහඹ තිවඵනහ.  ඉතින් අපි අගඹ කයනහ 
ඇත්තටභ එතුයගඹරත් භඟ  අපි තුටු වනහ 
සුයංගනී එේරහර භළතිණිඹරහත් භඟ වම් 
භළතියණ වකොට්ඨහලඹ තුශ වේලඳහරනඹ 
කයන්න වළකිඹහ රළබීභ පිළිඵ.  ඒ වේභ 
සුයංගනී එේරහර භළතිණිඹත් භඟ යගශීලී 
විදිවට කටයුතු කශහ කිඹන එක වන් 
කයයගන්  එතුයගඹට අභහභව නින් සු රළවබ්හ 
! කිඹහ ප්රහර්ථනහ කයයගන් භවේ චන සේඳඹ 
අන් කයනහ.   

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

சகரல தலிசாரர்  கஞ்சன ஜத்ன                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
-------------------------------------------------------------  

 

 සතුති. ! ගරු යගත ආතලගර 
භන්්රීතුභහට.  මීය ශඟට බහනහඹක ගරු අවෝක 
ජඹර්ධන භළතිතුභහ.  ඔඵතුභහට නිවයෝගීභත් 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுல ாகாண சபப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

සුබභ සුබ හනහන්ත උඳන්දිනඹක් වේහ ! 
කිඹරහ බහවේ සිඹළුභ වදනහ වනුවන් සුබ 
ඳළතුම් ප්යහර්ථනහ කයනහ.  ඔඵතුභහට 
අසථහ. 

 

ගරු බහනහඹක අවෝක ජඹර්ධන භළතිතුභහ.  
சகரல அ.கட்சி அபப்பாரர்  அசசாக ஜலர்தன                   
Hon.Gov.Whip Asoka Jayawardane                                
--------------------------------------------------------        

     

 වඵොවවොභ සතුති. !  බහඳතිතුභනි.  
භභ අද වේ විවලේ දක සුයංගනී එේරහර 
භළතිණිඹ පිළිඵ වලෝකඹ ප්රකහල කයන්නටත්  
එතුයගඹවේ වේලඳහරන වේඹ වේභ භහජ 
වේඹ පිළිඵ කථහ කයන්නත් රළබීභ ගළන 
භභ ඇත්ත ලවඹන්භ එතුයගඹවේ ඇසුවර් 
වේලඳහරනඹට ආපු වකවනක් වළතලඹට භභ 
අංකභ තුටු වනහ.    සුයංගනී එේරහර  

 

භළතිණිඹ වේලඳහරන තනතුරුරට ඳත්වන්න 
වඳය සිටභ විලහර භහජ වේහක් ඉටු කයපු 
වගෞයනීඹ කහන්තහක් වළතලඹට අඳට වන් 
කයන්න පුළුන්.  එතුයගඹ ඳහේ අධිවේ දී 
ඉතහභ දක් සිසුවිඹක් වළතලඹට කටයුතු කයරහ  
ඳසු නන්ද එේරහර භළතිතුභහ භඟ 
විහවවඹන් ඳසවේ එතුභහ වේලඳහරනඹට 
පිවිවනවකොට එතුභහට ආශිර්හදඹක් වර 
එතුභහවේ වඳෞේගලික වේකම්රිඹ වළතලඹට 
සුයංගනී එේරහර භළතිණිඹ විලහර වේහක් 
ඉසඨ කශහ.  අද ඳතින ශදරු ඳහේ ඒ 
කහරවේ සීභහ වරහ තිබුවන් නගයරට 
ඳභණ..  විවලේවඹන්භ වකොශම නගයඹට ව 
ආන්න නගයරට ඳභණ..  වභතුයගඹ ශදරු 
උඹන් නයගන් ඒ ශදරු ඳහේ ඳශමුවන්භ 
යත්නපුය ආනවේ ආයම්බ කශහ කිඹරහ අපි 
දන්නහ.  ඒහ ඉතහභ හර්ථක වර 
ඳත්හවගන ගිඹහ කිඹරත් අපි දන්නහ.  ඒ 
වේභ නන්ද එේරහර භන්්රීතුභහ ඵරඹට ඳත් 
වනවකොට  ංවිධහඹක තනතුයට ඳත් 
වනවකොට රංකහ භ භහජ ඳක්ඹ  ශ්රී රංකහ 
වකොයගයුනිසට් ඳක්ඹ ඉතහභ ඉවශ තශඹක 
යත්නපුය දිස්රික්කවේ වේලඳහරනඹ තිබුණ 

අධිඹක්.  නන්ද එේරහර භන්්රීතුභහ ශ්රී රංකහ 
නිදවස ඳක්වේ ංවිධහඹකයඹහ වළතලඹට 
යත්නපුය ආනඹට ඳත්වරහ ඒ සිඹළුභ 
හභහංශික ඳක් භඟ ඉතහභ යගත්වඹන්  
ඉතහභ වවෝදයත්වඹන් ශ්රී රංකහ නිදවස 
ඳක්වේ ංවිධහන කටයුතු කයනවකොට 
සුයංගනී භළතිණිඹත් එතුභහ භඟ ඒ ංවිධහන 
කටයුතුර එක වහ භහන නිඹළලී කටයුතු 
කශහ.  වම් වදඳශවේභ විවලේත්ඹක් තිබුණහ.  
ඒ තභ. නන්ද එේරහර භළතිතුභහත්  සුයංගනී 
එේරහර භළතිණිඹත් විවලේ විලසහඹක්  
ර තත් කභක් යහජය නිශධහරීන් භඟ තළබුහ.  
භහ ඒ කහරවේ යහජය නිශධහරිවඹක් වළතලඹට 
එතුභහවේ ංවිධහනර නිඹළලුනු යහජය 
නිශධහරීන් කිර ඳ වඳොශක්භ වතෝයහවගන වම් 
දිස්රික්කවේ ංවිධහන කටයුතු ආන අටකට 
වඵදරහ ඒ ආන අටටභ යහජය නිශධහරීන් ඳත් 
කශහ ංවිධහනඹ කයන්නට.      ඒ       නිහ   
භභ දන්නහ  වඵොවවෝ               කරකට 
ඳසවේ          වේලඳහරනවේ            කහරඹකට  

 

ඳසවේ යත්නපුය ආනවේ ංවිධහනහත්භක 
වේලඳහරනඹක් ඇති වුවන් නන්ද එේරහර  
සුයංගනී එේරහර භළතිතුභහවගත්  
භළතිණිඹවගත් කහරවේ කිඹන එක භහ වන් 
කයනහ.  ඳසු කහඹක ඇති වුන නිේ ඵරකහඹ 
එදහ යත්නපුය ආනවේ ඇති වුනහ.  ඳසවේ 
භෆත කහරඹක දී ශ්රී රංකහවේ ඇති වච්ච නිේ 
ඵරකහඹ වහ භහන නිේ ඵරකහඹක් යත්නපුය 
ආනවේ එදහ ඇති වුනහ.  ඒ වේභ කහන්තහ 
ඵරකහඹක් එදහ යත්නපුය ආනවේ ඇති කශහ.  
ඒ වේභ තරුණ ඵරකහඹක් යත්නපුය 
ආනවේ ඇති කශහ.  අද වම් වනවකොට 
වේලඳහරා.න් ආදර්ලඹට ගන්වන් අන්න ඒ 
ංවිධහන කිඹන එකත් අපි වන් කයන්වන් 
සුයංගනී එේරහර භළතිණිඹටත්  නන්ද 
එේරහර භළතිතුභහටත් වගෞයඹක් ලවඹන් 
කිඹන එක භහ වන් කයන්න ඕන.  එතුයගඹ 
වම් ඳශහත් බහවේ අභහතයතුයගඹත් වළතලඹට 
වේඹ කයපු කහරඹ තුශ විඳක්වඹන් ඳහ 
ආශිර්හද රඵයගන් ඒ කටයුතු ඉතහභ ඉවළින් ඉටු 
කශහ.  එතුයගඹ ඳහර්ලිවම්න්තු භළතියණඹට 
ඉදිරිඳත් වරහ ඳහර්ලිවම්න්තු භන්්රීරිඹක් 
වර ඳත් වනවකොට එතුයගඹට තිබුණහ 
ඳහර්ලිවම්න්තුට වනොවගොස ඳශහත් බහවේ 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுல ாகாண சபப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

නළතී සිතලඹහ නම් එතුයගඹට ඳශහත් බහවේ 
ප්රධහන අභහතය තනතුය ඳහ රඵහගන්න තිබුණහ.  
නමුත් එතුයගඹ මීය ට ඩහ පුළුේ ජහතික වේඹක් 
කයන්නට ඳහර්ලිවම්න්තු වතෝයහ ගත්තහ.  
එ.න් ඳසවේ එතුයගඹ ඳහර්ලිවම්න්තුවන් ඳසු 
වේලඳහරනවේ කටයුතුර තදින්භ වනොවඹදී 
සිතලඹත් එතුයගඹවේ වේලඳහරන දළනුභ  
කිතවසථ ංවිධහඹක දළනුභ දළනවගන සිටපු 
නිහ යජඹ ඳත් වුනහට ඳසවේ එතුයගඹට 
ආණ්ඩුකහය ඳදවිඹක් රඵහදුන්නහ.  එභ 
ආණ්ඩුකහය ඳදවිවේ කිසිභ වකවනකුට 
වනොනළමීය   ිජු කටයුතු කයයගන් ඉතහභ ඉවශ 
තත්ත්ඹකින් කටයුතු කශහ කිඹන 
එක  යත්නපුයට වගෞයඹක් වන ඳරිදි කටයුතු 
කශහ කිඹන එකත් අපි වන් කයන්න ඕන.  
එතුයගඹ ආනවේ ංවිධහඹක තනතුය 
බහයගත්වත් නහරන්ද එේරහර 
භන්්රීතුභහවගන්       ඳසවේ.    ඊට ඉසවේරහ  

 

එතුයගඹට බහයගන්න තිබුණහ නන්ද එේරහර 
භළතිතුභහවේ අබහවඹන් ඳසවේ එතුයගඹට 
යත්නපුය ආනවේ ංවිධහඹක තනතුය 
බහයගන්න තිබුණහ.  එතුයගඹ එවේ කවශේ නෆ.  
එතුයගඹ තභ පුඹහ  නහරන්ද එේරහර 
භළතිතුභහට  තරුණ භන්්රීතුභහට බහයදුන්නහ 
ආනඹ.  වම් ඳයම්ඳයහ ගළනභ කථහ 
කයනවකොට එේරහර ඳයපුය විලහර වේහක් 
යත්නපුයට විතයක් වනවභ. මුළු යත්නපුය 
දිස්රික්කඹටභ සිදුකය තිවඵනහ කිඹන එක 
අපි වන් කයන්න ඕන.  ඒ ඳවුවේ දීප්තිභත් 
කහන්තහක් වර සුයංගනී එේරහර භළතිණිඹ 
කටයුතු කශහ කිඹන එක අපි දන්නහ.  ඒ 
වේභ මුළු ආනඹ පුයහභ ංවිධහනර ර ටපු 
වළභ වකවනකුටභ නයගන් කථහ කයන්න 
පුළුන් තයම් මීය ඳ ඵතහඹක් එතුයගඹ තුශ 
තිබුණහ.  එඹ අද වේලඳහරාඹන්ටත් ආදර්ලඹක් 
කිඹන එක අපි වන් කයන්න ඕන.  අන්න ඒ 
නිහ ඒ කහරඹ අඳට ආදර්ලඹක්.  භභ ඉතහභ 
ආඩම්ඵයවඹන් වන් කයන්න ඕන නිකම්භ 
නිකම් වේලඳහරනඹ වනවභ..  වේලඳහරන 
දළනුභ වඳොතඳත ඳරිවයණවඹන්  ඒ වේභ 
අතීත සිදුවීම් ඇසුවයන් වේලඳහරනඹ වවොඳින් 
වදහයරහ  වේලඳහරනඹ ංවිධහනඹ කයපු අඹ 
වළතලඹට නන්ද එේරහර භළතිතුභහත් අවප් 
සුයංගනී එේරහර භළතිණිඹත් අපි 

වගෞයවඹන් සිර ඳත් කයනහ.  ඒ වේභ අපි 
ඵරහවඳොවයොත්තු වුනහ එතුයගඹවේ වේලඳහරනඹ 
ඉදිරිඹට වගනිඹන්නට එතුයගඹවේ දිඹණිඹ අපි 
දන්නහ ඒ වේභ දක්තහ තිඹන විලහ හ 
එේරහර භළතිණිඹ ඉදිරිඳත් ව. කිඹරහ.  
වභොන වවේතුවන් වරි එතුයගඹ ඉදිරිඳත් 
වනොවුනත් එතුයගඹ ජහතික වේලඳහරනවේ 
කටයුතු කයපු ඵ මුළු රංකහභ දන්නහ.  අවප් 
ඇභතිරු භහ භඟ කිඹරහ තිඹනහ එතුයගඹවේ 
ංවිධහන කටයුතු  නන්දවේ වේලඳහරන 
කටයුතු  සුයංගනීවේ වේලඳහරන කටයුතු 
වේභ ංවිධහනහත්භක වේලඳහරන කටයුතු 
කිඹරහ භහ භඟ කිඹරහ තිඹනහ.  ඒ නිහ අද 
අපි ඉතහභ වගෞයවඹන් සිර ඳත් කයන සුයංගනී 
එේරහර භළතිණිඹවේ අබහඹ අවප් 
වේලඳහරනඹටත්  යත්නපුය     ආනඹටත් 
විලහර        ඳහඩුක්          කිඹන                එක  

 

වන් කයයගන් එතුභහවේ අබහඹ පිළිඵ 
අඳවේ දළඩි වලෝකඹ  එතුයගඹ ඇසුරු කයපු 
සිඹළුවදනහවේ වලෝකඹ  වේලඳහරනඹ කයපු 
අඳ සිඹළුවදනහවේ වලෝකඹ ඇඹ වත දන්හ 
ඹන වර ඉේරහ සිතලයගන් එතුයගඹට නින් සු 
අත්වේහ ! කිඹහ භහ ප්රහර්ථනහ කයනහ.  

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

சகரல தலிசாரர்  கஞ்சன ஜத்ன                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
-------------------------------------------------------------  

 

 සතුති. ! ගරු බහනහඹක අවෝක 
ජඹර්ධන භළතිතුභහට.  මීය ශඟට ගරු ප්රබහත් 
භවවේස ද අේවිස භළතිතුභහ. 

 

ගරු භන්්රී ප්රබහත් භවවේස ද අේවිස              
சகரல உறுப்பினர் பிபாத் சஹள த அல்லிஸ் 

Hon.Member Prabath Mahesha de Alwis                                                    

----------------------------------------- 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுல ாகாண சபப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

 ගරු බහඳතිතුභනි  අද දින අපි 
වලෝකඹ ප්රකහල කයන්වන් යත්නපුය 
දිස්රික්කවේ වනොභළවකන වේලඳහරන 
නහභඹක් ටවන් කශ එේරහර ඳයපුවර් නන්ද 
එේරහර භළතිතුභන්ට විලහර ලක්තිඹක් 
වයගන්  නන්ද එේරහර භළතිතුභන් එතුභහවේ 
වේලඳහරන ගභන් භග තුශ වගනිච්ච  ඒ වේභ 
තභ පුතනුන් නහරන්ද එේරහර භළතිතුභන් 
වේලඳහරනඹට දහඹහද කයරහ වේලඳහරනඹ තුශ 
තභන්වේ පුත නුන් අර යග කයගත්ත  වම් 
යත්නපුය දිස්රික්කඹට විලහර වේහක් කශ 
සුයංගනී එේරහර භළතිණිඹ ම්ඵන්ධ..  
විවලේවඹන් තරුණ වේලඳහරාවඹකු වළතලඹට 
භභ යත්නපුය   වේලඳහරනඹට පිවිසීභත් එක්ක  

 

 

එතුයගඹ දුයකථනවඹන් කථහ කයරහ දක් 
කිේහ   වම් යත්නපුය වේලඳහරනඹ පිළිඵ 
දිඹයුතු උඳවදස වගොඩහක් තිඹනහ කිඹරහ.  භභ 
ගිර ේරහ එතුයගඹවේ නිවේ විලහර වරහක් 
කථහ කය කය ර තලඹහ.   ඒ අසථහවේ තභ. දළන 
ගන්න රළබුවන් වකො. තයම් දළනුම් ම්බහයඹක් 
වම් සුයංගනී එේරහර භළතිණිඹ තු තිබුණහ 
ද කිඹරහ.  වම් යත්නපුය වේලඳහරනවේ අය 
අවප් අවෝක ජඹර්ධන භළතිතුභහ කිේහ වේ 
අවේ ගවම් ඉන්වන් අවරහ.  අවේ තළන 
ඳහශභ වදපු වළතල.  අවේ තළන ංර්ධනඹ 
කයපු වළතල.  ඳහය කඳපු වළතල.  වම් ප්රවේල පිළිඵ 
භවහ පුදුභහකහය දළනුභක් එතුයගඹ තු තිබුණහ.  
එතුභහ ඒ දළනුභ ඊශඟ ඳයපුයත් එක්ක වඵදහ 
ගන්න ඕන කිඹන විලසහවඹන් ජීත් 
වච්ච  වම් යත්නපුය දිස්රික්කවේ ජනතහ 
වනුවන් කශවළකි වළභ වදඹක්භ කශයුතු. 
කිඹන විලසහඹ තියදච්ච  භවහ දළළන්ත ආත්භ 
ලක්තිඹක්  ධධර්ඹඹක් තියදච්ච කහන්තහක් 
වළතලඹට අපි සිර ඳත් කයන්න ඕන.  විවලේවඹන් 
තභ සහයග පුරුඹහ අර යග වරහ  තභ පුතනුන් 
වම් වේලඳහරන ක්රභඹ තුශ අර යග වරහ  ඉතහභ 
කිය වර ඝහතනඹට රක් වරහ  වම් තයම් 
කළඳ කිරීභක් වේලඳහරනඹ තුශ කයරහ එතුයගඹ 
ඵයගමු ඳශහත් බහට 1998 ඳත්වරහ  
යත්නපුය දිස්රික්කවේ ඳශවනි තළනට 
ඇවිේරහ  ඵයගමු ඳශහත් බහවේ භහජ 
වේහ  මූඳකහය  භහජ සුබ හධන ඇභතිරිඹ 

වළතලඹට කටයුතු කශහ.  ඊට ඳසවේ යත්නපුය 
දිස්රික්කඹ නිවඹෝජනඹ කයයගන් 
ඳහර්ලිවම්න්තු නිවඹෝජනඹ කශහ.  නමුත් 
2002 න් ඳසු එතුයගඹවේ දීර්ඝ වේලඳහරන 
නිවළඩිඹහක් යත්නපුය දිස්රික්කවේ ජනතහ 
දළක්කහ.  වම් වේලඳහරන නිවළඩිඹහ ඒ විදිවට 
තිබුණත් එේරහර ඳවුර ගළන  නන්ද 
එේරහර භළතිතුභහ ගළන  නහරන්ද එේරහර 
භළතිතුභහ ගළන  සුයංගනී එේරහර භළතිණිඹ 
ගළන කථහ වනොකයන අසථහ ඉතහභ අඩු..  
ෆභ තළනකභ වම් වේලඳහරන කටයුතුරට 
ගිවහභ විවලේවඹන්     අවප් ආනඹ  යත්නපුය  

 

 

 

ආනඹ ගළන අපි ඹන ෆභ තළනකභ අපි 
දළක්කහ වම් ඳවුරට පුදුභ ර තත්කභක්  කිට්ටු 
ඵක්  ඵළදිඹහක් වම් ප්රවේලර ජනතහ ගහ 
තිබුණහ.  ඒක කිතිභ වළදිච්ච වදඹක් 
වනවභ..  ඒත සබහවික වම් දිස්රික්කවේ 
ජනතහට  වම් ප්රවේලවේ ජනතහට ළඩ 
කයරහ  ඒ අඹවේ දුක දළකරහ   ඒ අඹවේ 
ප්රලසනරට ඇහුම්කන් දීරහ  ඒහට උත්තය 
වවොඹරහ නිර්භහණඹ කයගත්ත ළඵෆ ආදයඹක්.  
ඒ ආදයඹ අදටත් ඒ විදිවටභ ඒ ඳවුරට වම් 
දිස්රික්කවේ ජනතහ තුශ තිවඵන ඵ අපි 
දන්නහ.  ඒ ආදයඹ  වගෞයඹ වම් සිඹේරත් 
එක්ක කළතල වරහ ඒ තියදච්ච දීර්ඝ වේලඳහරන 
නිවළඩිඹහ අන් කයයගන් අපි වඵොවවොභ 
තුටු වන කහයණහක් තභ. 2015 භධයභ 
ඳශහත් බහවේ ආණ්ඩුකහයරිඹ වළතලඹට 
එතුයගඹ ඳත්වීභ රඵපු ද.  එදහ දවේභ භභත් 
දුයකථනවඹන් කථහ කයරහ එතුයගඹට සුබ 
ඳතරහ විවලේවඹන් එතුයගඹට දීර්ඝහයු ප්රහර්ථනහ 
කශහ.  එතුයගඹට සුබ ඳළතුහ.  එතුයගඹට ර යගවිඹ 
යුතු තියදච්ච තළනක් එතුයගඹවගන් එේරහර 
ඳවුවරන් වම් දිස්රික්කඹට  වම් යවට් ජනතහට 
සිදුවච්ච වේහ වනුවන් රළයදඹ යුතු 
වගෞයඹක් ඒ වභොවවොවත් රළබුණහ කිඹරහ අපි 
විලසහ කශහ.  ඒ වේභ අපි විලසහ කයපු 
වගොඩහක් වරහට වම් වේලඳහරන දළනුභ  
දළළන්ත එතුයගඹ තු තියදච්ච අත්දළකීම් 
එේරහර ඳවුවේ තභන්වේ සහයග පුරුඹහ  ඒ 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுல ாகாண சபப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

වේභ පුතහ භඟ කයරහ තියදච්ච ඒ 
ඳරිනතඵත් එක්ක අඳට භතක. භධයභ 
ඳශහත් බහවේ ප්රධහන ඇභතියඹහට විරුේධ 
විලසහබංග වඹෝජනහ වගනහපු වරහවේ 
ඉතහභත්භ විධිභත් ඒ ප්රලසනඹට නහඹකත්ඹ 
දීරහ ඒ ප්රලසනඹ ඉතහභත්භ වවොඳින් 
කශභනහකයණඹ කයගන්න එතුයගඹට වළකිඹහ 
රළබුණහ.  ඒ වරහවත් ඒ ප්රලසනඹ 
කශභනහකයණඹ කශහ කිඹන්වන් ඒ වරහවේ 
තියදච්ච වේලඳහරන හතහයණඹත් එක්ක  යවට් 
තියදච්ච වේලඳහරන තත්ත්ඹත් එක්ක එතුයගඹ 
අය ගියඹට අහුවුන පුක් වගඩිඹ වේ අභහරු 
තළනක ර තලවේ.  භභ ඒක දන්නහ.  භභ ඒ 
වරහවත් එතුයගඹට දුයකථනවඹන් කතහ 
කශහ.            වඵොවවොභ     ර තත්භ  එතුයගඹට  

 

තිබුණ වගෞයඹත් එක්ක වකොවවොභද ඔඵතුයගඹ 
වම් ප්රලසනඹ කශභනහකයණඹ කයගන්වන්.  
එතුයගඹ කිඹපු වේේ අවප් ජීවිතඹට භවහ විලහර 
අත්දළකීභක් එකතු කශහ.   ඒ විදිවට 
විලසහබංග වඹෝජනහ කශභනහකයණඹ 
කයවගන  ඒ ප්රලසනඹ විහවගන එතුයගඹවේ 
ජීවිතවේ අහන කහරඹ තුශත් ඒ රඵපු 
අත්දළකීම්  ඒ තිබුණ ඳරිනතඵ  ඒ 
තිබුණ වේලඳහරන දළනුභ භළනවින් වම් 
යත්නපුය දිස්රික්කවේ  ඵයගමු ඳශහවත් 
ජනතහට විතයක් වනවභ. භධයභ ඳශහවත් 
ජනතහටත් එතුයගඹ වවොඳින් වඳන්නරහ දුන්නහ 
කිඹන එක අපි වගෞයවඹන් සිර ඳත් කයන්න 
ඕන.  අද වභන් වේලඳහරන ඳවුරක විලහර 
වේහක් වම් ප්රවේලඹට යටට කයපු නන්ද 
එේරහර භළතිතුභහ  නහරන්ද එේරහර 
භළතිතුභහ වම් සිඹළුවදනහ අර යග කයවගන  වම් 
වේලඳහරනඹ තුශ නියතවරහ වම් ප්රවේලර 
ජනතහට ආදයඹ කයපු  ර තත් ජීත් වච්ච 
වම් ප්රවේලවේ ජනතහවේ වගෞයඹ අදටත් 
දිනහවගන ඉන්න සුයංගනී එේරහර භළතිණිඹ 
අඳ අතරින් වන්වී ඹහභ වලෝකඹට කහයණහක් 
කිඹන එක භභ ර තන්වන් භභ නළත නළත 
කියුතු වන්වන් නෆ.   

 

 ඒ නිහ අද විලහ හ එේරහර භළතිණිඹ 
ඇතුළු ඳවුවේ ාහතීන් වම් අසථහට ම්ඵන්ධ 

වනහ.  අපි ඵයගමු ඳශහවත්  යත්නපුය 
දිස්රික්කවේ ජනතහ වනුවන්  ඵයගමු 
ඳශහත් බහ වනුවන් ඒ වේභ අවප් 
වඳෞේගලික වලෝකඹ ඒ ඳවුවේ විලහ හ 
එේරහර භළතිණිඹ ඇතුළු ාහතීන්ට ඉතහභත්භ 
වගෞයවඹන් වලෝකඹ ඳශ කයයගන් සුයංගනී 
එේරහර භළතිණිඹට එතුයගඹ ප්රහර්ථනහ කයන 
වඵෝධිඹකින් අභහභව නින් ම්ඳත්තිඹ අ.ති 
වේහ ! කිඹරහ ප්රහර්ථනහ කයයගන් භවේ චන 
සේඳඹ අන් කයනහ.   

 

 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

சகரல தலிசாரர்  கஞ்சன ஜத்ன                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
-------------------------------------------------------------  

 

 සතුති. ! ගරු ප්රබහත් භවවේ ද අේවිස 
ගරු භන්්රීතුභහට.  මීය ශඟට ගරු ලිත 
කරුණහයත්න භන්්රීතුභහ. 

 

ගරු භන්්රී ලිත කරුණහයත්න              
சகரல உறுப்பினர் சயித கருணாத்ன                       

Hon.Member Salitha Karunaratne                               

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි  2008 වර් වභභ 
ගරු බහ නිවඹෝජනඹ කශ  භහජ වේහ 
අභහතයරිඹ වළතලඹට කටයුතු කශ සුයංගනී 
එේරහර භළතිණිඹ පිළිඵ න වලෝක 
වඹෝජනහට අපි ද වඵොවවොභ විදඹහංගභ 
එකතු වනහ.  1965 සුවිවලේෂී අවුරුේදක්.  
වඳෞේගලික භටත්.  භවේ තහත්තහ එේරහර 
ගම් බහවේ භවජන නිවඹෝජිතවඹක් විදිවට 
ඳත්වුන අවුරුේද.  ඒ අවුරුේවේභ තභ. 
යත්නපුය භව බහවේ භන්්රීයවඹක් වළතලඹට 
නන්ද සිඩ්නි එේරහර භළතිතුභහ ඳත් 
වන්වන්.  භවේ තහත්තහත් හභහංශික 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுல ாகாண சபப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

වේලඳහරනඹ කවශේ.  නන්ද  යත්  හසු කිඹන 
අඹත් එක්ක.  නන්ද එේරහර භළතිතුභහ භවේ 
තහත්තහවේ මීය ඳ ර තවතක් විදිවට යත්නපුවර් 
වේලඳහරනඹට දළළන්ත නහඹකත්ඹක් දුන්නහ.  
යත්නපුවර් හභහංශික වේලඳහරනවේ ජනතහහදී 
ප්රතහඳත් නහඹකඹහ නන්ද එේරහර භළතිතුභහ.  
එතුභහවේ ආදයණීඹ යදරි සුයංගනී එේරහර 
භළතිණිඹ.  ඒ වේභ යත්නපුවර් හභහංශික 
ජනතහහදී වේලඳහරනවේ දළළන්තභ 
ඵරහවඳොවයොත්තු නහරන්ද එේරහර 
භළතිතුභහ.  එතුභහවේ ආදයණීඹ අම්භහ සුයංගනී 
එේරහර භළතිණිඹ                               

 

තභන්වේ ආදයණීඹ පිඹතුභන්  තභන්වේ 
ආදයණීඹ භේතුයගඹ  තභන්වේ ආදයණීඹ 
එකකු උඳන් වවෝදයඹහ කිඹන තුන්වදනහභ 
වම් වරෝකවඹන් දවටභ මු අයවගන තියදඹදී 
ඒ සිඹළු වේේ ර වත් දයහවගන ඉතහ යගශීලී  
සුවද භහජඹත් එක්ක ගණුවදණු කයන 
විලහ හ එේරහර වවෝදරිඹවේ ආදයණීඹ 
අම්භහ සුයංගනී එේරහර භළතිණිඹ.  ඒ එක්කභ 
ඒ යත්නපුවර් එේරහර වේලඳහරන ඳයපුවර් 
ර්තභහන ජීභහන භවජන නිවඹෝජිතඹහ අකිර 
එේරහර භළතිතුභහවේ ආදයණීඹ වරොකු අම්භහ 
සුයංගනී එේරහර භළතිණිඹ.  එතුයගඹ තභ. 
අවඳන් මු අයවගන තිවඹන්වන් දවටභ.  
නන්ද එේරහර භළතිතුභහවේ යුග වභවවය 
නහරන්ද එේරහර භළතිතුභහට බහය 
වනවකොට නහරන්ද එේරහර භළතිතුභහ 
කුරුවිට භවහ නගයඹ භළේවේ භවහ දහවේ අමු 
අමුවේ භයහ දහනවකොට ඒ යුග වභවවය වහ 
හභහංශික වේලඳහරනවේ උභනහ ඉසඨ 
කයන්න ජනතහවේ ඉේලීභ භත ආදයණීඹ 
අම්භහ වකවනක් විදිවට සුයංගනී එේරහර 
භළතිණිඹ වම් වේලඳහරනඹට ම්ප්රහප්ත 
වනහ.  වළඵළ. භහ දළඩි වේ විලසහ කයන 
වදඹක් තභ. සුයංගනී එේරහර භහතහ වේ 
අඹ වම් දෂිත වේලඳහරනඹට ගළරවඳන්වන් නෆ.  
එතුයගඹ වළඵෆටභ යත්නපුවර් ජනතහට 
ආදයණීඹ අම්භහ වකවනක් වුනහ.  භහන 
ර තහදීකභ  ජනතහහදීකභ උඳරිභවඹන් රැක්ක 
ජනතහ නහ.කහක් ඇඹ.  ඇඹ භහජ වේහ 
අභහතයරිඹ වළතලඹට වම් ඵයගමුවේ කයන 
රද වේහ භට ඩහ ඒ කහරවේ වම් භහජවේ 

නිවඹෝජනඹ කශ ගරු භන්්රීරු දන්නහ.  ඒ 
නිහභ තභ. ජනතහවේ උභනහ භත 
එතුයගඹ ශ්රී රංකහ ඳහර්ලිවම්න්තු නිවඹෝජනඹ 
කයයගන් 2000 දී ඳහර්ලිවම්න්තුට ඹන්වන්.  
වළඵළ. වභතනදී කිඹවුණහ වේ වම් දෂිත 
ජයහජීර්ණ වේලඳහරනඹට වනොගළරවඳනහ 
වේභ වේලඳහරනවඹන් මුගන්නහ සුයංගනී 
එේරහර භළතිණිඹ 2015 දී භධයභ ඳශහවත් 
ආණ්ඩුකහයධූයවඹන් පිදුම් රඵනහ. වකොවවොභ  

 

 

නමුත් 2016 වර් දී ඇඹ අය භභ කලින් 
කිේහ වේ නන්ද එේරහර භළතිතුභන්  
නහරන්ද එේරහර භළතිතුභන් ගිඹ භගභ ඹයගන් 
අවඳන් දවටභ මුගන්නහ.  ඇඹවේ අබහඹ 
පිළිඵ වලෝක වන  කණගහටු වන අඹ 
යත්නපුවර් හභහංශික අඹ විතයක් වනවභ. 
ඳක් වේදවඹන් වතොය සුවක් ජනතහ 
භඟ අපි ද විදඹහංගභ එක්න ඵ ප්රකහල 
කයයගන් එතුයගඹවේ අබහඹ වනුවන් 
ඵයගමු ඳශහත් බහ ප්රකහලඹට ඳත් කශ 
ඟයහවේ වේදනහවන් ධදය අජිත් කශයහණ 
අභයසිංව ලියූ එක කවිඹකින් භභ භවේ කථහ 
අන් කයනහ.   

 

ඳවණ වගන අතින් දළවනහ රිදුම්          දිදී  
ඳණ යළු වුත් සුයතින් රැකුම්             දිදී 
නළවගන අලුත් ඳයපුයකට දිරිඹ             දිදී  
ර යග වහ පුතු රඟභ සිතලඹහ සිසිර              දිදී  
 
 
නඹන උතුයහ උණු කඳුරළේ            පිරුනී 
ණ කශමහ වෝ සුසුභන්            ඇසුනී 
තළවශනදනන්වනුවන්වභවවකශ ඵළවිනී 
නින ඔඵට දුය නළත ගරු          භළතිණිඹනී  
 
 

සතුති. ! 

 



 

ඵයගමු ඳශහත් බහ சபகமுல ாகாண சபப SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL  

2016.09.27 
 

 27 
 

ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுல ாகாண சபப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

சகரல தலிசாரர்  கஞ்சன ஜத்ன                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
-------------------------------------------------------------  

 

 සතුති. ! ගරු ලිත කරුණහයත්න 
භන්්රීතුභහට.  මීය ශඟට විඳක්වේ ගරු ප්රධහන 
ංවිධහඹක සිරිඳහර කිරිඇේර භළතිතුභහ.   

 
 

ගරු විඳක් ංවිධහඹක සිරිඳහර කිරිඇේර              
சகரல எதிர்க்கட்சி அபப்பாரர் சிமிபாய கிரிஎல்ய 

Hon.Opposition Whip Siripala Kiriella                                

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි  සුයංගනී එේරහර 
භළතිණිඹ අඳට භතක. අවප් ඉසවේරහ 
ඳශහත් බහ තිබුවන් අවප් දිස්රික් 
කහර්ඹහරවේ.  ඒවක් ඉන්නවකොට තභ. එතුයගඹ 
ඳශහත් බහ භන්්රීරිඹක් විදිවට කටයුතු 
කවශේ.  ඒ කහරවේ ඳවිහ න්නිආයච්චිත් 
ර තලඹහ අපිත් එක්ක.  ඒ කහරවේ ඇත්තටභ 
කිඹනහ නම් භභ න භ භහජ ඳක්වඹන් 
තභ. භන්්රීයඹහ වරහ ර තලවේ.  ඔන්න ඕක 
අත ඇයරහ අපිත් එක්ක එන්න කිේහ.  භභ 
කිේහ වකොවවේ ගිඹත් ශ්රී රංකහ එකට නම් 
ඹන්වන් නෆ කිඹරහ.  ඒක අඳට වරිඹන්වන් 
නළති ඳක්ඹක්.  එදහ සුයංගනී එේරහර 
භළතිණිඹ භවේ පුටුට පුටු වදකකට එවහ තභ. 
ර තලවේ.  එතුයගඹ කිේහ වභවවභ ඉදරහ 
වරිඹන්වන් නෆ ඳහර්ලිවම්න්තුට ඹන්න ඕන 
කිඹරහ.  ඳහර්ලිවම්න්තුට ගිඹහ.  එතුයගඹ 
ආණ්ඩුකහය ඳදවිඹ දක්හ ගිඹහ.  එතුයගඹවේ පින.  
එතුයගඹවේ ලක්තිඹ.  එතුයගඹ එදහ 
ඵරහවඳොවයොත්තු ඉටුකය ගනියගන් ආණ්ඩුකහය 
ධූයවඹත් ඉදරහ ආණ්ඩුකහයරිඹක් ලවඹන් 
තභ. අබහප්රහප්ත වුවන්.  එතුයගඹ ගත්තහභ 
ඉතිවහගත වනහ.  නන්ද එේරහර 
භවත්භඹහ  ඒ වේභ නහරන්ද එේරහර 
භවත්භඹහ ඒ වදන්නහටභ ළඩිඹ තනතුරු 
රඵහවගන වභවරොවින් අබහප්රහප්ත වුනහ.  

එතුයගඹ ඇත්ත ලවඹන්භ කිඹනහ නම් ඒ 
වදන්නහටභ පිර තලවේ එතුයගඹවේ සටහර් එක 
කිඹරහ භභ කිඹනහ ඒ කහරවේ.  අඳට හුඟහක් 
වේේ තිඹනහ අපි දන්න කිඹන වේේ 
එතුයගඹවේ.  ඉනහ කිේහභ ඵයගමු 
ඳශහවත් ඒ වේ ඉන වකවනක් නෆ.  එවවභ 
නම් ළඩි අසථහක් ගන්වන් නෆ භභ.  අවප් 
ර තයග සුයංගනී එේරහර භළතිණිඹට  ර ටපු 
ආණ්ඩුකහයතුයගඹට නින් සු අත්වේහ !  

 

කිඹහ ප්රහර්ථනහ කයයගන් භවේ වම් වකතල චන 
සේඳඹ අන් කයනහ.   

 
ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

சகரல தலிசாரர்  கஞ்சன ஜத்ன                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
-------------------------------------------------------------  

 

 සතුති. ගරු විඳක්වේ ප්රධහන 
ංවිධහඹක සිරිඳහර කිරිඇේර භළතිතුභහට.  
මීය ශඟට ගරු විඳක්නහඹක ඩබ්ලිේ.වෝභදහ 
භළතිතුභහ. 

 

 
ගරු විඳක් නහඹක ඩබ්ලිේ.වෝභදහ              
சகரல எதிர்க் கட்சித் தபயலர் ெபிள்யு சசாதாச                   

Hon.Opposition Leader W.Somadasa                                  

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි  අද දවේ වලෝක 
ප්රකහලවේ වළතලඹට සුයංගනී එේරහර 
භළතිණිඹවේ අබහඹ ගළන වලෝකඹ ප්රකහල 
කයන්න අඳට අසථහක් රළයදරහ තිඹනහ.  
වම් වලෝකඹ ප්රකහල කයනවකොට සුයංගනී 
එේරහර භළතිණිඹ ඳශහත් බහට වත්රී ඳත්ව 
අසථහවේ ආණ්ඩු ඳක්වේ භන්්රීරිඹක්  
ආණ්ඩු ඳක්වේ ඇභතිරිඹක් වළතලඹට කටයුතු 
කයනවකොට අපි විඳක්වේ භන්්රීරු.  අපි 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுல ாகாண சபப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

විඳක්වේ වුත් සුයංගනී එේරහර භළතිණිඹ 
කිසිභ වේදඹක් නළතු වදන්න පුළුන් 
වවඹෝගඹ අපි වටත් ආණ්ඩු ඳක්ඹ වේභ 
විඳක්ඹටත් භහන වදන්න කටයුතු කශහ 
කිඹන එක අපි සිර ඳත් කයන්න ඕන.  ඒ වේභ 
එතුයගඹ සුවදශීලී වේලඳහරාරිඹක් වළතලඹට 
සුවදශීලී අපි භඟ ඇසුරු කශහ කිඹන එකත් 
අපි සිර ඳත් කශයුතු..  

 

 ඒ එක්කභ අපි එේරහර ඳයපුය ගළන 
කථහ කයනවකොට අපි දන්නහ යත්නපුය 
දිස්රික්කවේ එේරහර කිඹන ඳයම්ඳයහ 
විවලේවඹන්භ වේලඳහරනවේ නිඹළලුන යටට 
භහජඹට ජනතහට වේඹ කයන ඳවුරක් 
වළතලඹට ප්රසිේධිඹක් රඵන එේරහර 
ඳයම්ඳයහවේ කිඹන එක අපි කවුරුත් දන්නහ 
කහයණඹක්.  එේරහර ඳවුරට විඳතක් 
කයදයඹක් වනවකොට යත්නපුය දිස්රික්කවේ 
විතයක් වනවභ. කෆගලු දිස්රික්කඹ පුයහ ඉතහ 
වේගවඹන්  ඉතහ ඉක්භණින් ඒ විඳත ව 
කයදයඹ ඹම් වදඹක් වුනහ නම් ජනතහ දළනුත් 
වන්න ප්රසිේධිඹක් වනහ.  ඒ ප්රසිේධිඹ 
වන්වන් කෆගලු දිස්රික්කවේ ජනතහ අතයත් 
වම් එේරහර ඳයම්ඳයහ ගළන ජනප්රිඹතහඹක් 
තිවඵන ඵ වන් කශයුතු.. 

 

  එවවභ නම් අඳට සුයංගනී එේරහර 
භළතිණිඹවේ වලෝකඹ ගළන කථහ කයනවකොට 
අපි ඔඵතුභහවගන් ඉේරහ සිතලන්වන් විඳක්වේ 
වළභ භන්්රීයවඹක්භ වලෝක වන අසථහක් 
වුනහ සුයංගනී එේරහර භළතිණිඹවේ අබහඹ 
ගළන එදහ.  ඒ වලෝකඹ ප්රකහල කයන අසථහවේ 
සිඹළුවදනහවගන් අනුභත වුනහ සුයංගනී 
එේරහර භළතිණිඹ නිවතභහනී වේලඳහරනඹක් 
කයපු ආදයණී නහ.කහක් වළතලඹට අඳට 
පිළිගන්න පුළුන් කිඹන එක විඳක්වේ 
භන්්රිරුන්වගන් ප්රකහල වුනහ.  ඒ නිහ භභ 
ඔඵතුභහවගන් ඉේලීභක් කයනහ අවප් වම් 
වලෝක ප්රකහලඹ සුයංගනී එේරහර 
භළතිණිඹවේ දරුන්ටත්  ාහතීන්ටත් අවප් 
වලෝක ප්රකහලඹ වන් කයරහ දළනුත්  
කයන්න කිඹරහ ඉේරයගන් සුයංගනී එේරහර 

භළතිණිඹට නින් සුඹ ප්රහර්ථනහ කයයගන් භභ 
නිවඬ වනහ. 

 

 

 

 
ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

சகரல தலிசாரர்  கஞ்சன ஜத்ன                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
-------------------------------------------------------------  

 

 සතුති. ! ගරු විඳක්නහඹක 
ඩබ්ලිේ.වෝභදහ භළතිතුභහට.  මීය ශඟට ගරු 
භන්්රී නයගන්ද අනුයප්රිඹ ගරු භන්තීතුභහ.  එතුභහ 
බහවේ නෆ.  මීය ශඟට ගරු අභහතය යංජිත් 
ඵණ්ඩහය භළතිතුභහ. 

 
ගරු අභහතය යංජිත් ඵණ්ඩහය භළතිතුභහ.              
சகரல அபச்சர் ஞ்ஜித் பண்ொ                                  
Hon. Minister Ranjith Bandara                                                
--------------------------------------------------------         

 

 සතුති. ගරු බහඳතිතුභනි  ඔඵතුභහට.  
සුයංගනී එේරහර ර ටපු ගරු ආණ්ඩුකහයතුයගඹ  
එතුයගඹවේ අබහඹ වනුවන් ඳශහත් බහට 
වභභ වඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කිරීභ ම්ඵන්ධ අපි 
ඔඵතුභහට සතුතින්ත වනහ.  සුයංගනී 
එේරහර ගරු ආණ්ඩුකහයතුයගඹ ගළන කථහ 
කයනවකොට නන්ද එේරහර  නහරන්ද 
එේරහර ගළන කථහ වනොකය අඳට අදවස 
ප්රකහල කිරීභට කිසිභ අසථහක ර ත 
නළවභන්වන් නෆ.  වම් යත්නපුය දිස්රික්කවේ 
විවලේවඹන්භ යත්නපුය භළතියණ 
වකොට්ඨහලවේ එේරහර නහභඹ අදටත් අවප් 
යත්නපුය දිස්රික්කවේ ජනතහවේ වදවත් 
වනොභළවකන ටවන් තඵපු ඳවුරක්.  ඒ වේභ 
තභ. යත්නපුය දිස්රික්කඹට විලහර වේඹක් 
කයන්න ර ටපු නන්ද සිඩ්නි එේරහර  නහරන්ද 
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SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ම්ඳත් එේරහර  ඒ වේභ සුයංගනී 
එේරහර  ඒ වේභ අතුර ආතලගර ළන්නවුන් 
අඳට අර යග වීභ භභ ර තන්වන් යත්නපුය 
දිස්රික්කවේ අපි         ඹම්කිසි        වභොකක් 
වවෝ            ඳහඳ     කර්භඹක්                කයරහ  

 

 

තිඹනහ  ඒ අඹවේ වේහ යත්නපුය 
දිස්රික්කඹට රඵහගන්න වනොවළකි වීභ 
ම්ඵන්ධවඹන්.  උඳරිභ වේහ.  භට භතක. 
නන්ද එේරහර භළතිතුභහ භභ පුංචි කහරවේ 
භවේ තහත්තහ එක්ක අයවගන ගිර ේරහ භහ 
ගේකිසවේ ගුරුතරහ ලහන්ත වතෝභස 
විදයහරඹට ඇතුශත් වච්ච අධිඹ.  
වභොනහත් වත්වයන්වන් නෆ.  ඉංග්රීසි 
චනඹක් කථහ කයන්න ඵෆ.  කිසි වකවනක් 
එක්ක කථහ කයන්න අඳට විලහර 
ඵවකෝරඹක් ඇති වච්ච වභොවවොතක එවවභ 
තිබුණ වභොවවොතක භවේ පිඹහ යහඳහරිකවඹක් 
වළතලඹට  යහඳහයවේ නළඹළලුනත් අඳට 
අධයහඳනඹක් රඵහවදන්න ඕන කිඹන ඒ මුේ 
බීජඹ අවප් පිඹහවේ ර ත තුශ ඇති කවශේ නන්ද 
එේරහර භළතිතුභහ.  එතුභහභ ගිර ේරහ  
එතුභහභ විදුවේඳතිතුභහට කථහ කයරහ  භහ ඒ 
ඳහරට ඇතුශත් කයරහ අඳට ඒ රඵහදුන්නහ ව 
ඒ අධයහඳනඹ  කිසිවේත්භ නන්ද එේරහර 
භළතිතුභහ අවප් වදතින් අ.න් කයන්න ඵෆ.  ඒ 
රඵහගත්ත අධයහඳනඹත් එක්ක අපි නිතළතින් 
ඵළදුනහ වම් එේරහර ඳයපුය වනුවන් අඳවේ 
කහර්ඹ බහයඹ කයන්න.  භභ ඳහේ ජීවිතඹ 
වළයගිඹ අසථහක ඳේලිඹ ඳහවර් අවප් පිඹහට 
අ.ති යහඳහරික සථහනඹක් තිබුණහ.  ඒ වේභ 
නන්ද එේරහර භන්්රීතුභහවේ ශ්රී රංකහ නිදවස 
ඳක් කහර්ඹහරඹ තිබුවනත් ඳේලිඹ ඳහවර්.  
එතවකොට ඳහේ ජීවිතඹ නිභහ කයරහ අපි 
ඳේලිඹ ඳහවර් යහඳහරික කටයුතුරට 
එනවකොට නියන්තයවඹන්භ මුණ ගළසුන 
ප්රතහඳත් චරිතඹක් තභ. නන්ද එේරහර 
කිඹන චරිතඹ.  අවප් පිඹහ වේලඳහරනවේ 
නිඹළලුනත් අපි වේලඳහරනවේ නිඹළවරන්න 
අඳට ඹම්කිසි ආබහඹක් රළබුවන් නන්ද 
එේරහර භන්්රීතුභහවගන්.  එතුභහවේ 
ප්රතහඳත්බහඹ  ිජුබහඹ   ඒ වේභ තීයණ 

ගළනීවම් ලක්තිඹ තුශ අපි නිතළතින්භ ශ්රී රංකහ 
නිදවස ඳක්වේ ප්රතිඳත්ති කිවඹේවේ නළති 
වුනත් අඳට වම් පුේගරඹහ එක්ක ඹන්න කිසිභ 
යදඹක් ඇති වුවන් නෆ.  එතුභහත් එක්ක කයපු 
ඳශවනි භළතියණඹ තභ. කරවගඩි  රහම්පු  

 

 

භළතියණඹ.  වේ.ආර්.ජඹර්ධන භවත්භඹහවේ 
ආණ්ඩු කහවේ.  අපි ඳයහජඹට ඳත් වුනත් ඒ 
මුේ භළතියණවේ දී එතුභහ ඒ විදවහ ඳහපු අභීත 
වන්ඳතිවඹකුවේ නිඹමුහ වළතලඹට අඳට 
විලහර ලක්තිඹක් එතුභහ රඵහදුන්නහ.  ඉන් 
අනතුරු ඳළති අතුරු භළතියණඹ භභ 
ර තන්වන් ඉතහභත්භ භීණඹ පුයපු 
භළතියණඹක් ඒ කහරවේ වළතලඹට.  ඒ 
භළතියණවේ දී ඉදිරිඳත් ව ප්රති අවප්ක්කඹහ 
භඟ තයඟ කිරීවම් දී භභ ර තන්වන් යත්නපුය 
ජනතහ විසින් එතුභහ ඉදිරිඹට වගනේරහ 
තිබ්ඵහ.  ඒක වභොනහට ඔප්පු වුනහ 
ඳහර්ලිවම්න්තුවේ දී දිංගත ගහයගණී දිහනහඹක 
භළතිතුභහ වන් කශහ  නන්ද එේරහර 
භළතිතුභහ ඳහර්ලිවම්න්තු ගිඹ ඳශවනි දවේභ 
කිේහ භභ දළනවගන ර තලඹහ නන්ද ඉවළින් 
ජඹග්රවණඹ කයනහ කිඹරහ.  වභොකද 
ජනතහවේ ප්රතිචහයඹ තිබුවන් නන්ද එේරහර 
කිඹන සුවිලහර චරිතඹ ම්ඵන්ධවඹන්.  ඉන් 
අනතුරු අපි වනොර තන වභොවවොතක අපි 
අතරින් නන්ද එේරහර භළතිතුභහ වන් වී 
ගිඹහ.  ඉන් අනතුරු නහරන්ද ම්ඳත් 
එේරහර යත්නපුවර් වේලඳහරනඹ අතට 
ගන්න කිඹන ඒ ඉේලීභ තලන් වගොඩින් වළභ 
තළනින්භ එනවකොට එතුභහ ඳශහත් බහට 
ඉදිරිඳත් වුනහ 93.  ඒ ර්වේ තභ. ඳවිත්යහ 
වේවි න්නිආයච්චි  ඒ වේභ වකොවරොන්න 
භළතියණ වකොට්ඨහලවේ ජඹතිස යණවීය  
ළනි අඹ වම් වේලඳහරනඹට ආවේ.  ඉන් 
අනතුරු ඇතිවච්ච ඳහර්ලිවම්න්තු 
භළතියණඹ 94 භභ ර තන්වන් වම් වළයවුම් 
රක්ඹකට විලහර දහඹකත්ඹක් වදන්න 
යත්නපුවර් නහරන්ද ම්ඳත් එේරහරට 
වළකිඹහ රළබුණහ.  ඒ දහඹකත්ඹත් එක්ක 
එතුභහ යත්නපුය භළතියණ වකොට්ඨහලවේ ශ්රී 
රංකහ නිදවස ඳක්වේ ංවිධහඹක වළතලඹට ඳස 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுல ாகாண சபப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

අවුරුදු ළශළසභක් වළදුහ වම් යත්නපුය 
දිස්රික්කඹ වකොවවොභද දියුණු කයන්වන් 
කිඹරහ.  ජනතහවේ අලයතහඹන් 
වකොවවොභද ඉසඨ කයන්වන් කිඹරහ ඳස අවුරුදු 
ළශළසභක් වදරහ ඒවක් පිතලඳසවේ ර ටපු 
වකනහ          තභ.        සුයංගනී       එේරහර  

 

ආණ්ඩුකහයතුයගඹ.  වම් නන්ද එේරහරත්  ඒ 
වේභ නහරන්ද එේරහරත් කිඹන 
යුගපුරුඹන්වේ ඳසුයදවම් ර තලවේ  වම් ෆභ 
හර්ථක කටයුත්තක් පිතලඳසවේභ ර තලවේ 
සුයංගනී එේරහර වම් අද අපි කථහ කයන 
ආණ්ඩුකහයතුයගඹ.  එතවකොට නහරන්ද 
එේරහර අවඳන් උදුයහ ගත්තහ.  ඉන් අනතුරු 
තිබුණ ඳශහත් බහ භළතියණවේ යත්නපුය 
දිස්රික්කවේ ඉවශභ භනහඳඹක් රඵහවගන 
ඳශහත් බහට භන්්රීරිඹක්  ඇභතිරිඹක් 
වළතලඹට ඳත්වරහ අවුරුේදක් තුශ අඳට 
යත්නපුයට වහ ඵයගමු ඳශහතට වේඹක් 
කයරහ ඉන් අනතුරු එතුයගඹ ඳහර්ලිවම්න්තු 
භළතියණඹට තයඟ කයනවකොට අපි ඇහුහ 
ඳශහත් බහවේ භව ඇභතිකභ දයන්නට ඕනෆභ 
සුදුසුකභක් තිඹන අසථහක ඇ. 
ඳහර්ලිවම්න්තුට තයඟ කයන්වන් ?  භට 
කිේවේ පුතහ  නන්ද ඳහර්ලිවම්න්තුවේ ර තලඹහ.  
නහරන්ද ඳහර්ලිවම්න්තුවේ ර තලඹහ.  භටත් 
ඳහර්ලිවම්න්තුට ගිර ේරහ වම් යත්නපුය 
දිස්රික්කවේ ව වම් ජහතික වේලඳහරනඹට 
ඇතුශත් වන්න වඵොවවොභ ආ..  භවේ 
කළභළත්තක් තිඹනහ.  ඒ නිහ ඉදිරිඳත් 
වන්වන්.  එතුයගඹ ඳහර්ලිවම්න්තු ගිඹහ.  
ගිර ේරහ යත්නපුය දිස්රික්කවේ  යත්නපුය 
භළතියණ වකොට්ඨහලවේ ජනතහට වේඹ 
කශහ.  ඉන් අනතුරු ඇති වච්ච තත්ත්ඹන් 
පිළිඵ අපි සිඹළුවදනහභ දන්නහ.  ඹම් ඹම් 
කහයණහත් එක්ක  ඹම් ඹම් සිේධීන් එක්ක 
එතුයගඹ කරකිරීභට ඳත් වුනහ  වම් 
වේලඳහරනවේ ඹම් ඹම් සිේධීන් නිහ.  නමුත් 
අපි නළත තහක් තුටු වුනහ භධයභ ඳශහවත් 
ආණ්ඩුකහයරිඹ ඵට ඳත් වුනහභ අපි නළතත් 
තුටු වුනහ.  අවප් වදත් දිනහගත්ත එේරහර 
ඳයපුවර් ඒ සුයංගනී එේරහර භහතහ නළත 
අපිත් එක්ක වම් වේලඳහරන කයලිඹට පිවිසිඹහ 
කිඹරහ.  නමුත් අහනහන්ත වර එතුයගඹත් 

අවඳන් මුගත්තහ.  එතවකොට වම් 
නන්ද  නහරන්ද  සුයංගනී කිඹන අඳට වේඹක් 
කයපු වම්         තුන්වදනහභ අපි 
ඵරහවඳොවයොත්තු වනොවුන අසථහක         අපි  

 

 

ඵරහවඳොවයොත්තු වනොවුන කහරඹක  විලහර 
දහඹකත්ඹක් වම් යටට වදන්න පුළුන් වුන 
කහරඹක තභ. වම් අඹ අඳට අර යග වුවන්.   

 

 ඒ නිහ අපි අදටත් කණගහටු වනහ 
වම් එේරහර ඳයම්ඳයහට  ඒ අඹ 
ඵරහවඳොවයොත්තු වුන වේහ වම් භළතියණ 
වකොට්ඨහලඹට ව විවලේවඹන්භ යත්නපුය 
දිස්රික්කඹට ඒ අඹට කයන්න ඵළරි වීභ 
ම්ඵන්ධවඹන්.  භට භතක. 99 ඳශහත් 
බහට භට ඉදිරිඳත් වන්න කිඹරහ 
සුයංගනී එේරහර භළතිණිඹ භට ආයහධනහ 
කයනවකොට භභ යහඳහය කටයුතු කයවගන 
ර තලවේ.  භභ ජීවිවත්ටත් ර තුවේ නෆ ඳශහත් 
බහටත්  ප්රහවේශීඹ බහටත්  නගය 
බහටත් ඉදිරිඳත් වන්න.  නමුත් භට 
කිේහ නහභ වඹෝජනහ අත්න් කයන්න එන්න 
පුතහ කිඹරහ වටලිවෂෝන් වකෝේ එකක් දුන්නහ 
භවළලි වක්න්ද්රවේ ඉදරහ.  භභ කිේහ භට 
වම්කට ඉදිරිඳත් වන්න තයම් එවවභ 
වේලඳහරන ඳසුයදභකුත් නෆ.  වඳුනන පිරිකුත් 
නෆ කිඹරහ.  වරි භභ ඒ ගකීභ බහයගන්නම්.  
අත්න් කයන්න කිඹරහ කිේහ.  ඒ ගිර ේරහ 
අත්න් කයරහ ඉන් අනතුරු භළතියණඹ 
අන් වනතුරු ෆභ භළතියණඹකටභ 
පුවතක් වේ එක්කවගන ගිර ේරහ භට 
වවඹෝගඹ රඵහදුන්නහ.  එදහ වඵෝනස 
භන්්රියවඹක් වළතලඹට 99 ඳත් වච්ච භභ  භට 
පුළුන් වුනහ අද එතුයගඹ වවොඵපු වම් භහජ 
වේහ අභහතයහංලඹභ අද භට වවොඵන්න.  ඒක 
ධදවේ යදභක් වළතලඹට අපි ර තනහ ඒහ 
සිේධ වන වේේ.  ඒ නිහ අඳට භභ 
ර තන්වන් වම් නන්ද එේරහර භළතිතුභහ ගළන  
නහරන්ද එේරහර භළතිතුභහ ගළන  සුයංගනී 
එේරහර භළතිණිඹ ගළන ඒ ඳවුර ගළන භභ 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுல ாகாண சபப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ර තන්වන් දස ගණන් කථහ කයන්න අඳට 
පුළුන්.  නමුත් වම් අසථහවේ තිවඵන්නහ ව 
කහරඹ ම්ඵන්ධවඹන් අඳට තත් 
කහයණහරට ඹන්න තිඹන  ළදගත්කභ   නිහ  

 

 

අපි ගරු බහඳතිතුභහවගන් ඉේරහ සිතලනහ ඒ 
ඳවුවේ අද අපිත් එක්ක ඉන්න විලහ හ 
වවෝදරිඹ  ඒ වේභ වභොවහන් හලිඹ 
එේරහර අවප් ර ටපු ආණ්ඩුකහයතුභහ ඒ 
වේභ වේනක එේරහර අවප් නන්ද 
එේරහර භළතිතුභහවේ වවෝදයඹහ ඒ ඳවුවේ 
සිඹළුවදනහටභ වම් ඳශහත් බහවේ අවප් වලෝක 
වඹෝජනහ  අවප් වලෝකඹ ප්රකහල කයන්න 
කිඹරහ ඉේරහ සිතලයගන් සුයංගනී එේරහර 
භන්්රීතුයගඹ  ආණ්ඩුකහයතුයගඹ  අවප් භහතහ  
අවප් අම්භහ ඵරහවඳොවයොත්තු වන 
වඵෝධිඹකින් එතුයගඹට නින් ළඳ අත්වේහ ! 
කිඹරහ ප්රහර්ථනහ කයයගන් භවේ කථහ අන් 
කයනහ.   

 

 
ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

சகரல தலிசாரர்  கஞ்சன ஜத்ன                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
-------------------------------------------------------------  

 

 සතුති. ! යංජිත් ඵණ්ඩහය ඇභතිතුභහට.  
මීය ශඟට දිංගත ර ටපු ආණ්ඩුකහයතුයගඹ  
සුයංගනී එේරහර භළතිණිඹවේ ාහති පුඹහ  
වම් ඳශහත් බහ නිවඹෝජනඹ කයන අකිර 
හලිඹ එේරහර භළතිතුභහට ආයහධනහ 
කයනහ.   

  
ගරු භන්්රී අකිර එේරහර භළතිතුභහ.                                         

சகௌல உறுப்பினர் அகிய எல்யாலய                                                       

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි  වම් අසථහවේ දී 
ඵයගමු ඳශහත් බහවේ ර ටපු භහජ වේහ 
අභහතයරිඹ වළතලඹට කටයුතු කයපු දිංගත 
සුයංගනී එේරහර භළතිණිඹ  එවවභ නළත්නම්  

 

භවේ ාහතිරිඹ ලවඹන් වරොකු අම්භහ ගළන 
වලෝක ප්රකහලඹ කයන අසථහවේ දී භභ 
ඇත්තටභ වභභ අසථහට එක්වන්වන 
සතුතිඹක් කයන්න. වම් බහ නිවඹෝජනඹ 
කයන ාහති පුවඹක් වළතලඹට එතුයගඹ 
වනුවන්  එතුයගඹවේ කහර සීභහවේ දී කයපු 
ජනතහ වභවවය  ඒ වේභ නන්ද එේරහර 
භවේ වරොකු තහත්තහ  දිංගර නහරන්ද 
එේරහර භවේ වවෝදයඹහ  වම් සිඹළුභවදනහ 
වනුවන් අද කයපු ගුණහනුසභයණ කථහන් 
වනුවන් සිඹළුවදනහටභ භවේ සතුතිඹ ප්රකහල 
කයන්න තභ. අද වම් අසථහට භභ එකතු 
වන්වන්.  එවේ කිඹයගන් ඔඵතුභහට විවලේ 
සතුතිඹක් කයනහ එතුයගඹවේ අබහවඹන් 
ඳසවේ දිගු කහරඹක් ඹන්නට වඳය වම් 
අසථහ වභභ බහට වඹෝජනහක් වළතලඹට 
වගන ඒභ පිළිඵ.  ඔඵතුභහටත්  
වේකම්තුභහටත්  ඒ වේභ කහර්ඹඹ 
භණ්ඩරඹටත් සතුතිඹ ප්රදහනඹ කයන අතය  අඳ 
ඳශහත් බහවේ ප්රධහන අභහතය ධූයඹ දයන 
භීපඳහර වවේයත් ගරු ප්රධහන ඇභතිතුභහට  ඒ 
වේභ අවප් යංජිත් ඵණ්ඩහය ඇභතිතුභහට  
අතුර කුභහය යහහුඵේධ ඇභතිතුභහට  බහණු 
මුණිප්රිඹ ඇභතිතුභහට   ශ්රීරහේ වික්රභසිංව 
ඇභතිතුභහට ඒ වේභ විඳක්නහඹකතුභහ 
ඇතුළු ඳක් විඳක් සිඹළුභ භන්්රීතුභන්රහ  
භන්්රීතුයගඹ ඇතුළු සිඹළුවදනහටභ වදතින්භ 
භභ සතුතින්ත වනහ.  අවප් ඳවුවේ ාහතීන් 
වනුවනුත්  විලහ හ එේරහර භළතිණිඹ 
වනුවනුත්.  ගරු බහඳතිතුභනි  ඒ වේභ 
භභ වම් අසථහවේ දී සිර ඳත් කයන්න ඕන 
සුයංගනී එේරහර භළතිණිඹ අබහප්රහප්ත වුන 
අසථහවේ දී එතුයගඹවේ අභඟුේ උත්ඹ 
ර්ණත් කයන්න අවප් ගරු ලිත 
කරුණහයත්න භන්්රීතුභහත්  ඒ වේභ වම් 
ඳශහත් බහවේ ධදයයවඹකු ලවඹන් 
කටයුතු කයන අජිත් කරයහණ අභයසිංව 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுல ாகாண சபப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ධදයතුභහත් එකතු වරහ එතුයගඹවේ 
චරිතහඳදහනඹක් ඉදිරිඳත් කශහ ප්රධහන 
ඇභතිතුභහවේ අනුභළතිඹ ඇතු.  ඒ වහ 
යංජිත් ඵණ්ඩහය ගරු ඇභතිතුභහත් විලහර 
වවඹෝගඹක්         දුන්නහ.                  ඒ නිහ  

 

භභ වම්ක අසථහක් කයගන්නහ ගරු 
භන්්රීතුභහටත්  අවප් ධදයතුභහටත් වම් 
වඳොත් පිංච එළිදළක්වීභ පිළිඵ විවලේ 
සතුතිඹක් කයන්න.  ඒ වේභ වම් අසථහවේ දී 
භභ සිර ඳත් කයනහ සුයංගනී එේරහර 
භළතිණිඹ 1999 ඵයගමු ඳශහත් බහට වත්රී 
ඳත්වුන අසථහවේ දී එතුයගඹට අභහතයධූයඹ 
රඵහදුන්න  එකට ර ටපු ජනහධිඳති චන්ද්රිකහ 
කුභහයතුංග ජනහධිඳතිනිඹටත්  ඒ වේභ 
එතුයගඹවේ අහන කහරවේ දී එතුයගඹට 
ආණ්ඩුකහයධූයඹ රඵහදුන්න ර්තභහන 
ජනහධිඳති ධභ්රීඳහර සිරිවේන ගරු 
ජනහධිඳතිතුභහටත් ඒ වේභ අඳට අභතක 
කයන්න ඵෆ භවේ වරොකු තහත්තහ නන්ද 
එේරහර භළතිතුභහ එතුභහවේ වේලඳහරන 
ජීවිතවේ දී එතුභහට ඳේලිඹ ඳහවර් කහර්ඹහරඹ 
රඵහදුන්න අවප් ඉෂසරහර් ගරු භන්්රීතුභහවේ 
පිඹතුභහ තභ. ඒ වගොඩනළගිේර රඵහදුන්වන්.  
අවුරුදු ගහණක් ඉතහභත් සුළු මුදරකට  සුළු 
කුලිඹකට එතුභහවේ වේලඳහරනඹ කයන්නත්  
ඒ වේභ නහරන්ද වවෝදයඹහවේ 
වේලඳහරනඹ කයන්නත් ඒ රඵහදුන්න 
වගොඩනළගිේර වනුවන් භභ ගරු ඉෂසරහර් 
භන්්රීතුභහට සතුතින්ත වනහ   එතුභහවේ 
පිඹතුභහ අද ජීතුන් අතය නළති වුනත්.  

 

 එවේ කිඹයගන් වම් අසථහවේ දී ඔඵ 
සිඹළුභවදනහ වත විලහ හ එේරහර භළතිණිඹ 
වනුවනුත්  භවේ භේතුයගඹ  භවේ නළන්දරහ 
වනුවනුත්  භභත් වඳෞේගලික ඔඵ 
සිඹළුවදනහ වත වදතින්භ සතුතින්ත 
වයගන් භහ නතිනහ.  සතුති. ! 
 

 

 

 

 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

சகரல தலிசாரர்  கஞ்சன ஜத்ன                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
-------------------------------------------------------------  

 

 සතුති. ! ගරු අකිර එේරහර 
භන්්රීතුභනි.  අද දින වභභ ගරු බහවේ 
හකච්ඡහට බහජනඹ වුන දිංගත ර ටපු භධයභ 
ඳශහත් ආණ්ඩුකහයතුයගඹ   ඒ වේභ ශ්රී රංකහ 
ඳහර්ලිවම්න්තුවේ භන්්රීරිඹක් වළතලඹට වේභ 
වභභ ඵයගමු ඳශහත් බහ නිවඹෝජනඹ 
කයපු අභහතයරිඹක් වළතලඹට අද වභභ ගරු 
උත්තරීතය බහවේ ඳක් විඳක් සිඹළුභ භළති 
ඇභතිතුභන්රහ විසින් එතුභන්රහවේ මුවින් 
ප්රකහල වුවන් ගරු සුයංගනී එේරහර 
භළතිණිඹ  ඒ වේභ ගරු නන්ද එේරහර 
භළතිතුභහ  ඒ වේභ ගරු නහරන්ද එේරහර 
භළතිතුභහ ව එභ ඳවුවේ ඒ භළති 
ඇභතිතුභන්රහ විසින් වම් භහජඹට  යත්නපුය 
දිස්රික්කඹට  ඒ වේභ වම් යටට කයන රේදහ 
ව වේඹ පිළිඵ..  ඉතින් භභ ර තන්වන් 
වළභ වකවනකුවේභ මුවින් පිටවුනහ වේ ඒක 
චනවඹන් කිඹරහ නිභ කයන්න පුළුන් 
භට්ටභක නෆ.  අදත් වම් ඉතිවහඹ තුශ වම් නම් 
සිඹේරභ යන් අකුරින් ලිඹවිරහ  වභොනභ 
අසථහක දී වුත්  වභොනභ කහයණහක දී 
වුත් නියන්තයවඹන් සිර ඹට නළවගයගන්  
නියන්තයවඹන් සිර ඳත් කයයගන් කටයුතු කයන 
නම් ඵට වම් නම් ඳත්වරහ තිඹනහ.  ඉතින් 
ඒ නිහ වම් අසථහවේ දී අඳවේ ආයහධනහ 
ඳරිදි වම් ඵයගමු ඳශහත් බහවේ ර ටපු 
දිංගත ආණ්ඩුකහයතුයගඹ  ර ටපු ඳහර්ලිවම්න්තු 
භන්්රීතුයගඹ   ර ටපු අභහතයතුයගඹවේ වලෝක 
ප්රකහල වඹෝජනහ වම් ගරු බහවේ දී හකච්ඡහ 
වන අසථහවේ දී වම් අසථහට වබහගී වුන 
විලහ හ එේරහර භළතිණිඹ  ඒ වේභ යහණි 
ඇේවරවඳොර භළතිණිඹ  ඒ වේභ එයන්දනී 
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එේරහර භළතිණිඹ  ඒ වේභ චන්දනී 
එේරහර භළතිණිඹ ඇතුළු ඒ ඳවුවේ සිඹළුභ  

 

 

ාහතීන්ට අවප් වගෞයනීඹ ප්රනහභඹ  සතුතිඹ 
වභභ ගරු බහ විසින් ඉදිරිඳත් කයයගන්   
විවලේවඹන් වම් ගරු බහවේ සිඹළුභ භළති 
ඇභතිතුභන්රහ විසින් ඉදිරිඳත් කයන රද 
සිඹළුභ වලෝක ප්රකහල වඹෝජනහ සිඹේරභ 
ඔඵතුභන්රහ වත රළබීභට කටයුතු ශසන 
අතය  එතුයගඹට නළතත් අඳ අතයභ ඉඳදීභට 
වළකිඹහ  ලක්තිඹ  ධධර්ඹඹ රළවබ්හ.  
අහනවේ නින් සු ප්රහර්ථනහ කයයගන් 
එතුයගඹට අපි වභභ ගරු බහවේ වලෝක 
ප්රකහලඹ අපි වභ.න් අන් කයනහ.  
සිඹළුවදනහටභ සතුති. ! 

 

වඳොදු කටයුතු ආයම්බවේ දී දළනුම් දීභක් 
අලය වනොන වඹෝජනහ : නළත 

 

 වඳොදු කටයුතු ආයම්බවේ දී දළනුම් දීභක් 
අලය  වඹෝජනහ :  

 
ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

சகரல தலிசாரர்  கஞ்சன ஜத்ன                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
-------------------------------------------------------------  

 

 වම් ඹටවත් ගරු ප්රධහන අභහතයතුභහ 
රුන්ළේර වඳොදු සුහන භයගඹ ඳත්හවගන 
ඹහභ පිළිඵ  ඒ වේභ දළයණිඹගර ප්රහවේශීඹ 
බහවේ ති වඳොශ විධිභත් ඳත්හවගන ඹහභ 
පිළිඵ  ඒ වේභ ඉඹුේවප් ප්රහවේශීඹ බහවේ 
භවජන පුසතකහරඹ විධිභත් කිරීභ වහ ඳහරනඹ 
කිරීභ පිළිඵ  අතුරු යසථහ ඉදිරිඳත් කිරීවම් 
අසථහ.  

 

 

 

 
 

ගරු ප්රධහන අභහතය භීපඳහර වවේයත්                                  
சகரல பிதான அபச்சர்                                                                                  

Hon.Chief Minister Mahipala Herath                                                                     

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි  වභභ ප්රහවේශීඹ 
බහ තුවන් රුන්ළේර  දළයණිඹගර  ඉඹුේවප් 
ප්රහවේශීඹ බහ වහ ව අතුරු යසථහ ගරු 
බහට ඉදිරිඳත් කයනහ.   

 
ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

சகரல தலிசாரர்  கஞ்சன ஜத்ன                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
-------------------------------------------------------------  

 

 සතුති. ! ගරු ප්රධහන අභහතයතුභහ 
විසින් ඉදිරිඳත් කයන රද අතුරු යසථහන් 
තුන ප්රධහන අභහතයහංලවේ උඳවේලක කහයක 
බහ වහ  වඹොමු කිරීභට කටයුතු කයනහ.   

 

ඳශහත් බහවේ වඳොදු කටයුතු : නළත 

 

වඳෞේගලික භන්්රීරුන්වේ කටයුතු : 

 
ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

சகரல தலிசாரர்  கஞ்சன ஜத்ன                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
-------------------------------------------------------------  
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 ගරු විඳක්නහඹක ඩබ්ලිේ.වෝභදහභ 
භළතිතුභහ විසින් ඉදිරිඳත් කය   ඇති    වඹෝජනහ  

 

අංක 6/1/2016/12 දයණ වඹෝජනහ ඉදිරිඳත් 
කිරීභ වහ අසථහ රඵහවදනහ.   

 
ගරු විඳක් නහඹක ඩබ්ලිේ.වෝභදහ              
சகரல எதிர்க் கட்சித் தபயலர் ெபிள்யு சசாதாச                   

Hon.Opposition Leader W.Somadasa                                  

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි  ඔඵතුභහට සතුති. !  
ඵයගමු ඳශහවත් භහර්ගසථ ප්රහවන 
අධිකහරිවේ වේක.න් අස වදවනක් ඳභණ 
වේඹ කය..  2015 යජවේ වේක.න්ට 
ළටුප් ළඩිවීවම් ප්රනතහඹ භත වභභ 
වේක.න්ට රුපිඹේ 10,000 ක ජීන විඹදම් 
දීභනහ වභවතක් රඵහදී වනොභළති ඵ භහ වත 
දළන ගන්න රළබී ඇත.  ඵයගමු ඳශහත් 
බහවේ එක් එක් වශ්රේණිධහරීන් වහ රඵහවදන 
ළටුප් වහ විඹදම් වහ අවනකුත් දීභනහරට 
භහන්තය භගී ප්රහවන අධිකහරිවේ සිඹළුභ 
වේක.න් වහ රු.10 000 ක දීභනහ ද  ර ඟ 
මුදර ද භඟ වගවීභ සුදුසු ඵට ගරු බහට 
භභ වඹෝජනහ කයයග.   

 

 ගරු බහඳතිතුභනි  භභ වම් වඹෝජනහ 
ඉදිරිඳත් කයනවකොට භභ ඵයගමු ඳශහත් 
බහවේ භහර්ගසථ ප්රහවන අධිකහරිවේ 
හභහනයහධිකහරීතුභහවගන් ඉේරහ සිතලඹහ 
වේක.න් ප්රභහණඹ ව ඒ වේභ විඹදම් 
වකොඳභණ ප්රභහණඹක් වනහද කිඹන එක.  
එතුභහ භට රඵහවදන්න කටයුතු කශහ.  
වේක.න් 82 ක් ව වේඹ කයන අතය 2015 
ළටුප් ළඩිවීභ අනු රු.10,000 ක ළටුප් 
ළඩිවීභක් අලය ඵ වඹෝජනහ කය ඇති  
අධිකහරිවේ දත්ත විලසවේණඹ කිරීවම් දී 
රු.6,000 ක ළටුප් ළඩිවීභක් රඵහදී ඇති ඵ භහ 
වත ප්රහවන අධිකහරිවේ හභහනයහධිකහරී 

විසින් රඵහදුන්න හර්තහවේ වන් වනහ.  ඒ 
අනු ඉතිරි 4 000 ක ළටුප් ළඩිවීභ වම්  

 

වේක.න්ට රඵහදීභට සුදුසු ඵ ගරු බහට 
භභ වඹෝජනහ කවශේ.  වභභ හර්තහවේ වන් 
ආකහයඹට භහසික ළටුප් වගවීභ රක් 36 ක 
මුදරක් ද  අර්ථ හධක අයමුදර වහ 447 000 
ක මුදරක් ද   වේක බහයකහය අයමුදර වහ 
111 00 ක ඳභණ මුදරක් ද ළඹ වන ඵ 
හර්තහවේ වන් කයරහ තිඹනහ.  ගරු 
බහඳතිතුභනි  වභර  ආදහඹම් රළවඵන ආකහයඹ 
වන් වරහ නෆ.  ඒ වනොවීභ නිහ නිළයදි 
විලසවේණඹක් කිරීභට වළකිඹහක් අඳට නෆ.  
ඒ නිහ භභ භහර්ගසථ භගී ප්රහවන අධිකහරිඹට 
රළවඵන ආදහඹභ ගළන වකොඳභණක් ද ඹන්න 
ඳවත වන් ඳරිදි විධිභත් රඵහවදන වර 
ගරු විඹඹ බහය අභහතය  ප්රධහන 
අභහතයතුභහවගන් භභ ඉේලීභක් කයනහ.   

 

 1 ඵයගමු ඳශහත් බහවේ ලිඹහ   
ඳදිංචි භහර්ග ඵරඳ ප්රභහණඹ ? 

 2 එර  භහසික ආදහඹභ ? 
 3 ඵසයථ පිවිසුම් ඵරඳ ආදහඹභ? 
 4 වරොේෂීට් ඵරඳ ගහසතු ආදහඹභ ? 
 5 විවලේ භහර්ග ඵරඳ ආදහඹභ? 
 6 තහකහලික ඵරඳ අය ආදහඹභ 

? 
 7 භහර්ග ඳරීක්කඹන් තුළින් 

රළවඵන දඩ මුදේ ආදහඹභ ? 
 8 ප්රහවන අධිකහරිඹ තු ඵස 

නළතුම්ඳශ කඩඵදු ආදහඹභ ? 
 9 න ඵසයථ නළතුම්ඳශ ඉදිකිරීවම්  

 
රිඹහලිඹ තුළින් වශළේ 
වටන්ඩර් කිරීවභන් රළවඵන 
ආදහඹභ ? 

 10 ප්රහවන අධිකහරිඹ තු සථහය 
තළන්ඳත් ඇති මුදර වහ වඳොලී 
ආදහඹභ ? 

 11 සුබ හධක ගිණුවම් වලේඹ වහ 
වඳොළී ආදහඹභ ? 
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වභභ බහට ඉදිරිඳත් කයන වර භභ 
වගෞයවඹන් ඉේරහ සිතලනහ.  ඒ එක්කභ 
වේක.න්ට ළටුප් ළඩි කිරීභට වනොවළකි ඵ 
ඳයගන් ළඩි වනොකයන අලුත් වේකඹන් 
අඳට වම් ඉේලීභ කයේදී වේකඹන්ට ළටුප් 
ළඩි කිරීභට වනොවළකි ඵ ප්රකහල කශහ.  ඒ 
අනු අඳට ප්රලසනඹක් තිඹනහ. ඒ ළටුප් ළඩි 
කිරීභට ඵළරි ඵ ප්රකහල කයරහ වේක.න් 
අලුවතන් ඵහවගන තිඹනහ.  එවවභ නම් 
ළටුප් වගන්න ඵළරි නම් අලුවතන් වේක.න් 
ඵහ ගන්වන් වකවේද කිඹන එකත් අඳට 
ප්රලසනඹක් වරහ තිඹනහ.  ඒ එක්කභ ගරු 
බහඳතිතුභනි  ප්රහවන අධිකහරිවේ තභත් 
ංචහ  දණඹ සිදුවන ඵ වේක.න් ප්රකහල 
කයනහ.  ඒ අනු වේක.න් වඳන්හ වදනහ 
වම් ංචහ  දණඹ නළත්නම් අඳට වම් දීභනහ 
රඵහවදන්න පුළුන්කභක් තිඹනහ.  ආදහඹභක් 
රළවඵනහ.  වම් ගළන ගරු බහට වඹොමු 
කයන්න කිඹරහ ඉේලීභක් කයනහ.  ඒ ඉේලීභ 
අනු තභ. අද වභභ වම් ගරු බහට වම් 
ඉේලීභ කවශේ.  භභ ඵරහවඳොවයොත්තු වනහ 
භභ වම් කිඹපු ආකහයඹට විඹඹ බහය 
අභහතයතුභහවගන් භට වම් වතොයතුරු 
රඵහවදන්න කිඹරහ ඉේරනහ.   

 
ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                          
சகரல தலிசாரர்  கஞ்சன ஜத்ன                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
------------------------------------------------------------- 

 

 

සතති.   ගරු   ප්රධහන  අභහතයතුභහ   
තප්ඳයඹක් ඉන්න.   දළන් වම් වඹෝජනහ වහ   
තත්   කතහ   කයන්න කිඹරහ අජිත් කුභහය  
භළේවදගභ භළතිතුභහත්  සිරිේ ඳේවේගභ 
භළතිතුභහත්  විඳක්වේ ප්රධහන ංවිධහඹක 
සිරිඳහර කිරිඇේර භළතිතුභහත්  වරහ 
ඉේරරහ තිවඹනහ.  කතහ   කයන්න  අලයද. 
නළත්නම්  වභතුභහ කතහ කයන්නද    වවො. 

ගරු ඇභතිතුභහ  වභතුභන්රහවේ  අනිත් 
කථිකවඹෝ  කතහ කයන්වන්  නළවළ. කිඹනහ.   

 

විඳක්නහඹකතුභහ   ඉදිරිඳත් කයපු  වඹෝජනහ 
ම්ඵන්ධවඹන් කතහ   කයන්න අසථහ 
ඔඵතුභහට   තිවඹනහ.  

 

ගරු ප්රධහන අභහතය භීපඳහර වවේයත්                                  
சகரல பிதான அபச்சர்                                                                                  

Hon.Chief Minister Mahipala Herath                                                                     

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

 

ගරු බහඳතිතුභනි   භභ  අවප් ගරු 
විඳක්නහඹක  වෝභදහ භළතිතුභහට 
සතතින්ත  වනහ  වභොකද  වම්  
වේකඹන්වේ   ළටුප්  ළඩි   කය රඵහදීභටත්  
ඒවේභ   වම්  ආඹතනවේ  ආදහඹම් 
තත්ත්ඹන්   පිළිඵ විසතයත්   ඉේරයගන් කතහ   
කිරීභ ගළන.    

 

ඒත්  එක්කභ භභ කණගහටු වනහ  
වම්   ප්රහවන  අධිකහරිඹක්  වඵොවවොභ වවො 
ඉතිවහඹක්   තිවඹන  එකක් වම්ක   
ර්තභහනඹට වගනේරහ   තිවඹන තත්ත්ඹට  
දණ වහ  ංචහ අපි අභ කයයගන් කටයුතු  
කයයගන් තියදඹදී භවය  විට ඒහ තිවඹනහ 
කිඹන  වචෝදනහත්   එක්ක ඉදිරිඳත් කිරීභ 
ගළන.  

   

   ගරු බහඳතිතුභනි   භභ වම්  ප්රහවන  
අභහතයහංලඹ  බහය  ගන්න  අසථහ වන  
වකොට ළටුප් තිබුවණ්  රු 7800/- ට ඉතහභත්   
දීභනහ යර ත   දීභනහක්.   වම්ක  රු.12000/- ට  
අධික ළටුඳක්  දීභනහත් භඟ අපි  ඇති   කශහ.  
එතන ඉරහ  වම් දක්හ අද  වන  වකොට 
වකතලවඹන්  කතහ  කයන්වන් ගරු   
බහඳතිතුභනි.    ප්රහවන  අධිකහරිවේ අන්තිභ 
වේකඹහ  ගන්න   ළටුඳ  රු.20000/- කට ළඩි   
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මුදරක්  අද රඵහ ගන්න   ආඹතනඹක්  ඵට  
වම්  ආඹතනඹ ඳත්   කයරහ තිවඹනහ.      වම්   

 

ආඹ ආඹතනවේ   නිශධහරීන්  වේකඹන් 182 ක් 
වහ වම්  ආඹතනවේ   ඳළළත්භට  ඵස  යථ 
ලින්  රඵහ ගන්නහ ව විවිධ ඵරඳ   ව 
අනිකුත්    ගහසතුන්  ඳභණක්භ  අපි  
ප්රවඹෝජනඹට   ගන්වන් නම්  වම්  ළටුප් වගහ 
ගන්නත්   ආදහඹභක්  වනොරඵන ආඹතනඹක්   
වළතලඹට තභ.   ප්රහවන  අධිකහරිඹ   වම් ඳශහත් 
බහ තුශ ඳභණක් වනො ඳශහත් නවේභ අද  
වම් තත්ත්ඹට  ඳත් වයගන්  ඳතින ඵ 
අතිගරු  ජනහධිඳතිතුභහ  භඟ කයන රද 
හකච්ඡහවේදී  විවලේවඹන්භ භධයභ ඳශහවත් 
අවප් ප්රහවන  අභහතයතුභහ වම් ළටුප් වගවීභ 
වහ  බහණ්ඩහගහයවඹන්   වළභ  ඳශහතටභ 
මුදේ   ප්රභහණඹක්   රංකහ ගභනහ ගභන  
භණ්ඩරඹට  වභන්  රඵහ  වදන වරත්  
ඉේරන්නට   අද   වම් ඳශහත්  බහර  
ප්රහවන   අධිකහරිඹ ඳත්හවගන ඹහවම්දී   අද 
අපිට   ඇති වරහ තිවඹන සිේධහන්තඹක්.   ඒ 
අතයතුය  ඒ   කටයුතු  වකවේ වතත්  වභභ 
නිශධහරීන් ව   වේක.නුත්   භනුසඹන්  
වර ජීත්වීභ වහ   අනුභත   ළටුප් 
ප්රභහණඹක් රඵහදීභ වහ   අපි  රින්ය   
ළටුප්  ළඩි   කයයගන් තභ.   වම් අභ  ළටුඳ  
රු.20000/-  කට  ආන්න  මුදරකට  
වගනේරහ  තිවඹන්වන්.    දළන්  එතුභහ  කිඹන  
රු.4000/- රඵහදීභ වහ    වම්  ආකහයඹට  
ආදහඹම් අපිට රඵහ ගන්නට වළකි ද නළේද 
ඹන්න   භං  ර තන්වන්   විගණන හර්තහ 
ඵරන්වන් නම් වම් විසතය  වනොඉේලුත්  
අවප්  ගරු විඳක්නහඹක තුභහට  වම්  
ආඹතනවේ තත්ත්ඹ   වවොදහකහයභ 
අවඵෝධ කය ගන්නට   පුළුන්   ඒක 
කිඹන්නට  පුළුන් නම් .  ඒවක් තිවඹනහ  
වම්  විසතය ඔක්වකෝභ වම් විගණන හර්තහත් 
හර්ෂික රඵහ  වදන්වන් විගණනවඹන් 
ඳසු..   ඒවක් තිවඹනහ. ඒ  වනොතිබුණත්   
වනොකිඹ වුත්  එතුභහ කයන රද  ඉේලීම් භභ  
එතුභහවේ  ඉේලීභ අනු බහට   රඵහ  
වදන්නට ඕනභ අසථහක සදහනම්   වභර  
ළඟවිඹ        යුතු           කිසි      වදඹක්    නළත.  

 

  

 ගරු   බහඳතිතුභනි  භභ වම් 
අභහතයහංලඹ බහය ගන්නහ  අසථහ  වන  
වකොට  වම් දළනත්     දණ ංචහ   නළවත. 
කිඹන්වන් නෆ භභ.   වභොකද  වම්  ඵස  
නළතුම් වඳොශර ඉන්න   එතන ධහන 
ටවන්කරුන්  එවවභත්  නළත්නම්  සථහන  
බහය  නිශධහරීන්   විවිධහකහයවේ දණ   
රිඹහලිවේ  වඹවදනහ.   ඒහ  මීය ට වඳය   
තිබුණ ප්රභහණඹටත් ඩහ   අධික   නිහ   භභ 
වම් ඳශහත්   බහවේ   ප්රහවන  අභහතයහංලවේ   
ර ටපු නිශධහරීන්   ගණනහක්   ඉත් කයරහ  
අද අවප්  ඳශහත්   බහවේ   යහජය ඳශහත් 
නිශධහරිවඹක් තභ.   වභර  
හභහනයහධිකහරීතුභහ වළතලඹට ඳත්   කයරහ 
තිවඹන්වන්.   අද  වභර  බහඳති  අද නීතිා 
ිත්තිවේ වඹවදන තරුණ උගත්  නීතිා 
භවත්භවඹක්.  එළනි තත්ත්ඹකට    ඹම්  
ආකහයඹක  වම් ආඹතනඹ උස තත්ත්ඹකට 
වගන  ඒභ වහ   ඒ  ඳළයණි තිබුණ 
තත්ත්ඹන් ලින් භඟ වයහ  ගනියගන්  ඵස  
යථ ඵරඳඹක්  වදන  වකොට    රක් තුවන්   
ඉරහ  ඳව  දවඹ දක්හ   ගත්ත මුදේ  
ප්රභහණඹන් ඒහ  සිඹේර   අපි  සුණු  විසුණු 
කයරහ දහරහ   අද ඵස   යථ ප්රභහණඹ ඵරඳ 
වනොවදන තත්ත්ඹට   වගනේරහ තිවඹනහ. 
වළභදහභ ඵදහදහ දට  අඟවරුහදහ දට  
භවගන් ඵරඳ  ඉේරන්න විලහර ප්රභහණඹක්  
එනහ ගරු   බහඳතිතුභනි.  අපිට  මුදේ  වම්ඵ   
කිරීවම්  වච්තනහවන් ව දණ කටයුතු 
කිරීවම්  වච්තනහවන්  වම් ආඹතනඹ 
ඳත්හවගන ඹනහ  නම්  භං  ර තන්වන්  ඕන 
තයම්  ඒ  ඳසුගිඹ කහරේර වේ  ළඩ  
කයන්නට  තිබුණහ.  ඒහ  සිඹේර   නත්තරහ  
අද පුළුන් නම් අපි එවවභ වකවනකුට  ඔප්පු 
කයරහ වඳන්න්න කටයුතු   සිදු වනොන 
ආඹතනඹක්  ඵට  අද  වම්  ආඹතනඹ 
වගනේරහ  තිවඹනහ.   ඒක නිහභ තභ.  
අපිට  පුළුන් වුවණ්   වම් වේක නිශධහරීන් 
වහ   වභන්  ළටුප් ප්රභහණඹක් ළඩි 
කයන්නට.   ඒ  නිහ භභ  අවප් ගරු   
විඳක්නහකතුභහට  ඉතහ ඕනෆකයගන් භභ 
කිඹනහ  ඒ  වතොයතුරු හර්තහ භභ වදනහ.   ඒ  
එක්කභ  ඔඵතුභන්රහට  පුළුන් නම්      අපිට   
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுல ாகாண சபப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

 

යජවඹන්  අපිට  බහණ්ඩහගහයවඹන්   ඹම්  
මුදරක් රඵහ  වදන්න.   එතවකොට     ගරු   
බහඳතිතුභනි අපිට  වම්  ළඩි   කයන  රද  
රු.10000/- දීභනහවේ   ඉතුරු රු.4000/-  
වදන්නට පුළුන්. අපි  වම්  මුදර  වදන්නට   
කළභති..  වළඵළ. වම්  මුදර  අපි  වදන්වන්  වම්  
උඳඹහ ගන්නහ  මුදේ ලින්  වනො  භවේ   
කහරවේ වම්   දිස්රික්ක වදවක්භ   ඵස  
නළතුම්  වඳොශේ  වශ ංකීර්ණත් භඟ 
වගොඩ නගරහ  ඒ  වශ  ංකීර්ණ ලින් රඵහ 
ගන්නහ  මුදේ සථීය  තළන්ඳතුර දභරහ  
ඒහවඹන් රඵහ ගන්නහ  වඳොළී ප්රතිලතඹන් 
ලින් තභ.  බහඳතිතුභනි  අපි  අද වභළනි  
ළටුප් රඵහ  වදන්නත්  කටයුතු කයරහ 
තිවඹන්වන්.   වම්ක ඹම්කිසි  ළරළසභක්  
ඇතු   ඉදිරි  ගභනක් තුශ  ඕන  වකවනකුට  
බහය අයවගන කටයුතු කයන්න පුළුන්   පිරිසිදු  
ආඹතනඹක්   ඵට අද  භගී ප්රහවන  අධිකහරිඹ  
අද   ඳත්  කයයගන් ඹනහ.  වම්  භෆතකදී අතිගරු  
ජනහධිඳතිතුභහ අපිට  කළරහ   බහඳතිරු   
කළරහ වම් ඵස  නළතුම් වඳොශේර   ඇති  
වන   දණ රිඹහ පිළිඵ කතහ කශහ.  

 

  එළනි  භට්ටභකට  අද  යජඹ 
ජනහධිඳතිතුභහ   අපි වභවවඹයගන් කටයුතු 
කයපු කහර කහනුක්. 

 

  ඒවේභ  ඒ  තුළින්  ඇති  විඹ යුතු  
විනිවිද වඳවනන  සුළු   සබහඹක්   තුශ වගන 
ඹහභ වහ   වළභ  අසථහකභ  ගරු   
බහඳතිතුභනි  වම් ආඹතනඹ අපි කිසිභ 
ඵරඳෆභකින් වතොය කටයුතු කය   ගළනීභ 
වහ  අපි කටයුතු කයරහ තිවඹනහ.   එභ 
නිහ  ඔඵතුභහ   ළටුප්   ළඩි  කයන්න   කිඹන 
එක ගළන   භභ තුටු වනහ.    නමුත්  ඒ  
වහ  මුදේ  ප්රතිඳහදන  වොඹහ ගළනීවම්දී   වම්  
ආඹතනඹ අපිට  ඳත්හවගන ඹන්නට  
වනොවළකි තත්ත්ඹක් තුශ  වේක ං යහ 
සිඹේර  අඩු   කයයගන්  අපිට ළටුප්   ළඩි  
කයන්නට තභ.   සිේධ කයන්නට   

 

 රළවඵන්වන්.   නමුත්  වළභ වකවනක්භ ජීත් 
වන්න තභ.   වම්  රැකිඹහක්  වොඹහ වගන  
එන්වන්.  ඒ   නිහ කහවේත්  රැකිඹහේ  අපි  
වකො.  වභොවවොතකත්  අපි ඒ  අඹ  ඉන්න 
සථහන ලින්   ඉත්   කිරීභට   අපි  සදහනම් 
වරහ  නෆ.  අපි  ඵරන්වන්   ඒ අඹවේ  සථීය 
තභන්වේ   ජීන තත්ත්ඹ වහ  රැකිඹහ 
ආයක්හ කය  වදන්නට තභ.. දළනටත්  භභ  
ඵරහවඳොවයොත්තු වනහ  කරහන  ඵස  
නළතුම්  වඳොශ එදිවනදහ අපි ඵරහවඳොවයොත්තු 
වුණහ ඳේවේඵළේද  ඒක අපිට  අඳවසුතහඹට  
ඳත්  වුණහ ජනතහ විවයෝධඹක්  ඇවිේරහ  එතන 
සුදුසු නෆ කිඹරහ.   නමුත්  කරහන  ඵස  
නළතුම්  වඳොශ ංකීර්ණඹක් වළතලඹට  
භහනළේර ඳළේභඩුේර ළනි නගය රත්  අපි 
වභළනි  වේේ  ඉදි කයරහ  වම්   තුළින්  
රළවඵන  ආදහඹභ   අපි විවලේවඹන්භ  වම්  
වේක  නඩත්තු නිශධහරී නඩත්තු වහ   
වම්  ආඹතනවේ   ඳළළත්භට  ඉදිරිඹට  වගන 
ඹහභට ඉදිරිඹටත් කටයුතු කයන ඵ  ප්රකහල 
කයයගන් භභ ඉතහභත්  ඕනෆකයගන් නළත යක් 
අපිට  අද  සිේධ වරහ තිවඹනහ  වම්  
ආඹතනත් රංකහ ගභනහ ගභන භණ්ඩරඹ  වේ  
ඳත්හවගන   ඹහභට ජනතහ  වේඹක්  නිහ  
අපිට  යජවේ  වවඹෝගඹත්  රඵහ වදන්නට   
කටයුතු කයන්නට  කිඹරහ අපි  විවලේවඹන්   
විඳක්නහඹකතුභහවගන්  ඉේරහ  සිතලයගන් ගරු  
බහඳතිතුභනි  වම්  අසථහ රඵහදීභ ගළන  
සතතින්ත වයගන් භවේ  චන සේඳඹ  
අහන් කයනහ.  

 

ගරු  ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

சகரல தலிசாரர்  கஞ்சன ஜத்ன                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
-------------------------------------------------------------  

 

  සතති. ගරු   භීපඳහර  වවේයත් 
භළතිතුභහට. ගරු ඩබ්.වෝභදහ  
විඳක්නහකතුභහ  විසින්  ඉදිරිඳත්   කයන  රද 
වඹෝජනහට  අදහර  අලය සිඹළු      වතොයතුරු  
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுல ாகாண சபப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

 

එතුභහටත්  එතුභහවේ අභහතයහංලවේ  
වේකම්තුභහටත් ඹළවීභට  අපි   කටයුතු  
කයනහ.  

 

බහ කේ තළබීවම් වඹෝජනහ : 

 
ගරු බහනහඹක අවෝක ජඹර්ධන භළතිතුභහ.  
சகரல அ.கட்சி அபப்பாரர்  அசசாக ஜலர்தன                   
Hon.Gov.Whip Asoka Jayawardane                                
--------------------------------------------------------            

 

 ගරු බහඳතිතුභනි  වභභ ගරු බහ 
2016 ඔක්වතෝඵර් 11 වනි දින දක්හ කේ 
තඵන වර භභ වඹෝජනහ කයනහ.   

 

බහ කේ තඵන අසථහවේ වඹෝජනහ : 

 
ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

சகரல தலிசாரர்  கஞ்சன ஜத்ன                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
------------------------------------------------------------- 

 ගරු ලිත කරුණහයත්න භන්්රීතුභහට 
අසථහ. 

 
ගරු භන්්රී ලිත කරුණහයත්න              
சகரல உறுப்பினர் சயித கருணாத்ன                       

Hon.Member Salitha Karunaratne                               

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි  භවේ වඹෝජනහ 
කුරුවිට කුඩහ නගය ජර ම්ඳහදන ක්රභඹ 
පිළිඵ.  කුරුවිට නගය ආශ්රිත ඳවුේ 2000  

 

කට ඳභණ ජරඹ රඵහවදන්වන් කුරුවිට කුඩහ 
නගය ජර ම්ඳහදන ක්රභවඹන්.  වම්ක කුරුවිට 
කුඩහ නගය ජර යහඳිතිඹ කිඹරහ තියදරහ භභ 
බහඳතියඹහ ලවඹන් ඉන්න කහරවේ දී වම්ක 
ප්රහවේශීඹ බහට ඳයහවගන ඉතහ විධිභත් 
ප්රවේලහසීන්ට ජරඹ රඵහදුන්නහ කිසිභ 
ගළටළුකින් වතොය ව ජරඹ දිඹවළකි 
ධහරිතහවේ ප්රභහණඹට තභ. අපි ජරඹ 
රඵහදුන්වන්.  වළඵළ. ඳසුකහලීන දිඹවළකි 
1500 අභිඵහ වදදවස ගහණකට ජරඹ වදන්න 
ගිර ේරහ ව ජරඹ රඵහදීභ වහ අලය කයන 
ඹන් ස යගශදී ගන්න ගිර ේරහ අද ඉතහභත් 
අවුේවගත තත්ත්ඹකට ඳත්වරහ තිඹනහ.  
ඒ අනු අද වනවකොට කුරුවිට නගය ආශ්රිත 
වදදවකට ඳභණ ඵයඳතර ජර ගළටළුකට 
මුහුණ වදන්න සිේධ වරහ තිඹනහ.  
විවලේවඹන් වම් ඳහඹන කහරවේ එතවකොට 
තමුන්වේ වගේර තිඹන ලිංර තුය 
ඇත්වත්භ නෆ.  අවනක් එක ජර ම්ඳහදනවඹන් 
ජරඹ දීපු ර න්දහ යගනිසසු ඳරිවබෝජනඹ 
කවශේ  වඵොන්න ගත්වත්  අවනක් වේේ කවශේ 
ඒ ජර ම්ඳහදනවඹන් රඵහදීපු තුය ලින්.  අද 
වනවකොට ඒ තුය වනොරළවඵන ර න්දහ අද 
කුරුවිට ප්රවේලවේ ඵයඳතර ඳහනීඹ ජරඹ 
ගළටළුකට ඳත්වරහ තිඹනහ.   

 

 ගරු බහඳතිතුභනි  එතවකොට ඒ තිබුණ 
අවුේවගත තත්ත්ඹ ර න්දහ වම්ක  ජර 
ම්ඳහදන භණ්ඩරඹට ඳයහ ගන්න කිඹරහ 
වඹෝජනහක් ඇවිේරහ තිඹනහ.  ඒකට 
ගළටළුක් නෆ.  වළඵළ. ඒ ජර ම්ඳහදන 
භණ්ඩරඹට ඳයහ ගන්න කේ අතය කහරවේ දී 
වම් ඳහඹන කහරවේ දී කුරුවිට යගනිසසුන්වේ 
තුය ප්රලසනඹට උත්තයඹක් ඕන.  ඒ ර න්දහ ගරු 
බහඳතිතුභනි  ඒ ළයදි කයපු යගනිසසුන්ට  ඒ 
නිශධහරීන්ට වරි ඒ අදහශ අඹට දඩුම් වදන එක 
කශහට ගළටළුක් නෆ.  ඒහ කයන ගභන් 
කුරුවිට යගනිසසුන්වේ ජර ප්රලසනඹ විහගන්න 
විවලේවඹන් පිඹය ගන්න ඕන.  ඒ ර න්දහ ගරු 
බහඳතිතුභනි  ඉතහභත් ඕනෆ      කයගන් ඉේරහ  
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SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

සිතලනහ කඩිනයගන් කුරුවිට ජර ම්ඳහදන 
ක්රභවේ නිශධහරීන්  ඳශහත් ඳහරන ආඹතනවේ 
නිශධහරීන් කළරහ හකච්ඡහක් කයරහ 
කඩිනයගන්භ ඒ යගශදී ගළනීම් කයරහ වරි කභක් 
නෆ අලය උඳකයණ අයවගන කඩිනයගන් 
කුරුවිට යගනිසසුන්වේ තුය ප්රලසනඹ විහ 
ගන්න රිඹහ භහර්ග ගන්න ඕන කිඹන 
වඹෝජනහ කයනහ.  වඵොවවොභ සතුති. ! 

 
ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

சகரல தலிசாரர்  கஞ்சன ஜத்ன                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
-------------------------------------------------------------  

 

 සතුති. ! ගරු ලිත කරුණහයත්න 
භන්්රීතුභහට.  ඔඵතුභහ විසින් ඉදිරිඳත් කයන 
රද වඹෝජනහ අදහශ අඹ වත ඉදිරිඳත් කිරීභට 
කටයුතු කයයගන්  ඒ වහ අලය පිඹය 
ගළනීභට කටයුතු කයනහ.   

 

 මීය ශඟට ගරු භන්්රී ආරිඹංල ඵහරසරිඹ 
භළතිතුභහ. 

 
ගරු භන්්රී බී.ආරිඹංල                             
சகரல உறுப்பினர் ப.ீஆரிலங்ள                   

Hon.Member B.Ariyawansha                                            

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

 

 ගරු බහඳතිතුභනි  බහ කේ තඵන 
අසථහවේ දී වඹෝජනහ ලවඹන් වඹෝජනහ 
කීඳඹක් වම් අසථහවේ දී වඹෝජනහ කයනහ.  
ගරු බහඳතිතුභනි  වම් දිනර ඳතින අධික 
නිඹඟඹත් භඟ ෆභ භළතියණ 
වකොට්ඨහලඹකභ විලහර ජර ර ඟඹක් ඳතිනහ.  
ඒ නිහ භභ නිවඹෝජනඹ කයනහ වකොවරොන්න 
භළතියණ වකොට්ඨහලඹ තුශ වම් වනවකොට  

 

කිවරෝ මීය ටර් වදක තුන ගිර ේරහ තභ. ජරඹ 
ඳඹහ ගන්වන්.  ඳහනීඹ ජරඹ ඒ වේභ 
තභන්ට අලය කයන ජරඹ ඳඹහ ගන්න 
විලහර වවව භවන්සිඹක් දයනහ.  වම් 
වනවකොට ප්රහවේශීඹ වේකම් කහර්ඹහරඹ 
භඟින් ඹම් ප්රභහණඹකට ජරඹ වඵදහ වරින්න 
ඵවුර් භඟින් කටයුතු කශත් වම් වනවකොට 
ප්රභහණත් නෆ.  විලහර ගම්භහන යහශිඹකට වම් 
ජර ර ඟඹ ඳතින නිහ අද දිඹ උේඳත් 
සිඹේරක්භ සිඳී ගිර න් විනහලබහඹට ඳත්වරහ 
තිඹනහ.  එභනිහ භභ වම් අසථහවේ දී ඒ 
ප්රවේලවේ ජනතහ වනුවන් ජරඹ රඵහදීභ 
වහ ඹම් ළඩ පිළිවරක් වම් ළස 
සිනතුයහ වවෝ රඵහවදන්න කිඹරහ භභ වම් 
අසථහවේ වඹෝජනහ කයනහ.   

 

 ඒ වේභ තභ. වම් අධික නිඹඟඹත් 
භඟ අපි ගිඹහ ගම්රට.  අපි දළක්කහ ඒ 
ප්රවේලවේ තිඹන කුරුඳු  ගම්යගරිස  ඒ වේභ 
වත් අක්කය ගණන් වම් වනවකොට වේලිරහ 
ගිර ේරහ  භළරිරහ විනහල වරහ ගිර ේරහ 
තිඹනහ.  එභනිහ ඒ ප්රවේලවේ ජනතහවේ 
තිඹන එකභ ආදහඹභ තභ. තභන්වේ ත්වත් 
ර ටහවගන තිඹන කුරුඳු තලක  ගම්යගරිස තලක  ඒ 
සුළු අඳනඹන වබෝග  වත් ඳළර.  වම්හවඹන් 
තභ. තභන්වේ ජීවිතඹ ගළටගවවගන ඹන්වන්.  
එභනිහ ගරු බහඳතිතුභනි  භභ වම් 
අසථහවේ දී වඹෝජනහ කයනහ වම් අඹට වම් 
තභන්වේ ගහ විනහල වන ගහන් වහ ඹම් 
ආධහය මුදරක් අපි ඳශහත් බහ භඟින් වවෝ ඒ 
ආඹතන භඟින් රඵහදීභ වහ අලය කටයුතු 
ශසහ වදන්න කිඹරහ භභ වම් අසථහවේ දී 
වඹෝජනහ කයනහ. 

 

  ඒ වේභ තභ. ගරු බහඳතිතුභනි  
භභ ත වඹෝජනහක් ඉදිරිඳත් කයනහ.  
ඇඹිලිපිතලඹ කඳුරුගසආය වන්දිවේ සිට කඩදහසි 
කම්වර වන්දිඹ වයවහ කුට්තලගර  වතෝයගර 
කිඹන තලක විලහර පිරික් ගභන් කයනහ.  වම්  
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වනවකොට ඵස යථඹකුත් ඒ භහර්ගවේ ගභන් 
කයනහ.  වම් භහර්ගඹ ඉතහභ අඵරන් භහර්ගඹක් 
ඵට ඳත්වරහ තිවඹන්වන්.  ප්රවේලවේ 
ජනතහට තභන්වේ එදිවනදහ කටයුතුරට 
වභභ භහර්ගඹ බහවිතහ කිරීවම් දී විලහර ප්රලසන 
යහශිඹකට මුහුණ වදනහ.  වම් දේර ඒ 
භහර්ගවේ ඹන්න ඵෆ   දවිේර  ශේ.  ඒ 
වේභ ර නවකොට විලහර භඩගුරු ඵට වම් 
භහර්ග ඳත්වනහ.  එභනිහ ගරු 
බහඳතිතුභනි  වම් භහර්ගඹ වම් වනවකොට 
ප්රහවේශීඹ බහ භහර්ගඹක් ඵට තභ. 
තිවඵන්වන්.  එභනිහ වම් ඵයගමු ඳශහත් 
බහට වම් භහර්ගඹ ඳයහවගන එර  ංර්ධන 
කටයුතු ඉදිරිවේ දී කයවදන වභන් භභ වම් 
අසථහවේ දී වඹෝජනහක් ලවඹන් ඉදිරිඳත් 
කයනහ.  සතුති. !   
 

 

ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

சகரல தலிசாரர்  கஞ்சன ஜத்ன                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
-------------------------------------------------------------  

 

 සතුති. ! ගරු ආරිඹංල ඵහරසරිඹ 
භළතිතුභනි.  මීය ශඟට යංජිත් වඳොේගම්ඳර ගරු 
භන්්රීතුභහ. 

 
ගරු භන්්රී යංජිත් වඳොේගම්වඳොර              
சகரல உறுப்பினர் ஞ்சித் சபால்கம்சபாய                   

Hon.Member Ranjith Pollgampola                                       

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

  

 ගරු බහඳතිතුභනි  දළයණිඹගර 
ප්රහවේශීඹ බහවේ වඳොදු ළසිකිලි ම්ඵන්ධ 
ගළටළුක් ඇති වුනහ.  ඒ වරහවේ අවප් විඹඹ 
බහය ඇභතිතුභහත් වනොදළන දළයණිඹගර 
ප්රහවේශීඹ    බහවේ      වේකම්තුයගඹ   ජරඹ.   

 

විදුලිඹ. වින්ධි කයරහ දළයණිඹගර ජනතහ 
විලහර අයණ තත්ත්ඹකට ඳත්වුනහ.  නමුත් 
අද දින ප්රධහන ඇභතිතුභහට ඒ ඵ දළන්වුහට 
ඳසවේ ප්රධහන ඇභතිතුභහ වහභ ඒ ජරඹ ව 
විදුලිඹ රඵහදීරහ ඒ ප්රලසනඹ විඳීභ 
ම්ඵන්ධවඹන් දළයණිඹගර ජනතහ 
වනුවන් ප්රධහන ඇභතිතුභහට අවප් 
වගෞයනීඹ ප්රනහභඹ වම් අසථහවේ දී පුද 
කයනහ.  සතුති. ! 

 
ගරු බහඳති  කංචන ජඹයත්න                                                         

சகரல தலிசாரர்  கஞ்சன ஜத்ன                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
-------------------------------------------------------------  

 

 සතුති. ! ගරු යංජිත් වඳොේගම්ඳර 
භළතිතුභහට.  ඔඵතුභහ ඒ අලය වතොයතුරු 
රඵහවදන්න ප්රධහන ඇභතිතුභහට.  ඒ අනු ඒ 
අලය පිළිතුරු රළවඵ..   

 

 දළන් වේරහ භධයවසන 12.54 ..  අද 
දිනට වභභ ගරු බහවේ ළඩ කටයුතු අන් 
කයනහ.  වභභ ගරු බහ 2016 ක් ව 
ඔක්වතෝඵර් භ 11 වනි දින වඳයරු 10.00 
දක්හ කේ තඵනහ.   

 
  අත්/කවශේ : 

 
  කංචන ජඹයත්න  
  බහඳති  
  ඵයගමු ඳශහත් බහ. 
 
 
ඳහලිත නහනහඹක්කහය  
බහ වේකම්  
ඵයගමු ඳශහත් බහ. 
 
 
2016 ක් ව ඔක්වතෝඵර් භ 20 වනි දින  
බහ වේකම් කහර්ඹහරවේ දීඹ. 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுல ாகாண சபப                         
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