
 
 

2022 ළප්තළම්ඵර් භ 01 න දින පඳයරු 9.30 ට 
පභොයටු භවහ නගය බහ රැසවීම් ලහරහපේදි ඳත්න රද  

පභොයටු භවහ නගය බහපේ භහසික බහ රැසවීපම් හර්තහ 
 

 

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

2. නිපඹෝජය නගයහධිඳති  - ඩී. භන්ත සිල්හ භවතහ 

3. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී. එම්. සුයංග නිලහන්ත අපඳෝන්සු භවතහ 
4. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. තිරකසිරි ප්රනහන්දු භවතහ 
5. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එච්. ප්රදීපප් ්රිඹන්ත ප්රනහන්දු භවතහ 
6. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එල්. ඔ වර්ණ අපබ්පකෝන් භවතහ 
7. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ. එච්. සුපර්ස ඉන්දික භවතහ 
8. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු. සුදත් ක්රිහන්ත පඳපර්යහ භවතහ 
9. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී. අපලෝක ඉන්ද්රතිරක ප්රනහන්දු භවතහ 
10. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී. එම්. භපවේස රුක්භහල් ඩඹස භවතහ 
11. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී. ඹන්ත යන්සිරි ප්රනහන්දු භවතහ 
12. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස. ඩබ්. එම්. නිහ ඉයහනි විපේවික්රභ භවත්ිඹ 
13. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පක්. ඩී. අනුය ප්රනහන්දු භවතහ 
14. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යූ. රලිත් ප්රනහන්දු භවතහ 
15. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස. පේය යවීන්ද්ර ප්රනහන්දු භවතහ 
16. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එෂස. බී. නිරංක සිල්හ භවතහ 
17. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. පක්. පී. සුන්ත පඳපර්යහ භවතහ 
18. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්. ප්රිනිත් ක්රිහන්ත විපේයත්න භවතහ 
19. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. කුභහය යහජයත්න භවතහ 
20. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. පිලිප් 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  - එච්. උජිත් ක්රිලහන්ත කල්පායහ භවතහ 
24. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ. දිඳහ චහන්දනි ආරිඹංල භවත්ිඹ 
25. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යවිනහත් ජඹ්රි ගුණපේකය භවතහ 
26. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්. භළක්සි පේ ප්රනහන්දු භවතහ 
27. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සුනිල් නන්දසිරි භහපකෝයහශ භවතහ 
28. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩී. එම්. සුජිත් පුසඳකුභහය භවතහ 
29. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - බී. ජිත් දුින්ද පීරිස භවතහ 
30. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. තිය යහංජන පභන්ඩිස භවතහ 
31. භවහ නගය බහ භන්ත්රී            -      යූ. අනුයසිරි ජඹරහල් ද සිල්හ භවතහ 
32. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. චන්ද්ර ගහිි  පීරිස භවතහ 
33. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු. එල්. පේනක දභඹන්ත ද සිල්හ භවතහ 
34. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ආර්. එම්. ඒ. පදෝන දිරහශිනී භවත්ිඹ 
35. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු. ප්රන්න භපනෝේ ප්රනහන්දු භවතහ 
36. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී. එම්. නිපයෝන් රුභහල් අපඳෝන්සු භවතහ 

37. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. සුදර්ලනි ප්රිඹන්රිකහ කුපර් භවත්ිඹ 

38. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පම්රින් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

39. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සිත්ති භසීනහ ඵක්කර් භවත්ිඹ 

40. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. ශිපයෝි ඉන්දිකහ කුපර් භවත්ිඹ 
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41. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්. ්රිඹහනි පවේභරතහ ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 
42. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පක්. ඩී. නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ 

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

44. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ. එච්. සුපාස ඉන්ද්රජිත් කුභහය භවතහ 
45. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්. යවින්ද්ර යංගන ප්රනහන්දු භවතහ 
 

ගරු නගයහධිඳතිතුභහපේ ආයහධනඹ භත ළඩ ඵරන නහගරික පල්කම් එම්. පක්. ඩි. තහයක මුණසිංව භවතහ 
විසින් 2022.09.01 න දින භහසික බහ රැසවීපම් නිපේදනඹ බහට ඉදිරිඳත් කයන රදි. 

 

01. හර්තහ පිළිගළනිභ වහ ශකහ ඵළලීභ. 

 2022.08.12 දින ඳළති භවහ බහ හර්තහ රකහ ඵළලීභ. 

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

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, භහසික බහ හර්තහ ඔඵතුභහපේ නිර්චනඹ අනු ජන්ද විභසීභක් කයන්න ඵළවළ. 

භහසික බහ රැසවීම් හර්තහ ගළන කතහ කයන එකත් වරිඹට ටවන් පයි කිඹරහ ඵරහපඳොපයොත්තු 

තිපඹනහ. භභ පඹෝජනහ කයනහ ඔඵතුභහට පේරහක් අයපගන පම් හර්තහ උඩ ඉදරහ ඳල්පරවහට 

කිඹරහ ඵරන්න පභහි පභොනහද ලිඹරහ තිපඹන්පන් කිඹරහ. පම් හර්තහ කහපේ අලයතහඹකට 

වළපදනහද කිඹරහ අපිට ප්රලසනඹක්. අපි කිඹන පා පනපයි හර්තහපේ තිපඹන්පන්, හර්තහර 

තිපඹන්පන් එක එක පුාගරඹන්ට අලය පාල්. පභහි පේදඹක් කිඹනපකොට පිසසු වළපදනහ. සිංවර 

බහහ පනපභයි පභහි තිපඹන්පන්. ඒ නිහ පම්හට ජන්ද විභසීම් අපිට අලය නළවළ. අපි ඔඵතුභහට 

අධහයණඹ කයනහ හර්තහ වරිඹට කයන්න. කරුණහකයරහ ළඩඵරන පල්කම්තුභහට උඳපදස පදන්න 

කිඹරහ. හර්තහ වරිඹට වළදුපේ නළත්නම් ඉසයවට ප්රලසන ඇති පනහ. හර්තහපේ ළයදි එකින් එක 

පඳන්නන්න ඵළවළ. ඔඵතුභහ හර්තහ කිඹරහ ඵරන්න කිඹරහ ඉල්ලීම් කයනහ. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -   එම්. පිලිප් ෆ්රළන්සිස ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, 2022.08.12 බහ හර්තහපේ 22 පිටුපේ 03(15) ඹටපත් භපේ නභ වන් විඹයුතු 

ඵළවින්, ඒ නභ ංපලෝධනඹ පන්න ඕනෆ. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී -  එල්. ඔ වර්ණ අපබ්පකෝන් භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, 2022.08.12 දින ඳළති භවහ බහ රැසවීම් හර්තහ ංපලෝධන හිත භහ ඉදිරිඳත් 
කය සිටිනහ. 

එභ පඹෝජනහ භවහ නගය බහ භන්ත්රී එම්. තිරකසිරි ප්රනහන්දු භවතහ විසින් සථීය කයන රදීප.  

2022.08.12 දිනළති භවහ බහ රැසවීම් හර්තහ ංපලෝධන හිත ම්භත විඹ. 

 

 

 

02 ගරු නගයහධිඳතිතුභහපේ නිපේදන 
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 ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 
 

02(01) ගරු භවහ නගය බහ භන්ත්රීරුනි, ආර්. ක්රිනි ප්රනහන්දු භන්ත්රීතුිඹ පඳෞාගලික කහයණහක් පවේතු 
පකොටපගන අද දින බහට ඒභට පනොවළකි ඵ දන්හ එහ තිපඵනහ. 

02(02) ගරු භවහ නගය බහ භන්ත්රීරුනි, එම්. නහරනී පප්රේභතී ප්රනහන්දු භන්රිතුිඹ පකටි ඳි විඩඹක් භඟින් අද 
දිනපේ වබහගිවීභට පනොවළකි ඵ දළනුම් දුන්නහ. 

02(03) ගරු භවහ නගය බහ භන්ත්රීරුනි, ගරු ඩී. ඩබ්. ඒ. යන්දු නිපයෝණ භන්ත්රීතුභහ පකටි ඳි විඩඹක් භඟින් 
අද දිනපේ වබහගිවීභට පනොවළකි ඵ දළනුම් දුන්නහ. 

 

03     බහ අභතහ එන රද ආඹහචනහ වහ පඳත්ම් ඳළිි ලි වහ න්පාල බහ වමුපේ තළබිභ. 

 03(1)   භවහ නගය බහ භන්රි   -   යූ. එල්. පේනක දභඹන්ත ද සිල්හ භවතහ 

 ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, කටුඵළාද නහගරික පශදපඳොපල් කඩ කහභය 23 ක් ඳභණක් පඵදහපදන්න 

ඔඵතුභහ තීයණඹ කයරහ තිපඹනහ. පභඹ ඇත්තක්ද පම් අඹට විතයද රඵහගන්පන් කිඹරහ ඳළවළදිලි 

කයගන්න ඕනෆ. පභතන කඩ කහභය 41 ක් ඳත්හපගන ගිඹහ. නමුත්, තහකහලික රඵහදුන්න කඩරට 

භවය අඹට එන්න වළකිඹහක් තිබුපේ නළවළ. විපලේපඹන් ගත්තභ නගය බහපේ නහගරික 

පශදපඳොපල් ඳහවන් අපරවි කයපු භධයසාහනපේ පභතනට ඇවිල්රහ පඳොඩි කඩකහභයඹක හියපරහ 

පභඹ කයගන්න ඵළවළ. නහගරික ංර්ධන අධිකහරිපේ රළයිසතුපේ නම් 41 ක් තිඹනහ. අතඳත්තු වහ 

පගෝභස ඹන පදපදනහ පඳත්ම් 02 ක් දීපරහ තිඹනහ. පම් අඹ කටුඵළාද නහගරික පශදපඳොර ඉදිකයන්න 

අවුරුදු 13 කට පඳය කටුඵළාද ආධුනිකත් භේඩරඹ තිඹන සාහනපේ කඩ කයපු උදවිඹ. ඒ අඹට කඩ 

රඵහදිඹ යුතුභ නිහ ඒ අඹ නිර්පාල කයහ කටුඵළාද භහකර්ට් එපකන් කඩ කහභය රඵහපදන්න කිඹරහ. ඒ 

අඹපේ නම් ඒ රළයිසතුපේ නළවළ. පභඹ අහධහයණයි. පම් 41පදනහ කඩකහභය රට ඵදු පගපු උදවිඹ. ඒ 

අඹට පනොදුන්පනොත්  අපිට නඩු දහන්න ඹනහ. නඩු කිඹන්න නගය බහපේ මුදල් ඹනහ. පම් අඹ ඵදු 

ගිවිසුභට ඹටත් කඩ කයපු අඹ. පම් 41 පදනහට කඩ රඵහපදන්න කිඹරහ ඉල්ලීභක් කයනහ. 

03(2)  භවහ නගය බහ භන්රි   -   යූ. එල්. පේනක දභඹන්ත ද සිල්හ භවතහ 

 ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, පභොයටුපේ න ගහලුඳහපර් දුම්රිඹපඳොශට ටිකක් පභවහයින් ඇතුශට තිපඹන ඳහපර් 

ති ගහනක් තිසපේ කුණු පගොඩගළහිරහ. ඒ ඳහපර් ඹන්න ඉඩ නළවළ. ඒ ඳහපර් කඩල් තිපඹනහ. ඒ ඳහපයන් 

ප්රධහන ඳහල් රට ශභයින් ඹනහ. ඔඵතුභහපගන් ඉල්රහ සිටිනහ ඉක්භි න් පම් ඳහපර් කුණු සුාද කයර 

පදන්න කිඹරහ. 

03(3)  භවහ නගය බහ භන්රි   -   යූ. එල්. පේනක දභඹන්ත ද සිල්හ භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඳසුගිඹ බහපේ ඳර්චස 3.2 ක රක්ඳතිපේ ප්රකහලන ඔප්පුක් ම්ඵන්ධ කතහ 

කශහ. ඹම්කිසි පකපනක් ළයදි වගත ක්රිඹහක් කයරහ තිපඹනහ නම්, ප්රකහලන ඔප්පුක් වදරහ 

තිපඹනහ නම් කඩිනින් නීතයහනුකුර පිඹය ගන්න. ළයදිකහයඹන්ට දඬුම් පදන්න. අනය 

පගොඩනළගිල්රක් නම් ඒක ඉත් කයන්න. පම් ඉඩභ නගය බහට ඳයගන්නහ නම් අපි විරුාධ 

පන්පන් නළවළ.  

 

 

03(4)   භවහ නගය බහ භන්රි   -   යූ. එල්. පේනක දභඹන්ත ද සිල්හ භවතහ 
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 ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ලුනහ ඇවිදින භංතීරු වදරහ තිපඹන්පන් ඉඩම් ඳයහපගන. ඇවිදින භංතීරුට 

භහර්ග අයිතිඹක් කහටත් පදන්න ඵළවළ. ඒ වුනහට පගල්ර පේට්ටු දහරහ භහර්ග අයිතිඹ ගත්ත භන්ත්රීරු 

ඉන්නහ. ඉන්ඳසු තත් ිනිසුන් භහර්ග අයිතිඹ අයපගන තිඹනහ. එපවභ කයන්න ඵළවළ. එඹ නීති 

විපයෝධියි. පම් ම්ඵන්ධ පවොඹරහ ඵරරහ කටයුතු කයන්න කිඹරහ ඉල්ලීභක් කයනහ. 

 ගරු නගයහධිඳති  -   ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

 ගරු භවහ නගය බහ භන්රිරුනි, කටුඵළාද නහගරික පශද පඳොපල් කඩකහභය ම්ඵන්ධ කටයුත්තට 

භභ දහඹකවුපේ පභොන ආකහයපඹන්ද කිඹරහ ජිත් දුින්ද භන් ත්රීතුභහ ඉතහ පවොදින් දන්නහ. ඒකට 

පවේතු තභයි පභොයටු භවහ නගය බහට අඹත් න්නහව භවය අඹ විසින් භන්රහල්පේ බදරඹක් 

පර රකරහ කටයුතු කයනහයි කිඹන සපට්ඩිඹම් එපක් තිපඹන්නහව පකොන්පාසි උල්රංඝනඹ පනහ 

කිඹරහ ඳන අඹ විසින් අපි එන්නට පඳය ංක්රහන්ති භඹක අවුරුාදයි භහ අටක කහරඹකදීප 

පකොභහරිසතුභහ විසින් කහර් ඳහර්ක් එක යූ. ඩී එකට අත්ඳත් කයදීපභ තුශ කයපු ංර්ධනපේදි අපි 

එන්නටත් පඳය 2018 පම්පගොල්පරෝ වළදුහ. පම් ම්ඵන්ධපඹන් පන්නහව කහයණපේදීප පභඹ කළඩීභටත් 

පඳය තහකහලික කඩත් වදරහ තිබුපේ. පඵපරක් කපේ ඒ නගය බහපන් කයන්පන් නළති කහර්ඹඹ භහ 

තුනක් කල් ඉල්රනපකොට දින තුනක් දීපරහ පගොඩනළගිල්රත් කඩරහ, ඵඩු ටිකත් ඇදරහ, කඩරටත් දළම්භහ 

පම් ඔක්පකොභ පල්ඛන වදරහ තිබුපණත් භභ පනපභයි තහකහලික කඩ වළදුපේ භභ පනොපේ. පම් 

ඔක්පකොභ කයරහ තිබුපේ භභ එනපකොට. පල්ඛණඹක් වදහපගන තිබුණහ කහටද පදන්පන් කිඹරහ. 

ඔඵතුභන්රභ දන්නහ බහපේ පාඳශ තුනක්  අත්ඳත් කයපගන තිබුණහ. පරෝබ නළතු තුනභ දීපරහ 

තිබුණහ. අත්ඳත් කයගළනීභ කයන්න ඕනෆ ංර්ධනඹකට, නමුත් කයරහ තිබුපන් යූ. ඩී. එකට අත්ඳත් 

කයදීපභයි. භභ කිේහ ඹම්පදඹකට අත්ඳත් කයගළනීභක් කයන්න පුළුන් පන්පන් පනත් කහර්ඹඹකට 

නම් ඒ කහර්ඹඹ ඊට ඩහ ඹවඳත් පන කහර්ඹඹක් පන්න ඕනෆ. යු. ඩී. එක අත්ඳත් කයපගන භභ කිේහ 

භට කරුණහකයරහ පභහි ළඩකටයුතු ආයම්බ කයන්නට පඳය ඳහර්ක් එපකයි පඳොපශයි. නිලහන්ත 

ප්රදිනහන්දු භන්ත්රීතුභහ විභසීභක් කයහ. පභඹ වළදුහට ඳසු පභහි අයිතිඹ කහටද පදන්පන් කිඹරහ. භභ එඹට 

පිළිතුයක් දුන්නහ, පම් ම්ඵන්ධපඹන් අපිට පභඹ ංර්ධනඹ කයර පදනහ කිඹරහ ලියුභ අපි අතට 

ගත්තට ඳසපේ තභයි අය දුන්පන්. එපවභ අයඹ ගත්තට ඳසපේ පල්ඛනඹක් තිපඹනහ. භධයභ 

පශදපඳොපල් පල්ඛනඹක් වළදුහ. ඒ පල්ඛනපේ ඉන්පන් වතලිසපදනයි. පල්ඛනපේ ඉන්පන වළඵළයි අපි 

ඒක වදන්න ගිඹහභ අන දක්හ ර්ධනඹ වුනහ. විසිතුනක පල්ඛනඹක් යූ.ඩී. එපකන් වදරහ තිබුණහ. ඔඹ 

කිඹන පනෝනහ ඊපේ භහ වම්ඵපන්න ආහ. ළරැාදක් පරහ තිපඹන්පන්. යද නිළයදි කයන්න ඕනෆ. 

ආධුනිකත් භේඩරපේ ගහ ඉදරහ ආහ ඔප්පු තිබුණහ. තහත්තහපගන් භහග්රට් කිඹන අම්භට ගිඹ ගිවිසුභ 

තිබුණහ භහග්රට්පගන් දුට ආපු ගිවිසුභ තිබුණහ. භභ ගිවිසුම් තුනත් කිපඹේහ. භභ ඒ පරහපේභ 

පකොභහරිසතුභහයි, ගණකහධිකහරිතුභහයි පගනල්රහ කිේහ පම් ළරැාද නිළයදි කයන්න කිඹරහ. පම් 

අඹට කඩ පදන්න ඕනෆ. එකට දිහ පල්කම් ඉන්න කහපල් රුපිඹල් තිසඳන්දහවකට ල්ලි පගරහ ගත්ත 

ඉඩභක් ඔඹ පඳොපශේ ඉඩභ. පම් කහර්ඹඹන් භහ දළනගත්පත් යූ.ඩී. එක පභඹ අත්ඳත් කය පගන අපිට 

පනොපදයි කිඹරහ ඵඹක් භට හිතුනහ. ඒක නිහ භභ ලියුභ ගත්තහ. ංර්ධනඹ කයහට ඳසපේ අපිට පදනහ 

කිඹරහ භභ ලියුභකින් ගත්තහ. ඳහඨලී චම්පික ඇභතිතුභත් එක්ක භභ ගිඹහ මුල්ගර තිඹන්න. එතපකොට 

ංර්ධනඹ කයරහ ඉයයි. 

 ගරු භන්ත්රීරුනි, ලුනහ කරපු ඇවිදින භංතීරු ආ්රිත පිරිපේ ඉල්ලීභ භත ඔවුන්ටත් ඇවිදීපභ වහ 
බහවිතහ කිරීභට අඩි පදකක පවෝ තුනක ඇතුල්වීභ ඒ  දවහ ඒ අසාහ පදන්න කිේභ අපි යූ.ඩී. එකට 
දහරහ අපි ඒ අසාහ දුන්නහ. වළඵළයි සුයංග භන්ත්රීතුභහ පේට්ටුක් දහරහ තිපඹනහ. අගරකඩ 
වහමුදුරුන්ටත් පේට්ටුක් තිපඹනහ. අවුරුදු දවඹටභ භභ ඒ පේට්ටුපන් ඇතුල්පරහ නළවළ. ලුනහ 
කරපුපේ ඳශමුන ඉඩභ ංර්ධනඹට ඳයහගළනීම් පනොකයපු ඉඩභක් නම් ඳර්චස ඳවපශොක් තිපඹන්න 
ඕනෆ. ඒපේභ අඩි දහවතකට ඩහ උඩ ඹන්න ඵළවළ. අඩි අසුපන් ඳසප දහවතක් උඩඹන්න ඕනෆ කිඹරහ 
නීති දහරහ තිපඹනහ. ඔඵතුභහපේ පගදය ඒ නීති රට ඇතුරත්කයරහ නළති නිහ ඔඵතුභහට වදන්න 
පුළුන්කභ රළබිරහ තිපඹනහ. ලුනහ කරපුපේ එපවභ ඵළවළ. තිබුණු පගල් ඒ විදිඹට පුළුන් අලුපතන් 
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වදනහ නම් එපවභ ඵළවළ. ඳර්චස වතලිවකට ළඩි ර්ග අඩි වහයදහවට ළඩි වුණහභ යු.ඩී. එකට ගිහිල්රහ 
ඒක දුන්නහ. දුන්න විදිඹ අපිට අදහර නළවළ. එතුභහපග පභපවට දහපු ප්රෆන් එක තභ අනුභත කයරහ නළවළ 
අපිට ඵළරි නිහ. එපවන් පුළුන් නිහ එතුභහ එපවන් කශහ. නමුත්, යු.ඩි. එක ඔඵතුභහපේ ඒකට 
පකොන්පාසිඹක් ඳනර නළවළ. ඔඵතුභහ ඉන්පන ඳහපර් ගළට්පට ඔඵතුභහට පකොන්පාසිඹක් දහරහ නළවළ. 
එඹ අපිට ගළටළුක් නළවළ. පේට්ටුක් තිබීභ කිඹන එපකන් අදවස පන්පන් නළවළ. එඹ ඔහු ඳරිවයණඹ 
කයනහද නළාද කිඹන එක. ළටක් ඵළදපගන ළට ගරර ඳරිවයණඹ කයනහනම් අපිට කිඹන්න පුළුන් 
එඹ වන්න කිඹරහ. භට සුයංග භන්ත්රීතුභහපගන්භ ඳටන්ගන්න පුළුන් පේට්ටු වන්න කිඹරහ. වළඵළයි 
ඒක ඉය පන්පන් කහපගන්ද කිඹරහ අපඵෝධඹක් ගන්න පනහ. ත පේට්ටු පගොඩහක් වන්න පයි 
භට ප්රලසනඹක් නළවළ. භභ ඒක කයන්නම්. 

03 (05) භවහ නගය බහ භන්රි   -   ජී. එම්. සුයංග අපඳෝන්සු භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, බහපන් ගන්නහ ඹම් තීයණඹක් තිඹනහ නම් භපේ පේට්ටු භභ වන්න එකඟයි. 
පුජය අගරකඩ වහමුදුරුන්ටත්, සිඹලු පදනහටත් ඒක ක්රිඹහත්භක පන්න ඕනෆ. භන්ත්රීයපඹක් ලපඹන් 
භභ ආදර්ලභත් පන්න ඕනෆ. භපේ පේට්ටු ළසීභට පවටභ කටයුතු කයනහ. 

රක්ඳතිඹ ඵර ප්රපාලපේ අර්නසට් පඳපද අනය ඉදිකිරිභක් ම්ඵන්ධපඹන් බී2ඒටී494/2009 පභහි 
යහජ ඔප්පුක් කස කය ඔප්පු පදල්කද පයජිසට්රහර් කහර්ඹහරපේ ලිඹහඳදිංචි පනොකර ඔප්පුක් 
ලපඹන් පභඹ බහවිතහ කයනහ. පභහි ඒටී එපක් ළරසුම් අංකඹ 1323 .2006.06.01 ර්පේ භවපතකු 
තභන්පේ පගදය ඉදපගන ළරසුම් කයපු ඳර්චස තුනකට ළරසුම් කයපු ප්රෆන් එකක් වර් කුරයත්න 
නළභති ර්පේ තභයි පභඹ කස කයරහ තිපඹන්පන්. පම් ළරසුභට කිසිදු පිඹුරුඳතක් ඳහදක කයපගන 
නළවළ. පභභ යහජ ඒටී එක කස කයරහ තිපඹන්පන් විශ්රහභ ගත්ත ආර්.අයි. භවත්තපඹක්. ගරු 
නගයහධිඳතිතුභනි, පම් ම්ඵන්ධපඹන් කඩිනින් පිඹයක් ගන්න. ඔහු ළරැාදක් කයරහ තිපඹන්පන් 
ඔහුපේ විශ්රහභ ළටුඳ තවනම් කයන්න පුළුන්. 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඳසුගිඹ බහපේ  පේනක දභඹන්ත සිල්හ භළතිතුභහ භපේ නභ ප්රකහල කශහ භභ 
ප්රකහලන ඔප්පුක් කස කයරහ තිපඹනහ කිඹරහ. ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, පභොයටු අධිකයණපේ බදල් 
නිපඹෝගඹක් රඵහදීපරහ තිපඹනහ. ගරු නීතීඥ අන ගුණපේකය භළතිතුභහ භපේ පවෝදයඹන් පදපදනහත් 
භග පදභහපිඹන්පගන් ආපු බදල් නිපඹෝගඹක් භඟ භට ඳරිතයහග කයපු ඔප්පු ඉදිරිඳත් කයනහ. 
ඒපේභ ඳරමු ඳංතිපේ බිම් විඹ ළරළසභ ඉදිරිඳත් කයරහ තිපඹනහ. ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ගරු 
පකොභහරිසතුභනි, පභතුභහ භපේ නභ වන් කයරහ තිපඹනහ ප්රකහලන ඔප්පුක් වදරහ තිපඹනහ 
කිඹරහ. එභ පකොට පකොභහරිසතුභහ වතික ඳතක් ලපඹන් වතික කයරහ පදන්න. අධිකයණඹට 
ඉදිරිඳත් කිරීභට භභ කටයුතු කයනහ. ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, පම් ඉදිරිඳත් කයපු සිඹලුභපාට කඩිනින් 
ඳරීක්ණඹක් ඳත්න්න ඕනෆ. පදල්කද නුපේපගොඩ පයජිසට්රහර් පජනයහල්තුභහ නිකුත් කයරහ තිපඹන 
පිඹුරුඳපත් ඒ ම්ඵන්ධ භභ ඉදිරිඳත් කයරහ තිපඹනහ කරුණු ඒ ම්ඵන්ධපඹන් කඩිනින් 
ඳරීක්ණඹක් ඉදිරිඳත් විඹයුතුයි. පම් බහපේ පභළනි පාල් ඉටු පනොපනහ පනපයි. තභන්පේ 
අක්කහපේ දුට පවොය සීල් ගවරහ ප්රෆන් ඳහසකයන භවත්රුත් ඉන්නහ පම් බහපේ. තභන්පේ 
ඳහක්ෂිකඹන්, තභන්පේ ඥහතීන්ට නීතිඹ එක පේ ක්රිඹහත්භක කයන්න. බහපේ නීති නිරධහරී ඉන්නහ. 
අදහර ඒටී එක ම්ඵන්ධපඹන් කඩිනින් කටයුතු කයන්න කිඹින් භභ නිවඩ පනහ. 

03(06) භවහ නගය බහ භන්රි   -   ඒ. එච්. සුපාස ඉන්ද්රජිත් කුභහය භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, පොයිහපුය ප්රපාලපේ දියන කශ, ඉඳුල් දස පදකක් රැපගන ඹන නිහ එභ 
කහර්ඹඹ  පම් පනපකොට ඉටුපන නිහ ඒ පිළිඵ තුටු පනහ. පඳොලිතින් ව ප්රහසටික් පම් 
පනපකොට තළන් තළන් ර පගොඩගළපවින් ඳතිනහ. පොයිහපුය ප්රහසටික්, පඳොලිතින් එකතු 
කයන්පන් භහඹකට එක දයි. පඩංගු වළභතළනභ යහප්ත පනහ. ඒ නිහ තිඹකට දක් 
පඳොලිතින්, ප්රහසටික් පගනිඹනහ නම් පවොදයි. බහ භඟින් ඳහුගිඹ ති කිහිඳඹ තුශ අනය ඳදික 
පපශදුන් ඉත් කිරීභක් කයපගන ඹනහ. කහරඹක් තිසපේ ඳත්හපගන ආපු ඉදිකිරීමුත් තිපඹනහ. 
ජංගභ පපශදළලුත් තිපඹනහ. දළන් තිපඹන ආර්ථික අර්බුදඹ ව විලහර පීඩහකින් ජනතහ සිටින 
කහරපේ ඉතහභ අභහරුපන් තභන් කයපගන ඹන කුඩහ යහඳහයට අනය පන්න පුළුන් තභන්පේ 
ජීවිකහ කයපගන ඹන අසාහකදීප එකඳහයටභ ඇවිල්රහ බහපන් පම් සාහන ඉත් කයහට ඳසපේ ඒ 
ජනතහ අතිවිලහර අඳවසුතහඹකට ඳත්පනහ. ලුනහ කරපු අර අවුරුදු වතක් තිසපේ හිටපු ේ, 
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පකොශ කළද විකුණපු භවතුන් පදඳර එක පභොපවොතකින් ඉත් කයනහ. අපිට ළකඹකුත් එනහ. 
නිරධහරීන් අනය කඩ ඉත් කයරහ නිරධහරීන්භ කිඹනහ නගයහධිඳතිතුභහ වම්ඵපන්න කිඹරහ. 
එතපකොට පභොනහ වරි කයගන්න පුළුන් කිඹරහ. පම් ක්රිඹහලිඹ පභොකක්ද කිඹන එකත් අපිට ප්රලසනඹක්. 
ඔඵතුභහ හිතහභතහභ කයනද කිඹරහ අපි දන්පන් නළවළ. අපිට පඳොඩි ළකඹකුත් එනහ. ඔඵතුභහපේ 
බිදළටිච්ච ප්රතිරඳඹ නළත පගොඩනගහගන්න පඳොඩි උඳක්රභඹක් පතෝයහ ගන්නහද කිඹන ළඹකුත් අපිට 
එනහ. ජනතහත් ඉතහභ අභහරුපන් තභයි පම් කටයුත්ත කයන්පන්. ඒක නිහ විධිභත් ක්රිඹහලිඹක් ඒ 
අඹටත් ඹම් හධහයණඹක් පන විදිඹට බහක් භළදිවත්පරහ ම්ඵන්ධීකයණඹක් ඇතුපල් භට 
දළනගන්න රළබුනහ එපවභ ක්රිඹහලිඹක් ආයම්බ කයරහ තිපඹනහ කිඹරහ. කිසිඹම් ආකහයඹකට ඒ අඹට 
පම් කටයුත්ත කයපගන ඹන්න අසාහක් හධහයණ විදිඹට වදරහ පදන්න කිඹන ඉල්ලීභ තිපඹනහ. 
එකඳහයටභ ඉත් කයන්පන් නළතු ඒ නිහ අපි ඉල්ලීභක් කයනහ ජනතහ පනුපන්. 
 

 ගරු නගයහධිඳති    -    ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු සුපාලස භන්ත්රීතුභහ, විපලේපඹන්භ භභ දකින පා තභයි නිලහන්ත භන්ත්රීතුභත් පම් පිළිඵද අධහනඹ 
ගන්න ඕනෆ. ඔඵතුභහ බහපේ පම් පිළිඵ කතහ කයනහ. ප්රදීපප් ්රිඹන්ත භන්ත්රීතුභහ බහපේදි පනපභයි 
පභඹ කතහ කයන්පන්. එදහ පභතුභහ ලිඹමුක් ලිඹනහ භටත් ලිඹරහ එහි පිටඳත පකොභහරිසතුභහටත්. 
ඔඵතුභහ කිඹපු ඔක්පකොභ කහයණහ ඒ ලියුපම් තිපඹනහ. ඕනෆනම් දළනගළනීභ වහ පඹොමු කයන්නම් 
බහට. එතුභහ කිඹනහ පම් අසාහපේදීප පභඹ කයන්න එඳහ පභඹට ළඩටවනක් වදන්න. එතුභහ 
කිඹනහ පභඹ තභයි අපි ඔඵතුභන්රහ ඔක්පකෝභරහපගන් ඵරහපඳොපයොත්තු පන්පන්. පම් ප්රලසපනදි බහ 
දක් කිඹන එක පනකන් ඉන්න ඕනෆ  නළවළ. ඔඵතුභහ කිඹනහ පභඹට පභොකක් වරි ක්රිඹහභහර්ගඹක් 
ගත්තහ කිඹරහ. ඒ ක්රිඹහභහර්ගඹ ගන්පන් ප්රදීපප් ්රිඹන්ත භන්ත්රීතුභහපේ භළදිවත්වීභ තුශ. එතුභහ කිඹනහ 
පභඹට ක්රිඹහභහර්ගඹක් ගන්න පම් පරහ පවොද නළවළ. ඒ ගත්පත් නිකම්භ නිකන් භන්රහල්ට හිතිරහ 
පනපභයි. නිරධහරීන්ට හිතිරහ පනපභයි. භභ ඵරහපඳොපයොත්තු පනහ ඔඵතුභන්රහපගන්. ඒ පා භට 
ලිඹන්න ඕනෆ නළවළ. පකොභහරිසතුභහට ලිවුහනම් පභපවභ කයන්න කිඹරහ ඒක ළදගත්. භන්ත්රීරුන් 
ඳත්කයරහ තිපඹන්පන් භහපකට ඳහයක් තිපඹන බහකට විතයක් ග කිඹන්න පනපභයි. 
තුන්සිඹවළටඳස දපේභ ජනතහපේ පාල් රට ගකිඹන්න අපි ඳත්කයරහ තිපඹන්පන්. ඒ ගකීභ 
ගන්න. එතපකොට බහ දපේභ පනපභයි අපනක් පේරහල් රටත් ලිඹන්න පුළුන්. 

භවහ නගය බහ භන්රි   -   ඒ. එච්. සුපාස ඉන්ද්රජිත් කුභහය භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, භහපන්න. භභ ඔඵතුභහ එක්ක තර්ක කයන්පන් නළවළ. ඔඹ සිාධිඹ භපේ කණට 
මුලින්භ ළටුණු දපේ භභ පකොභහරිසතුභහ මුණගළසුණහ. එතුභට පම් පිළිඵ වනක් කයරහ 
එතුභපගන් කරුණු විභරහ තභයි බහපේ අද පම් ප්රකහලඹ කයන්පන්. 

(පභභ අසාහපේදීප භවහ නගය බහ භන්ත්රී යු. එල්. පේනක දභඹන්ත ද සිල්හ භවතහ බහ ගළපඵන්  
පිට ගිඹව.) 

03(07) භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -   පක්. ඩී. නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, කර ත්තට ඹන භහර්ගඹ ෆපවන අඵරන් තත්ත්පඹ තිපඹන්පන් අදහර 
යහඳිතිඹත් එක්ක වරි කළසඵෆ නගය බහත් එක්ක වරි කතහ කයරහ පභඹ හකච්ඡහ කයරහ ඳහය 
වදහගන්න පුළුන්නම් එභ ඳහපර් ඹන හවන රට න ඩළපම්ේ එක අඩු කයගන්න පුළුන්. පම් දසර 
ළසි කහපරත් එක්ක විපලේපඹන් අඵරන් පරහ තිපඹන පගොඩනළගිලි කිහිඳඹක් තිපඹනහ. (පභෝදය 
ප්රජහලහරහ) නිරධහරීන් පඹොදරහ අඵරන් පරහ තිපඹන පගොඩනළගිලි පිළිඵද ළරකිලිභත් පන්න 
කිඹරහ ඉල්රහ සිටිනහ. පම්හ හකච්ඡහ කයනහ. පගොඩනළගිලිර ගයහළටීම් පිළිඵ ඳරීක්ණඹ කයන 
කිටුර හර්තහත් තිපඹනහ. ඒහ අහන පන්න ඉසපල්රහ පගොඩනළගිලි කඩහ පගන ළපටන්න 
පුළුන්. අඵරන් තත්ත්පේ තිපඹන ඒහ නිහ කර්භහන්ත අංලඹට පඹොමු කයරහ ඵරන්න කිඹන ඉල්ලීභ 
කයනහ. 

03(08) භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -   ඩී. එම්. සුජිත් පුසඳකුභහය භවතහ 
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ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඳළිි ලි වහ පඳත්ම් ඹටපත් ප්රධහන කරුණු කිහිඳඹක් ම්ඵන්ධපඹන් අදහනඹ 
පඹොමු කයනහ ඳශපනි එක භටත් කිඹන්න තිපඹනහ ලියුභ ම්ඵන්ධපඹන් කාහ. ඔඵතුභහ ඔක්පකෝභ 
භන්ත්රීරුන්ටපන් කිවුපේ, එක්පකපනක් පදන්පනක්ට පනපයිපන්, අපන් භට පම් හිතුනහ භන්රහල් ද 
කතහ කයන්පන් කිඹරහ, භන්රහල් ප්රනහන්දු පභතන ඉන්න කවුරු වරි විඳක්පේ භන්ත්රීයපඹක් ලියුභක් 
ලිේහ නම් පකොභහරිසතුභහට භන්රහල් ප්රනහන්දු ඒ ලියුභ ක්රිඹහත්භක පකරුපොත් පවට ඉය ඳහඹන්පන් 
ඵසනහහිරින්. ඒ නිහ එපවභ ක්රිඹහත්භක කයන්පන් නළවළ භන්රහල් ප්රනහන්දු. අඩුභ තයපම් විඳක්පේ 
ඕනෆ නළවළ ආේඩු ඳක්පේ පකපනක් ලිවුත් කයන්පන් නළවළ. නගයහධිඳතිතුභහ ලියුම් ලිඹන්න ඕනෆ 
නළවළ පභඹ කයන්න. පභඹ අවුරුදු 17ක් ඔඵතුභහ ඳහරනඹ කයරහ තිපඹනහ. භන්රහල් කිඹන්පන් 
පඳොශ ඹටත් අඩි ගහණක් පප්න භනුසපඹක්. ඒ නිහ භන්රහල් ප්රනහන්දුට පප්භන්ට් අයින් කයන්න 
පවොද නළවළ. දළන් ිනිසුන් ඉන්න ආර්ථික තත්ත්ඹ පවොද නළවළ කිඹරහ ලියුම් ලිඹන්න ඕනද ? ඒහ විහිලු 
කතහ. ඒ නිහ ගරු නගයහධිඳතිතුභහ, නිකම් විහිලු ඳඹන්න එඳහ පභතන භන්රිරුන්ට. භන්ත්රීරු කිඹන 
ඒහ කයනහනම්  අපි පවට ඉදරහ පදන්නම් ලියුම්. කයන්න. අපි පඵොපවෝභ කළභතියි ඒහ ක්රිඹහත්භක 
කයන නගයහධිඳතියපඹක් ඉන්නහනම්. අපි ලිඹන්නම් ලියුම්. අඩුඳහඩු පඳන්නන්නම්. ඒහ ක්රිඹහත්භක 
කයන්න. විපලේපඹන්භ කිඹන්න ඕනෆ අපි වළභදහභ හුදකරහ ටනක පඹපදනහ. පඵොපවෝභ 
කණගහටුපන් පම් කතහ කයන්පන්. හර්තහ ර තිපඹන ඹම් ඹම් අයිතභඹන් ම්ඵන්ධපඹන්, පම් 
පභොයටු භවහ නගය බහට පගන ඵදු මුදල් විනහල කයන එක ම්ඵන්ධපඹන් අපි විවිධ අයිතභඹන් 
ඹටපත් කතහ කයනහ. ඒ නිහ ගරු නගයහධිඳතිතුභහ, දළන් කතහ කයරහ ඇති පරහ තිපඹන්පන්. පභොකද 
කාහ කයරහ ළඩක් නළවළ. ගිඹ බහකදීප භභ ඳළවළදිලි කිේහ නගයහධිඳතියහඹට පඳෞාගලික තිඹන 
නඩු රට නගය බහපේ මුදල් ඳරිවයණඹ කයන්න ඵළවළ කිඹරහ. වත්රහපභ එක ළයඹක් අසකය ගත්ත 
හර්තහක් අපප්රේල් භහපඹ අයින් කයගත්තහ. ඒක ආඳසු එනහ බහට බහ අනුභළතිඹ වම්ඵවුණහලු. 
රක් විසිවතයක්ද රක් විසි විසිවතක්ද ඉල්රරහ. ඉතින් පම්හ අපි කතහ කයත් පනොකයත් පම් ඳළත්පත් 
කට්ටිඹ අත ඉසසුහභ ඒක අනුභතයි. ඒක නිහ බහ හර්තහ ර කතහ කයරහ ළඩක් නළවළ. වළඵළයි අපිට 
ආඳසු කිඹන්න තිපඹන්පන් ඔඹ අත් උසන වළපභෝටභ නළත යක් පගන්න පනහ. 
නගයහධිඳතියඹහපේ අත්තපනෝභතික ක්රිඹහකරහඳඹට ඹම් කිසි ඳරීක්ණඹක් කයහනම් ඒ ඳරීක්ණපඹන් 
නිපදොස පන එක භන්රහල් ප්රනහන්දුපේ ගකීභක්. ඒ නිහ ඒපකන් නිපදොස පන්න එඹහ ඹම් ඹම් 
පාල් කයනහ. නඩු කිඹනහ, නීතීඥරු අල්රනහ. පභොනහවරි පාල් කයනහ එඹහ නිපදොස පන්න. 
නිපදොස වුණහ කිඹරහ ඳහඩුක් වුනහද නළවළ. ආඳහු ළයඹක් ඳත්වුනහ. ඒ නිපදොස පන්න ගත්ත ක්රිඹහභර්ග 
රට ල්ලි ඉල්රනහ බහපන්, පම්හ පභොනද කිඹරහ හිතහගන්න ඵළවළ. කයන කශට ඳේ ිහිරිඹ මී 
පේ විදින කශට දුක්  දළඩි පේ ගිනි පේ කිඹරහ තිපඹනහ. ඒ නිහ ඳරිසපභන් ඔඹ ඳරිවයණඹ කයන ඒහ 
ගන්න. ඒහ ගන්න එකතභයි කිඹන්න තිපඹන්පන්. ගරු නගයහධිඳතිතුභහ, පම් බහ ඹන විදිඹ පවො 
නළවළ දළන්, භන්රහල් ප්රනහන්දු ගිඹ විදිඹ ඹම් ප්රභහණඹක හධනීඹ රක්ණ තිබ්ඵහ අපි දළක්කහ.  නමුත්, 
දළන් විඹරුපන් ඹන්පන්, පභහි චේඩි ටිකක් ඇති කයරහ තභන්පේ පවන්චයිපඹෝ චේඩි ඵට ඳත්කයරහ 
භවය භන්රිරුන්පේ භල්ලිරහ චේඩි කයරහ භවය භල්ලිරහ අපි ඹනපකොටත් ාද ඵාද දහන්න ඳටන් 
අයපගන තිපඹනහ. අපි ඒ ම්ඵන්ධපඹන් පකොභහරිසතුභහට ඳළිි ලි කශහ, අන්න ක්රිඹහත්භක 
කයන්නපකෝ. ඒ නිහ අපි ඳළවළදිලි කිඹන්න ඕනෆ ඔඵතුභහ පම් බහපේ අවුරුදු 17ක් නගයහධිඳති නම් 
භභ පභහි අවුරුදු 8ක් උඳ නගයහධිඳති ව ත අවුරුදු 8ක් භන්ත්රී. ඒ නිහ උඩ බුයන ඵල්රන්ට ඵඹ නළවළ, 
ඒක ඳළවළදිලි කිඹන්න ඕනෆ. ඵල්පරෝ ඵළද ගත්පත් නළත්තම් ඵල්පරොන් ඵන්දන්න අපි දන්නහ. ඒ 
නිහ කහටත් ඵපේ නම් පාලඳහරනඹ කයන්පන් නළවළ. ත භභ දළක්ක පදඹක් තිපඹනහ පදඳහර්ලපේ 
භන්ත්රීරු ඒ ඒ අඹපේ ළයදි අඩුඳහඩු පවොඹනහ, දළන් පභහි භන්ත්රීරු ඉන්පන් පභොයටුපේ ජනතහට 
පේඹ කයන්න පනපයි, නගයහධිඳතියඹහපේ අඩුඳහඩු පවොඹන අඹට විරුාධ පන්න, අපි පම් බහපේ 
අවුරුදු 17ක් හිටිඹහ. පම් පේ  ඳවත් තත්ත්ඹට බහ ළපටනහ අපි දළක්පක් නළවළ. පභොකද පවේතු 
පම්හ ඉදිරිඹට ගිඹහභ පවොද නළවළ. ඒ නිහ දළන් පරහ තිපඹන්පන් නගයහධිඳතියඹහ දළනගන්න ඕනෆ 
නහඹකඹහ විදිඹට නගය බහ විසුරුනකම් පභහි නගයහධිඳතියඹහට ගකිභක් තිපඹනහ. ඒ නිහ 
කරුණහකයරහ පම් තත්ත්ඹ නිළයදි පන්න ඕනෆ. අපි පම් පඵො න තු ය එපක් ඉදරහ පම් AC, රයිට් පම් 
ළභ පාභ පම් පභොයටුපේ ජනතහපේ ල්ලි. ඒ නිහ පම් පභොයටුපේ ජනතහට ඹම්කිසි චනඹකින් පවෝ  
පේඹක් කයන්න. විඳක්පේ ඉන්න අපිට පේහ කයන්න ඵළවළ. ආේඩු ඳක්පේ පේහ කයනහ නම් 
අපි අත් පදකභ උසරහ වපඹෝගඹ පදනහ. වළඵළයි, පේහ කයනහ කිඹරහ පඳන්නරහ කයන්පන් 
විගඩම් නම්, අධභකම් නම් අපි ඒහට අත උසන්පන් නළවළ, වපඹෝගඹ පදන්පන් නළවළ. ගරු 
නගයහධිඳතිතුභහ, අපි ඔඵතුභහපගන්  පඵොපවෝභ ඕනෆකින් ඉල්රනහ පම් ඳළිගළනීම් නත්තන්න, පම් 
ඹන  ක්රභපේදඹ නත්තන්න, පම් කයන නහසතිඹ නත්න්න. පම් මුදල් නහසතිඹ නත්තන්න. අද නගය 
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බහපේ හර්තහක භභ දළක්කහ නිපඹෝජය නහගරික  පකොභහරිසයඹහපේ ඵරතර විභධයගත කයරහ. 
නිපඹෝජය නහගරික පකොභහරිසපේ ඵරතර විභධයගත කයන්පන් නගයහධිඳතියඹහ එක්ක ඇති කයගත්ත 
ප්රලසනඹක් නිහ. නිපඹෝජය නහගරික  පකොභහරිසයඹහ භහරුවීභක් ඉල්රරහ තිබුණහ, ඒ භහරුවීභ ඉල්රරහ 
තිබුපේ නගයහධිඳතියඹහපගන් ජිවිතඹට වහනිඹක් පයි කිඹන බඹට, ඒ බඹ ඳව ගිඹහට ඳසපේ 
නිපඹෝජය පකොභහරිසයඹහ පභතන ඉන්න කළභළත්ත ඳශකයරහ තිබුණහ. නමුත් නගයහධිඳතියඹහට ඕනළ 
වුණහ පභයින් ඹන්න, නගයහධිඳතිතුභහ දිගින් දිගටභ ඵරඳෆම් කයරහ නිශධහරින්ට නිදවස කයරහ ලියුභ 
ඹළවුහ. ගරු නගයහධිඳතිතුභහ, ඒ නිහ නිපඹෝජය නහගරික පකොභහරිසයඹහපේ ඵරතර පඵදනහ අනිත් 
අඹට,  පම් බහපේ නිරධහරින් කීපදපනක් ඉන්නද දළන්, නහගරික පකොභහරිසයඹහ. නිපඹෝජය  
නහගරික පකොභහරිස නළවළ, නහගරික පල්කම් නළවළ, නහගරික ගණකහධිකහරිරු පදන්නහ ඉන්නහ. විදුලි 
අධිකහරි පකපනක් නළවළ, ගහයහේ අධිකහරියපඹක් නළවළ, ඳරිඳහරන නිරධහරින් කිහිඳපදපනක් අඩුයි. 
එතපකොට පභපවට නිරධහරින් එන්පන් නළවළ. ඒකට පවේතු පම් නගයහධිඳතියඹහ එක්ක ළඩ කයන්න 
ඵළවළ කිඹරහ භසා නිරධහරින් අතය භතඹක් තිපඹනහ. ඒක නහා න කටයුතු දිගින් දිගටභ සිාධ 
පනහ. ඒ නිහ නිරධහරින් එන්පන් නළවළ. 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහට ඵහධහක් කයනහ පනපයි. අය ජිවීතඹට වහනිඹක් පයි කිඹරහ ඵඹට ඹන්න 
වදපු පකනහ ආපේ ඉන්න වළදුපේ භන්රහල් දළන් භයන්පන් නෆ කිඹරහද.  

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

ගරු නගයහධිඳතිතුභහ, භන්රහල් භයයි කිඹරහ ඹන්න වදපු පකනහ එඹහ ඉන්නහ කිඹරහ තීන්දු කපශේ 
එඹහට ඹම් කිසි තවවුරුක් රළබුණහ. එපවභ පදඹක් පන්පන් නළවළ. කවුරුවරි කිඹරහ තිපඹනහ ඒ 
පක්න්තිඹට කෆගවරහ තිපඹන්පන් එපවභ කයන්පන් නළවළ කිඹරහ. ඒ නිහයි ඒ භනුසඹහ ඉන්න වළදුපේ, 

බහ පඝෝහ 

 භන්රහල් කිඹන්පන් කවුද කිඹන්න අපි දන්නහ. භන්රහල්ට එපවභ පරොකු පාල් කයන්න පුළුන්ද 
කිඹරහ අපි දන්නහ. කට්ටිඹ ඉන්න පේරහට ඉන්න විදිඹයි, නළති පේරහට ඉන්න විදිඹයි අපි දන්නහ. ඒ 
නිහ භන්රහල් ප්රනහන්දුපේ චරිතඹ අවුරුදු 16ක් 17ක් අපි කිඹරහ තිපඹනහ. ඒ නිහ අපිට ඒහ ආඳසු 
අලුත් පන්න පදඹක් නළවළ. පම් බහ හර්තහර තිපඹන ආඹතන කිටුපේ ඉදරහ ගත්පතොත් එපවභ 
රෑපනකම් කාහකයන්න පුළුන්. ඒ නිහ පම් තුච්චකම් නත්න්න. පභඹ ඳහරනඹ කයනපකොට ඹම් 
විනඹහනුකරබහඹකින් කයන්න. විපලේපඹන් අපි ඉල්රහ සිටිනහ මුදල් ම්ඵන්ධපඹන් විනඹක් 
තිඹහගන්න කිඹරහ, විඹදම් කයනපකොට විනඹහනුකර ඵක් තිඹහගන්න. ඔඹ තභන්පේ අම්භහපේ අප්ඳහපේ 
බදරඹ පනපභයි පම් විඹදම් කයන්පන්. විඹදම් කයන්පන් භවජනතහපේ මුදල්. ඒ නිහ කරුණහකයරහ ඒ 
ම්ඵන්ධපඹන් අධහනඹ පඹොමු කයන්න කිඹන ඉල්ලීභ කයනහ. පම්හ ඉතින් අපි දන්නහ කරඹක් 
අපනක් ඳළත්තට වයරහ තුය ක්කයනහ පේ ළඩක් තභයි පම් කයන්පන් කිඹරහ අපි දන්නහ. ඒ 
නිහ ඒහ ගළන කාහ කයරහ ළඩක් නළවළ. අපප් ඇපේ තිපඹන පල් කුපිත කයගන්න එක විතයයි 
පන්පන්. ඒ නිහ පම් දසර ඊට ඩහ පවොදයි මභරි වගත සිත්ලින් ඉන්නහ. ඒ නිහ ඒ 
ම්ඵන්ධපඹන් අධහනඹ පඹොමු කයන්න. 

03(09) භවහ නගය බහ භන්ත්රී    -   ආර්. එම්. ඒ. පදෝන දිරහශිනී භවත්ිඹ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, භහ විසින් බහහය කිහිඳඹකදි කයපු ඉල්ලීභක් නළත භතක් කයනහ පොයිහපුය 
ඳදිකඹන්පේ අයිතිහසිකම් උල්රංගණඹ පරහ තිපඹනහ, ඳදිකඹන් ගභන් ගන්පන් භහර්ගපේ අනතුරු 
ළඩිවීම්, භංපකොල්රහකෆම් ළඩිපරහ තිපඹනහ. එඹ භට අසාහ කිහිඳඹකදීපභ කතහ කශහ ඳදික පේදිකහ 
පශදුන් අත්ඳත් කයපගන තිපඹන නිහ පභතනදි ඹභක් කි යුතුයි නගයහධිඳතිතුභනි, පොයිහපුය 
පකොට්ඨහඹ ජඹග්රවණඹ කයපු භන්ත්රීරිඹ භභයි. එතපකොට එතන ඵහුතයඹපේ භතඹ භභ දන්නහ. 
පශඳුන් සිටිඹ යුතුයි ඒත් ඒක ඳදිකයින්ට ඵහධහක් නම්, එඹ අනයනම් ඒ ම්ඵන්ධ කටයුතු කිරීපම් 
ගකීභ නගය බහ තුයි, එඹ ප්රභහද වීභ ගළන ජනතහ පනොවිභසිල්පරන් සිටිනහ. ඒ පේභ ගරු 
නගයහධිඳතිතුභනි, නඩු ලින් පම් අනය ඉදිකිරීම් ම්ඵන්ධ තියණ අවිල්රහ තිපඹනහ. ඒ අඹට 
තකහලික පවෝ තළනක් රඵහ දීපරහ ඳදිකයින්ට ගභන් කයන්න ඉඩ රඵහ පදන්න කිඹරහ ඹළිත් ඉල්රහ 
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සිටිනහ. ඒ පේභ තත් ඉල්ලීභක් තිපඹනහ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, පවොය කල්ලිඹක් ව භළය 
කල්ලීඹක් පොයිහපුය ළරීයනහ, ඒ පිළිඵ පඳොලීසිඹ අධහනඹ පඹොමු කයන්පන් නළවළ. ඒ 
පවේතුපන් ඳහුගිඹ දස ර පශළල් භංපකොල්රකෆම් සිදුවුණහ. පම් පාල් සිාධ පන්න පවේතු 
විදිඹට අපි හිතන්පන්, පම් පිටසතය පශඳුන් ඇවිල්රහ පම් අඹට පතොයතුරු පදනහ. එඵළවින් 
නගයහධිඳතිතුභනි, පම් ම්ඵන්ධත් අධහනඹ පඹොමු කයන්න. ඳහුගිඹ කහරපේ අපි පකොභහරිසතුභහ 
ව ඔඵතුභහ දළනුත් කශහ.  පොයිහපුය   තිපඵන ජර ටළංකි පදපකන් එක ටළංකිඹක් අකර්භනය පරහ. 
පොයිපුයට ජර ළඳයුභ අත්හිටවුපොත් එක ජර ටළංකිඹක ඇති ජරඹ දින පදකක් ප්රභහණත් දළයි කිඹන 
එක අපිට දළනගන්නට අලයඹයි. ඳසුගිඹ කහරපේ පකොන්්හත්කරුන් විසින් භහර්ග අඵරන්කය කඩහ 
බිදදභරහ. ප්රතිංසකයණඹ පවේතුපන් දින පදකක් ඳභණ ජනතහට ජරඹ තිබුපේ නළවළ ප්රතිංසකයණ 
කටයුතු පවේතුපන්. ඊපේ රෑ ජරඹ කප්ඳහදුක් සිදුවුණහ.  භභ ඊපේ රෑ ගිහින් ඵරනපකොට ටළංකිපේ 
පේකඹන් එතන නළවළ. පොයිහපුය පිටසතය පගල් රටත් ජරඹ රඵහපදන ඵට ජනතහ ඳනහ. 
ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, පොයිහපුය ඳදිකඹන්ට අනතුරු සිදුපන්පන් නළතු ඳහපර් ගභන් කිරිභට අලය 
ඳවසුකම් ඳඹන්න. අනය ඉදිකිරීම් ම්ඵන්ධ දළඩි තීන්දුක් ගන්න. පොයිහපුය භත්ද්රය, පොරු 
ම්ඵන්ධපඹන් අපි කලිනුත් කතහකශහ. අපිට කට්ටිඹ එතපකොට හිනහවුණහ. පඳොලිසිඹ නිද්රහ වගත 
සිටීභ, ජනතහපග ආයක්හට දළඩි තර්ජනඹක් ඇති පන ඵ නළත ළයඹක් භතක් කය සිටිනහ. 

03(10) භවහ නගය බහ භන්ත්රී    -    එම්. තිරකසිරි ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ආඹහචනහ වහ පඳත්ම් ඹටපත් කතහ කයන විට අද පම්පනපකොට පභොයටු ඩු 
කර්භහන්තඹට අත්පරහ තිඹන ඉයණභ පිළිඵද චන කිහිඳඹක් තිඹනහ කතහ කයන්න. පම් 
ම්ඵන්ධපඹන් භපේ ඹත් එක්ක භට අවුරුදු තිවක තිසඳවක භතකඹක් තිඹනහ. ඒ පේභ තභයි 
ඉදිඵළාපා ඉඳදිරහ ඉන්න පකපනක් වළටිඹට ඩු කර්භහන්තඹ කයන ජනතහත් භග කතහ කයන විට ඒ 
අඹපේ දළනගන්නට රළපඵන පතොයතුරු භග අපි දන්න පා තභයි දළ කදන් ර අධික පර ිර ඉවර 
ඹෆභ ම්ඵන්ධ. මීට පඳය අවුරුදු රත් අපි ළඩකයන කහපරත් දළ කදන් ඉවර ඹනපකොට ර්ග 
අඩිඹකින් රුපිඹල් විසිඳවක් ඳනවක් ළඩිභ වුපනොත් රුපිඹල් සිඹඹක් තභයි අවුරුදු පදකකට ළයඹක් 
ළඩිපන්පන්. නගයහධිඳතිතුභනි, 2021, 2022 ර් පනපකොට අසීිත ළඩිපන අසාහ තිපඹනහ. 
මීට පඳය ර් ර දළ කදන් ර ිර ළඩි පනපකොට එහි විතයයි ිර  ළඩි වුපේ. එඹට හපප්ක් අද 
ඩු කර්භහන්තඹ කයන්න අලය න අපනක් වළභ අමුද්රයඹක්භ පම් දළත් එක්කභ ළඩි පනහ. 
ඩුන්ට දයහගන්න ඵළරි අසාහකට ඇවිල්රහ තිපඹන්පන්. ඳවුල් ංසාහ අයපගන ඹන්න ඵළරි 
තත්ත්ඹට ඇවිල්රහ තිපඹනහ. රැකිඹහ කයගන්න ඵළරි තත්ත්ඹට ඇවිල්රහ තිපඹනහ. ගරු 
නගයහධිඳතිතුභනි, පම් ගළන අධහනඹ පඹොමු කයරහ පම් ගළන දළනුත් කයන්න පුළුන් ඉවශ තළනට 
දළනුම්දීපරහ ඔඵතුභහපේ ප්රධහනත්පඹන් නිරධහරීන් පගන්නරහ හකච්ඡහ කයරහ වනඹක් රඵහපදන්න 
ඕනෆ. අමුද්රය විකුණන කඩල් ඳහ හිතුභනහඳඹට ඵඩු ිර ඉවශ දහරහ. අල්භහරිඹක් වදන්න ගිඹහභ 
අමුද්රය ිර අධික නිහ එහි ිර රැපිඹල් විසිතිසදහවකින් ළඩි කයන්න සිාධ පනහ. එතපකොට පම් 
යහඳහයඹ කයගන්න ඵළරි තත්ත්ඹකට ඳත්පරහ තිපඹනහ. විදුලි බිර ළඩි නිහ ලී ඉරුම් බිර ළඩිපරහ 
තිපඹනහ. ඒ නිහ අහිංක ඩුහ තභයි දුක් විදින්පන්. ඒ නිහ බහපේ අධහනඹ පඹොමු කයරහ ඉතහ 

 

 ඉක්භි න් පම් ඩු කර්භහන්තඹ රැකගළනීභ වහ ඔවුන්ට වන රඵහපදන්න අලය කටයුතු රන 
පභන් ඉතහභත් පගෞයපඹන් යුතු ඉල්රහ සිටිනහ. 

03(11) භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -   සිත්ති භසීනහ ඵක්කර් භවත්ිඹ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, නයහඹ ඳ්පේ අංක 03 ඹටපත් භභ පම් ඳළිි ල්ර ඉදිරිඳත් කයනහ. අපි පරෝක 
ශභහ දිනඹ භයන්න සුදහනම් න අසාහපේදීප පරෝක ංවිධහනඹ අපි වඹන සාහනඹට ඳත්කයනහ 
භන්දපඳෝණපඹන්. ඒපේභ පභොයටු භවහ නගය බහපන් පඳය ඳහල් දවනඹක් ඳහරනඹ කයනහ. 
එහි ශභයින් වහයසිඹඳණවක් ඳභණ ඉන්නහ. දරුන් පනුපන් පම් බහපන් රක් විසිපදකක් 
පන්කයනහ. දළන් භහ අටක් ගතපරත් අද පනතුරු දරුන්ට දිහ ආවහයඹ පදන්න ඵළරිපර 
තිපඹනහ. භභ පදතුන් තහක්භ පම් ගළන පකොභහරිසතුභහත් දළනුත් කයරහ තිපඹනහ. ත 
පනතුරු භට කිසිභ පිළිතුයක් දීපරහ නළවළ. අපප් දරුන් භන්ද පඳෝණපඹන් ආයක්හ කයමු. පභඹට 
විකල්ඳඹක් පඹොදන්න කිඹරහ කහරුි ක ඉල්රහ සිටිනහ. 
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03(12) භවහ නගය බහ භන්ත්රී    -    එච්. ප්රදීපප් ්රිඹන්ත ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, මුලින්භ සතතින්ත පනහ ඔඵතුභහටත්, නහගරික පකොභහරිසතුභහටත්, ඳසුගිඹ 
දිනර ඳදික පේදිකහර පශදහම් කයන අඹ ම්ඵන්ධපඹන් කයන රද ක්රිඹහත්භක වීපම්දීප අපප් ලිතත 
භළදිවත්වීභට ප්රතිචහයඹක් දක්ින් ඊට අලයන ළඩපිළිපර සුදහනම් කයන්න අදහර නිරධහරීන්ට 
උඳපදස දිරහ එභ කටයුතු ආයම්බ කිරීභ ම්ඵන්ධපඹන් භභ සතතින්ත පනහ. ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, 
ඒ කහයණඹ පම් බහපේ ඔඵතුභහ භතුකයහභ බහපේ අදවස ඉදිරිඳත් වුණහ ලියුම් ලිවීභ ම්ඵන්ධපඹන්. 
ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ිනිසසු ජීවිතපේ පුරුදු පච්ච පාල් තිපඹනහ, දන්න පාල් තිපඹනහ, 
පුළුන් පාල් තිපඹනහ, ඵළරි පාල් තිපඹනහ. අපි දන්පන් ලිඹන්න, අපි දන්පන් කතහ කයන්න. අපි 
භන්න පගනල්රහ, කඩු පගනල්රහ, පිහි පගනල්රහ, ිනිසුන්ට තර්ජනඹ කයරහ ළඩ කයන්න අපි දන්පන් 
නළවළ, පුරුදු නළවළ. අපි දන්න විදිඹට අහධහයණඹක් කිඹරහ දළනුණහභ ඒක ගළන චනපඹන් කිඹන්න, 
එපවභ නළත්නම් එඹ ලිඹන්න. තභයි අපි දන්පන්. 

- බහ පඝෝහ - 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඒ ගළන ළඩිදුයටත් කතහ කයන්පන් නළවළ.අපි නිඹිත කහර රදීප නිඹිත භළදිවත් 
කිරීම් කයරහ තිපඹනහ. විපලේපඹන්භ අපි දීපර්ඝ කහරඹක් තිසපේ පභොයටු දකුණු ප්රපාලපේ ඹටවීම් ගළන 
කතහ කයනහ. නළත ළසි කහරඹ ඳළිි ඹහ. පභඹ උග්ර ප්රලසනඹක් ඵට ඳත්පරහ තිපඹනහ. පම් 
ම්ඵන්ධපඹන් අලය භළදිවත්වීම් ඔඵතුභහ ව නගය බහ කර ඵ අපි පිළිගන්නහ. නමුත්, පභඹට 
සිඹඹට සිඹඹක් විදුභක් රළබිරහ නළවළ. විපලේපඹන්භ පජෝප් පඳපද ඳටුභග ඳවශ අපිට දළපනන 
විදිඹට අපි විදුභක් කිේහ. එඹ නහගරික ඉංජිපන්රු පදඳහර්තපම්න්තුත් ඵරරහ දුම්රිඹ පදඳහර්තපම්න්තු, 
පයශ ංයක්ණඹ ඇවිල්රහ හකච්ඡහ කයරහ එඹට විදුභක් දුන්නහ. වළඵළයි එඹ ප්රහපඹෝගික හර්ාක 
පරහ නළවළ. ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, අදත් පජෝප් පඳපද ඹටපරහ. ඒ ගවපු ඵටඹ මුහුදට දික්කයහට 
විතයක් භදි. ඔඵතුභත් කිේහ ඒ භහර්ග කලුගල් දහරහ කහණු ඳාධතිඹට ජර ඳවය ඇතුල් පන එක 
ශක්න්න කිඹරහ. නමුත් එඹ සිදුවුපේ නළවළ. ඵටඹ දික් කිරීපභන් වුපේ මුහුදුළලි ඇවිල්රහ තදුයටත් 
අහියවුණ එක විතයයි. නගයහධිඳතිතුභනි, පභඹට ිජු භළදිවත්වීභක් කයන්න පභඹ විලහර ප්රලසනඹක්. පම් 
ළහි කහරරට ඔඵතුභහරහ ජීත්න ප්රපාලර නළතිවුනහට අපප් ප්රපාල රට විලහර ප්රලසනඹක්. අද 
ිනිසුන්ට ඳහයට ඵහින්න විදිඹක් නළවළ. ශභයින්ට ඳහළල් ඹන්න විදිඹක් නළවළ. ඒ කහයණඹ පිළිඵද ිජු 
භළදළවත්වීභක් කයන්න කිඹරහ ඉල්ලීභක් කයනහ. 

03(13) නිපඹෝජය නගයහධිඳති   -   ඩී. භන්ත සිල්හ භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ප්රදීපප් ්රිඹන්ත භන්ත්රීතුභහ කතහ කශ කරුණට අදහශ භභ කිහිඳතහත් ඉංජිපන්රු 
භවත්ිඹ දළනුත් කශහ. ප්රපාලහසීන් කිේහ. භභ ඒ සාහනඹටත් ගිහිල්රහ ඳරීක්හ කශහ. නමුත්, දළන් 
අපිට නළත වදන්න අලය වුපනොත් පර්ල් පක්රොසින් එක ගරර අයපගන ගිහිල්රහ තිපඹනහ. ගරපගන 
ඹන අසාහපේ භභ පකොභහරිසතුභහට කතහ කශහ, ඉංජිපන්රුතුභහට කතහ කයරහ කිේහ පභඹ 
නිසිඹහකහය වදහගන්නකන් පභඹ පගනිඹන්න පදන්න එඳහ කිඹරහ. ඒක උනන්දු වුපන් නළවළ. නමුත් 
එතන පර්ල්පේ නිරධහරීන් කිේපේ නගය බහපන් දළනුම් දුන්නහ අඳට එඹ අලය නළවළ. ගරපගන ඹන 
එක ගළන ගළටළුක් නළවළ කිඹරහ. නළත පර්ල්පේ පක්රොසින් එකක් දහන්න වුපනොත් අපි සී. ජි. ආර්. එකට 
ලියුම් ලිඹරහ අපිට භවයවිට මුදල් ඵඳින්නත් සිාධ පයි. එඹ ක්රිඹහත්භක පනොවුන එක පිළිඵ භපේ 
කණගහටු ප්රකහල කයනහ. 

03(14) නිපඹෝජය නගයහධිඳති  -   ජී. එම්. සුයංග අපඳෝන්සු භවතහ  

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, 2023 ර්පේ පභොයටුපේ දුප්ඳත් ජනතහපේ දරුන්ට අලය අබයහ පඳොත් 
අධයහඳන හයඹ ආයම්බ කිරීභට පඳය  කල්පේරහ ඇතු අබයහ පඳොත් රඵහදීපභට කටයුතු කයන්න කිඹරහ 
ගරු බහපන් ඉල්රහ සිටිනහ. 

03(15) භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -   එම්. ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, නගයපේ තිපඹන ප්රලසනරට ඔඵතුභහට අලයතහඹ තිපඹනහ නම් පගොඩක් දුයට 
ිජු භළදිවත්වීභක් කයරහ ප්රලසන විදීපපම් වළකිඹහක් ව ඵරඹ ඔඵතුභහට තු තිපඹනහ. ඒ පා 
තිපඹාදි ඇයි භවය පාල් ම්ඵන්ධපඹන් ක්රිඹහත්භක පනොන්පන් කිඹන එක ඇත්තටභ අපිටත් පරොකු 
ගළටලුක් භභ කහරුි ක ඔඵතුභහපගන් ඉල්ලීම් ටිකක් ඉල්රන්න කළභතියි. පභඹ ය ගණනහක් 
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තිසපේ පම් බහපේ කතහ කයරහ තිපඹනහ. දකුණු පයශ තීයපේ මුහුදු ඛහදනඹ ම්ඵන්ධපඹන් 
ර්තභහනඹ නවිට උසත්ත ප්රපාලඹ ගත්පතොත් ඒ ඳළත්පත් පගල් අධික ර්හ හයකන් කහරඹ 
හින්දහ පම් පනපකොට ගවපගන ඹනහ. ඒ ම්ඵන්ධපඹන් අපි එකට ඹවඳහරන යජඹ වයවහ 
භළදිවත්වීභක් කයරහ තහකහලික ගල්ළටි ඹම්තහක්දුයට කස කිරීභට කටයුතු කරහ. ඊට අභතය 
ඔඵතුභහරපේ භළදිවත්වීපභන් එක්තයහ ප්රපාලඹක ඹම්කිසි දුයකට දළම්භහ. වළඵළයි එතනින් එවහට එඹ අද 
පනතුරු නළතිරහ තිපඹනහ. මුහුද අයිපන තිපඹන පගල් ආපඹත් ගවපගනඹහපම් තර්ජනඹට 
රක්පරහ තිපඹනහ. කනගහටුට කරුණ ඉන්න ළසිඹන්ට  නීතයහනුකර ඔප්පු තිපඹනහ. එභ 
පුාගරඹන්ට එක්පකො යජඹ වයවහ ඉඩම් පදන්න ඕනළ. එපවභ පදඹක් සිාධ පන්පන් නළවළ. පභොයටුපේ 
ප්රපාලපේ අපි දළක්කභ කිසිදු විකල්ඳ නිහ පඹෝජනහ ක්රභඹක් කහරඹක් තිසපේ අපි දළකරහ නළවළ. පම් 
මුහුදු පයපශ ඉන්න ජනතහට ඇත්තටභ තමුන්පග නිහ ම්ඵන්ධපඹන් පරොකු තර්ජනඹක් පරහ 
තිපඹනහ. ඔඵතුභහට පම් ප්රලසන අංක විදීපභට අලයතහඹ තිඹනහනම් ඔඵතුභහරට ිජු 
භළදිවත්වීභක් කිරීපම් වළකිඹහක් තිපඹනහ. භට භතකයි අපි ය ගණනහක් පම් ම්ඵන්ධපඹන් 
බහපේ කතහ කයරහ තිපඹනහ. ඉල්ලීම් කයරහ තිපඹනහ. නමුත්, භභ අවන්න කළභතියි පම්හ ජනතහට 
පේහ ඳඹන ආඹතනඹ අඩුභ ගහපන් අපිට පම් පාල් කිරිභට මුදල් නළතිවුනත් අදහර ආඹතන රට 
ඉල්ලීභක් කයරහ ජනතහ පනුපන් වඩනළගීභට ඔඵතුභහට වළකිඹහ තිපඹනහ. ඔඵතුභහපගන් 
කහරුි ක ඉල්රහ සිටින්පන් උසත්ත ප්රපාලපේ ජනතහපේ පගල් ගවපගන ඹනහ. අපි දන්න 
පදඹක් තභයි පකෝප් සිටි එක වදනපකොට එතන මුහුද පගොඩකිරීභක් සිාධ පනපකොට එපවන් මුහුද 
පගොඩකයනපකොට පභපවන් ඛහදනඹට රක්පනහ. ඉදිරිඹ දිවහ ඵරරහ පම් පාල් රට විදුම් දුන්පන් 
නළත්නම් අයිපන පගල් විතයක් පනපභයි ටිකක් පභවහට තිපඹන පරොකු පගල් වුනත් ගවපගනඹහභටත් 
වළකිඹහ තිපඹනහ. අනිත් එක පම් පගල්ර ඉන්න ිනිසසුන්ට නීතයහනුකර ඔප්පු හිි පුාගරඹන්ට 
යජපේ පම් තීන්දු තීයණ වයවහ තභයි පම් ප්රලසනරට මුහුණපදන්න තිපඹන්පන්. එතපකොට සබහවික 
යනඹන් රට ඳත්පනහ අපි දූඳත් යහජයඹක් අපි දකින පා තභයි යටක් වළටිඹට ගත්තභ පම් 
ප්රතිඳත්තිර  පරොකු ගළටලු තිපඹනහ. පම් ප්රතිඳත්ති යජඹන් භහරුන විට ප්රතිඳත්ති භහරුපනහ. 
එතපකොට පම් පාල් දිගු කහලීන ළරළසභක් ඇතු ඵරන්පන් නළවළ. ඉතින් අහනපේදීප ෆභ සිඹලු 
පාකින්භ පීඩහට ඳත්න්පන් අයණ ජනතහ. ඉතිං භභ ඔඵතුභහපගන් කහරුි ක ඉල්ලීභක් කයන්න 
කළභතියි. පම් පකොට්ඨහල බහය භන්ත් රීතුභත් ඉන්නහ අපිත් පකොට්ඨහලපේ භන්ත්රීතුභන්රහ පනොවුනහට 
අපිටත් පභඹට ඹම්කිසි පදඹක් කයන්න පුළුන්.භභ ඉල්ලීභක් කයනහ ඔඵතුභහපේ ිජු භළදිවත්වීපභන් 
පයශ තීයඹ ඛහදනඹ වීභ ම්ඵන්ධපඹන් ජනතහ පනුපන් කටයුතු කයන්න කිඹරහ ඔඵතුභහපගන් 
ඳරපනි ඉල්ලීභ කයනහ. පදපනි ඉල්ලීභ තභයි නගයහධිඳතිතුභනි, කුණු කර ම්ඵන්ධපඹන් 
ඔඵතුභහපේ කතහක තිබ්ඵහ "කුණු නළති හිතක් රසන යටක්” කිඹරහ. ඒත් අද පනපකොට පභොයටු 
නගයඹ ඇයි පම් කුණු එකතු කිරිභ ම්ඵන්ධපඹන් ගළටලුක් තිපඹනද ඉතිං එඹ ඇත්තටභ ඵදු පගන 
ජනතහට අපි නගය බහපන් ඳඹන්පන් සීිත ව පේහක්. එඹ අපිට පදන්න ඵළරිනම් ඇතිතටභ 
පරොකු ගළටලුක්. අද පම් තහක්ණඹ වයවහ ඉසයවට ඹන යටක අපි ඉන්පන්. පඳට්ට්රල් ගවන්න කිේආර් 
පකෝේ තිපඹනහ. ජනතහට තමුන්පේ කුණු පරොරිඹ කදහද එන්පන් කිඹරහ පඳොඩි ඇප් එකක් වදන්න 
ඵළරිද පම් නගය බහපේ රිඳනම් අංකඹ දහරහ. ඒ පාල් තහක්ණඹ වයවහ එකතු කයන්න ඵළරිද. ඇයි අපි 
වනිටි පරෝකපේ ජීත් පන්පන්. කරහඳ ගණනහකට පභොයටු නගය බහ පඵදරහ කුණු එකතු 
කිරීපම් යහඳිතිඹ තිපඹනහ. ඇයි ජනතහට පම් පේහන් මීට ළඩිඹ කහර්ඹක්භ රඵහපදන්න ඵළරි. 
ඔඵතුභහට ඵරඹ තිපඹනහ. උනන්දු ව ඕනෆකභ තිපඹනහ නම් ඔඵතුභහට කයන්න ඵළරිකභක් නළවළ. 
ඔඵතුභහ අවුරුදු ඳවපශොක් ඔඹ පුටුපේ ඉදන් හිටිඹහ. අපි ඔඹ පුටුර ඉදපගනත් නළවළ. ඔඵතුභහ පම් 
පාල් ක්රිඹහත්භක පනොකයන්පන් කිඹන එක ගළටලුක්. තුන්පනි කහයණඹ රංකහපේ ආර්ථික අර්බුදඹ 
ගළන කතහ කපශොත්  යහජය ආඹතන ඳහඩුරඵන තත්ත්ඹට ඳත්පරහ තිපඹනහ. පභොයටු භවහ නගය 
බහ ගත්පතොත් පභහි පේකඹන් එක්දවස අනුක් ඳභණ සිටිනහ. නමුත්, අදහර පේහන් 
කහර්ඹක්භ සිාධ පන්පනත් නළවළ. එක අතකින් ඔඵතුභහ කිඹනහ පේකඹන් භදි කිඹරහ. ත 
අතකින් අපිට ඳළිි ලි වම්ඵපනහ පේකයින් ඇත්තටභ ඒ සාහනර පේහ කයනහද කිඹරහ. භභ 
ඉල්ලීභක් කයන්න කළභතියි එකක් පේකපඹෝ ම්ඵන්ධපඹන්, එකක් විඹදභ ම්ඵන්ධපඹන් විගණන 
අංලඹට ඇයි ඵළරි නගය බහපේ විඹදම් ම්ඵන්ධපඹන් විගණනඹක් කයරහ අපිට විඹදම් අඩු කිරීභට 
වළකිඹහක් තිපඹනහද කිඹරහ රකහ ඵරන්න. වතයපනි කරුණ නඩු ගණනහක් තිපඹනහ පම් 
නඩුරට ඹන විඹදම් ගළන ගත්පතොත් ඇත්තටභ පම්පේ නගය බහකට පුදුභ පරොකු විඹදභක් 
නගයහධිඳතිතුභනි, නඩු ඇපිල් කයනහ ජනහධිඳති නීතීඥරු රිටන් කයනහ. පම් ප්රලසන අපි විසින් ඇතිකය 
ගන්න ප්රලසනද, නළතිනම් ප්රලසනරට විදුම් අපි විසින් රඵහගත යුතුද  කිඹරහ අපි රකහ ඵරන්න ඕනෆ. 



  භහසික බහ හර්තහ - 2022.09.01 

12 
 

අහනපේදීප පම් ඔක්පකොභ ජනතහපේ මුදල්. පම්හ අපප් අභපනෝඥසඥ  ක්රිඹහ නිහ ගත්ත තීන්දු 
තීයණර ප්රතිපරද කිඹරහ අපිභ රකහ ඵරන්න ඕනෆ. රක් ඳවපශොල් දට 
වළටපදදවසඳන්සිඹඹල් ඒපේ විලහර ගණන් පගන්පන. ඉතිං පභඹ පකොච්චය හධහයණද කිඹන එක 
අද නීතීඥතුිඹ ඉන්නහ භභ ඉල්ලීභක් කයන්පන් භභ පභඹ වළභදහභත් කිඹනහ. පට්ල් කයන්න 
පුළුන් නඩු තිඹනහ නම් වහභ අපි පට්ල් කයමු. නගය බහපේ නඩු විසිවතයක් තිපඹනහ. ඇත්තටභ 
අලයද? අනලයද? කරුණහකයරහ පම් පාල් ම්ඵන්ධපඹන් මීට ළඩිඹ අධහනඹ පඹොමු කයන කිඹරහ 
ඉල්ලීභක් කයනහ.  

03(16)    භවහ නගය බහ භන්රි   -   ඒ. එච්. සුපර්ස ඉන්දික භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, පම් පන පකොට යටපුයහ නළත පකොවිේ 19 ංගතඹ හි ඔින් තිපඹනහ. 
පම් කාහකයන පභොපවොත පනපකොට පකොවිේ 19 පවේතුපන් භයණ 50ට ආන්න ප්රභහණඹක් සිදුපරහ 
තිපඹනහ. අපි බහක් විදිඹට ඔඵතුභහපේ නහඹකත්පඹන් පකොවිේ ඳරපනි රැල්ර‚ පදපනි රැල්ර 
ආයම්බ වු ළනින්භ ඉතහභත් පවොද විධිභත් පර ඒ පකොවිේ භර්ධනඹ වහ පභොයටු භවහ නගය බහ 
භළදිවත් වුණහ කිඹරහ අපි කවුරුත් දන්නහ. ඒ නිහ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, දළන් අපප් යපට් ිනිසසුන්ට 
පකොවිේ අභතක පරහ තිපඹන පේරහක්. ඒ එක්කභ තිපඹන පෞඛය ඒ ආයක්ණ විධික්රභ අභතක 

පරහ තිපඹන පරහක්. නමුත් පකොවිේ ංගතඹ හි ඔන පේරහක්. තහභත් වරිඹට නිසිපර PCR 

ඳරීක්ණඹ සිදුපනොවිභ පවේතුපන් අපප් යටතුර නිලසචිත පකොච්චය පයෝගින් ප්රභහණඹක් ඳළතිපයනහද 
කිඹරහ වරිඹටභ ටවහ ගත්ත පනොවළකි පේරහක්. ඒ නිහ භභ ඔඵතුභහපගන් ඳශමු ඉල්රහ සිටිනහ අපි 
වළභ ංගතඹකභ ආයම්බවීභට ප්රාභ ක්රිඹහත්භක පන බහක් නිහ පම් ම්ඵන්ධපඹන් ඔඵතුභහපේ 
අධහනඹ පඹොමු කයරහ ඉදිරිපේදි ඹම් ළරසුම් වදන්න කිඹරහ ඉල්ලිභක් කයනහ.  පදපනි එක තභයි 
ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, භහ නිපඹෝජනඹ කයන පඵොරුඳන පකොට්ඨහලපේ අපි කවුරුත් දන්නහ ඔඵතුභත් 
දන්නහ රක්සිරිපුය ප්රපාලපේ ප්රහපාශිඹ පල්කම් කහර්ඹහරඹ තු ඉඩභක් තිපඹනහ. භභ භවජන 
උඳපඹෝගිතහ කිටුපේ බහඳතියඹහ ලපඹන් ඉන්න කහපල් අපි උත්හව ගත්තහ ඒ භුිඹ ංර්ධනඹ 
කිරීභ පනුපන් ඹම්කිසි අපප් ඳළත්පතන් පඹෝජනහක් තිබ්ඵහ ශභහ ක්රිඩහංගනඹක් වදන්න කිඹරහ. 
එතපකොට ප්රලසනඹක් වුණහ ප්රහපාශිඹ පල්කම් කහර්ඹහර ඉඩභක අපප් ල්ලි පඹොමු කයන්පන් පකොපවභද 
කිඹන ප්රලසනඹක් ආහ. ඒ නිහ අපි නියන්තයපඹන් උසහව ගත්තහ ඒ ඉඩභ අපිට රඵහපදන්න, ඳයන්න 
කිඹරහ. අපි ය ගණනහක් ඒ ම්ඵන්ධපඹන් ලිපි හුභහරු වුණහ. නමුත්, අහනපේදි ප්රහපාශිඹ 
පල්කම් කහර්ඹහරපඹන් කිේහ ඒ ඉඩභ අපිට ඳයන්න ඵළවළ කිඹරහ. ඒ නිහ අපප් ංර්ධන කටයුතු 
සිඹල්ර නළතුණහ.  නමුත්, ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, පම් පනපකොට ඒ හිස ඉඩපම් විලහර විදිඹට ගස 
ළවිරහ විලහර ඳහරිරික වහනිඹක් ඒ ප්රපාලහසින්ට සිාධපින් තිපඹනහ. පම් පනපකොට ගරු 
නගයහධිඳතිතුභනි, පඩංගු පයෝගීන් කිහිඳපදපනක් ඒ අට හර්තහපරහ තිපඵනහ. ප්රහපාශිඹ පල්කම්ට 
කාහකයරහ කිේහට ළඩක් නළවළ. ඒ ම්ඵන්ධපඹන් උත්තයඹක් නළවළ. ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඒ නිහ 
භපේ පඹෝජනහක් විදඹට තිපඹන්පන් අපිට පම් බහ භගින් භභ පම් බහපේ භන්රියපඹක් ලපඹන් 
පකොට්ඨහල භන්රියඹහ විදිඹට එතනට දළනුත් කයනහ පේභ පභතනින් ඔඵතුභහ වයවහ අපි 
විපලේපඹන් පකොභහරිසතුභහ වයවහ ඉල්ලිභක් කයන්න ඒපගෝල්පරෝ ඉඩභ බහයගත්තහ නම් එපගොල්පරෝ 
එක නඩත්තු කයන්න ඕනෆ. එඹහරහ අතින් නඩත්තුපන් නළතිවුනහභ ඒපකන් ඇතිපන ඳහරිරික 
විනහලඹට ඵළනුම් අවන්පන් නගය බහ‚ ඔඵතුභහ‚ අපි. ඒ නිහ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, භභ ඔඵතුභහපගන් 
ඉල්රනහ ඳශපනි එක පඩංගු. දළන් පම් පනපකොට ඹම් ඳළතිරිභක් සිදුපරහ තිපඹනහ. ඒ ආ්රිත ඒ 
ම්ඵන්ධපඹන් විධිභත් ක්රිඹහභහර්ගඹක් ගන්න කිඹරහ. පභොකද භවජන ඳරික්කරු පදඳරක් ඉන්නහ 
බහ නිපඹෝජනඹ කයන. භවජන ඳරික්කතුභහත් ඉන්නහ. ඒපේභ එම්. ඕ. එච්. එක නිපඹෝජනඹ 
කයන පකනහත් ඉන්නහ. භභ පදන්නහටභ කාහකශහභ ඒ පදන්නහභ කිඹපු පා තභයි ඒ ම්ඵන්ධපඹන් 
ක්රිඹහත්භක පන්න විදිඹක් නළවළ. දුම් ගවන්න විදිඹක් නළවළ. ඒ අලය කයන පාල් නළවළ. ඩිල් නළති 
ප්රලසන කිඹරහ ප්රහපඹෝගික භභ පිලිගන්නහ. නමුත් ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, පභඹ විපලේ තත්ත්ඹක් 
විදිඹට රකරහ ඒ භූිඹ බහ භඟින් සුාදකයරහ දිරහ ඊරගට අපප් බහ භගින් පවෝ එක්පකෝ 
ඒපගොල්පරෝ කයනහ නම් ඉඩභ ඒපගොල්රන්පේ බහයපේ තිපඹනහ නම් ිනිසසුන්ට වහනිඹක් පනොන 
විදිඹට ඒක නඩත්තු කයන්න ඕනෆ. එපවභ නළත්නම් අපප් බහට පම්ක ඳයන්න කටයුතු කයන්න ඕනෆ 
ගරු නගයහධිඳතිතුභනි. පම් අතයභළද තිඹහපගන ඉඩම් තිඹහපගන කිසිදු විදිඹකින්ත් ඒ ම්ඵන්ධපඹන් 
ක්රිඹහත්භක පන්න පනොවි ඒපගොල්පරෝ නඩත්තු පනොකය එපකන් සිාධපන අහසිඹ විතයක් බහට 
එන තත්ඹක් තිපඹන්පන්. ඒ නිහ එක අපි ශකගන්න ඕනෆ. ඔඵතුභහපගන් ඉල්රහ සිටිනහ එකක් 
පඩංගු භර්ධනඹ පනුපන් ඹම්කිසි භළදිවත්වීභක් ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, සිාධ කයන්න අපප් 
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අඳවසුතහරට ඹටත්යි භභ ඉල්රන්පන්. ඒපේභ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඉඩභ ම්ඵන්ධපඹන් විධිභත් 
ක්රිඹහභහර්ග රට අපි නළත පඹොමු පමු කිඹරහ භභ නළත භවජන උඳපඹෝගිතහ කිටුට ඕනනම් 
පඹෝජනහක් දහන්නම්. ඒ ම්ඵන්ධපඹන් ඉල්ලිභක් කයන්න ඔඵතුභහ ප්රහපාශිඹ පල්කම්තුිඹත් 
එක්ක.පභොකද අපිට පේභ පභොයටුපේ ප්රධහන පුයළසිඹහ ඔඵතුභහ ඒ නිහ ඔඵතුභහ ඒ ම්ඵන්ධපඹන් 
භළදිවත්වීභක් කයන්න කිඹරහ ඔඵතුභහපගන් ඉල්රහ සිටිනහ. 

03(17)    භවහ නගය බහ භන්රි   -    එස. පේය යවීන්ද්ර ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ළඩකයන්න දන්පන් නළති අඹ ළඩ කයන්න ඵළරි අඹ ළඩ කයන්න වළකිඹහක් 
නළති අඹ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි අනුන් ංවිධහනඹ කයන පඳයවළපර් ඉසයවහයින්භ භල් ඵයිසිකරඹක් 
අයපගන ඹන්න වරි කළභතියි. එපවභ නළත්නම් නිරපම්ට ඇදපගන ඹන්න වරිභ කළභතියි. එපවභ 
නළත්නම් කයඩුට අතගවන්නත් වරිභ කළභතියි. එක තභයි භභ හිතන්පන් ළඩ කයන්න ඵළරි අඹපේ 
එකභ අයමුණ. ගරු නගයහධිඳතිතුභනි භභ හිතන්පන් එට එපවභ කිඹනපකොට ඹම් ඹම් පදල් විවිද 
කිතිකළවිම් ඇතිපනහ. කවුරුත් කළභති නළවළ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි අනුන් ංවිධහනඹ කයන 
පඳයවළපර් අහපන්ට කුණු කයත්තඹක් අයපගන ගිහිල්රහ කුණු ටිකක් ඳටරහ එපවභ පදඹක් 
කයන්නනම්. භභ හිතන්පන් කිසිභ පකපනක්පේ එපවභ අදවක් නළවළ. භභ කිඹන්පන් ගරු 
නගයහධිඳතිතුභනි අපි ිනිසසු ගළන කාහකයාදි ිනිසසුන්පේ ප්රලසන පනපභයි නිපඹෝජිතඹන් 
කාහකයන්පන්. අය වළභදහභ රැල්රට එන ජනප්රිඹපා තභයි වළපභෝභ පගන්පන්. ඉතින් ඒක පනපභයි භභ 
හිතන්පන් විඳක්ඹකින් පවෝ අපඳන් විඹ යුත්පත් විඹ යුත්පත් ිනිසසුන්ට විඹයුතු පදඹක් කාහකිරිභ. 
දළන් පම් කාහ වුනහ ලියුභකින් මුලු ගභක්භ සුාද කයහ කිඹරහ. ගරු නගයහධිඳතිතුභනි එක ගළන භභත් 
කිඹන්න කළභතියි. පභොකද පම් ඇවිල්රහ  යහඳහරිකයින්ට ඉතහභත් අඳවසු කහරඹක් යහඳහරිකපඹො 
පඵොපවොභ අභහරුපන් ඒ කිඹන්පන් අපි විපලේපඹන්භ නගය බහක් විදිඹට අපි පම් අසාහපේදි ගත 
යුතුයි අපිට ඵදු පගන අපිට ඒ අලය අපි බහපන් ඹළපඳන යහඳහරිකපඹො කිඹන්පන් අපි මුලිකත්ඹ 
ගතයුතුයි ගරු නගයහධිඳතිතුභනි. ටවුන් ර ඉන්නහ යහඳහරිකපඹෝ ඵදු පගනහ ඔවුන් කයන 
යහඳහයඹභ මුලු පප්භන්ට් එකභ ආයණඹ කයපගන ඹම් ඹම් යහඳහරිකපඹෝ ඔවුන්පේ යහඳහයරට 
ඵහධහකයින් යහඳහය කටයුතු කයනහ. අනිහර්පඹන් විඹයුතු පදඹක් තභයි ගරු නගයහධිඳතිතුභනි 
ඔවුන්පේ යහඳහය කයපගන ඹහභට අපි ඔවුන්ට ඳවසුකම් රඵහදිඹ යුතුයි. නළත්නම් පම් එක එක්පකනහපේ 
අලයතහඹට එක් එක්පකනහ චුන්කයන්න පම් කිඹනහ පේ ඔවුන්පේ ආයක්හ පනපභයි අපි ඵරහගත 
යුත්පත් පභොයටුපේ රිඳනම් ඵදු පගින් ජර බ්ල්ඳත පගන විදුලි බිල්ඳත පගන යහඳහරිකඹන් 
පනුපන් අපි සිටිඹ යුතුයි. ඒක කිඹන ගභන් ගරු නගයහධිඳතිතුභනි අපි අපනක් යහඳහරිකඹන් ගළනත් 
ඹම් කිසි ආයණඹක් විඹ යුතුයි භවජන නිපඹෝජිතඹන් විදිඹට. භභ පඹෝජනහකය සිටිනහ අපි ඒ පප්භන්ට් 
එක සුාද කයනහ පේභ අපිට පුලුන්නම් ඳදිකපදිකහපේ ඉන්න පශදුන්පගන් භභ හිතන්පන්  
ඔඵතුභහ වළභදහභ කිඹන පදඹක් තභයි ජංගභ පරදහභ දවහ කිසිභ පකපනකුට කිසිභ ඵහධහක් 
නළවළ.ඉතින් ඔඹ ඉන්න ඕනභ පශපදකුට ඕනභ අසාහක ජංගභ පශදහභ කයන්න පුලුන්පන්. අඳට 
පුලුන්නම් ඹම් කිසි ප්රිතිඹකින් යුක්ත කයත්ත ටිකක් වදරහ පදන්න ඒ ජංගභ පශදහභ කයන්න 
තිපඹන්නහවු පකොටිඨහලරට අඩුගහපන් එක කයත්තඹ ඵළගින් වරි දහරහ ජංගභ පශදහභක් කයන්න 
පදන්න පුලුන්නම් ගරු නගයහධිඳතිතුභනි භභ හිතනහ එක අපප් ජනතහට ඳහරිපබෝගික අලයතහ 
පිපර්යි. එතපකොට දුප්ඳත් ිනිසසුන්පගත් අලයතහ පිපර්යි කිඹන පඹෝජනහ භභ කයනහ. 

03 (18)    භවහ නගය බහ භන්රි   -   එල්. ඔ වර්ණ අපබ්පකෝන් භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, පඳොඩි අනහයණඹක් කයගළනිභට අලයයි. පම් බහපේ භට භතක වළටිඹට දළනට 
අවුරුදු 7‚ 8කට කලින් ඉදන් තිබ්ඵහ පජනපර්ටයඹක්. පජනපර්ටයඹ භභ හිතන්පන් ලුනහ කරපු 
යහඳිතිපඹන් වම්ඵවුපන්. ඒක තිබ්පබ් පට්රයඹත් එක්ක. නමුත් දළන් පවොඹරහ ඵරාදි පජනපර්ටයඹ දළන් 
නළවළ. දිගින් දිගභට පවොඹහ ඵරාදි ඒ පජනපර්ටයඹ අබිලි ද්රය පර පන්පාසි පරහ තිපඹනහ. ඒ නිහ 
නගයහධිඳතිතුභනි, පභපවභ අලුත්භ පජනපර්ටයඹක්. පට්රයඹ දියරහ කිඹරහ පයෝද වතපර් පජනපර්ටයඹක් 
එක්ක පජනපර්ටයඹ අඵලි කිඹරහ විකුණන්න තයම් රු.10000 කට විකුණරහ තිපඹන්පන්. ඒ නිහ එක 
පොඹහ ඵරන්න ඕපන්. ඒ කිටුක් ඳත්කයරහ තිපඹනහ. ඒ කිටුපන් ඵරරහ තිපඹනහද කිපරෝපොට් 
16 ක පජනපර්ටයඹක් රු.10000කට දිරහ තිපඹන්පන්. භභ හිතන්පන් ටඹර් එකක ගන්න ඵළවළ 
රු.10000ට. ටඹර් 4 පට්රයඹ භග දිරහ තිපඹන්පන් පම්පනපකොට එ පජනපර්ටයඹ තිපඹන තළනත් භභ 
දන්නහ. ඒනිහ භභ පවොඹහ ඵරනහ. ඔඵතුභහපගන් ඉල්ලිභක් කයනහ කිටුක් ඳත්කයරහ කිටු 
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වයවහ තභයි පභඹ අබිලි පභොකක්ද කිඹරහ තින්දු කයන්න ඕපන් රු.10000 කට පම් පජනපර්ටයඹ ගිපේ 
පකොපවොභද පම් නිරධහරින් පකොපවොභද කටයුතු කයන්පන් කිඹරහ පවොඹරහ ඵරරහ අපිට හර්තහක් 
පදන්න. ඉතින් පභපවභ පකොච්චය පදල් ඹන්න ඇතිද ට්රළක්ටයඹ දහනහ. කළලි ටික ගරනහ ගයහජපේ 
තිඹහගන්නහ. ට්රළක්ටයඹ පන්පාසි කරහට ඳසපේ කළලි ටික එවහ ඳළත්පතන් ගිහිල්රහ ගයහජපේ කට්ටිඹ 
දිරහ ට්රළක්ටයඹ ඳළදපගනභ ඹනහ. එපවභ අබිලි කයන්පන් පකොපවොභද කිඹරහ ඔඵතුභහ අපිට 
විභර්ලනඹක් කයරහ හර්තහක් රඵහපදන්න කිඹරහ ඉල්රහ සිටිනහ. 
 

03 (19)    භවහ නගය බහ භන්රි   -    පී. ඹන්ත යන්සිරි ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ලුනහ ජනතහ අද උදළන මුහුණදුන් ඒ සිදුවිභ ගළන ඇත්තටභ කණගහටුපනහ. 
ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, භභ හිතනහ ඔඵතුභහපගත්, පකොභහරිසතුභහපගත් ඒපේභ ඉංජිපන්රුතුිඹපගත් 
භළදිවත් විපභන් අපි ඳසුගිඹ භහ කිහිඳපේභ විපලේපඹන් හයකන් කහපල් ජරපඹන් ඹටවිභ 
රක්හපගන පභෝඹ කඳන්න අපිට නිසි ආකහයපඹන් වළකිඹහ රළබුණහ. නමුත් අහනහකට ඊපේ 
උදළන භභ ඉංජිපන්රුතුිඹට කාහකයරහ කිේහභ පභපවභ පභෝඹ පිරිරහ කිේහභ ඇත්තටභ එතුිඹ 
අලය කටයුතු රරහ දිරහ නිශධහරින් එරහ තිබ්ඵහ. නමුත් ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, දල් 12 පනපකොට 
පභෝඹ කඳරහ අන් කිඹරහ භට දළනුම් දුන්නහ. භභ එකට ඹනපකොටත් තුය ඵහින්පන් නළවළ. ඳසපේ 

පවොඹරහ ඵළලුහභ පම්පගෝල්පරෝ JCB ඹන්්ඹත් අයපගන ඇවිල්රහ තිබුණහ. භභ හිතන්පන් ඳළඹක් ඳළඹ 

බහගඹක් පභෝඹ කඳරහ තුය ඵළවළරහ ඹන විදිඹ නිරික්ණඹ කයරහ තභයි එන්න ඕනෆ. නමුත් ඊපේ 
අහනහට එඹ සිාධපරහ තිබ්පබ් නළවළ. එපක් අහන ප්රතිපරඹක් විදිඹට අදපනපකොට ධිය නිහ 
ලුනහ අට ළභ ප්රපාලඹක්භ ඹටපරහ. විපලේපඹන්භ අපි දන්නහ පම් ආර්ථික අඳවසුතහපන් ඉන්න 
අසාහක ඩුකහර්ිකඹන් විපලේපඹන් ඔඵතුභහ ඩුකහර්ිකපඹක් විදිඹට දන්නහ පභෝටර් ඹන්් ඳහ 
පිච්චිරහ තිපඹනහ තුයට ඹටපරහ. ඒ සිදුවිභ සිාධපරහ තිපඹන්පන් අලය කටයුත්ත පකරිරහ පභෝඹත් 
කඳරහ එපගෝල්පරෝ කිඹනහ පභෝඹ ඵළසයි කිඹරහ නමුත් ඒ සුලු කහරඹ ඳළඹක් පවෝ ඳළඹ බහගඹක් ඒක 
නිරික්ණඹ කරහනම් අය මුහුපදන් එන තුයට ළපවන්නළති පන්න ළහුනහනම් නළත කඳන්න 
අසාහ තිබ්ඵහ 12 ඉදරහ ව 4‚5 පනකම් නමුත් එතනදි පච්ච ඹම්කිසි ප්රභහද පදෝඹක් හින්දහ අද 
උදළන ඳහන්දය 4 ඉදරහ දුයකාන ඇභතුම් විලහර ප්රභහණඹක් ආහ මුලු කරපුභ ඹටපරහ පගල්රටත් 
තුය දහරහ භභ ගහ ඡහඹහරඳත් තිපඹනහ‚ විඩිපඹෝත් තිපඹනහ. එනිහ භභ හිතනහ භන්රිපකපනක් 
විදිඹට ඳත්පරහ පම් සිදුපච්ච 4 පනි අසාහ තභයි පගල් ඹටවිභ. මුල් අසාහ තුපන්දි භටත් 
අත්දළකිභක් පනොතිබුනත් භභ ඊට ඳසපේ ඔඵතුභහපගත් පම් සිඹලු නිරධහරින්පගත් වපඹෝගඹ ඇති පම් 
කටයුතු අදපනකම් කයපගන ආහ කිසිභ පදඹක් සිදුවුපන් නළවළ. නමුත් අහනහකට දළන් හයකනුත් 
ඉයයි මුහුපා ඒ ළයත් අඩුපරහ තිබ්පබ්. පම් සිදුවිභ ඹම්කිසි ප්රභහද පදෝඹකින් සිදුපරහ තිපඹනහ. ඒ 
නිහ නළත නළතත් පම් පදල් පනොපන්න ඒ අදහර නිශධහරින් දළනුත් කයරහ ඒ දවහ කටයුතු 
කයන්න කිඹන ඉල්ලිභ කයනහ.  

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි භභ ිට පඳය බහපදිත් ඉල්ලිභක් කයහ විපලේපඹන්භ ලුනහට තිපඹන එකභ 
ඳහර ලුනහ කි සඨ විදුවර එතන ඳහපල් ශභයි වහයසිඹඹක් ඳන්සිඹඹක් අධයහඳනඹ රඵනහ. ිට 
ඉසපල්රත් භභ ඒ ප්රකහලඹ කයහ. එතන රිඹ අනතුයක් ඳහ සිදුවුනහ. ඒක නිහ ඳහය භහරුපන සාහනඹක් 
විදිඹට එතන රරහ දිරහ පඳොලිස නිරධහරිපඹක්පේ පේඹ පඹොදන්න කිඹරහ. පම්පනපකොට ප්රධහන 
ඳහල් විපලේපඹන්භ යහතහත්ත පභපතෝදිස විදුවර‚ ලහන්ත පඵසතිඹන් විදුවර‚පේල්ස කුභය කුභරි 
විදුවර අදහර සාහන ර ඒ ඳහය භහරුපන සාහන නම් කයරහ පඳොලිස නිරධහරින් යහජකහරිපේ පඹොදරහ 
තිපඹනහ. අය පකොශඔට කිරි  ගභට කළකිරි පේ අපිට උඹන කේසඨ විදුවරට ලුනහට ඒ ඳහය 
භහරුපන සාහනඹක් කසකයරහ දිරත් නළවළ. පඳොලිස නිරධහරින් පඹොදරත් නළවළ. ඒනිහ ඔඵතුභහපේ 
කහරුි ක අධහනඹ පඹොමුකයරහ ඒ දවහ අලය කටයුතු රහ පදන්න කිඹරහ ඉල්ලිභ කයනහ.  

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි අපප් ප්රදිප් ්රිඹන්ත භන්රිතුභහ කිේහ පේ ඉදිරිඹට එන්පන් ළසිකහපල්. 
විපලේපඹන් ලුනහ 6පනි ඳටුභග 7පනි ඳටුභග පම් ළසි ජරපඹන් ඹටපනහ. ඉතින් අපි 
පඹෝජනහක් විදිඹට ඉදිරිඳත් කයහ 6පනි ඳටුභග වයවහ පර්ල් ඳහය වයවහ ඵට නර එලිභ. නමුත් දුම්රිඹ 
පදඳහර්තුපම්න්තුපන් තිබ්ඵ අඳවසුතහභත ඒ පා කයගන්න ඵළරිවුනහ. ඒක නිහ ඔඵතුභහට පම් දවහ ඝිජු 
භළදිවත් විභක් කය එඹ රහ පදනපභන් ඉල්රනහ. 

ගරු නගයහධිඳති    -     ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 
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ගරු භන්ත්රීරුනි‚ අපප් යන්සිරි භන්රිතුභහ එඹ කිඹන කහයණඹ ඇත්ත. භට ඳරපනි පකෝල් එක එන්පන් 
5.10ට. පදපනි පකෝල් එක එන්පන් හිටපු නහගරික භන්රි දිඳහල් පයෝදිපගෝ 5.29ට ඊට ඳසපේ භභ 5.37 
ට යපම්සට ගන්නහ 5.40ට. නළත පකෝල් එකක් එනහ ඊට ඳසපේ භභ 5.41ට අලුත් ඉංජිනිඹට 
ගන්නහ. ඊට ඳසපේ 6.03ට යපම්සට ගන්නහ. පම් ආකහයපඹන් ඊට ඳසපේ භට ආපේ පඳොලිසිපඹන් 
කාහකයනහ. පම් පේ විලහර ප්රභහණඹක් කාහකයහ. පම්ක ඔඵතුභහට භභ පඳොේඩක් කිඹන්පන් ඔඵතුභහ 
කිඹපු කාහ වරි තහක්ි කභඹ කාහක්. ඔඵතුභහ කිේපේ පන්න තිපඹන පා ශක්න්න පුළුන් 
පන්න පභඹ කයරහ ගිඹහනම් අද පභඹ පන්පන් නළවළ කිඹරහ. ඔඵතුභහත් ඔතනට කයපදන්න ඵය 
පදන්න උයපදන්න පන්න තිපඹන පා පන්න ඹනපරහට පඳොේඩක් ඉදරහ පම්න්න පම්ක කයන්න 
භභ භළදළවත්පනහ. පම්ක කයන්න කයරහ ඹන්න ඊරග එකත් ඔපවොභ කයන්න කිඹරහ ඔඵතුභහ එක 
දක් භළදිවත්පන්න. පභොකද පම් අපප් තිපඹන වුභනහ පම් කහටත් නළවළ. ඔඵට තිපඹන වුභනහ 
පම් කහටත් නළවළ. භට තිපඹන වුභනහ පම් කහටත් නළවළ. පම් ඔක්පකෝන්ටභ තිපඹන්පන් 
යහජකහරිඹක්. අපිට තිපඹන්පන් පන එකක්. අපි ඔක්පකොටභ තිපඹන්පන් පන එකක්. පම් පගොල්රන්ට 
තිපඹන්පන් යහජකහරිඹක්. පම්ක භභ හිතනහ ඔඵතුභහ දක් ඔතන ඉදරහ 

 භවහ නගය බහ භන්රි    -    පී. ඹන්ත යන්සිරි ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, පභෝඹ කළපුහ නම් දස 100 ක් 70 කට ඩහ වබහගි පරහ තිපඹනහ. 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්.  භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ‚ භභ කිඹන්පන් ඔඵතුභහ ඉන්පන් නළවළ කිඹන එක පනපභයි. අහනඹ පනකම් ඉදරහ 
ඔඵතුභහ ඹනහ කිඹරත් භභ දන්නහ. අහන පනකම් ඉන්නහ කිඹරත් භභ දන්නහ. ඔඵතුභහට භභ 
පම් කිඹන්පන් අපිට පම් වුභනහ කයන පම් කහර්ඹඹ කයගන්න අවුරුදු 16ක් භට අත්දළකිභ තිපඹනහ. 
අපප් වුභනහ සිඹඹට සිඹඹක් හක්හත් කයගන්න නිරධහරින් කළභති නළවළ. නිරධහරින් ඒකට එකග 
පන්පන්ත් නළවළ. ඒක නිහ ඔඵතුභහ ඊරග දපේ ඔඵතුභහ කිඹන එක වරිඹට වරි ඔඵතුභහ කයපු පා 
කරහනම් පභෝඹ පිපර්න්නළති කළඩි කළඩිභ ඹනහ. පභොකද එතයම් ර්හක් ඊපේ දිනපේදි ඳතිතපච්ච 
නිහ භභ හිතන්පන් ඉංජිනිඹර් පම්ක තභයි පන්න ඕන දළන් පම්ක ඉයයි දළන් ඵහිනහ කිඹන එක 
පනපභයි. වරිඹටභ තුය ටික ඵහිනකම් කළපුනහද කිඹරහ ඵරන්න ඕන. දළන් අද කඳන්න ඹනපකොට බුම්  

එක ඹන්න වුපනත් නළවළ. පේසිබි එක ඹන්න වුපනත් නළවළ. අතින් ළපේ කයනපකොට අඩි 20ක් දක්හ 
ඳරල්පරහ ගලුත් ගරපගන ගිඹහ. අද කල්පාමුල්ර4 පනි ඳටුභගින් කාහකයහ අරුදු ගහනකට ඳසපේ. 
අද වළභ තළනින්භ කාහකයහ ධර්භයත්න ඇනියු එපකන් කාහකයහ. වළභ තළනින්භ අද කාහ කයන්න 
ගත්තහ. අගුරහපන්න් ඳහ කාහකයන්න ගත්තහ. රුක්භහල් භන්රිතුභහ කාහකපර් ඳවකුත්ගහනට කාහ 
කයරහ භට කිේහ පභන්න පභපවභ පරහ තිපඹනහ කිඹරහ. එ ඇත්ත එතුභහට කාහකයරහ කට්ටිඹ වතය 
ඳසපදපනක් කාහකයරහ තිබ්ඵහ. භභ කිඹන්පන් භන්රිරුන්ට උදේපන්න පම් ළඩ ටවන වදනපකොට 
ඒ ගරු භන්රිතුභන්ට පම් අත්දළකිභ තිපඹන්පන් පභොකද ඔවුන් එතනභයි ඉන්පන්. විපලේපඹන්භ අලුත් 
ඉංජිපන්රුතුභහ ඔඵතුභහ පභඹට භළදිවත්බහඹක් ගන්න. අද දිනපේදි භභ ඳවත්බිම් එපක් ගරු 
බහඳතිතුභත් එක්ක කාහකයහ. එතුභහ භට පකෝල් එකකුත් අයපගන තිබ්ඵහ. බහ නිහ භභ ගත්පත් 
නළවළ. එතුභත් එක්ක කාහකශහ. එතුභහ කිේහ පම්කට සාහය විදුභක් පදන්න. එතුභහ සාහන 
ඳරික්හක් කයන්න එනහ කිඹරහ. පභොකද ගල් ළටිඹක් අපිට අලය පනහ. ගල් ළටිපේ ඉදරහ පම්ක 
කඳන්න බඹයි පජසිබි එපකන් කඳනපකොට එකඳහයටභ කළපිරහ ආපොත් පේසිබි එක පඳයපරනහ. 
එතයම් අති බඹහනකයි ඵරහපගන ඉන්නපකොට පුදුභහකහයයි. ඒක කඳනපකොට අපිට දිපනහ එකඳහයටභ 
ළල්ර කඩහපගන ඹනහ. එතයම් අති බඹහනකයි. පේසිබි එක ඳහ මුහුදට ඹන තයම් පරොකු තුයක් එනහ 
කරපු කඳනපකොට. එතයම් බඹහනකයි කඳපු තළන ඉන්න අඹනම් ඒ අත්දළකිභ තිපඹනහ. භභ හිතන්පන් 
යන්සිරි භන්රිතුභහටත් ඒ අත්දළකිභ ඇති. එනපකොට එන පේගඹ පකොච්චයද කිඹන එක. එක නිහ භභ 
හිතනහ ඔඵතුභන්රහ පම්කට භළදළවත්පන්න යන්සිරි භන්රිතුභහ කිඹන පම් කාහ ඇත්ත. ඇත්ත නළති 
පනපභයි වළඵළයි ඒපක් තුය ඵහින අහනඹ දක්හ පම්ක කයන්න නිරධහරි එතන ඉන්න. ඉදරහ ඒක 
පඳන්නරහ ඒ අහනඹ දක්හ ඹන්න පදන්න. නළතු ඵළවළ කයන්න. ඒක පම් අපිට නිදහගන්න පනොදි 
ඉන්නහ පනපභයි ිනිසසු ිනිසසුන්පේ කන්නරේට ඇහුම්කම් පදනහ ඉතින් ඳරපනි පකෝල් 
එපකන් ඉදරහ අහන එකදක්හභ ඇහුම්කම් පදනපකොට භභ හිතනහ 7.20 පේ පනපකොට පභෝඹ 
කට කළපිරහ ගිහිල්රහ තිබුණහ. ඔක තභයි ඇත්ත තත්ඹ ගරු භන්රිතුභහට පඳොේඩක් උදේපන්න. 
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03 (20)   භවහ නගය බහ භන්රි   -   එම්. චන්ද්ර ගහිි  පීරිස භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ිට භහ 6 කට ඳභණ පඳය භභ ඔඵතුභහපගන් පම් බහපේදි ඉල්ලිභක් කයහ 
යහතහත්ත ඳරපනි ඳටුභග වදරහ පදන්න කිඹරහ. නමුත් පරොකු මුදරක් ළඹපන ළඩක් ඒපේභ 
ංර්ධන යහඳිති නතය පච්ච නිහ එගළන භභ පම් පරහපේ ඵරඳළභක් කයන්පන් නළවළ. නමුත් පම් 
ප්රපාලහසින් නළත නළත නහගරික පකොභහරිසතුභහ වම්ඵපනහ. ඇවිල්රහ කයදය කයනහ දළන් 
ඉල්රන්පන් ඔවුන් එක ප්රිික්ස කයරහ වරි ප්රතිංසකයණඹ කයරහ පදන්න කිඹරහ. 

ගරු නගයහධිඳති    -    ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ‚ ඒක තහය දහරහ වදන භට්ටභට පගනහ. ප්රිික්ස කයරහ වරිඹන්පන් නළවළ. පභොකද ෂර්සට් 
පල්න් එපකන් එම්භහනුපල් ඳහයට ළපටන තළන ඉදරහ ම්පුර්ණපේ පභතනට පනකම් වදනහ. 

03 (21)   භවහ නගය බහ භන්රි   -    යූ. අනුයසිරි ජඹරහල් ද සිල්හ භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, පභොයටුපේ නගය බහ ඵර ප්රපාලඹ තුර පම් කහර සිභහපේදි පභොයටුපේ ජනතහට 
විලහර කයදයඹක් ඵට ඳත්පරහ තිපඹනහ. පම් පොය තුයන්පගන් දහරකට එළිඹට එන්න ඵළවළ. ඒ 
පගදයට පවොරු ඇවිල්රහ ඒ ඵඩු බහේඩ අයපගන ඹයි කිඹරහ පඳොල් ගපවේ පගඩිඹක් තිඹන්න ඵළවළ ත්තට 
ඇවිල්රහ කඩහපගන ඹනහ. එපවභ තත්ඹක් අද පභොයටු තුර පම් පොරුන්පගන් විලහර පර 
ඵරඳළභක් ඇතිපරහ තිපඹනහ. නගයහධිඳතිතුභනි පම්ක කල්පාමුල්රට විතයක් පනපභයි පොයිහපුයට 
ඳභණක් පනපභයි මුළු පභොයටුටභ අතිබඹහනක තත්ඹක් ඵට ඳත්පරහ තිපඹනහ. අපි බහක් 
විදිඹට පභොයටුපේ භවජන නිපඹෝජිතපඹො විදිඹට පම් කරුණට අධහනඹ පඹොමු කයරහ නගය බහ සිභහට 
අලය පඳොලිස සාහනපේ සාහනහධිඳතිරු දළනුත් කයරහ නළත්නම් පේසඨ පඳොලිස අධිකහරිරු දළනුත් 
කයරහ පම්කට ගන්නහවු පිඹය කඩිනින් ගන්න කිඹන ඉල්ලිභ පම් බහට ඉදිරිඳත් කයනහ. ඒක නිහ 
පභඹට ඔඵතුභහ භළදිවත්පරහ අපිත් භළදිවත් කයපගන පඳොලිස නිරධහරින් එක්ක හකච්ඡහක් දහරහ 
ඉක්භි න් පිඹයක් ගමු කිඹන අදව භභ ඉදිරිඳත් කයනහ.  

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, අපනක් කහයණඹ තභයි අපප් යන්සිරි භන්රිතුභත් දළන් කාහ කයහ. ලුනහපේ 
කරපු ඔඵතුභහටත් පකොල් කයරහ කිේහ භටත් 5.30 ට තභයි පකෝල් එකක් එන්පන්. නමුත් භභ 
ඔඵතුභහට කාහකපර් ඳහුපරහ. එතපකොටත් පජසිබි එක ඹරහ කිේහ තිපඹන්පන් භභ කිඹන්පන් පම් 
කහපල් පකොපවොභත් ළසි ජරපඹන් ලුනහපේ ඇර ඒ දිගට පිපර්නහ එතපකොට අපප් කල්පාමුල්ර 
ප්රපාලපේ අතුරු ඳහයල්ර තිපඹනහ කහණු. ඒ තුය පිරුණහභ ඒ අතුරු කහණුලින් තභයි පගල්රට 
තුය එන්පන්. ආඳදහට රක්පන්පන් ගරු නගයහධිඳතිතුභනි ලුනහපේ කරපුපේ ඒ ඇර ගළඹුය භදි .දළන් 
පම් තිපඹන තත්ඹට පම් සාිඳනඹ න තුය ටික යදහඳත්හ ගන්න පම් ඇපල් ගළඹුය භදි. පම් කහපල් 
ිනිසසුන්ට ජිත්පන් වරි අභහරුයි. නමුත් පම් පග ආඳදහක් වුපනොත් තත් ිනිසසුන්ට අභහරු 
තත්ඹක් එදිපනදහ ජිත්පන ිනිසසු ඉන්නහ. රැකිඹහරට ඹන ජනතහ ඉන්නහ. ඉතින් ඒක නිහ අපි 
ආඳදහට රක්වුනහට ඳසපේ  පිඹය ගන්නහට ඩහ එකට පභොකක් වරි ළරළසභක් බහක් විදිඹට අපිට 
කයන්න පුලුන්නම් අන්න අපි ජනතහට කයන පම් බහපන් කයන පදඹක් විදිඹට අපිට කිඹන්න 
පුලුන්. ඒකත් භභ ඔඵතුභහපේ අධහනඹ පඹොමුකයනහ.  

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, භපේ අපනක් කරුණ තභයි අගුරහන ආදහවනහගහයඹ කිඹන්පන් අපිට ම්ඳතක්. 
නගය බහට ම්ඳතක්. ඒ නිහ නගයහධීඳතිතුභනි, කල්පාමුල්ර‚ රක්ඳතිඹ‚ අගුරහන‚ පතරර‚ 
පඵොරුඳන පම් ජනතහට අහධහයණඹක් අපි කයන්පන්. පභොකද අපි යහතහත්තට එනහට ඩහ 
ගල්කිසපේ ඹනහට ඩහ අගුරහනට ඹන එක අපිට රගයි. ජනතහට එක හසිඹක්. ඒ නිහ අඟුරහන 
ආදහවහගහයඹ ඉතහ ඉක්භි න් ප්රතිංසකයණඹ කයරහ ඒ ජනතහ අතට ඳත්කයන්න කිඹන එක භභ පම් 
අසාහපේදි ඔඵතුභහපේ අධහනඹ පඹොමු කයනහ. ඒපේභ කටුඵළාද පශදපඳොර අපප් බහ තු 
තිපඹන්පන් ගරු නගයහධිඳතිතුභනි අපප් යජපේ කහපල් ඹවඳහරන ආේඩු කහපල් තභයි ඕක වළදුපේ.  

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ‚ කාහ කරහ පේනක දභඹන්ත භවතහ කාහ කරහට ඳසපේ එකට පිළිතුරු දුන්නහ. ඒකට 
කිටුක් ඳත්කයරහ තිපඹන්පන්. 
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03 (22)    භවහ නගය බහ භන්රි    -    එම්. කුභහය යහජයත්න භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, පකොයශළල්ර ආසිරි පඳපදපේ කහණු  ඳාධතිඹට විකයරහ තිපඹන පභෝටර් 
ඳාධතිඹ ම්ඵන්ධපඹන් ඒපේභ භභ ඒ අසාහපේදි භවජනතහපේ ඉල්ලිභකට අනු ඉල්ලිභක් කයහ 
අඩුභ තයපම් සාහන ඳරික්හක් පවෝ සිදුකයරහ ඒ අලය කටයුතු ඉක්භි න් සිදු කයන්න කිඹරහ.නමුත් 
අපප් පේසඨ නහගරික භන්රි ප්රදිප් ්රිඹන්ත ගරු භන්රිතුභහ දවන් කරහ පේ දළන් පම් ළසි භඹ ඊපඹන් 
ආයම්බ වුනහ. ඉතින් භභ හිතනහ තහභත් භභ හිතන විදිඹට ඒ ම්ඵන්ධපඹන් පිඹයක් අයපගන තිබුපන් 
නළවළ. ඒ ම්ඵන්ධපඹන් ඔඵතුභහපේ අධහනඹ නළතත් පඹොමු කයන්නට කළභතියි. ඒත් එක්කභ ගරු 
නගයහධිඳතිතුභනි, පභභ අයිතභඹ ඹටපත් පකොයශළල්ර ධිය ජනතහ තභන්පේ ධිය ගභන් ඳවසුකය 
ගළනිභ දවහත් සාහනඹ වදුනහගළනිභ දවහත් ඔවුන් ෂසරළස රයිට් ඳහවිච්චි කයනහ. භභ හිතනහ ඳහුගිඹ 
යපට් තිබ්ඵ තත්ත්ඹත් එක්ක පගොඩක් ෂසරළස රයිට් ඳත්තුවුපන් නළවළ. ඹම් ඹම් අසාහපේදි 
ඔඵතුභහපේත් අනුදළනුභ ව ආශිර්හදඹ ඹටපත් අපප් විදුලි ඉංජිපන්රුතුභහ වයවහ අපිට පුළුන් ආකහයඹට 
විකය අපි ඔවුන්ට වනඹ රඵහ දුන්නහ. නමුත් පම් පනපකොට ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, එහි ඉතහභත් 
අධහනම් තත්ත්ඹක් පම් තිපඹන තත්ත්ඹත් එක්ක තිපඹනහ. ඒ නිහ භභ හිතනහ අපප් උදේ ඔවුන්ට 
අලය පභොපවොතක් පම් තිපඵන්පන්. ඒ නිහ බහපේ අපිට කයන්නට පුළුන් ආකහයපඹන් විකයරහ 
තිපඹන ෂසරළස රයිට් එක්පකො ගරපගන පගනල්රහ ප්රතිංසකයණඹක් අපිට කයන්න පුළුන්නම් 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ‚ ඕක අනිහර්පඹන්භ ධිය කහර්ඹහරර පරල්රම් තිපඹන අඹ ධිය ිතිර අඹ 
දන්නහ ඕක පදහිර ධිය කහර්ඹහරඹට ප්රධහන කහර්ඹහරඹ දළනුත්විභ කයහභ ධිය කහර්ඹහරපඹන් 
පදනහ. ඒපගොල්රන්ට ඒ අදහර පන්නහවු ෂසරළර් රයිට් ඒ දුන්නහභ ඒ ෂසරළර් රයිට් විකිරිභ අපිට 
කයන්න පුළුන් භන්රිතුභහ ඒ පරල්රම්ර අඹට ධිය ිතිර අඹට කිඹන්න ඉල්ලිභක් කයරහ 
තිඹන්න කිඹරහ. 

  03 (23) භවහ නගය බහ භන්රි   -    එම්. තිය යහංජන පභන්ඩිස භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ජුනි භ බහපේදි භහ විසින් ඉදිරිඳත් කයන රද ප්රලසනහලිපේ එක ප්රලසනඹකට 
ඳභණයි විසතයහත්භක ගුක් වළටිඹට ඒ ප්රලසනහලිපේ ඳශමු ප්රලසනඹට ඳභණයි පිළිතුරු ළඳයුපේ. 
පදන ප්රලසනඹ දවහ පම් බහපේදි ඔඵතුභහ පිළිතුරු රඵහපදනහ කිඹරහ ගිඹ බහපේදි පඳොපයොන්දු වුනහ. 
පම් බහපේදි ඒ පිළිතුරු රඵහ පදනහද කිඹන කහයණඹ ඔඵතුභහපගන් ඳළවළදිලි අවන්න කළභතියි. 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, පදන කහයණහ වළටිඹට එම්භහනුල් චර්ච් ඳහය පම්ක භභ හිතන්පන් අපප් හිටපු 
නගයහධිඳති යවිනහත් ගුණපේකය භළතිතුභහපේ කහපරත් පුළුල් කයරහ පප්භන්ට් දහරහ කහණු කස කයරහ 
ංර්ධනඹ වුණ ඳහයක් වළටිඹට තභයි භට භතකපේ තිපඹන්පන්. පම් ඳහපර් ම් ඳළත්පත් අය අතුරු 
භහර්ගපේ ඹන කහණු. එපක් ඵළි ගරරහ ගිහිල්රහ කළඩිරහ තිපඹනහ කිඹන එක භතක් 
කයනහ.ඔඵතුභහ දන්නහ පම් කහයණහ පඳත්භක් වළටිඹට ඉදිරිඳත් කයරහ තිපඹනහ. එහි 
ප්රපාලහසින් විසින් පම්පක් ඵළි ගරරහ ගිහිල්රහ කහණු ඳටුපරහ තිපඹනහ. ඒනිහ තුය උතුයරහ 
ගිහිල්රහ අය වයස ඳහපර් ඉන්න ජනතහට විලහර අඳවසුතහඹක් එභගින් සිදුපනහ. පම් ම්ඵන්ධ 
ඔඵතුභහපේ ංර්ධන කටයුතු කයන අසාහපේදි අධහනඹ පඹොමු කයන්න කිඹරහ ඉල්රහ සිටිනහ. 

   03 (24)භවහ නගය බහ භන්රි   -   එම්. ජඹභහල් ්රිඹහයත්න භවතහ  

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, කටුකුරුන්ද ලහන්ත භරිඹහ පාසාහනපේ හර්ෂික භංගරයඹ රඵන 8 පනිදහට 
පඹදි තිපඵනහ. පිඹතුභහ ඉල්ලිභක් කයහ ලිපිඹකින් ඔඵතුභහපගන් අලය කටයුතු ටිකක් තිපඹනහ. අපප් 
ප්රදිප් ්රිඹන්ත භන්රිතුභහට තභයි ලිපිඹ එදහ පඹොමු කපර්. ප්රදිප් ්රිඹන්ත භන්රිතුභහ නළති නිහ භභ එදහ 
ඔඵතුභහට ලිපිඹ පඹොමු කයහ. ඒ ළඩ කටයුතු ටික ගළන පඳොේඩක් ඵරරහ අධහනඹ පඹොමු කයන්න කිඹරහ 
භභ ඉල්රහ සිටිනහ.  

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, විදුලි අංලපේ කටුකුරුන්ද ප්රපාලපේ ළඩ කයන පේකඹහ දළන් දස තුනකට 
උඩදි ඹාදි එක්පකපනක් ඹම් ඳළිි ල්රක් කයරහ තිපඹනහ එඹහපේ පේ ගහ රයිට් එකක් දහරහ පදන්න 
කිඹරහ .ඒපරහපේ ප්රකහල කයරහ තිපඹනහ ළපඩ කයන්න පුලුන් භන්රිතුභහ කිඹරහ තිපඹනහ දහන්න 
එඳහ කිඹරහ. එපවභ කිඹරහ තිපඹනහ. ඒ භනුසඹහ අපප් පගදයට ඇවිල්රහ තිපඹනහ. භට ගවන්න 
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ආහද පකොපවොභද දන්පන් නළවළ. අපප් පගදය කවුරුත් හිටිපේ නළවළ. එඹහපේ භල්ලි පකපනක් 
පටලිපෂොන් කයරහ භට කිේහ පභන්න පභපවභ ළඩක් පරහ තිපඹනහ “ඔඹපගොල්රන්පේ පේකඹහ 
තභයි කිඹරහ තිපඹන්පන්. ඔඹහ එඳහ කිේහ” කිඹරහ එතපකොට තභයි භභ දන්පන් එතනට රයිට් එකක් 
ඉල්රහ තිපඹනහ කිඹරහ. ඒනිහ එගළන පොඹහ ඵරරහ ඳරික්ණඹක් වරි කයන්න පුලුන්නම් පවොදයි 
කිඹරහ භභ ඉල්ලිභක් කයනහ. පභොකද විටින් විට ඒ භනුසඹහ භහත් එක්ක ගළටුම් ඇතිකයගත්ත 
භනුසපඹක් භභ ඉතින් ඒ භනුසඹහට විරුාධවුපන් නළවළ. එතනට ඇත්තටභ රයිට් එකක් අලයයි 
පුලුන්නම් ඒ පේකඹහ පගන්රහ එපවභ කිේපේ ඇයි ිටත් කලින් ඔපවොභ එකකුත් සිදුවුනහ. පදපනි 
තහටත් සුදුවුනහ තුන්පනි තහපේ භට ඇවිල්රහ ගවයිද දන්පන්ත් නළවළපන්. ිනිසසු දකින දකින 
පේරහට ඕක කිඹන නිහ අධහනඹ පඹොමු කයන්න කිඹරහ භභ ඉල්ලිභක් කයනහ. 

    03(25)භවහ නගය බහ භන්රි   -    එම්. ශිපයෝි ඉන්දිකහ කුපර් භවත්ිඹ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, අපප් තිරකසිරි භන්රිතුභහ භට කලින් ඒ කහයණඹ කාහ කයහ. ඩුකර්භහන්තඹ 
ම්ඵන්ධ දළපන ප්රලසනඹක්. ඉතින් අද ද නවිට භභත් කුඩහ කර ඉදන් භපේ නිපේත් ඩු 
කර්භහන්තඹ කපර්. භභ වහඩිපඹහර් එකක් එකදිගට අවුරුදු 5ක් ඳළළත්තුහ. අද ද පනපකොට 
වහේපඹහර් කර්භහන්තඹත් එක්ක ඵරාදි දළ කර්භහන්තඹත් එක්ක ඵරාදි ජින තත්ඹ ඳවතට ළටිරහ 
තිපඹනහ වි පලේපඹන්භ පභොයටු. විපලේපඹන්භ අධහනඹ පඹොමු කර යුතු ප්රලසනඹක් ඔඵතුභහපේ 
අධහනඹට පඹොමුකයන්න ඕන ප්රලසනඹක්. භභ විපලේ ඉල්ලිභක් කයන්න කළභතියි දළ කර්භහන්තඹ 
ආ්රිත ඇති ප්රලසන ගළටලු වදුනහ ගළනිභ දවහ විපලේ කිටුක් ඔඵතුභහපේ ප්රධහනත්පඹන් පභොයටුපේ 
අදහර අංල භග හකච්ඡහ කිරිභට අලස ඹ ඳසුබිභ කන්න කිඹරහ පභොකද අදපනපකොට පභොයටුමුල්ර 
ප්රපාලපේ පිරි රැකිඹහ වියහිත පිරිස ඵට ඳත්පරහ තිපඹනහ. යට අත්වළයරහ ඹන්න‚පිට යටර 
විපාලගතපන්න අලය පුබිභ කහ ගන්න උසහව කයනහ. ඉතහභ පෝචනිඹ අසාහක්. 
විපලේපඹන්භ භභත් ඩුපකුපේ දුපක්. අවුරුදු 8 ඉදරහ භභ භපේ තහත්තහපේ කර්භහන්තඹත් එක්ක 
ජිත් පච්ච පකපනක්. ඉතින් ඇත්තටභ භපේ හිත ඇතුපරන්භ පේදනහක් තිපඹනහ භභ වළදිච්ච භභ 
ළඩිච්ච කර්භහන්තඹ නළතිපනහට භභ කළභති නළවළ. ඉතින් භට ඕන පම් කර්භහන්තඹ කිසිඹම් 
සාහයත්ඹක් කයහ පගන එන්න. ගරු නගයහධිඳතිතුභනි ඒ දවහ අපි එකතුපරහ කිසිඹම් ළඩ 
පිළිපරක් වදමු. ඳක් ඳහට පාලඳහරනපඹන් පතොය විපලේපඹන්භ පභොයටුට ආපේි ක පච්ච 
කර්භහන්තඹ අපි ආයක්හකයගන්න ඕන. ඉතින් හිත ඇතුපල්භ පරොකු පේදනහක් තිපඹනහ 
ිනි සසුන්පේ ප්රලසන අවන පකොට එදිපනදහ ප්රලසන ප්රභහණඹ ළඩි පනහ. භභ පගෞයපඹන් අධහනඹ 
පඹොමු කයන්න කළභතියි අපි ඳක් ලපඹන් නළති අපි වළපභෝභ එකතුපරහ පුලුන්නම් අපප් 
කර්භහන්තඹ ආයක්හකයගන්න ඳසුබිභ කහගළනිභට අදහර කිටුක් ඔඵතුභහ නිර්පාල කයන්න. ඒ 
දවහ අපි පඹොමුකයන්න කිඹන ඉල්ලිභ කයනහ. 

   03 (26) භවහ නගය බහ භන්රි   -    බී. ජිත් දුින්ද පීරිස භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, විපලේපඹන් අපි ඔඵතුභහපේ අධහනඹ පඹොමු කයන්න කළභතියි. ඒතභයි අද 
පනපකොට භසාඹක් විදිඹට පම් බහපේ භතුපච්ච කහයණහ තභයි අපි එදහ ලි පකොට වළඩ දහරහ ඹතු 
ගහපු ඩු කහර්ිකපඹො අද අතුගෆවිරහ තිපඹනහ. එත් එක්කභ අපනක් ඳළත්පතන් දිඹමට ගිහිල්රහ දළර දහපු 
ඒ ධියපඹෝ ටික අද පයපශේදිභ දළරට අහුපරහ තිපඹනහ එපේභ භුි පතල් ප්රලසනඹ ිර ඉවර ඹහභ 
පභළනි ප්රලසන නිහ. ඒ නිහ අපනක් ඳළත්පතන් පඵපවත් ටික ගන්න ඒ ඉසපිරිතහපල් පඵපවත් පඳෝලිභට 
ඹන ිනිසසුන්පේ ඒ සුතහඹ පනුට තභන්පේ තිපඹන පඵපවත් පනොරළපබ්ඹ කිඹන භහනසික 
පිඩනඹට ඳත්පරහ තිපඹනහ. ඒ නිහ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඔඵතුභත් වළභතිසපේභ කිඹන එකක් 
තභයි බහපේ භතුවුන විදිඹට නගයහධිඳතිතුභහට නගයහධිඳතිතුභහපේ තිපඹන ඵරතර අනු පිච් එපක් 
ඵළට්කයන්න පුලුන් කිඹරහ ඒත් භවය පරහට පිච් එපක් ඵළට්කයන්න පුලුන් ඒ අසාහ භවය 
පේරහට ඔඵතුභහ නිදළල්පල් ඹනහද කිඹන එක භට ප්රලසනඹක් තිපඹනහ. ඒ නිහ භභ ගරු ඔඵතුභහට 
අධහනඹ පඹොමුකයනහ ඒ නගයහධිඳති ඵරතරත් එක්ක බහපේ ඵරතරත් එක්ක පිච් එපක් ඵළටි 
කයන්න පුලුන් අසාහ නිදළල්පල් ඹන්න එඳහ කිඹරහ. ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඔඵතුභහපේ භභ 
අධහනඹ පඹොමු කයන්න කළභතියි පම් භසා ප්රලසන ඩු කහර්ිකඹහට පේහ‚ අද ඔවුන් බුන්ත්පරහ 
ඉන්පන් ඒපේභ ධියඹහ බුම්ඵත්පරහ ඉන්පන්. කම්කරුහ පභොයටුපේ බුන්ත්පරහ ඉන්න 
අතයහපර්දි අපනක් ඳළත්පතන් අපි බහක් විදිඹට තත් ඵරඳහන ප්රලසනඹක් තභයි පභොයටුපේ තිපඹන 
දරිද්රතහඹ. ඒපේභ රැකිඹහ වියුතක්තබහඹ එන්න එන්නභ ළඩිපනපකොට පගල්ර තිපඹන 
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අගහිගකම් ළඩිපනපකොට භන්දපඳෝණ තත්ඹ ළඩිපරහ තිපඹනහ. ඒ නිහ ඔඵතුභහපේ අධහනඹ 
පඹොමු කයනහ අපි පම් බහපේ පම් යට විතයක් රක් 22කට ආන්න මුදරක් අපි පන්කයරහ 
තිපඹනහ. පරෝක ඵළංකු ආධහය ලින් තහභත් ක්රිඹහත්භක පන ආඹතන තිපඹනහ. ඒපේභ ර්පෝදඹ 
පේ ආඹතන තිපඹනහ එකතු කයරහ පම් පභොයටුපේ ඉන්න අපිට උදේ කයන්න පුළුන් අහිංක 
දරුපෝ භභ ිට පඳයත් අධහනඹ පඹොමු කරහ තභන්පේ අම්භහ තහත්තහ නළති දරුපෝ ඳවුල් 80ක් විතය 
පම් ප්රහපාශිඹ පල්කම් කහර්ඹහරපේ ලිඹහඳදිංචිපරහ තිපඹනහ. අද ඔවුන්පේ පගල්ර ඵතක් ඉපදන්පන් 
නළවළ. භභ ිට පඳයත් කිේහ භවය පගල්ර පකොසඇට තභයි තභන්පේ ඵඩපේර ඵට ඳත්පරහ 
තිපඹන්පන්. ඒ නිහ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඔඵතුභහපේ ඵරතරත් ඳහවිච්චි කයරහ නිදළල්පල් ඹන්න 
පනොදි පම් සිඹලු ආඹතන එකට එකතු කයරහ භභ ප්රධහන ඉල්ලිභක් කයනහ අපිට කියුනිටි කිචන් කිඹන 
ංකල්ඳඹ පගන්න පුළුන්නම් එක තළනකට ඳහරකට පවෝ පඳය ඳහරකට පවෝ ඒ ද්රරිදතහපඹන් 
ඉන්න ිනිසසුන්ට අපිට පම් පඳොදු කුසසිඹ එපවභ නළත්නම් කියුනිටි කිචන් කිඹන ංකල්ඳඹ පම් 
ආඹතනත් එක්ක එකතු පරහ පගනල්රහ භන්දපඳෝණඹ තුයන් කයන්න අය අපි පන්කයරහ තිපඹන 
රක් 22 මුදර ප්රමුඛතහ අඳුනපගන පඹොදන්න කිඹන එක භභ ඉතහභත් පගෞයපඹන් ඳශපනි කහයණඹ 
විදිඹට ඉල්රනහ.  

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, අද පම් බහපේ භන්රිරු කාහකයපු ප්රලසනරට අපි පම් පනපකොට පකොපවොභද 
මුහුණ පදන්පන් පම් ප්රලසනරට මුහුණපදන එක විදයහත්භක පන්න ඕනෆ. පම් ප්රලසනරට මුහුණ පදන 
එක කශභණහකයන ක්රභ රට එකගපන්න ඕන. ඒ නිහ අද ඕනෆ තයම් යපට් පරොපක් න ප්රනතහ 
තිපඹනහ කශභනහකයණ තීන්දු න තහක්ි ක ක්රභ තිපඹනහ. අපි පම්හ ඳහේච්චි කයනහද භභ 
ඔඵතුභහපේ අධහනඹ පඹොමු කයන්න කළභතියි පඹෝජනහක් විදිඹට පම් පභොයටුපේ තිපඹන ප්රලසනරට 
පිලිඹභක් විදිඹට පම් සිඹලු ආඹතන ආඳදහ කශභණහකයන ආඹතනඹ පවෝ පේහ ප්රහපාශිඹ පල්කම් 
කහර්ඹහරඹ පවෝ පේහ අපනකුත් ආඹතන එකතුපරහ පභොයටුපේ කහර්ඹහධන ඵරකහඹක් වදන්න ඕනෆ. 
ඳරපනි එකතභයි අපි ඳහුගිඹ කහපල් භහපේට ඳහයක් තිබ්ඵහ ංර්ධන කිටු අද ංර්ධන කිටු 
ඳළළත්පන්පන් නළවළ. ඒ නිහ භභ ඔඵතුභහපේ අධහනඹ පඹොමු කයනහ අපිට පුළුන්නම් පම් 
පභොයටුපේ ගකියුතු ආඹතන එකතු කයරහ යහජය භට්ටින් කහර්ඹඹ හධන ඵරකහඹක් වදරහ 
පභොයටුපේ ප්රලසනරට අපි මුහුන පදන ප්රමුඛතහඹ පභොකක්ද කිඹරහ අපිට වදුනගන්න පුලුන් එකට ඕන 
තයම් කශභනහකයණ ක්රභ තිපඹනහ. ඒ අනු ඔඵතුභහ ක්රිඹහත්භක පන්න. ඒ වහ අලය කයන අපප් 
වපඹෝගඹ ඒපේභ පරදහයිතහ ංකල්ඳ පම් ඔක්පකොභ එකතු කයරහ අපිට කයන්න පුළුන්. ඒ ප්රමුඛතහ 
පතෝයන පකොට අද ඕන තයම් තිපඹනහ ක්රභපේද. ඒතභයි ඉෂිකහහ ක්රඹ කිඹනහ‚ පවේතුපර හදඹ 
බුදුවහමුදුරුපෝ අනුත් පවේතුපර නයහඹ තිපඹනහ. එත් එක්කභ භවය ප්රලසන තිපඹනහ අපිට එට 
විපාශිඹත් පාශිඹ තිපඹන ආඹතන රත් වබහගිත්ඹ ගන්න පුළුන්. ඒපේභ තභයි අපි නගය බහ 
විදිඹට ගත්තහභත් ඹම් විදිඹකින් පනස පන්න ඕනෆ. ඒතභයි භභ ඊපේ ගිඹහ විපලේපඹන්භ අපප් 
නගයබහත් එක්ක ඳහරනඹ න ඉතහභත් පවොද භට්ටභක තිපඹන විදයහර භහපත් තිපඹන දන්ත 
ලරයහගහයඹට. ඉතහභත් පවොදින් කයපගන ඹන ආඹතනඹක් අපි ඳහුගිඹ කහපල් එක ගයහ ළටිරහ තිපඹන 
පකොට විපලේපඹන් චම්පික යණක ඇභතිතුභහට කිඹරහ භට පුළුන් වුනහ රක් 10ක මුදරක් පගනල්රහ 
එක නවිකයනඹ කයන්න. වළඵළයි අපිට තිපඹන ප්රලසනඹ තභයි ඒ මදයතුිඹ ඉන්න තළන ඵල්බ් එක 
ගිහිල්රහ පවෝල්ඩයඹත් ගිහිල්රහ. ඊට ඳසපේ අදපනපකොට ලියුම් කිහිඳඹක් එතුිඹ පඹොමු කයරහ 
තිපඹනහ. ඒ ලියුම් පඹොමුකයන පකොට භභ කිඹන්පන් ලියුභ ලිඹන ක්රභඹ නළති අපිට පුලුන්නම් 
එතුිඹ ඹම් ඳි විඩඹක් දුන්පනොත් එපවභ පම් ප්රලසනඹ වදුනපගන ළඩ ඳරිකහක් කස කයන්න. 

භවහ නගය බහ භන්රි   -   එච්. ප්රදීපප් ්රිඹන්ත ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්රිතුභහ‚ හභහනය වළභ පේරහපේභ ඔඹ පේ කහයණහ ආයංචි පනහ. ඔඵතුභහරහ භතු කයනහ 
දළන් ආන්නභ උදහවයණඹ තභයි ගිඹ බහපේ අපප් සුදර්ලි  භන්රිතුිඹ භතු කයහ තුය නළවළ උඹපන් 
කිඹරහ. දළන් අවුරුාදක් තිසපේ කිඹරහ. එතපකොට අපි එක ගිඹ පෞඛය කිටුපේත් හකච්ඡහ කයනහ. 
නමුත් පභොයටු නගය බහට එපවභ දළනුම්දිභක් කයරහභ නළවළ. කවුරුත් එපවභ දන්පන් නළවළපන්. 
ඔඵතුභහට පුලුන්නම් ඒ ලිපිපේ පිටඳතක් එක්ක වරි ඉදිරිඳත් කයන්න. පභන්න පම් ලිපිඹ ඉදිරිඳත් කයරහ 
තිපඹනහ කිඹරහ. අපිට වරි ළදගත් වළඵළයි පවොඹරහ ඵරනපකොට එපවභ ලියුභක් භභ විදුලි අධිකහරිපගන් 
ඇහුහ එපවභ ලිපිඹකින් අපිට දළනුම් දිරහ නළවළ ප්රපාලපේ භන්රිතුභහට දළනුම් පදන්න. එපවභ නළත්නම් 
නහගරික පකොභහරිසතුභහට දළනුම් පදන්න ඕනෆ. එපවභ නළතු අපිට නිළයදි ආකහයපඹන් දළනුම් පනොදි 
ඔඵතුභහරහ ගිඹහභ එපවභ කිේහභ පන්පන් ඔඵතුභහරහ බහපේ කිඹනහ. පම්ක ළයදි ඳි විඩඹක් 
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භහජගතපනහ. භභ කිඹන්පන් නළවළ ඔඵතුභහ පඵොරු කිඹනහ කිඹරහ. ඔඵතුභහ ඇත්ත පන්නළති 
කිඹන්පන් පම්ක නිළයදි විදිඹට කපයෝත් අපිට පුලුන් පම්හ නිළයදි කයගන්න. ඒනිහ ඔඵතුභහරහ 
ඉදිරිඳත් කයනපකොට අපිට වරි ඳවසුක් ඒ ලිපිපේ පිටඳතක් ඉල්රපගන ඇවිල්රහ ඉදිරිඳත් කපයෝත් අපිට 
ඒ අලය ක්රිඹහ භහර්ග ඒ නිරධහරින්පගනුත් අවන්න පුලුන් පභච්චයකල් පභොකද පම්ක පනොකපල් 
කිඹරහ. 

භවහ නගය බහ භන්රි   -   බී. ජිත් දුින්ද පීරිස භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි‚අපිට තිපඹන කරභණහකයන ප්රතිඳත්තිත් එක්ක ළඩ ඳරිකහක් කසකයගන්න 
පුලුන්නම් අපප් ඉන්න නිරධහරිඹහ ලියුම් පදන්න ඕනද කළපඩන කළපඩන ඳහයට අපිට පුලුන්නම් අපිට 
කියුනිටි ඉම්ඳිභන්ට් එකක් විදිඹට පුලුන්නම් ළඩ ඳරිකහ කස කයරහ කටයුතු කයමු.ගරු 
නගයහධිඳතිතුභනි අපිට සුලුළඩකයගන්න පභන්ටනන්ස යුනිට් එකක් වදනහ. අපිට පුලුන්නම් පකෝල් 
කයරහ කිඹන්න ළඩ ඳරිකහක් අනු ඒ ළඩ ඳරිකහපේ දවන් කයනහ පභන්න පම් පම් පේරහප පම්ක 
ඉදිරිඳත් කයරහ තිපඹනහ කිඹරහ ගිහිල්රහ වළදුට ඳසපේ අපිට පුලුන්නම් පභොනහ වරි පවෝල්ඩර් 
එකක් වරි දළම්භහනම් පභොකද පම්පගෝල්පරො ගකිඹන්න ඔනපන් ඒ ආඹතන ර 

බහ පඝෝහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි පෞඛය පේකඹන්පේ ඳළත්පතන් ගත්තහට ඳසපේ ඳහුගිඹ කහපල් ඒ කිඹන්පන් 
ති පදකකට තුනකට ඉසපේල්රහ අපප් පේකපඹක් එපවභ නළත්නම් ට්රළක්ටර් රිඹදුපයක් ට්රළක්ටයපඹන් 
ඹන අතහපර් ළටිරහ අනිඳපරහ ඔහු කලුපඵෝවිර පයෝවපල් පයෝවල්ගත කයහ. ඒපේභ ඹන පකොට 
අහන ලපඹන් අපිට නිගභනඹකට එන්න පන්පන් ඔහුපග සිනි භට්ටභ අඩුපරහ නිහ භභ 
අධහයණඹ කයනහ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි අපප් පෞඛය කදවුරු ඳළළත්පනහ වළඵළයි අපිට ඹම් 
නිලසචිත ප්රභහණඹක් අවුරුාදකට තහක් පවෝ පදතහක් භසා පේකඹන්ට ඒ කයන පෞඛය 
ඳරික්ණ ඳත්න්න ඕන රිඹදුයන්ට අඩුභ තයපම් භහ වඹකට තහක්ත් ඔවුන්පග රුධිය භට්ටභ 
රුධියපේ සිනි භට්ටභ පම්හ ඳරික්හ කයරහ ඔවුන්ට නිලසචිත ළඩ ටවනක් ක්රිඹහත්භක කරයුතුයි ළඩ 
ටවනක් ඹනහ අනිහර්ඹඹ කරයුතුඹ කිඹන එක භභ ඉතහභත් ඕන කින් පඹෝජනහ කයනහ. ඉටු 
කයන්න පේකඹන්ට තිප්තිභත් කයන්න පම්ක ඉතහභත් පගෞයපඹන් යුක්ත ඉල්රහ සිටිනහ. එත් 
එක්කභ අද පනපකොට පෞඛය පකඹන්ට ඕන කයන ඳවසුකම් අපි එක මුදල් කිටුපේදි 
කාහකයන්නම් එත් එක්කභ අපනක් ඳළත්පතන් ඵන් කළටඹ ඳහ පම්පනපකොට පනොරළපඵන භට්ටභක් 
තිපඹනහ. එක ඉටු කයන්න කිඹන එක ඉතහභත් පගෞයපඹන් යුක්ත ඉල්රහ සිටිනහ. 

ගරු නගයහධිඳති    -    ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රීරුනි‚භභ හිතනහ තභන් කිඹන පා භහජගත කයන්න වුභනහක් තිපඹනහ නම් ඒ 
භහජගත කයන්න වුභනහ න අයඹ කරුණහකයරහ රඵහගන්න. පභඹ තභන්පේ ප්රකහලන අයිතිඹ 
අපවෝසි කයන කටයුත්තක් පනපභයි. පභඹ බහක් ඒ බහට කටුඹතු කිරිපම්දි අපි පගොඩහක් පදල් 
නිළයදි කයන්න ඹන විට නිළයදි කයන්න ඕනෆ තළන නිළයදිකයන් නළති එපක් පරොකු ප්රලසනඹක් 
තිපඹනහ. භවහ විනහලඹක් කිේහට මුලික වුපන් ඕකභ තභයි. ඒ විනහලඹ නත්න්න තිපඹන එකභ 
පාත් එකභ තභයි. පන මුකත් නළවළ. ඒ නිහ කරුණහකයරහ බහණ අයිතිඹ ගන්නට ඕපන් ආචහයධර්භ 
ඳාධතිඹ ඹටපත් එකත් එක්ක අපි ගමු. 

   03(27) භවහ නගය බහ භන්රි   -   සුනිල් නන්දසිරි භහපකෝයහශ භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, පම් දසර විලහර ප්රලසනඹක් තිපඹනහ. වළභ තළනභ අපප් තුය කඳනහ 
රු.5000 බිරටත් කඳනහ. පම් ඉරිදහ ඳත්තයපේ තිපඹනහ භළති ඇභතිරුන්පේ ජර බිල්ඳත් ිලිඹන 
ගණන් එට පභොනත් නළවළ. ඔඵතුභත් භභත් අපි කවුරුත් නිපඹෝජනඹ කයන වළභ තළනභ ඉංජිනිඹර් 
පවොදයි කලින් නිභල් භවත්තඹහ ඉන්න කහපල්ත් පවොදයි දළන් ඉංජිනිඹර් භවත්තඹහත් පවොදයි. අපි කිේහභ 
ඹභක් කයනහ නමුත් එන නිරධහරින් තඳවකට ගණන් ගන්පන් නළවළ. අපි කිඹන එකක්ත් කාහකයත් 
පෂෝන් එක උසන්පන් නළවළ. ඉවලින් එන ඕඩයඹක් කිඹරහ කිඹනහ. 

ගරු නගයහධිඳති   -    ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 
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ගරු භන්ත්රීතුභහ‚ ඊපේ දිනපේදි භපේ පගදය කඳන්න ඇවිල්රහ පගරහ තිපඹන බිර ඉදිරිඳත් කයරහ තභයි 
පබ්රුපන්. පම්හ භභ හිතනහ අපි අතින් ළයදිම් ලින් න ඒයි අපි හිතහභතහභ පනොපගවිභ තුර පන 
ඒහයි කහයණහ පගොඩහක් තිපඹන්නට පුලුන්. දළන් තුය නළති විදුලිඹ නළති දළන් භහ 4ක් පනහ පම් 
9පනිදහට. ඒක නිහ භභ හිතනහ එනිහභ භගවළරුණහ බිල් පගන්න එළනි තත්ඹන් තිපඹනහ. 
එකභ පා අපි එක කල්ඳනහකයනපකොට අපි ඇගිල්ර දික්කයන්න ඹන්පන් අපප් භ පරොකු අඹට ඊට ඩහ 
පවොදයි භභ හිතන්පන් පම්පක්දි බිර ළඩිනම් අපි ෂයිට් කයමු. 

            භවහ නගය බහ භන්රි   -   සුනිල් නන්දසිරි භහපකෝයහශ භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, භභ කිඹන්න ඹන්පන් ඒක පනපභයි ිනිසසු අවන්පන් ඕක  පනපභයිපන්. ිනිසසු 
අවන්පන් ඔඹපගෝල්රන්ටත් එපවභද කිඹරහ. අපිටත් ඔපවොභද අපප් කඳන්පන් නළාද? අපප් විතයද 
කඳන්පන් ඒ ඳත්තයඹ පඳන්නුහ පරොකුට කාහකයනහ ටිවි එපක් උපා ඳහන්දයට කිඹනහ පම් දසර 
අපප් ිනිසසු නන්නත්තහයයි ඩු කහර්ිකපඹෝ. භභ කාහකයහ ඒ පේරහපේ භයණඹක් පරහ තිබ්ඵහ. 
ඒපේරහපේ භභ හිටිඹහ ඹන්න රළසතිපරහ භභ ගහල්පල් ඹන්න රළසතිපරහ හිටිපේ. ඉතින් ඒ පේරහපේ 
කාහකයහට ඳසපේ නිරධහරිතුිඹ තඳවකට ගණන් ගත්පත් නළවළ. භභ විලසපේ භවත්තඹහට කාහකයහභ 
පෂෝන් එක පදන්න කිේහභ පෂෝන් එක ගත්පත්ත් නළවළ. එඹහට ඉවලින් ආ ඕඩයඹක් කිඹරහ භයණඹක් 
සිදු වු පේරහපේ  ඒපේ ඉල්ලිභක් කයහභ පනොකයනහනම් අය භනුසඹහ අවනහ. පම් ඳහර්ලිපම්න්තුපේ 
ඉන්න පවොරු කිඹරහ පකලින්භ කිේපේ. අපඳන් අවනහ ඇයි එපවභ කයන්පන් කිඹරහ. ඔඹපගෝල්පරො 
භළදිවත්පන්නළත්පත් ඔඹපගෝල්රන්ටත් පම් බිල්ර චහන්ස එක පදනහද කිඹරහ. විලසපේ භවත්තඹහ 
පොරි කිඹරහ කිේහ වළන්දළපේ අයපගන. එඹහ ිටින් එකක කිඹරහ හිටිපේ. අන්න එපේ තත්ඹක් 
ඔඵතුභහ ප්රධහන පුයළසිඹහ ලපඹන් අපි වළපභෝභත් භහජ පේකපඹෝ ලපඹන් පඳොේඩක් 
භළදිවත්වුනහනම් පවොදයි පභොකද 4000‚5000ටත් කඳනහ  කිඹන්පන් වරිභ කණගහටුදහඹක තත්ඹක්. 
ඩුපො නන්නත්යහ පරහ ඉන්පන්‚ධියඹහ නන්නත්තහයයි දළන් ළසක් ආහ අපනක් සිඹලු පා ඉයයි. 
අඩුගහපන් ඹම් ක්රභඹක් වළදුහනම් ඉසය නිභල් භවත්තඹහ ඉන්නපකොට ඔඵතුභහ දන්නහ ඒ ඉංජිනිඹසරහ 
වරි පවොදයි. විලසපේ භවත්තඹහත් වරි පවොදයි. නමුත් එපගෝල්රන්ට ඳරිබහහිය ඉන්නහ ඉවලින් එන 
ඕඩයඹක් කිඹරහ තභයි පම් වළපභෝභ එන්පන්. ආහභ තුය කඳන්න එන භනුසඹත් ඒවළපභොභ එන්පන් 
පකොන්්හත් ඳදනභපන් තිපඹන්පන්. ඒපගොල්රන්පේ ගණන් වරි ඉවර භට්ටපම් තිපඹන්පන්. 
ඒපගෝල්පරෝ කාහකයන්නත් දන්පන් නළවළ. භවය අඹ භභ හිතන්පන් ඕකට පඳොඩි භළදිවත් විභක් 
පරහ ඹම් කිසි පදඹක් කයහනම් පවොදයි. අය ිනිසසු අවන පාරට අපිට උත්තය නළවළ.  

    03 (28) නිපඹෝජය නගයහධිඳති    -    ඩී. භන්ත සිල්හ භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, පම් අසාහපේ භභ කරුණක් භතු කයනහ. භභ හිතන්පන් ඔඵතුභහටත් ඒපේභ 
අපප් නිරධහරින් සිඹලු පදනහත් විපලේපඹන් ඉංජිනිඹර් භවත්ිඹ පභොයටු පකොයශළල්ර පඳොල්ත්ත 
ක්රිඩහපිටිපේ පම්න විට පඳොල්ගස 6ක් විතය අකුණු ළය ළදිරහ දළන් අවුරුාදකට ළඩි කහර සිභහක 
ඉදරහ පම් ගස ටික නිකම් තිපඹනහ. දළන් පම්ක ඇත්තටභ අධහනභක් තිපඹනහ ඹම් අසාහක කහපේ 
වරි පේකට වරි කඩන්ළටිරහ පභොනහවරි විඳතක් සිාධවුපනොත්. ඒනිහ පම්ක භහධයඹ වයවහ ගිහිල්රහ 
අන්තිපම්ට නගය බහ පම්පේ පදඹක්ත් කපර් නළවළ කිඹන ප්රලසනඹ අපි දහගන්න ඕන නළවළ. විපලේ 
අධහනඹ පඹොමු කයරහ පම් ගසටික කඳහ ඉත් කයන්න අලය කටයුතු කයන්න කිඹන ඉල්ලිභ කයනහ. 
ගස 6ක් විතය ඒ පඳොල්ත්ත ක්රිඩහ පිටිපේ පම්නවිට අකුණුළය ළදිරහ ම්පුර්ණපඹන් විනහලපරහ 
තිපඹනහ. පභොකද පඳොඩි ශභයි විලහර ලපඹන් එහි ගළපනහ. පම් ගස කඩහ ළටුපනොත් එකක් වරි 
කහපේ වරි ඇගකට ළටුපනොත් ිඹ ඹන්න ඉඩ තිපඹනහ. ඒපේභ නළතතහක් බහපේ පගොඩක් 
පාල් කාහකයනහ. නමුත්, සිාධපන ප්රභහණඹ ඉතහභ පඳොඩි ප්රභහණඹක් තභයි සිාධපන්පන් .නමුත් 
අපි ඔඹට කලින් ඉදිරිඳත් කයහභ බහ ඉදිරිපිට කව ඉයක් දහන්න කිඹන එක. ඒක සිාධපරහ තිබුපන් 
නළවළ. ඒපේභ දළන් ගිඹ බහපත් භභ භතු කරහ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි පයර තියඹ ව පම් පභොයටුපේ 
දකුණු කරහඳපේ විපලේපඹන්භ මුහුදු පින්න එන නිහ විදි රහම්පු කඩන්ළපටන ප්රභහණඹ ළඩියි භහ 6ක් 
පේ තිපඹන්පන් පම්ක ගිඹ බහපත් ප්රහසට්ක රහම්පු ටික වදන්න කිඹරහ විදුලි අධිකහරිපගන් භභ 
ඇහුහභ එතුභහ කිේහ පම්ක ප්රයි අංලඹට දිරහ තිපඹන්පන් ළඳයුම් අංලපඹන් තහභ ඵඩු ටික පගනත් 
පදන්පන් නළවළ කිඹරහ. 
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ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ‚ ඊපේ තභයි අත්න ගත්පත්. 

           නිපඹෝජය නගයහධිඳති   -   ඩී. භන්ත සිල්හ භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, එපවනම් එකත් පරොකු පදඹක් භහ අගඹ කයනහ. ඉතින් ඒපේ භදුරු ප්රලසනඹත් 

විලහර ලපඹන් තිපඹනහ. ගිඹ බහපේත් භභ කාහකයහ පම්ට පභොකක්වරි විකල්ඳඹක් පඹොදරහ 

පභොකද පන්පන් කිඹරහ. ඇත්තටභ විපලේපඹන්භ නගයහධිඳතිතුභහ කහණුලින් තභයි භදුරුපො 

පඵොපන්පන්. නළත්නම් පගල්ර කට්ටිඹ පගොඩක්දුයට අද භහජ දියුණුත් භග පඵොපවේදුයට 

භදුරුපො පන්හසික පඵෝපනහ අඩුයි. විපලේපඹන්භ පිළිගන්න පනහ අද ිනිසසු පනදහට ඩහ 

දියුණු භට්ටභක ඉන්නහ. දළනුත් කිරිම් වයවහ. කහණුර තභයි ප්රධහන ලපඹන් න ගහලුඳහපර් තිපඹන 

කහණු ඳාධතිඹ ඒපේභ අපප් කහණරත් ඔඵතුභහට ගිහිල්රහ පඳන්නන්නම් පෂොපටොස ඊපේ පඳපර්දහත් 

එේහ. අය පයශ පභෝඹ කඳනහ පේ තභයි පම්දසර වළභ කහණුභ මුහුදට ඹන වළභ කහණුක්භ 

ළපවනහ. පම් පනපකොට ඒ කහණ ම්පුර්ණ මුහුදට සිභහට  කඩරහ ගිහිල්රහ පකොන්ක්රිට් ඵළි ඳහ 

කළඩිරහ ගිහිල්රහ තිපඹනහ. ඉංජිපන්රු භවත්ිඹට අසාහ ගණනහකදි ලියුම් ඹළේහ. පම්ක පඳොේඩක් 

ඵරරහ පඳොඩි ප්රභහණඹයි තිපඹන්පන්. රළලි ටිකක් ගවරහ පකොන්ක්රිට් ටිකක් දහරහ අපප් පේකපඹෝ 

පඹොදරහ අන්න ඒපේ ළඩ ටිකක් තිපඹන්පන්. ඒනිහ අතන විලහර ලපඹන් තුය රැපදන පකොට මුහුද 

ළලි පගොඩ දළම්භහට ඳසපේ පරොකු ලිදක් පේ වළපදනහ. ඉතින් පභතන විලහර ලපඹන් භදුරුපො පඵෝ 

පනහ ඒකට අපි ගකිභක් දයන්න ඔනපන්. ඒනිහ ඒපේ අසාහර විපලේපඹන් භභ දළක්කහ 

ඔඵතුභහ පගනල්රහ තිපඹනහ අය ජර ම්ඳහදන භේඩරපේ විලහර පඵෝක්කු අන්න ඒපේ පදල් 

ප්රපඹෝජනඹට ගමු. ඒහ දහරහ පම් වහනිඹ භහජ විඳතක් පම්පකන් සිාධපන්පන් ඒනිහ ඒක අභ 

කයන්න අලය කටයුතු කයන්න කිඹරහ නළත තහක් සිහිඳත් කයනහ. 

ගරු නගයහධිඳති    -    ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රීරුනි‚ පකොභහරිසතුභහ නළත නළත පම්හ කාහකයන්න පරහ තිපඹන කහයණඹක් ඊරග 

බහ තිපඹන්පන් ඳරපනි බ්රවසඳතින්දහ දුදහ පවෝ බ්රවසඳතින්දහ තභයි පඳොේඩක් ඇගට දළපනන්පන් 

බහ කිඹරහ. පම්ක තභයි නිරධහරින්ට පකොපවොභ කිඹන්නද කිඹරහ භට පත්පයන්පන් නළවළ. නමුත් භභ 

වළභ තිසපේභ කිඹනහ දළන් ඔඵතුභහ ලිඹහ ගන්න එක ක්රිඹහත්භක කයන්න පවට. පවට ඳටන් ගන්න 

ක්රිඹහත්භක කයන්න. දළන් නිපඹෝජය නගයහධිඳතිතුභහ කිේ කහයණඹ ප්රදිප් ්රිඹන්ත භන්රිතුභහ කිේ 

කහයණඹ ඒ කහයණපේදි ඳළවළදිලිභ උඳපාස දුන්නහ. ඔඹ ඵට ටික පගනිඹරහ ඵපට්ට ම්ඵන්ධකයරහ 

ටික දුයක් පගනිඹරහ ගල් ළටිඹක් දහන්න. එතපකොට එන්පන් ධිය එපකන්නම් ධිය එකට කිඹනහ 

එපවනම් ඔඹපගොල්පරෝ කයරහ පදන්න කිඹරහ. ඒක ඳවත්බිම් එපකන්නම් කයන්පන් කයන්න එඳහ 

කිඹරහ එපවනම් ඔඹපගොල්පරෝ ඩියින් එක පදන්න කිඹන්න ඔන. එපවභ කිඹන්පන් නළති අපප් ප්රලසන 

අපි විදගන්න අපිට පුළුන් පන භට්ටභට ගිපේ නළත්නම් පම් විදුභ එන්පන් නළවළ. දළන් 

කරුණහකයරහ පම් භන්රිරු ඳහට පභොකක්ද පනපභයි පම් භන්රිරු කිඹපු පදල්ලින් අපප් ඳළත්පතන් 

ඉක්භණටභ කයන්න පුළුන් උඳ නගයහධිඳතිතුභහ කිඹපු පාල් රට භවහ කහරඹක් ඹන්පන් නළවළ 

කයන්න ප්රදිප් ලස රිඹන්ත භන්රිතුභහ කිඹපු පාට භවහ කහරඹක් ඹන්පන් නළවළ. කයන්න. පම් කිඹන 

කහපල්ට පඳොඩි කහරඹක් වුනහට ඇගට ගන්පන් නළවළ ඇගට ගන්පන් නළති නිහ පරොකු ප්රලසනඹක් පරහ 

තිපඹනහ. දළන් ඔන්න කිඹනහනම් ම්ඳත් පදන්පන් නළවළ. පේකපඹො නළවළ. එපවභ ප්රලසනඹකුත් 

නළවළ. භට පත්පයන්පන් නළවළ. ඇයි පම්හ භගවළරිභ කයන්පන් කිඹන එක තභයි තිපඹන ගළටලු. 

           නිපඹෝජය නගයහධිඳති    -    ඩී. භන්ත සිල්හ භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඇත්තටභ ඒ අදහර භන්රිතුභහ පකොට්ඨහලර භන්රිතුභහ ම්ඵන්ධ කයපගන 

යහඳිති වදන්න ම්ඳත් ටිකත් අපි ගහ තිපඹනහපන්. ඇත්තටභ ටිනහ. ඒනිහ ඒ ටික කයරහ 
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යඳිතිඹක් වදන්න. ඔඵතුිඹ පම්ක ඉක්භණට ඉය කයන්න බහ භට්ටින් කයන්න පුළුන් ටික අපි 

කයමු.ඉන් එවහට ගිහිල්රහ කයන්න තිපඹනහනම් නත්තරහ බහපන් කයන්න පුලුන් ටික කයමු. 

ගරු නගයහධිඳති    -    ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

 

ගරු භන්ත්රීරුනි‚ එපවභ නම් භභ පභපවභ කයන්නම් විපලේපඹන්භ පකොභහරිසතුභහ ඔඹ ඳළත්පතන් 

භග වළරිභ දිගින් දිගටභ පන නිහ භභ අවුරුදු ගණනහකට පඳය කයපු කහර්ඹඹට භට ආඳහු ඹන්න 

පනහ. ඔඵතුභන්රහ සිකුයහදහ උපා 10.00 සිට භහත් එක්ක ඳළඹ පදකක් දහගන්න බහ දට ඳහුපනිදහ 

නිහඩු පනොපේනම් පේරහක් දහපගන ගන්න ඕනහ. පිඹය පභොකක්ද ඒ පිඹයට අදහර ඵරධහරිඹහ කවුද 

එකට භවජන නිපඹෝජිතඹහ ම්ඵන්ධපන්පන් කවුද ඒ ඔක්පකොභත් එක්කභ භභ වදරහ පදන්නම් කහර 

ටවනක් එක්කභ අපි පම් ළපේ කයමු. නළත්නම් පම් ළපේ පන්පන් නළවළ. කහර ටවනක් එක්කභ 

වදමු. එපවනම් පවට දපේදි 10.00ට පම් භතු වුණ ආඹචනහ පඳත්ම් ඳළිණීලි බහ වමුපේ තළබිභ 

ම්ඵන්ධපඹන් අපි කටයුතු කයමු.  

ගරු භන්රිරුනි අපප් පිලිප් ගහවින් භත්පතස ගරු භන්රිතුභහ අබහඹට ඳත්පරහ ත දින කිහිඳඹකින් 

යක් ගත පනහ ළප්තළම්ඵර් 4 පනිදහ යහරිපේ ර් යහරික පිරිත් පිංකභ ඳළළත්පනහ. ඳසුදින 

දහනභඹ කටයුතුරට පකොභහරිසතුභහ ඇතුලු නිරධහරින්ටත් විපලේ පකොට භපේ ගරු භන්රිරුන්ට 

ආයහධනහ කයන්න කිේහ. වබහගිවිභට වළකිඹහක් තිපඹන සිඹලුපදනහ පිරිත් පිංකභට ව දහනභඹ 

කටයුතු රට ම්ඵන්ධපන්න කිඹහ ඉල්රහ සිටිනහ. 

 

04. ප්රලසන  -  

 

          ගරු නගයහධිඳති   -    ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 
 
            ගරු භන්ත්රීරුනි, 2022.06.02 භහසික බහ රැසවිපම්දි භවහ නගය බහ භන්රි තිය යහංජන පභන්ඩිස 

භවතහ විසින් කල්දි ඇති ප්රලසනරට අදහර 2022 ජුලි භ 21 න භවහ බහට පිළිතුරු රඵහ දි ඇති 

අතය‚ එකි පිළිතුයට අදහර ඉඩභ ග්රහභපේ පිරිස භහපත් පිහිටි පඵොල්පගොඩ සිරිපුය ජනහහටඹ අදහර 

අංක 01‚ අංක 02‚ අංක 03‚ අංක 04‚ අංක 05‚ අංක 06 ඹට අදහර ප්රලසනරට පිළිතුරු ගුක් හිතත් 

අංක 7ට පිළිතුරු පරත් බහට ඉදිරිඳත් කයනහ. 

 
04(02) 2022.06.02 දින භහසික බහ රැසවීපම්දීප කල් තඵන රද භවහ නගය බහ භන්ත්රී, එම්. තිය යහංජන 

භළන්දිස භවතහ විසින් කල් දීප ඇති ප්රලසන 

 
2019 පඳඵයහරි භ 07 න දින පභභ ගරු බහපේ භහසික රැසවීපම්දීප, ගරු නගයහධිඳතිතුභහපේ 

නිර්පාලඹ භත මුදල් කිටුපන් අනුභත කය තිබ ඳරිදි  “බහ තු ඉඩම් මුදල් කිටුපන් අනුභත කය 

තිබ ඳරිදි” බහ තු ඉඩම් ර ය ගණනහක සිට ඳදිංච් සිටින ඳදිංචිකරුන් පත අදහර ඔප්පු 

රඵහදීපභටත්, එපේ රඵහදීපපම්දීප ර්තභහන තක්පේරු අනු 1 % ක මුදරක් ඉඩම් රහභින්පගන් බහ පත 

අඹකය ගළනීභටත්, පභභ ගරු බහ අනුභළතීඹ රඵහදුන් අතය, එභ කටයුත්ත කඩිනින් ක්රිඹහත්භක 

කිරීපම් ගකීභ ගරු නහගරික පකොභහරිසතුභහ පත ඳළරීභටත් තීයණඹ කයන රදීප. ඒ අනු 

පඵොල්පගොඩසිරිපුය ජනහහපඹත් ඉවත වන් කශ කළඩළසතය සිතිඹම්ර වන් බිම් කළඵලි අංක 

අනුපිළිපරට අදහශ ඉඩම්ර හිිකභ, පභොයටු නගය බහ විසින් රඵහදුන් පුාගරයින්ට අදහර ඳවත 

දළක්පන විසතය පභභ බහ පත ඉදිරිඳත් කයන පරට ගරු පකොභහරිසතුභහපගන් ඉල්රහ සිටිි. 

 

1. බිම් කළඵලි අංකඹ 
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2. ඉඩපම් ප්රභහණඹ (ඳර්චස) 

 
3. හිිකභ ඳයහ දුන් අඹපේ නභ වහ ලිපිනඹ 

 
4. බහ පත බිම් කළඵලි වහ අඹ කය ගත් මුදල් ප්රභහණඹන්  

 
5. හිිකභ ඳයහ දුන් දිනඹ  

 

6. බහ විසින් අඹ කය ගත් මුදල් වහ බහ විසින් නිකුත් කයන රද කුවිතහන්සි ර අංක ව 

දිනඹන් 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  භහසික බහ හර්තහ - 2022.09.01 

25 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  භහසික බහ හර්තහ - 2022.09.01 

26 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
04 (02) 7 එභ මුදල් කුභණ ඵළංකුක කුභණ ඵළංකු ගිණුභක් ඹටපත් තළන්ඳත් කය ඇති ග 
               පිළිතුරු -  භවජන ඵළංකු පභොයටු  
                හභහනය ගිණපම් ගිණුම් අංකඹ -  091-1-001-5-2795800 
 
 

05. පඹෝජනහ 

05 (01) ගරු නගයහධිඳති, ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ විසින් ඳවත වන් පඹෝජනහ බහට ඉදිරිඳත් 

කයන රදි. 

"නහගරික ජනහහ ංර්ධන අධිකහරිඹ භඟින් සී වීේ පයසිඩන්සීස නින් භවල් නිහ ංකිර්ණඹක් 
ඉදිකය ඇති ලුනහ තහනහඹභ පිහිටි ඉඩභ පභොයටු භවහ නගය බහ තු න අතය එභ ඉඩභ වහ 
නිඹිත න්දි මුදල් පගවිභ පම් දක්හ සිදුපනොකිරිපභන් පභොයටු භවහ නගය බහට ව පභොයටු භවහ 
නගය බහ ඵර ප්රපාලපේ ජනතහට සිදු ඇති මුරයභඹ වහනිඹ වහ අයිතිහසිකම් උල්රංඝනඹ ම්ඵන්ධ 
භවහ නගය බහ ආඥහ ඳනපත් 224 ගන්තිඹ ප්රකහය විගණනඹක් සිදු කයන පභන් 
විගණකහධිඳතිතුභහපගන් ඉල්රහ සිටිඹ යුතු ඹළයි පඹෝජනහ කයන්නීඹ.” 

  භවහ නගය බහ භන්රි, එම්. තිරකසිරි  ප්රනහන්දු භවතහ විසින් පඹෝජනහ සථිය කයන රදීප. 

ගරු නගයහධිඳති   -    ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රීරුනි, 224 ගන්තිඹ ඹටපත් අඳ විසින් කලින් කල්පදන කහයණහ ම්ඵන්ධපඹන් විගණනඹ 
කිරිභ වහ විගණකහධිඳති ඵළදි ඉන්නහ. 224 ගන්තිපඹන් විගණකහධිඳති වහ පඹෝජනහක් ම්භත 
කයන්නට ඕනෆ. පම් පඹෝජනහ ම්භත කිරීභක් කයරහ එභඟින් විගණනඹ කයරහ පභහි නිතය අයිතිඹ 
රඵහ ගළනිපම් කටයුත්ත වහ පම් කයන්පන්. 

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

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, පභභ පඹෝජනහපේ අන්තර්ගතඹ ඉතහභ ඳළවළදිලියි. “ජනහහ ංර්ධන අධිකහරිඹ 
භගින් සී විේ පයසිඩන්සීස නින් භවල් නිහ ංකිර්ණඹක් ඉදිකය ඇති ලුනහ තහනහඹභ පිහිටි ඉඩභ 
පභොයටු භවහ නගය බහ තුන අතය, එභ ඉඩභ වහ නිඹිත න්දි මුදර පගවිභ පම් දක්හ සිදු 
පනොකිරිපභන් පභොයටු භවහ නගය බහට ව පභොයටු භවහ නගය බහ ඵර ප්රපාලපේ ජනතහට සිදු 
ඇති මුරයභඹ වහනිඹ වහ අයිතිහසිකම් උල්රංඝනඹ ම්ඵන්ධපඹන් භවහ නගය බහ ආඥහ ඳනපත් 224 
ගන්තිඹ ප්රකහය විගණනඹක් සිදුකයන පභන් විගණකහධිඳතිතුභහපගන් ඉල්රහ සිටිඹ යුතුඹළයි පඹෝජනහ 
කයන්නිඹ”. දළන් ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඔඵතුභහ තභයි පඹෝජක දළන් පම් කාහ කයන කහයණහ පිළිඵද, 
දළන් පභහි එක පකොටක් ම්ඵන්ධපඹන් තභයි දළන් පම් අපි  කාහ කයන්පන්. එතපකොට හභහනයපඹන් 
අපිට ඹම් ගළටලුකට ඩහත් ඹවඳත් විදුම් රළපඵන්පන් නළවළ. පකොටස විදිඹට අයපගන පභඹ කාහ 
කයන එක ඇතුපල් අපිට ංයුක්ත අදවක් අලය පනහ පම් කහයණහ ම්ඵන්ධපඹන්. පම් පඹෝජනහ 
කිඹන පකොටභ පම් පඹෝජනහ පඳයරහ ප්රලසන කිරිභක් කයනහ විපලේපඹන් පඹෝජකඹහ විදිඹට 
ඔඵතුභහපගන් පේභ ඔඵතුභහපේ ඳහරනපඹන් පම් පඹෝජනහ ඇතුපල්භ පම් ප්රලසන කිරිභ තභන්පේ 
දිහට ඇඟිල්ර වයන එක ශක්න්න ඵළවළ. ඒ නිහ ලුනහ තහනහඹභ ඉඩභ පම් බහ තු තිබුන 
පඳෞයහි ක ටිනහකභක් අපිට එකතුකර පම් පභොයටු භවහ ජනතහපේ ම්ඳතක්. ඒ පභොයටු භවහ 
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ජනතහපේ ම්ඳත ඵරහ කිඹහ ගන්න ආයක්හ කයගන්න ළඩි දියුණු කයගන්න ජනතහපේ ඹවඳත 
උපදහ තභයි පම් ආඹතනඹ පාලඳහරන අධිකහරිඹකට බහයපදන්පන්. ඒ පාලඳහරන අධිකහරිපේ 
නහඹකඹහ පර ඔඵ පතෝයහ ඳත්කය ගන්පන්. දළන් ඒ ඉඩභට ඇති පච්ච තත්ත්ඹ පිළිඵද තභයි පම් 
පඹෝජනහපන් කිඹන්පන්. ඒ ඉඩභ නහගරික ජනහහ ංර්ධන අධිකහරිඹ භඟින් භවල් නිහ 
ංකිර්ණඹක් ඉදිකය ඇත. දළන් පම් කිඹන්පන් අපප් ඉඩභක් අපප් තහනහඹභ හිත ඉඩභ පම් ආඹතනඹත් 
යහජය ආඹතනඹකට ම්ඵන්ධයි. භභ හිතන්පන් නිහ ංර්ධන අධිකහරිඹට ම්ඵන්ධයි. එතපකොට දළන් 
පම් යහජය ආඹතන පදකක්, එකක් පභොයටු භවහ නගය බහ, එකක් නිහ ංර්ධන අධිකහරිඹට 
අනුඵාධිත නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹ. දළන් පම් යහජය ආඹතන පදකක කයන රද ගණුපදනුක් දළන් 
පම්පගොල්පරෝ ඇවිල්රහ ඵපරන් අපප් ඉඩභ අල්රපගන නිහ වළදුහ පනපයි. පම් පභහි සිදුපච්ච 
පිළිපරක් තිපඹනහ. දළන් ඒ පිළිපර පිළිඵද ඹම් භතකඹක් තිපඹනහ. අදවක් තිපඹනහ.  ඒ අදව 
ඇතුපල්  අඩුඳහඩුකම් තිපඹන්න පුළුන්. ඒ නිහ අපි තු භවජනඹහ තු පාඳරක් ත ඵහහිය ඳහර්ලඹකට 
රඵහ දිපම්දීප විපලේපඹන් යහජය ආඹතනඹකට අඳ විසින් අනුගභනඹ කරයුතු ක්රිඹහභහර්ග නිතිභඹ 
ක්රිඹහභහර්ග අපි අභතක පකොට අඳ හචික කරුණු භත ඳදනම් පරහ පම් ඉඩභ දිරහ තිපඹනහ. අඳට 
පුළුන්නම් පම් බහට ඔඵපගන් අඳ ප්රලසන කයනහ. දළන් පභච්චය ටින භවජන පාඳරක් ඔඵ ඹටපත් 
ඔඵ ඳහරනපේ තිපඹන පාඳරක් අද ඔඵ කිඹනහනම් පභහි තිපඹනහ නිඹිත න්දි මුදල් පගවිභ. ඒ 
නිඹිත න්දි මුදල් වන් පන්පන් කුභන පල්ඛනපේද? අඳ ඔවුන් භඟ පම් ගණුපදනු සිාධ කයන 
පරහපේ ඔවුන්ට අපි අපප් ටිනහ ඉඩභ පදන පරහපේ පම් නිඹිත මුදල් පිළිඵද කුභන පවෝ ගිවිසුභක් 
කුභන පවෝ මනතික ලිඹවිල්රක් එකඟතහඹක් ඇවිත් තිපඹනහද? භභ දන්න විදිඹට නළවළ. භභ දන්න 
විදිඹට භපේ අපඵෝධඹ තිපඹන්පන් පම් යංගන ලහරහ අර්ධ ලපඹන් නිභහ තිබිච්ච අතයභග නතය 
පකොට පකොන්්හත්කරුහ විසින් ඹම් ගළටලුක් වදරහ ඔහුට එපයහි ක්රිඹහභහර්ග භභ හිතන්පන් අදත් 
අහන නළවළ. ඒ නිහ යංගන ලහරහ නතය කයරහ තිපඹන ළඩ ටික අන්පකොට නවිකයණඹ පකොට 
පම් බහට බහයපදන්න තභයි. පම් එකඟතහඹ එඹ හචික එකඟතහඹක්. 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, දළන් භභ අවනහ පම් යහජය නිරධහරින්පගන් පාලඳහරන අධිකහරිඹට අයිති 
පකොටක් තිපඵනහ. යහජය නිරධහරින්ට අයිති පකොටක් තිපඹනහ. පම් යහජය ආඹතන පදකක පම් යපට් 
ගකිඹන ඒ යහජය ආඹතන පදක ඳහරනඹ කයන ුවඹන් කිහිඳඹක් එකක් පඳොදු ජන එක්ත් පඳයමුණ 
ඳහරනඹ, ඊශගට ඹවඳහරන ඳහරනඹ ඊශගට පම් ඳහරනඹන් ඹටපත් හිටපු ඒ ආඹතනඹට ගකිඹන 
අභහතයංල එක විපටක විභල් වියංල ඇභතිතුභහ ත විපටක ජිත් පප්රේභදහ ඇභතිතුභහ. දළන් පම් දිර්ඝ 
කහරඹක් පභඹ විටින් විට ප්රලසන කයන පකොට ඒ ප්රලසන රට උත්තය දුන්පන් නගයහධිඳතිතුභහ. භට භතක 
වළටිඹට දිගින් දිගටභ කිේපේ ඒ හකච්ඡහ ඹින් තිපඵනහ. අහන අදිඹයට ඇවිල්රහ තිපඹනහ. ඒ 
සිඹල්ර දළන් අඳට රඵහදීපභට නිඹිත තිපඵනහ. වළඵළයි එපවභ කිඹපු ඔඵ පම් නිහ ඳාධතිඹ විිත 
කයනවිට එහි ප්රධහන ආයහධිතපඹක්. පම් පීත්ත ඳටිඹ කඳන්පන් ඔඵ. ඒ නිහ පම් භවජන පාඳරක් දුන්පන් 
ත යහජය ආඹතනඹකට. ඉදිකපල් නිහ. ඒ නිහ පම් බිපම් දුප්ඳත් ිනිසසු ඉරක්ක කයරහ පගොඩනගන 
රද නිහ පනොපයි. ඒ නිහ ඹභක්කභක් තිපඵන වළකිඹහක් තිපඵන ඹම් භළද ඳහන්තික පිරික් 
ඉරක්ක කයරහ වදපු නිහ. දළන් තිපඹන ප්රලසනඹ තභයි අපප් භවජනඹහ තු පාඳරක් ඹම් ආඹතනඹක් 
එක්ක කර ගණුපදනුක් කිසිදු මනතික ලිඹවිල්රක් පනොභළති හචික එකඟතහඹක්. පභඹ පභොනතයම් 
දුයට පම් යහජය ආඹතන පදකකට ගළරපඳද? අපනක් එක පම් නිහ යහඳිතිඹභ නිහ බිසනස එකක්. 
පම් එක පගඹක්ත් පනොිපල් දුන්පන් නළවළ. පම් පගල්ර ටිනහකභ භභ හිතන්පන් රක් 50න් උඩ. 
ඒ නිහ එක ආඹතනඹක් ත ආඹතනඹකට භවහ ජනඹහපේ පාඳරක් දිරහ නිහ බිසනස එකක් වදරහ 
දුන්නහ. දළන් අයිතිකරුහ විදිඹට පම් ආඹතනපේ ඳහරනඹ පභපතක් ඳහරනඹ කපල් ඔඵ ඔපබ් කේඩහඹභ 
දළන් ඔඵ කිඹනහ නිඹිත න්දි මුදල් පගවිභ පම් දක්හ සිදු පනොකිරිපභන් ඇත්ත ඒ වහනිඹ පම් 
පභොයටුපේ ජනතහට, ඒ ආහසිඹ පම් පභොයටුපේ ජනතහට. ඒ අහිිවුපන් පඳෞයහි ක ටිනහකභක් හිත 
භවහ නගය බහ තු පාඳරක් දළන් කවුද ග කිඹන්පන්? ග කිඹන්න ඕනෆ. ඔඵට ජනඹහ දිපු පම් ධයඹ 
පම් ඳහරනඹ ජනඹහපේ විලසහඹ ඔඵ ඔවුන්පේ පාඳර යකියි ඹළයි කිඹන විලසහපඹන්. වළඵළයි හචික 
එකගතහඹකින් ජනඹහපේ පාඳරක් දිරහ දළන් කිඹනහ නිඹිත න්දි මුදල් නිඹිත න්දි මුදර පකොපවද 
තිපඹන්පන්. පභොන පල්ඛනපේද තිපඹන්පන්. අපප් ඔලුපේ තිපඹන අදවක් තිපඹනහ අපප් යංග ලහරහ 
වදරහ පදන්න එකඟවුනහ. භට භතක වළටිඹට ිලිඹන 15ක්. ඒ හකච්ඡහ ඇතුපල් භභ නිළයදි ද දන්පන් 
නළවළ. රක් 150ක් විතය ළඹපනහ කිඹන ඇසතපම්න්තුක් ඇතුපල් එකඟවුනහ.  

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, දළන් අපිට පභහි පබ්යගන්න ප්රලසන පගොඩක් තිපඹනහ. පම් නිහ ංර්ධන 
අධිකහරිඹ යහජය ආඹතනඹක ඒ පාලඳහරන අධිකහරිඹ පේ පම් නිරධහරින් පම් ආඹතනපේ පාලඳහරන 
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අධිකහරිඹ පේභ පම් නිශධහරින් පම් පභොන ඳනපත්ද තිපඹන්පන් තභන් තු ටිනහ පාඳරක් හචික 
ප්රකහලනඹක් ඇතුපල් පදන්න ත ඵහහිය ඳහර්ලඹකට. භභ කිඹන්පන් මලික මුර සිට කපල් ළරැාදක් ඒ 
ළරැාපා මුදුනට ගිහිල්රහ නිඹිත න්දි මුදල් පගවිපේ නළවළ. ඒ මුදර රඵහගළනිභ පනුපන් 
විගණකහධිඳති කිඹනහනම් ඳරික්ණඹක් කයන්න කිඹරහ අපි කිඹනහ ඒ ඳරික්ණඹට ඹන්න. එහි මුරට 
ඒ ඳරික්ණඹ ඹන්න ඕනෆ. එහි ආයම්බඹට පම් පාඳර හුභහරු කර ආකහයඹ පිළිඵද පම් ඳරික්ණඹට 
ඇතුල් කයගන්න ඕනෆ. ඒ නිහ විගණනඹ සිාධ පන්න ඕන අපි එකඟයි. වළඵළයි භසා විගණනඹක් 
පන්න ඕනෆ. පම් තිපඵන්පන් කහටත් ඇඟිල්ර දික්කයරහ චුදිතයින් කයන ප්රකහලනඹක් පනපභයි. පම් 
තිපඵන්පන් පම් ආඹතන රට පම් යටට අද පම් යපට් ජනඹහ මුහුණ පදන ගළටලු රට ඵරඳහන රද තීන්දු 
තියණර අහන පරඹ පම් තිපඹන්පන්. පභඹ ලුනහපේ තහනහඹභ ඉඩභට පන්කයරහ හද විහද කරහට 
පඵොපවෝ පාල් සිාධපරහ තිපඹන්පන් එපවභයි. ඒ නිහ පභඹට ගකිඹන්න ඕනෆ. ඒ ඒ ගකිම් ගත්ත 
පුාගරඹන් විතයක්භ පනපභයි පම් යහජය ආඹතනර ඉන්න භභ කිඹන්පන් පම් අනඳනත් නිතිරට 
ඉතහභ තදින් ඵළදිරහ ඉන්නහ පම් නිරධහරින්. ඒ නිහ ඔවුන්ට පභහි ගකිභක් තිපඹනහ. ඒ නිහ අපි 
හිතනහ භභ තභයි පවොදටභ කපල් කිඹරහ. ඔඵ පකොච්චය කිේත් පම් තිපඹන්පන් කයපු විදිඹ තභයි අද 
පඳයරහ ප්රලසන කයන්පන් ඔඵ ඔපඵන්. ඒ නිහ ඉතිවහපේ සිාධපච්ච පම් එක පාඳරකට අදහර පම් යද 
ඩහත් ඳළවළදිලි විග්රවඹකින් පතොය තභන්පේ ඳංගු තභන්පේ පකොට විතයක් පබ්යගන්න වදනහනම් 
ත යදක් කයනහ. ඒ නිහ අපි පම් පඹෝජනහට ඳක් පන්පන් භසා විගණනඹක් පම් පාඳර දිර්ඝ 
කහරඹක් අඳ තුයි. පඳෞාගලික එක එක්පකනහට පම් තහනහඹභ දුන්නහ. එපවභ තභයි පම් පාඳර ආපේ. 
ආඹතනඹක් විදිඹට පභඹට ඩහත්භ ඉතහභ ටිනහකම් පගොඩක් එකතු කයගන්න තිබිච්ච එකක් අපප් 
අතින් ගිලිහුනහ. කහරඹක් සුනහි කදවුයක් ඵට ඒ ඉඩභ ඳත්වුනහ. ඉන් අනතුරු තභයි ඔඹ ඉඩපම් නිහ 
ංර්ධන අධිකහරිපේ නිහ ටික ඉදිකයන්පන්. ඒ නිහ පභඹ ඇතුපල් තිපඹනහ විනිවිදබහඹකින් පතොය 
ගණුපදනුක්. අන්න ඒ ගණුපදනු ඩහත් පවොදින් සිාධපච්ච නළති එකඟතහඹ බිද ළටිච්ච එපක් 
ප්රතිපරඹ විදිඹට තභයි අද භභ හිතන්පන් පම් එන්පන් පභඹ හචික එකඟපච්ච එකඟතහඹක්. ඒ 
එකඟතහ බිදළටිභක් ඇති. අපිට හධහයණ ළකඹක් නිහ දළන් පම් ඳරික්ණඹක් විගණකහධිඳතිතුභහපගන් 
ඉල්රන්පන් පගපු නළති මුදල් ගළන. ඒ නිහ අපිට තිපඹනහ පම් විනිවිදබහඹකින් පතොය ඉදිකයන රද 
නිහ බිසනස එකක්. ඒක පභොයටු භවහ නගය බහ පේභ නිහ ංර්ධන අධිකහරිඹත් විගණනඹට 
රක්පන්න ඕනෆ. ඒ නිහ අහන පභොපවොපත් පගලුත් වදරහ විිතත් කයනපකොට පම් ඉඩභ පදන්න 
එකඟපච්ච නගයහධිඳති ගිහිල්රහ ඒ චීත්ත ඳටිඹ කඳනපකොට ඒ ජනතහට විලසහඹක් වළපදනහ 
ගළටලුකින් පතොය ඇයි නගයහධිඳතිතුභහ ඉන්නහ ඒ සාහනපේ එකක් ඒ ිනිසසුන්පේ 
විලසහනීඹත්ඹ රළබුහ. ඒ නිහ ිරදි ගළනිම් කරහ. නිහ ගත්තහ. දළන් නගයහධිඳති කිඹනහ පගේප 
නළවළ අපිට අදින්පන් නළවළ කුණු, අපි ආයි පිඩහට ඳත්කයනහ. යහජය ආඹතන පදකක ළයදි 
ගණුපදනුක් නිහ අහිංක ිනිසසුන්ට ආයි පිඩහට ඳත්කයරහ තිපඹන්පන්. ඒ ිනිසසුන් ආයි පෞඛය 
ගළටලු ඇතිපරහ තිපඹන්පන් ඒ ිනිසසුන්ට ඒපගොල්පරො ඵහහිය ඳහර්ලඹකට ල්ලි දිරහ කුණු ටික 
අදිනහ වළභදහභ. ඒපගොල්රන්ට ඒක කයන්න ඵළවළ. ඒ නිහ දළන් පම් ප්රධහන ගකි යුතු ආඹතන පදක 
එකතුපරහ ඒ ිනිසසුන් නිදවස කයන්න ඕනෆ. මුලින්භ ඒ අඹපේ කර ටික අදින්න ඕනහ. මුලින්භ 
ඒපගොල්රන්ට රිඳනම් රඵහපදන ක්රභඹකට ඹන්න ඕනෆ. ඳනතට අනු ඒක කරයුතුයි. ගළටලු අදහර 
නළවළ එඹට. ඒ නිහ ඔඹ ගළටලු ලිවහගන්නනම් ඒ පිඩහට ඳත්පරහ ඉන්න ිනිසසුන් මුලින්භ එතනින් 
පබ්යන්න ඕනෆ. ඊරගට පම් ආඹතන පදකත් එක්ක පම් ගළටලු විදගන්න ඕනෆ. විගණකහධිඳතියඹහ 
වයවහ මුලික ඳරික්ණඹක් කයන්න ඕනෆ. ආයම්බපේ සිට එපේ පකොට පභඹ නිළයදි කයන්න කිඹරහ 
ඉල්ලිභ කයන්පන්. ඒ නිහ අපිට විපේචනඹ තිපඹන්පන් පම් ආඹතන දිගටභ ආඹතන ඳහරනඹ කයපු 
කේඩහඹම් විසින් දුයක් දිගක් පනොහිතහ අය පඵෝක්කු උඩ ගණුපදනු කයන අපි කිඹන චනපඹන් 
කිේපොත් යසතිඹහදුකහයපඹෝ පම් පාඳර තභන්පේ අම්භහ අප්ඳහපේ බදරඹ පර රකරහ හිපතන 
හිපතන විදිඹට පම්හ ගණුපදනු කිරිපම් විඳහකඹ පම් තිපඹන්පන්. ඒ නිහ පම් නිඹිත මුදර කිඹන එක 
දහන පකොටභ භභ කල්ඳනහ කරහ පම් නිඹිත මුදර පකොපවද තිපඹන්පන්. භභ කළභතියි ඔපඵන් අවගන්න 
පම් නිඹිත මුදර පභොකක්ද පකෝ ඒ පල්ඛන. ගිවිසුභක් තිපේද? භභ හිතන්පනත් භභ දන්න විදිඹටභ 
තභයි ඔඵත් දන්පන් කිඹරහ. හචික එකඟතහඹ භභ වළභදහභ පභඹ ප්රලසන කරහ. භභ විටින් විට ප්රලසන 
කරහ. පභොකද භභ දන්න හින්දහ එකඟතහඹක් තිබුපන් පගොඩනළගිල්ර වදරහ ඉය කයරහ නවිකයණඹ 
කයරහ පදන්න එකඟපච්ච නිහ වියංල ඇභතිතුභහ ඉන්න විට හකච්ඡහ කයනහ භභ ඔපඵන් ප්රලසන 
කයනහ ජිත් ඇභතිතුභහ ඉන්නපකොට භභ ඔපඵන් ප්රලසන කයනහ ඔඵ එවිට උත්තය පදනහ. ඒ නිහ 
පතයපුභ භපේ ඳළත්පතන් දිගටභ ආපේ. දළන් ඔඹපගොල්පරෝ පගල් වදහපගන ඹනහනම් ඒපගොල්පරො 
හධහයණඹ ඉසඨ කයන්න ඕනෆ. ඒ එකඟතහඹට අනු පභඹ වදරහ ඉය කයරහ පදන්න ඕනෆ. වළඵළයි ඒ 
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පතයපුභ ඇතුපල් ඵරඳෆභ ඇතුපරත් ඒක සිාධ කයගන්න ඵළරිවුනහ. ඒ ඵළරිපච්ච පවේතු ඔඵ කිඹරහ 
භට තිපඹන විපේචනඹ. ඒ නිහ අද ඒ විගණනඹ අනිහර්පඹන් ආයම්බපේ සිටභ පම් ආඹතනඹ ඳහරනඹ 
කයපු ඒ ඳහරනඹන්ටත් පම්හ පදන්න ඉඩ හදපු නිශධහරින්ටත් පම් සිඹල්රභ පම් නිතිඹ ඇතුපල් 
හියපයි. විඳක්ඹ නිහ අපිටත් එපවභ පයි. අපි විලසහ කයනහ ඒ ගන්න තින්දු තියණරට ඒ 
අසාහර එට විරුාධ වුනහ. වළඵළයි අපි පභොනතයම් විරුාධ වුනත් ඔවුන්පේ තිපඹන ඵරඹ ඳහවිච්ච් 
කයරහ පම්හ කරහ. ඒ නිහ දළන් වදනහනම් කභක් නළවළ. ඔඵට සතුතින්ත පනහ. පම් කාහ කයන්න 
වරි පම් අසාහ රඵහපදන්න පම් පඹෝජනහ දහපු එක ගළන. පභොකද පම් පිළිඵද ඩහත් නිළයදි 
අදවක් පභොයටුපේ ජනතහට පදන්න ඕනෆ. ඔවුන්පේ පාඳර රට පන වහනිඹ වින්නළහිඹ පිළිඵද 
කිඹන්න ඕනෆ. ඒ නිහ තභයි පම් ංහදඹ ඇතුපල් අපි පම් විහදඹට ම්ඵන්ධ වුපන්. ඒ නිහ පම් 
පඹෝජනහට භසා පඹෝජනහ භසා විඟණනඹකට රක්කයනහ නම් රක්කය විදුභක් පදනහනම් 
උත්තයඹක් අපි එකඟයි. එපවභ නළත්නම් තභන්පේ බහපේ විතයක් තභන්පේ පකොට විතයක් තභන්පේ 
ඳංගු විතයක්නම් පබ්යගන්න උසහව කයන්පන් අපිට එකඟපන්නත් ඵළවළ පේභ විරුාධ පන්නත් 
ඵළවළ. විරුාධ පන්න ඵළරි ඒ පකොට ඇතුපරත් තිපඹන්පන් පම් පාඳරට හිි පා නළත ගන්න හින්දහ 
ආයි ඵඹයි නළවළ කවුරුවරි යදක් කයහට ඒ යපදන් තභන් ළපවන්න වළදුත් පභයින් කිඹන්පන් ආයි 
පම් පාඳරට හිි මුදර රඵහ ගළනිභ කිඹන පච්තනහ මුල්කයපගන නම් ඒ මුදර රඵහ ගළනිභ 
ශක්හගන්න අපි සුදහනම් නළවළ. ඒ නිහ විරුාධ පන්පන් නළවළ ඒ අර්ාපඹන්. නමුත් ඔඵ ඔපබ් ගකිභ 
ඳළවළය වළයපු අසාහක් පභතයම් ටින පාඳරක් කිසිදු ගිවිසුභකින් පතොය ඵහහිය ඳහර්ලඹත් අතට 
හචික වුභනහට දීපභ යදක් පර දකින එක යදක් පර දළකරහ අන්න එතන සිට නිළයදි කයගන්න 
උසහවහ කයමු. 

භවහ නගය බහ භන්රි   -    ඒ. එච්. සුපර්ස ඉන්දික භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඔඵතුභහ ඉදිරිඳත් කයපු පඹෝජනහ ම්ඵන්ධපඹන් ගරු නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු 
භළතිතුභහ භතු කයපු අදවසුත් ළරකිල්රට රක්කයපගන ඹම් අදවක් භතු කයන්න භභ කළභතියි. 
විපලේපඹන්භ ලුනහපේ එභ නිහ යහඳිතිඹ වදන්න මලික වුන පකනහ භභ විදිඹට. ගරු 
නගයහධිඳතිතුභනි, නිහ යහඳිතිඹ වදන්න පඳය එඹ තහනහඹම් ඉඩභ තිබුපන් පකොයි විදිඹටද කිඹන එක 
ගළන ඔඵතුභහත් අපි වළපභෝභත් දන්නහ. ඔඹ තහනහඹම් ඉඩභ භභ දන්න විදිඹට භට භතකයි භභත් 
එපේරහපේ බහ නිපඹෝජනඹ කයහ. අපප් යවිනහත් ගුණපේකය ගරු ත්භන් භන්රිතුභහ නගයහධිඳති ධයඹ 
දයණ කහපල් එතුභහ පඹෝජනහක් පගනහහ ගිවසා ක්රිඩහපිටිඹක් වදන්න. එතපකොට එපක් ඹම් හද විහද 
තිබුණහ. නමුත් එක ළරකුණහ. ඊට ඳසපේ ඔඹ කිඹන විදිඹට ඉඩභ ඔපවේ තිබුණහ. ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, 
ඒ ඉඩභ නිහ යහඳිතිඹ වදන්න අලය කයන පඹෝජනහ අයපගන බහ භඟත් ඔඵතුභන්රහ භඟත් 
හකච්ඡහ කයරහ. පභොකද පභොයටු ඵර සිභහපේ නිහ යහඳිතිඹක් වදන පකොට අනිහර්පඹන් භව නගය 
බහ ම්ඵන්ධ පනහ. ඕනෆභ ේ ඹහඳිතිඹක් ලුනහප කරත් පකොපවේ කරත් එපවභයි. වළඵළයි පභහි භතු 
පච්ච පගොඩක් අඹ පනොදන්න කහයණහ කිහිඳඹක් භට භතුකයන්න ඕනෆ. නළත්නම් ළයදි පින්තුයඹක් 
තභයි ගරු නගයහධිඳතිතුභනි අපි කහටත් ඹන්පන්. ඔඹ නිහ යහඳිතිඹ වදන්න ඳටන් ගන්න පකොට 
එක්තයහ ඵර ම්ඳන්න පුාගරපඹක් භභ නභ කිඹන්පන් නළවළ. ඔඵතුභන්රහ කවුරුත් දන්නහ. ඔහුපේ 
ළරසුභක් තිබුණහ පම් ඉඩභ අත්ඳත් කයගන්න පභොන ක්රභඹකින් වරි. විලහර ඵරඳෆභක් තිබුණහ. විලහර 
පභපවයුභක් තිබුණහ. වළඵළයි ඒ සිඹල්ර ඳයහජඹ කයින් එඹහපේ ඵරඳළම්රටත් මුහුණ පදින් තභයි පම් 
යහඳිතිඹ ඳටන් ගත්පත්. එහිදි ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, වි පලේපඹන්භ පම් නිහ යහඳිතිඹ වළදුපේ 
අඟුරහන නිහ යහඳිතිඹ කළබිනට් ඳරිකහ පඹොමු කපල් ඒ නිහ යහඳිතිඹටත්. පභතන නිළයදි 
කිරිභක් කයන්න ඕනෆ නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භළතිතුභහට ජහතික නිහ ංර්ධනඹ අධිකහරිඹට අනුඵාධිත 
ආඹතනඹක් පනපභයි. නහගරික ජනහහ අධිකහරිඹ කිඹන්පන් නිහ අභහතයංලපේ එක් ආඹතනඹක් 
එක් අධිකහරිඹක් නිහ අධිකහරිඹ කිඹන්පන්. නහගරික ජනහහ අධිකහරිඹ කිඹන්පන් තත් ආඹතනඹක්. 
එතපකොට නහගරික ජනහහ ංර්ධන අධිකහරිපේ එකට භභ අධයක්ක භේඩරපේ හභහජිකපඹක්. 
එපක් අඟුරහන යහඳිතිඹ වළදුපේ පයශ ඛහදනඹට අඟුරහන ව ලුනහ සි පඵල්ට් එපක් පයශ ඛහදනඹට 
රක්පච්ච නිහ රඵහදීපභට. එතපකොට ඒපක් ඳරපනි අදිඹපර් කවුරුත් භභ හිතන්පන් කුරයත්න පීරිස 
ගරු භන්රිතුභහ එකට නිපඹෝජනඹ කයාදි එතුභහභ කිේහ ඒ ඳරපනි අදිඹපර්දි අපි නිහ රඵහදිපම්දි 
කිසිදු අහධහයණඹකින් පතොය ඉතහභත් හධහයණ විදිඹට ඒ නිහ රඵහදිපම් ඒ ප්රතිඳත්තිඹට අදහරභ 
නිහ හිිඹන්ට ඒ පයශ තියපේ අඹට ඒක රළබුණහ කිඹරහ. ඒපක් පදපනි අදිඹයට තභයි රළසතිපරහ 
හිටිපේ. සි පඵල්ට් එපක් තිපඹනහ ඳරපනි තිරු කිඹරහ තිපඹනහ. ඊරගට පදපනි තීරු කිඹරහ 
තිපඹනහ. අන්න එපවභ විපලේපඹන් භට භතක වළටිඹට නිහ ඳනසගහනක් පන්කයරහ තිබ්ඵහ. එඹ 
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ලුනහට ඵහින පතොටුඳපල් ඉදරහ ලුනහ ප්රපාලඹ පනකම්භ ඒ ගල් ළටිඹ දහන්න අදහර න ඒ නිහ 
රටත් එක්ක. වළඵළයි ලුනහ නිහ යහඳිතිඹ වළදුපේ ඒ ජන පකොට්ඨහලඹ ඉරක්ක කයපගන පනපභයි 
හභහනය භධයභ ඳහන්තික විපලේපඹන් කිඹන්න ඕනෆ යජපේ පේකපඹෝ කරහකරුපෝ එපවභ නළත්නම් 
ඒ ආ්රිත නිහ පනොභළති අඹට නිහ රඵහ පදන්න. ඒක තභයි කළබිනට් ඳරිකහ දළමුපන්. ලුනහ නිහ 
යහඳිතිඹ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, භතුවුන ප්රලසනඹ තභයි පම් නිහ යහඳිතිඹ වදන පකොට ඔඵතුභහපේ 
ඳළත්පතන් නගය බහ ඳළත්පතන් පඹෝජනහක් ආහ වදරහ ඇත්තටභ විලහර ප්රභහණඹක් ගිඹහට ඳසපේ ඒ 
ඉඩභට ඹම් කිසි මුදරක් බහට පදන්න කිඹරහ. එතපකොට පභතන ප්රලසනඹක් භතුවුනහ. ගරු 
නගයහධිඳතිතුභනි, දළන් ඇත්තටභ ඹම්කිසි දුර්රතහඹක් පම් ආඹතන පදපකන්භ සිාධපන්න තිබුණහ. 
නමුත්, නගය බහට මුදල් පදනපකොට භභ එකට හිටපු ආඹතනපඹන් දළන් මුදරක් පදන්න 
නිතයහනුකුරබහඹ තිපඹන්න ඕනපන්. ආහ ඔප්පු ප්රලසනඹක්. එතපකොට නහගරික නිහ ංර්ධන 
අධිකහරිපේ නිරධහරින් කිේහ පම්කට නිලසචිත ඔප්පුක් නළවළ. ඒතපකොට අපි භතු කයහ අපප් ඇභතිතුභහ එ 
පරහපේ ඇත්තටභ කිඹන්න ඕනෆ පභඹ එතුභහට කයන පගෞයඹක් විදිඹට එතුභහ පඳනි හිටිපඹත් භභ 
අධයක්ක භේඩරපේ පඳනි සිටිපඹත් නගය බහපේ භන්රියපඹක් භභ අධයක්ක භේඩරපේ පඳනි 
සිටිපේ පඹෝජිත පප්රේක්කහගහයඹ පගොඩනළගිභ පනුපන් පභඹ ඉල්රන්පන්. අපප් විභල්වියංල 
ඇභතිතුභහභයි විපලේ පඵෝේිටින් එකක් පම් ප්රලසනඹ ම්ඵන්ධපඹන් ගත්ත පේරහපේ කිේපේ එපවභයි 
නගයහධිඳතිතුභහ ඉල්රන්පන් එඹහපේ පේ වදහගන්න පනපභයි. ඒ චන පභපවභ කිේපේ. ඉල්රන්පන් 
පම් බහපේ ිනිසසු පනුපන්. බහපේ ඉඩභ නම් ඉඩභ ඔප්පු කයන්න ඵළරි පන එක, ඒක පනභ 
පබ්ය ගන්න ඕනෆ. වළඵළයි බහ ඉඩභක් කිඹරහ පිළිඅයපගනපන් පභඹ කයන්පන්. ඒ පිළිඅයපගන 
කයනහ නම් ඒ ඹම් මුදරක් ඒපගොල්පරෝ ඉල්රන අපි පදන්න ඵළදි ඉන්න ඕනෆ. පභොකද පරොකු තර්කඹක් 
ගිඹහ නිශධහරින් අතරින් එක පදන්න ඵළවළ. ඒක දුන්පනොත් ඔඩිට් පනහ ඒක දුන්පනොත් අපි පකෝප් 
ඹනහ පම්ක අධයක්ක භේඩරපඹත් ආහ. ඊට ඳසපේ අභහතයංල භට්ටිනුත් ආහ නිරධහරින් කිේහ 
පදන්න ඵළවළ. ඔප්පුක් නළවළ. ඔප්පුක් නළති අපි පකොපවොභද ආේඩුපේ ල්ලි පදන්පන් කිඹරහ. ඊට 
ඳසපේ අපප් ඳළත්පතන් අපි භතු කයහ අපප් ඇභතිතුභහ භතුකරහ. වළඵළයි නහගරික ජනහහ ංර්ධන  
අධිකහරිඹ බහඳති එකට හිටපු ඳහලිත ගභපේ භළතිතුභත් ඒ හකච්ඡහපේ එතුභහ නිතිඥපඹක් විදිඹට 
එතුභහත් කිේහ එපවනම් අපි ඇයි පගල් වළදුපේ අනුන්පේ ඉඩම්ර අපිට පගල් වදන්න පුළුන්ද 
කිඹරහ පරොකු තර්කඹක් ගිඹහ. ගිහිල්රහ අනහනපේදි ආපු එකඟතහඹ තභයි දළන් භභ දන්න විදිඹට 
මුලින්භ රක් 800ක් මුදරක් තිබුපන්. ඊට ඳසපේ ඒක ිලිඹන 100.2ක් රක් 1020ක් අපප් විභල් 
වීයංල ඇභතිතුභහ භභ ඳහලිත ගභපේ අපි හිටිඹහ “නෆ ඒ ඉල්රන මුදර අපි පදන්න ඕනෆ බහට” කිඹන 
සාහයපේ අපි හිටිඹහ. භභ නිපඹෝජනඹ කපල් පභතන භපේ ඒ කිඹන විලසහඹ භත. ඇභතිතුභහ හිටිපඹත් 
එතන එකත් භවජන ආඹතනඹක් ඒ ඉල්රන්පන් පප්රේක්කහගහයඹක් පභොයටුට අතයහලඹ පදඹක් 
ඉල්රන්පන්. ඒ ඉඩභ තිපඹන්පන් පභොයටුපේ ඒ ඉඩපම් ඔප්පුක් වරිඹට පනොතිබුපනොත් ඒ ඉඩභ අපි 
කාහකපල් නගය බහත් එක්ක. ඒ නිහ ඒ ගහන පගන්න ඕනෆ. වළඵළයි පගන්න විදිඹක් නළති ඇත්ත 
ප්රලසනඹක් තිබ්ඵහ. ඒ නිහ යහඳිතිඹට ල්ලි පන්කයාදි ඉඩභට න්දි ලපඹන් පගන්න ල්ලි 
පන්කයරහ තිබ්පබ් නළවළ. ඔඹ ප්රලසනපේදි හියවුනහ. ඊට ඳසපේ තභයි ගරු ඇභතිතුභහ තියණඹ කපල් 
එපවභ නම් නහගරික ජනහහ ංර්ධන අධිකහරිඹට උඳපාස දුන්නහ එපවනම් ඔඹපගෝල්පරෝ කළබිනට් 
ඳරිකහක් වදන්න. ඒ ඉඩභට පනභ ල්ලි ඉල්රරහ කළබිනට් ඳරිකහක් වදන්න. අන්න ඒ කළබිනට් 
ඳරිකහ අනු තභයි ිලිඹන 100.2ක ඒ ඉඩභට මුදල් පදන්න ගරු ඇභතිතුභහ කළබිනට් එකට ඒ ලිපිඹ 
දළම්පම්. එතපකොට ඕක තභයි ඔඹ සිාධ පච්ච කහයණහ. එතපකොට රක් 1020ක් පභොයටු භවහ නගය 
බහට පදන්න සුදහනම් පරහ තිබුණහ. වළඵළයි ඔඹ අතපර් තභයි ඔඹ ඔප්පු ප්රලසනඹ ආපේ. ඊට ඳසපේ අපි 
දන්නහ ඔඵතුභහ විලහර ලපඹන් භවන්සිවුනහ. භභ දන්න විදිඹට පදන ඳන්තිපේ ඔප්පුක් පම් 
පභොයටු භවහ නගය බහ තු තිපඹනහ. දළන් පම් කහයණහ පභපවභ තිපඹාදි අපි දන්නහ පම් 
නවිට පම් පගල් දීපරහ ඉයයි. පගල් 358 ක් තිපඹනහ එතන. අය නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භන්රිතුභහ 
කිවු කරුණ  අපි රක් 35 තභයි පගඹක් ළලිපේලන් කයරහ තිබ්පබ්. අපි ඉන්න කහපල් රක් 5ක් පවෝ 
8ක් පේ මුලික පගවිභක් කයරහ ඉතුරු ප්රභහණඹ ඹම් කිසි රු 20000ක් වරි ඒ ප්රභහණපඹන් පගන්න. ඒ 
කිඹන්පන් පනොිපල් පගල් පදන්පන් නළවළ. ආේඩුපන් වදපු පගල් පොයිහපුය භභ ඉන්න පේ අපප් 
සිඹහ අයගත්පත් රු.75ට 1971 දීප රු.75 කිඹන්පන් ඒ කහපල් පරොකු ගහනක්. අන්තිභ පනකම්භ රු.75 
තභයි පගේපේ. ඒක ගහනක් වුපන් නළවළ. ආේඩුපේ වදපු පගල් නිකම් පදන්පන් නළවළ ඉඩභක්ත් 
එපවභ පදන්පන් නළවළ. ඹම් කිසි ඵදු ක්රභඹක් තිපඹනහ. යහජය පාඳර එපවභ පදන්න ඵළවළපන්. නමුත් 
අද තත්ත්ඹ පනස. අද ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, 358 දිරහ ඉයයි. ඒ දිපු ක්රභපේදඹ ගළන අපිට විපේචන 
තිපඹන්න පුළුන්. නමුත් ඇත්තටභ ඔඵතුභහට විපචනඹක් පනපභයි. නමුත් ඔඵතුභහ ඇත්තටභ පම් 
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මුදර නගය බහට ගළනිභට ඔඵතුභහ භයහපගන භළපයන ටනක් දිඹත්කරහ. තභත් දිඹත්කයින් 
ඉන්නහ. භභ දන්නහ වළඵළයි ඒ නිහ ලින් ළරකිඹ යුතු ප්රභහණඹක් පභොයටු ජනතහ පත 
රඵහගළනිපම්දි ඔඵතුභහ භළදිවතවීපම් ප්රභහණඹ පකොයි තයම්දුයට ගිඹහද නළාද කිඹන එක ගළන භට පඳොඩි 
ප්රලසනඹක් තිපඹනහ. පම් පනපකොට භභ දන්නහ භභ දන්න විදිඹට පභොයටුපන් පිට විලහර ප්රභහණඹක් 
තභයි පගල් අයපගන තිපඹන්පන්. එතන පගල් 60 ගහනක් තිපඹනහ. තහභ ඇත්තටභ පම් කාහකයන 
භපේ ඉදරහ සිඹඹට 25 පගරහ ඉතුරු ටික ඵළංකු ණඹක් වයවහ පගන්න කිඹරහ තභයි ඒ සිඹඹට 25 
ගත්පත්. ඒ සිඹඹට 25 අයපගන ඉයපරහ තහභ පගල් ගන්න ඵළරි 60 ගහනක් ඉන්නහ. දළන් ළඩි 
පිරික් සිඹඹට 50ත් පගරහ පම් පනපකොට පගල්ර ඳදිංචිඹට ඇවිල්රහ තිපඹනහ. ළඩි පිරික් 
සිඹඹට 50ත් පගරහ ළරකිඹයුතු ප්රභහණඹක් සිඹඹට 100ක් පගපු ප්රභහණඹකුත් ඉන්නහ. නමුත් පම් 
පනපකොට සිඹලු පගල් ගිහිල්රහ අහනයි. භභ දන්පන් නළවළ පභොයටුපේ කිහිඳපදපනකුට නිහ 
තිපඹනහද කිඹරහ. පභොකද පභොයටුට කිඹරහ පනපභයි නිහ යහඳිතිඹ වළදුපේ. නමුත් ඒ නිහ 
යහඳිතිඹ පභොයටුපේ නිහ නළති කිපදපනක්ට ගන්න පුළුන් වුනහද කිඹන එක ගළන භට පරොකු 
අපඵෝධඹක් නළවළ. ඒ ගණන් හිරේ ම්ඵන්ධපඹන් නමුත් පම් පනපකොට ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, අධික 
මුදරක් රක් 50ක් 55ක් පේ මුදරකට සිඹඹට 25 සිඹඹට 50 එකය පගරහ රක් 15ක් රක් 30ක් 
එකය පගරහ නිහ පන්කය ගළනිම් පවෝ නිහ ඳදිංචිඹට ඹන්න හභහනයපඹන් අපි ඔඹ පගල් 
වළදුපේ විලහර නිහ යහඳිති ප්රයිම් රළන්ේ පේ රක් 150 රක් 200ඹ පේ භට්ටභට ගන්න 
පනපභයි. හභහනය භධයභ ඳන්තිඹට‚ හභහනය පකපනකුට‚ හභහනය යජපේ පේකපඹකුට ඉන්න 
නික් නළති හභහනය පකපනකුට දුප්ඳත්භ පකපනකුටත් පනපභයි හභහනය පකපනකුට. වළඵළයි නිහ 
අයපගන තිපඹන්පන් එපවභ අඹද කිඹන එක ගළන ප්රලසනඹක් තිපඹනහ. අපි දන්නහ අයගත්ත භවරු 
කුලිඹට පදන්න වදනහ. පවොඹරහ ඵරන්න කාහකයන අපිට පගල් නළවළ. ඇත්තටභ තුටු පනහ 
විපලේපඹන්භ අපප් ප්රදිප් ්රිඹන්ත භන්රිතුභහරහ පේ පම් බහපත් ඉන්නහ නිහ නළති දිර්ඝ කහලීන 
කුලිඹට ඉන්න අඹ ඳහුගිඹ කහපල් එතුභහට පඵොපවෝභ අහනහන්ත සිාධිඹකට මුහුණපදන්න සිාධ වුනහ 
කුලි නිළසිපඹක් විදිඹට එපවභ ඇත්තටභ නික් ගතවළකි නික් නළති පුාගරපඹකුට ඒ ම්පුර්ණ 
පගල් ටික ගිහිල්රහ තිපඹනහද කිඹන එක ගළන ප්රලසනඹක් තිපඹනහ. පභොකද එපවභනම් කුලිඹට 
පදන්න ඕනෆ නළවළපන්. කුලිඹට පදන්න කට්ටිඹ පවොඹනහ. ඒ පගල්ර ඒ නිහ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, 
පම් පේ තත්ත්ඹක් භතු කපල් ඉතිවහපේ පභොකද භභ පම් ක්රිඹහලිපේ මුල් අදිඹය ජිත් පප්රේභදහ 
භවත්තඹහපේ යුගපඹන් භභ දන්පන් නළවළ අපි ඒ පභොපවොපත් හිටිඹ නළති නිහ. නමුත් ඒපක් මුල් අදිපේ 
ඔන්න ඔඹ විදිපේ තත්ත්ඹක් තභයි තහනහඹම් ඉඩභට ව ඒ නිහ යහඳිතිඹ ඵළදිච්ච අතීත කාහ ඒ 
කාහ වරිඹට කිඹහගන්න ඕනෆකභ නිහ තභයි ගරු නගයහධිඳතිතුභනි භභ පම් භළදිවත්විභ කපල්. 

භවහ නගය බහ භන්රි    -    එස. පේය යවීන්ද්ර ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඇත්තටභ ත්බහපඹන් කයපු පවොද පඹෝජනහක්. පභඹ පවොද පඹෝජනහක් 
විතයක් පනපභයි ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, අපි පම් නගය බහට ඇවිල්රහ පම් දයණ කහරඹ ඇතුරත කයපු 
ඉතහභත් පවොද පරදහයි පඹෝජනහක්. පභොකද බහ තු පඵොල් ඉඩභක්. කිසිභ ප්රපඹෝජනඹකට නළති 
එක එක අඹ ආක්රභණඹ කයන්න ගත්ත අසාහපේදි ඔඵතුභහ පම් පභොයටුපේ ඉන්න පුයළසිපඹක් විදිඹට 
පභොයටු ජනතහ පනුපන් තභයි මුලින්භ ඳටන්ගත්පත්. පභොයටුපේ ඉන්න ිනිසසුන්ට පගඹක් 
පදන්න. වළඵළයි පභඹට අපිත් පම් බහපේ ඉන්න සිඹලුපදනහත් ගකිඹන්න ඕනෆ. ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, 
ඔඵතුභහ පම් බහට දහරහ තභයි අනුභළතිඹ ගත්පත්. පම් නිහ ංර්ධන අධිකහරිඹට පම් යහඳිතිඹ 
කයන්න වළඵළයි ඔඵතුභහපේ ඇපේ ගළහුහ ික් පභඹට කිසි පකපනක් ඔඵතුභහට පම් පනුපන් 
වපඹෝගඹ පදන්න කවුරුත් අසාහක් කය ගත්පත් නළවළ. අපිත් ඒකට ගකිඹන්න ඕනෆ. ගරු 
නගයහධිඳතිතුභනි, ඔඵතුභහ පභඹට ඉදිරිඳත්වුපන් පභොයටුපේ ිනිසසුන්ට පගඹක් පදන්න ික් පිට 
කහටත් පගඹක් පදන්න පනපභයි. ඉතින් දළන් එක එක්පකනහ එක එක කාහ  කිවුට ගරු 
නගයහධිඳතිතුභනි, යහඳිතිඹ නිසිපර හර්ාක වුනහනම් අද පභොයටුපේ ල්ලි තිපඹන පභොයටු දහරහ 
ඹන්න අකභළති පගොඩක් අඹට පගල් වම්ඵපනහ පභයින්. අපප්භ අඹ ඹම් ඹම් තළන්ර අසාහන් 
අයපගන ඹම් ඹම් පනත් ප්රපඹෝජන ගන්න ඵරහපඳොපයොත්තු වුනහ පම් තුලින්. නමුත් ඒක ඒ නිහ තභයි 
පභඹ අහර්ාක වුපන්. අද ඒක වුනහනම් ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, පම් පභොයටුපේ ඉන්න දරුන්ට ජනප්රිඹභ 
ඳහල් පදකක් ඔඵතුභහපේ පඹෝජනහ වයවහ ජනප්රිඹභ ඳහල් පදකක අධයහඳනඹ රඵහ ගළනිභට අසාහ 
තිපඹනහ. නමුත් පභඹ අපප් පනොවළකිඹහ නිහ එක එක විවිධ ආක්රභි කයින් නිහ ඒ අසාහ අපිට 
නළතිවුනහ. ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඔඵතුභහ ඒත් අතවරින්පන් නළවළ. අදටත් බහ තු පාඳපල් ආදහඹභ 
රඵහ ගළනිභට ඔඵතුභහ පම් දක්හ පම් කහර්ඹඹ අතවළයරහ නළවළ. භභ හිතන්පන් අපි පනොපඹකුත් 
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කුවකවිදිඹට හිතන්පන් නළති පම් අහන අසාහ පභොයටු ජනතහ තු පම් පාඳපල් ටිනහකභ වරි 
නළත රඵහගළනිභ පනුපන් භභ හිතන්පන් අපි සිඹලුපදනහපේ වපඹෝගඹ රඵහ දිඹ යුතුයි කිඹන 
පඹෝජනහ භහ කයනහ. 

භවහ නගය බහ භන්රි    -    බී. ජිත් දුින්ද පීරිස භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, භභ හිතන්පන් පම් ප්රපේලඹ ඔඵතුභහ නගයහධිඳති ධයපේ ඵළට්කයන්න ඕන 
පරහපේ ඵළට් කයපු පරහක් විදිඹට භභ කිඹනහ. විපලේපඹන් හචික ඇතිපච්ච ගිවිසුභ පභඹ 
යහජ්හන්තික භට්ටින් පභඹ නිතයහනුකුර කයගළනිපම් ජනහධිඳති විභර්ලනඹ ව ඒ හර්තහ ඉතහභත් 
ළදගත් පනහ. ඊට අභතය ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, පභයින් අපප් පච්ච අපිට තිපඹන ත්කම්ර 
ප්රභහණඹ ව ඒ පච්ච ඹම් කහර්ඹඹ ඳටිඳහටිපේ හධනඹක් තිපඹනහනම් පවොඹහගන්න පුළුන් පේභ 
භභ ඔඵතුභහපේ අධහනඹ පඹොමු කයනහ. බහපේ පම් පඹෝජනහ එක ඳළත්තකින් විගණකහධිඳති 
හර්තහක් ඉල්රහ සිටින අතයතුය එඹට භගහි අපිට ආේඩුපේ ඳළත්පතන් අපිට අධහනඹ පඹොමු 
කයන්න පඳත්ම්කහයක බහටත් අපනක් ඳළත්පතන් ඔම්බුට්සභන්යපඹක් ඉන්නහ. එඹ 
දුක්ගන්නහයහරටත් අපනක් ඳළත්පතන් අපිට වළකිඹහක් තිපඹනහනම් පම් විගණකහධිඳති ඉල්ලිභට 
භගහි යහජය පඳොදුකහයක ගිණුම් බහපේ නළත්නම් පකෝප් කිටුටත් ඹම් ඉල්ලිභක් කයන්න. පභන්න 
පම් තුලින් අපිට ඹම් අගතිඹක් සිාධපරහ තිපඹනහ කිඹන පම් විභර්ලණ වතයභ එක ආකහයපඹන් 
ඳත්හපගන ඹන්න පුළුන්කභ තිබුණහනම් හර්තහ, ඒක ඳදනම්පරහ විගණකහධිඳති හර්තහ එන විට 
ඹම් අසාහක අපිට ඇත්තටභ පම් නිහ සිදුපච්ච වහනිඹ පුර්ණඹ කයගන්න. අපිට ඒ ඳහර්ලඹ 
කළභළත්තක් පනොදක්නහනම් හිිකම් ඳළපම් නඩුකට ඹන්න පුළුන්කභක් තිපඹනහ. පභඹ ඳදනම් 
කයපගන භභ හිතන්පන් ඒ ලක්තිභත්බහඹ ඇතිකය ගන්න පම් හර්තහ ඉතහභත් ළදගත්. ඒ නිහ භභ 
අධහනඹ පඹොමු කයනහ එක ඳළත්තකින් ඔම්බුසට්භන්යඹහටත් අපප් තිපඹන දුක්ගළනවිල්ර ඉදිරිඳත් 
කයන්න අසාහ තිපඹනහ. අපනක් ඳළත්පතන් අපි යජපේ තිපඹන පඳත්ම්කහයක බහටත් අපප් 
පඳත්භක් විදිඹට පඹොමු පනහ. අපිට පච්ච අගතිඹ පිළිඵද අපනක් ඳළත්පතන් අපි ඉල්ලිභක් කයමු 
යහේ ඹ පඳොදුකහයක පකොප් කිටුට පම් ම්ඵන්ධපඹන් අපිට ඹම් අගතිඹක් සිාධපරහ තිපඹනහ කිඹරහ 
ඒ අනු පම් භවයක් පරහට තිපඹන ආර්ථික ප්රලසනත් එක්ක ඔවුන් කිඹන්න පුළුන් අපිට පභඹ 
පගවිම් කයන්න ඵළවළ කිඹරහ. නමුත් දළනටත් 368 ට අදහර කයන ඔවුන් පප්භන්ටිස භභ හිතන්පන් ඔවුන් 
ආේඩුපන් ණඹක් අයපගන පභඹ පගහපගන ඹන්පන්. එතපකොට පම් එන හර්තහත් එක්ක අපිට ඒ 
ආකහයඹට 4 ගිපඹොත් අපිට හිිකම්ඳෆපම් මුදල් ගළනිපම් වළකිඹහ තිපඹනහ. ඒ නිහ භභ ඔඵතුභහපේ 
අධහනඹ පඹොමුකයනහ ඒ ආකහයඹට වතයට ගිහිල්රහ නිලසචිත අපි අපනකුත් ඔම්බුට්සභන්යඹහටත් 
පඳත්ම්කහයක බහටත් පකොප් කහයක බහටත් පම්කට භගහි පඹොමු කයන්න කිඹරහ ඉල්රහ 
සිටිනහ. 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රීරුනි, විපලේපඹන්භ නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භන්රිතුභහපේ අදවසුත්, සුපර්ලස ඉන්දික ගරු 
භන්රිතුභහ එකට නහගරික ජනහහ අධිකහරිපේ අධයක්ක භේඩරපේ හිටපු පකපනකු විදිඹටත් 
ඒපේභ ජිත් දුින්ද පිරිස ගරු භන්රිතුභහපේ අදවසුත් එකතු කයගත්තහභ භට පභන්න පභපවභ පදඹක් 
තභයි ඉසපේල්රහභ කිඹන්න පන්පන්. පම් ඉඩභ අපප් පනපභයි. අපිට කළබිනට් පඳඳර් එකක් එනහ 
පභොයටුපේ තහනහඹභ ඉඩපම් පගල් 356 ක් වදන්න කළබිනට් අනුභළතිඹ රළබුණහ එඹට පභොයටු භවහ 
නගය බහපේ ප්රපාලපේ තිපඵන නිහ ඒකට කළභළත්ත පදනහද කිඹරහ අපි පභඹ ඳටන්ගන්නහ. ඔහු 
කළභළත්ත පදනහ. දිරහ ඳටන් අයපගන අපි පභඹ පඳයරහ අය කිඹනහ භභ පනොදන්න ඔඵ පනොදන්න 
ඉඩභක්  භට අයිතිපන්න ඹනහ භට අයිතිඹක් තිපඹනහ කිඹරහ කවුරුවරි කිඹන්න ගත්තහභ භභ අයිතිඹ 
වඵහපගන ඹනහ. වළඵළයි භට කිේපේ නළත්නම් භභ දන්පන් නළවළ. අයිතිඹක් තිපඹනහද කිඹරහ දළන් 
පභහි එනහ වඵහපගන ඹන්න පුළුන්පන ඳරපනි ලියුභ එනහ. ඒ ලිඹවිල්ර තභයි පභොයටු තහනහඹභ 
ඉඩපම් නිහ ංකිර්ණඹක් වදන්න ඹනහ. ඔඵපේ එකඟතහඹ පදන්න. ඊට ඳසපේ අපි පවොඹහපගන 
ඹනහ තහනහඹභ ඉඩභ කහටද අයිති? තහනහඹභ ඉඩපම් අයිතිඹ එන්පන පකොපවොභද? පවොඹහපගන 
පවොඹහපගන ඹනවිට පඳොඩි එකට අපප් පේ කිඹන පඳොඩි පචොයිස එකක් ආහ. අපප් පේ කිඹන එකක් 
ආහ. එක තභයි යවිනහත් ගුණපේකය භළතිතුභහ අපප් අජිත් කුපර් යහඳහරිකඹහ භඟ තහනහඹභ ඉඩභ 
නවිකයණඹ කයරහ කහභය පභච්චය ංඛයහක් ල්ල් එකක් තිපඹන්න ඕනෆ පභහි ක්රිඩහ කටයුතු කයන්න 
ඕනෆ කිඹරහ තිසතුන් අවුරුදු ඵාදක් එනහ ගිවිසුභක්. පම් ගිවිසුභත් එක්ක ඵළලුහ අපිට ඔප්පුක් 
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නළත්නම් පභඹ පකොපවොභද අපප් පන්පන් එපතක් ඉදරහභ ආයි ඉසයවහට ගිඹහ. ඒ ඉසයවහට ගිඹහභ 
අහනපේ තහනහඹභ කයපු කට්ටිඹ අතවළයරහ ඹනහ. අතවළයරහ ඹනපකොට පභහි භළපන්ේභනට් එක 
තිබුපන් නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹට අඹත්පන්නහවු අභහතයංලඹට අඹත් පන්නහවු නහගරික 
ංර්ධන අධිකහරිඹට තභයි ඔවුන් තභයි ඵදුදිභ කයරහ තිබුපන්. ඒක තහනහඹභක් විදිඹට ගළට් කයරහ 
තිබ්ඵහ. ඔවුන් විසින් ඵදු දිරහ තිබ්ඵහ. ඵදු ඳළවළය වළරිඹහ ඵදු රඵහ ගන්න අපි නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹට 
ලිඹනහ.  ලිඹනවිට ඔවුන් කිඹනහ පභඹ අපිට අයිති එකක් පනපයි ඔඵට අයිති පදඹක් ඔඵ ඵදු මුදල් 
රඵහගළනිපම් කටයුත්ත කයන්න කිඹරහ. අන්න එතනින් ආයම්බ කයනහ අපි පභඹ පම් ආයම්බ කයන 
කහරසිභහපේ තභයි පම් කළබිනට් ංපාලඹ පභපවට පභන්න පභපවභ වදනහ කිඹරහ එන්පන්. පභතනින් 
ඳසපේ අපි ඵළලුහ පකපනක් තභන්පේ අයිතිඹ නහා කිරිභ පවෝ අයිතිඹ පනුපන් පඳනි සිටිභ පවෝ 
මුලික පන ඔප්පුත් එක්ක පිඹුරු ඳතක් එක්ක තත් එකක් පනහ. ඒ තභයි ඒ අදහර පන්නහවු ඳශහත් 
ඳහරන ආඹතනපඹන් ගන්නහ අයිතිඹ පිළිඵද ව පනොඳයහ ගළනිපම් වතිකඹ. ඒ වතික ඵරන්න 
ගන්න ඹනවිට ඒපක් තිපඹනහ පභොයටු භවහ නගය බහ‚ නගය බහ භවහ නගය බහ ඵට 
ඳත්පරහ එතපකොට ඒ අයිතිඹ විතයභයි අපප් න්තකපේ තිබුපන්. පභොකක්ද අයිතිඹ පභොයටු භවහ නගය 
බහ කිඹරහ ලිඹරහ අපප් පරජර් එපක් තිපඹනහ. රිඳනම් එකට ඔච්චයයි තිපඹන්පන්. ඔප්පුක් නළවළ. 
වළඵළයි පභඹ ආහට ඳසපේ පම් ඳසපේ වඵහපගන ඹනවිට ගරු විභල් වියංල ඇභතිතුභහ ඒ උසහවඹ 
ගත්ත භභ හිතන්පන් අධයක්ක භේඩරඹත් එක්ක උසහවඹ ගන්න ඇති. එපවභ නළත්නම් නිරධහරින් 
එක්ක උසහවඹ ගන්න ඇති අපිට පඳන්පන් නළතිපන්න. වළඵළයි භභත් හකච්ඡහ ට කිහිඳඹකට ගිඹහ 
නිරධහරින් ඉසයවහ. ඒක භවය විට අභහතයයපඹක් විදිඹට කරයුතු කහර්ඹඹබහයඹක් පන්න ඇති. භභ 
භපේ ආඹතනඹ පනුපන් පඳනි සිටිනහ වහ භහනභ එතුභහ ඔහුපේ අභහතයංලපේ පඳනිසිටින්නට 
ඕන. බහහිය පුාගරපඹකුට පනොදිඹ යුතු හක්ෂි පවෝ පනොදිඹ යුතු ඹම් ඹම් පදල් පනොඳන්න නිහ 
භවයවිට අපිත් එක්ක ඒ නිරධහරින් එක්ක කයන හකච්ඡහපේදි  පභොයටු නගය බහටයි අයිති. 
එකනිහ එතක් ඉදරහ ආයම්බ කයන්න කිඹරහ පභොනපරහපේත් කිේපේ නළවළ. කිේපේ නළති නිහ 
නිරධහරි ඊට ඳසපේ පම් ආේඩු භහරුවිම් භගභ නිරධහරි පම්ක පභොන පරහපත් අපි කිේපේ නළවළ 
පදන්පන් නළවළ කිඹරහ. රින් ය කිේහ භහන්නප්පඳරුභ භවත්තඹහ අහන හකච්ඡහ 2016 
විසුරුන්න වරිඹටභ දස කිහිඳඹකට ඉසපේල්රහ ඳරහත් ඳහරන ව ඳරහත් ඳහරන අභහතයංලපේ 
එකට ඉඩම් පකොභහරිස සිටිඹ ඇඩිනල් පකට්ට්රිපරහ හිටිඹහ. පඵොයරළස භවත්තඹහ. පඵොයරළස 
භවත්තඹහ හකච්ඡහක් ගන්න විට පඵොයරළස භවත්තඹහ කිේහ නහගරික ජනහහ එපකන් කාහකයන 
විදිඹ ම්පුර්ණපඹන් ළයදි. පම්පක් අයිතිඹක් පිළිඵද දිගින් දිගටභ පභොයටු නගය බහ කිඹනහ. පම් 
හකච්ඡහ ඳටන් ගන්න පුලුන් පන්පන් න්දි පදනහනම් ඳභණයි. එනිහ හකච්ඡහ අපවෝසි වුනහ. ඒ 
අහන හකච්ඡහ. ඊට ප්පේ භභ පම්ක අතවළරිපේභ නළවළ. පම්ක නිකම් ලිඹවිල්රකින් පදන්න ඕනෆ 
එකක්. ලිඹවිල්රකින් දුන්පන් නළවළ කිඹන පචෝදනහ භභ ගන්පනභ නළත්පත් පන මුකුත් නිහ 
පනපභයි ලිඹවිල්රකින් ඉල්රන්න පුළුන් තළනට පභඹ පේන්න ඵළරිවුනහ.  

ගරු භන්රිරුනි‚ ඹන්තන් ඊට ඳසපේ පඵොපවෝභ අභහරුපන් 2014 පනපකොට එකට දිලිප් කුභහය 
පතන්නපකොන් භන්රිතුභහ භට භතක විදිඹට ප්රදිප් ්රිඹන්ත භන්රිතුභහ ඇති අපි කිවුහ පභහි අයිතිඹ 
කරුණහකයරහ අවුරුදු 70ක් පුයහට ඳත්හපගන එන බහයකහයඹහ විදිඹට කයපගන එන පභොයටු භවහ 
නගය බහට පභඹ රඵහ දිඹයුතු ඹළයි කිේහභ සාහන ඳරික්හක් කයන්න ආහ ඉඩම් නියවුල් කිරිපම් 
පදඳහර්තපම්න්තු. ඒ පදඳහර්තපම්න්තු සාහන ඳරික්හක් කයරහ ඕකට විතයක් පනපභයි දිගපයොල්ර 
ඳහරභ අර තිපඹන විජඹපඵෝධියහජහයහභඹ ව ඒ පේ එක ඹන්නහවු කරුණ ඒ ඳරික්ණඹ අතන අය 
ඳරික්ණඹ පකොර අරරහ දළන්වීම් අරරහ පම් ඳරික්ණ කයරහ අපි දිගින් දිගටභ පභඹ කාහකරහට 
ඳසපේ  ඳරික්ණපේ අහන පිළිගළනිභ වුපන් පම් අයිතිඹ නහා කිරිභට පල්ඛන ඳභණයි ඔප්පුකින් 
අයිතිඹ නළති නිහ පදන පඳරත් දුන්නහ. 2014 පභන්න පම් පදන පඳරත් එක්ක පම් ඔප්පු ගන්න 
ගිඹහභ විභල් වියංල ඇභතිතුභහ අභහතයංලපඹන් කිඹරහ තිබුණහ පකොටස පදකකට පඵදරහ පිඹුරුඳත් 
පදකක් වදරහ පම්ක ඔප්පු පදන්න කිඹරහ. එතපකොට නහගරික ජනහහ එපකන් පභඹ පකොටස පදකකට 
අදින්න ගිඹහ. පවොද පරහට එක්තයහ කහපරකදි ප්රහපාශිඹ පල්කම් විසින් ිනුම් ඳතක ිනුම් පදකක් 
ඇදරහ තිබුනහ. ඒක යවිනහත් පේ ගුණපේකය භළතිතුභහපේ කහර සිභහපේදි ඒ ඳදනම් කයපගන තභයි එතුභහ 
ගිවිසුභකට ගිපේ. එතන තිබුනහ පභඹ පභොයටු භවහ නගය බහට අයිති ඉඩභක් කිඹරහ. ප්රහපාශිඹ 
පල්කම් පදතහකදි දිරහ තිබුනහ. පභඹ පභොයටු භවහ නගය බහට අඹත් පාඳරක් කිඹරහ. වළඵළයි 
ඔප්පුක් නළවළ. පභන්න පම් ලියුම් ඔක්පකොභ දිරහ තභයි වතික කයරහ තභයි අන්න පදන්න ගත්තහට 
ඳසපේ තභයි කළබිනට් ංපාල පදකක් එනහ. එකක් තභයි, පභඹ පභොයටු භවහ නගය බහපේ විදිඹට 
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පිලිගත්තහවු පදන පඳර ඔපුප්ක් තිපඹන නිහ අපි පභඹ දළන් තක්පේරු කයන්න ඕනෆ කිඹරහ 
තක්පේරු කරහ. ඒ නිඹිත ිර කිඹන්පන් ගරු නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භන්රිතුභහ නිඹිත ිර පර අදවස 
කයන්පන් ඕනෆභ යජපේ ඉඩභක් ගළනිපම්දි පවෝ විකිි පම්දි නිඹිත ිර තක්පේරු 
පදඳහර්තපම්න්තුපන් කයන ිර ඳභණයි. ඒ නිඹිත ිර කිඹරහ ආයි අපි දහන්න ඕනෆ නළවළ. ගහන 
පභොකක්ද කිඹරහ නිඹිත ිර විදිඹට ගත්තහ අපිට ිලිඹන 102යි. පභතුභහ කිේහ වරි ඒ ලිඹවිල්ර එනහ 
කළබිනට් ංපාලඹ දහනහ එඹ කිඹනහ පේභ වරිඹටභ වරි ල්ලි නළවළ පදන්න ආයි ත ංපාලඹක් 
දහනහ. කළබිනට් එපකන්භ මුදල් අභහතයංලඹට පම් මුදල් පභොයටු භවහ නගය බහට දීපභ වහ 
කළබිනට් පඳඳර් එක වළපදනහ. භවහ නගය බහ කිඹරහ ඇයි අය ඔප්පුක් ගත්ත නිහ. ඔප්පු නිකන් 
ආපු ඔප්පුක් පනපභයි. අවරහ ගිඹහ කිඹරහ ගිඹහ පභහි අයිතිඹ නගය බහට කිඹරහ කිඹරහ ගිඹහ. ඒක 
ඳසපේ එරපගන ගිඹහ, එපවභ ගිහිල්රහ තභයි පභඹ ගත්පත්. 

භවහ නගය බහ භන්රි   -    ඒ. එච්. සුපර්ස ඉන්දික භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, පඳොඩි එකතු කිරිභක්. ඒක පභොයටු භවහ නගය බහ කිඹරහභ පනපභයි භවහ 
නගය බහපේ පප්රේක්කහගහයඹ ඉදිකිරීභ කිඹරහභ තභයි කළබිනට් පඳඳර් එක දළම්පම්. ඒක විතයක් 
පනපභයි, පප්රේක්කහගහයඹ ඉදිකයන්න ඒ ල්ලි අනුභත වුනහට ඳසපේ පප්රේක්කහගහයඹ ඉදිකිරිභ 
පනුපන් ගරු ඇභතිතුභහ පනභ රෆසතිකයරහ තිබ්ඵහ ලියුභක්. යහජය ඉංජිපන්රු ංසාහ භගින් 
ඉදිකයන්න. ඒ අලය කයන භළදිවත්වීභ කයන්න රෆසතියි කිඹරහ. 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රීරුනි, ඒ නිහ විපලේපඹන්භ ඒක පන්නළත්පත් නිහ ඉංජිපන්රු පේහ පඳොදු ඳවසුකම් 
ඹන්නහවු අභහතයංල ගණනහක ඇභතියඹහ පර එතුභහ කටයුතු කයපු නිහ. පභොකද පරොකු 
අරකරංචිඹක් වුනහ. ගරු නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භන්රිතුභහ, යවිනහත් පේ ගුණපේකය භළතිතුභහ පභඹ ණඹ 
හරික ලපඹන් අඹ කයගන්න ගිහිල්රහ එකට යහජිත පේනහයත්න අභහතයංලපේ ඉන්දළාදි එතුභහ අපිට 
කිඹපු පදඹක් තභයි භභ ආපු අලුතභ රක් 40ක් පගන්න තිබුණහ. ඒ කහපල් තහය ටිකක් ගන්න ල්ලි 
ටිකක් නළති තිබුණු කහරඹක්. පගන්න අපි පභඹ ඉතුරු ටික කයරහ පදන්නම් කිේහභ අපි රක් 40 
හූයරහ දුන්නහ. යහජිත පේනහයත්න භළතිතුභහ අපප් ඳළත්තට ආපත් නළවළ, ඵළලුපත් නළවළ. ඒ නිහභ 
දිගින් දිගටභ පම්  කටයුත්ත කයන්න ගිඹහට ඳසපේ පිළිගත්තහ. වළඵළයි පිළිගත්ත එක කයන පකොට 
නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භන්රිතුභහ න්දි පදන්න ඉසපල්රහ ආේඩු පනක් වුනහ. පම් පනත් එක්ක 
ජිත් පප්රේභදහ භළතිතුභහ ඇවිත් පම්හ පඵදන්න ඹනවිට භභ වතය පට්ට ගළහුහ පභඹ පභොයටු භවහ 
නගය බහ තු පාඳරක් කිඹරහ. ඊට ඳසපේ පභහි ඇභතියඹහ හිටපු ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් 
භළතිතුභහ ඇභතිපරහ‚ යහජය අභහතය ඉන්දික අනුරුාධ පනපකොට අපි එතුභන්රහටත් කිේහ පභඹ 
කයන්න ඵළවළ පදන්පන් නළවළ. අපිට ඕනෆ කිඹරහ. එතනදිත් අපි නළතුපන් නළවළ. දිගින් දිගටභ පම්ක 
ඹන අතයතුය 2021 භහර්තු භහපේ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහපේ ඵරඹ උපදහ ඵරඹ තුර එතුභහ පභඹ 
නහගරික ජනහහ අධිකහරිඹට ඳයනහ ගළට් එකකින්. එතනිනුත් අපි නළතුපන් නළවළ. දිගින් දිගටභ 
අපි ඹනහ. නහරක පගොඩපවේහ භවත්තඹහ ඇවිල්රහ අපි පභඹ විිත කයනහ කිඹනපකොට කහටත් 
පත්පයනහ භන්රහල් ගිඹහ භන්රහල් ඹන්න පවේතු පභොකක්ද කිඹන එක පම් ෂයිල් ර නළවළ. වළඵළයි 
අපිට නළති එකක් ගන්න ත පකොපවටද ඹන්න ඕන කිඹරහ අපි ටන් කයනහ. ඒ ටන් කයන 
අතයතුපර්දි එතුභහ පඳොපයොන්දු වුනහ අපිත් එක්ක ඇවිල්රහ අපිට රක් 1020 පනපභයි රක්2500ක් 
3000ක් විඹදම් කයරහ තට්ටුතුපන් පගොඩනළගිල්රත් එක්කභ පප්රේක්කගහයඹක් වදනහ කිඹරහ පිඹුරුඳතුත් 
ඇන්දහ. ළරසුම් කයහ. අපිට වුභනහ තිබුපන් එකනම් එකත් එක්ක අපි දුපගන ඹනවිට පභන්න පම් 
කළබිනට් පඳඳර් පදකක් තිපඹන නිහ පදන පඳර ඔප්පුක් තිපඹන නිහ ගිඹ තිපඹත් භභ  විඹබහය 
ඇභතිතුභහ විදිඹට ප්රන්න යණතුංග ඇභතිතුභහ භග දළන් ඳත්පරහ ඉන්න ප්රිඹන්ත යත්නහඹක නහගරික 
ජනහහපේ බහඳතිතුභහ භග එතුභහපේ භවජන දිනපේදි ගිඹ දුදහ පනපභයි ඊට පඳය දුදහ භභ 
ගිහිල්රහ කාහකයරහ කිේහ පම්ක අපිට ඕනහ කිේහභ කිේහ කළබිනට් පඳඳර් පදකක් තිපඹන එකක් 
කළබිනට් එකට එන්පන් නළති අරංගු වුපන් පකොපවොභද පම්ක පන්නභ ඵළවළ. එනිහ ප්රිඹන්ත 
යත්නහඹක ඔඵ පභොයටුපේ නගයහධිඳතිතුභත් එක්ක හකච්ඡහ කයරහ පම් න්දි පදන ළපේ කාහකයන්න 
කිඹරහ. පම්ක අතවළයරහ නළවළ. පම්ක අපප් කයගන්න ගත්ත උසහවඹ තුරදි භවය විට විභල් වියංල 
භවත්තඹහ භහත් එක්ක උයන පච්ච අසාහ තිපඹනහ. අයිතිඹක් නළති එට පකොපවොභද න්දි පදන්පන 
කිඹරහ තිපඹනහ. වළඵළයි එක පරහකත් ජිත් පප්රේභදහ භවත්තඹහපේ පන්න පුලුන් එක භහින්ද 
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යහජඳක් භවත්තඹහපේ පන්න පුලුන්. එක ආයි නළත ප්රන්න යණතුංග ඇභතිතුභහපේ පන්න 
පුලුන්. එක විභල් වියංල ඇභතිතුභහපේ පන්න පුලුන්. ඒ ඔක්පකෝභ ඇභතිරු යජඹටත් පභොයටු 
භවහ නගය බහපේ නගයහධිඳතියඹහ විදිඹට භපේ යහජකහරිපේදි ඳහට පකොරද‚ නිල්ද‚ යතුද‚ කුයවන් 
ඳහටද කිඹරහ ඵළලුපේ නළවළ. ඒ සිඹලුභ පදනහට එක වහ භහන පභඹ පභොයටු භවහ නගය බහපේ 
අයිතිඹ පනුපන් පවටත් පඳනි සිටිනහ. ඒ පඳනි සිටිභ අයබඹහ තභයි පම් පඹෝජනහ දළම්පම්. පභොකද 
ඔඹ පොයිහ ක්රිඩහංගනඹ පභොයටු භවහ නගය බහ තු පාඳරක බහහිය පුාගරඹන් පභභ 
අයිතිහසිකින් පනත් ප්රපඹෝජන අයපගන ආදහඹම් උඳාදනහ. ඒ ආදහඹභ නගය බහට අයිති 
ආදහඹභක් නිහ විගණනඹ කයරහ තිපඹනහ විගණකහධිඳති. එකභ නළත අපි කයගත්තහභ මනතික 
අයිතිඹක් ඵට ඳත්පන නිහභ තභයි ත ඳළත්තකින් පම් අයිතිඹක් පවොඹහපගන ඹන්පන්. එපවභ නළති 
අයිතිඹ අතවළයරහත් පභතනට බහයදිරහ නිකන් ඉන්නත් පනපභයි පම් ඹන්පන්. තදුයටත් ත 
ඳළත්තකින් පම් අයිතිඹ නහා කයගන්න ික් අය අයිතිඹ අතවළයරහ පභතනට දිරහ පභතනින් අයිතිඹ 
ගන්න ඹනහ පනපභයි. එපවභනම් පදපන පඳර ඔප්පුක් එන්පනත් නළවළ එක එදහ අතවළරිඹහනම්. 
පභඹ තභයි පභහි හයහංලඹ. පභොකද පභොන විදිඹකින් ත් පම් අයිතිඹ අතවළරිභට එපවභ නළත්නම් පම් 
අයිතිඹ පිළිඵද ත ත අඹට නළකම් කිඹන්නට ඉඩ පනොදි සිටිභ දවහ පම් භපේ ගරු ආේඩු ඳක් 
භන්රිරු එදහ විසිනපම් කේඩහඹපම් හිටපු 19 ත් අද 48 කේඩහඹපම් ඉන්න 27 ත් කිසිභ ඳළකිලිභකින් 
පතොය එ කටයුත්ත දවහ දහඹකපරහ තිපඹනහ. නහඹකත්ඹ දිරහ තිපඹනහ. ඒ දවහ උයදිරහ 
තිපඹනහ‚ කයදිරහ තිපඹනහ. විතයක් පනපභයි ඒ ගභන ඹන්නට අලයන ඹම් ඹම් අදහර පන්නහවු 
කහයණහ භන් න්තකපේ තිඹරහ තිපඹනහ. එක නිහ භභ විලසහ කයනහ පම් පඹෝජනහපන් භහ 
අදවසකපල් ත දුයටත් විගණකහධිඳතිපේ විගණනඹට ඳහ පම් පභොයටු භවහ නගය බහ තුකයන 
ඉඩභක් ඵට ඳරිර්තනඹ කය ගළනිභ දවහ පම් පඹෝජනහ දළම්භහ ි ඳළනරහ ඹන්නත් එපවභ 
නළත්නම් පම්පක් පකොටක් පභොකක්ද කිඹරහ පඵදහ ගළනිපම් ප්රලසනඹක්ත් පම්පක් ඇතුපල් 
තිපඹනහනම් පකොට පඵදහගන්න තිබුණහ. අපිට අයිති නළති පදඹක් එකට අයිති නළවළ කිඹරහ 
අතවරින්නභයි අපිට තිබුපේ. අතවළයරහභ දළම්භහනම් පකොට ගළන කාහකයන්න කවුරුත් ඇත්පතත් 
නළවළ. පදපන පඳර ඔප්පුත් නළවළ. පම්ක අපප් පනොනහ කිඹන එක ඕන තයම් හක්ෂි ඔවුන් 
න්තකපේ තිබුණහ. ඔවුන්ට කිඹහගන්න ඵළරු ඉන්නහ. කළබිනට් පඳඳර් දළම්භහනම් කළබිනට් එපකන්භ 
අපවෝසි කයනහ ඇපර්න්න එතන පභතන හකච්ඡහකයන පම්ර කළබිනට් පඳඳර් ආයි අපවෝසිකයන්න 
ඵළවළයි කිඹන එක කළබිනට් ඇභතියපඹක්භ කිඹපු නිහ දළන් ළපේ ඉසයවහට ඹනහ. එහි පම්ක තභයි 
අයමුණ එක ඳළත්තකින් ඔප්පු ගත්තහ. අපනක් ඳළත්පතන් අයිතිඹ ඹම් ප්රභහණඹකට සිඹඹට 80ක් ගත්තහ. 
අපනක් ඳළත්පතන් විගණනපඹනුත් කිඹහ ගන්න ඕන නිහ තභයි පම් පඹෝජනහ දළම්පම්. භභ හිතනහ පම් 
පඹෝජනහට කවුරුත් අකභළති නළවළ පම් පඹෝජනහ ම්ඵන්ධපඹන්. අපි ඉදිරිකටයුතු කිරිභ දවහ 
විගණකහධිඳතිට ඹළවිභට අලය කටයුතු කයමු. 
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      කයන රදි. 
 

1. නගයහධිඳති   - ඩබ්ලිේ.භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

2. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී.එම්.සුයංග නිලහන්ත අපඳෝන්සු භවතහ 
3. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තිරකසිරි ප්රනහන්දු භවතහ 
4. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එච්.ප්රදීපප් ්රිඹන්ත ප්රනහන්දු භවතහ 
5. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එල්.ඔ වර්ණ අපබ්පකෝන් භවතහ 
6. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.එච්.සුපර්ස ඉන්දික භවතහ 
7. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.සුදත් ක්රිහන්ත පඳපර්යහ භවතහ 
8. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.අපලෝක ඉන්ද්රතිරක ප්රනහන්දු භවතහ 
9. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.එම්.භපවේස රුක්භහල් ඩඹස භවතහ 
10. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.ඹන්ත යන්සිරි ප්රනහන්දු භවතහ 
11. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස.ඩබ්.එම්.නිහ ඉයහනි විපේවික්රභ භවත්ිඹ 
12. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පක්.ඩී.අනුය ප්රනහන්දු භවතහ 
13. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යූ.රලිත් ප්රනහන්දු භවතහ 
14. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස.පේය යවීන්ද්ර ප්රනහන්දු භවතහ 
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15. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එෂස.බී.නිරංක සිල්හ භවතහ 
16. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.පක්.පී. සුන්ත පඳපර්යහ භවතහ 
17. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.ප්රිනිත් ක්රිහන්ත විපේයත්න භවතහ 
18. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.කුභහය යහජයත්න භවතහ 
19. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.පිලිප් ඳළන්සිස ප්රනහන්දු භවතහ 
20. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.ජඹභහල් ්රිඹහයත්න භවතහ 
21. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.බී.භල්ලිකහ ජඹතී ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 
22. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එච්.උජිත් ක්රිහන්ත කල්පායහ භවතහ 
23. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.දිඳහ චහන්දනි ආරිඹංල භවත්ිඹ 
24. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යවිනහත් ජඹ්රි ගුණපේකය භවතහ 
25. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සුනිල් නන්දසිරි භහපකෝයහශ භවතහ 
26. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - බී.ජිත් දුින්ද පීරිස භවතහ 
27. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තිය යහංජන පභන්ඩිස භවතහ 
28. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.එල්.පේනක දභඹන්ත ද සිල්හ භවතහ 
29. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ආර්.එම්.ඒ.පදෝන දිරහශිනී භවත්ිඹ 
30. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.ප්රන්න භපනෝේ ප්රනහන්දු භවතහ 
31. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී.එම්.නිපයෝන් රුභහල් අපඳෝන්සු භවතහ 

32. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.සුදර්ලනි ප්රිඹන්රිකහ කුපර් භවත්ිඹ 

33. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පම්රින් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

34. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සිත්ති භසීනහ ඵක්කර් භවත්ිඹ 

35. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.්රිඹහනි පවේභරතහ ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

අංක 05(01) දයණ පඹෝජනහට ඳවත නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්රිරු ඳක් පවෝ විරුාධ 

ඡන්දඹ දීපපභන් ළරළකී සිටිඹව. 

01. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පක්.ඩී.නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ 

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

03. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.එච්.සුපාස ඉන්ද්රජිත් කුභහය භවතහ 

අංක 05(01) දයණ පඹෝජනහ ළඩි ඡන්දපඹන් බහ ම්භත විඹ. 
 

(පභභ අසාහපේදීප ඳවත නම් වන් භවහ නගය බහ භන්ත්රීරු බහ ගළපඵහි පනොසිටිඹව. 
01. නිපඹෝජය නගයහධිඳති  - ඩී.භන්ත සිල්හ භවතහ 

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

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

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

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

06. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.ශිපයෝි ඉන්දිකහ කුපර් භවත්ිඹ 

07. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.යවින්ද්ර යංගන ප්රනහන්දු භවතහ) 

 

06      2022 අපගෝසතු භ සාහය කිටු හර්තහපේ තීයණඹන් රකහ ඵළලිභ. 
 

 06(01) 2022.08.15 දින ඳළති ආඹතන වහ නිතිඹ පිළිඵද සාහය කිටු හර්තහපේ තියණඹන් රකහ ඵළලිභ. 
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2022.08.15 දින ඳළති ආඹතන වහ නිතිඹ පිළිඵද සාහය කිටු හර්තහපේ සිඹලුභ කිටු තියණඹන්ට 
ඳක් ඳවත නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල කයන රදි. 

 
1. නගයහධිඳති   - ඩබ්ලිේ.භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

2. නිපඹෝජය නගයහධිඳති  - ඩී.භන්ත සිල්හ භවතහ 

3. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී.එම්.සුයංග නිලහන්ත අපඳෝන්සු භවතහ 

4. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තිරකසිරි ප්රනහන්දු භවතහ 

5. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එච්.ප්රදීපප් ්රිඹන්ත ප්රනහන්දු භවතහ 

6. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එල්.ඔ වර්ණ අපබ්පකෝන් භවතහ 

7. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.එච්.සුපර්ස ඉන්දික භවතහ 

8. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.සුදත් ක්රිහන්ත පඳපර්යහ භවතහ 

9. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.අපලෝක ඉන්ද්රතිරක ප්රනහන්දු භවතහ 

10. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.එම්.භපවේස රුක්භහල් ඩඹස භවතහ 

11. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.ඹන්ත යන්සිරි ප්රනහන්දු භවතහ 

12. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස.ඩබ්.එම්.නිහ ඉයහනි විපේවික්රභ භවත්ිඹ 

13. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පක්.ඩී.අනුය ප්රනහන්දු භවතහ 

14. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යූ.රලිත් ප්රනහන්දු භවතහ 

15. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස.පේය යවීන්ද්ර ප්රනහන්දු භවතහ 

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

17. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.පක්.පී. සුන්ත පඳපර්යහ භවතහ 

18. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.ප්රිනිත් ක්රිහන්ත විපේයත්න භවතහ 

19. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.කුභහය යහජයත්න භවතහ 

20. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.පිලිප් 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  - එච්.උජිත් ක්රිහන්ත කල්පායහ භවතහ 

24. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.දිඳහ චහන්දනි ආරිඹංල භවත්ිඹ 

25. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යවිනහත් ජඹ්රි ගුණපේකය භවතහ 

26. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.භළක්සි පේ ප්රනහන්දු භවතහ 

27. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සුනිල් නන්දසිරි භහපකෝයහශ භවතහ 

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

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

30. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ආර්.එම්.ඒ.පදෝන දිරහශිනී භවත්ිඹ 

31. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.ප්රන්න භපනෝේ ප්රනහන්දු භවතහ 

32. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.සුදර්ලනි ප්රිඹන්රිකහ කුපර් භවත්ිඹ 

33. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සිත්ති භසීනහ ඵක්කර් භවත්ිඹ 

2022.08.15 දින ඳළති ආඹතන වහ නිතිඹ පිළිඵද සාහය කිටු හර්තහපේසිඹලු කිටු තියණඹන්ට 
විරුාධ ඳවත නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල කයන රදි. 

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

02 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තිය යහංජන පභන්ඩිස භවතහ 

03 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී.එම්.නිපයෝන් රුභහල් අපඳෝන්සු භවතහ 



  භහසික බහ හර්තහ - 2022.09.01 

38 
 

04 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පම්රින් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

05 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.්රිඹහනි පවේභරතහ ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

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

07 භවහ නගය බහ භන්ත්රී            - ඒ.එච්.සුපාස ඉන්ද්රජිත් කුභහය භවතහ     

 
2022.08.15 දින ඳළති ආඹතන වහ නිතිඹ පිළිඵද සාහය කිටු හර්තහපේ සිඹලුභ තියණඹන් ළඩි 
ඡන්පදන් බහ ම්භත විඹ. 
 
(පභභ අසාහපේ ඳවත නම් දවන් භන්ත්රීරු බහගළපඵහි පනොසිටිඹව. 
01 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩී.එම්.සුජිත් පුසඳකුභහය භවතහ 

02 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.ඒල්.පේනක දභඹන්ත ද සිල්හ භවතහ  

03 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.ශිපයෝි ඉන්දිකහ කුපර් භවත්ිඹ 

04 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පක්.ඩී.නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ 

05 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.යවින්ද්ර යංගන ප්රනහන්දු භවතහ)    

 

06(2) 2022.08.15  දින ඳළති ඉඩම් වහ නගය ංර්ධනඹ පිළිඵද සාහය කිටු හර්තහපේ තියණඹන් රකහ      
         ඵළලිභ. 
 

2022.08.15 දින ඳළති ඉඩම් වහ නගය ංර්ධනඹ පිළිඵද සාහය කිටු හර්තහපේ සිඹලුභ කිටු 
තියණඹන්ට ඳක් ඳවත නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල කයන රදි. 

 
1. නගයහධිඳති   - ඩබ්ලිේ.භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

2. නිපඹෝජය නගයහධිඳති  - ඩී.භන්ත සිල්හ භවතහ 

3. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී.එම්.සුයංග නිලහන්ත අපඳෝන්සු භවතහ 

4. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තිරකසිරි ප්රනහන්දු භවතහ 

5. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එච්.ප්රදීපප් ්රිඹන්ත ප්රනහන්දු භවතහ 

6. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එල්.ඔ වර්ණ අපබ්පකෝන් භවතහ 

7. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.එච්.සුපර්ස ඉන්දික භවතහ 

8. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.සුදත් ක්රිහන්ත පඳපර්යහ භවතහ 

9. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.අපලෝක ඉන්ද්රතිරක ප්රනහන්දු භවතහ 

10. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.එම්.භපවේස රුක්භහල් ඩඹස භවතහ 

11. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.ඹන්ත යන්සිරි ප්රනහන්දු භවතහ 

12. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස.ඩබ්.එම්.නිහ ඉයහනි විපේවික්රභ භවත්ිඹ 

13. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පක්.ඩී.අනුය ප්රනහන්දු භවතහ 

14. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යූ.රලිත් ප්රනහන්දු භවතහ 

15. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස.පේය යවීන්ද්ර ප්රනහන්දු භවතහ 

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

17. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.පක්.පී. සුන්ත පඳපර්යහ භවතහ 

18. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.ප්රිනිත් ක්රිහන්ත විපේයත්න භවතහ 

19. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.කුභහය යහජයත්න භවතහ 

20. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.පිලිප් ඳළන්සිස ප්රනහන්දු භවතහ 

21. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.ජඹභහල් ්රිඹහයත්න භවතහ 
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22. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.බී.භල්ලිකහ ජඹතී ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

23. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එච්.උජිත් ක්රිහන්ත කල්පායහ භවතහ 

24. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.දිඳහ චහන්දනි ආරිඹංල භවත්ිඹ 

25. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යවිනහත් ජඹ්රි ගුණපේකය භවතහ 

26. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.භළක්සි පේ ප්රනහන්දු භවතහ 

27. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සුනිල් නන්දසිරි භහපකෝයහශ භවතහ 

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

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

30. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ආර්.එම්.ඒ.පදෝන දිරහශිනී භවත්ිඹ 

31. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.ප්රන්න භපනෝේ ප්රනහන්දු භවතහ 

32. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.සුදර්ලනි ප්රිඹන්රිකහ කුපර් භවත්ිඹ 

33. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සිත්ති භසීනහ ඵක්කර් භවත්ිඹ 

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

35. භවහ නගය බහ භන්ත්රී              - ඒ.එච්.සුපාස ඉන්ද්රජිත් කුභහය භවතහ     

2022.08.15 දින ඳළති ඉඩම් වහ නගය ංර්ධනඹ පිළිඵද සාහය කිටු හර්තහපේ සිඹලු කිටු 
තියණඹන්ට විරුාධ ඳවත නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල කයන රදි. 

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

02       භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තිය යහංජන පභන්ඩිස භවතහ 

03       භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී.එම්.නිපයෝන් රුභහල් අපඳෝන්සු භවතහ 

04       භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පම්රින් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

05       භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.්රිඹහනි පවේභරතහ ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

 
2022.08.15 දින ඳළති ඉඩම් වහ නගය ංර්ධනඹ පිළිඵද සාහය කිටු හර්තහපේ සිඹලුභ තියණඹන් 
ළඩි ඡන්පදන් බහ ම්භත විඹ. 
 
(පභභ අසාහපේ ඳවත නම් දවන් භන්ත්රීරු බහගළපඵහි පනොසිටිඹව. 
01       භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩී.එම්.සුජිත් පුසඳකුභහය භවතහ 

02       භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.ඒල්.පේනක දභඹන්ත ද සිල්හ භවතහ  

03       භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.ශිපයෝි ඉන්දිකහ කුපර් භවත්ිඹ 

04      භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පක්.ඩී.නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ 

            05       භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.යවින්ද්ර යංගන ප්රනහන්දු භවතහ)    

 

   06(3) 2022.08.15  දින ඳළති භවජන උඳපඹෝගිතහ‚ කහන්තහ වහ ප්රජහ ංර්ධන පිළිඵද සාහය කිටු 
හර්තහපේ  තියණඹන් රකහ ඵළලිභ. 

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

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, භවජන උඳපඹෝගිතහ කිටුපේ 6 පනි කහයණහ ම්ඵන්ධපඹන් අදවක් 

තිපඹනහ ඉදිරිඳත් කයන්න. පභහි අපිට ඇමුණුභක් ඇවිල්රහ තිපඹනහ ඒ ඇමුණුපම් සිඹල්ර දවන් 

පනහ. නමුත් පභහි ළඩිපන්පන් පකොඳභණ ප්රභහණඹකින්ද තිබුපේ පකොඳභණ ප්රභහණඹක්ද කිඹන 

කහයණඹ දවන් පන්පන් නළවළ. කඩකුලි ම්ඵන්ධ කහයණඹ භධයභ පශදපඳොපල්. 
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ගරු නගයහධිඳති    -   ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්රිතුිඹ‚ ඒපක් ළඩිපන ප්රභහණඹ කලින් දුන්නහ. 

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

            ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, අපප් අදව තිපඹන්පන් පම් පරහ ජනතහ ඉතහභ අභහරුපන් ජිත්පන්පන්. 

පඵොපවෝ දුසකයතහරට මුහුණ දිරහ තිපඹන්පන්. එනිහ අපි පම් පේරහපේ කඩකුලිඹ ළඩි කිරිභ 

ම්ඵන්ධපඹන් අපි විරුාධයි.  

2022.08.15 දින ඳළති භවජන උඳපඹෝගිතහ‚කහන්තහ වහ ප්රජහ ංර්ධන පිළිඵද සාහය කිටු 
හර්තහපේ සිඹලුභ කිටු තියණඹන්ට ඳක් ඳවත නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල 
කයන රදි. 
 
1. නගයහධිඳති   - ඩබ්ලිේ.භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

2. නිපඹෝජය නගයහධිඳති  - ඩී.භන්ත සිල්හ භවතහ 

3. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී.එම්.සුයංග නිලහන්ත අපඳෝන්සු භවතහ 

4. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තිරකසිරි ප්රනහන්දු භවතහ 

5. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එච්.ප්රදීපප් ්රිඹන්ත ප්රනහන්දු භවතහ 

6. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එල්.ඔ වර්ණ අපබ්පකෝන් භවතහ 

7. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.එච්.සුපර්ස ඉන්දික භවතහ 

8. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.සුදත් ක්රිහන්ත පඳපර්යහ භවතහ 

9. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.අපලෝක ඉන්ද්රතිරක ප්රනහන්දු භවතහ 

10. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.එම්.භපවේස රුක්භහල් ඩඹස භවතහ 

11. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.ඹන්ත යන්සිරි ප්රනහන්දු භවතහ 

12. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස.ඩබ්.එම්.නිහ ඉයහනි විපේවික්රභ භවත්ිඹ 

13. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පක්.ඩී.අනුය ප්රනහන්දු භවතහ 

14. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යූ.රලිත් ප්රනහන්දු භවතහ 

15. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස.පේය යවීන්ද්ර ප්රනහන්දු භවතහ 

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

17. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.පක්.පී. සුන්ත පඳපර්යහ භවතහ 

18. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.ප්රිනිත් ක්රිහන්ත විපේයත්න භවතහ 

19. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.කුභහය යහජයත්න භවතහ 

20. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.පිලිප් 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  - එච්.උජිත් ක්රිහන්ත කල්පායහ භවතහ 

24. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.දිඳහ චහන්දනි ආරිඹංල භවත්ිඹ 

25. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යවිනහත් ජඹ්රි ගුණපේකය භවතහ 

26. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.භළක්සි පේ ප්රනහන්දු භවතහ 

27. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සුනිල් නන්දසිරි භහපකෝයහශ භවතහ 

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

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

30. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ආර්.එම්.ඒ.පදෝන දිරහශිනී භවත්ිඹ 
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31. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.ප්රන්න භපනෝේ ප්රනහන්දු භවතහ 

32. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.සුදර්ලනි ප්රිඹන්රිකහ කුපර් භවත්ිඹ 

33. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සිත්ති භසීනහ ඵක්කර් භවත්ිඹ 

 

2022.08.15 දින ඳළති භවජන උඳපඹෝගිතහ‚ කහන්තහ වහ ප්රජහ ංර්ධන පිළිඵද සාහය කිටු හර්තහපේ 
සිඹලු කිටු තියණඹන්ට විරුාධ ඳවත නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල කයන රදි. 
 

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

02      භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තිය යහංජන පභන්ඩිස භවතහ 

03      භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී.එම්.නිපයෝන් රුභහල් අපඳෝන්සු භවතහ 

04      භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පම්රින් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

05      භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.්රිඹහනි පවේභරතහ ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

 

2022.08.15 දින ඳළති භවජන උඳපඹෝගිතහ‚කහන්තහ වහ ප්රජහ ංර්ධන පිළිඵද සාහය කිටු හර්තහපේ 
අංක (06) කරුණට විරුාධත් අපනකුත්  සිඹලු කිටු තියණඹන්ට ඳක්ත් ඳවත නම් දවන් භවහ නගය 
බහ භන්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල කයන රදි. 

 

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

02      භවහ නගය බහ භන්ත්රී              - ඒ.එච්.සුපාස ඉන්ද්රජිත් කුභහය භවතහ     

 

2022.08.15 දින ඳළති භවජන උඳපඹෝගිතහ‚කහන්තහ වහ ප්රජහ ංර්ධන පිළිඵද සාහය කිටු 
හර්තහපේ සිඹලුභ තියණඹන් ළඩි ඡන්පදන් බහ ම්භත විඹ. 
 
(පභභ අසාහපේ ඳවත නම් දවන් භන්ත්රීරු බහගළපඵහි පනොසිටිඹව. 
01       භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩී.එම්.සුජිත් පුසඳකුභහය භවතහ 

02       භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.ඒල්.පේනක දභඹන්ත ද සිල්හ භවතහ  

03      භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.ශිපයෝි ඉන්දිකහ කුපර් භවත්ිඹ 

04       භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පක්.ඩී.නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ 

            05       භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.යවින්ද්ර යංගන ප්රනහන්දු භවතහ)   

  

 

 

 

06(4) 2022.08.16  දින ඳළති ඳරිය‚ පෞඛය නිඳහයක්හ පිළිඵද සාහය කිටු හර්තහපේ  තියණඹන් රකහ 
ඵළලිභ. 

 
2022.08.16 දින ඳළති ඳරිය‚ පෞඛය නිඳහයක්හ පිළිඵද සාහය කිටු හර්තහපේ සිඹලුභ කිටු 
තියණඹන්ට ඳක් ඳවත නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල කයන රදි. 
 
1. නගයහධිඳති   - ඩබ්ලිේ.භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

2. නිපඹෝජය නගයහධිඳති  - ඩී.භන්ත සිල්හ භවතහ 

3. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී.එම්.සුයංග නිලහන්ත අපඳෝන්සු භවතහ 

4. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තිරකසිරි ප්රනහන්දු භවතහ 

5. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එච්.ප්රදීපප් ්රිඹන්ත ප්රනහන්දු භවතහ 



  භහසික බහ හර්තහ - 2022.09.01 

42 
 

6. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එල්.ඔ වර්ණ අපබ්පකෝන් භවතහ 

7. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.එච්.සුපර්ස ඉන්දික භවතහ 

8. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.සුදත් ක්රිහන්ත පඳපර්යහ භවතහ 

9. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.අපලෝක ඉන්ද්රතිරක ප්රනහන්දු භවතහ 

10. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.එම්.භපවේස රුක්භහල් ඩඹස භවතහ 

11. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.ඹන්ත යන්සිරි ප්රනහන්දු භවතහ 

12. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස.ඩබ්.එම්.නිහ ඉයහනි විපේවික්රභ භවත්ිඹ 

13. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පක්.ඩී.අනුය ප්රනහන්දු භවතහ 

14. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යූ.රලිත් ප්රනහන්දු භවතහ 

15. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස.පේය යවීන්ද්ර ප්රනහන්දු භවතහ 

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

17. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.පක්.පී. සුන්ත පඳපර්යහ භවතහ 

18. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.ප්රිනිත් ක්රිහන්ත විපේයත්න භවතහ 

19. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.කුභහය යහජයත්න භවතහ 

20. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.පිලිප් 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  - එච්.උජිත් ක්රිහන්ත කල්පායහ භවතහ 

24. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.දිඳහ චහන්දනි ආරිඹංල භවත්ිඹ 

25. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යවිනහත් ජඹ්රි ගුණපේකය භවතහ 

26. භවහ නගය බහ භන්ත් රී  - ඩබ්.භළක්සි පේ ප්රනහන්දු භවතහ 

27. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සුනිල් නන්දසිරි භහපකෝයහශ භවතහ 

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

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

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

31. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ආර්.එම්.ඒ.පදෝන දිරහශිනී භවත්ිඹ 

32. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.ප්රන්න භපනෝේ ප්රනහන්දු භවතහ 

33. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.සුදර්ලනි ප්රිඹන්රිකහ කුපර් භවත්ිඹ 

34. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සිත්ති භසීනහ ඵක්කර් භවත්ිඹ 

2022.08.16 දින ඳළති ඳරිය‚ පෞඛය නිඳහයක්හ පිළිඵද සාහය කිටු හර්තහපේ සිඹලු කිටු 
තියණඹන්ට විරුාධ ඳවත නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල කයන රදි. 
 
01       භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තිය යහංජන පභන්ඩිස භවතහ 

02       භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී.එම්.නිපයෝන් රුභහල් අපඳෝන්සු භවතහ 

03       භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පම්රින් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

04       භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.්රිඹහනි පවේභරතහ ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

 

2022.08.16  දින ඳළති ඳරිය‚ පෞඛය නිඳහයක්හ පිළිඵද සාහය කිටු හර්තහපේ අංක 02(11) 
කරුණු රට විරුාධත් අපනක් සිඹලු කිටු තියණඹන්ට ඳක්ත් ඳවත නම් දවන් භවහ නගය බහ 
භන්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල කයන රදි.   
                    
01 භවහ නගය බහ භන්ත්රී             - ඩබ්.පී.ප්රබහනි වික්රභසිංව භවත්ිඹ  
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02 භවහ නගය බහ භන්ත්රී            - ඒ.එච්.සුපාස ඉන්ද්රජිත් කුභහය භවතහ   

   

2022.08.16  දින ඳළති ඳරිය‚ පෞඛය නිඳහයක්හ පිළිඵද සාහය කිටු හර්තහපේ සිඹලුභ 
තියණඹන් ළඩි ඡන්පදන් බහ ම්භත විඹ. 
 

           (පභභ අසාහපේ ඳවත නම් දවන් භන්ත්රීරු බහගළපඵහි පනොසිටිඹව. 
01      භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩී.එම්.සුජිත් පුසඳකුභහය භවතහ 

02      භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.ඒල්.පේනක දභඹන්ත ද සිල්හ භවතහ  

04     භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.ශිපයෝි ඉන්දිකහ කුපර් භවත්ිඹ 

04      භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පක්.ඩී.නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ 

            05      භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.යවින්ද්ර යංගන ප්රනහන්දු භවතහ)      

 

  

06(5) 2022.08.16 දින ඳළති ක්රිඩහ කටයුතු වහ පඳොදු විපනෝද කටයුතු පිළිඵ සාහය කිටු හර්තහපේ තීයණඹන් 

රකහ ඵළලිභ. 

 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී    -   ඒ. එච් .සුපාස ඉන්ද්රජිත් කුභහය භවතහ     

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, පොයිහපුය ක්රිඩහංගනපේ ඳළති විකට්ටු ම්ඵන්ධපඹන් අපිට පඳොඩි කහයණඹක් 

තිපඹනහ ය ගණනහක් පනහ දළන් ය පදකක් විතය පනහ පම්ක වදරහ. 

ගරු නගයහධිඳති    -    ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්රිතුභහ‚ ඇත්තටභ පභහි ළරසුභක් තිබුණහ. පභතන ඉදිකිරිභක් කයන්න ඒ ළරසුභත් එක්ක 

තභයි පම් කටයුත්ත භග වළරුපන්. දළන් ඒ කටයුත්තත් එක්ක අපි කල්ඳනහකයින් ඉන්නහ පභොකද 

එතන සපඳොට් කම්ප්පරක්ස එකක් වදන්පන්. එපක් අපි ඒ කටයුත්ත පකොපවොභත් නතය කයන්පන් නළවළ. 

ඒ කටයුත්ත ප්රභහද විභ ම්ඵන්ධපඹන් ඉදිරිකටයුතු ඉක්භි න්භ කයනහ. 

 

 

 

 

2022.08.16 දින ඳළති ක්රිඩහ කටයුතු වහ පඳොදු විපනෝද කටයුතු පිළිඵද සාහය කිටු හර්තහපේ සිඹලුභ 
කිටු තියණඹන්ට ඳක් ඳවත නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල කයන රදි. 
 
1. නගයහධිඳති   - ඩබ්ලිේ.භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

2. නිපඹෝජය නගයහධිඳති  - ඩී.භන්ත සිල්හ භවතහ 

3. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී.එම්.සුයංග නිලහන්ත අපඳෝන්සු භවතහ 

4. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තිරකසිරි ප්රනහන්දු භවතහ 

5. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එච්.ප්රදීපප් ්රිඹන්ත ප්රනහන්දු භවතහ 

6. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එල්.ඔ වර්ණ අපබ්පකෝන් භවතහ 

7. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.එච්.සුපර්ස ඉන්දික භවතහ 

8. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.සුදත් ක්රිහන්ත පඳපර්යහ භවතහ 

9. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.අපලෝක ඉන්ද්රතිරක ප්රනහන්දු භවතහ 

10. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.එම්.භපවේස රුක්භහල් ඩඹස භවතහ 
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11. භවහ නගය බහ භන්ත් රී  - පී.ඹන්ත යන්සිරි ප්රනහන්දු භවතහ 

12. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස.ඩබ්.එම්.නිහ ඉයහනි විපේවික්රභ භවත්ිඹ 

13. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පක්.ඩී.අනුය ප්රනහන්දු භවතහ 

14. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යූ.රලිත් ප්රනහන්දු භවතහ 

15. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස.පේය යවීන්ද්ර ප්රනහන්දු භවතහ 

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

17. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.පක්.පී. සුන්ත පඳපර්යහ භවතහ 

18. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.ප්රිනිත් ක්රිහන්ත විපේයත්න භවතහ 

19. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.කුභහය යහජයත්න භවතහ 

20. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.පිලිප් 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  - එච්.උජිත් ක්රිහන්ත කල්පායහ භවතහ 

24. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.දිඳහ චහන්දනි ආරිඹංල භවත්ිඹ 

25. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යවිනහත් ජඹ්රි ගුණපේකය භවතහ 

26. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.භළක්සි පේ ප්රනහන්දු භවතහ 

27. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සුනිල් නන්දසිරි භහපකෝයහශ භවතහ 

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

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

30. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ආර්.එම්.ඒ.පදෝන දිරහශිනී භවත්ිඹ 

31. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.ප්රන්න භපනෝේ ප්රනහන්දු භවතහ 

32. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.සුදර්ලනි ප්රිඹන්රිකහ කුපර් භවත්ිඹ 

33. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සිත්ති භසීනහ ඵක්කර් භවත්ිඹ 

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

35. භවහ නගය බහ භන්ත්රී              - ඒ.එච්.සුපාස ඉන්ද්රජිත් කුභහය භවතහ     

 

 
2022.08.16 දින ඳළති ක්රිඩහ කටයුතු වහ පඳොදු විපනෝද කටයුතු පිළිඵද සාහය කිටු හර්තහපේ සිඹලු කිටු 
තියණඹන්ට විරුාධ ඳවත නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල කයන රදි. 
 

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

02      භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තිය යහංජන පභන්ඩිස භවතහ 

03      භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී.එම්.නිපයෝන් රුභහල් අපඳෝන්සු භවතහ 

04      භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පම්රින් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

05      භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.්රිඹහනි පවේභරතහ ප්රනහන්දු භවත්ිඹ   

 

2022.08.16 දින ඳළති ක්රිඩහ කටයුතු වහ පඳොදු විපනෝද කටයුතු පිළිඵද සාහය කිටු හර්තහපේ සිඹලුභ 
තියණඹන් ළඩි ඡන්පදන් බහ ම්භත විඹ. 
 
(පභභ අසාහපේ ඳවත නම් දවන් භන්ත්රීරු බහගළපඵහි පනොසිටිඹව. 
01       භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩී.එම්.සුජිත් පුසඳකුභහය භවතහ 

02       භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.ඒල්.පේනක දභඹන්ත ද සිල්හ භවතහ  

05      භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.ශිපයෝි ඉන්දිකහ කුපර් භවත්ිඹ 
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04       භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පක්.ඩී.නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ 

            05       භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.යවින්ද්ර යංගන ප්රනහන්දු භවතහ)    

 

06(6) 2022.08.16 දින ඳළති කර්භහන්ත වහ ඉදිකිරීම් පිළිඵ සාහය කිටු හර්තහපේ තීයණඹන් රකහ ඵළලිභ. 

 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී    -    එම්. තිරකසිරි ප්රනහන්දු භවතහ 

            ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, 2022.08.16 කර්භහන්ත කිටු හර්තහපේ අංක 2(2)කරුණ ඳවත ඳරිදි 

ංපලෝධනඹ විඹ යුතු ඵ දන්හ සිටිනහ 

02(02) 2022.05.24 දින ඳළති ඳරිය වහ පෞඛය පිළිඵ සාහය කිටුපන්, කර්භහන්ත කිටුට පඹොමු කශ 

ඳවත කරුණ රකහ ඵළලීභ. 

  පඵොරුඳන  භහති වහ ශභහ හඹනඹ ම්ඵන්ධ 
 

1. ගර්බනී භේරු වහ බහවිතහ කිරීභට ළසිකිළිඹක් පනොභළතිවීභ.  

2. හඹනපේ පඳොශ භත ඇති ටයිල් අඵරන් තත්ත්ඹට ඳත් වී ඇත. 

3. හඹනපේ පදොයල් පිළිකය කශ යුතුඹ.  

4. හඹනපේ විදුලි ඳංකහ පිළිකය කශ යුතුඹ. 

5. හඹනඹට පිටසතය අනලය පුාගරඹන්, හඹනපේ පිටුඳ අඩකට ඳභණක් ගහ ඇති දළපරන් 
ඇතුළු පේ. එභ නිහ එඹ ඉවශට ගහ නිභ කිරීභ සිදු කශ යුතුඹ.  
 

උක්ත කරුණ රකහ ඵළලු කිටුට, නහගරික ඉංජිපන්රුපේ ඳවත වන් හර්තහ ඉදිරිඳත් විඹ. 

  
 පඵොරුඳන රක්සිරිපුය පඳය ඳහර ව භහති වහ ශභහ හඹන භධයසාහනඹ ංර්ධනඹ කිරිභ 

ම්ඵන්ධපඹන් ඇසතපම්න්තු කස කය ඇත. ඇසතපම්න්තු මුදර රු. 799,364.93 (ළට් යහිත) 
  

 ඉවත නහගරික ඉංජිපන්රුපේ හර්තහපේ වන් රු. 799,364.93 (ළට් යහිත) ඇසතපම්න්තු මුදර අනුභත 

කිරිභට තීයණඹ කයන රදි.  

               (ක්රිඹහකිරීභ - නහගරික ඉංජිපන්රු) 

2022.08.16 දින ඳළති කර්භහන්ත වහ ඉදිකිරිම් පිළිඵද සාහය කිටු හර්තහපේ අංක 02(2) අදහශ ඉවත 
දවන් ංපලෝධනඹ හිත සිඹලුභ කිටු තියණඹන්ට ඳක් ඳවත නම් දවන් භවහ නගය බහ 
භන්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල කයන රදි. 
 
1. නගයහධිඳති   - ඩබ්ලිේ.භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

2. නිපඹෝජය නගයහධිඳති  - ඩී.භන්ත සිල්හ භවතහ 

3. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී.එම්.සුයංග නිලහන්ත අපඳෝන්සු භවතහ 

4. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තිරකසිරි ප්රනහන්දු භවතහ 

5. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එච්.ප්රදීපප් ්රිඹන්ත ප්රනහන්දු භවතහ 

6. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එල්.ඔ වර්ණ අපබ්පකෝන් භවතහ 

7. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.එච්.සුපර්ස ඉන්දික භවතහ 

8. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.සුදත් ක්රිහන්ත පඳපර්යහ භවතහ 

9. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.අපලෝක ඉන්ද්රතිරක ප්රනහන්දු භවතහ 

10. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.එම්.භපවේස රුක්භහල් ඩඹස භවතහ 

11. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.ඹන්ත යන්සිරි ප්රනහන්දු භවතහ 

12. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස.ඩබ්.එම්.නිහ ඉයහනි විපේවික්රභ භවත්ිඹ 

13. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පක්.ඩී.අනුය ප්රනහන්දු භවතහ 
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14. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යූ.රලිත් ප්රනහන්දු භවතහ 

15. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස.පේය යවීන්ද්ර ප්රනහන්දු භවතහ 

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

17. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.පක්.පී. සුන්ත පඳපර්යහ භවතහ 

18. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.ප්රිනිත් ක්රිහන්ත විපේයත්න භවතහ 

19. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.කුභහය යහජයත්න භවතහ 

20. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.පිලිප් 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  - එච්.උජිත් ක්රිහන්ත කල්පායහ භවතහ 

24. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.දිඳහ චහන්දනි ආරිඹංල භවත්ිඹ 

25. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යවිනහත් ජඹ්රි ගුණපේකය භවතහ 

26. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.භළක්සි පේ ප්රනහන්දු භවතහ 

27. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සුනිල් නන්දසිරි භහපකෝයහශ භවතහ 

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

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

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

31. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ආර්.එම්.ඒ.පදෝන දිරහශිනී භවත්ිඹ 

32. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.ප්රන්න භපනෝේ ප්රනහන්දු භවතහ 

33. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.සුදර්ලනි ප්රිඹන්රිකහ කුපර් භවත්ිඹ 

34. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සිත්ති භසීනහ ඵක්කර් භවත්ිඹ 

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

36. භවහ නගය බහ භන්ත්රී              - ඒ.එච්.සුපාස ඉන්ද්රජිත් කුභහය භවතහ  

    

2022.08.16 දින ඳළති කර්භහන්ත වහ ඉදිකිරිම් පිළිඵද සාහය කිටු හර්තහපේ ඉවත දවන් අංක 02(2) 
අදහර ංපලෝධනඹ හිත සිඹලු කිටු තියණඹන්ට විරුාධ ඳවත නම් දවන් භවහ නගය බහ 
භන්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල කයන රදි. 
 
01       භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තිය යහංජන පභන්ඩිස භවතහ 
02       භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී.එම්.නිපයෝන් රුභහල් අපඳෝන්සු භවතහ 

03       භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පම්රින් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

04       භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.්රිඹහනි පවේභරතහ ප්රනහන්දු භවත්ිඹ   

 

2022.08.16  දින ඳළති කර්භහන්ත වහ ඉදිකිරිම් පිළිඵද සාහය කිටු හර්තහපේ අංක 02(2)අදහර 
ංපලෝධන හිත සිඹලුභ තියණඹන් ළඩි ඡන්පදන් බහ ම්භත විඹ. 
 

           (පභභ අසාහපේ ඳවත නම් දවන් භන්තිරු බහගළපඵහි පනොසිටිඹව. 
01      භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩී.එම්.සුජිත් පුසඳකුභහය භවතහ 

02      භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.ඒල්.පේනක දභඹන්ත ද සිල්හ භවතහ  

03     භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.ශිපයෝි ඉන්දිකහ කුපර් භවත්ිඹ 

04      භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පක්.ඩී.නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ 

            05      භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.යවින්ද්ර යංගන ප්රනහන්දු භවතහ)    
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06(7) 2022.08.17 දින ඳළති යහඳිති වහ පබෞතික ම්ඳත් කශභනහකයණඹ පිළිඵ සාහය කිටු හර්තහපේ      

 තීයණඹන් රකහ ඵළලීභ. 

 

2022.08.17 දින ඳළති යහඳිති වහ පබෞතික ම්ඳත් කශභනහකයණඹ පිළිඵද සාහය කිටු හර්තහපේ 
සිඹලුභ කිටු තියණඹන්ට ඳක් ඳවත නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල කයන රදි. 
 
01. නගයහධිඳති   - ඩබ්ලිේ.භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

02. නිපඹෝජය නගයහධිඳති  - ඩී.භන්ත සිල්හ භවතහ 
03. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී.එම්.සුයංග නිලහන්ත අපඳෝන්සු භවතහ 
04. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තිරකසිරි ප්රනහන්දු භවතහ 
05. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එච්.ප්රදීපප් ්රිඹන්ත ප්රනහන්දු භවතහ 
06. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එල්.ඔ වර්ණ අපබ්පකෝන් භවතහ 
07. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.එච්.සුපර්ස ඉන්දික භවතහ 
08. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.සුදත් ක්රිහන්ත පඳපර්යහ භවතහ 
09. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.අපලෝක ඉන්ද්රතිරක ප්රනහන්දු භවතහ 

10. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.එම්.භපවේස රුක්භහල් ඩඹස භවතහ 

11. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.ඹන්ත යන්සිරි ප්රනහන්දු භවතහ 

12. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස.ඩබ්.එම්.නිහ ඉයහනි විපේවික්රභ භවත්ිඹ 

13. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පක්.ඩී.අනුය ප්රනහන්දු භවතහ 

14. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යූ.රලිත් ප්රනහන්දු භවතහ 

15. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස.පේය යවීන්ද්ර ප්රනහන්දු භවතහ 

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

17. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.පක්.පී. සුන්ත පඳපර්යහ භවතහ 

18. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.ප්රිනිත් ක්රිහන්ත විපේයත්න භවතහ 

19. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.කුභහය යහජයත්න භවතහ 

20. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.පිලිප් 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  - එච්.උජිත් ක්රිහන්ත කල්පායහ භවතහ 

24. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.දිඳහ චහන්දනි ආරිඹංල භවත්ිඹ 

25. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යවිනහත් ජඹ්රි ගුණපේකය භවතහ 

26. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.භළක්සි පේ ප්රනහන්දු භවතහ 

27. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සුනිල් නන්දසිරි භහපකෝයහශ භවතහ 

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

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

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

31. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ආර්.එම්.ඒ.පදෝන දිරහශිනී භවත්ිඹ 

32. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.ප්රන්න භපනෝේ ප්රනහන්දු භවතහ 

33. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.සුදර්ලනි ප්රිඹන්රිකහ කුපර් භවත්ිඹ 

34. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සිත්ති භසීනහ ඵක්කර් භවත්ිඹ 

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

36. භවහ නගය බහ භන්ත්රී              - ඒ.එච්.සුපාස ඉන්ද්රජිත් කුභහය භවතහ     
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2022.08.17 දින ඳළති යහඳිති වහ පබෞතික ම්ඳත් කශභනහකයණඹ පිළිඵද සාහය කිටු හර්තහපේ 
සිඹලු කිටු තියණඹන්ට විරුාධ ඳවත නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල කයන රදි. 
 
01       භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තිය යහංජන පභන්ඩිස භවතහ 

02       භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී.එම්.නිපයෝන් රුභහල් අපඳෝන්සු භවතහ 

03       භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පම්රින් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

04       භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.්රිඹහනි පවේභරතහ ප්රනහන්දු භවත්ිඹ   

 

2022.08.17 දින ඳළති යහඳිති වහ පබෞතික ම්ඳත් කශභනහකයණඹ පිළිඵද සාහය කිටු හර්තහපේ 
සිඹලුභ තියණඹන් ළඩි ඡන්පදන් බහ ම්භත විඹ. 
 

           (පභභ අසාහපේ ඳවත නම් දවන් භන්තිරු බහගළපඵහි පනොසිටිඹව. 
01     භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩී.එම්.සුජිත් පුසඳකුභහය භවතහ 

      02      භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.ඒල්.පේනක දභඹන්ත ද සිල්හ භවතහ  

03      භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.ශිපයෝි ඉන්දිකහ කුපර් භවත්ිඹ 

04      භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පක්.ඩී.නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ 

            05      භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.යවින්ද්ර යංගන ප්රනහන්දු භවතහ)    

 

 

 

 

06(8) 2022.08.17 දින ඳළති පරදහයිතහ වහ මුදල් උත්ඳහදන පිළිඵ සාහය කිටු හර්තහපේ තීයණඹන් රකහ  

 ඵළලීභ. 

 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී    -    එස. පේය යවීන්ද්ර ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, අංක 02(1)කහයණඹ ම්ඵන්ධපඹන් ඔඵතුභහපේ අධහනඹ පඹොමු කයනහ. පම් 

දක්හ කිසිභ කටයුත්තක් පරහ නළවළ. 

ගරු නගයහධිඳති    -    ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

            ගරු භන්රිතුභහ‚ පම් පනපකොට ලුනහ ඇවිදින භන්තීරුපේ පම් පනපකොට භන්තිරු වදරහ තිපඹනහ. 

එතපකොට භන්තිරුපේ අරංකයන කටයුතු කයරහ තිපඹනහ. ම්පුර්ණටඹක්භ දළන් ඇවිදින්න පුලුන් 

විදිඹට වදරහ තිපඹනහ. විිත කිරිභ පවට අනිාදහ සිදු පන්නට පඵොපවො පරහට ඉඩ තිපඹනහ. ඒ 

තිපඹන අතයතුය ඇල්ගි විපලේඹ ළපේන එකත් ඒ ඇල්ගිළවිභට ප්රධහන පවේතු විදිඹට තුය එකහකහරි 

තිබිභ වහ කළරපතන්පන් නළති විභ ඵරඳහනහ. පඵොපවෝභ පවොද ළඩක් එක ඳළත්තකින් ඹම් ප්රභහණඹක් 

කරපුට එන එකත් අපනක් එක දළන් පම්හ කිඹපු ගභන් භභ හිතනහ පම් දවහ පන්නහවු අපිට පම් 

පනසකය කය කිටු දිර්ඝ කයරහ කිටු ළඩි කයරහ. කිටුරට ආහට ඳසපේ පභපවභ කිටුක් 

තිපඹනහද කිඹන එකත් ඇසඇපයන්පන් නළවළ. ඒනිහ පම්කට දහන්න තිපඹන්පන් පඵොපවෝභ පරොකු 

මුදරක් පනපභයි. පම් බහපේ වළටිඹට පම්හ කයරහ ගන්නහනම් භභ හිතනහ ශභයි එනහ. ශභයි එන 

එක නිහභ දළන් අපිට පචෝදනහක් තිපඹනහ අවුරුදු 14‚15 ශභයි ඇවිල්රහ අපලෝබන පර පභහි 

වළසිපර්නහ කිඹරහ. ඒ ඔක්පකොභ නතිනහ පම්හ දළම්භහභ. පම්හ ම්පුර්ණපඹන්භ නතිනහ. ඒනිහ 

පකොභහරිසතුභහ ඵයක් පඹොදරහ අපිට පුලුන්නම් පම් අවුරුාපා අහපන්ට පඳය පභභ කටයුතු 

ම්පුර්ණ කයන්න කටයුතු කයමු. අද ිනිසසු කම්ප්පල්න් කයනහ අමුතු විදිඹට එතළන ශභයි වළසිපර්නහ 

කිඹරහ. ඒනිහ ඔඵතුභන්රහ පම්කට ගකිභ ගන්න පවට දිනපේදි පම්හ හකච්ඡහ කයමු. 
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2022.08.17 දින ඳළති පරදහයිතහ වහ මුදල් උත්ඳහදන පිළිඵද සාහය කිටු හර්තහපේ සිඹලුභ කිටු 
තියණඹන්ට ඳක් ඳවත නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල කයන රදි. 
 
1. නගයහධිඳති   - ඩබ්ලිේ.භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

2. නිපඹෝජය නගයහධිඳති  - ඩී.භන්ත සිල්හ භවතහ 

3. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී.එම්.සුයංග නිලහන්ත අපඳෝන්සු භවතහ 

4. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තිරකසිරි ප්රනහන්දු භවතහ 

5. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එච්.ප්රදීපප් ්රිඹන්ත ප්රනහන්දු භවතහ 

6. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එල්.ඔ වර්ණ අපබ්පකෝන් භවතහ 

7. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.එච්.සුපර්ස ඉන්දික භවතහ 

8. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.සුදත් ක්රිහන්ත පඳපර්යහ භවතහ 

9. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.අපලෝක ඉන්ද්රතිරක ප්රනහන්දු භවතහ 

10. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.එම්.භපවේස රුක්භහල් ඩඹස භවතහ 

11. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.ඹන්ත යන්සිරි ප්රනහන්දු භවතහ 

12. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස.ඩබ්.එම්.නිහ ඉයහනි විපේවික්රභ භවත්ිඹ 

13. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පක්.ඩී.අනුය ප්රනහන්දු භවතහ 

14. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යූ.රලිත් ප්රනහන්දු භවතහ 

15. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස.පේය යවීන්ද්ර ප්රනහන්දු භවතහ 

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

17. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.පක්.පී. සුන්ත පඳපර්යහ භවතහ 

18. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.ප්රිනිත් ක්රිහන්ත විපේයත්න භවතහ 

19. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.කුභහය යහජයත්න භවතහ 

20. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.පිලිප් 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  - එච්.උජිත් ක්රිහන්ත කල්පායහ භවතහ 

24. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.දිඳහ චහන්දනි ආරිඹංල භවත්ිඹ 

25. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යවිනහත් ජඹ්රි ගුණපේකය භවතහ 

26. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.භළක්සි පේ ප්රනහන්දු භවතහ 

27. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සුනිල් නන්දසිරි භහපකෝයහශ භවතහ 

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

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

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

31. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ආර්.එම්.ඒ.පදෝන දිරහශිනී භවත්ිඹ 

32. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.ප්රන්න භපනෝේ ප්රනහන්දු භවතහ 

33. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.සුදර්ලනි ප්රිඹන්රිකහ කුපර් භවත්ිඹ 

34. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සිත්ති භසීනහ ඵක්කර් භවත්ිඹ 

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

36. භවහ නගය බහ භන්ත්රී              - ඒ.එච්.සුපාස ඉන්ද්රජිත් කුභහය භවතහ     

2022.08.17 දින ඳළති පරදහයිතහ වහ මුදල් උත්ඳහදන පිළිඵද සාහය කිටු හර්තහපේ සිඹලු කිටු 
තියණඹන්ට විරුාධ ඳවත නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල කයන රදි. 
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01      භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තිය යහංජන පභන්ඩිස භවතහ 

02      භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී.එම්.නිපයෝන් රුභහල් අපඳෝන්සු භවතහ 

03      භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පම්රින් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

04      භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.්රිඹහනි පවේභරතහ ප්රනහන්දු භවත්ිඹ   

 

2022.08.17 දින ඳළති පරදහයිතහ වහ මුදල් උත්ඳහදන පිළිඵද සාහය කිටු හර්තහපේ සිඹලුභ 
තියණඹන් ළඩි ඡන්පදන් බහ ම්භත විඹ. 
 

           (පභභ අසාහපේ ඳවත නම් දවන් භන්තිරු බහගළපඵහි පනොසිටිඹව. 
01       භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩී.එම්.සුජිත් පුසඳකුභහය භවතහ 

02      භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.ඒල්.පේනක දභඹන්ත ද සිල්හ භවතහ  

03       භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.ශිපයෝි ඉන්දිකහ කුපර් භවත්ිඹ 

04       භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පක්.ඩී.නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ 

            05       භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.යවින්ද්ර යංගන ප්රනහන්දු භවතහ)    

 
 
 
 

06(9)  2022.08.17 දින ඳළති මුදල් පිළිඵ සාහය කිටු හර්තහපේ තීයණඹන් රකහ ඵළලීභ. 

ගරු නගයහධිඳති    -    ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

            ගරු භන්රිරුනි‚ මුදල් කිටු හර්තහපේ අංක 09(4)ම්ඵන්ධපඹන් කිටුක් ඳත්කයන්න තිපඹනහ. 

එනිහ පම් කිටු  ඳත්කිරිපම්දි කටුඵළාද පඳොර ම්ඵන්ධපඹන් කිටුට පභන්න පම් පම් අඹ කිඹරහ 

කිඹන්න ඕන නළවළ. කිටුපේ හභහජිකපඹෝ ඝන පුර්ණඹ නළත්නම් කිටු ප්රලසනඹක් පනහපන්. ඝන 

පුර්ණඹ විදිඹට ගත්තහභත් තිපඹන්න ඳක්ර සිඹලුභ පදනහ එකතු පරහ එක ගන්නහ. අනු කිටු 

වහ මුදල් කිටුපේ සිඹළුභ හභහජිකපඹෝ‚ අපනක් සාහය කිටුර බහඳතිරු ඳත්කයනහ. ඕනභ 

පකපනකුට ඇවිල්රහ අදවස ප්රකහලකර වළකියි. පභොකද පම් කවුරුත් භන්රිරු පම්හ ඉල්රරහ නළති 

නිහ පදන්න ඔන අඹට පදන්න. විපලේපඹන්භ පම් කිටු ම්ඵන්ධපඹන් පුර්ණ භළදිවත්විභක් දවහ 

පුලුන් පුලුන් අඹ එන්න. පභහි ඉක්භි න්භ දිනඹ දන්න්නම්. 

            අනු කිටු 

1. නගයහධිඳති (මුදල් කිටු බහඳති)  -  ඩබ්ලිේ.භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 
2. භවහ නගය බහ භන්ත්රී (මුදල් කිටු හභහජික) -  ජී.එම්.සුයංග නිලහන්ත අපඳෝන්සු භවතහ 
3. භවහ නගය බහ භන්ත්රී (කර්.කිටු බහඳති) -  එම්.තිරකසිරි ප්රනහන්දු භවතහ 
4. භවහ නගය බහ භන්ත්රී (පෞඛය කිටු බහඳති) -  එච්.ප්රදීපප් ්රිඹන්ත ප්රනහන්දු භවතහ 
5. භවහ නගය බහ භන්ත්රී (මුදල් කිටු හභහජික) -  එල්.ඔ වර්ණ අපබ්පකෝන් භවතහ 
6. භවහ නගය බහ භන්ත්රී (ක්රිඩහ කිටු බහඳති) -  පී.එම්.භපවේස රුක්භහල් ඩඹස භවතහ 
7. භවහ නගය බහ භන්ත්රී (මුදල් කිටු හභහජික) -  එස.පේය යවීන්ද්ර ප්රනහන්දු භවතහ 
8. භවහ නගය බහ භන්ත්රී (භවජන කිටු හභහජික) -  එම්.පක්.පී. සුන්ත පඳපර්යහ භවතහ 
9. භවහ නගය බහ භන්ත්රී (යහඳිති කිටු බහඳති) -  ඩබ්.ප්රිනිත් ක්රිහන්ත විපේයත්න භවතහ 
10. භවහ නගය බහ භන්ත්රී (ඉඩම් කිටු බහඳති) -  එම්.කුභහය යහජයත්න භවතහ 
11. භවහ නගය බහ භන්ත්රී (ආඹතන කිටු බහඳති) -  එම්.බී.භල්ලිකහ ජඹතී ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 
12. භවහ නගය බහ භන්ත්රී (මුදල් කිටු හභහජික) -  යවිනහත් ජඹ්රි ගුණපේකය භවතහ 
13. භවහ නගය බහ භන්ත්රී (පරදහයිකිටු බහඳති) -  සුනිල් නන්දසිරි භහපකෝයහශ භවතහ 
14. භවහ නගය බහ භන්ත්රී (මුදල් කිටු හභහජික) -  පක්.ඩී.නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ 
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භවහ නගය බහ භන්ත්රී    -    සිත්ති භසීනහ ඵක්කර් භවත්ිඹ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, මුදල් කිටුපේ ම්ඵන්ධපඹන් ඔඵතුභහපේ අධහනඹ පඹොමු කයන්න කළභතියි. 
අංක 10‚12‚13 ව 14 විදුලි බිල්ඳත් ම්ඵන්ධ. පම් බිල් 4 කරහඳ වතයකින් අපි පගන්පන් පකොටස 
ලපඹන් 4ක් තිපඹනහ. එක දළන් තභයි භවය කරහඳ ර තිපඹනහ පඳඵයහරි‚ භහර්තු භවය එර 
තිපඹනහ භහර්තු‚ අපප්රේල්‚භළයි පගනහ. භවය ඒහ භහර්තු‚ අපප්රේල් පගනහ. අනික් එක ජනහරි‚ 
පඳඵයහරි දළන් තභයි පම් පගවිම් සිාධ පන්පන්. ඒ නිහ ඔඵතුභහපේ අධහනඹට පඹොමු කයනහ ඇයි 
පම් බිල් පගවිපම් ඳයක්කුක් තිපඹනහද කිඹරහ. 

 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්රිරුනි‚ බිල්ඳත් අපිට රළපඵන ආකහයඹට තභයි පගවිම් කයන්පන්. දළන් පම්තුභහ පම් 
පනපකොට පරපකෝ එකට දළනුම්දිභ කයරහ තිපඹනහ පකටි ඳි විඩඹකින් අපිට එන්න කිඹරහ සිඹලු 
ඒහ. භභ හිතනහ තදුයටත් බිල්ඳත් පගවිම් කයන කවුරුපවෝ නිරධහරිපඹක් ඉන්නහනම් ඒ 
නිරධහරිඹහට ම්ඵන්ධකයරහ පභොයටු භවහ නගය බහ තුපන්නහවු ජර බිල්ඳත් විදුලි බිල්ඳත් 
පගන්න පටලිපකොම් ඒ සිඹලු ආඹතනරට පගවිම් කයන එපක්දි ඳළවළදිලිභ පම් පම් ගිණුම් අංකඹ 
ඹටපත් තිපඹන්නහවු බිල්ඳත් ම්පුර්ණපඹන්භ පභොයටු භවහ නගයබහට රළබිභට රසන්න. 
නළත්නම් පකොපවොභවරි පකටි ඳි විඩඹකින් ඒ සිඹලුභ එහ පභතනට පගන්න කිේහනම් භභ හිතනහ 
එකය රළබිභට රසන්න කිේහනම් භභ හිතනහ පම් පගවිම් කයන එක පම් විදිඹට පනස විම්රට 
රක් පනොවි පයි කිඹරහ.  

 

 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී    -   සිත්ති භසීනහ ඵක්කර් භවත්ිඹ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, විපලේපඹන් ඔඵතුභහපේ අධහනඹට පඹොමුකයන්න විගණනඹට රක්පන්න 
පුලුන්. පභොකද ජනහරි‚ පඳඵයහරි භහපේ බිල් දළන් තභයි අපිට රළපඵන්පන් දළන් තභයි පගවිම් රට 
පඹොමුකයන්පන් ඔඵතුභහපේ අධහනඹට පඹොමුකයනහ. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී    -    එම්. තිය යහංජන පභන්ඩිස භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, කිටු රැසපන ද භන්රිරුන්ට ලිතත දන්න් කිඹරහ ඉල්රහ සිටිනහ. 

ගරු නගයහධිඳති    -    ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්රිරුනි‚ ලිතත දළන්විභ නම් කයන්න අඳවසුයි. පභොකද පවේතු දළනට අපි පකටි ඳි විඩඹකින් 
එන්නම් වළපභෝටභ එනහපන්. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී    -    බී. ජිත් දුින්ද පීරිස භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඒ කිටුට නිපඹෝජනඹ කයන්න කවුද භන්රිරු ව පභොන කිටුර කට්ටිඹද? 

ගරු නගයහධිඳති    -    ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්රිරුනි‚ මුදල් කිටු සිඹලුභ අඹත් සිඹලුභ බහඳතිරුණුත් එක නිතයයි එතපකොට 
එපගොල්රන්පගන් ඝණපුර්ණඹ ඵරරහ තභයි නළත්නම් කිඹයි ඝණපුර්ණඹක් නළවළ කවුරුත් හිටිපේ නළවළ 
කිඹරහ. වතලිස අට පදනහටභ  අදවස දුන්නවළකියි. ඒපකන් අදවස කයන්පන් නළවළ අය ටික හිටිඹභ 
පවොදටභ ප්රභහණත් ගන්න තියණඹ ගන්න. වළඵළයි තියණඹට පඳොඩි උදේක් පන්න ඕන පකපනකුට 
වබහගිවිඹ වළකියි.  

භවහ නගය බහ භන්ත්රී    -    බී. ජිත් දුින්ද පීරිස භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,පම් ම්ඵන්ධපඹන් කමුටුපේදි පනභ කාහකයමු. පම් ම්ඵන්ධපඹන් කිටු 
සාහපිත කයාදි අපිටත් එපක් ඹම් නිපඹෝජනඹක් අලයයි. පභොකද පම්ක නගය බහ භවහ නගය බහ 
ඵසනහහිය ංර්ධන අභහතයංලපඹන් කයන පකොට පම්පක් විපලේපඹන් පම් යහඳිතිඹ කයන පරහපේදි 
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බහ පඝෝහ 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්රිතුභහ‚ දළන් ඔඵතුභහපේ ඔඹ අසාහ ඔඵතුභන්රහපේ ඇතුපල් කළරබිභ ඇතුපල්කළඩිභ පම් 
බහට අදහර නළවළපන්. නිලසචිතපන්නහවු දිනඹ දන්න්නම්. ඔච්චය වුභනහක් තිපඹනහනම් 
ඔඵතුභහට දන්න්නම් ඔඵතුභහ ඔක්පකොභ අඹට කිඹන්න. එතපකොට යදින්පන්භ නළවළපන්. පකටි 
ඳි විඩඹක් පදන්පන්. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -   එම්. තිය යහංජන පභන්ඩිස භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, විපලේ රැසවිභ ඳළළත්පන දිනඹ ඇයි අපිට ලිතතභ ඉදිරිඳත් කිරිභට 
පනොවළකිඹහක් ඳතින්පන්. 

ගරු නගයහධිඳති  -  ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්රිතුභහ‚පම් පභොයටු භවහ නගය බහපේ පභපතක් කල් පම් ඳත්හපගන ආපු සිසටම් එකක් 
තිපඹනහපන් දළන් පම්ක භභ දළනුත්විභ කයන්න ඔන පන්පන් කුභක් අයබඹහද කිඹන එක භට අදහර 
පන්පන්භ නළවළ පභපවභයි පම්ක ලිතත දළන්වුහ කිඹන එක භට අදහර පන්පන්භ නළවළ දළන් පම් 
බහපේදි පම් කිඹන්පන් පභන්න පභපවභ තියණඹක් ගත්තහ කිටුපේදි එක එන ඳි විඩඹක් 
තිපඹනහපන් එ ඳි විඩපේදි අපිට පම්ක පනොරළපඵයි අපිට පම්ක රළබුන්නළවළ කිඹන එකක් අදවස 
කයන්න ඕනනම් භට ඳක්ලින් නම්කයරහ පදන්න එ පකනහට විතයක් කිඹන්නම් ඔඵතුභන්රහ ඒ 
ඳි විඩඹ ඹහගන්න. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී    -   එම්. තිය යහංජන පභන්ඩිස භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,ිට පඳය විපලේ කහයණහක් හකච්ඡහ කයන විට අපිට ලිතත දළනුම් දිභක් කයරහ 
තිපඹනහ ඔඵතුභහ ිට පඳය විපලේ බහක් ඳත්න විට පවෝ විපලේ කහයක බහක් කයන විට දළනුම් 
දිභක් කයරහ තිපඹනහ.  

ගරු නගයහධිඳති    -    ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්රිතුභහ‚ පම් අනුකිටු දුදහ 11.00ට ඳත්නහ.  

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

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, මුදල් කිටුපේ 28 පනි පිටුපේ අංක 30 ඉදිරිඳත්පන්පන් ඔඵතුභහ බහට 

ඉදිරිඳත්කයනහ ිට පඳයත් පම්ක ඉදිරිඳත් කයහ. එතපකොට පම්පක් අංක 30ට අදහර පම්පක් නඩුක් 

පිළිඵද ඔඵට විරුාධ හිටපු භවහ ඇභතිතුභහ ඉසුය පාප්රිඹ භවත්තඹහ පචෝදනහ ඳ්ඹක් ඉදිරිඳත් කයපු 

නඩුක් ම්ඵන්ධ තභයි පම් කිඹන්පන්. වළඵළයි පම් නඩු 2016 -02-05 එතපකොට පම් නඩු පිළිඵද 

පම්පක් අහනපේ ඔඵ ඉල්ලිභක් කයනහ ඳනපත් ගන්තිඹකුත් ඳහවිච්චිකයරහ. ඒ පභොයටුපේ නගය 

බහපේ පගෞයඹත් ඔපබ් පගෞයඹත් ආයක්හකය ගළනිභ දවහ ඒ අඳකිර්තිඹක් සිාධපන්න පුලුන් 

නිහ දළන් ඔඵ පම් නඩුට පනභ නිතිඥයපඹක් වයවහ ඉදිරිඳත්පච්ච කාහක් තභයි කිඹන්පන්. දළන් 

අපිට තිපඹන ප්රලසනඹ තභයි දළන් පම් යහජකහරි කටයුතු කිරිපම්දි තභයි පම් පචෝදනහ ඳ්ඹ ඉදිරිඳත් 

කයන්පන්. දළන් ඒ නඩු දළන් පම් බහපේ නිති අංලපේ දළන් බහපේ අපි නිති අංලඹක් නඩත්තුකයනහ. 

දළන් නිති අංලපේ ගකිභක් තිපඹනහ නගයහධිඳතියඹහට ඳභණක් පනපභයි. කිසිඹම් වු පම් ආඹතනඹට 

ම්ඵන්ධ නිතිභඹ කටයුත්තකදි ගකිඹන්න ඕන අංලඹක් පර තභයි නිති අංලඹ ඳතින්පන්. දළන් අපිට 

පම් ඔඵ ඉදිරිඳත් කයන නඩුට දළන් පම් නිති අංලපේ නිති නිශධහරින්පේ වරි ඒ ඉන්න 

ගකියුත්පතක්පේ පභොකක්ත් නිර්පාලඹක් නළවළ. ඒ කිඹන්පන් ඔවුන්පේ ගකිභක් නළවළ කිඹන්පන් 

ඔඵ තභයි පම් සිඹල්ර කිඹන්පන් ව නිතිඥයපඹක්පේ ඇභතුම් පර පම් ඉදිරිඳත් කයරහ තිපඹන එහ 

ඵරපුහභ නිතිඹ පිළිඵද භනහ අපඵෝධඹක් නීති විලහයදපඹක් පනොවුනත් භවහ ඇභතියඹහ 

නගයහධිඳතියඹහට එපයහි පචෝදනහ ඳ්ඹක් දහනහ. ඒ පචෝදනහ ඳ්ඹට අදහර නඩු පම් භභ 
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කිඹගත්ත ප්රභහණඹට අනු භාඹකට ඳත්පනහ. ඔඵ නළත ඇපිල් කයරහ එක විනිලසච කහයපඹක් 

ඹටපත් පකොම්න් එකක් වයවහ පම්ක අවනහ කිඹන කාහන්දයඹ තභයි භභ කිඹන්පන්. පම් කරුණු 

කහයණහ විලහර ප්රභහණඹක් තිපඹනහ පම් බහපේ භභ හිතන්පන් අතිලඹ භන්රිරු කහටත් නියවුල් 

පච්ච නළති පම් සිදුවිම් ජහරඹ අපි කහපේත් භනපේ නියවුල් පච්ච එකක් පනපභයි. නිළයදි 

අපඵෝධඹක් අපිට පම් සිාධිඹට අදහර නළවළ. වළඵළයි දළන් එපවභ අපිට නිළයදි අපඵෝධඹක් නළති 

නිතිභඹ කටයුත්තක් ම්ඵන්ධපඹන් ඔඵ අපප් බහපේ භවජනඹහපේ දළන් පම් පක්ස එකට අනු 

ළයදිකහයඹහ දඩුම් විදින්න පරහ තිපඹන්පන් පභොයටුපේ ජනතහට. ඔඵට පදන්න ඔන රක් 23ක්. දළන් 

ඔඵ ඉල්රනහ භට පභච්චය විඹදම් වුනහ. භට රක් 23ක් පදන්න දළන් ළයදිකහයඹහ පභොයටුපේ ජනතහද? 

පභොයටුපේ ජනතහපේ ඵදු මුදල් ලින් පම්ක ගන්පන් ඇයි ඔඵට යද කපල් ඉසුරු භවහ ඇභතියඹහනම් 

එ භවහ ඇභතියඹහ ගත්ත ක්රිඹහභහර්ගඹ ළයදිනම් ඔඵට කවුද න්දි පගන්න ඕන. දළන් පම් චුදිතපඹෝ 

ඳළිණීලිකහයපඹෝ‚චුදිතපඹෝ‚විත්තිකහයපඹෝ ඔක්පකොභ එක ඳළත්තක ඉදපගන පම් පභොයටුපේ 

ජනතහපගන් ඵදුලින් රක් 23ක්. එනිහ භභ කිඹන්පන් පම් පේරහපේ තමුන්නහන්පේරහපේ 

ක්රිඹහභහර්ග ර පම් තිපඵන්පන් අය විලහර පිඩහකට ඳත්පරහ ඉන්න ජනතහක් ආපේගඹකින් ඉන්න 

ජනතහක් තහභත් ආර්ථිකඹ භවහ පිඩහකට පගොදුරුපච්ච ජනතහක්. ඒ ජනතහට පම්හ දළපනන්න 

ඳටන්ගත්තහභ ඔවුන්පේ පකෝඳඹ පදගුණ පතගුණපන එක අවන්න පදඹක් නළවළ. භවහ ඇභතියපඹක් 

නගයහධිඳතියඹහට විරුාධ ළයදි පචෝදනහ ඳ්ඹක් දිරහ ඔහු ළයදි පර එළනි විඹදභක් දයන්න ඔහුට 

සිාධ කරහනම් එ විඹදභ අඹ කයගළනිභ ඔහුපගන් කයගන්න ඕන. ඒපගෝල්පරෝ එකගතහඹකට එන්නයි 

ඒ නඩු පිළිඵද කිසිදු ඳළවළදිලි අදවක් පම් බහපේ භභ දන්පන් නළවළ. කවුරුවරි කිඹනහනම් භට 

අපඵෝධඹක් තිපඹනහ කිඹරහ භභ ප්රලසන කයනහ ඒ අපඵෝධඹක් තිපඹන පකනහපගන් එනිහ පම් 

විනිවිදබහඹකින් පතොය කිඹහක් පම් තිපඹන්පන් පම් විනිවිදබහඹක් නළති කහයණහක් දවහ අපි 

පභොකටද රක් 23ක් පගන්පන් ජනතහවිමුක්ති පඳයමුණ විදිඹට අපි විරුාධයි ඉතහභ ඵයඳතර පර 

විරුාධයි. ඒපේභ පම්ක අනුභත කයන පම්කට අත් උසන කහටත් කිඹන්න පන්පන් පම්ක නළත 

පගන්න පනහ. ඔඵට පම්ක පගන්න පනහ. ඒපේභ ජනතහට ඉසයවහ ඔඵට පම්ක කිඹන්න 

පනහ ඒ කිඹන්පන් නගයහධිඳතියඹහට ඹම් අඳකිර්තිඹක් කයනහනම් භවහ ඇභතියඹහ ඒ 

අඳකිර්තිපඹන් පබ්පයන්න ඔහු කටයුතු කයනහනම් ඳනපත් ගන්ති තිබුණත් එ ගන්තිලින් කිඹරහ 

නළවළ එ ඹන විඹදභ පභොකක්වරි කිඹහභහර්ගඹක් ගන්න ඕන තභන්ට නඩු දහපු ඳශහත් බහපේ භවහ 

ඇභතිනම් ඒ භවහ ඇභතිට විරුාධ නිතිභගින් කටයුතු කයරහ අඹ කිරිභ කයගන්න දළන් පම් වදනහපන් 

බහපේ ල්ලි ටික ගන්න ඒ හින්දහ පම්ක ඉතහභත් ළයදි ළඩක් යදි ළඩ පගොඩක් කයන ඔපබ් ඳහරනඹ 

ඇතුපල් භභ දකින්පන් පම්ක අතිලඹ ළයදි ළඩක් පම්ක පනොකරයුතු ළඩක් පම් පඳොඩි ගහනක් පනපභයි 

රක්23ක් 2016 ඉදන් භභ නිතිඥපඹක් ඇල්ලුහ එඹහට ගහසතු ගිඹහ භට කරුණහකයරහ නළගිටරහ අපප් 

නිති නිරධහරි කිඹන්න පභහි තය අතයතහඹ පම්ක විනිවිදබහඹක් හිත නඩු පගොනුක් ලිපි 

පගොනුක් පම් බහපේ හකච්ඡහකයපු එකක් අපිට වම්ඵපන්පන් නළවළ.ඒනිහ ඔඵටත් ගකිභ 

තිපඹනහ නගයහධිඳතියඹහ විදිඹට පම් බහට ඩහත් නියවුල් ඳළවළදිලි කිරිභක් කයරහ පම් නිකම් පඵොරු 

පචෝදනහ ඳතඹක් ඉදිරිඳත් කයරහ ඔඵ අඳවසුතහඹට නගය බහ අඳවසුතහඹට ඳත්කයරහ කයන්න 

වදපු භවහ ඇභතියඹහට විරුාධ කිඹහභහර්ග ගන්න එතනට පම්ක ඉරක්ක කයරහ ටන් කයනහ 

පනුට වරි ඳවසුයි නගයහධිඳතිතුභහ ඔඵ නගයහධිඳතියඹහ විදිඹට ජනතහපේ ඵදු මුදල් ටික භට ගිඹ 

විඹදභ කිඹරහ එක පඵදහගන්න එක වළන්ද ඔඵ අපත් ඔඵ පඵදහගන්නහ එනිහ එඹ ඉතහභ අහධහයණ 

අයුක්ති වගත ළයදි ළඩක් එනිහ ඔන්න ඔඹ ප්රකහලඹ කයින් මුදල් කිටුපේ ඵහුතයඹක් විඹදම් දිගින් 

දිගටභ තිපඹන්පන් අනුභත කරවළකි භට්ටභක පනොන නිහ මුදල් කිටුට විරුාධ පනහ 

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

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,මුදල් කිටුපේ පම් අධිකයණඹට මුදල් පගන ඒ කහයණඹ භට පඳොඩි 
දළනගළනිභක් පම්ක දළන් නගයහධිඳතිතුභහට පභළනි කටයුත්තකට මුදල් පගනහ පේ පම් අපප් 
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බහපේ ඉන්න භන්තිරුන්ට අපි හිතමු නඩු කටයුතුතක් පනහ කිඹරහ ඒපේ කහයණඹකට පම්පේ 
බහපේ මුදල් පභොකක්වරි ප්රතිඳහදනඹක් තිපඹනහද 

ගරු නගයහධිඳති    -    ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්රිතුභහ‚ භවහ නගය බහ ආඥහඳනපත් ඳළවළදිලිභ තිපඹනහ ඔඵ බහ පනුපන් ඹම් 
කහර්ඹඹක් කයන්න ගිහිල්රහ අධිකයණ ක්රිඹහලිඹකට ඹනහනම් එ ගහසතු ඔඵට පගේවළකියි ඔඵ 
බහ පනුපන් ඊපේ පඳපර්දහ භභ ගිහිල්රහ භළයි 9 පනිදහ වුන සිාධිපේදි පම් බහට භට බිල්ඳත් 
ඉදිරිඳත් කයන්න ඵළවළ භන්රහල් ගිහිල්රහ තිපඹන්පන් පම් කහර්පේදි නගයහධිඳති භන්රහල්ට එන්පන් 
පචෝදනහ ඳ්ඹ එරහ පකොින් බහ භහ ළයදිකහයපඹක් කයරහ ගළට් කයරහ ධයධහරිත්ඹ අහිිකයරහ 
නළත පභළනි ඡන්දරට ඉදිරිඳත්විභ ළරළක්විභ දවහ කයන්නහවු කහර්ඹඹක් පශ්රේඨහධිකයනඹට ගිහිල්රහ 
එඹ ළයදි කිඹරහ එඹ නිළයදි කයගළනිභ දවහ න්නහ වු කහර්ඹපඹදිපරහ තිපඹන්පන්. පම් කයන්න 
ගිහිල්රහ තිපඹන්පන් භභ භන්රහල් විදිඹට අල්රපු පගදය කඩන්න ගිහිල්රහ පච්ච පදඹක් 
පනපභයි.පම්ක පභොයටු භවහ නගය බහ විසින් කිටුක් භගින් කටයුතු කයපු පත්ක්ක ගස කළපිභ 
ඊපේ අපි පත්ක්ක ගස පනපභයි පකොස ගසුත් කළපුහ ඊපේ පඳපර්දහ ඒ දවහ පන්නහවු කහර්ඹඹටත් 
අනික් ඳළත්පතන් ඔඹ අපි පගන්න පගන්න කිඹරහ කළගවන පකෝටි ගහණක් නඹයි කිඹරහ කාහකයන 
ආඳදහ කශභණහකයන ආඹතනඹට ගිවිසුභ නළති පගන්නයි කිඹන මුදර පේ එකක් සිකියුරිටි එපක් 
බහ අනුභත පනොකය කයන රද ගිවිසුභක් ඔඵ නගයහධිඳතියඹහද ඒකට ග කිඹන්න ඕන කිඹරහ කයපු 
කහර්ඹඹක් දවහ තභයි භට පම් නඩු භට ඳළරුපන් එඹ භපේ පුාගලික එකක් පනපභයි. පගවිම් කිරිභ 
දවහ ඳනපත් ඉඩකඩ තිපඹනහ. ඒකට පුළුන් කිඹරහ වළඵළයි ඒක පන්න ඕපන් පම් කහයණඹ 
පඵොරුනම් එපවභ එකක් ඳනරහ නළත්නම් ඒක තභයි භවහ ඇභතිතුභහපේ කින් බහපේ ඉදරහ 
භන්රහල් ප්රනහන්දු නගයහධිඳති පභොයටු ඔඵ පභොයටු භවහ නගය බහපේ කයපු කහර්ඹඹන් ළයදි නිහ 
ඔඵට කින් එකක් ඳත්කයහ. ඒ කින් එපක් දස 20ක් 22ක් විතය කින් එක ගිඹහ ඊට ඳසපේ 
කින් එක තින්දු කයහ භභ ළයදි කහයපඹක් කිඹරහ ළයදි කහයපඹක් පර තින්දුකයහභ නළත භට 
භවජන නිපඹෝජිතපඹෝ විදිඹට ඡන්දඹට ඉදිරිඳත් පන්න ඵළරි වුනහ. අපි එක ළයදි කිඹන්න අධිකයණඹට 
ගිඹහ. අධිකයණඹට ගිඹහභ ඵරන්න සපට්ඩිඹම් එක භංපකොල්ර කන්න වදනපකොට එක ශක් ගන්න 
හලිඹ පිරිස එක දිනපේදි රක් 15ක් ගත්තහ. භපේ පගඹක් පුාගලික පාඳරක් ආයක් කයන්න  
ගිහිල්රහ පච්ච පදඹක් පනපභයි පභොයටු භවහ නගය බහපේ කටයුත්තක් කයන්න ගිහිල්රහ වුපන් ඒපක් 
ළයදි කහයඹහ වුනහනම් භභ අද පභතනත් නළවළ ඉල්රන්නත් ඵළවළ. පම්හ පගන්න ඔපනත් නළවළ. භභ 
ළයදිකහයඹහ පරහ නළවළපන් එනිහ භට ඒ මුදල් අලයයි. ඔඹ කිඹන විදිඹට හලිඹ පිරිස භවත්භඹහ 
ගිහිල්රහ තවනම් නිපඹෝගඹ ගන්නහ අයගත්තහට ඳසපේ කිඹනහ පම් එක ඒපගෝල්පගෝ කයපු නියි 
කයන්පන් ඔඵතුභහට ල්ලි පගන්න ඵළවළ කිේපොත් භහය ප්රලසනඹක් පනහපන් නිතිඥ භවත්රු නගය 
බහට එන එකක් නළවළ.උදහවයණඹකට පවට අපි මුාදය ආදහඹභ ගන්න ඹනහ ඒක යපම්ස ද සිල්හ 
භවත්තඹහ රක් 75 ක් ඉල්රයිද දන්පන් නළවළ. වළඵළයි ගහන භභ දන්පන් නළවළ. අපි පදනහ නඩු කිඹද 
ඵරරහ ගහන පදනහ. අපි නඩු දිනනහ. අපි කිඹනහ පම්ක එපවභ කයන්න ඵළවළ ඔඵතුභහට ල්ලි 
පගන්න ඵළවළ ඔඵතුභහ අපි අගතිඹට ඳත්පච්ච පකනහ අපි පම් කයදයඹ කයපු පකනහපගන් ඉල්රරහ 
පදන්නම් එපවභ පකොපවොභද නිතිඥ භවත්රු අල්රන්පන් එපවභ නඩු කිඹන්න වම්ඵපන්පන් නළවළ 
නගය බහට වළභ එකභ ඳළයදි ඳළයදි සිටිඹ වළකියි එපවභ කයන්න ඵළවළ පම් ආඹතනපේ පම් අරකරංචි 
පගොඩක් පරහ තිපඹන පරහපේ අපිට රඵහගන්න පුලුන් පදඹක් ඇපයන්න ඵළරි පදඹක් ඉල්රරහ නළවළ 
පම්පක් ඳළවළදිලිභ නඩුකහයඹහපේ අත් අකුරින් ලිඹපු පම් නඩු ඉල්රහ අසකයගන්නහ කිඹරහ ලිඹපු එක 
තිපඹනහ. 9පනි පිටුපේ එපවභ නළති භට පම් ධයධහරිත්ඹ ගළට් කරහනම් එඹ කිඹන කහයණපේදි 
එපවනම් කිඹයි එපක් ළයදිකහයපඹක් පරහ තිපඹනහ එතපකොට එක පනභ ඳලසනඹක් දළන් පම් 
භන්රහල්ට එපු එකක් පම් තිපඹන්පන් නගයහධිඳතිට එපු එකක් පම් තිපඹන්පන් භට එපු එකක් 
පනපභයි පුාගලික භට එපුහපේ භභ පභපව ඇවිල්රත් නළවළ භභ භවහ ඇභතිතුභහට විරුාධ 
පභොකටද ඇක්න් එකක් ගන්පන් භට ඕනනම් ඇක්න් ගත්තවළකියි භට ඕනෆ නළවළ කිඹරහ හිතුන නිහ 
අත්වළරිඹහ ඒක කිඹන්න එන්න එඳහ කහටත් එක එක එක්පකනහපේ අයිතින් එක්කඹන එහ කයන්න 
ඹන්න ඕන නළවළ. ඒක කළභළත්ත ඳරිදි සිදුපන පාල් ඒපක් භට තිපඹන්පන් ගහසතු ගළනිභ ඔහුපගන් 
ගළනිභ පනපභයි භට පච්ච අභහනඹ නිහ ඔහුපගන් ිලිඹන ගහනක් ඉල්රන එක පනභ එකක්. රහල් 
අභයසිංවත් ඉල්රන්පන් එපවභ එකක්පන් තින්දු දිරහ තිපඹන්පන් රහල් අභයසිංව භවත්තඹහ භට දහරහ 
තිපඹනහ න්දි ඉල්රරහ රක් 500ක් රහල් අභයසිංව භවත්තඹහපේ ළපේ කයරහ තිපඹන්පන් භභ 
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පනපභයි යුඩි එක භභ කයන එකක් පනපභයි අපඳන් ඉල්රරහ තිපඹනහ ඒක පගන්න වුපනොත් 
පගන්න පන්පන් භභ පනපභයි. 

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

නගයහධිඳතිතුභනි, පිළිගන්නපකො නිති අංලඹක් තිපඵනහ ඔපබ් ඹටපත් පම් නිති අංලඹ වයවහ තභයි අපප් 
බහ ඇතුරට භතුපන වළභ නිති කටයුත්තක්භ භළදිවත්පරහ කයන්න ඕන දළන් ඔඵ මුහුණ දිරහ 
තිපඹන්පන් නගයහධිඳති විදිඹටපන් ඉන්පන් ඉතින් ඔඵට ඳළපයන නඩුත් අපප් නිති අංලඹ වයවහපන් 
ඹන්න ඕන දළන් අපප් නිති අංලඹ කාද ඔපබ් නඩු පිළිඵද හර්තහකයණඹක් පම් බහට කපල් නිති 
අංලඹට පිටින් ඔඵ නිතිඥපඹෝ අයපගන විඹදම් කයපගන අපි පකොපවොභද එක තය පර පිළිගන්පන් 

ගරු නගයහධිඳති    -    ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ ‚ ඉතින් හලිඹ පිරිස බහපේ එක්පකපනක්ද 

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

නගයහධිඳතිතුභනි, ඉතින් එක නිති අංලඹ වයවහපන් ඹන්පන් 

ගරු නගයහධිඳති    -    ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ‚ අන්න ඒක තභයි ඔඵතුභහට කිඹන්න ඹන්පන් ඒක ඇවිල්රහ තිපඹන්පන් නගයහධිඳතිට 

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

නගයහධිඳතිතුභනි, ඉතින් ඔඵ නිතිඥපඹෝ ඇල්ලුපේ බහ වයවහ පනපභයිපන් ඔඵ කළභති නිතිඥපඹෝ 
අල්රරහ ඔඵ කළභති නිතිඥයින්ට පගරහ 

ගරු නගයහධිඳති    -    ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ ‚භභ දිනන්නපන් අල්රන්න ඕන ඔඵ කළභතිපකනහ භභ අල්රන්නඹළයි 

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

නගයහධිඳතිතුභනි,නගයහධිඳති කිඹන්පන පනභ පකපනක් පනපභයිපන් නිති අංලඹට ඔඵත් පම් නගය 
බහපේභ පේකපඹක්පන් ඉතින් නඩු ඹන්න ඕන නිති අංල ගකිභ ඹටපත්පන්  

ගරු නගයහධිඳති    -    ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්තිතුභහ ‚ එපවනම් ඒ ගකිභ ගන්න ඕන භභ පනපභයි. 

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

නගයහධිඳතිතුභනි, දළන් ඔඵභ විඹදම් කයහ කිඹරහ ඔඵභ මුදල් කිටුට එරහ ඳනපත් ගන්තිඹට මුහ 
පරහ ඔඵ ල්ලි ටික ගන්න වදනහ. ඔඵ ළයදි ළඩක් කයන්පන්. 

ගරු නගයහධිඳති    -    ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්තිතුභහ ‚ ඔඵතුභහ හිතනහනම් ඒක ළයදි ළඩක් කිඹරහ ඔඵතුභහ එපවභ හිතන්න 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී    -   බී. ජිත් දුින්ද පීරිස භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, නිති අංලඹක් තිපඹන්පන් භභ වරි ඔඵතුභහ වරි කවුරු වරි නගයහධිඳතිපරහ 
ඉන්නහනම් නිති අංලඹක් තිපඹනහනම් නිති අංලපඹන් උඳපදස ගන්න ඕපන්. ළඩිඹ ඕන නළවළ ගිඹ 
තිපේ ගිහිල්රහ අපප් ඉන්න පේකඹහ ට්රළක්ටයපඹන් ළටුනහ එපේරහපේ භභ ගිහිල්රහ ඇහුහ කවුද පම් 
දවහ ඇපිඹ පන්පන් කිඹරහ එන්නම් තභන්පේ නඩුට තභන්ට ල්ලි දිරහ පකපනක් අල්රගන්න 
පුලුන් නිති අංලපඹන් ගිපේ නළත්නම් එපවභයි නිති අංලඹක් තිපඹන්න ඕන නළවළ විසුරුහ වරින්න 
පභතුිඹටත් පගදය ඹන්න කිඹන්න නිති අංලඹක් තිපඹන්පන් පම්ක නිතයහනුකුර පනහද නළාද අපප් 
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තිපඹන ක්රභපේද රට අනුකුරද කිඹරහ ඵරන්න එපවභ නළති භටත් කහටත් හිතුන හිතුන විදිඹට 
හලිඹ පිරිස භවත්තඹහ ඉන්නහ අයගරඹට විරුාධයි භහත් එක්ක දළන් පම්පක්දිත් විරුාධ නළවළ එපවභ 
කිඹරහ රක් ගණන් විඹදම් කයන්න ඵළවළ අනිත් එක අපිට පේකඹන්ට තහභ ඇදුම් ටික දිගන්න ඵළවළ 
තභන්පේ ඵන් කළටඹ දිගන්න ඵළවළ එතපකොට එපවභ තිපඹන පකොට ඒකට ප්රමුඛතහඹ පදන්න ඵළවළ  
නිරධහරීන් පකොභහරිසතුභත් භන්රහල් භවත්තඹහ කිඹනහනම් ඕපක් කිඹරහ ඉන්නහ ඒනිහ පම්ක 
ඔඵතුභන්පේත් ගකිභක් අනුකුරද නළාද කිඹරහ ඵරන එක ඒනිහ පේකඹහට තභන්පේ ඇදුම්ටික 
පදන්න ඵළවළ ඊට ඳසපේ ඵන් කළටඹ දිගන්න ඵළවළ.එපවභ නිවඩ ඉන්න පකොන්ද ඳන නළතිකභක් 
තිඹහගන්න ඵළවළ පකොභහරිසතුභහ වරිද නළාද කිඹරහ ඵරන්න නිති අංලඹක් තිපඹනහපන් නිති අංලඹ 
පඳොල් ගහන්නද තිපඹන්පන් එපවනම් ඔන ඔන විදිඹට නිතිඥරු අල්රන්න පුලුන් 

බහ පඝෝහ 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -   එම්. තිය යහංජන පභන්ඩිස භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, පම් කහයණහපේ ඳයසඳයතහඹන් කිහිඳඹක් තිපඹනහ ඳනතට අනු ඔඵතුභහට 
නගයහධිඳතියඹහ වළටිඹට නගය බහපේ අභිිාධිඹ දවහ ව නගය බහපේ නිති අංලඹකින් එන අපඳන් 
බහපේ අනුභළතිඹකට ඹටත් කයන ඒ ළඩ කටයුත්තක් දවහ ඔඵතුභහට මුදල් රඵහ ගළනිපම් අකහලඹ 
තිපඹනහ ඳනතට එකග. නමුත් ඒ අසාහපේ පකොභහරිස ඳහරනඹක් තිබුපන් එතපකොට ඔඵතුභහ නගය 
බහපේ අනුභළතිඹකින් පතොය තභයි පඳෞාගලික නිති අංලඹක් උඳපඹෝගි කයපගන ඔඹ නඩු දවහ 
මුදල් ළඹ කයන්පන් නමුත් එ නඩුට මුදල් ළඹ කිරිපම්දි එ මුදර රඵහ ගළනිභට ඉදිරිඳත්කයන ඒ නිතිඥ 
ගහසතු ම්ඵන්ධ ලිතත ලිඹවිල්රක් ඒ නිතිඥයඹහපේ ඉල්ලිභක් ඳභණයි තිපඹන්පන් දළන් පම් ළඹ විභ 
ළඹ කිරිභ පම් විසතයහත්භක එපවභ දවන්විභකුත් නළවළ. 

ගරු නගයහධිඳති    -    ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්තිතුභහ‚ අල්රගත්ත නිතිඥතුභහ තභයි ගහසතු තියණඹ කයන්පන් භභ පනපභයි එඹහ තභයි 
තියණඹ පදන්පන් 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී  -  එම්.තිය යහංජන පභන්ඩිස භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,ඹම් කිසි අඳවළදිලිතහඹක් තිපඹනහ ළඹ කිරිභ ව පම් අනුභළතිඹ දවහ ඔඵතුභහ 
බහපේ මුදල් රඵහ ගළනිභ ම්ඵන්ධ ඳළවළදිලිතහඹ ඉතහභත්භ දුර්රයි එක ම්ඵන්ධ අපිට එකග 
පන්න ඵළවළ 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී    -    පම්රින් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, පම්කට අපි විරුාධපන්පන් නිසි ඳටිඳහටිපඹන් පිටත සිාධපන එක ඔඵතුභහට 
පම් පචෝදනහ ඳ්ඹ වම්ඵපන්පන් 2016 ර්පේ එතපකොට ඔඵතුභහ පචෝදනහ ඳ්ඹට පිළිතුරු ලිඹන්පන් 
නඩු ඹනහ 2016 ර්පේ නිතිඥතුභහ ගහසතු ඉල්රරහ ලියුභ එන්පන් 2022 ර්පේ එතපකොට 
අවුරුදු 4ක් නිතිඥතුභහ පම්කට ගහසතු ඉල්ලුපේ නළාද කිඹන එකත් එතනත් පරොකු ප්රලසනඹක් අවුරුදු 4ක් 
ගිහිල්රහ ිලිඹන 2.3ක පම්ක පිළිගන්න ඵළවළ  

ගරු නගයහධිඳති    -    ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රීතුිඹ‚ භභ ඉල්ලුපේ අවුරුදු 4 කට ඳසපේ බහපන් ඉල්රන්න ඵළවළයි කිඹන්පන් පකොපවොභද 

බහ පඝෝහ 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී    -    පම්රින් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, නඩු කයන්න ඉසපේල්රහ ගහන අවනහ අවුරුදු 4කට ඳසපේ පම්ක ඳළවළදිලිභ 

ංචහ වගතයි කිඹරහ කිඹනහ. එනිහ පම් ම්ඵන්ධ අපි දළඩි පර විරුාධ පනහ. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී    -    යවිනහත් ජඹ්රි ගුණපේකය භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, මුදල් කිටුපේ අංක 09(2), 11, 20, 21, 22 ව 30 අපි නිවඩයි. 
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2022.08.17 දින ඳළති මුදල් පිළිඵද සාහය කිටු හර්තහපේ සිඹළුභ කිටු තියණඹන්ට ඳක් ඳවත 

නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල කයන රදි. 

1. නගයහධිඳති   - ඩබ්ලිේ.භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

2. නිපඹෝජය නගයහධිඳති  - ඩී.භන්ත සිල්හ භවතහ 

3. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී.එම්.සුයංග නිලහන්ත අපඳෝන්සු භවතහ 

4. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තිරකසිරි ප්රනහන්දු භවතහ 

5. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එච්.ප්රදීපප් ්රිඹන්ත ප්රනහන්දු භවතහ 

6. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එල්.ඔ වර්ණ අපබ්පකෝන් භවතහ 

7. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.එච්.සුපර්ස ඉන්දික භවතහ 

8. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.සුදත් ක්රිහන්ත පඳපර්යහ භවතහ 

9. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.අපලෝක ඉන්ද්රතිරක ප්රනහන්දු භවතහ 

10. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.එම්.භපවේස රුක්භහල් ඩඹස භවතහ 

11. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.ඹන්ත යන්සිරි ප්රනහන්දු භවතහ 

12. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස.ඩබ්.එම්.නිහ ඉයහනි විපේවික්රභ භවත්ිඹ 

13. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පක්.ඩී.අනුය ප්රනහන්දු භවතහ 

14. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යූ.රලිත් ප්රනහන්දු භවතහ 

15. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස.පේය යවීන්ද්ර ප්රනහන්දු භවතහ 

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

17. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.පක්.පී. සුන්ත පඳපර්යහ භවතහ 

18. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.ප්රිනිත් ක්රිහන්ත විපේයත්න භවතහ 

19. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.කුභහය යහජයත්න භවතහ 

20. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.පිලිප් ෆ්රළන්සිස 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  - එච්.උජිත් ක්රිහන්ත කල්පායහ භවතහ 

24. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.දිඳහ චහන්දනි ආරිඹංල භවත්ිඹ 

  

2022.08.17 දින ඳළති මුදල් පිළිඵද සාහය කිටු හර්තහපේ සිඹලු කිටු තියණඹන්ට විරුාධ ඳවත 
නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල කයන රදි. 
 
 

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

02       භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තිය යහංජන පභන්ඩිස භවතහ 

03       භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී.එම්.නිපයෝන් රුභහල් අපඳෝන්සු භවතහ 

04       භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පම්රින් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

05      භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පක්.ඩී.නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ 

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

07       භවහ නගය බහ භන්ත්රී              - ඒ.එච්.සුපාස ඉන්ද්රජිත් කුභහය භවතහ   
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2022.08.17 දින ඳළති මුදල් පිළිඵද සාහය කිටු හර්තහපේ අංක 09(2)‚ අංක11‚ අංක 20‚අංක 21‚ 

අංක 22 ව අංක 30 නිවඩත් අපනක් සිඹළුභ කිටු තියණඹන්ට ඳක්ත් ඳවත නම් දවන් භවහ නගය 

බහ භන්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල කයන රදි. 

 

01. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යවිනහත් ජඹ්රි ගුණපේකය භවතහ 

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

03. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සුනිල් නන්දසිරි භහපකෝයහශ භවතහ 

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

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

06. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ආර්.එම්.ඒ.පදෝන දිරහශිනී භවත්ිඹ 

07. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.ප්රන්න භපනෝේ ප්රනහන්දු භවතහ 

08. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.සුදර්ලනි ප්රිඹන්රිකහ කුපර් භවත්ිඹ 

09. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සිත්ති භසීනහ ඵක්කර් භවත්ිඹ 

2022.08.17 දින ඳළති මුදල් පිළිඵද සාහය කිටු හර්තහපේ සිඹලුභ තියණඹන් ළඩි ඡන්පදන් බහ 
ම්භත විඹ. 
 

           (පභභ අසාහපේ ඳවත නම් දවන් භන්තිරු බහගළපඵහි පනොසිටිඹව. 
01     භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩී.එම්.සුජිත් පුසඳකුභහය භවතහ 

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

03      භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.ශිපයෝි ඉන්දිකහ කුපර් භවත්ිඹ 

04. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.්රිඹහනි පවේභරතහ ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

            05      භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.යවින්ද්ර යංගන ප්රනහන්දු භවතහ)    

 

 

07. රළබීම් පගවීම් පිළිඵ භහසික ප්රකහලන ළඩ ප්රගති හර්තහ - 

 ගරු නගයහධිඳති    -   ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භවහ නගය බහ භන්ත්රීරුනි, 2022.08.17 දිනළති මුදල් කිටු හර්තහපේ අංක 04 ඹටපත් 2022 ජුලි 
භහඹට අදහර මරය හර්තහ ඇමුණුභ 01 පර ඉදිරිඳත් කය තිපඵනහ. 

 

08 පුාගලික සබහපේ කරුණු - නළත.  

 

09. පනත් කරුණු - නළත 

බහපේ ළඩ කටයුතු පභතනින් අන් විඹ. 

 

 

                 අ.කපල් ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු, 
        නගයහධිඳති, 
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        පභොයටු භවහ නගය බහ, 
        පභොයටු. 
        

2022.09.01 දින, 
පභොයටු භවහ නගය බහ කහර්ඹහරපේදීපඹ. 

 

 

 

 

 

 

 

 


