
2023 ජනහරි භ 05 න දින පඳයරු 9.30 ට 
පභොයටු භවහ නගය බහ රැසවීම් ලහරහපේදි ඳත්න රද  
පභොයටු භවහ නගය බහපේ භහසික බහ රැසවීපම් හර්තහ 

 

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

2. නිපඹෝජය නගයහධිඳති  - ඩී. භන්ත සිල්හ භවතහ 

3. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී. එම්. සුයංග නිලහන්ත අපඳෝන්සු භවතහ 
4. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. තිරකසිරි ප්රනහන්දු භවතහ 
5. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එච්. ප්රදීප්  ්රිඹන්ත ප්රනහන්දු භවතහ 
6. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ. එච්. සුපර්ස ඉන්දික භවතහ 
7. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු. සුදත් ක්රිහන්ත පඳපර්යහ භවතහ  
8. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී. අපලෝක ඉන්ද්රතිරක ප්රනහන්දු භවතහ 
9. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී. එම්. භපවේස රුක්භහල් ඩඹස භවතහ 
10. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී. ඹන්ත යන්සිරි ප්රනහන්දු භවතහ 
11. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස. ඩබ්. එම්. නිහ ඉයහනි විපේවික්රභ භවත්මිඹ 
12. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පක්. ඩී. අනුය ප්රනහන්දු භවතහ 
13. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ය. රලිත් ප්රනහන්දු භවතහ 
14. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස. පේය යවීන්ද්ර ප්රනහන්දු භවතහ 
15. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එෂස. බී. නිරංක සිල්හ භවතහ 
16. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. පක්. පී.  සුන්ත පඳපර්යහ භවතහ 
17. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්. ප්රිනිත් ක්රිහන්ත විපේයත්න භවතහ 
18. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. කුභහය යහජයත්න භවතහ 
19. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. පිලි්  ඳළන්සිස ප්රනහන්දු භවතහ 
20. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. ජඹභහල් ්රිඹහයත්න භවතහ 
21. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. බී. භල්ලිකහ ජඹතී ප්රනහන්දු භවත්මිඹ 
22. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එච්. උජිත් ක්රිහන්ත කල්පායහ භවතහ 
23. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩි. ඩබ්. ඩි. යන්දු නිපයෝණ භවතහ               
24. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. නහරනී  පප්රේභතී ප්රනහන්දු භවත්මිඹ 
25. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ. දිඳහ චහන්දනි ආරිඹංල භවත්මිඹ 
26. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යවිනහත් ජඹ්රි ගුණපේකය භවතහ 
27. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්. භළක්සි පජයහඩ් ප්රනහන්දු භවතහ 
28. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සුනිල් නන්දසිරි භහපකෝයහශ භවතහ 
29. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩී. එම්. සුජිත් පුසඳකුභහය භවතහ 
30. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - බී. ජිත් දුමින්ද පීරිස භවතහ 
31. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. තිය යහංජන පභන්ඩිස භවතහ 
32. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු. අනුයසිරි ජඹරහල් ද සිල්හ භවතහ 
33. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. චන්ද්ර ගහමිි  පීරිස භවතහ 
34. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ය.එල්. පේනක දභඹන්ත ද සිල්හ 
35. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ආර්. එම්. ඒ. පදෝන දිරහශිනි භවත්මිඹ 
36. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු. ප්රන්න භපනෝේ ප්රනහන්දු භවතහ 
37. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී. එම්. නිපයෝන් රුභහල් අපඳෝන්සු භවතහ 

38. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. සුදර්ලනි ප්රිඹන්රිකහ කුපර් භවත්මිඹ 

39. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පම්රින් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්මිඹ 

40. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සිත්ති භසීනහ ඵක්කර් භවත්මිඹ 

41. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. ශිපයෝමි ඉන්දිකහ කුපර් භවත්මිඹ 
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42. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්. ්රිඹහනි පවේභරතහ ප්රනහන්දු භවත්මිඹ 

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

44. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්. පී. ප්රබහනි වික්රභසිංව භවත්මිඹ 

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

ගරු නගයහධිඳතිතුභහපේ ආයහධනඹ භත ළඩ ඵරන නහගරික පල්කම් එම්. පක්. ඩි. තහයක 

මුණසිංව භවතහ විසින් 2023.01.05 න දින භහසික බහ රැසවීපම් නිපේදනඹ බහට ඉදිරිඳත් 
කයන රදි. 

01. හර්තහ පිළිගළනිභ වහ ශකහ ඵළලීභ. 

01(01) 2022.11.01 දින ඳළති විපලේ භවහ බහ හර්තහ. 

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

 ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, 2022.11.01 දින ඳළති විපලේ භවහ බහ රැසවීම් හර්තහ පිලිගතයුතු 
ඹළයි  පඹෝජනහ කය සිටිනහ. 

එභ පඹෝජනහ භවහ නගය බහ භන්ත්රී, එච්. ප්රදීප්  ්රිඹන්ත ප්රනහන්දු භවතහ විසින් සථීය කයන රදීප. 

2022.11.01 දින භව බහ රැසවිම් හර්තහ ඒකභතික බහ ම්භත විඹ. 

 

01(02) 2022.11.25 දින ඳළති විපලේ භවහ බහ හර්තහ. 

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

 ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, 2022.11.25 දින ඳළති විපලේ භවහ බහ රැසවීම් හර්තහ පිලිගත යුතු 
ඹළයි  පඹෝජනහ කය සිටිනහ. 

එභ පඹෝජනහ භවහ නගය බහ භන්ත්රී, එච්. ප්රදීප්  ්රිඹන්ත ප්රනහන්දු භවතහ විසින් සථීය කයන රදීප. 

2022.11.25 දින භව බහ රැසවිම් හර්තහ ඒකභතික බහ ම්භත විඹ. 

 

01(03) 2022.12.01 දින ඳළති භවහ බහ හර්තහ. 

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

 ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, 2022.12.01 දින ඳළති භවහ බහ රැසවීම් හර්තහ පිලිගත යුතු ඹළයි  
පඹෝජනහ කය සිටිනහ. 

එභ පඹෝජනහ භවහ නගය බහ භන්ත්රී, එච්. ප්රදීප්  ්රිඹන්ත ප්රනහන්දු භවතහ විසින් සථීය කයන රදීප. 

2022.12.01 දින භව බහ රැසවිම් හර්තහ ඒකභතික බහ ම්භත විඹ. 

 

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

02(01) ගරු භවහ නගය බහ භන්ත්රීරුනි, එල්. ඔ වර්ණ අපබ්පකෝන් භළතිතුභහ අද දිනපේ බහට    

වබහගිවිභට පනොවළකි ඵ දන්හ තිපඹනහ. 

02(02) ගරු භවහ නගය බහ භන්ත්රීරුනි, තයංග පනල්න්, ගඹනි පනල්න් විසින් ඉදිරිඳත් කර ලිපිඹ 
බහ වමුපේ තඵනහ. 

       තයංග පනල්න්/ ගඹනි පනල්න් 
අංක 17, 
නිවහල් පනල්න් භහත,  
යහතහත්ත,  
පභොයටු 
2023.01.04 

  
 ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, 
 භන්රහල් ප්රනහන්දු භළතිතුභහ, 
 භවහ නගය බහ, 
 පභොයටු. 
 

නළසිගිඹ ගහඹක නිවහල් පනල්න් කරහකරුහනන්පේ අභංගරයඹ කටයුතු පනුපන් දුන් 
පර්ණ දහඹකත්ඹට සතතිඹ ඳරකිරීභ ම්ඵන්ධයි 

 
නළසීගිඹ ප්රවීන ගහඹක නිවහල් පනල්න් කරහකරුහනන් න අඳපේ පිඹහණන්පේ අභංගරයඹ 
කටයුතු පනුපන්, විලහර පභපවයක් කර පභොයටු භවහ නගය බහපේ ගරු නගයහධිඳතිතුභහ 
භන්රහල් ප්රනහන්දු භළතිතුභහට, නිපඹෝජය නගයහධිඳති භන්ත ද සිල්හ භළතිතුභහට, අඳ ප්රපාලඹ 
නිපඹෝජනඹ කයමින් ඒ පනුපන් පපව ව පක්ය යවින්ද්ර භන්ත්රීතුභහට, විඳක් නහඹකතුභහ 
ඇතුළු ඳක් විඳක් සිඹලුභ භන්ත්රීරුන්ට වහ පභොයටු භවහ නගය බහපේ නහගරික 
පකොභහරිසතුභහට වහ පේක භඩුල්රට අඳපේ සතතිඹ මුලින්භ පිරිනභන්පනමු. 
 
අඳ පිඹහණන් ජීතුන් අතය සිටිඹදීප අඳ ඳදිංචි භහර්ගඹ “නිවහල් පනල්න් භහත” නමින් නම් 
කිරීභට විලහර කළඳකිරීභක් කයමින් ඒ වහ කටයුතු කර පක්ය යවින්ද්ර භන්ත්රීතුභන්ට එඹට 
මලිකත්ඹ ගත් ගරු නගයහධිඳතිතුභන්,  නිපඹෝජය නගයහධිඳතිතුභන් ව සිඹළුභ භන්ත්රීරුන් 
ඇතුළු පභොයටු භවහ නගය බහපේ සිඹලුභ පදනහපේ කළඳවීභ ඉතහ අගඹ කයන්පනමු. ගරු 
නගයහධිඳති භන්රහල් ප්රනහන්දු භළතිතුභහ අඳ පතින් කයන රද ලිිතත ඉල්ලීභකට අනු 
පභොයටු යහතහත්ත සුහන භූමිපේ පිඹහණන්පේ සභහයකඹක් ඉදිකිරීභට බහපේ සිඹලුභ 
භන්ත්රීතුභන්රහපේ ඒකභතික තීයණඹට ඹටත්, අඳ ද කළභති සථහනඹක එඹ ඉදිකිරීභ වහ 
අඳපේ කළභළත්ත, ඔඵ බහ පත ඉතහ පගෞයපර්ක රඵහ පදන්පනමු. භවහ නගය බහපේ 
සිඹලුභ පදනහ නළසීගිඹ ගහඹක නිවහල් පනල්න් අඳ පිඹහණන් පනුපන් දක්න වපඹෝගඹට 
කෘතපේදීපත්ඹ පිරිනභන්පනමු. 
 
සතතියි, 
පභඹට විලසහසි, 
තයංග පනල්න්      ගඹනි පනල්න් 
 

 
 

03    බහ අභතහ එන රද ආඹචනහ වහ පඳත්ම් ඳළමිි ලි වහ න්පාල බහ වමුපේ    
 තළබිභ. 

           03(1)   භවහ නගය බහ භන්රි   -   ඒ. එච්. සුපර්ස ඉන්දික භවතහ 
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                        ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, පුයහ අවුරුදු 15ක් ඳභණ පභොයටු භවහ නගය බහපේ හර්තහකයණඹ 
කයපු භහධයපේදිනිඹක් න රංකහදිඳ භහධයපේදිනි පර්ාහ තයංගනි භවත්මිඹට සුවිපලේ වු 
ම්භහනඹක් ඳසුගිඹ දින රළබුණහ. ඒ තභයි කතෘ ංදඹත් ඒපේභ ්රි රංකහ පුත්ඳත් 
ආඹතනඹත් එක් ංවිධහනඹ කයපු ජනභහධයපේදින් දවහ ඇගයිම් ව ම්භහන ප්රදහනඹ කයන 
උත්පේදි ඳරිය හර්තහකයණඹ දවහ එතුමිඹට ම්භහනඹක් පිරි නළමුණහ. පම්ක විපලේ 
න්පන් ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, පභොයටු අඳ භවහ නගය බහපේ හර්තහකයණපේ පඹපදන 
අතයභ මිට ප්රථභ පම් ම්භහනපඹන් පුද රඵරහ තිපඹන්පන් පකොශඹින් දුය ඵළවළය ප්රපාලර 
භහධයපේදින්. නමුත් ඳරපනි තහට පකොශම ප්රපාලපේ ඳරිය හර්තහකයණපේ ම්භහනපඹන් 
පුද රඵන්න එතුමිඹට වළකිඹහ රළබුණහ. එහි විපලේඹක් පන්පන් භභ පම් බහපේ අධහනඹ 
පඹමු කයන්න ව ටිනහ කහරඹ රඵහ ගන්පන් ගරු නගයහධිඳතිතුභනි ඇඹට පම් ම්භහනඹ රඵහ 
දිපම්දි පුපයෝගහමි පරහ තිබුපන් කර කරභනහකයණඹ ම්ඵන්ධපඹන් ප්රධහන විදිඹට, බහක් 
විදිඹට ගරු නගයහධිඳතිතුභනි අපිටත් ටින්පන් විපලේපඹන්භ ඔඵතුභහපේ මුලිකත්පඹන් 
පභොයටු භවහ නගය බහ කර කරභනහකයණපේ අපනක් ඳශහත් ඳහරන ආඹතනරට 
හප් ක් ගත්තහභ ඉවරභ සථහනඹක ඉන්නහ. පභන්න පම් කිඹන තත්ත්ඹත් එක්ක ඒ කර 
කරභනහකයණඹත් ඒපේභ ඊට අදහර ඳහරිරික ගළටලුත් ඉදිරිඳත් කයමින් ඒ ඇගයිභ විසින් 
ඇඹට රඵහ දුන්න ම්භහනඹ අප්  බහටත් බහ විදිඹටත් ටින්පන් ඔන්න ඔඹ කිඹන 
න්දර්බඹ ඹටපත්. ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඒපේභ පම් අවුරුදු 15ක් අප්  බහ නිපඹෝජනඹ 
කයමින් ඒ භහධයපේදි පභපවය පඹපදමින් සිටින ඇඹට රළබිච්ච පම් ම්භහනඹ ම්ඵන්ධපඹන් 
අප්  සුබහශිංලනඹ ඳරකයන අතය ඇඹපේ ඒ භහධය ජිවිතඹ ත තත් හර්ථක පේහ කිඹරහ 
ප්රහර්ථනහ  කයමින් නළත තහක් එඹ පභොයටුට රළබිච්ච ම්භහනඹක් පර රකහ නළත 
තහක් එතුමිඹට සුබ ඳතනහ.  

03(2)   භවහ නගය බහ භන්රි   -   යු. අනුයසිරි ජඹරහල් ද සිල්හ භවතහ 

            ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, 2023 ර්ඹ පනුපන් පභොයටු භවහ නගය බහපේ ඳළළත්පන ප්රථභ 
රැසවිභ. යටක් ළටිරහ තිපඹන අසථහක ගිඹ යට ගත්පතොත් පම් ය 2023 ය අපි 
හිතනහ අප්  යනිල් වික්රභසිංව ජනහධිඳතිතුභත් ඒපේභ ආණ්ඩුත් ම්ඵන්ධ කයපගන පම් 
ඳශහත් ඳහරන ආඹතන තුර ඒ ජනතහට ම්ඵන්ධපච්ච පාලඳහරන ආඹතනඹක් න ඳශහත් 
ඳහරන ආඹතනඹ පම් පභොයටු භවහ නගය බහපේ ඹම්කිසි ළඩක් කයපගන ඹන අසථහක 2023 
ර්ඹ තුර මිට ඩහ පදඹක් අපි ඳක් විඳක් වළපභෝටභ කයන්න පුළුන් පේවි කිඹන අදව 
ඇති කයමින් පම් ය පභොයටු භවහ නගය බහපේ නගයහධිඳතිතුභහ ඇතුලු සිඹලුභ නහගරික 
භන්රිරුන්ට ඒ අසථහ රළපබ්හ කිඹරහ භභ ප්රහර්ථනහ කයනහ. ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, පම් 
පනපකොට ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹ භළතියණ පකොභහරිසතුභහ විසින් නහභ පඹෝජනහ ඉදිරිඳත් 
කයන්න කිඹරහ දින කහනු පන්කයරහ තිපඹන අසථහක ජනහරි 18 පනිදහ ව 21 දින 
භධයභ යහරි 12 පනකම් අසථහක් රඵහ දිරහ තිපඹන අසථහක. නමුත් යට තිපඹන්පන් 
පභොන අසථහපේද කිඹන එක අපි පත්රුම්ගත යුතුයි. අද අප්  ජනහධිඳතිතුභහ ඳළවළදිලිභ 
ප්රකහලනඹක් කයනහ එක්ත් ජහතික ඳක්පේ පේසඨඹන්ට වනක් කයරහ තිපඹනහ 
ජනහධිඳතිතුභහට යභක් රඵහ දුන්පන් ළටිච්ච යට වදන්න මික් භළතියණඹකට ඹන්න පනපභයි 
කිඹන කථහ ප්රකහල කශහ. ඒපේභ 2023 අඹළඹ තුර භන්රිරු 4000ක මුදරකට තභයි මුදල් 
පන්කයරහ ඒ දිභනහ පන්කයරහ තිපඹන්පන්. ඉතින් පම් පරහපේ ජනතහ ඉල්රන්පන් 
භළතියණඹක්ද නළත්නම් 2023 පර් මිටත් ඩහ ජනතහට ආර්ථිකඹ ලක්තිභත් කයන්නද 
කිඹන ඒක ඒ ජනතහ කිඹන කථහ ඳළවළදිලියි. නමුත් භවයක් සුළු සුළු ඳක් භළතියණ 
පකොභහරිසතුභහ කිඹනහ භළතියණඹකට ළඹ න මුදර පකෝටි 1000ක මුදරක් කිඹරහ. 
එඳභණ මුදරක් පම් අසථහපේදි භළතියණඹකට විඹදම් කපශොත් නගයහධිඳතිතුභනි එක්පකෝ 
යහජය නිරධහරින්ට. 

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

           ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, පම් අයිතභඹ ආඹචනහ වහ පඳත්ම් පිළිඵද අයිතභඹ. පභතන ඉන්න 
භන්රිරු 48 පදනහටභ භළතියණඹ ම්ඵන්ධපඹන් ඹම් ඹම් භත තිපඹනහ. ඒ භතඹ ප්රකහල 
කයන්න පම් අයිතභඹ පඹොදහ ගත්පතොත් ගරු භන්රිතුභහ කිඹන භතඹට ප්රතිවිරුාධ භත තිපඹන 
පිරික් පභතන ඉන්නහ ව ඒ වහ භහන ඇති ඒ භතඹ අනුභත කයන පිරිකුත් එතපකොට ඒ 
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සිඹලුපදනහ එඹ කථහකයන්න ගිපඹොත් ප්රලසණඹක්. ඒනිහ පම් කථහ කිරීම් පම් අයිතභඹ ඹටපත් 
කයන්න ඵළරි පදඹක්. කරුණහකයරහ ඒ ම්ඵන්ධපඹන් අධහනඹ පඹොමු කයන්න.     

            ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

            ගරු භන්රිතුභහ, ඔඵතුභහපේ අදවස ප්රකහල කිරිභ රීති ප්රලසනඹත් භගභ භතුපච්ච කරුණුත් 

එක්ක රකරහ ඔඵතුභහ අදවස ප්රකහල කිරිභ කයන්න.  

 භවහ නගය බහ භන්රි  -   යු.අනුයසිරි ජඹරහල් ද සිල්හ භවතහ 

            ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, භභ කිඹන්පන් ඳශහත් ඳහරන භළතියණඹක් පම් පනපකොට අලය 
පන්පන් නළවළ කිඹන භතඹ තභයි. යට වදරහ පභොයටුපේ ජනතහට ඹම්කිසි වනඹක් නගය 
බහපන් පවෝ යජපඹන් පදන්න පුලුන්නම් ආර්ථිකඹ ලක්තිභත් කයරහ භළතියණඹකට ඹහභ 
සුදුසුයි කිඹන එක භභ ප්රකහලඹක් කයනහ. ඒපේභ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, අපි හිතනහ අපිට 
පභොයටු භවහ නගය බහ විසුරුන්න අලයතහක් නළවළ පම් අසථහපේදි. පභොකද පවේතු 
දළන් පම් නගය බහපන් ඉටුන පේහන් ඒ පරභ පනහ. පභොකද නගය බහ විසුරුහ 
කිඹරහ යටක් පනස පන්පන් නළවළ. ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, පම් අසථහ අපි ඳළවළදිලිභ 
කියුතු පනහ නගය බහපේ පන්නහවු කටයුතු ඉදිරිඹට කයපගන ඹමු කිඹන ප්රකහලනඹ 
කයනහ.  

03(3)   භවහ නගය බහ භන්රි   -   ඩබ්. භළක්සි පජයහඩ් ප්රනහන්දු භවතහ 

            ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඳසුගිඹ භවහ බහ අසථහපේදි ඔඵතුභහපගන් ඉල්ලිභක් කශහ ලහන්ත 
අන්පතෝනි ඳහය ව පයෝභල්පකොටුට ඹන භහර්ගඹ පිලිකය කයන්න කිඹරහ. ඔඵතුභහ කිවුහ 
ඒ ම්ඵන්ධපඹන් ළඩ කටයුතු කයරයි කිඹරහ තිපඹන්පන්. ඒ ඳහය ම්පුර්ණපඹන් 
ප්රතිංසකයණඹ කයරහ තිපඹනහ. පයෝභල්පකොටුට ඹන ඳහය පඵොපවෝභ සතුතියි. භභ 
ඔඵතුභහපගන් ඉල්රහ සිටිනහ ගල්පඳොත්ත ඳහපර් අංක 14 සථහනඹ භහපේ බහර්ඹහපේ පිඹහ සිටින 
සථහනඹ. එතන පෝටර් කටින් වහ සථහන පදකක් කඩරහ තිපඹනහ. ඉතහභත් අනතුරුදහඹකයි.  
ඒකත් ප්රිමික්ස කයරහ පදන්න කිඹරහ ඉල්රහ සිටිනහ. 

03(4)   භවහ නගය බහ භන්රි   -   පී. ඹන්ත යන්සිරි ප්රනහන්දු භවතහ 

            ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, විපලේපඹන්භ උඹන ඇවිදින භංතිරුපේ ඡහඹහරඳගත කිරිභ දවහ බහ 
විසින් ඹම් මුදරක් අඹකයනහ. භභ ඒ මුදර ම්ඵන්ධ කථහ කයන්පන්. ඒ මුදර දට අප්  
ගම්හසින් ප්රකහල කයපු විදිඹට ඳළඹ 8කට රු.5000.00 පේ මුදරක්. ඇත්තටභ ගරු 
නගයහධිඳතිතුභනි, භවය දරුන්පේ උඳන්දින විපලේපඹන්භ අවුරුාපා පේ දරුපක්පේ ඳළඹ 
8ක් ඡහඹහරඳගත කිරිභක් කයන්පන් නළවළ. ඉතින් පුලුන්කභක් තිපඹනහනම් ජනතහපේ 
ඉල්ලිභක් ලපඹන් කයනහ ඒක ඹම්කිසි තරරට ඳළඹ 2, ඳළඹ 4ට, ඳළඹට පේ පන්කයරහ 
ඹම්කිසි මුදරක් හප් ක් එකතු කපශොත් භභ හිතනහ අපිට ආදහඹභ මිට ඩහ පවොඹහගන්නත් 
පුලුන්. පභොකද අය කුඩහ දරුපක්පේ ඡහඹහරුඳඹක් ගන්න භනුසපඹක් කදහත් ඳළඹ 8 ට 
ල්ලි ඵළදරහ ගන්පන් නළවළ. පභොකද ඇත්තටභ පනොවළකිඹහක් තිපඹන්නත් පුලුන්. අපනක් 
ඳළත්පතන් දරුන්ට කයන වනඹක් විදිඹට එපවභ කයන්න පුලුන්නම් ඒ පොඹහ ඵරරහ 
කටයුතු කයන්න කිඹරහ ඉල්ලිභක් කයනහ.  

 

03(5)   භවහ නගය බහ භන්රි  -   එච්. ප්රදීප්  ්රිඹන්ත ප්රනහන්දු භවතහ 

                        ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, 16 න හිටපු ඳහ්  වන්පේ න පඵනඩික් ඳහ්  වන්පේ උන්වන්පේ 
සර්ගසථ වි තිපඵනහ. පම් අසථහපේදි පභොයටු භවහ නගය බහ විදිඹට අපි පභොයටුපේ 
කපතෝලික ජනතහ පත අප්  පලෝකඹ ඳර කයන්න පභඹ අසථහක් කයගන්නහ. ඒපේභ 
ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, අපිට වළකිඹහක් තිපඵනහනම් පම් බහපේ විනහඩිඹක නිලසලබ්දතහඹක් 
ඳරකයමු කිඹරහ ඉතහභ කහරුි ක ඉල්රහ සිටිනහ. 
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           ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

 ගරු භන්රිරුනි, 16 න හිටපු ඳහ් වන්පේ න පඵනඩික් ඳහ්  වන්පේ උන්වන්පේ 
සර්ගසථ විභ පවේතුපන් විනහඩිඹක නිලසලබ්දතහඹක් ඳරකය සිටිමු. 

 භවහ නගය බහ භන්රි  -   එච්. ප්රදීප්  ්රිඹන්ත ප්රනහන්දු භවතහ 

                      ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඒපේභ මීශඟට භභ ඉදිරිඳත් කයන්පන් සුබහශිංලනඹක්. අප්  සුපර්ස 
ඉන්දික භන්රිතුභහ භතුකයපු නිහ භභ දිර්ඝ කථහ කයන්න ඵරහපඳොපයොත්තු පන්පන් නළවළ. 
නමුත්, යුතුකභක් තිපඹනහ කිඹරහ භභ විලසහ කයනහ. ඉතහභ දිර්ඝ කහරඹක් පම් බහපේ 
හර්තහ කටයුතු සිදුකයපු පර්ාහ තයංගනි භහධයපේදිනිඹ ම්භහනඹට ඳහත්රවි තිපඵනහ. ්රි රංකහ 
පුත්ඳත් ආඹතනඹ විසින් ඒ කහයණඹ ම්ඵන්ධපඹන් සුපර්ස ඉන්දික භන්රිතුභහ දිර්ඝ කථහ 
කරහ. නමුත්, භභ පම් අසථහපේදි භතු කයන්පන් එතුභහ හභහනය හර්තහකයණපේ නියුතු 
භහධයපේදිනිඹක් ඳභණක් පනො අපි ඳහුගිඹ කහරඹ පුයහභ ඵරහපගන හිටිඹහ විභසිල්පරන් එතුමිඹ 
විභර්ලනශිලි වහ ගපේනශිලි භහධයපේදිනිඹක් ලපඹන් විලහර කහර්ඹබහයඹක් සිදුකයනු රළබුහ. 
හභහනයපඹන් භහධයපේදින් පිළිඵද පාලඳහරඥයින්ට තිපඵන්පන් පනත් අදවක්. 
හභහනයපඹන් තභන් පිළිඵද පභොනහවරි භතු කයනහනම් තභයි භහධයපේදින් අගඹකයන්න 
පුරුදු පන්පන්. පම් කථහකයන අපි අවුරුදු ගහනකට කිසිභ භහධයඹක දවන්පරහ නළවළ. 
එපවභ අපිට අලයතහඹකුත් නළවළ. භවය භහධයපේදින් ඉන්නහ ගරු නගයහධිඳතිතුභහ පම්ක 
අසථහක් කයගන්නහ කිඹන්න ඹම්කිසි යහමුකට පකොටුපරහ තභන්ට හිපතන අඹ තභන්ට 
කළභති ඳක් ගළන ඳභණක් කථහකයනහ. පභතුමිඹ පිළිඵදත් අපි ඉතහභ පගෞයපඹන් පම් 
අසථහපේ කථහකයනහ. ඉතහභ සහධින හිතත්කම් නළති හර්තහකයණපේ නිඹළලුනහ පේභ 
අද එතුමිඹ ගපේනශිලි භහධයපේදිනිඹක් ලපඹන් ම්භහනඹට ඳහත්රපච්ච පේරහපේ පම් බහපේ 
සුබහශිංලන ඉදිරිඳත් කයන්න පම් අසථහක් කයගන්නහ.       

03(6)   භවහ නගය බහ භන්රි   -   ඒ. එච්. සුපාස ඉන්ද්රජිත් කුභහය භවතහ 

                        ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ජනතහ විමුක්ති පඳයමුණ විදිඹට අඳත් පර්ාහ තයංගනි භවත්මිඹට සුබ 
ඳතනහ ඇඹ විසින් රඵහගත් ඒ ම්භහනඹ පිළිඵද විපලේ භළදිවත්විභක් හර්තහකයණපේදි 
විපලේපඹන් පභොයටුපේදි ඇඹ විසින් සිදුකයනහ. ඒ පිළිඵද අප්  සතුතිඹත් අප්  සුබහශිංලන 
පිරිනභනහ. 

                        ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඳසුගිඹ බහපේ බහගත කරහ රක්ඳතිඹ අර්නසට් පඳපදපේ ඳහයක් 
වදරහ දිභ ම්ඵන්ධපඹන් ජනතහ කයපු ඉල්ලිභක් ඉංග්රිසි බහහපන් ඔවුන් ඒ ලිපිඹ ලිඹරහ 
තිබුපන්. වළඵළයි පම් පනපතක් ලිපිඹ අදහර සථහනඹට පඹොමු කයරහ නළවළ. අඩුභ තයපම් ඒ 
සථහනඹට ගිහිල්රහ හර්තහක්ත් නිකුත් කයන්න. භහ ඵළරිභ තළන පකොභහරිසතුභහට එහි 
පිටඳතක් රඵහ දුන්නහ. නළත ඉංජිනිරුතුමිඹට ඒ පිටඳතක් රඵහ දුන්නහ. ඉතින් කණගහටුයි අපි 
ජනතහපේ ප්රලසන ඉදිරිඳත් කයනහ ඔපබ් අපත් ඳහරනඹ තිපඹන්පන්.  

                        ඊශගට එළනිභ ආකහයපේ සිාධිඹක් පොයිහපුය සි5, සි1, සි3 කිඹන නිහ ඒකකඹන් අලින් 
ඹන දවම් භහපත් පකශය භහයිභට තිපඹන ප්රධහන කහණු. පම් කහණු ය කිහිඳඹක් තිසපේ 
නිසිඹහකහය පිරිසිදු කිරිභක් සිාධ වුපන් නළවළ. විටින් විට ඇවිල්රහ පඳොඩ්ඩක් ඉඩ තිපඹන 
ප්රභහණඹ සුාධ කයරහ ඹනහ. විලහර ලපඹන් අඟුරහන ඳළත්තට පන්න තිපඹන කහණුපේ  
අන් පකොට විලහර ලපඹන් හියවිභකට රක්පරහ තිපඹනහ ජරඹ ඵළ ඹන්පන් නළවළ. 
ජනතහ විපලේ ලිපිඹක් ඉදිරිඳත් කයරහ තිබුණහ. නමුත් ඒ පිළිඵත් භහ දන්නහ තයමින් කිසිදු 
භළදිවත්විභක් පභපතක් කයරහ නළවළ. අපි කණගහටු පනහ  ජනතහපේ ප්රලසන විදන්න තිපඹන 
ආඹතනඹ ජනතහපේ ප්රලසන විදනහ පනුට තභ තභන්පේ ප්රලසන විදගන්න එක තභයි 
පඵොපවෝ පරහට සිාධපරහ තිපඹන්පන්. තභ තභන්පේ හිතතුන්පේ තභන්ට වුභනහ 
තභන්ට හසිඹ තිපඹන පාල් තභයි වළභතිසපේභ සිාධපන්පන්. ඒ පිළිඵද අපි නළතත් 
කනගහටු පනහ. ඒ එක්කභ භළතියණඹට තිබ්ඵ ඵඹ පිළිඵදත් අපිට දළන් ඇහුණහ. ඒනිහ අපි 
ළඩිඹ කථහකයන්න ඹන්පන් නළවළ. ජනතහට බහයපදමු. අපි ඉල්ලිභක් කයනහ නළත තහක් 
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අය ඉදිරිඳත් කයපු ලිපි පදකට ඉක්භි න් භළදිවත්පරහ කිසිඹම් හධහයනඹක් ඒ ජනතහ 
පනුපන් ඉසඨ කයන්න කිඹරහ.  

03(7)   භවහ නගය බහ භන්රි  -   යවිනහත් ජඹ්රි ගුණපේකය භවතහ 

                        ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, අප්  භහධයපේදිනි පර්ාහ තයංගනි භවත්මිඹට පම් රළබුණු ම්භහනඹ ගළන 
අපි තුටු පන අතය විඳක්ඹක් වළටිඹටත් අපි එතුමිඹට සුබ ප්රහර්ථනහ කයනහ. ඒපේභ 
එතුමිඹපේ අනහගත භහධය කටයුතු මිට ඩහ හර්ථක කයපගන ඹහභට ෛධර්ඹ, ලක්තිඹ 
රළපබ්හ කිඹහ අපි ප්රහර්ථනහ කයනහ. 

03(8)   භවහ නගය බහ භන්රි   -   ඩී. එම්. සුජිත් පුසඳකුභහය භවතහ 

                       ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, භභ ඊපේ අවම්පඵන් පේ ගිඹහ අප්  පුසතකහරඹ ජනපත කරහ 
පක්න්ද්රඹට. එතන ඳහඩම් කයන්න තිබුන තළන උඩ, එතන දළන් අවුරුාදකට ළඩි කහරඹක් වරහ 
දහරහ තිපඹනහ. ඒකට පවේතු ඔඩිපටෝරිඹම් එක වදන්න, එපක් වරහ වදරහ  තිපඹනහ. නළත 
වරට අත්තක් කඩහ ළටිරහ වර කළඩිරහ. එතපකොට දළන් ශභයින්ට ඳහඩම්කයන්න තළනක් 
නළවළ.එතන ඉන්න කහර්ඹ භණ්ඩරඹට සතුතින්ත පනහ ඒපගෝල්පරෝ ඹම් ඳරිශ්රභඹක් පඹොදරහ 
පඳොඩි ඉඩක් වදරහ තිපඹනහ. ඒක ප්රහපඹෝගික ඳහඩම් කයන්න පුලුන් භට්ටභක් නළවළ. පුටු 
පගොඩ ගවරහ එපවභ භහනසික භට්ටභක් නළවළ එතන. ඒනිහ අපි අධහනඹ පඹොමු කයනහ භභ 
ඒපපල්භ පකොභහරිසතුභහටත් කථහ කශහ. නමුත්, දළන් අවුරුාදකට ළඩි කහර සිභහක් 
ඉංජිපන්රු පදඳහර්තපම්න්තු ඉබි ගභනින් ඹනහ. ඉංජිපන්රු පදඳහර්තපම්න්තු ගළන පඵොපවෝභ 
කරකිරිම් වගත තභයි කථහවුපන්. ඒනිහ ඉංජිපන්රු පදඳහර්තපම්න්තුපේ ගකිභ ඉසඨ කයරහ 
නළවළයි කිඹන එක තභයි කිඹන්පන් ව නහගරික ඉංජිපන්රුරිඹට පම් ම්ඵන්ධපඹන් කථහ 
කයන්න ගිඹහභත් ඉංජිපන්රුරිඹපගන් රළපඵන ප්රතිචහයඹත් ඹවඳත් පනොන ඵයි ඒ 
පේකපඹෝ ප්රකහල කපල්. ඒනිහ නගයහධිඳතිතුභහ, ඔඵතුභහපේ අධහනඹ පඹොමු කයරහ ඒක 
ඉක්භනට වදරහ පදන්න කිඹන ඉල්ලිභ කයනහ. පභොකද පවේතු අපිත් ඳහඩම් කයපු තළන. 
පභොකද දළන් ශභයින්ට විදුලිඹ කඳනහ. එතන විදුලිඹ කළපුත් ප්රලසනඹක් නළවළ හුරං ටික එනහ. 
පවොදට ඒ ළපඩ් කයගන්න පුලුන්.  

            ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, පම් දළන් යනිල් වික්රභසිංව භවත්භඹහ ඵරඹට ආහට ඳසපේ
 ඔඹපගොල්පරෝ ඳත්කරහට ඳසපේ ජනහධිඳති වළටිඹට යපට් අලුත් කළබිනට් භණ්ඩරඹක් ඳත්වුනහ. 
 ඊට ඳසපේ යහජය ඳරිඳහරන වහ සපාල කටයුතු ඳශහත් බහ ඳරහත් ඳහරන අභහතයයඹහ වළටිඹට 
 භභ හිතන්පන් දිපන්ස ගුණර්ධන අග්රහභහතයතුභහ චක්රපල්ානඹක් නිකුත් කරහ පේක ඵදහ 
 ගළනිම් ම්ඵන්ධපඹන්. එතපකොට පම් පේක ඵදහගළනිම් කයන්න ඵළවළයි කිඹන එකයි අප්  
 දන්න විදිඹට නම් තිපඹන්පන්. නමුත් දිගින් දිගටභ පභොයටු භවහ නගය බහට පේකයින් 
 ඵදහ ගළනිම් සිදුපනහ. එතපකොට අපි අවන්පන් පකොපවොභද එපවභ පන්පන්. පභොයටු භවහ 
 නගය බහට දළන් පභොයටුපේ මිනිසසුන්ට පජොබ් දිරහ ඉයයි. පභොයටුපේ මිනිසසු සුිතත මුදිත 
 පරහ ඉන්පන්. දළන් මිපගොපඩනුත් ඵදහපගන තිපඹනහ. ජි. ඩබ්ලිේ. එල්. රක්භහල් ප්රිඹංකය ද 
 සිල්හ අංක 25/4 විල්පරෝයත්ත පභොයටු පඳපර්දහ නළත්නම් ඊට ඉසපල්රහ දපේ ඳත්විභ 
 ගළහුපේ. වික්රභවියහේ යණසිංව අංක 438/ජි/16/ඒ2 ගුරුපේ ත්ත මිපගොඩ, ආර්. එම්. සුයහේ භඹහ 
 160/3 පඵෝධිඹ භහත ලුනහ. 10 පදපනක් පඳොපයොත්තු පල්ානපේ ඉන්නහ කිඹරහ ආයංචි 
 තිපඹන්පන්. අපි පම් ම්ඵන්ධපඹන් කරුණු විභසුහයින් ඳසපේ ඳශහත් ඳහරන පකොභහරිස 
 යඹහපගන් එතුභහ කිේපේ පභොයටු භවහ නගය බහ විතයක් පනපභයි ඳශහත් ඳහරන ආඹතන 
 රට උඳපදස දිරහ තිපඹන්පන් හභහනයපඹන් පේකපඹක් ඵදහ ගන්නහනම් අතයහලය 
 කහයණහකට පේකපඹක් ගන්නහනම් ඔඵතුභහ අය විල්පරෝයත්ත අඹට කිඹරහ ගස කඳහ 
 ගන්පන් ඒ කිඹන්පන් පේඹ රඵහ ගන්නහ ඳඩිඹ පගනහ. එතනින් ඒ කටයුත්ත ඉයයි. ඒ 
 කිඹන්පන් ඵදහ ගළනීම් කයන්න ඳත්විම් ලිපි ගවන්න එපවභ කයන්න ඵළවළ.පකොන්ත්රහත් ඳදනභ 
 භතත් ඵදහගන්න ඵළවළ කිඹරහ තභයි එතුභහ කිේපේ. එතපකොට පම් ඵදහ ගළනිම් සිදුකයන එක 
 නිතිඹට පිටින් තභයි පම් ඵදහ ගළනිම් සිදු කයන්පන්. එතපකොට පම්හ පම් නගය බහට අදහර 
 නළාද? යපට් ඳතින නිතිඹ නගය බහට දළන් පම් පභොපවොපත් අපි කිඹන්පන් ඵදහ ගත්ත 
 කට්ටිඹ කහර දිර්ඝ කයනහ. ඒහ පකපයනහ. ඒට අපි ප්රලසනඹක් නළවළපන්. භහ 6න් 6ට කහපල් 
 දිර්ඝ කයනහ. නමුත් න ඵදහ ගළනිම් සිදු කයන්න පේරහක් පනපභයි පම්ක. එක ඳළත්තකින් 
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 කිඹනහ භළතියණඹ තිඹන්න එඳහ ල්ලි නළවළ,ඳඩි පගන්න ල්ලි නළවළ,වි ටික මිරදි ගන්න 
 ල්ලි නළවළ. එක ඳළත්තකින් කිඹන ගභන් පභොයටු භවහ නගය බහපේ නගයහධිඳතියඹහ 
 පේක ඵදහගළනිම් සිදු කයනහ කිසිභ ප්රලසනඹක් නළවළ. ඒනිහ කරුණහකයරහ අපි කිඹන්පන් පම් 
 ඵදහගළනිම් වහභ නත්න්න. පම්හ ඵදහ ගන්පන් පඩංගු යහඳෘතිඹ දවහ අතයහලය කිඹරහ. 
 ළඩ කයන්පන ගයහේ එපක්. ඵදහගන්පන් ලුනහ කරපු කිඹරහ. ළඩ කයන්පන් ගයහේ එපක්. 
 එතපකොට ලුනහ කරපුට එච්චය අතයහලය නම් ගයහේ එකට දහන්පන් පකොපවොභද පම් 
 තුන්පදනහ? පම් තුන්පදනහ විතයක් පනපභයි ත ඉන්නහ කට්ටිඹ. පම්පක් සථිය පේකඹන් 
 ඳහරනඹ කයන්න පකොන්ත්රහත් ඳදනභ භත ගත්ත මිනිසසු ඳරිඳහරකපඹෝ කයගත්ත නගය 
 බහක්පන්. සථිය පේකපඹෝ ඳහරනඹ කයන්න.භහ 6න් 6ඹට දිර්ඝ කයරහ පකොන්ත්රහත් ඳදනභ 
 භත ඉන්න පේකඹන් සථිය පේකඹන් ඳහරනඹ කයන්න ඳරිඳහරකයඹහ පනහ. ඒනිහ 
 කරුණහකයරහ පම් ඵදහගළනිම් නත්න්න අපි ඳළවළදිලි පකොභහරිසතුභහ ඇතුලු නිරධහරින්ට 
 කිඹනහ දළන් පම් පල්රම් ඇති දළන් පම් පල්රම් නත්න්න ඕපන්. ඒනිහ පම් 
 නගයහධිඳතියඹහ කිඹන වළභපාභ කයරහ අභහරුපේ ළපටන්න එඳහ. ඔඵතුභහරහ ඹටත්පරහ 
 ඉන්නහ යපට් නිතිඹට. ඒනිහ යපට් නිතිඹ ක්රිඹහත්භක කයන්න. ඒනිහ නිතිඹ ක්රිඹහත්භක 
 කයන්න පම් පභොපවොපත් ඵදහගළනිම් වහභ නත්න්න. ඒහට අනුභළතිඹ පදන්න එඳහ කිඹන 
 පගෞයනිඹ ඉල්ලිභ කයනහ.  

          03(9)  භවහ නගය බහ භන්රි  -   පක්. ඩී. නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ 

                       ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, අපි කවුරුත් පිලිගන්නහ ආර්ථික ලපඹන් විලහර අගහධඹකට ළටිරහ 
තිපඹන යටක ඒ යහජය නහඹකත්පේ සිට ආණ්ඩුපේ ඵරධහරින් ඇතුලු සිඹලු පදනහභ යහජය 
ආඹතනර විඹහිඹදම් කරයුතු ආකහයඹන් ම්ඵන්ධපඹන් විවිධ චක් යපල්ාන නිති අනඳනත් 
ඳනමින් තිපඵනහ.ඊට ප්රධහන පවේතු පරහ තිපඵන්පන් පම්පරහපේ පඳොදුපේ යටක් විදිඹට 
මුහුණ පදමින් තිපඵන ආර්ථිකභඹ ගළටලු එතනදි ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹක් පර විපලේපඹන් 
අපි ඉත් කරයුතු නළත්නම් පනොකර යුතු විඹපිවදම් පිලිඵදත් අපි විඹදම් කරයුතු අතයහලය 
පේහන් පිළිඵදත් මුලික ලපඹන්භ ළඩි ළරකිල්රට රක්කරයුතු පේරහක ඒපේ තදුයටත් 
පනොපකොට තභ සුපුරුදු සිතළගි ඳරිදිභ කයපගන ඹමින් තිපඵන විඹහිඹදම් නිහ පම් බහපේ විලහර 
මුරයභඹ අඳයහධඹක් සිදුපම්න් තිපඵන ඵ තභයි භභ පම් පේරහ පේ භපේ ඳරපනි පචෝදනහ 
කයන්පන්. පෞාය ඳළත්පතන් කවුරු පකොපවොභ කිේත් ජනඹහපේ පෞාය ආයක්හ කයගළනිභ 
පනුපන් අඳ භළදිවත්විඹ යුතුයි කටයුතු කරයුතුයි අපි විඹහිඹදම් කර යුතුයි. ගරු 
නගයහධිඳතිතුභනි, පම් පනපකොට පභොයටුපේ අසක් මුල්රක් නෆය කිසි තළනක ඉන්න හිටින්න 
ඵළරි භට්ටභට භදුරු ඝනත්ඹ ර්ධනඹ විලහර පර සිදුපමින් තිපඵන්පන්. එඹ පඩංගු නමින් 
පනොවුනත් කිසි තළනක විනහඩි 5ක් 10ක් ඉදපගන ඉන්න ඵළරි භට්ටභට භදුරු ඝනත්ඹ ර්ධනඹ 
පනහ. නමුත් අපි අභත් එඹ ඳහරනඹ කයන්න. අඳ ඒ පනුපන් ජනඹහපේ පෞාය 
ආයක්හකයගළනිභ පනුපන් පම් බහ පයෝග නිහයණඹ රක් 10ක් පන් කයහ. අපි විඹදම් 
කපල් 374000යි. අපි පඩංගු පයෝග නිහයණඹ පනුපන් රක් 20ක් පන් කරහ. විඹදම් කපල් 
336000යි. අඳ ංගත පයෝග ළරළක්විභ පනුපන් රක් 100ක් පන් කරහ. ත ඳවක්ත් 
විඹදම් කපර් නළවළ. දළන් වරි ඳළවළදිලියි එතපකොට අපි විසින් අපි ඉදිරිපේ තිපඵන පභොයටු 
ජනඹහපේ පෞායභඹ අභිපඹෝගඹ ජඹ ගළනිභ වහ අපි පන් කයන රද මුදල්ත් අඩුභ තයපම් 
ප්රභහණත් පර ළඹ කය ඒ කටයුත්ත කයරහ නළවළ. අපි පඩංගු භර්දන කණ්ඩහඹම් ඹනහ 
ඔවුන් ඹනහ ඳරික්හ කයනහ ඒ හපේ ප්රතිඳර භභ හිතන්පන් ඩහත් පරදහයිතහඹක් නළවළ 
ඔවුන්ට ළටු්  පගනහ ඔවුන්පේ පේඹට. නමුත් තුටු විඹවළකි භට්ටභක පනපයි එඹ 
තිපඹන්පන්. ඒනිහ පම් පරහපේ  ඉල්රහ සිටිනහ වහභ අපි පම් පන්කය තඵන රද මුදල් 
ලින්ත් පම් භදුරු භර්දනඹ දවහ ඉතහභ කහර්ඹක්භ ඉතහභ පවොද ළඩ පිළිපරක් දිඹත් 
කයන්න. පම් පරහ පේ ඒක ප්රධහන පකොට ඉල්රනහ. 

                       ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඔඵ අපි කවුරුත් පිලිගන්නහ අප්  බිපම් පවට ඉපගන ගන්න දරුපෝ 
මුහුණ දීපරහ තිපඹන අතිලය ඵයඳතරභ ගළටලු ඔවුන්පේ අධයහඳනඹ දවහ අලය කයන 
ආම්ඳන්න උඳකයණ රඵහ ගළනිභට ඔවුන්පේ පදභහපිඹන්ට අයන්දිභට තිපඵන පනොවළකිඹහ 
ඒහපේ මිර ගණන් අධිකවිභ දළන් අඳ ඒ පනුපන් රක් 25ක් පන් කයනහ. නමුත් එක 
අබයහ පඳොතක් අපි පදන්පන් නළවළ දරුපකුට. ඒ මුදර රක් 25 එපවන්භ භ තිපඹනහ. ඒනිහ 
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ඒ පිළිඵදත් ඉතහභ දළඩි අධහනඹ පඹොමු කයන්න. ඒනිහ දළන් භවජනඹහපේ අතයහලඹ 
පේහන් අභ භට්ටභට වරි කයගළනිභ දවහ පම් භවජනඹහපේ ඵදු මුදල් ටික පඹොදනහ 
පනුට යජපේ ඵරධහරින් කිඹන යජපේ ඵරධහරින් කයන්න එඳහ කිඹරහ අනඳනත් චක්රපල්ා 
නිකුත් කයන පම් ඉදිකිරිම් පනොළම්ඵර් භහපේ විතයක් රක් 125කට ළඩිඹ විඹදම් කයනහ ගල් 
අල්රනහ එඹ ප්රමුා අලයතහඹ පන්පන් කහපේද එඹ ප්රමුා අලයතහඹ පන්පන්. තභ 
පඳෞාගලික අයමුණු මුදුන්ඳත් කයගන්න ඵරන් ඉන්න අඹපේ විනහ පඳොදු ජනතහපේ පනොපයි. 
අඳ මිලිඹන 7ක් පන්කයනහ නිහ ද්රය පගන්න. පම්න විටත් මිලිඹන 9 ඳළනරහ අපි 
පගොඩනළගිලි නඩත්තු පනුපන් රක් 300ක් පන් කයනහ. ඒපේ විලහර පර විඹදම් 
දයණහ. ඒනිහ භට ඒහ ංායහ ඉරක්ක හිත කිඹහගන්න ඹනහට ඩහ අපි පම් කයමින් 
ඉන්පන් ඇත්තටභ පම්පරහපේ යට මුහුණ දිරහ තිපඵන පභොයටුපේ ජනඹහ මුහුණ දිරහ තිපඵන 
ඇත්ත අලයතහඹ පනොන ඵ තදුයටත් පම් විනහලඹට ගකියුතු පාලඳහරන ළයදි 
ංසකෘතිඹභ දිගුක් පර ගභන් කයමින් තිපඵන ඵ එඹ වහභ පනස කයන්න කිඹන ඉල්ලිභ 
තභයි පම් පඳත්ම් ඳළමිි ලි අයිතභඹ ඹටපත් පඵොපවෝ කරුණු කහයනහ තිබුණත් ඔපඵන් 
ඉල්රනහ.අඩුභ තයපම් අපිට ප් න දුයක පම් ආයුකහරඹ වභහයපන්න නිඹමිත තිපඵනහ.ආයු 
කහරඹ කවුරු පභොනහ කිේත් පභොන පභොන පවේතු දළක්වුත් පම් භවහ යනඹට පම් යට ඇදරහ 
දහපු පගොදුරු කයපු ට්ටපු පම් යපට් පාලඳහරන නහඹකත්ඹ පභොනහ කිේත් පවට දපේ 
ජනතහ තභන්පේ ජිත්විපම් අයිතිඹ පනුපන් ඉසයවහට එන එක රක්න්න ඵළවළ.ඒනිහ 
එඹ යනඹක් කයහ ඹන්න කලින් ඒ යනපේ උච්චතභ තළන අද අපි කහපගත් වදත් 
කඩහපගන ළපටන අප්  ඳහපල් පදොයටු කඩහපගන භත්ද්රය අතුල්පරහ ඉයයි. භත්ද්රයරට 
අප්  දරුහ පගොදුරුපන පරහපේ අපි කහටත් දළපනන්න ඕනහ දළන් පාලඳහරන වියකකම් 
පනුපන් වළපඳනහද ගළපටනහද තභ තභන්පේ ඳළටිකිරිඹහ කිඹහගන්නහද එපවභ නළත්නම් 
පභඹ පනසකයන්න අපි කරයුත්පත් පභොකක්ද කිඹන නිළයදි අදවට ඇවිල්රහ ළඩ කයනහද 
ඔඵත් භභ අපි කවුරුත් දන්නහ පම් පරහපේ පෞාය ඳළත්පතන් අපි මිනිසසුන්ට පිහිට 
පමු.දරුන්පේ අධයහඳනඹ ඳළත්පතන් අපි පිහිට පමු. භහර්ග පගොඩනළගිලි වදන එක 
තහකහලික නතය කයමු. ඒහ කවුරුත් භළරිපගන ඉල්රන ඒහ පනපභයි. වළඵළයි මිනිසසුන්පේ 
ජිවිත කඩහපගන බිදපගන ළපටනහ. පෞාය ඳළත්පතන් දරුන්පේ අධයහඳනඹ ඳළත්පතන්. 
ඒනිහ එපේ කයන්න කිඹන ඉල්ලිභ කයනහ. 

                       ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඳක්ඹක් පරත් පුාගලිකත් පර්ාහ භවත්මිඹට භභ පඳෞාගලිකත් 
තුටුපනහ භහධයපේදිනිඹක් අභිපඹෝග ගණනහකට මුහුණ පදමින් ඇඹට රළපඵන වතික ඒ 
පකොරඹ,ඳත්රඹ පනපභයි භට ළදගත් ඇඹ අභිපඹෝග භළාපා කහන්තහක් විදිඹට පම් භහජපේ 
භහධය පභපවයක් කයන්න විලහර භවන්සිඹක් ගත්තහ. වළ් පඳන්න ඕන තළන වළ් පුනහ. ඔලු 
ඳවත් කයන්න ඕන තළන ඳවත් කරහ. භහධයපදිනිඹකපේ ගුණඹ ඇඹ අපි ඉදිරිපේ ප්රදර්ලනඹ 
කරහ. ඒ පනුපන් අපි පභොයටු දිර්ඝ ඉතිවහඹක් පභොයටු තුර ඔඵ කයන රද ඒ භවහ 
කහර්ඹඹට අප්  පගෞයඹ පිරිනභනහ.  

                      ගරු නගයහධිඳතිතුභනි ඒපේභ දිගින් දිගටභ සිදුපන ඵදහ ගළනිම් තදුයටත් පභපවභ කයන්න 
එඳහ ඒ ඵදහ ගළනිම් නතය කයන්න. පභොකද ඵදහ ගන්නහ රද පේකයින්පේ පේහකහරඹ 
ඉදිරිපේදි අනතුරුදහඹක තත්ඹකට ඳත්පන්න පුලුන්. ඔවුන් ඳේ. ඒනිහ අනලය පර පම් 
ආඹතනඹට පම් ආර්ථික පාවඹට ත තත් ඵයල් ඳටන්න එඳහ. දළන්ත් පම්හ නිළයදි 
කයගළනිභ පනුපන් පම් පගන අහන පභොපවොපත් වරි මුදල් පන පභයි නගයහධිඳතිතුභහ අපිට 
ළදගත් අපිට ළදගත් අපි කයන කහර්ඹපේදි අපි පකොච්චයදුයට භත්පරහ තිපඹනහද ඒ අප්  
කහර්ඹඹ හර්ථක කයන්න නළත්නම් ඔඵපේ ඹහන හවන පේපදොය ඔපබ් ත්කම් ඕහ ළඩක් 
නළවළ. කයපු පා ටිනහකභ මිරකයන්න ඵළවළ.මිරට තිපඵන ටිනහකම් පවට කවුරුත් ගණන් 
ගන්පන් නළවළ.  

03(10) භවහ නගය බහ භන්රි  -   පම්රින් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්මිඹ 

                       ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, භභ භගි ජන ඵරපේගපේ සුබහශිංන පුදකයනහ පර්ාහ තයංගනි 
භහධයපේදිනිඹට ඇත්තටභ කහන්තහක් වළටිඹට අපිට ආඩම්ඵයයි ගපේනහත්භක 
භහධයපේදිනිඹක් වළටිඹට වළභපේපල්භ අභිපඹෝග භළද එළනි හර්තහකයණඹ වහ ඒ 
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ම්ඵන්ධපඹන් ම්භහනඹට ඳහත්ර විභ ඇත්තටභ අපි අගඹ කරයුතු පදඹක්. පභොකද අපි අභිපඹෝග 
භළද තභයි පගොඩක් අඹ තමුන්පේ රැකිඹහ කයන්පන්. ම්භහනඹක් කිඹන්පන් ඇගයිභක්. ඉතින් 
ඒ ඇගයිභ ඇඹට රළබිභ පිළිඵද අප්  පගෞයඹ ව අප්  සුබහශිංනඹ ඔඵතුමිඹට පිරිනභනහ. 
ඇත්තටභ භභ කනගහටුපනහ පම්පේ පදඹක් අලුත් අවුරුාපා ව පම්පේ බහක පම් පේ 
පදඹක් ප්රකහල කිරිභ ම්ඵන්ධපඹන්. අපි වළපභෝභ පාලඳහරනඹ කයනහ වළඵළයි අපි 
පාලඳහරනඹ පකොතයම් දුයට භභ කිඹන්පන් ඳක් පාලඳහරනපඹන් අපි පකොතයම්දුයට ඳවත් 
භට්ටභට ළටිරහද වළභපදඹක් දිවහභ පුළුල් පර ඵරන්පන් නළති ඳටු පකොණඹකින් ඵරනහද 
කිඹනහට මිට ළඩිඹ භභ හිතන්පන් නළවළ උදහවයණ අලඹයි කිඹරහ. ඳහුගිඹ පදළම්ඵර් 16න 
දින පභොයටු නගය බහ ඉසයවහ පිට ව සථහන ගණනහක ඉදිකිරිම් කටයුතු සිාධපච්ච 
ඒහ විෘත කරහ. එතපකොට පභතන ශභහ උදයහනඹ ව එතන යථගහර ව අංගනඹ විෘත කරහ. 
භභ පම්ක ම්ඵන්ධපඹන් කිසිභ අසථහකදි බහපේ කථහකයරහ නළවළ.වළඵළයි භභ හිතුහ 
කථහකපර් නළත්පත්ත් එක පවේතුක් නිහ. පවේතු අපි පභොකද විඳක්ඹ. අපි ඹම්කිසි පදඹක් 
කයන්න ගිඹහභ ංසකෘතිඹ පරහ තිපඹන්පන් කකුපරන් අදින එක. විඳක්ඹට ළඩක් කයන්න 
ඵළවළ කිඹන එක. භභ 2020 ජුලි භහපේ ඔඹ ශභහ උදයහනඹ කයරහ තිපඹන ් පල් යුනිට් එක 
පයෝටරි ක්රබ් එකට ලිඹරහ ඒක පභොයටු භවහ නගය බහට ප්රදහනඹක් කරහ. ඒ අසථහපේදි භභ 
හිතන්පන් නගයහධිඳතිතුභහ හිටිපේ නළවළ. පකොපයෝනහ භපේදි පකොභහරිස එක්ක තභයි පම් පා 
කපර්. පකොභහරිස ව පයෝටරි අංලපේ පයෝටරි ක්රබ් ඔෂස ඉන්ෆිනිටි ක්රබ් එපක් ප්රසිඩන්ට් 
පභතනට ඇවිල්රහ පම් උඳකයණ ටික පභොයටු භවහ නගය බහට ඳරිතයහග කරහ. එතපකොට 
භභ ඇත්තටභ කිඹන්න කළභතියි පම් අදව දුන්පන් අප්  ජිත් දුමින්ද භන්රිතුභහ ව භභ දක් 
පභතන කථහකය කය ඉන්න පකොට ජිත් දුමින්ද භන්රිතුභහ භට කිේහ පභතන පිට්ටනිඹක් 
වදනහ පභතන පුලුන්නම් ඹම්කිසි පදඹක් කයන්න කිඹරහ පම්කට ශභයින් පනුපන් ඹම්කිසි 
පදඹක් කයන්න කිඹරහ අපි පදන්නහ අතය පච්ච හකච්ජහපේ වළටිඹට භභ පයෝටරි එපක් 
භහජිකහක් හින්දහ භභ ඒ පා ඊට ඳසපේ කථහකයරහ ඒ පා කරහ. එතපකොභ භභ පම් අසථහපේ 
බහගත කයනහ පයෝටරි භහජඹ විසින් පභොයටු භවහ නගය බහට එපු ඊපම්ල්ස භභ ගහ 
ති පඹනහ. භභ පම් පල්ානඹ බහගත කයනහ. එතනින් එවහට ගිහිල්රහ පභොයටු පකොභහරිස 
විසින් පභතන ් පල් ගවුන්ඩ් එපක් ඉක්වි් භන්ට් ව පම් ම්ඵන්ධපඹන් ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, 
භභ පම් අසථහපේ බහගත කයනහ ඒහ පගනහපු පින්තුය ව පම්හ ඉන්සපටෝල් කිරිභට 
ඉන්සට්රක්න් ව පම් වළභ පදඹක්භ දිපු පාල් භභ පම් අසථහපේ බහගත කයනහ එතපකොට 
නගයහධිඳතිතුභහ පම්ක පභපවභ කිඹන්පන් අපි ළඩක් කයපුහභ පම්හට පක්රඩිට් අලය නළවළ.අපි 
ළඩක් කයපුහභ පඵෝඩ් ගවගන්න අලයතහඹකුත් නළවළ. ත්බහපඹන් ඹභක් කරහ ඒච්චයයි. 
වළඵළයි අපි පකොච්චය ඳටුද කිඹරහ භට පම්ක දළක්කහභ පත්රුනහ ගපම් භන්රිතුභහ ඔ භන්රිතුභහ 
එතන පඵෝඩ් එකක් ගවනහ ගරු ඔ භන්රිතුභහපේ ඉල්ලිභ ඳරිදි ගරු පුයඳතිතුභහපේ භග 
පඳන්විභ ඹටපත් පභොයටු භවහ නගය බහ අයමුදල් පඹොදහ ඉදිකයන රද පභභ ශභහ උදයහනඹ 
කිඹරහ පඵෝඩ් එකක් ගවනහ. ඉතින් පම්ක භභ පකොභහරිසතුභහපගන්  ඇහුහ ඇයි පභපවභ 
පදඹක් කපර් කිඹරහ. අපි ඹභක් කරහ. නමුත් පභතන එතුභහ පඵෝඩ් එකක් ගවගළනිභත් 
දහචහයහත්භක නළවළ කිඹරහ භභ බහට ප්රකහල කයන්න කළභතියි පම්ක පයෝටරි ආඹතනඹ විසින් 
පඩොපනට් කයහනම් බහපන් කරයුත්පත් පයෝටරි ආඹතනඹට සතුතිකයරහ පයෝටරි ආඹතනපේ 
 පඵෝඩ් එකක් ගවන එක. පම්ක ම්ඵන්ධපඹන් පකොභහරිසතුභහ දළනුත්පරහ හිටිඹහ. භභ 
දන්පන් නළවළ ඇයි පකොභහරිසතුභහ පම්පේ පදඹකට පභතන පකොභහරිසතුභහපේ නමුත් 
තිපඹනහ. නහගරික ඉංජිපන්රුතුමිඹපේ නභත් තිපඹනහ. භභ දන්පන් නළවළ ඇයි 
පකොභහරිසතුභහ පභඹට අය දුන්පන් කිඹරහ. භභ දන්නහ එතුභහ යහජය නිරධහරිපඹක්. පභතන 
පාලඳහරන අධිකහරිඹ අභිඵහ එතුභන්රහ අභිඵහ යහජය නිරධහරින් අභිඵහ පාලඳහරන අධිකහරිඹ 
කටයුතු කයනහ. පම්කට අපි ඇත්තටභ අපි අප්රහදඹ අසථහ ගණනහකදි කයරහ තිපඹනහ. 
පකොභහරිසතුභහ පම්ක ක්සුදක්පේ දළනපගන හිටිඹහ. පවේතු එතුභහපේ රගට ගිහිල්රහ තභයි 
පම් පා බහයදුන්පන්. පින්තුය ඔක්පකෝභ බහගත කයනහ. ඉතින් භට කිඹන්න තිපඹන්පන් 
පභච්චයයි පම්හ ඇත්තටභ ත ඳනපවේ පාලඳහරනඹක්. භට එච්චයයි කිඹන්න තිපඹන්පන්. 
පම්ක පයෝටරි ආඹතනඹ විසින් ඳරිතයහග කරහනම් පයෝටරි ආඹතනඹ පඵෝඩ් එකක් වරි සතුති 
කිරිභක් වරි කයන්න ඕපන්. ඒක තභයි අපනක් එක අද රංකහපේ පම් පඳෞාගලික අංලපේ 
ආඹතන ගණනහක් තිපඹනහ පම්පේ බහල් රට උදේ කිරිභට කළභති ඉතින් ඒපේ පදල් 
කයන්න පුලුන් පම් පේ ත ඳනපවේ ළඩ කයපුහභ ඇත්තටභ අපි බහකත් වළටිඹට ඳක් 
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පනහ ඒ පා කිඹනහ පම් ම්ඵන්ධපඹන් පයෝටරි ආඹතනඹට ඉන්පෂෝම් කයනහ. පයෝටරි 
ආඹතනඹ පභොයටු භවහ නගය බහට ලිඹයි. එතුභන්රහපේ අප්රහදඹ උඳකයණ රුපිඹල් රක් 
ඳවරකට එවහ ගිඹ උඳකයණ ගණනහක් අපි ළඩක් කයන පකොට අපි දහචහයඹක් තිපඹන්න 
ඕපන්. භනුසකභක් තිපඹන්න ඕපන්. පභන්න පම්ක තභයි කිඹන්පන් ඇත්තටභ 
කණගහටුපනහ  භන්රිතුභහ පභතන නළතිවිභ ම්ඵන්ධපඹන්. තඳනපවේ පාලඳහරනඹ කිරිභ 
පභන්න පම්ක තභයි අද රංකහපේ මිනිසසු ප්රතික්පේඳ කයන පාලඳහරනඹ. භභ 2020 ජුලි භහපේ 
පම්ක බහට දිරහ අද පනතුරු පම් ම්ඵන්ධපඹන් කිසිදු ප්රකහලඹක් කපයත් නළත්පත් පම් 
පවේතු හින්දහ. පම්හ යජපේ ආඹතන පනපභයි  පාලඳහරන අධිකහරි විඳක්පේ අපි පම්හ දුන්නහ 
කිඹරහ කිේහනම් අපිට අප්  නම් ගවගන්න කිසිභ අලයතහඹක් නළවළ. නම් ගවපගන ඳටු 
පාලඳහරනඹ කයන්පනත් නළවළ.කයනහනම් මිට ඉසපල්රහ කථහකයරහ අපි දුන්පන් කිඹරහ. 
කිඹරහ ඔඹ පඵෝඩ් එක ගවනහ. අපිත් එතන භභ කිඹන්පන් එකයි පයෝටරි ආඹතනඹ දුන්නහනම් 
පයෝටරි ආඹතනඹට සතුතිකයරහ එතන පඵෝඩ් එකක් ගවන්න. ඊට ඳසපේ නගයහධිඳතිතුභහ භභ 
ඉල්ලිභක් කයන්න කළභතියි කරුණහකයරහ පයෝටරි ආඹතනඹට එපගොල්පරෝ ලිඹයි 
ඒපගොල්රන්පේ අප්රහදඹ ඳරකයරහ කරුණහකයරහ ඒ ම්ඵන්ධපඹන් නිසි පිඹය ඔඵතුභහ 
අඩුභගහපන් පාලඳහරන නහඹකපඹක් වුනහට ඔඵතුභහට ඹභක් පද පුළුල් ඵරන්න පුලුන් 
කිඹරහ භභ විලසහ කයනහ. ඔඵතුභහ පම් ම්ඵන්ධපඹන් කටයුතු කයයි කිඹරහ ඵරහපඳොපයොත්තු 
පනහ. 

            ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

 ගරු භන්රිතුමිඹ, විපලේපඹන් භභ හිතනහ පම්කට පිළිතුරු පදනහ පනපභයි යදහ ටවහ 
ගළනිභක් තුර විෘත කිරිපම් පරකපේ ති පඹන පභතුමිඹ කිඹන එකයි පදකක්. ඒනිහ 
විපලේපඹන්භ ගරු භන්රිතුමිඹ ඕපක් තිපඹන්පන් ගරු භන්රිතුභහපේ ඉල්ලිභ භත කිඹරහ 
තිපඹන්පන් භන්රිතුභහ විඹදම් කරහ බහපේ අයමුදලුත් තිපඹනහ ඔතන බහ අයමුදල් පකොතනද 
තිපඹන්පන් කිඹරහ භභ කිඹන්න ඹන්පන් නළවළ. බහ අයමුදල් තිපඹනහ. බහ අයමුදර කිඹද 
කිඹන එක කිඹන්න ඹන්න එඳහ. බහ අයමුදල් ළඹ කයරහ තිපඹනහ. ඒ ළඹ කයපු මුදර රක් 
5කට ළඩියි. ඕක විෘත කපල් පම්කත් එක්ක විෘත කයන්න ඕන නිහ. ඕකට එනහ කහඳට් 
එකක්. ඒ කහඳට් එක ඕඩර් කයරහ ඉයයි. බහ අයමුදල් කිඹන එක රුපිඹරක් ළඹ කරත් බහ 
අයමුදල්. යාදපගන තිපඹන්පන් පයෝටරි එකට ඇත්තටභ ඔච්චය උනන්දුපරහ ළපඩ් කරහනම් 
කිඹන්න තිබුණහ පම් බහට පම්පක් තිපඹන්පන් නහගරික භන්රිතුභහ භළදිවත්පරහ. පභොකද 
ඔඵතුමිඹ බහපේ ඇත්පත්ත් නළවළ නහගරික භන්රිතුභහ උදයහනඹක් ඕන කිඹනපකොට පම්තුභහ 
ඔඹ යහඳෘතිඹ ඳටන්ගන්න ඉසපේල්රහ අවුරුදු 3 - 4කට උඩදි අංගම්පුර්ණ ශභහ උදයහනඹක් 
ඕන කිඹරහ පඹෝජනහ දුන්පන් 2014. 

 භවහ නගය බහ භන්රි  -   පම්රින් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්මිඹ 

                       ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, පඹෝජනහ කයන්න පුලුන්   යපටත් මිනිසසු පඹෝජනහ කයනහ. 

            ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

         ගරු භන්රිතුමිඹ, ඔඵතුමිඹ ඵරන්නපකෝ තිපඹන්පන් පභොකක්ද කිඹරහ. ඕපක් පඳොඩි යදක්             
තිපඹන්පන්.  තිපඹන්පන් ගරු භන්රිතුභහපේ ඉල්ලිභ ඳරිදි ඉල්ලිභ ඳරිදි ඕන පකපනකුට කයන්න 
පුලුන් ඉල්ලිභ. නළත්නම් පකොපවොභද උදයහනඹක් එන්පන්. පේනක භන්රිතුභහ පත්රුම් 
ගන්නහ ඇති ඔඵතුභහ පඹෝජනහක් දළම්පභොත් තභයි ඳශහත් බහපේ ල්ලි පදන්පන්.භන්රිතුභහ 
පඹෝජනහක් කයපු නිහ තභයි ඔඵතුමිඹපේ ඉල්ලිභක් වම්ඵනවුපන් පයෝටරි එකට ඵඩු පදන්න 
කිඹරහ. එක තභයි අපි දහරහ තිපඹන්පන්.ඒඹ යදක් දළන් භභ කිඹනහපන් දළන් ඕපක් එක ඳළත්ත 
පදඳළත්ත භභ පම්කට භළදළවත්වුන නිහ භපේ නභ දහරහ නළාපදෝ කිඹන එක පනපභයිපන් 
ඔඵතුමිඹ කිේපේ.පම්ක අනුග්රවඹ පයෝටරි ආඹතනඹ රඵහ දුන්නහ කිඹන එක කිඹනහනම් ඒ 
ආඹතනඹ දුන්නහ කිඹරහ කිඹනහනම් ඒක පවොදයි නයකයි කිඹන්න පනපභයි උසහව 
ගන්පන්.වළඵළයි පභොන විදිඹකත් භන්රිතුභහ නභ දහපගන කිඹන එක කිඹන්න එඳහ.ගරු 
භන්රිතුමිඹපේ පඹෝජනහ භත තභයි ඕපක් ඉදිකිරිභට අලයන ුමමිකහ 
වළපදන්පන්.භන්රිතුභහ නභ දහන්න කිේපේ නළවළ.ඔඵතුමිඹරහ වළදුහ අපි විෘත කයහ. වයිපේ අපි 
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වළදුහ ඔඵතුමිඹරහ විෘත කයහ. ෛභරිඳහර සිරිපේන ජනහධිඳතිතුභහ ඉල්රපු කුගඩු පයෝවර අපි 
වළදුහ. එතුභහ විෘත කයහ. එපවභ පන්න පුලුන්. වළඵළයි ඉල්ලිභ ඳළවළදිලිභ භභ හිතනහ 
යද තිපඹන්පන් පකොතනද කිඹන එක වදුනගන්පන් නළති නිතිඥතුමිඹ කිඹනහනම් ත 
ඳනපවේ ළඩ රුපිඹපල් ළඩ කිඹරහ, කථහ තභයි ත ඳන පවේ ත විසිඳපවේ ළඩ පරහ 
තිපඹන්පන්. ඒක නිහ ගරු භන්රිතුමිඹ, ඉල්ලිභ භත කරහ කිඹන එක දහන්න ඕන. පභොකද ඒ 
භන්රිතුමිඹ භභ හිතන්පන් ඔඵතුමිඹ තයග කයනහපදෝ ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹකට කිඹන එක 
හිතන්පන් නළති කහපරක එතුභහ පඹෝජනහ දළම්පම්.  

03(11) භවහ නගය බහ භන්රි  -   බී.ජිත් දුමින්ද පීරිස භවතහ 

                       ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, අපි තුටුපන කහයණහ දුක්පන කහයණහ පිළිඵද කථහ කරහ. ඒපේභ 
අදත් අපිට තුටුපන්න තිබ්ඵ කහයණහක් අපිට දුක්පන කහයණහක් ඵට ඳත්පරහ 
තිපඹනහ. ඒ තභයි අප්  භවහ නගය බහ වහ ඵසනහහිය ංර්ධන අභහතයංලපඹන් ආයම්බ 
කයන්න තිබුණු 0.01 පඳොලිඹට රළපඵන අවුරුද 40කින් පගවිම් ඳටන්ගන්න තිපඹන ළවළල්ලු 
දුම්රිඹ අද දපේ තභයි ඳරපනි අත්වදහ ඵළලිම් ටඹ කයන්න තිබුපන්. ඒපේභ භහර්තු භහපේ 
තභයි ඒක ආයම්බ කයන්න තිබුපණ්. ඒනිහ අද අත්වදහ ඵළලිම් කයන්න තිබ්ඵ ළවළල්ලු දුම්රිඹ 
පභභ උදයහනඹ උඩින් තභයි එක නළතුම්ඳරක් විදිඹට තිඹන්න  තිබුපන්. ඒක අපිට අහිමි පරහ 
තිපඹනහ. ඒත් එක්කභ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, අපි තුටුපනහ පකොපවොභවරි අපි ඹවඳහරන 
ආණ්ඩුපන් භවහ නගය ව ඵසනහහිය ඳශහත් අභහතයංලපඹන් විපලේපඹන් භවහ බහණ්ඩහගහයපේ 
මුදල් පනොභළති පකොටි 3900ක් ඳහඩු පරහ තිබුණු නහගරික ංර්ධන අභහතයංලඹ පකෝටි 3900 
ඳහඩු පිඹරහ  පකෝටි 2400ක් රහබ කයරහ ඒපක් ආපඹෝජනඹක් විදිඹට තභයි ඔඵතුභහ භෆතකදි 
විෘත කයපු කටුඵළාද පඳොශත් ඒපේභ පම් පුයන්අ් පු උදයහනපේ චතුයස්රඹත් විෘත කපල්. අපි 
විෘත කිරිභ ම්ඵන්ධපඹන් තුටුපනහ. වළඵළයි ඔඵතුභහ එතනදි අභතක වුන කහයණහක් 
තිබුණහ ඒපේභ ඔඵතුභහ ඹම් පරහකදි අභතක කයන්න ඵළරිකභට කිඹපු ටිකකුත් තිබුණහ. 
අතිතපඹන් පතොය ර්තභහනඹකුත්, ර්තභහනපඹන් පතොය අනහගතඹකුත් නළවළ කිඹරහ. ඒනිහ 
භවහ නගය ව ඵසනහහිය ඳශහත් ඇභතිතුභන් ඳහඨලි චම්පික යණක භළතිතුභන්පේ ඒ ඉල්ලිභ 
පිට පම් සිඹලු පදනහපේභ වපඹෝගඹ පිට අපි ඔඵතුභහරහපගත් එකමුතුපන් අපි වළදුහ. වළඵළයි 
ඒකට පඵොපවෝපදනහ කිේහ පම්ක ඵලු නකුටක්. ඒනිහ භහකට් එක වළඵළයි භවය පරහට ඵලු 
නකුට කිේ කට්ටිඹ ඵලු භයිරකටත් ම්ඵන්ධ පනොවි අප්  නභ ගවගන්න ඕන නළවළ අපි 
ආයම්බපඹත් එපවභ කපල් නළවළ. ඒනිහ නම් නළති භහකට් එක විෘත කරහ. ඊරගට පභතන 
උදයහනඹත් එපවභ විෘත කරහ. ඒ උදයහනඹ තුර තිබුණහ විපලේපඹන් ඹට යථහවන අංගනඹ 
පේභ උඩ තිබ්ඵ ශභහ උදයහනඹ. ඒත් එක්කභ විවිධ අයමුණු දවහ ඳහවිච්චි කයන්න පුලුන් 
කහයණහක් පේභ අපනක් ඳළත්පතන් පභතනින් ඹන ළවළල්ලු දුම්රිඹ පේඹ. ඒපේභ එවහ 
ඳළත්පතන් ඳටන්ගන්න ටුවින් ටර් එක පේ තිපඹන සිඹලුභ පගොඩනළගිලි ඒත් එක්කභ පම්හට 
ඳබ්ලික් ප්රයිට් ඳහර්ට්නර් ෂි්  පේභ ප්රංලපේ රළබිච්ච භවයක් ආපඹෝජනත් එන්න තිබුපණ්. 
ඒනිහ පකපේපතත් අප්  නම් නළතිවුනහට කභක් නළවළ පම්ක ජනතහපේ මුදල් අපි අභහතයංල 
රහබ කයරහ ඒක පගනහහ. ඒක පනභ කහයණහක්. ඒනිහ ඒක ආයක්හකය ගළනිභ පභොයටු 
පුයළසිඹන්පේ අපි ඔඵතුභහපේ ඒ අත්තපනෝභතික ක්රිඹහ නිහ තභයි අපි ප්රධහන පේදිකටත් 
ආපේ නළත්පත් ඒනිහ. ගරු නගයහධිඳතිතුභනි ලිහිි  භන්රිතුමිඹට භභ සතුතින්ත පනහ 
පම්කට ළරසුම් කයරහ තිබිච්ච ඒ පල්රම් උදයහනඹ පම් කවුරුත් කිඹරහ වදපු එකක් පනපභයි. 
එතුමිඹ තභයි ඒක ම්ඵන්ධිකයණඹ කයරහ කපල්. එතුමිඹට සතුතින්ත පනහ. ඒනිහ ගරු 
නගයහධිඳතිතුභනි, ඊරගට අපි කිඹන්පන් අපිට අහිමිපච්ච යහඳෘති ටිකක් තිපඹනහ අනහගතපේ 
වරි කභක් නළවළ පම් ළවළල්ලු දුම්රිඹ පේන එක ඔඵතුභහට කයන්න පුලුන්නම් අන්න ඒක 
පරොකු පදඹක්. ඒපේභ අපි අත්වළයරහ දහපු භළටිත්පත් නිහ යහඳෘතිඹ ඔඵතුභහට පේන්න 
පුලුන්නම්.  

              ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

            ගරු භන්රිතුභහ, පේනහ. පවට අනිාදහ මුල්ගර තිඹනහ. 

 භවහ නගය බහ භන්රි  -   බී. ජිත් දුමින්ද පීරිස භවතහ 
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                       ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඒපේභ ඔඵතුභහ පඳොලිස සථහනඹ  වදනහ කිඹරහ කිේහ.   

             ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

            ගරු භන්රිතුභහ, පම්හ කඩන්න වළදුපේ අපි පනපභයි පඳොලිසිඹ කඩන්න වළදුපේ අපි පනපභයි. 

ඒනිහ පඵොරු කිඹන්න එඳහ.  

 භවහ නගය බහ භන්රි  -   බී. ජිත් දුමින්ද පීරිස භවතහ 

                        ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, අපි ඒ කහපල්දි ළරසුම් කයපු කහයණහ පගනල්රහ තිපඹනහ. නමුත් අපි 
ංපතෝල පනහ අපි කහපගත් නම් නළතිවුනහට ඒ ජනතහ පනුපන් තිපඹන එක සුයක්ෂිත 
කයරහ කටයුතු කයන්න. ඒක තභයි ළදගත් පන්පන්. ඒනිහ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඉතුරු 
යහඳෘති ටිකත් භභ කිඹන්පන් පේන්න. ඒනිහ භභ ලිහිි  භන්රිතුමිඹටත් චම්පික යණක 
ඇභතිතුභහටත් ඒ දවහ දහඹකත්ඹ දුන්නු වළපභෝටභ සතුතින්ත පනහ. පභොයටු ජනතහට 
පම් තිළිණඹ ආයක්හ කයරහ ඉදිරිඹට පගනඹන්න ඕපන්. ඊරග කහයණහ තභයි පම් ඳහ පල් 
තහ් ඳඹ. ඒ යහඳෘති කයපු පකනහ ඵළදරහ දුන්නහ ඒත් එක්කභ ඔඵතුභහට භතක ඇති 
විල්පරෝයත්තට වම්ඵපච්ච පේදිකහ ඒ පේදිකහ රළබුණහ ඒපක් ප්රතිරහබ විදිඹට.  

           ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

 ගරු භන්රිතුභහ, නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ පම් බහපන් කිහිඳවිටක්භ අවරහ තිපඹනහ ඔඹ 
පදන්න ඹන එක  අපිට පදනහද පකොපවොභද කයන්පන් ඒ ලිඹවිල්ර අපත් තිපඹනහද එක 
ඇහුපේ එතුභහ විතයයි යඩි එකට ඕන ඕන පාල් කයන්න ඵළවළ. 

 භවහ නගය බහ භන්රි  -   බී. ජිත් දුමින්ද පීරිස භවතහ 

                        ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, නගයහධිඳතියඹහ විදිඹට ඔඵතුභහ ම්ඵන්ධ වුනහපන් ඒහට. 
පකොපවොභවරි දළන් විෘත පරහ තිපඹනහ. ඒ විෘත පච්ච එක නගය බහට රළබිරත් 
තිපඹනහ. යුඩි එකට රළබිරහ නළවළපන්. ඒනිහ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, පම් පගන්න ඊරග 
කහයණහ තභයි අපි පභොයටු ප්රපාලපේ රහදුරු ඹම් ප්රභහණඹකින් ළඩි පරහ තිපඹනහ ප්රහපාශිඹ 
පල්කම් කහර්ඹහරපඹන් ඳහුගිඹ ටිපක් ඹම් යඳෘතිඹක් ඉටු කරහ.  

 

 

           ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

 ගරු භන්රිතුභහ, පෞාය ෛදය නිරධහරි පදපදනහ එකතුපරහ කයපු ළඩටවන් රට 
ඳරික්ණ කයන්න ඹනපකොටත් අපිට කිේහභ අපි ඇම්බියුරන්ස එක දුන්නහ. පතල් දුන්නහ. ඒ 
ඳරික්හල් ප්රහපාශිඹ ආර්ඩි ඒ කිඹන්පන් පකොශම දිසරික් ඒරිඹහ එපක් පඩොක්ටර් විපලේඥ 
ෛදය ගජනහඹක භළතිතුභහ රින්ය කථහ කයරහ අහන එක තිබ්පඵත් ලුනහ පයෝවපල්  
කන්න දුන්නහ කිඹන එක පනපභයි  දිහ ආවහයඹ, උපා ආවහයඹ පත් දිරහ ඔක්පකෝභ දිරහ ඔවුන්ට 
ලක්තිඹක් වුනහ පම් බහ. ප්රහපාශිඹ පල්කම් කහර්ඹහරඹ කයපු එකක් පනපභයි. විපලේඥ 
ෛදයයඹහ වහ ෛදයරුන් එකතුපරහ තභයි පම් ළපඩ් කපල්.  

 භවහ නගය බහ භන්රි  -   බී. ජිත් දුමින්ද පීරිස භවතහ 

                        ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඔඵතුභහ භභ කිඹනකම් හිටිපේ නළවළපන්. දළනුත් කිරිම් ළඩ ටවනක් 
කයහ පේභ නගය බහපනුත් දහඹකත්ඹක් රඵහ දුන්නහ ගජනහඹක භවත්තඹත් විලහර 

දහඹකත්ඹක් රඵහ දුන්නහ. ඒපේභ අප්  ඉන්න ප්රධහන MOH ඉන්න නිරධහරිතුභන්රහ ඒපේභ 
නගයහධිඳතිතුභනි පම්ක අඩුකයගන්න කටයුතු කයනහ පේභ ආවහය උාධභන ප්රලසනට පම්ක 
අප්  ඵයඳතර විදිඹට අප්  භහජඹ මුල් ඵළපගන තිපඹනහ මිනිසසුන්පේ දරිද්රතහඹ, 
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භන්දපඳෝණ තත්ත්ඹ. ඒනිහ ඒත් එක්කභ ඒ භන්දපඳෝණඹ වළදිච්ච ශභයින්ට පඩංගු විදිනහ 
පේ අද පනපකොට පම් අප්  නගය බහපේ ළඩකයන පේකපඹකුපේ දරුපකුටත් වළදිරහ 
තිපඹනහ. පභතුභහ ඊපේ දුම්ගළසිපම් ක්රිඹහලිඹට ගිඹහ. සතුතින්ත පනහ නගය බහපේ සිඹලු 
පදනහට. ඒනිහ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි භන්දපඳෝණඹ වළදිරහ, එක ඳළත්තකින් රහදුරු වළදිරහ, 
මිනිසසුන්ට අපනක් ඳළත්පතන් පඩංගු විදිනහ පේ ළඩක් පන්පන්. ඒනිහ පම්ක දවහ අලය 
ක්රිඹහභහර්ග ගන්න ඹම් හමුහික ළඩටවනක් ක්රිඹහත්භක කයන්න කිඹරහ ඔඵතුභහපගන් 
ඉල්රනහ. පභොකද පම්කට අපි ඔඵතුභහට පදොස කිඹනහ පනපභයි ඔඵතුභහට අලය විදිඹට අපි 
වපඹෝගඹ දිරහ තිපඹනහ. ඒපේභ අප්  අදවස දිරහ තිපඹනහ. භවය පරහට ඔඵතුභහ 
ක්රිඹහත්භක කයරහ තිපඹනහ. භභ කිඹන්පන් ඒපක්දි අපි හමුහික පම් ළඩටවනට මුහුණ 
පදන්න ඕපන්. ඒනිහ අද රහදුරු, පඩංගු, භන්දපඳෝණඹ පම් පභොයටුපේ දරුන් පරහපගන 
තිපඹනහ. ඒ දවහ නිලසචිත ළඩටවනක් ඕනහ. අපනක් ඳළත්පතන් අධයහඳනඹ ඳළත්පතන් 
කථහකයහ භවය පරහට පඳොත් 8ක් පනපභයි එක පඳොතක් ගන්න ඵළරි තත්ඹට හිගභන 
තත්ඹට අපි ඇද ළටිරහ තිපඹනහ. පම් දවහ නිලසචිත ක්රිඹහභහර්ගඹක් ළඩ පිළිපරක් අලඹයි. 
ඒකට අලය කයන ළඩ පිළිපරල් ර්පෝදඹ පේහ යුනිපෂස පවෝ පේහ  අනික් ංවිධහන 
එකතු කයපගන කටයුතු කයන්න කිඹන එක අපි ඉල්රහ සිටිනහ. 

                        ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, පභොයටුපේ ගපේලනහත්භක ප්රෘත්ති කරහ උපදහ පර්ාහ තයංගනි 
භවත්මිඹට ඳරියඹ ම්ඵන්ධපඹන් රළපඵන අතයහයපේදි අපනක් ඳළත්පතන් අප්  පියුමි 
පෂොන් පේකහ භවත්මිඹ නගය බහපේ හිටපු ප්රසිාධ නිපේදක උඳතිස පෂොන්පේකහ භවත්මිඹපේ 
දිඹි ඹක්. එතුමිඹට රළපඵනහ ගපේලනහත්භක ප්රෘත්ති කරහ ම්ඵන්ධපඹන් ම්භහනඹ. 
අපනක් ඳළත්පතන් රළපඵනහ අප්  පර්ාහ භවත්මිඹට ඳරියඹ ම්ඵන්ධපඹන් ම්භහනඹ. ඒ 
නිහ විපලේපඹන්භ පම් පදපදනහ පිළිඵදභ භතක් කයන්න ඕපන්. එකක් තභයි එහිදි ඇගයිභට 
රක්වුපන් අප්  ප්රෘත්තිකයණපේ තිපඹන ඳරිය ඳළත්තත් ගපේලනහත්භක ප්රෘත්ති ඳළත්තත් 
අතය තිපඹන ප්රධහන ගුණහංග සිඹල්රක්භ පභොවුන් පදපදනහ විසින් රැකරහ තිබුණහ. ඒතභයි 
ප්රෘත්තිඹක තිපඹන්න ඕපන් නියදයතහඹ, නියවුල් බහඹ, පප්රේක්කඹහපේ විලසහනිඹත්ඹ 
භ කයරහ තිපඹනහ. ඒ නයහඹ පවොදින් අත්දළකරහ තිබුණහ. ඒනිහ අපි ඇභරිකහපේ ඳත්තය 
ගත්තත් ඒපේභ අපනක් ඳත්තය ගත්තත් තිපඹන ගුණහත්භකබහඹ දළකපු ඳරිය 
හර්තහකයණපඹන් පර්ාහ භවත්මිඹත් අපනක් ඳළත්පතන් ගපේලනහත්භක ප්රහත්ති කරහපේ 
පභොයටු නගය බහපේ පභොයටු එපගොඩඋඹන ඳදිංචි ඒ පියුමි  පෂොන්පේකහ නළගි ඹ ජඹග්රවනඹ 
කයරහ තිබ්ඵහ. ඒනිහ ඒ ගුණහත්භකබහඹ රැකපගන ප්රෘත්ති කරහ පවෝ පේහ ඒපේභ 
ජනභහධයපේ තිපඵන ඒ අපුර්ත්ඹ ඒත් එක්කභ ඳරියඹ ඳළත්පත්න් තිපඹන ඒ ෛජ 
විවිධත්ඹ ඒපේභ පාලගුි ක විඳර්ඹහ කහරගුි ක විඳර්ඹහ ඒපේභ ආපේි කත් ලහා, 
තුන් පිළිඵද පේභ ඳරියපේ ති පඹන විවිධත්ඹ පිළිඵද වරිඹටභ තක්පක්ට ඒ නිලසචිත 
ආකහයපඹන් ඒ ගුණහංගත් එක්ක ලිඹපු පර්ාහ තයංගනි භවත්මිඹටත් පියුමි පෂෝන්පේකහ 
නළගනිඹටත් අපි සුබහශිංලනඹ ඳරකය සිටිනහ. 

 03(12) භවහ නගය බහ භන්රි  -   ආර්.එම්. ඒ. පදෝන දිරහශිනි භවත්මිඹ 

            ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,ඳරමු පර්ාහ තයංගනි භහධයපේදිනිඹට අපි සුබහශිංනඹ පුදකයනහ. 
 2018 නක භන්රිරුන් වළටිඹට අපි ඳත්වුනහට ඳසපේ අභිපඹෝග යහශිඹකට නක භන්රිරුන් 
 වළටිඹට අපිට මුහුණ පදන්න සිාධවුණහ. භභ හිතන්පන් ඉතිවහපේ පච්ච සිදුවිභක් ඒක ගරු 
 නගයහධිඳතිතුභනි 2018න් ඳසු ඳහසකු ප්රවහයඹත් ඒපේභ පම් පකොපයෝනහ ංගත කහර 
 සිභහත් ඒ එක්කභ අයගර ඇතුලු ඒ සිඹලුභ කටයුතු නිහ යට ඇත්තභ කිේපෝත් අගහදඹට 
 ඹම්කිසි ඳසු ඵළසිභක් වළභ අංලඹකින්භ ඳසු ඵළසිභට රක්වි තිපඵන  පභොපවොතක් තභයි පම් අපි 
 ගත කයන්පන්. ඉතින් න යක් උදහවුනහ. පම් න පර්දි විපලේපඹන් කියුතුයි අපි 
 එකයහශිපරහ ඔක්පකෝභ විපලේපඹන් පජයසඨ භන්රිරුන් ඳක් විඳක් සිඹලු පදනහ භ අය 
 ඳළත්පතන් පම් ඳළත්තටත් පම් ඳළත්පත්න් එ ඳළත්තටත් පදෝහපයෝඳනඹ කයන එක භභ දළක්කහ. 
 භභ නක භන්රිරිඹක් වළටිඹට භභ ඹභක් ඉපගන ගළනිභට එපගෝල්රන්පේන් 
 ඵරහපඳොපයෝත්තුවුනහ. ඹම් පදල් ඉපගන ගත්තහ. ගරු නගයහධිඳතිතුභනි නමුත් ඉදිරිපේදි ගරු 
 ජනහධිඳතිතුභහ කිඹන ආකහයඹටභ ඔක්පකෝභරහ එකයහශිපරහ පම් ගභනක් ඹන්න ඕන 
 අසථහක් පම්ක. කි යුත්පත් පම් පර්දිත් භන්රිරුන් වළපභෝභ එකයහශිපරහ එකතුපරහ 
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 පම් පදොසතළබිභ බහහයඹකදි පඳොඩ්ඩක් අඩුකයරහ කහරඹ ඹභක් කිරිභට ංර්ධනඹ කිරිභට 
 යහඳෘතිඹක් කිරිභට කහටවරි  පේඹක් කිරිභට ඒ කහරසිභහ කළඳ කයරහ එපවභ වුපනොත්  පම් 
 අවුරුාපා අපිට ඹමි ඉවරට ඒභක් අපිට දළකගන්න පුලුන්.  

                        ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, පොයිහපුය මුළු පභොයටු පුයයපේභ පම් ඳදික පශදුන් ළසට 
පතපභනහ. අවුට පේපරනහ. ඒ මිනිසසුන්ට රහබඹක් රඵන්න යහඳහයඹක් කයනහ පේභ ඒ 
අඹ ආයි රසන පශදහභක් කයන්න ඳදික පශදහපම්දි නම් වළභදහභත් ඳදිකපේදිකහපේ නළති 
පුංචි කඩ කහභය කළල්රක පවො පශදහභක් කිරිභට තහභත් ඒ අඹපේ ඵරහපඳොපයොත්තුක් 
තිපඹනහ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි ඔඵතුභහ එඹ ඉසඨකය පදයි කිඹරහ ඵරහපඳොපයොත්තු පනහ. 
අඩු තයපම් පම් පර් පවෝ ඊරග පර් පවෝ අඩිතහරම් දභහ ඒ පශදුන්ට වනඹක් රඵහ පදන්න 
කිඹරහ ඔඵතුභහපගන් ඉල්රනහ.   ඒපේභ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි පම් අලුත් අවුරුාපා කටයුතු 
යහශිඹක් ඉදිරිඹට කිරිභට තිපඹන පම් ය භහ හිතනහ පම් ය ඇතුරත පභොයටුට මිට ළඩිඹ 
කර පා පඵොපවෝභයි නමුත් කරයුතු පදත් පඵොපවෝභඹක් තිපඹනහ. ගරු නගයහධිඳතිතුභනි ඒ 
සිඹලුපාභ හර්ථක කයපගන පම් ය ඇතුරත හුගක් අපි පම් ආඳසට ගිඹ යපට් තිපඹන 
තත්ඹ පභොයටු නගය බහපේ භිකයින් වළටිඹට ඹම් දහඹකත්ඹක් දිරහ පම් පදෝහපයෝඳනඹ 
කිරිම් ඵළන අඩගළසිම් ටික කහරඹකට පවෝ නත්රහ ඹම්කිසි ළඩක් කිරිභට ඔක්පකෝභ 
එකයහශිපරහ ළඩක් කිරිභට යහඳෘතිඹක් කිරිභට ඒ කහරඹ කළඳ කයරහ වුපනොත් අපිට ඹම්කිසි 
සුබදහඹක තත්ත්ඹකට එන්න පුලුන් කිඹරහ භහ විලසහ කයනහ. සිඹලු පදනහභට පම් රළබුහවු 
අලුත් අවුරුාදට සුබ ඳහර්ථනහ කයනහ. 

 03(13)  භවහ නගය බහ භන්රි  -   පක්. ඩී. අනුය ප්රනහන්දු භවතහ 

                        ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ප්රථභපඹන් සතුතින්ත පන්න ඕපන් පභොයටු නගය බහපේ සිඹලු 
භන්රිතුභන්රහට වහ ඔඵතුභහට. පභොකද කටුඵළාද පශදපඳොර විෘත කිරිපම් උසඹට අප්  
ජිත් දුමින්ද පිරිස භන්රිතුභහ වබහගි වුනහ. පඵොපවෝභ සතුතියි පභොකද එතුභහටත් භභ පඳොඩි 
කුවකකභක් ප්රදර්ලනඹ කරහට භ ටනම් ඉතින් භපේ නභ ඕපක් පකොටන්න ඕපන නළවළ. ගපම් 
මිනිසසුන්පේ වදත්ර පකොටරහ තිපඹන්පන්. මිනිසසුන්පේ පරොකු භතඹක් ගිඹහ  
නගයහධිඳතිතුභනි ඔඹ වදන මිනිසසුන්ට තභයි ගිහින් කිේපේ පම්හ පදන්පන් පාලඳහරඥයින්ට 
විතයයි කඩ කහයඹන් ට කඩ වම්ඵපන්පන් නළවළ කිඹරහ. නමුත් අපි ඒක විනිවිද බහඹකින්භ ඒ 
අලය මිනිසසුන්ට ඒ කඩ අයිතිකහයඹන්ට කඩ දුන්නහ. අද භභ හිතන්පන් සිඹලුභ කඩරට ල්ලි 
ඵළදරහ ඉයයි. භවය ඔඹ කථහ වදපු භන්රිරුභ කිේහ ඹමු භහන හිමිකම් කිඹරහ. නමුත් එක 
කඩ හිමිපඹක්ත් භහන හිමිකම් ඹන්න ආපේ නළවළ. ඉතින් ඒක නිහ ඇත්තටභ අපි 
ංපතෝලපනහ අප්  කටුඵළාපා ඇත්තටභ අප්  විඳක් භන්රි පේනක දභඹන්ත භන්රිතුභහ 
ඔඹ කිසිපකපනක් කිසිභ අනුඵරදිභක්  කිසිභ තළනකින් විපයෝධතහඹක් කපල් නළවළ. පභොකද අපි 
ඇත්තටභ දුන්පන් ම්පුර්ණ විනිවිදබහඹකින් කඩ හිමිඹන්ට ඳභණයි. අදටත් තිපඹනහ කඩ 
4ක්ද 5ක්ද ඒහ විෘත පටන්ඩයඹකින් පදන්පන් ගපම් මිනිසසු ටික හර්ථක යහඳහය කයන්න 
කළභතිපරහ තිපඹනහ. විපලේපඹන් පම් කඩටික අරිනපකොට උත්ඹකුත් තිඹන්න තයම් 
පඳොපයොන්දුපරහ තිපඹනහ. නගයහධිඳතිතුභනි භහකට් ඒපක් ත අඩුඳහඩු ගඹක් තිපඹනහ. 
පභොකද ඵක්කි හිමිඹන්ට ඒක එක කට්ටිඹ ගිහිරහ කිඹරහ තිපඹනහ ඒ ඵක්කි එපගෝල්රන්ට 
පදන්පන් නළවළ. ඒනිහ නගයහධිඳතිතුභනි ඉක්භනින් ඒ ඵක්කි ටික වදරහ අප්  ඒ ඉන්න  
යහඳහරිකඹන්ට පදන්න කිඹරහ ඉල්ලිභ කයනහ . 

             03(14)  භවහ නගය බහ භන්රි  -   එස. පේය යවීන්ද්ර ප්රනහන්දු භවතහ 

                  ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,  යහතහත්ත ආදහවනහගහයපේ එක් ඹන්ත්රඹක් කහර්මික පදෝඹක් පරහ 
තිබුණහ. ඇත්තටභ නගයහධිඳතිතුභහ ඔඵතුභහපේ ඉල්ලිභත්,ඔඵතුභහපේ උනන්දුත් නිහ ඒභ 
ඹන්ත්රඹ දින 6ක් තුරදි භට නිභහකයන්නට රළබුණහ. එක කයන්න භභ ඔඵතුභහපගන් පගොඩක් 
ඵළනුම් ඇහුහ. එපකන් පේහල් පනපකොට භට පුදුභ තුටක් දළනුනහ. භට ඒ පේඹ රඵහ දිභට 
ඔඵතුභහපගන් රළබුණු වපඹෝගඹට ඔඵතුභන්ට පඵපවවින් සතුතින්ත පනහ.ඒහපේභ 
එපගොඩඋඹන ආදහවනහගහයපේත් එපව අලුත්ළඩිඹහක් කිරිභට වළකිවුනහනම් පවොදයි  

           03(15)      භවහ නගය බහ භන්රි  -   ය. එල්. පේනක දභඹන්ත ද සිල්හ 
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                        ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, සුබහශිංන පිරිනභනහ පර්ාහ තයංගනි භහධයපේදිනිඹට දිර්ඝ කහරඹක් 
අවුරුදු 15ක් ළනි කහරඹක් සිට පභභ භවනගය බහපේ ප්රෘත්ති හර්තහකයනපේ පඹපදනහ. 
එතුමිඹ විවිධ දුසකයතහ ඵහධක භළාපා ඒපේභ එතුමිඹපේ ඇතළම් අනිඳ අභතක කයරහ භහධයට 
තභන්පේ රැකිඹහට ෘත්තිඹට මුල් තළන දිරහ කටයුතු කයන භහධයපදිනිඹක් විදිඹට 
ඳරියපඹන් ඒ රද හර්තහකයනපඹන් රද ම්භහනඹ එතුමිඹට රළබිභ ම්ඵන්ධ වදතින්භ 
සතුතින්ත පනහ. සුබඳතනහ. ඒපේභ එතුමිඹ ඳහුගිඹ කහපල් අපි දළක්කහ පම් 
හර්තහකයනඹට එන්පනත් පඵොපවෝභ අසිරු තත්ඹක ඉදරහ ඒනිහ අපි භහධයපේදින් ගළන 
එතුමිඹ විතයක් පනපභයි අපනකුත් භහධයපේදින් ගළනත් ළරකිල්රට පගන ඒ අඹට අපඳන් රඵහ 
පදන්නට පුලුන් උඳරිභ පදඹක් තිපඹනහනම් පඳෞාගලික භට්ටපභන් වරි කභක් නළවළ 
භන්රිරුන්පගන් ඒ අඹ පනුපන් අපි වපඹෝගඹක් රඵහ පදමු කිඹන ඉල්ලිභ කයනහ. ඒ 
ඉල්ලිභ කයමින් නගයහධිඳතිතුභනි අපි අදද පවටද එපවභත් නළත්නම් ත භහ පදකකින්ද 
තුනකින්ද පකපේ නමුත් භළතියණඹකට මුහුණ පදන්න අපිට සිදුපරහ තිපඹනහ. භළතියණ 
තිපඹන කහර සිභහ යක් ඳළනරහ දළන් අවුරුදු 2කටත් කිට්ටුපරහ තිපඹනහ. භභ හිතන්පන් 
යපට් ජනහධිඳතිතුභහ පම්කට ත්බහඹක් දක්නහ.යපට් ජනහධිඳතිතුභහ භළතියණඹ භග 
වළරිභක් පඳන්න්පන් නළවළ. අපි කනගහටුපනහ පම් නගය බහ නිපඹෝජනඹ කයන භන්රිරු 
එක්ත් ජහතික ඳක් භන්රිරු නහඹකතුභහපේ කිභට පිටින් පම් බහපේ භළතියනඹක් කල් 
දහනහද කිඹන ඉල්ලිභක් කයනහද කිඹන එක භභ භළතියණඹ පිළීඵද කථහකයන්පන් නළවළ 
ඉදිරිඹට.  

            භවහ නගය බහ භන්රි  -   යු.අනුයසිරි ජඹරහල් ද සිල්හ භවතහ 

                        ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, පේනක භන්රිතුභහ පභ කිඹන කහයණඹ එක්ත් ජහතික ඳක් භන්රිරු 
එපවභ ඉල්ලිභක් කයනහලු භළතියණඹ කල් දහන්න කිඹරහ අපි භළතියණඹට බඹ නළවළ.  

       (බහ පඝෝහ) 

             භවහ නගය බහ භන්රි  -   ය.එල්. පේනක දභඹන්ත ද සිල්හ 

                       ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, භළතියණඹට  අපිට මුහුණ පදන්න පනහ. නගයහධිඳතිතුභනි භභ ඳශහත් 
බහපන් අයින් පරහ ඳශහත් බහ කහර සිභහ තිපඹාදි  ඉල්රහ අසපරයි පම් නගය බහට 
ආපේ. භභ අද පනපකොට කනගහටුපනහ පම් නගය බහට ඳළමිි භ ම්ඵන්ධ. භභ පම් 
නගය බහට එන්පන් ඉසපල්රහ පභතන ඉන්න ඳක් විඳක් භන්රිරු අපිත් එක් සුවදශිලි 
හිටිඹහ. වළඵළයි පභතනට ආහට ඳසපේ භභ පභතන දළක්ක පාල් නිහ භවය පදල් දළකරහ 
ඉසයවහ හඩිපරහ නිලසලබ්ද හිටිඹහ. වළඵළයි නිලසලබ්ද ඉන්න පකොට දිගින් දිගටභ පම්හ 
ඵරහපගන හිටිඹහ. වළඵළයි පභතන හඩිකයරහ ප්රතිප්රවහය එල්ර කයනපකොට භභ හිතුහ පභතනින් 
එවහ ට ළපටන්න තළනකුත් නළවළ පභතනින් එවහට භභ වරිඹහකහය කටයුතු කයනහ කිඹරහ. භභ 
පම්පක් අහධහයනකම් දළක්කහ. පම්පක් පන ඹම් ඹම් දුණ කිඹහ දළක්කහ. භවහ ඳරිභහණ දුණ 
ක්රිඹහලිඹන් දළක්කහ. ඒපනුපන් කථහකයන පකොට භභ පභතන ත පදඹක් දළක්කහ. 
තමුන්නහන්පේ ආයක්හකයන්න පනභ පිරික් ඉන්නහ. වරි ළරැාද ත පිරික් ඵරහපගන 
ඉන්නහ. පම් අඹ පභොනහද පන්පන කිඹන එක. වළඵළයි ඒ පිරි අතපර් භභ දළක්කහ භභ 
කණගහටුපනහ වරිපා දකින්පන් නළත්පත් ඇයි කිඹරහ. භභ පම් බහට ඇවිල්රහ භභ  පම් 
බහපේ ළදගත් විදිඹට හිටිඹහ ළදගත් විදිඹට කථහකරහ. එක දක භට ඒක ඳහරනඹ කයගන්න 
ඵළරි ගිඹහ. භභ පම් නගය බහපේ ඹම්කිසි පාඳරක් අඹථහපර වදරහ වික්කහ කිඹපු එක භට 
ඉන්න ඵළරි ගිඹහ. පභොකද භභ එපවභ කයන පුාගරපඹක් පනපභයි. භභ කුඩහ කහපල් ඉදරහ 
අප්  අම්භරහ තහත්තරහපේ පුරුදු නිහ පන්න පුලුන් කදහත් ත ඳවක පදඹක් භභ අයපගන 
නළවළ. දරුන් එක්දවසගහනක් ඉසපකෝපල්ට දහරහ තිපඹනහ ත ඳවක පත් එකක් භභ බිරහ 
නළවළ.භභ පභපවභ කටයුතු කපල් අනුයසිරි භන්රිතුභහපේ දරුත් භභ දහරහ දුන්නහ භපේ 
හවනපේ එක්කයපගන ගිහිල්රහ. අපි එපවභයි ළඩ කපල්. ඉතින් එපවභ පනපකොට 
නගයහධිඳතිතුභනි අප්  චරිතඹක් වදහපගන ඉන්නපකොට ඒ චරිතඹ එක රැයින් විනහලකයනපකොට 
අවුරුදු විසක තිවක විතය, ඉතින් නගයහධිඳතිතුභනි භභ කිඹන්පන් අපි එපවභ පනොකළරළල් 
චරිතඹක් ආයක්හ කයපගන පභතනට ඇවිල්රහ ඹම් ඹම් ප්රලසන තිපඹාදි ඵහධක තිපඹාදි ප්රලසන 
පකොච්චය තිබ්ඵත් ඒහ ඹටඳත් කයපගන ප්රතිඳත්ති ආයක්හකයපගන ඉදරයි භන්රි පකපනක් 
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විදිඹට පභතනට ආපේ. ඇවිල්රහ කටයුතු කයන පකොට ඹම්කිසි පචෝදනහක් එල්රපනපකොට ඒ 
පචෝදනහ දයහගන්න ඵළරි කළගළහුහ. අනුය භන්රිතුභහ කිේහ පේනක භල්ලි එදහ පඳොඩ්ඩක් ළය 
ළඩි කිඹරහ. නමුත් භභ ඵරහපගන හිටිඹහ පම් තියණඹ නිළයදි පයිද? ඊරග බහපදි ඉයපයිද 
කිඹරහ ඵරහපගන හිටිඹහ. නිළයදිවුපන් නළවළ. භභ නගය බහපන් ඉල්ලුහ පතොයතුරු 
දළනගළනිම් ඳනත ඹටපත් විසතයඹක්. ඒ පතොයතුරු දළනගළනිම් ඳනත ඹටපත් භට නිසි පිළිතුරු 
රළබුණහ. පම් ඉඩභ නගයබහපේ ඉඩභක් පනපභයි කිඹරහ. ඒනිහ භභ තියණඹ කරහ භවය 
භන්රිරු ගිහිල්රහ තළන් තළන්ර කිඹන්න ගත්තහ  පේනක භන්රිතුභහ දන්පන් නළාද අය ඉඩභ 
වදරහ තිපඹනහ භභ ඵළලුහ පම්ක දිගින් දිගටභ පනහ පභපවභ වුපනොත් භපේ චරිතඹට 
වහනිඹක් පනහ. ඒනිහ නගයහධිඳතිතුභනි භට පම්කට නිතිභඹ ක්රිඹහලිඹට ඹන්න ඕනවුනහ. 
නිතිභඹ ක්රිඹහලිඹට ගිහිල්රහ භභ 4283-2022 ඩි ඒම් එන් ආර් ඹටපත් රු මිලිඹන 100ක් ඉල්රරහ 
න්දිඹක් දහරහ පභොයටු උහවිපේ නඩුක් දහරහ තිපඹනහ.භභ හිතන්පන් පාලඳහරඥපඹක් 
විදිඹට කදහක් නගය බහක භන්රියපඹක්පගන් පම් පභොයටු නගයබහපේ 
භන්රියපඹක්පගන් එපවභ න්දිඹක් ඉල්රහ කවුරුත් නඩුක් දහරහ නළති ඇති. භභ එක 
පනොදළම්භහනම් හධහයණ ළඩ කයන භන්රියපඹක්ට අහධහයණඹක් පනහ. ඉදිරිපේදි වරි 
ඹම්කිසි භන්රියපඹක්ට පචෝදනහක් එල්ර කයනහනම් ඒ පචෝදනහ පදඳහයක් හිතරහ ඵරරහ 
අපි ප්රතිඳත්තිභඹ ලපඹන් ගළපටමු. ඕනභ පදඹකට තර්ක විතර්ක කයගමු. වළඵළයි පඳෞාගලික 
ජිවිතඹට දළඩි වහනිඹක් පන පෂේස බුක්ර ගළහුහ පරොකුට.දළඩි වහනිඹක්පන පදඹක් 
පනහනම් ඒකට පිඹයක් පනොපගන නිලසලබ්ද ඉන්න භට ඵළවළ.භභ පම්ක මුලික අඩි තහරභ 
දහරහ පඳන්නුහ. ඉදිරිපේදි අපනක් භන්රිරු ප්රපේලම් පරහ ඒ කටයුතු කයන්න කිඹන ඉල්ලිභ 
කයනහ.  අපනක් ඳළත්පතන් ංපතෝපනහ භභ පභතනට ආහභ පම්පක් දළක්ක පදල් 
ම්ඵන්ධ. පම් දළක්ක දුෂිත ක්රිඹහ ම්ඵන්ධ,පම් දළක්ක ජහතික අඳයහධඹන් ම්ඵන්ධ අන්න 
එකට විරුාධ කථහකයන්න නළගිසිටින්න පුලුන් වුන එක ගළන භභ වදතින්භ 
ංපතෝපනහ. නගයහධිඳතිතුභනි තමුන්නහන්පේ පම් නගය බහපේ භවය අඹ කිඹයි අපි 
කමිටු රැසවිම් රට ඒන්පන් නළවළ. ඔේ අපි එන්පන් නළවළ. අපි ඇවිල්රහ අතඉසසුහට 
ළඩක්පන්පන් නළවළ. පඹෝජනහ දළම්භහට ළඩක්පන්පන් නළවළ. ඊට ඉසපේල්රහ තමුන්නහන්පේ 
තමුන්නහන්පේපේ අභිභතඹ ඳරිදි ඒ පගවිම් කයරහ ඉයයි. එදහ තමුන්නහන්පේ රක් 44ක් 
පගනහ පම් මුාදය ප්රලසපන් ම්ඵන්ධ නඩු කිඹන්න නිතිඥ භවත්තපඹක්ට නිතිඥ භවත්භඹහ 
පිළිඵද අපිට තර්කඹක් නළවළ දක් නිතිඥ භවත්භපඹක්, ගහන පිළිඵද ප්රලසනකඹකුත් නළවළ. අපිට 
ප්රලසනඹ තිපඹන්පන් අපි තනි ටන් කයන්න ඕපන්ද පම්කට පම් මුලු නගය බහල්රට 
ඵරඳහන ප්රලසනඹක්. තමුන්නහන්පේ භවහනගය බහ ංදපේ බහඳති තමුන්නහන් පේ නගය බහ 
ඳළත්තකින් තිඹරහ සිඹලු භවහ නගය බහ එකයහශිවුනහනම් භවය විට පම් මුදර රක් 44 
පනපභයි ඹන්පන් එක රක්ඹකින් පදකකින් අපිට පබ්පයන්න තිබුණහ. අපි පම් කයන්පන් 
පභොයටු ජනතහපේ පඵල්රට තිඹර හියකයරහ  ගන්න ඵදුර තනිඹභ විඹදම් කයනහ අපිට 
රිසිපේ. පම්ක ළයදියි. පම්හ ළයදි කිඹන්න ඵළරි ඇයි භන්රිරුනි පම්හ අපි නත්තගන්නට 
ඕපන්.ඇයි අපි පභොයටුපේ ජනතහ අපිට පදන ඵදුමුදල් ංර්ධනඹට පඹොදන්න පුලුන්කභ 
තිපඹාදි  අපි තනිකයභ පම්ක දහගන්පන්. තභන්නහන්පේරහ භන්රිරු තමුන්නහන්පේරහ 
පනොහිතුහට පභතුභහ හිතන පදඹක් ඇති පම්පක් ම්පුර්ණ පක්රඩිට් එක භභ ගන්නහ තත් 
පදඹක් තිපඹනහ පභතුභහ හිතනහ ඇති පභතුභහට තිපඹන නඩුර වළටිඹට භභ පවොද නිතිඥ 
භවත්භපඹක්  අල්රරහ  ගත්තහභ ඊරග නඩුටත් පම් නිතිඥ භවත්භඹහ ගන්න පුලුන්ද කිඹරහ. 
ඒක භභ දන්පන් නළවළ ඒක භභ හිතන විදිඹ ඒත් නගයහධිඳතිතුභනි හිතන්න පභොයටු ගළන 
පභොයටු ජනතහ ගළන හිතන්න එපවභ හිතනහනම් තමුන්නහන්පේ කදහත් රක්44 අයපගන 
විඹදම් කයන්න ඹන්පන් නළවළ. ඒපේභ ඳහුගිඹ කහපල් රක් 27ක් ගත්තහ භව ඇභතිතුභහ 
තමුන්නහන්පේට දහපු නඩු ර ට නගය බහපන් මුදර ගත්තහ. භට ආයංචි විදිඹට ඒම් ඕ එච්පේ 
නඩුට පභො යටු නනගයබහපන් පගන්පන් කිඹරහ. පකොභහරිසතුභනි නිරධහරින් විදිඹට 
තමුන්නහන්පේරහත් පම්හට ගකිඹන්න පයි. අපි පම්හට ඹනහ ඉදිරිඹට අපි නතින්පන් 
නළවළ.අපි පම්හට ඹනහ ඉදිරිඹට ගිහින් ඒ තළන් රට පගනහ. අතඋසපු භන්රිරුන්ට 
පම්හට පගන්න පයි කදහවරි දක. වළභදහභ පභතන රැපදන්පන් නළවළ. නගයහධිඳතිතුභනි 
තමුන්නහන්පේ වළභදහභ පභතන රැදුපන් විධහඹක ඵරඹක් ඳහවිච්චිකපල් තමුන්නහන්පේපේ 
අභිභතඹ ඳරිදි ඳහවිච්චි කපර්. භභ කිඹන්පන් නළවළ නිවහල් පනල්න් භවත්තඹහට එදහ ඒ කයපු 
පා අපි කයන්නට ඕපන්.එතුභහ ඒතයම් දක්පඹක් පභොයටුපේ කරහකහයපඹක් විදිඹට 
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තමුන්නහන්පේ අභංගරය බහපේ කිේහ අපි බහ තියණඹක් අයපගන තිපඹනහ පම්ක පනොදි 
ඉන්න. වළඵළයි භභ තමුන්නහන්පේට ප්රලසනඹක් ඉදිරිඳත් කයහ. භභ ඒ ප්රලසනඹ ඇහුහභ ලුනහ 
කරපු ඒ ක්රිඩහංගනපේ අපි පුජය ඳක්ඹ දවහ ඳභණක් පන් කයරහ  තිපඹනහද කිඹරහ 
පඹෝජනහකින් භභ පල්කම්තුභහපගන් පතොයතුරු දළනගළනිපම් ඳනත ඹටපත් ඉල්ලුහ. වළඵළයි 
එපවභ තිපඹනහනම් පදන්න පුලුන්කභ තිපඹන්න ඕපන්. ති පදකක් ගිහිල්රත් එක දුන්පන් 
නළවළ.ත දස 21ක් ඉල්ලුහ. අපි ඉන් ඉන්නහ වරි පතොයතුරු දළන ගළනිම් ඳනපත් කල් 
ගන්න පුලුන්කභ තිපඹනහ. වළඵළයි පනොදි හිටිපඹොත් අපි හිතන්පන් පභොකක්ද පභපවභ 
තියණඹක් අයපගන නළවළ. භභ ඇහුහ හිටපු අඹපගන් ඳළයි  අඹපගන් අහුහ ඔවුන් කිේහ අපි 
අත උසරහ නළවළ කිඹරහ. වළඵළයි නගයහධිඳතිතුභනි එපවභ නම් තමුන්පේ ඒ ඵරඹ ඳහවිච්චි 
කයරහ ඒ පා කයහනම් ඉදිරිපේදි තමුන්නහන්පේ විතයක් පනපභයිපන් ඔඹ පුටුපේ හඩි පන්පන්. 
තමුන්නහන්පේ ත භහ පදක තුනක් ඉදියි අපි දන්නහ කවුරුකිේහත් ඔඹ පුටුට නළත ඹන්න 
අභහරුයි. අපි හිතනහ ඹන්පන් නළවළ කිඹරහ. පභොයටු ජනතහපේ පිනට ඔතන තමුන්නහන්පේ 
නළති පන පකපනක් හඩි පරහ එතන දුන්පනොත් ත පකපනක්ට කයන්න අපි කිඹන්පන් 
නළවළ කරහකහයපඹො ඉවර පකපනක් ඇවිල්රහ අභංගරය කයන්න දුන්පනොත් අපි කයන්පන් 
 නිවහල් පනල්න් කරහ කරුහට කයන අපගෞයඹක් එතුභහට දුන්පන් නළවළ එදහ. යහතහත්පත් 
ඉදරහ අයපගන ගිඹහ පොයිහපුයට. පරොකුපරහක් ගිඹහ පොයිහපුය අයපගන ගිහිල්රහ ඒ 
උත් බහ වරිඹහකහය ංවිධහනඹවුපන් නළවළ. කථහ විසිගහනක් තිබ්ඵහ. භයණඹ චිතකඹට 
දහනපකොට ව 6.45 කලුයට දහන්න වුපන් නිසි පගෞයඹක් එතන රළබුපන් නළවළ. උත් 
බහපේ පම් කරපු දුන්නහනම් යහතහත්ත එතුභහපේ ගපම් පඵොපවෝභ රගින් ඹන්න තිබ්ඵ 
තළනක්. ගිහිල්රහ පම් පා කයන්න තිබ්ඵහ. උත් බහපේ කටයුතු ටික කරහ ංවිධහනඹ වරි 
නළතිවුනහට. නමුත් පභතන කයහනම් ඔක්පකොන්ටභ ඩහ ංපතෝපන්න තිබ්ඵහ අපිට. ඒනිහ 
පම්හ ගළන තමුන්නහන්පේපේ ඔඹ ඵරඹ ඔඹ විදිඹටභ ඳහවිච්චිකයන්න ඹන්න එඳහ. පභොකද 
ඒපකන් පඳන්පන් තමුන්නහන්පේ අවුරුදු 15ක් දිර්ඝ කහරඹක් හිටිඹහභ නළති ඵරඹක් ආරුඩ 
කයගන්න ඵරනහ. ඒනිහ ජනතහට පත්රුන පරහට අවුරුද 15කින් ඇති කිඹරහ පත්රුන 
පරහට ජනතහ ඒ තින්දු ගනි කිඹන විලසහඹ අපිට තිපඹනහ. ඒනිහ භභ පතොයතුරු 
දළනගළනිම් ඳනත ඹටපත් ඉල්ලිම් කයරහ තිපඹන පතොයතුරු ගණනහක් තිපඹනහ. භභ ඉල්ලුහ 
අය ලුනහ කරපුපේ ඳර්චස තුනකුත් ඒ ප්රභහණඹ ම්ඵන්ධපඹන් අහන ප්රලසන කිහිඳඹට භට 
පිලිතුරු රළබුන්නළවළ.නහගරික පකොභහරිසතුභනි භභ ගහ තිපඹනහ පල්කම්තුභනි භභ ගහ 
තිපඹනහ එපක් එනහ කිේ එක අටපනි භහපේ තහභ එරහ තිබ්පබ් නළවළ.ඒනිහ පතොයතුරු 
දළනගළනිම් ඳනත ඹටපත් අපි ඉල්රපු පතොයතුරු අපිට රඵහ පදන්න. පභොකද  ඔතන ඉදරහ 
පභතනට හඩි පනපකොට භභ පවොද ආයුධඹක් අයපගන ආපේ. භට පවොද ලක්ති ම්ඳන්න 
ආයුධඹක් තිබ්ඵහ. ඒක කඩුක්ත්,පිසපතෝරඹක්ත් පනපභයි පතොයතුරු දළනගළනිම් ඳනත පම්ක 
ඇති වළපභෝටභ ගවන්න. පම්ක ඇති කයකරහ ගවන්න. පම්ක ඇති ට්ටරහ දහන්න. ඒනිහ 
පභතුභහ පම් දස ටිපක් වරි උනන්දුපනහ ඇවිදින භන්රිරු අර පකොපවොභද පගඩනළගිලි සිභහ 
තිඹන්පන් කිඹරහ. පඵොපවොභ උනන්දුක් තිපඹනහ පභතුභහට. භභ දළක්කහ නහගරික ංර්ධන 
අධිකහරිඹට තළන් තළන් රට අවනහ. ඒ උනන්දු එතන තිපඹනපකොට වළඵළයි අය පඳොල් 
පකන්දක්ත් නළති පකනහ පඳොල් ගවක් තිඹහපගන පවොඹන පකනහපගයි ප්රලසනඹක් තිපඹනහ. 
භභ ඊට ඳසපේ ලියුභක් දළම්භහ විල්පරෝයත්පත් ප්රධහන ඳහ පර් ඉදරහ පගොඩනළගිලි සිභහට 
පකොච්චයක් තිඹන්න ඕපන්ද? එතපකොට දිරහ තිබ්ඵහ අඩි 25ක් තිඹන්න ඕපන් කිඹරහ 
තමුන්නහන්පේට භතකයි තමුන්නහන්පේට දළම්භහ ආණ්ඩුකහයයඹහ ලියුභක් එරහ තිපඹනහ 
ඒපේභ ඳශහත් ඳහරන පකොභහරිසයඹහ ලියුභක් එරහ තිපඹනහ තමුන්නහන්පේපේ පුතහපේ 
බිල්ඩින් එක ගළන. පම්ක අනයයි කිඹරහ. වළඵළයි එතනදි භට ප්රලසනඹක් තිපඹනහ පභතන 
කහර්මික නිරධහරිඹහ හර්තහ කයනහ පම් ප්රභහණඹ වරි කිඹරහ. අපි ඉන්පන් එතළන. කහර්මික 
නිරධහරිඹහ පකොපවොභද එපවභනම් ආණ්ඩුකහයයඹහට පඵොරුකයන්පන්. 
ආණ්ඩුකහයයඹහපේ,ඳශහත් ඳහරන පකොභහරිසයඹහපේ ඇස ළහු කහර්මික නිරධහරිඹහ කවුද? 
භට ආයංචියි ඒ පකොට්ඨහලපේ එක්පකනහ පනපභයි පන පකපනක්ට කිඹරහ පම් හර්තහල් දහරහ 
තිපඹනහ කිඹරහ. එපගෝල්පරෝත් ඳරිසම් පන්නපයි. තර්ජනඹක් පනපභයි නිතිඹට පිටින් 
ළඩ කයනහනම් ඒ නිතිඹට අපි සුදහනම්. ඒ අඹ එතනට පගනිඹන්න. ඒනිහ පම්ක 
නගයහධිඳතියහ අපි දන්නහ ඳහුගිඹ කහපල් එතුභහ භභ පභතන ඳහුගිඹ බහරභ කළගළහුහ 
ඉදිරිඳත් කයහ වයිපඹන් කළගළහුහට වයත් එපේභ ළදගත් පඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කපල් භභ. 
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වළඵළයි මුරසුපනන් ඵරහපඳොපයොත්තු වුපන් උත්තය. මුරසුපන් භට පචෝදනහක් විතයයි එල්ර 
කපල්. කදහත් ප්රලසනරට උත්තයඹක් භට දුන්පන් නළවළ.අන්න ඒනිහ අපි කිඹනහ 
නගයහධිඳතියඹහ ට පුවගිඹ කහපල් රිභන්ඩ් එපක් ඉන්න වුනහ. එඹහට එඹහ පබ්යගන්න ඵළරි 
ගිඹහ. ඳක් නහඹකඹන්ට එඹහ ආයක්හකයගන්න ඵළරි ගිඹහ. ඒනිහ පකොභහරිසතුභනි 
පල්කම්රු ප්රමුා නිරධහරි භවත්රුන්පගන් ඉල්රහ සිටින්පන් තමුන්නහන්පේ තමුන්නහන්පේපේ 
රැකිඹහ ගළන උනන්දුපන්න, විභසිලිභත් පන්න, ආයක්හ කයගන්න පභොකද අපි පිටිඳසපන් 
ඉන්නහ ඔතන පවට භභ පන්න පුලුන් භභ අදවක් තිබ්පබ් නළවළ වළඵළයි දළන් හිපතනහ 
තියණඹක් ගත්පතෝත් ඔතන හඩිපරහභ තභයි නතින්පන්. භභ පනොපන්න පුලුන් ත 
පකපනක් පන්න පුලුන්. වළඵළයි ඔතන හඩිපන කවුරුවුනත් අපිට පදඹක් කිඹරහ කයගන්න 
පුලුන් කභ තිපඹනහ. පභොකද යදක් පනපභයි අපි කිඹන්පන්. වරිපදඹක් කිඹන්පන්. ළයදි 
පදඹක් ම්ඵන්ධ පඳන්නරහ දිරහ පම් ළරැාදට ඳරික්ණඹක් තිඹන්න කිේහභ එක පනොකය 
ඉන්න ඵළවළ. එතනදි නිරධහරින් පන්න පුලුන් අපි පිටිඳසපන් ඉන්නහ. ඒ ම්ඵන්ධ ඒ 
පදල් පන්න පුලුන්. ඒනිහ නගයහධිඳතිතුභනි භභ කිඹනහ පම්ක නිහ පම් භහ ගහනත් 
කල්ඳනහකහරි ළඩ කයරහ තමුන්නහන්පේපේ ඵරඹ විධහඹකඹක් විදිඹට ඳහවිච්චිකයරහ කයන්න 
පවොද පදල් කයන්න. ංර්ධන පාල් අපි අත්පදකභ උසනහ. නමුත් අහධහයණ විදිඹට 
කටයුතු කයනහනම් අපි එකට විරුාධ නළගි සිටිනහ.  

            03(16) භවහ නගය බහ භන්රි  -   සිත්ති භසීනහ ඵක්කර් භවත්මිඹ 

                        ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, එක්ත් ජහතික ඳක්පේ උණුසුම් සුබඳළතුම් එක්කයනහ අප්  පර්ාහ 
තයංගනි භහධයපේදිනිඹට. ඒපේභ තභයි භභ කිඹන්න කළභතියි කටුඵළාද පශද ංකිර්ණඹ 
ගළන කටුඵළාද පශද ංකිර්ණපේ යහඳහරිකයින් සිඹලුපදනහටභ පේ කඩ කහභය පන්වි 
තිපඵනහ. ඒපේභ පකොර මිටි විකුණන අම්භහ ගළනත් ඒපේභ කිරි පකොස විකුණන අම්භහ 
ගළනත් ළරකිල්රට අයපගන එපගොල්රන්ටත් අසථහක් රඵහ දිරහ තිපඹනහ. කණගහටුට 
කරුණක් තභයි වයක්භස විකුණන යහඳහරිකඹහටත් භහලු විකුණන යහඳහරිකඹහටත් එතන 
අසථහ අහිමි පරහ තිපඹනහ. ඉතින් ඒ ම්ඵන්ධ ඔඵතුභහපේ අධහනඹ පඹොමුකයන්න 
කළභතියි. පභොකද පභොයටුපේ ජනතහ 177000ක් ඉන්නහ. එපකන් 5000ක් ඳභණ තභයි මුසලිම් 
ජනතහ ඉන්පන්.  එතන ඵළලුහභ වයක් භස කඩ පභොයටු තුර භභ හිතන්පන් 7ක් ඳභණ 
තිපඹනහ. එතනින් පඳනහ කවුද ළඩිපුය ඳරිපබෝජනඹ කයන්පන් කිඹරහ. ඒනිහ භභ කිඹනහ 
පම් පාඳර ගළනත් පම් යහඳහරිකයින් පදපදනහ ගළනත් අධහනඹ පඹොමු කයරහ එතුභන්රහපේ 
ආර්ථික තත්ත්ඹ කඩහ ළපටන්න අරින්පන් නළති එපගොල්රන්ටත් අසථහ පදන්න කිඹරහ 
භභ ඉල්රහ සිටිනහ. 

 03(17)භවහ නගය බහ භන්රි  -   එම්.තිය යහංජන පභන්ඩිස භවතහ 

                      ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,විපලේපඹන් ගිඹ බහහය කිහිඳක් තුරදිභ කඩරහපන් තිපඹන ප්රලසන 
ගනනහක්භ ඉදිරිඳත් කයහ බහ වමුපේ. ඒ කිසිදු ප්රලසනඹකට පිළිතුයක් රළබුපන් නළවළ කිඹන 
එක ප්රධහන ලපඹන් කිඹහ සිටිනහ. ඒ ම්ඵන්ධ අප්  භළක්සි භන්රිතුභත් එතුභහපේ 
පනෝනහපේ තහත්තහපේ පේ ඉදිරිපිට ඳතින ර ෆිමික්ස පඹොදරහ වදන්න කිඹරහ කිේහ. විපලේ 
සුබහශිංනඹක් පුදකයනහ අප්  පර්ාහ තයංගනි පජසඨ පුත්ඳත් කරහපේදිනිඹට ඒ රඵපු 
ජඹග්රවණඹ ව එතුමිඹපේ ඉදිරි අනහගත ළඩ කටයුතු සිඹල්ර ර්ප්රකහයපඹන් හර්ථක පේහ 
කිඹහ ප්රහර්ථනහ කයනහ. ඒපේභ ය 180කට ඳසු පුක්අයම පභපතෝදිසත විදුවරට අප්  
නහඹක හිටපු අභහතය ත්භන් ඳහර්ලිපම්න්තු භන්රි ඉයහන් වික්රභයත්න භළතිතුභහපේ ඉල්ලිභක් 
වළටිඹට ව පේනක දභඹන්ත අප්  ඳශහත්බහ භන්රිතුභහ හිටපු එතුභහපේ වපඹෝගපඹන් 
රඵහදුන්නු ඵස යථඹ ම්ඵන්ධ අප්  ගරු විඳක් නහඹක භගි ජන ඵරපේගපේ නහඹක ජිත් 
පප්රේභදහ භළතිතුභහට අප්  සතුතිඹ පම් අසථහපේදි පිරි නභනහ.  

 03(18)භවහ නගය බහ භන්රි  -   එම්.ශිපයෝමි ඉන්දිකහ කුපර් භවත්මිඹ 

                      ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,සුබ අලුත් අවුරුාදක් ප්රහර්ථනහ කයනහ 2023 පර්  ඳරපනි බහ 
පනුපන් ජනතහ පනුපන් කිසිඹම් ආභන්ත්රණඹක් කිරිභට ඵරහපඳොපයොත්තු පනහ. 
ප්රථභපඹන්භ පර්ාහ තයංගනි භවත්මිඹට භභත් සුබ ඳතනහ කහන්තහක් විදිඹට. කහන්තහන් ඹම් 
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ඹම් ඉරක්ක ජඹග්රවණ අත්කය ගන්න පරොකු කළඳකිරිම් කයරහ තභයි ඒ තළන්රට එන්පන්. 
ඉතින් ඒ ම්ඵන්ධපඹන් එතුමිඹට සුබ ඳතනහ. ඒපේභ විපලේපඹන්භ ඳහුගිඹ දසර ජනතහ 
ප්රලසනරදි භභ දළක්කහ කහණු ඳාධතිඹ පිරිසිදු කිරිම් ම්ඵන්ධපඹන් කිසිඹම් ළඩ පිලිපරක් 
තිබ්ඵහ. ඒ ම්ඵන්ධපඹන් සතුතින්ත පනහ. ඒත් එක්කභ විපලේපඹන්භ පභොයටුමුල්ර 
ප්රපාලපේ කහනු ඳාධති සුාධකයරහ ඒ ඇතුපල් තිබ්ඵ ඳස ඉත් කයරහභ ඒ කහණු ඳාධතිඹ උඩින්   
තඵපු අසථහ පගොඩක් තිබ්ඵහ. ගරු නගයහධිඳතිතුභනි ඒහ ඉත් පනොකිරිභ භත ඒ ජනතහ 
භවයක් පරහට ඒහ තභන්පේ තු රට ඇදපගනභ සථහන ඳවිත්රකයපු අසථහ තිබ්ඵහ. ඉතින් 
එභ අසථහ භට කිඹන්න ඕන කයන්පන් එභ ඳස නළත ර්හත් එක්කභ නළත එභ කහනු 
ඇතුරටභ තළන්ඳත්විභක් තභයි සිාධපන්පන්. ඒනිහ එතනදි එභ කටයුත්ත විපලේ අධහනඹක් 
පඹොමුකයන්න. ඳස ඉත්කිරිපභන් ඳසු නළත එභ ඳස එභ සථහනපේ තළබිපභන් රකින්න 
කිඹන ඉල්ලිභ කයන්න කළභතියි. ඒත් ඒකකභ විපලේපඹන්භ ප්රධහන කහර්ඹඹක් පර අධයහඳනඹ 
අඩහරපරහ තිපඹන පරහක භභ හිතන්පන් ශභයින්ට පඳොත් කට්ටරඹ රඵහගත පනොවළකි 
තත්ත්ඹක් තිපඹනහ. අතයහල ලිපි ද්රය ව පඳොත් ඳත්ර මිර හිතහගත පනොවළකි තයම් මිර 
ර්ධනඹක් විභ නිහ ඳහල් දරුන්ට අලය භභ හිතන්පන් අපි රඵහපදන පඳොත් කට්ටරඹ 
ඔඵතුභහ නගය බහ වයවහ රඵහපදන පඳොත් කට්ටරඹ වළකි ඉක්භනින් අපි පත රළබුපනොත් ඒක 
ඉතහභ ඹවඳත් ක්රිඹහක් පර භභ අගඹනහ. පභොකද පම් පරහපේ යටභ අසථහය පරහ ඉන්න 
පරහපේ අධයහඳනඹ කඩහ ළටිභට ඉඩපනොදි පභොයටුපේ දරුන්ට නගය බහ තුලින් කයන්න 
පුලුන් කහර්ඹඹ ඉටු කිරිභ තභයි අප්  ගකිභ. භවජන නිපඹෝජිතපඹෝ විදිඹට කිඹන එක භභ 
නළතත් භතක් කයනහ. එත් එක්කභ විපලේපඹන්භ විදුලි බිර ර්ධනඹ විභ අපිට අනහගතපේ 
මුහුණ පදන්න සිාධවුපනොත් පභොයටුපේ දළළන්ත ප්රලසනඹක් ඵට ඩු කර්භහන්තඹ නළත 
ජනතහ දළන් අපිත් එක්ක කථහ කයනහ ඩු කර්භහන්තඹ දළනටත් ම්පුයණපඹන් අඩහරපරහ 
තිපඹන පරහක නළත නළතත් විදුලි බිර ර්ධනඹ වුපනෝතින් ඩුහට අලය අතයහලඹ 
සිඹලු කහයණහ දවහ මිර ළඩි විභක් සිාධපනහ. අපි දන්නහ ඉරුම් කුලිපේ ඉදන් ප්රහවන 
ගහසතු ඳහ සිඹල්රක් ළඩිපරහ වහඩ්පඹහ අයිටම් පකොපවොභත් 36000 තිබ්ඵ ටිනර් එක 
160000ට ගිහිල්රහ ඉතහභ ළඩිවිභක් සිාධපරහ තිපඹනහ. භභ හිතන පභතන ඉන්න 48 
පදනහපේභ ගකිභ පභොයටුපේ දළළන්ත ප්රලසනඹ අප්  ප්රධහන ජිපනෝඳහඹ තත්ඹ ආදිකහපල් 
ඉදන් අප්  මුතුන්මිත්තන් කයපු කහර්ඹඹ රැකගළනිභ. භභ හිතන ඔඵතුභහපගත් ගකිභක් විදිඹට 
භභ දකිනහ භභ ඉතහභ පගෞයපඹන් නළත නළතත් භතක් කයනහ විදුලි බිල්ඳත් භග පභඹ 
ළඩිවුපනොතින් ඩුන්ට දයහගතපනොවළකි තත්ඹක් රගදිභ උාගතපනහ නගයහධිඳතිතුභනි 
කර්භහන්තඹ ළහුපනොත් අපි ජිත්පරහ වභහයයි. අප්  මිනිසසුන්ට කන්න පඵොන්න නළති 
මිඹළපදන තත්ඹක් ඇතිකයන්න එඳහ. කරුණහකයරහ පම් දළළන්ත ප්රලසනඹට අපි උයපදමු කිඹන 
ඉල්ලිභ කයනහ. අපි වළපභෝභ එකතුපරහ විපලේපඹන්භ කමිටුක් රැසකයරහ වරි ඩුන් 
ආයක්හකය ගළනිපම් ළඩ පිළිපරක් වදමු.භභත් අදටත් ජිත්පන්පන් ඩු කර්භහන්තඹ 
නිහ.අපි දන්න වළපභෝභ අපිත් එක්ක ඉන්න වළපභෝභ ජිත්පන්පන් ඩු කර්භහන්තඹ නිහ. 
කරුණහකයරහ ඒ පිළිඵද ඔඵතුභහ දළඩි අධහනඹ පඹොමුකයන්න කිඹන ඉල්ලිභ කයනහ. එත් 
එක්කභ තිය භන්රිතුභහ කිේහ පේභ අධයහඳනඹ ඳළත්ත ගළන හිතාදි භභ හිතන්පන් රංකහපේ 
ප්රධහන විඳක්ඹ විදිඹට භගි ජන ඵරපේගඹ කිඹන ඳක්ඹ ගරු නහඹක ජිත් පප්රේභදහ භළතිතුභහ 
පභොයටුමුල්ර පකොට්ඨහලඹට අප්  පභපතෝදිසත උස විදුවරට රඵහ දුන්නු රුපිඹල් 
ඳනසරක්ඹක් ටිනහ ඵස යථඹක් භභ හිතනහ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි ඵරඹ තුර සිටිපේ නළතත් 
ඵරඹ යහිත හිටිඹත් අපිට වළපභෝටභ පුලුන් යටට පේඹක් කයන්න.එතුභහ ආදර්ලඹක් පගනත් 
දුන්නහ. ගරු ඉයහන් වික්රභයත්ත භළතිතුභහපේ වපඹෝගඹ එතුභහට රඵහ පදන්නත් ඵසයථඹ පභොයටු 
මුල්රට භපේ පකොට්ඨහලඹට පේනක භන්රිතුභහපේ පකොට්ඨහලඹට රඵහ දිභ අපි රඵපු 
පගෞයඹක්.  පම් අන් කහරඹ අපි ගත කයන්පන් භභ හිතන්පන් බහ හය පදකක් පවෝ තුනක් 
පවෝ කිහිඳඹක් තභයි තිපඹන්පන්. ඉතින් ඔඵතුභහ අපි කුරල් කහගත්ත යුගඹ අන් කයරහ 
වළපභෝභ එකට එකතුපරහ පුලුන්නම් පම් අහන කහරඹ වරි එකිපනකහ අතය වපඹෝගඹ 
ර්ධනඹ කයරහ නගයඹක් විදිඹට පභොයටු පනස කයන්න පුලුන් පාල් ඳයණ පකෝන්තය 
භහන්තය ඔක්පකෝභ අභතක කයරහ යටක් විදිඹට ඉසයවහට ඹන්න පුලුන් ඳරිඳහරන ුවඹක් 
නිර්භහණඹ කයමින් විපලේපඹන්භ පභොයටු අලුත් පභොයටුක් නිර්භහනඹ කයන්න 2023 ර්පේ 
අපිට වළකිපේහ කිඹහ ප්රහර්ථනහ කයනහ. විපලේපඹන්භ ඩුන්පනුපන් කටයුතු කයමු කිඹන 
ඉල්ලිභ භභ නළත නළතත් භතක් කයනහ.  
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 03(19)භවහ නගය බහ භන්රි  -   සුනිල් නන්දසිරි භහපකෝයහශ භවතහ 

                      ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,ජිත් පප්රේභදහ භළතිතුභන් දුන්නු ඵස යථඹ ගළන සතුතින්ත පනහ. භභ 
කණගහටුපනහ පවේතු තභයි ඉයහන් වික්රභයත්න භළතිතුභහ පභොයටුට වදුන්රහ දුන්නු 
පුාගරඹහ ලපඹන් 2012 ඔඹ ඉසපකෝපල්ට තභයි භභ පගනහපේ. පභොකද එදහ භභ බහට 
පගන්නරහ භභ ගළන කිසිභ පකපනක් දන්පන් නළතිවිදිඹට කථහකයහ. පවේතු භභ තභයි පභොයටුපේ 
දළනට යුඑන්පි එපක් ඉන්න ඳරිනතභ පාලඳහරඥඹහ ඒපේභ ප්රධහනභ භන්රියඹහ 2001 ර්පේ 
සිට අාන්ඩ ඉන්නහ. එභ ඵසඑක පගන්න ප්රධහනිඹහ වුපන් භභ 2018. එතපකොට කවුරුත් 
භන්රිරු හිටිපේ නළවළ. අප්  ඉසපකෝපල් තිරකසිරි භන්රිතුභහ ක්රිහන්ත විපේයත්න 
භන්රිතුභහ,රලිත් භන්රිතුභහ,පභෝරිස විපේයත්න භළතිතුභහ ඉන්නහ. භභ තභයි එභ ඉසපකෝපල් 
ය 7ක් ආදි ශිය ංගභපේ උඳබහඳති. ජිත් පප්රේභදහ භවත්භඹහටත් දන්න්න කථහකයන්න 
ඕපන්. අපි ඳත්තය හර්තහකයන භවත්භ භවත්මින් ඉන්නහ. ඒනිහ එතුභහටත් දන්න්න. එතුභත් 
ඇවිල්රහ එඹ අපනක් භන්රිරු පේයපේභ නම් කිේහ. භභ තභයි උඳ බහඳති 2018 භභ තභයි 
ඉයහන් භවත්තඹහට කිඹරහ ඉල්ලිභ කපර්. ඒක එතුභහ කිේහ. ඒනිහ ඒපක්දි භභ ඉල්ලිභක් 
කයනහ සතුතින්ත පනහ අප්  ඉසපකෝපල්ට ඹභක් රළබිභ පිළිඵද. කණගහටුපනහ ඒදින 
ඔඹ පාට අතගවපු ඔඹ කිඹන භළතිතුභහ පගන්පු පුාගරඹහ ආදිශිය ංගභපේ 
උඳබහඳතියඹහ අභතකවිභ පිළිඵද කණගහටුපනහ.අප්  ඉසපකෝපල් ආදිශියපඹෝ පගොඩහක් 
ඉන්නහ. ඒනිහ ඒ පිළිඵද භතක් කයනහ.  

 

 

 ගරු නගයහධිඳති  -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

 ගරු භන්ත්රීරුනි, විපලේපඹන්භ භභ ආඹතන වහ පඳත්ම් ඳළමිි ලි ඹටපත් පිළිතුරු රඵහ දීපභට   
 ඹන්පන් නළවළ. විපලේපඹන් භහ උපදහ භපේ දරුන් උපදහ අවන ප්රලසන රට භභ උත්තය  
 පදන්න භට පුළුන් කභක් නළවළ ඒක ආදහශ න්නහ වු අධිකයණඹකදීප පවෝ කුභන පවෝ 
 අසථහක උත්තය ඳඹහ ගන්න පුළුන්.  

සිත්ති භසීනහ ඵක්කර් භන්ත්රීතුමිඹ කිවුහ දිනපඳොපල් තිපඵන පශදහම් ම්ඵන්ධ එහි 
නිර්භහණඹත් එක්ක පශහම් කිරීපම් කටයුත්තට ශීත කශ භස, ශිත කශ භහළු ඳභණක් සිදුකිරීභ 
වහ න්නහවු ළශළසභකුත් අනුභළතිඹක් එක්ක තභයි එඹ වදරහ ති පඵන්පන්. භහ ඔඵතුමිඹටත් 
ඔවුන්පේ ඉදිරිපඹදීපභ කිවුහ පන තළනක් ඵරන්නම් පභොකද භට පුළුන් කභක් නළවළ එතන 
නළති එකක් දීපරහ පඵොපවොභ අංග ම්පුර්ණ එකකට සුඳර් භහකට් එපක්භ සිඹළු පදනහට අහිතකය 
පන ආකහයපේ පදඹක් කයන්න භට ඵළවළ. පභොකද භභ දන්නහ තයමින්භ ය 45ක් 50ක් භහළු 
විකුණපු පකපනකුත්. එතනින් අයින් පන්න සිාධවුනහ එ නිහ භභ ඔඵතුමිඹට ආහධහයණඹක් 
කයන්පන් නළතු ඒ කටයුතු ඵරනහ.  

ඒ පේභ විපලේපඹන් අපි පම් සුඵඳළතුභ පනොකපරොත් එඹ පවොද භදීප කිඹරහ භභ හිතනහ. පම් 
ඳි විඩඹ භට කතහ කයරහ පර්ාහ තයංගනී භවත්මිඹ කිඹනපකොට භට පභපවභ ම්භහනඹක් 
රළබුණහ කිඹරහ, එතුමිඹ භට කතහක් කිවුහ භට ළදගත් ඒ කතහ එතුමිඹ කිවුහ භට පම් 
ම්භහනඹ රඵහ ගළනීභ වහ ඔපබ් භවහ නගය බහපන් කයන්නහවු ඳරිය හිතකහමී ළඩ භභ 
ළඩි පකොටක් ලිවුපේ, පභොයටු නගය බහපේ ඳරිය හිතකහමී ළඩටවන් භභ ලිඹපු නිහ භභ 
පම් ඇගයීභට ඳහත්රවුනහ කිඹරහ. ඒ චන ටික ඇහුහභ භභ ඉතහභත් තුටට ඳත්වුනහ. පභොකද 
ම්භහනඹට ඳත්රවීභට පවේතු පභොයටු භවහ නගය බහ වීභ. ප්රලංනීඹයි ඔඵතුමිඹපේ කහර්ඹඹ 
බහර්ඹඹ ඔඵතුමිඹ ඒ ලිඹන ළකි ර තිපඹන්නහ වු පදයින් භහජඹ ගත්තහවු ඳහඩභක්. ඒ නිහභයි 
ඔඵතුමිඹ අගඹ කයරහ තිපඹන්පන්, ඒ පනුපන් අපි ඔඵතුමිඹට සතතින්ත පනහ. පභොයටු 
රංකහදීපඳ හර්තහකහයි ඹ වළටිඹට ඔඵතුමිඹට අපි ප්රලහංහ කයනහ. 

04.  ප්රලසන  -  නළත.     
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 05.  පඹෝජනහ, 

 නගයහධිඳති -  ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

 ගරු භන්ත්රීරුනී, 13 (ඌ) ගන්තිඹ ඹට පත් ඉදිරිඳත් කය ඇති පඹෝජනහ බහ වමුපේ තළබිභට 

අය  පදනහ.  

05(01). නගයහධිඳති ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු, භවහ නගය බහ භන්ත්රී එච්. ප්රදීප්  ්රිඹන්ත ප්රනහන්දු, ජී. 
සුයංග එන් අපඳෝන්සු, එස. පක්ය යවින්ද්ර ප්රනහන්දු, බී. ජිත් දුමින්ද පීරිස, යු. එල්. පේනක 
දභඹන්ත ද සිල්හ, එම්. චන්ද්රහ ගහමිි  පිරීස ඹන භවතුන් විසින් ඉදිරිඳත් කය ඇති පඹෝජනහ 
නගයහධිඳති ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ විසින් බහට ඉදිරිඳත් කයන රදි.  

 "පභොයටු පුයයපේ උඳත රඵහ ය වෆත්තළ වඹක ඳභණ කහරඹක් පභොයටු පුයයපේ 
දිවිපගමින් ශ්රී  රහංකීඹ ංගීත කරහට භවඟු පභපවඹක් කශ දිංගත ංගීතපේදීප නිවහල් 
පනල්න් භවතහට පභොයටු  භවහ නගය බහපේ පගෞයනීඹ උඳවහයඹ පුද කශ යුතුඹළයි 
පඹෝජනහ කයන්නීඹ“ 

පභභ පඹෝජනහ නිපඹෝජය නගයහධිඳති ඩී.භන්ත සිල්හ භවතහ විසින් සථීය කයන රදි. 

 

 භවහ නගය බහ භන්රි - එච්.ප්රදීප්  ්රිඹන්ත ප්රනහන්දු භවතහ 

 ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඹ අවුරුදු 76ක් අපි භඟ ආයු වින්දනඹ කයරහ ශ්රී රංකහ ගීත කරහට 
කරුණහ සු තළරු අප්  ආදයි ඹ අහවඹ ගහඹන ශිල්පීඹහ නිවහල් පනල්න් භවත්භඹහ 
දළපඹන් මුපගන ටික  දිනක්  පනහ. බහක් විදිවටත් පභොයටුපේ ජනතහ විදිවටත් භහ 
ප්රථභපකොට එතුභපේ ආදයීයඹ පුත් තයංග පනල්න් භවතහ ඇතුළු ඳවුපල් ළභට භපේ 
පඳෞාගලික පලෝකඹත් පභොයටු ජනතහපේ පලෝකඹත් පුදකයන්න පභඹ අසථහක් කය 
ගන්නහ. නිවහල් පනල්න් භවතහ පිළිඵ අප්  හිපත් පම් යපට් බිහිපච්ච කරහ කරුපක් 
විදිවට ගහඹන ශිල්පිපඹක් විදිවට තිපඹන පගෞයඹ පේභපභොයටු පුත්රපඹක් විදිවටත් 
විපලේපඹන්භ අපි අධයහඳනඹ රඵපු පභොයටු භවහ විදයහරපේ කීර්තිභත් ආදිශියපඹක් විදිවටත් ඒ 
පේභ ඒ සිඹල්ර අභිඵමින් ඉතහභ නිවතභහනී අපිත් භඟ ඇසුරු කයපු පරන්ගතු කරහ 
කරුපකු විදිවටත් ඔහු පිළිඵ අපිට විලහර පගෞයඹක් තිපඵනහ. ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, 
එතුභන් ගහඹන ශිල්පිපඹක් පේභ ගීත යචකපඹක්, ගී තනු නිර්භහඳකපඹක් එ පේභ රංකහපේ 
ප්රංග පේදිකහපේ පඳයලිකහයඹහ විදිවටත් ය ගණනහක් කටයුතු කශහ. එතුභහපේ ජීන චරිතඹ 
ගළන භතක් කයනපකොට කිඹන්න ඕන අපි කලිනුත් අවරහ තිපඹනහ පකපනක් භළපයන්නභ ඕන 
ඉඳපදන්න කිඹරහ. නිවහල් පනල්න් කිඹන්පන් භළරුන විට නළත ඉඳදුන ගහඹකපඹක් කිඹරහ 
තභයි අපි විලසහ කයන්පන්. එතුභහ පේදිකහපේ අභයි ඹ ජිත්පරහ මිඹදුපන්, එතුභහපේ 
ඳශපනි ගීතඹ පවශ කතහට දහඹහද කයපු තළන ඉදරහ එතුභන් භයණඹට ඳත්පන තුරුභ 
එතුභන්පේ ජනප්රිඹත්ඹ එකභ තරඹක ඳත්ගත්තු ආදයි ඹ ගහඹන ශිල්පිපඹක් වළටිඹට අපි 
දකිනහ. ක්පේත්රඹට පකොඳභණ ගහඹන ශිල්පින් ආහත් වතුපිපඳන්න  පේ නළති පරහ 
ඹනහ. ඒ සිඹල්රට නිවහල් අයිඹහ අදර්ලඹක් ළඳයුහ. ගරු නගයහධිඳතිතුභනි එතුභන් මුලික 
ආධයහඳනඹ වළදෆරුපේ ර්තභහනපේ යහතහත්ත පයෝභහනු කපතෝලික ඳහපල් එදහ 8 න 
පශ්රේි ඹ දක්හ අධයහඳනඹ වදහයරහ පභොයටු භවහ විදයහරපේ 8 පර් සිට උස අධයහඳනඹ දක්හ 
අධයහඳනඹ වළදෆරුහ පභොයටු භවහ විදයහරපේ පේදිකහ පතොතළන්නක් කයපගන ඳහල් 
පේදිකහපන්, ගුන් විදුලිපඹන් යට වඳුනහගත්තු ඒ ආදයි ඹ ගහඹන ශිල්පිඹහ එතනින් ආයම්බ 
කයපු ගභන රංකහපේ ළඩිභ ගීත ඇල්ඵම් ගණනක් ගීත ඇල්ඵම් 113 ක් කරහයසිකයින්ට ප්රදහනඹ 
කයපු ආදයි ඹ ගහඹන ශිල්පිඹහ  ඵට ඳත්වුනහ. තභන්පේ ගීත ෛලලිඹ පේග රීාභ වුනත් ඒ පේග 
රීාභ ෛලලිඹට උඳකහය කය ගත්තු යචනහන් එයින් කිඹපන පඵොපවොභ සුභට, යර ආකහයඹට 
ජනතහ පත අයන් ගිඹ  පඵොපවොභ  අහදහත්භක ගීත යහශිඹක් ජනතහ පත අයන් ගිඹ 
ගහඹන ශිල්පිපඹක් ගරු නගයහධිඳතිතුභනි. ඒ පේභ තභයි එතුභහපේ ගීත ර තිබිච්ච කරුණහ 
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දහඹහ එතුභහපේ වදත තුශ තිබිච්ච ඵ අපි පඳෞාගලික දන්නහ. එතුභහ පම් භහජඹට පදන්න 
වදපු ඳි විඩඹ ගීත ලින් පඵදපු ඳි විඩඹ එතුභහපේ ජීන චරිතඹ  ඇතුපල් වදුනහ ගන්න 
තිබුණහ. අපනක් කරහ කරුන්ටත් විලහර වපඹෝගඹක් රඵහ දීපපු කරහ කරුපක් එතුභහ. එක 
තළනකදි එතුභහපගන් ප්රලසනඹක් අවනහ දළන් නිවහල් පනල්න් පේ අඹ පගොඩක් ඉන්නහපන් 
කිඹරහ. එතපකොට එතුභහ කිඹනහ පේ පේ අඹ පඵොපවොභ ළඩි පාදි අපේ ළඩි පන්පන් 
භහපේ කිඹරහ. එපවභ සුන්දය හිතපු භනුසපඹක්. පභොයටු භවහ නගය බහපේ අපි එතුභහ 
පනුපන් ඳාභ ශ්රී ම්භහනඹ රඵහ දුන්නහ. පභොයටු භවහ විදයහරඹ එතුභහපේ ගී ප්රංගඹක් 
කයනපකොට ඒ පනුපන් ප්රවීණ නිපේදන ශිල්පින් රැක් පගන්නන්න වදනපකොට එතුභහ කිවුහ 
නෆ ප්රදීප්  පභඹ කයන්න කිඹරහ. එපවභ අපිට අසථහ දීපරහ අපි ඹම් තළනකට පගන්න උත්ව 
කශහ. එඹටත් අපි පගෞයඹ පුදකයනහ පම් අසථහපේ. පඵොපවෝ කරහ කරුන් ම්භහනඹට 
ඳහත්ර පන්පන් මිඹදුනහට ඳසපේ නමුත් පභොයටු භවහ නගය බහ නිවහල් පනල්න් භවතහ, 
ඳණ්ඩිත් අභයපා ශුරීන් ජීතුන් අතය සිටිාදි ඳයණ ගහලු ඳහයට එතුභහපේ නභ නම් කයරහ 
අගඹ කශහ පේ නිවහල් පනල්න් භවතහ ජිත් වුන ඳහය නිවහල් පනල්න් භහත නමින් නම් 
කයන්න විපලේපඹන් ඒ ප්රපාලඹ නිපඹෝජනඹ කයන පක්ය යවීන්ද්ර භන්ත්රීතුභත්, 
නගයහධිඳතිතුභත් සිඹළු පදනහත් ඳක් විඳක් පේදඹකින් පතොය ම්භත කයරහ එතුභහට 
පගෞය දළක්වුහ. එතුභහ අපි අතය, නළති වුනත් දහ කහලික එතුභහපේ ගීත අපි අතය ඳතිවි. 
එතුභහට උතුම් වු නින් සු රළපබ්ඵහ ඹළයි ප්රහර්ථනහ කයමින් භභ නිවඩ පනහ.  

 

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

            ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, නිවහල් පනල්න් කිඹන අග්රගනය කරහ කරුහ පනුපන් පලෝක ජනක 
පඹෝජනහක් ඉදිරිඳත් කයන පම් අසථහපේදි එ වහ වපඹෝගඹ රඵහ දීපභ යුතුකභක්. දීපර්ඝ 
කහරඹක් පභොයටුපේ අපිත් භඟ ජිත් පරහ යහතහත්ත ග්රහභඹ නිජබිභ කයගත් නිවහල් 
පනල්න් කරහ කරුහ අපිට ඉතිරි පරහ හිටිඹ පභොහිදින් පඵේ පගන් එවහට හිටිඹ 
ගහඹකඹන්පගන් මිල්ටන් පඳපර්යහ, මිල්ටන් භල්රආයච්චි, පජෝතිඳහර වහ භකහලීන සිටිඹ 
ගහඹකපඹත් විදිවටත් ඒ පේභ සිනභහ තුශ ප්රවීන නළුනිළිඹන් වහ අතීතපේ ජීත්වුන කරහ 
කරුපක් වළඵළයි, ර්තභහනඹටත් ඔබින විදිවට කරහ වළඩගසහපගන ආහ. අපි ඉඳපදන්න 
කලින් ගීත පරොට අතීර්ණ වුන නිවහල් පනල්න් පභොයටු භවහ විදයහරපේ දීප් තිභත් ශියපඹක් 
විදිවට අකුරු කයරහ ඔහුපේ ගහඹන දිවිඹ ඳහපරන්භ අයම්බ කරහ කිඹරහ තභයි අපිට දළන ගන්න 
රළපඵන්පන්. එදහ පභදහ තුය එතුභහ තු හර්තහ කඩරහ නළවළ ළඩිභ ගීත ඳට නීර්භහණඹ කයරහ. 
එ පේභ ඳශමුන ගීත ඳටඹ එළිදක්පු ගහඹකඹහ විදිවට ඉතිවහඹට එක් පනහ. එතුභහපේ 
සුවිපලේෂි රක්ණඹක් අපි දළක්කහ පේදිකහකට නළගරහ ගීතඹක් ගහඹනහ කයනනම් පභොයටුපේ 
පනපන්න පුළුන් අපි ගිහිල්රහ හිටිඹභ අපි දළක්ක තළන පේනක භල්ලිත් අවිත් ඉන්නහ 
කිඹරහ පේදිකහපේ ඉදරභ කිඹනහ. නගයහධිඳතිතුභහ ගළනත් පභතන ඉන්න භවය භන්ත්රීරු 
ගළනත් කිඹනහ. ඒ අප්  තිබ්ඵ පරංගතුකභට. ඒ පේභ එතුභහ එතුභහපේ මුහුණු පඳොත නිළයදි 
අන්දමින් ඳහවිච්චි කයනහ. ඳහුගිඹ කහරඹ පුයහටභ අපනකුත් කරහ කරුන්ට තභන්පේ 
හිතතුන්ට සුබහෂිංන ඹම් ඳි විඩඹන් නිකුත් කයන්න වරිඹහකහයභ වසුයපු කරහකරුපක් 
විදිවට පභතුභහ දළක්කහ. අභයපා ශුරීන් පභොයටුට පගනහ අභිභහනඹ වහ භහනභ අභිභහනඹක් 
නිවහල් පනල්න් භවතහත් අපිට එක්කරහ. ඵයිරහ කරහ තුශ ස තන්ත්ර නිර්භහණඹ කය ගනිමින් 
නිවහල් පනල්න් භවතහ යට පට් ගිඹහ. අදටත් එතුභහ මිඹ ගිඹත් එතුභහ බහයගත්ත ප්රංග තත් 
තිපඹනහ. තභන්පේ ඳශපනි සිංදුපේ සිටභ මිපඹපදන පභොපවොත දක්හභ එක පේ තභන්පේ 
ජනප්රිඹත්ඹ රැක ගත්තහ එතුභහ. අපිට ආඩම්ඵයඹක් පගනත් දුන්න කරහ කරුපක් පභොයටුට 
ආඩම්ඵයඹක් පගනත් දුන්න කරහ කරුපක්. පඳොශපේ ඳඹ ගවරහ හිටපු කරහ කරුපක්. එතුභහ 
ගභස කෆපම් විඳහකඹ ම්ඵන්ධපඹන් ගහඹනහ කයපු ගීතඹ නිහපන් ග භස පනොකහ අතවළයපු 
මිනිසසු හිටිඹහ කිඹරහ අපි අවරහ තිපඹනහ. එතුභහ ඳද යචනඹ කශ ගීතඹක් වුනත් ඉතහ වයත් 
විදිවට එතුභහ කශහ. පම් භළතියණඹ කයන අසථහපේදි භභ සිංදුක් වදහ ගන්න එතුභහපේ 
නිට ගිඹහ. එදහ එතන හිටිඹහ පවේභසිරි වල්පිට කිඹන ගීත යචකඹහත් හිටිඹහ භභ හිතුහ ටික 
දක් ඹයි කිඹරහ ගීතඹ නිර්භහණඹ කයන්න කිඹරහ. එත් එපපරභ පවේභසිරි වල්පිට භවත්තඹට 
කිඹරහ භට ගීතඹ වදරහ දුන්නහ. ඒ නිහ අපිට පභතනට එන්න ඹම්කිසි දහඹකත්ඹක් දක්පු 
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පුාගරපඹක් ඹළයි කිඹමින් එතුභහ රැසකශ සිඹළු කුල් ඵරපඹන් එතුභහපේ ඳයපරො ජීවිතඹ 
හක්ලහත් කය ගන්න, ළඳත් කයගන්න රළපබ්හ ඹළයි ප්රහර්ථනහ කයමින් භභ නිවඩ පනහ. 

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

            ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,  ඉතහභත් කහපරෝචිත පර පභොයටු අප්  පුයයඹ තුළින් මුළු යටක් 
ඵඵශපු නිවහල් පනල්න්  ආදයි ඹ කරහ කරුහපේ ඒ අබහඹ ම්ඵන්ධපඹන් කයන පලෝක 
පඹෝජනහපේදීප භභත් අදවස කිහිඳඹක් ඳර කයන්න කළභති.  ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, නිවහල් 
පනල්න් කරහ කරුහ භහ වදුනහ ගන්පන් භහ කුඩහ කහරපේ ඉදරහ. විපලේපඹන් අප්  භහභහපේ 
භවුන් චයිම්ස ංගීත කණ්ඩහඹභත් එක්ක එතුභට විපලේ ම්ඵන්ධඹක් තිබුණහ. අප්  භහභහපේ 
නිට නිතයභ එතුභහ ඳළමිපණාදි අපි හුයතල් කයපු කරහ කරුපක්. ජනපත කරහපකත 
ඉදිකිරීභට පඳය එභ සථහනපේ තභයි ංගීත ප්රංග ඳළළත්තුපේ. ඒ අසථහන් රදි භහ වට ගීත 
ගහඹනහ කයන්න රළබීභත් නිහ භට එතුභහ කුඩහ කර සිටභ පේදිකහපේදීප ඇසුරු කයන්න 
රළබුණහ. කරහ කරුන් කිඹන්පන් ඉතහභත් සුන්දය වදතක් තිපඹන මිනිසසු ඒ සුන්දය වදත 
පවොඳින් පිළිබිඹු පච්ච චරිතඹක් තභයි එතුභහ. ඔහු 70, 80 දලක ර ජනප්රිඹත්පේ ඉවශභ හිටපු 
කරහ කරුපක්. නිවහල් අයිඹහ ඔහු එතනට පගනහපු ජනතහ කදහත් අභතක කපල් නළවළ. 
භවය ගහඹකපඹෝ සිංදු පදකක් කිඹපු ගභන් පේදිකහට නගින්න ඉල්රන්පන් 80000යි 
100000යි. වළඵළයි නිවහල් පනල්න් කරහ කරුහ ඒ මුදර ඳසුඳ වමහපගන ගිඹ කරහ කරුපක් 
පනපයි ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, එතුභහ පේදිකහපේදි පප්රේක්කපඹෝ සිංදු ඉල්රන ඳහයට සිංදු 10ක් 
උනත් කිඹන කරහ කරුපක්. ඒ තයම් මිනිසසු එක්ක ඵළදිච්ච කරහ කරුපක්. පභන් කරහ 
කරුපෝ වරි දුඵරයි නගයහධිඳතිතුභනි, පභොයටුපේ විවිධත්ඹ, විචිත්රත්ඹ තභයි පම්.භභ දන්න 
විදිවට එතුභහපග ඳශපනි ගීතඹ රසනට පිපුණ න භල් ගීතඹ ඒ ගීතඹ අපි ඳහල් ඹන කහපල් 
ඉදරහ අදටත් උත් ර ප්රංග ර ගහඹනහ කයනහ. අපි තරුණ කහපල් පාලඳහරන හකච්ඡහ 
ර කරහ පකොටස 2 ට පන් කයපගන තිබුණහ එකක් පීචන් කරහ එකක් ප්රබුාධ කරහ 
කිඹරහ. පජෝතිඳහර නිවහල් පනල්න් දරහ තිබුපන් පනභ පකොටකට. අභයපා, නන්දහ 
භහරනීරහ දහරහ තිබුපන් පන පකොටකට නමුත් ඳසුකහලීන අපි පත්රුම් ගත්තහ අය 
පන්කිරීභභ පකොච්චය පීචන්ද කිඹරහ. අහනපේ පම් කරහ කරුහ අතින් ඉතහ යර උනත් 
ආදර්ලහත්භක ගීත රැක් නිර්භහණඹ පරහ තිබුණහ. අප්  ජිවිතපේ ගළඹුය ගළන පකොච්චය එතුභහ 
උකවහපගන තිබුනද කිඹරහ භභ එතුභහපේ එක ගී ඳද ළරකින් කිඹමින් එතුභහට නින්සු 
ප්රහර්ථනහ කයමින් භහ පම් ඳද ළලින් භපේ ගුණකථනඹ නිභහ කයනහ.  

"ඳත්තයර විසතයපගොඩ ඇස ඇයපගන ත් ඳයඹට අපි කිඹනහ 
        පිත්තරපභොර යත්කයපගන දුක්කයදය ඳළක්කයපගන ද පගනහ" 

 භවහ නගය බහ භන්රි  -  පක්. පී. එම්. ඩී. නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ  

 ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, බහක් විදිවට අඳපේ පලෝක පඹෝජනහ එතුභහපේ පුතණුන්ට රඵහ 
පදන පම් පරහපේ. අපිට තිපඵන්පන් ඔහු පිළිඵ ගළඹුරු ආදයඹක්, ඒ ආදයඹ අප්  ගළඹුරුභ 
තළනක තළන්ඳත් කයරහ ඹන්න ඔහු නික්භ ගිඹහ. පභොයටුට ආදයඹ කශ පභොයටුපේ නභ 
ජහතයන්තයඹට රැපගන ගිඹ විවිධ ක්පේත්ර නිපඹෝජනඹ කශ විදතුන්, උගතුන්, බුාධිභතුන් කරහ 
කරුන් අතය අපිට පනක් නළවළ නිවහල් පනල්න් කරහ කරුහ ම්ඵන්ධ ඔහුද ඔහුට 
රළබිච්ච ජීවිතඹ ඇතුපල් දීපර්ඝකහරඹක් පම් පොඵහ පෞන්දර්ඹ මිනිස ජිවිත තුශ ඉතහ පවොඳින් 
ප්රතිනිර්භහණඹ කය ඔහු පඳන්නන රද අති දක් ඒ වළකිඹහට අපි ආදයඹ කශහ  විධ තර ර 
මිනිසුන්ට ඔහු ඳි විඩඹක් දුන්නහ. භභ පුාගරපඹක් විදිවටත් එතුභහපේ  අන් කටයුතු   
සිදුපන පරහපේ ඒගිනි දළල්පනචිතකඹ දිවහ ඵරහ හිටිපේ පරොකු පේදනහකින්. ඒ භභ පම් 
පභොයටුට ටිනහකම් පගන මිනිසුන්ට ආදයඹ කයන මිනිපක් නිහ. ඒ ආදය කයන මිනිසුන් 
අල්ඳඹ  අතය නිවහල් පනල්න් කරහ කරුහ ඉවශභ හිටපු පකපනක් නිහ. භභ ගීත ගහඹනහ 
කයන්න දන්න  පකපනක් පනපයි වළඵළයි භභ ඳහල් කහපල් සිටභ නිවහල් පනල්න් භවතහපේ 
ගීත ර පකොටස දන්නහ. ඒ දන්න පකොටස නිතයභ කපට්ත් තිපඹනහ. එක තභයි ඵළදීපභ. ඔහු 
මිනිහ පිළිඵ පභොන තයම් උකවහපගන හිටිඹද කිඹරහ අපි දළන ගත්තහ එතුභහ ගළන කර කතහ 
ලින්. එක් අපඹකුපගන් භයික් එක ගන්නත් උපන් නළවළ එතුභහ ගළන කතහ කයාදි. ඒ තයම් 
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මිනිසසුන්ට මීඳ පච්ච පකපනක්. මිනිසසුන්ට වදතට කිහ ඵළවළපු දක්පඹක්. එභ නිහ අපි 
අප්  පගෞයඹ පුද කයන ගභන්භ අප්   පවන්රිඅයිඹහ ඇවිත් කිවුහ. නිවහල් පනල්න් භවතහපේ 
ඳරපනි ගීත ඳටඹ එළිදක්න පේරහපේ විචිත්ර  චිත්ර ඟයහපේ ලිපිඹ ලිඹන්පන් පවන්රි අයිඹහ ඒ 
1961 එතන ඉරහ පනොභළපකන නභක් තිඹරහ, තභන්පේ යුතුකභ ඉටුකයරහ ගිඹ පශ්රේසඨපඹක් 
වළටිඹට එතුභන්ට ජනතහ විමුක්ති පඳයමුපණ් පගෞයඹ ඳර කය  සිටිනහ.නිවහල් පනල්න් කරහ 
කරුනි ඔඵට නින්සු රළපබ්හ ඹළයි අපි ප්රහර්ථනහ කයනහ.  

 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යවිනහත් ජඹ්රි ගුණපේකය භවතහ 

 ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, නිවහල් පනල්න් භළතිතුභහ ම්ඵන්ධ පලෝක ප්රකහලඹ කයන පම් 

අසථහපේදීප  එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ පනුපනුත් එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ නිපඹෝජනඹ කයන 

සිඹළුභ  භන්ත්රීරුන්පගත් පලෝකඹ එතුභන්පේ ඳවුපල් සිඹළු පදනහට අපි පුදකයනහ. නිවහල් 

පනල්න් භවතහ ගළන භට පඳය කතහ කයපු සිඹළු භන්ත්රීරු කිඹපු ඒ කහයණහ සිඹල්රකටභ භහ 

එකඟ පන අතය ගරු  නගයහධිඳතිතුභහපේ ඉල්ලීභ භත භපේ කතහ පකටි කයන්න 

ඵරහපඳොපයොත්තු පනහ. නිවහල් පනල්න් කරහ කරුහ භභ වඳුනහ ගන්පන් 1988 ර්පේ 

ඳභණ භභ ඳශහත් බහට තයඟ කයන අසථහපේදීප ඒ පේදිකහපේ එතුභහ ගහඹනහ කයන්න ආහ. 

එතුභහ එදහ ගීතඹක් ගහඹනහ කයරහ භහ ගහට ඇවිත් කිවුහ භභ ප්රහර්ථනහ කයනහ ඔඵතුභහ 

ටිපයෝන් ප්රනහන්දු ඇභතිතුභහපේ ඵෆණහ ඔඵතුභහ ඉසයවට එන්න ඕන කිඹරහ. ටිපයෝන් ප්රනහන්දු 

ඇභතිතුභහපේ පවො හිතපතක් එතුභහ. පම් යපට් හර්තහ රැක් තඵපු ගහඹකපඹක් ඔහු. ඒ පේභ 

එතුභහ ගඹන් ගළන කිඹපු ගීතඹ නිහ ග භස කෆපභන් විලහර ප්රභහණඹක් ඉත් වුණහ කිඹරහ භභ 

අවුරුදු ගණනකට කලින් පුත් ඳතකත් දළක්කහ. අහන ලපඹන් ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, අපිට 

තුටු විඹ වළකි කරුණක් තිපඹනහ. එනම් පම් දක් ංගීතපේදීපඹහ ජීත් පරහ ඉන්නපකොට 

එතුභහපේ නමින් එතුභහ ජිත්නු ඳහය නම් කයරහ එතුභහට පරොකු පගෞයඹක් රඵහ දීපභ ගළන. පම් 

පේ කටයුතු අපි භහනයපඹන් කයන්පන් මිඹගිඹහට ඳසපේ. නමුත් පම් ගරු බහ ඔඵතුභහපේ 

නහඹකත්පඹන් එදහ ඒ  කටයුත්ත කිරීභ ගළන පභොයටුපේ භන්ත්රීරු වළටිඹට අපිට ආඩම්ඵය විඹ 

වළකියි. අඳ අතරින් පන්වි ගිඹ  කරහ කරුහට එතුභහ අදවන ආගභ අනු ඒතුභහට නින් සු 

රළපබ්හ කිඹරහ ප්රහර්ථනහ කයනහ.  

භවහ නගය බහ භන්ත්රී  -  බී. ජිත් දුමින්ද පීරිස භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, කුක්කු කුක් කුක් කුකුශහ වඩන පරහට රසනට පිපුණ නභල් 

තිපඵන ඳහය දීපපේ ගුපණ් අයිඹහපේ ඵජේ දහන කහභයඹට එන්න කිඹපු එතුභහ ල්ලි මිටි ගණන් 

තිබ්ඵට කහඩි නළටුට කභක් නළවළ, කරුණහ සුද තයරහ එඳහ එඳහ භස කන්නට කිරි අම්භහපේ 

කිඹන ඳි විඩඹ අපිට දුන්නහ. ඒ නිහ විපලේපඹන් පම් ළඩ ටවන ඇත්තටභ එතුභහපේ පම් 

ගීතඹ අප්  වදත් තුශ ගළඹුයටභ ගිහිල්රහ එකමුතු පච්ච ගීතඹක් වළටිඹට පම් එඳහ එඳහ භස 

කන්නට කිරි අම්භහපේ කිඹන ගීතඹ අපිට වඳුන්න්න පුළුන් ඒ නිහ තභයි භිකපඹක් විදිවට 

පභොයටු භවහ නගය බහට පගනහපු ඳශපනි පඹෝජනහ විදිවට පභොයටු ග ඝහතකහගහයඹ 

නත්න්න පඹෝජනහ පගනපකොට ඒ ගීතඹ ඳසුබිභක් උනහ. ඒ නිහ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි 

ඔඵතුභහරහ පේභ එතුභහ එක්ක අප්  හිතත්කභ කරහන්තයඹක් තිබුනහ. එතුභහපේ පුත්රයත්නඹ 

අපි පවොද මිතුපයක් වළටිඹට අපි කහරඹක් ආශ්රඹ කශහ ඒ දරුහපේ තිබුණ ගුණඹ ඹථහහදීප තහථහ 

කහරී තහථහහදීප ඹථහකහරි කිඹන ගුණඹ ඒ විදිවටභ තිබුණහ එතුභහපේ ගීත ලින් අපි එතුභහපේ ඒ 

ගුණඹ දළක්කහ ඒ නිහ විපලේපඹන් එතුභහ පරෝකඹට පනොකිවුට පභපරොට පේභ 

ඳයපරොටත් අලය පිං දවම් කශහ එතුභහ ෛචතය යහජහණන් වන්පේ නභක් කස කයරහ 

සුනට පුජහ කශහ ඒ පේභ භහරනී භවත්මිඹ දෆළාදට පගනහ ඒ අල්භහරිඹත් විවහයසථහනඹට 

පුජහ කශහ. එතුභහ එළනි පිං දවම් කය ගත්තහ. කළට් 113ක් කස කයරහ ගීත 4000කට අහන්න 

ප්රභහණඹක් කිඹපු ගීත ක්පේත්රපේ පජෝතිඳහර භළතිතුභහ පේභ නිවහල් පනල්න් කිඹන නභ 
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තභයි කළට් පරෝකපේ ළඩිපුයභ කිඹපන්පන්. දක් භභ විහිළුට කිවුහ නිවහල් අයිපේ දළන් 

නිවහල් අයිඹහපේ කළට් ගවන පර්පකෝඩ් එක ඉයයි කිඹරහ, ඇයි භල්ලි පභොකද කිඹරහ ඇහුභ 

භභ කිවුහ, දළන් 113 ක් කළට් ගළහුහ දළන් පගෝඨහබඹ භවත්තඹහ 113ටත් එවහට ගිහින් ගළට් 

ගවරහ තිපඹනහ කිඹරහ විහිළු කශහ එතුභහ එක පිළිගත්තහ. භට භතකයි භභ පකොපයෝනහ වළදිරහ 

ඉාදි ඒ අසථහක භට කතහ කයරහ පභොනද පන්න ඕන කිඹරහ ඇහුහ. ධනඳහර උඩත්ත 

භවතහ දක් ංගීතඹකට ඹන්න එළිඹට ඵහිනපකොට තුය ගරරහ ඹන්න ඵළවළ ඇපේ භඩ ඒ 

පරහපදි  නිවහල් පනල්න් භවතහ එක්ක ඒක කිඹනපකොට ධනඳහර උඩත්ත භවතහ කිවුහ 

භභ අවුරුදු  වතලිස ගහණක් සිංදු කිඹරහ පභතනින් ගිහින් තිපඹනහ නමුත් ඳහය වදහගන්න ඵළරි 

උනහ කිඹරහ  නිවහල් පනල්න් භවතහ භට කිවුහ පභතුභහපේ ඳහය පඳොඩ්ඩක් වදරහ පදන්න 

කිඹරහ. අපිට පුළුන් උනහ ඒක කයරහ පදන්න. පම් පේරහපදි සර්ණභඹ යුගඹක් අන් වුපන්. 

අහන ලපඹන් එතුභහට නින් සු රළපබ්හ ඹළයි ප්රහර්ථනහ කයන අතය එතුභහපේ පුත්ර භහපේ 

කරයහණ මිත්ර තයංග භවතහටත් ඳවුපල් ළභටත් පලෝකඹ ප්රකහල කයනහ. 

 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස.පේය යවීන්ද්ර ප්රනහන්දු භවතහ 

"ාපාදහර පගොඩක් පදනහ ඒ හින්දභ කන්පනෝ ළඩිලු 

කහපු ගභන් ඵඩ පිරුණත් දිය ගන්න පල්සිත් නෆලු 

භල්ලි..... අනන් භනං දහර ගවන පකොයි කහපගත් තළටිර ඹහලු 

අද වඩ විතයයි වයඹක් නෆ.... අපන් පකොත්තු පයොටිඹ පේලු 

 රට්ට ඳට්ට එකතු කයරහ දපේ ඉතුරු වරිඹ.....  
 ාද ඵාද දහර වළදු පම්ක පකොත්තු පයොටිඹ.....//" 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, යහතහත්ත ප්රපාලපේ පකොට්ඨහල භන්ත්රීයඹහ විදිවට ඳසුගිඹ පදළම්ඵර් 
13න දහ අප්  ප්රපාලඹට පඵොපවොභ පලෝක ජනක දිනඹක් වුනහ පභොකද පභොයටුටභ තිබු 
ප්රදීපඳහගහයඹක් එදහ අපරෝකඹ නළතිවී ගිඹහ. වළඵළයි භට විලසහයි නගයහධිඳතිතුභනි පනත් 
ගහඹකඹන්පේ පේ පනොපයි නිවහල් පනල්න් කිඹන ගහඹකඹහපේ වඩ කතයගභ පාහපල් 
තිපඹන තහක්කල් පනොභළරී තිපඹවී. පම් යපට් ගභස කන පනොකන මිනිසසු ඉන්නකන් එතුභහපේ 
වඩ ඳතීවි. භේ සු දන්න මිනිසසු ඉන්නකන් එතුභහපේ වඩ ඳතීවි. එතුභහ භහජපේ සිදු න 
සිදුවීම් රසනට ගී ලින් භහජ ගත කශහ. අපි එතුභහපේ භයණඹ සිදුවුන පභොපවොපත් සිටභ 
අලය සිඹළු පා ගිහින් කරහ.එතුභහපේ භයණ වතිකඹ ඳහ වදහපගන ආපේ භභ 
නගයහධිඳතිතුභනි එතුභහපේ පුතහ භඟ ගිහිල්රහ. එතුභහපේ පුතහ භයණ වතිපක්ට ලිවුපේ ඒ 
පරහපේ යහතහත්ත සුහන ුමමිපේ අන් කටයුතු කයනහ කිඹරහ. ඳසු කට්ටිඹ හකච්ඡහ 
කයාදි පභඹ පඵොරුල්පල් කනත්තට පගනිඹන්න වදාදි එතුභන්පේ පුතහ කිවුහ නළවළ පභඹ 
කයන්නපන් පභොයටුපේ ආදහවනහගහයපේ පභොකද පභොයටුපේ මිනිසසු තයම් තහත්තහට කවුරුත් 
ආදයඹ නළවළ කිඹරහ. භභ ඒ අසථහපේදීප කිවුහ ආදහවනහගහයපේ නළතු අපි 
නගයහධිඳතිතුභහපගන් පවො තළනක් ඉල්රපගන පන තළනක කයමු කිඹරහ. භභ කිඹන්පන් 
පභොයටුපේ ජිත්වුණ කිර්තිභත් ගහඹකඹහ පනුපන් බහක් විදිවට කයන්න පුළුන් ෆභ 
පදඹක්භ කරහ. ඒ ම්ඵන්ධපඹන් පකොට්ඨහපලේ භන්ත්රීයඹහ විදිවට ඔඵතුභහට සතතින්ත 
පනහ. අපි ජිත්වුණ කර්ක භහජඹට ෛදයයපඹක් වුපන් නිවහල් පනල්න් භවතහ. එතුභහ 
පේදිකහක සිංදු කිඹනනම් මිනිසසු ප්රලසන අභතක කයරහ භහනසික සුඹක් රඵනහ. ඒ භහනසික 
සුඹ පකොච්චයක්ද කිඹනනම් එතුභහපේ අභංගරය පරහපේදි එතුභහපේ සිංදු දළම්භභ අපිට එක 
අභංගරයක් කිඹරහ අභතක පරහ නළටුනහ. භයණඹ අපි ළභ පදනහටභ පඳොදුයි. පම් අසථහපදීප 
එතුභහපේ ඳවුපල් සිඹළුපදනහට පලෝකඹ ප්රකහල කයමින් භහ නිවඩ පනහ.  

ගරු නගයහධිඳති  -  ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 



  භහසික බහ හර්තහ - 2023.01.05 

27 
 

ගරු භන්ත්රීරුනි, විපලේපඹන්භ නිවහල් පනල්න් ගරු කරහ කරුහ පනුපන් එතුභහපේ 
ජීවිතඹ පගොඩනඟනපකොට එතුභහ පකොටකලිභක් ඇපගන රසනට පිපුණ නභල් ගීතඹ 
කිඹරහ ඊට ඳසපේ එතුභහ  

"ඔරු ඳදින්න ඳවශ ගඟට  එන්න ඹන්න භහලි 

භං පඵොරු කයන්පන් නෆපන් ඔඵට  ඇත්තයි භපේ භහලි 

රු දිවිඹක ය ඵරන්න කහපල් රඟයි භහලි 

ප් ර යත්තයන් හපේ  භපේ ආදය භහලි../// 

භපේභ භහලි"  

කිඹරහ භහලි විවහ කය ගත්තහ ඒ විහවඹ පඵොපවොභ හර්ථක විහවඹක් කයපගන ආදයි ඹ 
පුපතකු  බිහිකයරහ ඊට ඳසපේ  

"කිරි දුන්පන් දරුන්ටයි  සිරුපයන් ඈපේ 

 පිරිපුන් මිනිසුන් ළඩුපන් ඵරපඹනි ඈපේ 

 ඒ කශ ගුණ පනොදන්න හිස මිනිසුන් පේ" 

 එඳහ එඳහ භස කන්නට කිරි අම්භහපේ"  

සිංදු අවරහ පිං කය ගත්ත මිනිසසු පගොඩක් ඉන්නපකොට පම් සිංදු ලිඹපු පකනහ එදහ නමින් 
වීයපේකය වමුදහක පවෝ  සිවිල් ආයක්ක ඵරකහඹක සිටි ඔහු අහනපේ මිඹළපදනහ භවහ 
ඟරුනක් පර. භභ හිතන්පන් එපවභ තභයි ඒක උපන් ඊට ඳසු"කරුණහ සු 
තයහරහ"ගීතඹ ගහඹනහ කයරහ අපනක් ඳළත්පතන් "පම්ක ගුපණ් අයිඹහපේ ඵජේ දහන කහභපර්" 
ගීතඹ කිඹරහ ඔහු පභපවභත් කිඹනහ ගීතඹක්.  

"භහ භශ දහ පොපවොන් පකොපත් ගී ලිඹන්න එඳහ 

 නන්නහදුනනහ වඬකින් ගී ගඹන්න එඳහ  

කුරුල්රපන් රැහියිඹපන් තනී යකින්න එඳහ  

භපේ පරොට එළිඹ පදන්න ඉටිඳන්දම් එඳහ 

බිඹර් විසකි බීරහ පයන් 

කුකුල් කකුල් කහරහ පයන්  

භපේ සිංදු ඇතිපනකම් දහපගන නටඳන්" 

කිඹරහ එතුභහ කිඹනහ. ඒ නිහ භභ කිඹනහ නිවහල් පනල්න් භවතහ අඩු ළඩිපඹන් කිඹපු කතහ 
ඔක්පකොභ එතුභහට උඳවහයඹක් පේහ. නිවහල් පනල්න් කරහකරුහණන් පනුපන් භභ 
හිතනහ ඊශඟ ඳශපනි කර්භහන්ත කමිටුපේ පඹෝජනහක් ම්භත කයරහ සභහයකඹක් වදන්නට 
අපි සිඹළු පදනහපේ එකඟතහඹ රළපඵනහ කිඹන ඳි විඩඹ අපි එතුභහපේ පුතුණුන්ට රඵහ 
දුන්නහ. එඹට පවේතු ඒ කරහකරුහ පනුපන් අපිට කයන්න තිපඹන්පන් පරොකුභ පා එඹයි 
කිඹරහ අපි හිතුපේ ඔහු මිඹගිඹහට ඳසපේ පරොකු ග්රවුන්ඩ් එකක් පවොඹහපගන පරොකු ෆඹක් 
ගවරහ, පරොකුට යරහ, පරොකුට ගුණකථන කයරහ  උඳවහය කයන්නට අපි ළශසුම් කපල් 
නළවළ. අපි ඉාදි ඳාභ ශ්රී පගෞය නහභඹ පුදකරහ. ඒ අතය ජිතුන් අතය ඉන්නහ පදන්පනක් 
තුන්පදපනක් මිඹගිහිල්රහ ඒ තභයි ඳණ්ඩිත් අභයපා ශුරීන්, තිස ගුණර්ධනඹන්, අපනත් 
පකනහ නිවහල් පනල්න් භවතහ.  තුන්පදපනක් මිඹ ගිහිල්රහ පදන්පනක් ජිතුන් අතය ඉන්නහ 

.ඒ තභයි ජගත් චමිර, ඒ.ටි.ආරිඹයත්න ඒ මුවපේදි භභ හිතන්පන් පම් නභ රඵහ දුන්පන් ප්රදි්  
ශිඹන්ත භන්රිතුභහ.ඳාභ ්රි පභොයටු පුත්ර කිඹරහ නිවහල් අයිඹහ පභපවභ කිේහ පේදිකහට 
පගොඩපරහ භළරුණට ඳසපේ කයන උඳවහයඹන් රට ඩහ ජිතුන් අතය ඉන්පදාදි   
කරහකරුන් අගඹ කයන්නට පුලුන් මිනිසුන් පභොයටු භවහ නගය බහපේ ඳත්පරහ ඉන්න 
එක අපි පඵොපවෝ පේ තුටට ඳත්පනහ කිඹරහ නිවහල් අයිඹහ කිේහ.ඒනිහ ජිතුන් අතය සිටිඹ 
නිවහල් අයිඹහ පභොන පේරහකත් අතුපටන්, අභගිපඹන්,අන්පතෝලපඹන් ජිත්පච්ච 
පකපනක් පනපභයි. භගිපඹන්,තුපටන්,විෘත ජිත්පච්ච පකපනක් විදිඹට එතුභහ 
එතුභහපේ උඳවහයඹ රඵන එක පභොනතයම්ද කිඹන එක ඳළවළදිලිපනහ. එතුභහපේ භහර්ගපේ 
එතුභහපේ පාවඹ පගනිඹන්න පුලුන් පනපකොට ඒ භහර්ගඹ නිවහල් පනල්න් කිඹන නමින් 
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නම් පාදි භභ හිතනහ අදට භපේ ජිවිතපේදි භහ මුහුණු දුන්නු අසථහන් රදි ප්රදි්  ්රිඹන්ත 
ගරු භන්රිතුභහ නම් කරහ ඳණ්ඩිත් අභයපදඹන් කිඹන  නහභඹ ඳයණ ගහලු ඳහයට කුරු 
වන්දිපේ ඉදරහ .එක විපයෝධඹක්ත් තිබුපන් නළත.ඉන්ඳසු  ඳහයල් රට නම් කිරිපම්දි 
විපයෝධතහ පකොපතක් ආත් නිවහල් පනල්න් භවත්භහපේ ඒ නභටද විපයෝධතහඹන් ආපේ 
නළත.එන්නට අලය පනොන ඳරිදි භපේ ගරු භන්රිතුභහ නිවහල් අයිඹහ ජිතුන් අතය ඉන්පදාදි 
පක්ය යවින්ද්ර භන්ත  තුභහ පගයින් පගට ගිහිල්රහ ඒ කහර්ඹබහයඹ කරහ. භභ හිතන්පන ඒ 
උඳවහයඹන් අපි ජිත් සිටිඹදි කරහ.  

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

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ  

ගරු පකොභහරිසතුභනි, ගරු පල්කම්තුභනි, තයංග පුතහට, පල්ලිඹට,සිගිති මිනිබිරිඹට අප්  
පභොයටු භවහ නගය බහපේ පලෝකඹත් එතුභහට උඳවහයඹක්භ පිීය පභභ පලෝක පඹෝජනහ 
න්පිණ්ඩනඹක් පර, න්පාලඹක් පර ඔවුන්ට රඵහ පදන්න කිඹන ඉල්ලිභ කයනහ.පභඹ 
ඉක්භි න්භ කයන්න කහරඹ අපිට වයසපන්නට පඳය පභඹ ඔවුන් අතට රඵහ පදන්න කිඹන 
කහරුි ක ඉල්ලිභ කයනහ.  

 

06       2022 පදළම්ඵර්  භ සථහය කමිටු හර්තහපේ තීයණඹන් රකහ ඵළලිභ. 
 
06(01) 2022.12.05 දින ඳළති ආඹතන වහ නිතිඹ පිළිඵද සථහය කමිටු හර්තහපේ තියණඹන් රකහ 

ඵළලිභ. 
2022.12.05 දින ඳළති ආඹතන වහ නිතිඹ පිළිඵද සථහය කමිටු හර්තහපේ සිඹලුභ කමිටු 
තියණඹන්ට ඳක් ඳවත නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල කයන රදි. 

1. නගයහධිඳති   - ඩබ්ලිේ.භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 
2. නිපඹෝජය නගයහධිඳති  - ඩී.භන්ත සිල්හ භවතහ 
3. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  -          ජී.එම්.සුයංග නිලහන්ත අපඳෝන්සු භවතහ 
4. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තිරකසිරි ප්රනහන්දු භවතහ 
5. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එච්.ප්රදීප්  ්රිඹන්ත ප්රනහන්දු භවතහ 
6. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.එච්.සුපර්ස ඉන්දික භවතහ 
7. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.සුදත් ක්රිහන්ත පඳපර්යහ භවතහ  
8. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.අපලෝක ඉන්ද්රතිරක ප්රනහන්දු භවතහ 
9. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.එම්.භපවේස රුක්භහල් ඩඹස භවතහ 
10. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.ඹන්ත යන්සිරි ප්රනහන්දු භවතහ 
11. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස.ඩබ්.එම්.නිහ ඉයහනි විපේවික්රභ භවත්මිඹ     
12. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පක්.ඩී.අනුය ප්රනහන්දු භවතහ 
13. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ය.රලිත් ප්රනහන්දු භවතහ 
14. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස.පේය යවීන්ද්ර ප්රනහන්දු භවතහ 
15. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එෂස.බී.නිරංක සිල්හ භවතහ 
16. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.පක්.පී. සුන්ත පඳපර්යහ භවතහ 
17. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.ප්රිනිත් ක්රිහන්ත විපේයත්න භවතහ 
18. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.කුභහය යහජයත්න භවතහ 

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

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

21. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.බී.භල්ලිකහ ජඹතී ප්රනහන්දු භවත්මිඹ 

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

23. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.නහරනී  පප්රේභතී ප්රනහන්දු භවත්මිඹ 



  භහසික බහ හර්තහ - 2023.01.05 

29 
 

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

25. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යවිනහත් ජඹ්රි ගුණපේකය භවතහ 

26. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සුනිල් නන්දසිරි භහපකෝයහශ භවතහ 

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

28. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. චන්ද්ර ගහමිි  පීරිස භවතහ 

29. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ආර්.එම්. ඒ. පදෝන දිරහශිනි භවත්මිඹ 

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

31. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.සුදර්ලනි ප්රිඹන්රිකහ කුපර් භවත්මිඹ 

32. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සිත්ති භසීනහ ඵක්කර් භවත්මිඹ 

 

 

2022.12.05 දින ඳළති ආඹතන වහ නිතිඹ පිළිඵද සථහය කමිටු හර්තහපේ සිඹලු කමිටු 

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

 
1. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - බී.ජිත් දුමින්ද පීරිස භවතහ 

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

3. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පම්රින් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්මිඹ 

4. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.ශිපයෝමි ඉන්දිකහ කුපර් භවත්මිඹ 

5. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්. ්රිඹහනි පවේභරතහ ප්රනහන්දු භවත්මිඹ 

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

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

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

2022.12.05 දින ඳළති ආඹතන වහ නිතිඹ පිළිඵද සථහය කමිටු හර්තහපේ සිඹලුභ 
තියණඹන් ළඩි ඡන්පදන් බහ ම්භත විඹ. 
 

(පභභ අසථහපේ ඳවත නම් දවන් භන්ත්රීරු බහ ගළපඵහි පනොසිටිඹව. 
 

01 භවහ නගය බහ භන්ත්රී               -          ඩි.ඩබ්.ඩි.යන්දු නිපයෝණ භවතහ               

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

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

04 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ය.එල්. පේනක දභඹන්ත ද සිල්හ 

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

06 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.පී. ප්රබහනි වික්රභසිංව භවත්මිඹ)    
 

 06(2) 2022.12.06  දින ඳළති ඉඩම් වහ නගය ංර්ධනඹ පිළිඵද සථහය කමිටු හර්තහපේ 
 තියණඹන් රකහ ඵළලිභ. 

 
2022.12.06 දින ඳළති ඉඩම් වහ නගය ංර්ධනඹ පිළිඵද සථහය කමිටු හර්තහපේ සිඹලුභ කමිටු 
තියණඹන්ට ඳක් ඳවත නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල කයන රදි. 
 
1. නගයහධිඳති   - ඩබ්ලිේ.භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

2. නිපඹෝජය නගයහධිඳති  - ඩී.භන්ත සිල්හ භවතහ 
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3. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  -          ජී.එම්.සුයංග නිලහන්ත අපඳෝන්සු භවතහ 

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

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

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

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

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

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

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

11. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස.ඩබ්.එම්.නිහ ඉයහනි විපේවික්රභ භවත්මිඹ 

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

13. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ය.රලිත් ප්රනහන්දු භවතහ 

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

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

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

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

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

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

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

21. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.බී.භල්ලිකහ ජඹතී ප්රනහන්දු භවත්මිඹ 

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

23. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.නහරනී  පප්රේභතී ප්රනහන්දු භවත්මිඹ 

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

25. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යවිනහත් ජඹ්රි ගුණපේකය භවතහ 

26. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සුනිල් නන්දසිරි භහපකෝයහශ භවතහ 

27. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.අනුයසිරි ජඹරහල් ද සිල්හ භවතහ 
28. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. චන්ද්ර ගහමිි  පීරිස භවතහ 
29. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ආර්.එම්. ඒ. පදෝන දිරහශිනි භවත්මිඹ 
30. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.ප්රන්න භපනෝේ ප්රනහන්දු භවතහ 
31. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.සුදර්ලනි ප්රිඹන්රිකහ කුපර් භවත්මිඹ 

32. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සිත්ති භසීනහ ඵක්කර් භවත්මිඹ 

 

2022.12.06 දින ඳළති ඉඩම් වහ නගය ංර්ධනඹ පිළිඵද සථහය කමිටු හර්තහපේ සිඹලු කමිටු 
තියණඹන්ට විරුාධ ඳවත නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල කයන රදි. 
1. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - බී.ජිත් දුමින්ද පීරිස භවතහ 
2. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තිය යහංජන පභන්ඩිස භවතහ 
3. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පම්රින් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්මිඹ 

4. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.ශිපයෝමි ඉන්දිකහ කුපර් භවත්මිඹ 

5. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්. ්රිඹහනි පවේභරතහ ප්රනහන්දු භවත්මිඹ 

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

7. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.එච්.සුපාස ඉන්ද්රජිත් කුභහය භවතහ 
8. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.යවින්ද්ර යංගන ප්රනහන්දු භවතහ 
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2022.12.06 දින ඳළති ඉඩම් වහ නගය ංර්ධනඹ පිළිඵද සථහය කමිටු හර්තහපේ සිඹලුභ 

තියණඹන් ළඩි ඡන්පදන් බහ ම්භත විඹ. 

(පභභ අසථහපේ ඳවත නම් දවන් භන්ත්රීරු බහ ගළපඵහි පනොසිටිඹව. 
 
01 භවහ නගය බහ භන්ත්රී               -          ඩි.ඩබ්.ඩි.යන්දු නිපයෝණ භවතහ               
02 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.භළක්සි පජයහඩ් ප්රනහන්දු භවතහ 
03 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩී.එම්.සුජිත් පුසඳකුභහය භවතහ 
04 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ය.එල්. පේනක දභඹන්ත ද සිල්හ 
05 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී.එම්.නිපයෝන් රුභහල් අපඳෝන්සු භවතහ 
06 භවහ නගය බහ භන්ත්රී               -           ඩබ්.පී. ප්රබහනි වික්රභසිංව භවත්මිඹ) 

06(3) 2022.12.06 දින ඳළති භවජන උඳපඹෝගිතහ‚ කහන්තහ වහ ප්රජහ ංර්ධන පිළිඵද සථහය  කමිටු 
හර්තහපේ  තියණඹන් රකහ ඵළලිභ. 
 

2022.12.06 දින ඳළති භවජන උඳපඹෝගිතහ‚ කහන්තහ වහ ප්රජහ ංර්ධන පිළිඵද සථහය කමිටු 
හර්තහපේ සිඹලුභ කමිටු තියණඹන්ට ඳක් ඳවත නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්රිරු 
ඡන්දඹ ප්රකහල කයන රදි. 
 
1. නගයහධිඳති   - ඩබ්ලිේ.භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

2. නිපඹෝජය නගයහධිඳති  - ඩී.භන්ත සිල්හ භවතහ 

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

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

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

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

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

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

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

11. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස.ඩබ්.එම්.නිහ ඉයහනි විපේවික්රභ භවත්මිඹ 

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

13. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ය.රලිත් ප්රනහන්දු භවතහ 

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

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

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

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

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

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

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

21. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.බී.භල්ලිකහ ජඹතී ප්රනහන්දු භවත්මිඹ 

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

23. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.නහරනී  පප්රේභතී ප්රනහන්දු භවත්මිඹ 

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

25. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යවිනහත් ජඹ්රි ගුණපේකය භවතහ 

26. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සුනිල් නන්දසිරි භහපකෝයහශ භවතහ 
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27. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.අනුයසිරි ජඹරහල් ද සිල්හ භවතහ 

28. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. චන්ද්ර ගහමිි  පීරිස භවතහ 

29. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ආර්.එම්. ඒ. පදෝන දිරහශිනි භවත්මිඹ 

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

31. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.සුදර්ලනි ප්රිඹන්රිකහ කුපර් භවත්මිඹ 

32. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සිත්ති භසීනහ ඵක්කර් භවත්මිඹ 

 
2022.12.06 දින ඳළති භවජන උඳපඹෝගිතහ‚කහන්තහ වහ ප්රජහ ංර්ධන පිළිඵද සථහය කමිටු 
හර්තහපේ සිඹලු කමිටු තියණඹන්ට විරුාධ ඳවත නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්රිරු ඡන්දඹ 
ප්රකහල කයන රදි. 
 
1. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - බී.ජිත් දුමින්ද පීරිස භවතහ 
2. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තිය යහංජන පභන්ඩිස භවතහ 

3. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පම්රින් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්මිඹ 
4. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.ශිපයෝමි ඉන්දිකහ කුපර් භවත්මිඹ 
5. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්. ්රිඹහනි පවේභරතහ ප්රනහන්දු භවත්මිඹ 
6. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පක්.ඩී.නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ 
7. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.එච්.සුපාස ඉන්ද්රජිත් කුභහය භවතහ 

8. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.යවින්ද්ර යංගන ප්රනහන්දු භවතහ 
 
2022.12.06 දින ඳළති භවජන උඳපඹෝගිතහ‚කහන්තහ වහ ප්රජහ ංර්ධන පිළිඵද සථහය කමිටු 
හර්තහපේ සිඹලුභ තියණඹන් ළඩි ඡන්පදන් බහ ම්භත විඹ. 
 
(පභභ අසථහපේ ඳවත නම් දවන් භන්ත්රීරු බහගළපඵහි පනොසිටිඹව. 
01 භවහ නගය බහ භන්ත්රී               -          ඩි.ඩබ්.ඩි.යන්දු නිපයෝණ භවතහ               
02 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.භළක්සි පජයහඩ් ප්රනහන්දු භවතහ 
03 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩී.එම්.සුජිත් පුසඳකුභහය භවතහ 
04 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ය.එල්. පේනක දභඹන්ත ද සිල්හ 
05 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී.එම්.නිපයෝන් රුභහල් අපඳෝන්සු භවතහ 
06 භවහ නගය බහ භන්ත්රී               -           ඩබ්.පී. ප්රබහනි වික්රභසිංව භවත්මිඹ) 

 

 
06(4) 2022.12.08  දින ඳළති ඳරිය‚ පෞාය නිඳහයක්හ පිළිඵද සථහය කමිටු හර්තහපේ 
 තියණඹන් රකහ ඵළලිභ. 

 
 2022.12.08 දින ඳළති ඳරිය‚ පෞාය නිඳහයක්හ පිළිඵද සථහය කමිටු හර්තහපේ සිඹලුභ 

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

1. නගයහධිඳති   - ඩබ්ලිේ.භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

2. නිපඹෝජය නගයහධිඳති  - ඩී.භන්ත සිල්හ භවතහ 

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

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

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

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

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

8. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.අපලෝක ඉන්ද්රතිරක ප්රනහන්දු භවතහ 
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9. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.එම්.භපවේස රුක්භහල් ඩඹස භවතහ 

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

11. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස.ඩබ්.එම්.නිහ ඉයහනි විපේවික්රභ භවත්මිඹ 

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

13. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ය.රලිත් ප්රනහන්දු භවතහ 

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

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

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

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

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

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

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

21. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.බී.භල්ලිකහ ජඹතී ප්රනහන්දු භවත්මිඹ 

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

23. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.නහරනී  පප්රේභතී ප්රනහන්දු භවත්මිඹ 

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

25. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යවිනහත් ජඹ්රි ගුණපේකය භවතහ 

26. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සුනිල් නන්දසිරි භහපකෝයහශ භවතහ 

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

28. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. චන්ද්ර ගහමිි  පීරිස භවතහ 

29. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ආර්.එම්. ඒ. පදෝන දිරහශිනි භවත්මිඹ 

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

31. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.සුදර්ලනි ප්රිඹන්රිකහ කුපර් භවත්මිඹ 

32. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සිත්ති භසීනහ ඵක්කර් භවත්මිඹ 

 

2022.12.08 දින ඳළති ඳරිය‚ පෞාය නිඳහයක්හ පිළිඵද සථහය කමිටු හර්තහපේ සිඹලු කමිටු 

තියණඹකට විරුාධ ඳවත නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල කයන රදි. 

1. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - බී.ජිත් දුමින්ද පීරිස භවතහ 
2. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තිය යහංජන පභන්ඩිස භවතහ 
3. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පම්රින් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්මිඹ 

4. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.ශිපයෝමි ඉන්දිකහ කුපර් භවත්මිඹ 

5. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්. ්රිඹහනි පවේභරතහ ප්රනහන්දු භවත්මිඹ 

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

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

 

2022.12.08 දින ඳළති ඳරිය‚ පෞාය නිඳහයක්හ පිළිඵද සථහය කමිටු හර්තහපේ සිඹලුභ 
තියණඹන් ළඩි ඡන්පදන් බහ ම්භත විඹ. 
 
(පභභ අසථහපේ ඳවත නම් දවන් භන්ත්රීරු බහගළපඵහි පනොසිටිඹව. 
 
01 භවහ නගය බහ භන්ත්රී               -          ඩි.ඩබ්.ඩි.යන්දු නිපයෝණ භවතහ               

02 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.භළක්සි පජයහඩ් ප්රනහන්දු භවතහ 
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03 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩී.එම්.සුජිත් පුසඳකුභහය භවතහ 

04 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ය.එල්. පේනක දභඹන්ත ද සිල්හ 

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

06 භවහ නගය බහ භන්ත්රී               -           ඩබ්.පී. ප්රබහනි වික්රභසිංව භවත්මිඹ)    

 

06(5) 2022.12.08 දින ඳළති ක්රිඩහ කටයුතු වහ පඳොදු විපනෝද කටයුතු පිළිඵ සථහය කමිටු 

 හර්තහපේ තීයණඹන් රකහ ඵළලිභ. 

 

 2022.12.08  දින ඳළති ක්රිඩහ කටයුතු වහ පඳොදු විපනෝද කටයුතු පිළිඵද සථහය කමිටු හර්තහපේ 
සිඹලුභ කමිටු තියණඹන්ට ඳක් ඳවත නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල 
කයන රදි. 
 
1. නගයහධිඳති   - ඩබ්ලිේ.භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

2. නිපඹෝජය නගයහධිඳති  - ඩී.භන්ත සිල්හ භවතහ 

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

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

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

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

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

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

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

11. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස.ඩබ්.එම්.නිහ ඉයහනි විපේවික්රභ භවත්මිඹ 

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

13. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ය.රලිත් ප්රනහන්දු භවතහ 

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

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

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

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

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

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

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

21. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.බී.භල්ලිකහ ජඹතී ප්රනහන්දු භවත්මිඹ 

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

23. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.නහරනී  පප්රේභතී ප්රනහන්දු භවත්මිඹ 

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

25. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යවිනහත් ජඹ්රි ගුණපේකය භවතහ 

26. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සුනිල් නන්දසිරි භහපකෝයහශ භවතහ 

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

28. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. චන්ද්ර ගහමිි  පීරිස භවතහ 

29. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ආර්.එම්. ඒ. පදෝන දිරහශිනි භවත්මිඹ 

30. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.ප්රන්න භපනෝේ ප්රනහන්දු භවතහ 
31. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.සුදර්ලනි ප්රිඹන්රිකහ කුපර් භවත්මිඹ 
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32. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සිත්ති භසීනහ ඵක්කර් භවත්මිඹ 

 

2022.12.08 දින ඳළති ක්රිඩහ කටයුතු වහ පඳොදු විපනෝද කටයුතු පිළිඵද සථහය කමිටු හර්තහපේ 
සිඹලු කමිටු තියණඹන්ට විරුාධ ඳවත නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල 
කයන රදි. 
 
1. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - බී.ජිත් දුමින්ද පීරිස භවතහ 
2. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තිය යහංජන පභන්ඩිස භවතහ 

3. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පම්රින් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්මිඹ 
4. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.ශිපයෝමි ඉන්දිකහ කුපර් භවත්මිඹ 
5. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්. ්රිඹහනි පවේභරතහ ප්රනහන්දු භවත්මිඹ 
6. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පක්.ඩී.නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ 
7. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.එච්.සුපාස ඉන්ද්රජිත් කුභහය භවතහ 

8. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.යවින්ද්ර යංගන ප්රනහන්දු භවතහ 
 
2022.12.08 දින ඳළති ක්රිඩහ කටයුතු වහ පඳොදු විපනෝද කටයුතු පිළිඵද සථහය කමිටු හර්තහපේ 
සිඹලුභ තියණඹන් ළඩි ඡන්පදන් බහ ම්භත විඹ. 
 
(පභභ අසථහපේ ඳවත නම් දවන් භන්ත්රීරු බහගළපඵහි පනොසිටිඹව. 
 
1. භවහ නගය බහ භන්ත්රී                  -          ඩි.ඩබ්.ඩි.යන්දු නිපයෝණ භවතහ               
2. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.භළක්සි පජයහඩ් ප්රනහන්දු භවතහ 
3. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩී.එම්.සුජිත් පුසඳකුභහය භවතහ 
4. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ය.එල්. පේනක දභඹන්ත ද සිල්හ 
5. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී.එම්.නිපයෝන් රුභහල් අපඳෝන්සු භවතහ 
6. භවහ නගය බහ භන්ත්රී                  -           ඩබ්.පී. ප්රබහනි වික්රභසිංව භවත්මිඹ) 
 

06(6) 2022.12.09 දින ඳළති කර්භහන්ත වහ ඉදිකිරීම් පිළිඵ සථහය කමිටු හර්තහපේ තීයණඹන් රකහ 
ඵළලිභ. 

2022.12.09 දින ඳළති කර්භහන්ත වහ ඉදිකිරිම් පිළිඵද සථහය කමිටු හර්තහපේ සිඹලුභ කමිටු 
තියණඹන්ට ඳක් ඳවත නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල කයන රදි. 
 
1. නගයහධිඳති   - ඩබ්ලිේ.භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

2. නිපඹෝජය නගයහධිඳති  - ඩී.භන්ත සිල්හ භවතහ 

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

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

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

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

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

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

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

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

11. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස.ඩබ්.එම්.නිහ ඉයහනි විපේවික්රභ භවත්මිඹ 

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

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

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

16. භවහ නගය බහ භන්ත් රී  - එම්.පක්.පී. සුන්ත පඳපර්යහ භවතහ 

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

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

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

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

21. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.බී.භල්ලිකහ ජඹතී ප්රනහන්දු භවත්මිඹ 

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

23. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.නහරනී  පප්රේභතී ප්රනහන්දු භවත්මිඹ 

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

25. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යවිනහත් ජඹ්රි ගුණපේකය භවතහ 

26. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සුනිල් නන්දසිරි භහපකෝයහශ භවතහ 

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

28. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. චන්ද්ර ගහමිි  පීරිස භවතහ 

29. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ආර්.එම්. ඒ. පදෝන දිරහශිනි භවත්මිඹ 

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

31. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.සුදර්ලනි ප්රිඹන්රිකහ කුපර් භවත්මිඹ 

32. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සිත්ති භසීනහ ඵක්කර් භවත්මිඹ 

 

2022.12.09  දින ඳළති කර්භහන්ත වහ ඉදිකිරිම් පිළිඵද සථහය කමිටු හර්තහපේ සිඹලු කමිටු 

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

 
1. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - බී.ජිත් දුමින්ද පීරිස භවතහ 
2. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තිය යහංජන පභන්ඩිස භවතහ 
3. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පම්රින් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්මිඹ 

4. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.ශිපයෝමි ඉන්දිකහ කුපර් භවත්මිඹ 

5. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්. ්රිඹහනි පවේභරතහ ප්රනහන්දු භවත්මිඹ 

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

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

2022.12.09 දින ඳළති කර්භහන්ත වහ ඉදිකිරිම් පිළිඵද සථහය කමිටු හර්තහපේ සිඹලුභ තියණඹන් 
ළඩි ඡන්පදන් බහ ම්භත විඹ. 
 
 
(පභභ අසථහපේ ඳවත නම් දවන් භන්ත්රීරු බහගළපඵහි පනොසිටිඹව. 
 
1. භවහ නගය බහ භන්ත්රී                  -          ඩි.ඩබ්.ඩි.යන්දු නිපයෝණ භවතහ               

2. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.භළක්සි පජයහඩ් ප්රනහන්දු භවතහ 

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

4. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ය.එල්. පේනක දභඹන්ත ද සිල්හ 
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5. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී.එම්.නිපයෝන් රුභහල් අපඳෝන්සු භවතහ 

6. භවහ නගය බහ භන්ත්රී                  -           ඩබ්.පී. ප්රබහනි වික්රභසිංව භවත්මිඹ) 

06(7) 2022.12.09 දින ඳළති යහඳෘති වහ පබෞතික ම්ඳත් කශභනහකයණඹ පිළිඵ සථහය කමිටු 

 හර්තහපේ තීයණඹන් රකහ ඵළලීභ. 

 

2022.12.09 දින ඳළති යහඳෘති වහ පබෞතික ම්ඳත් කශභනහකයණඹ පිළිඵද සථහය කමිටු 
හර්තහපේ සිඹලුභ කමිටු තියණඹන්ට ඳක් ඳවත නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්රිරු ඡන්දඹ 
ප්රකහල කයන රදි. 
 
1. නගයහධිඳති   - ඩබ්ලිේ.භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

2. නිපඹෝජය නගයහධිඳති  - ඩී.භන්ත සිල්හ භවතහ 

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

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

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

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

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

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

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

11. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස.ඩබ්.එම්.නිහ ඉයහනි විපේවික්රභ භවත්මිඹ 

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

13. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ය.රලිත් ප්රනහන්දු භවතහ 

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

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

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

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

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

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

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

21. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.බී.භල්ලිකහ ජඹතී ප්රනහන්දු භවත්මිඹ 

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

23. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.නහරනී  පප්රේභතී ප්රනහන්දු භවත්මිඹ 

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

25. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යවිනහත් ජඹ්රි ගුණපේකය භවතහ 

26. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සුනිල් නන්දසිරි භහපකෝයහශ භවතහ 

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

28. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. චන්ද්ර ගහමිි  පීරිස භවතහ 

29. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ආර්.එම්. ඒ. පදෝන දිරහශිනි භවත්මිඹ 

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

31. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.සුදර්ලනි ප්රිඹන්රිකහ කුපර් භවත්මිඹ 

32. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සිත්ති භසීනහ ඵක්කර් භවත්මිඹ 
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2022.12.09  දින ඳළති යහඳෘති වහ පබෞතික ම්ඳත් කශභනහකයණඹ පිළිඵද සථහය කමිටු 

හර්තහපේ සිඹලු කමිටු තියණඹන්ට විරුාධ ඳවත නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්රිරු ඡන්දඹ 

ප්රකහල කයන රදි. 

 
1. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - බී.ජිත් දුමින්ද පීරිස භවතහ 
2. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තිය යහංජන පභන්ඩිස භවතහ 

3. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පම්රින් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්මිඹ 

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

5. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.ශිපයෝමි ඉන්දිකහ කුපර් භවත්මිඹ 

6. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්. ්රිඹහනි පවේභරතහ ප්රනහන්දු භවත්මිඹ 

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

8. භවහ නගය බහ භන්ත්රී                  -           ඩබ්.පී. ප්රබහනි වික්රභසිංව භවත්මිඹ 

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

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

2022.12.09 දින ඳළති යහඳෘති වහ පබෞතික ම්ඳත් කශභනහකයණඹ පිළිඵද සථහය කමිටු 
හර්තහපේ සිඹලුභ තියණඹන් ළඩි ඡන්දපඹන් බහ ම්භත විඹ. 
 
(පභභ අසථහපේ ඳවත නම් දවන් භන්ත්රීරු බහගළපඵහි පනොසිටිඹව. 
 
1. භවහ නගය බහ භන්ත්රී                  -          ඩි.ඩබ්.ඩි.යන්දු නිපයෝණ භවතහ               
2. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.භළක්සි පජයහඩ් ප්රනහන්දු භවතහ 
3. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩී.එම්.සුජිත් පුසඳකුභහය භවතහ 
4. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ය.එල්. පේනක දභඹන්ත ද සිල්හ) 

06(8) 2022.12.09 දින ඳළති පරදහයිතහ වහ මුදල් උත්ඳහදන පිළිඵ සථහය කමිටු හර්තහපේ 

 තීයණඹන් රකහ  ඵළලීභ.  

 

 භවහ නගය බහ භන්රි  -   එස.පේය යවීන්ද්ර ප්රනහන්දු භවතහ 

   ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,02(02)කහයණඹ ංපලෝධනඹ විඹ යුතුයි. කමිටුපේදි කථහකරහ ගකිම් 

 කටයුතු පකොභහරිසතුභහට ඳළරුහ. ඒක පභහි දවන්පරහ නළවළ.  

   

  ගරු නගයහධිඳති - ඩබ්.භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

 

 අංක 02(02)  කරුණ ඳවත ඳරිදි ංපලෝධනඹ විඹ යුතු ඵ දන්හ සිටිනහ. 
 

             02(02)කමිටු බහඳති භවහ නගය බහ භන්ත්රී, එස. පේය යවින්ද්ර ප්රනහන්දු භවතහ විසින් 2019.07.11 
   දිනළති ඉදිරිඳත් කය ඇති ඳවත කරුණ රකහ ඵළලීභ. 
 
 ලුනහ කරපු ආ්රිත ආදහඹභ උත්ඳහදනඹ කය ගළනිභට අදහශ වන් පඹොජනහ 
 ඉදිරිඳත් කයමි. 
 

01.  ංචහයක පඵෝට්ටු පේහක් ඇති කිරිභ. 
02.  වං පඵෝට්ටු  පේහක් ඇති කිරිභ. 

 
 උක්ත කරුණ ම්ඵන්ධපඹන් තහක්ි ක නිරධහරිපේ හර්තහ කමිටුට ඉදිරිඳත් විඹ.  
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 ඉවත කරුණ ම්ඵන්ධපඹන් නගයහධිඳතිතුභහ භග හකච්ඡහ කර අතය බහ පේකයින් පඹොදහ 
කහර්ඹඹ ඉටු කිරිභට උඳපාස රඵහ පදන රදි.තද ප්රථභපඹන් පභභ කහර්ඹඹ ඉටු කිරිභට ඹහන්රික 
ඉංජිපන්රු අංලපඹන් වඹ රඵහ පගන හපන් පඹොදහ පගන ජළටිඹ ඉදිකිරිභට කටයුතු සුදහනම් කය 
තිබුණ නමුත් රණ හිත ජරඹ නිහ හපන් පඹොදහ එභ කටයුත්ත සිදු කිරිභ අත්හිටුන රදි.ඳසු 
කර හකච්ඡහපේදි පභභ ජළටිඹ ළදිපම් කහර්ඹඹ ම්පුර්ණපඹන්භ පකොන්ක්රිට් පඹොදහ වං පඵෝට්ටු 
4ක් නතහ තළබිභට වළකින ඳරිදි ඉදිකිරිභට උඳපාස රඵහ පදන රදි.ඒ අනු ඉදිරි කටයුතු සිදු 
කිරිභට නිඹමිතඹ. 

 
 උක්ත කරුණ රකහ ඵළලු කමිටු මිට අදහර කටයුතු සිදු කිරිභ දවහ ගකිභ නහගරික 
 පකොභහරිසට ඳළරිභට කමිටු තියණඹ කයන රදි. 
          (ක්රිඹහත්භක කිරීභ - නහගරික පකොභහරිස/නහ.ඉ) 
 

2022.12.09 දින ඳළති පරදහයිතහ වහ මුදල් උත්ඳහදන පිළිඵද සථහය කමිටු හර්තහපේ 

අංක2(2)හි ඉවත ංපලෝධනඹට ඹටත් සිඹලුභ කමිටු තියණඹන්ට ඳක් ඳවත නම් දවන් 

භවහ නගය බහ භන්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල කයන රදි. 

1. නගයහධිඳති   - ඩබ්ලිේ.භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

2. නිපඹෝජය නගයහධිඳති  - ඩී.භන්ත සිල්හ භවතහ 

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

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

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

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

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

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

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

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

11. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස.ඩබ්.එම්.නිහ ඉයහනි විපේවික්රභ භවත්මිඹ 

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

13. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ය.රලිත් ප්රනහන්දු භවතහ 

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

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

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

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

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

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

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

21. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.බී.භල්ලිකහ ජඹතී ප්රනහන්දු භවත්මිඹ 

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

23. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.නහරනී  පප්රේභතී ප්රනහන්දු භවත්මිඹ 

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

25. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යවිනහත් ජඹ්රි ගුණපේකය භවතහ 

26. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සුනිල් නන්දසිරි භහපකෝයහශ භවතහ 

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

28. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. චන්ද්ර ගහමිි  පීරිස භවතහ 

29. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ආර්.එම්. ඒ. පදෝන දිරහශිනි භවත්මිඹ 
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30. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.ප්රන්න භපනෝේ ප්රනහන්දු භවතහ 

31. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.සුදර්ලනි ප්රිඹන්රිකහ කුපර් භවත්මිඹ 

32. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සිත්ති භසීනහ ඵක්කර් භවත්මිඹ 

 

2022.12.09  දින ඳළති පරදහයිතහ වහ මුදල් උත්ඳහදන පිළිඵද සථහය කමිටු හර්තහපේ 

අංක2(2)කරුණ ඉවත ංපලෝධනඹට ඹටත් සිඹලු කමිටු තියණඹන්ට විරුාධ ඳවත නම් 

දවන් භවහ නගය බහ භන්රිරු ඡන්දඹ ප්රකහල කයන රදි. 

1. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - බී.ජිත් දුමින්ද පීරිස භවතහ 
2. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තිය යහංජන පභන්ඩිස භවතහ 
3. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පම්රින් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්මිඹ 

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

5. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.ශිපයෝමි ඉන්දිකහ කුපර් භවත්මිඹ 

6. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්. ්රිඹහනි පවේභරතහ ප්රනහන්දු භවත්මිඹ 

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

8. භවහ නගය බහ භන්ත්රී                  -           ඩබ්.පී. ප්රබහනි වික්රභසිංව භවත්මිඹ 

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

2022.12.09 දින ඳළති පරදහයිතහ වහ මුදල් උත්ඳහදන පිළිඵද සථහය කමිටු හර්තහපේ 

අංක2(2)කරුණ ඉවත ංපලෝධනඹට ඹටත් සිඹලුභ තියණඹන් ළඩි ඡන්දපඹන් බහ ම්භත 

විඹ. 

(පභභ අසථහපේ ඳවත නම් දවන් භන්ත්රීරු බහගළපඵහි පනොසිටිඹව. 
1. භවහ නගය බහ භන්ත්රී                  -          ඩි.ඩබ්.ඩි.යන්දු නිපයෝණ භවතහ               

2. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.භළක්සි පජයහඩ් ප්රනහන්දු භවතහ 

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

4. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ය.එල්. පේනක දභඹන්ත ද සිල්හ) 

06(9) 2022.11.16  දින ඳළති මුදල් පිළිඵ සථහය කමිටු හර්තහපේ තීයණඹන් රකහ ඵළලීභ. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී -    පම්රිඹන් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්මිඹ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, මුදල් කමිටුපේ නීති ගහසතු ම්ඵන්ධපඹන් තිපඹන මුදල් පගවිම් 

ම්ඵන්ධපඹන් නිතිඥරු බිල් ඉදිරිඳත් කයනහද? ඒහ හකච්ඡහ කයනහද? නළත්නම් 

එළනින්භ ඉදිරිඳත් කයනහද? පභතන භභ දළක්කහ භපවේසත්රහත් නඩුරට පරොකු ගණන් දහරහ 

තිපඹනහ. ඒහ එක දිනඹකට පගනහද නළත්නම් ම්පුර්ණ නඩුට පගන ගහසතුද 

පඳොඩ්ඩක් ඳළවළදිලිකිරිභට වළකිඹහක් තිපඹනහද?  

ගරු නගයහධිඳති - ඩබ්.භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්රිතුමිඹ, ම්පුර්ණ පගන ඒහ උදහවයණඹට අපි ගත්තහභ මුාදය ආදහඹභ ම්පුර්ණභ 

නඩු ඉය පනකම්. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී -    පම්රිඹන් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්මිඹ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,  පයෝපම්ස ද සිල්හ භවතහට පගන්පන් එකඳහය. හලිඹ පිරිසට භවතහට 

එකඳහය පගන්පන්. අනු ගුණපේකය භවතහට පඳනිසිටිඹභ පගන්පන්.   
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ගරු නගයහධිඳති - ඩබ්.භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්රිතුමිඹ,නළවළ  භවය ඒහට එකඳහය පගනහ. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී -    පම්රිඹන් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්මිඹ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,භපවේසත්රහත් නඩුර ට භභ දළක්කහ ගණන් ගඹක් දහරහ තිපඹනහ. ඒහ 

එකඳහය පගන ඒහද   නළත්නම් 

ගරු නගයහධිඳති - ඩබ්.භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්රිතුමිඹ,ඉදිරිඳත් පන පේරහට.  

භවහ නගය බහ භන්ත්රී -    පම්රිඹන් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්මිඹ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,භපවේසත්රහත් නඩුර ට එකඳහය ඔඹ මුදර පගනහනම් පඳොඩ්ඩක් අපි පම් 

භවජනඹහපේ මුදල්පන් පගන්පන් අඩුභ තයපම් පම් නිතිඥ භවත්රුන්ට නගය බහ වයවහ අපි 

නඩු පගොඩක් පදනහ.  එතපකොට අපිට පුලුන්කභක් තිපඹනහපන් පභොයටුපේ නිතිඥ 

භවත්රුපන් භභ නිකම් පඳනිසිටින්න කිඹන්පන් නළවළ. නමුත් අපි එක නිතිඥ භවත්භපඹක්ට 

නගය බහපන් නඩු 10ක් පදනහනම් අපිට ඒ නිතිඥ භවත්තඹහට කථහකයරහ කිඹන්න පුලුන් 

පඳොඩ්ඩක් වනදහයි මුදරක් අපිට පදන්න කිඹරහ.  

භවහ නගය බහ භන්ත්රී -    එච්.ප්රදීප්  ්රිඹන්ත ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, භභ හිතන්පන් පවොද අදවක් පභතුමිඹ ඉදිරිඳත් කයන්පන්. පම්තුමිඹ 

අපිට ම්ඳතක්. අපිට පුලුන්නම් නිතිඥ භවත්රුත් එක්ක කථහකයන පකොට පම්තුමිඹ 

ම්ඵන්ධකයගන්න වපඹෝගඹ ගන්න.   

භවහ නගය බහ භන්ත්රී -    පම්රිඹන් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්මිඹ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,එකභ නිතිඥ භවත්රුන්ට නඩු පගොඩක් පදනහ. අපනක් එක භභ දළක්කහ 

මුදල් කමිටුපේ භපවේසත්රහත් නඩු පදකකට 150000 එහ 2ක් දහරහ තිබ්ඵහ එක නිතිඥ 

භවත්භපඹක්ට. ඉතින් භට ප්රලසනඹක් තිපඹනහ භපවේසත්රහත් නඩුකට එක දිනඹකට පභභ මුදර 

දහනහද? නළත්නම් අංක 35 අංක 36 නිතිඥතුභහපේ ඳරපුරුාදට අනු ගහසතු ගළනිභ. ඒකට 

නිගරු කිරිභක් පනපභයි. ඕනභ නිතිඥයපඹක්ට තමුන්පේ අඹකයන මුදරක් තිපඹනහ. අපි 

බහක් වළටිඹට පභොයටු මිනිසසුන්පේ ල්ලි අපි එකභ නිතිඥ භවත්භඹහට නඩු ගණනහක් 

පදනහනම් අපි පභොකක්වරි අඩු මුදරකට කථහකය ගමු. අපි ඔඵතුභහට පදන්නම් අප්  භපවේසත්රහත් 

නඩු ළභ එකක්භ අප්  දිනක පඳනිසිටිභට පම් ගහනට කයන්න කිඹරහ.  

 

 

ගරු නගයහධිඳති - ඩබ්.භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්රිතුමිඹ,ඔඵතුමිඹ පම් ම්ඵන්ධපඹන් කථහකිරිභ පිළිඵද අතිලයින්භ ංපතෝලඹට 

ඳත්පනහ. පන මුකුත් පනපභයි සිඹලුභ නඩු ඉයපනකම් කථහකිරිභ නිහ තභයි පම් 

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

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,මුදල් කමිටුපේ පනොළම්ඵර් භහපේ භහසික ආදහඹම් විඹදම් හර්තහට අනු 

භහපේ පගවිම් මිලිඹන 96යි. දළන් අපිට පම් ආදහඹම් විඹදම් භහසික පදන හර්තහ කිඹ ගළනිභ 

දවහ තභයි පම් ජනහරි 1පනිදහ ඉදරහ පනොළම්ඵර් භහපේ 30පනකම් පදන්පන් විලසපල්ණ 

හර්තහ. ඒ කිඹන්පන් පම් භහසික විඹදම් හර්තහපේ විඹදම්පච්ච ආකහයඹ පිළිඵද ඒ ඒ ළඹ 

ශිර්රට ගිහිල්රහ විඹදම්පච්ච අනුපිළිපර ප්රභහණඹ පඳන්න හර්තහ තභයි විලසපල්ණ 

හර්තහ. ඒ නමින්භ කිඹන්පන් විලසපල්ණ හර්තහ එතපකොට දළන්පම් පනොළම්ඵර් භහපේ. 

භහපේ පගවිම් මිලිඹන 96යි. දළන් විලසපල්ණ හර්තහ අයගත්තහභ පනොළම්ඵර් භහපේ පගවිම් 

මිලිඹන 91යි. පම්පක් කිඹනහ මිලිඹන 96යි. පම් පදක අතය තිපඹනහ ඳයසඳයඹක්. ඒක 

පුලුන්ද අපිට පඳන්රහ පදන්න. පභොකක්ද පම් පන. ඒ කිඹන්පන් එකභ භහපේ අහන 

අගඹ හර්තහ පදකක තිපඹන පන.  

ගරු නගයහධිඳති - ඩබ්.භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්රිතුභහ,ඔඵතුභහ පඳන්න එක මුරය හර්තහ පඳන්නහ 96ක්. 96 පඳන්න එපක් 

එකතු තිපඹන්පන් පම් ම්පුර්ණපඹන්භ පම් පදපක් එකතු විතයයි තිපඹන්පන්. 91 කිඹරහ 

දන්රහ තිපඹන්පන්. පභන්න පම් පදපක් එකතු ඳභණයි ළඩටවන් ළටු්  ඳහරන කිඹන පදක. 

රිඳනම් කිඹන එකයි ඊට ඹටින් තිපඹන ළටු්  ඳහරන පදපක් එකතු 91 තභයි. අතන 

තිපඹන්පන් ළඹ විලසපල්නපේ මුරය හර්තහපේ අය සිඹලුභ ටික එකතුපරහ තභයි මුරය 

හර්තහ ඇවිල්රහ තිපඹන්පන් එකතු 91 වරි ළඹ විලසපල්ණඹට දහරහ තිපඹන්පන් එ පදපක් 

එකතු ළඹ විලසපල්ණඹ පනොළම්ඵර් භහපේ. එක අපිට අහන එක පර රකන්න ඵළවළ. අය 

පදක විතයයි තිපඹන්පන්. අහන එක මුරය හර්තහපන් තභයි රකන්න පන්පන්. 

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

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,පනොළම්ඵර් භහපේ කිඹරහ කිඹන්පන්භ පනොළම්ඵර් භහපේට අදහර විඹදම් 

හර්තහ තභයි. පම්ක අනුභත කයන්පන් ඔඵ කිඹන එකට එකගපන්න ඵළවළ. පම් වළභ 

විඹදභක්භ ළඹ විලසපල්ණඹ ඇතුපල් අයිතභ රට එනහ. 

ගරු නගයහධිඳති - ඩබ්.භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්රිතුභහ,භග වළපයනහ වළභ එපක්භ භගවළරිරහ තිපඹනහ. ඊරග එපක් ගත්පතෝත් වළභ 

ඒපක්භ එක පනහ.  

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

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,භභ කිඹන්පන් මුරය හර්තහර නිරධහරින් ඳළත්පතනුත් විලහර ඵයඳතර 

පර පනොරකහවළරිම්ද භභ දන්පන් නළවළ ඔඵ පම් විලසපල්ණ හර්තහපේ ඔඵ ඹන්න 13-12-01 

13-12-02 ළඹ ශිර් භහර්ග කහනු ඳදික පේදිකහ පඵොක්කු පනොළම්ඵර් භහපේ විඹදභ 2517942.00 

අපනක් ළඹ ශිර්පේ විඹදභක් නළවළ පනොළම්ඵර්. වළඵළයි ඔඵ පම් ඉදිරිඳත් කයන මුදල් කමිටු 

පම් මුදල් කමිටුපේ 38 පනි පිටුපන් ඳටන්ගත්තහභ 38 පනි පිටුපේ 19-21 ඉදරහ ඒ කිඹන්පන් 

පම් යහඳෘති ඔක්පකෝභ මුදල් පගරහ තිපඹන්පන් 11 පනි භහපේ තභයි.පනොළම්ඵර් භහපේ 

මුදල් පගපුහ එතනභ තිපඹනහ. රක් 125ක් ඒ පගවිම් එන්න ඕපන් පම් ශිර් පදකටපන්. 

පම්පක් තිපඹන්පන් රක් 25යි. පනොළම්ඵර් භහපේ ඔඵ ආයණ අනුභළතිඹට ඹටත් 

පනොළම්ඵර් භහපේ කයපු පගවිම් යහඳෘතිර පම් විලසපල්ණ හර්තහපේ පම්ක එන්න ඕපන්. 



  භහසික බහ හර්තහ - 2023.01.05 

43 
 

ගරු නගයහධිඳති - ඩබ්.භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්රිතුභහ,විලසපල්ණ හර්තහට එන්පන් යදහගළනිම්. යදහගළනිම් නිදවස කිරිම් එපවභ 

විලසපල්ණඹට එන්පන් නළවළ.  

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

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,පනොළම්ඵර් භහපේ පම් බහ අනුභත කයනහපන් පම් භහපේ මුදල් 

විඹදභ. ඒ අනුභත කයන්පන් පනොළම්ඵර් භහපේ භසත විඹදභපන්. ඒ භසත විඹදභට එන්න 

ඕන නළාද පම් රක් 125ක් යහඳෘතිර ඔඵ පගපු මුදල්.  

ගරු නගයහධිඳති - ඩබ්.භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්රිතුභහ,මුරය හර්තහ ගත්තහභ මුරය හර්තහපේ තිපඹන ප්රභහණඹට ඩහ අඩුයිපන් ළඹ 

විලසපල්ණපේ තිපඹන්පන්. එකපන් ඔඵ කිඹන්පන්.  

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

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,භපේ තර්කඹ පන්පන් මුරය හර්තහ වරි විලසපල්ණ හර්තහපේ වරි 

පනොළම්ඵර් භහපේට අදහර කයන රද පගවිම් පම් බහ අනුභත කයන්පන් පනොළම්ඵර් භ 

පගවිම් එතපකොට ඉතහ ඳළවළදිලි දින කහනු ඇතුපල් ඔඵ පගවිම් කයරහ තිපඹනහ. 

පනොළම්ඵර් භහපේ ඒහ එනහනම් එන්න ඕන එකභ ළඹ ශිර් පදක පම්පදක. පම් ළඹ ශිර් 

පදකට එන්න එඳළයි. පගරහ ඉයපන් දින කහනු ඇතුපල් ඔඵ පගරහ ඉයයි. රක් 125ක් 

විතය පගරහ තිබිාදි රක් 325ක් අපිට පභතන පඳන්නපුහභ විලහර යදක්පන්. 

ගරු නගයහධිඳති - ඩබ්.භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්රිතුභහ,ළඹ විලසපල්නපේ තිපඹන එකයි මුරය හර්තහපේ තිපඹන එකයි පදකක් නම් 

පනොළම්ඵර් භහපේට මුරය හර්තහ ළඹ විලසපල්ණඹයි කිඹන එක ංායහ පදකක් එනහනම් 

ංායහ පදක එන්පන් පකොතළනදිද? එකතු නිළයදිපන්පන් මුරය හර්තහපේ එකතු 

නිළයදිපරහ.  

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

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,භභ කිඹන්පන් නිරධහරිපන් ේ ඳළත්තට පම්හ ඉතහභ ගළඹුපයන් ගන්න එක 

පාලඳහරඥඹහට ඩහ ඔඵ ගකිඹන්න පනහ. පභොනද පම් කමිටු හර්තහ කිඹ ගත්තහභ 

යහඳෘති 2022 පනො ළම්ඵර් භහපේ නගයහධිඳතියඹහ විසින් ඔහු පේ ඵරඹ ආයණ අනුභළතිඹට 

ඹටත්  පගන රද මුදල් එතපකොට ඒ පගන රද මුදල් අය ළඹ විලසපල්ණඹට ඇතුල් කර 

වළකියි. ඒහ රක් 125 ක් විතය පගරහ තිබිාදි රක් 25ක්  පඳන්න්පන් ඇයි කිඹන තර්කඹ  

ගරු නගයහධිඳති - ඩබ්.භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්රිතුභහ,පනොළම්ඵර් භහපේ පකොන්ත්රහත්කරුපකුට පගවිභක් කයනහ. එඹ පගවිභක් 

විදිඹට අපිට දහන්න ඵළවළ පගරහ නළවළපන්. ඒක මුරය හර්තහපේ තිපඹනහ පගවිම් කයන්නට 

තිපඹන මුදල් ව පගවිම් කයපු මුදල් එකතු කිඹන්පන් පගවිම් කයහ කිඹන එපකන් 

අදවසපන්පන් නළවළ එපකන් ළඹ විලසපල්ණනපේ තිපඹනහ පගපු ප්රභහණඹ. එතපකොට 

ඉතිරිටික තභයි අප්  යදහගළනිම් තිපඹනහ. පගන්න තිපඹන එහ තිපඹනහ. ඒටික තභයි 

තිපඹන්පන් ඉතුරු මුදර 91-96 දක්හ.  
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භවහ නගය බහ භන්ත්රී - පක්.ඩී.නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ  

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,එපක් තර්කඹක් නළවළ.නගයහධිඳතිතුභහ භභ කිඹන්පන් පනොළම්ඵර් භහපේ 

පගවිම් පිළිඵද.  

ගරු නගයහධිඳති - ඩබ්.භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්රිතුභහ,ළඹ විලසපල්ණඹට පේක ණඹ අයහ පම් මුකුත් එන්පන් නළවළ. ඒහ 

පනභභ ඹනහ. වළඵළයි ඉතින් ඒපක් භහපේ එකතු  එනහ. ළඹ විලසපල්ණඹට එන එකත් 

තිපඹනහ. පනොපඹන එකත් තිපඹනහ. ඒ එකතු තභයි පම් 96 පන්පන්. අපනක් ඳළත්පත්න් 

ඇත්තටභ පගවිම් කයන රද මුදල් 91යි. ඉතින් එක මිට ඩහ වදන්න විදිඹකුත් පභතුමිඹට නළවළ. 

එතුමිඹරහට වදන්න තිපඹන මුරය හර්තහර ඉදිරිඳත් කිරිභ තභයි. නළත්නම් පම්ක යජපේ 

විගණනඹට රක්පන්න එඳළයි. තළන් පදකකින් අල්රන්න පනහ. පනොළම්ඵර් භහ පේ පගන 

එපක්දි අපිට තිපඹනහ පකොන්ත්රහත්කරුහට පගේම් කිරිභ දවහ විවිධ ණඹ හිමි පල්ාන රට 

ගන්පන් පකොන්ත්රහත්කරුහපේ රිපටන්න් එක පගන්න පන්පන් භහ පදකකට ඳසපේ. 

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

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,ත යර පම්ක කිඹන්නම් 37 පනි පිටුපේ 19-19ට ඹන්නපකෝ පෞාය 

පදඳහර්තපම්න්තුපේ කහර්ඹහරපේ ඇලුමිනිඹම් පදොය සිවිලිභ ව කඵඩ් විකිරිභ  කිඹන එක. 

ඒපක් අහපන් කිඹනහ උක්ත කරුණ රකහ ඵළලු කමිටු ඉවත දවන් ඳරිදි බහ ආයණ 

අනුභළතිඹට ඹටත් සිදුකයන රද 1833431.28ක මුදර පගවිම් අනුභත කිරිභට තියණඹ කයන රදි. 

දළන් එපකන් භට කිඹන්නපකෝ පගේද?   

ගරු නගයහධිඳති - ඩබ්.භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්රිතුභහ,පගේහ කිඹන්නපකෝ. 

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

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,පගේහනම් ඒ මුදර එන්න ඕන නළාද අය පඳොදු එකතුට.  

ගරු නගයහධිඳති - ඩබ්.භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරුභන්රිතුභහ,පභභ යහඳෘතිපේ ඇසතපම්න්තු මුදර කිඹද?                                                                                                        

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

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,ඇසතපම්න්තු මුදරපන් අපිට පඳන්න්පන්.  

ගරු නගයහධිඳති - ඩබ්.භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්රිතුභහ,ළඹ විලසපල්ණඹට ඹන්පන් 1833431.88යිපන් පගන්න තිපඹන ඉතිරි මුදර. 

ඇසතපම්න්තු මුදර ම්පුර්ණ මුදර පනපභයිපන් පගන්නට තිපඹන මුදරපන් රිපටන්න් එක 

කඳහ ගත්තහට ඳසපේ ඒ පගන්න තිපඹන මුදරපන්.  

භවහ නගය බහ භන්ත්රී - පක්.ඩී.නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ  
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ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,භභ කිඹන්පන් පගවිම් ගිණුම් අංලපේ ඉතහභ පවොදින් පගන රද මුදල් 

එකතු කිරිභක් කයන්න පම් මුදල් කමිටු හර්තහපේ පගපු මුදල් භභ කිඹන්පන් යදහ තඵහ ගළනිම් 

ටික පනපභයි  මුදල් කමිටුට අපි විරුාධයි. 

ගරු නගයහධිඳති - ඩබ්.භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්රිතුභහ,ගිණුම් තිපඹන ක්රභ නත්න්න අපිට ඵළවළපන්. පම්ක අපිට පඳන එක 

පනපභයිපන් යරත් ගණකහධිකහරි ඳරපනි ඳන්තිපේ පකපනකුට අපිට කිඹන්න ඵළවළපන් අපි 

කළභති විදිඹට යිභන් භහභහ ගණන් වදන විදිඹට ගණන් වදරහ ඵඩු පේන්න රු 100ක් ගිඹහ 115 

කඵඩු වික්කහ 15ක් රහබයි ඉතින් එපවභ කිඹන්න ඵළවළ. අපිට එතුමිඹ කිඹන එක තභයි අපිට 

කයන්න පන්පන්. අපිට තිපඹන්පන් එපක් තිපඹන ඒහ පබ්යහගන්න විතයයි.  

2022.12.12 දින ඳළති මුදල් පිළිඵද සථහය කමිටු හර්තහපේ සිඹළුභ කමිටු තියණඹන්ට ඳක් 

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

1. නගයහධිඳති   - ඩබ්ලිේ.භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

2. නිපඹෝජය නගයහධිඳති  - ඩී.භන්ත සිල්හ භවතහ 

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

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

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

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

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

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

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

10. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස.ඩබ්.එම්.නිහ ඉයහනි විපේවික්රභ භවත්මිඹ 

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

12. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ය.රලිත් ප්රනහන්දු භවතහ 

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

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

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

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

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

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

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

20. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.බී.භල්ලිකහ ජඹතී ප්රනහන්දු භවත්මිඹ 

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

22. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.නහරනී  පප්රේභතී ප්රනහන්දු භවත්මිඹ 

23. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.දිඳහ චහන්දනි ආරිඹංල භවත්මිඹ 

 

2022.12.12 දින ඳළති මුදල් පිළිඵද සථහය කමිටු හර්තහපේ අංක 09(08) කරුණට නිවඩත් 

අපනකුත් සිඹලු කමිටු තියණඹන්ට ඳක්ත් ඳවත නම් දවන් භවහ නගය බහ භන්රිරු 

ඡන්දඹ ප්රකහල කයන රදි. 

 
01 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යවිනහත් ජඹ්රි ගුණපේකය භවතහ 
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02 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සුනිල් නන්දසිරි භහපකෝයහශ භවතහ 
03 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.අනුයසිරි ජඹරහල් ද සිල්හ භවතහ 

04 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. චන්ද්ර ගහමිි  පීරිස භවතහ 
05 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ආර්.එම්.ඒ.පදෝන දිරහශිනී භවත්මිඹ 
06 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.ප්රන්න භපනෝේ ප්රනහන්දු භවතහ 
07 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.සුදර්ලනි ප්රිඹන්රිකහ කුපර් භවත්මිඹ 

08 භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සිත්ති භසීනහ ඵක්කර් භවත්මිඹ 

 

 

2022.12.12 දින ඳළති මුදල් පිළිඵද සථහය කමිටු හර්තහපේ කමිටුපේ සිඹලු කමිටු තියණඹන්ට 

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

 

1. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තිය යහංජන පභන්ඩිස භවතහ 
2. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පම්රින් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්මිඹ 

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

4. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.ශිපයෝමි ඉන්දිකහ කුපර් භවත්මිඹ 

5. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්. ්රිඹහනි පවේභරතහ ප්රනහන්දු භවත්මිඹ 

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

7. භවහ නගය බහ භන්ත්රී                  -           ඩබ්.පී. ප්රබහනි වික්රභසිංව භවත්මිඹ 

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

 
2022.12.12 දින ඳළති මුදල් පිළිඵද සථහය කමිටු හර්තහපේ සිඹලුභ තියණඹන් ළඩි ඡන්පදන් 

බහ ම්භත විඹ. 

(පභභ අසථහපේ ඳවත නම් දවන් භන්ත්රීරු බහගළපඵහි පනොසිටිඹව. 
 
1. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  -          ජී.එම්.සුයංග නිලහන්ත අපඳෝන්සු භවතහ  

2. භවහ නගය බහ භන්ත්රී                  -          ඩි.ඩබ්.ඩි.යන්දු නිපයෝණ භවතහ               

3. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.භළක්සි පජයහඩ් ප්රනහන්දු භවතහ 

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

5. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - බී.ජිත් දුමින්ද පීරිස භවතහ 
6. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ය.එල්. පේනක දභඹන්ත ද සිල්හ) 

 

07. 2023 ර්ඹ දවහ  ඳවත දවන් සථහය කමිටු රට හභහජිකයින් ඳත් කිරිභ. 

 07(01) ආඹතන වහ නිතිඹ පිළිඵද සථහය කමිටුට කමිටු හභහජිකයින් ඳත් කිරිභ. 

 නගයහධිඳති - ඩබ්.භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

          ගරු භව නගය බහ භන්රිරුනි ඳවත නම් දවන් භව නගය බහ භන්රිරු ආඹතන වහ   

 නිතිඹ  පිළිඵද සථහය කමිටුට පත්රි ඳත් වි ඇති ඵ දන්හ සිටිනහ. 

1. භවහ නගය බහ භන්ත්රී - එස.ඩබ්.එම්.නිහ ඉයහනි විපේවික්රභ භවත්මිඹ 
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2. භවහ නගය බහ භන්ත්රී - එම්.ජඹභහල් ්රිඹහයත්න භවතහ                                                                                                                               

3. භවහ නගය බහ භන්ත්රී - එම්.බී.භල්ලිකහ ජඹතී ප්රනහන්දු භවත්මිඹ 

4. භවහ නගය බහ භන්ත්රී - සිත්ති භසීනහ ඵක්කර් භවත්මිඹ  

5. භවහ නගය බහ භන්ත්රී - පම්රිඹන් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්මිඹ                       

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

07(02) ඉඩම් වහ නගය ංර්ධනඹ පිළිඵද සථහය කමිටුට කමිටු හභහජිකයින් ඳත් කිරිභ.                       

නගයහධිඳති - ඩබ්.භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

 

           ගරු භව නගය බහ භන්රිරුනි ඳවත නම් දවන් භව නගය බහ භන්රිරු ඉඩම් වහ නගය 

 ංර්ධනඹ පිළිඵද සථහය කමිටුට පත්රි ඳත් වි ඇති ඵ දන්හ සිටිනහ. 

 

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

2. භවහ නගය බහ භන්ත්රී       - පී.ඹන්ත යන්සිරි ප්රනහන්ඳු භවතහ 

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

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

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

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

 

 07(03) භවජන උඳපඹෝගිතහ‚කහන්තහ වහ ප්රජහ ංර්ධනඹ පිළිඵද සථහය කමිටුට කමිටු  

 හභහජිකයින් ඳත් කිරිභ.                       

 නගයහධිඳති - ඩබ්.භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

 ගරු භව නගය බහ භන්රිරුනි ඳවත නම් දවන් භව නගය බහ භන්රිරු භවජන 
 උඳපඹෝගිතහ‚කහන්තහ වහ ප්රජහ ංර්ධනඹ පිළිඵද සථහය කමිටුට පත්රි ඳත් වි ඇති ඵ 
 දන්හ  සිටිනහ. 

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

2. නිපඹෝජය නගයහධිඳති  - ඩී.භන්ත සිල්හ භවතහ  
3. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.පිලි්  ෂසන්සිස ප්රනහන්දු භවතහ 
4. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.නහරනී  පප්රේභතී ප්රනහන්දු භවත්මිඹ 
5. භවහ නගය බහ භන්ත්රී             - ඩබ්.පී.ප්රබහනි වික්රභසිංව භවත්මිඹ                                  

6. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.ශිපයෝමි ඉන්දිකහ කුපර් භවත්මිඹ     

 

   07(04) ඳරිය‚පෞාය වහ නිඳහයක්හ පිළිඵද සථහය කමිටුට කමිටු හභහජිකයින් ඳත් කිරිභ.                       

 නගයහධිඳති - ඩබ්.භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

 ගරු භව නගය බහ භන්රිරුනි ඳවත නම් දවන් භව නගය බහ භන්රිරු ඳරිය‚පෞාය 
 වහ නිඳහයක්හ පිළිඵද සථහය කමිටුට පත්රි ඳත් වි ඇති ඵ දන්හ සිටිනහ. 

1. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජි.එම්.සුයංග නිලහන්ත අපඳෝන්සු භවතහ  

2. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒච්. ප්රදි්  ්රිඹන්ත ප්රනහන්දු භවතහ  
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3. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එෂස.බි.නිරංක සිල්හ භවතහ  

4. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.භළක්සි පජ ප්රනහන්දු භවතහ   

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

6. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  -  ජි.ඒම්.නිපයෝන් රුභහල් අපඳෝන්සු භවතහ 

 

 

  07(05) ක්රිඩහ කටයුතු වහ පඳොදු විපනෝද කටයුතු පිළිඵද සථහය කමිටුට කමිටු හභහජිකයින් ඳත් 

කිරිභ.                       

  නගයහධිඳති - ඩබ්.භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

 ගරු භව නගය බහ භන්රිරුනි ඳවත නම් දවන් භව නගය බහ භන්රිරු ක්රිඩහ කටයුතු 

 වහ පඳොදු විපනෝද කටයුතු පිළිඵද සථහය කමිටුට පත්රි ඳත් වි ඇති ඵ දන්හ සිටිනහ. 

1. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පක්.ඩි.අනුය ප්රනහන්දු භවතහ  
2. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.රලිත් ප්රනහන්දු භවතහ  
3. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජි.එම්.භපවේස රුක්භහල් ඩඹස භවතහ 
4. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  -  ඩබ්. ්රිඹහි  පවේභරතහ ප්රනහන්දු භවත්මිඹ                           
5. භවහ නගය බහ භන්ත්රී              -  ආර්.එම්.එ.පදෝන දිරහශිනි භවත්මිඹ                   
6. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  -  පක්.ඩි නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ 

 

07(06) කර්භහන්ත වහ ඉදිකිරිම් පිළිඵද සථහය කමිටුට කමිටු හභහජිකයින් ඳත් කිරිභ.       

                 

   නගයහධිඳති - ඩබ්.භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

 ගරු භව නගය බහ භන්රිරුනි ඳවත නම් දවන් භව නගය බහ භන්රිරු කර්භහන්ත වහ 

 ඉදිකිරිම් පිළිඵද සථහය කමිටුට පත්රි ඳත් වි ඇති ඵ දන්හ සිටිනහ. 

1. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එ.දිඳහ චහන්දනි ආරිඹංල භවත්මිඹ 
2. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තිරකසිරි ප්රනහන්දු භවතහ 
3. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එල්.ඔද වර්ණ අපබ්පකෝන් භවතහ  
4. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.සුදර්ලි  ප්රිඹන්තිකහ කුපර් භවත්මිඹ                           
5. භවහ නගය බහ භන්ත්රී              -  එම්.චන්ද්ර ගහමිි  පිරිස භවතහ 
6. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.යවින්ද්ර යංගන ප්රනහන්දු භවතහ   
        

07(07) යහඳෘති වහ පවෞතික ම්ඳත් කශභණහකයනඹ පිළිඵද සථහය කමිටුට කමිටු හභහජිකයින් 

 ඳත් කිරිභ.       

  නගයහධිඳති - ඩබ්.භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

 ගරු භව නගය බහ භන්රිරුනි ඳවත නම් දවන් භව නගය බහ භන්රිරු යහඳෘති වහ 

 පවෞතික ම්ඳත් කශභණහකයනඹ පිළිඵද සථහය කමිටුට පත්රි ඳත් වි ඇති ඵ 

 දන්හ සිටිනහ. 

1. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පි.අපලෝක ඉන්ද්රතිරක ප්රනහන්දු භවතහ  
2. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්. ප්රිනිත් ක්රිහන්ත විපේයත්න භවතහ 
3. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එෂස.බි.නිරංක සිල්හ භවතහ  
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4. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යවිනහත් ජඹ්රි ගුණපේකය භවතහ  
5. භවහ නගය බහ භන්ත්රී              - යු.සුදත් ක්රිහන්ත පඳපර්යහ භවතහ 
6. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - බි.ජිත් දුමින්ද පිරිස භවතහ      

 

07(08) පරදහයිතහඹ වහ මුදල් උත්ඳහදනඹ පිළිඵද සථහය කමිටුට කමිටු හභහජිකයින් ඳත් කිරිභ. 

 නගයහධිඳති - ඩබ්.භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

 ගරු භව නගය බහ භන්රිරුනි ඳවත නම් දවන් භව නගය බහ භන්රිරු පරදහයිතහඹ 

 වහ මුදල් උත්ඳහදනඹ පිළිඵද සථහය කමිටුට පත්රි ඳත් වි ඇති ඵ දන්හ සිටිනහ. 

1. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස.පේය යවීන්ද්ර ප්රනහන්දු භවතහ 
2. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු. ප්රන්න භපනෝේ ප්රනහන්දු භවතහ  
3. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එච්.උජිත් ක්රිහන්ත කල්පායහ භවතහ  
4. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සුනිල් නන්දසිරි භහපකෝයහර භවතහ  
5. භවහ නගය බහ භන්ත්රී              - ඩි.ඩබ්.ඩි.යන්දු නිපයෝණ භවතහ               
6. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  -  එම්.තිය යහංජන පභන්ඩිස භවතහ 

 
 

 07(09) මුදල් පිළිඵද සථහය කමිටුට කමිටු හභහජිකයින් ඳත් කිරිභ 

 නගයහධිඳති - ඩබ්.භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

 ගරු භව නගය බහ භන්රිරුනි නගයහධිඳති නිතයගපඹන් පත්රිඳත්න ඵළවින්ද ඳවත නම් 

 දවන්  භව නගය බහ භන්රිරු මුදල් පිළිඵද සථහය කමිටුට පත්රි ඳත් වි ඇති ඵ 

 දන්හ සිටිනහ. 

1. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජි.එම්.සුයංග නිලහන්ත අපඳෝන්සු භවතහ  
2. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස.පේය යවින්ද්ර ප්රනහන්දු භවතහ 
3. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යවිනහත් ජඹ ්රි ගුණපේකය භවතහ 
4. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එල්.ඔද වර්ණ අපබ්පකෝන් භවතහ 
5. භවහ නගය බහ භන්ත්රී               -            පක්.ඩි.නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ 
              

             08. 2023 ර්ඹ දවහ භහසික බහ රැසවිම් වහ සථහය කමිටු දවහ දින නිඹභ කය          

     ගළනිභ. (2023.01.01  සිට  2023.12.31 දක්හ.) 

 

 

 

 

 

 

 



  භහසික බහ හර්තහ - 2023.01.05 

50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 09 පුාගලික සබහපේ කරුණු  

 09 (01)භවහ නගය බහ භන්ත්රී  -  යු.අනුයසිරි ජඹරහල් ද සිල්හ භවතහ 

 ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, පම් අසථහපේ අප්  භහධයපේදිනි පර්ාහ තයංගනි භවත්මිඹට එක්ත් 
ජහතික ඳක්ඹ පනුපන් සුබඳතනහ.පභොකද පවේතු එතුමිඹපේ යහජකහරි කටයුතු වරිඹහකහය 
කටයුතු කර නිහ තභයි එතුමිඹට ඒ අසථහ රළබුපන්. එභ නිහ පම් අසථහපේ එතුමිඹට 
සුබඳතනහ.   

 10. රළබීම් පගවීම් පිළිඵ භහසික ප්රකහලන ළඩ ප්රගති හර්තහ - 

 ගරු නගයහධිඳති - ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 
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 ගරු භවහ නගය බහ භන්ත්රීරුනි, 2022.12.12 දිනළති මුදල් කමිටු හර්තහපේ අංක 04 ඹටපත් 

2022  පනොළම්ඵර් භහඹට අදහර මරය හර්තහ ඇමුණුභ 01 පර ඉදිරිඳත් කය තිපඵනහ. 

 11. පනත් කරුණු - නළත 

        බහපේ ළඩ කටයුතු පභතනින් අන් විඹ. 

 

                                අ.කපල් ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු 
              නගයහධිඳති 
              පභොයටු භවහ නගය බහ 
              පභොයටු 
        
2023.01.05 දින, 
පභොයටු භවහ නගය බහ කහර්ඹහරපේදීපඹ. 

 

 

 

  

 


