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පූ.භා.  10.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் .ப. 10.30 மணிக்குக் கூ ய .  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [ மாண் மிகு க  ஜயசூாிய ] தைலைம 
வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 10.30 a.m., 
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA]                 

in the Chair. 
 
 

නිෙව්දන 
அறிவிப் க்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 
I 
 

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැසව්ීෙම් 
තීරණය  

பாரா மன்ற அ வல்கள் பற்றிய கு வின் 
தீர்மானம் 

DECISION OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! ජාතික ව්යසනයක් ෙලස ඇති වූ ගංවතුර 

ෙඛ්දවාචකෙය් තිෙබන බරපතළ තත්ත්වය සැලකිල්ලට ෙගන 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් ෙබොෙහෝ ගණනාවක් ඒ සම්බන්ධෙයන් 
කථා කිරීමට සූදානම්ව සිටින නිසා වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන 
පාර්ලිෙම්න්තු පශ්න ෙවනත් දිනයකට ෙයොමු කිරීමටත්, ස්ථාවර 
නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්න ෙනොගැනීමටත්, දිවා ආහාර විෙව්කය 
ෙනොමැතිව විවාදය අඛණ්ඩව පවත්වාෙගන යාමටත්, පාර්ලිෙම්න්තු 
රැස්වීම පස් වරු 8.00 දක්වා පැවැත්වීමටත් අද උදෑසන පවත්වන 
ලද පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැස්වීෙම්දී තීරණය 
කළ බව ෙමම ගරු සභාවට දන්වනු කැමැත්ෙතමි.  

 

II 
 

කථානායකතුමාෙග් සහතිකය 
சபாநாயகர  சான் ைர 

SPEAKER'S CERTIFICATE 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම 

ව්යවස්ථාෙව් 79 ව්යවස්ථාෙව් විධිවිධාන පකාරව, 2017 ජූනි 07 

දින ම’විසින් “සිවිල් නඩු විධාන සංගහය (සංෙශෝධන)” නමැති 
පනත් ෙකටුම්ප ෙතහි සහතිකය සටහන් කරන ලද බව දැනුම් දීමට 
කැමැත්ෙතමි. 

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (ඉඩම් සහ 
පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංසක්රණ  අමාත්ය හා ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - காணி மற் ம் 
பாரா மன்ற ம சீரைமப்  அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின்  தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha  Karunatileka - Minister of Lands and 
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2015 වර්ෂය 
සඳහා ශී ලංකා මහජන  උපෙයෝගිතා ෙකොමිෂන් සභාෙව් වාර්ෂික 
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් හා ජනමාධ්ය අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මම 2016 වර්ෂය සඳහා සංවර්ධන මූල්ය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු 
කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
 

ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා (සව්ෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன - உள்நாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, 2016 වර්ෂය සඳහා මුලතිව් දිස්තික් 

ෙල්කම් කාර්යාලෙය් වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව හා ගිණුම් 
මම ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව අභ්යන්තර පරිපාලනය හා රාජ්ය 
කළමනාකරණය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත 
ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

1319 1320 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, 2014 වර්ෂය සඳහා පාරිෙභෝගික 

කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව නිෂ්පාදන සහ ෙසේවා පිළිබඳ ආංශික අධික්ෂණ 
කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් දහය 

පිළිගන්වමි.  
 

(1) ෙපෝද්දල, හවුෙපෙගවත්ත, " සාගරිකා" යන ලිපිනෙය් 
පදිංචි බී.එච්. චන්දිම ෙල්ල්වල මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම;  

(2) හික්කඩුව, තුඩුෙව්ෙගොඩ, පන්සල පාර, අංක 102 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ඩී.එම්. සරත් මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම;  

(3) ගිංෙතොට, වැලිපිටියෙමෝදර, අංක 422 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ජී.ඩබ්ලිව්.පී. වන්දවංශ මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම;  

(4) ඌරගහ, මහ ඌරගහ යන ලිපිනෙයහි පදිංචි කමල් 
ෙප්මතිලක මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;  

(5) මහනුවර, සංඝමිත්තා මාවත, අංක 10 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි එල්.එන්.ආර්.එල්. සමරසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම;  

(6) තල්ෙප, ෙදබරගහවත්ත, "සිය නිවස"   යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි එම්.ෙක්.ඩී.බී. සුසිරිපාල මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම;  

(7) බලපිටිය, වැල්ලවත්ත, සුභදාරාම පාර, අංක 36/07 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි රම්මුතු විෙජ්වතී මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම;  

(8) ෙකොළඹ - 05, ෙපොලිස ් ක්ෙෂේත බලකා මූලසථ්ානෙය් 
ෙසේවය කරන රසික පසන්න රත්නායක මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම;   

(9) ගාල්ල, කිතුලම්පිටිය, ආනන්ද මාවත, අංක 117/2 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්.ඩී. ජයරත්න මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(10) රත්ගම, ෙද්විනිෙගොඩ, "සැනසුම" යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
වයි. දයාසිරි මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම.  

 
ගරු එච්.එල්. ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  எச்.எல். பிேரமலால் ஜயேசகர) 
(The Hon. H.L. Premalal Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, රත්නපුර, ෙදොඩම්ෙප්, "සිරිනිවස" යන 

ලිපිනෙයහි පදිංචි පී.පී.ඩී. අෙබ්ගුණවර්ධන මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.  

ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන 

පිළිගන්වමි. 
 

(1)  බණ්ඩාරගම, රයිගම, රයිගම් බණ්ඩාර මාවත, අංක 324/
සී2 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි ජී.සමන් කුමාර මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2)  පානදුර, වඳුරාමුල්ල, මලලෙසේකර වත්ත, අංක 232 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ෙක්.ඒ.ඩී.තුෂාරි මධුකා කුරුප්පු 
මහත්මියෙගන් ලබුණු ෙපත්සම;  සහ 

(3)    ෙබ්රුවල, මුල්ලපිටිය, කරුණාරත්න පාර, අංක 65 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එම්. පත්මදාස ද සිල්වා  මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීස්වරන් මහතා    -  පැමිණ නැත.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි,  මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 
 

(1)  අවිසස්ාෙව්ල්ල, යාහල්ලවත්ත, 10වැනි පටුමඟ, අංක 3 
දරන සථ්ානෙයහි  පදිංචි  ඒ.ඩී. දයාරත්න මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(2)  තුංකම, අංක 23, වයි.එස.්එස.් "දිරිය" පුරවැසි  සමිතිෙය්  
ෙල්කම්, ඩී. ගරුසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

     
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Hon. Speaker, I present a petition from Mr. A.M. 

Thansim of Karaitivu, Pomparippu, Puttalam. 
 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන 

පිළිගන්වමි. 
 

(1)  ගාල්ල, කෙල්ගාන, වී.සි. පාර, ෙකෝන්ගහවත්ත, අංක 28 
දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි එන්.එච්. චන්දිමා කුමාරි 
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2)  අම්බලන්ෙගොඩ, පටබැඳිමුල්ල, අංක 275/2 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි  පී.ෙක්.ඩී.ෙක්.එස.් ගුණෙසේකර 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;  සහ 

 (3) රත්ගම, ඉඹුල්ෙගොඩ, ගරාෙදණියවත්ත යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි ආර්. සුනිල් චන්දසිරි ද  සිල්වා මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම.  

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා - ගරු සභානායකතුමා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන               
හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher Education 
and Highways and Leader of the House of Parliament) 
There is an amendment to be made to Item 1, Sir.   
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Please go ahead and move that.  

 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 
பாரா மன்ற அமர்  

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

මතු පළවන ෙයෝජනාව න්යාය පතෙයහි  තිබිණ: 
அ த்  ஒ ங்குப்பத்திரத்தில் பின்வ ம் வினா இ ந்த : 
The following Motion stood next on the Order paper: 
"පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 7හි විධිවිධානවල සහ 
2016.03.08 වැනි දින පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත කරන ලද 
ෙයෝජනාෙව් කුමක් සඳහන්ව තිබුණද, අද දින රැස්වීම් පැවැත්ෙවන කාල 
ෙව්ලාව පූ.භා. 10.30 සිට අ.භා. 12.30 දක්වා ද, අ.භා. 1.30 සිට අ.භා. 6.30 
දක්වා විය යුතු ය. පූ.භා. 11.30ට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 7
(5) කියාත්මක විය යුතු ය. අ.භා. 6.30ට කථානායකතුමා පශ්නය 
ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තැබිය යුතු ය." 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි,  එම ෙයෝජනාව ෙවනුවට මම පහත 

සඳහන් සංෙශෝධිත ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 
 

"පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු  
 

අද උදෑසන පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් තීරණය 
කළ පරිදි සභාෙව් වැඩ අද දින රැස්වීෙම්දී පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අංක 7 දරන 
ස්ථාවර නිෙයෝගෙයහි සහ 2016.03.08 වැනි දින පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් 
සම්මත කරන ලද ෙයෝජනාෙව් විධිවිධානයන්ෙගන් නිදහස් විය යුතු ය." 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 
 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් තැබිය 

යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 

පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

ගංවතුර සහ නාය යෑම් ෙහේතුෙවන් ඇති වුණ 
බරපතළ ආපදා තත්ත්වය 

ெவள்ளம் மற் ம் மண்சாிவினால் ஏற்பட் ள்ள 
அனர்த்த நிைலைம 

DISASTROUS SITUATION ARISEN DUE TO FLOODS AND 
LANDSLIDES 

 
 

[පූ.භා. 10.38] 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, අද දින සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්දී 

මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"පසුගිය දා සිදුවූ හදිසි ගංවතුර සහ නාය යෑම් ෙහේතුෙවන් රත්නපුර, 
කළුතර, ගාල්ල, මාතර, ගම්පහ, ෙකොළඹ ෙමන්ම හම්බන්ෙතොට 
දිස්තික්කෙය් ද පෙද්ශ කිහිපයකට ජීවිත හා ෙද්පළ හානි විශාල 
පමාණයක් සිදු විය.  එම ජනතාව තවදුරටත් එම පීඩාවලට මුහුණ දී ඇති 
අතර, ඔවුන් යළි නඟාසිටුවීමට ගත හැකි හදිසි හා කඩිනම් පියවර පිළිබඳ 
සාකච්ඡා කළ යුතු යැයි ද, එෙමන්ම මින් ෙපර ෙමවැනි ස්වාභාවික විපත් 
සිදුවූ අරණායක සාමසර කන්ද නාය යෑම, මීෙතොටමුල්ල කසළ අංගණය 
කඩා වැටීම, හංවැල්ල සාලාව පෙද්ශෙය් හමුදා කඳවුෙර් පිපිරීම වැනි 
සිදුවීම්වලදී සිදුවූ වන්දි ෙගවීෙම් සහ හානි පූරණය කිරීෙම් පමාදයන් ෙමම 
අවස්ථාෙව්දී ද ඇති ෙනොවන පරිදි කඩිනමින් ෙමම විපෙතන් පීඩාවට පත් 
ජනතාවට ජීවිත හා ෙද්පළ හානි ෙවනුෙවන් පමාණවත් සාධාරණ වන්දි 
මුදලක් ලබාදිය යුතු යැයි ද ෙයෝජනා කරන අතර, ෙමවැනි ස්වාභාවික 
විපත් යළි ඇතිවීම වැළැක්වීෙම් සහ එවැනි තත්ත්වයකදී අවදානම් 
කළමනාකරණය කිරීෙම් හා දැනුවත් කිරීෙම් යාන්තණය පිළිබඳවත්, 
ෙමවැනි ස්වාභාවික විපතකදී ජනතාව යළි නඟාසිටුවීම සඳහාත් රජය හා 
අනුබද්ධිත ආයතන වගකීෙමන් කියා කළ යුතු යැයි ද ෙයෝජනා කර 
සිටිමි." 

ගරු කථානායකතුමනි, අපි කවුරුත් දන්නා විධියට පසුගිය 
මාසෙය් 25වැනි දා සිට ගත වුණ ෙම් මුළු කාලය තුළම අෙප් රෙට් 
මම සඳහන් කරපු දිස්තික්කවල ජනතාව විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් 
දිස්තික්කවල විපතට පත් වුණ ජනතාවෙග් රට පුරා හිටපු ෙබොෙහෝ 
ඥාතීන් ඇතුළු  මුළු රෙට්ම ජනතාව කම්පාවට පත් වුණ හදිසි 
ස්වාභාවික විපතක් තමයි සිද්ධ වුෙණ්. මෙග් ෙයෝජනාවට අදාළ 
කරුණු සාකච්ඡා කරන්න කලින් ෙම් ගැනත්  කියන්න ඕනෑ.  

ඇත්ෙතන්ම ෙම් විපෙත්දී රාජ්ය යාන්තණෙය් කියාත්මක වීම 
ෙමොන මට්ටෙම් තිබුණත්, ඒ යාන්තණය තුළ කටයුතු කරපු 
නිලධාරින්, විෙශේෂෙයන්ම නාවික හමුදාව, ගුවන් හමුදාව, යුද 
හමුදාව ඇතුළු තිවිධ හමුදාෙව් සියලු ෙදනා, ෙපොලීසි ෙය් නිලධාරි 
මහත්වරුන්, ගාම නිලධාරි මහත්වරුන් ඇතුළු සියලු රාජ්ය 
ෙසේවාෙව් නිලධාරින් ඒ අයෙග් පුද්ගලික හැකියාෙව් සීමා ඉක්මවා, 
ඒ අය තුළ තිබුණු හෘදයාංගමභාවය, ජනතාව ෙකෙරහි තිබුණු 
අනුකම්පාව නිසා  ඔවුන්ෙග් මැදිහත්වීමක් විශාල වශෙයන් සිද්ධ 
වුණා. ඒ සියලු ෙදනාෙග් කැපවීම  සැලකිය යුතු පමාණයකින් 
ජනතාව යළි යථා තත්ත්වයට පත් ෙවන්න උදව්වක්  වුණා. ඒ 
වාෙග්ම අපි දන්නවා, අෙප් රෙට් මාධ්ය ආයතන විශාල 
ෙමෙහවරක් සිද්ධ කළ බව. ඒ මාධ්ය ආයතනත් එක්ක ජනතාව, 
සහන කණ්ඩායම්, අපි සියලු ෙදනාම ඒ ෙවනුෙවන් මැදිහත් වුණා. 
ඒක අපි අගය කළ යුත්තක්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි කල්පනා කරන්න ඕනෑ 
පධාන කාරණාවක් තිෙබනවා. ඒ තමයි ආපදාවක්, හදිසි විපතක් 
වළක්වා ගන්න අෙප් තිෙබන යාන්තණය, කමෙව්දය ශක්තිමත් ද 
කියන එක. රටක් හැටියට ස්වාභාවික විපතකට මුහුණ ෙදද්දී 
ෙමොන තරම් ශක්තිමත්භාවයක් ද, දුර්වලභාවයක් ද අපට 
තිෙබන්ෙන් කියන එක පසුගිය හදිසි නාය යෑෙම්දී අපි දැක්කා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

විෙශේෂෙයන්ම ෙහට දවෙසේදීත් ෙමවැනි විපතක්, අනතුරක් සිද්ධ 
ෙවන්න බැරිකමක් නැහැ.  ස්වාභාවික විපත් කියන්ෙන් අපට 
කලින් දැනුම්දීලා එන ෙද්වල් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා ස්වාභාවික 
විපතක් හදිසිෙය් සිද්ධ ෙවන්න පුළුවන්. 

ස්වාභාවික විපතකදී අපි ඒකට මුහුණ ෙදන ආකාරය අනුව 
තමයි,  ඒ විපෙතන් ජීවිත ෙකොච්චර පමාණයක් ආරක්ෂා කර 
ගන්න පුළුවන්ද, බැරිද කියන එක තීරණය ෙවන්ෙන්. අෙප් රට 
වාෙග්ම ස්වාභාවික විපත්වලට ලක් වන රටවල් ෙලෝකෙය් ඕනෑ 
තරම් තිෙබන බව අපි දන්නවා. ජපානය ස්වාභාවික විපත්වලට 
ලක් වනවා. චීනය ගත්තාම ස්වාභාවික විපත් නිසා ඒ ජනගහනයට 
සාෙප්ක්ෂව විශාල පමාණයක් මිය යනවා. තවත් ෙබොෙහෝ රටවල 
ස්වාභාවික විපත් සිද්ධ වනවා. නමුත්, ස්වාභාවික විපත් පිළිබඳව 
කලින් දැනුවත් කරන්න එම රටවල් හදලා තිෙබන යාන්තණෙය්, 
ඒවාට මුහුණ ෙදන්න හදලා තිෙබන කමෙව්දෙය් පබලතාව විසින් 
පධාන වශෙයන්ම ජීවිත ආරක්ෂා වනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ස්වාභාවික විපත්වලදී අපට ෙද්පළ 
නැති ෙවන්න පුළුවන්; ෙද්පළවලට හානි ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි, 
අපට පළමුව ආරක්ෂා කර ගන්න තිෙබන්ෙන් ජීවිත. ෙම් ජුනි 
මාසෙය් 6වැනි දා වන ෙකොට ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යාංශෙයන්ම ඉදිරිපත් කළ වාර්තා අනුව, ෙම් හදිසි විපතින් 
මිය ගිය සංඛ්යාව 213යි. අතුරුදහන් වුණු සංඛ්යාව 79යි. හැබැයි 
අපි ෙහොඳාකාරවම දන්නා විධියට, ෙම් විපත නිසා අතුරුදහන් වුණු 
අය, ෙම් විපතින් මිය ගිය ෙගොඩට තමයි එකතු ෙවන්ෙන්. ඒ අනුව 
බැලුෙවොත් ෙපනී යනවා,  මිය ගිය සංඛ්යාව  292ක් බව. ඒ අනුව 
මැරුණ හා අතුරුදහන් වුණු සංඛ්යාව 292ක්. 

ඒ වාෙග්මයි ෙද්පළ හානිත්. සම්පූර්ණෙයන් හානි වූ නිවාස 
2,772ක්ද, අර්ධ හානි නිවාස 18,704ක්ද වශෙයන් හානි වූ මුළු 
නිවාස සංඛ්යාව 24,476ක් හැටියට ගණන් බලලා තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ විපතින් ජීවිත විශාල සංඛ්යාවක් 
නැති වුණා. ආපදාවකදී දැනුවත් කිරීෙම් ශක්තිමත් යාන්තණයක් 
අපට තිබුණා නම්, ජනතාව ඉවත් කර ගැනීෙම් කමෙව්දයක් අපට 
තිබුණා නම්, ඔවුන් ගලවා ගන්න බැරි වනවාද? ඒක තමයි පධාන 
පශ්නය. ස්වාභාවික විපතකදී අපට ෙද්පළ ෙබ්රා ගන්න බැරි ෙවයි. 
ඒ බව අපි දන්නවා. නමුත්, නැති වූ එම ජීවිත ගලවා ගන්න අපට 
තිබුණු වැඩ පිළිෙවළ ෙමොකක්ද?  

ගරු කථානායකතුමනි, ඇත්තටම ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යාංශය ෙහෝ ජාතික ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථානය 
ෙහෝ ආපදා කළමනාකරණ යන්තණය ෙහෝ නිසියාකාරව 
කියාත්මක ෙවනවාද, කියාත්මක වුණාද කියලා ෙසොයන්න 
ෙවන්ෙන් එතැනදීයි.  ෙමොකද, ෙම් යන්තණය තිෙබන්ෙන් 
ආපදාවක් වුණාට පසුව පිළියම් ෙයොදන්න නම්, ඒක ෙවනම 
තත්ත්වයක්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතැන තිෙබන පධාන පශ්නය නම්, 
ආපදාව සිදු ෙවන ෙවලාෙව්දී එම ස්ථාන හඳුනා ෙගන එහි සිටි 
ජනතාව ඒවායින් ඉවත් කරන්න ෙමොන තරම් දුරට මැදිහත් වුණාද 
කියන එක. මිලිමීටර් 150ට වැඩි වර්ෂාපතනයක් ඇදහැෙලන 
ෙකොට,  ඒ ඇදහැෙලන වර්ෂාපතනය නිශ්චිත කරෙගන, ඒ පෙද්ශ 
නිශ්චිත කරෙගන එම  නාය ගිය පෙද්ශවලින්  ජනතාව ඉවත් කර 
ගැනීමට අපට ෙනොහැකිවීම ඇත්තටම රටක් හැටියට            
කම්පා ෙවන්න ඕනෑ කාරණයක් කියලා මම හිතනවා.                       
ඒ ෙවනුෙවන් ජාතික ආපදා කළමනාකරණ ෙසේවා  
මධ්යස්ථානයට, ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශයට, කාලගුණ 

විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුවට තිබුණු වැඩ පිළිෙවළ ෙමොකක්ද? ඒ 
ෙවනුෙවන් තිබුණු යන්තණය ෙමොකක්ද? උදාහරණයක් වශෙයන් 
මා ෙපෞද්ගලිකවම දන්නා ෙදයක් ගැන කියන්නම්. මාතර 
දිස්තික්කෙය් ෙමොරවක්කන්ද  නැමැති අෙප් ගම් පළාත නාය ගියා. 
එම පෙද්ශෙය් නාය යෑම නිසා මිය ගිය අයට අමතරව එම නාය  
යෑෙම් කියාවලිය සිදු ෙවන ෙමොෙහොෙත් එම සිද්ධිය ඇහින් දැකපු, 
ඇහුණු  අය සිටිනවා.  ඒ අයෙගන් ෙතොරතුරු ඇහුවාම, ඔවුන් 
කියන්ෙන් ෙහලිෙකොප්ටරයක් ගමන් කරන වාෙග් ශබ්දයක් ඇසුණු 
බවයි.  නමුත්  ඔවුන්ට ඒ ගැන පූර්ව අවෙබෝධයක්; පූර්ව දැනුමක්; 
ඉන් ඉවත්වීෙම් පූර්ව කමෙව්දයක් තිබුෙණ් නැහැ. අදටත් නාය 
යෑෙම් අවදානමට ලක්ෙවලා තිෙබන ස්ථාන තිෙබන බව අපි 
දන්නවා.  

රත්නපුර දිස්තික්කෙය් අයගම නගරය  සම්පූර්ණෙයන්ම 
නගරයක් ෙනොවන මට්ටමට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  එහි ඇතිෙවන 
භූ කම්පනයන්,  එහි ඇති ෙවන වර්ෂාපතනෙය් ෙවනස්කම් ආදී 
තත්ත්වයන් කලින්ම නිශ්චය කර ගැනීෙම් කමෙව්දයක් නැද්ද?  

පධාන පශ්නය තමයි, ෙම් ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය 
තිෙබන්ෙන්, ආපදා වුණාට පස්ෙසේ බඩු ෙබදන්නද, ආපදා වුණාට 
පස්ෙසේ යමක් පැකට් කරලා, පාර්සල් කරලා මිනිසුන්ට ෙදන්නද? 
එෙහම නැත්නම්, ඊට කලින් ආපදාව පිළිබඳව දැනුවත් කරන්න, 
එහි තිෙබන අවදානම පිළිබඳව දැනුවත් කරන්න, ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කරන නිෙව්දනයන්ට මිනිසුන් හුරු කරන්න, 
ඒවාට අවශ්ය සංෙව්දීතාව ඇති කරවන්න, මිනිසුන්ව ඉවත් කිරීෙම් 
යන්තණයක් කියාත්මක කරන්න, ජීවිත හානි අවම කර ගන්න 
තිෙබන වැඩ පිළිෙවළ ෙමොකක්ද? ඒ සඳහා තිබුණු වැඩ පිළිෙවළ 
පමාණවත්ද? ආපදා කළමනාකරණ ඇමතිතුමා සමුළුවකට රට 
ගිහින් සිටියාය, රට ගිහිල්ලා ආෙව් නැහැයි කියන කාරණා මා 
ෙමහිදී සලකන්ෙන් නැහැ. ඒක හදිසි ෙදයක්; විෙශේෂ තත්ත්වයක්. 
ඒක ෙනොෙවයි, පශ්නය. ෙමවැනි ස්වාභාවික විපතක් අෙප් රෙට් 
නැවත ඇති ෙනොවන තත්ත්වයකට පත් කරන්න ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශ ෙය්ත්, එයට අනුබද්ධ ආයතනවලත්, ඒ 
ආයතනවලට තිෙබන යන්තණෙය්ත්, ඒ ආයතනවල සිටින 
අයෙග්, යන්ත සූතවල සහ ඒ තාක්ෂණෙය් තිෙබන හැකියාව -
capacity එක- ෙමොකක්ද? එෙහම නැත්නම්, ස්වාභාවික විපතක් 
ඇති ෙවද්දී එම ජීවිත ආරක්ෂා කරගන්න තිෙබන වැඩ පිළිෙවළ 
ෙමොකක්ද? අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමනි, විෂය භාර 
ඇමතිතුමා හැටියට ඔබතුමාත්, ඒ වාෙග්ම අනුබද්ධිත ආයතනවල 
විෂය භාර ඇමතිවරුනුත් ෙම් කාරණාව වඩා වැදගත් විධියට, 
සාරවත් විධියට, අර්ථවත් විධියට පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනු 
ඇතැයි කියා මා විශ්වාස කරනවා. ෙමොකද, ඒක ෙම් රෙට් ජනතාව 
බලෙපොෙරොත්තු වන ෙද්. අපට තිෙබන යන්තණය, වැඩ පිළිෙවළ 
ෙමොකක්ද?  

ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට් හම්බන්ෙතොට ඉඳලා 
පුත්තලම දක්වා තිෙබන ගංගා පමාණය ගත්ෙතොත්, ෙමවැනි 
තත්ත්වයක් ඇති ෙවද්දී ෙම් මහා ජල කඳක් මුහුදට බස්සන ගංගා 
කීයද තිෙබන්ෙන්? ගංගාවල්, ෙමෝයවල්, ඇළවල් ඔක්ෙකොම 
ගත්ෙතොත් වැඩිම වුෙණොත් 15ක් පමණ තිෙබනවා. 

එයින් පධාන ගංගා තිෙබන්ෙන් හතයි. ෙමන්න ෙම් පධාන 
ගංගා හත සහ ඇළවල්, ඔයවල් ඔක්ෙකෝම අපි හරියට 
හඳුනාෙගන, ඒවාෙය් තිෙබන ෙමෝය කටවලින් ජලය හරියාකාරව 
බසින්න පුළුවන් විධියට එය සකස් කරන්න යාන්තණයක් අපට 
තිෙබනවාද? ගරු කථානායකතුමනි, හුඟක් ෙවලාවට සිදු වන්ෙන් 
ගඟ පිටාර ගලලා වතුර බස්ස ගන්න බැරි වුණාම බුල්ෙඩෝසරයක් 
ගිහිල්ලා අයින කපන එකයි. ෙමෝය කට කපන්න පටන් ගන්ෙන්ම 
ගඟ පිටාර ගලලා නගරය සමතලා කරලා, ජීවිත හානි කරලා යන 
ෙකොට. එතැනින් බස්සන්න තිෙබන ජල ධාරිතාව හඳුනාෙගනද 
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බැෙකෝ එෙක් ඩයිවර්ට කියන්ෙන්, "ෙමතැනින් කපාපං" කියලා. 
මම ෙපෞද්ගලික උදාහරණයක් දන්නවා. මාතර නගරය යට වුෙණ් 
ෙමොකද? මාතර නගරය යට වුෙණ් ඒ ෙමෝය කෙටන් පමාණවත් 
විධියට ජලය බස්සන්න වැඩ පිළිෙවළක්  ෙනොතිබුණු නිසා. උඩ 
පෙද්ශ නාය ගිෙය් ෙවන ෙහේතු නිසා; නාය ගිෙය් වැහි වතුර නිසා. 
හැබැයි, තිහෙගොඩ, කඹුරුපිටිය, මාතර නගරය යට ෙවන්න 
බලපාපු පධාන ෙහේතුව වුෙණ්, ඒ එන ජල ධාරිතාව බස්සන්න 
පමාණවත් වැඩ පිළිෙවළක් ෙනොතිබුණු නිසායි.  

අපි උත්සාහයක් දැරුවා කියලා මාධ්යයට ෙපෙනන්න බැෙකෝ 
එෙකන් ෙපොඩ්ඩක් හාරනවා. හැබැයි, ඒ  බැෙකෝ එෙකන් හාරන 
පමාණය ෙකොෙහත්ම පමාණවත් නැහැ. එක ස්ථානයක් 
තිෙබනවා, හැම අවස්ථාවකදීම එතැන කඩනවා. හැබැයි, එතැනින් 
anicut එකක් දාන්න වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ. අවසානෙය් ෙම් 
ඔක්ෙකෝම සමාෙලෝචනය කරන ෙකොට ෙද්පළ ඔක්ෙකෝම විනාශ 
ෙවලා; ජීවිත හානි ෙවලා; නිවාස යට ෙවලා; ව්යාපාර විනාශ 
ෙවලා. ඔක්ෙකෝම ඉවර වුණාට පස්ෙසේ අපි කථා කරනවා, 
"දැන්වත් ෙමතැනින් anicut එකක් දාන්න ඕනෑ. නැත්නම් ෙමෝය 
කට පළල් කරන්න ඕනෑ" කියලා. අධික වැසි අවස්ථාවකදී ගංවතුර 
අවදානමක් තිෙබන ෙකොට ඒ පිටාර ගලන ජලය මුහුදට බස්සන්න 
වැඩ පිළිෙවළක් අපට තිෙබන්න ඕනෑ.  

එවැනි වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න මහා වියදමක් 
යනවාද? තාක්ෂණෙය් පශ්නයක්ද? ගංගා කීයද අපට තිෙබන්ෙන්? 
හම්බන්ෙතොට ඉඳලා පුත්තලමට බැලුෙවොත්, ෙම් ආකාරයට ජලය 
බස්සන්න ගංගා තිෙබන්ෙන් හතයි. ඔයවල්, ඇලවල් ඔක්ෙකෝමත් 
එක්ක 15ක් විතර තමයි තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක හඳුනා ෙගන, ඒ 
පමාණයට ගැළෙපන වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න බැරිද? අනිත් 
පැත්තට ෙම්කට තර්කයක් තිෙබනවා, ජලය ආපස්සට එනවා; 
එතෙකොට කරදිය, ගංවතුර එකතු ෙවනවා; ඒ නිසා වගා කරන්න 
බැහැ කියලා. ඒකයි පශ්නය. ඒකට බාධක තිෙබන්න ඕනෑ. හැබැයි 
ඒ බාධක ඉවත් කරන කමයක් තාක්ෂණය අනුව අද තිෙබනවා. 
වතුර ගලන ෙවලාවට, එවැනි වතුරක ගිහිල්ලා ඒ සකස් කිරීම් 
කරන්න පුළුවන්, තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන පුළුවන් යන්තයක් 
තිෙබනවා, ''Watermaster" කියලා. Watermaster වාෙග් ඒවා 
ෙබොෙහොමයක් පාවිච්චි කරන්න ඕනෑ නැහැ. ඒ වාෙග් ෙබෝට්ටු 
පාවිච්චි කරන්න අවශ්ය වන්ෙන් කිහිපයයි.  ඒක පාවිච්චි කරන්න 
යන වියදම බලලා, ඒක ෙවන් කරලා, ඒවා සකස් කරලා 
තිෙබනවා නම්, ගංවතුර ෙවලාවකදි  ගත්තත් ඕනෑ නම් ෙම් බැමි 
සකස් කරන්න පුළුවන්. බැමි ඉවත් කරන්න, නැවත සකස් 
කරන්න පුළුවන් යන්තණයක් දැන් ෙම් ෙලෝකෙය් තාක්ෂණය 
අනුව ෙසොයා ෙගන තිෙබනවා. ෙම් විධියට හානියක් වුණාට 
පස්ෙසේ අපි ජීවිතවලටයි ෙද්ෙපොළවලටයි රුපියල් මිලියන 
ගණනක් වියදම් කරනවා. ඒ වියදම් කරන මුදල වැය කරලා 
Watermasters හතරක්, පහක් අරගන්න. ඒ බැමි සකස් කරන්න, 
වියදම් කරලා. ඒවා ගලවන්න කමය හදලා තියා ගත්තා නම්, ෙම් 
පශ්නය විසඳන්න පුළුවන්. අපි ඒක සාකච්ඡා කළ යුතු ෙදයක් 
කියලායි මම කියන්ෙන්. එෙහම කරන්න බැරිද?  

ෙම් ෙමෝය කටවල අනවසර ඉදිකිරීම් අනන්ත තිෙබනවා. 
ෙහෝටල් හදලා තිෙබනවා. ඒවාට ඇතුළු ෙවන්න බැහැ. හැබැයි, 
ඒක දැන් කියලා වැඩක් නැහැ. ඒකයි තිෙබන පශ්නය.  
"නුවරඑළිෙය් බල්ෙලෝ ෙගවල් හදනවා වාෙගයි" කියලා කියමනක් 
තිෙබනවා ෙන්. ආණ්ඩුෙව් වැඩ පිළිෙවළත් ඒ වාෙගයි.  
නුවරඑළිෙය් බල්ෙලෝ සීත කාලයට කල්පනා කරනවා, "ෙම් සීතල 
ඉවසන්න බැහැ. ඒ නිසා පායන කාලය ආවාම ෙගයක් හදනවා" 
කියලා. හැබැයි, ඉතින් පායන කාලය ආවාම කල්පනා කරනවා,  
"ෙමොකටද මම ෙගවල් හදන්ෙන්. ඔය අයිනකට, අගු පිලකට 
ෙවලා ඉන්නවා" කියලා. ආෙයත් සීත කාලය එන ෙකොට කල්පනා 

කරන්ෙන් ෙගවල් හදන්නයි. ඒ වාෙග් තමයි අපි හැම දා ම 
ගංවතුරක් ආවාට පස්ෙසේ, විනාශයක් සිද්ධ වුණාට පස්ෙසේ ඒ 
විනාශෙය් තරමට ගැළෙපන්න සාකච්ඡාවක් පටන් ගන්නවා; 
ෙයෝජනා හදනවා.  නමුත්, අවසානෙය් ඒ ෙයෝජනාවලින් 
ෙමොනවාද අපි කියාත්මක කරන්ෙන්?  ආණ්ඩුවක් හැටියට 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ සඳහා ෙවන් කරන පතිපාදනය, ඒ සඳහා 
තිෙබන වැඩ පිළිෙවළ, ඒ සඳහා හදන සැලැස්ම, ඒ සඳහා එකතු 
කර ගත්ත නිලධාරින්, ඒ නිලධාරින්ට ෙදන පමුඛතාව, ඒ සඳහා 
තිෙබන තාක්ෂණය, ෙලෝකෙය් එවැනි තාක්ෂණය අරගත්ත 
හැකියාව කියන ෙම් ෙද්වල් ගැන ස්ථිරසාර වැඩ පිළිෙවළක් 
නැහැ.  ෙම්ක එක ගඟක විතරක් පශ්නයක් ෙනොෙවයි.  ඒ නිසා 
විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමන්ලා ෙම් පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු 
කරන්න ඕනෑ. අනිවාර්යෙයන්ම ෙමවැනි ආපදාවක් ඇති වුණාට 
පස්ෙසේ උත්තර ෙහොයනවාට වඩා දැන්වත් ස්ථිරසාර වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කළ යුතුයි.  විෙශේෂෙයන් ෙමවැනි ගංවතුර 
තත්ත්වයකදී  අෙප් රෙට් පධාන ගංගා හතක විතර  ෙමෝය 
කටවල්වලින් මුහුදට ජලය බස්සන්න තිෙබන වැඩ පිළිෙවල 
සාර්ථක වුණා නම් අද ෙම් ගංවතුරින් ෙවන්න තිබුණු හානිෙයන් 
විශාල පංගුවක් අවම කර ගන්න තිබුණා.  

පළමු ෙද් දැනුවත් කිරීමයි. නමුත්, ඒ කියා මාර්ගය 
අසාර්ථකයි. ෙදවැනි කියා මාර්ගය ඒ ජලය බස්සන්න තිබුණු වැඩ 
පිළිෙවළයි. ඒකත් අසාර්ථකයි. මා  උදාහරණයක් ගන්නම්. මාතර 
දිස්තික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීෙම්දී ජනාධිපතිතුමා ඇහුවා, 
ෙමවැනි අනතුරට, අවදානමට ලක් ෙවන  පෙද්ශවල දිස්තික් 
ෙල්කම් කාර්යාලයකට, පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවලට ෙබෝට්ටු 
කීයක් තිබුණා ද කියලා. ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන ඇමතිතුමාත් ඒ 
ෙවලාෙව් හිටියා. ඒ පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවල ෙබෝට්ටු 
එකක්වත් නැහැ. හදිසි ආපදා තත්ත්වයකදී දිස්තික් ෙල්කම් 
කාර්යාලයකට, පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයකට ෙම්වා 
තිෙබන්නට ඕනෑ. ෙම්වා ගංවතුර අවදානමට ලක් වුණු පෙද්ශ; 
2003දීත් ගංවතුර අවදානමට ලක් වුණු පෙද්ශ.  

ඉන් පසුව යළි නැඟිටින්නට ගියාම තත්ත්වය ෙමොකක්ද? 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවලට, දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලවලට 
තිෙබන යාන්තණය ගාම නිලධාරින් සහ රජෙය් නිලධාරින් හරහා 
ජනතාව එකතු කරලා ෙදන බඩු ටික ෙබදන වැඩ පිළිෙවළක් 
විතරයි. ඊට අමතරව ෙමොකුත් නැහැ.  

ඒ සඳහා ෙහොඳම උදාහරණ, සාක්ෂි තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා 
බලන්න ශුද්ධ පවිත කරන්නට පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයක 
තිෙබන වතුර ෙමෝටර් ගණන කීයද කියලා. මිනිස්සු ඉදිරිපත් 
ෙවලා, පක්ෂයක් විධියට ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ්, "රතු තරුව 
සහන බලකාය" හැටියට අපි - ගරු නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා- 
ඉදිරිපත් ෙවලා පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවලට ගිහින් කිව්වා,         
-මාතර තිහෙගොඩ, අකුරැස්ස සහ කළුතර වැනි අෙනක් 
දිස්තික්කවලත්- අපි ශුද්ධ පවිත කටයුතු කරන්නම්, අපට වතුර 
ෙමෝටර් ෙදන්න කියලා. අෙප් සහන කණ්ඩායම සඳහා 3,000ක් 
ෙයදවූවා. නමුත් වතුර ෙමෝටර් නැහැ. ඔබතුමන්ලාෙග් ආපදා 
සහන ෙසේවා මධ්යස්ථානෙය් වාර්තාෙව් තිෙබනවා ෙබදා දුන්න 
භාණ්ඩ ලැයිස්තුව. ෙකොටෙපොල පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයට 
වතුර ෙමෝටර් තුනක් දීලා තිෙබනවා. ඔච්චරයි. දිස්තික් ෙල්කම් 
කාර්යාලයටත් එෙහමයි. වතුර ෙමෝටරයක් නැතිව, විදුලිය විසන්ධි 
වුණාට පසුව ''ෙජනෙර්ටර්ස්''  නැතිව ශුද්ධ පවිත කටයුතු 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලයකට අනුබද්ධ 
කරලා ෙබෝට්ටුවක් නැහැ. මම ෙම් කියන්ෙන් ලංකාෙව් හැම 
තැනම ෙනොෙවයි. ෙමවැනි ආපදාවක්, විපත්තියක් සිද්ධ ෙවන 
ස්ථානවලට, හඳුනා ගත් පෙද්ශවලට අවශ්ය උපකරණ සැපයිය 
යුතුයි. උදාහරණයක් වශෙයන් අකුරැස්ස පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසෙය්, අතුරලිය පෙද්ශය සම්පූර්ණෙයන් යට වුණා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිල්වලා ග ෙඟ් එක බැම්මකට මිනිසුන් ෙකොටු වුණා. ඒ 
පෙද්ශෙය් කිසිම සම්බන්ධීකරණයක් තිබුෙණ් නැහැ; අඩු තරමින් 
ඒ මිනිසුන් ගලවා ගන්නවත්. නමුත්, ඒ ෙවනුෙවන් වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න ඒ ෙවලාෙව් බැහැ. ඇත්තටම 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන්ට, ගාම නිලධාරි මහත්වරුන්ට ඒ 
ෙවලාෙව් කළ හැකිව තිබූ එකම ෙදය තමයි, මිනිසුන් එකතු කර 
ෙදන කෑම ටික ෙබදා දීම. ඊට පසුව ඔවුන් යළි නැඟිටින්න ගියාම 
ඒ අයට ෙදන්න තිෙබන සහනය ෙමොකක්ද? ඒ අය ෙවනුෙවන් 
කරන්න පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළ ෙමොකක්ද? එම නිසා මම ඉතා 
පැහැදිලිවම කියන්ෙන් ෙමන්න ෙම් කාරණයයි. ඔබතුමන්ලා ෙම් 
විපතින් පාඩමක් ඉෙගන ගන්නවා නම්, ෙමන්න ෙම් ෙදය 
සැලකිල්ලට ගන්න. 2003දී ඇති වූ ආපදාෙව්දී, 1969දී ආපු 
ගංවතුරදී -ෙම් හැම අවස්ථාවකදීම- එකම පිරිසක් තමයි ඒ විපතට 
ලක් වුෙණ්; එකම ලැයිස්තුවක් තමයි තිෙබන්ෙන්. එම නිසා ඒ 
අයට යළි සකස් කිරීම් කරන්න, යළි ජීවිතය ෙගොඩ නඟාගන්න 
උදවු කරන කමෙව්දයක් ගැන  යම් වැඩ පිළිෙවළක් තිෙයන්න 
ඕනෑ. නමුත්, එෙහම තිබුෙණ් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම රත්නපුරෙය් 
අයගම පෙද්ශය ගංවතුරට යට වුණා. එම පෙද්ශය නිෙයෝජනය 
කරන අෙප් ගරු මන්තීතුමන්ලා ඒ ගැන කථා කරාවි.  

ඊළඟට  මාතර, ෙදනියාය, අකුරැස්ස කියන පෙද්ශවල හානි 
ෙවලා තිෙබන ෙවෙළඳ ව්යාපාර ගත්ෙතොත්, නගර හැටියට විනාශ 
ෙවලා  තිෙබන්ෙන් එකම කණ්ඩායමක්. 2003දීත් විනාශ වුෙණ් ඒ 
කණ්ඩායම තමයි. ෙම් ෙවනුෙවන් පමාණවත් වැඩ පිළිෙවළක් 
තිෙබනවාද කියා ඔබතුමන්ලා සිතා බලන්න. ෙම් ගංවතුරට ගාල්ල 
දිස්තික්කෙය් හිනිදුම මුළු පෙද්ශයම, මාපලගම, තවලම කියන 
පෙද්ශ යට වුණා. හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් පෙද්ශ යට වුණා. 
ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් හංවැල්ල මිටියාවත ආශිත පෙද්ශය යට 
වුණා. ෙම් සම්බන්ධව තිෙබන වැඩ පිළිෙවළ ෙමොකක්ද කියන එක 
තමයි පශ්නය. පධාන වශෙයන්ම මම ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානය 
ෙයොමු කරවන්ෙන් ඒ කාරණාවටයි.  

ඊළඟට, NBRO එක මැදිහත් ෙවලා කරන අවදානම් 
හඳුනාගැනීෙම් යන්තණය දිහා බලන්න. ෙමොකක්ද, එෙහම 
යන්තණයක තිෙබන තත්ත්වය? මම ෙම් උදාහරණයක් 
කියන්ෙන්, ගරු කථානායකතුමනි. ෙදනියාෙය් ෙමොරවක් කන්ද 
නාය ගිය නිසා ඔවුන් එතැනට ගිහින් බලනවා.  හැබැයි, තවත් කඳු 
ගණනාවක් තිෙබනවා. තවත් පෙද්ශ ගණනාවක් තිෙබනවා. 
එවැනිම ස්ථාන තවත් ෙගොඩක් තිෙබනවා. ඊළඟට හඳුනා ගත් 
තැනට ගිහින් එතැන පරීක්ෂා කර බලනවාද? අෙප් රෙට් map 
එකක් තිෙබනවා නම් ඒ map එක මඟින් අප හඳුනාෙගන 
තිෙබන්න ඕනෑ, ෙම් තරම් ජල ධාරිතාවක් ඇද වැටුණාට පසුව 
පෙසේ තිෙබන ස්වභාවය අනුව ෙමන්න ෙම් ෙම් පෙද්ශවල නාය 
යෑම් තත්ත්වයන් සිදු විය හැකි බව. එය සාමාන්ය මිනිසුන්ට ගිහින් 
කරන්න පුළුවන් ෙදයක් ෙනොෙවයි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තවත් විනාඩි 5ක 

කාලයක් තිෙබනවා.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මම අමතරව විනාඩි 10ක් විතර ගන්නවා, ගරු 

කථානායකතුමනි.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එම කාලය විපක්ෂෙය් ෙවලාෙවන් ගැනීමට ඉල්ලීම 

කරන්ෙන්, එකඟත්වය ඇතිවද?  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඔව්, ගරු කථානායකතුමනි.  

එෙසේ පෙද්ශ හඳුනාගැනීම අනුව තමයි තීරණය කරන්න ඕනෑ, 
ඔවුන් යළි පදිංචි කරවනවාද නැද්ද කියා; ඔවුන් පදිංචි කරවනවා 
නම් පදිංචි කරවන්න සුදුසු ස්ථාන ෙමොනවාද, නුසුදුසු ස්ථාන 
ෙමොනවාද කියා. නමුත් අද ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 
ඔබතුමන්ලා ඉතාම ඉක්මනින් අවතැන් වූවන් පාසල් ටිෙකන් 
ඉවත් කරවා ගැනීෙම් වුවමනාව ෙවනුෙවන් සහ ෙම් 
යන්තණෙයන් ඔබතුමන්ලාට නිදහස් වීමට තිෙබන වුවමනාව 
ෙවනුෙවන් ඒ අය නැවත එම ස්ථානවලටම යැව්වා. මට 
ෙපෞද්ගලිකව අද්දැකීම තිෙබන්ෙන්, ෙමොරවක්කන්ද පෙද්ශෙය්යි. 
ෙමොරවක ජාතික පාසල යළි විවෘත කරන්න ඕනෑ බව, ඒ පාසෙල් 
වැඩ යළි පටන් ගන්න ඕනෑ බව ඇත්ත. හැබැයි, එහි සිටි අවතැන් 
වූ අය නැවත පදිංචි කරවූෙය් ෙකොතැනද? පවුල් 200ක් විතර 
ෙමොරවක්කන්ද පෙද්ශෙය් එම කන්ද පාමුලම පදිංචි කරවූවා. 
ඔවුන් ආෙයත් එම ස්ථානෙයහි පදිංචි කරවූෙය් කුමන පිළිගත් 
නිර්ෙද්ශය අනුවද, කුමන වාර්තාව අනුවද? එවැන්නක් තිෙබනවාද 
කියා මා කිසිෙසේත් දන්ෙන් නැහැ. මා හිතන්ෙන් අෙනක් තැන්වල 
තත්ත්වයත් ඔයිට වඩා ෙවනසක් නැහැ කියායි. අයගම තත්ත්වයත් 
එෙහම තමයි. අෙනක් තැන්වල මිනිසුන්ද අද අනාථයි. ෙමොකද, 
ඔබතුමන්ලාෙග් මාධ්ය සංදර්ශනය අවසානයි. ඔබතුමන්ලාෙග් 
මාධ්ය වැඩ පිළිෙවළ අවසානයි. ඔබතුමන්ලා ගිහින් ෙපොෙටෝ 
ගහෙගන ෙපන්නපු ඒවා දැන් ඉවරයි. ඒ නිසා අද ඒ මිනිස්සු 
අසරණයි. අද ඉතිරි ෙවලා සිටින ඒ මිනිසුන්ට යළි ගිහින් පදිංචි 
ෙවන්න සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් කලින්  නාය ගිය තැන්වලම තමයි. 
ගරු අමාත්යතුමා, පුළුවන් නම් කියන්න, එෙසේ ෙනොමැතිව ස්ථිරව 
ෙකොෙහේ ෙහෝ තැනක පදිංචි කරවපු අය කවුරුන්ද කියා. ෙම් 
විපතින් හානි වූ අයෙගන්- 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා (ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா - அனர்த்த 

காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of 
Disaster Management) 
ගරු මන්තීතුමා, මට ඒ ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. ඔබතුමා 

මට උත්තර ෙදන්න ඉඩ ෙදනවාද? 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඔබතුමාට ෙගොඩක් ෙවලාව ෙවන් කර ඇති කියලායි මා 

හිතන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාරණාව සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට 
කියන්න පුළුවන් නම් ෙලොකු ෙදයක්. ෙම් විපතින් පස්ෙසේ  යළි 
ස්ථානගත කරද්දී  හඳුනා ගත් ෙවනත් නිශ්චිත ස්ථානවල පදිංචි 
කරවූ පවුල් කීයක් ඉන්නවාද? ඔබතුමාට පුළුවන් නම් ඒකට 
උත්තර ෙදන්න. ෙමොකද, එෙහම වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ. මම 
පැහැදිලිවම දන්නවා, ඒ ස්ථානවලම තමයි ඒ අයට ගිහිල්ලා යළි 
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[ගරු  සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා] 
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පදිංචි ෙවන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියා. ඒක තමයි 
බරපතළම පශ්නය.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඊළඟට වන්දි පශ්නය. ඔබතුමන්ලාෙග් 
වන්දි ලැයිස්තුව තිෙබනවා ෙන්.  මට ලැබී තිෙබන ෙකටි 
ෙවලාෙව්දී මම ඒකත් ඉදිරිපත් කරන්නම්. ඔබතුමන්ලාට තිෙබන 
සමාජ ආරක්ෂණ භාරය අනුව ස්වාභාවික ආපදා ෙහේතුෙවන් මිය 
ගිය පුද්ගලෙයක් ෙවනුෙවන් ෙගවන්ෙන් රුපියල් ලක්ෂයයි. 
සදාකාලික ආබාධිත තත්ත්වයට පත් වුණු ෙකෙනකුටත් රුපියල් 
ලක්ෂයයි. සම්පූර්ණ වශෙයන් ෙද්ෙපොළ හානි සිද්ධ වුණු පවුලකට 
රුපියල් ලක්ෂ 25ක උපරිමයකට යටත්ව -ඊට වඩා අඩුෙවන්- 
තමයි ෙම් ෙගවීම සිද්ධ වන්ෙන්. ඇත්තටම ගරු කථානායකතුමනි, 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් රක්ෂණ භාර අරමුදල් කමය යටෙත් වන්දි 
ෙදනවා නම් පධාන වශෙයන්ම දැන් ඒෙක් පමිතිය, ඒ නිර්ණායක 
ෙවනස් ෙවන්න ඕනෑ. එකක් තමයි ජීවිත හානියකට රුපියල් 
ලක්ෂයක වන්දිය පමාණවත්ද කියන පශ්නය.   

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ඒ කාලෙය් තිබුෙණ් රුපියල් 15,000යි. දැන් ඒක රුපියල් 

ලක්ෂය දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා. අපි තවදුරටත් සාකච්ඡා 
කරනවා, අපට ෙකොච්චර මුදලක් ෙදන්න පුළුවන්ද කියලා. දැනට 
තිෙබන්ෙන් රුපියල් ලක්ෂයයි. ෙමච්චර කාලයක් ලංකාෙව් ෙගවා 
තිබුෙණ් රුපියල් 15,000යි.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
 ඔබතුමන්ලා  අය වැය ෙයෝජනා තුළින් ෙම් ෙයෝජනාව 

ෙගනැල්ලා ඔක්ෙකොම කරලා  රුපියල් 15,000 දැන් රුපියල් 
ලක්ෂය කරලා ෙන්. හරි. ඒ රුපියල් ලක්ෂය පමාණවත්ද කියන 
එකයි තිෙබන පශ්නය. [බාධා කිරීමක්] ගරු  මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමාෙග් පෙද්ශෙය් ඒ මුදල පමාණවත් කියලා ඔබතුමා 
හිතනවාද? 

 
ගරු ඒ. ඒ. විෙජ්තුංග මහතා 
(மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க) 
(The Hon. A. A. Wijethunga) 
පමාණවත් නැහැ, ගරු මන්තීතුමනි.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒක තමයි අපිත් කියන්ෙන්.  
 
ගරු ඒ. ඒ. විෙජ්තුංග මහතා 
(மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க) 
(The Hon. A. A. Wijethunga) 
රුපියල් ලක්ෂ 10ක්වත්- 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
 පමාණවත් නම්, පමාණවත් කියනවා ෙන්. ඒක පමාණවත් 

නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අතර තවත් විශාල ෙද්වල් ටිකක් 
තිෙබනවා. ෙම් ෙද්පළ හානිය කියන එක ගත්තාම පූර්ණ හානි 
ෙවලා නැත්නම්, ඒ කියන්ෙන් රුපියල් ලක්ෂ 25ට කිට්ටු කරන්න 

බැරි පූර්ණ හානිවලදී ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ඇත්තටම සමහර 
ෙද්පළවලට රුපියල් ලක්ෂ 25ට වඩා හානි ෙවලා තිෙබනවා. 
නමුත්, ඒ අතරමැද තිෙබන ඒවාට ඔබතුමන්ලා ගණන් බලන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? සමහර අයෙග් ව්යාපාර, ඒවාෙය් තිෙබන බඩු මුට්ටු 
පිළිබඳව ඔබතුමන්ලා ගණන් බලන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 2003දී අඩු 
තක්ෙසේරු කිරීම ෙහේතුෙවන් රක්ෂණ සමාගම්වලින් අඩුෙවන් 
ෙගවපු නිසා ඔවුන්ට ඒ ෙද්වල් නැවත රක්ෂණය කරන්න 
විශ්වාසයක් ඇති වුෙණ් නැහැ. එතෙකොට ඔබතුමන්ලා මීට 
අතරමැද ඒවාට ෙකොෙහොමද ෙගවන්ෙන්?  

මා ෙම් කරුණු කියන්ෙන් ඔබතුමන්ලාෙග් වාර්තා අනුවයි. 
ඔබතුමන්ලාෙග් වාර්තා අනුවම ගත්ෙතොත් දැනට ජීවිත හානි සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා, 292ක්. ඒ සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 292ක්  
ෙගවන්න තිෙබනවා, ලක්ෂය බැගින් ෙදනවා කියලා හිතුෙවොත්. 
ෙද්පළ හානි යටෙත් සම්පූර්ණෙයන් විනාශ වූ ෙගවල් තිෙබනවා, 
2,772ක්. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 25 ගණෙන් 
ඔබතුමා ගණන් හැදුෙවොත් රුපියල් ලක්ෂ 69,300ක් වැය වනවා. 
ෙමතැනදි අපි අර්ධ හානි ටික පැත්තකින් තබමු. ජීවිත හානි සහ 
සම්පූර්ණෙයන් විනාශ වුණු ෙද්පළ හානිවලට වන්දි ෙගවීම සඳහා 
පමණක් ඔබතුමාට ඕනෑ වනවා, රුපියල් ලක්ෂ 69,592ක්.  

ඔබතුමන්ලාෙග් අවසාන ලැයිස්තුව මා ළඟ තිෙබන ෙම් 
ලැයිස්තුවද දන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමන්ලාෙග් ෙම් ලැයිස්තුව අනුව 
ගත්ෙතොත්  ඔබතුමන්ලා ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදලින් -NITF 
එෙකන්- අරෙගන තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 128යි. ඊ ළඟට, 
ඔබතුමන්ලාට භාණ්ඩාගාරෙයන් හම්බ ෙවලා තිෙබනවා, රුපියල් 
මිලියන 150ක්. මුළු එකතුව ගත්ෙතොත් දැනට ලැබිලා තිෙබන්ෙන් 
රුපියල් මිලියන 278යි. ඒෙකන් ඔබතුමන්ලා ෙයොමු කරලා 
තිෙබන පමාණය රුපියල් මිලියන 266යි. එතෙකොට දැන් 
ඔබතුමාට ෙද්පළ සහ ජීවිත හානි වන්දි සඳහාම පමණක්- 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා සඳහන් කරන පමාණයම අපට ඒ 

ෙගොල්ලන්ෙගන් ලැෙබනවා. අපට ෙම් පමාණය ලැබිලා 
තිෙබන්ෙන් මූලික කටයුතු සඳහා පමණයි. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
"මූලික කටයුතු" කියලා කියන්ෙන්? 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ඊට අතිෙර්ක වශෙයන් තවත් රුපියල් මිලියන 150ක් ලැබිලා 

තිෙබනවා, ඒ සෑමෙදනාටම රුපියල් 10,000 ගණෙන් ෙදන්න. ඒ 
පමාණය පමාණවත් ෙවන්ෙන් නැහැ. රුපියල් මිලියන ෙදසිය 
ගණනක්  ලැබිලා තිෙබනවා. ඉතුරු ෙකොටසත් අපට ඒෙගොල්ලන් 
ලබා ෙදනවා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මම කියන්ෙන් ෙම්කයි. ජීවිත හානි සහ ෙද්ෙපොළ හානි ගැන 

විතරක් හිතුෙවොත් එෙහම ඒ ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 8,886 ක් 
ඕනෑ. නමුත් ෙම් රටට දැනට ලැෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 278යි. 
ඔබතුමා කියන්ෙන් වැඩිපුර පමාණයක් ලැෙබනවා කියලායි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ඒක වැරැදියි. ඒ අවශ්ය පමාණයම අපට ලැෙබනවා. මූලික 

ෙගවීමක් හැටියට තමයි ඔය පමාණය අපට ෙගවලා තිෙබන්ෙන්. 
ඊට අතිෙර්ක වශෙයන් තවත් රුපියල් මිලියන 150ක් එයට එකතු 
ෙවනවා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
අන්න හරි. අඩුම තරමින් අපි දැන් වැදගත් තැනට ආවා. 

ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී ෙහෝ කියන්න, "ඒ ඉතුරු රුපියල් මිලියන 
අටදහස් ගණන  කවදා වනෙකොටද ලැෙබන්ෙන්" කියලා. ඒ මුදල් 
පමාණය  ජනතාවට ලැෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අවසානෙය් 
වැදගත් ෙවන්ෙන් ෙම්  මුදල් පමාණය අනුමත වීම ෙනොෙවයි; 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපි ෙම් ගැන කථා කරන එකත් ෙනොෙවයි. ෙම් 
මුදල් පමාණය ජනතාවෙග් අතට ලැෙබන එකයි අවසානෙය් 
වැදගත් ෙවන්ෙන්. ෙමොකද, ඒක එෙහම ෙනොවුණු අවස්ථාවක 
තමයි සාමසර කන්ෙද් ජනතාව පාරට බැසේසේත්; සාලාෙව් 
ජනතාව පාරට බහින්ෙන්ත්; මීෙතොටමුල්ෙල් ජනතාව පාරට 
බැස්ෙසේත්. ෙහට දවෙසේදී ඔබතුමන්ලා ආපසු කඳුළු ගෑස් ගහන 
එෙක් ෙත්රුමක් ෙවන්ෙන් නැහැ, ෙම් දිස්තික්ක හෙත් ජනතාව 
පාරට බහිනෙකොට. ෙමොකද,  ඒ ෙවනුෙවන් මිනිසුන්ට බලාෙගන 
ඉන්න සිදු ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? නිවාසයක් ලැෙබන්ෙන් කවදාද, 
ඒ කටයුතු අවසාන ෙවන්ෙන් කවදාද, තමන්ෙග් හානි ෙවච්ච 
ෙගවල්වලට හානිය පූර්ණය ෙවන්ෙන් කවදාද, ඒ හානි පූර්ණය 
අවසන් ෙවන්ෙන් කවදාද කියලා ඊළඟට බලාෙගන ඉන්න 
ෙවන්ෙන් ඒ ටිකට ෙන්.  

ෙමතුමා කියනවා, "දැන් අපට රුපියල් මිලියන ෙදසිය ගණනයි 
ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. ඒ මුදල ලැබිලා තිෙබන්ෙන් හදිසි කටයුතු 
සඳහා. ඉතුරු පමාණය අපට ලැෙබනවා" කියලා. අඩු තරමින් ෙම් 
විවාදය පතිඵලදායක ෙවන්ෙන් ඒ ඉතුරු මුදල් පමාණය 
ලැෙබන්ෙන් කවදාද කියන එක අෙප් රෙට් ජනතාවට 
තමුන්නාන්ෙසේ අද නිශ්චිත කෙළොත් පමණයි. ඒක නිශ්චිත 
කරනවා නම් විතරයි ෙම් විවාදය පතිඵලදායක ෙවන්ෙන්. ආධාර 
සම්බන්ධෙයන් මම ෙම් කාරණය විෙශේෂෙයන් අවධාරණය 
කරන්න කැමැතියි.  

ඊළඟට, ෙම් රක්ෂණ කමෙය්, අතරමැද ෙද්වලට මීට වඩා තව 
ෙවනස්කම් ඇති ෙවන්න ඕනෑ. ඒ ඒ අයෙග් ෙද්පළවල සංයුතිය 
අනුව වන්දි ෙගවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා කමෙව්දයක් 
තිෙබන්න ඕනෑ. අපි දන්නා ෙදය තමයි, පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලවලින් ආවා, ගාම නිලධාරිතුමා හරහා අර form එක 
පිෙරව්වා. ඊළඟට, ෙපොලීසිෙය් පැමිණිලි දමන්න කියලා form 
එකක් පිෙරව්වා. හුඟක් අය ඒ forms පුරවලා තිෙබනවා. එතෙකොට 
ඒ අයෙගන් කාටද ලැෙබන්ෙන්, කාටද ෙනොලැෙබන්ෙන් කියලා 
තවම නිශ්චිත නැහැ. ෙමොකද, ඒ forms පුරවපු නැති අයත් 
ඉන්නවා. සමහර අයට තිබුණු පශන්ය තමයි තමන්ෙග් ෙගදර ශුද්ධ 
පවිත කර ගන්න එක. අපි පුළුවන් තරම් ඒ අය ෙයොමු කළා, ඒ 
forms පුරවන්න කියලා. නමුත් ඒ forms පුරවපු අයට ලැෙබන්ෙන් 
ෙමොනවාද කියන එක පිළිබඳව අද ෙවනකල් කිසිම 
නිශ්චිතභාවයක් නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි.  ලැෙබන්ෙන් 
ෙමොනවාද කියන එක අනිවාර්යෙයන්ම තහවුරු විය යුතුව 
තිෙබනවා. 

ඊළඟට, බඩු ෙබදීම. ඇත්තටම සිදු වුණු සමහර ෙද්වල් ගැන 
නම් කියන්න කනගාටුයි. ෙමොකද, ඒ බඩු ෙබදූ යන්තණෙය් 
ජනතාව හිටිෙය් නැත්නම්, ඒ සඳහා ජනතාවෙග් සහෙයෝගය 

ලැබුෙණ් නැත්නම්, විපතට පත් වුණු ඒ මිනිස්සු අදත් ගස් උඩ 
බඩගින්ෙන්. ඒක තමයි ඇත්ත කථාව. විෙශේෂෙයන්ම ඒ සඳහා 
අෙප් රෙට් මාධ්ය ආයතන මැදිහත් වුණා; ජනතාව මැදිහත් වුණා. 
ඒ එකතු කරපු ෙද්වල් යම් පමාණයකට හරි ෙබදුෙව් නැත්නම්, 
ජනතාව අතට ගිෙය් නැත්නම්, අදත් ඒ මිනිස්සු බඩගින්ෙන්.  

අපි දන්නවා, අෙප් ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්ය ගරු වජිර 
අෙබ්වර්ධන ඇමතිතුමා නම් එතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය් නම ගහලා, 
ෙබෝඩ් එකක් ගහලා ගාල්ල දිසත්ික්කයට විතරක්  යම් ෙද්වල් 
ෙබදුවා කියලා. ඒවා අඩු තරෙම් මාතර දිස්තික්කයටවත් ලැබුෙණ් 
නැහැ. මා දන්නා තරමට මාතර දිසත්ික්කයට ලැබුෙණ් නැහැ.  

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමනි, එහාට ෙලොරි 18ක් 

එවලා තිෙබනවා. භාර ගත්තා කියා අත්සන් තබා තිෙබනවා.  
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
නැහැ, නැහැ. බෑග් විතරයි ලැබුෙණ්. 
 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ෙසේරම එවලා තිෙබනවා.  
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
අපට ආරංචිය තිෙබන්ෙන්, ස්වෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමාෙග් 

නමින් ෙකොළයක් දමලා, ෙපොෙහොර උරයක් නම් ලැබී තිෙබනවා 
කියලායි. ඒ ලැබී තිෙබන්ෙන්ත් ගාල්ල දිස්තික්කයට විතරයි. 
ගාල්ෙල් ජනතාව කියන්ෙන්, "මල්ල වජිරෙගන් - බඩු 
ජනතාවෙගන්" කියලායි. ඒ කියන්ෙන් පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලවලට ලැබුණු බඩු -ජනතාව එකතු කරපු ඒවා, මාධ්ය 
ආයතනවලින් දීපු ඒවා පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයට ෙගනාවාම- 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
වජිර අෙබ්වර්ධන මැතිතුමනි, ඔබතුමාට පැහැදිලි කිරීමක් 

කරන්න අවශ්යද? 
 

ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න 

අවශ්යයි. 
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මම ඔබතුමාත් එක්ක පැටෙලන්න යන්ෙන් නැහැ. 
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ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
මට විනාඩියක කාලයක් ෙදන්න.  

"හිරු" ආයතනය "හිරු" නමින් වැඩ කරනවා; "සිරස" වැඩ 
කරනවා "සිරස" නමින්; යුද හමුදාව, "යුද හමුදාව" නමින් වැඩ 
කරනවා; ෙජ්වීපී එක ඔබතුමන්ලාෙග් "රතු ෂර්ට් එක" යටෙත් වැඩ 
කරනවා. ඒ විධියට එක් එක් ආයතන තමන්ෙග් අනන්යතාව 
යටෙත් වැඩ කරනවා. ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය, "ස්වෙද්ශ 
කටයුතු අමාත්යාංශය" නමින් වැඩ කරනවා. 

 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මම කියන්ෙන් ෙම්කයි. "හිරු" ආයතනය වැඩ කරනවා, "හිරු" 

නමින්; "සිරස" වැඩ කරනවා, "සිරස" නමින්; "ෙදරණ" වැඩ 
කරනවා, "ෙදරණ" නමින්. ඒක ෙහොඳයි. ෙජ්වීපී එෙක් අපිත් වැඩ 
කරනවා. හැබැයි, ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය නමින් ඔබතුමා 
වැඩ කෙළේ ගාල්ලට විතරයි. අපි කියන්ෙන් ඒකයි. ගාල්ලට 
විතරක් නැතුව මාතරටත් ආවා නම්, කළුතරටත් ආවා නම්, 
රත්නපුරයටත් ආවා නම් ෙහොඳයි. ඒකයි මම කියන්ෙන්. 
හම්බන්ෙතොටටත් එන්න තිබුණා. ෙමොකද ගරු ඇමතිතුමනි, 
ගංවතුර ගැලුෙව්, නාය ගිෙය් ගාල්ෙල් විතරක් ෙනොෙවයි. 

 
 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න 

අවශ්යද? ෙමතුමාට තව විනාඩි 5ක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
 
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
අෙප් පැහැදිලි කිරීම ඒක තමයි. 
 
 

ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
මම තත්පරයයි ගන්ෙන්. ගරු කථානායකතුමනි, ෙලොරි 240ක් 

ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ ෙලොරි 240 අපි ෙම් දිස්තික්ක 5ට 
ෙබදාහැරලා තිෙබනවා. 

 
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙලොරි ෙනෙමයි, බෑග් 240ක්. ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් 

ෙබෝඩ් එක දාපු බෑග් 240ක් ආෙව්. 
 
 

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 
 

 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙමතුමාට අවස්ථාව ෙදන්න, ගරු කථානායකතුමනි. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු ඇමතිතුමනි, කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් ෙහෝ 

ඇමතිවරෙයක් තමන්ෙග් නම ගහලා ෙකෙසල් ෙගඩි 4 බැගින් 
ගාලු දිස්තික්කය තුළ ෙබදලා තිබුණාද කියලා මම ඔබතුමාෙගන් 
දැනගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ගරු කථානායකතුමනි, රහස් ෙපොලීසිය මඟින් පරීක්ෂණයක් 

කරලා, "එය එෙසේ සිදු ෙනොවී ඇත" කියලා තිෙබනවා. තවමත් එම 
පරීක්ෂණය සිදුෙවමින් පවතිනවා. එම නිසා අපි එවැනි ෙද්වල් 
පිළිගන්න ඕනෑ නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මම "ෙකෝලිකුට්ටු" කථාවට නම් බැස්ෙසේ නැහැ. එෙහම නම් 

පසුගිය අවුරුද්ෙද් ගංවතුර ෙවලාෙව් කඩුෙවලත් ෙකෝලිකුට්ටු 
ෙබදුවාද කියලා ෙහොයන්න ඕනෑ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි 4ක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒෙක් ෙවනත් වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවා. මම ඇමතිතුමාට 

විෙශේෂයක් ෙනොෙවයි කිව්ෙව්. ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය 
තිෙබන්ෙන් මුළු රටටමෙන්. ඒ නිසායි, මම ඒ කාරණය 
අවධාරණය කෙළේ ගරු කථානායකතුමනි. ෙමතැන තිෙබන 
වැදගත්ම ෙද් තමයි, ජනතාවෙග් පැත්ෙතන් ඇති වුණු මැදිහත්වීම. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක අමාත්යතුමා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මට කථා කරන්න ෙපොඩි ෙවලාවක් ෙදනවාද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, පසුගිය දවස්වල මෙග් නම සහ 

ඡායාරූපය දාලා ෙකෙසල් ෙගඩි තුනක් ෙබදුවා කියලා මුහුණු 
ෙපොෙත් විශාල මඩ පචාරයක් ෙගනගියා. අෙප් දිස්තික්කෙය් 
ජනතාව නම් දන්නවා, අපි එෙහම තුට්ටු ෙදෙක් වැඩ ෙනොකරන 
බව. ෙකොෙහේවත් එෙහම ෙබදපු තැනක් නැහැ.  

 

ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ඔබතුමාෙග් අභ්යන්තර පශ්නයක් ඕක. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන ඉන්න. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
 ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන ඉන්න. [බාධා කිරීම්] මම එම සිද්ධිය CID 

එකට භාර දුන්නා, පුද්ගලයා ෙහොයලා නීතිය කියාත්මක කරන්න 
කියලා. දැන් අපි පුද්ගලයා ෙහොයා ෙගන තිෙබනවා.  

 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ෙමතුමා දන්නවාලු කාරණය. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු අමාත්යතුමා -[බාධා කිරීමක්]  
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමා නම් ඒක CID එකට භාර දී 

තිෙබනවා, පුද්ගලයා ෙහොයා ගන්න කියලා. [බාධා කිරීමක්] ඒක 
තමයි. ඔබතුමා නම් එෙහම කරලා තිෙබනවා. හැබැයි, ස්වෙද්ශ 
කටයුතු ඇමතිතුමා නම් එෙහම කරලා නැහැ. ඒකයි මම 
කියන්ෙන්. ස්වෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමාෙග් නම ෙයදූ ෙකොළයක් 
ඇතුළට දමලා බෑග් එකක් ෙබදීම සම්බන්ධෙයන් ෙහොයන්න 
කියලා නැහැ. ඒකයි මම කියන්ෙන්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 
 

නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා. 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් ගයන්ත කරුණාතිලක 

ඇමතිතුමාෙග් පශ්නය ගැන CID එෙකන් පරීක්ෂණ කරෙගන 
යනවා. විපක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් හතළිහක කණ්ඩායමක් දමලා 
website එකක් විවෘත කරලා -[බාධා කිරීම්] ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන්ට, පවුල්වල සාමාජිකයන්ට මඩ ගහන්න 
සංවිධානාත්මක වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවා.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා, නම කිව්වා නම් ෙහොඳයි. කිරිඇල්ල 

ඇමතිතුමා, අපිත් විපක්ෂෙය් නිසා, අපි ඔක්ෙකෝම විපක්ෂෙය්  
නිසා - [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
CID  එෙකන් ෙහොයා ෙගන තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඔබතුමා නම කියන්න.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් 

හතළිහක කණ්ඩායමක් දමලා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට 
ෙතෝර-ෙතෝරා මඩ ගහන්න වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කර ෙගන 
යනවා.  [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මැතිතුමා, ඔබතුමාට තව 

විනාඩි ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා. කාලය ඉතාම වටිනවා.  
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම කියන්න උත්සාහ කෙළේ ෙම් 

කාරණයයි. ජනතාවට භාණ්ඩ ලබා දීම ෙහෝ ඒවා ෙබදා ෙදන එක 
ෙහෝ කන්න ෙදන එක ෙහෝ අපි ෙම් ෙව්ලාෙව්දී කරන්ෙන් නම ගහ 
ගහන්න, ෙද්ශපාලනය කරන්න ෙනොෙවයි ෙන්, ඇත්තටම. ෙම්ක 
ජාතික විපතක්. ජාතික ආපදාවක් වුණු ෙව්ලාවකදී ඒකයි වැදගත් 
ෙවන්ෙන්. ඒකයි ෙම් රෙට් ජනතාව අෙපන් බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන්.    

ෙමතැනදී මම නැවත දැන ගන්න කැමැති තව ෙදයක් 
තිෙබනවා. පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවලට ලැබුණු භාණ්ඩ -
ෙගොඩාක් ෙද්වල්- තවම ඒවාෙය් ෙගොඩ ගසා තිෙබනවා. දැනුත් 
තිෙබනවා, ඒවා හරියාකාරව මිනිසුන්ට ෙබදා හැරීෙම් යන්තණය 
ෙමතැනින් ඉවර වුෙණ් නැති නිසා. ඒ නිසා මම සව්ෙද්ශ කටයුතු 
ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ඒ සඳහා ෙයොමු කරවනවා.  ස්වෙද්ශ 
කටයුතු ඇමතිතුමා භාරෙය් ඒ කටයුත්ත තිෙබන්ෙන්. එම 
යන්තණෙය් තවමත් පණ තිෙබන නිසා ඒ ආයතනවලින් ඒ අවශ්ය 
ෙද්වල් ඒ ජනතාවට ලබා ෙදන්නය කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා.  
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ඊළඟට, මට තව විෙශේෂ සිද්ධියක් ගැන සඳහන් කරන්න 
තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි. මම නිෙයෝජනය කරන මාතර 
දිස්තික්කෙය් ගාම නිලධාරි මහත්වරුන් විශාල වශෙයන් මැදිහත් 
ෙවලා ෙමම කටයුත්ෙත්දී ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් වැඩ කළා. නමුත් 
හදිසිෙය් පවෘත්තියක් පළ වුණා, ගාම නිලධාරිවරුන් ෙදෙදෙනකු 
භාණ්ඩ ෙහොරකමක් කළා කියලා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව දැන් අවසාන කිරීමට 

කාලය ඇවිල්ලා තිෙබනවා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඇත්තටම ඒක එෙහම ෙදයක් ෙනොෙවයි. එතැනදී එෙහම 

ෙදයක් සිද්ධ වුෙණ් නැහැ. ඔවුන්ට එතැනදී සිදු වුණු අසාධාරණය 
නිසායි, මම  ඒ ගැන කියන්ෙන්. ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් පවත්වා, 
සාධාරණය ඉෂ්ට කරන්න කියලාත් මම ඉල්ලා සිටිනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමවැනි විපතක් සිද්ධ ෙවන්න කලින් 
විපත හඳුනා ගැනීෙම්ත්, එවැනි විපතකදී මැදිහත් ෙවන යන්තණය 
ශක්තිමත් කිරීෙම්ත්, ඒ වාෙග්ම ජනතාවට යළි නැගිටින්න අවශ්ය 
කරන වැඩ පිළිෙවළ ශක්තිමත් කිරීෙම්ත් මූලික වගකීම 
තිෙබන්ෙන් රජය යටෙත්යි. 

රජය යටෙත් තිෙබන ඒ ආයතන  ශක්තිමත් කිරීෙම් වග කීමක් 
තිෙබනවා. ෙමවැනි විපතකදී ෙහෝ අපට ඒ ෙවනුෙවන් මැදිහත් 
ෙවන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා නම් එයයි වැදගත් ෙදය. ඒ සඳහා 
අවධාන ය ෙයොමු කරන්න කියා ඉල්ලා සිටිමින් මම ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
 

[පූ.භා. 11.12] 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු සුනිල් හදුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා 

ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ වැදගත් ෙයෝජනාව ඒකාබද්ධ විපක්ෂය 
ෙවනුෙවන් ස්ථිර කරමින් මා මෙග් කථාව ආරම්භ කරන්නට 
කැමැතියි.  

ගරු කථානායකතුමනි, මට ලැබී  තිෙබන ෙසොච්චම් ෙවලාව 
තුළ පධාන ඉසව් තුනක් ස්පර්ශ කරන්නයි මම බලාෙපොෙරොත්තු  
ෙවන්ෙන්.  පළමුව කනගාටුව හා අදාළ අයට ෙගෞරවය පකාශ 
කිරීම.  ෙදවනුව අනාගතෙය්දී ෙමවැනි ෙඛ්දවාචකයන් වළක්වා 
ගැනීම සඳහා වු  කියා මාර්ග. තුන්වනුව උද්ගතවී ඇති ආපදාව 
කළමනාකරණය කිරීම සඳහා වු ෙයෝජනාවන්.  

මින් පළමුෙවන්ම, කනගාටුව සහ ෙගෞරවය කියා මම 
ඔබතුමාට කිව්ෙව්, ෙම් මහා ෙඛ්දවාචකෙය්දී ජීවිත අහිමි වුණු, 
ෙද්පළ අහිමි වුණු, ෙඛ්දවාචකයට ෙගොදුරු වුණු සියලු  ෙදනා 
ෙවතම මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා නායකත්වය දරන 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඒකාබද්ධ  විපක්ෂය නිෙයෝජනය කරන දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඇතුළු අප සියලු ෙදනා ෙවනුෙවන් සංෙව්ගය 
හා කනගාටුව පකාශ කිරීමයි. ඒ කනගාටු වන අවස්ථාෙව් අපට 
සුබ පැතුමකුත් කරන්නට ෙවනවා, ගරු කථානායකතුමනි. දිගින් 

දිගටම ෙඛ්දවාචකයන් උරුම කර ගන්නා සමාජයකට, පරාජයන් 
උරුමකර ගන්නා සමාජයකට ඊෙය් මැතිව්ස් පමුඛ අෙප් කිකට් 
කණ්ඩායම දැවැන්ත ජයගහණයක් ලබා දුන්නා. ෙමය අවස්ථාව 
ෙනොවුණත් ඒ සඳහා වූ සුබපැතුම් ඉදිරිපත් කරන්නටත් අප 
ක ටයුතු කරන්නට ඕනෑ.  

ඊළඟට ගරු කථානායකතුමනි, ෙගෞරවය හා ස්තුතියයි. ගරු 
සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාත් එය කළා. ෙම් දැවැන්ත 
ෙඛ්දවාච කෙය්දී යන්තණ කිහිපයක් කියාත්මක වුණා. රාජ්ය 
යන්තණයට පථමව සමහර යන්තණ කියාත්මක වුණා. සමාජ 
යන්තණය කියාත්මක වුණා ගරු කථානායකතුමනි. මාධ්ය 
යන්තණය කියාත්මක  වුණා. ෙද්ශපාලන යන්තණ කියාත්මක 
වුණා.  රාජ්ය යන්තණය කියාත්මක වුණා. නමුත් මා කාටවත් 
ඇඟිල්ල දික් කරන්න කථා කරනවා ෙනොෙවයි. ෙමම විවාදය 
ශාස්තීය විවාදයක් ෙවයි කියා මම  බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. මට 
එෙහම හිෙතනවා. ඒ නිසා ඇඟිල්ල දික් කරන්න ෙනොෙවයි. නමුත් 
පළමුවන පැෙය්  රාජ්ය යන්තණය, ආණ්ඩු යන්තණය ඇනහිටි 
ෙවලාවක් තිබුණා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ ෙව්ලාෙව් කියාත්මක වුෙණ් සමාජ 
යාන්තණය සහ මාධ්ය යාන්තණයයි. ඒ නිසා අපි ඒ අයට 
ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. රාජ්ය යාන්තණය කියාත්මක වීෙම්දී 
රාජ්ය නිලධාරින් ඉතාම වගකීෙමන් කටයුතු කළා. අපි ඒ ගැන 
ෙවනම සඳහන් කරමු. රාජ්ය යාන්තණය කියාත්මක කිරීෙම්දී  
ගාම නිලධාරිවරෙයක් පිළිබඳව සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා 
කිව්වා. උදාහරණයක් විධියට මාතර දිස්තික්කය ගත්ෙතොත්, මාතර 
දිස්තික්කෙය් රාජ්ය නිලධාරින් ඉතා කැපවීෙමන් කටයුතු කළා. 
දැන් ෙම් විෂය භාර ඇමැතිතුමාත් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. ගරු වජිර 
අෙබ්වර්ධන ඇමැතිතුමනි, තිහෙගොඩ පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමිය, දින 
හයක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය ඇතුෙළේ කාමරයක නැවතිලා 
හිටියා. ඇෙග් දරුවා ආබාධිත ෙවලා හිටියා. ඇයට ඒ දරුවා 
බලන්න යන්න විධියක් නැහැ. අන්තිමට දරුවා මුහුණු ෙපොතට 
post එකක් එවලා තිබුණා "අෙප් අම්මාත් වතුෙර් ගිහිල්ලා" 
කියලා. හැබැයි, ඇය ඇයෙග් රාජකාරිය ඉටු කළා. පස්ෙගොඩ 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්, ෙකෞෂල්යා මහත්මිය තනියම මහා රෑ නාය යන 
ෙරොටුඹ කන්ද නැග්ගා. මම ෙම් උදාහරණ කිහිපයක් විතරයි 
කියන්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, පස්ෙගොඩ  ගාම නිලධාරි ෙද්ශපිය 
මහත්මයාෙග් නිවස  මහා පස් කන්දකින් යටෙවලා තිබියදී, ඒ 
මහත්මයා ඒක අත්හැරලා දමලා ආපදාවට පත්වුණු මිනිසුන් එක්ක 
හිටියා. අෙප් දිස්තික්කය ෙකළවෙර්, වජිර අෙබ්වර්ධන 
මැතිතුමාෙග් දිස්තික්කය මායිෙම් තිෙබන ෙමෙද්රිපිටිෙය් ගාම 
නිලධාරි වනිගෙසේකර මහත්මයා දින හයක් ෙගදර යන්ෙන් නැතිව 
මිනිසුන් එක්ක ෙකොටු ෙවලා හිටියා. ඒ වාෙග්මයි, සමෘද්ධි 
නිලධාරි කවීන්ද වැල්ෙල්ෙතොට. කැප ෙවලා වැඩ කරපු ඒ 
සියලුෙදනා ෙවත අෙප් ෙගෞරවය පකාශ කරන්න ඕනෑ.  

ඊළඟට, සමාජ යාන්තණය ගැන බලමු. ගරු 
කථානායකතුමනි, උදාහරණයක් විධියට මාතර දිස්තික්කය 
ගත්ෙතොත්, මාතර අෙසෝකාරාමෙය් හාමුදුරුෙවෝ රජෙය් කිසිදු 
ආධාරයක් නැතිව හැම දාම කෑම පාර්සල් 3,000ක් ලබා දුන්නා. 
හිත්තැටිය රජමහා විහාරෙය් අවතැන් වූ ජනතාව 2,500ක් නතර 
කරෙගන හිටියා, රජෙය් කිසිදු ආධාරයක් නැතිව. පාලටුව ෙබෞද්ධ 
මධ්යස්ථානෙය් ගුණානන්ද හාමුදුරුෙවෝ ගාම නිලධාරි වසම් 
හතරක් බලා ගත්තා. උනැල්ල, එළඹකලාෙගොඩ, පාලටුව, 
ෙදමටෙහට්ටිෙගොඩ වසම් තනියම භාර ගත්තා. මාලිම්බඩ සුෙම්ධ 
හාමුදුරුෙවෝ රාජ්යයක වගකීම ඉෂ්ට කළා. ෙම් උදාහරණ 
කිහිපයක් විතරයි. මම අෙනක් අයෙග් නම් කියලා කාලය මිඩංගු 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සමාජ යාන්තණය කියාත්මක වුෙණ් එෙහමයි. "ෙදරණ", 
"හිරු", "සිරස", "ස්වර්ණවාහිනී" පමුඛ විද්යුත්  නාළිකා මාධ්ය 
යාන්තණය මැනවින් ඉෂ්ට කළා. ඒ වාෙග්ම මාතර දිස්තික්කෙය් 
ගංවතුර ෙමෙහයුෙම්දී හමුදාව විශිෂ්ට ෙමෙහයක් කළා. ඒ පධාන 
බර ඔවුන් තමන්ෙග් උර මතට ගත්තා. ඒ වාෙග්ම ෙපොලීසියත් ඒ 
වගකීම ඉෂ්ට කළා. අප ඒ ගැනත් කෘතෙව්දී ෙවන්නට ඕනෑ.  

ඒකාබද්ධ විපක්ෂය විධියට මම විෙශේෂෙයන්ම කියන්න 
කැමැතියි,  අෙප් ඒකාබද්ධ විපක්ෂ සෙහෝදර මන්තීවරු ගැන. 
ෙමොරවක ෙඛ්දවාචකයක් සිද්ධ වුණා. සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මන්තීතුමාත් ඒ ෙඛ්දවාචකය ගැන කිව්වා. ඒක සිද්ධ වුෙණ් 25 
ෙවනි දා උෙද්.  ගරු කථානායකතුමනි, දිස්තික්කෙය් දැවැන්තම 
ෙඛ්දවාචකය  තැනට අපි 29 ෙවනි දා හවස යනෙකොට එතැන 
සහකාර පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමිය හිටියා. අපි එතුමියෙගන් ඇහුවාම 
ෙමොකක්ද  පශ්නය කියලා, එතුමිය කිව්වා, "කන්න පිඟන් 60යි 
තිෙයන්ෙන්" කියලා.  තුන්ෙවනි දවස ෙවනෙකොටත් නිදා ගන්න 
එක පැදුරක් තිබුෙණ් නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි.  මම ඒකට 
ෙචෝදනා කරනවා ෙනොෙවයි.  අවශ්ය මුදල් ෙවන් කර ගැනීම සඳහා 
ඒ නිලධාරින්ට නිෙයෝග ලැබිලා තිබුෙණ් නැති නිසා එෙහම වුණා. 
බිම -මහෙපොෙළොෙව්- සීතෙල් ගැබිණි මව්වරු සිටියා. ෙකොට්ටයක්, 
පැදුරක්වත් ෙනොෙවයි, කාඩ්ෙබෝඩ් කෑල්ලක්වත් නැතුව බිම 
වැතිරිලා ගැබිනි මව්වරු සිටියා. අපි එතැන ඉඳෙගන කථා කළාම 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ෙවනුෙවන් මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
මන්තීතුමා ඇතුළු ඒ මන්තීතුමන්ලා ගිහිල්ලා පැදුරු 300ක්, 
ෙකොට්ට 300ක් සහ පිඟන් 300ක් අරෙගන ආවා; ගැබිනි 
මව්වරුන්ට නිදන්න mattresses අරෙගන ආවා.  අෙප් මන්තීවරු 
රාශියක් ඇවිල්ලා ඒ කරපු කැප කිරීම ෙම් අවස්ථාෙව් 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ ඉඳෙගන අපි අගය කරන්නට ඕනෑ. 
නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා දින 3ක් තිස්ෙසේ කරපු කැප කිරීම අපි 
අගය කරන්න ඕනෑ. ඒත් මම දැක්කා එතුමාට මඩ ගහනවා. 
හැබැයි, ඒ ෙගෞරවය එතුමාට ෙදන්නට ඕනෑ. එතුමා වතුෙර් 
බැහැෙගන, කරවටක් වතුෙර් ඉඳෙගන අහිංසක වයසක අම්මලා 
ෙබ්රා ගන්න කරපු ඒ කැප කිරීම සමාජයක් විධියට අපි අගයන්න 
ඕනෑ.  

ෙද්ශපාලන යාන්තණයත් කියාත්මක වුණා. මම පිළිගන්නවා, 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් සෙහෝදරයනුත් ඒ යාන්තණය මැනවින් 
කියාත්මක කළ බව. පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම වාෙග් මන්තීවරු 
තමන්ෙග් ජීවිත පරදුවට තියලා කරපු කැප කිරීම  අගය කරන්න  
අපට ෙම් අවස්ථාෙව් ෙද්ශපාලන වර්ණයක් අවශ්ය වන්ෙන් නැහැ, 
ගරු කථානායකතුමනි. ෙම් ෙවලාෙව්දී එය අගය කරන්න ඕනෑ.   

 ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් ෙදවැනි මාතෘකාව හැටියට මම 
ඔබතුමාට කිව්ෙව් අනාගත ෙඛ්දවාචක කළමනාකරණය කර 
ගැනීම පිළිබඳවයි. ආපදා කළමනාකරණ ඇමතිතුමාත් දැන් ෙම් 
ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. ගරු කථානායකතුමනි, ෙලෝකෙය් කිසි 
රටකට ස්වාභාවික විපත් නතර කරන්න බැහැ; ස්වාභාවික විපත් 
වළක්වන්න බැහැ. හැබැයි, කළමනාකරණය කර ගන්න පුළුවන්.  
දියුණු ෙලෝකය කරන්ෙන් විපත් වළක්වන එක ෙනොෙවයි, 
කළමනාකරණය කර ගන්න එක.  

අපි දුර්වල ෙවලා තිෙබන්ෙන් එතැනදීයි. ඒක විෂය භාර 
ඇමතිවරයාෙග් දුර්වලකමක් විධියට මතු කරන්න එපා. ඒක අෙප් 
කමෙව්දෙය් තිෙබන දුර්වලකමක්. ෙලෝකෙය් පාරිසරික 
ෙවනස්කම් සිද්ධ ෙවන ෙම් යුගෙය්, ෙගෝලීය ෙවනස්කම් සිද්ධ 
ෙවන, පාරිසරික උෂ්ණත්වෙය් ෙවනස්කම් සිද්ධ ෙවන ෙම් යුගෙය් 
ෙමවැනි විෂයයන් ෙද්ශපාලනඥයන් අතින් විද්යාඥයන් අතට මාරු 
විය යුතු යුගය එළැඹිලා තිෙබනවා කියන එකයි මෙග් ෙපෞද්ගලික 

විශ්වාසය. නිල් පාට, ෙකොළ පාට, රතු පාට පශ්නයක් ෙනොෙවයි 
ෙමතැන තිෙබන්ෙන්. පුද්ගල පශ්නයක් ෙනොෙවයි ෙමතැන 
තිෙබන්ෙන්.   අපි ෙකොෙහොමද ෙම් ආපදා කළමනාකරණය 
කරගන්ෙන්?  

ගරු කථානායකතුමනි, සරලව කිව්ෙවොත් හඳුන්ෙනත්ති 
මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් මිලිමීටර් 500ක පමණ වැස්සක් වහින 
ෙකොට පැය 24ක් යනවා ඒක මාතර ෙමෝය කටින් පිටෙවලා මුහුදට 
වැෙටන්න. හැබැයි, අෙප් ෙම් සන්නිෙව්දනෙය් දුර්වලකමක් 
තිෙබනවා. ෙකොතැනද ෙම් වැරැද්ද? අපි ළඟ තිෙබන සන්නිෙව්දන 
කමය අවිද්යාත්මකයි කියන එකයි මෙග් විශ්වාසය. weather.com  
website එකට ගිහින් බැලුවාම ඉදිරි දින 5ක ෙලෝකෙය්ම 
කාලගුණ තත්ත්වය ෙසොයා ගන්න පුළුවන්. නමුත් අපි  වහින වතුර 
ෙබෝතල්වලට එකතු කරමින් වැස්ස මැන මැන ඉන්නවා. ෙම් 
තත්ත්වය ෙවනස් ෙවන්න ඕනෑ. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් වාෙග් 
ෙදයක් outsource කරන්න. ඒකට කමක් නැහැ. අෙප් දියුණු 
වරායන්, අෙප් ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල් විෙද්ශවලට විකුණන්න 
හදන ෙවලාවක අපි ළඟ ෙම් දැනුම, තාක්ෂණය නැත්නම් ඒක 
outsource කරන්න. ඒකට කමක් නැහැ. කාලගුණය පිළිබඳ 
ක්ෂණික අනාවැකි කියන්න අපට බැහැ. කාලගුණ විද්යා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධ්යෂවරෙයක් කියලා තිබුණා, මිලිමීටර් 
150කට වඩා වැඩි වැස්සක් ගැන අපට prediction එකක් කරන්න 
බැහැ කියලා. ඒ නිසා අෙප් රට අනතුරුදායක තත්ත්වයකයි 
තිෙබන්ෙන්. ඒකයි අපි කියන්ෙන් අපි ළඟ තිෙබන මිනුම් 
අවිද්යාත්මකයි කියලා.  

අෙප් සියලු මන්තීවරුන් කථා කරන නිසා මම සමස්තය ගැන 
කථා කරන්ෙන් නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. මම කැමැතියි, 
මාතර දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරයකු විධියට අෙප් 
නිල්වලාෙව් ෙඛ්දවාචකය වළක්වා ගත යුතු කියා මාර්ග ගැන කථා 
කරන්න. මම ෙනොෙවයි ෙම් ගැන මුලින්ම ෙම් ගරු සභාෙව් කථා 
කෙළේ. ෙදොස්තර විකමසිංහ මැතිතුමායි ෙම් ගැන මුලින්ම කථා 
කෙළේ. එතුමා ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂෙය් නායකයා විධියට ෙම් ගරු 
සභාෙව් ෙම් ගැන කථා කරලා තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, 
ඔබතුමාට පුළුවන් ෙම් කරුණු ෙහොයලා ඒ අවශ්ය විස්තර ගන්න. 
1957 ජූලි මස 18වැනි දා එතුමා සභාගත කරපු ෙල්ඛන මා ළඟ 
දැන් තිෙබනවා. මම කැමැතියි ෙම් ෙයෝජනා කම පිළිබඳ 
ෙතොරතුරු නැවතත් සභාගත* කරන්න. ගරු කථානායකතුමනි, 
මම කැමැතියි මාතර දිස්තික්කය ෙක්න්ද කරෙගන හරස් කැපුමක් 
ඔබතුමාට ලබා ෙදන්න.   

හරස් කැපුම කිව්ෙවොත්, මාතර දිස්තික්කෙය් ගාම නිලධාරි 
වසම් 650න්, 500ක් ආපදාවට ෙගොදුරු වුණා. ඒ කියන්ෙන්, සියයට 
77ක්. මුළු දිස්තික්කෙය්ම ජීවත්වන පවුල් 51,000ක් -සියයට 23ක්- 
ආපදාවට ෙගොදුරු වුණා. ජනගහනෙයන් සියයට 22ක 192,000ක 
ජනතාවක් ආපදාවට ෙගොදුරු වුණා. ඒ වාෙග්ම, මරණ 30ක් සහ 
අතුරුදහන් වීම් ගණනාවක් සිද්ධ වුණා. පූර්ණ නිවාස හානි 
එක්දහස ්ගණනක්, අර්ධව හය දහස් ගණනක්- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please!  

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට විනාඩි තුනක් පමණයි ඉතුරුව 
තිෙබන්ෙන්. 

1341 1342 

———————————- 
* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී. 
  ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல. 
  Document not tendered. 
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ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම තව විනාඩි පහක් ගන්නවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කාට ෙවන් වූ කාලෙයන්ද ලබා ගන්ෙන්? 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මම අෙප් කණ්ඩායෙමන් ලබා ගන්නම්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා ෙව්ලාව ගන්න මන්තීතුමාෙග් නම සඳහන් කෙළොත් 

අපට කාලය හදා ගන්න පුළුවන්. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි ඒක adjust කර ගන්නම්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
වී වගාෙවන් ෙහක්ෙටයාර 1,900ක්, ෙත් වගාෙවන්  

ෙහක්ෙටයාර 1,000ක්, පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 16න්, 5ක් 
විනාශ වුණා. ගරු කථානායකතුමනි, මුළු පවුල් සංඛ්යාෙවන් 
සියයට 50කට වැඩිය ආපදාවට ෙගොදුරු ෙවලා තිෙබනවා. 
ආපදාවලට ලක් වූ ව්යාපාරික ස්ථාන  සංඛ්යාව 3,000ට වැඩියි. වාරි 
මාර්ග, මහා මාර්ග සමස්තයම විනාශයට ලක් වුණා. දැන් ගරු 
කථානායකතුමනි ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ශත වර්ෂයක් 
ඉතිහාසයට ගිෙයොත් ගරු ඇමතිතුමනි, 1917 ඉඳලා 2017 වන 
ෙතක් නිල්වලා ගඟ 60 වතාවක් පචණ්ඩ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 60 
වතාෙවන් 7 වතාවක් අතිභයානක පචණ්ඩත්වයක් ඇති වුණා. 
2017දී එෙහමයි; 2003දී එෙහමයි; 1969දී එෙහමයි; 1957දී 
එෙහමයි; 1947දී එෙහමයි; 1917දී එෙහමයි. ඉතිහාසයට ගිහිල්ලා 
බලන්න. හැම අවුරුදු 10කට සැරයක්, 25කට සැරයක් බරපතළ 
ෙඛ්දවාචකයක් මතු වනවා. ඒකට විසඳුම් හැටියට ෙයෝජනා 
ඉදිරිපත් ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. ගරු ෙදොසත්ර විකමසිංහ 
සෙහෝදරයා මුලින්ම ඒ පිළිබඳ ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කළා.  

මම ස්තුතිවන්ත වනවා, රාජ්ය නායකයන් ෙදෙදෙනකුට. මම 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී කෘතෙව්දීව සිහිපත් කරනවා, අතිගරු ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා සහ අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමා. ඒ නායකෙයෝ ෙදෙදනා මාතර දිස්තික්කෙය් ෙම් 
ෙඛ්දවාචකය දිහා බැලුවා. බලලා, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
ජනාධිපතිතුමා 1983දී නිල්වලා ගඟ පාලනය කිරීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ කියාත්මක කළා. එය පළමුවැනි අදියර. හැබැයි ගරු 
කථානායකතුමනි, එය සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් 
නැහැ. 1988 රෙට් මතු වුණ තත්ත්වයත් එක්ක එම කටයුත්ත අතර 
මඟ නතර වුණා.  

ෙදවැනි අදියෙර්දී, ගඟ ෙදපැත්ෙත් කිෙලෝ මීටර් 25ක් දිගට 
bunds බඳින්න ෙයෝජනා වුණා. හැබැයි, ඉවර කරන්න පුළුවන් 
වුෙණ් කිෙලෝ මීටර් 13.5 තුන්වන අදියර වුෙණ්, පහළ නිම්නය 
ගංවතුෙරන් වළක්වා ගැනීම. පහළ නිම්නය කියන්ෙන් ගරු 
කථානායකතුමනි, කිෙලෝමීටර් 72ක් දිග ගෙඟ් කිෙලෝමීටර් 
36කින් පස්ෙසේ ෙබෝපෙගොඩ අකුරැස්ස ෙකොටස. ගරු 
කථානායකතුමනි, පසුගිය දවසක ඔබතුමා එතැනට ගියා. එතැන 
ඉඳලා එන පහළ නිම්නය ෙකොෙහොමද ආරක්ෂා කර ගන්ෙන්? 
ෙකොෙහොමද නිල්වලා ගඟ ආරක්ෂා කර ගන්ෙන්? ෙමන්න 
තුන්වන අදියර යටෙත් ඒ සැලැස්ම තිෙබනවා. ෙමොකක්ද ඒ 
ෙයෝජනාව? ඒ අවට ජලාශ පහක් ඉදි කරන්න ෙයෝජනා කළා. 
අකුරැස්ෙසේ දිගිලිඔය, කිරමආර, බටුවිට ආර, දීයගහ අමුණ, 
කඩවැද්දුවආර. ෙමන්න ඒ ජලාශ පහ. පහළ නිම්නයට එන 
වතුරවලින් සියයට 50ක් ෙම් ජලාශවල රඳවා ගැනීමටයි ෙයෝජනා 
ෙවලා තිබුෙණ්.  

මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා නාෙපොකුණ අමුණයි, දීයගහ 
අමුණයි කියන ජලාශ ෙදකක් ෙතෝරාෙගන කියාත්මක කළා. ඒ 
වාෙග්ම අම්පානගල ජල හැරවුම් ඒකකෙයන් හම්බන්ෙතොටට 
වැඩිපුර වතුර ෙගනියන්න අවශ්ය මූලික පියවර තැබුවා. ඒ 
ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 4,000ක් ෙවන් කළා. එය ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා තමයි පටන් ෙගන තිබුෙණ්. ෙමය විය 
යුතුයි. 

ගරු කථානායකතුමනි, අපි මාතර දිස්තික්කය නිෙයෝජනය 
කරන මන්තීවරුන් විධියට අෙප් හෘදය සාක්ෂිය අෙපන් අහනවා, 
“උඹලාට ලජ්ජා නැද්ද, අවුරුදු 100කට පසුවත් ෙම්කට නිශ්චිත 
උත්තරයක් ෙගෙනන්න උඹලා අසමත්ද?” කියලා. 
  ෙඛ්දවාචකයකට පසුව අපට බලන්න යන්න පුළුවන්; පාන් 
ෙබදන්න පුළුවන්; ඔරුවලින් යන්න පුළුවන්; නම ගහලා 
ෙද්ශපාලන පචාරයක් ඇති කර මනාප ගන්න ෙනොෙයක් ව්යාපෘති 
කරන්න පුළුවන්. අපි ෙම්ක ඉතිහාසය පුරාම කරලා තිෙබනවා. 
ඒවාට නැවතීම තියන්න අවස්ථාව ෙම්කයි ගරු කථානායකතුමනි. 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මාතරට පැමිණි ෙවලාෙව් නිල්වලා ගඟ 
උතුරා පිටාර ගැලීමට ෙහේතුව  අපි කිව්වා. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මන්තීතුමා එක් ෙදයක් ගැන කිව්වා. ගරු කථානායකතුමනි, 
උදාහරණයක් විධියට මම ෙදයක් කියන්නම්. 2003 වසෙර්දී 
ගංවතුර ආවාට පසුව පිලදුව කන්දවත්ෙතන් තිෙබන bund එක; 
ෙව්රගම්පිට bund එක කැපුවා. කපලා වතුර බස්සලා නගරය 
ෙබ්රා ගත්තා. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ ෙවලාෙව් අහිංසක 
ෙගොවිෙයෝ කිව්වා, ෙමතැන ස්ථිර anicut එකක් හදන්න, ඊළඟ 
ගංවතුර ආෙවොත් ආපහු කපන්න ෙවයි කියලා. කෙළේ නැහැ. දැන් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙමවර එතැනම නැවත කැපුවා. 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මාතරට පැමිණි අවස්ථාෙව්  පැවැති 
රැස්වීෙම් දී අපි ෙයෝජනා කළා,  ෙම් රැස්වීම ඉතිහාසයට එකතු 
ෙවන්නත් එක්ක ෙමතැන ස්ථීර anicut එකක් බඳින්න අද ෙම් 
සාකච්ඡාෙව්දී තීන්දුවක් ගන්න කියලා. ගරු ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යතුමනි,  එම රැස්වීෙම්දී ඒ තීන්දුව ගත්ෙත් නැහැ. ඒ ගැන 
කනගාටු ෙවනවා.  

හක්මන පාෙර් - මාතර ෙබෝධිය ළඟ ඉඳලා කිෙලෝමීටර් ෙදක- 
මංතීරු හතරට පළල් කරන්න, කානු පද්ධති හදන්න දැනට අවුරුදු 
5කට පමණ ඉස්සරයි ෙකොන්තාත් පදානය කෙළේ. නමුත්, රුපියල් 
මිලියන 600ක් මදි නිසා ෙබෝධිය ළඟ ඉඳලා තුඩාෙව් ෙකළවරට 
ඒක ඉදි කරන්න බැරිෙවලා තිෙබනවා. ෙඛ්දවාචකයක්. ඒ රුපියල් 
මිලියන 600ක මුදල ලබා ෙදන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order,please! ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි 3ක 

කාලයක් තිෙබනවා.  
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ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙහොඳයි, ගරු කථානායකතුමනි.  

ෙම් තුඩාව පාෙර් කානු පද්ධතිය හදලා,  පාර උස් කරලා,  
මංතීරු 4ට  හැදුවා නම් තුඩාව, හිත්තැටිය, ෙව්රගම්පිට සහ අවට 
පෙද්ශවල යම් පමාණයකට ෙමම ගංවතුර පාලනය කරන්න 
පුළුවන්කමක් ලැෙබනවා. මම ෙම් සභාෙවන් ඉල්ලනවා, 
කරුණාකරලා අඩුම ගණෙන් වන්දි ෙගවීම සඳහා රුපියල් බිලියන 
600ක්වත් ලබා ෙදන්න කියලා.  ඒ සඳහා නායකත්වය ගන්න 
කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. ෙලොකු මුදලක් ෙනොෙවයි. අෙප් ගරු 
ඇමතිතුමන්ලාට වාහන ගන්න ෙකොයි තරම් මුදලක් වියදම් 
කරනවාද? මම විශ්වාස කරනවා, කවුරු හරි ඉදිරිපත් ෙව්වි කියලා. 
ඇමතිතුමන්ලාට වාහන අවශ්ය ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා කියනවා 
ෙනොෙවයි. ෙම් ෙමොෙහොතට පමුඛත්වය ෙදන්න.   ෙතෝරාෙගන 
ෙමයට පමුඛත්වය ෙදන්නය කියලා මා ෙයෝජනා කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙවලාව තිෙබන හැටියට අවසාන 
වශෙයන්, දැනට උද්ගත වී තිෙබන ආපදා තත්ත්වයන් 
කළමනාකරණය කිරීම සඳහා සමස්ත ඒකාබද්ධ විපක්ෂය 
ෙවනුෙවන් ෙයෝජනා කිහිපයක් ෙකටිෙයන්, ෙව්ගෙයන් ඉදිරිපත් 
කරන්න මා කැමැතියි.  

ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂි කාර්මික හානි ණය ඉතාම 
අර්බුදයකයි තිෙබන්ෙන්. පැළපත ෙගොයම විනාශෙවලා. ෙම් 
මන්තීතුමා කිව්වා, මීට ඉස්ෙසල්ලා ෙඛ්දවාචකයන්වලදී ඇති වුණු 
තත්ත්වයන් පිළිබඳව. ගරු කථානායකතුමනි, අවුරුදු 500ක, 
1000ක ලිඛිත ඉතිහාසය ෙගන බැලුෙවොත්,  වසර ෙදකහමාරක් 
වැනි ෙකටි කාලයක් තුළදී -මාස 30ක් ඇතුළතදී- ෙම් රෙට් ජාතික 
ව්යසනයන්, ෙඛ්දවාචකයන් 8ක් සිද්ධෙවලා තිෙබන බව මතක 
තබාගන්න. 2014 ෙනොවැම්බර් මාසෙයන් පටන් ගත්තාම 
හපුතෙල්, මීරියබැද්ද පෙද්ශය නාය ගියා.  ඊළඟට,  සාමසස්ර 
කන්ද නාය ගියා. ඊට පස්ෙසේ  සාලාව, යුද හමුදා කඳවුෙර් අවි 
ගබඩාව පිපිරී යාෙම් සිද්ධිය,  ඊළඟට බරපතළ නියඟයක් -අවුරුදු 
40කට පසුව- ආවා. ඊට පස්ෙසේ ෙකොළඹ යටවුණා, මීෙතොටමුල්ෙල් 
කුණු කන්ද නාය ගියා, ඊට පස්ෙසේ නැවත ෙකොළඹට ගංවතුර 
ගලලා තට්ටු හෙත්, තට්ටු අෙට් ෙගොඩනැඟිලි බිමට සමතලා වුණා.  
මාස 30ක් ඇතුළත ජාතික ව්යසනයන් 8ක් සිද්ධ වුණා. අපි 
අනතුරකයි ඉන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, විනාඩියකින් අවසන් කරන්නම්.  

රාජ්ය නිලධාරින් සඳහා ෙපොලී රහිත ණයක් වහාම කියාත්මක 
කරන්න. ඒ වාෙග්ම තිෙබන ණය reschedule කරන්න ඕනෑ. 
මිනිසුන්ට ණය ෙගවන්න පුළුවන්කමක් ලැබී නැහැ. ඒ වාෙග්ම 
කර්මාන්ත හා ව්යාපාර හිමියන් ෙවනුෙවන් ෙපොලී රහිත ණයක් 
ෙහෝ ආධාර ෙදන්න. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු කථානායකතුමනි. 
මාතර නිල්වලාව ෙවනුෙවන් පමණක් ෙන්වාසික 
ඉංජිෙන්රුවරයකු පත් කරන්න. දිස්තික් වාරිමාර්ග ඉංජිෙන්රුවකුට 
විතරක් එය භාර ෙදන්ෙන් නැතුව අත් දැකීම් සහිත ෙන්වාසික 
ඉංජිෙන්රුවරයකු පත් කරන්න. ඒ වාෙග්ම නිල්වලා ෙයෝජනාෙව් 

තුන්වන අදියර කියාත්මක කරන්න. අනාරක්ෂිත පෙද්ශවල -
පස්ෙගොඩ කන්ද වන්න පුළුවන්, ෙරොටුඹ කන්ද වන්න පුළුවන්, 
ෙමොරවක් කන්ද වන්න පුළුවන්- ජීවත් වන ජනතාවට වහාම ෙම් 
සතිය ඇතුළත ඉඩම් ලබාදීම සඳහා කටයුතු කරන්න. ගරු 
සභානායකතුමනි, රාජ්ය සමාගම්වලට ෙහෝ ෙකොම්පැනිවලට අයිති 
වතුවලින් ඉඩම් ෙවන්කරලා ඒ පිළිබඳව වහාම තීන්දුවක් ගන්න අද 
දවෙසේ අධිෂ්ඨානයක් ඇති කර ගන්නය කියා ඉල්ලා සිටිමින්, 
ඔබතුමාට කෘතෙව්දි ෙවමින් මා නිහඬ වනවා, ගරු 
කථානායකතුමනි. ෙබොෙහොම සත්ුතියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමනි.  

ඊළඟට, ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා අමාත්යතුමා. 

 
 

[පූ.භා. 11.33] 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා (ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா - அனர்த்த 

காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of 
Disaster Management) 
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාට මම 

ඉතාමත්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ෙම් වාෙග් කාලීන විවාදයක් 
සම්බන්ධෙයන් එතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙමවැනි ෙයෝජනාවක් 
ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව. මම කථා කරන්න ආරම්භ කරන ෙකොටම 
ෙම් කාරණය කියන්න කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම සුනාමිෙයන් 
පස්ෙසේ අෙප් රෙට් ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශයක් සහ 
පනතක් 2005 ෙවන ෙකොට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව සම්මත කරලා 
තිෙබනවා. ඒ හරහා ආපදා කළමනාකරණ මධ්යසථ්ානයක්, ආපදා 
කළමනාකරණය සඳහා ජාතික කවුන්සලයක්, 2014 ෙවන ෙකොට 
ඒ සඳහා වැඩ පිළිෙවළකුත් අපි සම්මත කරලා තිෙබනවා. ෙම් වැඩ 
පිළිෙවෙළේදී අපි ජාත්යන්තර ඒජන්සි සමඟ වැඩ කරනවා; ජාතික 
අමාත්යාංශ සමඟ වැඩ කරනවා; ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු 
අගමැතිතුමා සමඟ වැඩ කරනවා. ඒ අනුව ෙම්ෙක් තිෙබන සරලම 
සැලසුම මම ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතියි. 

අෙප් රෙට් පධානම ව්යසන ඇති ෙවන්ෙන් ජලය පාවිච්චි 
ෙවලා. එක්ෙකෝ වැස්ෙසන් ඇති ෙවන ගංවතුර, එෙහම නැත්නම් 
නාය යෑම්, එෙහම නැත්නම් සැඩ සුළං. ඒවා තමයි අෙප් රෙට් 
පධානම ආපදා හැටියට සැලෙකන්ෙන්. වැසි සම්බන්ධ  
ආපදාවකදී අපි පධාන වශෙයන්ම අංශයක් එක්ක සම්බන්ධ 
ෙවනවා. ඒ තමයි, කාලගුණවිද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව. 
කාලගුණවිද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙම් ෙතොරතුරු ලබා දීෙම්දී ඔවුන් 
පාවිච්චි කරනවා,  Numerical Weather Prediction   - NWP - 
කියලා තාක්ෂණයක්. ඒ වාෙග්ම ඒ ෙගොල්ලන්ට ලබා ගන්න 
පුළුවන් සැටලයිට් තාක්ෂණ කමෙව්දයත් ඒ ෙගොල්ලන් පාවිච්චි 
කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම ලංකාෙව් කාලගුණය පිළිබඳව සාකච්ඡා 
කිරීෙම්දී අපට ජාත්යන්තර ආයතන මත පමණක් යැෙපන්න බැහැ.  

මම එක උදාහරණයක් කියන්නම්. පසුගිය දින කිහිපෙය්දීම 
බීබීසී එක වාර්තා ෙකරුවා, අපට මිලි මීටර් 300ක වැස්සක්    
එනවා කියලා. නමුත් කාලගුණ විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව කියන 
හැටියට අපට එෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ. අපි කුඩා දූපතක් නිසා   
අපට උඩින් තිෙබන වලාකුළුවල කියාකාරිත්වය ෙවන ෙවන 
අංශවලට ගමන් කරන්න පුළුවන්. ෙකෙසේ ෙවතත්, කාලගුණ   
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විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙගෙනන වාර්තාව අනුව ගංවතුර පිළිබඳ 
තත්ත්වයන් වාරි මාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් අපට දන්වනවා. 
ඒ දන්වන ෙකොට කාලගුණ විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙතොරතුරත්, 
වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙතොරතුරත් අෙප් ආපදා 
කළමනාකරණ මධ්යස්ථානය ලබා ගන්නවා. අපට ආපදා 
කළමනාකරණ මධ්යස්ථානයක් තිෙබනවා. ඒ මධ්යස්ථානය සතුව 
තාක්ෂණය තිෙබනවා. අපි ඒ හරහා තමයි අනතුරු ඇඟවීෙම් 
පකාශ - weather warnings - නිකුත් කරන්ෙන්. මම ඒ ෙතොරතුරු 
ගැන බැලුවා. මා ළඟ තිෙබනවා, ඒ විස්තර. අපි අවශ්ය කරන 
සියලුම weather warnings නිකුත් කරලා තිෙබනවා. මා ළඟ 
ති ෙබන විස්තර මම තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙපන්වන්න මම කැමැතියි. 
ඒ නිසා මම ෙම් ෙලොග් වාර්තා සභාගත කරන්න කැමැතියි. ඒ 
අනුව 24 ඉඳලා 29 දක්වා අප ළඟ තිෙබන සියලුම ෙලොග් වාර්තා 
ඉදිරිපත් කරන්න මම කැමැතියි.  

මිලිමීටර් 150කට වඩා වහින බව කිව්වාට පස්ෙසේ, 24වැනිදා 
ෙවන ෙකොට දිගින් දිගටම ෙම් අනතුරු ඇඟවීම -ඒ සියලුම 
ෙතොරතුරු- මාධ්ය ආයතන ෙවත දීලා තිෙබනවා. මට මුණ ගැසුණු 
විෙද්ශ මාධ්ය වාර්තාකරුෙවක් කිව්වා, ඔවුන්ට ඒ සියලු ෙතොරතුරු 
හමු වුණා කියලා. ඒ ෙතොරතුරු ලැබීම අනුව මාධ්යවලටත්, ඒ 
වාෙග්ම අෙප් තිෙබන අෙනක් ආයතනවලටත් අපි දැනුම් දීම් 
කරලා තිෙබනවා.   

විෙශේෂෙයන්ම, ෙමවැනි ෙදයකදී පධානම කාර්යයක් ඉටු 
කරන කණ්ඩායම තමයි ශී ලංකා යුද හමුදාව. ඒ නිසා ඒ අයෙග් 
පුහුණුවීම් සඳහා අපි යුද හමුදාව, නාවික හමුදාව ඇතුළු තිවිධ 
හමුදාවට පසුගිය අවුරුද්ෙද් රුපියල් මිලියන සියයක් දීලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, ෙම් කාර්යෙය් ඊළඟ ෙකොටස තමයි, 
දිසාපතිවරයා පමුඛ රාජ්ය පරිපාලන අමාත්යාංශෙය් කණ්ඩායම. 
ෙම් කණ්ඩායම තමයි ආසන්නතම පශ්නය භාර ගනු ලබන්ෙන්. ඒ 
අනුව මම දන්නවා ෙම් ෙතොරතුරු දීලා තිෙබන බව. මම ඒ ෙලොග් 
සටහන් සියල්ලම සභාගත* කරනවා.  

ෙම් ෙතොරතුරු සියල්ලම ලැබුණාට පස්ෙසේ ඒ අය 
loudspeakers ෙයොදලාත් ෙබොෙහෝ තැන්වල ෙම් අනතුරු ඇඟවීම 
කරලා තිෙබනවා. අපි කථා කරන්ෙන් මිය ගිය අය ගැන පමණයි. 
ෙම් අනතුරු ඇඟවීම කිරීම නිසා සමහර අයෙග් ජීවිත ෙබ්රිලා 
තිෙබනවා. නමුත් අනතුරු ඇඟවීම ගණන් ෙනොගත් සමහර අයෙග් 
ජීවිත අහිමි ෙවලා තිෙබනවා. මම කියන්ෙන් නැහැ අපට දියුණු 
තාක්ෂණයක් තිෙබනවා කියලා. නමුත් සෑෙහන උත්සාහයක් 
කරලා තිෙබනවා ෙම් අයට දැනුම් ෙදන්න. සමහර අය ඒ දැනුම්දීම 
ගණන් ෙනොගැනීමත් ෙම් හැම සිද්ධියකම අපට සම්බන්ධ ෙවලා 
තිෙබන පධාන කාරණාවක්. [බාධා කිරීමක්]   

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගාම නිලධාරි වසම් පන්දහස් ගණනක් ෙම්ෙකන් ආපදාවට 

පත් වුණා. ඒ අතරින් ගාම නිලධාරි වසම් කීයක ඔබතුමන්ලා ඔය 
විධියට ශබ්ද විකාශන යන්ත මඟින් අනතුරු ඇඟවීම් කරලා 
තිෙබනවාද? 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
මම දන්නා හැටියට ඒ කාර්යය අයිති ෙවන්ෙන් පාෙද්ශීය 

ෙල්කම්වරයාටයි. [බාධා කිරීමක්] පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරයා, - 

[බාධා කිරීමක්] කළුතර දිස්තික්කෙය් ආපදා කළමනාකරණ 
පධාන මධ්යස්ථානයක් තිෙබනවා. පසුගිය කාලෙය්, -අෙප් 
සමරසිංහ ඇමතිතුමාෙග් කාලෙය්- ඒකට විශාල මුදලක් වැය 
කරලා තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා දැනුම් දීම් කරපු 
බව තමයි මට වාර්තා ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, ෙම් සැලසුෙම් 
අන්තිම ෙකොටෙසේ ඉන්ෙන් දිසාපතිවරු සහ පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරු. 
කවුරු හරි කල්පනා කෙළොත් පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරු, දිසාපතිවරු 
සහ ගාම නිලධාරිවරු ෙම්ෙක් ෙවනත් ෙකොටසක් කියලා, අපට 
ෙම් සැලසුම කියාත්මක කරන්න බැහැ. ඒ අයත් ෙම්ෙක් 
ෙකොටසක්. ඒ කියන්ෙන් පධාන ආපදාවක් ෙවනවා නම්,  ඒක 
හමුදාවන්ට දැනුම් දීමක් අෙප් කමෙව්දය අනුව තිෙබනවා. 
හමුදාවන්ට දැනුම් දුන්නාට පස්ෙසේ ඒ අය විශාල ෙවෙහසක් දරලා 
යම් යම් වැඩ ෙකොටස් රාශියක් කරනවා.  

ඒ අවස්ථාෙව්දී  හමුදා භටයින් 8,500කට වඩා ෙයොදවා තිබුණු 
බව මා කියන්න කැමැතියි.  කෑම ෙව්ල් පමණක් එක්ලක්ෂයකට  
වැඩි පමාණයක් ඒ අය ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ කාලය තුළ 
canteens  හතකින් කෑම හදලා තිෙබනවා. ඒ නිසා කවුරු ෙහෝ  
ආණ්ඩුෙව් ආපදා කළමනාකරණ සැලසුම අසාර්ථකයි කියලා 
කියන එකට මා සම්පූර්ණෙයන්ම එකඟ ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, 
වැඩ කරලා තිෙබනවා. නාවික හමුදාව ගලවා ගැනීම් භට 
කණ්ඩායම් 120ක්  ඩිංගි ෙබෝට්ටු 120ක් එක්ක ඒ අවශ්ය කටයුතු 
කරලා තිෙබනවා. නාවික හමුදාව විතරක් rations එක්ලක්ෂයකට 
වඩා පසුගිය කාලෙය් ෙබදලා තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි,  
ගුවන් හමුදාව ගුවන් පැය 211කට වඩා ගමන් කරලා තිෙබනවා. 
එක ගුවන් පැයක් වටිනවා ෙඩොලර් 1,500ක් විතර.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  sorties 247ක් කරලා තිෙබනවා කියලා 
ඒ අය මට දැනුම් දුන්නා.  ඒ නිසා ගරු කථානායකතුමනි, මා ෙම් 
මුලින්ම කියන්න උත්සාහ කරන්ෙන්, යම් කිසි ආපදාවක් අපට 
ඇති ෙවන ෙකොට අපි ඒ ආපදාවට සූදානම් ෙවන විධියයි. ඒ 
සුදානම් කිරීම කරලා දැනුම් දුන්නාට පස්ෙසේ සියල්ෙලෝම ෙම්කට 
සම්බන්ධ ෙවනවා. සියලුම රජෙය් නිලධාරින්, විෙශේෂෙයන් 
දිසාපතිවරයා ඇතුළු පිරිස  සම්බන්ධ ෙවනවා. හතරවැනි 
කාරණාව තමයි පහසුකම් සැලසීම.  එම ජනතාවට පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්වරයා එෙහම නැත්නම් ගාම නිලධාරිවරයා පහසුකම් 
සපයන්න ඕනෑ.  

ගරු කථානායකතුමනි, තවම අෙප් රෙට් ආපදා බහුල 
වශෙයන් සිදු ෙනොවන නිසා අපි ආපදා  කළමනාකරණ 
මධ්යස්ථාන හදලා නැහැ. අපට ඒ සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක් 
තිෙබන බව ඇත්ත. ගිය අවුරුද්ෙද් අපි ආසියානු සංවර්ධන 
බැංකුෙව් ෙයෝජනා කමයක් අනුව ඒක පටන් ෙගන තිෙබනවා. ඒ 
අනුව ගම්පහ, බදුල්ල සහ කෑගල්ල පෙද්ශවල අපි ෙම් ෙවන 
ෙකොට ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථාන හදමින් යනවා. අපි ඒ 
කටයුතු එතැන් සිට පුළුල් කරමින් යනවා.  ෙම් ෙවන ෙකොට අපි 
පාවිච්චි කරන්ෙන් පජා ශාලා, පන්සල් සහ ෙවනත් ෙද්වසථ්ාන.  
ඒ කටයුත්ෙත්දී ජනතාවට කෑම ලබා දීම සඳහා අපි හැම 
ෙවලාෙව්ම දිසාපතිවරයාට අවශ්ය උපෙදස් ලබා දීලා තිෙබනවා. 
දිසාපතිවරයාට කරන්න තිෙබන්ෙන් අදාළ තැන්වලින් කෑම 
අරෙගන ෙදන එක,  උයලා ෙදන්න කටයුතු කරන එක, වියළි 
සලාක ෙදන්න කටයුතු කරන එක. ඒවා කරලා අපට බිල් ඉදිරිපත් 
කළාම රජය ඒ මුදල් ෙගවනවා. ෙම් ෙවනුෙවන් අපි ෙම් ෙවන 
ෙකොට රුපියල් මිලියන 266ක්  වියදම් කරලා තිෙබනවා. ඒක 
පමාණවත් ෙනොෙවනවා නම් තව සතියකට එහා පැත්ත ආහාර 
සලාක ෙදන්නත් අපි සූදානම් ෙවලා ඉන්නවා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
ඉදිරිපත් වුණු තව එක කාරණාවකට මා එකඟ ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන් ෙබොෙහෝ අයට යන්න තැනක් නැතිව ඉන්නවා. 
ෙගවල් සම්පූර්ණෙයන් කැඩිලා. ඒ නිසා අපි කැබිනට් මණ්ඩලයට 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඉදිරිපත් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා,  ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් 
නිවාස ලැෙබන ෙතක් ඒ අය සඳහා ෙගවල් කුලී දීමනාවක් ලබා 
ෙදන කාරණාව.  ඒ වාෙග්ම අපට අවශ්යයි, ෙම් අය පදිංචි 
කරවීමට. ඒක තමයි අපට තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය.   

පදිංචි කරවීම සඳහා අපට වැඩ පිළිෙවළක් අවශ්යයි. සමහර 
තැන්වල පදිංචි ෙවන්න බැහැ. NBRO ආ යතනෙය් අවසරය 
ලැෙබන තුරු පදිංචි ෙවන්න බැහැ. එවැනි අයට රජෙය් ඉඩම් ෙහෝ 
ෙපෞද්ගලික ඉඩම් ලබාදීලා ඒ අය පදිංචි කරන නිවාස වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්නට අපි කල්පනා කරලා තිෙබනවා. 
ජාතික ෙගොඩනැඟිලි පර්ෙය්ෂණ සංවිධානය විසින් ආපදා 
අවස්ථාවල පදිංචි විය හැකි ආකාරය පිළිබඳ උපෙදස්  සියලුම 
ස්ථානවලට ලබා දීලා තිෙබනවා. එකී උපෙදස් ඇතුළත් ජාතික 
ෙගොඩනැඟිලි පර්ෙය්ෂණ සංවිධානය විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති 
"සුරක්ෂිත නිවසක් ඉදිකිරීම සඳහා උපෙදස්"නමැති ෙපොත  
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පෙයෝජනය සඳහා මම සභාගත* කරන්නට 
කැමැතියි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ආපදාවක් ඇති ෙවන 
තැන්වල නිවාස සෑදීම සඳහා සැලසුම් තුනක් සකස් කරලා, ඒ 
සැලසුම් තුන සියලු අංශවලට ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඒ 
සැලසුම් තුන අනුව තමයි දැන් අරණායක පෙද්ශෙය් නිවාස 
සෑෙදන්ෙන්. මීට ෙපර මම සභාගත කරන ලද "සුරක්ෂිත නිවසක් 
ඉදිකිරීම සඳහා උපෙදස්" නමැති ෙපොෙතහි ඒ සැලසුම් තුන 
ඇතුළත් ෙවනවා. ඒ අනුව යම් නිවාසයක් නැවත ඉදි කර ගැනීම 
සඳහා රජෙය් සැලසුම අනුව රුපියල් මිලියන 1.2ක් ලබා ෙදන්නට 
කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ලංකාෙව් ආපදාවට ලක් වුණු නිවසක් 
ෙවනුෙවන් ෙමපමණ විශාල මුදලක් ෙවන් කරලා තිෙබන 
පළමුවන අවස්ථාව තමයි ෙම් රජය ආවාට පසුව රුපියල් මිලියන 
1.2ක්, රුපියල් ලක්ෂ 12ක් ලබා දීම. 

ගරු කථානායකතුමනි, ආපදා ඇති ෙවන බව ඇත්ත. නමුත් 
කාලගුණ විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව ආපදා ඇතිවීම - 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙගදරක පූර්ණ හානියකට රුපියල් ලක්ෂ 25ක් ෙදනවා කියලා 

කිව්වා ෙන්. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් මිලියන 2.5යි. ඔබතුමා දැන් 
කියනවා, ෙගයක් හදා ගන්න රුපියල් මිලියන 1.2ක් ෙදනවා 
කියලා. ඒෙක් ෙත්රුම ෙමොකක්ද ගරු ඇමතිතුමනි? 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
මම ඔබතුමාට ඒ රක්ෂණය ගැන පැහැදිලි කරන්නම් ෙකෝ. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුව පැමිණියාට පසු 2016දී තමයි 
ලංකාෙව් ඉන්න සියලුම පුද්ගලයින් සහ නිවාස රක්ෂණය කරලා 
තිෙබන්ෙන්. මම හිතන්ෙන් නැහැ ආසියාෙව් ෙවන කිසිම රටක් 
එවැනි රක්ෂණයක් කරලා තිෙබනවා කියලා. ගිය අවුරුද්ෙද් අය 
වැෙයන් අපි ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 300ක් වියදම් කරලා 
තිෙබනවා. රක්ෂණ සමාගම ෙම්ක පතිරක්ෂණය කරනවා. 
පතිරක්ෂණය කළාට පසු අපට අලාභෙය් ෙවනස හම්බ ෙවනවා.  

ඒ අනුව අපි සාමාන්ය විපතකදී මිය ගිය ෙකෙනකුට රුපියල් 
100,000ක් ලබා ෙදනවා. එෙතක් තිබුෙණ් රුපියල් 15,000යි ගරු 
මන්තීතුමනි.  

ඊළඟට, යම්කිසි ආකාරයකින් නිවසකට පූර්ණ හානියක් 
වුෙණොත් රුපියල් ලක්ෂ 25ක් සහ අර්ධ හානියක් සඳහා ඊට 
අඩුෙවන් ලබාදීම කරනවා. අපි ෙම් කථා කරන්ෙන් රක්ෂණ කමය 
ගැන ෙනොෙවයි. යම්කිසි ආකාරයක විපතකට පත් වූ ෙකෙනකු 
රක්ෂණයටත් හිමිකම් කියනවා. ඊට අමතරව අපි හදලා තිෙබන 
නිවාස සැලසුම රුපියල් ලක්ෂ 12න් හදන්නට පුළුවන්. වර්ග අඩි 
650ක නිවාසෙය් model එක හදන්නට ලක්ෂ 12ක් වැය ෙවනවා 
කියලා තමයි අපි ගණන් හදලා තිෙබන්ෙන්. ඒ අනුව ඒ අයට එම 
ලක්ෂ විසිපෙහන් නිවස හදා ගන්නත් පුළුවන්. ලක්ෂ විසිපහට 
අයත් ෙනොවන අවස්ථාවලදී අපට ඒ අයට ලක්ෂ 12ක් ලබාෙදන්න 
පුළුවන්. අරනායක පෙද්ශෙය් අයට අප එෙහම ලබාදී තිෙබනවා. 
මම එය පැහැදිලි කරන්නම්. ෙම් සම්බන්ධෙයන් මුළු 
ආසියාෙවන්ම පථම රක්ෂණය කර තිෙබන්ෙන් ශී ලංකාව නම් අප 
ඒ ගැන ආඩම්බර ෙවන්න ඕනෑ, ගරු මන්තීතුමනි. ෙම්ෙක් අඩු 
පාඩු තිෙබන්න පුළුවන්. මම ඒක පිළිගන්නවා. තමුන්නාන්ෙසේලා 
කියන්න පුළුවන් ලක්ෂයක් මදියි කියා. ඒක ඇත්ත. ලක්ෂය 
පමාණවත් ෙනොෙවයි කියා අපත් කල්පනා කරනවා; අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාත් හිතනවා. එවැනි අවස්ථාවල, ලක්ෂය කියන 
පමාණය වැඩි කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා අප ආපහු සැරයක් 
රක්ෂණ සමාගම් සමඟ කථා කරන්න ඕනෑ.  ඒ අනුව වැඩි 
premium එකක්,- 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම ෙම් ගැන දන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා 

දැනගන්නමයි ෙම් පශ්නය අහන්ෙන්. එම රක්ෂණෙය් කියාවලිය 
පතිරක්ෂණය කර ෙනොතිෙබනවා නම්, ෙම් කියන හානියට ඒක 
අදාළ ෙවනවාද, නැද්ද කියා තර්කයක් තිෙබනවා ෙන්.  

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
කැබිනට් මණ්ඩලය ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කළා.  
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
එහි ඇත්ත තත්ත්වය ෙමොකක්ද? දැනට ඔය රක්ෂණ කමය 

පතිරක්ෂණය කරලාද තිෙබන්ෙන්? 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ඔව්. පතිරක්ෂණය කිරීම රක්ෂණ සමාගෙම් කාර්යයක්. 

නමුත්, රජය අනිවාර්යෙයන්ම ඒ මුදල ෙගවනවා.  
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒ කියන්ෙන්, ඒ රක්ෂණ කමෙයන් ආවරණය වන රුපියල් 

ලක්ෂ 25ත් ඔබතුමන්ලා ෙගවනවාද? 
 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ඔව්, ෙගවනවා.  

1349 1350 

[ගරු  අනුර පියදර්ශන යාපා  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
රජය ෙගවනවාද? 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ඔව්. [බාධා කිරීමක්] නැහැ. අපට රක්ෂණ සමාගම දීපු 

ෙතොරතුරු තමයි, ඒ රක්ෂණය පතිරක්ෂණය කර තිෙබනවාය 
කියන එක. එතෙකොට ෙනොකිරීම පිළිබඳ පශ්නයක් නැහැ.  
කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දි අප කථා ෙකරුවා, ෙකෙසේ වුවත් -එෙසේද 
වුවත්- අප එම මුදල ෙගවන බව. මම තමුන්නාන්ෙසේලාට 
කියන්නම් ඒ ෙගවා තිෙබන මුදල් පමාණය. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක 
දැන ගන්න එපා යැ. එෙහම දැනගන්ෙන් නැති වුණාම තමයි ෙම් 
පශ්නය ඇති වන්ෙන්.  Reinsurance කියන එක insurer ෙග් 
වගකීමක්. ෙගවීම අප භාරෙගන තිෙබනවා. ඒක අප ෙගවනවා. 
ඒෙක් කිසි පශ්නයක් නැහැ. අප එහි වගකීම දරනවා.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ශී ලංකා රක්ෂණ භාරය 2016දී මුදල් ෙගවා 

තිබුණා. ඒ මුදල ලැබුණා. අෙප් එම රක්ෂණ භාරෙයන් අදාළ 
සම්පූර්ණ මුදල ෙගවා නැහැ කියා සාකච්ඡාවක් දැන් ර ෙට් 
තිෙබනවා. මම අසා තිෙබන විධියට ස්වාභාවික විපතකදී මිලියන 
10,000කට තමයි සම්පූර්ණ රක්ෂණය තිෙබන්ෙන්. ඒක ලබන්න 
නම් අප සම්පූර්ණ මුදල ෙගවා තිෙයන්න ඕනෑ. ඒක ෙවලාද කියන 
කාරණයයි අපට ඔබතුමාෙගන් දැනගන්න ඕනෑ.   

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
මිලියන 300ක් රක්ෂණය කළාට පසුව ජාතික රක්ෂණ භාර 

අරමුදල ගිය අවුරුද්ෙද් නිවාස 67,103කට රුපියල් බිලියන 
3.135ක් ෙගවා තිෙබනවා.   

    
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගිය අවුරුද්ද වන විට ෙම් reinsure කර තිෙබන සමාගෙමන් 

ලංකාවට ෙකොපමණ මුදලක් ලැබුණාද?  

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
 ඒක මම දන්ෙන් නැහැ. මම ඒක ඔබතුමාට පැහැදිලි 

කරන්නම්. අෙප් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කථා කරනෙකොට ඒක 
ෙවලා තිෙබන විධිය ගැන කියාවි.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අමාත්යතුමා, ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමාට 

පශ්නයක් තිෙබනවා. ඔබතුමා එයට පිළිතුර ෙදනවාද?  

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ඔව්, ගරු කථානායකතුමනි.  

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා කියන කාරණය අපි පිළිගන්නවා. 

නමුත් සාලාව ෙඛ්දවාචකයට දැනට හරියටම වසරකුත් සතියක් 
ඉක්ම ෙගොස් තිෙබනවා. 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
මා ඒ ගැනත් කියන්නම්.   

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
සාලාව සිදුවීමට අදාළව යම් පතිශතයකට අදාළ වන්දි 

ෙගවීමක් ෙම් වසරක කාලය ඉක්ම ගිහිල්ලාත් සිද්ධ ෙවලා නැහැ, 
ගරු අමාත්යතුමනි.   

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
මා ඒ ගැනත් කියන්නම්.   

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙමොකක්ද ඒකට ෙහේතුව?  

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
එයට පිළිතුර දීම මා මෙග් ෙම් පැහැදිලි කිරීම අතරතුර 

කරන්නම්. සාලාව සිදුවීම ෙම් රක්ෂණයට අයත් වන්ෙන් නැහැ. 
සාලාවට ෙගවා තිෙබන හැම මුදලක්ම ෙගවා තිෙබන්ෙන් 
රජෙයන්.  

මා තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්ෙන් 2016 මැයි මාසෙය් ඇතිවූ 
ගංවතුර සම්බන්ධවයි. ඒ සඳහා අප භාණ්ඩාගාරෙයන් වියදම් කර 
තිෙබනවා රුපියල් මිලියන 2,067.67ක්. ඊට අතිෙර්කව ජාතික 
රක්ෂණ භාර අරමුදෙලන් පසුගිය ගංවතුර ෙවනුෙවන් නිවාස 
67,103ක් සඳහා අපි වියදම් කර තිෙබනවා, රුපියල් බිලියන 
3.135ක්. ෙම් පමාණය තමයි පසුගිය ගංවතුර සම්බන්ධෙයන් අප 
වියදම් කර තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙකොච්චර ෙගව්වත් මදි ලු.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු අමාත්යතුමනි, මම ඔබතුමාට ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත 

ෙවනවා. ඔය කාරණය ඇත්තටම ෙමෙසේ ෙබ්රා ගත්ෙතොත් හරි. 
රක්ෂණ භාර අරමුදලින් ෙම් ෙවලාෙව් ලැබී තිෙබනවා, රුපියල් 
මිලියන 128ක්. භාණ්ඩාගාරය දී තිෙබනවා රුපියල් මිලියන 
138ක්. ෙම් ෙදෙකන් තමයි අර කියපු රුපියල් මිලියන 266 
ලැෙබන්ෙන්. හැබැයි මා අහන්ෙන් ෙම්කයි, ගරු අමාත්යතුමා. මම 
ඔබතුමාට කිව්වා ෙන්-  

1351 1352 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ඒවා තවම තක්ෙසේරු කරනවා.  
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ජීවිත හානි සහ ෙද්පළ හානි ෙවනුෙවන් ෙගවන්න රුපියල් 

මිලියන 8,869ක් ඔබතුමාට අවශ්යයි ෙන්ද?  
 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ඔව්.  
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
එය රක්ෂණ භාර අරමුදලින් ලැෙබනවාද කියන එක සහතික 

කර ගන්නයි ඕනෑ.  
 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
අනිවාර්යෙයන්ම ලැෙබනවා. තක්ෙසේරු කර ෙනොමැති 

අවස්ථාවක තමයි අපට රුපියල් මිලියන 125ක් සහ රුපියල් 
මිලියන 150ක් ලැබී තිෙබන්ෙන්. ඒ අනුව අදාළ තැන්වල 
තක්ෙසේරුව සිදු වනවා. තමුන්නාන්ෙසේ කියන ගණන ෙහෝ ඊට වැඩි 
ගණන ෙහෝ ලබා ෙදන්න රක්ෂණ භාර අරමුදල සූදානම් බව- 

 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
පතිරක්ෂණය හරියාකාරව සිද්ධ ෙවලා නම් තමයි එය 

ලැෙබන්ෙන්. එෙහම ෙනොවුෙණොත්, ඒ පිළිබඳ වගකීම ඔබතුමාටයි 
භාර ගන්න ෙවන්ෙන්.  
 

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
කිසි පශ්නයක් වන්ෙන් නැහැ. මම තමුන්නාන්ෙසේට 

අවධාරණෙයන් කියනවා, ෙමවර ගංවතුර ෙවනුෙවන් රක්ෂණ භාර 
අරමුදල ලබා ෙදන්න නියමිත මුදල් සියල්ල ඒ අයට ලබා ෙදන්න 
අප කියා කරනවා කියා. ඒ ගැන කිසි පශ්නයක් ඇති කරගන්න 
එපා. එෙසේ ෙනොවුෙණොත් අපි කතා කරමු.  

ගරු කථානායකතුමනි, කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් විපතට පත් 
පවුල් සංඛ්යාව 5,800යි. පුද්ගලයන් සංඛ්යාව 21,234යි. පූර්ණ 
නිවාස හානි 230යි. අර්ධ නිවාස හානි 1,845යි. තමුන්නාන්ෙසේලාට 
කියන්න, ෙම් වන ෙකොට ඒ අය ෙවනුෙවන් අප ලබා දී තිෙබන  
පමාණය වන්ෙන්-   

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු අමාත්යතුමා, ඔය කියන්ෙන් 2016 වර්ෂය ගැනද, 2017 

වර්ෂය ගැනද? 
 

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
2016 වර්ෂය ගැනයි. මා කරුණු දිගටම කියාෙගන යන්නම්. 

මහා භාණ්ඩාගාරය ලබා දුන් පතිපාදන රුපියල් මිලියන 54.2යි. 

ස්වාභාවික ආපදා රක්ෂණ ආවරණ ෙලස ලබා දුන් මුදල රුපියල් 
මිලියන 14.47යි. ෙම් අනුව අමාත්ය මණ්ඩලෙයන් ෙවන් වූ මුළු 
මුදල රුපියල් මිලියන 2,280යි. ඒ අනුව අප නිවාස ලාභින් 
1,040ෙදෙනකු සඳහා ෙගපැල කැපීම, අත්තිවාරම දැමීම අවසන් 
කර තිෙබනවා.  200ක් සඳහා බිත්ති බැඳීම අවසන් කර තිෙබනවා. 
ඒ අනුව ඒ කටයුතු සියල්ලම ෙකෙරනවා. ෙම් මුදල් සියල්ලම 
රජය ෙගවනවා. මුළු මුදල රුපියල් මිලියන 280ක් ඒ පෙද්ශයට 
ලබා ෙදන්න කියලා රජය එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. චීන රජය 
ෙගවල් 100ක් හදනවා. හැබිටාට් ආයතනෙයන්  ෙගවල් 80ක් 
හදනවා. "මහීපාල පදනම" එකක් හදනවා. ෙපෞද්ගලික ඉදි කිරීම් - 
හමුදාව මඟින් ෙගවල් 06ක් හදනවා. ඩයෙලොග් ආයතනෙය් 
"ෙසෙනහ සියපත" ෙගවල් 30ක් හදලා අපි භාර දුන්නා. රයිෙනෝ 
ආයතනෙයන් ෙගවල් 20ක් හදලා භාර දුන්නා. තවත් 
 කණ්ඩායමක්  භාර ෙදන්න තිෙබනවා. ඒ අනුව කෑගල්ල 
දිස්තික්කෙය් නාය යාෙමන් ආපදාවට  පත් වූවන්ට සහන සැලසීම 
ෙවනුෙවන් විතරක් රුපියල් මිලියන 1,395ක මුදල් ෙම් වන විට 
ෙවන් කර තිෙබනවා.  

තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, ෙම් ෙවලාෙව් අෙප් රෙට් වියළි 
කාලගුණයකුත් තිෙබන බව. පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 58කට 
තවමත් අපි වතුර ෙබදනවා. ඒ අතරතුර තමයි ෙම් ආපදාව ඇති 
වුෙණ්. මම ඊෙය් ෙකොරියාෙව් තානාපතිතුමා හමු වුණා. එතුමාත් 
කිව්වා, "එතුමන්ලාෙග් රෙට් එක පෙද්ශයක වියළි කාලගුණයක් 
තිෙබනවා. අෙනක් පෙද්ශවල ගංවතුර තිෙබනවා." කියලා. අපි 
ෙම් වන විට සහන සැලසීමට වියදම් කර තිෙබනවා, රුපියල් 
මිලියන 240.2ක්. අපි තවත් වියදම් කරනවා. ෙම් ෙමොෙහොෙත්ත් 
අෙප් ඇමතිතුමකුෙගන් බවුසර් පමාණයක්  සඳහා ඉල්ලීමක් මට 
ලැබුණා. ඒ බවුසර් පමාණය ලබා ෙදන්න අපි කටයුතු කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම සාලාව අවි ගබඩා 
කඳවුර ගැනත් මම කථා කරන්න ඕනෑ.  අවි ගබඩා කඳවුෙර් 
පිපිරීෙමන් වූ හානිය ෙවනුෙවන් අපි ෙම් වන විට වන්දි ලබා දී 
තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා හුඟ ෙදෙනක් කියනවා ලබා දීලා 
නැහැයි කියලා. පිසූ ආහාර හා කඩිනම් සහනාධාර ලබා දීම සඳහා 
රුපියල් මිලියන 4.8ක් වැය කර තිෙබනවා. තක්ෙසේරු වටිනාකම 
රුපියල් මිලියනයට අඩු පතිලාභීන් 1931ක් සඳහා රුපියල් මිලියන 
160.7ක්, ඒ කියන්ෙන් රුපියල් ලක්ෂ 1,607ක් අපි ලබා දී 
තිෙබනවා. තක්ෙසේරු වටිනාකම රුපියල් මිලියනයට වැඩි 
පතිලාභීන් සඳහා රුපියල් මිලියන 594ක් අපි වැය කර තිෙබනවා. 
නිවාස තක්ෙසේරු පිළිබඳව අභියාචනා 48ක් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා. ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 4.2ක් ෙගවා තිෙබනවා. ගෘහ 
උපකරණ හානි සඳහා වන්දි ලබා දීම සඳහා නිවාසලාභීන් 940කට 
රුපියල් මිලියන 320.6ක් අපි ෙම් වන විට ෙගවා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම  පූර්ණ හානි වූ හා වාසස්ථානයට නුසුදුසු ෙලස නිවාස 
හානි වූවන්ට රුපියල් 50,000ක කුලී දීමනාවක් ලබා දුන්නා. ඒ 
දීමනාව වාරික පහක් ෙගව්වා. ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 7.2ක් 
වැය කළා. හානියට පත් ති  ෙරෝද ව්යාපාරික ස්ථානවල ෙසේවකයින් 
සඳහා රුපියල් 10,000 බැගින් පතිලාභීන් 315ක් සඳහා රුපියල් 
මිලියන 3.15ක් දීලා තිෙබනවා. සත්ව හා කෘෂිකර්ම හානි සඳහා 
ෙගොවීන් 207කට රුපියල් මිලියන 14.75ක් දීලා තිෙබනවා. 

අපට තාවකාලික ෙවෙළඳ කුටි ඉදිකිරීමටත් සිද්ධ වුණා. 
ෙමොකද, ඒ ෙවෙළඳ කුටි අයිති පුද්ගලෙයෝ තමන්ෙග් ෙවෙළඳ කුටි 
ආපහු සැරයක් කුලියට ෙදන්න කැමැති වුෙණ් නැහැ. එම නිසා ඒ 
සඳහාත් රුපියල් මිලියන 25.183ක් අපි නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරියට දීලා තිෙබනවා. ඒ අනුව රජය විසින් රුපියල් මිලියන 
1,287ක් දීලා තිෙබනවා. තවත් ටිකක් ෙදන්න තිෙබනවා. තව 
නිවාස 4කට පමණ අපට වන්දි ෙදන්න තිෙබනවා. ඒ සඳහා 
තක්ෙසේරුව පිළිබඳ පශ්නය සහ මානව හිමිකම් ෙකොමිසමට ගිය 
කාරණාව තමයි බාධාවක් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අනික් සියලුම අයට 
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අපි වන්දි ෙගවා තිෙබනවා. මානව හිමිකම් ෙකොමිසමට ගිය අයටත් 
අපි පැහැදිලිව කිව්වා, "ඔයෙගොල්ලන්ෙග් වන්දි මුදල වැඩිවන්න 
පුළුවන්. ඒ වැඩි වීම ෙනොසලකා ෙම් ෙදන පමාණය ගන්න. වන්දි 
මුදල වැඩි වුෙණොත් ඒ වැඩිවන පමාණය අපි ෙදනවා." කියලා. එම 
නිසා ෙම් හැම ආපදාවකදීම අපට ලබා ෙදන්න පුළුවන් උපරිම 
මුදල භාණ්ඩාගාරය ලබා දීලා තිෙබනවා.  

අපි රක්ෂණ ආවරණත් ලබා දීලා තිෙබනවා. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් අපට කළ යුතු තව වැඩ ෙගොඩක් තිෙබනවා. ඒක 
ඇත්ත. ෙමවැනි ආපදාවකදී සිදුවන මරණ සංඛ්යාව අඩු කර ගන්න 
කියා කරන්න ඕනෑය කියලා තමුන්නාන්ෙසේලාත් කල්පනා 
කරනවා ඇති. ඔව්, අපි එෙහම ෙකරුවා. මීට කලින් ගංවතුර ගැලූ 
අවස්ථාෙව් නාගරික පෙද්ශවල ෙගවල් 64,000ක් පමණ යට 
වුණත්, අපි එක මරණයක්වත් සිදු ෙනොවන විධියට ඒ සියලු 
ෙදනාම රක්ෂ ස්ථානවලට ෙගනාවා. නමුත්, ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
ෙනොෙයකුත් ෙහේතු නිසා අපට ඒක කරන්න බැරි වුණා. එම නිසා 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, ඉදිරිෙය්දී ෙම් සම්බන්ධෙයන් ගන්න 
පුළුවන් කියා මාර්ග ගන්න.  

මම තමුන්නාන්ෙසේලාට එක එක රටවලින් ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
නිදර්ශන ෙදන්න කැමැතියි. ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම 
ඊෙය්-ෙපෙර්දා ගැලූ ගංවතුර නිසා වික්ෙටෝරියා පාන්තෙය් 
හතෙරන් තුනක් යට වුණා. එහිදී පාන්ත අගනගරයක් වූ 'බිසේබ්න්' 
නගරයත් යට වුණා. එවැනි ආපදාවකදී පුද්ගලෙයෝ නිවාසවලින් 
ගිෙය් නැත්නම් බෙලන් අරෙගන යන නීතියක් ඒ රෙට් තිෙබනවා. 
එෙහම නීතියක් තිබිලාත් 154ෙදෙනක් මැරුණා.  

ජපානය කියන්ෙන් අපට වඩා ෙබොෙහොම දියුණු රටක්. 
ජපානයට සුනාමි ආවා, කඳු කඩා වැටීම් සිදු වුණා. ඒ ෙවලාෙව් 
15,000කට වැඩි පමාණයක් මරණයට පත් වුණු බව අපි අමතක 
කරන්න නරකයි. අපි ඔබතුමන්ලා කියන තර්කය පිළිගන්නවා. 
අපට වුවමනා කරන්ෙන් මනුෂ්ය ජීවිත ෙබ්රා ගන්න මිසක් ෙද්පළ 
ෙබ්රා ගන්න ෙනොෙවයි.   

ගරු කථානායකතුමනි, අද බලනෙකොට අෙප් රෙට් කඳු පෙද්ශ 
සියල්ලෙග්ම වාෙග් ෙත් වවා අවසන් බව මම කියන්න කැමැතියි. 
කඳු මුදුන්වල දැන් තනිකරම තට්ට පෙද්ශයකුයි තිෙබන්ෙන්. 
ෙතත් කලාපයට මිලිමීටර් 400 සිට 600 දක්වා පැය හයක් ඇතුළත 
වැහැලා තිෙබනවා. ෙම් වැෙටන වැස්ස ඒ කඳුවලට 
ෙකොෙහොමවත්ම දරන්න බැහැ. ෙමොකද, ෙම් වනෙකොට කඳුවල 
ෙත් වවා අවසන්. ඒ කඳු ෙසේරම වැවිලි කර්මාන්තයට ෙයොදා ෙගන 
අවසන්. මීට අමතරව සමහර විට අනවශ්ය පෙද්ශවල, ෙනොසිටිය 
යුතු පෙද්ශවල පුද්ගලයන් ජීවත් ෙවලා ඉන්නවා. ඒ පෙද්ශ අපි 
නැවත තිබුණු තත්ත්වයට පත් කරන්න ඕනෑ.  

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමනි, ඔබතුමා නිෙයෝජනය 
කරන අකුරැස්ස පෙද්ශයට මම ගියා, නිල්වලා ගඟ බලන්න. එහිදී 
මම ෙදයක් දැක්කා. විෙශේෂෙයන්ම දැන් ඒ පෙද්ශය ආශිතව 
නිල්වලා ග ෙඟ් ෙදපස කුඩා ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, ඒ 
ආශිතව පුද්ගලයන් පදිංචි ෙවලා. ඊට අතිෙර්ක වශෙයන් විශාල 
උණ ගස ් ද ඒ ආශිතව තිෙබනවා. ඒ උණ ගස ් නියම ෙවලාවට 
කපන එක ෙල්සි වැඩක් ෙනොෙවයි. ඒ වාෙග්ම නිල්වලා ගඟ 
ආශිතව දැන් සෑෙහන කිඹුල්ලු පමාණයකුත් ඉන්නවා. එම නිසා 
ගඟට බහින්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් සියලු 
ෙද්වල් හරහාත් නිල්වලා ගඟට විශාල හානි සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මාතර නගරය තුළ ඇති මුස්ලිම් පල්ලියට 
එහා පැත්ත ෙකොටෙසේ නිල්වලා ග ෙඟ් අතිෙර්ක ජල ධාරිතාව ඉවත් 
කරන පිරිසකුත් ඉන්නවා. ඒ පෙද්ශවලත් ජනතාව දැන් පදිංචි 
ෙවලා ඉන්නවා. ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳව  පැහැදිලි පතිපත්තියක් 
අවශ්යයි, කඳු මුදුන්වල අපි ෙකොච්චර කැලෑ වවනවාද, කඳු ආශිත 
පෙද්ශවල ෙකොච්චර අපි වැඩ කරනවාද යනාදිය ගැන.  

මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී NBRO ආයතනය ගැන කියන්න ඕනෑ. 
NBRO ආයතනය කියන්ෙන්, ලංකාෙව් භාණ්ඩාගාරෙයන් සල්ලි 
ගන්න ආයතනයක් ෙනොෙවයි. නමුත් ඒ ආයතනෙයන් විශාල වැඩ 
ෙකොටසක් ෙම් ෙවනුෙවන් කරලා තිෙබනවා. අපි දැනට ඒ ස්ථාන 
සිතියම්ගත කරලා තිෙබනවා. ස්ථාන වශෙයන් ගත්ෙතොත් අපි 
බදුල්ල සහ නුවරඑළිෙය් ෙම් සම්බන්ධෙයන් වැඩ කටයුතු 
සම්පූර්ණෙයන්ම අවසන් කරලා තිෙබනවා. අනික් 
දිස්තික්කවලටත් අපි එමින් සිටිනවා. නමුත් අපි ලංකාෙව්ම නාය 
යන ස්ථාන 1;10,000 සිතියමකට සකස් කරලා තිෙබනවා. නමුත් 
අවාසනාවකට වාෙග් අපි  බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොවුණු පෙද්ශයක් 
තමයි නාය ගිෙය්. අද වන ෙකොට   NBRO එකට ස්ථාන 1,000 
ගණනක ෙතොරතුරු ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ ආයතනෙය් ඉන්න 
තාක්ෂණික නිලධාරින් ඒ කටයුතු කිරීම සඳහා පමාණවත් මදි. 
නමුත් ඒ අය එම වැඩ කටයුතුවලින් අඩක් පමණ ෙම් වනෙකොට 
අවසන් කරලා තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි. ෙම් ආපදාවන් 
කළමනාකරණය කරන්න අපට අවශ්යයි. ඒ ෙවනුෙවන් කාලගුණ 
විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව තාක්ෂණික වශෙයන් දියුණු කරන්න 
ඕනෑ. ඒ කාරණය  මා කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අවධානයට ෙයොමු 
කරලා තිෙබනවා. කැබිනට් මණ්ඩලය ඒ කාරණය පිළිෙගන 
තිෙබනවා. ඒ අනුව ෙලෝක බැංකු ණය කමයක් යටෙත් කාලගුණ 
විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව තාක්ෂණික වශෙයන් දියුණු කරන්න 
එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා ගිවිසුම් අත්සන් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ කටයුත්ත කිරීම සඳහා ඒ අය මා හමු ෙවන්නත් 
ආවා.  

අපි, අෙප් රෙට් විවිධ තැන්වලට භාණ්ඩ දීලා තිෙබනවා. 
උදාහරණයක් වශෙයන් ගත්ෙතොත් මම ආපදා කළමනාකරණ 
ඇමතිවරයා වශෙයන් ඉන්න කාලෙය්දී විතරක් ෙනොෙවයි, එම 
ධුරෙය් අනික් ඇමතිවරු හිටපු කාලවලදීත් යම් යම් භාණ්ඩ ලබා 
දුන්නා. මම කියන්ෙන් නැහැ, ඒ ලබා දුන්නු භාණ්ඩ පමාණවත් 
කියලා. නමුත් ඒ ලබා දුන්නු භාණ්ඩත් සමහර ෙවලාවට පාවිචිච් 
ෙනොකිරීෙම් පශ්නයක් තිෙබනවා. සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේෙග් අකුරැස්ෙසේ තිෙබන ෙබෝට්ටුවක් 
පසු ගිය කාලෙය්ම පාවිච්චි කරලා නැති බව මා දන්නවා. ඒ නිසා 
අපි ෙම් වතාෙව් නාවික හමුදාවට කිව්වා, "නව ෙදෙනකු ෙගනි 
යන්න පුළුවන්, සියලුම උපකරණ සහිත, බෙරන් අඩු වි  ෙශේෂ 
ෙබෝට්ටුවක් නිර්මාණය කරන්න" කියලා, ගරු කථානායකතුමනි.  
ඒ අය දැන් අපට එහි prototype එක හදා දීලා තිෙබනවා. අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, අඟුල් අරෙගන ඒවා ඒ පෙද්ශවලට ලබා 
ෙදන්න. ෙපොලීසියත් එක්ක කථා කරලා, Police Marine Division 
එක හරහා ෙම්වා ලබා ෙදන්න අපි කටයුතු කරනවා.  

ස්වයංකිය වැසිමානක යම් සංඛ්යාවක් අපි ළඟ තිෙබන බව මා 
කියන්න කැමැතියි. ෙම් වැසිමානක සංඛ්යාව වැඩි කරන්න අපි 
කටයුතු කළා. ඒ අනුව වැසිමානක සංඛ්යාව අපි වැඩි කරලා 
තිෙබනවා. ඊෙය්-ෙපෙර්දා අපි ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවට කථා 
කළාම, ඒ අය අපට වැසිමානක 200ක් ලබා ෙදන්න එකඟ වුණා. 
ඒවා calibration කරලා, ෙතොරතුරු සහිතව අවශ්ය කටයුතු කළ 
ගමන් අපි ඒ වැසිමානක ගන්නවා. දිගින් දිගටම ෙම් ආයතනවලට 
අපි මුදල් ලබා දුන්නා. ගිය අවුරුද්ෙද් හමුදාවට ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
පුහුණු ෙවන්න රුපියල් මිලියන 100ක් ලබා දුන්නා. 

හමුදාව පුහුණු වන අවස්ථාවලදී අපි ඒ මුදල් ලබා දුන්නා. ෙම් 
කටයුත්ත දිගින් දිගටම කළ යුතු ෙදයක්. ලංකාව වාෙග් රටක 
ස්වාභාවික ආපදා වැඩි ෙවනවා. ඉතාම ෙකටි කාලයක් තුළ විශාල 
විනාශ සිදු වනවා. විනාශ සිදු වන අවස්ථාවලදී සහන ලබා දීම 
පමණක් ෙනොව, විනාශයක් වීමට කලින් කළ යුතු ආපදා 
කළමනාකරණ වැඩ පිළිෙවළකටත් අපි දිගටම යා යුතුයි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු ඇමතිතුමනි, කාලගුණ විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් 

ඔබතුමන්ලාට ලැෙබන කාලගුණ වාර්තාව, වාර්තාවක් හැටියට 
ලියපු එකක්ද, එෙහම නැත්නම් කැමරා තාක්ෂණය පාවිච්චි කරපු 
photo   සහිත වාර්තාවක්ද? මා දන්නා තරමට photo  සහිත 
වාර්තාවක් ෙනොෙවයි, කාලගුණ වාර්තාව කියලා ලියපු එකක් 
තමයි දැන් ලැෙබන්ෙන්. 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
කාලගුණ විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව අෙප් ආපදා කළමනාකරණ 

මධ්යස්ථානයට දැනුම් ෙදනවා, ෙමන්න ෙම් ෙම් පෙද්ශවල 
ෙමච්චර පමාණයක වැසි ඇති ෙවන්න පුළුවන් කියලා. ඊළඟට, 
සුළෙඟ් ෙව්ගය දැනුම් ෙදනවා. අපි ඒක අදාළ ආයතනවලට දැනුම් 
දීම තමයි කරන්ෙන්. හදිසි ආපදාවක් ඇති වුණාම තමයි අෙප් 
අෙනකුත් වැඩ පිළිෙවළ වශෙයන් හමුදා ෙසබළුන් එෙහම 
කණ්ඩායම් වශෙයන් ඒ ඒ ස්ථානවලට ෙයොමු කරන්ෙන්. 
ෙමතැනදී මම තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න කැමැතියි,- 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් එක කරුණක් දැන ගන්න 

කැමැතියි. ඔබතුමා දන්නවා, සාමාන්යෙයන් අපි අහන කාලගුණ 
විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිෙව්දනවල තිෙබන්ෙන්, "අද සවස 
සබරගමුවට වහිනවා; ඌවට වහිනවා...." ආදී වශෙයනුයි. විශාල 
පළාතක් ගැන තමයි ඒ අය කියන්ෙන්. ඇත්තටම පළාතක් ගැන 
කියන ඒ නිෙව්දනෙයන් කාටවත් විෙශේෂ හැඟීමක් ඇති වන්ෙන් 
නැහැ, ඒ ස්ථානවලින් ඉවත් වීමට. මම දැන ගන්න කැමැතියි, 
ඔබතුමා table කරපු ආපදා නිෙව්දනවල අකුරැස්ස පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය, යටියන්ෙතොට, එෙහම නැත්නම් බුලත්සිංහල 
ආදී වශෙයන් පෙද්ශ වශෙයන් සඳහන් ෙවලා තිෙබනවාද කියලා.  

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ඔව්, එෙහම තිෙබනවා. මම තමුන්නාන්ෙසේට ඒක 

ෙපන්වන්නම්.  

පළමුවන කාරණාව ෙම්කයි. මම ෙම් ගැන කාලගුණ විද්යා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ඇහුවා. සාමාන්යෙයන් ෙලෝකෙය් කිසිම 
රටක යම් ස්ථානයකට වැස්සක් පතිත ෙවනකල් ඒ පතිත වන 
වැස්ෙසේ පමාණය ෙහොයන්න බැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත කථාව. පතිත 
වූ පමාණය ෙහොයන්න නම් අපි rain gauges දමලා ඒ ෙතොරතුරු 
ගන්න ඕනෑ. එෙහම එකක් තිෙබනවා. නමුත් සාමාන්යෙයන් 
ෙලෝකය පුරාම කාලගුණ අනාවැකි කියන්ෙන් නිශ්චිත 
පෙද්ශයකට පමණයි.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
පැය තුනකට කලින් flight captainsලාට ෙදනවා ෙන්. 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
Flight captainsලාට ෙදන්ෙන් අදාළ පෙද්ශ ගැන පමණයි. ඒ 

සඳහා ෙඩොප්ලර් ෙර්ඩාර් යන්තය තමයි පාවිච්චි කරන්ෙන්. සෑම 

ගුවන් ෙතොටුෙපොළකටම ෙඩොප්ලර් ෙර්ඩාර් යන්තයක් තිෙබනවා. 
ෙඩොප්ලර් ෙර්ඩාර්  යන්තෙය් තිෙබන- [බාධා කිරීමක්] මෙග් එකක් 
නැහැ ෙන්. මට එකක් නැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ කාලය අවසන් ෙවමින් 

පවතිනවා.  
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
වජිර අෙබ්වර්ධන ඇමතිතුමාට ෙඩොප්ලර් ෙර්ඩාර් යන්තයක් 

තිෙබනවා.  
 

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
නැහැ, මට ෙඩොප්ලර් ෙර්ඩාර් යන්තයක් නැහැ. ජපානය අපට 

ෙඩොප්ලර් ෙර්ඩාර් යන්ත ෙදකක් ෙදන්න ලැහැස්ති ෙවලා 
ඉන්නවා. ගරු කථානායකතුමනි, ෙඩොප්ලර් ෙර්ඩාර් යන්තෙයන් 
කරන්ෙන්, පවතින තැනක සුළෙඟ් ෙව්ගය සහ වලාකුළුවල 
ඝනත්වය, වහින්න පුළුවන් වැසි පමාණය කියන එකයි. ෙඩොප්ලර් 
ෙර්ඩාර් යන්ත ෙදකක් අපි ජපානෙයන් ඉල්ලා තිෙබනවා. ඒ ෙදක  
ඒ අය අපට ෙනොමිෙල් ලබා ෙදනවා. [බාධා කිරීමක්] ෙගොන්ගල 
සවි කරපු එක වැඩ කෙළේ නැහැ ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ෙගොන්ගල 
සවි කරපු එක වැඩ කෙළේ නැහැ. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, නියමිත ෙවලාව අවසානයි. 
 

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
මට තව මිනිත්තුවක කාලයක් ලබා ෙදන්න, ගරු 

කථානායකතුමනි.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම එතුමාට ෙවලාව ලබා ෙදනවා. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙකොපමණ ෙවලාවක් ෙදනවාද? 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
විනාඩි පහක කාලයක් ලබා ෙදනවා. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. 
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ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙගොන්ගල කන්ෙද් සවි කිරීම සඳහා 

ලංකාවට යන්තයක් ෙගනැල්ලා, ඒ යන්තය කාලගුණ විද්යා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් තිබුණා. CECB එකට තමයි පාර හදන්න භාර 
දුන්ෙන්. පාර හදන්න බැරි වුණා, අවුරුද්දකින්වත්. ඒක අරෙගන 
යනෙකොට ඒක තිබුණු crane එෙකන් බිම වැටුණා. ඒ ෙකෙසේ 
ෙවතත් අවසානෙය්දී අවුරුදු 2කට පස්ෙසේ ගිහිල්ලා ඒක සවි කළා. 
සවි කරලා බැලුවාම ඒක වැඩ කරන්ෙන් නැහැ. අපි මිලදී ගත් 
එකම යන්තයත් වැඩ ෙනොකරයි තිබුෙණ්. ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳව 
FCID, CID, ජනාධිපති පරීක්ෂණ ඇතුළුව හැම තැනකින්ම 
පරීක්ෂණත් කරනවා. [බාධා කිරීමක්] නිලධාරින් යනවා. ඒක 
ෙවනම කථාවක්. නමුත්, මම කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කළා, 
ඒක සවි කෙළේ WMO එක යටෙත් නම් ඒ අය හරහා 
ෙකොම්පැනියට දීලා නැවත වතාවක් ඒක හදන්න පුළුවන්ද කියලා 
බලන්න කියලා. ඒ අය ඒකට එකඟ වුණා. ඒ අනුව අපි දැන් ඒක 
ඉතාම අමාරුෙවන් ගලවලා ෙගනැල්ලා ඇෙමරිකාෙව් අදාළ 
ආයතනයට යවලා තිෙබනවා. ඒ අතරතුර මම පසු ගිය මැයි 
මාසෙය් ජපානයට ගිය ෙවලාෙව් අපට ෙඩොප්ලර් යන්ත ෙදකක් 
ෙනොමිලෙය් ලබා ෙදන්න ජපාන රජය ෙපොෙරොන්දු වුණා. 

 
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඉතාම වැදගත් කරුණක් පකාශ 

කෙළේ. ඒ කියන්ෙන් ඔබතුමා වග කීෙමන් කියනවාද, ෙඩොප්ලර් 
ෙර්ඩාර් යන්තය යම් පමාණයකට වැඩ කළා නම්, ෙම් අනතුර යම් 
පමාණයකට වළක්වා ගන්න තිබුණා කියලා. ෙමොකද, estimated 
rainfall එක කියන්න පුළුවන් නිසා? 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ඔව්. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙමොකද, කැඩුණු බිඳුණු යන්ත ෙගන්වන එක දූෂණවලටත් 

සම්බන්ධයි ෙන්. ඕක ඇතුෙළේ දූෂණ case එකකුත් තිෙබන නිසා 
තමයි FCID ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ඒක මම දන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
300ක් වන මරණවලට දූෂණයත් ෙහේතුවක් ෙවලා තිෙබනවා, 

නිරිත දිග ෙමෝසම් සුළඟට  අමතරව.  

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
නැහැ, මම ගරු මන්තීතුමාට කියන්න කැමැතියි,- [බාධා 

කිරීමක්] 

ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
ෙමොන ආණ්ඩුව කාලෙය්ද දන්ෙන් නැහැ. 
      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
රාජපක්ෂ ආණ්ඩුෙවන්. 
 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
මම තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න කැමැතියි, ෙඩොප්ලර් ෙර්ඩාර් 

යන්තය හරහා නිශ්චිත ස්ථානයකට පතිත වන වැස්ෙසේ තීවතාව 
එෙලසම කියන්න අමාරු බව. ඒ සඳහා විශාල ගණන් මිනුම් 
ෙතොගයකුත්, දත්ත ෙතොගයකුත් අවශ්යයි. ෙඩොප්ලර් ෙර්ඩාර් 
යන්තය පමණක් ෙම් සඳහා පමාණවත් ෙවන්ෙන් නැහැ. 
ස්ථානෙය් තිෙබන තත්ත්වයත් අපට වාර්තා ෙවන්න ඕනෑ. ඒ 
කාරණා අපි ඉටු කරෙගන යනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙඩොප්ලර් 
ෙර්ඩාර් යන්තය අරෙගන තිෙබන්ෙන් WMO එක හරහායි. WMO 
කියන්ෙන්, World Meteorological Organization. ඒ ඒජන්සිය  
හරහා තමයි ෙටන්ඩර් කැඳවලා තිෙබන්ෙන්. ලංකාෙව් කිසිම 
ෙකෙනක් ඒ ෙටන්ඩර් කියා පටිපාටියට සම්බන්ධ ෙවලා නැහැ. 
ෙගනාපු යන්තය සවි කිරීම කල් ගිය නිසා ඒ යන්තය අකිය වීම 
තමයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අපි නැවත වතාවක් ඒ ගැන බලනවා. ඒ 
අතරතුර මම ඉදිරිපත් කරපු කැබිනට් පතිකාව අනුව අපට තවත් 
ෙඩොප්ලර් ෙර්ඩාර් යන්ත 2ක් ලැෙබනවා. අගමැතිතුමාෙග් 
අමාත්යාංශය විසින් මීට මාසයකට පමණ කලින් චීනය සමඟ ෙම් 
ගිවිසුම අත්සන් කළා. ඒ වාෙග්ම, ජපානය අභ්යවකාශයට 
නවීනතම චන්දිකාවක් යවලා තිෙබනවා. එම චන්දිකාෙව් 
ගාහකයන් අපට ලබාෙදනවා කියලා ඔවුන් අපට එකඟ වුණා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි 2ක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ගරු ඩලස ් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමාත් 

කිව්වා, අපට කාලගුණ දත්ත අරගන්න බැරිනම්, අඩු ගණෙන් 
outsource කරලා ෙහෝ ගන්න කියලා. මම ෙමන්න ෙම් කාරණය 
අහන්න කැමැතියි. පසු ගිය ආණ්ඩුව යටෙත් රුපියල් ෙකෝටි 
ගණනක් වියදම් කරලා "SupremeSAT" කියලා චන්දිකාවක් 
ගුවන්ගත කළා. ඒෙක් මහ ෙමොළකාරයා විධියට ෙරෝහිත රාජපක්ෂ 
කියලා ෙකෙනකුත් එළියට ආවා. එතෙකොට කිව්වා, "දකුණු 
ආසියාෙව් විතරක් ෙනොෙවයි, අග්නිදිග ආසියාෙව්ම කාලගුණික 
ෙතොරතුරු අරගන්න පුළුවන් විධිෙය් තාක්ෂණයක් අපි හඳුන්වා 
දුන්ෙන්" කියලා. මම අහන්ෙන්, ඒ ෙකෝටි ගණන් වියදම් කරලා 
යවපු "සුපිම් සැට්" එෙකන් අඩු තරෙම් එක කාලගුණ දත්තයක්වත් 
ගන්න බැරිද කියලායි. 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
අපි දන්ෙන් නැහැෙන්, එෙහම "සැට්" එකක් තිෙබනවාද 

කියලා. අපට නම් -[බාධා කිරීම්] ගරු කථානායකතුමනි, මම 
දන්නා විධියට චන්දිකාවක් ගුවන්ගත කිරීෙමන් ඔය සියල්ලම 
කරන්න බැහැ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මහ ෙමොළකාරයාෙගන් අහන්න පුළුවන්. 
 

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
කාලගුණ චන්දිකා ෙවනම ගුවන්ගත කරනවා. ඒ අනුව 

ජපානෙය් තිෙබන කාලගුණ චන්දිකාෙව් ගාහකයන් අපට ෙදන්න 
ඒ අය එකඟ වුණා. [බාධා කිරීමක්] ඒ නිසා අපි සූදානම් ෙවලා 
ඉන්නවා, ෙම්ක කරන්න. ඇත්තටම අපිට ෙම් සිදුවුණු මරණ ගැන 
කනගාටුයි; විනාශ වුණු ෙද්පළ ගැන කනගාටුයි. රජය 
ෙපොෙරොන්දුවක් ෙවලා තිෙබනවා, මියගිය අය ෙවනුෙවන් 
සාධාරණයක් ඉටු කරන්න; ඒ සියලු ෙදනාෙග්ම නිවාස හදලා 
ෙදන්න. ඒ වාෙග්ම එම පැතිවල පාලම්, ෙබෝක්කු සියල්ලම නැවත 
හදන්න රජය අවංකවම කැප ෙවලා ඉන්නා බව මම ෙම් 
අවස්ථාෙව් අවසාන වශෙයන් මතක් කරන්න කැමැතියි. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
 ඊළඟට, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමා.  

ඊට පථම ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනයට 
පැමිෙණනවා ඇති. 

 

අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වූෙයන්,  
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 
தினின்  அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு திலங்க 
சுமதிபால] தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA] took the Chair. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට ලබා දී තිෙබන ෙව්ලාව 

ෙකොපමණද කියලා කියන්න පුළුවන්ද? 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට විනාඩි පහක කාලයක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
විනාඩි කීයක්ද, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි? Is it five 

minutes? 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
විනාඩි අටක් කියලා තමයි කියන්ෙන්. 
 
[අ.භා. 12.07] 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දැන් ගරු අනුර පියදර්ශන 

යාපා ඇමතිතුමා අපට කිව්වා. විපතට පත් වූ ජනයාට ෙම් සියල්ලම 

ඉටු කරලා ෙදනවාය කියලා. ඒ වාෙග්ම යටිතල ව හයත් හදලා 
ෙදනවාය, කැඩුණු පාසල් හදලා ෙදනවාය, නැති වුණු ජීවෙනෝපාය 
සඳහා වන්දි ෙදනවාය කිව්වා. ෙම්වාට යන සමස්ත වියදම කීයක්ද 
කියලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඉදිරිෙය් තැබිය යුතුයි. අපි දන්නවා, 
වසරකට ඉස්ෙසල්ලා ගැලූ කැලණි ගං මිටියාවෙත් මහා ගංවතුරින් 
විපතට පත් වුණු දසදහස ් ගණනක ජනතාවක් සිටි බව. ඒ අය 
පිළිබඳවත් ඔය විධියටම කිව්වා. ෙගවල් හදලා ෙදනවාය කිව්වා, 
ජීවෙනෝපාය හානිවලට වන්දි ෙදනවාය කිව්වා, මැරුණු අය 
ෙවනුෙවන් වන්දි ෙදනවාය කිව්වා. ෙම් විධියට ඔක්ෙකෝටම 
ෙදනවාය කිව්වා. "මැරුණු අය ජීවත් කරවන්න බැහැ, ඒ හැර 
අෙනක් ඔක්ෙකෝම ෙදනවා" කිව්වා. දැන් මම දැනගන්න 
කැමැතියි, ෙම්වා ගැන සැලැසම්ක් ෙම් සභාව ඉදිරිෙය් තබා 
තිෙබනවාද කියා. "ෙමන්න ජීවිත හානිවලට ෙදන මුදල, ෙමන්න 
ජීවෙනෝපාය හානිවලට ෙදන මුදල, ෙමන්න නිවාස හානිවලට 
ෙදන මුදල, ෙමන්න යටිතල ව හෙය් විනාශය හදන්න යන 
වියදම, සමස්ත වියදම ෙමන්න ෙමපමණයි, ෙමන්න ෙම් වියදම 
අපි දරන්ෙන් ෙමන්න ෙම්, ෙම් ආදායම්වලින්." කියලා සැලැස්මක් 
තිෙබනවාද? එෙහම ෙදයක් ෙම් ගරු සභාව ඉදිරිෙය් නැහැ. ඒ 
නිසා ෙම් ගරු සභාවට විපරම් කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ, ෙම්වා 
ලැබුණාද, ෙම්වා කළාද, ෙම්වා සිදු වුණාද කියලා. ඒ නිසා 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුෙවන් මම ඉල්ලනවා, ෙම් සිද්ධිෙය්, 
ෙම් මහා විපෙත් ෙහේතු කාරණාවලට යනවා වාෙග්ම, සිදු වුණු 
විපෙත් තක්ෙසේරුව හරියාකාරව ගණන් මිනුම් බලා ෙම් සභාව 
ඉදිරිෙය් තබන්න කියලා. ඒක ෙවන් ෙවන් වශෙයන් සඳහන් 
කරන්න. පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස කීයක්ද, එම කාරණාව 
ෙවනුෙවන් ඒ අයට ෙවන් කරපු මුදල කීයද ආදී වශෙයන් සඳහන් 
කරන්න. ඒ විධිෙය් template එකක් තිෙබනවා නම් අපට ඒ ගැන 
ෙහොයන්න-බලන්න, විපරම් කරන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම කාලයත් 
එක්ක ඒවා සිද්ධ ෙවනවාද බලන්න පුළුවන්. 

ඊළඟට, අෙප් ඇමතිතුමා කිව්වා, කඳු මුදුන්වල වනාන්තරය 
කපා ෙත් වැවීම නිසා තමයි නාය ගිහින් තිෙබන්ෙන් කියලා. ඒක 
වැරදියි. අෙප් ඇහැලියෙගොඩ පෙද්ශෙය් මාළිගාතැන්න කන්ද නාය 
ගියා. එතැන විශාල වනාන්තරයක් තිබුෙණ්. අෙනක් පැත්ෙතන් 
ඔය අෙප් පළාෙත් හබරකඩ මූකලාන නාය ගියා. එය විශාල 
වනාන්තරයක්. එම වනාන්තරය මැදිනුත් ෙම් නාය යෑම සිදු 
ෙවනවා. ඒ නිසා නිකම්ම "ෙත් වගා කිරීෙමන් ෙම් කඳු මුදුන්වලින් 
නාය යනවා" කියන කථාෙව් ෙත්රුමක් නැහැ.  

දැනට වසරකට ෙපර ගැලූ ගංවතුර අවස්ථාෙව් වුණු හානිවලට 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙකොපමණ දුන්නාද, ෙකොපමණ වියදම් කළාද? 
මිලියන දහස් ගණනකින් වියදම් කරපු මුදල් ගැන දැන් කිව්වා. 
නමුත් රුපියල් දසදහස ගණෙන් තමයි ඉතා විශාල පිරිසකට -වැඩි 
ෙදෙනකුට- ලැබී තිෙබන්ෙන්. ඊට වඩා ෙමොකුත් ලැබී නැහැ. 
ජීවෙනෝපාය හානිවලට මුදල් ලැබී නැහැ. ඒ අයට කියලා 
තිෙබන්ෙන්, බැංකුවලින් අඩු ෙපොලියට ණය ගන්න කියලායි. 
බැංකුවලට ඇප තබන්න අවශ්ය ඔප්පු පවා ඔක්ෙකෝම ගංවතුෙර් 
ගිහිල්ලා.  

තමුන්නාන්ෙසේලා පසුගිය වසෙර් සිදු වුණු හානිවලටවත් අද 
වන තුරු නිසියාකාරව ෙගවීම් කරලා නැති බව මම ෙහොඳටම 
දන්ෙන් පසු ගිය වසෙර් වතුරට යට වුණු, ෙමවරත් වහය වනෙතක් 
මුළු නිවසම වතුරට යට වුණු පහළ ෙබෝමිරිෙය් පවුලකට රුපියල් 
10,000වත් දීලා නැති නිසායි.  ඕනෑම ෙදයක ඇත්ත පකාශනෙය් 
වටිනාකම බලන්ෙන් එය කියාත්මක වූ පමාණය අනුවයි. ඒ නිසා 
මම තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුවට ෙචෝදනා කරනවා -ෙම්ක 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ටත් සහනයක් ෙව්වි- 
කැලණි ගං මිටියාවෙත් සිදු වුණු විපත්වල හානිවලට ෙගවිය යුතු 
වන්දි, ෙගවන බවට ෙපොෙරොන්දු වුණු වන්දි තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙගවලා නැහැ කියා.  
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ඊළඟට, විපත් රක්ෂණය ගැන කිව්වා. රක්ෂණෙයන් මුදල් 
ලැෙබනවාද, ආණ්ඩුෙව් භාණ්ඩාගාරෙයන් මුදල් ලැෙබනවාද 
කියන එක මිනිසුන්ට වැඩක් නැහැ. අපට දැනගන්න වැඩකුත් 
නැහැ. අපට දැනගන්න ඕනෑ, වුවමනා මුදල් පමාණය ෙම් සඳහා 
ෙවන් ෙවනවාද, නැද්ද කියන එක පමණයි. "ෙම් හානිය රක්ෂණය 
කළා, රක්ෂණෙයන් ෙම් ඔක්ෙකොම බලා ගන්නවා" කියලා තමයි 
අගමැතිතුමා ඔතැන ඉඳෙගන කිව්ෙව්. "අපි රක්ෂණය කරලා 
තිෙබනවා, රක්ෂණෙයන් ෙම් ඔක්ෙකොම විපත්වලින් වුණු හානිය 
බලා ගන්නවා" කියලා කිව්වා. නමුත්, ෙම් ෙවන ෙකොට ඒ කථාෙව් 
සත්යතාවක් අපට ෙහොයාගන්න අමාරුයි. අද ෙවනෙකොටත්  විපත් 
හානිවලට වන්දි ෙගවීමට තිෙබනවා. 

 ෙමදා විපත් ගැන ආණ්ඩුව ලබා ෙදන ෙපොෙරොන්දු පිළිබඳ 
මිනිසුන් බලාෙපොෙරොත්තු තියා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද,  කවදාද 
ෙම්වා ලැෙබන්ෙන් කියලා අපි දැනගන්න කැමැතියි. අපි  හිතමු, 
අනතුරට පත් ෙවන කන්දක් ති ෙබනවා කියලා. ෙම් කන්ෙදන් එහි 
පදිංචි ජනතාව ඉවත් ෙවන්න ඕනෑ. ඉවත් ෙවලා ඒ මිනිසුන් 
ෙකොෙහේද යන්ෙන්? තමුන්නාන්ෙසේලා කැබිනට් මණ්ඩලයට 
පතිකාවක් දමලා තිෙබනවා, ෙගවල් කුලී ලබා ෙදන්න.  එෙතක් ඒ 
මිනිස්සු   ෙකොෙහේද ඉන්ෙන්? ෙම් වාෙග් පාෙයෝගික පශ්න ගැන 
කියාත්මක ෙවන්න තමුන්නාන්ෙසේලාට හදිසි අරමුදලක් තිෙබන්න 
ඕනෑ. Contingencies Fund එකක් තිෙබනවා.  ඒෙකන් වියදම් 
කරන්න. වියදම් කරන්න ෙවන්ෙන් කැබිනට් තීරණයක් අනුව 
ෙවන්න පුළුවන්. ඒවා වියදම් කරලා පසුව එතැනට වුවමනා මුදල්  
තමුන්නාන්ෙසේලාට හර කරන්න පුළුවන්. නමුත්, ෙම් අවුරුද්ෙද් 
සිදු වුණු විපත ගැන අපි කටයුතු කරද්දී, ඇස්තෙම්න්තු කරපු 
මුදලට වඩා විශාල වියදමක් යනවා. රක්ෂණෙයන් ලැෙබනවාය 
කිව්ව එකටත් වඩා විශාල වියදමක් යනවා. පාරවල් හදන්න 
රුපියල් මිලියන 800ක් යනවා.  

ෙම් සිද්ධ වුණ විපත් නිසා ෙම් ආණ්ඩුවට විශාල වියදමක් 
දරන්න ෙවනවා. ඒක අපි කවුරුත් දන්නවා. නමුත්, මම අහන්ෙන් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ මුදල ෙසොයන්න යන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියලායි. සීනිවල මිල වැඩි කරලාද? එෙහම නැත්නම් 
තමුන්නාන්ෙසේලා තවත් වක බදු පනවන්නද යන්ෙන්? ෙම් වක 
බදුවලට ඔක්ෙකෝම  ජනතාව අහු ෙවනවා. ගංවතුරට යට වුණු 
පළාත්වල ලක්ෂ ගණනක් මිනිස්සුත් වක බදුවලට අහු ෙවනවා.  
එතෙකොට, ඒ මිනිසුන්ට "ගෙහන් වැටුණු මිනිහාට ෙගොනා ඇන්නා 
වාෙග්" වැඩකට තමයි මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවන්ෙන්.   

ඊළඟට, අෙප් රත්නපුර දිස්තික්කෙය් කුරුවිට පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයට අයිති ෙවන, ඇළපාත පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසයට අයිති ෙවන කලවාන පෙද්ශය වාෙග් හැමදාම 
ගංවතුර ගලන පෙද්ශ තිෙබනවා. ෙම් පෙද්ශවල ෙබෝට්ටු සුදානම්ව 
නැහැ. ඒකයි අපි තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්ෙන්. ෙම්ක ෙම් 
ආණ්ඩුවට ෙදොස් පවරන්න, බණින්න, පහර ගහන්න කරන 
කථාවක් ෙනොෙවයි. ඒ අවශ්යතා ඉටු කර ගන්න කරන කථාවක්. 
ෙම් ගංවතුර ෙවලාෙවත් ෙබෝට්ටු තිබුෙණ් නැහැ. නාවික හමුදාෙව් 
වැඩ බලන ආඥාපතිට කථා කරලා ෙබෝට්ටුවක් ෙගන්වා ගන්න 
මට සිද්ධ වුණා. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් පෙද්ශවල ෙබෝට්ටු 
සුදානමක්, ඔරු සුදානමක් තිෙබන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ෙම්වා 
හැමදාම වතුරට යට ෙවන පළාත්, එක්තරා පමාණයකට වඩා 
වැස්ස ලැෙබන ෙකොට.  

 ෙම් මිනිසුන්ට ආරක්ෂක මධ්යස්ථාන හැටියට පන්සල්වල ඉඩ 
ලැබුණා; පාසල්වල ඉඩ ලැබුණා. නමුත් අපි දන්නවා ඒවාෙය් 
තිෙබන පහසුකම්වල සීමිතභාවය. ඒ නිසා ෙම් තැන්වල ආරක්ෂක 
මධ්යස්ථාන හදලා තිෙබන්න ඕනෑ,  නිසි පහසුකම් ඇතිව. ෙම්වා 
ගංවතුර ආපාදවට ලක්වන පෙද්ශ. එෙසේ සකස් කිරීමට 
තමුන්නාන්ෙසේලා ටත්, කිසිම ආණ්ඩුවකටවත් ෙම් දක්වා බැරිෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් ෙබෝට්ටු, ඔරු සූදානම්ව තබා ගන්න පුළුවන් වුණා 

නම්, ජනතාව විශාල පමාණයක් ෙකොටුෙවලා බඩගින්ෙන් ඉන්න 
තත්ත්වෙයන් ෙබ්රාගන්න  තිබුණා; ඒ මිනිසුන්ට කෑම ගිහිල්ලා 
ෙදන්න තිබුණා.   
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා  
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා,  ඔබතුමාට නියමිත කාලය නම් දැන් අවසන්. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අවසාන වශෙයන් කරුණු 

දැක්වීමයි මා ෙම් කරන්න හදන්ෙන්. ෙම් විකල්ප ඉඩම් ලබාදීම 
ගැන මම එක කාරණයක් කියන්න ඕනෑ. විකල්ප ඉඩම් ලබා දීෙම් 
කථාව දැන් විහිළුවක් ෙවලා තිෙබනවා. හැම දාම විකල්ප  ඉඩම් 
ලබා ෙදන බව කියනවා. අෙප් රත්නපුර දිස්තික් ආපදා කමිටුව 
තිෙබනවා. ඒෙකන් විකල්ප ඉඩම් හඳුනා ගන්නවා.  අෙප් ඒ.ඒ. 
විෙජ්තුංග මන්තීතුමා ෙම් ගැන සාක්ෂි දරන්න ඕනෑ. ගිය වර 
ගංවතුෙරන් හානි සිද්ධ වුණ මිනිසුන්ටත්  ඉඩම් ෙදන්න ආපදා 
කමිටුව විකල්ප ඉඩම් හඳුනා ගත්තා. නමුත් අද ෙවන තුරු ෙම් 
විකල්ප ඉඩම් ආණ්ඩුවට ලබා ගන්නට බැරි වුණා.   

ෙකොම්පැනි සතුව විශාල ඉඩම් පමාණයක් තිෙබනවා. ඒවා 
සුරක්ෂිත ඉඩම්. ඒ සුරක්ෂිත ඉඩම්වල තිෙබන්ෙන් රබර් සහ ෙත්. 
අවදානම් බෑවුම්වල තමයි ජනතාව ජීවත් ෙවන්ෙන්. ෙම් සුරක්ෂිත 
භූමි පෙද්ශවල තිෙබන ඉඩම්වලට ෙම් මිනිසුන්ට එන්න ඒ විකල්ප 
ඉඩම් ලබා ෙදන්න වුවමනා කරන වැඩ පිළිෙවළ ආණ්ඩුව 
කියාත්මක කරන්ෙන් නැහැ කියන ෙචෝදනාව මම කරනවා. මා ඒ 
පෙද්ශෙය් කටයුතු කළ කාලය තුළ ඒ පෙද්ශෙය් ආපදා ෙවච්ච 
අවස්ථා ගණනාවක් මා දැක  තිෙබනවා. ඒ හැම අවස්ථාවකම  
විකල්ප ඉඩම් ගැන කථා කරනවා. රජෙය් ඉඩමක්  තිබුෙණොත් 
ෙදනවා.  නැත්නම්  මිනිසුන්ට ෙදන්නට තිෙබන ඔක්ෙකොම ඉඩම්, 
වතු  ඉඩම්. ඒවාෙය්  රන්පවුම් ෙකොටස් අයිතිය  තිෙබන්ෙන්  
ආණ්ඩුවට. නමුත් ආණ්ඩුව ඒ රන්පවුම් ෙකොටස් අයිතිය අතට 
අරෙගන ඒ ඉඩම්වලින් ජනතාවට අවශ්ය ඉඩම් ලබා ෙදන්න අද 
ෙවන තුරුත් කියා කරලා නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙකොම්පැනිකාරයන්ට යටෙවලා.  තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව ට 
ෙමවර  ගැලවීමක් ලැෙබයි කියලා  හිතන්න එපා.  ජනතාවට දුන් 
ෙපොෙරොන්දු ඉටු කරන්න බැරි වුෙණොත් ජනතාව 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව ලුහුබැඳෙගන එනවා. එදාට 
වරාෙයන් පිට තිෙබන නැවක කැබිෙනට්ටුවට රැස් ෙවන්න ෙවයි. 
ස්තුතියි. 

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන අමාත්යතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 10ක් 

තිෙබනවා.  
 
[අ.භා. 12.19] 
 

ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා (සව්ෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன - உள்நாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  අෙප් සභානායකතුමා මට 

ෙවලාව ටිකක් වැඩිපුර ෙදයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම්  ආපදාව සම්බන්ධෙයන් 
විවිධ අදහස්  හා ෙයෝජනා ඉදිරිපත් වී තිෙබන ෙවලාෙව්, ෙම්  
ආපදාව සිද්ධ වුණ ආවස්ථාෙව් රජය ගත් කියා මාර්ගත්,  රජය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

හැ ටියට ෙම් පශ්නයට  මුහුණ දුන් ආකාරයත් මට  ටිකක් පැහැදිලි 
කරන්න පුළුවන්.  ඒ අවස්ථා ෙව් අෙප්  ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා තමයි  වැඩ බලන  ඇමතිතුමා  හැටියට 
හිටිෙය්. ඒ ෙවලාෙව්  විෂයභාර අමාත්යතුමා ෙම් විෂයටම අදාළ 
ජාත්යන්තර සම්මන්තණයකට සම්බන්ධ ෙවමින් තමයි හිටිෙය්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පසුගිය විසිපස් ෙවනි දා 
මධ්යම රාති ෙදොළෙහන් පස්ෙසේ  රත්නපුරත්, කළුතරත්, ගාල්ලත්, 
මාතරත්  පධාන ෙකොට ෙගන  තවත් දිස්තික්ක ගණනාවක් අඩුවැඩි 
වශෙයන් ෙම් ෙඛ්දවාචකෙයන් ආපදාවට පත් වුණා.  

25 වැනි දා රාතිය ෙවනෙකොට දිසාපති සම්ෙම්ලනය ෙකොළඹ 
පැවැත්ෙවමින් තිබුණා.  දිසාපතිවරුන් 25 ෙදනාම ෙකොළඹ 
හිටිෙය්. රාති 12.00ට පමණ  මාත් හිටිෙය් එතුමන්ලා සමඟ  රාති 
ෙභෝජන සංගහය ගනිමින්. අගාමාත්යතුමා රාති 12ට පමණ කථා 
කරලා කිව්වා, දිසාපති සමුළුව විසුරුවා හැරලා අදාළ 
දිසාපතිවරුන්ට ඉක්මනින් ඒ පෙද්ශවලට යන  ෙලස උපෙදස් 
ෙදන්න කියලා. ඒ අතර,  රාති 12.45ට පමණ  අතිගරු ජනාධිපති 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා මට දුරකථනෙයන් කථා කරලා 
කිව්වා, වැඩ බලන ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත් 
සමඟ එකතු ෙවලා  පසු දා උදෑසන ෙවන්න කලින් අවශ්ය කියා 
මාර්ග ගන්න  කියාත්මක ෙවන්න කියලා.  

ඇත්ත වශෙයන්ම 25 ෙවනි දා රාති 12.00 සිට පසුව දා උෙද් 
6.00 ෙවන තුරු රජය සම්පූර්ණෙයන්ම ඒ අවශ්ය පියවර ගත්තා.  
රාතිෙය් මම යුද හමුදාපතිතුමාට කථා කළා. රාති එකට පමණ 
ගුවන් හමුදාපතිට කථා කළා; නාවික හමුදාපතිට කථා කළා; 
ආරක්ෂක ෙල්කම්ට කථා කළා. ඒ වාෙග්ම ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්ට රාති එකට පමණ කථා කළා. ඒ විධියට 
26 වන දා උෙද් 6.00 ෙවනෙකොට රාජ්ය යාන්තණය 
සම්පූර්ණෙයන්ම කියාකාරිත්වයට ෙයොදවලායි තිබුෙණ්.  හැබැයි, 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් ෙඛ්දවාචකය  ෙවනස්. 
ෙමවැනි ෙඛ්දවාචකයක් ෙබෝට්ටු දමලා ෙබ්රන්න පුළුවන්ද කියන 
එක මම ඇසින් දුටුවා.  මම 26 ෙවනි දා උෙද්  ගිං ගඟ දිෙග් 
ලංකාගම දක්වා ගුවනින් ගියා. ලංකාගම බහින්න පුළුවන් සමහර 
තැන්වල මම බැස්සා. බහින්න බැරි තැන්වල බහින්න විධියක් 
නැහැ. මා සමඟ ඒ ගුවන් යානෙය් සිටිෙය් විෙශේෂඥයන් පමණයි. 
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා උෙද් 6.00 ෙවනෙකොට 
මහාමාර්ග අධිකාරිෙය් විෙශේෂඥයන් මට ලබා දුන්නා. ඒ වාෙග්ම 
වාරිමාර්ග අංශෙය් පධානින් මා සමඟ ගුවෙන් සිටියා. ඒ වාෙග්ම 
එදා මනූෂ නානායක්කාර මැතිතුමාත් සිටියා. එක දිනයක අෙප් 
වැඩ බලන ඇමතිතුමාත් සිටියා.  

අපි මාතරත්, ගාල්ලත්, කළුතරත්, රත්නපුරෙය්ත් ෙම් ගංගා 
ඔස්ෙසේම ගමන් කරලා බැලුවා, ෙම් පශ්නය ෙකෙසේද විසඳන්ෙන් 
කියලා. ඇත්ත වශෙයන් එය ෙබෝට්ටු දාලා පාලනය කරන්න 
පුළුවන් ගංවතුරක් ෙනොෙවයි. උදාහරණයක් කියන්නම්. මම එදා 
හිනිදුම එක්තරා ස්ථානයකට බැස්සා. එතෙකොට ගම්වැසියන් සහ 
නායක හාමුදරුවන් වහන්ෙසේලා සියලු ෙදනා එකතු වුණා.  මට 
කිව්වා, ෙබෝට්ටු තිෙයනවා, නමුත් ගඟ හරහා ෙබෝට්ටුවක් යන්න 
බැරි තත්ත්වයක් තිෙබන්ෙන් කියලා.   ෙබෝට්ටු තිබුණා. හැබැයි,  
ගඟ හරහා ෙබෝට්ටු යන්න බැරි තත්ත්වයකුයි තිබුෙණ්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
අෙප් පෙද්ශෙය් ෙබෝට්ටු තිබුෙණ් නැහැ.  කුරුවිට පාෙද්ශීය 

ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්. හරියටම මම ෙකොට්ඨාසයත් කිව්වා. 

ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
හරි, ගරු මන්තීතුමා. 

ෙම් ව්යසනෙයන් පස්ෙසේ  25, 26, 27 සහ 28 කියන දින 
හතෙර්ම ෙම් දිසත්ික්ක හතෙර් රජෙය් කටයුතු අපි නිසියාකාරව  
කළා. ඇත්ත වශෙයන් 26 ෙවනි දා උෙද් දහයට පමණ ජාතික 
කමිටුව අගාමාත්ය කාර්යාලෙය්දී -අරලිය ගහ මන්දිරෙය්දී- 
කැෙඳව්වා.  ඒක කරලා ඉවරෙවලායි අපි පිටත්ෙවලා ගිෙය්. ඊට 
පස්ෙසේ 27 ෙවනි දා ජනාධිපතිතුමා ලංකාවට ආපු විගස ජාතික 
කමිටුව කළුතරදී මුණ ගැසුණා. කළුතර මුණ ගැසුණු අවස්ථාෙව්දී 
ඉතා වැදගත් ජාතික තීන්දු කිහිපයක් ගත්තා.  උඩින් යනෙකොට 
අපි දැක්කා අපි ෙකොච්චර නිෙව්දනය කළත්, ෙම් පිළිබඳව  
මහජනයාට ෙකොච්චර අවෙබෝධයක් තිබුණත් මහජනයා හැසිෙරන 
ස්වභාවයක් තිෙබනවාය කියන එක. ඒ ස්වභාවය අපට ෙවනස් 
කරන්න බැහැ. මහජනයා පළමුෙවනි පියවර හැටියට ෙම්ස උඩට 
නගිනවා. ෙදවැනි පියවර හැටියට බාල්කයට නඟිනවා. තුන්වන 
පියවර හැටියට වහලට නඟිනවා. ඊට පසු වහලය උඩ ඉඳෙගන 
අෙප් දුරකථන අංකයට කථා කරලා කියනවා, "පුළුවන් නම් වහල 
උඩින් ගන්න" කියලා.  

ඇත්ත වශෙයන්ම මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ගුවන් 
හමුදාපතිතුමාට. ගාල්ල දිස්තික්කය ගත්ෙතොත්, එදා 25 ෙවනි දා 
මධ්යම රාතිෙය් 1.00ට පමණ දූලි ඇල්ල නාය යෑම සිදු වුණා. 
එතැන 8 ෙදෙනක් යට වුණා කියලා අපට ඒ පෙද්ශෙය් අය 
දුරකථනෙයන් දැනුම් දුන්නා. උෙද් 6.30 ෙවනෙකොට අපි ගුවන් 
හමුදාව එතැනට යැව්වා, ෙදෙදෙනක් බාෙගට යටෙවලා සිටි නිසා 
ගන්න කියලා. ගුවන් හමුදාව එතැනට ගිහිල්ලා, ඒ ෙදෙදනා 
ඔසවලා ගත්තා. එතැන යානය land  කරන්න බැහැ. උඩ ඉඳෙගන 
ගුවන් භටයන් පහළට දමලා යටෙවලා සිටි අයෙග් ශරීරය වෙට් 
තිබුණු පස් ඉවත් කරලා ඔවුන් ෙදෙදනා ගුවන් යානයට 
ගන්නෙකොට අවසානෙය් යම්කිසි කාර්මික ෙදෝෂයක් නිසා ඒ 
ගුවන් භටයා අඩි 30ක විතර උඩ ඉඳලා බිමට වැටිලා මිය ගියා.  ඒ 
විධියට ගංවතුර විපතට පත් ජීවිත ෙබ්රා ගැනීම සඳහා ගුවන් 
භටයන් ජීවිත පරිත්යාගෙයන් තමයි කියා කෙළේ.   

ඊළඟට, 28 ෙවනි දා  තව ගුවන් යානයක් අෙප් දිස්තික්කෙය් 
වැලිවිටිය ගිංෙතොට  කියන පෙද්ශෙය්දී කඩාෙගන වැටුණා. නමුත් 
ඒ ගුවන් යානෙය් සිටි ගුවන් භටයන් 11 ෙදනාම ෙබ්රුණා. 
හැබැයි,   තිවිධ හමුදාවත්, ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවත්, අෙනක් 
රාජ්ය ෙදපාර්තෙම්න්තුත් ෙම් ෙමෙහයුම නැවැත්තුෙව් නැහැ. 
ඇත්ත වශෙයන් ඒ ගුවන් යානය වැටිලා තිෙයන අවස්ථාෙව්ත්, ඒ 
ගුවන් යානෙය් තිබුණු බඩු  ෙබෝට්ටුවලට අරෙගන ඒ ෙබදා හැරීම 
කරන ගමන්, තවත් ගුවන් යානයක් ෙයොමු කරමින් ෙම් ව්යසනයට 
මුහුණ ෙදන්න අපිට පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ වාෙග්ම ගාල්ල, 
මාතර, හම්බන්ෙතොට, කළුතර සහ රත්නපුර දිස්තික්කවල රාජ්ය 
නිලධාරින් ඒ පළමුෙවනි පැය 72 ඇතුළත මුණ ගැෙසන්න මට 
අවස්ථාව ලැබුණා. එෙසේ  මුණ ගැසිලා පළමු පියවර හැටියට අපි  
බැලුෙව්, ෙකොෙහොමද ෙම් මහජනයාෙග් ජීවිත ෙබ්රා ගන්ෙන් 
කියලායි. 

ආපදාවට ලක් ෙවලා වහලවල් උඩ ඉන්න අයෙග් ජීවිත ෙබ්රා 
ගැනීම සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යාංශයත් එක්ක එකතු ෙවලා කළුතරදී වැදගත් තීන්දුවක් 
ගත්තා. ඒ අනුව life jackets 5,000ක් විතර අරෙගන උඩු ගුවනින්  
ගිහින් ඒවා ආපදාවට ලක් ෙවලා සිටින අය ෙවත හලාෙගන ගියා. 
ඒක රජය ගත්ත අලුත් වැදගත් තීන්දුවක්. වහලවල් උඩ ඉන්න 
අයට, ගස් උඩ ඉන්න අයට life jacket එක අපි විසි කරෙගන 
ගියා. එෙහම විසි කරෙගන ගිෙය් ෙමොනවටද? ඒක ඇඳෙගන අඩුම 
ගණෙන් තවත් පැය 72ක් වත් වතුෙර් පා ෙවවී ඉන්න ඒ 

1365 1366 

[ගරු  වජිර අෙබ්වර්ධන  මහතා] 
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පුද්ගලයාට අවස්ථාව තිෙබනවා. ඒ කමය යම් ජීවිතයක් ෙබ්රා 
ගැනීම සඳහා රජය ගත්ත අලුත් කියාදාමයක්.  ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශය අද ඒ කමය නව තීන්දුවක් හැටියට 
සලකලා ෙලෝකෙය් ආධාර ෙදන කණ්ඩායම් සමඟ සාකච්ඡා 
කරෙගන යනවා, ෙම් ආපදාවට පත් වූ පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාස 95ට සහ ඒ පෙද්ශවල නිවාසවලට කල් ෙව්ලා ඇතිව 
life jackets දීලා තියන්න. එතෙකොට හදිසි ආපදාවක් නිෙව්දනය 
කරලා තිබියදී මහජනයා ඉවත් ෙනොවුණත්, ඔහුෙග් තිෙබන 
කියාදාමය අනුව අවසන් පැය 72කුත් ඔහුට සටන් කරන්න පුළුවන් 
පරිසරයක් ෙගොඩ නැඟිය හැකි තීන්දුවක් රජය හැටියට අපි ගත්තා. 
එවැනි තීන්දුවක් ඉතිහාසෙය් ගත්ත පළමුවැනි අවස්ථාව ෙමයයි. 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා 
පසුව කියයි. රජය හැටියට පළමුවැනි life jackets 2,000 උඩින් 
අරෙගන ගිහිල්ලා ගස් උඩ සහ වහලවල් උඩ ඉන්න අයට ෙබදා 
හැරියා. ඒ නිසා අපට පුළුවන් වුණා, ජීවිත හානි වන සංඛ්යාව අවම 
කරගන්න.  එයින් අපි සෑහීමකට පත් විය යුතුයි කියලා මම 
කියන්ෙන් නැහැ.  

ෙම් පශ්නෙය්දී  විෙශේෂෙයන් ගරුතර මහා සංඝරත්නය, 
ආගමික නායකයන්, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, අගාමාත්යතුමා, 
ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය, අෙප් දිසාපතිතුමන්ලා ඇතුළු 
සමස්ත රාජ්ය යන්තණයම ඉතාමත් ශක්තිමත්ව ඉහළම 
කැපවීමකින් පළමුවැනි පැය 72 ඇතුළත කියාත්මක වුණා. ඩලස් 
අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් ෙබොෙහෝ පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්වරු පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවලම නිදා ගත්තා. 
නැගිට්ෙටත් එතැන; වැඩ කෙළේත් එතැන. දවස් 4ක්, 5ක් එක දිගට 
ෙම් ෙමෙහයුමට ඉතාමත් සාර්ථකව මුහුණ ෙදන්න රජයක් 
හැටියට අපට පුළුවන්කම ලැබුණා කියන එක මම පකාශ කරන්න 
කැමැතියි.  

ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් පශ්නයටත් දිග ඉතිහාසයක් තිෙබනවා. 
අපි ෙබොෙහෝම පරිස්සමින් ෙම් පශ්නය දිහා බැලිය යුතුව 
තිෙබනවා. ඒ නිසා රජය හැටියට අෙප් ඊළඟ පියවරවල් ෙමොනවාද 
කියලා අෙප් වැඩ බලන ඇමතිතුමාත්, අෙනක් කථික මහත්වරුත් 
කරුණු පැහැදිලි කරයි. දැන් අපි සුනාමි ව්යසනයකට මුහුණ දීපු 
ජාතියක්. සුනාමියට මුහුණ දුන්නාම අපි ජාතියක් හැටියට සාකච්ඡා 
කරලා තීන්දුවක් ගත්තා. ඒ තමයි tape එක අල්ලලා මුහුෙද් සිට 
මීටර් 100ක් ෙගොඩබිමට මැනලා මීටර් 100ක් ඇතුළත සිටින 
ජනතාවට අයින් ෙවන්න කියන එක. ඒ ෙවලාෙව් මමත්, අෙප් 
අගාමාත්යතුමාත්, අෙනකුත් ෙද්ශපාලන අධිකාරිවල අයත් අපි 
සියලු ෙදනාම ගාල්ලට ගිහිල්ලා මුහුෙද් සිට ෙගොඩබිමට මීටර් 
100ක් මැනපු හැටි මට මතකයි. අපි මීටර් 100ක් එදා මැන්ෙන් 
ෙබොෙහෝම කල්පනාෙවන්. අපි ඒක කෙළේ ෙලෝකෙය් තිෙබන 
විද්යාත්මක වටිනාකම් පිළිබඳව අවෙබෝධයක් ලබා ෙදන්නයි. 
ජපානයට සුනාමි ආවා. ජපානයට සුනාමි ආවාම ජපන් ජාතිකයන් 
ෙමොකද කෙළේ? මුහුද දාලා දිව්ෙව් නැහැ. මුහුෙද් වර්ග කිෙලෝමීටර් 
විශාල පමාණයක් ජපන් ජාතිකයන් ෙගොඩ කළා. ෙගොඩ කරලා 
මුහුෙද් ෙගොඩනැඟිලි ගැහුවා. නමුත්, අපි ෙමොකද කෙළේ? අපි 
පළමුවැනි පියවර හැටියට මුහුෙද් සිට ෙගොඩබිමට මීටර් 100ක් 
මැනලා කිව්වා ෙම් සීමාව තුළ ඉන්න ජනතාවට අයින් ෙවන්න 
කියලා. අපි එදා ගත්ෙත් වැරැදි තීන්දුවක්. ඒක පස්ෙසේ ෙවනස් 
වුණා. අපි දැන් ගංවතුර ගැන බලනවා. ගංවතුර එන්ෙන් පහළ 
පෙද්ශවලට විතරක් ෙනොෙවයි. ආෙයත් වැරැදි තීන්දු ගත්ෙතොත් අපි 
ජාතියක් හැටියට අමාරුෙව් වැෙටනවා. කඳු මුදුන්වල සිටයි ෙම් 
ගංවතුර එන්ෙන්. 

 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට නියමිත විනාඩි 10 නම් දැන් අවසානයි, ගරු 

ඇමතිතුමා. 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එතුමාට තව ටිකක් කාලය ලබා ෙදන්න. 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
උදාහරණයක් හැටියට ගාල්ල දිස්තික්කෙය් ලංකාගම 

ගත්ෙතොත්,  මුහුදු මට්ටෙම් ඉඳලා අඩි 755ක් උසයි. ලංකාගම ජල 
කඳ උසයි අඩි 25ක්. මුහුදු මට්ටෙම් සිට අඩි 755ක් උස තැන ජල 
කඳ උසයි අඩි 25ක්. ෙනළුව ජාතික පාසල මුහුදු මට්ටෙම් සිට අඩි 
285ක් උසයි. එතැන ජල කඳ අඩි 25ක්, 30ක් විතර උසයි. High 
tension power line එකට වැඩිය ජල කඳ උසයි. රත්නපුර 
දිස්තික්කෙය් රක්වාන ලංකා බැංකුව ළඟ මුහුදු මට්ටෙම් සිට අඩි 
1,375ක් උසයි. නමුත්, ජල කඳ අඩි 25ක් විතර උසයි. රත්නපුර 
සීවලී විද්යාලය මුහුදු මට්ටෙම් සිට අඩි 161ක් උසයි. ජල කඳ අඩි 
25ක් විතර උසයි. කළුතර දිසත්ික්කෙය් බුලත්සිංහල තැපැල් 
කාර්යාලය ළඟ මුහුදු මට්ටෙම් සිට අඩි 92ක් උසයි. මතුගම 
ෙපොලිස් ස්ථානය ළඟ මුහුදු මට්ටෙම් සිට අඩි 85ක් උසයි. 
ෙදණියාය ගත්ෙතොත්, මහා විද්යාලය ළඟ උසයි මුහුදු මට්ටෙම් 
ඉඳලා අඩි 1,230ක්. ආපු ජල කඳ උසයි, අඩි 25ක්-30ක්. දැන් අපි 
ජාතියක් හැටියට කියනවා නම් -සුනාමිෙය්දී කිව්වා වාෙග්- 
විකල්පය හැටියට, "කඳු උඩ ඉන්න මිනිසුන්නට අයින් ෙවන්න" 
කියලා. මට කියන්න තිෙබන්ෙන්, ඒක වැරැදි මතයක් කියලායි. 
ජාතික ව්යසනයක් සිදු ෙවලා තිෙබන ෙම් ෙවලාෙව් ඒ වැරදි 
තැනට තල්ලු කරන්න එපා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දැන් මෙග් අෙත් තිෙබන 
ෙම් ෙපොත අවුරුදු 60ක් පරණයි.  ඒ කාලෙය් - අවුරුදු 60කට උඩදී 
- කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශයත්, වාරිමාර්ග අමාත්යාංශයත්, විදුලිබල 
අමාත්යාංශයත් එකට තිබිලා තිෙයන්ෙන්. නිල්වලා ගඟ, ගිං ගඟ 
සහ කළු ගඟ ව්යාපෘතිය භාරව කියා කරලා තිෙබන්ෙන් 
ඇෙමරිකාෙව් Engineering Consultant Inc. Company - ECI - 
එක. දැන් ෙම් ෙපොතට අවුරුදු 60ක් වයසයි. ෙම් ෙපොෙත් ගංවතුර 
සම්බන්ධෙයන් කියලා තිෙබන එක අකුරක්වත් වැරදි නැහැ; 
අදටත් වලංගුයි.   

ඊළඟ ෙපොෙත් සඳහන් වනවා, "ෙම් feasibility study එක 
කරලා අවුරුදු 60කට උඩදී Sri Lankan ආණ්ඩුවට ෙදනවා" 
කියලා. ෙදන්ෙන්, "Ceylon" කාලෙය්. එතෙකොට ෙම් ෙපොත් 
ෙදකට වයසයි අවුරුදු 60ක්. හැබැයි ජාතියක් හැටියට අපට බැරි 
ෙවලා තිෙබනවා, ගංවතුර පශ්නයට නිසියාකාරව මුහුණ ෙදන්න. 
ඒ ගැන තමයි ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා කරුණු 
කීපයක් කිව්ෙව්. එම නිසා අපි රජය හැටියට අවධානය ෙයොමු 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, ගංවතුර පාලනය කරන්න. අපට 
ගංවතුර ඇති වීම නැති කරන්න බැහැ. ගංවතුර පාලනය කරන්න 
පුළුවන් තැනකට අපි ගමන් කළ යුතුව තිෙබනවා.  උදාහරණයක් 
හැටියට ගන්න ෙකොත්මෙල්. ෙකොත්මෙල් ජලාශය හදන්න කලින් 
ඒ කාලෙය් ෙකොත්මෙල් යට වුණා; වටද්දර කියන පෙද්ශය යට 
වුණා; Gampola Railway Station එක යට වුණා. ඊළඟට, 
ෙප්රාෙදනිය ගැටෙඹ් විහාරය ළඟට යනෙතක් යට වුණා. 
කටුගස්ෙතොට යට වුණා. ෙතල්ෙදණිය පරණ නගරයත් යට වුණා. 
ෙපොල්ෙගොල්ල දක්වාම තිෙබන විවිධ ස්ථාන ෙකොත්මෙල් ජලාශය 
හදන්න කලින් යට වුණා. හැබැයි, ෙකොත්මෙල් ජලාශය හැදුවාට 
පස්ෙසේ, දැන් එම පෙද්ශ යට ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙකොත්මෙල් 
ජලාශය හදලා, විදුලිය නිෂ්පාදනය කරලා, වාරිමාර්ග ඉතිහාසය 
ෙවනස් කරලා, කෘෂි කර්මාන්තය ෙවනස් කරලා, අලුෙතන් අස් 
වද්දලා විශාල ෙවනසක් ඇති කරලා තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ ගැන දීර්ඝ වශෙයන් කථා 
කරන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. නමුත්, ඇත්තටම 
මම ස්තුතිවන්ත වනවා ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාව සිහිපත් කළ එක ගැන. බලන්න, 
මහවැලි ගඟ හත් අට ෙපොළකින් හරස් කරලා රන්ෙදණිගල, 
රන්ටැෙඹ්, මාදුරුඔය, ඉඟිනිමිටිය, ෙපොල්ෙගොල්ල කියන ජලාශ ඉදි 
කළා. එදා එම ජලාශ ඉදි කෙළේ නැත්නම් අදත් එම පෙද්ශ විශාල 
පමාණයක් යට වනවා. එම ජලාශ ඉදි කිරීම නිසා, ඒක නැවතුණා. 
නමුත්, දීර්ඝ කාලයක් ගත ෙවලාත් අපට අදටත් බැරි ෙවලා 
තිෙබනවා ගංවතුර පශ්නය විසඳන්න.  

2003දී ගංවතුර ඇති වූ අවස්ථාෙව්දී මහජන නිෙයෝජිතයකු 
හැටියට මම සම්බන්ධ වුණා. ඒ මහ අනතුෙර්දී රජය හැටියට යම් 
තැනකට එන්න අපි බැලුවා. මට මතකයි 2003දී අගාමාත්ය රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමා චීන ආණ්ඩුෙව් නිෙයෝජිතයන්ව ගාල්ලට 
එව්වා. ඒ ෙමොකටද? ගාල්ල දිස්තික්කෙය් ලංකාගමට පහළින් 
වාරුකන්ෙදණිය කියන තැන රංෙදණිගල වාෙග් විශාල ජලාශයක් 
ඉදි ෙවන්න ෙයෝජනා වී තිබුණා. ඒ උසමයි; පළලින් අඩුයි. මහා 
ජලාශයක් ඉදි ෙවන්න තිෙබනවා. අද ෙම් ගංවතුර නිසා ගාල්ල 
දිස්තික්කෙය් ඉඩම් අක්කර 17,000ක් විනාශ ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
ෙපොෙත් සඳහන් වනවා, "ඒ ඉඩම් අක්කර 17,000 යට වන එක 
නවත්වන්න නම් ෙම් මහා ජලාශය ඉදි ෙවන්න ඕනෑ. ඒ ජලාශයත් 
එක්ක විදුලි බලාගාරයක් ඉදි ෙවන්න ඕනෑ. ඒ ජලාශයත් එක්ක 
පුරන් ෙවලා තිෙබන කුඹුරු ඔක්ෙකෝම අස් වද්දන්න පුළුවන්කම 
ලැෙබනවා" කියලා.  මාතර දිසත්ික්කයටත් අදාළ කරුණු ෙම් 
ෙපොෙත් ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා මා 
විශ්වාස කරනවා, රජය හැටියට අවශ්ය ෙවනස්කම් අපි කළ යුතුය 
කියලා.    

මහා ගංවතුෙරන් විනාශ වුණු පෙද්ශවල උදවිය කියන්ෙන්, 
ඇත්ත වශෙයන්ම තමන්ෙග් මුළුතැන් ෙගයින් පටන් ගත්තාම  
ශීතකරණය, හීටරය ඇතුළු ෙගදර තිබුණු සියලුම උපකරණ නැති 
ෙවලා ගියා කියලායි.  2003 දී ආපදාවට ලක්වූවන් නැවත යථා 
තත්ත්වයට පත් කරන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. ඔවුන්ව යථා 
තත්ත්වයට පත් කළාට පස්ෙසේ, නැවතත් ඒ සියල්ලම ගහ ෙගන 
ගිහිල්ලා තිෙබනවා. රජය 2003 ෙගොඩනඟපු විධියටම එම පවුල් 
නැවත නඟා සිටුවන්න දැන් අවශ්ය පියවර තබමින් සිටිනවා. රජය 
හැටියට අපි පැහැදිලිවම අෙප් අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ 
ගංවතුර  පාලනය කිරීම සඳහායි. ඒ සඳහා අවශ්ය ෙවනස්කම් 
කරන්න ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, අගමැතිතුමාෙග්ත් අවධානය 
ෙයොමු වී තිෙබනවා.  

සමහර අය හිතනවා, ගංවතුර එන්ෙන් අවුරුදු 10කට සැරයක්, 
15කට සැරයක් කියලා. ඒක වැරදියි. බලන්න,  1913 වසෙර්දී 
ගංවතුර ආවා; 1916දී ගංවතුර ආවා; 1940දී ගංවතුර ආවා;  1944 දී 
ගංවතුර ආවා;  1947දී ගංවතුර ආවා;  1966 දී ගංවතුර ආවා; 1967 
දී ගංවතුර ආවා;  -අවුරුද්දකින් ගංවතුර ඇවිල්ලා තිෙබනවා.- 
ඊළඟට, 2003, 2017 වර්ෂවලත් ගංවතුර ඇවිල්ලා තිෙබනවා. 
2013 සහ 2017 වර්ෂවල ඇති වූ ගංවතුර තත්ත්වය ගැන හැර 
අෙනක් හැම වර්ෂයකම ඇති වූ ගංවතුර තත්ත්වයන් ගැන මා ළඟ 
තිෙබන ෙමම ෙපොෙත්  සම්පූර්ණෙයන්  සඳහන් ෙවනවා. ගංවතුර 
ෙහේතුෙවන් ඇති වූ තත්ත්වයත්, සිදු වූ අපරාධයත්, එය පාලනය 
කිරීම සඳහා ගත යුතු පියවරත් එහි සඳහන් ෙවනවා. ඇත්ත 
වශෙයන්ම, ගංවතුර පාලනය කිරීම සඳහා දීර්ඝ කාලීන සැලැස්මක් 
යටෙත් රජය කියා කරනවා නම් අපට සිදු ෙවනවා- 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු අමාත්යතුමනි, ස්වාභාවික විපර්යාස කියන එක සෑම 

වසරකම ෛදනිකවම, සෑම සතියකම, මාසිකවම සිදු වන ෙදයක්. 

ඒ නිසා ෙද්ශගුණික සහ කාලගුණික විපර්යාසෙය් තීවතාව අනුව 
තමයි “ගංවතුර” තීරණය ෙවන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි, එම නිසා 
ලබන අවුරුද්ෙද් ගංවතුර එන්ෙන් නැහැයි, ඊළඟ අවුරුද්ෙද් 
එනවායැයි කියා අපට  ෙමොන ආකාරයකින්වත් කියන්න බැහැ. 
ඒක ස්වභාදහම. ඒකට බාධා කරන්න අප කාටවත් හැකියාවක් 
නැහැ.  

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමනි, ඔබතුමා එයින් අදහස් 

කෙළේ ෙමොකක්ද කියා මා දන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මම අදහස ්කෙළේ ගරු අමාත්යතුමනි, ගංවතුර එන්ෙන් ෙහට ද, 

අනිද්දාද කියලා අපට තීරණය කරන්න බැහැ කියන එකයි. ඒක 
දිගටම එනවා.  

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ඒක හරි. ඒක තමයි මමත් කිව්ෙව්. ෙම් ආපදාෙවන් විනාශ 

වුණු අය ෙගොඩ ගැනීම සඳහා අපට විශාල වශෙයන්  පියවර 
කිහිපයක් ගන්න තිෙබනවා. උදාහරණයක් හැටියට, ෙම් පශ්නයට 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 95ක් සෘජුවම මුහුණ දීලා තිෙබනවා. 
ගාමෙසේවා වසම් 5,700ක් ෙම්කට මුහුණ දීලා තිෙබනවා. ඒ 
එක්කම පවුල් එක්ලක්ෂ අනූදහසකට ආසන්න පමාණයක් ෙම් 
පශ්නයට මුහුණ දීලා තිෙබනවා. අපි රජය හැටියට කරුණු 
තුනකින් ෙම් පශ්නය විසඳන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. එකක් 
තමයි, 2003 වර්ෂෙය්දී විසඳුවා වාෙග් ෙම් ෙගොල්ලන්ෙග් නැති 
වුණු සියල්ලම ආපහු දීලා ෙම් ෙගොල්ලන් නැවත ෙගවල්වලට 
යවන එක. ෙදවැනි කාරණය හැටියට, භාගයට කැඩුණු ෙගවල් 
ආපහු හදලා ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද, සම්පූර්ණෙයන් කැඩුණු 
ෙගවල් හදලා ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද, මුළුතැන්ෙගයි උපකරණ 
ටික සපයලා ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද, අෙනක් කාරණා සමතයකට 
පත් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා අපි බලන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් 
සියලුම ෙද්ශපාලන පක්ෂ වාද-විවාදවලින් ෙතොරව එකට එකතු 
ෙවලා ෙම් ව්යසන අවස්ථාවට මුහුණ දුන්නා. ඒ ගැන මම 
ස්තුතිවන්ත වනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඉන් අනතුරුව ෙම් පශ්නය 
ෙවනස් කරන්න අවශ්ය පියවර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා අපට 
බලන්න තිෙබනවා. ජල සම්පත කියලා කියන්ෙන්, මහා 
සම්පතක්. ෙම් මහා ජල සම්පත ජාතියක් හැටියට අපි 
පෙයෝජනයට අරෙගන නැහැ. ඒ නිසා තමයි මහා පරාකමබාහු 
රජතුමා කිව්ෙව්, ෙපොෙළොවට වැෙටන හැම ජල බින්දුවක්ම මුහුදට 
යන්න ෙනොදී ෙම් රෙට් තියාෙගන අෙප් වාරිමාර්ග පද්ධතිය 
ෙවනස් කරලා, අෙප් කෘෂිකර්ම පද්ධතිය ෙවනස් කරලා, අෙප් 
පානීය ජල අවශ්යතා සඳහා පෙයෝජනයට ගැනීෙම් කටයුතුත් අෙප් 
රට තුළම සිදු විය යුතුයි කියලා. බලන්න, වික්ෙටෝරියා ජලාශය 
හදනවා, රන්ෙදනිගල ජලාශය හදනවා, රන්ටැෙඹ් ජලාශය 
හදනවා, මාදුරු ඔය ජලාශය හදනවා, ඉඟිනිමිටිය ජලාශය හදනවා, 
ෙපොල්ෙගොල්ෙලන් හරස් කරනවා. හැබැයි, ගාල්ලට, මාතරට, 
හම්බන්ෙතොටට, රත්නපුරට, කළුතරට මම කලින් කියපු 
පෙද්ශවලින් විදුලිය අරෙගන එනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් 
තිෙබන ජල කඳ ෙවනස් කළාම අපට ගාල්ලට, මාතරට, 
හම්බන්ෙතොටට, කළුතරට, රත්නපුරයට ඕනෑ කරන විදුලිය 
ෙමතැනින් නිෂ්පාදනය ෙවනවා. පුරන්ෙවලා තිෙබන කුඹුරු 
සියල්ලක්ම නැවතත් යථා තත්ත්වයට පත් කර ගන්න පුළුවන්කම 
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තිෙබනවා. එම නිසා සියලුම ෙද්ශපාලන පක්ෂවල අය ෙම් සඳහා 
සහෙයෝගය ලබා දිය යුතුයි කියලා මම හිතනවා. ෙම් රජය ෙමම 
කාර්ය ලබන සිංහල අවුරුද්දට කලින් ආරම්භ කරනවා නම් 
කවුරුවත් ''ෙබෝඩ්'' අල්ලන්න ෙහොඳ නැහැ. කිසි ෙකෙනක් 
''ෙබෝඩ්'' අල්ලලා වැ රදි පාෙර් ෙගන යන්න ෙහොඳ නැහැ.  
මහජනතාව දැනුවත් කරලා  සියලු ෙදනාම ෙම් පශ්නයට මුහුණ 
දිය යුතු ෙවනවා.  

2001 වර්ෂෙය්දී චීන නිෙයෝජිතයන් එක්ක මා ගාල්ල 
දිස්තික්කෙය් වාරුකන්ෙදනියට ගියා මට මතකයි. ගිහිල්ලා 
එනෙකොට පහළ අය මට කථා කළා. ෙද්ශපාලන පක්ෂවල අය 
කිව්වා, ඔය හදන්ෙන් ඔය ෙගොල්ලන්ෙග් ඉඩම් ගන්නයි කියලා. 
අවසානෙය්දී, ඒ ෙව්ල්ල ඉදි ෙවන එක නැවතුණා; චීන ජාතිකෙයෝ 
ගියා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමවර ගංවතුර එන්න සති 
ෙදකකට කලින් මාතර දිස්තික්කෙය් පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල 
කිහිපයකට චීන ජාතිකෙයෝ ගියා. එතෙකොට ෙමොකද වුෙණ්? ආපු 
චීන ජාතිකයන්ට අවශ්ය සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්ට ෙනොහැකි වුණා. ඇයි? මහජන විෙරෝධතා. සමහර අය 
සමහර තැන්වල චීන ජාතිකයන්ට කළු ෙකොඩි දානවා. එෙහම 
කරලා ෙම් පශ්නය විසඳන්න බැහැ. එෙහම කෙළොත් තව අවුරුදු 
කිහිපයකින්, එෙහම නැත්නම් තව අවුරුද්දකින්, එෙහමත් 
නැත්නම් තව අවුරුදු 5කින් ෙම් මහා ජලකඳ නැවතත් ඇවිල්ලා, 
ආෙය්මත් ජාතියක් හැටියට බත් පැකට් එකක් අරෙගන පස්ෙසන් 
දුවයි, පැදුරක් අරෙගන පස්ෙසන් දුවයි, මුළුතැන් ෙගයි උපකරණ 
අරෙගන පස්ෙසන් දුවයි. එෙහම ජාතියක් හැටියට හැසිරුෙණොත් 
අපට ෙම් පශ්නය විසඳන්න බැරි ෙවයි. මම දන්නවා, වර්තමානෙය් 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාත්, රනිල් විකමසිංහ 
අගාමාත්යතුමාත් ඉතා පැහැදිලිවම ෙම් ගැන රජෙය් අවධානය 
ෙයොමු කරලා තිෙබන බව. අෙප් ර ජෙය් මතය, ෙම් කියන ෙව්ලි 
හයම ඉක්මනින් ඉදි කරන්න ඕනෑ කියන එකයි.  

එතෙකොට අනාගතෙය්දී බත් පැකට් අරෙගන දුවන කමය 
ෙවනස් කරගන්න අපට පුළුවන්. ඒ සඳහා අපට ගාල්ල 
දිස්තික්කෙය් ජස්මින් ෙව්ල්ල හදන්න තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම කළු 
ගඟ හරස් කරලා මගුර ෙව්ල්ල හදන්න තිෙබනවා. කුකුෙළේ 
ෙව්ල්ලක් හදලා තිෙබනවා, අනික් ෙව්ල්ල හදන්න තිෙබනවා. 
රත්නපුර ෙව්ල්ල හදන්න තිෙබනවා. ඒක හදන්න නිමල් සිරිපාල ද 
සිල්වා ඇමතිතුමාත්, ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාත් 2013 
දී රත්නපුරයට ගියා. එතුමන්ලාට විෙරෝධතාව දක්වා "හූ" කියලා 
එතුමන්ලා එළවා ගත්තා. ජාතියක් හැටියට සියලු ෙද්ශපාලන 
පක්ෂ සහෙයෝගය දීලා ෙම් පශ්නය දිහා බලන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම 
නිල්වලා ග ෙඟ් බිංගමාර ෙව්ල්ල හදන්න තිෙබනවා. ඒ එක්කම 
නිල්වලා ග ෙඟ් හුලන්දාව ෙව්ල්ල හදන්න තිෙබනවා.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙව්ලි හදන්න ඉස්ෙසල්ලා, ඔබතුමන්ලා දුන් 

ෙපොෙරොන්දු ඉටු කරන්න ඕනෑ. ඒ මිනිසුන්ෙග් නැති වුණු බඩු මුට්ටු 
සඳහා, විනාශ වුණු වගාව සඳහා, මිනිසුන්ෙග් ජීවෙනෝපාය සඳහා 
තවම මුදල් ෙගවලා නැහැ. අද "රාවය" පතෙය් ඒ සම්බන්ධෙයන් 
දීර්ඝ විස්තරයක් තිෙබනවා. ඔබතුමා කරුණාකර ඒක බලන්න. 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
මෙග් මිත වාසුෙද්ව නානායක්කාර හිටපු ඇමතිතුමනි, මා 

ඔබතුමාට කියන්න කැමැතියි, ෙම් ආපදාවට පත්වී සිටින පවුල් 

1,84,000 ගැන අපි බලා ගන්නම් කියලා. ඒ ගැන කලබල වන්න 
එපා. රජය හැටියට අපි සම්පූර්ණෙයන්ම එහි වගකීම භාරෙගන 
තිෙබනවා. ඒ කටයුතු එක දවසකින් කරන්න බැහැ. දවස් තුනක් 
ෙහෝ දවස් හතරක් වහිනවා නම් ෙහොඳයි. වැස්ෙසොත් මැෙරන ෙත් 
ගස් පමාණය ටිකක් අඩුෙවයි. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඔබතුමන්ලා ගිය අවුරුද්ෙද්ත් ෙපොෙරොන්දු වුණා. ගිය 

අවුරුද්ෙද් හානියට පත් - 
 
 

ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
නැහැ, නැහැ. අපි 2001 දීත් කළා. භයෙවන්න එපා, හිටපු 

ඇමතිතුමනි. 2001 දීත් අපි පශ්නය විසඳුවා. ආෙයත් විසඳනවා. 
හැබැයි හැම දාම විසඳන්න බැරි නිසායි, ෙම් කරුණු ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සිදු වුණු ෙම් ව්යසනෙය්දී 
අෙප් මුළු රාජ්ය යන්තණයම විශාල කැප කිරීමක් කළා. ඒ නිසා 
රාජ්ය යන්තණෙය් සියලුම රාජ්ය ෙසේවකයන්ට මෙග් සත්ුතිය පුද 
කරන්න කැමැතියි. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙද්ශපාලන අධිකාරිවල 
සියලුම ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙමයට සහෙයෝගය දැක්වූවා. සියලුම 
ආගමික නායකෙයෝ ෙමයට සහෙයෝගය දැක්වූවා. කවුරුවත් ෙමය 
මඟ හැරිෙය් නැහැ. කවුරුවත් ෙමය කර හැරිෙය් නැහැ. එම නිසා 
අපි සියලුෙදනාම ෙම්ක ෙබදාෙගන ආපසු රණ්ඩු වන්ෙන් නැතුව, 
යුතුකමක් හැටියට රජය සම්පූර්ණෙයන්ම බලාෙපොෙරොත්තු වන 
ඉලක්කය සම්පූර්ණ කරලා ෙදන්න තිෙබනවා.  

මා ෙම් කාරණය විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්න කැමැතියි. ෙම් 
සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් රත්නපුරයට යන්න මට අවස්ථාව ලැබුණා. 
මා රත්නපුරයට ගියා. එහි ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමා 
සිටියා, අෙප් දුෙන්ෂ් ගංකන්ද වැඩ බලන ඇමතිතුමා සිටියා. ඒ 
ෙවලාෙව් අපි ෙම් පශ්නය දිහා ඇහින් දැක්කා. අපි ෙම් පශ්නය 
පළමුවන පැය 72 තුළ ඇස් ෙදෙකන් දැක්කා. දකින්ෙන් නැතුව 
එය තීරණය කරන්න බැහැ.  

 ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගාල්ල දිසත්ික්කෙය් ගිං 
ගඟ එක ෙයෝජනා කමයක් කියාත්මක වුණා. ගාල්ල දිස්තික්කෙය් 
අය දන්නවා, අවුරුදු 40කට උඩදී ගිංගඟ - බද්ෙද්ගම ෙව්ල්ල 
හැදුවාය කියලා. බද්ෙද්ගම ඉඳලා ගාල්ලට සැතපුම් 12ක් 
තිෙබනවා. ගාල්ලට කිෙලෝමීටර් 5ක් වන කල් අඩි 7ක්, අඩි 8ක් 
යට ෙවනවා. ඒ කියන්ෙන් අක්මීමන ආසනෙය් -විජයපාල 
ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමාෙග් ආසනෙය්- ඊරියගහ හන්දිය දක්වා 
යට වනවා. හැබැයි ගිං ගඟ ෙව්ල්ල හැදුවාට පස්ෙසේ දැන් යට 
වන්ෙන් නැහැ. දැන් ෙදපැත්ෙත් ෙගවල් හදලා තිෙබනවා. හැබැයි 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි තර්ජනයකට මුහුණ දුන්නා. ගිං ගඟ ෙව්ල්ල 
පුපුරන්න ගියා. ශී ලංකා යුද හමුදාව, ශී ලංකා ගුවන් හමුදාව, ශී 
ලංකා නාවික හමුදාව පැය 7ක්, පැය 8ක් ඇතුළත වැලි ෙකොට්ට 
10,000ක් විතර දැම්මා. අපි යුද හමුදාවට උපෙදස් දුන්නා, වැරැදිලා 
ෙහෝ ආපසු පශ්නයක් ෙවනවා නම් මහ ජනයා ආරක්ෂා කිරීම 
සඳහා ඉංජිෙන්රුවන්ෙග් උපෙදස් අනුව ඉදිරිෙය් තිෙබන පාලම 
කඩා  ඉවත් කරන්නය කියලා.  එදා අපි ෙව්ල්ල හදපු නිසා අද ගිං 
ග ෙඟ් එක්තරා පෙද්ශයක් යට වන්ෙන් නැහැ. හැබැයි ෙව්ල්ෙල් 
ඉතිරි ෙකොටස් හදලා නැති නිසා  දැවැන්ත පෙද්ශයක් යට වනවා. 
ෙම් යට වන පෙද්ශෙය් සමහර උදවිය හිතනවා ග ෙඟ් ෙහෝටලයක් 
තිෙබනවාය, මුහුෙද් ෙහෝටලයක් තිෙබනවාය කියලා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දැන් ෙලෝකෙය් මුහුද මැද 
ෙහෝටල් ඉදි කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙලෝකෙය් ගංගා මැද්ෙද් ෙහෝටල් 
ඉදිකරලා තිෙබන්ෙන්. චීනයට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඒවා 
ඇහින් දකින්න පුළුවන්. මා කියන්ෙන් නැහැ, ලංකාෙව්  ගංගා 
මැද්ෙද් ෙහෝටල් ඉදි කරන්නය කියලා; මුහුද මැද්ෙද් ෙහෝටල් ඉදි 
කරන්න කියලා. හැබැයි එතැනට ෙලෝකය ගිහිල්ලා ඉවරයි. ගඟ 
ෙදපැත්ෙත් ඉන්න මිනිසුන් ආරක්ෂා කරන්න නම්, පළමුවන 
පියවර වශෙයන් අපි කළ යුත්ෙත් සිංහරාජ අඩවිෙය් කඳු මුදුෙනන් 
පටන් ගන්නා ෙම් ගංගාවන්ෙග් ජලය කන්ද උඩ නවත්වා ගැනීමයි, 
එය පාලනය කිරීමයි. එය පාලනය කරලා පහළට එවන්න 
තිෙබනවා. පාලනය කරලා පහළට එව්ෙවොත් ෙම් උවදුර ඇති 
වන්ෙන් නැහැ. අපට අනාගතෙය්දී ෙවනත් ආපදාවකදී ඒකට 
මුහුණ ෙදන්න ෙවයි. එය ෙවනත් විෂයයක්. මා ඒ ගැන ෙමතැන 
කථා කරන්ෙන් නැහැ. හැබැයි අපි ජාතියක් හැටියට  ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තීරණයක් ගත යුතුව තිෙබනවා. අෙප් රජයට 
පුළුවන්කම තිෙබනවා, ෙම් ෙව්ලි 6 හදන්න. මා දන්නවා, ෙම් ෙව්ලි 
6 හදන්න අෙප් ජනාධිපතිතුමාට, අගමැතිතුමාට උදවු කරන්න 
ෙලෝකෙය් රටවල් ලෑස්තියි කියලා. 

ෙම් ෙව්ලි හය හදන්න සියලුම ෙද්ශපාලන පක්ෂ අපට උදවු 
කළ යුතුව තිෙබනවා. මම ෙම් ව්යසනය ගැන කිහිප අවස්ථාවක 
රෙට් දැන ගැනීම සඳහා කරුණු කිව්වා. ෙම්  ෙපොත්වලට වයස 
අවුරුදු 60යි.  එදා එක ෙව්ල්ලක් හදන්න ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන්, Rs. 
80 million. ඒ කියන්ෙන් ලක්ෂ 800යි. අද ඒ වාෙග් දහස් ගුණයක් 
යයි. අදවත් අපි ෙම් ෙව්ලි හය හැදුෙව් නැත්නම්, අදවත් අපි ෙම්ක 
පාලනය ෙනොකෙළොත් ආපහු  තව අවුරුදු පහකින් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙම් විහිළුවම අපි කරයි. ඒක නිසා ඔබ සියලු 
ෙදනාෙගන් ඉල්ලන්ෙන් කරුණාකරලා ෙම් වාර්තා අනුව අපි කියා 
කරමුය කියලායි. ෙම්වාෙය් ෙලොකු ෙවනස්කම් කරන්න ෙදයකුත් 
නැහැ. ගාල්ල දිස්තික්කෙය්ත්, කළුතර දිස්තික්කෙය්ත්, මාතර 
දිස්තික්කෙය්ත්, රත්නපුර දිස්තික්කෙය්ත් ෙම් පශ්නය අවසන් 
කරන්න සියලුෙදනා සහෙයෝගය ලබා දිය යුතුයි. ඒ වාෙග්ම සිදු 
ෙවලා තිෙබන ව්යසනෙයන් ජන ජීවිතය ෙගොඩගැනීම රජය 
හැටියට අපි භාර අරෙගන තිෙබනවා. මට විශ්වාසයි, අෙප් රාජ්ය 
යාන්තණය-  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගිය අවුරුද්ෙද්ත් ෙපොෙරොන්දු වුණා. ඒක තවම වුෙණ් නැහැ 

ෙන්. 
 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, අවුරුදු 25ක්, 30ක් 

තිස්ෙසේ අපි ෙදන්නා දන්නවා ෙන්. ඕක ගැන කථා කරලා වැඩක් 
නැහැ. ෙද්ශපාලන ෙකෝණෙයන් ෙම්ක දිහා බලන්න එපා. රජය 
හැටියට අෙප් යුතුකම අපි ඉෂ්ට කරන්නම්. අපි ෙම් ෙවනෙකොට 
ඉෂ්ට කරලා තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම කිසිම ෙකෙනක් 
හිතන්ෙන් නැති විධියට අපි ඒක ඉෂ්ට කරලා තිෙබනවා. එෙහම 
ඉෂ්ට ෙනොකළාය කියලා කියනවා නම් මම කනගාටු ෙවනවා. 
සමහර අය කියනවා, ඒක කෙළේ යුද හමුදාව කියලා. යුද හමුදාව 
කියන්ෙන් ජනාධිපතිතුමා යටෙත් තිෙබන එක ආයතනයක්. 
සමහර අය කියනවා, ඒක කෙළේ ගුවන් හමුදාව කියලා. ඒකත් 
ජනාධිපතිතුමා යටෙත් තිෙබන එක ආයතනයක්. සමහර අය 
කියනවා, ඒක කෙළේ නාවික හමුදාව කියලා. ඒකත් ජනාධිපතිතුමා 
යටෙත් තිෙබන එක ආයතනයක්. සමහර අය කියනවා, ෙපොලීසිය 
කියලා. ෙපොලීසියත් රජය යටෙත් තිෙබන තව ආයතනයක්.  

දිසාපතිවරු, ගාම නිලධාරිවරු ෙම් සියලු ෙදනා එකතු ෙවලා 
රාජ්ය යාන්තණය හැටියට ෙම් පශ්නය අවෙබෝධ කරෙගන ඉතාම 
සාර්ථකව එයට මුහුණ දීලා තිෙබනවා. අඩු පාඩුත් තිෙබනවා. මම 
"නැහැ." කියලා කියන්ෙන් නැහැ. අඩු පාඩු තිෙබනවා. මට ඊෙය් 
නාෙගොඩ පෙද්ශෙය් සමහර අය කථා කරලා කියනවා, "සර්, 
පළමුවැනි දවස් ෙදෙක් අෙප් ෙගවල්වල අපි කන්න දුන්ෙන්. 
හැබැයි, අපි වතුරට යට වුෙණ් නැහැ. හැබැයි, අෙප් ෙගදර තිබුණු 
සීනි ඉවරයි. අෙප් ෙගදර තිබුණු හාල් ඉවරයි. සර්, අර බඩු ෙදන 
ගමන් අපටත් බඩු ෙදන්න." කියලා. අපි නියම කළා, නාෙගොඩ  
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් ෙගවල් 16,000ටම ෙමොනවා හරි 
ෙදන්න කියලා. ඒ අයෙග් පැත්ෙතන් හරි. ඇයි? පළමුවැනි පැය 48 
ෙකොටු  වුණු උදවියට ඒ ෙගවල්වල තිබුණු ෙද්වල් උයලා-පිහලා 
දුන්නා. ගංවතුරට යට වුණු අයට ෙමොනවා හරි ලැෙබනෙකොට, අර 
පවුල්වලට ෙනොලැෙබනෙකොට කියනවා, "අපට ෙමොකුත් ලැබුෙණ් 
නැහැ" කියලා. ෙම් පශ්නය අපි හරියට අවෙබෝධ කරෙගනයි 
ඉන්ෙන්. අපි ෙනළුව, තවලම, නාෙගොඩ, නියාගම ඇතුළු ගාල්ල 
දිස්තික්කෙය් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 19ම ගංවතුරට මුහුණ 
දුන්නා. ෙකොට්ඨාස ගණනාවක් බරපතළ විධියට මුහුණ දුන්නා.  

අපි දැනට ඒක හසුරුවනවා. රජය හැටියට අපි ෙමය හරි පාෙර් 
අරෙගන ගිහිල්ලා  ආපදාවන්ට ලක් වූ අයට සහන සලසන්න 
කටයුතු කරනවා. අෙප් ආපදා කළමනාකරණ ඇමතිතුමා -අනුර 
පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමා- 25වැනි දා රාතිෙය් ෙදකට විතර ඒ 
රෙට් ඉඳෙගන මට කථා කළා. එතුමා කථා කරලා කිව්වා, 
"ඇමතිතුමා ෙකොෙහොම හරි ෙම් ගැන බලලා කියා කරන්න." 
කියලා.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගංවතුරට ෙකොටු වුණු මිනිසුන්ට ආධාර ගැනීම රත්නපුර 

දිස්තික් කයටත් වලංගුද? 
 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
මම හිතනවා, එෙහටත් වලංගු කරන්න ඕනෑ කියලා. මම ඒක 

වලංගු කරන්නම්. ෙකොටු ෙවච්ච අයටත් ෙදන්න කියලායි 
තිෙබන්ෙන්. දීලා නැත්නම් ෙදන්න කියන්නම්. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි රජය හැටියට ඉතාම 
ශක්තිමත්ව ෙම් පශ්නයට මුහුණ දීලා තිෙබනවා. ගරු මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමන්ලා ෙග් ෙයෝජනා-අදහස් තවත් තිෙබනවා නම් ඉදිරිපත් 
කරන එක වැදගත්. ඔබතුමන්ලාෙග් තිෙබන අදහසුත් ෙදන්න. 
ඒවා අපි එකක්වත් පැහැර හරින්ෙන් නැහැ. ගංවතුර නැති ෙවන්න, 
අපි ෙම් ව්යාපෘතිය හරියට ආරම්භ කෙළොත් මෙග් මිත 
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාෙග් නිවාසය අනාගතෙය්දී නැති ෙවනවා. 
ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමාෙග් නිවාසය එතුමාට අහිමි වුණා. මුල් 
ජන්ම භූමිය. ෙකොත්මෙල් ජලාශය හදනෙකොට එතුමාෙග් මුල් 
නිවාසය අහිමි වුණා. ෙම්ක හදනෙකොට අෙප් හඳුන්ෙනත්ති 
මන්තීතුමාෙග් නිවාසය අහිමි ෙවනවා. පවුල් 10,000ක් 
ෙකොත්මෙලන් ඉවත් කරන්න වුණා. විහාර ෙගොඩක් වතුරට යට 
වුණා. ෙකෝවිල්, පල්ලි ෙගොඩක් වතුරට යට වුණා. අලුත් නව නගර 
ඇති වුණා. වික්ෙටෝරියා ජලාශය හැදුවාට පස්ෙසේ ෙතල්ෙදනිය නව 
නගරයක් ඇති වුණා. පරණ නගරය වතුරට යට වුණා. ඒවා ෙවනස් 
කරන්න ෙනොදී, ජාතියක් හැටියට අපි හැම දාම ෙබෝඩ් අල්ලලා 
ෙම් රට වැරැදි පාරට ෙගන ගිෙයොත් -ෙම් ව්යසනෙය්දී 300යි 
මැරුෙණ්.- අනාගතෙය් තව හත් අටසියයක්, දාහක්, ෙදදාහක් 
ජීවිත පූජා කරන්න ෙවයි.  

ඔබ සියලු ෙදනාෙග් සම්පූර්ණ අවධානය ඒ ෙකෙරහි ෙයොමු 
කරන්න. ෙම් කාර්යයට රජය සම්පූර්ණෙයන් ලැහැස්තියි. 
ඔබතුමන්ලා ෙවනත් මත දැරුවත්,  ෙම් කාර්යෙය්දී නිවැරැදි 
මාර්ගයට අපට උදවු කරන්න.  
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[ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන  මහතා] 
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ෙම් ව්යාපෘතීන් කියාත්මක කරනෙකොට අෙප් හඳුන්ෙනත්ති 
මන්තීතුමාෙග් ජන්ම භූමිය නැති ෙවනවා කියන කාරණය මම 
මතක් කළා. අපි ෙම් කියන ව්යාපෘතිය මාතර දිස්තික්කෙය් 
කියාත්මක කරනෙකොට ඒක සම්පූර්ණෙයන්ම වතුරට යට 
ෙවනවා. මම ඒ සිතියම දිහා බලනෙකොට ෙපෙනනවා 
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාෙග් ගමත්, ෙගදරත් ෙදකම යට ෙවනවා 
කියලා. ඒ නිසා අපි ඉතිහාසෙය් යම් යම් ෙවනස්කම් කළ යුතුව 
තිෙබනවා. ගාල්ලට, මාතරට, හම්බන්ෙතොටට, කළුතරට, 
රත්නපුරයට අනාගතයක් ඕනෑ නම්, ලබන සිංහල අවුරුද්දට 
කලින් ෙම් ඉලක්ක සඳහා ගමන් කරන්න අෙප් රජය ලැහැස්තියි;  
ෙම් වැෙඩ්ට ජනාධිපතිතුමාත්, අගමැතිතුමාත් ලැහැස්තියි. 
ඔබතුමන්ලා සහෙයෝගය දුන්ෙනොත්, ඔබතුමන්ලා ෙබෝඩ් 
ඇල්ලුෙවොත්, ''වහාම ෙම් ව්යාපෘති, ෙව්ලි හය ඉදි කරන්න.'' 
කියලා, අපට පුළුවන් ඒ ෙව්ලි හය ඉදි කරලා, අනාගතෙය් ජාතියක් 
හැටියට ඉතාම සුරක්ෂිතව මහජනයා ආරක්ෂා කරලා, ඒ පළාෙත් 
වාරිමාර්ග ඉතිහාසය ෙවනස් කරලා, පුරන් ෙවලා තිෙබන කුඹුරු 
අස්වද්දලා, පානීය ජලය ගඟ පහළින් ගන්ෙන් නැතිව උඩින් 
අරෙගන ෙබොන්න දීලා, ජනතාවට යහපත් සමාජයක් ඇති කිරීමට 
පියවර ගන්න අපට පුළුවන්කම තිෙබනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාෙග් වාර්තාව ඉතා වැදගත්. ඒෙක් දිනය කවදාද? 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
වාර්තා ෙදකයි මෙග් අෙත් තිෙබන්ෙන්. මට ඒ ෙදක,- [බාධා 

කිරීමක්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
දිනය සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පකාශයට පත් කරලා තිෙබන්ෙන් 

කවුද? 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ කාලෙය්, Ceylon period 

එෙක් Ministry of Agriculture, Lands, Irrigation and Power   
එකයි USAවල ECI - Engineering Consultants Incorporation - 
සමාගමයි ෙදෙගොල්ෙලෝ ඒකාබද්ධ ෙවලා සකස් කරපු වාර්තා ටික 
අෙප් රෙට් තිෙබනවා. ඒවා පුස්තකාලවල නිකම් තිෙබනවා. 
ගංවතුර ආවාට පස්ෙසේ මම ෙම් වාර්තාව කියවලා බැලුවා. ජලය 
තිෙබන උසවල් පවා ෙම් ෙපොෙත් අද සඳහන් ෙවන උසවල් 
පමාණය හරියටම හරි. ඒ එක්කම ෙම්ක අපට USAවලින් එවනවා, 
1968 සැප්තැම්බර් මාසෙය් 30වැනිදා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට වාර්තා ෙදක කියවන්න පුළුවන්කම 

ලැබීමත් ෙලොකු ෙදයක්. 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
යන එන ගමන් කිෙයව්වා.  

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඒක ෙහොඳයි. මම අහන්ෙන්, ෙම්වා අවුරුදු හැටකට කලින් 

ඉදිරිපත් කරපු වාර්තා. ඇත්තටම අපි ඕවා වර්තමානයට 
සමාෙලෝචනය කරලා බලන්න ඕනෑ, ඕක නවීකරණය කර ගන්න. 
ෙකොෙහොම වුණත්, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාෙවන් අදහස් වුණා ෙම් 
ෙව්ලි හය ඉදි කරන්න දිගටම බැරිකම තිබුෙණ් ජනතා 
උද්ෙඝෝෂණ නිසාය කියලා. මා දන්නා ඉතිහාසෙය් හැටියට 
කළුතර, මගුරෙව්ල්ල හදන එක ගැන කවදාවත්, කිසිම ෙකෙනක් 
විරුද්ධ ෙවලා නැහැ. හැබැයි, ඔය වාර්තා තිබුණාට එතැනින් 
පස්ෙසේ ආණ්ඩුවලට ඔය වාර්තා කියාත්මක කරන්න අධිෂ්ඨානයක් 
ෙහෝ වැඩ පිළිෙවළක් තිබිලා නැහැ කියන කාරණයයි මට 
ෙපෙනන්ෙන්.  
  

ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
මම විෙශේෂෙයන් මන්තීතුමාට කියන්න කැමැතියි, 2001 

අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා මට චීන ආණ්ඩුව සම්බන්ධ 
කළා ගාල්ෙල් ෙව්ල්ල හදන්න. මම ඔවුන් සමඟ ලංකාගමට ගියා. 
මම ෙම් වතාෙව්ත් ලංකාගමට ගියා. ලංකාගෙමන් පල්ෙලහා 
වාරුකන්ෙදනිය කියන තැනයි ෙම් dam එක ඉදිෙවන්න නියමිත වී 
තිෙබන්ෙන්. අද නම් වාරුකන්ෙදනිෙය් අය කියනවා, ''අපට ෙවන 
තැනක් දීලා අපිව අයින් කරන්න, ඒක ෙලොකු ෙදයක්, ෙමතැන 
වහාම ෙව්ල්ල ඉදි කරන්න.'' කියලා. නමුත්, එදා විරුද්ධ වුණා.  

ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. 
2013දී නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමා, ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
වර්තමාන ජනාධිපතිතුමන්ලා රත්නපුෙර් ෙව්ල්ල හදන්න 
හදනෙකොට  එදා විෙරෝධතා දක්වලා රත්නපුෙරන් එළවපු හැටි 
එතුමා කියයි. ඒකයි මම කියන්ෙන් මහ ජන නිෙයෝජිතෙයෝ 
හැටියට අෙප් යුතුකම තමයි මහ ජනතාව නිවැරැදිව දැනුවත් කිරීම. 
නිවැරැදිව දැනුවත් කරලා මහ ජනතාවට කියන්න ඕනෑ, ''ෙම්ක 
තමයි විකල්පය. ෙම්කට අපට උදවු කරන්න. අපි ෙම් ෙවලාෙව් 
මුළුතැන්ෙගයි බඩු ෙදන්නම්. අපි ආපහු ඔයෙගොල්ලන් යථා 
තත්ත්වයට පත් කරන්නම්. ඔය ෙගොල්ලන්ට නැවතත් ඉන්න 
තැනක් හදලා ෙදන්නම්. හැබැයි, අපි ෙම් වැෙඩ් ෙනොකර හිටිෙයොත් 
ඒවා ආෙයමත් විනාශ ෙවනවා.'' කියලා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගාල්ෙල් ඉඩම් අක්කර 
17,000ක් විනාශ ෙවලා තිෙබනවා; මාතර ඉඩම් අක්කර 20,000ක් 
විනාශ ෙවලා තිෙබනවා; රත්නපුෙර් ඉඩම් අක්කර 15,000ක් 
විනාශ ෙවලා තිෙබනවා; කළුතර ඉඩම් අක්කර 14,000ක් විනාශ 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් විනාශය නවත්වන්න අවශ්ය මූලික පියවර 
ගන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම, අද අපි ඒ ෙගොල්ලන් යථා තත්ත්වයට පත් 
කරන්න ඕනෑ. ඒ ෙගොල්ලන්ට නැවත නිවාස ෙදන්න ඕනෑ. 
හැබැයි, හරි පාෙර් යන ගමන් මහ ජනයා නිවැරැදි කෙළොත් පශ්න 
රැසක් අඩු කර ෙගන, වියදම අඩු කර ගන්න පුළුවන් කියලා මම 
හිතනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ආපදාවට පත් වූ 
ජනතාවෙග් වග කීම් රජය හැටියට සම්පූර්ණෙයන් අපි භාර 
අරෙගන තිෙබනවා වාෙග්ම, ඒ වග කීම් අපි ඉෂ්ට කරනවා. ඒ 
එක්කම, අවශ්ය සම්පූර්ණ ශක්තිය ෙයොදලා, එළෙඹන සිංහල 
අවුරුද්දට කලින් ෙම් ෙව්ලි හයම ඉදි කරන්නට රජය හැටියට අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ලැබී තිෙබන කාලය අවසන් 

ෙවලා තිෙබනවා. 

1375 1376 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා මෙග් නම සඳහන් කරපු නිසා 

කාරණයක් කියන්න ඕනෑ.  අෙප් ෙගදර යට ෙවනවාද කියන  එක 
ෙනොෙවයි ෙමතැන පශ්නය.  මෙග් ඉඩම, ෙගදර ෙහෝ අෙප් ගම් බිම් 
යට වුණත්, ෙමවැනි පශ්නවලින් මිෙදන්න සාර්ථක, සාධාරණ 
ව්යාපෘතියක් සිද්ධ ෙවනවා නම් ඒකයි වැදගත් ෙවන්ෙන්.  
ඔබතුමාම දන්නවා, ගිං-නිල්වලා ව්යාපෘතිෙය් තිබුණු වංචා, දූෂණ 
ෙහොයන්නය කියලා, පස්ෙසේ ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමාම තමයි කිව්ෙව් රුපියල් මිලියන 4,000කද ෙකොෙහද 
වංචාවක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා කියලා. අෙප් ගමට ෙගනාපු 
යන්ෙතෝපකරණත් එක එක තැන්වලට විසි කරලා දැම්මා. 
අන්තිෙම්දී ඒ ව්යාපෘතිය භාෙගට කරලා නතර වුෙණ් එෙහමයි. 
ජනතා විෙරෝධයකට වඩා ඇත්තටම ඒවාෙය් තිබුණු ෙහොරකම 
තමයි  එෙසේ වීමට පධාන ෙහේතුව. ඔබතුමන්ලා සාධාරණ කමයකට 
ඒ ෙද්වල් කරනවා නම් ගම්මු විරුද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒකයි 
ඇත්තම ෙද්. 

 

ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
අපි ෙදෙගොල්ලන් එකතු ෙවලා ඒ දූෂණ නවත්වා ෙගන 

ඉදිරියට යමු.   
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු ඇමතිතුමනි, නිල්වලා ෙයෝජනා කමෙය් ඉදිරි අදියර 

කියාත්මක කිරීම සඳහා ඉතා සාර්ථකව සාකච්ඡා කරලා 
ජනතාවෙග්ත් අදහස් ලබා ෙගන ඒ මතයි ෙයෝජනා කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒවාත් ඔය වාර්තාවල ඇති. නමුත්, කිසිවකු විරුද්ධ 
වුෙණ් නැහැ. පහළ නිම්නෙය් ජල ෙපෝෂිත තත්ත්වය හදලා 
ගංවතුර සම්බන්ධෙයන් පමණක් ෙනොෙවයි, විදුලි බලය ලබා දීම 
සම්බන්ධෙයනුත්  වැඩ පිළිෙවළක් ඇතුළත්  කරලා තිබුණා. 
නමුත්, කවර ෙහෝ ෙහේතු නිසා ඒවා කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ. මා 
දන්ෙන් නැහැ, ඒකට ෙහේතුව ෙමොකක්ද කියලා. හැම තැනටම 
සාධාරණ නැහැ, ඔය- 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ඔබතුමා කියන කථාව ඇත්ත. විවිධ මත ගැටුම්, අදහස් හා 

ෙයෝජනා තිෙබන්න පුළුවන්. හැබැයි, අපි ෙම් සඳහා එක තැනකට 
යා යුතුව තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි ඔබතුමාෙග් අදහසත්, මෙග් 
අදහසත්, අෙප් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් මන්තීතුමන්ලාෙග් 
අදහසුත් - 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් ෙමතැන එක අදහසක් තිෙබනවා ෙන්. 

ෙම් ව්යාපෘති ටික සාධාරණව ෙකෙරන්න ඕනෑ. කවුරුත් ඒ ගැන 
එකඟතාවකට එනවා නම් අපි ෙයෝජනා කරන්ෙන්, ඇමතිතුමා 
මූලික ෙවලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලු පක්ෂවල 
නිෙයෝජිතයන්ෙගන් යුතු කමිටුවක් ඒකට පත් කරන්න.  එතෙකොට 
අඩු පාඩු ෙමොනවාද කියලා අපට බලන්න පුළුවන්.  

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ඒක ඉතාම ෙහොඳ ෙයෝජනාවක්. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 

මන්තීතුමාෙග් ෙයෝජනාව මා හිස මුදුණින් පිළිගන්නවා. අපි  එකතු 
ෙවලා ෙම් පශ්නයට උත්තර ෙහොයමු.  

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඒකට ආපදා කළමනාකරණයත් 

ඇතුළත් කරන්න.  අපි ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන්නම්. 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ කාරණාෙව්දීත්  ඔබතුමන්ලා, අපි අතර 

කිසිම දුරස්ථභාවයක් තියාෙගන හිටිෙය් නැහැ. අපි සියල්ෙලෝම 
එකටයි හිටිෙය්. උදාහරණයක් කියනවා නම්,  නලින් ෙහේවෙග් 
මන්තීතුමා ගාල්ෙල් විශාල කැප කිරීමක් කළා. එතුමා හැම 
ෙවලාවකම ෙම්කට සම්බන්ධ ෙවන්න මෙගන්  ඇහුවා.  මම 
කිව්වා, "නලින්, ඔයා වැඩ කරන්න. ඔයාට  බාධාවක් තිෙබනවා 
නම් මට කියන්න" කියලා. ෙමොකද, ෙම්ෙකදී පංගු ෙප්රුවට වැඩ 
කරන්න ඕනෑ නැහැ.  ෙම්ක ජාතික පශ්නයක්. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, මා මීට වඩා කරුණු කියන්න යන්ෙන් නැහැ.  
ඔබතුමාෙග් ඉල්ලීම අනුව ෙම් ෙපොත් ෙදකට අදාළ CD ෙදක 
ඉදිරිපත් කරන්නම්, පුස්තකාලෙය් තැබීම සඳහා. එහි පිටපත් 
ෙදකක් මට ලබා ෙදන්න. ෙමොකද, මට පිටපත් ෙදකක් අවශ්යයි.  

 
ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா) 
(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,- 
 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මන්තීතුමා. 

 
 

ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா) 
(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  
ගරු ඇමතිතුමනි, කැලණි ගඟ සම්බන්ධෙයනුත් මීට අවුරුදු 

30කට විතර ඉස්ෙසල්ලා ඔය වාෙග් ෙයෝජනාවක් තිබුණා. ඒ 
වාර්තාවත් ඔබතුමා ළඟ තිෙබනවාද දන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
දිස්තික්කයටත් බලපෑමක් තිෙබනවා.  

 
 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ෙම් පශ්නයට අදාළ නිසයි මා ෙම්ක ගත්ෙත්. ඇත්ත 

වශෙයන්ම තව ෙම් වාෙග් බිතාන්ය ආණ්ඩුව කළ සමීක්ෂණයක්ද 
තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් වාර්තා කිහිපයක්ද තිෙබනවා. මට 
පුළුවන් අෙප් ජනාධිපතිතුමාටත්, අගමැතිතුමාටත් ඒවා ඉදිරිපත් 
කරන්න. 

 
 
 

ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா) 
(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  
මා දන්නා තරමින් එෙහම ෙයෝජනාවක් තිබුණා. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Next, the Hon. Rajavarothiam Sampanthan, Hon. 

Leader of the Opposition. You have 20 minutes. 

1377 1378 



2017  ජුනි  09  

[12.59 p.m.] 
 

ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා (විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය් 
නායකතුමා) 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன் - எதிர்க்கட்சி 

தல்வர்) 
(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 
Mr. Deputy Speaker, I am happy to follow the Hon. 

Wajira Abeywardana, Minister of Home Affairs, who, I 
think, made a fairly well-informed contribution.  

We have faced yet another national disaster, Sir. There 
have been floods and earthslips, well over 300 people 
have died and about 600,000 people have been displaced. 
There has been very substantial destruction of property 
belonging to people. People have undergone immense 
hardship and this has happened in several parts of the 
country: in Ratnapura, Kalutara,  Galle, Matara and in 
parts of Gampaha and Colombo. The people have been 
greatly inconvenienced and have undergone a great deal 
of suffering and loss both of their kith and kin and  
property. And I wish to convey my deepest condolences 
and the deepest condolences of everyone in this country 
to the people for the great suffering they have undergone 
and we would like to pray that our people do not have to 
continuously face such disasters in the future. 

Sir, I was able to go to Ratnapura and see for myself 
some of the things that have happened. I was privileged to 
meet the Hon. Minister John Senewiratne in Ratnapura. I 
also met the Government Agent and along with the Hon. 
John Senewiratne and the Government Agent, I went to a 
vihara, where we met some of the affected people. We 
also went to a mosque, where we met a large number of 
people and to a Hindu Sivan Temple in Ratnapura. 

Sir, many countries in the world have been of help to 
us. Our immediate and closest neighbour, India, in a 
matter of 24 hours rushed to our aid with a ship that 
contained various different types of goods that the people 
needed, both for their safety and their sustenance. There 
were two other ships that came from India later. Of 
course, we had help from Pakistan; we had help from 
China; we had help from Japan; we had help from the 
USA. A number of countries in the world came to our 
help. We are grateful to all those countries for all the 
assistance that they have rendered. It is also 
demonstrative of the goodwill that these different 
countries have towards Sri Lanka and the people in Sri 
Lanka. I think that is a very good sign  that we should try 
and develop, that we should try and maintain because we 
need the support of the international community to be 
able to get over many of our problems and whatever 
assistance that is made available to us by the international 
community, we should utilize in a manner beneficial to 
our people and thus, enable our country to progress. 

Sir, I want to make a few comments in regard to this 
disaster, not merely in regard to what happened and the 
relief that is being provided - a number of Hon. Members 

here have spoken about it and will speak about it - but 
about the fact that these disasters happen and when they 
happen, we meet and discuss these things, we criticize 
each other, but these disasters continue. In recent times, 
we have had several natural and man-made disasters in 
the country, which have affected our people. Now, this is 
the matter, Sir, which is of some concern because the 
continuance of these disasters means that our people are 
more and more affected and what action are we taking to 
prevent such things from happening in the future? I do not 
want to be unduly critical of this Government or the 
former Government, but I do want to raise the question as 
to whether the Central Government in Colombo is 
adequately equipped to handle such situations that occur 
in different parts of the country. I also want to pose the 
question, Sir, whether there is a lack of genuine and 
serious practical commitment to handle such situations 
when they occur in different parts of the country. Does 
the Central Government continue to be continuously 
responsive to such situations when they occur in different 
parts of the country? Are they kept sufficiently aware of 
developing situations? I do not know whether the 
Government in Colombo is kept sufficiently aware of 
these situations that develop in different parts of the 
country because if they were so aware, it is possible that 
action could have been taken earlier to prevent some of 
these things from happening. I am not saying that there 
must be an abdication of responsibility on the part of the 
Central Government. But, I do want to raise the question 
whether some of these issues should not be handled at a 
different level, at the level of the province or the region 
where there is greater interaction between the people and 
these institutions and consequently, there is every 
opportunity for more expeditious action to prevent these 
things from happening or to deal with them when they 
occur.  

There is a view in the country, Sir, that everything is 
sought to be controlled centrally by the Central 
Government and around this desire to control everything 
centrally in Colombo, there is the issue of corruption. 
When everything is controlled centrally and when 
everything is not transparent, the opportunity for 
corruption is enhanced and democratic accountability is 
called to question.  

We cannot deny the fact, Sir, that there is indeed a 
great deal of corruption in this country, which can be 
avoided, and that this great deal of corruption in this 
country is also largely on account of the fact that all 
governmental power is centralized in Colombo and 
exercised from Colombo.  

Greater interaction between the people in different 
areas and institutions that are responsible for the 
implementation of various programmes in those areas on 
behalf of the people would, in my respectful submission, 
not merely reduce corruption, but also enable greater 
efficiency and more expeditious action to deal with the 
needs of people. There must be interaction between 
institutions that are responsible for these matters and the 
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people and the civil society in different areas, as 
representing those people, to enable these matters to be 
dealt with more effectively and more efficiently. It will 
also minimize delay and enable these issues to be 
performed without delay.  

In that sense, Sir, my submission would be that there 
is a compulsive need for the restructuring of the State and 
governance in this country so that you will ensure that the 
people are able to be more participatory in the governance 
of this country. For the people to be greater participants in 
the governance of this country, I think there is an 
imperative need to restructure the State and the manner of 
governance in this country. The tolerance, ignorance and 
the good nature of the people in this country is, in my 
view, being exploited by political parties to their 
advantage to continue with the same system of 
governance, as they desire. I think, Sir, this must change. 
The present practices have continued over a long period 
of time, from the time the country attained Independence. 
We do not see much change in the progress of this 
country; we see the country stagnating. We see other 
countries advancing; we see other countries developing; 
we see other countries being able to manage their affairs 
much more efficiently, much more effectively, but we do 
not observe a similar situation in our own country, and 
that, I think, is largely on account of the fact that we have 
continued with old practices for far too long.  

Colonial rule, Sir, has been replaced by rule from 
Colombo, by a somewhat elitist rule from Colombo, by 
people who are not aware of the ground situation to the 
extent to which they need to be aware of it to deal with it 
effectively and efficiently. Looking at the various things 
that have happened in the country, both recently and in 
the not too distant past - both natural disasters and man-
made disasters - I think there needs to be a fundamental 
change, if these issues are to be addressed effectively. A 
radical transformation in the system of governance in this 
country, I think, is an imperative need. The present form 
of governance that we have in this country, I do not think 
is adequately representative of the democratic wishes of 
the people. The result is that democracy is not respected 
and if democracy is not respected, it means that the 
people are not respected, that the sovereignty vested in 
the people is not being adequately respected. I think 
people should be mobilized, Sir, to partake in these 
activities relating particularly, to prevention of such 
disasters. This can be achieved if these issues are handled 
at the provincial level or at the regional level and not 
exclusively at the central level. I think there needs to be a 
sharing of power with the provincial or the regional level 
to enable these issues to be handled with more effectively 
and more expeditiously.    

I think one of the situations now developing is that we 
have a severe drought in the North and the East. I think 
the Government should pay its attention to the situation 
developing in the North and the East consequent to the 

drought and the Government should take action early to 
ensure that, as a result of this drought, people are not left 
in distress. That is a matter which, I think, the 
Government should be concerned about and should, 
without delay, take action to deal with.  

Thank you, Sir. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Next, the Hon. Kanchana Wijesekera. You have ten 

minutes. 
 
[අ.භා. 1.18] 
 
ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පසුගිය දා සිදු වුණු ගංවතුර 

ව්යසනෙයන්  මාතර, රත්නපුර, ගාල්ල, කළුතර, ෙකොළඹ සහ 
හම්බන්ෙතොට ඇතුළු දිස්තික්ක කිහිපය  තුළ ජීවිත හානියට පත් 
වුණු, ෙද්ෙපොළ හානියට පත් වුණු සහ ඉන් අනතුරට පත් වුණු 
සියලු ෙදනාට අපෙග් කනගාටුව සහ සංෙව්ගය පළ කරන්නට 
පළමුෙවන්ම මා ෙමය අවස්ථාව කර ගන්නවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම මා ෙමය 
අවස්ථාව කර ගන්නවා විෙශේෂ ස්තුතියක් කරන්නට. ෙම් ආපදාව 
වන විට මාත් විෙද්ශගත ෙවලායි සිටිෙය්. ව්යසනය සිදුෙවලා දින 
හතරකට පසුව තමයි මට මාතර පෙද්ශයට යන්න  ලැබුෙණ්. 
නමුත් ඊට ෙපර, ඒ දින හතර පුරාම අෙප් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය 
නිෙයෝජනය කරන ගරු ඩලස ් අලහප්ෙපරුම මැතිතුමා, ගරු 
මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මැතිතුමා, ගරු චන්දසිරි ගජදීර 
මැතිතුමා, ගරු එස්. ෙපේමරත්න මන්තීතුමා, පළාත් සහා 
මන්තීතුමන්ලා සහ පළාත් පාලන ආයතනවල මන්තීතුමන්ලා, 
මාතර දිස්තික්කෙය් රාජ්ය නිලධාරින්, හමුදාව ඇතුළු සියලුම 
ෙදනා විෙශේෂ කාර්ය භාරයක් කළා.  ඒ එක්කම, ආපදාවට ලක් 
වුණු දිස්තික්කවල ෙනොවුණත් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නිෙයෝජනය 
කරන පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී කණ්ඩායෙම් ගරු පසන්න රණවීර 
මන්තීතුමා, ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මන්තීතුමා, 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමා ඇතුළු අෙනකුත් 
මන්තීතුමන්ලාත් මාතර දිස්තික්කයට ඇවිල්ලා සිදු කළ 
කාර්යභාරය ෙම් ෙව්ලාෙව්දී ඉතාම ෙගෞරවෙයන් සිහිපත් කරනවා.  
අෙප් යාබද දිසත්ික්කෙය් ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමාටත්, 
ගරු ඩී.වී. චානක මන්තීතුමාටත් මාෙග් විෙශේෂ ස්තුතියක් පළ 
කරනවා, දින හතරක් වැනි කාලයක් මාතර දිස්තික්කෙය් රැඳිලා 
අවතැන් වූ සියලුෙදනා ෙවනුෙවන් එතුමන්ලාට ලබා ෙදන්නට 
පුළුවන් දායකත්වය, සහෙයෝගය සහ ශක්තිය ලබා ෙදන්නට 
කටයුතු කිරීම පිළිබඳව.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් කථා කරන ෙමොෙහොත 
වන විට මාතර දිස්තික්කයට තව අවදානමක් තිෙබනවා. අද අපි  
කථා කරනවා ගංවතුර උවදුර පිළිබඳව සහ ගංවතුර උවදුරට 
මුහුණදීමට අපට මීට ෙපර සිට කටයුතු කරන්නට ෙනොහැකි වුෙණ් 
ඇයි කියලා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට තිෙබන ෙතොරතුරු 
අනුව  මාතර නගරය සුනාමි උවදුරකට ලක් වුෙණොත්, මාතර 
දිස්තික්කය තුළ ස්ථාපිත කරලා තිෙබන සංඥා කුලුනු තුළින් ඒ 
අනතුරු හැඟවීම කරන්නට බැහැයි කියන එක ෙම් සභාෙව් 
අවධානයට ෙයොමු කරනවා. අපි දන්නවා, 2004 අවුරුද්ෙද් 
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ෙදසැම්බර් මාසෙය් මාතර දිස්තික්කය ඇතුළු දිස්තික්ක ගණනාවක් 
සුනාමි උවදුරින් විනාශයට පත් වුණ බව. එදා ෙද්ෙපොළ විනාශයට 
පත් වුණා; ජීවිත විනාශයට පත් වුණා. ෙම් සියලු ෙදයින් අනතුරුව 
පසු ගිය රජය විසින් සුනාමි අනතුරු හැඟවීෙම් මධ්යස්ථාන ඇති 
කරලා, කුලුනු ස්ථාපිත කරලා යම්කිසි කමෙව්දයක් ඇති කළා 
සුනාමි අනතුරකදී අවම වශෙයන් තමන්ෙග් ජීවිත ගලවා ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන අනතුරු හැඟවීම කරන්නට. මාතර දිස්තික්කය 
තුළ සුනාමි කුලුනු හතක් පිහිටුවලා තිෙබනවා. සනත් ජයසූරිය 
කීඩාංගණෙය් එක කුලුනක් තිෙබනවා. එක කුලුනක් ෙදවිනුවර 
පුරාණවැල්ල ධීවර වරාෙය් තිෙබනවා. තව එකක් තලල්ල දකුණ 
මහා විද්යාලෙය් තිෙබනවා. තව එකක් දික්වැල්ල ෙපොලිස් 
ස්ථානෙය් පිහිටුවලා තිෙබනවා. තව එකක් ෙපොල්ෙහේන රජමහා 
විහාරෙය් පිහිටුවලා තිෙබනවා. අෙනක් කුලුන වැලිගම ෙපොලිස් 
ස්ථානෙය් පිහිටුවලා තිෙබනවා.  අවසාන කුලුන මිරිස්ස ධීවර 
වරාෙය් පිහිටුවලා තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
නමුත් මම කනගාටුෙවන් කියනවා පසුගිය අවුරුදු එකහමාර තුළ 
ෙම් එක කුලුනකවත් කිසිම ෙපරහුරුවක් කරලා නැහැ කියලා. ඒ 
වාෙග්ම ෙම් ෙමොෙහොත වන විට අඩුම තරමින් මාතර තිෙබන 
කුලුෙන් ස්පීකර් පද්ධතියවත් නැහැ. එම නිසා ෙම් ෙමොෙහොෙත් 
මාතර දිස්තික්කයට යම්කිසි අනතුරු ඇඟවීමක් කරන්න තිෙබනවා 
නම්, ෙම් තත්ත්වය ෙහේතුෙවන් එය කරන්න ෙනොහැකිවීම නිසා 
ගංවතුරට වඩා විශාල හානියක් සිද්ධ ෙවයි කියා මා හිතනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමවන් බරපතළ ආපදාවක් 
පිළිබඳව විවාදයක් පවත්වන ෙම් ෙවලාෙව්, ආණ්ඩු පක්ෂය 
නිෙයෝජනය කරමින් ෙම් ෙමොෙහොෙත් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්ෙන් 
එක ඇමතිවරෙයක් පමණයි. කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා 
අමාත්යවරයා විතරයි ෙම් ෙමොෙහොෙත් ෙම් සභා ගර්භෙය් රැඳී 
සිටින්ෙන්. ෙම් විවාදෙය්දී ඉදිරිපත් වන කරුණු ටික ලියාගන්න, 
ෙම් විවාදයට ඇහුම්කන් ෙදන්නවත් අඩුම තරමින් ආපදා 
කළමනාකරණ ඇමතිතුමා ෙහෝ නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ෙහෝ ෙම් 
ගරු සභාෙව් ෙනොමැතිවීම පිළිබඳව අෙප් කනගාටුව පළ කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ආපදාවකදී  අනතුරු 
ඇඟවීම් කිරීමට අවශ්ය කටයුතු පසු ගිය කාලෙය් සකස් කර 
තිබුණා. ඒ වාෙග්ම තමයි, ෙමවන් අනතුරකට මුහුණ ෙදන්න 
අවශ්ය සියලු උපකරණ කට්ටල, අනතුරකදී පාවිච්චි කළ යුතු  
ෙද්වල්  2014 වසර වන විට සෑම පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසයකටම, සෑම පාෙද්ශීය සභාවකටම අපි  පසු ගිය රජය 
විසින් ලබාදී තිබුණු බව මට මතකයි. මාතර දිස්තික්කෙය් ආපදාවට 
ලක්වුණු පෙද්ශවලට පසු ගිය දිනවල අප ගියා.   අපි මාතර දිස්තික් 
සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීමටත් ගියා. ජනාධිපතිතුමාත් එයට 
සම්බන්ධ වුණා. "ෙබෝට්ටු කීයක් තිෙබනවාද''  කියලා එතුමා 
ඇහුවාම, "එක ෙබෝට්ටුවක්වත් නැහැ" කියලා දිස්තික් ෙල්කම්තුමා 
කිව්වා. හැබැයි, ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථානෙය් 
අධ්යක්ෂවරයා නැඟිටලා කිව්වා, "නැහැ, අපට ෙබෝට්ටු තිෙබනවා" 
කියලා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මාතරට ෙබෝට්ටු 
තිෙබනවා. මාලිම්බඩ පාෙද්ශීය සභාෙව්ත් ෙබෝට්ටු ෙදකක් 
තිෙබනවා. අකුරැස්ස පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයට ෙබෝට්ටු 
ෙදකක් තිෙබනවා. අතුරලියට ෙබෝට්ටු ෙදකක් තිෙබනවා. ෙම් හැම 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකටම අඩුම තරමින් එක 
ෙබෝට්ටුවක් ෙහෝ ලබාදී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, ෙජනෙර්ටර් 
තිෙබනවා. අවශ්ය ෙමට්ට ටික තිෙබනවා. ඉවුම් පිහුම් කරන්න 
අවශ්ය භාණ්ඩ ටික තිෙබනවා. නමුත්, ෙම්වා පාවිච්චි  කරන්න 
ෙනොගත්ත එක තමයි ෙමහි තිෙබන ගැටලුව. ඒවා පාවිච්චි 
ෙනොකරන්නත් ෙහේතුවක් තිෙබනවා. පසු ගිය අවුරුදු එකහමාර තුළ 
මාතර දිස්තික්කෙය් ඇති සුනාමි සංඥා කුලුනු නඩත්තු 
ෙනොෙකරුණා වාෙග්ම, ෙම් ෙබෝට්ටුත් නඩත්තු ෙනොකළ නිසා, 
ඒවා කියාත්මක කිරීමට ෙනොහැකිවීම නිසා තමයි, "අපට ෙබෝට්ටු 
නැහැ" කියන කථාව මාතර දිස්තික් ෙල්කම්වරයාට කියන්න සිද්ධ 
වුෙණ්. එම නිසා මම ෙමන්න ෙම් කාරණය ෙකෙරහි ෙම් ගරු 
සභාෙව් ආණ්ඩු පාර්ශ්වය නිෙයෝජනය කරන කණ්ඩායෙම්, ආපදා 

කළමනාකරණ ඇමතිතුමාෙග්, නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙග් අවධානය 
ෙයොමු කරවනවා. ෙම් තිෙබන සම්පත් අපි පෙයෝජනයට ගත්තා 
නම්,  ඒවාෙය් නඩත්තු කටයුතු කළා නම්, නඩත්තු කටයුතුවලට 
මුදල් දුන්නා නම්, හිටපු නිලධාරින් කණ්ඩායම ශක්තිමත් කළා 
නම් අපට ෙම් තත්ත්වය අවම කරගන්න තිබුණා; පාලනය 
කරගැනීෙම් යම්කිසි හැකියාවක්  තිබුණා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් කියාදාමය නිසා පසු ගිය 
දවස්වල විවිධ තැන්වලින් ෙයෝජනා ආවා, ආපදා කළමනාකරණ 
ඇමතිවරයා ඉල්ලා අස්විය යුතුය කියලා.  මම නම් ෙපෞද්ගලිකව 
හිතන්ෙන් නැහැ, එතුමා ඉල්ලා අස්විය යුතුයි කියලා. එතුමා ඉල්ලා 
අස්ෙවන්න අවශ්ය නැහැ. මම එතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය් වැය 
ශීර්ෂය බැලුවා. 2014 වසෙර් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් 
රජෙය් අය වැෙයන් ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශයට රුපියල් 
මිලියන 4,342ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. නමුත්, 2016 අවුරුද්ෙද් 
අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමාට වර්තමාන ආණ්ඩුව ෙවන් කර 
දුන්ෙන් රුපියල් මිලියන 2,933යි. රුපියල් මිලියන 4,342 සිට 
මිලියන 2,933 දක්වා 2016 වසෙර් එම මුදල කප්පාදු කරනවා. ඒ 
කප්පාදු කිරීම ඇතුෙළේ  පුනරාවර්තන වියදම් -පඩිනඩි ෙගවන්න, 
නඩත්තු කටයුතු කරන්න තිෙබන මුදල- මිලියන 1,172 සිට 
මිලියන 799 දක්වා මිලියන 373කින් වර්තමාන රජය  කප්පාදු කර 
තිෙබනවා. කල්පනා කර බලන්න, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි. ෙම් කප්පාදුව නිසා ෙනොෙවයිද, අද ෙම් සුනාමි 
සංඥා කුලුනු අපට නඩත්තු කරගන්න බැරි ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 
අපට පාවිච්චි කරන්න තිබුණු ෙබෝට්ටු ටික නඩත්තු කරගන්න බැරි 
වුෙණ් ෙම්  නිසා ෙනොෙවයිද කියන එක අපට අද අහන්න සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා ආපදා කළමනාකරණ ඇමතිතුමා 
ඉල්ලා අස්වීම ෙනොෙවයි කළ යුත්ෙත්. ෙම් වන විට මුදල් 
ඇමතිතුමා නම් ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. ෙකෙසේ ෙවතත්, ෙමවැනි 
අවස්ථාවලදී ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය හැටියට රජය ෙම් 
වගකීම ගත යුතුයි.   

පසු ගිය අවුරුද්ෙද් අරණායක කන්ද නාය ගියා. ඊළඟට, 
ෙකොළඹ ඇතුළු අවට ගම්මාන, ගම්පහ දිස්තික්කය ගංවතුරින් යට 
වුණා. ඒ වාෙග්ම මාතර දිස්තික්කයත් සුළු වශෙයන් එම ගංවතුරට 
ලක් වුණා. එෙහම ෙවලා තිෙයද්දීත්, ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යාංශයට ෙවන් කරන මුදල් කප්පාදු කිරීම නිසා, ෙම් 
උපකරණවල නඩත්තු කටයුතු ෙනොකිරීම නිසා, ෙසේවා කප්පාදුව 
නිසා  වූ විපෙත් වගකීම රජය ගත යුතුයි කියා මම ෙම් අවස්ථාෙව් 
පකාශ කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 2003දී ඇති වුණු 
ගංවතුරටත් මාතර දිස්තික්කෙය් ජනතාව හසු වුණා. මීට ෙපරත් 
ෙනොෙයකුත් ව්යසන එනවා අපි දැක්කා. ඒ ව්යසන ආපු ෙවලාෙව් 
රාජ්ය යන්තණය කියාත්මක කරන්න ගෙම් තිබුණු පබලම 
ආයතනය වූෙය් පාෙද්ශීය සභාවයි.  එදා පාෙද්ශීය සභාෙව් සිටි 
මන්තීතුමන්ලා අද දවෙසේ මන්තීතුමන්ලා ෙනොෙවයි. අද ඔවුන් 
හිටපු මන්තීතුමන්ලා බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. නමුත්, 
විෙශේෂෙයන්ම මාතර දිස්තික්කෙය් පළාත් පාලන ආයතනවල සිටි 
නිෙයෝජිතවරුන් -සභාපතිවරු, මන්තීතුමන්ලා- ෙමය තමන්ෙග් 
වගකීමක් හැටියට ෙගන කටයුතු කළ ආකාරය අපි දැක්කා. යන්ත 
සූත පාවිච්චි කරන්න බැරි වුණත්, තිෙබන උපකරණ පාවිච්චි 
කරන්න බැරි වුණත්, ඒ ශක්තිය ෙයොදන්න බැරි වුණත්, තමන්ට 
පුළුවන් ආකාරෙයන් සහන සැලසීෙම් කටයුතු කළා. අපි දන්නවා, 
සාමාන්යෙයන් ගෙම් ඕනෑම පුද්ගලයකුට යම්කිසි කරදරයක් 
වුණාම, ෙම් වාෙග් ආපදාවක් වුණාම කතා කර කියන්ෙන් ගෙම් 
සිටින මන්තීවරයාට බව. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයාට කතා 
කරන්ෙන් ඊට පසුවයි. ඊට පසුව තමයි ෙසොයාෙගන යන්ෙන්, 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කවුද, පාෙද්ශීය සභාෙව් ෙල්කම් කවුද, ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් කවුද කියා. ඒ පිරිසට කතා 
කරන්ෙන් ඊට පසුවයි. ෙමොකද, ගෙම් සිටින පිරිස දන්ෙන් නැහැ, 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙලස ඉන්ෙන් කවුද, පාෙද්ශීය සභාෙව් සිටින 
ෙල්කම් කවුද කියා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  මාතර දිස්තික්කෙය් සෑම 
පාෙද්ශීය සභාවකටම ආපදා කළමනාකරණය සඳහා අවශ්ය 
උපකරණ කට්ටලයක් තිෙබන බව මම දන්නවා. ෙබෝට්ටු 
තිෙබනවා;   ලයිෆ් ජැකට්ස්,  ඉවුම් පිහුම් කරන්න අවශ්ය උපකරණ 
ආදිය තිෙබනවා; generators  තිෙබනවා. නමුත් අපට තිෙබන 
පශ්නය ෙම්කයි. පළාත් පාලන ආයතන සකියව ෙනොපැවතීම 
ෙහේතුෙවන් එම උපකරණ පාවිච්චි කිරීමට බැරි වීම නිසා දින 4ක්, 
5ක් යන කල් රාජ්ය යන්තණය කියාත්මක කරන්න බැරි වුණා. එම 
නිසා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යවරයා එහි වගකීම ගන්නවාට 
වඩා; ඉල්ලා අස් වනවාට වඩා,  පළාත් පාලන අමාත්යවරයා එම 
වගකීම ගත යුතුයි. එවැනි ආපදා තත්ත්වයක් පාලනය කරන්න 
බැරි වීම නිසා එතුමා ඉල්ලා අස් විය යුතුය කියන ෙයෝජනාව මා 
ෙම් ෙවලාෙව් කරනවා. ෙමොකද, එතුමා පළාත් පාලන මැතිවරණය 
අවුරුදු 2කට කල් දමා තිෙබනවා. පාෙද්ශීය සභාෙව් ෙල්කම්තුමා 
ඉන්නවා ; පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමාත් ඉන්නවා.  

අද මැතිවරණයක් පවත්වන්ෙන් නැත්නම් පළාත් පාලන 
අමාත්යතුමාට කරන්න තිෙබන ෙහොඳම වැෙඩ් තමයි, පාෙද්ශීය 
සභාෙව් සිටින නිලධාරි කණ්ඩායමත් පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලයට ගන්නා එක. පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමා යටෙත්ම කටයුතු 
කරෙගන යන්න. ගෙම් නිෙයෝජිතයන් පත් කරන්ෙන් නැත්නම්, 
මහ ජන ඡන්දෙයන් පත් වන නිෙයෝජිතයන් පළාත් පාලන 
ආයතනවලට එන්ෙන් නැත්නම්, පඩි ෙදකක් ෙගවන්ෙන් නැතිව 
කරන්න තිෙබන ෙහොඳම ෙද් තමයි ඒ ෙදපාර්ශ්වය එකම 
කණ්ඩායමක් බවට පත් කර ගන්නා එක. අවශ්ය කටයුතු තැන් 
ෙදකකින් කියාත්මක කරන්ෙන් නැතිව තිෙබන උපකරණ ටික 
පාවිච්චි කරලා එකම තැනකින් කටයුතු කියාත්මක කරන්න. ඉහත 
කී තත්ත්වය නිසා පසු ගිය කාලෙය් වැව් අමුණු ටික පිළිසකර 
කරගන්න බැරි වුණා; ශුද්ධ පවිත කරගන්න බැරි වුණා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මාතර නගරය යට වන්න 
පධානම ෙහේතුව ෙමොකක්ද? 2003 වර්ෂෙය් ගංවතුරටත්  මාතර 
නගරය යට වුණා. එෙසේ යට වුණත් කානු පද්ධතිය සකස් කර 
තිබුණා නම්, පිරිසිදු කර තිබුණා නම්, ඇළ මාර්ග පිරිසිදු කර 
තිබුණා නම් මාතර නගරය ෙමවැනි මට්ටමකට ගංවතුෙරන් යට 
වන්ෙන් නැහැ. එම හානිය අවම තත්ත්වයකට පත් වන්න ඉඩ 
තිබුණා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  ආපදා කළමනාකරණ 
මධ්යස්ථානෙය් මාතර දිස්තික්කය භාරව පසුගිය කාලෙය් එම 
කටයුතු  කරපු පුද්ගලයන් එක්ක මා කතා කළා.  ඔවුන් කිව්වා, 
මාතර දිස්තික්කය තුළ පසු ගිය කාලෙය් අවශ්ය සම්පත් ටික ලැබී 
තිබුණු බව. 2014 අවුරුද්ද වන ෙකොට මාතර දිස්තික්කය තුළ 
සුනාමි සංඥා කුලුනු සවි කර තිබුණා. ඒ වාෙග්ම ගංවතුර තත්ත්වය 
මැන ගන්න, අදාළ අනතුරු ඇඟවීම කරන්න අවශ්ය උපකරණ 
තිබුණා. මාතර දිස්තික්කය පුරා පමණක්  එවැනි සංඥා උපකරණ 
100කට ආසන්න සංඛ්යාවක් තිෙබනවා. River gauges 50කට 
ආසන්න සංඛ්යාවක් මාතර දිස්තික්කෙය් ස්ථාපිත කර තිෙබනවා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා උදාහරණයක් 
කියන්නම්, සෑම ෙපොලිස් ස්ථානයකම rain gauges සවි කර 
තිෙබනවා. ෙමොරවක ෙපොලීසිෙය් එවැනි උපකරණ තිෙබනවා; 
ෙදනියාය ෙපොලීසිෙය් තිෙබනවා; ඌරුෙබොක්ක ෙපොලීසිෙය්ත් 
තිෙබනවා. ඒ  නමුත් පසුගිය අවුරුදු එකහමාර තුළ ඒවාෙය් කිසිම 
නඩත්තුවක් කර නැහැ.  ෙමොරවක පෙද්ශයට වැස්සක් වැටුණාය 
කියා අපි හිතමු. මිලිමීටර 100ක වැස්සක් වැටුණු බව ෙමොරවක 
ෙපොලීසිෙය් තිෙබන rain gauge එක මඟින් දැනගත්තා නම්, මාතර 
දිස්තික්කෙය් ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථානය ඒ බව දැනුම් 
දුන්නා නම් අපි දන්නවා ෙහට දවෙසේ ෙගොඩපිටිය පෙද්ශය යට 
ෙවනවා කියා. උපකරණ නිසි ෙලස කියාත්මක වුණා  නම් ඒ 

අනතුරු ඇඟවීම කරන්න තිබුණා. නමුත් එය කියාත්මක 
ෙනොකිරීම නිසා, රාජ්ය යන්තණය තුළ තිෙබන ගැටලු නිසා, 
නඩත්තුව ෙවනුෙවන් මුදල් ලබා දීමට කටයුතු ෙනොකරපු නිසා 
එදා දවෙසේ ආපදාවට ලක් වූ පිරිසට අනතුරු අඟවන්න තිබුණු 
අවස්ථාව නැතිව ගියා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ෙපෙර්දා දවෙසේ මාකඳුර 
පෙද්ශයට ගියා. එහි සිටි පිරිස කිව්ෙව් ෙමොකක්ද?  ෙගදර යට වන 
කල් ඔවුන් දන්ෙන් නැහැ කිව්වා. "රෑ දහයහමාර,  එෙකොළහ වන 
ෙකොට ෙගවල් ඇතුළට වතුර එනෙකොට තමයි  අවදානම් තත්ත්වය 
දැනගත්ෙත්, ඊට පැය භාගයකට ඉස්සර ෙවලා ශබ්ද විකාශන 
යන්තයක් සවි කරෙගන වාහනයක් යනවා ඇහුණා, හැබැයි 
ෙමොනවාද කිව්ෙව් කියලා දන්ෙන් නැහැ" කියා ඔවුන් කිව්වා. 
ෙමොනවාද කියාෙගන ගියා කිව්වා.  මාතර දිසත්ික්කෙය් සංඥා 
කුලුනු තිෙබනවා. ඒවා කියාත්මක කරවන කමෙව්දයත් 
තිෙබනවා. පාෙද්ශීය සභාව තිෙබනවා; සිවිල් ආරක්ෂක කමිටු 
තිෙබනවා. ඒවා දැනුවත් කරලා ගමට අවශ්ය පණිවුඩ යවන්න 
තිබුණා. ජීවිත ෙබ්රාගන්න තිබුණා; ෙද්පළ ෙබ්රාගන්න තිබුණා. 
නමුත් ඒ අවස්ථාව අහිමි ෙවලා ගිෙය් පසුගිය අවුරුදු එකහමාර 
තුළ ෙම් ආණ්ඩුව විසින් ආපදා කළමනාකරණය කියන විෂය 
සඳහා ෙවන් කරපු මුදල කප්පාදු කිරීම නිසායි. ඒ මුදල කප්පාදු 
කළා විතරක් ෙනොෙවයි,  එහි සිටි නිලධාරි කණ්ඩායමද කප්පාදුවට 
ලක් කළා. එපමණක් ෙනොෙවයි, කියාත්මක ෙවමින් තිබුණු පළාත් 
පාලන ආයතන අකිය ඒවා බවට පත් කළා. ඒ සියලු කටයුතුවලින් 
මාතර දිස්තික්කයට අද විශාල හානියක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.               

විෙශේෂෙයන්ම ඒකාබද්ධ විපක්ෂය හැටියට අද දවෙසේ අපි 
ෙම්වා ෙපන්වා ෙදන්ෙන් ඉදිරි කාලෙය්දී තමුන්නාන්ෙසේලාට 
ෙම්වා නිවැරදි කර ගන්නයි.  ෙම්වා ෙපන්වා දීලා උදව්වට එන්ෙන් 
නැහැයි කියලා අපි කියන්ෙන් නැහැ. ඒ සඳහා අවශ්යතාවක් 
තිෙබනවා නම්,  මාතර දිස්තික්කෙය් පමණක් ෙනොෙවයි,  ලංකාව 
පුරාම ආපදාවට ලක් වී සිටින සියලු ෙදනා ෙවනුෙවන් සහන 
සලසන්න ෙමන්න ෙම් කටයුත්ත කරන්න ෙම් ආකාරෙයන් එකතු 
ෙවන්න කියලා ඔබතුමන්ලා ෙයෝජනාවක් කරනවා නම්, කිසිම 
ෙභ්දයකින් ෙතොරව ඒ සඳහා  අෙප් අත් ෙදකම උස්සනවා.  

අපදාවට ලක් වූ පිරිසට වන්දි ලබා ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන එක ගැන ෙම් ෙවලාෙව් ෙම් ගරු සභාව තුළ විවිධ කථා බහ 
ඇති වුණු බව අපි දන්නවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
අපිව මුණ ගැසුණු මතර දිස්තික්කෙය්  ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුට අපි 
කිව්ෙව්,  ඔවුන්ට රජෙයන් යම් කිසි මුදලක් ලබා ෙදනවා කියලයි.  
ඒ මුදල ලබා ෙදන්න රජය කටයුතු කරාවිය කියලා අපි කිව්වාම 
ඔවුන් සැකෙයන් කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
කාලය විනාඩි හතරක් වැඩිෙයන් ගත ෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට තව විනාඩියක් ෙදන්න. 

මම  අවසන් කරනවා.  

ඒ සියලු ෙදනාම කිව්ෙව්,  "අපට ඒ ගැන සැකයක් තිෙබනවා;  
අවිශ්වාසයක් තිෙබනවා. අරණායක කන්ද නාය ගිය අවස්ථාෙව් ඒ 
අයට වන්දි මුදල් ලැබුෙණ් නැහැ"යි කියන එකයි. අපි ඒ ගැන 
කනක ෙහේරත් මන්තීතුමාෙගන් ඇහුවා. ආපදාවට ලක් වී මිය ගිය 
පුද්ගලයන්ෙග් සිරුරු හම්බ වුණා නම් විතරයි පසු ගිය කාලෙය් 

1385 1386 

[ගරු  කංචන විෙජ්ෙසේකර  මහතා] 



2017  ජුනි  09  

රජය විසින්  වන්දි මුදල් ලබා දී තිෙබන්ෙන්. අෙප් තාරක බාලසූරිය 
මන්තීතුමාත් ෙමහි ඉන්නවා. හැබැයි, අතුරුදහන් වූ  පුද්ගලයන් 
ෙවනුෙවන් ඒ පවුල්වල අයට අවශ්ය වන්දි මුදල් ලබා දීලා නැහැ. 
ඒ වාෙග්ම රක්ෂණ ආවරණෙයන් මුදලක් දුන්නාය කිව්වා. අද ඒ 
රක්ෂණ ආවරණෙයන් මුදල් ලබා දී තිෙබන්ෙන් ඉතාමත්ම සුළු 
පිරිසකට විතරයි.  

අවුරුද්දක් ගත ෙවලාත් තවමත් නිවාස නැති අය විශාල 
පිරිසක් අරණායක කන්ද පාමුල ඉන්නවා. විෙශේෂෙයන්ම ගාල්ල, 
මාතර, රත්නපුර, කළුතර ඇතුළු පෙද්ශවල ආපදාවට පත් වුණු 
ජනතාව ෙවනුෙවන්  අරණායක ජනතාවට කළ කාර්ය භාරයට 
වඩා වැඩි කාර්ය භාරයක් කරලා, අඩුම තරමින් ඔවුන්ෙග් ජන 
ජීවිතය ෙගොඩනඟන්න, ඔවුන්ෙග් නිවාසවලට ඔවුන් යවන්න, 
දරුවන්ෙග් පාසල් පද්ධති දියුණු කරන්න, යටිතල පහසුකම් දියුණු 
කරන්න  ෙම් රජය කටයුතු කරාවිය කියන පාර්ථනාව අප තුළ 
තිෙබනවා.    

විෙශේෂෙයන්ම  ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තීතුමන්ලා - ෙම් 
දිස්තික්කවලට අයිති නැති පිරිසත් ඇතුළුව - තමන්ෙග් ජුනි 
මාසෙය් පඩිය  එකතු කරලා  ඒ දිස්තික්ක හතෙර් ජනතාවට ෙබදා 
ෙදන්න වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරනවා. ඒ සඳහා සහාය ලබා 
ෙදන ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තීවරු සියලු ෙදනාටත්, 
විෙශේෂෙයන්ම නිලධාරින් ඇතුළු අෙනකුත් සියලු ෙදනාටත් අෙප් 
ෙගෞරවය, ස්තුතිය පුද කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට,  ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ් ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමා.    
  

[අ.භා. 1.35]  
 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා (කම්කරු, 
වෘත්තීය සමිති සබඳතා හා සබරගමු සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன - ெதாழில், 

ெதாழிற்சங்க உற கள் மற் ம் சப்பிரக வ அபிவி த்தி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Labour, Trade 
Union Relations and Sabaragamu Development) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පසුගිය දිනවල අෙප් රෙට් 

දිස්තික්ක ගණනාවක් විනාශයට පත් කරමින් ඇති වූ ගංවතුර හා 
නාය යාම් සම්බන්ධව වචන කිහිපයක් කථා කරන්නට අවස්ථාව 
ලබා දීම ගැන මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම රත්නපුර 
දිස්තික්කය, කළුතර දිස්තික්කය, ගාල්ල දිස්තික්කය සහ මාතර 
දිස්තික්කය කියන දිස්තික්ක හතර ෙම් ගංවතුරින් විශාල වශෙයන් 
හානියට පත් වුණා. අපි දන්නවා, මීට ෙපර 2003 වර්ෂෙය්ත් ෙම් 
වාෙග් ගංවතුරක් ඇති වුණු බව.  එදා 2003 වර්ෂෙය් ගංවතුර ඇති 
වුණු ෙවලාෙව් එම ගංවතුර අවම කරන්න කියලා යම් යම් පියවරල් 
ගත්තා. නමුත් මම කියන්නට ඕනෑ, ඇත්ත වශෙයන්ම ඒ ගත් 
පියවරවල් ඉදිරියට ෙගන ගිෙය් නැති බව. අවසානෙය් සිද්ධ වුෙණ් 
අවුරුදු දහයකට,  නැත්නම් ෙදොළහකට  පස්ෙසේ නැවත වරක් 
ගංවතුර ඇති ෙවලා  එදාට වඩා  හානියක්; එදාට වඩා විනාශයක් 
ඇති වීමයි.  

මම විෙශේෂෙයන්ම කියන්නට ඕනෑ, රට පුරාම ඇති වූ ෙම් 
ව්යසනෙයන් පවුල් 1,54,630ක පුද්ගලයන් 6,01,177ක් පීඩාවට 
පත් වුණු බව. ෙම්ක අෙප් රෙට් වරින් වර ඇති වන ඉතා විශාල 
ව්යසනයක්ය කියන එක කිව යුතු නැහැ. ෙම් ගංවතුර නිසා 
පුද්ගලයන් 300කෙග් පමණ ජීවිත හානි වුණා. දැනට ගණන් බලා 

තිෙබන විධියට මරණ 212ක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
තවත් අය අතුරුදහන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අතුරුදහන් වුණු අයත් 
ජීවිතක්ෂයට පත් ෙවලා කියලා අපට තීන්දු කරන්න පුළුවන්. 
නිවාස 3,059ක් සම්පූර්ණෙයන්ම විනාශ ෙවලා තිෙබනවා. තවත් 
නිවාස 20,285ක් අර්ධ වශෙයන් විනාශ ෙවලා තිෙබනවා. මම 
හිතන විධියට ෙම් ගංවතුරින් වැඩිෙයන්ම විනාශයට පත් වුණු, 
හානියට පත් වුණු දිස්තික්කයක් තමයි රත්නපුර. රත්නපුර 
දිස්තික්කය ගත්තාම ගාම නිලධාරි වසම් 325ක පවුල් 55,068ක්  
ගංවතුර නිසාත්, නාය යාම් නිසාත් ආපදාවට ලක්ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙම් පවුල් 55,068ට අයත් සාමාජිකයන් 2,12,246ක්  අසහනයට 
නැත්නම් අපහසුතාවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 

ෙම් අයට පසුගිය දිනවල කඳවුරු 169ක වාසය කරමින් 
ඔවුන්ෙග් ජීවිත රැක ගන්නට පුළුවන්කම ලැබුණත්, ෙම් වනෙකොට 
ඒ කඳවුරුවලින් ඔවුන් තමන්ෙග් නිෙවස්වලට ගිහිල්ලා තිෙබන 
බව මම කියන්නට ඕනෑ. නිෙවස්වලට යෑෙම්දී ඒ අයට ෙනොෙයක් 
පශ්නවලට අද මුහුණ පාන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. එකක්, ඒ 
අයෙග් නිවාස එළිෙපහළි කර ෙගන පිරිසිදු කර ෙගන යන්න ඕනෑ. 
ඒ වාෙග්ම ඒ අයට තිබුණු මුළුතැන් ෙගවල්, වැසිකිළි කැඩී තිෙබන 
නිසා අද ඔවුන්ට මූලික අවශ්යතාවන් ඉෂ්ට කර ගත ෙනොහැකි 
තත්ත්වයක් ඇති වී තිෙබනවා.  

රත්නපුරෙය් විෙශේෂෙයන්ම ගංවතුරට යට වන ඇලපාත, 
කලවාන, අයගම ඒ වාෙග්ම කුරුවිට වැනි පෙද්ශවල ජනතාවට 
ඔවුන්ෙග් ෙගවල්වලට අවශ්ය මූලික ෙද්වල්වත් සපයා ගන්න 
තවම ෙනොහැකි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ගංවතුර ඇති වුෙණ් මැයි 
26ෙවනි දා. ඇත්ත වශෙයන්ම 26ෙවනි දා ඉඳලාම තිවිධ හමුදාවත්, 
ෙපොලීසියත් ගංවතුරට ලක් වූ පෙද්ශවල ජනතාවට විශාල 
ෙසේවයක් කළා. අපි ඒක කියන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ගංවතුෙරන් 
හානියට පත් වූ පෙද්ශවල ජනතාව ෙබ්රා ගන්න ෙපොලීසිය තමයි 
මුලින්ම ඒ පෙද්ශවලට බැස්ෙසේ. ඒ අයට අවශ්ය කරන මූලික 
පහසුකම්වත් ඒ වනෙකොට තිබුෙණ් නැහැ. රත්නපුරෙය් ෙපොලීසිය 
ගත්තාම ඔවුන්ට ෙබෝට්ටු ෙදකක් තිබුණා. ෙම් ෙබෝට්ටු ෙදෙකන් ඒ 
ෙවලාෙව් ජීවිත ෙබ්රා ගන්න ඒ ෙගොල්ලන් කටයුතු කරන ෙකොට 
එක ෙබෝට්ටුවක් හිල් වුණා. එතෙකොට ඒ ෙගොල්ලන්ට ඉතිරි වුෙණ් 
තව එක ෙබෝට්ටුවයි. මා හිතනවා, ඒෙකන් ඔවුන් ජීවිත 70ක්, 80ක් 
පමණ ෙබ්රා ගත්තා කියලා. ඒ හැරුණු ෙකොට ෙවන ෙකොෙහේවත් 
ෙබෝට්ටුවක් තිබුෙණ් නැහැ. ෙම් ගැන අපි විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු 
කරන්න ඕනෑ. වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා සමඟ මම 
එකඟ වනවා. ෙබෝට්ටු සැපයීම අනිවාර්යෙයන්ම පූර්ව 
අවශ්යතාවක් විධියට තිෙබන්නට ඕනෑ. ෙමොකද, රත්නපුරය 
දිස්තික්කෙය් විෙශේෂෙයන්ම මම කියපු කුරුවිට, කලවාන, අයගම, 
නිවිතිගල, ඇලපාත වැනි පෙද්ශවල නිරන්තරෙයන් ගංවතුර 
ඇතිවනවා. ෙම් පෙද්ශවලට අවශ්ය ෙබෝට්ටු පහසුකම 
නිරන්තරෙයන් තිෙබන්නට ඕනෑ.  

ෙමවරත් අපි දැකපු ෙදයක් තමයි, ෙම් කිසිම තැනක 
ෙබෝට්ටුවක් ෙනොතිබීම. ෙම් සම්බන්ධෙයන් මම කාටවත් ෙචෝදනා 
කරනවා ෙනොෙවයි. ෙමොකද, 2003 වර්ෂෙය් ඇති වූ ගංවතුෙරන් 
පස්ෙසේ වරින් වර ගංවතුර ඇති වුණාට ඒවා ෙම් පරිමාණෙයන් ඇති 
වුෙණ් නැහැ; විශාල ගංවතුර බවට පත් වුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා 
සමහර විට හිතන්නට ඇති, සාමාන්ය ගංවතුරක් ආවත් ඒ තුළින් 
විශාල හානියක් වන අවස්ථාවක් ෙනොෙවයි, ඒ නිසා විශාල 
සූදානම්වීමක් අවශ්ය නැහැයි කියලා. නමුත්, ෙමවර ආ ගංවතුර 
සම්බන්ධෙයන් පූර්ව දැනුම්දීමක් ෙනොතිබුණු නිසාත්, ෙම් 
පරිමාණෙය් ගංවතුරක් එයි කියලා ජනතාවට දැනුවත් වීමක් 
ෙනොතිබුණු නිසාත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් සූදානම් වීමක් තිබුෙණ් 
නැහැ. ෙමවර ගංවතුර තත්ත්වෙය්දී අපි දැකපු ෙදයක් තමයි ඒක. 
එම නිසා මීට පස්ෙසේවත් ෙම් සම්බන්ධව අපි සැලකිලිමත් වන්න 
ඕනෑය කියලා මා හිතනවා. 

1387 1388 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙමවර මා දැකපු තවත් ෙදයක් තිෙබනවා. ගංවතුර ආවාම 
එක්ෙකෝ ජනතාව පන්සලක නවත්වනවා, නැත්නම් පාසලක 
නවත්වනවා, නැත්නම් පජාශාලාවක නවත්වනවා. සිය ගණනක් 
ෙදනා දවස් තුන හතරක් ෙම්වාෙය් පදිංචි ෙවලා ඉන්න ෙකොට 
ඔවුන්ට ඉතා විශාල අපහසුතාවන් ඇති වනවා. ඒ අයෙග් මූලික 
අවශ්යතාවන් සඳහා ඒ ස්ථානවල පමාණවත් පහසුකම් නැහැ. ඒ 
කඳවුරුවලට ගියාම අපි දැකපු ෙදයක් තමයි, විශාල අපහසුතා 
මැද්ෙද් ඒ අයට ජීවත් වන්න සිදුවීම. ඒ නිසා ගංවතුෙරන් 
නිරන්තරෙයන් යටවන පෙද්ශවල ජනතාව තාවකාලිකව ලැගුම් 
ගන්නා ස්ථානවලට අවශ්ය මූලික පහසුකම් සලස්වන්න අවශ්ය 
උපකරණ පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරු හරහා සැපයීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් 
තිෙබන්න ඕනෑය කියලා මා හිතනවා. පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලවලට ෙබෝට්ටු සැපයීම වාෙග්ම, ජංගම අවශ්යතාවනුත් 
සපයා තිබුෙණොත් ගංවතුරක් ආ අවස්ථාවලදී අවශ්ය ස්ථානවලට 
ඒවා සපයන්න පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන්ට පුළුවන් වනවා. ෙමොකද, 
පසුගිය දවස්වල පැවැත්වූ සාකච්ඡාවලදී ඒ කාරණය පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්වරුන් විසින්ම ඉදිරිපත් කරපු කාරණයක්.  

මම සන්ෙතෝෂයි කියන්න, ෙම් ගංවතුර ඇති වූ ෙදවැනි දවෙසේ 
වජිර අෙබ්වර්ධන ඇමතිතුමා රත්නපුරයට ගිහිල්ලා විෙශේෂ 
සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත් රත්නපුරයට 
ගිහිල්ලා සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූවා. එතැනදි ෙම් දිස්තික්කෙය් 
අවශ්යතාවන් ගැන අපි දීර්ඝ වශෙයන් සාකච්ඡා කළා. අද අපි 
ගංවතුර වැළැක්වීෙම් වැඩ පිළිෙවළකට යන්න ඕනෑ. රත්නපුරය 
දිස්තික්කෙය් තිෙබන කළු ගඟ ආශිතව රත්නපුරය දිස්තික්කයට 
පමණක් ෙනොෙවයි, කළුතර දිස්තික්කයටත් විශාල ව්යසනයක් 
සිදුවනවා. පසු ගිය කාලෙය් ගංවතුර ඇති වුණාම ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් අපි කථා කළා. ඊට පස්ෙසේ ඒක නැවතුණා.  

ආෙයත් ගංවතුර ආවාම තමයි ආෙයත් අපි ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
කථා කරන්ෙන්. ෙම් නිසා අපි තීන්දු කර ගන්න ඕනෑ, ගංවතුර ඇති 
වූ කාලයට පමණක් ෙම් සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කරලා 
නවත්වන්ෙන් නැතිව ෙමය දිගටම කියාත්මක කරන්න. කළු ගඟ 
සම්බන්ධව කථා කරන ෙකොට අපි දන්නවා, ශී පාද අඩවිය ආශිතව 
විශාල වශෙයන් වර්ෂාව තිෙබනවා කියලා. ඒ වර්ෂාව අෙපේල්, මැයි 
මාසවලදී වැඩිවනවා. එම නිසා තමයි කියන්ෙන් සිංහල අවුරුද්ද 
පහු ෙවලා දින 45ක් යනෙකොට ගංවතුරක් එනවා කියලා. එෙහම 
මතයක් තිෙබනවා. හැම වර්ෂයකම ගංවතුරක් එනවා. එය 
සාමාන්ය වශෙයන් ෙවන්න පුළුවන්; විශාල වශෙයන් ෙවන්න 
පුළුවන්. ගංවතුර ඇති වන කාලයට වැඩි වන ජලය කළු ග ෙඟන් 
බාහිරව ෙගන යෑම සඳහා වැඩ පිළිෙවළවල් ෙදකක් ෙයෝජනා 
ෙවලා තිෙබනවා.  

එක් ෙයෝජනාවක් තමයි, කළු ගෙඟ් මල්වල කියන පෙද්ශයට 
උඩින් ෙව්ල්ලක් කපලා, කුරුවිට පෙද්ශෙය් අක්කර 5,000ක 
පමණ වැවක් හදලා, ඒ වැෙව් එම වතුර ගබඩා කරලා, නැවත 
වරක් වර්ෂාව අඩු වුණාම කමානුකූලව කළු ගඟට ඒ වතුර නිදහස් 
කිරීම. ඒ ෙයෝජනාව ෙකොච්චර සාර්ථකද කියලා කියන්න මම 
දන්ෙන් නැහැ. නමුත් සමහර විෙශේෂඥයන් ෙම් ෙයෝජනාවට එකඟ 
ෙවන්ෙන් නැහැ.  

තව ෙයෝජනාවක් තිෙබනවා, මල්වල කියන පෙද්ශෙය් 
උමඟක් ආරම්භ කරලා, ඒ උමඟ උඩවලෙව් වැව දක්වා කපලා, 
වැඩි ජලය උමඟ දිෙග් උඩවලව වැවට යවන්න.  වඩා ෙයෝග්ය 
ෙයෝජනාව ඒකයි කියලා මා හිතනවා. ෙමොකද, ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
ෙවනත් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් ෙවලා නැහැ. එම ෙයෝජනා ෙදක තමයි 
ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  ඒ උඩවලව වැෙව් ෙම් කාලය 
වනෙකොට වතුර අඩු වීමක් තිෙබනවා. එතෙකොට ඒ වැවට 
අතිරික්ත ජලය උමඟක් මඟින් ෙගනි යන්න පුළුවන් කියන 

ෙයෝජනාව චීන වාර්තාවකින් ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙකෙසේ 
ෙහෝ ෙම් ෙයෝජනාව කියාත්මක කිරීම සම්බන්ධව ෙම් ගරු 
සභාෙව්දී පකාශ වුණා. මමත්, නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා 
ඇමතිතුමාත් 2013 අවුරුද්ෙද්දී මල්වල කියන ගමට 
සාකච්ඡාවකට ගියා. ඒ අවස්ථාෙව්දී ජනතාව ෙම් ෙයෝජනාවට දැඩි 
ෙලස විරුද්ධ වුණා. මට එතැනදී ෙපනී ගිය ෙදයක් තමයි, ෙම් 
ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් ජනතාව දැනුවත් කරලා නැති බව. ඒ 
ෙයෝජනාව පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරීමක් කරන්ෙන් නැතිව 
තමයි ෙම් කටයුත්ත ආරම්භ කිරීෙම් මූලික සාකච්ඡාව 
පැවැත්වූෙය්. ගංවතුර නිසා ඇති වන ව්යසනෙයන් ජනතාවට සිදු 
වන විපාක - අසහනය - සම්බන්ධව ජනතාව දැනුවත් කෙළොත් 
ජනතාව ෙම් ෙයෝජනාවට විරුද්ධ වන එකක් නැහැ කියා මා 
හිතනවා.  

අද මල්වල වැනි  පෙද්ශ දියුණු පෙද්ශ බවට පත්ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙත් වවලා, විශාල ෙගොඩනැගිලි හදලා, නිවාස හදලා, 
අද මිනිස්සු ඒ පෙද්ශෙය් එක්තරා සමාජ, ආර්ථික මට්ටමක ජීවත් 
වනවා. ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාවෙග් ආර්ථිකයට, ජන ජීවිතයට 
අහිතකර විධියට ෙම් ෙයෝජනාව කියාත්මක කරන්න ගිෙයොත් 
අපහසුයි. ඒ නිසා අපි ඒ අවස්ථාවන්හිදී යම් යම් විකල්ප වැඩ 
පිළිෙවළවල්වලට යන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ඒ පෙද්ශෙය් වතු 
තිෙබනවා. සමහර වතු හරියට නඩත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ.  හරියට 
නඩත්තු ෙවන්ෙන් නැති ඉඩම් අරෙගන,  තමුන්ෙග් වැවිලි 
කර්මාන්තය කරෙගන යන්න ඒ ජනතාවට ඉඩම් ලබා ෙදන්නට 
ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ජනගහනය අඩු - ජනශූන්ය-  පෙද්ශයක් 
ෙහොයාෙගන තමයි ෙම් කටයුත්ත ආරම්භ කරන්න ඕනෑ. ඒ හරිෙය් 
කුණුෙගොඩඇල්ල ෙහෝ කුණුෙගොඩවත්ත කියලා පෙද්ශයක් 
තිෙබනවා. ඒ හරිෙය් ජනතාව ෙබොෙහොම අඩුෙවන් ජීවත් 
ෙවන්ෙන්. ඒ කාරණය ගැන වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කෙළොත් 
ෙහොඳයි කියා මා හිතනවා. ෙමොකද, ඒ ජනශූන්ය පෙද්ශෙය් උමඟ 
ආරම්භ කරන්න පුළුවන් නම් වැඩි ජනගහනයකට බල ෙනොපාන 
විධියට ඒ කටයුත්ත කරන්න පුළුවන් වනවා. ඒ වාෙග්ම 
ජනතාවෙග් සහෙයෝගය ලබා ගන්න අමාරු ෙවන්ෙන්ත් නැහැ. 
ජල ගැලීම් නිසා වරින් වර රත්නපුර දිස්තික්කයටත්, කළුතර 
දිස්තික්කයටත් වන හානිය වළක්වන්න ෙම් ෙයෝජනාව ගැන 
විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරන්නට ඕනෑ.  

ඊළඟට අපට මුහුණ ෙදන්න සිදු ෙවලා තිෙබන පශ්නය තමයි, 
නාය යෑම. අද රත්නපුර දිස්තික්කෙය් පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාස 17න්, 12කම නාය යෑම සිදු වනවා. නාය යෑෙම් 
අවදානමක් ඇති ස්ථාන 210ක් ෙම් වනෙකොට හඳුනාෙගන 
තිෙබනවා. යම් යම් කඳු පුපුරලා තිෙබනවාය කියලා පසුගිය 
දිනවල ආරංචි වුණාම අදාළ නිලධාරින් ඒ පෙද්ශවලට ගිහිල්ලා 
පරීක්ෂා කළා. කඳු,  පෙද්ශ 210ක් නාය යෑමට භාජනය ෙවන්න 
ඉඩ තිෙබන බවට දැන් පකාශ කරලා තිෙබනවා. ෙම් තත්ත්වය, 
ඉතාම අවදානම් තත්ත්වයක්. ෙමොකද, ෙම් පෙද්ශවල හුඟ 
ෙදෙනකු දැනට ෙත් වැනි වගාවන් කරලා තිෙබනවා. හුඟ 
ෙදෙනකු දැනට ඒ පෙද්ශවල පදිංචි ෙවලා සිටිනවා. සමහර අය 
ෙගොවිතැන් කටයුතු කරනවා. ෙම් අයෙග් ජීවිත ෙබ්රා ගන්නවා 
නම්; අනාගතෙය්දී ෙම් අයට සුරක්ෂිත භාවයක් ඇති කරනවා නම් 
යම්කිසි විකල්ප වැඩපිළිෙවළකට අපි යන්න ඕනෑ. නාය යනවාය 
කියලා පකාශ කළාම සමහර අය ෙමොකද කරන්ෙන්? වැහි 
කාලයට ඒ කිට්ටුව තිෙබන පන්සලකට නැත්නම් පාසලකට 
යනවා.  නමුත් වර්ෂාව අවසන් වුණාම නැවත තමන්ෙග් 
නිවාසවලට එනවා. වැස්ස පටන් ගත්තාම ආපසු එළියට යනවා. 
ෙම් ආකාරයට ජීවත් වීම මම හිතන්ෙන් නැහැ, ශිෂ්ටාචාර 
සමාජයකට ගැළෙපනවාය කියලා. ෙම් ජනතාවෙග් ආර්ථිකය  
ශක්තිමත්ව ෙගොඩ නැෙඟන්න නම් ඒ අයට ජීවත් වීම සම්බන්ධව 
වාෙග්ම ඒ අයෙග් ආර්ථිකය සම්බන්ධව සථ්ාවර භාවයක් 
තිෙබන්නට ඕනෑය කියන කාරණය අපි ෙත්රුම් ගන්නට ඕනෑ. 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට ලැබී ඇති කාලය නම් අවසානයි. 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
මට තව විනාඩි ෙදකක් ලබා ෙදන්න. 

ෙම් සම්බන්ධව අපි පැහැදිලි, පතිපත්තිමය වැඩ පිළිෙවළකට 
යන්න ඕනෑය කියලා මම හිතනවා. එකක් තමයි දැනට තිෙබන 
වගා කරපු, නමුත් හරියාකාරෙයන් නඩත්තු ෙනොවන වතු ෙතෝරා 
ෙගන, ඒවායින් ඉඩම් අරෙගන, කඳු සහිත පෙද්ශවල ඉන්න අයට 
ඒ අයෙග් ජීවිකාව කරෙගන යාමට, යම් කිසි ආදායමක් ලබා 
ගැනීමට හැකි වන ආකාරයට ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් මාර්ග ඇති 
කිරීම. එෙහම වුෙණොත් අපට පුළුවන්කම ලැෙබයි, කඳුවල ෙත් 
වවන ජනතාව ඒ ස්ථානවලින් ඉවත් කර ගන්න. එෙහම නැති 
වුෙණොත් එෙහම ඒ කටයුත්ත අපහසු ෙවනවා. ඒ ජනතාව 
කීයටවත් කැමැති ෙවන්ෙන් නැහැ අපි ෙයෝජනා කළ නිසාම ඔවුන් 
දැනට ජීවත් වන පෙද්ශවලින් ඉවත් ෙවලා, තමුන් දැනට කරන 
වගා අත්හැර දමලා යන්න. ඒ කටයුත්ත අපි වහාම කළ යුතු 
ෙදයක්. නැවත වරක් ඒ ජනතාව නාය යන පෙද්ශවලම පදිංචි 
කරවීෙමන් ෙම් පශ්නයට කවදාවත් විසඳුමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. 
ෙමන්න ෙම් කරුණු ටික අපි සැලකිල්ලට ගත යුතුයි කියන 
කාරණය මතක් කරමින්, මම මාෙග් වචන කිහිපය අවසන් 
කරනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මැතිතුමා. You have 20 

minutes.  
 

 
[பி.ப. 1.49] 
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
எம  நாட் ேல ெவள்ளம் மற் ம் மண்சாி  காரணமாகத் 

ெதன்பகுதி மக்கள் பாாிய இழப் க க்கு கங்ெகா த் , 
அந்த இழப் களி ந்  மீள யாமல் தவித் க் 
ெகாண் க்கும் நிைலயில், வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்கள் 
உட்பட 11 மாவட்டங்களில் ெதாடர்ந்  நிலவிவ கின்ற 
வரட்சி காரணமாக 2,43,683 கு ம்பங்கைளச் ேசர்ந்த 8,49,752 
ேபர் க ம் பாதிப் க க்கு உட்பட் ள்ளனர். இதில் மிக 
அதிகளவிலான பாதிப் க க்கு உட்பட்ட மக்களாக வடக்கு, 
கிழக்கு மாகாணங்கைளச் ேசர்ந்தவர்கேள காணப்ப கின்றனர். 
அதாவ , இங்கு 1,86,180 கு ம்பங்கைளச் ேசர்ந்த 6,53,358 
ேபர் பாதிக்கப்பட் ள்ளதாக அனர்த்த காைமத் வ மத்திய 
நிைலயம் அறிவித் ள்ளதாகத் ெதாியவ கின்ற . எனேவ, 
இம்மக்கள  நிைலயிைன உடன  அவதானத்திற்கு 
உட்ப த்தி, அம்மக்க க்கு உாிய நிவாரணங்கைள வழங்க 
ெகௗரவ அைமச்சர் அ ர பிாியதர்சன யாப்பா அவர்கள் 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம் என்பைத த ல் 
இங்கு வ த்திக்கூற வி ம் கின்ேறன். 

எம  நாட் ன் வரலாற்ைறப் பார்க்கின்றேபா , கடந்த 
சுமார் 400 வ ட காலத்திற்குள்ளாக பல்ேவ  இயற்ைக 
அனர்த்தங்கள் ஏற்பட் ள்ளைம குறிப்பிடத்தக்க . வ டந் 
ேதா ம் இவ்வாறான இயற்ைக அனர்த்தங்கள் ஏற்பட்  

வ கின்ற நிைலயில், 1978இல் கிழக்கு மாகாணத்தில் ஏற்பட்ட 
சூறாவளி, 2004இல் கைரேயாரப் பகுதிகளில் ஏற்பட்ட சுனாமி, 
2011இல் வடக்கு மற் ம் கிழக்கு மாகாணங்களில் ஏற்பட்ட 
ெவள்ளப் ெப க்கு, 2014இல் இடம்ெபற்ற மீாியெபத்ைத 
மண்சாி , 2016இல் அரநாயக்க, லத்ெகாஹுப்பிட் ய மற் ம் 
க கண்ணாவ பகுதிகளில் ஏற்பட்ட மண்சாி கள், 2016இல் 
ெகா ம் , கம்பஹா, த்தளம் ஆகிய மாவட்டங்களில் ஏற்பட்ட 
ெவள்ளப்ெப க்கு ேபான்ற இயற்ைக அழி க க்குப் பின்னர் 
அண்ைமயில் எம  நாட் ன் ெதன்பகுதியில் ஏற்பட் ள்ள 
ெவள்ளம் மற் ம் மண்சாி கேள அதிக அழி கைள 
ஏற்ப த்தி ள்ள இயற்ைக அனர்த்தங்களாகக் க தப்ப  
கின்றன.  

அந்த வைகயில், 1975ஆம் ஆண்  தல் 2000ஆம் ஆண்  
வைரயிலான காலப்பகுதிகளில் எம  நாட் ல் ஏற்பட்ட சுமார் 
24 மண்சாி  அனர்த்தங்களின்ேபா  ற் க்கும் ேமற்பட்ட 
மக்கள் ப யாகியி ந்த நிைலயில், அதன் பின்னரான 
காலங்களில் - தற்ேபா  ஏற்ப கின்ற மண்சாி  
அனர்த்தங்களின்ேபா  ஒேர சம்பவத்தில் ற் க்கும் 
ேமற்பட்ேடார் ப யாகி வ வைத ம், ெதன்ேமல் மற் ம் 
வடகீழ் ப வகால மைழ காரணமாக ஏற்ப கின்ற 
ெவள்ளத்தினால் இரத்தின ாி, க த் ைற, ெகா ம் , 
கம்பஹா, கா , தி ேகாணமைல, ப ைள, ெபாலன்ன ைவ, 
மட்டக்களப் , மாத்தைள, ெமானராகைல ேபான்ற 
மாவட்டங்க டன் வடக்கில் அைனத்  மாவட்டங்க ம் 
வழைமயாகப் பாதிக்கப்பட்  வ வைத ம் ெதன்பகுதியிேல 
குறிப்பாக, 1999ஆம் ஆண் ந்  இரத்தின ாி, க த் ைற 
ஆகிய மாவட்டங்கள் ெவள்ளப்ெப க்குக் காரணமாக அதிக 
பாதிப் க க்கு கங்ெகா த்  வ வைத ம் நாம் 
அவதானத்தில் ெகாள்ள ேவண் ள்ள .  

இத்தைகய இயற்ைக அனர்த்தங்கள் ஏற்பட் , அ  பாாிய 
அழி கைள ெகாண் வ கின்ற நிைலயில், "இயற்ைக 
அழி கைளத் த த்  நி த்த யா " எனப் ெபா வாகக் 
கூறிவிட் , அல்ல  "மக்கைள அங்கி ந்  ெவளிேயறச் 
ெசான்ேனாம், ஆனால் மக்கள் அைதக் ேகட்கவில்ைல" என 
மக்கள்மீ  பழிேபாட் விட் த் தப்பித் க்ெகாள்வதிேலேய 
ெபா ப் வாய்ந்த பல ம் ெதாடர்ந்  ஈ பட்  வ கின்றனர். 
அண்ைமக்காலமாக ேமற்ப  இயற்ைக அழி கள் ெதாடர்வ  
பற்றி ம் அதன் காரணமாகப் பாாிய உயிர்ச் ேசதங்கள் 
உட்படப் பல்ேவ  அழி கள் ஏற்ப வ  ஏன்? என்ப  
குறித் ம் அவற்றி ந்  பா காப் ப்ெப ம் வைகயில் 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ய நடவ க்ைககள் பற்றி ம் 

ன்கூட் ேய சிந்தித் ச் ெசயற்படேவண் ய ெபா ப் 
பானவர்களின் ெசயற்பா கள் இங்கு பல னமான 
நிைலயிேலேய உள்ள  என்பைதச் சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன். அந்த வைகயில் பார்க்கின்றேபா , 
இயற்ைக அனர்த்தங்கள் என்  எம  நாட் ல் கூறப்பட்  
வ கின்ற பல அனர்த்தங்கள், இயற்ைகயின் ெகாைடயிைன 
ைவத்  நாம் ெசயற்ைகயாக ஏற்ப த்திக் ெகாள்கின்ற 
அனர்த்தங்கள் என்ேற கூறேவண் ள்ள . 2014இல் 
மீாியெபத்ைத மண்சாி  அனர்த்தம் ஏற்பட்ட . இதற்குத் 
தனிமனித ெசயற்பா கேளா அல்ல  இயற்ைகேயா 
காரணமல்ல. அங்கு ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற உமாஓயா 
திட்டத்தின் பிரதிபலனாகேவ இந்த அனர்த்தம் ஏற்பட்டதாக 
சுற்றாடல் மற் ம் இயற்ைகக் கற்ைகக க்கான ைமயம் 
ஆதாரத் டன் நி பித்தி ந்தைத இங்கு அவதானத்தில் 
ெகாள்ளேவண் ம். 

எம  நாட்ைடப் ெபா த்தவைரயில் 103ஆ கள் உள்ளன. 
இவற்றில் 10 ஆ கேள ெபாிய ஆ களாக உள்ளன. நாட் ல் 
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ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ கின்ற அபிவி த்திச் ெசயற்றிட்டங்கள் 
காரணமாக இந்த ஆ களின் ெப ம்பாலான ஊற் க்களில் 
சிைத  நிைலகள் காணப்ப வ டன், அதிகளவிலான மண் 
அங்கி ந்  ெவட்  எ க்கப்ப கின்ற நிைலயில் இயற்ைக 
யாகேவ அந்த ஆ களின் ெவள்ளப் ெப க்ைகக் கட் ப் 
ப த் கின்ற ச ப்  நிலங்கள் அழி க்கு உட்பட் ள்ளன. 
அ மட் மல்லா , நிலத்திற்கு நீர் உறிஞ்சப்ப கின்ற 
இடங்களிெலல்லாம் பாாிய கட் டங்கள் எ ப்பப்பட் ள்ளன. 
உதாரணமாக, களனி கங்ைகையச் சூழ ம் இேத 
நிைலைமயிைனக் காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . அந்த 
வைகயில் நிைலெப  அபிவி த்தி மதிப்பீட் த் 
திட்டங்களின்றி எம  நாட் ல் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள 
பல்ேவ  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் காரணமாக நீர் 
இயற்ைகயாகேவ கட க்கு வ ந்ேதா ம் பகுதிகள் 
மறிக்கப்பட் ள்ளன. ேம ம், அேதேபான்  பல பகுதிகளில் 
மறிக்கப்படக்கூ ய வாய்ப் கள் இ ப்பதாகேவ ெதாிய 
வ கின்ற . இந்நிைலயில், ஆ கள் ெப க்ெக க்கின்ற 
ேபா , அவற்றின் நீைர ெவவ்ேவ  பகுதிக க்குத் திைச 
தி ப்பக்கூ ய வழிவைககள் ேபாதியளவில் ேமற்ெகாள்ளப் 
படாத நிைலயில், அந்த நீர் கட க்கு வ ந்ேதாடக்கூ ய 
வழிக ம் அைடக்கப்ப கின்றன. இதன் காரணமாக எம  
நாட் ல் ெவள்ள அனர்த்தம் என்ப  தவிர்க்க யாத 
ஒன்றாகி ள்ள  என்ேற நான் க கின்ேறன். 

இதனால் எம  நாட் க்கு அபிவி த்தி ேவைலத்திட்டங்கள் 
ேதைவயில்ைல என்  ெபா ள்படா . அபிவி த்தித் 
திட்டங்கள் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றேபா  அ  நிைலெப  
அபிவி த்தியாக இ க்க ேவண் ம். இயற்ைகயின் 
ஓட்டத்திற்கான வழிகள் தைடப்படாத வைகயில் மாற்  
ஏற்பா களி டாக அைவ ேமற்ெகாள்ளப்படல் ேவண் ம் 
என்பைதேய நான் இங்கு வ த்திக் கூற வி ம் கின்ேறன். 

அத் டன், இந்த ஆ கைளப் ெபா த்தவைரயில் 
அவற்றில் குப்ைபகள் மிக அதிகமாகக் ெகாட்டப்ப கின்றன. 
அதிகமான மைழ ழ்ச்சி, மண்சாி கள், ெவள்ளப்ெப க்கு 
என்பவற்றின் காரணமாக ஆ களின் உட்பகுதிகளில் மண் 
நிைறந்  ேம கள் உ வாகி ள்ளன. இதன் காரணமாக சி  
மைழ ெபய்தாேல ஆ கள் ெப க்ெக க்கும் நிைல 
ஏற்ப கின்ற . எனேவ, இந்த விடயத்ைத ம் நாம் 
அவதானத்தில் ெகாண் , அதற்கான பாிகாரங்கள் காணப்பட 
ேவண் ள்ளைத ம் இங்கு சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். 

அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சு என்ப , ஓர் அனர்த்தம் 
ஏற்பட்டதன் பின்னர் நிவாரணங்கைளச் ேசகாித் , அதைனப் 
பங்கீ  ெசய் ம் நடவ க்ைகைய ன்ென ப்பதாக மட் ம் 
இ க்காமல், அனர்த்தங்கள் ஏற்ப வதற்கு ன்னராகேவ 
அதற்கான தயார் நிைலயில் இ ந் ெகாண் , அனர்த்தங்கள் 
ஏற்ப கின்றேபா  அதன  தாக்கத்ைதக் குைறத் க் 
ெகாள்வதற்கும் பாதிக்கப்ப கின்ற மக்கள் விைரவாகத் 
தங்கள  இயல்  வாழ்க்ைகக்குத் தி ம் வதற்குமான 
நடவ க்ைககைள எ க்கக்கூ ய தகுதி டன் இ க்க 
ேவண் ம். அைதவி த் , "இத்தைகய ஓர் அனர்த்தம் 
ஏற்ப ெமன்  நாங்கள் அறிந்தி க்கவில்ைல" எனக் கூ வ  

ைறயாகா . அேதேநரம், அனர்த்தங்களி ந்  மக்கைளப் 
பா காக்கும் வைகயில், அவசர நிைலைமகளின்ேபா  
எவ்வா  ெசயற்ப வ  என்ப  ெதாடர்பில் மக்க க்கு 
விழிப் ணர்ைவ ஏற்ப த் வதற்ெகன அரசாங்கம் விேசட 

அபாய பிாி  ஒன்ைற அைமப்பதற்கு தீர்மானித் ள்ளதாக 
அறிய கின்ற . இ  வரேவற்கத்தக்கெதா  விடயமாகும். 
எனி ம், அனர்த்த விடயங்கள் ெதாடர்பில் ஓர் அைமச்சு 
ெசயற்ப கின்ற நிைலயில், அதைன ேம ம் வ ப்ப த்தக் 
கூ ய வைகயிலான திட்டங்கள் ேமற்ெகாள்ளப்படாமல், 
அதற்குப் றம்பாக இப்ப ெயா  பிாி  அைமக்கப் 
ப வதான  அந்த அைமச்சின் மீதான நம்பகத் தன்ைம 
யின்ைமயாலா?என்ெறா  ேகள்வி எம  மக்களிைடேய 
எ ந் ள்ளைத ம் இங்கு அவாதானத்திற்குக் ெகாண் வர 
வி ம் கின்ேறன். 

இலங்ைகயில் அண்ைமயில் ஏற்பட்ட ெவள்ள அனர்த்தம் 
ேபான்றேதார் இயற்ைக அனர்த்தம் சில மாதங்க க்கு 

ன்பதாக அ ஸ்திேர ய நாட் ல் இடம்ெபற்ற . 
ெவள்ள ம் சூறாவளி ம் அங்கு அனர்த்தமாக உ ெவ த் 
தி ந்தன. அந்நாட்  அரசாங்கம், ஊடகங்கைள ெவகு 
அற் தமாகப் பயன்ப த்தியத டாக ேமற்ப  
அனர்த்தத்தின்ேபா  பல ம் காப்பாற்றப்பட்ட டன், இ வர் 
மாத்திரேம உயிாிழந்தனர். அ ம், ெவள்ளத்தில் சிக்கிய 
ெபண்ெணா வர் திடீெரன ஏற்பட்ட இரத்த அ த்தத்தினா ம் 
பி ப்ைபன்ஸ் நாட் ப் பிரைஜெயா வர் குறித்த 
அறி ைரகைளப் பின்பற்றாத காரணத்தினா ேம உயிாிழந் 

ள்ளனர். அ ேபால், எம  நாட்ைடவிட வ ைமநிைல 
கூ ய பங்களாேதஷ் எவ்வா  அண்ைமய ‘ேமாரா’ 
சூறாவளிக்கு கங்ெகா த் ள்ள  என்பைத ம் நாம் 
ஆராய்ந்  பார்க்க ேவண் ம். இதன்ேபா  சுமார் 7 மனித 
உயிர்கேள ப யானதாக அறிய கின்ற .  அந்த நா களில் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற ன் ஆயத்தங்கள் காரணமாகேவ 
இவ்வா  பாாிய உயிர் மற் ம் ஏைனய ேசதங்கள் 
தவிர்க்கப்ப கின்றன. ஆனால், எம  நாட் ல் 
அனர்த்தெமான்  ஏற்பட்டதன் பின்னர் ேமற்ெகாள்ளப் 
ப கின்ற ெசயற்பா களில் சற்ேற ம் ஓர் அனர்த்தம் நிக ம் 

ன்பதாக ஆயத்த நிைல என்ற ாீதியில் ேமற்ெகாள்ளப்படாத 
நிைலேய காணப்ப கின்ற .  

ேமற்ப  அனர்த்தம் ஏற்பட்ட சந்தர்ப்பத்தின்ேபா  
மைழ ழ்ச்சி ெதாடர்பான ல் யமான எதிர் கூறல்கைள 
ெவளியி வதற்குத் தற்ேபா  பின்பற்றப்பட் வ கின்ற 

ைறகளில் குைறபா கள் காணப்ப வதாக வளிமண்டல 
வியல் திைணக்களம் கூ கின்ற .  ேமற்ப  தினத்தில் 
அதிகூ ய மைழ ழ்ச்சியாக 100 மில்  மீற்றர் அல்ல  150 
மில்  மீற்றர் மைழ ெபய் ெமன எதிர்பார்க்கப்பட்ட 
நிைலயில், 500 மில்  மீற்ற க்கும் அதிகமான மைழ ழ்ச்சி 
பதிவாகியி ந்தைமையக் காணக்கூ யதாக இ ந்த .  ஆக, 
மைழ ழ்ச்சிையக்கூட ல் யமாக அளவி வதற்கான 

ைறைம எம  நாட் ல் இ வைரயில் இல்ைல என்ப  
ரதிஷ்டவசமான நிைலைமயாகும். பிரேதசங்கள் ாீதியாக 3 

மணித்தியாலங்க க்கு ஒ  தடைவ மைழ ழ்ச்சிைய 
அளவி வ  வழக்கெமன்  கூறப்ப கின்ற . இவ்வா  
பிரேதச ாீதியாக அளவிடப்ப ம் மைழ ழ்ச்சி குறித்த 
தகவல்கள் தைலைமயகத் க்கு வ வதில் காலதாமதம் 
ஏற்ப வதாகக் கூறப்ப கின்ற . இவ்வா , காலாகாலமாக 
அனர்த்தங்களின்ேபா  ஒவ்ெவா  காரணங்கள் 
கூறப்ப கின்றனேவ தவிர, அவற்ைற நிவர்த்திக்கும் ேநாக்கில் 
எந்தச் ெசயற்பா க ம் ன்ென க்கப்பட்டதாகத் ெதாிய 
வில்ைல.  

எம  நாட் ல் இத்தைகய அனர்த்தங்கள் ஏற்ப கின்ற 
ேபா , ஒன்  இயற்ைகயின்மீ  பழிையப் ேபா வ  அல்ல  
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மக்கள்மீ  பழிையப் ேபா வ  என்ப ேவ வழக்க 
மாகி ள்ள . ெகாஸ்லந்த - மீாியெபத்த மண்சாிவின்ேபா ம், 
அரநாயக்க மண்சாிவின்ேபா ம், ஏன் அண்ைமக்கால 
அனர்த்தங்களின்ேபா ம் மக்கள்மீ  குற்றஞ்சாட் க்கள் 

ன்ைவக்கப்பட்டைத நாம் கண் ந்ேதாம்.  அதாவ , 
"அபாய இடங்களி ந்  மக்கைள ெவளிேயறச் 
ெசான்ேனாம்; ஆனால், மக்கள் ெவளிேயறவில்ைல" என்ற 
குற்றச்சாட் ! அனர்த்தம் ெதாடர்பில் ன்ெனச்சாிக்ைக 
வி ப்பைதப் ேபான்ேற, அனர்த்தம் ஏற்பட ள்ள 
பகுதிகளி ந்  மக்கைளப் பா காப்பான பகுதிக க்கு 
ெவளிேயற் வ ம் அரசாங்கத்தின் கடைமயாகும் என்பைத 
நிைனவில் இ த்திக்ெகாள்ள ேவண் ம்.  அனர்த்தங்கள் 
ெதாடர்பில் ன்ெனச்சாிக்ைககள் வி க்கப்ப கின்றன. 
மக்கள் ெவளிேயறவில்ைல என்றால், அதற்குக் காரணம் 
மக்களல்ல! ஒ  பகுதியில் அனர்த்தம் ஏற்ப கின்ற  என்றால் 
அங்கி ந்  ெவளிேய கின்ற மக்கள் எங்கு ெசல்வார்கள்? 
அவர்கள  வாழ்விடங்க க்கான உ திநிைல என்ன? என்பன 
குறித் ச் சிந்தித் ப் பார்க்க ேவண் ம்.  

இடப்ெபயர் கள் குறித்த மிக ம் ேவதைனமிக்க 
அ பவங்க க்கு இந்த நாட் ல் நாேம அதிகளவில் 

கங்ெகா த் ள்ள மக்கள் என்பதால் அந்த ேவதைனகைள 
என்னால் நன்றாகேவ உணரக்கூ யதாக இ க்கின்ற . 
இ வைரயில் ஏற்பட் ள்ள அனர்த்தங்களால் பாதிக்கப் 
பட் ள்ள மக்க க்கு உாிய இழப்பீ கள் வழங்கப்பட் ப் 

ர்த்தி ெசய்யப்பட் ள்ளனவா? கைள இழந்தவர்க க்கு 
கள் அைமத் க் ெகா க்கப்பட் , அத்திட்டங்கள் ர்த்தி 

ெசய்யப்பட் ள்ளனவா? 2004ஆம் ஆண்  ஏற்பட்ட 
சுனாமியினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்கு எனக் கிழக்கு 
மாகாணத்திேல ைரச்ேசாைலப் பகுதியில் அைமக்கப்பட்ட 

கள்கூட இ வைரயில் பயனாளிக க்கு வழங்கப்படாத 
நிைலேய காணப்ப கின்ற . எனேவ, நான் இங்கு 

ன்ைவத் ள்ள குைறபா கள் மற் ம் ேதைவகள் 
அைனத் ேம இன்  எம  மக்கள் ன்பாக எ ந்தி க்கும் 
ேகள்விகளாகும் என்பைத இங்கு ெதாிவித் , அந்த வைகயில் 
எம  நாட் ல் எதிர்வ ம் காலங்களில் ஏற்படக்கூ ய 
இயற்ைக அனர்த்தங்க க்கு கங்ெகா க்கக்கூ ய வைக 
யிலான திட்டங்கைளத் தீட் , அவற்ைறச் ெசயற்ப த்த இந்த 
அரசு ன்வர ேவண் ம் எனக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

குறிப்பாக, எம  அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சர் 
ெகௗரவ அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா அவர்கள் கடந்த 24ஆம் 
திகதி ெமக்சிேகாவில் நைடெபற்ற அனர்த்தங்கைளத் த ப்ப  
ெதாடர்பான மாநாட் ல், ‘இயற்ைக அனர்த்தெமான்றின் 
ேபா  உட்கட்டைமப் ச் ேசதங்கைளக் குைறத் , ெபா ளா 
தார அழி கைள எவ்வா  கட் ப்ப த் வ ’ என்ற ெதானிப் 
ெபா ளில் உைரயாற்றியி ப்பதாக அறிய கின்ற . 
அவர  அந்த உைரயில் காணப்படக்கூ ய விடயங்கைள ம் 
ெசயற்ப த் வதற்கு உாிய நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட 
ேவண் ம். அத்ேதா , ெதன்னிலங்ைகயில் பாதிக்கப்பட்ட 
மக்க க்கு எம  அ தாபங்கைளத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்வேதா , அந்த மக்கைள இன்னல்களி ந்  
மீட்ெட ப்பதற்கான திட்டங்கைளத்  தீட் , அவற்ைற 
விைரவாகச் ெசயற்ப த் மா ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 
அேதேநரத்தில் வடக்கு, கிழக்கு உள்ளடங்கலாக 
நாட் ைடய ஏைனய சில பகுதிகளி ள்ள மக்கள் 
வரட்சியால் மிக ம் பாதிக்கப்பட் க்ெகாண் க்கின்றனர். 
அந்த மக்க ைடய தாகத்ைதத் தீர்ப்பதற்குாிய 
நடவ க்ைககைள ம் விைரவாக எ க்குமா  அரைசக் 
ேகட் க்ெகாண் , எனக்குச் சந்தர்ப்பம் ெகா த்ததற்கு நன்றி 
கூறி, விைடெப கின்ேறன். வணக்கம்.  

[අ.භා. 2.05] 
 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගංවතුෙරන් මිය ගිය, ඒ 

වාෙග්ම අතුරුදහන් වුණු අයෙග් පවුල්වල සියලු ෙදනාටමත්, 
තුවාල වුණු අයටත් මම පළමුෙවන්ම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මාෙග් 
කනගාටුව පකාශ කරන්න ඕනෑ. ෙම් ගංවතුර අපි හැම අවුරුද්ෙද්ම 
බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙදයක්. රත්නපුර දිස්තික්කයට වහින ෙකොට 
අපට අනිවාර්යෙයන්ම ගංවතුර ගලනවා. අෙප් පාලින්ද නුවරින් 
පටන් ගත්තාම ෙකළින්ම ඉංගිරිය දක්වාම ගංවතුර ගලනවා. ඒක 
අපි සාමාන්යෙයන් දන්නා ෙදයක්; හැමදාම බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් 
ඉන්නා ෙදයක්. නමුත් ඒකට මුහුණ ෙදන්න අපට ශක්තිය තිබුණා. 
ෙමොකද, ඒ කාලෙය් පළාත් පාලන ආයතන සකියයි. පාෙද්ශීය 
සභාෙව් සභාපති හිටියා; මන්තීවරු හිටියා. ඒ අය ෙලොකු වග කීමක් 
ඇතුව ෙම් කාරණයට මුහුණ දුන්නා. නැත්නම් ඒ ෙගොල්ලන්ට 
ගම්වල ජීවත් ෙවන්න බැහැ ෙන්. නමුත් ෙමවර අපි හිතුවාට වඩා 
ෙදගුණයක්, ෙතගුණයක් විතර ගංවතුර ගලන්න පටන් ගත්තා, 
විශාල වර්ෂාවක් සමඟ.  

පසුගිය 25වන දා රෑ වැස්සා. 26වන දා පාන්දර 5.30 විතර වන 
විට මම දැනගත්තා,  මාවතවත්ත, ෙබල්ලන, පාලින්ද නුවර නාය 
ගිහිල්ලා දස ෙදෙනක් යට ෙවලාය කියලා. මම ඒ ෙවලාෙව්ම ගියා. 
මම දැක්කා, ෙගවල් තුනක් සම්පූර්ණෙයන්ම යට ෙවලා, සමතලා 
ෙවලා තිබුණා. ඒ ෙගවල්වල හිටපු එෙකොෙළොස්ෙදනාම 
ෙපෙනන්න හිටිෙය් නැහැ. ඒ ඔක්ෙකෝම යට ෙවලා මැරිලා 
තිබුණා.  ඒ වාෙග්ම අත්වැල්ෙතොට, දිගන්ෙන් අටෙදෙනක් යට 
වුණා. තවම ඒ bodies අරෙගන නැහැ. මෙග් ඉතාම ෙහොඳ 
පාක්ෂිකෙයකුත් නැති වුණා. ඒ අටෙදනාෙගන් තවම ෙසොයා 
ගත්ෙත් ෙදෙදෙනකුෙග් bodies විතරයි. ඒ අය වැෙටන්ෙන් 
අතුරුදහන් වුණු අයෙග් ලැයිස්තුවට. නාය යාම් සහ ගංවතුර 
තත්ත්වය අධික ෙලස බලපෑ නිසා ඒක අපි කාටවත් එක පාරට 
හිතාගන්න බැරි වුණා. නමුත් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න ඕනෑ, 
ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථානයට මීට වඩා සැලකිලිමත් 
ෙවන්න තිබුණා කියලා. ෙමොකද, ඒක තමයි ඒ ආයතනෙය් job 
එක.  

ෙම් වාෙග් ව්යසන ඇති වන විට ඒ ෙගොල්ලන් මුලින් දැනෙගන 
ඉන්න ඕනෑ; ඒ ෙගොල්ලන් ඒකට ලැහැස්ති පිට ඉන්න ඕනෑ. ගරු 
ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග් ඉස්සර හැම 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයකම ඔරු තිබුණා. ඊට පස්ෙසේ තමයි 
ෙබෝට්ටු ෙගනැල්ලා දුන්ෙන්. එතෙකොට මිනිස්සු දන්නවා, 
ෙකොෙහොමද ගිහිල්ලා මිනිසුන්ව ෙබ්රා ගන්ෙන් කියලා. ෙම් 
වතාෙව් කිසිම සැලැස්මක් තිබුෙණ් නැහැ; කිසිම සූදානමක් 
තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා මිනිස්සු ෙගොඩාක් පීඩාවට පත් වුණා.  

අපට සුනාමි ආවා ෙන්. සුනාමි ආපු ෙවලාෙව් අපි හිතුෙව් නැති 
ෙදයක් තමයි සිද්ධ වුෙණ්. සුනාමිෙයන් පස්ෙසේ ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශය ඇති කරලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වුෙණ්, ඒ ෙගොල්ලන් ෙමොන කමයකින් හරි ෙම්වා ගැන දැන ෙගන, 
ඒ සඳහා අවශ්ය බඩු මූට්ටු ලැහැසත්ි කර ෙගන ඉන්න ඕනෑ කියන 
එකයි. නමුත් ඒක හරියාකාරව සිද්ධ වුෙණ් නැහැ කියන එක මම 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න ඕනෑ.  

අෙප් කළුතර දිස්තික්කය ගත්තාම පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාස 14ක් තිෙබනවා. ගාම නිලධාරි ෙකොට්ඨාස 376ක් ෙමම 
ගංවතුරට ෙගොදුරු වුණා. පවුල් 50,482ක සාමාජිකයින් 187,883ක් 
ෙගොදුරු වුණා. මරණ 65ක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. 50ෙදෙනක් 
අතුරුදහන් ෙවලා තිෙබනවා. තුවාලකාරෙයෝ 20ක් ඉන්නවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පූර්ණ හානි නිවාස 407යි, අර්ධ හානි නිවාස 1,324යි, සුළු හානි 
නිවාස 1,441යි. ඒ වාෙග්ම නාය ගිය පෙද්ශ 28ක් තිෙබනවා. 
පළාත්බද මාර්ග 8ක් සම්පූර්ණෙයන්ම අබලන් ෙවලා තිෙබනවා. 
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් මාර්ග 6ක් අබලන් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පාසල් විශාල පමාණයක් ෙමම ගංවතුර 
ව්යසනයට ෙගොදුරු ෙවලා තිෙබනවා. මතුගම පාසල් 68ක්, කලුතර 
පාසල් 25ක්, ෙහොරණ පාසල් 40ක් ගංවතුර නිසා අබලන් 
තත්ත්වයට පත්ෙවලා තිෙබනවා. ඒවා පතිසංස්කරණය කරන්න 
ඕනෑ. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම කිව යුතු විෙශේෂම 
කාරණය තමයි නායයෑම් අවදානම. නායයෑම් අවදානම තිෙබන 
ස්ථාන දැනට 481ක් තිෙබනවා. දැනට එයින් 141ක් පරීක්ෂා 
කරලා තිෙබනවා. ඒක ජාතික ෙගොඩනැඟිලි පර්ෙය්ෂණායතනයට 
අයිති වැඩක් කියලා මම හිතනවා. අපි ඒකත් විෙශේෂ කාරණාවක් 
විධියට ගන්න ඕනෑ. ඉදිරිෙය්දී නාය යෑමට ලක්ෙවයි කියා 
හඳුනාගත් පෙද්ශ සඳහා අපි වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න ඕනෑ. නාය 
යනවා කියන එක අපි දන්ෙන් අද ඊෙය් ෙනොෙවයි. කාලයක් 
තිස්ෙසේ සිටම -අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ සිටම- කඳු නාය යනවා 
කියන එක කියනවා. සමහර අය එම ස්ථානවලින් ඉවත් කරලාත් 
තිෙබනවා. මම පදිංචි ෙහොරවල ගෙම් කන්ද නාය ගියා. එහි පදිංචිව 
සිටි අයට ෙවනත් ස්ථාන දුන්නාට, ඒ තැන්වල පදිංචියට ගිය අයත් 
ඉන්නවා; ෙනොගිය අයත් ඉන්නවා. ඒක නිසා නායයෑම් අවදානම 
තිෙබන ස්ථාන 481 සඳහා විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න ඕනෑ. 
ඒ එක්කම නාය යෑෙමන් ඉඩම් අහිමිෙවලා, නිවාස අහිමිෙවලා 
අවතැන් වන අය ගැනත් විෙශේෂෙයන් ෙසොයා බලන්න ඕනෑ. 
ෙමොකද, මුදල් ෙදනවාය කිව්වාට ජනතාව  තුළ විශ්වාසයක් නැහැ. 
පූර්ණ හානි නිවසක් සඳහා ලක්ෂ 25ක් ෙදනවා කිව්වාෙන්. ලක්ෂ 
25ක් ෙදනවා කිව්වාට, පසු ගිය කාලෙය් සිදු වුණු ෙද්වල් දිහා 
බැලුවාම මිනිසුන් තුළ ඒ ගැන විශ්වාසයක් නැහැ. ෙකොස්ගම අවි 
ගබඩාව පිපිරීම සිදුවූ ස්ථානෙය්, ඒ වාෙග්ම නායගිය තැන්වල, 
අරණායක සිටි මිනිසුන්ට තවමත් ඒ මුදල් ෙනොලැබීම පිළිබඳව ටීවී 
එෙක් ෙපන්වනවා. ලක්ෂ 25ක් ෙදනවාය කියන කාරණය 
සම්බන්ධෙයනුත් මිනිසුන්ෙග් විශ්වාසය දිනාගන්න ඕනෑ.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම මැරුණු 
පුද්ගලෙයක් ෙවනුෙවන් රුපියල් ලක්ෂයක් ෙදන්න තීරණය 
කරලා තිෙබනවා. ඒ මුදලිනුත් හුඟක් තැන්වලට රුපියල් 15,000ක් 
පමණයි ලැබී තිෙබන්ෙන්. මරණ සහතිකය දුන්නාට පසුව තමයි 
ඉතිරි රුපියල් 85,000 ලබා ෙදන්ෙන් කියලා සඳහන් කර 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අතුරුදහන් වුණු අය දැන් ඉන්ෙන් පස් යට. 
මම මීට ඉස්ෙසල්ලා මතු කළා වාෙග් ඒ අයෙග් පවුල්වලටත් එම 
දීමනාව ලබාෙදන්න කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. එෙහම නැති 
වුෙණොත් අතුරුදහන් වුණු අයෙග් පවුල්වලට එම දීමනාව 
ලබාගන්න අවුරුදු 7ක, 8ක වාෙග් කාලයක් බලාෙගන ඉන්න 
ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, තවත් කිව යුතු විෙශේෂම 
කාරණයක් තිෙබනවා. ෙම් ව්යසනෙයන් ෙගවල් කැඩුණු අය 
ඉන්නවාෙන්. දැන් ඔවුන්ට යන්න තැනක් නැහැ. ඒ මිනිස්සු 
පන්සල්වල සිටියා; පාසල්වල සිටියා. නමුත් ඔවුන්ට හැමදාම ඒ 
තැන්වල ඉන්න බැහැ. ඒ අයට රුපියල් ලක්ෂ 25ක මුදල ලබාදීලා 
නිවස හදාගන්නකල් ෙවනත් කුලී නිවසක ෙහෝ ඉන්න මුදලක් 
ලබාෙදන්න කියන ඉල්ලීම මම ෙම් අවස්ථාෙව් කරනවා. අපි පක්ෂ 
ෙභ්දෙයන් ෙතොරව කථා කෙළොත් කියන්න ඕනෑ, ෙම් ව්යසනෙය්දී 
ඇත්තටම නිලධාරින් වැඩ කරනවා අපි දැක්කා. නමුත්, නිලධාරින් 
භයවුණා. භය වුෙණ් විධිමත් චකෙල්ඛ ඇවිල්ලා නැති නිසායි. 
දැනට තිෙබන්ෙන් පැරණි චකෙල්ඛ. ඒ වාෙග්ම ඔවුන් FCID 

එකට අරෙගන ගිය නිසා භයවුණා. අෙප් ගම්වල ගාම නිලධාරින්, 
ඒ වාෙග්ම සමෘද්ධි නියාමකයින් FCID එකට ෙගනගියා. FCID 
එකට ෙගනියනවා කිව්වාම ඒ අය භයයි. ඒ අය අපට කථා කරලා 
කියනවා, "මන්තීතුමා, අපට ෙහට FCID එකට එන්න කියලා 
තිෙබනවා. අපට ආපහු එන්න ලැෙබයිද, එෙහම නැත්නම් කූඩුවට 
දමයිද දන්ෙන් නැහැ" කියලා. ඒ නිසා ඔවුන් ඒ අවදානම ගත්ෙත් 
නැහැ. ඒ කාරණයත් මම තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න ඕනෑ. 
ෙම්ක ඉතාම බරපතළ ෙදයක්. 

ගාම නිලධාරි මහත්වරුන්ට, රජෙය් නිලධාරින් ට, එෙහම 
නැත්නම් සමෘද්ධි නියාමකයින්ට, එෙහමත් නැත්නම් කෘෂි 
පර්ෙය්ෂණ සහකාර නිලධාරින්ට ෙමවැනි අවස්ථාවලදී ෙකළින්ම 
මැදිහත් ෙවලා පාෙයෝගිකව වැඩ කරන්න කියලා වගකීම ෙදන්න 
ඕනෑ. ඒක කටින් කියලා වැඩක් නැහැ. කටින් කිව්වාට නිලධාරින් 
ඒවා කරන්ෙන් නැහැ. 

ෙකළින්ම කියන්න ඕනෑ, "ෙමන්න ෙම් වාෙග් අවස්ථාවක් 
ආෙවොත්, ෙම් විධියට වැඩ කරන්න" කියලා. ඒ නිසා මම 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් කරුණු ෙබොෙහොම 
සැලකිල්ලට ගන්න කියලා. ෙමොකද, අර කවුද කිව්වා වාෙග් තව 
අවුරුදු පහක් යනෙකොට අපිට ෙම් සිද්ධිය අමතකයි. මීට පස්ෙසේ 
ආණ්ඩුව වුණත් ෙම්වා වැඩි සැලකිල්ලකට ගන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
ෙව්ලාෙව් ආණ්ඩුවට ඇඟ ෙබ්රා ගන්න ඕනෑ නිසා විවිධ පකාශ 
කරනවා. එෙසේ විවිධ පකාශ කරන්ෙන් ඒ ෙව්ලාෙව් තිෙබන 
තත්ත්වයට මුහුණ ෙදන්නයි. ඒ කියන්ෙන් ඒ තත්ත්වෙයන් අයින් 
ෙවන්නයි. සම්පූර්ණ හානි වූ නිවසකට වන්දි හැටියට ලක්ෂ 
විසිපහක් ෙදනවා කියනවා. හැබැයි, ඉතින් මිනිසුන්ට නම් 
විශ්වාසයක් නැහැ, ලක්ෂ විසිපහක් ෙදයි කියලා.  මීට කලින් 
ආපදා සිදුවුණු තැන්වලට එෙහම දීලා නැති නිසා මිනිසුන්ට ඒ 
ගැන විශ්වාසයක් නැහැ. ෙකොෙහොම වුණත්, ෙම් මිනිසුන් ෙගොඩ 
නගන්න ඉක්මනටම කියා කරන්න ඕනෑය කියන එක මම 
කියනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඒ අයට ඒ මුදල් ලබා ෙදන්න කටයුතු 
කරන්න ඕනෑ. දැන් ඒ මිනිසුන් අන්ත අසරණ තත්ත්වයට පත් 
ෙවලා ඉන්ෙන්.  

මට ආපදා කළමනාකරණ ඇමතිතුමා කථා කළා. එතුමා රට 
ඉඳලා ආවාට පස්ෙසේ මට කථා කරලා කිව්වා, "ඕනෑම ෙදයක් මට 
කියන්න" කියලා. ෙනොම්මර ෙදකකුත් දුන්නා. එතුමාෙග් 
ෙනොම්මරයත් දුන්නා. මම හිතන විධියට ආපදා 
ෙකොමසාරිස්තුමාෙග් ෙනොම්මරයත් දුන්නා. එෙහම දීලා කිව්වා, 
"ඕනෑම ෙදයක් තිෙබනවා නම් කියන්න" කියලා. ඒ ගැන මා 
එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙම් අවස්ථාෙව් ඒ ගැනත් මතක් 
කරන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, භයානක නීති-රීති තිබුණත්, 
එම නීති-රීතිවලින් ඔබ්බට ගියාම තමුන්ට පශ්න ඇති ෙවනවා 
කියලා දැන ෙගනත් රජෙය් නිලධාරින් ෙම් අවස්ථාෙව් බැහැලා 
වැඩ කිරීම ගැන මම ඇත්තටම ඒ අයට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙගෙනන ෙහොඳ ෙයෝජනාවලට අපි එකඟයි. අපි 
කවදාවත් ඒවා මඟ හරින්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, අද ෙනොෙවයි, ඉදිරි 
අනාගතෙය්දී වුණත් ෙම් වාෙග් ෙද්වල්වලට මුහුණපාන්න ෙවන 
නිසා.  වජිර අෙබ්වර්ධන ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග් ෙහොඳ ෙයෝජනා 
ෙගෙනනවා නම් අපි ඒවාට අෙප් සම්පූර්ණ සහෙයෝගය ෙදනවා.  

මම තව ෙදයක් කියන්න ඕනෑ. අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය් ඉඩම් 
ෙගොඩ කරන එක නවත්වා තිබුණා. ඒකට ෙබොෙහොම තදින් හිටියා. 
නමුත් ෙම් ආණ්ඩුව ආවාට පස්ෙසේ මිනිස්සු හිතන-හිතන විධියට 
ඉඩම් ෙගොඩ කළා. ෙම්ක ඇත්තටම සිද්ධ  වුණු ෙදයක්; හැම 
තැනම ඉඩම් ෙගොඩ කළා. ඉසස්ර ඉඩම් ෙගොඩ කරනෙකොටම, 
''කෘපනිස'' ඇවිල්ලා ඒක නවත්වනවා. නැත්නම් නඩු දමන්න 
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යනවා. දැන් එෙහම ෙනොෙවයි. ෙම් ආණ්ඩුව ආපු ගමන්ම  ඕනෑම 
ෙකෙනකුට ඉඩම් ෙගොඩ කරන්න "open cheque" එකක් දුන්නා. 
ඒක ලිඛිතව කිව්ෙව් නැහැ. නමුත් මිනිස්සු ඉඩම් ෙගොඩ කරන්න 
පටන් ගත්තා. එෙසේ  ෙගොඩ කරන්න පටන් ගත්ත එකත් ෙම් 
සිද්ධියට ෙගොඩක් බලපෑවාය කියන එකත් සඳහන් කරමින්, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නිහඬ 
ෙවනවා. 

 

 
[අ.භා. 2.27] 
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் 
நீர்வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 

බිස්මිල්ලාහිර් රහම්ානිර් රහීම්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පසුගිය දිනවල ඇති වූ 
කාලගුණික විපර්යාසයත් සමඟ විශාල ජල ගැල්මක් ඇති වුණා. ඒ 
ගලපු ගංවතුර නිසා හානියට පත් වූ ජනතාවටත්, ජීවිත හානි වූ 
පවුල්වලටත් මුලින්ම අෙප් සංෙව්ගය පළ කර සිටිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, නිතර නිතර  ගංවතුර 
ඇතිවීම පිළිබඳවත්, ඒ අවස්ථාවලදී පානීය ජලය ලබාදීම සඳහා වූ 
විසඳුම් ෙසවීෙම් කියාවලිය සිදු කරන ආකාරය පිළිබඳවත් කරුණු 
කිහිපයක් පානීය ජලය සැපයීෙම් වගකීම දරන අමාත්යතුමා 
හැටියට ෙම් විවාදයට එක් කිරීමට මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි නිරන්තරෙයන් දකින 
ෙදයක් තමයි, ෙමවැනි විශාල ෙඛ්දවාචකයකට මුහුණ ෙදන්න 
වුණාම, පක්ෂ-විපක්ෂ ෙබ්ද ෙනොබලා කවුරුත් එකතු වී අවශ්ය 
පරිදි වැඩ කටයුතු කරන එක. ඒක සාමාන්යෙයන් සිදුෙවන 
කාර්යභාරයක්. යම් දුරකට යම්-යම් විෙව්චන තිබුණත් ෙවනදා 
වාෙග්ම ෙම් වතාෙව්දීත්, රාජ්ය නිලධාරින්, තිවිධ හමුදාෙව් අය, 
ෙපොලීසිෙය් අය  යන ෙම් හැම ෙදනාම - අපි කවුරුත්-  ඍජුව 
මැදිහත් වී ඉතාම කැපවීෙමන් වැඩ කළ බව මුලින්ම කියන්න 
ඕනෑ. 

ඒ එක්කම, ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයට සිද්ධ 
වුණා, අර්ධ වශෙයන් නැත්නම් සම්පූර්ණ වශෙයන් සමහර ජල 
සම්පාදන කම වසා දැමීමට. නමුත් ෙකටි කාලයක් තුළදී  ඒවා 
නැවත පණ ගැන්වීෙම් කියාදාමෙය්දී අප ෙග් ෙසේවක පිරිස ලබාදුන් 
ඒ  සහෙයෝගය පිළිබඳව මෙග් කෘතඥතාව  මුලින්ම ඒ අයට පුද 
කර සිටිනවා.   

කැලණි ගඟ, කළු ගඟ, ගිං ගඟ, නිල්වලා ගඟ වැනි පධාන 
ගංගා පිටාර ගැලීමත් එක්ක සිද්ධ වන ෙම් මහා හානිය  සදහටම 
නැතිකර ගැනීම සඳහා, නැත්නම් යම් දුරකට අඩු කර ගැනීම සඳහා 
ගතයුතු ඉදිරි  කියා මාර්ග පිළිබඳව අෙප් අවධානය ෙයොමු විය 
යුතුව තිෙබනවා.  නිල්වලා ග ෙඟ් ජලය, ජලාශ කිහිපයක් ඇතිකර 
ඒ තුළින් පාලනය කිරීමට දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ ෙයෝජනාවක් 
තිබුණා. ඒ ෙයෝජනා කියාත්මක කිරීමට විටින් විට ෙනොෙයකුත් 
රජයන් හරහා අවධානය ෙයොමු වුණත්, ඒ සඳහා වූ කමවත් වැඩ 
පිළිෙවළක් තවමත් ඇති වුෙණ් නැහැ.  

විෙශේෂෙයන්  හම්බන්ෙතොට  දිසත්ික්කෙය් සංවර්ධන කටයුතු 
වාෙග්ම, ඒ පළාෙත් අලුතින් ආෙයෝජන ඇතිකිරීම සඳහා  පිටරටින් 
ආෙයෝජකයන් ෙගන්වා ගන්න සුදානම් ෙවන අවසථ්ාෙව්දී,  අෙප් 
අමාත්යාංශෙයන් ඒ පිළිබඳ ශක්යතා වාර්තාවක් සැකසීමට මෑතකදී 
අපට සිදු වුණා. ඒ කාර්යය අපට පැවරුණා. අපි එහිදී  ගිං,  

නිල්වලා ගංගාවල ජලය හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කයට හරවා යැවීම 
සඳහා වාර්තාවක් සකස් කර දුන්නා. ජලාශ කීපයක් ඇති කිරීම ඒ 
කරුණු අතර පධානයි.  විෙශේෂෙයන් පානීය ජලය ලබා දීම සඳහා 
වූ, ඒ සඳහාම  වූ ජලාශ සෑදීමක් ගැන එහි සඳහන් ෙවනවා. ගිං, 
නිල්වලා ගංගා විතරක් ෙනොෙවයි, මහවැලි ග ඟටත් සම්බන්ධ 
ෙනොෙයකුත් පෙද්ශවල ෙමවැනි ජලාශ ඇති කළ යුතුයි කියලා අපි 
අදහස් කරනවා. දැනට දශක කීපයකට උඩදී පානීය ජලය සඳහා 
විතරක්ම අඹතෙල්, ලබුගම වැනි ජලාශහැදුවාට පස්ෙසේ, එවැනි 
ජලාශ අපි ෙම් රෙට් තවම හදලා නැහැ. වාරිමාර්ග සඳහා වූ 
ජලාශත් එක්ක බද්ධ කරෙගන තමයි අෙප් වැඩ කටයුතු දැන්  කර 
ෙගන යන්ෙන්. ෙම් කාරණාව පිළිබඳව අෙප් අවධානය ෙයොමු වීම 
අවශ්යයි කියලා මා සිතනවා. 

ඇත්ත වශෙයන්ම නිල්වලා ගඟ හම්බන්ෙතොට දක්වා හරවා 
යැවීම උමගක් හරහා කළ යුතුය කියන ෙයෝජනාවක් තිෙබනවා. ඒ 
පිළිබඳ ශක්යතා වාර්තාවක් හදන්නත් අපි ලෑස්ති ෙවනවා. නමුත් 
එක ෙදයක් සිදු ෙවනවා. විටින් විට ජල ගැලීම් ඇති වී විශාල 
ගණනින් ජනතාව ජලයට යට ෙවනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම මාතර 
දිස්තික්කෙය් හරි අඩක් ෙම් ෙඛ්දවාචකයට හසු වුණා.  
විෙශේෂෙයන් වියළි කාලගුණික තත්ත්ව  තිෙබන කාලසීමාවකදී ඒ 
දිස්තික්කවල ෙවෙසන ෙගොවි ජනතාවට ජලය ලබා ගැනීෙම් 
අපහසුතාවක් ඇතිෙව්ය යන සැකය මතු වීම උඩ ෙම් නිල්වලා ගඟ 
හරවා යැවීෙම් ව්යාපාරය පිළිබඳව විෙරෝධතා ඇති ෙවනවාය 
කියන එකත් අපි කිව යුතුයි. ෙම් පිළිබඳව ඒ ෙගොවි ජනතාව 
එක්කත්,  ඒ වාෙග්ම, ඒ පෙද්ශවල ෙද්ශපාලන නායකයන් 
එක්කත් සාකච්ඡා කරලා තිරසාර විසඳුමක් පිළිබඳව කල්පනා 
කළයුතු අවස්ථාවක් තමයි ෙම් පැමිණ තිෙබන්ෙන් කියන එක මා 
මතක් කළ යුතුව තිෙබනවා.  

කැලණි මිටියාවෙත් ඇති වුණු පශ්නය ගැන කවුරු ෙමොනවා 
කිව්වත්, කුමාර ෙවල්ගම මන්තීතුමා දැන් ෙමොෙහොතකට කලින් 
කියා සිටියා,  එතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් ඉඩම් ෙගොඩ කිරීම 
පිළිබඳව දැඩි කියා මාර්ගයක් ගත්තා කියලා. හැම රජයක් හරහාම 
දැඩි කියා මාර්ග ගන්නවා තමයි. නමුත් ඒවා කරන්න කම සහ විධි 
ෙසොයා ගන්නා අයත් ඉන්නවා. ඒ පිළිබඳව ව්යංගෙයන්, 
වකාකාරෙයන් තමන්ට ඕනෑ විධියට ෙම් ඉඩම් ෙගොඩ කිරීම් සිදු 
කරනවාය කියන එක අපි කවුරුත් දන්නා කාරණයක්. ෙම් 
පිළිබඳව අපි විපක්ෂෙය් ඉඳෙගන රජය පැත්තට ඇඟිල්ල දිගු 
කරනවා ෙවනුවට, ඒ වාෙග්ම රජය පැත්ෙත් ඉඳෙගන විපක්ෂය 
පැත්තට ඇඟිල්ල දිගු කරනවා ෙවනුවට ස්ථිරසාර විසඳුම් ෙසවීෙම් 
කියාමාර්ගයකට යන්න ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන්ම SLLR&DC ආයතනයට ෙම් පිළිබඳ බලය 
පැවරී තිෙබනවා. මම නම් හිතන්ෙන් ආයතන ගණනාවක් 
තිබුණාට වැෙඩ් ෙවන්ෙන් නැහැ කියලායි. පානීය ජලය පැත්ෙතන් 
බැලුෙවොත්, අපටත් විෙශේෂෙයන් ගංගා නිම්න, ගංගා ෙදෝණි 
ආරක්ෂා කර ගැනීෙම් වුවමනාවක් තිෙබනවා. ගංඟා නිම්න, ගංගා 
ෙදෝණි ආරක්ෂා කර ගැනීමට විතරක් ආෙව්ණික වු අධිකාරියක් 
ඇති කළ යුතුයි කියලා මම ෙයෝජනා කරනවා.  ගංගා නිම්න 
සංවර්ධන මණ්ඩලය - River Valleys Development Board  - 
කියලා ආයතනයක් කලින් තිබුණා. ඒක අෙහෝසි කරලා තමයි ෙම් 
SLLR&DC ආයතනය හැදුෙව්. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් 
SLLR&DC ආයතනය හරහා ගංගා නිම්න, ගංඟා ෙදෝණි ආරක්ෂා 
වීෙම් වැඩ කටයුත්ත හරියාකාරව, නිසි ෙලස ෙකෙරනවාද කියලා 
පශ්නයක් තිෙබනවා. මම ෙකටි කාලයක් ෙම් ආයතනය භාරව 
කටයුතු කළා. ඇත්ත වශෙයන් SLLR&DC ආයතනයට විශාල 
කාර්ය භාරයක් පැවරී තිෙබනවා.  එම  ආයතනය හරහා නීති 
මාර්ගෙයන් කටයුතු කරලා අනවසර ඉඩම් ෙගොඩ කිරීම් 
නැවැත්වීම, ඒ වාෙග්ම ඇළ ෙදෝණි සුද්ධ කිරීම් වැනි කටයුතු, 
ෙව්ල්ල ආරක්ෂා කිරීෙම් බැමි සෑදීම වැනි වැඩ කටයුතු 
ෙකෙරනවා.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අපි පුළුල්ව ගත්ෙතොත්,  අෙප් රෙට් මතු පිට තිෙබන ගංගා 
103කට වඩා තිෙබනවා. ෙම් හැම තැනම තිෙබන ගංගා ෙදෝණි, 
ගංඟා නිම්න ආරක්ෂා කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළට එක සංවිධානයකට 
මැදිහත් විය හැකිද කියන පශ්නය තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙම්කට 
අදාළ තවත් ආයතන තිෙබනවා. වනසංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
තිෙබනවා; වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව තිෙබනවා; 
මහවැලි අධිකාරිය තිෙබනවා; වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
තිෙබනවා; ෙගොවිජන ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව තිෙබනවා. ෙම් 
වාෙග් ආයතන රාශියක් ෙම් විෂය පථයට අත ගහනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ගංගා ෙදෝණි, ගංගා නිම්න ආරක්ෂා කිරීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළට විතරක් ආෙව්ණික වූ අධිකාරියක් ඇති කළ යුතුයි 
කියලා මම ෙයෝජනා කරනවා. මම අමාත්ය මණ්ඩලයටත් ෙම් 
ෙයෝජනාව ෙගන ගියා. නමුත් අමාත්ය මණ්ඩලෙය් එක එක විෂය 
භාර අමාත්යවරුන් ඒකට විරුද්ධ වුණා. එම නිසා ඒක ෙකරුෙණ් 
නැහැ. මම නම් හිතන්ෙන් ෙම් අවස්ථාෙව් දී ෙම් පිළිබඳව සිතා 
බලා යම් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කළ යුතුයි කියලායි.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Minister, you have taken 11 minutes.  
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
ෙම් අවස්ථාෙව් දී මම තව එක ගැටලුවක් පිළිබඳව සඳහන් 

කරන්න කැමැතියි.  ෙමොකද, වැරැදි අවෙබෝධයක් ඇති ෙවන්න 
පුළුවන් කියන මතයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
ගංවතුර බැස යාමත් එක්ක ඇති වුණු එක පශ්නයක් පිළිබඳව 
ජලසම්පාදන මණ්ඩලය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව දැනුවත් කිරීෙම් 
අවශ්යතාවක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා.   

කඩවත - බියගම පෙද්ශවල ජලෙය්  පවතින දුර්ගන්ධය සහ 
පැහැය ෙවනස්වීම පිළිබඳ පශ්නයක් තිෙබනවා.  අෙප් ෙදොස්තර 
මන්තීතුමා, ඒ පිළිබඳව දැනුවත් විය යුතුයි. කැලණි ගෙඟ් ජල 
මට්ටම ඉහළ යාම නිසා ඇළවල් ආශිත පෙද්ශවල ජලය විශාල 
වශෙයන් උඩු අතට ගැලීමක් සිදුවුණා. ඒ අනුව පට්ටිවල පෙද්ශෙය් 
යක්ගහවත්ත ඇළ දිෙග්ද ෙමෙලස ජලය ගමන් කළ අතර, කැලණි 
ගෙඟ් ජල මට්ටම අඩු වීමත් සමඟම ඉහළට ගිය ජලය  තැන්පත් වී 
තිබූ ෙතල් සහ අපදව්ය ෙසෝදාෙගන නැවතත් ගඟ ෙදසට පැමිණීම 
ෙහේතුෙවන් ෙමෙලස එම සීමාෙව් කැලණි ගෙඟ් ජලය අවපැහැ 
ගත් අතර, දුර්ගන්ධයක්ද ඇතිවී තිෙබනවා.  එම කරුණු පිළිබඳව 
මට දැන් වාර්තා කිරීමට  සිදුෙවලා තිෙබනවා. ෙමම තත්ත්වය 
හඳුනාගත් වහාම අෙප් කාර්ය මණ්ඩලය විසින් එම ඇෙළේ සිට 
කැලණි ගඟ දක්වා ජලය වැෙටන ස්ථානවලට වැලි ෙකොට්ට දමා 
අවහිරෙකොට අපදව්ය මිශ ජලය කැලණි ගෙඟ් ජලය සමඟ මිශවීම 
නැවැත්තුවා.  ඉන්පසුව එක්රැස්වූ ජලය තාවකාලික නළ මාර්ගයක් 
ස්ථාපනය කර ෙපොම්ප ෙයොදා තුළුමඟට පහළින් නැවත ගඟට මුදා 
හැරීම අපි කර තිෙබනවා.   

ගම්පහ දිස්තික්කෙය් අප ලබා ගන්නා ජලයට අපදව්ය මිශවීම 
වැළැක්වීමට  කියා කර තිෙබනවා. ජලය පිරිපහදු කමෙය් සෑම 
පියවරක්ම අපි පරීක්ෂණයට භාජන කරලා, ජල පවිතාගාරවලින් 
නිකුත් කරන  ජලය පරිෙභෝජනයට ෙයෝග්ය නම් පමණක්  නිකුත් 
කරනු ලබන බවට සහතික කරනවා කියන එක මම පැහැදිලිව 
කියා සිටිනවා. ෙමොකද, ෙම් පිළිබඳව යම් ආන්ෙදෝලනයක් ඇති වී 
තිෙබන බව  මට වාර්තා වුණා.  එම කරුණ පිළිබඳවත් සඳහන් 
කරමින්,  ෙමම විවාදයට එක්වීමට මට අවසථ්ාව ලබාදීම පිළිබඳව 
ඔබතුමාට ස්තුතිය පුද කරමින්  මෙග් කථාව සමාප්ත කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ආණ්ඩු පක්ෂෙයන් ගරු මන්තීවරුන්  27 ෙදෙනකු පමණ 

තවත් කථා කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සිටිනවා.  
විපක්ෂෙයන් ගරු මන්තීවරුන් 14 ෙදෙනකු පමණ කථා 
කරන්නට සිටිනවා. එම නිසා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් 
ෙදෙදෙනකුට  පසුව විපක්ෂෙය් මන්තීවරෙයකුට  කථා කරන්න 
සිද්ධ ෙවයි.  

මීළඟට, ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මන්තීතුමා.  

ඊට පථමෙයන් කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරයකු ගරු එඩ්වඩ් 
ගුණෙසේකර මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා 
කරන්න.  

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය  කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු  එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு  எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
THE HON. EDWARD GUNASEKARA  took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
[අ.භා. 2.31] 
 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ගංවතුර ෙඛ්දවාචකයක්  සිදු 

වුණු අවස්ථාවක ගිං ගඟට ආසන්නෙය්, ගිං ගඟ මිටියාවෙත් 
පදිංචිකරුවකු හැටියට, ඍජුවම ගංවතුර පශ්නයට මුහුණ දුන් 
ෙකෙනකු හැටියට අද ෙම් ගරු සභාෙව් පැවැත්ෙවන වටිනා 
විවාදෙය් දී අදහස් කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්නට අවස්ථාව ලැබීම 
ගැන මම සතුටට පත් ෙවනවා.    පසුගිය මැයි 25 ෙවනිදා ඇද 
හැළුණු මහ වැසස්ත් එක්ක,  ඒ වාෙග්ම  26 ෙවනිදා ඇද හැළුණු 
මහ වැස්සත් එක්ක ගංවතුර ගලාෙගන ආවා.   

විෙශේෂෙයන්ම ගාල්ල දිස්තික්කය තුළ ගිං ගඟ  මහා ජල 
ගැල්මක් බවට පත්ෙවද්දී, අපට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ වුණ 
බරපතළ ගැටලු කිහිපයක් ෙම් ගරු සභාව හමුෙව් ඉදිරිපත් 
කරන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. මා මුලින්ම සඳහන් 
කරන්න ඕනෑ, ෙමහි අරමුණ කවුරු ෙහෝ නිලධාරි මහත්මෙයකුට, 
මහත්මියකට එෙහම නැත්නම් අමාත්යාංශයකට ඇඟිල්ල දිගු 
කිරීම ෙනොවන බව. ෙමොකද, ඉදිරිෙය්දී ෙමවැනි තත්ත්වයකට 

1401 1402 

[ගරු  රවුෆ් හකීම්  මහතා] 
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මුහුණ දීමට සිදුවුවෙහොත්, ෙමවර ඇතිවූ අඩු පාඩු නිවැරදි කරෙගන 
ඒවා යළි සිදු ෙනොවන ආකාරයට කටයුතු සකස් කර ගැනීමයි කළ 
යුත්ෙත් කියන එක සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. මුලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන් ෙම් සභාෙව්ත් පකාශ වුණා; ඒ වාෙග්ම 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පවත්වපු රැස්වීම් කිහිපයකදීත්  
සාකච්ඡාවට බඳුන් වුණා;   ෙම් ගිං ගඟ ගලන එක  නතර කරන්න 
දීර්ඝ කාලීන විධිමත් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරනවාය කියන 
කාරණය. එය මම ෙම් ෙවලාෙව් අනුමත කරනවා. ගාල්ල 
දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරයකු හැටියට එය අනුමත 
කරමින්, ඒ සඳහා එකඟ ෙවමින් තමයි මෙග්  කථාව පවත්වන්ෙන්. 

එවැනි දීර්ඝ කාලීන විසඳුමක් ෙසොයනවා නම් අෙප් 
දිස්තික්කෙය් ෙනළුව, තවලම වාෙග් පෙද්ශවල පාරම්පරිකව 
මිනිසුන් ජීවත් ෙවමින් ඒ අය උපයා සපයා ගත්ත, ඒ අය 
ෙගොඩනඟා ගත්ත ඒ අයෙග් ජීවන තත්ත්වය, ඒ වාෙග්ම ඒ අය 
සකස් කර ගත්ත ඒ අයෙග් ජීවන වටපිටාව ආරක්ෂා වන විධියට, 
ඒ අයට සහන සැලෙසන විධියට අපි එය සැලසුම් කළ යුතුයි 
කියන එකත් ෙම් ෙවලාෙව් මම ෙයෝජනා කරනවා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ගිං ගඟ පිටාර ගැලීෙම්දී අපට මුහුණ ෙදන්න 
ෙවච්ච බරපතළම පශ්නය තමයි ෙනළුව, තවලම වාෙග් පෙද්ශවල 
දැඩි සැඩ පහරකුත් එක්ක මහා ගංවතුරක් ගලා ෙගන එද්දී ඒ 
ජනතාව ක්ෂණිකව මුදාගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන පශ්නය. 
26වැනිදා මහ රෑ සිට 27වැනිදා එළි වනතුරු මෙග් දුරකථනයට 
ඇමතුම් සියගණනක් ආවා. 27වැනිදා පාන්දර 3.00ට විතර ආපු 
දුරකථන ඇමතුම්වලින් කියවුෙණ්, "අපි දැන් ඉන්ෙන් අෙප් ෙගදර 
වහල උඩ. එෙහම නැත්නම්, ෙදවැනි තට්ටුවත් යට ෙවන්න ළඟයි. 
අපව ෙකොෙහොම හරි මුදා ගන්න." කියලායි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම අපි මුහුණ 
දීපු බරපතළම ගැටලුවක් තිබුණා. ඒ තමයි ෙකොෙහොමද ඒ ජනතාව 
මුදා ගන්ෙන්, ෙකොෙහොමද ඒ අයට තමන්ෙග් ජීවිත ෙබ්රා ගන්න 
උදවු කරන්ෙන් කියන එක. ෙම් වාෙග් ෙවලාවකදී එක පැත්තකින් 
අෙප්ම ජනතාවත් යම්කිසි විධියකින් එයට වගකිව යුතුයි. ෙමොකද, 
රජය විවිධ විධියට ෙම් සම්බන්ධෙයන් දැනුවත් කිරීම් කරද්දී, ඒ 
අයට විවිධ විධියට පණිවුඩ ලබා ෙදද්දී ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් 
තමන්ෙග් ෙග් ෙදොර දාලා ගිෙය් නැහැ. එක පැත්තකින් තමන්ෙග් 
ෙගදර-ෙදොරට තිෙබන ආසාව නිසා, තමන් රැස් කරපු ධනයට 
තිෙබන ආසාව නිසා ෙවන්න පුළුවන් තමන්ෙග් ෙග් ෙදොර දාලා 
ගිෙය් නැත්ෙත්. නමුත්, ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් තමුන්ෙග් ෙග් ෙදොර 
දාලා ගිෙය් නැහැ. එෙහම යන්න අකමැති වුණා. ඒ වාෙග්ම 
ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් නැහැ ෙම් වාෙග් විශාල 
වතුරක් ගලාවි කියලා. ඒක නිසා ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් තමන්ෙග් 
ෙගවල් තුළ රැදිලා හිටියා. අවසානෙය්දී ෙග් වහලත් යට ෙවන්න 
ළං ෙවනෙකොට තමයි ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් අපට කථා කරලා 
කිව්ෙව්, "අපව මුදා ගන්න." කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ගිං ගඟ පිටා ර ගලන එක නතර කරන්න දීර්ඝ කාලීන 
වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන එක පමාද ෙවනවා නම්, අෙප් 
දිස්තික්කෙය් ෙනළුව සහ තවලම පෙද්ශවලට ක්ෂණික වතුර 
ගැලීමකදී පාවිච්චි කළ හැකි ෙබෝට්ටු පමාණයක් ෙහෝ ලබා ෙදන්න 
කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා. අඩුම තරෙම් පැදෙගන යාමට හැකි 
මගීන් එෙගොඩ-ෙමෙගොඩ ෙගනයා හැකි එක් ෙබෝට්ටුවක්වත් ගාම 
නිලධාරි වසමකට ලබා ෙදන්න කියලා මා ෙම් ෙවලාෙව් ෙයෝජනා 
කරනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙනළුවට, තවලමට, උඩුගමට ගංවතුර 
ගලද්දී බද්ෙද්ගම පෙද්ශයට පණිවුඩ එනවා, "දැන් ෙනළුවට, 
තවලමට, උඩුගමට මහා විශාල වතුරක් ගලාෙගන එන්ෙන්." 
කියලා. හැබැයි, ඒක පචාරය කරගන්න අඩුම තරෙම් අෙප් 

පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවල ශබ්ද විකාශන යන්තයක් තිබුෙණ් 
නැහැ. ඒ නිසා ෙබොෙහෝ ෙපොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන්ට සිද්ධ වුණා 
මහ රෑ ශබ්ද විකාශන යන්ත ෙසොයාෙගන, ඒවා වාහනවල ගැට 
ගසාෙගන ෙම් පණිවුඩය ජනතාවට දන්වන්න. සමහර ෙවලාවට ඒ 
විධියට පණිවුඩය ෙදනෙකොට පමාද වැඩියි. ඒ නිසා ෙමවැනි 
සූදානමක්වත් තිබුෙණ් නැහැ. අපි ගිහිල්ලා කෑ ගහලා හුඟාක් අයට 
කිව්වා, ඒ තැන්වලින් ඉවත් ෙවන්න කියලා. මම පාන්දර 2.00ට 
විතර බද්ෙද්ගම සමහර ස්ථානවලට ගිහිල්ලා කිව්වා, "දැන් විශාල 
වතුරක් ගලනවා. වහාම ෙම් ස්ථානවලින් ඉවත් ෙවන්න." කියලා. 
හැබැයි, ඔවුන් ඒ පණිවුඩය ඒ තරම් පිළිගත්ෙත් නැහැ. අපි කියන 
පණිවුඩය විශ්වාස ෙනොකර ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් තමන්ෙග් 
ෙගවල්වල හිටියා. ඒ නිසා අෙප් ජනතාවට කිසියම් විධියක 
දැනුමක්, අවෙබෝධයක් දිය යුතු ෙවනවා ෙම් වාෙග් ආපදාවකදී 
හැසිරිය යුතු ආකාරය සම්බන්ධෙයන්. පාසල්වල කුඩා දරුවන්ෙග් 
සිට වැඩිහිටියන් දක්වා යම්කිසි ආකාරයකට පුහුණු කිරීමක් කළ 
යුතු ෙවනවා, ෙමවැනි ආපදාවකදී ෙකොෙහොමද ඒ අය හැසිරිය 
යුත්ෙත් කියලා. ඒ ආපදාව ගංවතුරක් ෙවන්න පුළුවන්; නාය 
යෑමක් ෙවන්න පුළුවන්; ෙවනත් හදිසි ආපදාවක් ෙවන්න පුළුවන්.  
පාසල් දරුවන්ට පවා ඒ සම්බන්ධෙයන් යම් අධ්යාපනයක් ලබා දිය 
යුතු වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කළ යුතුයි කියන එකයි මෙග් 
අදහස.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් ආපදාෙව්දී අෙප් ගුවන් හමුදාව 
කියාත්මක වුණා; අෙප් යුද හමුදාව කියාත්මක වුණා; අෙප් නාවික 
හමුදාව කියාත්මක වුණා. කුඩා සැහැල්ලු ගුවන් යානයක් අෙප් 
දිස්තික්කෙය් මෙග් නිවසට ෙබොෙහොම ආසන්නෙය්දී කඩාෙගන 
වැටුණා. ඒ ගුවන් යානය ගංවතුරට හිර ෙවලා හිටපු දුප්පත් 
අහිංසක මිනිස්සුන්ට කෑම අරෙගන ගිය එකක්. තවත් අවස්ථාවකදී 
සිවිල් වැසියන් ෙබ්රා ගන්න ගිහින් ගුවන් භටෙයකුෙග් ජීවිතය 
අහිමි වුණා. මම ෙම් ෙවලාෙව්දී ආරක්ෂක හමුදාවල සියලු 
ෙදනාටම මෙග් උපහාරය , ෙගෞරවය පුද කරන්න අවස්ථාවක් 
කරගන්නවා. ඒ වාෙග්ම දකුණු පළාත භාර නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පති 
ජයලත් මහත්මයා ෙපොලීසිය හසුරුවමින්, ගාල්ල ෙජ්යෂ්ඨ ෙපොලිස ්
අධිකාරිතුමා, ඇල්පිටිය ෙජ්යෂ්ඨ ෙපොලිස් අධිකාරීතුමා ඇතුළු 
ෙපොලීසිෙය් නිලධාරි මහත්වරු, ෙපොලිස් ස්ථානාධිපතිවරු විශාල 
ෙසේවාවක් ලබා දුන්නා. ෙම් ආපදාෙව්දී ඒ අය ඉක්මනින් 
කියාත්මක වුණා. ඒ නිසා අෙප් දිසත්ික්කෙය් ජීවිත හානි අවම කර 
ගන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. එක ගාම නිලධාරි වසමක් හැර 
අෙනක් සියලු ගාම නිලධාරි වසම් යටවූ පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාස අෙප් දිස්තික්කෙය් තිෙබනවා. ඒ යට වුණු පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස පුරා සතියක් වතුර ගලලා තිබුණා. නමුත්, 
එකම එක ජීවිත හානියක්වත් නැති ස්ථාන බවට ඒවා පත් කර 
ගන්න පුළුවන් වුෙණ් ෙම් නිලධාරින් ගත්ත කියා මාර්ග නිසයි. මා 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂෙයන්ම ගාල්ල මහ දිසාපතිතුමාටත්, 
සියලුම පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන්ටත් ස්තුති කරනවා, ඒ අය කළ 
කැපවීම සහ පරිත්යාගය ෙවනුෙවන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් එම ජනතාව පශ්න 
රාශියකට මුහුණ ෙදනවා. ඒවාට විසඳුම් ෙදන්න රජයක් හැටියට 
අපි කියා කරන්න ඕනෑ. මම ෙම් ෙවලාෙව් ඉල්ලනවා, රාජ්ය 
ෙසේවකයින් තමන් ගත්ත ණය ෙවනුෙවන් ෙගවීමක් කළ යුතුව 
තිෙබනවා නම්, ඒවාට සහන ෙදන්න කියා කරන්න කියලා. ඒ අය 
ගත්ත යතුරු පැදි අනතුරට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒවාට සහන 
ෙදන්න කියලාත් ඉල්ලනවා. ඒ වාෙග්ම කුඩා ව්යාපාර ෙවනුෙවන් 
ණය ගත්ත අය ඉන්නවා. බැංකුවලට ණය ෙවලා ව්යාපාර පටන් 
ගත්ත අය ඉන්නවා. අද එම ව්යාපාර සහමුලින්ම විනාශ ෙවලා. 
ඒවා ෙගොඩ ගන්න ඒ අයට තව අවුරුදු 10ක්-15ක් යයි. එම නිසා 
ගත්ත ණය ෙගවන්න අඩුම තරෙම් අවුරුදු 2ක-3ක සහන කාලයක් 
ඔවුන්ට ලබා ෙදන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. රජයට පුළුවන්කමක් 
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තිෙබනවා නම් එම ව්යාපාර ෙගොඩනඟා ගන්න කිසියම් ආධාරයක්, 
මුදල්මය ආධාරයක් ෙදන්න කියලාත් ෙම් ෙවලාෙව් ඉල්ලනවා.  

ස්වයං රැකියාවක් ෙලස ඉතා කුඩාවට පටන් ගත්ත ෙබ්කරි, 
යතුරු පැදි අලුත්වැඩියා කරන ස්ථාන, පා පැදි අලුත්වැඩියා කරන 
ස්ථාන පවා විනාශ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අයට තම ස්වයං රැකියාව 
නැවත ෙගොඩනඟා ගන්න ආධාර උපකාර කරන්න කියලා ෙම් 
අවස්ථාෙව් ඉල්ලන්න කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම නිවාස ණය ගත්ත 
අයට අද ඒ ණය ෙගවා ගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.  

 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, කථාව අවසන් කරන්න. 
 
 

ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව මිනිත්තු කීපයක් 

ෙදන්න. මම ගංවතුෙරන් යට වුණු පෙද්ශයක ජීවත් වන 
මන්තීවරෙයක්. එම නිසා මට ෙම් කාරණා කීපය ඉදිරිපත් කරන්න 
අවස්ථාව ෙදන්න. 

 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒ නිසා තමයි ඔබතුමාට ෙමතරම් ෙව්ලාවක් ලබා දුන්ෙන්. 

දැන් අවසන් කරන්න. 
 
 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද සියලුම වගාවන් විනාශ 

ෙවලා, ආදායම් මාර්ග අහිමි ෙවලා, ජනතාවට තමන්ෙග් නිවස 
විතරයි ඉතුරු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අපි දීපු වියළි සලාකෙයන් ඒ 
අයට සතියකට ෙදකකට වඩා ජීවත් ෙවන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. 
එම නිසා ඒ අයෙග් වගාවන් නැවත ෙගොඩනඟා ගන්න උදවු 
උපකාර කරන්න. ෙත්වලට සහනය ෙදන්න. කුරුඳු ඇතුළු සුළු 
ෙභෝග වගාවන්වලට යම්කිසි සහනාධාරයක් ෙදන්න කියලා 
ඉල්ලනවා. ඒ වාෙග්ම විදුලි බිල්, ජල බිල්, දුරකථන බිල් ෙගවා 
ගන්නවත් අද ජනතාවට ආදායම් මාර්ගයක් නැහැ. ඒ ෙවනුෙවන් 
සහන සලසන්න කියලාත් ඉල්ලනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා අවසාන වශෙයන් එක 
ඉල්ලීමක් කරන්න කැමැතියි. චීන සමූහාණ්ඩුව විසින් කියාත්මක 
කරපු ගිං ගඟ ව්යාපාරෙය් පහළ ෙක ළවෙර් bunds ෙදපස ෙම් වන 
විට පිරිසිදු කරමින් යනවා. ඒක කළ යුතු ෙදයක්. අපි ඒකට විරුද්ධ 
නැහැ. හැබැයි ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ ගස ් ඉවත් කරෙගන යෑෙම්දී 
ෙමෙතක් වගා කර ගත්ත අහිංසක මිනිසුන්ට බරපතළ 
අසාධාරණයක් වනවා. ෙමොකද, වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ඇතැම් ස්ථානවල රක්ෂිත පෙද්ශ ලකුණු කරලා, මායිම් ගල් දාලා 
නැහැ. එම නිසා ජනතාව දැන ෙහෝ ෙනොදැන සමහර තැන්වල වගා 
කරලා තිෙබනවා. ඒ මිනිසුන්ට යම්කිසි කාලයක් ෙදන්න. ඔබතුමා 
රක්ෂිත පෙද්ශ නිරවුල් කර ගැනීම ගැන, පිරිසිදු කර ගැනීම ගැන 
අෙප් කිසි පශ්නයක් නැහැ. හැබැයි, එම සථ්ානවල වගා කරපු අයට 
අඩුම තරෙම් තමන්ෙග් වගාවන් ඉවත් කර ගන්න සාධාරණ 
කාලයක් ෙදන්න, ගරු ඇමතිතුමනි. 

ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා (වාරිමාර්ග 
හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா - நீர்ப்பாசன 
மற் ம் நீரக வள ல காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa - Minister of 
Irrigation and Water Resources Management)  
කාලයක් ෙදන්න පුළුවන්. 

 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
ගරු ඇමතිතුමනි, එෙහම සාධාරණ කාලයක් ෙදන්න. ඒ 

වාෙග්ම ඒ bundsවලට අවශ්ය රක්ෂිත පෙද්ශ ලකුණු කරලා 
ෙදන්න කියලාත් ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. මා ඔබතුමාට 
ආරාධනා කරනවා, අෙප් බද්ෙද්ගම ඇතුළු ගාල්ල පෙද්ශෙය් 
නිරීක්ෂණ චාරිකාවක් කරන්න කියලා. ඔබතුමා ගංවතුර 
අවස්ථාෙව්දී ආවා; ඒ ගැන ස්තුති කරනවා. ඒ වාෙග්ම ගරු 
කථානායකතුමා ආවා.   ගරු ජනාධිපතිතුමා ආවා. ගරු 
අගමැතිතුමා ෙසොයා බැලුවා. ඒ හැම ෙකෙනකුටම ස්තුති කරමින්, 
ෙමවන් ආපදාවලින් අෙප් පෙද්ශෙය් ජනතාව ෙගොඩ ගන්න 
අනාගතෙය්දී සැලසුම් සහගතව වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්නය 
කියලා ඉල්ලමින්, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා. 
 
 
[අ.භා. 2.43] 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි මුහුණ දුන්ෙන් ජාතික 

ආපදාවකට. ෙම් ෙවලාෙව් අන් අයෙග් ජීවිත ආරක්ෂා කර 
ගැනීමට ෙගොස් තමන්ෙග් දිවි අහිමි කර ගත් කිහිපෙදෙනක් 
ඉන්නවා. එක් ෙකෙනක් තමයි, ගුවන් හමුදා භටයා. ඊළඟට, ජීවිත 
හයක් ෙබ්රා ෙගන ගං දියට බිළි වුණ ෙබලිඅත්ෙත් තරුණෙයක් 
පිළිබඳව වාර්තා වුණා. ඒ අයටත්, ඒ වාෙග්ම දිස්තික්ක 7කට 
බලපාපු මහා ගංවතුර සහ නාය යෑම් උවදුෙරන් ජීවිත අහිමි වුණු 
300කට ආසන්න පමාණයක ජනතාවටත්, විෙශේෂෙයන්ම 
බුලත්සිංහල, යටගම්පිටිෙය් නාගහෙදොළ නාය යෑම නිසා ඇති වූ 
ජල ගැල්ෙමන් දිවි අහිමි වූ සති ෙදකක් වයසැති ළදැරියෙග් සිට ඒ 
සියලු ෙදනාටම අෙප් ෙශෝකය පුද කරන්න කැමැතියි. 

ෙම් ආපදාෙවන් ගැලෙවන්නට ෙබොෙහෝ අය ඒ ජනතාවට 
විවිධාකාරෙයන් සහන සලසන්නට දායක වුණා. තිවිධ හමුදාෙව් 
සහ ෙපොලීසිෙය් මැදිහත්වීම,  ගාම ෙසේවා නිලධාරි මහත්තු රුන්ෙග් 
සිට දිසාපතිවරුන් දක්වා  මැදිහත්වීම, මාධ්ය ආයතනවල 
මැදිහත්වීම අපි දැක්කා. ඒ හැමෙදනාටම  මම විෙශේෂ ස්තුතියක් 
කරන්නට ඕනෑ.  

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ෙසේවකයන් තමන්ෙග් රාජකාරී 
මට්ටෙමන් එහාට ගිහිල්ලා විදුලි බිඳවැටීම්, විසන්ධිවීම් යථාවත් 
කරන්නට ඉතා විශාල දායකත්වයක් දැක්වූවා. ඒක අපි දැක්කා. 
හැම පක්ෂයකම ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් මැදිහත්වීම                     
ඒ හැමෙදනාෙග්ම දායකත්වෙයන් අපට සති ෙදකක් වාෙග් 
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[ගරු  බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ  මහතා] 
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කාලයක් ඇතුළතදී යම් පමාණයකට ෙමයින් ෙගොඩ එන්න 
පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී කණ්ඩායම විධියට අපි ෙම් විවාදය ඉල්ලා 
සිටින්න ෙහේතු වු ෙණ්, ෙමම ජාතික ආපදාෙව්දී රජය විධියට 
මැදිහත්වීෙම්දී සිදු වුණු අඩුපාඩුකම් ෙපන්වා ෙදන්නත්, එතැනින් 
එහාට ගිහිල්ලා ෙමවැනි ආපදාවකට පූර්වෙයන් අපි සූදානම් 
ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක සහ ආපදාවකින් පසු යළිත් 
ෙමවැනි හානි අවම කර ගන්න අපට මැදිහත් ෙවන්නට හැක්ෙක් 
කවර ආකාරයකටද කියන එක පිළිබඳව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
වැදගත් සාකච්ඡාවක්; සංවාදයක් ඇති කරන්නටයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දැන් ජනතා මැදිහත්වීමත් 
රාජ්ය යන්තණයත් උපෙයෝගී කර ෙගන ජනතාවට යම් කිසි 
සහනයක් සලසා තිෙබනවා. හැබැයි, අපි කාටවත් ඒෙකන් අත 
පිසදා ගන්න බැහැ. ෙමොකද,  ෙලෝකෙය් ආපදා කළමනාකරණය 
කියන විෂය පථය දැන් ඉතා ෙව්ගෙයන් ඉදිරියට ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා. අපට සමහර ආපදා වළක්වා ගන්නට බැරි වුණත්, 
එයින් ජීවිත හානි වළක්වා ගැනීමට  පුළුවන්කම තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කියුබාව කියන අපි වාෙග් පුංචි 
රටකට -දූපතකට- බලපාන සුළි කුණාටු විසින් ඒ රෙට් ජන 
ජීවිතවලට -2001 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් ඉඳලා 2016 දක්වා- කරන 
ලද බලපෑම් පිළිබඳව  යම් සංඛ්යා ෙල්ඛන කිහිපයක් ඔබතුමාට 
උදාහරණයක් හැටියට මට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්.  2001 
ෙනොවැම්බර් 4 ෙවනිදා “මිෙෂල්” කියන සුළි කුණාටුව ඇවිල්ලා 
කියුබාෙව් මරණ 5ක් වාර්තා වුණා. ඔවුන් පුද්ගලයන් ලක්ෂ 7කට 
ආසන්න පමාණයක් ඉවත් කළා. 2002 සැප්තැම්බර් 20 
“ඉසිෙඩෝර්” කියන සුළි කුණාටුව ආවා. කියුබානු ආණ්ඩුව මැදිහත් 
ෙවලා ෙදලක්ෂ අසූදාහක් ඉවත් කළා. එක මරණයක්වත් වාර්තා 
වුෙණ් නැහැ. 2002 ඔක්ෙතෝබර් 01 ෙවනිදා “ලිලී” සුළි කුණාටුව 
ආවා. ජනතාව එක්ලක්ෂ හැටපන්දාහක් ඉවත් කළා. එක 
මරණයක්වත් වාර්තා වුෙණ් නැහැ. 2004 අෙගෝස්තු මස 13 
ෙවනිදා “චාලි” සුළි කුණාටුව ආවා. ජනතාව එක්ලක්ෂ පනස්දාහක් 
ඉවත් කළා. කිසිදු මරණයක් වාර්තා වුෙණ් නැහැ. 2004 
සැප්තැම්බර් 12 ෙවනිදා “ඉවාන්” කුණාටුව ආවා. ජනතාව ලක්ෂ 
15ක් ඉවත් කළා. එක් මරණයක්වත් වාර්තා වුෙණ් නැහැ. 2005 
ජුලි 05 ෙවනිදා “ෙඩනිස්” සුළි කුණාටුව ආවා. ජනතාව ලක්ෂ 6ක් 
ඉවත් කළා. එක මරණයක්වත් වාර්තා වුෙණ් නැහැ. 2016 
ඔක්ෙතෝබර් 07 “මැතිව්” සුළි කුණාටුව ආවා. ලක්ෂ 13ක් ජනතාව 
ඉවත් කළා. එක මරණයක්වත් වාර්තා වුෙණ් නැහැ. ඒ පුංචි රටට 
සුළි කුණාටු වළක්වා ගන්න බැරි වුණාට ජනතාවෙග් ජීවිත 
අහිමිවීම වළක්වා ෙගන තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනතාවට, පුද්ගලයන්ට, 
ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධානවලට, මාධ්ය ආයතනවලට, රජෙය් 
නිලධාරින්ට, ෙපෞද්ගලිකව සහ සංවිධානමය වශෙයන් මැදිහත් 
ෙවලා ආපදා වුණාට පසුව යම් කිසි ෙදයක් කරන්න පුළුවන්කම 
ලැබුණාට, ඇත්තටම ආපදාවට ෙපර කටයුතු කළ හැක්ෙක් 
රජයටයි. රජෙය් ආයතන පද්ධතියක් පිහිටුවා තිෙබන්ෙන් ඒ 
නිසායි. හැබැයි, ෙම් ආපදාවන් පිළිබඳව කලින් දැනෙගන 
ජනතාවට නිසි පරිදි ඒවා වාර්තා කරලා ඒ ජනතාව ආපදාවට ෙපර 
තත්ත්වෙය්දී ඉවත් කිරීමට අපි තවමත් අසමත් ෙවලා තිෙබනවා. 
ආපදා කළමනාකරණ ඇමතිවරයා උෙද් කිව්වා, "කාලගුණ විද්යා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මැයි මාසෙය් 26 ෙවනිදා ඉඳලා ගත වූ දවස් 
අෙට්ම අනතුරු හැඟවීම් නිකුත් කළා." කියලා. හැබැයි,  කාලගුණ 
විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ඒ අනතුරු ඇඟවීම ආපදා 
 කළමනාකරණ මධ්යස්ථානයට කළාට, එතැනින් එහාට  ඒ 
පණිවිඩය ජනතාවට ෙගනියන්න තරම් යන්තණයක් අපි අතෙර් 
නැහැ. 25ෙවනිදා වැස්සා. 25 පාන්දර ෙහෝ 26 ෙවනිදා එක 
ගමකවත්, එක ගාම නිලධාරි ෙකොට්ඨාසයකවත්, අෙප් 

දිස්තික්කෙය් නම් ෙපොලීසිෙයන් ෙහෝ පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලෙයන් ෙහෝ මැදිහත් ෙවලා ජනතාවට ඉවත් ෙවන්න 
කියලා කියනවා අපි දැක්ෙක් නැහැ.  

ඊට දවස් 2කට, දවස් 3කට පස්ෙසේ සමහර නාය යෑම් අවදානම් 
එනෙකොට ඒවා කළා තමයි. එක පුවත් පතක වාර්තා කර 
තිෙබනවා මා දැක්කා, කුකුෙළේ ගඟට මිලිමීටර් 150කට වඩා වැහි 
එනෙකොට ඒ අදාළ ඉංජිෙන්රුවරයා කළුතර ආපදා කළමනාකරණ 
මධ්යස්ථානයට ඒ සම්බන්ධෙයන් වාර්තා කළාය කියලා. හැබැයි, 
එතැනින් එහාට ඒ පණිවුඩය යා යුතු තැනට යවන විධිෙය් 
කමෙව්දයක් අපට තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසාමයි පශ්නය 
තිෙබන්ෙන්. ආපදාවට ෙපර ඒ ආපදාව දැන හැඳිනෙගන එය 
වාර්තා කිරීෙම් කමෙව්දයක් අපට තවම නැහැ. එය කැලණි ගං 
මිටියාවෙත් සිද්ධ වුණා. ඊට කලින් ගංවතුර නාය යෑමක් සිද්ධ 
වුණා. ඒක නිකම් වාර්තා කළාට හරි යන්ෙන් නැහැ, මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි. 

අපි දන්නවා, පසුගිය කාලෙය් NBRO එෙකන් වාර්තා නිකුත් 
කළාය කියලා. NBRO එකට ඕනෑ නම් අත පිහ දමා ගන්න 
පුළුවන්, නාය යන බව කියා තිෙබනවාය කියලා. මා දන්නා 
හැටියට බදුල්ල දිස්තික්කෙය් මුළු භූමි පමාණෙයන් සියයට 65ක් 
නාය යෑෙම් අවදානම් සහිත කලාප කියලා NBRO එක නම් 
කරලා තිෙබනවා. කළුතර දිස්තික්කෙය් අත්වැල්ෙතොට නාය ගිය 
තැන, මාෙකළිය ඇල්ල නාය ගිය තැන, පාහියංගල නාගහ ෙදොළ 
නාය ගිය තැන ගැන NBRO එෙකන් කියලා තිෙබනවා. එෙහම 
කියලා තිබුණාට වැඩක් නැහැ. ඒ ෙගොල්ෙලෝ ඒක පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්ට කියනවා. පාෙද්ශීය ෙල්කම් ජනතාවට කියනවා. ඒක 
කිව්වාට පමාණවත් වන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, රජයක් මැදිහත් 
වන්න ඕනෑ, ඒ ජනතාවෙග් සම්පූර්ණ ජන ජීවිතයට අදාළ තීන්දු 
තීරණ ගන්න මිසක්, ඒ ඒ ආයතන වගකීම්වලින් නිදහස් කරන්න 
ෙනොෙවයි. කාලගුණ විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඕනෑ නම් වග 
කීෙමන් නිදහස් වන්න පුළුවන්. "අද සුළං තත්ත්වය චණ්ඩයි. එම 
නිසා මුහුදු යන්න එපා"යි කියලා පණිවුඩයක් දීපු ගමන් ඔවුන්ට 
වග කීෙමන් නිදහස් වන්න පුළුවන්. නමුත් රජයක වගකීම ඒක 
ෙනොෙවයි. එම නිසා ආපදාවට ෙපර තත්ත්වෙය්දී අපි අසමත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ආපදාව තුළ තමයි අපි යම්කිසි ආකාරයට 
කළමනාකරණයක් කරෙගන තිෙබන්ෙන්.   

තමුන්නාන්ෙසේලාම දීපු සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව රජය මැදිහත් 
ෙවලා ෙකොතරම් සහනාධාර පමාණයක් ෙබදා තිෙබනවාද කියා 
වාර්තා වනවා. ඊට වඩා සිය ගණනකට, දහස් ගණනකට වැඩි 
පමාණයක් ජනතාව ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් මැදිහත් ෙවලා ෙබදුවා. 
හැබැයි පශ්නය තිෙබන්ෙන්, ඒ සහනාධාර ෙබදා හරින 
යන්තණයක් අපට නැති එකයි. අෙප් දිසාපතිවරයාෙග් සිට 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරයා හරහා ගාම   නිලධාරි මහත්මයා දක්වා 
යන රාජ්ය නිලධාරි යන්තණය ෙමවැනි ජාතික ආපදාවකට මුහුණ 
ෙදන්න තරම් ශක්තිමත් නැහැ; කාර්යක්ෂම නැහැ; ෙව්ගවත් 
නැහැ; විධිමත් නැහැ. 26වන දා මා කථා කරලා බලනෙකොට 
ඇත්තටම සමහර පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන්ට ෙහෝ ගාම නිලධාරි 
මහත්වරුන්ට කරන්ෙන් ෙමොකක්ද කියා හිතා ගන්න බැරිව ඔවුන් 
ෙපෞද්ගලික මැදිහත් වීමක් පමණයි කරමින් සිටිෙය්. අෙප් 
යන්තණය ඒකට පමාණවත් නැහැ; කාර්යක්ෂම නැහැ. රාජ්ය 
යන්තණය ඒ පැත්ෙතන් කියාත්මක කරවා ගන්න තමයි ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශයක් තිෙබන්ෙන්. හැබැයි තවමත් අෙප් 
ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය කටයුතු කරමින් ඉන්ෙන්, 
ආපදා වුණාට පස්ෙසේ සහන මල්ලක් ෙබදන්න විනා එතැනින් 
එහාට ඒ ජනතාවට ඇත්තටම සහනයක් සලසන්න ෙනොෙවයි.  

අපි දන්නවා, සාමාන්යෙයන් මැයි මාසය, ජුනි මාසය 
වනෙකොට කළුතර දිස්තික්කෙය් ගංවතුෙරන් යටවන පෙද්ශ 
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තිෙබනවාය; ගංවතුෙරන් ෙකොටුවන පෙද්ශ තිෙබනවාය කියලා. ඒ 
ජනතාව දන්නවා, ෙකොෙහේටද දුවලා යන්න ඕනෑ කියලා. සමහර 
විට ගෙම් පන්සලට, පාසලට ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි එවැනි තැන් 
හඳුනාෙගන ආපදා කළමනාකරණය සඳහා ඒ තැන් සූදානම් 
කරන්න අපට පුළුවන්කමක් තිබුණා නම් ෙම් අනතුර මීට වඩා අඩු 
කරගන්න තිබුණා. අඩු තරෙම් ඒ තැන්වලට generator එකක් දීලා 
තිෙබනවා නම්, ඒ තැන්වල ජනතාවට ඉන්න පුළුවන් විධියට 
පැදුරු, ෙකොට්ට ටිකක් දීලා තිෙබනවා නම්, ඒ ජනතාවට 
Petromax ලාම්පු ටිකක්, එෙහම තැන්නම් ෙලොකු විදුලි පහන් 
ටිකක් දීලා තිෙබනවා නම්, ආපදාව නිසා ජනතාව රැස්වනෙකොට 
ඒවා ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථාන බවට පත් කර ගන්න 
පුළුවන් විධිෙය් වැඩ පිළිෙවළක් ඒවාට තිෙබනවා නම් ෙමය මීට 
වඩා කාර්යක්ෂම කරගන්න පුළුවන්; ෙව්ගවත් කරගන්න පුළුවන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙබොෙහෝ තැන්වලට, විෙශේ ෂෙයන් 
ජනතාව රැස්වන තැන්වලට එක්ෙකෝ අඟුළක්, ඔරුවක්, ෙමෝටර් 
ෙබෝට්ටුවක් දීලා තිෙබනවා නම්, ජනතාව මුදා ගැනීෙම් කටයුතු 
මීට වඩා ෙව්ගවත් කරන්න පුළුවන්. ෙම් තිෙබන චකෙල්ඛ ඒකට 
බාධාවක් ෙවලා තිෙබනවා. ෙකොෙහේට ෙහෝ ඔරුවක් ෙහෝ 
ෙබෝට්ටුවක් සඳහා අපි පතිපාදන ෙවන් කළත්, පාෙද්ශීය සභාෙව් 
ෙහෝ පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙය් ෙහෝ ගාම  නිලධාරිෙග් 
වගකීම යටෙත් ගෙම් ෙපොදු ස්ථානයක ෙහෝ එය රඳවන්න 
කමෙව්දයක් නැහැ. එෙහම කමෙව්දයක් තිෙබනවා නම් ජනතාව 
ෙව්ගවත්ව මුදා ගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා.  

අනික් පැත්ෙතන් ආපදාෙවන් පසු තත්ත්වය ගැන බලමු. 
ජනතාවෙග් ෙපෞද්ගලික මැදිහත් වීම් ෙවනුවට, යම් යම් ස්ෙව්ච්ඡා 
සංවිධානවල මැදිහත් වීම් ෙවනුවට රාජ්ය යන්තණය නැවතත් 
එන්න ඕනෑ, ආපදාෙවන් පසුව ජනතාවෙග් ජීවිත යථාවත් කිරීම 
සඳහා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමාට නියමිත ෙව්ලාෙවන් සුළු 

ෙව්ලාවක් මා ගන්නවා.  

දැන් ඕනෑකම තිෙබන්ෙන්, එවැනි සැලැස්මක් සකස් 
කරන්නයි. ඉඩම අතහැරලා යන්න කිව්වාට යන්න විධියක් නැති 
තැන් තිෙබනවා. 

ඒ ජනතා වෙග් ජීවිත ගැට ගැහිලා තිෙබන්ෙන් ඒ ඉඩමත් 
එක්ක. ෙත් වගාව ගැට ගැහිලා තිෙබන්ෙන් ඒ ඉඩමත් එක්ක. රබර් 
වගාව, දරුවන්ෙග් පාසල්, ජනතාවෙග් ෙරෝහල් ගැට ගැහිලා 
තිෙබන්ෙන් ඒ ඉඩමත් එක්ක. ඒ වාෙග්ම නාය යෑම් අවදානෙම් 
ඉන්න ජනතාවට ඒ ඉඩම්වලින් ඉවත් ෙවන්න කියලා කිව්වාට 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන් ඉඩම් නිදහස් කර ගන්න බැරි පශ්නයකට 
මුහුණ දීලා තිෙබනවා. අඩු තරෙම් ෙම් තත්ත්වය යටෙත්වත් ෙකටි 
කාලයක් ඇතුළත ඉඩම් නිදහස් කර ගැනීෙම් කමෙව්දයක් නැහැ. 
මෙග් ෙගදර තිෙබන පිඹුෙර්, තිත්පල කන්දයි, පුංචි කන්දයි ෙදකම 
නාය යෑෙම් අවදානමක් තිෙබනවා කියලා අගලවත්ත පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්වරිය ගිහිල්ලා මැදිහත් ෙවනවා, ඒ අය ෙවනත් ස්ථානයක 
පදිංචි කරවන්න. හැබැයි, ඒකට ඕනෑ කරන ඉඩම් ගැනීෙම් 

පමාදයක් තිෙබනවා. ෙම් පවතින නීතිය යටෙත් ඉඩම් එෙහම 
ගන්න විධියක් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි අවධානය ෙයොමු කළ යුතු 
තව කාරණයක් තිෙබනවා. මම මීට කලිනුත් අධ්යාපන 
ඇමතිවරයාෙග් අවධානය ෙම් ෙකෙරහි ෙයොමු කළා. බුලත්සිංහල 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් යටගම්පිටිය, නාගහෙදොළ, 
පාහියංගල පෙද්ශ නාය යෑම නිසා අෙප් පාහියංගල පාග් 
ඓතිහාසික භූමිය අනතුරට ලක් ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ, වසර 
47,000ක් පැරණි නූතන මානවයාෙග් ෙපොසිල හම්බ ෙවන 
ආසියාෙව් තිෙබන පැරණිතම පාග් ඓතිහාසික භූමිය. ලංකාෙව් 
තිෙබන පාග් ඓතිහාසික භූමි අක්කර ෙදකහමාෙරන් භාගයක් 
පමණ තිෙබන්ෙන් එතැන. ෙම් පස් තට්ටුවක් කියලා කියන්ෙන් 
අවුරුදු දසදහස් ගණනක් පැරණි වටිනා ෙපොසිල සහිත නිධානයක්. 
එවැනි තැනක් ආරක්ෂා කර ගන්නට කඩිනම් වැඩ පිළිෙවළක් 
ඕනෑ. අධ්යාපන ඇමතිතුමා ෙම් සම්බන්ධෙයන් දීපු උත්තරය ගැන 
මම සෑහීමකට පත් ෙවන්ෙන් නැහැ. එතුමා කිව්වා, ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් බහුවිධ වාර්තා කැඳවලා තිෙබනවා කියලා. නමුත් 
වාර්තා කැඳවීමට වඩා එහා ගිය ක්ෂණික මැදිහත් වීමකින් 
ෙතොරව, ෙම් පෙද්ශ රැක ගන්න හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. 
ආපදාෙවන් පසු යම් කිසි ආකාරයක හුස්මක් ගත්තාට පස්ෙසේදී 
අපට ෙම් ජාතික ආපදාවන්ට මුහුණ දීම සඳහා වන ජාතික ආපදා 
කළමනාකරණ සැලැස්මක් ඕනෑ.  

ෙමොරටුව විශ්වවිද්යාලෙය් ගාම හා නගර නිර්මාණ පීඨයක් 
තිෙබනවා. ඒෙකන් හැම වසරකම උපාධිධාරින් සියයක් පමණ 
ඉවත් ෙවනවා. ගාම හා නගර නිර්මාණය ෙවනුෙවන් ෙම් 
උපාධිධාරින් පාවිච්චි කරලා, අෙප් රෙට් බුද්ධිමය පජාව පාවිච්චි 
කරලා අපි ෙමොකක්ද හදලා තිෙබන සැලැස්ම? නිකම්ම නිකම් 
ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශයක් හදාෙගන ආපදාවක් වුණාට 
පස්ෙසේ පිසූ ආහාර පැකට් එකක් ෙහෝ නැත්නම් වියළි ආහාර දව්ය 
මල්ලක් ෙබදා හරිනවා ෙවනුවට, රටට දැන් ඕනෑ වී තිෙබන්ෙන්,  
ෙමවැනි ආපදාවන්ෙගන් රෙට් ජනතාවෙග් ජීවිත හා ෙද්පළ 
ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා වන ජාතික සැලැස්මක්. අපි නව නගර 
නිර්මාණය කරන්න ඕනෑ.  

1978දී අෙප් පක්ෂෙය් නායක ෙරෝහණ විෙජ්වීර සෙහෝදරයා 
කිව්වා වාෙග්, උස් කඳු මුදුන් එළිෙපෙහළි කරලා ෙත් වගා 
කරනවා ෙවනුවට ඒ උස් කඳු මුදුන් වන වගාවට ෙයොමු කරන්න 
ඕනෑ. ඒ ආකාරයට පරිසරය පිළිබඳව, ජන ජීවිතය පිළිබඳව, රෙට් 
ආර්ථිකය පිළිබඳව, සංස්කෘතිය පිළිබඳව හිතූ, සංවිධිත, සංයුක්ත 
සැලැස්මක් ඒ සඳහා ඕනෑ. ඒ සැලැස්ම පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
අවධානය ෙයොමු ෙවනු ඇතැයි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවමින් මා නිහඬ 
ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු විජිත් විජියමුණි ෙසොයිසා අමාත්යතුමා. 

 
[අ.භා. 2.57] 

 

ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා (වාරිමාර්ග 
හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா - நீர்ப்பாசன 
மற் ம் நீரக வள ல காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa - Minister of 
Irrigation and Water Resources Management)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ගංවතුර සම්බන්ධෙයන් 

පසුගිය කාලවල රජයට විශාල ෙචෝදනා ඉදිරිපත් කළා. ඒ ෙචෝදනා 
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[ගරු ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස  මහතා] 
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සහ ෙයෝජනා සියල්ල පිළිබඳව කථා කිරීමට පථම මම ෙම් 
කාරණය මතක් කරන්නට ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් මහා 
ෙඛ්දවාචකෙයන් ජීවිත, ෙද්පළ අහිමි වුණු ඒ අහිංසක ජනතාව 
ආරක්ෂා කිරීෙම් වගකීම රජයට තිෙබනවා. මිය ගිය සැමෙදනා 
සම්බන්ධෙයන්ම අෙප් කනගාටුව, ෙශෝකය ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
පකාශ කරනවා. ෙම් ආපදා තත්ත්වයන් පිළිබඳව රජයක් හැටියට 
අපට විශාල වගකීමක් තිෙබනවා. ඒ වගකීම අපි හැමෙදනා 
අතින්ම නිසි අයුරින් ඉටු වුෙණ් නැහැ කියන එක ෙම් මුළු සභාෙව් 
සිටින කවුරුත් පිළිගන්නා ඕනෑ කාරණයක්.   

සංවර්ධනෙය් පමුඛතා, ජනතාවෙග් අවශ්යතා අපමණයි, 
ෙමපමණයි කියලා ගණනය කරලා අපි සංවර්ධනය කළාද කියන 
කාරණාව ගැන තමයි අපට අද ෙත්රුම් ගන්න සිදු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් කාරණයත් 
මතක් කරන්න ඕනෑ. දින 100 ආණ්ඩුව තුළදී, ගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, අගාමාත්යතුමාෙග්ත්  මූලිකත්වෙයන් අපි ෙම් 
ජනතාවෙග් අවශ්යතාවන් ෙවනුෙවන්, ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 
මිලියන 13ක් වියදම් කරලා, ෙද්ශගුණික බලපෑම අවම කිරීෙම් 
ව්යාපෘතිය යටෙත්, ගංගා ෙදෝණි දහෙය් ඇති ෙවලා තිෙබන 
විෂමතා තත්ත්වයන් පිළිබඳව අධ්යයන කටයුතු ආරම්භ කළා. 

එෙහම ආරම්භ කරලා නිකම් හිටිෙය් නැහැ. පරිසර පද්ධතිය 
ආරක්ෂා කරන්න අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විවිධ තීන්දු, තීරණ 
ගත්තා. ඒ තීන්දු, තීරණ නිසා සමහර ෙවලාවට සමහර අයට, 
ෙද්ශපාලනඥයන්ට, සමහර ව්යාපාරිකයන්ට රිදුණා. පබල 
හැඟීමක් ඇතිව තමයි ජනාධිපතිතුමා ෙම් ෙද් කෙළේ. මම මතක් 
කරන්න ඕනෑ, ෙව්ලි ආරක්ෂණය සඳහා රුපියල් මිලියන දහසක 
ව්යාපෘතියක් ෙවනුෙවන් කැබිනට් පතිකාවක් අපි අනුමත කර ගත් 
බව.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙපතියාෙගොඩ ෙපොම්පාගාරය සඳහා 
රුපියල් මිලියන අපි 400ක් ෙවන් කරලා, ෙපතියාෙගොඩ, කැලණි 
මිටියාවෙත් ඒ bunds ශක්තිමත් කරන්න වැඩ ආරම්භ කළා.  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒක කර ෙගන යන්න අපට 
කාලයක් අවශ්යයි. ෙකටි කාලීන විසඳුම් හැටියටයි අපි ෙම් කාරණා 
ඉදිරිපත් කෙළේ.  

ගංගා පද්ධතිය පමණක් ෙනොෙවයි, සියලුම වැව්වල ෙව්ලි 
සංරක්ෂණය කරන්න විශාල මුදලක් ෙව්ලි සංරක්ෂණ ව්යාපෘතියට 
අපි වියදම් කළා. අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුණා, ෙමවැනි තත්ත්වයන් 
තුළ, - වායු ෙගෝලෙය් උෂ්ණත්වය වැඩි ෙවලා, ග්ලැසියර ඛාදනය 
ෙවලා, මුහුදු මට්ටම ඉහළ ගිහිල්ලා, අපි කරලා තිෙබන විනාශය 
තුළ- ගංගා ෙදෝණි දිෙග් රට තුළට කරදිය ඇවිල්ලා ෙගොවිතැන් 
කිරීමට ෙනොහැකි තත්ත්වයක් එක පැත්තකින් ඇති ෙවන බව. 

අෙනක් පැත්ෙතන්, පබල වර්ෂාපතනයන්ට අපට මුහුණ 
ෙදන්න සිදු ෙවනවාය කියන එක රජයක් හැටියට දැන ෙගන අපි 
අවශ්ය කියා මාර්ග ගත්තා. ඒ නිසා තමයි රජයට පුළුවන්කම 
ලැබුෙණ්, රුපියල් මිලියන ගණනකට ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් සෑම 
නිවාසයක්ම සංරක්ෂණය කරන්න; සෑම නිවසක්ම රක්ෂණය 
කරන්න සහ පතිරක්ෂණය කරන්න. අද ඒ නිසා යම් කිසි 
සහනයක් තිෙබනවා.  

ෙම්ෙක්දී අෙප් වග කීම ෙමොකක්ද? 24වැනිදා කළු ගඟ, ගිං 
ගඟ, නිල්වලා ගඟ ඉහළ පෙද්ශවල ඇති වූ ෙම් අසාමාන්ය වර්ෂා 
තත්ත්වය නිසා රත්නපුර, කළුතර, ගාල්ල, මාතර, ෙකොළඹ 
වාර්මාර්ග ඉංජිෙන්රුවරුන්ෙග් නිවාඩු අවලංගු කරලා, ඉතාම 
අවධානෙයන් තමන්ෙග් ෙව්ලි ටික, bunds ටික, ගංගා ෙදෝණි ටික 
සම්බන්ධෙයන් පැය විසිහතර තුළම අධීක්ෂණෙයන් යුතුව කටයුතු 
කරන්න කියලා නිෙයෝග කළා. ඒ අනුව එම නිලධාරින් 
සියලුෙදනාම ඒ ෙවනුෙවන් කැපවීෙමන් මැදිහත් වුණා; වැඩ කළා.  

ජල මිනුම් තත්ත්වය පිළිබඳව අෙප් ජල මිනුම් අංශෙයන් පැය 
තුෙනන් තුනට ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශයටත්, අදාළ 
අමාත්යාංශවලටත් අපි වාර්තා කළා. ෙම්ක අපට කරන්න තිෙබන 
ෙද්. නමුත්, අපි බලාෙපොෙරොත්තු වූවාටත් කලින් ෙපොම්පාගාර යට 
වුණා; ෙපොම්පාගාර අකිය වුණා; ෙව්ලි උඩින් වතුර ගලා ෙගන 
ගියා.  

ෙම් බලන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පුවත් පත්වල 
පළ වූ වාර්තාවක්:   

 
''කඳුකරයට  වැස්ස පටන් අරන් 
රත්නපුරයට මහ ගංවතුරක් අත ළඟ 
-රත්නපුර වාරිමාර්ග ඉන්ජිෙන්රු-''  

එෙහම  වාර්තා කර තිෙබනවා. ඒ අනුව අපි අවෙබෝධෙයන් 
හිටිෙය්. අපි අවශ්ය දැනුවත් කිරීම කළා. එෙහම ෙනොකර හිටිෙය් 
නැහැ. ඒ ආකාරයට 25වැනිදා පත්තෙර් ෙම් පවෘත්තිය පළ 
කරන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
ෙම්ෙක් වැරැද්ද ෙම්කයි. ෙම් වාෙග් ව්යසනයක් එන ෙකොට 

පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල දැනුවත් කරලා වැඩ පිළිෙවළක් 
කරන්න ඕනෑ. ඔබතුමන්ලා ඔෙහොම කිව්වාට, ෙකොෙහේවත් එෙහම 
ෙදයක් කෙළේ නැහැ.  

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
Announce කළා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා (වාරිමාර්ග රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார - நீர்ப்பாசன இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
The Hon. Palitha Range Bandara - State Minister of 
Irrigation) 
රත්නපුර ෙපොලීසිෙයන් announce කළා.  

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
රත්නපුර ෙපොලීසිෙයන් announce කළා. ෙත්රුණාද? [බාධා 

කිරීමක්] 

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
රත්නපුර පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය සහ ෙපොලීසිය එකතු 

ෙවලා announce කළා, ෙපබරවාරි මාසෙය්  23 වන දා.   

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
ෙම්කට අපි තර්ක කරන එක ෙනොෙවයි කරන්න තිෙබන්ෙන්. 

මම ෙම් කියා ෙගන එන්ෙන් ගරු මන්තීතුමා, - [බාධා කිරීමක්] 
අන්න! ඔන්න, සාක්ෂි!  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු විෙජ්තුංග මන්තීතුමා. 

 
ගරු ඒ. ඒ. විෙජ්තුංග මහතා 
(மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க) 
(The Hon. A. A. Wijethunga) 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන්ට කිව්වා, ගාම නිලධාරින් දැනුවත් 

කරන්න කියලා. එෙහම දැනුවත් කරලා තිබුණා. නමුත්, ජනතාව 
ඒක ගණන් ගත්ෙත් නැහැ. මම සහභාගි වුණු පාෙද්ශීය 
සම්බන්ධීකරණ ෙකොමිටි තුෙන්දීම එය සඳහන් කළා, "අවුරුදු 
දහෙයන් දහය ගංවතුර ආවා. ෙම් පාර අවුරුදු දහහතරකට පසුව 
විශාල ගංවතුරක් එනවා" කියලා. 24, 25, 26, 27, සහ 30වැනිදා 
දැනුම් දුන්නා. 

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
ඔන්න, සාක්ෂි! [බාධා කිරීමක්] මෙග් ෙවලාව ගන්න එපා. 

විනාඩි දහයයි මට තිෙබන්ෙන්.  

මම ස්තුති වන්ත ෙවනවා, රත්නපුෙර් අෙප් මන්තීතුමාට. 
[බාධා කිරීමක්]  

අපි දන්නවා, ගිං ගෙඟ්  bunds 75ක් තිෙබන බව. ෙම් bunds 
75 තිෙබන්ෙන් ගඟට සමාන්තරව. නිල්වලා ගෙඟ් bunds 18ක් 
තිෙබනවා. ඒවා කඳු ශිඛර අල්ලලායි බැඳලා තිෙබන්ෙන්. මිලිමීටර් 
300ක්, 400ක්, 500ක්, 600ක් වාෙග් වර්ෂාපතනයක් පතිත වුණාම 
ඒක ඉතා අධික වර්ෂාපතනයක් හැටියට අපි කල්පනා කළත් එක 
දවසයි වැස්ෙසේ.  

දවස් ෙදකක්, තුනක් වැස්සා නම් ඇති වන තත්ත්වය ෙමොකක්ද 
කියලා අපට හිතා ගන්න බැරි ෙවනවා.  නමුත්, තිෙබන ආරක්ෂණ 
පද්ධති සියල්ලම අභිභවා, ඒ ජලය පහත්බිම් ඔක්ෙකෝම යට 
කරෙගන ගිහිල්ලා දැවැන්ත විනාශයක් කළා. ෙමතැනදී අපි දැක්ක 
ෙද්  තමයි සමහර ෙවලාවට ෙම් ෙව්ලි, ෙපොම්පාගාර ඉදි කරලා 
තිෙබන්ෙන් ගංවතුර මට්ටමට පහළින් වීම. අද අපි ෙම් ගැන 
කල්පනා කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. නව 
තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා නවීන පාෙවන වතුර ෙපොම්ප ඉදි කිරීම 
වාෙග්ම ස්ථිර ෙපොම්ප ඉදි කරනවාට වඩා අවශ්ය පමාණයට ජංගම 
ෙපොම්ප ඒ අවශ්ය තැන්වල ස්ථානගත කරන්න අපි ඉංජිෙන්රුවන් 
සමඟ සාකච්ඡා කරලා අද අලුත් වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ කරලා 
තිෙබනවා. යම් කිසි හදිසි තත්ත්වයකදී ඔෙරොත්තු ෙදන විධියට 
දැනට තිෙබන ෙපොම්පාගාර යම් කිසි උස් මට්ටමකට ෙගෙනන්න 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අපි remote control එක වැනි 
නියමිත තාක්ෂණික කමෙව්දයන් තුළ ෙම් ගංවතුරට මුහුණ 
ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැනයි කල්පනා කරන්ෙන්.  

ගිය නුවණ ඇතුන් ලවාවත් අද්දන්න බැහැ. හැබැයි, ෙමොනවා 
කළත් දැන් අදින්න ෙවන්ෙන් අතයි, ඇතායි එකතු ෙවලායි.  ඒ 
නිසා අපි ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවන්න ඕනෑ. බලන්න, වාරිමාර්ග 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් මල්වල ජලාශය හදන්න ගියා. ෙජෝන් 
ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමාටයි, නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා 
ඇමතිතුමාටයි එදා හූ කියලා එෙළව්වා. ඊළඟට ගිං - නිල්වලා 
ව්යාපෘතිය හදන්න ගියා. ඒකට ෙද්ශපාලනඥයින් විරුද්ධ වුණා. 
අෙප් අයත් විරුද්ධ වුණා, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අයත් විරුද්ධ 
වුණා. ෙම් ෙමොකටද? ජනපිය රැල්ල නිසා. ෙවන ෙමොකක්වත් නිසා 
ෙනොෙවයි. ෙම්ක තමයි ඇත්ත කථාව. ජනපිය රැල්ලට නතු ෙවලා 
ෙම් රෙට් කරන සංවර්ධන වැඩවලට විරුද්ධ වීම,  විෙරෝධතා ඇති 

කිරීම, ෙපළපාළි යාම, අවශ්ය ෙද්ටයි අනවශ්ය ෙද්ටයි හැම එකටම 
පිකටිං කිරීම ආදී ෙද්වල් සිදු කරනවා. ෙම් ජලය 
කළමනාකරණෙය් වගකීම තිෙබන්ෙන් අපටයි. එදා මමයි, ගරු 
වජිර අෙබ්වර්ධන ඇමතිතුමායි -අපි- සාකච්ඡාවක් කළා, ITN 
එෙක්. අපි ඉතාම පැහැදිලිව කිව්වා, ෙම් තත්ත්වය.  අවුරුදු 60කට 
කලින් ෙම් ගිං නිල්වලා සැලැස්ම-   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් අවසන් කරන්න. 

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
ෙම් වාෙග් ෙද්වල්වලදී අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, ඒකාබද්ධ 

විපක්ෂෙය් සහය. ෙම් ආපදා අවස්ථාෙව්දී, ආපදා කළමනාකරණය 
කිරීෙම්දී අෙප් ජනතාව ෙගොඩ ගන්න අපි එක් ෙවන්න ඕනෑ. අපි 
ෙවනත් ෙද්වල්වලදී ෙබෙදමු. වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් 
කළමනාකරණ ඇමතිවරයා හැටියට මට දුරකථනෙයන් කථා 
කළාම - 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මට විනාඩියක් ෙදන්න. ගිං - නිල්වලා 

ෙයෝජනා කමය කියාත්මක කරන ෙකොට ජනතාවෙග් යම් 
විෙරෝධයක් ආවා, ජල කඳ මුහුදට ෙගන යාම සම්බන්ධෙයන්. 
ෙදොස්තර විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් ෙයෝජනාව ඊට හාත්පසින්ම 
ෙවනස් එකක්. ඒ ෙයෝජනාව වුෙණ්, 1933 ෙටනසි  මිටියාවෙත් 
වාෙග් අෙනක් පෙද්ශවල පහළ නිම්නෙය් වැව් පද්ධතියක් ඉදි 
කිරීමයි. එය ෙනොකළ නිසා තමයි ඒ ෙවලාෙව් ජනතා විෙරෝධයක් 
ආෙව්. නමුත්, අපි සහෙයෝගෙයන් ඒ තිෙබන තත්ත්වයට- 

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
මාතර දිසාපතිතුමියත් එක්ක ෙම් සියලු ෙදනා  කැඳවා, අෙප් 

ඉංජිෙන්රුවන් ෙගන ගිහිල්ලා මා ෙම්ක පැහැදිලි කළා.  මා නිකම් 
හිටිෙය් නැහැ. විකමසිංහ මහත්මයාෙග් ෙයෝජනාව තමයි අපි 
කියාත්මක කරන්න තිබුෙණ්. එෙහම නැතිව ජල කඳ මුහුදට 
යවන්න ෙනොෙවයි. අපට ෙම්ක සම්පතක්. ෙපොෙළොවට වැෙටන 
වර්ෂාව අපෙත් ෙනොයවා පාවිච්චි කරපු අය විධියට ඉතිහාසෙය් 
පළමුවැනි තැනට ඉන්ෙන් අපයි. අද අපි ෙදවැනි තැනට වැටිලා 
තිෙබනවා. තායිලන්තය පළමුවැනි තැනට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. 
ඔබතුමා කියන කථාව හරි. අපි ෙම් වතුර හම්බන්ෙතොටට 
හරවන්න ඕනෑ. ෙම් වැව් 05 හදන්න ඕනෑ. උමං මාර්ගෙයන් සහ 
ඇළ මාර්ගෙයන් ෙම් ජලය අපි ඒ දුෂ්කර පෙද්ශවලට යවන්න 
ඕනෑ.  

දැන් බලන්න, දකුෙණ් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පෙද්ශ වතුරින් 
යට ෙවනවා. අපට ෙබොන්න වතුර නැහැ. හැබැයි, අපට -
ෙමොනරාගල මිනිස්සුන්ට- කවුරුවත් වතුර ෙබෝතලයක්වත් 
ෙගනැවිත් ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒක ෙවනම ෙදයක්. නමුත්, අපි 
මාතරට, රත්නපුරයට, ගාල්ලට නිකම්  යනවා ෙනොෙවයි. සෑම 
ළිඳක්ම, සෑම විලක්ම, සෑම ෙපොකුණක්ම, සෑම දිය කඩිත්තක්ම 
පිරිසිදු කරන්න අවශ්ය බළ කා තුනක් ජල සම්පත් මණ්ඩලෙයන් 
අපි යවා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ජංගම සායන යවා තිෙබනවා, 
ඒවාෙය් වතුර පරීක්ෂා කරලා පානීය ජලයට ඒවා සුදුසුද, නැද්ද 
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කියන එක තීරණය කරන්න.  අපි ෙසනසුරාදා රත්නපුරයට යනවා; 
ඉරිදා මාතර නගරයට යනවා. ඊළඟට 12වැනි දා අපි යනවා මාතර 
දිස්තික්කෙය් මට භාර දීලා තිෙබන හක්මන ආසනයට.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි "2017 මැයි ගංවතුර" 
නමින් වාර්තාවක් හදලා තිෙබනවා. ඒ වාර්තාව මම සභාගත* 
කරනවා.  

අපට ක්ෂණිකව මුදල් අවශ්ය ෙවනවා. අපි මුදල් 
ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලන්ෙන් ෙම් අවශ්ය මුදල් පතිපාදන ටික ලබා 
ෙදන්න කියලායි. ෙම් ගංගා ෙදෝණි ටික පිරිසිදු කරලා, වතුර 
බහින්න ඇළ ෙව්ලි, අමුණු ටික පිරිසිදු කරලා ෙම් ජනතාව නඟා 
සිටුවන්න අපි ඔක්ෙකෝම එක්සත්ව සාමූහික පයත්නයක් දරමු. මට 
කථා කරපු ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මන්තීතුමාට ඒ අවස්ථාෙව් ඉල්ලපු ෙද්වල් මා ලබා දුන්නා.  
ඒකාබද්ධ විපක්ෂයටත් ලබා දුන්නා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් අවසන් කරන්න. 
 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මට කියලා තිෙබන්ෙන්, අගමැතිතුමා 

උපෙදස් දීලා තිෙබන්ෙන්, වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් 
කළමනාකරණ ඇමතිවරයා හැටියට ඔබතුමන්ලා මෙගන් 
ෙමොනවාද ඉල්ලන්ෙන්, ඒ ෙද්වල් ඉටු කරන්න කියලායි. අලුතින් 
පත් වුණු මෙග් අමාත්යාංශය භාර  ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමාත් 
ඉන්නවා.  අපි එකතු ෙවලා ෙම් වැෙඩ්ට අත ගහමු. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 
විනාඩි අටක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
 
[අ.භා. 3.09] 
 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවැනි බරපතළ පශ්නයක් 

ගැන අෙප් වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ 
අමාත්යවරයාෙග් කථාෙවන් පස්ෙසේ කථා කරන්න ලැබීම ගැන මා 
සතුටු ෙවනවා. මා ෙම් අවස්ථාෙව් පකාශ කරන්න ඕනෑ, ෙම් මහා 
ව්යසනය සිද්ධ වුණු ෙවලාෙව්, කාෙග්වත් උදවු හව්හරණක් නැති 
වුණු ෙවලාෙව් ඒ මිනිස්සුන්ව රැක බලා ගත්ෙත්, අවශ්ය ෙද් ලබා 
දුන්ෙන් පෙද්ශෙය් ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා, පාෙද්ශීය සභාෙව් හිටපු 
සභාපතිවරු, මන්තීවරු වාෙග්ම ගෙම්  ආපදාවට ලක් ෙනොවුණු පභූ 
පිරිස් විසින් බව. 

ෙම් උදවිය තමයි ජනතාවට කන්න නැතිව ඉන්න ෙව්ලාෙව් 
කෑම ටික හදලා දුන්ෙන්. ආණ්ඩුව මැදිහත් වුෙණ් දින ෙදකකට 
පසුවයි. එෙතක් හිරෙවලා සිටි ජනතාවට ආහාර සැපයූෙව් ෙම් 
කණ්ඩායම්. පාෙද්ශීය සභාව විසුරුවා හැරලා අකර්මණ්ය කරලා 
තිෙබන ෙව්ලාවක ෙම් විපත සිද්ධ වුණු නිසා අපට ඒ අඩු පාඩුව 
ෙහොඳට ෙත්රුණා. පාෙද්ශීය සභා කියාකාරීව තිබුණා නම් එදා ෙම් 
ජනතාවට මීට වඩා ෙසේවයක් සිද්ධ ෙවනවා. නමුත් 
තමුන්නාන්ෙසේලාට- 

 
ගරු ඒ. ඒ. විෙජ්තුංග මහතා 
(மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க) 
(The Hon. A. A. Wijethunga) 
පසුවදා ඉඳලාම ආණ්ඩුව වැඩ කටයුතු කළ බව අපි දන්නවා. 

ෙපෞද්ගලිකව අපි - 

 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමෙහේ ඉඳෙගන කියනවා. අපි ෙන් ගෙම් 

හිටිෙය්, අපි ෙන් එතැන හිටිෙය්, අපි ෙන් වැඩ ෙකරුණ හැටි 
දැක්ෙක්.  

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය (විෙද්ශ රැකියා 
අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல - ெவளிநாட் த் 
ெதாழில்வாய்ப்  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale - Minister of Foreign 
Employment) 
අපිත් හිටිෙය් ගෙම් තමයි. 

 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ඔබතුමිය ඉන්න ඇති ෙගදර. අපි හිටිෙය් පාෙර්. [බාධා 

කිරීමක්] මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගෙම් හිටියාද නැද්ද 
කියලා රණ්ඩු කරන්නට ඕනෑ නැහැ. ඒ ෙවලාෙව්, ඒ අවස්ථාෙව් 
ෙම්කට පිහිට වුෙණ් මම කලින් කිව්ව උදවියයි. ඒ අයට අෙප් 
ස්තුතිය පළ කරන්නට ඕනෑ. ඒ උදවිය ඒ ෙව්ලාෙව් ඒ වගකීම භාර 
ගත්තා. 

 ෙම් අවස්ථාෙව් අෙප්  වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් 
කළමනාකරණ අමාත්යතුමා සභාෙව් ඉන්නවා. අෙප් පළාත්වල 
එතුමාට කරන්නට වැඩ රාශියක් තිෙබනවා. ගරු අමාත්යතුමනි, 
ඔබතුමාට කරන්නට වැඩක් තිෙබනවා. වැලිගම තිබුණු ඉල්වත්ත 
අමුණ කියන ඇනිකට් එක ෙම් වතාෙව් කඩාෙගන වැටුණා. 
පසුගිය කාල සීමාව තුළ අපි ඒ ඉල්වත්ත අමුණ හදන්නට ඉල්ලුවා. 
නමුත් විවිධ ගැටලු ඇති වුණා. වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් 
කියනවා ෙම්ක අයිති පළාත් වාරිමාර්ග අමාත්යාංශයට කියලා. 
පළාත් වාරිමාර්ග අමාත්යාංශෙයන් කියනවා ෙම්ක කියාත්මක 
කරන්නට ඕනෑ වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව කියලා. සල්ලිත් 
ෙවන් වුණා, නමුත් ෙම් වැෙඩ් කෙළේ නැහැ. ෙම් වතාෙව් ඒක 
කඩාෙගන වැටිලා. දැන් වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ගිහිල්ලා 
ෙදොර උස්සන්න හදනවා. ෙකොෙහොම හරි ඔබතුමා ඒක හදලා 
ෙදන්න.  

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
ගරු මන්තීතුමා, අපට පශ්නයක් නැහැ. ඔබතුමා හිටපු දිස්තික් 

සම්බන්ධීකරණ කමිටු සභාපති. එම නිසා ඔබතුමා ඒවාෙය් 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

තිෙබන අඩු පාඩු ගැන දන්නවා. අපි විෙශේෂ සාකච්ඡාවක් තියමු. 
ඇත්තමට මම මාතරට ගිය ෙවලාෙව් ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම 
මන්තීතුමාටත් එන්න කිව්වා; හැෙමෝටම එන්න කිව්වා; ෙජ්වීපී 
එෙක් අයටත් එන්න කිව්වා. එතුමන්ලා මට යම් යම් ෙද්වල් කිව්වා. 
මම ඒවා ඉෂ්ට කරන්නට කටයුතු කරනවා. ඔබතුමා කියන එකත් 
මම කරලා ෙදන්නම්.  

 
 

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
වැලිපිටිය පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් තිෙබන ෙම් 

ඉල්වත්ත අමුණ හදලා ෙදන්න.  

 

ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
මම අෙප් නිලධාරින්ට බලන්නට කියන්නම්. 
 
 

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඒකට තවත් ෙකොටසක් එකතු කරන්නට ඕනෑ. වැලිගම 

ෙපොල්අතුෙමෝදර ග ඟට ජලය එන්ෙන් උඩුගම ඉඳලා ඉහළ 
ගංගාධාර ඔස්ෙසේයි. ඒ පෙද්ශවල කැළෑ එළි කළ නිසා එතැන 
අලුත් පශ්නයක් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. පහත නිම්නය පිටාර ගැලීම 
නිසා අවට පෙද්ශ යට ෙවනවා. එම නිසා ඔබතුමා ඒකත් නිල්වලා 
ෙයෝජනා කමය ආශිත සැලැස්මට සම්බන්ධ කරලා, ෙම් 
කාරණයටම ඒකත් බද්ධ කර ගන්න.  

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
ගරු මන්තීවරුන් ෙදෙපොළටමයි මම ෙම් කියන්ෙන්. ගිං - 

නිල්වලා ෙයෝජනා කමෙය් සැලැස්ම සමඟ මෙග් නිලධාරින් 
අරෙගන ආවාම, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙයෝජනාත් අරෙගන ඇතුළු 
කරන්නට පුළුවන් ඒවා ඇතුළු කරලා ෙහොඳ සැලැස්මක් හදමු.  

 
 

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ෙම්කට රුපියල් මිලියන 143ක් ඇස්තෙම්න්තු කරලා 

තිෙබනවා.  

 

ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
හරි, ඒක පශ්නයක් නැහැ. ෙමොකද, ගිං - නිල්වලා ෙයෝජනා 

කමයට පසුගිය රජෙයන් රුපියල් මිලියන 4,000ක් ෙගවලා 
තිෙබනවා. අපට තිෙබන්ෙන් ඉතිරි ටික ෙගවලා ෙම්ක ආරම්භ 
කරන්නටයි. අපි ඒක කරමු. 

 
 

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වාෙග් ෙපොඩි ෙපොඩි වැඩ 
රාශියක් අෙප් පළාත්වල කරන්නට තිෙබනවා. ඒ සමඟම ෙම් 
ව්යසනකාරී අවස්ථාෙව්දී පිහිටවීමට ඉදිරිපත් වුණු සියලුෙදනාට 

අපෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පළ කරනවා. එදා ෙබෝට්ටුවක් නැතිව 
ඉන්න ෙව්ලාෙව් ධීවර පජාව තමයි ඉදිරිපත් වුෙණ් ෙබෝට්ටුවක් 
අරෙගන ඇවිල්ලා ෙම් ජනතාව ෙබ්රා ගැනීමට කටයුතු කරන්නට. 
අපි ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යතුමාට ෙයෝජනා කරනවා, අපට 
ආපදා ඒකක හදලා ෙදන්න කියලා. අපි පසුගිය ආණ්ඩුෙවන් 
ආපදා ඒකක හදන්නට කටයුතු කරලා තිබුණා. සෑම පාෙද්ශීය 
සභාවකටම අපි යන්ත සූත ඒකකයක් දීලා තිබුණා.  ඒක නිසා 
තමයි -ඒ බැෙකෝ යන්තය නිසා තමයි- ෙම් වතාෙව් කුණු ටිකවත් 
අයින් කර ගන්නට පුළුවන් වුෙණ්. දැන් ආපදාවලට ලක් වන 
පෙද්ශ හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. ඒවා හඳුනාෙගන ආපදා 
මධ්යස්ථාන පිහිටුවලා ෙදන්න. ඒවාෙය් පජා ශාලාවක් වාෙග් 
ශාලාවක් හදන්න; වැසිකිළි ටිකක් හදන්න; විදුලිය ලබා ෙදන්න; 
ෙබෝට්ටුවක් ලබා ෙදන්න. ෙම් වාෙග් ෙද්වල් කරන්න පුළුවන් 
ෙද්වල්. ෙම්වා බලා කියා ගන්නට ෙපොලීසියට ෙහෝ පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්වරයාට භාර ෙදන්නට පුළුවන්. අපි ඒ වාෙග් වැඩ 
පිළිෙවළකට යා යුතුව තිෙබනවා. එෙහම නැතිව, අර වැද්ෙදෝ 
ෙගවල් හදනවා වාෙග් ඒ ෙවලාවට විතරක් අපි ෙම් ගැන කල්පනා 
කරනවා. ඒ සිද්ධිය ඉවර වුණාට පස්ෙසේ  අපට සම්පූර්ණෙයන් 
අමතක ෙවනවා.  

ෙම් විපතින් ඊළඟට බරපතළම අපරාධය සිද්ධ වුෙණ් අෙප් 
දරුවන්ට. ෙබොෙහෝ දරුවන්ෙග් ෙපොත්පත් එකක්වත් ඉතුරු වු ෙණ් 
නැහැ. පිටබැද්දර පාසෙල් ෙගොඩනැඟිල්ලයි, පුස්තකාලයයි, 
ෙකොම්පියුටර් කාමරයයි ඒ සියල්ලම ගංවතුෙර් ගියා. ඒ පාසල 
ෙවනුෙවන් අපි යම්කිසි වැඩ ෙකොටසක් කළ යුතුව තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම තවත් ෙගොඩනැඟිලි රාශියක් විනාශ වුණා. ෙම්වා 
ඉක්මනින් හදන්න ඕනෑ. ෙම් දරුවන්ෙග් ෙපොත්පත් ෙමොකුත් 
නැහැ. පාසල් ෙපළ ෙපොත් නැහැ;  exercise  ෙපොත් නැහැ; 
පැන්සල නැහැ; ඇඳුම නැහැ. අඩුම තරමින් නිදාගන්න පැදුරක්වත් 
නැහැ. ෙම්වා ෙසේරම විනාශ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එම නිසා ෙම් 
දරුවන් ෙවනුෙවන් ෙම් අවස්ථාෙව් කිසියම් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් 
කළ යුතුව තිෙබනවා. ඒ ගැන කල්පනා කරලා  ඒ ෙවනුෙවන් 
යමක් කරනවා  නම් ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. ඒ වාෙග්ම traumatized  
තත්ත්වයට පත් වුණු දරුවන්ට උපෙද්ශන වැඩසටහනක් සකස් 
කරන්න පුළුවන් නම් ඒකත් ෙහොඳයි. පසු ගිය සුනාමි ව්යසනය 
පැමිණි ෙවලාෙව් අපි  ඒ වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කළා. එය 
ඉතාම සාර්ථක වුණා. කවුරු ෙහෝ ඉදිරිපත් ෙවලා එම දරුවන් 
ෙවනුෙවන් නැවතත් එම වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරනවා නම් 
හුඟක්ම වටිනවා.  

ෙමම ගංවතුර නිසා කුඹුරු විශාල පමාණයක් පාළු ෙවලා ගියා. 
වපුරලා සතියක් ෙදකක් ගත ෙවලා තිබුණු කුඹුරු ටික තමයි ෙම් 
වතුරට යට වුෙණ්. ෙමෙහම තත්ත්වයක් මතු වුණාම ඉස්සර නම් 
කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශෙයන් අපි ෙනොමිෙල්  බීජ ලබාදුන්නා. ඒ 
වාෙග්ම, නැවතත් කුඹුර සකස් කරන්න අවශ්ය කරන මූලික 
වියදම් අපි ලබාදුන්නා. ඒ වැඩසටහන දැන් කියාත්මක ෙවනවාද, 
නැද්ද කියන්න මා දන්ෙන් නැහැ. විෙශේෂ වැඩසටහනක් හැටියට 
ෙම් කුඹුරු පාළු වුණු උදවියට බීජ ලබාෙදන්න කටයුතු කරන්න. ඒ 
වාෙග්ම ෙම් කුඹුරු නැවත සකස් කරන්න අවශ්ය වියදම 
ලබාෙදන්නත් කටයුතු කරන්න. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් කථාව අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමනි.  

 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
එෙහම කරනවා නම් ෙම් ව්යසනෙයන් වුණු බරපතළ හානිය 

අවම කර ගන්න පුළුවන්.  

1417 1418 
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මට කථා කරන්න 
තව කාලය ෙදන්ෙන් නැති බව මා දන්නවා.  

ෙම් කරුණු ෙකෙරහි රජෙය් සහ ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවමින්, එම ෙගොවීන්ට බිත්තර 
වී ලබා ෙදන්න, අනිකුත් පහසුකම් ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්ය කරන 
මූලික වියදම් ටික ලබා ෙදන්න කියා ඉල්ලා සිටිමින්, මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව 
ඔබතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන නිෙයෝජ්ය 

අමාත්යතුමා.  

ඊට ෙපර, කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් මූලාසනය සඳහා 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමාෙග් නම  ෙයෝජනා කරන්න.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු මුජිබුර් රහුමාන් 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වූෙයන්, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான் 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair, 
and THE HON. MUJIBUR RAHUMAN took the Chair. 

 
 

[අ.භා. 3.18] 

 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා (නිපුණතා  
සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான -  திறன்கள் 
அபிவி த்தி மற் ம் ெதாழிற்பயிற்சி பிரதி அைமச்சர்) 
The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister of 
Skills Development and  Vocational Training) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසුගිය දිනවල ඇති වුණු 

ගංවතුර සහ නායයෑම් විපතින් ජීවිත අහිමි වුණු, ෙද්පළ හානිවලට 
ලක් වුණු සියලු ෙදනා ෙවනුෙවන් පථමෙයන්ම අපෙග් සංෙව්ගය 
පළ කර සිටිනවා.   

ආණ්ඩුව ෙමම ආපදා අවස්ථාෙව්දී මැදිහත් වුෙණ් දවස් 
ෙදකකින් පසුවයි කියා කලින් කථා කළ ගරු මන්තීතුමා කිව්වා. 
එය සම්පූර්ණ අසත්යයක්. ඒ ආපදාව සිදුවූ ෙමොෙහොෙත් සිට ෙම් 
දක්වාම අෙප් රෙට් රාජ්ය යන්තණයත්, ස්ෙව්ච්ඡා ෙසේවා 
යන්තණයත් ඉතාම දැඩි කැපවීමකින් හා උනන්දුවකින් ෙම් 
ආපදාවට ලක් වූ ජන ජීවිත යථා තත්ත්වයට පත් කරන්න වැඩ 
කරමින් සිටිනවා.  රාජ්ය යන්තණෙය් නියුතු  ඒ සියලුෙදනාටමත්, 
සෑම මට්ටමකම සියලුෙදනාටමත්, ඒ ස්ෙව්ච්ඡා කියාකාරිත්වෙය් 
ෙයෙදන සමාජ යන්තණයට සම්බන්ධ සියලු ෙදනාටමත් අපෙග් 
ස්තුතිය හා ෙගෞරවය ෙම් අවස්ථාෙව්දී පුද කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආපදාව ගැන අහන්න 
ලැබුණු ෙමොෙහොෙත්ම ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා ඉතා 
ඉක්මනින් කියාත්මක ෙවලා, ඉතා ඉහළ ෙපෙළේ කමිටුවක් පත් 
කරලා, අදාළ උපෙදස් දීලා  රාජ්ය යන්තණය ෙමෙහයවූවා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ජනාධිපතිතුමාටත්, අගමැතිතුමාටත්, ආපදා 
කළමනාකරණ ඇමතිතුමාටත් අපෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් විවාදය පුරා අප දැකපු 
ෙදයක් හැටියට ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය ෙලොකු 
විෙව්චනයකට ලක් වුණා. ෙම් අවස්ථාෙව් මම සඳහන් කරන්න 
කැමැතියි, 2004දී සුනාමි ව්යසනය ෙවන තුරු ආපදා 
කළමනාකරණය සම්බන්ධෙයන් ෙම් රෙට් අමාත්යාංශයක් 
ෙනොතිබුණු බව. එෙහම විෂයයක් ගැන කථා කෙළේ නැහැ. එෙහම 
රාජ්ය අධිකාරියක් හදලා තිබුෙණ් නැහැ.  

ඒ කාලෙය් ෙම් වාෙග් ස්වාභාවික ආපදාවක්, නියඟයක්, 
ගංවතුරක් ආවාට පසුව සමාජ ෙසේවා අමාත්යාංශය මඟින්, සමාජ 
ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් කිසියම් ෙගවීමක් කළා. එතැනින් 
වැෙඩ් අවසන් වුණා. නමුත් සුනාමිෙයන් පසුව තමයි අප ෙත්රුම් 
ගත්ෙත්, ෙම් වාෙග් විෂයයක් ෙම් රටට අවශ්යයි කියලා. ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශයක්, ආපදා කළමනාකරණ 
මධ්යස්ථානයක් පිහිටුවා අවුරුදු 10ක් ගියා, අවශ්ය කටයුතු 
කියාත්මක කරන්න. එෙහම නම්, තවම අප ඉන්ෙන් ආරම්භක 
අවධිෙය්යි. ඒ ආරම්භක අවධිෙය් යම් යම් දුර්වලතා ලක්ෂණ 
තිෙබනවා. සමහර අය හුවා දක්වන්න හදනවා, ඒවා අෙප් රෙට් ෙම් 
ආණ්ඩුවට, අදාළ අමාත්යාංශයට ආෙව්ණික දුර්වලතා හැටියට. අපි 
කියනවා, ෙම් වාෙග් ජාතික විපතක් ආ ෙවලාවකදී  ඒ විධියට 
අර්ථ කථනය කරන්න හදන්න එපා කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යාංශය ඉතා විශිෂ්ට ෙසේවාවක් අද ෙම් අවස්ථාෙව් කරෙගන 
යනවා. එහි තිෙබන තාක්ෂණික අඩු පාඩුකම්, අෙනකුත් 
සම්බන්ධීකරණ අඩු පාඩුකම් ෙදස බැලුවාම, ඒවා ෙම් රෙට් සෑම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවකටම, සෑම අමාත්යාංශයකටම ෙපොදුෙව් තිෙබන 
දුර්වලතා හැටියට මිස එක අමාත්යාංශයක අඩු පාඩුවක් හැටියට 
දකින්න අපට අමාරුයි. අප උත්සාහ ගන්න ඕනෑ ඒ දුර්වලතාවලින් 
ෙකෙමන් මිදී ශක්තිමත් රාජ්යයක් හැටියට ෙම් වාෙග් ආපදාවලට 
මුහුණ ෙදන්නයි. රටක් හැටියට අප අද කල්පනා කරන්න ඕනෑ, 
අප වැඩ කරන්න ඕනෑ "ආපදා" කියන එක ෙම් රෙට් හැම දාම 
තිෙබනවා කියන නිගමනෙය් ඉඳලායි.  

අපි දන්නවා, දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ  අෙප් රෙට් ෙකොෙහේ ෙහෝ 
පළාතකට නියඟයක් තිෙබන බව. ඒ නියඟයත් එක්ක ජනතාවට 
ආපදාවක් ඇති ෙවනවා. ෙම් වාෙග් ස්වාභාවික ආපදා එනවා. මුහුද 
ෙගොඩ ගැලීම් ගැන අප අසා තිබුෙණ් ඉතිහාසෙය් විතරයි. නමුත් 
2004 වර්ෂෙය්දී ඒක සිද්ධ වුණා. ඒ වාෙග්ම, මිනිසා විසින් හදා 
ගන්නා වූ ආපදාවලටද අද අපි ලක් වී තිෙබනවා. අත් වැරැදීම් නිසා 
මහා භයානක ආපදා අපට සිද්ධ වුණා. එෙහම බැලුවාම 
ෙපෙනනවා, ෙම් රට විශාල ආපදා සහිත රටක් බව; ආපදා රහිත 
රටක් ෙනොවන බව. අද ෙලෝකයම ගත්තත්, ඒ වාෙග් තත්ත්වයකයි 
තිෙබන්ෙන්. එෙහම නම් අද අප ජන සමාජයක් හැටියට ඒ සඳහා 
සූදානම් වන්න අවශ්යයි. ආපදාවලට සංෙව්දී වන ආකාරයට අෙප් 
රාජ්ය පතිපත්තිය, සමාජ පතිපත්තිය සහ අෙප් ජීවන චර්යාව හැඩ 
ගස්වා ගන්න ඕනෑ. ඒ ෙදසට අෙප් ජන සමාජය ෙමෙහයවන්න 
ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කාරණය අපට අලුත් 
ෙදයක්. එය අලුත් ෙදයක් නිසා අපට වන අත් වැරැදීම්, ෙනොමඟ 
යෑම්, ෙත්රුම් ෙනොගැනීම් සම්බන්ධෙයන් ෙලොකු ෙචෝදනා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කාමයක ෙම් රට හිර ෙවලා තිෙබනවා. එක් එක් ෙකනාට ඇඟිල්ල 
දිගු කරන, ෙචෝදනා කරන, මඩ ගහන ඉතාම දුර්භාග්යසම්පන්න 
තැනකට අෙප් රෙට් සමහර අංශ පත් ෙවලා තිෙබනවා. මා 
කියන්ෙන් අප ෙමන්න ෙම් දුර්වලතාෙවනුත් ගැලෙවන්න ඕනෑ 
කියායි. එය සමාජ ආපදාවක්. ඒ සමාජ ආපදාෙවන් අපි 
ගැලෙවන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ඇති වී තිෙබන ෙම් 
විපතින් ගැලවීම සඳහා අපට විශාල වියදමක් යනවා. සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාෙග් කතාෙව්දී රුපියල් ලක්ෂ 88,000ක 
වියදමක් ගැන කතා කළා. ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යතුමා 
සමඟ මා ඒ ගැන කතා කළා. එතුමා සඳහන් කෙළේ, "නැහැ. ඊටත් 
වඩා වියදමක් යාවි. බිලියන 10කටත් වැඩි වියදමක් යාවි" 
කියලායි. බිලියන 10කට වැඩි මුදලක්! නමුත් අපි ෙම් මුදල ෙසොයා 
ගත යුතු ෙවනවා. ෙමය අෙප් අය වැෙය් සඳහන්ව තිබුණු මුදලක් 
 ෙනොෙවයි. නමුත් ජනතාවෙග් බදු බර වැඩි කරන්ෙන් නැතිව එම 
මුදල කිසියම් ආකාරයකට ෙසොයා ගන්න ෙවනවා. සමහර විට 
අපට ආධාර සමුළුවක් පවත්වන්න ෙව්වි. අප ඒ තරම් මුදලක් 
ෙසොයාෙගන, ඒ මුදල වියදම් කරලා ෙම් ආපදාෙවන් ෙගොඩ එන්න 
ඕනෑ. ඊට අවශ්ය කරන තක්ෙසේරු කිරීම් ෙම් ෙවලාෙව් ෙකෙරමින් 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සමහර අය ඉල්ලා සිටින්ෙන් 
ෙම් සතිය ෙදක ඇතුළත ෙම් සියලු විසඳුම් ෙගෙනන්න කියලායි. 
එෙහම තමයි ඒ අය ෙයෝජනා කරන්ෙන්. ඉඩම් පවරාගැනීමක් 
සතිෙයන් කරන්න බැහැ. ෙගවල් හැදීමක් දවසින් කරන්න බැහැ. 
ඒවාට කාලයක් අවශ්යයි. ඒ කාලය තුළ අපි ඒවා ඉෂ්ට සිද්ධ 
කරන්න ඕනෑ. එහි පමාදයක් තිෙබනවා නම් අප සියලුෙදනා එකතු 
ෙවලා එය ෙව්ගවත් කරන්න වැඩ කරෙගන යන්න අවශ්යයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අපි ආපදා රක්ෂණයක් 
ගැන කතා කරනවා. ෙම් විවාදෙය්දීත් මම දැක්කා, ඒ රක්ෂණය 
කිසියම් උපහාසයකට, අපහාසයකට ලක් වනවා වාෙග් ගතියක්. 
අපි ඉතාම වගකීෙමන් කියනවා ඒ ආපදා රක්ෂණ කමය අෙප් රටට 
හඳුන්වා දුන් නිසා -පසු ගිය කාලෙය් ෙකෝටි 30ක රක්ෂණයක් වූ 
නිසා- ෙකෝටි 300ක පතිලාභයක් අපට ලැබී තිෙබන බව. ඒ, 
පසුගිය ගංවතුර ෙවනුෙවන්. ඒ ගංවතුර ආධාර, ඒ ආපදා සහන 
ෙබදා හැරීෙම් පමාදයක් තිෙබන බව අපි දන්නවා. නමුත් ඒ තරම් 
මුදලක පතිලාභයක් අපට අත් පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සමාජ 
ආරක්ෂණ රක්ෂණයට අප ගිය නිසා -ඒ පතිරක්ෂණ කමයට අප 
ෙගොස් තිෙබන නිසා- ෙමවර ආපදාව ෙවනුෙවනුත් ෙලොකු මුදලක් 
අපට ලැෙබනවා. එය, රටක් හැටියට අප ලබාගත් ෙලොකු 
සහනයක්. එම නිසා අෙප් අගමැතිතුමා කියපු ඒ අදහසට විශාල 
වටිනාකමක් තිෙබනවාය කියන එක මා ෙම් ෙවලාෙව් සඳහන් 
කරන්න කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පැමිණි ආපදාෙවන් ෙගොඩ 
ඒමටත්, මතුවට එන්නා වූ ආපදාවලින් ෙගොඩ ඒමටත් අප ලිහිල් 
රාජ්යයක් හැටියට වැඩ කරලා හරි යන්ෙන් නැහැ.            

අපට ඉතාම තදබල නීති - රීති ඔස්ෙසේ තමයි ෙම් කටයුත්ත 
කරන්න සිදුෙවලා තිෙබන්ෙන්. උදාහරණයක් හැටියට ගත්ෙතොත් 
අද ඉඩම් පවරා ගැනීමක් අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා. රෙට් ඉඩම් 
පිළිබඳ නීතිය තිෙබන්ෙන් ෙම් වාෙග් හදිසි වැඩ කටයුතුවලට 
උපකාර වන ආකාරයට ෙනොෙවයි. එෙහම නම් අපට නව නීති රීති 
සම්පාදනය කරන්නට අවශ්ය ෙවයි.  ෙම් විෙජ්තුංග මන්තීතුමා, අප 
සියලු ෙදනාම ගංවතුරට යට වන පෙද්ශ නිෙයෝජනය කරන අය. 
සමහර ෙවලාවට අපි දැකල තිෙබනවා, සමහර පෙද්ශවල  ඉඩම් 
ලබා දුන්නාම, ඒ ඉඩමත්, ආපදාවට ලක් වුණු ඉඩමත් ෙදකම තබා 

ගන්නා අය ඉන්නවා. ඉස්සරහට එෙහම විසඳුම් කියාත්මක 
කරන්න ගිෙයොත් අපි කියාත්මක කරන්ෙන් "අටුව කඩලා පුටුව 
හදන" විසඳුම්. එෙහම කරන්ෙන් නැතිව ඉතාම තද නීති රීති 
ඔස්ෙසේ තමයි අපට ෙම් යළි ෙගොඩනැඟීම කරන්න සිදුෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒෙකදී, පාෙර් ෙබෝඩ් අල්ලන ජනපිය රැල්ෙල් 
විෙරෝධතාවලට ෙම් සමාජය ෙමෙහයවන්න එපා කියලා ෙම් රෙට් 
ඒවාට සම්බන්ධ වන්න උනන්දුවක් දක්වන අයෙගන් අපි ඉල්ලා 
සිටිනවා. ෙම් වාෙග් ආපදා ගැන ඉතාම සංෙව්දීව කල්පනා කළ 
යුතු කාලය දැන් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. අද අපි බැලුෙවොත් ෙම් 
ආපදාවන්ට ලක් වූ සෑම දිස්තික්කයකම පාෙහේ විශාල පිරිසක් 
ආපදාවට ලක් ෙවලා තිෙබනවා.  

රත්නපුරෙය්ත්, කළුතරත්, ගාල්ෙල්ත් විශාල ජන ජීවිත  
පමාණයක් අහිමි වුණා. විනාශ වූ ජීවිත ගත්ෙතොත්; මිය ගිය අය 
ගත්ෙතොත් වැඩි ෙදෙනකු මිය ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන් ගංවතුර නිසා 
ෙනොෙවයි කියන එක අපි කල්පනා කර බලන්න ඕනෑ. ගංවතුර 
නිසා ෙනොෙවයි, වැඩි ෙදෙනක් මිය ගිෙය්,  නාය යාම් නිසායි.  
ගංවතුෙරන් කිසියම් ආකාරයකට ආරක්ෂාවීම පිළිබඳව අෙප් 
සන්නිෙව්දන යන්තණය සාර්ථක ෙවලා තිෙබනවා. 64,000ක් යට 
වුණු ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් එක ජීවිතයක්වත් හානියට පත් 
වන්ෙන් නැතිව, ඒ ජීවිත ගලවා ගන්න එදා අපට හැකියාව 
ලැබුණා. ෙමවර ගංවතුර එනෙකොටත් ෙලොකු සන්නිෙව්දනයක් 
මඟින් ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් ජනතාව ෙබ්රා ගැනීමට හැකියාව 
ලැබුණා. අෙප් ගරු මන්තීතුමා පකාශ කළා වාෙග් සමහර 
පෙද්ශවල,  රත්නපුර පෙද්ශෙය්  පැය තුනකට කලින් ජනතාවට 
අයින් ෙවන්න කියලා ෙලොකු දැනුවත් කිරීමක් කළා. සමහර අය 
අයින් වුණා. ෙකොෙහොම වුණත් ජීවිත හානියට ලක් වුෙණ් 
ගංවතුෙරන් ෙනොෙවයි, කඳුකර නාය යාම් නිසායි. මම ෙම් 
ෙවලාෙව් සඳහන් කරනවා, ෙමය ෙගෝලීය පරිසර ෙවනසක් නිසා, 
ෙගෝලීය ෙද්ශගුණික ෙවනසක් නිසා සිද්ධ වන ෙදයක් බව ඉතා 
පැහැදිලියි කියන එක.  එය වැඩි දියුණු කරන්න අපෙග් 
කියාකාරිත්වයත් බලපා තිෙබනවා. ෙත් වගා කළ පෙද්ශ පමණක් 
ෙනොෙවයි නාය ගිෙය්. මහා වනාන්තරත් නාය ගියා. එම නිසා අද 
ෙම් ඇති වන්නා වූ ආපදාව ෙගෝලීය පරිමාණ සංසිද්ධියක්.  රටක්, 
රජ්යයක් හැටියට ඒකට ශක්තිමත්ව මුහුණ ෙදන්න අපෙග් 
ෙද්ශපාලන යන්තණයත්, ඒ වාෙග්ම සමාජ යන්තණයත් 
දැනුෙමන්, හැකියාවන්ෙගන් සහ ආකල්පවලින් ශක්තිමත් 
කරන්නට අපි වැඩ කරන්න ඕනෑ. ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවටත් ෙලොකු යුතුකමක් තිෙබනවාය කියන එක මම  
ෙවලාෙව් සඳහන් කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ජානක වක්කුඹුර මන්තීතුමා. 

[අ.භා. 3.28] 
 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ව්යසනය ඇති ෙවනවාය 

කියලා කලින් දැන්වුවාය කිව්වාට රත්නපුර පෙද්ශෙය් ඕනෑම 
ෙකෙනක් දන්නවා, අවුරුද්ද පහුෙවලා දින 45කින් ගංවතුරක් 
එනවා කියලා. ඒක අෙප් සීයලාෙග් කාලෙය් සිටම දන්නවා. උෙද් 
ගරු ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමාත් ඒක කිව්වා. එෙහම  
ගංවතුර පුංචියටත් එනවා; ෙලොකුවටත් එනවා.  මට මතකයි 2003 
ෙලොකු ගංවතුරක් ආවා. ඊට ඉස්සර කියනවා අහලා තිෙබනවා, 
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1948 ෙලොකු ගංවතුරක් ගැලුවා කියලා. අපට ෙමෙතක් කාලයක් 
මතක තිබුෙණ් 2003 ගංවතුර ගැනයි. අවුරුද්ද පහු ෙවලා දින 
45කින් ගංවතුරක් එනවා කියලාත් මතයක් තිෙබනවා. ඒකට පුංචි 
ලැහැස්තිවීමක් ෙවනවා. හැබැයි, ඒ වාෙග් ගංවතුරක් එනවා කියලා 
පසු ගිය ගංවතුරට කලින් දනුම් දුන්නා නම් ජනතාවෙග් විනාශ 
වුණු ෙද්ෙපොළ විශාල පමාණයක් ඉතිරි කර ගන්න තිබුණා. පැය 
තුනකට කලින් announce කළාට පාරවල් යටෙවලා තිෙබද්දී 
ගංවතුෙර් යන්න පුළුවන්ද? ඒ නගරෙය් ෙපොඩ්ඩක් එහා-ෙමහා 
යන්න පුළුවන්. එෙහම ඇෙරන්න ගුවන්විදුලිෙයන් දැනුවත් 
කළාද? රූපවාහිනිෙයන් දැනුවත් කළාද? නැහැ. ෙම් ෙපොඩ්ඩක් 
එහාට-ෙමහාට කරලා වැඩක් නැහැ. අෙප් ගරු තලතා අතුෙකෝරල 
ඇමතිතුමිය ෙම් ගරු සභාව තුළ ඉන්නවා. කරන්ෙගොඩ පාෙර් 
ගිහිල්ලා දැනුවත් කිරීමක් කරන්න පුළුවන්කමක් තිෙබනවාද? 
යන්තම් වහින ෙකොට ඒ පෙද්ශය යට ෙවනවා.  ඒ මා ජීවත් වන 
ගම් පෙද්ශය. "ෙමන්න ෙමෙහම ෙදයක් එනවා" කියලා ඒ දැනුවත් 
කිරීම කරන්න ඕනෑ ඒ ෙද් එන්න කලින්. හැබැයි, ඊෙය් දවෙසේ -
ෙපෝය දවෙසේ- රෙට් ෙලොකු විපතක් වනවා කියලා කවුරු හරි 
කියලා මිනිස්සු ඒ පිළිබඳව ෙලොකු භයකින් හිටියා. ෙක්න්ද ර බලන 
කට්ටිය යමක් කිව්ෙවොත් මිනිස්සු භයයි. හැබැයි, ෙම් ගංවතුර ඇති 
වූ ෙමොෙහොෙත්ම මම පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා ඒ බව සඳහන් 
කළා.  මට එෙවෙල් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා කිව්වා, "ගෙම් යන්න" 
කියලා. හැබැයි, මම එතුමාට කිව්වා, මට ගෙම් යන්න බැරි හින්දායි 
ෙමතැනට ආෙව් කියලා.  ඇයි? මම එතෙකොට සිටිෙය් ෙකොළඹ. 
මට රත්නපුරයටවත් යන්න විධියක් නැති වුණා. ඊට පස්ෙසේ මම 
ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් රෑ 8 ෙවනෙකොට රත්නපුරයට ගියා. මම 
තනිෙයන් යනවා කියලා රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමාත් ආවා. අපි 
ෙදෙදනා ඔරෙලෝසු කණුව ළඟ පාන්දර  2.00 ෙවනකල් සිටියා. මට 
එතැන ඉඳලා යන්න විධියක් නැති නිසා මම ඒ අවට බැලුවා. 
හැබැයි, හමුදාෙව් ෙබෝට්ටු ෙදකක් තියාෙගන හමුදාෙව් අය 
එෙවෙල්ත් ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාව ෙබ්රා ගත්තා. 

 රත්නපුර ෙපොලීසිය එෙවෙල් පුළුවන් මහන්සියක් දරා ඒ අවට 
සිටින ජනතාව ෙබ්රා ගන්න කටයුතු කළා. අප ෙදෙදනා මෙග් 
හිතවෙතකුෙග් ෙගදරට ගියා. මම ආපහු පාන්දර 5.00ට එතැනට 
ඇවිල්ලා ෙපොලීසියට ගිහිල්ලා කිව්වා, "මාව ෙගොඩබිමකට දමන්න, 
මම පයින් යන්නම්" කියලා. එතුමන්ලා මාව මුවගමට ෙගනැල්ලා 
දැම්මාම මා එතැන සිට පයින් ගියා. ඇමතිතුමනි, ඊට පහුවදා උෙද් 
පාන්දර මම නැඟිටලා බලන ෙකොට කලවානට යන පාෙර් හතර 
ෙපොළක ෙලොකුවට නාය ගිහිල්ලා තිබුණා. කරවිටින් එහාට යන්න 
කාටවත් පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ. මම ඉස්ෙසල්ලාම තවත් 
ෙකෙනකුත් එක්ක නාය ගිය හැම කන්දක් මුදුනකටම වා ෙග් ගියා. 
එතෙකොට පාරවල් ඔක්ෙකෝම වැහිලා තිබුෙණ්. ඒ බව කිරිඇල්ල 
ඇමතිතුමාත් දන්නවා; අෙප් විෙජ්තුංග මන්තීතුමාත් දන්නවා; 
පරණවිතාන නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත් දන්නවා. ඒ හැම කන්දක් 
උඩින්ම මම පයින් ගියා. එතෙකොටත් නාය යෑෙම් අවදානම 
තිබුණා. මට යන්න කමයක් නැති හින්දා කිෙලෝමීටර් 4ක් පයින් 
ගිහිල්ලායි මම කලවානට ගිෙය්. ආෙයත් වැස්ෙසේම පාන්දර 3ට 
මට පරණවිතාන නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කිව්වා, "ඔබතුමාව මම 
හවසට chopper එෙකන් රත්නපුරයට එක්ක යන්නම්" කියලා. 
මම කිව්වා, "නැහැ, මම ඉතිරි ටිකත් ඇවිදලා එන්නම්" කියලා. මම 
පාන්දර 3ට ආපහු ආවා. ඇමතිතුමනි, මම එතැනට ගියා කියලා අර 
නාය යාමට හසුවුණු මිනිස්සුන්ට පණ එන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, 
ෙව්වැල්කඳුර පෙද්ශයට ෙපොඩ්ඩක් ෙමහා නාය ගිය තැන තිබුණු 
ෙගදරක් ළඟට මම ගියා. ඒ අම්මා ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් ඒ ෙග් 
හදාෙගන තිබුෙණ්.  ඒ අම්මාෙග් මහත්තයා ෙබෝම්බයක් වැදිලා 
දැනට අවුරුදු 10කට පමණ ඉස්ෙසල්ලා මිය ගිහින්.  මම එතැනට 
ගියාම මෙග් අත අල්ලා ෙගන ඒ අම්මා කිව්වා, "මම ෙමච්චර 
ෙවලා ඇඬුෙව් නැහැ. මෙග් දුක අහන්න කවුරු හරි ආවා. ඒක නිසා 
මම ෙම්ක කියනවා" කියලා. "මෙග් මහත්තයා නැති වුණාට 
පස්ෙසේ මම දවල්ට දළු කඩලා, හවස් වරුෙව් ගම්මිරිස් කඩලා,   
තනිවම මහන්සිෙයන් රුපියල් ලක්ෂ 25ක් විතර ෙහොයා ෙගන  

හදා ගත්ත ෙග් අද ෙදබෑ ෙවලා ගිහින්,  මාවත් එක්කම  නාය ගියා 
නම් මීට වඩා ෙහොඳයි" කියලා ඒ අම්මා මට කිව්වා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඒ වාෙග් තත්ත්වයට පත් වුණු විශාල පිරිසක් ඒ 
පෙද්ශවල ඉන්නවා.  

ෙම් report එක ගන්ෙන් ෙකොෙහන්ද?  NBRO එෙකන් report 
එකක් ගන්නවා. එතෙකොට ඒ ෙගොල්ලන් කිව්ෙවොත්, "ෙමතැන 
පදිංචියට සුදුසුයි, ඉන්න" කියලා ජනතාව එතැන ඉන්නවා, 
"යන්න" කියන ෙකොට යනවා. ඇමතිතුමනි, නාය යෑෙම් 
අවදානමක් තිෙබන අයගම, පින්තැන්න කියන ගමට මම ඊෙය් 
හවස ගියා. ඒ ගෙම් කට්ටිය ආවාම මම කිව්වා, NBRO එෙකන් 
ඇවිල්ලා බැලුවාට පස්ෙසේ "ඉන්න කිව්ෙවොත් ඉන්න, යන්න 
කිව්ෙවොත් යන්න" කියලා. එතැන හිටපු පුද්ගලෙයක් මට කිව්වා, 
"දැන් ඔබතුමන්ලා කියනවා, ඉන්න කිව්ෙවොත් ඉන්න කියලා. 
හිටිෙයොත් අපි වැළලිලා යන තැනට තමයි ඒෙක් report එක 
ෙදන්ෙන්" කියලා.  

ඒ ෙගදරක ෙකෙනක් එෙවෙල්ම ගිහිල්ලා මට ෙගනැල්ලා 
දුන්නා, NBRO එෙකන් දීපු report එකක්. දැන් මා ළඟ ඒක 
තිෙබනවා. ඒෙක් ෙමොකක්ද තිෙබන්ෙන්? ඒෙක් 2007 වර්ෂෙය්දී 
කියනවා, "ෙමතැන නාය යන්ෙන් නැහැ" කියලා. එතෙකොට ෙම් 
නාය යන්ෙන් නැහැයි කියපු ෙග් NBRO එෙකන් ගිහිල්ලා හරි, 
ෙවන කවුරු හරි ගිහිල්ලා හරි ෙහොයා ෙදන්න කියලා මම 
කියනවා. ඇමතිතුමනි, ෙම් වාෙග් වාර්තා ෙදකක් මට හම්බ වුණා. 
නිකම් ගිහිල්ලා බලා "ෙමතැන ෙහොඳයි, ෙමතැන ෙහොඳයි" 
කියන්ෙන් නැතිව මිනිස්සු පදිංචි කරවන තැනක පදිංචි කරවන්න 
ඕනෑ, හරියටම විශ්වාසයක් තියලායි.  

ඊෙය් සුසිල් ෙපේමජයන්ත ඇමතිතුමා ඉන්න ෙකොට එක් 
පුද්ගලෙයකු ඇවිල්ලා කිව්වා, "මෙග් ෙග් වෙට් ඔක්ෙකෝම අයින් 
කළා, මෙග් තැන විතරක් නාය යන්ෙන් නැහැයි කියලා මාව 
විතරක් තිබ්බා" කියලා. මෙග් ෙගදරට උඩ පැත්ෙතන් තිෙබන 
ෙගදර අයත් ඉවත් කළා. "නාය යන එක ෙවන්ෙන් මෙග් ෙගට 
උඩ පැත්ෙතන් තිෙබන ෙග් ගාවට විතරද?" කියලා ඔවුන් ඇහුවා. 
ඒ අයට කියලා තිෙබනවා, "මිලිමීටර් 100කට වඩා වැස්ෙසොත් 
ෙගදරින් අයින් ෙවන්න" කියලා. ඒ මනුස්සයා කියනවා, "රෑ 
12.00ට විතර මිලිමීටර් 100ක් වැස්ෙසොත් කියලා වහින දවසට මම 
එළි වනතුරු දරුවන් ෙදෙදනා ළඟ ඇහැරලා ඉන්න ඕනෑ" කියලා. 
ෙමෙහම මිනිස්සු පදිංචි කරන්න පුළුවන්ද? ෙම් නාය යාම නිසා 
අවතැන් ෙවච්ච විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. අයගම නගරය අද 
නැත්තටම නැතිෙවලා තිෙබනවා. ගංගාරාම පන්සෙල් නායක 
හාමුදුරුෙවොයි, ෙපොලීසිෙය් ස්ථානාධිපතිතුමායි, අෙප් අයගම හිටපු 
සභාපතිතුමායි පාන්දර 6.00ට විතර  ගංවතුර බලන්න ආවාම 
දැක්කා, කන්ෙද් ගස් ඇල ෙවනවා. ෙම් බව දැකලා ෙගවල් 15 
සිටින ඔක්ෙකොටම ඉවත් ෙවන්න කියලා කිව්වා. ෙගවල්වලින් 
ඉවත් ෙවන්න කියලා ටික ෙවලාවක් ගත වුණා. මුළු කන්දම නාය 
ගියා. ෙගවල් 15 තිබුණු තැනක් නැහැ; කඩ ෙප්ළිය තිබුණු තැනක් 
නැහැ. නාය යාම නිසා ඒ කන්ද ඇවිල්ලා වැටුෙණ්  එතැන තිබුණු 
ෙවලට. ගරු ඇමතිතුමා, එතැන ඇති වුෙණ් සුනාමි තත්ත්වයක්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார) 
(The Hon.  Palitha Range Bandara ) 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මන්තීතුමා, මට ෙපොඩි කාරණයක් 

කියන්න ඉඩ ෙදනවාද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
කියන්න, ගරු රාජ්ය  ඇමතිතුමා. 
 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ගරු මන්තීතුමා, ෙපබරවාරි මාසෙය් 23 වැනිදා රත්නපුරෙය් 

පැවැත්වුණු පාෙද්ශීය සංවර්ධන කමිටු රැස්වීෙම්දී  වාරිමාර්ග 
ඉංජිෙන්රු සහ ඉඩම් පරිහරණ කමිටුව ෙම් පිළිබඳව පැහැදිලිවම 
කියලා තිබුණා. ඒ වාෙග්ම මැයි මාසෙය් 25 වැනිදා "ලක්බිම" 
පුවත් පෙත්ත්, තවත් පුවත් පතකත් ෙම් නාය යෑම් පිළිබඳව 
වාෙග්ම කලවාන පෙද්ශෙය් ෙත් වගාවත් එක්ක ගාම ෙසේවා වසම් 
33න්, 17ක්ම නාය යෑමට ලක් ෙවනවාය කියලා අනතුරු 
ඇඟවීමක් කරලා තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලාෙග් ෙකොට්ඨාසෙය් 
මහජන නිෙයෝජිතතුමන්ලා හැටියට ඒ අවස්ථාෙව්දී ඒ පිළිබඳව 
බලන්නත් තිබුණා.  

 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
ගරු ඇමතිතුමනි, රත්නපුර දිස්තික්කෙය් ෙදලක්ෂ ගණනක් 

දැන් විපතට පත්ෙවලා ඉන්නවා. ඒක පවුල් පනස්පන්දාෙහේ වරදද, 
ෙදලක්ෂ ගණෙන් වරද කියලාද ඔබතුමන්ලා කියන්ෙන්? ෙකොයි 
කන්දද නාය ගිෙය්? ඒකෙන් ඔබතුමාට මම report එකක් ගැන 
කිව්ෙව්. ෙම් report එක දුන්ෙන් "නාය යන්ෙන් නැහැ" කියලා. 
"නාය යන්ෙන් නැහැ" කියලා  report එෙක් තිබුණත්, ඒ ෙගදර 
නාය ගියාය කියලා තමයි ෙම් කියන්ෙන්. අපි සද්භාවෙයන් යුතුවයි 
කථා කරන්ෙන්. මම ඒ ෙවලාෙව්දීත් කිව්වා, "ෙම් කාරණෙය්දී අපි 
ඔක්ෙකොම එකට එකතු ෙවලා කටයුතු කරන්න ඕනෑ"ය කියලා. ඒ 
පිළිබඳව ඕනෑම ෙකෙනකුෙගන් අහන්න. ඒකයි මම කියන්ෙන් 
අයගම පෙද්ශය නාය ගියත් අඩුම ගණෙන් එකම සෙතක් 
සිව්පාෙවක්වත් මැරුෙණ් නැහැ කියලා. හැබැයි, අහල පහළ 
තිෙබන ෙගවල් ඔක්ෙකොම ටික කඩාෙගන ගියා. ෙම් නාය යාමත් 
එක්ක අඩි තිහක විතර රැල්ලක් ආවා. ඒ පැත්ෙත් තිෙබන ෙගවල් 
ඔක්ෙකොම කැඩිලා ගියා. පන්සලත් කැඩුණා. ෙම් වාෙග් ෙලොකු 
විනාශයක් ෙවලා තිෙබනවා. දැන් ඒකට අපි විසඳුමක් ෙහොයන්න 
ඕනෑ. නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත් එතැනට  ගිහිල්ලා හිටියා. එතැන 
පුංචි කන්දක් තිෙබන්ෙන්. ඒ කන්ද එතැනින් ඉවත් කරන්න 
පුළුවන්. එෙහම නැත්නම් ෙමතැනට යම්කිසි පිළියමක් ෙයොදලා 
ෙම් නගරය ආරක්ෂා කරලා ෙදන්න කියායි මා කියන්ෙන්. 
සෙතොෙසේ තිබුණු ශීතකරණ කිෙලෝමීටර් ෙදකක් විතර ඈතකින් 
තමයි තිබු ෙණ්. ෙම් පෙද්ශවල ඉන්න ජනතාව ආපසු ෙම් වාෙග් 
පුංචි කඳු උඩට ෙගනිහිල්ලා පදිංචි කරන්න එපා. ඔවුන් ෙවනුෙවන් 
පුංචි නගර හදන්න ඕනෑය කියා අපි කියනවා. එක තැනකින් 
අක්කර 25ක් විතර අරෙගන  පවුල් ෙදතුන් සියයක් ෙගනැල්ලා 
පදිංචි කරන්න පුළුවන්. එතැන පුංචි නගරයක් හදලා තට්ටු නිවාස 
ෙහෝ ඉදි කරන්න. තමන්ෙග් ඉඩමට ගිහිල්ලා ෙත් දළු ටික 
කඩාෙගන ෙහෝ රබර් කිරි ටික කපාෙගන ඇවිල්ලා බෙයන් 
සැෙකන් ෙතොරව ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් පුංචි නරගරයක් හැදුෙවොත්  
ෙම් පශ්නයට විසඳුමක් ලැෙබනවාය කියා මා හිතනවා, ගරු 
ඇමතිතුමනි.  අපි නැවත වරක් ඔවුන්ව ෙගනිහිල්ලා පදිංචි 
කරවන්ෙන් කන්දක. කලවාන ආසනෙය් කන්දක් නැතිව පදිංචි 
කරන්න තැන් නැහැ. 2003 පදිංචි කරපු අය 2007 ආපසු නාය යාම 
නිසා ෙවන තැන්වලට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. දැන් ඔවුන්ට 
එතැනිනුත් යන්න කියලා කියා තිෙබනවා. අවුරුදු දහෙයන් දහයට 
තැනින් තැනට යවන්ෙන් නැතිව, අපි සියලු ෙදනාම එකතුෙවලා ඒ 
අය  සුරක්ෂිත කරන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] 

ගරු ඇමතිතුමා දිසත්ික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවට 
ජනාධිපතිතුමා ආපු ෙවලාෙව් ෙම් කාරණය ගැන කිව්වාද කියලා 

අහන්න. අපි ෙම් කාරණා ගැන කථා කරනෙකොට ඔබතුමන්ලා 
හිතන්ෙන් අපි ඔබතුමන්ලාෙග් තරහකාරෙයෝ කියලායි. 

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා  
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa)  
නැහැ, නැහැ. 

 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
ගරු ඇමතිතුමා, දිස්තික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවට 

ජනාධිපතිතුමා ආපු ෙවලාෙව් මම තමයි ෙයෝජනා කෙළේ, "අයගම 
නගරය සුරක්ෂිත කරන්න කමෙව්දයක් තිෙබනවා. ඒක කරලා 
ෙදන්න" කියලා.  

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
එකට ඡන්දය කරපු ෙකනාෙන්. 

 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
එදා මම ස්තුතියකුත් කළා. ඔබතුමන්ලා හරියට ෙම් වැෙඩ් 

කරනෙකොට අපි ඒ ෙවනුෙවන් කරන්න පුළුවන් උදව්ව කරනවා. 
ජනතාවෙග් පැත්ෙතන් තිෙබන අඩු පාඩුව තමයි අපි 
තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්ෙන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි. 

 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
රත්නපුර දිස්තික්කය කියන්ෙන්, හැම දාම ගංවතුරට ලක් වන  

පෙද්ශයක්. 

2003 වසෙර්දී මෙග් ජීවිතය ෙබ්රුෙණ්, මට පීනන්න පුළුවන් 
නිසායි. මම ගිය ඔරුව ෙපරළුණා. ගහකට නැඟලා තමයි මම 
ෙබ්රුෙණ්. එෙහම ෙකෙනක් හැටියට මට, අහිංසක මිනිස්සු වහල 
උඩ ඉඳ ෙගන කථා කරන ෙකොට, ෙබෝට්ටුවක් එවන්න කියන 
ෙකොට යවන්න එකක් තිබුෙණ් නැහැ. -මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක කාලයක් ෙදන්න.- නාය යාෙමන් 
මිය ගිය හත් ෙදෙනකුෙග් මිනී වළලන්න අයගමට මිනී ෙපට්ටි 
තිබුෙණ් නැහැ. මිනී ෙපට්ටි සාප්පුවක් තිබුෙණ් නැහැ. කලවානට 
කථා කළාම ඒෙක් තිබුණු මිනී ෙපට්ටි ටික ඉවරයි කිව්වා, 
ෙව්වැල්කඳුර පෙද්ශයට ෙගනිහිල්ලා. ගුවනින් විතරයි මිනී 
ෙපට්ටියක් ෙගන යන්න පුළුවන් වුෙණ්. මම කිව්ෙව් නැති 
ෙකෙනක් නැහැ; හැෙමෝටම කිව්වා. "ගුවනින් එවනවා" කිව්වා. 
මට අන්තිමට ඒ මිනිසුන්ට කියන්න වුෙණ්, පුළුවන් විධියකට 
වළලා ගන්න කියලායි. අන්තිමට වැළලුෙව්, ගෙම් කට්ටිය ලෑලි 
ගහලා හදපු ෙපට්ටිවල දමලා. ගුවන් පැය 270ක්ද ෙකොෙහේද 
ගියාලු. ඒ වුණාට ඔවුන්ෙග් පවුල්වල අයෙග් අන්තිම -අවසාන- 
ඉල්ලීම ඉෂ්ට කරන්න බැරි වුණා. ලෑලි ගහලා හදපු නිකම් 
ෙපට්ටියක දමලා වළලන්න වුණා; අර ෙපට්ටි ටික ෙගන්වා ගන්න 
බැරි වුණා. ඒ නිසා ඒ පෙද්ශවල තිෙබන අඩු පාඩු ගැන අපි යමක් 
කිව්වාම අහන්න. අපි උදවු කරනවා. ඔබතුමන්ලාට යම් වැඩ 
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පිළිෙවළක් හදලා කළු ගඟ ෙවන පැත්තකට යවන්න පුළුවන් නම්, 
අපි ඒකට ඕනෑ ෙවලාවක එකඟයි. ඒ නිසා වැඩ පිළිෙවළක් 
හදන්න ඕනෑ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ වැඩ පිළිෙවළ හදලා කියන්න. අපි හරි 

ෙද්ට හරි පැත්ෙත් ඉඳලා "හරි" කියලා කියනවා. අෙපන් පස්ෙසේ 
එන පරම්පරාවලටවත් ගංවතුර නිසා ෙම් වාෙග් විපතක් ඇති 
ෙනොෙවන්න කටයුතු කරන්න මැදිහත් ෙවන්න කියලා ෙම් 
ආණ්ඩුෙවන් ඉල්ලමින් මා නිහඬ ෙවනවා, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 

[අ.භා. 3.40] 

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා (පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම 

පිළිබඳව මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙම් රටට ස්වාභාවික 
ව්යසනයක් ඇති වී තිෙබන අවස්ථාෙව් ඒ ව්යසනෙයන් පීඩාවට පත් 
වුණු, ආපදාවට ලක් වුණු, ජීවිත අහිමි වුණු සියලු ෙදනා ගැනම 
කනගාටුව පකාශ කරමින් මම ෙම් විවාදයට සහභාගි ෙවනවා. මම 
හිතන විධියට ෙමවැනි ව්යසනවලට පධාන වශෙයන්ම ෙහේතු 
වන්ෙන් මානවයා විසින්ම කරන ලද යම් යම් කියාකාරකම්. 
මනුෂ්යයා විසින්ම කරන ලද යම් යම් කියාකාරකම් නිසා 
ෙලෝකෙය් ෙද්ශගුණික විපර්යාස විශාල පමාණයක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ ෙද්ශගුණික විපර්යාස නිසා අෙප් රෙට් පමණක් 
ෙනොෙවයි, සමස්ත ෙලෝකෙය්ම ෙමවැනි විනාශකාරී තත්ත්ව ඇති 
ෙවලා තිෙබන බව අපි අතීතෙය්දීත්, මෑතකදීත් දුටුවා. ෙම් 
ව්යසනෙයන් අෙප් රෙට් දිස්තික්ක ෙදොළහක ගංවතුර සහ නාය 
යාම් තත්ත්ව ඇති වුණා. දිස්තික්ක විසිපෙහන් දිස්තික්ක ෙදොළහක 
ගංවතුර හා නාය යාම් තත්ත්ව ඇති ෙවලා තිෙබන ෙම් අවස්ථාෙව් 
අෙප් රෙට් ජනගහනෙයන් සියයට 5කට ආසන්න පමාණයක් එම 
ගංවතුෙරන් සහ නාය යාම්වලින් පීඩාවට පත් වුණා. හැබැයි එවැනි 
තත්ත්වයක් තිෙබද්දී අෙප් ෙමම දිවයිෙන් තවත් දිස්තික්ක 
එෙකොළහක් විශාල නියඟයකට මුහුණ පාලා තිෙබනවා.  

එක පැත්තකින් නියඟයක් තිෙබද්දී, තව පැත්තකින් ගංවතුර 
සහ නාය යාම් තිෙබද්දී, අෙප් රජය ඒ සියලු ෙදයටම වග කීෙමන් 
මුහුණ දීලා, විපතට පත් වුණු ජනතාවට සහන සලසා තිෙබන බව 
මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙමම සභාවට පකාශ කරන්න කැමැතියි. ෙම් 
රජය බලය ලබා ගත්තාට පසුව ෙම් රෙට් යම් යම් ව්යසන 
කිහිපයක්ම ඇති වුණා. පසුගිය කාලෙය් මීෙතොටමුල්ල අපදව්ය 
බහලු ස්ථානය නාය යාෙමන් ආපදාවක් සිදු වුණා. ඒ වාෙග්ම 
සාලාව පෙද්ශෙය් ආපදාවක් සිදු වුණා.  

2016 ජූලි මාසෙය් සිට ඔක්ෙතෝබර් මාසය දක්වා වියළි 
කාලගුණයක් තිබුණා. ඒ නියඟය නිසා ජනතාව ආපදාවට ලක් 
වුණා. ඉන් පසු ෙම් දක්වා විශාල නියඟයක් තිෙබනවා. කෑගල්ල, 

අරණායක පෙද්ශෙය් ජනතාව ජල ගැලීම්වලින්, නාය යාම්වලින් 
විපතට පත් වුණා. ඒ වාෙග්ම 2017 මැයි මාසෙය් ෙමම ජල ගැලීම 
ඇති වුණා. මම ෙම් කියපු සියලුම ව්යසනවලට අප රජය ෙම් 
දක්වා රුපියල් බිලියන 10කට වැඩි මුදලක් වියදම් කරලා, ඒ 
ජනතාව සඳහා සහන සලසා තිෙබනවා. රුපියල් බිලියන 10ක් 
කියන්ෙන්, රුපියල් ෙකෝටි 1,000ක්. දැනට රුපියල් ෙකෝටි 
1,000ක මුදලක් ෙවන් කරලා, ෙම් ව්යසනවලින් පීඩාවට පත් වුණු 
ජනතාවට සහන සලසා තිෙබනවා.  

මුදලින් කිව්ෙවොත්, 2017 මැයි මාසෙය් සිදුවූ ව්යසනය සඳහා 
අපි දැනටමත් රුපියල් මිලියන 270ක - රුපියල් ෙකෝටි 27ක - 
මුදලක් වියදම් කරලා ඔවුන්ට යම් යම් සහන සලසා තිෙබනවා. 
රුපියල් 10,000 බැගින් මුදල් ලබාදීම සඳහා තවත් රුපියල් 
මිලියන 150ක්, ඒ කියන්ෙන් ෙකෝටි 15ක් ෙවන්කරලා තිෙබනවා. 
දැනට සමස්ත මුදල රුපියල් මිලියන 420යි. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් 
ෙකෝටි 42යි. ඒ වාෙග්ම 2016 මැයි මාසෙය් ඇතිවූ ගංවතුරින් 
විපතට පත්වූවන්ට සහන සැලසීම සඳහා අපි රුපියල් මිලියන 
5,080ක්, ඒ කියන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 508ක් ෙවන්කරලා 
තිෙබනවා. 2016 මැයි මාසෙය් කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් ගංවතුරින් 
සහ නාය යෑෙමන් විපතට පත්වූවන් සඳහා රුපියල් මිලියන 
1,400ක්, ඒ කියන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 140ක සහනාධාර ලබාදී 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 2016 ජුලි මස සිට ඔක්ෙතෝබර් දක්වා 
පැවැති නියඟෙයන් පීඩාවට පත්වූවන් සඳහා අපි දැනටමත් 
රුපියල් ෙකෝටි 7ක මුදලක් ලබාදී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 2016 
ෙදසැම්බර් මාසෙය් සිට ෙම් දක්වා නියඟයට මුහුණ දුන් අයට අපි 
රුපියල් ෙකෝටි 128ක මුදලක්, ඒ කියන්ෙන් රුපියල් මිලියන 
1,280ක මුදලක් ලබාදී තිෙබනවා.  

 සාලාව පිපිරීෙමන් සිදුවූ විනාශයට මුහුණ දුන් අයට විශාල 
වන්දි පමාණයක් ෙගවලා තිෙබනවා. ෙගවීමටත් ෙකොටසක් 
ඉතිරිෙවලා තිෙබනවා. ඔවුන්ට සහන සැලසීම සඳහා දැනටමත් 
අපි රුපියල් මිලියන 1,070ක්, ඒ කියන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 107ක 
මුදලක් වියදම් කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මීෙතොටමුල්ල 
ෙඛ්දවාචකෙයන් පීඩාවට පත්වූවන් සඳහා අපි රුපියල් මිලියන 
450ක් වියදම් කරලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 
45ක්. ඒ සියල්ලම එකතු කළාම රුපියල් ෙකෝටි 1,000ක මුදලක්, 
ඒ කියන්ෙන් රුපියල් බිලියන 10ක මුදලක් ෙවන් කරලා අවශ්ය 
වැඩසටහන් සකස් කරලා තිෙබනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමා අද 
කිව්වා, "ෙම් විධියට ෙවන් කරන මුදල් පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුව 
දැනුවත් කරන්න ඕනෑ." කියලා. අද උෙද් ආපදා කළමනාකරණ 
ඇමතිවරයාෙග් කථාෙවන් ෙම් සියල්ල පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුව 
දැනුවත් කළා, ඒ සියලු විස්තර පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළා. 
නමුත් කියන්න කනගාටුයි. ඔබතුමන්ලාට මතක ඇති, මීට වසර 
ෙදකකට පමණ ෙපර ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව පවා ජලෙයන් යටවුණ 
බව. පාර්ලිෙම්න්තුව යටෙවද්දී ෙම් අවට තිෙබන සමහර නිවාසවල 
උදවිය වහලවල් උඩ ඉන්නවා අපි දැක්කා. ඒ වාෙග්ම, පසු ගිය 
මැතිවරණයට ෙපර ෙම් රෙට් ඇති වූ නියඟය නිසා පීඩාවට පත් 
ජනතාවට ලබාදීමට ෙපොෙරොන්දු වුණු කිසිම සහනාධාරයක් එම 
මැතිවරණයට ෙපර තිබුණු රජය ඒ කාලෙය් ලබා දුන්ෙන් නැහැ. 
පසු ගිය රජය කාලෙය් අපි විපක්ෂෙය් ඉඳෙගන ෙම් පිළිබඳව කථා 
කරනෙකොට අපට ෙකොෙහොමද සැලකුෙව්, අපට ෙකොෙහොමද  කථා 
කෙළේ, ඒවාට උත්තර දුන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා අද ගරු 
වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමා කථා කරද්දී මට මතක් වුණා. 

2004 ෙදසැම්බර් මාසෙය් ෙම් රටට සුනාමි ව්යසනය ඇවිල්ලා, 
2005 වසර ෙවද්දී ෙම් රටට විශාල වශෙයන් විෙද්ශ ආධාර 
ලැෙබන්න පටන් ගත්තා අපට මතකයි. විෙද්ශ රටවල නායකෙයෝ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඇවිල්ලා අපට විශාල වශෙයන් විෙද්ශ ආධාර ලබාෙදන්න අෙප් 
රෙට් නායකයාට ෙපොෙරොන්දු වුණා. ඒ සම්බන්ධෙයන් 
Transparency International ආයතනය විසින් ගෙව්ෂණයක් 
කරලා, පරීක්ෂණයක් පවත්වලා තිෙබනවා. එහි වාර්තාව අපි ළඟ 
තිෙබනවා. එම වාර්තාව අනුව ෙපොෙරොන්දු වුණු මුදල රුපියල් 
ෙකෝටි 24,154ක් ෙවනවා. එදා සුනාමි ව්යසනෙයන් පසු විෙද්ශ 
නායකෙයෝ ඇවිල්ලා රුපියල් ෙකෝටි 24,154ක ආධාර ෙදන්න 
ෙපොෙරොන්දු වුණා. නමුත්, අපට ලැබී තිබුෙණ් රුපියල් ෙකෝටි 
12,213යි. රුපියල් ෙකෝටි 12,213ක මුදලක් තමයි විෙද්ශ ආධාර 
වශෙයන් අපට ලැබුෙණ්. නමුත්, එවකට තිබුණු රජය ඒ 
අවස්ථාෙව්දී වියදම් කරලා තිබුෙණ් එයින් රුපියල් ෙකෝටි 6,853යි. 
ෙකෝටි 5,360ක මුදලක් වියදම් කර තිබුෙණ් නැහැ. ඒ මුදල් 
ෙකොෙහේටද ගිෙය් කියලා අපි ඒ දවස්වල දැක්කා. එක 
එක්ෙකනාෙග් ගිණුම්වලට තමයි ඒ මුදල් ගිෙය්. ඒ නිසා තමයි ඒ 
කාලෙය් හම්බන්ෙතොට සුනාමි පශ්නය පිළිබඳව කථා කරද්දී රට 
තුළ විශාල ආන්ෙදෝලනයක් ඇති වුෙණ්. [බාධා කිරීමක්] 
විෙශේෂෙයන්ම ඒ ගැන තමයි ෙසොයා බලන්න ඕනෑ. ෙතොරතුරු 
දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත සම්මත 
වුණාට පසුව එම පනත තුළින් ඒ කාලෙය් සුනාමි ව්යසනය සඳහා 
ලැබුණු මුදල්වලට; "Helping Hambantota" ගිණුමට ලැබුණු 
මුදල්වලට ෙමොකද වුෙණ් කියලා දැනගන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වුණා. විෙශේෂෙයන්ම රුපියල් ෙකෝටි 5,360කට අධික මුදලකට 
වුෙණ් කුමක්ද කියා ෙසවීමට ඉදිරිෙය්දී වැඩ පිළිෙවළක් සකස් 
කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පසුගිය දිනවල 
අෙප් මන්තීවරුන් සියලු ෙදනාම කැඳවා අපට කිව්වා, විෙද්ශ 
ආධාර සමුළුවක් පවත්වා, විෙද්ශවලින් ආධාර ලබා ෙගන විපතට 
පත්වූවන්ට සහන සැලසීම සඳහා විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් සකස් 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන බව. 2017 මැයි මාසෙය් සිදු වුණු 
ෙඛ්දවාචකය නිසා ආපදාවට පත් ජනතාවට සහන සැලසීමට 
බිලියන දහයත්, පහෙළොවත් අතර පමාණයක මුදලක් අපට අවශ්ය 
ෙවයි කියලා අපි හිතනවා. පසුගිය රජය කාලෙය් ආපදා 
තත්ත්වයක් නිසා මරණයක් සිදු වුණාම, රුපියල් පහෙළොස්දහසයි 
මරණයකට ෙගව්ෙව්. නමුත් අපි එය රුපියල් ලක්ෂය දක්වා වැඩි 
කරලා තිෙබනවා. නිවසකට අලාභ වුෙණොත්, සම්පූර්ණ අලාභයක් 
සඳහා රුපියල් ලක්ෂ විසිපහක් ලබා ෙදන්න අපි දැන් කටයුතු 
සලසා තිෙබනවා. නමුත් පසු ගිය රජය කාලෙය් එවැනි මුදල් ලබා 
දීමක් සිදු වුෙණ්  නැහැ.  

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රජය පසුගිය අය වැෙයන් අෙප් රෙට් 
සියලුම ජනතාව සහ සියලුම නිවාස රක්ෂණය කරලා තිෙබනවා. 
සෑම ව්යසන අවස්ථාවකදීම එම රක්ෂණය තුළින් විශාල මුදලක් 
ලැෙබනවා. ෙමවැනි තත්ත්වයක් පසු ගිය රජය විසින් සිදු කර 
තිබුෙණ් නැහැ. පසු ගිය කාලෙය් ඒ ෙපොෙරොන්දු වුණු ෙද්වල් 
ජනතාවට ලබා ෙනොදුන් ආකාරයක් අපි දැක්කා. ඒ නිසා 
විෙශේෂෙයන්ම ගරු අගාමාත්යතුමාත්, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත් 
පමුඛ ෙමම රජය ෙමවැනි ව්යසන අවසථ්ාවලදී - හදිසි ආපදාවලදී- 
රට ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා එවැනි රක්ෂණයක් ආරම්භ කරලා 
විෙද්ශ රටවලින් විෙද්ශ ආධාර ලබා ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් 
සකස් කරමින් ෙමම ෙඛ්දවාචකයට ෙගොදුරු වුණු සියලු ෙදනාටම 
අනිවාර්යෙයන්ම ඔවුන් මුලින් හිටපු විධියටම ඔවුන්ෙග් ජීවිත ගත 
කිරීමට අවශ්ය පහසුකම් ෙම් රජය තුළින් සලසන බව මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

[பி.ப. 3.51] 
 
ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා 
(மாண் மிகு  க. ைரெரட்ணசிங்கம்) 
(The Hon. K. Thurairetnasingam) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

ெவள்ள அனர்த்தம் காரணமாக நாட் க்கு ஏற்பட்ட ேசதங்கள் 
சம்பந்தமாக மக்கள் வி தைல ன்னணியினர் ெகாண் வந்த 
சைப ஒத்திைவப் ேவைளப் பிேரரைண மீதான விவாதத்தில் 
உைரயாற்ற வாய்ப்பளித்தைமக்கு நன்றி. த ல் ெவள்ள 
அனர்த்தத்தினால் உயிாிழந்த அைனத்  ஆன்மாக்களின் 
ஆத்ம சாந்திக்காக இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் இைறவைனப் 
பிரார்த்திக்கின்ேறன். இந்த அனர்த்தத்தில் மக்கைளக் 
காப்பாற்றச் ெசன்ற பைட ரர்கள் சில ம் உயிாிழந்தி க் 
கின்றார்கள். அவர்க ைடய ஆத்ம சாந்திக்காக ம் 
ேவண் க்ெகாள்கின்ேறன். அத் டன் தம  உற கைள 
இழந்  மீளாத் யாில் இ க்கும் உற க க்கு மன 
ஆ தைல ம் ெதன்ைப ம் உடல் ஆேராக்கியத்ைத ம் 
ெகா க்கேவண் ெமன்  இந்தச் சந்தர்ப்பத்திேல கட ைளப் 
பிரார்த்தித் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

ெவள்ள அனர்த்தத்தின்ேபா  அரசியல் தைலவர்கள், 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள், திைணக்களங்களின் 
தைலவர்கள் மற் ம் ஊழியர்கள், பா காப்  உத்திேயாகத் 
தர்கள், மதத் தைலவர்கள், அரச சார்பற்ற நி வனங்களின் 
தைலவர்கள் மற் ம் ஊழியர்கள், ஏைனய மனித 
ேநய ைடயவர்கள் என அைனவ ம் ஒன் ேசாந்் , 
பாதிக்கப்பட்ட இடங்க க்குச் ெசன்  மக்க க்கு ேவண் ய 
உதவிகைளச் ெசய்தி க்கின்றார்கள்.  அ  மிக ம் 
வரேவற்கக்கூ ய .  அவர்கள் அைனவ க்கும் நாம் நன்றி 
கூறக் கடைமப்பட் க்கின்ேறாம்.  அத் டன், அரசாங்கம் 
ேபணிவ ம் ெவளிநாட்  உற களால், இம் ைற பாதிக்கப் 
பட்ட மக்க க்கு ெவளிநா கள் பலவற்றி ந் ம் 
உடன யாகப் பல உதவிகள்  கிைடத்தி க்கின்றன.  இந்த 
நா க க்கும் நாங்கள்  நன்றிையத் ெதாிவிக்க ேவண் யவர் 
களாக இ க்கின்ேறாம்.   

அேதேநரம், ெபா த்தமான ேநரத்திேல இந்த விவாதம் 
சைபக்கு எ க்கப்பட்ட  வரேவற்கக்கூ ய . ஏெனன்றால், 
இந்த ெவள்ள அனர்த்தம் பற்றிய க த் க்கைள நாங்கள் 
இன்  வ ம் சைபயிேல அரசாங்கக் கட்சியினர் 
வாயிலாக ம் எதிர்க்கட்சியினர் வாயிலாக ம் அறியக்கூ ய 
தாக இ க்கின்ற . இைவகள் நாங்கள் கற் க்ெகாண்ட, 
அறிந்த பாடங்களாக அைமயேவண் ம்.  நாங்கள் ெவள்ள 
அனர்த்தம் வந்தததன் பிற்பா  உதவி ெசய்வைதவிட, 
ெவள்ளம் வ வதற்கு ன்  பாதிப்பி ந்  பா காப்பதற் 
குாிய சில திட்டங்கைள வகுத் க்ெகாள்வ  ெபா த்த 
மானதாகும். ஏெனன்றால், இ  வ டாவ டம் எங்க ைடய 
நாட் ேல ஏற்ப கின்ற ஓர் அவலம். இந்த அவலத்தி ந்  
எங்க ைடய மக்கைள நிரந்தரமாகக் காப்பாற்ற ேவண் ய  
எம்மைனவாின ம் ெபா ப் . இதற்காகத் ைறசார்ந்த சில 
நி ணர்களி ைடய ஆேலாசைனகைளப் ெபற்  ெவள்ளப் 
ெப க்கு ஏற்ப கின்ற இடத்திேல எப்ப யான ஒ  
நிரந்தரமான பா காப்ைப ஏற்ப த்திக்ெகாள்ளலாம்? 
என்பைதப்பற்றிச் சிந்திக்கேவண் ம். இயற்ைக அனர்த்தம் 
காரணமாக ஏற்ப கின்ற அழி களி ந்  நாங்கள் 
எதிர்பார்க்கின்றப  பா காப் க் ெகா க்காவிட்டா ம் 
அவற்றி ந்  ஓரள  எங்கள  மக்கைளக் காப்பாற்  
வதற்கான திட்டங்கைள அரசாங்கம் வகுத் க்ெகாள்ள 
ேவண் ம்.  
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[ගරු  අෙශෝක් අෙබ්සිංහ  මහතා] 
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இந்த அைவயிேலகூட, பல க்கிய க த் க்க ம் 
அபிப்பிராயங்க ம் கூறப்பட் க்கின்றன. அந்த அபிப் 
பிராயங்கைளக் க த்திற்ெகாண் , எதிர்காலத்தில் இந்த 
அனர்த்தங்களி ந்  மக்கைளப் பா காக்கக்கூ ய ஒ  
நிரந்தரமான தீர்ைவப் ெபற் க்ெகாள்ள ேவண் ய ெபா ப்  
எங்கள் அைனவ க்கும் இ க்கின்ற .   

ெவள்ளம் வ ந் ம் க க்குச் ெசல்ல யாமல் பல 
கு ம்பங்கள் இன் ம் நலன் ாி நிைலயங்களிேல 
வாழ்கின்றன. அவர்கள் தங்க ைடய கைள, உைட 
ைமகைள, ெபா ட்கைளெயல்லாம் இழந்த நிைலயிேல 
இ க்கின்றார்கள். அேதேபான்  பாடசாைல மாணவர்கள் 
பலர் பாடசாைலக்குச் ெசல்ல யாத, கல்விையத் 
ெதாடர யாத நிைலைமகள் ெதாடர்கின்றன. அரசாங்க 
ஊழியர்கள்கூட தங்க ைடய கடைமக க்குச் ெசல்ல 

யாத நிைலைமகள் இ க்கின்றன. இேதேபான்  தனியார் 
ைறகளிேல ேவைலெசய்கின்ற ஊழியர்க ம் தங்க ைடய 

கடைமக்குச் ெசல்ல யாத நிைலைம ெதாடர்கின்ற . 
இவர்க க்கு மிக விைரவிேல நிவாரணம் அளிக்கப்பட்  
அவர்கள் இயல்  வாழ்க்ைகக்குத் தி ம் வதற்குச் சில 

ாிதமான திட்டங்கைளத் தீட்டேவண் ய ெபா ப்  
இ க்கின்ற . ெகௗரவ அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சர் 
அவர்கள் இங்கு ேபசுைகயில் பல திட்டங்கைளக் 
குறிப்பிட்டார். அவற்ைறெயல்லாம் மிக விைரவாகச் 
ெசயற்ப த்தி எங்க ைடய மக்க க்கு உடன யாகக் 
ைகெகா க்க ேவண் ய ேதைவ எங்க க்கு இ க்கின்ற .  

ெவள்ள அனர்த்தம் ஏற்ப வதற்கு ன்ேப அதற்கான 
பா காப்ைபத் ேத க்ெகாள்வ  மிக க்கியெமன்பைத 
நாங்கள் குறிப்பிட்ேடாம். இன்  பலவிதமான அபிப் 
பிராயங்கள் பலாிடத்தி ந் ம் இங்கு பிரஸ்தாபிக்கப்பட்டன. 
அந்த வைகயிேல நைட ைறப்ப த்தக்கூ ய சில 
திட்டங்கைளச் சிலர் ன்ைவத்தார்கள். 
நைட ைறப்ப த்தப்பட யாத திட்டங்க ம் இங்கு 

ன்ைவக்கப்பட்டன. இந்த விடயத்திேல ைறசார்ந்த 
நி ணர்க ைடய ஆேலாசைன கைளப் ெபற ேவண் ம். 
அனர்த்தங்கள் ஏற்ப கின்றெபா  அந்த அனர்த்தங்களி 

ந்  உடன யாக மக்கைளப் பா காப்பதற்குாிய 
ெபா த்தமான திட்டங்கைள எதிர் காலத்திேல 
வகுத் க்ெகாள்வதற்குாிய ஒ ங்குகைளச் ெசய்யேவண் ய 
ெபா ப்  அரசாங்கத்திற்கு இ க்கிற .  

ெதன்பகுதியிேல ெவள்ளம் காரணமாக உயிாிழப் கள் 
ஏற்பட்ட அேதேவைளயிேல, வடக்கு, கிழக்கிேல மக்கள் 
நீாின்றிக் கஷ்டப்ப கின்றார்கள். அங்கு தண்ணீர் இல்லாமல் 
மக்கள் ப கின்ற கஷ்டங்கைள நான் இந்த இடத்திேல 
சுட் க்காட்ட ேவண் யவனாக இ க்கின்ேறன். க்கியமாக, 
கு நீ க்குத் தட் ப்பாடான ஒ  நிைலைம ஏற்பட் ள்ள ; நீர் 
இல்லாமல் வயல்களில் பயிர்கள் க கி ம கின்ற ஒ  நிைலைம 
அங்ேக காணப்ப கின்ற . ஆகேவ, ெதன்பகுதியிேல ெவள்ள 
அனர்த்தம் காரணமாகப் பாதிக்கப்படட மக்க க்கு நிவாரணம் 
ெகா க்கின்ற அேத ேநரத்திேல, நீாின்றிக் கஷ்டப்ப கின்ற 
வடக்கு, கிழக்கு மக்க க்கும் அத்தைகயெதா  நிவார 
ணத்ைதக் ெகா ப்பதற்கான திட்டத்ைத ம் அரசாங்கம் 
வகுத் க்ெகாள்ளேவண் ெமன்  இந்தச் சந்தர்ப்பத்திேல 
ேகட் க்ெகாண் , என  உைரைய நிைற ெசய்கின்ேறன். 
நன்றி. வணக்கம்.  

[අ.භා. 3.57] 
 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය (විෙද්ශ රැකියා 
අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல - ெவளிநாட் த் 
ெதாழில்வாய்ப்  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale - Minister of Foreign 
Employment) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් ජනතාව පසුගිය 

දිනවල ආපදාවට ලක් ෙවලා,  ජීවිත විශාල සංඛ්යාවක් නැතිෙවලා, 
විශාල ෙද්පළ පමාණයක් නැතිෙවලා, දිස්තික්ක ගණනාවක 
ජනතාව ෙනොෙයක් විධියට පීඩාවට පත් ෙවලා ඉන්නා ෙම් 
ෙව්ලාෙව්, විෙශේෂෙයන්ම ෙමම ගංවතුර ෙහේතුෙවන්, නාය යෑම් 
ෙහේතුෙවන් මිය ගිය අය ෙවනුෙවන් ඒ පවුල්වල සියලුෙදනාටත්, 
තුවාල ලබා ෙනොෙයක් විධිෙය් පීඩාවන්ට පත් වුණු සියලුෙදනාටත් 
අෙප් කනගාටුව මුලින්ම පළ කරන්නට ඕනෑ.  

අද ෙම් සම්බන්ධෙයන් ගරු සභාෙව් කථා කළ  අෙප් සමහර 
මන්තීතුමන්ලා, ෙමම ගංවතුර පැමිණි ෙව්ලාෙව්, ෙමම ව්යසනය 
ඇතිවුණු ෙව්ලාෙව් ඒ ගැන කථා කරන ෙකොට, ෙනොෙයක් 
ෙචෝදනා කළා. ෙම්, අෙප් දිස්තික්ක හතරක්, පහක් පීඩාවට පත් 
ෙවලා තිෙබන ෙව්ලාවක්. මාතර දිස්තික්කෙය් තිබුණු තත්ත්වය 
ෙනොෙවයි ෙවන්න පුළුවන්, රත්නපුර දිස්තික්කෙය් තිබුෙණ්. 
සමහර ෙව්ලාවට පීඩාවට පත් වුණු පුද්ගලයන්ෙග් සංඛ්යාව, 
ෙද්පළ පමාණය දිස්තික්කෙයන් දිස්තික්කයට ෙවනස් ෙවන්නට 
පුළුවන්. ඒ ෙව්ලාෙව් රජෙය් මැදිහත්වීම සමහර ෙව්ලාවට ෙවනස් 
ෙවන්නට පුළුවන්. නමුත් මම වගකීමක් ඇතිව කියනවා, ෙම් 
සිද්ධිය ෙවන ෙව්ලාෙව් අෙප් ගරු ආපදා කළමනාකරණ 
ඇමතිතුමා විෙද්ශගත ෙවලා සිටියත්, මම එදා උෙද් ලංකාෙව් 
ෙව්ලාෙවන් 7.30ට, 8.00ට විතර එතුමාට කථා කළා. අෙප් 
අගමැතිතුමාට කථා කළාම දැන ගත්තා, එතුමා උෙද් 9.00 
ෙවනෙකොට ෙම් සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීම 
සඳහා අවශ්ය අංශවල සියලු ෙදනා අරලියගහ මන්දිරයට කැඳවා 
තිබුණු බව. ඒ අනුව ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමා, ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා වැනි අය කැඳවා 
තිබුණා. මම දන්ෙන් නැහැ, කවුද ඒ රැස්වීමට සහභාගි වුෙණ් 
කියලා. ඒ සහභාගි වුණු පිරිස අතරින් අපත් එක්ක සම්බන්ධ වුණු 
එම ෙල්කම්තුමන්ලා ඔවුන්ට ලැබුණු උපෙදස් ගැන වුණත් අප 
සමඟ කිව්වා.  

ඒ දවෙසේ ෙකටි කාලයක් තුළ ඉතාම විශාල විනාශයක්  සිදු 
වුණා. ඒ ෙව්ලාව වැස්ෙසේ පමාණයවත්, නාය යෑෙම් පමාණයවත් 
පාලනය කරන්න පුළුවන් වුණු ෙව්ලාවක් ෙනොෙවයි. අඩු පාඩුකම් 
ඇතුව ෙහෝ, උපරිම මට්ටමකින් රජෙය් කියාකාරිත්වය තිබුණු 
නිසා  සිදු ෙවන්නට ගිය විශාල විනාශයක් පාලනය කරන්න 
පුළුවන් වුණු අවස්ථාවක් හැටියට මම ඒ අවස්ථාව දකිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම පදිංචි ෙවලා ඉන්න ෙගදර 
තිෙබන තැන කවදාවත් වතුරට යට ෙවන්ෙන් නැහැ. නමුත් මටත් 
එළියට එන්න බැරි විධියට අඩි පහක් එතැන යට ෙවලා තිබුණා. 
කහවත්ත නගරය කියන්ෙන් කවදාවත් වතුරට යට වුණු 
පෙද්ශයක් ෙනොෙවයි. හැබැයි, උෙද් 10.30-11.00 ෙවනෙකොට 
ෙහලිෙකොප්ටර් යානා ඇවිත් වහලවල් උඩ හිටපු අය ෙබ්රා ගන්න 
කටයුතු කළා. ෙමතැනදී ඕනෑම ෙකෙනකුට -ෙමම විවාදය 
ඉල්ලපු අයටත්, ෙම් දිහා එළිෙය් ඉඳන් බලාෙගන සිටින අයටත්- 
ඕනෑ තරම් අඩු පාඩුකම් කියන්න පුළුවන්. හැබැයි, 2003 
වර්ෂෙය්ත් ගංවතුරක් පැමිණි බව අපි දැක්කා. ඊට වැඩිය 
ෙබෙහවින් හාත් පසින්ම ෙවනස් තත්ත්වයක් තමයි ෙමවර ඇති 
වුෙණ්. නමුත්, ඉතාම ෙහොඳ කළමනාකාරිත්වයකින් හැමෙදනාම 
ෙම් ෙව්ලාෙව් කටයුතු කළා; සහෙයෝගය ලැබුණා. ඒ ෙව්ලාෙව් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

රෙට් හිටිෙය් නැති වුණත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙමරටට පැමිණි 
ගමන් අෙප් දිස්තික්කවලට ඇවිත් ඒ අදාළ අංශ සමඟ සාකච්ඡා 
කරලා, ඊට පසුව ජාතික ආපදා කළමනාකරණ සභාව පවත්වා 
එහිදී අවශ්ය උපෙදස් ලබා දීලා කටයුතු කළා. අගමැතිතුමා උෙද් 
නවය ෙවනෙකොට ඒ අවශ්ය අංශවලට අවශ්ය උපෙදස් ලබා දුන්නා. 
ෙම් වාෙග්ම පීඩාවට පත් වුණු හැම ෙකෙනකු ෙවනුෙවන්ම අවශ්ය 
සහන උපරිම මට්ටමකින් සලසන්නට හැම ෙකෙනකුම කටයුතු 
කළා. ඒක පක්ෂ ෙභ්දයක්, පාට ෙභ්දයක් ෙහෝ ෙවන කිසිම 
ෙභ්දයක් ඇතුව ෙනොෙවයි සිදු කෙළේ.  

අපි දන්නවා,  අනාථ වුණු උදවිය ඉස්ෙසල්ලාම ගිහිල්ලා 
සිටිෙය්, පන්සල්වලට බව. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමා  මූලාසනෙය් සිටින අවස්ථාෙව්දී ෙම් කාරණය කියන්නට 
ඕනෑ. නාය යාෙම් තර්ජන නිසා ඒ තැන්වලට ආව අෙප් සිංහල 
මිනිසුන්ට ඉන්න ඉඩ දිලා, ඒෙගොල්ලන්ෙග් උපවාස කාලෙය්ත් 
පල්ලිය ට යන්ෙන් නැතිව කටයුතු කළ මුස්ලිම් පල්ලිත් 
ඇහැලියෙගොඩ පෙද්ශෙය් තිෙබනවා. නාය යාෙම් අවදානම නිසා 
වැඩිපුර කඳවුරු දමන්නට සිදු වුණාම ඒ වාෙග් සමඟිෙයන් සියලු 
ෙදනාම කටයුතු කළා. සමහර තැන්වල විහාරස්ථාන හැම 
පැත්ෙතන්ම වට ෙවලා;  කර කියා ගන්නට ෙදයක්  නැහැ. නමුත්  
පන්සෙල් තිෙයන ෙදයක්  ෙහෝ කෑමට  සාදා දී පැය විසිහතරක්, 
හතළිස්අටක් යන තුරු අවශ්ය සහෙයෝගය  උන්වහන්ෙසේලා අපට 
ලබා දුන්නා. ඒ වාෙග්ම ගංවතුරට ය ට ෙනොවුණු ෙගවල්වල සිටි 
අෙනක් පුද්ග ලයන් වුණත් ඒ අවශ්ය හැම සහෙයෝගයක්ම ලබා 
දුන්නා.  

ෙම් සඳහා රජෙය් මැදිහත් වීම ෙකොච්චර ද කිව්ෙවොත්, තිවිධ 
හමුදාෙව් ම මැදහත් වීෙමන් නැති ෙවන්නට ගිය ජීවිත ගණනාවක් 
ෙබ්රා ගත්තා වාෙග්ම, රත්නපුර දිස්තික්කෙය් මන්තී ගරු ජානක 
වක්කුඹුර මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්,  කවදාවත් ෙනොවුණු  විධියට, 
පුදුම විධියට අගලවත්ත-රත්නපුර පධාන මාර්ගය  අවහිර ෙවලා 
තිබුණා. ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාෙග් උපෙදස් අනුව, 
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙය් සභාපතිතුමා,  පළාත් අධ්යක්ෂතුමා 
ඇතුළු ඒ සියලු ෙදනාෙග්ම අවශ්ය සහෙයෝගය ලැබුණු නිසා, පැය 
48ක් ඇතුළත ඒ පාරවල් ගමනාගමනයට විවෘත කර ගන්න    
පුළුවන් වුණා. වතුර බැස යන එක, ගංවතුර අඩු ෙවන එක  ෙකෙසේ  
ෙවතත්  අඩුම තරෙම් තුවාල වුණු අය ෙගනියන්න පුළුවන් වන 
විධියට, අවශ්ය ආහාරපාන ෙගන යන්න පුළුවන් වන විධියට ඒ 
මාර්ග පද්ධතිය සකස් කරන්න කටයුතු කළා.  

අපි දන්නවා, ෙම් ගංවතුර පාලනය  කරන්න ෙනොෙයකුත් 
රජයන් යටෙත් විවිධ අවස්ථාවල   ෙනොෙයකුත් සැලැස්මවල් 
ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබන බව. ෙමොන පක්ෂය බලයට ආවත්, ෙමොන 
ආණ්ඩු කාලයකදී වුණත්,  කවුරු ෙහෝ ගිහින් ෙබෝඩ් ටිකක් 
එල්ලාෙගන  විරුද්ධතා දැක්වූවායින් පස්ෙසේ ඒ වැඩපිළිෙවළවල් 
යට යනවා.  

මීට අවුරුදු විසිපහකට-තිහකට ඉස්ෙසල්ලා ඔය නාය යාෙම් 
තර්ජන නිසා ෙබදා දුන් ඉඩම් ලබා ගත් සමහර උදවිය ඒ තර්ජන 
ඉවත් වුණායින් පස්ෙසේ එක්ෙකෝ ඒ ඉඩම විකුණලා, නැත්නම් 
අන්සතු කර,  නැත්නම් තමන්ෙග් දරුවන්ට දීලා ඒ අය තවමත් ඒ 
මුල් ඉඩම්වලම පදිංචි ෙවලා ඉන්නවා.  ෙදවැනි ඉඩම ගත් අයත් 
ආපසු තුන්වන වතාවටත් කඳවුරුවලට එනවා. ෙම් තත්ත්වයන් 
ෙවනස් ෙවන්නට  ඕනෑ. ෙම් සම්බන්ධෙයන්  ගන්නා කුමන ෙහෝ 
කියාමාර්ගයක් ගත යුත්ෙත් ජනපිය ෙද්ශපාලනය සඳහා 
ෙනොෙවයි, ෙමවැනි තත්ත්වයන් වළක්වන්න අවශ්ය කටයුතුයි කළ 
යුතු වන්ෙන් කියන එක අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්නට 
ඕනෑ.  

අෙප් පෙද්ශ වැනි කඳුකර පෙද්ශවල ඉඩම්වල ෙත් වගාව 
ඉතාම ශීඝෙයන් පැතිර යන ෙවලාවක  වන රක්ෂිත හරියට 
ආරක්ෂා කරන්න කටයුතු කළ යුතුයි. ෙම් වාෙග් ෙම් ආයතන 
සියල්ලම එකතු වී වැඩ කටයුතු කෙළොත් ෙම් තත්ත්වයන් වළක්වා 
ගන්න පුළුවන් ෙවනවා.   

ෙම්, පෙයෝජනයක් ගන්ෙන් නැතුව මුහුදට නිකම් ගලාෙගන 
යන වතුරයි. කළු ගඟ, ගිං ගඟ, නිල්වලා ගඟ වැනි ගංගා ඉතාම 
ෙකටි දුර පමාණයක් තමයි රට තුළින් ගලා ෙගන යන්ෙන්. 
වැස්ෙසේ පමාණය අධික ෙවනෙකොට ෙම් ගංගා වතුර පිටාර යනවා; 
දිස්තික්ක ගණනාවක් යට ෙවනවා. ෙම් ජලය අපට වාරි 
කර්මාන්තයට ෙයොදවා ගන්න, එෙසේ නැත්නම් පවිත කර බීමට 
ලබා ගන්න වැඩ පිළිෙවළක් රජයන් විසින් කියාත්මක කළ යුතුයි. 
ඒ  ගැන ෙම් ෙවන විට ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, ගරු 
අගමැතිතුමාෙග්ත් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු වී තිෙබනවාය කියන 
එක අපි ෙහොඳටම දන්නවා. එම නිසා ෙම් කාලය තුළ ඒ කටයුතු 
අපි කරන්නට ඕනෑ.  

අෙප් ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය යටෙත් වූ ජාතික 
ෙගොඩනැඟිලි හා පර්ෙය්ෂණායතනය  ගැන වචනයක් කියන්නට 
ඕනෑ. ෙමොකද, දැන් කියවුණා, "ඒ ෙගොල්ෙලෝ ෙදන සමහර වාර්තා  
අනුව නිවැරදි ෙතොරතුරු ෙහළි ෙවන්ෙන් නැහැ"යි කියා. මට 
අෙනක්  දිස්තික්ක ගැන කියන්නට බැහැ. නමුත්, රත්නපුර 
දිස්තික්කය ගත්ෙතොත් කැඩුණු තැන්, ඉරි තැලී ගිය තැන් විශාල 
සංඛ්යාවක් තිෙබනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් තිබුණු සාකච්ඡාවකදී  කරුණු 
ඉදිරිපත් වුණා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂිත දැනුම තිෙබන 
නිලධාරින් සීමිත සංඛ්යාවයි  ඉන්ෙන්. ෙම් නිලධාරින් උපෙයෝගි 
කර ෙගන ෙම් නාය යන ස්ථාන පරීක්ෂා කරන්න ගියාම සෑෙහන 
කාලයක් යනවා. සමහර  ෙවලාවට ඒ ගමන් ඉතාම දුෂ්කරයි. පැය 
හය, හත කඳු නඟින්නට සිදු ෙවනවා. ඒ තැන්වලට ළඟා ෙවන්න 
ෙනොෙයකුත් අපහසුතා තිෙබනවා.  සමහර තැන් පරීක්ෂා  කිරීෙම්දී 
දින ගණන් සති ගණන් මාස ගණන් යනවා. අපි දන්නා ෙතොරතුරු 
හැටියට නම්  සාමාන ්ය ෙයන් ජාතික ෙගොඩනැඟිලි පර්ෙය්ෂණ 
ආයතනය වාර්තාවක් දී "ෙමතැන නාය යනවා, අයින් ෙවන්න" 
කියා  කිවූ  ස්ථාන, 2003 වසෙර් නැත්නම් ෙම් වසෙර් 
අනිවාර්යෙයන්ම නාය ගිහින් තිෙබනවා.    

අෙප් දිස්තික්කෙය් ඒ වාෙග් තැන් අනන්තවත් තිෙබනවා. මම 
නිෙයෝජනය කරන නිවිතිගල මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් විශාල 
නාය යෑමක් සිදු ෙවලා, දැනට 16 ෙදෙනකුෙග් විතර මළ සිරුරු 
හමු ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම තව දස ෙදෙනක් විතර අතුරුදන් 
ෙවලා තිෙබනවා.  රෙට්ම තත්ත්වය ඒකයි. දස ෙදෙනක් විතර 
ෙසොයා ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ස්ථානය  නාය යන 
තැනක් හැටියට   කවදාවත් හඳුනා ෙගන ෙනොතිබුණු තැනක්. ෙම්ක 
ඉතාම අසාමාන්ය තත්ත්වයක්. ෙම් සම්බන්ධව ලබා ෙදන වාර්තා 
වැරැදියි කියන්නවත්, ඒවාෙය් අඩු පාඩුකම් ෙපන්වන්නවත් 
ෙනොෙවයි, මම ෙම් හදන්ෙන්.  

ෙම්ක ජාතික පශ්නයක්. ෙහොඳින්, ආරක්ෂාකාරීව, 
සුපරික්ෂාකාරීව ජීවත් වීෙම් අයිතිය සියලු පුරවැසියන්ට 
තිෙබනවා. සමහර ෙව්ලාවට ෙම් සම්බන්ධව ගන්න යම් යම් 
තීරණ ජනපිය තීරණ ෙනොෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි, ෙමවැනි 
තත්ත්වයන් ඇතිවීම අවම කර ගැනීෙම් වගකීමක් අපට තිෙබනවා. 
ෙම් ෙව්ලාෙව් විෙශේෂෙයන් මතක් කරනවා නම් මම කලින් කිව්වා 
වාෙග් -මට අෙනක් දිස්තික්ක ගැන කියන්න බැහැ-මම 
නිෙයෝජනය කරන රත්නපුර දිස්තික්කෙය් සියලු ෙදනාෙග් 
සහෙයෝගය -දිස්තික් ෙල්කම්තුමිය ඇතුළු රජෙය් නිලධාරින්ෙග් 
මැදිහත්වීම සහ අෙනක් සියලු අංශවල සහෙයෝගය- හැම 
අතකින්ම අපට ලැබුණා. පරිසර හානි සිදු ෙවන පෙද්ශවල 

1433 1434 

[ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය ] 



2017  ජුනි  09  

නීත්යනුකූල ෙනොවන විධියට මැණික් පතල් ඇති කිරීම, රක්ෂිත 
කැපීම වැනි ෙද්වල් අවම කර ගත්ෙතොත්, එම තත්ත්වයන් තුළ 
ආරක්ෂා ෙවන්ෙන් අෙප්ම ජනතාවයි කියන එක මතක් කරමින් 
මට කාලය ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ඇමතිතුමිය.  

මීළඟට, ගරු චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමා.  

 
 

[අ.භා. 4.08] 
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රට හමුෙව් විශාල ආපදාවක් 

සිදුවී තිෙබන ෙම් අවස්ථාෙව් එයට ලක් වූ සියලු ෙදනාට අෙප් 
ෙශෝකය පළ කරන අතර, ඒ ආපදාෙවන් එම ජනතාව ගලවා 
ගැනීමට කිසිදු බලපෑමක් නැතිව, තමන්ෙග් හෘදය සාක්ෂියට 
එකඟව අෙප් රෙට් මිනිසුන් අතර තිෙබන මානව දයාගුණය ඔප් 
නංවමින් කටයුතු කළ සියලු ෙදනාට අපි අෙප් කෘතෙව්දීත්වය පළ 
කරන්න ඕනෑ. ෙම් ගංවතුර උවදුෙරන් සහ නාය යෑම්වලින් රටට 
ඔෙරොත්තු ෙනොෙදන බරක් දරන්න අද අපට සිදු ෙවලා තිෙබනවා. 
මෙග් අදහෙසේ හැටියට අපට ක්ෂණිකව විසඳීමට තිෙබන පශ්නය 
තමයි, ෙම් සඳහා විසඳුම් ෙසවීම පිළිබඳ සාකච්ඡා කරනවා 
වාෙග්ම, ෙම් පීඩාවට පත් වූ ජන ෙකොට්ඨාසවල ජන ජීවිත ෙගොඩ 
නඟන වැඩ පිළිෙවළ කාර්යක්ෂම කිරීම. අහිමි වුණු නිවසක් 
ෙවනුෙවන් රුපියල් ලක්ෂ 25ක වන්දි පදානයක් හා ජීවිත හානියක් 
ෙවනුෙවන් රුපියල් ලක්ෂයක වන්දි පදානයක් සහ අත්තිකාරම් 
මුදලක් හැටියට රුපියල් 10,000ක් ලබා ෙදනවා කියලා දැන් ෙම් 
සභාෙව්දී කරුණු මතු කළා. ඒ වාෙග්ම ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යාංශෙය් චකෙල්ඛයකත් ෙම් බව සඳහන් ෙවනවා. හැබැයි, 
ෙම් ෙදන ෙදයක් ඉක්මනින් ෙදන්න ඕනෑ. දැන් ඇඳිවතවත් නැති 
විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. ඇමතිතුමා මට කිව්වා, ෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
දැන් ආරම්භ කරලායි තිෙබන්ෙන් කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ආපදාවට ලක් වුණු පිරිස ්
අතරට ගිය අවස්ථාවක එක්තරා විද්යාලයක ගුරුවරියක් හමු වුණා. 
ෙම් ගංවතුර ගැලු දවෙසේ සිට ඇයට පාසල් යන්න බැහැ. අඳින්න 
ඇඳුමක් නැහැ. කෑම ෙගනැත් ෙදන්ෙන් පාසෙල් ගුරුවරු 
ෙබදාෙගන. ෙමෙහම තත්ත්වයක් තිෙබනවා. මම ඇහුවා,  
"ෙකොෙහොමද පාසලට යන්ෙන්?" කියලා. ජලයට ෙපඟුණු සාරි ටික 
ෙගොඩ ගහලා, ඇය දැන් ඒවා සුද්ධ කරන්නයි ලැහැසත්ි ෙවන්ෙන්. 
නමුත්, ඇය කියනවා "ෙම්වා ආපහු ඇඳෙගන යන්න පුළුවන්කමක් 
නැහැ" කියලා.  

 
 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ගරු මන්තීතුමා, - 
 
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මට ඔබතුමාෙග් ෙව්ලාව ෙදන්න.   

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
හැම පවුලකටම රුපියල් 10,000 ගණෙන් ලබා දීමට, දැන් 

දිස්තික් ෙල්කම්වරුන්ට මුදල් නිදහස් කරමින් ඉන්ෙන්.  අපි ෙහට 
ඉඳලා බලනවා, ඒක හරියාකාරව ෙබදනවාද කියලා.  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මම කිව්ෙව් කඩිනම් කරන්න කියලායි. ෙම් අයට දැන් ඇඳුමක් 

ගන්න වත්කමක් නැහැ. ෙමොකද, සියලු සම්පත් ගංවතුරට 
ගසාෙගන ගියාට පසුව ඇති ෙවන අසරණභාවයට උත්තරයක් 
නැහැ. සමහර අය කාෙගන්වත් ඉල්ලන්න යන්ෙන්ත් නැහැ. ෙම් 
සහන කඩිනම්  කිරීමට ඇමැතිතුමා ගන්න උත්සාහය මම අගය 
කරනවා.  

ඒ වාෙග්ම මම කියන්න කැමැතියි, ෙමවැනි ආපදාවන් 
වළක්වා ගැනීමට අපි කියා කළ යුත්ෙත් ෙකොෙහොමද කියලා. 
ෙලෝක අත් දැකීම් තිෙබනවා. අපි ගංවතුර ගැන විතරක් කථා 
කරනවා. ගිනි කඳු පුපුරා යාම, සුළි සුළං සහ ෙවනත් ආපදාවන් 
පිළිබඳව අද ෙලෝකෙය් ෙලොකු අවධානයක් ෙයොමු ෙවලා තිෙයන 
ෙව්ලාවක් ෙම්.  

මම ෙම් ෙවලාෙව් එක කාරණයක් මතක් කරන්න කැමැතියි. 
ගංවතුර පිළිබඳව, ඒ වාෙග්ම නාය යෑම් පිළිබඳව, ෙසෝදා පාළුව 
පිළිබඳව ෙහොඳම ශාසත්ීය නිබන්ධනය ලියලා තිෙබන්ෙන් ශී 
ලංකාෙව් ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂෙය් නායකයා හැටියට හිටපු 
ෙදොස්තර එස්.ඒ. විකමසිංහ මැතිතුමායි. එතුමා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් අවස්ථා ගණනාවකදී ෙම් ගැන කථා කරලා 
තිෙබන බව ඉතිහාසෙය් සඳහන් වනවා. එතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
කරන ලද යම් යම් පකාශ පිළිබඳ ලිපියක් අද ගරු ඩලස් 
අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා විසින්  සභාගත කළා. එස්.ඒ. විකමසිංහ 
මැතිතුමාෙග් "ඉදිරි මඟ - ලංකාවට ආර්ථික පතිපත්තියක්" කියන 
ෙපොෙත් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා.  "ගංවතුර වූ කලී අෙප් විශාලතම 
ජාතික ධනය ෙවයි. ෙම් ජලස්කන්ධය අහිංසක ෙලස මුහුදට ගලා 
බස්වනු පිණිස සැලසුම් සකස ් කිරීම සියදිවි නසා ගැනීමක් 
වැනිය." ෙමය හිටපු වාරිමාර්ග ඉංජිෙන්රුවරෙයක් වූ ගත්රි මහතා 
කියූ අදහසක්.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවැනි ආපදා, ජල ගැලීම්, 
නාය යෑම් සම්බන්ධව ඔහු පැහැදිලිව කියනවා, "ෙම්වා යටත්විජිත 
ආර්ථික පතිපත්තිෙය් ඵලයක්. ඒ වාෙග්ම දැන් අපට ඒෙකන් 
මිෙදන්න බැහැ. ඒ කාලෙය් අපට තිබුණු ස්වාභාවික ධන නිධාන 
විනාශ වන විධිෙය් ආර්ථික පතිපත්තියක් රට හමුෙව් ෙගන ගිය 
නිසා අෙප් කැලෑ එළි කරලා, ෙත් ආර්ථිකයට පමුඛත්වය දීලා, 
අෙප් ජල මූලාශ විනාශ වන විධියට කටයුතු කිරීෙම් පතිඵල ෙලස 
ඇති වන නියඟ සහ ජල ගැලීම් වහාම අපට වළක්වන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ" කියලා.   

මීට කලින් කථා කරපු  ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ගරු කරුණාරත්න 
පරණවිතාන මන්තීතුමා කිව්වා, දැන් ෙම් පෙද්ශවලට ජල ගැලීම් 
ඇති ෙවනවා, නමුත් අනික් පෙද්ශවල නියඟය පවතිනවා කියලා. 
බැලුවාම මහා ව්යසනයක් රට හමුෙව් තිෙයනවා. දැන් ෙම් 
පිළිබඳව ෙහොඳ ඓතිහාසික විගහ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ 
තිෙයනවා. ක්ෂණිකව අපට තිෙයන්ෙන් ෙම් ආපදාවලින් රට මුදවා 
ගැනීමට අවශ්ය වූ සන්නිෙව්දන ජාලය ශක්තිමත් කිරීමයි. එෙසේ 
කරමින් ෙලෝක පරිමාණ අත්දැකීම් අපි ලබාෙගන අවශ්ය 
යන්තණය සකස් කරලා ජන ජීවිත සුරක්ෂිත කිරීම ෙකටි කාලීනව 
සිදු කළ යුතු වනවා. දිගු කාලීනව අපට කරන්න තිෙබන්ෙන් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අතිරික්ත ජලය අෙප් කෘෂිකර්මාන්තයට හරවා ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද, අපට ගැළෙපන ආර්ථික න්යායක් අපි  හදා ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලා ෙසොයා බැලීමයි. ෙලෝක බැංකුෙව් ආපදා 
අවදානම් කළමනාකරණ විෙශේෂඥ එඩ්වඩ් ඇන්ඩර්සන් මහතා 
කියනවා, "කිසියම් රටක ආර්ථික සැලසුම් කියාවලිෙය් යම් ෙහේතු 
නිසා ෙම් ආපදා කියන එක ඇති ෙවනවා" කියලා. ඒ නිසා අපි 
කියන්න කැමැතියි, ෙම් ආපදාව ආර්ථිකෙයන් ෙවනස් ෙවන්ෙන් 
නැහැ කියලා. අද ගංගාධාරවලට දරන්න බැරි, ඒ වාෙග්ම 
මහෙපොෙළොවට උහුලන්න බැරි සංවර්ධනයක් -අධි සංවර්ධනයක්- 
හිතුවක්කාරී ෙලස ඉස්සරහට ෙගන යෑම තුළ මින් ඉදිරිෙය්දී අෙප් 
රට මීට වඩා නරක ව්යසනවලට පත් ෙවන්නත් පුළුවන්.  අපි ෙතත් 
බිම් කියන ඒවාෙය්  තමයි ජලය රඳවා ගන්ෙන්. අද ෙතත් බිම් 
ෙගොල්ෆ් පිටි බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා; කීඩා පිටි බවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක අලුත් ආර්ථික ෙමොඩලයකට පරිවර්තනය 
වීෙම් පතිඵලයක්. 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ලංකාෙව් ෙතත් බිම් ෙගොඩ කරලා තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඒක තමයි ගරු ඇමතිතුමා ෙම් කියන්ෙන්. ඇත්ත වශෙයන්ම 

ෙම් කාරණා පිළිබඳව ආපදා කළමනාකරණ ඇමතිතුමාට විතරක් 
අපි ෙම් පශ්නය ෙයොමු කරනවා නම් වැරදියි. ෙම් පශ්නයට 
ඒකාබද්ධ සැලසුමක් අවශ්යයි. 

එක් එක් වගකීම් දරන සියලු අමාත්යාංශවල සංයුක්තයකින්  
නිසි ආර්ථික කළමනාකරණ වැඩ පිළිෙවළක්, රටට ගැළෙපන 
ආර්ථික න්යායක් හදා ගත්ෙත් නැත්නම් අපට  බැහැ, ෙම් 
ආපදාවලින් මිෙදන්න.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩි ෙදකක් 

ෙදන්න.  

නිල්වලා ෙයෝජනා කමය පිළිබඳව මම කියන්න කැමැතියි. 
ෙදොස්තර විකමසිංහ මහතා නිල්වලා ෙයෝජනා කමය ගැන විතරක් 
ෙනොෙවයි කථා කෙළේ. මුළු රෙට්ම තිෙබන  ධන නිධාන ගැන 
එතුමා කථා කළා. ජලය ගැන, පස සංරක්ෂණය ගැන, ෙසෝදා 
පාළුව ගැන ෙම් සියල්ල පිළිබඳව එතුමා කථා කළා. එතුමා 
පැහැදිලිව කිව්ෙව්, නිල්වලා ෙයෝජනා කමය සැලසුම්  විය යුත්ෙත් 
නිල්වලාෙව් ජලය මුහුදට බැස යන ෙයෝජනා කමයකින් ෙනොෙවයි, 
ඒ ජලය සුරක්ෂිතව රැකගනිමින්  කෘෂි කර්මාන්තයට ෙයොදා ගත 
හැකි, ඒ වාෙග්ම ඒ තුළින් බලශක්තිය නිර්මාණය කළ හැකි සහ 
ගමනාගමනයටත් වැදගත් ෙවන කමයක් ඇතිව සැලසුම් විය යුතු 
බවයි. ඒ පිළිබඳව විවිධ අදහස් තිබුණා. අෙප් අදහස් හැම 
අවස්ථාවකම අපි ඵලදායී විධියට ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. අපට 
අවශ්යයි, ෙම් රටට ගැළෙපන අපට ඔෙරොත්තු ෙදන ආර්ථික 
න්යායක්. ඒ ආර්ථික න්යාය සකස්  ෙනොකර, ෙම් වාෙග් 

ආපදාවලින් ජනතාව මුදා ගන්න කියා ෙනොකර, ඒක පුද්ගල 
ආදායෙමන් විතරක් අෙප් රෙට් ආර්ථිකය ෙමන්න ෙමෙහම 
ශක්තිමත් කියලා මනින්න බැහැ.  

ෙම් ෙවලාෙව්දී ගරු ඇමතිතුමා ගන්නා උත්සාහය ගැන අපි 
අගය කරනවා. නමුත්, ආපදා කළමනාකරණ ඇමතිතුමාට විතරක් 
ෙම් වගකීම දරන්න බැහැ. ෙම්ක ජාතික වගකීමක්. ඒ  ජාතික 
වගකීෙම්දී අපි විපක්ෂෙය් සිටියත් අෙප් සම්පූර්ණ සහාය ෙදන බව 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරනවා. ගරු එස්.බී. දිසානායක 
ඇමතිතුමාටත් මම ඒ ෙවලාෙව්  දුරකථනෙයන් කථා කරලා 
කිව්වා, "ෙම් මාෙග් පශ්න කීපයක් තිෙබනවා. ඒවාට ක්ෂණිකව 
විසඳුමක් ෙදන්න" කියලා. ආපදාවට ලක් ෙවච්ච ජන ෙකොට්ඨාස 
ෙවනුෙවන් කිසියම් වැදගත් සහන මල්ලක් එවන බවට එතුමා 
දන්වා තිෙබනවා. ඒ ගැන එතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම 
නිහඬ ෙවනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු එස්.බී. දිසානායක අමාත්යතුමා කථා කරන්න.  

ඊට ෙපර කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් මූලාසනය සඳහා 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි " ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා  මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. MUJIBUR RAHUMAN left the Chair,  
and THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 
[අ.භා. 4.19] 
 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා (සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුබසාධන හා කන්ද උඩරට උරුමය පිළිබඳ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க - ச க வ ட்டல் மற் ம் 
நலன் ாி மற் ம் கண்  மர ாிைமகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of  Social 
Empowerment and Welfare and Kandyan Heritage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පළමුෙවන්ම මම කැමැතියි, 

ආපදාවට පත් වුණු ජනතාවට අපෙග් බලවත් කනගාටුව පකාශ 
කරන්න. ඒ වාෙග්ම ෙම් ආපදා අවස්ථාෙව්දී අෙප් රාජ්ය 
නිලධාරින්, ගාමෙසේවා නිලධාරිතුමාෙග් සිට අෙප් සමෘද්ධි 
නිලධාරින්, ෙගොවි නිලධාරින්, ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරින්, 
සමාජ ෙසේවා නිලධාරින්, පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන්, සහකාර 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරු ඇතුළු  සියලු ෙදනාම දැඩි කැපවීමකින් 
ජනතාව ෙබ්රාගන්න, ෙම් ජනතාව ආරක්ෂා කරන්න, ෙම් 
ජනතාවට අවශ්ය රැකවරණය ෙදන්න, ෙම් ජනතාවට අවශ්ය 
ආහාරපාන ෙදන්න අවශ්ය වැඩ කටයුතු  කරෙගන ගියා. ඒ අයට 
මෙග් ස්තුතිය පුද කරන්න කැමැතියි. 
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[ගරු  චන්දසිරි ගජදීර  මහතා] 
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රාජ්ය ෙනොවන සංවිධාන, සමස්ත ජනතාව, අෙප් මාධ්ය 
ආයතන, අෙප් රෙට් ෙපෞද්ගලික ව්යාපාරිකයන් යන ෙම් සියලු 
ෙදනා  ෙම් ව්යසනෙයන් ජනතාවට සිද්ධ ෙවන කරදර, හිරිහැර 
අවම කරන්න විශාල කැපවීමකින් කටයුතු කළා. ඒ අය අදටත් ඒ 
කටයුතු කරෙගන යනවා. ඒ අයට මෙග් විෙශේෂ ෙගෞරවය හා 
ආචාරය පුද කරන්න කැමැතියි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද 
දිගින් දිගටම අෙප් මන්තීවරු ආපදා කළමනාකරණය ගැන කථා 
කළා. ආපදා කළමනාකරණය අත්යවශ්ය ෙදයක්. හැබැයි, අද එන 
සමහර හදිසි ආපදා, හදිසි විපත්, හදිසිෙය් මතු වන ජල ගැලීම්, 
හදිසිෙය් මතු වන සුනාමි වාෙග් ව්යසන, හදිසිෙය් මතු වන දැඩි 
නියඟ, තද සුළං -හරිෙක්න් වාෙග් මහා සුළං-   කලින් හඳුනාගන්න 
තවමත් අෙප් තාක්ෂණය, අෙප් විද්යාව ශක්තිමත් ෙවලා නැහැ.  

ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය වැනි දියුණු රටවල් පවා අදටත් 
විශාල ජල ගැලීම්වලට මුහුණ ෙදනවා. එම නිසා ෙම් හදිසි ආපදා 
කලින් හඳුනා ෙනොගැනීම පිළිබඳව ෙකළින්ම රජයට ෙචෝදනා 
එල්ල කරන එක මම හිතන හැටියට එච්චර සාධාරණ නැහැ. 
ෙලෝකෙය් රටවල අද ඇතිෙවන ජල ගැලීම්, නියඟ, සුළි සුළං, 
සුනාමි යනාදී සියලු හදිසි ආපදා තත්ත්ව ගත්තාම මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒවාට ෙහේතු ෙවලා තිෙබන්ෙන් පාරිසරික 
විපර්යාස, ෙද්ශගුණික විපර්යාස වාෙග්ම, පෘථිවිෙය් උෂ්ණත්වය 
ඉහළ යෑම වැනි ෙද්වල්. ෙම්වාට ෙහේතු ෙවන්ෙන් අපිමයි.  

ෙලෝක ජනගහනෙයන් සියයට 4යි ඇෙමරිකා එක්සත් 
ජනපදෙය් ඉන්ෙන්. හැබැයි, ෙලෝකයට මුදා හරින කාබන් 
ඩෙයොක්සයිඩ්වලින් සියයට 25ක්ම මුදා හරින්ෙන් ඇෙමරිකා 
එක්සත් ජනපදයයි. ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය කාබන් 
 ඩෙයොක්සයිඩ් වායුව විශාල පමාණයක් මුදා හරිමින් ෙලෝකය 
අපිරිසිදු කරනවා. ඒ වාෙග්මයි චීනයත්. ෙලෝකෙය් සංවර්ධිත 
රටවල්, ෙලෝකෙය්  බලවත් රටවල් දිනපතා කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් 
ඇතුළු විෂ වායු වායු ෙගෝලයට එකතු කරනවා. එයින් ෙලෝකය 
අපවිත කරනවා; වාතය අපවිත වනවා. ඒ නිසා ෙගෝලීය 
උෂ්ණත්වය වැඩි වනවා; ෙද්ශගුණික විපර්යාස ඇති වනවා.  
ඒවාෙය් පතිඵලයක් ෙලස ෙම් වාෙග් හදිසි ආපදා ඇති වනවා. එම 
නිසා අෙප් පරිසරය රැක ගන්න අපි පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න 
ඕනෑ. අෙප් වනාන්තර රැක ෙගන, අෙප් ෙද්ශගුණය ආරක්ෂා කර 
ගන්න අපි උත්සාහ කරන්න ඕනෑ. අෙප් පරිසරය විනාශ ෙනොකර, 
මිතශීලීව පරිසරයත් එක්ක ජීවත්වන රටාවකට යන්න අපි උත්සාහ 
කරන්න ඕනෑ. නමුත්, ඉතාම අවාසනාවකට ෙලෝකෙය් මහා 
බලවතුන් තවමත් ඒකට එකතු ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙලෝක බලවතුන් 
පරිසරයට කරන හානිය අවම කර ගැනීෙම් එකඟතාවකට එන්න 
ජපානෙය් පැවැති කිෙයොෙතෝ සම්මුතිය තුළින් උත්සාහ ගත්තා. 
නමුත් හුඟක් ෙලෝක බලවතුන් ඒකට ආෙව් නැහැ. ඒ අය ඒ 
සමුළුවට ආෙව් නැත්ෙත්, ඔවුන්ෙග් ලාභයට, ඔවුන්ෙග් 
ආදායම්වලට ඒෙකන් විශාල තර්ජනයක් ෙවයි කියලායි. ඇත්තටම 
ෙම් අර්බුදය, ෙම් අභිෙයෝගය ජය ගන්න අපට කරන්න තිෙබන 
පධානම ෙද් තමයි, පරිසරය ආරක්ෂා කර ගන්න එක.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි අෙප් රෙට් ඉඩම් පරිහරණය 
ගත්ෙතොත්, සියයට 22ක් තිෙබන්ෙන් ෙගවතු. සියයට 30ක් විතර 
තිෙබනවා, අපි හදපු වනාන්තර හා ස්වාභාවික වනාන්තර. ෙම් 
සියයට 30න් සියයට 12ක් විතර පතන් බිම් අපට තිෙබනවා.  අෙප් 
ෙගවතු තවදුරටත් ගස්වලින්, සව්ාභාවික ගස්වලින්, ෙද්ශීය 
ගස්වලින් පුරවන්න, ඒ වාෙග්ම පතන් බිම් ෙද්ශීය ගස්වලින් 
පුරවන්න විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කිරීම ඉතාම වැදගත් කියලායි 
මම හිතන්ෙන්.  

පසුගිය ආපදා තත්ත්වෙය්දී රජෙය් නිලධාරින්, රජය සහ 
විපක්ෂය ඇතුළු ෙද්ශපාලන පක්ෂ, සමාජ සංවිධාන ඇතුළු 

ෙබොෙහෝ ෙදනා විශාල කැපවීමක් කළා. ඒකට අෙප් ආගමික 
පරිසරය, -ජනතාව තමන් අදහන ආගම්වලින් ඉෙගන ගත්ත ෙද්- 
අෙප් මිනිසුන් තුළ තිෙබන කරුණාව, දයාව හා ආගන්තුක 
සත්කාරය කියන සියල්ලම ෙහේතු වන්න ඇති. නමුත්, ඇතැම් අය 
අෙප් රජයට ෙදොස් කියන නිසා මම පසුගිය වර්ෂවල ඇති වූ ආපදා 
තත්ත්ව ගැන ෙපොඩ්ඩක් මතක් කරන්න කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2011 ගංවතුර අවස්ථාෙව්දී 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවත් යට වුණා. පාර්ලිෙම්න්තුව අවට තිෙබන 
නිවාසත් යට වුණා. එදා ජල ගැලීෙමන් ආපදාවට පත් වූ අයට 
කිසිවක් දුන්ෙන් නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත. ඒ වාෙග්ම 2015දී 
අනුරාධපුරය, ෙපොෙළොන්නරුව, කුරුණෑගල විශාල වශෙයන් 
ආපදාවට ලක් වුණා. ඒ අයට රුපියල් 10,000ක් - 12,000ක් වැනි 
ඉතාම පුංචි සහනාධාරයක් දුන්නා හැෙරන්න, ඒ අය ෙවනුෙවන් 
විෙශේෂ යමක් කෙළේ නැහැ. මට මතකයි, පසුගිය උතුරු මැද පළාත් 
සභා ඡන්දය ෙවලාෙව් උතුරු මැද පළාෙත් විශාල නියඟයක් 
තිබුණා. අපිත් ගිහින් ඒ ඡන්ෙදට වැඩ කළා. එදා හිටපු අෙප් රජය 
ඒ ඡන්දය ෙවලාෙව් ජනතාවට ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් ෙපොෙරොන්දු 
වුණා. හැබැයි, ඒ ෙපොෙරොන්දු කිසිවක් ඉටු වුෙණ් නැහැ.  

ෙම් ෙවලාෙව් ගරු ජනාධිපතිතුමා, ආපදා කළමනාකරණ 
ඇමතිතුමා ඇතුළු රජය ෙම් අයට දිය හැකි උපරිම සහාය ෙදන්න; 
උපරිම ආධාර ෙදන්න විශාල කැපවීමකින් වැඩ කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම අපි රජයට  ස්තුතිවන්ත ෙවන්නට ඕනෑ,  ෙම් සමස්ත 
ජනතාව රක්ෂණ කමයකට භාජන කරලා,  ඒ අයට රුපියල් 
ලක්ෂෙය් සිට රුපියල් ලක්ෂ 25 දක්වා වන්දි ෙගවීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කර තිබීම ගැන. ෙම්ක තව දියුණු කරන්න ඕනෑ.  
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමා, එතුමා  කථාෙව් දී  ෙදොස්තර 
එස්.ඒ. විකමසිංහ මැතිතුමා ගැන සඳහන් කළා.   

ලංකාෙව් මාක්ස්වාදිෙයකු හැටියට මුලින්ම පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ආව පුද්ගලයා තමයි ෙදොස්තර එස්.ඒ. විකමසිංහ මැතිතුමා.   ඒ 
වාෙග්ම ශී ලංකා ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂයට නායකත්වය දුන්න 
පුද්ගලයා. ඇත්තටම එතුමා පරිසරය ගැන, ෙද්ශගුණය ගැන, පස 
ගැන, ජලය ගැන, ගංගා ගැන අති විශාල වශෙයන් කථා කරලා 
තිබුණා. හැබැයි ඒ ෙමොනවා කිව්වත්,  අෙප් රට පරිසරයට මිතශීලී 
තැනක තිබුණත්, අ පිත් දිනපතා ෙම් පරිසරයට හානි කරනවා. ෙම් 
ෙලෝකෙය් ෙගෝලීය වාතාවරණය, ෙගෝලීය පරිසරය, ෙගෝලීය 
උෂ්ණත්වය ඇති ෙවන්න ඉතාම නරක විධියට අෙප් කියාකාරකම් 
බලපා තිෙබනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
මම අවසන් කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමාත් කියපු ආකාරයට  ෙම් සමහර 
ෙගවල්වල මිනිසුන්ට ෙගවල් සුද්ද කරගන්න ෙද්වල් නැහැ.  
චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමාම තමයි අපට ඒ ගැන කිව්ෙව්. අපි දැන්  
ඒවා සකස් කරමින් පවතිනවා. ගංවතුෙරන් යට වුණු සෑම 
ෙගදරකටම සුද්ද පවිත කර ගැනීම සඳහා අවශ්ය උපකරණ සහ 
ෙබෙහත්-ෙහේත් දව්ය ලබා දීෙම් වැඩසටහනක්  සමෘද්ධිය හරහා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

දැන් සූදානම් කරෙගන යනවා. දැන් අපි ඒවා ෙබදා හරිමින් 
තිෙබනවා. ගරු චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්,  තවත් 
ෙබොෙහෝ මන්තීවරුන් ෙමහිදී කිව්වා වාෙග් අද ෙගවල්වල උයා 
පිහා ගන්න අවශ්ය හට්ටි-මුට්ටි, පිඟන්වල විශාල අඩුවක් 
තිෙබනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් උපෙදස් පරිදි, අෙප් ආපදා 
කළමනාකාර ඇමතිතුමාෙග් ඉල්ලීම් පරිදි ෙම් ෙගවල්වලට හට්ටි-
මුට්ටි ටිකක් ලබා ෙදන්න, පිඟන් ෙකෝප්ප ටිකක් ලබා ෙදන්න 
අවශ්ය කටයුතු කර ෙදන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාෙගන් මට ෙපොඩි පැහැදිලි කර 

ගැනීමක් කර ගන්න ඕනෑ.  සමෘද්ධි බැංකුවලින් ණය ලබා ගත් 
සමෘද්ධි සහනාධාරලාභීන් ඒ යට වුණු පෙද්ශවල ඉන්නවා ෙන්. ඒ 
අය සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂ සහනශීලී පියවරක් අනුගමනය 
කරන්න ඔබතුමා බලාෙපොෙරොත්තු වනවාද? 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
සමෘද්ධි බැංකු ව්යාපාරෙය් ණය ෙදන්ෙනත්, ණය ගන්ෙනත්, 

ණය ෙදන තීන්දුව කියාත්මක කරන්ෙනත් ඒ අයමයි. කුඩා 
කණ්ඩායමක් විසින් එකතු ෙවලා සාමූහික වගකීෙමන් ණයක් 
ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම කුඩා කණ්ඩායම් ගණනාවක් එකතු වුණු 
සමෘද්ධි සමිතියකින් ඒ ණය අනුමත කරනවා. ඒ සමිති ගණනාවක් 
එකතු වුණු සමෘද්ධි බැංකු සංගමෙයන් ඒ ණය බැංකුෙවන් නිදහස් 
කරනවා. ෙම්ක තමයි කමෙව්දය. ෙමහිදී අපි ඒ සියලුම සමෘද්ධි 
බැංකුවල කළමනාකරුවන්ට, සමෘද්ධි නිලධාරින්ට උපෙදස් දීලා 
තිෙබනවා, ෙම් අය එක්ක කථා කරන්න කියලා.  ෙම්වා ඒ 
අයෙග්ම සල්ලි. ෙම්වා ආණ්ඩුෙව් සල්ලි ෙනොෙවයි. ඒ තිෙබන ණය 
ෙසේරම  දුප්පත් අයෙග්ම ඉතිරි කිරීම්. අෙප් කාෙග්වත් සල්ලි 
ෙනොෙවයි. එම නිසා ෙම්වා කපා හරිනවාද, ෙම්වා අය කර ගැනීම 
කල් දමනවාද, ෙම්වාට අය විය යුතු ෙපොලිය ඉවත්  කරනවාද 
කියන කාරණා  පිළිබඳව  තීන්දුවක් ගන්න කියලා අපි කියලා 
තිෙබනවා. ඒ අනුව අපි කටයුතු කරන්න සූදානමින් සිටින බව මම 
ඔබතුමාට කියන්න ඕනෑ.  

 
 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අමාත්යතුමනි,  ෙව්ලාෙව් පශ්නයක් තිෙබනවා. 
 
 
 

ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ෙහොඳයි. මම කථාව අවසන් කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමා. 

[අ.භා. 4.30] 
 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  පසුගිය මාසෙය් මුහුණ දීපු 

දරුණු ගංවතුර, නාය යෑම් පිළිබඳව අද දින ගරු සභාෙව් සාකච්ඡා 
ෙකෙරන ෙම් අවස්ථාෙව් දී,  ඒ ඇති වූ ගංවතුර තත්ත්වය තුළ 
වැඩිපුරම ආපදාවට ලක් වුණු රත්නපුර දිස්තික්කෙය් මහජන 
නිෙයෝජිතයකු හැටියට ඒ පිළිබඳව මමත් අදහස් කිහිපයක් 
දක්වන්නට කැමැතියි.  ගරු ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යතුමාත් 
ගරු සභාෙව් සිටින අවස්ථාවක කථා කරන්නට ලැබීම ගැන සතුටු 
වනවා.  එදා එම ගංවතුර තත්ත්වය පිළිබඳව අපට දැන ගන්නට 
ලැබුණු ෙමොෙහොෙත්දීම  ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා  ඒ 
පිළිබඳව ෙමම ගරු සභාව දැනුවත් කළා. ඒ ෙවලාෙව් ෙමම ගරු 
සභාෙව් වග කිව යුත්ෙතක් හැටියට සිටිෙය් සභානායකතුමා 
පමණයි. සභානායකතුමාෙගන් අපි ඉල්ලීමක් කළා,  ෙම් සඳහා 
වහාම මැදිහත් වන්න කියලා. සභානායකවරයා ඒ අවස්ථාෙව් දී 
දීපු පිළිතුර තමයි, “තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමතැන කෑ ගගහා ඉන්ෙන් 
නැතිව ඉක්මන් කරලා ගමට යන්න” කියලා. ඉතින් අපි අෙප් ගම් 
පළාත්වලට යන්න සූදානම් වුණා. ජානක වක්කුඹුර මන්තීතුමාත්, 
මමත් අෙප් ගමට යන්න ගියා.  එදා අපට යන්න බැරි වුණා. 
ෙමොකද, ගංවතුෙරන් මුළු නගරයම යට ෙවලා තිබුණු තත්ත්වය 
තුළ රත්නපු ර නගරෙය් ඔ රෙලෝසු කණුව යට රෑ එළි ෙවනකන් 
ඉන්න සිදු වුණා. ඒ ෙකෙසේ ෙවතත් අෙප් ආපදා කළමනාකරණ 
ඇමතිතුමාත් ගරු සභාෙව් සිටින ෙම්  ෙවලාෙව් මම ෙදයක් 
කියන්න ඕනෑ. ගරු ඇමතිතුමනි, රත්නපුරෙය් ජීවත් වන අපට 
ගංවතුර සහ නාය යෑම් ෙබොෙහොම හුරුයි.  

හැම අවුරුද්දකම අපි ඒ සඳහා සූදානම් ෙවනවා. 2003 
අවුරුද්ෙද්ත්, ඊට පස්ෙසේත් අපට මතක ඇති හැම කාලයකම 
සිංහල, හින්දු අලුත් අවුරුද්ෙදන්  දවස් 45කට පස්ෙසේ මහා 
ගංවතුරකුත් එක්ක තුන්වරක් රත්නපුරය යටවනවාය කියන එක 
සම්මතයක්. අපි එෙහම විශ්වාස කරනවා. ඒ අනුව අපි සූදානම් 
වනවා. ඒ සිදුවුණු විනාශෙය් දිග, පළල හරිහැටි දන්නා ෙකනකු 
හැටියට මා බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ, "ෙම්ක ආණ්ඩුෙව් 
වැරැද්ද, ආණ්ඩුෙව් වැරැද්ද. ආණ්ඩුව ෙම් ගැන බලා ගන්න ඕනෑ"යි 
කියලා කියන්න. එෙහම කියන්න බැහැ. ෙමොන ආණ්ඩුව තිබුණත්, 
ගංවතුර එනවා, නාය යෑම් සිද්ධ වනවා, මිනිසුන් මැෙරනවා, 
ෙද්ෙපොළ හානි වනවා. හැබැයි ෙමතැනදී අපට අත් දැකීමක් 
තිෙබනවා.  

හැම කාලයකම මාර්තු මාසය වනෙකොට, අෙපේල් මාසය 
වනෙකොට අපි සාකච්ඡාවක් කරලා ඔරු, අඟුල්, ෙබෝට්ටු සහ 
සමුපකාරෙය් ආහාර දව්ය සූදානම් කරලා, අවශ්ය නිලධාරින් 
කියාත්මක කරලා යම්කිසි වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරනවා, 
ගංවතුර ආෙවොත් ඒ තත්ත්වයට මුහුණ ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන එක පිළිබඳව. හැබැයි ෙමවර එවැනි සාකච්ඡාවකට සහභාගි 
වුෙණ්ත් නැහැ; ඒ පිළිබඳව දැනගන්න ලැබුෙණ්ත් නැහැ; ඒ 
පිළිබඳව දැනුම් දුන්ෙන්ත් නැහැ. ෙකොෙහොම නමුත් ඒ සාකච්ඡාවට 
අපි සහභාගි කරවා ගත්තත්, නැතත්, එවැනි සාකච්ඡාවක් කරලා 
තිබුණා නම් ඒ තත්ත්වය යථාර්ථයක් බවට පත්ෙවන්න ඕනෑ. 
එෙහම තත්ත්වයක් තිබුෙණ් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එදා අපි රත්නපුරය නගරයට 
යනෙකොට ඇත්තටම එවැනි වැඩ පිළිෙවළක ෙසේයාවක්වත් 
තිබුෙණ් නැහැ. ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධාන, ආගමික නායකයින් සහ 
සමාජ ෙසේවකයින් තමයි පළමුවන පැය 48 තුළ ෙම් ගංවතුර 
පීඩනයට මුහුණ ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන තත්ත්වය පිළිබඳව 
දැනුවත් ෙවලා තිබුෙණ්. ඉන් අනතුරුව තමයි රජය මැදිහත් වීමක් 
වුණා නම් වුෙණ්.  

1441 1442 

[ගරු  එස්.බී. දිසානායක  මහතා] 



2017  ජුනි  09  

දැන් කාලගුණ විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව කියනවා, ඉදිරියටත් 
ෙමෝසම් වැසි සකිය ෙවමින් පවතිනවාය කියලා. ෙම් ෙමෝසම් වැසි 
සකිය වීමත් එක්ක ෙමවැනි ආකාරෙය් ජල ගැලීම් සහ නාය යෑම් 
නැවත ඇති වීෙම් හැකියාවක් තිෙබනවා. ෙම් තත්ත්වයට මුහුණ 
දීම සඳහා ස්ථිරසාර වැඩ පිළිෙවළක අවශ්යතාව තිෙබනවා. ඒ වැඩ 
පිළිෙවළ පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීෙම් දී, විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ගරු 
අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමාෙගන් මා ඉල්ලීමක් කරනවා,  
ෙම් සම්බන්ධව දැඩි අවධානයක් ෙයොමු කරලා ඒ සඳහා අවශ්ය 
ක්ෂණික කියාමාර්ග ගන්නය කියලා. ඇත්තටම රත්නපුරයට ජල 
ගැල්ම පටන් ගන්නෙකොට අවශ්ය තරම් ෙබෝට්ටු තිබුෙණ් නැහැ.  

විෙශේෂෙයන්ම supermarket සංස්කෘතිය සමාජයට හඳුන්වා 
දීමත් එක්ක, සමුපකාරෙය් දුර්වල වීමත් එක්ක ගෙම් තිබුණු පුංචි 
කඩවල හාල් මිටි 2ක් ෙහෝ 3ක් තමයි තිබුෙණ්. ඒවාෙය් අවශ්ය 
කරන ආහාර පාන තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා අවශ්ය ආහාර පාන 
වැඩිපුර රැස්කර ගැනීෙම් සහ ෙබෝට්ටු, ඔරු, අඟුල් ඒ පෙද්ශවලට 
යවලා ඒ ආහාර පාන ෙබදා හැරීෙම් විධිමත් වැඩ පිළිෙවළක 
අවශ්යතාවක් තිෙබනවාය කියන එක ගරු ඇමතිතුමාට සඳහන් 
කළ යුතු වනවා. 

 
 

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
මට ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඉඩ ෙදන්න. ෙම් පිළිබඳව 

සියලුම උපෙදස් සහ කමෙව්ද දිසාපතිතුමන්ලා හරහා පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්වරුන්ට යවා තිෙබනවා. හැම දාම කරන්ෙන්, බඩු මිලදී 
ෙගන කෑම දීලා ඊට පස්ෙසේ අපට බිල එවන එකයි. එතෙකොට අපි 
ඒ බිල් ෙගවනවා. ෙමවර විතරක් ඒක ෙනොෙවන්න විධියක් නැහැ.  

ෙදවනුව, ෙහලිෙකොප්ටර් යානා ගුවන් පැය 211ක් ගිහින් කෑම 
ෙබදලා තිෙබනවා. මා දන්ෙන් නැහැ, ඒ ෙමොකද කියලා. ගරු 
මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ කියන එක විශ්වාස කරමින්ම, 
රත්නපුරය දිස්තික්කෙය් නිලධාරින් ෙකොෙහොමද වැඩ කරලා 
තිෙබන්ෙන් කියලා විෙශේෂෙයන් මා බලන්නම්. මා ඒ ගැන 
ඔබතුමාත් එක්ක කථා කරන්නම්. 

 
 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, රජය ෙමොනවත්ම කෙළේ නැහැයි කියන ෙද් 

ෙනොෙවයි මා කියන්ෙන්. පළමුවන පැය 48 තුළ ඒ යන්තණය 
කියාත්මක වීෙම් යම් ෙදෝෂයක් තිබුණා. ඒ නිසා ජනතාව 
අපහසුතාවට පත් වුණාය කියන එකයි මා කියන්ෙන්. දැන් වුණු 
ෙද් වුණා. ඉදිරිෙය් දී ෙමවැනි සිද්ධීන්වලට  මුහුණ ෙදන්න සිදු 
වුණාම  එවැනි තත්ත්වයක් ඇති ෙනොෙවන්න අපි කටයුතු කළ 
යුතුයි කියන එකයි මා ෙයෝජනා කෙළේ.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙහොඳ ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා, 
ආපදාවට ලක්වන හැම ප ෙද්ශයකම ආපදා සහන මධ්යස්ථාන ඇති 
කරන්න තීන්දු කරනවාය කියලා. එදා එය මාධ්ය හරහා පචාරය 
වනවා මා දැක්කා. ඒක ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. හැබැයි ගරු 
ඇමතිතුමනි, ආපදා සහන මධ්යසථ්ාන ඇති කිරීෙම්දී, ඉඩම් අත්පත් 
කර ගැනීම වැනි කටයුතුවලට අමතර කාල සීමාවක් ගත ෙවන්න 
පුළුවන්. ෙමවර ෙම් ආපදා තත්ත්වය ඇති වුණු දිනට පසුව දා රෑ 
12.00ට අපි රත්නපුරය නගරෙය්, "රත්නපුර ධර්මශාලාව" කියන 
විහාරස්ථානයට යනෙකොට අපි දැක්ක ෙදයක් තමයි, ඒ 
විහාරස්ථානෙය් වැඩිපුරම  සිටිෙය් මුස්ලිම් ජාතිකයන් කියන එක.  
ඒ අයට අවශ්ය කරන සම්පූර්ණ රැකවරණය සහ සියලු පහසුකම් 
පන්සෙල් හාමුදුරුෙවෝ සපයා තිබුණා. ඒ නිසා අපි ෙම් ආගමික 

ස්ථානවල නායකයන් එක්කත් සාකච්ඡා කරලා,  එම ආගමික 
ස්ථාන පිහිටා තිෙබන  බිම්කඩකම ෙමවැනි ආපදා සහන 
මධ්යස්ථාන හදනවා නම් පමාදයකින් ෙතොරව අවශ්ය කටයුතු 
කරගන්න පුළුවන්. 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථාන එවැනි ස්ථානවල හැදුවාම 

ඒවා පාලනය කරන්නත් පහසුයි; අපට අවශ්ය ෙවලාවට ගන්නත් 
පහසුයි.  

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි ඇමතිතුමනි. එම  ෙයෝජනාව තමයි අපිත් 

කරන්න හැදුෙව්. ඔබතුමා ඒ අනුව කටයුතු කිරීමට සලකා බැලීම 
පිළිබඳව  ස්තුතිවන්ත වනවා.  

ඊළඟ කාරණය ෙමයයි, ගරු ඇමතිතුමනි. ගංවතුර ආපදා 
තත්ත්වය නිසා සාමාන්ය ජන ජීවිතය සම්පූර්ණෙයන් කඩා 
වැටුණා. රජය, සාමාන්ය ජනතාව, ෙවෙළඳ ව්යාපාරිකයන් ඇතුළු 
සියලුෙදනාත් එක්ක අපි ඒ අයට අවශ්ය පහසුකම් සැලසුවා. 

ෙදොස්තර මහත්වරු ගිහිල්ලා ෙබෙහත් ෙදනවා. ව්යාපාරිකයන් 
ගිහිල්ලා කන්න දුන්නා. හැබැයි ෙම්ක දිගින් දිගටම ඒ අයට 
කරන්නත් බැහැ. ගංවතුර නිසා ඒ අයෙග් ජන ජීවිතය කඩා 
වැටිලා.  සමහර විට,  ෙත් වත්ත තිබුණු තැන දැන් නැහැ, ඊට වතු 
තුනක් විතර පල්ෙලහා වත්තකට ඒක ඇදිලා ගිහිල්ලා. දැන් ඒ 
මිනිසුන්ට දළු කඩන්න වත්තකුත් නැහැ; ඉන්න ෙග් ෙදොරකුත් 
නැහැ; අඹු-දරුෙවොත් නැහැ. ෙම් විධියට ෙබොෙහොම අසරණ ෙවච්ච 
මට්ටමකට ඒ අය පත් ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 
අනතුෙර්දී ෙත් කර්මාන්තශාලා 26ක් විනාශයට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඒවාට දළු දීපු අය, ඒවාෙය් රැකියා කරපු අය 
අද අසරණ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම දළු දීපු තැන්වල දළු මුදල් 
ලබා ගැනීමට ෙනොහැකි වීමක් තිෙබනවා. වත්ෙත් තිෙබන දළු ටික 
ෙනළා ගන්න බැරුව සාමාන්ය ජන ජීවිතය සම්පූර්ණෙයන්ම කඩා 
වැටිච්ච තත්ත්වයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා මම ෙමතැනදී ඔබතුමාට 
ෙයෝජනාවක් කරනවා. අමාත්ය මණ්ඩලෙය්දී සාකච්ඡාවක් 
කරන්න. වැවිලි කර්මාන්ත ඇමතිතුමාත් එක්ක සාකච්ඡාවක් 
කරලා ෙම් අපහසුවට ලක් ෙවච්ච කුඩා ෙත් ඉඩම් හිමියන්ට, රබර් 
ඉඩම් හිමියන්ට යම් කිසි සහනයක් සැලසීෙම් වැඩ පිළිෙවළක්  
සකස් කරන්න. ඒ අවශ්යතාව ඔබතුමා හමුෙව් තිෙබනවා. ඒකටත් 
යම් කිසි පියවරක් ගනීවි කියලා අපි හිතනවා. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් පෙද්ශෙය් කුඩා බුලත් විට කෙඩ් ඉඳලා 
මහා පරිමාණෙයන් යකඩ, සිෙමන්ති -ෙගොඩනැඟිලි දව්ය- අෙළවි 
කරන ව්යාපාරිකයා දක්වා සියලු ෙදනාෙග්ම ව්යාපාර  විනාශයට 
පත් වුණා. සමහර ව්යාපාරිකයන් අෙලවි කරන්න ෙගනැත් තිබුණු 
රුපියල් ෙකෝටි 10 - 15ක විතර  බඩු මුට්ටු විනාශ වුණා. ෙම් අය 
හුඟක් ෙවලාවට බැංකු ණය අරෙගන ෙම් කටයුතු කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ අය සිංහල වුණත්, ෙදමළ වුණත්, මුසල්ිම් වුණත් 
ෙම් ව්යාපාරික පජාව සම්පූර්ණෙයන්ම වැටුණා.  

අෙප් විෙජ්තුංග මන්තීතුමා දන්නවා, රත්නපුර නගරෙය් 
පමණක්  රුපියල් මිලියන ගණනාවක ෙද්පළ හානියක් වුණු බව.  
රජය පතිපත්තිමය තීන්දුවක් අරෙගන ඒ අයට නැවත නැඟිටින්න 
අඩු ෙපොලියට -සහන ෙපොලියට- ණය ලබාදීම වැනි කටයුත්තක් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරනවා නම් ඉතාම වටිනවා. කරන ලද රක්ෂණයන්හි මුදල් ලබා 
ගැනීම කඩිනම් කිරීම සිදු කර ෙදන්න. ෙම් ව්යාපාරික පන්තිය 
සම්පූර්ණෙයන් පාරට වැෙටන මට්ටමක් ඇති වුණා, සාමාන්ය 
ජනතාවත් එක්ක. ඒ සම්බන්ධවත් රජෙය් අවධානය ෙයොමු ෙවයි 
කියලා අපි විශ්වාස කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඒ සම්බන්ධෙයන් සහන කාලයක් ලබා ෙදන්න. 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ණය ෙගවීමට. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ණය ෙගවීමට සහන කාලයක් ලබා ෙදන්න. මම දැක්කා, 

Central Bank එෙක් අධිපතිවරයා කියලා තිෙබනවා, "අපි එෙහම 
උත්සාහයක් ගන්නවා" කියලා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඒ ගැන  
කථා කරලා සහන කාලයක් ලබා ෙදන්න. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමා දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව 

අවසන් කරන්න. 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආකාරයට ෙම් මහා 

විනාශයන් දිගින් දිගටම සිදු ෙවන ෙකොට තලතා අතුෙකෝරල 
ඇමතිතුමිය කිව්වා වාෙග් ජනපිය ෙනොවන තීන්දු හරි ආණ්ඩුවට 
ගන්න ෙවයි. අපි ෙයෝජනා කරන්ෙන් ෙමයයි. නිවිතිගල ආසනෙය් 
කිරිබත්ගල කන්ද නාය ගියා. ගරු ඇමතිතුමනි, එතැන අධික 
බෑවුමක් තිෙබනවා. රත්නපුර වාෙග් දිස්තික්කවල ෙව්ගෙයන් ෙත් 
වගාව ෙකෙරනවා. කුඩා ෙත් වතු සංවර්ධන අධිකාරිය ෙහෝ ෙත් 
පාලන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිෙයෝග මත අංශක 80ට වඩා වැඩි 
බෑවුම්වල ෙත් වගා කරන එක සම්පූර්ණෙයන්ම නවත්වන්න; 
තහනම් කරවන්න. වනාන්තර කපන එකට විරුද්ධව දැඩිව නීති 
කියාත්මක කරන්න. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට 
විනාඩියක් ෙදන්න.  

කිරිබත්ගල කන්ද මුදුෙන් තිෙබන වනාන්තරය ෙහොඳට 
තිෙබනවා. හැබැයි, වනාන්තරෙයන් යට අඩිෙය් බෑවුම කපලා 
තිෙබන ටිෙක් කම්බි කණු ටික එල්ලි එල්ලී තිෙබනවා. එතැනින් 
ෙමහා පැත්ෙත් තමයි සම්පූර්ණ පස් තට්ටුව ගලවා ෙගන ඇවිල්ලා 
ගම්මාන පිටින් යට ෙවලා ගිෙය්. ෙම්කට මිනිසාෙග් කියාකාරිත්වය 

බරපතළ ආකාරයට බලපා තිෙබනවා. ෙම්වා මිනිසුන්ට 
ෙත්ෙරන්ෙන් නැති වුණත් රජෙය් නීති-රීති මඟින් ජනපිය ෙනොවන 
තීන්දු-තීරණ අරෙගන හරි ෙම් පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වැඩ 
පිළිෙවළක් ෙයදීම ඉතාම වටිනවා. ඒ වාෙග්ම ජනතාව ඒ 
ස්ථා නෙයන් බෙලන් හරි ඉවත් කරන්න. ඔබතුමා කිව්වා වාෙග් 
නීති-රීති පනවලා හරි, ෙම් ආපදා කලාපවල ඉන්න මිනිස්සු 
බලහත්කාරෙයන් බලය ෙයොදවලා හරි ඉවත් කරලා නගරාශිතව 
රජය සතුව තිෙබන ඉඩම් ෙවන් කරලා ඒ ජනතාව පදිංචි කරවීමට 
දීර්ඝ කාලීන සැලැස්මක් රජය සකස් කරනවා නම් රජෙය් ෙමොන 
කටයුත්තට සහෙයෝගය ෙනොදුන්නත් ඔබතුමා ෙගෙනන ඒ වැඩ 
පිළිෙවළට ඒකාබද්ධ විපක්ෂය හැටියට අපි සහෙයෝගය  ෙදනවා. 
ෙමොකද ජනතාවෙග් ජීවිත සහ ෙද්පළ ගැන හිතලා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා. 
 
 

[අ.භා. 4.41] 
 
ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා (රාජ්ය පරිපාලන හා 
කළමනාකරණ නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம - ெபா  நிர்வாக மற் ம் 

காைமத் வ பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of 
Public Administration and Management) 
මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, වි ෙශේෂෙයන්ම රත්නපුර 

දිස්තික්කෙය් උපන් ෙකෙනකු හැටියටත්, කලක් රත්නපුර 
දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරපු මන්තීවරෙයකු හැටියටත්, දැනටත් 
සියලුම ෙද්පළ හා සබ්බ සකල මනාවම ෙමන්ම නෑ-මිතාදීන් එම 
පෙද්ශෙය් ඉන්න ෙකෙනකු හැටියටත්, ගංවතුෙරන්  නිවසත් යට 
වූ ෙකෙනකු හැටියටත් මම එම දිස්තික්කෙය් ජනතාවට වූ විපත 
සම්බන්ධව අෙප් ෙශෝකය, කනගාටුව පළ කරන අතර, අෙනකුත් 
දිස්තික්කවල ජනතාව ටත් එම ෙශෝකය, කනගාටුව පථමෙයන්ම 
පළ කරන්න කැමැතියි. 

ගංවතුර ගැලීම් උපන් දා සිට අපට පුරුදු ෙදයක්. ෙම් විධියට 
නාය යෑම පටන් ගත්ෙත් 1947 ඉඳලා. මෙග් මතකෙය් හැටියට, 
2017 ෙවන ෙකොට හැටතුන් වතාවකට වැඩි වාර ගණනක් 
ලංකාෙව් නාය යෑම් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඒ විධියට නාය යෑම් සිදු වුණත්, ඒ ෙවනුෙවන් හරි 
යන්තණයක් අපට හදා ගන්න බැරි වුණු නිසා කලවාන, නිවිතිගල 
වැනි රත්නපුර දිස්තික්කෙය් පෙද්ශවලත්,  ඒ වාෙග්ම මාතර 
දිස්තික්කය ඇතුළු අෙනකුත් දිස්තික්කවලත් ෙලොකු ව්යසනයක් 
සිදු වුණා. මම හිතන විධියට, පැවැති හැම රජයක්ම ෙම්ෙක් වග 
කීම ගන්න ඕනෑ. තව ෙකෙනකුට ෙම් වග කීම පවරන්න  
කාටවත් බැහැ. ෙමොකද, අපි අද ෙම් කථා කරන ෙමොෙහොතට 
පස්ෙසේත් ෙම් රෙට් මීට වඩා විශාල ව්යසනයන් ඇතිවීමට ඉඩ 
තිෙබනවා. ඒ ෙමොකද, ෙම් පෙද්ශවලට මිලිමීටර් 500ක් වැනි 
වර්ෂාපතනයක් නැවත ආෙවොත්, දැන් ෙහල්ලිලා තිෙබන, ෙපඟිලා 
තිෙබන කඳු ටික පහළට ඇවිල්ලා මීටත් වඩා ෙලොකු ව්යසනයක් 
ෙවන්න පුළුවන්. ඒක වළක්වා ගැනීම තමයි අද අෙප් යුතුකම 
ෙවන්ෙන්.  

රජයක් හැටියට ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය භාර 
ඇමතිතුමා, ඒ වාෙග්ම  අෙනකුත් ඇමතිවරු අවශ්ය කියා මාර්ග 
ගන්න කටයුතු කර ෙගන යනවා. දැනට දවස් ෙදකකට ඉස්සර 
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ජනාධිපතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙම් 
සම්බන්ධ ෙයන් විෙශේෂ රැස්වීමක් පැවැත්තුවා. දුප්පත්, ෙපොෙහොසත් 
ෙභ්දයකින් ෙතොරව තමයි ෙම් නාය යෑම්වලට, ගංවතුර 
තර්ජනවලට අෙප් ජනතාව මුහුණ දුන්ෙන් කියන කාරණය 
එතැනදීත් මම මතක් කළා. ෙමවැනි අවස්ථාවකදී දුප්පත් අයට 
වළං ෙසට් එකක්, පිඟන්, ෙකෝප්ප, පැදුරු ෙදන්න ෙලෙහසියි. 
හැබැයි, යාන-වාහන යට වුණු, තමන්ෙග් මුළු ෙග්ත් එක්කම ගෘහ 
උපකරණ, විදුලි උපකරණ හැම ෙදයක්ම යට වුණු, කිසිවක් කර 
කියා ගන්න ෙදයක් නැතිව ඉන්න යමක් කමක් තිෙබන මධ්යම 
පන්තිකෙයෝ විශාල පිරිසක් රත්නපුර දිස්තික්කය, ගාල්ල 
දිස්තික්කය, මාතර දිස්තික්කය, කළුතර දිස්තික්කය ඇතුළු එම 
නාය යෑමට ෙගොදුරු වූ හැම දිස්තික්කයකම ඉන්නවා. ෙම් අයටත් 
විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කර ෙදන්න කිව්වාම ජනාධිපතිතුමා 
උපෙදස් දුන්නා, ඒ අයට අවශ්ය කරන, ලබා ෙදන්න පුළුවන් 
උපකරණ ලබා ෙදන්න කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙසොයිසා මන්තීතුමා කිව්වා 
වාෙග්, ආර්ථික වශෙයන් සම්පූර්ණෙයන්ම ෙත්, කුරුඳු, එෙහම 
නැත්නම් ගම්මිරිස් වගාව වැනි යටි ෙභෝගයක්  කර ෙගන ජීවත් වූ 
ජනතාවට අද ජීවත් වීමට කමෙව්දයක් නැහැ. ඒ අයටත් ගණනයක් 
කරලා සංඛ්යා ෙල්ඛන ලබා ෙගන, යම් සහනයක් ලබා දීමට ඒ 
අවස්ථාෙව්දී ජනාධිපතිතුමා උපෙදස් ලබා දුන්නා. ෙහොඳ ෙදයක් 
කරන්න කිව්වා නම් ඒක ෙනොබියව අපි පකාශ කරන්න ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉදිරිෙය්දී ෙමවැනි ව්යසනයන් 
ඇති ෙවන ෙකොට අපි සැලකිලිමත් ෙවන්න ඕනෑ තවත් කාරණයක් 
ෙසොයිසා මන්තීතුමා කිව්වා. ඒ තමයි, පන්සල්, පල්ලි, ෙකෝවිල් 
ආශිතව ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථාන ඇති කරලා, ඒ ජනතාව 
ෙවනුෙවන් ඉක්මන් සහන වැඩ පිළිෙවළකට යාම. අෙප් රත්නපුර 
දිස්තික්කය ඇතුළු ලංකාෙව් දිස්තික්ක ගණනාවක පරිසරයත් 
එක්ක සිදු වුණු අකරතැබ්බයක් නිසා තමයි ගංවතුර, එෙහම 
නැත්නම් නාය යෑම්වලට මුහුණ ෙදන්නට අපට සිදු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. එක්දහස් නවසිය හැටගණන්වල ලංකාෙව් පයිනස ්
වගාව කඳු මුදුන්වල පටන් ගත්තා. දැන් ෙවන ෙකොට ඒක 
ෙහක්ෙටයාර් 16,000ක විතර තිෙබනවා. එයින් වුෙණ් ෙමොකක්ද? 
කඳු ඔක්ෙකෝම නිරාවරණය ෙවලා, වර්ෂාපතනය ෙකළින්ම 
ෙපොෙළොවට ඇවිල්ලා, ඒ තුළින් ෙපොෙළොව නාය යෑම් පටන් 
ගත්ෙත් ෙම් නිසායි.  

ඊට පස්ෙසේ ෙත් වගාව ගැන කියන්න පුළුවන්. ෙසොයිසා 
මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්, කඳු මුදුෙන් කැලය තිෙබනවා; වෙට්ට 
කැලය නැහැ. හරියට අර, ෙකොණ්ඩය තිෙබනවා මැද, වෙට්ට 
තට්ටය වාෙග්. ෙමවැනි භූමි භාග තමයි විෙශේෂෙයන්ම නාය යෑමට 
ෙගොදුරු වුෙණ්. එෙහම නැතිව, කවුරුවත් කියනවා නම් පතල් 
කර්මාන්තය නිසා නාය යෑමක් සිදු වුණා කියලා, ඒක සියයට දශම 
බින්දුවක්වත් ඇත්ත ෙනොෙවයි.  

ෙම්වා විද්යාත්මකව ඔප්පු කරන්න ඒ වාර්තා හදලා තිෙබනවා.  
ඒ වාෙග්ම ෙම් නාය යෑම්, ජල ගැලීම් පිළිබඳ එක එක 
අමාත්යාංශවල උදවිය  1940ගණන්වල ඉඳන් රට ගිහිල්ලා 
ඇවිල්ලා ඒ වාර්තා හදලා තිෙබනවා. හැබැයි, හදපු වාර්තා ඉදිරියට 
කියාත්මක ෙනොවීම පිළිබඳවයි අපට  ගැටලුව තිෙබන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන් අපි උපන් දිස්තික්කය ගංවතුරින් යට ෙවනෙකොට 
ලංකාෙව් අෙනකුත් දිස්තික්කවල -විෙශේෂෙයන් මා නිෙයෝජනය 
කරන තිකුණාමලය වැනි දිස්තික්කවල- ජනතාවට ෙබොන්න වතුර 
නැහැ. කුඹුරු වගා කරන්න වතුර නැහැ. නියමිත කලට ඒ 

මිනිස්සුන්ට වතුර ටික ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳවත් 
විෙශේෂ අවධානය අපි ෙම් සභාෙව්දී ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, 
ලංකාවම අද ව්යසනයකින් වැහිලායි තිෙබන්ෙන්. ඉතින් ෙම්ෙකදි 
අපි එකිෙනකාට ඇඟිල්ල දිගු කරන්ෙන් නැතිව,  ෙම් ගරු 
සභාෙව්දී හැෙමෝම දක්වපු අදහස්  අරෙගන, ඒවායින් ගන්න 
පුළුවන් ෙහොඳ ෙද් අරෙගන  ෙපොදුෙව් සැලැස්මක් හදලා කටයුතු 
කළ යුතුයි.  ෙම් රෙට් ගංගා විශාල පමාණයක් තිෙබනවා.  ගංගා 
එකසිය ගණනකට වැඩි පමාණයක් තිෙබනවා කියලා ගරු රවුෆ් 
හකීම් ඇමතිතුමා කිව්වා. ඒ වතුර නිරපරාෙද් මහ මුහුදට ගලා 
ෙගන යනවා. ඉන්දියාෙව් එක් පාන්තයක ගංගාවලින් මුහුදට යන 
වතුර නතර කරලා ඒවා කෘෂිකර්මාන්තය, පානීය ජලය සඳහා 
ෙයොදවා ඒ පාන්තෙය් පෙද්ශ සශීක කරලා තිෙබනවා.  අද විශාල 
මුදලක් ගියත් අනාගත ආෙයෝජනයක් හැටියට ෙමවැනි වැඩ 
කමයක් කියාත්මක කෙළොත් ෙහොඳයි කියන එකයි අෙප් හැඟීම 
වන්ෙන්. ෙමොකද, වතුර ටික තිෙබන, කරදරයක් නැතිව ෙහොඳට 
ඉන්න පුළුවන් රත්නපුරය වැනි දිස්තික්කයක ඉඳන් බීමට වතුර 
ෙපොදක් නැති, විෙශේෂෙයන් වකුගඩු ෙරෝගය බහුල පෙද්ශවලට 
ගිහිල්ලා දැනට අවුරුදු 10ක්, 12ක් තිස්ෙසේ ජීවත් වන මට ෙම් 
ෙදෙක් ෙවනස ෙහොඳාකාරවම ෙත්ෙරනවා. ඒ නිසා  ෙම් රෙට් 
තිෙබන අෙප් සම්පත්වලින් උපරිම පෙයෝජන අරෙගන, පරිසරය 
ආරක්ෂා කරෙගන කටයුතු කළ යුතුයි.  අර කිව්ව වාෙග් ෙම් සඳහා 
නීති - රීති දමන්න ෙව්වි. අවිධිමත් ෙත් වගාව, අවිධිමත් වන 
විනාශය, අවිධිමත් වැලි ජාවාරම, අවිධිමත් පස් ජාවාරම කියන 
ෙමන්න ෙම් ජාවාරම් නතර කෙළොත් අෙප් රෙට් ෙමවැනි 
ස්වාභාවික විපත් ඇති ෙවන්ෙන් නැහැයි කියන එකයි අපට ලැබී 
තිෙබන ෙතොරතුරු වාර්තා අනුව කියන්න සිද්ධ ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා 
විෙශේෂෙයන් ෙමන්න ෙම් කරුණු සැලකිල්ලට ෙගන කටයුතු 
කෙළොත් අපට තව අවුරුදු 10ක්, 15ක්, 20ක් යනෙකොට ෙම් 
ව්යසනවලින් ෙබ්රිලා ඉන්න පුළුවන්.  

විෙශේෂෙයන් කළු ගඟ හා සම්බන්ධ ව්යාපෘතිය කියාත්මක 
කෙළොත්, ඇඹිලිපිටිය  වාෙග්ම උඩවලව වැනි පෙද්ශවල  
ජනතාවෙග් ෙකත් වතු සරුසාර කරලා අෙප් රත්නපුර 
දිස්තික්කෙය් ඇලපාත වැනි පෙද්ශ යට ෙවන එක නතර කර 
ගත්ෙතොත් කළුතර වැනි පෙද්ශත් යට ෙවන එකත් නතර ෙවනවා.  
ෙම් ෙයෝජනා කමවලට මුදල් වැය ෙවන්න පුළුවන්. නමුත්, 
ෙකොච්චර මුදල් වියදම් වුණත් අවුරුදු 20ක්, 30ක් ඉදිරියට රට 
ගැන හිතලා කටයුතු කරන්න ඒ අදාළ අමාත්යාංශවල 
ඇමතිවරුන්ට, අෙප් ජනාධිපතිතුමාට, අගමැතිතුමාට සිත්සතන් 
පහළ ෙව්වා කියා පාර්ථනා කරමින්, මෙග් කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස 
හැන්සාඩ් ගත කිරීම සඳහා සභාගත* කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
 
සභාෙම්සය මත තබන ලද කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස: 
சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட உைரயின் எஞ்சிய பகுதி:: 
Rest of the speech tabled: 
 

1865 පමණ සිට එක්රැස් කරනු ලැබූ කාලගුණ දත්ත අනුව අෙප් රෙට් 
කාලගුණය සම්බන්ධෙයන් පධාන සාධක 5ක් හඳුනාෙගන තිෙයනවා. 
එනම්, ඊසාන දිග හා නිරිත දිග කියන ෙමෝසම් ෙදෙක් බලපෑම, දිවයින 
හරහා අවුරුද්දකට ෙදවරක් විතර ඇදී යන අන්තර් නිවර්තන අභිසාරි 
කලාපය, දිවයින අභ්යන්තරෙයහි පිහිටා තිෙයන කඳුවැටි, අෙප් රට ඉන්දීය 
උප මහද්වීපයට හා සමකයට ආසන්නව පිහිටීම හා අෙප් රට දූපතක් 
වශෙයන් පැවතීම නිසා අවට සාගරෙය් බලපෑමයි. 

සුළි සුළං, ෙටොෙන්ෙඩෝ, සුනාමි ආදී වශෙයන් අහඹු සිද්ධියක් ෙනොවන්නට 
ෙම් වැසි රටාව අඩු වැඩි වශෙයන් තවමත් කියාත්මක ෙවනවා. අෙප් රෙට් 
ගංවතුර වාෙග්ම නාය යාම් ඉතිහාසයත් අද ඊෙය් පටන් ගත්තු එකක් 
ෙනොෙවයි. නමුත්, එදාට වඩා අද ෙවනෙකොට ෙම් අනතුර වැඩි කරෙගන 
තිෙයනවා. ඒකට හිටපු හැම ආණ්ඩුවක්ම වග කියන්න ඕනෑ. පැල්මඩුල්ල 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

- පතුල්පාන කන්ද නාය ගිෙය් 1982දී. රත්නපුර ආසනෙය් මායිම. ඒක මට 
ෙහොඳට මතකයි. ඒෙකන් මිය ගිෙය් 8ෙදනකු වුණාට රටම කම්පා වුණු 
සිද්ධියක්. ඊට පස්ෙසේ 2003 අවුරුද්දත් අමතක කරන්න බැහැ. ඇලපාත - 
අෙබ්පුර ගමම නාය ගිහින් 75ක් මැරුණා. 

1947 ඉඳලා 2007 දක්වා අවස්ථා 63කදී රට පුරා සිදු වුණු නාය යාම්වලට 
අදාළ විස්තර ඇතුළත් ෙල්ඛනය* ඉදිරිපත් කරමි.  

 එම නාය යාම්වලට ලක් වුණු ස්ථාන මිනිසුන් පදිංචි ෙවලා හිටපු ස්ථාන. 
හැම නාය යාමකින්ම පස්ෙසේ ෙද්ශපාලනඥයන් එකිෙනකාට ෙචෝදනා 
කරනවා. නිලධාරින් ෙහේතු ෙහොය ෙහොයා වාර්තා හදනවා. මාධ්ය ඉස්සරහ 
ඒවා රාජ්ය නායකයන්ට, මැති ඇමතිවරුන්ට පිළිගන්වනවා. ඊට පස්ෙසේ ඒ 
වාර්තාවලට ෙමොනවද ෙවන්ෙන කියල කවුරුවත් දන්ෙන් නැහැ. තව 
සමහරු විෙද්ශවල ගිහින් පුහුණුවීම් ලබා ගන්නවා.  එෙහම රට ගිය 
නිලධාරින් ඇවිල්ලා අපිට ගැළෙපන වාර්තාවක්වත් දීලා තිෙයනවාද 
කියලා ෙහොයලා බලන්න ඕනෑ. ෙම් තත්ත්වය ආෙයත් මතක් කර ෙදමින් 
පසුගිය දිනවල නාය යාම් ගැනත් ඊට ෙපර තත්ත්වයත් සංසන්දනය කරලා 
බලන්න. 

කාලගුණ විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුවටවත්, ජාතික ෙගොඩනැඟිලි පර්ෙය්ෂණ 
ආයතනයටවත් බැණලා වැඩක් නැහැ. අපි හැෙමෝම අෙප් වගකීම් ඉටු 
කරලා තිෙයනවද කියලා ඉස්සරෙවලා බලන්න ඕනෑ. කඳුවල එදා තිබුෙණ් 
පරිසරයට හරියන ගහ ෙකොළ. නමුත්, 1960 දශකෙය් ෙමරටට ආපු පයිනස් 
ගහත් එක්ක ෙම් පරිසරය ෙවනස් ෙවන්න පටන් ගත්තා. රත්නපුර, නුවර 
එළිය, බදුල්ල, කෑගල්ල ඇතුළු දිස්තික්ක ගණනාවකම පයිනස් වගාව 
තිෙයනවා. දැන ගන්න තිෙයන විධියට ෙහක්ෙටයාර දහසය දාහක් 
(16,000) විතර තිෙයනවා. පයිනස් වගාවක් නාය ෙනොගියට කඳු මුදුන්වල 
පස අව්වට නිරාවරණය වීම නිසා ඇද හැෙලන වර්ෂා ජලය එෙහමම 
පහළට එනවා. ඒ වාෙග්ම ඉන්දියන් සමාගමක් වනස්පති නිෂ්පාදනය 
සඳහා 90 දශකෙය්දී අෙප් රටට කටුෙපොල් වගාව හඳුන්වා දුන්නා. ඒ 
ඉන්දියන් නිෂ්පාදනය ෙකොෙහොම වුණත් කටුෙපොල් වගාෙවනුත් අෙප් 
පරිසරයට ෙහොඳක් වුණාය කියල හිතන්න බැහැ.   

ෙත් වගාව අෙප් රෙට් තිෙයන්නම ඕනෑ. නමුත්, පරිසරය අමතක කරල 
ෙත් වගාවට යාම ගැනත් පරිසරය අපි එක්ක තරහ වුණු බව නාය ගිය 
පරිසරය දිහා බලනෙකොට අපිට දකින්නට තිබුණා. ෙවනදා වාෙග්ම ෙමවර 
ගංවතුෙරන් පස්ෙසත් ෙගොඩක් පළාත්වල අය තමන්ට හැකි ආකාරෙයන් 
උදවු කළා.  

දිඹුලාගල පාෙද්ශීය ෙල්කම් එස්.ජලදීපන් මහත්මිය තමන්ෙග් කාර්ය 
මණ්ඩලය එක්ක විශාල වියළි ආහාර ෙතොගයක් ෙගනැවිත් ජනතාව 
ළඟටම ගිහින් දුන්නා. තව රාජ්ය නිලධාරින් ඒ වාෙග් උදව් කරන්න ඇති. 
නමුත්, සංහිඳියාව ගැන කථා කරන අපි ඒ පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමියෙග් 
කැපවීම අගය කළ යුතුයි.  පදවි ශීපුර, රම්මඩුව රජමහා විහාරාධිපති පූජ්ය 
කන්ෙදෙගදර සුධම්ම ස්වාමීන් වහන්ෙසේත්, කන්තෙල් වැලි සංගමෙය් 
සාමාජිකයිනුත් විශාල වශෙයන් රත්නපුර දිස්තික්කෙය් ජනතාවට උදවු 
කළා. ඒ හැෙමෝටම ස්තුති කරන්නත් මම ෙම්ක අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.  
නාය යාම් අනතුරු දැනුම්දීලා මදි. මිනිස්සුන්ට සුදුසු ස්ථාන ලබා ෙදන්න 
ඕනෑ. තමන් හදාකියා ෙගන ඉන්න ෙගවල් ෙදොරවල්, ගහ ෙකොළ 
ෙවනුෙවන් පමාණවත් වන්දියක් ෙදන්න ඕනෑ. එෙහම නැතිව "නාය 
යනවා. ඔතැන ඉන්න එපා" කිව්වට වැඩක් නැහැ. 2003දීත් ඔය ෙද් කළා.   
එදා අනතුරු අඟවපු තැන් ෙමවර ආපදාවට ලක් වුණා. "එදා අනතුරු 
අඟවලයි තිබුෙණ. දැන් කරන්න ෙදයක් නැහැ" කියලා හරියන්ෙන නැහැ. 
එදා ඒ ස්ථානවලින් ඉවත් ෙවන්න සුදුසු ස්ථාන දීල තිබුෙණ් නැත්නම්, 
තමන්ෙග් වත්කම්වලට වන්දියක් දීල තිබුෙණ් නැත්නම්, දැන්වත් ඒ අයට 
සාධාරණය ඉටු විය යුතුයි. 

ජාත්යන්තරවත් පිළිගන්නවා ෙකෙනක් කුමන ෙහෝ ෙහේතුවක් මත ඉන්න 
තැනින් ඉවත් කරනවා නම් විකල්ප ස්ථානයක් දිය යුතු බව.  වැස්ස සමඟ 

ගංවතුර එන බව ෙම් පළාත්වල ජනතාව දන්නවා. නමුත්, ෙවනදාට වඩා 
ෙව්ගෙයන් වැස්සත් සමඟම වතුර පහළට ගලා ෙගන ආවා. දරුවන්ෙග් 
ෙපොත්පත් ටිකවත් ගන්න ෙදමාපියන්ට බැරි වුණා. එදිෙනදා ආදායමක් 
ගත්තු ෙත් කෑල්ල, කුරුඳු කෑල්ල හදා ගන්න තව කාලයක් යාවි. ඇලපාත, 
හංගමුව, රද්දැල්ල, බාඳුරා ඇළ, දම්බුළුව, ෙහේන්යාය, මඩවලෙහේන, 
ෙදමටකැටිය, වැලිමිටිමුල්ල ආදි පෙද්ශවල වාෙග්ම රත්නපුර 
දිස්තික්කෙය් ෙගොඩක් පෙද්ශ සහමුලින්ම යට වුණා.  

2003 ගංවතුරට වඩා ෙමවර ගංවතුර අඩියක් විතර අඩු වුණත් 2003දී යට 
ෙනොවුණු පෙද්ශත් ෙමවර යට වුණා. ඒකට ෙහේතුව ගංවතුර බැහැල ගියාට 
පස්ෙසේ ඒක අමතක කරල සිද්ධ කරන ඉදි කිරීම්. ඇහැලියෙගොඩ, කුරුවිට 
එදා යට ෙනොවුණු පෙද්ශත් ෙමවර යට ෙවලා තිබුණා. ඒ වාෙග්ම කඳු උඩ 
සිට ෙව්ගෙයන් පහළට වතුර බැහැල ආවත් ඒ වතුර පහත් බිම් ඔස්ෙසේ 
බැහැල ගිෙය් ෙහමින්. ඒ නිසා තමයි වගාවන්ට පවා වැඩිෙයන්ම හානි 
වුෙණ්. 

රත්නපුර විතරක් ෙනොෙවයි. කලුතර, ගාල්ල, මාතර, කෑගල්ල ඇතුළු හානි 
ෙවච්ච දිස්තික්කවල ජනතාවට ෙම් ගරු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සංෙව්ගය පළ 
කළ යුතුයි. ඒ අවස්ථාෙව් තිවිධ හමුදා, ෙපොලීසිය, සිවිල් ආරක්ෂක 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඇතුළු සියලු ආරක්ෂක අංශ කළ කැප කිරීම මම 
විෙශේෂෙයන්ම අගය කරනවා. ඔවුන් ෙමරටට කවදාවත් ෙදෝහි ෙවලා 
නැහැ. හැම තිස්ෙසේම රණ විරුෙවෝ රට ෙවනුෙවනුයි වැඩ කරලා 
තිෙයන්ෙන. මම මුළු රටින්ම ඉල්ලනවා, ඔවුන් කරන ෙමෙහවර අමතක 
කරන්න එපා කියලා.  ඒ වාෙග්ම ෙකොෙහේ ඉඳල වතුර ආවත් පහළින් 
තිෙයන ෙබොල්ෙගොඩ , මාදුගඟ, මාදම්පාගම, ෙකොග්ගල, මාතර තිෙයන 
එළුවිල් යාය වැනි ෙතත් බිම් හරහා තමයි අවසන් ෙවන්ෙන්. ෙම් 
ෙතත්බිම්වල හැම බිම් අඟලක්ම ආරක්ෂා කළ යුතුයි.  

ෙකොෙලොන්නාෙව් කුණු කන්ෙදන් අපිට ෙගොඩක් ෙද් කියා දුන්නා. අෙප් 
රෙට් විතරක් ෙනොෙවයි, ෙමවැනි කුණු කඳු තිෙයන්ෙන්. තව තිෙයනවා. 
නමුත්, ඒවා ෙගොඩ ගහනවා නම් ඒකටත් කමයක් තිෙයනවා. නමුත්, 
ෙම්ෙකදි එෙහම ෙමොකුත් නැහැ, ටැක්ටරෙයන් ෙගනැවිත් හලනවා.  අද 
තිකුණාමෙල්, අනුරාධපුෙර්, ෙපොෙළොන්නරුෙව් වකුගඩු ෙරෝගය නිසා 
විශාල පිරිසක් දුක් විඳිනවා. ඒ වාෙග්ම මැෙරනවා. ඒ ආසනික් ජලයට මිශ 
වීම නිසා. නමුත්, ෙම් බස්නාහිර පළාෙත් කළමනාකරණයක් නැතුව 
කසළ පරිසරයට එක් කිරීම නිසා ජලයට රසදිය, ඊයම් එෙහම මිශ ෙවලා 
ඊටත් වඩා විනාශයක් සිද්ධ ෙව්වි. අකිය වුණු බල්බ් එක පවා ජංගම 
දුරකථනෙය් බැටරිය පවා නිකම්ම කුණු ෙගොඩට දානවා. අද ෙම්වා ගැන 
තීරණයක් ෙනොගත්ෙතොත් වකුගඩු ෙරෝගය වාෙග් ෙකොළඹ, ගම්පහ, 
කළුතර, නුවර කියන පධාන නගරාශිතව ඉන්න ජනතාවටත් විඳවල 
මැෙරන්න ෙව්වි. ෙකොළඹ මැනිං මාකට් එෙක් එක දවසකට නරක් ෙවච්ච 
එළවලු ඇතුළු කැලිකසල ෙටොන් 30ක් අයින් කරනවා. ඇයි ෙම් සුදුසු නැති 
ෙකොටස් එළවලු පටවන තැනදිම අයින් කරන්න බැරි. එෙහම කළා නම් 
ඒවා යළි සුදුසු පරිසරයට එකතු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ගුණාත්මක අතින් 
ෙහොඳ එළවලු ටිකක් පාරිෙභෝගිකයන්ට ලැෙබනවා. නගරයත් පිරිසිදුයි. 

මදුරු තවාන් පවත්වාෙගන යනවා කියලා ෙපොල්කටුවක මදුරු බිත්තර 
තිබුෙණොත් නඩු දානවා. නුවරඑළිෙය ඉඳන් ෙකොළඹට ෙටොන් ගණන් කුණු 
ෙගනාවත් කවුරුවත් බලන්ෙන නැහැ. 1995දී පකාශයට පත් කරපු "වන 
පතිපත්තියක්" තිෙයනවා. ඒෙක් පධාන කරුණු තුනක් තිෙයනවා.  එනම්, 
ෛජව විවිධත්වය, පස, ජලය, ඓතිහාසික සංස්කෘතික, ආගමික ආදි හැම 
අංශයක් ගැනම හිතලා කැලෑව සංරක්ෂණය කිරීම, වන ආවරණය සහ 
වනාන්තරවල ඵලදායිතාව ඉහළ නැංවීම සහ ගාමීය ජනතාවෙග් 
සුභසාධනය සඳහා වන විද්යාෙව් දායකත්වය ඉහළ නංවමින් ආර්ථික 
සංවර්ධනෙයහි සාධාරණත්වය ෙකෙරහි විෙශේෂ අවධානයක් ඇති කිරීමයි.  

ෙම් අනුව අපිට ගැළෙපන අෙප් කමයකට ආෙයත් අපි යන්න ඕනෑ. 

ලංකාව සිංගප්පූරුව කරනවාට වඩා අෙප් ස්වභාව ධර්මය ආරක්ෂා කර 
ගනිමින් ලංකාව තවත් කුණු ෙගොඩක්වත්, තැනිතලාවක්වත් ෙනොවන 
තැනට වැඩ කරමුයි කියන ඉල්ලීම මම ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් 
කරනවා. 

1449 1450 

———————————— 
* කථාව අවසානෙය් පළ කර ඇත. 
*  உைரயினி தியில் தரப்பட் ள்ள . 
* Produced at end of speech. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 

 

[අ.භා. 4.50] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් සුනාමිෙයන් පසු 

වැඩිම සංඛ්යාවක් ජීවිතක්ෂයට පත් කළ ෙශෝචනීය ෙඛ්දවාචකය 
වන ගංවතුර පිළිබඳ විවාදය පැවැත්ෙවන ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඒ 
ජීවිතක්ෂයට පත් වුණු සෑම ෙදනා ෙවනුෙවන් පළමුව අපෙග් 
ෙශෝකය ඒ අයෙග් පවුල්වල උදවිය ෙවත පළ කරනවා. ඒ වාෙග්ම 
අතුරුදහන් වුණ සංඛ්යාව තවම අවිනිශ්චිතයි. ඒ අයත් ෙම් 
විනාශෙය් පළල් ෙගොදුරක් බවට පත් වී තිෙබනවා. මහා ගංවතුරක 
ජල කඳ ෙගවල් ෙදොරවල්, පාසැල්, ෙගොවි බිම්, කර්මාන්තශාලා, 
ෙවෙළඳ ව්යාපාර, නගර, ජීවිත හරහා ගමන් කරමින් ලක්ෂ හතකට 
වැඩි සංඛ්යාවකට උන්හිටිතැන් පවා නැති කර තිෙබනවා. අපි 

ෙමයට මුහුණ ෙදන්ෙන් ෙකෙසේද කියන පශ්නය ගැනයි,  දිය යුතු 
සහන ගැනයි ෙබොෙහෝ විට වාද විවාද කරන්ෙන්.   

පළමුෙවන්ම, අෙප් ගංගා ස්වාභාවික ව්යසනවලට ලක්වීෙමන්, 
-මහවැලි, කළු, කැලණි, වළෙව්, ගිං ගඟ සහ සමහර අවස්ථාවල 
මල්වතුඔය ලක්වීෙමන්- ඇතිවන හානිදායක තත්ත්වය වළක්වා 
ගැනීමට ජාතික වශෙයන් වැඩ පිළිෙවළක් ඇති ෙකොට කියාත්මක 
කිරීෙම් වැදගත්කම අපි දකිනවා. දැන් මහවැලි ග ෙඟ් අතිරික්ත 
ජලය ෙවනත් ආකාරයකට පෙයෝජනයට ගැනීෙම් මහවැලි 
සංවර්ධන ව්යාපෘතිය නිසා  යම්කිසි දුරකට ගංවතුර වළක්වා 
ගැනීමට, විය හැකි හානිය අවම කර ගැනීමට පුළුවන් වුණා. නමුත් 
අෙප් අෙනක් ගංගා පිළිබඳ තිෙබන ෙයෝජනා සැලකිල්ලට ෙගන 
කියාත්මක ෙනොවීම ජන ජීවිතයට දිගටම තර්ජනයක් ෙවනවා. එම 
නිසා රජයක් හැටියට විෙශේෂෙයන්ම ආණ්ඩු කරන අයට තමයි ෙම් 
පිළිබඳ පහාරයට මුහුණ ෙදන්නට සිද්ධ ෙවන්ෙන්. අපි ආණ්ඩු 
කරන කාලෙය් අපට ඒ පහාරයට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ වුණා. 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවල සිට පහළ දක්වා සියලු නිලධාරින්, ගාම 
නිලධාරින් ෙම් ෙවනුෙවන් කැප වුණු නිසා මහජන සංවිධාන සහ 
ජනමාධ්ය ආයතන මැදිහත්වීෙම් පළමු කියා මාර්ගය නිසා මහ 
ජනයාට සහන සලසන්න පුළුවන්කම ඇති වුණා. අෙප් ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශය සහ ආයතනය සකීයවීමට තවත් 
කල් ගතෙවනවා. ෙමම අඩු පාඩුව දැන්වත් නිවැරදි කර ගත යුතුයි. 
ඇමතිතුමා රෙට් සිටියාද නැද්ද කියන එක ෙනොෙවයි පශ්නය. ෙම් 
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පිළිබඳ ෙතොරතුරු සමඟ වහා කියාකාරී වී හානිය කලින්ම අවම 
කර ගැනීෙම් කියා මාර්ග ගත යුතුයි. නියඟය ෙවන්න පුළුවන්, 
ගංවතුර ෙවන්න පුළුවන්, ෙම් අවස්ථාෙව්දී සිදු වූවා වාෙග් කඳු 
කඩා වැටීම් ෙවන්න පුළුවන්. හානිය අවම කර ගැනීමට ෙපර 
සූදානමක් සකීයව, හරියාකාරව ෙමවර සිද්ධ වුෙණ් නැහැ. ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා පකාශයක් කරලා 
තිබුණා, “I was not ready. My Ministry was not ready” කියලා.  

ෙදෙවනි කාරණය තමයි අපි ජාත්යන්තරව කර තිෙබන බැඳීම්. 
අපට ආධාර එන්ෙන් ඒ නිසායි. අෙප් ගබඩාවල ආහාර, පාසල් 
දරුවන්ෙග් අවශ්යතාවන්, කාන්තාවන්ෙග් අවශ්යතාවන්, ෙසෞඛ්ය 
අවශ්යතාවන් වැනි ෙද්වල් යම්කිසි පමාණයක් රැස් කර තැබිය 
යුතුයි. අපි අනිවාර්යෙයන් රැස් කර තැබිය යුතු වර්ග කිහිපයක් 
තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳ පශ්නය තවම පවතින බව ෙදපැත්ෙත්ම 
ගරු මන්තීතුමන්ලා සඳහන් කළා. නමුත්, කිසිදු අඩු පාඩුවකින් 
ෙතොරව ෙම් තත්ත්වයන්ට මුහුණ ෙදන්නට පුළුවන්කමක් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
නිෙව්දනෙය්,  “Sri Lanka: Floods and Landslides - Office of 
the UN Resident Coordinator Flash Update (8 June 2017)” 
අලුත්ම වාර්තාෙව්ත් ඉතා බරපතළ විවිධ කාරණා තිෙබනවා. ලැබී 
තිෙබන වාර්තා අනුව කියැෙවනවා ෙම් ගංවතුර ව්යසනෙයන් 
දැනට රුපියල් බිලියන 35කට වැඩි හානියක් සිදු වුණු බව. ඒ අතර 
නිවාස, නිවාසවල තිබුණු ෙද්ෙපොළ, රජෙය්, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
රැකියා සහ ජනතාව එදිෙනදා ජීවත් වන රැකියා, ෙවෙළඳ ව්යාපාර, 
කර්මාන්ත, ෙම්වා සඳහා ෙදන ලද ණය තිෙබනවා. ෙම්වා යළි ඇති 
කරන්නට ලබා ෙදන වන්දි මතයි ජන ජීවිතය යළි සකස් කර 
ගන්නට පුළුවන් වන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ජන ජීවිතය යළි සකස් කර 
ගැනීමට අවශ්ය ෙවනත් පියවර ගත යුතු ෙවනවා. මම විෙශේෂෙයන් 
සඳහන් කරන්නට කැමැතියි ෙම් ව්යසනය නිසා වතු කම්කරුවන් 
රාශියකෙග් ජන ජීවිතයට පශ්න ඇති ෙවලා තිෙබන බව. 
රත්නපුරය, කළුතර, මාතර, ගාල්ල, විෙශේෂෙයන් හම්බන්ෙතොට 
දිස්තික්කය ඇතුළු දිස්තික්ක රාශියක ඇති වුණු ව්යසනයට වතු 
කම්කරු ජනතාවත්, ෙගොවි ජනතාවත්, ගම්බද ජනතාවත් විශාල 
පිරිසක් ෙගොදුරු වුණා. දැන් වතුර බැහැලා ගිහින් ඉවරයි.  

ඒ අයෙග් ජන ජීවිත යළි ෙගොඩනැඟීෙම්දී, ඒ අයට නිවාස 
නැත්නම් වහාම තාවකාලික නිවාස සපයා දිය යුතුයි. අපි තවම ඒ 
පියවරට බැහැලා නැහැ. ඔවුන්ට ස්ථිර නිවාස හදා දීමයි ඊළඟ 
පියවර විය යුත්ෙත්.  

අනික් කාරණය, ඒ දරුවන්ෙග්  පාසල් යාම ගැන බැලිය යුතුයි. 
ආහාර, නිවාස, වස්ත කියන මූලික අවශ්යතා ඔවුන්ට ලබාදිය 
යුතුයි. එම පාසල්වල තත්ත්වය තවම සම්පූර්ණ ෙවලා නැහැ. ඒ 
දරුවන්ට අවශ්ය ෙපොත් පත් ටික තවම ලැබී නැහැ. ෙම් ෙද්වල් 
කරන්න අප වහාම මැදිහත්විය යුතුයි. රජයටම අපහසු නම්, ෙම් 
රෙට් පජාවටත් ආයාචනයක් කරලා, යම් යම් කටයුතුවලට දිගටම 
ඒ අයෙග් සහ ෙයෝගය ලබාගැනීෙම්  කියා මාර්ගය තුළින්වත් ෙම් 
සහන වහා ම ලබා දීමට කටයුතු කිරීම වැදගත් ෙවනවා.  

ඊළඟට, වැටුප් පිළිබඳ පශ්නය තිෙබනවා. වැඩට යන්ෙන් 
නැත්නම් කම්කරුවන්ට වත්ෙතන් වැටුප් ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
වැටුප ෙගවීම රජය මඟින් කරන්න කියා මම ඉතා ඕනෑකමින් 
ඉල්ලා සිටිනවා. ෙමවැනි අය දහස ්ගණනක් සිටිනවා. වතු කම්කරු 
ෙහෝ තාවකාලික ෙලස ෙසේවය කර වැටුප් ලැබූ අයෙග් ෙල්ඛනය 
ගාම නිලධාරි ළඟ තිෙබනවා. ඒ අයට වැටුප් ෙගවීමක් කරන්න. 
එවිට ෙගය හදාෙදන තුරු ඒ අය ෙකෙසේ ෙහෝ ජන ජීවිතය ගැට 
ගසා ගනීවි. රුපියල් 10, 000ක් ෙදනවා කියා අපට ඇඟ 
ෙබ්රාගන්න බැහැ. රුපියල් 10,000ක් කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? 

මාසික වැටුපක් ෙකොයි තරම් පමාණයක්ද කියා අප කවුරුත් 
දන්නවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාරණෙය්දී ඔබතුමන්ලාට ඔවුන් 
ෙවනුෙවන් විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරන්න පුළුවන්. අෙප් ගරු 
කම්කරු ඇමතිතුමාත් ෙම් ගරු සභාෙව් දැන් ඉන්නවා. එතුමා ෙම් 
ගැන දන්නවා. ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල තිෙබනවා, ෙසේවා 
නියුක්තයන්ෙග් භාර අරමුදල් මණ්ඩලය තිෙබනවා. ෙම්වා මඟින් 
විවිධ සහන සලසන්න පුළුවන්. කැබිනට් මණ්ඩලයට තීරණ 
අරෙගන ෙම් ෙද්වල්වලට මැදිහත්වීෙම් කියා මාර්ග ඉක්මන් 
කරන්න පුළුවන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මම කථාව අවසන් කරන්නම්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ඉඩම් ලබාදීෙම් පමාදය නිසා ඔවුන්ට නිවසක් හදාගන්න බැරි 
ෙවලා තිෙබනවා. නාය යාමට ෙගොදුරු වුණු පෙද්ශ ආශිත 
ජනතාවට ඉක්මනින්ම ඉඩම් ලබාදිය යුතුයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් 
ලබුගම, කලටුවාව ජලාශ අසල තුම්ෙමෝදර කඳුවැටිය කඩාවැටී, 
ෙකොළඹට ජලය එන නළ මාර්ගය යාර ගණනාවක් දුරට ගහෙගන 
ගියා; ඒ මාර්ගය ෙවනස් වුණා. තාවකාලික නළයකට සම්බන්ධ 
කර ෙහෝ එම ජල මාර්ගය කඩාවැටීම නැවැත්වීම ගැන මම එම 
ඉංජි ෙන්රුවන්ට විෙශේෂෙයන් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. නැත්නම් ෙම් 
පෙද්ශ සියල්ලම  අර්බුදයකට මුහුණ ෙදනවා. රත්නපුර නගරයට 
දවස් ගණනාවක් නළ ජලය තිබුෙණ් නැහැ, මාතර නගරයටත් 
තිබුෙණ් නැහැ. ෙම්වා යථා තත්ත්වයට ෙගන ඒම සඳහා කටයුතු 
කිරීම ඉතාම ෙහොඳයි. ෙමොකද, පානීය ජලය ඉතාම වැදගත්.  

 විෙශේෂෙයන්ම ෙකොළඹ දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන 
මන්තීවරෙයක් විධියට මම ෙම් කාරණා කියන්න ඕනෑ. 
තුම්ෙමෝදර, ලබුගම, දෙඹෝර පෙද්ශෙය් වතු කම්කරුවන්, අෙප් 
ගම්බද ජනතාව ෙම් විපතට හසු වුණා. සීතාවක ගාම නිලධාරි 
ෙකොට්ඨාස 58කට වතුර ආවා; පවුල් 1,876ක්. පාදුක්ෙක් ගාම 
නිලධාරි ෙකොට්ඨාස 32ක් යට වුණා; පවුල් 828ක්. එම පෙද්ශෙය් 
විපතට පත් වූ  පවුල් 7,200න්  3,000ක් පාදුක්ක පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසෙය්. ෙකොටස් වශෙයන් හානි වුණු ෙගවල් 1,800ක් 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පාසල් 46ක් පමණ විනාශ වුණා. ශිෂ්යයන් 
2,700කට පමණ  ෙමය බලපෑවා.  

ෙම් අය ෙවනුෙවන් ලබා දීම සඳහා දැන් හඳුනාගත් ඉඩම් 
තිෙබනවා. ඒ, කලින් - අෙප් කාලෙය්-  නිර්ෙද්ශ කළ ඉඩම්. අප 
නි ර්ෙද්ශ කළ ඒ භූමි පමාණ වහාම නිදහස් කරලා, පළමුව 
තාවකාලික නිවාස ඇති කරන්න සහාය ෙවන්න.  

ගිය වර  කැලණි ගඟ උතුරලා, සීතාවක සිට  ෙකොෙළොන්නාව 
දක්වා යට වුණා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ ෙවනුෙවන් අද 
දක්වා වන්දි ෙගවා තිෙබන්ෙන්ත් ෙකොටසයි. ඉතිරි ෙකොටස ෙගවා 
නැහැ. ෙම් මහා උවදුෙර්දීත් ඔබතුමන්ලා ෙමොන තරම් පකාශ 
කළත් වැඩක් නැහැ.  ෙපොෙරොන්දු විතරක් ෙදන්න එපා. 
පළමුෙවන්ම ෙම් අයට වන්දි ෙගවන්න. වන්දි ෙගවීෙම් 
නිර්ණායක ෙවනස් කරන්න ඕනෑ නම් ෙවනස් කරන්න. නාය ගිය 
තැන්වලට ආපසු ඒ මිනිසුන්ට යන්න බැහැ. ඒ නිසා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අනිවාර්යෙයන්ම භූමිය නිදහස් කරන්න ඕනෑ. අෙප් වතු 
තිෙබනවා, නිදහස් කරන්න. ඉඩම්  පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් 
සභාවට අයත් අෙප් ඉඩම් තිෙබනවා. National Building 
Research Organisation එක මඟින් නිකුත් කළ වාර්තා තිෙබනවා. 
ඒ සමහර වාර්තා පිළිගන්නවාද කියා  මා දන්ෙන් නැහැ. අප ඒ 
වාර්තා අනුව කටයුතු කරන්න පටන් ගන්න ඕනෑ.  

ජාතික වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න ඕනෑ. ඒ වැඩ පිළිෙවළ 
සකස් කිරීෙමහි ලා අෙප් රෙට් ජනතාවෙග් අදහස් වාෙග්ම 
බුද්ධිමත් විෙශේෂඥයන්ෙග් අදහස්ද ලබා ගන්න ඕනෑ. ආරක්ෂා 
කරගත හැකි ගංගා ජලය බවට, වඩාත් පෙයෝජනයට ගත හැකි 
ගංගා ජලය බවට එම ජලය පරිවර්තනය කරගනිමින් අපි 
ගංවතුරින් වන විනාශය වළක්වා ගනිමු. එයයි අෙප් ඉල්ලීම.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වශෙයන්, ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂය හැටියට මා තවත් කාරණයත් කියනවා. පළල් වශෙයන් 
ගත් කළ ෙම් ව්යසනය නිසා රට දැවැන්ත හානියකට ෙගොදුරු 
වුණා. එම නිසා  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර කමිටුවක් පත් කරන්න 
ඕනෑ. A Standing Committee of Parliament should be 
established in which the representatives of all the flood-
affected districts should serve to see whether the progress 
and monitoring is done properly. එෙහම ෙනොවුෙණොත්, අප 
හැමදාම කරන්ෙන් පකාශ කිරීම් හා තර්ක විතර්ක කිරීම් පමණයි. 
මහජන ජීවිතය දුකින් දුකට පත්වීම වළක්වන්න නම් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තු විවාදෙයන් පසුව ස්ථාවර කාරක සභාවක් -Standing 
Commit tee  එකක්- පත් කරලා, අමාත්යාංශ හා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවලින් ලැෙබන වාර්තා ඒ Standing Committee 
එක මඟින් පරීක්ෂා කර බලා, ඒවා මඟින් හරියාකාර විසඳුම් ඇති 
කරනවාද කියන කාරණාව අපි ෙසොයා බලමු.    

 
 
[අ.භා. 5.03] 
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா - ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින විවාදයට ලක් වන 

මාතෘකාව වන, ගංවතුර හා නාය යෑම්වලට ලක් වීම මඟින් පීඩාවට 
පත් වූ සියලුෙදනා ෙවත අපෙග් කනගාටුව පකාශ කරනවා.  

අපි දන්නවා, ස්වාභාවික විපත් කියන්ෙන් කාටවත් පාලනය 
කරන්න බැරි ඒවා බව. ස්වාභාවික විපත්වලින් අද ෙලෝකෙය් 
තිෙබන බලවත් රටවල පවා ජනතාව මිය යනවා; ෙද්පළවලට 
හානි සිදු වනවා. නමුත් රටක් හැටියට, රජයක් හැටියට අප 
සියලුෙදනාම එකතු ෙවලා, ඒ විපත් අවම කරලා ජනතාවට එන 
පීඩනය අවම කිරීම සඳහා වැඩ කරන්න ඕනෑ කියන මතෙය් තමයි 
මා සිටින්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දන්නවා, ගංවතුර හා නාය 
යෑම් කියන්ෙන් අෙප් රෙට් ජනතාවට දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ වරින් 
වර මුහුණ දීමට සිදු වූ සිද්ධීන් බව. අප ඒවාෙය් යම්කිසි පාලනයක් 
කිරීම සඳහා සැලසුම් සකස් කර තිබුණත්, ෙම් රට පාලනය කරපු 
සියලු රජයන් ඒ සඳහා විසඳුම් දීමට අෙපොෙහොසත් වී තිෙබනවා 
කියලායි මා හිතන්ෙන්. රෙට් ජන ගහනය විශාල ෙලස වැඩි වීම 
නිසාත්, රෙට් තිෙබන නීතිය හරිහැටි කියාත්මක ෙනොවීම නිසා 
ජනතාව යම් යම් නුසුදුසු ස්ථානවල පදිංචි වී සිටීමත්, ගංවතුරින් 

සහ නාය යෑම්වලින් වන විපත් තවතවත් දරුණු වීමට ෙහේතු ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙමහිදී සියලුෙදනා දුර දිග බලා ජාතික 
සැලැස්මක් අනුව කියා කෙළොත් පමණයි ෙමවැනි විපත්වලින් වන 
මරණ, අතුරුදහන් වීම් සහ ෙද්පළ විනාශයන් වළක්වාගන්න අපට 
පුළුවන් වන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් විවාදෙය්දී රජයට 
ෙචෝදනාවක් එල්ල වුණා, ෙම් විපත් සිදු වූ ෙවලාෙව් රජය හරිහැටි 
කියාත්මක වුෙණ් නැහැ කියා. සමහර ෙවලාවට කිව්වා, රජය පැය 
48ක් යන ෙතක්ම හරියාකාරව කියාත්මක ෙනොවූ නිසා ජනතාව 
මරණයට පත් ෙවලා, ෙද්පළ විනාශ ෙවලා ෙලොකු විනාශයක් 
වුණා කියා. නමුත් අපි වගකීෙමන් කියනවා, ෙම් විපත් වූ දා සිටම 
රජය, රාජ්ය යන්තණය, විෙශේෂෙයන්ම අෙප් තිවිධ හමුදාව සහ 
අෙනකුත් සිවිල් ජනතාව එක්ක එකතු ෙවලා ඒ සම්බන්ධෙයන් 
විශාල පියවරක් ෙගන තිෙබනවා කියා.       

සමහර ෙවලාවට ඒ පියවර ඒ ආපු ගංවතුෙර් පමාණයට; නාය 
යෑෙම් පමාණයට අනුව, ඒ ෙදස සංෙව්දීව බලන ෙකොට පමාණවත් 
නැහැ කියන හැඟීම තිබුණත්, අපට ස්වභාවික විපතක් හරිහැටි 
තක්ෙසේරු කර ගන්න බැරි අවස්ථා තිෙබනවාය කියන එක මම 
මතක් කරනවා. ඒක අෙප් රෙට් පමණක් ෙනොෙවයි, ෙලෝකෙය් 
බලවත්ම රට වන ඇෙමරිකා එකසත් ජනපදෙය් පවා ගංවතුෙරන් 
සහ අෙනකුත් ස්වභාවික විපත්වලින් හැම අවුරුද්ෙද්ම ජීවිත 
හානිෙවලා, ෙද්ෙපොළ හානිෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
තාක්ෂණෙයන් ඉතාම ඉහළ ජපානය වැනි රටවලට පවා සමහර 
ෙවලාවට ෙකොච්චර සැලසුම් කර තිබුණත් ඒ හානි වළක්වාගන්න 
බැරි ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආපදාව ඇති වුණු 
අවස්ථාෙව් ෙපරට ඇවිල්ලා, අෙප් රෙට් සංස්කෘතිය අනුව, 
හැඟීෙමන් වැඩ කරලා,  විපතට පත් ජනතාව ෙබ්රා ගැනීමටත්, 
ජනතාවෙග් ඒ පීඩනය අඩු කිරීමටත් කටයුතු කිරීම ගැන අෙප් 
තිවිධ හමුදාවට වාෙග්ම, රාජ්ය යන්තණය, සියලුම සිවිල් 
සංවිධානවලට සහ  අෙනකුත් සියලු ෙදනාටම මම විෙශේෂෙයන්ම 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.   

රජයක් හැටියට වන්දි ෙගවීෙම් කාර්යෙය්දී අපි පමා ෙවලා 
තිෙබනවාය කියලා සමහර අය කිව්වා. මම වගකීෙමන් කියනවා, 
ෙම් අවස්ථාෙව් ජීවිත හානි වුණු, ෙද්ෙපොළ හානි වුණු සියලු 
ෙදනාටම වන්දි ෙගවීෙම් ශක්තිය අෙප් රජය සතුව තිෙබන බව. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙද්ෙපොළ හානි සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 25 දක්වාද, 
ජීවිත හානියක් සඳහා රුපියල් ලක්ෂයක් දක්වාද ජාතික රක්ෂණ 
භාර අරමුදල තුළින් වන්දි ෙගවීමට ෙම් අවස්ථාෙව් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඊටත් වඩා ෙමොනවා හරි වැඩ 
පිළිෙවළක් ඇති කළ යුතුය කියලා රජය තීරණය ක ෙළොත් ඒ 
සඳහාත් දායක වීමට අපට ශක්තිය තිෙබනවා. ෙම් ගංවතුර සහ 
නාය යෑම් ඇති වුණු ෙවලාෙව් ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල මඟින් 
රුපියල් මිලියන 125ක් ක්ෂණිකවම ඒ ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙයොමු 
කළා. පසුගිය සතිය ෙවන ෙකොට තවත් රුපියල් මිලියන150ක් අපි 
ෙයොමු කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙද්ෙපොළ තක්ෙසේරු කිරීම් සහ 
රජෙය් අෙනකුත් කියා මාර්ග අවසන් කරලා, අදාළ වන්දි ෙගවීම 
සඳහා ෙයොමු කෙළොත් ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල තුළින් ඒ 
සඳහා වන්දි ෙගවීමත් කරන්න පුළුවන්ය කියලා ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
මතක් කරනවා. 

අෙප් ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කිව්වා, 2016දී 
ආපදාවට ලක් වුණු අයෙගන් ෙකොටසකට විතරයි වන්දි ෙගවා 
තිෙබන්ෙන් කියලා. ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් අවස්ථාෙව් පකාශ 
කරනවා, අපි රුපියල් මිලියන 3000ක් -රුපියල් බිලියන 3ක්- 
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ෙගවා තිෙබන බව. We have paid Rs. 3 billion.  තවත් රුපියල් 
මිලියන 800ක් ෙගවන්න තිෙබනවා. ඒ claims ටික අපට ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා.  තව සතියකින්, ෙදකකින් අපි සියලු ෙද්ම සම්පූර්ණ 
කරනවාය කියන එකත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආපදා කළමනාකරණය 
ගැනත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් ජීවිත 
රක්ෂණ, වාහන රක්ෂණ තිෙබනවා. මම හිතන විධියට අෙප් විවිධ 
රක්ෂණ කම තුළින් ඒෙගොල්ලන්ෙග් ෙද්ෙපොළ සහ ජීවිත සඳහා 
රජෙය් රක්ෂණ කමයට වඩා ඉහළ වටිනාකමකින් රක්ෂණය 
කෙළොත්, අවදානම් පෙද්ශවල සිටින ජනතාවට මීට වඩා ගංවතුර 
ඇතුළු ආපදාවලින් නැවතත් නැඟිට සිටීෙම් ශක්තිය ඇති කර 
ගන්න පුළුවන්ය කියලා අපි ජනතාව, විෙශේෂෙයන්ම මධ්යම 
පන්තිය දැනුවත් කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම  මම ෙම් අවස්ථාෙව් 
මතක් කරනවා, එක පැත්තකින් ගංවතුරක් එන ෙකොට රෙට් 
අෙනක් පැත්ෙතන් නියඟයක් ඇති ෙවලා තිෙබන බව. මා 
නිෙයෝජනය කරන පුත්තලම් දිස්තික්කෙය් පවා අද වන විට නියං 
තත්ත්වයක් ඇති වී  තිෙබනවා.  

ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශයත් එක්ක එකතු ෙවලා ඒ 
ජනතාවෙග් පීඩනය අඩු කරන්න අපි විශාල වැඩ ෙකොටසක් 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ වැඩ ෙකොටස හරහා අෙප් රෙට් තිෙබන 
ආර්ථිකයට හානියක් ෙනොවී ඉස්සරහට යන්නත් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. නමුත්, ගංවතුර වැනි ස්වාභාවික 
විපත්වලින් අනිවාර්යෙයන්ම අෙප් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයට 
බලපෑමක් කරනවා. ඒ තුළින් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයට සිදුවන 
බලපෑම අවම කිරීම සඳහා දැනටමත් අපි වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කරලා තිෙබනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම අපි මතක් කරන්න ඕනෑ, ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
ජනතාවෙග් එදිෙනදා ජීවෙනෝපාය පවා අහිමි ෙවලා තිෙබන බව. 
ඒ වාෙග්ම අෙප් ෙත් වැනි ෙභෝගවලටත් ෙම් තුළින් හානි සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා. තවද, අනිකුත් ණය ෙගවා ගන්න බැරිවත් ජනතාවට අද 
පීඩනයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ෙවනුෙවන් ගරු 
අගාමාත්යතුමාෙග් උපෙදස් පරිදි ණය සහනයක් දීම සඳහා රුපියල් 
බිලියන 2ක මුදලක් අපි ෙවන් කළා. ඒ අනුව දැන් අපි එම වැඩ 
පිළිෙවළ කියාත්මක කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

ෙම් ව්යසනය ඇති වුණු දා පටන් අද වන ෙතක් ගරු 
අගාමාත්යතුමා ඉතාම සමීපව තිවිධ හමුදාව ඇතුළු රාජ්ය 
යන්තණයට ෙම් සම්බන්ධෙයන් අවශ්ය සියලුම උපෙදස් දීෙම් 
කටයුතු කළා. ගංවතුර සහ නාය යෑම් ඇති වුණු දවෙසේ පටන්ම 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් උපෙදස් පරිදි එතුමා එය කියාත්මක 
කළා. ඒ නිසා ෙම් කටයුත්ෙත්දී රාජ්ය යන්තණෙය් පමා වීමක් 
අපට දකින්න නැහැ. නමුත්, ෙම් කටයුතු තවතවත් ශක්තිමත් 
කරලා, තවතවත් වැඩිදියුණු කරලා අපි ඉස්සරහට යන්න ඕනෑ. ඒ 
වාෙග්ම ෙම් ගංවතුර තත්ත්වය වසරක් පාසා එන නිසා යම් 
ආකාරයක ජාතික වැඩ පිළිෙවළක් අනුව ගංවතුර පාලනය කිරීෙම් 
ෙයෝධ කියාවලියක් ෙම් රෙට් සියලු ෙදනාෙග්ම ශක්තිය මත අපි 
කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ඒ ජනතාව පහත් බිම්වල 
ෙහෝ ගංගා අයිෙන් පදිංචිව ඉන්නවා නම්, ඒ සම්බන්ධෙයන් අපි 
පූර්ව විමර්ශනයක් කරලා ඔවුන්ව ඒ ප ෙද්ශවලින් ඉවත් කරන්න 
කටයුතු කරන්න ඕනෑ. සුනාමි ෙයන් පස්ෙසේ අපි ඒ වාෙග් 
වැඩසටහනකට ගියා. ඒ පූර්ව පරීක්ෂණය තුළින් ජීවිත හා ෙද්පළ 
හානිය අපට අවම කරගන්න පුළුවන්.  

අෙප් රෙට් පමණක් ෙනොෙවයි, මුළු ෙලෝකෙය්ම කාලගුණය 
දැන් ෙවනස් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ කාලගුණය  සමහර ෙවලාවට 
ෙකොයි විධියට හැසිෙරයිද කියලා තක්ෙසේරු කර ගන්න අපට තියා 

ෙලෝකෙය් තිෙබන බලවත් රටවලට පවා ෙනොහැකි ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ඊට අවශ්ය සියලුම තාක්ෂණික උපෙදස් හා 
දැනුම ලබාෙගන ගංවතුර වැනි ස්වාභාවික ආපදා අවම කිරීම 
සඳහා අපි ඉදිරියටත් කියාත්මක වනවා කියමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

 
[අ.භා. 5.15] 
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පෘථිවි ෙගෝලයත් ඒ හා බැඳුණු 

ජලෙගෝලයත්, වායුෙගෝලයත් තුළ ෛදනිකව, මාසිකව, වාර්ෂිකව 
සිදුවන කාලගුණික හා ෙද්ශගුණික විපර්යාස මත තමයි 
ෙසොබාදහම තුළ ෙමවැනි දෑ සිදුවන්ෙන් කියන එක අපි විශ්වාස 
කරනවා. 

ෙම් රෙට් මුදුන් මල්කඩ වූ ෙගොවියාටත්, ඒ වාෙග්ම රෙට් 
ජනතාවට මහඟු ෙසේවයක් කරන ධීවර ජනතාවටත් ෙපොෙත් පෙත් 
දැනුම තිෙබන අප කාටත් වඩා ෙම් ගැන පාෙයෝගික අත් දැකීම් 
තිෙබනවා. ඒ අයට ෙම් කාලගුණික සහ ෙද්ශගුණික ෙවනස්කම් 
පිළිබඳව පුදුමාකාර අත් දැකීම් තිෙබනවා වාෙග්ම ඔවුන්ට 
පුළුවන්කම තිෙබනවා, ෙම් විපර්යාස පිළිබඳව කල් තියා දැනුවත් 
ෙවලා ඒ සම්බන්ධෙයන් අනාවැකි පළ කරන්න. නමුත්, ෙම් 
විෂයයන් සම්බන්ධෙයන් දැවැන්ත දැනුම් සම්භාරයක් උකහා 
ෙගන තිෙබන අෙප් කාලගුණ විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙම් 
දක්වාම අෙප් රෙට් සිදුවන ස්වාභාවික ආපදාවන්ට ෙපර ඇතිවන 
ෙද්ශගුණික සහ කාලගුණික ෙවනස්කම් පිළිබඳව, වායුෙගෝලෙය් 
හැසිරීම පිළිබඳව අද වනතුරුත් විධිමත්ව නිරීක්ෂණය කරලා යම් 
ආකාරයක පැහැදිලි කිරීමක්, නිවැරදි මතයක් පළ කරන්න අසමත් 
ෙවලා තිෙබන බව අපි දන්නවා. මා දන්ෙන් නැහැ, ඒක කාෙග් 
වරදද කියලා. මා විශ්වාස කරනවා, ෙම්කට රෙට් පාලකයනුත් යම් 
පමාණයකට වග කිව යුතුයි කියලා. වැසි ලැබුණු පමණින්ම නාය 
යෑම්, ෙසෝදාපාළුව, ජල ගැලීම්, නියඟය, ඒ වාෙග්ම ෙවරළ 
ඛාදනය ආකස්මිකව ඇති වන්ෙන් නැහැයි කියලාත් අප දන්නවා. 

ඉතිහාසය පුරාම කරන ලද පරිසර විනාශෙය්, අවිධිමත් 
ඉදිකිරීම්වල සහ එම කියා මාර්ගවල පතිඵලයක් වශෙයන් තමයි 
ෙම් තත්ත්ව ඇති ෙවන්ෙන් කියන කාරණය අපි විශ්වාස කරනවා. 
ෙම්වාට මිනිස් කියාකාරකම් මූලික ෙවනවා. නියඟ, ෙසෝදා පාළුව, 
ජල ගැල්ම, සාමාන්ය ඛාදනය ෙහවත් ගංගා ඛාදනය, සමුද ඛාදනය 
ඇති වන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක සම්බන්ධෙයන් කථා කරලා 
බැලුෙවොත් අපි දන්නවා, සුදු අධිරාජ්යවාදින් අෙප් රටට ඇවිල්ලා, 
අෙප් කඳුකරෙය් තිබුණු අඩි 5,000ට වඩා ඉහළ තිබුණු දැවැන්ත 
වෘක්ෂලතා වැස්ම මුළුමනින්ම කපලා ෙකොටලා විනාශ කරලා 
දාලා, ඒ මත වාණිජ වගාව ඇති කළ බව.  

ෙම් වාණිජ වගාව කිරීම නිසා ෙමොකද වුෙණ්? එෙතක් තිබුණු 
වෘක්ෂලතා වැස්ම මුළුමනින්ම විනාශ ෙවලා ගිහිල්ලා, ඒ කඳු භූමි 
එළි ෙපෙහළි වුණා. ඒවාෙය් තිබුණු ගස් ෙකොළන් ඉවත් වීම නිසා 
අෙප් රෙට් ජල හිඟයක් ඇති වුණා; දිය උල්පත් සිඳී ගියා. ඒ නිසා 
අපට නියඟ ඇති වුණා.  අද ඒ කඳුකර පෙද්ශවලට සාමාන්ය 
වර්ෂාවක් ලැබුණත් ෙමොකක්ද සිදු වන්ෙන්? වගාව ෙහේතුෙවන් පස 
බුරුල් වීම නිසා මතු පිට තිෙබන පස් තට්ටුව ෙසෝදා පාළුවට ලක් 
ෙවලා, ඒවා දිය පාරවල් ඔස්ෙසේ  පහළට ගහෙගන ඇවිල්ලා, අෙප් 
ගංගාවල තැන්පත් වුණා. ෙම් නිසා ගංගාවල පතුළ ෙගොඩ වුණා. 
ගංගාවල පතුළ ෙගොඩ වීම නිසා සුළු වර්ෂාවකදී වුණත් ගංගාවල 
ජල මට්ටම ඉහළ ගිහිල්ලා දැවැන්ත ජල ගැල්මක් ඇති වුණා.  

ෙම් ජලයත් එක්ක ෙසෝදා පාළුෙවන් ගසා ෙගන ආපු ෙරොන් 
මඩ මුහුදට ගහෙගන ගිහිල්ලා, ෙකොරල් පර මත  තැන්පත් වුණා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙකොරල් පර මත තැන්පත් වුණු ෙරොන් මඩ නිසා ඇති වුණු 
රසායනික කියාකාරිත්වෙය් පතිඵලයක් වශෙයන් දැවැන්ත මුහුදු 
ඛාදනයක් සහ ෙවරළ ඛාදනයක් ඇති වුණු බව අපි දන්නවා. ෙම්ක 
තමයි, දම්වැලක පුරුක් වාෙග් චකීයව ඇති වුණු කියා කලාපය. 
අතීතෙය් සිට ෙම් දක්වාම, වර්තමානෙය් සිට අනාගතය දක්වාම ඒ 
වැරැදි කියාමාර්ග දිගින් දිගටම සිදු වීෙම් පතිඵලයක් වශෙයන් 
උපන් නූපන් පරපුරට ෙම් ඇති වන ස්වාභාවික ආපදාවලින් දුක් 
විඳින්න, බැට කන්න, ජීවිත විනාශ කර ගන්න, ෙද්පළ විනාශ කර 
ගන්න සිදුෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් විනාශය  දැන්වත් අපි 
නතර කර ගත යුතුයි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් විධිමත් කියාමාර්ග ගත 
යුතුයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා.  ෙම් සම්බන්ධෙයන් තිබුණු 
පාලනයටත්, තිෙබන පාලනයටත්, ඉදිරියට එන්න තිෙබන 
පාලනයටත් සුවිෙශේෂ වගකීමක් පැවෙරනවා. අතීතෙය්, 
වර්තමානෙය් වාෙග්ම අනාගතෙය් එන්න බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් 
ඉන්න පාලකයන්ටත් අපි කියනවා, "දැන්වත් ෙම් පිළිබඳව 
සැලකිල්ල ෙයොමු කරලා, ෙම් සම්බන්ධෙයන් විධිමත් කියාමාර්ග 
ගන්න" කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, චීනෙය් ෙශෝකය තමයි කහ 
ගඟ ෙහවත් ෙහොවැංෙහෝ ගඟ. නමුත් ෙම් වනවිට චීනෙය් 
පාලකයන් ඒ මහා ෙඛ්දවාචකය අෙනක් පැත්තට හරවලා 
තිෙබනවා. අද ඒ රටත්, ජනතාවත්, පරිසරයත්, ඒ මහා 
ෙඛ්දවාචකෙයන් මුදා ෙගන තිෙබනවා. ඒ රෙට් පාලකයන් 
ජනතාවට, පරිසරයට සැබෑ ආදරයක් ඇතිව විධිමත් පාලන 
කමයක් - විධිමත් සැලැස්මක් - හදපු නිසා තමයි ඔවුන් ඒ 
ජයගහණ ලබා තිෙබන්ෙන්.  

මම පසුගිය දවස්වල චීනෙය් සංචාරය කළා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, නාය යෑම් වළක්වන්න ඔවුන් ඉතා නිවැරැදි 
විද්යාත්මක උපකමික කියා මාර්ගයක් භාවිත කරලා තිෙබනවා. 
වෘක්ෂලතා වැස්ම තිෙබන ඒ උත්තල සහ අවතල කඳු  බෑවුම්වල 
දැවැන්ත යකඩ කූරු ෙපොෙළොවට බස්සලා, ඒවා එකතු කරලා 
වාෙන් ෙක්බල් දැල් එලා ආවරණය කර තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ෙමොනම ආකාරයකින්වත් නාය යෑමක් සිදු ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ 
දැවැන්ත ආරක්ෂක වැටට පහළින් තමයි අධිෙව්ගී මාර්ගය දිව 
යන්ෙන්. ඔවුන් විධිමත් කියා මාර්ග තුළින් ඒ සව්ාභාවික ආපදා  
වළක්වාෙගන  තිෙබනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මට තව විනාඩි තුන-හතරක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි.  

නිලධාරින්ට කරන යම් යම් ආකාරෙය් ෙද්ශපාලන බලපෑම් හා 
ඉල්ලීම් මත කරනු ලබන අනවසර ඉදිකිරීම් ගැනත්  මම කියන්න 
ඕනෑ. ඒ විධියට නගරවල මාර්ග, කානු අවහිර කරමින් දැවැන්ත 
ඉදිකිරීම් කරනවා. ඒ නිසා ෙපොඩි වරුසාවක් වැස්සත් වතුර පිරිලා 
ගංවතුර තත්ත්වයක් ඇති ෙවනවා.  

රක්ෂිතවල පදිංචි කිරීම් කරනවා. ගංගා රක්ෂිත, ඇළ රක්ෂිත, 
වැව් රක්ෂිත, මාර්ග රක්ෂිත, කළපු රක්ෂිත, ෙවරළ රක්ෂිත ආදියට 
බලපත දීලා, අවිධිමත් විධියට පදිංචි කිරීම් කරලා තිෙබනවා.        

ඒ මිනිස්සු මරණය අතින් අරෙගන ජීවත් ෙවනවා. වරුසාවක් 
වැහපු ගමන් ගංවතුර ඇවිල්ලා ඒ මිනිස්සු විනාශ ෙවනවා. ඒක 
දැන ෙගන තමයි ඒ අය පදිංචි ෙවලා ඉන්ෙන්.  වහාම කියාත්මක 
වන පරිදි රජය විසින් කියා මාර්ගයක් අර ෙගන, ඒ අය සුදුසු 
තැන්වල පදිංචි කිරීෙමන් ෙම් තත්ත්වය වළක්වා ගත හැකියි 
කියලා අපි විශ්වාස කරනවා.  

 ඉහළ කඳුකර පෙද්ශවල නිර්මාණය කරනු ලබන මහා 
පරිමාණ ජලාශ අනිවාර්යෙයන්ම බලපානවා, ෙම් නාය යෑම්වලට. 
අපි දන්නවා, අද අෙප් රෙට් මහා ජලාශ හදලා තිෙබනවා. අද අපි 
ෙබ්සමක් ඔළුව උඩ තබා ෙගන ඉන්නවා වාෙග්යි ඉන්ෙන්. ඒ 
විශාල ජලාශ නිසා පස් තට්ටුෙවන් යටට කමානුකූලව ජලය 
රූරාෙගන බැහැලා, අනිවාර්යෙයන්ම නාය යාම් ඇති ෙවනවා. එය 
පහළ පෙද්ශවලට බලපානවා.  අනුරාධපුර, ෙපොෙළොන්නරු 
යුගවල, ඒ වාෙග්ම රුහුෙණ් ඒ පෙද්ශවල වැව් තැනුෙව්, තැනි 
බිම්වල.  අන්න ඒ අත්දැකීම් අරෙගන ෙම් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු 
කරන්න කියලා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා.  

 වගුරු බිම් ෙගොඩ කිරීම, වාරි ඉඩම් ෙගොඩ කිරීම වහාම 
නවත්වන්න ඕනෑ. මට මතකයි, රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා 2002 
අවුරුද්ෙද් කිව්වා, ගම්පහ දිස්තික්කෙය් කුඹුරු බිම් ෙගොඩ කරලා 
ඒවාෙය් ෙගොඩනැඟිලි හදන්න කියලා. ඒ වාෙග් කියා මාර්ගත් 
බලපා තිෙබනවා, ෙම් මහා දැවැන්ත විනාශයට. ඒ වාෙග්ම මම 
ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරන්න ඕනෑ, ගංවතුර සහ නාය 
යෑම් නිසා- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මට තව විනාඩි ෙදකක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාෙග් කාලය අවසන් ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගංවතුර සහ නාය යෑම් නිසා අනාථභාවයට පත් සියලුෙදනා 

එෙතක් අභිමානෙයන් ජීවත් වුණු අය. ඒ අය දැන් අසරණභාවයට 
පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සමහර අය ආධාර උපකාර ගන්න 
එන්ෙන් නැහැ, ලජ්ජාවට පත්ව සිටිනවා. ඒ   සඳහා ඒ අයෙග් 
පසුබෑමක් තමයි තිෙබන්ෙන්. ඒ අය හිඟමෙන් ගිය මිනිස්සු 
ෙනොෙවයි.  

අෙප් ''රතු තරුව'' සහන ෙසේවා බළකාය තරුණ තරුණියන් 
මහ මඟට ඇදලා දමපු, රවට්ටපු ''නිල් බලකාය'' වාෙග් ෙනොෙවයි. 
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් පමණක් ෙනොෙවයි, මාතර 
දිස්තික්කෙය්ත් තිහෙගොඩ, මාතර, අකුරැස්ස, පිටබැද්දර, ෙමොරවක, 
ඌරුෙබොක්ක, ෙදනියාය පෙද්ශවල මිල කළ ෙනොහැකි, ගණනය 
කළ ෙනොහැකි දැවැන්ත විනාශයක් ෙවලා තිෙබද්දී අපි ඒ 
පෙද්ශවලට වතුර ෙමෝටර් 30ක් අරෙගන ගිහිල්ලා ඒ මඩ පිරුණු 
ළිංවල වතුර හිස් කරලා දීලා, ඒ අයෙග් ෙගවල්වල තිබුණු මඩ 
ඉවත් කරලා දීලා, ඒ මිනිසුන්ට ජීවත් ෙවන්න පදනමක් සකස් 
කරලා දුන්නා. 
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[ගරු  නිහාල් ගලප්පත්ති   මහතා] 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
දින පහක් යන විට මාතර, නාදුගල, තුඩාව පෙද්ශවල වතුරට 

බහින්න බැරි වුණා. වතුර පල් ෙවලා, කකුල් කසන්න ගත්තා. 
නමුත් අපි ඒ වතුෙර් බැහැලා අෙප් ජනතාව සුවපත් කරන්න, ඒ 
ජනතාවෙග් ෙගවල් ෙදොරවල් ශුද්ධ පවිත කරලා ෙදන්න දැවැන්ත 
කැප කිරීමක් කළා.  ෙකෝටි පෙකෝටි ගණන් වියදම් කළත්, 
පරිත්යාග කළත් අපි කිසිෙවකුට ආපසු දිය ෙනොහැකි, ඒ මහා 
විනාශෙයන් හානි වුණු ජීවිත-  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි, කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මට විනාඩියක් ෙදන්න. කාලයක් පුරා දහඩිය මහන්සිෙයන් 

ෙසොයා ගත්ත ෙද්වල් ආපසු ඒ විධියටම ෙගොඩ නඟා ගන්න 
හැකියාවක් නැහැ. ඒ නිසා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා, විෙද්ශ ආධාර, 
පදාන හා මහජන මුදල් ෙකෝටි ගණන්  දිෙනන් දින, වසෙරන් වසර 
වියදම් කරන්ෙන් නැතුව, ෙම් සම්බන්ධෙයන් පාඩමක් ඉෙගන 
ෙගන ඉදිරියට ගත යුතු කියා මාර්ග  ඒ සම්බන්ධෙයන් කටයුතු 
කරන්න කියලා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ගරු නලින්ද ජයතිස්ස 

මන්තීතුමාත්  ඔබතුමාෙගන් ෙවලාව ගත්තා.  

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වශෙයන් විනාඩියක් 

ෙදන්න තව එක කරුණක් කියන්න.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
විනාඩිය, විනාඩිය පැයක් විතර යනවා. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
1970.03.12 වන දින පස්වරු 4.00ට ෙකොළඹ හයිඩ් පිටිෙය්දී 

පැවැති ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් මංගල රැසව්ීෙම්දී ෙරෝහණ 
විෙජ්වීර කථිකයා ෙමෙසේ කියා තිෙබනවා. "ආදරණීය මව්වරුනි, 
පියවරුනි, සෙහෝදර සෙහෝදරියනි, මා අද ෙම් මංගල රැස්වීම අමතා 
කථා කරන්ෙන් මරණ වෙරන්තුව අෙත් තබා ෙගනයි. සුදු 
අධිරාජ්යවාදීන් අෙප් මාතෘ භූමිය බලහත්කාරෙයන් අල්ලා 
ගැනීෙමන් පසුව කන්ද උඩරට අඩි 5,000ට වඩා උස සියලු 
වනාන්තර භූමිය කපා විනාශ ෙකොට ෙත් වගා කළා. ඉන් පසුව කළු 
සුද්ෙදෝ ඉතිරි වනාන්තර ටිකත් කපා, මහා විනාශයක් සිදු කරමින් 
සිටිනවා.  

ෙම් මහා විනාශය නැවැත්තුෙව් නැත්නම් දශක තුනක්, හතරක් 
ඉදිරියට යද්දී නායයෑම්, ෙසෝදා පාළුව, නියඟය, ජල ගැලීම් ඇතිවී 
ජන සංහාරයක් සිදුෙවනවා. ෙම් මාතෘභූමිෙය් ෙගෝලීය තත්ත්වය 
අනුව ස්වභාවික පරිසරෙය් සමතුලිතතාව රැකීමට නම් 
අනිවාර්යෙයන්ම අඩි 5,000කට වඩා උස් සියලු භූමි වනගත කළ 
යුතුයි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, කථාව ෙකටි කරන්න. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
තව තත්ත්පර 5ක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.   

කළු සුද්දනි, ෙම් මහා විනාශය දැන්වත් නවත්වාපල්ලා.  එෙසේ 
ෙනොකළෙහොත්  නාය යෑම්වලින්, කඳු කඩාවැටීම්වලින් සියදහස් 
ගණන් ජනයා මිය යෑම වළක්වා ගන්නට බැරි ෙව්වි. එදාට මා 
ජීවතුන් අතර සිටින්නටත්, ෙනොසිටින්නටත් පුළුවනි.  ස්තුතියි, මම 
නවතිනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත අමාත්යතුමා. 

 
[අ.භා. 5.27] 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා (විද්යා, තාක්ෂණ හා 
පර්ෙය්ෂණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த - விஞ்ஞான, 

ெதாழில் ட்ப மற் ம் ஆராய்ச்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of  Science, 
Technology and Research) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙමම විවාදය අතරතුර ගරු 

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් කිහිපෙදෙනකු විසින්,  විෙශේෂෙයන්ම 
සාලාව හමුදා කඳවුෙර් අවි ගබඩාෙව් සිදුවූ පිපිරීම - ස්වභාවිකව 
ෙනොවුණත් -  පිළිබඳව යම් ආකාරයක අදහස් පකාශ කිරීමක් 
කළා. සාලාව යුද හමුදා කඳවුෙර් පිපිරීමට පසුදා සිටම ඒ 
සම්බන්ධෙයන් යම් කාර්ය භාරයක් ඉටු කරන්නට අපට 
පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ වාෙග්ම  ෙකොළඹ දිස්තික් ෙල්කම් 
කාර්යාලෙය් ඊට පසුව පැවැති මාසික සාකච්ඡාවලදී ඒ පිළිබඳව 
අවධානය ෙයොමු කරනු ලැබුවා. ඒ අනුව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
හැන්සාඩ්ගත වීම සඳහා ෙමන්න ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛන ටික මා  
ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතියි.  

සාලාව යුද හමුදා කඳවුෙර් සිදුවූ පිපිරීෙමන් විපතට පත්වූ 
ජනතාව ෙවනුෙවන් එදා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය 
රජෙය් අෙනකුත් ෙදපාර්තෙම්න්තුත් සමඟ ඒ අවස්ථාවට අවශ්ය 
වන්නා වූ කූඩාරම් ලබාදීම, පිරිසිදු කිරීම් කිරීම, ජලය පිරිසිදු 
කිරීම, ළිං පවිත කිරීම, ආහාර පාන ආදිය සැපයීම යන කරුණු 
හැරුණාම මූල්යමය වශෙයන් පළමුවැනි වටෙය්දී ආපදාවට ලක්වූ 
අයට කුලී දීමනාවක් හැටියට රුපියල් 50,000 බැගින් 
748ෙදෙනකුට රුපියල් මිලියන 37ක්ද, ෙදවැනි වටෙය් 
174ෙදෙනකුට රුපියල් මිලියන 8ක්ද, තුන්වැනි වටෙය්දී 
154ෙදෙනකුට රුපියල් මිලියන 7.6ක්ද, හතරවන වටෙය්දී 
64ෙදෙනකුට රුපියල් මිලියන 3.2ක් සහ පස්වන වටෙය්දී 
61ෙදෙනකුට රුපියල් මිලියන 3.0ක් වශ ෙයන් වාර 5කදී රුපියල් 

1463 1464 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මිලියන 62.3ක් ෙගවලා තිෙබනවා. ස්වයං රැකියා සඳහා රුපියල් 
10,000 බැගින් 238ෙදෙනකු ෙවනුෙවන්  රුපියල් මිලියන 2.38ක් 
වියදම් කර තිෙබනවා.  

හමුදාව විසින් සිදුකළ පතිසංස්කරණ සඳහා හමුදාව ෙවනුෙවන් 
රජය රුපියල් මිලියන 47.58ක වියදමක් දැරුවා. ඒ වාෙග්ම 
හානියට පත් නිවාස, ව්යාපාරික ස්ථාන සහ තක්ෙසේරු ලැබූ 
ව්යාපාරික ස්ථාන සංඛ්යාව  2,042යි.  එයින් 2016.12.31 දින වන 
විට 1,914 ෙදෙනකුට රුපියල් මිලියන 752.6ක් ෙගවා නිම කර 
තිෙබනවා. 2017 වර්ෂෙය් දී තවත් 25ෙදෙනකුට රුපියල් මිලියන 
7.438ක් ෙගවා තිෙබනවා. ඒ අනුව වන්දි ෙගවූ සංඛ්යාව 1,939ක් 
වන අතර, ෙගවූ මුදල රුපියල් මිලියන 760.082ක් ෙවනවා.  ඒ 
වාෙග්ම ගෘහ උපකරණ විනාශ වීම් සම්බන්ධව තක්ෙසේරු වාර්තා  
754ක් ලැබිලා තිෙබනවා.  එයින් ෙකොටසකට 2016 දී රුපියල් 
මිලියන 100ක් ෙගවලා තිෙබනවා.  

2017 ෙම් ෙවනෙකොට 297ෙදෙනකු සඳහා රුපියල් මිලියන 
200ක් ෙගවා තිෙබනවා. 760ෙදෙනකු සඳහා මුළු වන්දි මුදල 
රුපියල් මිලියන 300.8ක් ෙගවා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම තව දුරටත් 
වන්දි ෙගවීමට ඇති නිවාස සංඛ්යාව 103ක් වන අතර, ඒ සඳහා 
ෙගවිය යුතු මුදල රුපියල් මිලියන 11.2ක් ෙවනවා. ගෘහ උපකරණ 
සඳහා 94ෙදෙනකු ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 25.0ක් ද, කෘෂි 
හානි සඳහා පතිලාභීන් 140ෙදෙනකුට වන්දි වශෙයන් රුපියල් 
මිලියන 14.756ක් ෙවන්කර තිෙබනවා. දැනට 104ෙදෙනකු සඳහා 
රුපියල් මිලියන 10.4ක් ෙගවා නිමකර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම තව 
දුරටත් 36ෙදෙනකු සඳහා වන්දි ෙගවීමට තිෙබනවා. ඒ සඳහා 
රුපියල් මිලියන 4.3ක් ෙවන්කර තිෙබනවා. සාලාෙව් හානිය නිසා 
නිවාස හානි සඳහා වන්දි, ගෘහ උපකරණ හානි සඳහා වන්දි, වගා 
හානි සඳහා වන්දි සහ කුලී මුදල ෙගවීම සඳහා වැය කළ මුළු මුදල 
රුපියල් මිලියන 1,200ක් පමණ ෙවනවා. දැනට  83ෙදෙනකු වන්දි 
ලබාෙගන නැහැ. 4වැනි වටෙය්දී අභියාචනා ඉදිරිපත් කරලා 
රජෙය් තක්ෙසේරු වාර්තා සමඟ සෑහීමකට පත් ෙනොවූ නිසා ඔවුන් 
දැනට මානව හිමිකම් ෙකොමිසමට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. මුළු පිරිස 
වන 2,042ෙදෙනකුෙගන් දැනට වන්දි ෙගවීමට ඉතිරිවී ඇති ගණන 
83යි. ඒ මානව හිමිකම් ෙකොමිසෙම් විභාගය අවසන් වුණාම, එයින් 
ෙදන නිෙයෝගයක් අනුව ෙගවීම සඳහා දිස්තික් ෙල්කම්වරයා විසින් 
ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශයට දැනුම් දීලා අවශ්ය පතිපාදන 
ලබා ගැනීමට සූදානම් ෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ දරපු උත්සාහයට මම යළිත් 

වරක් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අපිත් එයට සහභාගි වුණා. "සාලාව" 
සිද්ධියට වන්දි ෙගවීම තවම ඉවර නැති කථාව ඔබතුමාත් 
පිළිගන්නවා.  

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ඔව්, තව ටිකක් තිෙබනවා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
නමුත් හමුදා කඳවුෙරන් එම භූමි භාගය නිදහස් කරෙගන  

නගරය හැදීමට ෙපොෙරොන්දු වුණා. අන්න ඒක ෙකරිලා නැහැ. 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
තවම නිදහස් කරලා නැහැ. ඒෙක් ඇස්තෙම්න්තුවක් හදලා 

තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඒ ෙවනුවට ඔබතුමාත්, මමත් පාෙර් යන  ෙකොට ෙපෙනනවා, 

හමුදාව අලුතින් ෙලොකු කණුවක් නම් හදලා ඔරෙලෝසුවකට ලක්ෂ 
ගණනක් වියදම් කරලා තිෙබන බව.  අපි එය අනුමත කරනෙකොට 
ඔබතුමාත් එම කමිටුෙව් සිටියා ෙන්. 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමනි, නගරෙය් කඩවල 

සන්තකය අහිමි වුණු ව්යාපාරිකයන් 46 ෙදෙනකු ෙවනුෙවන් 
ෙවනම තාවකාලික market එකක් හදන්න මිලියන විසිපහක 
ඇස්තෙම්න්තුවක් හදලා තිෙබනවා. ඒක නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරියට භාර දීලා තිෙබනවා. අපි මාසිකව ෙකොළඹ දිස්තික් 
සම්බන්ධීකරණ කමිටුෙව්දී -DCC එෙක්දී -  ෙමම කාරණය 
පිළිබඳව කථා කරනවා.  එතෙකොට යම් ආකාරයක පමාදයක් සිදු 
ෙවලා තිෙබනවා නම්, අපිට එතැනදී කථා කරලා ඉක්මන් කර 
ගන්න පුළුවන්.  

ඊළඟට, අවිස්සාෙව්ල්ල ආසනෙය් තුම්ෙමෝදර නාය යෑම 
සම්බන්ධෙයන් ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා සඳහන් කළා. 
නාය ගිය දවසට දවස් ෙදකකට පසුව මම එතැනට ගියා. එෙසේ යන 
අවස්ථාව ෙවනෙකොට, ඇත්ත වශෙයන්ම transformer බිම 
තිබුෙණ්; කම්බි ටික බිම තිබුෙණ්. ඊළඟට tower එකට current 
එක නැති නිසා mobile phones පවා වැඩ කෙළේ නැහැ. හැබැයි, 
මම පාදුක්ක පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයට  ගිහින් දුරකථන 
ඇමතුම් ලබාෙගන නැවත ඒවා විධිමත් කළා.  විහාරස්ථානෙය්  
කඳවුරක් තිබුණා.  ඒ වාෙග්ම ඊට එහායින් තිබුණු ෙදමළ 
විද්යාලෙය්ත් කඳවුරක් තිබුණා. ෙකොෙහොම හරි දින තුනක් ඇතුළත 
transformer සවි කරලා විදුලිය ලබා ෙදන්න අපට පුළුවන්කම 
ලැබුණා. දැන් මාර්ගෙය් තිබුණු පස් කන්ද ඉවත් කරලා තිෙබනවා.  

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා කියපු විධියට එතැනින් 
ලබුගම-කලටුවාව ඉඳලා නළ  හතරකින් ජලය එනවා. එම නළ 
හතරම damage ෙවලා තිබුණා. එයින් එකක් පිළිසකර කරලා 
තමයි වතුර ෙදන්න පටන් ගත්ෙත්. දැන් අෙනක් කටයුතු ටික සිදු 
වී ෙගන යනවා. මහා මාර්ගය පිළිසකර කළාට පසුව, ලබුගම බස් 
එක ගමන් කරවන්න පුළුවන්. දැනට බස ්එකට යන්න බැහැ, පාර 
එම පරිමාණයට හැදිලා නැති නිසා. ෙම් පිළිබඳව දැන් මහා මාර්ග 
අමාත්යාංශෙය් අවධානය ෙයොමු කරලා තිෙබනවා.  
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය දින කිහිපය පුරාම -
ෙදවැනි දා ඉඳලා- මම කලවාන මැතිවරණ බල පෙද්ශෙය් 
කලවාන සහ අයගම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවල ආපදා 
කළමනාකරණ කටයුතුවලට සම්බන්ධ වී සිටියා. ඇත්ත 
වශෙයන්ම ෙමම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස ෙදෙක් පවුල් 
12,211ක් -පුද්ගලයින් 46,804ක්- ෙම්ෙකන් පීඩාවට ලක් වී 
තිෙබනවා. ෙම් වනවිට අවහිර වී තිබුණු සියලු පධාන මාර්ගවල 
අවහිරතා ඉවත් කරලා තිෙබනවා. පාරවල තිබුණු ගල් ආදී සියල්ල 
යුද හමුදාෙව් මැදිහත්වීම තුළින් ඉවත් කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
ෙමම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස ෙදෙක්ම පූර්ණ හානියට පත් 
නිවාස සංඛ්යාවක් තිෙබනවා. අපි ඒවා ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යාංශෙය් අවධානයට ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. ලබන සතිෙය් 
දී ෙම් පිළිබඳව තීන්දුවක් ගැනීමට නියමිතව තිෙබනවා. 
සම්පූර්ණෙයන් නිවාස අහිමි වුණු සංඛ්යාව 336ක් ෙවනවා.  ෙම් 
සඳහා යම් ආකාරයක දීමනාවක් ෙගවීම සඳහා කටයුතු කරනවා.  

ස්වාභාවික විපත් සිදුෙවන පමාණය වැඩියි කියන එකත් ෙමහිදී 
සඳහන් කරන්න අවශ්යයි.  ෙම් නිසා තමයි COP 21  කියන 
climate change -කාලගුණ විපර්යාස- පිළිබඳව රාජ්ය නායක 
සමුළු පවත්වා ගිවිසුම් අත්සන් කරන්නට  එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානය කටයුතු කෙළේ.  

එෙසේ කටයුතු කළාට ඒ රටවල් විසින් ඒ රටවලට බලපාන්නා 
වූ විවිධ,  ෙවනස් වූ  කාලගුණික තත්ත්වයන්වලට සූදානම් ෙවන්න  
ඕනෑ.  ඒ සඳහා නව තාක්ෂණය අවශ්යයි. ඒ නව තාක්ෂණය  එක 
වර ගන්න බැහැ.  ඒ සඳහා  යම් කාලයක් ගත ෙවනවා. අෙප් 
අමාත්යාංශයත් ෙමවැනි කරුණුවලදී -ඝන අපදව්ය 
කළමනාකරණ ෙය්දී, ආපදා කළමනාකරණෙය්දී-  නව තාක්ෂණය 
ෙයොදා ගැනීම  සඳහා අවශ්ය විද්යාඥයන්ෙග් සහාය ලබා ගැනීෙම් 
වැඩ පිළිෙවළක ෙයදී සිටිනවා. ඉතා අසාමාන්ය තත්ත්වයක් තුළ 
තමයි, විෙශේෂෙයන්ම කඳුකර පෙද්ශවල සති ෙදකකට  ෙපර ඇති 
වූ  ෙම් ආපදා තත්ත්වය ඇති වුෙණ්.  එය ෙකෙසේ අෙප්ක්ෂා කළත්  
නගර නිර්මාණෙය්දී  ෙම් සඳහා අවධානය ෙයොමු කිරීම අවශ්යයි. 
කඳු ගැට පහළ ෙකොටසින් කපා  එතැන ව්යාපාරික ස්ථාන ෙහෝ යම් 
යම් ස්ථාන ඉදි කිරීම  තුළින් ෙමය සිදු වී තිබුණු බවට සාක්ෂි 
ගණනාවක් පසුගිය කාලෙය් ෙම් පෙද්ශවලදී  ආපදා  සහන 
ෙසේවෙය් සිටින අවස්ථාෙව්දී අපි අත් දුටුවා. කඳු බෑවුමක 
අවසානෙය් තිෙබන  ෙකොටස අංශක 90ට  කපා හැර එතැන  යම් 
යම්  ෙගොඩනැඟිලි ඉදි කර තිෙබනවා. හැබැයි ඒ ෙගොඩනැඟිලි  උඩ 
සිට රූටලා  එන පසුත්  එක්ක ගිහින් ආපදාවට ලක් ෙවලා 
තිෙබනවා. අයගම  ෙපොලිස් ස්ථානය එයට ෙහොඳම උදාහරණයක්. 
එම නිසා අපි දැන්වත් නාගරික සැලසුම්කරණය, ගෘහ නිර්මාණය  
යන  ෙම් සියල්ලම  ඒ ඒ පෙද්ශවලට  ඕනෑ හැටියට කරන්නට  
ඕනෑ.  

දැන් උතුරු ඇෙමරිකාෙව් ෙලොස් ඇන්ජලීස් වාෙග් පෙද්ශවල 
හදන නිවාසවල  ground floor  එකට  පහළින් ෙපොෙළොව යට 
ෙවනම ෙකොටසක් නැහැ. වර්ජිනියා, ෙම්රිලන්ඩ්  වාෙග් පෙද්ශවල  
ෙපොළව යට පහළින්  අනිවාර්ෙයන්ම නිවාස ෙකොටසක් තිෙබනවා.  
ඒක ෙකොන්කිට් කර තිෙබන්ෙන්,   වෙට්ම  ආවරණයක්  එක්ක. 
උඩ ෙකොටස සියල්ල සාදා තිෙබන ්ෙන් ලීවලින්. නිකම් බැලුවාම 
ෙප්න්ෙන් ගල්වලින් හදලා  වාෙගයි. නැහැ. එෙහම නැහැ. ගෘහ 
නිර්මාණ ශිල්පය  ෙයොදා ෙගන  ඒ විධියට  සාදා තිෙබන්ෙන්. උඩ 
එෙහම හදා තිෙබන්ෙන් යම් ආපදාවක්- භූමිකම්පාවක්- සිදු 
වුෙණොත් අර පිරිසට ආරක්ෂිතව පල්ෙලහාට යන්න පුළුවන් 
ආකාරයටයි. උඩ ෙකොටස කඩා වැටුණාය කියා ෙකොන්කීට් ඇඟ  
මතට වැෙටන්ෙන් නැහැ.  සියල්ල ලීවලින් හදා තිෙබන්ෙන්.  එහි 
කෑම බීම සියල්ලම තිෙබනවා. එම නිසා අපටත් දැන් සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා, ෙම් ෙද්ශගුණික විපර්යාස නිසා  ලංකාව ඉන්දියන් 

සාග රෙය් තිෙබන්නාවු  රටක් හැටියටත්,  විෙශේෂෙයන් 2004 
ෙදසැම්බර් මාසෙය් සිදු වූ  සුනාමිෙයන් පසුව - අද වනතුරු 
පරීක්ෂණ පවත්වා ෙගන යනවා.- කුමන ආකාරෙය් ෙවනස් වූ 
බලපෑම් ද  අද ලංකාවට එන්ෙන් කියන කාරණය ගැන ෙසොයන්න. 
එම නිසා ස්වාභාවික විපත් පිළිබඳව නව තාක්ෂණය , නගර 
නිර්මාණය, ජනතාව දැනුවත් කිරීම වැනි කමෙව්ද  තුළින් තමයි 
ෙමයින් වන්නාවූ හානි පමාණය අවම කරන්නට පුළුවන් 
ෙවන්ෙන්. එයටයි ආපදා කළමනාකරණය කියා කියන්ෙන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට නියමිත ෙවලාව නම් අවසානයි.   

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ෙමම ආපදාව සිදු වුණායින් පස්ෙසේ  ඒ ජනතාවට  සහන 

සැලසීෙම් කටයුතුවලදී  ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශයත්, 
අෙනකුත්  අමාත්යාංශයත් ඒ වාෙග්ම තිවිධ හමුදාව, ෙපොලීසිය හා 
සිවිල් සංවිධානත්, විද ත් මාධ්යයත් විශාල කාර්ය භාරයක් ඉටු 
කළා. ඒ  සියලුෙදනාටම ස්තුතිවන්ත ෙවමින්  මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ඊළඟට ගරු  නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා. [බාධා කිරීමක්] 
ඕනෑ නම් ෙවන මන්තීවරෙයකුට කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න 
පුළුවන්. [බාධා කිරීමක්] ගරු ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමා. 

Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී  ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ 
මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
"ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි 

මා ෙයෝජනා කරනවා.  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව  ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර  මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON.  EDWARD GUNASEKARA   left the 
Chair and THE HON. SHEHAN SEMASINGHE  took the Chair. 

 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමා කථා කරන්න.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 5.39] 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුළු මහත් රටම  ෙව්දනාවට 

හා කම්පාවට පත් කරමින්  මිනිස් ජීවිත සිය ගණනක් අහිමි 
කරමින් පසුගිය දා ඇති වුණු  ගංවතුර සහ නායයාම ආපදා 
තත්ත්වය නිසා  සිය නෑසියන්ට  මුහුණුවත් බලා ගන්නට  
ෙනොහැකිවන ආකාරයට මිහිදන් වුණු  බුලත්සිංහල යටගම්පිටිෙය්,  
ජයලත්ෙගොඩ  අෙප්  නෑ සියන්ටත්, ඒ වාෙග්ම පාලින්ද නුවර 
අත්වැල්ෙතොට, දිගන්න, හරඹකන්ද  අඩි හැට හැත්තෑවක් යට 
මිහිදන් වුණු  අෙප් නෑ සියන්ටත්, ඒ වාෙග්ම කළුතර දිස්තික්කය 
පුරා මිය ගිය හැට හයක් වු ඒ සියලුම ජනතාවටත් අතුරුදහන් වූ 
සියලු ෙදනාටත්,  ෙම් ස්වාභාවික විපතින් පීඩාවට පත් ජනයා 
ගලවා ගැනීමට ෙගොස්  සිය ජීවිතය අහිමි කර ගත් ගුවන් හමුදා  
නිලධාරියාටත්,  පීඩාවට පත් වුණ හය ෙදෙනක් මුදවා ගනිමින් 
සිටියදී ජීවිතෙයන් සමුගත් ඒ මඝ මානවක පරම්පරාෙව් තරුණ 
ෙසොෙහොයුරා පිළිබඳවත් අෙප් සාතිශය සංෙව්ගය පිළිගන්වනවා. 

ෙම් විපත ඇති වුණු ෙමොෙහොෙත් පටන්, විපතට පත් වුණු 
ජනයා ගලවා ගැනීම ෙවනුෙවන් නිස්සරණාධ්යාශෙයන් කැප වුණු, 
ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් ඒ ෙවනුෙවන් වැඩට බැස්ස සියලු ෙදනාටත්, 
කළුතර දිස්තික්කය ගත්ෙතොත්, කළුතර දිස්තික්කෙය් මහා දිසාපති 
යූ.ඩී.සී. ජයලාල් මැතිතුමා ඇතුළු පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරු සියලු 
ෙදනාටත්, ෙසසු නිලධාරින්ටත්, ඒ වාෙග්ම, කළුතර දිස්තික්කෙය් 
ෙමන්ම ෙසසු දිස්තික්කවල විපතට පත් ජනයා ගළවා ගැනීම 
ෙවනුෙවන් ස්වකීය වෘත්තීය සීමාවන් ඉක්මවා ගිහින් කැප වුණු 
තිවිධ හමුදාෙව්, ෙපොලීසිෙය් හා සිවිල් ආරක්ෂක 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සියලු නිලධාරින්ටත්, ඒ වාෙග්ම ෙම් විපත 
ඇති වූ ෙමොෙහොෙත් සිට විපතට පත් වූ ජනයා ෙවනුෙවන් ෙසසු 
ජනයාෙග් මැදිහත් වීම, ෙසසු ජනතාවෙග් අත, ෙසසු ජනතාවෙග් 
හයිය ලබා ගැනීෙම් සුවිෙශේෂි කාර්ය භාරය සිදු කළ ෙම් රෙට් 
විද ත් මාධ්ය සහ මුදිත මාධ්ය සියල්ලටත් අෙප් කෘතෙව්දීත්වය 
පළ කරමින් ෙම් වැදගත් විවාදෙය්දී අෙප් අදහස් කිහිපයක් එකතු 
කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන්  අපි ෙම් ෙයෙදන්ෙන් 
පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණයක. ෙම් ආපදාව ඇති වීෙමන් පසුව ගත 
වුණු කාලය තුළ කටයුතු කෙළේ ෙකොෙහොමද, ෙමොකක්ද වුෙණ් 
කියන කාරණය තමයි අපි ෙබොෙහෝ ෙව්ලාවට සාකච්ඡාවට ලක් 
කරමින් ඉන්ෙන්. අපි දන්නවා, සාමසර කන්ෙද් ස්වභාවික 
ආපදාෙවන් අෙප් රෙට් ජනයා -අෙප් නෑසිෙයෝ- ෙදසියක් මිහිදන් 
වුණාට පස්ෙසේත් ෙමවැනිම සාකච්ඡාවක් ඇති වුණා. ඒ වාෙග්ම, 
සාලාව අවි ගබඩාව පිපිරීෙමන් අෙප් නෑසිෙයෝ ජීවිතක්ෂයට පත් 
වීෙමන් පසුවත් ෙමවැනිම සාකච්ඡාවක් ඇති වුණා. ඊට පසුව 
කැලණි ගං මිටියාවෙත් ඇති වුණු මහා ගංවතුෙරන් පසුවත්, ඒ 
ආපදාෙවන් ෙද්ෙපොළ හානි වුණාට පසුවත් ෙමවැනි පශ්චාත් 
සාකච්ඡාවක් සිදු වුණා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, පසුගිය සිංහල-හින්දු අලුත් අවුරුදු සමෙය් ඇති වුණු 
මීෙතොටමුල්ල ෙඛ්දවාචකෙයන් පසුවත් ෙමවැනි සාකච්ඡාවක් ඇති 
වුණා. මනරන් වාග් පාඨ කියැවුණා; දහසකුත් එකක් ෙපොෙරොන්දු 
ලැබුණා; ෙපොෙරොන්දු උස් හඬින් සාකච්ඡා කළා.   

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සාමසර කන්ෙද් පීඩාවට පත් 
වුණු ජනයා තමන්ෙග් අයිතීන් ඉල්ලා නඟන ෙව්දනාව, කෑ ෙමොර 
දීම අපට තවම  ඇෙහනවා. සාලාව අවි ගබඩා කඳවුර පැත්ෙතන් 
"තමන්ෙග් අයිතීන් ඉල්ලා, තමන්ට සිදු වුණු හානිය පූර්ණය 
කරන්නය" කියලා කියන කෑ ෙමොර දීම අපට තවම  ඇෙහනවා. 

"කැලණි ගං මිටියාවෙත් සිදු වුණු හානි පූර්ණය කරන්නය" කියන 
ඉල්ලීම අපට තවම ඇෙහනවා විතරක් ෙනොෙවයි, මීෙතොටමුල්ල 
ෙඛ්දවාචකෙයන් ජීවිත හානි වුණු, ෙද්ෙපොළ අහිමි වුණු 
ජනතාවෙග් ඉල්ලීම් ටිකත් එෙහම පිටින්ම ඉතිරි ෙවලා තිෙබනවා.  
ඒ අවස්ථාවල ලබා දීපු ෙපොෙරොන්දු හිස් පලාප බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ගරු ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යතුමා ෙම් ෙව්ලාෙව් 
ගරු සභාෙව් ඉන්න නිසා අපි විශ්වාස කරනවා, තමුන්නාන්ෙසේ ෙම් 
විවාදයට සංෙව්දී ෙවයි කියලා. ආපදා වළක්වා ගැනීම ෙවනුෙවන්, 
ෙම් ආපදාෙවන් ඇති වුණු හානි පියවා ගැනීම ෙවනුෙවන් සහ 
ජනතාව පත් වී තිෙබන ඉතාම අභාවාචික ෙඛ්දනීය ඉරණෙමන් ඒ 
ජනතාව ගළවා ගැනීම ෙවනුෙවන් පක්ෂ, විපක්ෂ මන්තීවරු 
සද්භාවෙයන් ෙම් විවාදෙය්දී ෙගන එන ෙයෝජනාවලට ඔබතුමා 
සංෙව්දී ෙවලා එම ෙයෝජනා කඩිනමින් කියාවට නඟන්න. එම 
ෙයෝජනා කඩිනමින් කියාවට නඟලා, ඒ ජනතාවෙග් ජීවිත 
කඩිනමින් යථාතත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා ඔබතුමා හැකි 
උපරිමෙයන් මැදිහත් ෙවයි කියන විශ්වාසය තබමින් අපි ෙයෝජනා 
කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව මිනිත්තු ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා.  

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
අපි දන්නවා, අෙප් දිස්තික්කය -කළුතර දිස්තික්කය- 

ගත්ෙතොත්, බරපතළ ෙලස ආපදාවට ලක් වුණු දිස්තික්ක අතෙරන් 
පධාන දිස්තික්කයක් බව. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු 
අනුර පියදර්ශන යාපා මැතිතුමනි  ජාතික ෙගොඩනැගිලි පර්ෙය්ෂණ 
ආයතනය විසින් නාය යෑෙම් අනතුරුට ලක් විය හැකි යැයි 
අනතුරු අඟවා තිෙබන ස්ථානවලින් දැන් ජනතාව ඉවත් ෙවලා 
තිෙබනවා.  

එක පැත්තක බුලත්සිංහල යටගම්පිටිය ගාම නිලධාරි 
ෙකොට්ඨාසෙය්  මුළුමනින්ම නිවාස 28ක්  දූවිලි බවට පත් වුණා. 
එතැන නාය ගිය පවුල් ටික ඉවත් කළ යුතුව තිෙබනවා. එතැනම 
තිෙයන  තිබ්ෙබොට්ට, මූකලාන කන්ද දැනුත් ඉරිතලා තිෙබනවා. 
එතැනින් පවුල් 10ක්  කඩිනමින්  ඉවත් ෙවන්න ඕනෑ කියලා 
ජාතික ෙගොඩනැඟිලි පර්ෙය්ෂණ ආයතනෙය් නිලධාරින් කියනවා. 
ඒ වාෙග්ම බටහිර පරෙගොඩ ගාම ෙසේවා ෙකොට්ඨාසෙය් ෙමොරවක් 
කන්ෙද් පවුල් 20ක්  කඩිනමින් එතැනින් ඉවත් ෙවන්න ඕනෑ 
කියලා කියනවා. ඒ වාෙග්ම අත්වැල්ෙතොට, දිගන්න, හරඹ කන්ද 
පෙද්ශෙය් ජනතාව කඩිනමින් එතැනින් ඉවත් කළ යුතුයි කියලා 
කියනවා. ඒ වාෙග්ම පාලින්ද නුවර අත්වැල්ෙතොට කඳු පංතිෙය් 
නාය යාමට ලක් ෙවච්ච ජනතාව එතැනින් ඉවත් කළ යුතුයි 
කියලා කියනවා. නමුත්  කඩිනමින් ඉවත් කළ යුතුයි කියලා 
කිව්වාට ෙකොහාටද, ෙම් මිනිසුන්  යවන්ෙන්? ෙම් අයට යන්න 
තිෙයන්ෙන් මහ පාරට. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි 
ඔබතුමා මාර්ගෙයන් ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමාෙගන් 
ඉල්ලීමක් කරනවා. 

 
 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා කියන කාරණය මට ෙත්ෙරනවා. අපි 

ඒකට වැඩ පිළිෙවළක් හදනවා; අපි ඒකට සාධාරණ විසඳුමක් 
ෙදනවා. 
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ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු ඇමතිතුමනි, අපට තිෙයන අත්දැකීම් තමයි ෙම්වාට ඉඩම් 

ෙහොයන්න කාලයක් යනවා ලු. ෙම්වාට ඉඩම් පවරා ගන්න 
කාලයක් යනවා ලු. මම ඇමතිතුමාට එක ෙතොරතුරක් ෙදන්නම්.  

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරි පනත තිෙබනවා. 1979 
අෙපේල් 01 ෙවනිදා ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය පිහිටුවන්න 
රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමා විසින් ෙගනාපු පනෙත් තිෙයනවා, 
පැය 24න් ඉඩම් පවරා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉඩම් පවරා ගන්න 
හුඟක් කාලයක් යන්ෙන් නැහැ. නාය යාම් අනතුරු හඟවා තිෙබන, 
ඒ වාෙග්ම දැනට නාය ගිය නිසා නිවාස අහිමි ෙවලා තිෙබන 
ජනතාවෙග් ඉඩම් ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය පනත අනුව 
පැය 24න් පවරා ගන්න පුළුවන්.  ඒ අනුව ඉඩම් පවරාෙගන වහාම 
ෙම් ජනතාව ඒ සුදුසු ස්ථාන කරා ෙගනිහිල්ලා ඒ අයෙග් නිවාස 
ටික හදලා ෙදන්න කියන ඉල්ලීමත් තමුන්නාන්ෙසේට කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, කථාව අවසාන කරන්න. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  මට විනාඩියක් ෙදන්න.  

ෙම් ෙවනෙකොට ඡන්ද හිමි නාම ෙල්ඛනය අලුත් කරන කාලය. 
මා දන්නා තරමින් ජුලි 16 ෙවනිදා ෙවනෙකොට ඡන්ද හිමි නාම 
ෙල්ඛන ගාම නිලධාරි මහත්වරු මැතිවරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
භාර ෙදන්න ඕනෑ. නමුත් ගංවතුෙරන්, නායයාෙමන් ආපදාවට පත් 
වුණු අෙප් දිස්තික්කවල ඡන්ද හිමි නාම ෙල්ඛන පිරවීෙම් කාර්ය 
සිද්ධ වුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා ඔබතුමා මාර්ගෙයන් මැතිවරණ 
ෙකොමිසෙමන් අපි ඉල්ලනවා, ෙම් ආපදාවට ලක්ෙවච්ච, ගංවතුර 
නායයෑම් තත්ත්වයට ලක්ෙවච්ච දිස්තික්කවලට ඡන්ද හිමි නාම 
ෙල්ඛන පිරවීම සඳහා තවත් වැඩිපුර කාලයක් කාලයක් ලබා දීම 
සඳහා කටයුතු කරන්න කියලා. එෙසේ  ඉල්ලා සිටිමින් ෙම් 
අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ස්තුතිවන්ත ෙවමින් නවතිනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා. 

 

[අ.භා. 5.49] 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ගංවතුෙරන් දැඩි ෙලස විපතට පත් වුණු කළුතර දිස්තික්කය 
නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයක් හැටියට, ඒ වාෙග්ම කළුතර 
දිස්තික්කෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නායකයා හැටියට මම 
පළමුෙවන්ම ඒ විපතට පත් වුණු  සියලුම ෙදනාටත්, ඔවුන්ෙග් 
පවුල්වල සාමාජිකයන්ටත් මෙග් බලවත් කනගාටුව පළ කරනවා. 

ෙම් අතිශය බරපතළ සංෙව්දී අවස්ථාෙව් ඔවුන් සමඟ අපි ඒ දුක, 
ෙශෝකය ෙබදා ගන්නවා. ඒ වාෙග්ම සුනාමි විපතට පමණක් 
ෙදවැනි වන ෙම් දැවැන්ත විපත සිදුවුණු අවස්ථාෙව් ඉඳලා ෙම් 
සම්බන්ධව සංෙව්දීව, කාර්යක්ෂමව කටයුතු කරපු සියලුම රජෙය් 
නිලධාරින්ට මෙග් ස්තුතිය පිරිනමන්න අවශ්යයි. සහන ෙසේවා 
සැපයීෙම් කටයුතු සහ ඒ සියලු කරුණුවල ශක්තිය, අරටුව, පදනම 
වුෙණ් රාජ්ය ආයතන. දිසාපතිවරයා, උපදිසාපතිවරයා, ගාම 
නිලධාරි මහතා මහත්මිය ඇතුළත් වුණ ඒ සමසත් පද්ධතිය ඒ 
වාෙග්ම ආපදා කළමනාකරණය හා සම්බන්ධ ඒ වගකිව යුතු 
නිලධාරින් උපරිම ශක්තියකින් කටයුතු කළා. අඩු පාඩුකම් 
තිබුණා; පශ්න තිබුණා; පමාදයන් තිබුණා. හැබැයි, ෙම් තරමින් 
ජීවිත ෙබ්රාගන්න, ෙම් තරමින් ෙහෝ සහන ලබා ෙදන්න, ෙම් 
තරමින් ෙහෝ ෙම් පශ්නයට මුහුණ ෙදන්න අවශ්ය ශක්තිය දුන්ෙන් 
රාජ්ය ව හයයි. 

ඒ නිසා ඊට සහාය දුන්නු යුද හමුදාව, නාවික හමුදාව, ගුවන් 
හමුදාව ඇතුළු සියලුම ආරක්ෂක හමුදාවන්, ෙපොලීසිය ඇතුළු 
අෙනකුත් රාජ්ය ආයතනවල සියලුම ෙදනාත් ඉතාම ෙගෞරවෙයන් 
මතක් කිරීම අවශ්යයි. ඉහළ සිට පහළට සියලුම රජෙය් නිලධාරින් 
මම අගය කරනවා; ඔවුන්ෙගන් ලැබුණු ෙසේවය නැවත මතක් 
කරනවා; ස්තුති කරනවා. ඒ වාෙග්ම ඊටත් වඩා කාර්යක්ෂම 
ෙසේවයක් ලබා ගැනීම සඳහා වූ වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් විවාදය තුළ 
මතු වුණු කරුණු උපෙයෝගී කරෙගන සමාජෙය් මතුෙවලා තිෙබන 
අත් දැකීම් උපෙයෝගී කරෙගන අප කියාත්මක කළ යුතුයි කියන 
කාරණයත් මම කියන්න ඕනෑ.  

 ෙම් පශ්නෙය්දී සංෙව්දී වුණු සියලුම සිවිල් සංවිධාන, සාමාන්ය 
ජනතාව ඔවුන්ට හැකි පමණින් ෙම් පශ්නෙය්දී මැදිහත් ෙවලා 
කියා කළා. ඒ සිවිල් බලය අපි කිසිෙලසකින්වත් අවතක්ෙසේරු 
කළ යුතු නැහැ. නමුත්, මතක තබා ගත යුතු ෙදයක් තිෙබනවා. ඒ 
සියලුම ෙදනා ෙගොනු වුෙණ්, වැඩ  කෙළේ රාජ්ය ව හය තුළයි. 
රාජ්ය ව හය කියලා කියන්ෙන් ෙද්ශපාලනඥයන් ෙනොෙවයි. 
රාජ්ය ව හය කියලා කියන්ෙන් රජෙය් නිලධාරින්ෙගන් සමන්විත 
ඒ කියාදාමයයි. ඒ නිසා කිසිෙවකු ෙහෝ රජෙය් නිලධාරින් ෙමම 
කියාවලිෙය්දී මැදිහත් වුණු සංෙව්දී කියාදාමය අවතක්ෙසේරු කිරීම 
ෙනොකළ යුතුයි කියන කාරණය මම ඉතා වගකීෙමන් කියන්න 
කැමැතියි. මම ෙබොෙහොම හිතලා මතලා තමයි ෙම් කාරණය 
කියන්ෙන්. මම ඒ ගැන ඊට වඩා එහාට කථා කරන්න යන්ෙන් 
නැහැ. ඒ වාෙග්ම මෙග් දිස්තික්කෙය් අගලවත්ත, බුලත්සිංහල, 
බණ්ඩාරගම, ෙහොරණ, මතුගම, කළුතර කියන සියලුම පෙද්ශවල 
දසදහස් ගණනක් ජනතාව ගංවතුෙරන් යට වුණා. දහසකට වැඩි 
පිරිසක් නාය යෑම්වලින් ඍජුව විපතට පත් වුණා. ජීවිත 
සියගණනක් අපට අහිමි වුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගංවතුර නිසා අපට අහිමි 
වුෙණ් ජීවිත විතරක් ෙනොෙවයි.  අද වන විට ගංවතුර බැස ෙගොස් 
තිබුණත් ගංවතුරට අහු ෙවච්ච ෙගවල් තිෙබන්ෙන් හුඹස් වාෙග්යි. 
ඒ ඇතුෙළේ තිබුණු ගෘහ භාණ්ඩ සියල්ලම ගහෙගන ගිහිල්ලා; 
ෙපොත්-පත් ටික ගහ ෙගන ගිහිල්ලා; අල්මාරිය ගහෙගන ගිහිල්ලා; 
ජීවිතෙය් එකතු කරගත්ත වටිනාම ෙද්වල්, ජීවිතෙය් සමරු, පුංචි 
පුංචි ෙද්වල් ඒ සියල්ලම ගහෙගන ගිහිල්ලා දියබත් ෙවලා විනාශ 
ෙවලා. මිල්ලනිය පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස ෙය් විතරක් ෙගවල් 
4,850ක්; පාසල් යන දරුවන් විතරක් 3,200ක් විපතට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. බුලත්සිංහල, අගලවත්ත පෙද්ශවල දැවැන්ත හානියක් 
ෙවලා. ඒ වාෙග්ම හානියක් කළුතර, මතුගම, ෙහොරණ පෙද්ශවල 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. අහිංසක ජනතාව දුප්පත් ෙපොෙහොසත් 
ෙභ්දයක් නැතිව ෙම් විපතට ලක් වුණා. ඒ අයෙග් ජීවිත නැවත 
ෙගොඩනඟන එක අෙප් වගකීමක්. ඒ අහිමි ෙවච්ච ජීවිත හැර අන් 
සියලු ෙද් ඒ අහිංසක අසරණ ෙවච්ච දුප්පත් මිනිස්සුන්ට ලබා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙදන්නට අෙප් රජය කැප ෙවනවා කියන කාරණය අපි 
විෙශේෂෙයන්ම කියන්න කැමැතියි. එය අසීරු ඉලක්කයක්. නමුත් 
අපි ඒ ඉලක්කය ජය ගන්නවා. ෙම් ෙද්වල් නැවත ලබා ෙදන්න 
රජයට තිෙබන හැකියාව ගැන සැකසංකා පහළ වුණා. නමුත් 
මතක තබා ගන්න, සාමාන්ය ගංවතුරක්, සාමාන්ය නාය යෑමක් 
ෙනොෙවයි ෙම්ක.  

සුනාමිය ආපු ෙවලාෙව් මුළු ෙලෝකයම කම්පා ෙවලා අපට ඇති 
වුණු ෙභෞතික පශ්න විසඳා ගන්නට දැවැන්ත ආධාර දුන්නා. ඒ 
වාෙග්ම ෙම් පශ්නෙය් බරපතළකම සංෙව්දීකම ජාත්යන්තර පජාව 
දන්නා නිසා අහිමි ෙවච්ච හැම ෙගයක්ම හදන්න, බිඳවැටුණු සෑම 
නිවසක්ම නැවත ඉදිකරන්න, ඒ වාෙග්ම ෙවලා තිෙබන දැවැන්ත 
විනාශෙයන් අෙප් රට නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කර ගන්න 
ඔවුන් අද ඉදිරිපත් ෙවලා සිටිනවා. 

ෙමම විපෙතන් සිදු වූ හානි ෙවනුෙවන්, එම ජනතාව නැවත 
පුනරුත්ථාපනය කිරීම සඳහා අරමුදල් ලබා ගැනීමට, ජාත්යන්තර 
ආධාර සමුළුවක් පැවැත්වීමට අෙප් රජය කටයුතු කරනවා. අපි 
විශ්වාස කරනවා, දැනට අපි ෙපොෙරොන්දු ෙවලා තිෙබන සහන 
පමණක් ෙනොෙවයි, එතැනින් එහාට ගිහිල්ලා වැඩිමනත් සහන 
ලබා ෙදන්නත් අපට හැකි ෙවයි කියලා. ඒ සඳහා අවශ්ය කරන 
පතිපාදන වඩා හිතවත්, වඩා සංෙව්දී, වඩා මිතශීලී ජාත්යන්තර 
පජාවෙගන් අපට අද ලබා ගැනීමට හැකියාවක් තිෙබනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව මිනිත්තු ෙදකක් 

තිෙබනවා. 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ෙමතුමාට මෙග් කාලෙයන් ලබා ෙදනවා. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ 

මන්තීතුමාෙග් කාලයත් එක්ක මට වැඩිපුර තව ෙවලාවක් ලැෙබන 
ෙමොෙහොෙත් මා කියන්න කැමැතියි,- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ගරු 

 විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමාටත් ඔබතුමාෙග් කාලෙයන් 
ලබා දීලා තිෙබනවා.  

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
තව විනාඩි පහක් තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාට 

විනාඩි ෙදක, තුනක් ගන්න පුළුවන්. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කථා කරන්න. 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විපතට පත් වුණු පෙද්ශයක් 

නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයක්, නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරෙයක් 
හැටියට හා විපත සිදු වූ ෙමොෙහොෙත් ඉඳලා දින ගණනක් එක දිගට 
ජනතාවත් එක්ක හිටපු, නිලධාරින් එක්ක හිටපු, පශ්නය අතහැර 
ෙනොයා හිටපු, සන්දර්ශනවලින් එහා ගිහිල්ලා පශ්න විසඳන්න 
රාජ්ය ව හය සහ ජනතාව සංවිධානය කරපු පුද්ගලෙයකු හැටියට 
මම ඉතාම වග කීෙමන් කියනවා, එම ජනතාවෙග් ජීවිත නැවත 
ෙගොඩනැගීමට අවශ්ය කරන ශක්තිය ලබා ෙදන්න අපි කටයුතු 
කරනවාය කියන කාරණය; ඒ සඳහා අවශ්ය කරන අරමුදල් අපි 
රැස් කරනවාය කියන කාරණය; එම පතිසංස්කරණ අපි ඉතා 
ඉක්මනින් ජනතාවට ලබා ෙදනවාය කියන කාරණය. අධ්යාපනය 
බිඳ වැටුණු දහස් ගණනක් වූ දරුවන්ට අවශ්ය කරන ෙපොත පත 
දැනටමත් අපි යම් පමාණයක් ලබා දීලා තිෙබනවා; තවදුරටත් 
අවශ්ය ෙද්වල් ලබා දීමට අපි කටයුතු කරනවාය කියන කාරණයත් 
විෙශේෂෙයන් කියන්න කැමැතියි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම විවාදෙය්දී මතු කරපු 
කාරණයක් ගැන මම අවධානය ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. මෙග් 
මිත ෙවල්ගම මන්තීතුමා කිව්වා, "ෙරගුලාසි නිසා රජෙය් 
නිලධාරින් පසුබට වුණා" කියලා. ගරු ෙවල්ගම  මන්තීතුමාෙග් 
මතයට එකඟ නම් මෙග් කථාවට පසුව කථා කරන විපක්ෂෙය් 
ගරු මන්තීතුමන්ලා මා දැනුවත් කරන්න, -මම දන්ෙන් නැහැ 
එකඟද, නැද්ද කියලා. මම කියන්ෙන් එකඟ නම් කියන්න 
කියලායි.- කුමන ෙරගුලාසියකින්ද රජෙය් නිලධාරින්ට පශ්නයක් 
වුෙණ් කියලා. මෙග් දැනුවත්කෙම් හැටියට නම් ෙමම 
කියාවලිෙය්දී ඊට සම්බන්ධ වුණ කිසිම දිස්තික් ෙල්කම්වරෙයක්, 
කිසිම පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරෙයක් ගත යුතු පියවර ගන්න, කළ යුතු 
වියදමක් දරන්න කිසිම ෙලසකින් පසුබට වුෙණ් නැහැ. ඒ, ගරු 
ජනාධිපතිතුමා විසින් එදා, - 27වැනි දා උෙද්-  දීපු උපෙදස් නිසා 
විතරක් ෙනොෙවයි, ෙමවැනි පශ්නවලදී රජය දක්වන 
නම්යශීලීභාවය සහ ෙමවැනි පශ්නයකදී ක්ෂණික පතිචාර දැක්වීම 
පිළිබඳව මීට කලින් තිබුණු අත් දැකීම් අනුව කිසිදු පශ්නයකට 
මැදිහත් ෙනොවන බව ඔවුන්  දන්නා නිසා කිසිම දිසාපතිවරෙයක්, 
කිසිම උප දිසාපතිවරෙයක් තමන්ෙග් වගකීම ඉටු කරන්න පසුබට 
වුෙණ් නැහැ. එෙහම චකෙල්ඛයක් තිෙබනවා නම්, එෙහම පසුබට 
වුණු නිශ්චිත තැනක් තිෙබනවා නම්, එෙහම පසුබට වුණු නිශ්චිත 
නිලධාරිෙයක් ඉන්නවා නම් කරුණාකරලා කියන්න කියලා මම 
ඉතාම සුහදව කියනවා. ෙමොකද, අපට දැන ගන්න. අපිත් අෙප් 
දිස්තික්කවල වගකීම දරාෙගන වැඩ කරපු අය. නිලධාරින් එක්ක 
සෑම දිනකම පැය 18ක්, 19ක්, 20ක් අපි ගත කළා. දින 6ක් 7ක් ඒ 
විධියට අපි වැඩ කළා. අපට එෙහම අත් දැකීමක් ලැබුෙණ් නැති 
නිසායි මා ෙමෙලස අහන්ෙන්. ඒෙක් සත්ය තමයි, එෙහම 
පශ්නයක් තිෙබනවා කියලා මතු කරලා වැඩ කරන නිලධාරින් 
අෛධර්යවත් කිරීම සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක වීම.  

අෙප් උගත්, නැණවත් බන්දුල ගුණවර්ධන ශූරීන් පවෘත්ති 
සාකච්ඡාවක් තියලා, "ෙම් වැඩ හරියට ෙකෙරන්ෙන් නැහැ" 
කියලා නැති පශ්නයක් මතු කරලා,  කතන්දරයක් හදන්න හැදුවා. 
නමුත්, එය රජෙය් නිලධාරින්ට කරන අෙගෞරවයක්. කිසිම රජෙය් 
නිලධාරිෙයක් එෙලස කටයුතු කරන බවට අපට වාර්තාවක් නැහැ. 
එෙහම තිෙබනවා නම් අපට කියන්න. අපි ඒක ෙසොයා බලන්න 
ලෑස්තියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් බරපතළ අවස්ථාෙව්, 
අෙප් දිස්තික්කෙය් තිෙබන මෙග් විෂයපථය වන විදුලිබල 
විෂයයට අදාළ කුකුෙළේ ගඟ ජලාශය පිළිබඳ පශ්නය ෙලොකු 
සාකච්ඡාවකට ලක් වුණා. මා අවසාන වශෙයන්  ඒ සම්බන්ධව 
කථා කරන්න කැමැතියි. මම ඊෙය් දින ෙපෞද්ගලිකව ගියා, 
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කුකුෙළේගඟ ජල විදුලි බලාගාරයට. ගිහින් ඉංජිෙන්රුවරුන් සමඟ 
සාකච්ඡා කළා. පළමුවැනි කාරණය, කුකුෙළේ ගඟ ජලාශෙය් කිසිදු 
ආකාරයක අනතුරුදායක තත්ත්වයක් නැහැ.  

කිසිදු අලාභයක් නැහැ, සියයට 100ක්ම ආරක්ෂිතයි. අදාළ 
සිවිල් ඉංජිෙන්රුවන් විසින් පරීක්ෂා කරලායි ඒ තත්ත්වය පකාශ 
කරන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එම නිසා බිය වන්නට 
කිසිම ෙදයක් නැහැ. කිසිම ෙලසකින්වත් කුකුෙළේගඟ ජලාශෙය් 
බැම්ම බිඳ වැෙටන්න ඉඩක් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ඇති වුණු වර්ෂාව දැවැන්ත 
වර්ෂාවක්. කුකුෙළේගඟ ජලාශෙය් බැම්ම මත තිෙබන ජල මාපකය 
අනුව, පශ්නගත දවෙසේ මිලිමීටර් 553ක වර්ෂාවක් ලැබුණා. නමුත් 
බැම්ම මත ලැෙබන වර්ෂාව ෙනොෙවයි ජලාශයට එකතු වන්ෙන්. 
එතැනින් ඔබ්බට කලවාන ෙදසට තිෙබන කිෙලෝමීටර් 20ක, 30ක, 
40ක පෙද්ශෙය් ජලය තමයි කුකුෙළේගඟ ජලාශය හරහා පහළට 
යන්ෙන්. අපට තිෙබන ෙතොරතුරු අනුව එම පෙද්ශවල වර්ෂාෙව් 
පමාණය මිලිමීටර් 600 ඉක්මවලා තිෙබනවා. අදාළ 
ඉංජිෙන්රුවන්ෙග් ෙතොරතුරු අනුව, පසුගිය ශත වර්ෂය තුළ 
කළුතර දිස්තික්කෙය් වාර්තා වුණු වැඩිම වර්ෂාපතනය ෙමය 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, කුකුෙළේ ගඟ ජලාශය කිසිදු ෙලසක ගංවතුර 
පාලනය කිරීෙම් හැකියාවක් ඇති ජලාශයක් ෙනොෙවයි. කුකුෙළේ 
ගඟ ජලාශය කියුබික්මීටර් මිලියන 3.7ක ධාරිතාෙවන් යුතු, 
සාෙප්ක්ෂව බැලුෙවොත් කුඩා වැවක පමාණෙය් ජලාශයක්. එමඟින් 
විදුලිය උත්පාදනය කරන්ෙන් එදිෙනදා ලැෙබන ජලෙයන්. ඒකට 
අපි කියන්ෙන් “run-of-the-river hydroelectricity” කියලායි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පශ්නය වැදගත් කරුණක් 

නිසා මට කාලය ලබා ෙදන්න. 

කුකුෙළේගඟ ජලාශෙය් ෙදොරටු ඇරියත්, නැතත් ජලාශයට 
ඉහළින් වහින වතුර ටික කුකුෙළේගඟ දිෙග් පහළට -බුලත්සිංහලට, 
මිල්ලනියට, කළුතරට- යනවාමයි. ජලාශෙය් ෙදොරටු ඇරිෙයොත්, 
ෙදොරටු තුළින් කමානුකූලව පහළට බහිනවා; ෙදොරටු වහ ෙගන 
සිටිෙයොත්, ජලාශෙය් බැම්මට උඩින්, යන්තවලට උඩින් ඒ වතුර 
ටික යනවා. එයින් අලාභහානි සිද්ධ ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, බැම්ම 
සහ යන්ත අනතුරට ලක් ෙවනවා.  ඒ නිසා කුකුෙළේගඟ ව්යාපෘතිය 
ෙමම ගංවතුරට ෙහේතුවක් ෙනොෙවයි. නමුත් පශ්න කිහිපයක් 
තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. දින කිහිපයක් යන තුරු 
ෙම් දිස්තික්කෙය් වැදගත්ම ස්ථාන ගණනාවකට ෙබෝට්ටුවලටවත්, 
ෙහලිෙකොප්ටර්වලටවත් ළඟා ෙවන්න බැරිව හිටියා. ෙමවැනි 
අනතුරුදායක ස්ථාන, නාය යෑම් නිසා හුෙදකලා වීමට ඉඩ ඇති 
ස්ථාන, ගංවතුර නිසා හුෙදකලා වීමට තිෙබන ස්ථාන මෙග් 
ආසනෙය් පවා තිෙබනවා. කළු ගඟ අවට උඩුවර, තලහිටිය, 
යටවර, ගල්පාත, ෙබ්ගමුව දක්වා  සමස්ත තීරෙය්ම තිෙබන ෙම් 
පෙද්ශ සියල්ලටම දින කිහිපයක් ගියත් අපට යන්න බැරි වුණා.  
 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව ෙකොපමණ 

ෙව්ලාවක් අවශ්යද? 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මට විනාඩි ෙදකක් අවශ්යයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි. ඔබතුමාට අවශ්ය කාලය ගරු විෙජ්ෙපොල 

ෙහට්ටිආරච්චි මැතිතුමාෙගන් ලබා ගන්න. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ෙහොඳයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවැනි පශ්න ආවා. ඒ 
වාෙග්ම අපි දැන ගත්තා,  කුකුෙළේගඟ විදුලි බලාගාරය තිෙබන 
පෙද්ශය, පිටතින් කිසිෙවකුට පැමිෙණන්න ෙනොහැකි තත්ත්වයට 
දවස් තුනක් විතර හුෙදකලා වුණු බව. සන්නිෙව්දනය බිඳ වැටීම 
නිසා ඒ නිලධාරින් ඉතාම අසීරු තත්ත්වයකට පත් වුණා.  

ෙම් සියල්ලම සලකා බලා, ෙමවැනි අනතුරුදායක පෙද්ශ 
සම්බන්ධෙයන් අපි යම් ආකාරයකට මීට වඩා සූදානමක් 
තිෙබන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම ෙහලිෙකොප්ටර් යානා 
ෙගොඩබාන්න පුළුවන් ආකාරයට helipads ෙගොඩනඟන්න ඕනෑ. ඒ 
වාෙග්ම, පමාණවත් ධාරිතාෙවන් යුත් ෙබෝට්ටු නියමිත ස්ථානවල 
ස්ථානගත කරන්න ඕනෑ. වැදගත්ම ෙද් තමයි, සාමාන්ය අහිංසක 
මිනිසුන් අෙපන් ඉල්ලුෙව් ෙම් පිළිබඳව අවවාද කිරීම්, දැනුම් දීම් 
විධිමත් ෙලස ෙකෙරන්න ඕනෑ කියන කාරණයයි.  

ග ෙඟ් සම්පූර්ණ අනතුරුදායක පෙද්ශය අපි  හඳුනා ගත්තා. 
ජලය පහළට එන පමාණය,- ෙමතැනදී කළු ගඟත් ඉතා වැදගත්.  
ඒ සියලුම ගංගාවල ජල පමාණය -  නිරීක්ෂණය කරන්න 
නිරීක්ෂණ මධ්යස්ථාන අවශ්යයි,  ඒ ගංවතුෙර් පමාණෙය් හැටියට 
ජනතාව අවවාද කිරීම් ලබා දීම සඳහා alarm systems අවශ්යයි, ඒ 
පෙද්ශ සඳහාම ෙවන් වුණු ජංගම දුරකථන හරහා සන්නිෙව්දනය 
කිරීෙම් තවත් කමෙව්දයක් අවශ්යයි. ෙම්  සම්බන්ධෙයන් 
පාර්ලිෙම්න්තු විවාදයකට වඩා, ඒ සම්බන්ධ තාක්ෂණික දැනුම 
තිෙබන නිලධාරින් සමඟ විස්තරාත්මක සාකච්ඡාවකට යා යුතුයි 
කියලා මම ෙයෝජනා කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, කථාව අවසන් කරන්න. 

 

 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ෙම් විවාදය  තුළින් අපට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබාදීම ගැන 

මා ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙමහිදී ආණ්ඩු පක්ෂෙයන් හා විපක්ෂෙයන් 
ඉදිරිපත්වන අදහසුත්, රෙට් ජනතාවෙග් අදහසුත් එකතු කරලා 
ෙමවැනි පශ්න නැවත මතු වුෙණොත්, ඒවා වඩාත් ෙහොඳට 
කළමනාකරණය කිරීමට අවස්ථාව ලබාගත යුතුයි කියන 
කාරණය මා කියන්න කැමැතියි. 

 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ඊළඟට, ගරු ගීතා කුමාරසිංහ මන්තීතුමිය. ඔබතුමියට මිනිත්තු 
8ක කාලයක් තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 6.06] 
 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙගන් අවසරයි. 

පළමුෙවන්ම මා ඔබතුමාට ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත වනවා, මට 
ෙම් අවස්ථාව ලබාදීම ගැන. ෙම් රෙට් සියලු ජන ජීවිතවලට 
තර්ජනයක් ෙවමින් රට පුරා ඇඳ හැළුණු ඒ ධාරාණිපාත වර්ෂාව 
නිසා ගංවතුර උවදුර, නාය යෑම්, ජීවිත විනාශ වීම් දහස් ගණනින් 
සිදුවූ අවස්ථාවක, ගාල්ල දිස්තික්කය තුළ සිදු වූ ඒ අවාසනාවන්ත 
තත්ත්වය පිළිබඳව ෙමම උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මෙග් හඬ 
අවදි කරන්ෙන් නිකම්ම ෙනොෙවයි. පසුගිය දවස්වල 
කුමන්තණකාරි ෙලස මෙග් පාර්ලිෙම්න්තු අසුන නැති කර දැමීමට 
සූදානම් වූ අයට එෙරහිව යමින් යම් ජයගහණයක් ලැබීම තුළින් 
තමයි ෙමෙසේ ඔබතුමන්ලා අමතන්ෙන්. 

තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා ඇති, ගංවතුර නිසා, නාය යෑම් නිසා 
ගාල්ල දිස්තික්කෙය් පවුල් 36,000කට වඩා, ඒ වාෙග්ම පුද්ගලයන් 
වශෙයන් නම් ලක්ෂ ගණනක් අවතැන් වූ බව. මරණ සංඛ්යාව 
16ක් වුණත්, ඒ තුළින් ඒ පවුල්වල විශාල පිරිසකෙග් ජීවිත 
අනාථභාවයට පත්වුණා. විනාශ වූ ෙපෞද්ගලික ෙගවල් පමාණය 
457ක් වුවත්, ෙගවල් අහිමිවීම නිසා ඊට වඩා විශාල පමාණයක් 
පවුල් අනාථභාවයට පත් වුණා. 26වන දා ඒ ධාරාණිපාත වර්ෂාව 
වහිද්දී, ෙම් කාරණාව දැනගත්ත ගමන් මහජන නිෙයෝජිතවරියක් 
හැටියට මා ගාල්ල දිස්තික්කෙය් ආපදා තත්ත්වයන් සිදු වූ සෑම 
තැනකටම යන්න උත්සුක වුණා. අපට වාහනවලින් යන්න බැරි 
තරමට ඒ ජල ගැල්ම රුදුරු වුණා. ෙබෝට්ටු මාර්ගෙයන් ගිහින් 
තමයි ඒ ජනතාවට බත් පැකට් එකක් ෙහෝ ෙදන්න පුළුවන් වුෙණ්.  
මා ෙබොෙහොම නිහතමානී ෙලස ආඩම්බර වනවා, රජෙය් රුපියලක 
ෙදයක්වත් නැතුව මෙග් ෙපෞද්ගලික ධනය වියදම් කරමින් දවස් 
කිහිපයක්ම ඒ ජනතාවට ආහාර පාන ලබාදීමට පුළුවන්වීම ගැන. 
මා කාන්තාවක් වුවත්, රෑ 1.00, 2.00වන කල් ජනතාව සමඟ 
උෙරන් උර ගැටී ඔවුන්ට අවශ්ය සහන, පහසුකම් සලසා දුන්නු බව 
මා ඉතාම සතුටින් ෙමහිදී පකාශ කරනවා.  

ගාල්ල දිස්තික්කෙය් දිසාපති සිසිර තිස්ස කුමාර ෙකොඩිකාර 
මැතිතුමා ගිහින් පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල හරහා ෙබොෙහෝ 
ෙද්වල් ජනතාවට ලැෙබන්න සැලැස්වූවාය කියලා එතුමාම කිව්වා. 
නමුත් මුල් දින කිහිපෙය් ඒ ෙද්වල් හරියාකාරව ජනතාව අතට පත් 
වුෙණ් නැති බව මෙග් විශ්වාසයයි. පසුව ඔවුන් යම් යම් ෙද්වල් 
කරපු බව ඇත්තයි. මුල් දින කිහිපෙය්දී ජනතාවට අවශ්ය පහසුකම් 
හරියාකාරව ලබාගන්න බැරි වුණා.  

මා ෙම් කාරණය ඔබතුමන්ලාට කියන්න කැමැතියි. ෙම් 
ගංවතුර හදිසිෙය් ඇති වුණු බව ඇත්තයි. නමුත් ෙම් රෙට් ෙමෙසේ 
ගංවතුර ගැලීම් අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්ද සිද්ධ වුණා. නමුත් කිසි දිනක 
ඒ සඳහා කිසිම පූර්ව සූදානමක් ෙනොමැති වීම නිසා තමයි අපට ෙම් 
වාෙග් ජීවිතවලින් වන්දි ෙගවන්න සිද්ධෙවලා තිෙබන්ෙන්. ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශයක් ෙම් රෙට් පිහිටුවා තිෙබනවා. ඒ 
අමාත්යාංශෙයන් විෙශේෂෙයන්ම කිරීමට කටයුතු කර තිෙබන්ෙන්, 
සුළි සුළං, ගංවතුර වැනි ස්වාභාවික ආපදා තුළින් ජන ජීවිතයට සිදු 
වී ඇති හානිවලින් ඔවුන් ගලවා ගැනීමයි. 

එෙහම නම්, ඇයි ඔවුන්ට ඒක කරන්න බැරි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? ඇයි, ඒ ජනතාවට ෙව්ලාසනින් ෙම් බව දැනුම් 
ෙදන්න බැරි ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ඒ අයට, හරි alert එකක් එෙහම 
නැත්නම් පූර්ව දැනුම් දීමක් කිරීමට ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යාංශය උත්සුක ෙවන්න ඕනෑ. ඒක කරන්න ඔවුන්ට 

පුළුවන්කම තිෙබන්න ඕනෑ. එෙහම කිසිම alert එකක් නැහැ; 
ෙව්ලාසන දැනුම් දීමක් නැහැ. වඳුරා ෙගවල් හදනවා වාෙග් වැස්ස 
එන කාලයට විතරක් ගංවතුර ගැන කථා කරනවා. වැස්ස එන 
කාලයට විතරක් ගංවතුර ගැන කථා කරලා, වැස්ස එන කාලයට 
ඊළඟ සැෙර් කරන්ෙන් ෙමොනවාද කියලා කථා කරලා වැස්ස 
පායපු ගමන් සියලුෙදනාටම ෙම් කථාව අමතක ෙවලා යනවා. 
වැස්ස පායපු ගමන් හැෙමෝම හිතන්ෙන්, "ආපසු වහින්ෙන් නැහැ. 
ෙම්ක ෙමතැනින් ඉවරයි" කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් මිලියන 25කට වඩා 
සකීය දුරකථන ෙසේවයක් තිෙබනවා. එෙහම නම්, message එකක් 
යවලා ඕනෑම ෙකෙනකුට ෙම් බව දැනුම් දීම එතරම් අපහසු 
කාර්යයක් ෙනොෙවයි. නමුත් එෙහම කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
ෙමතැන ඇමතිතුමාත් හිටියා නම් ෙහොඳයි. නමුත් එතුමා ෙමතැන 
නැති වීම ගැන මා කනගාටු ෙවනවා. රාජ්ය පරිපාලන  
ඇමතිතුමාට- 

 

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
මම ඉන්නවා. 
 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
ඔබතුමා ෙනොෙවයි. රාජ්ය පරිපාලන ඇමතිතුමාෙගන් මම එක 

ඉල්ලීමක් කරන්න කැමැතියි. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මන්තීතුමිය, ඔබතුමියට තව මිනිත්තු ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
සෑම පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයකටම ෙජනෙර්ටර් එකක් 

ලබා ෙදන්න. ගංවතුරක් ගලපු ගමන්ම ඉක්මනින්ම ෙවන්ෙන් 
විදුලිය විසන්ධිවීමයි. එතෙකොට අඩු තරෙමන් දුරකථනයක්වත් 
වැඩ කර ගැනීමට බැරි ෙවලා යනවා. එෙහම දුරකථනයක්වත් 
වැඩ කර ගන්න බැරි වුණාම සන්නිෙව්දනය සම්පූර්ණෙයන්ම 
අඩාල ෙවනවා. වැඩි කාල ෙව්ලාවක් ෙනොතිබුණත් මම ෙම් බව 
කියන්නම ඕනෑ.  

නාෙගොඩ පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය සම්පූර්ණෙයන්ම 
ජලෙයන් යට වුණා. එම ෙල්කම්තුමාත් ඒ අවස්ථාෙව් 
ඉස්පිරිතාලෙය් හිටියත් අම්බලන්ෙගොඩ, කරන්ෙදණිය වාෙග් 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල හරහා ගංවතුරට හසු වූ ජනතාවට 
විෙශේෂ සහන ලබා දීමට ඒ අය කටයුතු කර තිබුණා. අපි ෙම් සෑම 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයකින්ම ඉල්ලා සිටියා, කඩිනම් විසඳුම් 
ලබා ෙදන්න කියලා. මම විෙශේෂෙයන්ම ඇල්පිටිය ගැන කියන්න 
ඕනෑ, අෙප් ගරු ඇමතිතුමා ඉන්න නිසා. මුල්ලකන්ද කියන 
පෙද්ශය එතුමා ෙහොඳින්ම දන්නවා. ෙකෝවිල කඩාෙගන වැටිලා 
තිෙබනවා. මම දිස්තික් ෙල්කම්තුමාෙගන් විමසුවාම එතුමා මට 
පැහැදිලි කරලා දුන්නා, ෙම් ෙවන ෙකොට පූජනීය ස්ථාන ෙදකකට 
විතරයි අනතුරු ෙවලා නැත්ෙත් කියලා. මම ගරු 
ඇමතිතුමාෙගනුත්, ඒ සියලුෙදනාෙගනුත් ඉල්ලනවා, පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් කාර්යාලය හරහා ෙම් ෙකෝවිල හැකි ඉක්මනින් හදලා 
ෙදන්න කටයුතු කරලා ෙදන්න කියලා. ගයන්ත කරුණාතිලක 
මැතිතුමා ඒ ෙකෝවිල ගැන ෙහොඳින් දන්නවා. 
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ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතුමිය විදුලිය ගැන සඳහන් 

කරපු නිසා මා ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. එතුමියෙග් ෙයෝජනාව 
ෙබොෙහොම වැදගත්. හැම පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයකටම 
අඛණ්ඩ විදුලිය සැපයීම තහවුරු කළ යුතුයි. මම හිතන්ෙන් සෑම 
කාර්යාලයකම වාෙග් ෙජනෙර්ටර් තිෙබනවා කියලායි.  

 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
නැහැ, නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ. 
 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
නැහැ. මම ඉතාම වග කීමකින් කියනවා. ගාල්ල දිස්තික්කෙය් 

භාගයකටවත් නැහැ. 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ. මම ෙම් කියන්න යන්ෙන් දැන් 

ෙජනෙර්ටර්වලට වඩා විශ්වාසවන්ත විසඳුමක් තිෙබනවා. සූර්ය 
බලෙයන් ඒ කියන්ෙන් බැටරි සහිතව සූර්ය බලෙයන්- 

 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
අෙන්! ඇමතිතුමනි, වහින කාලයට සූර්යයා එන්ෙන් නැහැ 

කියලා දන්ෙන් නැද්ද? 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
අහගන්න ෙකෝ. 
 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
ඔබතුමා ඉෙගන ගන්න. 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ඒක තමයි බැටරි ඕනෑ. 
 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
සූර්ය තාපය එන්න නම්, සූර්යයා එන්න ඕනෑ.  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ෙපොඩ්ඩක් අහන්න ෙකෝ. 

ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
සූර්යයා නැතුව ෙකොෙහොමද ඇමතිතුමා සූර්ය බැටරියක් වැඩ 

කරන්ෙන්? ෙජනෙර්ටර් එකක් දාන්න කිව්ෙව් අන්න ඒ නිසා. 
 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
අහගන්න ෙකෝ. 
 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
අයිෙයෝ! 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ෙපොඩ්ඩක් අහගන්න ෙකෝ, ගරු මන්තීතුමියනි. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමියනි, ඔබතුමියෙග් කාලයත් අවසාන ෙව්ෙගනයි 

එන්ෙන්. 
 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
ඒකවත් දන්ෙන් නැති හැටි පුදුමයි.  
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු මන්තීතුමියනි, මට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. 
 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
හරිම ලජ්ජයි. හරිම ලජ්ජයි. 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ. 
 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
විදුලිබල නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා සූර්ය තාපය ගැන කථා 

කරනවා. 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ෙපොඩ්ඩක් අහගන්න. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් 

උත්තරය ඉක්මනට ෙදන්න. ෙමොකද ෙමතුමියෙග් කාලය අවසාන 
ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
වහින කාලයට සූර්ය තාපයක් නැහැ. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
අහෙගන ඉන්න ෙකෝ, ඔබතුමිය. 

 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
එතෙකොට  ඒවා වැඩ කරන්ෙන් නැහැ. ඒක නිසා-  
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ඔබතුමිය අහෙගන ඉන්න. එතුමියට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. 

එතුමිය සූර්ය බලය දන්ෙනත් නැහැ. එතුමිය බැටරි ගැන දන්ෙන් 
නැහැ. 

 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
ඔබතුමාට ෙත්ෙරන හැටියට ඒ ගැන කථා කරලා වැඩක් නැහැ. 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
 මම ඔබතුමියට උදව්වක් කෙළේ. 
 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
කරුණාකරලා මට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමා එතුමියට කථා කරන්න ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] ගීතා 

කුමාරසිංහ මන්තීතුමියනි, ඔබතුමියෙග් කාලය අවසානයි. 
 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
මම ඔබතුමාට පැහැදිලිව කියනවා, මෙග් ෙවලාව ගන්න එපා;  

ඔබතුමාෙග් ෙවලාව ගන්න කියලා. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමියෙග් කාලය අවසානයි. කථාව අවසන් කරන්න, ගරු 

මන්තීතුමිය. 
 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
ෙමච්චර කියවන්ෙන් ෙමොන බම්බුවටද? 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ඔච්චර කියවන්න ඉස්ෙසල්ලා අහෙගන ඉන්න. 

 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
අෙන්! මට ඔබතුමා කියන එක අහෙගන ඉන්න ඕනෑ නැහැ. 

ෙජනෙර්ටර් එක දීලා ඉවර ෙවන්න. ඔබතුමාෙග් විදුලිය එන කල් 
අපට බලාෙගන ඉන්න බැහැ. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
එතුමිය solar power ගැන දන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මන්තීතුමිය අවසාන කරන්න. කාලය අවසානයි. 

 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
ඔබතුමා ඉපදිලාවත් නැතුවා ඇති මම solar power ගැන දැන 

ගන්න විට. ඒ නිසා ඔබතුමා ඒ ගැන කථා ෙනොකර නිකම් ඉන්න.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි. අවසාන කරන්න, ගරු මන්තීතුමිය. 

 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි. 
 

 
[අ.භා. 6.16] 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (ඉඩම් සහ 
පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංසක්රණ  අමාත්ය හා ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - காணி மற் ம் பாரா  
மன்ற ம சீரைமப்  அைமச்ச ம் அரசாங்கக் கட்சியின் 

தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha  Karunatileka - Minister of Lands and 
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතාම ෙශෝචනීය සිදුවීමක් 

පිළිබඳවයි අද ෙම් ගරු සභාෙව් අපට කථා කරන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. අපි හැම ෙකෙනකුම දන්නවා, ෙමෝසම් සුළං මාරුවත් 
සමඟම ෙම් වාෙග් ගංවතුර තත්ත්වයක් අෙප් රෙට් විවිධ 
පෙද්ශවල ඇති ෙවන බව. නමුත්, අනෙප්ක්ෂිත විධියට දිසත්ික්ක 
ගණනාවකටම විශාල වශෙයන් අලාභහානි සිදු කරමින් ෙම් ආපදා 
තත්ත්වය සිදුවීම ගැන අපි ඉතාම කනගාටු වනවා. විෙශේෂෙයන්ම, 
ෙම් විපෙතන් ජීවිතක්ෂයට පත් ෙවච්ච අයෙග් පවුල්වල අයටත්, 
අවතැන් වූ අෙනකුත් අයටත් අෙප් බලවත් ෙශෝකය ෙම් ෙව්ලාෙව් 
පුද කරනවා. 
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ඇත්ත වශෙයන්ම ෙවනදාට වඩා ෙවනස් තත්ත්වයක් තමයි 
ෙම් ස්වාභාවික ආපදාවලදී අද අෙප් රට තුළ අපට දකින්න 
තිෙබන්ෙන්. මම අහලා තිෙබනවා, 1960 ගණන්වලත් විශාල 
වශෙයන් අෙප් පළාත්වලට ගංවතුර ගලපු අවස්ථා ගැන. [බාධා 
කිරීමක්]  

 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
1957. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
1957 වර්ෂෙය් ෙවන්න ඇති. ගරු මන්තීතුමිය, මටත් වඩා 

ෙහොඳින් ඒ කාලය ගැන දන්නවා. [බාධා කිරීමක්] ආ! ඒක තමයි. 
අම්මා කියපුවා ඔබතුමිය ඇහුවා. ඔබතුමිය කියන ඒවා මම අහලා, 
මම හිතනවා එක්දහස්නවසිය පනස් ගණන්වල ෙවන්න ඇති 
කියලා. මම අහලා තිෙබනවා ඒ කාලෙය්,- [බාධා කිරීමක්] අපි 
ෙදන්නා අතෙර් පශ්නයක් නැහැ ෙන්. [බාධා කිරීමක්] මම අහලා 
තිෙබනවා මන්තීතුමියනි, ඒ කාලෙය් පිටිගල පැත්ෙත් ගස්වල 
බැඳලා හිටපු අලි පවා ගංවතුරට ගහෙගන ගියා කියලා.  බැඳලා 
හිටපු අලි. [බාධා කිරීමක්] නමුත්, පියෙසේන ගමෙග් හිටපු 
ඇමතිතුමා කියන්ෙන් ෙවන කථාවක්.  

දැන් සතා සීපාවාට විතරක් ෙනොෙවයි, අෙප් ජනතාවටත් 
ෙමවැනි අවස්ථාවලදී විශාල වශෙයන් ජීවිත තර්ජන ඇති ෙවලා 
තිෙබන බව තමයි අපට දකින්න තිෙබන්ෙන්.  

ෙම් ව්යසනය ෙවලාෙව් පක්ෂ, පාට ෙභ්දෙයන් ෙතොරව අෙප් 
රෙට් ජනතාව ඉදිරිපත් වුණා. ඒක අෙප් රෙට් හැම දාම දකින්න 
තිෙබන ෙදයක්. අෙප් මහ ජනතාව ෙබොෙහොම සංෙව්දීයි. ගංවතුර 
ෙනොගලපු පෙද්ශවල අය ගංවතුර ගලපු පෙද්ශවලට උදවු කරන්න 
ඉදිරිපත් වුණා. ඒ අතර, රජය පැත්ෙතනුත් විශාල වැඩ ෙකොටසක් 
සිද්ධ වුණා. ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා,  අමාත්ය මණ්ඩලය 
ඇතුළු රජෙය් හැම ෙකෙනක්ම ක්ෂණිකව මැදිහත් වුණා.  

සමහරු අහනවා, ''රජය පැත්ෙතන් ෙමොනවාද වුෙණ්'' කියලා. 
ඇත්ත වශෙයන්ම ෙවච්ච ෙද්වල් ගැන අමුතුෙවන් කියන්න ෙදයක් 
නැහැ. හමුදාෙවන් කරපු ෙසේවාව දිහා බලන ෙකොට රජය මැදිහත් 
ෙවච්ච විධිය ෙපෙනනවා.  තිවිධ හමුදාව සහ ෙපොලීසිය. මා ළඟ ඒ 
පිළිබඳ විස්තරයක් තිෙබනවා.  රත්නපුර, ගාල්ල, මාතර , කළුතර, 
ෙකොළඹ, ගම්පහ දිස්තික්කවලට හමුදාව ක්ෂණිකව ෙසේවයට 
ෙයෙදව්වා.   ෙසබළු 5,085 ෙදෙනක් හමුදාව පැත්ෙතන් විතරක් 
ෙසේවෙය් ෙයොදවලා තිෙබනවා. සන්නද්ධ රථ 57ක් ෙයෙදව්වා. 
ඉංජිෙන්රු උපකරණ 10යි. ෙඩෝසර් වාෙග් ඒවාත් දමලා කටයුතු 
කළා. යුද හමුදාෙවන් විතරක් ෙබෝට්ටු 35ක් ක්ෂණිකව ෙයෙදව්වා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම යුද හමුදාව මැදිහත් 
ෙවලා මාර්ග ගණනාවක් පතිසංස්කරණය කරන්න ඉදිරිපත් වුණා. 
බදුරලිය- අත්වැල්ෙතොට, අත්වැල්ෙතොට-කලවාන, කලවාන-
නිවිතිගල, අත්වැල්ෙතොට-අයගම, ඇහැළියෙගොඩ-ෙදහිඕවිට, 
ගාල්ල-ෙදනියාය, කළුඅග්ගල-ලබුගම,  මාර්ග සහ අගලවත්ත 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් මාර්ග රැසක් යුද හමුදාව 
ක්ෂණිකව මැදිහත් ෙවලා පතිසංස්කරණය කළා. ෙම් ඔක්ෙකෝම 
කෙළේ  රජෙය් මැදිහත්වීෙමන් කියන එක අපි කවුරුත් දන්නවා.  

ෛවද්ය කණ්ඩායම් හයක් යුද හමුදාෙවන් ෙයෙදව්වා. මාතර 
නිල්වලා ගෙඟ් බැම්ම ආරක්ෂා කිරීමට මීටර් 300ක් දුරට වැලි 
ෙකොට්ට ෙයොදලා, පැය 12ක ෙමෙහයුමක් යුද හමුදාව විසින් සිද්ධ 

කළා. රජෙය් මැදිහත්වීෙමන් තමයි ඒවා සිද්ධ වුෙණ්. මාතර 
නගරයට එන ගංවතුර අවදානම වැළැක්වීමට බැමි තුනක් ෙයොදා 
ශක්තිමත් කිරීමට කටයුතු කළා. ගාල්ල, ෙනළුව පෙද්ශෙය් පාලම් 
සැකසීමටත් යුද හමුදාව මැදිහත් ෙවච්ච හැටි අපි දැක්කා. ආහාර 
සකස් කිරීම පැත්ෙතන්, යුද හමුදාෙව් මැදිහත් වීෙමන් දිසත්ික්ක 
හයකට විතර ස්ථාන නවයකදී ආහාර සපයන්න ක්ෂණිකව 
කටයුතු කළා. මැයි මාසෙය් 26වැනි දා ඉඳලා ජූනි මාසෙය් 01වැනි 
දා දක්වා දිනකට කෑම පැකට් 25,000ත්, 30,000ත් අතර 
පමාණයක් අඛණ්ඩව යුද හමුදාව විසින් සැපයුවා.  

ඊළඟට රජය පැත්ෙතන් ගත්ෙතොත්, නාවික හමුදාෙව් 
දායකත්වය ඉතාම ඉහළින් ලබා ෙදන්නට නාවික හමුදාපතිතුමා 
ඇතුළු ඒ නිලධාරින් යුහුසුළුව කටයුතු කළා. ෙසබළු 969 ෙදෙනක් 
ෙම් ෙවනුෙවන් ෙයෙදව්වා. ෙයදවූ ෙබෝට්ටු ගණන 120ට වැඩියි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. විපතට පත්වූවන් දසදහසකට ආසන්න 
සංඛ්යාවක් නාවික හමුදාෙවන් ෙබ්රා ගත්තා. ෛවද්ය කණ්ඩායම් 
45ක් ෙයදවූවා. ඒවාට ඉන්දියාෙව් සහ පාකිස්තානෙය් නාවික 
හමුදාවලිනුත් සහාය අරෙගන කටයුතු කළා.  නාවික හමුදාෙව් 
ෛවද්ය ෙසේවාවලින් විතරක් පන්දහස් ගණනකට වැඩිය ෛවද්ය 
පතිකාර ලැබුවා. ආහාර පැකට් ෙදලක්ෂ තිස්එක්දහස් ගණනක්  
ෙබදන්න නාවික හමුදාව කටයුතු කළා.  නාවික හමුදාෙවන් 
විතරක් පිරිසිදු කරපු ළිං සංඛ්යාව 1,450ට වැඩියි. යුද හමුදාව 
වාෙග්ම නාවික හමුදාවත් පිළිසකර කිරීෙම් කටයුතුවලට 
සම්බන්ධ වුණා. පාලම් 11කට වැඩි පමාණයක ඒ අවශ්ය වැඩ 
කටයුතු කළා. වක්වැල්ල පාලම, පිටබැද්දර පාලම, මහෙපොතුවිල 
පාලම, කුරුවත්ත පාලම, අයගම - ගලතුරගම පාලම, ෙමොරවක 
පාලම, නාරගල පාලම ඇතුළු පාලම් රාශියකම වැඩ කටයුතු 
කෙළේ  රජෙය් මැදිහත් වීම තුළ නාවික හමුදාෙව් ෙසබළුන්ෙග් 
කැප වීෙමන්ය කියන එක අපි අමතක කරන්න නරකයි.   

ඊළඟට, ගුවන් හමුදාව පැත්ෙතන් ගත්තත් එෙහමයි. සමහරු 
අහනවා රජෙය් දායකත්වයක් වුණාද කියලා.  බලන්න, ගුවන් 
හමුදාව පැත්ෙතන් ෙකොයි තරම් ක්ෂණිකව මැදිහත් වුණාද කියලා. 
ෙම් කටයුත්ත ෙවනුෙවන් ෙයොදවපු ෙහලිෙකොප්ටර්  සංඛ්යාව 
12කට වැඩියි.  ගුවන් ගමන් 220ට වැඩිය ෙම් ගංවතුර ෙවනුෙවන් 
ගුවන් හමුදාව විසින් ෙයොදවනු ලැබුවා. ෙබෝට්ටු 12ක් විතර 
ෙයොදවා පුද්ගලයන් විශාල වශෙයන් පවාහනය කළා.  
තුවාලකරුවන් 60 ගණනක් විතර ඒ අතර හිටියා. සහන 
ෙසේවකයන් 120ක් ෙයොදවා, මළ සිරුරු 9ක් ගුවන් හමුදාෙවන් 
පවාහනය කළා. ආහාර පැකට් එක්ලක්ෂ හතළිස්ෙදදහස් ගණනක් 
ෙබදා දුන්නා. වතුර ෙබෝතල් තිස්හයදහස් ගණනක් ෙබදා දුන්නා. 
ෛවද්ය පතිකාර කටයුතු කළා. ෙම් වාෙග් ෙගොඩක් ෙද්වල් කළා.  

ඊළඟට, රජය පැත්ෙතන් වූ මැදිහත් වීම ගැන කියන ෙකොට 
ෙපොලීසිෙයන් කරපු ෙසේවාව ගැනත් මා කියන්න කැමැතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙහොඳයි.  

ෙපොලීසිය විශාල කැපවීමකින්  වැඩ කටයුතු කළා. ඒ වාෙග්ම 
සිවිල් ආරක්ෂක භටයන් ශුද්ධ පවිත කිරීෙම් කටයුතු සහ ආහාර 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සැපයීම වැනි ෙද්වල්වල නිරත වුණා. මා කියන්න කැමැතියි, රජය 
පැත්ෙතන් ඒ විධියට විශාල වැඩ ෙකොටසක් ෙකරුණු බව.   

දැන් අපට තිෙබනවා තවත් අභිෙයෝගයක්. ජනාධිපතිතුමා, 
අගමැතිතුමා, ආපදා කළමනාකරණ ඇමතිතුමා ඇතුළු රජෙය් 
ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවලා ෙම් ස්ථානවල අනවසරෙයන් ඉන්න 
අයට, අනාරක්ෂිත තැන්වල ඉන්න අයට ඉඩම් ෙහොයලා දීලා ඒ අය 
අලුතින් පදිංචි කිරීෙම් කටයුතු කරන්න සිද්ධ ෙවනවා.  

කඳුවල ඉන්න අය කඳුවලින් බහින්න කල්පනා කරන්න 
කියලා නව ඉඩම් ඇමතිවරයා හැටියට මා කියන්න කැමැතියි. 
තමුන්නාන්ෙසේලා අනාරක්ෂිතව හිටියා ඇති; භය සැක  ඇතිව 
හිටියා ඇති. ආපසු ෙමවැනි ෙදයක් ෙව්විෙදෝ කියලා ළත ෙවවී 
හිටියා ඇති. කරුණාකර, ආරක්ෂිත තැනකට එන්න හිත හදා 
ගන්න. ඉඩම් ඇමති හැටියට මා කියනවා, ඒ අභිෙයෝගය 
ජනාධිපතිතුමාෙග්, අගමැතිතුමාෙග් මැදිහත් වීෙමන් අපි භාර 
ගන්නා බව. ඕනෑම තැනකින් අවශ්ය ඉඩම් ෙසොයා දීමට අපි පසුබට 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ අභිෙයෝගය අපි භාර ගන්නවාය කියලා මා 
පකාශ කරන්න කැමැතියි.  

ෙම් ගරු සභාෙව් අද විශාල වශෙයන් ෙම් ගැන කථා ෙකරුණා. 
ඒ නිසා මා දීර්ඝව කථා කරන්ෙන් නැහැ. දිවා රාතී ෙනොබලා රාජ්ය 
ෙසේවකයන් වැඩ කළ බවත් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න 
කැමැතියි. ඒ හැෙමෝටම අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙම් අතෙර් 
ෙද්ශපාලනික වශෙයන් එෙහන් ෙමෙහන් මඩකරියන් මතු ෙවන 
හැටිත් අපි දැක්කා.  මට විශාල මඩ පහරක් ගැහුවා, මුහුණු ෙපොත 
ඔස්ෙසේ.  ෙකෙසල් ෙගඩි තුන හතරක් ඔතලා මෙග් නම ගහලා, 
පින්තූරය ගහලා ෙබදනවා කියලා අමූලික, පට්ටපල් ෙබොරුවක් 
සමාජගත කරන්න උත්සාහ කළා, ෙද්ශපාලන විරුද්ධවාදීන්. මා ඒ 
පිළිබඳව කටයුතු කරන්න දැන් CID එකට භාර දීලා තිෙබනවා.  
ෙමවැනි අවස්ථාවල සමහරුන් එවැනි පහත් තත්ත්වයට ඇද වැටීම  
ගැනත්  මා ඉතාම කනගාටු ෙවනවා. ෙමවැනි අවස්ථාවල පහත් 
විධියට කියා කරන අය ගැන අෙප් කනගාටුව පකාශ කරනවා. අපි 
කවදාවත් ෙමවැනි අවස්ථාවලදී නම් ගහලා පහත් විධියට 
ෙකෙසල් ෙගඩියක් ෙදකක් ෙබදන ජාතිෙය් මිනිස්සු ෙනොෙවයි 
කියන එක මුළු ගාල්ල දිස්තික්කෙය් මිනිස්සු පක්ෂ ෙභ්දෙයන් 
ෙතොරව කථා කළා.  එවන් මඩ පහරක් ගැසීම ගැන මෙග් 
කනගාටුව පකාශ කරනවා.  

අෙප් ගරු කථානායකතුමා ගැනත් මා වචන කිහිපයක් 
කියන්න ඕනෑ. 2003 ගංවතුර ගලපු ෙවලාෙව් එතුමා තමයි 
අගමැතිතුමාෙග් උපෙදස් පරිදි ෙම් කටයුතු සියල්ලම 
කළමනාකරණය කරමින් ඒකට නායකත්වය දුන්ෙන්. ෙමවරත් 
අෙප් ගරු කථානායකතුමා ඒ  පෙද්ශවලට ගිහිල්ලා එතුමාට ෙම් 
පිළිබඳව තිෙබන දැනුෙමන් අප ෛධර්යවත් කළා.    රාජ්ය 
ෙසේවකයන්  24 පැෙය්ම එකෙහළා කටයුතු කළා. ඒ සියලු 
ෙදනාටම මෙග් ෙගෞරවය, ස්තුතිය පුද කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවැනි ආපදා ආපසු ඇති 
ෙනොෙවන්න අපි කටයුතු කරන්න ඕනෑ. දැන් අපි කරන්න ඕනෑ 
එක් එක් ෙකනාට ඇඟිල්ල දිගු කරන එක ෙනොෙවයි. රෙට් 
තත්ත්වය ගැන හිතලා ජීවිත ආරක්ෂා කරන්න ගත යුතු කියා 
මාර්ග ෙද්ශපාලන ෙභ්දෙයන් ෙතොරව ගත යුතුයි. එහිදී ෙපොඩි, 
සිල්ලර ෙද්වල් ගැන හිතන්ෙන් නැතිව, ඡන්ද ගැන හිතන්ෙන් 
නැතිව, මිනිසුන්ෙග් ආරක්ෂාව, රෙට් යහපත ගැන හිතලා කියා 
කරන්න එකතු ෙවන්නය කියන ඉල්ලීම කරමින් ෙම් අවස්ථාව දීම 
ගැන මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාටත් ස්තුතිවන්ත 
ෙවමින් මෙග් අදහස් පකාශ කිරීම අවසන් කරනවා.   

[6.25 p.m.] 
 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
Hon. Presiding Member, on behalf of my community, 

I wish to express my sincere condolences to all those who 
have lost their loved ones due to the recent devastating 
floods and landslides.  

When one loses one's life, the entire family is 
devastated. Over 212 persons lost their lives and many 
hundreds of their family members, relatives and friends 
are living with painful memories and suffering. We also 
understand that further 78 persons are missing due to this 
disaster and we hope these people will somehow or other 
be found and their families and friends receive much 
needed good news.  

We support the Government’s efforts to address the 
immediate needs of all those who are injured, displaced 
and lost their homes. We sympathize with the thousands 
of those who lost their houses by this disaster, be they in 
Ratnapura, Matara, Kalutara or any other district. On 
behalf of the people I represent, I wish them a speedy 
recovery and they need to be provided with immediate 
assistance to recover from their losses.  

We are too familiar with natural disasters such as 
droughts, floods and typhoons that occur frequently. Our 
people understand the pain of losing who are near and 
dear to them. We understand how it feels not to know 
where your loved one is.  We continue to suffer due to 
the loss of tens of thousands and pray for the return of the 
thousands who are still missing. We hope all those who 
were hurt and lost everything they owned due to this 
disaster recover soon from this terrible tragedy.  

Natural disasters are becoming too common to our 
small Island, due to the global warming and the 
devastating impact caused by the rich and powerful 
nations living beyond their means. Rich countries are 
denying the effects of global warming and damaging the 
environment. The unfortunate small countries, such as Sri 
Lanka, are facing the consequences of this denial of 
global warming and disregard towards the welfare of the 
mankind.  

ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
ெதற்குப் ேபாிடாில் உயிாிழந்தவர்களின் உறவினர்க க்கு 
எம  மக்கள் சார்பான இரங்கைலத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் தம  இழப்  
களி ந்  விைரந்  மீண் வரேவண் ம் என்  
பிரார்த்தித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  இன, மத ேபதம் பார்த்  
இயற்ைக வஞ்சிப்பதில்ைல. ெதற்ைக ெவள்ள ம் மண்சாி ம் 
வாட்  வைதக்கின்ற  என்றால், இலங்ைகயின் வட லத்ைத 
வரட்சி வாட்  வைதக்கின்ற . வடக்கின் 5 மாவட்டங்களின் 
ஒட் ெமாத்தச் சனத்ெதாைகயின் அைரவாசிப் ேபர் 
வரட்சியால் பாதிக்கப்பட் ள்ளனர். சுமார் 4 இலட்சம் ேபர் 
வைரயில் பாதிக்கப்பட் ப்பதாக இடர் காைமத் வத் 
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[ගරු  ගයන්ත කරුණාතිලක  මහතා] 
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திைணக்களேம அறிக்ைகயிட் ள்ள . ெதன்பகுதியில் 
பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்கு உதவிகள் வழங்கப்பட ேவண் ம்; 
அதில் எந்த மாற் க் க த் ம் இ க்க யா .  பல்ேவ  
தரப் களிடமி ந் ம் அவர்க க்கு உதவிகள் கிைடத் ள்ளன; 
கிைடத் க்ெகாண் ம் இ க்கின்றன. பாதிக்கப்பட்ட மக்க க் 
குச் சாியாக உதவிப்ெபா ட்கள் ேபாய்ச்ேச வைத அரசு 
உ திப்ப த்திக்ெகாள்ள ேவண் ம்.  

ம றம், வடக்கில் வரட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்கு 
எந்தேவார் உதவி ம் இ வைர கிைடக்கவில்ைல. இயற்ைக 
வடக்ைக ம் ெதற்ைக ம் வஞ்சித்தால், இந்த அரசும் வடக்கு, 
ெதற்கு என்  உதவி வழங்க ல் பாரபட்சம் காட்  
வஞ்சிக்கின்ற .  ெதற்கில் பாதிக்கப்பட்டவர்க க்கு உத  
வைத யா ம் த க்கவில்ைல. அேதேபால் வடக்கில் பாதிக்கப் 
பட்டவர்க க்கும் உத ங்கள்! என் தான் ேகட்கின்ேறாம்.  
இைதக் ேகட்ப  ஒன் ம் இனவாதமல்ல. சம உாிைம 
ையத்தான் ேகட்கின்ேறாம் என்பைத நிைனவில் 
ைவத் க்ெகாள் ங்கள்! 

இந்தக் கூட்  அரசின் அைமச்சராக இ க்கின்ற சம்பிக்க 
ரணவக்க அவர்கள் அண்ைமயில் பத்திாிைகயாளர் 
சந்திப்ெபான்ைற நடத்தியி ந்தார். அதில் அவர் “யாழ்ப்பாணம் 
இன் ம் 50 வ டங்களில் பாைலவனமாகும். நிலத் க்காகப் 
ேபாரா ம் தமிழ் மக்கள் த ல் இைதத் ெதாிந் ெகாள்ள 
ேவண் ம்” என்  கூறியி ந்தார். அைமச்சர் மிகப் 
பார ரமான விடயத்ைதப் பத்திாிைகயாளர் சந்திப் டன் 

த் விட்டார். அபாய எச்சாிக்ைக வி த்த அைமச்சர், 
இதைன எதிர்ெகாள்வதற்கு என்ன திட்டம் இ க்கிற  
என்பைதக் கூறவில்ைல. அைமச்சாின் அபாய எச்சாிக்ைக  
ெதாடர்பில் கூட்  அரசு என்ன ெசய்யப்ேபாகின்ற ? 50 
வ டத்தில் யாழ்ப்பாணம் பாைலவனமாகட் ம் என்  நீங்கள் 
ேபசாமல் இ க்கப்ேபாகின்றீர்களா? இந்த அரசு இதற்கு 
என்ன திட்டத்ைத ைவத்தி க்கின்ற ? யாழ்ப்பாணம் பாைல 
வனமாவைதத் த ப்பதற்குக் கு கிய மற் ம் நீண்டகாலத் 
திட்டங்கள் என்ன? அரசு அதற்கான கலந்தாேலாசைனகள் 
எவற்ைறயாவ  இ வைரயில் ன்ென த்தி க்கின்றதா? 
இ ெதாடர்பில் கூட்  அரசின் பதிைல எதிர்பார்க்கின்ேறன். 
மிக ம் பார ரமான விடயத்ைத அரசு ெவ மேன 
கடந் ெசல்லக்கூடா .  

யாழ்ப்பாணம் ேதர்தல் மாவட்டத்ைதப் பிரதிநிதித் வப் 
ப த் கின்றவன் என்ற அ ப்பைடயில் மிக க்கியமான 
ேபாிடர் பற்றி இங்கு பிரஸ்தாபிக்க ேவண் யி க்கின்ற . 
அதாவ , யாழ்ப்பாணத்தின் நிலத்த  நீர் ெதாடர்பில் கவனம் 
ெச த்தப்பட ேவண் யி க்கின்ற . அங்கு நிலத்த  நீர் 
ஏற்ெகனேவ மாசுற் ள்ள . அதைனப் பயன்ப த்த 

யாதநிைல காணப்ப கின்ற .  யாழ்ப்பாணத்தின் நிலத்த  
நீர் உவராகி வ கின்ற . மலத்ெதாற் க்கள் நீ டன் 
கலக்கின்றன. ைநத்திேரற் நீாில் கலந் ள்ள அள  அதிகாித் 

ள்ள . இைவ எல்லாவற் க்கும் ேமலாகச் சுன்னாகத்தில் 
இயங்கிய மின் உற்பத்தி நிைலயத்தி ந்  ெவளிேயற்றப் 
பட்ட கழி  'ஒயில்' நிலத்த  நீ டன் கலந் ள்ள . 
இப்ப ப்பட்ட பல காரணிகளால் நிலத்த  நீைரப் பயன்ப த்த 

யா ள்ள . இந்தப் ெபாிய பிரச்சிைனக்கு அரசு என்ன 
தீர்ைவப் ெபற் த்தரப்ேபாகின்ற ? இதற்காக இரைணம க் 
கு தண்ணீர்த் திட்டத்ைத ன்ைவத்தாக அரசு கூறக்கூ ம். 
இந்தத் திட்டத்ைதக் கிளிெநாச்சி மாவட்ட விவசாயிகள் 
எதிர்த்தி ந்தார்கள். அவர்கள் எதிர்த்ததால் மாற் த்திட்டம் 
என்ன?  அரசின் திட்டத்ைத மக்கள் எதிர்த்ததால் மக்க க்கு 
மாற் த் திட்டம் வழங்காமல் அவர்கைளப் பழிவாங்குவ தான் 

அரசின் ேவைலயா? நிலத்த  நீைரப் ப க யா  
அவதிப்ப கின்ற மக்க க்கு மாற் த் திட்டத்ைத அரசு 
கண்டறிந்  உடன யாக நைட ைறப்ப த்த ேவண் ம்.  

எதிர்காலத்தில் சனத்ெதாைக அதிகாிப் , அபிவி த்தித் 
ேதைவகள் என்  கு தண்ணீாின் ேதைவ அதிகாித் த்தான் 
ெசல் ம். அந்த அதிகாிப்ைப ஈ  ெசய் ம் வைகயில் 
கு தண்ணீர் வழங்கப்பட ேவண் ம். சுத்தமான கு தண்ணீர் 
வழங்கப்ப வைத அரசு உ திப்ப த்த ேவண் ம். 
"பாைலவனமாகும்" என்  எச்சாிப்பேதா, "கு தண்ணீர் 
மாசைடந்  விட்ட " என்  அறிவிப்பேதா அரசின் 
ேவைலயல்ல. அைதச் சீர்ெசய்  அதி ந்  நாட்  
மக்கைளப் பா காப்ப தான் அரசின் க்கிய பணி என்பைத 
நிைன ட்ட வி ம் கின்ேறன். நன்றி! 

 
 

[අ.භා. 6.33] 
 

ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙම් ස්වාභාවික ව්යසනය 

නිසා ජීවිත අහිමි වුණු සියලු ෙදනාටම ෙම් අවස්ථාෙව් දී  
පථමෙයන්ම අෙප් ෙශෝකය පකාශ කරන්නට ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම 
ෙද්ෙපොළ විශාල පමාණයක් අහිමි වුණු බව අපි දන්නවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙම් ස්වාභාවික ව්යසනය නිසා රෙට් සම්පත් විශාල 
පමාණයක් නැති වුණා. ජන ජීවිත අඩාල වුණා. අෙප් ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක ඇමතිතුමා,  තිවිධ හමුදාව ඇතුළු ෙපොලීසිෙය් 
ෙසේවය ගැන කථා කළා.  තිවිධ හමුදාව, ෙපොලීසිය ඇතුළු ෙම් 
විපතට පත් වූ අවස්ථාෙව් උදවු උපකාර කළ ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් 
සිටිනවා. ගම්වල තරුණයන්, වැඩිහිටියන් ඒ ෙව්ලාෙව්දී තමන්ෙග් 
ජීවිතයද ෙනොතකා කටයුතු කළ ආකාරය අපි දැක්කා. ගුවන් හමුදා 
නිලධාරියකුෙග් ජීවිතය අහිමි වුණා. ඒ වාෙග්ම මාධ්ය ආයතන 
සියල්ලම ෙම් සඳහා මැදිහත්ෙවලා අති විශාල ෙසේවයක් කළා. ෙම් 
සඳහා සම්බන්ධ වුණු රජෙය් නිලධාරින් ඇතුළු  සියලු ෙදනාටම 
ෙම් අවස්ථාෙව් දී අපෙග් පණාමය සහ ස්තුතිය පුද කරන්නට ඕනෑ.  

ඒ එක්කම උතුෙර් නියඟය ගැනත් කථා කළා. ගරු 
ඇමතිතුමාත් ෙම් අවස්ථාෙව් දී සභාෙව් ඉන්නවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, දකුණට දැවැන්ත ගංවතුරක් එන විට ගරු ෙශහාන් 
ෙසේමසිංහ මන්තීතුමා නිෙයෝජනය කරන උතුරු මැද පළාත ඇතුළු 
උතුරු පළාතට යම්කිසි නියඟයක ලක්ෂණ ෙපන්නුම් කරන කාල 
සීමාවක් ෙම්ක. අපි දකුෙණ් ජනතාව සමඟ ගංවතුර අවස්ථාෙව් 
සිටියා වාෙග්ම උතුරු පළාත ඇතුළු අවට පෙද්ශවලට බලපාන 
නියඟ අවස්ථාවලදීත් අපෙග් සහෙයෝගය සහ මැදිහත්වීම ලබා 
ෙදනවා කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව් දී මතක් කරන්නට ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යාංශය ආරම්භ වුෙණ් 2004 දී ඇති වූ සුනාමි ව්යසනෙයන් 
පසුවයි. 2004 සුනාමි ව්යසනෙයන් පසුව, ඔබතුමා ඇතුළු ෙබොෙහෝ 
ඇමතිවරුන් ආපදා කළමනාකරණ අමාත්ය ධුරය දැරුවා. මට 
මතක විධියට, -නිවැරදි කිරීමට යටත්ව- ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි 
ඇමතිතුමා, ගරු මහින්ද සමරසිංහ ඇමතිතුමා, ගරු මහින්ද 
අමරවීර ඇමතිතුමා, ගරු ෙජෝන් අමරතුංග ඇමතිතුමා ෙම් අමාත්ය 
ධුරය දැරුවා. අද ඔබතුමා ෙම් අමාත්ය ධූරය දරනවා.  ෙම් සියලු 
ෙදනාම අද තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුෙව් කියාකාරී 
ෙකොටස්කරුවන්. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම පසුගිය අවුරුදු 
ෙදකහමාර දිහා බැලුවාම,  අෙප් මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුෙව් අවසාන කාලෙය් මීරියබැද්ද නාය 
ගියා.  ඉන් පසුව අරණායක නාය යාම සිදු වුණා. සාලාව කඳවුෙර් 
සිදුවීම ඇති වුණා. එය ස්වභාව ධර්මෙයන් සිදු වුණු ෙදයක් 
ෙනොවුණත් අෙප් රෙට් ජනතාව යම්කිසි ආපදාවකට පත් වුණා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙකොළඹට  දැවැන්ත ගංවතුරක් ආවා. ෙකොළඹ සහ ගම්පහ 
දිස්තික්කවල මහා විශාල ෙද්ෙපොළ හානි පමාණයක් සිද්ධ වුණා,  
ගරු ඇමතිතුමනි. ඒ වාෙග්ම අවුරුදු 40කට පසුව අෙප් රෙට් ඇති 
වුණු දරුණුතම නියඟයට ෙම් අවුරුදු ෙදකහමාරක කාල සීමාව 
තුළ මුහුණ පාන්නට සිදු වුණා.  

අෙනක් පැත්ෙතන් කුණු කන්දක් නාය ගියා. ජීවිත විශාල 
පමාණයක් කුණු කන්දට යට වුණා. අධික වර්ෂාව සහ සුළඟ නිසා 
ෙකොළඹ ෙද්ෙපොළ විනාශ ෙවන්නට පටන් ගත්තා. ෙම්  වර්ෂාව 
එන්නට දින කිහිපයකට කලින් ෙගොඩනැඟිලි කඩාෙගන වැටුණා. 
අෙනක් පැත්ෙතන් අද ෙම් රෙට් මහා ගංවතුර තත්ත්වයක් ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා.  ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය, එෙහම නැත්නම් 
ආණ්ඩුව ෙම් සියල්ලටම වග කියන්නට ඕනෑ කියලා අපි 
කියන්ෙන් නැහැ.  

ගරු ඇමතිතුමනි, අපි අද කථා කරන්ෙන් ආණ්ඩුෙව් 
මැදිහත්වීම සහ ආපදාවට පත් වුණු ජනතාවට සහන සලසන්නට 
අප කියා කළ යුත්ෙත් ෙකොෙහොමද කියලායි.  අපි විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන් විධියට තමුන්නාන්ෙසේලා විෙව්චනය කරමින්  
ගංවතුරට බැස්ෙසේ නැහැ.  

විපක්ෂෙය් හිටියත් අපි ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මැති ඇමතිවරු එක්ක 
සම්බන්ධීකරණය කරලා අෙප් ගම්වල ජනතාවට අපට පුළුවන් 
ආකාරෙය් උදවු උපකාර කළා. ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක 
ඇමතිතුමනි, අපි පිළිගන්න ඕනෑ ෙදයක් තමයි ෙම් කියාකාරිත්වය 
පිළිබඳව රාජ්ය යන්තණෙය් මැදිහත්වීෙම්  යම් කිසි පසු බෑමක් 
තිෙබන බව. ඒක අපි පිළිගන්න ඕනෑ කාරණයක්. සමහරවිට ඒකට 
ෙහේතු රාශියක් ඇති; ෙහේතු විශාල පමාණයක් ඇති. හැබැයි, ඒ 
ෙකෙසේ ෙවතත් ගමට යන ෙකොට ගම තුළ රාජ්ය යන්තණෙය් 
කියාකාරිත්වෙය් යම් කිසි අඩාලවීමක් අපි දැක්කා. ෙමොකද, පසුගිය 
ගංවතුර කාලෙය්දී කෑම ටික ලැබුණු විධිය සහ ෙව්ගය, පාරවල් 
ඇරපු විධිය, යට වුණු නිවාසවලට සහන කණ්ඩායම් ළඟා වුණු 
ආකාරය පිළිබඳව ගම්වල මිනිස්සු කියන කතා සන්සන්දනය 
කරන ෙකොට විෙව්චන විශාල පමාණයක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
තමයි, සමහර රාජ්ය ආයතනවල කියාකාරිත්වය පිළිබඳවත් අපට 
සෑහීමකට පත් ෙවන්න බැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
හැබැයි,  තිවිධ හමුදාව, ෙපොලීසිය විශාල ෙමෙහවරක් කළ බව අපි 
දන්නවා. ඒ අයෙග් ජීවිත පවා නැති කර ගත්තා. තිවිධ හමුදාව සහ 
ෙපොලීසිය එෙහම කියාත්මක ෙවන ෙකොට රාජ්ය යන්තණෙය් 
කියාකාරිත්වෙය් යම් කිසි සකීයභාවයක් තිෙබන්න ඕනෑ.  

අපි දැක්කා, අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මහත්තයා ගිහිල්ලා කියනවා, "චකෙල්ඛන උල්ලංඝනය කරලා 
හරි, කඩලා හරි කමක් නැහැ ජනතාවට සහන සලසන්න"ය 
කියලා. ඒ වචනයට අපි ගරු කරනවා. හැබැයි, චකෙල්ඛන 
උල්ලංඝනය කළාට පස්ෙසේ ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් සහන ෙසේවා 
සලසන්න ගිය සමහර නාවික හා ගුවන් හමුදාපතිවරුන්ට  අද 
FCID එක වාෙග් ආයතනවලට කථා කරලා, ඒවා කෙළේ ඇයි 
කියලා පශ්න කරනවා අපි දැක්කා. අෙප් හිටපු හමුදාපතිවරයාට 
ගිහිල්ලා පශ්නවලට උත්තර ෙදන්න සිදුෙවලා තිෙබනවා.    

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව මිනිත්තු ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා.  
 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
අද ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යවරයා වශෙයන් සිටින 

ඔබතුමාට එදා ආපදා අවස්ථාවන්ට මුහුණ දීම පිළිබඳව පශ්න 

තිෙබනවා. ඔබතුමාෙග් දිස්තික්කෙය් ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු 
මන්තීතුමා  රුපියල් ලක්ෂ 45ක කෑම අර ෙගන දුන්නාය කියලා 
දවස් 29ක් රිමාන්ඩ් කරලා තිබුණා.  

රාජ්ය ආයතනවල කියාකාරකම් ගැනත් කියන්න ඕනෑ. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩි ෙදක තුනක 
කාලයක් ඕනෑ. මාතර දිස්තික්කෙය් ෙදනියාය අධ්යාපන කලාපෙය් 
මාර/ කළුෙබෝවිටියන මහා විද්යාලෙයන් දරුවන් අයින් කරන්නය 
කියලා කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂකට, දකුණු පළාත් අධ්යාපන 
ෙල්කම් ගිහිල්ලා කියන ෙකොට භූ විද්යා නිලධාරින් ගිහිල්ලා 
බලලා කියනවා, "නැහැ ෙම් කන්ද නාය යන්ෙන් නැහැ, භය 
නැතිව ළමයින්ට ඉන්න ෙදන්න" කියලා. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ෙමෙහම කියන්ෙන් කවදාද, 24වැනිදා. 25වැනිදා උෙද් ඒ කන්ද 
නාය යනවා. අතපසුවීමක් ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි, වගකිව යුතු 
නිලධාරින් ෙමවැනි ආකාරයට හැසිෙරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන 
පශ්නය අපට තිෙබනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, අෙනක් පැත්ෙතන් ගියවර අය වැෙයන් 
ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශයට ෙවන් කළ මුදල් සියයට 29ක් කපා 
හැර තිෙබනවා. අවුරුදු ෙදකහමාරක් මුළුල්ෙල් ලංකා ඉතිහාසෙය් 
දරුණුතම ස්වභාවික විපත්වලට ෙම් රට මුහුණ ෙදන ෙකොට ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශෙය් මුදල්වලින් සියයට 29ක් කප්පාදු 
කර තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් අජිත් පී. ෙපෙර්රා 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා පාසල් ශිෂ්යෙයෝ ගැන ඉතාමත්ම සංෙව්දීව 
කථා කළා. ඔව්, අපි ඒ අයට යම් කිසි සහනයක් ෙදන්න ඕනෑ. මට 
මතකයි, රවි කරුණානායක හිටපු මුදල් ඇමතිවරයා  පසු ගිය අය 
වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරන ෙකොට කිව්වා, හැම පාසල් 
ශිෂ්යයකුටම රුපියල් ලක්ෂ ෙදකක රක්ෂණයක් ෙදනවාය කියලා; 
ෙසෞඛ්ය රක්ෂණයක් ෙදනවා කිව්වා. හැබැයි, අද වන ෙතක් ඒ 
දරුවන්ට ෙම් ආණ්ඩුෙවන් එෙහම ෙදයක් ලැබිලා නැහැ.  

අෙනක් පැත්ෙතන් අරණායක ආපදාෙවන් විනාශ වුණු පවුල් 
500ක අය තවම  ඉන්ෙන් කූඩාරම්වල.  සාලාව කඳවුෙර් 
පිපිරීෙමන් හානියට පත් වුණු අයට වන්දි මදියි කියලා තවම 
උද්ෙඝෝෂණ කරනවා. ඔබතුමන්ලා, අපි සාකච්ඡා කරන විධියටත්, 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කළ 
සංඛ්යාෙල්ඛන දිහා බැලුවාමත් ෙම් රෙට් අපාදාවක් නිසා අසරණ 
වුණු මිනිස්සුන්ට උද්ෙඝෝෂණ කරන්න අවශ්යතාවක් නැහැ. 
අරණායක මිනිස්සුන්ට තවම කූඩාරම්වල ජීවත් ෙවන්න 
අවශ්යතාවක් නැහැ. ඇයි, ඒ අය කූඩාරම්වල ජීවත් වන්ෙන්? ඔය 
කියන විධියට සහන ලැෙබනවා නම්, ඔය කියන විධියට 
රක්ෂණෙයන් රුපියල් ලක්ෂ ෙදකහමාර, ලක්ෂ විසිපහ, තිහ 
ලැෙබනවා නම් ඒ මිනිස්සු තවම කූඩාරම්වල ජීවත් වන්ෙන් ඇයි, 
ගරු ඇමතිතුමනි.  අපි අහන්ෙන් පාෙයෝගික පශ්නයක්. අපි 
ෙනොෙවයි, ෙම්ක රෙට් ජනතාව තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහනවා.  

2017 මැයි 28වැනිදා "සන්ෙඩ් ටයිම්ස්" පුවත් පෙත් ෙමෙහම 
වාර්තා වක් තිෙබනවා. I quote: 

"Rs 1,200 million since March for luxury vehicles;" 

ඒ ගැන අපට පශ්නයක් නැහැ. ඒක තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
ආණ්ඩුෙව් පතිපත්තිය ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි, ඊ ළඟට සඳහන් 
වන ෙකොටස අපට පශ්නයක්; I quote:  

"Rs 1,000 million to reconstruct houses destroyed by floods, 
landslides in Kegalle District in 2016." 

අරණායක ෙගවල් ටික ඇතුළු කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් 
ගංවතුරින් සහ නාය යෑම්වලින් විනාශ වුණු ෙගවල් ටික හදන්න 

1489 1490 

[ගරු නාමල් රාජපක්ෂ  මහතා] 
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වියදම් වන්ෙන් රුපියල් මිලියන 1,000යි. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
ආණ්ඩුව වාහන ෙගන්වීම සඳහා රුපියල් මිලියන 1,200ක් ක් 
වියදම් කරනවා. හැබැයි, ජනාධිපතිතුමා ඒ පිළිබඳව පකාශයක් කර 
තිෙබනවා අපි දැක්කා.  

හැබැයි ගරු අමාත්යතුමනි, සාලාව කඳවුර විනාශ වූ ෙවලාෙව්දී 
ඔය වාෙග්ම පකාශයක් කළා, වාහන ආෙය් ෙග්න්ෙන් නැහැ කියා. 
නමුත් 2016  අවුරුද්ද තුළදීම පරිපූරකයක් ෙගනැල්ලා නැවත 
වතාවක් වාහන ගන්න පටන් ගත්තා. ගරු අමාත්යතුමනි, එෙහම 
නම් අප ෙකොෙහොමද, එම පකාශ විශ්වාස කරන්ෙන්?  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.  

 
 

ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විනාඩියක කාලයක් ෙදන්න.  

 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි හිටපු අමාත්යතුමිය එතුමියට 

නියමිත කාලෙයන් මිනිත්තු ෙදකක් දී තිෙබනවා.  
 
 

ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් විතරක් ෙගවල් හදන වැඩ කටයුත්ත 

රුපියල් මිලියන 1,000කින් අවසන් කරන්න පුළුවන්. නමුත් 
වාහන ෙගන එන්න විතරක් රුපියල් මිලියන 1,200ක් පසු ගිය 
කාලෙය් ෙවන් කළා. අපි ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශයට 
ෙදොස් කියන්ෙන් නැහැ, ගරු අමාත්යතුමනි. ෙමොකද, ඔබතුමාම 
කියූ පරිදි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුෙව් සිටින මහින්ද අමරවීර 
අමාත්යතුමා, ෆවුසි අමාත්යතුමා, මහින්ද සමරසිංහ අමාත්යතුමා 
අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය් ඔය අමාත්ය තනතුර දැරුවා. හැබැයි එදා 
ෙමවැනි තත්ත්වයක් ඇති වුෙණ් නැහැ, ගරු අමාත්යතුමනි. අදාළ 
පෙද්ශවල තිෙබන විස්තර ෙසොයා, අදාළ අයට ෙදන්න ඕනෑ ආධාර 
ආදිය දීලා, ෙගවල් ටික හදන්න ඕනෑ තැන හදා දීලා නිසි වැඩ 
පිළිෙවළක් එදා කියාත්මක කළා. එෙහම නම් ගරු අමාත්යතුමනි, 
අප පිළිගන්න ඕනෑ කාරණය තමයි, ෙම් යන්තණය තුළ අපට 
යම්කිසි පශ්නයක් තිෙබනවා කියන එක. අපි ඒ පිළිබඳව ඔබතුමාට 
ෙහෝ රාජ්ය නිලධාරින්ට ෙහෝ ඇඟිල්ල දිගු කරන්ෙන් නැහැ.   
යාන්තණය පිළිබඳ පශ්නයක් තිෙබනවා. ගරු ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත්යතුමනි, එම පුවත් පත් වාර්තාෙවහි 
තවදුරටත් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා: 

"Floods and landslides are not entirely new phenomena to Sri Lanka 
and, according to the MDM, 151 persons died and over 2,000 homes 
were damaged due to floods and landslides in 2016. " 

2016 වසෙර් විතරක් ෙම් රෙට් ජීවිත 151කට වඩා නැති ෙවලා 
තිෙබනවා; ෙගවල් 2,000කට වඩා විනාශ ෙවලා තිෙබනවා. 
හැබැයි එෙහම තිෙයද්දී 2017 අය වැෙය් තමුන්නාන්ෙසේෙග් 
අමාත්යාංශ වැය ශීර්ෂෙයන් සියයට 29ක් කප්පාදු කරන්ෙන් ඇයි, 
ගරු අමාත්යතුමනි?  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, නියමිත කාලය අවසානයි.   
 
 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
මම කතාව අවසන් කරන්නම්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ෙද්ශපාලනික වශෙයන් අපට කුමන මති මතාන්තර තිබුණත් 
අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී අගය කළ යුතු ෙද් අගය කරන්න ඕනෑ. 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් අෙප් මන්තීවරු අෙප් ගමට බැස්සා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පැත්ෙත්ත් ෙබොෙහෝ පිරිස් අපට හමු වුණා. 
අෙප් පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා විශාල 
ෙමෙහවරක් කළා. අෙප් නලින්ද ජයතිසස් මන්තීතුමා ෛවද්ය 
සායන පවත්වමින් ගාල්ල දිස්තික්කෙය් හැම තැනම ගියා.  

 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කතාව අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමා.  
 
 

ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු කථානායකතුමා අපට අවස්ථා කීපයකදී මුණ ගැසුණා. 

තමුන්නාන්ෙසේලා අරනායක අවතැන් ජනතාව කූඩාරම්වල තැබුවා 
වාෙග්, සාලාෙව් අවතැන් ජනතාවට අවුරුද්දක් වන්දි ෙගවන්ෙන් 
නැතිව පාරට බැස්වූවා වාෙග්  ෙමවර විපතට පත් ජනතාවද 
කූඩාරම්වල තබන්ෙන් නැතිව, පාරට බස්සවන්ෙන් නැතිව 
කරුණාකර මැදිහත් ෙවලා සහන ෙදන්න. අපිත් 
තමුන්නාන්ෙසේලාට සහෙයෝගය ෙදනවා. එම ජනතාවට සහන 
ෙදන්න කටයුතු කරන්න කියන ඉල්ලීම කරමින් මෙග් කතාව 
අවසන් කරනවා.  

 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ඒ.ඒ. විෙජ්තුංග මන්තීතුමා. එතුමාෙග් කතාවට 

ෙපර කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයකු මූලාසනය සඳහා ගරු 
ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න.  

 
 

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද 

කුමාරසිරි මහතා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා 
කරනවා. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වූෙයන්, ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த 
குமாரசிறி அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. SHEHAN SEMASINGHE left the Chair, 
and  THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI  took the Chair. 

1491 1492 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 6.46] 
 

ගරු ඒ.ඒ. විෙජ්තුංග මහතා 
(மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க) 
(The Hon. A. A. Wijethunga) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසුගිය ගංවතුර නිසා 

රත්නපුරය දිස්තික්කයද ඇතුළුව දිස්තික්ක කීපයක විශාල 
සංඛ්යාවක් මිය ගියා; දහස් ගණනක් අනාථ වුණා. මිය ගිය සියලු 
අයෙග් පවුල්වලට සහ අනාථ වූවන් ෙවනුෙවන් අපෙග් බලවත් 
කනගාටුව පකාශ කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මන්තීවරු කීපෙදෙනක් සහ 
මන්තීවරියක්ද පකාශ කළා, ගංවතුරට සහ නාය යෑමට පථම 
දැනුම් දීමක් කරන්න ඕනෑ වුණත් ෙමවර එය කෙළේ නැහැ කියා. 
මා නම් අෙනක් දිස්තික්කවලට සම්බන්ධයක් නැති තරම්. නමුත් 
රත්නපුරය දිස්තික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුෙව් සම සභාපතිවරයකු 
හැටියටත්, රත්නපුරය සහ කුරුවිට පාෙද්ශීය සම්බන්ධීකරණ 
කමිටුෙව් සම සභාපතිවරයකු හැටියටත් මම කටයුතු කරනවා.  

මීට මාස 4කට උඩදී අපත් සහභාගි වූ එම රැස්වීම්වලදී දිස්තික් 
වාරිමාර්ග  ඉංජිෙන්රු මහත්මා අපව දැනුවත් කළා, පසුගිය මැයි 
මාසෙය් 25වන දා වන විට අවුරුදු 10න් 10ට ගංවතුර ෙදකක් ආ 
බවත්, එතැන් සිට ෙම් දක්වා අවුරුදු 14කුත් ගත ෙවලා තිෙබන 
බවත්, නියඟය ආ බවත්. ඒ වාෙග්ම එතුමා පැහැදිලි කර දුන්නා, 
තමා සමීක්ෂණයක් කළ බවත්, මැයි 25වන දා සිට 30වන දා දක්වා 
විශාල නාය යෑම් සහ ගංවතුර සිද්ධි ඇති වන බවත්. ඒ ෙවලාෙව් 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමන්ලා සහ පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමියලා ගාම 
නිලධාරින් මාර්ගෙයන් ජනතාව දැනුවත් කළා. ජනතාව දැනුවත් 
කළත් ගංවතුර ආවාට සමහර අය ගණන් ගන්ෙන් නැහැ. තමන් 
පදිංචිව සිටින තැන්වලම තමයි ඔවුන් ඉන්න බලන්ෙන්. ඒ නිසා 
විශාල හානි සංඛ්යාවක් සිදු වුණා. අපට මතකයි 1989 වර්ෂෙය්,  
2003 වර්ෂෙය් සහ 2016 වර්ෂෙය් ආ ගංවතුර තත්ත්වයන්. ඊට 
පසුව තමයි ෙමවර ගංවතුර තත්ත්වය. ගංවතුර සහ නාය යෑම් 
ආපදා ඇති වුණා; ජනතාව මිය ගියා. අපි විෙශේෂෙයන් රත්නපුරය 
දිස්තික්කෙය් ගංවතුර සහ නාය යෑම් අවුරුදු ගණන් දැක 
තිෙබනවා. අපි එම අවස්ථාවලට සම්බන්ධ ෙවලා කටයුතු කර 
තිෙබනවා. ෙම් වන ෙකොට රත්නපුරය දිස්තික්කෙය් නාය යෑම් 
623ක් පමණ වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා.          

ෙම් වනෙකොට පරීක්ෂා කරලා තිෙබන්ෙන් 279යි කියලායි මා 
හිතන්ෙන්. ඊෙය් වනෙකොට පවුල් 637කට ඉවත් වන්න කියලා 
දැනුම් දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පසුගිය ගංවතුර අවස්ථාෙව්දී පැය 
24ක් ගිහිල්ලාත් කියාත්මක වුෙණ් නැහැයි කියලා රජයට ෙදොස ්
කිව්වා. සමහර පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමන්ලා, ෙල්කම්තුමියන්ලා 
ගංවතුරක් එන බව දැනෙගන ගාම නිලධාරින්ට උපෙදස් දුන්නා 
කියලා අපි දන්නවා, "තමන්ෙග් වසෙම් පශන්යක් වුෙණොත්, කෑම-
බීම පිළිෙයල කරලා ජනතාවට උයා ෙදන්න." කියලා. එය සියයට 
50ක පමණ අෙප් දිස්තික්කෙය් සිදුවුණා. නමුත්, ගංවතුර ගැලීම 
නිසා සමහර සථ්ානවලට ගාම නිලධාරින්ට යන්න බැරි වුණා. 
ෙමොකද, හිතන්න බැරි ආකාරයට ඒ ස්ථානවලට ගංවතුර ගැලුවා. 
ඒවාට රජය මැදිහත් වුණා.  

රත්නපුරය දිස්තික්කෙය් කලවාන, අයගම කියන පෙද්ශ ඉතා 
බරපතළ තත්ත්වයකට පත් වුණා. ඒ පෙද්ශවල දුරකථන පහසුකම් 
නැහැ. ඒ පෙද්ශවලට යන්න බැහැ. සමහර පෙද්ශවලට 
ෙහලිෙකොප්ටරවලින් පවා යෑෙම් අපහසුතාවක් තිබුණා. සමහර 
ස්ථානවල ජනතාව ෙකොටු ෙවලා සිටියා. එම නිසා ඔවුන්ට කෑම 
ටික පවා ෙදන්න බැරි තත්ත්වයක් උදා ෙවලා තිබුණා.  
ව්යාපාරිකයින්ෙග්, ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධානවල, රාජ්ය නිලධාරින් විශාල 
සංඛ්යාවකෙග් මැදිහත්වීෙමන් ඒ වාෙග් ස්ථානවල රැඳී සිටි 
ජනතාව බඩගින්ෙන් ෙනොතබන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා.  

ෙමම කටයුත්ෙත්දී තිවිධ හමුදාවට අපි විෙශේෂෙයන් 
ස්තුතිවන්ත වන්න ඕනෑ. තිවිධ හමුදාව පැය 24ක් යනෙකොට 
රත්නපුරය නගරය වැනි ස්ථානවලට ආවා. ඒ වාෙග්ම ෙපොලීසියත් 
ෙමහිදී විශාල ෙසේවාවක් කළා. රත්නපුරය දිස්තික්කෙය් සිටින්ෙන් 
දිස්තික් ෙල්කම්තුමියක්. ආපදා සිදු වුණු ස්ථාන රාශියකම ඉන්ෙන් 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමියන්ලා. එම පෙද්ශීය ෙල්කම්තුමියන්ලා, 
ගාම නිලධාරින්, සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරින්, ආර්ථික සංවර්ධන 
නිලධාරින් කියන සියලු ෙදනා එකතු ෙවලා විශාල ෙසේවාවක් 
කරමින් ෙම් ජනතාව ෙගොඩ ගන්න කටයුතු කළා. ඒ වාෙග්ම 
ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධානත්, මාධ්ය ආයතනත් ෙමහිදී විශාල ෙසේවාවක් 
කළා. ගංවතුර ඇති වීෙමන් පසු ෙතවන දිනෙය්දීත් රත්නපුර 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් අවතැන් වූ පවුල් සංඛ්යාවටත් 
වැඩි පමාණයක් බත් පාර්සල් ෙබදුවා. එනම්, බත් පාර්සල් 
32,000ක් පමණ ෙබදුවා. ඒ පෙද්ශයට එපමණ බත් පාර්සල් 
පමාණයක් අවශ්ය ෙවලා තිබුෙණ්ත් නැහැ. ඒ තරම් කෑම-බීම ඒ 
පෙද්ශයට සම්බන්ධ වුණා. නමුත්, ඒ අතර කෑම-බීම ෙනොලැබුණු 
ස්ථානත් තිබුණා.  

මම ආපදා කළමනාකරණ ඇමතිතුමාට තවත් කරුණක් 
කියන්න ඕනෑ. සමහර වසම්වල වැඩ කරන ගාම නිලධාරි 
මහත්මියන් වසම් තුනක වැඩ බලනවා. එම නිසා ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
ඔවුන් ෙබොෙහෝ අපහසුතාවලට පත් වුණා. ඒ වාෙග් ස්ථානවල 
ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරිනුත් වැඩ කළා. තවත් රාජ්ය 
නිලධාරිනුත් වැඩ කළා.  

ෙම් වනෙකොට රත්නපුරය දිස්තික්කෙය් පවුල් දහස් ගණනක් 
අනාථ ෙවලා සිටිනවා. පතල් කම්කරුෙවෝ, කුඩා ව්යාපාරිකෙයෝ, 
ෙත් දළු කඩපු කුලීකරුෙවෝ, ඒ වාෙග්ම රබර් කැපූ කුලීකරුෙවෝ, 
රබර් ඉඩම් හිමිෙයෝ අනාථ ෙවලා සිටිනවා. ෙත් ඉඩම් විශාල 
පමාණයක් නාය ගිහිල්ලා ඒ ඉඩම් හිමියන්ට තමන්ෙග් ඉඩම් අහිමි 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා මා විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ගරු 
ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරනවා, ෙම් අය ගැනත් බලන්න 
කියලා. සමහර කුඩා ෙවෙළඳ සැල්හිමිෙයෝ මුදල් ණයට 
අරෙගනයි තමන්ෙග් ව්යාපාරය කර ෙගන ගිෙය්. ෙම් වනෙකොට 
ඔවුන් ඒ ණය ෙගවිය යුතුව තිෙබනවා. ඒ ව්යාපාරික ස්ථානවල 
තිබුණු සියලුම බඩු භාණ්ඩ ගංවතුරට ගහෙගන ගිහිල්ලා. මා හිතන 
විධියට ඒ අයට ඉතා ඉක්මනින් සහන ෙදන්න කටයුතු කරන්න 
කියලා ඔබතුමන්ලාෙගන් ඉල්ලීමක් කරලා තිෙබනවා. ඒ අනුව 
දැන් ඒ කටයුතු  ෙකෙරනවා. ඒ වාෙග්ම ගරු අමාත්යතුමනි, 
සමහර පෙද්ශවල නිෙවස්වල කුස්සිෙය් තිබුණු උයන පිහන 
සියලුම ෙද්වල්, සියලුම බඩු භාණ්ඩ ගංවතුරට ගහෙගන ගිහිල්ලා. 
ගංවතුර එන අවස්ථාෙව්දී ඇ ෙඟ් තිබුණු ඇඳුෙමන්ම අදටත් සිටින 
අය සමහර තැන්වල අපට දකින්න ලැෙබනවා. ඒ, විෙශේෂෙයන්ම 
කඳවුරුවල රැඳී සිටින අය. හුඟක් කණ්ඩායම් ෙමවැනි ස්ථානවලට 
ගිහිල්ලා ෙනොෙයක් දව්ය ෙබදා තිෙබනවා, රජෙයනුත් ෙබදා 
තිෙබනවා. නමුත්, තවමත් ඒ ෙද්වල් ෙනොලැබුණු ස්ථාන 
තිෙබනවා. ගංවතුෙරන් අනාථවූවන්ට ඔබතුමන්ලා රුපියල් 
10,000ක් ෙදන්න යනවා. ඒ රුපියල් 10,000 ෙදනෙකොට නීතියක් 
බලන්ෙන් නැතිව ගාම නිලධාරි මහතා හරහා ෙහෝ ආර්ථික 
සංවර්ධන නිලධාරි මහතා හරහා ෙහෝ ලබා ෙදන්න කටයුතු 
කරන්න. ගාම නිලධාරිෙග් හා පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමාෙග් 
අනුමැතිය මත සතියක් ෙහෝ ෙදකක් ඇතුළත ඒ රුපියල් 10,000 
ෙගවන්න කටයුතු කරන්න කියලා මා විෙශේෂ ඉල්ලීමක් කරනවා.  

නාය යන තැන්වල ජීවත් වූ පවුල්වලට ඉඩමක් ලබා දුන්නත් 
තුන් හාර මාසයක් යන ෙතක් ෙගයක් හදන්න බැහැයි කියලායි මා 
හිතන්ෙන්. හිටපු ජනාධිපතිවරෙයකු වූ ෙපේමදාස මැතිතුමාෙග් 
කාලෙය්දී නිවාස හැදීෙම්දී පැය 24න් ෙහෝ දවස් ෙදකක්, තුනක් 
ඇතුළත ඉඩම් පවරා ගන්නා කමයක් තිබුණා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා. වතු 
සමාගම් ඉඩම් ෙදන්න අදිමදි කරනවා. තවත් අපට ගිය අවුරුද්දට 
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ෙදන්න තිබූ ඉඩම් කීපයකුත් ෙදන්න තිෙබනවා. ඉඩම් ටික ඉතා 
ඉක්මනින් ලබා ෙගන අඩුම තරෙම් කූඩාරම් හරි දීලා ඒ අය 
තාවකාලිකව පදිංචි කරලා ෙගවල් හදන්න කටයුතු කරන්න ඕනෑ. 
ෙම්ක ෙකොන්තාත් ෙදන එක ෙහොඳ නැහැ. නිවාස අරමුදලකට දීලා 
හරි; නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යාංශය හරහා හරි ෙම් කටයුත්ත 
ඉක්මනින් කරන්න ඕනෑ. රාජ්ය ඉංජිෙන්රු සංස්ථාව තිෙබනවා. 
ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධාන තිෙබනවා. හමුදා නිලධාරින් ඉන්නවා. ගම්වල 
ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධාන තිෙබනවා. ඒවා හරහා ෙම් ෙගවල් ටික ඉතා 
ඉක්මනින් හදලා ෙම් අයව පදිංචි කරවන්න කටයුතු කරන්න 
කියලා ඉල්ලීමක් කරන්න මටත් සිද්ධ වනවා. ඒ වාෙග්ම 
නිරන්තරෙයන් ගංවතුරට ලක්වන අයට ෙගවල් ලබා ෙදන්න 
විධියක් නැහැ. අවුරුදු 10ක වාෙග් කාලයක ඉඳලා ගංවතුර හැම 
අවුරුද්දකම වාෙග් එනවා.  

අෙප්  ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා 2003 අවුරුද්ෙද් 
අගමැතිතුමා හැටියට හිටපු කාලෙය් ෙම් වාෙග් ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශයක් තිබුෙණ් නැති බව මට මතකයි. 
2003 ඇති වුණු ගංවතුර ව්යසනයට මුහුණ ෙදන්න විෙශේෂ කැබිනට් 
අනුකමිටුවක් පත් කළා. එහි සභාපති විධියට වර්තමාන ගරු 
කථානායකතුමා වන කරු ජයසූරිය මැතිතුමා පත් කළා මට 
මතකයි. ඒ ව්යසනෙයන් කලවාන වැනි පෙද්ශවල ජනතාව විශාල 
වශෙයන් මිය ගියා.  ගංවතුරත් සමඟ එම පෙද්ශ නාය ගියා. 2003 
අවුරුද්ද දක්වා අවමඟුලක් වුණා නම් රුපියල් 15,000ක් තමයි 
රජෙයන් ලබා දුන්ෙන්.  රුපියල් 10,000 රජෙය් ෙසේවකයන්ට 
දුන්ෙන් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ව්යාපාරිකයන්ට 
දුන්ෙන් නැහැ. සමෘද්ධිලාභීන් සහ අසරණ පවුල්වලට විතරයි 
රුපියල් 10,000 ලබා දුන්ෙන්. ෙවනත් කිසිම දීමනාවක් දුන්ෙන් 
නැහැ; ණයක් දුන්ෙන්ත් නැහැ; ආධාරයක් දුන්ෙන් නැහැ. එදා 
ෙගවල් හදනෙකොට අෙප් අගමැතිතුමා රුපියල් ලක්ෂය ගණෙන් 
දුන්නු බව මට මතකයි. ඊට පස්ෙසේ අපි  වන්දිය වශෙයන් පවුලකට 
රුපියල් ලක්ෂයක් බැගින් දුන්නා. මම දන්නා හැටියට දැන් 
රුපියල් ලක්ෂෙය් වන්දියත් මදි. ගරු ඇමතිතුමනි, රුපියල් 
ලක්ෂයක මුදල ෙහෝ ලබා ෙදන එක පමාණවත් ෙවන්න පුළුවන්. 
මීටත් වඩා මුදලක්  මිය ගිය අය ෙවනුෙවන්  ලබා ෙදන්න පුළුවන් 
නම් ඉතා වැදගත් වන බව අපි ෙම් ෙවලාෙව් ඔබතුමාට මතක් 
කරනවා. පසුගිය කාලෙය් අපි නාය ගිය පෙද්ශවල ජීවත් වුණු 
අයට ඉඩම් ලබා දුන්නා. ඒ විධියට තුන් වතාවක් ඉඩම් ලබා දීපු 
අයත් ඉන්නවාය කියා මා හිතනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
 ඔබතුමාට තව විනාඩියයි තිෙබන්ෙන්, ගරු මන්තීතුමා. 
 
ගරු ඒ. ඒ. විෙජ්තුංග මහතා 
(மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க) 
(The Hon. A. A. Wijethunga) 
ගරු ඇමතිතුමා මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් 

කරනවා. පසුගිය කාලෙය් ෙම් වාෙග් සිද්ධීන් ගණනාවක් සිදු 
වුණා. සමහරු හිතුවා, ඒ ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන එකක් නැහැ 
කියලා. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒ පෙද්ශවලට ගිහිල්ලා 
බලන්න පුළුවන්. අපි ගම්මාන රාශියක් හදලා තිෙබනවා. 1989 
අවුරුද්ෙද් රත්නපුරෙය් "සිරිසුමනගම" හදලා තිෙබනවා. 
මහමලත්ෙත් "යලිඉපදුනගම" හදලා තිෙබනවා. ඔවුන් දැන් ෙහොඳ 
තත්ත්වෙයන් ජීවත් ෙවනවා. පලාෙවල පෙද්ශෙය් අලුතින් 
ගම්මාන හදලා, පන්සල්, ෙකෝවිල් හදලා තිෙබනවා. ෙපොතුපිටිෙය්, 
කලවාෙන්, පලාෙවල නිවාස රාශියක් හැදුවා. පසුගිය කාලෙය් 
නිවසක් හදා ගන්න ලබා දුන්නු රුපියල් ලක්ෂය ෙවනුවට, අෙප් 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගමැතිතුමාත්, රජයත් එකතු ෙවලා 
ෙම් වනෙකොට රුපියල් විසිපන්ලක්ෂය දක්වා ලබා ෙදන්න කටයුතු 
කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පාසල් දරුවන්ෙග් ෙපොත් පත් ගඟට 

ගහෙගන ගියා. බෑග් එක ගඟට ගහෙගන ගියා. ඒ දරුවන්ට ඇඳුම් 
කට්ටල් තුනක්, සපත්තු කූට්ටම් ෙදකක් වාෙග්ම බෑග් ලබා 
ෙදන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා. යට වුණා, ෙකොටු වුණා කියලා 
ෙම් ආණ්ඩුව බලන්ෙන් නැතිව සියලු ෙදනාට වියළි සලාකය ලබා 
ෙදනවා. ජනතාව ෙම් ෙගවල්වල පදිංචි කරලා අවසන් වන තුරු ඒ 
අයට වියළි සලාකය ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්න කියලා මා 
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ෙගයක් 
කුලියට ෙහෝ ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්න. එෙහම නැත්නම් 
කඳවුරුවල ඉන්න අයට ෙවනම විෙශේෂයක් කරන්න කියලා මා 
ඉල්ලීමක් කරනවා. ගංවතුර ගලපු දවෙසේ ඉඳලා ඒ පෙද්ශවල උස් 
බිම්වල පිහිටා තිෙබන විහාරස්ථාන, පල්ලි, ෙකෝවිල්වල තිබුණු 
වියළි ආහාර උයලා ඒ ජනතාවට කන්න දුන්නා. ඒ ෙවනුෙවන් අපි 
ෙගෞරවනීය අෙප් මහා සංඝ රත්නයට වාෙග්ම පූජකතුමන්ලා 
සියලු ෙදනාට සත්ුතිවන්ත වනවා. ව්යාපාරික පජාවෙග් සියලුම 
ෙද්වල් ෙම් වනෙකොට අහිමි ෙවලා තිෙබනවා. කලවාන, අයගම 
නගරය මම හිතන්ෙන් ජලෙයන් යටෙවලාම ගියා. අෙප් ගරු 
සුසිල් ෙපේමජයන්ත ඇමතිතුමා අයගම නගරයටත් ගිහිල්ලා 
බැලුවා. එම පෙද්ශවල ජනතාව ෙවනත් ස්ථානවලට ෙගන ෙගොස් 
පදිංචි කරවන්න සිදු වනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමා දැන් කථාව අවසන් කරන්න ඕනෑ. 

 

ගරු ඒ. ඒ. විෙජ්තුංග මහතා 
(மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க) 
(The Hon. A. A. Wijethunga) 
අෙප් අගමැතිතුමා, ගරු ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු පක්ෂ - විපක්ෂ 

සියලුම මන්තීවරු මම දන්නා හැටියට ඒ අවස්ථාෙව්දී අපිත් එක්ක 
එකතු වුණා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයද, ඒකාබද්ධ විපක්ෂයද 
කියලා බැලුෙව් නැහැ. ඒ සියලු ෙදනාට මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
ස්තුතිවන්ත වනවා. රත්නපුරෙය් පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමියන්ලා පැය 
විසි හතරම කටයුතු කළා. එෙහම වැඩ කරනවා මම මීට කලින් 
දැකලා නැහැ. ගරු අමාත්යතුමනි, ඔවුන් පැය 24ම වැඩ කළා. 
ෙපෝය දවෙසේත් වැඩ කළා. රාජ්ය නිලධාරින් දැනුවත් කරලා, 
ෙම්ෙගොල්ලන් ශක්තිමත්  - ෛධර්යයවත් - කරන්න, ගංවතුර 
පැවති කාලය තුළ ඔවුන් ලබා දුන්නු සහාය ෙවනුෙවන් ඔවුන්ට 
විෙශේෂ දීමනාවක්  ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්න කියලා ඉල්ලා 
සිටිමින් මා නිහඬ වනවා. ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මන්තීතුමිය. 
ඔබතුමියට විනාඩි හයක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 6.56] 
 
ගරු පවිතාෙද්වි  වන්නිආරච්චි මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රත්නපුර දිස්තික්කය ඇතුළු 

ලංකාෙව් දිස්තික්ක ගණනාවකට බලපෑ ගංවතුර සහ නාය යෑම් 
සිද්ධීන් නිසා විපතට පත් ෙවච්ච පවුල්වල සියලු ෙදනාටම අපෙග් 
බලවත් ෙශෝකය පළමුෙවන්ම ෙම් අවස්ථාෙව්දී පුද කරන්න ඕනෑ. 
ජනතාව ෙම් ව්යසනයට පත් ෙවච්ච අවස්ථාෙව් ඉඳලා ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරපු තිවිධ හමුදාවට, රාජ්ය නිලධාරින්ට, 
ව්යාපාරිකයන්ට, ෙපොලීසියට, සාමාන්ය ජනතාවට මා ෙම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අවස්ථාෙව්දී ස්තුතිවන්ත වනවා. අෙප් ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා, 
පූජකතුමන්ලා තමන්ෙග් ගෙම් විපතට පත් ෙවච්ච ජනතාව ඒ 
තැන්වලට එකතු කරෙගන කරපු ඒ උත්කෘෂ්ට ෙසේවයට අෙප් 
ෙගෞරවය ෙම් අවස්ථාෙව්දී පුද කරන්න ඕනෑ.  

ෙම් සිද්ධිය ෙවලා දවස් ෙදක තුනක් යන්නට ෙපර මම 
අයගමට ගියා. මම අයගම පෙද්ශයට යනෙකොට අයගම ෙරෝහල 
පාෙද්ශීය සභාවට ෙගනිහිල්ලා තිබුණා. ඒ ෙරෝහෙල් ෛවද්යවරු 
දවස් ෙදකම පුටුව උඩ තමයි නිදාෙගන තිබුෙණ්.  ෙමොකද, 
ඉස්පිරිතාලයත්, quarters සියල්ලම නාය යාමට ගහෙගන ගිහිල්ලා 
තිබුණා. හැම තැනකම ෛවද්ය සායන පවත්වමින් රජෙය් 
ෛවද්යවරු විශාල ෙසේවයක් කළා. ඒ අයටත් අෙප් ෙගෞරවය පුද 
කරන්න ඕනෑ.  

රත්නපුර දිස්තික්කෙය් සියයකට ආසන්න සංඛ්යාවක් මැරිලා 
තිෙබනවා; නාය යාම් නිසා පවුල් දස දහසකට වඩා අද කඳවුරුවල 
ජීවත් ෙවනවා. අපට පශ්න කිහිපයක් තිෙබනවා. එකක් තමයි, 
රත්නපුර දිස්තික්කෙය් කඳු තිෙබන සෑම තැනකම නාය යාෙම් 
තර්ජනය තිබීම. ෙබොෙහෝ ෙවලාවට ඒ අවදානම තිෙබනවා. එය 
එන්න එන්න වැඩි ෙවමින් පවතිනවා. අපි දන්නවා, විෙශේෂෙයන්ම 
කඳු මුදුන්වල යම් යම් තැන්වල පැළීම් ඇති ෙවලා තිෙබන නිසා,  
අධික වර්ෂාවක් ලැබුණාම ඒ පැළිලා තිෙබන තැන්වලට ඉතා 
ෙව්ගෙයන් වතුර වැටුණාම, වතුර ඇතුළට ගිහිල්ලා නාය යාම් සිදු 
ෙවනවා කියලා. ගරු ආපදා කළමනාකරණ ඇමතිතුමාෙගන් අපි 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉල්ලීමක් කරනවා, ඒ තැන් අධ්යයනය කරලා 
යම් පිළියමක් ෙයොදන්න කියලා. මම ෙමය  නිවැරදිද දන්ෙන් 
නැහැ, නිකම් මෙග් හිතට එන ෙදයක් තමයි මම ෙම් කියන්ෙන්. ඒ 
ෙපොඩි කුහර -ෙපොඩියට ඇති ෙවලා තිෙබන පැළීම්- අඩු ගණෙන් 
සිෙමන්ති වාෙග් ෙදයක් දමලා හරි පුරවන්න පුළුවන් නම්, ඒවා 
ජීවිත සහ ෙද්පළ විනාශ කරමින් මහා ෙඛ්දවාචක බවට පත් 
වන්ෙන් නැති ෙව්වි.  

අෙප් දිස්තික්කෙය් ෙම් නාය යාමට සහ ගංවතුරට ලක් වුණු 
හැම ගාම නිලධාරි වසමක්ම අද අවදානම් තත්ත්වයකයි 
තිෙබන්ෙන්. හැෙමෝම බෙයන් ජීවත් ෙවන්ෙන්. ෙකොයි කන්ද, 
ෙකොයි විධියට, ෙකොයි ෙවලාෙව් නාය යාවිද කියලා දන්ෙන් නැහැ. 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් ආපදා 
කළමනාකරණ මධ්යස්ථානෙය් නිලධාරින් ඇවිල්ලා, "ෙමතැන 
පශ්නයක් නැහැ" කියලා කිව්වත්, මිනිසුන්ෙග් ජීවිත ෙබොෙහොම 
අවදානම් තත්ත්වයකයි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා  රත්නපුර 
දිස්තික්කෙය් තිෙබන ෙම් භයානක තත්ත්වය නවත්වන්න, 
ඉදිරියට ෙම් වාෙග් ව්යසන ඇති ෙනොවන්න යම් කිසි කියා 
මාර්ගයක් ගත යුතුයි කියලා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු සභාවට 
ෙයෝජනා කරනවා.  

ගංවතුෙරන් ෙබොෙහෝ ෙදනාෙග් සියලු ෙද් නැති වුණා. ෙබොෙහෝ 
ෙගවල්වල වහලට උඩින් වතුර ගියා. ඒ අය සිය ජීවිත කාලය තුළ 
හම්බ කරපු සියල්ල නැති ෙවලා ගියා. අෙප් ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කිව්වා, නැති වූ ජීවිත හැෙරන්න අෙනක් 
සියල්ල ලබා ෙදන්න රජය කටයුතු කරනවා කියලා. අපට 
ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂයි. නමුත් අපට පශ්නයක් තිෙබනවා. අද දහස් 
ගණනක් ජනතාව කඳවුරුවල ඉන්නවා. පවුල් ගණනාවක් දරුවන් 
සමඟ ෙපොඩි කාමරයක, පැදුරු කඩමාල්ලක, ෙබොෙහෝ ෙවලාවට 
මදුරුෙවොත් එක්ක, වැහි හුළඟත් එක්ක පන්සල්වල තිෙබන 
ජෙනල් නැති, විවෘත ෙගොඩනැඟිලිවල, නැත්නම් ඉස්ෙකෝලවල 
තිෙබන ෙගොඩනැඟිලිවල ෙකොටු ෙවලා ඉන්නවා. ඒ ජනතාව තව 

ෙකොපමණ කාලයක් එෙහම ඉන්නද? ඔවුන් කායික ෙරෝගවලට 
ෙගොදුරු ෙවනවාට අමතරව මානසිකවත් ෙරෝගීන් බවට පත් ෙවයි. 
ස්වාමීන් වහන්ෙසේලාෙග් සහ අෙනක් අයෙග් රැකවරණය මත 
ෙකොපමණ කාලයක් අපි ඒ දහස් ගණනක් ජනතාව පන්සල්වල 
තබා ෙගන ඉන්නද, එෙහමත් නැත්නම් ඉසේකෝලවල තබා ෙගන 
ඉන්නද? ඒ අයට යම් ආකාරයකට ක්ෂණික විසඳුම් ලබා දිය යුතු 
ෙවනවා. ෙමොකද, ඒ ජනතාව මහත් අපහසුතාවකිනුයි ඉන්ෙන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමියනි, ඔබතුමියට තව විනාඩියක කාලයක් 

පමණයි තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු පවිතාෙද්වි  වන්නිආරච්චි මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 
අපි ගියාම, අපට දරා ගන්න බැහැ. සල්ලි තිෙබන අය, සල්ලි 

නැති අය, අපි දන්න සියලුෙදනාම අද ඒ තැන්වල ෙකොටු ෙවලා 
ඉන්නවා. කන්න ෙදන එක ෙකොයි පැත්ෙතන් ෙහෝ ෙකෙරනවා 
ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් එවැනි ෙපොඩි ෙකොටුවකට ෙකොටු ෙවලා, 
ඒ අයට ෙකොපමණ කාලයක් ඒ අයෙග් ජීවිත ෙගවන්න ෙවයිද 
දන්ෙන් නැහැ. සිය ගණනකට එක වැසිකිළියයි තිෙබන්ෙන්. ඒ, 
පන්සෙල් තිෙබන වැසිකිළිය, නැත්නම් ඉස්ෙකෝෙල් තිෙබන 
වැසිකිළිය. ඒ නිසා ඉතා ඉක්මනින් ඔවුන්ෙග් පාළු වුණු වගාවට 
වගා වන්දියක්, ඉන්න තැනක් හදලා ෙදනකල් නිවාස කුලියක්, 
ඊට අමතරව නිවසක් සාදා දීමට ඉඩම් කැබැල්ලක් සහ නිවාස 
සාදා දීමට සාධාරණ මුදලක් රජය විසින් ලබා දිය යුතු ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්න ඕනෑ, නාය ගිය ෙබොෙහෝ 
තැන්වල හිටපු  රාජ්ය ෙසේවකයන්, නැත්නම් සාමාන්ය පුරවැසියන් 
දීර්ඝ කාලයක් ෙගවන්න ණය අරෙගන තමයි ඒ ෙගවල් හදලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ ණය තව අවුරුදු හතරක්-පහක්වත් ෙගවන්න 
තිෙබනවා. රාජ්ය ෙසේවකයන්ට නම්  ඒ ණය කපා හරින්ෙන්ත් 
නැහැ; ආෙයත් අලුෙතන් ෙදන්ෙන්ත් නැහැ. හැබැයි තවත් ණයක් 
අරෙගන ආෙයත් අලුෙතන් ෙගයක් හදන එක ගැන ඒ මිනිසුන්ට 
හිතන්නවත් බැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමියට ලබා දී තිෙබන කාලය අවසානයි, ගරු 

මන්තීතුමියනි. 

 
ගරු පවිතාෙද්වි  වන්නිආරච්චි මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 
ඒ නිසා ඒ අය ගත් නිවාස ණය කපා දමන්න. ඒ වාෙග්ම අෙප් 

දිස්තික්කෙය් -අෙප් මන්තීතුමා කියපු විධියට- ජන ජීවිත සියල්ලම 
අඩාල ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සියලුෙදනාටම -ඒ, පතල් 
කම්කරුවන්ට ෙවන්න පුළුවන්, ෙගොවීන්ට ෙවන්න පුළුවන්.- යම් 
කිසි වන්දියක් ලබා දීමටත් කටයුතු කරන ෙලස ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු මහින්ද සමරසිංහ ඇමතිතුමා. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමාට විනාඩි පහෙළොවක කාලයක් තිෙබනවා. 
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ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා (වරාය හා නාවික කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ - ைற கங்கள் மற் ம் 
கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe -  Minister of Ports and 
Shipping) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කළුතර දිස්තික්කෙය් 

ආපදා තත්ත්වය පිළිබඳව පළමුෙවන්ම කථා කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. කළුතර දිසාපතිතුමාෙගන් ලබා ගත් 
කාලීන සංඛ්යා ෙල්ඛන මෙග් ළඟ තිෙබනවා.  

අෙප් දිස්තික්කෙය් විපතට පත් වුණු පවුල් සංඛ්යාව 50,482යි. 
එහි සාමාජික සංඛ්යාව බැලුවාම, 1,87,883 ෙදෙනක්. එපමණ 
සංඛ්යාවක් විපතට පත් වුණා; හානි සිද්ධ වුණා. පුද්ගල මරණ 
සංඛ්යාව ගැන කියනවා නම්, කළුතර දිස්තික්කෙය් ඉතිහාසෙය් 
කිසිම අවස්ථාවක සිදු වුෙණ් නැති විශාල මරණ සංඛ්යාවක් සිද්ධ 
වුණා. 65ෙදෙනකු මරණයට පත් වු ණා. තුවාල ලැබූ පුද්ගලයන් 
සංඛ්යාව 20යි. අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයන් සංඛ්යාව 50යි. තවම අපිට 
ෙසොයා ගන්න බැහැ, 50 ෙදෙනකු අතුරුදහන් වුණා කියන එක 
තමයි දැනට සංඛ්යා ෙල්ඛනවලට ඇතුළත් කරලා තිෙබන්ෙන්. 
නිවාස හානි කියනවා නම්, සුළු හානි 1,441යි; අර්ධ හානි 1,324යි; 
පූර්ණ හානි 407යි.  

එම ගංවතුර හා නාය යෑම් සිදු වුණු ෙකොට්ඨාස කියනවා නම්, 
බුලත්සිංහල ෙකොට්ඨාසෙයන් තමයි වැඩිම මරණ සංඛ්යාවත්, ඒ 
වාෙග්ම හානි සංඛ්යාවත් වාර්තා ෙවලා තිෙබන්ෙන්. බුලත්සිංහල 
ආසනෙය් පවුල් 15,098ක් ගංවතුරට හා නාය යෑමට ෙගොදුරු වුණා. 
එම පවුල්වල සාමාජික සංඛ්යාව 55,609යි; මරණ සංඛ්යාව 37යි. 
කළුතර දිස්තික්කෙය් සිදු වුණු මරණ 65න්, 37ක් සිදු වුෙණ් 
බුලත්සිංහල. අතුරුදහන් වූවන් තව 42ෙදෙනක් ඉන්නවා, 
බුලත්සිංහල ආසනෙය්. නිවාස හානි ගත්තත්, දිස්තික්කෙය් වැඩිම 
පූර්ණ හානි වාර්තා ෙවලා තිෙබන්ෙන්, බුලත්සිංහල ආසනෙයන්. 

පාලින්දනුවර සිදු වුණු මරණ සංඛ්යාව 23යි; පූර්ණ හානි  
සිදුවුණු ෙගවල් 63ක් තිෙබනවා. අපි ෙමම සංඛ්යා ෙල්ඛන ලබා 
ගන්නවා වාෙග්ම, එෙසේ විපතට පත් වුණු අයට සහන සලසනවා 
වාෙග්ම, වන්දි මුදල් ෙගවනවා වාෙග්ම එම උවදුරින් ෙබ්රුණු අය 
ෙගොඩගන්න කටයුතු කරන්නත් අපට යුතුකමක් තිෙබනවා. ඒ 
අයෙග් නිවාස ඉදි කිරීමට දැන් රජෙයන් අරෙගන තිෙබන තීරණය 
ෙහොඳයි. ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය prototype plan 
එකක් පදනම් කරෙගන නිවසක් අලුතින්ම හදලා ෙදනවා. එම 
නිවස හදන ස්ථානය NBRO ආයතනය සහතික කරන්න ඕනෑ. 
ෙමොකද, කළුතර කියන්ෙන් නිතර නිතර ගංවතුරට ෙගොදුරු ෙවන 
දිස්තික්කයක් බව අපි දන්නවා. ෙකොෙහන්ද එම ගංවතුර එන්ෙන්; 
ෙකොහාටද එන්ෙන් කියලාත් අපි දන්නවා. සමහර ෙව්ලාවට අපි 
ඒක පදනම් කරෙගන බලනෙකොට, අපි තුන්-හතර වතාවක් නිවාස 
අලුතින් හදලා දීලාත් තිෙබනවා. එතැනම තවත් අලුත් නිවාසයක් 
හදනවා කියන එක ඇත්ත වශෙයන්ම ඵලදායී ෙදයක් ෙනොෙවයි. ඒ 
නිසා ෙමවැනි තීරණ ගන්නෙකොට අපි ඒ අය ෙග් ආරක්ෂාව ගැන 
හිතන්න ඕනෑ. ෙකෙනක් මැරුණාට පසුව අපට ඒ අයට ජීවිතයක් 
ආපසු ෙදන්න බැහැ කියන කාරණය විෙශේෂෙයන්ම මම සඳහන් 
කරන්න ඕනෑ. නමුත් අපට  මුදල් වියදම් කරලා ෙගයක් හදලා 
ෙදන්න පුළුවන්; පාරවල් හදලා ෙදන්න පුළුවන්; වගා හානිවලට 
වන්දි මුදල් ෙදන්න පුළුවන්. ෙම් ආදි ෙද්වල් අපට කරන්න 
පුළුවන්. අපි උපරිම උත්සාහයක් දරන්න ඕනෑ, නැවතත් ෙමවැනි 
විපතකට පත් ෙනොෙවන වැඩ පිළිෙවළක් ඉදිරිෙය්දී කියාත්මක 
කරන්න.  

එතැනදී ආපදා අවම කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළට පමුඛත්වය 
ෙදන්නට ඕනෑ. ෙමොකද, ඒ ෙගොවි ජනතාව කරන්ෙන් ෙත් වගාවද, 
අනික් වගාවන්ද, අපි ඒ වගා හානිවලට මුදල් දී, නැවත වරක් ඒ 
ෙගොවි ජනතාවට පහසුකම් සලසා ෙදනවා වාෙග්ම, ඒ අයෙග් 
ආදායම් මාර්ගය සකස් කර ෙදනවා වාෙග්ම ෙම් උවදුර ගැන 
පූර්ණ අධ්යයනයක් කර නැවත වරක් එවැනි තත්ත්වයක් 
එනෙකොට මුහුණ ෙදන්නට අවශ්ය වැඩ පිළිෙවළ ඇති කරන්නට 
ඕනෑ. ඇත්ත වශෙයන්ම ඉතිහාසෙය් දැක නැති වර්ෂාපතනයකට 
අපට ෙමවර මුහුණ ෙදන්නට සිදු වුණා. ෙබොෙහොම ෙකටි කාලයක් 
තුළදී අධික වර්ෂාපතනයක් ඇති වුණු නිසා තමයි ෙමවැනි 
ෙඛ්දවාචකයක් ඇති වුෙණ්. එම නිසා අපි ඒ පැත්ත විෙශේෂෙයන් 
සලකා බැලිය යුතුයි.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී අෙප් දිසාපතිතුමා පමුඛ සියලුම පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්වරුන්ට, නිලධාරිවරුන්ට අෙප් විෙශේෂ ස්තුතියක්, 
කෘතෙව්දිත්වයක් පළ කර සිටින්නට ඕනෑ. එතුමන්ලා ෙම් 
ෙඛ්දවාචකෙයන් ජනතාව ෙබ්රාගැනීම සඳහා දිවා රෑ ෙනොබලා 
රා ජකාරි මට්ටමින්  ඔබ්බට ගිහින්, ඒ සීමාවලින්  ඔබ්බට ගිහින්  
විශාල ෙවෙහස මහන්සියක් දැරුවා. විෙශේෂෙයන්ම මම සඳහන් 
කරන්නට ඕනෑ, අෙප්  තිවිධ හමුදාෙව්, ෙපොලීසිෙය් ඒ රණවිරුෙවෝ 
අපි දැනුම් දුන්න විගසම කියාත්මක වුණු බව. ගංවතුර ආපු දින 
උෙද් පහට දිසාපතිතුමා මා සමඟ දුරකථනෙයන් කථා කර ෙම් 
වාෙග් තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිබනවාය කියා මට දැනුම් දුන්නාම 
මම හමුදාපතිතුමාට කථා කළා; නාවික හමුදාපතිතුමාට කථා 
කළා; ගුවන් හමුදාපතිතුමාට කථා කළා. එතුමන්ලා අවශ්ය 
ෙබෝට්ටු, ෙහලිෙකොප් ටර්, ගුවන් යානා අවශ්ය තැන්වලට යැව්වා. 
හමුදාපතිතුමා ඒ පෙද්ශවලට අවශ්ය පිරිස් බලය වහාම යැව්වා. 
සමහර අවස්ථාවලදී යන්න බැරි සමහර ස්ථානවලට තාක්ෂණය 
උපෙයෝගී කර ෙගන ෙකෙසේ ෙහෝ ඒ තැන්වලට ගියා. 
ඇත්තවශෙයන්ම  අෙප් තිවිධ හමුදාෙව් ෙපොලීසිෙය් රණවිරුෙවෝ 
විශාල ෙසේවයක් කළා; විශාල පරිශමයක් දැරුවා; විශාල 
කැපවීමක් කළා. ජනතාව ෙබ්රා ගන්න ගිහින් එක ගුවන් 
නිලධාරිෙයක් මරණයට පත් වුණු බව අපි දන්නවා. ෙම් වාෙග් අය 
පිළිබඳව අපෙග් කෘතෙව්දිත්වය සහ ණයගැතිකම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී දිස්තික්කය ෙවනුෙවන් මම පුද කර සිටින්නට ඕනෑ. 

ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු ෛමතීපාල  සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාට 
මෙග් විෙශේෂ පණාමය, ස්තුතිය පුද කරන්නට ඕනෑ. එතුමා උෙද් 
පාන්දර රටට පැමිණි අවස්ථාෙව්, තත්ත්වය හරියට තක්ෙසේරු කර 
ෙගන කළුතර කච්ෙච්රියට ගිහින් රැස්වීමක් ෙමෙහයවූවා. එතුමා  
අවශ්ය නිලධාරින් සියල්ලන්ම කැඳවා -හමුදාපතිවරු තුන්  ෙදනා, 
ෙපොලිස්පතිතුමා කැඳවා- කළුතර දිස්තික්කයට පමණක් ෙනොෙවයි, 
ඒ දිස්තික්ක පහ ෙවනුෙවන්ම ගන්න තිෙබන තීරණ එතුමා ඒ 
අවස්ථාෙව්දී ගත්තා. එවැනි නායකත්වයක් එවැනි අවස්ථාවකදී 
අපිට ලබා දීම පිළිබඳව එතුමාට මම විෙශේෂෙයන් පශංසා 
කරන්නට ඕනෑ. එතුමා ඒ නායකත්වය ලබා දුන් නිසා තමයි, 
නිලධාරින්ෙග්ත් උ ද්ෙයෝගය හා කාර්යක්ෂමභාවය වැඩි වුෙණ්. 
නැත්නම් අපිට තමයි ඒ නායකත්වය ෙදන්න සිද්ධ ෙවන්ෙන්. 
රෙට් නායකයා -ජනාධිපතිවරයා- ඒ විධියට ඇවිත් සම්බන්ධවීම 
තුළින් ෙම් දිස්තික්ක පෙහේම අපට අවශ්ය ෙමෙහයුම සඳහා ඒ 
නිලධාරින්ෙග් සහෙයෝගය ලබා ගන්නට හැකියාව ලැබුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මා දුටු  තව ෙදයක් 
තිෙබනවා. මාත් අවුරුදු තිහක් කළුතර දිස්තික්කෙය් ෙද්ශපාලනය 
කර තිෙබනවා. මා දන්නා, මට මතක ෙද්ශපාලන ඉතිහාසෙය්, ෙම් 
විධියට රෙට් නායකෙයක් -ජනාධිපතිවරෙයක්- ඇවිත් 
පාෙයෝගිකව ජනතාවෙග් අවශ්යතාවන් සම්පූර්ණ කරන්න අවශ්ය 
තීරණ අරෙගන කටයුතු කළ අවස්ථාවක් මට නම් මතක නැහැ. 
දිස්තික්ක පහටම එතුමා ෙම් ෙවනෙකොට ගියා. ෙමවැනි ෙදයක් 
ඇති ෙවනෙකොට කිසිම නායකෙයක් සෑම දිස්තික්කයකටම ගිහින් 

1499 1500 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

නැහැ. ෙබොෙහොම ෙකටි කාලයක් තුළදී එතුමා ෙපෞද්ගලිකව ඒ 
දිස්තික්කවලට ගිහින්, නායකත්වය දී ඒ අවශ්යතාවන් සම්පූර්ණ 
කළාය කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම 
බුලත්සිංහල තමයි කළුතර දිස්තික්කෙය් වැඩිම හානියට පත් වුණු 
පෙද්ශය.  

එතුමා අපිත් එක්ක ගිහින් පැය තුනක්, හතරක් එතැන ඉඳලා, 
පාහියන්ගල ගල්ෙලනට ගිහින්, ඒ පන්සලට ගිහින්, නායක 
හාමුදුරුෙවෝ හමු ෙවලා, ගල පැලීයාම පිළිබඳ විස්තර ලබා ෙගන 
NBRO  ආයතනය එතැනට කැඳවලා, පුරාවිද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
එතැනට කැඳවලා අවශ්ය උපෙදස් ලබා දීලා, ඒ ඓතිහාසික 
සිද්ධස්ථානය පවා ආරක්ෂා කරන්න අවශ්ය තීරණ ගත්තා.  

ඊට පස්ෙසේ එතුමා 22ක් මැරුණු ස්ථානයට පයින් ගි යා. එතුමා 
ෙබොෙහොම දුෂ්කර ගමනක් ගිහින් ඒ නිෙවස්වලට ගිහින් ඒ නිෙවස් 
හිමියන් හමුෙවලා, ගෘහමූලිකයන් හමුෙවලා ෙම් සිද්ධිය ඇති 
වුෙණ් ෙකොෙහොමද, ඉදිරිෙය්දී ෙමවැනි සිදුවීම් වළක්වා ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලා සාකච්ඡා කරලා ඔවුන්ෙග් අවශ්යතා සම්පූර්ණ 
කිරීමට කටයුතු කළා. එදා ජාත්යන්තර පරිසර දිනය කළුතර 
දිස්තික්කෙය් පවත්වන්න නියමිතව තිබුෙණ්. එතුමා එදා 2000ක 
විතර පිරිසක් බුලත්සිංහලට ෙගනැත්, ඒ පෙද්ශවලට යවලා සුද්ධ 
පවිත කරලා, ෙගවල් හදන්න කටයුතු කරලා පුදුම නායකත්වයක් 
දුන්නා. එම නිසා මම එතුමාට මෙග් කෘතෙව්දිත්වය, පශංසාව ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී පුද කරන්න ඕනෑ. එවැනි නායකෙයක් අපට ඉන්න 
නිසා තමයි අපි එතුමා එක්ක ඉන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා එතැනින් නැවතුෙණ් 
නැහැ. පසු ගිය කැබිනට් මණ්ඩලයට එතුමාම ෙයෝජනා කළා, 
ආධාර සමුළුවක් පවත්වන්න. එතුමා තමයි අගමැතිතුමාත් එක්ක 
ආධාර සමුළුෙව් පධානත්වය ගන්ෙන්. අපි ෙම් වන විටත් දිස්තික්ක 
පෙහේ සිදු වුණු අලාභය තක්ෙසේරු කරලා ඒ සංඛ්යාෙල්ඛන, ඒ 
අවශ්යතාවන් ඉදිරිපත් කරන අතරතුර එතුමා පමුඛත්වය ෙදන්න 
යන්ෙන් ආපදා අවම කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්නයි. 
ෙමතැනදී අපට ජාත්යන්තර සහෙයෝගය, තාක්ෂණය අවශ්ය 
ෙවනවා; විශාල වශෙයන් ආධාර උපකාර අවශ්ය ෙවනවා. එතුමා 
ජාත්යන්තර වශෙයන් දිනාෙගන තිෙබන පසාදය පදනම් කරෙගන 
එතුමාට ඒ සහෙයෝගය ලබා ගන්න පුළුවන් ෙවනවා කියලා මම 
දන්නවා. ෙම්වා අපි ගිහින් ෙයෝජනා කරපු ෙද්වල් ෙනොෙවයි. 
එතුමාම හිතලා, එතුමාෙග් පළපුරුද්ද, හැකියාව පදනම් කරෙගන 
තමයි එතුමා ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරලා, දැන් කියාත්මක 
කරන්න සුදානම් ෙවන්ෙන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක් තිෙබනවා.     
 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
මම ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය අවුරුදු 4ක් 

ෙමෙහයවූවා. ෙබොෙහොම අමාරු කාලෙය් -යුද්ධ කාලෙය්- තමයි 
මම ආපදා කළමනාකරණ ඇමතිවරයා හැටියට හිටිෙය්. අපට 
එවැනි අවස්ථාවලදීත් ෙමවැනි ගංවතුරවලට මුහුණ ෙදන්න සිදු 
වුණා. ඒ කාලෙය්ත් මම අනුගමනය කරපු පතිපත්තිය තමයි ෙපර 
සුදානම; ෙපර දැනුම් දීම. අපි සුනාමි විපතින් පසුව අවශ්ය ෙද්වල් 
කරලා නැවත එවැනි තත්ත්වයක් ඇති වුණත් ආපදා 
කළමනාකරණ මධ්යස්ථානය හරහා -ෙකොටින්ම කිව්ෙවොත්  අපට 
නැවත සුනාමි ආපදාවට මුහුණ ෙදන්න සිදු ෙවන්ෙන් නැහැ කියන 

එකයි අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුව-  නිසි ෙව්ලාවට අනතුරු ඇඟවීම් 
ලබා දීලා ජනතාව ඒ පෙද්ශවලින් ඉවත් කරලා, ඔවුන්ව ෙයොමු 
කරන උස් බිම් පෙද්ශ හඳුනා ගැනීම වැනි ෙද්වල් ෙම් වන විට 
සැලසුම් කරලා තිෙබනවා. එවැනි සැලසුමක් ෙමවැනි ගංවතුර, 
නාය යෑම් වැනි අවස්ථාවලටත් ඔබිනවා. වර්තමාන ආපදා 
කළමණාකරණ අමාත්යවරයාත් ආපදා අවම කිරීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළට පමුඛත්වය ෙදන්න ඉදිරිපත් ෙවලා සිටිනවා. ෙම් ආධාර 
සමුළුව හරහා එවැනි ෙද්වල්වලට පමුඛත්වය ලබා දීලා, ඉදිරිෙය්දී 
ෙමවැනි හානියක් ඇති ෙනොවන ආකාරෙය් වැඩ පිළිෙවළක් 
නිර්මාණය කරලා, කියාත්මක කරන්න අපි සුදානම් ෙවමු කියන 
කරුණත් මතක් කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබො ෙහොම ස්තුතියි.   

මීළඟට, ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමා, ඔබතුමාට 
විනාඩි 8ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න අවස්ථාව 

ලබාදීම සම්බන්ධෙයන් මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
හැබැයි, මෙග් විනාඩි දහෙයනුත් ෙවලාව අඩු කරලා තිෙබනවා.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට විනාඩි 8යි තිෙබන්ෙන්.   
 
 
[අ.භා. 7.17]  
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මෙග් ෙවලාව අඩු කිරීම සම්බන්ධෙයන් ව්යසනයක් සිද්ධ වුණු 

පළාතක මන්තීවරෙයක් හැටියට මම කනගාටු ෙවනවා.   

ගිං ගඟත් එක්ක ෙපොර බඳලා වෙරක ජීවිතයත් අහිමි ෙවන්න 
ගිහින් ඔන්න ෙමන්න කියලා ජීවිතය ගලවා ගත්ත ෙකෙනක් මම. 
ගංවතුෙරන් සිදු වන ව්යසනය පිළිබඳ අපට ෙහොඳ අවෙබෝධයක් 
තිෙබනවා. මම එදා නාෙගොඩ පෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිවරයා 
හැටියට ඉන්න කාලෙය් සිට හිනිඳුම ආසනය තුළ ගංවතුෙරන් 
අවතැන් වුණු, මිය ගිය අහිංසක ජීවිත ෙවනුෙවන් දැඩි අරගළයක් 
කළා; විවිධ කාලවලදී කථා කළා.  

ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් අද දවස පුරාම, පැය ගණනක් තිස්ෙසේ කථා 
කෙළේ ඉතාම දරුණු ෙමම ෙඛ්දවාචකය තුළින් ඇති වුණු ව්යසනය 
හා ඊට අදාළ සංඛ්යා දත්ත පිළිබඳවයි. ඒ වාෙග් තවත් ෙනොෙයකුත් 
ෙද්වල් පකාශ කළා. ඒ වාෙග්ම සිද්ධ වුණ අඩු පාඩුකම් කිව්වා. 
තම තමන් කරපු ෙද්වල් කිව්වා. මම නම් බත් පැකට් ඒකක්වත් 
ෙබදන්න ගිෙය් නැහැ. මට කරන්න තිබුෙණ්, ආණ්ඩුවක් හැටියට 
අෙප් කාර්යභාරය ෙමොකක්ද කියලා හඳුනාෙගන, විෙශේෂෙයන්ම 
ගාල්ල දිස්තික්කෙය් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස ගණනාවක ඒ 
කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කරලා, රජෙයන්, ඒ වාෙග්ම ෙවනත් 
පෙද්ශවලින් එන බඩු භාණ්ඩ, ආහාර සියල්ල කළමනාකරණය 
කරලා ෙබදාහරින එකයි. විෙශේෂෙයන්ම ෙනලුව පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් ගාම නිලධාරි වසම් 34ම ජලෙයන් 
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[ගරු  මහින්ද සමරසිංහ  මහතා] 
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යටෙවලා, නායයෑම් සිද්ධ වුණා. රජය හැටියට අපි ෙම් වන විට  ඒ 
සියලුෙදනාට වියළි සලාකය පවා දීලා අවසන් කර තිෙබනවා. අපි 
ඒ ගැන සතුටු ෙවනවා. 

මම ජන්මය ලැබූ පෙද්ශය, පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිවරයා 
හැටියට කටයුතු කළ පෙද්ශය වන නාෙගොඩ පෙද්ශයට තමයි  දැඩි 
ෙලස - බරපතළ ෙලස - හානි සිදු වුෙණ්. ඒ ෙපොලීසිය වතුරට යට 
වුණා. පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය යට වුණා. ඒ එක්කම බැංකු 
සියල්ලම යට වුණා. ෙරෝහල විතරයි යාන්තම් ඉතුරු වුෙණ්. අඩු 
තරමින් ඒ ෙරෝහල තුළ ෙජනෙර්ටරයක් තිබුෙණ් නැහැ.   විදුලිය 
ඇණහිටපු ඒ ෙවලාෙව් අවුරුදු 36ක කාන්තාවක් ශ්වසන 
අපහසුතාව - හුස්ම ගැනීමට ඇති අපහසුව - නිසා ෙරෝහලට ඇතුළු 
වුණා. නමුත්, විදුලිජනක යන්තයක් ෙනොතිබූ නිසා ඒ අවස්ථාෙව් 
කෘතිම ශ්වසනය ලබාදීමට අවශ්ය උපකරණය කියාත්මක කරන්න 
පුළුවන්කම තිබුෙණ් නැහැ. ඉතාම අවාසනාවන්ත ෙලස ඇය 
අවසන් හුස්ම ෙහළුෙව් අප දකිද්දීයි. මම දැකපු ඉතාම සංෙව්දී 
අවස්ථාව තමයි ඒක. ඒ ෙමොෙහොෙත් අපි කියාත්මක ෙවලා, මහ 
වතුෙර් ගිහිල්ලා ෙජනෙර්ටයක් ෙගනැල්ලා ෙදනෙකොටත් පමාද 
වැඩියි. "අශ්වයා ගියාට පස්ෙසේ ඉස්තාලය වහනවා" කියන කථාව 
තමයි අපට මතක් වුෙණ්. ෙම් වාෙග් තත්ත්වයකදී රජයක් හැටියට 
අපි දැඩි ෙලස සංෙව්ගයට පත්ෙවනවා.   මෑත ඉතිහාසෙය් ෙගවී 
ගිය වසර 20ක පමණ කාලයක් තුළ - අපි ෙද්ශපාලනය කරපු කාල 
පරිච්ෙඡ්දෙය් - ඉතාම  බරපතළ ව්යසන  සිදුවුණු ෙබොෙහෝ 
අවස්ථාවල අපි ඒ පිළිබඳව දැඩි ෙලස අවධානය ෙයොමු කළා. 
විෙශේෂෙයන්ම ආපදා කළමනාකරණය පිළිබඳව කථා කරනෙකොට 
අපි එදාත් කිව්වා, දිස්තික්ක මට්ටමින් ෙනොෙවයි, අඩු තරමින් 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් කමිටු පිහිටුවලා, මාසිකව 
විමර්ශනයක් කරලා, ඒ තුළින් කරන්න ඕනෑ ෙමොකක්ද කියන එක 
තීරණය කිරීම සුදුසුයි කියලා. නමුත්, ඒ සඳහා කටයුතු කෙළේ 
නැහැ. 

අද නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමන්ලා යම් යම් රාජ්ය තන්තවලදී 
සිද්ධ වුණු යම් යම් අඩු ලුහුඬුකම් ගැන කථා කරනවා. 
එතුමන්ලාෙග් පාලන කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ සුනාමි ව්යසනය සඳහා 
ලැබුණු ආධාර ටික ෙබදුෙව් ෙකොෙහොමද කියලා අපටත් පශ්න 
කරන්න තිබුණා. නමුත්, අපි අද ඒවා කථා කරන්ෙන් නැහැ. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දකුෙණ් එක් ඇමතිවරෙයක් 
එතුමාෙග් ෙගදර පාවිච්චි කෙළේ සුනාමිෙය්දී  ජපානෙයන් ආධාර 
ෙලස ලැබුණු ෙජනෙර්ටරය.   ඒ ෙජනෙර්ටරය නැතිවුණා; 
ෙහොරකම් කළා. ඒක ෙහොරකම් කරපු ෙවලාෙව් ෙපොලීසිෙය් 
පැමිණිල්ලක් දැම්මා. ඒ කරුණ උසාවියට ගියා. ඒ ඇමතිවරයාෙග් 
බිරිඳ - ආර්යාව - උසාවියට ගිහිල්ලා කරුණු ඉදිරිපත් කළා. 
ඇයෙගන් ඇහුවා, "ෙම් ෙජනෙර්ටරය ෙකොෙහන්ද?" කියලා. 
ලැබුණු තැනක් ගැන කියන්න දන්ෙන් නැහැ. "ෙම්ක අපට 
සුනාමිය නිසා ජපානෙයන් ලැබුණු ආධාරයක්" කියලා කිව්වා. 
මැති ඇමතිවරුන්ට ෙනොෙවයි, සුනාමිය අවස්ථාෙව් ආධාර 
ලැබුෙණ් මිනිස්සු ෙවනුෙවන්. ඒත් සමහරු ෙමතැන කියනවා 
රාජ්ය තන්තය කරන්න ඕනෑ ෙද්. ඒ නිසා මන්තීවරයාෙග්, 
ඇමතිවරයාෙග් ෙගදරට ඒ බඩු ෙදනවාද නැද්ද කියන එක අපි 
තීන්දු කරන්න ඕනෑ.   

ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මැතිතුමාට ෙමතැනදී ෙචෝදනා එල්ල 
කළා. ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමාටත් ෙචෝදනා එල්ල 
කළා. පිඟන් ෙසෝදන මිනිහා අතින් පිඟන් කැෙඩන ෙකොට ඔහු 
ෙචෝදනාවට ලක්ෙවනවා.  ඒ වාෙග් එතුමන්ලාටත් ෙචෝදනා එල්ල 
කළා.  වජිර අෙබ්වර්ධන මැතිතුමා දිස්තික්කය ෙවනුෙවන් 
ෙනොෙවයි, සමස්ත රෙට්ම ඇති වූ ෙම් ආපදා තත්ත්වෙය්දී  යම් 
ෙසේවාවක් කළා. එතුමා "වජිර අෙබ්වර්ධන" කියලා ෙනොෙවයි, 
ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් ෙල්බලය ගහෙගනයි ගිෙය්. 
ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමාෙග් වැඩ නුරුස්සන, එතුමා ගැන 
ඉරිසියාෙවන් ෙපෙළන ඇතැම් ෙකොටස් ෙකෙසල් ෙගඩිවලට 

ෙල්බලයක් ගහලා ෙබදලා තිබුණා. ෙකෙසල් ෙගඩි ෙදකකට 
ෙමොකටද ෙල්බලයක් ගහන්ෙන්? එතුමාට අවශ්ය නම් ෙල්බල් 
ගහලා ෙත් ෙකොළ කිෙලෝ එකක් එක්ක, සීනි කිෙලෝ එකක් එක්ක 
හාල් කිෙලෝ ෙදකක් ෙදන්න තිබුණා. ඔය තුට්ටු ෙදෙක් ෙකෙසල් 
ෙගඩියට ෙල්බල් ගහන තුට්ටු ෙදෙක් ෙද්ශපාලනයක් අපි කෙළේ 
නැහැ. ඒ නිසා තමයි මම කෑම ෙබදන්න ගිෙය් නැත්ෙත්.  අපි 
දන්නවා ෙම් රෙට් අයෙග් හැටි.  

කවුරු ෙමොනවා කිව්වාත් අනුර පියදර්ශන යාපා මැතිතුමාට 
මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. එතුමා ලංකාෙව් ඉන්නවාද කියන එක 
ෙනොෙවයි වැදගත්. නිවැරදි කළමනාකාරිත්වයක් ඇතුව  ෙහොඳ 
සංවිධානාත්මක වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවා නම්,   ජනාධිපති රෙට් 
හිටියත් නැතත්, අගමැති හිටියත් නැතත්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් එක 
මන්තීවරෙයක් හිටියත් නැතත් එම වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක 
කරන්න පුළුවන් වැඩ යාන්තණයකට අපි යන්න ඕනෑ. 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට මා ස්තුතිවන්ත වනවා. එතුමා දිස්තික් 
සම්බන්ධීකරණ විෙශේෂ කමිටු තියලා ගාල්ලට, මාතරට, කළුතරට, 
රත්නපුරයට ගිහිල්ලා   එතුමාෙග් ඍජු දායකත්වය ලබා දුන්නා. 
ගරු අගමැතිතුමා ෙම් රෙට් හිටිෙය් නැති වුණත් අවශ්ය  සියලු 
උපෙදස් මැති ඇමතිවරුන්ට ලබා දුන්නා.  අෙප් පෙද්ශවලට මැති 
ඇමතිවරු ඇවිල්ලා යම් යම් උපෙදස් දුන්නා. එතුමන්ලා ෙම් 
කටයුතු අධීක්ෂණය කළා; පසුවිපරම් කළා.  ඒ අවස්ථාෙව් ගරු 
අනුර පියදර්ශන යාපා මැතිතුමා රෙට් හිටිෙය් නැති වුණත්, එතුමා  
ආවාට පස්ෙසේ ඇමතිවරයා හැටියට ඍජුව යම් යම් තීන්දු  ගත්තාය 
කියන කාරණය මා ෙම් අවස්ථාෙව් සිහිපත් කරන්න ඕනෑ. 

වැඩ බලන ඇමතිවරයා හැටියට ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද 
මැතිතුමාත් ඒ ශක්තිය ලබා දුන්නා. තමන්ෙග් ඇමතිවරයා පාවා 
දීලා "එතුමා නැහැ, මම තමයි ෙම් රෙට් හිටිෙය්" කියන්ෙන් නැතිව 
ඇමතිතුමා ආරක්ෂා කරමින් එතුමා කටයුතු කළා. ඒ තමයි  ජාතික 
ආණ්ඩුවක් හැටියට ඉදිරියට ෙගනයන අෙප් පතිපත්තිය.  

එදා සුනාමි ෙඛ්දවාචකය ෙවලාෙව් ගාල්ෙල් මාතෘ ෙරෝහලක් 
හදන්න ෙහල්මුට් ෙකෝල් පදනෙමන් මිලියන 3,000ක් දුන්නා.  අද 
ෙවන තුරු ෙම් මිලියන 3,000ට වුණු ෙදයක් නැහැ.  
ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, අගමැතිතුමාෙග්ත්, රාජිත ෙසේනාරත්න 
මැතිතුමාෙග්ත් ශක්තිය තුළින් අද ඒ මාතෘ ෙරෝහල ඇඳන් 600ක් 
සහ ශල්යාගාර 6ක් සහිතව ඉදි ෙවනවා.  2019 ෙවනෙකොට එය 
විවෘත කරනවා.  එය දකුණු පළාෙත් පමණක් ෙනොව, දකුණු 
ආසියාෙව් තිෙබන විශාලම ෙරෝහල බවට පත් ෙවනවා. ඒ සඳහා 
යූෙරෝ මිලියන ගණනක් වැය ෙවනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, තව විනාඩි ෙදකකින් ඔබතුමාෙග් කථාව 

අවසාන කරන්න. 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ෙහොඳයි. 

ඊෙය්-ෙපෙර්දා රූපවාහිනී නාලිකාවක විකාශය ෙවනවා මම 
දැක්කා,  සුනාමිෙයන් පසුව  යූෙරෝ මිලියන 30ක් වියදම් කළ යම් 
යම් සංඥා නිකුත් කරන ව්යාපෘතිය ගැන. මම හිතන හැටියට  
අවුරුද්ෙදන් ෙදෙකන් ඒක සම්පූර්ණෙයන්ම පැත්තකට ගිහිල්ලා  
තිෙබනවා.  ෙනළුව පාෙද්ශීය සභාවට ලබා දීපු ෙබෝට්ටුව  ස්ටාට් 
වුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් කටයුතු නිවැරදිව කළමනාකරණය 
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කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම වතුෙරන් යට ෙවන පෙද්ශවල 
ෙපොලීසිවලට ෙබෝට්ටුවක්, ෙදකක් ෙදන්නට ඕනෑ; පාෙද්ශීය 
සභාවලට ෙදන්නට ඕනෑ. කංචන විෙජ්ෙසේකර මැතිතුමා කථා 
කරලා මහ ෙලොකුවට කිව්වා, "අපි මාතර දිස්තික්කෙය් හැම 
තැනකටම දීලා තිෙබනවා" කියලා.  මම නම් දන්ෙන් නැහැ ඒ 
කාරණය. අෙප් දිස්තික්කෙය් නම් අතරින් පතර තැනකට ෙදකකට 
දීලා තිෙබනවා. ෙම් ව්යසනයට ෙගොදුරු ෙවච්ච පෙද්ශවලට ඒවා 
ලැබුෙණ් නැහැ.  

මම තව කාරණයක් කියන්න කැමැතියි. පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ 
අද හැම ෙකෙනකුෙග්ම පාර්ථනාව වන්ෙන් වෙන් වන 
හතුෙරකුටවත් ෙමවැනි ව්යසනයක් ඇති ෙනොෙව්වා! කියලායි.  
එෙහම නම් අපි ඔක්ෙකෝටම එකතුෙවන්න පුළුවන් එක්තරා 
අවස්ථාවක් අද පැමිණ තිෙබනවා. ෙමතැන තිෙබන්ෙන් ශීලනිපද, 
යූඑන්පීද, ෙජ්වීපීද, ටීඑන්ඒද කියන පශ්නයක් ෙනොෙවයි. 
මැෙරනෙකොට හැම පක්ෂෙය්ම මිනිසුන් මැෙරනවා. ගිං ගඟ 
ෙදෙගොඩතලා යනෙකොට අපට ගඟ තරණය කරන්න පුළුවන් 
ෙබෝට්ටුවක් තිබුෙණ් නැහැ. නාවික හමුදාව පවා ගිෙය් නැහැ.  
Horsepower  40 ෙබෝට්ටුවටත් යන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා තමයි ඒ 
අවතැන් වුණු අය ළඟට ඉක්මනින් ළඟා ෙවන්න බැරි වුෙණ්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා කථාව අවසාන කරන්න. 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වශෙයන් මම තව 

විනාඩියක් ගන්නවා. ෙමොකද,  මුලින් කිව්වා විනාඩි 15ක කාලයක් 
ලබා ෙදනවා කියලා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
නැහැ, ගරු මන්තීතුමා. ඔබතුමාට තිබුෙණ් විනාඩි 8ක 

කාලයක්. ඔබතුමා කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ඒ නිසා පක්ෂ, විපක්ෂ සියලු මැති ඇමතිවරු සමඟ අපි  

එක්තරා කතිකාවතකට යන්න ඕනෑ. ගරු ආශු මාරසිංහ 
මැතිතුමාත් ඒ අදහස තමයි පකාශ කෙළේ. මම එතුමාට  ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා.  ඒ වාෙග්ම තිවිධ හමුදාව ඇතුළු ෙපොලීසියටත්, අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ඉඳලා ෙම් රෙට් සියලු මහජන 
නිෙයෝජිතයන්ටත් මා ස්තුතිවන්ත වනවා.   

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, විෙශේෂෙයන්ම මා නිෙයෝජනය කරන 
ගාල්ල දිස්තික්කෙය්  එස්.ඒ. ෙකොඩිකාර දිස්තික් ෙල්කම්තුමා පමුඛ 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 19 ෙල්කම්වරු වැඩ කළා. ගාම 
නිලධාරිවරයාෙග් සිට, සමෘද්ධි නිලධාරි, කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ 
නිලධාරි ඇතුළු සියලු සංවර්ධන නිලධාරින් වැඩ කළා. නමුත් 
අඩුපාඩුකම් සිද්ධ වුණා. සමහර ගාම නිලධාරින් ගංවතුරන් 
යටෙවලා හිටිෙය්. ඔවුන්ට කාර්යාලයට එන්න බැහැ. එෙහම 
සිදුවීම් තිබුණා. සමහර පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන්ෙග් ෙග් යට ෙවලා 
ඒ මනුෂ්යයාටත් එන්න බැහැ. ඒ වාෙග් තැන්වල යම් යම් ෙද්වල් 
සිද්ධ වුණා.  

සිද්ධ වුණු ෙද් පිළිබඳව පශ්චාත් පරීක්ෂණයක් කරලා, නැවත 
ෙමවන් ෙදයක් සිද්ධ ෙනොවන්නට  ෙම් කථා කළා වාෙග්, වියදම් 
කළා වාෙග් වහාම කියාත්මක වන පරිදි කටයුතු කරන්න ඕනෑ. 
ඉදිරි අනාගතෙය් ෙමවන් ෙදයක් සිද්ධ ෙනොවන ආකාරෙය් 
යම්කිසි පැහැදිලි වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්නට ඕනෑ.  කලින් 
ඇති වූ ව්යසන එක්ක බලලා, ඒවාෙය් පූර්වාදර්ශ අරෙගන අවතැන් 
වූ අයට වහාම ඉඩම් ලබාදීලා, ෙගවල් හදලා ෙදන්න කටයුතු 
කරන්න ඕනෑ. ෙලොතරැයි ෙපට්ටිෙය් ඉඳලා, වට්ටි අම්මාෙග් ඉඳලා, 
පලතුරු කෙඩ් ඉඳලා, අතන ෙමතන ආප්ප කඩ දාෙගන හිටපු 
මිනිහාෙග් ජීවිතය පවා අපි ෙගොඩ ගන්නට ඕනෑ.  හැෙමෝටම සහන 
ෙදන වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් රජය යටෙත් ඉෂ්ට කරන්න ඕනෑ. ඒ 
ෙවනුෙවන් අපි කැපෙවන්නට ඕනෑ කියන කාරණය මතක් 
කරමින් මා නිහඬ වනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු නිෙරෝෂන් ෙපේමරත්න මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 8ක කාලයක් ෙවන් වී තිෙබනවා.  

 
 

 [අ.භා. 7.28] 
 
ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙම් අවසථ්ාව ලබාදීම 

සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ෙම් ඇති වුණු 
ස්වාභාවික ව්යසනය ගැන අද ෙබොෙහෝ ෙවලාවක් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාද කරමින් හිටියා. මහා ව්යසනයකට පස්ෙසේ 
අපි අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී ඒ ගැන කථා කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම මාතර දිස්තික්කෙය් 
මහජන නිෙයෝජිතෙයක්. අෙප් දිස්තික්කෙය් ෙදනියාය ෙකොෙන් 
සිට ෙමොරවක ඉඳලා, අකුරැස්ස පසු කරෙගන වැලිගම දක්වාත්, 
අෙනක් පැත්ෙතන් ඌරුෙබොක්ක, පස්ෙගොඩ, හක්මණ ඉඳලා, 
කඹුරුපිටිය, තිහෙගොඩ, බණ්ඩත්තර ඉඳලා, වටෙගදර, තුඩාව, 
හිත්තැටිය යට කරෙගන නිල්වලා ගඟ ඔස්ෙසේ ෙම් මහා ජල කඳ 
මුහුදට යන ෙකොට අෙප් දිස්තික්කෙය් ජීවිත ගණනාවක් නැති 
වුණා. පවුල් ගණනාවකට උන්හිටිතැන් අහිමි වුණා. මාතර 
දිස්තික්කෙය් දරුවන් ගණනාවක් අනාථ වුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙම් ෙවලාෙව් පුංචි 
කාලෙය් අහපු කථාවක් මතක් ෙවනවා. එක මරණයක් එක 
ජීවිතයක් පිළිබඳ කථාවක්. "මරණයක් කියන්ෙන් ෙඛ්දවාචකයක්. 
ජීවිත සියගණනක් කියන්ෙන් සංඛ්යා ෙල්ඛනයක්" කියලා මම 
අහලා තිෙබනවා. ඒක තමයි අද ෙම් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ජීවිත සිය 
ගණනක් අහිමිවීම අද සංඛ්යා ෙල්ඛනයක් විතරක් බවට  පත් 
ෙවලා. අද ඒක සංඛ්යා ෙල්ඛනයක් විතරයි. අපි කියන්ෙන්, 
"මැරුෙණ් ෙමච්චරයි" කියලා විතරයි. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, හැබැයි ෙම් රෙට් මිනිස්සු ගැන මෙග් හිෙත් මහා 
ෙව්දනාවක් තිෙබනවා. ෙම් මිනිස්සුන්ට පව් කියන හැඟීම මෙග් 
හිෙත් තිෙබනවා. අපට ෙම් ෙගෞරවනීය පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න 
මනාපය ගහලා අෙප් පක්ෂයට ඡන්දය දීපු මිනිස්සු ගැන මෙග් 
හිෙත් සංෙව්දීතාවක් තිෙබනවා. ඒ මිනිස්සුන්ට ෙම් ඉරණම අත් 
ෙවන්ෙන් ෙද්ශපාලනඥයන් වන අපි නිවැරැදි තීන්දු ෙනොගත්ත 
නිසායි.  

ෙම් මහා ව්යසනය ඇති වුණු ෙවලාෙව් ඉඳලා,  රාජ්ය අංශය 
මැදිහත් ෙවන්නට කලින් ඒ විපතට පත්වූවන්ට පිහිට වන්නට  
මුලින්ම  ෙපරමුණ ගත්ෙත් තමන්ෙග් ෙගදර යට ෙනොවුණු, 
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ෙගදරට පස් කන්ද කඩා ෙනොවැටුණු ගෙම් මිනිහායි. පන්සෙල් 
නායක හාමුදුරුවන් තමයි එම කටයුත්තට ෙපරමුණ ගත්ෙත්.   
පන්සෙල් හාමුදුරුවන්ටත්, ගෙම් ආදරණීය මිනිස්සුන්ටත්,  ඒ 
ෙවනුෙවන් මම මෙග් ෙගෞරවනීය පණාමය ෙම් ෙවලාෙව්දී 
මුලින්ම පුද කරනවා.  තමුන්නාන්ෙසේලා විපතට පත් ජනතාව 
ෙවනුෙවන් උපකාර කිරීෙම් කටයුත්ත මුලින්ම කරට අරෙගන 
මිනිස්සුන්ට අත් ෙවච්ච එම ඉරණමට තමුන්නාන්ෙසේලා 
මැදිහත්වීම පිළිබඳව මෙග් ෙගෞරවනීය පණාමය පුද කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම මාතර දිස්තික්කෙය් ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම අෙප් 
දිස්තික් නායකතුමා අද උදෑසන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව අමතමින් 
මාතර දිස්තික්කෙය් සියලු ස්ථාන පිළිබඳව දැනුවත් කළා. මාතර 
දිස්තික්කෙය් තිහෙගොඩ පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමාෙග් සිට පස්ෙගොඩ 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමියෙග් ඉඳලා මුළු දිස්තික්කෙය්ම පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්තුමන්ලාට ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කළා. රාජ්ය ෙසේවයට 
ෙගෞරවනීය පණාමය පුද කළා.  ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම 
මැතිතුමා පුද කළ එම පණාමය  මමත් ෙම් ෙවලාෙව් ස්ථීර 
කරනවා.  ඒ පිළිබඳව කථා කරන්න මම වැඩි ෙව්ලාවක් ගන්ෙන් 
නැහැ. ෙමොකද, මට තිෙබන්ෙන් සීමිත කාලයක් නිසා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2003 අවුරුද්ෙද් මා  පාසල් 
ශිෂ්යයකු විධියට  පාසල් කාලය නිමා කරලා විශ්වවිද්යාල 
අධ්යාපනය ලබන්න ඉන්න ඔන්න ෙමන්න තිබියදී අෙප් නිවස 
ගංවතුරට හසු වුණා.  හරියටම 2003 මැයි 17 වැනිදා අෙප් නිවස 
නාය ගියා. එවකට පැවැති ආණ්ඩුව ලබා දීපු රුපියල් ලක්ෂයක 
වන්දි මුදල ලබාගත්ත පවුලක දරුෙවක් මම. අපට දීපු රුපියල් 
ලක්ෂෙයන් ඉඩම පිටුපස ගල්වලින් තාප්පයක් බැඳලා එතැන ෙග් 
හැදුවා. භූ විද්යා අංශවලින් කිව්වා අෙප් ෙගදර නාය යන්ෙන් නැහැ 
කියලා. හැබැයි, ෙමවරත් අෙප් ෙග් ඉස්සරහා මහා පස් කන්ද නාය 
ගිහිල්ලා තිෙබනවා. මෙග් කාර්යාලය තිෙබන තැන නාය ගිහිල්ලා 
තිෙබනවා. ෙම්ක තමයි දැන් තිෙබන තත්ත්වය. අෙප් ගෙම් පවුල් 
55ක් අනාරක්ෂිත තත්ත්වෙය් ඉන්නවා. ඒ පවුල් 55ම 
අනාරක්ෂිතයි. නමුත්, ඔවුන්ට යන්න තැනක් නැහැ. ඔවුන්ට 
තවමත් යන්න තැනක් දීලා නැහැ.  

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මාතරට ආපු ෙවලාෙව් මාතර දිස්තික් 
ෙල්කම් කාර්යාලෙය් පැවැති රැස්වීෙම් දී යම් කාරණා පිළිබඳව මම 
එතුමාව දැනුවත් කළා. ෙම් ෙවලාෙව් මාතර දිස්තික්කය ඇතුළු 
පෙද්ශවල තම නිවාස නාය ගිය, ගංවතුරට හසු වුණු  මිනිස්සුන්ට 
පළමුෙවන්ම ඕනෑ කරන්ෙන්  මානසික නිදහස බවත්,  ඔවුන්ව 
මානසිකව දියුණු කිරීම කළ යුතුයි කියලා මම  කිව්වා. ඔවුන් 
වැටිලා සිටින තැනින් උඩට එන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන 
ඔවුන්ව දැනුවත් කිරීමයි කළ යුතුව තිෙබන්ෙන්, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. සමහර අයට නැතිවුෙණ් තමන්ෙග් ෙගදර, නාය ගිෙය් 
තමන්ෙග් කඩය,  නැති වුෙණ් කුස්සිය ෙවන්නට පුළුවන්. හැබැයි, 
අවසානෙය් දී ඒ නැතිවීම, ඒ අහිමිවීම බරපතළ ෙලස බලපෑෙව් ඒ 
ෙගදර සිටින පාසල් දරුවටයි. නැති වුෙණ් ෙදමවුපියන්ෙග් 
ෙද්ෙපොළ තමයි. හැබැයි, ඒ සියලු අහිමිවීම්වල අවසාන පතිඵලය 
බලපෑෙව් ඒ ෙගදර සිටින දරුවාටයි.  මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, මාතර දිස්තික්කෙය්  ජනතාවෙග් ජන ජීවිතය 
බින්දුවට වැටිලා ඉවරයි. මාතර දිස්තික්කෙය් ව්යාපාරිකයන් තමයි 
ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේ ගියත් මාතර ව්යාපාරිකයන් කියලා 
හැඳින්වූෙව්. හැමදාමත් අභිෙයෝගවලට මුහුණ ෙදමින් තමන් 
වැටිලා සිටි තැනින් උඩට එන්න පුළුවන් හයියක් මාතර 
දිස්තික්කෙය් ව්යාපාරිකයන්ට තිබුණා. අද ෙමොරවක ඉඳලා, 
පිටබැද්දර, අකුරැස්ස, කඹුරුපිටිය, තිහෙගොඩ, වටෙගදර ඇතුළු 
මාතර දිස්තික්කෙය්ම සියයට 50කට වැඩි ව්යාපාරිකයන්ෙග් 
ව්යාපාර කඩාෙගන වැටිලා.  තමන්ෙග් ව්යාපාරය නැවත  වැටිලා 
පටන් ගන්ෙන් ෙකොතැනින්ද කියලා හිතාගන්න බැරි තත්ත්වයක 
ඔවුන් සිටිනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ව්යාපාරිකයන්ට 
නැඟිටින්න අවස්ථාව අපි හදලා ෙදන්න ඕනෑ. ෙම් ආණ්ඩුෙවන් 
මම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් ව්යාපාරිකයන්ට ආෙයත් 
සැරයක් තමන්ෙග් ව්යාපාර පටන් ගන්න පුළුවන්  ආෙයෝජන 
අවස්ථාවක් හදලා ෙදන්න කියලා. එෙහම නැත්නම්, ණය 
ව්යාපෘතියක් හරි ඔවුන්ට හදලා ෙදන්න කියන ෙගෞරවනීය ඉල්ලීම 
කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ එක්කම  ෙම් කාරණය 
පිළිබඳවත් මතක් කරන්න මා කැමැතියි.  සමහර රක්ෂණ සමාගම් 
රක්ෂණයට අදාළ වන්දි ෙගවීෙම්දී, ඇතැම් ෙවලාවට සාධාරණ 
ෙනොවන අයුරින් කියා කරනවා. රත්නපුර දිස්තික්කෙය් ඒක සිදු 
වනවා. මම ෙම් අවස්ථාෙව් දී එම රක්ෂණ සමාගම්වල නම් 
කියන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, ෙමම ෙගෞරවනීය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී  
මම කියනවා,  රක්ෂණ සමාගම්  නිසි විධියට වන්දි ෙගවීම් 
ෙනොකෙළොත්  එම රක්ෂණ සමාගම්වල නම් ෙහළි කරලා, නැවත 
ෙම් රෙට් මිනිසුන් ෙවනුෙවන් එම රක්ෂණ ආයතනවලට 
කියාත්මක ෙවන්න බැරි තැනට නිවැරදි වැටහීමක් ෙම් රෙට් 
මිනිසුන් ෙවත ඇති කරනවා කියන එක. මනුස්සකම නැත්නම් ඒ 
ආයතනෙය් දිග, පළල අපට අදාළ නැහැ. ඒ ආයතනෙය් 
අයිතිකාරයා කවුද කියලා අපට අදාළ නැහැ. අපි ෙහොයන්ෙන්, එම 
ආයතනෙය් මනුස්සකම පමණයි. එම නිසා රක්ෂණ සමාගම්වලට 
අපි කියනවා, වන්දි ෙගවීම් නිසි විධියට කරන්න; එෙහම නැත්නම් 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සමාගෙම් නම එක්කම අපි ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී ෙහළි කරනවා කියන එක.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සියඹලාෙගොඩ  පෙද්ශෙය් 
අම්මා ෙකෙනකු වහ බීලා ෙම් වන ෙකොට මාතර මහ ෙරෝහෙල් 
ඉන්නවා. මීට මාස ෙදකකට කලින් මහ නියඟයක් තිබුණා. ඒ 
දිනවල එම අම්මාෙග් ෙත් වත්ත කවුරුන් ෙහෝ ගිනි තියලා, 
අක්කර එකහමාරක ෙත් ඉඩම පිච්චුණා. ඇයට ෙත් වත්ත නැති 
වුණා. ඊට මාස ෙදකකට පස්ෙසේ ගංවතුර ආවා. ෙගදර තිබුණු ලුණු  
ෙපොෙලොත්ෙත් ඉඳලා;  පුටුෙව් ඉඳලා, විදුලි උපකරණය දක්වා 
සියල්ල නැති වුණා. අවසානෙය් ඒ අම්මා වහ බිව්වා. ෙම් වන 
ෙකොට ඒ අම්මා මාතර මහ ෙරෝහෙල් පතිකාර ලබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමොරවක්කන්ද නාය ගියා. 
එක අම්මා ෙකෙනක් factory එෙක් වැඩ කරමින් සිටිෙය්. දරුෙවෝ 
ෙදෙදනායි, මහත්තයායි පස් කන්දට යට වුණා. එක දරුෙවක් 
විතරයි ෙහොයා ගත්ෙත්. Factory එෙක් වැඩ කරමින් සිටි නිසා ඒ 
අම්මාෙග් ජීවිෙත් ෙබ්රුණා. ඒ අම්මා දැනට ඉන්ෙන් ෙමොරවක 
ඉස්ෙකෝෙල්. මම ගිහිල්ලා කථා කළා. ඒ අම්මා මෙගන් අහනවා, 
"මහත්තෙයෝ, තව දවස් 2-3 කින් ෙම් ඉස්ෙකෝෙලන් අපට ෙගදර 
යන්න කියාවි. මම ෙකොෙහේටද යන්ෙන්? කියලා. ඒ අම්මා 
අහනවා, "මම ෙකොෙහේටද යන්ෙන්?" කියලා.  මුලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, මම ඒකයි එදා ජනාධිපතිවරයාට කිව්ෙව්, ඒ 
මිනිසුන්ෙග් මනස හදන්ෙන් නැතුව ඒ මිනිසුන්ට ජනාධිපති 
මන්දිරය දුන්නත් වැඩක් නැහැ කියලා.  නමුත් තවමත් මාතර 
දිස්තික්කෙය්  එෙහම වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක ෙවලා නැහැ. 
ජනාධිපතිවරයා එවෙල්ම දිසාපතිවරයාට කිව්වා, ෙම් ගැන 
ෙහොයලා බලන්න කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම 
කියන්ෙන් ඒ මිනිසුන්ෙග් මානසිකත්වය හදන්ෙන් නැතුව රජ 
ෙගදර දුන්නත් වැඩක් නැහැ. ඒ මිනිසුන්ෙග් ඔළුව හදන්න. ඒ 
දරුවන්ෙග් ඉස්ෙකෝල නැති ෙවලා. මාතර දිස්තික්කෙය් ඉස්ෙකෝල 
විශාල පමාණයක් විනාශ ෙවලා. ඒ දරුවන්ට නැවත පටන් ගන්න 
තැනක් නැතුව ඉන්නවා. අපි ගිහිල්ලා ඒ දරුවන්ෙග් morale එක 
හදන්න ඕනෑ, "පටන් ගනින්; නැඟිටින්න පුළුවන්; නැඟිටිමු." 
කියලා. ඒකට උදාහරණය දුන්නා ෙමොරවක ඉස්ෙකෝෙල් 
විදුහල්පතිවරයා. ඒ විදුහල්පතිවරයාට කියලා තිබුණා, "සඳුදා 
ඉස්ෙකෝෙල් පටන් ගන්න එපා. ෙවන දවසක පටන් ගන්න" 
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කියලා. විදුහල්පතිවරයා මට කිව්වා. මම කිව්වා, "විදුහල්පතිතුමනි, 
මම මිනිස්සු ටිකක් එක්ක එනවා. ෙකොෙහොම හරි සඳුදා 
ඉස්ෙකෝෙල් පටන් ගනිමු" කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ෙම් ෙවලාෙව් ෙම් රටට ඕනෑ නැඟිටින්න ශක්තිය ෙදන 
පරම්පරාවක් මිසක, පස්සට අදින පරම්පරාවක්  ෙනොෙවයි. රජෙය් 
වගකීම ෙවන්න ඕනෑ ඒ මිනිසුන් ධනාත්මකව ඊළඟ අඩියට 
උස්සලා තබන එක මිස, ඒ මිනිසුන් මානසිකව ඇදලා දමන එක 
ෙනොෙවයි.  

ෙම් ආණ්ඩුෙව් සිටින ඇමතිවරුන්ෙගන් මා ඉල්ලීමක් කරනවා.  
ෙම් ආණ්ඩුෙව් ශී ලංකා, යූඑන්පී  කියලා පක්ෂ ෙදකක මැති 
ඇමැතිවරු ඉන්නවා.  හැබැයි, එක  මිනිහාටයි පාරට බහින්න 
පුළුවන් වුෙණ්. ඒ පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම.  ලංකාෙව්  විපතට පත් 
වුණු ඕනෑම ගමකට යන්න පුළුවන් එකම මනුෂ්යයා පාලිත 
ෙතවරප්ෙපරුම විතරයි. ඒ ෙවන ෙමොකක්වත් නිසා ෙනොෙවයි, 
ෙතවරප්ෙපරුමෙග් මනුස්සකම නිසායි. ඒක මිනිසුන් දැක්කා. 
විපතට පත් වුණු ගමකට යන්න පුළුවන් ආණ්ඩුෙව් එකම මනුෂ්යා 
පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා විතරයි. අෙප් 
දරුෙවක් කවදා ෙහෝ දවසක කිව්ෙවොත්, "තාත්ෙත්, මිනිසුන් අතෙර් 
මනුස්සකම තිෙබන ඇමතිවරයකුෙග් ෙගදරට එක්ක යන්න" 
කියලා, අපි එක්ක යන්ෙන් පාලිත අයියාෙග් ෙගදරටයි.  ඒක තමයි 
ඇත්ත. ෙම් ආණ්ඩුෙව් පාරට බහින්න පුළුවන් එකම මනුෂ්යා 
පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා විතරයි.  
කඳවුරුවලට ගිය සමහර ඇමතිවරුන්ට සරම ඉස්සුවා.  ඒක තමයි 
ඇත්ත. මම තමුන්නාන්ෙසේලාට කියනවා,  චකෙල්ඛ, ෙබොරු ෙෂෝ 
ඕනෑ නැහැ. අද ස්වෙද්ශ කටයුතු ඇමතිවරයා අවුරුදු 60 ගණනක් 
70 ගණනක් පරණ ෙපොතක් දිගු කළා.  මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම් හැමෙද්ම යාවත්කාලීන ෙවන්න ඕනෑ කියලා මම 
කියනවා. අපි අවුරුදු 70 ගණනකට කලින් ගත් සමහර තීන්දු දැන් 
ෙවනස් කරන්නට සිදු ෙවලා තිෙබනවා.  ගම්මාන ෙවනස් ෙවලා; 
ජනගහනය ෙවනස් ෙවලා. අපි අවශ්ය තීන්දු, තීරණ ගන්න ඕනෑ. 
හැබැයි, ඒවා යාවත්කාලීන ෙවන්නට ඕනෑ; අදට ගැළෙපන්න 
ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක අවස්ථාවකදි 
ඇෙමරිකාෙව් ඩැෙකෝටා පාන්තෙය් කාලගුණ විද්යා අංශය දැනුම් 
දුන්නා, "තව මාස එකහමාරකින් අෙප් පාන්තය අඩි 4කින් යට 
වනවා" කියලා. ඒ ෙවලාෙව් උතුරු සහ දකුණු ඩැෙකෝටා 
පාන්තවල රාජ්ය විශ්වවිද්යාලවල ශිෂ්යෙයෝ 13,000ක් එළියට 
ආවා. සති ෙදකක් විශ්වවිද්යාලවලට නිවාඩු දුන්නා. 13,000ක් 
ශිෂ්යෙයෝ එක දවසකට වැලි ෙකොට්ට 60,000ක් හදලා, ඩැෙකෝටා 
පාන්තය වෙට්ට අඩි 6ක බැම්මක් හැදුවා. යට වනවා කිව්ෙව්, අඩි 
හතරයි. සති ෙදකකින් ගැහුවා අඩි හයක වැලි පවුරක්. ඩැෙකෝටා 
පාන්තය ෙබ්රුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් කාලගුණ        
විද්යා අංශ පිළිබඳව ලජ්ජා ෙවනවා. මම කියන්නම් අත් දැකීමක්. 
අෙප් මාධ්ය ආයතනයක නිෙව්දිකාවක් හිටියා. එම නිෙව්දිකාව 
අපට කියා තිෙබනවා,  "මම කාලගුණය සම්බන්ධව news කිව්ව 
දවසට පසුවදා මෙග් දරුෙවෝ ඉස්ෙකෝෙල් යන්න බැහැ කියනවා" 
කියලා. කාලගුණය සම්බන්ධව news කියපු දවසට පසුවදා ඇයෙග් 
දරුෙවෝ ඉස්ෙකෝෙල් යන්ෙන් නැහැ. ඇයි, කියලා ෙහොයලා බලද්දි 
තමයි දැනගත්ෙත්,  නිෙව්දිකාවෙග් දරුවාට යාළුෙවෝ විහිළු 
කරනවා, "ඔයාෙග් අම්මා හැම දාම කියන කාලගුණ අනාවැකි 
ෙබොරු. ඔය ෙගොල්ලන්ෙග් අම්මා කියන්ෙන් පට්ටපල් ෙබොරු" 
කියලා.   මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක අවුරුදු 20කට වඩා 
පරණ කථාවක්. නමුත්, තවමත් කාලගුණ විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ෙවතින් නිකුත් කරන අනාවැකි පිළිබඳව අපි ආෙයමත් සැරයක් 
අහනවා, "ෙම්වා සත්යද?" කියලා. ඒ අනාවැකි ගැන ෙම් රෙට් 

මිනිසුන්ට පිළිගැනීමක් තිෙබනවාද? නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ගරු ඇමතිතුමා වාෙග්ම ෙම් රජෙය්   ෙබොෙහෝ 
ඇමතිවරු කථා කෙළේ, ස්වාභාවික විපත් කියන්ෙන්  ඔෙහේ වැෙටන 
ඒවා විධියටයි.   

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමනි, වාහනයක් අතට ගත්තාම 
සාමාන්යෙයන් ෙහොඳ ඩයිවර් ෙකෙනක් නම් බලනවා, ෙම් 
වාහනෙය් ෙබ්ක් තිෙබනවාද, හුළං, තිෙබනවාද, වතුර තිෙබනවාද, 
ෙතල් තිෙබනවාද කියලා. නිකම්ම නිකම් ඇමති පුටුෙව් වාඩි 
වුණාට ඇමතිවරෙයක් වන්ෙන් නැහැ. අඩු තරමින් බලන්න ඕනෑ, 
ෙම් අමාත්යාංශෙයන් සිදු වී තිෙබන වැරැදි ෙමොනවාද, ෙම් 
අමාත්යාංශයට කරන්න තිෙබන යුතුකම් ෙමොනවාද කියලා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් අතගහලාවත් නැහැ. මට කියන්න තිෙබන්ෙන් 
ෙමච්චරයි. ෙම් රෙට් මිනිස්සු පව්, ෙම් රෙට් මිනිස්සු පව් කියලායි. 
සමහර රටවල හෘදය සාක්ෂියට වග කියන ඇමතිවරු ෙම් 
වනෙකොට ඉල්ලා අස්ෙවලා ඉවරයි, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ඒ ඇමතිවරයා මම නම්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ඉන්ෙන්ත් නැහැ, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවනුත් ගිහිල්ලා ඉවරයි. ෙම් 
ර ෙට් මිනිස්සු බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් සත්යය සහ අවංකකම 
විතරයි. ෙම් ර ෙට් ජනාධිපතිවරයාට හා අගමැතිවරයාට 
තිෙබන්ෙන් ෙවනත් වැඩ ටිකක්. එතුමන්ලාට ස්වාභාවික විපත් 
නවත්වන්න ඕනෑ නැහැ. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය මෙග් කර 
ගන්නයි, යූඑන්පී එෙක් බලය තර කරගන්නයි විතරයි ෙම් 
ආණ්ඩුවලට ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් 
නායකයින්ට වඩා දක්ෂ නායකයින් අෙප් රෙට් සමහර පාසල්වල 
පන්ති නායකයින් වශෙයන් ඉන්නවාය කියලා මා කියනවා. ෙම් 
නායකයින්ට වඩා දක්ෂ අය සමහර පාසල්වල පන්ති නායකයින් 
වශෙයන් ඉන්නවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 

 
ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වශෙයන්, මා ෙම් 

ආණ්ඩුවට කියනවා, ෙම් රෙට් මිනිසුන් නිසා නිෙරෝෂන් 
ෙපේමරත්න ඇතුළු අෙප් කණ්ඩායම අත් ෙදකම උස්සා ආණ්ඩුවට 
සහෙයෝගය ෙදනවාය කියලා. ඒ සහෙයෝගය ෙදන්ෙන් ෙම් රෙට් 
මිනිසුන් නිසායි. ඊළඟ ව්යසනෙයන් මිනිසුන් ෙබ්රා ගත්ෙත් 
නැත්නම්, තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් රට ඉදිරිෙය් ආෙයත් බයිලා 
ගහන්න හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. හෙය් පහරවල්, හතෙර් පහරවල් 
ගහලා ඉන්දියාව පැරද්දුවාම ෙම් කථාන්දරය පැත්තකට දමන්න 
එපා. අඩු තරමින් ඊළඟ"මැච්" එක එන කල්වත් ෙම් ව්යසනයට 
පත් වුණු මිනිසුන් ගැන කථා කරන්නය කියන ෙගෞරවනීය 
ඉල්ලීම මා කරනවා.  

අවසාන වශෙයන් මා ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. ෙම් ර ෙට් 
අපි කවුරුත් දන්නා, අපි කවුරුත් ආදරය කළ කලාකරුවකු වන 
පින්ස ් උදය පියන්ත මහත්මයා මිය ගිහින් තිෙබනවා. ෙම් 
ෙගෞරවනීය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉඳෙගන මා එතුමාට මෙග් 
ෙගෞරවනීය ෙශෝකය පළ කරනවා.  

ෙම් ව්යසනෙයන් මිය ගිය, අතුරුදහන් වුණු තමන්ෙග් සියලුම 
හිත මිතුරන්, ඥාතීන් ඇතුළු සියලුෙදනාටම අෙප් කනගාටුව පළ 
කරමින්, මිය ගිය අයට නිවන් සුව පාර්ථනා කරනවා. ඒ වාෙග්ම 
මාතර දිස්තික්කෙය්, හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය්, කළුතර 
දිස්තික්කෙය් ෙම් ව්යසනෙයන් විපතට පත් වුණු සියලු ෙදනාට 
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මෙග් කනගාටුව පළ කරමින්, ෙම් සම්බන්ධෙයන් උදවු කළ මාතර 
දිස්තික්කෙය් සියලුෙදනාටත්, උදවු කරන්නට මාතර දිස්තික්කයට 
පැමිණි සියලුෙදනාටත් මෙග් ෙගෞරවනීය පණාමය පුද කරමින් මා 
නිහඬ ෙවනවා. සියලුෙදනාටම ෙතරුවන් සරණයි! 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

ඊළඟට, ගරු ලක්ෂ්මන් විෙජ්මාන්න මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 
විනාඩි 8ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
 

[අ.භා. 7.40] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன) 
(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා හිතන හැටියට ෙම් 

ගංවතුෙරන් ඇති වුණු ව්යසනයත් එක්ක අපි ෙනොහිතපු පමාණයක් 
ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා, තව ෙකොටසක් අතුරුදහන් වුණා. ෙබොෙහෝ 
විට ඒ අතුරුදහන් වුණු පිරිස අපි අතරට නැවත එයි කියලා 
හිතන්න අමාරුයි කියලා මා ෙබොෙහොම කනගාටුෙවන් කියනවා. 
මා හිතන හැටියට සුනාමිෙයන් පස්ෙසේ ගංවතුරකින් ෙමපමණ 
ව්යසනයක් වුණු පළමුවන අවස්ථාව ෙමයයි. කළුතර දිස්තිකෙය් 
ජීවිත 66ක් නැති වුණා; 50ෙදනකුට වඩා අතුරුදහන් වුණා.  

මා විෙශේෂෙයන් කියන්න ඕනෑ, 25වන දා වැහි වහිද්දී, ගංවතුර 
එද්දී, අෙප් දිසාපතිතුමා උෙද් පාන්දර 2.00ට වැඩ ආරම්භ කරලා, 
උෙද් 5.00ට මා ඇමතුවාය කියලා. එසැණින්ම මා දිසාපති 
කාර්යාලයට ගිහින් එතුමාත් එක්ක ගංවතුර වැඩ පිළිෙවළ ෙමෙහය 
වූවා.  

මා ෙම් කාරණයත් විෙශේෂෙයන් කියන්න ඕනෑ. අෙප් තිවිධ 
හමුදාපතිවරු ෙවන දාට වඩා කියාත්මකෙවලා, උෙද් 5.00ට, උෙද් 
6.00ට දුරකථන ඇමතුමක් දුන් සැණින්, "ෙමොකක්ද පශ්නය? 
ෙමොකක්ද ෙකෙරන්න ඕනෑ?" කියලා අෙපන් ඇහුවා. 26වන දා 
උෙද් 9.00, උෙද් 10.00 පමණ වනෙකොට ශී ලංකා නාවික 
හමුදාෙව් සහාය, ශී ලංකා ගුවන් හමුදාෙව් සහාය හා ශී ලංකා යුද 
හමුදාෙව් සහාය ෙනොපිරිෙහළා අපට ලැබුණා. විෙශේෂෙයන්ම ඒ 
තිවිධ හමුදාපතිවරුන්ට ස්තුති කරන්න මා ෙමය අවස්ථාවක් කර 
ගන්නවා. එතුමන්ලා අපට ෙහලිෙකොප්ටර් එව්වා.  බුලත්සිංහල 
පෙද්ශයට ෙබෝට්ටු යවා ගන්න විධියක් නැතුව තිබුණු ෙවලාෙව් 
මෙග් ඉල්ලීම මත ගුවන් හමුදාපතිවරයා ඉදිරිපත් ෙවලා 
ඉතිහාසෙය් ශී ලංකා ගුවන් හමුදාව කවදාවත් ෙනොකළ වැඩක් 
කළා. ෙක්බල් ෙයොදලා, ෙබෝට්ටු එල්ලාෙගන පස,් හය වතාවක් 
කළුතර, කටුකුරුන්ද ගුවන් හමුදා කඳවුෙර් ඉඳලා බුලත්සිංහලට 
ෙබෝට්ටු ටික ෙගනැල්ලා දුන්නා. කවදාවත් එෙහම ෙද්වල් ෙවලා 
නැහැ. ඒ නිසා මම එතුමන්ලා සියලුෙදනාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
හමුදාපති එදා දවල් 12ට කලින් වතුෙර් යන්න පුළුවන් වාහන 
එව්වා. හමුදාෙව් 200ක් විතර භටයන් එවලා -ෙකොමාන්ෙඩෝ 
භටයන් එවලා- යන්න බැරි තැන්වලට ගුවන් හමුදාව ඒ අය 
ගුවනින් ෙගන ගිහිල්ලා බැසස්ුවා. ෙම් විධිෙය් අතිවිශාල වැඩ 
ෙකොටසක් ෙකරුවා. 

 දිසාපතිතුමා, පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන්ෙග් ඉඳලා ගාම 
නිලධාරිවරුන්, අෙප් ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථානය, 
අමාත්යාංශය ෙම් සියලුම ෙදනා ඒ කැප කිරීම කළා. එෙහම 
ෙනොෙවන්නට ෙම් ව්යසනය තවතවත් ගැඹුරු අතට හැෙරන්නට 
ඉඩ තිබුණා. මම ඒ සියලුෙදනාම මතක් කෙළේ කෘතගුණ 

සැලකීමක් හැටියටයි. එෙහම කිරීෙමන් ඉදිරි අවස්ථාවලදී පවා ඒ 
නිලධාරින් සියලුෙදනාටම ෙම්ක ෙලොකු පිටිවහලක් ෙවනවා; 
තවතවත් දිරිමත්  ෙවනවා, ඒ කටයුතු කිරීමට.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මම ෙම් 
කාරණයත් කියන්නට ඕනෑ. කළු ග ෙඟන් වතුර බැස යාම පමාද 
වුණා. ඒකට ෙහේතුව වුෙණ් අපි ෙමෝය කට හරියට පාදලා තිබුෙණ් 
නැති එකයි. දිසාපතිතුමා එහි වග කීම අරෙගන වාරි මාර්ග 
ඉංජිෙන්රුතුමාට කිව්වා, ෙමෝය කට කපන්න කියලා. දැන් අපි ඊට 
වඩා පශ්නයකට මැදි වුණා. ෙමෝය කට කැපීමත් එක්ක පැයට 
කිෙලෝමීටර් 80කින් ගංවතුර බැස්සා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, අපට දැන් පශ්නයක් තිෙබනවා. දැන් මුහුද ගලනවා, 
ෙගොඩ බිමට. අෙප් දකුණු කළුතර  දුම්රිය ස්ථානෙය් ඉඳලා අඩි 
20ක් විතර දුරක් අතෙර් මුහුද කමානුකූලව ෙගොඩබිමට ගලාෙගන 
එනවා. ෙමවැනි ආපදාවකදී ෙමතැන තිෙබන ෙලොකු පශ්නයක් 
මම දැක්කා. හදිසි අවස්ථාවකදී රජයට නීති නැහැ; යාන්තණයක් 
නැහැ, දවසකින් ෙදකකින් කාව හරි ස්ථානයකින් ඉවත් කරන්න.  

දකුණු කළුතර දුම්රිය ෙපොළ පිටුපස ඒ සිදුෙවන මුහුදු 
ඛාදනයට ගල් වැටි දාන්නට ෙවරළ සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ඉදිරිපත් ෙවලා කටයුතු කරමින් පවතිනවා. එක තැනක ෙගවල් 
ෙදකක් තිෙබනවා. රජෙය් ඉඩෙම්යි ඒ අය පදිංචි ෙවලා ඉන්ෙන්. ඒ 
අය යන්ෙන් නැහැ. ඒ අයට නිවාස ලබා දීලා තිබුණත්, ඔවුන් ඒ 
ලබා දීපු නිවසත් භුක්ති විඳිනවා; ඒ රජෙය් ඉඩමත් භුක්ති විඳිනවා. 
ෙවරළ සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ඇවිල්ලා තිෙබන 
වාහනවලට ඒ ෙගෙනන ගල් එතැනට බාන්න කමයක් නැහැ. මම 
ෙම් ගැන අද දිසාපතිතුමා ඇතුළු අවශ්ය සියලු පාර්ශ්වයන් එකතු 
කරලා සාකච්ඡාවක් කළා. ඒ සාකච්ඡාෙව්දී කියෙවනවා, "ඒ 
අත්පත් කිරීෙම්  දැන්වීමක් ගහලා -රජය සන්තක කර ගන්න 
දැන්වීම දාලා- මාසයක් ඉන්න ඕනෑ. ඉන් පස්ෙසේ උසාවි දාලා 
තමයි ඒ පුද්ගලයන්ව ඉවත් කරන්න ඕනෑ." කියලා. එෙහම නම්, 
මම ෙම් කාරණය ඔබතුමන්ලාෙගන් අහනවා. 2005දී තමයි ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශය බිහි වුෙණ්. අද 2017. ඇයි, ෙම්වාට 
පිළියම් නැත්ෙත්? ෙගොඩනැඟිලි පර්ෙය්ෂණ ආයතනය ගත්තත් 
තත්ත්වය එයයි.  

අද ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථානය ගත්තාම, ෙම් කිසිම 
ෙකෙනකු ඉවත් කරන්නට ඒ ෙගොල්ලන්ට නීතිෙයන් බලයක් 
නැහැ. ඇයි, ෙම් පමාදය? පුද්ගලෙයෝ ෙදන්ෙනක් නිසා කළුතර 
නගරය මුහුදු ඛාදනයට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම්වා 
පිළිබඳව අපි හරියාකාරව තීන්දු-තීරණ ගන්නට ඕනෑ. හදිසි 
අවස්ථාවකදී පිරිස් ඉවත් කිරීමට අවශ්ය නම්, ඒ ෙවනුෙවන් 
වුවමනා අණ පනත්   වහාම සම්පාදනය කර ගන්නට ඕනෑය කියා 
මම හිතනවා. ෙම් සියල්ෙල්ම අවසාන වගකීම රජය ෙවතයි 
පැවෙරන්ෙන්. යෙමක් ඉවත් කිරීමට අවශ්ය වී තිෙබනවා නම්, ඒ 
ඉවත් කිරීෙම් හැකියාව දවසකින්, ෙදකකින් කිරීෙම් හැකියාව 
රජයට තිෙබන්න ඕනෑ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன) 
(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne) 
ෙමතරම් ගංවතුරක් කළුතර පෙද්ශයට ආෙව්  පළමු වතාවටයි. 

ඉතිහාසෙය් මීට ෙපර කවදාවත් කළුතරට ෙමතරම් ගංවතුරක් 
ඇවිල්ලා නැහැ. මම දකිනවා කුකුෙළේගඟ ව්යාපෘතිය ෙම්කට 
බලපාන බව. ඒ වාෙග්ම, අධිෙව්ගී මාර්ගයත් බලපානවා. ෙම්වා 

1511 1512 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගංවතුරින් යට ෙවන පෙද්ශ. එෙහමනම්, ෙකොළඹ පෙද්ශෙය් කළා 
වාෙග් ෙකොන්කීට් කණු උඩ තමයි අධිෙව්ගී මාර්ගය දිෙවන්නට 
තිබුෙණ්. මම හිතනවා, ෙම් තත්ත්වයට දිගටම බලපාන බව. 
ෙවනත් දිනවල නිදහෙසේ වතුර ගඟට ගලා ෙගන ගිය අවස්ථාව 
දැන් ඇහිරිලා තිෙබනවා. අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් bund එකක් වාෙග් 
දැන් තිෙබනවා. තැන් කිහිපයකින් විතරයි වතුර බැස යන්නට 
අවස්ථාව තිෙබන්ෙන්.  

මම දන්නවා, කුකුෙළේගඟ ව්යාපෘතිය ගැන. ඒ ගැනත් අපට 
විෙශේෂ අධ්යයනයක් කරන්නට ෙවනවා. කුකුෙළේගඟ ව්යාපෘතිෙය් 
ෙග්ට්ටු ඇරිෙය් වතුර උඩටම පිරුණාට පස්ෙසේ. ඒෙක්දී පශ්නයක් 
ආවා. තත්පරයකට කියුබික් මීටර් 1,330ක් වතුර එළියට දැම්මා. ඒ 
නිසාත් ෙනොහිතන ෙව්ගයකින් ගංවතුර ඇති වුණා.  

මම දිස්තික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුෙව් සම සභාපති හැටියට 
කටයුතු කරනවා. මම දිසාපතිතුමාටත් කිව්වා, අපි ෙම්වාට ෙපර 
සූදානමක් අනිවාර්යෙයන් ඇති කළ යුතුයි කියලා. ඒ පිළිබඳව 
මතක් කරනවා. ෙම් ගංවතුර ඇති වූ ෙව්ලාෙව් ජනාධිපතිතුමා දින 
ෙදකක් ඇතුළතදී කළුතරට ආවා. අගමැතිතුමා දුරකථනෙයන් 
කථා කරලා අවශ්ය වැඩ කටයුතුවලට අෙප් ඇමතිවරුන්ව ෙයොමු 
කළා. වජිර අෙබ්වර්ධන ඇමතිතුමා ඇතුළු ඔක්ෙකෝම ආවා. 
ඇවිල්ලා නිලධාරින්ට කිව්වා,''චකෙල්ඛ ගැන හිතන්ෙන් නැතිව 
තමන්ෙග් කාර්යය ඉෂ්ට කරන්න. ඒ චකෙල්ඛ පශ්න ඔක්ෙකෝම 
පස්ෙසේ අපට විසඳා ගන්න පුළුවන්.'' කියලා. නිලධාරිනුත් ඒ 
විධියටම භය නැතිව ඒ කටයුත්තට මුහුණ දුන්නා.  

විෙශේෂෙයන්ම මම කියන්නට ඕනෑ, කළුතර දිස්තික්කෙය් 
නිලධාරින් සියලු ෙදනාම එක පවුලක් හැටියට එකතු ෙවලා වැඩ 
කළ බව. ෙම් දවස්වල ෙසෞඛ්ය අංශෙයන් ෙකෙරන කාර්යයන් 
පිළිබඳව අපි ෙබොෙහොම සතුටු ෙවනවා. සියලු ෙදනා එකතු ෙවලා 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස අනුව ළිං ශුද්ධ කිරීම, ෙසෞඛ්ය 
සායන පැවැත්වීම කරනවා. ඒ පිළිබඳව මතක් කරමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

මීළඟට, ගරු පසන්න රණවීර මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 
අටක කාලයක් තිෙබනවා. 

 

[අ.භා. 7.51] 
 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් 212ෙදෙනක් 

ජීවිතක්ෂයට පත් ෙවලා ඉන්න ෙමොෙහොතක, ඒ වාෙග්ම 76ක් වැනි 
පිරිසක් අතුරුදහන් ෙවලා ඉන්න ෙමොෙහොතක, ගංවතුර ව්යසනය 
නිසා ලක්ෂ හයකට වඩා ජනතාවක් අවතැන් වූ ෙමොෙහොතක, 
අෙනක් පැත්ෙතන් ලක්ෂ අටහමාරක් වැනි පිරිසක් නියඟය නිසා 
ව්යසනයට පත් ෙවලා ඉන්න ෙමොෙහොතක, අද ෙම් විවාදය තුළ 
වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීමට ලැබීම ගැන මම සතුටට පත් 
ෙවනවා. ඒ ව්යසනෙයන් මියගිය ජනතාවට සහ ඒ පවුල්වල අයට, 
අතුරුදහන් වූ අයට ගම්පහ දිස්තික්කෙය් ජනතාව ඇතුළු ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙය් අපෙග් ෙශෝකය පකාශ කරනවා.  

එදා ෙද්වානම්පියතිස්ස රජ්ජුරුවන්ෙග් කාලෙය් මිහිඳු මහ 
රහතන් වහන්ෙසේ ලංකාවට වැඩලා ෙම් රෙට් බුදු දහම සථ්ාපනය 
කරලා බුදු දහම රැක ෙගන යන්නයි ෙද්ශනා කෙළේ. ඒ අනුව, 
ධර්මය රකින්න නම් ෙහොඳ රටක් අවශ්ය ෙවනවා; රට රකින්න 
නම් ෙහොඳ -යහපත්- මිනිස්සු ටිකක් අවශ්ය ෙවනවා. යහපත් 
මිනිස්සු බිහි ෙවන්න නම් ෙහොඳ පාලනයක් තිබිය යුතු ෙවනවා. 
ෙහොඳ යහපත් පාලනයක් තිෙබන්න නම් ෙහොඳ පාලකයකු සිටිය 
යුතු ෙවනවා. මට ෙම් අවස්ථාෙව් බුදුන් වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කළ 
ගාථාවක් මතක් ෙවනවා. 

"ෙදෙවෝ වස්සතු කාෙල්න - සස්ස සම්පත්ති ෙහේතු ච 
පීෙතෝ භවතු ෙලෝෙකෝ ච - රාජා භවතු ධමමිෙකෝ" 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නිසි කලට වැසි ලැෙබන්න, 
භව ෙභෝග සම්පත් වැඩි ෙවන්න, ස්වභාව ධර්මෙය් ආශීර්වාදය 
ලැෙබන්න, යහපත් පරපුරක් සිටිය යුතුයි. රට ගැන ආදරයක් 
තිෙබන, ජනතාවට ආදරය කරන පාලකයන් බිහි විය යුතුයි. 
නමුත්, අද අෙප් රට  දකුණු ආසියාෙව් ව්යසනයට පත් වන රටවල් 
අතරින් තුන්වැනි ස්ථානයට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  මීට ෙපර 
ව්යසන ආවත් අෙනකුත් රටවලට සාෙප්ක්ෂව අෙප් රට ව්යසන අඩු 
රටක්.  මමත් ඉන්ෙන් කැලණිය පෙද්ශෙය්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
මහජන නිෙයෝජිතයකු විධියට මා ඉදිරිපත් වුෙණ්ත් කැලණිය 
පෙද්ශෙයන්.  එදා කැලණිතිස්ස රජ්ජුරුවන්ෙග් කාලෙය් කැලණි 
ගඟ පිටාර ගැලුවා, මුහුද ෙගොඩ ගැලුවා.  ඒ වාෙග්ම  වළගම්බා රජු 
සමෙය් බැමිණිතියා සාය ඇති වුණා. ජනවහෙර් තිෙබනවා, එෙහම 
ෙද්වල් ඇති වුෙණ් රාජ්ය පාලකයන්ෙග් තිබුණු අධර්මිෂ්ඨ භාවය 
නිසයි කියලා.    

2014 ෙනොවැම්බර් 14ෙවනි දා තමයි ෙම් හංස පූට්ටුව 
ගහන්ෙන්. 2014 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් හංස පූට්ටුව ගහලා සතියයි 
 ගිෙය් ෙකොස්ලන්ෙද්, මීරියබැද්ද නාය යනවා. ඒ ව්යසනෙයන් දිවි 
ගලවා ගත් මිනිසුන් තවමත් ඉන්ෙන් තාවකාලික කූඩාරම්වල. 
පසුගිය අවුරුද්ෙද් අරනායක, සාමසර කන්ද නාය යනවා. ඒ නාය 
යාෙමන් මුළු ගමක්ම වැළලුණා. ඉන් ඉතිරි වුණු මිනිසුන් තවමත් 
ඉන්ෙන් ඉටි ෙරදිවලින් අටවා ගත් කූඩාරම්වල. ඉන් පසුව 
සාලාෙව්, අවි ගබඩාව පිපිරී යනවා. ඒ, ස්වාභාවික ආපදාවක් නිසා 
ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් පරිපාලනෙය් වැරදි නිසා. ඒ පිපි රීම නිසා 
පළාතක්ම විනාශ ෙවලා ගියා. ඉන් පසුව මීෙතොටමුල්ෙල් කුණු 
කන්ද කඩා වැටුණා. ඒ කුණු කන්දට යට වුණු මිනිසුන් තවමත් 
කුණු කන්දට යටෙවලා ඉන්ෙන්. ඒ මිනිසුන්ට තවමත් පිළිසරණක් 
නැහැ. ගිය අවුරුද්ෙද් මැයි මාසෙය්දී කැලණි මිටියාවත 
යටකරෙගන ෙම් වාෙග්ම මහා ගංවතුරක් ආවා. අද ෙම් කථා කරන 
ෙමොෙහොෙත් ෙම්  පශ්නවලට වග කිව යුතු ඇමතිවරු කවුරුත් ෙම් 
සභා ගර්භෙය් නැහැ. නවක මන්තීවරුන් විධියට අපි අහන 
පශ්නයකට උත්තරයක් ෙදන්න ඇමතිවරෙයක් නැහැ. අපි ඒ 
පිළිබඳව කනගාටු ෙවනවා. නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයා නම් සභාෙව් 
ඉන්නවා. කයිවාරු ගැහුව, කටින් බයිලා ගැහුව ෙම් ආණ්ඩුව පසු 
ගිය අවුරුද්ෙද් ගංවතුර නිසා ව්යසනයට පත් වුණු කැලණිය ඇතුළු 
ගම්පහ දිස්තික්කෙය් ජනතාවට ලබා දීලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් 
10,000ක් විතරයි. කියනවා, ෙමවර විපතට පත් අයට රුපියල් 
මිලියන ෙදකහමාරක උපරිමයකට යටත්ව වන්දි ලබා ෙදනවා 
කියලා. ඒ වාෙග් ෙනොෙයකුත් කථා කියනවා, නමුත් වැඩ නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කියනවා, අලුෙතන් පනත් 
ෙගනැල්ලා, පනත් සංෙශෝධනය කරලා නාය යාෙම් අවදානම් 
කලාපවල ඉන්න මිනිසුන් ඉවත් කරනවා කියලා. ඒක හරියට 
අතීසාරයට අමුඩ ගහනවා වාෙග් වැඩක්. පනත් ෙගනැල්ලා 
බලහත්කාරෙයන් මිනිසුන් අයින් කිරීම ෙනොෙවයි කළ යුත්ෙත්, ඒ 
සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබන්නට ඕනෑ. ගරු වාසුෙද්ව 
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නානායක්කාර මැතිතුමා ඇතුළු අෙප් හිටපු ඇමතිවරුන් එදා ෙම් 
ගැන කථා කළා. එතුමන්ලා කිව්ෙව් වැඩ පිළිෙවළක් හදලා ඒ වැඩ 
පිළිෙවළට සැලසුම් හැදිය යුතු බවයි. මිනිසුන්ට වැඩ කරන්නට 
සැලසුමක් තිබිය යුතුයි, එෙහම නැතිව බලහත්කාරෙයන් වැඩ 
කරන්නට බැහැ. නමුත් කිව්ව වැඩ එකක්වත් තව ෙවනතුරු 
සිදුෙවලා නැහැ. සිද්ධිය සිදුෙවලා දැන් අවුරුදු ෙදකක් පසු ෙවලා 
තිබුණත් තවමත් සාමසර කන්ෙද් මිනිසුන්ටත් පිළියම් නැහැ, 
ගංවතුරින් පීඩාවට පත් වුණු මිනිසුන්ටත් පිළියම් නැහැ, කුණු 
කන්ෙදන් පීඩාවට පත් වුණු මිනිසුන්ටත් පිළියම් නැහැ. අපි 
කියන්ෙන් නැහැ, ෙමොනවත්ම කෙළේ නැහැ කියලා. අඩු වැඩි 
වශෙයන් යම් යම් ෙද්වල් කළා. 

ෙම් ආණ්ඩුෙව් අය එදා  රණ විරුවන් ගැන කිව්ෙව්, “ඕනෑ 
ෙගොෙනකුට යුද්ධ කරන්නට පුළුවන්” කියලායි. ඒ වාෙග්ම කිව්වා, 
"අට පාස් ආමිකාරෙයෝ" කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලා වාෙග් 
ෙනොෙවයි, අපි  අදත් රණ විරුවන්ට ගරු කරනවා; ෙහටත් ගරු 
කරනවා; එදාත් ගරු කළා. ෙම් රණ විරුවන් තමයි ෙම් 
ව්යසනෙයන් පීඩාවට පත් වුණු ජනතාවට විශාල වශෙයන් පිහිට 
වුෙණ්. එෙහම ෙනොවුණා නම් මීට වඩා විශාල සංඛ්යාවක් 
ජීවිතක්ෂයට පත් ෙවනවා.  

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
මුළු ෙලෝකෙය්ම ආපදාවක් ඇති වුණාම ඉදිරියට එන්ෙන්, 

පුහුණු ෙවලා  සිටින්ෙන් රණ විරුෙවෝයි. අපි ෙම් අවුරුද්ෙද් 
රුපියල් මිලියන 100ක් දීලා තිෙබනවා, ෙම් තිවිධ හමුදාව ආපදා 
අවස්ථාවන්ට මුහුණදීම සඳහා පුහුණු කරන්නට.  

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
ගරු ඇමතිතුමා, අපි ඒක පිළි ගන්නවා. එදා යුද්ධ කාලෙය්ත් 

අපි රණ විරුවන්ට ගරු කළා. ඒ අවස්ථාෙව්දීත් රට ෙවනුෙවන් 
ජීවිත පූජා කරලා ඒ පරිත්යාග, කැප කිරීම් කෙළේ රණ විරුෙවෝ. 
නමුත් ඒ අවස්ථාෙව් රණ විරුවන්ෙගන් පෙයෝජනය අරෙගන 
පහුෙවනි දාට හිර ෙගදරට ෙගනියන්ෙන් නැහැ, අපි. අපි කියන්ෙන් 
ඒකයි, අපි ෙදෙගොල්ලන් අතර ෙවනස ඒකයි. [බාධා කිරීමක්] 
ඇමතිතුමා කලබල ෙවන්න එපා. අෙප් ගම්පහ, කැලණිය 
ජනතාවට ඉතිරි රුපියල් 15,000 ෙදන්නට වැඩ කටයුතු කරන්න 
ගරු ඇමතිතුමා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ලබා දී තිබූ කාලය අවසානයි. 
 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
අතීසාරයට අමුඩ ගහනවා වාෙග් වැඩ කරන්ෙන් නැතිව ෙම් 

රෙට් විපතට පත් වූ ජනතාව ෙවනුෙවන් සහන සලසන්න වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කරන්න කියන ඉල්ලීම මම කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු තුසිතා විෙජ්මාන්න මන්තීතුමිය. ඔබතුමියට 

විනාඩි 8ක කාලයක් තිෙබනවා. 

[අ.භා . 7.59] 

 
ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) தா விேஜமான்ன) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රෙට් ඇති වුණු හදිසි ව්යසනය 

සම්බන්ධව අද දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පවත්වනු ලබන ෙමම 
විවාදයට එක්වීමට අවස්ථාව ලබාදීම ගැන පථමෙයන්ම මම 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

කෑගල්ල දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරියක වන 
මම කියනවා, ෙමවර සිදුවූ ස්වාභාවික ආපදා අවස්ථාෙව්දී 
කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් වැඩිපුරම ආපදාවට ලක් වුෙණ් ෙදහිඕවිට 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය බව. ස්වාභාවික ආපදා යටෙත් 
ෙමවර නාය යෑම වාෙග්ම ගංවතුර තත්ත්වයද ඇති වුණා. මීට සති 
තුනකට, මාසයකට පමණ කලින් අෙප් ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යතුමා  අෙප් කෑගල්ල දිස්තික්කයට ගිහින් පසුගිය වසෙර් -
2016 වසෙර්- ඇති වූ ස්වාභාවික ආපදා තත්ත්වය ගැන අපත් 
සමඟින් ෙසොයා බලා විසඳුම් ෙදන විටයි, අප ෙනොසිතූ අවස්ථාවක 
ෙමම ආපදාව ඇති වුෙණ්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවර ආපදාෙව්දී මා 
හඳුනාගත් ෙදයක් තිෙබනවා. ගංවතුරත් සමඟම ෙබොෙහොම ෙකටි 
කාලයක් තුළ ජල මට්ටම ශීඝ ෙලස වැඩි වීමක් අපට දක්නට 
ලැබුණා. හදිසි ආපදා තත්ත්වය යටෙත් අපට පධානම ගැටලුවක් 
ෙවලා තිබුෙණ් ඔරු, අඟුල් පිළිබඳ කාරණයයි. අපි ගරු 
අමාත්යතුමාට කලිනුත් ඒ ගැන දැන්වූවා. ගරු අමාත්යතුමා අපට 
ඔරු, අඟුල් ලබා දීමට ෙපොෙරොන්දු ෙවලා ආවා. නමුත් එතුමාට 
කාලයක් තිබුෙණ් නැහැ, අෙප් දිස්තික්කයට ඒ ටික එවාගන්න. 
ගරු අමාත්යතුමා මීට කලිනුත් ඒවා ලබා දී තිබුණත් ඒ ඔරු, අඟුල් 
ටික නිසි කමෙව්දයකට ජලයට දා ගන්නට බැරි වීෙම් ගැටලුවක් 
අපි දැක්කා. ඒ වාෙග්ම අප දැකපු තවත් ෙදයක් තිෙබනවා. 
යාන්තික ෙමෝටර් ෙබෝට්ටු ෙදන විට, ඒ පිළිබඳ ෙමෙහයුම කරන්න 
නාවික හමුදාව ෙගන්වන කියාවලිෙය්දී කාලය පිළිබඳ ගැටලුවක් 
ඇති බව අප දැක්කා. ෙමොකද, පැය තුන-හතරක් යන විට අඩි 
හතක අටක ජල මට්ටමක් දක්වා ශීඝෙයන් වැඩි වන විට අපට 
අපහසු වුණා, නාවික හමුදාවත් සමඟ සම්බන්ධීකරණය 
පවත්වාෙගන යන්න. ඒ නිසා මා ෙමම අවස්ථාෙව්දී 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභා ගර්භෙය් සිටින ගරු අමාත්යතුමාෙග් 
අවධානය ෙම් කාරණය ෙකෙරහි ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. 

 සීතාවක ගඟ, කැලණි ගඟ, ගුරුෙගොඩඔය සම්බන්ධ වන ජල 
ධාරා සමඟ සම්බන්ධ වන්න අපට පහසුම ස්ථානය තමයි සීතාවක 
තිෙබන, අවිස්සාෙව්ල්ෙලන් ඇවිත් පෙව්ශ වන මාර්ගය. නාවික 
හමුදාෙව් ෙබෝට්ටු අංගණයක් එහි ඇති කර, අවදානම් අවස්ථාවලදී 
නාවික හමුදාෙව් නිලධාරින් කැ ෙඳව්ෙවොත් එකී අවදානම් 
අවස්ථාෙව්දී ෙබ්රීෙම් හැකියාව අපට ලැෙබනවා. ඒ නිසා ඒ 
ගැනත් මා ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා, ගරු 
අමාත්යතුමනි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හදිසි ආපදාවක් ෙවනුෙවන් 
අෙප් දිස්තික්කය සූදානම් වී සිටියා,  ෙමොකද, අපට ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ෙහොඳ අද්දැකීමක් තිබුණු නිසා. හැබැයි, ජල 
මට්ටම ශීඝයන් වැඩිවීමත් සමඟ ජනතාව ෙබ්රා ගැනීම, ගලවා 
ගැනීම, පිසූ ආහාර ලබා දීම ආදිය සම්බන්ධෙයන් ගැටලු 
පැවැතුණා. එම නිසා පිසූ ආහාර සඳහා කලින්ම සැලසුමක්, එනම් 
ජලයට යට ෙනොවන පෙද්ශවල සිටින ෙකොන්තාත්කරුවන්ෙගන් 
ඇණවුම් ලබාෙගන ජනතාවට ෙදන කමෙව්දයක් සකස් කර 
ගතෙහොත් වඩාත් ෙහොඳ බව මා ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු අමාත්යතුමාට 
ෙයෝජනා කරනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හදිසි අවස්ථාව ගැන කතා 
කරනවා වාෙග්ම කතා කළ යුතු තවත් කරුණක් තිෙබනවා. අපි 
දැක්කා, නාය යෑම් අවදානම් තත්ත්වයන් NBRO එක මඟින් 
පකාශ කරන සමහර අවස්ථාවල ගැටලු පවතින බව. පසු ගිය 
අවුරුද්ෙද්ත් සමහර ස්ථාන අවදානම් කියා පකාශ කළා; සමහර 
ස්ථාන මධ්ය අවදානම් කියා පකාශ කළා. රටක් විධියට අප NBRO 
එකට නිසි කමෙව්දයකට අනුව අලුත් උපකරණ, තාක්ෂණික 
කමෙව්ද ලබා දී ෙනොතිබීම අපට තිෙබන ෙලොකු ගැටලුවක්ය කියා 
මම හිතනවා. ඔවුන්ෙග් පරිණතභාවයට, ඔවුන්ට තිෙබන 
අද්දැකීම්වලට සහ දෘෂ්ටි මානයට හසු වන ආකාරය අනුව තමයි 
ඔවුන් නාය යෑම් ගැන පකාශ කරන්ෙන්. තදින් වැස්සක් එන විට, 
කාලගුණය හරස් වන ෙකොට ජනතාව ඇවිල්ලා "අපි අවදානම් 
තත්ත්වයකයි ඉන්ෙන්. ඒ නිසා අපි ෙකොෙහේද ඉන්ෙන්?" කියා 
අෙපන් අහන ෙකොට මහජන නිෙයෝජිතයන් විධියට අපි 
ගැටලුවකට මුහුණ ෙදනවා. ගරු අමාත්යතුමනි, NBRO එකට 
දැනට තිෙබනවාට වඩා තාක්ෂණික දැනුම ඇතිව පර්ෙය්ෂණ සඳහා 
නිලධාරින් පුහුණු කරලා ඒ පිළිබඳ නිපුණත්වයක් ලබා ෙදනවා 
නම් මීට වඩා ෙහොඳ දැනුමක් එක්ක ජනතාවට ෙසේවය කරන්න 
අපට අවස්ථාව ලැෙබනවා.  

ගරු අමාත්යතුමනි, ක්ෂණිකව ජනතාව ෙබ්රා ගැනීෙම්දී අපට 
ගැටලු මතු වනවා. පිසූ ආහාර ෙදන අතරම එක පුද්ගලයකුට 
දවසකට රුපියල් 300ක් වන පරිදි වියළි සලාකද -වියළි ආහාරද- 
ක්ෂණිකව ලබා ෙදන්න ෙම් රජය කටයුතු කළා. එම වියළි ආහාර 
ලබා දීම ඇතුළු සියලු ෙද්ට සමස්ත රාජ්ය තන්තයම, ෙද්ශපාලන 
අධිකාරිය ඇතුළු සියලු නිලධාරින් -දිස්තික් ෙල්කම්තුමා, පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්වරුන්, ක්ෙෂේත නිලධාරින්, ගාම නිලධාරින් ඇතුළු සියලු 
නිලධාරින්- එක පවුලක අය වාෙග් සහෙයෝගය දැක්වූවා.                     

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් කාර්ය භාරෙය්දී ඒ අභිෙයෝගය ජය 
ගැනීම සඳහා කෑගල්ල දිස්තික්කය විධියට අපට තිෙබන පධානම 
ගැටලුව  තමයි කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් රජයට අයිති  ඉඩම් 
ෙනොමැති වීම. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2016 වර්ෂ ෙය්ත් 
කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් අරණායක පෙද්ශෙය්ත්, අෙප් ආසනවලත් 
නාය ගිය අවස්ථාවල ඉඩම් ලබා ගැනීෙම්දී ගැටලු මතු වුෙණ් 
වැවිලි සමාගම් එක්කයි.  අෙප් ආසනවලත්, අෙප් පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවලත් වැවිලි සමාගම් එක්ක ඉඩම් 
සම්බන්ධෙයන් තිෙබන ගැටලු ෙම් වන විටත් නිරාකරණය කර 
ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා.  

මම හිතන විධියට අපි පතිපත්තිමය තීන්දුවක් අර ෙගන මහල් 
නිවාස සංකීර්ණ හදලා, ෙම් අවදානම් තැන්වල ඉන්න ජනතාව 
එකට එකතු කරලා, එක තැනකට ගන්න පුළුවන් නම් අපට ෙම් 
ඉඩම් පශ්නය විසඳන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම විදුලිය, ජලය, මාර්ග 
ආදී යටිතල පහසුකම් ලබා දීෙම්දීත් රජයක් විධියට වියදම් කළ 
යුතු පමාණය අඩු ෙවනවා. කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් අපි දැකපු පශ්න 
විධියට ෙම්වා ගරු අමාත්යතුමාට ඉදිරිපත් කරන්න මා කැමැතියි. 
ෙමොකද, ෙම් වසෙර් නැවතත් ඔබතුමාට වැවිලි සමාගම්වල ඉඩම් 
පවරා ෙගන ඒ කටයුත්ත ඉදිරියට කරන්න ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම දකින තවත් ෙදයක් තමයි, 
ෙම් ගංවතුර සහ නාය යෑම් එක්ක දිගින් දිගටම ෙම් අරගළය අපට 
කරන්න බැරි බව. ඒ නිසා අප දිගුකාලීන විසඳුම්වලට යා යුතුයි.  
අපි දැකපු ෙදයක් තමයි, කෑගල්ල දිසත්ික්කය සුළු වාරිමාර්ග 
ෙයෝජනා කමයන්ට යටත් ෙවලා තිෙබන බව. වාරිමාර්ග ෙයෝජනා 
කමයන්ට යටත් ෙවලා නැහැ. ඒ නිසා ඇළ, ෙව්ළි, අමුණු 
නිසියාකාරව නිසි පමිතියට නඩත්තු ෙනොකිරීෙමන් ජලය බැස 

යාෙම් ගැටලුවකට මුහුණ දී තිෙබනවා. ඒ නිසා ගරු අමාත්යතුමනි, 
ෙම් ආපදා අවස්ථාෙව් වාරිමාර්ග අමාත්යාංශෙයනුත් අපට යම් 
පතිපාදනයක් ලබා ගන්න උනන්දු ෙවනවා නම්, අපට ෙම් ඇළ, 
ෙව්ළි, අමුණු පතිසංස්කරණය කරලා ඉදිරියට ෙගන යන්න 
පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කැලණි ගඟත්, සීතාවක 
ගඟත්, ගුරුෙගොඩ ඔයත් නිසා ඇති වන ගංවතුරත් එක්ක 
රුවන්වැල්ල, දැරණියගල, යටියන්ෙතොට පෙද්ශවල ජනතාවට 
ෙපොරබදන්න ෙවනවා. ඒ වතුර ටික බහින ෙකොට ඇවිල්ලා 
පූෙගොඩ, මල්වාන, කැලණිය, ෙකොෙලොන්නාව පෙද්ශවල ජනතාව 
පීඩාවට පත් ෙවනවා. එක්දහස් නවසියහැත්තෑ ගණන්වල  
වාරිමාර්ග අමාත්යාංශය යටෙත් කැලණි ගඟ වයඹට හැරවීෙම් 
ව්යාපෘතියක් තිබිලා තිෙබනවා. ගරු අමාත්යතුමා නිෙයෝජනය 
කරන වයඹ පළාෙත් ජනතාව වතුර නැතිව දුක් විඳින ෙකොට  වතුර 
අතිරික්තයක් එක්ක ෙම් පළාෙත් ජනතාව අතර මං ෙවනවා. ඒ 
නිසා ෙම් අවස්ථාෙව් කැලණි ගඟ වයඹට හැරවීෙම් ව්යාපෘතිය 
ගැනත් අවධානය ෙයොමු කරන ෙලස මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් කාර්ය භාරෙය්දී අපට උපකාර කළ රාජ්ය  
තන්තය, නිලධාරින්, ක්ෙෂේත නිලධාරින්, ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් වැඩ කළ 
සියලුම නිලධාරින්, තිවිධ හමුදා නිලධාරින් ඇතුළු සියලු ෙදනාටම 
අෙප් ෙගෞරවය සහ ස්තුතිය පුද කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

අටක කාලයක් තිෙබනවා.   

 

[අ.භා. 8.08] 
 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කිරීමට කාලය ලබා 

දීම ගැන ඔබතුමාට ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම 
රත්නපුර, කළුතර, ගාල්ල, හම්බන්ෙතොට වැනි දිස්තික්කවල ෙම් 
ව්යසනෙයන් මිය ගිය, අවතැන් වුණු, අතුරුදහන් වුණු ජනතාවට 
අෙප් කනගාටුව, ෙශෝකය පුද කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ව්යසනෙයන් විපතට පත් 
වූ ජනතාව විශාල පමාණයක් සිටිනවා. විෙශේෂෙයන්ම අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා, ගරු අගමැතිතුමා, විෂය භාර ගරු ඇමතිතුමා සහ 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා විශාල වශෙයන් ඇප කැප ෙවලා, රාජ්ය 
නිලධාරින් ඇතුළු රාජ්ය තන්තෙය් සිටින සියලු ෙදනා එක්කම 
එකතු ෙවලා ඒ ජනතාවට සහන ලබා ෙදන්න කටයුතු කළ බව අපි 
දන්නවා. අපි දැක්ක ෙදයක් තමයි, සෑම විටම විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන්, ඒ මහජන නිෙයෝජිතයන් කවදාවත් ෙම් රජය කරපු 
ෙදයක්, කරන ෙදයක් ගැන ෙහොඳක් කියන්ෙන් නැති බව. සෑම 
විටම විෙව්චනයකින් තමයි ඒ කථා නවත්වන්ෙන්. පසු ගිය වසෙර් 
කෑගල්ල දිස්තික්කෙය්, අරණායක පෙද්ශෙය් විශාල ව්යසනයක් 
සිදු වුණා.  

විෙශේෂෙයන්ම ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශයත්, ඒ 
වාෙග්ම රජෙය් නිලධාරින් ඇතුළු සෑම ෙදනාමත් ඒ ව්යසනෙය්දී 
ෙකොයි විධියටද කටයුතු කෙළේ කියලා අපි දැක්කා. මට ෙපර කථා 
කළ ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා කිව්වා, අරණායක තවම 
විශාල පිරිසක් කූඩාරම්වල සිටිනවා කියලා. මා එතුමාට කියන්න 
කැමැතියි, එෙලස තවම ඉන්ෙන් පවුල් 31ක් පමණයි කියලා. 
අනික් අයට ඒ අවශ්ය ආධාර ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ අයට 
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තමන්ෙග් ඉඩම්වල නිවාස හදා ගන්න අවශ්ය මුදල් ලබා දීලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික අංශෙයනුත් නිවාස විශාල 
පමාණයක් හදා දුන්නා. අෙප් ගරු ඇමතිතුමා ඒ පෙද්ශයට 
ගිහිල්ලා තිවිධ හමුදාවත් සමඟ ඒ නිවාස විවෘත කරලා ඒවා ඒ 
ජනතාවට භාර ෙදන්න කටයුතු කළා. ඒ වාෙග්ම චීන ආධාර 
ඔස්ෙසේ තව නිවාස 100ක් හදාෙගන යනවා. ඒ ටික කර ෙගන 
යනෙකොට ඒ සම්බන්ධෙයන් නීතියකුත් තිබුණු බව අපි දන්නවා. 
ඒක තමයි, නිවසක බිත්ති බැඳලා ඊට පස්ෙසේ වහලය හදාෙගන ඒ 
පවුල් ඒ නිවාසවලට යා යුතුයි කියන නීතිය.  

මා හිතන විධියට ඒ නීතිය දැන් සංෙශෝධනය ෙවලා තිෙබනවා. 
ඒ අනුව නිවසක කාමරයක් හරි හදාෙගන ගිහිල්ලා ඉතිරි ටික 
අවසන් කර ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයට ඒ නීතිය සංෙශෝධනය 
ෙවලා තිෙබනවා. කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් ඒ වැඩ ටික නිසියාකාරව 
ඇමතිතුමාෙග්ත්, නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙග්ත් මඟෙපන්වීම ඔස්ෙසේ 
ෙකරී ෙගන යනවා.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී මට තවත් ෙදයක් මතක් කරන්න තිෙබනවා. 
කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් සමහර පෙද්ශ පසු ගිය අවුරුද්ෙද් නාය 
ගියා. ෙම් අවුරුද්ෙද් ගංවතුර නිසා කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් ජනතාව 
අවතැන් වුණා. හැබැයි, අනික් දිස්තික්කවල වාෙග් විශාල 
ව්යසනයක් කෑගල්ල දිස්තික්කයට සිදු වුෙණ් නැහැ. නමුත්, ඒ 
නාය යෑම්වලින් අවතැන් වූ ජනතාව තවමත් වතුකරෙය් සිටිනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම රඹුක්කන ආසනෙය් අවතැන් වූ ජනතාවෙගන් 
ෙකොටසක් බැද්ෙද්ෙවල වත්ෙත් සිටිනවා. තවමත් ඒ අය සිටින්ෙන් 
කූඩාරම්වල. වතුවලින් ඔවුන්ට අවශ්ය ෙද් සිදු ෙවලා නැහැ. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඒ සඳහාත් ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු වුෙණොත් 
ෙහොඳයි කියා මා හිතනවා. 

අෙප් රෙට් ජනතාව ෙමවැනි ව්යසනයන්ට මුහුණ දුන්නාට 
පස්ෙසේ සෑම විටම නැඟී සිට ඉදිරියට අඩියක් තබා තිෙබන බව අපි 
දන්නවා. හැබැයි, අපට කවදාවත් ඒ නැති වුණු ජීවිත නැවත ලබා 
ගන්න බැහැ. ෙම් ව්යසනයට මුහුණ දුන් ගම්වල ජනතාවෙග් මුළු 
ෙසේසතම නැති ෙවලා තිෙබනවා; ජීවිතය පමණයි ෙබ්රිලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ ජීවිත ෙගොඩ නඟා ගන්න අප සියලු ෙදනාම එකතු 
ෙවලා ඔවුන්ට අත හිත දිය යුතුයි කියන එක මා ෙම් ෙවලාෙව් 
පකාශ කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

අෙප් රජය බලයට පත් ෙවලා අවුරුදු ෙදකක කාල සීමාව තුළ 
ෙම් වාෙග් ආපදා කීපයකටම අපි මුහුණ දීලා තිෙබනවා. හැබැයි, 
විපක්ෂය කියන විධියට ෙනොෙවයි, රජයක් හැටියට අපි ඒවාට 
මුහුණ දීලා ජනතාවට අවශ්ය සම්පත් ලබා ෙදන්න කටයුතු කරලා 
තිෙබනවා. අපි ඒ සඳහා විෙශේෂෙයන්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට, 
අගාමාත්යතුමාට, ඇමතිතුමාට, නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාට සහ සියලුම 
රජෙය් නිලධාරින්ට ස්තුතිවන්ත වන්න ඕනෑ. 

ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථානය දිහා බැලුවාම ඒ 
නිලධාරින්ට තිෙබන සීමාසහිත සම්පත් එක්ක සෑම තැනම ඇවිදලා 
බලා ආපදා සිදුෙවලා තිෙබන තැන්වලට ෙමොනවාද ෙකෙරන්න 
ඕනෑ, ඒ කාර්යයන් ෙකොයි විධියටද ඉටු වන්න ඕනෑ, ඒ සම්පත් 
ලැෙබන්න ඕනෑ කාටද කියලා ෙසොයා බලා ඒ සෑම ෙදයක්ම 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල හරහා ලබා දීලා තිෙබනවාය කියන 
එකත් අපි මතක් කරන්න ඕනෑ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

අද දිසාපතිවරු, පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරු ඇතුළු රජෙය් 
නිලධාරින් සියලු ෙදනාම කාටවත් ෙවනසක් ෙනොවන පරිදි ඒ 
කටයුතු කර ෙගන ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් සිටින සියලු ෙදනාම වාෙග් එකතු ෙවලා ලාංකිකයන් 
හැටියට සෑම විටම අවශ්ය සම්පත් ලබා දීලා ඒ උවදුරුවලට මුහුණ 
දුන් ජනතාවට උදවු උපකාර කරලා තිෙබන බවත් අපි මතක් 
කරන්න ඕනෑ. ඔවුන් ෙමෙලස උදව් උපකාර ලබා දීම පිළිබඳව අපි 
සන්ෙතෝෂ වන්න ඕනෑ. 

රාජ්ය ආයතන විසින් ලබා ෙදන සම්පත් කළමනාකරණය 
කරලා, ඒ සම්පත් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවලට වාෙග්ම සෑම 
ගාම නිලධාරි වසමකටම කමානුකූලව ෙබදී යන්න අවශ්ය කටයුතු 
කරලා තිෙබනවා.  

එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරු හැටියට අෙප් වැටුපත්, 
අපට ලැෙබන දීමනාවත් ෙම් විපතට පත් වුණු අයට සහන සැලසීම 
ෙවනුෙවන් ලබා ෙදන්න තීරණය කරලා තිෙබන බව මා 
විෙශේෂෙයන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න ඕනෑ. එතැනින් අපි නතර 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ ජනතාව ෙවනුෙවන් රජයක් හැටියට අපි සියලු 
ෙදනාම සෑම විටම ඉන්න බව මතක් කරමින්, අෙප් ගරු 
ඇමතිතුමාත්, නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත් ඒ අවස්ථාෙව්දී කරපු 
ෙසේවයට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා.   

[අ.භා. 8.15] 
 
ගරු දුෙන්ෂ ් ගන්කන්ද මහතා (ආපදා කළමනාකරණ  
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ேனஷ்  கங்கந்த - அனர்த்த காைமத் வ பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon.  Dunesh  Gankanda - Deputy Minister of Disaster 
Management)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 

මන්තීතුමා අද දින කාලීන මාතෘකාවක් යටෙත් ගංවතුර උවදුර 
පිළිබඳව ඉදිරිපත් කළ  සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව 
සම්බන්ධෙයන් අද උදෑසන සිට ගරු මන්තීවරුන් දීර්ඝ 
කතිකාවතක ෙයදුණා. ආපදා කළමනාකරණ නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිවරයා හැටියට මම ඒ ගරු මන්තීතුමන්ලා කරපු කථා 
ෙබොෙහොමයකට ඇහුම් කන් දුන්නා. ෙම් අවස්ථාව, ෙම් රෙට් අපි 
කාටත් මුහුණ ෙදන්න සිදු වුණු සංෙව්දී අවස්ථාවක්. ලක්ෂ පහකට 
අධික ජනකායක් ෙම් ආපදාව නිසා අවතැන් වුණා. එක් එක් 
අවස්ථාවලදී ඔවුන් අධික පීඩනයට පත් වුණා.  රට පුරා අවතැන් වූ 
ජනතාව ෙබොෙහොමයක් ෙම් අවස්ථාව වනෙකොට පීඩාවට 
පත්ෙවලා සිටිනවා. රට පුරා විපතට ෙගොදුරුෙවලා සිටින සියලු 
ෙදනා ෙවනුෙවන් මා ඉතා කනගාටුවට පත් වනවා.  ආපදා 
කළමනාකරණ නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා හැටියට ඔවුන්ෙග් දුක 
ෙබදා ගන්නට  කටයුතු කරන බවත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී  මතක් 
කරන්න කැමැතියි.  

ෙම් රෙට් ආගමික නායකයන්, සිංහල, ෙබෞද්ධ, මුස්ලිම්, දමිළ, 
කෙතෝලික බැතිමතුන්, ජනාධිපතිතුමා, අගාමාත්යතුමා, ආරක්ෂක 
ෙල්කම්තුමා, ආරක්ෂක මාණ්ඩලික පධානීන්, යුද හමුදාපතිතුමා, 
නාවික හමුදාපතිතුමා, ගුවන් හමුදාපතිතුමා ඇතුළු හමුදාෙව් 
නිලධාරින්, ෙපොලිස්පතිතුමා ඇතුළු නිලධාරින්, බන්ධනාගාර 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින්, අෙප් අමාත්යාංශෙය් වාෙග්ම 
ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් සියලුෙදනා ෙම් රෙට් පුරවැසියන් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

හැටියට ෙම් විපත්තිය කළමනාකරණය කිරීමට විශාල කැප 
කිරීමක් කළා; මානුෂික ෙමෙහයුමක් කළා.  

මෑත යුගෙය් අත් ෙනොවිඳපු ඉරණමකට තමයි ෙම් ජනතාවට 
මුහුණ ෙදන්න සිදු වුෙණ්. ඒ බලපෑම ගැන ඉතාම ෙකටිෙයන් මා 
ෙම් ගරු සභාවට කරුණු දක්වන්න කැමැතියි.  ආර්ථිකෙයන් දියුණු 
රටවල සිදු වන දූෂණ කියාදාමය ෙහේතුෙවන් ෙගෝලීය උෂ්ණත්වය 
ඉහළ යෑම නිසා අද වනෙකොට ෙද්ශගුණික විපර්යාස ඇතිෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ ෙද්ශගුණික විපර්යාස ශී ලංකාවට අත් විඳින්න සිදු 
වුෙණ් ෙගෝලීය උෂ්ණත්වෙය් බලපෑම සෘජුව අෙප් කලාපයට 
බලපෑ නිසායි. ඒ ෙද්ශගුණික විපර්යාස ෙහේතුෙවන් අෙප් ශී 
ලංකාවට විශාල විපත්තියකට මුහුණ ෙදන්න සිදු වුණාය කියා මා 
හිතනවා. 

දිස්තික්ක 15ක් ෙම් උවදුරට ලක් වුණු බව මා වගකීෙමන් 
යුතුව මතක් කරන්න ඕනෑ. පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 132ක් 
ෙම් ජල ගැල්ෙමන් විපත්තියට පත් වුණා. පවුල් 150,000ට 
ආසන්න පමාණයක් ෙම් ජල ගැල්ෙමන් හානියට පත් වුණා. ඒ 
වාෙග්ම  ලක්ෂ 5කට අධික ජනකායක් ගංවතුර සහ නාය යෑම් 
නිසා විපතට පත් වුණා.  

213 ෙදෙනක් මරණයට පත් වුණා. නිල වාර්තා අනුව 
අතුරුදහන් වූ සංඛ්යාව 79ක්. සහමුලින්ම හානියට පත් වුණු නිවාස 
සංඛ්යාව 2,781ක් බව වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා. 19,000ට වැඩි 
නිවාස සංඛ්යාවක් අර්ධ වශෙයන් හානියට පත් වුණු බව අපට 
වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ 
වාෙග්ම රට පුරා දිස්තික්ක 15ක කඳවුරු 183ක් ෙම් වන විටත් 
පවතිනවා. ෙම් වන විට ඒ කඳවුරුවල සිටින ජනතාව 15,000ට 
අධිකයි. ෙගෝලීය උෂ්ණත්වෙය් ෙවනස්වීමත් සමඟ අප වැනි කුඩා 
රටකට බලපෑ ෙම් ව්යසනය -ස්වභාවික විපත්තිය- 
කළමනාකරණය කිරීම රජයක් හැටියට අෙප් යුතුකමක්. ෙම් රෙට් 
සියලුෙදනාම ෙම් කර්තව්යයට කැප වුණා.  

අද ආණ්ඩු පක්ෂයට ෙනොෙයකුත් ෙචෝදනා එල්ල වුණා. නමුත් 
ආණ්ඩු පක්ෂය, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පූර්ණ වගකීම භාර අරෙගන 
කටයුතු කළා. අමාත්යාංශ ගණනාවක්  ඒ කර්තව්යයට උර දුන්නා; 
කර දුන්නා; කැප වුණා. රාජ්ය ෙසේවෙය් නිලධාරින් විශාල කැප 
කිරීමක් කළා.  පසුගිය 25 වන දා රෑ -26 වන දාට එළි ෙවන්න- 
අෙප් රෙට් ගම් දනව් සිසාරා ගංවතුර ගලලා, ඒ දුඹුරු පාට වතුෙරන්  
ජනතාව ෙතමනෙකොට ඒ ෙමොෙහොෙත් ඔවුන් අත් විඳපු තත්ත්වය 
ගැන අපි හිතන්න ඕනෑ. ෙද්ශපාලනෙය් පටු අරමුණු තකා ෙමතැන 
කථා කරලා, රජයක් හැටියට, ජාතියක් හැටියට අපි ෙම් අවස්ථාෙව්  
ෙගන ගිය වැඩ පිළිෙවළ අවමානයට ලක් කිරීම ඉතාම 
කනගාටුදායකයි. රජයක් හැටියට අෙප් අගාමාත්යතුමාෙග් උපෙදස් 
පරිදි සිදු කළ පධාන ෙමෙහයුම්වලට මාත් සහභාගි වුණා. 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා හැටියට මට කාර්යභාරයක් තිබුණා, ඒ 
ජාතික ෙමෙහවර කියාත්මක කිරීෙම්දී.  

තිවිධ හමුදාවත්, රෙට් පධානිනුත් එකතු කරෙගන ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශය හැටියට අපි වගකීෙමන් කටයුතු 
කළා. අෙප් ආයතන හතෙර් පධානින් එකතු ෙවලා තිවිධ හමුදාවත් 
ඒකරාශි කරෙගන අගාමාත්යතුමාෙග් සහ  ජනාධිපතිතුමාෙග් 
උපෙදස් පරිදි අෙප් අමාත්යාංශෙය් බලඇණිය ශක්තිමත් කළා. 
තිවිධ හමුදාව ෙයොදාෙගන ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශෙය් 
ෙමෙහයුම් මැදිරිය ශක්තිමත් කළා. ඉන් පසු අගාමාත්යතුමාෙග් 
උපෙදස් පරිදි අපි දිස්තික් මට්ටමින් සංවිධානය වුණා.  තිවිධ 

හමුදාව ෙයදවීෙමන් දිස්තික් ෙල්කම්තුමන්ලා ශක්තිමත් කරන්නට 
කටයුතු කළා. ගුවන් හමුදාව, නාවික හමුදාව, යුද හමුදාව  දිස්තික් 
මට්ටෙම් කටයුතු ෙමෙහයවීමට දිස්තික් ෙල්කම්වරුන්ට ශක්තියක් 
ලබා දුන්නා.  ගංවතුරට ෙකොටු ෙවලා හිටපු අහිංසක ජනතාව ගස ්
උඩ, ගල් උඩ, වහලවල් උඩ ඉඳෙගන තමන්ෙග් ජීවිතය -පණ 
ෙකන්ද- ෙබ්රා ගන්න කෑ ගහනෙකොට ඔවුන් ෙබ්රා ගැනීමට 
හමුදාව සෑෙහන කැපවීෙමන් කටයුතු කළ ආකාරය අප දැක්කා.  

රටම විශාල විපත්තියක සිටින ෙමොෙහොතක ෙද්ශපාලන 
අරමුණු තකා "රජය, රජෙය් වගකීම ඉටු කෙළේ නැහැ" කියලා එක 
එක කථා පැවැත්වීම ෙනොෙවයි කරන්න ඕනෑ. ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරු අද ෙම් විපත්තිය තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන 
අරමුණු ෙවනුෙවන් එක් එක් අතට හරවා ගන්න බැලුවා; 
ෙද්ශපාලන වාසිවලට හරවා ගන්න බැලුවා. හැබැයි මම මතක් 
කරන්න කැමැතියි, රජයක් හැටියට අපි ක්ෂණිකව ගත යුතු කියා 
මාර්ග ගත්ත බව. භාණ්ඩාගාරෙයනුත්, ජාතික රක්ෂණ භාර 
අරමුදෙලනුත් රුපියල් මිලියන 266ක් අපි ක්ෂණිකව ෙවන් 
කරෙගන අවතැන් වී ඉන්න උදවියට පිසූ ආහාර ලබා දීමට 
කටයුතු කළා. ඒ ෙවනෙකොට ගුවන් හමුදාව ගුවනින් ගිහිල්ලා 
මුදාගත් පුද්ගලයන් ගණන අනන්තයි අපමාණයි. ගුවන් හමුදාෙව් 
යානා රට පුරා විහිදුවලා පධාන වශෙයන් දිස්තික්ක 8ක පැවැති 
තත්ත්වය මැඩපවත්වන්න විශාල කැපවීමක් කළා. ගුවන් හමුදාෙව්  
එක් නිලධාරියකු මියගියා.  තවත් ගුවන් හමුදා යානයක් බිමට 
කඩා වැටුණා. ගුවන් හමුදාව ගුවනින් ගිහිල්ලා විශාල පිරිසක් 
ෙබ්රාගත්තා. 

එපමණක් ෙනොෙවයි නාවික හමුදාව ගත්ෙතොත්, නාවික 
හමුදාෙව් ෙබෝට්ටු විශාල සංඛ්යාවක් විපතට පත් පෙද්ශ පුරා 
විහිදුවා එම විපතට පත් ජනතාව ෙබ්රා ගැනීමට  ඔවුන් දැඩි 
කැපවීමක් කළා. ඒ උදවිය නිලධාරින් හැටියට දිස්තික් ෙල්කම් 
කාර්යාලවලට අනුයුක්ත කර ෙගන ඒ හරහා පාෙද්ශීය මට්ටෙම් 
පටන් සෑම පෙද්ශයකම ආපදා තත්ත්වයන්ෙගන් විපතට පත් 
ෙවලා සිටි  ජනතාව ෙබ්රාගන්න විශාල කැපවීමක් කළා. ඒ 
වාෙග්ම යුද හමුදාව එම තත්ත්වය කළමනාකරණය කරන්නට යුද 
ටැංකි පවා ෙයොදවලා,  ගංවතුර තිබුණු පෙද්ශවල තත්ත්වය 
මැඩපවත්වන්න බිම් මට්ටමින් කැප වුණා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙපොලීසියත් විශාල කාර්ය භාරයක් කළා. 
ඒ වාෙග්ම අෙප් අමාත්යාංශය හරහාත් සෑම පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලයකටම අවම වශෙයන් ෙපොලිස් නිලධාරින් 10ෙදෙනකු 
පමණ ෙයොදවලා ඒ පධාන ෙමෙහයුම් කටයුතු සම්බන්ධීකරණය 
කරන්න අෙප් අමාත්යාංශය කටයුතු කළා. ඒ වාෙග්ම එම 
තත්ත්වය තුළ ගරු විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යවරයා, විෙශේෂෙයන්ම 
ජාත්යන්තර ආධාර ලබා ගැනීමට අවශ්ය සම්බන්ධීකරණ කටයුතු 
කළ බවත් මම මතක් කරන්නට ඕනෑ. ෙම් තත්ත්වය දැකලා අපට 
හිතවත්, සම්බන්ධතා තිෙබන රටවල් අපට ආධාර ෙදන්නට පටන් 
ගත්තා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, එෙසේ ලැබුණු ආධාර ෙපරළා දිස්තික් 
ෙල්කම් කාර්යාලවලට ලබාෙදන්නත් අපි කටයුතු කළා.  අෙප් 
ජනතාව දිගින් දිගටම පීඩාෙවන් සිටින ෙමොෙහොතක රට පුරා 
සිටින මාධ්යෙව්දීන්, මාධ්ය ආයතන, මාධ්ය සංවිධාන විශාල 
කැපවීමක් කළ බව අපි විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්නට ඕනෑ. ඒ 
වාෙග්ම ෙපොදු මහත් ජනතාව තමන්ෙග් අසල්වැසියාව 
ෙබ්රාගන්න විශාල උත්සාහයක නියැලුණා. ඒ වාෙග්ම 
මාධ්යෙව්දීන් ඒ උදවියෙග් කාර්ය භාරය කරනෙකොට, ඒ මාධ්ය 
ආයතන විසින් විශාල සහනාධාර පමාණයක් රටපුරා ෙබදාහැරීමට 
කටයුතු කළා. ඔවුන්ට මෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා. 
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නිලධාරි වසම් මට්ටමින්, පාෙද්ශීය ෙල්කම් මට්ටමින් ඒවා ලැබිය 
යුතු  ජනතාව ෙතෝරා ෙබ්රා ගන්නට කටයුතු කරනවා.  ෙම් 
වනෙකොටත් කඳවුරුගත ෙවලා සිටින ජනතාවෙගන් එම 
සහනාධාර ලබා ෙදන්නට සුදුසු ජනතාව කවුද කියලා හරියාකාරව 
ෙතෝරා  ෙගන එම සහනාධාර සහ අත්තිකාරම්  ලබා ෙදන්නට  
රජය කැප ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අද දින ෙමම උත්තරීතර සභාෙව් සිදු වුණු ෙම් 
කතිකාව පිළිබඳව රජය ඉතාම සංෙව්දීව අවධානය ෙයොමු 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙචෝදනා එල්ල වුණා නම්, එම ෙචෝදනා 
පිළිබඳව ඉතාම ධනාත්මකව, ජනතාවාදීව කල්පනා කර බලා 
කටයුතු කරනවා.  රජයක් හැටියට අද ෙම් විවාදෙය් වටිනාකම 
ආණ්ඩු පක්ෂය හැටියටත්,  විෙශේෂෙයන්ම අෙප් අමාත්යාංශය 
හැටියටත් අවධාරණය කරෙගන, අමාත්යාංශය හරහා ෙකෙරන්න 
තිෙබන වගකීම් ඉටු කරමින් ඉදිරි අනාගතෙය්දී ෙමම ආපදා 
තත්ත්වයන් මැඬ පැවැත්වීමට අවශ්ය කටයුතු සිදු කරනවා. ෙම් 
ෙවනෙකොටත් අපි ඒ සඳහා කටයුතු කරමින් සිටිනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම පසුගිය විසිපස් වැනි දා අසාමාන්ය ෙලස ඇති 
වුණු ෙමම ව්යසන තත්ත්වයට ෙපර,  අධි අවදානම් කලාපවල 
ජීවත් වන ජනතාවට සහන ලබා දීම තක්ෙසේරු කිරීම සඳහා අපි 
රජය හැටියට කැබිනට් පතිකාවක් සකස් කරමිනුයි සිටිෙය්. එෙසේ 
කටයුතු කරමින් සිටින  ෙමොෙහොතක තමයි ෙමම උවදුර සිද්ධ 
වුෙණ්; ෙම් විපත්තිය සිද්ධ වුෙණ්. ඒ ෙවනෙකොට රට පුරා සිදු කර 
තිබුණු සංගණනයට වඩා විශාල පමාණයක් අද ඒකට එකතු ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි අමාත්යාංශයක් හැටියට එකතු කර ගත් එම 
දත්ත පමාණය නැවතත් ෙවනස් කරන්නට සිද්ධ ෙවනවා කියා 
මම විශ්වාස කරනවා. සෑම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකම 
තිෙබන අධි අවදානම් කලාපවල ජීවත් වන ජනතාවට සහන 
සැලසීමට අවශ්ය ඉඩම් නිදහස් කර ගැනීෙම් කියාදාමයක අපි 
නිරත ෙවලා  සිටියා. එෙසේ නිදහස් කර ගන්නට අවශ්ය වතු 
සමාගම්වල ඉඩම් -LRC හා ෙපෞද්ගලික ඉඩම් - හඳුනා ෙගන එම 
අවතැන් වුණු ජනතාවට නි වාස ලබා දීෙම් කියාදාමය සඳහා  අපි 
කටයුතු සම්පාදනය කරමින් සිටින ෙමොෙහොතක තමයි ෙම් විවාදය 
ඇති වුෙණ්. ඒ නිසා රජයක් හැටියට අපි ඉටු කරපු වගකීම වාෙග්ම 
ඉදිරිෙය් දී ජනතාව සුරක්ෂිත කිරීමට තවත් රාජකාරි 
ෙබොෙහොමයක් තිෙබනවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. එෙහම 
නම් අමාත්යාංශෙය් ගරු අමාත්යවරයාෙග්ත් උපරිම සහෙයෝගය 
ඇතිව ඉදිරියටත් ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය හැටියට 
අෙප් වගකීම ඉටු කරන්නට ඇප-කැප ෙවනවාය කියා නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිවරයා හැටියට පකාශ කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
 

පාර්ලිෙම්න්තුව අ. භා. 8.34ට, 2017 ජුනි 20 වන අඟහරුවාදා           
අ. භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

பாரா மன்றம் பி. ப. 8.34 மணிக்கு, 2017 ன் 20, 
ெசவ்வாய்க்கிழைம பி. ப. 1.00 மணி வைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

Parliament adjourned at 8.34 p.m. until  1.00 p.m. on Tuesday, 
20th June, 2017.  
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ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ඇතුළු විපක්ෂෙය් උදවිය ෙම් රජයට 
ෙචෝදනාවක් එල්ල කරනවා නම්, රට පුරා දැෙවමින් තිබුණු         
ඒ තත්ත්වය මැඩ පවත්වන්නට රජය කියා කළ ආකාරය ගැන 
කාරුණිකව හිතලා බලන්න. තමන්ෙග් අසල්වැසියා 
ෙබ්රාගන්නට, සෙහෝදරයා, අම්මා, තාත්තා, නැන්දා, මාමා, 
තමන්ෙග් දුව, පුතා ෙබ්රාගන්නට, ඔවුන් ජීවිතයත් සමඟ සටනක 
සිටි ෙමොෙහොතක ඒ තත්ත්වෙයන් පීඩාවට පත්වුණු සෑම 
ෙකෙනකුෙග්ම ජීවිත ආරක්ෂා කරගන්නට  ඒ සියලු ෙදනාම 
කැපවුණු ආකාරය ඉතාමත්ම පශංසනීයයි. මම ඒ උදවියට 
විෙශේෂෙයන් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම අපි ෙකටි 
ෙමොෙහොතක් තුළ ගත් ඒ උත්සාහය දිගින් දිගටම කියාත්මක 
කරන්න සිදු වුණා.  දවසකින් ෙදකකින් ජලය බැසයන්ෙන් නැති 
තත්ත්වය උඩ  වියළි සලාක ෙදන්නට පටන් ගත්තා. රුපියල් 
මිලියන 266ක් වන මුදල් සම්භාරය  අපි ක්ෂණිකව දිස්තික් 
ෙල්කම්වරුන් හරහා, පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවලට නිවැරදි 
දත්තයන් සහිතව ව්යාප්ත කරලා, සෙතොස ගබඩාවල තිබූ වියළි 
සලාක ඒ පෙද්ශවලට යවලා අපි ඒ අවස්ථාෙව්  එම තත්ත්වය 
කළමනාකරණය කරන්න කටයුතු කළා. ඒ වාෙග්ම රජයක් 
හැටියට අපි අද වන විටත් ඔවුන්ට  එම වියළි සලාක ලබාෙදන බව 
මම මතක් කරන්නට ඕනෑ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු දුෙන්ෂ ්ගන්කන්ද මහතා 
(மாண் மிகு ேனஷ்  கங்கந்த) 
(The Hon.  Dunesh  Gankanda) 
ෙම් වනෙකොට කඳවුරුගත ෙවලා සිටින ජනතාව ගැන 

හිතුවාම, ෙම් ෙමොෙහොෙත්ත් ඉතාමත් පීඩාෙවන් ජීවත් වන පිරිස් 
සිටින කඳවුරු තිෙබනවා.  නාය ගිය තැන්, ගල්, ඒ වාෙග්ම විශාල 
පර්වතයන් නිවාසවලට වැටුණු තැන් තවමත් තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම පාරවල් අවහිර කරමින් විශාල පස් කඳු කඩා වැටුණු 
පෙද්ශ තවම තිෙබනවා. එම තත්ත්වය මැඩ පවත්වන්න අවශ්ය 
මූලික වැඩසටහන ෙවන්ෙන් අෙප් අමාත්යාංශය හරහා, NBRO 
ආයතනය හරහා කරෙගන යන දීප ව්යාප්ත වැඩසටහනයි. භූ 
විද්යාඥයන් එම කලාප හඳුනා ෙගන තව තවත් එම ස්ථාන 
සුරක්ෂිත කරන්නට අවශ්ය කියාදාමය ෙම් ෙවනෙකොට ෙගන 
යනවා. ඒ වාෙග්ම පූර්ණ හානි වුණු හා අර්ධ හානි වුණු 
නිවාසවලට රක්ෂණ භාර අරමුදෙලන්  වන්දි ලබා ෙදන්නට අපි 
ෙම් ෙවනෙකොට රජයක් හැටියට කටයුතු සම්පාදනය කරෙගන 
යන බව මම මතක් කරන්නට ඕනෑ. ෙම් ෙවනෙකොට දිස්තික්ක 
ෙදකකට රක්ෂණ භාර අරමුදල හරහා එම වන්දි ලබා දීමට 
කටයුතු සලස්වා දී තිෙබනවා. නැවත සුරක්ෂිත කිරීෙම් ෙමම 
කියාදාමය තවම පටන් ගත්තා විතරයි කියන එකත් මම මතක් 
කරන්න ඕනෑ. අපි  රජයක් හැටියට වන්දි ලබා දීෙම් එම 
කියාදාමය අඛණ්ඩව ඉදිරියට -ෙමම විවාදය පැවැත්ෙවන අද 
දිනෙය් ෙම් ෙමොෙහොෙත්ත් - ෙගන යනවා.  දැනට අර්ධ හානියට 
පත්ව තිෙබන දහනව දහසකට අධික නිවාසවලත්, පූර්ණ හානියට 
පත්ව තිෙබන ෙදදහස් හත්සියයකට වැඩි නිවාස පමාණයක් 
සඳහාත්  රජය වගකීම දරනවා.  ඉදිරිෙය්දී සහනාධාර සහ රුපියල් 
දසදහසක රක්ෂණ භාර අරමුදෙල් අත්තිකාරම ලබා ෙදනවිට ගාම 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 


