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2022 අගගෝසතු භ 12 න දින ගඳයරු 9.30 ට 
ගභොයටු භවහ නගය බහ රැසවීම් ලහරහගේදි ඳත්න රද  
ගභොයටු භවහ නගය බහගේ භහසික බහ රැසවීගම් හර්තහ 

 

වබහගීත්ඹ:- 
1. නගයහධිඳති   - ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

2. නිගඹෝජය නගයහධිඳති  - ඩී. භන්ත සිල්හ භවතහ 

3. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී. එම්. සුයංග නිලහන්ත අගඳෝන්සු භවතහ 
4. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. තිරකසිරි ප්රනහන්දු භවතහ 
5. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එච්. ප්රදීප්  ්රිඹන්ත ප්රනහන්දු භවතහ 
6. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එල්. ඔ වර්ණ අගබ්ගකෝන් භවතහ 
7. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ. එච්. සුගර්ස ඉන්දික භවතහ 
8. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු. සුදත් ක්රිහන්ත ගඳගර්යහ භවතහ 
9. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී. අගලෝක ඉන්ද්රතිරක ප්රනහන්දු භවතහ 
10. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී. එම්. භගවේස රුක්භහල් ඩඹස භවතහ 
11. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී. ඹන්ත යන්සිරි ප්රනහන්දු භවතහ 
12. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස. ඩබ්. එම්. නිහ ඉයහනි විගේවික්රභ භවත්ිඹ 
13. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ගක්. ඩී. අනුය ප්රනහන්දු භවතහ 
14. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යූ. රලිත් ප්රනහන්දු භවතහ 
15. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස. ගේය යවීන්ද්ර ප්රනහන්දු භවතහ 
16. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එෂස. බී. නිරංක සිල්හ භවතහ 
17. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. ගක්. පී. සුන්ත ගඳගර්යහ භවතහ 
18. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්. ප්රිනිත් ක්රිහන්ත විගේයත්න භවතහ 
19. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. කුභහය යහජයත්න භවතහ 
20. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. පිලි්  ඳළන්සිස ප්රනහන්දු භවතහ 
21. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. ජඹභහල් ්රිඹහයත්න භවතහ 
22. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. බී. භල්ලිකහ ජඹතී ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 
23. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩි. ඩබ්. ඒ. යන්දු නිගයෝන භවතහ 
24. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. නහරනී  ගප්රේභතී ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 
25. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ. දිඳහ චහන්දනි ආරිඹංල භවත්ිඹ 
26. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යවිනහත් ජඹ්රි ගුණගේකය භවතහ 
27. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්. භළක්සි ගේ ප්රනහන්දු භවතහ 
28. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සුනිල් නන්දසිරි භහගකෝයහශ භවතහ 
29. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩී. එම්. සුජිත් පුසඳකුභහය භවතහ 
30. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - බී. ජිත් දුින්ද පීරිස භවතහ 
31. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. තිය යහංජන ගභන්ඩිස භවතහ 
32. භවහ නගය බහ භන්ත්රී            -      යූ. අනුයසිරි ජඹරහල් ද සිල්හ භවතහ 
33. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. චන්ද්ර ගහිි  පීරිස භවතහ 
34. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු. එල්. ගේනක දභඹන්ත ද සිල්හ භවතහ 
35. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ආර්. එම්. ඒ. ගදෝන දිරහශිනී භවත්ිඹ 
36. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු. ප්රන්න භගනෝේ ප්රනහන්දු භවතහ 
37. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී. එම්. නිගයෝන් රුභහල් අගඳෝන්සු භවතහ 

38. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. සුදර්ලනි ප්රිඹන්ත්රිකහ කුගර් භවත්ිඹ 

39. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ගම්රින් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

40. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සිත්ති භසීනහ ඵක්කර් භවත්ිඹ 

41. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. ශිගයෝි ඉන්දිකහ කුගර් භවත්ිඹ 
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42. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්. ්රිඹහනි ගවේභරතහ ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 
43. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ආර්. ක්රිලනි ප්රනහන්දු ිඹ 
44. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ගක්. ඩී. නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ 

45. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්. පී. ප්රබහනි වික්රභසිංව භවත්ිඹ 

46. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ. එච්. සුගේස ඉන්ද්රජිත් කුභහය භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභහගේ ආයහධනඹ භත ළඩ ඵරන නහගරික ගල්කම් එම්. ගක්. ඩි. තහයක මුණසිංව භවතහ 
විසින් 2022.08.12 න දින භහසික බහ රැසවීගම් නිගේදනඹ බහට ඉදිරිඳත් කයන රදි. 

 

01. හර්තහ පිළිගළනිභ වහ ශකහ ඵළලීභ. 

 2022.07.21 දින ඳළති භවහ බහ හර්තහ. 

 භවහ නගය බහ භන්ත්රී -   එල්. ඔ වර්ණ අගබ්ගකෝන් භවතහ 

 ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, 2022.07.21 දින ඳළති භවහ බහ රැසවීම් හර්තහ භහ ඉදිරිඳත් කය 
 සිටිනහ. 

එභ ගඹෝජනහ භවහ නගය බහ භන්ත්රී ජි. සුයංග එන්. අගඳොන්සු භවතහ විසින් සර ය කයන රදීප. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී -   ගක්. ඩී. නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, එභ භවහ බහ හර්තහ අතය කරුු  ඇතුරත් ගකොට ඉදිරිඳත් කයන රද යහජ 
ගල්ඛණඹක් ගර තභයි අපි පිළිගන්ගන් එභ නිහ එභ හර්තහට අපි විරුේධගනහ. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී -   යු. එල්. ගේනක දභඹන්ත ද සිල්හ භවතහ 

 ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඳසුගිඹ රැසවීභ පිළිඵද අපි කිසිගේත් ඳක්ඹක් විදිඹට ෆහිභකට ඳත්ගන්ගන් 
නළවළ. තමුන්නහන්ගේ ගත්ත ක්රිඹහභහර්ගඹ ම්ඵන්ධ තමුන්නහන්ගේ ගම් බහට ඳළිගණන්ගන් භහ 
ගදකකට ඳසගේ බහක් තිඹරහ දස වතලිස ගහනකට ඳසගයි ඒ රැසවිභ තිබ්ගබ්. නගයහධිඳතිතුභනි, 
විඳක්ගේ අපි ඉන්න ගකොට ආණ්ඩුඳක්ගේ භන්ත්රිරුන්ට ඹම් ඹම් ප්රලසන නළතිගන්න පුළුන්. ඒ අඹ 
ඉදිරිඳත්ගරහ ගම් ප්රලසනරට උත්තය රඵහ ගන්න ගකොට. නගයහධිඳතියඹහ ගහට ගිහිල්රහ ගවෝ ඒ අදහශ 
නිශධහරින් ශගට ගිහිල්රහ. නමුත්, ජනතහගේ ළඵෆ ප්රලසන නිගඹෝජනඹ කයන විලහර පිරික් විඳක්ගේ 
ඉන්ගන්. ඒ නිහ ගම් ගවේතු නිහගන් ඳළඹකට අඩු කහරඹකදි ගම් බහ ඉය කරහ. ගභතනදි 
විගලේගඹන්භ අපිට විලහර අහධහයණඹක් ගනහ. තමුන්නහන්ගේ ඹම්කිසි විදිඹට ජනතහ විමුක්ති 
ගඳයමුගණ් භන්ත්රිරුත් එක්ක ඹම්කිසි ප්රලසනඹක් ඇතිගන්නට පුළුන්. ඔවුන් වරිද ළයදිද කිඹන එක 
ගනගභයි. වළඵළයි ගම් බහ ඔඹ ගදගගොල්ගරෝ විතයක් ගනගභයි නිගඹෝජනඹ කයන්ගන්. අපිත් ගම් බහ 
නිගඹෝජනඹ කයනහ. ඒ නිහ අග්  අදවස ගභතනදි ඉදිරිඳත් ගන්ගන් නළවළ. ඒ නිහ නගයහධිඳතිතුභනි, 
තමුන්නහන්ගේගේ ඳහරනඹ පිළිඵද ප්රලසනඹක් වසුරුහ ගන්න එක. නමුත්, ගභතනදි තමුන්නහන්ගේට ක්රභ 
තිගඹනහ අනුගභනඹ කයන්න. නත්තරහ කණ්ඩහඹම් නහඹකගඹෝ ගගන්නරහ හකච්ඡහ කයන්න විනහඩි 
05 ක් වරි 10 වරි. ගම් බහගේ උදඹට කෆභ රෆසති කයරහ තිගඹනහ. එදත් දිහ ආවහයඹ රෆසතිකයරහ 
තිබ්ඵහ. ගම්හ අඳයහදඹක්. භභ ගම් බහගන් කදහත් කෆභ කහරහ නළවළ. කෆභ දහන තළන ගකොගවද 
කිඹරහත් භභ දන්ගන් නළවළ. ගම් බහට ආපු දගේ ඉදරහ භභ ් ගල්න්ටි ගදකයි ළලිතරඳ කළල්රකුයි 
විතයයි කහරහ තිගඹන්ගන්. වළඵළයි භභ විරුේධ ගන්ගන් නළවළ. භන්ත්රිරුන්ට අයිතිඹක් තිගඹනහ ගම් 
බහගේ යප්රහද අපි පුේගලික අයගගනත් නළවළ. දිභනහ ඳභණක් අයගගන තිගඹනහ. වළඵළයි ඒ 
දිභනහත් භභ පුණය කටයුතුරට විතයයි ගඹොදන්ගන්. ඒක භගේ තිගඹන ගේ, අනිත් අඹ කයන්න ඕන 
නළවළ. නමුත් නගයහධිඳතිතුභහ, අපි ගම් බහට භහඹක් ඵරහගඳොගයොත්තු තිඹහගගන ඇවිල්රහ 
ජනතහගේ ප්රලසණ කයපින්නහගගන ඇවිල්රහ නිකම්භ ගගදය ඹන්න ඹනහනම් ගම් බහ නිගඹෝජනඹ 
කයන එක ළඩක් නළවළ. කහඵහසිනිඹ කිරීභක් කයන්ගන්. ගම් බහගේ එදහ හධහයණඹක් ඉසඨ වුනහ කිඹරහ 
හිතන්න පුළුන් උඳ නගයහධිඳතියඹහ කයපු කහර්ඹඹ. එදහ බහ ගිගේ නළත්නම් එදහ අහධහයණයි. 
එක්රක්ගහනක් භභ හිතන්ගන් ලබ්ද විකහලණරට විඹදම් කයරහ ගන්න පුලුන්. භභ නිළයදිද කිඹන 
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එක දන්ගන් නළවළ. එදහ ඒ බහ අයගගන ගිඹහ. ඔඵතුභහගගන් ඉල්රහ සිටිනහ බහ ඒ විදිඹට 
වෆල්ලුකයන්න වදන්න එඳහ. භන්ත්රිරුන්ගේ ගරුත්ඹත් ආයක්හ කයගගන බහ ඉදිරිඹට ගගනිඹන්න 
කටයුතු කයන්න කිඹරහ ඒ ඉල්ලිභ කයනහ. 

 ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඳසුගිඹ රැසවීගම්දි සුයංග අගඳෝන්සු භවහ නගය බහ භන්ත්රිතුභහ ඉදිරිඳත් කයනහ 
ගභඹ. ගභඹට ඹම්කිසි විදිඹකට නීතිභඹ කටයුත්තකට ඹන්න පුළුන්. භභ ඳළවළදිලි කිඹනහ සුයංග 
අගඳෝන්සු භන්ත්රිතුභහට ගභඹ කිඹරහ ඵරන්න ගභහි ඇත්තටභ වන් කයනහ ගභභ ඉඩභට ප්රකහලණ 
ඔ් පු ප්රධහන පුේගරඹහටත් ප්රකහලණ ඔ් පු කස කයපු නිතිඥ භවත්භඹහටත් සිඹලු කරුු  ඉදිරිඳත් 
කයන්න භභ ඵළදිරහ ඉන්නහ කිඹරහ. වදරහ තිගඹනහනම් ඒ වදපු පුේගරඹහටත් ඔ් පු වදපු 
නිතිඥයඹහටත් ඇයි ගභතුභහ ඒ කරුු   ඔ් පු කයන්න ඵළදිරහ ඉන්ගන්. එතුභහ කයන්න ඕන අදහර තළනට 
ගඹොමු කයරහ යදක් තිගඹනහ නම් ඉදිරිඳත් කයන්න කිඹරහ. භභ  ඉතහභත් ගකිගභන් කිඹනහ 
නගයහධිඳතිතුභනි, භගි ජන ඵරගේගගේ එක භන්ත්රියගඹක්ගගත් ම්ඵන්ධඹක් තිගඹනහ නම් 
ගභඹට ගම් ප්රකහලණ ඔ් පුක් වදරහ වික්කයි කිඹරයි ගභතුභහ දවන් කයන්ගන්. භභ නළත තහක් 
කිඹනහ තමුන්නහන්ගේට ගඵොගවෝභ කරුණහගන් ඉල්ලිභක් කයනහ තමුන්නහන්ගේ නළගිටරහ ගම් 
බහගේ ඉදිරිපිට ඒ කයපු භන්ත්රියඹහගේ නභ ප්රසිේධිගේ ප්රකහල කයන්න. ති ගදකක් ඇතුරත 
තමුන්නහන්ගේට එන්තය හසිඹක් එයි ිලිඹන 10 න්දිඹක් ඉල්රරහ. භභ අභිගඹෝගඹක් කයන්ගන් නභ 
පුළුන්නම් දළන් බහට ඉදිරිඳත් කයන්න. භභ හිතන්හිටිගේ ඔඵතුභහ ගේසඨ භන්ත්රියගඹක් ගම් බහ 
නිගඹෝජනඹ කයන ඇත්තට ඹභක් දළනීභක් තිගඹන ගකගනක්. වළඵළයි අවන්න කුභහය යහජයත්න රහඵහර 
භන්ත්රිතුභහගගන් අවන්න ඹම්කිසි ගදඹක් ගවොඹනගකොට ඒ ගවොඹන්න ගභන්න ගම් විදිඹට ගිහිල්ර ඔඹ 
ගේ ඳත්ඉරුක් ගන්න ඳත්ඉරු අයගගන ගවොඹන්න භට වුභනහ තිබ්ඵහ ගවොඹන්න ඹම් කිසි 
ප්රලසණඹක් ඒ ප්රලසණඹ භභ ගවේගේ ගභන්න ගම් විදිඹටයි. භට දළනගන්න වුභනහ තිබ්ඵහ 
විල්ගරෝයත්ගත් 

                  බහ ගඝෝහ 

 ගම් බහගේ විඳක් භන්ත්රිරුන්ට ගචෝදනහක් එල්ර කරහ ප්රඵර භන්ත්රියගඹක් භන්ත්රිතුභහ ගම් 
තිගඹනහ ඳළයි  ඔ් පුයි ඔක්ගකොභත් එක්ක. 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

 ගරු භන්ත්රිතුභහ, ඔඵතුභහ කහටත් අභිගඹෝග කයන්න එඳහ. කයන්න ඕන ගේ කයයි. ඔඵතුභහගේ ඳහඩුගේ 
ඉන්න. ඔඵතුභහ හර්තහගන් භතුගන කරුණ ගළන කිඹන්න. නභක් කිඹරහ නළවළගන්. ඔඵතුභහට ගම් 
ගරහගේ ගභඹ කථහ කයන්න ඵළවළගන්. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී -   යු. එල්. ගේනක දභඹන්ත ද සිල්හ භවතහ 

 ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ගභඹත් භට අදහරයි ගභඹ හර්තහගත කයන්න. ගම් ටිකත් භට අදහර ගනහ 
ඉදිරිගේ නිතිභඹ කටයුතු රට. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී -   එච්. ප්රදීප්  ්රිඹන්ත ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඳසුගිඹ බහ හර්තහ පිළිඵද අදවස ඉදිරිඳත් කයන්න ආණ්ඩු ඳක්ඹ විදිඹට 
අපිටත් ගඳොඩි අදවක් තිගඹනහ. ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, භභ හිතන්ගන් ගේනක දභඹන්ත භන්ත්රිතුභහ 
කිේහ ගේ විඳක්ගේ භන්ත්රිරුන්ට අදවස ඉදිරිඳත් කයන්න තිගඹන අසථහ ගේභ තභයි ආණ්ඩු 
ඳක්ගේ අපිටත් භවහ බහ තභයි අදවස ඉදිරිඳත් කයන අසථහ. ඒ නිහ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, 
ඔඵතුභහ භට ඩහ ගේසඨ අවුරුදු 15ක් නගයහධිඳතියඹහ ඒක නිහ භභ ඔඵතුභහට ඉල්ලිභක් කයනහ ගම් 
බහගේ බහ ඳත්හගගන ඹහභ පිළිඵද ඔඵතුභහට ඳළවළදිලි නිර්නහඹකඹන් තිගඹනහ. ඒ නිහ 
කවුරුවරි බහ ඳත්හගගන ඹෆභට ඵහධහ කයනහ නම් ඔහු ගනුගන් ගතයුතු ක්රිඹහභහර්ග ඳළවළදිලි 
තිගඹනහ. ඒ නිහ ඒ ක්රිඹහභහර්ග ගළනිභ ි අපි අග්  අයිතින් ගම් බහ ඳත්හගගන ඹළගම්දි අපිට 
කරුු  ඉදිරිඳත් කයන්න තිගඹන අසථහන් කවුරුවරි ගකගනක් ගවෝ ගදන්ගනක් ඒ බහට ඵහධහ 
කයරහ ඒ බහගේ නයහඹ ඳත්රහනුකර කයන්න ගදන්ගන් නළත්නම් ඒ ගකනහ ගනුගන් අලය 
ක්රිඹහභහර්ග ගළනීභ ි ඒ අග්  අසථහන් අහිි කයන්න එඳහ කිඹන ඉල්ලිභ අපි කයනහ. ඒ නිහ ගරු 
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නගයහධිඳතිතුභනි, ඔඵතුභන්ගගන් නළතතහක් ඉල්රනහ ආඹචනහ වහ ගඳත්ම් රදි ආඹචනහ වහ 
ගඳත්ම් රට අදහර කරුු  ඳභණක්  කථහ කයන්න ගදන්න. ත ගකගනක් යදක් කරහ කිඹරහ ඒ යද 
ගඳන්නරහ ඳවත් කයනහ කිඹන එක හභහනඹ භන්ත්රියගඹකුට උචිත නළවළ. ගිඹ බහගේ වුගන් ඒක ගිඹ 
බහගේ භන්ත්රියගඹක් කිහිඳ ගදගනකුට යදක් කයන්න ඉඩ වළයරහ අන්න එඹහ කරහ ඒ නිහ භහත් 
කයනහ කිඹරහ කයන්න ගිහිල්රහ තභයි වුගන්. භභ හිතනහ ඒ ගරහගේ විඳක් භන්ත්රිරු භළදිවත් ගයි 
කිඹරහ නළවළ ඔඹහ කයපු ළගඩන් අපිට ගභගවභ ගයි කිඹරහ. නමුත් එගවභ ගනගභයි වුගන් අන්තිභට 
වුගන් ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඒ ගරහගේ තත්ත්ඹ ඳහරනඹ කය ගළනිභ වහ ඔඵතුභහ බහ 
ඳත්හගගන ගිඹහ. ඉන් අපිටත් ඹම් අගතිඹක් සිේධ වුනහ කිඹරහ අපි විලසහ කයනහ. ඒ නිහ ින් 
ඉදිරිඹට බහ ඳහරනඹ කයන විට ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඒ නයහඹ ඳත්රහනුකුර ඒ අදහර අයිතභඹට 
අදහර ඒ කහයණහ කයන්න කිඹරහ ඉල්ලිභ ඉතහ වුභනහගන් කයනහ. 

ගරු නගයහධිඳති    -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රිරුනි, විගලේගඹන්භ බහගේ හර්තහට විරුේධවීභක් කහටත් ගන්නත් ඵළවළ අඩුඳහඩුක් 
ගඳන්හ දිභ විතයයි පුළුන්. බහ හර්තහට ඡන්ද විභසිභක් කයරත් නළවළ කයන්න පුළුන්කභකුත් 
නළවළ. එගවභ නනතික අයිතිඹකුත් නළවළ. ඒ නිහ ගම් බහ හර්තහගේ ංගලෝධනඹන් රට විතයයි බහ 
හර්තහ ඉදිරිඳත් කයන්ගන්. බහ හර්තහකට ඡන්ද විභසිභක් කයන්න පුළුන් කභක් නළවළ. එගවභ 
නයහඹ ඳත්රඹක් ගකොගවේත් නළවළ. ගකොගවේත් වන් ගරත් නළවළ. ඒ නිහ බහ හර්තහ පිළිගළනිභ 
සිදුගනහ. කවුරුවරි තිගඵනහ නම් හර්තහගේ අඩුඳහඩුක්, අඩුඳහඩුට ඹටත් හර්තහ පිළිගළනිභ සිදු 
කයනහ. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී -   ගක්. ඩී. නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ 

 ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, දිගින් දිගටභ ංහදඹක් නළවළ. හර්තහගේ අඩංගු ගරහ තිගඹන කරුු  අතිලඹ 
යහජ කරුු  එඹට අපිට කිසිගේත් එකඟගන්න ඵළවළ. අග්  විරුේධත්ඹ ඳරකයන්ගන්. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී -   යු. එල්. ගේනක දභඹන්ත ද සිල්හ භවතහ 

  ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, අගඳත් විරුේධත්ඹ ඳර කයනහ. 

ගරු නගයහධිඳති    -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

 ගරු භන්ත්රිරුනි, බහ හර්තහකට විරුේධවීභට ඉඩකඩක් නළවළ. භට විරුේධවීි හර්තහ කයන්න 
ගනගභයි පුළුන් ගන්ගන්, බහ හර්තහගේ අඩංගු විඹයුතු කරුු  අඩංගු ගරහ නළවළ කිඹරහ කිඹන්න 
පුළුන්. ඊට ඩහ ගදඹක් භට කයන්න ඵළවළ. බහ හර්තහට විරුේධ ගනහ කිඹරහ ගකොගවත් නළවළ. 
අඩුඳහඩු විතයයි කිඹන්න පුළුන්. බහ හර්තහකට විරුේධ වීභ කිඹරහ භභ ලිේහභ එක ළරැේදක් භභ 
කයන්ගන්. ංගලෝධන ඉදිරිඳත් කයන්න ඒ ඇගයන්න ගන ගදඹක් ගකොගවේත් නළවළ. ඵළරි ඒහ කයන්න 
පුළුන්කභකුත් නළවළ. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී -   ගක්. ඩී. නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ 

 ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඔඵතුභහගේ කළභළත්තට අනු ඵරවත්කහරිත්ඹකින් ගම් ඡන්දඹ ප්රකහල කයන 
ආකහයඹ පිළිඵ බහ හර්තහගේ ඉතහ ඳළවළදිලි තිගඹනහ. භවය භන්ත්රිරු ගනොභළති අඹගගත් ඡන්දඹ 
බහවිතහ ගච්ච ඵ වන් ගනහ. ඒ නිහ ඒ බහ හර්තහට අපි විරුේධයි. ඔඵට ගඵොරු කිඹරහ යහජ 
හර්තහ වතික කයන්න අපි එකඟකයන්න එඳහ. අග්  විරුේධත්ඹ වන් කයන්න ඡන්ද විභසිම් එඳහ. 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

 ගරු භන්ත්රිරුනි, ංගලෝධන කිසික් ගනොභළති නිහ බහ හර්තහ පිළිගත යුතුඹළයි භභ වන් 
කයනහ. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී  -  බී.ජිත් දුින්ද පීරිස භවතහ 



  භහසික බහ හර්තහ - 2022.08.12 

5 
 

 ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, වළභ බහකභ අපි ඕනභ බහක හර්තහ ඉදිරිඳත් කරහට ඳසගේ තය 
හර්තහක්ද අතය හර්තහක්ද ඹන්නද නළේද කිඹන එකගන් වන් කයන්ගන්. එතගකොට ඊශග බහ 
හර්තහගේ ඕන ගකගනක්ට අයිතිඹක් තිගඹනහ ඒක ටවන් කයන්න තය හර්තහක්ද අතය 
හර්තහක්ද විරුේධ වුනහද නළේද කිඹන එක ටවන් කය ගළනිභ ප්රලසණඹක් නළවළ ඒක අග්  අයිතිඹක්. 

               බහ ගඝෝහ 

ගරුනගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

 ගරු භන්ත්රිරුනි, අයිතිඹ තිගඹන්න ඕන. ඒ අයිතිඹ වළදිරහ තිගඹනහ නම් විතයයි. නිතිඹක් වදහගගන 
අයිතිඹක් ගන්න ඵළවළ. 

 2022.07.21 දිනළති භවහ බහ රැසවීම් හර්තහ බහ ම්භත විඹ. 

  

02 ගරු නගයහධිඳතිතුභහගේ නිගේදන 

 

 ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

02(01) ගරු භවහ නගය බහ භන්ත්රීරුනි, ගරු යවින්ද්ර යංගන භළතිතුභහ වදිසි අලයතහඹක් නිහ අද දින බහට    
ඒභට ගනොවළකි ඵ දන්හ එහ තිගඵනහ. 

02(02) ගරු භවහ නගය බහ භන්ත්රීරුනි, ගරු උජිත් කල්ගේයහ භන්ත්රිතුභහ අනිඳ තත්ත්ඹක් භත අද දිනගේ 
වබහගිවිභට ගනොවළකි ඵ දන්හ තිගඹනහ.  

02(03) ගරු භවහ නගය බහ භන්ත්රීරුනි,2022 අගගෝසතු භහඹට අදහර සථහය කිටු ඳවත ඳරිදි 
 ඳළළත්ගන ඵ දන්හ සිටිනහ.  

  2022.08.15   ආඹතන කිටු   ගඳ..10.00  

             ඉඩම් කිටු    ඳ..1.00  

භවජන උඳගඹෝගිතහ කිටු ඳ..2.00  
 

2022.08.16   ගෞඛය කිටු   ගඳ..10.00 

     ක්රිඩහ කිටු   ඳ..1.00  

කර්භහන්ත කිටු  ඳ..2.00 
 

2022.08.17    යහඳිති කිටු                        ගඳ..10.00  

පරදහයිතහ කිටු   ගඳ..11.00     

මුදල් කිටු              ඳ..1.00 
 

02(04) ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භවහ නගය බහ භන්ත්රීරුනි, ඳසුගිඹ බහකදීප ම්භතවුන මුදල් කිටුගේ 06 - 10 දින මුදල් 
කිටුගේදි නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු ගරු භන්ත්රීතුභහ එදහ මුදල් කිටුට ඇවිල්රහ තිබුණහ ගරොකු කහරඹකට 
ඳසගේ.ඒ මුදල් කිටුගේදි රු.3000ක් ඳළති ආදහවනහගහය ගහසතු රු.6000.00 දක්හ ළඩිගරහ 
තිගඹනහ 1000 කිඹන එක රු.6000 දක්හ ළඩිගරහ තිබුණහ රු.6000 කිඹන එක රු.15000 දක්හ 
ළඩිගරහ තිබුණහ. ගනොිගල් රු.1000 කට කයන එක රු.4500 දක්හ ළඩිකයරහ තිබුණහ. ගම් 
ම්ඵන්ධගඹන් භහජ භහධය ජහරහරත් තිබුණහ. ඒගේභ ගම් සිේධිඹ ආයංචිගනගකොට 4ක් කයරහ 
තිබුණහ.ඒ කයරහ තිබුු  4ට රු.7500 ඵළගින් අයගගන තිබුණහ.ගභඹ භවහ භවිතඹට කරුණක් විදිඹට භභ 
දළක්කහ. ගභොකද භභ හිතනහ එක ගභොන විදිඹකින්ත් සිදුවිඹ යුතු එකක් ගනගභයි. එකට ගවේතු තභයි 
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ගභොයටු භවහ නගය බහට අති විලහර ගන්නහවු සථිය තළන්ඳත්ක් නළවළ. භවය ප්රහගේශිඹ බහරට 
තිගඹන තයම්ත් රක් 400 කට ආන්න ප්රභහණඹක් තිගඹන නගය බහක් වුනත් ගකොවිඩ් භයණරදි 
රංකහගේභ ගනොිගල් ගකොවිඩ් ගඳට්ටිඹත් ඒ වර්ස එකත් දිරහ 300 කට ළඩි අභංගරය ප්රභහණඹක් 
ගනොිගල් කයපු අපි රංකහගේ ගභොනභ ආඹතනඹකටත් රක් ගනොිගල් ගනොකඳන අසථහගේදි ර 
ගනොිගල් කඳන අපි ඹ අවුරුදු 90කට ළඩි ආදහවනහගහය ර ආදහවන ගනොිගල් කයන අපි ගම් ළඩි 
විභ ගභොන විදිඹකටත් එදහ ම්භත ගරහ තිබුණත් අපිට අගඵෝධඹක් ගනොතිබුු  නිහ ගභඹ ම්භත 
කයන්න පුළුන් එකක් ගනගභයි. ඒ නිහ භභ අද මුදල් කිටු ඹටගත් භභ ඒක ඉදිරිඳත් කයින් ඒක 
අගවෝසි කයරහ ගඳය ගණන් රට ඹනහ. දළනටත් ඒ ගඳය ගණන්රට තභයි ඒක සිදුගින් ඳතින්ගන්. 
ඉතින් ඒක භභ ඵළලුහඒ අසථහගේදි විගලේගඹන්භ ආදහවනහගහය රට එන ඒ ංඛයහ ආදහවනඹ කිරිභ 
වහ එන ප්රභහණඹන් ඵළලුහභ ප්රභහණඹන් ර්ඹකට 400ක් ඳභණ එන්ගන් ගම් 400 ළඩිගන 4500න් 
ළඩි කයහභ දවඅටරක්ඹක් තභයි ළඩි විභ ගන්ගන්. නමුත් ගණකහධිකහරිතුිඹ විසින් ඉදිරිඳත් කයරහ 
තිබුු  හර්තහක් භභ 4ගනි භහගේ මුදල් කිටුගේදි හකච්ඡහට රක්කයරහ තිගඹනහ. ඒක තභයි 
ගවේතු. අගප්රේල් මුදල් කිටුගේ අංක 18 ඹටගත් තිගඹනහ විගණන ගහසතු ගගවිභ ම්ඵන්ධගඹන් 
හර්තහක් එවුහභ භභ එගක් ඳළවළදිලිභ කිඹරහ තිගඹනහ ගම් විගණන ගහසතු ගගවිභ ම්ඵන්ධගඹන් 
ගළටලු ඳතිනහ, ඒ නිහ භභ දිරහ තිගඹන තියණඹ කිඹන්නම්. "උක්ත කරුණ රකහ ඵළලු කිටු 
හර්ෂික අඹළඹ ගල්ඛනඹ භගින් එක් එක් ර්ඹ රට අදහර ගඳය ර් රට ගන්කය ඇති මුදල් 
ප්රතිඳහදන බහගේ ළඹ පිළිඵ රකහ ඵරහ ළඹ ශිර් රට අදහර ප්රතිඳහදන ගන්කයන ඵළවින්ද 
යජගේ විගණන ගහසතු වහ බිල්ඳත් ඉදිරිඳත් කයන එක් එක් ර් රට ගගවිඹ යුතු මුදර විලහර 
ලගඹන් ගනසවිභ භත ප්රතිඳහදන ගන්කිරිම් ව ගගවිම් කිරිභ ම්ඵන්ධ ගළටලු වගත තත්ත්ඹක් 
ඳළනනළගි ඇති ඵළවින් ද ඉවත එක් එක් ර්රට අදහර අඹළඹ ගල්ඛන භඟින් ගන්කය ප්රතිඳහදන 
සිභහන් ම්ඵන්ධ විසතයහත්භක හර්තහක් ිශඟ කිටුට ඉදිරිඳත් කයන්න නහගරික ගණකහධිකහරි 
ගත ඳළරීභට කිටු තියණඹ කයන රදි. ගභගවභ තිගඹේදි ඳසගනි භහගේ මුදල් කිටුට ඉදිරිඳත් 
ගන්ගන් භභ කිඹපු එක ගනගභයි. ඳසගනි භහගේ මුදල් කිටුට එක් එක් ර්ර ගන්කයපු මුදල් 
රට ඩහ එකක් එනහනම් ඒගක් තිගඹනහ ම්පුර්ණගඹන්භ ගගන ප්රභහණඹ ගගවීම් කිරිභටත් ඒ 
ගගන ප්රභහණඹ විදිඹට තිගඹනහ. භභ හිතන්ගන් ඒට නිගඹෝජය නගයහධිඳතිතුභහ ගකිඹන්න ඕන 
නළවළ. නමුත්, භභ ඉල්රරහ තිගඹන කිටු හර්තහගේ භභ ඉල්රරහ තිගඹනහ ඒක එන්ගන් නළති එරහ 
තිගඹනහ. ඉවත උඳගල්ඛන අනු 2016-2022 දක්හ ර් ගනුගන් වකහය විගණකහධිඳති විසින් 
විගණන ගහසතු ගගහ ඇති වුචය රට අනු වළටතුන්රක් නභසිඹවළටක මුදරක් ගගවිභට නිඹිත 
අතය නමුත්, හර්ෂික අඹළගඹන් ගන්කය ඇති රු.ිලිඹන 3.25 තිසගදරක් ඳනසදහවක මුදරක් 2016 
සිට අද දක්හ වතලිස ගදරක් අනුවඹ දහවක මුදරක් ගගවිභට ණඹ හිි ගල්ඛනගේ ප්රතිඳහදන ගන්කය දි 
ඇත. අමුලික ගඵොරුක් ගම් එරහ තිගඹනහ 2016-2020 දක්හ වු ර්රට අදහර වකහය 
විගණකහධිඳති විසින් ගහසතු ගගවිම්. ඒහ ඇති මුදර ණඹ හිිඹන්ට ගන් කය ඇති ප්රතිඳහදන අතය 
ඳයසඳයඹක් තිගඹනහ. රක් විසකුත් 4900ක ඌනතහඹක් ඳතින ඵළවින්ඒ මුදර  2021 ර්ගේ 
ණඹ හිි ගල්ඛනඹට ඉදිරිඳත් ගේනම් එයින් 2021 ර්ගේ ප්රතිඳහදනගඹන් දළරිභට සිදුගන ඵ 
කහරුි ක දන්ි. විගණන ගහසතු ගගවිභ දවහ මුදල් කිටුට ඉදිරිඳත් කයි."උක්ත කරුණ රකහ 
ඵළලු කිටු හර්තහගේ වන් ඳරිදි 2016 ර් රට අදහර වකහය විගණකහධිඳති විසින් විගණන 
ගහසතු ගනුගන් එහ ඇති වළටතුන්රක් නභසිඹවළටක මුදර හරික ලගඹන් ගගවිභට වළකිඹහක් 
තිගඹනහද කිඹරහ" හර්තහක් එරහ අග්  ගණකහධිකහරි. භට තිගඹන ප්රලසණඹ තභයි ගම් බහ දිගින් 
දිගටභ ගම් මුදර ගගන්න එඳහ කිඹරහ කරුු  දක්රහ දක්රහ තිගඹන අතයතුගර්දි ගම් මුදර ගගන්න 
භභ නළති ගරහගේ හර්තහක් එනහ ඉල්රපු නළති එකක්. වළඵළයි භභ නළති ගරහගේභ ගම් අහිංක 
ිනිසසුන්ගේ මුදල් ආණ්ඩුට ගදන්න ගරොකු ෆඹභක් ගණකහධිකහරි ගන්න ගභන්භ අගනක් ඳළත්ගතන් 
දරිද්රතහඹ ගරොකුට තිගඹන ගේරහක ිනිසසුන්ගගන් ආදහවනහගහය ගහසතු ළඩි කිරිභටත් නිශධහරින්භ 
කටයුතු කයනහ. භවහ ගරොකු ප්රලසණඹක් ඒ ගහසතු විදිඹට ගත්තහභ ම්පුර්ණගඹන්භ විගණන ගහසතු 
ගගන්න ගරහ තිගඹනහ. වතලිසවඹරක් ඳනසවඹදවස නභසිඹ වළටක්. ඳවගරොස රක් ඳනස 
ගදදවස තුන්සිඹ විස ගහගන්. වළඵළයි දවඅටරක් ගහගන් ය තුනක් එකතු කගරොත් ඒ ගහසතු 
ගන්ගන් ඳනසවතයරක්ඹයි. දළන් අපි ගදන්න ඹනහ. ඕනනළති එකක් ිනිසසුන්ගගන් ගන්න ඹනහ. ඒ 
නිහ භභ ම්පුර්ණගඹන්භ මුදල් කිටුට එරහ තිගඹන හර්තහ භභ අහන මුදල් කිටුගේ තීයණඹ 
"උක්ත කරුණ ම්ඵන්ධගඹන් විගණන ගහසතු ගගවිභට 2022-04-08 න දින මුදල් කිටුට හර්තහගේ 
අංක 18 භගින් ඉල්රහ ඇති හර්තහ වහ නහගරික ගණකහධිකහරි විසින් 2022-05-25 මුදල් කිටු හර්තහගේ 
අංක (2)2 ඹටගත් ඉදිරිඳත් කය ඇති හර්තහටත් ඳයසඳයඹක් ඳළනනළගි ඇති ඵ කිටුට නිරික්ණඹ 
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න ඵළවින් ගම් ම්ඵන්ධ 2022-04-08 දින කිටු භගින් නිඹභ කය ඇති ඳරිදි ිරග කිටුට නළත 
හයඹක් හර්තහක් ඉදිරිඳත් කයන ගර තීයණඹ කයන රදි. ගම් අනු ගරොකු ප්රලසණඹක් එක ඳළත්තකින් 
ජනතහගේ ඵදු මුදල් ගදන්න ඕන නළති තළන ගදන්න උසහව ගන්නහ ගේ ඵදු ගගන ජනතහට අපි 
වන රන රංකහගේ එකභ ආඹතනඹ. රක් කඳනගකොට ල්ලි අඹ කයන්නළති එකභ ආඹතනඹ. 
ඹ අවුරුදු 90 ළඩි ආදහවන ගනොිගල් කයන එකභ ආඹතනඹ. ගම්ච්චය අධික ිරට ගෆස ගිඹහට 
අඩුගන් ඳත්හගගන ඹන්ගන්ඒ අඹට ඒ වනඹ ගදන අතගර් වනඹ ක් ඳහදු කයරහ. ඒ නිහ භභ ගම් 
ගදකභ නත්තරහ ගගවිභත් නතය කරහ ළඩි කිරිභත් නතය කරහ. ඒක භභ දළන්විභක් ලගඹන් කිඹරහ 
බහ දළනුත් කයනහ. මීශග කිටු හර්තහගේ තභයි භභ විගණන මුදල් ගගන්න බහගේභ තින්දුක් 
අයගගන. ගගවිභ නතය කයන්න අපිට පුළුන්කභක් නළවළ. විගණනඹ කයන්ගන් කවුද විගණකහධිඳතිද? 
විගණකහධිඳති එරහ තිගඹන්ගන් කිඹරහ අපිට ප්රලසණඹක් ගනගභයි. අපි ඉන්ගන් ර්ඹකට සීභහ ගච්ච 
ඵජට් එකක. ඒ ඵජට් එගක් නළති ගේල් ගගන්න අපිට පුළුන්කභක් නළවළ. එගවභ කයපු ඒහ 
ම්ඵන්ධගඹන් විගණනඹ ගරහ අපි ඕනතයම් ඒට රක්ගරහ තිගඹන ආඹතනඹක්. අපි විතයක් 
ගනගභයි රංකහගේ ගගොඩක් ආඹතන එගවභ ගරහ තිගඹන නිහ ගම් ගහසතු ගදක අතය තිගඹන්නහවු 
ගන විගණනඹට ගගන මුදරයි ආදහවනහගහය ර ළඩි ගච්ච ගහසතුයි අතය තිගඹන මුදර වත්රක් 
වතලිස තුන්දහස වතලිවයි. ගභඹ තභයි ඇත්ත අවුරුදු තුනකට කථහ කයරහ ගත්ගතොත් ගභච්චයයි. ඉතින් 
ගභඹ ගනගභයි ගම් බහගේදි වත්රක් වතලිසතුන්දහස වතලිවක් කිඹන එක ගම් බහට එච්චය ගරොකු 
මුදරක් ගනගභයි. රක් ද ග දහවක විතය ගේ ඹම්කිසි විදිඹකට එක එක ආදහඹම් ව ළටු්  රළගඵන 
එත් එක්ක ගත්තහභ රක් දවදහවක මුදර විතයක් ඵජටි ගන ආඹතනඹක් විදිඹට ගම් මුදර අයගගන ගම් 
ිනිසසුන් අඳවසුතහඹට ඳත්කයන්න ඵළරි නිහ එදහභ භභ හිතන්ගන් භහජ භහධය ජහරහලින් ඉදිරිඳත් 
කයපු ගේ භභ දළක්කහභ භභ දළකපු යහත්රිගේ ඉදන් භභ කිේහ භගේ පුතහට ඳි විඩඹක් දහන්න දළන්භභ 
ගභගවභ ගදඹක් ගන්ගන් නළවළ කිඹරහ. නමුත්, ඳහුගනිදහ ඇවිල්රහ විභසිගම්දි භභ දළක්කහ එගවභ 
ගදඹක් ගරහ තිගඹනහ. එගගල්භ ඒක නළළත්තුහ. භභ කිඹරහ තිබුණහ ඒ වතය ගදනහටත් ල්ලි 
ගදන්න කිඹරහ. ඒක දුන්නහ ද නළේද කිඹරහ භභ දන්ගන් නළවළ. ඒකත් ගවොඹරහ ඵරරහ ඒ කටයුතු 
කයනහ. 

 
භවහ නගය බහ භන්ත්රී -   ගක්. ඩී. නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, දළන් ඔඵතුභහට අලය අලය ආකහයගේ කරුු  ඉදිරිඳත් කයනහ. ඒ කරුු  
රට ඹම් ගළටලු තිගඹනහ අපිටත් ඉදිරිඳත් කයන්න. වළඵළයි ගම් අසථහ ගම් අසථහගේ ඳසුකයින් 
ඉන්ගන් කුභන අසථහද කිඹන එක පිළිඵද අපි කවුරුත් දන්නහ. හද විහද කයන්න ඕන ගරහක් 
ගනගභයි ගම් ඹන්ගන්. ඒ නිහ ඔඵ අපිට අසථහක් ගදන්ගන් ගම් කිඹන කහයණහරට අග්  අදව 
ඉදිරිඳත් කයන්ගන් ගකොයි ගේරහගේද? 

 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රීරුනි, කිටු අසථහගේදීප ගන්න. භභ නිගේදන ඹටගත් ඉදිරිඳත් කයහ භට තිගඹන අසථහගේ. 
 
 
 

 03     බහ අභතහ එන රද ආඹචනහ වහ ගඳත්ම් ඳළිි ලි වහ න්ගේල බහ වමුගේ තළබිභ. 

 03(1)   භවහ නගය බහ භන්ත්රි  -  ජී. එම්. සුයංග නිලහන්ත අගඳෝන්සු භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඔඵතුභහට සතුතිඹක් පුදකයන්න අලයතහඹ තිගඹනහ. ගභොයටු රක්ඳතිඹ 
ක්ගේත්රහයහභ විවහයහධිඳති ගවේභහනන්ද සහින් වන්ගේගේ අඳත්විභ ම්ඵන්ධගඹන් එභ අඳත් ව 
ගභොගවොගත් සිට ගභොයටු භවහ නගය බහගේ සිඹලුභ භන්ත්රීරු සිඹලුභ ගේලඳහරඥගඹෝ වබහගි වුනහ. 
නමුත්, ගභොයටුගේ ගඵෞේධ නහඹකගඹක් ලගඹන් ඔඵතුභහ ගම් ගරු නහඹක සහින් වන්ගේට 
කයන්නහවු ඒ ගගෞයඹ නිිත්ගතන් ගභභ බහට ගගෞයඹ සතුතිඹ පුදකයනහ. 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, රක්ඳතිඹ කනගයත්න ගඳගද ප්රධහන ඳහගර් ගකරය භහර්ගඹ අහිය කයින් 
තිගඵනහ. පුේගරයින් ගදගදගනක් ගභභ භහර්ගඹ අහිය විභ නිහ එභ ප්රගේලගේ ජනතහ 
කිගරෝිටයඹකට ළඩිඹ දුයක් ඳයින් අභතය එන්න ඕන. ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, කඩිනින් ගභභ අනය 
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ඉදිකිරිම් ඉත් කයරහ ජනතහට ගභභ කරපු භහර්ගගඹන් ගකෝච්චිඹට විනහඩි 10 ඇතුරත එන්න පුළුන්. 
ඒ ම්ඵන්ධගඹන් කඩිනින් අනය ඉදිකිරිභ ඉත් කයන ගර ඉල්රහ සිටිනහ. 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ගිඹ නභගනි දින ගම් යගට් සිදුවු ගේදනිඹ තත්ත්ඹ. ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ගම් 
ගභොගවොගත් පුේගලික ගේඳර යහජය ගේඳර, ගඳොදු ගේඳර ලගඹන් විනහලඹට ඳත්වුනහ. ගරු 
නගයහධිඳතිතුභනි, ඹම් ඹම් කහර්ඹඹන් රදි විගලේගඹන්භ භභ ඇඵළේදිඹට ඳත්ගච්ච සථහන ලින් ඹම් 
ඹම් බහණ්ඩ ගොයහ ගත්තහ. ගොයහගගන ගිඹහ. ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ගභභ ගොයහගගන ගිඹ ගොයහ 
අල්රහගත්තහ. ගොයඵඩු ගත්ත කිසිදු පුේගරගඹක් ගඳොලිසිගඹන් අත්අඩංගුට ගත්ගත් නළවළ. ගරු 
නගයහධිඳතිතුභනි, ගම්ක විගලේගඹන්භ වන් කයන්න ඕන ගවොයහ අල්රරහ රිභහන්ඩ් කයනහ දින 
දහවතයක් දහනහ. ගවොය ඵඩු ගත්ත කිසිදු පුේගරගඹක් අධිකයණඹටත් ගඳොලිසිඹටත් ගගනහගේ නළවළ. 
ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ගම් ම්ඵන්ධගඹන් බහගේ කණගහටු ප්රකහල කයනහ. ගඳොලිස සථහනගේ 
ඇතළම් නිශධහරින් කයන දුෂිත ක්රිඹහන් නිහ ඹම් බහණ්ඩඹක් රඵහගත්තත්, ගොයහගගන තිඹහගත්තත් 
ගොයකභ ගොයකභභයි. ඒ ම්ඵන්ධගඹන් ගභභ අදහර පුේගරඹන්ට නිතිභඹ කටයුතු කඩිනින් නිභ 
කයන්න කිඹරහ ඉල්ලිභක් කයනහ. ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ගම් ම්ඵන්ධගඹන් අඳ කහටත් ගඳොදු ගදඹක් 
නළතිවුනහභ ගරොකු ඳහඩුක් තිගඹනහ. ගිනි තිඹහපු ිනිගවකුටත් ගොයකම් කයපු ිනිගවකුටත් ඒගක් 
කළක්කුභක් ඇතිගන්ගන් නළවළ. ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඹම් ගදඹක් අයගගන තිගඹනහනම් ඇතළම් 
ගවෝදයගඹක් ගන්න පුළුන් නමුත් ගොය ඵඩු ගත්ත කිසිභ ගකගනකුට නිතිගේ වසුවිභක් නළවළ. ගරු 
නගයහධිඳතිතුභනි, ගම් ම්ඵන්ධගඹන් කඩිනම්න් කටයුතු කයන්න කිඹරහ ගඳොලිසිඹට ආඹහචනහක් 
කයන්න කිඹරහ ඔඵතුභහගගන් ඉල්රනහ. 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ගම් අසථහගේ අග්  නගය බහගේ නිති නිශධහරිතුිඹ හිටිගඹොත් ගවොදයි කිඹරහ 
භභ කිඹනහ. එතුිඹ වළභදහභ නඩුකට ඹන්ගන් ගම් භවහ බහගේ දිනගේදි ඳභණයි. භභ අවන්න 
කළභතියි එතුිඹගගන් දුයකථනගඹන් වරි දභ අධිකයණගේ ඉන්නහද? භවහ බහ 5ක් විතය ගතවුනහ 
වළභදහභ එතුිඹ අධිකයණඹට ගිහිල්රහ. ඒ ම්ඵන්ධගඹන් ගනින් කවුරුවරි නළේද එතුිඹ නිගඹෝජනඹ 
කයන්න. අද නඩු ගභොකක්ද ගරු ගකොභහරිසතුභහ වළභදහභ ගම් භවහ බහ දගේ එතුිඹ වළභදහභ 
ගභොකක් වරි අධිකයණ කටයුත්තක්. ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, අඳගේ රක්ඳතිඹ භහති නිහඹ පිටුඳ 
තිගඹන අග්  ඉඩභට අධිකයණගඹන් ෆිසකල් නිගඹෝගඹ රඵහදුන්නහ අන් කයන්න කිඹරහ. ගරු 
නගයහධිඳතිතුභනි, අද ගම් නතුරු අධිකයණගේ ගගොනුත් නළවළ. ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, 
ගකොභහරිසතුභනි, භභ ඔඵතුභහට කිහිඳ තහක්භ ගම් බහගත් ප්රකහල කයහ ගම් ගගොනු 
ම්ඵන්ධගඹන් ගභොකක්ද ගන්න පුළුන් ක්රිඹහභහර්ගඹ කිඹරහ. අපි අවුරුදු 30ක් නඩු කිඹනහ ගභොයටු 
ජනතහගේ ඵදු මුදල් ලින්. අවුරුදු 30ක් නඩු කිඹනහ ෆිසකල් ඵරඹක් ක්රිඹහත්භක කයන්න ගදනහ. 
ගගොනු අධිකයණගේ නළතිගනහ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි. ගභඹ තභයි ගවොය ෂයිල් කහයඹන්ගේ 
ගල්රභ. නිශධහරිත් එක්ක එකතුගරහ ගම් ගේභ ගවන්ගන්. අධිකයණගේ තිගඹන ගගොනුක් 
අසථහනගත ගන්ගන් කුභන ගවේතුක් භතද? ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඒ ගළන අධහනඹ ගඹොමු කයන 
ගර ඉල්රහ සිටිනහ. 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, 2022-08-10 ඉඩම් ලිඹහඳදිංචි කිරිගම් ගදඳහර්තගම්න්තු වතික පිටඳත් ගදල්කද 
නුගේගගොඩ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි භභ ඉදිරිඳත් කයහ විඳක්ගේ ප්රඵරගඹක් ප්රකහලන ඔ් පුක් කස කය 
ගභභ ගඳොදු ඉඩභක් නගය බහට අඹත් කරපුගේ ඉඩභක් විකුණහ තිගඵනහ. ගරු නගයහධිඳතිතුභනි. භභ 
ගනගභයි කිඹන්ගන් ඉඩම් ගර්ජිසටහර් ගදල්කද නුගේගගොඩ. ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ගභහි කිඹනහ 
ගභොයටු කටුඵළේද ඵණ්ඩහයනහඹක භහත අංක 64/1 උසත්ත ලිඹනගේ ගේනක දභඹන්තද සිල්හ 
රක් ගදකකට විකුණනහ. රක්ඳතිඹ වියපුයන්අ් පු භහත අංක 39/28 ඳදිංචි ගර්න්දගේ සිරිගම්න් 
ප්රනහන්දුට. ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ගම් සුයංග අගඳෝන්සු ගනගභයි කිඹන්ගන් ඉඩම් ගර්ජිසටහර්. ගරු 
නගයහධිඳතිතුභනි, ගම් ම්ඵන්ධගඹන් කඩිනින් ඹම් නිතිඹ රැවළනට ඹම් ගකගනක් ම්ඵන්ධවි ඇත්නම් 
ගම් දිරහ තිගඹන ගදල්කද නුගේගගොඩ 2022-08-10 ගඳගර්දහ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි බහට භභ ඉදිරිඳත් 
කයනහ ඕනභ අධිකයණ කටයුත්තකට ඹන්න පුළුන් ජනතහගේ ජනතහ භුක්තිවිදින ගේඳර තභ 
තභන්ගේ හිතතුන්ට භුක්තිවිදින්න තුට්ටු ගදකට බහගේ ගේඳර විකුණනහ. ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, 
ගභඹ භභ බහගත කයනහ. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී  -  යු. එල්. ගේනක දභඹන්ත ද සිල්හ භවතහ 
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ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, භගේ නභ වන් ගනහ ගම් බහගේ. ඒ නිහ ගම් පිළිඵ භහන අයිතිඹක් 
රඵහ ගදන්න ඕන. ගම් ගළන විසතය කයන්න නගයහධිඳතිතුභනි. භභ ගම් බහ නිගඹෝජනඹ කයන කිසිභ 
භන්ත්රියගඹක්ට ගදෝහගයෝඳණඹක් කයනහ ගනගභයි. අභිගඹෝග කයනහ ගම් බහ නිගඹෝජනඹ කයන 
එකභ භන්ත්රියඹහ යජඹට ඳර්චස 178ක් නිකන් දුන්න එකභ භන්ත්රියඹහ. ලිඛිත භහ රග තිගඹනහ ඒ 
අදහශ ආඹතනගඹන් නිකුත් කයපු. ඒහ භභ අභිගඹෝග කයනහ කහටත් ඒ ගළන කිඹන්න පුළුන්කභක් 
තිගඹනහද? තමුන්නහන්ගේරහ ගම්ච්චය දුන්නහ කිඹරහ එගවභ කයපු භභ ඉතහභත් ගකිගභන් කිඹනහ 
තමුන්නහන්ගේ නින් වන් කයහ භට නගයහධිඳතිතුභනි අතය භළේගදන් ගදඹක් අයගගන ගම් ඉඩභ 
එගවභ ගනගභයි ඹන්ගන් ගම් තිගඹනහ හිිකම් හර්තහ. ගභතුභහ ගම් දිනඹ ඵරන්න ඔඹ දිනඹ 
ඳල්ගල්වහට ඵරන්න නගයහධිඳතිතුභහ ඔතනින් ඵරන්න ගභතනින් එන්ගන් කේද කිඹරහ. ඉඩභක් 
ලිඹනහ ගවොයණගේ සුවිනිතහ ප්රනහන්දු ගවොයණගේ ශිගයෝි ප්රනහන්දු, ඇල්රගේ සුදන්තහ ප්රනහන්දු ගම් 
ඉඩභ ලිඹනහ 2006-12-21 හිිකම් හර්තහ තිගඹනහ. ගම් දුන්න ගභඹ ලිඹන්ගන් කහටද ඵරහපු ඩුගේ 
ශියහි  යසිකහ ගභන්ඩිසට 2007-01-04 ගම් ලිඹගන්ගන් 2006 ඔ් පු වදන්ගන් මීශගට ලිඹනහ. 
ගභන්ඩිස ගකගනක්ට ගභඹහ විකුණනහ ගර්න්දගේ සිරිගභන් ප්රනහන්දුට විකුණන්ගන් 2007-05-19 
සිරිගභන් ප්රනහන්දු ගේනක දභඹන්තට ගදනහ. 2008-09-27 ගම් තුන්ගදගනක්ගගන් ඳසගේ එතගකොට 
ගේනක දභඹන්ත නළත සිරිගභන්ට ගදනහ. 

ගරු නගයහධිඳති   -    ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රීතුභනි, භභ ප්රකහලඹක් කයන්න උසහව කයන්ගන් නළවළ. ඔඵතුභහ ඔඹ කිඹන කහයණඹත් 
එක්ක යවිනහත් ගේ. ගුණගේකය භළතිතුභහ නගයහධිඳතිතුභහ ගරහ ඉන්න කහගල් භභ ඔඹ ජිත් දුින්ද 
පිරිස ගරු භන්ත්රිතුභහ ඉන්න පුටුගේ ඉන්න කහගල් ගම් ඳළත්ගත් ආණ්ඩුඳක්ඹ නිගඹෝජනඹ කයනගකොට 
තිරකසිරි භන්ත්රිතුභහ ඉන්න පුටුගේ ඉදගගන දින්ගත නි ප්රනහන්දු භන්ත්රිතුභහ කිඹනහ ඹම් 
පුේගරඹන්ගේ යජගේ ගේඳර ප්රකහලන ඔ් පු භත ඹම් ඹම් අඹ විකුණන නිහ අපි ගනගභයි ආණ්ඩු 
ඳක්ගඹන් ගේන්ගන්. ගඹෝජනහ කිඹනහ ඳළටිකිරිඹ අවුරුදු 20ක් ගනොභළතිනම් ගල්ඛනගත කයන්න 
එඳහ අයිතිඹ පිළිඵද කිඹරහ ගභභ ගල්ඛනගේ භභ ඵළලුහ ඵළලුහභ ආර් අයි ගකගනක් නභකිඹන්ගන් 
නළවළ. එතුභහ දින්ගත ගරහද කිඹරහත් භභ දන්ගන් නළවළ. පුදුභහකහය එකක් ගභහි තිගඹන්ගන්. භහ 
ගහනක් ඇතුරත 4 ගදගනක් අතට ගභඹ ගිහිල්රහ තිගඹනහ. ගභහි ආයම්බඹ ප්රකහලන ඔ් පුක්. ගභහි 
ආයම්බඹ භහ රග තිගඹනහ. ඒ නිහ ගභඹ ගළන ඔඵතුභහ ඹම්දුයට කථහ කයනහනම් ගභඹට ගරොකු 
විහදඹක් කයපු අපි ගන ගරහක නමුත් භභ හිතනහ ඔඵතුභහට ගභහි තිගඹන ළරුේදක් තිගඹනහ 
නම් ඔඵතුභහට අඳවඹක් ගරහ තිගඹනහනම් ඒකට අනු ක්රිඹහභහර්ග ගන්න ඒ ඇගයන්න ඔඵතුභහ. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී  -  යු. එල්. ගේනක දභඹන්ත ද සිල්හ භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ගභඹ බහගේ හර්තහ ගනහ. ගම්හ භවයවිට ඳත්තගර් ඹන්න පුළුන්. ඒ නිහ 
භගේ නිළයදිතහඹත් තිගඹන්න ඕන කදහක් ගම් ගේ ගදඹකට භභ. භභ 1976 ඉදරහ ගගදයක 
ඳදිංචිගරහ ඉන්නහ. භභ ඉන්ගන් කුලිඹට. කදහත් ඒ ඉඩගභත් ප්රකහලන ඔ් පුක් ගන්න භභ 
ඉදිරිඳත් වුගන් නළවළ. පිරිසිදු චරිතඹක් භඩගවන එකයි භභ කිේගේ. ගභතන අන්තිභට එනහ නළතත් 
සිරිගභන්ට ඹනහ. ගභඹ ඇත්ත කථහ. සිරිගභන් කිඹන පුේරගඹහ ඇවිල්රහ ගභතන ප්රකහලන ඔ් පු 
වළදුගේ ගන කවුරුත් භභ දන්ගන්ත් නළවළ. ඔ් පුක් තිබ්ඵහ ඇවිල්රහ භට කිඹනහ ල්ලි නළවළ භට 
කිඹක් වරි ගදන්න කිඹරහ. 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රිතුභහ, ඔඵතුභහ දන්න ගේ භභත් දන්නහ. ගම් බහගේ ගගොඩක් අඹ දන්නහ. ප්රකහලන ඔ් පු 
වදරහ ඒ කිඹන ඳසගනිඹහ ගභතන තිගඹන්ගන් 4 ගදගනක් විතයයි. 6 ගනිඹහ ගහට එන ගකොට 
අවුරුේදයි භහ ගදකයි. ප්රකහලන ඔ් පු කිඹන්ගන් ඒකයි. ඊට ඳසගේ ප්රකහලන ඔ් පුගන් ලිඹන ඒහ 
ප්රකහලන ඔ් පු ගනගභයි. ඒක තභයි ගනොතහරිස ගකගනක්ගේ නිතිඹ ප්රකහලන ඔ් පු වදරහ තිගඹන්ගන් 
2007 ඔඵතුභහ අයගගන තිගඹන්ගන් 2008 ප්රකහලන ඔ් පුක් රංගු ගන්ගන් ගකොයි කහර සිභහටද 
කිඹරහ ඔඵතුභහ දන්නහ. ඔඵතුභහ ගනොදළන අවුරුේදකින් ඔඵතුභහ අයිතිඹක් අයගගන ඒ ඉඩභ අග්  
ඉඩභක් ඒක නගය බහගේ ඉඩභක්. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී  -  යු. එල්. ගේනක දභඹන්ත ද සිල්හ භවතහ 
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ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, භභ ගභඹට විරුේධ ක්රිඹහභහර්ගඹක් ගන්නහ කිඹරහ කිඹනහ. ගම් බහ හර්තහ 
එකින් එක භභ ගභඹ ගර්ගකෝඩ් කයගගන ඹනහ. ගම් ගරහගේ ඔක්ගකොභ හර්තහ කයන්න කිඹරහ 
ඉල්රනහ. භන්ත්රිතුභහ ඔඵතුභහ රක්ඳතිඹට ආදගර් භන්ත්රිතුගභක්නම් අපි දන්නහ ඕනභ භන්ත්රියගඹක් 
තභන්ගේ ගකොට්ඨහලඹට ආදගර්යි තමුන්නහන්ගේ ආදගර් කයන තත් ගදල් තිගඹනහ. අපි ගිඹහ ගහිි  
ගෂෝන්ගේකහගේ භර ගගදය ශභඹහ භළරිච්ච ගරහගේ රක්තුනක් ගත්ත භන්ත්රියඹහ කිඹරහ අඩනහ. 
අන්න ඒහ ගවොඹන්න තමුන්නහන්ගේ ඉන්ගන් ඳහයක් අවිහිය කයගගන ගිහිල්රහ ඵළසිල් කිඹරහ 
පුේගරඹහගගන් ප්රකහලන ඔ් පුක් වදහගත්ත අනය ඉඩභක. අනය බිල්ඩින් ඉදිරිඳත් කයරහ 
තිගඹන්ගන්. අපිටත් ගම්හ ගවොඹන්න ගනහ. ඵළසිල් කිඹන පුේගරඹහගගන් ප්රකහලන ඔ් පුක් 
තමුන්නහන්ගේ අයගගන තිගඹනහ. අපි ඒහ ින් ඉදිරිඹට ගන්නහ. භභ ගම්හ ගවොඹනහ භන්ත්රිතුභහ 
තමුන්නහන්ගේගේ ගකොට්ඨහලගේ ගම් නගය බහගන්. 

      බහ ගඝෝහ  

අපි කිඹනහ ගම් අනය ප්රකහලන ඔ් පු වදහගගන ඉන්න භන්ත්රිරු කථහ කයන්ගන් භවහ ගරොකුට. 
අනික් ිනිසසු ගළන ඒගගොල්රන්ගේ ඳළටිකිරිඹ ඒකයි. කවුද අය ගහිි  ගෂොන්ගේකහගේ ශභඹහගගන් 
රක් 3 ගත්ත භන්ත්රියඹහ. අපි කිඹනහ උන්ට ගනගභයි එගවභ ගත්ත ගම් බහගේ අඹටත් ශභයින්ටත් 
ගම් ගේල් ඔක්ගකොභ නගය බහ ගේකඹන්ගේ අසුචිකන ශභයි වදන භන්ත්රිරු ඉන්ගන්. ගම් ගවොරුද 
කිඹන්ගන් නිකන් ඉන්න ිනිසසුන්ට. 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රිතුභහ, ඔඵතුභහ කථහකයන්ගන් ගභඹට අදහර ගදඹක් ගනගභයිගන්. ඔඵතුභහ ගන්න ඕන පිඹය 
ගන්න. 

      බහ ගඝෝහ 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී  -  යු. එල්. ගේනක දභඹන්ත ද සිල්හ භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, භභ ගන්න පිඹය ගන්නහ. ඒක ගනගභයි ගම් බහ තුරත් නිළයදි ගන්න ඕන 
ගභතුභහ කයන ප්රකහලඹ විතයක් වයිරයිට් ගනහ. 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රිතුභහ, වයිරයිට් ගන්න ඕන නළවළ. ඔඵතුභහ නිළයදි කිරීභ කයරහ ගවෝ ගන්න ඕන නිතිභඹ 
ක්රිඹහභහර්ගඹ අයගගන බහට ඉදිරිඳත් කයන්න. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී  -  යු. එල්. ගේනක දභඹන්ත ද සිල්හ භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, භභ බහ දළනුත් කයන්න ගභඹ බහ තු ඉඩභක්ද කිඹන එක භභ දන්ගන් 
නළවළ. වළදු පුේගරඹහ කවුද කිඹන එකත් භභ දන්ගන් නළවළ. එගවනම් නගයහධිඳතිතුභහ රංකහගේ ඉන්න 
ඳනසඳන්රක්ඹටභ නඩුදහන්න ගනහ තුන් වතය ගනිඹහට ඉඩභ ගත්තහට. වදපු ිනිවහ ඳළත්තක 
ඉන්නගකොට නඩු දහන්ගන් භළද ඉන්න පුේගරගඹක්ට. රංකහගේ ඉන්න ඳනසඳන්රක්ඹටභ නඩු දහන්න 
ගනහ. 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

 ගරු භන්ත්රිතුභහ, ඉඩභක් ගනිේදි ඳළටිකිරිඹ අපි ගවොඹරහ ගන්ගන් අපිත් ඉඩම් ගන්නහගන්. 

 

 

 

 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී  -  යු. එල්. ගේනක දභඹන්ත ද සිල්හ භවතහ 



  භහසික බහ හර්තහ - 2022.08.12 

11 
 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, තමුන්නහන්ගේගේ ගකොට්ඨහලගේ ඳහයල් වළදුහ කිඹරහ ඳහයල් ංර්ධනඹ කයහ 
කිඹරහ කහඳට් එක ඊට උඩින් දළම්භහට ඳසගේ භහර්ගඹ කස කයන්න කිඹරහ රක් වතකුත් ගහනක්  

      බහ ගඝෝහ 

ගේසඨත්ඹ රකන්න ඕන ළදගත්කභට රකන්න ඕන තළන් තිගඹනහ. ඒ තළනක් ගනගභයි ගම් නගය 
බහගේ ගම් ඳහරනගේ ගම් ඳහරනඹ කිඹන්ගන් ජයහ ජියණ ඳහරනඹක්. 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රිතුභහ, දළන් ඔඵතුභහට කයන්න තිගඹන්ගන් ඔඵතුභහගේ නිර්ගදෝශිබහඹ ඔ් පු කයන්නගකෝ 
එතගකොට ඉයයිගන්. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී  -  යු. එල්. ගේනක දභඹන්ත ද සිල්හ භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, භභ කිඹන්ගන් ගම් බහ තුර භට වුණ අහධහයණඹ නින් ඉදිරිඳත් කයරහ ගම් 
ප්රකහලන ඔ් පු වළදුහ කිඹන එක. අන්න ඒක ටවන් කයගන්න විතයයි අලය ගන්ගන්. 

ගරු නගයහධිඳති  -  ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

 ගරු භන්ත්රිතුභහ, ඒ විතයක් ගනගභයි අගනක් ඒත් වන් කයනහ. 

 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  -  ජී. එම්. සුයංග නිලහන්ත අගඳෝන්සු භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ගම් බහ නිගඹෝජනඹ කයපු විඳක්ගේ ගේසඨගඹක් කවුද කිඹරහ භභ දන්ගන් 
නළවළ. භන්ත්රිතුභහ ගම් ගදල්කද නුගේගගොඩ ඉඩම් ගර්ජිසටහර් කහර්ඹහරඹ ගර්ජිසටහර්තුභහ ඉදිරිඳත් කයන 
ඳත්ඉරු. ඒකට ඹම් අභිගගෝගඹක් කයන්න ඕනනම් නිතිඥතුිඹක් ඉන්නහ. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී  -  යු. එල්. ගේනක දභඹන්ත ද සිල්හ භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඳසුගිඹ හර්තහගේ ගභතුභහ ඳළවළදිලිභ කිඹනහ ප්රකහලන ඔ් පු වළදු භන්ත්රි 
ගකගනක් ඉන්නහ කිඹරහ. අද ගභතුභහ නින් කිේහ ඔඵතුභහ පිළිගන්ගන් භභ ගම් ප්රකහලන ඔ් පු 
වළදුහ කිඹරහද නළේද කිඹරහ කිඹන්න. 

      බහ ගඝෝහ 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රිතුභහ, කහටත් තර්ජනඹ කයන්නනම් එඳහ. ගරු භවහ නගය බහ භන්ත්රීරුනි, ගදල්කද ඉඩම් 
ගර්ජිසිටහර් කහර්ඹහරඹ විසින් නිකුත් කයන රද ගල්ඛනඹක් බහගත කයරහ තිගඹනහ. ඒ අනු 
ගකොභහරිසතුභහට ළඩිදුය ගම් පිළිඵද කටයුතු කිරිභ වහ අදහශ ගන්නහවු නිශධහරින් භගින් ඒ 
කටයුත්ත සිදු කිරිභ වහ භභ ඔඵතුභහට ගභඹ ගඹොමු කයනහ. 

03 (02)භවහ නගය බහ භන්ත්රී  -   ගක්. ඩී. නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ගභොයටු භවහ නගය බහගේ ජනතහ විමුක්ති ගඳයමුගණ් භන්ත්රි කණ්ඩහඹභ විදිඹට 
අපි ගභොයටු භවහ නගය බහගේ භවජන නිගඹෝජිතයින් ලගඹන් කටයුතු කිරිගම්දි අඳගේ භන්ත්රි 
යප්රහද දිගින් දිගභට උල්රංඝණඹ කයින් මුරහනඹ විසින් කටයුතු කයින් සිටින ඵ තභයි අග්  
මුලික අදව. ගම් බහගේ අපි කහටත් භවජන නිගඹෝජිතයින් ගර හිි තිගඵන්ගන් භහන යප්රහද. 
භහන අයිතිහසිකම් අපිට අඳගේ යප්රහද අහිි විභ පිළිඵ ආන්නභ සිදුවිභ සිේධ ගන්ගන් ඳසුගිඹ 
භවහ බහ හයගේදි. එඹ ඉතහභ ගකටිගඹන් කිවුගොත් ගම් බහ නිගඹෝජනඹ කයන එක් ඳක්ඹක භන්ත්රි 
කණ්ඩහඹභකට එක් ආකහයඹකටත් ගම් බහ නිගඹෝජනඹ කයන තත් ඳක්ඹක් ගච්ච අග්  භන්ත්රි 
කණ්ඩහඹභට ඊට ගනස ආකහයඹකටත් කටයුතු කර ආකහයඹ එක ඳළත්තකින් භන්ත්රි යප්රහද ඵයඳතර 
ගර උල්රංඝණඹ විභ සිේධ ගනහ ගේභ අපිට හිි මුලික ප්රජහතන්තහදි අයිතිඹත් වකුරන්න එඹ 
වළකිලිභක් සිේධ ගනහ. භවජන නිගඹෝජිතයින් ගර ගම් නයහඹ ඳත්රගේ අදහර නළති අයිතභඹන් ඳහවිච්චි 
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කයගගන ඔවුන්ගේ නහඹකත්ඹ පිළිඵද ඔවුන්ගේ ප්රහදඹ සතුතිඹ ඳරකිරිභ අවන්ඉන්න එක අග්  
කළභළත්ත ගනොවුනත් එඹ අග්  ආලහ ගනොවුනත් ප්රජහතන්ත්රහදඹට ගරු කයන්නන් ගර අපි අවගගන 
හිටිඹහ. භන්ත්රිරු තුන්ගදගනක් කථහකයේදි අපි එඹ අවගගන හිටිඹහ. වළඵළයි ඒ අයිතිඹභ අපිටත් හිි නිහ 
ඳක්ඹක් ගර ප්රජහතන්ත්රහදඹ විලසහ කයන අඳ ඒ අසථහ ගන්න උත්වහ කිරිගම්දි ඒ අසථහ 
අපිට රඵහ දුන්ගන් නළවළ. එයින් ප්රධහන ලගඹන්භ අග්  යප්රහද උල්රංඝණඹ විභ පිළිඵද ඳළිි ල්ර අඳ 
ඉදිරිඳත් කයන්ගන්. ඊට ඩහ ඵයඳතර කහයණහකුත් භග ඒ ගවේතු නිහභ ගම් ආඹතනඹ විසින් 
ඳත්හගතයුතු තය හර්තහ අතය හර්තහ ඵ ඳත්කිරිභ. ඒ ගේලඳහරන අධිකහරිඹ විසින් ගනුරඵන 
තින්දු භත ගභහි ඳරිඳහරනඹට ගකිඹන නිශධහරින්ගේ මුලික කහර්ඹඹ තභයි ගම් ඉදිරිඳත් කයන හර්තහ 
තය හර්තහ ඉදිරිඳත් කිරිභ එනමුදු ඉදිරිඳත් ගච්ච හර්තහ අතිලඹ යහජ ගඵොරු දවන් ගන හර්තහ.ඒ 
නිහ අග්  ඳළිි ල්ර එකක් භන්ත්රි යප්රහද එකක් භවහ නගය බහ ආඥහ ඳනත‚ අතුරු යසථහ ව 
නනතික ප්රතිඳහදන සිඹල්ර ගනොරකහ වරිින් ඉදිරිඳත් කයන යහජ හර්තහ ඉදිරිඳත් කිරිභ අතිලඹ 
ඵයඳතර කහයණහක් ඵ. ඒ නිහ අපි දිගින් දිගටභ ගම් බහගේ අග්  අයගරඹ නිකම් ගඳෞේගලික කරුු  
වහ ඵළදිරහ නළවළ. අඳ ගඳොදු අයමුණක් ගනුගන් අග්  අදවස ඳර කයන්ගන් ඳළිි ලි ඉදිරිඳත් කයන්ගන් 
ගම් බහ ගභොයටු භවජනඹහගේ ප්රලසණ කථහකයින් ඔවුන්ගේ ප්රලසණරට විදුම් ගවොඹන බහක් 
ගර ඳත්හ ගළනිභට අඳ ගය විරිඹ දයන්ගන් කිසිභ තභන්ගේ ගඳෞේගලික අභිභතහර්තඹන් ඉටුකය 
ගළනිභ දවහ ප්රජහතන්ත්රහදඹත් වකුරින් භභයි ගවොදටභ කගල් කිඹරහ කිඹන්න දයණ උසහවඹ භෆත 
අත්දළකිභක් අපිට භතක් කයනහ ගවොදටභ කයපු ගකනහට ගච්ච ගේ. ඒ නිහ භගේ ඒ ඳළිි ල්ර භභ 
ඉදිරිඳත් කයනහ. කරුණහකයරහ භවජන නිගඹෝජිතයින් ගර අඳගේ යප්රහද ආයක්හ ගන විදිඹට ගම් 
භවහ නගය බහ ආඥහ ඳනගතන් අපිට දිරහ තිගඹන නිති ප්රතිඳහදන ඇතුගල් වළන්හඩ් එක ව 
විගලේගඹන් ඡන්ද විභසිම් හර්තහකයණඹ සිේධගන්න ඕන. ඒ අසථහ ඩහත්භ විධිභත් ගර ඉටුගන 
තත්ත්ඹක් ඇතුගල් ි තභන්ට හිතුක්කහය ගර වුභනහගන් බහක් අතයභළදින් නතයගකොට ඒ 
අදහර අයිතභඹට අයඹහ ඳක්යි අයිතභඹට අයඹහ විරුේධයි ඹන්න ටවන් කිරිභ අතිලය ඵයඳතර නිති 
විගයෝධි තත්ත්ඹක්. ඒ නිහ ඒ පිළිඵද ගම් බහගේදි හර්තහ කයන ගභන් අඳ ඒ ම්ඵන්ධගඹන් 
තදුයටත් ඉවශ ඵරධහරින් ගත එඹ ගඹොමු කයන්න ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ. 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ගදගනි ඳළිි ල්ර ඒ ගිඹ බහට අදහරභ ඔගඵන් ගච්ච ප්රකහලඹක් තිබුණහ 
ම්භත කයන රද ගඹෝජනහක්. ඔඵ එඹ ම්භත ගච්ච ගඹෝජනහ ඉත් කයහ. ඒ දවහ ඔඵ කරුු  
ඉදිරිඳත් කයහ. ඒ කරුු  අතය භගේ නභද වන් ගකොට කරුු  ඉදිරිඳත් කයහ. භභ ඒහ තර්ක කයන්න 
ඹන්ගන් නළවළ. ගම් ගඳත්ම් ඳළිි ලි අයිතභඹ නිහ ගභොකද භභ හිතන්ගන් භභ ඉදිරිඳත් කයන කරුු  
රට ඔඵට අදවස ඉදිරිඳත් කයන්න ඵළවළ කිඹරහ. ගම් අයිතභඹ ඹටගත් ඔඵ ඉදිරිඳත් කයනහ එඹ 
හභහනය තත්ත්ඹක්. නමුත්, නීතිභඹ ඳළත්ගතන් ගඳත්ම් අයිතභඹ ඹටගත් ඹගභක් ඉදිරිඳත් කයන 
කරුු  විහදඹට රක්ගනොවිඹ යුතු ඵයි ඳනත කිඹන්ගන්. නමුත්, භභ ඉල්රනහ ඔඵට ම්භත ගච්ච 
ගඹෝජනහක් අයින් කයන්න පුළුන්නම් භගේ ගම් ඉල්ලිභ තභයි අය ගර්සඵයි රට දිපු ඵදු වනඹ ඒක 
ආයි ඳනන්න. ගර්සඵයි ඉත් කයනහ කිඹරහ අපි කවුරුත් එකතුගරහ ඔවුන්ගගන් අඹකයන ඵරඳත්ර 
ගහසතු ඉත් කයන්න. ආගේ ගනොකය ඉන්න ගඹෝජනහක් ම්භත කයපු එඹ කරුණහකයරහ අයින් 
කයන්න. අද ඵයඳතර ගර අහධහයණඹක් සිේධගනහ ගභොයටුගේ සුළු වහ භධය ඳරිභහණ 
කර්භහන්තකරුන්ට. ඔවුන්ගගන් ඵේද අඹකයේදි ගර්සඵයි ලින් ඵදු අඹකයන්ගන් නළවළ. ඒ ගර්සඵයි 
නතය කයගළනිභ දවහ කිසිදු ක්රිඹහභහර්ගඹක් නළවළ. ගත්ත ක්රිඹහභහර්ග තිගඹනහනම් දළන් ගම් බහට 
ඉදිරිඳත් කයන්න. ඒ නිහ භභ ඉතහභ ඕනළකින් ඉල්රනහ. ඒ ගඹෝජනහ ඔඵට ගිඹ බහගන් ම්භත 
වුන ගඹෝජනහ ගම් ගේරහගේ ඉත් කයන්න පුළුන්නම් අය භහ වඹකට කලින් ම්භත වුන ගඹෝජනහ 
වහභ අයින් කයරහ ආයි තින්දුක් ගන්න ගර්සඵයි ලින් ඵේද අඹකයන්න. 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඊශගට භගේ ඳළිි ල්ර ගන්ගන් ගම් භවහ බහ තභයි ඵරත් ඔඵට ඩහ 
ඹන්න භභ ගනගභයි ඔඵ කිඹහ තිගඹනහ. ඒ නිහ ගම් භවහ බහ එහි ආණ්ඩු ඵරඹ ගවොඵන්ගන් ඔඵ 
නහඹකත්ඹ ගදන කණ්ඩහඹභ. අඳ විඳක්ඹ ගර නිගඹෝජනඹ කයින් අදවස ඳරකයහට වළභ තිසගේභ 
ඵහුතයඹහගේ කළභළත්ත අනු ගම් ඳහරනඹ කටයුතු කයන්ගන් ඔගබ් නහඹකත්ඹ ඹටගත්. ඒ නිහ ඹම් 
අයිතභඹක් පිළිඵද සථහය කිටුක නිශධහරින් ඉදිරිඳත් කයන කරුු  ඳදනම් කයගගන එඹට 
ගභොනතයම්දුයට ඹහථහර්ථහදිද ඹන්න කල්ඳනහ කයපුහභ ආදහවනහගහයඹක ප්රලසණඹ ංහද ගන 
ගරහගේ අපිත් කල්ඳනහ කයනහ විලහර ගර ගෆස ඉවශ ඹනහ නිශධහරින් ඉදිරිඳත් කයන කරුු  
රකරහ ඵරපුහභ අට ඳශහත් ඳහරන අඹතනර ආදහවනහගහයර ිරගණන් ංන්දනඹ කයපුහභ 
ඇත්ත ප්රහගඹෝගික ප්රලසණඹක් තිගඵනහ. ගම් බහ ආදහවනහගහයඹකින් අඹකයන්ගන් ජනතහ ගළන 
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හිතරහ ජනතහට ඉතහභත් වනදහයි ගහනක් ගම් බහ ඳත්හගගන ඹන්න. ඒ නිහ අපි වුනත් කිඹනහ 
ඔවුන්ගේ ඹවඳත ගනුගන්භ අපි කිසිවිටක ජනතහ පිඩහට ඳත්කයන ඉල්ලිම් රට එකඟගන 
ඳක්ඹක් ගනගභයි. අපි ඒ ගරහගත් දයපු අදව තභයි නිශධහරින් විසින් දිගින් දිගටභ කිඹේදි ගභඹ 
ඳත්හගගන ඹහගම් අසිරුතහඹක් තිගඵනහ ගෆසභ ිර ගභච්චය ඉවර ඹෆභ ඇතුගල් කිඹන ගකොට අපි 
එඹට එකඟගන්ගන්. ඔඹ කිඹන ගණන් ලින් ගනගභයි ගණන් ඉදිරිඳත් වුගන් නළවළ. අපි නිර්ගේලඹක් 
කිටු ගදන්ගන් අනුභත කයන්ගන් බහක් අනුභත කගල් ගම් බහ එඹ අනුභත කයපු බහගේ එඹ 
තභයි ඔඵ දළන් ඉත් කයන්ගන්. වළඵළයි ඉත්කයේදි ඔඵ ඔගබ් ගගෞයඹ යකිින් මුළු බහභ ඔඵ 
ඳවත්ගකොට රකරහ ගම් බහ ඔගබ් ගගෞයඹ තිඹහගන්න ඔඵ උසහව කයනහ. එගවභ කයන්න එඳහ 
ආණ්ඩු ඳක්ඹ ඔගබ් විඳක්ගේ අපි කවුරුත් ඳනතට අනු වළගභෝභ භවජන නිගඹෝජිතගඹෝ. ඒ නිහ ඔඵ 
වළභතිසගේභ ගම් කයන චන ඇතුගල් තිගඹන්ගන් ඉතහභ ඳටු ගේලඳහරන වුභනහක්. ඔඵ ගවොඹරහ 
ඵරන්න ඒ හර්තහගේ නිශධහරින්ගගන් අවර ඵරන්න අඳ කිේහ ඒ ිගල් ළඩිවිභ සිේධගනහ නම් අදත් 
අග්  ආදහවනහගහයගේ ආදහවනගඹන් ඳසගේ එ ආදහවනඹ කයන අඹගේ ඥහතින්ගගන් අනිහර්ගඹන් 
මුදරක් ගන්නහ ආදහවනහගහය ගේකගඹෝ. ගභඹ ප්රසිේධ යවක්. එඹ නතය කරහනම් අය රු 1500-2000 
ළඩිවිභ ගම් බහගේ ආදහඹභක් ගර ගත්තහට ගරොකු ගළටලුක් ගන්ගන් නළවළ. ඒ නිහ අනිඹම් ගර 
මුදල් ගන්න තිගඹන අසථහ ශක්න්න ඵළරි ඳහරකගඹෝ නතය කයන්න ඵළරි ඳහරකගඹෝ බහට 
ආදහඹභක් ගවොඹහගනිින් එඹ ඩහත් ගම් බහට වහනිඹක් ඵහධහක් ගනොන ආකහයගඹන් ගේඹ 
ඳත්හගගන ඹන්න බහත් තින්දු ගකොට නිර්ගේල ගකොට කිටුක් හකච්ඡහ කයන එක තභන්ගේ ඳටු 
වුභනහට ඹටගකොට භභ නළති අතගර් ජනතහට විලහර ගර වහනි කයන එකක් කයරහ ගම් තභයි ගම් 
ගදන්න වදන්ගන් ජනතහ විමුක්ති ගඳයමුගණ් භන්ත්රි නිලහන්තත් එතන ඉදරහ. ඒ නිහ එගවභ කයන්න 
එඳහ. භගේ ඳළිි ල්ර ගම් බහ වළල්ලු ගනොකය ඔගබ් ටිනහකභ ඔඵ තිඹහගන්න බුදුවහමුදුරුන්ගේ බුදු 
ඵගණ් තිගඹන චනඹක් කිඹින් බ්රවසභණගඹක් ගවෝ රගඹක් ගන්ගන් කථහගන් ගනො ක්රිඹහගන් 
ඵ කිඹනහ. 

 ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භන්ත්රිතුභහ, භභ ඔඵතුභහ මුදල් කිටුගේ හිටපු නියි එක කිේගේ. නමුත්, ආඥහ 
ඳනගත් 14.3 භවහ නගය බහක නගයහධිඳතියඹහ 254/ඇ ගන්තිගේ විධිවිධහන රට ඹටත් බහගේ 
ප්රධහන විධහඹක නිශධහරිඹහ විඹ යුතු අතය බහ විසින් ඉටුකර යුතුඹළයි ගභභ ආඥහ ඳනතට ගන ලිඛිත 
ලිඹවිල්රකින් නිඹභකය ඇති ගවෝ ඵරඹඳයහ ඇති සිඹලු විධහන කිඹහ ගකිම් ම්ඵන්ධගඹන් ප්රතිවිරුේධ 
ගච්තනහගන් ගඳනිඹන්ගන් නම් ි නගයහධිඳතියඹහගගන් කර වළකියි. ඉටුකර යුතුඹ භභ විලසහ 
කයනහගන්. ගභොන විදිඹකටත් අඩුකරහභ භගේ බහ විරුේධ ගන්ගන් නළවළ කිඹරහ. ඉතින් භට එඹ 
කයන්න පුළුන් ඳනගත් දිරහ තිගඹන්ගන් එකට අනු භභ කගල්. ඒ ඇගයන්න බහ කිේහභ රුපිඹරක් 
අඹකයන්න කිේභ රු. 100ක් අඹකයන්න ගකිභක් භභ ගත්ගත් නළවළ. භට බහ වළල්ලුට 
රක්කයන්න ඵළවළ. බහට ඇතිගන්නහවු අගගෞයඹ නළති කිරිභ දවහ ඳනගත් දිරහ තිගඹන ගන්ති 
අනු භභ ක්රිඹහ කරහ. ඊට ඩහ ගදඹක් කගල් නළවළ භභ. භට එක දිරහ තිගඹනහ ආඥහ ඳනගත්. එක තභයි 
භභ කගල්. 

03 (03)භවහ නගය බහ භන්ත්රී  -   ඒ. එච්. සුගර්ස ඉන්දික භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, භට ලිපිඹක් ගඹොමු කයරහ තිගඹනහ අජිත් ්රිඹන්ත ගඳගර්යහ කිඹන පුේගරඹහ. ඔහු 
ප්රලසණ භහරහක් එක්ක තභයි ගම් ලිපිඹ ඉදිරිඳත් කයන්ගන්. ගභහි කිඹන කහයණ කිහිඳඹකුත් නිලහන්ත 
ප්රදිනහන්දු භන්ත්රිතුභහ අතිනුත් භතු වුනහ. දළන් ගභහි අපි මීට කලිනුත් ක්රිකට් ක්රිඩහ නිති විගයෝධි විදිඹට 
ඔට්ටු ඇල්ලිභ ගනුගන්. ඊට විරුේධ අපි ිට ප්රථභත් අදවස දක්රහ තිබුණහ. ඔහු දවන් කයන 
ආකහයඹට ගම් ගනගකොටත් ඒ ක්රිඹහලිඹ සිේධ ගනහ. ඳහල් ශමුන් ඳහ ඒ සුදුට ඇබ්ඵළහි ගරහ 
තිගඹනහ කිඹරහ තභයි දවන් ගන්ගන්. ඒගේභ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, අපි කවුරුත් භභ හිතන්ගන් 
ඔඵතුභහ තභයි ඒ ගඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කගල් අපි කවුරුත් ඒකභතික ම්භත කරහ. ගභොයටු ඇතුගල් 
විගලේගඹන්භ දු් ඳත් ිනිවහට තිගඹන ගරොකුභ ඵහධහ ගම් ගර්සඵයි ගර්ස. අහිංක ඩු කහර්ිකඹහ 
අහිංක ධිය කහර්ිකඹහ අහිංක සුළු ගේකඹහ තභයි තභන්ට වම්ඵගන තුට්ටු ගදක ගම් ගකොගවත් 
දුන අසඹන්ට ඔට්ටු අල්රරහ තභන්ට නළතිකය ගන්ගන්. තභන්ගේ ඳවුරට නළතිකය ගන්ගන්. ඒ නිහ 
ඔඵතුභත් ඒ ත්බහගඹන්ඒ ගඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කයහ. වළගභෝභ අදවස දක්රහ ඒ ගඹෝජනහ ම්භත 
කයහ. නමුත් ඇත්තටභ දළන් නිලහන්ත භන්ත්රිතුභහ භතුකයපු නිහ භභ ගම්ගළන හදඹකට ඹන්ගන් නළවළ. 
ගම් ගළන තත් අදවස දක්න්න ඹන්ගන් නළවළ. ඔඵතුභහගගන් ඉල්රහ සිටින්ගන් දළන් අපි බහක් විදිඹට 
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ඵදු අඹකිරිභ අත්හිටුරහ තිගඹනහ. වළඵළයි ඒ ඔට්ටු සදු කයන ආඹතන තහභත් ගභොයටු තුර ගඵොගවෝභ 
ක්රිඹ ක්රිඹහත්භක ගනහ. වරිඹට නිකම් ගම්ගකන් වුගන් ඳනින්න හිටපු රිරවුන්ට ඉනිභං ඵළන්දහ ගේ 
ළඩක් ගේ තභයි අපිට වුගන්. අන්තිභට අපි බහට ගම් භවජන ආඹතනඹට එන ඵදු මුදර අපි 
අත්හිගටවුහ අඹ කයන එක. ඒ සුදු එගවන්භ භ සිේධ ගනහ. ඒ නිහ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඔඵතුභහ 
භභ දන්නහ ගම් ම්ඵන්ධගඹන් අනිහර්ගඹන් ක්රිඹහත්භක ගයි කිඹරහ භට විලසහයි. ඒ නිහ ගම් 
ම්ඵන්ධගඹන් ඔඵතුභහ අපි ගභොකක්ද කයන්ගන් ගම් ගභොයටු එක්ගකෝ සදු නතය ගන්න ඕන. එගවභ 
නළත්නම් ගම් සදුගන් ගභොයටු ජනතහට සිදුන විනහලඹ නතින්න ඕන. භගේ අදවනම් ඵදු අඹකය 
ගන්න එක ගනගභයි විනහලඹ නතය කයගන්න. අපි සිඹලුගදනහ භභ හිතන්ගන් අපි ඔක්ගකෝභ එකතුගරහ 
ක්රිඹහභහර්ගඹක් ගමු කිඹන ඉල්ලිභත්. ඒගේභ ක්රිඩහ සුදුට ඹටත් කිරිභට විරුේධත් අපි වළගභෝභ ගඳර 
ගළගවන්න කිඹරහ ගම් අසථහගේ ඉල්ලිභක් කයනහ. 

03 (04)භවහ නගය බහ භන්ත්රි   -   ඩබ්ලිේ. ්රිඹහනි ගවේභරතහ ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, භභ ගතොයතුරු දළන ගළනීගම් ඳනත අනු භළයි භහගේ 5න දින ඉල්ලීභක් 
කශහ 2006 ගර් සිට ගම් දක්හ අධිකයණ නිගඹෝග භඟින් අනය ඉදිකිරීම් කඩහ ඉත් 
කිරීභට රඵහ දුන් තීන්දු ගකොඳභණ ප්රභහණඹක් භවහ නගය බහ ගත නිකුත් කය තිගබ්ද? එභ 
අධිකයණ නිගඹෝග ගකොඳභණ ප්රභහණඹක් ක්රිඹහත්භක කය තිගබ්ද? භට පිළිතුරු ලිපිඹක් රළබුණහ  
භළයි භහගේ 26 ගනිදහ. දින 14ක් භදි තත් දින 21ක් අලයයි කිඹරහ  එතගකොට අඩුභ තයගම් 
ජුනි භහගේ භළද ගනගකොට උත්තයක් ගදන්න ඕනනමුත්, ජුනි භහගේ අඟ ගනගකොටත් භට 
උත්තයඹක් නළවළ. කරුණහකයරහ ඒ පිළිඵ ගොඹහ ඵරන්න කිඹරහ ඔඵතුභහගගන් ඉල්රහ 
සිටිනහ. 

03 (05)භවහ නගය බහ භන්ත්රි -   ඒ. එච්. සුගේස ඉන්ද්රජිත් භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඔඵතුභහ ගම් පිළිඵ අධහනගඹන් ඉදියි කිඹරහ භභ විලසහ කයනහ. 
විගලේගඹන් භභ ගොයිහපුය ජනතහ නිගඹෝජනඹ කයන භන්ත්රියගඹක් වළටිඹට ගම් නිහ ංකිර්ණඹ 
ඇතුළු ගභොයටු තුශ තිගඹන නිහ ංකිර්ණඹ ර දිගින් දිගටභ ඇති ගරහ තිගඹන ගම් කර 
අර්බුධඹ විගලේගඹන් ඳහුගිඹ භහ එකවහභහයක කහරඹ තුශ ඉන්ධන ප්රලසන ගවෝ ගේහ කර අංගනගේ 
ගළටළු ගවෝ ගේහ, ගළටළු යහශිඹක් භතුවුන ඵ අපි දන්නහ, නමුත් අපි දිගින් දිගටභ ඉල්ලීභක් කශහ අඩුභ 
තයින් ගම් නිහ ංකීර්ණ ර ජනතහගේ කර ඒ නිඹිත දින ගදක ගන්න. 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහට උත්තයඹක් ඵදින්න ඹනහ ගනගයි.  ගම් ඉන්ධන ප්රලසගන් නිහ ගරු ගෞඛය 
කිටු බවහඳතිතුභහ කතහ කයරහ ඒ ම්ඵන්ධගඹන් නිහ ංකීර්ණ රට විතයක් ගදඳහයක් කශ ගන්න 
කිඹරහ අපි තීයණඹ කයරහ තිගඹන්ගන් දුහ ඉදරහ ඒක සිේධ ගනහ. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රි    -   ඒ. එච්. සුගේස ඉන්ද්රජිත් භවතහ 

ගඵොගවොභ සතුතියි. ගභඹ සිදු ගනොවිච්ච නිහ තභයි භභ ගභඹ කිවුගේ. ගනහ නම් භභ ඒ අදව පර 

ගනොකය ඉන්නම්. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී -   ගක්. ඩී. නිහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඔඵතුභහ අය කරුණට ආදහර ඉදිරිඳත් කයපු ඳනගත් 254 ආ 1, 2  ඒගක් ගන්ද 
ඔඵතුභහ ඉදිරිඳත් කගශේ  

 

ගරු නගයහධිඳති -  ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, එකට ඹටත්, මුදල් අඹ කය ගළනීභ ඒක ගකොභහරිසතුභහට තිගඹන්ගන්, ඒක භට නළවළ 
අනිත් ඒට භට පුළුන් කටයුතු කයන්න. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී    -   ගක්. ඩී. නිහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ 



  භහසික බහ හර්තහ - 2022.08.12 

15 
 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ගකොභහරිසයඹහගේ ඵරඹ ඔඵතුභහ ඊට ඹටත් ගභඹ කය ගන්න. 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගකොභහරිසයඹහට 254 ගන්තිඹ විතයයි ඵරහත්භක ගන්ගන්, අනිත් ඒහ ත්බහගඹන් නම් ගම්හ 
ගන්ගන් අගතිඹක් ගන්ගන් නළතිනම් භට කයන්න පුළුන්. 

03 (06)භවහ නගය බහ භන්ත්රි -   එම්. කුභහය යහජයත්න භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ආඹතන ඳළිි ලි ගඳත්ම් ඹටගත් භට කරුු  කිහිඳඹක් තිගඹනහ ප්රකහල 
කයන්න. ඒ තභයි ඳසුගිඹ දිනක ගකොයශළල්ර ආසිරි ගඳගදග ජිත්ගන ජනතහගගන් අඩකට ඩහ 
ළඩි පිරික් ඇවිත් භහ එක්ක හකච්ඡහ කශහ ඒ තභයි ඒ භහර්ගඹ ගම් ගනගකොට විලහර ලගඹන්, අපිත් 
ය ගණනක ඉදන් හිතනහ ඒක පිලිකය කයන්න ඒත් කයගන්නට ඵළරි වුනහ, ඒ නිහ ඒ ජනතහ 
ගඵොගවොභ භහනුෂිඹ ඉල්ලීභක් කයනහ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, දළනට ගම් යගට් තිගඹන තත්ත්ඹත් එක්ක 
අපිට ගරොකු ගේල් කයන්න ඵළරි උනත් අඩුභ තයගම් ඒ ශල් ටික වරහ ප්රිික්ස ටිකක් වරි දහරහ අපිට 
බහගන්, ගම් හකච්ඡහගේ ප්රතිපරඹක් විදිඹට තුය ටික ඵළවළරහ ඹන්න අපිට කයන්න පුළුන් විදිඹට 
ඹම්කිසි ගදඹක් කයන්න කිඹරහ ඉල්ලීභක් කශහ, ඒගේභ ඔඵතුභහ එක්ක හකච්ඡහ කයන්න ඉදිරිගේදි 
අසථහක් ඉල්ලුහ ඒත් එක්කභ නගයහධිඳතිතුභනි, විගලේගඹන්භ න ගහලු ඳහගර් සිට ඒ භහර්ගගේභ 
හිටපු අභහතය උදඹ ගම්භන්පිර භවතහගේ ප්රතිඳහදන වයවහ භභ ගඹෝජනහ කයරහ අපි ගලි කිහිඳඹක් වදරහ 
ගභෝටයඹක් විකරහ ඒක විකයරහ දළන් අවුරුදු එකවභහයක් විතය ගනහ භහඹක් ඳභණ තභයි ඒක 
ක්රිඹහත්භක වුගන් ගම් ගනගකොට ඒ ගභෝටයඹ ක්රිඹහත්භක ගන්ගන් නළවළ, විගලේගඹන්භ ගරු 
නගයහධිඳතිතුභනි, කලින් බහගත් ඔඵතුභහ ගනොසිටි බහ හයගඹත් ගම් ම්ඵන්ධගඹන් නිරධහරින්ට ඒ 
අධහනඹ ගඹොමු කයන්න කිඹන ඒ ඉල්ලීභ කිහිඳ අසථහකදීපභ සිදුකශහ. ඒ ගේභ දකුු  කරහඳගේ 
ළසි ජරඹ ඵළඹහභ ම්ඵන්ධගඹන්, භභ හිතනහ ඔඵතුභහ ඉතහභත් ංගේදිගරහ අග්  ගේසඨ 
භන්ත්රීයගඹකු න ප්රදීප්  ්රිඹන්ත ගරු භන්ත්රීතුභහගේ ප්රධහනත්ගඹන් කිටුකුත් ඳත්කශහ. නමුත්, ගම් 
තිගඹන තත්ත්ඹත් එක්ක එහ ඹම් ඹම් විදිඹකින් අතඳසු න්නට ඇති. එකත් භභ ගම් අසථහගේදි භතක් 
කයන ගභන්භ එත් එක්කභ අග්  ජඹභහල් භන්ත්රීතුභත් භහ භඟ හකච්ඡහ කශහ, ධර්භ ඵන්දු භහගතත් 
ආසිරි ගල්න් එගක් ගේභ ගභෝටගර් ප්රලසනඹ තිගඹනහ. ඒ නිහ භභ ඉල්ලීභක් කයනහ ගභොකද අපි 
දකිනහ ඔඵතුභත් නිරධහරින් භඟ කටයුතු කයනගකොට අග්  ඉල්ලීම් රට ඇහුම්කන් දීපරහ ගඵොගවෝ 
භවන්සි ගනහ එතනට ගිහිල්රහ ඒක කයන්න කිඹරහ අනන්තත්, විගලේගඹන් භභ දළකරහ තිගඹනහ. 
ඒ නිහ භභ ගම්ක විගලේගඹන් භතක් කයන්නට කළභති, ඒගේභ තභයි ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, න ගහලු 
ඳහගර් භවය විදුලි ඵල්ඵ දළල්ගන්ගන් නළවළ. 

නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, ඊගේ දිනගේදීප විදුලි ඵල්ඵ ගගනහ. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රි   -   එම්. කුභහය යහජයත්න භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, අපි දකිනහ ගඩංගු උදුය ගම් දස ර යහ් ත ගන කහරඹක් ගභඹ. ඒත් 
එක්කභ න ගහලු ඳහගර්භ භවය සථහන ර විගලේගඹන්භ භභ නිගඹෝජනඹ කයන ගකොයශළල්ර 
ඵටහිය ප්රගේලඹ තුර එගවභ ඳසකදු භට්ටභට ඒ කදු ර හියගරහ ළසභ තුය පිරිරහ ඒහ ර ගඩංගු 
ඇති වීගම් අධහනභ ළඩිගරහ විගලේගඹන්භ ගඩංගු ගයෝගීන් විලහර ලගඹන් හර්තහ ගන කහරඹක්. ඒ 
නිහ ඔඵතුභහගේ අධහනඹ ගඹොමු කයන්නට කළභති ගකොයශළල්ර විතයක් ගනගයි දකුු  කරහඳගේභ 
තිගඹන ප්රලසනඹක් ඒ වහත් අලය කටයුතු ඉදිරිගේදීප කයන්නට ඔඵතුභහගේ අධහනඹ ගඹොමු න්නට 
ගම් අසථහගේ දීප භභ ඒ ගළටලු ටික ඉදිරිඳත් කයන්න කළභති. ගඵොගවොභ සතතියි. 

03 (07)භවහ නගය බහ භන්ත්රි   -   යූ. අනුයසිරි ජඹරහල් ද සිල්හ භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ආඹචනහ වහ ගඳත්ම් අයිතභඹ ඹටගත් කරුු  කිහිඳඹක් ඉදිරිඳත් කයන්න 
ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ. එක කරුණක් තභයි භභ අධහනඹ ගඹොමු කයන්න කළභති ගම් යගට් ගකොවිඩ් 
ංගත ගයෝගඹ අද ගනගකොට යට තුර විලහර ලගඹන් යහ් ත වීභක් සිදු ගනහ ගරු 
නගයහධිඳතිතුභනි. ඉතින් අපි ගේරහන ඉදන්භ ගම් කටයුත්තට අපි ගභොයටු භවහ නගය බහක් විදිඹට 
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ගම් කටයුත්තට අපි ළරසුම් ගඹදුගොත් ගභොයටු භවහ නගය බහගන් ඒ ජීත් න ජනතහට ඹම් කිසි 
භයණඹක් ගවෝ ගයෝගීන් අඩු කයන්න පුළුන් අපිට ඹම්කිසි ළඩටවනක් ගම් බහ තුලින් කයන්න 
පුළුන්නම් අපි බහක් විදිඹට ජඹග්රවණඹ කයන ඵ භභ තමුන්නහන්ගේට කිඹන්න කළභති. දළන් ඒක 
නිහ ගම් ගභොයටු තුර සථහඳනඹ ගරහ තිගඹන ඳහල් ඒ ගේභ යහජය ආඹතන, ගඳෞේගලික ආඹතන 
ගම් සිඹල්රභ ම්ඵන්ධ කයගගන  

භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -   එල්. ඔ වර්ණ අගබ්ගකෝන් භවතහ   

ගරු නගයහධිඳතිතුභහ, ඵහධහ කිරීභක් කයනහ ගනගයි අපි ගඩංගු රැසවීගම්දීප හකච්ඡහ කයරහ ගකොවිඩ් 
කිටුකුත් වළදුහ.  

භවහ නගය බහ භන්ත්රි  -  යූ. අනුයසිරි ජඹරහල් ද සිල්හ භවතහ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, භභ ගම් අසථහගේ දීප අධහනඹ ගඹොමු කයන්න කළභති ඒ ගකොවිඩ් ගයෝග පිළිඵද දළන් 
යජඹ භඟින් ව නදයරුන්ගේ භට්ටින් ළඩටවන් ඹනහ ගේභ අග්  භට්ටින් ගන්නහ ව පිඹය 
ඉදිරිඹට ගන්නහ කිඹන එක තමුන්නහන්ගේරහට කිඹන්න කළභති. අගනක් කහයණඹ තභයි ගරු 
නගයහධිඳතිතුභනි, ගිඹ බහගේ දි ජනහධිඳතිතුභහ ඳත්වුනහට ඳසගේ ගභොයටු බහ අපි ඳටන් ගත්ගත් ගිඹ 
බහගේ. දළන් අපි ජනහධිඳතතුභහට සුබහසීංලන පර කයනගකොට අග්  විඳක්ගේ භසීනහ භන්ත්රීතුිඹ කතහ 
කයන්න අසථහ ගන්නගකොට ගේ. වී. පී. එගක් භන්ත්රීරු ඒකට විරුේධ ගරහ එහිදි බහට ඵහධහ වනහ. 
ගම් එගවභ වුන ඳරමු තහ ගනගයි නගයහධිඳතිතුභහ. ගම් ගේ බහල් කිහිඳඹක්භ ඳළඹ බහගඹකින් 
ගම් ගේ. වී. පී. ඒගක භන්ත්රීරුන්ට ගචෝදනහ කයනහ ගනගයි බහක් විදිඹට අපි ගම්ක කයගගන 
ඹන්න කටයුත්තක් ක්රභගේදඹක් තිගඹනහ. යගට් ප්රධහනිඹහ විදිඹට ජනහධිඳතිතුභහට අග්  ඳක්ගේ අග්  
භන්ත්රීරු එගවභ සුබහසීංලනඹ පර කයනගකොට විඳක් භන්ත්රීරු ඒක වහසඹට රක් කයනහ. ඉතින් ින් 
ඉදිරිඹට එගවභ කයන්න එඳහ කිඹන එක භභ ගම් බහගේ අධහනඹ ගඹොමු කයන්න කළභති.  

බහගේ ගඝෝහ 

කල්දමුල්ර ප්ර ගේලගේ ඳහයල් කිහිඳඹක් තිගඹනහ.දළන් ඔඵතුභහ උත්තයඹක් ගදයි භට ගම්කයි කතහ 
කිඹරහ. ගම් සී.පී. ද සිල්හ භහත කිඹන්ගන් අවුරුදු 02 කට ළඩි කළඩිරහ. ිනිසසුන්ට ඹන්න අභහරුයි. භභ 
විටින් විට ගම් බහග කිඹන කතහක් ගභඹ. දළන් භභ ගභහිදීප කිඹන්ගන් ගම් වහ ප්රිික්ස ගරෝඩ් 
ගදකක් ගවෝ තුනක් ඹයි. 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, මීට ආසිඹහනු ංර්ධන ඵළංකුගන් ගඩොරර් ිලිඹන 200 ක් ගන් කයහ ගම්හ වදන්න. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රි   -   යූ. අනුයසිරි ජඹරහල් ද සිල්හ භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඒක ඵන්දුර අභහතයතුභත් කිවුහ. ඒක ගනගභයි භභ කිඹන්ගන්, දළන් ගභඹ අවුරුදු 
02 ක් 03ක් ඹනකනුත් තහය ටිකක්ත් කළඩිච්ච තළන්රට ප්රිික්ස ටිකක් දහරහත් වන්න ඵළරි වුන එක 
ගළන. ඒ විතයක් ගනගයි සුධර්භහයහභ ඳහය, ආතර් ගඳගද, දවම් භහත ගම් සිඹල්රභ කළඩිරහ 
තිගඹන්ගන් ගරු නගයහධිඳතිතුභනි. සුධර්භහයහභගේ නහඹක වහමුදුරුගෝ රක්ඳතිඹ ඳන්ගල්දීපත් කිවුහ 
ගභගවභයි කිඹරහ. ගභඹ අපි ප්රලසණ ඇති කයගන්න ගනගයි ගභඹ ඉතහ ඉක්භනින් වදරහ ගදන්න. රඵන 
තිගේ වරි කභක් නළවළ ඹන්න පුළුන් භට්ටභට වදහරහ ගදන්න කිඹරයි වන් කයන්ගන්. ඒ ගේභ 
ගම් කහු  කණ්ඩහඹභ තිඹකට දස ගදකක් දහගන්න පුළුන්නම් ගම් ගඩංගු ප්රලසණඹත් එක්ක ගම් 
ඉදිරිඹට එන්ගන් ළසි කහරඹ ඒත් එක්ක අපිට ඹන්න පුළුන්නම් ඉදිරිඹට ගම් කහර සීභහගේදීප කහු  ටික 
සුේද කයන්න පුළුන්. 

03 (08)භවහ නගය බහ භන්ත්රි    -    එම්. තිය යහංජන භළන්දිස භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභහ, 2022 ජනි භ 21 න දින ඳළති භවහ නගය බහ භහසික බහ රැසවීම් හර්තහගේ 16 
න පිටුගේ 04 (2) ගේදඹ ගත ඔඵතුභහගේ අධහනඹ ගඹොමු කයන්න ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ. භභ ඒ 
ඹටගත් ප්රලසණ 02 ක් ඔඵතුභහ ගත ගඹොමු කයහ. ඒ ප්රලසණ ගදගකන් එක ප්රලසණඹකට විසතයහත්භක 
පිළිතුරු රළබිරහ තිගඹනහ. නමුත් එක ප්රලසණඹක් දවහ පිලිතුරු රළබිරහ නළවළ. ඒ ම්ඵන්ධ ඔඵතුභහගේ 
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අධහනඹ ගඹොමු කයන්න අලයයි. එභ ගේදගේ වන් ඳරිදි සිරිඵය භළනිගක්පුය ජනහහගේත් 
ගඵොල්ගගොඩ සිරිපුය ජනහහගේත් අදහර ඉඩම් කළඵලිර විසතය භහ විසින් 2022.06.02 දින අන රද 
ප්රලසණඹකට පිළිතුරු ලගඹන් භහ ගත රඵහ ගදන ඵ දන්හ තිබුණ ද ගඵොල්ගගොඩ සිරිපුය ජනහහගේ 
ඉඩම් කළඵලි 45ට අදහර තිබිඹ යුතු ගු එභ හර්තහගේ ඵරහ නළත.  

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, රඵන බහ හයගේ දි එඹ රඵහ ගදන්නම්. 

03 (09)භවහ නගය බහ භන්ත්රි    -   ජී. එම්. නිගයෝන් රුභහල් අගඳෝන්සු භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, උඹන ඉඩභ ගකොට්ඨහගේ කුු  රැගගන ඹහභ පිළිඵද ප්රලසනඹක් ගළන ලිපිඹක් 
ඉදිරිඳත් කය තිගඵනහ. ඒ නිහ භහ එඹ බහගත කයනහ. එතුභහගේ දුයකතන අංකඹත් වන් කයරහ 
තිගඵනහ එතුභහට කතහ කයරහ ඵරරහ විදුභක් රඵහ ගදන ගර ඉල්රහ සිටිනහ. ඒගේභ ගරු 
නගයහධිඳතිතුභනි, නගය බහ ගේකඹන්ගේ නිර ඇදුම් පිළිඵ ගිඹ තිගේ ිනුම් අයගගන තිගඵනහ 
ඒහ රඵහ ගදන්න නමුත්, එඹ නළත නත්තරහ රුපිඹල් 4000ක මුදරක් රඵහ ගදන්න ඹනහ කිඹරහ 
ආයංචිඹ තිගඹනහ. නගයහධිඳතිතුභනි 4000කින් ඒ අඹට කලිම් තුනකුයි ර්ට් තුනකුයි භවගන්න 
අභහරුයි. ඒ නිහ අඹළගඹන් ගන් කය ඇති මුදල් ලින් ඒ ගේකඹන්ට එඹ රඵහ ගදන්න කිඹරහ අපි 
ඉල්රහ සිටිනහ. 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහ ගම් බහ ගේරහගේදීප ගභඹ කතහ කරහට ගරු භන්ත්රිරු ගම් කයන භවය 
නිරධහරින්ගේ ක්රිඹහන් නිහ දිගින් දිගටභ ගභඹට ගම් කනගකොකහ වළඩලුගේ නගය බහ විසිරුහ වළරිඹ 
දගේ භහන්න් ගඳරුභ ගකොභහරිසතුභහ තභයි ගම් රුපිඹල් 4000 ගනොදි  හිටිගේ. ගභය ගකොශම 
ගදහිර ඹන්නහ ව ආඹතන ර ගම් සිඹලුභ ගදනහ ඉල්රන්ගන් රුපිඹල් 4000 තභයි. දිගින් දිගටභ අග්  
භන්ත්රිරු ගම් කහයණහ කතහ කයේදීප 2020 නිර ඇදුම් ම්ඵන්ධ ගන්නහ රද තීන්දුකුත් 2021 වත්ගනි 
භහගේ නිර ඇදුම් ගනුට ල්ලි ගදන්න කිඹන තීන්දුත් අතගර් ඳයසඳයඹක් ගිඹහභ හිටපු ධර්භඳහර 
කිඹන නිගඹෝජය ගකොභහරිසතුභහ විසට ගිහිල්රහ ක්රිඹහත්භක ගරහ නිර ඇම්ම් ඵගරන් ගදන්න ගිඹහ. 
ඵගරන් ගදන්න ගිඹ ගරහගේ ඒක ගම් අහිංක ගේකගඹෝ ඒකට කළභති නළවළ. දළන් ඔඵතුභහ ඔඹ කිඹන 
ගේකගඹෝ එක්ගකගනක්ද ගදන්ගනක්ද කිඹන්න භභ දන්ගන් නළවළ. ගේකගඹෝ ඉල්රන්ගන් ල්ලි. 
ගේකඹන්ට ල්ලි ගදන්න අපි තීයණඹ කරහ. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රි   -   ජී. එම්. නිගයෝන් රුභහල් අගඳෝන්සු භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභහ, මුදර ගළන තභහ ප්රලසණඹ තිගඹන්ගන්. එදහ රුපිඹල් 4000 කයන්න පුළුන් ගේ අද 
කයන්න ඵළවළ. ඒ නිහ මුදර ළඩි කයන්න කිඹරහ කිඹනහ. 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, ගේකඹන්ගගන් එගවභ ඉල්ලීභක් නළවළ. ගේකගඹෝ එගවභ ඉල්ලීභක් ඉල්රරත් 
නළවළ. ඹම් ආඹතන ර මුදර තිගේද ඒ මුදර වහ භහන මුදරක් අපි ගදනහ. මුදර ළඩි කිරීභ ඔඵතුභහ 
කිවුට මුදර ළඩි කිරීභක්  කයන්න නළවළ. අඹළගඹන් ගන් කයරහ තිගඹන මුදර තිගඹන්ගන් ගදන්න. 
ඔඵතුභහට ඔඵතුභහ කිඹන හධහයණ එක ගම්ක බහ දට කතහ කයන එක වරි හධහයණයි කිඹරහ 
කහටකහටත් ග් න්න පුළුන්. නමුත් ගම් ගරු ආණ්ඩු ඳක් භන්ත්රීරු ආණ්ඩු ඳක්ඹක් විදිඹට වළභ 
කිටුකටභ ඇවිල්රහ ඔවුන් ආඹතන කිටුට ඇවිල්රහ ආඹතනගේ ප්රලසණ ගළන කතහ කයනහ. මුදල් 
කිටුට ඇවිල්රහ මුදල් ප්රලසණ ගළන කතහ කයනහ. එගවභ කතහ කයරහ ඹම් තළනකට ඇවිල්රහ ඔවුන්ගේ 
ඉල්ලීභට ඇහුම්කන් දීපරහ ඒ මුදල් ගදන්න තීයණඹ කයරහ තිගඹනහ.    

භවහ නගය බහ භන්ත්රි   -   එල්. ඔ වර්ණ අගබ්ගකෝන් භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුතුභහ, ගේකගඹෝ ගළන ආදයඹක් තිගඹනහ නම් ඒ කිටුට ඇවිල්රහ හකච්ඡහ 
කයන්න එඳළයි. ගභඹ භහධයට දහගන්න දළන් ගම් ගභතනට ඇවිල්රහ කතහ කයනහ. අපි ඒ ම්ඵන්ධ 
කතහ කයරහ අග්  නිරධහරි භවත්රුන්ගගන් අඩුඳහඩු ගරහ තිගඹනහ ඒ ගළනත් කතහ කයරහ අපි 
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ඉදිරිගේදීප මුදල් ගදන්න කටයුතු කයරහ තිගඹනහ. ඒ නිහ ඔඵතුභහ ගභතන ඇවිල්රහ රකුු  දහගන්න 
කතහ කයන්න එඳහ.   

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු නිගයෝන් භන්ත්රිතුභහ, ඔඵතුභහ ගම් එරහ තිගඹන එක ඔඵතුභහට එපු එකක් තභයි භට දීපරහ 
තිගඹන්ගන්. ඒක නිහ ඔඵතුභහ ගභඹ ගඳොඩ්ඩක් ලිඹරහ ගදන්න. අඩුභ ලගඹන් ඔඵතුභහ ඉදිරිඳත් කයපු 
ලිපිඹක් භට බහයගන්න ඵළවළ. අගනක ගභඹ ඔඵතුභහ  දුයකතනඹට න්ගදින් ඔඵතුභහ භට ඇහුම්කන් 
ගදනහ.  ගරොකු ප්රලසණඹක් ගභඹ. බහක ආචහයධර්භ ඳේධතිඹක් තිගඹනහ. බහට දුයකතනඹක් අපි 
නම් භන්ත්රීරු කහගරත් ගගනල්රත් නළවළ. දුයකතන ඇභතුභකට කතහ කයරත් නළවළ. ඇහුම්කන් දීපරත් 
නළවළ. නමුත් ගභඹ ඔඵතුභහ ඳළිනිල්ර ගඳත්භ බහය ගදනවිට ඒක බහයගදන ක් යභඹක් තිගඹනහ. ඒක 
දන්නහ නම් ගේනක භන්ත්රිතුභහ ගඳොඩ්ඩක් කිඹරහ ගදන්න ඒක ගදන විදිඹ. ගභහිදීප ඔඵතුභහට ලිපිඹක් 
එරහ තිගඹන්ගන්. භභ ගම් ලිපිඹ ළකවින් කිගඹවුහ. ගම් අහිංක කුු  අදින ගේකඹන් 
ගදෝදර්ලනඹට රක්කයරහ ගම් තිගඹන්ගන්. ගම් ගභොයටුගේ ඔඵතුභන්රහ දන්නහ ඇති ගම්හ 
ගදනගකොටභ ඔඵතුභන්රහ නිළයදි කය ගන්න. ගභොකද භභ නම් ගවට කවුරු ගභොනහ කිවුත් 
ගකොභහරිස එරන්න පුළුන් වුගනොත් එරනහ ළරැේදක් තිගඹනහනම් ඔඹ ගේකගඹෝ කහත් 
එරන්ගන් නළවළ.ගවේතු ගන මුකුත් නිහ ගනගයි. ගම් ගේකගඹෝ තයම් අපි දන්නහ ගම් ඳසුගිඹ 
කහගල්  එන්න ගතල් නළතු ගගල් රට ගරහ හිටිඹහ ළඩ කයන්න නළතු ඳශහත් ඳහරන ආඹතන ර 
ගම් අහිංක ගේකගඹෝ. කදහත් එගවභ කයන්ගන් නළතු ගභ ගේකගඹෝ ඇවිල්රහ කුු  ටික ඇේදහ. 
ගකොවිඩ් කහගල් ගගල් ර ගකොවිඩ් තිගඹනගකොට විබීජවයණඹ කයරහ කුු  ටික ඇේදපු 
ගේකඹන්ගේ අක්රිකතහඹක් ම්ඵන්ධගඹන් ඔඵතුභහ භට එන නිකම් නිකන් භට ගභගවභ එන්න 
එඳහ. භං ගභඹ බහය ගන්ගනත් නළවළ. ඔඵතුභහ භට ලිඹරහත් එන්න. ඔඵතුභහ ලිඹපු ලියුභක් භට 
බහට ඉදිරිඳත් කයන්න ඵළවළගන්. ඔඵතුභහ බහට ගඹොමු කයන්න අද. ඒ අනික භභ ළකවින් 
කිගඹවුගේ ගේකඹන්ගේ අක්රිකතහඹ ම්ඵන්ධගඹන්, ගම් ගේකගඹො තභයි ගකොවිඩ් කහගල් ඒ 
සිඹලුභ කටයුතු රදීප  ගම් ගේකගඹෝ තභයි කුු  ඇේගේ.  

භවහ නගය බහ භන්ත්රි   -   ජී. එම්. නිගයෝන් රුභහල් අගඳෝන්සු භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභහ, ගකොට්ඨහලගේ පුේගරගඹක් තභයි බහය දුන්ගන්.ඒ පුේගරඹහ දිප ලියුභ තභයි භභ 
ඉදිරිඳත් කගල්. 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භවහ නගය බහ භන්ත්රීතුභහ, නමුත් එඹ ඔඵතුභහ බහය දිඹයුතු ක්රභගේදඹක් තිගඹනහ. ඔඵතුභහට එපු 
ලිපිඹක් භට බහය ගන්න ඵළවළගන්. එගවනම් භභ බහය ගනොගගන ඉන්නම්.  ඒ ලිපිඹ ගේනක දභඹන්ත 
භන්තීතුභහට ගඳන්නන්නගකෝ ගඳොඩ්ඩක්. එගවභ ලියුභක් භට බහය ගන්න ඵළවළ. ලියුභක් එන්න ඕන 
විදිඹට ලියුභ ගදන්න. ඔඵතුභහට ඔන ඔන විදිඹට එඵතුභහට එපු ලියුම් භට බහය ගන්න කිඹන්ගන්. භභ 
නම් ඔගවොභ ලියුම් ගදන අඹ බහය ගන්ගනත් නළවළ. භභ යවිනහත් භවත්තඹගේ කහගල්ත් බහය ගත්ගත් 
නළවළ. 

03 (10)භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -   යූ. ප්රන්න භගනෝේ ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතුභනි, ගම් කහයණඹ භභ හිතන්ගන් දිගින් දිගටභ භභ කතහ කයරහ තිගඹනහ ප්රහගේශීඹ 
ගල්කම් කහර්ඹහරගේ ම්ඵන්ධීකයණ කිටුට ඉදිරිඳත් කයරහ තිගඹනහ. ඒ ගේභ ඳසුගිඹ ඔඵතුභහ 
ගනොසිටි කහරගේ උඳ නගයහධිඳතිතුභහට කතහ කයරහ ඒ ම්ඵන්ධ ඹම්කිසි විදුභක් රළබුණහ 
ගකොසඳළරෆන ඳහරභ සිට යහතහත්ත දක්හ ගභෝල්ග්  ඳහය දළඩි ගර අඵරන් වී තිගඵනහ. ගභඹ ය 
ගණනහක සිට අඵරන් ගරහ තිගඹනහ. තහකහලික ප්රතිංසකයණඹ කරත්, දළන් දීපර්ඝ කහරඹක් 
තිසගේ තහකහලික ගම් භහර්ගඹ ප්රතිංසකයණඹ ගරහ නළවළ නගයහධිඳතුභනි. ඒ භහර්ගගේ ගභන් කිරීභ 
ඉතහභ අඳවසුයි. අපිට ඹම්කිසි භළදිවත්වීභක් කයරහ ගභභ භහර්ගඹ තහකහලික ඉක්භනින් 
ප්රතිංසකයණඹ කය ගන්න භළදිවත්වීභක් කයගන්න පුළුන්ද ඒ භහර්ගගේ ගභන් කයන අඹට ඳළවළදිලි 
ගත්ගයනහ හවනඹකින් ඹන්න තිඹහ ඳයින් ගභන් කයන්නත් අඳවසුයි. භභ දන්නහ නගයහධිඳතිතුභනි, 
එඹ නගය බහට අයිති භහර්ගඹක් ගනොගයි. නමුත්, අපි ගම් භහර්ගගේ ගභන් කයන ගකොට ඔඵතුභන් ගම් 
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භහර්ගගඹන් ගභන් කයනහ. දළඩි අඳවසුයි ඒ භහර්ගගේ ගභන් කිරීභට ඉතින් ඹම්කිසි භළදිවත්වීභක් 
කයන්න ඳසුගිඹය සුළු ප්රතිංසකයණඹක් කයරහ දුන්නහ භභ උඳ නගයහධිඳතිතුභහට ව නිගඹෝජය 
ගකොභහරිසතුභහට ප්රහගේශිඹ ගල්කම් කහර්ඹහරගේ කතහ කයරහ. ඹභක් කයන්න ගම් භහර්ගගේ ගභන් කිරීභ 
දළඩි ගර අඳවසු නියි ගම් ඉල්ලීභ නළතත් ඉදිරිඳත් කයන්ගන්. 

03 (11)භවහ නගය බහ භන්ත්රි   -   ඩී. ඩබ්. ඒ. යන්දු නිගයෝන විගේසරිඹ භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඔඵතුභහ දන්නහ ගම් ගනගකොට ගභොයටුගේ ඩු කර්භහන්තඹ මුහුණ දීපරහ තිගඹන 
තත්ත්ඹ ම්ඵන්ධ. අපි ඳහගර් ඹන එනගකොට ගඵොගවෝ ගදගනක් අපිට භළසිවිලි නගනහ. ඒ නිහ තභයි 
භභ ආඹහචනහ වහ ගඳත්ම් ඹටගත් ගම් ගළන කතහ කයන්න අදවස කගශේ. ගඩොරයගේ ිර ඉවශ ඹහභත් 
එක්ක අග්  ගිව බහණ්ඩ නිසඳහදන අමුද්රය ර ිර අතිලයින් ඉවශ ගිහින් තිගඹනහ. භවය ඒහ එකට 
දවඹකින් ඳභණ ිර ඉවශ ගිහින් තිගඹනහ. නමුත්, ඒ අතගය අපි ගම් යහඳහය කටයුතු කයගගන 
ඹනගකොට දළන් අපිට මුහුණ දීපභට සිදු ගරහ තිගඹන ගරොකුභ ප්රලසනඹ තභයි දළ ිර ඉවශ ඹහභ. අපි 
කහටත් කිඹන්න ඵළවළ ගම් දළ ිර ගඩොරයඹ නිහ ඉවශ ගිඹහ කිඹරහ. අපිට ගවොඹහගන්න ඵළවළ ගභහි 
ගවේතු ගභොකක්ද කිඹරහ.විගලේගඹන්භ අද ගභොයටුට අඹත් දළ ංසථහ ඩිගඳෝ ඵළලුගොත් එකකත් 
එක ලී කෆල්රක් ගන්න නළවළ. අපි දන්ගන් නෆ ඇයි දළ ංසථහගන් ගභොයටුට ලී එන්ගන් නළත්ගත් 
කිඹරහ. කරුණහකයරහ ගභොයටුට දළ එනහ නම් එන්න ළඩපිළිගරක් අපි ඉක්භනටභ වදහගමු. 
ඔඵතුභහගේ භළදිවත් වීගභන් දළ ංසථහත් භග හකච්ඡහක් කයරහ. භට භතකයි ඔඵතුභහ මීට කලිනුත් 
ඒ ගේ කශහ. අපි හකච්ඡහක් ඉල්රරහ අපිට අලය ලී ටික ගභොයටුට ගගන්නගන්න රසගමු. 
එතගකොට ගම් ිර අපිට ඳහරනඹ කයගන්න වළකිඹහක් රළගඵයි කිඹරහ ගභොයටු ජනතහ අතය 
විලසහඹක් තිගඹනහ. ඒගේභ දළන් ගම් ගනගකොට ජනතහ මුහුණ දීපරහ තිගඹන ගරොකුභ ප්රලසනඹ 
තභයි තභන්ට අලය ලී ගකොට ගන්න නළවළ. භවය ගරහට එක ඩුගක්ට ගන්න ඕගන කියුබික් අඩි 
25 ක් 30 ක් 40 ක් ගේ ප්රභහණඹක්. නමුත් අද එගවභ ගන්න නළවළ. ඔහුට කියුබික් අඩි 100 ක් 200 ක් 
එකඳහය ගන්න ගරහ තිගඹන්ගන්. ගභඹට ඔඵතුභහගේ භළදිවත් වීභ අලයයි. ඔඵතුභහගේ භළදිවත් වීගභන් 
අග්  භන්ත්රීරුත් එක්ක දළ ංසථහත් භග හකච්ඡහ කයරහ අපිට ඳහරනඹ කශ වළකි ගම් දළ ිර 
ඉවශ ඹහභ ම්ඵන්ධ ළඩ කටයුත්තක් කයමු. ඳසුගිඹ කහගල් දළ ංසථහගන් ප්රකහලඹක් කරහ ඔවුන් 
අධික රහඵඹක් රඵරහ තිගඹනහ කිඹරහ ඉතිවහගත හර්තහක් තඵින් අධික රහබඹක් රඵරහ තිගඹනහ. 
ඉතින් ගභළනි අසථහක අපිට ගම් දළ කර්භහන්තඹත් එක්ක ජීත් ගන ගභොයටු ජනතහ රැකගන්න 
කරුණහකයරහ ඔඵතුභහගේ පර්ණ අධහනඹ ගඹොමු කයන්න කිඹරහ ඉල්රහ සිටිනහ.  

03 (12) භවහ නගය බහ භන්ත්රි   -   එස. ගේය යවින්ද්ර ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, කහරගඹන් කහරඹට එක එක රැල්රල් එනහ. ඒ රැල්රල් ර රසන නිවඩ 
ඵකුත් තිගඹනහ බඹංකහය ඵකුත් තිගඹනහ. ඒ අතයතුය සුනහි ගේ රැලිත් එනහ නගයහධිඳතිතුභනි. 
ඒ රැල්රල් ආපුවභ සුනහිඹක් ගේ ගදඹක් දළක්කවභ ඒක අත්විදපු නළති අඹ ඒගකන් ගරොකු 
වින්දනඹක් රඵනහ. ඒ වුනහට ඒ සුනහිඹ අත්විදපු ිනිසසු ගරොකු ගේදනහක් රඵනහ. භභ කතහ 
කයන්ගන් ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඳසුගිඹ භළයි 09 ගනිදහ ඇතිවුන සිේධිඹත් එක්ක අපි ගභොයටුගේ භවහ 
නගය බහ විදිඹට  රංකහගන් විලහර ඳහඩුකට රක්වුන භවහ නගය බහ භවජන ගේඳරක්. ඒ ගේඳර 
රට විලහර වහනිඹක් වුනහ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි. ඇත්තටභ ගම් බහගේ ඉන්න භන්ත් රීරු විදිඹට අපි 
ගම් නවිටත් දන්ගන් නළවළ බහට ගකතයම් ඳහඩුක් වුනහද බහගේ ගරහ තිගඹන වහනි ගභොනහද 
අපිට ගවන් ඔගයෝ රළගඵනහ හවන ගිනි තිඹරහ තිගඹනහ. එතගකොට බහගේ ඹම් ඹම් ගේඳර අයං 
ගිහින් තිගඹනහ. හවන ර ඵළටරි ඳහ ගරන් ගිහින් තිගඹනහ ගම් ම්ඵන්ධ කිසිභ ගල්ඛනඹක් අපි 
දන්ගන් නළවළ බහගේ භන්ත්රීරු වළටිඹට.ඒ ගේභ ගම් ගනුගන් අයගගන තිගඹන නිතයහනුකර පිඹය 
ගභොනහද ගභගතක් අත්අඩංගුට අයන් තිගඹන්ගන් කහද ඒ ගනුගන් අපිට බහට ගභොනහ වරි 
ගදඹක් ගරහ තිගඹනහද ගරු නගයහධිඳතිතුභනි ඔඵතුභහ ඳසුගිඹ කහගරදි ම්පර්ණ විනහල ගරහ තිබුනු 
ඔඵතුභහගේ කහර්ඹහරඹ භභ හිතන්ගන් ඔඵතුභහගේභ භළදිවත් වීභ හින්දහ ගරොකු විඹදභක් දයන්න තිබ්ඵ 
එක පුළුන්තයම් විඹදම් අභ කයරහ එඹ ඹථහ තත්ත්ඹට ඳත් කයරහ ිනිසසුන්ට ඇවිල්රහ ඔඵතුභහ 
වමුවීගම් අසථහ ඔඵතුභහ විසින් භළදිවත් ගරහ කයගත්තහ.  ඉතින් ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඇත්තටභ 
භභ ගම් කිඹන්ගන් සුනහිඹට අහු ගච්ච අඹට තභහ ඒගක් ගේදනහ තිගඹන්ගන්. අනිත් අඹ ඒගකන් 
ගරොකු වින්දනඹක් රඵනහ. ඉතින් නගයහධිඳතිතුභනි, ගම්ක ගළන භභ ගරොකු වඩක් නළඟුහ ඳහුගිඹ 
හයගඹත්.  ඒකට හධහයණඹක් වුගන් නළවළ. ගම් ගනුගන් ඔඵතුභහ මුදල් කිටුගේදීපත් කතහ කයහ ගම් 
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ගනුගන් කිටුක් ඳත් කයමු  කයරහ ගම්කට අලය කටයුතු කයන්න ගරොකු උත්වඹක ගඹදුනහ. 
නමුත් භභ දන්ගන් නළවළ ගම් නවිට එහි තත්ත්ඹ කුභක්ද කිඹරහ. භවජන නිගඹෝජිතගඹෝ වළටිඹට 
ගරොකු හධහයණඹක් ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ.   

03 (13) භවහ නගය බහ භන්ත්රි   -   බී. ජිත් දුින්ද පීරිස භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, විගලේගඹන්භ ගභොයටු ප්රගේලඹ තුර අග්  ජනතහට ප්රධහන ලගඹන් ඵරඳහන 
අධහනම් කශභනහකයණඹ වහ ආඳදහ කශභනහකයණ තත්ත්ඹන් කිහිඳඹකට අලය කයන විදිභත් 
විදක්ත ළඩටවන් කිහිඳඹක් අලය ගරහ තිගඹනහ ඒ තභයි ඳශගනිඹහට ගත්තභ ගභෝම් සුශං දළන් 
ක්රීඹ ගරහ තිගඹනහ. ඒ ක්රිඹ වීභත් එක්ක ගඩංගු ගයෝගඹ තත් ක්රීඹ ගරහ තිගඹනහ. ඒ නිහ 
ිනිසසුන්ගේ ජීවිත අක්රිඹ ගන්න පුළුන්. ඒ නිහ  ගතල් ගඳෝලිම්, ගෆස ගඳෝලිම් ර හිටපු ිනිසසු  ඒ 
අධහනභට ඳත් ගනහ ගේභ ඒ වහ අලය නිලසචිත ළඩටවනක් ක්රිඹහත්භක කයනහ ගේභ එඹ 
ඩහත් විදක්ත ඉටුකයන්න නිලසචිත ආඳදහ වහ අධහනම් කශභනහකයණ ළඩටවනක් ක්රිඹහත්භක විඹ 
යුතුයි. ඒ වහ යජඹ ඳළත්ගතන් ක්රිඹහත්භක න ළඩටවන වහ නගය බහත් ඒ ගේභ අගනකුත් 
ආඹතන, ර්ගෝදඹ ළනි ආඹතනත් එක්ක අපි අනුගත ගන්න ඕගන් කිඹන අදව තිගඹනහ. එගවභ 
වුගණොත් අඳට පුළුන් ගනහ. ගනදට ඩහ අද ගභෝම් සුශං ක්රීඹ වීභත් එක්ක ගම් ප්රලසනඹ 
ගභොයටුගේ ජනතහට ඵරඳහනහ. ඒ එක්කභ අද ගනගකොට ගයෝවල් ර තිගඹන ගඵගවත් අලයතහඹ, 
ප්රතිවි එන්නත් ර සබහඹත් එක්ක ගනිේදි ගම් තත්ඹ ඵළෑරරුම්. ගම් නිහ ගභොයටුගේ ඉන්න දරුගෝ, 
තරුණගඹෝ, ළඩිහිටිගඹෝ ගම් අදහනම් තත්ත්ඹට මුහුණ ඳහරහ තිගඹනහ.  

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, අද ර්ඳ වි දසඨනඹ නිහ ඇති න ප්රතිවි එන්නත් කිසිම් ගයෝවරක අලය 
ප්රභහණඹට නළවළ ගනගභයි, එකක්ත් ගවොඹහගන්න නළවළ. ඒ නිහ භභ ඔඵතුභහගේ වහ ගභභ ගරු බහගේ 
අධහනඹ ගඹොමු කයනහ. ගභභ දසඨන ඇති වුණහභ ගභොයටු ප්රගේලගේත් විල්ගරෝයහත්ත ඳළත්ගතත් 
හිටිඹහ ර්ඳ වි ගදකභ වහ නදයරු. භවය ගරහට ගම් ප්රතිවි එන්නත් එක්ක, අග්  තිගඹන 
ඇගරෝඳති ගදකගම් තිගඹන ක්රීඹත්ඹත් එක්ක ඔවුන්ගේ ගම් හම්ප්රදහයික දළනුභ ඔවුන් අත්වළයරහ 
තිගඹනහ. අගනකුත් ප්රගේල ර ජනතහත් ඉසය ගම් ගභොයටු ප්රගේලඹට එනහ. ගගොඩක් ගරහට 
ගම් ඳහරභ වන්දිගේ හිටපු නදයතුභහ, ඒ ගේභ විල්ගරෝයහත්ගත් නදයතුිඹ. අපිට අද ගනගකොට 
හර්තහ ගනහ ප්රතිවි එන්නත් නළති නිහ ගම් ර්ඳ දසඨනගඹන් භළගයන ප්රභහණඹ ළඩි ගරහ 
තිගඹනහ. ඒ නිහ භභ අධහනඹ ගඹොමු කයනහ ගම් අදහනම් කශභනහකයණඹ තුශ ගභොයටුගේ හිටපු ඒ 
ර්ඳ විධ නදයරුන්ගේ ක්රීඹත්ඹ නළත ගන්න අඳට ළඩටවනක් අලයයි. 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, තුන්න කහයණහ තභයි අනහගතගේදීප ගම් ජර ප්රලසනඹට මුහුණදීපභ ගළන. භභ 
ඔඵතුභහගගන් ළරකිඹ යුතු හය ගණනක්භ ඉල්රහ තිගඹනහ ගම් බහගේ භතු කය තිගඵනහ, අග්  ගම් 
ජර කශභනහකයණ ගළටළුට අනහගතගේ අඳට මුහුණ ගදන්න සිදු වුගණොත්, නළත තහක් ගම් විදුලිඹ 
කඳහ වළරිභ නිහ. කලින් කිඹපු රබුගභ වහ කරටුහ ජර ප්රහව ලින් තභයි අඳට එන්ගන්. ඒහ ඩහත් 
ගවොඳින් ක්රීඹ ගන්ගන් ගම් තිගඹන විදුලි ඳේධතිගේ ක්රීඹත්ඹත් එක්ක. වදිසිගේ බි ළටුගණොත් 
නගය බහ තු ළිං ටික ප්රතිංසකයණඹ කයන්න අලයයි ගම් අඳදහ කශභනහකයණඹ වහ අධහනම් 
කශභනහකයණඹ තුර. යජගේ ආඳදහ කශභනහකයණ ඒකකඹත්, අගනකුත් ආඹතනත් ක්රීඹ කයරහ 
ගභොයටුගේ ජනතහ මුහුණ ගදන අධහනම් වහ අඳදහ කශභනහකයණ විදක්ත ළඩටවනක් ඔසගේ 
ක්රිඹහත්භක කශ යුතුයි කිඹන ආඹහචනඹ කයනහ. 

ඒගේභ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ගරු ගකොභහරිසතුභනි, භභ ඔඵතුභහගගන් විගලේගඹන් ඉල්රනහ. 
ඔඵතුභහ ඉතහ විශිසඨ ඳරිඳහරන නිරධහරිගඹක්. තරුණ නිරධහරිගඹක්. ඒ නිහ ඔඵතුභහගේ 
නහඹකත්ගඹන්, නගයහධිඳතිතුභහගේ නහඹකත්ගඹන් ගම් බහ ව භන්ත්රීරු ගේලඳහරන අධිකහරිඹ 
කයනහ ගේභ ඔඵතුභහගේ අධහනඹ ගඹොමු කයනහ කිටු ව විගලේගඹන් අබයන්තය විගණන 
ගදඳහර්තගම්න්තුගේ කහර්ඹබහයඹ පිළිඵ. ගකෝපි කගඩ් එන්සිනහගේ, අබිලින්ගේ එගව නළත්නම් 
දඹහතීගේ ඳත්කිරීභ ගනොකයන තත්ඹට ඔඵතුභහ භළදිවත් ගන්න ඕන. ඒ තභයි ඳසුගිඹ කහරගේ 
ගභොයටු නගය බහගේ භහති හඹන ර ගළටළු තිබුණහ. ඒ ගළටළු ගළන හකච්ඡහ කයන ගකොට 
විගලේගඹන් ටී. එල්. සී. භහති හඹනගේ අම්භරහ ව ඉන්න නිරධහරින් කතහ කයනගකොට එහි ළඩ සිදු 
න්ගන් නළවළ, ඳසුගිඹ කහගල් නම් චම්පික යණක ඇභතිතුභහට කිඹරහ ජිත් දුින්ද පීරිස ගම්ඹ වළදුහ 
කිඹරහ අම්භරහ කතහවුණහ කිඹපු නිහ අන්න දඹහතී ගේ ක්රභඹට ගිහිල්රහ ඔවුන් ගනුගන් බහගේ 
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විගණන අංලගඹන් ඹම් ඳරීක්ණඹක් ඳත්රහ තිගඹනහ ගළබිනි භේරුන් හක්ෂිකරුන් විදිවට ඳත් 
කයරහ. ඒ පිළිඵ ගවොඹන්න. භභ ඔඵතුභහගේ විගලේ අධහනඹ ගඹොමු කයනහ.  

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, දඹහතී කිඹරහ අයහ ගම්හ කිඹ කිඹ අභිගඹෝගඹට රක් කයින් ඔඵතුභහ ඔඹ කතහ 
කයන්න ඹන්ගන් ගනොදන්න ගදඹක් ගළන. ඔඵතුභහ ම්පර්ණ ළයදි ළඩක් ගම් කයන්න ඹන්ගන්. ගෞඛය 
කිටුගේ ඹම් කරුණක් නිහ අපි ගිඹහ. ගිඹ කහර්ඹඹ එතනදීප ගවොඳින් කයරහ ආහ. ඔඵතුභහට සතුති කරහ. 
ඔඵතුභහ එතන නළති වුණහට ඔඵතුභහගේ ඇභතිතුභහට ප්රලංහ කශහ. ප්රලංහ කයරහ කිේහ ගඵොරුක් 
කයනහ ගම් නදයරු. ගභතන ගඳොඩි අඩුඳහඩුක් තිගඹනහ. ඒක කයරහ අපි ප්රලංහ කයරහ ආගේ. අපි 
ගිගේ එකකට. නමුත් ඒක උඩ ත එකක් තිගඹනහ. ඒක ම්ඵන්ධගඹන් කටයුතු කයන්න කිේට අයින් 
කයන්න ගනගභයි කිේගේ. එභ සථහනඹ අඳහ රක් ගරහ. ගකොසක් තිඹරත් නළවළ. ඒ ම්ඵන්ධගඹන් 
භහ ශඟ පින්තය තිගඹනහ. එතුිඹ එතන හිටිඹහ. ඒ ගළන කටයුතු කයන්න අපි එතනට ගිහින් සතුති කයරහ 
ආහ. සතුති කයරහ කිේගේ ඒක ගභතුභහ කශ නිහ ඒ ළසිකිළිඹ අග්  එකටත් ඩහ ගවොඳින් රසනට 
තිගඹනහ කිඹරහ. ඒ ඇගයන්නට ගන මුකුත් අපි කගශේ නළවළ.  

භවහ නගය බහ භන්ත්රි   -    බී. ජිත් දුින්ද පීරිස භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඒ නිහ එගවභ විනඹ ඳරීක්ණඹක් තිබුණහ නම් ඒක තදුයටත් සිදු ගනොගන්න 
ඕන. ඔඵතුභහගේ නිළයදි කිරීභ වරි ගන්න පුළුන්.  

නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, ගන්න පුළුන් ගනගභයි වරි. ඒක තභයි එතන සිදු වුගණ්. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රි - බී. ජිත් දුින්ද පීරිස භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, මීශඟ කහයණඹ තභයි, ඔඵතුභහ ගඵොගවෝභ ගවො කහයණහක් කිේහ. ඒ තභයි 
අහිංක ජනතහගේ ඵදු මුදල් සුයක්ෂිත කයන එක ඔඵතුභහගගත් අගඳත් ගකීභක්. ඒ අනු අපි ඒ වහ 
ඕනහටත් ඩහ කටයුතු කයරහ තිගඹනහ. ඒක අග්  භවජන නිගඹෝජිත යුතුකභ ගකීභ. ජනතහගේ 
භවජන මුදල් ලින් වදපු, විභධයගත මුදල් ගන්කයරහ ලුනහ ආයුර්ගේදඹ ඉදිරිඳට වදපුඵස නළතුභ 
ගළන භභ ඔඵතුභහගගනුත් එකභ ඉල්ලීභයි කගශේ ඳසුගිඹ කහගල් අපි ගම්ක අගඹභත් වදමු කිඹරහ. එක 
ඳළත්තකින් අපි යද පිළිගන්න ඕන. භභ ඔඵතුභහට ලිපි ගඹොමු කශහ. කරුි ක ආඹහචනඹ කශහ. ඒ වි 
කයපු එක ගළගරේහ. අද ඒ ිනිසසු අේට ගේගරනහ ළසට ගතගභනහ. භභ ඔඵතුභහගගන් ඉල්ලීභක් 
කයන්ගන්. අධිකහරී ඵරඹ කිඹන එක තිගඹනහ. වගහමී අධිකහරි ඵරඹ තිගඹනහ. ඒ ඵරඹට ිනිසසු 
නතුයි. ඒ නිහ අපි ඒකට ගරු කශ යුතුයි. භභ විතයක් ගනගභයි අද ගනගකොට ප්රහගේශීඹ  ගල්කම් 
කහර්ඹහරගඹන් භභත් ඉල්ලීම් කශහ. ලිඛිත එරහ තිගඹනහ. ගකොභහරිසතුභහට භභ කිේහ. අද 
ගනගකොට ඒ මුදල් ටික නළත තහක් ගිහින් තිගඹනහ. අග්  ඒ ත්කභ තිගඹනහ. ිනිසසු අේට 
ගේගරනහ. ළසට ගතගභනහ. එඹ ඔඵතුභහටත් වරි නළවළ. අද ගනගකොට ඵස නළතුභ ගරරහ 
තිගඹනහ. ඒ ිනිසසු ඵස නළතුභ ගඳනි ගඳනී එතන ඉන්නහ ඵස නළතුභක් නළතු. ඒ නිහ භභ 
ඔඵතුභහගේ අධහනඹ ගඹොමු කයනහ ගම්ක අපි ගවරහ ගදමු. අපි කගඩ් ඹන්න එඳහ. 

නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, කගඩ් ඹපු අඹට කිඹන්න කගඩ් ඹන්න එඳහ කිඹරහ. ප්රහගේශීඹ ගල්කම් කහර්ඹහරඹට 
කිඹන්න. ඒක ගබ්යගන්නගකො. ප්රහගේශීඹ ගල්කම් කහර්ඹහරගඹන් අයඹක් ගන්ගන් නළතු ගම්ක 
කයන්න කිඹරහ ගකොන්ත්රහත්කරුගකුට ගකොන්ත්රහත් එක ගදන්න පුළුන්ද කිඹරහ කිඹන්නගකො.  

භවහ නගය බහ භන්ත්රි    -   බී. ජිත් දුින්ද පීරිස භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඊට ඳසු ඒකට ලිපිඹ එරහ තිබුණගන්.  

නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 
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ගරු භන්ත්රීතුභහ, භභ කගඩ් ගිහින් ඒක අයින් වුණහනම්. එතගකොට කවුද කගඩ් ගිහින් තිගඹන්ගන්. භභ ද 
කගඩ් ගිහින් තිගඹන්ගන්. භභ ද කගඩ් ඹන්න ඕන. ආඹතන ප්රධහනිඹහ ද කගඩ් ඹන්න ඕන. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රි - බී. ජිත් දුින්ද පීරිස භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, අවුරුදු ගහනක් ඉල්ලීභක් කයනහ ඔඵතුභහගගනුත්. අනිත් හභහජිකඹන්ගගනුත් 
ඉල්රනහ. භන්ත්රීරුන්ගගනුත් ඉල්රනහ. අගඳනුත් ඉල්රනහ. ඒ නිහ ජනතහ ගනුගන් තිබ 
ජනතහගේ හිට ගනක් රඵහගදන ගම් ළගඩ් ඉටු කයරහ ජනතහට ඒ වනඹ ගදමු. ජනතහගේ ඵදු 
මුදලින් ඉතුරු වුණ එක ජනතහගේ වනඹක් විදිවට ගදන්න කිඹරහ භභ කිඹනහ.  

03 (14) භවහ නගය බහ භන්ත්රි  -   එල්. ඔ වර්ණ අගබ්ගකෝන් භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, අග්  යවි භන්ත්රීතුභහ කිේහ ගේ ඳසුගිඹ 9 ගනිදහ වුණ අරහබ වහනිඹත් එක්ක 
ඔඵතුභහගේ කහර්ඹහරඹ විනහල වුණහ. ගිනි තිබ්ඵහ. ගිනි තිබ්ඵට ඳසු භභ දළක්කහ මුහුු  ගඳොගත් ජීවි 
ළඩටවනක් ඹනහ කිසිඹම් පිරික් එහි ඇතුරට ගිහින් ඔඵතුභහගේ ලිපිගගොනු ඳරීක්හ කයනහ, පින්තය 
ගවනහ, රහච්චු ඇයරහ ගන්නහ, වළභගේභ අයගගන ඔඵතුභහගේ දිනගඳොත ගඳයරනහ. ඒහ අයන් ගිහින් 
කහර්ඹහරඹ මුද්රහ තළබුහ. ඒ අඹට ගභොකක්ද තිගඹන අයිතිඹ. භභ දළක්කහ නීතිඥ භවත්ිඹක් ව 
භවත්භගඹක් සිටිඹහ. එතන ගඳොලිසිඹත් ඉන්නහ. අඳයහධ ව සථහනඹක්. ඒගක් ඇඟිලි රකුු  ගන්න 
තිගඹනහ. එගවභ තිගඹේදි අග්  භන් ත්රීරු කිහිඳ ගදගනක් ව අග්  ගකොභහරිසතුභහ දළනුත් ද භභ 
දන්ගන් නළවළ. ගිහිල්රහ මුද්රහ තළබුහ. ඔඵතුභහ ගේ එවහ ඳළත්ගත් තිගඹන කහර්ඹහරඹත් මුද්රහ තළබුහ. නමුත් 
එවහ ඳළත්ගත් ජගන්ගල් ඇයරහ. ඒ ම්ඵන්ධගඹන්  අගඳන් ගගොඩක් අඹ ගනොගඹක් ගේල් අවනහ. ඒ 
නිහ අඳට ඳළවළදිලි කයරහ ගදන්න ඒ ම්ඵන්ධගඹන් විභර්නඹක් ඹනද, ඒ ඇතුලු වුු  පිරිට ඇතුලු 
ගන්න ගභොකක්ද තිගඹන අයිතිඹ. ඒ ම්ඵන්ධගඹන් කවුද අයිතිඹ දුන්ගන්. ඒ නිහ ඔඵතුභහගේ තිබුණ 
ලිපි ගගොනු අසථහනගත ගරහද, ගභොනද ගරහ තිගඹන්ගන් කිඹරහ ඔඵතුභහ අඳට දළනුත් කයන ගර 
ඉල්රහ සිටිනහ.  

03 (15) භවහ නගය බහ භන්ත්රි  -  එල්. ඔ වර්ණ අගබ්ගකෝන් භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඳසුගිඹ කහනුගේදීප ගභොයටුගේ ජනතහට ජීත් ගන්න ඵළරි තයම් තත්ත්ඹක් 
තිබුණහ ගතල් ලින් ඇති ව ප්රලසන නිහ. අද ධීය කර්භහන්තඹ කයන ධීයඹන්ට ත් රැකිඹහ කයන් 
ජීත් ගන්න ඵළවළ ගතල් ප්රලසනඹ නිහ. ඒ ගේ ප්රලන් තිබුණහ. භහළු ටිකක් විකුණරහ ඒ ගරොරි 
අයිතිකරුට ෆිනෆන්ස එක ගගහගන්න විදිවක් නළවළ. ඒ ගේභ ඩු ළඩ කයන භනුසඹහගේ ගඳොඩි 
ත්රිවිල් එකට ෆිනෆන්ස එක ගගහගන්න විදිවක් නළවළ. නමුත් අද ඒ ිනිසුන්ට නඩු දහනහ එභ ආඹතන 
ලින් ගගන්න කිඹරහ ඵර කයනහ. ගඵොගවෝභ අසීරු ජීත් න ඒ ිනිසුන්ට ගම් අසථහගේ 
බහගන් භභ ඉල්රනහ අදහර සථහන රට කතහ කයරහ පුළුන්නම් වන කහරඹක් රඵහදීපරහ ෆිනෆන්ස 
එක ගගහගන්න ඵළරි තත්ත්ඹක සිටින ගභොගවොතක එඹ කයන්න අදහර නිරධහරීන් භග කතහ කයරහ 
කයන්න පුළුන්නම් එභ වනඹ රඵහගදන්න කිඹරහ ගභොයටු ජනතහ ගනුගන් භභ ඔඵතුභහගගන් 
ඉල්රහ සිටිනහ.  

03 (16) නිගඹෝජය නගයහධිඳති -  ඩී. භන්ත සිල්හ භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,  ගම් අසථහගේ බහගන් ගන්න ඕන ළඩ ගකොටස ටිකක් තිගඹනහ. අපි 
වළභදහභ ඉටු කශත් ගම් දස ර ගඩංගු ගයෝගඹ උග්ර ගරහ තිගඹනහ. ගභොයටුගේ භදුරුන්ගේ විලහර 
ළඩි වීභක් තිගඹනහ. ජනතහ විලහර ලගඹන් පීඩහට ඳත්ගරහ සිටින්ගන්. බහගන් වළය ගන 
ක්රභගේදඹක් නළවළ ගම්හ විනහල කයන්න. කහු  ඳේධතිගඹන් ඵහුතයඹක් ගත්ගතොත් 50% ක විතය 
භදුරුන් ගඵෝ වීභක් සිදු ගනහ නම් භවජනතහගේ අතඳසුවීම් රට අභතය අග්  කහු  ර භභ 
හිතන්ගන් විලහර ලගඹන් ගඩංගු ගන්න පුළුන්  භදුරුගෝ ඉන්නහ. ඒ නිහ අපි ඒකට විකල්ඳඹක් 
ගඹොදමු. විගලේගඹන්භ ගභොයටු න ගහලු ඳහය ගත්ගතොත් ගහලු ඳහගර් තිගඵන කහු  ඳේධතිගේ විලහර 
ලගඹන් භදුරුගෝ ඉන්නහ. අපි වළභදහභ ගම් ගළන කතහ කයනහ. බහක් විදිවට අපි ගකීභක් ඇති 
පුේගරඹන් ලගඹන්, නගයහධිඳතියඹහ ලගඹන්, නිගඹෝජය නගයහධිඳතියඹහ ලගඹන් භට ඒ ගේභ 
ගම් භන්ත්රීරුන් වළගභෝටභ ජනතහ ගඩංගු භර්ධනගඹන් ව භදුරුන්ගගන් පීඩනඹට ඳත් න ගම් 
ජනතහ මුදහ ගන්න. ඒ නිහ අපි ඒකට විගලේ ළඩපිළිගරක් කයන්න ඕන කිඹරහ ඉල්ලීභක් කයනහ. 
අපි ගම් බහට ඇවිල්රහ කතහ කයරහ ඹනහ, අපි ගදන දීපභනහ ගන්නහ. අගඳන් න යුතුකභ 
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ඉටුන්ගන් නළවළ කිඹන භතහදඹ ජනතහ අතය තිගඹනහ. ඒ නිහ විගලේගඹන්භ අපි එඹට ගඹොමු 
ගරහ, ළඩි කහරඹක ළඹ කයරහ අසථහක් ගදමු කිඹන ඉල්ලීභ කයනහ.  

ගරු නගයහධිඳතිතුභහ, අගඳන් න ත ගේහක් තභයි වීදි රහම්පු. ගයශ තීයගේ සිට මීටර් 300 ක් 400 
ක්, ගභොයටු දකුු  කරහඳඹ ගත්ගතොත් මීටර් 500 ක් ගඟ දක්හ ඵළලුගොත් මුහුදු හුමහ ගම් කරහඳඹටභ 
ඵරඳහනහ. අපි කලින් ් රහසටික් රහම්පු සිසටම් එක කශහ. ඒක ගවොයි හර්ථකයි. අයක භහ 6 ක් නම් 

ගම්ක අවුරුදු 2 ක් 3 ක් ඳතිනහ. ඒ නිහ ගම් වීදි රහම්පු ටික ඉක්භනට ගදන්න. විදුලි අධිකහරීතුභහ 
පිළිගනී 90% කට ඩහ තිගඹන ඒහ අකර්භනය ගරහ තිගඹන්ගන්. ඒ නිහ එඹට විගලේ අධහනඹ ගඹොමු 
කශහ කිඹරහ ඉල්ලීභක් කයනහ.  

ගරු නගයහධිඳතිතුභහ, අග්  ඉංජිගන්රු භවත්ිඹට මීට දස ගදක තුනකට කලින් කිේහ ගභොයටු න 
ගහලු ඳහගර් වරිඹටභ ගලින්ගකෝ යක්ණ භහගභට එවහ ඳළත්ගත් ප්රධහන ඳහගර් ගඵෝක්කුක් ළටිරහ 
තිගඹනහ. භභ අසථහ ගදක තුනකදීප කිේහ නමුත් භභ හිතන්ගන් නළවළ තහභ ඒක සිදු වණහ කිඹරහ. 
නිගඹෝජය නගයහධිඳතිතුභහ කිඹන ගදඹක් පිළිඵ එතුිඹගේ තත්ත්ඹ  

නගයහධිඳති    -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු නිගඹෝජය නගයහධිඳතිතුභහ, ගකොතනද ඒ තළන? 

නිගඹෝජය නගයහධිඳති   -   ඩී. භන්ත සිල්හ භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, කළටභයහන්ස ක්රබ් එක ගභවහ ඳළත්ගත් ගඵෝක්කු කටක්, ඒ කිඹන්ගන් කහු ට 
දහරහ තිගඹන සරළබ් කෆල්රක් ළටිරහ තිගඹනහ. ෑරකට කවුරිවරි දකින්ගන් නළතු ළටුගණොත් 
භළගයන්නත් ඉඩ තිගඹනහ.  

නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු නිගඹෝජය නගයහධිඳතිතුභහ, භහර්ග ංර්ධනඹට අයිති එකක්ද? 

නිගඹෝජය නගයහධිඳති   -   ඩී. භන්ත සිල්හ භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, භහර්ග ංර්ධනඹට අයිති එකක්. අග්  ගභොයටුගගන් තිගඹන්ගන්. කර්භහන්ත 
අංලගේ ගේකගඹෝ ගදතුන් ගදගනක් දහරහ නළත තිගඹන තළනභ ඒ සරළබ් කෆල්රභ අපිට හිටන්න 
පුළුන්. එඹ භභ ගභතුිඹට කිේහ. නමුත් ගභතුිඹ ළරකිල්රට ගන්නද කිඹරහ. අපි කිඹන ගේ 
පිළිගන්න ආකහයඹ ගන්න පුළුන්. ගභඹ බහගේදීපභ කිඹන්න සිදුවීභ ගළන භභ කණගහටු ගනහ. ඒ 
ගළනත් අධහනඹ ගඹොමු කයන්න. ගභොකද ජීවිත වහනි සිදු න්න පුළුන් අහිංක භනුසගඹක් 
ළටුගණොත් එගවභ. ඒ ඳ අපිටත් ගගන්න සිදු ගනහ.   

ඒ ගේභ අග්  කහර්ඹ භණ්ඩරඹ පිළිඵත් කතහ කයන්න ඕගන්. වළභදහභ අපිට ඹම් කහර්ඹ බහයඹක් 
කයනහ නිගඹෝජය නගයහධිඳති කහර්ඹ භණ්ඩරඹත්, ඔඵතුභහගේ කහර්ඹ භණ්ඩරඹත්. ඒගගොල්රන්ට ගදන 
ළටුඳට ඩහ එවහ ගේඹක් කයනහ කිඹරහ භභ විලසහ කයනහ. ඒ නිහ ඒගගොල්ගරෝ ඉල්ලීභක් කශහ  
විගලේගඹන් ඔඵතුභහගේ කහර්ඹ භණ්ඩරඹත්, අග්  කහර්ඹ භණ්ඩරඹත් ගම් දීපභනහ ටිකක් ළඩි කයන්න 
ක්රභගේදඹක් තිගඹනහ නම් කයරහ ගදන්න කිඹරහ. භභ ගම් බහගන් ඉල්ලීභක් කයනහ. ඔඵතුභහ 
ආණ්ඩුකහයතුභහ භග කතහ කයරහ ගම් තිගඹන තත්ත්ඹත් එක්ක ගම් පිළිඵ අධහනඹ ගඹොමු කයන්න 
කිඹරහ ඉල්රහ සිටිනහ.    

නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු නිගඹෝජය නගයහධිඳතිතුභහ, ගම් පිළිඵ කතහ කයමු. 

03 (17) භවහ නගය බහ භන්ත්රි   -   ඩබ්. පී. ප්රබහනි වික්රභසිංව භවත්ිඹ 
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ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ගඳත්ම් ඳළිි ලි අයිතභඹ ඹටගත් ඉල්ලීභක් තිගඹනහ ගම් බහ භගින් සිදු 
කශ යුතුයි කිඹරහ භභ හිතනහ. ඒ නියි භභ ගම් ඉල්ලීභ ඉදිරිඳත් කයන්ගන්. ගම් ගනගකොට යගට් 
තිගඹන තත්ත්ඹ ඇතුගල් යගට් කහන්තහන් දළළන්ත පීඩනඹක ඉන්නහ. එඹ ඔඵතුභහත් ගවොඳින් 
දන්නහ. ගම් සිඹළු පීඩහන් කහන්තහන්ට ඵරඳහන අතගර් විගලේ ගළටළුක් තිගඹනහ. ගභොකද ඵඩු ිර 
ඉවශ ඹහභත් එක්ක කහන්තහන් ඳහවිච්චි කයන නීඳහයක්ක තුහ ර ිර ඉතහ අධික ගර ඉවශ ගිහින් 
තිගඹනහ. ඳවුරක වතය ගදගනක් කහන්තහගෝ සිටිගඹොත් ළඩට ඹන දූ දරුන් එක්ක විලහර මුදරක් ගම් 
ගනුගන් ළඹ කයන්න සිදු ගනහ. ගභඹ ඇතුගල් විලහර ප්රලසනඹක් තිගඹනහ කහන්තහන්ට අධික 
මුදරක් ගම් ගනුගන් ළඹ කයන්න ගන නිහ. ඒ නිහ විගලේගඹන්භ ගෞඛයඹට ග කිඹන 
ආඹතනඹක් විදිවට අපි බහක් විදිවට භභ ඉල්ලීභක් කයනහ ගෞඛය අභහතයංලඹ වයවහ ගම් ිර ළඩි 
වීභ ම්ඵන්ධගඹන් ඹම් භළදිවත් වීභක් කයන්න. ඒ ගනුගන් බහ විදිවට ගඹෝජනහක් ගම් ිර 
ම්ඵන්ධගඹන් ගෞඛය අභහතයංලඹට ඉදිරිඳත් කයන්න කිඹන ඉල්ලීභ ගභභ ගරු බහගන් කයනහ.   

 

04. ප්රලසන   -  නළත  

 

05. ගඹෝජනහ 

05 (01) භවහ නගය බහ භන්ත්රී එම්. තිරකසිරි ප්රනහන්දු භවතහ විසින් ඳවත වන් ගඹෝජනහ බහට ඉදිරිඳත්  

කයන රදි. 

"ගභොයටු, ඉඳිඵළේගේ පිහිටි ගභොයටු භවහ නගය බහට අඹත් ඩේරස ප්රනහන්දු ක්රීඩහංගනඹ ගඵොල්ගගොඩ 
ගඟට භහයිම් පිහිටහ ඇති අතය, ක්රීඩහංගනගේ ගඟ ගදසින් ඇති භහයිගම් ගං ඉවුය දූණඹ න ඳරිදි කළලි 
කර ආදිඹ ගං ඉවුයට දභහ ඇතළම් පුේගරයින් විසින් ගං ඉවුය ගගොඩකය ඇති අතය, ගම් න විට 
 ගඵොල්ගගොඩ ගඟ ගභන්භ ක්රීඩහංගනඹද  දූණඹ න තත්ත්ඹක් ඳළන නළගි ඇති ඵළවින් ගං ඉවුගර් ඇති 
අනය ගගොඩකිරීම් ඉත් කය එභ සථහනඹ දර්ලනිඹ ගර ංර්ධනඹ කශ යුතු ඵටත් එභ සථහනගේ 
ංචහයක ගඵෝට්ටු ගේහක් ආයම්බ කර යුතු ඵත් ගඹෝජනහ කයන්නීඹ” 

  නිගඹෝජය නගයහධිඳති ඩී. භන්ත සිල්හ භවතහ විසින් ගඹෝජනහ සථිය කයන රදීප. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රි   -   එම්. තිරකසිරි ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි. අග්  බහට අඹත් ජහතයන්තය ක්රීඩහංගනඹ ඇරුනට ඳසගේ භභ හිතන්ගන් ගම් 
බහගේ ක්රිඩංගනඹක් වළටිඹට තිගඹන්න ගඵගවෝභ රසන ඳරියඹක තිගඹන ක්රීඩහංගනඹක් තභයි ගම් 
ඩගංරස ප්රනහන්දු ක්රීඩහංගනඹ කිඹන්ගන්. ගභඹ ගඵොල්ගගොඩ ගඟට තභයි භහයිම් ගරහ තිගඹන්ගන්. ගරු 
නගයහධිඳතිතුභනි, ගම් ගනගකොට ගම් ගං ඉවුය විලහර ලගඹන් දූණඹට ඳත්ගරහ තිගඵන්ගන්. අද භඩ 
ඟුයක් ඵට ඳත්ගරහ තිගඹනහ. භභ අද උදෆනත් එතනට ගිහින් ආපු ගකගනක්. භං හිතගනේ ගම් 
ඉවුගර් අඩි 15 ක් විතය ප්රභහණඹක් ගගොඩ කයරහ තිගඹනහ. ගම් ක්රීඩහංගනඹ භභ හිතන්ගන් ඳශර 
තිගඹනහ මීටය 150ක් විතය අඩි වහයඳන්සිඹඹක් ඳරර තිගඹන ක්රීඩහංගනඹක්. ඉතින් ඒ අට සිඹළුභ 
ප්රගේල ගගොඩ ගරහ තිගඵන්ගන්. ගභඹ ගගොඩකයරහ තිගඵන්ගනත් එක්ගකො ගස අතුලින් නළත්නම් 
ත්තුන්ගේ භශ කුු  ලින් ඒ ගේ ගේල් දහරහ තභයි ගගොඩකයරහ තිගඹන්ගන්.එක්ගකෝ ගකොන්ක්රීට් 
කෆලි දහරහ ගම්ගකන් අනතුරු ගන්න පුළුන්. 

ඒ ගේභ අනික් ප්රලසණඹ තභයි ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, භභ ඉල්ලීභ කයන්ගන් ගභභ ක්රීඩහංගනඹ 
ඳශරටත් ගම් ක්රීඩහංගනඹ සුේධ ඳවිත්ර කයරහ ගදන්න පුළුන්නම් අද කළරෆක් ඵට ඳත්ගරහ 
තිගඵනහ. ඒගක් තිගඹන දරුු භ ප්රලසගන තභයි ඊගේ ෑරත් භභ දළක්කහ අග්  ක්රිඩහංගනඹ ගට්ට තිගඹන 
වීථි රහම්පු එකක්ත් ඳත්තු ගන්ගනත් නළවළ. ගභඹ යහත්රී කහරඹට නීතිවිගයෝධි ළඩ සිේධ ගනහ. භභ 
එතන හිටපු හින්දහ ගවොදටභ දළක්ක ගදඹක් ඒක නිහ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ගභඹ ඉතහ ඉක්භනින් 
නත්තන්න ඕන. ගම් සුන්දයත්ඹ අපි රඵහ ගන්න ඕන. ගම් ප්රගේලගේ ජීත් ගන ඉඳිඵළේද 
ජනතහගගන් විතයක් ගනගභයි ගභොයටු ඵර ප්රගේලඹ තුලින් ගනත් තළන් ලිනුත් ගභහි ක්රීඩහ කයන්න 
ක්රිකට් භළච් වහ වබහගී ගනහ. විලහර ලගඹන් ක්රීඩහ තයඟ ගභහි ඳළළත්ගනහ. ඒ නිහ 
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ඔඵතුභහගේ අධහනඹ ගඹොමු කයරහ ගභඹ ඉතහ ඉක්භනින් ගභඹ අපිට රසන තළනක් ඵට ඳත්කයරහ 
ගදන්න භළදිවත් ගයි කිඹරහ විලසහඹ තිගඵනහ. ඒ ගේභ ක්රීඩහංගනඹ ටහ තිගඵන වීථි රහම්පු ටිකත් 
ඉතහ ඉක්භනින් භ අඳට කස කයරහ ගදන්න කිඹන ඉල්ලීභත් කයනහ ගරු නගයහධීඳතිතුභනි. භභ 
ළගයන් ළගර්ට කිවුහ ගභහි වදරහ තිගඹන ගප්රේක්කහගහයඹ අද ගම් ගනගකොට ගඳොගරොගේ තළන් 
කිහිඳඹකුත් පුපුයරහ ගිහින් තිගඹනහ. ගභඹ අද සුනඛඹන්ගේ ගතෝතළන්නක් ඵට ඳත්ගරහ තිගඹනහ. 
අද ගභහි නිසිඹහකහය සිඹලු ගේට විදුභක් වළටිඹට භභ දකින විදිඹට භභ ඉතහ ඉක්භනින් ඉල්රහ සිටිනහ 
යහත්රීඹට මුයකරුගක් නළවළ ඒ නිහ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි ගම් ටිනහ කිඹන සථහනඹ ගභඹ ආයක්හ කය 
ගළනීභ වහ ඔඵතුභහගේ ගකීභ, බහගේ ගකීභ ගරහ තිගඹනහ. ඒක නිහ ගරු ඔඵතුභහගගන් 
ඔඵතුභහ ගේ භළදිවත් වීභ සිදු කයරහ ඉතහ ඉක්භනින් මුයකරුගකුත් ගඹොදරහ ගභහි ති ගඹන අඩුඳහඩු 
ටිකත් කස කයරහ අග්  ගම් තරුණ තරුි ඹන්ට ක්රීඩහ කයන්න ඒ අසථහ රඵහ ගදන්න කිඹන ඉල්ලීභ 
කයනහ. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රි   -   එල්. ඔ වර්ණ අගබ්ගකෝන් භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඒකට භභ ගඳොඩි ගදඹක් එකතු කයන්න ඕන. භභයි සුයංග භන්ත්රීතුභයි ගම් දස 
ටිගක්භ ක්රිකට් ගවන්න ඹනහ ඒ ක්රිඩහංගනඹට එහි අළුතින් ගගොඩනළඟිල්රක් වදරහ තිගඹනහ. ඒ 
ගගොඩනළගිල්ගල් මුකුත්භ කයන්න ගදඹක් නෆ විිත කයන්න විතයයි තිගඹන්ගන්.ගම් ගනගකොට එතන 
කුු  පුච්චනහ ඉන්ගන් කුඩු ගවන අඹ එ ග්රවුන්ඩ් එගක් හවන නත්තනහ ගගොඩක්, එක නත්තරහ ඒ 
ගං ඉවුය සුේධ කයරහ දුන්නනම් වරි ගන කයන්න ගදඹක් නෆ භන් හිතන්ගන් අග්  යගම්ස භල්ලී පිච් එක 
වදරහ දුන්නහ ග්රවුන්ඩ් එගක් තණගකොශ ගවොටභ තිගඹනහ අය ගගොඩනළගිලි ටික විිත කයරහ එක සුේධ 
කයන්න ගකගනක් දරහ මුයකරුගක් දභහ එඹ ආයක්හ  කය ගදන්න කිඹරහ ඉල්රහ සිටිනහ. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී -    ගක්. ඩී. නිලහන්ත ප්රදින්නහදු භවතහ  

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ගම් පිළිඵත් ගඳොඩි චනඹක් කිඹන්න ඕගන්. ඉතහභ ළදගත් කහයණහක් 
ඔහුගේ අදවට අපි සිඹඹට සීඹක් එකඟයි. වළඵළයි භතක් කයරහ ගදන්න ඕන. දළන් ගම් බහ ගකොඳභණ 
කහරඹක් ඔගබ් ඹටගත් ද ඳහරනඹ ගන්ගන්. දවඹක්. එ තගකොට ඒ ඳහරනඹට ගනගභයි ද ගම් ගකීභ 
තිගඹන්ගන්. භභ කිඹන්නද වරි භභ රකහ ඵරන්නම් කිඹරහ. ඒ කිඹන්ගන් ඔගබ් ඳහරනඹ ගම්. ඔඵ තභයි 
ගකොට්ඨහගේ භන්ත්රී. ඔඵට තභයි ඳළගයන්ගන් ගම් තළන් ආයක්හ කය ගන්න. ඒ නිහ ගභඹ එක ඳහයටභ 
ගච්ච ගදඹක් ගනගභයි භන්ත්රීතුභහ. එඹ ක්රභහනුකර ඇවිල්රහ ඇවිල්රහ අපි වළභදහභ ඹනගකොට අය 
ඳළත්ගත් තහ් ග්  කඩරහ, ගම් ඳළත්ගත් තහ් ග්  කඩරහ.  භළේගදන් හවන ඹනහ. දීපර්ඝ කහරඹක් 
ඇතිගින් තිගඵන තත්ත්ගේ ගම්. ඒ නිහ දළන් භභ ගම් කිඹන්ගන් ගකීභට ගකිඹනහනම් අපි 
ගකොභවහභද එකක් ග්රවුන්ඩ් එක ආයක්හ කය ගන්ගන්. අංක 01 ක්රීඩහංගනඹ රැක ගළනීභ. ඊශඟට තභයි 
ඔඵ ගඹෝජනහ කයන ගඟ පිරිසිදු කයරහ ංචහයක ගඵෝට්ටු ක්රිඹහලිඹකට ඹන එක. ගඹෝජනහ ගදකක්. දළන් 
ඉසගල්රහ කය ගත යුත්ගත් ක්රීඩහංගනඹ ආයක්හ කය ගන්න එක. ගභොකද ගභඹට විලහර වහනි ගින් 
තිගඵන්නගන්. අපි ගරොකු මුදරක් දයරහ තිගඹනහ. නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹ භළදිවත් ගරහ 
ක්රීඩහගහයඹක් විඹදම් කයරහ වදරහ දීපරහ තිගඹනහ. වළඵළයි තහභත් ඳහරනඹ කයන්න ඵළරි පිරික් ගභහි 
ඉන්නහ. ඔඵ කිඹනහ ගේ අඹථහ ළඩ සිේධ ගනහ. ඒ නිහ කථහ කරහට ළඩක් නෆ නිලසචිත ළඩ 
පිළිගරක් ඕන. ඔගබ් ගකොට්ඨහගේ ගකීභ දයණ භන්ත්රීයඹහ වළටිඹට ඔගබ් නහඹකත්ඹ ඹටගත් ප්රජහත් 
එකතු කයරහ. ප්රජහ වයවහ තභයි ගභඹට භළදිවත් ගන්න ඕනෆ. ඒ කිඹන්ගන් ගම්හ කයන්ගනභ ගභගවන් 
ගිහිල්රහ ගනගභයි. ගම් වහනිකය තත්ත්ගේ කයන්ගනභ ඒ අට පිරිස. ඒ නිහ ඔවුන්ගගන්භ ගභොකක්වරි 
කිටුක් වදරහ ප්රජහට බහයදීපරහ අපිත් භළදිවත් ගරහ. එගතන්ට ඹමු.  

භවහ නගය බහ භන්ත්රී    -   බී. ජිත් දුින්ද පීරිස භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඒ ම්ඵන්ධභ කරුණක් භතුකයන්න ඕන. ඒ තභයි අග්  තිරකසිරි භන්ත්රිතුභහ 
කයපු ගඹෝජනහ ඉතහභ ළදගත්ගනහ. ගභොකද අපි යත්නපුගර් ගංතුය දළකරහ තිගඹනහ. ඒගේ තභයි 
භවයක් ගරහට ඉදිඵළේගේ ඵභටු ඇර ගට්ත් අය පුංචි යත්නපුයක් බිහිගනහ භවය ගරහට 
ගංතුය ආපුහභ ගඳොඩි ගගල් වයවහ. ඒ නිහ ගරු නගයහධිඳතිතුභහ ඔඵතුභන්ගේ අධහනඹ ගඹොමු 
කයන්ගන් විගලේගඹන් ගම් දවහ නිලසචිත ළඩ ටවනක් අග්  භවහ නගය ආභහතයංලඹ ඹටගත් ගළට් 
කයරහ තිබුණහ. ගභොයටුත් ඇතුලු 29ක්. ඒ නිහ ඒ ගළට් ටික අගවෝසි ගරහ තිබුණහ. ඒගක්දි භසථ ළඩ 
ටවනක් විදිඹට තභයි ගිගේ. ඒ භසථ ළඩ ටවන භතුකයරහ ගළනිභ ළදගත් ඒගක්දි. ඔඹ ිනිසසු ඒ 
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විතයක් ගනගභයි ගම් භසථඹක් විදිඹට ගත්තහභ තභන්ගේ තිගඹන ගග ගගොඩකයගගන තභන්ගේ ඉඩභට 
ඹහකය ගන්න ගගොඩක් අඹ උසහව කයනහ. ඒක තභයි තිගඹන කළතභ ළගඩ්. ඒ නිහ ඒ ගග එන් 
ගයොච්කයන එක නත්න්න ඒනර්ජි ගයෝඩ් කිඹන ංකල්ඳඹත් එක්ක කන්ග් ට් එකක් ගගනහහ 
ළඩටවනක් ගගනහහ ඒ ළරළසභ 2020 භහර්තු භහගේ අගවෝසි කයහ නළතත් එභ ළඩටවන ඉසභතු 
කයගගන අයගගන භසථඹක් විදිඹට 2023 ගභතනින් ඹන්න තිබිච්ච රයිට් ගර්ල්ගේ එක අද එක 
නළතිරහ තිගඹනහ එක ඉසභතු කයරහ ගභොයටුට භසථ විදිභත් ළඩටවනක් ඒ ගගනහපු ළඩ 
පිළිගර නළත ඉසභතු කයන්න ඕන ගන කහයණහ තුර ගභහි තිගඹනහ.  
 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -   ඩබ්. ්රිඹහනි ගවේභරතහ ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඳසුගිඹ දසර භටත් දළනගන්න රළබුු  කහයණහ ටිකක් ඉදිරිඳත් කයන එක 
භගේ යුතුකභක් කිඹරහ හිතනහ. එභ ක්රිඩහංගනගේ වදරහ තිගඹන ගගොඩනළගිලි ර තිගඵන අඳද්රඹ අතු 
ගළගභන් එතන තරුණ පිරික් ඒ ළගඩ කයරහ තිගඹනහ. ඒතුර අපි ගවොදටභ දන්න ගදඹක් තභයි 
භත්ද්රයරට ඇබ්ඵළහි ගච්ච අඹතභයි කයන්ගන් කිඹන එක එතනදි භට දළනගන්න රළබුු  වළටිඹට නම් 
අග්  කිසිභ ආයක්ෂිත ක්රභඹක් එතන නළවළ කිඹන එක භභ විලසහ කයනහ. එතන තිගඹන්නහවු 
ගගොඩනළගිලි ඉතහභ ටිනහ. ඒගේභ එතන කයන කහර්ඹඹත් ඉතහභ ටිනහ. තරුණ පිරිටයි අපි එභ 
ක්රිඩහංගනගේ ක්රිඩහකයන්න තිගඹන්ගන් එතනින් ගකගයන කහර්ඹඹ ඉතහභත්භ ටිනහ. එනිහ එගේ 
තිගඹන වහනිඹ අපි රක්හ ගළනිභට ඹම්කිසි ක්රභගේදඹක් නගය බහ විසින් කරයුතුභයි. නගය බහට 
එභ භූිඹ ගගොඩනළගිලිත් අයිති ගන්ගන්. ඒගේභ භට දළනගන්න රළබුු  වළටිඹට ඳරිය අධිකහරිගේ 
ඔඹ අඳවිත්රගන ගදල් ඵරරහ ඒ අට තිගඹන වළභ නිකටභ රු 5000.00 ගහගන් දඩ නිඹභ කයරහ 
තිගඹනහ. කහු ලින් ගරහගගන එන එහ ගගේ තළන්ඳත්විභ නිහභයි. නමුත් දළන්ගම් කවුද කිඹන එක 
ගනගභයි නමුත් දඩුභට වළගභෝභ ඹටත්වුනහ. ගභතනදි නගයහධිඳතිතුභනි, ගම් ගඹෝජනහ භහත් දළක්කහ 
ගභතනදි භභ අගඹ කයනහ ගං ඉවුය දුණඹ ගළන කළලි කර ගළන තභයි තිගඹන්ගන්. ඒගේභ 
ක්රිඩහංගනගේ දුණ තත්ඹක් ගඳන්රහ තිගඹනහ. නමුත් ගභතන පිඹය කිහිඳඹක් තිගඹනහ ගම්ක් 
අහනගේ ගඹෝජනහ කයරහ තිගඹන්ගන් ංචහයක ගඵෝට්ටු ගළන ංචහයක ගඵෝට්ටුරට ඹන්න කලින් ඒ 
තිගඹන ම්ඳත ආයක්හ කය ගළනිභ ගගොඩක් ටිනහ. එක නිහ නගය බහ තු අයිතිහසිකම් අනු 
ගම්ක ආයක්ෂිත ක්රභගේදඹක් කයරහ නඩත්තු කයගගන ඹෆභතුලින් ගම්ක ඊටඩහ ටිනහ ගේඹක් තරුණ 
ඳයපුයට අපිට රඵහගදන්න පුලුන් කිඹන විලසහඹ භට තිගඹනහ. එක නිහ ඔඵතුභහගගන් 
විගලේගඹන්භ ඉල්රන්න කළභතියි කවුරුවරි එ කිඹන්ගන් නගය බහගේ ඉන්නහ ඔන තයම් මුයකරුගෝ 
එතන ඒ මුයකරුන් දභරහ ගම්ක ආයක්හකයගන්න ගගොඩනළගිලි නහසතිගනහ ඔඵතුභහගේ කළභළත්ත 
ගභොන ආකහයගඹන් වරි ඒ ගගොඩනළගිලි බහවිතහ කයන ක්රභගේදඹකට ගන්න කිඹරහ ඉල්රහ සිටිනහ. 

 
ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 
ගරු භන්ත්රීරුනි, භභ හිතන්ගන් තිරකසිරි ගරු භන්ත්රිතුභහ විසින් ගඹෝජනහ කයන රද ගම් ඉදිඵළේද 
ගවුන්ඩ් එක වහ එඹට හග් ක් තිගඹන්නහවු ඒ ඇරගේලි එගවභ නළත්නම් ඒ ඉවුය පිළිඵද භභ 
හිතන්ගන් ඩහත්භ අත්විදින ගකගනකු විදිඹට ඊට ඹහඵද ගකොට්ඨහලගේ භට අඹත්ගන ගකොට්ඨහලගේ 
විල්ගරෝයත්ත ඵටහිය ගකොට්ඨහලඹට තභයි එගක් එවහ ඳළත්ත භහයිභ අඹත්ගන්ගන්. ගකොගවොභ වුනත් 
භභ හිතනහ විගලේගඹන්භ යජගේ විගණනඹ කිඹන එක පිළිඵද ඩහත් ළරකිලිභත් වුන අපිට ඹම් ඹම් 
කහර්ඹඹන් රදි ඹම් ඹම් ංර්ධන කටයුතු රදි ඒ තිගඹන ගේගගඹන්භ අපි හිතන ගේගගඹන්භ කටයුතු 
කයගන්න අපිට ඵළරිගච්ච කහනුක් තිබුණහ. ඳහුගිඹ කහනු එක තභයි අපි ආයම්බ කයන ගකොට 
ඹවඳහරන ආණ්ඩුත් එක්ක අවුරුේදයි භහ 8කුත් ඊට ඳසගේ ගකොවිඩ් එක්ක තත් අවුරුදු ගදකකුත් ඊට 
ඳසගේ අයගරත් එක්ක තත් කහගරකුත් දළන් ගභගවභ ඹන අතයතුගර්දි අපිට ගම් සිදුවුන ගේ භභ 
දන්නහ ගරු නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භන්ත්රිතුභහ ක්සුදක් ගේ ගම්ක පිලිගන්න එක තභයි ජඹගත්පුය 
ක්රිඩහංගනඹ ංර්ධනඹට ඩහ අපිට සිේධවුගන් ජඹගත්පුය ඳළවිලිඹන් එක තුන්ගනි ඳහයටත් වදරහ අපිට 
බහයගදනවිට ඳළවිලිඹන් එගක් ගලුත් නළවළ. ඹකඩත් නළවළ. බහ බහයගන්න වුගන් විගණනඹක් එක්ක. 
ගම් තත්ඹ තභයි තිබුගණ්. ඒ කිඹන්ගන් ංර්ධනඹ කයන්නන්හගල් කයන ංර්ධනඹත් එක්ක 
කටුඵළේද ගඳොර අපිට ගන්න ගිහිල්රහ කටුඵළේද ගඳොර ගන්න ඵළවළ. ඒගක් අඩංගුගන ටහන්සගඳෝභයඹ 
නළවළ. ඹරින් එකක් නළවළ. ඳත්තුගන්න විදිඹක් නළවළ. ගභොකක්ද කිඹරහ දන්ගන් නළවළ. නමුත් 
ගගොඩනළගිල්ගල් ම්පුර්ණ ගිවිසුගම් තිගඹන්ගන් සිඹලු ගේ නිභකයරහ ගදන්න ඔන කිඹරහ. ඉතින් එක 
එක්ක ගළටලු. ඒහ බහයගත්තහභ විගණනගඹන් අවනහ ගම්ක නළති බහයගත්ගත් ඇයි. ගම් ගේ ගළටලු 
ගගොඩක් තිගඹන ගකොට ඉදිඵළේදත් එගවභභයි. ඉදිඵළේගේ ම්පුර්ණගඹන්භ ගගොඩනළගිල්ර වදන්න 
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ගිහිල්රහ ඉදිඵළේදභ විනහල වුනහ. ගභොකද භභ එක්තයහ කහගල්කදි ඉරිදහ ගනසුයහදහ ඔතනභ තභයි හිටිගේ. 
අවුරුදු 18‚ 19 කහගල් ඉදරහ අවුරුදු 35 නහගරික භන්ත්රියගඹක් ගන කහර සිභහගේභ ඉදිඵළේගේ භභ 
හිටපු නළති දක් නළවළ. ඉතින් එතයම්භ අපිත් පිඹකයන ගවුන්ඩ් එකක්. ඒ ගවුන්ඩ් එගක් තත්ඹත් 
එක්ක ඔක දිගින් දිගටභ කිේහ කිඹරහ අන්තිගම්ට රක් 30ක්. නළති රක් 30ක් ඇදරහ ගත්තහ ගම් 
ගවුන්ඩ් එගක් ඉදිරිකටයුතු කයන්න. තහභ ඒ රක් 30 තිගඹනහ ගදන්න ගරොකු ගරොකු ගදල් කිඹනහ. 
ගම්ත් එක්ක එකතුගරහ තභයි ගම්හ කයන්න ගරහ තිගඹන්ගන්. එගවභ නළති ගභඹ අපි එකඳහයටභ 
බහයගන්න විදිඹකුත් නළවළ. බහයගන්න ඕන තළන බිල්ඩින් එක වදරහ නළවළ. එහි අඩුඳහඩු ටිකක් තිගඹනහ. 
එ තත්ඹත් එක්ක තභයි ගම්ක වුගන්. ගකොගවොභ වුනත් තිරකසිරි භන්ත්රිතුභහ ගම් දහපු ගඹෝජනහගේ 
ඇත්තටභ කිඹනහනම් භභ හිතනහ රංකහගේ ගගක් තිගඹනහ නම් ඳරලින් ළඩිභ ප්රභහණඹක් තිගඹන 
ගගක් තිගඹනහනම් ඒ ගගේ ඳරර තිගඹන තළන තභයි ගභතන කිගරෝ ිටය ගදකහභහයකට ළඩිඹ දුයයි. 
ගම්කත් ඉදරහ දම්ග්  එතනට ගත්තහභ කිගරෝිටර් ගදකහභහයකට ළඩිඹ දුයයි. අනික ගරෝගක් අයියහගෝ 
කිඹන භහලුහ ඉන්ගන් ගරෝගක්භ ගභතන. ඒගේ රැකිඹ යුතු ඒ කිඹන්ගන් ගරෝගක් ගකොගවත් 
අයියහගෝ නළවළ. ළඩිගඹන්භ ඉන්න තළන ඔතන. භභ කිඹන්ගන් ගම්ක ආයක්හ කරයුතු තළනක්. භභ 
හිතන්ගන් රක් 100කට ළඩිඹ ගඳය තිබුු  ංර්ධන කටයුතු ගන් කරහ ගම් භඩ එළිඹට ගළනිගම් 
කටයුත්ත එක තභයි භභ හිතන්ගන් ඳරගනි ගේ ගන්න ඔන භඩ එළිඹට ගළනිගම් කටයුත්ත. ගඳොඩි 
දුඳතකුත් වළදිරහ තිගඹනහ එතන. ඒගේභ කවුලු  තිගඹනහ නම් වරහ. ත ක්රිඩහ භහජඹකින් ගම්හ 
ගන්ගන් නළති ගන්න භභ හිතනහ ඉක්භි න්භ ගකොභහරිසතුභහ මීට අදහර ගන්නහවු කිටුත් එක්ක 
ගඹෝජිත භන්ත්රිතුභහ භග ඉන්ගෂක්න් එකක් ගිහිල්රහ ගම්කට අදහර ගන්නහවු මුදල් නහගරික ංර්ධන 
අධිකහරිගඹ රක් 32ක් තිගඹනහ. ිලිඹන 3.2ක් එකත් එකතු කයගගන ගම් කටයුත්ත කයන්න ඕන 
කිඹරහ අපි විලසහ කයනහ.  

අංක 05 (01) දයණ ගඹෝජනහ ඒකභතික බහ ම්භත විඹ. 

නගයහධිඳති   -  ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භවහ නගය බහ  භන්ත්රීන්රුනි, ඉවත අංක 5(01) දයණ ගඹෝජනහ ඉදිරි කටයුතු වහ කර්භහන්ත 
කිටුට ගඹොමු කයනහ. 

නගයහධිඳති   -    ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භවහ නගය බහ භන්ත්රීන්ත්රීරුනි, මීශගට ගඹෝජනහක් දිරහ තිගඹනහ සුගේලස ඉන්ද්රජිත් ගරු 
භන්ත්රිතුභහ ව නිලහන්ත ගරු භන්ත්රිතුභහරහ ගඹෝජනහක් දිරහ තිගඹනහ. ඊගේ දිනගේදි ගම් භූම්ගතල් 
දවහ ගන්නහවු ක්රිඹහභහර්ගඹ ගනිින් ගරු අභහතයතුභහ පිඹය අයගගන තිගඹනහ. ඔඵතුභන්රහගේ 
ඉල්ලිම් අනු ඒ සිදුගන කහර්ඹඹක් ඵට ඳත්ගරහ තිගඹනහ. ඒ සිඹලුභ භහධයඹ තුලින් භූිගතල්ර 
තිගඹන්නහවු අක්රිකතහඹ අපි කවුරුත් දන්නහ. දුන ඵස යථඹක ඹන්න ඵළවළ භුිගතල් තභයි 
ගවන්ගන්. භූිගතල් ර අලයතහඹට භූිගතල් නළතිගරහ තිගඹනහ. ඒ තත්ඹත් කිඹරහ කයහ. ඒ 
නිහ “ඌ” ගන්තිඹ වදිසි ගඹෝජනහක් විදිඹට ගගන එක භභ හිතනහ ගම් ගරහගේ අදහර ගන්නහවු 
පිඹය ගළනිභ දවහ කයන්න තිගඹන්ගනත් එතුභන්රහට. එතුභන්රහ ඒ පිඹය ගත්ත නිහ ඒ ගඹෝජනහ 
අද දිනගේ බහට ගඹොමු කයන්ගන් නළවළ. 

  
 
 භවහ නගය බහ භන්ත්රි   -   ගක්. ඩී. නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, දළන් අපි “ඌ” ගන්තිඹ ඹටගත් දිපු ගඹෝජනහ අපි ඵරහ ගඳොගයෝත්තු ගන්ගන් 
අපි කවුරුත් දන්නහ ඳවුල් විලහර ප්රභහණඹක් තභන්ගේ ජිවිකහ කයගන්න ඵළරි අන්ත අයණගරහ 
ඉන්ගන්. ඒ විගලේගඹන් භූිගතල් ප්රලසණඹ නිහ දළන් අපිට ත දුයටත් විලසහ කයන්න ඵළවළ ගභොන 
භට්ටගභන් කිේත් අය ගඳය ඳළති ආකහයඹටභ ඳත්හගගන ඹන්න පුළුන් ආකහයඹටභ 
ගම්ගගොල්රන්ට ගම් භූිගතල් රළගඵයි කිඹරහ. වළඵළයි අපි බහගේ ංහදඹකට රක්කය ගත්තහනම් භගේ 
පුේගලික අගඵෝධඹත් තිගඹනහ ගම් ධියයින් ගනුගේන් ඒ අඹට හිි හයකන් දිභනහක් ගේ එකක් 
දුන්නහ. 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 
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ගරු භන්ත්රීතුභහ, අපි එක කථහ කයමු. ගම් ගරහගේ ගභඹ කථහ කයන්න අපිට ඇත්තටභ ධියගඹෝ 
රංකහගභ ගභතන විතයක් තිගඹනහ නම් භභ ගභතුභහට දක් ගළන කථහ කයන්න දුන්ගන් ගභඹ 
ගභතන විතයයි තිගඹන නිහ. නමුත්, ගභඹ රංකහගේ වළභ තළනභ තිගඹනහ. කුභන ගවෝ ධිය ිත්තිඹක 
ගඹගදනහ. පිළිඹන්දරත් ඔවුන් ගඵොල්ගගොඩ ගගේ ධිය ිත්තිගේ ගඹගදනහ.ඒගේ ධිය ිත්තිගඹ 
ගඹගදන නිහ භභ හිතනහ ගම් ගරහගේ අපිට කිඹන්න තිගඹන්ගන්ත් එතනට නිහ එතන ඊගේදි භභ 
හිතනහ යටට ජනතහට විලසහඹ ළඩිගන විදිඹට විලසහඹ ඇතිකයන විදිඹට ක්රිඹහභහර්ග ගත්ත 
අභහතයයගඹකුට තභයි ගම් ඳි විඩඹ අපිට කිඹන්න ගන්ගන්. එතුභහ ඒ ක්රිඹහභහර්ගඹ ගන්නහ කිඹරහ 
කිේහ. අද දිනගේ දුදහ සිට ක්රිඹහත්භක ගනහ කිඹරහ රඵන දුදහ සිට ක්රිඹහත්භක ගන ඳරිදි තින්දු 
ගන්නහ කිේහ. ඒ විලසහඹ තිගඹන විදිඹට ළඩ කටයුතු කයරහ තිගඹන නිහ ගම් ගඹෝජනහ ගත්තත් 
අපිට කිඹන්න ගන්ගන් එතුභහට ගභොකද භට තියණඹක් කයන්න ඵළවළගන් භූිගතල් එන්න කිඹරහ. 
එනිහ තභයි ගම් ගඹෝජනහ අපි “ඌ” ගන්තිඹ ඹටගත් ගනොදළම්ගම්. 

 භවහ නගය බහ භන්ත්රි   -    ගක්. ඩී. නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, අපි අභතය ඉල්ලිභක් බහක් විදිඹට ගභඹ කඩිනම් කයන්න. 
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 භවහ නගය බහ භන්ත්රි   -    ඩී. එම්. සුජිත් පුසඳකුභහය භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ධම්භඳදගේ ඵහර ේගගේ තිගඹනහ  

භධුහ භඤසඤති ඵහගරෝ -  ඹහච ඳහඳං න ඳච්චති 
ඹචහ ච ඳච්චති ඳහඳං -  අථ ඵහගරෝ දුකඛං නිගච්ඡති 

ඳවු කයන ඹම් ගකගනක් ඳවු කයන කහරඹක් ගේද, ඒ ඳවුරට විඳහක ගනොදි තිගඵන තහක් කල් ඒ අනුන 
අත්පුරුඹහ එ ඳේකම් ිඳළි  ගභන් යත් සිතනහ. ඹම් කගරක ඳේ විඳහක ගදන්න ඳටන් ගනිද 
එකල්හි ඒ අඥහනඹහ භවහ දුකක් විදුනු රඵයි කිඹරහ ඒ ධම්භ ේගගේ ඵහර ේගගේ ඒ ඉවත ගහථහගේ 
දවන් ගනහ. එගක් අරුත ඳසට තිඹරහ ආඹතන කිටුගේ ගඵොගවොභ යත් තළන් යහශිඹක් 
තිගඹනහ භභ අවගගන ඔඵතුභහ උගේ කිඹනහ ගම් අහිංක ිනිසසුන්ගේ ඵදු මුදල් අහිංක ජනතහගේ 
ඵදු මුදල් ගළන ගඵොගවෝභ ගේදනහගන් කථහ කයනහ. ඒ ගේදනහගන් කථහ කයන ගකනහ ගම් අහිංක 
ජනතහගේ ඵදු මුදල් රට කයන වදිඹ ගම් ආඹතන කිටු ඵරන ගකොට ග් නහ. ඒනිහ ඒගළන 
කථහකයන ගභන් ගම් ආඹතන කිටුගේ එක එක අයිතභඹන් තිගඹනහ.  ගම් අයිතභඹන් ගළන කිඹන්නම් 
ඳරගනි එක තභයි ආඹතන කිටුගේ 2(3) ආඹතන කිටු බහඳතිතුිඹ භල්ලිකහ ජඹති භවත්ිඹ 
විසින් ඉදිරිඳත් කයරහ තිගඹන ඒ අයිතභඹ ඉතහභත්භ ගවොද ගඹෝජනහක් එතුිඹ කයරහ තිගඹන්ගන්. භව 
නගය බහගේ ගගොඩනළගිලි යථ හවන වහ ගේඳර රට වහනි කයපු එක ගළන විගලේ ඳරික්ණඹක් තභයි 
භභ හිතන්ගන් ඉල්රන්ගන්. ඉතහභත්භ ගවොදයි ගම් ආඹතන කිටුට අපි ම්පුර්ණගඹන් විරුේධ වුනත් ඒ 
අයිතභඹට අපි කළභතිගනහ ගභොකද ගවේතු අපිටත් අලයතහඹ තිගඹන්ගන් භළයි භහගේ 9ගනිදහ ගම් 
නගය බහට ඳළිි රහ ගම් නගය බහට ඇතුල්ගරහ අනයගඹන් ගම් නගය බහ විනහල කයපු 
උදවිඹ කවුද කිඹන එක ගළන දළනගන්න අලයතහඹ තිගඹනහ අපිට. එනිහ භභ ගම්ක ගිඹ භව බහගේ 
ගිඹ භවහ බහගේ ගනගභයි ඊට ඉසගේල්රහ භවහ බහගේ ඳළවළදිලි ප්රකහලඹක් කයහ. අපිට ඔන ගරහක 
කළභතියි ගම්කට අලය ඔනභ වගඹෝගඹක් ගදන්න. වළඵළයි ගම් දක්හ කිසිභ වගඹෝගඹක් අගඳන් 
ඉල්රරහ නළවළ. ගම් දක්හ අගඳන් කිසිභ ගදඹක් ඵරහගඳොගයෝත්තුගරහ නළවළ.එනිහ අපි කිඹන්න 
කළභතියි නළත යක් භළයි භහගේ 9ගනිදහ යහත්රිගේ සිදුගච්ච සිදුවිභ පිළිඵද විදිභත් ඳරික්ණඹක් තහභ 
ඳළළත්ගරහ නළවළ එක අපි පිළිගන්නහ. ඒනිහ අපි කිඹනහ අඳයහධ ඳරික්ණ ගදඳහර්තගම්න්තුට ගවෝ 
ගනත් ඊට ඩහ තළනක් තිගඹනහනම් ඊට ඩහ තළනකට ගිහිල්රහ වහභ ක්රිඹහත්භක ගන ඳරිදි භළයි 
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භහගේ 9 ගනිදහ යහත්රිගේ විලහර විනහලඹක් කගර් කවුද ගම්කට උඩ ගගඩි දුන්ගන් කවුද ගම්කට ම්ඵන්ධ 
කවුද කිඹන එක පිළීඵද ඳළවළදිලි විභර්ණඹක් ඒ ම්ඵන්ධගඹන් කයන්න කිඹරහ වළඵළයි ඳළවළදිලි 
කිඹන්නට ඕන ගම් ආඹතන කම්ටුගේ භභ හිතන්ගන් ඔඵතුභහ මුරසුගන හඩිගරහ ඉන්න ඇති. වළඵළයි 
කම්ටුකට ඵරඹ නළවළ ත කිටුක් ඳත්කයන්න. එතන යදක් සිදුගරහ තිගඹනහ. ගම් ආඹතන 
කිටුගේ නිර්ගේලඹක තිගඹනහ ඒ ම්ඵන්ධ ගත යුතු ක්රිඹහභහර්ග තියණඹ කිරිභටත් ගරු 
නගයහධිඳතිතුභහගේ බහඳතිත්ගඹන් යුතු අගනකුත් සිඹලු සථහය කිටුර බහඳතින් වහ ආඹතන වහ 
නිතිඹ පිශඵද කිටුගේ සිඹලු භහජිකඹන් න භවහ නගය බහ භන්ත්රිරුන්ගගන් ළදුම්රත් විගලේ 
කිටුක් ඳත්කිරිභටත් එභ කිටුගේ කළදවුම්කරු ගර ගණකහධිකහරි ඳත්කිරිභට කිටු තියණඹ කයහ 
කිඹරහ. එගවභ එකක් ඳත්කයන්න ඵළවළ කිටුකට. එක ඳත්කයන්න පුලුන් භවහ බහට. ඒනිහ 
ගම්ක ගභතන භභ හිතන්ගන් නළවළ ගකොච්චය දුයට පුලුන්ද කිඹරහ. ඒනිහ භභ දළනුත්නම් කිටුට 
ඵළවළ. සථහය කිටු බහඳතිරුත් එක්ක ත කිටුක් ඳත්කයන්න එක කයන්න පුලුන් භවහ බහට 
විතයයි අනිත් එක අග්  ගවෝදයඹහ ඔද භන්ත්රිතුභහ අඳයහධ සථහනඹකට පිරික් ඇතුල්විභක් 
ම්ඵන්ධගඹන් කථහකයහ. අපිත් ගඵොගවෝභ කළභතියි ගම්ක දන් ළරක් ගේ එකින් එක එකින් එක 
ඹනගකොට ගම් සිඹලු විභර්ණඹන් ආයම්බ කයරහ විභර්නඹන් කයනහනම් අපි ගඵොගවේභ කළභළත්ගතන් 
ගදන්ගන්. ගම් නගය බහට ආදයඹ කයන පිරික් වළටිඹට. ඒනිහ අපි ගඵොගවෝභ ගගෞයගඹන් 
ඉල්රනහ ඒ කිඹපු ගදල්ර විභර්ණ ආයම්බ කයන්න කිඹන්න. ඒ අදහර තළන්රට ගිහිල්රහ කිඹන්න 
අපි කළභළත්ගතන් ඉන්නහ එට අලය වගඹෝගඹ ගදන්න එක ඳළවළදිලි කිඹන්නට ඕන. ඊට ඳසගේ 
භභ එක ගඹෝජනහ කිරිභ ම්ඵන්ධගඹන් ජඹති භන්ත්රිතුිඹට ඇත්තටභ සතුතින්ත ගනහ. ත එකක් 
තිගඹනහ අඳවළදිලි තළනක් ඳළවළදිලි කයගන්න ගම් අය ගේකඹන්ගේ ලුනහ කරපු යහඳිතිඹ නඩත්තු 
කයින් ඳත්හගගන ඹළගභ යහඳිතිගේ කහරඹ දිර්ඝ කිරිභ එගක් කහරඹ දිර්ඝකයරහ තිගඹන්ගන් 2021-
09-10 දින සිට තභන්ගේ ගේහ කහරඹ භහ 6කින් දිර්ඝ කිරිභ. ිට අවුරුේදකට උඩදි ඉදරහ භහ 6ක් 
දිර්ඝකයරහ තිගඹනහ. ගම්ගක් දින ළයදිරහද වරි එක එකද ගභොකක්ද කිඹරහ භට ඳළවළදිලි අගඵෝධඹක් 
නළවළ. 

ගරු නගයහධිඳති  -  ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ ඹරහ තිගඹන දිනගේදි එඹ ප්රතික්ගේඳකයරහ නළත අපිට එරහ තිගඹනහ. එභ දිනඹත් 
භගභ එන්න. නළත අපි අනුභත කයරහ ගදනහ කිඹරහ. එකට ගවේතු තභයිගම් ගන ගකොට ගභොයටු 
භවහ නගය බහගේ ගෞඛය කම්කරුන් වහ කර්භහන්ත කම්කරුන් 112 ක පුය් ඳහඩු ගරහ තිගඹනහ. 
පුය් ඳහඩු ළරකිල්රට අයගගන එඹ නළත අනුභත කයරහ දිභට කටයුතු කයනහ කිඹරහ දන්රහ 
තිගඹනහ. දිනඹ දහරහ තිගඹන්ගන් ඒ දිනගේදි තභයි මුල්භ අනුභත කිරිභ කයන්ගන් කිඹරහ නළතුගන් 
එතක් ඉදරහ කයගන්න තභයි දහරහ තිගඹන්ගන්. 

 භවහ නගය බහ භන්ත්රි   -   ඩී. එම්. සුජිත් පුසඳකුභහය භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, එතන ඉදරහ භහ 6යි. 

ගරු නගයහධිඳති    -    ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, අනුභළතිඹ නළති භහ ගහන අනුභළතිඹ ගන්න ඹන්න ඕන ඒ දිනගේ සිට 

 භවහ නගය බහ භන්ත්රි   -   ඩී. එම්. සුජිත් පුසඳකුභහය භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඒක දවන්ගරහ නළවළ.ගභොකද හිගත් තිගඹන ගේ අපිට ගම්ගකන් කිඹන්න 

ඵළවළගන්. ඒනිහ ගභහි දවන් ගන්න ඕන අලය කටයුත්ත. 

ගරු නගයහධිඳති  -  ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, නිළයදි කයනහ. 
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 භවහ නගය බහ භන්ත්රි   -   ඩී. එම්. සුජිත් පුසඳකුභහය භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඊට ඳසගේ ගම්ගක් තිගඹනහ 6ගන කරුණ ගය නගයහධිඳති ඩබ්ලිේ භන්රහල් 
ප්රනහන්දු භවතහ ඉදිරිඳත් කය ඇති බහගේ යදහ ගත් බුදුපිළිභ වන්ගේ ම්ඵන්ධගඹන් වු ඳවත ලිපිඹ 
රකහ ඵළලිභ. ගභොයටු කුරු වන්දිගේ සිට එක භභ කිඹන්ගන් නළවළ කහගල් ඹන නිහ. එගක් 
තිගඹන්ගන් ඔඵතුභහ එක නිදවස කිරිභ ම්ඵන්ධගඹන් 6/15 ඉසගේල්රහ ගම්ක නිදවසකයරහ තිගඹනහ. 
නිදවස කිරිභ ම්ඵන්ධගඹන් ඳරික්ණඹක්  ක්රිඹහභහර්ග ම්ඵන්ධගඹන් අලය කටයුතු පිළිඵද 
ගඹොමුකයරහ තිගඹනහ. ගභොකක්ද දන්ගන නළවළ ක්රිඹහභර්ගඹ. අපි අවන්ගන් අපි අවන්ගන් ගම් බුදුපිළිභඹ 
කහගේද? බහගේ එකක්ද නගය බහට අයිත් බුදුපිළිභඹක්ද නගය බහගේ ඉන්ගොයිස නගය බහගේ 
ගල්ඛනගතගච්ච ත්කභක්ද? ගම් බුදු පිළිභඹ ඊට ඳසගේ ගම් බුදු පිළිභඹ නිදවසකයන්න ඵළරි ගවේතුක් 
ගභොකක් වරි තිගඹනහද? එතගකොට ගම් 6/15 ඉසගේල්රහ නිදවස කයරහ තිගඹනහනම් කවුද ගම්ක 
නිදවස කයරහ තිගඹන්ගන්. එතගකොට ගම් නිදවස කිරිභ ම්ඵන්ධගේන ඔඵතුභහගේ විරුේධත්ඹක් 
තිගඹනහද? ගම්ක ගම් බුදු පිළිභඹ නිදවස කිරිභ ම්ඵන්ධගඹන් ගභොකක්ද ගම් ආඹතන කිටු බහ 
හර්තහට එන්න තයම් ගවේතු ගභොකක්ද බුදු පිළිභඹ නිදවස කිරිභ ම්ඵන්ධගඹන්. එනිහ 6/15 
ඉසගල්රහ නිදවසකයරහ තිගඹනහ. ඔඵතුභහ යංගගඹන් කිඹන්ගන් නිගඹෝජඹ නගයහධිඳතියඹහ තභයි 
ළඩ ඵළලුගේ ළඩ ඵරපු නගයහධිඳතියඹහ ඔඵතුභහ යදහගගන තිබුු  බුදු පිළීභඹ නිදවස කයරහ 
තිගඹනහ කිඹරහ එතගකොට ගම්ගක් නිගඹෝජඹ නගයහධිඳතියඹහ යදක් කයරහ තිගඹනහද අපිට ගම්ක 
ඳළවළදිලි දළනගන්නට ඕගන් ගභොකක්ද ගම්ගක් සිදුගරහ තිගඹන සිදුවිභ කිඹරහ එක එකක් අනික් එක 
ගම්ගක් ළදගත්භ කරුණ අය භභ ඉසගේල්රහ කිේහ ඔඵතුභහ කිඹනහ අහිංක ිනිසසුන්ගේ මුදල් 
ජනතහගේ ඵදු මුදල් කිඹරහ. ගරු නගයහධිඳතිතුභහ නඩු පිළිඵද හර්තහගේ 63042005එක 08/02 තභයි 
නඩු තිබිරහ තිගඹන්ගන්. ගම් හර්තහ එතගකොට වදරහ ඉයයි. එක පිළිගන්නහ. අපි නිති නිශධහරි නළති 
නිහ එගක් විසතයඹ අපිට දළනගන්න විදිඹක් නළවළ. 2189 මුදල් ගභොයටු දිහ අධිකයණඹ එගක් රහල් 
අභයසිංවගේ නඩු ඇමුු ම් අංක 01 ගක් එතගකොට ගම් රක් 500ක් ඉල්රහ තිගඹන නඩු එගකත් අපිට 
ගඳොඩි ගළටලුක් තිගඹනහ. ගම්ගක ගම් රහල් අභයසිංව කිඹන්ගන් බිම් කට්ටි අඹදුම් ඳත්රඹ අනුභත 
ගනොකිරිභ ම්ඵන්ධගඹන් ගළටලුක් ගළන. ිට ඉසගල්රහත් ගම් අනුභත ගනොකිරිභක් ම්ඵන්ධගඹන් 
ඔලිර් ප්රනහන්දුට ගගේහ රු එක්ගකොටි ගහනක මුදරක් ගගේහ. ගරොඹර් ෆිස එක ගදගකොටිඹකට කිට්ටු 
ගනහ. දළන් ගභතනත් එගවභයි දළන් ගම්ගකත් නිතිඥ රසිත කනුනආයච්චි භවත්තඹහට ගරොකු මුදරක් 
අපි ගගනහ. එතගකොට ගම්ගක් තත්ඹ ගකොගවොභද ගම්ක ගම් නගය බහගේ යදකින් සිදුගච්ච 
සිදුවිභක්ද? එතගකොට නගය බහද ගම්කට ගකිඹන්න ඕන. භන්රහල් ප්රනහන්දු ගම්ක අනුභත කගර් 
නළේද? නළත්නම් නගය බහගේ නිති රිතිරට ඳටවළනි නිහ ගම්ක අනුභත කගර් නළේද? කිඹන ප්රලසනඹ 
අපිට තිගඹනහ. ඊට ඳසගේ අපිට තිගඹනහ ළදගත්භ කථන්දය ටිකක් රහල් අභයසිංවගේ නඩුගේ නගය 
බහගේ නිතිරිතිරට ඳටවළනි ඹන නිහ අනුභත කයරහ නළත්නම් ගළටලු නළවළ. ඒ ම්ඵන්ධගඹන් අපිට 
ප්රලසන නළවළ. නගය බහගේ ඒ නඩු කිඹන්න ඔගන් වළඵළයි භවය ් රළන් තිගඹනහ අනුභත කයන්ගන් 
නළවළ භන්රහල් ප්රනහන්දුගේ වුභනහට. භන්රහල් ප්රනහන්දුගේ වුභනහට අනුභත ගනොකයන එහට 
නඩු ළටුනහට ඳසගේ එහ නගය බහට ගගන්න ඵළවළ.එක තභයි අපි කිඹන්ගන්. ගඳත්ම්කහය 
නිරරගේ වියහේ නිගයෝන් සිල්හ වට අඹත් ඹළයි ඳන ඉඩභක් වයවහ ගභොයටු භවහ නගය බහ 
විසින් ළසි ජරඹ ඵළඹහභ දවහ සිදුකර ංර්ධන කටයුත්තකට එගයහි ඳයහ ඇති නඩු දළන් ගම්කත් 
ඔඵතුභහ ළසි ජරඹ ඵසන්න කිඹරහ අපි දන්නහ ඳහුගිඹ කහගල් භව නගය බහ ආඥහ ඳනගත් ඵරතර 
තිගඹනහ කිඹරහ. එගවන් ගභගවන් කහනු කඳරහ එක එක පුේගරයින්ගේ වුභනහට කයහ. ගම්ගකත් 
අපිට ප්රලසනඹක් තිගඹනහ. නගය බහගේ බහ අනුභළතිඹකින් ගතොය ඔඵතුභහට හිගතන ගේ භවහ නගය 
බහ ආඥහඳනගත් ඵරතර තිගඹනහ වළඵළයි භවහ නගය බහ ආඥහ ඳනගත් ල්බුරු නිදවක් දිරහ නළවළ. 
වළඵළයි ගභතන ගරහ තිගඹන්ගන් භවහ නගයබහ ආඥහ ඳනත ගඳන්නරහ ල් බුරු නිදවක් රඵනහ. 
නගයහධිඳතියඹහ භවහ නගය බහ ආඥහ ඳනගත් ඹම් ඹම් ගන්ති ගඳන්නරහ ඒනිහ තභයි ගම් නඩු 
ළගටන්ගන්. ඒ නඩු රට ගගන්න ඕන ඔඵතුභහ ඉසගල්රහ මුලින්භ ඳටන් ගන්නගකොට කිේහ. ගම් 
අහිංක ිනිසසුන්ගේ ල්ලි එකට තිගඹන කදිභ උදහවයනඹ තභයි ගම්ගක් තිගඹනහ දුයකථනගඹන් 
නගයහධිඳතියඹහට තර්ජනඹ කිරිභ. දුයකථනගඹන් නගයහධිඳතියඹහට තර්ජනඹ කයහභ එක ගඳොලිසිඹත් 
එක්ක ප්රලසනඹ ගබ්යගන්න ඕන එකක්. අදහර ඳහර්ලකරු ගඳොලිසිඹට අල්රහ දුන්නහභ ගඳොලිසිඹ තභයි නඩු 
දහන්ගන්. ගඳොලිසිඹ නඩු දළම්භහභ නගයහධිඳතියඹහට භන්රහල් ප්රනහන්දුට දුයකතනගඹන් ඵනින්ගන් 
.එකට නිතිඥ ගහසතු ගගන්න ඕන නගය බහ. ගම්ක හධහයණද හභහනයගඹන් ගඳොලිසිගඹන් නඩුක් 
ඳළරුහට ඳසගේ එකට නිතිඥරු අල්රන්න භවහ ගරොකු නඩුක් ගනගභයිගන් ඕක දුයකථනගඹන් 
ඵළන්නහ කිඹන එක එකට ගඳොලිසිඹ අලය කටයුතු කයනහ. නිතිගඹන් අධිකයණඹට ඉදිරිඳත් කයහට 
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ඳසගේ අධිකයණඹ හභහනය ගරොඹර්සරහ අල්රන්ගන් නළවළගන්. ගඳොලිසිඹ තභයි අපි ගනුගන් ගඳනි 
සිටින්ගන් ඳළිි ල්ර ගනුගන්. එතගකොට ඳළිි ල්ර ගනුගන් ගඳනි සිටින්න ගඳොලිසිඹ ගඳනි 
සිටිනහනම් භභ හිතන්ගන් නගය බහගන් ගභොකටද ගම් අල්රන්ගන් නිතිඥරු. එක අපිට ප්රලසනකඹක් 
තිගඹනහ. අනය ඉදිකිරිභක් ඉත් කිරිභ ම්ඵන්ධ නගයහධිඳතියඹහට කයන රද තර්ජනඹට අදහර 
ගභොයටු ගඳොලිසිඹ විසින් ඳත්හගගන ඹන අඳයහද නඩු නිතිඥ අනු ගුණගේකය අල්රරහ තිගඹන්ගන් 
අපි අවන්ගන් ගම්ක නගය බහට ම්ඵන්ධද භන්රහල් ප්රනහන්දු ගනභ ගරෝඹර් ගකගනක් ඇල්ලුහභ 
අපිට ප්රලසණ නළවළ. අපිට ගභොකක්ද ගම් නගය බහට තිගඹන ම්ඵන්ධඹ. භන්රහල් ප්රනහන්දුට 
ඵළන්නහභ අගනක් එක තභයි ජංගභ දුයකථනගේ භයුය ප්රහේ නළභළත්ගතකු විසින් භවහ නගය බහගේ 
නගයහධිඳති ගත ඵළන තර්ජන කිරිභක් පිළිඵද ඳළිි ල්රකට අදහර ගභොයටු ගඳොලිසිඹ විසින් ඳළරු 
නඩු. එකත් එගවභයි අගනක් එක භයුය ප්රනහන්දු ඹන අඹ විසින් ආයක්ක අංලගේ නිශධහරින්ට 
තර්ජනඹට කිරිභ ම්ඵන්ධගඹන් කර ඳළිි ල්රකට අනු ගඳොලිසිඹ විසින් ඳයන නඩු. 

 භවහ නගය බහ භන්ත්රි   -   ජී. එම්. සුයංග නිලහන්ත අගඳෝන්සු භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඔඹ භයුය ප්රනහන්දු කිඹන ගකනහ නගය බහගේ ඳර්චස 19ක් අල්රගගන ඉන්නහ 

ඵගරන් 

 භවහ නගය බහ භන්ත්රි    -   ඩී. එම්. සුජිත් පුසඳකුභහය භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි භභ ගම් ආගේ ගම් නඩුර ළදගත්භ තළනකට එන්න ඕන නියි භභ ක්රභක් 
ක්රභගඹන් ආගේ. භභ අවන්ගන් ගම් බහගේ ගේඳරක් තභයි අපි පිළිගන්නහ තර්කඹකින් ගතොය ද 
ගොයිහ ක්රිඩහංගනඹ. ගම්ක බහගේ ගේඳරක් එක අපි පිළිගන්නහ. වළඵළයි කහරඹක් තිසගේ ද ගොයිහ 
ක්රිඩහංගනගේ ක්රිඩහ භහජගඹන් ඳත්හගගන ඹනහ ජිම් එක අපි අවන්ගන් ගම්ගක් භුක්තිඹ 
ම්ඵන්ධගඹන් උහවිඹ යහතහත්ත දිහ අධිකයණඹ භභ හිතන්ගන් දුන්නහ නිගඹෝගඹක් එගගොල්රන්ට 
එගක් භුක්ති විදිගම් අයිතිඹ ව නගය බහට තභයි නිතයහනුකුර අයිතිඹ කිඹරහ ඳළවළදිලි දිරහ 
තිගඹනහ. වළඵළයි එගගොල්රන්ට භූක්ති විදින්න නිදව දිරහ තිගඹනහ. එගවභ දුන්නහට ඳසගේ එකට 
විරුේධ ගිහිල්රහ භවහ අධිකයණ නඩු ඳයරහ තිගඹනහ අභිඹහචනඹ කයරහ තිගඹනහ. භභ අවන්ගන් 
ගම් අභිඹහචනඹ කයන්නයි ගභොයටු උහවිගේ නඩු දහන්නයි අල්රන්ගන් රංකහගේ ඉන්න සුපිරිභ 
නිතිඥගඹෝ රක් තිස වතයයි ගහන භභ දළනුත්. තිස වතය ගවෝ එ ආන්න ගහනක් භභ අවන්ගන් එහ 
ගම් අහිංක ිනිසසුන්ගග ල්ලි ගනගභයිද? අද ගභොයටුගේ ඉන්න ිනිසසුන්ට තිගඹන ප්රලසනඹ ගම් 
ක්රිඩහගහයඹ භුක්තිඹ කහටද කිඹන එක ම්ඵන්ධගඹන්ද රක් තිස ගහනක් විඹදම් කයරහ රක් ඳනස 
ගහනක් විඹදම් කයරහ ගම් නඩු කිඹන්ගන් ගම් කහටද ගම් අලයතහඹ නගය බහට ක්රිඩහංගනගේ අයිතිඹ 
තිගඹේදි ගිහිල්රහ ගම් නඩු කිඹන්ගන් කහත් එක්කද? ගභොකටද නඩු කිඹන්ගන්? අපි අවන්ගන් වරි නඩුක් 
දළම්භහ ඒ නඩු ඳළයදුනහභ ආඳහු ඹනහ භවහ අධිකයණඹට භවහ අධිකයණඹ ඳළයදුගනොත් 
අභිඹහචනහධිකයණඹට අභිඹහචනහධිකයනඹ ඳළයදුගනොත් ගරේසඨහධිකයණඹට ගම් කහගේ ල්ලිද ගම් ගම්හ 
ගභොයටු භවහ නගය බහ ඵරප්රගේලගේ ඉන්න ජනතහගේ ල්ලි. ගම් අය අහිංක ිනිසසු ගනගභයිද 
ගම්හ ඵදු මුදල් ගනගභයිද? එනිහ තභන්ට ඕන ඕන විදිඹට තභන්ගේ ගඳෞේගලික අභිභතහර්තඹන් 
ඉසඨකය ගන්න ගම් කයන ක්රිඹහදහභඹන් අපි දළඩි ගර ගවරහ දකිනහ. අනික් එක තභයි ගම්ගක් අය 
ක්රළන්සි ප්රනහන්දු භහගත් තිබ්ඵ නි ඳසගේ තභයි සිේධිඹ දන්ගන් අපි. අපි හිතුහ කඩරහ ඉත් කයන 
ගකොට අගන් ගම් ඳහය ගරොකු කයන්න කඩපු එකක් ගනගභයි එතන භවහ ඳරිභහන බිල්ඩින් එකක් ගවනහ. 
ඒ බිල්ඩින් එකට ඹන ප්රගේලඹ කළතයි. එතන ගඳොඩි ඳළල්ඳතක් තිගඹන ගකොට එක තභයි අය අහිංක 
අම්භහ එළිඹට දළම්ගම් ගේ කඩරහ. එනිහ අපි කිඹන්ගන් ගම්හ ගම් වගවන අඳයහධගම් ඊට ඳසගේ ඒ 
ිනිසසු න්දි ඉල්රහ නඩු දහන ගකොට ඒ ිනිසසුන්ට ගගන්නත් ඕන නගය බහ. කහගේ ල්ලිද ගම්හ 
වළඵළයි ඳළවළදිලි කිඹන්න ඕන. දළන් ගවොදට තුටට අපිට ඉන්නහ විසිගහනක් අපි ගඳොගවොට්ටුගේ අපිට 
වරි ආතල් අපිට වරි චුන් කිඹරහ අත උසයි. වළඵළයි ඳළවළදිලි කිඹන්න ඕන ගම් වළභ එකකටභ ර්චහර්ේ 
එකක් එනහ. නගයහධිඳතියඹහ ගත්ත භන්රහල් ප්රනහන්දු තභන්ගේ ගඳෞේගලික හසි ප්රගඹෝජන රට 
ගත්ත තින්දුත් එක්ක ළටිච්ච වළභ නඩුකටභ ඉසයවහට අනිහර්ගඹන්භ ගගදයගිඹත් ගගන්න 
ඵරහගගන ඉන්න කිහිඳගදගනකුටනම් ගගන්න පුලුන් කිඹරහ අපි දන්නහ. ඔඹ භවත්තරු ගනෝනරහ 
ඔක්ගකොභ භතක තිඹහ ගන්න ගම් ර්චහර්ේ රට අනිහර්ගඹන් ගගන්න ගනහ එහ නළවළයි කිඹන්න 
ඵළවළ ඔඹ ගණකහධිකහය භවත්තඹහ අග්  යජගේ විගණනඹ නිගඹෝජනඹ කයපු භවත්තගඹක්ගන් ඒ 
භවත්තඹහගගන් අවගන්න ගම්හට අනිහර්ගඹන්භ ගගන්න ගනහ ඒනිහ දළන් ගරොකු ගටොක් දිරහ අත 
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ඉසසුහ ගේ ගනගභයි පිටිඳසගන් එනහ අය ගගොනහ ඵළදි ගයෝදඹ ගේ එනහ එනිහ එත් ඵරහගගන 
ගභට අතඋසන්න. එනිහ නගයහධිඳතියඹහගේ ආඹතන කිටුගේ ඇතුගල් ගම් තිගඹන ඵහුතයඹක් 
නඩු ම්ඵන්ධගඹන් රක් ගකොටි ගහනක් විඹදම් කයරහ තිගඹන්ගන් නගයහධිඳතියඹහගේ 
අත්තගනොභතික තින්දු භත ගච්ච සිදුවිම් භත ඇතිගච්ච නඩුරට. ඒනිහ අපි ඳළවළදිලි කිඹනහ ගම්හ 
ගම් නගය බහගේ භන්රහල් ප්රනහන්දුගේ ගඳෞේගලික බුදරඹක් ගනගභයි. ගඳෞේගලික බුදරඹක් 
ගනගභයි නිහ තින්දු තියණ ගන්නගකොට හිතරහ ඔඹ උේදච්චකභ අයින් කයරහ  තින්දු තියණ ගත්තහනම් 
ගවොදයි කිඹරහ ඳළවළදිලි කිඹනහ. ගභොකද ගවේතු ගම්ට නඩු ළටුනහභ අතඋසන්ගන් ගම්ගගොල්ගරෝ 
ගගන්ගන් එගගොල්ගරෝත් එක්ක එනිහ ආඹතන කිටුට භගේ විරුේධත්ඹ ප්රකහල කයනහ. 

ගරු නගයහධිඳති     -    ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

භගේ කුභන ගවෝ ළරැේදක් ගවෝ අත්ගතෝභතික ක්රිඹහභහර්ග ගවෝ ගම් සිඹලු ගේ ගනුගන් කයන නඩු නම් 
ගම් ඔක්ගකොභ විගලේගඹන් භභ හිතනහ ඕනෆභ ගකගනකුට ඒ ම්ඵන්ධගඹන් අදහර ගන්නහව නීතීඥ 
වඹ රඵහගගන ඒ නගයහධිඳතියඹහගේ හිතුක්කහයකම් රට කයන ගේල් රට කිඹරහ කටයුතු 
කයන්න පුළුන්. ඒකට කිසි ඵහධහක් නළවළ. වළඵළයි ගවටටත් ගම් තනතුය භට රඵහදීපරහ තිගඹන ජනතහ 
ගනුගන් ගම් ගභොයටු භවහ නගය බහ තු සිඹලුභ ගේඳර ආයක්හ කිරීභට මීට ඩහ පිඹය ගන්න 
ඕනනම් ඒ පිඹය ගළනීගම් කටයුත්ත භභ කයනහ. ගකොතනකත් ගම් තුය ඵළ ඹෆගම් ඵටඹක් දහන්න 
අනය ගදඹක් කඩන්න බහ අනුභළතිඹක් ගන්න ඕනහ කිඹරහ ගකොගවත් නළවළ අයගගනත් නළවළ. 
ඉදිරිඹට ගන්ගනත් නළවළ. කවුරු කවුරුවරි ඉන්නහ නම් නගයහධිඳති වුනහට ඳසගේ එගවභ කයන්න ඕන 
කිඹරහ ඒකට භට ප්රලසනඹක් නළවළ. බහට ආඥහ ඳනතක් දීපරහ තිඹන්ගන් කටයුතු කිරිභ වහ ඳභණයි. ඒ 
නිහ විගලේගඹන්භ භභ සිඹලුභ නඩු ඳළත්තකට දහරහ අහන එක විතයක් භභ කිඹනහ. අනිත් ඒහ භභ 
කතහ කයන්ගන් නළවළ ගභොකක්ද ගවේතු නගයහධිඳතියඹහට තර්ජන කයරහ තිගඹන්ගන් නගය බහ තු 
ඳර්චස 19 ක අනය ගේඳරක් ඉදිකයන්න ගිඹ නිහ. ඒ ගේල් රට භට බහ කළදන්න ඕනහ නළවළ. 
එගවභ කටයුතු කයහනම් ගම් ගනගකොට බහට ගනොරළගඵච්ච ගේල් අතිලයින්භ ළඩියි. ර් 1941 
තභයි ගොයිහ භවතහ ගම් බහට  ක්රීඩහපිටිඹ ප්රධහනඹ කයරහ  තිගඹන්ගන්. ප්රධහනගඹන් ඳසු හිටපු 
ජීන් කුභහයතුංග ඇභතිතුභහ එකට නගය බහට අඹත් ඹළයි කිඹන ඉඩම් රට ප්රථභ ඳන්තිගේ ඔ් පු 
රඵහ දුන්නහ. ද ගොයිහ ක්රීඩහංගනඹ තභයි ටිනහකින් ළඩිභ ඉඩභ. ගම් ක්රීඩහංගනගේ ඔ් පු ගදන්න 
එඳහ කිඹරහ ඹවඳහරන ආණ්ඩු ලිපිඹක් ඉඩම් කච්ගච්රිඹට දුන්නහ. ගම් නඩු ඹන දසර 
ගකොභහරිසතුභහ භග භභ හක්ෂි ගදන්න ගිඹහ. එභ හක්ෂි ටවන් කයගගන ඉය වුනහට ඳසගේ 
ගකොන්ගේසි දහරහ ප්රථභ ඳන්තිගේ ඔ් පුක් දුන්නහ. ඉන්ඳසු ටිගයෝන් ප්රනහන්දු ඇභතියඹහ 57 ළනි 
ජහතයන්තය ක්රීඩහංගණඹ ඵට ඳත්කරහ. ඉන්ඳසු බහගේ ගඹෝජනහකින් ටිගයෝන් ප්රනහන්දු නභ අයින් 
කයරහ ද ගොයිහ ක්රීඩහංගනඹ කිඹරහ දළම්භට ඳසගේ ධම්ික චන්ද්රනහත් භළතිතුභහ ඒක ගරනගකොටත් ඒ 
ගනුගන් ඉදිරීඳත් වුගනත් අපි. එගවභ ගරහ ගම්ගක් තිඹනහ ඳළවළදිලිභ ක්රීඩහංගනගේ බහඳතියඹහ 
විඹ යුත්ගත් ගභොයටු භවහ නගය බහගේ බහඳති ගවෝ නගයහධිඳති කිඹරහ. ඒ ඔක්ගකොභ උල්රංඝණඹ 
කයින් තභන්ගේ භූක්තිඹ අනිසි ගර බහවිතහ කයින් ගම් ක්රීඩහංගනඹභ අඳ තුයි කිඹින් හක්ෂි දීපරහ 
අපිට ඔ් පු රඵහගනොදීපභ නිහ භභ කල්ඳනහ කරහ භට කයන්න තිඹන ගවොදභ ගේ තභයි ගම් භුක්තිඹ 
විදින එක අනිසි විදිඹට විදිනහ. ක්රීඩහ භහජඹක් විදිඹට ගත්තභ උඩු භවර ලහන්ත ගඵසතිඹන්, ගේල්ස 
කුභය විදුවරට ගදන්ගන් අසුදහවයි, එක්රක් විසිදහවයි. ගභොයටුගේ ගේඳර අනිසි විදිඹට කයනහ. ඒ 
ගේභ සුයහඵදු ගදඳහර්තගම්න්තුගන් ඇවිල්රහ ගභතන ළටලීම් කයරහ නඩු ඳයරහ තිඹන ක්රබ් එකකට 
අනිසි විදිඹට ගභඹ කයේදීප ගභඹ බහ තු කයන්න ඕනහ කිඹරහ භට අයිතිඹක් තිඹනහ. ඒක කයන්න 
ගිහිල්රහ තභයි බහ තු කයරහ සීල් කගල්. එ සක ගරගන්න ගිඹහභ ඳවර උහවිගඹන් තීන්දුක් 
ගදනහ ම්පර්ණ අයිතිඹ තිගඹන්ගන් ගභොයටු භවහ නගය බහටයි. සිවිල් අධිකයණගඹන් භුක්තිඹ 
විදහ ගළනීභට ඹටත් තීන්දුක් දුන්නහ. ඒ තීන්දු භුක්ති විදින්න ඉසගල්රහ බහ තු ගේඳර ආයක්හ 
කිරීභ නිහ ගිහිල්රහ භුක්තිඹ නළළත්තුහ. දළන් එතනයි තිගඹන්ගන් ඒක තභයි නඩුගේ සහබහඹ. ගභඹ 
තභයි භන්රහල් නගයහධිඳතියඹහ විසින් බහගේ ගේඳර ආයක්හ කයන්න ගන්න උත්වඹ ගභොයටුගේ 
ක්රීඩහ භහජඹ අයක්කු විකුණරහ සුයහඵදු ගදඳහර්තගම්න්තුගන් දහපු නඩුක් තිඹනහ. ඒහ ගනගකොට 
ඒහගේ අනිසි ප්රතිපර ගන්ගන් ගේඳර අයිතිකරු න අපිට.භුක්තිඹ නිඹභහනුකර භුක්ති විදිගන්ගන් 
නළති නිහ තභයි භභ ඒක ගිහිල්රහ කගල්. ඊට අභතය ගරු සුජිත් පුසඳකුභහය භන්ත්රීතුභනි, ගභහි ඹට 
ගිඹහ ඇදරහ ගත්තභ ගභහි තිබුනහ දින ගණනහකින් ගභහි ඳරන බිල්ඩින් එක අනුභත කිරීභ දවහ 
ගගොඩනළගිලි අඹදුම්ඳත දහනගකොට භුක්තිඹ අග් . ඒක නිහ ගභඹ අපිට ඕන විදිඹට කයන්න කිේභ 
බහගන් ගදනහ ඔවුන්ට භභ ඒ ලිපිගගොනු අයක්හ කයහ. ඒක භගේ න්තකගේ තිඹහගන්න ඕන 
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ලිපිගගොනුක් නිහ ඔඵතුභන්රහ ලිපිගගොනු එවහට ගභවහට කයන ගරහගේ භට තහභ ඳරික්හ කයන්න 
ඵළරිවුනහ. ඒක ගකොගවද කිඹරහ. එතන තිගඹනහ අනිහර්ඹගඹන්භ බහ කිඹනහ. ගම් ගේඳර අග්  ඒ 
නිහ අවුරුදු ඳගවන් ඳවටද වතගයන් වතයටද තක්ගේරු කයින් තක්ගේරු අනු මුදල් ගගන්න ඔඵ 
එකඟද ඔඵට අයිති නළවළයි කිඹරහ පිලිගන්න කළභතිද කිඹරහ ඇහුභ දිගින් දිගටභ ගම් ෂයිල් ඒක 
ඇදීපගගන ඹනහ. ඳසගේ ඔවුන් විසින් ඵළරිභ තළන ගදනහ. අපි අයිතිඹ  පිලිගන්නහ. අපිට ඒ අනු 
කටයුතු කයන්න. තක්ගේරු කයරත් නළවළ. ඔවුන් විසින් ඳයපු නඩුට තභයි තීන්දු දීපරහ තිගඹන්ගන් 
ගභහි අයිතිඹ ගභොයටු භවහ නගය බහයි. භුක්තිගේ අයිතිඹ සිවිල් අධිකයණගඹන් රඵහගළනීභට ඹටත් 
කිඹරහ. අපි දළනගත්තහ ගම් එන්ගන් ගන ගේකට ගභොයටු භවහ නගය බහගේ ඒ ඉඩභ භන්රහල්ට 
අයිතිඹ කදවරි කිඹරහ හිතරහ කටයුතු කයනහ. භවය අඹ හිතනහ. ගම් නගයහධිඳති ඉන්නකම් ගම්කට 
චහන්ස ගදන්න නයකයි. ගම් ගේඳරත් බහ තු කිරීගම් ගගෞයඹ ඔහුට ඹයි. ඒක නිහ ගභඹ එකින් එක 
කිඹන්න පුළුන් ගනභ විහදඹක් ගමු ගම් ම්ඵන්ධගඹන්. භභ එකින් ඒක කිඹන්නම් හක්ෂිත් එක්කභ 
ගභඹ ගම් කහරගේ ගන්න ගදන්න එඳහ කිඹපු අඹ. ඒ නිහ භට වුභන ග කභ තිබුගණ් ගභොයටු සගඳෝට් 
ක්රබ් එකට භභ මීට ගඳයත් කිවුහ “කරුණහකයරහ ඔඵතුභන්රහ කුභන ගවෝ ආකහයඹකින් ඳත්හගගන 
ආපු ක්රීඩහ භහජඹක් නිහ අපි ඔඵතුභන්රහ පිළිගන්න වදතින්භ කළභතියි නළත ගිවිසුභකට ඇවිල්ර 
අපි ගභඹ නිඹභහකහය කයමු.” ඒකට ඇහුම්කන් ගනොදීප මුළු ක්රීඩහභූිඹභ භගේ කිඹන තළනට ගගනල්රහ 
ගභොයටු සගඳෝට් ක්රබ් එක කටයුතු කයේදීප නගයහධිඳතියඹකුට පුළුන්කභක් නෆ ඒ ගද ඇසගදක 
පිඹහගගන ගඳගනන අන්ධගඹක් ගන්නත් කථහ කයන්න පුළුන් ගගොළුගක් ගන්නටත් ඇගවන 
බීගයක් ගන්නටත් ඵළරි නිහ තභයි ගම් කටයුත්ත කගල්. ගභහි යදක් තිඹනහනම් ඒ ගනුගන් අය 
සිඹලුභ නඩු භභ හිතන්ගන් ගම් වහ භහනයි. ගඳොඩ්ඩක් ඳල්ගරවහට ඵහරයි ඒහ ඔක්ගකොභ. ගම් 
ම්ඵන්ධගඹන් අපි ගන්න “ඕන පිඹය ගත්තහ. භභ නගය බහගේ ගේඳර ආයක්හ කයන්න ගිහිල්රහ 
ග් භන්ට් ඒගක් ඉන්න ගකනහ ග් භනට් එගක් ඉන්න එඳහ ඹන්න ඔඹගගොල්රන් තළනකට කිේ නිහ ඒ 
ගකගනක් ගවට අනිේදහ හක්ෂි පිටභ එයි භගේ ගේ ගිනි තිබ්ගබ් භගේභ ගජනිගඹන් ගඳට්ට්රල් අයගගන ඒ 
පුේගරඹහ ඒක කගල් ගන ගභොකුත් නිහ ගනගභයි භට ග් භන්ට් එගක් අච්චහරු විකුණන්න දුන්ගන් නළති 
හින්දහ භභ මුගේ ගේ ගිනි තිබ්ඵහ කිඹරහ ඇවිල්රහ ගජනිගේ ඹතුය විසිකගල් ගභොයටු භවහ නගය බහට. 
එගවභයි ළගඩ් වුගන්. ඒ නිහ ගවටත් එ ස තත්ත්ඹ කුභක් ගවෝ වුනත් භභ ගභොයටු නගය බහගේ 
ගේඳර ගබ්යහ ගළනීභ දවහ ආයක්හ කිරීභ දවහ උභනහ වුගනොත් ඳසුඵට න්ගන් නළවළ කුභන 
ආකහයඹකින්ත් භගේ ගේල් ගනගභයි. ගභඹ බහගේ ගේල් රහල් පීරිසරහ, රහල් අභයසිංවරහ, 
ඔක්ගකෝභ ඒහ ගම්හ භභ ගත්ත ක්රිඹහභහර්ග ගනගභයි. ඊගේ ගඳගර්දහ සිදුවීභක් වුනහ. ඒකත් අපි ඒ 
ගරහගේ භභ නිරධහරීන් ඹරහ කරහ ක්රිහන්ත භන්ත්රීතුභහටත්, තිරකසිරි භන්ත්රිතුභහටත් ගඵෝඩගර් තිඹන 
විල්ගභෝරිඹහ ඵංගරහ ඳහය. ඒ ඳහගර් තිබුනහ නගය බහගේ බිම් විඹ ිනුම් කයපු ඳහයක් ඒ ඳහය පුේගරගඹක් 
විසින් නළත ඔහුටයි ඒක අයිති කිඹරහ අල්රගන්න ආපු ගරහගේ තීන්දු දීපරහ තිගඹන්ගන් ගදගනි 
භහගේ 04 ගනිදහ. ඒ ම්ඵන්ධගඹන් කටයුතු කයන්න ඹනගකොට තීන්දුක් දීපරහ ඉයයි ගිහිල්රහ ඒක 
ංර්ධනඹ කයන්න කිඹරහ. ඒ ගරහගභ ගිහිල්රහ ඳළඹ ගදකතුනකින් ගඳොලිසිඹක් ගගනිඹරහ 
ම්පර්ණගඹන්භ ඉය කරහ. අන්න ඒ ගේල් රට භභ ඹනහ. ඒහ ඉගයකුත් නළවළ.  

ගරු භන්ත්රිරුනි, ෂළන්සි ප්රනහන්දු භහගත් භන්රහල් ගභොකක්ද භන්රහල්ට තිඹන අයමුණ ඳළවළදිලිභ 
ඒ ගක ඉන්න ප්රජහ විසින් එපු මීට අවුරුදු වතයකට ඳවකට උඩදි ලිපි ගගොනුක් එක්ක ඔඹ කටයුතු 
කයන්ගන. නළත්නම් භගේ ඉල්ලීභකට ගනගභයි. ඔඹ ගගොඩනළගිල්ර වදන අඹගග ගගොඩනළගිල්ගල් 
අඹදුම්ඳත ඉදිරිඳත් කයරහ තිගඹන්ගන් අපිට ගනගභයි යූඩී එකට ඒ අඹදුම්ඳත ඉදිරිඳත් කයන්න 
ඉසගල්රහ ගඵොගවෝභ ළදගත් විදිඹට රංකහගේ නහවික වමුදහගේ සිඹලුභ අන්තර්ජහරඹත් එක්ක කටයුතු 
කයන එ සහ ඉංග්රීසිගඹන් සිංවරට ඳරිර්තනඹ කයපු භගේ හගභ තිඹන න්නකුත්තඩුගේ ෂළන්සි 
ප්රනහන්දු කිඹන භට ඥහති ම්ඵන්ධඹක් තිඹන එතුභහ නින් නම් කයපු ඒ ඳහගර් ඉන්න ප්රජහ විසින් 
පිඹුරුඳත් දීපරහ කිේහ කරුණහකයරහ ගභඹ ඉත් කයන්න කිඹරහ. ඒහ නළතු හිතුක්කහය ළඩ කයරහ 
තිඹනහනම් ඒත් එක්ක ගිහිල්රහ අධිකයණඹට ගවෝ ආණ්ඩුකහයතුභහ ශගට ඹෆභට ඕන භන්ත්රියඹකුට 
අය තිඹනහ. ගගෝඨහබඹ යහජඳක් භළතිතුභහ භළයි නඹ එතුභහ එතනින් ඹන්නට ඉසගල්රහ තිඹකට 
ගඳය එතුභහගේ නීති නිරධහරිත් එක්ක කතහ කයරහ ආහ එතුභහ ගම් භහර්තු භහගේ අපිට කළබිනට් න්ගේල 
එකකුත් මුදල් අභහතයංලගේ ංගේලඹකුත් එක්ක න්දි ගදන්න ඕන ඉඩභට ගභොකුත් ගදන්ගන් නළතු 
නහගරික ජනහහඹකට අත්ඳත් කයරහ දීපරහ ගළට් එගකන් කයපු එකට අභිගඹෝග කයන්නට ඔඹ 
කහර්ඹහගල්භ කතහ කයරහ ආහ. දළන් ඒකට අභිගඹෝග කයනහ. අවුරුේදකට ගඳය අභිගඹෝග කයන්න 
ඕනහ. අභිගඹෝග කයරහ අරංගු කයන්නත් කටයුතු කයනහ. එතන ගගෝඨහබට යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහද 
ගවට ඒ තීන්දු ගන්න ඹන යනිල් වික්රභසිංව ජනහධිඳතිතුභහද ඒ තින්දුගේ හිටිඹ විභල් වීයංලද භට අදහර 



  භහසික බහ හර්තහ - 2022.08.12 

34 
 

නළත. භභ ගම් ගභොයටු භවහ නගය බහගේ නගයහධිඳතියඹහ විදිඹට භභ ගිහිල්රහ ගගෝඨහබඹ යහජඳක් 
භළතිතුභහගේ ඒ ගළට් කයපු එකට අභිගඹෝග කයරහ ඒ න්දි රඵහගළනීගම් කටයුත්ත භභ කයනහ. ඒක 
භගේ ඩියුටිඹ. ඒක නිහ තභයි ගභන්න ගභඹ තභයි අහන නඩුගේ තීන්දුත් එක්ක ඉදිරිගේදීප ඹන තීන්දු 
ඒහ කයන්න ඹේදි භවහ බහක තීන්දුක ගන්න ඕනහ නළවළ. ඒහ කයන්ගන් බහ ගේඳර ආයක්හ 
කිරීගම් ගකිභ ගකොභහරිසයඹහ ව භහ ගත ඳළරි ඇතළයි ඳනගතන් ඇති නිහත්,  ඒහ ආයක්හ 
කිරීගම්දීප ඹන විඹදම් දළරිභ දවහ දළන් අපි ඕක ගිහිල්රහ බහට දහරහ අපි ඹන්න ඕනහ ඇපිල් කයන්න. 
ඇපිල් කයන්න කම්නළේද කිවුනම් ඳදිංචි ගරහ ඉයයි. ඒගභව කයන්න ඵළවළ. භවය ගේල් තිඹනහ 
එගවභ කය කය ඉන්න පුළුනකභක් නළවළ.ඒක නිහ ඒගේ ගේල් කයනහ. භගේ භසසිනහගේ 
ත්ගතන් ඵටඹක් දහරහ භසසිනහ භට විරුේධ ගඳොලිසිගේ ඳළිි ල්රක් දළම්භහ. භසසිනහගේ ත්ගතන් 
ඵටඹක් දහරහ ිනිසුන්ගේ තුය ඵසපු ගකගනක් භභ. ගවටත් ඒගේ ගේල් කයන්න භභ ඳනගතන් 
ඵළදිරහ ඉන්නහ. භභ ගනොකය ඉන්ගන් නළවළ. ඒක තභයි නඩු ර සහබහඹ. ඕන ගකගනකුට ආඹතන 
කිටුට ආගොත් විසතයහත්භක ඒ කටයුතු ඉදිරිඳත් කිරීභට භභ කහරුි ක ගනහ. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -   ඩී. එම්. සුජිත් පුසඳකුභහය භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, නගයධිඳතියඹහගේ පිළිතුරු කථහ රට පිළිතුරු ගදන්න අපිට අයිතිඹක් නළවළ. 
ඒක භභ පිළිගන්නහ. වළඵළයි නගයහධිඳතියඹහ දළන් කතහකගර් බුදුගන්න ඔන්න ගභන්න. 
නගයහධිඳතියඹහ කිසි යදක් කයන්ගන් නළවළ. නඩු සිඹල්ර දහරහ තිගඹන්ගන් නගය බහගේ උන්නතිඹ 
දවහ. භභ අවන්ගන් නඩු ම්ඵන්ධගඹන් තිගඹන හර්තහගේ 21 අනුභළතිඹක් හිත ප්රගේලඹ අහිය කිරීභ. 
භභ අවන්ගන් ගභඹත් නගයහධිඳතියඹහ දළම්ගම් ගිහිල්රහ ගභහි ගේට්ටු වරහ තහ් ග්  ගළහුගේ නගය 
බහගේ තිගඹන ගභොකක් වරි අලයතහඹකටද. 

ගරු නගයහධිඳති  -  ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

අපි නඩු දහරහ නළවළ භන්ත්රීතුභහ. අපි හක්ෂිකහයගඹක් විතයයි. අපි නඩුට ගඳනී සිටිනහ. ගභඹ ඳටරහ 

ගන්න එඳහ. අධිකයණගේ ගේල් කතහ කයන්න ඹන්න එඳහ. 

බහ ගඝෝහ  

භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -   ගක්. ඩී. නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, භභ හිතන්ගන් ආඹතන වහ නීතිඹ පිළිඵ සථහය කිටුට අදහර භභ හිතන්ගන් 

ගඵොගවෝ කරුු  කහයණහ පිළිඵ ංහදඹක් සිදුවුනහ. ජනතහ විමුක්ති ගඳයමුණ එහි බහ නිගඹෝජනඹ 

කයන භන්ත්රී කණ්ඩහඹභ විදිඹට අග්  අදව තභයි ගම් කිටු පිළිඵ ඉදිරිඳත් කයන්ගන් ඒ නිහ දළන් 

අපි කහටත් ගවොදින් ග් නහ. ගවොදින් දළගනනහ. අපිට අගඵෝධඹක් තිගඹනහ. වරි ගභොකක්ද ළයදි, 

ගභොකක්ද හධහයණ, ගභොකක්ද යුක්තිඹ, අයුක්තිඹ ගභොකක්ද, ඒ කහගරන් කහගරට යුක්තිඹ අයුක්තිඹ 

පිළිඵද තභ තභන් ඒක ගන්න ආකහයඹ ගභොන ආකහයඹද ඒ ගනසකම් පිළිඵ අපිට ගවොදට 

ගත්ගයනහ. ඒ නිහ දළන් හද විහද කරයුතු වුනත් ඒ හද විහද කරයුතු ආකහයඹ පිළිඵද ඹම් ළකිල්රක් 

වළභ තිසගේභ අපිට තිගඹනහ. ඒ නිහ ආඹතන කිටු පිළිඵ අඳට තිගඵන්ගන් ඉතහ ඵයඳතර 

විගේචනඹක්. ආඹතන වහ නීතිඹ පිළිඵද කිටුගේ අයිතභඹන් ර ට ගිඹහභ අයිතභඹන් වයවහ අපි 

ගකොඳභණ දුයට ගම් ගභොයටු භවහ නගය බහ ගම් ආඹතනගේ ඳරිඳහරනඹ වහ නීතිඹ ඳළත්ත ජනතහට 

ඩහත් ඹවඳත් ගර ගම් සථහය කිටු ගභගවඹන්න අඳ භත් ගරහද, අභත් ගරහද අඳට 

තිගඹන්ගන් ගම් ඳහරනඹ අභත් කිඹරහ විගේචනඹ. ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, භභ දළන් ගඵොගවෝ කරුු  

කහයණහ කිඹන්න ඹන්ගන් නළවළ. ගභොකද අපි ගවොදටභ දන්නහ. ඒහ කිඹන්න කිඹන්න ඒහට 

ප්රතිඋත්තය ඵදින එක ඔඵට අයිති ළඩක් ඔඵ ප්රතිඋත්තය ඵදිනහ. ඒ නිහ භවහ කහරඹක් ගතයුතු නළවළ. 

ගම් කරුු  කහයණහ අතය කදහ වරි දක ගම් ඵරඹ වළභදහභ ඳතින එකක් ගනගයි. ඵරඹ හිි අහිි 

ගන ද එනහ. ඒ ඵරඹ අහිි ගන දට තභයි එකින් එක කිඹන්න ගන්ගන්. දළන් එකින් එක 

කිඹන්න පුළුන් හිනහගර තුටින්. ඵරඹ අහිි ගන දට එකින් එක කිඹන්න ගන්ගන් අඬ අඬ. ගම් 

වළභ එකක් පිටිඳසගභ අඳ කරයුතු ගේල් රට ඩහ ගනොකර යුතු ගේල් ගළබ්ගරහ තිගඹන්ගන්. ගම් 

ඇත්ත භතුගච්ච කථහල් තුර අඳට ගවොදින් ග් නහ ගඳොදු අයමුණ ඳහවිච්චි ගකොටගගන ගම් ගන ංහද 

ඇතුගල් තිගඹන්ගන් ගඳෞේගලික ගේල්.ගඳෞේගලිකත්ඹ භත ඵළදිච්ච ක්රිඹහලිඹක් විසින් ගඳොදු 
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භවජනඹහට අයිති විඹ යුතු ගේඳර ගභොනතයම් අබහගය ම්ඳන්න ඉයණභකට ගගොදුරු ගරහද කිඹන එක 

තභයි ගම් ංහදඹ ඇතුගල් අපිට ගත්ගයන්ගන්. ඒ ඳහරනඹ අභත් ඒ නිහ ඒ ඳහරනඹට භග ගඳන්න්න 

විගේචනඹ අංක ඉදිරිඳත් කයන්න විඳක්ඹත් අභත්. ඒක තභයි ඇත්ත. විඳක්ඹක් ඉන්ගන් 

විගේචනඹ අංක ඉදිරිඳත් කයන්න. ඒ විගේචනඹ තුර අඳට තිගඵන්ගන් නළවළ ගඳෞේගලික තයවක් 

භයවක් ඉරිසිඹහක් ඒ ගඳෞේගලික ගභොකක්ත් නළවළ. අපි අහනඹට ගකිඹන්ගන් ජනතහට. ඹවඳත් 

ගර කයගගන ඹන ගේ නිළයදි කයගන්න ගභොකක් ගනුගන්ද ජනතහට. ගම් ගල්ඛනඹ කිඹගත්තභ 

ඒක ඳළත්තකින් ගක්න්තිඹක්,දුකක්,කණගහටුක් ඒ සක කිඹහගන්න ඵළවළ. ගම් ගල්ඛණඹ කිඹගත්තභ 

ග් නහ තභන්ගේ ගඳන්න් එක ඳහ අහිිකයගත්තු තළනට නිරධහරීන් කටයුතු කයරහ තිඹනහ කිඹරහ. 

වරි විභර්ලනඹකට ඳත්වුගනොත් ගේක ඵදහ ගළනීම් ඇතුගල් ගභොනතයම් ංචහල් සිේධ වුනහද කිඹන 

එක ප්රසිේධ යවක්. ගල්ඛණලින් ගඳන්නරහ ගදනහ ගම් ගේක ඵදහ ගළනීම් ගභොන තයම් නීතිඹට 

අනුගතද ගම් ආඹතනඹ කයගගන තිගඹන්ගන් කිඹරහ. කදහ වරි දක ගම් ආඹතනඹ ග කිඹන්න 

ගනහ ගේක ඵදහ ගළනීම් පිළිඵද. ගේකඹන් ඵදහ ගළනීම් කහර කහනුර අග්  කථහල් 

තිගඵනහ අයඹගගන් ල්ලි ගත්තහ. ගභඹහගගන් ල්ලි ගත්තහ. ඵදහගත්ත ගේකඹන්ගගන් ළරකිඹ 

යුතු ප්රභහණඹක් ඉන්නහ ගඳොත් අත්න් කයරහ. කඩල්ර, ගගල් ර, ත්රීවිල් ර ළඩ කයන ඵ කවුද 

ගනොදන්ගන් කිඹන්න. භහජභඹ ගළටලු  ඇතිගන නිහ බුදුපිළිභඹ එතනින් ඉත් කයපු එක ගවොද ළඩක්. 

වළඵළයි ගවොද එක ඇතුගල් ඇතිගච්ච නයක එක තභයි ඒක ගගනල්රහ බහගේ තළන්ඳත් කයරහ පිරිත් 

ඳටිඹකුත් දහරහ තිඹනහ. ඒ ප්රලසනඹ අන් කයපු විදිඹ ළයදියි. සහමීන්වන්ගේ නභක් ගගනල්රහ ඒක 

ඳන්රකට ඩභන්න තිබ්ඵහ. බුදුපිළිභඹ අපි ශග තිඹගත්ත එක ළයදියි. බහගේ ගේඳර ආයක්හ කිරීභ 

දවහ ආයක්ක අංලඹත් ගම් ආඹතනඹට ඵදහ ගත යුතු නිහ, ගම් ආඹතනගේ ගේකඹන් එඹට ඵදහ 

ගළනීභට ජනතහ විමුක්ති ගඳයමුණ විදිඹට අපි ඒ ගඹෝජනහ ගගනහහ. අග්  ප්රහර්ථනහ වුගන් අග්  ගේඳර 

ආයක්හ කයන්න ගවොද ගේඹක්, අපිට අලය ගරහ තිබුගන් ඔවුන්ට ගවොද පුහුු ක් දීපරහ ගේගේ 

ගඹොදන්න. ඒත් සිේධ වුගන් ඒක ගනගයි. තභන්ගේ හිතතුන් සිකුරිටි එකට දහගගන සිකුරිටි එක වඵක් 

වුනහ. ගවොද පරදහයිතහඹක් නළති වුනහ. ආඹතන කිටු රට ජනතහ ගඳයමුගණ් භන්ත්රී කණ්ඩහඹභ 

විරුේධයි. 

2022.07.25 දින ඳළති ආඹතන වහ නිතිඹ පිළිඵද සථහය කිටු හර්තහගේ සිඹලුභ කිටු තියණඹන්ට 
ඳක් ඳවත නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්ත්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල කයන රදි. 

 
01 නගයහධිඳති   - ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 
02 නිගඹෝජය නගයහධිඳති  - ඩී. භන්ත සිල්හ භවතහ 
03 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී. එම්. සුයංග නිලහන්ත අගඳෝන්සු භවතහ 
04 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. තිරකසිරි ප්රනහන්දු භවතහ 
05 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එච්. ප්රදීප්  ්රිඹන්ත ප්රනහන්දු භවතහ 
06 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එල්. ඔ වර්ණ අගබ්ගකෝන් භවතහ 
07 භවහ නගය බහ භන්ත්රී      - ඒ. එච්. සුගර්ස ඉන්දික භවතහ 

08 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු. සුදත් ක්රිහන්ත ගඳගර්යහ භවතහ 
09 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩී. ඩබ්. ඩී. යන්දු නිගයෝණ භවතහ 

10 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. නහරනී  ගප්රේභතී ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 
11 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී. අගලෝක ඉන්ද්රතිරක ප්රනහන්දු භවතහ 

12 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී. එම්. භගවේස රුක්භහල් ඩඹස භවතහ 

13 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී. ඹන්ත යන්සිරි ප්රනහන්ම් භවතහ 

14 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස. ඩබ්. එම්. නිහ ඉයහනි විගේවික්රභ භවත්ිඹ 
15 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ගක්. ඩී. අනුය ප්රනහන්දු භවතහ 

16 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යූ. රලිත් ප්රනහන්දු භවතහ 
17 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස. ගේය යවීන්ද්ර ප්රනහන්දු භවතහ 

18 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එෂස. බී. නිරංක සිල්හ භවතහ 
19 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. ගක්. පී. සුන්ත ගඳගර්යහ භවතහ 
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20 භවහ නගය බහ භන්ත් රී  - ඩබ්. ප්රිනිත් ක්රිහන්ත විගේයත්න භවතහ 

21 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. කුභහය යහජයත්න භවතහ 

22 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. පිලි්  ඳළන්සිස ප්රනහන්දු භවතහ 

23 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. ජඹභහල් ්රිඹහයත්න භවතහ 
24 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. බී. භල්ලිකහ ජඹතී ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

25 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ. දිඳහ චහන්දනි ආරිඹංල භවත්ිඹ 
26 භවහ නගය බහ භන්ත්රී            -      යූ. අනුයසිරි ජඹරහල් ද සිල්හ භවතහ 

27 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. චන්ද්ර ගහිි  පීරිස භවතහ 
28 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ආර්. එම්. ඒ. ගදෝන දිරහශිනී භවත්ිඹ 

29 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු. ප්රන්න භගනෝේ ප්රනහන්දු භවතහ 
30 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. සුදර්ලනි ප්රිඹන්ත්රිකහ කුගර් භවත්ිඹ 

31 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සිත්ති භසීනහ ඵක්කර් භවත්ිඹ 

 

2022.07.25 දින ඳළති ආඹතන වහ නිතිඹ පිළිඵද සථහය කිටු හර්තහගේ සිඹලු කිටු තියණඹන්ට 
විරුේධ ඳවත නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්ත්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල කයන රදි. 

 
01 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩී. එම්. සුජිත් පුසඳකුභහය භවතහ 
02 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. තිය යහංජන ගභන්ඩිස භවතහ 

03 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී. එම්. නිගයෝන් රුභහල් අගඳෝන්සු භවතහ 
04 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ගම්රින් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

05 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. ශිගයෝි ඉන්දිකහ කුගර් භවත්ිඹ 
06 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්. ්රිඹහනි ගවේභරතහ ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

07 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ආර්. ක්රිි  ප්රනහන්දු ිඹ 
08 භවහ නගය බහ භන්ත්රී             - ගක්. ඩී. නිලහන්ත ප්රදිනහන්දුභවතහ                                     

09 භවහ නගය බහ භන්ත්රී             - ඩබ්. පී. ප්රබහනි වික්රභසිංව භවත්ිඹ  
10 භවහ නගය බහ භන්ත්රී            - ඒ. එච්. සුගේස ඉන්ද්රජිත් කුභහය භවතහ     

 
2022.07.25 දින ඳළති ආඹතන වහ නිතිඹ පිළිඵද සථහය කිටු හර්තහගේ සිඹලුභ තියණඹන් ළඩි 
ඡන්ගදන් බහ ම්භත විඹ. 
 

            (ගභභ අසථහගේ ඳවත නම් දවන් භන්ත්රීරු බහගළගඵහි ගනොසිටිඹව. 
 

01       භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.ඒල්.ගේනක දභඹන්ත ද සිල්හ භවතහ  

02       භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යවිනහත් ජඹශ්රී ගුණගේකය භවතහ 

03       භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.භළක්සි ගේ ප්රනහන්දු භවතහ 

04       භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සුනිල් නන්දසිරි භහගකෝයහර භවතහ 

05       භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - බී.ජිත් දුින්ද පීරිස භවතහ)    

06(2) 2022.07.25  දින ඳළති ඳරිය‚ ගෞඛය නිඳහයක්හ පිළිඵද සථහය කිටු හර්තහගේ  තියණඹන්  රකහ 
ඵළලිභ. 

 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී    -    ඒ. එච්. සුගේලස ඉන්ද්රජිත් භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ගෞඛය කිටුගේ කරුු   ගදකක් තිඹනහ 2(4)  කයදිඹහන කර අංගනඹ පිළිඵ 

කරුණ හිග මුදල් ම්ඵන්ධගඹන් වහ ගිවිසුම්ගතවීභ ම්ඵන්ධගඹන්  දීපර්ඝ කහරඹක් ගම් ගළටලු 

ඳළනනළගුනහ.අපි දන්න තයින් හලහර හිග මුදරක් ගගවීභට තිඹනහ.ඔඵතුභහ නියන්තයගඹන් කිඹනහ 

කලින් හිටපු ගකොභහරිසතුභහගේ ගළටලුක්. ගකොභහරිසතුභහගේ ලිපිඹ ඉතහභත් ළදගත් කිඹරහ අපි 
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හිතනහ.එතුභහ  විසින් ඉදිරිඳත් කයන කහයණහ ගම් ලිපිගේ තිගඹන්ගන්. දළන් ගභඹ ගිවිසුම්ගතවීභට 

එකගගරහ තිගඹනහ. ඔඵතුභන්රහගේ කම ඇදිල්ර. එකක් තභයි ගම් කර අංගනඹ ඵසනහහිය ඳරහත් 

බහ ඹටගත් ඳහරනඹ ගන්ගන් ඳරහත් ඳහරන ආඹතන, යහජය ආඹතන ගදකභ ක්රිඹහත්භක ගන්ගන් 

ඔ ගබ් ඳහරනඹ ඹටගත් ඔඵතුභහරහ ගභගතක් අභත් වුනහ ගම් ම්ඵන්ධගඹන් කඩිනින් හකච්ජහ කයරහ 

ගම් ම්ඵන්ධගඹන් ක්රිඹහභහර්ග අයගගන ගම් ප්රලසනඹ විදගන්න.ඒ සගක ප්රතිපරඹ වළටිඹට ජනතහ 

පීඩහට ඳත්ගනහ. ඒක තභයි ඇත්ත කථහ. බහගේ ආදහඹම් තභයි කර කිඹන්ගන් ගම්ක බහගේ 

ත්කභක් ගන කිසිභ ගකගනකුට අදහඹම් රඵන්න ඵළවළ වරිනම් අපිට ළරළසභක් තිගඹන්න ඕනහ ගම් 

කර ලින් අදහර ක්රිඹහලිඹක් ක්රිඹහත්භක කයරහ අපි ආදඹම් ඵට ඳත්කයගන්න. අග්  කර අපි පිටට 

ගදනහ මුදල් ගගරහ. ඒගගොල්ගරො ආදහඹම් රඵනහ. ඒගගොල්රන් දළන් කිඹන්ගන් ආඹතනඹ දළන් 

ඳත්හගගන ඹන්න ඵෆ.ඳරහත් ඳහරන ආඹතන ර ගගන්න ඕන මුදල් ගගන්ගන් නෆ කිඹරහ. අපි ගම් 

ඉල්ලිභ කයන්ගන් ඉතහභත් ත්බහගඹන්. ඔඵතුභහරගග ඳහරනඹ. කලින් කිේ ගේභ ගම්කත් එක්තයහ 

අභත්කගම් ගඳන්නුම් කිරීභක්. අපි ඉල්රනහ නළත තහක් කරුණහ කයරහ ඉක්භි න් ගම් කටයුත්ත 

විදන්න. එගවභ ගනොවුගනොත් ගභොකද ගොයිහපුය ගේ ඳළතිරත් ඳහයල්පුයහ නළත නළතත් කුු  

පුච්චනහ. කර වළභතළනභ පිගයන්න තිඹනහ. රල් වහයරහ ඉදුල් ල්රනහ.ිනිසුන්ට කයන්න 

ගදඹක් නළතිකභට. ිනිසුන්ගේ ගෞඛය ප්රලසණඹ ඉතහභත් ළදගත් ගරහ තිඹනහ. ගම් කුු  ප්රලසනඹ නිහ. 

ඔඵතුභන්රහ භළදිවත්ගරහ ගම්කට ඉක්භි න්භ විදුම් ගොඹන්න. ගභහි ඳහරකගඹො ඔඵතුභන්රහගන්. 

බහ ගඝෝහ  

ඒ ඉල්ලීභ ඉතහභ ත්බහගඹන් ජනතහ කයන ගකොට ඔඵතුභන්රහ කිඹනහ අපිට න්දි මුදල් රළබුගන් 

නළවළ කිඹරහ ඒක නිහ අපිට අදින්න ඵළවළ. ඒ විතයක් ගනගභයි ගභහි ඵයඳතර ප්රලසනඹ ගම් නිහ 

ංකීර්ණගේ ජීත් න පිරි විවිධ අසථහ කිහිඳඹකදීපභ ඔඵතුභන්රහගගන් ඉල්ලීභක් කරහ රිඳනම් 

නිකුත් කයන්න අපි සුදහනම් රිඳනම් ගන්න කිඹරහ. ඒක ඳහ ඔඵතුභන්රහ කයරහ නළවළ. 

       බහ ගඝෝහ  

ඔඵතුභන්රහ කරුණහකයරහ ජනතහගේ ප්රලසනඹ ඉසඨ කයන්න. ඔඵතුභන්රහගේ ප්රලසනඹ ඔඵතුභන්රහ 
ආඹතනඹත් එක්ක ඵරහගන්න. ජනතහගේ කුු  ටික ඇදරහ ගදන්න. 

 

 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -   යූ. එල්. ගේනක දභඹන්ත ද සිල්හ භවතහ 

නගයහධිඳතිතුභනි, ගම් කිටු අයිතභඹ ඹටගත් කටුඵළේද ඇවිදින භංතීරු ඊගේ ගනගකොට ටහපිටහ 

සුේද කයරහ තිබ්ඵහ. නමුත් ගම් ගනගකොට ගගේ ඇතුල් ඳළත්ගත් ජඳන් ජඵය ළවිරහ තිගඹනහ ෆගවන 

දුයට. අඩි 15ක ඳභණ කිඹුගරකුත් ඉන්නහ. ඉක්භි න් ඒක සුේද කයරහ ගදන්න. අගනක් කහයණහ භහ 

එකවභහයක කහරඹක් තුර ෑරට එක මුයකරුගකුත් භභ දළකරහ නළවළ. වදිසි ඳි විඩඹක් දීපගන්නත් 

මුයකරුකු නළවළ. බහට ඳි විඩ ඹළේභ බහ තුලින් එඹ ක්රිඹහත්භක ගන්ගනත් නළවළ. ෑර 

ගනගකොට ිනිසසු ගඵොනහ. 

 

භවහ නගය බහ භන්ත්රි  -  එම්. සුදර්ලනී ්  රිඹන්තිකහ කුගර් භවත්ිඹ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, භභ කතහ කයන්ගන් උඹන භහති හඹනඹ ම්ඵන්ධගඹන් ඔඵතුභහගගන් කරුණක් 
දළනගළනීභ දවහ. උඹන භහති හඹනඹට අවුරුදු 36ක් ගනහ. එහි තුය තිබුගන් නළවළ. භභ බහට 
ඇවිල්රහ තභයි එභ සථහනඹට තුය අයගගන දුන්ගන්. දළනට අවුරුේදක ඉදන් එභ සථහනගේ තුය ව 
විදුලිඹ නළවළ. එභ නිරධහරීන් එම්. ඕ. එච් එක වයවහ නගය බහට ලියුම් රඵහදීපරහ තිඹනහ. එඹ 
ඉක්භි න් ඉටු කයරහ ගදන්න කිඹරහ ඉල්රහ සිටිනහ. 
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2022.07.25 දින ඳළති ඳරිය‚ ගෞඛය නිඳහයක්හ පිළිඵද සථහය කිටු හර්තහගේ සිඹලුභ කිටු 
තියණඹන්ට ඳක් ඳවත නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්ත්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල කයන රදි. 

 
01 නගයහධිඳති   - ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 
02 නිගඹෝජය නගයහධිඳති  - ඩී. භන්ත සිල්හ භවතහ 

03 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී. එම්. සුයංග නිලහන්ත අගඳෝන්සු භවතහ 
04 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. තිරකසිරි ප්රනහන්දු භවතහ 

05 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එච්. ප්රදීප්  ්රිඹන්ත ප්රනහන්දු භවතහ 
06 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එල්. ඔ වර්ණ අගබ්ගකෝන් භවතහ 

07 භවහ නගය බහ භන්ත්රී      - ඒ. එච්. සුගර්ස ඉන්දික භවතහ 

08 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු. සුදත් ක්රිහන්ත ගඳගර්යහ භවතහ 
09 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩී. ඩබ්. ඩී. යන්දු නිගයෝණ භවතහ 

10 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. නහරනී  ගප්රේභතී ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 
11 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී. අගලෝක ඉන්ද්රතිරක ප්රනහන්දු භවතහ 

12 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී. එම්. භගවේස රුක්භහල් ඩඹස භවතහ 
13 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී. ඹන්ත යන්සිරි ප්රනහන්ම් භවතහ 

14 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස. ඩබ්. එම්. නිහ ඉයහනි විගේවික්රභ භවත්ිඹ 
15 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ගක්. ඩී. අනුය ප්රනහන්දු භවතහ 

16 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යූ. රලිත් ප්රනහන්දු භවතහ 
17 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස. ගේය යවීන්ද්ර ප්රනහන්දු භවතහ 

18 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එෂස. බී. නිරංක සිල්හ භවතහ 
19 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. ගක්. පී. සුන්ත ගඳගර්යහ භවතහ 
20 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්. ප්රිනිත් ක්රිහන්ත විගේයත්න භවතහ 
21 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. කුභහය යහජයත්න භවතහ 
22 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. පිලි්  ඳළන්සිස ප්රනහන්දු භවතහ 
23 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. ජඹභහල් ්රිඹහයත්න භවතහ 
24 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. බී. භල්ලිකහ ජඹතී ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 
25 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ. දිඳහ චහන්දනි ආරිඹංල භවත්ිඹ 
26 භවහ නගය බහ භන්ත්රී            -      යූ. අනුයසිරි ජඹරහල් ද සිල්හ භවතහ 

27 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. චන්ද්ර ගහිි  පීරිස භවතහ 

28 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ආර්.එම්.ඒ.ගදෝන දිරහශිනී භවත්ිඹ 

29 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.ප්රන්න භගනෝේ ප්රනහන්දු භවතහ 

30 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.සුදර්ලනි ප්රිඹන්ත්රිකහ කුගර් භවත්ිඹ 

31 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සිත්ති භසීනහ ඵක්කර් භවත්ිඹ 

 

2022.07.25 දින ඳළති ඳරිය‚ ගෞඛය නිඳහයක්හ පිළිඵද සථහය කිටු හර්තහගේ සිඹලු කිටු 
තියණඹකට විරුේධ ඳවත නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්ත්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල කයන රදි. 

 
01 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩී. එම්. සුජිත් පුසඳකුභහය භවතහ 

02 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - බී. ජිත් දුින්ද පීරිස භවතහ 
03 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. තිය යහංජන ගභන්ඩිස භවතහ 

04 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු. එල්. ගේනක දභඹන්ත ද සිල්හ භවතහ 

05 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී. එම්. නිගයෝන් රුභහල් අගඳෝන්සු භවතහ 
06 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ගම්රින් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

07 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. ශිගයෝි ඉන්දිකහ කුගර් භවත්ිඹ 
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08 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්. ්රිඹහනි ගවේභරතහ ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

09 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ආර්. ක්රිි  ප්රනහන්දු ිඹ 

 

2022.07.25 දින ඳළති ඳරිය‚ ගෞඛය නිඳහයක්හ පිළිඵද සථහය කිටු හර්තහගේ අංක  02 (04) වහ 

අංක 02 (11) කරුු  රට විරුේධත් අගනක් සිඹලු කිටු තියණඹන්ට ඳක්ත් ඳවත නම් දවන් භවහ 
නගය බහ භන්ත්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල කයන රදි. 

 
01 භවහ නගය බහ භන්ත්රී             - ගක්. ඩී. නිලහන්ත ප්රදිනහන්දුභවතහ                                     

02 භවහ නගය බහ භන්ත්රී             - ඩබ්. පී. ප්රබහනි වික්රභසිංව භවත්ිඹ  

03 භවහ නගය බහ භන්ත්රී            -    ඒ. එච්. සුගේස ඉන්ේ යජිත් කුභහය භවතහ     

2022.07.25 දින ඳළති ඳරිය‚ ගෞඛය නිඳහයක්හ පිළිඵද සථහය කිටු හර්තහගේ සිඹලුභ තියණඹන් 
ළඩි ඡන්ගදන් බහ ම්භත විඹ. 
 

            (ගභභ අසථහගේ ඳවත නම් දවන් භන්ත්රීරු බහ ගළගඵහි ගනොසිටිඹව. 
 

01 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යවිනහත් ජඹශ්රී ගුණගේකය භවතහ 

02 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්. භළක්සි ගේ ප්රනහන්දු භවතහ 

03 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සුනිල් නන්දසිරි භහගකෝයහර භවතහ)    

 

06(3) 2022.07.26 දින ඳළති කර්භහන්ත වහ ඉදිකිරීම් පිළිඵ සථහය කිටු හර්තහගේ තීයණඹන් රකහ  ඵළලිභ. 

2022.07.26  දින ඳළති කර්භහන්ත වහ ඉදිකිරිම් පිළිඵද සථහය කිටු හර්තහගේ සිඹලුභ කිටු 
තියණඹන්ට ඳක් ඳවත නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්ත්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල කයන රදි. 

 
01 නගයහධිඳති   - ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

02 නිගඹෝජය නගයහධිඳති  - ඩී. භන්ත සිල්හ භවතහ 

03 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී. එම්. සුයංග නිලහන්ත අගඳෝන්සු භවතහ 

04 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. තිරකසිරි ප්රනහන්දු භවතහ 

05 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එච්. ප්රදීප්  ්රිඹන්ත ප්රනහන්දු භවතහ 

06 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එල්. ඔ වර්ණ අගබ්ගකෝන් භවතහ 

07 භවහ නගය බහ භන්ත්රී      - ඒ. එච්. සුගර්ස ඉන්දික භවතහ 

08 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු. සුදත් ක්රිහන්ත ගඳගර්යහ භවතහ 

09 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩී. ඩබ්. ඩී. යන්දු නිගයෝණ භවතහ 

10 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. නහරනී  ගප්රේභතී ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 
11 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී. අගලෝක ඉන්ද්රතිරක ප්රනහන්දු භවතහ 

12 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී. එම්. භගවේස රුක්භහල් ඩඹස භවතහ 
13 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී. ඹන්ත යන්සිරි ප්රනහන්ම් භවතහ 

14 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස. ඩබ්. එම්. නිහ ඉයහනි විගේවික්රභ භවත්ිඹ 

15 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ගක්. ඩී. අනුය ප්රනහන්දු භවතහ 

16 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යූ. රලිත් ප්රනහන්දු භවතහ 
17 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස. ගේය යවීන්ද්ර ප්රනහන්දු භවතහ 

18 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එෂස. බී. නිරංක සිල්හ භවතහ 

19 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. ගක්. පී. සුන්ත ගඳගර්යහ භවතහ 
20 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්. ප්රිනිත් ක්රිහන්ත විගේයත්න භවතහ 

21 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. කුභහය යහජයත්න භවතහ 
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22 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. පිලි්  ඳළන්සිස ප්රනහන්දු භවතහ 

23 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. ජඹභහල් ්රිඹහයත්න භවතහ 

24 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. බී. භල්ලිකහ ජඹතී ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

25 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ. දිඳහ චහන්දනි ආරිඹංල භවත්ිඹ 
26 භවහ නගය බහ භන්ත්රී            -      යූ. අනුයසිරි ජඹරහල් ද සිල්හ භවතහ 

27 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. චන්ද්ර ගහිි  පීරිස භවතහ 
28 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ආර්. එම්. ඒ. ගදෝන දිරහශිනී භවත්ිඹ 

29 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු. ප්රන්න භගනෝේ ප්රනහන්දු භවතහ 
30 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. සුදර්ලනි ප්රිඹන්ත්රිකහ කුගර් භවත්ිඹ 

31 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සිත්ති භසීනහ ඵක්කර් භවත්ිඹ 
32 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ගක්. ඩී. නිලහන්ත ප්රදිනහන්දුභවතහ 

33 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්. පී. ප්රබහනි වික්රභසිංව භවත්ිඹ 

34 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ. එච්. සුගේස ඉන්ද්රජිත් කුභහය භවතහ     

 

 

2022.07.26 දින ඳළති කර්භහන්ත වහ ඉදිකිරිම් පිළිඵද සථහය කිටු හර්තහගේ සිඹලු කිටු තියණඹන්ට 
විරුේධ ඳවත නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්ත්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල කයන රදි. 

 
01 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩී. එම්. සුජිත් පුසඳකුභහය භවතහ 

02 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - බී. ජිත් දුින්ද පීරිස භවතහ 

03 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. තිය යහංජන ගභන්ඩිස භවතහ 
04 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු. එල්. ගේනක දභඹන්ත ද සිල්හ භවතහ 

05 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී. එම්. නිගයෝන් රුභහල් අගඳෝන්සු භවතහ 

06 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ගම්රින් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 
07 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. ශිගයෝි ඉන්දිකහ කුගර් භවත්ිඹ 

08 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්. ්රිඹහනි ගවේභරතහ ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 
09 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ආර්. ක්රිි  ප්රනහන්දු ිඹ 

 
2022.07.26 දින ඳළති කර්භහන්ත වහ ඉදිකිරිම් පිළිඵද සථහය කිටු හර්තහගේ සිඹලුභ තියණඹන් ළඩි 

ඡන්ගදන් බහ ම්භත විඹ. 
 

            (ගභභ අසථහගේ ඳවත නම් දවන් භන්තිරු බහගළගඵහි ගනොසිටිඹව. 
 

01 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යවිනහත් ජඹශ්රී ගුණගේකය භවතහ 

02 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.භළක්සි ගේ ප්රනහන්දු භවතහ 

03 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සුනිල් නන්දසිරි භහගකෝයහර භවතහ)   
  

06(4) 2022.07.26 දින ඳළති මුදල් පිළිඵ සථහය කිටු හර්තහගේ තීයණඹන් රකහ ඵළලීභ. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී    -   සිත්ති භසීනහ ඵක්කර් භවත්ිඹ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, මුදල් කිටුගේ කරුු  කිහිඳඹක් ඳළවළදිලි කයගළනීභට අලයයි. අංක 03 කරුණ 
දවන් ගනහ කළබ් යථ 03 කට  හරික හරික වහ ගඳොලිඹ ගගනහ රක් වඹයි වළත්තෆක්. ඉදිරිඹට 
ත හරික කීඹක් ගගන්න තිඹනහද කිඹරහ දළනගන්න කළභතියි. අංක 25, 26 ව 27 කරුු  ලින් 
බහට සිගභන්ති ිරදීප අයන් තිඹනහ. රු.34000, රු.62000, රු.74000 යි. නමුත් එතනදි දවන් 
ගන්ගන් නළවළ ිර කීඹද ගකොඳභණ ප්රභහණඹන්ද කිඹරහ. එඹ දවන් කිරීභ ළදගත් කිඹරහ භභ 
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කිඹනහ. අගනක් කරුණ 34 -1 සිට 34 -9 දක්හ රිඳනම් කඳහ වළරීභ ම්ඵන්ධ ඉදිරිඳත් කයරහ 
තිඹනහ. නමුත් එතනදීප දවන් කයරහ නළවළ සථහනීඹ ඳරීක්ණඹක් කයරහ තිඹනහද නළේද කිඹරහ. 
කහරකහනු ගළන දවන් කයරහ නළවළ. 34(8) කරුගණත් අඩුඳහඩු තිඹනහ. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී  -  ගක්. ඩී. නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ 

නගයහධිඳතිතුභනි, මුදල් කිටු හර්තහගේ 09 (4), 09 (5), 24 (9), 24 (10) කරුු  රට ඳක්යි. අගනක් 
සිඹල්රටභ විරුේධයි. කර්භහන්ත කිටුගේ ඇසතගම්න්තු ගගන විට ගනස ගරහ තිගඹනහ. ගඵොගවෝ 
ංර්ධන ඉදිකිරීම් ර යහඳිති ඒ ඇසතගම්න්තු අනුභත ගන්ගන් ගගවීමුත් අනුභත කයරහ ඉය 
වුනහට ඳසගේ. බහගේ ඵරඹ අයුතු විදිඹට කයන්න එඳහ. ගගවීම් අනුභත කයරහ ගගේට ඳසගේ තභයි 
බහට ඹන්ගන්. ගඵොගවෝ යහඳිති එගවභයි. කදහවරි  අපි කිඹන ගේ පිළිගන්න දක් එයි. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -   ඩී. එම්. සුජිත් පුසඳකුභහය භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, මුදල් කිටුගේ ගඳන්නර ගදන්න අයිතභඹන් කිහිඳඹක් තිගඹනහ. කර 
ගන්කිරීභ ම්ඵන්ධගඹන් ගගෞයඹ පිරිනභනහ. ගගෞයඹ පිරිනභන ගභන් එහි ගන අක්රිකතහ 
ම්ඵන්ධගඹන් අග්  දළඩි විගයෝධඹ ප්රකහල කයනහ. එයින් බහට රළගඵන ආදහඹභ පිළිඵද අඳට 
ඳළවළදීපභක් නළවළ. එහි ංචහල් සිදුගනහ. ඒකට නිරධහරීන් ඳහ ම්ඵන්ධ ගරහ ඉන්නහ. ඇමුණභ 05 
ගර එහි ආදහඹභ දවන් කයරහ තිඹනහ. ඇමුු ගම් දවන් ගනොභළති අයිතභඹන්ට ඩහ අයිතභඹන් 
තිඹනහ. ඒහයින් ආදහඹම් උත්ඳහදනඹ කයරහ නළේද? ගඳොල්කටු ලින් ආදහඹභක් නළේද  

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගභොයටු භවහ නගය බහගේ ගේකඹන් දීපර්ඝ කහරඹක් තිසගේ ගඳොල්කට්ට, ඇලුමීනිඹම්, ඹකඩ කෆල්ර 
විකුු හ. ඹකඩ ඵඩු කගඩ්ට ගිඹහභ හවගන් ගතල් ටිකත් අදිනහ. ඒ ංචහල් නත්න්න තභයි. 
ගේකඹන්ට ල්ලි දීපරහ එභ ද්රය අපි ගන්ගන්. නළත්නම් ගම් යහඳිතිඹ කයන්න ඵළරිගනහ. 

 

 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -   ඩී. එම්. සුජිත් පුසඳකුභය භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ගඳොල්කටු එකතු කයගගන ඇවිල්රහ නගය බහට බහයදුන්නට ඳසගේ ඒහ නගය 

බහගේ ගේඳර තමුන්ට ඕන විදිඹට ඒහ ගදන්න ඵළවළ. ගඳොල්කටු ගගනල්රහ දුන්නට ගේකයින්ට දිරි 

දීපභනහත් ගගනහ. ත අභතය ගහනකුත් ගගනහ. එගවභ කයන්න ඵළවළ. ඔඵතුභහට ඕන විදිඹට 

කයන්න ඵළවළ. ගම් අක්රිකතහ නත්න්න ඕනහ. බහට එකතු කයගගන එන ඒත් විකුණන එක 

දහචහයම්ඳන්නත් නළවළ. නීතිඹහනුකරත් නළවළ. එ ස ම්ඵන්ධගඹන් අග්  දළඩි අප්රහදඹ ප්රකහල කයනහ. 

ගේකඹන්ට ඒගකනුත් දිරි දීපභනහ ගගන්න පුළුන්. ඒක නගය බහට ඵළය කයරහ ටවන් අනුභළතිඹක් 

අයගගන ගගන්න. ඔක්ගකොභ ටික ගගන්න. අග්  කිසිභ විරුේධත්ඹක් නළවළ. ඔඵතුභහට ඕන විදිඹට 

කයනනම් ගම් බහට මුදල් කිටුක්, බහක් ඕන නළවළ. ගම් නගය බහට ගන කිසිභ භිකගඹක් 

ඕන නළවළ. භවහ නගය බහ ආඥහ ඳනතයි. නගයහධිඳතියගඹකුයි හිටිඹභ ගවොදටභ ඇති. කර අංගනඹ 

ගභොයටු ජනතහගේ අයිතිඹ. වතය වතය ගනගභයි තුන තුන ගම් කර්භහන්ත අංලගේ නිශධහරිනිඹක් ඉල්රහ 

තිගඹනහ දුයකථන ඳවසුකම් වහ දිභනහ පිළිඵද. එඹට අලය කටයුතු භහඹහයත්න භවත්තඹහගේ 

කතන්දයඹක් කිඹරහ තභයි ඉල්රහ තිගඹන්ගන්. වළඵළයි ගම් අයිතභඹන් ගදකක්. ගකොටස ගදකක් ගම්ක. ඒ 

නිහ එකට භහඹහයත්න භවත්තඹහට දුන්න නිහ අචිනි ිසට ගදන්න ඕන එගවභ කිඹන්න ඵළවළ. ඒක 

ළයදියි කහරඹ ගන්න නිහ භභ කථහ කයන්න ඹන්ගන් නළවළ. ඒ නිහ එකටත් අපි විරුේධයි. 

 ගරු නගයහධිඳති   -    ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රිතුභහ, භහඹහයත්න භවතහට දුන්නහ කිඹරහ ගනගභයි. තනතුයට ගදන්ගන්. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී  -  ඩී. එම්. සුජිත් පුසඳකුභහය භවතහ 
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ගරු නගයහධිඳතිතුභහ, ඔේ තනතුයට තභයි. දළන් ගභොකක්ද දළන් ගභඹහට ඒ තනතුයට අනුභත ගරහ 
තිගඹන කහරසිභහක් තිගඹනහගන් එකට ගනගභයිගන් දිගටභ ඉල්රන්ගන්. 

 ගරු නගයහධිඳති   -    ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රිතුභහ, ඔේ දිගභට තනතුගර් ඉන්නකම් පුලුන්. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී  -  ඩී. එම්. සුජිත් පුසඳකුභහය භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභහ, ගම් ම්ඵන්ධගඹන් ගම් හර්තහගේ ඇමුු භ කිඹනගකොට... 

 ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රිතුභහ, ටි එස ඒ විදිඹට ළඩ ඵරනහනම් දිගටභ ගතවළකි ඒක. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී  -  ඩී. එම්. සුජිත් පුසඳකුභහය භවතහ 

නිති නිශධහරි විසින් ඉදිරිඳත් කයන රද ගභොයටු දිහ අධිකයණ නඩු අංක 22/986 . ගම් නඩු ඳයන්ගන් 
නගය බහ කිසිභ ගවේතුක් නළති. ගම් නඩු ඳයනහ එක හයඹකට විසි දහවක් ගගනහ. ඉතින් 
ගම්හ ගම් ිනිසසුන්ගේ ල්ලිගන් නගයහධිඳතිතුභහ. ගභොකක්ද ගම් කයන්ගන්? ගම් අහිංක ිනිසසුන්ගේ 
ගේඳර ල්ලි ගම්හ ඵදු මුදල් ගම් ඔඵතුභහ අය රක් 10000ක් ගකොගවද වම්ඵගනහ කිේහගන්. මුලින් 
ගභහි ආදහඹම් ඔඵතුභහ කිේහගන්  ඒ ආදහඹභ තිගඹන්ගන් ඔඵතුභහට ඕන විදිඹට විඹදම් කයන්නද 
?ගභොකක්ද ගම් කයන්ගන්? ගම් අනලය නඩු දහගගන නිතිඥරුන්ට ගගනහ නිතිඥරු ගඳොගවොත් 
කයනහ. ගභොකක්ද ගභහි ගත්රුභ. ඒනිහ ගරු නගයහධිඳතිතුභහ ගම්හ ගම් ජනතහගේ මුදල් ඒනිහ 
ගම්හ හංඝික ගේඳර අභතක කයන්න එඳහ. ගම්හ ඳරිඳහරනඹ කයනගකොට ජනතහගේ මුදල් කිඹරහ 
හිතරහ ඳරිඳහරනඹ කයන්න. භන්රහල්ගේ ගේඳරක් ගනගභයි.භන්රහල් ගගදරින් ගගනහපු ගේඳර 
ගනගභයි. භන්රහල්ගේ ගදභේපිගඹෝ වම්ඵකයපුහ තිගඹනහ අය ගේ එගවභ ගදභේපිඹන්ගගන් රළබිච්ච 
දහඹහද. එහ ඔඵතුභහට ඕන ගදඹක් කයගන්න පුළුන්. එගක් ප්රලසනඹක් නළවළ. වළඵළයි නගය බහ 
ඔඵතුභහගේ ගදභේපිගඹෝ දුන්න ගදඹක් ගනගභයි. ඔඵතුභහට ඹම් කහරසිභහක් ඳරිඳහරනඹ කිරිභ දවහ 
දුන්න එකක්. ඳහරනඹ කිරිභ දවහ එගවභ නළති බහයකහරිත්ඹක් ඳභණයි දිරහ තිගඹන්ගන්. ගම් නගය 
බහ ඕන ඕන විදිඹට විනහල කයන්න වදන්න එඳහ. ළරසුම් කිටු දිභනහ රු.2000 එක 3000 දක්හ 
ළඩි කයන්න ඉල්රරහ තිගඹනහ. ගරු නගයහධිඳතිතුභහ, ගම් ගරහගේ තභන්ගේ තභන්ට තිගඹන එහ 
ළඩිකයගන්න එකද කයන්න ඕන ගම් ගරහගේ. ජනතහට ගේල් ගදකක් කන්න කිඹරහ ගේල් ගදකක්ත් 
කන්න නළති ගරහගේ තභන්ට එන ආදහඹම් ළඩි කයගන්න එකද භවජන නිගඹෝජිතගඹෝ නිශධහරි 
කයන්න ඕන. දළන් 2000 ගන්න එක 3000 කයරහ තිගඹනහ. ඉතින් භභ කිඹන්ගන් ගභගවභයි ගම්හ 
අලය ගරහට කයගත්තහට කභක් නළවළ වළඵළයි ගම් ගරහගේ ගම් යගට් තිගඹන තත්ත්ඹ හතහයණඹ 
තත්ඹ පිළීඵද අගඵෝධඹක් තිගඹන්න ඕන. නමුත් ගම් ගභොගවොගත් ගම්හ ළඩි කයනහට අපි 
විරුේධයි. ඒගේභ තභයි නගය බහට සිගම්න්ති අයගගන තිගඹනහ නගයහධිඳතිතුභහ භට ගම් දින 
ම්ඵන්ධගඹන් ඔඵතුභහගගන් දළනගන්න තිගඹන්ගන්. 

 ගරු නගයහධිඳති   -    ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රිතුභහ, සිගම්න්ති ගගනහහභ ගඵදන්න අයගවේ ගම් ගනගභයි කර්භහන්තඹට දහරහ පිළිගරට 
ළගඩ් කයහ ගම්ගක් ෂයිල් එගක් තභයි විසතගර් තිගඹන්ගන්. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී    -   ඩී. එම්. සුජිත් පුසඳකුභහය භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභහ, සිගම්න්ති ගගනල්රහ ගඵදුගනම් නළවළ. 2022-02-02 සිගම්න්ති ගගනල්රහ 
තිගඹනහ. ආඳහු 2022-06-06 දින රු.62475.00ක සිගම්න්ති ගගනල්රහ තිගඹනහ.2022-02-02 දින  
රු.34375.00ක සිගම්න්ති ගගනල්රහ තිගඹනහ. ආඳහු 2022-03-27 දින රු.73975.00ක සිගම්න්ති 
ගගනල්රහ තිගඹනහ. භභ දන්ගන් නළවළ සිගම්න්ති ගගනල්රහ සිගම්න්ති ලින් ගකොච්චයගදල් කයනහද 
කිඹන එක පිළිඵද අගඵෝධඹක් නළවළ. ගරු නගයහධිඳතිතුභහ, ගකොටින්භ කිේගෝත් භභ ආණ්ඩු 
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ඳක්ගේ ඉන්නගකොට ඔඵතුභහට භතක ඇති භභ ගඹෝජනහක් දළම්භහ අය ගෝටර් කටින් කයන්නළත්නම් 
ිනිසසුන්ට ල්ලි ගදන්න කිඹරහ. වළඵළයි ඔඵතුභහ කිේහ නළවළ නළවළ ගභඹ තිඹක් ඇතුරත් කයනහ 
කිඹරහ.භගේ අක්කහගේ ගගදයට තුය ගත්තහ දළන් ති ගදකක් වුනහ. ති ගදකක් නළත්නම් තුනක් වුනහ. 
ගෝටර් කටින් එකට කළඩුහ තහභ නගයහධිඳතිතුභහ වදන්න නගය බහගන් ගිගේත් නළවළ. ගම්  
ම්ඵන්ධගඹන් ඔඵතුභහගේ අධහනඹ ගඹොමු කයනහ. භභ කිඹන්ගන් භගේ අක්කහගේ නිහ වදන්න 
ගනගභයි භභ ඔක තභයි කිේගේ ගකගයන්ගන් නළවළ. ගභඹ ගම්ගගෝල්ගරෝ ගකොච්චය ඔලුගන් හිටගගන 
කිේත් කයන්ගන් නළවළ වරිඹට. ඒක තභයි එදහ භභ කිේගේ ඒ ිනිසසුන්ට වදහ ගන්න ඵළරිකභක් නළවළ. 
ඒ ිනිසසු වදහගනියි එගවනම්. ඒනිහ ඒ ම්ඵන්ධගඹන් අධහනඹ ගඹොමු කයන්න ඉල්රහ සිටිනහ. ගරු 
නගයහධිඳතිතුභහ, නහගරික ඉංජිගන්රු ගදඳහර්තගම්න්තු විසින් ඳවත දවන් කරුු  රකහ ඵළලිභ. ගභඹ 
දළක්කහභ හිනවත් ඹනහ අංක 28 ද ගොයිහ ක්රිඩහංගනගේ න ගශද ංකිර්ණඹ වහ ගප්රේක්කහගහයඹ 
ඉදිකිරිභ ක්රිඩහංගනගේ න ගශද ංකිර්ණඹ ඉදිකිරිභ නිටුවන් කිරිභ ඹන කහයණහ ගදක දවහ 02/03 
භරු පරක ගදකක් හදහගළනිභ රු.76000.00යි. ගප්රේක්කහගහයගේ ඉදිකිරිම් නිටුවන් කිරිභ ගභොකක්ද 
නගයහධිඳතිතුභහ එක නිටුවන් කිරිභ කිඹරහ කිඹන්ගන් අගඵෝධඹක් නළවළ ඒ ම්ඵන්ධගඹන්. රසන 
චනඹක් එක ගභොකක්ද ගභහි ගත්රුභ රු.76000.00ක් විඹදම් කගල් ගභොකටද? අපි දන්නහ අපි දළක්කහ 
නහභල් භන්ත්රිතුභහ එතනට ගිහිල්රහ ආහ. එගවභ භරු පරක විිත කයන්න පුලුන්ද? කහගගද ගම් 
ල්ලි භභ අවන්ගන් ගම්හ භවජන මුදල් ගනගභයිද? ගම්හ ඵදු මුදල් ගනගභයිද? ගම්හ කහඵහසිනිඹහ 
කිරිභක් ගනගභයිද ඵදු මුදල් තභන්ගේ සුඛ විවයණඹ දවහ ත ගකගනක් තුටු කිරිභ දවහ. ගම් 
ගභොනද ගම් විඹදම් ගභහි මුල්ගරක්ත් තිබ්ගබ් නළවළගන් නගයහධිඳතිතුභහ. මුල්ගර තිබ්ඵහනම් අපිට හිත 
වදහගන්න පුළුන් මුල්ගර තිගඹනගකොට තභයි විිත කගල් කිඹරහ.  

  ගරු නගයහධිඳති    -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රිතුභහ, මුල්ගරක් තිබ්ඵද නළේද ඵරන්න හිටිඹහද එතන. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී    -    ඩී. එම්. සුජිත් පුසඳකුභහය භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභහ, ගම් යහඳිතිඹ ආයම්බකයන්න ගභොකක්වරි කයහද ගම්ගක් ගභොනද කගර්? 

  ගරු නගයහධිඳති    -    ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රිතුභහ, ඔඵතුභහ කගල් ගභොකක්ද කිඹන එක අවන්න එඳහ. ගභතනදි එකට මුල්ගර තිබිගම්දි 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී    -   ඩී. එම්. සුජිත් පුසඳකුභහය භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභහ, මුල්ගරක් තිඹන්න ගනගභයි ගම්ක නිටුවන් ගගොඩනළගිල්ර විිත කිරිභ ව 
ගභොයටු ද ගොයිහ ක්රිඩහංගනඹ ගශදංකිර්ණඹ වහ ගප්රේක්කහගහයඹ ඉදිකිරිභ නිටුවන් කිරිභ මුල්ගර 
තළබිභ කිඹරහ නළවළ. අපි ගනගභයිගන් ගභඹ වදරහ තිගඹන්ගන් ඔඵතුභහගේ අතිජහත ිත්රඹහ 
ගල්කම්තුභහගන් ගභඹ වදරහ තිගඹන්ගන්. 

 ගරු නගයහධිඳති    -    ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රිතුභහ, ිත්රඹහද කිඹන එක ප්රලසණඹක් ගනගභයි. ළයදි ඕන තයම් ගනහගන් 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -   ඩී. එම්. සුජිත් පුසඳකුභහය භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභහ, ඒ නිහ ගම්හ ගම් අඳයහධ ල්ලි ගම් ජනතහගේ මුදල් ඒ නිහ නහභල් යහජඳක් 
භවත්තඹහ ආහභ නහභල් යහජඳක් ංගතෝල කයන්න තිබ්ඵහ. දළන් ත එකක් අලුතින් ඉදිකයන රද පිරිස 
භහත ශභහ හඹන ගගොඩනළගිල්ගල් ගඳොශ කස කිරිභ දවහ අන්තර්ම්ඵන්ධ ගල් කුට්ටි ඇතිරිභට 
රු.107000.00යි. භභ කිඹන්ගන් ගභගවභයි ගම්හ ගරු නගයහධිඳතිතුභහ ගභොයටු නගය බහගන් 
කයන්න කිසිභ ගදඹක් නළත්නම් ගම්හ කභක් නළවළ. ප්රලසනඹක් නළවළ. පිඩලි අල්රරහ අයහ ගම්හ කයරහ 
ගම්හ රසන කගර් නහභල් භළතිතුභහ එන ගකොට රසන කයරහ නිකම් භහ ඳෆගේ ගම් තභන්ගේ ල්ලි 
ගනගභයිගන් නගයහධිඳතිතුභහ. තභන්ගේ ල්ලිනම් ප්රලසණඹක් නළවළ. ගම්හ ගභොකද ගම්හ ඇවිල්රහ 
භවජන මුදල්. භභ කිඹන්ගන් ඔඵතුභහට හිගතන හිගතන ගේ කයනහ. ගම්ක නගය බහ ගම්ක ගඳොදු 
ආඹතනඹක්. ගභහි ඳහරනගේ ඹම් ප්රභහණඹකට ඔඵතුභහට බහයදිරහ තිගඹන්ගන් ිනිසසු කතිගර්න් ඒ නිහ 
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එක දළනගගන ළඩ කයන්න. ත තිගඹනහ ගල්ගඳොත්ත ප්රජහලහරහගේ ංර්ධනඹ කිරිභ ආයම්බ කිරිභ 
නිටුවන් කිරිභ. එගක් මුල්ගල් තිඹන්න ගදඹක් නළවළගන්. ංර්ධනඹ කයන්න ආයම්බ කයන්න ගරයි 
ංර්ධනඹ කරහට ඳසගේ විිත කයන්න ගරයි එගවභ ඕනද? කහගගද ගම් නභ ගවගන්න වදන්ගන්. 
භන්රහල් ප්රනහන්දු භවත්තඹහගේ හක්කුගන් ගදනහනම් ප්රලසනඹක් නළවළ. වළඵළයි ගම් ිනිසසුන්ගේ 
ල්ලි අපි කිඹන්ගන් එකයි. ගම්හ කිඹද ගහන රු.55000.00යි වත්රහගම් ඉතින් ගභොකක්ද ගම් ගන්ගන්. 
ජනතහගේ මුදල්ගන්.  

ගරු නගයහධිඳතිතුභහ, ඔඵතුභහ ගම්හ අපිට භවහ නගය බහ භන්ත්රි ගේය යවින්ද්ර භවතහ විසින් භභ ගම් 
ප්රකහලඹ කයන්ගන් ගේය යවින්ද්ර භවත්තඹහට අග්  ගරොකු ගගෞයඹක් තිගඹනහ. එගක් තර්කඹක් 
නළවළ. එතුභහට ගම් නගය බහගේ එතුභහ ගඳොගවොට්ටුගේද යු එන් පි එගක්ද ජනතහ විමුක්ති ගඳයමුගණ්ද 
කිඹරහ නළවළ. ගම් නගය බහගේ ඉන්න නහගරික භන්ත්රිරුන්ගගන් ගම් කහර සිභහ තුර බහට ළඩිභ 
ගේඹක් කයපු පුේගරඹහ ගේය යවින්ද්ර එක අපි කිඹනහ. භභත් ඇතුලු අපි වළගභෝභ ඇතුලු බහගේ 
ිනිසසුන්ට ගදඹක් ඉතුරු කරහනම් කගල් ගේය යවින්ද්ර එක අපි කිඹන්න ඕන. ඒක ඳළවළදිලි කිඹනහ. 
ගරෝබ ගන්ගන් නළවළ ඒක කිඹන්න. වළඵළයි ඒ භනුසඹහ අභහරුගේ දහන එකක් ගම් තිගඹන්ගන්. 
ඔඵතුභහගන් නළවළ කිඹන්ගන. ඔඵතුභහ දන්න නිතිඹ අනු නළවළ. වළඵළයි ඔඵතුභහට ඵළවළ ගේය යවින්ද්ර 
ඵයිසිකල් ගදකක් අයගගන එගකන් එකක් වදරහ ගදනහ කිඹරහ එකක් එඹහට ගදන්න ඵළවළ. අභහරුගේ 
ළගටන්ගන් ඒ භනුසඹහ. ඒ නිහ ගම්ක ගභගවභයි නගය බහගේ ගේඳර ඔඵතුභහට ඕන ඕන විදිඹට එක 
එක්ගකනහට ගඵදන්න ඵළවළ. ගම්ක නගය බහගේ ගේඳර. ඒ නිහ භන්රහල් ප්රනහන්දුගේ ගගදය තිගඹන 
එකක්. ගේය යවින්ද්රට ගදන්න පුළුන් එගක් ප්රලසණඹක් නළවළ. ඒ නිහ ඒ භනුසඹහ අභහරුගේ දහන්න 
එඳහ. ගභඹ ගදන්න ඕන නම් ගදන්න ක්රභ තිගඹනහ අදහර විදිඹට ගදන්න. ඔඵතුභහ දන්නහගන් අදහර 
විදිඹට ඒ විදිඹට ගදන්න. ගම්ගක් හර්තහ කිගඹේහභ එක වරි නළවළ. ඒ හර්තහභ වරි නළවළ. ඒ නිහ 
එඹහගේ ගගෞයඹ ආයක්හ ගන විදිඹට එක ගදන්න. ගරොකු කහර්ඹබහයඹක් නගය බහට කයනහ.අපි 
අත් ගදකභ උසනහ ගම් ංගලෝධනඹ ගගනහනම් මුදල් කිටුගේ ගම් කරුණට විතයක් ඳක් ගනහ. 
ගභොකද ගේය යවින්ද්රට ගම්ක දුන්නහට විරුේධත්ඹක් නළවළ. වළඵළයි ගම් ගදන ක්රභඹ ළයදියි. ඒ නිහ 
එක වදන්න. එගවභ ගදන්න ඵළවළ. එක්ගකෝ ගටන්ඩර් එකක් දහරහ ගටන්ඩර් එගකන් ගන්න විදිඹට 
රසන්න ඕන. එගවභ ගභොනහවරි ගදඹක්. 

 ගරු නගයහධිඳති   -    ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

 ගරු භන්ත්රිතුභහ, ඹකඩරට විකුණන්න ගිඹහ. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -   ඩී. එම්. සුජිත් පුසඳකුභහය භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, භභ විලසහ කයනහ භභ ඹභක් දන්නහ කිඹරහ. භභ දන්න ගේ තභයි කිේගේ 
ගම්ක ඔඵතුභහ හිතනහනම් වරි ගේය යවින්ද්රට ප්රලසණඹක් ගන්ගන් නළවළ. භභ අද කිේහ කිඹරහ ලිඹරහ 
තිඹහ ගන්න ගේය ගිහිල්රහ ගගදය. කදහවරි දක ගේයට ර්චහර්ේ එකක් එනහ ගම්ගකන්. 
කදහවරි දක එනහ. එගවභ ආගේ නළත්නම් භභ ගම් කන කඳනහ කදහවරි. 

 ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රිතුභහ, කනනම් කඳහ ගන්න එඳහ. ගභොකද දන්නහද ගම් බහගේ බහ ගිු භ 32 රක්ඹක් 

ගගන්න න්දිඹක් තිගඹනගකොට බහ ගිු භ සිසකයරහ තිබුු  බහක් විදිඹට නන්දසිරි අ් පුවහිගේ 

සිඹලුභ ගගවිම් කඳරහ ගම් බහගන් අයින් කයරහ ඔහුට ගගන්න තිගඹන සිඹලුභ ගේල් අයින් කයරහ 

අපි ඔහු නිදවසකයහ. නිදවස කයරහ ඒ න්දිඹ අපි ගගේහ රක් තිසගදකක්. ළයදිකහයඹහ ගරහ ගම් 

ඵයිසිකල් ගදක වදන්න ඵළරු ඹකඩ රට විකුණන්න ගිහිල්රහ ඒ තිගඹන අසථහකදි ගම්ක 

ම්පුර්ණගඹන් ප්රතික්ගේඳ කයපු අසථහක ගම් බහගේ ඹකඩරට ගළනිභ ගවෝ එක අයගත්ගතොත් 

ගේය යවින්ද්ර ගරු භන්ත්රිතුභහ ගම් බහට රක් 40‚ 45‚ 50ක් විතය ගම් ගනගකොට ඉතුරු කයපු 

භන්ත්රිතුභහ එක අයගගන ඳදිනගකොට කිඹයි අන්න නගය බහගේ එක ගකොගවොභද දුන්ගන් කිඹරහ. 

ගභතන ගරොකු ප්රලසනඹක් තිගඹනහ ගභහිදීප. ගම් කටයුතු කගර් ගගෞයඹක් ගන්න ඕන නිහ. ගම්ක 

ඹකඩ රට දුන්ගනොත් ගන්ගන් යවින්ද්රරහ යවින්ද්රට ගන්න ඵළවළ ඹකඩ රදි යවින්ද්රට ගටන්ඩර් රට 
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ඉදිරිඳත් ගන්න ඵළවළ. යවින්ද්රට ගකොන්ත්රහත් කයන්නත් ඵළවළ යවින්ද්රට ගම්ගක් මුකුත් කයන්න ඵළවළ. 

යවින්ද්රට කයන්න පුළුන් ගන්ගන් නන්දසිරි අ් පුවහිට රක් 32ක් බහගන් ගගරහ එතුභහ නිදවස 

කරහ ගේ ගම්ගක් එතුභහ විසින් ගම් අක්රිඹ ගන්නහ වු ඵයිසිකල් ගදක එකක් බහට වදරහ ගදන්නත් 

ඉතුරු එක එතුභහ වදරහ ඳදින්නත් එතුභහ කයපු ඉල්ලිභ අපි කල්ඳනහ කයහ ගම් ගරහ තිගඹන ගතල් 

අර්බුදඹත් එක්ක එතුභහට එක එතුභහ ෆුට් යිකරගඹන් ගභගවට එනහ. ඒගේ භන්ත්රිරු කණ්ඩහඹභක් 

එනහ ගනොඑනහ ගනගභයි. එතුභහට ඒක කයන්න පුළුන් ගන්න ඒ තහක්ි ක දළනුභ ඔහුට තිගඹනහ 

නම් එක කයහභ බහට රහබඹක් ි ඳහඩුක් ගනගභයි තිගඹන්ගන්. ඔඹ කිඹන විදිඹට ගටන්ඩර් දළම්භහභ 

ගේය යවින්ද්ර ගකොගවොභද ගන්ගන්. ගේය යවින්ද්ර ගනගභයි ගන්ගන් ඒක. ගන්ගන් ගේය යවින්ද්රගේ 

භල්ලි ඳදින්ගන් ගේය යවින්ද්ර වුනහභ කිඹනහ අන්න නගය බහග ඵයිසිකරඹක් ගේය යවින්ද්ර 

අයගගන කිඹරහ. එඹ එතුභහට නළති කයන්න තභයි ගම් විදිඹට දුන්ගන්. ගභහි ගභොකක්ද තිගඹන යද? 

එගවනම් රක් 32ක් ගගපු එකට ගම් බහගේ ඔක්ගකොභ අඹ දුන්න ඕන. යු ඇන් පී ඔක්ගකොභ අත් 

ඉසසුහගන් නන්දසිරි අ් පුවහිගේ ඇක්සිඩන්ට් එගක් න්දිඹ ගගන්න අපි ඔක්ගකොභ කඳරහ ඇරිඹහගන්. 

එගවනම් ගම් ගනගකොට අපි ඔක්ගකෝගගභ දුයධහරිත්ඹ නළතිගරහ ඔක්ගකොභ නළතිගන්න ඕන. ගම්ක 

ිට ඩහ ගදඹක් නළවළ භභ යවින්ද්රට කිේහ යවින්ද්ර ඕක ගටන්ඩර් එගකන් භට ගන ගකගනක් දහරහ ගත්ත 

වළකියි. ඔඹ ඵයිසිකරඹ ඳදිනගකොට දන්නහ ගභොයටු නගය බහගේ ඵයිසිකරඹ එතගකොට ගරොකු 

ප්රලසණඹක් ගනහ ඔඵ ගන්ගන්ඳහ වළඵළයි ගභගවභ කයරහ ගමු. අපි ඔඵ අක්රිඹ ගරහ තිගඹන ගදගකන් 

එකක් ක්රිඹහත්භක කයරහ අපිට ගදන්න ඉතුරු එක ඔඵ ඳදින්න එගවභ තභයි දුන්ගන්. ඒකට ඕනනම් එකට 

ඹම් ගදඹක් එකතු කයගන්න පුළුන්ගයි. එක ඔඵ දුයධහරිත්ගේ ඉන්නකම් ගම්ක ඳළදරහ අපිට ගදන්න 

පුලුන්නම් ගදන්න කිඹරහ එකතු කිරිභක් කයගත වළකි. ඒ ඇගයන්න ගන යංගගඹන් ගදන්න ගිහිල්රහ 

යවින්ද්ර අභහරුගේ දහන්න භභ කළභති නළවළ. ඳදින්ගන් යවින්ද්ර නම් යංගගඹන් ගදන්න ඵළවළ. 

 

 භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -   යූ. අනුයසිරි ජඹරහල් ද සිල්හ භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, අග්  ගම් මුදල් කිටුට 25‚ 26‚ 27 නිවඩයි 28 නිවඩයි 33 නිවඩයි                    

34 (01) සිට 34 (09) නිවඩයි එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ. 

 භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -   එම්. තිය යහංජන ගභන්ඩිස භවතහ 

 ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, මුදල් කිටුට ම්පුර්ණගඹන් අපි විරුේධයි. 

 භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -   ඩී. එම්. සුජිත් පුසඳකුභහය භවතහ 

 ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, භභ විරුේධයි 

2022.07.26 දින ඳළති මුදල් පිළිඵද සථහය කිටු හර්තහගේ සිඹළුභ  කිටු තියණඹන්ට ඳක් ඳවත 

නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්ත්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල කයන රදි. 

 
1. නගයහධිඳති   - ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

2. නිගඹෝජය නගයහධිඳති  - ඩී. භන්ත සිල්හ භවතහ 

3. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී. එම්. සුයංග නිලහන්ත අගඳෝන්සු භවතහ 
4. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. තිරකසිරි ප්රනහන්දු භවතහ 
5. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එච්. ප්රදීප්  ්රිඹන්ත ප්රනහන්දු භවතහ 
6. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එල්. ඔ වර්ණ අගබ්ගකෝන් භවතහ 
7. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.ඒච්.සුගර්ස ඉන්දික භවතහ 
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8. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු. සුදත් ක්රිහන්ත ගඳගර්යහ භවතහ 
9. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී. අගලෝක ඉන්ද්රතිරක ප්රනහන්දු භවතහ 
10. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී. එම්. භගවේස රුක්භහල් ඩඹස භවතහ 
11. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී. ඹන්ත යන්සිරි ප්රනහන්දු භවතහ 
12. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස. ඩබ්. එම්. නිහ ඉයහනි විගේවික්රභ භවත්ිඹ 
13. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ගක්. ඩී. අනුය ප්රනහන්දු භවතහ 
14. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යූ. රලිත් ප්රනහන්දු භවතහ 
15. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස. ගේය යවීන්ද්ර ප්රනහන්දු භවතහ 
16. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එෂස. බී. නිරංක සිල්හ භවතහ 
17. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. ගක්. පී. සුන්ත ගඳගර්යහ භවතහ 
18. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්. ප්රිනිත් ක්රිහන්ත විගේයත්න භවතහ 
19. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. කුභහය යහජයත්න භවතහ 
20. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. පිලි්  ඳළන්සිස ප්රනහන්දු භවතහ 
21. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. ජඹභහල් ්රිඹහයත්න භවතහ 
22. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. බී. භල්ලිකහ ජඹතී ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 
23. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩි. ඩබ්. ඒ. යන්දු නිගයෝන භවතහ 
24. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. නහරනී  ගප්රේභතී ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 
25. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ. දිඳහ චහන්දනි ආරිඹංල භවත්ිඹ 

 
 
 

2022.07.26 දින ඳළති මුදල් පිළිඵද සථහය කිටු හර්තහගේ අංක 25‚ 26‚ 27‚ 28‚ 33‚ 34 (01) සිට 34 

(09) ඹන කරුු  රට ඳක් ගවෝ විඳක් ඡන්දඹ ගනොදුන් අතය අගනකුත් සිඹළුභ කිටු තියණඹන්ට 

ඳක්ත් ඳවත නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්ත්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල කයන රදි. 

 
1. භවහ නගය බහ භන්ත්රී            -      යූ. අනුයසිරි ජඹරහල් ද සිල්හ භවතහ 

2. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. චන්ද්ර ගහිි  පීරිස භවතහ 

3. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ආර්. එම්. ඒ. ගදෝන දිරහශිනී භවත්ිඹ 

4. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු. ප්රන්න භගනෝේ ප්රනහන්දු භවතහ 

5. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. සුදර්ලනි ප්රිඹන්තිකහ කුගර් භවත්ිඹ 

6. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සිත්ති භසීනහ ඵක්කර් භවත්ිඹ 

 
2022.07.26 දින ඳළති මුදල් පිළිඵද සථහය කිටු හර්තහගේ සිඹළුභ කිටු තියණඹන්ට විරුේධ ඳවත 

නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්ත්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල කයන රදි. 

 
1. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩී. එම්. සුජිත් පුසඳකුභහය භවතහ 

2. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - බී. ජිත් දුින්ද පීරිස භවතහ 

3. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. තිය යහංජන ගභන්ඩිස භවතහ 

4. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු. එල්. ගේනක දභඹන්ත ද සිල්හ භවතහ 

5. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී. එම්. නිගයෝන් රුභහල් අගඳෝන්සු භවතහ 

6. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ගම්රින් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

7. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. ශිගයෝි ඉන්දිකහ කුගර් භවත්ිඹ 

8. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.්රිඹහනි ගවේභරතහ ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 
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9. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ආර්. ක්රිලනි ප්රනහන්දු ිඹ 
 

2022.07.26 දින ඳළති මුදල් පිළිඵද සථහය කිටු හර්තහගේ අංක 09 (4), 09(05),24(09), 24(10) ඹන 
කරුු  රට ඳක්ත් අගනකුත් සිඹළුභ කිටු තියණඹන්ට විරුේධත් ඳවත නම් දවන් භවහ නගය 
බහ භන්ත්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල කයන රදි. 
 

1. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ගක්.ඩී.නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ 

2. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්. පී. ප්රබහනි වික්රභසිංව භවත්ිඹ 

3. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ. එච්. සුගේස ඉන්ද්රජිත් කුභහය භවතහ 

 

2022.07.26 දින ඳළති මුදල් පිළිඵද සථහය කිටු හර්තහගේ සිඹලුභ තියණඹන් ළඩි ඡන්ගදන් බහ 

ම්භත විඹ. 

 

(ගභභ අසථහගේ ඳවත නම් දවන් භන්තිරු බහගළගඵහි ගනොසිටිඹව. 
 

01 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යවිනහත් ජඹශ්රී ගුණගේකය භවතහ 

02 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.භළක්සි ගේ ප්රනහන්දු භවතහ 

03 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සුනිල් නන්දසිරි භහගකෝයහර භවතහ)   

 

07. රළබීම් ගගවීම් පිළිඵ භහසික ප්රකහලන ළඩ ප්රගති හර්තහ - 

 ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භවහ නගය බහ භන්ත්රීරුනි, 2022.07.26 දිනළති මුදල් කිටු හර්තහගේ අංක 04 ඹටගත් 2022 ජුනි 

භහඹට අදහර මරය හර්තහ ඇමුු භ 01 ගර ඉදිරිඳත් කය තිගඵනහ. 

 

08 පුේගලික සබහගේ කරුු   

08 (01) භවහ නගය බහ භන්ත්රී  -  යූ. අනුයසිරි ජඹරහල් ද සිල්හ භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, අපි ගම් අසථහගේදීප නහගරික ගල්කම්තුභහගේ භහභන්ඩිඹගේ අබහඹ ගනුගන්   

ගලෝකඹ ඳරකය සිටිනහ. 

08 (02) භවහ නගය බහ භන්ත්රී  -  එම්. ශිගයෝි ඉන්දිකහ කුගර් භවත්ිඹ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ගම් බහ තුර සිදුගන ක්රිඹහන් භවය විට ගම්ර සිදුගන්ගන් නළවළ. භභ 
අග්  ගකොභහරිසතුභහට කිසිඹම් විඩිගඹෝ ඳටිඹක් ඹළේහ. කිසිඹම් ගෞඛඹ ප්රලසණඹක් ම්ඵන්ධ. නමුත් 
අපි දන්නහ ඇත්තටභ ඉටු කයන්ගන් නළවළ අපි කයන ඉල්ලිභක්ත් රකහ ඵරන්ගන් නළවළ කිඹරහ අපි 
දන්නහ. 

            ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රීතුිඹ, ඒ ිනිසසු අන්න ඔඵතුිඹට ඵනිනහ. ිනිසසුගන් ඔහ දන්ගන්. ළසගන් එන්ගන් 
නළවළගන් ටින් ගඵගරක්ක කුු . එතගකොට ිනිසසු දහන ඒහ තිගඹනහ. නළගගනහිය ගභොයටුමුල්ර දහන 
ඒහ තභයි ඔක්ගකොභ තිගඹන්ගන්. එකක්ත් නළවළ විල්ගරෝයත්ගත් දහන්ගනත් නළවළ. නළගගනහිය 
ගභොයටුමුල්ගරන් තභයි දහන තයභක් දහන්ගන්. දළන් දළල් ගවරහ ඒ ිනිසසුන්ට දඩුම් කයන්න නිතිභඹ 
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කටයුතු කයන්න ගනහ. ඔඵතුිඹ ගඳන්නපු එක භට  කයන්න ගනහගන් දළන් අන්න එගගෝල්රන්ට 
භභ පි එච් අයි භවත්තඹහ ඹළවුහ විඩිගඹෝ ඳටිඹක් භන්ත්රිතුිඹ ගඳන්නුහ. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී  -  එම්. ශිගයෝි ඉන්දිකහ කුගර් භවත්ිඹ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඔඵතුභහගේ නයහඹන් ම්ඵන්ධ අපි දන්න නිහ තභයි ගඹෝජනහ දහන්ගනත් 
නළත්ගත්. කරුණහකයරහ ඔඵතුභහ එගකන් හසි ගන්න තභයි ඔඵතුභහ එතනට ඹන්න වදන්ගන්. භභ ඒ 
කරුණ ම්ඵන්ධගඹන් ඳළවළදිලි කිේගේ ගෞඛය අංලගඹන් විඹ යුතු කහර්ඹඹක් එතනින් සිේධගන් 
නළවළ කිඹන එක. ඒ විඩිගඹෝ ඳටිගේ තිගඹන්ගන් ඒක. නළත්නම් ිනිසසුන්ට දඩුම් කයන්නත් කහටත් 
ඇගිල්ර දික්කයන්නත් ගනගභයි භභ ඒ කටයුත්ත එගවභ කගර්. ඔඵතුභහ වළභගගල්භ ඵරන්ගන් 
ඔඵතුභහගේ හසිඹට ගේල් වයගන්නගන් ඔඵතුභහ භටත් පුළුන් එකට අලය ගේල් කයන්න. 
ඔඵතුභහ කරුණහකයරහ එක අසකයන්නයි අලය. නළතු එක ඔඵතුභහගේ හසිඹට වයගන්න උසහව 
කයන්න එඳහ. නිකම් ඳවත් ගේලඳහරනඹ කයන්න එඳහ කිඹන ඉල්ලිභ භභ කයන්න කළභතියි. 
කරුණහකයරහ ඒ කටයුත්තට ක්රිඹහකයන්න කිඹන ඉල්ලිභ කයනහ. ගම් යගට්භ ගඳොදුගේ ගත්ගතෝත් 
ගරහ තිගඹන්ගන් ඕක තභයි. ගේලඳහරනඹ කිඹන එක තභන්ගග ඇගට අයගගන ඵරඹ අයගගන ිනිසසු 
ක්රිඹහත්භක ගන ආකහයඹ ඕකයි. නිතිඹ ක්රි ඹහත්භක කයන්න ගනගභයි කිේගේ එක අසකයන්නයි කිේගේ. 

  

 

ගරු නගයහධිඳති  -  ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

            ගරු භන්ත්රීතුිඹ, ඔඵතුිඹ කිඹන්ගන් භට දහන දහන කුු  අසකය කය ඉන්න කිඹරහද? 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී  -  එම්. ශිගයෝි ඉන්දිකහ කුගර් භවත්ිඹ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, එතන ප්රලසනඹ ගඩංගු ගයෝගින් ගට්භ ඉන්නහ. ඔඵතුභහ එතනින් හසි ගන්න 
වදන ඵ භට ගත්ගයනහ. ඔඵතුභහ ප්රහගඹෝගික ගභච්චයකල් ගභොයටුට කගල් ඔඹ ටික තභයි. 
ගේලඳහරනඹ කයරහ හසි ගන්න ගනගභයි ිනිසසු ගනුගන් ළඩ කයන්න. වළගභෝභ එකතුගරහ ගම් 
ගභන ඹන්න තනිගඹන් ගභනක් ඹන්න ඔඹහටත් භටත් ඵළවළ. කරුණහකයරහ ගේලඳහරන හසි ගන්න 
එඳහ. ඕක තභයි ඳවත් ගේලඳහරනඹ. ගම් යගට් අද භහජඹ ගනස කයන්නත් ඵළවළ.  

 

09. ගනත් කරුු  - නළත 

බහගේ ළඩ කටයුතු ගභතනින් අන් විඹ 

 

               අ.කගල්   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු 
        නගයහධිඳති 
        ගභොයටු භවහ නගය බහ 
        ගභොයටු 
        

2022.08.12 දින, 
ගභොයටු භවහ නගය බහ කහර්ඹහරගේදීපඹ. 
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