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ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

 

2016 ඔක්තතෝම්ඵර්  භ 11 තනි  අඟවරුහදහ  දින                                                        

2016 ஒக்ட ார் நாதம் 11 ஆம் திகதி சசவ்யாய்கிமபந                        

Tuesday 11 th October 2016 

 

රු  බහඳති ංචන ජඹයත්න භළතිතුභහතේ 
මරහනහරඪත්තඹන්  තඳ..10.00 ට බහ රැසවිඹ. 

சகௌபய தயிசார் - கஞ்ச ஜனபத் அயர்கின் 
தபபந யகித்தார்கள் மு.. 10.00 நணிக்கு சபக் 
கூடினது. 

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

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සිඹළු තදනහටභ  සුබ උදෆනක්  
තේහ! රු ප්රධහන අභහතයතුභනි. රු 
අභහතයතුභන්රහගරු   බහනහඹතුභහ 
ගඒතේභ විඳක්තේ ප්රධහන 
විඳක්නහඹතුභහ ප්රමු තම් අසථහට  
වබහගි තරහ සිටින සිඹළුභ රු  
භන්ත්රීතුභන්රහතන් අය..  අද දිනට  
නයහඹඳහනුකර  රු  බහතේ  ළඩ  
ටයුතු ආයම්බ කිරීභ වහ ග 

 

අභින භන්ත්රීරුන්තේ ප්රතිාහ තවෝ දිරුම්: 

 

 තම් ඹටතත්  කිසික්  නළවළ. 

 

රු  ආණ්ඩුහයතුභහතන්  රළතඵන 
ංතේල: 

 

 තම්  ඹටතත් කිසික් නළවළ. 

 

රු බහඳතිතුභහතේ නිතේදන: 

 

 තම්   ඹටතත් කිසික් නළවළ. 

 

තනොඳළමිණ සිටීතම්  අයඹ පිළිඵ  
තඹෝජනහ: 

 

ආණ්ඩු  ඳක්තේ  ප්රධහන ංවිධහඹ 
වර් සිඹමරහපිටිඹ භළතිතුභහ. ශ්රීරහ  
වික්රභසිංව භළතිතුභහග ආනන්ද මි රන්තොඩ 
භන්ත්රීතුභහග අකිර එ රහර භන්ත්රීතුභහග 
රුණහඳහර භන්ත්රීතුභහගඋදඹහන්ත 
ගුණතිර භළතිතුභහගනමින්ද අනුයප්රිඹ 
භන්ත්රීතුභහග අතුර වභ භන්ත්රීතුභහ. 

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතති..  රු  බහතේ නම් 
ප්රහල ශ  සිඹළු රු  භළති ඇභතිතුභන්රහ 
තනුතන් බහතේ  නිහඩු අනුභත 
යනහ.  

 

ලිපි ත ණ පිළිළන්වීභ: 

 

 තම් ඹටතත් කිසික් නළවළ. 
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හය බහ හර්තහ පිළිළන්වීභ: 

 

තම් ඹටතත්   කිසික්  රළබී  නළවළ. 

 

තඳත්ම්: 

 

 තඳත්ම් ඉදිරිඳත් කිරීභ ඹටතත්  
අජිත්  කුභහය  භළේතදභ රු භන්ත්රීතුභහ 
විසින්  ඉදිරිඳත් ශ තඳත්භ ඉදිරිඳත් 
කිරීභට  අසථහ.  

 

රු භන්ත්රී අජිත් කුභහය                                
சகபய உறுப்ிர் அஜித் குநாப                                         

Hon.Member Ajith Kumara                                              

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

 

 රු බහඳතිතුභනි තත්තිරන්දග 
වපුසතළන්නගතොඩතර  ඳදිංචි 
ඩී.ඩී.දඹහනි යහජඳක් මිඹ  විසින් ඉදිරිඳත් 
ශ තඳත්භ පිළින්නහ.  

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතති. රු  අජිත් කුභය  
භළේතදභ භළතිතුභහට. ඔඵතුභහ  විසින් 
ඉදිරිඳත් යන රද තඳත්භ තඳත්ම්  
හය  බහ තත  තඹොමු යනහ.  

 

 

 

ප්රලසන: 

 

 තම් ඹටතත් කිසික්  ඉදිරිඳත්  වී 
නළවළ. 

 

අභහතයහංල  නිතේදන තවෝ අභහතයරුන්තේ 
ප්රහල : රු   ප්රධහන  අභහතයතුභහ. 

 

රු ප්රධහන අභහතය භීපඳහර තව යත්                                  
சகபய ிபதா அபநச்சர்                                                                                  

Hon.Chief Minister Mahipala Herath                                                                     

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

 

 රු බහඳතිතුභනි  භභ තම්  
අසථහතේදී රු   බහ දළනුත් කිරීභ 
වහ  විතල තඹන්භ  අද   දත   අපි   
ඵයමු ඳශහතත්  ළවිලි භහම්ර  තු 
අධිහරීන්  තු නිහර  විවිධ  ඳවසුම් 
රඵහදීභ වහ  ඉදිරිඳත් ය  ඇති  
යහඳිතිඹ හඡාඡහ කිරීභ වහ  ළරහ 
තිතඵනහ . ඒ අසථහතේදී විතල තඹන්භ 
ප්රධහන  අභහතයහංලතේ  උඳතේල හය 
බහතේ තඹෝජනහක්  අනු අපි තම්  
ටයුත්ත යන්තන්.  ඒ නිහ  අතේ 
උඳතේල හය බහතේ   රු  හභහජි 
භන්ත්රීතුභන්රහට   තුමිඹන්රහට  අපි  ලිතවත 
දන්හ  ඇති  අතයග  රු  බහතේ  ඳක් 
විඳක් තේදතඹන්  තතොය  තම්  තු  
අධිහරීන් භ මිශීලීව  ඉදිරි  තුයතේ  
තවෝදය  ජනතහ තනුතන් ටයුතු 
යන්නට අපි  සිඹළු තදනහටභ  ඳශහත් 
බහතේ  ඉඩ  ඩ ඇති  ය  ළනීභ වහ 
එතුභන්රහ  භඟ මුණ ළතන්න  දව  
ඳසරු 1.00 ට තන්චූරිඹහ  තවෝටරඹට  
එළනි  අලයතහඹක්   තිතඹන  රු  භළති 
ඇභතිතුභන්රහට  ඳළමිතණන්න විතල   
ආයහධනහක් යනහ.  ඒ එක්භ අද  
යත්නපුය   දිසත්රික්තේ   විවිධ විවහයසථහන  
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ව  අනයහමි ග  ආමි සිේධසථහන 
රට   ප්රධහන  අභහතයහංලතඹන්  තදන 
ආධහය   ඳසරු  2.00 ට සහමීන්  
වන්ත රහ   ළරහ තිතඹනහ.  භං  
හිතනහ ඔක්තෝභ ආමි  සිේධසථහන  
152 ට  ආන්න  ප්රභහණඹට  ඵයමු 
ඳශහතත්  යත්නපුය දිසත්රික්තේ  තදනහ.  
ෆලු   දිසත්රික්තේ 133 ට අපි  අනුභත 
යරහ තිතඹනහ.  භව විලහර ප්රභහණඹක්  
තදන අසථහක් නිහ  ඒ ටයුත්තටත් 
උඳතේල හය බහතන්  ඳරිබහහිය 
වුත්  අතේ අනිත් භන්ත්රීතුභන්රහට තභ තභ 
ප්රතේලතඹන්  පිටත වුත්  ඳළමිණ  එ  
අසථහට  ඳළමිතණන්න කිඹරහ  භභ 
ඉ ීවභක් යනහ. තඵොතවොභ සතති.. 

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතති.  රු  ප්රධහන අභහතයතුභනි.  

 

තඳෞේලි ප්රහල කිරීම්: 

 

රු භන්ත්රී යංජිත් තඳො ම්තඳොර              
சகபய உறுப்ிர் பஞ்சித் சால்கம்சா                   

Hon.Member Ranjith Pollgampola                                       

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

 

 රු බහඳතිතුභනි  අපි  වදිසි  
අසථහරදී  ප්රහතේශීලඹ බහරට  ව  
ප්රහතේශීලඹ ත ම්  හර්ඹහරලින්  වදිසි  
අසථහර ඇසතතම්න්තු  ස  ය  
න්නහ.  එළනි  අසථහර  අපිට ඒ 
ආඹතන වතඹෝඹ රඵහ  තදනහ.  තම්   
ගිඹ  තිතේ  තදහිඕවිට ප්රහතේශීලඹ     බහට    

 

ගිහි රහ  වදිසි  අසථහ 
ඇසතතම්න්තුක්   ස   යරහ තදන්න   
කිඹරහ  කිේවභ  බහතේ ත ම්තුභහට. 
එතුභහ කිඹනහ  අපි එතවභ ඉ ීවම්   
ලිපිඹක් දුන්නට ඇසතතම්න්තුක්   ස   
යරහ තදන්න   ඵෆ කිඹරහ.  ඒ  ම්ඵන්ධ 
අපි අඳවසුතහඹට   ඳත් තනහ. එතුභහ 
කිඹන්තන්  තම්  ඳශහත්   බහතන්   දළනුම්  
දීරහ තිතඹනහ  එළනි  තේ  යන්න එඳහ 
කිඹරහ.  නමුත් අජිත් ලහමින්ද භන්ත්රීතුභහටත්  
එළනි තදඹක්  උදහ  වුණහ කිඹරහ  භට  
ත ම්තුභහ  ඳළසුහ. එළනි තදඹක් යරහ  
තිතඹනහද. භට  දළන න්න ඕතන් අපිට 
එතවභ තදඹක්    ය න්න  ඵළරිද කිඹරහ   
ප්රහලඹක්  රඵහ තදන්න   කිඹරහ  ඉ රහ   
සිටිනහ. තභොද අපි   සිඹළුභ 
භන්ත්රීරුන්ට  ඵරඳහන ප්රලසනඹක් ත.  
ඉදිරිතේදී එතවභ වුතණොත්.  

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතති. යංජිත්  තඳො ම්තඳොර 
භන්ත්රීතුභනි  ඳශහත්  ඳහරන ප්රධහන  
අභහතයහංලතඹන්   තභ. තභළනි ටයුතු   
වහ  උඳතදස රඵහදීම් ටයුතු  
තතයන්තන්. අදහර අභහතයහංලඹට  තඹොමු  
ය ඔඵතුභහට ඒ  වහ  පිළිතුයක් රඵහදීභට  
ටයුතු යනහ.  

 

රු භන්ත්රී අජිත් ලහමින්ද                                
சகபய உறுப்ிர் அஜித் ராநின்த                                  

Hon.Member Ajith Shyaminda                                            

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

 

 රු බහඳතිතුභනි  තඳෞේලි  
ප්රහල කිරීම්  ඹටතත්     භට         ඳළන  නළගී  
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ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

 

තිතඵන හයණහ  විතල තඹන්   ඳසුගිඹ 
බහතේත් අපි තම්  බහතේ හද විහද යපු 
සීතහ  ඟ  ආශ්රිත භළක්ක්   වහ  
සර්ණහබයණ අධිහරිතඹන්  ඳහරභ අර  
භළක්ක්   නිදිඹ  භළක්ක්   ළරීම්   
ටයුතුර  නියත  තරහ සිටිඹහ  ඳහුගිඹ 
හරතේභ දළනට  අවුරුදු  තදක් තිසත   
තම් තන තොට අපි දන්නහ   තයමින්  ඒ  
භළක්ක් නිධිඹ තොඩ  අයන් තන්තේසි 
යරහ  අහන තරහ තිතඹනහ.  නමුත් 
තම්  භළක්ක් ංසථහ  ඒ  භළක්ක්   නිධිඹ 
උඳතඹෝගී යතන  ඒ  ඟ වළභ  තළනභ  
හභහනය භද ලතඹන් භළක්ක්  වම්ඵ තන 
තත්ත්ඹක්   තිතඹනහ. ඒ  නිහ  ඒ  නිධිඹ 
විතයක්  තනතභ. ඒ අට  වළභ තළනභ 
භූමිතේ  වළභ තළනභ තම් තන   තොට  
භළක්ක්   ළනීම් ටයුතු ර   නියත තරහ 
ඉන්නහ.   තම්  පිළිඵ අපි  ප්රහතේශීලඹ  
ම්ඵන්ධීයණ මිටු  රැසවීතම්දීත් දළනුත් 
ශහ.  ඕන තතනකුට  සීතහ ඳහරභ 
උඩින්  ඹේදී  තේනහ  අඩි 30 ග40 ක්  එ  
දිට ණ්ඩිඹ ඩහතන ගිහි රහ  
ඳහරභටත්  අධහනම්   තත්ත්ඹක් 
තිතඹන්තන්.  සීතහ ඳහරභ කිඹන්තන්  
ෆලු   දිසත්රික්ඹටභ ප්රතේල   තන 
ප්රධහන  ඳහරභ.   දළන් අපිට  තිතඹන ප්රලසනඹ 
රු   බහඳතිතුභනි  තඳෞේලි 
අනයතඹන්   වරි අයන්   වරි තම්  ඉඩභ 
තන්තේසි යරහ  ඟ ඉසත රහ දීරහ 
තිතඹනහ.  ඒ තදන්තන්  ඟ භළද භළක්ක්  
ළරීභ වහ.  ණ්ඩිඹ ළඩුතණොත් එතවභ  
වහභ  ඒ ඵරඳඹ අතවෝසි  යනහ. නමුත්   
සර්ණහබයණ  අධිහරිඹ  තම්ට  තඹොමු  
තරහ යන  තොට තම්   කිසිභ නීතිඹක් 
නෆ.   අද  ණ්ඩි   ඩන්  ගිහි රහ 
ඳහරභටත් අධහනම්  තත්ත්ඹක්  
තිතඹනහ.  ඒ  නිධිඹට අඩි 100 ක් 200 ක් 
දළන් තම් තන තොට ට  යතන  
භළක්ක්  ළණීම් ටයුතු යනහ.   දළන්  
තම්  ඳරිය අධිහරිතඹනුත්  ඇවි රහ  
ප්රහල යරහ තිතඹනහ  තම්  ණ්ඩිඹට 
එතවභ නළත්නම් ඳහරභට   තර්ජනඹක්   
තිතඹනහ   කිඹරහ.  ඒ  තත  තතත්  
තම්     නත්තන්තන් නෆ.    තම්        රු    

 

බහඳතිතුභනි අතේ  තලෝචණීඹ  අසථහක් 
අතේ ප්රතේලර ජනතහ   කිඹනහ  
ඒතො රන්ට නින්ත් කඩඹක්  අයන්   
ඟට ඵළවළරහ භළක්ක්  යන්න අසථහක්  
කිසිත ත්භ තදන්තන් නෆ.  තඳොීවසිඹ ව 
එසඩීඑෂස එ ඳහවිඡාචි යරහ ටයුතු   
යනහ. තම් රු බහඳතිතුභනි 
තලෝජන අසථහක්. අතේ  ප්රතේලර 
ජනතහ කිඹනහ ඒතො රන්ට  නින්ත්  
ඟට ඵළවළරහ කඩඹක්ත්  අයන් භළක්ක්  
යන්න  අසථහක්  කිසිත ත්භ තදන්තන් 
නෆ.  තඳොීවසිඹ ව එසඩීඑෂස එ ඳහවිඡාචි 
යරහ ටයුතු යනහ.   දළන්   ගිඹ 
භහතේ  ඳහුගිඹ රතේ  ඒ  තේභ කුඩභ 
කිඹන  ප්රතේලතේ  අනය  භළක්ක් ළරීම්  
නත්තන්න තඳොීවසිඹ  තනතභ. එසඩීඑෂස 
එ ගිහි රහ ඒ ඹන  තොට පීනන්න ඵළරි 
තතනක්  දිතේ  ගිලිරහ තත් තතනක්  
ගිහි රහ එඹහට තේය  න්න  වදන තොට  
එසඩීඑෂස එතක් නිශධහරිතඹක් කිඹරහ   
තිබුණහ තභතව ට තේන්න එඳහ වනහ  
කිඹරහ  තඳො රක් අතත් තිඹහතන. ඒ 
අසථහතේ  ඒ  ගිතරමින් හිටපු  භනුසඹහ  
අත  ඇයරහ තේය න්න  ගිඹ  තනහ  
ඳළනරහ ගිඹහ. ඒ ශභඹහ එතනභ ගිලිරහ 
භළරුණහ. ජීවිතඹ  අහිමි  වුණහ. භභ 
දන්තන් නෆ රු   බහඳතිතුභනි එසඩීඑෂස 
එට අ.තිඹක්   තිතේද කිඹරහ  තම්තේ  
භළක්ක්  ළරීම් අ රන්න . ඒ  අපි දන්න  
විදිවට  භළක්ක්   වහ  සර්ණහබයණ 
අධිහරිඹට අලය නම්  තඳොීවසිතේ  
වතඹෝඹ ඇති යන්න  පුළුන්. නමුත්   
දළන් අද තභන්තේ  නිඹමිත  යහජහරිඹට  
අභතය අභතය අඹත් තම්හට ඇගිලි 
වන්න  ගිහි රහ තරොකු  ජීවිත වහනි 
ණනහක් ජීවිත  වහනි   සිදු තන අසථහ 
දළරහ  තිතඹනහ. සීතහ  එතන එසඩීඑෂස 
එතන්  ෆම්ේ දහතන තභ. යන්තන්. ඒ 
නිහ රු   බහඳතිතුභනි  අපි භළක්ක්  
ංසථහතේ බහඳති ඇතුළු නිශධහරීන්  
තභතව ට  තන රහ හඡාඡහ ශහ. ඒ  
අසථහතේදීත් අපි කිේහ. නමුත්   තම 
තත්ට තම්හ  ණන් න්තන් නෆ. ඒ 
නිහ  ඔඵතුභහතේ      අධහනඹ    භභ තඹොමු  
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යනහ තම්  වළතභෝටභ එ නීතිඹ 
ක්රිඹහත්භ යන්න   දළන් තම් ඳහරභ  
ළඩන්න ඔන්න තභන්න එතවභ නළත්නම් 
තර්ජනඹක්  තඳනි තඳනී තිතඹේදී 
තේලඳහරාතඹෝ  ඳක් විඳක්ත් තම්ට  
විරුේධ තේදී  භළක්ක් ංසථහතේ  බහඳති  
ඇතුළු  ඒ අඹ ඒතො රන්ට  ඕන විදිවට තම් 
ටයුතු යනහ.  එතවභ නම් ඳහරභ 
ඵරන්තන්ත් නළතු  තරෝතන ඹන  
විදිවට ඕන තළන  ඳන්න  තදන්න ඕතන්. 
එතවභ නම්  තම්  ටයුතු  යන තොට. ඒ   
නිහ තම්  ළන  විතල  අධහනඹක්  තඹොමු 
යරහ  අදහර ඵරධහරීන්  දළනුත්   යරහ  
තම්  වහභ නත්තන්න  අලය ටයුතු  
යන්න කිඹරහ භභ රු   බහට තඹෝජනහ 
යනහ.  

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතති. රු  අජිත් ලහමින්ද 
භන්ත්රීතුභනි. ඔඵතුභහ   විසින් ඉදිරිඳත් යන 
රද තඹෝජනහ අලය ටයුතු කිරීභ වහ 
අදහර  තර්ඛීඹ අභහතයහංලඹටත්  ඒතේභ 
ඳශහත්  අභහතයහංලඹ තුශත් ඒ  ටයුතු  
කිරීභ වහ  ඹළවීභට ටයුතු   යනහ.   
මීශඟට රු    සිරිඳහර කිරිඇ ර  භළතිතුභහ. 

 

රු විඳක් ංවිධහඹ සිරිඳහර කිරිඇ ර              
சகபய எதிர்க்கட்சி அபநப்ார் சிிா கிரிஎல் 

Hon.Opposition Whip Siripala Kiriella                                

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

 

 රු  බහඳතිතුභනි  අජිත්  ලහමින්ද 
රු   භන්ත්රීතුභහ  තනහපු ප්රලසනඹ  භටත් 
ආහ. අපි  ඇවළලිඹතොඩ  ඉන්තන්.  
සීතහ ප්රලසනඹ.  සීතහ ඳහරභ කිඹන්තන්   

 

අද ඵයමු ඳශහත ත්තවභ විලහරභ 
මුදරක් ඒ  ඳහරභ ළඩුතණොත්  ළඹ තන 
තළනක්.   එතන  ළලි තොඩ දහන්න න්නහ  
තේභ  අතේ  යත්නපුය දිසත්රික්ඹ 
ත්තවභත්  තම්තේ  ප්රලසන තිතඹනහ  රු 
බහඳතිතුභනි.  එතතොට  ඳරිය  අභහතය 
ධූයඹ දයන්තන්  අතේ අතිරු  
ජනහධිඳතිතුභහ.   එතතොට  ඵයමු ඳශහත් 
බහතන් තම්  අටයුතු  නළළත්වීභ වහ 
ඔඵතුභහ  මලිත්ඹ අයතන  විතල තඹන් 
ටයුතු ශ යුතු  ඹළ. භභ විලසහ යනහ 
රු   බහඳතිතුභනි.   තභොද තව තු  
ඳරියඹ විනහල වුණහට  ඳසත  අපි තහ  
යරහ  ළඩක් නෆ රු   බහඳතිතුභනි.   
එතවන්  ඉවුරු හදනඹ තනහ.  තම්  එ 
තළන තනතභ..   ළලි  නිදි තිතඹන 
තළන්ර ඒතන් අන්ද තරහ.  ඒ  
මුදරහලිරහ. ඒතො තරෝ අන්ද තරහ යන  
ළතඩන් ඵහර ඳයම්ඳයහට  යටක් නළති 
තනහ.  ඳරියඹ විනහල  තනහ. එතවභ 
නම් තම් අතිරු ජනහධිඳතිතුභහත් දළනුත්  
යරහ  ඳරිය අධිහරිඹත් දළනුත් යරහ   
තම් වහභ නළළත්වීභට ටයුත්තක්   
යන්න  කිඹරහ  එතුභහතේ  තඹෝජනහට 
ම්ඵන්ධ යමින්  භතේ   තහ  අන්  
යනහ   රු බහඳතිතුභනි.  

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 සතති. රු    සිරිඳහර කිරිඇ ර 
භන්ත්රීතුභනි.  නිවහ   ෂහරුක් භන්ත්රීතුභහ 
තඳෞේලි ප්රහල කිරීම්   ඹටතත්  
තදන්තන් තඳෞේලි  ප්රහලඹක් යන්න.  
ඒ ප්රහලඹ තව තු  යතන භන්ත්රීරුන්  
තුන්  වතය තදතනකුට  තහ  යන්න  
ඵළවළ.    සිරිඳහර කිරිඇ ර භන්ත්රීතුභහ  
තඳෞේලි ප්රහලඹක්  යන්න  ඉ රරහ 
තිබුණ නිහ  අපි එතුභහට   දුන්නහ.  එතවභ 
නම්  ඔඵතුභන්රහ    තඵන  අසථහතේ 
තඹෝජනහක්   යරහ  තහ යන්න.    දළන්  
තඳෞේලි ප්රහලඹට      ඉඩ     තදන්තන්   
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තභන්ට තඳෞේලි ප්රලසනඹක්  ඉදිරිඳත් 
යන්න.  ඒ යරහ  අන්  ශහ. 
ඔඵතුභහ තරහ ඉ ලුහ නම්  ඔඵතුභහට  
තහ  යන්න කිඹරහ  අපි තරහ තදනහ. 
වළඵළ.  අජිත්  භන්ත්රීතුභහ තහ  ශ තේට 
ඔඵතුභහත්   තහ යනහ.   ත 
තඳොඩ්ඩකින් යත්නහඹ භන්ත්රීතුභහ   කිඹ.  
භටත්  ඕ අදහර.  භටත් තහ     යන්න 
ඕතන් කිඹරහ.   ඒ තම්  නයහඹ ඳතේ තම්  
සථහනඹට තනතභ. අපි ත යුත්තත්.  ඒ 
නිහ  ඔඵතුභහට  ඉදිරිතේදී තහ  යන්න  
අලය නම්  අපිට  ඒට  අසථහ  තදන්න  
පුළුන්.   වළඵළ. අපිට  පුළුන් ඒ  අසථහ 
තම්තක්  නයහඹ ඳතේ   ඒට  තහ  
යන්න සථහනඹ තනතභ.  තම්. ඒ   
නිහ අපි  ඉසයවදී  තහ   යමු.  
තඵොතවොභ සතති..  මීශඟට ග 

 

තලෝ ප්රහල තඹෝජනහ: 

 

 තම්   ඹටතත්   කිසික්  රළබී නළවළ. 

 

තඳොදු   ටයුතු  ආයම්බතේදී දළනුම්දීභක් 
අලය තනොන තඹෝජනහ: 

 

 තම්  ඹටතත් කිසික්  රළබී නළවළ. 

 

තඳොදු  ටයුතු  ආයම්බතේදී  දළනුම්දීභක් 
අලය තඹෝජනහ: 

 

 තම්   ඹටතත්   කිසික්  රළබී නළවළ. 

 

 

 

ඳශහත්  බහේ  තඳොදු  ටයුතු: 

 

 කිසික්  රළබී නළවළ. 

 

තඳෞේලි භන්ත්රීරුන්තේ   ටයුතු : 

 

 ලිත රුණහයත්න භන්ත්රීතුභහ  
විසින්  ඉදිරිඳත් ය  ඇති තඹෝජනහ  අං 
6/1/2016/17  දයණ තඹෝජනහ ඉදිරිඳත් 
කිරීභ වහ  අපි  එතුභහට අසථහ රඵහ 
තදනහ.  

 

රු භන්ත්රී ලිත රුණහයත්න              
சகபய உறுப்ிர் சித கருணாபத்                       
Hon.Member Salitha Karunaratne                               
---------------------------------------------------- 

 

 රු  බහඳතිතුභනි   වි ලින් 
තතොය ආවහය බහවිතඹ ප්රචලිත කිරීභ වහ 
ප්රර්ධනඹ කිරීභ ර්තභහනතේ ක්රිඹහත්භ 
ඉතහ ඹවඳත් ළඩ   ටවනකි.  එභ  ළඩ   
ටවන  හර්ථ ය  ළනීභට  තශ 
තඳොශ ඳතින එශළුගඳරතුරු ඇතුළු  ආවහය  
ද්රය   තඵහළනීභටග ඉවීභ වහ ිතිභ 
යහඹනි ළනි අහිතය දෆ  බහවිතහ කිරීභ 
ළරළක්වීභ වහ  ඳහරනඹ කිරීභ ශ යුතුඹ.  ඒ 
තනුතන් ඵයමු ඳශහත තුශ සිටින  
භවජන තෞය  ඳරීක්රුන් 
තඹොදහතන  ඔවුනට අලය  ඳවසුම් රඵහදී 
ක්රභත් ළඩ   ටවනක්  ස  ය  
ක්රිඹහත්භ කිරීභට තභභ රු බහට 
තඹෝජනහ යමි. 

 

 රු  බහඳතිතුභනි තභභ තඹෝජනහ 
භභ ඉදිරිඳත් යන්නට  තඹදුතණ්  රළබුණු  
තතොයතුරු තදක්   නිහ.  එක්  තභ.  අද  
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ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

තන තොට තඵෝ තනොන තයෝ නිහ තම් 
යතේ වහයසීඹක්ග  වහයසීඹ ඳනවක්  ඳභණ 
ජනතහක්   භළතයනහ  දිනට. යතේ  
ඳශහත්  නඹ ළන ඵළලුවභ    ඵයමු 
ඳශහතත් දිනට   ඳනස තදතනක්   
භළතයනහ   තඵෝ තනොතන තයෝ හින්දහ.    
භවහ  ංතඹක්  ඇවි රහ තනතභ..   
ඉසය හත ඹ තොශයහගභළත රිඹහ 
තේ  ංත නිහතන්   මිනිසසු 
භළතයන්තන්.   අද තඵෝ තනොන තයෝ 
හින්දහ ගදිඹළඩිඹහගවිද තයෝගඅධි  රුධිය 
පීඩනඹගඅංලබහඹගපිලිහ ළනි  තයෝ 
වන්දහ   දට  50 ක්ත්  ඵයමු ඳශහත 
තුශ   භළතයනහ.   ඇ. තම් තත්ත්ඹ උදහ 
තරහ තිතඹන්තන්.      හයණහ   කීඳඹක්. 
එක්   එ ඳළත්කින්  දිඹළඩිඹහ තේ  
තේ      තදභේපිඹන්තන් එනහ.   අනිත් 
ඳළත්තතන් අතේ  ලරීය ඵය ග උ වහ  ඵය  වරි  
භේටභ තනොවුණවභ   තභතවභ තනහ. 
ඒ  එක්භ   භහනසි පීඩනඹ ඵරඳහනහ.   
ඒ එක්භ අක්රභත් ආවහය  වහ 
තනොළරතඳන ආවහය  විතල තඹන්  පිලිහ  
හය ආවහය  බහවිතඹ   තම්  හයණහට  
ප්රධහන ලතඹන් ඵරඳහනහ.  

 

 රු  බහඳතිතුභනි ඒ  හින්දහ  
ජහතිඹක්  විදිවට භධයභ යජඹ   වි ලින් 
තතොය ආවහය බහවිතඹ ප්රචලිත කිරීභට   
කිනම් ළඩ ටවන් ක්රිඹහත්භ ශද  තම් 
ප්රහතේශීලඹ භේටමින්  ඳශහත්   භේටමින් 
වරිඹහහය ක්රිඹහත්භ තන්තන් නළත්නම් 
තම් හර්ථ තන්තන් නෆ.  

 

රු බහඳතිතුභනි වි තල තඹන්  
ආවහය  ද්රය වහ  ආවහය  බහවිතඹ පිළිඵ 
තහ  කිරීතම්දී  ර්ණ ව යහය 
බහවිතඹ ඵයඳතර ළටළුක්.   සබහවි 
ආවහය  ඳහන ඳහවිඡාචි    යන්න  තිතඹනහ  
නම් තම් ළටළු භතු තන්තන් නෆ. ඒ නිහ 
රු   බහඳතිතුභනි  විතල තඹන්  අද 
ර්ණ ව යහය බහවිතඹ  මිනී භයණ   

 

උදුයක්  ඵට  ඳත් තරහ තිතඹනහ . ඒ 
නිහ ර්ණ ව ය හය බහවිතඹ  අභ 
කිරීභට ව නතය   කිරීභට   අපි  අලය 
ළඩ  පිළිතරක්  ස ශ යුතු.. ඒ 
එක්භ රු   බහඳතිතුභනි  භතේ 
තඹෝජනහතේ   වන් තන ඳරිදි  ඳරතුරු 
ව  එශළු ම්ඵන්ධතඹන් අපි දන්නහ 
රු   බහඳතිතුභනි  ඳළතඳො ග තත   
ආදී ඉවීභ වහ බහවිතහ යනහ හඵ.න් 
ව  එතතඳෝන් කිඹන ද්රය තද.  
විතල තඹන්  හඵ.න් ව  එතතඳෝන් 
බහවිතහ කිරීභ ම්ඵන්ධතඹන් ඹම්  ප්රමිතිඹක් 
තිතඹනහ. එතතඳෝන් බහවිතහ යන්න  එඳහ 
කිඹරහ   වුරුත් කිඹන්තන් නෆ. වළඵළ. 
හභ.න්  ව එතතඳෝන් ඳහවිඡාචි යන   
විදිවක් තිතඹනහ.  එතතඳොන් ඳහවිඡාචි 
යන්න   නිර්තේල යරහ තිතඹන්තන් 
එතතඳෝන් දුභහයඹ භගින්   ඉවීභ.  නමුත් 
රු   බහඳතිතුභනි  අද තන  තොට 
තඵොතවෝ තළන්ර එ තතඳෝන් ඳහවිඡාචි 
යන්තන් එතතඳෝන් දුභහයඹ තනතභ. 
හයු තනතභ.. එතතඳෝන්  ඹහන්නතේ   
ඳරතුරු  ර් ගි රහ.   ඒ   නිහ ිජුභ 
ඳරතුරු  ඳරිතබෝජනඹට හුරු  තන නිහ 
එතතඳෝන් කිඹන   වි හයඹ  ලරීය ත  
තනහ.    රු බහඳතිතුභනි  ඒ  නිහ  
ඳරතුරු  ව එශළු වහ    තම්  යහඹනි 
ද්රය ඳරතුරු  ඉවීභ ව      තඵහ ළනීභ 
වහ   බහවිතහ කිරීභ යහඹනි ද්රය 
බහවිතඹ පිළිඵ  විදිභත්  තොඹහ ළනීභක් 
ව    ඳර්තේණඹක්  කිරීභ අතයහලය. 
රු   බහඳතිතුභනි. ඒ එක්භ රු  
බහඳතිතුභනි  තම්හ  පිළිඵ  ඹම්  ඹම්  
භතතේද   නළත්තත් නෆ.  එශළු ර තිතඹන 
අධි  ිෂි යහඹනි ද්රය  ඵයඳතර 
උදුයක් ඵට  ඳත් තරහ තිතඹන ිෂි 
යහඹනි බහවිතඹ අභ බහවිතඹ කිඹරහත්  
පිළි න්නහ. ඳහුගිඹ දසර   රු   
බහඳතිතුභනි  ළේතළම්ඵර් 09 තනිදහ 
න්තනෝරුතේ ඳළති ඩේඑඡාඕ හර්තහට  
අනු තරෝ තෞය ංවිධහනතඹ   
හර්තහට අනු  කිඹ තනහ  අතේ  යතේ 
එශළු වහ බහවිතහ  තන   ිෂි 
යහඹනි භේටභ භක් නෆ කිඹරහ.     ඒ  
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ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

හධහයණීඹයනඹ යනහ.   එ  
ඳළත්කින් අපි කිඹනහ   ිෂි  යහඹකින 
ද්රය බහවිතඹ තවොද නෆ කිඹරහ.   වළඵළ.  
තරෝ තෞය ංවිධහනඹ   හර්තහ ලින්  
එළි දක්නහ තම්  ිෂි  යහඹනි බහවිතඹ 
භක් නෆ කිඹරහ.  රු බහඳතිතුභනි  
තම්හ  පිළිඵ අපිට ළඹක්  
තදගිඩිඹහක් තිතඹනහ.  ඒ නිහ  නිලසචිත 
තම්හ පිළිඵ ඉතන ළනීභ අතයහලය.. 
එතවභ තන්තන් ඇ..  විතල තඹන් තම්  
න්තනෝරුතේ  ඳළති ළඩ  මුළුතේදී ප්රහල  
තන්තන්  අපිට ිෂිර්භ  
තදඳහර්තතම්න්තුතන්  ඉදිරිඳත් යන්තන් 
තම් තබෝ ම්ඵන්ධ හර්තහ..    වළඵළ.  
රු  බහඳතිතුභනි  තම් විලස විදයහර 
භවහචහර්ඹරු  පිළි න්නහද නළේද කිඹන 
හයණහ   වරිඹට තවලිදයේ තරහ නෆ. 
අපිට  වළඵළ.  තරොකු  විලසහඹක් 
තිතඹනහ  විලස විදයහර භවහචහර්ඹරු  
පිළිඵ තම්  ක්ත ඹ පිළිඵ දන්න  අඹ 
පිළිඵ. ඒ තභ. ආනික්  පිළිඵ 
තවලිදයේ තශ   අතේ යතේ  විලස විදයහර 
භවහචහර්ඹරු.  ඒ  නිහ  රු  බහඳතිතුභනි 
තම් විලස විදයහර භවහචහර්ඹරුන්තේ  
හුදරහ ටයුත්තක් තනතභ.. ිෂිර්භ 
තදඳහර්තතම්න්තුතේ   හුදරහ  ටයුත්තක්  
තනතභ..  තෞය අභහතයහංලතේ   හුදරහ 
ටයුත්තක්  තනතභ.. විතල තඹන්  තම්  
පිළිඵ භනහ   දළනුභක් තිතඹන අඹ විදිවට  
විලස විදයහර  ආචහර්ඹ භවහචහර්ඹරුන්තේ 
දළනුභක් ඒඵේධ  ළඩ   ටවනක් තභ.  
ක්රිඹහත්භ  විඹ  යුත්තත්.   

 

 ඊශඟට රු   බහඳතිතුභනි  තම් අපි 
එශළු ව ඳරතුරු   ම්ඵන්ධතඹන් ඒ 
එක්භ   දළන්  අලුත් තොඹහ ළනීභක්   
තිතඹනහ   රුහුණු  විලස විදයහරතේ ඒ 
තභ.  ළේරිඹන් ව ආනික් ළඩිභ 
තිතඹන්තන් යතු  නහඩුර කිඹන තන්දයඹ. 
අපි දන්හ   දිඹළඩිඹහ තයෝගීන් වහ ව 
විතල තඹන්  නි අභ කිරීභ වහ  යතු  
නහඩු තභ. තවො. කිඹරහ කිඹන්තන්.   
වළඵළ.  යතු       නහඩුර    තඳොත්තත් තභ.  

 

ළේරිඹන් ව ආනික්  ළඩිතඹන්භ 
තිතඹන්තන් කිඹරහ    කිේවභ   අපි  මුහුණ 
තදන්තන්  ඵයඳතර හයණහට. ඒ   
හින්දහ ළටිරිඹන් ව ආනික්  ළඩිතඹන් 
තළන්ඳත්  තන්තන්  යතු නහඩුර නම් තම්  
ඵයඳතර ළටළුක්.  ඒ   හින්දහ  තම්  පිළිඵ 
විධිභත්  අධයඹනඹක්   යරහ තම්  පිළිඵ 
විධිභත්  ඳරීක්ණ ඳත්රහ තම්  වි 
යහඹනි ද්රයර  ඵළෑරරුම්භ අභ 
කිරීතම්  ළඩ  පිළිතරට අපි ඹහයුතු. රු   
බහඳතිතුභනි.  දළන්  තම්  පිළිඵ රුණු  
තොඹහ දී  භතු තඡාචි හයණහක් තභ. අපි 
ඳහවිඡාචි  යන  රන්සීේ පිළිඵ. ෆභ 
ඔතන ඩදහසි පිළිඵ. රු  බහඳතිතුභනි 
ඔඹ රන්සීේර ෆභ ඔතන ද්රයර 
ඇතරන තිඹ නළති යන්න අපි ඳහවිඡාචි 
යනහ  ඹම්  කුඩු ර්ඹක්.  තම් 
ඵයඳතර විහයඹක්. ඒ   හින්දහ රු  
බහඳතිතුභනි  දහත්  අපි රන්සීේ 
එතක්  ඵත් තඵදුට  ඳසත  ඒ අයතන 
දහතන තෝදන්තන් නෆ. ඒතක් දහතන 
අනරහ තභ. න්තන්. ඒ  හින්දහ  රන්සීේ  
බහවිතඹ අතේ  ජනතහට  ඵයඳතර විදිවට 
භයණඹට  අත නනහ ඳහළ    
දරුන්තේත්. ඒතක්  ළඩිභනත්  අපි 
කිඹනහ තුනී  රන්සීේ තවො නෆ කිඹරහ . ඒ   
නිහ  කණභ රන්සීේ න්න  කිඹරහ   
කිඹනහ.  රු   බහඳතිතුභනි  රන්සීේර 
ණභ ළඩි යන්න   ළ සිඹම් හඵනික් 
ව  තඩ්සිඹම් හඵනික්  කිඹන යහඹනි 
ද්රය  තද බහවිතහ යනහ.  තඩ්සිඹම් 
හඵනික්  තලින්භ කුඩු  විනහල යන 
තදඹක්.  අනිත් ඳළත්තතන්  තඩ්සිඹම් තභ.  
භහනසි ආතතිඹට  ඵරඳහන්තන්.   ඒ  නිහ 
රු   බහඳතිතුභනි  තම්   විදිවට ඵරපුවභ 
අපි  ඳහවිඡාචි යන  වළභ තේභ තේ 
ජනතහතේ  ජන ජීවිතඹට  තෞයට 
ඵයඳතර වහනි යන තත්ත්ඹක්  උදහ 
තරහ තිතඹනහ. ඒ   නිහ   රු 
බහඳතිතුභනි අපි තම්හ  පිළිඵ විධිභත්  
ඳරීක්ණඹක් වහ අධයඹනඹක් ශ යුතු.. 
භභ තම් තඹෝජනහ තේන්න ඵරඳහපු  අය  
භභ ලින් කිේහ තේ දිනට 50 ක් 
භළතයන අනුභත  තඡාචි එ  අද අතේ   
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SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ඳරතුරු  ලින් අපි හිතනහ තවො ඳරතුයක්   
ලතඹන් තොභඩු   බහවිතඹ. වළඵළ.   රු 
බහඳතිතුභනි දළන න්න තිතඹන  තදඹක්  
අද තන තොට තොභඩු තඩිතේත් ඳස  
ඳව තන්න්න ඒටත්  තඵතවත් විදිනහ   
කිඹරහ  ආයංචි..  ඒට කුකු    හඹම්  
විදිනහ කිඹරහ  ආයංචි.. තම්  එතවභ නම්  
අපි  ඳහවිඡාචි යන ඳරතුරු  පිළිඵ 
විලසහඹ තිඹන්තන් තභොනද.   තභොන 
ඳරතුයද තවො. කිඹරහ කිඹන්තන්  අහන  
ලතඹන්   දිවු   තඩිතේ. තඵලි 
තඩිතේ. ඇරුණවභ  තන  කිසිභ 
ඳරතුයක්  පිළිඵ අද අපිට  විලසහඹ 
තිඹන්න  ඵෆ රු   බහඳතිතුභනි. ඒ  හින්දහ   
විතල තඹන්  එශළු ව ඳරතුරු   
ම්ඵන්ධතඹන් අතේ  ඵයඳතර   විදිවට 
අධහනඹ තඹොමු ශ යුතු. රු   
බහඳතිතුභනි.  තම් වහ  අපිට  ඉන්තන්  
භවජන  තෞය ඳරීක්රු .  වළඵළ.  
භවජන  තෞය  ඳරීක්රුන්ට නින්   
ගිහි රහ  ඒ ඒ  ඳරතුරු  ද්රයර  යහඹනි 
ද්රය  තභොනහද  කිඹරහ තවොඹහ න්න  ඵෆ. 
ඒ  වහ  ඔවුන්ට අලය යන  උඳයන 
අලය යන   ද්රය රඵහදීරහ  ඔවුන්ට  
පුහුණු රඵහදීරහ  තම්  පිළිඵ ඩිනම්  
ළඩ  පිළිතරක් ස යන්න  ඕතන් 
කිඹරහ රු   බහඳතිතුභනි  භභ තම්  
බහට  තඹෝජනහ   යමි.   තම් අපිට  
තනිතඹන්  යන්න  පුළුන්  තදඹක් 
තනතභ.. විතල තඹන්  තම් භහමී 
රළ.සතුතේ  තදඹක්.  ඒ  නිහ  විතල තඹන්  
තර්ඛීඹ අභහතයහංලතේ   ිෂිර්භ 
අභහතයහංලතේ  තෞය අභහතයහංලඹ ඒ 
එක්භ අධයහඳන අභහතයහංලඹ විලස 
විදයහරර භවහ චහර්ඹරු ඒ  සිඹළු තදනහ 
ඒයහශීල යතන  විධිභත්  ළඩ  පිළිතරක්   
වළදුතොත්  විතය. අපිට   අය  භභ ලින් 
කිේහ තේ   දිනට 50 ක්   භළතයන  එ 
අභ ය ත වළකි  ළඩ  පිළිතරක්  ස  
ය ත වළකි  න්තන්.   ඒ   නිහ  තම්  
පිළිඵ අඳධහනඹ තඹොමු යන්න කිඹන 
ඉ ීවභ යමින්    සතතින්ත  තනහ. 
තඵොතවොභ සතති..  

 

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතති. රු ලිත රුණහයත්න 
භන්ත්රීතුභහට. මීශට රු අජිත්   කුභහය  
භළේතදභ භන්ත්රීතුභහ. 

 

රු භන්ත්රී අජිත් කුභහය                                
சகபய உறுப்ிர் அஜித் குநாப                                         

Hon.Member Ajith Kumara                                              
------------------------------------------------------------     

 

 රු   බහඳතිතුභනි ඉතහභ  තවො 
හතරෝචිත  තඹෝජනහක්.  අතේ ලිත   
රුණහයත්න භන්ත්රීතුභහ තම්  බහට  
ඉදිරිඳත් යරහ   තිතඵන්තන්. එතුභහ 
තනහපු තඹෝජනහතේ  අන්තර්තඹ තම්  
තන තොට   ක්රිඹහත්භ  තමින් 
ඳතිනහ. අතුයලිඹ යතන වහමුදුරුන්තේ 
ප්රධහනත්තඹන්  ිෂිර්භ අභහතයහංලඹත්  
මලි  යතන තම්  ළඩ   ටවන තම් 
තන  තොට  යත්නපුය ක්රිඹහත්භ තමින් 
ඳතිනහ. අය ඔඵතුභහ  භතු  ශහ තේ  
ඹම්  ඹම්  ඵහුජහති භහම් විසින්  තම්ට 
අත තඳොන එ එ ඳහයට නත්තන්න  
ඵළරි  තත්ත්ඹක් තරහ තිතඹනහ.  අය 
භළත සිඹහතේ තඳො  තත ර 
තොතරොසටතයෝ   ළඩි.  කිඹහ ඇභරිහ 
කිඹනහ  තේ ඒට   විරුේධ හිටිතේ 
භළත සිඹහට  විතය. එතවභ නෆ කිඹරහ 
තර්ඹක්  තොඩ නරහ ඔේපු  යන්න  
පුළුන් වුතණ්.  තම් තරොකු  ප්රලසනඹක්  
ඇති තන්න  පුළුන්. ඒ තත  තත්ත 
ඉතහභ  හතරෝචිත වහ  සුදුසුභ තඹෝජනහක්. 

 

 ඒතේභ රු   බහඳතිතුභනි  භට  
භතක් තනහ  දළන් මීට ඉසය බහණු  
මුක්ප්රිඹ භන්ත්රීතුභහ  හරතේ අපි    හිටිඹහ ශ්රී  
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SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

රංහ  ඳදනම්  ආඹතනතේ තෂොපි 
තොටභත්  එක් යපු  ළඩ  ටවන. 
සුභහන  තදක් අපි තන්හසි. එතුභහ 
ඉතහභ  ඳරියතේදිතඹක්. භවහචහර්ඹ  
තොටභ භළතිතුභහ. එතුභහ ඒ  හනු 
තන  තොට  තම්  යහඹනි ද්රය බහවිතහ 
පිළිඵ  විලහර ලතඹන්  තවොඹරහ තිබුණහ. 
ඔඹ ඵරංතොඩ  ඳළත්තත්   භවරතළන්න 
ප්රතේලතේ එතුභහභ නළතිරහ තඵෝංචි හ 
පිළිඵ  තඵෝංචි හ  යරහ  භවජනතහට 
තඵෝංචි රළතඵන තතක් ඒ   ක්රිඹහදහභඹ ඇවළට  
දළරහ   මීක්ණඹ යපු  භවත්භතඹක්. 
ඳරතුරු  තේභ එශළු තේභ අතේ ධහනය 
රටත්  ඔඵතුභහ   කිඹන ඔඹ  වි 
යහඹනි ද්රය වහ තනොතඹකුත් තේ   
තඹොදහ  න්නහ   කිඹරහ  අපි  දන්නහ. 
දළන්  ඳහුගිඹ හරතේ ඔඹ ඵරංතොඩ  
ඳළත්තත්  තඵෝංචි න  තොටු තිතඹන  
ත ර  භළටිතඹන් වදපු තඹක් 
තිතඹනහ තවො තම්ට තභ.   තඵෝංචි ටි 
ඩරහ තනත්  දහන්තන්. තඵෝංචි ටි 
ඩරහ  තුනී යරහ  ද්රහණඹ  අඩු   
යහඹනි ද්රය  තම්ට  ඉසිනහ.  උතේ  
තඳොශට  තනිඹන්න. එතතොට උතේ 
තඵෝංචි තඳොශට තනි ඹන  තොට එත  
ඩපු තඵෝංචි තේ  ඇත් දශ තේ  
රසනට තඵෝංචි  ටි තිතඹනහ. අතේ  
මිනිසසුත්  ගිහි රහ රසනට තිතඹන  
තඵෝංචි  ටි   තභ. ඒ තොතඩන්  න්තන්. 
ඒ අපි  ඳහරිතබෝගිතඹෝ  ඳළත්තතන් අපි  
තරොකු අඳවසුතහඹට  ඳත් තනහ.  
තඳොඩ්ඩක්  භළර තඡාචි  තඵෝංචි යරක් 
ත්තතොත් එතවභ ඌ තරෝබතඹක් කිඹනහ. 
අය  රසන ඇත්  දශ තේ තඵෝංචි ය   
න්න  තභ. අපි වුරුත් තඳශතමන්තන්. 
වළඵළ. ඒතේ තිතඹන යහඹනි ංට 
තොඡාචය  තිතඹනද කිඹරහ අපි ඒ  ළන  
හිතන්තන් නෆ.  ඇත්ත  ලතඹන්භ තම් 
තේ   ක්ක් තශ  තඳොශට  තේන්න 
මිනිසුන්ට   ක්ක්  මුද  අලයතහඹ 
එතවභ නළත්නම්  මිනිසුන්තේ  ඉ ීවභ 
තොඡාචයද කිඹරහ තම්  එශළු ඳරතුරු  
රට   කිඹරහ තභ. තම්  ප්රලසනඹ  ඇති 
තන්තන්.   අතේ  භන්ත්රීතුභහ කිේහ   තේ  

 

ඳළක්  තොභඩු  ඳළක්  පුහු    කිඹරහත්  
තම් බහවිතහ   යනහ.  තම්  වහ 
යහඹනි ද්රයක් නළත්නම්   කුකු  හඹම්  
තඹොදරහ ඒ යතු  ඳහට  යන්න අපි 
උත්හව යන්තන් අපි  ළඩිතඹන්  ළභති 
යතු ඳහට තඡාචි ඒහ ඉඳිරහ කිඹරහ 
ළඩිතඹන් න්න. ඒතේභ තශ තඳොශට  
ළඩිතඹන්  ඳළක්  පුහු   ඕන වුණවභ 
ඉන්තජක්න් එ වරහ තශ තඳොශට   
දහනහ. තම් තදතො තරෝභ දළනුත් තන  
යහඳයඹක් තන්න  ඕතන්.  තොවිඹහ  
නිසඳහදඹහ  දළනුත් තන්න ඕතන් 
තභළනි තේ   භවජනතහට  තදන එ 
අතේ  ආභහනුකර ඵළලුත් ඒ භවහ  
විලහර  යදක්.   විලහර ඳහඳඹක්.  ඒ  
පිළිඵ අතඵෝධඹක්  ඇති  යරහ  
තදන්න. ඒතේභ  බහණ්ඩ මිශදී න්නහ  
ඳහරිතබෝගිඹහ ඒ අඹත්  දළනුත් තන්න 
ඕතන්. ඒ නිහ  ඔඵතුභහතේ  තඹෝජනහ  
ිෂිර්භ  අභහතයහංලඹට  ඳභණක්  
තනතභ. අධයහඳන අභහතයහංලඹත් 
ම්ඵන්ධ යතන   කුඩහ  ශ   සිට ඒ 
ශභ.  දළනුත්  යරහ    ඹම්කිසි  ළඩ  
පිළිතරක් යහ න්න  අලය තනහ.   
එ.න්  තම් අපිට  දීර්ක හීවන  විඳුභක් 
රඵහ න්න  පුළුන් තනහ.   ඔඵතුභහතේ 
තඹෝජනහ අනු  භවජන  ඳරීක්රුන්  
තඹොදරහ අපිට  ඹම්  ප්රභහණඹක් තම්  භළඩ  
ඳත්හ න්න  පුළුන්.    ඹම්කිසි   තඳොඩි  
ප්රභහණඹක් තම්  භළඩ  ඳත්හ න්න  
පුළුන් තනහ.    වළඵළ. තදඳහර්ලඹභ 
දළනුත් කිරීතභන් ඳභණ.   තම්ට   දීර්ක 
හීවන  විඳුභට අපිට  ඹන්න පුළුන් 
තන්තන්.  ඒ  වහ   දළනට  ළඩිහිටිතඹෝ   
දළනුත්  යනහ  හතේභ    ඳහළ   
භේටතම් දරුන් දළනුත්  කිරීතම්  ළඩ  
පිළිතරකුත්  අතිල.න්භ ළදත් තනහ 
කිඹන එ තම් අසථහතේදී භතක්  
යන්නට තනහ. ඒ එක්භ  අය ඳරතුරු 
ඉදන්න තවෝතභෝන එක්  තඹොදනහ.  
ඇත්තටභ ඉසය අතේ ත ර  දහනඹක්   
තිතඹනහ  කිේවභ ඉසයභ ඳන්තන්  
තතව  ර  දහන්න රක්.   තඳොඩි 
එවුන්තේ  ළතඩ් තම් තතව   රට  
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ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

තතව  දහපු තත   ඉරහ   උතේට 
ද ට  නළත්නම්  වට   තම්ට   දුම්  
පිබින එ.   දුම් වරහ  තභ. තතව  
ඉන්තන්.   දළන් ඒ තභොකුත් ඕතන්  නෆ 
ඵණ දත  උතේ  ගිහි රහ තේනහ 
තතව    ළනක්.  තතව   ළතන් තඩි  
රට  වනහ  සතප්ර  එ.   වපු  භන් 
දහතනට තතව   වරි.    වළඵළ. තතව   
තඩිඹ ව ඳහට  වුණහට. ඇතුත  තතව  
තඩිඹ න්න  ඵෆ.  තේ  වට  යව 
නළත්නම්  තිත්ත  යව ඒ අමුතු යක්  ඇති 
තනහ.  ඇතුතශ   ඉදිරහ නෆ පිට  ව 
ඳහට..    වළඵළ. තම් අපිට  සබහවි 
විදිවට  ඉඳිඡාච තතව  ත  රක් අයතන 
තඳේටිඹට දහරහ  තතව   තරලි  කීඳඹකුත් 
එක් තම් තඳේටිඹට  දහනහ  නම්   ඒ 
සබහවි  විදිවට  ඉතදන්න  පුළුන්. 
නළත්නම්  බිලිං තොශ ටික්   දළම්භවභ 
ළේතඳේටිඹහ  තොශ ටික්   දළම්භවභ ඒ 
තම්  විදිවට ඒ තම් තතව   ඉ 
න්න  එ  එඡාචය  අඳවසුතහඹක්  
තනතභ..   වළඵළ.  වුරුත් ඵරන්තන් 
ඳවසු. ඵරරහ  තභොද යන්තන්  ඒට  
සතප්ර  එක් වරහ  තතව  තඩිඹ 
රසනට තිඹහ න්න   තභ. හන  තදන 
ේටිඹ ඕන තන්තන්.  ඒ නිහ තභ. භභ 
අය  මුලින්  කිේතේ දළනුත් තන එ 
ළදත් තනහ.  තදඳහර්ලඹටභ. 
නිසඳහදඹහ  ඳහරිතබෝගිඹහ  තදඳහර්ලඹභ 
දළනුත්  යන්න සිේධ  තනහ.  
නිසඳහදඹහ   දළනුත් යන්න සිේධ 
තනහ. තම්  අපි යන  ජහති 
යනඹක්.  තම්  ආභහනුකර ඳහඳඹක්. 
සිඹළු  ආම් දිවහ ඵළලුවභ නුසුදුසු ආවහය   
ව    වි ආවහය අනුබඹට   ළඳයීභ  
තරොකු  ඳහඳඹක් කිඹන  එ අපි  
නිසඳහදඹහ   දළනුත් යන්න ඕතන්. 
ඒතේභ න්න  අපිත්  දළනුත්  තන්න 
ඕතන්.    ගිහි රහ  ඵරරහ   වරි තේ  සුදුසු  
තේ  අපිට න්න  අපි  දළනුත් තරහ ඉන්න  
ඕතන්.  

 

  

 

 ඒ එක්භ අපි දන්නහ   රු  
බහඳතිතුභනි   අපිට   දීර්කහීවන ලතඹන්  
ත්තතොත්  අතේ  තේශීලඹ වී   ර් තිබුණහ. 
ලුනි කිඹ..  කුරුළු තුඩ  කිඹ.. අතේ   
සිරිඳහර කිරිඇ ර භන්ත්රීතුභහ  නිතයභ 
කිඹන තම්  සුදළ  ළනි ර් 
වළංගිමුත්තන්ගඳඡාචතඳරුභහ  තභළනි  වී   
ර්   තිබුණහ අතේ  ඉතිවහතේ.  
භඩතහලු. ඒ  ඳයණ වී.   වළඵළ.  අපිට උග්ර 
ජර හිඟඹට   මුහුණ ඳහන්න  සිේධ තරහ 
තිතඹනහ. තභළනි  ඳළයක් වී ර් හ   
කිරීතම්දී අපිට ජරඹ ඹන්තන්ත්  තඵොතවොභ 
අඩු  ප්රභහණඹක් රු  භන්ත්රීතුභහ. ඒ නිහ  
තම්  තේශීලඹ තේ     සබහවි විදිවට  
අපිට  ස ය  න්න පුළුන්භ 
තිතඹේදී   ඔඵතුභහ කිේ අය තරඩ  
ේතටෝරුතන්  අපි නිදවස  තන්න  අපිට 
ලරීය තෞතඹන් නිදවස  පුේරතඹෝ   
වළටිඹට තම්  භහජතේ  ජීත් තන්න  
පුළුන් අලය ආවහය  යටහක් අපිට 
තිබුණහ.   වළඵළ.  ඒ යටහතන් අපි නිදවස 
තරහ ගිහි රහ  ආවහය  ප්රභහණඹක් අපිට   
තිබුණහ.   ඒ  ප්රභහණතඹන් තනස තරහ  
ගිහි රහ  අපි ඹම්  ඹම්   ක්ක් විදිවට 
ඉක්භනින් අපිට වළඩ  ළහිසසි   නිහ   තභ. 
අපිට තම් විදිව තරහ තිතඹන්තන්.    ඒ  නිහ 
ඔඵතුභහතේ  තඹෝජනහ ඉතහ  ළදත්. එ 
ඳළත්තකින්  නිසඳහදඹහ දළනුත් යන  
එ  ඳළත්තකින්  ඳහරිතබෝගිඹහ   දළනුත් 
යන්න  අනිත් ඳළත්තතන්  ඳහළ  ඹන 
දවම්  ඳහළ  ඹන  ද දරුතෝ   දළනුත් 
යන්න ඒතේභ  අතේ  යට විලහර 
ම්ඳතක්  තරහ තිතඹන ජරඹ අපිට  තේශීලඹ 
වී හ නිසඳහදනඹ යන්න  ඳටන් 
ත්තතොත් අපිට පුළුන්භ රළතඵනහ  
ජරඹ ම්ඵන්ධතඹනුත් අපිට  අඩු  
ප්රභහණඹක් ඳහවිඡාචි යරහ  අතේ  තේලඹට  
ජරඹ ඉතුරු   ය ළනීභට. ඒ නිහ  තම්  
ඉතහ ළදත්.  ර්තභහනතේ  අපි 
ඵරතඳොතයොත්තු තන විදිවට  භවජන 
තෞය  ඳරීක්රු   වයවහ   ක්ක් 
දළනුත් කිරීතභන්  තම්  ළඩ  පිළිතර 
ක්රිඹහත්භ යන්න ඒ  උදවිඹට  ඹම්කිසි 
බහණ්ඩඹ       නළත්නම්        උඳයණඹ  
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ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

අඩුඳහඩුක්   තිතඹනහ   නම් එඹ ම්පර්ණ 
යරහ දීරහ  ඒ තේ   ලින්  ඒ   හර්ඹඹ 
ඉසඨ ය ළනීභට අලය ටයුතු 
ම්ඳහදනඹ යරහ තදන්න කිඹරහ  
ඉ රමින් එතුභහතේ  තඹෝජනහ සථීය 
යමින්  භතේ චන කීඳඹ  වභහය  යනහ.   

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතති. රු භන්ත්රීතුභනි. මීශඟට 
රු වදය ඳයහක්රභ අතහවුද  අතේ රු  
භන්ත්රීතුභහ. 

 

රු භන්ත්රී ඳයහක්රභ අතහවුද                         
சகபய உறுப்ிர் பாக்கபந அதாவுத                     
Hon.Member Parakrama Athawuda                                                   
----------------------------------------- 

 

 රු බහඳතිතුභනි  අතේ හිතත් 
ලිත රුණහයත්න රු භන්ත්රීතුභහතේ 
තඹෝජනහ සථීය යමින් ඉතහභ හතරෝචිත 
තඹෝජනහක් එතුභහ තම් බහට  තනත් 
දීරහ තිතඹනහ.  රු  බහඳතිතුභනි තම් 
තරෝතේ  විලහර දියුණුට  ඳත්  වුණහ 
හර්මි විේරඹත් භඟ. යුතයෝඳතේ 
යට  අතිදළළන්ත පිම්භක් ඳළනරහ දියුණු 
වුණහ. තම්  දියුණුත් භඟ  තම් තරෝතේ 
තම්   දියුණු  වුණ  යට  ර  ඒ  දියුණුතේ 
අතුරු පශඹක් තර උදහ  වුණහ ඒ  
යට ර තිබුණ ංසිතිඹ දහචහයඹ 
ඒතේ   තිබුණ  හයධර්භ  බි ළතටන්න  
ඳටන් ත්තහ. ඒත්  ඒ  දියුණුතේ එ  
තොටක්.    දළන් තමුන්නහන්ත රහ  අපි 
 ඳනහ   යරහ ඵළලුතොත් අද 
ඳරිණඹක් ත්තතොත්  තම්  ඳරිණතේ  
ශට ගිඹහභ  විලස දළනුභක්  අපිට  රඵහ 
න්න  පුළුන්.     එන්      තදඹක්     අතේ    

 

පුසතහරඹක් ශඟට ගිඹහ තේ   තභ. 
ඳරිණඹ ශඟ තිතඹන තොට. ඒ තභ. 
ඒ   දියුණුතේ  එක්තයහ  තවො ඳළත්තක්. 
ඒතේභ  තම්තක් නය ඳළත්තක් තභ.  
දළන්  ඊතේ තඳතර්දහ   තිබුණහ   හභහනය 
තඳශ උස තඳශ විබහඹ.  ඒ  විබහඹ 
තවොට ඳහස  වුණවභ   ඒ විබහ දරුන්  
තවොට රකුනු ත්තවභ තදභේපිඹන්  පුතත් 
භභ පුතහට තනත්  තදනහ  තවො 
දුයථනඹක්.  තම්  ඇඳ ගතම් ත්රී ජී.  
තම්තක් ත නහනහප්රහය  තේ  තිතඹනහ. 
දරුහ තම් න්නහ තඵොතවොභ ආදයතඹන්. 
තහත්තහ හිතනහ  තම් දු තවොට ඉතන 
නි.  තම් අයතන.   නමුත්   
තහක්ණතේ  අනිත්  ඳළත්ත  තභොක්ද.  තම් 
ත ර තවෝ තො රහ  තම් ඔඵරහ ඔඵරහ 
න්තන් අය  කුණුවරුඳ ටි. තම් තභ.   
තහක්ණතේ අනිත්  ඳළත්ත.  ඒත්  එ  
තොටක්.   ඒවහ භහන තදඹක් තභ.  
තම් ලරීය තෞය. යුතයෝඳතේ තම් හර්මි 
විේරඹ  එන  තොට එ  ඳහයට ඒ  
යට රත් දිඹළඩිඹහ ළඩිතන්න   
ඳටන් ත්තහ. අධි  රුධිය පීඩනඹ ළඩි 
තන්න   ඳටන් ත්තහ. ආතතිඹ නිහ  
ආහදන තයෝ ළඩි  තන්න  ඳටන් ත්තහ.  
තභන්   තයඵහරු මිනිසසු  ළඩි තන්න 
ඳටන් ත්තහ.  දළන් තභොක්ද යන්තන්. 
ඒහට  විඹදම් යන්න  සිේධ වුණහ තම්තේ  
තත් එවහ   ගුණඹක් විඹදම් යන්න  වුණහ 
ඒ දියුණු  තඡාචි   හර්මි විේරතඹන් 
ඳසත  ඒ  යට  රට. දළන්  ඒවහ භහන 
සිේධිඹක්  සිේධ වීතන ඹනහ අතේ  
යටරත් කිඹරහ  භට තේනහ. එතතොට 
එදහ  ඒ  ටයුත්ත   සිේධ තන  තොට අද 
අතේ  යතේ තඵොතවෝ  තදනහ ඹනහ.  ජිම්  
ජිම්. ඔක්තෝභ ජිම්.  ඒ   හරතේ අතේ  
හන්තහතෝ පිටි  තොටනහ. තම් ඳේදරහ  
වන්න ඕතන් නළත්නම්   වරිඹට   පිටි 
තතටන්තන් නෆ. එතතොට  තොන්ද  
තවො..  ඇඟ ඳත තවො.. තවො ලරීය 
තෞය ම්ඳන්න   පිරික් එදහ   හිටිඹහ. අද  
පිටි  තොටන්තන්  නෆතන් අතේ  
හන්තහතෝ. එතතොට   දළන්  ජිම්  එ ඕන 
තනහ.  නමුත් ඒ     හරතේ ඒ     වුතන්  
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නෆ.  තම්  දියුණුත්  භඟ වුණ  එ  තදඹක්   
තභ. ඒ. එතතොට  අපි තම් දියුණු  
ඳසුගිඹ  ද ය   තුශ  අති  දළළන්ත ඳනින 
පිම්භක්  ඳළනරහ   තිතඹනහ. එක්තයහ 
ආර්ථි විතල ාතඹක් කිඹනහ තම්  යතේ 
ආර්ථි දියුණු  ඳටන් ත්ත  යුඹ ළන   
ඒ  ආර්ථි විතල ාඹහ ලිඹනහ   රංහ  
ළන තම් රංහතේ  ආර්ථිඹ දියුණු  
තන්තන් තොතවොභද කිඹනහ  නම් තම්   
වරිඹට   ගුන්  ඹහනහක්  ගුන්  ඳතත් දිතේ   
ගිහි රහ ගිහි රහ ගුන්  භන්   යන්න 
ආයම්බ යන  තභොතවොත තේ  කිඹරහ 
අතේ  යතේ  ආර්ථි ංර්ධන ඹන  තේඹ  
ඒ  තේ   කිඹරහ  කිඹනහ. එතතොට  අපිට  
හිතහ න්න පුළුන්  ප්රසථහයඹ වපුවභ 
තම් ප්රසථහයතේ  අපි  ටි ටි  ආතේ. 
තභතවභ ඇවි රහ තභතවභ ඹන්න   
ඹන්තන්. දළන් ය   හණ ආහ. 
එතතොට  තම් දියුණු  තන  තොට දළන්  
අපි  තම් ෆභ බීභ පිළිඵ අතේ එඡාචය   
තළකීභක්   නළති  වුණහ.  අපිට  දුන්න  වුණහ  
මුද  තොඹන්න. ඒතක්  අතුරු  පශඹක්  
ලතඹන් තභ. තම්  වි  තේ  තම් 
යටට එන්න  ඳටන් ත්තත්. තභොද න්න  
ඕතන්  තඵොතවොභ තේ .  නමුත් ඒහ   
හභහනය තොවිතළන් යරහ  වදහ න්න   
ඵළරි නම්  ිතිභ තවෝ  හ   යරහ  ඒ  
ටයුත්ත  ය න්න  ඕතන්. ඒ නිහ තභ. 
තම්   වි විලහර  ලතඹන් යටට ඕන 
තරහ තිතඹන්තන්. දළන්  එශළු තිතඹනහ. 
ඳලුරු   තිතඹනහ. තනත් ඳරතුරු   ර් 
අතේ  තොටස රට  තඵදරහ ත්තවභ තම්  
ඳරතුරු  පිළිඵ තභ.  තම් අතේ 
භන්ත්රීතුභහතේ විලහර  අධහනඹක්  තඹොමු  
තරහ තිබුතණ්. තම්  ඳරතුරු ඉදන්තන්  
තොතවොභ ඉසය. ඉසය  ඉදන්තන් අතේ   
කිරි අම්භරහ රක්   ඳරහ ඒ වරහ 
තඳොඩි  හිරක්   තිඹරහ තිතඹනහ. ඕට   
දහනහ  ළේතඳේටිඹහ  තොශ. ඕට  අයහ 
තම්හ  දහරහ දුම්  ටි වනහ. තම් 
වපුවභ ඇසිටිලින් හයු භගින් තභ. 
තම් වදන්න කිඹරහ කිඹන්තන්. අතේ   කිරි 
අම්භරහ ඒ තනොදළතනන්න ඇති. නමුත් 
විදයහත්භ තව තු ඒ.. ත උදහවයණඹක්    

 

කිඹනහ  නම් අපිට ඉසය  අපිට  භත. 
අතේ කිරි අම්භරහ ෑරට ළභ හරහ ඉතුරු 
තන ඵත් ටි තිඹරහ තිඹනහ. ඒ උතේට  
ආතේ  තුය ටික්  එතවභ දහරහ  නහ. 
අද අතේ ළඹික්  අම්භරහ ළඹික් අම්භරහ 
ඹනහ හඹනඹට ගහඹනඹට   ගිඹවභ 
තදනහ තඳෝලික්ඇසිේ ගළ සිඹම්  
රළක්තේේගතෂය තේේග ඒ කිඹන්තන් 
ඹඩගළ සිඹම් තම්තේ  තේ   තදනහ. 
එතතොට  අතේ ආදිභත්  හරතේ අතේ 
කිරිඅම්භරහ  අතේ අම්භරහ අපි  ඉඳතදන  
තොට  තම් තඳෝලික්ඇසිේ  දුන්තන්  නෆ. තම් 
තඳොලික්ඇසිේ  ලින්   තභ. ඒ  දරුහතේ 
තභොතශ   සනහයු  ඳේධතිතේ විලහර 
ලක්තිඹක් රඵහ  තදන්තන්. එතතොට  අය 
තුය දහරහ  උතේ න ෆභ  එ තභ. 
තඳෝලික්ඇසිේ  ඵහුර කිඹරහ දළන් අතේ  
තෞය තවොඹහතන තිතඹනහ. අපි තභොන 
තයම් තොතවොභ හිටිඹ ජහතිඹක්ද. එතතොට 
අපි අද  ඉන්න  දහනහ  හඵ.ේ. අතේ 
ලිත භන්ත්රීතුභහ කිඹනහ භභ අවතන 
හිටිඹහ.  ළ සිඹම් හඵ.ේ දළන් තම්හ  
වන්න  ප්රමිතිඹක්   තිතඹනහ. නමුත්  
ප්රමිතිඹක්  නෆ. තමුන්නහන්ත රහ දන්නහ  
තම් වම්තඵමු ඇඹිලිපිටිඹ ග තම් එවහ 
ඳළත්තත්  ඳශහත් ලින් තභ. තතව   
තනි ඹන්තන්. වම්තඵමු තභ.  රංහතේ  
තරොකුභ තතව  න් තශද තඳොශ. ඕට  
ගිහි රහ තතව න් තඩි  ටි වනහ 
තරොරිඹට.  තොශභ තොශ ඳහට..  වළඵළ.  
වරහ ඉය තන  තොටභ ළහුහ හඵ.ේ    
ක්යරහ  තම්  යත්නපුය අවිසහතේ ර   
ඳහු යරහ  ඹන තොට ව ඳහට  වීතන 
එනහ. ඵහන තොට  ව ඳහට  යතු  ඳහට 
තරහ. අපි තම්හ  නහ. තම් ෆභ ළඩිපුය 
අධි  භහහ හපු නිහ තභ. තභන්න අපිට  
තරඩ වළතදනහ. විතල තඹන්භ තම් තේදී 
ඇති තන්තන් භධයභ සනහයු ඳේධතිතේ  
ප්රලසනඹක් ඇති යනහ. එතතොට අතේ   
දරුතෝ  ඉතන න්තන්  තොතවොභද. ඒ 
අඹතේ භත ලක්තිඹ තොතවොභද. ඊශඟට 
අක්භහ ප්රලසන  ඇති තනහ. තභන්න තම්  
හයණහ ඇති තන්තන් අධිභහහ තම් 
අනලය තේ  තම්ට තඹොදහ ළනීභ  
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තුලින්. ඒ  විතයක්  තනතභ.  දළන් තභොක්ද 
වන්තන්. දළන් හඵ.ේ තනතභ.  
වන්තන් එතිතෂෝන්. තම්  ඊටත්  ඩහ  
දරුණු.. තම් නිහ තභ. ඒ   දරුන්තේ  
විලහර අයතළේඵ රට  මුහුණ ඳහන්තන්.  
දළන් ඇභරිහ එක්ත්  ජනඳදතේ 
යුතයෝඳතේ  යට  තම්හට තදන්න  පුළුන්  
ඹම්කිසි ප්රභහණඹක්  තිතඹනහ. ඒ  භහහ 
තභ. ඒතො තරෝ කිඹන්තන්.  මිදි රට 
තභඡාචයක්  වන්න ඕතන්. ඒතේභ ඇඳ  
රට තභඡාචය.. එතවභ නළත්නම් අන්නහසි 
රට තභඡාචය. කිඹරහ  භහහක් 
තිතඹනහ. තම්  භහහට  ටයුතු යන්න 
කිඹරහ  තභ.   කිඹන්තන්. දළන් අතේ යතේ  
භහහ නෆතන්. තේනහ වනහ.  
විකුණනහ. එතතොට තම්හ ළන තොඹහ 
ඵරන්න  ඕතන්. වුද තම්හ  තොඹහ 
ඵරන්න  ඕතන්. ඉතිං තොඹහ ඵරන්නත්  
ඹම්කිසි  තොටක් අපිට ඕන තනහ. දළන්  
ඊශඟට අපි ඵරහතන ඹන  තොට තම් 
ඳරතුරු  විතයක් තනතභ.. තම් ඳරතුරු  
හඵ.ේ   ව ඹම්කිසි තදඹක් වරහ කිඹරහ 
අපිට  වඳුනහ න්න  පුළුන්.  තම්තේ  ය 
එතවභ තනතභ.. තම්තේ එ එ රඳ ජහති  
තේනහ. එතේභ එශළුර  තොශඹ 
තවො..  වළඵළ. තඩිඹ තඵොතවොභ තවොට  
තිතඹනහ. ඉතිං තම්තේ  තනසම්  
තිතඹනහ.  භට  භත. භභ මීට ය  
ඳවට  වඹට  ලින් භභ  නුය එළිතේ 
ගිඹහ. ඹම්කිසි ළඩ  ටවනට. එදහ  
යහත්රිතේ අපි එතව   හිටිඹහ.  අපි උතේ ඵරන 
තොට  ඳහත්ති  වදරහ  තිතඹනහ. නුය 
එළිතේ ත  ශඟ.  ළයේ    තිතඹනහ.  
බීේ  තිතඹනහ.  එක්තයහ  භවත්තතඹක් 
ඇවි රහ ළඩ   යනහ. තතොේපිඹක් 
දහතන.  එතන තනභ ඳහත්තිඹක්  තිබුණහ. 
භභ  ඇහුහ තභොක්ද තම්  ඳහත්තිඹ කිඹරහ. 
තොශ ජහති දහරහ තිතඹනහ.  තොභ දහරහ 
තිතඹනහ.  ර් තම්  භතේ   දරුන්ට  ෆභ 
වදන ඳහත්තිඹ. භභ ඇහුහ ඇ. තම්.   නෆ 
ර්  අපි තම්ට    වි වන්තන් නෆ. අපි 
තම්හට  වනහ. තභොනද වන්තන්. 
තොහ වදරහ තිබුණහ.  තභොනද වන්තන් 
කිඹරහ     ඇහුහ.         ර්    තම්ට වහෆික්  

 

වනහ.  භභ  ඇහුහ ඇ. වහෆික් 
වන්තන්. වහෆික් ළහුවභ තම් තෝහ  
තඩිඹ දින 14 . 15 ක්   තිඹහ න්න  පුළුන් 
කිඹනහ. ඉතිං තම් තොවිඹහ  තභහතේ   
දරුහට තදන්තන් තභොනද. එතතොට ඒ  
පිඹහ  තභහතේ දරුහට තදනහ නම් 
තරෝතේ තිතඹන තවොභ ෆභ ේතටෝරු 
තදන්න උත්හව යනහ නම් ඒ  විදිවටභ 
වදරහ තදනහ  නම් අනිත්  දරුන්ට වහෆික් 
වරහ  ක්කුසි  තවෝදන  ටි  වරහ 
තදනහ  නම් ඳයහඹක් තිතඹනහ එතන. ඒ   
නිහ තභන්න තම්හ  රක්හ න්න අපි 
ටයුතු යන්න  ඕතන්.  ඒ  වහ අතේ 
තභොක්ද ක්රිඹහ රහඳඹ.  අතේ  ළඩ  
ටවන තභොක්ද.  තභන්න තම්ට  තභ. 
අපි එන්න ඕතන්.  

 

 ඒ  විතයක් තනතභ. 
තමුන්නහන්ත රහ දන්නහ  තම්  භහළු. දළන් 
භහළු තිතඹන  තොට අපි ඵරනහ යභර 
උසරහ  යතු  ඳහට.. එ භළසතක්ත්  
තම්තක්  නෆ. භහළු  තවො.. භහළු ගිහින්  
අයන්  ගිඹහ.  තභොනද තම්ට  වන්තන්. 
තෂෝභලින්. තෂෝභලින්  කිඹන්තන්  
තභොනද.  පිලිහ  හය.   තෂෝභලින් 
වන  භහළු න්තන්.   තෂෝභලින් ඒට  
විතයක් තනතභ.  ත  වනහ 
තඹෝේරට. අය  කිරි ඒහටත්  වනහ. ඒ  
විතයක් තනතභ.. තටෝපී කිඹරහ  මුසළිම්  
ජහතිඹ න  ෆභක් තිතඹනහ. තම් 
ඔක්තෝටභ වනහ තෂෝභලික්.  වරහ 
තම්හ  විකුණනහ.  වරහ විකුණුහට  
ඳසත  අතේ    දරුන්ට තභොක්ද 
වළතදන්තන්.  පිලිහ වළදිරහ. 
තමුන්නහන්ත රහ දන්නහ. අවුරුදු  
වතේගවතත්ගඅතේ ශභ.න්ට  දිඹළඩිඹහ. 
තඳොඩි ශභ. එනහ  භභ ඉසපිටිතහරතේ  
ළඩ  යන  හරතේ.  අතන්   දරුහට  
දිඹළඩිඹහ වළදිරහ. භවයක් අඹට  
අක්භහතේ  ප්රලසන.  කුඩු  ප්රලසන නිහ තම් 
ශභ.න්ට අධි  රුධිය  පීඩනඹ වළදිරහ. 
තම්හ  වළතදන්තන් තොතවොභද. තභන්න 
තම්තේ ඹම්  වි ජහති    අතේ ඇට ඇතු   
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තන නිහ.  තම්හ ට වහ  ර් තිතඹනහ.  
දුඹුරු  ඳහට වහ   ර් තම්හට තඵොතවොභ 
තවො.. තම්හ තවො. ලක්තිඹ තවො. 
කිඹරහ නහ.  නමුත්  වහ  ටි තන රහ  
තුය  ටි දහරහ තවොදන තොට යතු ඳහට.. 
ඇ. ඒහට  දහරහ  ඳහට.  තම්  ඳහට  දහන්න  
ප්රමිතිඹක් තිතඹනහ.  තම්  රංහතේ   
තිතඹනහ ප්රමිතිඹක් තභන්න තම් භහහතන්  
ඳහට  දහන්න  පුළුන්.  අව  තේ   රට  
තභ. තම් ඳහට  දහන්තන් කිඹරහ.   ඒට   
තිතඹනහ ඊ අංඹක්. තම් ඊ අංඹ 
තභොනද වරහ තිතඹන්තන්. 
තමුන්නහන්ත රහ ගිහි රහ  ඵරන්න. 
එතතොට තම්හ  ඵරන්තන් වුද. වුද 
තම්හට කිඹන්තන්. ඉතිං තම්හ  ළන 
තභ. අපි  හඡාඡහ යන්න ඕතන්. ඒ  
වහ  භභ තඹෝජනහක්  යනහ  
තමුන්නහන්ත රහට ඒ තඹෝජනහ භභ භතේ  
තහ අහනතේ යන්න 
ඵරහතඳොතයොත්තු තනහ.   ඊහට   මිරිස 
කුඩු රටත් එතවභ..  ඒටත්  ඳහට  
වනහ. අනිත්  තන්දයඹ තභ. තඳො   
තත .  තඳො  තත   එ  යක් ඵළේදට 
ඳසත  ඒ තඳො  තත   අය 
තොතරොසටතයෝ  රට   භහන අය තළටි 
ඇසිේ  කිඹරහ ඵළතදනහ.  තම්හ ෆභ 
තුළින් එ ඳහයක්  ඵළදරහ න්නහ දළන් 
තවෝට ර එ ඳහයගතදඳහයගතුන් ඳහය  
ඵළදරහ න්නහ.  තම්හ  තුළින්  යන්තන් 
අතේ ඇතේ  තේ   ළඩි  යරහ අධි 
රුධිය පීඩනඹගවිදඹහඵහධ තම් ඔක්තෝටභ 
තව තු තනහ. තම්තක්  බඹහනභ ක්රභඹ 
තනත්  යට ලින් තභත  ඳහවිඡාචි යන රද  
තඳො  තත  තම්  යටට ආනඹනඹ යරහ 
භවය තශදුන් ඒහ  විකුණනහ  රහබඹට.  
අතේ අඹ න්නහ.  අතේ අඹ තම්තන්  
ඵදිනහ. ඵළදරහ  තදනහ. දීරහ  තරනහ 
අපිට.   අපිටභ. තන්තන්. ඒ  නිහ අපි 
තම්හ තතයහි  විලහර ළඩ  ටවනක් 
එතු  යන්න ඕතන් කිඹරහ 
තමුන්නහන්ත තන්     ඉ ීවභක්  යනහ.  

 

  

 

 ඒතේභ  තභ. භෆත හරතේ තම්  
යතේ ආන්තදෝරනඹක් වුණහ  ඩීසීඩී තඳොඩි 
ශභ.න්ට තදන පිටිර  ඩීසීඩී අඩංගු තරහ 
තිතඹනහ. තභොනද  තම් ඩීසීඩී කිඹන්තන්.  
ඩීසීඩී කිඹන්තන්  යරිඹහ  වදන  අතුරු 
පරඹක්.  දළන්  නසීරන්තඹගඕසතේලිඹහ 
තේ  යට ර  විලහර ලතඹන් තම්  කිරි  
ර්භහන්තඹ තිතඹන යට . එතතොට 
තම්තො තරෝ  තම්  කිරි තදොරහ තම්  
වයකුන්ට  න්න තදනහ  තණ තොශ. 
තණ භූමි.  තවක්ටඹහර් දවස ණන් 
තිතඹනහ තණ භූමි. වළඵළ. තම්  යජඹ  
ලින් තම්  විලහර  වයකුන්  ප්රභහණඹක්  
තම්හ හරහ ඒ  මුහ යනහ.  ඒ අඹ  
ඵහිස්රහඹ යනහ.  තම්  ඔක්තෝභ ඒ  තණ 
බිභට  ළටුණවභ ළහි හරඹට  තම්  ත යභ 
රහතන ඹනහ  ළහි ජරඹත් භ ංහ 
ඇශ තදොශ රට. ඒතක්   තිතඹනහ  
න.ට්රජනීඹ එ එ තේ   ඇති  වුණවභ  
තම්හ ටි හසඳ ය න්න  ඕතන්. ඒ නිහ   
තභ. තම්  ඩීසීඩී දහන්තන්  තම්  තණ තොශ 
රට.  තම් තුළින්  තම් තණ තොශ රට  
ඩීසීඩී දළමීභ තුළින් ඒ න.ට්රජන්  විනහල 
තරහ  ඹනහ. නමුත් තම්   වයහ තම්  තණ 
තොශ හපුවභ ඒහ  වයහතේ  කිරි  
රට ඇවි රහ ඒ භහර්තඹන්  තම්  ඩීසීඩී 
ප්රභහණඹ ළඩි  වුණවභ අන්න අතේ   දරුහට  
වළතදනහ  තරඩ තයෝ.  රු   
බහඳතිතුභනි  ත භට  මිනිත්තු  කීඳඹක් 
රඵහ තදන්න තභොද තම්  කි යුතුභ 
හයණහක්.    එ නිහ  ඒ   දරුන්තේ   
තත්ත්ඹ ඒ.. ඊශට  තුය.  ඒහට අපි 
තඳොතවොය  දහනහ. ඳසුගිඹ හරතේ අති  
දළළන්ත විේරඹක් තම් යතේ සිදු  වුණහ. 
විලහර ලතඹන් තම්  තඳොතවොය. ඒ නිහ  
තනතභ. ඊට  ලිනුත් තඳොතවොය   දළම්භහ. 
ඒ තඳොතවොයර තිතඹනහ  ළේට්රික්  
ආනික් ගඊඹම් තම්හ  ඵය තරෝව.  ඒතේභ 
දළන්  තම් අලුතින්  දුයථනගඳරිණ  තම් 
ඉතරක්තට්රෝනික් අඳද්රය තුළින් තම්හ 
ගිඹවභ අන්න  අද තඳොතශොන්නරුතේග අද 
අනුයහධපුයතේග අද භඩරපුතේ 
ගත්රිකුණහභරතේගදකුතණ් අතේ තවෝදය 
ජනතහට සිේධ  තරහ තිතඹන    තේ    දළ  
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ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

න්න  පුළුන්. අද අතේ  යජඹට  ඒ  වහ 
විලහර මුදරක්   විඹදම් යන්න සිේධ තරහ 
තිතඹනහ.  තෞය අභහතයහංලඹට  විලහර  
ළඩ   තොටක් යන්න සිේධ තරහ 
තිතඹනහ. තභන්න තම් තභ.  ටයුත්ත. 
අතේ ඳසුගිඹ යජඹ   භට  භත. 
සිරිභහතෝ ඵණ්ඩහයනහඹ භළතික්ඹ 1970 
තනහහ තම් ෆභ උඹරහ  තදන්න  තම්   
දරුන්ට   කිඹරහ. ඒවහ භහන විේරඹක් 
යන්න ඵළලුහ   ඳසුගිඹ යජතේ.  දිවි නළගුභ 
ළඩ  ටවන ඹටතත්  ඇට ටි  තඵදුහ.  
ඳළශ ටි තඵදුහ. හඳ රහ කිේහ.  තවොද 
ඒහ හඳ රහ  කිේහ. ඒ අඩුඳහඩු තහ ශහ  
මික් අඩුඳහඩු නළති  එක් නෆ. ඒ ළන 
තහ යරහ ඉයඹක් නෆ. තම්හ අතේ 
දරුන්ට  වදරහ තදන්න ඕන  තේ . තවොද 
තේ  තිතඹනහ. නය තේ  තිතඹනහ. 
නමුත්  තවො තේ  තවො. කිඹරහ අපි  
පිළින්න ඕතන්.  ඒතක් අඩුඳහඩුක්   
තිතඹනහ   නම් ඒ අඩුඳහඩු අපි වදහ න්න  
ඕතන්.  ඒ නිහ අලුත් ළඩ  ටවන් අපි  
තම්ට තේන්න  ඕතන්. දළන් වුද  තම්ට  
උත්තය තදන්තන්. තම්ට  උත්තය තදන්තන් 
තෞය අභහතයහංලතඹන්.  එතතොට  
තෞය අභහතයහංලතේ  එම්.ඕ.එඡා.භවත්තුරු  
තභ. තම්  ටයුත්ත යන්තන්. ඒට 
පී.එඡා.අ..භවත්තුරු ඉන්නහ.  නමුත්  තම්  
වි ද්රය පිළිඵ විතල ා භවත්තුරු තම් 
තරෝතේ  ඉන්නහ.  තම් රංහටභ තම්  
ඳසුගිඹ ය  ඳවට ලින්  හභහනය 
වදය විදයහ වදහයරහ  උඳහධිඹ අය 
ත්තහට  ඳසත   රංහතේ   තිතඹනහ 
උඳහධි  ආඹතනඹක් තඳෝසේ ග්රළජුර් 
ඉසිතටොේ  තභඩිසින් පී.ජී.එම්.අ.. තම්තක් 
තභ. එ උඳහධි  ටි  තදන්තන්.  එතතොට  
එම්.එස.ඒ.  උඳහධිඹ ත්ත 14 තදතනක්  තම් 
යතේ ඉන්නහ. ඳලසචහත්  උඳහධිඹ ශහ  තම් 
 වි පිළිඵ.  14 තදතනක් මීට අවුරුදු 
ඳවට  ළින් ශහ. ඒ  14 තදනහතන්  
වතය තදතනක්  ඳභණ දළන්  තම් යට  වළයරහ 
ගිහි රහ තිතඹනහ.  දළන්  දව තදතනක්  
ඳභණ ඉන්නහ.  දළන්  ඳසුගිඹ දහ 14 
තදතනක්  ආහ එළිඹට. එතතොට  තම්  
අඹට  විතල ා තනතුරු  තදන්න   විදිවක්  

 

නෆ.  තභොද  යතේ තිතඹනහ  නීතිඹක් ඒ 
අඹ  එම්.ඩී. උඳහධිඹ න්න  ඕතන්. ඒ 
යන්න  අය  පී.ජීගඑම්. ආඹතනතේ ඒට 
අලය යන යකියුරම් එ නෆ.  ඒ  
වදරහ තදන්න කිඹරහ කිේහ.  අවුරුදු වඹක් 
තම් වදනහ.  ඒ යන්න  ඵළරි  නම් තම් 
අඹ ඕසතේලිඹහතේගඉන්දිඹහතේ  තවෝ තනත් 
යටට ඇයරහ තම් එම්.ඩී.උඳහධිඹ අයතන 
තම් අඹ තම්  යටට තන රහ  එ 
දිසත්රික්ඹට  එ  වි වදයයතඹක්  
තවෝ රඵහ  දුන්තනොත් තම්  දිසත්රික්  25 ට  
25 තදතනක්  තවෝ  රඵහ  දුන්තනොත් අඩුභ 
හතන් අඩුභ   තයතම්  තම් තරොකු  තත්ත්ඹ 
භනඹ  යන්න තරොකු  උදේක් ත..  
ඉතිං තම් තඹෝජනහ අතේ රු  
බහඳතිතුභහතේ ඉ ීවභක් යනහ  තෞය 
ඇභතිතුභහට තම් ලිඹරහ ඹන්න. එතුභහ 
දන්තන් නළතු ඇති. ර්තභහන  
ජනහධිඳතිතුභහ අතිරු ජනහධිඳති  
වභත්රීඳහර සිරිත න භළතිතුභහ  තම්  තෞය 
ඇභති තරහ ඉන්න  හරතේ තම්  පිළිඵ 
හඡාඡහ යරහ  තභන්න තම් ටයුත්ත 
යන්න කිඹරහ කිේත්  තහභ තම් තේ   
සිේධ තරහ නෆ. තම් හතේ හතේ  
ළරැේදද කිඹරහ  භභ දන්තන් නෆ.  හටත් 
තදෝහතයෝඳණඹ යනහ  තනතභ..  දළන්  
වි වදයරු  වළටිඹට  ළඩ  යන්තන් 
විතල ා වදයරු     හ. තයෝගී 
විතල ා භවත්තුරු.  නමුත් ඒ අඹ යන 
ක්රිඹහලිඹට අපි  සතතින්ත තන්න ඕතන්.  
එතවභ තතනක්  නළතු  තිේඵත් තම්  
ේටිඹ තම් ඇතන ගිඹ එ ළන.   ඒ 
නිහ  භභ ඉ ීවභක් යනහ  තම්  හීවන 
ඉතහ  ළදත්  තම් යට   දියුණු තන 
තොට තම් යට ර ඇති  තන  විලහර  
නසඳළත්තිඹ තේය  න්න තභන්න තම්  
ටයුත්ත අපි ඒ  භව ආණ්ඩුත්  දළනුත්  
යරහ  තම් ටයුත්ත යන්න   කිඹරහ 
ඉ ීවභත්   යමින්  භතේ  චන  ස ඳඹ 
අන් යනහ.  

 

 

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         
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ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

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

 

 සතති. වදය  ඳයහක්රභ  අතහවුද 
රු භන්ත්රීතුභහට. මීශඟට තඹතව.ඹහ  
එම්.ඉෂසරහර් භළතිතුභහ.  

 

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

 

 රු බහඳතිතුභනි ප්රථභතඹන්භ  
ර්තභහන යජතේ  ළඩපිළිතරක් අනු 
ර්තභහන ජනහධිඳතිතුභන් අග්රහභහතයතුභන් 
ඒතේභ ර්තභහන ිෂිර්භ  
ඇභතිතුභහතේ අදවක්  න   වි ලින්  
තතොය ආවහය  නිසඳහදනඹ කිරීතම් ළඩ  
ටවතන්  ිෂිහර්මි තිඹ  ප්රහලඹට 
ඳත්   යරහ  තිතඹන ආයම්බ යරහ තිතඹන  
තභොතවොතත් තම් බහ තේ  තම්  තඹෝජනහ 
තන ඒභත් හීවන අලයතහඹක් ව 
ඒතේභ ඉතහභත් ළදත් අතේ යටට තම් 
ර්තභහන  යජඹ හිතනහ  තේභ තම් ඳශහත් 
බහත්  ඳනහ යමින්  තම් අදව තන 
ඒභ පිළිඵ ලිත රුණහයත්න රු   
භන්ත්රීතුභහට  සතති යමින් ඒතේභ 
ඒතේභ තම්  තඹෝජනහ සථීය යමින් තම්  
අසථහතේදී අදවස ප්රහල යන්න  
ඵරහතඳොතයොත්තු තනහ.  ඳහර්ලිතම්න්තු 
භන්ත්රීයතඹක් න  අතුත  යත්න සහමීන් 
වන්ත තේ  තඹෝජනහක්  අනු  ඉතහභත්  
ළදත් අතේ  යතේ ඵහුතයඹක් තම්  
ඳරිඡාතේදඹ තුශ  අපි  තභොන තයම්  
ිෂිහර්මි යටක් ඵට  ප්රහලඹට  ඳත්  
ශත්  අතේ යතේ එදහ  ිෂිහර්මි යටක් 
ලතඹන්   තිබුණත් අද ටි  ටි  හර්මි 
යුඹට   ආර්ථි හසි තහ  තම්  යට 
නිර්භහණඹ තමින් ඹන  තභොතවොත තභ.  

 

තභළනි තඹෝජනහක්  අද  නළත ආඳසට  
වළරිරහ ඵරන තභොතවොත අපි ඉන්තන්  

තොතනද කිඹරහ තත්රුම් න්න  යුඹ 
තභ.  අපි තම් තහ  යන්තන්  රු   
බහඳතිතුභනි.  තම් තහ දිවහ ඵළලුවභ  
තම්  භහතිහ  අපි සිඹළු තදනහටභ ළදත් 
තනහ තභොද   වි ලින්  තතොය 
ආවහය  බහවිතඹ ප්රචලිත කිරීභ ව 
ප්රර්ධනඹ කිරීභ  ර්තභහනතේ  ක්රිඹහත්භ 
තන ඉතහ  ඹවඳත් ළඩ ටවනකි. 
ර්තභහන යජඹ රු   බහඳතිතුභනි තම් 
ළඩ   ටවන තේන්න එ තව තුක් තභ. 
භට ඉසත රහ තහ   යපු  අතේ  අතහවුද 
භන්ත්රීතුභහ   කිඹපු  විදිවට  තම්  
ිෂිර්භඹට ඳභණක්   දි ඇයරහ කිඹන්න  
ඵෆ. අනිත්  ඳළත්තතන් අතේ තෞයට  
ඳභණක්   කිඹන්නට ඵෆ.   තම්  අනිත්  
ඳළත්තතන් ත්තවභ අධයහඳනඹ ගතෞය 
ගිෂිර්භහන්තඹ  තම් ආඹතන තුනභ 
ඒහඵේධ තරහ තම් යට  ළන අනහතඹ 
ළන  හිතන   අනහත තම් උඳදින ව 
ර්තභහනතේ ඉන්න  ජනතහ  ළන  හිතරහ 
තභ. තම් ක්රිඹහත්භ විඹ යුත්තත්. තම් 
ආඹතන දිවහ  ඵළලුවභ ඇත්තටභ තොවිජන 
ත හ තදඳහර්තතම්න්තුගඅතේ   ිෂිර්භ  
තදඳහර්තතම්න්තු  ඒතේභ අතේ  ඳශහත්  
බහතේ  ිෂිර්භ අභහතයහංලඹ   තම්  
සිඹ ර ඒහඵේධ තරහ තභ. තම් 
ටයුත්ත  ක්රිඹහත්භ ශ යුත්තත්.  
ඒතේභ අපි දන්නහ වුරුත් අපිට  
විජහති භහම් ඇවි රහ එදහ ඒ අඹ  
වි ලින් තභ.  අපිට  රඵහ  දුන්තන්. අපි 
වුරු  තොතවොභ කිේත් එදහ ම්ප්රදහ. 
තොවිතළන් ලින් ඈත් තරහ තටි හීවන 
රහබ ප්රතඹෝජනඹ වහ ඒතේභ  ආර්ථි 
හසි තහ තභ. ඒ අඹ  පුරුදු  වුතණ්.   දළන් 
ටි ටි ඹන තොට තම් විබීජඹක් තම් 
අපිට අහිතය. කිඹරහ තත්රුම් න්න 
තොට අපි ඳසට ගිහි රහ   ළඩි.. ඒ 
තොතවොභ වුණත්  ඒ තත්රුම්  අයතන 
අතඵෝධ යතන දළන්  වරි තම් 
නත්තරහ ආර්ථි හසි රට  ඩහ එදහ  
ිෂිර්භහන්තතඹන්  තශ  තන තව තුක් 
තනතභ. තභන්ට  ඳරිතබෝජනඹ  

 

යන්න.  ඉසය භට භත. තොවිතළන් 
යන  තොට  වළතභෝභ කිඹන්තන් 
තොඡාචය ආත් අතේ තදයට  තඳො  
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ම්තඵෝර. ඵතු. දීරහ ඕන තයම් අපිට  
රන්න පුළුන් යුඹක් එදහ තිබුණහ. අද 
තොවිතළන යන්තන් ඇ.. අද තොවිතළන 
යන්තන්  තභන්තේ  ිත්තිඹක් විදිවට. 
ආර්ථි හසි තහ.   ඒතේභ ළඩි රහබ 
ප්රතඹෝජනඹ වහ.  තම් සිඹ රභ සිදු    
යන්තන් තභොද අනහතඹ තහ ඵහුතය 
ජනතහට  යන  වහනිඹක්.  භට 
ඉසත රහ තහ   යපු  අතේ ආතහවුද 
භළතිතුභහ කිඹහපු    විදිවට අපි වුරුත් 
තභන්තේ   දරුහට තනභ වදනහ. නමුත්  
තභන්තේ   දරුහට තවො ආවහය තේරක් 
තදන තොට   අන් අඹට අතරවි යන  
තොට ආර්ථි  හසි රඵහ න්න  තොට  
 වි ලින් තභ. ඔහු ඒ  ඵරහතඳොතයොත්තු 
තන්තන්. තභොද ආයථි හසි තහ   තම් 
යට  නිර්භහණඹ තනහ.  අපි ඒ   නිර්භහණඹ 
ආභහනුකර වදතින්භ ඵළලුතොත් ඒ 
ළයදි.. අතේ ආභ වළටිඹට නම්  
ඳළවළදිලිභ කිේතොත් අහධහයණ විදිවට  
තවේතොත් අහධහයණ විදිවටභ. ඹන්තන්. 
රුපිඹරක් අඩුභ හතන්  හධහයණ විදිවට 
තවවුතොත් ඒ   රුපිඹර  ඉතුරු තනහ. 
අහධහයණ විදිවට   තෝටිඹක් තවේත්  
භත තිඹහ න්න ඒ තොටිඹ භදි තනහ. 
එ තරඩක්  වළදුතණොත් තඵතවත් යන්න 
ගිතඹොත්.   

 

 තභන්න තම් තභ. තම් තන.  
අපි වුරු වරි තත්රුම් අයතනග දළන් තම් 
තේ අතඵෝධ යතන තම් ටයුත්ත කිරීභ 
ඉතහභත්භ ළදත්.  යහඹනි තඳොතවොය 
බහවිතහ කිරීතභන් අපි ඉත් තන්න ඕන.  
අපි ඇත්තටභ කිේහභ අපි ඳළවළදිලිභ 
ම්ප්රදහ. තේ  ආයක්හ යනිමින් 
නළතත් ඉදිරිඹට තනිහි රහ අතේ තම් 
තොවිඹහ ආයක්හ යතනග තොවිඹහ 
යජභටත් සුදුසු. කිඹපු එ නළතත් අපි ඒ 
ක්රභඹට තන එන යුඹක් තම් යතේ 
නිර්භහණඹ ශයුතු..  තොවිඹහ නිහ තභ.  

 

අපි ආවහය තේරක් අයතන වරි ජීත් 
තන්තන්.  භනුසඹහ ජීත් තන්න නම් 
ඔහුට ආවහය අලය..  එඹ නිසඳහදඹ 

යන්තන් තොවිඹහ නම් තොවිඹහ එදහ 
ටිනහභක් දුන්නහ තේභ නළත 
ටිනහභක් අපි රඵහදිඹ යුතු..  ඔහුතේ 
බහණ්ඩ අතශවිඹ ව ඔහුතේ නිසඳහදනඹ 
ඳළවළදිලිභ ඉතහභත් තවො ගුණහත්භ 
භහජඹට ළදත් ග ලරීයඹට සුදුසු ආවහය 
තේරක් ළනීතම් ලක්තිඹ ඇති කිරීභ අපි 
ප්රචලිත ශයුතු..  ඒ යන්න පුළුන් 
රු බහඳතිතුභනිග අධයහඳන 
තදඳහර්තතම්න්තු වයවහ ඳළවළදිලිභ 
යන්න පුළුන්.  අතනක් ඳළත්තතන් 
ිෂිර්භ තදඳහර්තතම්න්තු වයවහ තම් 
ෆතවන්න යහේත යතන ඹන්න පුළුන්.  
ඒ තේභ ඳළශ තඵදහ දීභග ඒ තේභ විවිධ 
උඳතේලනහත්භ ත හන් ඇති 
කිරීභග ජනතහ දළනුත් කිරීභ වයවහ තම් 
ක්රිඹහත්භ යන්න පුළුන්.  අතනක් 
ඳළත්තතන් අධයහඳන තේභ 
තෞය තදඳහර්තතම්න්තු වයවහ තම් වහ 
ළඩ පිළිතර ඇති යන්න පුළුන්.  ඒ 
නිහ අතේ ලරීය තෞය පිරිතවරහ 
තිතඹන්තන් ඇ. ?  තයෝගීන් ළඩි තරහ 
තිතඹන්තන් තභොද ?  අතේ යතේ ත්තහභ 
50% ක් ඉන්තන් අද තඵෝ තනොන තයෝ 
නිහ.  අද ඳළවළදිලිභ වුරු තභොනහ 
කිේත් අද අතේ යතේ තරඩ්ඩු ඉන්තන් තඵෝ 
න තයෝ තනතභ.ග තඵෝ තනොන තයෝ 
නිහ.  තභළනි ආවහය ඳහන ළනීභ නිහ 
කිඹන එ අපි තත්රුම් න්න ඕන.  ඒ නිහ 
ඉතහභත්භ ළදත් තම් තඹෝජනහ.  ඒ අපි 
ක්රිඹහත්භ කිරීභට ර්තභහන යජඹ ළදී 
ඳළවළදී සිටිනහ ක්රිඹහත්භ යන්න.  ඳහුගිඹ 
හරතේ තභොන තේ වුත් දළන් වරි අතේ 
තත්රුම් අයතනග අතඵෝධ යතන ඉදිරි 
අනහතඹ හර්ථ යතනග තම් ර්තභහන 
යජඹ ළන ඔඵතුභහ ඵරහතන ඉන්න තම් 
තභොතවොතත් ඔඵතුභහභ  ඳනහ යරහග 
ඔඵතුභහට ඹවඳතක් ත..  තම් යජඹට ඉදිරි 
හරතේ හර්ථ මුහුණ දීරහග ඒ සිඹ ර 
ක්රිඹහත්භ කිරීභ තුළින් යතේ භහජඹටග 
අනහතඹට ඹවඳත් ජීවිතඹක්    ත කිරීභට  

 

සිඹළුතදනහට ලක්තිඹග වධර්ඹඹග හනහ 
රළබිරහග ඒ තේභ දුතන් තතොයග ළතඳන් 
ඵය නිතයෝගීභත් ජීවිතඹක් ත කිරීතම් 
හනහ සිඹළුතදනහට හිමිතේහ කිඹරහ 
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SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ප්රහර්ථනහ යමින් භභ නිවඬ තනහ.  
සතුති. ! 

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතුති. ! රු ඉෂසරහර් භන්ත්රීතුභහට.  
මීශඟට යභයකුභහය වීයසිංව රු භන්ත්රීතුභහ. 

 

රු භන්ත්රී යභයකුභහය වීයසිංව              
சகபய உறுப்ிர் பம்ன குநாப யபீசிங்க                   

Hon.Member Ramya Kumara Weerasinghe                       

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

 

 රු බහඳතිතුභනිග භභ ඔඵතුභහට 
තඵොතවොභ සතුතින්ත තනහ අතේ 
ඉෂසරහර් භන්ත්රීතුභහතේ ථහ ඉය 
තනතොටභ භට ථහ දීභ ළන.  තභොද 
උත්තය තදන්න තිඹන ඒහ කිඹවුතන් 
එතුභහතන්භ..  භභ තඵොතවොභ න්තතෝ 
තනහ තම් රු බහට අතේ ලිත 
රුණහයත්න භන්ත්රීතුභහ තනහපු 
තඹෝජනහ ඉතහභ ටිනහග ඉතහභ ළදත්ග 
ඉතහභ හතරෝචිත තඹෝජනහක්.  තම් 
හයණහ පිළිඵ භට භත. තම් ඳශහත් 
බහට භභ ආහට ඳසත  තදතනි 
අවුරුේතේ භතේ ඳශහත් බහතේ තදතනි 
අවුරුේතේ භත බිභ කිඹරහ යහඳිතිඹක් 
අයතන ඇවි රහ  විතන් තතොය ආවහය 
නිසඳහදනඹ පිළිඵ ඵයමු ඳශහත තුශ 
තොවි ඳවු  12ග000 ට අලය උඳයණ 
තදන්න ළඩ පිළිතරක් ආයම්බ ශහ.  භභ 
හිතන්තන් උඩ ඉන්නහ      අතේ ිෂිර්භ  

 

ඳශහත් අධයක්තුභහ එතවභ.  විලහර 
වතඹෝඹක් තම්ට දුන්නහ.  භභ 
හිතන්තන් විතල තඹන් භතක් යන්න ඕන 
භීපඳහර තව යත් ප්රධහන අභහතයතුභහ.  ඒ 

තේභ අතේ ප්රධහන ත ම්තුභහ ගිහි රහ 
ඉතහභ තවො ළඩ ටවනක් භත බිභ.  
එතවභ නළත්නම් භනයම් තතු බිහි කිරීභට 
භතඳන්වීභ කිඹන ළඩ ටවන අති 
හර්ථ අපි ක්රිඹහත්භ යරහග අදටත්  
විතන් තතොය ආවහය ඒ යහඳිතිඹ වයවහ 
ආයම්බ තරහ අදටත් අතේ ප්රතේලර 
දළනටත් බිහි තනහ.   

 

 ඒ නිහ ලිත භන්ත්රීතුභහ තන එන 
රද තඹෝජනහ භභ අඹ යන්තන් අපි 
සිඹළුතදනහභ තත්රුම් තයුතු තම් හයණහ 
අභත තේන ඹනතොට නළත භතක් 
යමින්ග නළත නළත භතක් යමින් ඒ 
වහ අළුතතන් ක්රිඹහත්භ ශයුතු ළඩ 
පිළිතර  තඹෝජනහ යමින් තම් තේ 
තඹෝජනහ තේන එ අපි ඉතහභ ඉවළින් 
අඹ යනහ.  ඒ නිහ භභ විතල තඹන් 
භතක් යන්න ඕන තම් වළභ තත්තභ 
එශළුග ඳශතුරු සිටුවීභ තභ. තම්තක් අතේ 
තිඹන මලි ඉරක්ඹ.  ඒ තේභ ඒ වදන 
එශළුග ඳශතුරු හඵනි තඳොතවොය බහවිතහ 
යරහ ග යහඹනි තඳොතවොය අභ 
යරහග වි නළති ආවහය විදිවට අයන්න 
එ තභ. තම්තක් තිඹන ඉරක්ඹ.  අපි 
ඉතිවහඹ ත්තහභ ඉතිවහතේ දභවහ 
තඹෝධතඹෝ හිටිඹහ කිඹරහ කිඹනහ.  ඳයණ 
තළන් ඵරන්න ගිවහභ භවහ විලහර   
තඳයරපු ඒහ තිඹනහ.  තම්හ දිවහ ඵළලුහභ 
තම් තඹෝධතඹෝ යපු ළඩ ඉතිවහතේ තශ  
අපි තේ අතේ අතීතතේ හිටපු මිනිසසු 
කිඹන එ අඳට ඉතිවහඹ විග්රව යරහ 
ඵරනතොටග ඉතිවහඹ ඵරනතොට අඳට 
ඳළවළදිලි තනහ.  වළඵළ. ඒ ළඩ ඒ අඹට 
යන්න පුළුන් වුතන් තම්  විතන් 
තතොය ආවහය ඳහවිඡාචි යපු පිරික් නිහ 
තභ.ග නිළයදි ආවහය ප්රතිඳත්තිඹක් තිබුණ 
අඹ ඒ විදිවට ළඩ යපු නිහ තභ. ඒ තේ 
ළඩ යන්න පුළුන් පිරික් ඵට ඳත්  

 

වුතන්.  රු බහඳතිතුභනිග තම් 
ඉසත රහභ දළක්තක්ග තම් හයණහ 
පිළිඵ අතේ අධහනඹ තඹොමු ශයුතු. 
කිඹරහ යට නහඹතඹක් ඉසත රහභ 
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SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

දළක්තක් හිටපු අතිරු ජනහධිඳති භහින්ද 
යහජඳක් භළතිතුභහ.  එතුභහ තම් දළරහ 
තම් වහ දිවිනළගුභ කිඹන ළඩ ටවන 
අතේ යටට අයතන ඇවි රහ එතුභහ අතේ 
යතේ ඵළසි  යහජඳක් භළතිතුභහතේ ආර්ථි 
ංර්ධන අභහතයහංලඹ වයවහ වළභ 
තදයටභ එශළු බීජ ඳළේ එක් 
දීරහග ඒ අලය අතනකුත් ඳවසුම් ටි දීරහ 
හඵනි තඳොතවොය ළඩ ටවන් 
වරහග රංහතේ වළභ තත්තක්භ  
විතන් තතොය ඳශතුයක්ග එශළුක් තිඹන 
තත්තක් ඵට එතුභහ ඳරිර්තනඹ ශහ.  
ඒ යපු ළඩ පිළිතර ඉසයවහට ගිඹ නිහ 
තභ. ඒ හරතේ ආපු තරෝ ආවහය 
අර්බුදතේ දී අතේ රංහට එළනි 
තත්ත්ඹට මුහුණ තදන්න තනොදීග ඒට 
මුහුණ දිඹ වළකි භේටභ අතේ රංහ 
තිබුතන් එදහ භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ 
අයතන ආපු ඒ ළඩ පිළිතර හින්දහ.  අතේ 
වදය ඳයහක්රභ අතහවුද භළතිතුභහ එතුභහතේ 
ථහතේ දීත් කිේහ තම් ළන.  ඒ නිහ ඒ 
තනහපු ළඩ පිළිතර තභ. තම් ඹන්තන්.  
අතේ ඉෂසරහර් භළතිතුභහ කිඹනහ තම් 
ර්තභහන යජතේ ළඩ පිළිතරලුග  අතිරු 
ජනහධිඳතිතුභ.ග  අභළතිතුභ. තනහපු.  
ඵම්බු තභ..  අපි දන්නහ තම් අනුන්තේ 
ශභ.න්ට උේඳළන්න ලිඹන්න තඵොතවොභ 
දක් ේටිඹක් ඉන්නහ.   

 

 අතේ ත  ඳළත්තත් එ තදය 
තනෝනහට ඵඵහ වම්ඵ තන්න ඉන්නළේදී 
භවත්තඹහ යට ගිඹහ.  ඊට ඳසත  භවත්තඹහ 
යට ගිහි රහ ආඳහු එනතොට තනෝනහට 
ශභඹහ වම්ඵ තරහ අ රපු තදය එහ 
උේඳළන්තන් ලිඹරහ.  මිනිවහ ඳළනරහ 
ගිහි රහ අය ෆක්ත් එක්.  ඒ නිහ එතවභ 
ළඩ යන ේටිඹ ඳශහත් බහතත් 
ඉන්නහ.  භව ආණ්ඩුතත් ඉන්නහ.  
වළඵළ. එක් භත තිඹහන්න.  භතශ  නෆ.   

 

යට ඇයරහ ගිතේ නෆ.  ආඳහු ළයඹක් තම් 
බිභට ඒ තහත්තහ එනහ කිඹන එ විතයක් 
භත තිඹහන්න කිඹරහ අපි 

තමුන්නහන්ත රහට භතක් යනහ.  ඒ නිහ 
රු බහඳතිතුභනිග  

 

රු භන්ත්රී අජිත් කුභහය                                
சகபய உறுப்ிர் அஜித் குநாப                                         

Hon.Member Ajith Kumara                                              

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

 

 ඔඵතුභහ කිඹන විදිවට එතවභ නම් 
ඒ ප්රලසතන විඳිරහ තිතඹන්න එඳහඹෆ.    

 

රු භන්ත්රී යභයකුභහය වීයසිංව              
சகபய உறுப்ிர் பம்ன குநாப யபீசிங்க                   

Hon.Member Ramya Kumara Weerasinghe                       

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

 

 තම් තම් තමුන්නහන්ත රහ කිඹන 
විදිවට ම්පර්ණතඹන් එතවභ ඉය යන්න 
පුළුන් තදඹක් තනතභ..  තම්තක් අය අතේ 
වදය ඳයහක්රභ අතහවුද භළතිතුභහ කිේහ 
තම්තක් තිඹන විවිධ ඳළතිඩ  එතුභහ 
තඳන්නරහ දුන්නහ.  ලිත භන්ත්රීතුභහත් 
තඳන්නරහ දුන්නහ තම්තක් විවිධ 
ඳළතිඩ .  තම්තක් එ එ ඳළතිරට 
විහලනඹ තඡාච හයණහ ණනහක් 
එතු වුන ංකීර්ණ හයණහක්.  තම් එ 
ඳහයට අත තව දුහ තේ එ ඳහයට ඉය 
යන්න පුළුන් ප්රලසනඹක් තනතභ..  
ඔඵතුභහත් කිේහ එ ඳළත්තකින් 
තෞය ඳළත්ත.  අතනක් ඳළත්තතන් 
ිෂිර්භ ඳළත්ත.  තම් තේ විවිධ 
ඳළතිඩ  ඔසත  තම් ළන ඵරන්න 
තනහ.  වළභ ඳළතිඩක්භ තම්ට 
රඳන්න ඕන.  එතවභ නළතු තම් ප්රලසනඹට 
උත්තය තවොඹන්න ඵෆ.  ඒ නිහ තභ. ඒ  

 

වහ ව මලි ළඩ පිළිතර ආයම්බ යරහ 
ඒ වහ අලය හයණහ ටි තශ .  එතවභ 
නම් අදටත් තම් ක්රිඹහත්භ..  
තමුන්නහන්ත රහ භභ දන්තන් නෆ දන්නහද 
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ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

?  නළේද ? කිඹරහ ග ඊතඹ තඳතය.දහ 
උත්රට ගිඹහ.  අතේ ඳශහත් ිෂිර්භ 
අභහතයහංලතඹන්ග ඳශහත් ිෂිර්භ 
අධයක්තුභහ අතේ එතුභහ ගිහි රහග එතුභහ 
භළදිවත් තරහ ඇභතිතුභහතේ උඳතදස ඳරිදි 
ඉතහ රසන ළඩ පිළිතරක් යතන 
ඹනහ තම් දසරත්.  ඒ ම්ර ඉන්න 
තවිලිඹන්ටග තොවිඹන්ට අලය උඳයණ 
ටි දීරහග අලය හඵනි තඳොතවොය ටි 
දීරහග ඒතො තරෝ එතු 
යරහග ඒතො තරෝ වයවහ තම්හ 
තශතඳොශට තේන භේටභ වදරහග තදය 
ආර්ථිඹත් ඒ වයවහ ර්ධනඹ යන තරොකු 
ළඩ පිළිතරක් අතේ ඳශහත් ිෂිර්භ 
අභහතයහංලඹ වයවහ ක්රිඹහත්භ තනහ.  
තම්හ දන්තන් නළතු ඔඵතුභන්රහ ථහ 
යනහ ද කිඹරහ භභ දන්තන නෆ.  ඒ නිහ 
තම් ක්රිඹහත්භ තන්තන් එදහ අය ආයම්බ 
යරහ ඉසයවහට අයතන ආපු ළඩ 
පිළිතර.  නළතු තන තභොක්ත් 
තනතභ..   

 

 ඒ නිහ තම්හ ම්ඵන්ධතඹන් ථහ 
යනතොට විතල තඹන් භට භතක් වුනහ 
භතේ ජීවිතතේ රඵපු එ අත්දළකීභක් 
කිඹන්න.  තම් අපි දක් නුයඑළිතේ 
ගිහි රහ අතේ තදය ේටිඹ ඉන්නතොට 
තිඹනහ රු බහඳතිතුභනිග රසන ීවක්ස 
හක්.  භභ ථහ යරහ කිේහ තම් ීවක්ස 
ටික් අඳට රරහ තදන්න කිඹරහ තවො 
අළුත් ීවක්ස ටික් තදය තේන්න 
හිතහතන.  ඒ ඳහය ඒ තොවි භවත්භඹහ 
කිේහ ඕ තදන්න ඵෆ භවත්භඹහ තම් දස 
තදට ඉසත රහ තඵතවත් ළහුතේ 
කිඹරහ.  ඊට ඳසත  භභ ළතඩ් අතඇයරහ 
ඉන්නතොට ආඳහු කිඹනහ ළයේ ටික් 
තදන්නද කිඹරහ.  භභ ඇහුහ ළයේ 
තොතව ද තිතඹන්තන් කිඹරහ.  ර්ග අය 
ීවක්ස ස ටි භළේතේ තිතඹන්තන    ළයේ  

 

කිේහ.  භභ ඇහුහ එතතොට දස තදට 
ඉසත රහ තඵතවත් වපු නිහ ීවක්ස 
තදන්න ඵළරි නම් ළයේ තදන්තන 
තොතවොභද කිඹරහග ඒ ඳහත්තිතේභ තිඹන.  

ඒ ර්ග ඹටටතන් ඵහින්තන් අත .  ීවක්ස 
ව උඩතන් තිතඹන්තන්.  ඒ හින්දහ 
ප්රලසනඹක් නෆ කිේහ.  අපි තවොට අයතන 
ඇවි රහග ය. කිඹරහග ගුණ. කිඹරහ 
හිතහතනග එශළු න්න ඕන කිඹරහ 
හිතහතන අපි න්තන  කිඹන එ අඳට 
ඳළවළදිලි වුනහ ඒ තරහතේ.  ඒ නිහ තභ. 
අපි වළභදහභ කිඹන්තන්  විතන් තතොය 
ආවහය නිසඳහදනඹ තත්තත්භ එශළු 
ටිග ඳශතුරු ටි අපිභ වදහන්න තළනට 
ළඩ යන්න ඕන කිඹරහ.  ඒ නිහ තභ. 
ලිත භන්ත්රීතුභහතේ තඹෝජනහට අපි 
තභඡාචය අලය වතඹෝඹ දීරහ ථහ 
යන්තන්.   

 

 ඊශඟට තම්තක් තත් ඳළතිඩ  
තිඹනහ.  දළන් අය තඳො තත  බහවිතඹ 
පිළිඵ අතේ තඩොක්ටර් කිේහ.  ආඳහු කිේහ 
තම් යත්නපුතර්භ අතේ තභතන අය එ 
තශ ළශ තිඹනහ පිරිසිදු සුදු 
තඳො තත .  තොතරසතට්රෝ රට ගුණ. 
කිඹරහ තම් තදන්තන්.  එතතොට 
තොතරසතට්රෝ  වළතදන්නත් තම් 
ඵරඳහනහ කිඹරහ කිඹනහ.  තම් ගුණ. 
කිඹරත් කිඹනහ.  ඊශඟට සීනිරට ගුණ. 
කිඹරහ නිවුඩ්ඩ තිඹන වහ  න්න කිඹනහ.  
අතේ ලිත භන්ත්රීතුභහ ඳළවළදිලි යරහ 
තඳන්නුහ ඒ අය යතු නහඩුර නිවුඩ්තඩ් 
තිඹන වහනිඹ.  ඊශඟට ත වදයයතඹක් 
කිඹනහ තම්හ කුඩුරට තවො නෆ 
කිඹරහ.  සීනිරට තවො. කිඹනහ.  
කුඩුරට තවො නෆ කිඹනහ.  සීනි තිඹන 
තරඩහට තම් න්තන් තභොක්ද කිඹරහ 
හිතහන්න ඵෆ.  ඒ නිහ තම්තදී අඳට 
තිඹනහ ළදත්භ හයණහක්.  භභ තම් 
නිම් කීඳඹක් විතය. කිේතේ.  ජනතහ 
තරඩක් වළදුනහභ තම් තරතඩ්ට තඵතවත් 
න්න ඹනහ ඩහ ඒ තරතඩ් වළදුන අඹතේ 
එ එ පුරුදු ඳහවිඡාචි යනහ.  තම්හ  

 

ෆතොත් ළඩි තනහ.  තම්හ ෆතොත් 
ළඩි තනහ.  තම්හ අඩුතන් න්න.  
තම්හ ළඩිතඹන් න්න කිඹරහ ඹහළුතෝ 
කිඹන ඒහ නහ.  එතවභ ආවහය අයතන 
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අහනතේ තරොකු විනහලඹක් යන්නහ.  
ඒ නිහ නිළයදි ආවහය පුරුදු පිළිඵ 
භහජඹ දළනුත් කිරීතම් ළඩ පිළිතරක් 
ආයම්බ යන්න තනහ.   

 

 ඊශඟට භභ හිතනහ තම් හරඹ 
ත්තහ ළඩි. තේ.  ඒ නිහ භභ අහන 
ලතඹන් එ තඹෝජනහක් තම්ට එතු 
යනහ.  අය අතේ ලිත භන්ත්රීතුභහ කිේහ 
භවජන තෞය ඳරීක්රු වයවහ තම් 
ඳහරනඹ කිරීතම් ළඩ පිළිතරක් යන්න 
ඕන තේභ අතේ ඒ.අ.. භවත්රු එතවභ 
නළත්නම් ිෂිර්භ උඳතේල භවත්රු 
වයවහ දළනට ක්රිඹහත්භ තන ළඩ පිළිතර 
තත් විධිභත් යරහග ජනතහ දළනුත් 
කිරීතම් ළඩ ටවන් ඒට එතු යරහග 
ඒතො රන්ට අලය යන ඳවසුම් ළඩි 
යරහ තම් ළඩ ටවන ඒ.අ..භවත්රුත් 
ම්ඵන්ධ යන්න ඕන මීට ඩහ පුළු  
තර යහේත ය ළනීභ වහ.  ඒ නිහ 
භභ මීට ඩහ ථහ යන්න ඵරහතඳොතයොත්තු 
තන්තන් නෆ.  අතේ ඉෂසරහර් භන්ත්රීතුභහ 
තදවිඹතන් කිඹරහ තමුන්තේභ ශභතඹකුට 
උේඳළන්නඹ ලිඹන්න හනහ උදහතේහ 
කිඹරහ ප්රහර්ථනහ යමින් භභ නිවඬ තනහ.  
තඵොතවොභ සතුති. ! 

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතුති. ! යභයකුභහය වීයසිංව 
භන්ත්රීතුභහට.  මීශඟට විඳක්තේ ප්රධහන 
ංවිධහඹ සිරිඳහර කිරිඇ ර භන්ත්රීතුභහ.   

   

රු විඳක් ංවිධහඹ සිරිඳහර කිරිඇ ර              
சகபய எதிர்க்கட்சி அபநப்ார் சிிா கிரிஎல் 

Hon.Opposition Whip Siripala Kiriella                                

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

 

 රු බහඳතිතුභනිග ලිත 
රුණහයත්න රු භන්ත්රීතුභහතේ තඹෝජනහ 
 විලින් තතොය ආවහය බහවිතඹ ප්රචලිත 
කිරීභ වහ ප්රර්ධනඹ කිරීභ ර්තභහනතේ 
ක්රිඹහත්භ ඉතහ ඹවඳත් ළඩ ටවනකි.  එභ 
ළඩ ටවන හර්ථ ය ළනීභට 
තශතඳොශ ඳතින එශළුග ඳශතුරු ඇතුළු 
ආවහය ද්රය   තඵහ ළනීභග ඉදවීභ වහ 
ිෂි යහඹනි ළනි අහිතය දෆ බහවිතහ 
කිරීභ ළශළක්වීභ වහ ඳහරනඹ කිරීභ 
ශයුතුඹ.  ඒ තනුතන් ඵයමු ඳශහත 
තුශ සිටින භවජන තෞය ඳරීක්රුන් 
තඹොදහතන ඔවුනට අලය ඳවසුම් 
රඵහදී ක්රභත් ළඩ ටවනක් ස කිරීභග 
ක්රිඹහත්භ කිරීභට තඹෝජනහ යමි.   

 

 තම් තඹෝජනහ හතරෝචිත.ග ඉතහ 
ළදත්.  තභතුභහ තනහපු තඹෝජනහලින් 
ඉතහ ළදත්ග හතරෝචිතභ තඹෝජනහ අද 
තමුන්නහන්ත  තනහතේ කිඹන එ භභ 
ප්රහල යනහ.  වළඵළ. තම් තභතවභ 
තන්න ඕන.  ඵයමු ඳශහත.  නෆග තම් 
පුංචි දඳත ශ්රී රංහ.  තම්තක් ඳශහත් 
නඹ..  තම් රු බහඳතිතුභනිග මුළු 
යටටභ ඵරඳහන ආහයඹට තතයන්න ඕන.  
තම් තඹෝජනහ අද ත්තහභ අද ඳතින  
වි බහවිතඹ තුශ මුළු තරෝඹටභ ළදත් 
තඹෝජනහක්.  තම් තඹෝජනහ ඉතහ ළදත්.  
අතේ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහග රු 
අග්රහභහතයතුභහ 2015 ජනහරි 08 තනිදහට 
ඳසත  තිඹක් ඹනතොට තම් තඹෝජනහ 
ම්ඵන්ධතඹන් විතල  අධහනඹ තඹොමු 
වුනහ.  ඒ තුළින් ත්තහභ අද විතල තඹන්භ 
භධයභ ඳශහතග ඌ ඳශහතග ඵයමු 
ඳශහත මී උතණන් භළතයන ංයහ රු 
බහඳතිතුභනිග අඩු තරහ තිඹනහ.  අඳට  

 

දළන් හරඹකින් අවන්න සිේධ තන්තන්.  
ඳහුගිඹ හරතේ ඔඵතුභහට භත ඇති මී 
උණග මී උණග මී උණ.  අහිං තොවිඹහ 
ඉසය කුඹුයට ඵහිනතොට උතේ 7.00 ට 
ඵළසහ නම් ව 5.00 ටග 6.00 ට තභ. 
කුඹුතයන් තොඩ එන්තන් රු බහඳතිතුභනි.  
ළසට තතමිරහ.  අේට තේලිරහ.  ඒ 
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තොවිඹහට උණක් ළනුනහභ අත ඳඹ 
රිතදනතොට තොවිඹහ තදය ගිහි රහ 
තනිළ ළට ෆ රක් දහරහග 
තොත්තභ ලි ටික් දහරහග ඉඟුරු ෆ රක් 
දහරහ තම්ඵරහ බීරහ ඳහුදහ උතේ ළඩට 
එනහ.  එතවභ තනතභ. ඳහුගිඹ හරතේ 
සිේධ වුතන්.  තම් යතේ වුතන් ඹන්තම් 
කුත  කුඩුවභ ළඩිරහ නම්ග අය වි 
තඵතවත් කුඹුයට වර ඳ තන්න දහන එ 
ග තණතොර භළතයන්න වන තඵතවත අය 
කුඩුවභ දිතේ ලරීයත තරහ වට තදය 
ගිවහභ උණ ළනුනහභ හනට න්තන නෆ.  
ඉසය අඳට උණ ළනුනත් නීඳ 
තනහග තොත්තභ ලි ටික් බිේහභ.  අය 
තොත්තභ ලිරට දහන තනිළ ළටර 
ඖධඹක් නිහ අය පුේරඹහට ඇතේ ඳතත් 
අභහරු අඩු වුනත් රු බහඳතිතුභනිග ඇඟ 
ඇතුත  තිඹන වි ගිතේ නෆ.  දස තුන.ග 
වතය.ග ඳසතනි දත  ඉසපිරිතහතරදීභ 
තම් පුේරඹහ භළතයනහ.  භළරුනහභ 
කිඹනහ මී උණ කිඹරහ.  ඒ වි 
තඵතවත්ලින් තභ. ඒ තේ සිේධ වුතන්.  අද 
ත්තහභ ඵහුර ඳතිනහ භට නම් ඳශතුරු 
තඩ්ට ගිවහභ දත් ළතනහ භට.  කිසිභ 
තදඹක් නෆ රු බහඳතිතුභනිග  වි 
ලින් තතොය ඳශතුයක් න්න.  වී 
තොවිතළනත් එ.. ඳශතුරු තොවිතළනත් 
එ..  තම් වළභ තදඹක්භ ත්තහභ අපි තම් 
ඵයමු ඳශහත් බහතේ රු බහඳතිතුභහ 
ලතඹන් තමුන්නහන්ත  තම් ඉතහ 
හතරෝචිත ළදත් තඹෝජනහ නළත යක් 
භතක් කිරීභක් ලතඹන් අතිරු 
ජනහධිඳතිතුභහටත්ග අභළතිතුභහටත් ලිඹන්න 
ඕනෆ තම් ඵයමු ඳශහත් බහතේ තම් 
තේ තඹෝජනහක් තනහහ කිඹරහ.  තම් 
ඉතහ ළදත්.  තම් තන් විතන් භළතයන 
ජනවණඹ ත්තහභ අති විලහර..  අතේ  

 

ඉෂසරහර් භන්ත්රීතුභහ කිඹහපු ආහයඹට රු 
බහඳතිතුභනිග තම් නත්න්න තිඹන 
එභ ක්රභඹ තම්. රු බහඳතිතුභනි.  
තම් නළතු දහත් තම් නත්න්න 
ඵෆ.  වි  ළතන එ නත්න්න ඵෆ.  
විනහල තන එ නත්න්න ඵෆ.  
මිනිසසුන්ට තන වහනිඹ නත්න්න ඵෆ.  
මිරිස කුඩු න්න. තඩො  කුඩු දහනහ.  ව 

කුඩු න්න.  ඒටත් තභොනහ වරි රම් 
යනහ.  තුනඳව න්න.  ඒටත් දහනහ.  
ඊටත් ළඩිඹ වි තදඹක් තභ. රු 
බහඳතිතුභනිග අජිනතභොතටෝ.  භට තවොට 
භත. 1994 ට ඉසත රහ අජිනතභොතටෝ 
තිඹන ඩ තවොඹරහ දඩ ළහුහ.  අද 
විතල තඹන්භ තොශම තනතභ.ග නයතේ 
තනතභ....... 

 

රු භන්ත්රී  සිරි  ඳ තරතඳොර              
சகபய சிரில் ல்டசா                                                                   

Hon.Member Cyril Pallepola                                              

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

 

 රු බහඳතිතුභනිග රීති ප්රලසනඹක්.  
නපයණඹ නෆ බහතේ. 

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 ඔඵතුභහ ථහ නත්න්න.  
නපයණඹ වදහන්න සීනු නහද යන්න. 

 

(ළවීතම් සීනු නහද යන රදී) 

 

 

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 තවො. සිරිඳහර භන්ත්රීතුභහ ඔඵතුභහ 
ථහ යන්න. 
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ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

 

රු විඳක් ංවිධහඹ සිරිඳහර කිරිඇ ර              
சகபய எதிர்க்கட்சி அபநப்ார் சிிா கிரிஎல் 

Hon.Opposition Whip Siripala Kiriella                                

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

 

 භට තම් නපයණඹ ළනත් 
තඳොඩ්ඩක් ථහ යන්න ඕන රු 
බහඳතිතුභනි.   

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 දළන් ථහ යන්න.  දළන් 
තමුන්නහන්ත රහභ හරඹ ඕනෆ කිඹරහ 
ලින් අන් යන්න තිතඹේදී 
තමුන්නහන්ත රහභ තභ. ඇේතේ.  
තමුන්නහන්ත රහතේ හමහිත්ඹ ඵරන්න 
තවොත .  අලයතහඹ නිහ නපයණඹ 
තිඹහතන ළඩ අන් කිරීතම් කීභ 
තිතඹන්තන් තමුන්නහන්ත රහට.  ඒ නිහ 
ඕ ඉය යන්න ඉක්භණට.   

 

 

 

 

 

රු විඳක් ංවිධහඹ සිරිඳහර කිරිඇ ර              
சகபய எதிர்க்கட்சி அபநப்ார் சிிா கிரிஎல் 

Hon.Opposition Whip Siripala Kiriella                                

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

 

 භට තම් ථහ යන්න ගිතඹොත් 
තරහ භදි.  තමුන්නහන්ත රහ වතඹෝඹ 

තදන්න ඕන.  අජිනතභොතටෝ ළන ත්තතොත් 
රු බහඳතිතුභනිග තඳය තිබුතන් නයඹට 
ඳභණ. තම් සීභහ තරහ.  අද ත්තහභ 
තොඩතයතේ ඩර තභතවභ ප්රසිේධිතේ 
තිඹරහ තිඹනහ අජිනතභොතටෝ තළටිඹ.  
තොත්තු තයොටී කිඹනහ.  තත් තභොනහද 
කිඹනහ.  තම්හට තම්තන් වළන්දක් දහරහ 
තභ. රු බහඳතිතුභනිග ය යරහ න්න 
තදන්තන්.  හපු භන් නහරන්.  එක්තෝ 
කුඩු ඉය..  එතවභ නළත්නම් පිළිහ.  
එතවභ නළත්නම් ඵඩ ඉසයවහට තනයරහ 
එනහ.  විවිධ තේ .  තම් යතේ කීභක් 
දයණ උදවිඹ ප්රහතේශීලඹ බහතේ තන්න 
පුළුන්.  ඳශහත් බහතේ තන්න පුළුන්.  
ඳහර්ලිතම්න්තුතේ තන්න පුළුන්.  
ජනහධිඳති තන්න පුළුන්.  තම් යතේ 
ඵහුතයඹක් නිතයෝගීන් ඵට ඳත් යන්න 
නම් තම් ළන දළඩි තීයණ න්න ඕන.  දළඩි 
තීන්දු තීයණ අයතන තම් තේ  වි 
න අඹට තනභ දඩුම් තදන්න 
උහවිඹක් වදන්න ඕන රු බහඳතිතුභනි.  
අපි තොඳභණ ෆ ළහුත්ග තොඳභණ ථහ 
තරුත් අපි ඩඹට ගිහි රහ ඵළලුහභ 
තම් තේ  නිඵභ සිදුතන තේ  රු 
බහඳතිතුභනි.   ඒ නිහ තම්ට වි ඳඹක් 
ලතඹන් අපි කිඹන්තන් තම් තඹෝජනහ 
ම්ඵන්ධ අද තම් ඳශහත් බහතේ ථහ 
යපුග තම් ඳශහත් බහට ඳභණක් සීභහ 
යපු තම් තඹෝජනහ මුළු යටටභ ඵරඳහන 
ආහයඹට ජනහධිඳති.ග අභළති. දළනුත් 
යරහ  විතන් තතොය ආවහය තේරක් 
ජනතහට රඵහදීභට ළඩ පිළිතරක් දිඹත් 
යන්න කිඹමින්ග භභ එ තදඹක් කිඹරහ 
නත්න්නම් රු බහඳතිතුභනි.   වි 
නළතු හපු හරඹක් තිබුණහ.  ඒ හත  
තමුන්නහන්ත රහටත් භත ඇති.   

 

දිංත ඩඩ්ලි ත නහනහඹ භළතිතුභහ කිේහ 
භළතියණ තඳොතයොන්දුක් 1960 භට 
තවොට භත.ග භටත් අවුරුදු 11 . ඹ.  
අපි වහ  ත රුක් තදනහ කිේහ නිම් 
තනොමිතශ .  භළතික් කිේහ ඊඟහහ රැසවීතම් 
සිරිභහතෝ ඩඹස ඵණ්ඩහයනහඹ භළතික්ඹ 
භභ වහ  ත රු තදක් තදනහ කිේහ.  
ඊඟහහ රැසවීතම් ඩඩ්ලි ත නහනහඹ 
භවත්භඹහ ඇහුහ තොතවොභද භළතික් වහ  
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ත රු තදක් තදන්තන් ?  භභ වතන් 
තන රහ තදනහ කිේහ.  වතන් වහ  
න්න 1960 ජනතහ ඡන්දඹ දීරහග විතේල 
ආධහය නළති තනතොට 70 භහතන්න.  
විතේල ආධහය නළති තනතොට නිතඹෝ 
ශහ භඤසතඤොක්හ න්න.  ඳශතුරු 
න්න.  එශළු න්න.  වී තොවිතළන් 
යන්න.  විතේල ආධහය නළති නිහ තම් 
උඩුදිේහ තේ ර්ධනඹ වුනහ රු 
බහඳතිතුභනි.  තදය භ  තඳෝඡාචිතඹත් 
වළදුතේ ඳශතුයක්ග එශළුක්.  කුඹුරු හ 
තරුහ.  අද තේ තඳොතයොන්දු වුතන් නෆ.  
ඳයහක්රභ යුතේ තෝටි 5 ට ළඩිඹ 
ජනතහක් හරහග බීරහ ග සඹං තඳෝෂිත 
තරහ පිටයට ඇයපු නළේ ණන් වහ  අද 
තදතොටි ද රක්ඹක් තරහ අපි පිට යටට 
දත නිඹන්න තරහ තිඹනහ රු 
බහඳතිතුභනි.  තම්. අධහනඹට න්න 
ඕන.  එතතොට එදහ භළතික්ඹ තනහපු ඒ 
හයණඹ ක්රිඹහත්භ වුනහ නම් වරිඹට තම් 
තන  අය ඳයහක්රභ යුඹ වහ භහනභ 
අපි හරහ බීරහ නළේ ණන් පිටයට අරින්න 
තිේඵහ රු බහඳතිතුභනි.  තම් 
නහඹ.න්තේ ඒ තේභ ඳහර.න්තේ 
තිඹන දුර්රමින් තම් යතේ ජනතහ 
දසින් ද භළරිරහ ඹන එ නළත 
හයඹක් කිඹනහ භභ තමුන්නහන්ත ට 
අතිරු ජනහධිඳතිතුභහත්ග අභළතිතුභහත් 
දළනුත් යරහ තම්ට වි ඳඹක් තොඹහ 
න්න කිඹමින් තම් තඹෝජනහ 
ම්ඵන්ධතඹන් ලිත රුණහයත්න 
භන්ත්රීතුභහට නළත හයඹක් සතුති යමින් 
භභ නිවඬ තනහ රු බහඳතිතුභනි.   

 

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතුති. ! විඳක්තේ ප්රධහන 
ංවිධහඹ සිරිඳහර කිරිඇ ර භළතිතුභහට.  
රු ලිත රුණහයත්න භන්ත්රීතුභහ විසින් 
ඉදිරිඳත් යන රද 6/1/2016/17 දයණ 

තඹෝජනහ පිළිඵ තභභ රු බහතේ 
ආණ්ඩු ඳක්තේ ව විඳක්තේ සිඹළුභ 
භළති ඇභතිතුභන්රහ ඉතහභ ළදත් 
වග ඉතහභ අතයහලය වග ඉතහභ ටිනහ 
තඹෝජනහ අදවේ ඉදිරිඳත් යමින් තම් 
තඹෝජනහ ඉතහභ හතරෝචිත තඹෝජනහක් 
ලතඹනුත් ඒ තේභ තභහි තිතඵන 
ළදත්භත් තඳන්හ තදන්න ටයුතු 
ශහ.  ඒ පිළිඵ බහට සතුතිඹ ප්රහල 
යමින් ඔඵ ළභ තදනහතේභ ඉ ීවභ ඳරිදි 
තම් හයණහ තදුයටත් ඉදිරිඹට ක්රිඹහත්භ 
කිරීභ වහ ඔඵතුභන්රහතේ ඉ ීවභ ඳරිදි 
ටයුතු කිරීභට අලය පිඹය න්නහ ඵ 
දළනුම් තදනහ.   

 

බහ   තළබීතම් තඹෝජනහ : 

 

රු බහනහඹ අතෝ ජඹර්ධන භළතිතුභහ.  
சகபய அ.கட்சி அபநப்ார்  அடசாக ஜனயர்த                   
Hon.Gov.Whip Asoka Jayawardane                                
--------------------------------------------------------             

 

 රු බහඳතිතුභනිග තභභ රු බහ 
2016 ඔක්තතෝඵර් 25 තනි දින තඳයරු 
10.00 දක්හ   තඵන තර භභ තඹෝජනහ 
යනහ.   

 

 

 

 

බහ   තඵන අසථහතේ තඹෝජනහ : 

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

சகபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                   
Hon.Chairman Kanchana Jayarathna                             
-------------------------------------------------------------  
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 බහ   තඵන අසථහතේ 
තඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කිරීභ වහ රු 
විඳක්නහඹ ඩේලිේ.තෝභදහ භළතිතුභහ. 

 

රු විඳක් නහඹ ඩේලිේ.තෝභදහ              
சகபய எதிர்க் கட்சித் தபயர்  ிள்யு டசாநதாச                   

Hon.Opposition Leader W.Somadasa                                  

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

 

 රු බහඳතිතුභනිග භට අධයහඳනග 
තතොයතුරු තහක්ණ ව ංසිති 
ටයුතු අභහතයහංලතේ අභහතයයඹහතන් 
ප්රලසන තදක් අවන්න තිඹනහ.  ඒට 
ඔඵතුභහතන් අය ඉ රනහ.  
අභහතයතුභහ තම් තනතොට බහ තුශ නෆ.  
ඒ ළන අපි ණහටු තනහ.  තම්ට 
පිළිතුරු තදන්න පුළුන් කියුතු 
ඇභතියතඹක් තම් සථහනතේ නෆ.  ඒ ළන 
අපි ණහටු තනහ.  ඵහබු  වන් 
තනට්ර  විදයහරඹ යහතඳොර.  රු 
බහඳතිතුභනිග යහතඳොර ද්රවිඩ බහහ 
ඉඟන න්න ඒ තේ ඳහ  වතයක් 
තිඹනහ.  තම් ඳහ  වතතර් ප්රධහන ඳහර 
තභ. තම් ඵහබු  වන් තන්ට්ර  විදයහරඹ.  
තම්තක් ශිය ශියහන් 856 ක් අධයහඳනඹ 
යනහ.  ඳන්ති ංයහ 31 ක් තිඹනහ.  
විදුව ඳති ඇතුළු ගුරු ංයහ 42 ක් 
ඉන්නහ.  තම් තනතොට ඒතක් ගුරු 
භණ්ඩරතේ අට තදතනක් ගුරුරු නෆ.  
හරඹක් තුශ විදුව ඳතියඹහග ඒ තේභ 
ගුරු තදගුරු මිතිතේ නිශධහරීන්ග කියුතු 
සථහනලින්     ඉ ීවම්       යනහ තම්හ  

 

රඵහතදන්න කිඹරහ.  තභොද තම් 
තනතොට ශියත් විබහඹ අන් වුනහ.  
ඒ එක්භ ඉදිරිතේ උසතඳශග හභහනය 
තඳශ විබහරට ශභ. ලිඹන්න ඕන.  තම් 
අධයහඳනඹ තදන්න ඒ විඹඹ බහය ගුරුරු 
නෆ.  ඉතින් තම් විලහර අහධහයණඹක් ඒ 
ඳහත  අධයහඳනඹ රඵන දරුන්ට.  තම් 
ළන තදභේපිඹන් තඵොතවොභ 
ණස තරන් ඉන්තන්.  තම්ට තම් 
අසථහතේ ඳශහත් බහතේ කියුතු 

ඇභතිරුන්ට ලිඹරහ ඉ ීවම් යරහ 
තිඹනහ.  තම් නතුරු රළබිරහ නෆ.  අඳට 
තේන්තන් තම් ඳහර ළතවන්න අරිනහද 
කිඹන එ තභ. අඳට ළඹක් 
තිතඹන්තන්.  තදභේපිතඹෝ ඇවි රහ අඳට 
ථහ යනතොට අඳට ළටතවනහ තම් 
තේ ඉ ීවම් යරත් තම් ගුරුරු 
රඵහතදන්තන නළත්නම් තම් දරුන්තේ 
අනහතඹ තභොක්ද ?  තම් දරුතෝ 
ෆ ර නයතේ ද්රවිඩ ඳහරට ඹන්න 
ඕනෆද ?  එතවභ නළත්නම් භහනළ ත  
මුසලිම් ඳහ රට ඹන්න ඕනද ?  
තභන්න තභතවභ තත්ත්ඹට අද 
තදභේපිඹන්ට මුහුණ තදන්න සිේධ තරහ 
තිතඹනහ.  ඒ නිහ භභ ඔඵතුභහතන් 
ඉ ීවභක් යනහ තම් දරුන්ට තන 
අහධහයණඹ නළති යරහ තදන්න.  තම් 
ඳහරට රළබිඹ යුතු හිඟ ගුරුරු ප්රභහණඹ 
රඵහතදන්න කිඹරහ ඔඵතුභහතන් ඉ ීවභක් 
යනහ.   

 

 තදතනි ප්රලසනඹ තභ. රු 
බහඳතිතුභනිග යජතේ අධයහඳන 
අභහතයහංලතඹන් රඟභ ඳහර තවොභ 
ඳහර වළටිඹට නම් යරහ ඳහ  ෆ ර 
දිසත්රික්තඹත්ග යත්නපුය දිසත්රික්තඹත් 
ඳහ  තතෝයහතන ංර්ධනඹ යන්න 
විලහර මුදරක් තන් යරහ තිඹනහ.  අද 
අඳට විඳක්තේ භන්ත්රීරුන්ට ප්රලසනඹක් 
තිඹනහ තම් ඳහ රට තන් යපු මුදර 
තො. ආහයතඹන් තඹොමු යරහ තිඹනහද 
කිඹන එ දළන න්න අලයතහඹක් 
තිඹනහ.         එතවභ     නම් අපි ඉ ීවභක්  

 

යනහ රු බහඳතිතුභනිග රු අධයහඳන 
අභහතයතුභහතන් රඟභ ඳහර තවොභ 
ඳහර යහඳිතිතේ ර්තභහන තත්ත්ඹ 
තත ද ?  එඹ දිසත්රික් භේටමින්ග රහඳ 
භේටමින්ග තොේඨහල භේටමින් රඵහතදන 
තර ඉ රහ සිටිනහ.  ඉවත යහඳිතිඹ 
ඹටතත් එක් එක් ඳහ  වහ තන්ය ඇති 
මුදර තොඳභණද ?ග  යහඳිතිතේ ර්තභහන 
තත්ත්ඹ තත ද ?  රඟභ ඳහර තවොභ 
ඳහර යහඳිතිඹ ඹටතත් තබෞති ම්ඳත් 
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ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ඳභණද ළඩි දියුණු යන්තන් කිඹන එත් 
අඳට අවන්න තරහ තිඹනහ.  භහන 
ම්ඳත් ළඩි දියුණු යන්තන්ද ?  ඒ වහ 
න්නහ ක්රිඹහ භහර් තර්ද කිඹන එත් 
අපි අවනහ.  තම් ප්රලසනරට ඉතහ 
ඉක්භක්න් ලිතවත පිළිතුරු රඵහතදන්න 
කිඹරහ ඉ ීවභක් යනහ.  භභ තම් ලිපි 
බහත යන්න ඵරහතඳොතයොත්තු තනහ.   

 

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතුති. ! රු විඳක්නහඹතුභනි.  
ඔඵතුභහ විසින් ඉදිරිඳත් යන රද ඒ 
තඹෝජනහ ප්රලසන සිඹ රභ රු අධයහඳන 
අභහතයයඹහ තත තඹොමු කිරීභට ටයුතු 
යනහ.  මීශඟට විඳක්තේ ප්රධහන 
ංවිධහඹ සිරිඳහර කිරිඇ ර භළතිතුභහ. 

 

රු විඳක් ංවිධහඹ සිරිඳහර කිරිඇ ර              
சகபய எதிர்க்கட்சி அபநப்ார் சிிா கிரிஎல் 

Hon.Opposition Whip Siripala Kiriella                                

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

 

 රු බහඳතිතුභනිග භතේ     
හයණහ         තද..  විනහඩි     තද. භභ  

 

තමුන්නහන්ත තන් ඉ රන්තන්.  එක් 
තභ. රු බහඳතිතුභනිග අතේ තම් 
ඵයමු ඳශහත් බහතේ තඳත්ම් හය 
බහ.   තම් ළන භහත් භඟ රු භළති 
ඇභතිරු තයවහ තන්න එඳහ.  තම් 
තඳත්ම් හය බහතේ නභ ඉසත රහ 
ංචහ විභර්ලණ මිටු.  තම් ඇති තශ  
1993 භභ ඳශහත් බහට ඇවි රහ භහ 
තදතන්.  අතේ අතෝ ජඹර්ධන 
භළතිතුභහ තම්ට හක්ෂි දය..  ඡාතඡාරිතේ 

ඳශහත් බහ තිබුතන්.  තම් උඩ නළේහ.  
පුටු උඩ නළේහ.  තම් තඳොශතේ ළහුහ.  
විවිධ තේ  කිඹරහ තම් ඵයමු ඳශහත් 
බහ තවොය ංචහ ගුවහක් කිඹරහ තම්ට 
ංචහ විභර්ලණ මිටුක් ඕන කිඹරහ 
අවුරුේද. භහ අටක් ගිහින් තභ. 
බහඳතිතුභනිග තම් ක්රිඹහත්භ යන්න 
පුළුන් වුතන්.  ඒ ක්රිඹහත්භ යනතොට 
එදහ ඳශතනිභ දත  නිර්නහමි ලිපිඹක් 
ආහ එයත්තන් මුරුත්තතේටු න්තේ 
1ග365ග000 ක් විඹදම් යරහ වදපු 
තොඩනළගි ත  ප්රමිතිඹට නෆ කිඹරහ.  
එට හිටපු බහඳතිතුභහ කිේහ නිර්නහමි 
ලිපිඹක් නිහ ළඩක් නෆ කිඹරහ.  භභ කිේහ 
නිර්නහමි ලිපිඹ තභ. ළදත් තන්තන්.  
තම් තතොයතුරු වරිඹහහය තදන්න ඵළරි 
නිහ තභ. නිර්නහමි එරහ තිතඹන්තන්.  
එතවභ නම් ංචහ විභර්ලණ මිටු තම් 
ඵරන්න ඕනෆ කිේහභ වුරුත් ආතේ නෆ.  
භභ තනිඹභ ගිඹහ.  න තදතනක් ඉන්නහ 
මිටුතේ.  කිසි තතනක් ආතේ නෆ.  භභ 
තනිඹභ ගිතේ.  තිනඹභ ගිහි රහ ඉය තරහ 
අය කිඹහපු ආහයඹට බිත්තිඹට තේටුක් 
දහනතොට තඵො  ේතද එනහ.  ඳ.න් 
ඳහයක් ළහුහභ ඩහතන ළටුනහ රු 
බහඳතිතුභනිග එ බිත්තිඹක්.  තම්තක් 
භළේතටන් වදරහ ඉය තරහ තේට 
සිතභන්තිතඹන් ඳයහරු යරහ.  එදහ 
ඳශමුතන්භ තඳත්ම් හය බහතන් 
1ග365ග000 භ තේතේ නෆග 
තොන්හත්රුහට.  තම් විදිවට 
රක්ලින් කිඹනහ නම් දව 
ඳවතශොසදහවක් තම් තඳත්ම් හය බහග 
අද තඳත්ම් හය බහ නභ.  තම් වයවහ  

 

ඉතිරි යරහ තිඹනහ යජතේ මුද .  
ංචහතන් හතන න මුද .  තම් 
උත්තරීතය බහ වහ භහන. තඳත්ම් 
හය බහ.  තම් බහතේ ඉන්න නතදනහ 
තවො අධහනතඹන් ඉන්න.  තම් අඹට 
තඳත්ම් හය බහට ඳළමිතණන්න ඵළරි 
නම් රුණහයරහ ඉ රහ අසතන්න 
කිඹරහ භභ කිඹනහ රු බහඳතිතුභනිග 
කීතභන්.  තම් උත්තරීතය ආඹතනඹක් 
ඳශහත් බහ වහ භහන.  තඳශක් භන්ත්රීරුග 
ඇභතිරු තඳත්ම් හය බහට ලියුම් 
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එනහ තතොයතුරු එනහ.  එදහට ථහ 
යන්න එන්තන් නෆ.  භභ තම් බහතේ 
ථහ යන්න වීභ ළන ණහටු තනහ 
රු බහඳතිතුභනි.  තභොද අපි ගිහි රහ 
අපි තදන්නහ විතයක් තනි තනහ.  අපි 
වළභදහභ තදන්න. ඉන්තන්.  ඳසත  තභ. 
තුන්තදතනක් වතය තදතනක් තන්තන්.  
න තදතනක් ඉන්නහ නම් නතදනහභ 
වබහගී වුන එ දක් කිඹන්න භට.  ඒ 
අඹට ඵළරි නම් අඳට තන වුරු වරි 
දහන්න ඵළරි අඹ ඉ රහ අසතන්න.  අඳට 
පුළුන් බහඳතිතුභහත් එක් තම් 
තනිඹන්න රු බහඳතිතුභනි.   

 

 ඒ තේභ තත් හයණඹක් 
ණහටුදහඹ භහඹට තදය. විසි 
තදරක්ඹක් ජනතහතේ ප්රලසන ථහ 
යන්න තිතඹන්තන් තම් රු බහ 
බහඳතිතුභනි.  එතක් ඳශතනි දිනඹ 
ත්තහභ අද තේ දිනඹ රු 
බහඳතිතුභනිග නපයණඹ නෆ කිඹනහ 
ළදත් තඹෝජනහක් ආහභ ථහ යන්නග 
ඇනහිටිනහ.  නමුත් ඊඟහ දිනතේ වතලිස 
වතයතදනහභ ඵහුතයඹක් ඉන්නහග එදහට 
ඳඩි.  භභ කිඹනහ රු බහඳතිතුභනිග තම් 
බහ තමුන්නහන්ත  බහඳතියඹහ වුනත් 
ළරැේදක් තිඹනතොට ඒ ළරැේද තඳන්න්න 
ඕන.  කිඹන්න ඕන.  ඒ නිහ මින් 
ඉදිරිඹටත් තම් නපයණඹ ඳක් විඳක් 
හටත් අ.ති තදඹක්.  ජනතහතේ ප්රලසන 
ථහ යනහ නම් ඒ ආණ්ඩු ඳක්ඹට 
අ.ති තදඹක් කිඹරහ නිම් ඉන්න ඵෆ.  ඒ  

 

විඳක්තඹන් තනහපු තඹෝජනහක් නිහ අපි 
ඹනහ කිඹරහ කිඹන්න ඵෆ.  ජනතහතේ 
ප්රලසන ථහ යනතොට තම් 44 තදනහතන් 
ඵහුතයඹක් ඉන්න ඕන කිඹන එ ප්රහල 
යමින් රු බහඳතිතුභනිග අසථහ දීභ 
ම්ඵන්ධතඹන් තමුන්නහන්ත ට සතුති 
යමින් භභ නිවඬ තනහ. 

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

சகபய தயிசார்  கஞ்ச ஜனபத்                   

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

 

 සතුති. ! රු විඳක්තේ 
ංවිධහඹතුභනි.  ඔඵතුභහ විසින් ඉතහභ 
ළදත් ව තම් උත්තරීතය බහ 
ඳත්හතන ඹහභ වහ භවජනතහ විසින් 
ඳත් යරහ එන රද භවජන නිතඹෝජිත.න් 
සිඹළුතදනහටභ ඉතහභ ළදත් ව තභ 
තභන්තේ කීම් පිළිඵ භතක් ය 
තදමින්ග තම් උත්තරීතය බහතේ තෞයඹ 
ආයක්හ කිරීභ වහ එතුභහ විසින් තන 
එන රද තඹෝජනහ තද පිළිඵ භතේ 
තෞයනීඹ සතුතිඹ භභ තම් අසථහතේ දී 
පුද යනහ.  විතල තඹන් තඳත්ම් හය 
බහතේ බහඳතියඹහ වළටිඹට එතුභහ ප්රහල 
ශහ තේ අපි ඳහුගිඹ හර සීභහ තුශ 
ඉතහභ තතව භවන්සි තරහ තම් ජනතහ 
විසින් ඉදිරිඳත් යන රද විලහර තඳත්ම් 
ණනහට අඳට වන රඵහතදන්න 
මිටුක් වළටිඹට ටයුතු යන්න 
පුළුන්භ රළබුණහ.  භවය අසථහර දී 
ඒ ඳළමිතණන යජතේ නිශධහරීතුභන්රහ ඒ 
තේභ ඳළමික්ලිහය ඳහර්ලඹන් ව 
අතනකුත් අඹ විභසීම් යනහ තම් හය 
බහතේ ඉන්තන් තභඡාචයද කිඹරහ.  ඉතින් 
ඒ නිහග තභොද අපි ලියුභක් ඹනහ 
ඳළමික්ලිරුන්ට ව ඒ වඹ දක්න 
පිරිසරට ඳළමිතණන්න කිඹරහ.  ඒතක් 
තඳත්ම් හය බහතේ ඉන්න 
හභහජිඹන්තේ නම් දහරහ තභ. අපි 
ඹන්තන්.  වළඵළ.        මිටු     රැසතන  

 

තරහටග තඵොතවෝ තරහට මිටුතේ 
නපයණඹ තිඹහන්තනත් තඵොතවොභ 
අභහරුතන්.  ඉතින් ඒ නිහ ඒ ඳක් 
විඳක් රු භළති ඇභතිතුභන්රහ 
කීභකින් ඒ හය බහ  නිතඹෝජනඹ 
යන සිඹළුතදනහභ කීම් වළටිඹට ඒහ 
බහය අයතන ටයුතු යන්න කිඹරහ අපි 
ඉතහභ තෞයතඹන් ඉ රහ සිටිනහ.  
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  ඒ තේභ අතනක් හයණඹ තභ. 
නපයණඹ පිළිඵ හයණහ.  එතුභහ 
ඳළවළදිලි යන්න තඹදුනහ.  නපයණතේ 
හයණහ පිළිඵත් ආණ්ඩු ඳක්ඹට 
තේභ විඳක්ඹටත් තම් හයණහට 
කීභක් තිඹනහ.  ඒ නිහ 
තමුන්නහන්ත රහ තත්රුම් න්න ඕන 
භහඹටභ දස තද. තිතඹන්තන්.  ඒ දස 
තදතක් දී බහතේ ටයුතු වහ 
වබහගී තඡාචහභ ඒ වහ වබහගී තරහ 
ජනතහතේ ප්රලසන තනුතන් බහතේ රීති 
අනු බහ ඳත්හතන ඹහභ වහ 
ඉඩඩ රඵහතදන්න කිඹරහ.  දළන් සිරි  
ඳ තරතඳොර භන්ත්රීතුභහ රීති ප්රලසනඹ භතු 
යපුහභ භට සිේධ තනහ බහඳතියඹහ 
වළටිඹට සීනු නහද යන්න.  ඒත් වුතන් 
නළත්නම් භට බහ   තළබීභට ඳහ සිේධ 
තනහ.  ඒ නිහ භභ හිතන්තන් එතවභ 
තළනට අපි ඹහයුතු නෆ.  තම් බහ ඉතහභ 
ළදත් ආහයඹට තභඡාචය හරඹක් අපි 
ඳත්හතන ආහ.  ඒ නිහ ඒ කීභග 
කීභක් විදිවට අපි සිඹළුතදනහතන්භ 
ඉ රහ සිටිනහ.   

 

 මීශඟට රු සිරි  ඳ තරතඳොර 
භන්ත්රීතුභහතේ තඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කිරීභ 
වහ අසථහ.   

 

 

 

 

රු භන්ත්රී  සිරි  ඳ තරතඳොර              
சகபய சிரில் ல்டசா                                                                   

Hon.Member Cyril Pallepola                                              

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

 

 රු බහඳතිතුභනිග ඳක් විඳක් 
රු භන්ත්රීරුනි.  භභ අසථහක් 
යන්තන් 5 ශියත්තේ රකුණු යහශිඹක් 
අයතන රංහතේ ඳශතනිඹහ වුන ඒ දරුහ 

තනුතනුත් භභ නිතඹෝජනඹ යන ෆලු 
දිසත්රික්තේ දළදිභ ආනතේ ෆලු 
දිසත්රික්තඹන් ඳශතනි සථහනඹ රඵපු 
දළදිභ ක්සඨ විදයහරතේ ඒ දරුහ 
තනුතන්.  රු බහඳතිතුභනිග අපි අද 
ඵයමු ඳශහත් බහතේ රු භන්ත්රීරුන් 
වළටිඹට අපි තොඩහක් තුටු තන්න ඕන අද 
රංහතන්භ ඳශතනි සථහනඹ අයතන 
තිතඹන්තන් රු බහඳතිතුභනිග රකුණු 196 
ක් රඵරහ රංහතේ ඳශතනි සථහනඹ ත්තු 
දරුහ දික්ළ රග ඌරුසමු ර ඒ 
විදයහරතේ නියංජ භයවික්රභ සිසුහටත් භභ 
තම් අසථහතේ සුබ ඳතනහ.  ඒ තේභ 
දරුන් තදොතශොස තදතනක් ශියත් 
විබහතඹන් ජඹග්රවණඹ යරහග අද 
දිඹක්ඹන් වඹ තදතනක් ව පුතනුන් වඹ 
තදතනක් ඉන්නහ.  අපි ඒ සිඹළුතදනහටභ 
අතේ ඵයමු ඳශහත් බහතේ සුබ ඳතන 
භන් භභ විතල තඹන්භ භභ නිතඹෝජනඹ 
යන දළදිභ ආනතේ දළදිභ ක්සඨ 
විදයහරතේ රකුණු 194 ක් රඵමින් රංහතේ 
තුන්ළනි සථහනඹත්ග ෆලු දිසත්රික්තේ 
ඳශතනි සථහනඹත් හිමිය ත්තු නදීහ 
නන්දත න යහජඳක් දිඹක්ඹට 
ඳශමුතන්භ භභ ඵයමු ඳශහත් බහ 
භන්ත්රීයතඹක් වළටිඹට භභ ඒ දිඹක්ඹට සුබ 
ඳතනහ.  ඒ තේභ ඒ දරුහතේ භට පිඹහට 
ඒ තේ දරුතක් බිහි යරහ ඵයමුටග 
ෆලු දිසත්රික්ඹටග දළදිභ ආනඹට රු 
නම්බුනහභඹක් දීරහ එත  කිරීභ පිළිඵ 
භතේත් ඵයමු ඳශහත් බහතේ සිඹළු 
තදනහතේභ තෞයඹ අපි හිමියන්න ඕන.  
රු බහඳතිතුභනිග තම් දරුහ ඒ විතයක් 
තනතභ. ඒ දිඹක්ඹ 2013 තර් තචස  

 

ක්රීඩහතන් යට   19 ක් අතය ඳළති අවුරුදු 
15 න් ඳවශ ආසිඹහනු තයඟරට වබහගී වී 
ආසිඹහතේ තුන්ළනි සථහනඹ හිමිය ත්තු 
තම් දිඹක්ඹ තරෝතේ තචස ක්රීඩහ ංභතේ 
ළන්ඩිඹන් තචස භහසටර් ඹන නහභහලිඹ 
රඵරහ තිඹනහ රු බහඳතිතුභනි.  අපි 
තුටු තන්න ඕන.  වළඵළ. රු 
බහඳතිතුභනිග භභ ණහටු තනහ අතේ 
රු සිරිඳහර භන්ත්රීතුභහ කිේහ තේ තම් 
විඹඹ ථහ යනතොට අධයහඳන 
ඇභතිතුභහ නෆ.  භභ භවජන නිතඹෝජිතතඹක් 
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ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

වළටිඹට ඵයමු ඳශහත් බහ 
නිතඹෝජනඹ යන්තන්.  ෆලු 
දිසත්රික්තේ දළදිභ ඓතිවහසි ආනඹක්.  
භභත් තත් ඳශහත් බහ භන්ත්රීරු කීඳ 
තදතනක් ඉන්නහ.  තම් ඳහ ර තිඹන 
අඩුඳහඩු පිළිඵ අතේ විඳක්නහඹතුභහ 
කිේහ.  භභ තවොහයභ දන්නහ.  
ඇත්තටභ අපි ථහ යනහ නම් රු 
බහඳතිතුභනිග ෆලු දිසත්රික්තේ දළදිභ 
ආනතේ එදහ ඵයමුතේ අධයහඳන ඇභති 
වුද කිඹන එ දන්තන් නෆ.  භභ ඒ 
තවොහහය කිඹන්න ඕන.  ඒ නිහ භභ 
නිතඹෝජනඹ යන ඳහරක් තිඹනහ 
රපිටභඩ ඳහර.  ඒ ඳහර ළන කිේත් 
තම් සිඹළු සිේධීන් තන්තන්.  විතල තඹන් 
තම් දරුතෝ තම් ඵයමුට තන්නරහග 
ඳශහත් බහට තන්නරහග තම් දරුන්ට 
ඇයීභක් යරහග තදභේපිඹන්ට සුබ ඳතරහග 
තෆේක් දීරහ තම් දරුහ තත් දිරිභත් 
යන්නට කිඹන තඹෝජනහ භභ තම් 
ඵයමු ඳශහත් බහට තදනහ.  තම් 
ඳත්තතර් තිඹනහ ඳහත  තදන ළඩ ටි 
වරිඹට රහලු.  ටියුන් ගිතේ නළවළලු තම් 
දරුහ.  එතතොට අතේ ඳයහක්රභ භන්ත්රිතුභහ 
කිේහ දළන් අපි තම් දරුහ ජඹග්රවණඹ 
ශහභ ඇඳ  තෂෝන් එක් තදනහ.  තභ 
තදන්න තවො නෆ.  තම් දරුන්ට තදන්න 
තන්තන් 10 විබහඹ තේ ලිේහට ඳසත  
තභ. ඒ ටඡා තෂෝන් එ තදන්න තන්තන්.  
දරුතෝ තනොභ අරින්තන් තදභේපිතඹෝ ව 
ගුරුරු.  භතේ දරුහ වුනත් වදහන්න 
එතක් කීභ භට තිඹනහ.  දරුහ ඳහරට 
ඹනතොට අන්දරහග ඳත්තු තද දභරහග  

 

යුනිතෂෝම් එ අන්දරහ වරිඹට අරින එ 
වරි.  තදය ගිහි රහ ආඳහු ඵරන්න ඕන 
ඳහත  යපු ළඩ ටවන තභොක්ද 
කිඹරහ.  අපි තුටු තන්න ඕන භවජන 
නිතඹෝජිතතඹෝ වළටිඹට.  තම් ඳත්තතර් 
ත්තහභ තදොතශොස තදනහතන් වඹ 
තදතනක් හන්තහ දරුතෝ.  වඹ තදතනක් 
ළවළණු දරුතෝ.  වඹ තදතනක් පිරිමි 
දරුතෝ.  වළඵළ. එක්තතනක්ත් තොශම 
ඳහ  ලින් 5 ශියත්ඹ රඵරහ නෆ.   

 

 එ දරුතක් ඉන්නහ ඹහඳතන්.  
එ දරුතක් ත්රිකුණහභත .  අතනක් දරුහ 
වුනිඹහතේ.  අපි තුටු තන්න ඕන.  අතේ 
යතේ තම් තේදඹ ඇති වුතනත්ග ප්රලසනඹ ඇති 
වුතනත්ග යුේධඹ ඇති වුතනත්.  තම් ද්රවිඩ 
දරුතෝ අද 5 ශියත්තඹන් ඉසයවහට 
ගිහි රහ තිඹනහ.  අපි ඒ ළන  ඳනහ 
යරහ ඵරන්න ඕන.  ප්රලසන ඇති තන්තන් 
නෆ.  අද දුේඳත් තඳොතවොත් කිඹරහ 
තනතභ. තොශම ඹන දරුහ ඒ.සී. හවතන් 
තොශම ඹනහ.  ගිහි රහ ඵසනහ.  
අම්භහ තදොයඩ ඵරහතන ඉන්නහ දරුහ 
එළිඹට එන .  එතවභ දරුතෝ තනතභ. 
භභ හිතන්තන් තම් දරුතෝ.  තඩො  
ඳරහග ළලි තොඩදහරහග දුක් විදරහ තම් 
දරුතෝ ඳහ  අයන්න ඇත්තත්.   

 

 ඒ නිහ අපි තුටු තන්න ඕන.  තම් 
දරුහ විතයක් තනතභ. දළදිභ ආනඹ 
ළන කිඹනතොට 2015 තම් දරුහ තභතවභ 
තත්ත්ඹට  ඳත් තනතොට 2016 ළඩිභ 
රකුණු ත්තත් භහකය විදයහරතේ දළදිභ 
ආනතේ රකුණු 196 රඵමින් ක්ස 
නිත යතේ දරුහ ඹහන්තම් කිඹරහ 
කිඹරහ අය වත  උළුළට ටි.ග මුක්කු. 
ළතරේහ.  ඒ ඳහර දිවහ ආඳහු ඵළලුතේ 
නෆ.  ඒ ළන භභ ණහටු තනහ රු 
බහඳතිතුභනි.  ඒ ඳහරට අ රපු ඉඩභ 
න්න කිඹරහ ලියුම් ළහුහග ළහුහ.  අද 
තන  ඒ ඉඩභ න්න ථහ තශ  නෆ.   

 

එතවභ නම් තම් දරුතෝ ළන අපි ථහ 
යන්තන් අවුරුේතදන් අවුරුේද විතය..  ඒ 
නිහ තම්හ නිළයදි යන්න ඕන 
අධයහඳනඹ වළටිඹට.  අතේ න යජඹ භභ 
දන්නහ තවොහහයභ විලහර මුදරක් 
අධයහඳනඹට ඳශහත් බහට තන් යරහ 
තිඹනහ.  මිලිඹන හණක්.  ඒ මුද ලින් 
අලය ඳහ රට අලය තේ  යන්න 
ඕන.  භභ ඳහ  ගිඹ ඳහර රම්ඵහ 
විදයහරඹ.  ඒ ප්රතේලඹ නිතඹෝජනඹ යන 
භන්ත්රීතුභහ නිවහ  ෂහරුක් භන්ත්රීතුභහ.  
ඳයහක්රභ අතහවුද භන්ත්රීතුභහ.  අද ඒ ඳහත  
ග්රවුන්ඩ් එතක්   ටි අ.න් යන්න ඵළරි 
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ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

වුනහ 2007 ඉදරහ.  ඒ තේභ ඳශහත් බහතේ 
මුද  තන් යරහ අය තොලිතඵෝ  
ක්රීඩහපිටිඹ වදරහ තිඹනහග අද භදුළ  
ගිහි රහ.  භභ ණහටු තනහ ඳහත  
ඉදරහ පිේටනිඹට ඹන්න ඳහයක් නෆ.  ඳ.න් 
ඹන්තන් උඩ ඳළන ඳළන.  භහර් ංර්ධන 
අධිහරිඹ දළන් ඵළම්භ ඳරහ.  ආයක්ෂිත 
ළට ඵළම්භ නෆ.  ඔඵතුභහටත් කීභක් 
තිඹනහ.  භටත් කීභක් තිඹනහ.  භවජන 
නිතඹෝජිතතඹෝ වළටිඹට තම්ට දළදිභ 
ආනතේ ජනතහත්ග රුන්ළ තර 
ජනතහත් එන තළනක්.  තම්හ ළන අපි 
විතල තඹන් අධහනඹ තඹොමු යන්න ඕන.  
අපි එදහ ඳහ  ගිඹ නිහ තභ. අද ඵයමු 
ඳශහත් බහ නිතඹෝජනඹ යන්තන්ග අතේ 
තදභේපිඹන්ටග ගුරුරුන්ට පිං 
සිේධ තන්නට.  ඒ ටයුත්ත තන්තන් නෆ 
රු බහඳතිතුභනි.  තම්හ නිළයදි තන්න 
ඕන.   

 

 තභතන ත්තත් අද නපයණඹ 
ළන ථහ යන්න වුතන් ඒ නිහ තභ..  
තභොද අපි භන්ත්රීරු 44 ක් ඉන්නහ.  අපි 
විඳක්තේ නම් 14 තදන. ඉන්තන්.  වළඵළ. 
ආණ්ඩු ඳළත්තත් තභ. කීභ.  ඳශහත් 
බහතේ ඵරඹ ඒ ඳළත්තත්.  රඵන අවුරුේතේ 
ඉදන් ඵරමු අතේ ඳළත්තට ඵරඹ ආහට 
ඳසත  මීට ළඩිඹ භනක් ඹන්න 
තමුන්නහන්ත රහ සිඹළුතදනහටභ ලක්තිඹග 
වධර්ඹග හනහ     රළතේහ !      කිඹරහ  

 

ප්රහර්ථනහ යමින් භභ නිවඬ තනහ.  
සතුති. ! 

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතුති. ! රු සිරි  ඳ තරතඳොර 
භන්ත්රීතුභනි.  අය අන්තිභට කිඹපු ටි භභ 

හිතන්තන් ඡන්දඹ තිඹන්න එඳහඹෆ ඉතින් 
තන්ද ?  ඊශඟට රු නිවහ  ෂහරුක් 
භන්ත්රීතුභහට ආයහධනහ යනහ.   

   

රු භන්ත්රී නිවහ  ෂහරුක්                               
சகபய உறுப்ிர் ிஹால் ாறுக்                   
Hon.Member Nihal Farook                                                        
--------------------------------------------- 

 

 රු බහඳතිතුභනිග භතේ ඳශතනි 
තඹෝජනහ රු විඳක්නහඹතුභහත් 
ඉදිරිඳත් ශහ.  විතල තඹන්භ ඵහබු  වන් 
භධය භවහ විදයහරතේ ගුරු ප්රලසනඹ 
ම්ඵන්ධතඹන්.  ඇත්ත ලතඹන්භ 
හරඹක් තිසත  තිතඵන ළටළුක්ග 
ප්රලසනඹක්.  ඒ විදයහරතේ තම් නවිට 
ගුරුරු 11 තදතනකුතේ අඩුඳහඩු 
තිතඵනහ.  ෆ ර රහඳතේ ප්රධහනතභ 
තදභශ භහධය ඳහර.  ඒ තේභ මුසලිම්ග 
ද්රවිඩ ශභ.නුත් විලහර ලතඹන් අධයහඳනඹ 
රඵන ඳහරක්. 

 

 ඉතින් අපි ඇත්තටභ ණහටු 
තනහ තනොතඹකුත් අසථහර තම් 
පිළිඵ අපි ඵරධහරීන් දළනුත් ශත් 
අලස ඹ ගුරුරු අඳට රඵහ ළනීභට 
තනොවළකිවීභ පිළිඵ අපි ණහටු තම් 
අසථහතේ දී ප්රහල යනහ.      ඒ තේභ  

 

තභතන භභ හිතන්තන් ඳශහත් බහ 
ත්තහභ තම් පිළිඵ උත්තය තදන්න භභ 
හිතන්තන් ඇභතිරු වුරුත් නෆ.  ඉතින් 
ඒ පිළිඵ අතේ ණහටු ප්රහල යනහ.  
තත  තතත් ඔඵතුභහ තම් පිළිඵ විතල  
අධහනඹ තඹොමු යරහ වළකි ඉක්භක්න් තම් 
විදයහරඹට තම් අලය ගුරුරු ටි 
රඵහදීභට අලය ටයුතු යතදන තර 
ඉතහභත්භ හරුක් ඉ රනහ.   තභොද 
තවට අනිේදහ තනතොට තදභේපිතඹෝග 
ගුරුරුග ශභ. එක් ඳහයට ඵහින්න ඉඩ 
තිඹනහ.  ඒට ඉඩ තනොදී ඉක්භක්න්භ තම් 
ටයුත්ත යතදන තර ඉ රහ සිටිනහ.  
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 ඒ තේභ තදතනි තඹෝජනහ තර 
භභ ඉදිරිඳත් යරහ තිඹනහ බහඳතිතුභනිග 
විතල තඹන්භ අපි දන්නහ ඳහුගිඹ දසර 
තු ම්රුන්තේ වදනි ළටුඳ 
ම්ඵන්ධතඹන් උේතකෝණඹක් වළභ තළනභ 
තිතඵනහ.  ඒ නිහ අපි විතල තඹන්භ තම් 
අහිං තු ම්රුන්තේ ද 
ළටුඳග වදනි ළටුඳ රු.1ග000 දක්හ 
රඵහතදන්න කිඹරහ ඒතො තරෝ ඉ රනහ.  
ඇත්ත ලතඹන්භ අපි සිඹළුතදනහභ 
පිළින්නහ තම් රඵහදිඹ යුතු..  ඒ නිහ 
තු භහම් එක් ිත්තීඹ මිති ඒහඵේධ 
ගිවිසුභක් අත්න් යරහ තිඹනහ.  තම් 
ගිවිසුභ නිහ තභ. අද තම් ප්රලසනඹ 
ඇතිතරහ තිතඹන්තන්.   

 

 ඒ නිහ තම් ඒහඵේධ ගිවිසුභ වහභ 
අතවෝසි ශයුතු..  අතවෝසි යරහ 
විතල තඹන්භ තම් තු ම්රුන්තේ 
වදනි දීභනහ දස වඹක් එක් ළඩ 
දීරහග වදනි ළටුඳ රු.1ග000 දක්හ 
රඵහදීභ භභ හිතන්තන් ඉතහභත්භ ළදත් 
තනහ.  තභොද අද තිඹන තත්ත්ඹ අනු 
තම් තු ම්රුන් තම් යතේ විතේල 
විනිභඹට විලහර ලක්තිඹක් රඵහතදනහ.  ඒ 
නිහ තම් තු ම්රුන්ට අද තරහ තිඹන 
අහධහයණඹ අද යජතේ        ත .න්තේ  

 

ළටුේ ළඩි ශහ.  පුේලි අංලතේ ළටුේ 
ළඩි වුනහ.  ඒ තේභ විශ්රහමිඹන්තේ ළටුඳ 
ළඩි වුනහ.  නමුත් තම් අහිං අයණ 
ම්රුන්තේ දීභනහ ළඩි වුතන් නෆ.  
ඉතින් තම් පිළිඵ අධහනඹ තඹොමු යරහ 
අතේ ඳශහත් බහ භභ හිතන්තන් 
සිඹළුතදනහභ එඟ ත..  ඒ නිහ තම් 
පිළිඵ අධහනඹ තඹොමු යරහ තු 
භහම්ග ඒ තේභ යජඹ තම් පිළිඵ 
දළනුත් යරහ ඒ අලය ටයුතු යන 
තර ඔඵතුභහතන් ඉතහභත්භ හරුක් 
ඉ රනහ. 

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතුති. ! රු නිවහ  ෂහරුක් 
භන්ත්රීතුභහට.  විතල තඹන්භ එතුභහග 
විඳක්නහඹතුභහ ඒ තේභ සිරි  
ඳ තරතඳොර භළතිතුභහ විසින් ඉදිරිඳත් 
යන රද අධයහඳන අභහතයහංලඹට අදහශ 
සිඹළු තඹෝජනහ රු අධයහඳන 
ඇභතියඹහටත්ග ඒ තේභ අධයහඳන 
අභහතයහංලතේ ත ම්තුභහටත් අපි ඹමින් 
විතල තඹන්භ එභ ජඹග්රවණඹ රඵහන්නහ 
රද විදුවර නිතඹෝජනඹ යමින් ඒ දරුහ 
තනුතන් භසත ඳශහත් බහතේ සුබ 
ඳළතුම්ග සුබහශිංනග සතුතිඹ පිරිනභමින් 
විතල තඹන්භ ඒ ඳහත  ව අතනකුත් 
ඳහ  ම්ඵන්ධතඹන් ඉදිරිඳත් යන රද 
තඹෝජනහ තනුතන් ඩිනමින් ක්රිඹහත්භ 
කිරීභ වහ අධයහඳන අභහතයයඹහටත්ග 
ත ම්යඹහටත් තඹොමු කිරීභට ටයුතු 
යන ඵ තම් අසථහතේ දී දළනුම් තදනහ.  
මීශඟට රු අනුය අරගිඹන්න භන්ත්රීතුභහ. 

 

 

 

 

රු භන්ත්රී අනුය අරගිඹන්න              
சகபய உறுப்ிர் அனுப அகினயன்                     

Hon.Member Anura Alagiyawanna                                                    

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

 

 රු බහඳතිතුභනිග භභ විනහඩිඹ 
තේ තටි හරඹක් න්තන්.  අද උදෆන 
භභ විලසහ යනහ රු 
විඳක්නහඹතුභහ ඔඵතුභහත් විඳක්තේ 
රු ප්රධහන ංවිධහඹතුභහ සිරිඳහර 
කිරිඇ ර රු භන්ත්රිතුභහත්ග  භතේ මි 
අජිත් කුභහය භන්ත්රීතුභහත් තම් පුංචි තත්ඳය 
60  තේ හර සීභහ ඔඵ ඔතේ අසුතන් 
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ඉදි. කිඹරහ විලසහ යනහ.  තභොද තම් 
නපයණඹ ම්ඵන්ධතඹන් ඵයඳතර 
ප්රලසනඹක් තිඹනහ.  අපි භහඹට දස 
තද. තම් රු බහ නිතඹෝජනඹ 
යන්තන්.  ය බහතේ දී අඳට ප්රලසනඹක් 
තිඹනහ නම් කිඹන්න තිඹන එභ තළන 
තභතන.  භවය නිශධහරින් ඉසයවහට 
ගිහි රහ අපි කිේහභ බීරි අලින්ට වීණහ 
ඹනහ තේ.  ඒ නි. භභ තභතන 
කිඹන්තන්.  නළත්නම් භට තභතන කිඹන්න 
අලය තන්තන් නෆ.  භභ අද උතේ ඕඳහත 
අං 01 තදභශ විදයහරඹට ගිඹහ.  
ඔඵතුභහටත් අජිත් කුභහය භන්ත්රීතුභහ අ.ති.ග 
භටත් අ.ති..  භභ ගිතේ උත්තේ 
ආයහධිතඹහ වළටිඹට.  උතේ 8.30 ට තිඹන 
තේ පජහට ම්ඵන්ධ තන්න.  වළඵළ. 
ඒ ඳටන් න්න ලින්ග රු බහ ආයම්බ 
වීභට තඳය භට ම්ඵන්ධ තන්න් ඕන නිහ 
භභ කිඹරහ ආහ.  නමුත් විදුව ඳතිතුභහතේ 

ඉ ීවභක් තිබුණහ 80 x 20 තොඩනළගි රක් 
ඉදිතමින් ඳතිනහ.  භට කිේහ රු 
භන්ත්රීතුභහ හර තේරහ ගිඹත් භක් නෆ 
තොඩනළගි ර නිරීක්ණඹ යරහ එන්න 
කිඹරහ.  ඳන්ති හභය 4  තභ. භට භත 

වළටිඹට 80 x 20 තොඩනළගි ර ඳන්ති 
හභය තන් යරහ තිඹන වළභ බිත්තිඹක්භ 
ට ට හරහ තවරතනහ.  ගිහි රහ 
ඵරන්න.  භභ ඔක්තෝටභ ආයහධනහ 
යනහ.  භභ භහධයඹට ආයහධනහක් 
යනහ.  ගිහි රහ ඵරන්න කිඹරහ.  වළඵළ.  

 

විදුව ඳතිතුභහ ඒ තදොය  ටි තරොක් 
යරහ තඩසක් තිඹරහ අද තිතඹන්තන්.  ඵළරි 
තරහත් ගිහි රහ ශභතඹක් තදන්තනක් 
බිත්තිඹට තව ත්තු වුතනොත් බිත්තිඹ 
ඩහතන ළතටනහ.  මුදුන් බිත්ති තද 
විතය. උඩට හියතරහ තිඹන නිහ 
තිතඹන්තන්.  වතය තේ බිත්ති ඔක්තෝභ 
ණුත් එක් ම්ඵන්ධ නෆ.  ඒ නිහ රු 
බහඳතිතුභනිග භභ ඔඵතුභහතන් ඉ ීවභක් 
යනහ.  අද තම් දළන් පුළුන් නම් ක්රිඹහ 
භහර්ඹක් අයතන විධහඹ ඉංජිතන්රු 
තොඩනළගිලි දළනුත් යරහ අදභ ඹන්න 
තම් හයණඹ පිළිඵ.  නළත්නම් 
අනිහර්ඹතඹන්භ දරුතෝ දන්තන් නෆ.  
තම්තක් ජහති තේදඹක් නෆ.  ඒ තනොදරුතෝ 

ගිහි රහ බිත්තිඹට තව ත්තු වුතනොත් 
අනිහර්ඹතඹන්භ බිත්තිඹ ඩහතන 
ළතටනහ.  ඩහතන ළටුතනොත් 
තඵොතවොභ තේදජන සිේධිඹට මුහුණ 
තදන්න තන්තන්.  ඵයමු ඳශහත් 
බහටභ අඳකීර්තිඹක් සිේධ තනහ.  ඒ 
නිහ රුණහයරහ වළකිතහක් ඉක්භණට 
තඹෝජනහ එනහ.  තඹෝජනහ ථහ යනහ.  
විේත් භණ්ඩරරට ඹනහ.  රඳහහිනිඹට 
ඹනහ.  අතනකුත් චළන රට ඹනහ.  
ගිහි රහ ථහ යනහ.  කිසිදු ඳශ 
ප්රතඹෝජනඹක් නෆ.  අපි අඳුයට ලහඳ 
යන්තන් නළතු එ ඳවනක් වරි ඳත්තු 
යන්න ඕන තරහ.  ඒ නිහ වහභ 
ක්රිඹහත්භ තන්න.  ඒ පිළිඵ තොඹහ 
ඵරහ ටයුතු යන්න.  ඕඳහත අං 01 
තදභශ විදයහරඹ.  සංහුඩ් එත් එතවභලු. 
භභ තවට ගිහින් ඒත් ඵරනහ.  ඒ තේ 
යන යහඳිති 4 ක්ග 5 ක් තිඹනහ.  
ඔක්තෝභ ටි ඵරනහ තවට තනතොට.  
ඒ නිහ රු බහඳතිතුභනිග තම්ට අදභග 
වහභ ක්රිඹහ භහර්ඹක් න්න කිඹරහ 
ඉ ීවභක් යනහ.  තඵොතවොභ සතුති. !   

 

 

 

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

      සතුති. ! රු අනුය අරගිඹන්න 
භන්ත්රීතුභනි.  ඔඵතුභහ විසින් ඉදිරිඳත් යන 
රද ළදත් ව තඹෝජනහ ම්ඵන්ධතඹන් 
විතල තඹන්භ ආණ්ඩු ඳක්තේ තේහග 
විඳක්තේ තේහ භසත තම් ඳශහත් 
බහටභ තරොකු අඳකීර්තිඹට ඳත් 
තන්න සිේධ තන හයණහ තභ. එළනි 
සිේධිඹක් තරහ තිඹනහ නම්.  ඒ පිළිඵ 
අපි වහභ ක්රිඹහත්භ තරහ ඹම් යදක් 
සිේධ තරහ තිඹනහ නම් ඒ පිළිඵ 
නීතයහනුකර අලය තවීම් අත්හිටුමින් 
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ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ඒ තේභ ළයදි ආහයඹට එළනි ටයුතු 
යරහ තිඹනහ නම් ඒ පිළිඵ විධිභත් ඒ 
පිළිඵ ක්රිඹහ භහර් ළනීභ වහ 
අලය නිශධහරීන්ට දළනුම් දීරහ ඒ පිළිඵ 
ටයුතු යන්න තභතවඹන ඵ තම් 
අසථහතේ දී දළනුම් තදනහ. 

 

  මීශඟට රු ඵහසයන් 
භන්ත්රීතුභහතේ අසථහ.   

 

රු භන්ත්රී අන්නහභර. ඵහසයන්                                              

சகௌபய அண்ணாநப ாஸ்கபன்                                                        

Hon Member Annamalei Basgaran                                                               
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 රු බහඳතිතුභනිග ආණ්ඩු ඳක්තේ 
විඳක්තේ භන්ත්රීරුනි.  තම් අසථහතේ දී 
රු බහඳතිතුභනිග භභ කිඹන්න වදන්තන් 
අපි දන්නහ රුපිඹ  10ග000  ඳඩිඹක් ඳළඹ 
24 න් ළඩි ශහ.  රු අභළතිතුභහ.ග රු 
ජනහධිඳතිතුභ. එක්හු තරහ රු.10ග000 ක් 
දසින් ඳඩි ළඩි ශහ.  ඒ කිඹන්තන් 
ආණ්ඩුතේ ත ඹ යන අඹට.  ඉන්ඳසත   

 

ප්ර.ේ ආඹතනරට රු.2500 ක් ළඩි ශහ.  
භභ අවන්න ළභති. ප්ර.ේ ආඹතන 
කිේට ඳසත  ළශක්ළලි ේරහන්තේන් 
එ නළත්නම් රිචඩ් පීරිස එ තම්හත් 
ප්ර.ේ ආඹතන තභ..  භභ අවන්න 
ළභති. තම් යතේ තුයතේ ද්රවිඩ ජනතහ 
මීට ඉසත රත් තම් බහතේ භභ අවරහ 
තිතඹන්තන් අපි ඳහවිඡාචි යන්තන් 
ඡන්තදට විතය..  තම් යතේ පුයළසිබහඹ 
අඳට තිඹනහ නම්ග අඳ ඡන්තදට විතය ද 
ඳහවිඡාචි යන්තන් ?  තභොද තම් යතේ 
සිඹළුභ ආඹතනරටග ප්ර.ේ ආඹතනරට 
නළත්නම් ආණ්ඩුතේ ආඹතනරට 
රු.10ග000 ක් ළඩි යරහ තිඹනහ.  ප්ර.ේ 
ඒහට 2500 ක් ළඩි යරහ තිඹනහ.  අඳට 
ඒ 2500 ළඩි යරහ නෆ.  භභ අවන්න 
ළභති. දළන් අතේ රු භන්ත්රීතුභහ කිේහ 

තදන්න ඕන කිඹරහ.  තම් යතේ සිඹළුභ 
පුයළසිබහඹ තිඹන අඹට තදනහ නම් අඳට 
ඇ. තදන්න ඵළරි 2500 ක්.  අඳට කිඹන්තන් 
තභොක්ද ඳහර්ලිතම්න්තුතන් ?  
ඳහර්ලිතම්න්තුතන් ඳනතක් තේනතොට 
තම්තො තරෝ කිඹනහ ඇග්රිභන්ේ එ 
තිඹන හින්දහ අඳට තම් ළඩි කිරීභ යන්න 
ඵෆ කිඹරහ.  නමුත් භභ කිඹන්තන් 
ඳහර්ලිතම්න්තුතේ තේනතොට ඡන්දඹට අපි 
ඳහවිඡාචි යනහ නම් අතනක් පුයළසිඹන්ට 
තිඹන අ.තිහසිභ අඳට තිඹනහ නම් 
අඳටත් ඒ ප්ර.ේ ආඹතනරට දීපු 2500 
තදන්න තිබුණහ.  ඒ දීරහ නෆ. තභොද 
දීඳහීව අසථහතේ දී ඊතේ ෑර 12.00 
තන  ඳඩි දීරහ නෆ.  අතේ ජනතහ 
හුඟහක් අයණ තත්ත්ඹට ඳත්තරහ 
තිඹනහ.   

 

 ඒත් එක්භ රු බහඳතිතුභනිග 
අතේ පනර ත්තත් ඹටිඹන්තතොට 
ආනතේ පනර ත්තත් තම්ඵතසිරිඹ  
පංහ කිඹරහ තඳොඩි ශභ.න්තේ තඳය ඳහර.  
නමුත් ත එක් තිඹනහ අපි කිඹන්තන් 
ශභහ ආයක් තළන.  ඒ කිඹන්තන් තඳය 
ඳහර.ග ශභහ ආයක් තළන. රු 
බහඳතිතුභනිග තදක්.         දළන්    පනර  

 

ත්තත් තන්ඵතසිරිඹ  පංහ කිඹරහ එක් 
තිබුණහ.  ඒ ට්රසේ එ ඹටතත් අපි 
රසනට යතන ගිඹහ.  දළන් ඒ වරහ 
දහරහ තිඹනහ.  වරහ දහරහ ශභහ ආයක් 
තළනට ගිහි රහ දහරහ තිඹනහ.  ඒත් එක්භ 
භභ බහට කිඹරහ තිඹනහ පුන පුනහ අතේ 
තළඳළ  ම්ඵන්ධ ව තො ර ත්තත් උඳ 
තළඳළ  හර්ඹහරඹක් තිබුණහ රු 
බහඳතිතුභනි.  දළන් ඒ වරහ දහරහ 
තිඹනහ.  ළන්දර ත්තත් උඳ තළඳළ  
හර්ඹහරඹක් තිඹනහ.  ඒත් වරහ දහරහ 
තිඹනහ.  භභ බහට කිඹරහ තිඹනහ අතේ 
තුර ලියුම් ටි තඵදහන්න අතේ පියුම් 
ේතජක්ේ එග තළඳළ  ේතජක්ේ එට 
ඳත් යන්න.   
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ඵයමු ඳශහත් බහ                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

 රුණහයරහ තම් ව තො ර 
පනහර ත්ත.ග ළන්දර ත්තත. තිඹන 
තද වදරහ තදන්න.  ට්රසේ එ ඹටතත් 
දී අපි ඉන්නතොට යතන ගිඹ එ වරහ 
දහරහ තිඹනහ.  ඒත් ඇයරහ තදන්න කිඹරහ 
තම් අසථහතේ දී ඔඵතුභහතන් ඉ ීවභක් 
යනහ.  භට අසථහක් දීපු එ ළන 
සතුති යරහ භභ නිවඬ තනහ.   

 

රු බහඳති  ංචන ජඹයත්න                                                         

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

 

 සතුති. ! රු ඵහසයන් 
භන්ත්රීතුභහට.  ඔඵතුභහ විසින් ඉදිරිඳත් යන 
රද තඹෝජනහ අදහශ ඵරධහරින් තත තඹොමු 
කිරීභ වහ ටයුතු යනහ.   

 

 දළන් තරහ භධයවසන 12.18 ..  අද 
දිනට තභභ රු බහතේ ළඩ ටයුතු 
අන් යනහ.  තභභ රු බහ 2016 ක්  

 

ව ඔක්තතෝඵර් භ 25 තනි දින තඳයරු 
10.00 දක්හ   තඵනහ. 

 

 

  අත්/තශ  : 
  ංචන ජඹයත්නග 
  බහඳතිග 
  ඵයමු ඳශහත් බහ. 
 
 
 
 
ඳහලිත නහනහඹක්හයග 
බහ ත ම්ග 
ඵයමු ඳශහත් බහ. 
 
 
 

2016 ක් ව ඔක්තතෝඵර් භ 31 තනි දිනග 
බහ ත ම් හර්ඹහරතේ දීඹ. 

 
   

  

 

   

  

   

   

   

   

   

   

  

  

 

 

 

  

  

 


