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වඵරගමුල ඳෂළත් වබළල                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

 

2016 ඔක්තතෝඵර් භව 25  අඟශරුලළදළ  දින                                                              

2016 ஒக்ட ார் நாதம் 25 ஆம் திகதி சசவ்யாய்க்கிமபந                                   

Tuesday 25 th October  2016 

 

ගරු වබළඳති කංචන ජයරත්න භෆතිතුභළතේ 
මළවනළරඪත්ලතයන්  තඳ.ල.10.00 ට වබළල රැවහවිය. 

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

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

 

ගරු නි.වබළඳති උදයකළන්ත ගුණතික              
சகபய ி.தயிசார்  உதனகாந்த குணதிக                   

Hon.D.Chairman Udayakantha Gunathilaka               

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

 

 සියළුතදනළටභ සුබ උදවනක්, සුබ 
දලවක් ප්රළර්ථනළ කරනලළ මුන්න්භ.  
වඵරගමුල ඳෂළත් වබළතේ ප්රධළන 
අභළතයතුභළ,   ලතේභ අභළතය භ්ඩඩය, 
ආ්ඩඩු ඳක් වංවිධළයකතුභළ,   ලතේභ 
වබළනළයකතුභළ,   ලතේභ 
විඳක්නළයකතුභළ, විඳක්තේ 
වංවිධළයකතුභළ,   ලතේභ භන්ත්රීතුයය 
ඇතුළු සියළුභ භන්ත්රීතුභන්ළතගන් 
අලවරයි.  තේ තලළතේ වඵරගමුල ඳෂළත් 
වබළතේ 2016 ඔක්තතෝඵර් භව 25 ලෆනි 
අඟශරුලළදළ දින ඳලත්ලන රැවහවීතේ නයළය 
ඳත්රළනුකල , 

 

අභිනල භන්ත්රීතුභන්ළතේ දිවුරුේ ම්ේ : 
නෆත 

 

ආ්ඩඩුකළරතුභළතගන් ෆතඵන වංතේ :  
නෆත 

 

 

ගරු වබළඳතිතුභළතේ නිතේදන :   

 

 වඵරගමුල ඳෂළත් වබළ කළර්යය 
ඳටිඳළටි රීති අංක 65.1 යටතත් කරනු ඵන 
ප්රකළයයි.  13 ලෆනි ආ්ඩඩුක්රභ ලයලවහථළ 
වංතෝධනතේ 154 (ඌ) 3 අනු ලයලවහථළල 
යටතත් ශ්රී ංකළ තිරවළර වංලර්ධන 
තකටුේඳත පිළිඵල දින 14 ක් ඇතුෂත 
වඵරගමුල ඳෂළත් වබළතේ අදශවහ පිළිඵ 
ප්රකළයන් වලන තව හ රී ංකළ 
ප්රජළතළන්්රික වභළජලළම් ජන රජතේ අතිගරු 
ජනළධිඳතිතුභළ විසින් වඵරගමුල ඳෂළත් ගරු 
ආ්ඩඩුකළරලර ජනළධිඳති නීතීඥ භළල් 
තඳතර්රළ භෆතිතුභළ තලත 2016 වෆප්තෆේඵර් 
භව 16 තලනි දින දන්ලළ වලළ ඇති 
තකටුේඳත තේ අලවහථළතේ වබළලට ඉදිරිඳත් 
කරළ තියනලළ.    වේඵන්ධල දෆනුේ ම්ළ 
තියනලළ.    වේඵන්ධල වබළතේ අනුභෆතිය 
වශ අදශවහ වේඵන්ධලයි කථළ කරන්න 
තිතයන්තන්.  තේ අලවහථළතේ ප්රධළන 
ඇභතිතුභළට ආරළධනළ කරනලළ   
වේඵන්ධතයන් ඳෆශෆදින් කිරීභක් කරන 
ශෆටියට.   

 

ගරු ප්රධළන අභළතය භීපඳළ තශ රත්                            
சகபய ிபதா அபநச்சர்                                                              

Hon.Chief Minister Mahipala Herath                                                 

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

 

 ගරු නිතයෝජය වබළඳතිතුභනි, ශ්රී 
ංකළ ප්රජළතළන්්රික වභළජලළම් ජනරජතේ 
ගෆවට් ඳත්රතේ අතගෝවහතු 12 තලනි දින 
ප්රකළිතත   අතිතර්කය අනුල ශ්රී ංකළ 
තිරවළර වංලර්ධනය පිළිඵ ජළතික 
ප්රතිඳත්තිය උඳළය භළර්ගයක් වංලර්ධනය 
කිරීභ වශ ක්රියළත්භක කිරීභ වශළ ද, 
තිරවළර වංලර්ධන වබළලක් පිහිටුවීභ වශළ 
ද ඊට වේඵන්ධ වශ       අනුළංගික කරුණු  
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වඵරගමුල ඳෂළත් වබළල                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

 

වේඵන්ධතයන් විධිවිධළන වෆෆවහවීභ 
පිණිව ව තකටුේඳත අනුභත කර යලන 
තව අඳ තලත වලළ තිතඵනලළ.  
විත තයන් තේ වේඵන්ධතයන් ප්රභළදයක් 
සිේධ තලළ තියනලළ කියළ ගරු 
ආ්ඩඩුකළරතුභළ ඳසුගිය වතිතයත් භතගන් 
විභසීභක් කෂළ.  අතනකුත් ඳෂළත් වබළ 
අටභ අනුභත කරළ තභභ ඳනත යලළ ඇති 
ඵලටත්, ඳළර්න්තේන්තුතලන් දෆන්වුලළ 
කියළ.    නිවළ තභභ ගරු වබළල තභභ 
ඳනත අනුභත කර තදන තව 
විත තයන්භ භභ තේ අලවහථළතේ ම් ගරු 
වබළඳතිතුභනි, ඉල්ලීභක් කරනලළ.   

 

ගරු විඳක් නළයක ඩබ්න්ේ.තවෝභදළව              
சகபய எதிர்க் கட்சித் தபயர்  ிள்யு டசாநதாச                   

Hon.Opposition Leader W.Somadasa                                  

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

 

 ගරු වබළඳතිතුභනි, ශ්රී ංකළ 
ප්රජළතළන්්රික වභළජලළම් ජනරජතේ ගෆවට් 
ඳත්රතයන් තිරවළර වංලර්ධනය වශළ 2017 
සිට අතප් රජය තභභ ලෆඩ පිළිතල දියත් 
කරළ තියනලළ.    දියත් කිරීභ වශළ ශ්රී 
ංකළ තිරවළර වංලර්ධන ජළතික 
ප්රතිඳත්තියක් ශෆටියට තියන වතක් ම් 
විත තයන්භ ඳෂළත් වබළතේ අනුභෆතියක් 
ඉල්නතකොට රජතේ ඵළතඳොතරොත්තුල 
රතට් දියුණුල වශළ යන ලෆඩ පිළිතලට 
අතප් අනුභෆතිය ම්භයි.   

 

  නිවළ අතප් ප්රධළන ඇභතිතුභළ 
තයෝජනළලක් කෂළ වබළතේ අනුභෆතිය 
ඵළතදන්න කියළ.  භභ ඔඵතුභළට 
කියන්න කෆභතියි අතප් විඳක්තේ ශෆභ 
භන්ත්රීලරතයක්භ තේ තයෝජනළලට 
අනුභෆතිය ඵළතදනලළ.    

 

 

ගරු නි.වබළඳති උදයකළන්ත ගුණතික              
சகபய ி.தயிசார்  உதனகாந்த குணதிக                   

Hon.D.Chairman Udayakantha Gunathilaka               

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

 

 තඵොතශොභ වහතුතියි ! ප්රධළන 
ඇභතිතුභළටත්, විඳක්නළයකතුභළටත්.  තේ 
වේඵන්ධතයන් නයළය ඳත්රතේ තඳොු 
කටයුතු අලවහථළතේ අරතගන වේභත කිරීභ 
වශළ කල් තියනලළ.   

 

තනොඳෆයණ සිටීතේ අලවරය පිළිඵ 
තයෝජනළ : 

 

ගරු වබළඳති කංචන ජයරත්න භෆතිතුභළ. 
ගරු භන්ත්රී වන්ත කරුණළරත්න භෆතිතුභළ. 

 

 ගරු නි.වබළඳති උදයකළන්ත ගුණතික              
சகபய ி.தயிசார்  உதனகாந்த குணதிக                   

Hon.D.Chairman Udayakantha Gunathilaka               

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

 

 වතුභන්ළ වශළ නිලළඩු අනුභත 
තලනලළ තේ තලළතේ.   

 

න්පි තල්ඛණ පිළිගෆන්වීභ : 

ගරු නි.වබළඳති උදයකළන්ත ගුණතික              
சகபய ி.தயிசார்  உதனகாந்த குணதிக                   

Hon.D.Chairman Udayakantha Gunathilaka               

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

 

 ගරු භන්ත්රී ආරියලං ඵළසරිය 
භෆතිතුභළ          විසින්    වබළගත කරන ද  
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ඇඹින්පිටිය කඳුරුගවහආර ශන්දිතේ සිට 
කඩදළසි කේශ දක්ලළ කච්චිග, තතෝරග 
භළර්ගය වංලර්ධනය කිරීභ යන න්පිය වලළ 
තියනලළ වබළලට.   

 

ගරු භන්ත්රී .ආ.ආරියලං                             
சகபய உறுப்ிர் .ீஆரினயங்ர                   

Hon.Member B.Ariyawansha                                            

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

 

 වබළඳතිතුභනි, පිළිතුරු ෆබුතන් 
න තලභ.  ගිය වබළතේ භභ තයෝජනළ 
කතෂ .   

 

ගරු නි.වබළඳති උදයකළන්ත ගුණතික              
சகபய ி.தயிசார்  உதனகாந்த குணதிக                   

Hon.D.Chairman Udayakantha Gunathilaka               

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

 

 පිළිතුරු ෆබිළ තියනලළ.  වභ 
න්පිය ෆතඵන්න වෂවහලනලළ.   

 

කළරක වබළ ලළර්තළ පිළිගෆන්වීභ :  නෆත 

 

තඳත්වේ : නෆත 

 

ප්රහන : නෆත 

 

අභළතයළං නිතේදන තශෝ 
අභළතයතුභන්ළතේ ප්රකළ : නෆත   

 

 

තඳෞේගන්ක ප්රකළ කිරීේ : 

 

ගරු නි.වබළඳති උදයකළන්ත ගුණතික              
சகபய ி.தயிசார்  உதனகாந்த குணதிக                   

Hon.D.Chairman Udayakantha Gunathilaka               

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

 

 නයන්ද අනුරප්රිය භන්ත්රීතුභළට 
අලවහථළල.   

 

ගරු භන්ත්රී  නයන්ද අනුරප්රිය                           
சகபய நிந்த அனுபிரின                    

Hon.Member Naminda Anurapriya                                 

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

 

 ගරු වබළඳතිතුභනි, තඳෞේගන්ක 
ප්රකළ කිරීේ යටතත් භට විත තයන් 
ප්රකළ කරන්න තිතයන්තන් වල්ළල, 
ඳශෂකන්ද ප්රතේතේ භභ ීවලත් තලන 
ප්රතේය.  ගරු වබළඳතිතුභනි, තේ 
ප්රතේතේ ගර්බනී භළතළලන්ට වශ දරුලන්ට 
තනොයතෂ  වළයන භධයවහථළනලන්න් 
ඵළතදන ්රිතඳෝ වශනළධළරය භළව 6 කින් 
ෆබිළ න.  ඉතින්  ක නිවළ තේක 
වළභළනය ුප්ඳත් ඳවුල්ල දරුලන්ට 
ඵඳළන ප්රහනයක්.  භතේ ඥළතිලරුන්තේ 
වතශෝදරියන් ගිය අලවහථළල ම් භට කථළ 
කරළ කිේලළ දෆන් අපි අලවහථළ ගණනළලක 
ඵෆලුලළ, ්රිතඳෝ න කියළ.  ඉතින්   නිවළ 
අපි ඉල්ළ සිටින්තන් තේ ුප්ඳත් ඳවුල්ල 
දරුලන්ටලත්, තේ අඩු ඵර වහිතල ඉන්න 
අයතේ තඳෝණය වශළ ඵළතදන ්රිතඳෝ 
වශනළධළරය ඳශෂකන්ද වළයන 
භධයවහථළනය, භළටුලළග, තේ ලතේ වළයන 
භධයවහථළනලට භළව 6 කින් ම්ළ න.  
ඉතින්   නිවළ තේක පිළිඵල ඵළ ශෆකි 
ඉක්භණින් කටයුතු කරන්න ඕන කියන 
කළරණළල කියනලළ.    ලතේභ භට දෆන  
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ගන්න ෆබුණළ හිතලතතකුතේ භළර්ගතයන් 
්රිතඳෝ වශනළධළරය ඉදිරිතේ ම් කප්ඳළු 
කරනලළ කියළ.   

 

   ලතේභ ්රිතඳෝ ඵළගන්න ඕන 
අයට කතඩන් ඵළගන්න, වතශභ නෆත්නේ 
වතතොව භඟින් ඵළතදන ක්රභතේදයකට 
තේ අලුත් ආ්ඩඩුල ශරශළ ක්රියළ භළර්ගයක් 
ගන්න තකතරන ඵල කථිකළලක් තකතරන 
ඵලට අඳට තතොරතුරු ෆබිළ තියනලළ. 

 

   ඉතින්   නිවළ තභච්චර කළයකට 
අපි පුංචි කළතේ ඉදළ අඳට තේ ෆබුණ 
වශනළධළර ටිතකන් ටික කප්ඳළු තලයන් 
යන ඵල තභයි තප්න්තන්.    නිවළ ගරු 
වබළඳතිතුභනි, භභ තඳෞේගන්ක ප්රකළ 
කිරීේ යටතත් කථළ කතෂ  භතේ ප්රතේතේ, 
අතප් හිතලතුන්තේ, අතප් ආදරණීය ුලළ 
දරුලන්තේ තේ ෆබුණ වශනළධළරය 
කප්ඳළු කිරීභ පිළිඵල අඳතේ ඵලත් 
විතරෝධය වශ ඉදිරිතේ ම් තභලෆනි 
වශනළධළර කඳළ ශරින්තන් නේ ඊට 
විතරෝධය ඳෂ කිරීභක් ශෆටියට භභ තේ 
අලවහථළතේ ම් තේක වබළලට ඉදිරිඳත් 
කරන්න ඵළතඳොතරොත්තු තලනලළ.   

 

   ලතේභ වබළඳතිතුභනි,   
යටතත්භ කථළ කරන්න අලයයි.  දෆන් 
ඵන භළවය තලනතකොට අතප් අයලෆය 
අලවහථළල වනලළ.  අයලෆය අලවහථළතේ ම් 
ඉතිශළවතේ භතකයි ආ්ඩඩු ඳක්ය ශෆටියට 
අපි විඳක්ය වක ඳළරක් අතප් කතළ ශරශළ 
අඳට විතරෝධය ඳෂ කරළ විඳක්ය වක 
ඳළරක් වබළ ගෆතඵන් ගිහිල්ළ අපි ආ්ඩඩු 
ඳක්ය ශෆටියට වක ඳළරක් අයලෆය වේභත 
කෂළ.  ශෆඵෆයි තේ අලවහථළතේ ම් භභ 
විත තයන් තඳෞේගන්ක ප්රකළ කිරීේ 
යටතත් කථළ කරන්තන්.  තභලර අයලෆය 
තුෂම්ත් ඊට වභගළමීල    තලනවහ ආකළරයට  

 

අයලෆය අලවහථළතේ ම් යේ ආකළරතේ අඳට 
ගෆටළු වශගත තත්ත්ලයන් තිතඵන ඵල 
භතක් කර සිටියන්  ලළ   අයලෆය 
අලවහථළතේ ම්   ආන්තදෝනළත්භක 
කටයුත්ත අපි කරන්නට සදළනයන්, 
කථළඵශකින් යුතුල සිටින ඵලත් භළතේ 
තඳෞේගන්ක ප්රකළ කිරීේ අලවහථළතේ ම් අද 
තේ වබළලට ඉදිරිඳත් කර සිටිනලළ.   

 

ගරු විඳක් වංවිධළයක සිරිඳළ කිරිඇල්              
சகபய எதிர்க்கட்சி அபநப்ார் சிிா கிரிஎல் 

Hon.Opposition Whip Siripala Kiriella                                

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

 

 ගරු වබළඳතිතුභනි, අතප් නයන්ද 
අනුරප්රිය ගරු භන්ත්රීතුභළ කියපු විදිශට 
ඇශෆළියතගොඩ ආවනය ගත්තතොත් ්රිතඳෝ 
කෆපීභට තේඳළඥතයකුතේ උලභනළලට 
කරනලළ කියළ.  තේක නභ කියන්න 
කියළ කියන්න ඕන.  තභොකද වතශභ 
නෆත්නේ තේක තොකු ප්රහනයක්.  වතශභ 
වක වක්තකනළට ඕන ඕන ආකළරයට 
අහිංවක ජනතළලට තදන ආධළර කෆපීභක් 
තලළ න.    නිවළ තමුන්නළන්තව  වතශභ 
නේ තේඳළඥයළතේ නභ කියන්න ඕන.  
තේක ශෆතභෝටභ භඩ ගශන්න ඵ, වතශභ.   

 

ගරු භන්ත්රී  නයන්ද අනුරප්රිය                           
சகபய நிந்த அனுபிரின                    

Hon.Member Naminda Anurapriya                                 

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

 

 ඳශෂකන්ද වළයන භධයවහථළනතේ 
භළව 6 කින් ්රිතඳෝ ම්ළ න.   
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වඵරගමුල ඳෂළත් වබළල                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ගරු විඳක් වංවිධළයක සිරිඳළ කිරිඇල්              
சகபய எதிர்க்கட்சி அபநப்ார் சிிா கிரிஎல் 

Hon.Opposition Whip Siripala Kiriella                                

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

 

 ම්ළ නෆත්තත් න.  අඩුඳළඩුලක් 
ඇති.  අඩුඳළඩුල අපි ශදළගනිමු.   ක තලනභ 
තදයක්.  නමුත් තේ තේඳළඥතයකුතේ 
උලභනළලට ්රිතඳෝ කඳළ දළළ තියනලළ 
කියන වක තේක වශගශන අඳරළධයක්.   

 

ගරු භන්ත්රී  නයන්ද අනුරප්රිය                           
சகபய நிந்த அனுபிரின                    

Hon.Member Naminda Anurapriya                                 

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

 

 යශ ඳළන ආ්ඩඩුතලන් භළව 6 ක 
ම්ළ න.   

 

ගරු විඳක් වංවිධළයක සිරිඳළ කිරිඇල්              
சகபய எதிர்க்கட்சி அபநப்ார் சிிா கிரிஎல் 

Hon.Opposition Whip Siripala Kiriella                                

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

අපි කඳත් න.  අපි කඳන්න 
කියත් න.  තේඳළඥතයක් කිේලළභ   
නභ කියන්න කරුණළකරළ.   

 

ගරු භන්ත්රී  නයන්ද අනුරප්රිය                           
சகபய நிந்த அனுபிரின                    

Hon.Member Naminda Anurapriya                                 

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

 

රනිල් වික්රභසිංශ භශත්භයළතේ 
ආ්ඩඩුතලන් කඳළ තිතයන්තන්.  ඔඵතුභළ 
තනතභයි.         ඔඵතුභළ      ඇශෆළියතගොඩ  

 

ආවනතේ වංවිධළයකතුභළ.  ඔඵතුභළට 
කරන්න තදයක් න  කට.  තේක කඳළ 
තිතයන්තන් වික්රභසිංශ භශත්භයළතේ 
ආ්ඩඩුතලන්.   

 

ගරු විඳක් වංවිධළයක සිරිඳළ කිරිඇල්              
சகபய எதிர்க்கட்சி அபநப்ார் சிிா கிரிஎல் 

Hon.Opposition Whip Siripala Kiriella                                

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

 

 අතප් ආ්ඩඩුතලන් වශනළධළර 
කඳළ න.  ලෆඩිතයන් ම්ළ තියනලළ.  භභ 
දෆනුලත්ල කියන්තන්.  කවුද තේඳළඥයළ 
කියන්න ? 

 

ගරු භන්ත්රී  නයන්ද අනුරප්රිය                           
சகபய நிந்த அனுபிரின                    

Hon.Member Naminda Anurapriya                                 

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

 

 රනිල් වික්රභසිංශ. 

 

 (වබළතලන් තඝෝළ) 

 

ගරු විඳක් වංවිධළයක සිරිඳළ කිරිඇල්              
சகபய எதிர்க்கட்சி அபநப்ார் சிிா கிரிஎல் 

Hon.Opposition Whip Siripala Kiriella                                

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

 

 අතප් නළයකතුභළ ආධළර කඳන 
තකතනක් තනතභයි.  වතශභ කතන්දර 
කියන්න වඳළ.   
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වඵරගමුල ඳෂළත් වබළල                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ගරු භන්ත්රී  නයන්ද අනුරප්රිය                           
சகபய நிந்த அனுபிரின                    

Hon.Member Naminda Anurapriya                                 

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

 

 ඔඵතුභළ කරුණළකරළ ලරේදළ 
ගන්න වඳළ.  ඔඵතුභළට තනතභයි කිේතේ.  
ඔඵතුභළට තචෝදනළ කරනලළ තනතභයි.  
කරුණළකරළ වතශභ තදයක් භළ අතින් 
කියවුනළ නේ වභළතලන්න.  ඔඵතුභළට 
කිේතේ න.  ශෆඵෆයි ඔඵතුභන්ළතේ 
ආ්ඩඩුතලන් ්රිතඳෝ වශනළධළරය කප්ඳළු 
කරළ තියනලළ. භළව ශයකින් ්රිතඳෝ 
ෆබිළ න.  ඳශෂ කන්ද වළයන 
භධයවහථළනයට භළව ශයකින් ්රිතඳෝ න.  
 කට සිරිඳළ කිරිඇල් භන්ත්රීතුභළට 
කරන්න තදයක් න.   

 

ගරු විඳක් වංවිධළයක සිරිඳළ කිරිඇල්              
சகபய எதிர்க்கட்சி அபநப்ார் சிிா கிரிஎல் 

Hon.Opposition Whip Siripala Kiriella                                

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

 

 අපි අලය අය දෆනුලත් කරනලළ.  

 

ගරු භන්ත්රී  නයන්ද අනුරප්රිය                           
சகபய நிந்த அனுபிரின                    

Hon.Member Naminda Anurapriya                                 

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

 

 දෆනුලත් කරන්න තභයි කිේතේ.  
ඔඵතුභළ අද ගිහිල්ළ කරුණළකරළ 
තශොයළ ඵන්න.  භභ කියපු කථළලක් 
තනතභයි.  ඔඵතුභන්ළතේ ආ්ඩඩුලට 
තචෝදනළල.   

 

 

ගරු නි.වබළඳති උදයකළන්ත ගුණතික              
சகபய ி.தயிசார்  உதனகாந்த குணதிக                   

Hon.D.Chairman Udayakantha Gunathilaka               

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

 

 වබළල නිහබ්ද තලන්න.  රංජිත් 
ඵ්ඩඩළර ඇභතිතුභළට අලවහථළල. 

 

ගරු අභළතය රංජිත් ඵ්ඩඩළර භෆතිතුභළ.              
சகபய அபநச்சர் பஞ்ஜித் ண் ாப                                  
Hon. Minister Ranjith Bandara                                                
--------------------------------------------------------         

 

 වබළඳතිතුභනි, ්රිතඳෝ තඵදළ ම්භ 
තදයළකළරයකින් සිේධ තලනලළ.  වකක් 
තවෞඛය අභළතයළංතයන් තලනලළ.  වකක් 
භතේ අභළතයළංතයන් ක්රියළත්භක තලනලළ.  
ඳරිලළව ශළ ෂභළරක්ක වතකන්.  අපි 
්රිතඳෝ ඵළතදන්තන් තඳර ඳළවල් වශළ 
ඳභණයි.    නිවළ තේක කවුරුලත් ලරදලළ 
ලටශළ ගන්න වඳළ.  ඳරිලළව ශළ ෂභළරක්න 
තදඳළර්තතේන්තුතලන් අපි තඵදන්තන් තඳර 
ඳළවල් වශළ ඳභණයි.    නිවළ තභතන 
වළයන කියළ භතු කරපු නිවළ  ක භභ 
හිතන්තන් තවෞඛය ඳෆත්තට තභයි යන්තන්.  
භභ දන්තන් න  ක වේඵන්ධතයන් 
තවෞඛය ඇභතිතුභළතගන් තභයි විභවන්න 
තලන්තන්.   

 

ගරු විඳක් නළයක ඩබ්න්ේ.තවෝභදළව              
சகபய எதிர்க் கட்சித் தபயர்  ிள்யு டசாநதாச                   

Hon.Opposition Leader W.Somadasa                                  

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

 

 වබළඳතිතුභනි, භට අලවහථළලක් 
තදන්න.  තභොකද තේ ආ්ඩඩුල ගෆන 
විත තයන්භ අතප් ගරු භන්ත්රීතුභළ කථළ  
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වඵරගමුල ඳෂළත් වබළල                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

කෂළ.  රනිල් වික්රභසිංශ භශත්භයළ තේක 
කරළ තිතයන්තන් කියත් කථළ කෂළ.  
තභතනම් ඳෆශෆදින්ලභ කියන්න ඕන තේ 
්රිතඳෝ ඵළම්තේ කටයුතු, වශනළධළර 
තදන තේලල් රජය විසින් තලභ කඳළ ශෆරළ 
න.  කිසිභ අලවහථළලක තකොයි තදයකටලත් 
ඇගිල්ක් තියළ න.  තේ රජය ගත්තළභ 
විත තයන්භ වභෘේධිළභීන්ට ෆබිය යුතු 
ප්රභළණය තදගුණයක් කරළ ුන්න රජයක් 
තේක.    ලතේභ ගෆබිනි භේලරුන්ට 
වශනළධළර තඳර තිබුතන් න.  තේ 
තලනතකොට යේ ප්රභළණයකට ගෆබිනි 
භේලරුන්ට වශනළධළර තදන්න කටයුතු 
කරළ තියනලළ.  අපි කණගළටු තලනලළ 
නිකේ ශරි තේ වශනළධළර කඳළ ශෆරියළ 
කියළ භශළ තොකුලට කථළ කරන වක 
ගෆන අතප් කණගළටුල ප්රකළ කරනලළ.   

 

ගරු නි.වබළඳති උදයකළන්ත ගුණතික              
சகபய ி.தயிசார்  உதனகாந்த குணதிக                   

Hon.D.Chairman Udayakantha Gunathilaka               

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

 

 ඉඳුනිල් ළන්ත භන්ත්රීතුභළට 
අලවහථළල. 

 

ගරු භන්ත්රී ඉුනිල් ළන්ත ගුණතව න                                              
சகபய உறுப்ிர் இதுில் ராந்த குணடச                                   

Hon.Member Indunil Shantha Gunasena                                    

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

 

 ගරු වබළඳතිතුභනි, භභ ඳසුගිය 
දිනක උවහවළපිටිතේ අර නළයයතභන් 
අලතෆන් තලච්ච   වතශෝදර ජනතළල ඉන්න 
  කඩළරේ ඉදිකරළ තියන වහථළනයට ගියළ.  
ගිහිල්ළ   කට්ටියත් වක්ක වළකච්ඡළ 
කෂළභ අඩුඳළඩු කීඳයක් තිබ්ඵළ.  අතප් ගරු 
ප්රධළන අභළතයතුභළට ුරකථනතයන් කථළ  

 

කරළ කිේලළ.    තලළතේ   ටික කරළ 
ුන්නළ.  වතුභළට වහතුතිලන්ත තලනලළ.    
ලතේභ ගරු වබළඳතිතුභනි,   කඩළරේල 
ඉදළ ිතයත්ල විබළගය න්යපු දරුතලක්   
දරුලළතේ තළත්තළත් න.  අේභළ තරෝගීල 
ඉන්තන්.  භළව ඳශක් තිවහතව    කඩළරේල 
හිටිතේ.    දරුලළ ිතයත්ල විබළගය න්යළ 
වභත් තලළ තියනලළ.  ඉතළභ අවරණ 
තත්ත්ලතේ ෂභතයක්.   ඳළඩේ කරන්න 
යිට් වකක්ලත් න කඩළරභ තුෂ.   ඉතින් 
  දරුලළට තලභ නිලළවයක් වතශභ 
ශේඵතලත් න.  ආධළර අරලළ තේලළ 
තභොකුත් න.  ඟම් ශේඵ තලයි කියළ 
ඵළතඳොතරොත්තුතලන් ඉන්නලළ.    දරුලළට 
විත යක් කරළ තේ ඳෂළත් වබළතලන්, 
අධයළඳන අභළතයළංතයන් විත  
ආධළරයක්   දරුලළට කරන්න කියන 
තගෞරලනීය ඉල්ලීභ කරන්න තභයි භභ 
කළය ඉල්ළ ගත්තත්.    නිවළ ගරු 
අධයළඳන ඇභතිතුභළතගත්, ප්රධළන 
ඇභතිතුභළතගත් අලධළනය තයොමු කරළ   
දරුලළට විත  ආධළර මුදක් ඵළතදන්න 
කටයුතු කරන්න කියළ ඉතළභ 
තගෞරලතයන් ඉල්ළ සිටිනලළ.  වහතුතියි !  

 

ගරු නි.වබළඳති උදයකළන්ත ගුණතික              
சகபய ி.தயிசார்  உதனகாந்த குணதிக                   

Hon.D.Chairman Udayakantha Gunathilaka               

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

 

 තඵොතශොභ වහතුතියි ! අතප් ඉඳුනිල් 
ගරු භන්ත්රීතුභළට.  මීෂඟට කරුණළඳළ 
ගරු භන්ත්රීතුභළ. 

 

 

 

 

 

ගරු භන්ත්රී ීව.වේ.කරුණළඳළ              
சகபய உறுப்ிர் ஜ.ீஎம்.கருணாா                   



 

වඵරගමුල ඳෂළත් වබළල சபகமுய நாகாண சப SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL  

2016.10.25  8 
 

වඵරගමුල ඳෂළත් වබළල                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

Hon.Member G.M.Karunapala                               

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

 

 ගරු වබළඳතිතුභනි, භට ඵඳළන 
තඳෞේගන්ක ප්රහනයක් තභන්භ වභවහත 
රතට් සියළුතදනළටභ ඵඳළන ප්රහනයක්.  
ලත්භන් ආ්ඩඩුල තේ රතට් ලෆඩිභ ලෆය 
ශීර්යක් තලන් කෂයුතු කරුණු තදකට 
මුදල් කප්ඳළු කරළ තියනලළ.  අපි නෆලත 
අතීතතේ අවුරුු 30 කට, 40 කට යනලළද ?  
නෆත්නේ අනළගතයට ඉක්භණින් යනලළද 
? කියන ප්රහනයක් තියනලළ.  තේ වභවහත 
රතට් ජනයළ රැතකන්තන් අධයළඳනය භත.  
ඳහුගිය රජය ශළ නිදශසින් ඳසු බිහිවුන වභ 
රජයක්භ ලෆඩිභ මුදක් තලන් කතෂ  
අධයළඳනයට.  නමුත් ලත්භන් ආ්ඩඩුල තේ 
අධයළඳනතේ ලෆය ශීර්ය යන්යන ගළණක් 
කඳළ ශෆරළ, විහල විදයළයට යන 
ප්රභළණය අඩු කරළ, ිතයත්ලළභී ප්රභළණය 
අඩු කරළ, අ.තඳො.ව. වළභළනය තඳෂ 
ප්රතිප ප්රභළණය අඩු කරළ ඉතළභත් 
සක්භ විදිශට අධයළඳන කප්ඳළුලකට 
යනලළ.   ක ඉතළ ඳෆශෆදින් වුතන් ඳහුගිය 
දලවක මුදල් ඇභතිතුභළතේ ප්රකළනතයන් 
අභළතයළංයට තභන්න ගිය ලවතර් තභච්චර 
තලන් කෂළය.  ඊට ඉවහතවල්ළ ලවරල 
තභච්චර තලන් කෂළය.  තේ ලවතර් යන්යන 
ශයයි දභ ගළණක් අඩු කෂළය කියන 
ප්රකළනය.  වංඛයළල ලරදින්න පුළුලන්.    
ගෆන විලළද කරන්නත් වඳළ.  ඊෂඟට   
වභඟභ යන්තන් අපි දන්නලළ තේ ලත්භන් 
දෆන් තේක වශීවලන තක්ේබ්රිජ් ආ ආ්ඩඩුලකුත් 
තනතභයි.  වකිතනකළ තභ තභළතේ ඵය 
තශවුරු කිරීභට යභ කරන්තන් 
ජනළධිඳතිතුභළත්, අගභෆතිතුභළත්, 
ආ්ඩඩුලත්.   

  

වතශභ තිතයේම් තේ රතට් අලයභ 
අතනක්        කරුණ      තභයි   තවෞඛයය.   

 

ගරු විඳක් වංවිධළයක සිරිඳළ කිරිඇල්              
சகபய எதிர்க்கட்சி அபநப்ார் சிிா கிரிஎல் 

Hon.Opposition Whip Siripala Kiriella                                

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

 

 තේ  තඳෞේගන්ක ප්රහනයක්ද ? 

 

ගරු භන්ත්රී ීව.වේ.කරුණළඳළ              
சகபய உறுப்ிர் ஜ.ீஎம்.கருணாா                   

Hon.Member G.M.Karunapala                               

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

  

 භට ඵඳළන තඳෞේගන්ක 
ප්රහනයක්.  කළටලත් ප්රහනයක් නෆශෆතන්.  
භතේ දරුතලෝ ඉඟන ගන්නලළ.  තේ 
අධයළඳනය තේ රටට.   

 

ගරු භන්ත්රී වේ.ලයි.වේ.ඉසහළර්              
சகபய உறுப்ிர் எம்.பய.எம்.இப்ார்                     

Hon.Member M.Y.M.Iflar                                                    

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

 

 අඳට උත්තර තදන්න අලවහථළලක් 
ඕන ගරු වබළඳතිතුභනි. 

 

ගරු භන්ත්රී ීව.වේ.කරුණළඳළ              
சகபய உறுப்ிர் ஜ.ீஎம்.கருணாா                   

Hon.Member G.M.Karunapala                               

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

 

 ඕන තරේ උත්තර තදන්න.  තේක 
භළධයතයන් කියපු, රවී කරුණළනළයක 
මුදල් ඇභතිතුභළ කියපු කරුණු තේලළ.   

 

ශෆඵෆයි ගරු වබළඳතිතුභනි, උත්තර 
ඵෆන්තදොත් අපිත් නෆලත උත්තර ඵදිනලළ.  
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තේ අඳට ඵඳළන ප්රහනයක් තේක.  
තේකට තමුන්නළන්තව ළට වුනත් කට 
ලශතගන ඉන්න ඵ, ආ්ඩඩුතේ හිටියළ 
කියළ.   

 

  (වබළතලන් තඝෝළ) 

 

ගරු භන්ත්රී ීව.වේ.කරුණළඳළ              
சகபய உறுப்ிர் ஜ.ீஎம்.கருணாா                   

Hon.Member G.M.Karunapala                               

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

 

 උත්තර කිේතලොත් අපිත් උත්තර 
ඵදින්න සදළනේ.  ඊෂඟට ඉතළභ ලෆදගත් 
කරුණක් තභයි තවෞඛය.  තේ ඊතේ 
තඳතරයිදළ ආ්ඩඩුල තගනළලළ ුේතකො 
ඵේදක්.  සිගරට් යෂ ලෆඩි වුනළ.   

 

ගරු නි.වබළඳති උදයකළන්ත ගුණතික              
சகபய ி.தயிசார்  உதனகாந்த குணதிக                   

Hon.D.Chairman Udayakantha Gunathilaka               

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

 තකටිතයන් අදශව ඳභණක් 
ඉදිරිඳත් කරළ අලවන් කරන්න.   

 

ගරු භන්ත්රී ීව.වේ.කරුණළඳළ              
சகபய உறுப்ிர் ஜ.ீஎம்.கருணாா                   

Hon.Member G.M.Karunapala                               

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

 

 ගරු වබළඳතිතුභනි, 
විඳක්නළයකතුභනි, තඳොු භශත් කථළලක්  

 

තේක.  තේක තඳෞේගන්ක ප්රහනයක්.  අතප් 
ෂභයින්ට ිතයත්ල අරමුද තදන්තන් 

නෆත්නේ,  අතප් අධයළඳනය ඳළවල් ටික 
ශෆතදන්තන් නෆත්නේ තේක තඳෞේගන්කයි 
අඳට.  අතප් දරුතලෝ ඉගන ගන්නලළ.  
ඇතෆේ අයතේ දරුතලෝ අධයළඳනය 
තනොකෂළට අඳට කරන්න තදයකුත් න.  
භට කරන්න තදයක් න.  භභ ඇත්ත කථළ 
කරන්තන්.   ක හින්දළ භට කථළ කරන්න 
ඉඩ තදන්න.  අධයළඳනතේ ලෆය ශීර් කඳළ 
ශෆරීභ.  ගරු භන්ත්රීතුභනි, තක්න්ති ගන්න 
වඳළ.  තේ ඔක්තකෝටභ ඵඳළනලළ තේලළ.  
තේ අධයළඳනය ලර්ධනය තනොවුතනොත් 
වතශභ නගත් ඳරපුරක් බිහි තලනලළ.   

 

 (වබළතලන් ඵළධළ) 

 

ගරු නි.වබළඳති උදයකළන්ත ගුණතික              
சகபய ி.தயிசார்  உதனகாந்த குணதிக                   

Hon.D.Chairman Udayakantha Gunathilaka               

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

 

 කරුණළඳළ භන්ත්රීතුභළ, ඔඵතුභළ 
තලනභ තයෝජනළලක් වබළලට ඉදිරිඳත් 
කරන්න.   

 

ගරු භන්ත්රී ීව.වේ.කරුණළඳළ              
சகபய உறுப்ிர் ஜ.ீஎம்.கருணாா                   

Hon.Member G.M.Karunapala                               

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

 

 අද තභොකලත් න, නයළය ඳත්රතේ.  
  නිවළ තේලළ ශරි කථළ කරන්න ඕන.   

 

 

 

ගරු භන්ත්රී වේ.ලයි.වේ.ඉසහළර්              
சகபய உறுப்ிர் எம்.பய.எம்.இப்ார்                     
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Hon.Member M.Y.M.Iflar                                                    

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

 

  කළඵේධ ආ්ඩඩුලක් තිතයන්තන්. 

 

ගරු භන්ත්රී ීව.වේ.කරුණළඳළ              
சகபய உறுப்ிர் ஜ.ீஎம்.கருணாா                   

Hon.Member G.M.Karunapala                               

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

 

  කළඵේධ ශරි තභොකක් ශරි.  
තවෝභදළව විඳක්නළයකතුභනි, 
තමුන්නළන්තව ටත් ඵඳළනලළ.  සිරිඳළ 
කිරිඇල් භන්ත්රීතුභළටත් ඵඳළනලළ.   

 

 (වබළතලන් තඝෝළ) 

 

ගරු නි.වබළඳති උදයකළන්ත ගුණතික              
சகபய ி.தயிசார்  உதனகாந்த குணதிக                   

Hon.D.Chairman Udayakantha Gunathilaka               

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

 

 කරුණළඳළ ගරු භන්ත්රීතුභළ.  
ඔඵතුභළ නයළය ඳත්රතේ වබළල කල් තියන 
අලවහථළතේ තයෝජනළ යටතත් අලවහථළල 
ගන්න. 

 

 

 

 

 

ගරු භන්ත්රී ීව.වේ.කරුණළඳළ              
சகபய உறுப்ிர் ஜ.ீஎம்.கருணாா                   

Hon.Member G.M.Karunapala                               

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

 

 වභවහත රතට්භ ඳෂළත් වබළ තේ 
වේඵන්ධතයන් විරුේධ වියයුතුයි කියළ 
භභ තයෝජනළ කරනලළ.   

 

ගරු භන්ත්රී වේ.ලයි.වේ.ඉසහළර්              
சகபய உறுப்ிர் எம்.பய.எம்.இப்ார்                     

Hon.Member M.Y.M.Iflar                                                    

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

 

 ගරු වබළඳතිතුභනි, කරුණළඳළ 
ගරු භන්ත්රීතුභළ විසින් කියන ද වශ තේක 
නයළය ඳත්රයට ඇතුෂත් කරළ තගනළතලොත් 
අපි වළකච්ඡළ කරන්න සදළනේ.    ලතේභ 
තභයි වතුභළ ඳෆශෆදින්ලභ කිේලළ 
අධයළඳනය, තවෞඛය ගෆන.  තේ සියල්ටභ 
ලර්තභළන රජය, යශඳළන රජය ඉතළභත්භ 
තශොඳින් යශඳත් විදිශට අනළගතය වළර්ථක 
කරගන්න තේ තලනතකොට විවර්ජනය 
ඳළර්න්තේන්තුලට තගනල්ළ තියනලළ.   

 

ගරු නි.වබළඳති උදයකළන්ත ගුණතික              
சகபய ி.தயிசார்  உதனகாந்த குணதிக                   

Hon.D.Chairman Udayakantha Gunathilaka               

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

 

 ඉසහළර් භන්ත්රීතුභළ........ 

 

 

 

 

ගරු භන්ත්රී වේ.ලයි.වේ.ඉසහළර්              
சகபய உறுப்ிர் எம்.பய.எம்.இப்ார்                     
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වඵරගමුල ඳෂළත් වබළල                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

Hon.Member M.Y.M.Iflar                                                    

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

 

 තභතුභළ කියපු  ලළට උත්තර 
තදන්න ඕන.   

 

ගරු නි.වබළඳති උදයකළන්ත ගුණතික              
சகபய ி.தயிசார்  உதனகாந்த குணதிக                   

Hon.D.Chairman Udayakantha Gunathilaka               

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

 

 වතුභළ කියපු  ලළ ලෆරදි නේ 
ඔඵතුභළත් ලෆරදියිතන්.   

 

ගරු භන්ත්රී වේ.ලයි.වේ.ඉසහළර්              
சகபய உறுப்ிர் எம்.பய.எம்.இப்ார்                     

Hon.Member M.Y.M.Iflar                                                    

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

 

 තේලළට උත්තර තදන්න අපි 
වහතියි.   

 (වබළතලන් තඝෝළ) 

 

ගරු නි.වබළඳති උදයකළන්ත ගුණතික              
சகபய ி.தயிசார்  உதனகாந்த குணதிக                   

Hon.D.Chairman Udayakantha Gunathilaka               

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

 

 වතුභළ ලෆරදි ලෆතේ කෂළ නේ 
ඔඵතුභළත්  ක කරන්න වඳළ.  

 

ගරු භන්ත්රී වේ.ලයි.වේ.ඉසහළර්              
சகபய உறுப்ிர் எம்.பய.எம்.இப்ார்                     

Hon.Member M.Y.M.Iflar                                                    

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

 

 නිශඬල හිටිතයොත් ජනතළල 
හිතන්තන්  ක තභයි වතය කියළ.  අපි 
කරුණු ඳෆශෆදින් කරන්න ඕන.  අපි 
වහතියි උත්තර තදන්න.  වතුභළට 
අලවහථළල ුන්නළ නේ අඳටත් අලවහථළල 
තදන්න.  ඔඵතුභළ කියනලළ නේ භභ 
ලළඩිතලන්න වහතියි.  ශෆඵෆයි තශොට 
භතක තියළගන්න යශඳළන රජතේ 
අනළගතතේ තේන අයලෆය ජනතළලට 
යශඳත් විදිශටයි තේන්තන්.  තේක ඉතළභ 
ඳෆශෆදින්ල ඳක් තදකභ  කළඵේධ තලච්ච 
ඉතළභ ලෆදගත් අලවහථළලක්.  කවුරු ශරි 
ඇවිල්ළ කියන්න පුළුලන් විවිධ කතන්දර.  
අතනක් වක තේ කියන සියල්භ භතක 
තියළගන්න ඕන තමුන්නළතව ළ අයලෆතේ ම් 
සිහිනයක් තලච්ච සියල් තඵො තලළ 
යන්න පුළුලන්.    තඵො තලන සිහිනයට 
තලභත් කල් ඵ ඵළ ඉන්න පුළුලන්.  අද 
කියයි තශට කියළ.  තමුන්නළන්තව ළ 
 කළඵේධ නයළය ඳත්රය තභතනට 
තගනල්ළ තභතශභ කථළ කරන්න තදන්න 
ඵ. 

 

ගරු නි.වබළඳති උදයකළන්ත ගුණතික              
சகபய ி.தயிசார்  உதனகாந்த குணதிக                   

Hon.D.Chairman Udayakantha Gunathilaka               

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

 

 කරුණළකරළ නිහබ්ද තලන්න.  
  ඳෆත්තත් කරුණළඳළ භන්ත්රීතුභළ ලෆරදි 
නේ ආඳහු ඔඵතුභළත් ලෆරැේදක්තන් 
කියන්තන්.   

 

 

ගරු ප්රධළන අභළතය භීපඳළ තශ රත්                            
சகபய ிபதா அபநச்சர்                                                              



 

වඵරගමුල ඳෂළත් වබළල சபகமுய நாகாண சப SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL  

2016.10.25  12 
 

වඵරගමුල ඳෂළත් වබළල                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

Hon.Chief Minister Mahipala Herath                                                 

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

 

 ගරු වබළඳතිතුභනි, භභ තේ 
අලවහථළතේ ගරු වබළඳතිතුභනි, 
විත තයන්භ ගරු වබළතලන් ඉල්ළ 
සිටිනලළ  අඳට අතප් ඳෂළත වේඵන්ධ අඳට 
ඉතළභත් ලෆදගත් ප්රහන ගණනළලක් අපි 
වළකච්ඡළ කර ගෆනීභ වශළ තදඳළර්ලයභ 
තඵොතශොභ වභගි වේඳන්න ගභනක 
ඉන්තන්.    නිවළ අපි තේ වබළතේ 
විත තයන් ඉදිරි කළය තුෂ තේ වබළතේ 
අලවළන ලර්තේ අපි අතප් ඊෂඟ වෆෂසුේ 
වළකච්ඡළ කරන කළය වන්තන්.    නිවළ 
අපි   ගභන් සියල්භ ගෆන කල්ඳනළ 
කරළ අපි තදඳළර්ලයභ වකඟතළලයකින් 
තේ ගරු වබළතේ ලෆඩ කටයුතු කරන තව 
ඉතළ තගෞරලතයන්   වශළ කටයුතු කරන 
තව භභ ඔඵතුභළතගනුත් ඉල්ළ සිටිනලළ. 

 

ගරු නි.වබළඳති උදයකළන්ත ගුණතික              
சகபய ி.தயிசார்  உதனகாந்த குணதிக                   

Hon.D.Chairman Udayakantha Gunathilaka               

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

 

 තඵොතශොභ වහතුතියි ! ප්රධළන 
ඇභතිතුභළට.  අවුරුු ශතරක් ඳභණ අපි 
තඵොතශොභ වභඟිතයන් තේ වබළල කරතගන 
ගියළ.    නිවළ තේ සියළුතදනළතේ 
වශතයෝගයත් වක්ක යන්න කියළ තභයි 
වතුභළ ඉල්ළ සිටින්තන්.  තඳොල්ගේඳ 
ගරු භන්ත්රීතුභළට අලවහථළල. 

 

 

 

 

ගරු භන්ත්රී රංජිත් තඳොල්ගේතඳො              
சகபய உறுப்ிர் பஞ்சித் சால்கம்சா                   

Hon.Member Ranjith Pollgampola                                       

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

 

 ගරු වබළඳතිතුභනි, ගරු ප්රධළන 
ඇභතිතුභනි, ගරු අභළතයලරුනි, ජනලළරි 
08 තලනිදළ ගරු මභත්රීඳළ සිරිතව න 
භෆතිතුභළ දෆරණියගට ඳෆයණි අලවහථළලක 
අපි බළරයක් වුනළ වතුභළතේ ජයග්රශණය 
තලනුතලන්.    බළරය ඔප්පු කරන්න ගරු 
අතු ඇභතිතුභනි,  ජනළධිඳතිතුභළ ශේඵ 
තලන්න ගියළ දිනයක් ගන්න.  වතනම් 
වතුභළ ඵන භළතව  11 තලනිදළ 
දෆරණියගට වනලළ   බළරය ඔප්පු 
කරන්න, ඳත්තිනි තේලළයට.    
අලවහථළතේ ඳෂළත් වබළතේ ඵවහ ුලන 
ඳළරලල් තුනක් ගරු වබළඳතිතුභනි, ඉතළභ 
අඵන් තත්ත්ලතේ තිතයන්තන්.    
තලළතේ භභ ඉල්ලීභක් කෂළ   ඳළරලල් 
තුනත් ශදළ තදන්න කියළ.  වතතකොට 
ජනළධිඳතිතුභළ කිේලළ අතු ඇභතිතුභළට 
කියන්න කියළ.    න්පියක් ඔඵතුභළට 
ඵළුන්නළ.  භභ   න්පිය ඵළතදන්නේ.  
29 තලනිදළට ඉවහතවල්ළ පුළුලන් 
ආකළරතයන් තේ ඳළරලල් ශදළ තදන්න 
කියළ ඉල්ලීභක් කරනලළ.   

 

ගරු නි.වබළඳති උදයකළන්ත ගුණතික              
சகபய ி.தயிசார்  உதனகாந்த குணதிக                   

Hon.D.Chairman Udayakantha Gunathilaka               

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

 

   න්පිය වබළගත කරන්නත් 
අලවහථළල තදනලළ.  නමුත්   තලළතේභ 
තදවියන්ට ඳඬුරක් ගෆට ගශළ ආලළ නේ 
ශරිතන් ඳළර ශදන්න.   

 

  

ඊෂඟට තෝක ප්රකළ යටතත් තේ 
අලවහථළතේ අතවෝක ජයලර්ධන අතප් 
වබළනළයකතුභළට අදශවක් ඳෆශෆදින් 
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වඵරගමුල ඳෂළත් වබළල                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

කරන්න තියනලළ කියළ කිේලළ.    වශළ 
අලවහථළල. 

 

ගරු වබළනළයක අතවෝක ජයලර්ධන භෆතිතුභළ.  
சகபய அ.கட்சி அபநப்ார்  அடசாக ஜனயர்த                   
Hon.Gov.Whip Asoka Jayawardane                                
--------------------------------------------------------            
 

 

 ගරු වබළඳතිතුභනි, ශෆන්වළේ 
ලළර්තළතේ වශන් කරුණක් නිලෆරදි කර 
ගෆනීභට.  ගරු වබළඳතිතුභනි, ඳහුගිය ගරු 
සුරංගනී වල්ළල භෆතිණියතේ තෝකය 
ප්රකළ කරන දලතව  භතේ තෝක ප්රකළය 
අලවළනතේ ශෆන්වළේ ලළර්තළතේ වශන් 
තලළ තියන ලරදක් නිලෆරදි කර ගෆනීභටයි 
භතේ තෝකය ප්රකළ කරන්තන්.  භට 
තේක නිලෆරදි කරගන්න තිබුණළ 
තල්කේතුභළට කථළ කරළ ශෆන්වළේ 
ක්ඩඩළයභට කථළ කරළ නිලෆරදි 
කරගන්න තිබුණළ, තේ නිෂ ලළර්තළල නිකුත් 
තලළ තනොතිබුණළ නේ.  දෆන් නිකුත් තලළ 
නිවළ තභයි භභ තභතව  වශන් කරන්තන් 
කියළ වශන් කරන්න ඕන.  වතක් 
වශන් තලනලළ වතුයය ඇසුරු කරපු 
සියළුතදනළතේ තෝකය, තේඳළනය 
කරපු අඳ සියළුතදනළතේ තෝකය ඇය 
තලත දන්ලළ යලන තව ඉල්ළ සිටියන් 
වතුයයට නිලන් සුල අත්තේලළ ! කියළ භළ 
ප්රළර්ථනළ කරනලළ කියළ වශන් තලළ 
තියනලළ.    නිවළ භභ තෝකය ප්රකළ 
කරයන් භභ කියනලළ වතුයයතේ ඳවුතල් 
අය තලත කියළ තභයි භභ කිේතේ.   ක 
ලෆරම්භක්.   ක නිවළ කරුණළකරළ  ක 
වශන් කරන්න කියළ ඉල්ළ සිටිනලළ. 

 

 

 

ගරු නි.වබළඳති උදයකළන්ත ගුණතික              
சகபய ி.தயிசார்  உதனகாந்த குணதிக                   

Hon.D.Chairman Udayakantha Gunathilaka               

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

 

 ඔේ,  තක් ලෆරැේදක් තලළ 
තියනලළ.  තඵොතශොභ වහතුතියි  ක තඳන්ලළ 
ම්භ වේඵන්ධතයන්. 

 

ගරු වබළනළයක අතවෝක ජයලර්ධන භෆතිතුභළ.  
சகபய அ.கட்சி அபநப்ார்  அடசாக ஜனயர்த                   
Hon.Gov.Whip Asoka Jayawardane                                
--------------------------------------------------------             
 

 

  ක ගරු වබළඳතිතුභනි, ඵෆරි 
තලළලත් භන්ත්රීලරතයක් අතින් වතශභ 
කියතලළ තිබුණළ නේ   වුනත්  ක ශදළ 
තභයි දළන්න ඕන.  

 

ගරු නි.වබළඳති උදයකළන්ත ගුණතික              
சகபய ி.தயிசார்  உதனகாந்த குணதிக  

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

 

 තඵොතශොභ වහතතියි  ගරු  
වංවිධළයකතුභනි.    ක නිලෆරදි කරළ 
යෆවීභට අලය කටයුතු කරන  තව භභ  
ඉල්ළ   සිටිනලළ.  

 

තඳොු කටයුතු ආරේබතේම් දෆනුේම්භක්  
අලය  තනොලන තයෝජනළ: 

 

 තේ යටතත් කිසිලක්  තනොභෆත. 

 

තඳොු කටයුතු ආරේබතේම් දෆනුේම්භක් 
අලය  තයෝජනළ: 

 තේ යටතත් කිසිලක්  තනොභෆත. 
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වඵරගමුල ඳෂළත් වබළල                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ඳෂළත් වබළතේ  තඳොු කටයුතු: 

 

 ශ්රී ංකළ  තිරවළර   වංලර්ධනය 
වශළ  ලන ඳනත්  තකටුේඳත වබළලට  
ඉදිරිඳත් කරනලළ.   වශළ 
තමුන්නළන්තව ළතේ  අනුභෆතිය 
ඵළතඳොතරොත්තු  තලනලළ.  

 

 ගරු ප්රධළන අභළතයතුභනි  අතප් 
ඳනත් තකටුේඳත වබළලට  ඉදිරිඳත් කරළ  
අනුභෆතිය ගන්නළ  අලවහථළල.  ඳනත්  
තකටුේඳත වබළලට  ඉදිරිඳත් කරළ 
තිතයනලළ.   ක වබළ වේභත කර   ගෆනීතේ 
අලවහථළල. 

 

ගරු ප්රධළන අභළතය භීපඳළ තශ රත්                            
சகபய ிபதா அபநச்சர்  நஹிா டஹபத்                                                                                                                  

Hon.Chief Minister Mahipala Herath                                                 

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

 

 අපි   ක  මුන්න්භ ඉදිරිඳත් කෂළ.  

 

ගරු නි.වබළඳති උදයකළන්ත ගුණතික              
சகபய ி.தயிசார்  உதனகாந்த குணதிக  

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

 

 න ගරු   ප්රධළන  අභළතයතුභළ   ක  
ආඳහු වබළතේ  තඳොු කටයුතු යටතත් තභයි  

 

ගන්න තිතයන්තන්.  වබළ වේභත කර 
ගන්න.  

 

ගරු ප්රධළන අභළතය භීපඳළ තශ රත්                            
சகபய ிபதா அபநச்சர்  நஹிா டஹபத்                                                                                                                  

Hon.Chief Minister Mahipala Herath                                                 

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

 

 වබළගත කරළ  වේභත  කිරීභට 
භභ ඉල්ලීභක් කෂළ. ඔඵතුභළ  ඉදිරිඳත් 
කරන්න. 

 

ගරු නි.වබළඳති උදයකළන්ත ගුණතික              
சகபய ி.தயிசார்  உதனகாந்த குணதிக  

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

                   

 ඔේ වබළතේ ඉල්ලීභක් කළ. දෆන   
වබළ වේභත කර ගෆනීතේ අලවහථළල ගරු  
ප්රධළන අභළතයතුභනි.  වබළතේ   ක 
භතිකල වේභත වුණළ  තව  වකනලළ.  

 

 තඵොතශොභ වහතතියි සියළු තදනළටභ.  

 

තඳෞේගන්ක භන්ත්රීලරුන්තේ   කටයුතු: 

 

 අනුර අගියලන්න භෆතිතුභළ.  

 

වබළල කල් තෆ.ආභ: 

 

 ගරු වබළනළයකතුභළ. 

 

ගරු වබළනළයක අතවෝක ජයලර්ධන භෆතිතුභළ.                     
சகபய அ.கட்சி அபநப்ார்  அடசாக ஜனயர்த                   
Hon.Gov.Whip Asoka Jayawardane                                
--------------------------------------------------------    
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 ගරු වබළඳතිතුභනි  තභභ ගරු   
වබළල 2016 තනොලෆේඵර් 08 තලනි දින 
තඳරලරු 10.00 දක්ලළ කල් තඵන තව 
භභ තයෝජනළ කරනලළ.  

 

වබළල කල්   තඵන අලවහථළතේ  තයෝජනළ: 

 

ගරු භන්ත්රී  සිරිල් ඳල්තතඳො              
சகபய சிரில் ல்டசா                     

Hon.Member Cyril Pallepola                                               

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

 

 ගරු වබළඳතිතුභනි,ගරු  
අභළතයලරුනි,  ඳක් විඳක් ගරු  
භන්ත්රීලරුනි ඳෂමුල භභ  ඉල්ළ   සිටිනලළ  
භතේ තේ ආසුතන්   ප්රහන ලළගයක් 
තිතයනලළ. භභ   මීට ඉවහතවල්ළත් කියළ 
තිබුණළ.   නිවළ භට  රත්නළයක 
භන්ත්රීතුභළතේ  ආවනතේ  ඉළ කතළ   
කරන්න අලවර  තදන්න කියළ වබළතලන්  
ඉල්ළ සිටිනලළ.  

 

 ගරු   වබළඳතිතුභනි භභ 
අලවහථළලක් කර ගන්තන් 2016 වභවහත 
ංකළ  ඳළවෆල්  ක්රීඩළ උත්වලතේ 17 ඳශෂ 
උව ඳෆනීතේ ඉවේතලන්  තදතලනි   
වහථළනය ඵළ ගත්  උතේවළ රවින්ද්ර ජයත්   
සිසුලළට සුබ ඳතන්න.   ගරු  වබළඳතිතුභනි 
කගලු දිවහ්රික්කයට දෆදිගභ ආවනයට   
කගලු  දිවහ්රික්කතේ දෆදිගභ කිවුල්තදනිය  
භශළ භළයළ විදයළයට  කීර්තියක් ඵළ 
ුන්නු  තේ  සිසුලළ  භභ ඉඳුණ ගතේ භභ 
ඳළවෆල් ගිය ඳළවෆතල් භභ ීවලත් වුණු  ගතේ  

 

තේ දරුලළ උව ඳනින්නට   ගිතේ නුලර 
තඵෝගේඵර   පිටිතේ.  තේ   දරුලළට  උව 
ඳනින්නට පුහුණු තලන්නට  ඳළවෆක් 
තිබුත්ඩ න.   තේ  ඳළවෆතල්   පුහුණුවීේ 
කටයුතු කරන්න  අලය  තභට්ට තිබුත්ඩ 
න.  ක්රීඩළපිටිය තිබුත්ඩ න. තේ දරුලළ 

දෆදිගභ ඳෆරකුේඵළ භශළ විදයළයට 
කගල් භශළ  විදයළයට   ගිහිල්ළ 
පුහුණුල ඵළ  අද දරුලළ මුළු වඵරගමු 
ඳෂළතත්භ  කීර්තියක් ඵළ ුන්නු දරුතලක් 
ශෆටියට භභ  තඵොතශොභ ආඩේඵරතයන් 
සිහිඳත් කරනලළ.      දරුලළට භභ සුබ 
ඳතනලළ.   විතරක් තනතභයි  වඵරගමු 
ඳෂළත් වබළතේභ සුබ ඳෆතුේ ඳනිවිඩය  භභ 
     දරුලළට තදනලළ.  අද තේ   දරුලළට තේ 
ක්රීඩළල කරන  අලවහථළතේ  12 ලවතර්   
ඉතගන ගන්තන්.  අධයළඳන කටයුතු   
කරන්න තලනලළ.  නමුත් තේ ඳශසුකේ  
නෆතුල තේ දරුලළ  කගල්ට  යන තකොට 
තේ  උවවහ තඳෂ අධයළඳනයට තඳනී 
සිටින්න  විබළගයට   න්යන්න ඉන්තන්.  භභ 
තේ  අලවහථළතේ  විය බළර අභළතයලරයළ 
ශෆටියට  අතප් අධයළඳන  ඇභතිතුභළටත්  
භභ තයොමු කරනලළ  තේ දරුලළ  වතශ   
තභතශ  ඳළවෆල් ලට ගිහිල්ළ  පුහුණුවීේ 
කටයුතු  ඵන්තන් නෆතුල  තේ  ඳළවෆතල් 
ඉතගන      දරුලළට  ක්රීඩළ කරන්න අලය 
තභට්ටය,අලය  ඇඳුේ  ඳෆෂඳුේ  අපිට 
තදන්නට  පුළුලන්  වශතයෝගය තදන්නට   
කියළ.  විත තයන්භ භභ  අ යන්න කියපු  
ඳළවෆ. භභ ඉතගන ගත්ත ඳළවෆ. ගතේ 
දරුතලක් ශෆටියට   භභ තඵොතශොභ වතුටු 
තලනලළ.     ඳළවෆතල් ඉතගන ගත්ත නිවළ 
තභයි     ප්රතේය තලනුතලන්  දෆදිගභ 
ආවනය තලනුතලන් කගලු  දිවහ්රික්කය 
තලනුතලන් වඵරගමු ඳෂළත් වබළතේ කතළ 
කරන්තන්. ගරු   වබළඳතිතුභනි තේලළ  
භශජන නිතයෝජිතලරු  ශෆටියට  අපිට 
ශෆතභෝටභ වඵරගමු  ඳෂළත් වබළලට   
තේලළ අපි කතළ   කරන්තන් අපිට වන්න  
පුළුලන්කභක් න.  අපි  භශජන 
නිතයෝජිතලරු   ශෆටියට  භන්ත්රීලරු  
ඉන්නලළ  විඳක්තේ භන්ත්රීලරු  අට 
තදතනකුත් අතප් ඳක්තේ  ශය තදතනකුත්   

 

14 තදතනක් ඉන්නලළ.  තේලළ  අපි 
කරන්නට  ඕතන්.    විතරක්  තනතභයි   
විතරක් තනතභයි ගරු   වබළඳතිතුභනි 
දෆදිගභ  ආවනය ගත්තශභ ඳතශ  
ිතයත්ලතයන් තුන් තලනි වහථළනය ගත්ත 
දරුලළ  ඉන්තන්   දෆදිගභ ඉවහතකෝතේ. ගිය 
වෆතර් ඳතශ  ිතයත්ලතයන් 2015 ලවතර් 
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වඵරගමුල ඳෂළත් වබළල                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

ඳෂතලනි  වහථළනය දිනළ ගත්ත දරුලළ   
කණිහඨ . අපි දෆදිගභ ආවනතේ තඵොතශොභ 
වතුටු තලනලළ  තේලතේ දක් ක්රීඩක 
ක්රීඩිකළලන්, අධයළඳනතේ  දරුලන්   බිහිවීභ. 
  විතරක් තනතභයි සුවන්තිකළ බිහි 
වුතණත් දෆදිගභ ආවනතේ කියන  වක භභ 
තේ  අලවහථළතේ  තඵොතශොභ නිශතභළනීල 
සිහිඳත් කරනලළ.  වතශභ නේ ගරු   ප්රධළන  
ඇභතිතුභනි,ගරු  අධයළඳන ඇභතිතුභනි    
දරුලළට   විත තයන්භ    දරුලළතේ 
ඳවුතල්  අයට වඵරගමු ඳෂළත් වබළතේ   
සුබ  ඳෆතුේ ඳනිවිඩයක්  ඇරළ   දරුලළතේ  
තදභේපියන්ට,    ගුරු   භ්ඩඩයට ක්රීඩළ 
උඳතේකතුයයට    දෆනුලත් කරන 
ඳනිවිඩය තදන්න කියළ  ඉල්යන්      
දරුලළට  වඵරගමු ඳෂළත් වබළතේ වශ භතේ 
සුබ ඳෆතුභ  තේ  අලවහථළතේම් තයොමු   
කරයන්     දරුලළට තශො අනළගතයක්  
තශො ගභනක්   යන්නට 
ක්තිය,මධරය,ලළවනළල ෆතබ්ලළ යෆයි 
ප්රළර්ථනය කරයන් භතේ ලචන වහලල්ඳය  
අලවන්   කරනලළ.  

 

ගරු අභළතය බළණු මුනිප්රිය                          
சகபய அபநச்சர் ானு முிப்ிரின                   

Hon. Minister Bhanu Munipriya                                       

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

 

 ගරු වබළඳතිතුභනි  අපි  තභලර  
ජළතික ඳළවෆල් භෂ ක්රීඩළ තරඟතේ තුන් 
තලනි වහථළනය.  ගිය අවුරුේතේත් තුන් 
තලනි වහථළනය. අපි  වහථළනය රැක  තගන 
තිතඵනලළ. ශෆඵෆයි ඊට ඉවහතවල්ළ  
අවුරුේතේ අපි     තදතලනි     වහථළනය. තේ   

 

තදතලන   වහථළනය වශ  තුනතලනි වහථළනය 
අතර   තිතයන්තන් කුණු තදකක, තුනක 
ඳරතරයක්. වභ නිවළ  තභලෆනි දරුතලෝ  
අපිට  ඉතළභ ලටිනලළ.  අපි  වභ ලවරකභ 
ගිය අවුරුේතේ ඉන්  භෂ ක්රීඩළ    තරඟය 
ජළතික තරඟය  ඳෂළත්  තරඟළලන්තේ   
විිතහඨ දක්තළ ලළර්තළ තියන දරුතලෝ  
තගනල්ළ ලර්ණ ප්රදළනයක් කරනලළ.  

වතතකොට     ලර්ණ ප්රදළනය කරන  අතර  
    දරුලන්  ගෆන ඵළ  තේ දරුලළ ක්රීඩළ  
ඳළවෆකට  ඇතුෂත් කිරීභ තභයි  තශොභ. 
ඔඵතුභළ කියනලළ     ඳළවෆට තදන්න 
කියළ  ක ප්රහනයක්   න. ශෆඵෆයි ක්රීඩළ  
ඳළවෆ ෂඟභ ක්රීඩළ  ඳළවෆට ඇතුෂත් 
කිරීභ තභයි අපි කරන්තන්.   තකන්  
විිතහඨ ගණතේ ක්රීඩකයන්  බිහි තලනලළ. 
විිතහවඨ ගණතේ දරුලන්  ඳළවෆ ඇතුතෂ  
ඉන්න   නිවළ. වභ  නිවළ  තඳොල්ගේතඳො 
භෆතිතුභළතේ තයෝජනළල භභ ඉතළභ  
තගෞරලතයන්  පිළිගන්නලළ.  ඉුනිල් ගරු   
භන්ත්රීතුභළ කියපු  ඳතශ   ිතයත්ලය   
දරුලළ වේඵන්ධතයන්  ිතයත්ලයක් 
ඵළම්භ    කළරණළ වේඵන්ධතයන්  
තඳොුතේ  අපි කටයුතු  කරන්න  
ඵළතඳොතරොත්තු තලනලළ.  වහිම් තේ  
වේඵන්ධතයන්  අපි කටයුතු කරනලළ.  

 

  ලතේභ භභ කියන්න අලයයි.  
ගරු   විඳක්නළයලකුභළ  ෂඟභ ඳළවෆ  
තශොභ ඳළවෆ වේඵන්ධතයන්   භභ  කට  
පිළිතුරු  වේලළ. ෂඟභ ඳළවෆ  තශොභ 
ඳළවෆ  කියන ලයළඳෘතිය වක්දළවහ ගළණක් 
තිතයනලළ.  යන්යන ශළරදළවහ ශත්සීයක් 
වඵරගමු ඳෂළතත් අධයළඳන අභළතයළංයට 
තලන් තලළ තිතඵනලළ. තේතේ   ලෆඩ  
ඳටන් ගනියන්   තිතඵනලළ. තේතේ දෆන්වීේ 
කරළ තකොන්ත්රළත්කරුතලෝ නේ කරළ 
 තේ ලෆඩ  ඳටන් ගනියන්  තිතඵනලළ  
ඳළවෆල්ල.  ඔඵතේ භෆතිලරණ 
තකොට්ඨළල තිතඵන තයෝජනළ ටික අපි 
ඔඵට  දෆනුලත් කරළ තිතඵනලළ.   අනුල 
 තේ  ප්රගතිය ඵළ ගන්න  පුළුලන්.    
ප්රගතිය          වේඵන්ධතයන් වභළතෝචන  

 

රැවහවීභ අපි භළව වක ශභළරකට   වෆරයක් 
රැවහ කරන්න ඵළතඳොතරොත්තු තලනලළ.    
වශළ  අපි භන්ත්රීලරුන්  සියළු තදනළට  
කෆලන්න.  ලතේභ  අද අධයළඳන කළරක 
වබළල තිතඵනලළ.   කළරක වබළතේම් අනිත් 
සියළුභ කළරණළ ගෆන ඔඵතේ ප්රහන 
තිතඵනලළ නේ වළකච්ඡළ කරන්න අලවහථළල 
තිතඵනලළ. තඵොතශොභ වහතතියි. 
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சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

 

ගරු නි.වබළඳති උදයකළන්ත ගුණතික              
சகபய ி.தயிசார்  உதனகாந்த குணதிக  
Hon.D.Chairman Udayakantha Gunathilaka                          
------------------------------------------------------------------------------------------------  
  

 තඵොතශොභ වහතතියි ගරු 
අභළතයතුභනි.  ලතේභ භභ අර  
කිවුල්තදනිය විදයළතේ  උව ඳෆනීතභන් 
වභවහත ංකළ  තදතලනි තෆනට  ඳත් තලච්චි 
ක්රීඩකයළ  විත තයන් ඳළවෆල් ක්රීඩළ  ලන්න්  
ඉදිරියට ඇවිල්ළ ඉතළභත්  අඩු  ඳශසුකේ 
ඊතේ  ඉවහතකෝයට  ගිහිල්ළ උඳශළර 
උත්වලයක්  තිබ්ඵළ     දරුලළට. ඉතළභ අඩු  
ඳශසුකේ. උව ඳනින්න තභට්ටයක් න.  ලී 
කුඩු  ලට තභයි ඳනින්න  මුන්න්භ  පුහුණු 
තලළ තිතයන්තන්. අන්තිභ වතිතේ තභයි  
ඔහු  දෆදිගභ විදයළයට  වශ කගලු 
විදයළයට වක්කරතගන ගිහිල්ළ     
පුහුණුවීේ මන්ක පුහුණුවීේ ටික ඵළ  තගන 
තිතයන්තන්. වතතකොට ලී කණු  තදකකට  
ණු තදකක් ඵෆළ තභයි     ඳළවෆතල් 
කිවුල්තදනිය විදයළතේ   පුරුු  වුත්ඩ. 
 ලතේභ    ක්රීඩළ  ගුරුලරිය තොකු 
ක්තියක් තලළ තිතයනලළ   දරුලළ  
ඉදිරියට තේන්න.    පිළිඵල අපි වතුටු 
තලන්න ඕතන්. වහතතිලන්ත තලන්න ඕතන්. 
ඔහුට  සුබ ඳතනලළ  ලතේභ ,ඔහුට  සුබ 
ඳතළ ඳෂළත්  වබළතේ    තයෝජනළල 
ඳල්තල්තඳො  භන්ත්රීතුභළතේත්  භතේත් 
සුබ ඳෆතුේ  වකතු   කරන්න  කියළ 
කියනලළ.    ලතේභ     ඳළවෆතල්     
දරුලළ  ක්රීඩළ  ඳළවෆට ඇතුෂත් කෂළ  
තතෝන්ගමුල විදයළතේ. ක්රීඩළ  ඳළවෆතල්  
ඇතුෂත්        කළට    ඔහු  ක්රීඩළ  ඳළවෆතල්  

 

රැඳුත්ඩ න. ඔහු වතන තිතයන අඳශසුතළ   
නිවළ  ඔහු  හිටපු විදයළයටභ කිවුල්තදනිය 
භධය භශළ විදයළයටභ ආඳසු  ආලළ.   
තතෝන්ගමුල විදයළතේ  කගලු    
දිවහ්රික්කතේභ තිතයන  වකභ ක්රීඩළ  
ඳළවෆ. නමුත් ක්රීඩළපිටිය න. ක්රීඩළපිටිය 
වංලර්ධනය කරනලළ.  තතොන්ගමුතේ ක්රීඩළ  
ඳළවෆතල්  ෂභයි වක්තකෝ මීරිගභට  යනලළ. 
ක්රීඩළ  පුහුණුලට. නෆත්නේ  තලත්  

දිවහ්රික්කතයන් පිට තෆන්ලට තභයි  ක්රීඩළ  
පුහුණුලට  යන්තන්. තභතව  අඳශසුතළ 
භධයතේ තභතව  ඳළවෆල් දරුලන්  තොකු 
කීර්තියක් අතප් ඳෂළතටභ කීර්තියක් ඵළ 
ුන්නු ිතයතයක්      නිවළ තේ ගෆන 
තවොයළ ඵෆලීභක්  කරළ ඔහු ඉදිරියට  
ගෆනීභ අලයයි කියළ භභ ප්රකළ 
කරනලළ.  ලතේභ අතප්  ඇභතිතුභළතේත්  
අභළතයළං තල්කේතුභළතේත් අලධළනයට 
තයොමු කරනලළ. මීෂඟට අකි  වළන්ය 
වල්ළල භන්ත්රීතුභළට  භභ ආරළධනළ 
කරනලළ. 

 

ගරු භන්ත්රී අකි වල්ළල භෆතිතුභළ.                                         

சகௌபய உறுப்ிர் அகி எல்ாய                                                       

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

 

 ගරු   වබළඳතිතුභනි තභලර 
ිතයත්ල විබළගතයන්  ඵංතගොඩ අධයළඳන 
කළඳය විිතහඨ ජයග්රශනයක් අත්  කර 
තගන තිතඵනලළ. මුළු ංකළතලන්භ ශත් 
තලනි  වහථළනයටත් වඵරගමු ඳෂළතත් 
ඳෂතලනි වහථළනයටත්  ප්රතිතයක්  
ලතයන් 13.6% ක්   ලතයන් ශළ  
වංඛයළලක්  තව 456 ක්  දරුතලෝ  වභත් 
තලළ තිතයනලළ. ගිය අවුරුේදට  ලඩළ 
ිතයන් 71 ක් ලෆඩි තලළ තිතයනලළ තේ  
ඳළර.     නිවළ භභ අලවහථළලක් කර 
ගන්නලළ ඵංතගොඩ අධයළඳන කළඳතේ 
කළඳ අධයක්කතුභළ ඇතුළු 
විුශල්ඳතිලරු, තකොට්ඨළ  
අධයක්කලරුන් ,      සියළුභ             ගුරු   

 

උඳතේකලරුන්ට  වශ සියළුභ 
ගුරුලරියන්ට  වශ    දක්තළලය දක්ලපු  
සියළුභ දරුලන්ට  භතේ  සුබළිතංණ 
ඉදිරිඳත් කිරීභට. තඵොතශොභ වහතතියි.  

 

ගරු අභළතය බළණු මුනිප්රිය                          
சகபய அபநச்சர் ானு முிப்ிரின                   
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වඵරගමුල ඳෂළත් වබළල                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

Hon. Minister Bhanu Munipriya                                       

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

 

 ගරු   වබළඳතිතුභනි  භට ඳතශ  
ිතයත්ලතයන් වභත්   දරුලළ 
වේඵන්ධතයන් අතප් අකි වල්ළල 
භන්ත්රීතුභළ කියළපු   කළරණළලට  ටිකක් 
වශළට ගිහිල්ළ කියන්න අලයයි.  
වඵරගමු ඳෂළත ඳතශ  ිතයත්ලය වශළ 
ඳහුගිය අවුරුු  තුතන්භ ඳෂතලනි වහථළනය 
රැකතගන ආලළ.  තභලර සීයක් අතප් ඳතශ   
ිතයත්ලයට  ගියළ නේ ඳතශ  
ිතයත්ලළභීන් ආධළර  ෆතඵන්තන් 
ඳශතෂොවහදළශයි. වභත් ලන්නන්තේ 
ප්රභළණය තල ලෆඩි තලනලළ.   අය අතර  
යේ ඳෂළතක්  ලෆඩතයන්භ ිතය ප්රභළණයක් 
වභත්   කර ගත්ත ඳෂළත   තභලරත්  
වඵරගමුල ඳෂළත් වබළල  තව  නේ 
තලනලළ. 11.9% ක්  වඵරගමු ඳෂළතත්   
ිතයතයෝ   ඳතශ                 ිතයත්ලය 
වභත් තලළ ංකළතේ වක  ඵළතගන 
තිතඵනලළ.  වය ඔඵට තේ තගෞරලයක්  
ලතයන්   දරුලන්ට    අධයක්කලරුන්ට  
තල්කේතුභළට අධයළඳන අභළතයළංතේ 
අධයක්කතුභළ  ඳෂළත් වබළතේ අධයළඳන 
අභළතයළංතේ  ,කළඳ අධයක්කලරු 
,අනිකුත්   විය අධයක්කලරු, 
විුශල්ඳතිලරු ,ගුරුලරු   වශ සියළු 
තදනළටභ තේ අලවහථළතේම් භතේ  තගෞරලය 
වහතතිය පුද  කරනලළ.   වඵරගමු ඳෂළත් 
වබළතේ අධයළඳන ඇභතිලරයළ  ලතයන්. 
තඵොතශොභ වහතතියි. 

 

 

ගරු නි.වබළඳති උදයකළන්ත ගුණතික              
சகபய ி.தயிசார்  உதனகாந்த குணதிக  
Hon.D.Chairman Udayakantha Gunathilaka                          
------------------------------------------------------------------------------------------------  
  

 තඵොතශොභ වහතතියි ගරු බළණු    
මුණිප්රිය ඇභතිතුභනි.   මීෂගට   විඳක් 
වංවිධළයක සිරිඳළ කිරිඇල් භෆතිතුභළ. 

 

ගරු විඳක් වංවිධළයක සිරිඳළ කිරිඇල්              
சகபய எதிர்க்கட்சி அபநப்ார் சிிா கிரிஎல் 

Hon.Opposition Whip Siripala Kiriella                                

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

 ගරු  වබළඳතිතුභනි  භතේ  
ඳෂතලනි  ප්රහනය  ඇශෆන්යතගොඩ 
තරෝශතල් ගින්  රථය අනතුරකට  ඳත්වීභ 
වේඵන්ධල භභ ඔඵතුභළතගන්  ප්රහන අටක්  
අශළ තිතයනලළ.  කට  භට උත්තර  
ෆබුත්ඩ න. තදතලනි   කළරණය  ගරු 
අතු කුභළර රළහුඵේධ ඇභතිතුභනි. 
ඔඵතුභළතේ   විය.  න්යළ ගත්ත  වකත් 
තප්න්තන් න. න්යළ ගත්තත්  නෆති  ටික 
දළන්නේ ඉවහතවල්ළ.  ඳෂළත්  භළර්ග  
ඳළරක්  ලතයන්  ගරු ඇභතිතුභනි   
ඔඵතුභළ තේක  නිතරභ කියනලළ  කියළ 
තභොකුත්   හිතන්න  වඳළ.   භභ තේ  ඊතේත් 
ගිහිල්ළ ආතේ ගරු ඇභතිතුභනි.  
ඔඵතතුභළට භභ කින්තන් තේ  ඳෂළත් 
වබළතේ  වියබළර ඇභතිලරයළ  ලතයන්. 
ශපුගශතශ න කියන  තෆන  සිරි වභන්පුර  
ඳළර  තඵෝේ වකක් ගශළ තිතයනලළ 
තතොතප් අේභළට කියළ. භභ  ඉතුරු  ටික 
කියන්තන් න.     කියන්තන් ඳක් විඳක් 
ඔක්තකෝටභ.  තභොකද  ලළශනයක්  කෆඩිළ 
අනිත්  ඳෆත්ත කෆඩිළ.  අර ගල් තගොඩ 
තගොඩගෆහිළ ඉලර තලළ     ඳළර  ශදපු 
ඳළරක් ගරු ඇභතිතුභනි ඔඵතුභළ දන්නලළ. 
අයිතරෝේ වක ශරශළ  ශදළපු වක.   භභ තේ  
වබළතේ  කිේලළ අඩි දශයක් ඳෂයි කළඳට් 
වක. අඩි 8 ක්  ඳෂයි තකොන්ක්රීට් වක. 
තේක නලත්තනලළ. දෆන් අපි  යන තකොට 
අඩි තදක        ශරියන්න     තකොන්ක්රීට් වක  

 

තකන්න්භ කළඳට් වක යනලළ.  පිවහතවෝ 
කරපු ලෆඩක්.  දෆන්  තකොන්ක්රීට්  කරපු වක 
කළඳට්  දළන්තන් නතන්.  වතතකොට  දෆන්  
වේපර්ණභ තකොන්ක්රීට් වක කෆඩිළ.  
යන්නභ ඵ. ඳළර  තදඳෆත්තත් කෆඩිළ.  
තේතක්  කළඳට් වතක්  ඝණකභ ගත්තශභ 
ගරු ඇභතිතුභනි  අඟල් වක ශභළරක්ලත්  
නෆති  තෆන්  තිතයනලළ.  විත තයන්භ  අර  
ශපුගශතශ න කියන   කඳු ගෆතට්  වතන 
තභයි තතොතප් අේභළට  කියළ ගශළ 
තිතයන්තන්.   භභ ඉතුරු ටික කියන්තන්  
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න.    කියන්තන් ඳක් විඳක් 
ඔක්තකෝටභ  ගශළ  තිතයන ගෆහිල්ක් 
 ක. භභ   තඵෝේ වක ගතෝතගන ආලළ. 
තභොකද  භට ලෆුණත්  වකයි ආ්ඩඩු  
ඳක්තේ  තමුන්නළන්තව ළට  ලෆඳුණත් 
වකයි.  තභොකද භභ කියළ ආලළ වතනින්  
භභ තඵෝේ වකක් ගශළ ආලළ   වති  තුනක් 
ඇතුෂත ඳෂළත් වබළතේ  ගරු ඇභතිතුභළ  
කියළ තේ ඳළර ශදනලළ  කියළ තඵෝේ 
වකක් ගශළ ආලළ.  තභොකද වබළතේ අවුරුු  
තුනක්  කතළ  කරනලළ තේක.  වතතකොට  
ගරු ඇභතිතුභනි  වබළඳතිතුභනි  භභ 
කියන්තන් තේ ඇභතිතුභළට  ගශන්න 
තනතභයි. තේ ඳළර තකොතශොභ ශරි  ශදළ 
ගන්න.  ඵවහ වක  දලවට  තුන්  ශතර ඳළරක්  
කෆතඩනලළ.  ඳළර  ශදළපු නෆති තෆන්  
තිතයනලළ. තඵෝක්කු තුනක්   තිතයනලළ.  
වේපර්ණභ ඳළරට තිවහවක් තකෝටියක් 
කියළ කියනලළ. භතේ  හිතත්  තකෝටි 
අටකලත්  ලෆඩ තකරිළ න.   ලතේ  පුුභ 
ගවළ කභක්  වතන  තිතයන්තන්.    නිවළ  
තමුන්නළන්තව තේ අලධළනය විත  
තයන්භ තයොමු  කරන්න.  භළත් වක්ක 
අභනළඳ තලන්තන් නතන්   තමුන්නළන්තව  
භතක්  කරළ ුන්නට.  

 

  ලළතේභ තභයි අනිත්  ඳළර. ක් 
14 ක්  ම්ළ  ඳෂළත්  වබළතලන්   ශෆඳුලළ ගරු 
ඇභතිතුභනි.  ඳත්තබ්රිය ලවභ ඵෆවි 
වභගිපුර ඳළභ. වතගොඩ   තිතයනලළ 
අක්කර 2000 කට  ලෆඩිය ගරු  
වබළඳතිතුභනි.  තේ තත් දළු ,රඵර් තේන  

 

ඳළභ.  තේ ඳළභ ශදළ   ශරියටභ අවුරුු 
තදතකන් කඩළතගන ලෆටුණළ ගරු 
ඇභතිතුභනි.  කෆඩුණට ඳවහතව   භභ තේ  
වබළතේත් කීඳ ලතළලක් කිේලළ.  
ඳරීක්ණයක් කරනලළ කිේලළ. භභ දන්තන් 
න ඳරීක්ණය.   ඵෆරි  තෆන ලවභට තලන් 
තලන ක් දශතයන්  ක් ඳශක්භ භභ 
ුන්නළ තේක ප්රතිවංවහකරණය කර  ගන්න   
කියළ. වතතන්ට  කළර්යක නිෂධළරී 
ඇවිල්ළ කියළ තිතයනලළ තේක  ක් 
ඳතශන් කරන්න  ඵ ක් 17  ක්  යනලළ   

කියළ. ඉතිං අපි වේපර්ණතයන්භ ඳළභ 
ශෆුතේ ක් 14 න්.  දෆන් කළර්යක 
නිෂධළරයළ ක් 17  ක්  යනලළ  කියළ 
කියන  තකොට ග්රළභ තව ලක තභොකක්ද 
තකරුතේ  අර  හිගන්නළතේ  ඳළත්තරයට 
ගශන්නළ ලතේ  අර ක් ඳශ  වයළතේ 
තලනත් ලෆඩකට  ම්ළ. භභ  කිේලළ 
තේඳළන අධිකළරිය ඕතන් න අතප් 
වල්න්  වියදේ  කරන්න කියළ. ග්රළභ 
තව ලකට තදන්න ඵ. නමුත් වයළ  පුළුලන් 
තදයක්  කරන්න  කියළ තලනත් තේකට 
තයොදලළ තිතයනලළ.  ඉතිං  ගරු 
ඇභතිතුභනි  භභ ඔඵතුභළල වක්කරතගන 
යන්නේ. යන්න  ඵ තභතනින්. වතතකොට  
 ද්ඩඩක් දළළ තිතයනලළ      ද්ඩතඩන් 
යන්න තලන්තන්  වක්තකනළටයි. තත් දළු 
යටියත් අරගන වනතකොට  ද්ඩතඩන් 
තදයියන්තේ පිහිටයි.   නිවළ තේකට  ක් 
14 ක් යනලළ  කියළ   කියන්තන් කළර්යක 
නිෂධළරී කියළ තිතයනලළ   ක් 17 ක්  
ආතේ යනලළ කියළ.  කරුණළකරළ තේ 
ඳළභ අක්කර 2000 කට  ලෆඩිය තබෝග තත් 
දළු අරලළ තේලළ තේන  ක නෆලතිළ 
තිතයනලළ . තේක තමුන්නළන්තව  
විත තයන්භ අලධළනයට ගන්න. ඵෆවි 
වභගිපුර ඳළර.  ලතේභ ගරු ඇභතිතුභනි 
තරශ තලන්නට වඳළ තේ ඇත්තතන්භ  භභ 
තේ  යනිවහසුන්තේ අතදෝනළල කියන්තන්. 
අතප් ඵුලත්තතන් යන ඳළර ගත්තශභ 
තභච්චර කල් කිේලළ  කට  දෆන් ගතේ 
යනිවහසු  තභොකද කරන්තන්  වහති තලළ 
තේ ගළවින් තගදරට  ලතුර  විසි  තලන 
හින්දළ . යනිවහසුන්ට      ලතුර      විසි  තලන  

 

හින්දළ තේක ගරු   වබළඳතිතුභනි   යනිවහසු 
තකොන්ක්රීට් දළනලළ.   ක ප්රයතියකට  නෆශෆ. 
කළඳට්   ඳළතර් තකොන්ක්රීට් දළන්න අයිතියක් 
නෆශෆ.  තභොකද     යනිවහසු  ඳළරලල් ශදළ 
ගන්නයි ගශළ තිතයන්තන්.   තකොන්ක්රීට් 
දළපු  ල වක  ලතේ තදකක් තලළ 
තිතයනලළ. තෆනින් තෆන.    නිවළ 
විත තයන්භ  තමුන්නළන්තව තේ 
අලධළනය තයොමු කරන්න. තභන්න තේ  
ඳළරලල් තදකයි ඳළභයි ගෆන. අපි තභතශභ 
කියන්තන් ජනතළලතේ  ප්රහන. දෆන් භභ 
කිේතේ ඇත්ත කතළල.  දෆන් 



 

වඵරගමුල ඳෂළත් වබළල சபகமுய நாகாண சப SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL  

2016.10.25  20 
 

වඵරගමුල ඳෂළත් වබළල                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

තමුන්නළන්තව ට කියයි කට්ටිය.  
කපුගශතශ න  ඳළතර් තඵෝේ වකක් තිබුණළ.  
තතොතප් අේභළට කියළ . ඉතුරු ශරිය භභ  
තභතන කියන්තන් න.  ත් ගතෝළ භභ 
තගනළලළ.  අන්න     නිවළ ඔඵතුභළතේ 
අලධළනය තයොමු කරන්න.  

 

ගරු අභළතය අතුකුභළර රළහුඵේධ              
சகபய அபநச்சர் அது குநாப பாஹூத்த                   

Hon. Minister Athula Kumara Rahubadda                                                      

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

 

 තේ ඳෂළත්  වබළතේ තේ  භළර්ගය 
පිළිඵල කතළ කෂළ.  තේක තකෝටි 
ගණනළලක් කියළ කිේලළ.  ශදළ 
තිතයන්තන් යේ  ප්රභළණයක් කියළ කිේලළ. 
තේක ඳෂළත් වබළලට තභයි   ඵෆර 
තලන්තන් නෆත්නේ භළර්ග අභළතයළංයට 
තභයි තචෝදනළල වල් තලන්තන්.  භභ පුන 
පුනළ අයලෆය කතළලම්ත්  ඔඵතුභළ නගන 
ප්රහන ලම්ත්  තඵොතශොභ ඳෆශෆදින් 
උත්තරයක් ුන්නළ.  තේක භධයභ   
ආ්ඩඩුල විසින් අත්ඳත් කරතගන  කළඳට්  
ලයළඳෘතිය යටතත්  රළජය ඉංජිතන්රු 
වංවහථළලට  ඳලරළ ඉතළභ අවළර්ථකයි. භභ  
තේ  ආ්ඩඩුල නෆති  කළතේත් කියන 
භනුවහවතයක්   තනතභයි. ආ්ඩඩුල ඇති 
කළතේත් තේක පිළිඵල  විතේචනයක්  
භතේ තිබුණළ.  ක තඵොතශොභ    ඳෆශෆදින්ල  

 

කිේලළ.  අවළර්ථක ලයළඳෘතියක්   විදිශට 
අවළර්ථක වුණළ.     නිවළ ඔඵතුභළ වල් 
කරන තචෝදනළල කළළන්තරයක් තිවහතව   
වනලළ.  කට අපි  ලගකිලයුත්තතෝ විදිශට  
තේ කළරණළල කතර්  භධයභ  ආ්ඩඩුල. 
රළජය ඉංජිතන්රු   වංවහථළල.  ලතේභ 
භළර්ග වංලර්ධන අධිකළරිය වක්ක තභයි තේ  
සියල්  වෆසුේ කතෂ .  වතතකොට  අතප්  
ඳෂළත් භළර්ගයක් විදිශට ගත්තශභත්  අතප් 
කිසිු  අනුභෆතියක් අතප් ඳසුවිඳරභක් 
 ලතේභ අතප් අධීක්ණයක් තේ භර්ග 
ඉංජිතන්රු වංවහථළල භගින්ලත් තනොකර  
තභයි තේ භළර්ග කතෂ .   නිවළ අද තලන 

තකොට ඔඵතුභළ කියන   අලයතළලය    
අඳශසුතළලය සිේධ තලළ තිතයනලළ.     
වශළ  ලර්තභළන රජයත්  ප්රතිඳළදන තේ 
තලන තකොට  වලළ තිතයනලළ. වදළ   
කරතගන ගිය කළඳට් භළර්ග ටික  යතළලත් 
කිරීභ වශළ  ප්රතිඳළදන විළ  ප්රභළණයක් 
රත්නපුර   දිවහ්රික්කයටත් කගල්ටත් 
තලන තලනභ වලළ තිතයනලළ.  තේ 
ලනවිට රත්නපුර  දිවළඳතිතුභළ යටතත්  
ඳක් විඳක්  රත්නපුතර්  නළයක තදඳෂත් 
වක්ක  වළකච්ඡළ ඳලත්තළ    අනුභත වුණු  
ඳළරලල් වශළ ප්රතිඳළදන තලන් කරළ 
තිතයන්තන්.   ක තදවෆේඵර් තලන  තකොට 
තටන්ඩර් දළළ අලය තේ සියළු තේ   කරළ 
තිතයනලළ.   කත් අපි විහලළව කරන්තන් 
න ඔඵතුභළ තශට  දලව තුෂත් ආඳහු    
ආ්ඩඩුලටභයි තචෝදනළල තේන්න  සිේධ 
තලන්තන්.   තශ තුල තභයි  අර කරතගන 
ගිය විදිතශ භ  තක් තිතයන අඩුඳළඩු විතරයි. 
වකට අපි දකින තේ තභයි අපි ඉදිරිඳත් 
කරන කළණු  ඳේධතිය,  ලතේභ අලය 
තෆන්ල ඳෂල් තනොවීභ. තේ කළරණළ  
තශට  දලතව ත් අපිට   කතළ  කරන්න  සිේධ 
තලයි. ඉතිං තකොතශොභ වුණත් තේ  ප්රහනය 
කළට  තදෝනය වුණත් අලවළන ලතයන්  
ප්රතිපය  වන්තන් ඳෂළත් වබළලට.   අපි 
තභතන හිටියත් තනොහිටියත් වන 
වක්තකනළටත් තේ ප්රහනය වනලළ.   තේ 
ප්රහනය අපි ලගකිලයුත්තතෝ තනොවුණත්  
අපිට  ලගකීභක්   තිතයනලළ         අතප් 
භළර්ගයක්  

 

විදිශට .  ක නිවළ  තේ ලනවිට තේක 
වළර්ථක  උත්තරයක් ෆබිළ තිතයනලළ.  
අපි  විහලළව කරනලළ  තේ තදවෆේඵර් 31 
තලන තකොට    වශළ අදළ ඇවහතතේන්තු  
ඳත්තතර් දළළ තිතයනලළ.    ප්රදළනය බළර 
ගනීවි.  තේ අලයතළලය  ඉටු  කරයි 
කියළ. ශෆඵෆයි ඔඵතුභළ කියපු  ඳත්තබ්රිය 
ඳළභ පිළිඵල  අතඳන්  ඉදිරිඳත් තලළ 
තිතයනලළ නේ   ඇවහතතේන්තුල  ඔඵතුභළ 
කියපු   විදිශට  ඳරීක්ණයට ක්  කරළ 
තිතයනලළ  නේ තේ ලනවිට ඳරීක්ණ 
ලළර්තළල නෆත්නේ වහථීරලභ ඵන වබළ 
ලළරයට  තේ  පිළිඵල ඳරීක්ණයක් කරළ  
තභොකද ලවර තදකක්  ඇතුෂත ඳළභක්  
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වඵරගමුල ඳෂළත් වබළල                              
சபகமுய நாகாண சப                         

SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

කෆතඩන්න  ඵ.  වතශභ නේ  ක තලනත්  
වහලබළවික  තශ තු   තිතයන්න ඕතන්. අධික 
ලර්ළල  තශ තු  කරතගන ඳෆති  ඵෆය  තදක 
කෆඩිළ යන්න ඕතන්.  වතශභ තනොතලන්න  
වළධළරණ ප්රහනයක්  තේක.  අලය කරන 
උත්තරය ෆබිළ නෆත්නේ  ඉදිරි  වබළලට  
වහථීර ලතයන්  ඔඵතුභළට   අලය කරන 
ලළර්තළල ඵළ තදනලළ.  

 

 අනිත්  වක තභයි  ඵුලත්ත   ප්රධළන 
ඳළර.  කටත්  භභ ඉශත කිේල කළරණළල 
වශළභ තලන් තලළ තිබුණත් අතප්  
ඉංජිතන්රු ආයතනයට ප්රතිඳළදන තලන් 
තලළ තිතයනලළ.  කඩතතොළු තලළ 
තිතඵන වහථළන කළඳට්  කරන්න තකොන්ක්රීට් 
කරන්න තනතභයි.  ක ප්රළතයෝගික 
තනතභයි.     නිවළ වතුභන්ළට කළය 
අලයයි කියළ කියනලළ.  ක   ශරියටභ 
කඳන්න ඕතන්.  ල උඩින් දළළ ඵ.   
නිහචිත ප්රභළණයක් අයින්   කරළ  
නෆලතත්  තඳොතෂොල ශදළ    ලතේභ  
රවහනිය තශොට් යහචරය ගශන්න   
කියන්තන්  රහනිය ගශළ තිතයන කළඳට්  
වකභ ගශන්න ඕතන්.  අතප් අතින් ගශළ 
තකෝළවහ වක අනළ   ශදන යශ්රණය 
ප්රළතයෝගික තලන්තන් නෆති කළරණළ  
තදකක්  නිවළ  වතුභන්ළ  භං  හිතන්තන් 
තේ තලන තකොටත්    කළරණළල වශළ  
කථිකළලතක්   තිතයනලළ.         තදවෆේඵර්  

 

තලන තකොට  ශදනලළ.   නිවළ භභ විහලළව 
කරනලළ අර තඵෝේ වක ඉතුරු  ටික අපිට  
ගෆහුලළට  ප්රහනයක්  න.  අපි   ටිකත්  
කිේලළ  නේ   තශො තේ  ටිකත්  කිේල 
වතක්.  

 

ගරු නි.වබළඳති උදයකළන්ත ගුණතික              
சகபய ி.தயிசார்  உதனகாந்த குணதிக  
Hon.D.Chairman Udayakantha Gunathilaka                          
------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

 තඵොතශොභ වහතතියි ගරු 
අභළතයතුභනි. මීෂඟට ගරු  නිශළල්  සළරුක් 
ගරු භන්ත්රීතුභළ. 

 

ගරු භන්ත්රී නිශළල් සළරුක්                               
சகபய உறுப்ிர் ிஹால் ாறுக்                   

Hon.Member Nihal Farook                                                        

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

 ගරු වබළඳතිතුභනි   වබළල කල් 
තඵන අලවහථළතේ තයෝජනළලක්  ඉදිරිඳත් 
කිරීභට අලවහථළලක්  ඵළම්භ පිළිඵල 
වහතතිලන්ත තලනලළ.  විත තයන්භ 
තයෝජනළල ඉදිරිඳත් කරන්තන් ඳලතින 
කළගුණ තත්ත්ලය තශ තුතලන්. වඵරගමු 
ඳෂළතත් රත්නපුර  වශ කගල් 
දිවහ්රික්කල  ප්රතේ කීඳයක ජනතළල උග්ර 
ජ හිඟයකට   මුහුණ ඳළළ සිටින නිවළ 
 කට  වහථීර  විවඳුභක්  ශෆටියට භූගත ජය 
ඵළගෆනීභ වශළ  නෂ ළිං  ලඩළත්  සුුසුයි 
කියළ භභ තයෝජනළ කරනලළ.   ඳලතින 
කළගුණය කියන්තන්   ලර්ළල තනතභයි.  
වියළි කළගුණය දිගටභ  ඵළතඳොතරොතතු  
තලන්න තලනලළ අපිට ඉදිරිතේම්.     නිවළ  
අතප්  ඳෂළත තුෂ උග්ර ජ   ප්රහනයකට  
මුහුණ ඳළන්න සිේධ තලනලළ.    නිවළ 
ජනතළලට  වහථීර  විවඳුභක්   ශෆටියට භූගත 
ජය ඵළගෆනීභ වශළ නෂ ළිං ඉදිකිරීභ  
භං  හිතන්තන්  වභළජ  සුබවළධන 
අභළතයංයටත්      ප්රධළන අභළතයළංයටත්   

 

පුළුලන්කභ තිතඵනලළ.   තේ  පිළිඵල 
වබළතේ අලධළනය තයොමු   කරළ  යන්  
ඉදිරිතේම් තේකට  වහථීර විවඳුභක්   ශෆටියට 
නෂ ළිං  ඉදිකිරීභ ලඩළත්  සුුසුයි කියළ තේ 
ගරු   වබළලට  තයෝජනළ කරනලළ.  

 

ගරු නි.වබළඳති උදයකළන්ත ගුණතික              
சகபய ி.தயிசார்  உதனகாந்த குணதிக  
Hon.D.Chairman Udayakantha Gunathilaka                          
------------------------------------------------------------------------------------------------   
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SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

 තඵොතශොභ වහතතියි ගරු   
භන්ත්රීතුභනි.  නමුත් ජ වේඳත් භ්ඩඩය   
අපි දන්නලළ  ඳහුගිය කළතේ  නෂ ළිං 
විළ ප්රභළණයක්  ඉදි කෂළ. ජය ඵළම්භ 
වශළ.  ලරකළතඳො ප්රතේතේ  ජ වේඳත්  
භ්ඩඩතයන් නෂ ළිං  ශදපු වතශකලත් 
තේ තලන තකොට  ලතුර න. වතශභ වළර්ථක 
ක්රභයක්  තනතභයි  කත්. වක ඳළරට ගශන 
තලළතේ   ලතුර   තිතයනලළ.  ආතේ නෆති 
තලනල. වතශභත් තෆනක තභයි ලතුර  
තිතයන්තන්. අද දලතව   භභ තයෝජනළලක් 
තේන්න    හිටිතේ. භභ මළවනතේ ඉන්න  
වුණ  නිවළ  තයෝජනළලක් තේන්න වුත්ඩ 
න.  භභ තේක  විනළඩියක් ගන්නලළ. 
අලවහථළලක්  කර  ගන්නලළ.  

 

 ඳහුගිය නියඟය නිවළ  පීඩළලට  ඳත්  
වුණු  ජනතළලට  ලතුර තදන්න  ලතුර  
ගන්න  තෆනක්  තිබුත්ඩ න. ජ වේඳත් 
භ්ඩඩය තභයි  ජය ගන්න   
තිතයන්තන්.  නමුත්  ලරකළතඳොතන් 
ගන්න  පුළුලන්කභක් තිබුත්ඩ න ඵවුවර 
ලට. ගන්ගමුතලන් ගන්න  පුළුන්කභක්  
තිබුත්ඩ න.  කගල්තන් ගන්න 
පුළුලන්කභක්  තිබුත්ඩ න.  හිරිලඩුතලන් 
ගන්න  පුළුලන්කභක් තිබුත්ඩ න.  වක 
තෆනකලත්    ජ වේඳත්  භ්ඩඩතයන්  
ලතුර   තිබුත්ඩ න.   නමුත් අපිට  ලතුර 
ගන්න  පුළුලන්කභ ෆබුත්ඩ   තුල්හිරිය 
භළක්වහ ආයතනතයන්  විතරයි.    භළක්වහ  

 

ආයතනතයන් තභයි ජනතළලට  ලතුර 
තඵදළ ුන්තන්.    පිළිඵලත් භභ 
තඳෞේගන්කල  තේ  ඳෂළත්  වබළතේ  
වහතතිය පුද  කර සිටිනලළ.     නිවළ    
භළක්වහ ආයතනයට න්ඛිතල  තේ  
වේඵන්ධල අපි  ඳෂළත්  වබළතේ  වහතතිය 
පුද කරළ  න්යුභක් යලන්න කියළ භභ  
ඉල්ලීභක්   කරනලළ.  තභොකද  ලතුර 
තදන්න   තිතයන  ආයතන වකක්ලත් ලතුර  
නෆති තලළලක  භළක්වහ ආයතනය තුළින් 
තඳෞේගන්ක ආයතනයක්   ශෆටියට  ඔවුන්  
ඉතළභ පිරිසිු   ලතුර  ඵළ තදන්න    
කටයුතු කෂළ.     පිළිඵල වතුට,වහතතිය 

පුද කරනලළ.  තඵොතශො භ වහතතියි ගරු 
අභළතයතුභන්ළ, සියළු ගරු   
භන්ත්රීතුභන්ළට  වබළල කරතගන යළභ 
වශළ  සියළු තදනළතේභ වශතයෝගය 
ඵළම්භ වේඵන්ධල. දෆන් තේළල තඳරලරු  
11.18 යි.  තභභ ගරු   වබළල 2016 
තනොලෆේඵර් භව 08 තලනි   දින තඳරුලරු 
10.00 දක්ලළ කල් තඵනලළ.  

 

  අත්/කතෂ  : 
  කංචන ජයරත්න, 
  වබළඳති, 
  වඵරගමුල ඳෂළත් වබළල. 
 
 
 
ඳළන්ත නළනළයක්කළර, 
වබළ තල්කේ, 
වඵරගමුල ඳෂළත් වබළල. 
 
 
 
2016 ක් ව ඔක්තතෝඵර් භව 31 තලනි දින, 
වබළ තල්කේ කළර්යළතේ ම්ය. 
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