
2022 නනොළම්ඵර් භ 03 න දින නඳයරු 9.30 ට 
නභොයටු භවහ නගය බහ රැසවීම් ලහරහනේදි ඳත්න රද  
නභොයටු භවහ නගය බහනේ භහසික බහ රැසවීනම් හර්තහ 

 
 

වබහගීත්ඹ:- 
1. නගයහධිඳති   - ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 
2. නිනඹෝජය නගයහධිඳති  - ඩී. භන්ත සිල්හ භවතහ 
3. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී. එම්. සුයංග නිලහන්ත අනඳෝන්සු භවතහ 
4. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. තිරකසිරි ප්රනහන්දු භවතහ 
5. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එච්. ප්රදීප්  ්රිඹන්ත ප්රනහන්දු භවතහ 
6. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එල්. ඔ වර්ණ අනබ්නකෝන් භවතහ 
7. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ. එච්. සුනර්ස ඉන්දික භවතහ 
8. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු. සුදත් ක්රිහන්ත නඳනර්යහ භවතහ  
9. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී. අනලෝක ඉන්ද්රතිරක ප්රනහන්දු භවතහ 
10. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී. එම්. භනවේස රුක්භහල් ඩඹස භවතහ 
11. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී. ඹන්ත යන්සිරි ප්රනහන්දු භවතහ 
12. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස. ඩබ්. එම්. නිහ ඉයහනි විනේවික්රභ භවත්ිඹ 
13. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - නක්. ඩී. අනුය ප්රනහන්දු භවතහ 
14. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යූ. රලිත් ප්රනහන්දු භවතහ 
15. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස. නේය යවීන්ද්ර ප්රනහන්දු භවතහ 
16. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එෂස. බී. නිරංක සිල්හ භවතහ 
17. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. නක්. පී.  සුන්ත නඳනර්යහ භවතහ 
18. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්. ප්රිනිත් ක්රිහන්ත විනේයත්න භවතහ 
19. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. කුභහය යහජයත්න භවතහ 
20. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. පිලි්  ඳළන්සිස ප්රනහන්දු භවතහ 
21. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. ජඹභහල් ්රිඹහයත්න භවතහ 
22. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. බී. භල්ලිකහ ජඹතී ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 
23. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එච්. උජිත් කිහන්ත කල්නේයහ භවතහ 
24. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩි. ඩබ්. ඒ. යන්දු නිනයෝන භවතහ 
25. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. නහරනී  නප්රේභතී ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 
26. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ. දිඳහ චහන්දනි ආරිඹංල භවත්ිඹ 
27. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යවිනහත් ජඹ්රි ගුණනේකය භවතහ 
28. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්. භළක්සි නජයහඩ් ප්රනහන්දු භවතහ 
29. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සුනිල් නන්දසිරි භහනකෝයහශ භවතහ 
30. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩී. එම්. සුජිත් පුසඳකුභහය භවතහ 
31. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - බී. ජිත් දුින්ද පීරිස භවතහ 
32. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. තිය යහංජන නභන්ඩිස භවතහ 
33. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු. අනුයසිරි ජඹරහල් ද සිල්හ භවතහ 
34. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. චන්ද්ර ගහිි  පීරිස භවතහ 
35. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු. ප්රන්න භනනෝේ ප්රනහන්දු භවතහ 
36. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී. එම්. නිනයෝන් රුභහල් අනඳෝන්සු භවතහ 
37. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. සුදර්ලනි ප්රිඹන්රිකහ කුනර් භවත්ිඹ 
38. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - නම්රින් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

39. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. ශිනයෝි ඉන්දිකහ කුනර් භවත්ිඹ 

40. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - නක්. ඩී. නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ 
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41. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ. එච්. සුනේස ඉන්ද්රජිත් කුභහය භවතහ 
42. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්. යවින්ද්ර යංගන ප්රනහන්දු භවතහ 
 

ගරු නගයහධිඳතිතුභහනේ ආයහධනඹ භත ළඩ ඵරන නහගරික නල්කම් එම්. නක්. ඩි. තහයක මුණසිංව භවතහ 
විසින් 2022.11.03 න දින භහසික බහ රැසවීනම් නිනේදනඹ බහට ඉදිරිඳත් කයන රදි. 

01. හර්තහ පිළිගළනිභ වහ ශකහ ඵළලීභ. 

 2022.10.06 දින ඳළති භවහ බහ හර්තහ. 

 භවහ නගය බහ භන්ත්රී -   එල්. ඔ වර්ණ අනබ්නකෝන් භවතහ 

 ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, 2022.10.06 දින ඳළති භවහ බහ රැසවීම් හර්තහ පිලිගතයුතු ඹළයි  නඹෝජනහ කය 

සිටිනහ. 

එභ නඹෝජනහ භවහ නගය බහ භන්ත්රී ජි. සුයංග එන්. අනඳොන්සු භවතහ විසින් සර ය කයන රදීප. 

ඒ අනු 2022.10.06 දිනළති භව බහ රැසවිම් හර්තහ ඒකභතික බහ ම්භත විඹ. 

  

02 ගරු නගයහධිඳතිතුභහනේ නිනේදන 

 ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

02(01) ගරු භවහ නගය බහ භන්ත්රීරුනි, භවහ නගය බහ භන්ත්රී, යු. එල්. නේනක දභඹන්ත ද සිල්හ භළතිතුභහ අද 

දින බහට වබහගිවිභට නනොවළකි ඵ දන්හ තිනඹනහ. 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

02(02) ගරු භවහ නගය බහ භන්ත්රීරුනි, භවහ නගය බහ භන්ත්රී, ඩබ්. ්රිඹහනි නවේභරතහ ප්රනහන්දු භවත්ිඹ අද 

දින බහට වබහගිවිභට නනොවළකි ඵ දන්හ තිනඹනහ.  

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

02(03) ගරු භවහ නගය බහ භන්ත්රීරුනි, භවහ නගය බහ භන්ත්රී, සිත්ති භසීනහ ඵක්කර් භවත්ිඹ අද දින බහට 

වබහගිවිභට නනොවළකි ඵ දන්හ තිනඹනහ.  

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

02(04) ගරු භවහ නගය බහ භන්ත්රීරුනි, භවහ නගය බහ භන්ත්රී, ආර්. එම්. ඒ. නදෝන දිරහශිනී භවත්ිඹ අද දින 

බහට වබහගිවිභට නනොවළකි ඵ දන්හ තිනඹනහ.  

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

02(05) ගරු භවහ නගය බහ භන්ත්රීරුනි, භවහ නගය බහ භන්ත්රී, ඩබ්. පී. ප්රබහනි වික්රභසිංව භවත්ිඹ අද දින 

බහට වබහගිවිභට නනොවළකි ඵ දන්හ තිනඹනහ.  

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

02(06) ගරු භවහ නගය බහ භන්ත්රීරුනි, නනොළම්ඵර් භහඹට අදහර මුදල් කිටු 2022.11.16 න දින    

 ඳ. 1.30 ට ඳළළත්නන ඵ දන්හ සිටිනහ.  

02(07) ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 
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ගරු භවහ නගය බහ භන්ත්රීරුනි, හහිතයහංජලි 2022 ළඩටවන භහර්ගගත තහක්ණඹ ඔසනේ ඉදිරිඳත් 
කයනහ. ඊට දක් ංගිතනේදින් ම්ඵන්ධ න අතය විනලේ නේලනඹක් ඳළළත්නනහ. එහි ලින්ක් එක 
නකටි ඳි විඩඹකින් ඔඵතුභන්රහ නත නඹොමු කයයි. ිඹළසි ළදළ ඳසරු 1.00 සිට ඳටන් ගන්නහ ඵත් 
දන්හ සිටිනහ.  

 
 

 03     බහ අභතහ එන රද ආඹචනහ වහ නඳත්ම් ඳළිි ලි වහ න්නේල බහ වමුනේ තළබිභ. 

03(1)   භවහ නගය බහ භන්රි  -   ඩබ්. භළක්සි නේ ප්රනහන්දු භවතහ 

 ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, භහනේ නළන්දනිඹනේ අභංගරය කටයුතු සිදුකයනු රළබුහ. ඒ අසථහට 
වබහගිවුනු නගයහධිඳතිතුභහටත්, නිනඹෝජය නගයහධිඳතිතුභහටත්, විඳක් නහඹකතුභහ ප්රධහන සිඹලුභ 
භවජන නිනඹෝජිතඹන්ට භහනේ අංක ආදය සතුතිඹ භභ නම් නභොනවොනත්දි පුදකය සිටිනහ. ඒනේභ 
නහගරික නකොභහරිසතුභහ නහගරික නල්කම්තුභහ ප්රධහන සිඹලුභ නිරධහරින්ටත් නේක භවත්භ 
භවත්ින්ටත් භනේ අංක ආදය සතුතිඹ නම් අසථහනේදි පුදකය සිටිනහ. විනලේනඹන් ඒ අසථහනේදි 
ඳළිණ  අහන නගෞය දළක්වීභ ම්ඵන්ධනඹන්. 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, නම් නභොනවොනත්දි ආඹහචනහ වහ නඳත්ම් ඹටනත් විනලේනඹන්භ නභොයටු 
ප්රනේලනේ ඳහල්ර සිටින දරුන් විවිධ භත්ද්රය රට නඹොමු විනම් ප්රනතහඹ සිඝ්රනඹන් ළඩිනරහ 
තිනඹනහ. නම් පිළිඵද ඔඵතුභහනේ අධහනඹ නඹොමුකයන නර ඉල්රහ සිටිනහ. විනලේනඹන් භ ඒ 
අදහර අංලනත කථහ කයන නර ඉල්රහ සිටිනහ. අද උදළනත් සිදුවිභක් දළක්කහ කුරුණළගර ප්රනේලනේ 
දි ඳහල් දළරිඹන් විලහර ලනඹන් නම් භත්ද්රය ර ට නඹොමුනරහ තිනඵන ඵ පුත්ඳතකින් භහ දුටුහ. 
ඒනිහ නම් පිළිඵද ඔඵතුභහනේ අධහනඹ නඹොමු කයන්න කිඹරහ ඉල්රහ සිටිනහ. 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, නභොයටු භවහ නගය බහනේ අඳට ආඳන ලහරහක් තිනඹනහ. එහි විවිධ ගණන් 
ඹටනත් ආවහය ද්රය ිරදි ගළනිභට අපිට අසථහ තිනඹනහ. නම් නභොනවොනත්දි අපි ් නල්න්ටිඹක් 
ගත්නතොත් රු.40.00 ක්. නමුත්, දළන් ් නල්න්ටිඹ රු.30.00 දක්හ අඩුකයරහ තිනඹන්නන්. ඒනිහ ඒ 
පිළිඵදත් ඒ අදහර ිතිඹ භඟ හකච්ඡහ කයරහ ඒ ආඳන ලහරහනේ අඹ දළනුත් කයන නර ඉල්රහ 
සිටිනහ. 

03(2) භවහ නගය බහ භන්ත්රී -   එල්. ඔ වර්ණ අනබ්නකෝන් භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ගිඹ භ භහසික බහනේදි භවහ බහට දළනුත් කශහ නභොයටු නේල්ස කුභය 
විදයහරඹ ව ලහන්ත නඵසතිඹන් විදයහරඹ අතය ක්රිකට් තයගහලිඹ ඳළළත්නනහ කිඹරහ ඳහුගිඹ 27 
ව 28 නදදින එහිදි භහ ඉල්ලිභක් කශහ. නභොකද නභොයටු ප්රධහන ඳහල් නදකක් ඒ ක්රිකට් තයගහලිඹ 
ඳත්ත්දි අන්  ද නොයිහ ක්රිඩහංගනඹ ඒ වර හදහ නදන්න කිඹරහ ඒනේභ ඔඵතුභහ නිනඹෝග කශහ 
නහගරික ඉංජිනන්රුතුිඹට ඒ ම්ඵන්ධ රකහ ඵරහ කටයුතු කයන්න කිඹරහ. නමුත් නගයහධිඳතිතුභනි, 
කිඹන්න රළේජයි නභො යටුනේ පුයළසිඹන් විදිඹට අපි නේල්ස කුභය විදුවනල් ආදි ශියනඹක් වළටිඹට බිේ 
භළච් එකට ගිඹහභ අපි දළක්කහ. ඒ තිබ්ඵ වරල් එනවන්භ භ තවඩු ගළරවිරහ තිබ්ඵහ. ඒනේභ ලහන්ත 
නඵසතිඹන් විදයහරඹ තභයි ංවිධහනඹ කනශේ. ඒ කට්ටිඹ ගිහිල්රහ තභයි ඒ නටොයිරට් ඳහ සුේධ කනශේ. 
නභොයටු භවහ නගය බහ වළටිඹට අන්  ආඹතනඹට ගකිභක් තිනඹනහ අන්  ග්රවුන්ඩ් එක රඵහ නදේදි 
නභොකක්වරි ඹම්කිසි නදඹකට නම් ම්ඵන්ධ අලයතහඹන් අපි ඉටු කයන්න නනෆ කිඹරහ. ඉතින් 
නගයහධිඳතිතුභනි, ඇත්තටභ රළේජයි කිඹන්න නම් අසථහනේදි ඔඵතුභහ ඇතුළු අන්  භන්රිරුන්නේ 
අන්  වභ ගළනරේහ ඒ නදභහපිනඹෝ කිඹන්නන් නභච්චය ම්ඳතක් තිනඹේදි ඒනගොල්නරෝ එන්නන් 
තයඟඹකට විතයයි ඵරන්න. නමුත්, අන්  ඒ සථහනඹ නගොඩක් අඵරන් නරයි තිබුනන්. අපි කිේහ ඉතින් 
භහර්තු භහනේ ඳළළත්නන තයගහලිඹ අපි නවොදින් කයනහ කිඹරහ. නමුත්, අපි භහඹක් තිසනේභ 
ඔඵතුභහට කිේහ නභහි තවඩුටික දහන්න එනවන් පිටින්භ ශභයි ඉන්න නටයසර එනවන් පිටින්භ තවඩු 
ගළරවිරහ තිබ්නබ්. ර්හඳතනඹකන් ඳතිත වුනහනම් තනිකයභ ශභයි ඔක්නකෝභ නතනභනහ ඒනිහ 
නගයහධිඳතිතුභනි, ඒ ම්ඵන්ධ අපි ඉල්ලිභක් කයහ. ඒ ම්ඵන්ධ බහ දහඹකත්ඹක් දළක්වුනේ නළවළ. 
ඔඵතුභහට කයන්න පුළුන් වළකි ඳභි න් ඒ ම්ඵන්ධ ඔඵතුභහට සතුතින්ත නනහ. නමුත්, අන්  නම් 
ප්රධහන ඒ ක්රිඩහංගනඹ මීට ඩහ නවිකයණ කටයුතු කයන්න නනෆ කිඹරහ භභ විලසහ කයනහ. 
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ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, අපි ඹම්කිසි කහර්ඹඹකට ක්රිඩහංගනඹක් ගනිේදි ඒ ක්රිඩහංගනඹ අපි මුදල් නගරහ 
ගනිේදි ඒ ක්රිඩහංගනඹ අපිට ඒ අලයතහඹ අනු අපිට ඒක කයනගන ඹන්න ඒ ක්රිඩහංගනනේ අපිට 
නභොනහවරි නදඹක් තිනඹන්න නනෆ. භභ භළටිත්ත ක්රිඩහංගනඹ නන්කශහ දස 5කට ළණනකලිඹක් 
දවහ. එහිදිත් තණනකොර ළවිරහ ගල් නඵොයලු භතුනරහ. ඒක ඉත් කයන්න තිබුණහ. ඔඵතුභහ එදහ 
යහරිනේ භට උදේකශහ. නමුත්, එනවභ නනනභයි ක්රිඩහංගන ටික අපි වරිඹට නවිකයණඹ කයමු. 
නගයහධිඳතිතුභනි, නභොකද අපි එතනට ගිඹහට ඳසනේ අපි දළඩි නර අඳවසුතහඹට ඳත්නනහ. නම් 
නහගරික ඉංජිනන්රු අංලඹට ගිඹහ ඹහන්රික ඉංජිනන්රු අංලඹට ගිඹත් අපිට ඒ අලයතහඹ එක්නකෝ 
ඩ්රයිර්රහ නළවළ කිඹයි. එක්නකෝ නේසිබි එක කළඩිරහ කිඹයි. එක්නකෝ නභොනහවරි නරහ කිඹයි. ඒනිහ 
මුදල් ඵදින්න ඉසනේල්රහ ඒ ක්රිඩහංගනඹ වරිඹට තිනඹනහද කිඹරහ අපි ඵරමු. නළත්නම් අපි එනවභ නනොදි 
ඉමු, නළත්නම් නන්නන් දළඩි නර අපි වෆල්ලුට රක්නනහ. අපි ආණ්ඩු ඳක්ඹ වළටිඹට අපිට 
කයන්න පුළුන් නේල් නගොඩක් තිනඹනහ. නම් ක්රිඩහංගන ටික ආනේ ල් බිහිනන තත්ත්ඹට 
ඳත්නරහ තිනඹනහ. ඒනිහ ගරු ඔඵතුභහනේ අධහනඹ නඹොමු කයනහ නම් ක්රිඩහංගන ටික අපි රසනට 
නවිකයණඹ කයරහ අපි නවොදට ඳත්හනගන ඹමු කිඹරහ. නභොකද නගොඩක් නේකනඹෝ ඉන්නහ තළන් 
තළන්ර ක්රිඩහංගන බහය දහරහ. ඒත් ළඩක් නළවළ. ඒනගොල්රන් අන්  අලයතහඹ ඉටු කයන්නන් නළවළ. 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, නම් දස ටිනක්භ අපිට ලුනහ ප්රනේලනඹන් දිගින් දිගටභ නටලිනෂෝන් නකෝල්ස 
එනහ. ඵළලුනොත් නඳොද ළනටේදි ලුනහ ප්රනේලනේ ජනතහනේ නගල් රට අඩිඹක අඩි නදකක 
ප්රභහණඹක් තුය දහනහ. ඒ කිඹන්නන් රල් උතුයරහ නගල් ඇතුරට දහනහ. ඒනිහ නගයහධිඳතිතුභනි, 
නම් අද දක්හභ නම් තත්ත්ඹ තිනඹනහ. ඒනිහ භභ හිතන්නන් යන්සිරි භන්රිතුභහටත් භභ හිතන්නන් 
දළනන ප්රලසනඹක් ඵට ඳත්නරහ තිනඹනහ. ඒ ප්රලසනඹ නම් ලුනහ නභෝඹකට එක්නකෝ නජසිබි එක 
වළභදහභ එතන තිඹන්න නනෆ. එනවභ නළත්නම් එක්නකෝ අපි ගල් ළටිඹක් දහරහ නම් නභෝඹකට 
නභොකක්වරි වළඩතරඹකට දහරහ ඒ නදෝනර් ගරන එක නත්න්න නනෆ. දිගින් දිගටභ නම් ලුනහනේ 
ප්රනේලනේ ජනතහ අන්ත අයණ තත්ත්ඹට ඳත්නරහ තිනඹනහ තුය දහන එනකන්. ඔඵතුභහ ඒ ගළනත් 
අධහනඹ නඹොමු කයන්න කිඹරහ ඉල්රහ සිටිනහ. 

ගරු නගයහධිඳති   -    ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රීතුභනි, සනට්ඩිඹම් එක ලහන්ත නඵසතිඹන් ව නභොයටු නේල්ස කුභය විදුවරට රඵහ 
නදන්නන් එක් තහයි. ඒ එක්තහත් රඵහ නදන්නන් රංකහනේ භ ජහතයන්තය ක්රිඩහංගනඹක රු. 30000 
කට රඵහ නදන්නන නභනවේ විතයයි. එතනකොට ඒ නදනනකොට එක් තහක් ඔවුන්ට නිසිඹහකහය කටයුතු 
කයරහ දුන්නහ. ඊශඟ තහනේදි තිනඹන ඔක්නකෝභ තවඩු ටික ඔඵතුභහ කිඹන දිනඹට විකශහ. ගකිනභන් 
කිඹන්නන් නටොයිරටි අපි නවේදුනේ. ගකිනභන් කිඹන්නන් කවුරුත් නවේදුනේ නළවළ. ගකිනභන් භභ 
කිඹන්නන් නටොයිරට් නවේදුනත් අපි. ටළ්  ටික වළදුනේත් අපි. ම්පුර්ණ තිනඹන තවඩු ටික දළම්නභත් අපි. 
ඒහ ම්පුර්ණනඹන් භ කරහ. ඒක එක නදඹක්. ඊට අභතය ඊට නඳය ඔඵ කවුරුත් දන්නහ නේල්ස කුභය 
විදුවනල් අපි කවුරුත් කථහ කයන්නන් නළති නේල් වළඵළයි ඔඵතුභහට ඒ නේරහනත් කථහ කයර කිඹන්න 
තිබුණහ. යහඳහරිකනඹක් බිේ භළච් එකටයි, න්නඩ් එකටයි එක්රක් ගහනක් වම්ඵකයනහ. වළඵළයි 
බහට අහිින එක ගළන කථහකයන්න කවුරුත් නළවළ.වළඵළයි බහනේ අඩුඳහඩුක් ගළන කථහ 
කයනහ. නම් නදනනි බිේ භළච් එක අවුරුේදකට තිනඹන නදනනි බිේ භළච් එක. නම්හ වනදහයි නදනහ 
කිඹන ඳදනනභන් කථහ කයනහ ඇනයන්න ඉල්රරහ ගත්නතොත් ඔඵතුභහ දන්නහ ඔඵතුභහත් භළදිවත් 
නරහ අපිත් භළදිවත් නරහ භළච් එකක් නත්තරහ දුන්නන් නඵසතිඹන් එකට. වළඵළයි සිඹලුභ නේ කශහ  
වි කයන්න තිනඹන තවඩු ටික ඔක්නකෝභ වි කශහ. 

ඒනේභ තභයි, කහනිල් එකකට කවුරු නවෝ ගන්නහනම් ග්රවුන්ඩ් එක ඵරරහ නභඹ නම් විදිඹට තිබුනන් 
නළත්නම් ගන්නන් නළවළ කිඹන එක නකොභහරිසතුභහ ඳළවළදිලිභ කිඹන්න ිශ්ර ආදහඹම් අංලඹට කවුරුවරි 
නදඹක් ගන්න එනනකොට ග්රවුන්ඩ් එකක් වරි නභොකක් වරි බුක් කයන්න එනනකොට ඳළවළදිලිභ තිනඹන 
තත්ත්ඹ නම් තත්ත්ඹ භත අපිට ගන්න ඵළවළ නභඹ නභනවභ කයරහ නදන්න කිඹරහ ගන්නහනම් අපිට ඒ 
කහරසිභහනේදි නදන්න පුළුන්නම් ඒ කහරසිභහනේදි  අපි නදමු. එනවභ නළත්නම් අපි නනොදි ඉමු. ඒකතභයි 
කයන්න තිනඹන්නන්. නදනහනම් අපි ඒ විදිඹට පිළිකය කයරහ නදමු. නභොකද ිනිසසු නහ ගන්නන් 
නඵෝනවොභ නෝච්චම් මුදල් රට නගය බහනේ. නළත්නම් ්රි රංකහ ක්රිකට් එකත් භළච් ගවන්න නම් 
වළභතිසනේභ නභොයටුට එන්නන් නළවළනන්. නභොයටු තභයි නොච්චම් මුදරකට නභඹ කයන්නන්. ඒක 
ලහන්ත නඵසතිඹන් විදුවරභ දන්නහ ඇති න්නඩ් ගළහුහභ කිඹක් නගේහ ද කිඹරහ. නභොයටුනේ 
ගළහුහනම් නගන්නන් රු.30000 යි. වළඵළයි එනවේ ගළහුහනම් රක් තුනහභහයයි වතයක් ගිහිල්රහ ඇති. 
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රක් 5යි. අපිටනම් රු.30000 යි. ඉතින් නම්කත් එක්ක ඳවසුකම් නවොඹනහ රු.30000ට භවහ නගොඩක්. 
ඉතින් සිඹලුභ නේ තිනඹනහ ඉන්ටර්නළනල් පුේගලික සිංවර ක්රිඩහ භහජඹට අයිතිනන එකක් 
එස.එස.සි. කිඹන්නන්. ඒක ආණ්ඩුනේ තළනක් නනනභයි. ඒනිහ නම් තත්ත්ඹත් ඳළවළදිලි කයගන්න නනෆ. 
නභොකද අපි අපිට නදෝහනයෝඳනඹ කයගන්නහට ඩහ තිනඹන තත්ත්ඹත් එක්ක බිේ භළච් නදකකට අපි 
ගකිඹන්න නනෆ නළවළනන්. දළන් අපි කිඹමුනකෝ රංකහනේ නභොන ග්රවුන්ඩ් එකක්ද නම් රු.10000 කට 
ඉන්ටර්නළනල් ග්රවුන්ඩ් එකක් නදන්නන්. වියපුයන්අ් පු එනක් න්නඩ් භළච් එක ගවනනකොට රු.10000 ට. 
ලහන්ත අන්නතෝනි විදුවර රු.10000 ට. නභනතෝදිසත විදුවරට රු.10000 ට නදනහ අනනක් ඔක්නකොභ 
ඒහට වළඵළයි ඒ ශභයින්ට ඉන්ටර්නළනල් ග්රවුන්ඩ් එකකට කකුර තිඹන්නත් වම්ඵනනහද රු.10000 
ට. වළඵළයි කයන නේල් නගොඩක් තිනඹනහ නභොයටු භවහ නගය බහ. ඒනිහ භභ හිතනහ ිට ඩහ අපි 
ළරකිලිභත්නරහ නකොභහරිසතුභහ ඔ වර්ණ භන්රිතුභහ කිඹපු කහයණඹ පිළිඵද අධහනඹ අයනගන 
ිට ඳසනේ ග්රවුන්ඩ් එකක් නදනනකොට ඉල්රන අඹ ග්රවුන්ඩ් එකට ල්ලි ඵළදරහ ඳවසුකම් ඉල්රනහට 
ඩහ නවොදයි ග්රවුන්ඩ් එකට ල්ලි ඵදින්න ඉසනේල්රහ ග්රවුන්ඩ් එක ප්රතික්නේඳ කයන්න නනෆ. එනවභ 
නළත්නම් ඳවසුකම් වදරහ නදන්න නනෆ කිඹරහ නකොන්නේසිඹක් භත ඒ නකොන්නේසි අපි අපිට ඳමුණු 
ගන්නට නනෆ. නළති ඵළවළනන් අපි අඳට ඳනගන්න නනෆ නකොන්නේසි. 

ගරු භවහ නගය බහ භන්ත්රීරුනී, නයශ තියනේ නම් නනනකොට සිඹලුභ ආඹතන කළදරහ මීටින් එකක් 
තිඹන්න ඹන්නන. ඒක නම් තිනඹන්නහ වු ඒක නකෝ්  සිටි එක වදනනකොට ඒනක් ඇතිනච්චහවු ඵරඳෆභක් 
නවෝ නයශ තියනේ ඇතිනන්නහ වු සුනහිනඹන් ඇතිනච්ච ඵරඳෆභක් නිහ ඇතිනච්ච නදඹක්. ඉසය 
ඔඹ නභෝඹකට අපි කඳන්නන් භහ නදකකට ඳහයක්. භහනට එකඳහයක් කඳන්නන්. දළන් නභෝඹකට දස 
නදනකන් නදකට කඳන්න සිේධනරහ තිනඹනහ. ඉතින් ඒක නභොයටු භවහ නගය බහටත් දළන් නරොකු 
භිතිකහක් නරහ තිනඹනහ. භවය අඹ හින නකොටභ කථහකයනහ ඒ ිනිසසු ඒනගොල්නරෝ ඉන්නන් 
කරපුනන් කහණුලින් ඹට ඉඩම්ර. නකොච්චය වදන්න කිේත් වදන්නන් නළවළ. දළන් මීට ඳසනේ අපි ඒ 
වතය ඳසනදනනක් ඉන්නහ ඒනගොල්රන්නේ නේල් රට ඇහුම්කන් නදන්න අපිට ඵළවළ. ඇහුම්කන් 
නදන්න ඵළරි කරපු වදනනකොටභ ංර්ධනඹ කයනනකොටභ ඔවුන් ඉන්නන් ඹට. උදහවයණඹකට අපි 
ගත්නතොත් කරපුනේ ශභහ උදයහනඹ ශග එවහ ඳළත්නත් තිනඹන නගල් නදක ඒ නගල් නදක තිනඹන්නන් 
කහණුනන් ඹට. කහණුනන් ඳතුනල් ඹට තිනඹන එකකට නභොකක්ද අපි නදන උත්තයඹ.  ඉතින් ඒ ිනිසසු 
හිනනකොටභ කිඹනහ ඹටනනහ නවෝගහරහ. ඉතින් ඒකට අපි දිරහ තිනඹන්නන් කරපු වදනනකොටභ 
දුන්නහ ඩියින් එකක් නඳොම්ඳඹක් දහනගන නඳොම්නඳන් නගන්න ගන්න කිඹරහ. අපි කිේහ නඳොම්න්  
නගනත් නදන්න කයරහ නදන්න කිඹරහ. නභෝස නල්න් ඳටුභග, එතනකොට නකොන්සටන්ටයින් නල්න් 
නම්හට නඳොම්ඳ දහරහ තිනඹන්නන්. ඉතින් එනවභ තිනඹේදි නම් කටයුත්ත කයන්න ඵළරිද නම්නගොල්නගෝ 
කයන්න නනෆ. කයන්නන් නළති අපිට ඵළවළනන් ංර්ධනනේදි නභඹ කයන්න. ඒ නගල් ඳවට නම් 
නකොභහරිසතුභහ විනලේනඹන් ගිහිල්රහ  කිඹන්න නම් කහයණඹ කයගන්න එනවභ නළත්නම් අපිට 
උත්තයඹක් නළවළ කිඹරහ. 

03(3) භවහ නගය බහ භන්ත්රී -   යූ. අනුයසිරි ජඹරහල් ද සිල්හ භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, භභත් ලුනහනේ කරපු ව ඇර ම්ඵන්ධ කථහකයන්න හිටිනේ. නභොකද නවේතු 
කල්නේමුල්ර ප්රනේලනේ නකොටකට ඵරඳහන නිහ. දළන් අපිට ලුනහනේ කරපු යහඳිතිඹ තුලින් ඒ ඇර 
හභහනයනඹන් නභොනහවරි ංර්ධනඹ කයන්න නවෝ ඇනල් තිනඹන නේ ඉත් කයන කටයුතු රට 
නභොනහවරි ඹන්ත්ර එනවභ රඵහ දිරහ තිනඹනහද ලුනහ යහඳිතිඹ තුලින්. රඵහ දිරහ තිනඹන නන් 
නගයහධිඳතිතුභහ ඒයින්ද අපි පිරිසිදු කිරිනම් කටයුතු කයන්නන්. දළන් නභඹ අවුරුේනේ 365 දනේභ 
ඵරඳහන කරුණක් නනනභයි. නමුත් නගයහධිඳතිතුභහ, නභහි නභොකක්ද නකොට්ඨහල නභොයටුනේ 
කල්දමුල්නල් නදට ඳහනයන් ඳටන් ගත්නතොත් නභඹ ලුනහනේ උඹන දක්හ නභහි ඵරඳෆභක් නනහ. 
කරපුයි ඇර භහර්ගඹ තුර ඉන්න ජනතහට දළන් ඔඵතුභහ කිේහ නේ ඉදිරිනේදි කණ්ඩහඹභක් එක්ක 
හකච්ඡහ කයරහ කටයුතු කයනහ කිඹරහ නභොකද නභඹ රඵන අවුරුේනේ අපි නභඹ අභඹ කයගන්න වරි 
2023 දළන් නම් අවුරුේද නම් භහනේ ඉයයි. රඵන අවුරුේනදන් ඳසනේ 2023 ඵට ඳත්නනහ. ඒ 2023 
වරි ඒ ිනිසසුන්ට ඒ වහනිදහඹක නන නේ ළශළක්නන්න කිඹන එක තභයි අපි නම් ඔඵතුභහට 
අධහයණඹ කනශේ. අනනක් කරුණ තභයි ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, අන්  දළන් බහනේ ගත්නතොත් අන්  
හවන තිනඹනහනන් භවයක් හවන ර ඳරියඹට වහනිඹක් නනහ. එකක් තභයි නගයහධිඳතිතුභහ, 
ට්රළක්ටර්ලින් ඵනටන් උඩට ඹන දුභ භවයක් ට්රළක්ටර්ර භභ දළකරහ තිනඹනහ නරොකු දුභක් එළිඹට 
පිටනනහ. දළන් ඒක ඳරියඹට වහනිඹක්නන් නගයහධිඳතිතුභහ. අපි නම් බහක් විදිඹට අපි නභොකක්ද 
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කයන්න නනන්. අපි වහනිඹක් නනොන ළඩනන් කයන්න නනෆ. ඉතින් භභ නම් කිඹන්නන් ඒ තුලින්  දළන් ඒ 
ඹන ට්රළක්ටයනේ අඹට නවොද නළවළ දුභගිඹහභ නවඹට ඒක ඒක නරඩනයෝග වළනදන්න පුලුන්. නම් 
නේකඹන්ටත් පුළුනකභක් තිනඹනහ නම් ඔඵතුභහට ඳරියඹට වහනිඹක් නළවළ නේකඹන්ටත් 
වහනිඹක් නනොන විදිඹට ඒ හවන දුභහයඹ ඹන හවන ඒ සිඹල්රභ නම් අලය විදිඹට කටයුතු කයන්න 
වුනනොත් නවොදයි කිඹරහ භභ හිතනහ. අනනක් කරුණ තභයි නභඹ නම් බහනේ කිඹන්න නනෆ නදඹක් 
නනනභයි ආර්.අයි. නදඳහර්තනම්න්තුනේ හභහනනඹන් අපි ආදහඹභනන් එතනින් ගන්නන්. එක 
නිරධහරිනඹක් නෂෝන් එනකන් ගණන් එකතු කයනහ. භභ ඇහුහ නභොකක්ද කයන්නන කිඹරහ. අපි ගණන් 
එකතු කයනහ භන්රිතුභහ. නම් ආදහඹම් එකතු කයන ළඩක් නිහ. කළල්කියුනල්ටර් එකක් තභයි නළත්නත් 
පුලුන්කභක් තිබ්නඵොත් ආදහඹම් නදඳහර්තනම්න්තුට කළල්කියුනල්ටර් නදක තුනක්ත් රඵහ නදන්න 
කිඹරහ ඉල්රහ සිටිනහ. 

ගරු නගයහධිඳතිතුභහ, දළන් භළක්සි භන්රිතුභත් ඔඹ කරුණ කථහකශහ ගිඹ බහනේ වරි එපිට බහනේ වරි 
භභ නභඹ කථහකශහ. අපි නභොයටු ඵර ප්රනේලඹ තුර ගල්කිස නඳොලිසිඹට භභ ගිඹහ ගිඹ තිනේ. ගිඹහභ 
වම්ඵන්නතොට එක්නකනනක් නභනවේ නගල් ගඹක් කඩරහ. ඒ කිඹන්නන් නවොනයක්. වලින් නළගරහ 
තභයි එඹහ ඵහින්නන්. භට නඳොලිසිනේ නඅයිසි භවත්තඹහ කිේහ නභන්න නම් නවොනයක් ඉන්නහ නභොහු 
ගල්කිස අට ප්රනේලනේත් ඒනේභ නභොයටුනන් නිහ කළඩිම්, නච්න් කළඩිම් නන නන නවොයකම් 
සිදු කයනහ. නගයහධිඳතිතුභහ, නභඹ නම් ජිත්නන්න කයන නදඹක් නනනභයි. නභඹ කයන්නන භත්ද්රය 
ඳහවිච්චි කයන්න. ඒක දළන් නම් යනට් තිනඹන තත්ඹත් එක්ක හසිඹට ගන්නහ භත්ද්රඹ ඳහචිච්චිකයන 
කණ්ඩහඹම්. ඒනිහ නගයහධිඳතිතුභහ, නේසඨ නඳොලිස අධිකහරිතුභහට කිඹරහ, ඒනේභ වකහය නඳොලිස 
අධිකහරිතුභන්රහ, ඒනේභ මුරසථහන නඳොලිස අධිකහරිතුභන්රහට කිඹරහ ඉතහ ඉක්භි න් නභඹට 
පිඹයක් ගත්නතොත් අන්  නගයඹ නවොරුන්නගන් ආයක්හ කයගන්න පුළුන්නේවි කිඹරහ භභ හිතනහ. 
අනනක් කරුණ තභයි දළන් ළහි කහරඹ නිහ නඩංගු උදුය භළඩරන්න බහනන් ඒ කටයුතු කයනගන 
ඹනහ. නමුත් ඉදිරිනේදි අපි ළඩ පිළිනරක් කස කයමු. 

03(4) භවහ නගය බහ භන්ත්රී -   ඒ. එච්. සුනේස ඉන්ද්රජිත් කුභහය භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, අඟුරහන ගහලු ඳහය භගි භහත නභන්න නම් භහනත් ජිත්නන ඒ ප්රනේලහසින් 
පිරික් නම් ලිපිඹ ඇත්තටභ ඔඵතුභහට බහයදිරහ තිනඹන්නන් 2020.06.11 නනිදහ ඔවුන් ඔඵතුභහ 
මුණගළනවන්න ඇවිල්රහ තභයි ලිපිඹ බහයදිරහ තිනඹන්නන්. නම් ලිපිනේ ගහලුඳහනර් සිට ඔඹ කථහකයන 
ඇර භහර්ගඹ කුඩහ කහණුක් තිනඹනහ. නභඹ වීයපුයන්අ් පු භහත දිනේ ලුනහ කරපුට ම්ඵන්ධ 
නන්නන් සිගිරිවිවින් ඒක ඳළත්නතන් එන ගහලු ඳහනර් සිට එන කහණු. ඒ භගි භහත වයවහ තභයි ඳහයක් 
වයවහ තභයි නම් කහණු එන්නන්. වළඵළයි නම් කහණු එක නකොටක් නම් ප්රනේලහසින්නේ නිනස 
තිනඵන ඒ තිරුනේ ඒ කහණූ අනහයක්ෂිත තත්ඹට ඳත්නරහ තිනඹනහ. භභ එතනට ගිඹහ. එතනකොට එහි 
ජරඹ ඵළඹන ආකහයඹ පිළිඵද ගත්නතොත් අය ළලි නේදිනගන ඒනගොල්රන්නේ තහ් ඳ ඳහ අනහයක්ෂිත 
තත්ත්ඹට ඳත්නරහ තිනඹනහ. ඒනගොල්නරෝ ඉල්ලිභක් කයරහ තිනඹනහ කිසිඹම් ආකහයඹකට 
ඒනගොල්රන්නේ තහ් ඳ ටික ආයක්හකය ගන්න විදිඹට නභොකක්වරි ළටිඹක් ඵළදරහ වරි කහණු ඹම් 
ප්රතිංසකයණඹක් කයරහ නදන්න කිඹන ඉල්ලිභ තභයි ඔඵතුභන්රහනගන් කයරහ තිනඹන්නන්. අඩුභ 
තයනම් නම් පිළිඵද කිසිදු ඳරික්ණඹක්ත් ඳත්න්න කිසිභ නිරධහරිනඹක් ගිහිල්රහ  නළවළ. අඩුගහනන් 
ගිහිල්රහ එහි තිනඹන තත්ත්ඹ පිළිඵද අපිට නභඹ ප්රතිංසකයණඹ කයන්න පුළුන්ද නභොකක්ද 
අඩුගහනන් හර්තහක් වරි අපිට කළදන්න එඳළයිනන් ඒ ිනිසසු දළනුත් කයන්න. ඒ කටයුත්ත කයන්න 
කිඹන ඉල්ලිභ කයනහ. ඒකටභ අදහරභ ඒ කහණුනේභ පුයන්අ් පු භහත ඔසනේ ඹන නකොට නභඹ නම් 
ිට කලින් දිපු ලිපිඹක් විශ්රහික නම්ජර් ජනයහල් නම්ජර් පිරිස භවතහ අපි කවුරුත් දන්න ජගත් භවතහ. 

 

ගරු නගයහධිඳති   -    ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, සිගිරිවිවින් එක කිඹන්නන් නනටො ි යහේ එක අයිනන් කහණු ඇවිල්රහ ට්රහන්සනඳොභර් එක 
ගහවින් ඒ කහණු ළනටනහ ප්රධහන ඇර භහර්ගඹට. ප්රධහන ඇර භහර්ගනඹන් ආයි ඔඹ ඳළත්තට ඹන්නන 
නළවළ. ඇර භහර්ගඹ නකලින්භ එන්නන් උඩින් එන කරපුට භළදින්භ එනහ. එඹ වියපුයන්අ් පු එක 
ඳළත්නත් ඔඹ කහණු ඹන්නන් නළවළ. ඔඹ කහණු ඔනවොම්භ ඇවිල්රහ අන්  ඊට ඳසනේ ඳටන් ගන්නහ 
කණගයත්න ප්රනේලනඹන්. 
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 භවහ නගය බහ භන්ත්රී -    ඒ. එච්. සුනේස ඉන්ද්රජිත් කුභහය භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඒ කහණුනත් එතුභහරහ ඳදිංචි නරහ තිනඹන සථහනනේ දළන් ඹටින් ළලි 
නේදිනගන ඹනහ. එතනත් අනහයක්ෂිත තත්ත්ඹක් ඳහය කඩහනගන ළනටන භට්ටභට ඇවිල්රහ 
තිනඹනහ. එනගොල්නරෝ නභහි හර්තහකුත් දිරහ තිනඹනහ අන්  ටී න නකනනක් ගිහිල්රහ හර්තහකුත් 
දිරහ තිනඹනහ. වළඵළයි මුකුත් ගත්ත ක්රිඹහභහර්ගඹක් නළවළ. භභ නභඹ නළත බහගත කයනහ නභඹත් 
නකොභහරිසතුභහට තභයි දිරහ තිනඹන්නන්. නභඹ විධිභත් නඳොඩ්ඩක් ඵරරහ නභොකද නභහි ඹම් 
අනහයක්ෂිත තත්ත්ඹක් තිනඹනහ. ඒ පිළිඵද අධහනඹට රක් කයන්න ඒ එක්කභ විනලේ ඉල්ලිභක් 
තිනඹනහ නොයිහ පුය අන්  නුගහශ්රභ විවහයසථහනනේ කඨින පිංකභ 6 නනිදහ ව 7 නනිදහ තභයි නම් 
ප්රධහන පිංකභ තිනඹන්නන්. දළන් නම් දින කිහිඳනේභ එහි පුජහන් තිනඹනහ. ඳන්නරන් අසථහ 
කිහිඳඹකදිභ දළනුම්දිම් කයහ පුජහන් තිනඹන නකොට එනගෝල්නරෝ උ නේ ව අතුගහනහ නකොශ නයෝඩු 
නිතය එකතු නනහ. ඒක නිතය පිනයනහ එක දස නදක තුන තිඹහගන්නනකොට විලහර ප්රභහණඹක් ඵට 
ඳත්නනහ. ඒනගොල්රන්නේ ඉල්ලිභක් තිබ්ඵහ අඩුගහනන් කඨින පිංකභ අන් නනකම්ත් ඒ ටික 
නඳොඩිඩක් එකතු කයරහ දක් ඇය දක්ත් එකතු කයන්න කිඹන එක. නමුත් එනවභ ළඩ පිළිනරක් 
අපිට දළනුනන් නළවළ. ඒකත් භතක් කිරිභ කයන්නන් නභොකද ඳන්ල්ර කඨින උත් දිගටභ 
ඳත්නහ. ඒනිහ එකටත් අපිට භළදිවත්නන්න පුළුන් ආකහයඹට බහ නර කයන්න පුළුන් 
නදඹක් කයන්න කිඹරහ ඉල්රහ සිටිනහ. ඊශගට ත එක කහයණඹක් නම් කහයණඹ නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු 
අන්  භන්රිතුභහ භහ නදකකට කලින් භතු කයහ. නම් කයදිඹහනනට ඹන ඳහනර් ඉතහභ අඵරන්නච්ච 
නකොටක් තිනඹනහ. නභඹ අපිට ඵරඳහන්නන් නම් සිඹලු කර යථ නම් සථහනනඹන් ගභන් කයන්නන් 
ඉතහභ අඵරන්. එතනකොට නම් කර යථ කළනඩන්න තිනඹන අසථහ ළඩියි. නනතයම් කළඩිරහ තිනඹනහ. 
එතනකොට අද නනකම් නම් ආඹතනත් ඒ පිළිඵද අධහනඹට රක් කයරහ නළවළ. ඒනිහ නභඹ භහ 
නදකකට කලින් නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භන්රිතුභහ භතක් කශහ. වළඵළයි නභොකක්ත් ගත්ත ක්රිඹහ භහරිගඹක් 
අපිට නඳන්නන් නළවළ. අපිටත් ඵරඳහන නිහ තභයි නම් බහනේ අපි භතුකයන්නන්.නභොකද අන්  හවන 
ගභන් කයන්නන්ත් ඔඹ සථහනනඹන්. ඒනිහ නභොකක්වරි භළදිවත්නරහ ඔඵතුභහරහනේ ඳහරනඹන්නන් 
තිනඹන්නන් කථහඵව කයරහ නභොකක්වරි ප්රතිංසකයණ කටයුත්තක් කයරහ ිනිසසුන්ට ඹන්න පුළුන් 
විදිඹට වහ හවන ගභන කයන්න පුළුන් විදිඹට කස කිරිභක් කයන්න කිඹරහ අපි නළත භතක් 
කයනහ. 

ගරු නගයහධිඳති   -    ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, විනලේනඹන්භ භභ හිතනහ නභොයටුනේ ඳන්ල් 56 ක් ආ්රිත කඨින පිංකම් උත් 
සිදුකරහ. විනලේනඹන්භ ඒ කඨින පිංකම් සිදුකයන විටදි බහක් විදිඹට කරයුතු කහර්ඹඹන් කයන අතයදි 
ඔඹ කිඹන කහර්නේදි භභ හිතනහ ඳශමුනනි ඉල්ලිභ විදිඹට තභයි නුගහශ්රභ විවහයනේ භතුවුනන් ඒ 
ඇනයන්නට හභහනය විදිඹට ගත්නතොත් අන්  කර යථඹට දියන ද්රය විදිඹට නඹොමු කයන්නට පුළුන් 
තත්ත්ඹක් තභයි ඔඹ භල්ර තිනඹන්නන්. ඉතින් භභ හිතනහ ඒක සිදුනනොකය ඒකට කරනම් දහරහද 
කිඹරහ ඵරන්නට නනහ. එනවභ වුනනොත් නරොකු ප්රලසනඹක් නනහ. භභ හිතන්නන් නෞඛ්ය කිටු 
බහඳතිතුභහත් දළනුත් නරහ ඇති ගහිි  ප්රධහන ඳරිඳහරකතුභහ නකොම්නඳොසට් නිසඳහදනඹ කිරිභ දවහ 
නවොද කටයුත්තකුත් කයනහ. භභ හිතනහ වරිභ නල්සියි ගහිි  කිඹරහ වයිනඹන් කළගළහුනොත් 
ඳන්නල් ඉදරහ ගහිි ට ඇනවනහ. ගහිි ට කිේහනම් නම් ටික අයනගන ඔඹ ළනඩට නඹොමු කයගන්න 
කිඹරහ වහමුදුරුනෝ වරි යර ප්රලසනඹක් තිනඹන්නන් එතන. ඒක භවහ නරොකුට නම් කථහ කයන්න 
නදඹකතුත් නනනභයි තිනඹන්නන්. ගහිි  ඒ කටයුත්ත කයනහ. නභොකද භභ හිතනහ විනලේනඹන්භ නම් 
ඝණ අඳද්රය කශභනහකයණ අධිකහරිඹට අපි නඹොමු කශහ නම් ඔඵතුභහ ගිඹ ගභන කිඹපු කහයණඹත් 
එක්කභ කයදිඹහන ප්රනේලනන භහර්ගනේ අලුත්ළඩිඹහ කිරිභ කරුණහකයරහ කයන්න නභොකද ඔවුන් රහබ 
රඵන ආඹතනඹක් ඵට ඳත්කයනගන තිනඹත්දි ඳරහත් ඳහරන ආඹතන එකක්ත් ඳහය වදන්න නනන් 
නළවළ. ඒනිහ එනක් දළනුත් කිරිභ අපි කයරහ තිනඹන්නන්. භභ හිතන්නන් ඉක්භි න්භ නකනයයි. නන 
භහනේ 28 නනිදහ. නම් ලියුභ නිකුත් කයරහ තිනඹනහ කයදිඹහන කර අංගනනේ ප්රධහන 
කශභනහකහයතුභහට නිකුත් කයරහ තිනඹනහ. 

03(5) භවහ නගය බහ භන්ත්රී -   එම්. නහරනී  නප්රේභතී ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, අඟුරහන ලුනහ කරපු ප්රධහන නකොට කථහ කයන්නන්. කණගහටුදහඹක සිේධිඹක් 
තිනඹන්නන්. නම් ඳසුගිඹ ති කිහිඳනේභ විලහර ලනඹන් නඳෝය ඵෆේර කුණු දහරහ ඒ ලුනහනේ ඇරට 
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ඹම්කිසි පිරික් නගනල්රහ දහනහ. භභ ටිකක් නවොඹරහ ඵළලුහ නම් වළභ තළන්රභ නම්හ ඳවත්බිම් 
ංර්ධන එනක් නේකඹන් විසින් නගොඩල් ගවරහ නගොඩට දහරහ තිනඹනහ. ඉතින් නම්හ නිහ අර 
තිනඵන්නන් වරි ප්රලසනඹක් එතන. ඒනිහ භට නඵොනවෝ නදනනක් කිේහ නභොකද කයන්නන කිඹරහ. ඳසනේ 
භභ ඒගළන නවොඹරහ ඵළලුහභ ඹකඩ ඵඩු නගනිඹන භත්ේ යය ඳහවිච්චි කයන උදවිඹ කිහිඳනදනනක් 
කයත්ත තිනඹනහ ඒ අඹට. ඒ කයත්ත ර භවල් නිහර ඉන්න අඹනේ කුණූ ඵෆේ නගනල්රහ ඳවක් 
වඹක් විතය ල්ලිරට අයනගන ඇවිල්රහ නම්හ ගඟ අයින්ර දහරහ ඹනහ. අය ගනේ කුණුත් එක්ක 
නම්හ නගොඩ ගළහිරහ තළන් තළන්ර කුණු. නභඹ වරි ප්රලසනඹක් නරහ භභ ඳවත්බිම් එනක් නිරධහරින් 
ගිහිල්රහ වම්ඵවුනහ වම්ඵනරහ කථහකශහ ඒනගොල්නරෝ කිේහ අපි නභඹ අසකයන්නම් අපි නගය බහත් 
දළනුක් කශහ නභඹ වරි ප්රලසනඹක් තිනඹන්නන් නම් කුණු නගය බහනන් නගනිඹන්න නනෆ. ඒහ කිඹරහ 
භභ කිේහ නළවළ නම්හ කරම් කයපු ඒහ නතෝයරහ  නබ්යරනන් නගය බහනේ කළලි කර බහයගන්නන. 
ඉතින් නම්හ නම් අනලය පුේගරනඹෝ නම් විදිඹට ඳවසුට නම් විදිඹට ඵළේ රට දහරහ ල්ලි නදනහ කුඩු 
ගවන අඹට ල්ලි දිරහ ඒ කුණු ඵෆේ නගනල්රහ දහනහ. ඉතින් නම් ම්ඵන්ධ වරිභ කණගහටුදහඹකයි. 
භභ නම් ගළන නඳොලිසිඹට වන් කයන්න සුදහනම්නරහ ඉන්නන්. නඳොලිසිනේ තිනඹනහ ඳරිය නඳොලිසි 
කිඹරහ ඒකක්. ඒ නිරධහරින්ට දළනුත් කයන්න කිඹරහ භභ ඔඵතුභහනගනුත් ඉල්රහ සිටිනහ. ඉතින් ඒ 
ම්ඵන්ධ කටයුතු කයන්න වරිභ අප්රන්නයි. භයණ නගඹක් වුනත් නගනිඹන්නන් අය කුණු නගොඩල් 
භළදින් ඇර අයිනන් ඳහයල් නදනක්. ඒ ම්ඵන්ධ නඳොඩ්ඩක් නොඹහ ඵරහ කටයුතු කයන්න කිඹරහ භභ 
ඉතහ නනෆකින් ඉල්රහ සිටිනහ. 

03(6) භවහ නගය බහ භන්ත්රී -    නක්. ඩී. නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, න ගහලු ඳහනර් ව නභොයටු දි ගනයෝල්ර ඳහරභ යහරි කහනල්ට රයිට් නළවළ. ඉතහභ 
කරුනල් තභයි ඳතින්නන්. නඳොදුනේ කයන්ට් එක ඹන නේරහට නළවළ නනනභයි දිගටභ නළවළ. දළන් 
දිර්ඝ කහරඹක් තිසනේ දිගනයෝල්ර න ඳහරනම් විදුලිඹ නළවළ. න ගහලු ඳහනයත් එනවභයි. ඒනිහ නම් 
නේරහනේ නම් කහරඹ ඇතුරත විලහර අනතුරු නේභ නන නන අනතුරු රටත් ිනිසසු මුහුණු නදනහ.  
ඒනිහ නම් අදහර අංලරට නම් පිළිඵද කිඹරහ නම් ඳහරභට ව න ගහලු ඳහනර් විදුලි ප්රලසනඹ කයරහ 
නදන්න. ඒනේභ දිගනයෝල්ර දිනනඳොර ඉසයවහ තිනඹන නඵෝ ගනේ අතු නම් නරහනේ ඉතහභ ඳවතට 
විලහර ප්රභහණඹක් ඇවිල්රහ තිනඵනහ. ඒනිහ ඒ අතු ටික ඵරරහ ඉත් කයරහ නදන්න කිඹරහ ඉල්ලිභ 
කයනහ. 

ගරු නගයහධිඳති   -    ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රීතුරුනි, විදුලි අධිකහරිතුභහ දළන් නම් තත්ත්ඹ ඹම් අනතුයක් නරහ ඹම් නකනනකුට භයණඹට 
ඳත්නන තළන් නභොයටු භවහ නගය බහ ඵර ප්රනේලඹ තුර කිහිඳවිටක්භ නරහ අධිකයණ තින්දුකුත් 
දුන්නහ භහර්ග ංර්ධන අධිකහරිඹටත් විදුලි පුේගලික ආඹතනඹටත් ඳළඹ 48 ක් ඇතුරත නම් ප්රලසනඹ 
විදන්න කිඹරහ ඹම් ඳළඹ ගහනකට උහවි කුඩු නේත් යදරහ තිබ්ඵහ ඒ නිරධහරින්. ඒකට භභ හිතන්නන් 
ඔඵතුභහත් ඇතුරත් නරහ ඔඵතුභහත් රැදවීභට රක්වුනහ. ඳසු ඔවුන් නත්රුම්ගත්තහ ඔඵතුභහ නභඹට 
අදහර නළවළ කිඹරහ. ඔවුන් නදනගොල්රන්ටභ නිනඹෝග නිකුත් කරහ දළන් නම් නිනගෝඹ නිකුත් කයරහ භට 
ඊනේ භභ හිතන්නන නම් නිලහන්ත ්  යදිනහන්දු භන්රිතුභහ කිඹන කහයණඹභ තභයි කිේනේ. නම් ඔන් නෂස 
කයන සවිච් නනුට සිසටම් එකට දහනගන තිනඹනහ ඔනටෝ ඔන් නන්න ඔනටෝ නෂස නන්න. දළන් නම් 
භවයක් නේරහට නභඹ දහවඹ නනකම් ළවළ ඇදිරිඹ තිනඹනනකොට නෂස නන්නන් නළවළ. ඔන් 
නන්නන් නළවළ ඇදිරිඹ එනකම්. දළන් නභඹ නරොකු ප්රලසනඹක් නරහ තිනඹනහ. භවය නේරහට 7.00 
සිට 7.30 නනහ ඇදිරිඹ එන්න එතනකොට ඔන් නනහ. භවය නේරහට 8.30 සිට 9.00 නනකම් 
ඇදිරිඹ තිනඹනහ. නෂස නන්නන් නළවළ. දළන් ඒක නිහ ඒනේ සථහන රට ඒක ඳළත්තකට දහරහ සවිච් 
දහන්න. විදුලි පුේගලික භහගභ නභොනහ  කිවිත් නභයින් ඳවසුකම් රඵන්නනත් නම්හට අනතුයට 
රක්නන්නනත් නභොයටුනේ පුයළසිඹන් නිහ ඔඹ තිනඹන තළන්රට නෝරහ සිසටම් එකට දහරහ තිනඹන 
නභොනහවරි තිනඹනහ නම් ඒහ අයින් කයරහ ඒහටත් කරුණහකයරහ සේච් ඵසන්න. ඵසරහ ඊට 
ඳසන පුේගලික ආඹතන කිේහභ ඇයි ඔඹනගොල්නරෝ කනශේ කිඹරහ ප්රලසනඹට උත්තයඹක් ඔඹනගොල්නරෝ 
නදන්නන නළති නිහ කිඹන්න නභොකද භභ හිතන්නන අතුර කිඹන අන්  නඵොනවෝ හිතත් අධිනිතිඥ 
භවත්භනඹක් තභයි නරනකෝ එනක් බහඳති ඉන්නන්. එතුභහටත් භභ කිහිඳ විනටකභ කිවිහ නම් 
ඔඹනගොල්රන්නේ කශයුතු කහර්ඹඹක් කිේහභ ඒක භභ හිතන්නන ළරකිල්රට දක්න්නන් නළත්නම් ඒ 
තිනඹන ගහලු ඳහනර් දිගනයොල්ර ඳහරභ ගහයි ඔඹ කිඹන තළනින් තළන දහරහ තිනඹන ඔක්නකෝභ සවිච් 
අයින් කයරහ ඔන් නෂසඔ කයන්න සවිච් දහන්න. ඒකට ඹන විඹදභක් ගිඹහට කභක් නළවළ. නභොකක් වරි 
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අනතුයක් වුනහට ඳසනේ නභඹ අන්  නනනභයි අන්  නනනභයි කිඹ කිඹ ඒ ඳළත්තට නම් ඳළත්තට නඵොනල් 
දහන්න එඳහ ජිවිත නළතිවුනහට ඳසන නඵෝර දහරහ ළඩක් නළවළනන්. 

 භවහ නගය බහ භන්ත්රී -    ඩබ්. භළක්සි නේ ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, දළන් එඹ ප්රධහන ඳහනර් නනනභයි අතුඳහයරත් නරනකෝ එනක් නම් සවිච් දහනගන 
ඹනහ. දළන් එනවභ ප්රලසනඹක් වුනහභ ඒනගොල්නරෝ කථහ කයන්නන අපිට. ඉතින් අපි දුල්සිරි භවත්තඹහ 
දළනුත් කයනහ. භවය විට ඒක ඇතුනල් නඵොක්ස එක ඇතුනල් නභොකක් වරි ප්රලසනඹක් නම් නගය 
බහනන් වදන්නන නළවළ. නරනකෝ එක එනකම්භ ඉන්නහ නගය බහට රිඳනම් ඵදු නගනනකොට 
අන්  එක ප්රධහන නදඹක් තභයි අපි වීථි ඳවන් නඩත්තු කිරිභ. ඒනිහ අපි ට තිනඹන අයිතිඹ ඒනගොල්රන්ට 
නදන්න ඹන්න එඳහ. ඒ පිළිඵද අධහනඹ නඹොමු කයන්න කිඹරහ ඉල්රහ සිටිනහ. 

 නිනඹෝජය නගයහධිඳති -    ඩී. භන්ත සිල්හ භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, න ගහලු ඳහනර් භභ හිතන්නන් විදුලි ඳේධතිඹ ය ගහනක් තිසනේ මුහුදු පින්න 
නිහ ඹර් වුත්තු නරහ කිඹන එක තභයි කිඹන්නන්. ඹර් රට නරොකු විඹදභක් ඹනහ. පුළුන්නම් 
ඉසනේල්රහභ නටස කයරහ ඵරමු. එහි ගළටලුක් නළත්නම් ඒනගොල්නරෝ අනුභහන කයන්නන් ඒ ඹර් 
වුත්තු නරහ ලුනු පින්නත් එක්ක කහඵන් නේ ඵළදිරහ වුත්තු නරහ කිඹන එකයි. ඒ අනු 
ඒනගොල්නරෝ එසටිනම්ට් කයරහ තිබුණහ භභ හිතන්නන් නකෝටි 10 කට ඩහ මුදරක් කුරු වංන්දිනේ ඉදරහ 
නභෝදයට නනකම්. නකොනයෝනහ තත්ත්ඹ එන්න ඉසනේල්රහ ආර්ථික අර්බුදඹ එන්න කලින් 
ඇසතනම්න්තුක් නළත්නම් දළන් ඒක තුන් ගුණඹක් වතය ගුණඹක් නයි. 

ගරු නගයහධිඳති   -    ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රීතුරුනි, එනවභ වුනනොත් ඒනකන් ගන්න ් රයිරට ් රයි එක නළතිනන්න එඳළයි. රහම්පු 
රයින් එක ඹන්නන නම්න් රයින් එකත් එක්කනන්. රහම්පු රයින් එනක් නම්න් රයින් එනකන් ගත්ත රයින් 
ලින්. 

 නිනඹෝජය නගයහධිඳති -    ඩී. භන්ත සිල්හ භවත 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,ඒකට නනභභ රයින් එකක් ඹනහ. භළක්සි භන්රිතුභහ කිේහ නේ නගල්රට 
ඹන රයින් එක නනභ ඹනහ. නමුත් භවහ  ඳහනර් ඹන රයින් ඒක නනභභ රයින් එකක් එකට ඹනහ. 
ඒනිහ ඒක නඳොඩ්ඩක් අපි ඵරමු.ඒනේභ තභයි නගයහධිඳතිතුභනි භභ නම්නේරහනේ භතක් කයනහ 
ලුනහනේ කරපුනේ වට රයිට් ඳත්තුනන ඒක නඳොඩ්ඩක් අධහනඹ නඹොමු කයරහ අපි අනඳන් වරි ඹර් 
එකක් ඇදරහ කයරහ නදමු. 

ගරු නගයහධිඳති   -    ඩබ්ලිේ.භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රීතුරුනි, ඒනගොල්නරෝ දළන් බහයගන්න කිඹනහ රහම්පු රයින් එක දළන් කඳහනගන ගිහිල්රහනන් 
තිනඹන්නන්. සිකියුරිටි එකට බහයදුන්නහ දළන් ඉදරහ අපිට පුළුන් අඹකිරිභ කයගන්න. දළනට නම් 
නනනකොට නදඳහයකට ඹර් කඳහනගන ගිහිල්රහ බහය නදන්නට නඳය තහභ අපි බහයගත්නත් නළවළ. ඒනිහ 
දළන් අපි හිතන්නන් බහයගත්ත ගභන් ඒනගොල්නරෝ රහම්පු රයින් එක දහරහ නදන්නම් කිඹරහ නඳොනයොන්දු 
නරහ තිනඹන්නන් අපි රහම්පු රයින් එක දහගමු. 

03(7) භවහ නගය බහ භන්ත්රී -    ඒ. එච්. සුනර්ස ඉන්දික භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, නඵොරුඳන ප්රනේලනේ විනලේනඹන්භ නඵොරුඳන භහලිගහ ඳහය නකරනර් කහණු 
පිළිඵදත් නඵොරුඳන භහනනල් භහත නකරනර් කහණු පිළිඵදත් දීපර්ඝ කහරඹක ඉදරහ අධහනඹට 
රක්කරහ නම් බහනත් ඒනේභ නම් ජනතහත් විවිධ ආකහයනඹන් අත්න් කයරහ ලිපි බහයදුන්නහ. 
කහණුර නකරය ඒ කිඹන්නන් ගඟට ළනටන නකොට අහියතහ සිේධනරහ තිනඹනහ ව ඳටුනරහ 
තිනඹනහ. එතනකොට දිගින් දිගටභ නඳොඩි ළසකටත් ඒ අට ප්රනේලඹ ඹටනනහ. ඒනිහ භභ ඉල්ලිභක් 
කයනහ නම් ම්ඵන්ධනඹන් සර ය විදුභකට තිනඹන්නන් කහණු ඳටන්ගන්න තළන උදහවයණඹට 
ගත්නතොත් නඵොරුඳන භහලිගහ ඳහනර් නකශනර් නඵොක්කු ශග ඉදරහ ිටර් 100ක් නේ ප්රභහණඹක් 
කහණු තිනඹනහ. ඒ ඳටන්ගන්න තිනඹන කහණුනේ ඳශර නනොනයි කහණු ශග අන් නනනකොට 
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තිනඹන්නන්. එතකනකොට එඹභ තභයි භහනනල් භහනතත් තිනඹන්නන්. ඒනිහ භහලිගහ ඳහය ගත්නතොත් 
විලහර ජර කදක් එනහ එතනින් තභයි ඵහින්නන්. ඒනිහ ඳටුවිභ නිහ අහනන් අපි කවුරුත් දන්නහ ඒ 
අට ප්රනේලඹ ඹටනනහ විලහර ළසකට. ඳළඹක් නේ ඇතුරත ඵහිනහ. භහනනල් භහනතත් නන්නන් 
නඵොරුඳන ඳහනර් ඉදරහ විලහර ජර ප්රභහණඹක් භහ නනල් භහනතන් තභයි පිටනන්නන්. නත්සිරි භහ ත 
වයවහ. ඒනිහ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, භභ ඉල්ලිභක් කයනහ අන්  තහක්ි ක නිරධහරිතුභහ දළනුත් 
කයරහ නම් ම්ඵන්ධනඹන් විධිභත් විදිඹට කහණු අහියතහ ඉත් කයරහ ඒ කහණු අන් ළනටන තළන 
ඳශල් කිරිනම් කටයුත්ත කයරහ නදන්න කිඹරහ ඉල්රහ සිටිනහ. ඟනඵෝභහනත් භළද නඵොක්කු ඒ 
නඵොක්කු ඵළවළරහ තිනඹන්නන්. අපි උත්හව ගත්තහ අන්  කහණු කණ්ඩහඹම් දහරහ ඒක කයන්න. ඒ සරළබ් 
ඉත් කයන්න ඉතහ අසීරුතහ තිනඹනහ. ඒනිහ ඵළවළරහ තිනඹන නිහ කහණුනේ භළදින් තුය හිය නරහ 
නදඳළත්තට තුය දහරහ අට නගල් ඒ අඳවසුතහට ඳත්නනහ. ඒනිහ නම් කහයණහ තුන ඔඵතුභහ 
ප්රමුඛ්ත්ඹක් දිරහ ඉටුකයන්න කිඹරහ භභ ඉල්රහ සිටිනහ.  

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, නේයස ගනේ නම් නනනකොට භභ දන්නන් නළවළ ඔඵතුභහනේ අනඵෝධඹ භත 
සිේධනනහද ඒ ම්ඵන්ධ අනඵෝධඹක් තිනඹනහ ද දළනුත් විභක් තිනඹනහද කිඹරහ. භභ අවම්නඵන් 
දස තුනකට වතයකට නඳය නඵොරුඳන ග්රහභ නිරධහරි කහර්ඹහරනේ සිටින නකොට ඳළර නඵදහදිනම් කටයුත්ත 
ගළන කථහ කයන්න එතනට ඳළිි ඹහ. ඳවත්බිම් ංර්ධන අධිකහරිනේ නිරධහරින් නනනභයි නභොකක්වරි 
අතයභළද කණ්ඩහඹභක් ඒ කණ්ඩහඹභ භළ්  එකක් එක්ක ග්රහභ නිරධහරිත් එක්ක හකච්ඡහක් කශහ. භභ 
එතන හිටපු නිහ භට අවන්න පුළුන් වුනන් නගල් 160ක් ඒ නඵල්ට් එනක් නඵොරුඳන ඉදරහ නතරර 
කටුඵළේද නනකම් නගල් 160 ඉත් කශහ. එතනකොට ඒ නගල් 160 ඉත් කයන්න ඒනගොල්නරෝ ආනේ 
ඉත් කයන ගභන යහඳහරික සථහන එතන තිනඹනහද කිඹරහ දළනගන්න තභයි ආනේ. ඊට ඳසනේ 
ඒනගොල්නරෝ කිඹන්නන් කිසි ගළටලුක් නළවළ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි ඵළම්භ ඵදින්න නනෆ. ඒනගොල්නරෝ 
ඵළම්භ ඵළදරහ ඳහයක් දහරහ ඒකට ඹන නගල් ටික තභයි ඉත් කයනහ කිඹරහ කිඹන්නන්.  නමුත්, එඹහරහ 
දළන් ඳදිංචි කිරීභ ම්ඵන්ධනඹන් කටයුතු කයනහ කිඹන්නන් ඵළට්රිත්නත්. ඒනගොල්රන්ට නගල් වදරහ 
නදනහ කිඹරහ තභයි ආනේ. නමුත්, ප්රලසනන් තිනඹන්නන් නගයහධිඳතිතුභනි, ළඩ පිළිනර නනනභයි ඒ 
ළඩපිළිනනර තිනඹන අඩුඳහඩු නභොනහවරි කථහකයන්න වරි නභොකක් වරි කයන්න ඒ ප්රනේලනේ 
නිනඹෝජනඹ කයන භවජන නිනඹෝජිතඹන් දළනුත්වීභක් සිදුවුනන් නළේද භභනම් දළනුත් විභක් සිදුවුනන් 
නළවළ. භභ දන්නන්නළවළ නතරර දළනුත් වුනහද, කටුඵළේද දළනුත් විභක් වුනහද, ඔඵතුභහ ප්රධහන 
පුයළසිඹහ විදිඹට ඔඵතුභහ නම් ම්ඵන්ධනඹන් දළනුත්විභක් සිදුවුනහද කිඹරහ භභ දන්නන් නළවළ. නමුත් 
නභඹ දිගින් දිගභට නගයහධිඳතිතුභනි සිේධ නනහ. නභොකද ප්රහනේශිඹ නල්කම් කහර්ඹහරඹ භගින් තභයි 
නගොඩක් නේරහට නභන්න නම් කිඹන කටයුතු සිේධනන්නන්. නමුත් ඇත්තටභ නභහි ප්රධහන ආඹතනඹ 
විදිඹට තිනඹන්නන් භවහ නගය බහ. භවහ නගය බහත් භඟ කිසිභ ම්ඵන්ධඹක් නළති භවජන 
නිනඹෝජිතඹන් භඟ ංහදඹක් නළති ප්රහනේශිඹ නල්කම් කහර්ඹහරඹ වයවහ නළත්නම් ග්රහභ නිරධහරින් 
වයවහ වරි එනවභ නිරධහරින් පිරික් එක්ක වරි නම් ළනඩ් කයනහනම් ඊට ඳසනේ ඒකට එන අතුරු ප්රලසන 
ඒනගොල්නරෝ නබ්යගන්න නනන්.  දළන් නභතන නරහ තිනඹන්නන් ප්රලසන භන්රියඹහට එනහ. වළඵළයි 
නක්රඩිට් එක ඹනහ අදහර නිරධහරින්ට. අපිට නම් කුවකත්ඹ නළවළ. නමුත් නභහි නභොකක්වරි 
ම්ඵන්ධීකයණඹ පිළිඵද ගළටලුක් තිනඹන නිහ නගයහධිඳතිතුභනි නම් ප්රලසනඹ නන්නන්. ඒනිහ භභ 
ඔඵතුභහනගන් ඉල්රහ සිටිනහ ප්රහනේශිඹ නල්කම්තුිඹත් එක්කත් අදහර නම් ආඹතනත් එක්කත් භභ 
විලසහ කයනහ ඔඵතුභහ දන්නනත් නළවළ කිඹරහ එතනකොට නභනවභ වුනහභ ප්රනේලනේ ජනතහ ඇගිල්ර 
දික්කයන්නන් අඳට. ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, නිරධහරින් එනගොල්රන්ට නඳන්න් එක වම්ඵනනහ. 
ඒනගොල්නරෝ ඹයි. ඒනගොල්නරෝ රැකිඹහක් කයන්නන්. නමුත් භවජන නිනඹෝජිතනඹෝ රැකිඹහක් 
නනනයිනන් කයන්නන්. භවජන නිනඹෝජිතඹහ නම් ප්රලසනනට ිජු මුහුණ නදනහ. ඇඟිල්ර දික්කයන්නන් 
එඹහට. ඳහුගිඹ භිේධි නිරධහරින් වයවහ රු.15000 දිභනහක් දුන්නහ. භට ආයංචි විදිඹට ඒ භිේධි 
නිරධහරින්ට උඳනදස දිරහභ තිබුණහ කිසිභ නේලඳහරඥනඹක් ම්ඵන්ධකයගන්න එඳහ කිඹරහ. ල්ලි 
නදනහට අපි ඹන්න නනෆ නළවළ. නල්ඛ්න වළදුනේ ඒනගොල්නරෝ. එතනකොට දළන් ඒ නල්ඛ්න නඵොරුඳන භනේ 
නකොට්ඨහලඹ නනුනන් කථහ කයන්නන්. භභ දන්නන් නළවළ අනනක් ප්රනේලර ඒ ප්රලසනඹ නබ්රිරහද 
කිඹරහ. දළන් නල්ඛ්නර සුදුසු නළති අඹට දිරහ තිනඹනහ. එතනකොට දළන් ිනිසසු නදොස කිඹන්නන් 
ඇඟිල්ර දික්කයන්නන් අපිට. එතනකොට නඵොරුඳනනම් භිේධි නිරධහරින් කිඹරහ තිනඹනහ අපි 
ඔක්නකෝභ එකතු නච්ච කිටුකින් තියණඹ කනල් කිඹරහ.  භභනම් නම්නරෝ වයක් දන්නන් නළවළ. 
ප්රලසනඹ වුනහට ඳසනේ සුදුසුකම් නළති අ ඹට රු.15000 ගිඹහට ඳසනේ සුදුසුකම් තිනඹන ිනිසසු 
හල්රනනකොට ඒ ිනිසසු නඳත්ම් ගවනනකොට එතනකොට එක එක විනයෝධතහ දක්නනකොට ඒකට අපි 
රක්නනහ. භභ නම් කිඹන්නන් ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, නඳොදුනේ නම් ම්ඵන්ධනඹන් ඔඵතුභහනේ 
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නහඹකත්නඹන් ප්රහනේශිඹ නල්කම්තුිඹ එක්ක නම් පිළිඵද හකච්ඡහ කයරහ ඒ එන යහඳිති ගභට එන 
යහඳිති දළන් අය වදරහ තිනඹනහ පුනර්ජීන නභොකක්ද එකක්. නමුත් එනවභ නනනභයි නභහි නභොකක්වරි 
විධිභත් ක්රභඹකට අදහර නකොට්ඨහල දිනපු භන්රිරු ඉන්නන් ඳක්නේ, විඳක්නේ නන්න පුළුන් එක්ත් 
ජහතික ඳක්නේත් ඉන්නහ. ජනඵත් ඇති. නභොනහ වුනත් ඒ අදහර නකොට්ඨහලනේ භවජන 
නිනඹෝජිතනඹක් ඉන්නහනන්. ඒ අඹත් එක්ක හකච්ඡහකයරහ ඒ අඹ ම්ඵන්ධ කයනගන නම් පිළිඵද කථහ 
කයන්න කිඹරහ භභ ඔඵතුභහනගන් ඉතහභත් කහරුි ක ඉල්රහ සිටිනහ. 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, අනනක් කරුණ විනලේනඹන්භ නවොද ළඩටවනක් ක්රිඹහත්භක නනහ භභ කලින් 
බහනේත් නම් පිළිඵද ඇගයිභක් කශහ. එශලු ඳළර නඵදහදීපනම් ළඩටවන. ගම්භට්ටින් ඊනේ නඵොරුඳන 
ප්රනේලනේ ඒ ළඩ පිළිනර ඉතහභත් හර්ථක ගරු ප්රදි්  ්රිඹන්ත භන්රිතුභහනගත් වබහගිත්නඹන් 
සිදුවුනහ. භභ ඒකට සතුතින්ත නනහ විනලේනඹන් ඔඵතුභහටත් ප්රදි්  ්රිඹන්ත භන්රිතුභහටත්. ඒක 
ඉතහභත් හර්ථක විදිඹට නිභකයන්න ඒ අලය ඳවසුකම් රඵහ දිභ පිළිඵද භභ ඔඵතුභහනගන් ඉල්රහ 
සිටින්නන් නම් ළඩටවන ගම්භට්ටින් නගයහධිඳතිතුභනි ඉතහභත් නවොද ව පරදහයි කයන්න නනෆ 
කහනරෝචිත ළඩක්. එකක් ගම් භට්ටින් ඒ පිළිඵද දළනුත්න ප්රභහණඹ අඩුයි කිඹරහ භභ විලසහ 
කයන්නන්. අපි භවහ නගය බහකත් විදිඹට නභඹ කයන්න. ගනම් දළනුත්විනම් ප්රභහණඹ අඩුයි. තදුයටත් 
ගම්හසීන් න්න දිරිගන්න්න න ළඩටවන් නිර්භහණඹ කයන්න කිඹරහ. ඒකට අපිත් නනනම් 
දහඹකත්ඹ නදන්නම්. අපි ඒ කටයුත්ත ගභට ඩහ පුළුල් නගනිඹන්න පුළුන් ළඩටවනක් වදන්න. 
අනනක් කරුණ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, භට  ආයංචිවුනහ නම් ඳළර තහන දළන් ඇත්තටභ අපි ඳළර 10ක් 
නේ නදන්නන. එඹහ රට එනවභ දුන්නහට භදි ඊනඹත් භට නදතුන් නදනනක් කථහ කයරහ අවනහ අපිට නම් 
ඳළර ගන්න ඵළරිද නකොනවොභද කිඹරහ. එතනකොට භභ කථහ කයපු විදිඹට නෞඛ්ය කිටුනේ බහඳතිතුභහ 
එතුභත් කිේනේ නගය බහනේභ ඳළර තහනක් වදන්න නඹෝජනහකයරහ තිනඹනහ. ඔඵතුභහනේ 
භළදිවත්විනභන් මුලිකත්නඹන් ඔඵතුභහ ඒකට අලයකයන ඒ ළනඩ් කයන්න අලය නිනඹෝගත් දිරහ 
තිනඹනහ. නමුත් ඒක සිේධ නන්නන් නළවළ කිඹරහ. ඒනිහ භභ අන්  නිරධහරිතුභන්රහනගන් ඉල්රහ 
සිටින්නන් සිඹලු නදනහනගන් අන්  ඹන්ත භවත්තඹහ ෆනවන්න භවන්සි නනහ අපිට ඇසනදකට 
නඳනහනන්. කවුරුවරි ළරැේදක් කයනහනම් ඒ ළරැේද ළයදිකිඹනහ නේභ නවොද නදඹක් කයනහනම් 
ඒ නවොද නේත් අපි අගඹන්න නනන්. ඒනිහ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, භභ ඉල්ලිභක් කයනහ ඳළර තහන 
ළනඩ් ඒක ඉතහභත් නවොද ළඩක්. භවහ නගය බහ ඳහවිච්චි කයරහ ඉතහභත් විදිභත් විදිඹට ඒ ඳළර තහන් 
ළඩටවන ක්රිඹහත්භක කයන්න අලය කයන ඒ ලක්තිඹ රඵහ නදන්න කිඹරහ ඉල්රහ සිටිනහ. 

03(8) භවහ නගය බහ භන්ත්රී -   එස. නේය යවීන්ද්ර ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, භනේ පිඹහ ඩුනක් හින්දහ භභ ඉඳදුනු දහ සිට ඩුභඩු තිබුනන් නිනේ. තහත්තහ 
වදන දළ ඵඩුර විවිධ වළඩතරරට කළපුනු ලී කෆලිලින් තභයි නඳොඩි කහනල් ඉදරහ නල්රම් කනල්. 
අපිට වි නලේ ත්කභක් තිබුනන් නළවළ න තහක්ණඹ දවහ. ඒ කිඹන්නන් ඳරිගණකඹ ළනි  විවිධ 
නභරම් රට. එනවභ විනලේ වළකිඹහක් තිබුනන් නළවළ. අපි හිටිනේ නඵොනවෝභ මුරයභඹ ඳළත්නතන් අඩු 
අධිඹක. ගරු නගයහධිඳතිතුභනි එන් කහරඹක් ගත කයපු අපිට භභ හිතන්නන් ඳසුගිඹ කහනල් අන්  
නකොට්ඨහලනේ වි නලේනඹන්භ ජනනත පුසථකහරඹ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි නභනතක්කල් සථහපිත තිබුනු 
ඳරිගණක භධයසථහනඹ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි ශියඹන් 60 ක් ඳභණ නම් දක්හ අධයහඳනඹ රළබුහ. 
ඔවුන් නඵනවෝ අඩුඳහඩු ඇති තභයි අධයහඳනඹ රළබුනේ. නමුත් ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඔඵතුභහනේ 
භළදළවත්විභ භත ඔඵතුභහනේ ංකල්ඳඹක් භත ඔඵතුභහට රළබුණු ප්රතිඳහදන භගින් ඳරිගණක ඒ සථහනඹට 
පිරිනභරහ දරුන් 100 කට ඳභණ ඳවසුනර ඳරිගණක දළනුභ රඵහගන්න පුළුන් නවොද භධයසථහනඹක් 
වළදුහ. ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, නභඹ ඉතහභත් අපි නභොයටුට ඉතහභත් ටින නදඹක්. නභොකද භභ කිේනේ 
අපිට ඒ කහනල් නළතිවුනු නේ අද අන්  දරුන්ට රඵහ ගන්න පුළුන්  න තහක්ි ක දළනුභ ගරු 
නගයහධිඳතිතුභනි,  ඒක නඵොනවෝභ යර උත්ඹක් වුනහට ඒනකන් භභ හිතන්නන්  රළනඵන ප්රතිරහබඹ 
ඉතහභත් අභිභහනත්. නභොකද දළනුභ මුදරට ගන්න ඵළරි දරුන්ට ඒතුලින් නනො ි  නල් ඒ දළනුභ රඵහනගන 
අන්  යට ඳභණක් නනනභයි නරෝකඹට ගිහිල්රහ අන්  යටට කිර්තිඹක් ඳහ රඵහනදන්න පුළුන් 
තහක්ණඹක් ඒතනදි ඒ ගුරුයඹහ වයවහ රළනඵනහ. ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ජනනත පුසථකහරඹ පිටුඳ 
ඒ කයහවු ඳරිගණක භධයසථහනනේ කටයුතු ම්ඵන්ධ ඔඵතුභහනේ භළදළවත්විභ ම්ඵන්ධ ඔඵතුභහට 
අනනක හයඹක් සතුතිනනහ. 

03(9) භවහ නගය බහ භන්ත්රී -   ජී. එම්. සුයංග නිලහන්ත අනඳෝන්සු භවතහ 
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ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ගරු සුනර්ස ඉන්දික භන්රිතුභහ ප්රකහලකර ඳරිදි නේයස ගග ළඩටවන 
ම්ඵන්ධනඹන් නම් දිනර මීක්ණඹක් ඳත්නින් ඹනහ. භභ දන්න තයභට අන්  නහගරික 
ඉංජිනන්රුතුිඹ දන්නහ නිරධහරින් දන්න නතොයතුරු අන්  භවජන නිනඹෝජිතඹන් දළනුත් කයන්න. භභ 
එේදි තභයි නභොයටු කටුඵළේද විලස විදයහරනඹන් ඒ අදහර ශි යනඹෝ ඇවිල්රහ ික්ණඹට අදහර 
නතොයතුරු එක්රැස කනල්. ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, භවජන නිනඹෝජිතනඹෝ අපි නභොයටුනේ නභොනභ 
නේලඳහරන නිනඹෝජනඹකටත් ප්රනේලනේ භවජන නිනඹෝජිතනඹක් දළනුත් කනයෝතින් ඹම් කහයණහ 
එකතු කයන්න පුළුන් ඒ කර්තිඹඹට. ඒනිහ ඒ කරුණු තිනඹනහනම් භවජන නිනඹෝජිතනඹෝ දළනුත් 
කයන්න කිඹන ඉල්ලිභ කයනහ.  
 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඔඵතුභහනේ මුලිකත්ඹ ඹටනත් ගරු ප්රදි්  ්රිඹන්ත භන්රිතුභහනේ ංකල්ඳඹ භත 
නභොයටුනේ අන්  ජනනත පුසතකහරනේ පිටුඳ තිබුණු ඳරිගනක භධයසථහනඹ නිර්භහණඹ කිරිභටත් 
ඒනේභ නම් ආර්ථික අඳවසුතහඹටඳත් නච්ච ජනතහට ඹම් වනඹක් තභන්නේ නගත්නත් ඹම්  
නඵෝගඹක් ගහ කිරිභට ඒ ගත්තහවු ක්රිඹහදහභඹට ප්රදි්  ්රිඹන්ත භන්රිතුභහත් ගරු ඔඵතුභහත් අන්  ගරු 
ප්රධහන භවජන ඳරික්කතුභහත් ගත්ත නනව දළළන්ත නර ජනතහට එඹ පිටුවරක් වුනහ. ගරු 
නගයහධිඳතිතුභනි, නම් දිනර දළන් නම් අන්  ප්රනේලඹන්ර නනොනඹක් නනොනඹක් ංර්ධන කයනහ 
පිටසතය ඳරහත්ර ඇවිල්රහ ිනිසසු යහරි කහරනේදි අදුරු සථහනරට හවන ලින් නගනල්රහ ඒ තභන් 
ඵළවළය කයන අඳද්රය අන්  ලුනහ කරපු ප්රනේලනේ භහර්ගඹට යහරිනේ දභහ ඹනහ. ගරු නගයහධිඳතිතුභනි 
නභොයටුනේ ිනිසසු නනනභයි බහහිය ිනිසසු රයිටි නිහනගන හවන ඇවිල්රහ නමුත් ඒකට අපි දළනට අපිට 
නගය බහනේ යහරිඹට එකට නඹොදන්න කහරඹක් නළවළ. නමුත් නගයහධිඳතිතුභනි නම් ම්ඵන්ධනඹන්  
සුක්භ ආකහයනේ ළඩ පිළිනරක් නඹොදන්න නනෆ නභභ හවන වදුනහගන්න නභොකක්වරි ළඩපිළිනරක් 
නඹොදන්න නනෆ. නම් කරුණු ආදහර කයනගන ඒ කයන්නහවු ක්රිඹහදහභඹන් නත්න්න ගරු 
නගයහධිඳතිතුභනි, භභ ත ඉල්ලිභක් කයනහ නභොය ටුනේ ඩු කර්භහන්තනේ නිඹළලිච්ච ජනතහනේ ිට 
ය 30-40 ඉවතදි ඩු කර්භහන්තනේ නිඹළලිච්ච ජනතහනේ දරුන්ට අද නවින තහක්ණනේ ඩු 
උඳකයණ තිනඹනහ.ගරු නගයහධිඳතිතුභනි ිට යඉ 30ට නඳය තිබුණු උඳකයණ ම්ඵන්ධනඹන් 
නභොයටුනේ ජනතහනේ ජනතහ ඳරිවයණඹ කයපු නේලුත් නභොයටුට ඇවිල්රහ ජනතහනේ කිඹපු කයපු 
ඒහ දළනගන්නත් ඩු නකෞතුකහගහයඹ සිථහපිත කයන්නත් භභ ඉල්ලිභක් කයහ නඹෝජනහක් තිබුණහ ගරු 
නගයහධිඳතිතුභනි දළනට තිනඹන ඹම් උඳකයණඹක් තිනඹනහනි ආම්ඳන්න තිනඹනහනම් ඒහ 
උඳනඹෝගි කයනගන ඒ සථහනඹ සුදුසු සථහනඹ ඵට කසක යනගන  ඒ කටයුතු කඩිනින් හර්ථක කයන 
නර බහනන් ඉල්රහ සිටිනහ. 
 
 
 
 
 

03(10) භවහ නගය බහ භන්ත්රී    -    ඩී. එම්. සුජිත් පුසඳකුභහය භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, භවය ප්රලසථි ගහඹනහ අවනනකොට භට ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දුනගන් 
ඉල්රන්න තිනඹන්නන් එක නදඹයි. භන්රහල් ප්රනහන්දු යක්ෂිත ඵන්ධනහගත කයරහ ඉන්දළේදීප තිබ්ඵ 
බහනේ භන්රහල් ප්රනහන්දට නම් ප්රලසථි ගහඹනහ  කයන පුේගරඹන්නේ කටල් ලින් භන්රහල් ප්රනහන්දු 
ගළන කිඹපු කථහල් බහහර්තහ නඳොඩ්ඩක් ඉල්රරහ කිඹන්න කිඹරහ තභයි කිඹන්න තිනඹන්නන්. හිනහ 
නම්හ අවන නකොට ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, අපිට නඳොඩි ප්රලසනඹක් තිනඹනහ  නබ්යගන්න හභහනඹනඹන් 
භභ නම්ක පිළිඵද කථහකයන්න ඉසයනරහ කිඹන්නන් නම් කථහකයන බ්නජක්ට් ඒක ම්ඵන්ධ 
ප්රහභහනික දළනුභක් නළවළ. ඒනිහ භභ කළභතියි නම්ක හකච්ඡහ කයරහ නම් ප්රලසනඹ විදගන්න. ඳරනනි 
නේ තභයි හභහනනඹන් ඔ් පුක් ලිඹන නකොට ඒ ඔ් පුනේ මුේදය ගහසතු ම්ඵන්ධනඹන් නගවිභක් 
කයන්නට නනෆ. ඒ මුේදය ගහසතු නගරහ ඒනක් රිසිට් ඳත පිටඳත් තුනකින් රිසිට් ඳත් නදනහ. එතනකොට 
ඔරිජිනල් පිටඳත ඔ් පු ලිඹන නිතිඥ භවතතඹහ විසින් රළන්ඩ් නයජිසටර් එකට අරරහ ඹන්න නනෆ. 
කිඹන එකයි භනේ දළනුත්කභ  එතනකොට නභනවට පිටඳතක් නගනහයින් ඳසනේ තක්නේරුකයරහ 
රිඳනම් වදහගන්න දුන්නට ඳසනේ නභනවන් ඉල්රනහ ඔරිජිනල් එකක්. නභනවන් ඔරිජිනල් එක 
ඉල්ලුහයින් ඳසනේ ිනිසසු නරොකු අඳවසුතහඹට ඳත්නනහ. ඔරිජිනල් එක නළවළ නභොකද නවේතු 
ඔරිජිනල් එක නිතිඥ භවත්තඹහ ගහ. ඒක පිටඳතක් නිතිඥ භවත්තඹහ ශග තිඹහනගන ඉන්නහ. 
ඒනගොල්නරෝ ඔ් පුක් ලිේහ භ ඒනගොල්නරෝ හම්ප්රදහයික ඒක තිඹහ ගන්නහ නභොකද ඉසයවහට 
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ප්රලසනඹක් වුනනොත් ඒක ඉදිරිඳත් කයන්න නනෆ ඒක නිහ ඒනගොල්නරෝ ඒක තිඹහගන්නහ. ත පිටඳත් 
නදකක් භභ හිතන්නන් රළන්ඩ් නයජිසටර් ඒකට ඹනහ. ත නකොවහට ඹනහ. භට ඒක භතක නළවළ. 
ඒතනකොට ිනිසසු නරොකු අඳවසුතහඹකට ඳත්නනහ. නභනවන් අපි ඔරිජිනල් එක ඉල්ලුහට ඳසනේ ඊට 
ඳසනේ ිනිසසු ඒක අයනගන දුන්න නනන් ආඳහු ඒ අදහර ආඹතන නවොඹහනගන ඹන්න නනන්. ඒනිහ 
නරොකු ප්රලසන ගළටලු යහශිඹකට ජනතහ ඳත්නනහ. අනනක් ඳළත්නතන් ඒ ඔ් පු ලිඹපු නිතිඥයඹහ නවෝ 
නිතිඥ භවත්ිඹ ඒ වතික පිටඳතක් එවුනොත් නීතිඥයඹහනේ සීල් ඒක ගවරහ අත්න් කයරහ වතික 
කයරහ පිටඳත් එවුනොත් භභ හිතන්නන් අපිට ඒක බහයගළනිභට අපිට නිතයහනුකුර ඵහධහක් නළවළ. නභොකද 
නවේතු නිතිඥ භවත්තනඹක්නේ ඒ වතිකඹ නශ්රේසඨහධිකයණඹ ඇතුලු සිඹලුභ අධිකයන පිලිගන්නහ. 
ඒනිහ නිතිඥ භවත්තඹහ ඒ ගකිභ බහය අයනගන තභයි අත්න් කයන්නන්. ඒනිහ අපිට ඵළරිකභක් නළවළ 
භභ හිතන්නන් බහ වළටිඹට අපිට ඒක පිළිගළනිනම් නනොවළකිඹහක් නළවළ. ඒනිහ දළන් නම්ක ජනතහ 
අඳවසුට ඳත්නන ඒකක් අනනක් ඳළත්නතන් නිතිඥ භවත්තඹහ අපිට නඵොරු ලිඹවිල්රක් එවුනොත් එඹහට 
විරුේධ නීතයහනුකර පිඹය ගළනිනම් වළකිඹහක් තිනඹනහ. එඹහනේ නිතිඥ  නකෝට් එක ගරන්න 
පුළුන් වළකිඹහ තිනඹනහ. නභොකද ඒඹහ නඵොරු ලිඹේල්රක් ඉදිරිඳත් කයරහ තිනඹන නිහ ඒනිහ ඒ 
ගකිභ අයනගන තභයි එඹහ අත්න් කයන්නන්. ඒනිහ අපි නම් බහනන් ඉල්රන්නන් ජනතහ තත් තරහ 
නඳරන්නන් නළති, අඳවසුතහඹට ඳත්කයන්නන් නළති, නිතිඥයනඹක් වතික කයපු ලිඹවිල්ර 
තිනඹනහ නම් මුේදය ගහසතු නගේහ කිඹරහ ඒක පිළිගන්න ඵළරිකභක් තිනඹනහද? භභ ඔඵතුභහනගන් 
අවන්නන් ඒක පිළිගළනිනම් නනොවළකිඹහක් තිනඹනහද?  

ගරු නගයහධිඳති   -    ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රීතුරුනි, ඔේ තිනඹනහ විනලේනඹන්භ නභොයටු භවහ නගය බහ ඳභණක් නනනභයි ඳශහත් 
ඳහරන ආඹතන රට මුේදය ආදහඹභ රඵහ ගළනිභ ම්ඵන්ධ භභ ඊනේ දිනනේදි අත්න් තළබුහ මුේදය 
ආදහඹභ නිසි ඳරිදි රඵහ ගළනිභ දවහ. අපිට ඹම් ඹම් විදිඹට තවංචි දභින් ඒ මුදල් ඳරහත් බහ භංනකොල්ර 
කන තත්ත්ඹ ඳවකය ගළනිභ දවහ නීතිඥ නයොනම්ස ද සිල්හ භවත්භහට භසථ රහංකික ඳශහත් ඳහරන 
ඳේධතිඹ නනුනන්භ නම් ක්රිඹහකහයකභ අත්හිටුින් ෆභ මුේදය ආදහඹභකභ තඹක් ඳහ අන්  ගිණූභට 
ඵළයනන ක්රභඹට නම් නඩු ඳත්හනගන ඹන්න ඊනේ දිනනේදි අත්න් කරහ. අපිට එරහ තිනඹන 
ඳළවළදිලි එක තභයි ඔඵතුභහ කිඹන එකට භභ නභ කිඹන්නන් නළවළ නභොයටු භවහ නගය බහට අඹත් 
ඹළයි කිඹන්නහවු ඉඩභක්, ඳරනනි ඳන්තිනඹ තිනඹන ඉඩභක්, නනොතහරිස නකනනක් නන නිතිඥ 
භවත්භනඹක් ලිඹනහ ප්රකහලන ඔ් පුක්. නීතිඥ භවත්භඹහනේ ගකිභ තභයි පිටඳත එනවභ නළත්නම් 
ගකිභ තභයි ඒක එරහ තිනඹනහ අධිකයණඹ නනනභයි ඒකට එන්නන් ඒ අදහර නන්නහවු 
නල්කම්තුභහරහ එරහ තිනඹනහ නීතිඥ භවත්රුන්ට ඳශහත් ඳහරන ආඹතන රට දළනු කිරිභ කයන්න 
කිඹරහ එරහ තිනඹනහ. ඒ දළනුත් කිරිභ අපිට කයන්නනත් නළවළ. ඔඹ මුේදය ගහසතු නගවිම් කිරිනම්දි 
රංකහනේ ෆභ ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹටභ අංකඹක් තිනඹනහ. ඒ ඳශහත් ඳහරන අංකනඹන් ඵළංකුට 
පුයන නඳෝයභඹ පුයන්න නනෆ. නභොයටු භවහ නගය බහ අංක 8, භවජන ඵළංකු කිඹරහ ලිඹන්නට 
නනෆ. භභ ඔඵතුභහට යරභ නදඹක් කිඹන්නම් නම් ආන්නභනේ තිබිච්ච එකක් ඹ අවුරුදු 78ක් විතය 
ඹළති නිතිඥ භවත්භනඹක් නගය බහට ඇවිල්රහ භට ළන්දහ නවේතු ඔහු නඵොයරළසගමුනේ නිතිඥ 
භවත්භනඹක් ඔහු ලිඹරහ තිනඹනහ අංක 12 නඵොයරළසගමු භවජන ඵළංකු දළන් අපි ඔ් පු නල්ඛ්න නචක් 
කයන්න ගිඹහභ අපිට පුළුන් නන්නන් අංක 8 තිනඹන උඳනල්ඛ්න විතයයි නචක්කයන්න. අපිට අංක 12 
ඒක නචක් කයන්න ඵළවළ. අංක 12 නචක් කයන්න අපිට අයිතිඹක් නළවළ. අයිතිඹ අපිට නදන්නන් නළවළ. 
ඒනිහ ඒ ල්ලි අපිට වම්ඵනන්නන් නළවළ. වරිඹට රු.399000 ක් වහය රක්ඹට ඔන්න නභන්න වළඵළයි ඒ 
ගණූනදනු කරු කිඹනහ නරෝඹර්ට නම් ප්රලසනඹ විදරහ නදන්න එනවභ නළත්නම් භභ ඔඵට විරුේධ කිඹහ 
භහර්ග ගන්නහ ඒ භවත්තඹහ කිඹනහ භභ ත ඳහයක් නම් රක් වතය නදන්නම් භනේ කිර්ති නහභඹට 
වහනිඹක් නනහ. ඒනිහ නභඹ කයරහ නදන්න. භභ ඊට ඳසනේ නකොභහරිසතුභත් එක්ක ගිහිල්රහ ඳශහත් 
බහට ගිහිල්රහ නම් අහිංක භනුසනඹක් කරුණහකයරහ නම්ක නිළයදි කශහට ඳසනේ අපිට නම්ක රඵහ 
නදනහ කිඹන ලිපිඹ නිකුතු කයන්න කිඹරහ භභ නම් භවත්තඹහට නම් ළනඩ් කයරහ දුන්නහ. නම් නිතිඥ 
භවත්තරුන්ට පුළුන් අපිට ලිඹපු රිසිට් එක නනුට නන ඒකක් ලිඹරහ නකොපිඹක් එන්න ඒනිහ 
නනොතහරිසරහ නීතිඥ භවත්රුගළන විලසහඹක් නගය බහට නළත ළභ මුදරක්භ ගළනිභ 254 ආ 
ගන්නතිඹ නම්තුභහට අයිති කහයණඹක් බහට අයිතිවිඹ යුතු ළභ මුදරක්භ රඵහ ගළනිභ නම්තුභහට එරහ 
තිනඹනහ ආදහඹම් නදඳහර්තනම්න්තුනන් මුල් පිටඳත නළති ඳරික්හ කිරිභට විතයයි නදන්න එඳහ කිඹරහ. 
ඒක තභයි කථහ. ඒනිහ මුල් පිටඳත නළති නභොන විදිනඹන්ත් නදන්න ඵළවළ භභ නදඳහයක් ිනිසුස ගළන 
කල්ඳනහ කයරහ ිනිසුසු දිවහ ඵරන්නන් නළති අත්න් කයහට ඳසනේ එකක් 18ට අඩු විහවඹක් දවහ භභ 
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අත්න් කරහ කභක් නළවළ කිඹරහ. ඹහන්තම් අනුනභනඹන් නබ්රුනහ ඔඵතුභතක් භභත් නනතයම් නම් 
දන්නනත් නළවළ කවුද කිඹරහ. අත්න් කයරහ නදනහ හිතත්කභටඑ ඒ අපි භවජන නිනඹෝජිතනඹෝ නිහ. 
ඒනිහ නකත් නිතිඥ භවතුත් එනේභ කයනහ ඇති. ඒක නිහ ඔවුන්නේ වතික කයන එකක්ත් අපිට 
පිළිගළනිභට පුලුන්කභක් නළවළ එනවභ වුනනොත් නවට අනිේදහ නනනකොට ඔඵතුභහනේ ඉඩභට ප්රකහලන 
ඔ් පුක් ලිඹහනගන ඇවිල්රහ ඒනවභ නළත්නම් ඔ් පුක්භ ලිඹහනගන ඇවිල්රහ ඒනක් පිටඳතක් වතික 
කයරහ නීතිඥතුභහ දුන්නහට ඳසනේ ඔඵතුභහ දන්නහත් නළවළ ඔඵතුභහනේ ඉඩභ භට ලිඹරහ ඒක නිහ මුල් 
පිටඳත නළති මුකුත් කයන්න ඵළවළ 

 03(11) නිනඹෝජය නගයහධිඳති    -     ඩී. භන්ත සිල්හ භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, මුලින්භ ඉල්ලීභක් කයනහ බහනේ භන්ත්රීරුන් විසින් නඳත්ම් වහ ඳළිි ලි 
ම්ඵන්ධ ඉදිරිඳත් කයන කරුණු ම්ඵන්ධනඹන් පිඹයගන්න නම් ම්ඵන්ධ නිරධහරිනඹක් ඳත්කයන 
නර ඉල්රහ සිටිනහ. ගකීභ බහයදුන්නභ ඒ ම්ඵන්ධ ගන්නහ තීයණ පිළිඵද අපි දළනුත් කයන්න.  

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, නභොයටු ගඟසිරිපුය කිසිභ ප්රිතිඹක් නළති ගල් අල්රනහ භභ දළක්කහ. භභ 
ඉංජිනන්රු භවත්තඹ දළනුත් කයරහ ඒ සථහනඹට කළරහ ගල් ර ප්රිතිඹ නවොඹරහ ඵරන්න කිඹරහ 
භභ ඉල්ලීභක් කශහ. එතුිඹ කිේහ නකොන්ත්රහත් කයන අඹ විසින් නභොයටුනේ විලස විදයහරනඹන් ප්රිති 
හර්තහක් රැනගන එනහ කිඹරහ. නකොන්ත්රහත් කයන අඹට පුලුන් නවො ලක්තිභත් නවො ප්රිතිඹකින් 
යුතු ගල් නදකක් නඳන්නරහ හර්තහ අයනගන එන්න. ඒ ඳහනර් ඵළල ඵළල්භට න් නහ කිසිභ ප්රිතිඹක් 
නළති ගල් අල්රරහ තිඹනහ කිඹරහ. ඔවුන් ගත්ත ක්රිඹහභහර්ගඹ පිළිඵද භභ දළනුත් වුනනත් නළවළ.භභ 
නගනහහ ඒ සථහනනේ තිබ්ඵ ගරක් නම්ක තනිකය සිනභන්ති ගරක්. 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, නදළනි කරුණ ඵණ්ඩහයනහඹක නඳය ඳහනල් 2019 භධයභ යජනඹන් මුදල් 
නන්කයරහ වරක් වළදුහ අද ඵරනනකොට සිවිලිභ නතිරහ බිත්ති ටික නතිරහ ඉදිිරහ. නම් ගළන 
නවොඹරහ ඵරනහ භදි කවුරුවරි විනලේ නිරධහරිනඹක් ඳත්කයන්න. අපි 1948 න් ඳසනේ ආර්ථික ලනඹන් 
ඳසුඵෆභකට රක්නරහ තිනඹන්නන්. නකොන්ත්රහත් එකක් දුන්නභ අන්  නිරධහරීන් නවොඹරහ ඵරනහ අඩුයි. 
භභ දන්නන් නළවළ නවේතු නභොකක්ද කිඹන්න. ඉදිරිඹටත් නම් තත්ත්නඹන් ිනදන්න. ඒක නිහ ඔඵතුභහ 
ඒකත් ඵරන්න නම්කත් ඵරන්න. ඔඵතුභහට න් නහ නම් ගර දළක්කභ, ඔඵතුභහ අවුරුදු 16 ක් තිසනේ 
නගයහධිඳති ධයනේ ඉන්නහ. ඔඵතුභහට ඹම් දළනුභක් තිඹනහ. නම්ක යටට කයන අඳයහධඹක් ඒක නිහ 
නම්කට ක්රිඹහභහර්ගඹක් ගන්න කිඹරහ ඉල්ලීභක් කයනහ. තුන්න කරුණ නම් නභොයටු නඳොල්ත්ත 

ක්රීඩහංගනනේ ගස 06 ක් විතය කඩහළනටන්න ඔන්න නභන්න. භභ කලිනුත් නම්ක පිළිඵද දළනුත් කශහ. 
ඊනේ නඳනර්දහ එකක් කඩහනගන ළටිරහ. ශභනඹක්නග ඔලුකට ළනටන්න නඳය වළකි ඉක්භි න් නම් ගස 
ටික කඳරහ දහන්න. අනතුයක් සිදුවුනනොත් අඳකීර්තිඹ නන්නන් අන්  බහට. 

03(12) භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -   එම්. තිය යහංජන නභන්ඩිස භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභහ, ආඹතන වහ නඳත්ම් ඹටනත් කහයනහ කිඳඹක් තිඹනහ කිඹන්න කඩරහන 
ගල්නඳොත්ත ඳහනර් අංක 14 නි ඉදිරිපිට තුය ඵට දහන්න කහඳට් ඳහය කඩරහ තිඹනහ. ඒක වදරහ 
නදන්න කිඹරහ ඉල්ලීභක් කයන්න තිඹනහ. ඒනේභ ගල්පිටවඵඩ ඳහනර් ලහන්ත අන්නතෝනිපුයට වළරුණු 
ගභන් දකුණු ඳ ඵට රයින් එකක් රරරහ තිඹනහ. ඒක අහිය නරහ උතුයරහ ඹනහ. නම් කහරනේ 
නඩංගු ම්ඵන්ධ ප්රලසනඹක් තිනඹනහ. තහක්ි ක නිරධහරි භවත්තඹහට ලිපිඹකුත් ඉදිරිඳත් කශහ තහභ 
ළනඩ් නකරුනන් නළවළ. කඩරහන 03 න ඳටුභගට ගල්පිටවඵඩ ඳහනයන් වළරුනභ 1 න නඵන්ඩ් එනකන් 
දකුණු ඳළත්නත් ඳළති කහණු කළඩිරහ තිඹනහ. ඒහ පිළිඵ අධහනඹ නඹොමු කයන්න කිඹරහ ඉල්රහ 
සිටිනහ. සතතියි. 

03(13) භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -   එම්. චන්ද්රහ ගහි ප පීරිස  භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, මුළු නභොයටුනේභ භත්ද්රය ඳළතිරිරහ.දළන් භත්ද්රය ජංගභ නේඹ වයවහ ගන්න 
පුලුන්. ඳහල් දරුන් ඉරක්ක කයනගන දළන් භත්ද්රය විකුණනහ. නභොයටුට ආන්නභ ජනප්රිඹ 
කහන්තහ ඳහරක භත්ද්රය ඳහවිච්චි කයරහ අහුවුනහ. නභොයටුනන් පිට ඳහරක පුංචි ශභයින්නේ නතොරයි 
දියි අතනර් ඵහුතයඹකනේභ තුහර නරහ. ඳහරක විදුවල්ඳතියනඹක් භට කතහ කයරහ කිේහ ගුන් 
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ඳහරභ ඹට ඉදනගන භත්ද්රය නඵදනහ කිඹරහ. ඇත්තටභ නීති අංලලින් අපිට වනඹෝගඹ රළනඵන්නන් 
නළවළ. භභ ආඹහචනහ කයනහ. භත්ද්රය කෆභ රට ිශ්ර කයරහ කහරහ ගළවළණු ශභයි ඳහල් ඇරිරහ නගදය 
ආභ නිදහගන්නහ කිඹරහ ආයංචි නරහ තිඹනහ. නභොයටුනේ දරුන් රැකගන්න නගය බහනේ කිටු 
විඹ ඳථඹට වළකිඹහ ඇනතොත් භත්ද්රය නිහයණ ළඩටවන් ඇතුරත් කයන්න කිඹරහ භභ ඉල්රහ 
සිටිනහ. 

03(14) භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -    බී. ජිත් දුින්ද පීරිස  භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, බහනේ භතුනච්ච භවය කහයණහ ඵරනනකොට ප්රධහන කහයනහක් තභයි 
කටුඵළේද භංතීරුනේ අඛ්ණ්ඩ ළඩිදියුණු කිරීම් භවය තළන්ර නන්නන නළති ප්රලසන නිහ භන්ත්රීරුන්ට 
දුයකථන ඇභතුභක් වරි නදන්න නනහ නම්ක කළඩිරහ නම්ක අයින් කයන්න කිඹරහ. භවය නරහට 
නෝටර්  නඵෝඩ් එනකන් ඳහය කළඩුට ඳසනේ ඒකත් වදන්න කහටවරි භන්ත්රීයනඹක්ට කතහ කයන්න 
නනහ. කහණු සුේධ ඳවිත්ර කයන්නත් නම් නේ නනහ. භභ නඹෝජනහ කයනහ අඛ්ණ්ඩ ළඩිදියුණු කිරීභ 
ම්ඵන්ධ නිලසචිත කශභනහකයණ ළඩටවනක් කයන්න කිඹරහ. පුයන්අ් පු යථගහනල් තිඹනහ 
ඉනරක්නට්රෝනික චහර්ේ එකක්. ඒක නම් නනනකොට ඳහවිේචි කයරහ නළවළ. ඒක ඳහවිච්චි කයන්නන් නළති 
වුනහභ කළඩිරහ ඹන නිහ ඒකට විඹදම් කර මුදල් අඳනත් ඹන නිහ ඒක ඳහවිච්චිඹට ගන්න කිඹරහ භභ 
ඉල්රහ සිටිනහ. කටුඵළේද භංතීරුනේ විදුලිඹ ඇණහිටිඹභ එහි ගභන් කයන ිනිසුන්ට ඳවන් ආනරෝකඹ 
රළනඵන්නන් නළවළ. ඒකට පිලිඹභක් නඹොදන්න කිඹරහ ඉල්රනහ. නගය බහත්, ප්රහනේය ඹ නල්කම් 
කහර්ඹහරඹත්, ර්නෝදඹත් අතය ම්ඵන්ධීකයණඹක් තභත් සිේධ නරහ නළවළ. භභ දන්නන් නළවළ 
නම්නක් ප්රලසනඹ නභොකක්ද කිඹරහ. ඔඵතුභහ එක අදවක් කිඹනහ. එනවන් ත අදවක් කිඹනහ. 
එනවන් රැසවීම් දවහ ආයහධනහක් කයහට ඳසනේ නනදහ නේ ඒක රළනඵන්නන් නළවළ. ඒනිහ 
අදනනනකොට ඳහළල් කීඳඹක නම් දරුන්ට ජීන විඹදභ ළඩිවීභ, ආවහය අර්බුදඹ, නම්නේ ප්රලසනත් 
එක්ක ඵඩගින්න දළනනනහ. අද නනනකොට ප්රහනේය ඹ නල්කම් කහර්ඹහරනඹන් ඳහල් කීඳඹක් බහයනගන 
කයනහ. ඳහරට අඩුඳහඩුක් තිඹනහනම් අඳට නකොනවොභද භළදිවත් නන්න පුළුන් කිඹරහ හකච්ජහ 
කයරහ අඳට උදවු කයන්න පුළුන්. අන්  නගය බහනේ දක් නේකනඹො ඉන්නහ. ඔවුන් එන්. වී. කිේ. 
නරල් එකට ගන්න අලය නිහ ඔවුන්ට මුදල් විඹදම් කයරහ ඳහඨභහරහන් දවහ නඹොමු කයන්න. 
ජනහධිඳතිතුභහ ඹටනත් නේලගුි ක විඳර්ඹහ ව එහි නනසවීභ ම්ඵන්ධනඹන් ක්රිඹහදහභඹක් 
ඹනහ.අනඳත් තිඹනහ ආඳදහ කශභනහකයණඹ කයන්න අලය තළන්, කහණු කළඩිච්ච නඵෝක්කු කළඩිච්ච, 
නහඹ ගිඹ සථහන. නම් දවහ අලය න ප්රතිඳහදන තිඹනහ. ඒ දවහ අලය ප්රතිඳහදන රඵහගන්න 
පුළුන්නම් රඵහගන්න කිඹරහ ඉල්ලිභක් කයනහ. 

04.  ප්රලසන   -  නළත 

05.  නඹෝජනහ 

05(01) භවහ නගය බහ භන්ත්රී, නක්. ඩි. අනුය ප්රනහන්දු භවතහ විසින් කල් දි ඇති නඹෝජනහ බහට ඉදිරිඳත්   
කයන රදි. 

“කටුඵළේද උතුය නකොට්ඨහනේ නේහර ඳහනර් රිඳනම් අංක 57/6 සිට 63/50 දක්හ ඇති අතුරු භහර්ගඹ 

ජනතහනේ කළභළත්ත භත „U. D. නෝභයත්න භහත‟ නර නම් කයන නර නභභ ගරු බහට 

නඹෝජනහ කය සිටින්නීඹ.” 
 

 එභ නඹෝජනහ භවහ නගය බහ භන්ත්රී ජී. එම්. සුයංග එන්. අනඳොන්සු භවතහ විසින් සථිය කයන රදි. 
              ඉවත අංක 05 (01) නඹෝජනහ ඒකභතික බහ ම්භත විඹ. 
 

ගරු නගයහධිඳති   -    ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භවහ නගය බහ භන්රිරුනී, අංක 05 (01) දයණ නඹෝජනහ ඉදිරි කටයුතු දවහ කර්භහන්ත වහ 
ඉදිකිරීම් පිළිඵ සථහය කිටුට නඹොමු කයන රදීප. 
 
ගරු නගයහධිඳති   -    ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 
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13 (ඌ) ගන්තිඹ ඹටනත් නඹෝජනහක් ඉදිරිඳත් කයරහ තිනඹනහ. එභ නඹෝජනහනේ සරඳඹත්, විඹ 
ඳථඹට අදහශ නනොන නිහත් නභභ නඹෝජනහ බහට ගන්නන් නළවළ. 

06. 2022 ඔක්නතෝඵර් භ සථහය කිටු හර්තහනේ තීයණඹන් රකහ ඵළලීභ. 

06(01) 2022.10.10 න දින ඳළති ආඹතන වහ නීතිඹ පිළිඵ සථහය කිටු හර්තහනේ තීයණඹන් රකහ ඵළලීභ. 

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

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඔඵතුභහනගන් නඵොනවොභ නගෞයනඹන් ඉල්රනහ. අපිට නම් ප්රලසන නබ්යගන්න 
පුළුන් ක්රභ උඳහඹ තිඹනහ. භභ නනොදන්න විඹ නනුනන් ළඩිඹ කෆගවන්න කළභති නළති නිහ භභ 
එඹ ඔඵතුභහනගන් ඵරහනඳොනයොත්තු වුනණ් ප්රලසනඹක් අපිට ඇවිල්රහ කිේට ඳසනේ එඹ වරිද ළයදිද 
කිඹරහ දළනගන්න. ඒක අපිට ක්රනභෝඳහඹන් දහරහ කිඹන්න තිබ්ඵහ අපි එනවභ නනොකිඹහ ඇහුහ එනවභ 
අවනනකොට ඔඵතුභහනේ ඳළත්නත් ඉන්න භවය සුනඛ්නඹෝ උඩු බුයන්න ඳටන්ගන්නහ. ඒ සුනඛ්නඹෝ 
ඵළගත්නත නළත්නම් ඳසනේ ප්රලසනන නන්නන් ඔඵතුභහට. ආඹතන කිටුනේ ප්රධහනභ නේ නඩු හර්තහ 
ම්ඵන්ධ කතහ කිරීභ. අපිට ආයංචිඹක් ආහ ඔලිර් ප්රනහන්දුනේ නඩුනේ අපිට නකෝටිගහනක් නගන්න 
වුණහ. අපිට නතොයතුයක් රළබිරහ තිඹනහ. වරිද ළයදිද කිඹරහ දන්නන් නළවළ. ඹම්කිසි ඩීල් එකක් භත 
තභයි නඩු අපි ඳළයදුනන් කිඹරහ ආයංචිඹක් රළබිරහ තිනඹනහ. රහල් අභයසිංවනේ නඩුටත් රක් 500 
ක් ඉල්රරහ තිඹනහ කිඹරහ ආයංචිඹක් ඇවිල්රහ තිඹනහ. රහල් අභයසිංවනග නඩුනේ අපිට ළකඹක් 
තිඹනහ ඒ ඩීල් එක ඒ ආකහයනඹන්භ සිදුනයිද කිඹරහ. අපි අධහයණඹ කයනහ නම් නඩු 
ම්ඵන්ධනඹන් විනලේ අධහනඹක් නඹොමු කයන්න කිඹරහ. අනය ඉදිකිරීභක් ඉත් කිරීභ 
ම්ඵන්ධනඹන් ත නඩුක් තිඹනහ. නඩු රට විඹදම් කයන එක අඳයහදඹක්. නම්හ නඳොලිසිඹට බහය 
නදන්න. නඳොලිසිනඹන් අහධහයණඹක් නනහද කිඹරහ නවොඹරහ ඵරන්න. ඇයි අපි නඵොරුට නඩු රට 
විඹදම් කයන්නන් අන්  නීතීඥ තුිඹ උහවිඹට ඹන්න. එඹහනගන් ප්රනඹෝජනඹක් ගන්න. 15 නනි 
කරුණ ආයක්ක නිරධහරින්ට ඵහධහ කිරීභ නභඹත් නඳොලිසිඹන් කයනහ අඳට අලයනම් නම් නඩුට 
අන්  නීතීඥතුිඹනගන් වහඹ ගන්න පුලුන්. නඩු ම්ඵන්ධ අත්න් කයනනකොට අපි නිරධහරින්ට 
කිඹනහ ඳරිසම් නන්න කිඹරහ නභොකද නම් නඩු එන්නත්කයණඹ පිළිඵද නඩු. නම් නඩු 
නගයහධිඳති භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහට තිඹන නඩුක් නම් නඩුට නගය බහට විඹදම් කයන්න ඵළවළ. 
එඹ නීතයහනුකුර නළවළ ඒනිහ අපි කිඹන්නන් නම්හ අධිබහයඹන් නගන්න එන තීන්දු. නීතිඥ භවනතකුට 
එක්රක් දවදහවක් නගරහ තිඹනහ අනුන්නේ නේට්ටුක් වන්න ගිහිල්රහ. නම්හ ඔඵතුභහ ගත්ත 
අනුණ තීන්දු නිහ නභොයටු ප්රනේලනේ ජීත්න ිනිසුන්ට විදින්න නන අකටයුතුකම් කිඹරහ තභයි 
කිඹන්න නන්නන්. නොයිහ ක්රීඩහංගනඹ ම්ඵන්ධ ප්රලසනඹකුත් තිඹනහ. නභඹ නන ක්රභඹකට 
විගන්න තිඹන ප්රලසනඹක්. අහනඹට රක් ඳනවකට අධික මුදරක් අඳට අහිි නරහ තිඹනහ. 
ආඹතන කිටුනේ අංක 02(4) කරුණ නගයහධිඳතියඹහනේ ඹම්කිසි තීයණඹක් අභිනඹෝගඹකට 
රක්කයන්න නකොභහරිසතුභහට, නහගරික නල්කම්තුභහට, අබයන්තය විගණන අංලඹටත් ඵරඹක් නළවළ. 
නගයහධිඳතියඹහ ඹම් විදිඹකින් නිනඹෝජය නගයහධිඳතියඹහට ඵරඹ ඳළරුනොත් ඒ නිනඹෝජය 
නගයහධිඳතියඹහට විරුේධ අබයන්තය විගණන අංලඹට ඔහුනේ ක්රිඹහකරහඳඹ ම්ඵන්ධනඹන් 
ක්රිඹහභහර්ගඹක් ගන්න ඵළවළ. ඔහුනේ ක්රිඹහ කරහඳඹ වරිද ළයදිද කිඹරහ ඳරීක්ණ ඳත්න්න ඵළවළ. 
එනවභ නීතිඹක් නළවළ. නම් හර්තහ දහචහය ම්ඳන්න නළවළ. ආඹතන කිටුනේ නගයහධිඳතිතුභහ 
කිඹනහ නම් හර්තහ භට මීරග කිටුට දහන්න නනහ කිඹරහ වන් නනහ. එනවභ හර්තහ ඊශග 
කිටුට දහන්න ඵළවළ. ආඹතන කිටු තිඹනහනම් ඒ කිටුනේ බහඳතියඹහ ඉන්නදේදීප කිටුනේදීප 
නගයහධිඳතිතුභහ මුරසුන ගන්නහනම් ඒ කවුරුවරි ඉසයව එඹ හකච්ඡහ නන්න නනෆ. නභොයටු කුරු 
වන්දිනේ බුදුපිළිභ ම්ඵන්ධ ප්රලසනඹ නභභ කරුණ ම්ඵන්ධ ඔඵතුභහ කිඹපු නේ නභහි ලිඹරහ තිඹනහ. 
ඔඵතුභහ කිඹනහ “නභභ කරුණ ම්ඵන්ධ භහ ඔහු භග ඳළඹ වඹකට ආන්න කහරඹක් හකච්ජහ කශ 
අතය භවහ නගය බහ ආඥහ ඳනනත් 37 (අ) ගන්තිඹට ප්රකහය විධිභත් පර් අයඹකින් නතොය ප්රසිේධ 
සථහනඹක බුදුපිළිභඹක් තළන්ඳත් කිරීභට නනොවළකි ඵට කරුණු නඳන්හදුන් නමුත් කුභන නවෝ 
අසථහකදීප තභන් කුරු වන්දිනේ බුදුපිළිභ වන්නේ නභක් තළන්ඳත් කයන ඵ ඳහ ඔහු භහනේ 
නිසින් පිට ඹන රදීප.” ඔඵතුභහ කිඹපු කරුණ ම්පර්ණනඹන්භ ඇතුශත් කයරහ තිඹනහ. අපි දන්නන් 
නළවළ ඔඵතුභහත් එක්ක හකච්ඡහ කයන්න ආන කවුද කිඹරහ.අපිට ගළටළුක් නළවළ. නභඹ කුරු 
වන්දිනේ තළන්ඳත් කශහභ නගයහධිඳතියඹහනේ ඵරතර අනු කුරු වන්දිනඹන් නම් බුදුපිළිභඹ අයින් 
කශහ. ඒ ම්ඵන්ධනඹන් අන්  විනයෝධඹක් නළවළ. ඔඵතුභහ ප්රධහන පුයළසිඹහ වළටිඹට ඹම්කිසි 
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කහර්ඹබහයඹක් කයරහ තිඹනහ.වළඵළයි බුදුවහමුදුරුන් අත්අඩංගුට ගන්න ඔඵතුභහට අයිතිඹක් 
නළවළ.ඒනිහ ඔඵතුභහ බුදුපිළිභඹ නගනල්රහ තිඹන්නන් පිළිකන්නන්.ඔඵතුභහට භතක ඇති අපිත් ඔඵතුභහට 
කිේහ බුදුපිළිභඹ පිළිකන්නන් තිඹන්න එඳහ ස දිනහ කිඹරහ.අහනනේ ඔඵතුභහ ඳශනනි ළනර් 
ඵන්ධනහගහය ගතවුනහට ඳසු තභයි නම් බුදුපිළිභඹ නගනල්රහ තිබ්නබ් ඔඵතුභහනේ කහර්ඹහරනේ 
ඳල්නශවහ.ඔඵතුභහ නම් බුදුපිළිභඹ නගය බහට නගනහනම් ඉන්නන්ට්රිඹක දවන් නන්න 
නනහ.නළත්නම් අදහශ ඳහර්ලඹන් නගනල්රහ එඹ මුදහ වළරීභක් කයන්න තිබ්ඵහ.නභොකද නභඹ ඳන්රක 
වහමුදුරුනො නකනනක් තිබ්නබ්.එඹ දහචහය ම්ඳන්න නළවළ.අපි කිඹන්නන් බුදුපිළිභඹ ඉත් කයරහ නගය 
බහනේ තිඹහගත්ත එක ළයදියි.ඊට ඳසනේ ඔඵතුභහ කිඹනහ භහ තුනක අධික කහරඹක් ගතවී තිබිඹදීපත් 
ඒ ම්ඵන්ධ හර්තහ ඉදිරිඳත් වුනණ් නළවළ කිඹරහ ඔඵතුභහ කිඹනහ.හර්තහනේ නභනවභ කිඹනහ. “භහ 
තුනකට අධික කහරඹක් ගතවී තිබිඹදීපත් අප්රහදඹ ඳශ කයන අතය ගරු නගයහධිඳතියඹහනේ ඉවත 
ප්රකහලඹ භගින් එතුභහ නනොභළති අසථහක එතුභහනේ අයඹකින් නවෝ එතුභහ දළනුත් කිරීභකින් 
නතොය අදහශ ගකි යුත්තන් ක්රිඹහකය ඇති ඵ නඳනීඹන ඵළවින්ද නභභ කහයණඹ ම්ඵන්ධ ඉදිරි 
කටයුතු කිරිභ දවහ ඊට අදහශ ඳසුබිම් පිළිඵද හර්තහක් රඵහගළනීභ තදුයටත් ප්රභහද කශ නනොවළකි 
ඵළවින් ද නම් ම්ඵන්ධ කිටු භගින් ඉල්රහ ඇති හර්තහ කිටු හර්තහ මුද්රණඹ කය නඵදහවළරීභට 
ප්රථභ රඵහනදන නර නහගරික නකොභහරිස නත උඳ නදස රඵහදීපභටත් එභ හර්තහ නභභ කිටු 
හර්තහනේ ඇමුණුභක් නර භව බහ ට ඉදිරිඳත් කිරීභටත් නභභ සිදුවීභ ම්ඵන්ධ අදහශ ඉවර ඵරධහරීන් 
නත දන්හ ඳරීක්ණඹක් සිදුකිරීභටත් කිටු තීයණඹ කයන රදීප.”නම් හර්තහ නකොනවොභද 
නීතඥහනුකරබහඹ නකෝ නභඹ ආඹතන කිටුනේ හකච්ජහ වුනන් නළවළ. ඇමුණුම් අංක 04 පිළිඵද 
අධහනඹ නඹොමු කයනහ. කුරු වන්දිනේ තළන්ඳත් කිරීභට ළරසුම් කය  ඇති බුදුපිළිභ වන්නේ පිළිඵද 
හර්තහ ඇත්තටභ නම් ම්ඵන්ධ ඔඵතුභහ රළේජහනන්න නනහ. නවේතු ඔඵතුභහ අවුරුදු දවඹක් විතය 
නගයහධිඳති.  ඔඵතුභහනගයි, උඳ නගයහධිඳතිතුභහනගයි ඇයි නවොදළයිකම්, හිතත්කම් වයකම් අපි 
දන්නන් නළවළ. වළඵළයි ඔඵතුභහ හිතන්න නනහ නම් ගවන්නන් භවජන නිනඹෝජිතනඹකුට. ඔඵතුභහ කයපු නේ 
අනහගතඹට ළයදි පර්හදර්ලඹක් නනහ. ඒ ප්රලසනඹ ඔඵතුභහට ඔඹ පුටුනේ ඉන්න නිහ දළනනන්නන් 
නළවළ. ඔඵතුභහ කදහවරි නම් පුටුකට ආනොත් ඒ ප්රලසනඹ දළනනයි. ඒ නිහ ගරු නගයහධිඳතිතුභහ නම්හ 
කළත ළඩ. අපිට අදහශ නළවළ නිනඹෝජය නගයහධිඳති කිඹන්නන් කවුද කිඹරහ. ළඩ ඵරන නගයහධිඳති 
වළටිඹට ක්රිඹහත්භක වුණහනම් එඹ නදනගොල්රන්ට කතහ කයරහ ප්රලසනඹ නබ්යහගන්න තිබුනහ. නම් හර්තහට 
ආට අපිට ගළටළුක් නළවළ අපිට ගළටළු නම් ඉන්න භවජන නිනඹෝජිතනඹො වතළිසඅටනදනහටභ ඔඵතුභහ 
නිගහක් කනශේ. අපි නගයහධිඳතියඹහ කිඹන තනතුයටයි ගරු කයන්නන් භවරු ඔඵතුභහ නළති දසර 
නරොකු සීන් දළම්භහ එඹහ මුරසුනන් හඩිවුනනොත් අපි ඉන්නන නළවළ කිේහ. ඔඵතුභහනේ ඳළත්නත් එනවභ 
කිඹපු අඹ ඉන්නහ. 

 
ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ත එකක් තිඹනහ “ආනන්දහයහනම් විවහයසථහනනේ නභොයටු නභෝල්න්  ලිපි 
ය ර් නගෞයනීඹ නබ්රුර ආනන්ද සථවියඹන් හිිනේ අත්න 2021.04.06 දිනළති නහගරික 
නකොභහරිස අභතහ බුදු පිළිභවන්නේ රඵහනදන නර ඉල්ලීභක් කය ඇත.නළත 2022.06.03 න 
දිනළති ඉවත දවන් ලිපි ය ර්නඹන්භ උන් වන්නේ විසින් ගරු නගයහධිඳතියඹහ අභතහ බුදු 
පිළිභවන්නේ නළත ඉල්රහ ඉල්ලීභක් සිදු කය ඇත. එභ ලිපිනේ නහගරික නකොභහරිස අභතහ 
නීතයහනුකරබහඹ පිළිඵද ගළටළුක් නනොභළතිනම් රඵහදීපභට අලය කටයුතු කයන්න ඹනුනන් එකට 
ළඩ ඵරන නගයහධිඳතිතුභහ ටවනක් කය ඇත.නහගරික නකොභහරිස විසින් 2022.06.06 දිනළති නීති 
නිරධහරි නතින් කශ විභසිනම්දීප බුදුපිළිභ වන්නේ විවහයසථහනනේ ඩහහිදුහ තිබීභ දවහ රඵහදීපභ 
ම්ඵන්ධනඹන් නීතයහනුකර ඵහධහක් ඳළන නනොනගින ඵ නීති නිරධහරී විසින් 2022.06.09 දිනළති 
ටවන් කය නහගරික නකොභහරිස නත නඹොමු කය ඇත.” නභඹ කළකිල්නල් නඩු තීන්දුක්. ඒ අනු 
“නහගරික නකොභහරිස විසින් ළඩඵරන නගයහධිඳති නතින් 2022.06.09 දිනළති උඳනදස විභහ ඇත. ඒ 
දවහ ළඩඵරන ගරු නගයහධිඳතිතුභහ විසින් නීතයහනුකර අයඹක් නනොභළති භහර්ග යක්ෂිතනේ 
නනොතළබිනම් නඳොනයොන්දු භත රඵහ දීපභට අලය කටයුතු කයන්න නර ටවන් කය ඇත. ළඩ ඵරන 
නගයහධිඳතිතුභහ විසින් උක්ත ටවන 2022.06.09 දිනළති තඵහ ඇත්නත් 2022.06.09 ඳසු දිනඹක ඵ 
නීති නිරධහරිනග ලිපිඹ අනු නහථ න නවයින් ආදහර ඳහර්ලඹ නත බුදුපිළිභඹ රඵහ නදන නර 
ළඩඵරන නගයහධිඳතිතුභහ ලිඛිත නිනඹෝගඹක් රඵහ දීප  තිනඵන්නන් ඔහුනේ නිඹභඹ ඳරිදි ආදහර ඳහර්ඹ 
විසින් බුදු පිළිභඹ රැනගන ඹහනම්න් අනතුරු ඵ නඳනි ඹයි.” නම් කවුද කිඹන්නන් අබයන්තය විගණන 
අංලඹ. භං අවන්නන් අබයන්තය විගණන අංලඹටත් නභොකේද නභඹ ඵරන්න තිනඹන ඵරඹ. එනවනම් අපිට 
ගවන්න ඇවි ල්රහ අපිට ඳහට් එක දහපු නේකනඹෝ ම්ඵන්ධනඹන් ගිහින් ලියුම් දුන්නභ නභොකේද අපිට 
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කිවුනේ, අපිට ඵළවළ නහ විනිලසචඹ කයන්න. ඔඵතුභහරහනේ ඒහ කයන්න නන ඳශහත් ඳහරන නකොභහරිස 
කහර්ඹහරඹ කිඹරහ කිවුහ නකොනවොභද නභනවභ කයන්නන්, නභඹ කයරහ තිනඹන්නන් ළඩ ඵරන 
නගයහධිඳතියඹට. නිනඹෝජය නගයහධිඳතියඹහ එක්ක අපිට ඇයි නවොදළයිකම් නළවළ, වළඵළයි තනතුය 
එක්ක තිනඹනහ ඇයි නවොදළයිකම් අපිට. නම් තනතුය ඵහල්දු කයරහ තිනඹන්නන්. ගරු නගයහධිඳතිතුභහ, 
“තභන් බුදු පිළිභඹ රැනගන ඹන නර ආදහශ ඳහර්ලඹට ගරු නිනඹෝජය නගයහධිඳතිතුභහ තභන් බුදු 
පිළිභඹ රැනගන ඹන නර දළනුම් නදන නර නහගරික නකොභහරිස නත දුයකථනනඹන් දළනුම් දීප ඇත. ඒ 
අනු ආදහශ අංල නත හචික දළනුම්දීපභක් සිදුකය ඇති අතය පුර් ලිඛිත නිතයහනුකර බහඹකින් 
නතොය ගරු නිනඹෝජය නගයහධිඳතිතුභහනග නිනඹෝග වහ දළනුන් දීපභ භත ආදහශ ඳහර්ලඹ විසින් බුදු පිළිභඹ 
රැනගන නගොස තිනබ්.” කිඹරහ තිනඹනහ නභහි, ත එකක් තිනඹනහ නිගභනඹ කිඹරහ, නකොනවන්ද නම් 
අයඹ රළබුනන් අබයන්තය විගණන අංලඹ නභොකේද නම් තිනඹන අයඹ. භවහ නගය බහ ආඥහ 
ඳන නත් නකොනවද නම්හ තිනඹන්නන්, ගරු නිනඹෝජය නගයහධිඳතිතුභහ නත භවහ නගය බහ ආඥහ ඳනනත් 
14 (4) ගන්තිඹ අනු ඳළරු ඵරතර ද ඹම් ඵරඹක් කටයුත්තක් නවෝ කර්ඹඹක් නිනඹෝජය 
නගයහධිඳතියඹහ විසින් ඉටු කිරීභ නගයහධිඳතියඹහනේ විධහනඹට වහ ඳහරනඹට ඹටත් විඹ යුතු අතය එකී 
නිඹභනේ හි දළක්නන කහර්ඹඹට නවෝ කහර්ඹඹන්ට සීභහ විඹ යුතුද න්නන්ඹ, තද එයින් ඹම් ඳයහ දීපභක් 
නගයහධිඳතියහනේ නිඹභඹක් භඟින් නනස කිරීභ නවෝ අරංගු කිරීභ, කිරීභ වහ ඉටු කිරිභ කශ වළකිඹ. 
නර 14 (5) ගන්තිනේ දක්හ ඇති අතය එනේ කිරීභට අනඳොනවොත් වී ඇත, නගයහධිඳතියඹහ 
නිනඹෝජය නගයහධිඳතියඹහ නත ඵරඹ ඳළරුහභ ඒ ළනඩ් වරිඹට කයන්නන් නළත්තම් නළත ඵරඹ 
ඳය ගන්න එක නගයහධිඳතියඹහනේ යුතුකභ එක අපිට ප්රලසනඹක් නළවළ, දළන් ඔඵතුභහ නකොභහරිසට 
ඵරඹ ඳයනහ එක් එක් කහයණහ ම්ඵන්ධ එඹ නකොභහරිසයඹහ වරිඹට කයන්නන් නළත්තම් නළත 
ඵරඹ ඳය ගන්න ඔඵතුභහට අයිතිඹ තිනඹනහ, නභොකද නභහි විධහඹකඹහ නගයහධිඳතියඹහ එඹ අපි 
පිළිගන්නහ. එඹ තර්කඹක් නළවළ, අපි කළභති වුනත් අකභළති වුනත් නභ ආඥහ ඳනනත් තිනඹන ඳශනනි 
නේ තභයි නගයහධිඳතියඹහ විධහඹක ඵරඹක් තිනඹන නකනනක්, යනට් ජනහධිඳති තනතුය ඇරුණවභ 
විධහඹක ඵරඹ තිනඵන එකභ තනතුය නගයහධිඳති තනතුය. එක භන්රහල් ප්රනහන්දු ගළන නනනයි අපි 
කිඹන්නන්, අපි කිඹන්නන් භවහ නගය බහ ආඥහ ඳනනත් නගයහධිඳතියඹහට තිනඵන ඵරතර ගළන. 
එතනකොට නගයහධිඳතියඹහට තිනබ්න ඵරතර ඳළරුට ඳසනේ නිනඹෝජය නගයහධිඳතියඹහට 
නිරධහරින්ට තිනබ්න අයිතිඹ නභොකේද නම්ඹ වහ ඳරික්ණ ඳත්න්න. ඒ නිහ නගයහධිඳතිතුභහ නහ 
කයන්න එඳහ නම්හ කළත ළඩ, අපි දන්නන් නළවළ නිනඹෝජය නගයහධිඳතියඹහනේ අදව නභොකේද 
කිඹරහ, අපි අණ්ඩු ඳක්නේ භන්ත්රීරු නනුනනුත් කතහ කයනහ නභොකද අපි නවට දනේ අණ්ඩු 
ඳක්නේ හඩි නන්න පුළුන්, නළත්නම් අපි නවට නගදය ඹන්න පුළුන් වළඵළයි ත කට්ටිඹක් නභතනට 
ඇවිල්රහ හඩි නනහ, ඒ ිනිසසුන්ට අභිභහනඹක් තිනඹන්න නන. එ නිහ කරුණහ කයරහ ඔඵතුභහ, එ 
ම්ඵන්ධනඹන් අධහනඹ නඹොමු කයන්න කිඹරහ ඉල්රහ සිටිනහ. 

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

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, නම් ම්ඵන්ධනඹන් පුංචි ඳළවළදිලි කිරීභක් කයන්න නන.  නභොකද කිටු 
නිනඹෝජනඹ කයන හභහජිකනඹක් විදිව ට නභතුභහ අන්  නභත් වන් කයපු නිහ. එතුභහට නම් 
ම්ඵන්ධනඹන් අදවස ප්රකහල කයන්න අයිතිඹ තිනඹනහ ඒ ම්ඵන්ධනඹන් ගළටළුක් නළවළ. දළන් නම් 
හර්තහ නිකුත් නන්නන් දවනනි භහනේ 27 අපි කිටු කළන්නන් දවනනි භහනේ 10 එතනකොට 
කිටුනේ නිනඹෝජිතනඹෝ විදිවට අන්  අයිතිඹ තභයි. නම් කහයණටඹ ආදහශ නිර හර්තහක් අපිට නදන්න. 
අදහශ සිේධිඹ පිළිඵ එතනකොට ඒ හර්තහ තභයි නම් දීපරහ තිනඹන්නන්, එ හර්තහනේ වරි ළයදි කතහ 
කයන්න නන්නන් ඊශඟ කිටුනේ, එතනකොට එඹ ඳළවළදිලි කය ගන්න නන. එනවභ නළතු අපි කිටු 
ඇතුනශේ නිකන් හකච්ජහ කයරහ ගත්ත එකක් නනනයි. අපි කිටුනේ හභහජිකනඹෝ විදිවට ඉල්ලීභක් 
කශහ නම් පිළිඵ විසතයහත්භක හර්තහක් ඊට ආදහශ අංල ලින් කළරහ බහට කිටුට ඉදිරිඳත් 
කයන්න. එතනකොට ඊශඟ බහනේදි තභයි අපිට නභඹ කතහ කයන්න නන්නන්. 

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

ගරු නගයහධිඳතිතුභහ, දළන් එතුභහ භනේ නභ වන් කයරහනන් කතහ කනශේ එභ නිහ භට උත්තය නදන්න 
නන නළත්තම් භභ ළයදි ප්රකහලඹක් කශහ කිඹරහ නභතන වන් නනහ. හභහනයනඹන් ගරු 
නගයහධිඳතිතුභහ, නනෆභ නජයසඨ භන්ත්රීයනඹක්නගන්භ අවන්න හභහනයනඹන් කිටුකට එන හර්තහ 
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කම්ටුට දහන්න කිඹන්න ඵළවළ. එක නම් බහට දහන්න නන දහරහ එනක් ිනිට් එක ඹන්න නන. ඳසනේයි 
හර්තහට ඹන්න නන එනවභ නළතු හර්තහට ඹන්න ඵළවළ.  

 
ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහ අහනනේ නිගභනඹ කිඹන එක කශහනන් ඒ නිගභනඹ කිඹන එනක්දීප, ඔඵතුභහ 
එඹ කිඹනගන එේදි ඔඵතුභහට ඹම් නදඹක් නත්රුම් ගිඹහ, එතනකොට ඔඵතුභහ කතහ කයන සරඳඹ 
නනස වුණහ ඔඵතුභහට නත්රුණහ නභතන නභොකක් වරි යදක් තිනඹනහ කිඹරහ. ඔඵතුභහ නිගභනඹ 
වරිඹට කිඹරහ නළති නිහ එඹ කිඹන නරහනේ නිගභනඹ ගළන වරිඹට අනඵෝධඹක් රළබුහ කිඹරහ, 
භට ඔඵතුභහනේ අංග චරන ලින් නත්රුනහ. විනලේනඹන්භ නම් භවහ නගය බහ ආඥහ ඳනනත් 14 න 
ගන්තිනේ 3හි තිනඹනහ භවහ නගය බහක නගයහධිඳතියඹහ 254 (ආ) ගන්තිනේ විධි විධහන රට 
ඹටත්, 254 (අ) කිඹන්නන් නකොභහරිසයඹහට විතයක් ඳළරිච්ච සිඹලුභ රිඳනම් ඵදු, ක්ර ඵදු ඹන්නහ වු 
සිඹලුභ ඵදු නගයහධිඳතියඹහ නවෝ බහ නෆ කයන්න එඳහ කිවුත් කයන්න පුළුන් නන අයිතිඹක්. එඹ 
නකොභහරිස යඹහට ඳනනතන් ඳළරිච්ච ගකීභක්, එඹට අභිනඹෝග කයන්න නගයහධිඳතියඹහට අපිට 
ඵළවළ. ඒ ගන්තිඹට ඹටත් “බහනේ ප්රධහන විධහඹක නිරධහරිඹහ විඹ යුතු අතය, බහ විසින් කශ යුතු 
ඹළයි නභභ ආඥහ ඳනනත් නවෝ නන ඹම් ලිඛිත නීතිඹකින් විධහනඹ කය ඇති නවෝ ඵරඹ ඳළරි ඇති සිඹලු 
විධහඹක ක්රිඹහ ව ගකීම්, ඳද ම්ඵන්ධනඹන් ප්රතිවිරුේධ නච්තනහ නඳනී ඹන්නන්නම්  ි නගයහධිඳති 
විසින් කශ වළකිඹ නළතනවොත් ඉටුකශ වළකිඹ”. නභඹ තිනඹන්නන් නගයහධිඳතියඹහට, එතනකොට (4) 
තභයි ඵරඹ ඳයන්නන්, ඵරඹ ඳළරුට ඳසනේ (3) ඹටනත් තිනඹන එහ උඳ නගයහධිඳතියහට එනවභ 
නළත්තම් ඵරඹ නකොභහරිසයඹහට රළනඵන්නන් නළවළ, ඵරඹ ඳයන්නන් නළති අසථහකදීප ඒ 
කිඹන්නන් (6) භට ඵරඹ ඳළරීභට නනොවළකි න අසථහකදීප, අන්න එතනදීප කිඹනහ ඔඹ (6) 
නගයහධිඳති ධයඹ පුය් ඳහඩු ඇති වු දිනඹකදි න නගයහධිඳති නකනනක් නත්රි ඳත්කය ගන්නහ දිනඹ 
අන්න කහරසීභහ තුශ නයෝගහතුය වුනවොත් නවෝ නළතනවොත් නනඹම් නනොළශළක්විඹ යුතු නවේතුක් 
නිහ නගයහධිඳති ඳළිි  නනොසිටින කහරසීභහ තුශ උඳ නගයහධිඳතියඹහ විසින් නගයහධිඳතියඹහ විසින් 
ක්රිඹහත්භක කයන ඉටු කයන සිඹලු ඵරතර කර්තයන් කයන්න පුළුන්. දළන් නභඹ ඳයපු එකක් ඳයපු 
ඒනක්දීප (3)හී වන් නේ කයන්න ඵළවළ.(3) තිනඹන්නන් නගයහධිඳතියහට කයන්න තිනඹන නේ, (4) 
තිනඹන්නන් ඳළරුට ඳසනේ කයන්න තිනඹන නේ.(6) තිනඹන්නන් ඳයන්න ඵළරිවුණ නේරහක 
නගයහධිඳතියඹහනේ සිඹලු කටයුතු කයන්න පුළුන් කිඹන එක. ඔඵතුභහනේ කතහ වරි රසනයි 
අවනගන ඉන්නනකොට හිතනහ ළසකටත් ඳන්රකට ගිඹ නළති එනකක්ද නකොනවද, අත්අඩංගුට 
අයන් බුදු පිළිභඹක්. නළවළ එනවභ එකක් නනනයි වුනණ් ඳළවළදිලිභ භහ විසින් නම් කටයුත්ත 
කයනනකොට ලිහිි  භන්ත්රීතුිඹත්, සුනේස භන්ත්රීතුභහත්, භල්ලිකහ ජඹති බහඳතිරිඹත්, සුයංග 
භන්ත්රීතුභහත් නම් ඉන්නනකොට ගත්ත තීන්දුක් තභයි භභ කිඹපු නේ ටවන් කයරහ නභඹ හර්තහනන් 
එන්න බහට බහනේදීප අපි කතහ කයන්නම් කිඹරහ කිවුනේ. ිශඟ බහ නනනයි බහට එන්න 
කිඹරහ තභයි කිවුනේ. එතනකොට බහනේදීප එ ඳරික්ණ හර්තහ තභයි, කිඹපු නේ තභයි කිටුට ඇතුශත් 
කනශේ එතනකොට නභතන තිනඹන ගළටළු තභයි, ඔඵතුභහ කිඹනහ අභිනඹෝගඹට රක් කයනහ. 

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

ගරු නගයහධිඳතිතුභනී, නභඹ පිටනඳොට ගවන්න වදන්න එඳහ. භභ කිවුනේ ඔඵතුභහ කිඹපු ්  යකහල දහපු වරි 
ඒහ දහරහ තිනඹනහ, වළඵළයි එ ප්රකහල රදීප ඔඵතුභහ ඵනිනහ නිරධහරින්ට නදොස කිඹනහ 
නකොභහරිසයඹහට නභහි විධිභත් ඳරික්ණඹක් කයරහ හර්තහ ආනේ නළවළ කිඹරහ, ඔඵතුභහ කිඹනහ 
ිශඟ එක ප්රින්ට් කයන්න කලින් හර්තහ නගනත් දහන්න දහරහ බහට ඹන්න. ඒනවභ කයන්න ඵළවළ. 
 

බහ නඝෝහ 
 

ගරු නගයහධිඳති    -    ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 
 

ගරු භන්ත්රීතුභහ එදහ කිටුනේදීප භභ කිවුනේ. ඒ ඳරික්ණ හර්තහ බහට නඹොමු කයන්න කිඹරහ නභොන 
නේරහකත් කිටු හර්තහනේ නළවළ විගණන විසින් ඉදිරිඳත් කශ හර්තහ. කිටු හර්තහනේ තිනඹනහ 
ඇමුණුම්. ඊනේ දිනනේදීප භට ඇමුණුභක් විදිවට එන්න නනන්නම් නම් හර්තහට එන්න නන නළවළ 
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ඇමුණුභක් විදිවට එනහ වදිසසිනේ නවට දිනනේදීප කයන්න නන නදඹක්නම් ඇමුණුම් දහන්න පුළුන් 
නකොනවොභද ඵළවළයි කිඹන්නන්, 

 

බහ නඝෝහ 
 

නවට දිනනේදීප නම් නභොයටු භවහ නගය බහ නනුනන් බහ දළනුත් නරහ කයන්න තිනඹන 
ආන්න දිනඹ අද දිනඹ නම් නම් ඊනේ දින නේ එනහ නම් බහ දළනුත් කයන්න ඇමුණුභකින් වරි, එක 
නම් ආඥහ ඳනනතත් තිනඹනහ, අතුරු යසථහරත් තිනඹනහ. 

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

ගරු නගයහධිඳතිතුභහ, භභ දළන් භන්ත්රීධුයනඹන් ඉල්රහ අසනනහ නඳන්නන්නනකෝ. 
 

බහ නඝෝහ 
 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 
 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, එනවභ එකක් නළවළ වළඵළයි 14(3) තිනඹනහ නගයහධිඳතියහ ත්බහනඹන් කයන 
නභොනඹම් නවෝ කටයුත්තක් බහ දළනුත් කයන්න පුළුන්, භභ ත්බහනඹන් කයපු නදඹක් 
අත්බහඹට ඳත්නච්ච නිහ භන් නම් කිඹන්නන්, භභ නගයහධිඳතියඹහ විදිවටලිහිි  භන්ත්රීතුිඹ, 
භළක්සි භන්ත්රීතුභහ, එතුභහ වළභදහභ නම්නකන් ඳළන ඳළන ඹනහ, ලිහිි  භන්ත්රීතුිඹ වළංනගන්න වදනහ 
සුනේස භන්ත්රීතුභහ ඉන්නනකොට කිටුනේදි භභ කිවුහ කරුණහකයරහ ඔඵතුභහ නභඹ කිටු හර්තහට දහරහ 
එන්න අපිටත් නභහි කතහ කයන්න නදඹක් ඉතුරු නරහ තිනඹනහ කිඹරහ. එතනකොට එඹ හර්තහට 
ඇතුශත් කශහ. එඹ ඳරික්ණ හර්ථහනේ ඇමුණුභක් විදිවට ඉදිරිඳත් කශහ. ඇමුණුභ නදන්නන් බහනේ 
හර්ථහට නඳයනම් එනවභ නළත්තම් බහ දිනඹට නඳයනම් ඇමුණුභ නදන්නන් ඒ ඇමුණුභ රඵහ දීපනම් 
ගකීභ අපිට තිනඹනහ. එඹ ඳළවළය වරින්න ඵළවළ. නභතන වුනන් නභන්න නම්කයි. නම් සිේධිනඹදි  භභ 
නභොනභ නේරහකත් නම් බුේධ ධර්භඹ ආයක්හ කයන භවහ ංඝ යත්නඹ නේදභින්න කයින් 
බුදුයහජහණන් වන්නේනේ රඳඹ හිනත් භහ ගත්ත එනවභ නළත්නම් වදපු රඳ රට න්දනහ කයන 
ධර්භඹක භභ ඉන්නන් නළවළ, භනුසනඹක් ඹවභගට ගන්න පුළුන් දවභ බුදු දවභ ඒ දවභ අදවන 
නකනනක් විදිවට, ඒ දවභ පිළිඳදින්න නරොකු උත්වඹක් දයණ නකනනක් විදිවට බුදු වමුදුරුන්නේ 
පිළිභඹක් නගනල්රහ අත්අඩංගුට ගළනීභ භට කයන්න ඵළවළ භභ නභොන නේරහකත් භවහ ංඝ යත්නඹ 
ඹම් ඹම් අඳවසුතහඹන්ට ඳත්නන විදිවටත්, භවහ ංඝ යත්නඹ ඹම් ඝහතන ළඩටවන් රට රක් 
නන විදිවටත් ම්ඵන්ධනඹන් කටයුතු නනොකයපු නකනනක් විදිවට බුදුවහමුදුරුන් අත්අඩංගුට 
ගන්න භට ඵළවළ භභ එනවභ නදඹක් නනනයි කනශේ. 38 (ආ) ගන්තිඹ ඹටනත් භවහ ඇභතියඹහනේ 
අනුභළතිඹත්, ඊට එවහ ගිඹ ජනහධිඳතියඹහ චක්රනල්ඛ්නඹකින් නිකුත් කය ඇති ප්රසිේධ සථහන ර සභහයක 
ඉදි කිරීභ කිඹන එක, එක බුදු පිළිභ කිඹන්නන් නළවළ එනවභ එකක් ලිඹරහ නළවළ, තිබිභ ම්ඵන්ධනඹන් 
කටයුතු කිරීභත් ඊට එවහ ගිඹ ඳළඹ 6 ක හකච්ඡහක් නභන්න නම් විදිවටභ භන් තුය බීබී කතහ කනශේ. භට 
උභනහ තිබුණහ ඒ ශභඹහ නම් තත්ත්නඹන් මුදහගන්න. ඒ තරුණඹහනේ අදව තිබුනණ් කුරු 
වන්දිඹ කිඹන අවුරුදු 67ක් ඳයණ වන්දිඹ, කුරු වන්දිඹ කිඹන එක නළති කීරීභ වහ බුදු පිළිභඹක් 
තිඹන්න. භභ ඒ ශභඹහට කිවුහ කුරු වන්දිනඹන් ඉඩභක් ගන්න භට නදන්න පුළුන් ගහණ නදන්නම් බුදු 
පිළිනම් තිඹන්න. එනවභ තිබ්නඵොත් ඔඵත් දිනුම් භභත් දිනුම් මුදල් නදන ිනිසසුත් දිනුම් එතනකොට 
අනුන්නේ ඉඩභක තිනඹන බුදු පිළිභඹක් නිහ කුරු වන්දිඹ නළති නන්න පුළුන් වළඵළයි ඳනත් ර 
නළති තළන් ර බුදු පිළිභ තිඹරහ ඒ අනුහයනඹන් ඔඵ කයන්න ඵරහනඳොනයොත්තු න නේ කයන්න භට 
ඵළවළ. ඒ කිඹරහ භවහ කහරඹක් ගිනේ නළවළ භභ අනුයහපුනර් ම්නම්රනඹකට ගිහිල්රහ බහට එනනකොට 
ඒ නේරහනේ බහනේ ංර්ධන කටයුත්තක් සිදුනන අතයතුය තභයි නම් අකයතළබ්ඵඹ සිදුවුනණ්. එඹ 
නච්ච නේරහනේ භට ආයංචිඹ ආහ භභ බුදු පිළිනම් නගනහහ. භභ නම් නගයහධිඳති ධුයනේ කටයුතු 
කයන්න එනනකොටත් යවිනහත් භවත්තඹහ විසින් නගනහපු බුදු පිළිභඹකුත්, චන්ද්රදහ භවත්තඹහ නගනහපු බුදු 
පිළිභඹකුත්, සුරුභකුත් නම් නගය බහනේ තළන්ඳත් නරහ තිබුණහ. අත්අඩංගුට ගළනීම් නනනයි ඒහ, 
බුදු පිළිභඹක් තිනඹනහ උහවිනේ අධිකයණනේ අධිකයණඹට පුළුන්ද බුදුවහමුදුරුන් අත්අඩංගුට 
ගන්න. එහ අත්අඩංගුට ගළනීම් නනනයි අත්අඩංගුට ගන්න නන නේරහනේ ගත්ත නළති නිහ තභයි 
ංඝ යත්නඹ ඝහතනඹට රක් නන්නන්, ඳළිි ලි රට ඵරඳළම් කයරහ ඹම් අඹනේ ඳළති අයනගන අපි  
සුරුභක් නනනයි අඩුභ තයනම් සභහයකඹක් සුහන භුිනේත් තිඹන්න තහභ අනනයන් ඉඩක් දීපරහ 
නළවළ. ඔ භන්ත්රීතුභහ හක්ෂි අන්  කුවින්ටන් ප්රනහන්දු නභතුභහනේ අම්භහනේ අයිඹහ අපි සභහයක 
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ගරනනකොට එතුභහනේ රඳඹ වන් කයරහ තිනඹන සභහයකඹත් ගළනරේද නළේද භන්ත්රීතුභහ, ඒනක 
කිසි ප්රලසනඹක් නළවළ.නභොකද අගරකඩ භවහචහර්ඹ වහමුදුරුනො, භහගල්නල් නහගිත භව වහමුදුරුනෝ, 
විභරධර්භ වහමුදුරුනෝ ඇතුළුන්නහවු සිඹලුභ වහමුදුරුනෝ භට කිේනේ, “පුනත් නගයහධිඳතිතුභහ ඔඵ 
කනශේ අන්  ආගික වජීනඹ ඇති කයන එක” නභතන ගළටළුක් තිඹනහ. උඳ නගයහධිඳතිතුභහ 
නනොභග ගිහිල්රහ නවෝ නනොභග ඹරහ නවෝ නභතන නඳොඩි ප්රලසනඹක් තිඹනහ. භභ ඉන්න කහරසීභහනේදීප 
නබ්රුර ආනන්ද හිි ආනන්දයහභහධිඳති උන්වන්නේ නකොභහරිසට ලිඹන්නන් බුදුපිළිභඹ ඉල්රරහ. භභ 
රිභහන්ඩ් එනක් ඉන්නනකොට නගයහධිඳතිතුභහ කිඹරහ ලිඹනහ. භට නරොකු ප්රලසනඹක් නභඹ. එඹට නවේතු 
තභයි ආගික නහඹකනඹක් නවෝ නේහ, පුේගලික නහඹකනඹක් නවෝ නේහ නම් ලිඹවිලි ර තිඹන එකට 
ළඩිඹ එවහ ගිඹ නගොඩහක් නේල් තිඹනහ නම් වහමුදුරුන් නේනහ නඳොලිසිඹට. නඳොලිසිනඹදීප 
වහමුදුරුනො කිඹනහ භභ ඒ දවහ කිසිභ නහඹකත්ඹක් රඵහදීපරහ නළත. ආශිර්හදඹක් ඳභණයි කනශේ 
කිඹරහ නඳොනත් ලිඹරහ තිඹනහ. එනවභ ලිඹරහ තිඹන නේරහක නම් කටයුත්ත උඳ නගයහධිඳතියඹහ 
එකට ළඩඵරන නගයහධිඳතියඹහ විදිඹට ත නඳොඩ්ඩක් ඉරහ ඉදරහ නගයහධිඳතිතුභත් ඒක්ක 
නබ්යගන්න කිේනම් නම් ප්රලසනනඹන් නබ්නයනහ. නම් බුදුපිළිභඹ පිලිකන්නන් තිබ්නබ් නළවළ.නම් 
බුදුපිළිභඹ නගනල්රහ ඉසනල්රහභ තිබ්ඵහ නභතන. ඊට ඳසනේ නම් බුදුපිළිභඹ තිබ්ඵහ පුසතකහරනේ. ඊට 
ඳසනේ නම් බුදුපිළිභඹ නගනහහ දළනට ලිඩ් එකත් එක්ක භහ විසින් භනේ මුදලින් තළන්ඳත් කයපු බුදුපිළිභඹ 
වළභදහභ පිරිත් ඇනවන තහත් කයන තළන අනගෟ ය නන්න නනනභයි තිබ්නබ්.එඹ ඹම් සථහනඹක 
තළන්ඳත් කයන්න තිබ්නඵ.එඹ නනභ කතහක් නමුත් විනලේනඹන්භ ඔඵතුභහ කිඹන විදිඹට අත්අඩංගුට 
ගළනීභක් සිදුකශහ නම්. ඒ අත්අඩංගුට ගළනීභ සිදුවීභ ඳළවළදිලිභ භට ඒ අසථහනේදීප භට සිේද වුණහ 
නගයහධිඳතියඹහ ත්බහනඹන් ගන්න ක්රිඹහලිඹට භවහ නගය බහ ආඥහ ඳනනත් අංක 14 (3) ගන්තිඹ 
ඹටනත් නම් නභොයටුනේ අනනක් ගම් රට ඩහ නනක් තිඹනහ. අපි මුසලිම් ඳල්ලිඹට ගිඹහභ අපි 
දකින්නන් නම් එන්නන අන් භ ඵළතිභනතක් නේ අපි කනතෝලික ඳල්ලිඹට ගිඹහභ අපි න් න්නන් 
නඵෞේධනඹක් විදිඹට නනනභයි කනතෝලිකනඹක් නේ, අපි නේහරඹට ගිඹහභ න් නහ හින්දු බක්තිකනඹක් 
නේ. අන්න ඒ නිහභ තභයි නභය 2018 ඉතිවහනේ කයදහකත් නනොවුන විදිඹට අපි විසිතුන්නදනහභ 
නඵෞේධනඹෝ නරත් අපි ප්රථභ තහට 2006, 2011, 2018  භභ 2002ත් නිලහන්ත ප්රනහන්දු භන්ත්රීතුභහරහ 
1997 ඉදරහ අපි නභොනභ අසථහකත් ඳල්ලි ගිහිල්රහ ආශිර්හද රඵහගත්නත් නළවළ. රලිත් පීරිස 
පිඹතුභහ අපිට විනලේ ආශිර්හදඹක් කරහ. ආගික වජීනඹ ඇති කිරීභ උනදහ භට තිබුනහවු ඵරතර 
අනු ත්බහනඹන්භ ඒ කටයුත්ත අපි කරහ. ඒ ත්බහනඹන් කයපු කටයුත්නත්දීප අභිනඹෝගඹට 
රක්කයන්න පුලුන් නන්නන් අභිනඹෝගඹට රක්වීභට රක්නන්නන් ඳළරී ඇති නකොටසින් ඉතුරු 
නකොටට විතයයි.ඳළරි ඇති නකොටට අභිනඹෝගඹක් නන්නන් නළවළ.නම් ඳළරී නළති නකොටක් නම්. 
නගයහධිඳතියඹහනේ ම්පුර්ණ ඵරඹ ඹනහනම් ඹන්නන් නඳය කී විදිඹට.ඵරඹ ඳයන්නට නඳය 
උඳනගයහධිඳතියඹහට නවෝ නකොභහරිසයඹහට ළඩ ඵරන.උඳනගයහධිඳතියඹහ අනිහර්ඹනඹනන්භ 
නනහ නකොභහරිස නන්නන් නළවළ.ඵරඹ ඳයන අසථහනේදීප විතයයි නිරධහරිඹකුට නකොභහරිසට 
උඳනගයහධිඳතිට ඵරඹ ඳයන්න පුලුන් නන්නන් නගයහධිඳතියඹහ ජීතුන් අතය සිහිසුන් ඉන්න 
නරහක ඳයන එකක් පුලුන්.ඒ ඇනයන්න නභොන විදිඹකින්ත් ඒක අභිඵහ ඹන්න ඵළවළ.ඵරඹ 
ඳයරහ තිඹන කහයනනේදීප බුදුපිළිභ රඵහදීපභත් කයපු කහයනඹක් නන විදඹකට දකින්නත් පුලුන් 
කභක් නළවළ ළඩ ඵරන නගයහධිඳතිට. ඒක ඳනනත් ඳළවළදිලිභ තිඹනහ නේභ නම්ක දුන්නට කභක් 
නළවළ කිඹන ත්බහඹ ළඩ ඵරන නගයහධිඳතියඹහට ඹන්නන් නළවළ.ත්බහඹ කිඹන එක වදරහ 
තිඹන්නන් උදහවයණඹක් ලනඹන් ජනහධිඳතියඹහට ආණ්ඩුක්රභ යසථහනන් ඳළරිරහ තිනඹන්නහවු 
ඵරතර යහජය ආයක්ක නල්කම්යඹහට ඳයරහ ගිඹහභ ඔහු ආයක්ක අභහතයයඹහ නවෝ 
ජනහධිඳතියඹහනේ ක්රිඹහකහයකම් රදීප නම්ක නභනවභ කයන්න කිඹරහ ඳළනවීභක් කයන්න ඵළවළ.පුළුන් 
නන්නන් නදන එක ඳත්හනගන ඹහභ ඳභණයි.ඒ අනු භවහ නගය බහ ආඥහ ඳන නත් නභොන 
විදිඹකින්ත් දවන් නරහ නළවළ.ඒක නිහ එදහ දිනනේදීප භට නම් උභනහ නරහ තිබුනන්  නන නභොකුත් 
නනනභයි.භභ රිභහන්ඩ් නන්නන් නභොකටද කිඹන එක කවුරුත් දන්නහ.වළඵළයි බුදුපිළිභ වන්නේ 
රඵහදීපනම්දීප භහජඹ තුර, වහමුදුරුනො වන්නේරහ තුර කිතුනු බක්තිකනඹො තුර, ඒක ඳළත්තකින් එන්නට 
පුලුන් ම නේභක් ගවරහ ගිඹහ රිභහන් එකට බුදුපිළිනභ නකොනවොභවරි මු දුන්න කිඹරහ හිතන්න 
පුලුන්.අනනත් ඳළත්නතන් වහමුදුරුනෝ හිතන්න පුලුන් ම ඇත්තටභ කිඹනහනම් නඵෞේධනඹක්ද 
නකොනවොභද ළඩ ඵරන නගයහධිඳති නදන්නන්. දළන් භභ ප්රලසනඹකට භළදිනරහ ඉන්නන. භනගන් අවන 
ප්රලසනරට භට  උත්තය නළවළ.භභ නම්ක ඳරීක්ණඹක් කයන්න කිේන ඒ නිහ. ඒ ඳරීක්ණ 
හර්තහනන් භතුනච්ච කරුණු තභයි නම්.දුන්නට ඳසනේ ලියුභ එනහ කිඹරහ එකනකනනක් 
කිඹනහ.නීති නිරධහරී කිඹනහ,ත්බහනඹන් දුන්නට කභක් නළවළ නකොනවවරි ළඩභකයනහනම් 
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කිඹරහ.භභ දන්නන් නළවළ නම් ඔක්නකෝභ නම් ඳනතට දහඹකනනහද කිඹරහ භභ දන්නන් නළවළ.වළඵළයි 
ගරු ලිහිි  භන්ත්රීතුිඹත් සුනේලස භන්ත්රීතුභහත් ආඹතන කිටුනේදීප ඳළවළදිලිභ කතහකනල් නම් 
ම්ඵන්ධනඹන් .ඔඵතුභහ ඔඹ කිඹන කතහ අපි දන්නන් නළවළ වරිද කිඹරහ.ඒක නිහ බහට එන්න 
කටයුතු කයන්න කිඹරහ කිේහ. ඒ නිහ තභයි ඇමුණුභක් විදිඹට නභඹ බහට එේනේ.ඒ නරහනදි කිසි 
විනයෝධතහඹක් එඹට ඳෆන නළවළ.නම් කහයනනඹන් ඹම් කවුරුවරි අඳවසුතහඹකට ඳත්නරහ 
තිඹනහනම් ඒක ඉත් කයන්න අපිට හකච්ජහ කයන්න තිඹනහනම් එක නනභ එකක්.ඒ ඇනයන්න 
නභනවභ නකොනවොභද එේන? ඇයි එේන? කිඹන එක අනු ප්රලසනඹ නම් කිටුනේදීප ගත්තහවු කහයනඹක් 
භත භභත් කිටුනේ හිටපු නිහ බහනේදීප එතුිඹ ඉන්නහ කිටුනේ ගන්නහ රද තීයණඹ අනු වළඵළයි ඹම් 
කිසි විදිඹකට නම් ඇමුණුනම් තිනඹන නේ නම් කිසිභ නේකට අදහර නනොන එකක් නම්.නම් ඇමුණුනම් 
තිඹන එක ම්පර්ණ ළයදිනම් ඒක හකච්ජහ කයරහ ඒ ඳයහජඹ කයමු. එච්චයයි කයන්න තිනඹන්නන්.නම් 
ඇමුණුනම් තිනඹන නේ ළයදිනම්,නම් බුදුපිළිභඹ රඵහදීපනම් ක්රිඹහලිඹ ළයදිනම්, නම් ක්රිඹහලිඹ නවොදනම් 
නම් ඇමුණුභ අයින් කයරහ, ඳළත්තකට වීසි කයරහ ඉය කයමු.ඒ ඇනයන්න ඹම් කහයණඹක් නිලසචිත 
අනඵෝධ කයනගන ඒ ම්ඵන්දනඹන් කතහ කයන්නට ඊනේ දිනනේදි ඹම් කහයණඹක් භතුවුනහනම් අද 
දිනනේදීප තීයණඹ ගන්න නනෆ.  ඔෟනෆභ යහඳිතිඹක් ඳටන් ගන්න බහ ආයණ අනුභළතිඹට ඹටත් 
නනොන විදිඹට කටයුතු කිරිභ දවහ අනුභළතිඹ ගළනීභට තිනඹන දිනඹ නවට දිනනේ නම් අද දිනනේදි 
ඉදිරිඳත් කය ඒ ඇමුණුභක් නවෝ ඉදිරිඳත් කය බහ අනුභළතිඹ රඵහනගන කටයුතු කයන්න තභයි අපිට 
රඵහදීපරහ තිනඹන නිර්ණහඹකඹන් අනු තිනඹන්නන්.නම්හිදි තිනඹන්නන් නකොනවොභද? එේන 
නකොනවොභද?එන්න පුලුන්ද? කිඹන එකට ඩහ නම්නකදි ඇතිනන්න ගිඹ නේදහචකඹ.උදහවයණඹකට 
භට භවය අඹ නේ ඔෟන අනය එකක් ගවගනිල්රහ භට කභක් නළවළ. ඒෟසකට ඳළිි ල්රක් කවුරුවරි 
ආගික නහඹකනඹක් දළම්නභොත් ඳළිි ලි විබහග කයන්න එඳහ. එනවභ කිඹරහ කභක් නළවළ.ඔෟන එනකක් 
තිඹහගනිල්රහ කිඹරහ කනතෝලික කුරුනයි,ධර්භ චක්රඹයි ඳටරරහ විනහලඹක් ඇති කයන්න භට කිසිභ 
උභහනක් තිබුනන් නළවළ.එනවභ භට උභනහක් තිබුනනම් භට තිබුනහ නදයිඹනන් කිඹරහ ඔෟකට 
නකොන්ක්රීට් අඩුද, ඹකඩ ටිකක් අඩුද, කිඹරහ භටත් තිබුනහ නඳොනවොය ටිකක් දහරහ එනවභ කයන්න.භභ 
කදහත් එනවභ කයර නළවළ.භභ වළභදහභ කිඹනහ.අනුනහඹක සුභනයතන වහමුදුරුනො අඳත්වුනහ. ඒ 
අනුනහඹක වහමුදුරුනො නඵෝදහ කුඹුනය ජනතහ විමුක්ති නඳයමුනණ් මුලින්භ ඔවුන්නේ ප්රතිඳහදන ලින් ශභහ 
උදයහනඹක් වළදුහ.ශභහ උදයහනඹ රග ඳයි් ඳඹක් තිබුනහ.ඒෟස ඳයි් ඳඹ රග බුදුපිළිභඹ තිඹන්න නඵෝදහ 
කුඹුනය කට්ටිඹ බුදුපිළිනභත් නගනල්රහ තිබුනහ.වහමුදුරුනෝ භට ඳි විඩඹක් එේහ “පුනත් බුදුපිළිභඹ 
තිඹන්න නවට එනහ භභ එන්නද" කිඹරහ. එතනකොට භභ කිේහ “ඔඵ වන්නේ බුදුපිළිභඹ තිඹන්න 
ආනොත් භභ එදහ ඉදරහ තහඳහයහභඹ විවහයඹට එන්නන් නළත" කිේහභ වහමුදුරුනෝ බුදුපිළිභඹ තිබ්නඵත් 
නළවළ.භභ කළභති නළවළ බුදුවහමුදුරුනො ඵරත්තු නහනහ ඵරහනගන ඉන්නට.ඒ නිහ නභතන සුදුසු 
නළවළ එනවභයි බුදුපිළිභඹ තිඹන එක නළළත්තුනේ.අපි කුණු නගොඩල් නතය කනල් බුදුපිළිභ තිඹරහ  
නනනභයි.කුණු නගොඩල් නතය කනල් කුණු දහන්න එඳහ නභන්න ළඩටවන කිඹරහ. 

 
ගරු භන්ත්රීරුනි, වළඵළයි නම්ක කයන්න තිබුනන් නම් විදිඹට නිහ ත්බහනඹන්භ ඒෟස කටයුත්ත කයහ. 
ඒකට අභිනඹෝගඹක් නන විදිඹට ඹම් කටයුත්තක් බහනේ නනහනම් එහි වහනිඹ ඳළිණනන්නන් ඒ 
කටයුත්ත කර භභනම් භභ ඒෟස ම්ඵන්ධනඹන් හර්තහක් ඉල්රන්නන් භනේ ගකීභක්,භනේ යුතුකභක් 
ඒ බුදුපිළිනභ නගනහපු නකනහ විදිඹට ඒෟසක භනේ ගකීභක්, ඒෟස ගකීභ ඉටු කිරීභ දවහ නන්නහවු 
කහර්ඹඹ ඇනයන්නට භභ පුන පුනහ කිඹන්නන් නම්නක විනලේනඹන්භ ඔඵතුභහ දන්නත් ඇති. එක්තයහ 
කහර සීභහකදීප ඔඵතුභහ ඵසයථනේ ඉන්නනකොට ඔඵතුභහට උඩ ඳළන ඳළන ගවපු ඒ වහමුදුරුනොභ ඊට 
ඳසු ඒ භළතියණනේදීප ඒෟස වහමුදුරුනොභ පුටු නවෝදරහ පුටු පිරිසිදු කයරහ ඉන්දන්න ඔෟන සුජිත් 
පුසඳකුභහය කිඹපු වහමුදුරුනොභ තභයි එදහ උඩ ඳළන ඳළන ඵසඑනක්දීප ඔඵතුභහට ගළහුන.ඒ ගවනනකොට 
එදහ අන්  ංඝයත්නඹභ නභතනට  ළඩභ කයරහ එතනකොට ඔඵතුභහ රිභහන්ඩ්. ඔඵතුභහනේ කහර්ඹහරනේ 
නකොඩි ගළටගවනනකොට භභ ප්රලසන නබ්යන්නන් මුණල් ඵර ඵර පුේගරඹන් ඵර ඵර 
නනනභයි.ඔඵතුභහනේ කහර්ඹහරනේ කව නකොඩි ගළට ගවරහ නරොක් කයනනකොට, ඒ කව නකොඩි ගරරහ 
නගය බහ භූිනඹන් එවහට  වහමුදුරුනො පිටත් කයපු  කව නකොඩි ගරරහ භනේ ඩිකිනේ දහනගන භභ 
ඹනනකොට “කවනකොඩි උම නදනද නළේද" කිඹනනකොට භභ හුමුදුරුන්ට කිේහ  ළසට ඳන්ල් ගිඹ 
එනකක් නනනභයි, ළසට බුදු දවභ අදවන එනකක් නනනභයි, ඔඵ වන්නේ නභොනහ කිේත් ඔෟනට 
ඩහ තර්ජනඹ කයන්න ආනොත් භභ අධිකයණඹට ඹනහ.භනගන් නකොඩි ඉල්රන්නත් එඳහ.නගය බහ 
භූිඹට එන්නත් එඳහ කිඹරහ.අපි ප්රලසනඹ විදුන එනවභයි.අපි ප්රලසන විදුනේ නළවළ අතනයි නභතනයි 
ගට්ටනඹක් තිඹනහද? ඒ ගට්ටනනඹ භළදින් ඇවිත් දික්කයනද? ඒ දික් කයන්න උත්හව ගන්නද? 
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කිඹරහ ප්රලසන විදපු නකනනක් නනනභයි භභ.ගට්ටනඹ නවොඹහනගන ගිහිල්රහ ගට්ටනනේ ප්රලසන විදපු 
නකනනක් භභ.වළඵළයි නභහි පුන පුනහ භභ කිඹන්නන නවට බුදුපිළිභඹක් තිඹන්න ආත් භභ ඒක 
ඳළවළදිලිභ කිඹනහ පුක්අයඵ භංන්දිනේ අන්  හිටපු භන්ත්රී ප්රිඹනහත් නභන්ඩිස භන්ත්රීතුභහනේ 
නවෝදයඹහ ඇතුලු කයගත්තහවු ඳල්ලිනේ කට්ටිඹ ඔඵතුභහ ට භතක ඇති පුක් අයම වන්දිනේ සුරුභක් 
තිබ්ඵහ.භභ ඒ සුරුභත් නගනහහ.වළඵළයි භට නභොන නරහකත් පිඹතුභහරහ ඇවිල්රහ අනඹත් නළත 
නදන්න කිඹරහ කිේන නළවළ.දීපඳහනන්ද ඳහනයත් අපි නගනහහ. ඒ නිහ එතනදි නගනහපු එක අත්අඩංගුට 
ගන්න භට තිඹන අයිතිඹ අවන්න ඹන්න එඳහ.ත්බහනඹන් කයන්න තිඹන එනක්දි ඇත්තටභ ත්බහඹක් 
ඇතිවුනහ කිඹරහ අංකභ භභ දන්නහ.වළඵළයි නම්ක රඵහදීපනම්දීප ජනතහට නඳනුන නදඹක් තභයි ඒක 
කඨින පිංකභක විතයක් කතහ කයරහ තිඹනහ.බුදුපිළිභ අත්අඩංගුට ගන්න ඳහයල් ර බුදුපිළිභ 
තිඹනනකොට බුදුපිළිභඹකුත් අත්අඩංගු ගත්තහ නම්හ තිඹන්න නදන්නනත් නළවළ.ඒෟස එඹහනේ වළටි කිඹ 
කිඹ භවය අඹ කිඹනහ.ත්රීවිල් ඳහක්ර  ඉන්න අඹභ කිඹනහ අපි දන්නහ කහනග කහනගත් වළටි ඒෟසක 
නිහ ඹන්න කිඹරහ.යහහුර භහනතත් බුදුපිළිභඹක් තිඹරහ තිඹනහ.භභ නඳොලිසිඹ දළනුත් කරහ.නවේතු 
බුදුපිළිභ තිඹන්න උත්හව ගන්නන් කහණුක උඩ, ත්බහනඹන් කයන්න ඔෟන විදි තිඹනහ.ත්රීවිල් ඳහක් 
එක ගළන ඔඵතුභහ නවොදටභ දන්නහ. හිටපු භන්ත්රීතුභහ භග ගට්ටනඹකුත් ඇවිල්රහ නඳොලිසිඹට ගිහිල්රහ 
කවුරු නනුනන්ද ක්රිඹහත්භක වුනන් කිඹරහ ඔඵතුභහ දන්නහ.ඔවුන්ට එතන ත්රීවිල් එක තිඹහගන්න 
ඵළවළ.ඳහය ඳටුයි කිඹරහ කිේභ භභ රෆලි ටිකකුත් දහරහ දුන්නහ. රෆලි දහරහ දුන්න ඳහය ඳටුනච්ච තළන 
බුදුපිළිභඹකුත් තිඹහගන්න භභ කිඹන්නද කභක් නළවළ කිඹරහ. භභ එනවභ කටයුතු කයන්නන් නළවළ. 
ඒකට ප්රධහන නවේතු තභයි ඒ හිස ත්ත මුසලිම් ජහතිකනඹක්නග. මුසලිම් නිහ පිළිභඹ තිඹන කිඹරහ 
තභයි ඳටන් ගන්නන.නම්හ දළන දළන ළයදි ළඩ කයන්න, ඒට උල් ඳන්දම් නදන්න, ඒහ වරි 
කිඹන්න,භභ නම් ධුයනේ  
 
ඉන්නකන් නන්නන නළවළ.භට පුලුන් කභක් තිඹනහනම් භභ කයන්නන ඉඩභක් ගමු, අපිත් ල්ලි 
නදන්නම්, බුදුපිළිභඹ තිඹමු කිඹරහ අපි කතහ කයනහ. අපි එනවභයි කටයුතු කයන්නන්.ඒක නිහ භභ 
විනලේනඹන්භ කිඹනහ නම් හර්තහන කවුද අඳවසුතහඹට ඳත්නන්නන කිඹනහට ඩහ නම් හර්තහනේ 
උඳ නගයහධිඳතිතුභහ ලිඹරහ තිඹන සිඹලුභ නේල් භභ ඵළලුහ. උඳ නගයහධිඳතිතුභහ ලිඹරහ තිනඹන්නන් 
නීතිනේ ඵහධහක් නළත්නම් නම්ක රඵහනදන්න කිඹරහ. උඳ නගයහධිඳතිතුභහ දන්නනත් නළතු ඇති මීට 
නඳය නකොභහරිසට ආනන්ද වහමුදුරුනො ලියුම් ලියුහ කිඹරහ. ඒහ නිරධහරීන් නඳන්නුහද කිඹරහ භභ 
දන්නන නළවළ. නගයහධිඳතිට ලියුන නළවළ.ලියුන නකොභහරිසට. නම් අසථහනන් ප්රනඹෝජන ගළනීභ 
නිහ ළඩ ඵරන නගයහධිඳතිතුභහ ලිඹරහ ඇති. ඒක නිහ නභතන ප්රලසන ළරක් තිඹනහ. ඔඵතුභහ දන්නහ 
ඇති නම් යතු ඳරක් දහරහ තිබුනන් ඔඵතුභහට නම් අසුන ඳළඹකට එකවභහයකට දීපරහ ගිඹහ. ඔඵතුභහ 
අධිකයණනඹන් ආට ඳසනේ අපි ගිහිල්රහ ආනන්ද වහමුදුරුන්ට කතහ කයන්න ඹනනකොට “නතෝ අර 
පිළිගත්තහ යතු ඳරස දහරහ ඳර ඹන්න කිඹරහ” ඳන්නරන් එනරේහ. එනවභ තත්ත්ඹක් තුර ආනන්ද 
වහමුදුරුන්ට දිනනකොට භට තුන් ඳහයක් ඳස ඳළත්ත නඳන්නුත්, නවටත් භට පුලුන් උනනොත් නවටත් 
දකිනනකොට භභ දිනහ. ඒක භනේ උන්වන්නේරහට තිඹන නගෞයඹ නිහ. ඒනක කිසි ගළටලුක් භට 
නළවළ.නමුත් ඵරන්න නනෆ පුේගරඹන් අනු නනනභයි නම් ක්රිඹහදහභඹ අනු නම්ක ඵරන්න.එනවභ ඵරරහ 
නම්කට විදුභ නනෆ. නභොකද උඳනගයහධිඳතිතුභහ දළනුත්නරහ තිබුනහද නළේද භභ දන්නන නළවළ. උඳ 
නගයහධිඳතිතුභත් දන්නන නළතු ඇති භභ නඳොලිසිඹට නගනනල්රහ කවුද නම් බුදුපිළිභඹ තිඹන්න ආන 
කිඹරහ. භට ආයංචිඹ අනු සුජිත් පුසඳකුභහය භන්ත්රීතුභනි,අද රිභහන්ඩ් එනක් ඉන්න සියකරුනක්නග 
නින් තභයි බුදුපිළිභනඹ රිසිට්ඳත ලිඹරහ තිනඹන්නන්.නභතන තිබ්ඵට ඳසනේ බුදුපිළිභඹට අයිතිකහයනඹක් 
නනෆ.නභඹ නරොකු ගළටලුක් නරහ තිනඹන්නන් නභහි ඔඵතුභහ දකින්නන හයහංලඹ.නම් සිඹලු නේ නම්කට 
ඇතුරත් කයන්නන නළවළ.එතනකොට නභෝඩ නගයහධිඳතියනඹක් කිඹරහ කිඹයි.වළඵළයි ඔඵතුභහ 
කිඹනනන අත්අඩංගුට ගන්න අයිතිඹක් තිඹනහද කිඹරහ.බුදුවහමුරුනො අත්අඩංගුට ගන්න භට 
ඵළවළ.භභ දිගින් දිගටභ ටිනයොන් ප්රනහන්දු භළතිතුභහනග ඔඹ පිළිරු තිඹන එකට තදඵර විදිඹට විරුේධ 
නරහ ඔතන තිඹන එක භභ නත්තරහ ඹවඳහරන ආණ්ඩුනන් තභයි තිබ්නඵ. නභොයටුන ඳන්ල් 
ඳනසවඹක් තිඹනහ.ග්රහභ නේහ ම් විසිඳවක් තිඹනහ. පිළිභවන්නේරහ නනෆ තයම් තිනඹනහ. කුරු 
වන්දිඹට මුහුණරහභ නම් බුදුපිළිභඹ තළබීභ නිහ නභතන ඉන්න කනතෝලික භන්ත්රීරු පිඹතුභන්රහ 
ඵළතිභතුන් සිඹලු නදනහ නභොයටු භව නගය බහ පිළිඵ දකින ළයදි ආකල්ඳඹ නළති කිරීභ දවහ 
තභයි නම් ත්බහනඹන්භ  භට කයන්න පුලුන් නේ වරිඹටභ විනහඩි දවඹක් ඇතුරත භභ කනර්.එඹ 
කයරහ නම් කටයුත්නත්දීප නම් හර්තහ නකොනවොභද නභතන්ට ආන,එන්න පුලුන්ද කිඹන තර්කඹට ඩහ 
නවොදයි නම් හර්තහන ළරුේදක් තිඹනහනම්,  



  භහසික බහ හර්තහ - 2022.11.03 

24 
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ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, අපි ඉනගන කටවනගන ඔඵතුභහනේ කතහ අවනගන ඉන්නහ. ඔඵතුභහ 
හිතන්න එඳහ නම් ඔඵතුභහ වරිනේල් කිඹරහ අපි න් නදනහ කිඹරහ. ඒනිහ නම්නක් රිති ප්රලසනඹක් 
තිනඹනහ. ඔඵතුභහ නම් බහභ නනොභග ඹන්නන්. භභ කිඹරහ ඳටන් ගත්නත් බුදු පිළිභඹ අයින්කිරිභ 
ම්ඵන්ධනඹන් අන්  විරුේධත්ඹක් නළවළ. ඒක ම්ඵන්ධනඹන් ගළටලුක් නළවළ. ඔඵතුභහ දිගින් දිගටභ 
කථහකනර් ඒ රිති ප්රලසනඹ නම්කයි. ළඩ ඵරන නගයහධිඳතියඹහට විරුේධ අබයන්තය විගණන අංලඹ 
දහරහ නභොන ප්රතිඳහදනඹ ඹටනත්ද ඔඵතුභහ ඳරික්ණ කයන්නන්. භට කිඹන්න ඒක. අනනක් එක තභයි 
ඔඵතුභහ නම්ක භතක තිඹහගන්න ඔඵතුභහ කිඹනහ ඵසරට ගවපු ඒකයි කව නකොඩි කඳපු ඒකයි ඔඹ 
පුටුනේ ඉදනගන ඇවිල්රහ භභ නම් පුටුනේ ඉදනගන ඉන්නනකොට ඇවිල්රහ අඩහනගන ඇවිල්රහ නභොකද 
කයන්නන් කිඹරහ අවරහ අදටත් ඔඹ පුටුනේ ඉන්නන් භභ නිහ කිඹන එක ඔඵතුභහට අභතක නරහ ඇති. 
ඒනිහ ඒහ කථහ කයන්න එඳහ. 
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ගරු භන්ත්රීතුභහ, නවොදටභ භතකයි. 
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ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, භතකනම් කභක් නළවළ. ඒනිහ කරුණහකයරහ  නම්නක් අපි කිඹන්නන් නම් තනතුය 
ඵහල්දු කයන්න එඳහ. ඒකයි අපි කිඹන්නන් ඔඵතුභහ දිගින් දිගටභ භටනන් නචෝදනහ කයන්නන්. 

 

                                  බහ නඝෝහ 
 

ඒක අයින් කයපු එක ගළන කථහකයන්න එඳහ. ඒක අයින් කයපු එක ම්ඵන්ධනඹන් අපිට ගළටලුක් 
නළවළ. අපිට තිනඹන්නන් නම්ක ඳරික්ණඹක් කයන්න නනනම්  ඳරික්ණඹ කයන්න ක්රභනේදඹක්  තිබ්ඵහ. 
ඒක නළති නම් අබයන්තය විගණන අංලඹ නිනඹෝජය නගයහධිඳතිතුභහ ඳරීක්හ කයරහ නකොනවොභද නම්ක 
කනර්? 

 
 භවහ නගය බහ භන්රි   -   නක්. ඩී. නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, භභ කිඹන්නන් දළන් නම් නභොයටු භවහ නගය බහනේ භහසික භවහ බහ රැසවිභ 
එතනකොට විලහර භන්රිරු ප්රභහණඹක් අද තභන්නේ කහරඹ ළඹ කයින් ජනතහනේ ප්රලසනඹක් 
කථහකයන නේරහ. ඉතින් අපි කවුරුත් නම් බහනේ ඳක් විඳක් නර අන්  අදවස ඳරකයනහ. ඔඵ 
නගයහධිඳති ඔඵ තභයි නම්ක නභනවඹ න්නන්. ඔඵ තභයි නම්ක කහරඹ කශභනහකයණඹ කයින් ඒ 
ප්රලසනඹ පිළිඵද නම් බහනේ ත නගොඩක් කිටු හර්තහ තිනඵනහ. ළඩ තිනඵනහ. එතනකොට දළන් අපි 
නම් කවුරුත් ඳරිසම්නන්න නනන් ආගික ප්රලසනඹක් එතනකොට ඒ ආගික ප්රලසන රදි  අපි කවුරුත් 
ඳරිසින් නනහ නම් කථහකය ගන්න. එතනකොට අපි නිති නඳොත්ර අනඳනත් ර නභොනහ තිබුනත් අඳ 
ප්රහනඹෝගික නඵෞේධ නන්න පුලුන්, හින්දුනන්න පුලුන්, කනතෝලික නන්න පුලුන් අපි කවුරුත් 
කිසිභ ආගභකට ගයවන්නන් නළති ිනිසසු විදිඹට අපි භත්නන්න නනන් නම් ප්රලසනඹ නබ්යගන්න. අන්  
අභිභහනඹ ඳළත්තකින් තිඹරහ අන්  අභිභහනඹ නනනයි අපිට ළදගත් නන්නන් නම් නේරහනේ නිති 
නනනභයි ළදගත්නන්නන් අපි බහක් නර නකොනවොභද  නම් ප්රලසනඹ කහනේත් හිත් නනොරිදන විදිඹට 
නම්ක කයන්නන්. අපි එතනටයි නභඹ නගනිඹන්න නනන්. නළත්නම් ඔඹ හද විහදඹ නකරයක් නළතිනයි. 
ඔඵට නගොඩහක් ඔනබ් ත්බහනඹන් කයන කටයුතු නිහ  ඔඵටත් නන තයම් කිඹන්න නදල් තිනඵයි. 
සුජිත් භන්රිතුභහටත් තිනඵයි. වළඵළයි දළන් අපි විලහර කහරඹක් අවනගන ඉන්නන් නම් ගළටලු අහන 
කයමු. බහනේ ගකියුතු වළභ නදනහභ එකතු කයරහ කිටුක් නභොකක්වරි නම් කයරහ  නළත්නම් නම් 
ප්රලසනඹ අද ඉය නන්නන්ත් නළවළ. අදින් ඳසනත් ආයි ඇනදනහ. ඒනිහ දළන් තිනඹන්නන් අපිට ඒ අදහර 
කිහිඳනදනහභ එළිනේ ඉන්න අඹත් එකතු කයරහ අපි කහනගත් නගෞයඹ රැනකන විදිඹට බුදුපිළිභ 
වන්නේනේ ප්රලසනඹ ඉය කයමු. 
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ගරු නගයහධිඳති   -    ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහට නඵොනවෝභ සතුතියි ඔඵතුභහ ඔඹ කිඹපු කහයණඹ සුජිත් පුසඳකුභහය 
භන්ත්රීතුභහනගන් කිඹවුනහ නම් භභ කථහ කයන්නන්ත් නළවළ. කථහ කයන්නන් නළති නවේතු තභයි 
එතනකොට ප්රලසනඹ නියහකයණඹ නන එක ගළනයි කථහ කයන්නන්. එනවභ නළත්නම් බුදුපිළිභඹ 
අත්අඩංගුට ගත්ත එක ළයදියි එනවභ කිඹනනකොට භහධයනේදින් ඉන්නහ භහධයනේදින් ලිඹනහ වළඵළයි 
භහධයනේදින් ලිඹනනකොට භහධයනේදින්ට භභ කිඹන ඒහ ලියුනේ නළති වුනහභ ආනේ බුදුපිළිභඹ නගනහ 
එකත් ළයදි නනහ.  දීපපු එකත් ළයදි නනහ. භභ මුකුත් කිවුනේ නළතිවුනහභ ප්රලසනඹක්නන් භභනන් 
ළයදිකහයඹහ නන්නන්. ඒනිහ ඔඵතුභහ කිඹන විදිඹට  කවුරු වරි කථහකයරහ කිේහනම් නම් ප්රලසනඹ අපි 
නම් විදිඹට විදගමු කිඹරහ සුජිත් පුසඳකුභහය භළතිතුභහ ඔනවොභ කිේහනම් භභ  නම් කථහකයන්නන් නළති 
භභත් නිවඩ නනහ. ඒක නිහ අය නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භන්රිතුභහ කිේ විදිඹට නම් ප්රලසනඹ නියහකයණඹ 
කයගළනිභට අලය කටයුතු කයමු. ඒක තභයි විඹයුතු නේ.  

 
නිනඹෝජය නගයහධිඳති   -   ඩී.භන්ත සිල්හ භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඳරමුනන්භ භභ කළභතියි නම්ක කළභති කවුරුවරි ඉන්නහනම් ඉවර 
නිශධහරින්නගන් ඳරික්ණඹක් ඳත්න්න කිඹරහ තිනඹනහ. වුභනහක් තිනඹනහනම් එක ඉතහ 
ඉක්භි න් කයනහනම් භභ ඩහ නවොදයි  කිඹරහ ප්රකහලකයනහ. ඒනේභ ළඩ ඵරන නගයහධිඳතියඹහ 
ලනඹන් එනනල් ඒ අසථහනේ භනගන් ඉල්ලිභක් කයහ භට ඵළවළය කයන්න ඵළවළ. නගයහධිඳතිතුභහ 
ඉල්රන් ඇති කලින් නකොභහරිසතුභහනගන් ඉල්රන්න ඇති. භභ අලය විදිඹට නකොභහරිසතුභහනේ 
උඳනදස ඳතරහ ඒ නිතයහනුකුර ඵහධහන් නළත්නම් එක රඵහනදන්න අලය කටයුතු කයන්න කිඹරහ 
තිනඹනහ. ඒ අනු ඒක රඵහ දිරහ තිනඹනහ. ඊට අභතය භභ ත නදඹක් නම් අසථහනේ දවන් 
කයන්න නනන්. භභ හිතන්නන් ඒනක් ඇත්ත නළත්ත එනක්  තයහනඵෝධඹ භභ දන්නන් නළවළ. භහජඹ 
තුර ඔඹ බුදුපිළීභ වන්නේ කුරු වංදිනේ ඔඵතුභහනභනවට නගනහහයින් ඳසනේ විවිධ ිනිසසුන්නේ 
තයවහ ප්රකහල නිකුත් වුනහ. ඒ ප්රකහලඹක් තුර තිබුණහ භහ අංකභ කිඹන්නන් එතන තිබුණහ භත හදඹක් 
නම් බුදුපිළිභ වන්නේ හියකයනගන තිඹහ ගන්නහ. ඔඵතුභහ හිනර් ඉන්නන් කිඹරහ.එක්නකනනක් භහත් 
එක්ක කිඹරහ තිනඹනහ. ඉතින් භභ එනවභ කළතනච්තනහක් ඔඵතුභත් එක්ක වය නච්තනහක් 
තිබ්ඵහනම් භටත් බුදුපිළිභ වන්නේ නනොදි තහභත් තිඹන්න තිබ්ඵහ. ඔඵතුභහ ආහට ඳසනේ  නබ්යගන්න 
කිඹරහ. භට කිඹන්න තිබුණහ එනවභ කනල් නළවළ.නම්නකන් කිසිභ අගතිඹක් ඔඵතුභහට නන්නන් නළවළ 
කිඹරහ භභ දන්නහ. 
 
ගරු නගයහධිඳති    -    ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු නිනඹෝජය නගයහධිඳතිතුභහ, එනවභ වුනහනම් භභ තහභත් හිනර් 2021 ඳසනනි  භහනේ  27 නන් 

ඳරමුනන්භ රිභහන්ඩ් නන්නන්. එතනකොට 2021 නඳඵයහරි භහනේ තභයි බුදුපිළිනම් නගන්නන්. 

එතනකොට භභ නිදවසනරහ ආනේ. එන්නත් එනක්දි. එනවභනම් තහභ රිභහන්ඩ් එනක් ඉන්න එඳළයි. 
එතනකොට දුන්නන් නළවළනන්. 
 
නිනඹෝජය නගයහධිඳති    -    ඩී. භන්ත සිල්හ භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, භවය කරුණු තිනඹනහ  නකොභහරිසතුභහ භභ දුයකථනනඹන් කථහකයහ කිඹන 
කරුණ. ඒක භභ ඵළවළය කයනහ. නභොනනේ නදඹක්ද කථහකනර් කිඹරහ භට භතක නළවළ. ඒනේභ නිති  

නිරධහරි විසින් කිඹනහ 2022.06.19 න දින ඳසනේ  තභයි නම්  දින ටවන් කයරහ තිනඹන්නන් කිඹරහ. 

එකත් භභ නම් අසථහනේ ෂයිල් දකින්නළති භභ එක භභ දින දහන්නළති කවුරුවරි දින දළම්භහද 
දන්නනත් නළවළ. ඒනිහ නම් ෂයිල් එක භභ එතනින් එවහට දළක්නකත් නළවළ. ඒනිහ ඒ කරුණු ටික  භනේ 
විනිවිදබහඹක් නළතිඵත් නම් අසථහනේ දවන් කයින් නම් ටවන පිළිඵද දින කහනු පිළිඵද 
විනිවිදබහඹක් භභ දකින්නන් නළවළ. ඒ කරුණු අභතය ඳරීක්ණඹ ඳත්න්වරි කභක් නළවළ භභ නම් 
අසථහනේ ආඹතන කිටුට භහනේ ඡන්දඹ ඳහවිච්චි කයනහ. ඒ ඳර්ක්ණඹ කයනහනම් එකත් එනවභ 
කයන්න කිඹරහ කිඹනහ.  ඒනේභ අංක 14 (4) ගන්තිඹ භභ ඔඵතුභහට දවන් කයනහ ඒ අංක 14 (4) 
ගන්තිඹ ඔඵතුභහට තිනඹන ඵරඹ ම්ඵන්ධනඹන් ගිඹඳහය ඔඵතුභහ විනේලගත නේච්ච නරහනේ ඹම් 
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කරුණු ටිකක් දවන් කයරහ තිබුණහ. උදහවයණ ලනඹන් කර්භහන්ත කිටුනේ ෆිික්ස කටයුතු අන්  
කර්භහන්ත කිටු බහඳතිතුභහනගන් කයන්න කිඹරහ. කිසිභ ඵහධහක් නළති ඒක පිළිඅයනගන කටයුතු 
කශහ. ඔඵතුභහනේ ඵරඹ ඳළරිභ අනු. ඒනේභ ඳළර නයෝඳණඹ ම්ඵන්ධනඹන් ප්රදි්  ්රිඹන්ත 
භන්රිතුභහනේ ප්රධහනත්නඹන් කයන්න කිඹරහ ඒක අපි කශහ. ඒනේභ ඔඵතුභහ අංක 14 (4) කරුණත් 
දවන් කයරහ තිබ්ඵහනම් අපිට ඒ ඵරඹ නඳන්නන්න තිබුණහ ඒනේනල්. ඒ කරුණ උල්රංඝනඹ නනොකය 
කටයුතු කයන්න කිඹරහ එනක් ඇතුරත් කයරහ තිබුණහනම් භට ඒනකන් නබ්නයන්න තිබුණහ. නභොකද 
වහමුදුරුනො භනගන් ඉල්රන්න ආහ. භට එක ප්රතික්නේඳ කිරිනම් වළකිඹහක් නළවළ. 
 

ගරු නගයහධිඳති    -    ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු නිනඹෝජය නගයහධිඳතිතුභහ, නවට ඔඵතුභහ නභතන ඉන්න පුළුන්. නන නකනනක් ඔතන ඉන්න 
පුළුන්. එතනකොට හභහනයනඹන් නගයහධිඳතියනඹක් නනොකයපු නදඹක් කයන්න ඹනනකොට ඒ පිළිඵද 
නරොකු අනඵෝධඹක් ගන්න නනහ. භභ නනොදිපු එකක් ඔඵතුභහ  නදනනකොට ඔඵතුභහට ිට ළඩිඹ 
අනඵෝධඹක් ගන්න තිබුණහ. 
 

නිනඹෝජය නගයහධිඳති   -   ඩී. භන්ත සිල්හ භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, භභ ත්බහනඹන් කනශේ. භනගන් ඉල්ලුහභ භභ නිතයහනුකුර බහනඹන් දුන්නහ. 
 

ගරු නගයහධිඳති - ඩබ්.භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු නිනඹෝජය නගයහධිඳතිතුභහ, ඒක ළරැේදක්. එතනකොට හිතන්න නනෆ භභ නගනහනේ භභ 
කනතෝලිකනඹක් නනනභයිනන්. අනික භභ ආගම් එක්ක නඵොනවෝභ වම්ඵන්ධනඹන් ඉන්න 
නකනනක්නන්. භභ නගනහනේ ඇයි ඒනිහ නගයහධිඳතිතුභහ නම්ක නගනල්රහ තිනඹන්නන් ඇයි? නභොකක්ද? 
කිඹන එක භභ දන්නන් නළවළ වහමුදුරුනන්. වළඵළයි භට නදන්න පුළුන් තළනක හිටිඹහනම් භභ නදනහ 
වහමුදුරුනන්. භහත් එක්ක අභනහඳ නන්න එඳහ. නගයහධිඳතිතුභහ ආහභ නම්ක කයගන්න කිේහනම් නම් 
ප්රලසන නගොඩක් නියහකයණඹ නනහ. 
 

නිනඹෝජය නගයහධිඳති    -    ඩී. භන්ත සිල්හ භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, භභ දකින්නන්  ඔඵතුභහ නම්ක නදන්නන් නළවළ. ඉතින් ඒනිහ එතනදි ඔඵතුභහ 
තත් අඳවසුතහඹට ඳත්නන්නයි නන්නන්. භභ දකින්නන් එක භනේ වයවහ වරි සිදුවුනහට තුටු 
නන්න. අංක 14 (5) ට අනු ඒ ගන්තිඹ දක්හ ඇති ආකහයනඹන් කස කිරිභට අනඳොනවොත් නරහ 
තිනඹනහ කිඹරහ. ඒනිහ එකත් භභ ප්රතික්නේඳ කයනහ.  අංක 14 (3) ඔඵතුභහ දවන් කයරහ තිබ්ඵහනම්  
ඒ කරුණට අදහර කටයුතු කයන්න කිඹරහ භවය විට නම්ක සිදුකයන්නන් නළති ඉන්න ඉඩ තිබුණහ. 
 

ගරු නගයහධිඳති    -    ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු නිනඹෝජය නගයහධිඳතිතුභහ, භභ නම් නභතනට දිවුරුම් දිරහ එනනකොට භභ නම් ආඥහඳනත අනු 
කටයුතු කයන්න තභයි  දිවුරුම් දිරහ නගයහධිඳති නන්නන්. එතනකොට ඔඵතුභහට ඵරඹ ඳළරුහභ 
ඔඵතුභහ  ඵරන්න නනෆ. 
 
භවහ නගය බහ භන්රි   -   එච්. ප්රදීප්  ්රිඹන්ත ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, නරි නෝබන ඵලු නකදිරි නටොිඹහනේ නජොබ් එකතභයි. නටොිඹහ අන්  නගදය 
ඉන්න නකොට අල්රපු ත්තට බුයනහ. අල්රපු ත්නත් ඉන්නනකොට අන්  ත්තට බුයනහ. ඒක ගළන 
අපිට ගළටලු නළවළ. නගයහධිඳතිතුභනි, ඵලු කථහ, නඩු කථහ, ඵඩු කථහ නගොඩක් කථහ නච්ච නේරහනේ භට 
ත කථහක් භතක් වුනහ. නම් කථහ ඇත්තටභ භතක් වුනන් අද ඊනේ නනනභයි ඳහුගිඹ භළයි 9 නනිදහ 
සිේධිඹට අදහර සිේධ නච්ච කුභන්ත්රණඹට අදහර භභ වතයනනි තට්ටුනේ ඉන්නනකොට භට භතක් 
වුනහ තත් ඵලු කථහක්. ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, නම් කුභන්ත්රණඹට අපි ඇදරහ දහන්න උසහව කයපු 
අඹ ගළන කල්ඳනහ කයන නකොට අපිට ඒක භතක් වුනන් ිට අවුරුදු ගහනකට ඉසය  නඳන්නුහ නහටයඹක් 
ජඹන්ත චන්ද්රසිරි භවත්තඹහනේ 'අත්' කිඹරහ නේදිකහ නහටයඹක්. ඒනකත් තිනඹන්නන් ඵලු කථහක්. ඒනක් 
තිනඹන්නන් ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඵල්රහ ිනිනවක් නනහ. ිනිවහ ඵල්නරක් නනහ. ඒකතභයි 
කථහ. ඒනක් ඩික්නටොයස කිඹන චරිතඹ කිඹනහ ඒ ිනිවහ ඵල්නරක් නනහ . ඵල්රහ ිනිනවක් නනහ. 
ඵල්රහ ිනිනවක් නච්ච නකනහ කිඹනහ ිනිවහ ඵල්රහ නච්ච එකට උමට දුක උම ඵල්නරක් නච්ච 
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එකට නනනභයි භභ ිනිනවක් නච්ච එකට කිඹරහ. ඒනිහ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඒ කථහ භතක්වුනහට 
අපි ඒ කථහ එතනින් එවහට නගනිච්නච් නළවළ. අපි ඇවිල්රහ කිේනත් නළවළ. අපි ඉහ දහයහ හිටිඹහ. 
වළඵළයි ඒ ඵලු කථහ දිගට ඹනනකොට අපිට ඒක කථහ නනොකය ඵළරිතයභට ඉසයවහට එින් ඳතිනහ. 
නභොකද අන්  නගල්රට ඇවිල්රහ අන්  කකුල් නදක අල්රහ දින්නන් නළති තයභට දළසින් කදුලු 
කඩහනගන ළනටන විදිඹට භවය නේල් කථහකයපු අඹ, කථහකයන නේල් ඇහුහභ අපිට ඵලු කථහ 
භතක් නනහ.  
 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,  අංක 02(3) ම්ඵන්ධනඹන් ඳසනනි භහනේ 9 නනිදහ සිේධිඹ ම්ඵන්ධනඹන් 
ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, නම් නක්  තිනඹනහ  ඒ විධිභත් ඳරික්ණඹක් ම්ඵන්ධ කථහ. භනේ ප්රලසනඹ 
එතන නනනභයි. ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ආඹතනඹට නච්ච ඳහඩු ම්ඵන්ධනඹන් අපි නියන්තයනඹන් 
අවනහ. වළඵළයි තහභ අපිට කවුරුත් නම් බහනේ භිකනඹෝ විදිඹට  නම්කට නරහ තිනඹන අරහබඹ 
පිළිඵද නිළයදි තක්නේරුක් භභ හිතන්නන් පුේගරඹන් ම්ඵන්ධනඹන් පුේගරඹන්නේ නිනසරට 
නන අරහබ තක්නේරු කයරහ ඒට අරහබත් රළනඵන භට්ටභක ඳතිනහ කිඹරහ තභයි ආයංචි. වළඵළයි 
නම් ආඹතනඹ ම්ඵන්ධනඹන් තහභ තක්නේරු කයරහ අන් නළේද? ඒහ බහට ඉදිරිඳත් නන්න නන 
නළේද? අන්න එකයි ගරු නගයහධිඳතිතුභනි අන්  ප්රලසනඹ ඒනිහ කරුණහකයරහ නම් බහට  උක්ත 
කරුණ රකහ ඵළලු කිටු නභොයටු භවහ නගය බහට එල්රවු ප්රවහයඹ ම්ඵන්ධ ඳරික්හ කිරිභ දවහ 
ඳත්කනයන රද විනලේ කිටු හර්තහනේ දවන් කිටු තියණඹ ඳරිදි 5/09 දින බහට එල්රවු ප්රවහයඹ 
ඊට ම්ඵන්ධ පුේගරයින් වහ එභ ප්රවහයඹ නවේතුනන් බහට සිදුවි ඇති වහනිඹ ම්ඵන්ධනඹන් දළනට 
ක්රිඹහත්භක ඳරික්ණ පිළිඵද ළහිභකට ඳත්විඹ නනොවළකි ඵළවින් ඒ ම්ඵන්ධ විදිභත් ඳරික්ණ 
අඳයහධ ඳරික්ණ නදඳහර්තනම්න්තු භගින් ඳත්න නර දන්හ බහ හර්තහ පිටඳතක්ද ඹළවිභට තියණඹ 
කයන රදි. ඒ ඳරික්ණ තක්නේරු ම්ඵන්ධ ඹභක් දළනගළනිභට කිඹන්න කිඹරහ ඉල්රහ සිටිනහ. 
 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්තිතුභනි, තක්නේරු ම්ඵන්ධනඹන් පුේගර තක්නේරුත් තහභ ආනේ නළවළ. අන්  තක්නේරු 
නදඳහර්තනම්න්තු නදඳහයක් ඇවිල්රහ තක්නේරු  කරහ. ඊට ඳසනේ නගොඩනළගිලි ඳර්නේණ 
ආඹතනනඹනුත්  ඇවිල්රහ ඒත් ඳරික්හ කයනගන ගිඹහ. ඒ නදකභ එකතු කයරහ නදන එක තහභ ප්රහනේශිඹ 
නල්කම් කහර්ඹහරඹට නඹොමුනරහ නළවළ කිඹරහ කිේහ. නඹොමු වුනහට ඳසනේ අපිට ගන්න නනහ. 
 

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

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ආඹතන කිටුනේ අංක 02(4) අපිට නඳොඩ්ඩක් ඒ පිළීඵද අඳළවළදිලිකම් ටිකක් 
තිනඹනහ. නඳොඩි ඳළවළදිලි කිරිභක් අලයයි. නම් 14 නදනහ පිළිඵද අපිට හර්තහක්. ඒ අඹනේ විසතය 
පිළිඵද අපිට ඳළවළදිලි කිරිභක් කයන්න. නම් ළටු්  ර්ධක නනොරඵහ එකභ ළටු්  තරනේ නේනේ 
නියතනයි කිඹන කහයණඹ එක්ක ඒ අඹ පිළිඵද නඳොඩි විසතයඹක් අපිට කිටුට රඵහ නදන්න 
පුලුන්ද? 
 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්රිතුභනි, කිටුට නදන්නම්. 
 

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

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ආඹතන කිටුනේ අංක 04, අංක 05, අංක 06 කිඹන කහයණඹන්ට ඳක් න අතය  
අනනක් ඒහට විරුේධයි. 
 
2022.10.10 දින ඳළති ආඹතන වහ නිතිඹ පිළිඵද සථහය කිටු හර්තහනේ සිඹලුභ කිටු තියණඹන්ට 
ඳක් ඳවත නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල කයන රදි. 

 
1.   නගයහධිඳති   - ඩබ්ලිේ.භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

2. නිනඹෝජය නගයහධිඳති  - ඩී.භන්ත සිල්හ භවතහ 

3. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී.එම්.සුයංග නිලහන්ත අනඳෝන්සු භවතහ 
4. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තිරකසිරි ප්රනහන්දු භවතහ 
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5. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එච්.ප්රදීප්  ්රිඹන්ත ප්රනහන්දු භවතහ 
6. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එල්.ඔ වර්ණ අනබ්නකෝන් භවතහ 
7. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.එච්.සුනර්ස ඉන්දික භවතහ 
8. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.සුදත් ක්රිහන්ත නඳනර්යහ භවතහ  
9. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.අනලෝක ඉන්ද්රතිරක ප්රනහන්දු භවතහ 
10. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.එම්.භනවේස රුක්භහල් ඩඹස භවතහ 
11. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.ඹන්ත යන්සිරි ප්රනහන්දු භවතහ 
12. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස.ඩබ්.එම්.නිහ ඉයහනි විනේවික්රභ භවත්ිඹ 
13. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - නක්.ඩී.අනුය ප්රනහන්දු භවතහ 
14. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යූ.රලිත් ප්රනහන්දු භවතහ 
15. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස.නේය යවීන්ද්ර ප්රනහන්දු භවතහ 
16. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එෂස.බී.නිරංක සිල්හ භවතහ 
17. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.නක්.පී. සුන්ත නඳනර්යහ භවතහ 
18. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.ප්රිනිත් ක්රිහන්ත විනේයත්න භවතහ 
19. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.කුභහය යහජයත්න භවතහ 
20. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.පිලි්  ඳළන්සිස ප්රනහන්දු භවතහ 
21. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.ජඹභහල් ්රිඹහයත්න භවතහ 
22. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.බී.භල්ලිකහ ජඹතී ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 
23. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එච්.උජිත් කිහන්ත කල්නේයහ භවතහ 
24. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩි.ඩබ්.ඒ.යන්දු නිනයෝන භවතහ 
25. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.නහරනී  නප්රේභතී ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 
26. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.දිඳහ චහන්දනි ආරිඹංල භවත්ිඹ 
27. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යවිනහත් ජඹ්රි ගුණනේකය භවතහ 
28. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.අනුයසිරි ජඹරහල් ද සිල්හ භවතහ 
29. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. චන්ද්ර ගහිි  පීරිස භවතහ 
30. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.සුදර්ලනි ප්රිඹන්රිකහ කුනර් භවත්ිඹ 

2022.10.10 දින ඳළති ආඹතන වහ නිතිඹ පිළිඵද සථහය කිටු හර්තහනේ සිඹලු කිටු තියණඹන්ට 
විරුේධ ඳවත නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල කයන රදි. 

 

1.  භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩී.එම්.සුජිත් පුසඳකුභහය භවතහ 
2. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තිය යහංජන නභන්ඩිස භවතහ 
3. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී.එම්.නිනයෝන් රුභහල් අනඳෝන්සු භවතහ 

4.    භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.ශිනයෝි ඉන්දිකහ කුනර් භවත්ිඹ 
 

2022.10.10 දින ඳළති ආඹතන වහ නිතිඹ පිළිඵද සථහය කිටු හර්තහනේ අංක 04, අංක 05 ව අංක 06 ඹන 

කරුණු රට ඳක්ත් අනනකුත් කරුණු රට විරුේධත් ඳවත නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්රිරු ඡන්දඹ 
ප්රකහල කයන රදි. 

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

02 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.එච්.සුනේස ඉන්ද්රජිත් කුභහය භවතහ 
03 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.යවින්ද්ර යංගන ප්රනහන්දු භවතහ 

 
2022.10.10 දින ඳළති ආඹතන වහ නිතිඹ පිළිඵද සථහය කිටු හර්තහනේ සිඹලුභ තියණඹන් ළඩි ඡන්නදන් බහ 
ම්භත විඹ. 

 
(නභභ අසථහනේ ඳවත නම් දවන් භන්ත්රීරු බහගළනඵහි නනොසිටිඹව. 
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01 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.භළක්සි නජයහඩ් ප්රනහන්දු භවතහ 

02 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සුනිල් නන්දසිරි භහනකෝයහශ භවතහ 

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

04 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.ප්රන්න භනනෝේ ප්රනහන්දු භවතහ 

05 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - නම්රින් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්ිඹ)    

 

 

 

 

 

 
06(2) 2022.10.11 දින ඳළති ඉඩම් වහ නගය ංර්ධනඹ පිළිඵද සථහය කිටු හර්තහනේ තියණඹන් රකහ 

ඵළලිභ.      
 

2022.10.11 දින ඳළති ඉඩම් වහ නගය ංර්ධනඹ පිළිඵද සථහය කිටු හර්තහනේ සිඹලුභ කිටු 
තියණඹන්ට ඳක් ඳවත නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල කයන රදි. 
 

1.    නගයහධිඳති   - ඩබ්ලිේ.භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

2. නිනඹෝජය නගයහධිඳති  - ඩී.භන්ත සිල්හ භවතහ 

3. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී.එම්.සුයංග නිලහන්ත අනඳෝන්සු භවතහ 
4. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තිරකසිරි ප්රනහන්දු භවතහ 
5. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එච්.ප්රදීප්  ්රිඹන්ත ප්රනහන්දු භවතහ 
6. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එල්.ඔ වර්ණ අනබ්නකෝන් භවතහ 
7. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.එච්.සුනර්ස ඉන්දික භවතහ 
8. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.සුදත් ක්රිහන්ත නඳනර්යහ භවතහ  
9. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.අනලෝක ඉන්ද්රතිරක ප්රනහන්දු භවතහ 
10. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.එම්.භනවේස රුක්භහල් ඩඹස භවතහ 
11. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.ඹන්ත යන්සිරි ප්රනහන්දු භවතහ 
12. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස.ඩබ්.එම්.නිහ ඉයහනි විනේවික්රභ භවත්ිඹ 
13. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - නක්.ඩී.අනුය ප්රනහන්දු භවතහ 
14. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යූ.රලිත් ප්රනහන්දු භවතහ 
15. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස.නේය යවීන්ද්ර ප්රනහන්දු භවතහ 
16. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එෂස.බී.නිරංක සිල්හ භවතහ 
17. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.නක්.පී. සුන්ත නඳනර්යහ භවතහ 
18. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.ප්රිනිත් ක්රිහන්ත විනේයත්න භවතහ 
19. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.කුභහය යහජයත්න භවතහ 
20. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.පිලි්  ඳළන්සිස ප්රනහන්දු භවතහ 
21. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.ජඹභහල් ්රිඹහයත්න භවතහ 
22. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.බී.භල්ලිකහ ජඹතී ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 
23. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එච්.උජිත් කිහන්ත කල්නේයහ භවතහ 
24. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩි.ඩබ්.ඒ.යන්දු නිනයෝන භවතහ 
25. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.නහරනී  නප්රේභතී ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 
26. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.දිඳහ චහන්දනි ආරිඹංල භවත්ිඹ 
27. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යවිනහත් ජඹ්රි ගුණනේකය භවතහ 
28. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.අනුයසිරි ජඹරහල් ද සිල්හ භවතහ 
29. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. චන්ද්ර ගහිි  පීරිස භවතහ 
30. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.සුදර්ලනි ප්රිඹන්රිකහ කුනර් භවත්ිඹ 
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31. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - නක්.ඩී.නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ 

32. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.එච්.සුනේස ඉන්ද්රජිත් කුභහය භවතහ 
33. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.යවින්ද්ර යංගන ප්රනහන්දු භවත 

 
2022.10.11 දින ඳළති ඉඩම් වහ නගය ංර්ධනඹ පිළිඵද සථහය කිටු හර්තහනේ සිඹලු කිටු 
තියණඹන්ට විරුේධ ඳවත නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල කයන රදි. 
 

1.    භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩී.එම්.සුජිත් පුසඳකුභහය භවතහ 
2. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තිය යහංජන නභන්ඩිස භවතහ 
3. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී.එම්.නිනයෝන් රුභහල් අනඳෝන්සු භවතහ 

4.    භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.ශිනයෝි ඉන්දිකහ කුනර් භවත්ිඹ 

2022.10.11 දින ඳළති ඉඩම් වහ නගය ංර්ධනඹ පිළිඵද සථහය කිටු හර්තහනේ සිඹලුභ තියණඹන් ළඩි 
ඡන්නදන් බහ ම්භත විඹ. 

 
(නභභ අසථහනේ ඳවත නම් දවන් භන්ත්රීරු බහගළනඵහි නනොසිටිඹව. 
01 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.භළක්සි නජයහඩ් ප්රනහන්දු භවතහ 

02 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සුනිල් නන්දසිරි භහනකෝයහශ භවතහ 

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

04 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.ප්රන්න භනනෝේ ප්රනහන්දු භවතහ 

05 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - නම්රින් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්ිඹ)    

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්රිරුනි, ඉඩම් කිටුනේ ඳහයල්අනුන්නේ ඳහයල් තභන්නේ ඳහයල් කයගන්න ඒත් 
තිනඹනහ. ඒත් විරුේධ නනහ. භභ දන්නන් නළවළ ඇයි කිඹරහ. නම් අනුන්නේ ඳහයල් තභන්නේ ඳහයල් 
නදන්න නඩුත් කිඹනහ අධිකයණඹත් එක්ක. එනගෝල්නරෝත් විරුේධ නනහ ඒට. 

 

06(3) 2022.10.11 දින ඳළති භවජන උඳනඹෝගිතහ‚ කහන්තහ වහ ප්රජහ ංර්ධන පිළිඵද සථහය කිටු හර්තහනේ  
තියණඹන් රකහ ඵළලිභ. 

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

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, අද උනේ අපිට දළනගන්න රළබුණහ ආයහධනඹක්. නම් ගිටහර් එකක්ද නභොකක්ද 
එකක් රළබුණහ. තභන් ඳහවිච්චි කයපු ගළනි තභන්නේ භල්ලිට ඵන්දරහ නදන්න තයම් නරුභනඹොත් ඉන්න 
බහක තභයි නම් අපි ඉන්නන්. එතනකොට නම් දළන් අපිට තිනඹනහ ගළටලුක්. ගරු නගයහධිඳතිතුභහ, 
ප්රින්ටින් ිසනට්ක් එකක්ද කිඹරයි දළනගන්න නනන්. නම්ක නම් හහිතයහංජලි කිඹන නම් ළඩටවනන් නම් 
කිටුනේ බහඳතියඹහ ඇවිල්රහ සුන්ත නඳනර්යහ ගරු භන්තිතුභහ. හහිතයංජලි නභනවයුම් කිටුනේ 
උඩින්භ තිනඹන්නන් නන නභක්. ප්රදි්  ්රිඹන්ත ඊට ඳසනේ නදනනිඹට තභයි සුන්ත භන්රිතුභහනේ නභ 
තිනඹන්නන්. නම් කිටුනේ ඉන්නහ නිනඹෝජය නගයහධිඳතියඹහ. එතනකොට අපිට ප්රලසනඹක් තිනඹනහ 
නම් කිටුනේ බහඳතියනඹක් ඉන්නහද කවුද නම් කිටු ඇයි එතනකොට කිටු බහඳතියඹහ නදකට 
ගිහිල්රහ නනනකනනක් නම්නක් උඩට එන්නන්. නකොනවොභද නම්ක ප්රින්ටින් ම්සනටක් එකක්ද? නළත්නම් 
නම්ක උභනහනන් නභනවභ කයපු එකක්ද? කිඹන එක ගළටලුක් තිනඹනහ. නම් හහිතයහංජලි කිඹන 
ළඩටවන ම්ඵන්ධනඹන් අපිට කිඹන්න තිනඹන්නන් එක නදඹයි. නම්නේරහනේ යට ඵංනකොනරොත් වුනහභ 
නභොයටු භවහ නගය බහ ඵංනකොනරොත් නළවළ. නභොකද නවේතු නම් කයන ක්රිඹහභහර්ගත් එක්ක නභොයටු 
භවහ නගය බහ නේ ඵංනකොනරොත් බහඹක් නළති නිහ. ිනිසසු අභහරුනන් කන්න නළති වරි ඇවිල්රහ 
ඵදු නගන නිහ නභොයටු භවහ නගය බහනේ ඔඵතුභහ ඇතුලු ඔඵතුභහරහනේ කණ්ඩහඹභ රිසි නේ විඹදම් 
කයනහ. ඒනිහ කිසි ගළටලුක් නළවළ. දළන් නම්කටත් නම් හර්තහට අනුත් විලහර මුදරක් නම් දවහත් 
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විඹදම් නනහ. එතනකොට නම්නක් ඇසතනම්න්තු මුදල් කිටුනත් තිනඹනහ. භභ දළක්කහ ංගිත 
කණ්ඩහඹම් දවහ රු.25000යි. තහක්ි ක උඳහංග බහවිතඹ රු.60000යි. තයහග ප්රධහනඹ රු.300000යි. 
අතිනර්ක 10% - 40000යි. එතනකොට නම්නක් රු.650000යි විඹදභ. හහිතය උසඹක් කශහට ගරු 
නගයහධිඳතිතුභහ ප්රලසනඹක් නළවළ. අපි එක අගඹ කයනහ. වළඵළයි ගරු නගයහධිඳතිතුභහ, ප්රලසනඹ 
තිනඹන්නන් නම් නභොයටු ිනිසසුන්නේ ල්ලි. ඒනිහ අපි වළභදහභ කිඹනහ නම් මුදල් නහසතිඹ අභ 
කයනගන ඹන්න කිඹරහ නම් ගභන. නවේතු නම් යට තිනඹන්නන් නයක තළනක. ඒකට ගකිඹන්න නන 
කවුද කිඹන එක  අපි කථහ කයමු. වළඵළයි යට තිනඹන්නන් දළන් නයක තළනක. අපි භවජන නිනඹෝජිතනඹෝ 
ඒනිහ අපිට යුතුකභක් තිනඹනහ නම් යට තිනඹන නයක තළනනන් අඩුභ තයනම් එක දලභනඹන් වරි 
නගොඩගන්න ඹම් කිසි කහර්ඹඹ බහයඹක් කයන්න. භභ කිඹන්නන නම් නේල්රට නම්ක කයහට කභක් 

නළවළ. 2019 ඉසනේල්රහ අපි අය තිබ්ඵ විදිඹට අන්  ආර්ථිකඹ තිබ්ඵහනම් ප්රලසනඹක් නළවළ. අපි ඇත්තටභ 

විරුේධයි නම් රක් ගණන් විඹදම් කයරහ නභන්න නම්හ කයනහට. ඒනිහ ංගිත ගවන්න නන 
නේරහක් ද නම්ක. නම් තයහග ප්රධහනනෝත්ඹට ශභයින්ටනන් නදන්නන්. ඒනිහ එකට විරුේධත්ඹක් 
නළවළ. වළඵළයි නම් ංගිත ගවන්නයි නම් අතිනර්ක රු.40000 භභ දන්නන් නළවළ නභොනහටද කිඹරහ. 
තහක්ි ක උඳහංග ඒට නභොනද කිඹරහ අපිට නත්නයන්නන් නළවළ. ඒනිහ භභ කිඹන්නන් ගරු 
නගයහධිඳතිතුභහ, ඔඵතුභහ කයත් නන කවුරුවරි කයත් අපි කයත් නම් නගය බහනේ විඹදම් අභ 
කයන්න. නම් නේරහනේ මුළු යනට්භ නකොසකටින් එකක් ඹන්න කිඹරහ ජනහධිඳතිතුභහ අගභළතිතුභහ 
සිඹලුභනදනහ කිඹේදි ඔඵතුභහරහ භවජන නිනඹෝජිතනඹො වළටිඹට ඳශහත් ඳහරන ආඹතන ප්රධහනින් වළටිඹට 
කයන ඒහ හදහචහය ම්ඳන්න නළවළ. නඵොනවෝභ අගඹ කයනහ තයහග ප්රධහනනෝත්ඹ නේ නේල් අපි 
අගඹ කයනහ. එනක් ප්රලසනඹක් නළවළ අපිට. නභොකද අන්  ශභයින්ටනන් නදන්නන්. ඒක අපි අගඹ 
කයනහ. ඒනිහ කරුණහකයරහ අතයහලඹ නේල් විතයක් කයන්න කිඹන කහරුි ක ඉල්ලිභ කයනහ. 

 
ගරු නගයහධිඳති   -    ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්රිරුනි, ඔඵතුභහ දළන් වඹරක් ගහනක් කිඹරහ කිේහනන් දළන් ඔඵතුභහ තයහග ප්රධහනනෝත්ඹ 
නක ඔක්නකොභ ගණන අතවළයරහ ඵරන්න. ඔඹ කිඹන ංගිත කණ්ඩහඹභ තිනඹනහනන් ගහන කිඹද 
කිඹන්නනකෝ? 

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

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, රු.25000 යි. 
 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්රිරුනි, ංගිත කණ්ඩහඹභක් අද ගන්න ඵළවළ රක් එකහභහයකට නදකකටත්. නම් නභොයටුනේ 
ිනිසසු එන්නන් ංගිත බහණ්ඩ ිරදි ගළනිභ, කුලිඹට ගළනිභ කිඹන එක අයනගන විතයක් ඇවිල්රහ 
කයනහ. නභොකද 'රහඵන් ඵහස' කිඹන ංගිත කණ්ඩහභඹ තභයි මුලු රංකහනේභ ඳරනනි ංගිත 
කණ්ඩහඹභ. ඒක නභොයටුනේ ංගීත කණ්ඩහඹභක්. ඒ නභොයටුනේ තිනඹන ංගිත කණ්ඩහඹභක් නිහ ඔඹ 
ආයහධනහ ඳත්රඹ ම්පුර්ණනඹන්භ ලි නඹන් සුන්ත ගරු භන්රිතුභහ තභන්නේ විඹදින් කස කර අතය, 
ඒනක නල්ර්ලින් කළපිනම් කටයුත්ත ගරු ප්රදි්  ්රිඹන්ත ගරු භන්රිතුභත් නනොිනල් කයරහ දුන්නන්. 
නට මුදල් ගිනේ නළවළ. ඊට අභතය අපි ය ගණනහක් තිසනේ අඛ්න්ඩ ඳත්හගන්නට නන 
උසඹක් ඳළළත්වුනේ නළවළ. නම් දළන් නම් ඳත්න්නන් ය භභ හිතන්නන 8ක් නළත්නම් 10 නේ 
කහර සිභහකට තභයි නම්නේ උසඹක් ඳත්න්නන්. භභ විලසහ කයනහ ඔඵතුභහ කිේ එක වරි. 
තෆගි රටයි ංග්රව රටයි ඹන විඹදම් ගිඹහභ තහක්ණඹ කිඹන්නන් අපිට නඹොදහගන්න නන කළභයහ 
තිනඹනහ ඒනේ ඹම් ඹම් තහක්ණ උඳහංග තිනඹනහ ගන්න. ඒ ගන්න ඒහ ගත්තහට ඳසන ඒනක් 
විඹදභ කිඹන්නන් හභහනයනඹන් එදිනනදහ තිනඹන්නහවු විඹදභට ඩහ නගොඩහක් අඩු විඹදභක් ංගිත 
කණ්ඩහඹභට රු.25000 කිඹන එක නරොකු හිතහගන්නත් ඵළරි අඩුක් හභහනයනඹන් එන්නනත් නළවළ ඒ 
ගණන්රට. එතනකොට ගහඹකනඹෝ එනහ අන්  නභොයටුනේ ඉන්න ගහඹකනඹෝ එනහ. නම් ඇවිල්රහ 
නරොකු ළඩටවනක් කයන්නන්. පිඹල් නඳනර්යහ නේ අවහඹ ංගිතනේදිනඹො එනහ.ඒ ඇවිල්රහ 
ඔවුන්නේ නිවහල් නනල්න්රහ කට්ටිඹභ එනහ. නම් කයන ඒනක්දි ඔඵතුභහ කිඹන එක වරි තෆගිරට ඹන 
විඹදභයි අනනක් විඹදම් ගත්තහභ නම් විඹදම් දළරිඹ යුතුභ විඹදම් නනහ. නම්ක ඇත්තටභ කිඹනහනම් 
නම් කිටු නකොභහරිසතුභහනේ විනලේ උඳනේස භත ප්රදි්  ්රිඹන්ත ගරු භන්රිතුභහ නම් දවහ ඳත්කනල්. 
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ඒ කිටුට ඳත්කිරිභ කනල් නන මුකුත් නිහ නනනභයි එතුභහට නම් 48 නදනහනගන්භ කහටත් නළති 
වළකිඹහක් එතුභහ තුර තිනඹනහ. එතුභහ තුර ඒ හහිතයභඹ වළකිඹහ තිනඹනහ. ඒකට අදහර නන්නහවු 
නකනනක් ඳත්කයනගන ඒ කටයුත්ත සිදු කරහ. ඒනකන් අගතිඹක් නරහ නළවළ. නභතනට අගතිඹක් 
වුනහනම් වුනන් ඔහුනේ හක්කුටයි අගතිඹ වුනන්. නල්ර් ඒනක් කඳපු එක විතයයි වුනන් අගතිඹට. ඔහුට 
අගතිඹක් බහට හසිඹක්. භභ හිතනහ නම් නේ උස ඳළළත්විභ අන්  ගකිභක්. 

 
  

 

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

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, කවුද ඳත්කනර් කිඹන එක. එක නනනභයි අපිට ප්රලසනන් තිනඹන්නන්. දළන් සුන්ත 
භන්රිතුභහ තභයි කිටුනේ බහඳතියඹහ. බහඳතියඹහ නම් නම්නක් බහඳතියඹහනේ තළන 
බහඳතියඹහට නදන්න නනන්. 

 
ගරු නගයහධිඳති    -    ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්රිතුභහ, නම්ක නභනවයුම් කිටුක්නන්. 
 
 භවහ නගය බහ භන්රි   -   ඩී. එම්. සුජිත් පුසඳකුභහය භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,නභනවයුම් කිටුක් නම් බහඳතිකිඹන තළන ප්රදි්  ්රිඹන්ත කිඹරහ දහන්න නනන්. 
දළන් නම්නක් තිනඹන්නන් අදහර කිටුනේ  බහඳතියඹහ සුන්ත භන්රිතුභහ  

 

ගරු නගයහධිඳති    -    ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්රිරුනි,එක නඳොඩි ිසනටක් එකක්. 
 
2022.10.11 දින ඳළති භවජන උඳනඹෝගිතහ‚ කහන්තහ වහ ප්රජහ ංර්ධන පිළිඵද සථහය කිටු හර්තහනේ 
සිඹලුභ කිටු තියණඹන්ට ඳක් ඳවත නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල කයන රදි. 

 
1.   නගයහධිඳති   - ඩබ්ලිේ.භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

2. නිනඹෝජය නගයහධිඳති  - ඩී.භන්ත සිල්හ භවතහ 

3. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී.එම්.සුයංග නිලහන්ත අනඳෝන්සු භවතහ 
4. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තිරකසිරි ප්රනහන්දු භවතහ 
5. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එච්.ප්රදීප්  ්රිඹන්ත ප්රනහන්දු භවතහ 
6. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එල්.ඔ වර්ණ අනබ්නකෝන් භවතහ 
7. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.එච්.සුනර්ස ඉන්දික භවතහ 
8. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.සුදත් ක්රිහන්ත නඳනර්යහ භවතහ  
9. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.අනලෝක ඉන්ද්රතිරක ප්රනහන්දු භවතහ 
10. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.එම්.භනවේස රුක්භහල් ඩඹස භවතහ 
11. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.ඹන්ත යන්සිරි ප්රනහන්දු භවතහ 
12. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස.ඩබ්.එම්.නිහ ඉයහනි විනේවික්රභ භවත්ිඹ 
13. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - නක්.ඩී.අනුය ප්රනහන්දු භවතහ 
14. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යූ.රලිත් ප්රනහන්දු භවතහ 
15. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස.නේය යවීන්ද්ර ප්රනහන්දු භවතහ 
16. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එෂස.බී.නිරංක සිල්හ භවතහ 
17. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.නක්.පී. සුන්ත නඳනර්යහ භවතහ 
18. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.ප්රිනිත් ක්රිහන්ත විනේයත්න භවතහ 
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19. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.කුභහය යහජයත්න භවතහ 
20. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.පිලි්  ඳළන්සිස ප්රනහන්දු භවතහ 
21. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.ජඹභහල් ්රිඹහයත්න භවතහ 
22. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.බී.භල්ලිකහ ජඹතී ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 
23. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එච්.උජිත් කිහන්ත කල්නේයහ භවතහ 
24. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩි.ඩබ්.ඒ.යන්දු නිනයෝන භවතහ 
25. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.නහරනී  නප්රේභතී ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 
26. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.දිඳහ චහන්දනි ආරිඹංල භවත්ිඹ 
27. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යවිනහත් ජඹ්රි ගුණනේකය භවතහ 
28. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.අනුයසිරි ජඹරහල් ද සිල්හ භවතහ 
29. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. චන්ද්ර ගහිි  පීරිස භවතහ 
30. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.සුදර්ලනි ප්රිඹන්රිකහ කුනර් භවත්ිඹ 

31. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - නක්.ඩී.නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ 

32. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.එච්.සුනේස ඉන්ද්රජිත් කුභහය භවතහ 
33.    භවහ නගය බහ භන්ත්රී               -           ඩබ්.යවින්ද්ර යංගන ප්රනහන්දු භවතහ 

 
 

2022.10.11 දින ඳළති භවජන උඳනඹෝගිතහ‚කහන්තහ වහ ප්රජහ ංර්ධන පිළිඵද සථහය කිටු හර්තහනේ සිඹලු 
කිටු තියණඹන්ට විරුේධ ඳවත නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල කයන රදි. 

 
1.    භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩී.එම්.සුජිත් පුසඳකුභහය භවතහ 
2. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තිය යහංජන නභන්ඩිස භවතහ 
3. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී.එම්.නිනයෝන් රුභහල් අනඳෝන්සු භවතහ 

4.    භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.ශිනයෝි ඉන්දිකහ කුනර් භවත්ිඹ 

2022.10.11 දින ඳළති භවජන උඳනඹෝගිතහ‚කහන්තහ වහ ප්රජහ ංර්ධන පිළිඵද සථහය කිටු හර්තහනේ      
සිඹලුභ තියණඹන් ළඩි ඡන්නදන් බහ ම්භත විඹ. 

 
(නභභ අසථහනේ ඳවත නම් දවන් භන්ත්රීරු බහගළනඵහි නනොසිටිඹව. 
01  භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.භළක්සි නජයහඩ් ප්රනහන්දු භවතහ 
02  භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සුනිල් නන්දසිරි භහනකෝයහශ භවතහ 
03  භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - බී.ජිත් දුින්ද පීරිස භවතහ 
04  භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.ප්රන්න භනනෝේ ප්රනහන්දු භවතහ 
05  භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - නම්රින් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්ිඹ)     
 

 
06(4) 2022.10.12  දින ඳළති ඳරිය‚ නෞඛ්ය නිඳහයක්හ පිළිඵද සථහය කිටු හර්තහනේ  තියණඹන්    

රකහ ඵළලිභ. 
 
2022.10.12 දින ඳළති ඳරිය‚ නෞඛ්ය නිඳහයක්හ පිළිඵද සථහය කිටු හර්තහනේ සිඹලුභ කිටු තියණඹන්ට 
ඳක් ඳවත නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල කයන රදි. 
 
1.   නගයහධිඳති   - ඩබ්ලිේ.භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

2. නිනඹෝජය නගයහධිඳති  - ඩී.භන්ත සිල්හ භවතහ 

3. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී.එම්.සුයංග නිලහන්ත අනඳෝන්සු භවතහ 
4. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තිරකසිරි ප්රනහන්දු භවතහ 
5. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එච්.ප්රදීප්  ්රිඹන්ත ප්රනහන්දු භවතහ 
6. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එල්.ඔ වර්ණ අනබ්නකෝන් භවතහ 
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7. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.එච්.සුනර්ස ඉන්දික භවතහ 
8. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.සුදත් ක්රිහන්ත නඳනර්යහ භවතහ  
9. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.අනලෝක ඉන්ද්රතිරක ප්රනහන්දු භවතහ 
10. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.එම්.භනවේස රුක්භහල් ඩඹස භවතහ 
11. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.ඹන්ත යන්සිරි ප්රනහන්දු භවතහ 
12. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස.ඩබ්.එම්.නිහ ඉයහනි විනේවික්රභ භවත්ිඹ 
13. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - නක්.ඩී.අනුය ප්රනහන්දු භවතහ 
14. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යූ.රලිත් ප්රනහන්දු භවතහ 
15. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස.නේය යවීන්ද්ර ප්රනහන්දු භවතහ 
16. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එෂස.බී.නිරංක සිල්හ භවතහ 
17. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.නක්.පී. සුන්ත නඳනර්යහ භවතහ 
18. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.ප්රිනිත් ක්රිහන්ත විනේයත්න භවතහ 

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

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

21. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.ජඹභහල් ්රිඹහයත්න භවතහ 

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

23. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එච්.උජිත් කිහන්ත කල්නේයහ භවතහ 

24. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩි.ඩබ්.ඒ.යන්දු නිනයෝන භවතහ 

25. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.නහරනී  නප්රේභතී ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

26. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.දිඳහ චහන්දනි ආරිඹංල භවත්ිඹ 
27. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යවිනහත් ජඹ්රි ගුණනේකය භවතහ 
28. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.අනුයසිරි ජඹරහල් ද සිල්හ භවතහ 
29. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. චන්ද්ර ගහිි  පීරිස භවතහ 
30. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.සුදර්ලනි ප්රිඹන්රිකහ කුනර් භවත්ිඹ 

31. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - නක්.ඩී.නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ 

32. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.එච්.සුනේස ඉන්ද්රජිත් කුභහය භවතහ 
33.    භවහ නගය බහ භන්ත්රී               -           ඩබ්.යවින්ද්ර යංගන ප්රනහන්දු භවතහ 

 

2022.10.12 දින ඳළති ඳරිය‚ නෞඛ්ය නිඳහයක්හ පිළිඵද සථහය කිටු හර්තහනේ සිඹලු කිටු තියණඹකට 
විරුේධ ඳවත නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල කයන රදි. 
 

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

2. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තිය යහංජන නභන්ඩිස භවතහ 

3. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී.එම්.නිනයෝන් රුභහල් අනඳෝන්සු භවතහ 

4.    භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.ශිනයෝි ඉන්දිකහ කුනර් භවත්ිඹ 

 

2022.10.12 දින ඳළති ඳරිය‚ නෞඛ්ය නිඳහයක්හ පිළිඵද සථහය කිටු හර්තහනේ සිඹලුභ තියණඹන් ළඩි 
ඡන්නදන් බහ ම්භත විඹ. 

 

(නභභ අසථහනේ ඳවත නම් දවන් භන්ත්රීරු බහගළනඵහි නනොසිටිඹව. 
01    භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.භළක්සි නජයහඩ් ප්රනහන්දු භවතහ 

      02    භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සුනිල් නන්දසිරි භහනකෝයහශ භවතහ 

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

     04    භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.ප්රන්න භනනෝේ ප්රනහන්දු භවතහ 

     05    භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - නම්රින් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්ිඹ)   
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06(5) 2022.10.12 දින ඳළති ක්රිඩහ කටයුතු වහ නඳොදු විනනෝද කටයුතු පිළිඵ සථහය කිටු හර්තහනේ    

තීයණඹන් රකහ ඵළලිභ. 

 
2022.10.12 දින ඳළති ක්රිඩහ කටයුතු වහ නඳොදු විනනෝද කටයුතු පිළිඵද සථහය කිටු හර්තහනේ සිඹලුභ කිටු 
තියණඹන් ඒකභතික බහ ම්භත විඹ. 

 
1.   නගයහධිඳති   - ඩබ්ලිේ.භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

2. නිනඹෝජය නගයහධිඳති  - ඩී.භන්ත සිල්හ භවතහ 

3. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී.එම්.සුයංග නිලහන්ත අනඳෝන්සු භවතහ 
4. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තිරකසිරි ප්රනහන්දු භවතහ 
5. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එච්.ප්රදීප්  ්රිඹන්ත ප්රනහන්දු භවතහ 
6. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එල්.ඔ වර්ණ අනබ්නකෝන් භවතහ 
7. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.එච්.සුනර්ස ඉන්දික භවතහ 
8. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.සුදත් ක්රිහන්ත නඳනර්යහ භවතහ  
9. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.අනලෝක ඉන්ද්රතිරක ප්රනහන්දු භවතහ 
10. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.එම්.භනවේස රුක්භහල් ඩඹස භවතහ 
11. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.ඹන්ත යන්සිරි ප්රනහන්දු භවතහ 
12. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස.ඩබ්.එම්.නිහ ඉයහනි විනේවික්රභ භවත්ිඹ 
13. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - නක්.ඩී.අනුය ප්රනහන්දු භවතහ 
14. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යූ.රලිත් ප්රනහන්දු භවතහ 
15. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස.නේය යවීන්ද්ර ප්රනහන්දු භවතහ 
16. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එෂස.බී.නිරංක සිල්හ භවතහ 
17. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.නක්.පී. සුන්ත නඳනර්යහ භවතහ 
18. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.ප්රිනිත් ක්රිහන්ත විනේයත්න භවතහ 
19. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.කුභහය යහජයත්න භවතහ 
20. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.පිලි්  ඳළන්සිස ප්රනහන්දු භවතහ 
21. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.ජඹභහල් ්රිඹහයත්න භවතහ 
22. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.බී.භල්ලිකහ ජඹතී ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 
23. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එච්.උජිත් කිහන්ත කල්නේයහ භවතහ 
24. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩි.ඩබ්.ඒ.යන්දු නිනයෝන භවතහ 
25. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.නහරනී  නප්රේභතී ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 
26. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.දිඳහ චහන්දනි ආරිඹංල භවත්ිඹ 
27. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යවිනහත් ජඹ්රි ගුණනේකය භවතහ 
28. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.අනුයසිරි ජඹරහල් ද සිල්හ භවතහ 
29. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. චන්ද්ර ගහිි  පීරිස භවතහ 
30. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.සුදර්ලනි ප්රිඹන්රිකහ කුනර් භවත්ිඹ 

2022.10.12 දින ඳළති ක්රිඩහ කටයුතු වහ නඳොදු විනනෝද කටයුතු පිළිඵද සථහය කිටු හර්තහනේ සිඹලු කිටු 
තියණඹන්ට විරුේධ ඳවත නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල කයන රදි. 

 

1.    භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩී.එම්.සුජිත් පුසඳකුභහය භවතහ 
2. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තිය යහංජන නභන්ඩිස භවතහ 
3. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී.එම්.නිනයෝන් රුභහල් අනඳෝන්සු භවතහ 
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4.    භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.ශිනයෝි ඉන්දිකහ කුනර් භවත්ිඹ 
5.    භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - නක්.ඩී.නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ 

6.    භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.එච්.සුනේස ඉන්ද්රජිත් කුභහය භවතහ 
7.    භවහ නගය බහ භන්ත්රී               -           ඩබ්.යවින්ද්ර යංගන ප්රනහන්දු භවත 

 

2022.10.12 දින ඳළති ක්රිඩහ කටයුතු වහ නඳොදු විනනෝද කටයුතු පිළිඵද සථහය කිටු හර්තහනේ සිඹලුභ 
තියණඹන් ළඩි ඡන්නදන් බහ ම්භත විඹ. 

 

(නභභ අසථහනේ ඳවත නම් දවන් භන්ත්රීරු බහගළනඵහි නනොසිටිඹව. 
01  භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.භළක්සි නජයහඩ් ප්රනහන්දු භවතහ 
02   භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සුනිල් නන්දසිරි භහනකෝයහශ භවතහ 
03   භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - බී.ජිත් දුින්ද පීරිස භවතහ 
04   භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.ප්රන්න භනනෝේ ප්රනහන්දු භවතහ 
05   භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - නම්රින් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්ිඹ)     

 

06(6) 2022.10.13 දින ඳළති කර්භහන්ත වහ ඉදිකිරීම් පිළිඵ සථහය කිටු හර්තහනේ තීයණඹන් රකහ ඵළලිභ. 

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

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, කර්භහන්ත කිටුනේ භනේ නඹෝජනහක් තිනඹනහ නොයිහපුය අන්  ප්රජහලහරහ 
අර තිනඹන ශභහ උදයහනඹ. ඒක ඉතහභ අඵරන් තත්ඹට ඳත්නරහ තිනඹනහ. විලහර දරුනෝ 
ප්රභහණඹක් ශභහ උදයහනඹ ඳරිවයණඹ කයනහ. ඒක වළකි ඉක්භි න් ඇසතනම්න්තු කළදරහ ඒක 
පිළිකය කය නදන්න කිඹරහ ඉල්රහ සිටිනහ.  

 
ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්රිතුභහ, අනිහර්නඹන්භ ඒනේභ ශභහ උදයහනඹ විල්නරෝයහත්නත්. එක වදරහ තිනඹන්නන් 
නල්රම් ඵඩුත් අල්රරහ තිනඹන්නන්. ඒකට කහඳට් එකක් දහන්න නනන්. නකොන්ක්රිට් නිහ එතනටයි ත 
තළන් නදකක් තිනඹනහ කහඳට් දහරහ එක ඉය කයනහ.  

 
2022.10.13 දින ඳළති කර්භහන්ත වහ ඉදිකිරිම් පිළිඵද සථහය කිටු හර්තහනේ සිඹලුභ කිටු තියණඹන්ට ඳක් 
ඳවත නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල කයන රදි. 

 
1.    නගයහධිඳති   - ඩබ්ලිේ.භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

2. නිනඹෝජය නගයහධිඳති  - ඩී.භන්ත සිල්හ භවතහ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.නක්.පී. සුන්ත නඳනර්යහ භවතහ 

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

19. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.කුභහය යහජයත්න භවතහ 
20. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.පිලි්  ඳළන්සිස ප්රනහන්දු භවතහ 
21. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.ජඹභහල් ්රිඹහයත්න භවතහ 
22. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.බී.භල්ලිකහ ජඹතී ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 
23. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එච්.උජිත් කිහන්ත කල්නේයහ භවතහ 
24. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩි.ඩබ්.ඒ.යන්දු නිනයෝන භවතහ 
25. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.නහරනී  නප්රේභතී ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 
26. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.දිඳහ චහන්දනි ආරිඹංල භවත්ිඹ 
27. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යවිනහත් ජඹ්රි ගුණනේකය භවතහ 
28. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.අනුයසිරි ජඹරහල් ද සිල්හ භවතහ 
29. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. චන්ද්ර ගහිි  පීරිස භවතහ 
30. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.සුදර්ලනි ප්රිඹන්රිකහ කුනර් භවත්ිඹ 

 

2022.10.13 දින ඳළති කර්භහන්ත වහ ඉදිකිරිම් පිළිඵද සථහය කිටු හර්තහනේ සිඹලු කිටු තියණඹන්ට විරුේධ 
ඳවත නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල කයන රදි 

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

2. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තිය යහංජන නභන්ඩිස භවතහ 

3. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී.එම්.නිනයෝන් රුභහල් අනඳෝන්සු භවතහ 

4.    භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.ශිනයෝි ඉන්දිකහ කුනර් භවත්ිඹ 

5.    භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - නක්.ඩී.නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ 

6.    භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.එච්.සුනේස ඉන්ද්රජිත් කුභහය භවතහ 

7.    භවහ නගය බහ භන්ත්රී               -           ඩබ්.යවින්ද්ර යංගන ප්රනහන්දු භවතහ 

 

2022.10.13 දින ඳළති කර්භහන්ත වහ ඉදිකිරිම් පිළිඵද සථහය කිටු හර්තහනේ සිඹලුභ තියණඹන් ළඩි ඡන්නදන් 
බහ ම්භත විඹ. 

(නභභ අසථහනේ ඳවත නම් දවන් භන්ත්රීරු බහගළනඵහි නනොසිටිඹව. 
01  භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.භළක්සි නජයහඩ් ප්රනහන්දු භවතහ 

02         භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සුනිල් නන්දසිරි භහනකෝයහශ භවතහ 

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

04         භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.ප්රන්න භනනෝේ ප්රනහන්දු භවතහ 

05         භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - නම්රින් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්ිඹ)     
 

06(7) 2022.10.13 දින ඳළති යහඳිති වහ නබෞතික ම්ඳත් කශභනහකයණඹ පිළිඵ සථහය කිටු හර්තහනේ      

 තීයණඹන් රකහ ඵළලීභ. 
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2022.10.13 දින ඳළති යහඳිති වහ නබෞතික ම්ඳත් කශභනහකයණඹ පිළිඵද සථහය කිටු හර්තහනේ සිඹලුභ 
තියණඹන් ඒකභතික බහ ම්භත විඹ. 
06(8) 2022.10.13 දින ඳළති පරදහයිතහ වහ මුදල් උත්ඳහදන පිළිඵ සථහය කිටු හර්තහනේ තීයණඹන් රකහ  

 ඵළලීභ.  

 
2022.10.13 දින ඳළති පරදහයිතහ වහ මුදල් උත්ඳහදන පිළිඵද සථහය කිටු හර්තහනේ සිඹලුභ තියණඹන් 
එකභතික බහ ම්භත විඹ. 
 

 
06(9)  2022.10.14 දින ඳළති මුදල් පිළිඵ සථහය කිටු හර්තහනේ තීයණඹන් රකහ ඵළලීභ. 

 භවහ නගය බහ භන්රි   -   යවිනහත් ජඹ්රි ගුණනේකය භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, අපි මුදල් කිටු හර්තහනේ අංක 09(10) නිවඩත්, ඉතිරි තීයණ රට එකඟතහඹ 
ප්රකහල කයනහ.  

 
 භවහ නගය බහ භන්රි   -   නක්.ඩී.නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, නඳොදුනේ දිගින් දිගටභ සිදුනම්න් තිනඵන්නන් මුරයභඹ ඳළත්නත් ඉතහභ ඵයඳතර 
ගළටලු ප්රභහණඹක්. ඒ කිඹන්නන් ම්පුර්ණභ ඳතින ඹථහර්ථඹ නනොතකහ වරිින් තදුයටත් ආඹතනනේ 
විඹදම් දළරිභ ව මුරය විනඹ ඳත්හ නගන ඹළභ විගණකහධිඳතිනේ ඉදරහ ප්රලසන කයින් තිනඵන්නන්. 
එතනකොට අඳ නම් බහනේ භවජන නිනඹෝජිතයින් නර දිගින් දිගටභ නම්හ නඳන්හ දුන්නත් නිළයදි 
නනොනනහ ඵ දළන දළනත් අඳ නිනඹෝජනඹ කයන භවජන නිනඹෝජිතයින් නර අන්  සථහයඹ ඳළවළදිලි 
කයන්න නනෆ. නමුත් නම් අදව අන්  ඳක්ඹක් නර කියුතු තිනඵනහ. ඒනිහ නම් මුදල් කිටුනේ 
ඔනබ් නඹෝජනහක් නර එනහ නගයහධිඳති ඇතුලු භිකයින් 48 නදනහට භහසික රඵහ නදන 
රු.6500.00ක ගභන් විඹදම් දිභනහ රු.10000.00 දක්හ ළඩි කය 2022 නනොළම්ඵර් භ සිට රඵහ නදන 
නර ඉල්රි දළන් අපි කවුරුත් දන්නහ අන්  යට මුහුණ දිරහ තිනඵන අර්බුදඹ නභොනතයම් ඵයඳතර 
එකක්ද කිඹරහ. දළන් ඒ අර්බුදඹ ඇතුනල් අපි කහටත් මුහුණ නදන්න නච්ච තත්ඹ  ංකිර්ණයි තභයි. 
වළඵළයි ඒ පිඩහකහරි ඵ ළඩිනන්න ළඩිනන්න ජනඹහනේ වයඹ එල්රනම්න් තිනඵනහ. නභොකද නම් 
ජනඹහ දන්නහ නම්ක සබහවික යනඹක් නනොනයි. නම්ක සුලි සුශඟක්, ගංතුයක් නනනයි. නම් යනට් 
ළයදි ආර්ථික ප්රතිඳත්ති ක්රිඹහලිනේදි දිර්ඝ කහලින අනුගභනඹ කයපු ගභනක ප්රතිපරඹක්. ඒනිහ 
ජනතහ දිගින් දිගටභ පිඩහකහරි තත්ත්ඹක ඉන්න නේරහක අපි කහටත් සිේධනනහ භවජන 
නිනඹෝජිතනඹෝ නම් නභොකද අපි භභ දන්නහ නම් බහනේ අති ඵහුතයඹක් අභහරුකම් එක්ක ජිත්නන 
ිනිසසු ඳක්ඹ නභොකක් වුනත් අපිකහටත් අභහරුකම් තිනඹනහ. වළඵළයි අපි ජනතහට නේඹ ඳඹන 
භවජන නිනඹෝජිතනඹෝ නර දළන් අපිට රු.6500.00ක් වම්ඵනනහ. එතනකොට ඉන්ධන දිභනහ ඉන්ධන 
ර ළඩිවිභ ඒ ප්රභහණත් නළවළ කිඹරහ කිඹනහ. වළඵළයි අපි කළභතියි අන්  අත්දළකිම් ලින් අපි දන්නහ 
නම් ඉන්ධන දිභනහ අයනගන ඇත්තටභ භවජනඹහනේ නේඹ දවහ කිනදනනක් නම් නම් රු.6500.00 
විඹදම් කයනහද ඉන්ධන ර ට තභ තභන්නේ හවන රට නම් නගන රු.6500.00 අපි අවන ප්රලසනඹ 
තභන්ට ඵළරිනම් අභහරුනම් නළත්නම් භභ කිඹන්නන් එක නන කථහක්. ඒක අපි පිළිගන්නහ. අපිට 
අභහරුයි. අපි කහටත් අභහරුයි. වළඵළයි රු.6500.00 ඉන්ධන දිභනහත් තභන්නේ අභහරුකභට නම් 
ඳහේච්චිකය ගන්නන් ඒක රු.10000.00 ඉල්රනහනම් නම් 48 කට රු.10000.00 ගහනන් ඳහයක ඹන්න 
නන්නන් නළවළ. නම් භන්රිරු ඹන්න ගත්නතොත් රු.10000.00ක් ඉන්ධන රට විඹදම් කයරහ. ඒනිහ 
භභ කිඹන්නන් නම් ඇත්තටභ නම් අන්  අභහරුනම්  භවජන නිනඹෝජිතඹහ නම් නේරහනේ එඹ දයහගන්න 
නනන්. අපි ඉන්නන් ඒ සථහයනේ. භවජනඹහනේ නඵොනවෝ අභහරුකම් ඇතුනල් අපි ඔවුන්ට නහඹකත්ඹ 
නදන්නන් අන්   දයහගළනිම් තුර. ඒනිහ අංකභ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි නභඹට අපිට එකගනන්න ඵළවළ. 
ඊරගට අනඳන් අවයි ඔඹනගොල්නරෝ එකගනන්නන් නළතිවුනහට විරුේධවුනහට නදනනකොට ගන්නහනන්ද 
දළන් අනුභතවුනහ ඔවුන් අනුභත කනශොත් අනුභතයිනන්  නම් තිනඹන්නන් ජවින්  භන්රිරුන්නේ ඉන්ධන 
දිභනහ. නභඹ කහනේත් පුේගලික හක්කුරට ඹන්නන් නළවළ. ඔඹනගොල්රන්ට ඒක කයන්න කිඹන්නන් 
නළවළ. තිරකසිරි භන්රිතුභහට රු.6500 භදිලු රු.10000 නනලු. නම්ක භභ කිඹනහ වළභ නේදිකහනේභ භභ 
කිඹන්නන් ඔඹනගොල්නරෝ රු.10000 ගන්න ඒක යුක්ති වගත නළවළ නම් නේරහනේ. වළඵළයි ජනතහට 
කිඹනහ භන්රිරුත් ඉන්නන් අභහරුනන්. ඒක පිළිගතයුතුයි. වළඵළයි නම් නේරහනේ කළඳකිරිභක් කයන්න 
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නනහ. එකක් නම් බහනේ ආදහඹභ. බහනේ ආදහඹභ බහත් අභහරුනන් ජනතහනේ ඵදු මුදල් 
ගන්නන් නඳෞේගලික විඹදම් කයගන්න නනනභයි. නවොරුන්නේ නේලඳහරනඹ ඉක්භි න් ඉය කයන්න 
නනෆ. ඒනිහ ඒකට විරුේධයි. ජවින්  විදිඹට අපි විරුේධයි.  
 

 නිනඹෝජය නගයහධිඳති   -   ඩී. භන්ත සිල්හ භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,ඒ නිලහන්ත භන්රිතුභහ භතු කයපු කරුණ අන්  නහගරික භන්රිරු විලහර 
ලනඹන් අඳවසුතහඹට ඳත්නනහ නම් ආර්ථික දත්තඹන් වමුනේ. 10000 නනනභයි ඊට ඩහ ළඩිනඹන් 
දුන්නත් ඒනක් යදක් දකින් නන්  නළවළ නම් තිනඹන තත්ඹත් එක්ක. අපි නම් අසථහනේ දන්නහ යටත් 
ආර්ථික ලනඹන් ඹම් අර්බුදකහරි තත්ත්ඹක තිනඹන නිහ  භභ නඳෞේගලික භනේ භතඹ භභ ප්රකහල 
කයනහ. අනනක් අඹ රඵහගත්තහට භනේ කිසිභ විරුේධත්ඹක් නළවළ. ඒනිහ ඉන්ධන දිභනහ නභොනඹම් 
ආකහයනඹන් ළඩිවිභක් නනහනම් ඒ ළඩිවිනම් මුදර භට රඵහ නදන්න එඳහ කිඹරහ ඉල්ලිභක් කයනහ.  

 
ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්රිරුනන්, ඔඵතුභහරටත් එවහ ගිඹ එකක් ඒක.  
 
 භවහ නගය බහ භන්රි   -   නක්. ඩී. නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, නන නේලඳහරන ඳක්ඹක් නන ංසකිතිඹක් නන ප්රතිඳත්තිඹක්. නම් 
කිසිනකුට අයිති නළවළ නම් භවජන නිනඹෝජිතඹහට රළනඵන මුරයභඹ එනගොල්රන්ට පුළුන් ලියුම් කය 
ටික ෂයිල් ටික ඒටික වළඵළයි මුරයභඹ අයිතිඹ අපිට නම්නක් නළවළ. ඒනිහ නම් මුදල් කිටුනේ භභ 
කළභතියි අවන්න ගරු නගයහධිඳතිතුභනි නිති ගහසතු පිළිඵ අනඵෝධඹක් නනෆ. අපි  නිති ගහසතු නර 
නන් කයනහ, අන්  ඇසතනම්න්තු තිනඵන්නන් රක් 16යි. අපි ළ් තළම්ඵර් නනනකොට 
රු.6,693,000ක් විඹදම් කයනහ. ඒ කිඹන්නන රක් 50ක ළඩිවිභක් තිනඹනහ. දළන් භට පුලුන්ද දළන 
ගන්න නම් රක් 50 නකොනවන්ද ගත්නත් නභොන ළඹ ශිර්ඹද ? 

 
ගරු නගයහධිඳති    -    ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්රිතුභනි, ළඹ ශිර්ඹ භට එකඳහයට කිඹන්න ඵළවළ. භභ ඊශග කිටුට කිඹන්නම් ඒ කිඹන්නන 
නනභ ළඹ ශිර්ඹක් භහරු කයරහ ඒ අදහර නන්නහවු කහර්ඹඹ කිරිභ බහ දළනුත් කයන්න නනෆ ළඹ 
ශිර්ඹක් නනනභයි. ඒක නගයහධිඳතියඹහට ඳළරි තිනඵන ගකිභක්, ඵරතරඹක් අනු ඒ අදහර නන 
ආඹතනඹ ඳත්හනගන ඹෆභ දවහ විඹදම් දයන්නන් නළති ළඹ ශිර් භහරු කයරහ මුදල් ගන්න පුළුන්.  

 
 භවහ නගය බහ භන්රි    -    නක්. ඩී. නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, භභ නවොඹපු වළභ ළඹ ශිර්ඹකභ භට ඒක නවොඹහ ගන්න විදිඹක් නළවළ. 
නකොනවන්ද ගන්නන එතනකොට ඒනක් ළ් තළම්ඵර් භහනේ ළඩිවිභක් නනහ විසිවතය රක්ඹක් ඒ අය 
ඔඵ ගන්න ඒක ඔඵ ගන්නහ නන්ද රක් විසිවතයයි ගහනක්. ඒනිහ ඒ ළඩි විභ නභොන ඳළත්නතන්ද 
ගත්නත් කිඹන ඒක කරුණහ අපිට කිඹන්න.  

 
ගරු නගයහධිඳති    -     ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්රිතුභනි , ඊරග කිටුට කිඹන්නම්.  
 
 භවහ නගය බහ භන්රි    -   නක්. ඩී. නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඊරගට නම් ළඹ විලසනල්න රට ඔනබ් අධහනඹ නඹොමු කයනහ. ළඹ 
විලසනල්ණ නඳයර ගන්නනකෝ. ඒ ළඹ විලසනල්ණ ර 1312 ඒ කිඹන්නන් භහර්ග, කහණු, ඳදික නේදිකහ, 
නඵෝක්කු ඉදිකිරිම්. න ගිණුම්කයණඹ අනු ඒ ංනලෝධනඹත් එක්ක තිනඹන්නන් ඒ ළඹ ශිර්ඹට අපි 
ිලිඹන 40ක් රක් 400ක් නන් කරහ. ඒනිහ ඒ ළඹ ශිර්නේ තිනඹනහ රක් 400ක්. ඊරගට 1312 ඒ 
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ළඹ ශිර්නේ තිනඹනහ රක් 650ක්. ඒකිඹන්නන් අපි අවුරුේදට භහර්ග, කහණු, ඳදික නේදිකහ, නඵෝක්කු 
ඉදිකිරිම් නනුනන් රක් 650කයි 400 ඹයි ළඹ ශිර් නදකක් තිනඹනහ. දළන් අපි රක් 400 ළඹ 
ශිර්ඹට අනු නගයහධිඳතිතුභනි ළ් තළම්ඵර් නනනකොට විඹදම්ර එකතු වහය රක් වළට වතය 
දහවක්.  ඒ කිඹන්නන් රක් වහයසිනඹන් විඹදම් කයපු ළ් තළම්ඵර් ර එකතු රක් 400ක්. අපි 
ඇසතනම්න්තු කරහනන්. වහයසිනඹන් අපි විඹදම්කනල් ජනහරි භහනේ නළවළ. අනප්රේල් භහනේ 84517යි. භළයි 
භහනේ 162304යි. ජුලි භහනේ 141664යි. අනගෝසතු භහනේ 75555යි. ඒ සිඹලු විඹදම් ර එකතු 464041යි. 
රක් වතයයිනන් රක් 400කින් රක් වතයයි දළන් ප්රලසනඹ තිනඹන්නන් අපිට නම් ළ් තළම්ඵර් භහනනන් 
නම්ක නදන්නන්. දළන් ඔඵ ගිනඹොතින් එනවභ නභනනි භහනේ විලසනල්ණරට භට නඳොඩ්ඩක් නභන්න 
නම්ක නඳොඩ්ඩක් ඳළවළදිලි කයන්න. නභනනි භහනේ නම් ඔඵ ඉදිරිඳත් කයන භළයි භහනේ එක්රක් 
වළ ටවතයදහවහක් ඉදිරිඳත් කයනහනන්. දළන් ඒක නනස නන්න ඵළවළ නන්ද? ළ් තළම්ඵර් භහනේ ළඹ 
විලසනල්ණර අපිට එකතු නදනනකොට භළයි භහනේ නදනහනන් එක්රක් වළට නදදවයි කිඹරහ. වළඵළයි 
ඒ එක්රක් වළට නදදවහ ඔඵ ගිහින් ඵරපුහභ නභනනි භහනේ රක් 14ක් නඳන්නනහ. ඒ කිඹන්නන් 
නභනනි භහනේ ළඹ විලසනල්ණර භළයි භහනේ විඹදභ රක් 14ක් නඳන්නනහ. එනවභ නන්නන් 
නකොනවොභද කිඹරහ භට දළනගන්න නනන්. ඒකිඹන්නන් නදොනරොසදවස රක් අනුදවස තුන්සිඹ දහ වතයක් 
නම් විඹදම් ඉතහභත් නභොනහවරි ඒක්නකො අඹථහ දුණ කටයුත්තක් නම්නක් ඇතුනල් තිනඹනහ. දළන් නම් 
ඔඵ ඒ අයිතභනේ  රක් 650 ඒනක් අපිට භළයි නඳන්නනහනන්. නදොනරොස රක් අනුදහවක් තුන්සිඹ 
දහවතයක් ඒ කිඹන්නන් දළන් නම් නඳන්නන්නන් භළයි භහනේ විඹදම් තභයි. නදොනරොස රක් ගහනක් 
නඳන්නන්නන් වළඵළයි ළ් තළම්ඵර් ර එකට ගිඹහභ භළයි භහනේ විඹදභ නළවළ. නම් නදොනරොස රක් ගහන 
නළවළ භට නම් හර්තහ  නදනකන් කරුණහකයරහ කිඹන්න එකවුන්ටන් නනෝනහ භනේ අනත් තිනඹන්නන් නම් 
ළ් තළම්ඵර් අනගෝසතු එතනකොට අනගෝසතු ඒනක් භට නඳන්නනහ එක ළඹ ශිර්ඹක භළයි භහනේ දහවතය 
රක් ඳනස නදදවස වඹසිඹ දවනභඹක් නභනනි භහනේ දවනනි භහනේ භළයි ඒනක් නභොකක්ත් 
විඹදභක් නළවළ. දවනනි භහනේ භළයි විඹදභක් නළවළ.    

 
ගරු නගයහධිඳති   -    ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්රිතුභනි, ඔඵතුභහ කිඹන්නන් නිති ගහසතු ම්ඵන්ධනඹන්ද?  
 
 භවහ නගය බහ භන්රි   -   නක්.ඩී.නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,නළවළ නළවළ නළවළ අන්  ඳහරම් නඵොක්කු කහණු දවහ ඇසතනම්නතු කයන රද 
රක් 650යි රක් වහයසිඹයි භහසික විඹදම් නඳන්නනහනන්. භහසික විඹදම් නඳන්නනනකොට දළන් 
දවනනි භහනේ භළයි භහනට විඹදම් මුකුත් නළවළ. නභනඹනි භහනේ එනක්දි රක් දහවතය ගහනක් 
නඳන්නනහ. භළයි භහනේ ඒ දහවතය රක් ගහන නඳන්නනහනම් ළ් තළම්ඵර් භහනේ එනකත් 
අනිහර්නඹන් නඳන්නන්න නනනන්. භභ කිඹන්නන් නගයහධිඳතිතුභනි නකොච්චය නවවුත් නම් විලහර ළයදි 
මුරය ගළටලු ප්රභහණඹක් නම් තිනඹන්නන්. නම්හ හිතහගන්න ඵළරි අර්බුදඹකට තමුන්නහන්නේරහ භභ 
කිඹන්නන් කදහවරි දක මුහුණ නදනහ. ඒනිහ ඉතහභ නවොදින් පුලුන්නම් භභ කිඹන්නන් දළන් 
ඉන්නම් නන නේරහක්. කරුණහකයරහ නභනවභ නේන්නන් නකොනවොභද කිඹරහ කිඹන්න.  
 
ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්රිතුභනි ,ඒනක් ළරැේද නිළයදි කයගන්න පුලුන්. එනවභනම් කිඹන්න තිනඹන්නන් නම්ක 
නිළයදි කයරහ රඵන ඳහයට දහරහ නම්ක ඉය කයන්න නනන්. එනවභ නළති ඵළවළනන් නම්ක අල්රනගන 
ඉන්න ඵළවළනන්. 
 
භවහ නගය බහ භන්රි   -   නක්. ඩී. නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,භභ කිඹන්නන් දිගටභ මුදල් පිළිඵද ිට ඩහ ළඩි ළරකිල්රක් රක්කර යුතුභයි. 
නම් අයිතභ නදකභ විනලේනඹන් භහර්ග,ඳහරම්,නඵොක්කු භභ කිඹන්නන් නම් දළන් ගත්තහභ එක විඹදභ 
රක් වතයයි රක් වහයසිඹක ළඹ ශිර්ඹක විඹදභ එන්නන් රක් වතයයි. අනනක් එක ගත්නතෝතින් 
එනවභ රක් 650 ඒක නිකම් රක් 63 විතය එකක් නළවළ නදොනරොස රක්ඹයි රක් 650ක 
ඇසතනම්න්තු කයපු එනකන් නදොනරොස රක් අනු දහවයි. භභ හිතනහ නම් භහනේ අඹළඹ. අඹළනඹන් 
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ඳසනේ නම්නක් එනහ නම් ආන්න ගහනක් ඒකිඹන්නන් එනවනම් නම් විඹදම් නම් නගොඩහක් භහර්ග අනුභත 
කයරහ ඒහ භවය ඒහ ක්රිඹහත්භක කයරහ නගවිම් කර ඵට නම් බහ අනුභත කයරහ ඒක්නකෝ නම් 
මුදල් නකොනවේවරි තිඹරහ එකළනර් එනහ. දළන් නනොළම්ඵර් අඹළඹ ඉය නච්ච ගභන් නම් 650 දළන් 
ළ් තළම්ඵර් ර නඳන්නන්නන් රක් 12නන් නනොළම්ඵර් අන්තිභ නනනකොට නම්ක අඩුභ තයභට රක් 
450කට එවහ ඳළත්තට ඹනහ. භට නම් තිනඹන අත්දළකිම් එක්ක. ඒනිහ නම් නභොකක්වරි විලහර නක්ස 
එකක් නම්හ ඇතුනල් තිනඹනහ. ඒනිහ භතක තිඹහගන්න නම්ක නභනේ විඹයුතු නළවළ. නභඹ ආඹතනනේ 
අනහගතඹට විලහර නර ඵරඳහනහ. ඒනිහ නඳොදුජන එක්ත් නඳයමුණ පිළිඵද අපිට තිනඹන 
විනේචනඹ නම්ක ආණ්ඩු ඳක්ඹ විදිඹට දිගින් දිගටභ නම් මුරය විනඹ ඳත්හනගන ඹළනම්දි ආණ්ඩු 
ඳක්ඹ ඳළත්නතන් නම් අයිතභ නදක නම් ළඹ ශිර් නදක නභඹ නිරධහරින් නනොදන්නහ නනනභයි 
දන්නහ. ඒනිහ අපිට විනචනඹ තිනඹනහ. භභ ඊනේ නඳනර්දහ නරනඩක් ඵරන්න ගිඹහ නගයහධිඳතිතුභහ 
නරඩහ පිළිකහක් වළදිච්ච නරනඩක්. ඉන්නන ඵට ගවරහ. රග තිඹරහ ඉන්නහ ඵරහ ගන්න එක්නකනනක්. 
එඹහ භට කිඹනහ ළනවන්න ආයක්හ කයන්න නනන් නරඩහ. අය නරඩහනේ ඵරඳෆභට රග ඉන්න 
නකනහට කිඹරහ අයක්කු ටිකක් නගනල්රහ අය ඵට ගවරහ තිනඹන ඵනටන් දහනහ. ඒනිහ එනගොල්රන්ටත් 
නභොන නභොන නභොන කතන්දය කිේත් නම් ළනඩන් ගළරනන්න ඵළවළ. දළන් නම් මුරය ඳළත්නත් තිනඵන 
ගළටලු කුඩු කහයඹහට කුඩු නන නේ නම්හ ඹන්නන් එනවභ. ඒනිහ නම්හ ඇතුනල් ඔඹනගොල්රන්ට 
ක්ලිඹර් විදිඹට මුහුණ නදන්න ඵළවළ. නම්හ ඳළවළදිලි කයන්න ඵළවළ. ඒනිහ මුදල් කිටුට අපි විරුේධයි. 
ඒනේභ දළන් ඔඹ කර ත්නත් නගවිම් රට අදහර අනුභළතිඹක් එනහනන්. ිට නඳයත් එඹ 
නගවිම්රට අනුභළතිඹ දුන්නහ. වළඵළයි ළඹ විලසනල්ණරට ගිහිල්රහ ඵරපුහභ තහභ නම් ත්තට නගවිම් 
කයරහ නළවළනන්. 
 
ගරු නගයහධිඳති    -     ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්රිතුභනි ,එකඳහයයි නගේනේ.  
 
භවහ නගය බහ භන්රි   -   නක්.ඩී.නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,නඳන්නන්නන් නළවළ තඳවක්ත් නගපුහ.  
 
ගරු නගයහධිඳති - ඩබ්.භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්රිතුභනි ,භභ හිතන්නන් නම් භහනේ නගේනේ.  
 
භවහ නගය බහ භන්රි   -   නක්.ඩී.නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,දිගින් දිගටභ නළනි ළයදි ගණනහක් නම් නල්ඛ්න ඇතුනල් තිනඹනහ. නම් 
නල්ඛ්න අධයඹනඹ කයන්නන් නළවළ.  
 
ගරු නගයහධිඳති - ඩබ්.භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්රිතුභනි ,ඔක්නතෝඵර් ලින් ඳසනේ නගන්න ගත්නත් නනොළම්ඵර් භහනේට එන්නන්. 
 
භවහ නගය බහ භන්රි   -   නක්.ඩී.නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,ඒනිහ මුදල් කිටුට අපි විරුේධයි.  
 
 
 
 
 
ගරු නගයහධිඳති - ඩබ්.භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 
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ගරු භන්රිතුභනි ,භභ 46 කරුණ ඹටනත් ඉදිරිඳත් කයන රද ඉන්ධන දිභනහ ළඩි කිරිනම් කරුණු 
ම්ඵන්ධනඹන් ඔඵතුභහරහනේ විනයෝධතහඹ නඹොමු කරහ. ඒනේභ 15 නනි පිටුනේ අංක 11 භභ නම්ක 
නිහ නම්ක කයන්න නන කිඹරහ කිඹන්න උසහව කයනහ  නනනභයි. නහගරික ගණකහධිකහරි භගින් 
ප්රධහන ආදහඹම් ඳරික්ක විසින් ඉදිරිඳත් කයන රද ංනලෝධිත ඳවත දවන් කරුණු රකහ ඵළලිභ. ඒනක් 
තිනඹනහ ආදහඹම් ඳරික්කරුන්නේ ඉන්ධන දිභනහ රු.6000 දක්හ ළඩි කයන්න. එතනකොට නම්නක් 
ඔවුන්ට නගරහ තිනඹන්නන් රු.2400යි. රු.2400 ඹ රු.6000 දක්හ ළඩි කයන්න කිේහ භ කිටු 
තියණඹ කයරහ රු.4500 දක්හ ළඩි කයනහ. නභඹත් ඉන්ධන නිහ ඔවුන්ට ඹන විඹදභක් තභයි ළඩි 
කයරහ තිනඹන්නන්. උත්තරිතය ඳහර්ලිනම්න්තුනේ ඔඵතුභන්රහනේ ගරු භන්රිරුත් නඳොදුජන නඳයමුනන් 
භන්රිරුත් ජනබ් භන්රිරුත් ඔක්නකොභ ඉන්ධන දිභනහ ළඩි කයරහ නරොකු ප්රභහණඹක් දළන් 
ගන්නහ. ඔඵතුභන්රහ  එනවභයි කිඹරහ අපි දන්නහ. ඔඵතුභන්රහ කිඹනහ ඳක්නේ ර්ධනඹ කයරහ 
අපිට ඳයහජඹ කිරිභට නවෝ භතඹ එළිදළක්විභ දවහ නම් මුදල් නඹොදනහ. අපි නම් ගන්න එක භවය 
නේරහට ඇවළක් ඔඳනර්න් කයන්න එනවභ නළත්නම් නඳොත්ටිකක් අයනගන නදන්න නටොයිරට් එකට 
රළලි ටිකක් අයනගන නදන්න අපිත් නම් ල්ලි නඹොදනහ. ඒනිහ අපිටත් නම්ක ගන්න නනන්. අපිටත් 
නනොනගන ඵළවළ. අපි ගන්නන් නගදය නගනිඹරහ කටයුතු කයන්න නනනභයි. ඒනිහ භභ හිතනහ දළන් 
නම්ක අපි දළම්භහට නඹෝජනහ ම්භත කයහට ගණකහධිකහරිතුිඹ කිඹනහ භටනම් නගන්න ඵළවළ. 
අනුභළතිඹක් එන්නන් නළති. එතුිඹ දළන්භභ රළසතිනරහ ඉන්නන් ඒක කයන්න. වළඵළයි නරහ 
තිනඹන්නන් අපිට ආණ්ඩුකහයතුභහනේ චක්රනල්ඛ්නඹක් අනු තභයි කයන්නන්. වළඵළයි අපි නම් නගය 
බහනේ ඵදු මුදල් නිරධහරින්නේ ළඩි කිරිම් කයන ප්රභහණඹ නකොනතක් ළඩි කයරහ තිනඹනහද? ඒ 
ප්රභහණඹ නභොනතයම් රක් ගණනක්ද කිඹන එක අන්  හකච්ඡහට බහජනඹ නන්නන් නළවළ. භන්රිරු 
භන්රිරුභ අඳවසුට ඳත්කය ගන්න නන නළවළ. නම්නේරහනේ නදන නිහ ගන්නහ. වළඵළයි අපිත් එඹ 
නකොටට තභයි අයිති. අපි නම් නන නකොටක් නනනභයි දිවුරුම් නදන නේරහනේ සිට නිරධහරිනඹකු නර 
ළරනකනහ. අපි අපිටත් ඔඹ ඵළරෑරුම්කභ තභයි තිනඹන්නන්. අපිටත් ඒ වුභනහභ තභයි තිනඹන්නන්. 
අපිටත් ඳහනර් ඹනනකොට නඳට්ට්රල් තභයි ගවන්නන්. නිරධහරින්ට නදන්න අපි ඔක්නකෝභ අනුභත කයරහ. 
වළඵළයි චක්රනල්ඛ්නඹක් නවෝ ගළට් එකක් නවෝ නභොකක් නවෝ ලිඹවිල්රක් නළතිවුනහට අපි නදනහ 
භවජන නෞඛ්ය ඳරික්ක ගන්න, ටින ගන්න කිඹ කිඹ අපි  නදනහ. වළඵළයි අපිට ගන්න ඹනනකොට එඳහ 
නනෆ නළවළ දළන් අපි කයන්නන්ත් නේහක් තභයි. නම් ගරු නේහක් අපිත් කයන්නන්. ඒකට ඒ අදහර 
නන විදිඹට නළත්නම් ඉතින් 2002 භභ එනනකොට දීපභනහ රු.5000යි දළන් භන්රිරුන්ට රු.20000යි. 
නගයහධිඳතිතුභහට රු.30000යි. එතනකොට නගයහධිඳතිතුභහට රු.14000යි තිබුනන්. ඉතින් එක දළන් ඩඵල් 
නරහ. දළන් ප්රතික්නේඳකයන්නන නකොනවොභද? ඒකනිහ නම්ක දළන් භභ කිඹන්නන්. දළන් අපි දිපු 
ඔක්නකෝභ ළයදි නන්න එඳළයි. කිටු දිභනහ ළරසුම් කිටු දිභනහ රු.500 සිට රු.2000 දක්හ ළඩි 
නරහ. අපි නදනහ නවෝ ගහරහ නිරධහරින්ට නදනහ. වළඵළයි ඒ නවේතු නිහ භ අපි අන්  ඒහ ගන්න 
ගිඹහභයි එඳහ කිඹනහ. ඒකට විරුේධත් නනහ භභ දන්නන නළවළ ඇයි කිඹරහ විරුේධ නනහනම් 
උඳනගයහධිඳතිතුභහ විරුේධවුනහ නේ විරුේධ නනහනම් භභ නම්කට විරුේධයි. ඒ කිඹන්නන් ගන්නහට 
විරුේධ නළවළ. භට එඳහ අන්න ඒනේ ජනඵත් කිඹනහනම් විරුේධයි අපිට එඳහ අන්න එනවභ විරුේධ 
නනහනම් හධහයණයි. විරුේධ නන්නන් දුන්නනොත් ගන්නහ.  
 
භවහ නගය බහ භන්රි   -   නක්. ඩී. නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඔනබ් අදව ඔනබ් කළභළත්ත ඔනබ් භතඹ දයන්න තිනඹන අයිතිඹ භභ 
පිළිගන්නහනන්. භනේ භතඹ භට පිළිගන්න තිනඹන අයිතිඹ භවජන නිනඹෝජිතඹහ ඹනු භවජන 
නිනඹෝජිතඹහ එඹහ රැකිඹහ දහරහ තභයි නම් භවජන නේඹට එන්  නන්. නළත්නම් එඹහ රැකිඹහ කයින් 
එඹහ කයන්නන් එතනදි අපිට කිඹන්න ඵළවළ අපිට කට කඳරහ ඵළවළ අභහරුයි අපිට නම්ක එඹහ භවජන 
නිනඹෝජිතඹහ එඹහ සනේච්ඡහනන් භවජනඹහට නේඹ කයන්න ආපු නකනහ එඹහට න්න්දනඹ කයන්න 
එඳහ. නිරධහරිඹහ එඹහ ිත්තිඹක් එඹහට ඳනන රද චක්රනල්කන ඇතුනල් අයිතිඹක්  
 
 

 

ගරු නගයහධිඳති - ඩබ්.භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 
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ගරු භන්රිතුභනි ,භහන කරහ නනනභයි. ඔඵතුභහ ඒක ටවහ ගත්නත් නළවළ. දළන් අපි ඒක ළඩි කයහභ 
ගණකහධිකහරිතුිඹ කදහත් කිඹන්නන් නළවළ ළඩි කයපු එක නේනන ඵළවළ කිඹරහ. චක්රනල්කන ඇතහ 
නළතහ නදනහ. එනවභ දිරහ තිනඹනහ. නම් දහඹ අවුරුේනේභ භභ දිරහ තිනඹනහ. හිටපු කවුරුත් 
ගණකහධිකහරිරු ඒක නදන්න ඵළවළ කිඹරහ ප්රතික්නේඳකයරහ නළවළ. එනවභ එකක් තිනඹනහ භභ 
කිඹන්නන් දළන් නම්නක් ළඩි කයහභ ගණකහධිකහරිතුිඹ නවට කිඹයි කිඹනනකොට භභ කිඹන්නන් 
නිරධහරින්ට නනොදි ඉන්න කිඹරහ නනනභයි භභ කිඹන්නන් නිරධහරින්ටත් නම් අභහරුකම් තිනඹනහ නේ 
භන්රිරුන්ටත් තිනඹනහ. දළන් අපිට ඉන්ධන දිභනහ නදන්නන් 6500යි. එතනකොට නටලිනෂෝන් නම්හ 
ඔක්නකොභ මුදල් කිටුට අපි විරුේධවුනහ කිඹරහ කිඹනහ. ඔඵටත් උරුභනන නේදිකහ අපිටත් 
උරුභනනහනන්. එතනකොට අපි කිඹනහ ංග්රවඹ භුක්තිවිද ඇත. කහරහ ඇත. විඹදභට විරුේධ වි ඇත. 
ඉන්ධන අයනගන ඇත ඊට විරුේධ වි ඇත. නම්නක් දහචහයඹක් නකොනවේවරි තිනඹන්න එඳළයි. නේදිකහ 
කහටත් නඳොදුයිනන්. දුයකථන දිභනහ රඵහනගන ඇත. කථහකය ඇත. විරුේධවි ඇත.දළන් නම් අපිටත් 
කිඹන්න නනහනන් නම් නේදිකහ කහටත් ඔට්ටුයිනන්. නභොකද භට පුළුන්නම් නගයහධිඳතියඹහ නිහ 
තත් ළඩි කයරහ නදන්න. භභ එත් ගන්නහ. නවේතු භට ප්රලසන ඔඹනගොල්රන්ට ළඩිඹ නගොඩක් ළඩියි. 
ඒනිහ භභ ගන්නහ. ගන්න නිහ තභයි භභ භ නඹෝජනහ දළම්නම්. නවේතු භවය භවය නේරහට 
ගන්න ප්රභහණඹ ළඩි නිහ භවය භවය නදල් රට ඹන්නත් නරහ තිනඹනහ. නනොනගන හිටපු කහර 
සිභහල් රදි නනොගත්නත ඇයි නනොනගන නකොනවොභද ගිනේ අන්න ඔනවොභ ප්රලසනනරහ තිනඹනහ. භභ 
එෂසසිඅයිඩිඹට, සිඅයිඩිඹට, අල්රස වහ දුණ විභර්ණ නකොිභට ගිහිල්රහ තිනඹනහ. නකොනවොභද යට 
ගිනේ ල්ලි නනොනගන. භභ කිඹනහ අවල් පුේගරඹහ දුන්නන් කිඹරහ තභයි භභ නබ්රිරහ තිනඹන්නන්. 
නරොකු ප්රලසනඹක්නන් නම්ක නකොනවොභද ඔඵ ගන්නන නළති ඹන්නන්. දළන් ඳහර්ලිනම්න්තුනේ හවන 
ගන්නන නළවළ කිඹරහ නවලිනකෝ ටයනඹන් නකෟහනවේ වරි ඹන්න නන කිේ ඔඹනගොල්රන්නේ ඇභතිරු 
හිටිඹහනන් ගරු භන්රිතුභහ කිඹන්නන් නම් මුකුත් නනෆ නළවළ. රිවිල් එනක් ඹනහ කිඹරහ. 

 
ගරු නගයහධිඳති    -     ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්රිරුනි, නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භන්රිතුභහ කිඹපු කහයණඹ කිටුනේ ඹටත් නනොනන තළන ඉදරහ 
තභයි භභ ඉදිරිඳත් කයන්න නනන්. ඒකට ඹටත් කයරහ රඵන ඳහය එඹ නිළයදි කයන්නම්. නඳන්නපු එක 
වරි නදඹක් ඒකට ඡන්ද විභසිභ කයන්න ඵළවළ.  

 
2022.10.14 දින ඳළති මුදල් පිළිඵද සථහය කිටු හර්තහනේ අංක 06 කරුණ වළය අනනකුත් සිඹළුභ කිටු 

තියණඹන්ට ඳක් ඳවත නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල කයන රදි. 

1.    නගයහධිඳති   - ඩබ්ලිේ.භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

2. නිනඹෝජය නගයහධිඳති  - ඩී.භන්ත සිල්හ භවතහ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - නක්.ඩී.අනුය ප්රනහන්දු භවතහ 
14. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යූ.රලිත් ප්රනහන්දු භවතහ 
15. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස.නේය යවීන්ද්ර ප්රනහන්දු භවතහ 
16. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එෂස.බී.නිරංක සිල්හ භවතහ 
17. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.නක්.පී. සුන්ත නඳනර්යහ භවතහ 
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18. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.ප්රිනිත් ක්රිහන්ත විනේයත්න භවතහ 
19. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.කුභහය යහජයත්න භවතහ 
20. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.පිලි්  ඳළන්සිස ප්රනහන්දු භවතහ 

21. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.ජඹභහල් ්රිඹහයත්න භවතහ 

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

23. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එච්.උජිත් කිහන්ත කල්නේයහ භවතහ 

24. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩි.ඩබ්.ඒ.යන්දු නිනයෝන භවතහ 

25. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.නහරනී  නප්රේභතී ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

26. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.දිඳහ චහන්දනි ආරිඹංල භවත්ිඹ 
 
2022.10.14 දින ඳළති මුදල් පිළිඵද සථහය කිටු හර්තහනේ අංක 06 වළය මුදල් කිටු හර්තහනේ අංක 09 (10) 

නිවඩත් අනනකුත් සිඹලු කිටු තියණඹන්ට ඳක්ත් ඳවත නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්රිරු ඡන්දඹ 

ප්රකහල කයන රදි. 
 

1.    භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යවිනහත් ජඹ්රි ගුණනේකය භවතහ 

2. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.අනුයසිරි ජඹරහල් ද සිල්හ භවතහ 

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

4. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.සුදර්ලනි ප්රිඹන්රිකහ කුනර් භවත්ිඹ 

2022.10.14 දින ඳළති මුදල් පිළිඵද සථහය කිටු හර්තහනේ අංක 06 වළය සිඹලු කිටු තියණඹන්ට විරුේධ ඳවත 

නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල කයන රදි. 
 

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

2. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තිය යහංජන නභන්ඩිස භවතහ 

3.    භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.ශිනයෝි ඉන්දිකහ කුනර් භවත්ිඹ 

4.    භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - නක්.ඩී.නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ 

5.    භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.එච්.සුනේස ඉන්ද්රජිත් කුභහය භවතහ 

6.    භවහ නගය බහ භන්ත්රී               -           ඩබ්.යවින්ද්ර යංගන ප්රනහන්දු භවතහ 
 

2022.10.14 දින ඳළති මුදල් පිළිඵද සථහය කිටු හර්තහනේ අංක 06 වළය සිඹලුභ කිටු තියණඹන් ළඩි 

ඡන්නදන් බහ ම්භත විඹ. 

(නභභ අසථහනේ ඳවත නම් දවන් භන්ත්රීරු බහගළනඵහි නනොසිටිඹව. 
01  භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.භළක්සි නජයහඩ් ප්රනහන්දු භවතහ 

02   භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සුනිල් නන්දසිරි භහනකෝයහශ භවතහ 

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

04   භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.ප්රන්න භනනෝේ ප්රනහන්දු භවතහ 

05   භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - නම්රින් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්ිඹ)     
 

07. රළබීම් නගවීම් පිළිඵ භහසික ප්රකහලන ළඩ ප්රගති හර්තහ - 

 ගරු නගයහධිඳති   -    ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භවහ නගය බහ භන්ත්රීරුනි, 2022.10.14 දිනළති මුදල් කිටු හර්තහනේ අංක 04 ඹටනත් 2022 

ළ් තළම්ඵර් භහඹට අදහර මරය හර්තහ ඇමුණුභ 01 නර ඉදිරිඳත් කය තිනඵනහ. 



  භහසික බහ හර්තහ - 2022.11.03 

45 
 

 

08 පුේගලික සබහනේ කරුණු    - නළත 

 

09. නනත් කරුණු - නළත 

බහනේ ළඩ කටයුතු නභතනින් අන් විඹ. 

 

                             අ.කනල් ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු 
        නගයහධිඳති 
        නභොයටු භවහ නගය බහ 
        නභොයටු 
        

2022.11.03 දින, 
නභොයටු භවහ නගය බහ කහර්ඹහරනේදීපඹ. 

 
 
 
 


