
2022 ඔක්ත ොඵර්  භ 06 න දින තඳයරු 9.30 ට 
තභොයටු භවහ නගය බහ රැසවීම් ලහරහතේදි ඳත්න රද  
තභොයටු භවහ නගය බහතේ භහසික බහ රැසවීතම් හර් හ 

 

වබහගීත්ඹ:- 
1. නගයහධිඳති   - ඩබ්ලිේ.භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

2. නිතඹෝජය නගයහධිඳති  - ඩී.භන්  සිල්හ භව හ 

3. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී.එම්.සුයංග නිලහන්  අතඳෝන්සු භව හ 
4. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තිරකසිරි ප්රනහන්දු භව හ 
5. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එච්.ප්රදීප්  ්රිඹන්  ප්රනහන්දු භව හ 
6. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එල්.ඔ වර්ණ අතබ්තකෝන් භව හ 
7. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.එච්.සුතර්ස ඉන්දික භව හ 
8. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.අතලෝක ඉන්ද්රතිරක ප්රනහන්දු භව හ 
9. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.එම්.භතවේස රුක්භහල් ඩඹස භව හ 
10. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.ඹන්  යන්සිරි ප්රනහන්දු භව හ 
11. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස.ඩබ්.එම්.නිහ ඉයහනි විතේවික්රභ භවත්ිඹ 
12. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - තක්.ඩී.අනුය ප්රනහන්දු භව හ 
13. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යූ.රලිත් ප්රනහන්දු භව හ 
14. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස.තේය යවීන්ද්ර ප්රනහන්දු භව හ 
15. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තක්.පී. සුන්  තඳතර්යහ භව හ 
16. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.ප්රිනිත් රිහන්  විතේයත්න භව හ 
17. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.කුභහය යහජයත්න භව හ 
18. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.පිලි්  ඳළන්සිස ප්රනහන්දු භව හ 
19. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.ජඹභහල් ්රිඹහයත්න භව හ 
20. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.බී.භල්ලිකහ ජඹතී ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 
21. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එච්.උජිත් කිහන්  කල්තේයහ භව හ 
22. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩි.ඩබ්.ඒ.යන්දු නිතයෝන භව හ 
23. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.නහරනී  තප්රේභතී ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 
24. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.දිඳහ චහන්දනි ආරිඹංල භවත්ිඹ 
25. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යවිනහත් ජඹ්රි ගුණතේකය භව හ 
26. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සුනිල් නන්දසිරි භහතකෝයහශ භව හ 
27. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩී.එම්.සුජිත් පුසඳකුභහය භව හ 
28. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - බී.ජිත් දුින්ද පීරිස භව හ 
29. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තිය යහංජන තභන්ඩිස භව හ 
30. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. චන්ද්ර ගහිි  පීරිස භව හ 
31. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.එල්.තේනක දභඹන්  ද සිල්හ භව හ 
32. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ආර්.එම්.ඒ.තදෝන දිරහශිනී භවත්ිඹ 
33. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.ප්රන්න භතනෝේ ප්රනහන්දු භව හ 
34. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී.එම්.නිතයෝන් රුභහල් අතඳෝන්සු භව හ 

35. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.සුදර්ලනි ප්රිඹන්රිකහ කුතර් භවත්ිඹ 

36. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - තම්රින් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

37. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සිත්ති භසීනහ ඵක්කර් භවත්ිඹ 

38. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.ශිතයෝි ඉන්දිකහ කුතර් භවත්ිඹ 

39. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.්රිඹහනි තවේභර හ ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 
40. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - තක්.ඩී.නිලහන්  ප්රදිනහන්දු භව හ 

41. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.පී.ප්රබහනි වික්රභසිංව භවත්ිඹ 
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42. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.එච්.සුතේස ඉන්ද්රජිත් කුභහය භව හ 
43. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.යවින්ද්ර යංගන ප්රනහන්දු භව හ  
 

ගරු නගයහධිඳතිතුභහතේ ආයහධනඹ භ  ළඩ ඵරන නහගරික තල්කම් එම්.තක්.ඩි. හයක මුණසිංව භව හ 

විසින් 2022.10.06 න දින භහසික බහ රැසවීතම් නිතේදනඹ බහට ඉදිරිඳත් කයන රදි. 

01. හර් හ පිළිගළනිභ වහ ශකහ ඵළලීභ. 

 2022.09.01 දින ඳළති භවහ බහ හර් හ. 

 භවහ නගය බහ භන්ත්රී -   එල්. ඔ වර්ණ අතබ්තකෝන් භව හ 

 ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, 2022.09.01 දින ඳළති භවහ බහ රැසවීම් හර් හ පිලිග යුතු ඹළයි  තඹෝජනහ කය 
සිටිනහ. 

එභ තඹෝජනහ භවහ නගය බහ භන්ත්රී ජි. සුයංග එන්. අතඳොන්සු භව හ විසින් සර ය කයන රදීප. 

2022.09.01 දින භව බහ රැසවිම් හර් හ ඒකභතික බහ ම්භ  විඹ. 

  

02 ගරු නගයහධිඳතිතුභහතේ නිතේදන 

 ගරුනගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

02(01) ගරු භවහ නගය බහ භන්ත්රීරුනි, යු.සුදත් රිහන්  තඳතර්යහ භළතිතුභහ වදිසි අලය හඹක් නිහ අද දින 
බහට ඒභට තනොවළකි ඵ දන්හ ඒහ තිතඵනහ. 

02(02) ගරු භවහ නගය බහ භන්ත්රීරුනි, යූ.අනුයසිරි ජඹරහල් ද සිල්හ භන්රිතුභහ අද දිනතස වබහවිවිභට 
තනොවළකි ඵ දන්හ තිතඹනහ.  

02(03) ගරු භවහ නගය බහ භන්ත්රීරුනි, ඩබ්.භළක්සි තේ ප්රනහන්දු භන්රිතුභහ  භ බිරිදතේ භ විතඹෝවිභ නිහ අද 
 දිනතස වබහවිවිභට තනොවළකි   ඵ දන්හ තිතඹනහ. 

02(04) ගරු භවහ නගය බහ භන්ත්රීරුනි, බහ රැසවිභ විඩිතඹෝ දර්ලණ භවින්‚ඳටිග  කිරිම් භවින් ජිවි රඵහ 

 දිභ ම්පුර්ණතඹන්භ න ය කිරිභ කයන්න. 

02(05) ගරු භවහ නගය බහ භන්ත්රීරුනි, 2022.10.07 දින  එකහඵේධ කහයක බහ රැසවිභ තඳ. 10.30ට 
 ඳළළත්තන ඵ දන්හ සිටිනහ 

 
 

 03     බහ අභ හ එන රද ආඹචනහ වහ තඳත්ම් ඳළිි ලි වහ න්තේල බහ වමුතේ  ළබිභ. 

 03(1)   භවහ නගය බහ භන්රි  -   ඒ. එච්. සුතේස ඉන්ද්රජිත් කුභහය භව හ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,විල්තරෝයහත්  තභන්ඩිස ඳහතර් පිහිටහ තිබු අත්  ශභහ උදයහනඹ පිහිටි ඉඩභ එඹ 
කිසිඹම් කටයුත් ක් දවහ ප්රහතේශිඹ තල්කම් කහර්ඹහරඹ ත  ඳයහ දිභ කය තිතඵනහ.ඒ කටයුත්  
පිළිඵද අඳට ගළටලුක් නළවළ.අපි විලසහ කයනහ එඹ තවොද යහඳිතිඹක් ආයම්බ කයන්තන් ඩු 
කහර්ිකඹන් තනුතන් වනදහයි කුලි ඳදනභ භ  ඒ උඳකයණ රඵහ ගළනිතම් යහඳිතිඹ ඒක ප්රහතේශිඹ 
තල්කම් කහර්ඹහරඹ වයවහ සිේධ තන ඵට  භයි අපිට ත ොයතුරු තිතඹන්තන්.භහ උසහව කයන්තන් භතු 
කයන්න ඒහි ඳළති ශභහ උදයහනඹ.ඒ උදයහනඹ අපි විලසහ කයනහ ඒ සනහනඹට අ යහලය එකක්. 
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ඒනිහ ඉ හභ ඉක්භි න් එභ ශභහ උදඹහනඹ නළ  ඒ ප්රතේලතඹ දරුන්තේ ප්රතඹෝජනඹ දවහ ඉදිකයරහ 
ඒ කටයුත්  ඉක්භි න් අන් කයන්න කිඹන ඉල්ලිභ කයනහ. 

ගරු නගයහධිඳති   -    ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

ගරු භන්ත්රීතුභනි, ප්රතේලතස අවුරුදු 20ක් ම්පුර්ණ තච්ච නහගරික භන්රියඹහ විදිඹටත් භව නගය 
බහටභ ඵරඳහන අවුයදු 16ක් නගයහධිඳතියඹහ විදිඹටත් ඒ කටයුත්  පිළිඵද තරොකු අතඵෝධඹක් භට 
තිතඹනහ.ඒ අදහර තන්නහවු උඳකයණත් සිඹල්ර විකිරිභට අලය කයන කටයුතු උඳකයණ 
තගනල්රත් ඉයයි. ඒතක් තඳොඩි ප්රභහදඹක් සිදුවුතන් ප්රහතේශිඹ තල්කම් කහර්ඹහරතඹන් සිදු කයන 
යහඳිතිතස ඳඩි තඳර ම්ඵන්ධ තිබු  ප්රලසණඹක් නිහ ඒකත් දළන් නිභහ කයරහ ඉයයි.තවට අනිේදහ 
තන තකොට ඒඹ ම්පුර්ණතඹන්භ ඹනහත් කයනහ.තභොකද එක භභ හි නහ එක් යහ කහතල්කදි ජන හ 
විමුක්ති තඳයමුණ විසින් ඒ සනහනතස තල්රම් ඵඩු විකයහ.ඊට ඳසතේ ඒකට සිදුවුන තේ පිළිඵද 
කනහකයන්න ඹන්තන් නළවළ.වළඵළයි ඊට තඳය ඹම් ඹම් ඳහරකතඹෝ ඇවිල්රහ තගල් ගහතන් ඹනතකොට 
තගල් විනි තිඹරහ ඉඩම් තබ්ය ගත්තත් භන්රහල්රහ. ඒනිහ ඒක තභොන විදිඹකින් ත් එ න ඒ 
සිේධතන තේට වහනිඹක් තන්න තදන්තන් නළවළ.ඒ තේ අනිහර්තඹන් සිේධතනහ. 

03(2) භවහ නගය බහ භන්ත්රී -   එල්. ඔ වර්ණ අතබ්තකෝන් භව හ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඔඵතුභහ ඒ විල්තරෝයත්  ශභහ උදයහනඹ කස කිරිභ පිළිඵද තුටු තනහ.ඒ 
තේභ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි තභොයටු නගය භහධයතස තම් යන ගහර වදරහ තිතඹනහ. ඒතක්දි භභ එදහ 
ඉදරහභ ඉල්ලිභක් කයහ ඒභ සනහනතස ශභහ උදයහනඹක් ඉදිකයරහ තදන්න කිඹරහ. 

ගරු නගයහධිඳති   -    ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

ගරු භන්ත්රීතුභනි,විකයරහ තිතඹන්තන්. 

03(3) භවහ නගය බහ භන්ත්රී -    සුනිල් නන්දසිරි භහතකෝයහශ භව හ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,තභොයටු භව නගය බහ භවින් අත්  යවිනහත් ගුණතේකය භව හ ඉන්න කහතල්ත් 
අපි දන්නහ භභත් ඒ කහතල් ඉන්න තකොට භත්ද්රයරට ඇබිඵළහි තච්ච අඹ පු රුත්නහඳනඹ කයරහ එභ 
යහඳිතිතස අපි රංකහතේභ ඳරතනි සනහනඹ ගත් හ. අත්  ගහවින් භන්රිතුභත් හිටිඹහ. නමුත් අද 
තනතකොට තභොයටුතේ ඳහල් ර ඳහ දරුන් විතලේතඹන්භ දළරිඹන් භත්ද්රය රට තනොතඹකුත් 
තදල්රට ඇබ්ඵළහි තරහ. අපිට පුත්ඳත් භවින් දළනගන්න රළතඵනහ.ඒ තේ ජන භහධයර 
තඵොතවොභ තේ කනහඵවට රක්තන තදඹක් ඒක විතලේතඹන්භ ඳහුවිඹ දිතනක සිංගර් ආඹ නඹ තභ න 
කළඩුහ.කඩරහ ඉය තරහ නගයහධිඳතිතුභනි තොරුන් තවෝ කවුරුන් තවෝ ආතේ අත්  ඉසතල්රහ 
කනහකයපු වියපුයන් අ් පු චතුයස්රඹ උඩට. භභ ඉ හභ ඕනළකින් ඉල්රහ සිටිනහ ඔඵතුභහතගන් අත්  
මුයකහයතඹක් කවුරුත් රැට නළවළ. වළකිඹහක් තිතඵනම් ගරු නගයහධිඳත්තුභනි එ න භභ හි න්තන් 
ඉ හභ සුදුසුයි ඒතක් ළටක් විකයන්න. වළකිනම් එවහ ඳළත්තත් ඳහය අයිනට නළත්නම් දළන් තනොතඵෝ 
දිනකින් විි  කයන්න ඉන්නහ. යහරි 11 ට 12ට එනතකොට එ න  නිකයභ කුඩු කහයඹන්තේ 
ත ො ළන්නක් නළත්නම් ල්රහරඹන්තේ ත ො ළන්නක් ඒතේභ දල්ට ඳහඩම් කයන ශභයි එන්තන් 
නළවළ. ඳහඩම් කයන ශභයින්ටත් ප්රලසණඹක් තරහ තිතඹනහ. ඒනිහ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි ඉ හ 
ඕනළකම්න් ඉල්රහ සිටිනහ තවේතු  භයි  අපි එ නට ළටක් ගවරහ මුයකහයතඹක් දහන්න ඕන නළවළ 
මුයකහයතඹක් දළම්භහනම් දළන් මුයකහයතඹක්ත් නළවළ ඒ මුයකුටිඹත් භභ හි න්තන් රැට තනොතඹකුත් 
තදල්රට ඳහවිච්චි තනහ. විතලේතඹන් ඵංකු දහරහ තිතඹන නිහ භවහ විලහර ප්රලසනඹක් තිතඹනහ. 
දරුන් ගළන හි රහ භභ ඉසතල්රහ කිේතේ ඉසතකෝරරත් ඊතස ඳත් ය රත් තිතඹනහ තනොතඹකුත් 
ල්රහරයින් කයපු කනහ. විතලේතඹන්භ ප්රධහන විදුවල්ර දරුතොත් භත්ද්රයරට ඇබ්ඵළහි තච්ච 
කහයණහ අපිට අවන්න රළබුණහ. විතලේතඹන් අපි 2002 ර්තස 2003 ර්තසදි රංකහතන්භ 
භත්ද්රයරට ඇබිඵළහිවුන් පු රුත්නහඳනඹ කිරිභ තනුතන් රංකහතන්භ තත්රිච්ච භව නගයබහ 
ලතඹන් අපි එඹට උයදුන්නහ. තභොයටුතේ තිතඹන කුඩු තභොයටුතේ තඳොලිසි 5ක් තිතඹනහ. ඇත් ටභ 
ළඩක් තරහ නළවළ කුඩු ගන්න අඹ තභොයටුතේ ඉ හභ සිඝ්ර ලතඹන් භත්ද්රය තරෝලින් ළඩිතරහ 
තිතඹනහ. සිගයට්රට,අයක්කු ඳහල් දරුන් ඳහ බිලිතරහ තිතඹනහ. ඒනිහ විතලේතඹන්භ අත්  
සනහනඹක් තන වියපුයන්අ් පු චතුයස්රඹ ට කයරහ එ න තේට්ටුක් දහන්න කිඹරහ ඉ හ ඕනළකින් 
ඉල්රහ සිටිනහ. 
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03(4) භවහ නගය බහ භන්ත්රී -    තක්. ඩී. නිලහන්  ප්රදිනහන්දු භව හ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, තම් බහ තභොයටුතේ ඳළතිච්ච තර්ස ඵයි ඵදු නිදවස කයරහ ඒ තර්ස ඵයි න ය 
කිරිභ දවහ ගත්  උත්හවඹ, ංහදඹ දළන් ය කිහිඳඹක් තිසතේ තර්ස ඵයි ඳතිනහ. ඵේද නළතිතරහ. 
ඒනිහ කරුණහකයරහ ඔඵ තඳත්ම් ඳළිි ලි අයි භ රට ක්ි ක උත් යත් තදන ඒතක් දළන් තම් 
බහට කිඹන්න  දුයටත් තම් තර්ස ඵයි ඵදුලින් ත ොය ඳත්තගන ඹන්න තදනහද එතවභ 
නළත්නම් කේද තම්හ වන්තන් ඒ ළහිභට අදහර කටයුතු තිතඹනහනම් දළන් තම් බහට කිඹන්න 
එතවභ නළත්නම් ඒ තනුතන් තභොකක්ද කයන්තන් නළ  ඵේද අඹ කයන්න රිඹහභහර්ගඹක් ගන්නහද 
කිඹරහ කිඹන්න. තභොකද අඳ විලහර තචෝදනහකට මුහුණ තදනහ පුංචි කඩලින් ඵදු අඹකයනහ තර්ස 
ඵයි ඵදු ලින් ත ොය කයතගන ඹන්න තදනහ. අත්  අයමුණ තභොකක් වුනත් රිඹහත්භක තන්තන් ඒ 
අයමුණ තනතභයි. ඒනිහ ිනිසසුන්ට ඒහ ළඩක් නළවළ. අයමුණ ත්බහඹක් හි  අයමුණක් තන්න 
පුලුන්. අපි කවුරුත් එකග වුතන් ඒකට. නමුත් අද අපි ඉ හ අඳවසු හඹට ඳත්තරහ තිතඹනහ ඒනිහ 
ඔතඵන් උත් යඹක් ඵරහතඳොතයෝත්තුතනහ. 

ගරු නගයහධිඳති   -    ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

ගරු භන්ත්රීතුභනි,භභ උත් ය තදන්න ඵළදිරහ නළවළ. 

03(5)   භවහ නගය බහ භන්ත්රී    -    යු. එල්. තේනක දභඹන්  ද සිල්හ භව හ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,ඳහුවිඹ බහ රැසවිතම්දි භභ ඉල්ලිභක් කයහ ව භභ දිවින් දිගටභ තම් පිළිඵද 
ප්රලසන කයනහ කිඹරහ කිේහ, රක්ඳතිඹ අර්නසටි තඳතද ඳහය ඳටන් ගළන්තම් ඳර්චස 3.11 ක ඉඩභක් 
ම්ඵන්ධ තම් බහතේ තරොකු ආන්තදෝරනඹකට රක්වුනහ. කතිකහකට රක්වුනහ. තචෝදනහකට 
රක්වුනහ. අඳව ර ට රක්වුනහ. වයඹ  ත්ඹට ඳත්වුනහ . ඒ ඉඩභ ම්ඵන්ධතඹන් තම් ඉඩභ අපිට 
දළනගන්නට ඕතන් නිලසචි   ත්ඹ තභොකක්ද කිඹරහ. භභ තම් ඉඩභ ම්ඵන්ධ ප්රලසන 14ක් තම් නගය 
බහතන් ත ොයතුරු දළනගළනිතම් ඳන  ඹටතත් ඉල්ලුහ. තම් තනකම් නගය බහට කිඹහ ගන්න ඵළවළ 
තම්ක නගය බහතේද කිඹරහ. ඉඩභ භභ ඇහුතේ නගයබහතේ ඉඩභක්ද කිඹරහ. භහඹක් ඹනකම් කිඹන්න 
ඵළවළ. වළඵළයි තම් නගය බහතේ භන්රිරු තචෝදනහ කයනහ තම් ඉඩභ නගය බහතේ ඉඩභක් තකතනක් 
ඔ් පුක් වදරහ විකුණරහ තිතඹනහ. ප්රකහලණ ඔ් පුක් එ තකොට භන්රියඹහට තකොන්ද තිතඹනහද 
නගය බහට තකොන්ද තිතඹනහද නගය බහතේ දළනුත් බහඹක් තිතඹන්න එඳළයි තම් නගය බහතේ 
ඳර්චස 3.11 ඉඩභ තභොකක්ද භභ ප්රලසන 14ක් ඇහුහ. භහඹක් ඹනහ උත් ය දිගන්න ඵළරි විඹහ. 
ප්රලසතනට උත් ය දිගන්න ඵළවළ. තම් ඉඩභ නගය බහතනම් අපි කිඹන්තන් ඳයගන්න යදක් කයරහ 
තිතඹනහනම් යදකහයඹහට දඩුම් තදන්න. තම්ක තන්තන් නළවළ. තම්ක දිවින් දිගටභ බහතේ 
ප්රලසනකයනහ තම් ඉඩභ තචෝදනහ එල්රවුනු  ඉඩභක් ගකිතභන් කිේ ඉඩභක්. ඉතින් තම් තචෝදනහ 
එල්ර කයරහ භන්රියතඹක් කිඹනහ තම්ක නගය බහතේ ඉඩභක් කිඹරහ. නගය බහ අපිට විදුභක් 
තදන්තන් නළවළ. එතවනම් කහද තභ නදි අභහරුතේ ළටිරහ තිතඹන්තන්. තනොදළනුත් කිේහද 
දළනුත් කිේහද තක්රෝධතඹන් කිේහද වයතඹන් කිවුහද වළඵළයි තම් ඔක්තකොභ කිඹරහ නගය බහ 
තු තන්න එඳළයි. එතවභ තදඹක් නළවළ. තභ න භභ කරුණහකයරහ ප්රලසන 14ක් අවරහ තිතඹනහ. එකට 
කල් අයතගන තිතඹනහ. ති තදකකට ඩහ   දස 21ක් ඒ 21 තගතනහ රඵන සුභහතන්ට. 
කහරුි ක ඉල්ලිභක් කයනහ නගයබහ ඵළදිරහ ඉන්නහ නගය බහතේ ඉඩභක් නම් ඒ ත ොයතුරු රඵහ 
තදන්න ඒක රඵහ තදන්න කිඹන ඒ ඉල්ලිභ කයනහ.  

ත ොයතුරු දළනගළනිතම් ඳන  ඹටතත් අපි විසින් විඳක්ඹක් විසින් ඉල්රන ත ොයතුරු  මුන්නහන්තේරහ 
රඵහ තදේදි භන්දගහි සරුඳඹක් නගය බහ කටයුතු කයනහ. අපි ඒක නිහ ඉල්ලිභක් කයනහ 
ත ොයතුරු දළනගළනිතම් නිරධහරිතුභහට ඉල්ලිභක් කයනහ තම් ත ොයතුරු රඵහ තදන්න. නි යහනුකුර 
ක්රභතේදඹ තුර අපි ඉල්රන්තන් අවිදිභත් ක්රභතේදඹට අපි ඉල්රන්තන් නළවළ. වළඵළයි තදන කහරසිභහක් 
තිතඹනහ. කහරසිභහට ඹටත් තම් ත ොයතුරු රඵහතදන්න භභ හි න්තන් අත්  භන්රියතඹක් ඉල්ලුහ. 
තම් නගය බහට කහරඹක් තිසතේ තේකතඹෝ අනිඹම් ඳදනතම්  තේකතඹො ඵදහ ගළනිතම්දි තකොච්චයක් 
ඵදහ ගත් හද ඒ ඵදහ ගත්  අඹ තකොයි  ළනද තේඹ කයන්තන් ඒ අඹතේ නහභ තල්ඛනඹ ඉල්ලුහ තම් 
නගය බහට තදන්න ඵළවළ. වළඵළයි ඳඩි තගනහ. ඵළදිරහ නළේද තම් නගය බහ තේ තේකතඹෝ ගළන 
ත ොයතුරු තදන්න ඵළදිරහ නළේද තම්ක  හභ දිරහ නළවළ අවුරුේදකට ළඩියි. තම්ක එ තකොට අපි ඉල්ලුහ 
උහවිතඹන් අනය නිතඹෝග රඵහ දුන්නහ කඩහ ඉත් තනොකයපු තගොඩනළවිලි තභොනහද කිඹරහ. අපි 
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ඉල්ලිභක් කයහ තම්ක වරි තල්සියි ගන්න. තම්ක තිතඹනහ උහවිතඹන් දුන්න නිතඹෝග තම් දන්නහ 
තභ න අත්  නිති නිරධහරියතඹක් ඉන්නහ. භවයක් භන්රිරු කෆගවනහ. තම් බහට එන්තන් 
නළවළ නිති නිරධහරි කිඹරහ වළඵළයි අපි ගකිඹන්න ඕන එ නට අපි නිති නිරධහරිතගන් ප්රතඹෝජන 
ගන්තන් නළවළ.  

                (බහතඝෝහ) 

භභ ඉල්ලිභ කයන්තන් ත ොයතුරු දළනගළනිතම් ඳන  ඹටතත් තම් ත ොයතුරු රඵහ තදන්න ප්රභහද තන්තන් 
ඇයි. තම් නිති නිරධහරිතඹක් ඉන්නහ. නිති නිරධහරි දළනතගන ඉන්න ඕතන් තම් නගය බහ තුර 
උහවිතඹන් දුන්න නිතඹෝග ම්ඵන්ධ. තම් නිති නිරධහරි දළනතගන ඉන්න ඕතන් එඹහතගන් ගන්න තම් 
ත ොයතුරු එඹහට තදන්න පුලුන්කභ තිතඹනහ. වළඵළයි අපි ඉල්රපු ප්රලසණඹට එරහ තිතඹනහ. නම් 
තුනයි එරහ තිතඹන්තන්. නම් තුනක් එරහ තිතඹනහ. තම් නම් තුන කඩහ ඉත්කයගන්න උහවිතඹන් 
නිතඹෝග දුන්නහ කිඹරහ භභ කිඹනහ නගයහධිඳතිතුභනි භභ එකක් තඳන්නන්නම් තභොයටු ප්රධහන ඳහතර් 
සර්ණභවල් බිල්ඩින් එකට තභවහ ඳළත්තත් බිල්ඩ්න් එක ඳහතර් ගවරහ තිතඹන්තන් එකට උහවි 
නිතඹෝගඹක් දුන්නහ භභ දළනුත් ඒ නිතඹෝගඹට තභොකද වුතන් ඒ බිල්ඩින් එක තිතඹන්තන් ඳහතර්. 
එ නින් කිදහවක් ඹන්තන් අභහරුතන්ද?තම්කට ගත්  පිඹය තභොකක්ද කුඩහ ිනිසසුන්තේ තදල්රට 
තඳොඩි තඳොඩි තදල්රට කඩහ ඉත්කයන්න කිඹනහ.  භන් විහිල්රහ ඵතරන් කඩනහ. ඇයි 
උහවිතඹන් දුන්න නිතඹෝග රිඹහත්භක තනොකයන්තන්. එතවනම් අපි උහවිඹටත් ඉවලින්ද ඉන්තන් 
නළවළ. එතවභ තනතභයි  මුන්නහන්තේට ඒ ඵරඹ දිරහ නළවළ. එක නිහ  භයි  මුන්නහන්තේ ඳහුවිඹ 
කහතල්ක සුභහන ගනන් ඇතුරට විහිල්රහ හිටිතස ඒනිහ නගයහධිඳතිතුභනි අපි කිඹනහ තම් උහවිතඹන් 
දුන්න නිතඹෝග වන්ගන්තන් නළති අපිට රඵහ තදන්න ත ොයතුරු දළනගළනිතම් ඳන  ඹටතත් අය කුඩහ 
 ළන් තදක තුනක් අපිට දිරහ ළඩක් නළවළ. අපිට අලයයි තම්හ. තම් කිඹන්තන් හර් හකය ගන්න හර් හ 
කයගන්න කිේහභ අපි තම් ත ොයතුරු දළනගළනිතම් ඳනතත් ඉල්රපුහ තදන්තන් නළත්නම් තම් 
කහරසිභහත් එක්ක අපි ඉල්රරහ තිතඹනහ. අපි ිට විරුේධ නිතිභඹ රිඹහභහර්ග ගන්නහ. ඒ අදහර 
 ළන්රට විහිල්රහ ඒනිහ අපිට අපි ඉල්රන තේ කරුණහකයරහ රඵහ තදන්න අපි ඉල්රන්තන් නළවළ ළයදි 
තදඹක් තදන්න ඵළරි තදඹක් ඉල්රන්තන් නළවළ බහට අදහර තදඹක් අපි ඉල්රන්තන් ඒතේභ 
නගයහධිඳතිතුභනි ඔඵතුභහ ඔඹ පුටුතේ ඔතවොභ හඩි තරහ හිටිඹට තම්තනතකොට තචෝදනහ තුනක් 
උහවිතස තිතඹන පුේගරතඹක් තභ න හඩි තරහ හිටිඹට  මුන්නහන්තේට ඹම් ඹම් තකොන්තේසි 
උහවිතඹන් ඳනරහ ඇති. ඒ තකොන්තේසි ඔ නට විඹහ කිඹරහ  මුන්නහන්තේට අභ ක තන්න 
ඵළවළ. මුන්නහන්තේ ඹම් කිසි තකතනක්ට  ර්ජනඹ කයනහනම් ඵරඳළභක් කයනහනම් තභෝභක් දහරහ 
එක ඉදිරිඳත් කයන්න පුලුන් උහවිඹට.  මුන්නහන්තේ තභතවභ  ර්ජනඹ කයනහ කිඹරහ. ඹම් 
පුේගරඹන්ට හක්ෂිකහයතඹෝ තභ න ඇති තම් බහතේ ඳළිි ලිකහයතඹෝ තභ න ඇති තම් බහතේ 
 මුන්නහන්තේරහට තචෝදනහ කයන්න අඳවහ කයන්න ඒතේභ තනභ වරි විදිඹට කනහකයන්න 
ඵළවළ.  මුන්නහන්තේ ඳහුවිඹ බහතේ භභ ඉල්ලුහ නගයබහතේ ලුනහ තේ කරපුතේ සුයංග අතඳොන්සු 
භන්රියඹහ තේට්ටුක් දහතගන ඉන්නහ කිඹරහ භභ තඳත්භකින් ඉදිරිඳත් කතර් භට තම්ක අදහර නළවළ. 
භභ කිඹන්තන් නළවළ කඩන්න කිඹන එක.වළඵළයි නි යහනුකුර භන්රියඹහට ඒ අයඹ තිතඹනහ නම් 
ඒවහ භහන අයිතිඹක් අපි ඳත්කයපු අපි ඉන්තන් ජන හ ඳයභහධිඳ යඹට ඹටින් ඒ ජන හත් 
ඉල්ලුතෝත් ඒ අඹට තදන්න ඕතන්. එක් අතඹක්ට වි යක් භුක්තිවිදින්න ඵළවළ. භන්රියතඹක් කිඹරහ අඩි 
15ක තේට්ටුක් ගවතගන ඒක භන්රියඹහ වි යක් භුක්ති විදිනහ නම් ඒක ළයදි කිඹරහ පිලිගන්තන් 
නළේද  මුන්නහන්තේ  මුන්නහ න්තේ උත් යඹක් දිරහ තිතඹනහ භභ කදහත් තම් තේට්ටුතන් ඇතුරට 
විහිල්රහ නළවළ කිඹරහ  මුන්නහන්තේ ඹන එකක් ගළන භභ ඇහු තේ නළවළ. තම්තකන් භට අදහර නළවළ 
 මුන්නහන්තේ විඹහද නළේද කිඹන එක. භභ කිඹන්තන් තේට්ටුක් තිතඹනහ එ න තේට්ටුතන් 
ඇතුල්තනහ.  මුන්නහන්තේ විඹහද නළේද කිඹන එක භභ දන්තන් නළවළ. රැට විඹහද තකොතවොභ විඹහද 
තවොතර්න් විඹහද භට අදහර තන්තන් නළවළ. භභ කිඹන්තන් තම් අයිතිඹ වළතභෝටභ තදන්න ඕතන්. තම් 
භන්රියඹහ ඳහවිච්චිකයනහනම් අඩි 15 තේට්ටුක් ඒ අයිතිඹ වළතභෝටභ තදන්න ඕ තන්.  මුන්නහන්තේ 
කිඹනහ භන්රියඹහට 15 තිතඹනහ. අතනක් අඹට අඩි තුනයි තිතඹන්තන්. ළයදියි භහන අයිතිඹක් 
වළතභෝටභ තිතඹන්න ඕතන්. රිඳනම් ඵදු තගන වළතභෝටභ ඹි කිසිතකතනක් විහිල්රහ තම්ක 
තඳන්නරහ නඩුක් දළිතභෝත් උහවිතස අපි තභොකද කිඹන්තන් නගය බහතන්ද විඹදම් කයන්තන්. 
අන්න එ නදි ළයදියි අතනක් එක නගයහධිඳතිතුභහ  මුන්නහන්තේට  කිඹන්න ඕතන් තභ න නිති 
නිරධහරිතඹක් ඉන්න තකොට  මුන්නහන්තේ ඇතේන් ගන්න තින්දු තියණ තිතඹනහ. ඔලු ඳහවිච්චි 
කයන්තන් නළති අපි න්දි තගනහ. අය සතට්ඩිඹම් ඒතක් නඩු  මුන්නහන්තේ එදහ ඇතේන් ගත්  
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තින්දුක් අද නගය බහතන් අපි නිතිඥතඹො තවොඹනහ  නඩු කිඹන්න. ඇයි  මුන්නහන්තේට තිබ්තබ් 
නළත්තත් නගය බහතේ නිති නිරධහරි ඵදතගන ඉන්නහ නම් අවගන්න  මුන්නහන්තේතේ තේසඨ 
භන්රිරු රන්කයතගන අවන්න තිබ්තබ් නළේද තම්කට ගන්න රිඹහභහර්ගඹ තභොකක්ද කිඹරහ. භන්රිරු 
ඳළත් කින් තිඹමු. නිති නිරධහරිතගන් අවගන්න තිබ්ඵහ එතවභ අවන්තන් නළවළ.  මුන්නහන්තේ ළයදි 
තින්දු ගන්නහ. තම් නගය බහතන් තගන්න තනහ එකක් කිඹනහ නගයහධිඳතිතුභනි   භහ 
ගහනයි තම් තල්රභ තිතඹන්තන්. අපිට ඡන්දඹකට ඹන්න තයි. ඔඵතුභහ හි හතගන ඉන්නහනම් ඔඵතුභහ 
ආඳහු ඔඹ පුටුට එනහ කිඹරහ ප්රලසනඹක් නළවළ. තම්ක පුලුන් වළඵළයි භභ හි න්තන් භභ කදහත් 
භළතියණඹක් කයන්තන් නළවළ භභ දිනනහ කිඹරහ ඳසතනි ඳහය භභ ඡන්තද කතයොත් භභ ඳයදයි කිඹරහ 
භභ ඹන්තන් දිනන්න. උනන්දු දතන් ද ඇතිතන්නට ඕතන්. භභ දිනනහ කිඹරහ විඹහනම් භභ 
තනොදළනුත්භ භභ ඳල්තල්වහ අභිතඹෝග තිබ්ඵ තරහතත් අපි එතවභයි විතස. රංකහතේ අත්  ඳක්තස 
කිසිභ තකතනක් නළවළ ඳසතනි  හට සිඹඹට වළත් ළක ප්රතිල ඹක් ගත්  පුේගරතඹක් ප්රතිල ඹක් 
විදිඹට ඡන්දලින් වළභ ඡන්තදන්භ භභ සිඹඹට වළටට ඩහ ඉදරහ තිතඹනහ. වළභ භළතියණතසභ භභ 
ජඹග්රවනඹ කයරහ තිතඹනහ. වළඵළයි කරුතම්ට අත්  ඳක්ඹට රළතඵන ඡන්ද ප්රභහණඹ අඩුයි. රළතඵන 
ඒතක් ප්රතිල ඹ ගළනයි භභ තම් කනහ කතර්. ඒනිහ නගයහධිඳතිතුභනි ගන්න තින්දු තියණ නිතිඥ 
භවත්රුන්තගන් අවන්න ඳරිඳහරනඹ වවුල් කයගන්න. තභොකද ඒ අඹතගත් අදවස තිතඹනහ. ඒ අඹත් 
කළභතිතන්තන් නළවළ. ඹම් කිසිදක ර්චහර්ේ එකකට රක්තන්න. ඒනිහ තම් උහවි තින්දුරට ව 
ඔඵතුභහතගන් අපි ඉල්ලිභක් කයනහ නිති නිරධහරිතගන් තම් තරහතේ  මුන්නහන්තේ විඹ බහතේදි 
අනුභ  කයගත් හ. රක් විසිගහනක්  මුන්නහන්තේතේ නඩුකට විඹදම් කයහ කිඹරහ භවහ ඇභති දහපු තම් 
නිති නිරධහරිතගන් අවරහ අපිට හර් හක් තදන්න.  මුන්නහන්තේ තම් ගන්න මුදර හධහයණද ගන්න 
පුලුන්ද කිඹරහ තම් නිති නිරධහරිතගන් අවරහ අපිට හර් හක් තදන්න. අපිට ප්රලසනඹක් නළවළ. තම් නිති 
නිරධහරි නිර්තේල කයනහ නම්  මුන්නහන්තේට තම්තේ රළතඵන්න ඕන කිඹරහ තම් නගය බහතේ 
නිතිඥතඹක් ඊට බහහිය ඹන්න එඳහ. තම් නගය බහතේ නිති නිරධහරිඹහ හර් හක් තදනහනම් තම්ක 
තදන්න සුදුසුයි කිඹරහ ඔඹතගොල්තරෝ වි යක් තනතභයි අපිත් අ  උසන්නම් නළත්නම් තන්තන් 
කදහවරි තම් අඹට තගන්න තයි. තම් අහිංක ිනිසසුන්ට තගදය ඉදරහ රක් ගණන් තගන්න තයි. 
රක් විසිගණන් අයතගන ඒක නිහ තම් නිති නිරධහරිතඹක් ඉන්න තකොට බහට දහන්න ඉසතේල්රහ ඒ 
නිති නිරධහරිතේ හර් හකුත් එක්ක දහන්න. අපි අනුභ  කයන්නම් එතවභ නළති දහන්න ඵළවළ. ඒ 
එක්කභ නගයහධිඳතිතුභනි කිඹන්න ඕතන්. භභ හි නහ අපිට ආඩම්ඵයතන්න පුලුන් කහයණහක් 
තිතඹනහ ආඩම්ඵයතන්න පුලුන් තරොකුට තම් ඉතිවහඹ තුර තභොයටු නගයබහතේ කිසිභ 
නගයහධිඳතියතඹක් අයගත්තත් නළතිවිදිඹට  මුන්නහන්තේ   භහ කිහිඳඹකට පිසත ෝරඹක් ඉල්රරහ 
තිතඹනහ. පිසත ෝරඹක් අයතගන තගදය ඹන්න රළේජයි  මුන්නහන්තේ භවජන ඡන්තදන් ඇවිල්රහ දළන් 
කිේහ අවුරුදු 16ක් නගයහධිඳතියඹහ විදිඹට ඉන්නහ කිඹරහ ආඩම්ඵයතඹන් නගයහධිඳතිතුභනි අද 
තකොතවොභද පිසත ෝතල් ගන්තන්. තභොයටු ිනිසසුන්ට තඩි තිඹන්නතන් තභොයටු ිනිසසුන්තේ බඹට 
වළංතගන්නතන් පිසත ෝතල් ගන්තන්.  මුන්නහන්තේ රළේජයි කිඹන්න  නතුයට ගත් හට කභක් නළවළ. 
ගන්න තිබ්තබ් කලින් එතවභනම් ගහනක් නළවළ. තම් භන්රිරු තගොඩක් අඹ දන්තන් නළවළ. වළඵළයි 
 මුන්නහන්තේරහ ඊරගට රළයිසතුතන් ඹන්තන් ඡන්තද ඉල්රන්න ඹන්තන් තම්තුභහතේ නහඹකත් 
රළයිසතුතන් ිනිසසු තභොනහ කිඹයිද ඡන්තේ තදයිද ඵරමු. නගයහධිඳතිතුභනි භට ඳශහත් බහට විඹ 
දතේ ඉදරහ පිසත ෝරඹක් එන්ටයිටල් ඳසඳහයක් අවුරුදු 25කට ඉසතේල්රහ භභ ගත්තත් නළවළ. තභොකද 
අපිත් ඒ දර දඩබ්ඵය ළඩියි. ඕක ගත් හනම් තභ නත් තනතභයි අපි ඉන්තන්. තඳෞේගලික දන්නහ 
තෂෝම් එක දුන්නහ භභ ඉයරහ දළම්භහ. භට ගහඩ් එක තඳොලිසිතඹන් තදන්තනක් තදනහ භභ ගත්තත් නළවළ. 
භභ එක දක්ත් විතස නළවළ තඳොලිසිතස අඹත් එක්ක.වළඵළයි අපිට ඳහතර් ඵළවළරහ ඹන්න පුලුන්කභ 
තිතඹන්න ඕතන්.  මුන්නහන්තේ හිතින් හි හගන්න  ර්කඹක් නළවළ.  මුන්නහන්තේ උත් යඹක් තදන්න 
එඳහ. භභ ආතේ ිනිසසුන්තේ කය පිටින්.  වළඵළයි භභ දළන් ිනිසසු ඉසයවහට ඹන්තන් විශ්රහභ විහිල්රහ 
භභ ඹන්තන් ඒතකන් ඳසතේ පිසත ෝරඹක් ඉතන් ගවතගන.  මුන්නහන්තේ තභ න ඉන්නතකොට තම් 
බහතේ  මුන්නහන්තේතේ ඳළිි ලිකහයතඹක් ඉන්නහ නිතයෝන් අතඳොන්සු තම් ඳළිි ලිකහයතඹෝ 
තුන්තදතනක් ඉන්තදේදි  මුන්නහන්තේ නඩු තුනක් තිතඹනහ.  මුන්නහන්තේ නඩු තුනක චුදි තඹක්. 
හභහනය නගයහධිඳතියතඹක් තනතභයි.  මුන්නහන්තේ තකොතවොභද පිසත ෝරඹක් ගන්තන්.  

භවහ නගය බහ භන්ත්රී  -  එස. තේය යවීන්ද්ර ප්රනහන්දු භව හ 
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ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,භහතන්න නගයහධිඳතිතුභහ කහතේවරි ජිවි ඹකට තවෝ තභොකක් වරි තදඹකට 
අභිතඹෝගඹක් තිතඹනහනම් ඒ ආයක්හට ගන්න තේ ප්රසිේධිතස කනහකයන එක වරි නළවළ. ඒතක් 
ගකිභ තිතඹන්තන් ඒ අදහර ආයක්ක අංලරට. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -   යු. එල්. තේනක දභඹන්  ද සිල්හ භව හ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,ආයක්හක් අලයයි. තභොකටද ආයක්හ අලය තන්තන්? ඳහුවිඹ කහතල් කයපු 
සිේධි නිහ ආයක්හක් අලයයි. හභහනය ිනිතවක් තේ හිටිඹහනම් තඳොරතේ ඳඹ ගවරහ ඹන ිනිතවක් 
තේ හිටිඹහනම් තභතවභ ආයක්හක් අලය තන්තන් නළවළ. භට භ කයි  මුන්නහන්තේරහ අපි 
එකතුතරහ ඩු උේතඝෝනඹක් කයහ තභ න. තරොකු ඩු උේතඝෝණඹක් දවසගහනක් තනග තගනහහ. 
අත්  ඵළදිභක් තිබ්ඵහ අපි එකට හිටිඹහ. අපි ඒක ජඹග්රවනඹ කයහ. වළඵළයි අපිට ඒ දවසගහනභ ආදයඹ කයහ. 
අද තභොකද තරහ තිතඹන්තන් ඒ ආදයඹ නළවළ. තම් භන්රිතුභහ කිඹන එක ඇත් . 

ගරු නගයහධිඳති   -    ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

ගරු භන්රිතුභහ,ඔඵතුභහ ආඹචන තවෝ තඳත්භක් ඉදිරිඳත් කයන්න. ආඹචන වහ තඳත්භක් ඉදිරිඳත් 
කයන තකොට භතේ තම් තඳෞේගලිකත්ඹත් එක්ක තඳත්භක් අදහර නළවළ. ඔඵතුභහ භතේ තඳෞේගලික 
කරු ත් එක්ක තඳත්ම් ඉදිරිඳත් කයරහ.  

භවහ නගය බහ භන්ත්රී  -  යු. එල්. තේනක දභඹන්  ද සිල්හ භව හ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,අත්  ඳක්තස ඉන්නහ  මුන්නහන්තේට ඳළිි ල්රක් දහපු අඹ අපිට බඹයි. එඹත් 
භට කිේහ පිසත ොරඹක් ඉතන් ගවතගන ඉන්නතකොට ඒ බඹ තිතඹනහ. එඹහ චන්ඩිතඹක් කිඹරහ 
කිඹන්තන් නළවළ. එතවභ බඹක් තනතභයි තිතඹන්තන්. නිතිඹට පිටින් චුදි තඹක් තරහ ඒක වංගරහ නඩු 
තුනක චුදි තඹක් කිඹන එක වංගරහ පිසත ෝරඹක් ගන්තන් තකොතවොභද  මුන්නහන්තේ. අපි කිඹන්තන් 
ඒක භයි නගයහධිඳතිතුභනි  මුන්නහන්තේ කිඹනහ තඳෞේගලිකත්ඹක් ගළන  මුන්නහන්තේ එදහ භභ 
ඉදිරිඳත් කතර් අය තේට්ටුක් ම්ඵන්ධ. වළඵළයි  මුන්නහසතේ ඵරන්න හර් හ අයතගන තේට්ටු 
ම්ඵන්ධ ඇහුහභ එකට උත් ය දුන්නහනම් ප්රලසනඹක් නළවළ. ඒතකන්  මුන්නහන්තේ ගවන්තන් භට 
තභොනහද කිඹරහ තිබ්තබ් ඵරන්න  තම් හර් හ අයතගන. එතවනම්  මුන්නහන්තේ භතේ තඳෞේගලිකත්ඹ 
ගවන්තන් එතවභ කයන්න ඵළවළ . අදහර ප්රලසනඹට වි යක් උත් යඹක් තදන්න.  මුන්නහන්තේ ඔඹ පුටුතේ 
හඩිතරහ ඉන්නතකොට  මුන්නහන්තේ කිඹන කයන තේ හර් හතේ තිතඹනහ. භභ සුක්භ ඵරන් 
ඉන්නහ. ඹම්කිසි තකතනක් භට ඳවයක් එල්ර කතරොත් භට රැට නින්ද ඹන්තන් නළවළ.   සුභහතනකට 
කලින් තම් තේර අගක් මුරක් නෆයභ තවොඹනහ. හිනි අතු ඉති තනතභයි හින් තකන්දක් තිබ්ඵත් ඒක 
තවොඹන ආකහයඹට භභ ඳත්තනහ. භට වුභනහවුන  ළනට භභ ගන්නහ. අදතනතකොට තගොඩක් 
තේල් අයතගන තිතඹනහ.  මුන්නහන්තේ හි නහ  මුන්නහන්තේ එදහ කිේහ ඳටන් ගත්ත ොත් 
තකො නින් ඳටන්ගන්නතයිද දන්තන් නළවළ කිඹරහ. වළඵළයි නගයහධිඳතිතුභනි  මුන්නහන්තේ ඇතුරට 
විහිල්රහ එන ටිකට සුභහන ව යට තගොඩක් තේල් භභ නගයබහතේ ගත් හ. ඒ දසර අපි අල්රස 
තචෝදනහක් දළම්තභොත් ඒකට විබහගඹක් කයහභ ඒකට ත ොයතුරු නළති නිහ තදන්තන් නළවළ. තම් 
ත ොයතුරු දළනගළනිතම් ඳන ට පින් සිේධතන්න දළන් තදල් රඵහගන්න පුලුන්. දළන් තිතඹනහ 
ප්රලසනඹත් තිතඹනහ. උත් යඹත් තිතඹනහ. යහජය ආඹ නතඹන් රඵහ ගත් හ තින්දු වි යයි තදන්න 
තිතඹන්තන්. ඒ නිහ නගයහධිඳතිතුභහ විදුරු තගල්ර ඉදරහ ගල් ගවන්නනම් රළසතිතන්න එඳහ. අංක 
ඒක ඳටන්ගන්න තන්තන් ඔඹ පුටුතන් කිඹන එක භ ක තිඹහ ගන්න. භභ තභ න කිඹන්තන් නළවළ 
 මුන්නහන්තේ අභිතඹෝග කයනහනම් භභ දළන් කිඹන්නම්. 

ගරු නගයහධිඳති   -    ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

ගරු භන්රිතුභහ,භභ අභිතඹෝගඹක් කයනහ කිඹන්න. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -   යු. එල්. තේනක දභඹන්  ද සිල්හ භව හ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,තම්ක තරොකු ඳහඩුක් තන්තන් ඔඵතුභහට. 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 
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ගරු භන්රිතුභහ,භභ ඳහඩු විදරහ තිතඹනහ ඕන  යම්. ඳහඩු විදින්නත් දන්නහ. ඳහඩු තච්ච තරහතේ 
ඔඵතුභන්රහ ඳයේදතගන තභ නට ඇවිල්රත් තිතඹනහ. කිඹන්න භභ අභිතඹෝගඹ බහයගන්නහ. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී  -  යු. එල්. තේනක දභඹන්  ද සිල්හ භව හ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඊරග ඳහය දිනන්තන් නළවළ. නගයහධිඳතිතුභහ  මුන්නහන්තේ  මුන්නහන්තේතේ 
පු හට  මුන්නහන්තේතේ අත්න ඇති තභෝරිසකතඩ් ඉඩභ ඳර්චසි තුනයි ගත් හතන්. අයතගන බිල්ඩින් 
එක ම්පුර්ණතඹන් කළඩුහ. කඩරහ බිල්ඩින් එකක් ගළහුහ. ඒ බිල්ඩින් එතක් ඳහයට තිබ්ඵ සිභහ අතනක් 
ිනිසසුන්ට නළවළ.  මුන්නහන්තේට වි යයි ඒ සිභහ.  මුන්නහන්තේ අතනක් ිනිසසුන්ට ඒ අසනහ 
තදනහද? 

ගරු නගයහධිඳති   -    ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

ගරු භන්රිතුභහ, ඕහ අභිතඹෝගඹක්ද භන්රිතුභහ. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -  යු. එල්. තේනක දභඹන්  ද සිල්හ භව හ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,එ තකොට  මුන්නහන්තේ තභ න තම් ඳර්චස තුනකුත් ගහනට තදන්න පුලුන් 
 ට්ටු කිඹකටද දළන්  ට්ටු ඳවක් තිතඹනහ.  මුන්නහන්තේ නගයහධිඳතියඹහ තම්ක ගවරහ තිතඹන්තන් 
 මුන්නහන්තේතේ පු හ. ඊට ඳසතේ ඹම් කිසි තකතනක් ඳළිි ල්රක් කයනහ කින්සලි කිඹරහ භවහ 
ඇභතිට. ඊට ඳසතේ එක දහනහ ඳරහත් ඳහරන තකොභහරිසට. එක දහනහ ආණ්ඩුකහයයඹහට. තභ න 
 මුන්නහන්තට එනහ ලියුභක්. තම්ක අනය ඉදිකිරිභක් තම්ක කඩහ ඉත් කයන්න කිඹරහ. 
කවුරුවරි විහිල්රහ තම්ක විනි තිඹනහ. දළන් න්දි රඵහ ගන්න ඕතන්. න්දි හර් හක් තිතඹන්න ඕතන්. 
දළන්  මුන්නහන්තේට පුලුන්ද න්දි හර් හක් දිරහ වදහ ගන්න.  මුන්නහසතේ දළන දළනභ තම්ක 
ගත්ත ොත් භග හිටිතඹෝත් ත ෝ නසි තගදය විතඹොත් අඹු නසි තම් එකක් වි යයි. ඒක නිහ 
නගයහධිඳතිතුභනි භභ තභ නින් නත්න්නම්   තගොඩක් තදල් තිතඹනහ  මුන්නහන්තේ දහරහ 
තිතඹනහ තභොයටු තඳොලිසිතස ඵඩුර අරහබඹ එක්තකොටි තිසඳන් රක්ඹයි.  මුන්නහන්තේතේ ළටුඳ 
තම් දක්හ තිතඹන්තන් භභ ගණනඹ කයරහ ඵළලුහභ තකෝටිඹකට ඩහ අඩුයි. තගදය ඵඩුර වි යක් 
ටිනහකභ එක් තකෝටි තිසඳන් රක්ඹයි.  

                   (බහ තඝෝහ) 

තභන්න තම්තදල් ලින් තභොයටුතේ ජන හ කුපි තරහ ඉන්තන්.  මුන්නහන්තේ කයපු තදල් රට 
 මුන්නහන්තේ තේ පුේගරතඹක්ට පිසත ෝරඹක් නිකුත් කයනහනම් තම් බහතේ අත්  විඳක් 
කණ්ඩහඹතම් ම්පුර්ණ විතයෝධඹ තම් අසනහතේ ප්රකහලකයනහ.  මුන්නහන්තේට ආයක්හක් ඕතන්. 
ඒක  තදන්න ඕතන්. තඳොලිස ආයක්හක් ගන්න. 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

ගරු භන්රිතුභහ,පුේගරඹහ භභ නම් භට තම්කට අලය ප්රභහණඹ ඳභණක් භට කිඹන්න අයිතිඹ 
තිතඹනහතන්. පුේගරඹහ භභ නිහ බහතේ කටයුත් ක් තනතභයිතන්. තම් පුේගරඹහතේ කටයුත් ක් 
ඒකනිහ ඔඹ කිඹන කහයණහ ඔක්තකෝභ ඹන්න පුලුන් නීතිඹක් තිතඹනහ. ඹන්න පුලුන්  ළනක් 
තිතඹනහ. කරුණහකයරහ එ නට ඹන්න. විදුරු තගල්ර ගල් ගවනහනම් ගල් ගවගමු. භවය අඹ ගල් 
ගවන්න අපිට වදනතකොට ඒ ගර කහටද දින්තන් කිඹරහ තවට අනිේදහ ඵරහ ගත්  වළකියි. තභතවභයි 
තරහ තිතඹන්තන් නින් අය ඹම් ඹම් පුේගරතඹෝ තඳොඩ්ඩක තම් කටට දහතගන භත්වුනහට ඳසතේ 
ිනිසසුන් ට ගවන සිසටම් අපිගහ නළවළ. ඹම් ිනිසසු තේ නිකම් තම් තබ්ඵේතදෝ තේ විහිල්රහ ඒ 
සිසටම් අපි ගහ නළවළ. ඒනිහ භවය අඹ එතවභ චණ්ඩිත් තරහ තිතඹනහ. ගරු භන්රිතුභහ ඔඵතුභහ 
කිඹන්තන් ඳශහත් බහතේ තභච්චයයි ඳරපුරුේද තම්ච්චයයි ඕකයි කිඹන්තන් බීගත් හභ බිතගන කෆගවන 
 ළන්  ළන් රට විහිල්රහ චණ්ඩි තන්න භවයක් දුතගන ඹන විට අතනක් ිනිසසුන්ට තඩි දින්න 
  අඹට ඳහට් දහරහ ඹනතකොට අහිංක ිනිසසු තඩි කන්න ඒ චණ්ඩි තනතභයි අපි. ිනිසසුන් 
දන්තදන්න එකට ඉදතගන භළහුම් ඒතකොරව,තදොරවහ ගවන්න ඔලු ඳළතරන්න චණ්ඩි තනතභයි අපි. 
තඵොන්න දිරහ ඔලු ඳරන ිනිසසු තනතභයි අපි. ඒහ අපි ගහ නළවළ. අපි ිනිසසුන්ට ගවරහ නළවළ. අපි 
ිනිසසුන්ට ඵළනරහ නළවළ. අපි ිනිසසුන් එක්ක යණ්ඩු කයරහ නළවළ. අපි තේලඳහනරන උන අයතගන 
නළවළ. තඳොලිසිතස ඉන්න එක්තකනහ කුඩුට දහරහ කුඩුතේ එකහ  අයතගන නළවළ.එතවභ 
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තේලඳහරනඹක් අපි කයරහ නළවළ. අපි තඵොතවෝභ තවොදට තදයිඹතන් කිඹරහ අපි තේලඳහරනඹ කයරහ 
තිතඹනහ. ඒනිහ අපිට එතවභ ප්රලසන නළවළ. අපි විහිල්රහ තඳොලිසකහයඹහ කුඩුට දහරහ කුඩුත හිටපු 
අඹ අයතගන ඇවිල්රහ එතවභ තේලඳහරනඹක් අපි කයරහ නළවළ. ළඩකහයතඹො කිඹන්තන් එතවභ  භයි. 
ඳට්ට ළඩකහයතඹක්. එභ තේලඳහරනඹ අපි දන්නහ. එක් යහ කහරඹක ජන හ විමුක්ති තඳයමුණට ගගවහ 
තඵඵදුකතම් දුනතකොට ඒත් ආයක්හකයන්න අපිත් විඹහ. ඵතරන් යහජය තේඳර ඵතරන් ඳටතගන 
තවිලි  වඩු ඵතරන් අයතගන එක එක දහතගන විකුණතගන  භන්තේ හි තුන්ට තදනතකොට ඒ 
තේලඳහරනඹත් අපි දළකරහ තිතඹනහ. 

                    (බහ තඝෝහ) 

යහජය තේඳර අයතගන විහිල්රහ ඳහල්ර තිතඹන එහ ඵතරන් අයතගන විහිල්රහ ඒ ිනිසසු රිභහන්ඩ් 
තරහ තම්හ තම් කහටද කිඹන්තන්. ඒකනිහ විදුරු තගල්ර ඉදතගන ගල් ගවනහනම් ගල් ගවගමු. 
ගල් රට ඵඹත් නළවළ. ගල් ගවනතකොට බඹත් නළවළ. ගල් ගවන්න බඹත් නළවළ. ඒනිහ ගවගමු. ඒක 
තනභ කනහක්. තම් තරහ තිතඹන්තන් තම් බහක්තන්. තම් එකට දවඳහයක් එකගයි භවය ිනිසසු 
සතට්ඩිඹම් එක ගළන කනහ කයහ. භවය ිනිසසු ඔ් පු තදන්න දුන්තන් නළවළ ඹවඳහරන ආණ්ඩුතන්. 
නගයබහතේ අයිතිඹ ඔ් පු තදන්න දුන්තන් නළවළ. කිේහ තදන්න එඳහ. ඒකට ජන හ විමුක්ති තඳයමුණ 
තභොන තරහතේත් එ න නළවළ. අපිට ඵළන ඵළන එතගොල්තරෝ ආයක්හකයන්තන් ජන හ තේඳර. වළඵළයි 
තභොයටු භව නගය බහට තොයිහ භවත් ඹහ ිට තඳය 1941 දිපු ඔ් පු අපි ගන්න ඹනතකොට 
ඹවඳහරනතසදි අපිට තදන්න දුන්තන් නළවළ. ඒකත් එක්කභ තඳොය ඵළදපු භනුසතඹක් තම්ක අත්  
තේඳරක් කිඹරහ තඳොය ඵළදපු නිහ උන්ට වයිඹ තදන්න සිල් කයන්න එඳහ කිේහ.එතවභ කය කය දළන්තම් 
නිකම් තම් සුේදන් තඹො තන්න ඹනහ. භන්රහල් ආයක්හකයන්න විඹහනම් ආයක්හකයරහ 
තිතඹන්තන් භව නගය බහතේ තේඳර. භභ භතේ තේඳරත් ආයක්හකයරහ  භතේ පුේගලික ගත්  
තේඳරත් ආයක්හකයගන්නහ. භට රළතඵන න්දිඹයි තම් කළරි  හිගන්තනෝ තනතභයි අපි. භභ 1996 
පුේගලික ලිඹහඳදිංචිකයපු ඩු භඩුක් කයරහ යහජය දළ ංසනහට ලි ඵඩු ඳඹපු තකතනක්. භභකළශි  
හිගන්තනක් තනතභයි. අනික කඩහ ඳහත්තච්ච එතකකුත් තනතභයි. එක නිහ භභ තම් තකො නදිත් භභ 
ඳටන් අයතගන තිතඹන්තන් තකොතවොභද තේඳර අයතගන තිතඹන්තන් කිඹන එක තභ භභ තම් අවුරුදු තම් 
20 තභ නට හියවුනහ කිඹරහ තභ නින් ඳසතේ භට ජිවි ඹක් නළේද ත්කම් ඵළයකම් රට භතේ තේඳර 
භභ පුයරහ තිතඹන්තන්.භතේ කහද ඵළදපු දරුන්තේ ඒහ පුයන්න භට අයිතිඹක් නළවළ. 

 භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -   තක්. ඩී. නිලහන්  ප්රදිනහන්දු භව හ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,තඳත්ම් ඳළිි ලි අයි භඹ අයින් කයරහ බහතේ නගයහධිඳති ඇතුලු 
භන්රිරුන්තේ ඳළටිකිරිඹ කනහකයන අයි භඹක් දහන්න. 

ගරු නගයහධිඳති    -    ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

ගරු භන්රිතුභහ,විතලේතඹන්භ පුේගරතඹක්භ අයමු  කයතගන ඔඵතුභහට දළන් ඔඵතුභහතේ නින් ගරු 
භන්රියතඹක් කනහකයහභ ඕන  යම් අසනහ භභ දිරහ තිතඹනහ. ඔඵතුභයි භභයි අවුරුදු 20ක් හිටිඹහ. 
ඔඵතුභහ ඊට ඉසතල්රහත් අවුරුදු ඳවක් හිටිඹහ. වළඵළයි ඒ ඳතවේදිභ තම් යම් තම් ළඩ්තඩෝ කිඹන කට්ටිඹ 
තභතවභ කනහකයන එකතන් ප්රලසනඹ තිතඹන්තන්. තභ න හිටිඹහ කිඹනහ අ න හිටිඹහ කිඹනහ. නිති 
රිති දන්නහ කිඹනහ. ගල් ගවගන්න කළභතියි. අපි එක කයගමු. දළන් ගර දියි දළන් ටික දක් 
ඹනතකොට දින්න ඕන කහටද කිඹන එක ප්රලසනඹක් නළවළ. ඒ දින ඕන  ළනට අපි මුහුණ තදන්නත් 
කළභතියි. ඒතක් කිසි ගළටලුක් නළවළ. අනික භට යහජය ආයක්ක අභහ යංලතඹන් භට තඳන් එකක් 
තදන්නනම් ඒ තඳන් එක තදන්න භට සුදුසුකභක් තිතඹනහනම් තඳන් එක ගළනිභ දවහ භට 
අලය හඹ තිතඹනහනම් අධිකයන රිඹහලිඹකදි ගන්න ඵළරිතන්තන් අඳයහධ නිතිඹක් ඹටතත් වි යයි 
දුණඹක් කයරහ නළත්නම් අඳයහධ නිතිඹක් නළත්නම් තම්  ල්ලුකයහ තේ කිඹරහ නඩුදහරහ ඒහ තම්හ 
තිතඹන එයි භන භණ්ඩරඹට ඹන නඩු රටයි තඳන් එකක් ගන්න ඵළරිකභක් භට නළවළ. භභ තම්ක 
ගන්නහ. භභ අවුරුදු 16ක් ඇල්තඳතනත් ක්ත් අතත් තිඹහතගන නළති ඵ තම් ඔක්තකොභ ිනිසසු 
දන්නහ භවය අඹ අපි තනොදන්නහ වුනහට ඳහන්දය තදකට තුනට ව යට භරතගර ස ර විඹ භට තම් 
ටිතක් තඳොඩි කණගහටුකින් ඉන්තන් භරතගල්ර ඹන්න ඵළරි බඹට තනතභයි ඉන්න  ළනත් එක්ක 
තඳොඩි ප්රලසනඹක් තිතඹන නිහ. එතවභ නළත්නම් එ නට ඹන්න බඹකට තනතභයි අල්තඳතනත් ක් 
නළති විඹ භට තවටත් අල්තඳතනත් ක් නළති ඹන්න පුලුන්. අපිත් ආයක්හ කයන්න ිනිසසු 
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ඉන්නහ ගල් ගවන්න කිඹන්න ිනිසසු ඉන්නහ තේභ ගල්ගවනතකොට අල්රගන්නත් ිනිසසු 
ඉන්නහ. අපි  හභත් කණගහටුතන්නළත්තත් තභොකත් නිහ තනතභයි නිලහන්  ප්රදිනහන්දු භන්රිතුභහ අපි 
කණගහටුතන්නළත්තත්  හභත් ඒක නිහ තනතභයි.  හභ තඳොතවොට්ටුතේ ිනිතවක් අපිට ගරක් ගළහුතේ 
නළවළ. ඒනිහ අපි කණගහටු තන්තන් නළවළ. ගල් ගළහුතේ ජඵතඹන්. 

     (බහ තඝෝහ) 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී  -  යු. එල්. තේනක දභඹන්  ද සිල්හ භව හ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,ඔඹ තචෝදනහ ඵළවළය කයනහ.  මුන්නහන්තේ තඳොඩ්ඩක් උහවිඹට ඇවිල්රහ 
ඵරන්න උහවිතස චුදි තඹෝ කිඹරහ තගන පුේගරතඹෝ වරි පුේරගරතඹෝද නළේද කිඹන එක දන්තන් නළවළ 
තගන පුේගරතඹෝ දිවහ ඵරන්න එතගොල්රන්තේ තේලඳහරන  ත්ඹ දිවහ ඵරන්න තභ න ඉන්නහ වළභ 
ඳක්තසභ ිනිසසු  මුන්නහන්තේරහතේ ඳක්තේ ින්සසුත් ඉන්නහ. 

ගරු නගයහධිඳති   -    ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

ගරු භන්රිතුභහ,ඔඵතුභහ දළනුත් කිරිභ ගළන තඵෝතවොභ තවොදයි. තභොකද භහත් ගත්තත් කහටත් ගවරහ 
තනතභයි. තෂොතටෝ එකක ඉදරහ තඳොලිසිඹ ගන්තන් විඩිතඹෝ ඳටිඹත් භට දුන්තන් තඳොලිසිතඹන්. විඩිතඹෝ 
කයන්න භභ හිටිඹහඹළයි වදුනගන්න කිඹරහ තඳොලිසිතඹන් දුන්නහ. භභ කිේහ ඔඹතගොල්තරෝ වදුනතගන 
ඹ්න තදඹක් කයන්න භට ප්රලසනඹක් නළවළ කිඹරහ. ඒක නිහ කරුණහකයරහ අපි ඔඵතුභහ ඔඹ කනහ 
කයනතකොටත් දන්නහ කනහ අද කයනහ කිඹරහ. භභ භන්රි කණ්ඩහඹභට කිේහ තේනකතේ අද කනහ 
තම්ක කිඹරහ. භභ කිඹරයි ආතේ. භට කිසි ප්රලසනඹක් නළවළ. තඳන් එකක් ගන්න කිඹරහ ඵරඳත්රඹක් භට 
ආතොත් භභ එක ගන්නහ. ගන්තන් තන මුකුත් නිහ තනතභයි අපි හි නහ අපි අ ය ඉන්න 
තේලඳහරඥතඹෝ අපි හි න තේලඳහරඥතඹෝ තනොන නිහ අපිට තඳොඩි ප්රලසනඹක් තරහ තිතඹනහ. ඒක 
නිහ ගන්න තනහ.  

03(6) භවහ නගය බහ භන්ත්රී -   එල්. ඔ වර්ණ අතබ්තකෝන් භව හ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, රඵන භහතස 4,5 තිතඹනහ තභොයටු තේල්සකුභය විදුවර ව ලහන්  
තඵසතිඹන් අ ය බිේ භළච් එක.රිඩහංගනතස තටන්ට් ඒතක් වතල්  වඩු ගරතගන විහිල්රහ 
තිතඹනහ. ඒකනිහ ඒ දසරට ඉසතල්රහ ඒක අපිට තර්තඳඹහර් කයරහ තදන්න පුලුන්නම් තගොඩක් 
තවොදයි. ඒතේභ භභ සුබහෂිංලනඹක් කයන්න ඕතන් තම් දස ටිතක් දිහඳති කුරහන  යගභහරහ 
ඳත්නහ. ප්රහතේශිඹ තල්කම් 15තේ ඒතක්දි තභොයටු ප්රහතේශිඹ තල්කම් කහර්ඹහර කහන් හ කණ්ඩහඹභ 
ජඹගවනඹ කයහ කම ඇදිතම්  යගතඹන්. ඒ දවහ අපිට අත්  යංගන භන්රිතුභහ  භයි ඒ දහඹකත්ඹ 
දුන්තන්. ඒනිහ ඔහුටත් භතේ සුබඳළතුම් පුදකයනහ තම් අසනහතේ. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -   එස. තේය යවීන්ද්ර ප්රනහන්දු භව හ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,පි සුදර්භන්භත්ත ස අංක 12,07න ඳටුභග භට තම් ලිපිඹක් භවින් දළනුත් 
කිරිභක් කයරහ තිතඹනහ. නගයහධිඳතිතුභනි තඳොඩි වළදින්විභක් කයන්න ඕතන්. හභහනය ප්රධහන 
භහර්ගඹට අතුරු භහර්ගඹකින් ප්රතේල න සනහනතස හවන ඳහර්ක් එකක් ඉදිකිරිතම්දි ගරු 
නගයහධිඳතිතුභනි තකොයිභ  ළනකත් භහර්ගඹට ආන්නතසභ හවන ඳහර්ක් එකක් තකොයි සනහනතසත් 
නළවළ. නමුත් තම් අරුභ පුදුභ හවන ඳහර්ක් එකක් තිතඹනහ.   යහ හත්  බ්රයිට් වවුස එක ව යින් 
සතටෝස එක අ ය 07 තනි ඳටුභග ඕනභ තරහක එ න හවනඹක් නළළත්තුහට ඳසතේ අතුරු 
භහර්ගතස සිට හවනඹක් දභේදි තකලින්භ කහර් එකක්නම් මුහුණ ඳහයට විඹහට ඳසතේ  භයි තඳන්තන්. 
ඳහතයන් එන හවන තම් සනහනතස තම් තිතඹන්නහවු හවන ඳහර්කින් එක නිහ අනතුරු තනහ. 
ප්රතේලහසින්ට තගොඩක් හිරිවළයයි එ න ඵසනළතුම්ඳරකුත් තිතඹන නිහ අනතුය  ත් ඵහුරයි. භභ තම් 
ලිපිඹ බහග  කයනහ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි. ඒ සනහනඹ හවන ඳහර්කින් එකට සුදුසුද නළත්ද කිඹරහ 
අලය කටයුතු ඵරරහ නිසි පිළිතුයක් තදන්න කිඹරහ ඉල්රහ සිටිනහ.  

03(7)   භවහ නගය බහ භන්ත්රී  -   ජී. එම්. සුයංග නිලහන්  අතඳෝන්සු භව හ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,භහ විසින් ලුනහ කරපුට මුහුණරහ තිතඹන භහර්ගඹට තේට්ටුක් දභහ තිතඹනහ. 
ගරු නගයහධිඳතිතුභනි නගය බහතේ නිති රිති රට එකග එඹ ළසිභට සුදහනම් කිඹරහ. භභ විඹ භවහ 
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බහතත් කිේහ ඒ අදහර තඹෝජක භන්රිතුභහතේ තඹෝජනහක් අනු රිඹහත්භක කිරිභට එභ ලිඛි  
ලිඹවිල්ර භහවට රඵහ තදන්න කිඹහ ඉල්රහ සිටිනහ. 

03(8)   භවහ නගය බහ භන්ත්රී  -    එම්. නහරනී  තප්රේභතී ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,අගුරහන රිර් යිඩ් නිහ ංකිර්ණතස අර ඇති තගොඩනළවිල්ර ම්ඵන්ධයි 
භභ කනහකයන්තන්. තභභ තගොඩනළවිල්ර ඉ හභ ටිනහ කිඹන තගොඩනළවිල්රක්. තභොකද තවේතු විලහර 
ජන ංඛයහක් භළේතේ තිතඹන්තන්. තම් තගොඩනළවිල්ර විලහර කහභය තුනකින් ම්පුර්ණ තවෝල් එකකින් 
භන්වි යි. තට්  හ් ත්  ඵළදරහ තවොද  ත්තස ඇති තගොඩනළවිල්රක්. තම්ක දළන් නිකරුතන් වරහ 
තිතඹනහ. තම්ක ඇත් ටභ එහි න ජන හතේ ඉල්ලිභ භ  තම් ප්රකහලඹ කයන්තන් රිර් යිඩ් එතක් 
තිතඹන තගොඩනළවිල්ර තම්ක භත්ද්රය ගන්න උදවිඹ ඳහවිච්චිඹට ගන්න ප්රනභ තම් ගළන තවොදටභ ඵරරහ 
අගුරහන තභොයටු ම්ඵන්ධ ඹම්කිසි ළඩ පිළිතරක් කස කයනහනම් ඉ හභත්භ තවොදයි. තභොකද 
තවොද තගොඩනළවිල්රක් දියහඳත්තච්ච එකක් තනතභයි. අලුත් තගොඩනළවිල්රක් ඒනිහ තට් ඳරියඹත් 
තවොදයි. තම් ම්ඵන්ධ ළරකිල්රට ගනිින් තභඹ දවහ කටයුතු කයරහ තභඹට ඹම්කිසි යහජකහරි 
කටයුත් ක් ඉටුකයනහනම් ඩහ තවොදයි කිඹරහ  භයි ප්රතේලහසින් දවන් කයන්තන්. තභඹ ගළන 
අධහනඹ තඹොමු කයන්න කිඹරහ ඉ හ ඕනළකින් ඉල්රහ සිටිනහ. 

 

04. ප්රලසන  -  නළ  

 

05. තඹෝජනහ 

05 (01) භවහ නගය බහ භන්ත්රී, එස. තක්ය යවින්ද්ර භව හ විසින් කල් දීප ඇති තඹෝජනහ බහට ඉදිරිඳත් කයන              

රදි. 

“ද තොයිහ ක්රීඩහංගනඹ ඉදිරිපිට තතරෝනහ ඉඩතභහි භවහ නගය බහ තු බිම් තකොටතහි තභොයටුතේ 
සිට දුය ඵළවළය වහ රැකිඹහට ඹන භගීන් වහ මුදල් අඹකය රිසිට් ඳ ක් නිකුත් කය ආයක්ෂි  ඹතුරු 
ඳළදි වහ ඳහඳළදි ගහල් කය  ඵහ ඹෆභට සුදුසු ඳරිදි යන ගහරක් ඉදිතකොට ඳත්හ තගන ඹහභට බහට 
තඹෝජනහ කයන්නීඹ.” 
 

 භව නගය බහ භන්රි ජී.එම්.සුයංග නිලහන්  අතඳෝන්සු භව හ විසින් තඹෝජනහ සථිය කයන රදීප. 

 භවහ නගය බහ භන්රි   -   ඩී. එම්. සුජිත් පුසඳකුභහය භව හ 

            ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,තක්ය යවින්ද්ර ප්රනහන්දු ගරු භන්රිතුභහතේ තඹෝජනහ ම්ඵන්ධතඹන් තම් ඉඩභ 
තභොයටු ප්රතේලතස තිතඹන ටිනහකින් ළඩිභ ඉඩභක්. එ තකොට තම්තක් කරු  තදකක් තිතඹනහ. 
එකක්  භයි තම් ඉඩභ තකොතවොභද නගය බහට රඵහ දුන්තන්. තභොන ඳදනින්ද රඵහදුන්තන්. නගය 
බහට තම්ක නගය බහට රඵහතදන්තන් හභහනයතඹන් ඉඩම් කට්ටිකයන තකොට. ඒ ඉඩම්ර ඉන්න 
පිරිතේ සුබහධන කටුයුත් කට තඹොදහ ගළනිභ දවහ  භයි අපි දන්න විදිඹට තම් ඉඩම් කටිටිඹක් තන් 
කයන්තන්. අපි කිඹමුතකෝ දළන් ඒ අදව ඵළවළය කයරහ අපිට පුලුන්කභක් තිතඹනහ කිඹරහ තන 
තභොකක්වරි ළඩටවනකට තඹොදහ ගන්න. භහ අවන්තන් තම්තේ ඉඩභකින් තභොයටු භවහ නගය බහට 
ඉ හභත් ආර්ථික ලතඹන් ඉ හභත් ටිනහ ඉඩභකින් කරයුතු න්තන් තම් ඳහර්කින් එකක් දහන එකද? 
අනික ඳහර්කින් එකක් දහන්න එ න තභොකක්ද? එ න ඵසතවෝල්ට් එකකුත් නළවළ. දුම්රිඹ සනහනඹකුත් 
නළවළ. එ තකොට තභොකක්ද තිතඹන්තන්. ඒනිහ කරුණහකයරහ නගයහධිඳතිතුභහ තම් ඉඩභ ම්ඵන්ධතඹන් 
ිට ඩහ විධිභත් ළඩ පිළිතරකට ඹන්න ඕන. තම් ඉඩභ අපිට පුලුන්නම් තන කහර්ඹඹකට තඹොදන්න 
භභ දන්තන් නළවළ එතවභ තඹොදන්න පුලුන්ද කිඹරහ. ඒ ම්ඵන්ධතඹන් භට අතඵෝධඹක් නළවළ. 
තඹොදන්න පුලුන්නම් භභ හි න්තන් පරදහයි. තම් තිතඹන තඹෝජනහ පරදහයි තඹෝජනහක් තනතභයි. 
ඒනිහ තම්ක නිකම් අපි තකොතව වරි තිතඹන ඉඩභකට නම් ප්රලසනඹක් නළවළ. වළඵළයි තම් තක්තොන් එකට 
ආ්රි  තිතඹන තම් ඉඩභ ඉ හභත්භ පරදහයි ඉඩභක්. තභොකද තවේතු හවන ඳහර්කින් එකක් තිතඹනහ 
තක්තොන් එතක් භවහ විලහර. ඒනිහ භභ ඉ හභත්භ තගෞයතඹන් ඉල්රනහ තම් තඹෝජනහ ිට ඩහ 
භභ හි න්තන් ගරු භන්රිතුභහ එක දහන්න ඇත්තත් තඵොතවෝභ ත්තච් නහතන්. ඒ ගළන කිසිභ  ර්කඹක් 



  භහසික බහ හර් හ - 2022.10.06 

12 
 

අපිට නළවළ. අදවස ප්රකහලකයන්තන් තම් තඹෝජනහ ිට ඩහ පරදහයි තදඹක් දවහ තම් ඉඩභ තඹොදහගන්න 
කිඹන ඉල්ලිභ කයනහ. 

 භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -   තක්. ඩී. නිලහන්  ප්රදිනහන්දු භව හ 

 ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,තභභ තඹෝජනහට මුකුත් කනහකයන්න තනතභයි හිටිතස නමුත් තම් ඉදිරිඳත්තච්ච 
අදවස එක්ක ඹභක් කිඹහගන්න ඕන කිඹරහ හිතුනහ. ඒ කිඹන්තන් අපි දිර්ඝ කහරඹක් තිසතේ තම් බහතේ 
තේඳර පිළිඵද විලහර විහදඹක් අපිට තිතඹනහ. අත්  තේඳර ම්ඵන්ධ. ඒ පිළිඵද විගණකහධිඳතිතුභහ 
ඉ හභ නියවුල් ඔහුතේ හර් හක් ඉදිරිඳත් කයනහ අත්  ත්කම් රට තරහ තිතඹන විනහලඹ 
පිළිඵද. ඒනිහ තම් ඉඩභත් දිර්ඝ කහරඹක් තිසතේ ඉ හභ ටිනහ ඉඩභක්. ළතවන අභිතඹෝග 
ගණනහකට මුහුණ තදින්  භයි තම් ඉඩභ ආයක්හකයගත්තත්. විලහර අභිතඹෝග ගණනහක් තම් ඉඩභට 
ආහ. වළඵළයි තම් ආඹ නඹ භත්වුතන් නළවළ තම් ඉඩතභන් තම් දිර්ඝ ය ගණනහක් පුයහ ජන හතේ 
පරදහයි තභොකක්වරි තේහන් කටයුත් කට තඹොදහගන්න. භහ සතුතින්  තනහ ප්රතේලතස 
තකොට්ඨහලතස භන්රියඹහ තනොවුනත් ඔහු තම් පිළීඵද ඹම් අධහනඹ තඹොමුකයරහ තිතඹන එක තවොදයි. 
එකක් ඔහුට දළතනන ඔහුතේ අතඵෝධඹට අනු තඹෝජනහක් තම් නයහඹ ඳත්රඹට ඉදිරිඳත් කිරිභ පිළිඵද 
සතුතින්  තනහ. ඒක තවොදද නළේද තන විහදඹක්  භන්තේ භුිතස බහ තු තේඳරක් පිළිඵද 
අධහනඹ තඹොමුකයරහ  භන්තේ දළනුභට අනු ඹභක් ඉදිරිඳත් කයන එක ඉ හභ තවොද එකක්. ඒනිහ 
ඒක තභ න ංහද කයරහ කයන්තන් තභොකක්ද කිඹන එක තන එකක්. නමුත් අපි සතුතින්  තනහ 
ඔඵතුභහට. ඒතේභ ඳරතනි ඉල්ලිභ තනහ තම් ඉඩභ ආයක්හකයන රිඹහභහර්ගඹකට ඹන්න. අදත් තම් 
ඉඩභ තිතඹන්තන් අපිට විඹහභ වදුනගන්න පුලුන් භට්ටභක තනතභයි. අපි වළභදහභ කිේහ තම්ක අඩුභ 
 යතම් ළට භහයිම් දහරහ. 

ගරු නගයහධිඳති   -    ඩබ්.   භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

 ගරු භන්ත්රීරුනි,භහයිම් ගලුත් දහරහ තිතඹන්තන්. 

භවහ නගය බහ භන්රි   -    බී.  ජිත් දුින්ද පීරිස භව හ 

 ගරු නගයහධිඳතිතුභනි. තම් කහයණතසදි භභ හි න්තන් දළන් අපි හවන ඳහර්කින් එක වදනහට ඩහ අපිට 
තිතඹන ටික විි  කය ගළනිභත් ළදගත්තනහ. ඒනිහ අවුරුදු ගහනක් තභොයටු නගය බහ ඉදිරිඳ 
තිතඹන යනගහර අපිට  හභ විි  කයගන්න ඵළරි තරහ තිතඹනහ. ඒනිහ මුලික අපිට තිතඹන ම්ඳත් 
ටික අපි ි  කයනහනම් ජන හට ඒහ ආයක්හකයගන්න කටයුතු කයන අ ය තම් ඈනිඹහට ඹන්න 
තදන එක රක්රහ තම්ක ඉක්භණ ට ජන හට ඳයන්න කිඹරහ ඉල්ලිභක් කයනහ. 

 තම් බහ තු ත්කම් පිළිඵද භතුතච්ච නිහ තම් කහයණහ තුලින්භ අදතනතකොට තම්කට භගහි 
අපිට තිතඹන භවය භභ තඳයත් භ ක් කයහ තභොයටු භව නගය බහ තු ළිං තිතඹන ඉඩම් අද 
තතකොට එක එක්තකනහතේ  භන්තේ අයිතිහසිකම්  භන්තේ ත්කම්  භන්තේ තේඳරට අදහගළනිම් 
සිේධතනහ. ඒනිහ භභ  ඉ හභත් කහරුි ක ඉල්රහ සිටිනහ තම්තනතකොට ත්කම් ම්ඵන්ධතඹන් 
ත්කම් තල්ඛණඹක් භභ හි න්තන් චුරයත්න භවත් ඹහතේ භළදිවත්විතභන් තනදහට ඩහ විදිභත් විදිඹට 
සිදු තනහ. ඒනිහ තම් ත්කම් පිළිඵද අපිට තිතඹන ත්කම් වරිඹට වදුනතගන ඒහ ඹම් තකතනක් 
අත්ඳත්කයතගන තිතඹනහනම් ඒ ම්ඵන්ධ කටයුතු කිරිභ විතලේතඹන් ළිං ම්ඵන්ධ නළ  නළ ත් 
භභ භ ක් කයනහ. ඒටික ඹහත්කහලින කයන එකත් කයන්න. ඒනිහ අලුතින් ආයම්බ කයනහට ඩහ 
තිතඹන ළිංටික ආයක්හ කයන්න කටයුතු කයන්න කිඹරහ ඉල්රහ සිටිනහ. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී  -   ජී. එම්. සුයංග නිලහන්  අතඳෝන්සු භව හ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,අඳතේ ද තොයිහ රිඩහංගනඹ ඉදිරිපිට තතරෝනහ ඉඩතභහි නගය බහ තු බිි 
තකොටතේහි එභ ප්රතේලතස ජන හට ආයක්ෂි  ඹතුරු ඳළදි ඳහ ඳළදි යන  ඵහගළනිතම් යන ගහරක් සනහපි  
කයන තර ඇති තඹෝජනහ කහතරෝචි යි. අද තිතඹන ආර්ථික අඳවසු හඹක් භළද ජන හ  භන්තේ 
රැකිඹහරට  භන්තේ අලය හඹන් රට භවභග ගභන් කයන තකොට  භන්ට තිතඵන්නහවු ඹතුරු ඳළදි 
තවෝ ඳහඳළදි ආයක්ෂි   ඵහ  භන්තේ ගභන ගභනහන් ඹ දක්හ ඹළභට ඳවසුක් තනහ. ගරු 
නගයහධිඳතිතුභනි තභභ සනහනඹ තභොයටුතේ කටුඵළේද භන් ංදිඹට ආන්න තිතඵන සනහනඹක්.  ද 
ජහ යන් ය රිඩහංගනඹක් තිතඹනහ. තභභ සනහනඹට අඳතේ රිඩහ කිරිභට  රුණ  රුි ඹන්ට 



  භහසික බහ හර් හ - 2022.10.06 

13 
 

වබහවිතනහ. නමුත් එතුභන්රහ එතුිඹන්රහ තභභ සනහනඹට ඳළිතණන්තන් ඳහඳළදිතඹන් තන්න 
පුලුන්. ඹතුරු ඳළදිතඹන් තන්න පුලුන්. නමුත් අපිට නිලසචි  ආයක්ෂි  සනහනඹක් නළවළ. ගරු 
නගයහධිඳතිතුභනි තම් ම්ඵන්ධතඹන් අපිට තඳොදු තේඳරක අපිට හිතුභතත් හිත න හිත න තේ කයන්න 
ඵළවළ. නමුත් තභභ සුදුසු රිඹහදහභඹ කයන්න තභභ සනහනඹ තභළනි තදඹක් කයන්න වළකිනම් ඩහත් 
සුදුසු තේ ත ෝයහතගන තභභ කටයුතු හර්නක කයගළනිභට පුලුන්නම් තභභ කර් ිය කිරිභට මුලිකත්ඹ 

තදන තර තම් ගරු බහතන් ඉල්රහ සිටිනහ. 

භවහ නගය බහ භන්රි   -   ඒ. එච්. සුතර්ස ඉන්දික භව හ 

 ගරු නගයහධිඳතිතුභනි.ඇත් ටභ දළන් තම් ඉඩභ විවිධ අර්නක නඹන් රට රක්වුනහ. තම් ඉඩභ 
ම්ඵන්ධතඹන් ඔඵතුභහතේ නභ ඳහවිච්චිවුනහ නමුත් අපි කවුරුත් දන්නහ ඒ ඉඩභ නගයබහට අයිති 
ඉඩභක්. එක ගළන දළන් කනහකයන්න භඩගවන්න පුලුන්  ත්ඹක දළන් නළවළ. නමුත් දළන් තම් ඉඩතම් 
තභත ක් කහරඹක් කිසිදු තදඹක් තනොකය ඕතවේ තිබුණහ. එතවභ තිතඵන  ත්ඹක් තුර කවුරුත් තඹෝජනහ 
කතල් නළවළ ඒ ඉඩභට අපි තභතවභ කයමු තභ නට තම් තේ කයමු කිඹරහ. නමුත් තම් තභොතවොතත් යවි 
භන්රිතුභහ එතුභහ තම් ඉඩභ ම්ඵන්ධතඹන් තම් කයරහ තිතඹන තඹෝජනහ භභ විලසහකයනහ ගරු 
නගයහධිඳතිතුභනි තම් තරහතේ ඉ හ ළදගත්. ිට ඩහ තවොද තදඹක් කයන්න පුලුන්නම් එක තන 
තදඹක්. නමුත් දළන් තම්තරහතේ තම් ඉඩභට තම් කයපු තඹෝජනහ එකට අදහර කයන කහයණහ අත්  සුයංග 
භන්රිතුභහ කිේ නිහ තම්ළනි යනගහරක් කිඹනහට ඩහ ඳහඳළදි ව ඹතුරු ඳළදි  භයි එතක් මුලික 
තන්න ඕතන්. භභ හි න විදිඹට අංගනඹක් එතවභ තදඹක් කිරිභ ම්ඵන්ධතඹන් එතුභහ අදවස දක්පු 
නිහ භභ ළඩිපුය අදවස දක්න්තන් නළවළ. භට කිඹන්න තිතඹන්තන් තභොකක්ත් තනොකය ඉදරහ ඉඩභ 
අඹහතල් විහිල්රහ ඊට ඳසතේ අපි ඒකට තභොකක්වරි කයනහට ඩහ අත්  අනනය හඹ භව නගය බහතේ 
අනනඹ හඹ සනහපි  කයන තභළනි තඹෝජනහක් තවෝ ඉදිරිඳත් කිරිභ ගළන භභ තක්ය යවින්ද්ර 
භන්රිතුභහට භතේ තගෞයඹ පුදකයනහ. අවුරුද 15ක් තම් ඉඩභ නිකම් තිබු  ඉඩභක් නමුත් තක්ය 
යවින්ද්ර භන්රිතුභහ  තම්ක දළකරහ ඉදිරිඳත් කයපු තඹෝජනහට භතේ ප්රහදඹ තේභ භතේ ඳක්ඳහතිත්ඹත් 
භභ ඳරකයනහ. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී    -    එස. තේය යවීන්ද්ර ප්රනහන්දු භව හ 

 ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, බහට ඉදිරිඳත්කයන රද භතේ තඹෝජනහ ම්ඵන්ධ බහතේ ප්රහදඹට රක්කර 
බහතේ ඉන්න තජසඨ භ නහගරික භන්රි නිලහන්  ප්රදිනහන්දු ගරු භන්රිතුභහ ව භතේ තවෝදය 
භන්රිරුන්ට ඳරමු සතුතින්  තනහ. ගරු නගයහධිඳතිතුභනි අවුරුදු 15කට ළඩි කහරඹක් ල් 
බිහිතරහ තම්කට රසන රසන අර්නක න තදින් තවොදට භහර්කට් කයන්න තිබිච්ච ඉඩභක්. 
ඒකිඹන්තන් තම්කට විවිධ නම් දිරහ තවොදට භහර්කට් කයපු ඉඩභක්. ඒක බහ තුයි කිඹන එක මුර 
භසන ජන හට තම්ක නගයබහ තු කිඹන තේඳරක් කිඹන එක ඉසභතුවිතම්දි භවය අපි දන්නහ 
ඹම් ඹම්  ළන්ර ඹක්කු එරන තකොට ඹක්කු කුර් පුතරහ විවිධ තේල් ඉසභතු තනහ. භභ හි න්තන් 
තම්ක බහ තු තේඳරක් කිඹන එක ජන හ අ යට ඳත්විභභ භභ හි න්තන් ඹම් කිසි ප්රලසනඹක් 
තන්න පුලුන්. ගරු නගයහධිඳතිතුභහ ඒත් එක්කභ භභ කිඹනහ ගරු සුජිත් භන්රිතුභහ ඉදිරිඳත් කයහ 
නගය බහට ඹම් බිම් කට්ටිඹක් ඳයහගන්තන් සුබහධනඹ ඹටතත් කිඹරහ. ගරු නගයහධිඳතිතුභනි භභ 
කිඹන්න කළභතියි හභහනයතඹන් අපි ඒ ඉඩතම් ජිත්තන ළසිඹන්ට සුබහධනඹ කටයුත් ක් කයහනම් 
එක එතගෝල්රන්ට වි යයි. නමුත් තභභ සුබහධනඹ තඹෝජනහ කතර් ගරු නගයහධිඳතිතුභනි භසන 
තභොයටු ජන හටත් ඒතේභ පිළිඹන්දර තන්නත් පුලුන් ිට එවහ තන්න පුලුන්. නගයහධිඳතිතුභහ 
කටුඵළේද භන්ංදිඹ කිඹන්තන් ප්රධහන භර්භසනහනඹක්. ඔ නට එක්සප්රස තවෝරට් තදකක් තිතඹනහ 
තදඳළත්තත්භ. අපි දන්නහ තභොයටු සතට්ලන් එකට විඹහභ එක්සප්රස තවෝල්ට් නළවළ. එ තකොට කටුඵළේද 
වංදිඹ කිඹන්තන් නුය භඩකරපු වළභ ඳළත් ට ඹන ඵස තිතඹනහ. දකු  ඳළත් ට ඹන ඵස තිතඹනහ 
ඳහතර් අතනක් ඳළත්තත් අත්  තභොයටුතේ ඉන්න අත්  තභොයටු කිඹන්තන් පුතයෝගහි නගයඹක්. විලහර 
ජනගවනඹක් ඉන්න නගයඹක්. තම් ිනිසසු ගරු නගයහධිඳතිතුභහ තගදරින් එළිඹට එන්තන් රිවිල් එකක 
නළගරහ. ඇවිල්රහ තරොකු ගහනක් විඹදම්කයරහ කයන්තන් එතවභ නළත්නම් වදිසි අලය හඹකදි තගදය 
තිතඹන හවනතඹන් ඇවිල්රහ තරහ භදි නිහ හවනතඹන්භ තකොශම ඹනහ. නළත්නම් ගහල්තල් 
ඹනහ. අනලය හවන  දඵදඹක් ඇතිතන්තන් අනලය විදිඹට හවන ඳහතර් ගභන් කිරිභ තුරත්. 
නගයහධිඳතිතුභහ අපිට පුලුන්නම් ඹතුරු ඳළදිඹක් තවෝ ඳහඳළදිඹක් තභ න ගහල් කයරහ ඒ ිනිසසුන්තේ 
හවන අලය හඹ පුයන්න පුලුන්නම් භභ හි න්තන් අපි බහක් විදිඹට එතුභහ කිේ ජන හට 



  භහසික බහ හර් හ - 2022.10.06 

14 
 

තදන්න පුලුන් උඳරිභ සුබහධනඹ තදන්න පුලුන් ඵ ඔ් පුකර වළකියි කිඹන තඹෝජනහ භහ නළ ත් 
බහට ඉදිරිඳත් කයනහ. 

ගරු නගයහධිඳති   -    ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 
 ගරු භන්ත්රීරුනි, තේය යවින්ද්ර භන්රිතුභහතේ තඹෝජනහ ම්ඵන්ධතඹන් භභ හි න්තන් විධිභත් ඳරිදි 

කර්භහන්  කිටුතන් ඒ ම්ඵන්ධතඹන් කටයුතු කයන්න. විතලේතඹන් භභ හි නහ තම් තඹෝජනහතේ 
අය අත්  තේය යවින්ද්ර භන්රිතුභහත් සුතර්ලස ඉන්දික ගරු භන්රිතුභහත් කනහකයපු ඒතක්දි භභ හි නහ 
ඒක තඳොඩ්ඩක් වරිඹට භතුතනහ කිඹන එක දළතනන්තන් ඒ පිළිඵද අතඵෝධඹක් තිබු  අඹට වි යයි. 
තිරකසිරි භන්රිතුභහරහට ඔද භන්රිතුභහට එ තකොට ප්රදි්  ්රිඹන්  භන්රිතුභහට එකඳහයටභ දළනුනහ. 
තභොකද 2011 ඳරහත් ඳහරන භළතියණතසදි කළරළ ඳත් යඹක ව තඳෝසටර් ර තිබුතන් තතරෝනහ 
ඉඩභ භන්රහල් ලිඹහතගන ඔතවොභ  භයි කළරළ ඳත් ය ගළහුතේ අද ජතබ් ඹයි කිඹන්නහවු යුඇන්පි 
ඳරහත්බහ භන්රියතඹක්. තභොයටු තදනත්කයතගන කිේහ අන්න භන්රහල් තඳොදු කටයුතු දවහ 
තන්නහවු ඉඩභ ලිඹහතගන කිඹරහ. තම්ක  භයි ඉඩභ. ඒක නිහ ඒ ඉඩතම් අද තම්ළනි වු කහර්ඹඹක් 
කයන්න පුලුන්තන 5%,10% ඉඩම්ලින් ගන්න පුලුන් තන  ත්ඹ ගත්තත් තඵොතවොභ අභහරුතන්. 
ඒනිහ විතලේතඹන්භ එභ තඹෝජනහ තඵෝතවොභ තවොද තඹෝජනහක්. බහට  හකහලික ඕන තදඹක් 
කයන්න පුලුන් බහට. වළඵළයි ඕතක් සථිය තගොඩනළවිලි ගවරහ එතවභ කයන්න ඵළවළ. නිකම් තඳොඩි 
ටකයන් භඩුක් තේ ගවරහ ඔඹ කිඹන ළතඩ කයන්න අපිට ඉඩකඩ තිතඹනහ. එකට  භයි අපි 
කයනහනම් කයන්න ඕතන්. එක අපි කිටුතේදි හකච්ඡහ කයමු. 

             අංක 05 (01) දයණ තඹෝජනහ ඒකභතික  බහ ම්භ  විඹ. 

ගරු නගයහධිඳති - ඩබ්.භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 
 

            ගරු භන්ත්රීරුනි, අංක 05(01) දයණ තඹෝජනහ ඉදිරි කටයුතු දවහ කර්භහන්  කිටුට තඹොමු කයනහ.  

05(02) භවහ නගය බහ භන්ත්රී, යවිනහත් තේ. ගුණතේකය භව හ විසින් කල් දීප ඇති තඹෝජනහ බහට  ඉදිරිඳත්       

කයන රදි. 

 

“තභොයටු, ඉඩභ, භවුන්ට් විරහ ඹන නින් ය ගණනහක් බහවි හ කශ භහර්ගඹ අංක 9/19 භවුන්ට් ඳහය 
වන් නිසින් ඳටන් තගන, අංක 114 භවුන්ට් විරහ, ඉඩභ ඹන සනහනතඹන් අන් න භහර්ගඹ 
“භවුන්ට් විරහ තටයස ” තර නම් කයන තභන් තභභ ගරු බහට තඹෝජනහ කයන්නීඹ.” 
 

             භව නගය බහ භන්රි සුනිල් නන්දසිරි භහතකෝයහශ භව හ විසින් තඹෝජනහ සථිය කයන රදීප. 

             අංක 5(02) දයණ තඹෝජනහ ඒකභතික බහ ම්භ  විඹ. 

ගරු නගයහධිඳති - ඩබ්.භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 
            ගරු භන්ත්රීරුනි, ඉදිරි කටයුතු දවහ කර්භහන්  කිටුට තඹොමු කයනහ.  

 

06    2022 ළ්  ළම්ඵර් භ සනහය කිටු හර් හතේ තීයණඹන් රකහ ඵළලිභ. 
 

 06(01) 2022.09.05 දින ඳළති ආඹ න වහ නිතිඹ පිළිඵද සනහය කිටු හර් හතේ තියණඹන් රකහ ඵළලිභ. 
 

 භවහ නගය බහ භන්රි   -   ඒ. එච්. සුතේස ඉන්ද්රජිත් කුභහය භව හ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, තම් කිටුතේ අපි ජන හ විමුක්ති තඳයමුණ විදිඹට 02(3) 02(4) ව 04 කිඹන 
කරු රට විරුේධයි. ඒහතස ඳදනභ අපි ිට කලිනුත් දවන් කයරහ තිතඹනහ. අපි විරුේධතන 
ඳදනභ නළ  නළ  කිඹන්නට අලය නළවළ.  

 භවහ නගය බහ භන්රි   -   තම්රින් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 
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ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, 2(3) කරුණ ම්ඵන්ධතඹන් තම්තක් ඇමු භ 3 කිඹරහ හර් හ දවන් වුනහට 
ඇමු භ 3ක් නළවළ තම් හර් හතේ. ඒ ඇමු භ 3 රඵහතදන්න කිඹරහ ඉල්ලිභක් කයනහ. ඇමු භ 3 
නළති තම් ම්ඵන්ධතඹන් හකච්ඡහකයන්න ඇත් ටභ ඵළවළ. තභොකක්ද කිටුතේ තියණඹ එදහ භභ 
කිඹනහ ඒ කිටුට භභ වබහවිවුනහ. ඒ කිටුට වබහවිවුනහභ තදතනි කරුණ ඳරතනි කරුණ භභ 
ඒ අසනහතේ ප්රකහලකයපු තදඹක්  භයි. භභ වි යයි එ න විඳක්ඹ නිතඹෝජනඹ කයන භන්රියතඹක් 
වළටිඹට හිටිතස. එ තකොට ඔඵතුභහ ඒ අසනහතේ ගත්  භවය තියණඹ ම්ඵන්ධතඹන් භතේ 
විතයෝධ හඹ ප්රකහලකයහ. ඔඵතුභහ කිේහ ඒ තරහතේ ටවන් කයගන්න විදිඹක් නළවළ කිඹරහ භන්රිරු 
අතනක් අඹ එකග තච්ච නිහ. වළඵළයි භතේ භ කතස වළටිඹට නගයහධිඳතිතුභහ තදතනි කරුණ කිඹන 
එක ඒ විදිඹට හකච්ඡහවුතන් නළවළ. ඒ හින්දහ එ න තඳොඩි ගළටලුක් තිතඹනහ. ඇමු භ 3කිඹන එක 
තම් අසනහතේ තභ න රඵහ දිරහ නළතිනිහ තම් ගළන ළඩිඹ කනහකයන්න ඵළවළ. ඔඵතුභහතගන් ඉල්ලිභක් 
කයනහ ඇමු භ 3ත් තම්කට ඇතුරත් කයරහ තම් තඹෝජනහ ඊරග හර් හට ඉදිරිඳත් කයන්න කිඹරහ. 
නගයහධිඳතිතුභනි භභ කිඹනහ බහ තේකඹන් ම්ඵන්ධතඹන් ගත්  විනඹ රිඹහභහර්ග ම්ඵන්ධතඹන් 
අගතිඹට ඳත් තේකයින් සිටි නම් ඔවුන් විසින් ඉදිරිඳත් කර අභිඹහචනහ ළරකිල්රට තගන එභ විනඹ 
රිඹහ භහර්ග නළ  භහතරෝචනඹ කිරිභ ව නිතදෝස තේකඹන්තේනම් ඔවුන් ත  ඳනහ ඇති දඩුභ 
ඉත් කිරිභ තභඹ කයණහනම් එක්තකො විනඹ කම්ටුක් තිතඹනහතන්. ඒ විනඹ කම්ටු වයවහ කයන්න 
ඕන නළති එඹ ඳත්තච්ච කිටුට තම්තේ තියණඹක් ගළනිභ ම්ඵන්ධතඹන් ගළටලුක් තිතඹනහ. 
එ තකොට තම් විනඹ කම්ටු වයවහ ද තින්දු තියණ ගන්තන් අහනතස දි 5-09න දින තේකයින් 
විඹහනම් ඒ විතස බහතේ කහරඹ ම්ඵන්ධතඹන්. එ තකොට නිහඩු අනුභ  කයරහද නළේද ඒ 
ම්ඵන්ධතඹන් ඹම්කිසි හර් හක් තිතඹනහ. හර් හයි කරු  භ  ඳදනම් තරහ  භයි තින්දු තියණ 
ගන්න ඕතන්. අපි තභ න තේකඹන්ට තනතභයි ඹම්කිසි තදඹක් කයනහනම් විදයහත්භක ඳදනභක 
ඇති ඒ තේ කයන්න ඕතන්. ඔඵතුභහ තභතවභ තඹෝජනහක් දළිභ භභ හි නහ ළයදි කිඹරහ. එ තකොට 
තම්ක ම්ඵන්ධතඹන් අත්  විරුේධත්ඹ ප්රකහලකය සිටිනහ. හර් හ නළති තම් ම්ඵන්ධතඹන් ළඩිදුය 
කනහකයන්න ඵළරි නිහ ඊරග කිටුට ඉදිරිඳත් කයන්න කිඹරහ ඔඵතුභහට කිඹනහ. තම්ක 
ම්ඵන්ධතඹන් අත්  විතයෝධ හ ප්රකහලකයනහ. තම් විදිඹට නිතදෝස තේකඹන් තේනම් ඔවුන් ත  
ඳනහ ඇති දඩුම් ඉත් කයනහනම් ඉත් කයන්න ක්රභතේදඹ තභොකක්ද කිඹරහ දවන් කිරිභ ඇත් ටභ 
ළදගත්. 

ගරු නගයහධිඳති   -    ඩබ්.  භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

ගරු භන්ත්රීතුිඹ ඇමු භ නළතිනිහ තම්ක අපි ඳසුට කල් දළිභ කයන්න පුලුන්. වළඵළයි ඔඵතුිඹ අය 
කිඹන එක අපි හි මු තඹෝජනහක් ඉදිරිඳත්කයනහ යවිනහත් තේ ගුණතේකය භළතිතුභහ ඳහයක නභක් නම් 
කයන්න. එතුභහ තිතඹන ඉඩභට   තඹෝජනහක් ඉදිරිඳත් කයහ. තම්ක කිටු  භයි. ඒනිහ කිටුට 
විහිල්රහ  භයි ගන්තන. එක එදහ කිටුට ගත් හට ඳසතේ තම්ක කයන්න ඕතන් විනඹ කම්ටුකින්. ඒක 
අමුතුතන් කිඹන්න ඕතන් නළවළ. ලිඹන්න ඕතන් නළවළ. ඒහ නිඹි  විදිඹට තකරිරහ නළත්නම් එක ගළන 
කනහකයන්න. ඔඵතුිඹට ආතස පුලුන් ඒ ඇතයන්න තකතයන්තන් තභොකක්ද කිඹරහ ඔක්තකොභ තම් 
හර් හට ගන්තන් නළවළ. එතවභ කයන්න පුලුන්කභක් නළවළ. ඒක තම් අංජනම් එළි අරින්නත් ඵළවළ 
එහ  ලිඹන්නත් ඵළවළ. එතවභ කයන්න විතඹෝත් බහල් කයන්න වම්ඵතන්තන් නළවළ. ඒ සිඹලු තේ 
නිළයදි කයරහ නළත්නම් ඒ හර් හ තගනල්රහ බහ අභිතඹෝගඹට රක්කයන්න පුලුන්. එක තනභයි 
ඒ ඇතයන්න තම්තක් කයන ක්රභ තිතඹනහ. ඔවුන්ට නිතදොස කයන්න තිතඹන අඹ නිතදොස කයනහ. 
නිතදොසකයන්තන් විනඹ කිටුකින් තනතභයි නම් භන්රහල්නම් ඒක අභිතඹෝගඹට රක් කයන්න. 
ඒ තකොට විනඹ කිටුක් දහන්න තනහ  හභ එක රක්තරත් නළවළ. ඊතස දිනතසදිත් ඇවිල්රහ විනඹ 
කිටුක් ඳත්කයනහ කිඹරහ විනඹ කිටුට තගනහ කිඹරහ කිඹනහ. විනඹ කිටුට අභිඹහචනහ 
තගොඩක් දිරහ තිතඹනහ.  හභ ඒක වුතන් නළවළ එක තයි එතවභ. 

    භවහ නගය බහ භන්රි   -   තම්රින් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,තම්තක් තිතඹන්තන් භවහ බහතේ දළන ගළනිභ දවහ ඉදිරිඳත් කයනහ කිටු 
තියණඹ අනු ඉදිරිකටයුතු සිදුකිරිභටත් තියණඹ කයයි තම්ක තියණඹක්. 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 
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ගරු භන්ත්රීතුිඹ ඉදිරිකටයුතු කිඹන්තන් තම් තදකක් තිතඹන්තන් දහරහ. ඒ ඉදිරිකටයුතු කිඹන්තන් ඒහ 
අනු කයන්න කිඹරහ එතවභ නළති ඉදිරිකටයුතු කිඹන්තන් එදහගත් තින්දු රිඹහත්භක කයන්න 
තනතභයි. ඒනිහ එක යදහ ටවහ ගන්න ඹන්න එඳහ. තම්තක් කහටත් තදෝහතයෝඳණඹක් තනතභයි 
තිතඹන්තන්. තම්තක් තිතඹන්තන් ඒ ඳරික්ණඹ කයන්න කිඹරහ. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -   තක්. ඩී. නිලහන්  ප්රදිනහන්දු භව හ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,ආඹ න කිටුතේ අංක 3 පිළිඵද අධහනඹ තඹොමුකයනහ. දළන් තම් තුන ඹටතත් 
අපි ළතඩෝතෝච් ආයක්ණ තේතස පුේගලික භහගභ එක්ක අපි ගවපු විවිසුභකින් කටුඵළේද තඳොරට 
අදහර ආයක්ක තේහ ඳඹන්න ඒ විවිසුම්ග  තරහ දළන් ගරු නගයහධිඳතිතුභනි තම් අයි භතස 
කිඹනහ ඒ විවිසුතම් තකොන්තේසිඹ අනු අනුභ  ගහසතු ප්රකහය කටුඵළේද ද තොයිහ රිඩහංගනඹ ව 
වියපුයන් අ් පු එළිභවන් යංගපිඨඹ යනහවන අංගනඹ දවහ ඳව  දවන් ඳරිදි ආයක්ක තේහ 
ඳඹහගළනිභට බහ අනුභළතිඹ රඵහ ගළනිභ. දළන් අය විවිසුතම් අපි එකග තේච්ච ිර ගණන් ව ඒ 
තකොන්තේසිරටභ ඹටත් කයරහ තොයිහ රිඩහංගනඹට ව යන හවන අංගනඹට දිහ මුය යහරි මුය. 
තදකයි ඒ කිඹන්තන් වියපුයන් අ් පු එළිභවන් යංගපිඨඹට එකයි ඔක්තකොභ තුනයි. ඒ කිඹන්තන් අපි 
අලුතින් පුදුගරතඹෝ ගන්නහ තනතභයි අය අඹතගන් ඉල්ලිභක් කයනහ තම් සනහන තදකත් අය ඳදනභ 
ඹටතත්භ ආයක්හකයරහ තදන්න. එ තකොට දළන් ගරු නගයහධිඳතිතුභනි තොයිහ රිඩහංගනඹට අදහර අපි 
දහරහ තිතඹන තඹොදරහ තිතඹන අත්  ආයක්ක තේතස අපි දහරහතන් තිතඹන්තන්. ඊට අභ යද අපි තම් 
ගන්තන් දළන් තම් ආයක්ක තේඹ බහ විදිඹට අත්  ආයක්ක තේඹ ආයක්හ තදනහ තම් 
සනහනතස. එක තවොදද නයකද කිඹන එක තනභ  ර්කඹක්. දළන් අපි තම් තඳෞේගලික එතකන් අයතගන 
දහනහ තභ නට. දළන් එ තකොට තම් තදක අ ය තකොතවොභද වදන්තන් අත්  ආයක්ක තේහ. 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ අත්  ආයක්හයි ඒ ආයක්හයි තදකභ තිඹන්තන් නළවළ. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -   තක්. ඩී. නිලහන්  ප්රදිනහන්දු භව හ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, අත්  තදන්තනක් ඉන්නහ එතගොල්රන්ට ඳළරිච්ච යහජකහරිඹක් තිතඹනහ. 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ‚ එ තකොට අපි අයින්කය ගන්නහ. 

 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -   තක්. ඩී. නිලහන්  ප්රදිනහන්දු භව හ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, එතගොල්රන් අයින් කය ගන්නහ. 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ‚ අයින් කයරහ අපිට දළන් තේහ සනහන රඵහ දිභට සනහන ප්රභහණඹක් තරොකුට තිතඹනහ. 
ඒ සනහන රට තඹොදරහ ඔවුන්තගන් ඒ තේහ ගන්නහ. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -   තක්. ඩී. නිලහන්  ප්රදිනහන්දු භව හ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,එතගෝල්රන්ට අදහර තභොනහවරි නිලසචි  කහයණහ ටවන් කයපු වදනික 
තභොනහ වරි තල්ඛනඹක් යහජකහරිභඹ තල්ඛනඹක් තදනහද ඒතගොල්තරෝ කරයුතු කහර්ඹඹ තභොනහද 
කිඹරහ. තභොකද අපි විඹහට ඳසතේ අපිට දළතනන්තන් නළවළ තභොකක්ත් නිලසචි  කහර්ඹඹක් ඇතුතල් 
තනතභයි එතගොල්තරෝ එතගොල්රන්තේ යහජකහරිඹ කයන්තන් කිඹන එක.  

ගරු නගයහධිඳති - ඩබ්.භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 
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ගරු භන්ත්රීතුභහ‚නිලසචි  යහජකහරි ඒ අදහර තන්නහවු මුයකුටිතස යහජකහරි තභොනහද කිඹන එක දවන් 

කිරිභක් කයන්නම්. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -   තක්. ඩී. නිලහන්  ප්රදිනහන්දු භව හ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,ඒ තේභ භවය සනහන ර අත්  ළටු්  රඵන මුයකරුන් කිඹන අඹ විවිධ අඹ 
ඉන්නහ වළඵළයි ඒ අදහර සනහනතස ඉන්න අඹ දන්තන්ත් නළවළ. මුයකරුහ දළකරත් නළවළ. එතවභ  ළන් 
තිතඵනහ. ඒනිහ තම් විතේචන ඳළත්ත න් ගත්ත ො සත් තගොඩක් තිතඹනහ. නමුත් තම්හ තවොඹන්න 
භවජන මුදල් ගනිින් තන තන විවිධ රැකිඹහ කයින් අඩුභ  ය තම් එක දිනක් ආහට එන්තන් නළති 

ළටු්  රඵන අඹ ඉන්නහ. ඒනිහ තම්හ තවොඹන්න. 

ගරු නගයහධිඳති - ඩබ්.භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ‚ඔඵතුභහට සතුතින්  තනහ තභොකද භතේ තවෝදය භන්රිරුත් වළභදහභ තම් කනහ 
කිඹනහ. ගරු තකොභහරිසතුභහ තභොන තරහකත් දළන් අපි ඔඵතුභන්රහට තම් තේහ කයන්තන් තභඹ 
අද කයන්තන් නළවළ කභක් නළවළ ඔන්න ඔතවොභ තනොකය හිටිඹට කභක් නළවළ කිඹරහ කදහත් එතවභ 
අදවක් අපි ඔඵතුභන්රහට ජිවිතත්ටත් දිරහ නළවළ. තදන්න අදවස කයන්තනත් නළවළ. ඒක නිහ තම්ක 
ගරු තල්කම්තුභහතේ බහය තිතඹන නිහ භභ හි න්තන් විදිභත් තභොකක්වරි ළඩටවනක් වදරහ තම් 
මුයකරු කිඹන එකනම් මුයද කිඹන එක ප්රලසනඹක් තරහ තිතඹනහ. තභොය තේ තන්න විහිල්රහ 
තිතඹන්තන් ඒක නිහ ඒ ම්ඵන්ධතඹන් අපිට ගළටලු කිහිඳඹක් තිතඹනහ. ඔඵතුභන්රහතේ දළඩි අධහනඹ 
තඹොමු කයරහ ඔඹ සනහනඹන්ර තිතඹන්නහවු තේහ තභොකක්ද? අපි කිඹමු උදහවයණඹකට 
භන්රියතඹක් විහිල්රහ ආණ්ඩු ඳක්තසද විඳක්තසද තනතභයි භන්රියතඹක් විහිල්රහ ඵරනහ 
තභොකක්ද තම් තේහ ඔවුන්ට බහයදිරහ තිතඹන යහජකහරිඹ. උදවයණඹකට ඊතස තඳතර්දහ ලුනහතේ 
භන්රිරුතේ රිවිල් එකක් ඹනහ ඇවිදින භන්රිරුතේ විහිල්රහ රිවිල් එක ඇතුතල් තිතඹනහ. එ තකොට 
ිනිසසු කම්් තල්න් කයනහ කම් ් තල්න් කයනතකොට දිරහ තිතඹන ඩියුටි ලිසට් එක තිබුණහනම් 
ඳහතර්ඹන තකතනකුට වරි කිඹන්න පුලුන් තභොකක්ද අය කයන්තන් කිඹරහ. ඒ අයිතිඹ තදන්න ඕතන් ඒ 
ිනිසසුන්තේ ඵදු ල්ලිලින්  භයි තම් ඔක්තකොභ අපි කයන්තන්. ඒකනිහ ඉසය ඔඹ 
තකොන්ත්රහත්කරුතක්තේ තකොන්ත්රහත් එකක් දුන්නහභ තකොන්ත්රහත්එකට ගල් තකොච්චයද  හය තකොච්චයද 
ළලි තකොච්චයද ඔක්තකොභ ඵරන්න තභොකක්වරි එකක් තිතඹනහ. අන්න එතේ භභ හි නහ තම්කටත් 
එතවභ එකක් තිබුණහට කභක් නළවළ. හි ත් කභට ිත්රශිලිකභට යසහල් දුන්නහ තවොයකම් කයන්න 
යසහල් තදන්න, ළඩට එන්තන් නළතිතන්න යසහල් දිරහ නළවළ කවුරුත්. ඒනිහ තම්කනම් භභ 
හි න්තන් තරොකු ඵයක්දහරහ ගරු තකොභහරිසතුභහ නිරධහරින් එකතුතරහ තම්ක කයන්න තේඳර 
ආයක්හකයගළනිභ දවහ ඵදු මුදර ස විඹදම් කයරහ තේඳර ආයක්හ තන්තන් නළත්නම් ප්රලසනඹක්තන්.  

 භවහ නගය බහ භන්රි   -   යවිනහත් තේ. ගුණතේකය භව හ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,අංක 4 ම්ඵන්ධ ඔඵතුභහතේ අධහනඹ තඹොමු කයනහ. ඒතක් තිතඹනහ 
තේකයින්තේ කහරඹ දිර්ඝකිරිභ ම්ඵන්ධ. එඹට විරුේධත්ඹක් නළවළ. නමුත් ඔඵතුභහතේ අධහනඹ 
තඹොමුකයන්න කළභතියි භට ආයංචිවුනහ තෝකින් ටළක් එක එ යම් පිරිසිදු බහඹක් නළවළ. තම්න් තට්නස 
එච්චය තවොද නළවළ කිඹරහ. භභ විතස නළවළ. ආයංචි තච්ච තදඹක්. ඔඵතුභහතේ අධහනඹට 
තඹොමුකයනහ තම් න තේකයින් 36ක් ඉන්න නිහ ඒ ගළන තඳොඩ්ඩක් ඵරන්න ඊට අභ ය යහරිකහතල් 
ඇවිදින කට්ටිඹට ඒ ට්රළක්එක තට් රයිට් ළඩ කයන්තන් නළවළ. භභ තඳතර්දහ රැ ඒ ඳළත්තත් විඹහ නමුත් 
රයිට් ළඩකතර් නළවළ. එකත් ඔඵතුභහතේ අධහනඹට තඹොමු කයනහ. 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ‚රයිට් ළඩකයන්තන් නළවළ තඳොඩි ප්රලසනඹක් නිහ තවොරු ඹර් ගරතගන විහිල්රහ. 
තම්තනතකොට අදහර විි  කිරිභ  හභ තනොකයපු නිහ ඉංජිතන්රු ංසනහ  භයි තම් යහඳිතිඹ කතල්. 
ඔවුන් ත  අපි විඹ තිතස විහිල්රහ කරු  දළක්වුහ භභයි තකොභහරිසතුභයි අදහර කරු  දළක්විභ කරහ 
දළන් ඒතකදි අධයක්ක ජනයහල් ඳහ පිලිගත් හ ඒ තකොන්ත්රහත්කරුන්තගන් ඒහ කයරහ අපිට බහය 
තදනහ කිඹරහ ඒනිහ ඒ  අදහර සිඹලු කටයුතු කයහට ඳසතේ අපි තම්තනතකොට ඹම් ප්රභහණඹකට ඒතක් 
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කටයුතු සිදුතන ප්රභහණඹ අතිලයින්භ පිළිග  යුතු භට්ටභට ඳත්තරහ නළවළ. ඒනිහ ඒ කරු  සිඹලු තේ 
තවට අනිේදහ තනතකොට සිදුතේවි. 

 භවහ නගය බහ භන්රි    -   ඩී. එම්. සුජිත් පුසඳකුභහය භව හ 

            ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, අවුරුදු 18ක් වි ය තම් බහ අපි නිතඹෝජඹ කරහ. වළඵළයි ඒ කහර සිභහතේ 
තනොවිච්ච විදිඹට සිදුවිම් දළන් බහ තුර සිදු තනහ. දළන් තම් බහතේ අපිට කනහකයන්නත් බඹයි 
පිසත ෝරඹක් එතවභ ඉල්රරහ තිතඹන්තන්. ඒනිහ කහට තකොකහ ගසන්නද දන්තන් නළවළ. පිසත ෝරඹ 
ඉල්රහ තිතඹන්තන්. ඒනිහ තඳොඩ්ඩක් ඳරිසින් කනහකයන්න ඕතන්. ගරු නගයහධිඳතිතුභනි අවුරුදු 17ක් 
නළති පිසත ෝරඹක් දළන් ඉල්රනතකොට අපි ඉන්තන් බතඹන් තකොයිතරහතේ ගසයිද කිඹරහ දන්තන් 
නළවළ. අත්  ජිවි රට  ර්ජන තිතඹනහ. ඒකයි අපි කිේතේ. ඒනිහ අපි බඹයි අපි චණ්ඩිතඹෝ තනතභයි 
තඵොතවෝභ අහිංක ිනිසසු. ඒනිහ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි තම් ලිහිි  භන්රිතුිඹ ඉදිරිඳත් කයන තකොට 
කහයණහක් භභ දකිනහ භන්රි තකතනක් වළටිඹට ඕනළභ භන්රිතකතනකුට තිතඹනහ අයිතිඹක්  භන් 
තම් බහ නිතඹෝජනඹ කයනහනම් බහ හර් හ තේ තවෝ තම් ආඹ නඹතුර ඹම් කිසි සිදුවිභක් 
තිතඹනහනම් ඒ සිදුවිභ ම්ඵන්ධතඹන්  භන්තේ අදව ප්රකහලකයන්න තම් බහතුර අයිතිඹක් 
තිතඹනහ. එක අභිතඹෝගකයන්න කහටත් ඵළවළ ඒනිහ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, තම් බහ හර්නහතේ 
තිතඹන කරුණ අපි උකවහතගන ක හ කයනතකොට නගයහධිඳතියඹහතේ හිතත් තිතඹන ඒහ කිඹරහ 
අතනක් භන්ත්රීරුන් අඳවසු හඹට ඳත් කයන්න එඳහ. තභහි ඳළවළදිලි 02(03) තදළනි කරුතණ් 
2022.05.09 බහ තේකඹන් ම්ඵන්ධ ගත් විනඹ රිඹහභහර්ග ම්ඵන්ධතඹන් අගතිඹට ඳත් තේකඹන් 
සිටීනම් ඔවුන් විසින් ඉදිරිඳත් කශ අභිඹහචනහ ළරකිල්රට තගන එභ විනඹ රිඹහභහර්ග නළ  
භහතරෝචනඹ කිරීභ වහ නිතදොස තේකඹන් තේනම් ඔවුන් ත  ඳනහ ඇති දඩුම් ඉත් කිරීභ. ඉතින් 
තභහි ප්රලසනඹක් නළවළ, ප්රලසනඹ තිතඹන්තන් තභඹ කයන්තන් කවුද  තම් කිටු කවුද කිඹරහ තම් බහට 
කිඹන්න. 

නගයහධිඳති   -  ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහඅවුරුදු 16ක් තම් බහතේ හිටිඹහ කිඹරහ කිඹනහ, භවහ නගය බහතේ විනඹ 

කිටුක් තිතඹනහ.   

භවහ නගය බහ භන්ත්රී -   ඩී. එම්. සුජිත් පුසඳකුභහය භව හ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,විනඹ කිටුක් තිතඹනහ නමුත් ඒක තිතඹන්න ඕනෆ භන්ත්රීරුන්තේ 
ප්රධහනත්තඹන් තනතයි, තම් විනඹ කිටු තිතඹන්න ඕනෆ නහගරික තකොභහරිසයඹහතේ 
ප්රධහනත්තඹන්, අපි කිඹන්තන් තභහි ඳළවළදිලි කිඹරහ නළවළ කවුද තම් කිටු කයන්තන් කිඹරහ, ඉසය 
හර් හර තිබුණහ දළන් තභහි තිතඹන්තන් භන්ත්රීරුන්තේ නම්. 

                                   (බහතේ තඝෝහ) 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,  ඔඵතුභහ දහපු තඹෝජනහ ගළන භභ දිවින් දිගටභ ක හ කශහ, ගරු නගයහධිඳති 
භන්රහල් භව හ ඉදිරිඳත්කය ඇති බහතේ යහ  ඵහ ගත් බුදුපිළිභ වන්තේ  ම්ඵන්ධතඹන් වු ඳව  
ලිපිඹ රකහ ඵළලීභ. එහි නළ  හර් හක් රළබිරහ තිතඹනහ භභ හි න්තන් නගයහධිඳතියඹහ ආපු 
හර්නහ ම්ඵන්ධතඹන් ළහිභකට ඳත් තන්තන් නළතු ඇති, උක්  කරුණ රකහ ඵළලු කිටු තම් 
ම්ඵන්ධතඹන් විධිභත් වහ විස යහත්භක හර්නහක් කිටුට ඉදිරිඳත් තනොවු ඵළවින් විධිභත් වහ 
විස යහත්භක හර්නහක් ිශඟ කිටුට ඉදිරිඳත් කයන තර නහගරික තකොභහරිසයඹහට කිටු 
විසින් දන්හ සිටින රදි, තභහි තිතඹන්තන් එපු හර්නහ ම්ඵන්ධතඹන් ළහිභකට ඳත් තන්තන් නළවළ 
ඒ නිහ තභඹ විධිභත් තර එන්නලු, භභ අවන්තන් ගරු නගයහධිඳතිතුභහ, තම් බුදු පිළිභඹ දුන්න එක 
ම්ඵන්ධතඹන් තභොකේද තම් විධිභත් ඳරික්ණයි, තභොකේද තම් ප්රලසතන් තභඹ ප්රලසනඹක්ද? තම් බුදු පිළිභ 
වන්තේ නිදවස කයපු එක භවහ තරොකු ගළටළුක්ද බහ හර්නහකට දහරහ, තභහි ඹටි අයමුණ තභොකේද? 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ප්රලහංහක් කයන්න තිතඹනහ. තම් 02(03) ඳශතනි කරුණ ම්ඵන්ධතඹන් 
භතේ පුර්ණ එකඟ හඹ ප්රකහල කයනහ තභොකද 2022.05.09 දින බහට එල්රවු ප්රවහයඹ ඊට 
ම්ඵන්ධවු පුේගරයින් වහ එභ ප්රවහයඹ තවේතුතන් බහට සිදු වී ඇති වහනිඹ ම්ඵන්ධ රිඹහත්භක 



  භහසික බහ හර් හ - 2022.10.06 

19 
 

ඳරික්ණ පිළිඵ ෆහීභකට ඳත්විඹ තනොවළකි ඵළවින් ඒ ම්ඵන්ධ විධිභත් ඳරික්ණඹක් අඳයහධ 
විභර්ණ තදඳහර් තම්න්තු විසින් ඳත්න තර තඳොලිසඳතියඹහතගන් ඉල්රහ සිටිනහ. තම් ආඹ න 
කිටුතේ සිඹළු තේට භභ විරුේධයි. අන්න ඒ කරුණට ඳභණක් භභ එකඟයි. ගරු නගයහධිඳතිතුභහ, තම් 
02(4) කරුණට ඔඵතුභහ දහරහ තිතඹන එතක් ඹටි අයමුණ ඔඵතුභහ ඳළවළදිලි කයන්නතකෝ තභඹ ඳළවළදිලි 
නළවළ බුදු පිළිතම් දුන්නනම් දුන්තන් කහටද කිඹරහ කිවුහ නම් තම් ප්රලසතන් ඉයයිතන් එ නින් එවහට 
තභොනද තම් විස යහත්භක විස යයි ඳළවළදිලි කිරීම් කයන්නයි. ගරු නගයහධිඳතිතුභහ, තම් නඩු 
ම්ඵන්ධතඹන්,අත්  හි ත් තඳොතවොට්ටුතේ එක්ත් ජහතික ඳක්තස ව ශ්රී රංකහ නිදවස ඳක්තස 
ඉන්න භතේ තවෝදය භන්ත්රී තුන්තදනහට කිඹන්තන් ඔඹ මුදල් කිටුට කතඩ් ඹනතකොට ඳරිසතභන් 
තවේතු දළන් ඹන විධිඹ තවොභ නළවළ තභොකද අපි තම්හ ම්ඵන්ධතඹන් නී යහනුකර පිඹය ගන්නහ, 
තම් ම්ඵන්ධතඹන් භන්රහල් ප්රනහන්දු කිඹන පුේගරඹට තඳෞේගලික ඳළරිච්ච නඩු රට නගය බහ 
ල්ලි තගනහ. ඒ තගන්තන් තම් ඉන්න භන්ත්රීරුන්තේ අත් ඉසසීතම් ප්රතිපරඹක් තර ඒ නිහ අපි 
දන්න විදිඹට අධිබහයඹන් ඳළනතනහ ඒට තගන්න රළසතිතරහ  භයි ගරු භන්ත්රීරුන් තම්ට අත් 
ඔන්න ඕනෆ. තම් තභොයටු ජන හතේ ල්ලි තම්හ කයන කරට ඳේ ිහිරිඹ මී තේ, විදින කරට දුක් 
දළඩිතයි විි  තේ කිඹරහ  භයි භට කිඹන්න තිතඹන්තන්. භන්රහල් ප්රනහන්දුට තම්හ තගන්න 
තනහභයි ඒක ඳළවළදිලියි. භන්රහල් ප්රනහන්දු කිඹන්තන් දළන් ඹභක් කභක් තිතඹන භනුසතඹක්තන්. 
තභොකේද තම් රළේජ නළති ළතඩ්. පුේගලික නඩු රට තම් නගය බහට කිඹරහ ල්ලි තගහ ගන්න 
රළේජහ නළේද, ඒ නිහ අපි තම් ම්ඵන්ධතඹන් විරුේධත්ඹ ප්රකහල කයනහ. ඕතන නම් එක 
උදහවයණඹක් කිඹන්නම් නගයහධිඳතියඹහට හිව ෂි පුේගරතඹක් ඇවිත් කිඹනහ තම් අත්  ඳහය 
කට්ටිඹක් ඳහවිච්චි කයනහ කිඹරහ, භවහ නගය බහ අඥහ ඳනතත් කිසිදු ප්රතිඳහදනඹක් තනොභළති 
භන්රහල් ප්රනහන්දු කිඹන පුේගරඹහ නගයහධිඳතිදුයඹ උඳතඹෝගී කයතගන එඹ අඹතුතර බහවි හ කයින් 
විහිල්රහ තේට්ටු වයස කයරහ ගවනහ  හ් ඳඹක් එකට ඒ ිනිසසු උහවි ඹනහ ඒ නඩුට නගය බහ 
තඳොදු භවජන මුදල් තගනහ එක්රක් ගහණක් ගුණසිරි තවේතේ නීතිඥතුභහට තගවීම් කයරහ තිතඹනහ 
තම් හර්නහතේ එක තිබුණහ. භභ අවන්තන් තම්ක නගය බහට අලය තදඹක්ද,තම් ංීකක තේඳර, 
භවජන හතේ තේඳර ිනිසසු එකතේරක් කන්තන්ත් තඵොතවෝභ අභහරුතන් ශභතඹක්ට භහළු කළල්රක් 
භස කළල්රක් රළතඵන්තන් කරහතුයකින් ඒ නිහ කරුණහ කයරහ තම් රළේජ නළති ළඩ කයන්න එඳහ. තම් 
ිනිසසුන්තේ මුදල් කහඵහසිනිඹහ කයන්න එඳහ. භභ ඳළවළදිලි කිඹනහ තම් නඩු ලින් 80% 
නගයහධිඳතියඹහට තඳෞේගලික ඵරඹ අධික්රභණඹ කිරීභ නිහ ඳළරිච්ච නඩු, ඒ නිහ තම් නඩු රට 
තභොයටු භවජන හතේ මුදල් ළඹ කයන්න එඳහ කිඹන ඉල්ලීභ කයනහ.02(03) ඳශතනි කරුණ වළය 
අනික් සිඹළු කරු  රට භභ විරුේධත්ඹ ප්රකහල කයනහ. 

 

නගයහධිඳති   -  ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, එතවභ කයන්න ඵළවළ ඇතුතල් තිතඹන එක කරුණකට වි යක් කළභති කිඹරහ තින්දුක් 
ගන්න ඵළවළ, අවුරුදු 16ක්භ ගත්  නළති එකක් දළන් ගන්න ඵළවළතන්. ගරු නිතයෝන් භන්ත්රීතුභහ, ගරු 
සුජිත් පුසඳකුභහය භන්ත්රීතුභහ කහයණඹක් කිේතන් ඳහයකට  හ් ඳඹක් ඵතරන් ඵන්න්න විහිල්රහ කිඹරහ, 
ඔඵතුභහ තවට භට නඩු 03ක් දළම්භත් භභ ඳහයල් වළදිභ ම්ඵන්ධතඹන් තඳනි සිටිනහ එක තවේතු 
ඔඵතුභහතේ ඔඹ ඳහය වළදුතේ කට්ටිඹභ ඔඹ ඳහය වදනට කළභති කිඹපු නිහ, නළත් ම් භභ තඳනි 
සිටින්තන් නළවළ. තවට භට නඩු තදකක් දළම්භත් තුනක් දළම්භත් භභ තඳනි සිටිනහ. ඒ භතේ ගකීභ නිහ, 
වළඵළයි ඔඵ ඔතබ් තගදයට එවහ ඳළත්තත් ඔඵට අයිති නළති ඳහයකින් ප්රතේලඹ ගන්න ඹනනම් එක 
කයන්න එඳහ කිඹරහ තකොන්තේසි දහරහ අනුභ  කයරහ තිබුණහ නම් භභ ් රළන් එකක් එ ිනිසසුත් තම්ක 
දීපරහ නළත් ම් නගය බහට ඔඵතුභහට භභ ප්රතේලඹ ගන්න තදන්තන් නෆ. ඒ ිනිසසුන්ට භභ දීපරහ 
තිතඹනහ තකොන්තේසිඹක් තම් භහර්ගතඹන් ප්රතේලඹ ගන්න ඵළවළයි කිඹරහ. ඒක නිහ භභ ඔඵතුභහ 
තනුතන් තඳනි සිටින්තන් ඒ ිනිසසු තභඹට කළභති වුණ නිහ. තම් දුයදහරිත්තඹදි ළඩ කයේදි භට නඩු 
කිඹක් ළටුනත් තභහ නත් න්තන් නෆ. නත් න්න ිනිසසු භට ඡන්තේ දීපරත් නළවළ. භභ ් රළනින් 
කිටුතේ බහවඳතියඹහ විදිඹට ඹම් පුේගලික ඉඩභක් තකොටස රට කළඩුභ ඔවුන්ට වි යයි ඒ ඳහය 
කිඹරහ තිතඹන එකක,   තකතනක් එක ගන්නතකොට භභ එක දුන්තනොත් ඔවුන් ඳසතේ භහ 
තගනිඹනහ භහන හිිකම් ඒක තනභ ප්රලසනඹක්. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -   ඩී. එම්. සුජිත් පුසඳකුභහය භව හ 
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ගරු නගයහධිඳතිතුභහ තභඹට උත් ය තදන්න පුළුන් භට අලයනම්. 

නගයහධිඳති   -  ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ අලය නළවළ භට උත් යඹක්, තඵොරු ඇත්  උහවිතඹන් තීයණඹ කයයි භට අදහර 
නළවළ. ඒනිහ, ඔඹ තඵොරු කිඹයිතන් අධිකයණඹට, ගරු තේනක දභඹන්  භන්ත්රීතුභහ කිඹරහ විඹහ 
අනය ඉදිකිරීභක් කළඩුතේ නළවළ කිඹරහ. 

    (බහතේ තඝෝහ)  

එතුභහ කිඹපු විදිඹට අනය ඉදිකිරීභක් තිතඹනහ කිඹනනම් භභ එකට භට නඩුක් ළතටයි කිඹරහ 
තඳනි සිටින්තන් නළතිනම් ඒ තනුතන් ිනිසසු භට තභොකටද ඡන්දඹ දීපරහ තිතඹන්තන්. භභ තභ න 
ඉන්න අන්තිභ දටත් තම් තේල් තනුතන් තඳනි සිටරහ  භයි ඹන්තන් 

2022.09.05 දින ඳළති ආඹ න වහ නිතිඹ පිළිඵද සනහය කිටු හර් හතේ සිඹලුභ කිටු තියණඹන්ට 
ඳක් ඳව  නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල කයන රදි. 

 
01 නගයහධිඳති   - ඩබ්ලිේ.භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

02 නිතඹෝජය නගයහධිඳති  - ඩී.භන්  සිල්හ භව හ 

03 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී.එම්.සුයංග නිලහන්  අතඳෝන්සු භව හ 
04 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තිරකසිරි ප්රනහන්දු භව හ 
05 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එච්.ප්රදීප්  ්රිඹන්  ප්රනහන්දු භව හ 
06 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.එච්.සුතර්ස ඉන්දික භව හ 
07 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.අතලෝක ඉන්ද්රතිරක ප්රනහන්දු භව හ 
08 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.එම්.භතවේස රුක්භහල් ඩඹස භව හ 
09 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.ඹන්  යන්සිරි ප්රනහන්දු භව හ 
10 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස.ඩබ්.එම්.නිහ ඉයහනි විතේවික්රභ භවත්ිඹ 
11 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - තක්.ඩී.අනුය ප්රනහන්දු භව හ 
12 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යූ.රලිත් ප්රනහන්දු භව හ 
13 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස.තේය යවීන්ද්ර ප්රනහන්දු භව හ 
14 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තක්.පී. සුන්  තඳතර්යහ භව හ 
15 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.ප්රිනිත් රිහන්  විතේයත්න භව හ 
16 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.කුභහය යහජයත්න භව හ 
17 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.පිලි්  ඳළන්සිස ප්රනහන්දු භව හ 
18 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.ජඹභහල් ්රිඹහයත්න භව හ 
19 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.බී.භල්ලිකහ ජඹතී ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 
20 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එච්.උජිත් කිහන්  කල්තේයහ භව හ 
21 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩි.ඩබ්.ඒ.යන්දු නිතයෝන භව හ 
22 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.නහරනී  තප්රේභතී ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 
23 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.දිඳහ චහන්දනි ආරිඹංල භවත්ිඹ 
24 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යවිනහත් ජඹ්රි ගුණතේකය භව හ 
25 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සුනිල් නන්දසිරි භහතකෝයහශ භව හ 
26 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. චන්ද්ර ගහිි  පීරිස භව හ 
27 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ආර්.එම්.ඒ.තදෝන දිරහශිනී භවත්ිඹ 
28 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.ප්රන්න භතනෝේ ප්රනහන්දු භව හ 
29 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.සුදර්ලනි ප්රිඹන්රිකහ කුතර් භවත්ිඹ 

30 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සිත්ති භසීනහ ඵක්කර් භවත්ිඹ 
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2022.09.05 දින ඳළති ආඹ න වහ නිතිඹ පිළිඵද සනහය කිටු හර් හතේ සිඹලු කිටු තියණඹන්ට 
විරුේධ ඳව  නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල කයන රදි. 

 
01 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩී.එම්.සුජිත් පුසඳකුභහය භව හ 
02 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - බී.ජිත් දුින්ද පීරිස භව හ 
03 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තිය යහංජන තභන්ඩිස භව හ 
04 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී.එම්.නිතයෝන් රුභහල් අතඳෝන්සු භව හ 

05 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - තම්රින් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

06 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.ශිතයෝි ඉන්දිකහ කුතර් භවත්ිඹ 
07 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.්රිඹහනි තවේභර හ ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 
 

2022.09.05 දින ඳළති ආඹ න වහ නිතිඹ පිළිඵද සනහය කිටු හර් හතේ අංක 2(03),02(04) ව අංක 
04 ඹන කරු  රට විරුේධත් අතනකුත් කරු  රට ඳක්ත් ඳව  නම් දවන් භවහ නගය බහ 
භන්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල කයන රදි. 
 

01 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - තක්.ඩී.නිලහන්  ප්රදිනහන්දු භව හ 

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

03 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.එච්.සුතේස ඉන්ද්රජිත් කුභහය භව හ 
04 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.යවින්ද්ර යංගන ප්රනහන්දු භව හ 

 

2022.09.05 දින ඳළති ආඹ න වහ නිතිඹ පිළිඵද සනහය කිටු හර් හතේ සිඹලුභ තියණඹන් ළඩි 

ඡන්තදන් බහ ම්භ  විඹ. 
 
(තභභ අසනහතේ ඳව  නම් දවන් භන්ත්රීරු බහගළතඵහි තනොසිටිඹව. 
01 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එල්.ඔ වර්ණ අතබ්තකෝන් භව හ 

02 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.ඒල්.තේනක දභඹන්  ද සිල්හ භව හ )    

 

06(2) 2022.09.06  දින ඳළති ඉඩම් වහ නගය ංර්ධනඹ පිළිඵද සනහය කිටු හර් හතේ තියණඹන් රකහ      
      ඵළලිභ. 

 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී    -   තක්. ඩී. නිලහන්  ප්රදිනහන්දු භව හ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඉඩම් කිටු හර්නහතේ 02(01) කරුතණ් තභොයටු එතගොඩ උඹන න ගහලු ඳහය, 

චන්ද්රකහන්ති 2705/14 /B ඳදිංචි පීරිස ඹන අඹ 2021.12.22 දින ඉදිරිඳත් කයන ඳව  ලිපිඹ, දළන් 
2021.12.22  භයි තම් ලිපිඹ  එරහ තිතඹන්තන්, ශකහ ඵරන්තන් 2022.09.06 දළන් එ ලියුභ  භයි 
තභොදය ජඹගත්පුය නිහ ංකීර්නතස රිඳනම් අංක 95 සිට රිඳනම් අංක 63 දයන නිහ දක්හ ඇති 
භහර්ගතඹහි රිඳනම් අංක 266 දයන නි දක්හ එත ක් සිට තර්ල් ඳහයට භගහි ගභන් කයන ප්රධහන 
භහර්ගඹ දක්හ පුළුල් තකොට ඳයහ ගළනීභ. එ තකොට  භයි භට දළනුතන් තම් භභ තගනහපු තඹෝජනහතන් 
කිඹරහ, භභ එ ප්රතේලතස ජන හතේ තඹෝජනහක් විදිඹට තගනහහ තම් භහර්ගඹ තම්ක දළන් දළක්කභ 
කහටත් වඳුනහගන්න පුළුන් කභක් නෆ තම් භන් තගනහපු තඹෝජනහ කිඹරහ තභොකද තභහි නළවළ කවුද 
තඹෝජකඹහ කවුද තභඹ තගනහතේ කිඹරහ, දළන් තිතඹන්තන් මුදුනින් අල්රරහ ඹට නළවළ, එ තකොට 
කහටත් තභඹ ගළන අදවක් නළවළ, බහට එනතකොට අඩුභ  යින් තම් ගළන ක හ කයන්නබහතේ 
භන්ත්රීරු සිඹළු හර්නහ ඵරහරහ ආහත් තම් අයිටම් එක තත්රුම් ගන්න ඵළවළ, දළන් තභඹ තත්රුම් 
ගන්නනම් නිසචි  තකොටක් තඹෝජකඹතේ තිතඹන්න ඔන, දළන් තම් තඹෝජනහට අදහර හිටපු 
උඳනහගයහධිඳති දම්ික චන්ද්රනහත් භව හතේ ඉඩභ පිළිඵ ගළටළු තභහි ප්රලසන ගණනහක් භතුවුනහ දළන් 
එතුභහ අය කිඹපු ඳට්ට ගවපු ඹවඳහරනතස කයට තභතුභහ අ  දහතගන ඉන්න තරහතේ, අපිට ළකඹක් 
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තිතඹනහ  දළන් දිර්ඝ කහරඹක් එ ිනිසසු ඳහවිච්චි කයපු තම් භහර්ගඹ ඔහුතේ ඉඩභ උඩින් තිබුතණ් ඔහු 
විවිධ අසනහ ර භභ කිඹන්තන් තම් බහ තනොභග ඇරිඹහ කිඹරහ, ඔහුට ආදහශ ඉඩම් කිටුට එන්න 
කිවුභ ඊට අදහර ක හ කයන්න ඔහු ඒ අසනහ කිහිඳඹක්භ භඟ ඇරිඹහ. ඔහු ආපු අසනහ තිබුණහ එ 
අසනහර නිළයදි තම් බහතේ අදහර නිරධහරින් කශ යුතු තේ කතල් නළවළ, දළන් ඊතස තඳතර්දහ 
විහිල්රහ තභොකක් වරි භළනීභක් කයරහ ගළහුහ ක  ගඹක් ඵරනතකොට එ ඳහයට අදහශ සනහය භළනීම් 

ක  තනතයි  කහලීක ගවපු ක  ගඹක් කිඹරහ  භයිT O භවත් තඹක් කිවුතේ දළන් එක ඳළත් කින් 
තභතවභ රිඹහත්භක තන ගභන් ඉඩතම් අයිති භභ හි න විදිඹට අත්  දම්ික චන්ද්රනහත් භවත්භඹහතේ 
බිරිට තවෝ දිඹි ඹට තම් ඉඩභ අයිති. දළන් එඹහ කිඹනහ තම් ඳහය වහ ඳර්චස 10ට ඩහ ළඩි 
ප්රභහණඹක් න ඵ ඔඵ භඟ කශ හකච්ඡහතන් භහ වට ඳළවළදිලි විඹ. තභභ ඉඩතම් ප්රභහණඹ යජතස 
 ක්තේරු භ  දීපභට වළකි ඵ මීට තඳය ඉව  නගයහධිඳතිතුභහට, තකොභහරිසතුභහට තභන්භ ඉඩම් කිටු 
බවහඳතියඹහටද ඔඵට වහ කර්භහන්  අධිකහරියඹහට දළනුත් කය ඇ . වළඵළයි තඹෝජක භන්ත්රීයඹහ 
දන්තන් නෆ ඔහු තභතවභ කිවුහ  කිඹරහ කිසි දිනක කිටුට තම් ලිවුභ ආතේ නළවළ යජතස  ක්තේරුට 
අදහර තම් ඉඩභ තදන්න කළභති කිඹරහ තම් කිඹන්තන්,  ඊට ඳසතේ ඔහු කිඹනහ  භ ඔඵ නගය බහ 
තම් පිළිඵ උනන්දුක් දක්න තේඹහක් තනොභළති තවේයින්, ඔඵ බහ තභභ ඳහය පුළුල් කිරීභ 
කයන්තන් නළතිනම් භහ විසින් ඉඩභ ටහ ගළසීභට ළශසුම් කශ කම්බි ළට ගළසීභට භහ වට කරුණහකය 
අනුභළතිඹ. දළන් අත්  පිටටභ තචෝදනහ දහරහ බහ උනන්දුක් නළවළ එ නිහ භට ළට ගවන්න 
අනුභළතිඹ තදන්න, දළන් තකොතවොභද තම් ගවන තේභ තම් දම්ික චන්ද්රනහත් භවත් රු ඉතිවහඹ පුයහ තම් 
බහතේ තඵොතවොභ ගකී යුතු දූය දයින් ඉ හභ තේලඳහරන අත්දළකීම් තිතඹන  භන්තේ අලය හඹ 
තඵොතවොභ සුක්භ විදිඹට කයගන්න දක් අඹ ඵ අපි දන්නහ  ඒහ තිබිඹ යුතු එහ වළඵළයි එහ ඳවිච්චි 
තන්තන් තභොකටද, තම් භූිතස දිර්ඝ කහරඹක් එ ජනඹහතේ ඡන්දතඹන් බහ නිතඹෝජනඹ කයපු 
තේලඳහරඥයින් දළන් බහ අභහරුතේ දහරහ  බහ උනන්දු නළවළ කිඹරහ. අවුරුදු 50ක් 60ක් ිනිසසු 
ඳහවිච්චි කයපු ඳහයක් තකොටු කයන්න වළදුභ එ ිනිසසු තඳොලිසසි විහින් අපිට කිඹරහ අපි තඹෝජනහක් 
විදිඹට තම් බහට තගනල්රහ අපි ම්ඵන්ධතඹන් තභඹ කයගන්න වළදුතේ. 

 

 

නගයහධිඳති   -  ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, භභ ඔඵට ඵහධහක් තනතයි කයන්තන් 2022.01.11 දින ඉරහ ඔඵතුභහ කිඹපු තභඹ 
ඳර්චස 10 ළඩිතනහ යජතස  ක්තේරු තදන්න කිඹන එක දිගටභ එනහ තභඹ එකඳහයට ඊතස 
තඳතර්දහ ලිඹපු ලියුභක් තනතයි භභ කිටු හර්නහ ලින් ඵළලුහ තභඹ එන්තන් තකො න ඉදන් කිඹරහ 
2022.01.11 දින ඉඩම් කිටුතේ ඳහ තම් ම්ඵන්ධතඹන්  එනහ. ඹම් තඳොඩි එකඟ හඹන් රට අවිල්රහ 
ි ම් කටයුත්  කශහ ිනින්තදෝරු විහිල්රහ එඹහරහ ටර්නින් ර්කල් එකත් එක්ක භළනරහ තිතඹනහ තම් 
මුදල් තදනම් කිඹන එක භ  තනතයි ඔහුතේ ඉල්ලීභ තභඹ ට එකඟ හඹක් දීපරහ නළවළ භතේ ගහ 
කිටු තයභ කිටු හර්නහල් තිතඹන නිහ ජුනි භහතේ සිට ඔහුතේ ඉල්ලීභ තිතඹනහ. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -   තක්. ඩී. නිලහන්  ප්රදිනහන්දු භව හ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඔහුතේ ඳළත් ටත් අහධහයණඹක් කයන්න කිඹන එක භන් කිඹන්තන් නළවළ, 
ඔහුතේ ඉඩතම් එවහ ඳළත්තත්න් අඩි 03 ක් තිතඹනහ, ඔහුතේ ඉඩතභන් අඩි 07ක් එ තකොට ඔහු එකට 
එකඟ වුණහ, දළන් එ එකඟ හඹ නළතු ගවරහ තිතඹන භහයිම් ගත් භ  අය අපි ඵරහතඳොතයොත්තු න 
සීභහතේ තනතයි. නගයහධිඳතිතුභනි භතේ ඉ හ තකටිභ ඉල්ලීභ  භයි තම් ළට ගවන්න අනුභළතිඹ 
තදන්න එඳහ කිඹරහ, අද තභඹ ම්භ  වුතනොත් ළට ගවන්න අනුභ  උනහ කිඹරහ ම්භ  තනහ. 

නගයහධිඳති -  ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, එඹහතේ ලියුතභන් එතවභ කිඹන්තන් අපි ඒකට එකඟ හඹක් දීපරහ නළවළ. 

2022.09.06 දින ඳළති ඉඩම් වහ නගය ංර්ධනඹ පිළිඵද සනහය කිටු හර් හතේ සිඹලුභ කිටු 
තියණඹන්ට ඳක් ඳව  නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල කයන රදි. 



  භහසික බහ හර් හ - 2022.10.06 
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01 නගයහධිඳති   - ඩබ්ලිේ.භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

02 නිතඹෝජය නගයහධිඳති  - ඩී.භන්  සිල්හ භව හ 

03 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී.එම්.සුයංග නිලහන්  අතඳෝන්සු භව හ 
04 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තිරකසිරි ප්රනහන්දු භව හ 
05 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එච්.ප්රදීප්  ්රිඹන්  ප්රනහන්දු භව හ 
06 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.එච්.සුතර්ස ඉන්දික භව හ 
07 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.අතලෝක ඉන්ද්රතිරක ප්රනහන්දු භව හ 
08 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.එම්.භතවේස රුක්භහල් ඩඹස භව හ 
09 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.ඹන්  යන්සිරි ප්රනහන්දු භව හ 
10 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස.ඩබ්.එම්.නිහ ඉයහනි විතේවික්රභ භවත්ිඹ 
11 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - තක්.ඩී.අනුය ප්රනහන්දු භව හ 
12 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යූ.රලිත් ප්රනහන්දු භව හ 
13 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස.තේය යවීන්ද්ර ප්රනහන්දු භව හ 
14 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තක්.පී. සුන්  තඳතර්යහ භව හ 
15 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.ප්රිනිත් රිහන්  විතේයත්න භව හ 
16 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.කුභහය යහජයත්න භව හ 
17 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.පිලි්  ඳළන්සිස ප්රනහන්දු භව හ 
18 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.ජඹභහල් ්රිඹහයත්න භව හ 
19 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.බී.භල්ලිකහ ජඹතී ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 
20 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එච්.උජිත් කිහන්  කල්තේයහ භව හ 
21 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩි.ඩබ්.ඒ.යන්දු නිතයෝන භව හ 
22 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.නහරනී  තප්රේභතී ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 
23 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.දිඳහ චහන්දනි ආරිඹංල භවත්ිඹ 
24 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යවිනහත් ජඹ්රි ගුණතේකය භව හ 
25 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සුනිල් නන්දසිරි භහතකෝයහශ භව හ 
26 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. චන්ද්ර ගහිි  පීරිස භව හ 
27 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ආර්.එම්.ඒ.තදෝන දිරහශිනී භවත්ිඹ 
28 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.ප්රන්න භතනෝේ ප්රනහන්දු භව හ 
29 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.සුදර්ලනි ප්රිඹන්රිකහ කුතර් භවත්ිඹ 

30 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සිත්ති භසීනහ ඵක්කර් භවත්ිඹ 

31 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - තක්.ඩී.නිලහන්  ප්රදිනහන්දු භව හ 

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

33 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.එච්.සුතේස ඉන්ද්රජිත් කුභහය භව හ 
34 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.යවින්ද්ර යංගන ප්රනහන්දු භව හ 
 
2022.09.06 දින ඳළති ඉඩම් වහ නගය ංර්ධනඹ පිළිඵද සනහය කිටු හර් හතේ සිඹලු කිටු 
තියණඹන්ට විරුේධ ඳව  නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල කයන රදි. 
 

01 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩී.එම්.සුජිත් පුසඳකුභහය භව හ 
02 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - බී.ජිත් දුින්ද පීරිස භව හ 
03 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තිය යහංජන තභන්ඩිස භව හ 
04 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී.එම්.නිතයෝන් රුභහල් අතඳෝන්සු භව හ 

05 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - තම්රින් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

06 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.ශිතයෝි ඉන්දිකහ කුතර් භවත්ිඹ 
07 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.්රිඹහනි තවේභර හ ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 
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2022.09.06දින ඳළති ඉඩම් වහ නගය ංර්ධනඹ පිළිඵද සනහය කිටු හර් හතේ සිඹලුභ තියණඹන් 
ළඩි ඡන්තදන් බහ ම්භ  විඹ. 
 
(තභභ අසනහතේ ඳව  නම් දවන් භන්ත්රීරු බහගළතඵහි තනොසිටිඹව. 
01 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එල්.ඔ වර්ණ අතබ්තකෝන් භව හ 

02 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.ඒල්.තේනක දභඹන්  ද සිල්හ භව හ )    

 
06(3) 2022.09.06  දින ඳළති භවජන උඳතඹෝවි හ‚ කහන් හ වහ ප්රජහ ංර්ධන පිළිඵද සනහය කිටු   

හර් හතේ  තියණඹන් රකහ ඵළලිභ. 
 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -   එම්. ශිතයෝි ඉන්දිකහ කුතර් භවත්ිඹ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභහ, භභ තඹෝජනහක් ඉදිරිඳත් කශහ කිටු ත . එ ම්ඵන්ධතඹන් අපි කිටුතේදීපත් 

හකච්ඡහ කශහ, එඹ කහතරෝචි  තඹෝජනහක් විතලේතඹන්භ රංකහතේ ඳතින ත්භන් භන්දතඳෝණ 

 ත්ත්ඹ පිළිඵ, කහන් හන් වහ තභොයටු ආනතස දරුන්තේ භන්දතඳෝණ  ත්ත්ඹ ම්ඵන්ධ, 

ඔඵතුභහ ඒ ම්ඵන්ධතඹන් අධහනඹ තඹොමු කශහ ද කිඹන ප්රලසනඹ, ඔඵතුභහ හිටිතස නළවළ කිටුතේ 

හබවඳතියඹහතේ අත්නින් යුතු දීපපු තඹෝජනහ බහට ඇවිල්රහත් නළවළ. තම් තඹෝජනහ 

ම්ඵන්ධ ළරකීභක් තිබිඹ යුතුයි කිඹරහ භභ විලසහ කයනහ.  

    (බහ තඝෝහ) 

 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී  -   තක්. ඩී. නිලහන්  ප්රදිනහන්දු භව හ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, අංක 02(01) ප්රධහන පුස කහරහධිඳතිනිඹ විසින් 02/07 දිනළති ඉදිරිඳත් කය ඇති  
ජනත  පුස කහරතස ඳරිඝණක අංලතස වර අළුත්ළඩිඹහ කය තදන තර වහ ඵළවළය තදන අංලතස 
කළඩි බින් ඇති ජතන්ල් ඳේධතිඹ අළුත්ළඩිඹහ කය තදන තර සිටින එක ම්ඵන්ධ උක්  කරුණ 
ම්ඵන්ධතඹන් දීපර්ඝ තර හකච්ඡහ කශ කිටු, ළතවන්න හකච්ඡහ කයරහ. 2022.08.18 සනහන 
ඳරික්ණඹ සිදු කිරීභට තනොවළකි වී ඇ . 2020 තම් ඉල්ලීභ කයන්තන්, දිර්ඝ හකච්ඡහ කර කිටුට 
2022.08.18 සනහන ඳරික්හ සිදු කිරීභට තනොවළකි තරහ තිතඹනහ.  ද තම් වරතස ඉදිකිරීම් කටයුතු 
අන් අදිඹතර් ඳතින ඵළවින් 2 අදිඹතර් ප්රතිංසකයණ කටයුතු කඩිනින් නිභකයන තර නහගරික 
ඉංජිතන්රු ත  දළනුම් දීප ඇ . අපිට තභතවභ චන ඳවිච්චි කයනටත් අඳව නඩු දහන්න 
ඔ ස්න.කරුණහකයරහ ඉංජිතන්රු අංලතඹන් කිඹන්නතකො ඇත් ටභ තම් බහට තම් ම්ඵන්ධ  ත්ත්ඹ 
තභොකේද කිඹරහ. දළන් තම් අයි තම් තභොන භට්ටතම්ද තිතඹන්තන් කිඹන්නතකො.ඉංජිතන්රු අංලතස 
කවුරුවරි දන්නද තභතවභ තදඹක් ගළන. කවුරු වරි ගකි යුතු නිරධහරිතඹක් කිඹන්නතකෝ. 

නගයහධිඳති -  ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, 2022.08.15 තම් කිටු හර් හතේ එ හර් හතත් තම් ම්ඵන්ධ ඉල්ලීභ කයරහ තිතඹනහ 
ගරු පුස කහරහධිඳතිනිඹ. තම්අයි භඹ ම්ඵන්ධඑතුිඹ කිඹනහ පුස කහරහධිඳතිනිඹ විසින් දිනළති 
ජනත  පුස කහරතස ඳරිගණක අංලතසවර අළුත්ළඩිඹහ ඵළවළය තදන අංලතස ජතන්ල් ඳේධතිඹ 
අළුත්ළඩිඹහ කය තදන ඉල්ලීභ. එ ගළනභ  භයි තභහි තිතඹන්තනත්, විඹ කිටුතේදීප ඳරිඝණක අංලතස 
වර අළුත්ළඩිඹහ නගය බහ තේකඹන් තඹොදහ දළනට ජනත  පුස කහරතස වර අළුත්ළඩිඹහ 
කිරීභ තදන අදිඹතර් අළුත්ළඩිඹහ වහ ද්රය ඇණවුම් කය ඇ . තභහි පුදුභ ළතඩ් කිඹන්තන්, ඔඵතුභහ 
තම් ගළන කිඹපු එක තඵොතවොභ තවොයි. තම් නිරධහරි විඹ භහතේභ තම් ම්ඵන්ධ තදනහ තවො 
පිළිතුයක්, දළන් තභහි කිඹනහ සනහන ඳරික්ණ හර්නහක් දීපරහ උත් යඹක් තදන්නම් කිඹරහ තභඹ දීපරහ 
ඉයයි. තම් තදක ඵරන්තන් නළති නිහ තම් ප්රලසතන්. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -    තක්. ඩී. නිලහන්  ප්රදිනහන්දු භව හ 
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ගරු නගයහධිඳතිතුභහ, තම් නිරධහරින්ට අතඵෝධඹක්ත් නළවළතන් තභඹ කිඹහගන්නත්. 

නගයහධිඳති   -  ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, තභහි කිඹරහ තිතඹන්තන් ගරු භන්ත්රීරු විහිල්රහ සනහන ඳරික්හක් කයන්න කිඹරහ 
ළතඩ් ගළන ඵරන්න. නමුත් එතුිඹ කිඹරහ තිතඹන එකට ඳළවළදිලිභ හර්නහ දීපරහ තිතඹනහ ජතන්ර 
කළඩීරහ අපි එහ වදනහ ඇස තභන්තුත් ඇවිල්රහ තිතඹන්තන් තම් ඔක්තකෝභ වදන්න භභ එ 
ඇස තම්න්තු රට අනුභළතිඹත් දීපරහ තිතඹන්තන්. වළඵළයි තභහි කවුරුත් ක හ කයන්තන් නළවළ 
භන්ත්රීයඹහ අභහරුතේ දහනහ බහ ක හ ඵවට රක් කයන්න භහ ිකහ වදනහ විඹ භහතේ දීපරහ 
තිතඹනහ තම්කට හර්නහ වළඵළයි තම් භහතේදීප හර්නහක් නළ . 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -    තක්. ඩී. නිලහන්  ප්රදිනහන්දු භව හ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභහ, දළන් බහ විධිඹට අඳට තිතඹන්තන් වරතස අළුත්ළඩිඹහයි, ඵළවළය තදන 
අංලතස තිතඹන කළඩී බින් විඹ ජතන්ල් ඳේධතිඹ අළුත්ළඩිඹහයි කදහ තනතකොට කයරහ අන් 
කයනහද. 

නගයහධිඳති -  ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, දළන් වරඹ ම්ඵන්ධතඹන් බහ තේකඹන් තඹොදරහ තම් කටයුතු කයතගන ඹනහ. 
නමුත් එතක් ළසිකිළි ඳේධතිඹ ම්ඵන්ධතඹන් තදොයල් දළමීතම්දීප ප්රභහද තන්න පුළුන්,දළන් තනභභ 
කහර්ඹඹක්තඹොදහ තිතඹනහ තදොයල් ළදීපභට, තභොකද ලී තදොයල් තඹෝගය තන්තන් නළති නිහ ඊට 
අභ ය ළසි  ත්ත්ඹට ගහලු ඳහය ඳළත් ට තිතඹන ජතන්ර තගොඩක් දියරහ, ග්රවුන්ඩ් එක ඳළත්තත් 
තිතඹන ජතන්ල්ද දියරහ ඒ නිහ දියන්තන් නළති විදිඹට ජතන්ර කන්න ඇස තභන්තු කරහ 
තිතඹනහ. තම්  ත්ත්ඹ භ  ඔඹ ඳරිගණක තිතඹන සනහනඹ, තම් හර් හ වරිඹට ලිඹන්තන් නළවළ 
ඔඵතුභහ කිඹනහ වරි තම් අතඵෝධඹක් නළතිකභ. තම් ඳරිගණක අංලඹ වහ  ට්ටු තදතක් 
තගොඩනළවිල්රක් වදරහ එ තගොඩනළවිල්තල් ළඩ නිභ කයින් ඳතින තරහක තිතඹන්තන්. තම් 
ඳරිගණක අංලතස වර තනභ අයි භඹක් තභඹ ඳශුවදය කහර්ඹහරතස උඩ තකොටට තගනිහිල්රහ 
ජනත  ඳළත්ත න් ඳඩි තඳශකුත් දරහ තිතඹන්තන්, තභඹ වදරහ ඉයයි. වළඵළයි තම් හර්නහතේ 
තකොතවත් එක නළවළ, භන් දන්තන් නළවළ ඇයි තභතවභ තන්තන් කිඹරහ භභ කිටුකට හඩි තනොවිභ 
නිහ තන ගළටළු තම්. භභ භට තම් දළනුභ තිතඹන නිහ අතනක් කිටු රට විහින් තම් ඵරන්තන්, 
ම්පුර්ණතඹන්භ ඳරිගණක අංලඹ වදරහ ඉයයි ශමුන්ට ඳරිගණක ඳහඨභහරහවිදිභත් ඳරිදි වදහයන්න 
පුළුන් විදිඹට. එ වි යක් තනතභයි භට රළබුන ප්රතිඳහදන ලින් රක් 12කට ළඩි ප්රභහණඹකට 
ඳරිගණකත් තම් තනතකොට ඳරිගණක භධයසනහනඹට රඵහ දීපභ වහ තගනල්රත් ඉයයි. තම් නගරික 
භන්ත්රීරුන්ට භභ ඹරහ තිතඹන්තන්, පුහු ක් රඵහ තදන්න වදන්තන් තම්. එ යභට තම් ළඩ ටවන 
දිඹත් තරහ තිතඹන්තන් කරුතභට තභහි ලිඹවිරහ නළවළ. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී  -   තක්. ඩී. නිලහන්  ප්රදිනහන්දු භව හ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභහ, ඳට්ට ළඩටවනක්තන් තගොඩනළඟිල්රකුත් වදරහ එක ඉ හභ තවොයි. විධිභත් 
ඳහඨභහරක් වහ තගොඩනළඟිල්රකුත් වදරහ, වළඵළයි තිතඹන එක තබ්යගන්න එඳළයි ඔක්තකෝටභ 
ඉසයතරහ  න එක වදරහ එතක් තම් ළඩ ඳටන් ගන්න ඹන කහරඹක් අපිට කිඹන්න ඵළවළ තභොකද 
එතක්   අඩුඳහඩු තිතඹනහතන් එකට අපිට ඹම් කහරඹක් ඹනහතන් එ ඹනකන් අත්  තිතඹන එක 
තබ්යගන්න ඔනතන්, අපි තම් ංහද කයන්තන් එක තිතඹන එක තබ්යගළනීභ ගළනතන්. 2020 ඉරහතන් 
තම් හර්නහතේ තභඹ තිතඹන්තන්, ඔඵතුභහත් තඳොඩ්ඩක් උදේ කයරහ තම් නිරධහරින්ට තභොකේද තිතඵන 
ගළටළු තම් ආයක්හ කිරීභ වහ තිතඵන ජතන්ල් ඳේධතිඹ ඇස තභන්තුත් වදරනම් එ ළතඩ් අත්  ිජු 
තේක දහඹකත්තඹන් කයනද තකොන්ත්රහත් තදනද තිඹරහ කිඹන්නතකො, තභඹ කදහ කයරහ ඉය 
කයනද කිඹන්නතකො.  

නගයහධිඳති -  ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

ගරු භන්ත්රීරුනී, අපි බහ තේකඹන්තගන්  භයි තම් වරතස කටයුත්  කයන්තන්, දළන් කයතගන 
කයතගන ඇවිල්රහ ඳරිගණක අංලතස වර  භයි අපිට කයන්න තිතඹන්තන්. එ ඳරිගණක අංලතස 
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වතල් ලී දඩු ඔක්තකොභ තගනල්රහ තිතඹන්තන්. ය 4කට තඳය අපි ම්පුර්ණ වශ අළුත්ළඩිඹහකයහ 
එ නට තනකන් ලී දඩු වශට අලය ලී ඔක්තකොභ තගනල්රහ තිතඹන්තන්. තම් හර් හතේ ඳළවළදිලිභ 
තිතඹනහ ඒක ඳරිගණක අංලතස වශ මීට තඳය තේකයින් තඹොදහසිදු කය ඇති දළනට ජනත  
පුස කහරතස වරතස අළුත්ළඩිඹහ තදන අදිඹතර් ඳතින එභ වශඹ ප්රතිංසකයණඹ වහ ද්රය 
ඇණවුම් කය ඇ . වශට වහ අලය දළ දළනටභත් රළබී ඇ . ඳරතනි අදිඹතර් ළඩලින් 80% තම් 
න විටත් ළඩ අන්ඹ. ජතන්ල් තදොයල් වහ තම් න විට දළ තකොටස තඹොදහ ළකසීභට අලය 
භළනීම් කටයුතු කයන තල්ඛන  රඵහතගන ඇ  එභ තදොය ජතන්ල් දළතඹන් කයනහද නළ තවොත් 
ඇළුිනිඹම් උඳහංග තඹොදහතගන කයනහද ඹන අලය හඹ කිඹරහ තවො ඳළවළදිලි නිර්තේලඹක් දීපරහ 
තිතඹනහ ඳසුවිඹ කිටුතේදි, එ කිටුතේ හර්නහ තභඹට ඇවිල්රහ නළවළ. ඒකභ තගනහනම් වරිතන් 
අළුත් එකක් තදන්තන් නළතු. තභඹ ඉසයවට ඹන්න අළුත් ඒකක් කිඹන්තන් නළතු ඳයණ එකතන් 
කයන්න තන්තන්. තභඹ තම් හර්නහට ආනම් නිහන්  ප්රදිනහන්දු භන්ත්රීතුභහ තභඹ තඳොලිස කයනහ 
ඇතයන්න තභඹ ගළන යද තනතයි කිඹන්තන්, භට තත්තයන්තන් නළවළ නිරධහරි ඇයි තභඹ කයන්තන් 
නළත්තත් කිඹරහ. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී- තක්.ඩී.නිලහන්  ප්රදිනහන්දු භව හ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභහ, අපි තගොඩක් ංහද කයගන්නහ හර්නහර තිතඹන තම් ළයදි තේභ ප්රතඹෝවික 
එ නට විඹහභ එ න තිතඹන ගළටළු ප්රභහණඹත් අපිට තවොට ත් නහ. එකක් භවජන මුදල් 
පරදහයි හඹක් හි  තම් යහඳිති රිඹහත්භක කිරීතම්දීප ඇතිතරහ තිතඹන්තන් ඉ හභ කණගහටුදහඹක 
 ත්ත්ඹක්, ක හ කයරහ කයරහ තම්හ එඳහ තරහ තිතඹන්තන්. දළන් ඔඹ වර වදන්න ගත්තත් කේද, 
තභොන අවුරුේතේද, භභ කිඹන්තන් අපිට භසන එක ඇස තම්න්තුක් ඇතුතල් තභඹ කයන්න ඵළරි අපි 
කළලි කළලි රට තන් කයරහ එකක් ඳටන් ගන්නහ, එක අවුරුදු තුන ව යක් දුනහ අනිත් එක 
කයන්නඳටන්ගන්නතකොට අයක විනහ තරහ එක ඉයත් නළවළ. භභ කිඹන්තන් එක යහඳිතිඹක් 
අන් කයන්තන් නළවළ, දළන් තභ නට විඹත් අපිට ඵරහගන්න පුළුන් රක් ගහණක් විඹදම් කයරහ. එ 
නිහ භභ කිඹන්තන් නගයහධිඳතිතුභනි තම් විඹදම් කයන භවජන මුදල් රට හදහයණඹ ඉසඨ 
කයන්නඕනෆ. තම් බහ තම් ප්රලසන කයන්තන් ඒ නිහ විහිල්රහ ඵරරහ තභඹ අන් කයන්තන් කදද 
කිඹරහ කිඹන්න කිඹන ඉල්ලීභ කයනහ. 

නගයහධිඳති -  ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, භභ තම් බහ ඉය වුණහභ කණ්ඩහඹභක් එක්ක එ නට ඹනහ ඵරන්න. 

නිතඹෝජය නගයහධිඳති - ඩී.භන්  සිල්හ භව හ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභහ, භභ තම් ම්ඵන්ධතඹන් අධීක්ණඹක් කශහ.භභ ඒ සනහනඹට විඹහ. එ තකොටත් 
ප්රධහන වතල් ළඩ නිභකයරහ තිබුණහ, ඇත් ටභ නිලහන්  භන්ත්රීතුභහ කිවුහ තේ තම් භවජන මුදල්, 
තම් වරඹ ගවන්න අයන් තිතඹන ලී ම්ඵන්ධතඹන් ගත් භ ඒහ ගළන ෆහීභකට ඳත් තන්න ඵළවළ. 
තභොන දළ ර්ගඹකින් තභඹ කයන්න තීයණඹ කයහද කිඹරහ භභ දන්තන් නළවළ එ න විවිධ දළ ර්ග 
තිබුණහ ඒ ගළන ෆහීභට ඳත් තන්න ඵළවළ, තම්හ ළඩිකල් ඳතින ඒහ තනතයි. ඒ නිහ තම් 
ම්ඵන්ධතඹන් අපි අධහනඹ තඹොමු කයන්න ඕනෆ නළත් ම් ළඩිකල් ඹන්න කලින් තම් මුදල් අඳතත් 
ඹනහ. අත්  ිජු ශ්රභතඹන් අපි කයනහ තේකතඹෝ ටික වරිඹට එඹ කයනහ. නමුත් අපි තගනත් 
තිතඹන දළ ම්ඵන්ධතඹන් ළහීභකට ඳත් තන්න ඵළවළ. ඒ නිහ ඒ ම්ඵන්ධතඹන් අධහනඹ තඹොමු 
කයන්න කිඹන ඉල්ලීභ කයනහ. 

           භව නගය බහ භන්රි  -ඒ.එච්.සුතර්ස ඉන්දික භව හ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඉ හ තකටිතඹන් වන් කයන්න ඕනෆ භභ ඇත් ටභ දන්නහ තම් ජනත  
පුස කහර වහ තම් ශ්රණහගහය ඳරිශ්රඹ ංර්ධනඹ කයන්න ඔඵතුභහ ළතවන්න භළදිවත් වීභක් කශහ,  

නගයහධිඳති -  ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, ඔඹ ඳරිගණක තිතඹන  ළන  භයි අපි ඩු තකෞතුකහගහයඹ වදන්තන්, ඒකයි අපි තභඹ 
ඉක්භි න් අන් කයන්න වදන්තන්.  
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           භව නගය බහ භන්රි  - ඒ.එච්.සුතර්ස ඉන්දික භව හ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඔඵතුභහ භට භතුකයන්තන් ඒ කයණහ තනතයි. තභහි ළඩ තකරිරහ තිතඹනහ 
නමුත් තභහි ළදගත්කභ තිතඹන්තන් තභඹ තකොශඹකට සීභහ කයරහ අපි තකොශ ගහණ අඩු කයනහ කිඹන 
එක තනතයි. ආදහර ළඩ ටික එන්න ඕනෆ එයින්  භයි තම් බහතේ වළභ භන්ත්රී තකතනක්භ තභොකේද 
අවුට්පුට් එක කිඹරහ. ඉතින් තභ න ප්රලසතන් තිතඹන්තන්. භන්ත්රීරුන්ට අතඵෝධඹක් නළති තන්තන් 
තභහි ළතඩ් කයරහ තිතඹනහ, නමුත් හර්නහතේ තභඹ නළවළ.ඔඵතුභහතගන් ඉල්රහ සිටින්තන් ගරු 
නගයහධිඳතිතුභනි. අත්  කිටු බවහඳතිරුන්ට උඳතදස තදන්න  භන් කිටු අත්න් කයන්න කලින් 
තඳොඩ්ඩක් තම් හර්නහ කිඹරහ ඒ ම්ඵන්ධතඹන් අතඵෝධතඹන් අත්න් කයන්න කිඹරහ.  

නගයහධිඳති -  ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, භභ හි නහ කිටු බවහඳතිරු ළතවන්න උනන්දුකින් කටයුතු කයනහ, භවයක් 
අසනහ ර භභ අනය කටයුතු ම්ඵන්ධතඹන් රිඹහ කයනතකොට භභ තදන හර්නහ භභ තදඳහර්ලඹට 
ඇතවන්න ක හ කයරහ කිඹරහ ආඳසු තදඳහයක් කිඹරහ ඒ ලිපි තදකභ ඹනහ. ඒ නිහ ගරු 
බවහඳතිරු භභ හි නහ උනන්දුකින් ළඩ කයනහ. තම්හ තම්  ත්ත්තඹන් වරි ඳත්හතගන 
ඹන්තන් ඒ නිහ.භභ හි නහ අහනඹට ගන්න තීයණ ම්ඵන්ධතඹන් තල්කම්තුභහ එක්ක එකතු තරහ 
විභසිලිභත් තම් කටයුතු කයන්න කිඹන ඉල්ලීභ කයනහ.  

2022.09.06 දින ඳළති භවජන උඳතඹෝවි හ‚ කහන් හ වහ ප්රජහ ංර්ධන පිළිඵද සනහය කිටු 
හර් හතේ සිඹලුභ කිටු තියණඹන්ට ඳක් ඳව  නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල 
කයන රදි. 
 

01 නගයහධිඳති   - ඩබ්ලිේ.භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

02 නිතඹෝජය නගයහධිඳති  - ඩී.භන්  සිල්හ භව හ 

03 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී.එම්.සුයංග නිලහන්  අතඳෝන්සු භව හ 
04 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තිරකසිරි ප්රනහන්දු භව හ 
05 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එච්.ප්රදීප්  ්රිඹන්  ප්රනහන්දු භව හ 
06 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.එච්.සුතර්ස ඉන්දික භව හ 
07 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.අතලෝක ඉන්ද්රතිරක ප්රනහන්දු භව හ 
08 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.එම්.භතවේස රුක්භහල් ඩඹස භව හ 
09 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.ඹන්  යන්සිරි ප්රනහන්දු භව හ 
10 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස.ඩබ්.එම්.නිහ ඉයහනි විතේවික්රභ භවත්ිඹ 
11 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - තක්.ඩී.අනුය ප්රනහන්දු භව හ 
12 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යූ.රලිත් ප්රනහන්දු භව හ 
13 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස.තේය යවීන්ද්ර ප්රනහන්දු භව හ 
14 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තක්.පී. සුන්  තඳතර්යහ භව හ 
15 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.ප්රිනිත් රිහන්  විතේයත්න භව හ 
16 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.කුභහය යහජයත්න භව හ 
17 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.පිලි්  ඳළන්සිස ප්රනහන්දු භව හ 
18 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.ජඹභහල් ්රිඹහයත්න භව හ 
19 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.බී.භල්ලිකහ ජඹතී ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 
20 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එච්.උජිත් කිහන්  කල්තේයහ භව හ 
21 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩි.ඩබ්.ඒ.යන්දු නිතයෝන භව හ 
22 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.නහරනී  තප්රේභතී ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 
23 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.දිඳහ චහන්දනි ආරිඹංල භවත්ිඹ 
24 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යවිනහත් ජඹ්රි ගුණතේකය භව හ 
25 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සුනිල් නන්දසිරි භහතකෝයහශ භව හ 
26 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. චන්ද්ර ගහිි  පීරිස භව හ 
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27 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ආර්.එම්.ඒ.තදෝන දිරහශිනී භවත්ිඹ 
28 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.ප්රන්න භතනෝේ ප්රනහන්දු භව හ 
29 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.සුදර්ලනි ප්රිඹන්රිකහ කුතර් භවත්ිඹ 

30 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සිත්ති භසීනහ ඵක්කර් භවත්ිඹ 

31 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - තක්.ඩී.නිලහන්  ප්රදිනහන්දු භව හ 

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

33 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.එච්.සුතේස ඉන්ද්රජිත් කුභහය භව හ 
34 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.යවින්ද්ර යංගන ප්රනහන්දු භව හ 
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01 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩී.එම්.සුජිත් පුසඳකුභහය භව හ 
02 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - බී.ජිත් දුින්ද පීරිස භව හ 
03 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තිය යහංජන තභන්ඩිස භව හ 
04 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී.එම්.නිතයෝන් රුභහල් අතඳෝන්සු භව හ 

05 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - තම්රින් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

06 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.ශිතයෝි ඉන්දිකහ කුතර් භවත්ිඹ 
07 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.්රිඹහනි තවේභර හ ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

  2022.09.06 දින ඳළති භවජන උඳතඹෝවි හ‚කහන් හ වහ ප්රජහ ංර්ධන පිළිඵද සනහය කිටු හර් හතේ      
සිඹලුභ තියණඹන් ළඩි ඡන්තදන් බහ ම්භ  විඹ. 

 
(තභභ අසනහතේ ඳව  නම් දවන් භන්ත්රීරු බහගළතඵහි තනොසිටිඹව. 
01 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එල්.ඔ වර්ණ අතබ්තකෝන් භව හ 

02 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.ඒල්.තේනක දභඹන්  ද සිල්හ භව හ )    

 
06(4) 2022.09.07  දින ඳළති ඳරිය‚ තෞඛය නිඳහයක්හ පිළිඵද සනහය කිටු හර් හතේ  තියණඹන්    

රකහ ඵළලිභ. 
 

භව නගය බහ භන්රි  -  ඒ. එච්. සුතර්ස ඉන්දික භව හ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභහ, ඳරිය වහ තෞඛය නීඳහයක්ක කිටුතේ. අංක 02 (15) කරුණ වරි  දළඹක් 
කිඹන ළඩ ටවන ම්ඵන්ධතඹන් නගයහධිඳතිතුභනි භට ප්රලහංහත්භක තම් ම්ඵන්ධතඹන් අදවක් 
දක්න්න ඕනෆ. විතලේතඹන්භ අද තම් තභොතවො තත් ඉ හභත් කතරෝචි  රිඹහභහර්ගඹට  භයි නිය  
න්තන්. ආවහය අර්බුධඹක් තිතඹනහ කිඹන ටපිටහ ඇතුතල්,තඳෝණ ඌණ හඹන් තිතඹනහ 
කිඹනටපිටහ ඇතුතල්, දරුන්ට කන්න නළවළ කිඹරහ කිඹන තේරහතේ, අපි බහක් විදිවට අපිට 
කයන්න පුළුන්,විතේඡනඹ කයන එක තේභ අපි තභොකේද කයන්තන් කිඹන එක බහක් විදිවට තම්  
කයන්න පුළුන් තවො රිඹහභහර්ගඹක් විදිවට තම් ළතඩ් භභ දකින්තන්, භභ ිට කලින් තම් 
ම්ඵන්ධතඹන් තඹෝජනහක් ඉදිරිඳත් කශහ. තභොයටුතේ තගතු ළඩ ටවන ඉ හභ පුළුල් රිඹහත්භක 
තන්න කිඹරහ. ඒ තේභ ගරු ඔඵතුභහතේ භඟ තඳන්වීභ ඹටතත් ගරු ඳරිය වහ තෞඛය නීඳහයක්ක 
කිටුතේ බවහඳතියඹහ ප්රදීප්  ්රිඹන්  භන්ත්රීතුභහ, එතුභහ ඉ හභ නිර්භහණශිලි ළඩටවනක් ඉදිරිඳත් 
කශහ එහි ඳශතනි පිඹය විදිවට ංතක් හත්භක විදිවට එශළු ර්ග ඳවක ඳළශ දවඹක්, කහඵනික 
තඳොතවොය කිතරෝ 10ක්, එශළු ඳළශ දවහ ඇසුරුම් තම් තේ තරොකු ළඩටවනක් රිඹහත්භක කශහ. 
ඉතින් ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ළයේදක් උනහභ ඒ ගළන ක හ කයනහ තේභ තම් තේ තේකදි තවො 
කිඹන්නත්, විතලේතඹන්භ භභ ප්රදීප්  ්රිඹන්  භන්ත්රීතුභහට සතුතියි කයන්න තභඹ අසනහක් කය 
ගන්නහ. එතුභහ තම් ළඩටවන භහ තදකක් ඇතුළු  ඉ හභත් ළශසුම් වග  තම් තභොයටු අට 
ඳවුල් 5000ක් තම් තගතු හගහ ළඩටවනට ම්ඵන්ධ කයගත් හ. ඒ තේභ භභ ඉල්ලීභක් කයනහ 
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ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඳහුතච්ච තරෝක ශභහ දිනඹ තනුතන් තම් ළඩ කයන්න කිඹරහ තභොකද, 
තරෝක ශභහ දින ළඩටවන ඇතුතල් දරුන් තම් තේල් රට හුරු කිරීභ තනුතන්, එදහ ඳහල් 
දරුන් ගණනහක් ඳළිණ සිටිඹහ තොයිහපුය රිඩහංගණඹට එදහ අපිට එඹ තදභහපිඹන්ට තදන්න 
තිබුණනම් භහධය ආයණඹක් ඇතු අත්  බහට තරොකු කීර්තිඹක් විදිවට භභ දකිනහ. නමුත් භභ 
ඉල්රහ සිටින්තන් ංතක් ඹක් විදිවට අත්  බහ තු ඉඩම් ර ඒ ඳරිශ්රඹන් තුශ බහ භළදළවත් වීතභන් 
ඳරිය වහ තෞඛය නීඳහයක්ක කිටු මුල් කයතගන තම් ඳළශ තඵදහ තදනහ තේභ ඳළශ සිටවීභත් 
ආයම්බ කයන්න කිඹරහ භභ ඔඵතුභහතගන් ඉල්ර සිටිනහ. 

භව නගය බහ භන්රි  -ඒ.එච්.සුතේස ඉන්ද්රජිත් කුභහය භව හ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, තම් හර්නහතේ 02(10) කරුණ ම්ඵන්ධතඹන්  සීවිේ තයසිඩන්ට්ස හි කශ 
ගළටළු තභහි නිර්තේලඹට අනු උක්  කරුණ රකහ ඵළලු කිටු තභභ සනහනතස ගළටළු කඩිනින් 
නියහකයණඹ කිරීභ ම්ඵන්ධත් තභභ සනහනතස කශ කශභනහකයණඹ වහ ඳරිය වහනිඹ සිදු න්තන්ද 
ඹන්න පිළිඵ නිරීක්නඹ කිරීභටත් තකොට්ඨහල බහය තෞඛය ඳරික්කතුභහටත් තඹොමු කයරහ තිතඹනහ. 
අපි කළභති එ න ම්ඵන්ධ ඔඵතුභහරහ ගත්  තීයණඹ තභොකේද නළත්නම් ඳයණ තීයණතසභද ඉන්තන්, 
කලින් තිබුතන් කශ ඉත් කයන්තන් නළවළ න්දි මුදරක් රළබීභට නිඹි යි එ මුදර රළතඵනකන් තභභ 
සනහනතස කශඑකතු කිරීභට ඉත් කිරීභට බහට ඵළවළ කිඹන එක  භයි තකොභහරිසතුභහතේ ලිපිඹ 
භඟින් කිඹහ තිබුතන්. ඒ සනහයතසභද  භ ඉන්තන්. 

නගයහධිඳති -  ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ,  ඊතස දිනතස ඔවුන් භහ භඟ හකච්ඡහක් තිබුණහ. ඒ හකච්ඡහතදි ඔවුන්ට භභ තඳොඩි 
ඳළවළදිලි කිරීභක් කශහ. ඒ ඳළවළදිලි කිරීභ කතල් ඔවුන් අතඵෝධඹක් ඇති තනතයි තම් ඉඩම් අයන් 
තිතඹන්තන්. එ තකොට තම් යතට් උත් රී යඹළයි කිතඹන ඳහර්ලිතම්න්තුතේ කළබ්නට් භණ්ඩරඹ විසින් 
න්තේල තදකකින් තභොයටු භවහ නගය බහට රඵහ තදන්න ඕනෆ කිඹරහ න්තේල තදකක් රඵහ දීපරහ 
තිතඹන තේරහක  භයි අඳ තු තන්නහවු ඉඩභක් ඔ් පු රඵහ තදන්න ඵළරි විදිඹට මුදල් අඹකයතගන 
රඵහ දීපරහ තිතඹන්තන්. ඒ ගළටළුත් එක්ක තම් තනතකොට ඔවුන් විසින් ඹම් ඹම් මුදල් තගහතගන ඹම් 
ඹම් ආඹ න රට කශ ඇඳීතම් කටයුත්  කයරහ දළන් ඔවුනුත් හිය තරහ තිතඹන්තන්.  නමුත් තවට 
දිනතසදීප තම් ආදහර තන්නහ වු විඹ බහය අභහ යයඹහ භඟ හකච්ඡහක් ඉල්රහ ගත් හ. දළනට 
නහගරික ජනහහ එතක් වහඳති ප්රිඹන්  යත්නහඹක භව හභඟ භභ තනභ දුයකනනතඹන් ක හ කශහ, 
එ තකොට ප්රලසනඹට අතිර්ණ තරහ තිතඹන්තන් තන මුකුත් නිහ තනතයිදළන් ඔවුන් ඳදිංචිකරුන් 
තභොයටුතේ.නමුත් ත ොයතුරු දළනගළනීතම් ඳනත න් ඳහ විකිති තන ආකහයඹට අතඳන් ත ොයතුරු දළන 
ගන්න ඉල්රපු එක ළයදි අභිතඹෝගඹට රක් කයින් නළ  තම්  ත්ත්ඹ   ත් දුයට දිේ ගළසතින් 
ඳතින ත්රහක  භයිවිඹ තිතස සිකුයහදහ 29 තනිදහ අපි විඹහ එතුභට වදිසසිතස ඳහර්ලිතම්න්තුතේ 
අණ්ඩුඳක් ංවිධහඹක රුන්ට පිළිතුරු ගඹක් තදන්න ඕනෆ නිහ රැසවීභ අරංගු වුණහ දළන් තවට 
දිනතඹදි තඵොතවො දුයට ඒ රැසවීභ ඳළළත්තනහ. ඒ රැසවීතම්න් ඳසතේ අපි  සර යභ විදුභ ඒ අඹට රඵහ 
තදනහ. 

භව නගය බහ භන්රි  -ඒ.එච්.සුතේස ඉන්ද්රජිත් කුභහය භව හ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභහ, අපි නළ  නළ  ඉල්රන්තන් ජන හතේ ඳළත්ත න් හි රහ තභඹට ඉක්භනින් 
විදුභක් තදන්න කිඹරහ ඉල්රහ සිටිනහ. 

නගයහධිඳති -  ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, අපි බහ ඳළත්ත නුත් හි න්න එඳළයි. ඒ එන අඹ තභොයටුතේ අඹ තනොතයි ඔක්තකෝභ 
පිට අඹ. බහතේ තිතඹන අයිතිඹ බහතේ ඵදු මුදලින් ආයක්හ කයපු ආඹ න අපිට පුළුන් විදිඹට අත්  
තත්රීම් විදිඹට ගනු තදනු කයන්න ඵළවළ බහක් විදිවට අපි ග  තදනු කයන්න ඕනෆ.ඒ නිහ තම් 
තරහතේ ිනිසසු කවුද කිඹනට ඩහ තභඹ ආයක්හ කයන්න ඕනෆ  ත්ත්ඹ බහ ඳළත්ත න් ආයක්හ 
කයන්න ඕනෆ. අපිඅය ම්ඵන්ධතඹන් තඳොඩ්ඩක්ත් විතයෝධ හඹක් නළවළ. එ නින් එන කහයණඹත් 
එක්ක  භයි පිළිතුරු ඳඹන්න තන්තන්.  

භව නගය බහ භන්රි  - ඒ.එච්.සුතේස ඉන්ද්රජිත් කුභහය භව හ 
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ගරු නගයහධිඳතිතුභහ, හද කයන්න අලය නළවළ අපි කලින් තම් ගළන ක හ කයරහ තිතඹනහ, ඒ නිහ 
අපිට තභඹට ඉක්භි න් උත් යඳඹයි කිඹරහ අපි ඵරහතඳොතයොත්තු තනහ. නගයහධිඳතිතුභනි,   
තඳොඩි අදවක් තිතඹනහ. තභහි 02(11) සුහන භූි ම්ඵන්ධතඹන් දළන් අත්  තම් බහ කහරඹ අන් 
තරහ  අපි තම් අභ ය අවුරුේදක්තන් තම් තගන්තන්  එ තකොට දළන් අවුරුදු 4ක් තිසතේ භට භ කයි 
අත්  නිලහන්  භන්ත්රීතුභහ කහරන් යඹක් තිසතේ තම් ගළටළු ගළන ක හ කයනහ. තම් සුහන භූි ර 
 ත්ත්ඹ භූිදහනඹ කයන්න විඹහභ තම් ආදහර තේවඹන් ජන හ තභොන යම් අඳවසු හඹට ඳත් 
තනද ිනි තභොන යම් තගොඩ දහන්න ඕනද එකක් ශරන්න, ඔඹ ප්රලසනඹ දිවින් දිගටභ ක හ කයනහ 
 භත් තම්ක කිටුතේ තිතඹනහ. තභඹට ආදහර විඳුභ රළබිරහ නළවළ විඹ සුභහතනත් අපි යහ හත්තත් 
කනත් ට විඹහභ එක සනහනඹක් තිබුණහ ළතවන්න කළතශේ ළවිරහ එහ සුේද ඳවිත්ර කයරහ ඊට ආදහර 
කිසිදු රිඹහභර්ගඹක් ගන්තන් නළවළ. භභ කිඹන්තන් තම් තේල් කිට ්   රට ඳභණක් සීභහ කයරහ ළඩක් 
නළවළ. එක තේවඹක් ිහිදන් කයන්න තේවඹන් තදකක් තගොඩ දහන්න තනනම් තභඹ ඵයඳ ර 
 ත්ත්ඹක්, භහ වඹක්ත් ිනිඹක් තිඹහගන්න ඵළරි  යභට අයණ තනහ එභ නිහ තභහ ඉක්භි න් 
විදන්න කිඹන ඉල්ලීභ කයනහ.  

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, 02(4) අත්  යහඹනහගහයතස, ඇත් ටභ භභ තම් තේරහත සතුතියි න්  තනහ 
ප්රධහන තෞඛය ඳරීක්කතුභහට එතුභහ ළරකිඹ යුතු භළදිවත් වීභක් කයනහ. තභඹ තම් භට්ටින් තවෝ 
ඳත්හතගන ඹහභටඹ. භභ විඹ තිතසදීපත් එතුභහ වමුතරහ ක හ කයහ, ිට තඳය තිබුතන් ඒ ආදහර 
යහහඹන ද්රය තනොභළති වීභ ම්ඵන්ධ ගළටළුක්, දළන් ඒ ගළටළු වින්රහ තිතඹනහ. අපිත් දිවින් දිගටභ 
කිඹනහ තභහි ප්රිතිඹ පිළිඵ තෞඛය ආභහ යංලඹ භඟ කටයුතු කයරහ එ ආදහර ප්රිති වතිකඹ රඵහ 
ගළනීභට ඉක්භි න් කටයුතු කයන්න කිඹරහ, එතුභහ කිඹනහ එයින් ඹම් හක් දුයට කයහ කිඹරහ, අපි 
ඉල්රන්තන් තභඹ ඉක්භි න් අන්කයරහ තදන්න කිඹරහ. යහහඹනහගහයඹ කිඹන්තන් ඉ හභ ළදගත් 
එකක් ඒ නිහ ඉක්භි න් එ ප්රිති වතිකඹ රඵහ ගන්න කිඹන ඉල්ලීභ කයනහ. අපි තභහිදි තම් 02(10) 
කහයණඹට විරුේද තනහ අනිත් එට ඳක්යි.  

නගයහධිඳති -  ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, ඒ කිඹන්තන් බහ ළඩ කටයුතු කයන්න අලය බහතේ ආයක්හ හි  තනතයි, 
ඔඵතුභහරහ කිඹන්තන් තකොතවොභ වරි කු  අදින්න ඕනෆ කිඹරහ.  

භවහ නගය බහ භන්ත්රී- තක්.ඩී.නිලහන්  ප්රදිනහන්දු භව හ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, අපි බහ ගළන හි රහ ළඩ කශහනම් තම් අර්බුදඹට මුහුණ තදන්තන් නළවළ, බහ 
ගළන  භයි අපි හි න්තන්. විගණනහධිඳතිතේ හර් හතේ ඒක තිතඹනහ බහ ගළන තනොහි හ කයපු එතක් 
ප්රතිපර ඒ නිහ කිසි විටක බහ ගළන හි රහ තභළනි ඒහ තනොකයපු ඵට තම් රිඹහලිතඹන්  වවුරු 
තනහ. ඊරඟට එ න ඇති තන තෞඛය ගළටළු අපිට ඳදනම් කයන්න ඵළවළ අපි තම් හි රහ තනොකයපු 
ළතඩ් තවේතු කයතගන ජනඹහ කු  තගොතඩ් තිඹන්න ඵළවළ, එතවභ අයිතිඹක් අපිට දීපරහ නළවළ. අපි 
ඩහත්භ තවොභ විදිවට තම් ඉතිවහඹ තවොන්න් කිඹහ ගත් භ ත් නහ. තම් ආඹ නඹ ඳළත්තත්න්  භයි 
අපි කුභන තවෝ විදිවකට  වවුරු කය ගත්තු, අත්  ඹෆයි කිඹහ ගත්තු තේඳරක් දළන් තම් නිහ යහඳිතිඹක් 
ඉන්කයේදිත් අපිත් එක්ක එකඟ තච්ච එකඟ හඹ අනු අපිට ඒ තගවීභ ගන්න ඵළරි උනහ. ඒතගොල්තරෝ 
දුන්තන් නළවළ කිඹන ක න්දයඹ අපිට ළඩක් නළවළ අපි අභත් තරහ ගන්න, ඳහරන ගණනහක් තුශ 
එතවනම් අපිට ඔතබ් ඔඹ නගයහධිඳති ඵරඹ ඳහවිච්චි කයරහ තිබුතන් ඒ නිහ ර ඳදිංචි වීභට ආදහර 
අනුභළතිඹ තදන එක රක්න්න. 

නගයහධිඳති -  ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, අපි අනුභළතිඹක් දීපරහ නළවළ. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී- තක්.ඩී.නිලහන්  ප්රදිනහන්දු භව හ 

ගරු නගයහධිඳතිතුනි, එතවනම් ඵරවත්කහයතඹන් ඳදිංචි තරහ ඉන්තන්, තභඹට නීතිභඹ රිඹහභහර්ග 
ගන්න. අපි බහ ගළන  භයි හි න්තන්. වළඵළයි ජන හතේ ඳළත්ත න් ඔවුන්තේ තෞඛය ගළටළුඅපිට අය 
ගළටළුතන් ඹට කයරහ තරඩ තයෝග රට තගොදුරු තනකන් ඵරන් ඉන්න ඵළවළ.  



  භහසික බහ හර් හ - 2022.10.06 
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නගයහධිඳති -  ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහ කිඹන එකට භභ එකඟ තන්තන් නළවළ. වළඵළයි ඔඵතුභහට පුළුන්කභකුත් 
නළවළ භවහ නගය බහතේ තේඳරකට ඵතරන් ඇවිල්රහ කු  දහනතකොට කු  ටික අදින්න අපිට 
පුළුන්කභකුත් නළවළ, තභ න තිතඹන්තන් කු  අදින්තන් නළති එක ම්ඵන්ධ ප්රලසනඹක් තනතයි.භවහ 
නගය බහ තේඳරක් ම්ඵන්ධ ප්රලසනඹක්.  

භවහ නගය බහ භන්ත්රී- තක්.ඩී.නිලහන්  ප්රදිනහන්දු භව හ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභහ, අපිට තිතඹන්තන් එක ප්රලසනඹක්, ජනඹහට තිතඹන්තන් තන ප්රලසනඹක්. ජනඹහට 
තිතඹන්තන් කු  අදීපන්තන් නළති වීභ ම්ඵන්ධ ගළටළුක්, අපිට තිතඹන්තන් අත්  බහ තු තේඳරක් 
අඹනහතර අයතගන අත්  එකඟ හඹ බි දළමීභ ම්ඵන්ධ ගළටළුක්. දළන් අපි උත්ව කයන්තන් අත්  
එකඟ හඹට අනු තදනහ කිඹපු එක රඵහ ගළනීභ කිඹන  ළන  භයි අපි ඉන්තන්. වළඵළයි දීපර්ඝ කහරඹක් 
ඔවුන් තගලුත් වදරහ ිනිසසුන් ඳදිංචිත් කයනකන් අපි අභත් වුණහ. අපි ප්රලසන කයනතකොට, 
කයනතකොට ඔඵ කිවුතේ ඊශඟ හකච්ඡහතන් වරිඹයි වරිඹයි කිඹරහ. අත්  හිටපු නිහ ඇභති විභල් 
වීයංල ඇභතියඹහ තදනහ කිවුහ ජිත් තප්රේභදහ ඇභතියඹහ තදනහ කිවුහ. දළන් අහනතස අපි 
අභත් තරහ තිතඹනහ. 

     (බහ තඝෝහ) 

ංහදඹක් ඉය කය ගන්න ඕනෆ අපි එකිතනකහ තුටු තන එතකන් තවෝ අතුටු තන එතකන් 
තනතභයිජන හට තභොකක් වරි කයන්න පුළුන් ඒතකන්. ඒනිහ තම් ංහදතසදීප අපි විරුේද තන්තන් ඒ 
ඳදනින්, අපි තම් අයගරඹ කයන්තන්ත් එ රළබීඹ යුතු මුදර අපිට රඵහ ගළනීභට. තභොකද තම් 
විගණකහධිඳතිතේ හර්නහතදීපත් අපි තගොඩක් හිය කයරහ තිතඹන්තන්. ඊරඟට ඔඵට තම් හර් හතේදීපත් 
නිරධහරින්තග ඳළත්ත න් වහ ඔඵරහතේ ගකීම් ර අත්වළරීම් ගළනයි අය ක හ කයපු 02(11) සුහන 
සුහන භූි කටයුත් විදිභත් කිරීභ තම් තඳන්න ගන්න ඕන තම් ගකීම් රට ගතනොකිඹන එක වහ තම් 
කිටු බහඳතිරු තම්හ වරිඹට අල්රතගන ගකීභ ඔවුන්තගන් තනොගන්න එක ගළන, දළන් තභහි 
කිඹනහ තභොයටුට ආදහර සුහන භූි ර භි  ලරීය භූිදහනඹ කිරීතම් ළරළසභක් අනු සිදු තනොවීභ, 
තම් කිඹන්තන් අත්  ප්රධහන භවජන තෞඛය ඳරීක්ක, ජන හට සිදුන අඳවසු හඹන් ළරළක්වීභ 
වහ ළශළසභකට අනු භූිදහන කටයුතු කිරීභ වහ කස කයන රද ළරළසභ කිටුට ඉදිරිඳත් 
කයි. තකෝ තම් කිටුතේ ළරළසභ ඉදිරිඳත් කයහ කිඹනහ. 

භවහ නගය බහ භන්රි - එච්.ප්රදීප්  ්රිඹන්  ප්රනහන්දු භව හ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභහ, විඹ කිටුට තම් ළරළසභ ඉදිරිඳත් කයහ කයරහ හකච්ඡහත් කශහ. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී- තක්.ඩී.නිලහන්  ප්රදිනහන්දු භව හ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, උක්  කරුණ රකහ ඵළලු කිටු භූිදහන කටයුතු සිදු කිරීභ වහ කස කයන 
රද ළරළසතම් ඉදිරිකටයුතුිශඟ තිඹ තුශ ආයම්බ කිරීභට වහ එහි ප්රගතිඹ පිළිඵ හර්නහක් ිශඟ 
කිටුට ඉදිරිඳත් කයන තර දන්ි. දළන් තකෝ හර්නහක් තම්කතන් ඊරඟ කිටු. 

භවහ නගය බහ භන්රි - එච්.ප්රදීප්  ්රිඹන්  ප්රනහන්දු භව හ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඒ කහයණඹ තිබුතන් අත්  කහර්භහන්  අංලඹ එක්ක විහින්  ඒ  ළන් ඳරීක්හ කයරහ 
ඒ කටයුත්  කයන්න. ඒ කහයණඹ තකරුණ නළති නිහ  භයි ඊරඟ කිටුට දහරහ තිතඹන්තන්. 

     (බහතේ තඝෝහ) 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී- තක්.ඩී.නිලහන්  ප්රදිනහන්දු භව හ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, දළන් භට කිඹන්න බවහඳතිතුභහ ඊරඟ කිටුට තම් ළරළසභ එන්තන් 
නගයහධිඳතිතුභහ අපි ශඟ තම් තිතඹන සුහන භූිර ඉඩ, සිහිටන කුළු  වළරුනභ ඉඩ ප්රභහණඹක් 
තිතඹනහතන්, ඔඹ භූි ප්රභහණඹ ඹම් තභොකක් වරි නිලසචි  අංක ක්රභඹකට ඹන එක තන්ද තභහි 
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තිතඹන්තන් අත්  භවජන තෞඛය ඳරීක්කතුභහ භභ ළයදිනම් කිඹන්න දළන් අපි වදන්න ඕන ් රෆන් එක 
තිතඹන භූි ප්රභහණතස ඹම් නිලසචි  අංක දහරහ වදන ් රෆන් එකක්. 

භවහ නගය බහ භන්රි - එච්.ප්රදීප්  ්රිඹන්  ප්රනහන්දු භව හ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, භභ ඵහධහ කයනහ තනතයි භභ ඳළවළදිලි කයන්නම්. තභඹ තඵොතවොභ ඳළවළදිලි ප්රධහන 
භවජන තෞඛය ඳරීක්කතුභහට අපි උඳතදස දුන්තන් තභඹ තිතඹන භූි ප්රභහණඹ ම්පුර්ණතඹන්භ 
භළනරහ එක ිහිදන් කශ යුතු ප්රභහණඹ ව ඊට කටයුතු කයන්න අලය ඉඩ ප්රභහණඹ තිඹරහ එහි ළරළසභ 
එතුභහ වදරහ තිබුණහ. එ අනු එක අංක කයරහ එ අංක ිශ්ර ආදහඹම් අංලතසත් තිඹරහ තභතවේ ඹම් අතඹක් 
ශකට මුදල් ඵන්නනම් එ ආදහර අංකඹ තදනහ එ ආදහර අංකඹ  භයි එ නට අයන් ඹන්තන්. එ න 
වි යයි ර කඳන්න පුළුන්. එක  භයි අත්  ළරළසභ. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී- තක්.ඩී.නිලහන්  ප්රදිනහන්දු භව හ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, එක  භයි තන්න ඕන, කදහ ඉදරහ තභඹ රිඹහත්භක තනද කිඹන්නතකෝ. 

භවහ නගය බහ භන්රි - එච්.ප්රදීප්  ්රිඹන්  ප්රනහන්දු භව හ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,තභඹ තඵොතවෝ කහරඹක් ඉදන් අපි ක හ කශහ. නමුත් කිටුට තේන්න වම්ඵවුතන් 
විඹ කිටුතේ. දළන් ඒ තගනල්රහ තගොඩක් කටයුතු ඉය තරහ තිතඹන්තන්. දළන්භුිතස කටයුතු ටික 
 භයි ඉය කයන්න තිතඹන්තන්එඹ අපි ඉ හභ ඉක්භි න් අන් කයනහ.නිලහන්  ප්රදිනහන්දු භන්ත්රීතුභහ 
ඔඵ භට ඩහ  තජයසඨ භන්රියතඹක් තම් බහතේ, එ නිහ ඔඵ දන්නහ තම් නිරධහරින් භඟ ළඩ කයේදි 
වරිඹටභ දිනඹක් කිඹන්න ඵළවළ භට. අපි භවය තේරහට කහර්භහන්  අංලතස නිරධහරින් තභඹට 
ම්ඵන්ධ කය ගන්නහ තෞඛය අංලතස නිරධහරින් තභඹට ම්ඵන්ධ කය ගන්නහ, ඊට ඩහ වදිසසි 
ළඩකට කිඹරහ කර්භහන්  අංලතස තේකයින්ට ව නිරධහරින්ට තන ළඩකට තඹොදරහ තිතඹනහ. 
එතවභ තේල් තිතඹනහ, ඉතින් එතවභ භට නිලසචි  දිනඹක් කිඹන්න ඵළවළ. නමුත් අපි උත්ව කයනහ 
තභ නටභ තම් ළතඩ් තගනහ තේ  දුයටත් තම් ළතඩ් ඉදිරිඹට අයන් විහින් ඉය කයන්න. 

නගයහධිඳති -  ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, ප්රදීප්  ්රිඹන්  භන්ත්රීතුභහට තේඹක් කිඹන්න අභ ක උනහ. තම් තනතකොට අත්  ව 
නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹ තදතක්භ ඒ තිතඹන්නහ වු වි ම් ලින් රක් 62ක මුදරක් අඟුරහන, 
තකොයශළල්ර, එතගොඩඋඹන කිඹන සුහන භූි ර ප්රතිංසකයණ කටයුතු රට තඹොදරහ 
ඇස තම්න්තුත් කස කයරහ තිතඹන්තන්.  

භවහ නගය බහ භන්ත්රී- තක්.ඩී.නිලහන්  ප්රදිනහන්දු භව හ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභහ, තවොයි ඉදිකිරීම් රට ඇස තම්න්තු කස කය කයභ ඉන්න, ඔඵතුභහ ඔඹ කිඹපු 
කහයණඹට භභ එකඟ නළ සීඹට සීඹක්භ නමුත් භට ඕන ඔඵතුභහ උනන්දු කයරහ තම් ් රෆන් රට 
ආදහර තභඹ රිඹහත්භක තන්න තභොකද ඵරන් ඉන්න ඵළවළ තකතනක්තේ තේවඹක්, ඔවුන්ට තදොස 
කිඹන්නත් ඵළවළ ශක් වහයනතකොට අමු එකක් උඩට එනහ. තභොකේද කයන්තන්. කයන්න තදඹක් නළවළ. 
ඒ නිහ එඹ තනස කිරීභයි අත්  තම් ංහදතස තිතඹන්න ඕනෆ.ඒ තනස කිරීභට ආදහශ භභ කිඹන්තන් 
අපි තභොනහ න ය කයරහ වරි කභක් නළවළ නිරධහරින්ට තභොන ඵරඳෆභක් කයරහ වරි කභක් නළවළ තභඹ 
ඉක්භනින් වදරහ රඵන භහතේ තභඹ රිඹහත්භක කයන්න. තභොකද අත්  කහතල් ඉයයි අත්  කහරඹ 
අන් තන තේරහක අපි ඉන්තන්. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී-ඩී.එම්.සුජිත් පුසඳකුභහය භව හ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, තඳොඩි ප්රලසනඹක් තිතඹනහ ඳශතනි එක  භයි තභහි තිතඹනහ 02(5) ප්රධහන 
භවජන තෞඛය ඳරීක්ක විසින් තෞඛය වහ නිඳහයක්ක පිළිඵ සනහය කිටුට ඉදිරිඳත් කයන රද 
කර තන්කිරීතම් කහර්ඹතස නියුතු තේකයින්තේදිරිදීපභනහ තගවීභ පිළිඵ කහයණහ තභහිදි යනහවන 
අංලතස තේකයින්ට තගරහ තිතඹනහ ජුලි භහතේ තුන්රක් අසුඳන්දවස තුන්සිඹඹ ඳනවක් එ තකොට 
ඝණ අඳද්රය කශභනහකයණ අංලඹ වහ තගරහ තිතඹන්තන් එතකොතරොසදවස තදසීඹඹ ඳනවයි ගරු 
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නගයහධිඳතිතුභහ අත්  තබ්ල් අංගනතඹන් රළබු  ආදහඹභ ම්ඵන්ධතඹන් ඳසුවිඹ භහතස ප්රධහන භවජන 
තෞඛය ඳරික්කයඹහ දහරහ තිතඹනහ හර් හක් 2022.08.01 දින සිට 2022.08.31 දින දක්හ විකු ම් 
පිළිඵ විස යඹ භභ එක නළ  යක් කිඹනහ. භභ එඹ විඹ බහතත් කිවුහ, භභ නළ  යක් කිඹනහ 
තභභ අයි භ ටික වි යද තඵොක්ස තඵොඩ්, ඳත් ය තබ්ල්, තඵෝ ල් සුදු ඳහට, ඳහට තඵෝ ල්, කඩදහසි, 
තඳොලිතින්,තඹෝගට් තකෝ් ඳ මීට අභ ය එන ඒහ ම්ඵන්ධතඹන් ඔඵතුභහ එදහ ප්රකහලඹක් කශහ ඒ මුදල් 
ඵඩු විකුණරහ එ තේකයින්ට තගනහ කිඹරහ. එ තකොට තම් න තම් අයි භඹකුත් තිතඹනහ 
තේකයින්ට බහ අයමුදලින් තගනහ කිඹරහ ඉසල්රහ භභ කිඹපු අයි භතස, භභ අවන්තන් තභොකේද 
තභහි තත්රුභ, තභහි ඇත්  තභොකේද තකොතවන්ද තගන්තන් දළන් එ තකොට තම් ඹකඩ විකුණන්තන් 
නළේද? තඳොල්කටු විකුණන්තන් නළේද? අලුිනිඹම් විකුණන්තන් නළේද? තභහ විකුණනහ එ විකුනන 
ආදහඹභ තකොතවටද ඹන්තන් භකය කටටද? වභස තඳට්ටිඹකට ඹනද? එ ආදහඹභට තභොකද තන්තන්  
එක අපිට දළන ගන්න ඕනෆ? 

නගයහධිඳති -  ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, ආදහඹභ ඹන්තන් ඔවුන්ට, තගනහභ එතතරභ කියරහ අයන් ඔවුන්ට තදනහ. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී-ඩී.එම්.සුජිත් පුසඳකුභහය භව හ 
 
ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඒ කිඹන්තන් තේකයින්ට තදනහ, ඒ තගන ගහණටභයි විකුණන්තන් 

නගයහධිඳති -  ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, සුඵහධනඹ වහ දළනට රක් තුනවහභහයක් වි ය ඵළංකු ග තරහ තිතඹනහ. තකොවිඩ් 
කහතල් තඵතවත් තවත් කතරත්, කෆභ බීභ දුන්තනත්ඒ මුදල් ලින්. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී-ඩී.එම්.සුජිත් පුසඳකුභහය භව හ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභහ, භභ නළ  යක් කිඹන්තන් භන්රහල් ප්රනහන්දු තඵෝ ල් ඳත් ය කඩඹක් දහගත්තු 

කහතල්ක ඕක කය ගන්න තම්  නතුතයන් විහිල්රහ ඕහ කය ගන්න එ තකොට අපිට ප්රලසනඹක් නළවළ. 

තඵොතවොභ තවොයි යහඹකතඹක් විදිවට  භන්තේ තේකතඹෝ ගළන හි න එක තඵොතවොභ තවොයි 

වළඵළයි තම් තභොයටු භවහ නගය බහ තභඹ ඳහරනඹ කයන්න ඕනෆ. භවහ නගය බහ ආඥහ ඳන අතුරු 

යසනහ යජතස ඒ තිතඹන නීති තර්ගුරහසි ප්රතිඳත්ථි රට  භයි භවහ නගය බහ ඳහරනඹ කයන්න 

ඕන නගයහධිඳතියඹහට තවෝ භවජන තෞඛය ඳරික්කයඹහට  ඵළවළ තීයණඹ කයන්න භභ තභහ 

විකුණරහ තේකයින්ට ල්ලි තඵදනහ කිඹරහ. අතනක් ඳළත්ත න් අපි තවොඹරහ ඵරපු විදිවට 

තේකඹන්ට ඔඹ කිඹන විදිවට තදන්තන් නළවළ. තම්හ අමු දල් කයන භන්තකොල්රඹන් තම් තඵල් එක 

භන්තකෝල්ර කන සනහනඹක් ඵට ඳත් තරහ තිතඹන්තන්, තභඹ නගයහධිඳතියඹහ ව ඉවශ නිරධහරින් 

කිහිඳ තදතනක් භන්තකොල්රහ කන සනහනඹක් ඵට ඳත්තරහ තිතඹනහ. ත් එකක් තිතඹනහ අත්  

ගරු බහවඳතිතුභහතගන් අවන්න, සුතර්ස භන්ත්රීතුභහ කිඹනහ එතුභහ යහඳිතිඹක් ඳටන් අයන් තිතඹනහ 

කිඹරහ නහගරික තකොභහරිස භඟින් ප්රජහ ංර්ධන නිරධහරි විසින්  කිටුට ඉදිරිඳත් කශ වරි  දළඹක්, 

ගහ ංග්රහභඹ  2022 හර්නහ පිළිඵ ශකහ ඵළලීභ, උක්  කරුණ රකහ ඵළලු කිටු වරි  දළඹක් 

යහඳිතිතස ආයම්බක ළඩ ටවන 2022 ළ්  ළම්ඵර් 17 දින ඳළළත්වීභට නිඹි  ඵ කිටුට ප්රකහල 

කයන රදීප. එ අනු ඉදිරි කටයුතු කිරීභට තීයණඹ කයන රදි. දළන් තභහි අන් ර්ග ඹ තභොකේද, තභඹ 

රිඹහත්භක තන්තන් තකොතවොභද කිඹරහ තභහි ඇභ භක් නළවළ, තභඹ ළ්  ළම්ඵර් 17 ආයම්බත් කයරහ. 

තභඹ ආයම්බ කරහනම් තකොතවන්ද කතල්, තභොකේද තම් ඹටතත් තකතයන්තන්, සුතර්ස භන්ත්රීතුභහ 

කිඹනහ තම් තම් තේල් කයරහ තිතඹනහ තම් තේල් තවොයි කිඹරහ එත් අපි දන්තන් නළවළ තභහි කිසිභ 

තේඹක්, තභහ  භන්තේ ආනඹට වි යක් තන ළඩ ටවනක්ද කිඹරහ අපි දළන ගන්න ඔ ස්න. තභහ 

අම්භහතේ අ් ඳහතේ භූදතල් තනතභයි. තභොකක් වරි ළඩ ටවනක්නම් බහ දළන ගන්න ඔ ස්න එ 

ම්ඵන්ධ.  
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නගයහධිඳති -  ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

           ගරු භන්ත්රීතුභහ අටතනි භහතේ කම්ටුතදීප තභහි තිතඹනහ  තභොකේද තම් කයන්තන් කිඹරහ. 

           භවහ නගය බහ භන්ත්රී-ඩී.එම්.සුජිත් පුසඳකුභහය භව හ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභහ, අටතනි භහතේ කම්ටුතේ තිතඹන එක වරි එත් තභහි තිතඹනහ ළ්  ළම්ඵර් භහතේ 

17න දින ඳළළත්වීභට ආයම්බ කරහ කිඹරහ, ආයම්බ කයරහ තභොනද කතශේ, 

නගයහධිඳති -  ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

භවහ නගය බහ භන්ත්රීරුනි, ආයම්බ කයරහ කතශේ තභොකේද කිඹරහ අටතනි භහතේ කම්ටුතේ තිතඹනහ 

තභොකේද කයන්තන් කිඹරහ. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී-ඩී.එම්.සුජිත් පුසඳකුභහය භව හ 
 
ගරු නගයහධිඳතිතුභහ, කයන්තන් තභොකේද කිඹරහ තනතභයි අවන්තන් 17 තනිදහ කතර් තභොකේද කිඹරහ    
අවන්තන්, තම් බහ හර්නහක් ඹනතකොට බහ හර්නහ විඹ අවුරුේදට විහින් ඵරරහ එන්න ඵළවළ, තභහි 
වළභ එකකභ තිතඹනහ ඇමු ම්.  

(බහතේ තඝෝහ) 

  තඳොඩි ඳළවළදිලි කිරීභක් කය ගන්න තිතඹනහ, TLC පුස කහර තගොඩනළවිල්ර ම්ඵන්ධ, ඇමු ම් 

අංක 6, හි භන්රහල් ප්රනහන්දු, ප්රදීප්  ්රිඹන් , සී අයි ඹභසිංව නහගරික ඉංජිතන්රු, බී තක් ඒල් 

තභන්ඩිස හක්ණ නිරධහරි. 2022.09.01 දින උක්  කරුණ පිළිඵ ගරු නගයහධිඳතිතුභහ භඟ 

හකච්ඡහ කශ අ ය එහිදි ජහතික තගොඩනළවිලි ඳර්තසණ ආඹ නඹ භඟින් රඵහ දීප ඇති හර්නහ පිළිඵ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභහ දළනුත් කයන රදි. එභ හර්නහතේ රඵහ දීප ඇති නිර්තේලද තම් භඟ අමුණහ ඇති 

අ ය එහිදි ගරු නගයහධිඳතිතුභහ විසින් ඳව  ඳරිදි කටයුතු කිරීභ උතදහ උඳතදස තදන රදි.TLC පුස කහර 

තගොඩනළවිල්තල් ඉවශ භහරතස සරළබ් වහ බිභ ඇතුශ කඩහ ඉත් කය  නිභවල් තගොඩනළඟිල්රක් තර 

ංර්ධනඹ කය තගොඩනළඟිල්ර තුශ භහ ි හඹනඹ වහ පුස කහරඹ සනහපි  කීරීභ. තභභ කරුණ පිළිඵ 

තෞඛය කිටු දළනුත් කිරීභ වහ ඉදිරි කටයුතු කිරීභ වහ අනුභළතිඹට ඉදිරිඳත් කයි. දළන් තභොකේද 

තම් කිටු තම් තෞඛය කම්ටු  එ තකොට තම් කම්ටුතේ  TLC පුස කහර තගොඩනළවිල්ර ම්ඵන්ධ 

තකොතවොභද තිතඹන්තන්.    

නගයහධිඳති -  ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, තභහි හඹනඹත් තිතඹනහ තම් තදකභ තිතඹන්තන් එකභ තගොඩනළවිල්තල්. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී-ඩී.එම්.සුජිත් පුසඳකුභහය භව හ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභහ, තම් තදකභ තිතඹන්තන් එකභ තගොඩනළවිල්තල්  භයි. තම් නගය බහතේ ආඹ න 

අංලඹ තිතඹනහ, රිඳනම් අංලඹ තිතඹනහ, මක්තකොභ එකභ තගොඩනළවිල්තල් තිතඹන්තන් එක වරි භන් 

අවන්තන් තම් තගොඩනළවිල්රක් වදන එකක් තකොතවොභද තම් තෞඛය කම්ටුට එන්තන්, තභඹ එන්න 

ඕතන් කර්භහන්  කම්ටුට, තගොඩනළවිල්ර වළදුට ඳසතේ විහින් හඹනඹ දහන එක තෞඛය කිටුට 

දළම්භට කභක් නළවළ, තභඹ ක හ කයන්න ඔ ස්න කර්භහන්  කිටුතේ. තම් හකච්ඡහතේ ප්රධහනිඹහ 

නගයහධිඳතිතුභහ උනහට කභක් නළවළ, එත් තභහි ප්රධහනිඹහ තන්න ඔ ස්න කහර්භහන්  කිටුතේ බවහඳති, 

කම්ටු  භන්තේ ඳළත්තත් තිබ්ඵහ කිඹරහ  භන්ට චුන් තන්න තභහ දහන්න එඳහ, හඹනඹ ම්ඵන්ධ 

ගළටළුක්නම් තෞඛය කිටුට දළම්භට ප්රලසනඹක් නළවළ වළඵළයි තභඹ එතවභ ප්රලසනඹක් තනතයි තභඹ 
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තගොඩනළවිල්ර වදන එක ම්ඵන්ධ ගළටළුක්, නිකන් අනලය ළඩ තනොකය තභහ ඹන්න ඔ ස්න  ළනට 

ඹන්න. තභහි ඇමු ම් අංක 6 කිඹරහ තිතඹනහ එත් තභහි අයි භඹක් නළවළ. 

ගරු නගයහධිඳති - ඩබ්.භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

තෞඛය කිටුතේ  භයි කනහකයන්තන් ක්ලිනික් එක ගළන. එ තකොට TLC පුසනකහරඹ  භයි 
ඉසතල්රහභ වළදුතේ. TLC කිඹන්තන් තගෞයනිඹ බහඳතියඹහ තම් නගය බහතේ එතුභහ පුසනකහරඹක් 
සනහපි  කයනහ. තම්ක ළඩිදියු  කයරහ පුසනකහරඹක් ව ක්ලිනික් එකක්. එ තකොට තම්තක් ක්ලිනික් 
එතක් ම්පුර්ණතඹන්භ ඹනහත්කිරිතම් කටයුත්  කයරහ ටයිල් අල්රරහ ඳහඨලි චම්පික ඇභතිතුභහතේ 
මුදල් ලින් ජිත් දුින්ද පිරිස ගරු භන්රිතුභහ ඉටු කරහ. එ නට අපි විතස තදකභ තිඹහගන්තන් 
තකොතවොභද කිඹරහ ඵරන්න. තභොකද අපි ඕනභ තේරහක විහිල්රහ කිටුට ඳරික්හකයරහ ඵරන්න 
කිඹනහතන්. අපි විඹහ. විඹහට ඳසතේ එ න තගොඩනළවිලි ඳර්තසණ ආඹ නතඹන් කිඹරහ තිතඹනහ 
එ න අපි ඹන තරහතත් දළක්කහ කම්බි භතුතරහ කම්බි කළඩිරහ එක නිහ තම්ක තිඹන්න ඵළවළ 
අනිහර්තඹන්භ අයින් කයන්න කිඹරහ. එතවභ අයින් කයහ අත්  තඳය ඳහර හගරිකහ තඳය ඳහරත් ඔඹ 
විදිඹටභ අයින් කයන්න කිඹරහ අයින් කයරහ  නි භවරකට තගනහහ. අදහර තන්නහවු කහයණඹ 
තිතඹන්තන් තෞඛය කිටුතේ. තෞඛය කිටුතන් තටන්ඩර් කළදන්තන් නළවළ. තම්කට තජොබ් එක අයිති 
කර්භහන්  කිටුතන්  භයි ළතඩ් ඹන්තන. අදහර තන්නහවු කිටුතන්  භයි ළතඩ් කයන්තන්. අපිට 
පුලුන්කභක් නළවළ කර්භහන්  කිටුට අයතගන තම් බ්තජක්ට් එක කනහකයන්න. එතවභ තකොතවොභද 
කයන්තන්. එතවනම් තෞඛය කිටුක් ඕන නළවළතන්. තම් ම්පුර්ණ ළයදි කනහක් තම් කිඹන්තන්. තම් 
කනහකයන්තන් තෞඛය බ්තජක්ට්එක කනහකයන්න ඕන කිටුතන් කනහ කයනහ. තම් තජෝබ් එක 
කයනතකොට සිපිඑච්අයිට ඳයන්තන් නළවළ බිල්ඩින්එක වදන්න. එක ඳයන්තන් ඉංජිතන්රුට එ තකොට 
එක කර්භහන්  කිටුට ඹනහ. එක අපි දන්නහ.  

 භවහ නගය බහ භන්රි - ඩී.එම්.සුජිත් පුසඳකුභහය භව හ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,දළන් ඔඵතුභහ කිඹපු එක බ්තජක්ට් එක තිතඹන එතකන් කනහකයන්න ඕන කිඹන 
එක අපි පිළිගන්නහ. ඒතක් ප්රලසනඹක් නළවළ. අපි අවන්තන් තගොඩනළවිල්රක් වදනතකොට තගොඩ 
නළවිල්රක් අලුත්ළඩිඹහ කයන තකොට තගොඩනළවිල්රක් සනහඳනඹ කයන තකොට ඒක කර්භහන්  
කම්ටුතන් එන්න ඕනයි කිඹන එකයි අපි කිඹන්තන්. භට  තඳොඩ්ඩක් කරුණහකයරහ කිඹන්න තම් ඇමු ම් 
අංක 6 කිඹරහ තිතඹනහතන් තභ න එක ආපු කරුණ තකොතවද කිඹරහ තිතඹන්තන්.  

ගරු නගයහධිඳති - ඩබ්.භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

ගරු භන්රිතුභහ‚අංක 2(7) කිඹන්න. කිඹරහ ඳසතනි පිටුට ඹන්න උඩ තිතඹනහ ඇමු භ කිඹද 
කිඹරහ. ඒම්ඔඑච් එරහ ඔක්තකොභ තිතඹනහ. තම්හ වරිඹට කිඹන්න ඕතන්. තම්හ කහතල් කන්න 
කනහකයන එක ළයදියි. අපි දන්නහ ජිත් දුින්ද පිරිස ගරු භන්රිතුභහ තෞඛය කිටුතේ කනහකයරහ 
වදන්න ආහට ඳසතේ කර්භහන්  කිටුතන්  භයි ඉංජිතන්රු අංලතඹන් ඇස තම්න්තු කතර්. වරි තන්ද 
භළතිතුභහ? භභ කිඹන එක එතවභ  භයි කතල්. එතවභ  භයි කයන්තන්. එතවභ නළති භභ තදන්න ඹළයි 
සිපිඑච් භවත් ඹහටයි තඩොක්ටර්ටයි තම්ක කයන්න කිඹරහ. 

 භවහ නගය බහ භන්රි - එච්.ප්රදීප්  ්රිඹන්  ප්රනහන්දු භව හ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,භ ක් කයන්න ඕතන් තෞඛය කිටු තභච්චය කහරඹක් ගරු නගයහධිඳතිතුභනි 
ඳවුල් තෞඛය තේවිකහන් නිතඹෝජනඹ කතර් නළවළ. අපි භළදිවත්තරහ විතලේතඹන් උඳතදසදිරහ දළන් 
ළභ තෞඛය කිටුකටභ ඒ සිඹලුභ හඹන ර ළඩකයන ඳවුල් තෞඛය නිරධහරින් වබහවිතනහ. ඒ 
වි යක් තනතභයි තම් ඳළත්  ඵරරහ ඉන්න ඳළත්  චුන්තන්න ළඩකයන ිනිසසු තනතභයි අපි. ඒක නිහ 
ඳහුවිඹ තෞඛය කිටු දළක්කහනම් ඵරන්න ඇති වළභ ප්රතේලඹකභ ළභ හඹනඹකභ අඩුඳහඩු අපි ඔවුන් 
වයවහ අයතගන ඒක පිළිඵද නියන් ය හකච්ඡහකයරහ ඉංජිතන්රුතුභහ තවෝ ඉංජිතන්රුතුිඹ කිටුට 
තගන්න තගන එහ තකොයිකහතල්ද ඉය තන්තන් කිඹරහ නියන් ය හකච්ඡහකයරහ තම් තභොතවො  
තනතකොට හඹන ගණනහක කටයුතු අපි අන් කයහ. ඒ අන් කයරහ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි ඉ හ 
විලහර කටයුත් ක් විදිඹට තිතඹන්තන් ටිඑල්සි පුසනකහරඹ තිතඹන තගොඩනළවිල්තල් තිතඹන හඹනඹ. 
එ තකොට ඒ තගොඩනළවිල්තර තිතඹන හඹනඹ ඳවර භහරතස ඉ හ අරංකහයත් ජිත් දුින්ද භන්රිතුභහ 



  භහසික බහ හර් හ - 2022.10.06 

36 
 

කටයුතු කයරහ තිබුණහ. චම්පික යණක භළතිතුභහතේ ප්රතිඳහදන අයතගන ගරු නගයහධිඳතිතුභහ සනහන 
ඳරික්හට විඹ තරහතේ එතුභහ කිේතේ තම්ක කඩන්නළති තම්ක තකොතවොභ වරි කයන්න කිඹරහ  භයි 
තම්තුභහ තියණඹ දුන්තන්. නමුත් අපිට කර්භහන්  අංලතඹන් තෞඛය කිටුට හර් හවුනහභ තම්ක 
තගොඩනළවිලි ඳර්තසණ ආඹ නඹ දන්රහ තිතඹනහ තම්ක තම්විදිඹට කයන්න එඳහ එක නළ  
නගයහධිඳතිතුභහ දළනුත් කයහභ අපි කයන්න ඕන එක කිටුට තරහ ඉන්තන් නළති නිරධහරි එකතු 
කයතගන විහිල්රහ නගයහධිඳතිතුභහ මුන ගළහිරහ නළ  ඒ ගත්  තියණඹ තනසකයන්න අලය හඹට 
භළදිවත් තරහ  භයි තම් තියණ අයතගන තම් කටයුත්  කතල්. ඒනිහ තම්ක කර්භහන්   ද තෞඛයද 
කිඹරහ ඵරරහ තනතභයි. අත්  භවජන හ තනුතන් ඳත්න තේහන් ඳත්හතගන ඹන්න ඒ අලය 
කටයුතු කයරහ අපි තකොයිභ තරහකත් කර්භහන්  අංලතස කටයුත්  කර්භහන්  අංලතඹන්  භයි 
කයන්තන්. වළඵළයි හඹන ඳත්හතගන ඹළතම් ගකිම්රට ගරු නගයහධිඳතිතුභනි අපි භළදළවත්තන්න 
අලය හින්දහ  භයි තෞඛය කිටු විදිඹට භළදළවත් තරහ තම්ක කතර්. ඒනිහ කහටවරි නම් එක්ක ප්රලසන 
තිබුනත් පුේගරතඹෝ එක්ක ප්රලසන තිබුනහ කිඹරහ තම් ආඹ නතස තදල් එක්ක ඒ විදිඹට කටයුතු කිරිභ 
ළයදි කිඹන එක  භයි අත්  නිගභනඹ. 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි භභ ඒ කහයණඹ පිලිඵද  දුයටත් කනහකයන්තන් නළවළ. ංත ෝලතනහ 
නිලහන්  ප්රදිනහන්දු භළතිතුභහටත් සුතේලස භන්රිතුභහටත් සුහන භුි ම්ඵන්ධකහයනඹ භතු කිරිභ 
ිඵන්ධතඹන් භවය තදල් තිතඹනහ ගරු භන්රිතුභනි අපි කිටුරදි නිරධහරින්තගන් තකතයන්තන් 
නළති කටයුතු ම්ඵන්ධතඹන් නිරධහරින් එක්ක කනහ කයගත් ට තම් බහට ඇවිල්රහ ඒ නිරධහරින් 
ම්ඵන්ධතඹන් කනහකයන්තන් නළවළ. ඒක අපි ගකිතභන් කටයුතු කයනහ. අපිටත් එතක් ගකිභක් 
තිතඹන නිහ. වළඵළයි භවය තරහට තම්ක භතුතච්ච නිහ ගරු නගයහධීඳතිතුභනි ඔඵතුභහතේ 
දළනගළනිභ දවහ කිඹන්නට ඕතන් තම් සුහන භුිර ඒ ළරළසභ අයතගන ඒ ළරළසභට අනු සනහන 
රකු  කයන්න විඹහභ අපි තඵෝතවොභ ප්රහතඹෝවික ප්රලසනරට මුහුණ දුන්නහ. එක දකට 
ගණකහධිකහරිතුිඹ ර  ටිකට මුදල් දිරහ නළවළ කිඹරහ ප්රලසනඹක් ආහ. එතවභ ප්රශ්න තිතඹනහ. ඊට 
ඳසතේ එක නළ  කනහකයරහ විදිභත්විදිඹට විහිල්රහ නළවළ කිඹරහ ප්රලසන. ඒතේ කහයණහ තිතඹනහ 
ගරු නගයහධිඳතිතුභනි. ඒක නිහ භභ ඒ ගළන ළඩිඹ කනහකයන්තන් නළවළ. ඔඵතුභහ ඵරහතඳොතයෝත්තු 
විදිඹට ඉ හභ ඉක්භි න් කටයුත්  අන් කයරහ ඉදිරිඳත් කයන්න ඵරහතඳොතයෝත්තුතනහ. ඒ 
කටයුත්  විදිභත් කයන්නත් ඵරහතඳොතයෝත්තුතනහ. ඒතේභ  භයි අත්  යහඹනහගහය තේඹ ගළන 
කනහකයහ. ඒ යහඹනහගහය තේඹ පිළිඵදත් භභ හි න්තන් තෞඛය කිිටුතේ අපි නියන් ය 
අධීක්ණඹක් කයනහ. ඒ යහඹනහගහයඹට අලය කයන තේල් තිතඹනහද කිඹරහ ඒ කටයුත්  
කයනහ.  

ගරු නගයහධිඳති - ඩබ්.භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

ගරු භන්රිතුභහ‚යහඹනහගහය තේඹ රංකහතේභ තිතඹන්තන් ඳරහත් ඳහරන ආඹ න තදකක වි යයි. 
තකොශමයි තභතවයි වි යයි. 

 භවහ නගය බහ භන්රි - එච්.ප්රදීප්  ්රිඹන්  ප්රනහන්දු භව හ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,එක ජන හවිමුක්ති තඳයමුතණ් තඹොජනහක් ඳරිදි කයහ කිඹරහ කදහත් අපි 
ඳසට අදින්තන් නළති එක ඉ හභ ඉක්භි න් විි  කයහ. ඒ වි යක් තනතභයි අපි තියණඹක් ගත් හ 
ගරු නගයහධිඳතිතුභනි තම්ක ඇතුල් තරහ නළවළ දළන් තඩංගු ඳරික්හ තයෝගඹ යහ්  තරහ තිතඹන 
නිහ අපි ඵළලුහ භව නගය බහතේ තම් ඳරික්ණඹ කයගන්න ප්රතිරහභින් එනහ තඵොතවෝභ අඩුයි. ඒකට 
තවේතු  භයි  හභ තම් ඵරප්රතේලතස අඹ තම් තේඹ අපි කයනහ කිඹරහ දන්තන් නළති නිහ අපි තෞඛය 
කිටු තියණඹක් ගත් හ වළකි ඉක්භි න් නළ  ඒ පිළිඵදත් ජන හ දළනුත් කිරිතම් ළඩටවනක් 
කයන්න. දළනට අපි අත්  තඩංගු ඳරික්ණ කණ්ඩහඹභ වයවහ තගල්රට හචික ප්රකහලඹක් කයින් 
ඹනහ. ඊට අභ ය එක අත්ඳරිකහක් භවිනුත් ඒ කහර්ඹඹ දළනුම් තදන්න. අපි තෞඛය කිටුතේදි 
හකච්ඡහකයහ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි එක තම් බහතේ දළනගළනිභ දවහ කිඹන්න ඕතන්.  

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි භභ විතලේතඹන් සුතර්ලස ඉන්දික භන්රිතුභහට සතුතින්  තනහ  ඒ කහයණඹ 
ම්ඵන්ධතච්ච නිහ එහි වරි  දළඹක් ළඩටවනට භගහි තම් තභතවය ළඩටවන පිළීඵද එතුභහ 
ඒ ළඩටවන දළකපු නිහ එතුභහ කනහකරහ. භභ සතුතින්  තනහ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි එතුභහ 
විතලේතඹන්භ සුතර්ලස ඉන්දික භන්රිතුභහ තම් කහයණඹ ට අදහර මුලික ළඩටවතන් දි එක භ ක් කයහ. 
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එතුභත් තේසඨ භගහි තඹෝජනහක් ඉදිරිඳත් කයහ. ගරු නගයහධිඳතිතුභනි ඒ කහයණඹ පිලිඵද තෞඛය 
කිටුතේ දිර්ඝ හකච්ඡහකයරහ තම්ක කයන්තන් තකොතවොභද කිඹන කහයණඹ පිළිඵද දළනුත් කයරහ 
තම් ආඹ නතස නිරධහරින් භග කයන ළඩ ටවනක. සතුතින් තනහ විතලේතඹන්භ ප්රධහන 
භවජන තෞඛය ඳරික්කතුභහ විලහර තතවක් භවන්සිඹක්  භ යහජකහරි තරහතන් ඵළවළයත් 
කටයුතු කයරහ ඒ තේභ ප්රජහ ංර්ධන අංලඹත් තම් තනුතන් භළදිවත් තනහ.ඒතේභ  භයි තම් 
බහතේ දළනගළනිභ දවහ කිඹනහ තම්ක තඵොතවොභ විනිවිධයි. තම්ක ප්රතිරහභින් කවුද කිඹන එක පිළිඵද 
ප්රජහංර්ධන අංලතස තඵොතවෝභ ඳළවළදිලි තිතඹනහ අදහර ප්රතිරහභින්ට ඳභණයි අත්න් තල්ඛනඹ 
අනු ඒ අඹට වි යයි තම්ක තදන්තන්. නළති භතේ ඡන්දඹට තඳෝසටර් ගවපු අඹට පිටිඳසතන් විඹ අඹට 
තනතභයි ගහ කයන අඹට තදන ළඩ ටවනක් තම්ක තභොයටු ඇතුතල් වළතභෝටභ රිඹහත්භකයි. බහතේ 
භන්රිරු විදිඹට ඔඵටත් පුලුන් ප්රජහංර්ධන අංලඹත් එක්ක ම්ඵන්ධතරහ ඔතබ් ඵරප්රතේලතස තම් 
කටයුත්  කයන්න අලයනම් ඒ අදහර  නහභ තල්ඛනඹ කලින් දිරහ අපිට තඹෝජනහ එනහ වරි අයතගන 
එන්නතකෝ ගභට අයතගන ආහභ අපි තඵදරහ නහභ තල්ඛනඹ තදමු. අපි ඒකට ඩහ ක්රභත් විදිඹට 
ඹන්තන් කලින් නහභ තල්ඛනඹ අයතගන ඒ අදහර නිරධහරින් අයතගන ගභට විහිල්රහ ඒ ප්රතිරහබ ටික 
අයතගන ගභට විහිල්රහ ඒ තල්ඛනතස තිතඹන අඹට ඒ ප්රතිරහබ ටික දිරහ ඒ විදිභත් විදිඹට තම් 
ආඹ නතස නිරධහරින් වයවහ කයන ළඩටවනක් කයන්න ඒක නිහ තභොහවරි ළකඹක් කුකුක් 
විචිකිච්චහක් ංකහක් තිතඹනහනම් ඒ පිළිඵද තවොඹරහ ඵරන්න. තවොඹරහ ඵරරහ අධහනතඹන් 
කටයුතු කයරහ පුදනතකොටභ කහපි ඹකහ තේ වළභ එකක් දිවහභ ළතකන් ඵරරහ එතවභ කයන්න එඳහ. 
එතවභ කයන්තන් නළති තම්ක දිවහ ඵරන් ඉදරහ අධහනතඹන් ඉදරහ තවොඹරහ ඵරන්න. වළඵළයි ගරු 
නගයහධිඳතිතුභනි තම්ක පිළිඵදත් දළන් ළඩ ආයම්බ තච්චතතල් කිඹන්න ඕතන් නගයහධිඳතිතුභනි අපි 
දළන් මුලික ළඩටවන තභොයටු භවහ නගය බහ ඳරිශ්රතස කයහ. ඊට ඳසතේ ළඩ ටවන් තදකක් 
ග්රහභතේහ ම් භට්ටතභන් කයන ළඩ ටවන් ආයම්බකයරහ තිතඹනහ. තභෝදය එතගොඩඋඹන දකු  
ප්රතේලතඹත් එතගොඩඋඹන භධයභ ප්රතේලතඹත් අපි ළඩටවන් තදකක් දළන් ප්රහතේශිඹ ලතඹන් 
රිඹහත්භක තනහ මුලු තභොයටුභ ආයණඹ න ඳරිදි. අපි තම් කටයුත්  සිදුකයින් ඹනහ මුලික 
ලතඹන් ප්රතිරහභින් ඳනස තදතනකුට  භයි කිටුතේ තියණඹ වුතන් එක ගභක ප්රතිරහභින් ඳනස 
තදතනකුට මුලික ලතඹන් තදන්න. ඊට ඩහ ඉල්ලිම් තිතඹනහනම් අපි ඒ ගළනත් රකරහ ඵරනහ. ගරු 
නගයහධිඳතිතුභනි තම් ආඹ නඹ විදිඹට භභ ඔඵතුභහතගන් තගෞයතඹන් ඉල්ලිභක් කයනහ තම් 
ළඩටවන අපි භහ තදකක් ඇතුර  තභොකද දිර්ඝකහලින තම්ක කය කය ඉන්න පුලුන්කභක් නළවළ. 
ඉ හභ ඉක්භි න් ජන හ අ යට තඵදරහ ජන හට තම්ක ප්රතිරහබ රඵහදිඹ යුතු ළඩටවනක් නිහ 
තම්ක භහ තදකක් ඇතුර  මුලු තභොයටුභ ආයණඹ න ඳරිදි කයන්න  භයි අත්  උසහවඹ. අත්  
අයමුණ. ඒක නිහ වළඵළයි තම්ක රිඹහත්භක කයන තකොට තම් ආඹ නික ලතඹන් ඳවසුකම්ර ඹම් 
ඵහධහන් තිතඹනහ. ඔඵතුභහතගන් ඉ හ වුභනහතන් ඉල්රහ සිටිනහ ිජු භළදිවත්තන්න. 
භළදිවත්තරහ තම්ක නිළයදි කයන්න අලය  ඕනභ නිරධහරි තකතනක් තම් තනුතන් ඳත්කයරහ එක 
අධික්ණඹ කයන්න නහගරික තකොභහරිසතුභහ ඇතුලු ඕනභ නිරධහරිතඹක් ඒක්ක තම් ළඩටවන 
කයන්න අලය කයන ිජු අධික්ණඹක් ඹටතත් කයරහ තම් ළඩටවන රිඹහත්භක කිරිභ වි යක් අපිට 
අලය තන්තන්. ළඩටවන රිඹහත්භක කිරිතම්  රතසදි අපි ඒ දවහ භළදිවත් තනහ ඒකනිහ ගරු 
නගයහධිඳතිතුභනි ඒ දවහ කටයුතු කයන්න කිඹන ආදයි ඹ ඉල්ලිභ කයින් තම් ළඩ ටවන් පිළිඵද 
ඔතබ් උනන්දු පිළිඵද සිඹලුභ භන්රිරුන්ට නළ   හක් භතේ තගෞයඹ ප්රකහලකයනහ. 

 භවහ නගය බහ භන්රි - ජී.එම්.නිතයෝන් රුභහල් අතඳෝන්සු භව හ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,තම් සිවිේ තර්සිඩන්සිස ගළන තගොඩක් අඹ කනහ කයහ. භටත් තකටිතඹන් තඳොඩි 
අදවක් ඉදිරිඳත් කයන්න තිතඹනහ තම් සිවිේ තර්සිඩන්සිස එතක් ිනිසසු තම් තගල් ගන්න තකොට තම් 
ිනිසසු තම් ප්රලසනඹ දළනතගන හිටිතස නළවළ. තභ න ප්රලසනඹක් තිතඹනහ කිඹරහ අපි දන්නහ. නමුත් 
ඔඵතුභහ තම් කයන ළතඩන් ඒ ිනිසසු ළතවන අයණ හඹට ඳත්තනහ. ඒ ිනිසසු ඒ ිනිසසුන්තේ 
කුණූ ටික ඇදගන්න ඵළරි ර තනහ. තභොකද ඔඵතුභහට තිතඹනහනම් යජඹක් එක්ක ප්රලසනඹක් 
ඔඵතුභහ ඒ යජඹත් එක්ක ඒ ප්රලසනඹ විදගන්න ඕතන්. එතවභ නළති තම් ිනිසසුන්තගන් ඳලි අයතගන 
තම් ිනිසසුන්තේ කු  ටික අදින්තන් නළති ඵළවළ. ඒ නිහ රට වි යක් තනතභයි අද අවර ඳවර 
නිහ රටත් දුර්ගන්දඹ ඹනහ අවර ඳවර නිහත් ඉ හභ අසිරු හඹට ඳත්තරහ තිතඹනහ.ඒනිහ 
කරුණහකයරහ යජඹත් එක්ක තිතඹන ප්රලසන විදගන්න ඒ ිනිසසුන්තේ කු ටික අයින් කයරහ තදන්න. 
කරුණහකයරහ රඵන තිඹතනතකොට ඔඵතුභහ විදගන්නහ කිඹපු විදිඹට යජඹත් එක්ක විදගන්න. 
තම් ිනිසසුන්ට තිතඹන ප්රලසනඹ විදරහ තදන්න කිඹරහ ඉල්රහ සිටිනහ. 
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භවහ නගය බහ භන්ත්රී  -  එස.තේය යවීන්ද්ර ප්රනහන්දු භව හ 

 ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,තම්දිනර ආදහවනහගහයර තේඹ කයන තෞඛය තේකඹන් තුර විලිර 
භිතිඹක් ඳතිනහ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි. ඔවුන්තේ ඉල්ලිභ තන්තන් ලහන්තිකර්භඹක් කයන්න ත් ඵලි 
ත ොයිල් කයන්නත් තනතභයි. තම්ක අමුනුලය තදෝඹක් තනතභයි. භනුය තදෝඹක් තිතඹන්තන්. අපි 
ිට භහ කිහිඳඹකට තඳය ඹකඩ ගඹක් නළතිවුනහ. ඊට ඳසතේ ගෆස නළතිවුනහ.  ඳසුවිඹ දිනඹක අකු  
ංඥහතේ  ම ඳටිඹ කළපුහ. ඉතින් තම්කට ගත්  පිඹය තභොකක්ද කිඹරහ භභ දන්තන් නළවළ. ලියුභකින් 
භභ ඉල්ලිභ කයහ ඒ ම්ඵන්ධ කිසිභ තදඹක් දළනගන්න විදිඹක් නළවළ. තභොකක්ද කයපු ඳර්ක්නඹ 
කිඹරහ තම් අහිංක තේකතඹෝ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි අය තඵොතවෝභ දුක්ඛි  යසහක් කයන 
තේකතඹෝ කහතේ වරි රිඹහකහයකභක් හින්දහ අතනක් තේකතඹො තඵෝතවොභ භිතිඹට ඳත්තරහ 
 භන්තේ රැකිඹහට තභොනහ තයිද කිඹන එක. ඒ කිඹන්තන් ඔවුන් තගොඩක් අයණයි. 
නගයහධිඳතිතුභනි  තම්තගොල්තරෝ භභ ඹන ඹන තේරහට ඔවුන්තේ තඵොතවොභ කන්තකදිරිඹක් තරහ 
තිතඹනහ. ඉක්භනට කයන්න කිඹරහ ඹම්කිසි තේකතඹක් තම්ගළන ඳහතඳොච්චහයණඹක් කයරහ 
තිතඹනහ. කයරහ පුලුන් තදඹක් කයන්නත් කිඹරහ තිතඹනහ.එක හින්දහ තම් තේකතඹෝ අයණතරහ 
තිතඹනහ තභොකක්ද නගයහධිඳතිතුභනි අලුත්භ  ත්ඹ කිඹරහ ඔඵතුභහතගන් විභසිභක් කයනහ. 

ගරු නගයහධිඳති - ඩබ්.භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ,ඔඵතුභහ භභ හි න්තන් කිඹපු ගභන් භභ තකොභහරිසතුභහට කනහකයහ. දළන් 
තම්තනතකොට ඳරික්ණඹ තනහ කිඹරහ කිඹනහ. ඕහ කනහකයන තකොට ඹටවිඹහල් එකඳහයටභ 
භ ක් තනහ. දළන් තම් ඵඩු තවොයකම්කයරහ තිතඹන්තන් භව නගය බහතේ. නමුත් ඹම් දිනඹක් 
ම්ඵන්ධතඹන් කටයුතු කයරහ තිතඹනහ තේකතඹො 417 කට දඩ ඵඩ දඩඵඩ ගහරහ දස තදතකන්. 
තවොයහ තවොයකම් කයන ඒහ ඔක්තකොභ දළන දළන  හභ තම් ඳරික්ණ ඉය නළවළ. භට තත්තයන්තන් 
නළවළ. ඇයි කිඹරහ තම් දඩ ඵඩහන් ගහරහ දස තදකකදි 417කට ගළහුහ. රැකිඹහට වදිසිතස දු දු 
ශභයින් තේන්න විඹ  හත් රත් ඉන්නහ. රු වඹදහසිගණන් කඳරහ තේඹ අත්හිටරහ දින තුන 
ව යල් ඳඩි කඳරහ. වළඵළයි තම්ක  හභ නළවළ භභ දන්තන් නළවළ ඇයි කිඹරහ තම් භවය තරහට 
විඳක්ඹ හිනහ තන්නත් පුලුන් විඳක්ඹ හි නහ ඇති අපි දිනුහ කිඹරහ හි න්නත් පුලුන්. අපි ගළහුහ 
තේභ අපි දිනුම් කිඹරහ අපි හභ තම්තගොල්තරෝ එක්ක තේම් ගගවහ ඉන්තන්. අපිත් තම්ක දුහගන්න 
වර් හල් කයින් ඉන්තන්. නමුත් ඉතින් ගෆස සිලින්ඩර් තම්තක් භහය තවොයකම් තන්තන්. තරොකු එක 
තගනල්ර හිස එක තිඹරහ පුයපු එක තගනිඹනහ. 

 භවහ නගය බහ භන්රි - ඩී.එම්.සුජිත් පුසඳකුභහය භව හ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,ඔඵතුභහ ඔඹ ප්රලසනඹ කනහකයන්න ඕතන් එක අපිට ප්රලසනඹක් නළවළ. ඔඵතුභහ 
ප්රධහනිඹහ වළටිඹට තකොභහරිසතුභහට උඳතදස තදන්න. වළඵළයි තම් විඳක්ඹ ගළන කනහ කයරහ විඳක්ඹ 
චුන්තනහ. ඒහ කිඹන්න එඳහ. විඳක්ඹ කිේහභ අපිටත් දිනහ. අපිත් භන්රිරුතන් ඔඵතුභහ දළන් 
කිඹපු එක ඉල්රහ අසකයගන්න. 

ගරු නගයහධිඳති - ඩබ්.භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ,භභ කිේතේ ඔඵතුභහට යදක් තනතභයි සිේධතච්ච සිදුවිභක් ම්ඵන්ධ කනහ කතර්. 

2022.09.07 දින ඳළති ඳරිය‚ තෞඛය නිඳහයක්හ පිළිඵද සනහය කිටු හර් හතේ සිඹලුභ කිටු 
තියණඹන්ට ඳක් ඳව  නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල කයන රදි. 

 
01 නගයහධිඳති   - ඩබ්ලිේ.භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 
02 නිතඹෝජය නගයහධිඳති  - ඩී.භන්  සිල්හ භව හ 
03 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී.එම්.සුයංග නිලහන්  අතඳෝන්සු භව හ 
04 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තිරකසිරි ප්රනහන්දු භව හ 
05 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එච්. ප්රදීප්  ්රිඹන්  ප්රනහන්දු භව හ 
06 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එල්.ඔ වර්ණ අතබ්තකෝන් භව හ 
07 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.එච්.සුතර්ස ඉන්දික භව හ 
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08 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.අතලෝක ඉන්ද්රතිරක ප්රනහන්දු භව හ 
09 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.එම්.භතවේස රුක්භහල් ඩඹස භව හ 
10 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.ඹන්  යන්සිරි ප්රනහන්දු භව හ 
11 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස.ඩබ්.එම්.නිහ ඉයහනි විතේවික්රභ භවත්ිඹ 
12 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - තක්.ඩී.අනුය ප්රනහන්දු භව හ 
13 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යූ.රලිත් ප්රනහන්දු භව හ 
14 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස.තේය යවීන්ද්ර ප්රනහන්දු භව හ 
15 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තක්.පී. සුන්  තඳතර්යහ භව හ 
16 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.ප්රිනිත් රිහන්  විතේයත්න භව හ 
17 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.කුභහය යහජයත්න භව හ 
18 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.පිලි්  ඳළන්සිස ප්රනහන්දු භව හ 
19 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.ජඹභහල් ්රිඹහයත්න භව හ 
20 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.බී.භල්ලිකහ ජඹතී ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 
21 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එච්.උජිත් කිහන්  කල්තේයහ භව හ 
22 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩි.ඩබ්.ඒ.යන්දු නිතයෝන භව හ 
23 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.නහරනී  තප්රේභතී ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 
24 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.දිඳහ චහන්දනි ආරිඹංල භවත්ිඹ 
25 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යවිනහත් ජඹ්රි ගුණතේකය භව හ 
26 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සුනිල් නන්දසිරි භහතකෝයහශ භව හ 
27 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. චන්ද්ර ගහිි  පීරිස භව හ 
28 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ආර්.එම්.ඒ.තදෝන දිරහශිනී භවත්ිඹ 
29 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.ප්රන්න භතනෝේ ප්රනහන්දු භව හ 
30 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.සුදර්ලනි ප්රිඹන්රිකහ කුතර් භවත්ිඹ 

31 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සිත්ති භසීනහ ඵක්කර් භවත්ිඹ 

2022.09.07 දින ඳළති ඳරිය‚ තෞඛය නිඳහයක්හ පිළිඵද සනහය කිටු හර් හතේ සිඹලු කිටු 
තියණඹකට විරුේධ ඳව  නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල කයන රදි. 

 
01 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩී.එම්.සුජිත් පුසඳකුභහය භව හ 
02 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - බී.ජිත් දුින්ද පීරිස භව හ 

03 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තිය යහංජන තභන්ඩිස භව හ 
04 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.එල්.තේනක දභඹන්  ද සිල්හ භව හ 

05 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී.එම්.නිතයෝන් රුභහල් අතඳෝන්සු භව හ 
06 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - තම්රින් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

07 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.ශිතයෝි ඉන්දිකහ කුතර් භවත්ිඹ 
08 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.්රිඹහනි තවේභර හ ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

 

2022.09.07 දින ඳළති ඳරිය‚ තෞඛය නිඳහයක්හ පිළිඵද සනහය කිටු හර් හතේ අංක 02 (10)ට 
විරුේධත්, අතනකුත් තීයණඹන්ට ඳක්ත් ඳව  නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල 
කයන රදි. 

 

01 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - තක්.ඩී.නිලහන්  ප්රදිනහන්දු භව හ 

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

03 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.එච්.සුතේස ඉන්ද්රජිත් කුභහය භව හ 
04 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.යවින්ද්ර යංගන ප්රනහන්දු භව හ 
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2022.09.07 දින ඳළති ඳරිය‚ තෞඛය නිඳහයක්හ පිළිඵද සනහය කිටු හර් හතේ සිඹලුභ 
තියණඹන් ළඩි ඡන්තදන් බහ ම්භ  විඹ. 
 
 

06(5) 2022.09.07 දින ඳළති රිඩහ කටයුතු වහ තඳොදු විතනෝද කටයුතු පිළිඵ සනහය කිටු හර් හතේ    

තීයණඹන් රකහ ඵළලිභ. 

 

2022.09.07 දින ඳළති රිඩහ කටයුතු වහ තඳොදු විතනෝද කටයුතු පිළිඵද සනහය කිටු හර් හතේ සිඹලුභ 
කිටු තියණඹන්ට ඳක් ඳව  නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල කයන රදි. 
 

1. නගයහධිඳති   - ඩබ්ලිේ.භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

2. නිතඹෝජය නගයහධිඳති  - ඩී.භන්  සිල්හ භව හ 

3. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී.එම්.සුයංග නිලහන්  අතඳෝන්සු භව හ 
4. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තිරකසිරි ප්රනහන්දු භව හ 
5. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එච්.ප්රදීප්  ්රිඹන්  ප්රනහන්දු භව හ 
6. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එල්.ඔ වර්ණ අතබ්තකෝන් භව හ 
7. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.එච්.සුතර්ස ඉන්දික භව හ 
8. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.අතලෝක ඉන්ද්රතිරක ප්රනහන්දු භව හ 
9. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.එම්.භතවේස රුක්භහල් ඩඹස භව හ 
10. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.ඹන්  යන්සිරි ප්රනහන්දු භව හ 
11. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස.ඩබ්.එම්.නිහ ඉයහනි විතේවික්රභ භවත්ිඹ 
12. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - තක්.ඩී.අනුය ප්රනහන්දු භව හ 
13. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යූ.රලිත් ප්රනහන්දු භව හ 
14. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස.තේය යවීන්ද්ර ප්රනහන්දු භව හ 
15. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තක්.පී. සුන්  තඳතර්යහ භව හ 
16. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.ප්රිනිත් රිහන්  විතේයත්න භව හ 
17. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.කුභහය යහජයත්න භව හ 
18. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.පිලි්  ඳළන්සිස ප්රනහන්දු භව හ 
19. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.ජඹභහල් ්රිඹහයත්න භව හ 
20. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.බී.භල්ලිකහ ජඹතී ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 
21. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එච්.උජිත් කිහන්  කල්තේයහ භව හ 
22. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩි.ඩබ්.ඒ.යන්දු නිතයෝන භව හ 
23. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.නහරනී  තප්රේභතී ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 
24. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.දිඳහ චහන්දනි ආරිඹංල භවත්ිඹ 
25. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යවිනහත් ජඹ්රි ගුණතේකය භව හ 
26. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සුනිල් නන්දසිරි භහතකෝයහශ භව හ 
27. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. චන්ද්ර ගහිි  පීරිස භව හ 
28. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ආර්.එම්.ඒ.තදෝන දිරහශිනී භවත්ිඹ 
29. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.ප්රන්න භතනෝේ ප්රනහන්දු භව හ 
30. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.සුදර්ලනි ප්රිඹන්රිකහ කුතර් භවත්ිඹ 

31. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සිත්ති භසීනහ ඵක්කර් භවත්ිඹ 

32. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - තක්.ඩී.නිලහන්  ප්රදිනහන්දු භව හ 

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

34. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.එච්.සුතේස ඉන්ද්රජිත් කුභහය භව හ 
35. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.යවින්ද්ර යංගන ප්රනහන්දු භව හ 
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2022.09.07 දින ඳළති රිඩහ කටයුතු වහ තඳොදු විතනෝද කටයුතු පිළිඵද සනහය කිටු හර් හතේ සිඹලු කිටු 
තියණඹන්ට විරුේධ ඳව  නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල කයන රදි. 
 

01 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩී.එම්.සුජිත් පුසඳකුභහය භව හ 
02 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - බී.ජිත් දුින්ද පීරිස භව හ 

03 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තිය යහංජන තභන්ඩිස භව හ 
04 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.එල්.තේනක දභඹන්  ද සිල්හ භව හ 

05 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී.එම්.නිතයෝන් රුභහල් අතඳෝන්සු භව හ 
06 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - තම්රින් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

07 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.ශිතයෝි ඉන්දිකහ කුතර් භවත්ිඹ  

08 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.්රිඹහනි තවේභර හ ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 
 

2022.09.07 දින ඳළති රිඩහ කටයුතු වහ තඳොදු විතනෝද කටයුතු පිළිඵද සනහය කිටු හර් හතේ සිඹලුභ 
තියණඹන් ළඩි ඡන්තදන් බහ ම්භ  විඹ. 
 

 

06(6) 2022.09.08 දින ඳළති කර්භහන්  වහ ඉදිකිරීම් පිළිඵ සනහය කිටු හර් හතේ තීයණඹන් රකහ ඵළලිභ. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -   තක්. ඩී. නිලහන්  ප්රදිනහන්දු භව හ 

 ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,දළන් තම් තේරහතේ තඳොදුතේ අත්  යටත් ඒතේභ මුලික යහජය ඳහරනඹකයන 
ආණ්ඩුත් ඒ යහජය ආඹ නත් අතිලඹ දුසකය අර්බුදඹකට මුහුණ දිරහ මුරය ක්තත්රතස විවිධ තින්දු තියණ 
නිතිරිති චක්රතල්ඛන අනඳනත් ඳනින් ඉන්නහ. ඒහ අදහර ඳරහත් ඳහරන ආඹ න රටත් අදහරයි. 
වළඵළයි දළන් තම් අත්  අතත් තිතඹන කර්භහන්  කිටු ඇස තම්න්තු වි යක් භට හිත න විදිඹට ිලිඹන 
ඳනවකට ළඩියි. ිලිඹන ඳනවකට ළඩිඹ තම් ඇස තම්න්තු ඉදිරිඳත් කයනහ අත්  ප්රලසනඹ තම්කයි දළන් 
ඳරහත් ඳහරන රට අදහරත් අත්  චක්රතල්කන වයවහ ඉදිකිරිම් ම්ඵන්ධතඹන් තඵොතවෝ නිති ඳනරහ 
තිතඹන තරහක්. අපි අවනහ තම් ඇස තම්න්තු දළන් තම් බහ පුරුේදක් විදිඹට කයතගන විඹහ. තම් 
බහ තම් ඳහරක කණ්ඩහඹභ දිගටභ තම් පුරුේද ඳත්තගන විඹහ. දළන් තම් බහ අයමුදල් දළන් බහ 
අයමුදල් ළඹ කයන තකොට අපි වදහගත්තු ඒ අදහර අතුරු යසනහ අණඳනත්ර කිඹන්තන් දළන් තම් 
භහර්ගඹ අදහර තකොට්ඨහලතස භන්රියඹහ තඹෝජනහක් තර තගනල්රහ ඒ ඳහතර් තිතඵන ළදගත්කභ ඒ 
ඳහය වදන්න ඒ ජන හතේ ඉල්ලිභ දළන් එතවභ ංහදඹක් හකච්ඡහක් කිසික් නළති තම් එක  ළනක 
ඔලුට එන අදවක් අනු දළන් තම් ඉදිරිඳත් තච්ච ඇස තම්න්තු ත ොගඹ තකොතවවරි  ළනකින් ගත් හ. 
බහතේ තිතඹන භහර්ග තල්ඛනඹ අයතගන ඉයතරහ එට අදහර කර්භහන්  අංලඹට දහරහ ඇස තම්න්තු 
වළතදේහ. දළන් තම් බහතේ අනුභළතිඹ ගන්න දළන් තම් තේරහතේ කරයුත්තත් භවය භහර්ග තිතඹයි 
ප්රමුඛ හඹ දිරහ එඹ තභොන නීති රිති තිබුනත් ජන හට ඒ තේඹ රඵහ තදන්න ඕනහ. කසකයන්න ඕනහ 
භහර්ග තිතඵයි. කහ  තිතඵයි. වළඵළයි තම් තභොකක්ද තම් තභොකක්ද තම් කහතගද තම් ඕනකභ ිලිඹන 
ඳනවකට එවහ ඳළත්තත් තකෝ තඹෝජනහ කවුද ඒ තනුතන් තකොට්ඨහල භන්රියඹහ තම් බහට කිඹනහද 
භභ තම් තඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කයන්තන් ප්රතේලතස අදහර භහර්ගතස ජන හතේ ඉල්ලිභක් භ . ඒ ිනිසසු 
භහයවිදිඹට දුක්විදිනහ තම් ඳහය කළඩිරහ බිදිරහ රල් වළදිරහ ඹන්න ඵළවළ කිඹනහ. අපි කළභතියි තම් 
මුදල් විඹදම් කයනහනම් විඹදම් කයන්න ඕනහ. ඇත් ටභ එතවභ ංහදඹක් හකච්ඡහක් භවජනඹහතේ 
ඉල්ලිභක් හි තන් ඒනිහ තම් තේ ඇත්  කනන්දයඹ තිතඹන්තන් ඔඵ දිර්ඝකහරඹක් තම් ළතඩ් කයහ. 
ඔඵත් එක්ක විවිධ ංහද විවිධ භ හද වයවහ ගළටුම් තඵොතවොභඹක් තිතඵන ප්රධහනභ එකක්  භයි තම්. 
ඒනිහ තම් කර්භහන්  කිටුට අපි විරුේධතන්තන් තම් යම් අභහරු තරහතේ ඔඵ දන්නහ තම් බහ 
තවට දතේ දළන් තම් අඹළඹක් තගනල්රහ තවට භභ හි න්තන් ඒ හකච්ඡහ ව යගහතත්න් විඹ 
අවුරුේදට ඩහ කඩහ ළටිරහ තිතඹන්තන්. විඹ අවුරුේතේ ඇති කයපු ණඹ බුබුර බිදිරහ තිතඹන්තන්.  දළන් 
ළටිරහ තිතසනතන් ළතටන්න ඕන  ළනට. එ නින් ඳවරටත් ළතටනහ ඒනිහ අත්  ආදහඹභ ළතවන්න 
ඳල්තල්වහට ඉදිරිතසදි ඹහභට නිඹි යි. අතඳ තභොකක්ත් තිතඵන විතලේෂි  යදක් නිහ තනතභයි. 
භවය ළයදි තිතඵනහ ආදහඹම් එකතු කය ගළනිතම් දුර්ර හ තිතඵනහ. වළඵළයි තඳොදුතේ යට මුහුණ 
තදින් තිතඵන අර්බුදඹ ඇතුතල් අපි ඉන්තන් ඒ අර්බුදඹ අපිටත් එනහ එළනි  ත්ඹක් රකරහ ඵරරහද 
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ළරකිල්රට රක්කයරහද තම් ිලිඹන ඳනවකට ළඩිඹ   ඇස තම්න්තු ඉදිරිඳත් කතල්. ඒනිහ භභ 
කිඹන්තන් ගරු නගයහධිඳතිතුභනි තම්ක  භයි අත්  යටට තවන ගළහුතේ ිනිසසුන්තේ අලය හ තනුට 
ඒ අලය හ ඳහවිච්චිකයතගන  භන්තේ කින් එකයි  භන්ට ඕන කයන විදිතස  භන්තේ ත්කම් 
ළඩිකය ගළනිභයි ඉරක්කකයගත්තු යහඳිති තම් යහඳිතිතස ඳදනභ එකයි. භභ දන්න විදිඹට නළත්නම් 
දළන් තන තනභ අදහර තකොට්ඨහලතස භන්රියඹහතගන් ඇහුතෝත් තම් තඹෝජනහ පිළිඵද භභ 
දන්නහ ඔහු දන්තන් නළවළ. ිනිසසුන්තග ඉල්ලිභ භ  දළම්භහ. ඒනිහ කභක් නළවළ දළම්භහ නම් ඒ ඔතබ් 
අයිතිඹ විඳක්ඹ විදිඹට භතේ අයිතිඹ භභ ඳහවිච්චි කයන්තන් භභ විරුේධයි ිනිසසුන්තේ ඳහය වදනහට 
තනතභයි තම් ඳහයල් වදන එක එඹතගොල්තරෝ ගල් අල්රපු භහර්ග ත ොගගනන් ඔඹතගෝල්රන්තේ තවට 
දතේ අයතගන විහිල්රහ තඳන්නනහ ඒ වදපු භහර්ගරට තරහ තිතඹන වින්වළයිඹ අපි ඹමු එකින් එක. ඒ 
විහිල්රහ ඵරමු එතගෝල්තරො අල්රපු අඩි තදතක් තුතන් ව තර් භහර්ගර ඇතිතරහ තිතඵන  ත්ඹ. 
ඒනිහ කිසිදු භවජනඹහට පරදහයි හඹකින ත ොය තම් යහඳිති කරහ තේභ කයන්න 
ඵරහතඳොතයොත්තුත් තනහ. ඒ ඳදනින් තම් තේරහතේ කර්භහන්  කිටුට අපි විරුේධ තනහ. 
කර්භහන්  කිටුට විරුේධ තන්තන් කරයුතු තදඹක් තනතභයි තම් තේරහතේ ඇස තම්න්තු ත ොගඹක් 
අපි තම් අවුරුේතේ අන්තිභ අත්  කහරඹ ඉයයි.  

 

ගරු නගයහධිඳති - ඩබ්.භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

 ගරු භන්ත්රීතුභහ,අද ඒහ තනතභයි තම්. තම් තර්ට්ස ළඩිවුන නිහ තම් ව යතනි ඳහයට ිරගණන් 
කළදේතේ. ව යතනි ඳහයට ිර වළදුහ. එන තර්ටිස ළඩි තරහ යජතඹන් එරහ තර්ට්සරට වළදුහ. 
ඳසතනි ඳහයට තනස කයන්න වුනත් කයනහ. ල්ලි තගන්තන් එට  භයි 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -   තක්. ඩී. නිලහන්  ප්රදිනහන්දු භව හ 

 ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඳසතනි ඳහයට තනස කයන්න ඵළරිතයි ජන හ ඔඵ තනස කයනහ එතේ 
කයයි කිඹරහ විලසහතඹන් කර්භහන්  කිටුට විරුේධ තනහ. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -   ඒ.එච්.සුතර්ස ඉන්දික භව හ 

 ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ගරු නිලහන්  ප්රදිනහන්දු භන්රිතුභහ දවන් කයහ තම් ඇස තම්න්තු ගඹක් එතුභහ 
තඳොදුතේ දවන් කයහ ජන හතේ ඉල්ලිම්රට ඳටවළනි තකතර්නහ තේ අදවක්. එතුභහතගන් 
කිඹවුනහ ඒනිහ භභ අතනක් කහයණහ ම්ඵන්ධතඹන් භභ කනහකයන්න ඹන්තන නළවළ එතුභහතේ එ කිඹපු 
ඒහ අදහරද නළේද කිඹරහ භභ ඉදිරිඳත් කයපු තඹෝජනහ භභ ඉදිරිඳත් කයපු ඒ ඳහය තඵොරුඳන යහජසිංව 
භහ  ඉදිරිපිට තකෝන්රිට් ගල් අතුයහ ංර්ධනඹ කිරිභ තඵොරුඳන තකොට්ඨහලතස තම්තනතකොට 
තිතඹන අඵරන්භ ඳහය. භභ හි න්තන් ජන හවිමුක්ති තඳයමුතන් ප්රබහෂිි  භන්රිතුිඹ හක්ෂි දයනහ ඇති 
එතුිඹත් තම් ඳහතර් දිගට ඹනහ කහරහන් යඹක් තිසතේ. දළන් ය තදකක් වි ය තිසතේ තම්ක 
වදහගන්න ඵළරි හිටිඹහ විවිධ ප්රලසන නිහ. ඒනිහ භභ ඉදිරිඳත් කයරහ තිතඹන්තන් නගයහධිඳතිතුභහ භතේ 
ඳළත්  භභ තම් කිඹන්තන් එතුභහ තඳොදුතේ ඉදිරිඳත් කයපු නිහ භභ ඉදිරිඳත් කයරහ තිතඹන්තන් 
තඵොරුඳන තකොට්ඨහලතස තම් තභොතවොතත් අ යහලයභ අඵරන්භ ඳහය. තම් විදිඹට කුට්ටිගල් අල්රරහ ඹම් 
තකොටක් තවෝ වදරහ තදන්න කිඹන ඒ තඹෝජනහ අනු  භයි තම් ඇස තම්න්තු වදරහ තිතඹන්තන්.  

භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -   තක්. ඩී. නිලහන්  ප්රදිනහන්දු භව හ 

 ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,ගරු භන්රිතුභහ ඉදිරිඳත් කයන කහයණහට එකගයි. භභ කිේතේ දළන් තම් විඹදභ 
දයේදි තම් තඹෝජනහ නයහඹ ඳත්රඹට ආහ නම් නයහඹ ඳත්රතසදි අන්න භන්රියඹහට ඔඹ කනහ කිඹන්න 
අසනහ එනහ. අන්න අපි දන්නහ අපිට ජන හතේ තම් ඇත්  ඒ ඳහය දිර්ඝ කහරඹක් ිනිසසු 
ළතවන්න දුක්විදින භහර්ගඹක්. වළදිඹ යුතුයි එකට විරුේධ නළවළ. අපි කිඹන්තන් තම් ඳභණ තම් ිලිඹන 
ඳනවකට ළඩිඹ භහර්ග තම් බහ ඔඵට ළඩි කහරඹක් තම් බහතේ හිටිඹහ තම් බහ විඹදභක් දයණහනම් 
තඹෝජනහක් නයහඹ ඳත්රඹට තම් තඹෝජනහ නයහඹ ඳත්රඹට නහපු එතක් යද තම් කිඹන්තන් නයහඹ ඳත්රඹට 
ආහනම් වළතදනහ ංහදඹක් ඒ ංහදඹ ඇත්තල් නියවුල් තනහ දළන් නඹහඹ ඳත්රඹකට එන්තන් නළති 
ිලිඹන ඳනවක් ඇස තම්න්තු කයනහ කර්භහන්  කිටුකට දහරහ අනුභ  කයනහ.  

ගරු නගයහධිඳති - ඩබ්.භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 
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 ගරු භන්ත්රීතුභහ,ඳහයක් ඳයතගන ංර්ධනඹ කිරිතම් තඹෝජනහක් ආතෝත් ික් නයහඹ ඳත්රඹට 
ංර්ධන තඹෝජනහක් නයහඹ ඳත්රඹට කදහත් ඇවිල්රහ නළවළ. ඳයහතගන ංර්ධනඹ කිරිතම් 
තඹෝජනහ එන්න පුලුන්. 

2022.09.08 දින ඳළති කර්භහන්  වහ ඉදිකිරිම් පිළිඵද සනහය කිටු හර් හතේ සිඹලුභ කිටු 
තියණඹන්ට ඳක් ඳව  නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල කයන රදි. 

 
1. නගයහධිඳති   - ඩබ්ලිේ.භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

2. නිතඹෝජය නගයහධිඳති  - ඩී.භන්  සිල්හ භව හ 

3. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී.එම්.සුයංග නිලහන්  අතඳෝන්සු භව හ 
4. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තිරකසිරි ප්රනහන්දු භව හ 
5. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එච්.ප්රදීප්  ්රිඹන්  ප්රනහන්දු භව හ 
6. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එල්.ඔ වර්ණ අතබ්තකෝන් භව හ 
7. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.එච්.සුතර්ස ඉන්දික භව හ 
8. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.අතලෝක ඉන්ද්රතිරක ප්රනහන්දු භව හ 
9. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.එම්.භතවේස රුක්භහල් ඩඹස භව හ 
10. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.ඹන්  යන්සිරි ප්රනහන්දු භව හ 
11. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස.ඩබ්.එම්.නිහ ඉයහනි විතේවික්රභ භවත්ිඹ 
12. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - තක්.ඩී.අනුය ප්රනහන්දු භව හ 
13. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යූ.රලිත් ප්රනහන්දු භව හ 
14. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස.තේය යවීන්ද්ර ප්රනහන්දු භව හ 
15. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තක්.පී. සුන්  තඳතර්යහ භව හ 
16. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.ප්රිනිත් රිහන්  විතේයත්න භව හ 
17. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.කුභහය යහජයත්න භව හ 
18. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.පිලි්  ඳළන්සිස ප්රනහන්දු භව හ 
19. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.ජඹභහල් ්රිඹහයත්න භව හ 
20. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.බී.භල්ලිකහ ජඹතී ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 
21. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එච්.උජිත් කිහන්  කල්තේයහ භව හ 
22. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩි.ඩබ්.ඒ.යන්දු නිතයෝන භව හ 
23. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.නහරනී  ්  තර්භතී ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 
24. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.දිඳහ චහන්දනි ආරිඹංල භවත්ිඹ 
25. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යවිනහත් ජඹ්රි ගුණතේකය භව හ 
26. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සුනිල් නන්දසිරි භහතකෝයහශ භව හ 
27. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. චන්ද්ර ගහිි  පීරිස භව හ 
28. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ආර්.එම්.ඒ.තදෝන දිරහශිනී භවත්ිඹ 
29. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.ප්රන්න භතනෝේ ප්රනහන්දු භව හ 
30. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.සුදර්ලනි ප්රිඹන්රිකහ කුතර් භවත්ිඹ 

31. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සිත්ති භසීනහ ඵක්කර් භවත්ිඹ 

 

2022.09.08  දින ඳළති කර්භහන්  වහ ඉදිකිරිම් පිළිඵද සනහය කිටු හර් හතේ සිඹලු කිටු තියණඹන්ට 
විරුේධ ඳව  නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල කයන රදි. 

 
01 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩී.එම්.සුජිත් පුසඳකුභහය භව හ 
02 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - බී.ජිත් දුින්ද පීරිස භව හ 

03 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තිය යහංජන තභන්ඩිස භව හ 
04 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.එල්.තේනක දභඹන්  ද සිල්හ භව හ 
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05 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී.එම්.නිතයෝන් රුභහල් අතඳෝන්සු භව හ 

06 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - තම්රින් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

07 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.ශිතයෝි ඉන්දිකහ කුතර් භවත්ිඹ  

08 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.්රිඹහනි තවේභර හ ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 
09 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - තක්.ඩී.නිලහන්  ප්රදිනහන්දු භව හ 

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

11 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.එච්.සුතේස ඉන්ද්රජිත් කුභහය භව හ 
12 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.යවින්ද්ර යංගන ප්රනහන්දු භව හ 

2022.09.08 දින ඳළති කර්භහන්  වහ ඉදිකිරිම් පිළිඵද සනහය කිටු හර් හතේ සිඹලුභ තියණඹන් ළඩි 
ඡන්තදන් බහ ම්භ  විඹ. 
 

 

06(7) 2022.09.08 දින ඳළති යහඳිති වහ තබෞතික ම්ඳත් කශභනහකයණඹ පිළිඵ සනහය කිටු හර් හතේ      

 තීයණඹන් රකහ ඵළලීභ. 

 

2022.09.08 දින ඳළති යහඳිති වහ තබෞතික ම්ඳත් කශභනහකයණඹ පිළිඵද සනහය කිටු හර් හතේ 
සිඹලුභ තියණඹන් එකභතික බහ ම්භ  විඹ. 
 

06(8) 2022.09.08 දින ඳළති පරදහයි හ වහ මුදල් උත්ඳහදන පිළිඵ සනහය කිටු හර් හතේ තීයණඹන් රකහ  

 ඵළලීභ.  

2022.09.08 දින ඳළති පරදහයි හ වහ මුදල් උත්ඳහදන පිළිඵද සනහය කිටු හර් හතේ සිඹලුභ 
තියණඹන් එකභතික බහ ම්භ  විඹ. 
 

 භවහ නගය බහ භන්රි - ඩී.එම්.සුජිත් පුසඳකුභහය භව හ 

 ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,හභහනයතඹන් තම් සනහය කිටු ටික සනසය ලතඹන් තිතඹන්න ඕන සනහය 
 කිටුද? 
 

ගරු නගයහධිඳති - ඩබ්.භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

 ගරු භන්ත්රීතුභහ,ඔේ. 
 
 

 භවහ නගය බහ භන්රි - ඩී.එම්.සුජිත් පුසඳකුභහය භව හ 

 ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, සනහය කිටු අත්  තිබ්තබ් 6 ද 7 ද තන්. දළන්තන් ළඩි තරහ තිතඹන්තන්  භභ   
 අවන්තන් තම්ක ළඩි වුතන් භන්රි ංඛයහ ළඩි විභ නිහද? 
 
 
 

ගරු නගයහධිඳති - ඩබ්.භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

 ගරු භන්ත්රීතුභහ,ඔේ. 
 

 භවහ නගය බහ භන්රි - ඩී.එම්.සුජිත් පුසඳකුභහය භව හ 

 ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,භභ ඵළලුතේ භවය සනහය කිටු තිතඹනහ තකොරඹකට සිභහ තරහ තිතඹන්තන් 
 එක කරුණයි හකච්ඡහ තන්තන්.  
 

ගරු නගයහධිඳති - ඩබ්.භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 
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 ගරු භන්ත්රීතුභහ,අනිහර්තඹන්භ එක භන්රියතඹක් එක කිටුක් නිතඹෝජනඹ කයන්තන් නළති තදන 
 කිටුට ඹන්න ඵළවළ. 
 
 භවහ නගය බහ භන්රි - ඩී.එම්.සුජිත් පුසඳකුභහය භව හ 

 ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,භභ කිඹන්තන්  තභොකක්වරි  ක්රභතේදඹක් වදන්න විඹදම් අඩුකයන්න. 
 

ගරු නගයහධිඳති - ඩබ්.භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

 ගරු භන්ත්රීතුභහ,ඵළවළ ඳන  ංතලෝදනඹ කයන්න ඕනතන්. භභ හි න්තන් රඵන ඳහය තනතකොට 
 ංඛයහ අඩු කයරහ භළතියණඹට එයි. අපිත් තම් භළතියණඹ එනකම් ඉන්තන්. රළයිසතු ංඛයහත් 
 අඩුතනහ  එ තකොට. 
 

06(9) 2022.09.09 දින ඳළති මුදල් පිළිඵ සනහය කිටු හර් හතේ තීයණඹන් රකහ ඵළලීභ. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී  -  සිත්ති භසීනහ ඵක්කර් භවත්ිඹ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, මුදල් කිටුතේ අංක  11 භට දළනගන්න ඕතන් තභ නදි තිතඹනහ තොයිහ 
රිඩහංගනඹ ව ගිවසන රිඩහගහයඹ තන්කිරිතම්දි අඹකයනු රඵන ගහසතු ම්ඵන්ධ බහ තියණඹ ිල 
ආදහඹම් අංලඹ තු තනොභළ  එඅනු බහ තියණඹ තනොභළති දළනට අඹ කයන රඵන ගහසතු නළ  මුදල් 
කිටුට නිර්තේල ව බහ අනුභළතිඹ රඵහ ගළනිභ දවහ මුදල් කිටු ත  තඹොමු කිරිභට ඉදිරිඳත් 
කයි. එ න භභ ගළටලුක් දකිනහ. තම් න රිඩහ කිටුතේද තියණඹක් ගන්නහ ංතලෝධන කයන්න 
වරි තභොනහවරි අලුත් ිර ගණන්. නමුත් ිශ්ර ආදහඹම් අංලතස එක දළනුත් නළවළ. එ නදි භභ දකිනහ 
කියුනිතක්න් ගළ්  එකක්. එතකන් අපිට අහසිඹක් සිේධතරහ ඇති කිඹරහ භභ හි නහ. ඒනිහ 
තම්තේ තේල් නළ  තම් හර් හට එන්න ඵළවළ. අත්  කියුනිතක්න් ගළ්  එක නිහ තභොකද 
තම්තේ තදල්රට බහක් වළටිඹට භිකයින් වළටිඹට ඡන්දඹක් දිරහ ගකිඹනහ. ඒනිහ තම් න 
තන අඩුඳහඩු තම්ක තභ නට එන්න ඵළවළ. නිරධහරින් භට්ටතභන් විදගන්න ඕතන්. තභොකද ිශ්ර 
ආදහඹම් අංලතස ඒ හර් හ නළවළ කිඹරහ ඊට ඳසතේ   භහඹක් ගන්නහ මුදල් කිටුට තම්ක 
ඉදිරිඳත් කයන්න. එ නදි අපිට   භහතේක කහරඹක් ඳහඩුක් සිේධතනහ. ඒනිහ භභ තඹෝජනහ 
කයනහ තම්තේ තේල් අත්  අඩුඳහඩුටික තම් නදි වදහගන්න ඕතන් කිඹරහ. ඒතේභ භභ ඹනහ 
විගණන හර් හට එකට තභොනහවරි පිළිතුයක් රළතඵයිද පිටු අංක 11 

ගරු නගයහධිඳති - ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

ගරු භන්ත්රීතුිඹ, ඳහුවිඹ කහරඹන්රදි රිඩහංගනර භවය එනහ දින තුතන් රිඩහ යග ඳළළත්විතම්දි 
තරොකු ප්රභහණඹක් ඇවිල්රහ ඳහවිච්චිකයන ඒසි ප්රභහණඹ ළඩි නිහ අපිට කයන්ට් බිර තරොකු ප්රභහණඹක් 
ඹනහ. ඒ ඹන එකත් එක්ක  භයි අපි තම් බිර ළඩි කරහ විදුලි බිරත් එක්ක හතඳක්. එ තකොට ඒ 
ළඩිවිභ භභ හි න්තන් බහ තියණඹ එන්න තන්තන් අපි තම් අතින්තන් තම් ගන්න තන්තන් 
තකොභහරිසතුභහ භභ කිඹන එක වරිතන්ද? 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී  -  සිත්ති භසීනහ ඵක්කර් භවත්ිඹ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ළඩිකර ිර ප්රභහණඹ ම්ඵන්ධතඹන් තනතභයි භභ අදවස කයන්තන්.  

ගරු නගයහධිඳති - ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

ගරු භන්ත්රීතුිඹ, ඔඵතුිඹ අවරහ තිතඹන්තන් ළඩිකයපු එක බහ තින්දු ඇවිල්රහ නළවළ ිශ්ර ආදහඹම් 
එකට. ඒක  භයි තභ න ලිඹරහ තිතඹන්තන්.  

භවහ නගය බහ භන්ත්රී  -  සිත්ති භසීනහ ඵක්කර් භවත්ිඹ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,තභ න තල්කනඹක් නළවළ කිඹන භ තස  භයි එතගෝල්තරෝ ඉන්තන් 

ගරු නගයහධිඳති - ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 
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ගරු භන්ත්රීතුිඹ,ින් ඉදිරිඹට එළනි කටයුත් ක් තනොන්න කටයුතු කයන්නම් තම් ම්ඵන්ධතඹන් 
අඳවසුට ඳත්තරහ ඇති. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී  -  සිත්ති භසීනහ ඵක්කර් භවත්ිඹ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,විගණන හර් හ ම්ඵන්ධතඹන් භභ හි න්තන් කරු  ටිකක් දළන ගන්න 
කළභතියි. තභොකද ම්පුර්ණතඹන් කනහකයන්න කහරතේරහ භදි ඒ විගණන හර් හ කිඹන්න.  

ගරු නගයහධිඳති - ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

ගරු භන්ත්රීතුිඹ,ගරු භන්රිරු දහඹක් අත්න් කයරහ විගණන හර් හ ම්ඵන්ධතඹන් විතලේ භවහ 
බහක් කළදන්න කිඹරහ ඉල්ලිභක් කයරහ තිතඹනහ. තම්තක් කිසි ගළටලුක් නළවළ. අපිට තදන්න 
පුලුන්. එ නදි කනහ කයමු. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී -  යු.එල්.තේනක දභඹන්  ද සිල්හ භව හ 
 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,මුදල් කිටුතේ අංක 09(4) අපි එකග හඹ ඳරකයනහ. එතේභ අංක 25 අපි 
එකග හඹ ඳරකයනහ. විතලේතඹන්භ අපි ඉල්ලිභ කයපු ඳරිදි 26, 27 විගණන හර් හ තනුතන් 
ළදගත් හකච්ඡහක් විදිඹට භවහ බහ රැසවිභක් ඉල්රහ තිතඹනහ. එක අපිට රඵහතදන්න කිඹරහ 
ඉල්ලිභක් කයනහ. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී -  යු. ප්රන්න භතනෝේ ප්රනහන්දු භව හ 

 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, මුදල් කිටු හර් හතේ 26 තනි පිටුතේ 28තනි කහයණඹ ංවි  ප්රංග 
ඳළළත්විභ දවහ වියපුයන්අ් පු තදභවල් යංගපිඨඹ රඵහ තදන තර ඉල්ලිම් ඉදිරිඳත් වි ඇ . ගරු 
නගයහධිඳතිතුභනි ඒගළන භභ තුට ප්රකහල කයනහ. එශභවන් යංග පිඨතස නළ  ප්රංග දවහ රඵහ තදන 
එක ගළන. ඒතේභ භට තඳොඩි ගළටලුකත් තිතඹනහ තභභ එළිභවන් යංග පිඨඹ තප්රේක්කඹන් දවහ 
ඵහධහකින් ත ොය ඳහවිච්චිකර වළකි භට්ටභක් තිතඹනහද? භට තිතඹනහ ගළටලුක් භභ හි න්තන් 
සුතර්ලස ඉන්දික භන්රිතුභහ ඳහුවිඹ කහතල් ඉන්තන්ට්රි එකකට ම්ඵන්ධවුනහ එළිභවන් යංගපිඨතසදි. 
එ න තිතඹනහ තප්රේක්කතඹෝ ඉන්න සනහනර ගස හිටරහ භවය තරහට තම් වරි  ංකල්ඳඹක් 
කිඹහතගන තන්න ඇති එක තන්තන්. නමුත් තප්රේක්කඹන්ට විලහර ඵහධහක් තනහ එක ඉත් 
කයන්න. ඉත් කයරහ තප්රේක්කඹන්ට තභඹ රඵහ තදන්න කිඹන ඉල්ලිභ කයනහ. 

ගරු නගයහධිඳති - ඩබ්.භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ නයමන්නන්ට නයමන්න වළකිතන ඳරිදි සිටුවිභක් කයමු. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී -  ඩී.එම්.සුජිත් පුසඳකුභහය භව හ 
 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, මුදල් කිටුට ම්පුර්ණතඹන්භ විරුේධත්ඹ ප්රකහල කයනහ. 

 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -   තක්. ඩී. නිලහන්  ප්රදිනහන්දු භව හ 

 ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,මුදල්කිටුතේ 13 අධහනඹ තඹොමු කයනහ. විය පුයන් අ් පු උදයහනතස යනගහතල් 
තක් උසඹ තනුතන් තක් ළයසිලි විකිනිභ දවහ තන්කය දිභ. අපි දළන් විවිධ අසනහර තම් 
සනහනඹ විවිධ තරදහම් කටයුතු දවහ ව විවිධ රැසවිභකුත් ඳත්නහ. දළන් අපි ටිකක් ඹම් ගළටලුකට 
මුහුණ දිරහ ඉන්නහ කිඹරහ භට හිත නහ තම් යන ගහර කිඹන ලිඹහ ඳදිංචිනහභඹ යනගහරකිඹන 
ක න්දයතඹන් දළන් ඹම් ඵහධහක් තිතඹනහ තභොකද යන ගහර තර තම්ක රිඹහත්භක තන්තන් නළවළ. 
ඒතනුට ම්භ  තච්ච තඹෝජනහක් තිතඵනහ අත්  අ න සුඳර්භහකට් එතක් ඒ තගොඩනළවිල්ර 
නවීකයන ක ටයුතු සිදුවිතම්දි ඒ තශදුන්ට තම් සනහනඹ රඵහදිභ දවහ ම්භ  කයපු තම් බහතේ 
තඹෝජනහක් තිතඵනහ. නමුත් එඹද භභ දන්තන් නළවළ ප්රහතඹෝවික රිඹහත්භක තයි කිඹරහ හි න්න 
අභහරුයි. ඒනිහ භට හිත නහ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි තම් සනහනඹ අතිලඹ ළදගත් සනහනඹක් තේ 
රකරහ දළන් තභොයටුතේ ඇත් ටභ තඳොදු රැසවිභක් නළත්නම් ම්භන්ත්රණඹක් තභොකක්වරි එළනි 
කටයුත් ක් කයගන්න තඳොදු සනහනඹක් නළවළ. තඵෞේධ භන්දියඹ ඇරු  තකොට සනහනඹක් නළවළ. ඒනිහ 
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භභ හි න්තන් අපි තම් තිතඹන ගළටලුලින් නිදවස තනහ තම් බහතේ ම්භ  කයරහ ඔඵතුභහතේ 
තඹෝජනහක් තර වරි තම්තක් තම් යනගහර කිඹන එක අයින් කයරහ තන තඳොදු කටයුත් කට 
තභොනහවරි ඒ අදහර නභක් දහරහ එතවභ ඳහවිච්චි කයමු භතේ අදව.  

ගරු නගයහධිඳති - ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

          ගරු භන්ත්රීතුභහ‚ අපි එක කතල් යනගහර දළන් තම් භහතේ අහනඹට තඳය විි  කිරිභ කයනහ. ඉන්ඳසු  
මුකුත් කයන්න ඵළවළ. තිතඹන්තන් යන ගහර වි යයි. ඒක එකට කයන්න  ඕතන්.තභොකද එක තම් 
තභොයටුතේ තිතඹන්නහවු නගයහන්නතස අතිලයින්භ ළදගත්තන්නහවු ළඩ තකොටක් එතක් තිතඹන්තන් 
යනගහරට අනිහර්තඹන්භ ඉඩ තිතඹන්න ඕතන්. එක අනිහර්තඹන්භ කයන්න ඕතන්. තම් භහතේ 
අහනඹට තඳය එතක් විි  කිරිතම් කටයුත් ත් කයරහ එක එ නින් ඳසතේ ඔඹ කිඹන තභොකක්ත් 
තන්තන් නළවළ .යන ගහරක්  භයි තිතඹන්තන්.  

භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -   තක්. ඩී. නිලහන්  ප්රදිනහන්දු භව හ 

 ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,එ තකොට දළන් තම් තකොභහරිසතුභහ භවය විගණනඹට උත් ය ඵදිනතකොට 
 කිඹනහ අපි තභතවභ තඹෝජනහක් ම්භ  කයරහ තිතඹනහ. 

ගරු නගයහධිඳති - ඩබ්.භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

           ගරු භන්ත්රීතුභහ‚අපි විගණනඹට උත් ය ඵදිනහ භධයභ තරදතඳොර  හකහලික තගන ළඩ ටවන 
 කිඹරහතන් ඔඹ ඔඵතුභහ කිවිතේ. තඩොන්ගහරහ කඩහතගන ළටිරහ කිඹරහ ඒ යහඳිතිරට විඹ මුදරත් 
 එක්කභ එහ අයින් කයහභ කඩහතගන ළතටනහ  භයි. ඉතින් ඉරක්කතභන් කඩහතගන ළතටනහ. 
 බහතේ ආදහඹතභන් කඩහතගන ළටිරහ නළවළ. යහඳිතිලින් කඩහතගන ළටිභක් තනහ.  

භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -   තක්. ඩී. නිලහන්  ප්රදිනහන්දු භව හ 

 ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,තම් සනහනතස දළනට කිඹන්නතකෝ විදුලිඹ තකොතවොභද තම්තක් ඳහවිච්චිතන්තන්. 

ගරු නගයහධිඳති - ඩබ්.භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ‚විදුලිඹ තෝරහ ඳර් එතකන් දළනට අපි ඵළරන්ස තේවි ඹනහ. දළනට තිතඹන්තන්  ඉතුරු 
කිඹන එක තඳොඩ්ඩක් අඩුතරහ තිතඹනහ. තවේතු එකක ගණන ළඩිතරහ තිතඹන නිහ. අපිට තගන 
එකක ගණන භසනඹක් විදිඹට ිර ළඩිවිභක් තනොවුනු නිහ ඉතුරු දළන් අඩුතරහ තිතඹනහ. 
හභහනය භට්ටතභන් තදක ඵළරන්ස තරහ ඹනහ. තඳය නම් ඉතිරිඹ තිබුණහ තදදවහ තුන්දහවහ ඉතිරිඹ 
තිබුණහ. හභහනය ඒ ිරයි අත්  එකකරට තගන ිරයි  අ ය තිබුණහ වු හභහනයඹක් නිහ දළන් එක 
තඳොඩ්ඩක් ඳසු ඵළවළරහ තිතඹන නිහ තම්තනතකොට අපිට රළබිභක් තනතභයි තිතඹන්තන් ඹම් තඳොඩි 
ළඩිවිභක් ික් අඩුවිභක් නළවළ. අපිට අඩුවිභක් තරහ නළවළ තෝරහ එකත්...... 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -   තක්. ඩී. නිලහන්  ප්රදිනහන්දු භව හ 

 ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,25තනි අයි භඹට අනු ආදහවනහගහය ගහසතු ළඩි කිරිභ ව අඩු කිරිභ දළන් භට 
තඳොඩ්ඩක් දළනගන්න පුලුන්ද දළන් තම් ගහසතු ළඩි කිරිභ පිළීඵද මුදල් සනහය කිටුකට ළඩිකයන 
රද ගහසතු ඇවිල්රහ බහතේ  ම්භ  වුනහභ භට භ ක විදිඹට ඒ හකච්ඡහක් වුනහ නිලසචි  ගණන් 
ඉදිරිඳත් තනොතකොට ළඩි කිරිභ සුදුසුයි කිඹරහ. වළඵළයි දළන් තම් තිතඹන්තන් ඒ ගහන නිලසචි යි ළඩිකයරහ 
තිතඹනහ ගහන නිලසචි යි 7000යි. එක නළ  අඩු කයන්න කිඹනහ ඳයණ ගහනට. එක නිලසචි යි වළඵළයි 
භතේ ප්රලසනඹ තිතඹන්තන් භතේ අතඵෝධඹ පිළීඵද ප්රලසනඹක්ද කිඹරහ භහ දළනුත් කයන්න. භභ හිටපු 
ආඹ න කිටුක කනහවුතන් ගහන ළඩිකරයුතුයි තම් ගෆසර ළඩිවිභත් එක්ක. ඒ හකච්ඡහ ංහදඹ 
විඹහ ළඩි කිරිභ සුදුසුයි. ඒ ළඩිකිරිභ සුසුසුයි කිඹන හකච්ඡහතේ කිටු තින්දුකතල් නළවළ ළඩිකයන 
ගහන ඒනිහ තභොන මුදල් කිටුද ඒ ළඩිකයපු ගණන් ඉදිරිඳත් කයපු මුදල් කිටු. 

ගරු නගයහධිඳති - ඩබ්.භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

 ගරු භන්ත්රීතුභහ‚ඔඵතුභත් ඉදතගන තිතඹනහ ඒ  මුදල් කිටුතේ ළඩිකයපු ගණන් එක්කභ දිපු ඒකත් 
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භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -   තක්. ඩී. නිලහන්  ප්රදිනහන්දු භව හ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,භට ඕතන් ළඩි කිරිතම් ිර තින්දු කයන්තන් තම් නිශධහරින්තගන්. නිශධහරින් 
 භයි තල්ඛනඹක් වදරහ තම් තම් ගණන් ළඩි කයන්න ඕතන් තම් තවේතුනිහ කිඹරහ කිඹන්න. ඒක  භයි 
භන්රිරු විදිඹට කිටුතේ හභහජිකතඹෝ විදිඹට නිර්තේල කයනහද නළේද කිඹරහ තින්දුකයන්තන්. දළන් 
භතේ අතඵෝධඹ තිතඹන්තන් ඒක ඒ ආකහයඹට ඉදිරිඳත් වුතන් නළවළ. ඉදිරිඳත් වුනහ කිඹනහනම් භභත් 
අදහර කිටු තවොඹරහ ඵරරහ ඊශග බහතේදි ඒ පිළිඵද කනහකයමු.  

ගරු නගයහධිඳති - ඩබ්.භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

 ගරු භන්ත්රීතුභහ‚මුදල් කිටුට ආහ 7තනි භහතේ 6තනි භහතේ කිටුතේ හකච්ඡහතනහ. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -   තක්. ඩී. නිලහන්  ප්රදිනහන්දු භව හ 

 ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,06/09 2021/07/21 දින භවහ බහ තියණඹ අනු භවහ බහ තියණඹ එනහ 07/21 
 6තනි භහතේ  භයි කිටු  

ගරු නගයහධිඳති - ඩබ්.භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ‚භභ කිඹන්නම් තිතඹන විදිඹ ආදහවනහගහය ගහසතු ඳතින ිර තභොයටු තුර 3000යි 
ආදහවනහගහය ගෆස ිර ප්රතිල ඹක් තර ළඩි විභ නිහ තඹෝජි  ිර දහවදහවයි. ගෆසිර ප්රතිල ඹක් තර 
කිඹරහ සිඹඹට 54ක් තභොයටුතන් පිට  6000යි. ඒක 15000 දක්හ තම් කිඹන එක  භයි 10000 කිඹන 
එක  භයි 7500ට ආතේ 15000 කිඹන එක  භයි ආයි නළ ට විතස 10000 කිඹන එක. ඹ අනු 
තනොිතල් කයන එකටත්10000කිඹන එක  භයි හකච්ඡහකයරහ එඹ අඩු ගණන් රට තගනහතේ. 
ඉරක්කභක් තිතඹනහ ඒ ඉරක්කභ නළ  තගනල්රහ තිතඹනහ. 

නිතඹෝජය නගයහධිඳති   -   ඩී.භන්  සිල්හ භව හ 

 ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,භභ හි න්තන ඕක බහ ම්භ  වුතන් නළවළ. ඔඵතුභහ ඉන්න බහතදි  භයි  
 ම්භ වුතන්.  

ගරු නගයහධිඳති - ඩබ්.භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

 ගරු භන්ත්රීතුභහ‚ඔේ භතේ බහතදි  භයි. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -   තක්. ඩී. නිලහන්  ප්රදිනහන්දු භව හ 

 ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,ඒ අතඵෝධඹ තඳොඩ්ඩක් නිළයදිකයගන්න ඕතන්.  

ගරු නගයහධිඳති - ඩබ්.භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

 ගරු භන්ත්රීතුභහ‚භභ ඒක නිළයදි කයහ. නිළයදි කයරහ 8තනි භහතන් එක අයින් කයහ. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -   තක්. ඩී. නිලහන්  ප්රදිනහන්දු භව හ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,ඊශගට තභන්න තම් 30ට අදහර ගරු නගයහධිඳතිතුභනි තම්ක ම්ඵන්ධකයතගන    
කියුතු කහයණහක් තිතඵනහ. තම් අපි ළතවන අත්  තේඳර ඵදු දිරහ තිතඹනහ. ඵදු විවිසුම් නළති දිවින් 
දිගටභ තකොච්චය ඉල්ලිම් කරත් ඵදු විවිසුම් නළති අත්  තේඳර ඹනහ විගණකහධිඳතිභත් කිඹන 
ක න්දයඹකුත් තිතඹනහ. එක තනතයි භභ තම් කිඹන්තන්. භභ දළනුත් භවය අත්  තේඳරරට ඒ 
රඵහ දිතම්දි දයපු උසහවතසදිත් දිවින් දිගටභ කිේහ. වළඵළයි අද තම්තනකුනුත් ඒ ඵදු විවිසුම් 
අත්න්කයරහ ඔවුන් එක්ක ඒ ඵදු විවිසුම්රට ඹන්තන් නළවළ. තගන්නගන්නහ භභ දන්න එකක් 
තිතඹනහ තගන්න තගන අත්නුත් කයනහ. ඒනිහ භභ කිඹන්තන් තම්කට ළඩි ළරකිල්රක් රක් 
කයන්න. තභොකද අපි දිගටභ අත්  තේඳර ඵදු දිභ කිඹන කහයණහතේදි ළතවන ගළටලු ප්රභහණඹකට 
මුහුණදිරහ තිතඹනහ තම් ඵදු විවිසුම්ලින්. ඊශගට 31 එතක් භතු කයන්න ඕතන් 2023 ර්තස දවහ ඵදු 
වහ ඵරඳත්රගහසතු ඳළනවිභ. දළන් ඒතක් භට භතු කයන්න ඕනහ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි තභතවභ 
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කහයණහක්. ඒ කිඹන්තන් දළන් ඵදු ඵරඳත්ර ගහසතු තගන්න ජන හ තම් ආඹ නඹට එනහ. දළන් තම් 
ආඹ නඹට එනහ ඊට අභ ය අත්  ආර් අයි භවත් රු විහිල්රහ ඒ තගවිම් අඹකය ගන්නහ. දළන් 
තභ නදි තම්තන ගළටලු  භයි එකභ ආකහයතස තේඳරරට තම් විනි නිවිතම්දි අඹකයන මුදර 
තනසකම් හි  අඹ  තනහ. තම්ක ටිකක් එතගෝල්තරෝ ප්රලසන කයපුහභ උත් යඹක් දිගන්න ඵළරි 
විදිතස එකක් දළන් විඹ ළතර් 700 අඹ කයපු ඵදු ගහසතු තම් ළතර් 1200 අඹ කයන තකොට එක ඔවුන් ප්රලසන 
කයන තකොට තභ නට ඇවිල්රහ  ඒ අදහර නිරධහරින් එක්ක හකච්ඡහකයපුහභ එක නියවුල් කයගන්න 
පුලුන් ඒ අතඵෝධඹ අපිට රළබුණහභ අපි ඔඹතගෝල්රන්ට කිඹනහ ළඩිවිභ තභන්න තම් නිහ ඔවුන් එක 
පිළීගන්නහ. වළඵළයි එකභ කඩ තදකක තුන් සිඹඹක් අඹකයරහ එකකින් විනිනිවිතම් එකකඹට අතනක් 
එකට සිඹඹක් අඹ කයපුහභ ප්රලසන කයපුහභ තකොතවොභද අපි උත් ය තදන්තන්.  

ගරු නගයහධිඳති - ඩබ්.භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

 ගරු භන්ත්රීතුභහ‚එකට උත් යඹක් භට ඔඵතුභහට තදන්න පුලුන්. ඒතක් තරහ තිතඹන්තන් එහි 
 තිතඹන්නහවු යහඳහය සබහඹත් එක්ක.  

භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -   තක්. ඩී. නිලහන්  ප්රදිනහන්දු භව හ 

 ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, සබහඹ ඇදුම් භවන එකනම් තදකභ ඇදුම් භවන එකනම් තභොකක්ද 
 සබහඹ. 

ගරු නගයහධිඳති - ඩබ්.භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

 ගරු භන්ත්රීතුභහ‚එ තකොට ප්රලසනඹක් නළත්නම් සබහඹ අනු තනස තන්න පුලුන්. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -   තක්. ඩී. නිලහන්  ප්රදිනහන්දු භව හ 

 ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,දිගටභ තම් ප්රලසනඹ තිතඹනහ. භභ කිඹන්තන් තම්කට විදුභක් ඒ කිඹන්තන් තම්ක 
 විනිනිවිතම් එකකඹ විසින් අඹකයනු රඵන මුදර ඇයි අපිට අය තෂෝම් එකටභ ඇතුරත් කයන්න ඵළරි ඒ 
 කිඹන්තන් තන  ළනකින් තම් බිල් එක කඩනහ තනුට  

ගරු නගයහධිඳති - ඩබ්.භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

 ගරු භන්ත්රීතුභහ‚එක තරහ තිතඹන්තන් හර්ෂික  ක්තේරු භ  තට්රර් තෝ  එකක් තිතඹන්න පුලුන් 
 ර්ග අඩි 50ක තිතඹන්නත් පුලුන් ර්ග අඩි 250ක 300ක තිතඹන්නත් පුලුන්. එ තකොට හර්ෂික 
  ක්තේරු තට්රර් තෝ  එක තට්රර් තෝ්  එකභ  භයි ඔතවොභ ගත්ත ෝත් ර්ග අඩි 25ක යත් යන් ඵඩු 
 කඩඹක් තිබ්ඵහභ ගහන තගොඩක් ළඩියි තිතඹන්තන් යත් යන් ඵඩු නිහ අන්න ඒතේ ප්රලසන තිතඹන එහ 
 තිතඹනහ. ඒනිහ භභ වරිඹටභ දන්තන නළවළ එතුභහ තභොකක්ද කිඹන්තන් කිඹරහ. එකභ ප්රභහණඹනම් 
 එකභ ර්ගපරඹ නම් ඕඹ කිඹන එක නිළයදි කයගන්න ඕතන්. එකක් අපි එක නිළයදිකයන්න 
 තකොභහරිසතුභහ ඵළදිරහ ඉන්නහ. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -   තක්. ඩී. නිලහන්  ප්රදිනහන්දු භව හ 

 ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,භභ තම් කිඹන්තන් වියුක්  ආපු එකක් තදකක් ගළන තනතභයි තඳොදුතේ තම්ක 
ඹන ආකහයතස තිතඵන යද තම් කිඹන්තන් තම්ක අඹකිරිම් කයරහ තිතඹන්තන් අදහර තේඳරර 
සබහඹන් ගත් ත් භවය තේඳරර සබහඹන්තේ තනසකම් අනු ඔවුන්ට අඩුතනහ. භවය ඒහට 
ළඩිතනහ. එතවභ තන්න ඵළවළ. ඒනිහ භභ කිඹන්තන් ඕක නියවුල් කයගන්න තිතඵන්තන් අත්  ආර් 
අයි භවත් රු වයවහ. විනිනිවිතම් එකකතඹත් උදේ ඇති අය  තෂෝම් එකටභ නිලසචි  තර ඇතුරත් 
කයන්න පුලුන්නම් විනිනිවිතම් නිහයණ අයමුදර තභොකක්ද තම් ඵේද තම්ක කිඹරහ එ තකොට තම්ක 
අපිට තබ්යගන්න පුලුන් භභ හි න්තන් තම්ක තඳොඩ්ඩක් ළරකිලිභත්තරහ තකොතවොභද තම්ක නිළයදි 
කයගන්තන්. තම්තක් යදක් තිතඹනහ යද නිළයදි කයගන්තන් තකොතවොභද කිඹන එක පිළිඵද 
ංහදඹකට ගන්න මුදල් කිටුට අපි විරුේධතනහ. 

නිතඹෝජය නගයහධිඳති   -   ඩී.භන්  සිල්හ භව හ 
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 ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,අංක 29 කරුණට අදහර අපි ිට තඳය තම් තජසිබි ඹන්ත්රඹ කුලිඹට දිභ 
සිදුකයනහ. තම් බහතන් නළ  එක නත් රහ ඉයතරහ නළ  එක තදන්න රළසතිතරහ තිතඹනහ. 
භභ හි න්තන් තම්ක භවය අඹට අඹනහ තර මුදල් වම්ඵකයන්න තම්ක අසනහක් තන්න පුලුන්. 
ඒනිහ භභ හි න්තන් තජසිබි ඹන්ත්රඹක් අපි රඵහ තගන අපි බහ තේකඹන් තඹොදතගන විලහර 
ඳරිශ්රභඹක් දයන්න තනහ තඳොදු ළඩකටයුත් ක් කයන්න විඹත් ඉතින් තභතවභ කුලිඹට දුන්නහභ භභ 
හි න්තන කිසිභ ප්රතිරහබඹක් එනතන නළවළ. ඳළඹ කිහිඳඹකටද තම්ක තදන්තන් ඳළඹ තුනකටද ඒ 
කිඹන්තන් ඳළඹකට තදකකට තදනහද එක තවොදයි භභ කිඹන්තන් තම්ක කුලිඹට දුන්නහභ ළඩිතන ඳළඹ 
ගහන කවුද ඳරික්හ කයන්තන්. ඊට ඳසතේ තම්ක පිළීඵද ඇත් ටභ භවරුන්ට මුදල් උඳඹහගන්න 
අසනහක් තන්න පුලුන්. 

ගරු නගයහධිඳති - ඩබ්.භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

 ගරු භන්ත්රීතුභහ‚ප්රලසනඹ තරහ තිතඹන්තන් නිතඹෝජය නගයහධිඳතිතුභහ අපි කුලිඹට තදන්තන් නළති නිහ 
නිකම් අතඳන් තගනිඹනහ. අපි කුලිඹට තදන්තන් නළති නිහ අතඳන් නිකම් තගනිඹනහ ත ල් ටිකයි 
ඔක්තකොභ නිකම්භ තගනිඹනහ. ඒනිහ දළන් වදන්තන් හවන තදකක් හවන ව යක් තිතඹනහ අපිට 
තදකක් තභොනවිදිඹටත් එක කළඩුතනොත් තම්ක කුලිඹට ඹන්තනත් නළවළ. නගය බහතේ තදකභ 
කළඩිරහනම් කුලිඹට තදන එක නත් රහ නගයබහතේ තජොබ් කයනහ. වළඵළයි එ නට තදන එක 
කළඩුතනොත් නගයබහට තඹොමු කයන්තන් නළවළ. නළත්නම් තන්තන් භවය තරහට අපි කිඹමු 
උදහවයණඹක් තර ඉසතකෝරඹකට කිඹරහ ඉසතකොතල් තජසිබි එකක් ඕතන්  තජසිබි එකක් 
තවොඹහගන්න  ළනක් නළවළ වළඵළයි දළන් පුරුදුතරහ තිතඹනහ තභ නට ඇවිල්රහ තජසිබි එකත් ගන්නහ 
තනොිතල් ත ල් ටිකත් ගන්නහ තනොිතල් අන්න එකතකොට එතගොල්රන්ට අපිට පුලුන් ගන්න තම් 
වනඹට ඔඹතගෝල්තරෝ ගන්න අයතගන ළතඩ කයගන්න අයභ වුනහභ තන්තන් මුකුත්භ නළති ඹනහ 
බහට තරොකු ඳහඩුක් තනහ එනිහ තම්ක කතල්.  

නිතඹෝජය නගයහධිඳති   -   ඩී.භන්  සිල්හ භව හ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,තවොදයි තම් ආකහයතඹන් තකතයනහනම්. භභ හි න්තන් තඵොතවෝ දුයට තම්තකන් 

අඹනහ තර තන තදල් සිේධතන්න පුලුන් කිඹන එක භභ විලසහ කයනහ. එක නත්ගමු 

තකොතවොභ වරි එනිහ එකට විතලේ අධික්ණඹකුත් කයන්න ඕතන්. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -   ඒ.එච්.සුතර්ස ඉන්දික භව හ 

 ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,භට ඔඵතුභහතගන් කරුණක් විභන්න තිතඹන්තන්. යනගහර තිතඹනහතන් 
යනගහතල් ිට කලින් ඉදරහ අය උස කහතල් කනහකයන භභ ඉදරහ බහට තගරහ ඒ උස කහරර 
පිරික් තශදම් කයහතන් තශදකුටි අයතගන. එ තකොට දළන් තම් තම් න එක නළතිවුනහට ඳසතේ දළන් 
ඔක්ත ෝඵර් භහතන් ඳසතේ තභභ යන ගහර සනහපි වුනහට ඳසතේ ඒ උස කටයුත්  තනුතන් 
තභොකක් වරි විකල්ඳඹක් තිතඹනහද?  

ගරු නගයහධිඳති - ඩබ්.භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

 ගරු භන්ත්රීතුභහ‚ආතස එනහ තඳභන් ට් එකට උත්කහතල්ට. ඕනභ බහක්  ඳදික භහරු 
උඳතඹෝවිකයගන්නහ එක්තකො උඩට එනහ එක්තකො තඳභන්ට එකට එනහ ප්රලතන් විදගන්නහ  

භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -   තම්රින් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,තඳොඩි ඳළවළදිලි කිරිභක් 31ම්ඵන්ධතඹන් තම්තක් ඵරඳත්රගහසතු ඳළනවිභට තම්ක 
2020 23 ර් දවහ  භයි තම්ක දහරහ තිතඹන්තන්. තම්ක තියණඹ කතල් තභොන ඳදනභක් ඹටතත්ද? 
කිඹරහ තඳොඩි ඳළවළදිලි කිරිභක් රඵහගන්න පුලුන්ද තභ න දහරහ තිතඹන  ක්තේරු ටිනහකභ දළන් යතට් 
විඹදභත් ළඩි තරහ එ තකොට තම්තේ තභ න ගත්ත ොත් තත් කඩඹක් ඳත්හතගන ඹන 
පුේගරතඹක්ට ඒකිඹන්තන් සුපිරිතරද ංකිර්ණඹක් තුර ෂහිසිඹක් ඳත්හතගන ඹන පුේගරතඹකුයි 
තදන්නහභ නිර්නඹ තන්තන් එකභ තකොන්තේසි භ  ඳදනම්තරහ. තඳොඩි ඳළවළදිලිකිරිභක් කයන්න ඵළරිද 
තම් ම්ඵන්ධතඹන්.  
ගරු නගයහධිඳති - ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 
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 ගරු භන්ත්රීතුභහ‚ඳනතත් අපිට තිතඹන්තන්  ක්තේරු තභොන යම්  ඉවර විඹහ අපි කිඹමු බිලිඹන 3යි 
කිඹරහ.  ක්තේරු හර්ෂික  ක්තේරු ඹන්න පුලුන්තන්තන් රු 5000න් උඩ ඹන්න ඵළවළ නත් රහ 
තිතඹනහ අපි එ නින් එවහට උදහවයනඹකට බිේසිටි එකක් නළත්නම් කහවිල්ස එකක් කිල්ස එකක් විඹහභ 
එතක අපි ගන්න විඹහභ පුංචි කඩ තිතඹනහ 25ක් 30ක් වි ය ඒතක් ඇතුතල් එක ඇතුරට අපිවිහිල්රහ 
ෂහභසිඹට 5000යි ලිකර් එකට 5000යි එ තකොට වහල් එකට 5000යි එශලු එකට 5000යි කිඹරහ එක 
ඇතුතරන් අපි 55000ක් වි ය ගන්නහ. භසනඹක් විදිඹට ගත් හභ අය අත්  ළඩිතන්න ඕතන් ගහතන්න් 
5000යි නමුත් 5000එවහට අපිට ගන්න ඵළවළ. භධයභ යජතඹන් ඳන  ං තලෝධනඹ කයරහ එන්න ඕතන්.  

භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -   තම්රින් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

 ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, කවුරුවරි ඳහර්ලිතම්න්තුතේ කනහකයහ. 

ගරු නගයහධිඳති - ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

 ගරු භන්ත්රීතුිඹ‚අපි කනහකයහ රඵන අවුරුේතේ එනහ කිේහ. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -   යවිනහත් ජඹ ්රි ගුණතේකය භව හ 

 ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, අපි මුදල් කිටුතේ සිඹලුභ තදල්රට එකගයි අංක 25ට නිවඩයි. 

2022.09.09 දින ඳළති මුදල් පිළිඵද සනහය කිටු හර් හතේ සිඹළුභ කිටු තියණඹන්ට ඳක් ඳව  

නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල කයන රදි. 

1. නගයහධිඳති   - ඩබ්ලිේ.භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

2. නිතඹෝජය නගයහධිඳති  - ඩී.භන්  සිල්හ භව හ 

3. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී.එම්.සුයංග නිලහන්  අතඳෝන්සු භව හ 
4. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තිරකසිරි ප්රනහන්දු භව හ 
5. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එච්.ප්රදීප්  ්රිඹන්  ප්රනහන්දු භව හ 
6. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එල්.ඔ වර්ණ අතබ්තකෝන් භව හ 
7. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.එච්.සුතර්ස ඉන්දික භව හ 
8. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.අතලෝක ඉන්ද්රතිරක ප්රනහන්දු භව හ 
9. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.එම්.භතවේස රුක්භහල් ඩඹස භව හ 
10. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.ඹන්  යන්සිරි ප්රනහන්දු භව හ 
11. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස.ඩබ්.එම්.නිහ ඉයහනි විතේවික්රභ භවත්ිඹ 
12. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - තක්.ඩී.අනුය ප්රනහන්දු භව හ 
13. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යූ.රලිත් ප්රනහන්දු භව හ 
14. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස.තේය යවීන්ද්ර ප්රනහන්දු භව හ 
15. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තක්.පී. සුන්  තඳතර්යහ භව හ 
16. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.ප්රිනිත් රිහන්  විතේයත්න භව හ 
17. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.කුභහය යහජයත්න භව හ 
18. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.පිලි්  ඳළන්සිස ප්රනහන්දු භව හ 
19. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.ජඹභහල් ්රිඹහයත්න භව හ 
20. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.බී.භල්ලිකහ ජඹතී ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 
21. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එච්.උජිත් කිහන්  කල්තේයහ භව හ 
22. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩි.ඩබ්.ඒ.යන්දු නිතයෝන භව හ 
23. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.නහරනී  තප්රේභතී ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 
24. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.දිඳහ චහන්දනි ආරිඹංල භවත්ිඹ 

 
2022.09.09 දින ඳළති මුදල් පිළිඵද සනහය කිටු හර් හතේ අංක25 නිවඩත් අතනකුත් සිඹලු කිටු 

තියණඹන්ට ඳක්ත් ඳව  නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල කයන රදි. 
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01 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යවිනහත් ජඹ්රි ගුණතේකය භව හ 
02 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සුනිල් නන්දසිරි භහතකෝයහශ භව හ 
03 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. චන්ද්ර ගහිි  පීරිස භව හ 
04 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ආර්.එම්.ඒ.තදෝන දිරහශිනී භවත්ිඹ 
05 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.ප්රන්න භතනෝේ ප්රනහන්දු භව හ 
06 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.සුදර්ලනි ප්රිඹන්රිකහ කුතර් භවත්ිඹ 

07 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සිත්ති භසීනහ ඵක්කර් භවත්ිඹ 

 

2022.09.09 දින ඳළති මුදල් පිළිඵද සනහය කිටු හර් හතේ කිටුතේ අංක 09(4) වහ අංක 25 ඳක්ත්  

අතනකුත් සිඹලු කිටු තියණඹන්ට විරුේධත් ඳව  නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්රිරු ඡන්දඹ 

ප්රකහල කයන රදි. 

01 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - බී.ජිත් දුින්ද පීරිස භව හ 

02 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තිය යහංජන තභන්ඩිස භව හ 

03 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.එල්.තේනක දභඹන්  ද සිල්හ භව හ 

04 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී.එම්.නිතයෝන් රුභහල් අතඳෝන්සු භව හ 
05 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - තම්රින් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

06 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.ශිතයෝි ඉන්දිකහ කුතර් භවත්ිඹ  

07 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.්රිඹහනි තවේභර හ ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

 
2022.09.09 දින ඳළති මුදල් පිළිඵද සනහය කිටු හර් හතේ සිඹළුභ කිටු තියණඹන්ට විරුේධ ඳව  

නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල කයන රදි. 

 

01 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩී.එම්.සුජිත් පුසඳකුභහය භව හ 

02 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - තක්.ඩී.නිලහන්  ප්රදිනහන්දු භව හ 

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

04 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.එච්.සුතේස ඉන්ද්රජිත් කුභහය භව හ 
05 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.යවින්ද්ර යංගන ප්රනහන්දු භව හ 
 

2022.09.09 දින ඳළති මුදල් පිළිඵද සනහය කිටු හර් හතේ සිඹලුභ තියණඹන් ළඩි ඡන්තදන් බහ 

ම්භ  විඹ. 

07. රළබීම් තගවීම් පිළිඵ භහසික ප්රකහලන ළඩ ප්රගති හර් හ - 

 ගරු නගයහධිඳති - ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

ගරු භවහ නගය බහ භන්ත්රීරුනි, 2022.09.09 දිනළති මුදල් කිටු හර් හතේ අංක 04 ඹටතත් 2022 

අතගෝසතු භහඹට අදහර මරය හර් හ ඇමු භ 01 තර ඉදිරිඳත් කය තිතඵනහ. 

08 පුේගලික සබහතස කරු   

08 (01)භවහ නගය බහ භන්ත්රී  -  එම්.ශිතයෝි ඉන්දිකහ කුතර් භවත්ිඹ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඳසුවිඹ 12තනිදහ සිේධතච්ච සිේධිඹක් ම්ඵන්ධ එහිදි පුත්ඳත් නිතේදනඹක් 
නිකුත්කයරහ තිබ්ඵහ. ජනභහධයඹ වයවහ විකහලනඹ වුනහ එහිදි දවන්වුනහ නගයහධිඳතියඹහතේ නිට 
ඉකුත් භළයි භහතේ 9තනිදහ සිදුතච්ච ඳවයදිභ ම්ඵන්ධතඹන් සිේධිඹකට භහතේ තවෝදයඹහ 
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අත්අඩංගුට ගළනිභක්. එහිදි භභ විතලේතඹන්භ භහතේ ඳක්ඹට ව භට භතේ නභ බහවි හ කයින් 
භහධයර ප්රකහලඹක් විඹහ. කිසිදු හක්ෂිඹක් තනොභළති ඳදනම් වියහි  ප්රකහලඹක්. විතලේතඹන් ළයදි 
ප්රකහලඹක් කිසිදු හක්ෂිඹක් තනොභළති ඉදිරිඳත්කයරහ අපි ඉ හ අඳවසු හට ඳත්කයහ.  

  ගරු නගයහධිඳති - ඩබ්.භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

ගරු භන්ත්රීතුිඹ, ඇයි ඔඵතුිඹ ඔතවොභ කිඹන්තන් ඔඵතුිඹතේ නභ දවන් වුනහද? 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී-එම්.ශිතයෝි ඉන්දිකහ කුතර් භවත්ිඹ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, භවි ජන ඵරතේගතස භන්රිරිඹක් කිේහභ 

 ගරු නගයහධිඳති - ඩබ්.භන්රහල් ප්රනහන්දු භව හ 

ගරු භන්ත්රීතුිඹ, එක එතගොල්රන්ට කිඹන්න අපිට කිඹරහ ළඩක් නළවළ. ඳත් යඹට කිඹන්න. 

09. තනත් කරු  - නළ  

බහතේ ළඩ කටයුතු තභ නින් අන් විඹ 

 

                             අ.කතල් ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු 
        නගයහධිඳති 
        තභොයටු භවහ නගය බහ 
        තභොයටු 
        

2022.10.06 දින, 
තභොයටු භවහ නගය බහ කහර්ඹහරතසදීපඹ. 

  


