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අ. භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් විය.   

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 
 

பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .  
சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 

வகித்தார்கள். 
The Parliament met at 1.00 p.m.,  

MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 
 

නිෙව්දන 
அறிவிப் க்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

I 
 

පාර්ලිෙම්න්තුව කැඳවීම 
பாரா மன்றத்ைதக் கூட்டல் 

SUMMONING OF PARLIAMENT  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තුව කැඳවීෙම් ගැසට් නිෙව්දනය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 

මහ ෙල්කම්වරයා විසින් දැන් සභාවට කියවනු ලැෙබ්. 
 
අනතුරුව පහත සඳහන් ගැසට් නිෙව්දනය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ 

ෙල්කම් විසින් කියවන ලදී. 
அதன்ேமல் பாரா மன்ற ெசயலாளர் நாயகம் பின்வ ம் 

வர்த்தமானி அறிவித்தைல வாசித்தார்; 
Whereupon the Secretary-General of Parliament read the following 

Gazette Notification. 

II 
 

ෙත්රීම් කාරක සභා රැස්වීම 
ெதாி க்கு க் கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE OF SELECTION  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙත්රීම් කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් 2016 මැයි මස 25ෙවනි 

බදාදා එනම්, අද දින අපර භාග 2.30ට මාෙග් නිල කාමරෙය්දී 
පැවැත්වීමට නියමිත බැවින් ඊට පැමිණ සහභාගි වන ෙලස ගරු 
සභික මන්තීන්  සියලු ෙදනාට ෙමයින් දැනුම්දීමට කැමැත්ෙතමි. 

 
 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු 
பாரா மன்ற அ வல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස් අධ ාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත තුමා 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) 
Sir, I move,  
 

"That the Business of Parliament be exempted at this day’s sitting 
from the provisions of  Standing  Order No. 7 of the Parliament and 
the motion agreed to by Parliament on 08.03.2016." 
 

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

 
 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම් 
பாரா மன்ற அமர்  

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

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

"That this Parliament at its rising this day do adjourn until 1.00 p.m. 
on Tuesday,  June 07th, 2016. 
 

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
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කථානායකතුමාෙග් නිෙව්දනය 
2016 මැයි මස 25 වැනි බදාදා අපර භාග 1.00ට 

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් පාර්ලිෙම්න්තු ෙව් රැස්වීමක් කැඳවීම 
ගරු අගාමාත තුමාෙග් ඉල්ලීම පරිදි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝගවල අංක 14 දරන 
ස්ථාවර නිෙයෝගය පකාරව 2016 මැයි මස 25 වැනි බදාදා අපර භාග 1.00 ට රැස්වන ෙලස 
පාර්ලිෙම්න්තුව මා විසින් කැඳවන ලද බව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථානායක කරු ජයසූරිය වන 
මම ෙමයින් දැනුම් ෙදමි.  

      
 කරු ජයසූරිය, 
 කථානායක. 

2016 මැයි මස 20 වැනි දින, 
ශී ජයවර්ධනපුර ෙකෝට්ෙට් දී ය.” 

“ 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

වරපසාද: අගාමාත තුමාට අධිකරණෙයන් 
කළ දැනුම්දීම 

சிறப் ாிைம : பிரதம அைமச்ச க்கு 
நீதிமன்றத்தால் அ ப்பப்பட்ட அறிவித்தல் 

PRIVILEGE: NOTICE SERVED ON PRIME 
MINISTER BY COURTS 

 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත තුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
Hon. Speaker, before we get on to the main item, there 

is an issue of Privilege that I want to bring to your notice. 
You can give a Ruling later because we have summoned 
Parliament today for the specific purpose of discussing 
the floods and the disaster that has taken place. 

I want to bring to your notice that a petition has been 
filed and notice has been served on me contrary to the 
Constitution by Rear Admiral (Dr.) Sarath Weerasekera 
and  Prof. Wimaladharma Abeyewickreme against me 
and another number of Hon. Members of Parliament, on 
whose behalf  I would like to take this up. 

Hon. Speaker, on the 3rd of September, 2015 in 
Column 117 of Hansard, you  made a Ruling on the 
Resolution regarding the National Government and what 
are the Parties for that. In accordance with that, I 
presented a Resolution and that Resolution was carried by 
the House. So, all that is over now. Your Ruling cannot 
be challenged now. It is part of the powers of the House 
and the Resolution has been carried.   

I have been noticed to appear before courts or my 
counsel to appear before courts to answer something that I 
have done under the Ruling given by you, Hon. Speaker. 
It is very important to know what the petitioner has said 
in paragraph 1.7. He has said that he was the only 
Member of Parliament who voted against passing of the 
Nineteenth Amendment to the Constitution. He 
challenges this whole Resolution on how a National 
Government should be formed. But, he does not mention 
here that the Resolution has been passed. He has said that 
the purported determination made by Parliament is of no 
force or effect in law.  

All these amounts to challenging the Ruling given by 
you in the House in exercising our powers under Article 4 
(c) of the Constitution. When the decisions of the House 
are challenged it is a breach of privilege. It is done, I 
would say, wilfully because the petitioner does not 
disclose the Ruling given by you, Hon. Speaker. He is 
aware of it. Having been a Member of Parliament, he 
cannot say that he is not aware of it. It does not disclose 
the powers of Parliament that judicial power is vested in 

us and it is through us the powers of Parliament have to 
be disclosed, even on a Fundamental Rights procedure. 
This is mala fide and wilfully done. Therefore, I would 
like you to go into this matter and give a Ruling on the 
breach of Privilege by Dr. Sarath Weerasekera and Prof. 
Abeywickrema and let this also serve as notice to the 
Supreme Court that the House is in cognizance of the 
matters raised by me.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Give me time to look into it, Hon. Prime Minister. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Dinesh Gunawardena. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
In relation to the matter raised by the Hon. Prime 

Minister, we would like to have a copy of it, so that we 
can express our views also. - [Interruption] No, that is 
another question that you are asking. I am only requesting 
you to give a copy to the Hon. Members or to the Party 
Leaders because if it is a matter in relation to the 
Privilege of Parliament we should have a copy, Hon. 
Prime Minister. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
It is a breach of Privilege by a former Member of 

Parliament. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
We will look into that. We will give you a copy of 

that. Thank you. 
 
ගරු සභානායකතුමා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, the Hon. Harin Fernando will - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු හරින් පනාන්දු  අමාත තුමා. 
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ගරු හරින් පනාන්දු මහතා (විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් 
යටිතල පහසුකම් අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  - ெதாைலத்ெதாடர் கள் மற் ம் 

ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  வசதிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Harin Fernando - Minister of Telecommunication 
and Digital Infrastructure) 
ගරු  කථානායකතුමනි,  ෙම්  කාරණය සම්බන්ධෙයන් ගරු  

අගාමාත තුමාෙගන් මාත්, ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක 
අමාත තුමාත් ඉල්ලීමක් කර  තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමාත් ඒ ඉල්ලීම කර තිෙබනවාද, ලිඛිතව? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංස්කරණ හා ජනමාධ  අමාත  සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற ம சீர 
ைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ඔව්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, මම  ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු කර තීරණයක් 

ෙදන්නම්. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, the Hon. Harin Fernando will tender an Apology. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු හරින් පනාන්දු  අමාත තුමා. 

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා සමාව අයැදීම 
மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  அவர்கள் 

மன்னிப் க்ேகாரல் 
TENDERING OF APOLOGY BY HON. HARIN 

FERNANDO 

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ගරු කථානායකතුමනි, මහජන ඡන්දෙයන් පත්ෙවච්ච 

මන්තීවරෙයකු  හැටියට ෙම් ගරුතර සභාෙව් උත්තරීතරභාවය 
ආරක්ෂා කිරීමටත්, එහි අභිමානය ආරක්ෂා කිරීමටත් මා 
නිරන්තරෙයන්ම කැප ෙවන බව ෙම් අවස්ථාෙව්දී මුලින්ම පකාශ 
කරන්නට කැමැතියි.  

ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය 18 වනදා ෙම් උත්තරීතර 
සභාෙව් 'ශීලන්කන් එයාර්ලයින්ස් සමාගම' සම්බන්ධෙයන් කථා 

කිරීමට ගිය අවස්ථාෙව්දී ඇති ෙවච්ච සිද්ධියක් සම්බන්ධෙයන්               
-විපක්ෂෙය් කණ්ඩායමක් සමඟ ෙවච්ච කලබගෑනියක් 
අතරතුෙර්දී- පිටවුණු වචනයක් ගැන විශාල පශන්යක් උද්ගත 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒක ඒ පැත්ෙතන් ෙවච්ච පකාශයට 
පතිඋත්තරයක් දීෙම්දී ඇති වුණ අඩු පාඩුවක්. අවුරුදු හතක් වැනි 
ෙකටි කාලයක් තුළ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ  කටයුතු කරන මට 
ෙම් ගරුතර සභාෙව් උත්තරීතරභාවය ආරක්ෂා කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් විශාල වගකීමක් තිෙබන බව මම දන්නවා. ඒ 
වාෙග්ම මම දන්නවා, ඔබතුමාත් ෙම් සභාෙව් ගරුත්වය රකින්න; 
උත්තරීතරභාවය ආරක්ෂා කරන්න විශාල වශෙයන් කැප ෙවනවා 
කියලා. නමුත් නිරන්තරෙයන්ම  ඔබතුමාට පවා 'පෙතෝලයා'  වැනි 
ෙනොෙයකුත් වචන ෙම් සභාෙව්දී පකාශ කිරීම සාමාන  ෙදයක්. 
[බාධා කිරීම්]  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි,  ඒවා  අදාළ නැහැ ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු හරින් පනාන්දු අමාත තුමා, ඔබතුමාෙග් කරුණ ගැන 

කියන්න. 

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමාටත් ඔය විධියටමයි 

කථා කෙළේ. ඔය කථා කරන කට්ටිය ඔෙහොම තමයි කථා 
කරන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
You can refer to your Apology.  
 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ සිදු වුණු අඩු පාඩුව සම්බන්ධෙයන් 

මම සමාව අයැද සිටින අතර, එවැනි ෙදයක් නැවත වතාවක් සිදු 
ෙනොවීමට වග බලාගන්නා බවත් පකාශ කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් 
ගරු සභාෙව් උත්තරීතරභාවය  රැක ගැනීම ෙවනුෙවන් ඔබතුමා 
ගන්නා වූ ඕනෑම තීන්දුවකට මා එකඟ වන බවත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
පකාශ කරන්න කැමැතියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
 ගරු අමාත වරුනි, ගරු මන්තීවරුනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 

එවැනි සිද්ධියක් සිදුවීම ගැන මම කනගාටු වුණා. ඒ වාෙග්ම මම 
ඒ ගැන ලජ්ජාවට පත් වුණා. මෑතකදී සිදු වූ සිද්ධි නිසා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරුත්වය පහළ මට්ටමට වැටී ඇති බව මා 
පවසන්ෙන් ඉතාම සංෙව්ගෙයන්. ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව මුළු 
රටටම ආදර්ශවත් විය යුතු තැනක්. පාසල් ළමයින් පවා අද ෙමම 
සථ්ානය ෙදස  බලන්ෙන් අවඥා සහගතවයි. මම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ගරු මන්තීතුමන්ලා ෙවනුෙවන් චර්යා ධර්ම පද්ධතියක් සකස් 
කෙළේත් ඔබ සැමෙග්ම ඒ ෙගෞරවය ආරක්ෂා කිරීම ෙවනුෙවනුයි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු හරින් පනාන්දු අමාත තුමනි, ෙමම සිද්ධිය ගැන ඔබතුමා 
දැඩිව කම්පා වන බවත්, පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් සමාව අයදින බවත් 
සඳහන් කළා. ඒ කියාව මා ඉතාම අගය කරනවා. 
ෙද්ශපාලනඥයකු වශෙයන් තමන්ෙග් වරද පිළිගැනීම ඔබෙග් 
ෙද්ශපාලන අනාගතයට ආශීර්වාදයක් ෙවයි කියා මා විශ්වාස 
කරනවා.  

සිද්ධි ෙදකක් වුණා.  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පධාන නිලධාරියකුට 
අශිෂ්ට ෙලස පරිභව කිරීමත්, ඔහුෙග් ලියකියවිලි උදුරා ගැනීමත් 
වීඩිෙයෝ පටවල සඳහන් ෙවලා තිබී මා ඒවා දැක්කා. ෙම් සියලු ෙද් 
ගැන දැඩි පියවර ගන්නට පසු ගිය දා පැවැති පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු 
පිළිබඳ කාරක සභා රැස්වීෙම්දීත් මට පූර්ණ බලය ලබා දුන්නා.  ඒ 
අදාළ මන්තීතුමන්ලාත් ඒ ගැන කනගාටුව පකාශ කළෙහොත් විනය 
පියවර ෙනොෙගන අපට කියා කළ හැකියි. එෙහම නැති වුෙණොත්, 
එදා තීරණය කළ පරිදි අකැමැත්ෙතන් වුවත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ගරුත්වය ආරක්ෂා කිරීමට මට විනය පියවර ගන්න සිද්ධ ෙවනවා. 
ඉදිරිෙය්දී අපට ෙම් ශී ලංකා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරුත්වය ආරක්ෂා 
කරෙගන, සාමූහිකව, එකඟත්වෙයන්, සමඟිෙයන් කටයුතු කිරීමට 
අවස්ථාව ලැෙබයි කියා මා විශ්වාස කරනවා.  

 

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

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව, ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් 

මහතා. 

  
අයහපත් කාලගුණික තත්ත්ව ය ෙහේතුෙවන් විපතට 

පත් ජනතාවට කඩිනමින් සහන සැලසීම  
சீரற்ற காலநிைலயால் பாதிப் ற்ற மக்க க்குத் ாித 

நிவாரணம் வழங்கல்  
ACCELERATION OF PROVIDING RELIEF TO PEOPLE 

AFFECTED BY ADVERSE WEATHER  
 
[අ.භා. 1.11] 
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි, සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් මම 

පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 
 
"පසු ගිය දිනවල ඇති වූ අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වය නිසා මහ වැසි, 
නාය යාම්, තද සුළං සහ ගං වතුර ෙහේතුෙවන් දිව යිෙන් ෙබොෙහෝ 
පෙද්ශවලට අහිතකර බලපෑමක් එල්ල විය. ෙමයින් සැලකිය යුතු 

පමාණයක පුද්ගල මරණ හා අතුරුදහන්වීම් සිදු වී ඇති අතර නිවාස, 
ෙද්පළ දහස් ගණනක් විනාශ වී ලක්ෂ ගණනක් ජනයා අවතැන්ව තවත් 
විශාල පිරිසක් පීඩාවට පත්ව ඇත. ෙම් වන විටත් සැලකිය යුතු පිරිසක් 
කඳවුරුවල ජීවත් ෙව්.  
 
එබැවින් ෙමම පීඩාවට පත් ජනතාවට සහන සැලසීමට සහ හානියට පත් 
නිවාස සහ ෙද්පළ යථා තත්ත්වයට පත් කර ගැනීම හා ඔවුන්ෙග් 
ජීවෙනෝපාය යථා තත්ත්වයට පත් කර ගැනීම සඳහා දැනට කියාත්මක කර 
ඇති වැඩ පිළිෙවළ තවදුරටත් කාර්යක්ෂම කර අදාළ කටයුතු කිරීම සුදුසු 
බව ෙමම සභාවට ෙයෝජනා කර සිටිමි." 

ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය 14 සහ 15 කියන දවස් 
ෙදෙකන් ආරම්භ වුණු ෙම් මහ වැසි නිසා අරණායක පෙද්ශෙය් 
නාය යෑම් සිදු වුණා. කැලණි ගඟ පිටාර ගැලීම නිසා ෙකොළඹ 
දිස්තික්කෙය්ත්, ගම්පහ දිස්තික්කෙය්ත් ජනතාව විශාල වශෙයන් 
අවතැන් වී සිටිනවා. විෙශේෂෙයන්ම මා නිෙයෝජනය කරන 
ෙකොෙළොන්නාව මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් පමණක් ගාම නිලධාරී 
වසම් 36ක ජීවත් වන පවුල් 18,756ක සාමාජිකයන් 94,151ක් ෙම් 
නිසා පීඩාවට පත් වුණා. පසු ගිය 16 වැනි සඳුදා ෙවනෙකොට ෙම් 
ජනතාව කඳවුරුවලට පැමිණියා. ඔවුන්ව මුදා ගැනීම සඳහා තිවිධ 
හමුදාවත්, ශී ලංකා ෙපොලීසියත් කරන ලද ෙමෙහයුම ඉතාම 
පශංසනීය බව මතක් කළ යුතු අතර, ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඔවුන්ට 
අෙප් ෙගෞරවය පුද කරන්න මා කැමැතියි. 

ගරු කථානායකතුමනි, මීට කලින් ෙකොෙළොන්නාව පෙද්ශය 
පමුඛව අෙනක් පෙද්ශවලට ෙමවැනි ගංවතුර විපතක් කැලණි 
ග ෙඟන් ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් 1989 වසෙර්දීයි. 1989දී ආ ගංවතුර 
දවස් ෙදක තුනකින් බැස ගිහින් තිබුණා. නමුත් ෙම් වතාෙව් ඊට 
වඩා දින ගණනක් වතුර බැස ෙනොයෑෙම් තර්ජනයට අපට 
මුහුණපාන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් වන විට පධාන 
මාර්ගවලින් වතුර බැස ගිහින් තිබුණත්, සමහර අතුරු මාර්ගවල, 
වතු නිවාස ඇතුෙළේ තවමත් වතුර ඉතුරු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්කට 
විෙශේෂ ෙහේතුවක් තමයි, පසු ගිය කාලෙය්දී විශාල වශෙයන් 
අනවසර ඉදිකිරීම් සහ අනවසර ෙගොඩ කිරීම් සිදු කිරීම නිසා වතුර 
බැස යාෙම් මාර්ග වැසී තිබීම. ෙකොෙළොන්නාව පෙද්ශෙය් 
වැස්ෙසන් එකතු වන වතුර බැස යන පධාන ඇල මාර්ගය 
කිත්තම්පහුව ඇල මාර්ගය බව අපි දන්නවා. ෙමවැනි අනවසර 
ෙගොඩ කිරීම් සහ ඉදිකිරීම් නිසාත්, ඒ වාෙග්ම වාරි මාර්ග පද්ධතිය 
නිසි ෙලස කළමනාකරණය ෙනොකිරීම නිසාත්, ඒ ආකාරයට 
එකතු වුණු වතුර කැළණි ගඟට ගලා යාමට ෙනොහැකියාවක් 
තිබුණා. කැලණි ග ෙඟ් වතුර මට්ටම වැඩි වීමත් එක්ක, කලින් 
තිබුණු වැහි වතුරට ග ෙඟ් වතුර එකතුවීම නිසා තමයි ෙම් පීඩාවට 
මුහුණපාන්න සිදු වුෙණ්.  

ෙපෙර්දා පැවති ජනාධිපති කාර්ය සාධන බලකා රැස්වීෙම්දී 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගාමාත තුමාත් මූලික ෙවලා, 
ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් අනවසර ඉදිකිරීම් සහ ෙගොඩ කිරීම් තහනම් 
කිරීමටත්, ෙම් වන විට එවැනි ආකාරෙයන් අනවසර ෙගොඩ කිරීම් 
සහ ඉදිකිරීම් කර තිෙබන ස්ථාන රජයට පවරා ගැනීමටත් ගන්නා 
ලද තීන්දුව සම්බන්ධෙයන් අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙමවැනි 
ගංවතුරක්, ෙමවැනි විපතක් නැවත වතාවක් ෙනොෙවන්නට ෙමය 
අත් දැකීමක් කර ෙගන, ෙමයින් පාඩම් ඉෙගන ෙගන කටයුතු 
කරන්න ඕනෑ කියන එකයි අෙප් විශ්වාසය.  ඒ අතරම අෙප් 
පෙද්ශෙය් 94,000ක් ජනතාව ගංවතුරින් පීඩාවට පත් ෙවද්දී -
අවතැන් ෙවද්දී-  සිදු වීමට තිබූ මරණ සංඛ ාව ඉතාම අඩු 
මට්ටමක පවත්වා ගැනීමට හැකි වුෙණ් රාජ  නිලධාරින්ෙග් සහ 
තිවිධ හමුදාෙව් කැපවීම නිසා බව මම ෙගෞරවෙයන් මතක් 
කරන්න කැමැතියි.  

ෙමවැනි ගංවතුර තත්ත්වයක් ඇති වුණාම ඒ වතුර බැස යාම 
පමාද ෙවන්න බලපාන ෙහේතු ගණනාවක් තිෙබනවා. අතීතෙය්දී 
විෙශේෂෙයන්ම නාගලගම්වීදිය හරහා සහ ෙකොළඹ වරාය හරහා 
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වතුර ගලා යන උමං මාර්ග තිබුණා. ඒ උමං මාර්ග හරහා මුහුදට 
වතුර ගලා යාම නිසා ෙමවැනි ගංවතුර තත්ත්වයක් ඇති වුණාට 
පසුව ඉක්මනින් ඒ වතුර බැස යනවා. නමුත් යුද්ධය පැවැති 
කාලෙය්දී තස්තවාදී තර්ජන නිසා ඒ උමං මාර්ගය වසා දැමුවා. 
නමුත් දැන් අපට ෙම්ෙකන් පාඩමක් ඉෙගන ගන්න ෙවනවා. දැන් 
ආයුධ ගබඩා කරන ස්ථාන නැති නිසාත්, දැන් ෙම් රෙට් යුද්ධයක් 
නැති නිසාත් ඒ උමං මාර්ග පිරිසිදු කිරීම අත වශ  ෙදයක් 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ගරු අගාමාත තුමාෙග් සංකල්පයක් වන 
“ෙමගාෙපොලිස්” සංවර්ධන වැඩසටහන හරහා ෙකොළඹ නගරය 
සහ තදාසන්න පෙද්ශවල ගංවතුර පාලනය සඳහා ඉතා ඉක්මනින් 
විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කිරීම අත වශ  කරුණක් බව 
දැන් අපට ෙත්ෙරනවා.  

ෙම් අසරණ වූ ජනතාව දැන් වතුර බැස යාමත් සමඟ ඉතා 
ඉක්මනින් තම තමන්ෙග් නිවාසවලට යමින් ඉන්නවා. තවත් 
පිරිසක් යන්න බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ඉන්නවා. ඒ ජනතාව 
ඔවුන්ෙග් නිවාසවල පදිංචි කරවන්න රජෙයන් මූලික කියා මාර්ග 
අරෙගන තිෙබනවා. නමුත් බාධක ගණනාවක් මැද තමයි ඒ කියා 
මාර්ග ගන්න සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. සමහර ගාම නිලධාරි 
මහත්වරුන්ෙග්ත්, ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරි මහත්වරුන්ෙග්ත් 
නිවාස වතු රට යට ෙවලා තිෙබන නිසා ඔවුන් ෙවනුෙවන් රාජකාරි 
කටයුතු ඉටු කිරීම සඳහා ෙම් වන විට රජෙය් උපෙදස් මත 
කැස්බෑව සහ මහරගම පෙද්ශවලින් ගාම නිලධාරි මහත්වරුන් 
ෙගන්වලා, දැන් ඒ තක්ෙසේරු කටයුතු සිදු කරමින් පවතිනවා. ඒ 
නිසා අපි ආපදා කළමනාකරණ ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, 
රජය තීන්දු කළ පරිදි ඔවුන්ට ලබා ෙදන අත්තිකාරම් මුදල් ඉතා 
ඉක්මනින් ලබා ෙදන්න කියලා. ෙමොකද, ලුණු කැටෙය් ඉඳලා, 
සහල් ඇටෙය් ඉඳලා, පිඟාෙන් ඉඳලා හැම ෙද්ම ඔවුන්ට නැති 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඉතා ෙව්ගෙයන් ඒ අවශ  පියවර ෙගන 
ෙම් ජනතාව නැවත පදිංචි කරවන්න ඕනෑ.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ගං වතුෙරන් පීඩාවට පත් වුෙණ් 
විෙශේෂෙයන්ම අඩු ආදායම් සහ මැදි ආදායම් ලබන ජනතාවයි. 
එදිෙනදා ස්වයං රැකියාවකින් හම්බ කරෙගන ජීවත්වන ජනතාවක් 
ෙම් පෙද්ශවල හිටිෙය්. ෙමය බස්නාහිර පළාෙත් ආර්ථිකයට දැඩි 
ෙලස බලපානවා. ඒ නිසා ෙම් ජනතාව ඔවුන්ෙග් නිවාසවලට 
ගියායින් පසුව රජය විසින් ලබා ෙදන වියළි ආහාර සලාකෙයන් 
ජීවත් වීමට එහා ගිහිල්ලා, ඔවුන්ට ආදායම් මාර්ග ලබා දීම සඳහා 
ගරු අගාමාත තුමා ෙයෝජනා කර තිෙබන ණය ලබා දීෙම් 
වැඩසටහනත් ඉතා ඉක්මනින් කියාත්මක කළ යුතුව තිෙබනවා.  

ඊළඟට, තවත් වැදගත් කාරණයක් කියන්න ඕනෑ. ෙම් 
පවුල්වල ඉන්න දරුවන් සියලු ෙදනා ගං වතුරින් ෙබ්රිලා ආෙව් 
ඔවුන් ඉෙගන ගත්තු ෙදය පමණක් ඔළුෙව් තියා ෙගනයි; ෙපළ 
ෙපොත්, පාසල් නිල ඇඳුම්, සපත්තු කුට්ටම්, පාසල් බෑග් සියල්ල 
නැතිවයි. ඒ නිසා ෙම් වන විට අෙප් පළාෙත් දරුවන්ෙග් 
අධ ාපනය සම්පූර්ණෙයන්ම අඩාළ ෙවලා තිෙබනවා. ලබන සඳුදා 
වන ෙකොටවත් ෙම් සියලු පාසල් නැවත විවෘත කරලා අධ ාපන 
කටයුතු යථා තත්ත්වයට පත් කරන්න අවශ  ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා රජය දැනට ෙයෝජනා කර තිෙබනවා, ෙම් දරුවන් සඳහා නිල 
ඇඳුම්, ෙපළ ෙපොත් වාෙග්ම පෑන්, පැන්සල් ටික ලබා ෙදන්න. ඒ 
ළමුන් සඳහා පාසල් බෑග් සහ සපත්තු කුට්ටම් ලබා දීමත් සිදු 
කරලා ෙම් දරුවන්ෙග් අධ ාපනය නැවත ෙගොඩ  නඟන්න කටයුතු 
කරන්න කියලා අප ඉල්ලා සිටිනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් පෙද්ශෙය් තිෙබන වතුර බැස 
යාම් සම්බන්ධව, ඉඩම් ෙගොඩ කිරීම් සම්බන්ධව, මහාමාර්ග 
පිළිසකර කිරීම් සම්බන්ධව ෙකොෙලොන්නාව පෙද්ශය භාර 
මන්තීවරයා හැටියට මා පසු ගිය මාස අටක කාලය තුළ ෙම් ගරු 
සභාෙව්දී ගරු අමාත වරුන්ෙගන් විවිධ පශ්න ඇහුවා. ඒ 
පශ්නවලට ලබා දුන්නු පිළිතුරු අනුව, ඒ වැඩ කටයුතු ටික ඉක්මන් 

කිරීමට දැන් කාලය එළැඹී තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙලෝෙලවල් 
මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම ඉතා ෙව්ගෙයන් ආරම්භ කරන්න 
මහාමාර්ග අමාත ාංශය සූදානමින් ඉන්නවා.  

ජල සම්පාදන මණ්ඩලෙය් සහෙයෝගෙයන් ඉතා ඉක්මනින් 
වතුර බට අලුතින් එළීම ආරම්භ කළ යුතු වනවා. ඒ එක්කම සියලු 
අතුරු මාර්ගවල  කානු පද්ධති අලුතින් හදලා ඒ හරහා වතුර බැස 
යෑෙම් නිසි කමෙව්දයක් ඇති කිරීම වැනි කටයුතු කිරීම අත වශ  
වනවා.  

අවාසනාවට ආපු ෙම් ගංවතුර වාසනාවකට පරිවර්තනය කර 
ෙගන, ෙකොෙළොන්නාෙව් කුණු කන්ද අස්ෙසේ හැංගිලා තිෙබන 
ෙකොෙළොන්නාෙව් ජනතාවෙග් පින මතු කර ගන්න තිෙබන ෙහොඳ 
අවස්ථාවක් හැටියටයි මා ෙම් අවස්ථාව සලකන්ෙන්.  

ෙම් පවුල් 19,000 අතුරින්, අඹතෙල් සිට වැල්ලම්පිටිය දක්වා 
පෙද්ශවල ජනතාවෙග් නිවාස ෙසෝදා පවිත කර, ඒ නිවාසවලට 
ඉතා ඉක්මනින් පදිංචියට යා හැකිව තිබුණත්, කුණු කන්ද ආශිතව 
ජීවත්වන ජනතාවට කුණු සහ gully line මිශවීම නිසා විශාල 
ෙලස පශ්න ඇති ෙවලා තිෙබනවා. එය දැන් විශාල පාරිසරික 
ගැටලුවක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් වන විට ෙකොළඹ මහ 
නගර සභාව ඔවුන්ෙග් ශක්ති පමාණෙයන් ඒ පෙද්ශය පිළිසකර 
කරන්න කටයුතු කරමින් සිටිනවා. ඒ අතරවා රෙය් අතීතෙය්දී 
ෙකොෙළොන්නාවට සම්පතක් ෙවලා තිබිච්ච ෙතල් සංස්ථාෙව් ෙතල් 
නළ මාර්ගවල තිබිච්ච ෙතල්, කළු පාලම සහ ෙසේදවත්ත 
පෙද්ශෙය්දී ගංවතුරට එකතුවීම ෙහේතුෙවන් ඒ ජනතාවත් විශාල 
පීඩාවකට ලක්ෙවමින් සිටිනවා. ඒවා පිරිසිදු කරන්න නාවික 
හමුදාව සහ ෙතල් සංස්ථාව ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙකෙසේ 
නමුත්, ගංවතුරට අසු වූ අෙනක් පෙද්ශ පිරිසිදු කරනවා වාෙග් ඒ 
පෙද්ශය පිරිසිදු කරන එක ෙල්සි නැහැ. ඒ නිසා අපි රජයක් 
හැටියට අරෙගන තිෙබන තීන්දු, කියාමාර්ග කඩිනම් කරලා, 
කාර්යක්ෂම කරලා ෙම් ජනතාවෙග් ජීවන මට්ටම යථා තත්ත්වයට 
පත් කරලා, ඒ ජනතාවෙග් ජීවෙනෝපාය මාර්ග යථා තත්ත්වයට 
පත් කරලා, ඒ දරුවන්ෙග් අධ ාපනයත් යථා තත්ත්වයට පත් 
කරලා, ඒ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කරලා ෙමම පෙද්ශ  
දියුණු කිරීම අත වශ  වනවා.  

 ගරු අගාමාත තුමාෙගන් තවත් ෙදයක් අපි ඉල්ලා සිටින්න 
කැමැතියි. ෙම් ෙකොෙළොන්නාව පෙද්ශය පසු ගිය රජය  කාලෙය්දී 
ෙනොසැලකිල්ලට භාජන වූ පෙද්ශයක්. ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් 
අනිකුත් සියලු පෙද්ශවල පාරවල් හදද්දී, ඇළ මාර්ග හදද්දී, වැව් 
හදද්දි, ඉස්ෙකෝල හදද්දී, අෙනකුත් දියුණු කිරීම් කරද්දී 
ෙකොෙළොන්නාව  ෙනොසලකා හැරපු පෙද්ශයක් වුණා. ඒ නිසා 
තමයි  ජනවාරි 8 වන දා වැඩි ඡන්ද 17,000ක් ලබා දීලා 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ජනාධිපති  කරවන්නත්, අෙගෝස්තු 
මාසෙය් 17 වැනි දා වැඩි ඡන්ද 14,000ක් ලබා දීලා  ගරු රනිල් 
විකමසිංහ මහතා අගමැති කරවන්නත් එෙතක් අපට දිනන්නට 
බැරි වූ ෙකොෙළොන්නාව ආසනෙය් ජනතාව කටයුතු කෙළේ. ඒ නිසා 
ෙම් ගංවතුර අස්ෙසේත් ජාතිවාදය පතුරුවන ''බයියන්ට'' කියන්න 
කැමැතියි, ඉදිරි අවුරුදු හතර ඇතුළත අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
සහ ගරු අගාමාත තුමාෙග් නායකත්වෙයන් අපි ෙකොෙළොන්නාව 
පෙද්ශය යලි ෙගොඩ නඟනවා කියලා.  

ෙලෝක ඉතිහාසෙය් අපි දැක තිෙබන විධියට අවතැන් වූ හැම 
තැනකම තිබුණු අවාසනාව වාසනාවට පරිවර්තනය කර ෙගන 
තිෙබනවා. ඒ අනුව අපි ෙම් වතාෙව් ෙකොෙළොන්නාවත්  
වාසනාවන්ත තැනක් බවට පරිවර්තනය කරනවා. අගාමාත තුමා 
ඇතුළු රජෙය් දායකත්වයත්, විෙද්ශ සංවිධානවල දායකත්වයත් 
ලබාෙගන ඒ සඳහා අවශ  කටයුතු අපට සකස් කර ෙදන්න කියලා 
ෙම් අවස්ථාෙව්  ඉල්ලා සිටිනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අවසාන වශෙයන්, මම තවත් කරුණක් කියන්න කැමැතියි. 
ෙම් අය ජාතිවාදය පතුරුවලා ජනවාරි අටවැනි දා පැරදුණා. ඊට 
පස්ෙසේ ෙදවැනි වතාවට අෙගෝස්තු දහහත්වැනි දා පැරදුණා. මැයි 
පළමුවැනි දා තුන්ෙවනි වතාවටත් පැරදුණා. අපි ෙම් පෙද්ශ 
සංවර්ධනය කරලා හතරෙවනි වතාවට පාෙද්ශීය සභා මැතිවරණ 
ටිකත් පරද්දනවා. ෙම් අය එතෙකොටවත් පාඩමක් ඉෙගන ගනියි 
කියලා අපි හිතනවා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම, ගරු (ෛවද ) තුසිතා විෙජ්මාන්න 

මහත්මිය. 
 

ගරු (ෛවද ) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) தா 
விேஜமான்ன) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මන්තීතුමා 

ඉදිරිපත් කරපු ෙයෝජනාව ස්ථිර කරන අතර, ගරු 
අගාමාත තුමාෙග් කථාව අවසන් වුණාම මෙග් කථාවට අවස්ථාව 
ලබා ෙදන ෙලස ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
[අ.භා. 1.22] 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ජීවිත නැති වුණු සියලු ෙදනාටත්, ඒ 

අයෙග් පවුල්වලටත්, ඒ වාෙග්ම ෙද්පළ නැති වුණු ඒ සියලු 
ෙදනාටත් ෙම් සභාව ෙවනුෙවන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී අෙප් කනගාටුව 
පකාශ කරනවා.  

මම හිතන හැටියට අපි කුමන පක්ෂයකට අයිති වුණත්, ඒ 
ස්ථාවරෙය් ඉඳෙගනයි ඒ වැඩ කටයුතු කෙළේ. ෙකෙසේ ෙවතත්, ෙම් 
ඇති වුණු ගංවතුර ගැන මම දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරන්ෙන් නැහැ. 
ආපදා කළමනාකරණ අමාත  අනුර පියදර්ශන යාපා මැතිතුමා ඒ 
ගැන දීර්ඝ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරයි.  

මම 1975 වර්ෂෙය් සිට ෙම් පෙද්ශවලට පැමිණි ගංවතුරවලට 
මුහුණදීලා තිෙබනවා. නමුත් ෙම් වාෙග් විශාල ගංවතුරක් 
කාෙලකට පස්ෙසේ තමයි ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්.  

ෙම් ගංවතුෙරන් විපතට පත්වූ ජනතාව ෙකොටස් තුනකට 
ෙබදන්න  පුළුවන්. සාමාන ෙයන් ගංවතුරට යට ෙවලා දවස් තුන 
හතරකින් වතුර බැස ගියාට පස්ෙසේ නැවතත් තමන්ෙග් 
නිෙවස්වලට යන පවුල් ඉන්නවා. ඒ අයට ඒ ෙවලාෙව්දී සහන 
ලබා ෙදන්න, ආහාර ලබා ෙදන්න පුළුවන්. ෙදවැනි කණ්ඩායම 
තමයි, අරණායක පෙද්ශෙය්දී වාෙග් නාය යෑම් නිසා මිනිස් ජීවිත 
නැති වුණු පෙද්ශවලට අදාළ කණ්ඩායම්.  අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වුෙණ් නැහැ, අරණායක ෙම් නාය යෑමක් සිදුෙවයි කියලා. 
කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් අරණායක නාය යෑම වාෙග්ම, තවත් 
පෙද්ශ කිහිපයකම එවැනි  නාය යෑම් පිළිබඳව වාර්තා ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ  අවස්ථාෙව්  අෙප් කබීර් හාෂීම් ඇමතිතුමා, රංජිත් 
සියඹලාපිටිය ඇමතිතුමා, මහ ඇමතිතුමා ඇතුළු ඒ පළාෙත් 
මන්තීතුමන්ලා සියලු ෙදනාම කළ කාර්ය භාරයත් අපි අගය 

කරනවා කියලා විෙශේෂෙයන්ම කියන්න කැමැතියි.  

තුන්ෙවනුව තිෙබන්ෙන් කැලණි ගඟ ඉවුර ෙදපැත්ෙත් ඇති 
වුණ ගංවතුර සම්බන්ධ පශ්නයයි. මම ෙමවැනි ගංවතුර තත්ත්ව 
මීට කලින් දැකලා තිෙබනවා. අපි 1975 සිට ෙමවැනි අවස්ථාවලට 
මුහුණදීලා තිෙබනවා. නමුත්  දැන් ඒක විශාල පශ්නයක් බවට පත් 
ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම ෙකොෙළොන්නාව පෙද්ශයට 
ඇති වන ගංවතුර තත්ත්වය ගැන අපි ෙහොඳට දන්නවා. ෙමොකද, 
අපට මුල් ගමින් පිටෙවලා ෙකොළඹට එන්නත් සිද්ධ වුෙණ් 
ෙකොෙළොන්නාව වතුරට යට වන නිසායි. ෙකෙසේ ෙහෝ ෙමතැන,-
[බාධා කිරීමක්] එකක් ෙනොෙවයි, ගම් තුන හතරක් තිෙබනවා.   

ෙම් ගැන කටයුතු කරන අවස්ථාෙව්දී අෙප් කමෙව්දෙය් අඩු 
පාඩුකම් ගණනාවක් ෙපනුණා. කාලයක් තිස්ෙසේ ආපදා 
කළමනාකරණ  කටයුතු හරියට කියාත්මක ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙහොඳ ආපදා කළමනාකරණ වැඩසටහනක් 
ඇති කරලා කටයුතු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක අපි ඉෙගන 
ගන්න ඕනෑ. අපට ෙම් සම්බන්ධෙයන් අලුත් නීතියක් ඉදිරිපත් 
කරන්න සිදු ෙවයි. ෙම් ආපදා අවස්ථාෙව් සහන ලබාෙදන්න 
පැමිණි රාජ  ෙසේ වෙය් නියුතු සියලු ෙදනාටමත්, තිවිධ හමුදාව, 
ෙපොලීසිය, ඒ වාෙග්ම ආගමික සංවිධාන, ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධාන සහ  
තනි පුද්ගලයන් වශෙයන් පැමිණි සියලු ෙදනාටමත් අපි අෙප් 
ස්තුතිය පුද කරනවා. අපට විෙද්ශ රටවලින් විශාල වශෙයන් 
ආධාර ලැබුණා.  

විෙශේෂෙයන්ම අපි ගංවතුර ඇති  වුණු තැන්වලට ගියාම, 
ෙවනම ඇවිල්ලා තම තමන්ෙග් උත්සාහෙයන් උදවු උපකාර 
කරන කණ්ඩායම් ගණනාවක් අපි දැක්කා. ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් 
මන්තීතුමා  වාෙග්ම එම පෙද්ශෙය් සිටි අෙනකුත් මන්තීවරුනුත් ඒ 
වැඩ කටයුතුවලට මහන්සි වුණා. එතුමා ෙසේදවත්ත පන්සෙල් 
ඉඳෙගන තමයි ඒ වැඩ කටයුතු කෙළේ. එම පන්සල, එතැන තිෙබන 
මුස්ලිම් පල්ලිය, ඒ වාෙග්ම අංෙගොඩ පන්සල ඇතුළු  මුස්ලිම් හා 
කිස්තියානි පල්ලි ගණනාවක ජනතාව රඳවාගන්න අපට හැකියාව 
ලැබුණා.  

ගංවතුර බැසෙගන යන ෙම් අවස්ථාෙව්දී පළමුෙවන්ම අප 
කල්පනා කළ යුතුව තිෙබන්ෙන් එම ජනතාවට යම් කිසි වන්දියක් 
ෙගවීෙම් කටයුත්ත ගැනයි. ඒ කටයුතු රජෙයන් කියාත්මක 
කරෙගන යනවා. අපි පසු ගිය සඳුදා හැන්දෑෙව් ජනාධිපතිතුමාෙග් 
පධානත්වෙයන් මුණ ගැහිලා ඒ පිළිබඳව ෙහොඳ සැලැස්මක් සකස් 
කළා.  

අරණායක පෙද්ශෙය් නායයෑමට ලක් වුණු ජනතාවෙග් නිවාස 
ෙවනුවට අලුතින් නිවාස සාදා දීමට අපි කටයුතු කළ යුතුයි. ඒ 
පෙද්ශෙය් ජීවත් ෙවන්න බැහැ. නාය යෑමට ලක් වුණු අෙනකුත් 
පෙද්ශ ගැනත් අනාගතෙය්දී අපි අවධානය ෙයොමු කළ යුතුව 
තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමන්ලා 
ගැන මම කනගාටු ෙවනවා. විශාල ජීවිත පමාණයක් නැති ෙවලා 
තිෙබන අවස්ථාවක, ෙදපාර්ශ්වෙය්ම ජනතාව ෙවනුෙවන් 
වැඩකටයුතු කළාය කියලා කියද්දිත්, තවමත් ෙම් අය 
ෙද්ශපාලනය ගැන කථා කරනවා නම් අපි ෙකොෙහොමද ඉදිරියට 
කටයුතු කරන්ෙන්? අපි කාටවත් බනින්න ගිෙය්ත් නැහැ;  සමහර 
අයව අපි දැක්ෙකත් නැහැ. 

ගරු කථානායකතුමනි, කැලණි ග ෙඟ් ඉවුරුවලත් අඩු පාඩුකම් 
ඇති ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම කැලණි ග ෙඟ් මිටියාවෙත් 
යට වූ low-lying area එක තමයි බියගම මල්වාන දක්වාම 
තිෙබන්ෙන්. ඒවා, කුඩා ෙවළඳුන් සිටින පෙද්ශ. ඒ අයෙග් ව ාපාර 
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[ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා] 
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ඉක්මනින්ම  ආරම්භ කරලා ඉදිරියට කරෙගන යෑම සඳහා ඒ අයට 
ආධාර, උපකාර කිරීම සම්බන්ධෙයන් අපි දැන් මුදල් ඇමතිතුමා 
එක්ක සාකච්ඡා කරනවා.  ඒ අයෙග් නිවාස කැඩිලා තිෙබනවා,  ඒ 
ගැනත් බලන්න ෙවනවා. අනාගතෙය්දී සමහර පෙද්ශවල නිවාස 
ඉදි කරන එක නවත්වලා,  යම්කිසි සැලැස්මක් අනුව ඒවාෙය් 
ෙවනස් කිරීම් කරන්න සිදු ෙව්වි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ආරම්භ කරපු 
අවස්ථාෙව්දී අක්කර 1,000ක් ෙවන් කර තිබුණා, වතුර රඳා 
පවත්වන්න කියලා. එයින් අද ඉතිරි ෙවලා තිෙබන්ෙන් අක්කර 
500ක් විතරයි. අපි ෙම් ගැනත් අවධානය ෙයොමු කළ යුතුව 
තිෙබනවා.  ඉදි කිරීම්වලට ඉඩ දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
අනවසරෙයන් කළ ඉදි කිරීම් තිෙබනවා. එෙහම නම් අෙප් ගරු 
මරික්කාර් මන්තීතුමාත් කියපු විධියට අලුත් සැලැස්මක් ඇති 
කරන්න ඕනෑ.  ෙම් පෙද්ශවලට විතරක් ෙනොෙවයි, ආපදාවලට 
ලක් වන්නට ඉඩ තිෙබන අෙනකුත් පෙද්ශ සම්බන්ධෙයනුත් වැඩ 
කටයුතු කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, මා දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. අෙප් ගරු ජනාධිපතිතුමාත් 
ආණ්ඩුෙව් එක් එක් අංශ එකතු කරෙගන එදා ඉඳන්ම ෙම් වැඩ 
කටයුතු  කියාත්මක කළා. ඒ වාෙග්ම අපට විපක්ෂෙයනුත් ආධාර, 
උපකාර ලැබුණා. අෙප් හිටපු ජනාධිපතිතුමන්ලා ෙදෙදනාම -හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා සහ හිටපු ජනාධිපතිතුමිය- ෙම් ගැන ෙසොයා 
බැලුවා. එතුමන්ලා ඇතුළු සියලුෙදනාටම ෙම් අවස්ථාෙව්දී  මෙග් 
ස්තුතිය පකාශ කරනවා.  අනාගතෙය්දී  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අප 
සියලුෙදනා එකතු ෙවලා යම් සැලැස්මක් අනුව කියා කරමු කියා 
පකාශ කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.   

 
[අ.භා. 1.27] 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ගංවතුර තත්ත්වය 

ෙහේතුෙකොටෙගන අපදාවට පත් වුණු ජනතාවට සහ අයහපත් 
කාලගුණය ෙහේතුෙකොටෙගන මියගිය අය ෙවනුෙවන් අෙප් 
කනගාටුව පකාශ කරනවා. ඒ වාෙග්ම විපතට පත් ජනතාවෙග් 
ජීවිත නැවත නඟා සිටුවීම සඳහා අප ගත යුතු කියා මාර්ග පිළිබඳව 
විධිමත් සාකච්ඡාවක ඕනෑකම තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි,  ෙපොඩි කාලෙය් ෙම් රට පිළිබඳව  අපි 
ඉෙගන  ගත්ෙත් ෙම් රට ස්වභාවික අතුරු විපත්වලින් හීනවූ රටක් 
හැටියටයි. අපට ගංවතුර තත්ත්වයක් නැහැ; නාය යාෙම් 
තත්ත්වයක් නැහැ; මහා නියඟයන් නැහැ ආදී වශෙයන් තමයි ෙම් 
රට ගැන අපි ෙපොඩි කාලෙය්  ඉ ෙගන ගත්ෙත්.  ඒ විධියට තිබුණු රට 
අද විවිධ අවස්ථාවලදී ගංවතුර දකින; කුඩා වර්ෂාවටත් නාය යන 
රාජ යක් බවට පත්වී  තිෙබනවා. එෙහම නම් ෙම්වා ස්වභාවික 
විපත්ද? නැහැ. ෙම්වා කිසිවක් ස්වභාවික විපත් ෙනොෙවයි. මිනිසා 
විසින් ඇති කරන ලද විකෘතිෙය් පතිඵල තමයි අද අපි ෙම් භුක්ති 
විඳිමින් සිටින්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට් හදවත තමයි මධ  
කඳුකරය. මධ  කඳුකරෙය් ආරක්ෂාව මත තමයි ෙම් රෙට් 
ෙබොෙහෝ ෙද්වල්වල ආරක්ෂාව රඳා පවතින්ෙන්. ගරු 
කථානායකතුමනි, පසු ගිය කාලය පුරාවටම ෙම් මධ  කඳුකරය 
මුහුණ දී තිෙබන පාරිසරික විපත්තිය තමයි විෙටක අපට ගංවතුර 
ෙලසත්; විෙටක නාය යාම් ෙලසත් දකින්නට ලැෙබන්ෙන්. මධ  
කඳුකරය ආරක්ෂා කර ගැනීම අතිශය වැදගත්. ගරු 
කථානායකතුමනි, එහා පැත්ෙතන් නකල්ස් කඳුවැටිෙයන් 
පටන්ෙගන, සබරගමුව පැත්ෙතන් රක්වාන කඳුවැටිය දක්වා 

දිෙවන මධ  කඳුකරයට සිදුවී ඇති විපත්තිය  බලන්න කියා අපි 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  ෙවනදා මධ  කඳුකරයට වැෙටන 
වර්ෂාෙව්  ජල පහර  ඉතා ෙව්ගෙයන් ගංගා ෙවත ගලාෙගන ආෙව් 
නැහැ. විවිධ වනාන්තර පසු කරමින්, ෙපොෙළොවට උරා ගැනීම් 
හරහා,  අඩු ෙව්ගවත් භාවෙයන්  තමයි ගංගාවන්ට ෙම් වතුර ආෙව්. 
හැබැයි, අද ෙම් ගංගාවන්ට  ෙව්ගෙයන් වතුර එනවා, ගරු 
කථානායකතුමනි. සියලු වනාන්තර විනාශයට පත් කරලා 
තිෙබන්ෙන්; සියලු දළ බෑවුම් විනාශයට පත් කරලා තිෙබන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන්ම බිතාන  අධිරාජ වාදීන් අෙප් රටට එනෙකොට 
අෙප් රෙට් මධ  කඳුකරෙය් තිබුෙණ් වනාන්තර බව අපට මතකයි. 
"ෙබ්කර්" කියන දඩයක්කාරයාම  කියනවා, - ඒ ගැන විවිධ 
අර්ථකථන තිෙබනවා - ඔහු අලින් විශාල පමාණයක් ඝාතනය 
කෙළේ මධ  කඳුකරෙය්ය කියලා. මධ  කඳුකරයට අෙප් මුතුන් 
මිත්තන් හානි කෙළේ නැති බව ඔබතුමන්ලා මතක තබා ගන්න. 
මධ  කඳුකරය තමයි අපව ආරක්ෂා කෙළේ. අෙප් මුතුන් මිත්තන් 
වැව්, ජලාශ තිස ් ෙදදහසක් අෙප් රෙට් ෙගොඩ නඟලා තිබුණත්, 
මධ  කඳුකරෙය් එක ජලාශයක්වත් ෙගොඩ නැඟුෙව් නැහැ. ඒ, 
තාක්ෂණය නැති නිසා ෙනොෙවයි. මධ  කඳුකරය තමයි හදවත 
බවට පත්ෙවලා තිබුෙණ්. ඒ මධ  කඳුකරෙයන් ගලා බහින ගංගා 
පද්ධතිය තැන්ෙනන් හරස් කරලා තමයි අපි ෙගොවිතැන් කෙළේ. 
මධ  කඳුකරෙයන් ගංගා ටික ගලා බහිනවා. අපි තැන්ෙනන් ඒ 
ගඟ හරස් කරලා, තැන්ෙනන් වගාවට වතුර ලබා ගන්නවා. 
හැබැයි, අපි දැන් ෙමොකක්ද සිදු කර තිෙබන්ෙන්? මධ  කඳුකරය 
එළි කරලා, තැන්න වනාන්තර බවට පත් කරන්න ගියා. ඒ නිසා 
දැන් තැන්ෙන් ඉන්න අලි ෙගවල්වලට එනවා. මධ  කඳුකරය එළි 
කළා. ඒ නිසා මධ  කඳුකරයට කරන ලද ෙම් විනාශෙය් පතිඵල, 
ඒ විනාශයට කිසිෙසේත්ම හවුල් ෙනොවුණු ජනතාවට අද භුක්ති 
විඳින්න සිදුෙවලා තිෙබනවා. නාය යාමට අසු වුණු පවුල් වාෙග්ම 
නාය යෑෙමන් මිය ගිය පිරිස් ෙම් විනාශයට කිසිෙසේත්ම වග කිව 
යුතු අය ෙනොෙවයි. පතිපත්ති සම්පාදනය කරපු අය, ආණ්ඩු 
පාලනය කරපු අය අෙප් රෙට් මධ ම කඳුකරෙය් තිෙබන 
පැවැත්මත්, එහි වුවමනාවත් පිළිබඳව සැලකිල්ලට ලක් 
ෙනොෙකොට කරන ලද විනාශෙය් පතිඵල අද අපි භුක්ති විඳිමින් 
සිටිනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් වනෙකොටත් සිංහරාජ අඩවිය අවට 
කුඩා ෙත්වතුවල අස්වැන්න පමාණය වැඩි කරනවා ෙවනුවට, -
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! අද ඉතාමත් වැදගත් කරුණක් ගැන අපි කථා 

කරන නිසා ගරු සභාෙව් අවධානය  ඒ කාරණය ෙකෙරහි ෙයොමු 
කරන්න කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙම් වනෙකොට ෙත් වතු පුළුල් කරමින් තිෙබනවා, ගරු 

කථානායකතුමනි. එය නැවතත් සිංහරාජ අඩවිය දිසාවටත් 
බලපෑමක් ඇති කරමින් තිෙබනවා.  

අෙනක් පැත්ෙතන් ගත්ෙතොත්, අපි දන්නවා නකල්ස් කඳු 
වැටිෙය් විශාල වශෙයන් එනසාල් වගාව කර තිෙබන බව. ඒ 
ෙහේතුෙවන් අද ඒ පළාෙත්ම කඳු පද්ධතිය විශාල හානියකට මුහුණ 
දීලා තිෙබනවා. අෙනක් පැත්ෙතන් ෙහෝර්ටන් තැන්නත් එෙහමයි, 
ශීපාද අඩවියත් එෙහමයි ගරු කථානායකතුමනි. ඒ නිසා අපට ෙම් 
කඳු පද්ධතිෙය් ආරක්ෂාව පිළිබඳව වැදගත් සැලැස්මක අවශ තාව 
තිෙබනවා. අපට සමහර පෙද්ශ වනාන්තර කරන්නට ෙව්වි, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සමහර පෙද්ශවල ජනගහනය ඉවත් කරන්නට සිද්ධ ෙව්වි. මධ  
කඳුකරය ආරක්ෂා කර ගත්ෙත් නැත්නම් අපට ෙම් සඳහා දිගු 
කාලීන විසඳුමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. මධ  කඳුකරයට කරන ලද 
විනාශෙය් පතිඵල තමයි අද අපි ෙම් භුක්ති විඳිමින් සිටින්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මහවැලි ග ෙඟන් 
විශාල ජල කඳක් ෙගන ගියත් ෙම් තරම් පමාණයක ගං වතුරක් 
අපට මහවැලි ග ෙඟන් දකින්නට ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඇයි ඒ? 
මහවැලි ගඟ අවට තිෙබන පිටාර ජල භූමි පෙද්ශ ආරක්ෂා කරලා 
තිෙබනවා, අඩුම තරමින් යම් පමාණයකින්වත්. විෙශේෂෙයන් 
ෙසෝමාවතිය, වස්කඩුව, ජලගැලුම් නිම්න ජාතික වෙනෝද ානය 
සහ කන්දකඩුව වැනි ජාතික වෙනෝද ාන හරහා මහවැලි ග ෙඟ් 
පිටාර ජල මට්ටම් ආරක්ෂා කරන්නට අපි සමත් ෙවලා තිෙබනවා. 
එම නිසා විශාල වර්ෂාවක් ආවත් මිනිසුන්ට හානියක් ෙනොකර 
මහවැලි ග ෙඟ් වතුර ටික ගලාෙගන යනවා. නමුත් කැලණි ග ඟට 
ඒ ටික සිද්ධ වුෙණ් නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, කැලණි ග ඟ හංවැල්ෙල් සිට විශාල 
පරිසර හානියකට ලක් කරලා තිෙබනවා. අපි දන්නවා රජෙය් ඉඩම් 
ආඥාපනත යටෙත් අඩි 50ට වඩා පළල ඕනෑම ගඟක ෙහෝ ඔයක 
මීටර් 60ක රක්ෂිත කලාපයක් තියන්නට ඕනෑ. ගං ඉවුෙර් සිට 
මීටර් 60ක රක්ෂිත කලාපයක් ෙගොඩ නැඟිය යුතු ෙවනවා. නමුත් 
අද ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ගරු කථානායකතුමනි, කැලණි 
ග ෙඟ් හංවැල්ෙලන් පටන් ගත්තාම පහළට යන තුරු සියලුම 
රක්ෂිත කලාප විනාශයට පත් කරලා තිෙබනවා. ෙම් වන විටත් 
කැලණි ගඟ අවට තිබුණු පිටාර ජල ගලන ස්ථාන විනාශ කිරීෙම් 
පතිවිපාකවලට අපි අද මුහුණ දීලා තිෙබනවා, ගරු 
කථානායකතුමනි. ඒ වාෙග්ම ෙකොළඹ නගරෙය් තිෙබන පහත් බිම් 
ෙගොඩ කිරීමත් ෙම් සඳහා තදින්ම බලපානවා. මාදින්නාෙගොඩ, 
ජයවර්ධනපුර, වැල්ලම්පිටිය, මුල්ෙල්රියාව වැනි පෙද්ශවල පහත් 
බිම් ෙගොඩකර තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට් පාංශු සංරක්ෂණ පනතක් 
තිෙබනවා. ඒ පාංශු සංරක්ෂණ පනත හරහා මුළු මධ  කඳුකරයම 
අපි පාංශු සංරක්ෂණයට ඇතුළත් කරලා තිෙබනවා. නමුත් කිසි 
ෙදයක් ආරක්ෂාකාරීව සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. අද නීති තිෙබනවා. 
සමහර නීති අපට අලුෙතන් හදන්නට ෙවයි. නමුත් තිෙබන නීති 
උල්ලංඝනය ෙවමින් තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, දැන් "අනවසර ඉදි කිරීම්" කියලා 
ෙලොකු සාකච්ඡාවක් තිෙබනවා. ඒවා අනවසර ඉදි කිරීම් වුෙණ් 
ෙකොෙහොමද? නගර සභාෙවන් අවසර අරෙගන තිෙබනවා නම්, 
පාෙද්ශීය සභාෙවන් අවසර අරෙගන තිෙබනවා නම්, ඉඩම් ෙගොඩ 
කිරීෙම් සංස්ථාෙවන් අවසර අරෙගන තිෙබනවා නම්, සමහර 
ඒවාට විදුලිය දීලා තිෙබනවා නම්, සමහර ඒවාට නාගරික 
සංවර්ධන අධිකාරිෙයන් අවසර අරෙගන තිෙබනවා නම්, ඒවා 
අනවසර ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙම් ෙගොඩ නඟලා තිෙබන, -
කර්මාන්තශාලා ෙවන්න පුළුවන්, ෙගොඩනැඟිලි ෙවන්න පුළුවන්, 
නිවාස ෙවන්න පුළුවන්- සියල්ලටම අවසර ලබා දීලා තිෙබනවා. 
එෙහම නම් අවසර ලබා දුන්ෙන් ෙකොෙහොමද? තිෙබන නීති 
උල්ලංඝනය කරලා.  

ගරු කථානායකතුමනි, අපි දන්නවා සමහර පාෙද්ශීය සභාවල 
සභාපතිවරු, මන්තීවරුන් තමන්ෙග් පධානම ව ාපාරය බවට පත් 
කර ගත්ෙත් ඉඩම් ෙගොඩ කරන්නට අවසර ලබාදීෙම් ව ාපෘතිය. ඒ 
ව ාපෘතිය තමයි පධාන ආදායම් මාර්ගය බවට පත් කර ගත්ෙත්.  
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ විධියට ෙද්ශපාලනය මැදිහත් ෙවලා 
අෙප් පහත් බිම් ටික මුළුමනින්ම විනාශ කළා; ජලය පිටාර ගැලුම් 

ස්ථාන ටික, ඒ බිම් කඩවල් ටික විනාශ කළා. ඒ විනාශෙය් පතිඵල 
තමයි අද අපි බුක්ති විඳිමින් සිටින්ෙන්. ඒ නිසා හැමදාම ගංවතුරක් 
එන ෙකොට, නියඟයක් එන ෙකොට, ෙවනත් ෙමොකක් ෙහෝ 
ආපදාවක් එන ෙකොට අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඇති තරම් 
සාකච්ඡා කර තිෙබනවා; කථා කර තිෙබනවා. මුදල් ෙවන් කිරීම් 
පිළිබඳව, වැඩ කිරීම් පිළිබඳව, වැඩ කිරීමට මැදිහත් වීම් පිළිබඳව 
විවිධ සාකච්ඡා කර තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, තවත් අවුරුදු කිහිපයකින්, - ෙබොෙහෝ 
දුරට අවුරුදු කිහිපයක් යන්ෙන්ත් නැති ෙවයි.- තවත් මාස 
කිහිපයකින් අපට නාය යාමක් ගැන කථා කරන්න සිදු ෙවයි; 
ගංවතුරක් ගැන කථා කරන්න සිදු ෙවයි. හැබැයි, නාය යාම් ගැන, 
ගංවතුර ගැන  එෙසේ කථා කිරීම ෙනොෙවයි වැදගත් වන්ෙන්. අෙප් 
රෙට් පරිසරය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා විධිමත් කමෙව්දයකට 
ඇතුළත් වී නැත්නම් පළමුව ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්න 
ඕනෑ. සියල්ල විකුණා; සියල්ල අෙළවි ෙකොට තමන්ෙග් 
ජීවෙනෝපාය සම්පූර්ණ කර ගන්න පුළුවන් කියලා කල්පනා කරන 
සමාජයක් ෙගොඩ නඟා තිෙබනවා නම් ගරු කථානායකතුමනි, ඒ 
නරුම සමාජය කිසිෙසේත්ම පරිසර පද්ධතිය ඉතිරි කරන්ෙන් නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, අපි දන්නවා පරාකම සමුදය එහා 
පැත්ෙත් ෙහෝටල් හදන්ෙන් කවුද කියලා.  අපි දන්නවා, කලාවැව 
ඉස්මත්ෙත් ෙහෝටල් හැදුෙව් කවුද කියලා. අපි දන්නවා, නාච්චදූව 
වැව ඉස්මත්ෙත් ෙහෝටල් හැදුෙව් කවුද කියලා. අද තබ්ෙබෝව වැව 
ඉස්මත්ෙත් ෙහෝටල් හදලා තිෙබන්ෙන් කවුද කියන එක අපි 
දන්නවා. මුදල් පසුපස හඹා ෙගන යන ෙද්ශපාලනයක් ෙගොඩ 
නඟලා සියලු පරිසර පද්ධති විනාශ කළා. පරිසර පද්ධතිය යළි 
යථාවත් කෙළේ නැත්නම් ෙම්  පශ්නයට පිළිතුරක් ලැෙබ්වි කියලා 
අපි කල්පනා කරන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අෙප් රෙට් පරිසර පද්ධතිය 
යළි පිහිටුවීෙම් ව ායාමක් ආරම්භ කරන්න ඕනෑකම අපට 
තිෙබනවා. ඒ සඳහා පනත් තිෙබනවා. තිෙබන නීති මදි නම් අපි 
නීති සම්පාදනය කරන්න ඕනෑ; අලුතින් නීති ඇති කරන්න ඕනෑ.  
අෙප් රෙට් පරිසර පද්ධතිය සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා එවැනි 
දිශාවකට ෙම් පශ්නය ෙයොමු කෙළේ නැත්නම් අපට හැමදාමත් හඬා 
වැලෙපන්න සිදු ෙව්වි; ෙශෝක ෙයෝජනා පකාශ කරන්න සිදු ෙව්වි; 
කනගාටු ෙවන්න සිදු ෙව්වි.  තවත් වසර ගණනාවක් අෙප් ඇස් 
ඉදිරිපිට ෙම් ව සනය දකිමින් තිෙබ්වි. ඒ නිසා ෙම් ව සනය නතර 
කිරීම සඳහා වූ පතිපත්තිමය ජාතික වැඩ පිළිෙවළකට අවතීර්ණ 
විය යුතුය කියන එක තමයි ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් පළමු 
වන ෙයෝජනාව වන්ෙන්.  

පතිපත්තිමය ෙලස ෙම් තත්ත්වය ෙවනස් කිරීම සඳහා 
පළමුෙකොටම අපි ජාතික වැඩ පිළිෙවළකට අවතීර්ණ ෙවන්න 
ඕනෑ. එවැනි ෙවනස් කිරීමකින් ෙතොරව අෙප් ඇස් ඉදිරිපිට  පස් 
කඳුවලට යට ෙවලා මිනිස්සු මැෙරනවා නම්, ගරු 
කථානායකතුමනි ෙමොකක්ද, ෙම් රට. කඳු අසබඩ ඉන්න මිනිස්සු  
තමන් කිසිෙසේත්ම වගකිව යුතු නැති පශන්යකට, තමන් 
කිසිෙසේත්ම දායක ෙනොවුණු පශ්නයකට,  මළකඳවත් ෙසොයා 
ගන්න බැරි විධියට තමන්ෙග් ජීවිත මහ ෙපොෙළොෙව් වැළෙලනවා 
නම් ඒක සාධාරණද? ඒක යුක්ති සහගතද? එය කිසිෙසේත්ම යුක්ති 
සහගත නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. ෙම්වාට කිසිෙසේත්ම 
සම්බන්ධ ෙනොවුණු මිනිස්සු මළකඳවත් දකින්න නැති විධියට පස් 
යට වැ ළෙලනවා. එෙහම රටක් අපට ඕනෑද? එෙහම පරිසර 
පද්ධතියක් අපට ඕනෑද? ඒ නිසා අෙප් රෙට් පරිසරය පිළිබඳව 
ජාතික පතිපත්තියක් සහිත වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ කරලා, ඒ 
සඳහා ෙව්ගවත්, කාර්යක්ෂම මැදිහත් වීමක අවශ තාව අද 
තිෙබනවා. එය ඉටු කිරීමකින් ෙතොරව අපි හඬා වැලපීෙමන්, 
කනගාටු වීෙමන්, ෙශෝක පකාශ කිරීෙමන්, එවැනි යම් යම් 
කාර්යයන් කිරීෙමන් පතිඵල ලැෙබ්වි කියලා අපි විශ්වාස 
කරන්ෙන් නැහැ.  
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ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා  අෙප් රෙට් පබල ජාතික මහා 
සභාවක්  ෙගොඩ නඟන්න ඕනෑකම තිෙබනවා කියලා අපි විශ්වාස 
කරනවා. දැන් අපි ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව සංෙශෝධනය කිරීම  
ගැන ජාතික සභාවක් ෙගොඩ නඟනවා වාෙග්ම, ෙම් පශ්නය 
පිළිබඳවත් ජාතික සභාවක්    ෙගොඩ නඟන්න ඕනෑ, ගරු 
කථානායකතුමනි. විවිධ විද්වතුන් ඉන්නවා. විවිධ ෙයෝජනා 
ඉදිරිපත් කරන කණ්ඩායම් ඉන්නවා. විවිධ අත් දැකීම් තිෙබන 
පිරිස් ඉන්නවා. ඒ පිරිස් සමඟ කරන සාමුහික සාකච්ඡාවක් හරහා 
අපි තීරණාත්මක පතිපත්තිමය ෙවනසකට ෙම් රට අවතීර්ණ කෙළේ 
නැත්නම්  මළ කඳන් ෙසොයා ගන්න බැරි විධියට අෙප් ඇස් ඉදිරිපිට 
තවත් මිනිස්සු මිය යන එක වළක්වන්න බැහැ. ඒ නිසා 
පාර්ලිෙම්න්තුවක් හැටියට, එය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරු 
හැටියට ඉන්න අපව ෙතෝරා පත් කෙළේ ජනතාව නම්, ඒ ජනතාව 
ෙවනුෙවන් නීති සම්පාදනය කරනවා නම්, ඒ ජනතාව ෙවනුෙවන් 
පතිපත්ති හදනවා නම් අපට තිෙබන අත් ෙනොහළ හැකි වගකීම 
තමයි ඒ ජනතාව ෙවනුෙවන් ඉදිරි කියා මාර්ග සඳහා ෙව්ගවත් 
ජාතික වැඩ පිළිෙවළක් අවතීර්ණය කිරීෙම් දිශාවකට  ෙයොමු 
කරන එක.   

පරිසරයට ඇති ෙකොට තිෙබන ෙම් විනාශය සරල නැහැ. වැව් 
ටික විනාශ කර තිෙබනවා නම්; වැව් ටික ෙගොඩ ෙවලා තිෙබනවා 
නම්; මධ ම කඳුකරෙය් ගංගා ෙගොඩනඟා තිෙබනවා නම්; 
ගංගාවල මඩ පිරී තිෙබනවා නම්; වනාන්තර විනාශ කර තිෙබනවා 
නම්; ගංගා අසබඩ ස්ථාන විනාශ කර තිෙබනවා නම්; ගංගා ෙගොඩ 
ෙවලා තිෙබනවා නම්; ඇළ ෙව්ළි  නාටු බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා 
නම් ෙමොකක්ද ෙම්? අපි  ෙම් වාෙග් පද්ධතීන් ආරක්ෂා කර 
ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ නිසා ෙම් පද්ධතිය යළි සංරක්ෂණය 
ෙකොට, ආරක්ෂා ෙකොට ජාතික වැඩ පිළිෙවළකට අවතීර්ණය කිරීම 
අත වශ  කරුණක්, ගරු කථානායකතුමනි.  

අපට ෙම් පාඩම් ටිකත් මදිද? පස් කඳුවලට යට ෙවලා අෙප් 
ඇස් ඉදිරිපිට මිනිස්සු මිය යනවා නම්; අෙප් ඇස් ඉදිරිපිට මිනිසුන්ට 
උන් හිටි තැන් අහිමි ෙවලා තිෙබනවා නම්; තමන්ෙග් දරුවන් 
උකුෙල් ගහ ෙගන වහලයට නැඟලා හඬන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා නම්, ෙබෝට්ටුවක් එන ෙතක් තමන්ෙග් ආහාර ෙව්ල 
සපයා ගන්න බැරි තත්ත්වයකට මිනිස්සු පත් කර තිෙබනවා නම් 
ෙම් වගකීම අපට අත්හරින්න පුළුවන්ද? ඒ නිසා අෙප් රෙට් පරිසර 
පද්ධතිය පිළිබඳව මීට වඩා අවධානය ෙයොමු කරන ජාතික වැඩ 
පිළිෙවළක් අවශ යි කියන එක අපි පළමු ෙකොටම ෙයෝජනා 
කරනවා, ගරු කථානායකතුමනි.  

ෙදවැනි කරුණ, දැන් මතු ෙවලා තිෙබන තත්ත්වයයි. ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙමවැනි තත්ත්වයක් ඇති වීම වැළැක්වීම සඳහා 
ජාතික වශෙයන් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කර ගන්න බැරි නම්, අඩුම 
තරමින් ෙමවැනි තත්ත්වයකට කාර්යක්ෂමව මුහුණ දීම සඳහා වූ 
වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් ආණ්ඩුව  ඇති කළ යුතුව තිෙබනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, මුල් දින ෙදක තුන තුළ පැවැති   තත්ත්වය නිසා 
එවැනි ක්ෂණික අවස්ථාවකට මුහුණ ෙදන්න සමත් වන රාජ  
යාන්තණයක් සකස් කර ගන්න අසමත් වුණ බව අපි දැක්කා.  

ගරු කථානායකතුමනි,  විෙශේෂෙයන්ම  අෙප් රට ගැන, අෙප් 
මිනිසුන්ෙග් මිනිසත්කම ගැන විවිධ විෙව්චනයන්, විවිධ 
සාකච්ඡාවන් පසු ගිය කාලෙය් සිදු ෙවමින් තිබුණා.  

කවුරුන් ෙහෝ ෙකනකු කපා ෙකොටා මරන ෙකොට ඒක 
ෙෆොෙටෝ ගහන අවස්ථාවන් අපි දැකලා තිබුණා. පන්සෙල් 
හාමුදුරුවන් සහ උපාසක කණ්ඩායම් අතර ඇති වන ගැටුම, 
ෙපොලීසිය සහ සාමාන  ජනතාව අතර ඇති වන ගැටුම අපි දැකලා 
තිබුණා. ඒ නිසා  මිනිසත්කම පිළිබඳ පශ්නයක් ෙම් රෙට් අපට 
ඇති ෙවලා තිබුණා. අෙප් රෙට් මිනිසත්බවට ෙමොකක්ද සිද්ධ 

වන්ෙන් කියන එක පිළිබඳව කනගාටුවක් වාෙග්ම කම්පාවක් අපි 
හැමෙදනාටම තිබුණා. හැබැයි ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ගංවතුර 
ව සනෙය්දී මිනිසුන් හැටියට සියලුෙදනාටම කම්පාවක් තිබුණා 
වාෙග්ම තමන්ට කළ හැකි හැම ෙදයක්ම කිරීම සඳහා ඔවුන් 
උත්සාහයක් දැරුවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, එක් එක් ෙකනාට වුවමනාවක් 
තිබුණාට, එක් එක් ෙකනාට උත්සාහයක් තිබුණාට, එක් එක් 
ෙකනා මැදිහත් වුණාට ඔවුන්ට ඒක සර්ව සම්පූර්ණ කරලා 
අවසන් කර ගන්න බැහැ. ෙම් වුවමනාවන් තිෙබන මිනිසුන් 
කණ්ඩායම ෙකොෙහොමද ඒකාබද්ධ කරන්ෙන්? එය දුර පළාතක 
වන්න පුළුවන්, නාගරික වන්න පුළුවන්, වයසක ෙක නකු  වන්න 
පුළුවන්, තරුණයකු වන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම, මූල ාධාරයක් 
වන්න පුළුවන්, ශම දායකත්වයක් වන්න පුළුවන්, භාණ්ඩ 
උපකාරයක් වන්න පුළුවන්. හැමෙදනාම කම්පා වුණා වාෙග්ම ෙම් 
ෙවනුෙවන් තමන් යමක් කළ යුතුයි කියන අධිෂ්ඨානයකට ඔවුන් 
ආවා. හැබැයි, තිෙබන පශ්නය ෙමොකක්ද? ඒ අයට ෙම්ක 
සම්බන්ධීකරණය කර ගන්න කමයක් නැහැ. ෙකොතැනටද වාර්තා 
කරන්ෙන්, කවුද මැදිහත් වන්ෙන්, කවුද පමුඛතාව ගන්ෙන්, කවුද 
ෙමෙහයවන්ෙන්, කාෙග් නායකත්වයටද යටත් වන්ෙන් කියන 
එක දන්ෙන් නැහැ. ඒක තමයි ආණ්ඩුවක කාර්ය භාරය වන්ෙන්. 
ආණ්ඩුව ඒක කෙළේ නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, කඩුෙවල සිට 
ෙදමටෙගොඩ, වැල්ලම්පිටිය පැත්තට යන ෙකොට විශාල 
කන්ෙට්නරයක බත් පාර්සල්  දහස් ගණනක් ෙගොඩ ගහලා 
තිෙබනවා අපි දැක්කා. ගංවතුර මැද ඒවා ෙබදන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියා දන්ෙන් නැහැ, ෙබදන්න විධියක් නැහැ, සම්බන්ධීකරණයක් 
නැහැ. ෙමවැනි ව සනයක් වුණාට පස්ෙසේ ආණ්ඩුව පළමු ෙකොටම 
සියල්ලම සම්බන්ධීකරණය කර ෙගන ෙමෙහයවන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන එක පිළිබඳව සැලකිල්ලක් දැක්විය යුතුව 
තිබුණා. එය මඟ හැෙරමින් තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ජනතාවට දැන් පශ්න කිහිපයක් 
තිෙබනවා. එකක් තමයි, ව සනයට පත් ෙවලා තිෙබන නිෙවස් 
යථාවත් කිරීම. එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය තුළත් සැලකිය යුතු 
ෙලස සාකච්ඡාවට බඳුන් ෙවලා තිෙබනවා, ෙම් අවතැන් වූවන් 
පිළිබඳ පශ්නය; ෙමවැනි ව සනයන්ට මුහුණ ෙදන ජනතාව 
පිළිබඳ පශ්නය. ගරු කථානායකතුමනි, එහිදී එළඹී තිෙබන 
ස්ථාවරය තමයි, ෙමවැනි ව සනයකට මුහුණ දුන්නාට පසුව 
ඔවුන්ෙග් ජීවන තත්ත්වය, තිබුණු තත්ත්වයට වඩා උසස් කිරීම 
වගකීම බවට පත් ෙවන්න ඕනෑය කියන එක. ඔවුන්ට තිබුණු 
ජීවන තත්ත්වයට වඩා උසස ් ජීවන තත්ත්වයක් ළඟා කර දිය 
යුතුයි. එය තමයි ෙමවැනි ව සනයක් පිළිබඳව ෙලෝක මට්ටෙමන් 
ෙගන තිෙබන පතිපත්තිමය තීරණය. ව සනය ඇති වන ෙකොට 
තිබුණු තත්ත්වයට වඩා උසස් තත්ත්වයකට ඔවුන්ෙග් ජීවිතය 
ෙගන යා යුතුයි. ඒ නිසා පළමු ෙකොටම ඒ මිනිසුන් ජීවත් කිරීම 
සඳහා ඔවුන්ට අවශ  නිවාස, ආහාර, ආදායම් මාර්ග, ඔවුන්ෙග් 
ජීවිතය යථාවත් කර ගැනීම සඳහා අවශ  වන පහසුකම් -ඇඳුම් 
ටික ෙවන්න පුළුවන්, ෙමට්ට ටික ෙවන්න පුළුවන්, නිදා ගන්න 
ෙදන පැදුර ෙවන්න පුළුවන්, කෑම සකස ්කර ගැනීම සඳහා ෙදන 
භාණ්ඩ ටිකක් ෙවන්න පුළුවන්, ගෑස් සිලින්ඩරයක් ෙවන්න 
පුළුවන්- ලබා දීමට කටයුතු ආරම්භ කරන්න ඕනෑ. තවමත් අවශ  
පමාණෙයන් ඒ ෙදය සිද්ධ වන්ෙන් නැහැ. දැනට සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙකොෙහන් ෙහෝ ෙගෙනන බත් 
පාර්සලයක් දිහා බලා ෙගන ඉන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙමොකක්  ෙහෝ හට්ටියක්, මුට්ටියක් එකතු කර ෙගන තමන්ට 
කන්න උයන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමය පියවර කිහිපයකට කරන්න 
ඕනෑ. පළමුවන පියවර ෙම් ජනතාව ඔවුන්ෙග් සාමාන  ජන 
ජීවිතයට ෙගන එන එකයි. ෙබොෙහෝ අයට තමන්ෙග් නිවාස 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පිළිසකර කර ගැනීෙම් පශ්න තිෙබනවා. නිවාස අබල දුබල ෙවලා 
තිෙබනවා. සමහර නිවාස ජලයට ගහෙගන ගිහින් තිෙබනවා. 
සමහර නිවාස මුළුමනින් විනාශයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. සමහර 
නිවාස යථාවත් කරන්න බැරි තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා ෙදවන පියවර හැටියට ෙම් පිරිසෙග් නිවාස යථාවත් කර 
ගැනීම සඳහා වන වැඩ පිළිෙවළක් අවශ යි. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඔවුන්ෙග් මුළු ජීවෙනෝපායම අහිමි ෙවලා 
තිෙබනවා. කුඩා සිල්ලර කඩයක් තිබුණා නම් ඒ ක ඩෙය් භාණ්ඩ 
ටික ජලයට ගහෙගන ගිහින් තිෙබනවා. ඔවුන් ජීවිතය ගත කෙළේ 
ඒ බඩු ටික විකුණා ගැනීෙමන් තමයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, කුඩා ව ාපාරිකෙයක් සිටියා නම්, බිම් 
මල් වගා කරන්නකු සිටියා නම් ඔහුෙග් මුළු ගබඩාවම, බිම් මල් 
වගා කරන ස්ථානයම ගහෙගන ගිහින් තිෙබනවා. ඔහුෙග් මුළු 
ජීවිකාවම අහිමි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ලංකාෙව් පධාන 
වශෙයන් සුළු අපනයන ෙභෝග ව ාපාරය කරන ඉබාහිම් 
මහත්මයාෙග් -ගරු හකීම් ඇමතිතුමාත් දන්නවා ඇති.- මුළු 
ගබඩාවම යට ෙවලා තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, දවස් 
තුනක් වතුරට යට ෙවලා තිෙබනවා. මා දන්නා පරිදි එහි තිබුණු 
භාණ්ඩවල වටිනාකම රුපියල් මිලියන 350කට වඩා වැඩියි. ඒෙක් 
තිබුණු කරාබු නැටි, ෙගොරකා ඇතුළු සියලු ෙද් ෙහොදි බවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. සුළු පරිමාණෙය් සිට මහා පරිමාණය දක්වා 
ව ාපාර විනාශ ෙවලා තිෙබනවා. ඔවුන්ෙග් ජීවෙනෝපාය ඒකයි. 
ඔවුන්ෙග් ආර්ථිකය ඒකයි. ෙම් ආර්ථිකයට ඔවුන් දක්වන 
දායකත්වය ඒකයි. ඒ නිසා ඔවුන්ෙග් ජීවිතය යළි එතැනට 
ෙගෙනන්න ඕනෑ. කුඩා පරිමාණ ව ාපාරිකයින්ෙග් ජීවෙනෝපාය 
මාර්ග අහිමි ෙවලා තිෙබනවා වාෙග්ම මහා පරිමාණ ව ාපාර 
පවත්වා ෙගන යන අයෙග් ව ාපාරික කටයුතු සියල්ල විනාශ 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒවාට විධිමත් කමෙව්දයක් අවශ යි. ඔවුන්ෙග් 
ව ාපාරය රක්ෂණය කර තිෙබන්ෙන් කීයටද කියා ඔවුන්ෙගන් 
ඇහුවාම රුපියල් මිලියන 100ටයි කියා කියනවා. නමුත් ඔවුන්ට 
ලැෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 50යි. නමුත් විනාශය රුපියල් 
මිලියන 500ට වඩා වැඩියි කියනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ඉතින් 
ෙකොෙහොමද කරන්ෙන්?  

තමුන්නාන්ෙසේලා ෙදන රුපියල් 10,000 මුදල පළමුව ෙදන්න. 
ඒකට කමක් නැහැ. කෑම සකස් කිරීම සඳහා අවශ  භාණ්ඩ ගන්න 
නම්, පැදුරක් ගන්න නම්, ෙකොට්ටයක් ගන්න නම් ඒ රුපියල් 
10,000 ෙබදන්න. නමුත් ෙම් රුපියල් දහදාහ ෙබදීෙමන් ෙම් 
පශ්නයට උත්තරයක් හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. එම නිසා ඔවුන්ෙග් 
ජීවන රටාව යළි ආරම්භ කිරීම ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන්නට 
ඕනෑ. සුළු ව ාපාරිකෙයකු ෙවන්නට පුළුවන්, ස්වයං රැකියා 
ලාභිෙයක් වන්නට පුළුවන්, මහා පරිමාණෙය් ව ාපාරිකෙයකු 
ෙවන්නට පුළුවන්, ඔවුන්ෙග් ඒ ආර්ථිකය යළි අත්පත්  කර ගැනීම 
ෙවනුෙවන් ගරු කථානායකතුමනි, ෙව්ගවත් ෙලස කියාත්මක වන 
සැලැස්මක් ආරම්භ කරන්නට ඕනෑකම තිෙබනවා. සමහර යන්ත 
සූත දිරාපත්ෙවලා තිෙබනවා, සමහර යන්ත සූත වතුරට ගහෙගන 
ගිහින් තිෙබනවා, සමහර යන්ත සූත අබල, දුබල ෙවලා තිෙබනවා. 
නිදසුනකට වාහන හිමිකරුෙවකු ගත්ෙතොත් ගරු 
කථානායකතුමනි, ඔහුෙග් වාහනය කඩා  වැටී තිෙබනවා;  
වාහනය පදවන්නට බැරි තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා.   

අපි දන්නවා,  ඉන්ෂුවරන්ස්  සමාගම් ගැන කථා කරන්නට  
ඕනෑ නැති බව. ඒවා මිනී ෙපට්ටි සාප්පු වාෙගයි.  ෙමොකක් ෙහෝ 
ෙවනතුරු බලාෙගන ඉන්ෙන්, ඒකට  ෙගවන්න ෙනොෙවයි;  
ඒෙකන්  ෙබ්ෙරන්න.  එම නිසා අද ෙබොෙහෝ රක්ෂණ සමාගම් 
ෙමවැනි ආපදා රක්ෂණ අත්හැර තිෙබනවා; ෙම් ආපදාවලට 

රක්ෂණ ෙදන්ෙන් නැහැ කියනවා. හැබැයි,  ඒ ෙගොල්ලන්ට 
ෙමොකක්  ෙහෝ පතිපත්ති තීරණයක් ගන්න ඕනෑ.  අඩුම තරමින් ශී 
ලංකා රක්ෂණ  සංස්ථාව පතිපත්ති තීරණයක්  අරගන්න ඕනෑ, 
"ෙම් වැනි ආපදාවලට රක්ෂණයක් ෙදන්නට අපි සුදානම්" කියා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ගං වතුෙරන් වාහන විශාල පමාණයක් 
විනාශ වුණා;  තී වීල් රථ විශාල පමාණයක් හානිය ට පත්වී 
තිෙබනවා. -ඔබතුමාත් දකින්නට ඇති.-   සමහර මිනිසුන්ෙග් 
ජීව ෙනෝපාය ඒක. තී වීල්  එක පාරට ෙගනැවිත් තමයි  ඔවුන්ෙග් 
ජීවිත සකස් කර ෙගන තිෙබන්ෙන්. ඔවුන්ෙග් ජීවිතත්  විනාශ 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකක්ද, ෙම් තත්ත්වය? එම නිසා 
පළමුෙකොටම  ඔවුන්ෙග් ජීවිත යළි යථා තත්ත්වයට ෙගෙනන  
එක, නැවත ඔවුන්ට ස්ථාවර තැනක් හදන එක, ඔවුන්ට ආදායම් 
මාර්ග සකස්  කරන එක අවශ  ෙවලා තිෙබනවා. ක්ෂණිකව අපි 
මුහුණ දී තිෙබන ව සනයට එවැනි කියා මාර්ග අනුගමනය කළ 
යුතුව තිෙබනවා.  ඒ සඳහා රජය මැදිහත් වීමක් කළ යුතුව 
තිෙබනවා.  

ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධාන, තරුණ කණ්ඩායම් ෙම් වනවිට විශාල 
කාර්ය භාරයක් අද ඉටු කරමින් සිටිනවා. ෙද්ශපාලන ව ාපාරයක් 
හැටියට අපත් අප විසින් කළ යුතු උපරිම කාර්ය භාරය කරමින් 
සිටිනවාය කියා අපි කල්පනා කරනවා, ගරු කථානායකතුමනි.  
දිස්තික් ෙදකටම දාහකට ආසන්න තරුණ කණ්ඩායමක් 
ෙගනැල්ලා සියලු නිෙවස් අපට පුළුවන් පමාණෙයන් පිරිසිදු කර 
ෙදන්න, ළිං ටික ඉහලා ෙදන්න, ඔවුන්ෙග් ජීවිත යළි යථා 
තත්ත්වයට පත් කිරීමට ෙහට අනිද්දා  කියන ෙදදින ඇතුළත 
කටයුතු ෙයොදා ෙගන තිෙබනවා. දිස්තික් ෙදකටම ආසන්න 
වශෙයන් තරුණ කණ්ඩායම්  දාහ බැගින්වත්  ෙගනැල්ලා 
ස්ෙව්ච්ඡා  ෙමෙහයුමක් කරන්නට  ඕනෑකම තිෙබනවා. ෙමොකද, 
ෙම් ජීවිත යළි යථා තත්ත්වයට ෙගන ඒම සඳහා  අපි 
සියලුෙදනාෙග්ම මැදිහත් වීමක් සහ දායකත්වයක් ලබා දිය යුතුව 
තිෙබනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමාට තව විනාඩි පහක කාලයක් තිෙබනවා. 

ඔබතුමා කථාව අවසන් කරනවාද?  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්. මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
ඊළඟට ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා. 
 

[අ.භා. 1.47] 
 
ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා  
( மாண் மிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් යුතුකමක් තිෙබනවා, 

විෙශේෂෙයන් ෙම් ගං වතුර විපතින් මියගිය අයෙග් පවුල්වලට සහ 
අවතැන් වූවන් සියලුෙදනාටම මුලින්ම අෙප් කනගාටුව පකාශ 
කරන්න.  
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[ගරු අනුර දිසානායක මහතා] 
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ගරු කථානායකතුමනි, අපට  මතක ඇති කාලෙය්,  1958  දී 
මහා ගං වතුරකට  මුහුණ දුන්නා; 1977 දී මහා සුළි සුළඟකට අපට  
මුහුණ ෙදන්නට සිද්ධ වුණා. ඒ වාෙග්ම තමයි 2004 වර්ෂෙය් 
සුනාමිය. අපි ඒකටත් මුහුණ දුන්නා. ෙම් ව සනවලට මුහුණ දුන්න 
නිලධාරින්, ඒ වාෙග්ම එයින් අත්දැකීම් ලබපු සියලුෙදනා - 
විෙශේෂෙයන්ම හමුදාෙව්, රාජ  ෙසේවෙය් අය- අදත් ඉන්නවා. ඒ 
නිසා ෙම් අයටත් ෙම් ෙද්වලට මුහුණ ෙදන්න සහ ඒවායින් ෙගොඩ 
එන්න ශක්තිය තිෙබනවාය කියන එකයි අෙප් විශ්වාසය.  

ෙම් ෙවලාෙව්දී එක එක්ෙකනාට ෙචෝදනා කිරීම ෙනොෙවයි අප 
කළ යුත්ෙත්. අද අෙප් රෙට් ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙගොඩක් තිෙබනවා. 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ෙව්වා, විපක්ෂෙය් ෙව්වා අප සියලුෙදනාෙග්ම 
යුතුකම වන්ෙන් ෙම් අවතැන් වූවන්ට අෙපන් ඉටු විය යුතු යුතුකම 
ෙමොකක්ද, විපතට පත් අයට අප උදවු කළ යුත්ෙත් ෙකොෙහොමද 
කියන කාරණය ෙකෙරහි අෙප් අවධානය ෙයොමු කිරීමයි. ඒකට 
පක්ෂ ෙභ්දයක් ඕනෑ නැහැ. ඒ නිසා තමයි, ෙම් විපතින් පසුව 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ෙව්වා, විපක්ෂෙය් ෙව්වා සියලුෙදනාම ඒ 
ස්ථානවලට ගිහින් ඒ කටයුතුවලට සම්බන්ධ වුෙණ්. අප ෙබොෙහොම 
කැමැත්ෙතන් තමයි ඒ කටයුතු කෙළේ.  ෙද්ශපාලන වාසියක් ගන්න 
ෙනොෙවයි, අෙපන් විය යුතු යුතුකමක් ෙලස සලකලයි අප ඒ සියලු 
කටයුතු කෙළේ. ඒ නිසා තමයි අප විෙව්චනය කෙළේ නැත්ෙත්. යම් 
යම් අඩු පාඩු තිෙබනවා. ෙම්ක අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොවුණු 
සිද්ධියක්. ෙමවන් විපතකට මුහුණ දිය යුතු ආකාරය ගැන 
ෙව්ලාසනින් අප ජනතාවට අවවාද කළා නම්  ෙම් වුණු සමහර 
ව සනයන් නතර කර ගන්න හැකියාව තිබුණා කියලායි මට 
හිෙතන්ෙන්. එෙහම කළා නම් ෙම් ජීවිත විනාශ වීම්, වාහන විනාශ 
වීම් නතර කර ගන්න ෙහොඳටම ඉඩ තිබුණාය කියා මා විශ්වාස 
කරනවා.    

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව් මම ඉල්ලීමක් 
කරනවා, රාජ  නිලධාරින් ෙකෙරහි විශ්වාසය තියලා ඔවුන් 
ෛධර්යවත් කරන්න, ෙම්වාට ඉදිරිපත් ෙවලා කටයුතු කරන්න 
කියලා. ෙමොකද, යම් යම් තීන්දු අරෙගන ෙම් කටයුතුවලට 
සම්බන්ධ ෙවන්න සමහර අවස්ථාවලදී ඔවුන් බිය ෙවනවා. තීන්දු 
ගන්න ඔවුන් තුළ යම් පසුබෑමක් තිෙබනවාය කියන එක යම් යම් 
අවස්ථාවලදී අපට පැහැදිලි ෙවනවා. අප ඔවුන් සමඟ කථා කරන 
ෙවලාවට ඒ බව ෙහොඳින්ම පැහැදිලි ෙවනවා. ඒ පිළිබඳවත් 
ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න.  

අෙප් අනුර දිසානායක මන්තීතුමා මධ ම කඳුකරය පිළිබඳව 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව පකාශයක් කළා.  ඒ පිළිබඳවත් අෙප් 
අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි කියා මා හිතනවා. විෙශේෂෙයන්ම, 
විනාශ ෙවලා යන ඒ වනාන්තර නැවත වගා කිරීමට අවශ  වැඩ 
පිළිෙවළ සකස් කළ යුතුයි. පරිසරය ආරක්ෂා කර ගැනීෙම් වගකීම 
අප සියලුෙදනාටම තිෙබන බව තමයි මා විශ්වාස කරන්ෙන්.  

ඒ වාෙග්ම ෙම් ගං වතු ෙරන් සහ නාය යෑම්වලින් මිය ගිය 
අයෙග් පවුල් ෙගොඩ නැඟීම සඳහාත් කටයුතු කරන්න ඕනෑ. 
ෙමොකද, මිය ගිය අයට නැවත පණ ෙදන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. 
නමුත් ඒ මිය ගිය අයෙග් පවුල් ආරක්ෂා කරන්න, ඔවුන්ෙග් පවුල් 
ෙගොඩ නඟන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. ෙමම සිදුවීෙමන් 
වැඩිෙයන්ම පහර වැදුෙණ්, දරුවන්ට කියා මා හිතනවා. දරුවන්ෙග් 
පාසල් ෙපොත් ටික නැහැ; ඇඳුම් ටික නැහැ. ඒ නිසා ඔවුන් පාසල් 
යන්න අකැමැතියි. ෙම්වා පිළිබඳව  විෙශේෂෙයන්ම අවධානය ෙයොමු 
කිරීම වැදගත් කියා අප කල්පනා කරනවා.  

අවසර අරෙගන ෙහෝ අනවස රෙයන් ෙහෝ ෙගොඩ කර ඇති 
පහත් බිම් පිළිබඳවත් නැවත සලකා බලන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම 
මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කළ යුතු කාරණයක් තිෙබනවා. අපි 
highway එක හදනෙකොට එහි අවසන් ෙකොටෙසේදී මාර්ගය ඔසවා 
පාලමක් වාෙග් හදා ෙගන ගියා. එතැනට යනෙතක් වතුර ඇවිත් 

තිබුණා. පාර උඩටත් වතුර ඇවිත් තිබුණා. අපි එම ෙකොටස හදන 
අවස්ථාෙව්දී ෙයෝජනා වුණා, "ඇයි ෙම්කට පස් පුරවන්ෙන් 
නැත්ෙත්?" කියා. නමුත් එෙහම වුණා නම් මීට වඩා විනාශයක් සිදු 
ෙවන්න ඉඩ තිබුණා. ඒ නිසා වටරවුම් පාර හදනෙකොටත් තීන්දු 
ගැනීෙම්දීත්, ගත්ත තීන්දු ෙවනස් කරන අවස්ථාවකත්  ඒ පිළිබඳව 
අවධානය ෙයොමු කර කල්පනා කර බලා කටයුතු කරන්නය කියා 
මම මහාමාර්ග අමාත තුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ෙමොකද, ෙම් 
සැලසුම් හැදුෙව්, විශ්වවිද ාලවල ඉංජිෙන්රුවන් විතරක් 
ෙනොෙවයි. පරිසරෙව්දීන්ෙග්ත් උපෙදස් ලබා ගනිමින් පළාත් 
පිළිබඳව අවෙබෝධයක් ඇතුව තමයි, ඒ කටයුතු කෙළේ කියන එක 
මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කර ෙදන්න ඕනෑ.  ඒ නිසා ෙම් 
ගංවතුෙරන් විපතට පත් දරුවන්ට සහ ඒ පවුල්වලට නැති වුණු 
ෙද්වල් ලබා දීමට කටයුතු කිරීෙම්දී අෙපන් විය යුතු යුතුකම් ඉටු 
කිරීමට හැම අවස්ථාෙව්දීම අපි සූදානම් බව ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
විපක්ෂය ෙවනුෙවන් සහ අෙප් මන්තීවරුන් ෙවනුෙවන් අපි පකාශ 
කරන්න ඕනෑ.  

මම මීට වඩා කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම 
ජනතා සංවිධානවලට, රාජ  ෙසේවකයන්ට, හමුදාවන්ට සහ ෙපොදු 
ජනතාවට අප ෙම් අවස්ථාෙව්දී ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙමොකද, 
ඔවුන් රජයට වඩා ඉක්මනින් කියාත්මක ෙවලා ඉදිරියට ඇවිත් 
තිබුණා. ඒ වාෙග්ම විෙශේෂෙයන්ම ජනමාධ ත් අමතක කරන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. ජනමාධ  ඉදිරිපත් ෙවලා සිදු කළ ෙසේවය 
අප අගයනවා. ෙමොකද, ඇත්තවශෙයන්ම ජනතාව වඩාත් දැනුවත් 
වුෙණ් ඒ තුළින්ය කියන එකත් අප ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කර 
ෙදන්න ඕනෑ, ගරු කථානායකතුමනි. ඒ නිසා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් 
කටයුතුවලට අෙපන් ලැබිය යුතු සම්පූර්ණ සහාය ලබා ෙදන්නට 
අප සූදානම් බව මතක් කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ගරු (ෛවද ) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය. 

ඔබතුමියට විනාඩි හයක කාලයක් තිෙබනවා. 

 Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමා මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති. 

 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්,  

නිෙයෝජ  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 නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු තුසිතා විෙජ්මාන්න මන්තීතුමිය, ඔබතුමියෙග් කථාව 

ආරම්භ කරන්න. 

[අ.භා. 1.54] 
 

ගරු (ෛවද ) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) தா 
விேஜமான்ன) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, රට තුළ දැනට පවත්නා 

ගංවතුර තර්ජනය ගැන කථා කිරීමට අවස්ථාවක් ලබා දීම 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පිළිබඳව පථමෙයන්ම ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙම් ෙද්ශගුණික 
විපර්යාසයත් එක්ක ජීවිත අහිමි වූ  සියලු ෙදනා සම්බන්ධෙයන්, ඒ 
සියලු ෙදනාෙග්ම පවුල්වල ඥාතීන්ට අපෙග් ෙශෝකය පකාශ 
කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙද්ශගුණය හා කාලගුණය 
පිළිබඳව අනාවැකි කීෙම්දී, අෙනකුත් රටවල් එක්ක බලන කල 
අෙප් ලංකාව වසර ගණනාවක් පිටුපසින් සිටින්ෙන්. තාක්ෂණය 
ෙමතරම් දියුණු ෙවලා තිබියදීත්, ගතානුගතික කම, යල් පැන ගිය 
කමෙව්දයන් එක්කයි අපි ඉන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි, නව තාක්ෂණය අපට ෙයොදා ගන්න තිබුණු 
අවස්ථා මගහැරීම නිසා ෙදෝ, සංඥා පද්ධති, ෙර්ඩාර් පද්ධති 
කියාත්මක කිරීම සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. ආපදාවකදී රටක් විධියට 
මීට වඩා කමානුකූලව, සියලු ෙදනාම කණ්ඩායමක් විධියට, 
සාමූහිකව, විද්වත් මණ්ඩලයක් සමඟ සාකච්ඡා කර ෙහෝ අෙප් 
ඉදිරි කියා මාර්ග ගැනීම වඩාත් ෙයෝග යි කියා මා හිතනවා. රටක 
ආපදාවකදී පමුඛතාව දිය යුත්ෙත් ජීවිත ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳවයි. 
ජීවිත ආරක්ෂා කිරීෙම්දී සාමූහික කණ්ඩායමක් විධියට අෙප් 
කමෙව්දයක් තිෙබන්නට ඕනෑ. ඕනෑම ආපදාවකදී ජනතාව මුදවා 
ගැනීෙම් කමෙව්දයට rescue team එකක් තිෙබන්නට ඕනෑ.  

ෙමවර ගංවතුර විපෙත්දී ආපදා කළමනාකරණ අමාත ාංශය 
මඟින් අපට ෙමෝටර් ෙබෝට්ටු ලබා දී තිබුණා. මා නිෙයෝජනය 
කරන කෑගල්ල දිස්තික්කය තුළ මා දුටු ෙදයක් තමයි ගරු 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් ෙබෝට්ටු ලබා දුන්නත් ඒ සඳහා 
පුහුණුව ලබා දීමට කාලය තිබුෙණ් නැති නිසා, ෙම් ෙබෝට්ටු ටික 
කියාත්මක කරන්න නාවික හමුදාව එන ෙතක් බලා සිටින්නට සිදු 
වීෙමන් ෙලොකු අපහසුතාවකට පත් වන්නට අපට සිදු වුණා. සමහර 
අවස්ථාවල ගංවතුෙරන් පුද්ගලයන් මුදවා ගැනීෙම්දී සහ විපතට 
පත් වූවන්ට ආහාර සැපයීෙම්දී අපහසුතාවට පත් වුණා. මා දුටු 
ෙදයක් තමයි, ෙමෝටර් ෙබෝට්ටු වාෙග්ම අඟුල් පදින්න සහ 
ගතානුගතික සාම්පදායික කමවලට ඔරු පදින්න පුළුවන් පැරණි 
ජනයා අෙප් දිස්තික්කය තුළ සිටින බව. ඒ නිසා එවන් අවස්ථාවක 
ඔරු අඟුල් ලබා දීමත් සුදුසුයි කියා මම අෙප් ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත තුමාට ෙයෝජනා කරනවා. ඒ වාෙග්ම හදිසි ආපදා 
අවස්ථාවකදී ජනතාව මුදවා ගැනීෙම් කටයුතුවල ෙයදවීම සඳහා 
emergency team එකක් ඉන්න ඕනෑ. ෛවද  මණ්ඩලයක්, හදිසි 
පතිකාර අංශයක් එයට ඇතුළත් වන්න ඕනෑ. Helicopters, 
ambulances, හදිසි ආපදා රථ එයට තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් බලන විට රටක් විධියට අපි පිටුපසිනුයි ඉන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ස්වාභාවික ආපදා 
සම්බන්ධෙයන් අපට ෙහොඳ අත් දැකීම් තිෙබනවා. 2004 වසෙර්දී 
සුනාමි ව සනෙයන් අපි  ෙහොඳ අත් දැකීමක් ලැබුවා. ඒ නිසා අපි 
ෙම් කණ්ඩායම් සියල්ලම එකතු කරලා හදිසි ආපදාවකට මුහු ණ 
ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන අවෙබෝධයක් ලබා 
දුන්ෙනොත් ජීවිත හානි, ෙද්පළ හානි මීටත් වඩා අඩු කර ගන්න 
පුළුවන් කියලා මම හිතනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙද්ශගුණ විපර්යාසයත් 
සමඟ මා නිෙයෝජනය කරන කෑගල්ල දිස්තික්කය තුළ 
පළමුෙවන්ම ඇති වුෙණ් ගංවතුර තර්ජනයයි. ඉන් අනතුරුව දැන් 
ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන් නාය යාෙම් තර්ජනය. අෙප් දිස්තික්කය 
තුළ අරණායක පෙද්ශෙය් මරණ 39ක්, බුලත්ෙකොහුපිටි ය 
පෙද්ශෙය් මරණ 14ක් සහ ෙදහිඕවිට පෙද්ශෙය් මරණ 4ක් සිදු 
ෙවලා තිෙබන අතර දිස්තික්කය තුළ අතුරුදහන්වීම් 108ක් සිදු 
ෙවලා තිෙබනවා. ගංවතුර බැස ගියත්, අද සමසත් දිස්තික්කයම 
මුහුණ දීලා තිෙබන ගැටලුව වන්ෙන් ෙම් නාය යාෙම් තර්ජනයයි. 

එම නිසා දිස්තික්කය පුරා කඳවුරු ගණනාවක් පිහිටුවා තිෙබන ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ආපදා කළමනාකරණ අමාත තුමාට මම ෙයෝජනා 
කරනවා, පීඩාවට පත් ෙවලා ඉන්න ජනතාවට ස්ථිර නිවාස සාදා 
ෙදන ෙතක් තාවකාලික නිවාස සාදා දීම සඳහා යම් කමෙව්දයක් 
ඇති කරන්න කියලා.  

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, ගරු අගාමාත තුමා, මුදල් 
අමාත තුමා, අපදා කළමනාකරණ අමාත තුමා ඇතුළු ෙද්ශපාලන 
අධිකාරිය අරණායක පෙද්ශෙය් නිරීක්ෂණ චාරිකාවක් සිදු කළා. 
මුදල් අමාත තුමාත්, ආපදා කළමනාකරණ අමාත තුමාත් 
සහෙයෝගෙයන් කටයුතු කරනවා. ඒ අවස්ථාෙව්දී එතුමන්ලා 
පකාශ කළා, ආපදා කළමනාකරණ අමාත ාංශය හරහා මුදල් 
අමාත ාංශෙයන් අවශ  මුදල් පතිපාදන ලබා ෙදන බවට. ස්ථිර 
නිවාස සෑදීම සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කිරීෙම්දී කෑගල්ල 
දිස්තික්කෙය් අපි මුහුණ දීලා තිෙබන පධාන පශ්නය තමයි ඉඩම් 
හිඟකම. එම නිසා වැවිලි සමාගම්වලට අයත් ඉඩම් අත් පත් කර 
ෙගන ෙහෝ පීඩාවට පත් වුණු ජනතාවට ස්ථිර නිවාස සකස් කර 
දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරන ෙලස ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත තුමාෙගන් මම ඉල්ලා සිටිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් වන විට අෙප් 
දිස්තික්කය තුළ වන වගාව අඩු ෙවලා තිෙබනවා. සියයට 25ක් 
තිබිය යුතු වන වගාව ෙම් වන ෙකොට අෙප් දිස්තික්කය තුළ 
තිෙබන්ෙන් සියයට 5ක පමාණයක්. පරිසර අමාත වරයා විධියට 
සිටින අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත් පරිසරයට ආදරය කරන ජන 
නායකෙයක්. අද ෙම් ගරු සභාෙව් අදහස් ඉදිරිපත් වුණා, වර්ෂාව 
සෘජුවම ෙපොෙළොවට පතිත වීෙම්දී  ෙහෝදා යාම වැඩි ෙවලා, වතුර 
සැර වැඩි වීම නිසා ගංගා ෙදපස ඉතිරී ෙගොස් තිෙබනවා කියා. ඒ 
නිසා වන වගාව වැඩි කරලා, ඒ පරිසර සංරක්ෂණයත් එක්ක අෙප් 
ජීවිත ඒ වාෙග්ම පරිසරය ආරක්ෂා කර ගන්නට පුළුවන්.   

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අපට දකින්න තිෙබන තවත් 
විෙශේෂ ෙදයක් තිෙබනවා. අෙප් දිස්තික්කෙය් වාෙග්ම 
ෙකොෙලොන්නාව පෙද්ශය තුළත් අනවසර ඉදිකිරීම් වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ඉදිරි කාලෙය්දී ෙද්ශපාලන අධිකාරිය වාෙග්ම 
සියලුම පළාත් පාලන ආයතනවල රාජ  නිලධාරින් සියලු ෙදනාම 
එකට එකතු ෙවලා ෙම් අනවසර ඉදිකිරීම් සම්බන්ධෙයන් ෙපොදු 
පතිපත්තිමය තීරණයක් ෙගන එකඟතාවකට ඇවිත් අනවසර ඉදි 
කිරීම් නවත්වන ෙලස මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමන්ලාෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා. අෙප් කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් පීඩාවට පත් වුණු 
ජනතාව ෙවනුෙවන් අෙප් ගරු අගාමාත තුමා වාෙග්ම අෙප් 
අමාත වරුන් සියලු ෙදනා දැක්වූ සහෙයෝගය පිළිබඳව නැවත 
වතාවක් ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
නිරීක්ෂණ චාරිකාව තුළදී එතුමා දුන්නු උපෙදස් කියාත්මක කරන 
ෙලස  ඉතා ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා.  

  
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 

[අ.භා. 2.02] 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අරණායක පෙද්ශෙය් ඇති 

වුණු නාය යාමත්, බුලත්ෙකොහුපිටිය පෙද්ශෙය් ඇති වුණු නාය 
යාමත් නිසා අනතුරට පත් වුණු, ජීවිතක්ෂයට පත් වුණු ජනතාව 
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ෙවනුෙවන් ෙශෝකය පළ කරන අතෙර්, ඇති වූ මහා ගංවතුර නිසා 
ෙගවල් ෙදොරවල් නැති වී, උන්හිටි තැන් අහිමි වී අද යළි තමන්ෙග් 
ස්ථාන කරා ගමන් කිරීමට බලා සිටින ජනතාවෙග් ෙශෝකය අපත් 
ෙබදා ගන්නා බව පළමු ෙකොට සඳහන් කරන්න කැමැතියි.   

කැලණි මිටියාවත පෙද්ශය ෙම් රෙට් ඉතිහාසය පුරා ගංවතුර 
තර්ජනයට මුහුණ දුන් බලපෙද්ශයක්. එහි වම් ඉවුරත්, දකුණු 
ඉවුරත් විටින් විට ගංවතුර උවදුරුවලට මුහුණ දීලා තිෙබනවා. 
එනමුත්, කැලණිමිටියාවත ගංවතුරින් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා විෙශේෂ 
සංවර්ධන ව ාපෘතියක් හරියාකාරව සකස් වුෙණ් නැහැ. මම 
සිහිපත් කරන්න කැමැතියි, දැනට තිෙබන්ෙන් කැලණි ගඟ සහ 
කළු ගඟ සංවර්ධන ව ාපෘති පිළිබඳ රුසියානු වාර්තා ෙදක පමණයි 
කියලා. ඒවා පර්ෙය්ෂණ කර, ඉංජිෙන්රුවන් එක්ක සාකච්ඡා කර  
කියාත්මක ෙනොවුණු ව ාපෘති ෙදකක් හැටියට අදටත් පවතිනවා.  

ෙම්, අපි ව සනයකට භාජනය ෙවලා තිෙබන ෙමොෙහොතක්. 
එයින් අෙප් රෙට් මිය ගිය ගණන සියයකට පමණ කිට්ටු වනවා. 
127 ෙදෙනක් පමණ ආගිය අතක් නැහැ. නිවාස 4,500කට වැඩි 
පමාණයක් විනාශ ෙවලා තිෙබනවා. විනාශ ෙවලා තිෙබනවාය 
කියලා ගණන් ගන්ෙන් විනාශ වුණු නිවාසයක් විතරයි. ගරු 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, එම නිවසක අභ න්තරෙය් ෙකොයි 
තරම් ෙද්වල් විනාශ ෙවලා තිෙබනවාද? ඒ අභ න්තරෙය් විනාශ 
ෙවලා තිෙබන ෙද් සංඛ ා ෙල්ඛනවලට ගත යුතුයි කියන එක 
පළමුෙවන්ම මම සඳහන් කරන්න කැමැතියි.  

අද ජන ජීවිතෙය් රැකියාවන් නැති ෙවලා තිෙබනවා; 
ස්වයංරැකියාවන් නැති ෙවලා තිෙබනවා;  ව ාපාරික පැළැන්තිෙය් 
විවිධ ආදායම් මාර්ග නැති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් 
පශ්නවලට  මුහුණ දීමට අවශ  පියවර සැකැසිය යුතුයි. 
කෘෂිකර්මය, කර්මාන්ත, ෙසේවා වාෙග්ම පාසල්, ෙරෝහල්, 
ගමනාගමනය විනාශයට පත් ෙවලා තිෙබනවා; ඇනහිටලා 
තිෙබනවා. ෙම් නිසා ජන ජීවිතය කඩා වැටිලා තිෙබනවා. ෙම්වා 
යථා තත්ත්වයට පරිවර්තනය කිරීෙම් ඉක්මන් කියා මාර්ගයක් 
අවශ යි.  

ෙම් රෙට් ජනතාව පරාර්ථකාමී ෙච්තනාෙවන් ෙකොයි තරම් 
ආදර්ශවත් කියාවලියක ෙයදුණාද කියලා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
සිහිපත් කරන්න කැමැතියි. හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාත් ඒ ගැන සඳහන් කළා. පවතින රජෙයන්, ආයතනවලින් 
ෙසේවාවන් ලැෙබන තුරු බලා ෙනොසිට ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධාන, ජනතා 
සංවිධාන, ව ාපාර සංවිධාන ඉදිරිපත් ෙවලා තමන්ට පුළුවන් 
විධියට ඉටු කළ එම ෙසේවාව අප යළිත් ෙගෞරවයට භාජනය 
කරනවා. ජන මාධ ය විසින් ඉෂ්ට කරන ලද ෙසේවාව, හදිසි 
අවසථ්ාවකදී තාක්ෂණෙය් පෙයෝජනය පාවිච්චි කළ ආකාරය අදත් 
අප ෙගෞරවෙයන් සිහිපත් කරනවා.  

දැන් අපට තිෙබන අභිෙයෝගය වන්ෙන් ෙම් ඇති වුණු 
විනාශෙයන් ෙගොඩ ඒමයි. ෙම් විනාශෙයන් ෙගොඩ ඒමට නම්, අපි 
හානියට පත් වුණු ක්ෙෂේත ෙගොඩ ගන්න ඕනෑ. ෙකොළඹ දිස්තික්කය 
කියන්ෙන්, ගම්පහ දිස්තික්කය කියන්ෙන් ලංකාෙව් දියුණුම 
දිස්තික්ක ෙදකයි; ලංකාෙව් ආර්ථිකෙය් ෙක්න්දීය දිස්තික්ක 
ෙදකයි. ෙම් දිසත්ික්ක ෙදක තමයි අෙප් දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙය් 
ෙක්න්දීය කර්තව  ඉෂ්ට කරන්ෙන්. ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙකොළඹ 
දිස්තික්කෙය් කර්මාන්ත සම්පූර්ණෙයන්ම අඩ පණ වී තිෙබනවා; 
ගබඩා අඩ පණ වී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අපනයන අඩ පණ වී 
තිෙබනවා. බැංකු ෙසේවා අඩ පණ වී තිෙබනවා. රක්ෂණ කටයුතු 
අඩ පණ වී තිෙබනවා. රජය කියන වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කිරීම 
සඳහා අපට ලබා දිය හැකි හැම සහෙයෝගයක්ම අපි ලබා ෙදන්ෙන් 
ෙම් ජන ජීවිත යළි ෙගොඩ නැඟීමටයි.  

අපි කවුරුත් පිළිගන්නා විධියට ජනතාවට ලබා දිය යුතු මූලික 
අයිතිවාසිකම් තුන වන්ෙන් ආහාර, වස්ත සහ නිවාසයි.   අද අෙප් 
රෙට් ජනතාවෙගන් විශාල ෙකොටසකට ඒ මූලික අයිතිවාසිකම් 
අහිමි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් ජනතාවට විශ්වාසනීය 
ජීවිතයක් ගත කළ හැකි භූමියක ජීවත් වන්නට අවශ  පියවර 
සකසා දීම  අතිපමුඛතා කාර්යයක් ෙලස අපි සලකනවා.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරු හිටියා නම් මීට වඩා 
ෙසේවාවක් වහා ඉෂ්ට වන බව රජය දැන්වත් පිළිගත යුතුයි. ඒ 
අවස්ථාව නැතිවීම සම්බන්ධෙයන් මම කනගාටු වනවා. කවුරුත් 
ස්ෙව්ච්ඡා ෙසේවාවට ඉදිරිපත් වුෙණ් ෙම් විපතට පත් වුණු ජනතාව 
ෙමොන පක්ෂෙය්ද කියා ෙසොයා බලා ෙනොෙවයි. ලංකාෙව් තිෙබන 
පාෙද්ශීය සභා  273ක් විසුරුවා හැර තිෙබනවා. ඒවාෙය් සිටි 
මන්තීවරුන් ජනතාව සමඟ තිබූ සම්බන්ධය යළි ඇති කිරීෙම් 
කියාවලිය, විපතට පත් වුණු ජනතාව යළි ෙගොඩ නැගීෙම් 
කියාවලියටත් අත වශ  සම්බන්ධ යක් තිෙයනවාය කියන එක 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම රජයට පකාශ කරන්න ඕනෑ.  

අපි ෙමවැනි සංවර්ධන කියාදාමවලට සම්බන්ධ වන අතර,  
ඉතාම ඕනෑකමින් සඳහන් කළ යුතු තවත් කාරණයක් තිෙබනවා. 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී බැංකු කටයුතු රාශියක් අඩ පණ වී තිෙබනවා. 
එදිෙනදා ණය ගත් අය, කර්මාන්ත ක්ෙෂේතෙය් නියුතු අය, 
ෙවෙළඳාෙම් නියුතු අය,  වාහන හිමියන්, ෙමෝටර් සයිකල් හිමියන් 
ඇතුළු ෙම් සියලු ෙදනාට ෙපොදු සහනයක් පකාශයට පත් කරන්න 
ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ෙම් අවස්ථාෙව්දී විනාශ වුණු ෙගවල් ෙදොරවල්, 
ඒවාෙය් ඇති භාණ්ඩ යථා තත්ත්වයට පත් කරන්න අවශ  උදවු 
උපකාර අපි කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම leasing සම්බන්ධ 
කටයුතුවලටත් අපි සහනයක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ.     

ෙම් අවස්ථාෙව්දී ආපදා කළමනාකරණ ඇමතිතුමාෙගන් තවත් 
කාරණයක් මම දැනගන්න කැමැතියි. මට දැනගන්න ලැබුණු 
විධියට ෙම්  disaster එක ෙවලා දවස් හයකට පස්ෙසේ තමයි 
Special Presidential Task Force එක රැස් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
පාර්ලිෙම්න්තුවට නිවැරදි පකාශයක් කරන්න, ඇයි ඒ සඳහා 
එච්චර දවස් ගත වුෙණ් කියලා. ඒ වාෙග්ම, the Land 
Degradation Committee of the Ministry of Environment has 
not sat for the last one and a half years. අපි අද land 
degradation ගැන කථා කරනවා. නාය යෑම් ගැන කථා කරනවා. 
ඒ සම්බන්ධ අපි හදපු සැලැස්මක් තිෙබනවා; සිතියමක් තිෙබනවා. 
ඒ සිතියම කියාත්මක කරවීමට අපි මැදිහත්වී කටයුතු කරන්ෙන් 
නැත්නම්, ජීවිත කීයකට තවත් නාය යෑම්වලට යට ෙවන්න සිද්ධ 
ෙවයිද? ඒ නිසා අපි ෙම් පිළිබඳව කටයුතු කිරීෙම් වැදගත්කම 
ඉතාම ඕනෑකමින් සඳහන් කරන්න ඕනෑ.  

මෙග් පියා අවිස්සාෙව්ල්ල ආසනෙය් හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරයා හැටියට, ආචාර්ය එන්.එම්. ෙපෙර්රා මැතිතුමා 
රුවැන්වැල්ල ආසනෙය් හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයා හැටියට, 
කැලණි මිටියාවත මුහුණ ෙදන තත්ත්වය පිළිබඳව 1936 වර්ෂෙය් 
සිට 1940 දක්වා කරපු පකාශ හැන්සාඩ් වාර්තාවල අදත් 
තිෙබනවා. මෙග් ආදරණීය මව අවිස්සාෙව්ල්ල ආසනය 
නිෙයෝජනය කළ පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරිය හැටියට, සීතාවක 
ග ෙඟ් සිට කැලණි ග ෙඟ් ෙමෝය දක්වා වූ ගංවතුර උවදුර පිළිබඳව 
කරපු පකාශ හැන්සාඩ් වාර්තාවල තිෙබනවා.  

ෙම් ගරු සභාෙව් අද කථා කරපු හැම මන්තීවරෙයක්ම කරුණු 
කියා තිෙබන්ෙන් ගංවතුර වළක්වා ගැනීම පිළිබඳවයි. ඒ නිසා මම 
ගරු අගාමාත තුමාෙගන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉතාම ඕනෑකමින් 
ඉල්ලා සිටිනවා, ඔබතුමාෙග් "ෙමගා ෙපොලිස්" සැලැස්ම 
කියාත්මක කරන්න ෙපර ෙම් ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්න 
කියලා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

There is a very important article written by Mr. Anton 
Nanayakkara, who is one of the eminent engineers in the 
field of irrigation in Sri Lanka; in which he quotes from 
our Cabinet Paper submitted for the development of the 
Kelani Valley. In that, there are two main areas where it 
was proposed to have outfalls, which have been ignored 
by the Megapolis Development Plan.  So, all these 
matters should be taken into consideration.  

Also I would like to make a proposal. අෙප් ඉහළ 
කඳුකරෙය් සිදු වන ෙසෝදා පාළුව වළක්වන්න වාරිමාර්ග හා ජල 
සම්පත් කළමනාකරණ අමාත ාංශය, වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත ාංශය, වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව වැනි ආයතන 
එකතු වුණු ඒකාබද්ධ වැඩ පිළිෙවළක් ඕනෑ බවට මා ෙයෝජනා 
කරනවා.  Our Soil Conservation Act has not been put into 
effect. It is virtually a dead document today and we have to 
revive that.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ගංවතුෙරන් පසුව 
ජනතාවෙග් ෙසෞඛ  තත්ත්වයට සිදු වන හානි වළක්වා ගැනීමට 
අපි සියලුෙදනා මැදිහත්වී වහාම කටයුතු කළ යුතුයි. ඒ වාෙග්ම 
පාර්ලිෙම්න්තුව Standing Committee එකක් ඇති කළ යුතුයි, 
පරිසර විනාශය හා ෙම් ආපදා පිළිබඳව monitor කිරීම හා ඒවාෙය් 
පගතිය බැලීමට.  

ෙම් ඇති වී තිෙබන ව සනය පිළිබඳව අෙප් කනගාටුව පකාශ 
කරන අතර, අපි එක්ව ෙම් අභිෙයෝග කලින් ජයෙගන තිෙබනවා 
ෙසේම යළිත් ජයෙගන, ජනතාව ෙවනුෙවන් ඒ විශ්වාසනීය 
අනාගතය නිර්මාණය කරමු.  

ස්තුතියි.  
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Rauff Hakeem, please. You have five minutes. 

[අ.භා. 2.13] 
 
ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත තුමා) 
(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 නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, 2004දී ඇති වූ සුනාමිෙයන් 
පසුව ෙම් රටට විටින් විට මුහුණ ෙදන්නට සිදු වුණු ස්වභාවික 
ව සනයන් අතුරින් උගතම,  විශාලතම  ව සනයක් හැටියට අපි 
ෙමම ගංවතුර ව සනය සහ නාය යෑෙම් ව සනය දකිනවා. ඒ ගැන 
සාකච්ඡා කරන ෙම් අවස්ථාෙව් අෙප් පක්ෂය ෙවනුෙවනුත් වචන 
ස්වල්පයක් පකාශ කිරීමට මම කැමැතියි. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මහනුවර 
දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරයකු හැටියට මම දැක්කා, 
ෙමවර මුලින්ම නාය යෑ ම ඇති වුෙණ් කඩුගන්නාව පෙද්ශෙය් 

ඉලුක්වත්ත, රම්මල කියන ගම්මානෙය් බව. එහිදී අෙප් ජනතාවට 
ජීවිත 6ක් පූජා කරන්නට සිදු වුණා. එම සිද්ධිෙයන් පසු අරණායක 
සහ බුලත්ෙකොහුපිටිය පෙද්ශෙය් ඊට වඩා දරුණු ෙලස සිදු වුණු 
නාය යෑම් තුළින් සිය ගණන් ජීවිත අහිමි වී තිෙබනවා. 

ෙම් අතරින් විෙශේෂෙයන්ම නාය යෑම් පිළිබඳව විෙශේෂඥ 
දැනුමක් ඇති ආයතනයක් විධියට ජාතික ෙගොඩනැඟිලි පර්ෙය්ෂණ 
ආයතනය විටින් විට එම පෙද්ශ පිළිබඳව අනතුරු හැඟවීම් 
කරමින්, ඒ අවදානම් තත්ත්වය පිළිබඳව දැනුම් ෙදමින් එම 
පෙද්ශවලින් ජනතාව ඉවත් කළ යුතුයි කියන දැනුම් දීම කර 
තිෙබනවා. එම අවදානම් තත්ත්වය පිළිබඳව අෙප් අවධානය ෙයොමු 
කර තිබියදීත් එය සිදුෙවලා තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මට කියන්න පුළුවන් 
මහනුවර දිස්තික්කය පිළිබඳව විතරයි. එම දිස්තික්කෙය් තිෙබන 
පාසල් පිළිබඳව මා කියන්න ඕනෑ.  මහනුවර දිස්තික්කෙය් 
පමණක් නාය යෑෙමන් හානියට පත්විය හැකියි කියලා ජාතික 
ෙගොඩනැඟිලි පර්ෙය්ෂණ ආයතනෙයන් අනතුරු ඇඟවීම් කර 
තිෙබන පාසල් 50ක් පමණ තිෙබනවා. දැනටමත් ඒ පාසල් 
කිහිපයකින් දරුවන් ඉවත් කරලා එම ෙගොඩනඟැලි පාවිච්චියට 
ෙනොගත යුතුයි කියා අනතුරු හඟවලා තිෙබනවා. ගරු ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත තුමාෙගනුත්, ඒ වාෙග්ම අධ ාපන 
අමාත තුමාෙගනුත් මම විෙශේෂ ඉල්ලීමක් කරනවා. ගියවර නාය 
යෑම නිසාත් ආඬියාකඩවත මුස්ලිම් පාසෙල් ෙගොඩනැඟිල්ලක් ඒ 
ළමයින්ට පාවිච්චි කරන්න බැරි තත්ත්වයට පත්ෙවලා තිබුණා. 
ෙමවර ගම්ෙපොළ සහිරා විදුහෙල්ත් ෙගොඩනැඟිල්ලක් ඉවත් 
කරන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. 

තවත් එවැනි ෙගොඩනැඟිලි රාශියක් තිෙබනවා. මහනුවර 
දිස්තික්කෙය් විතරක් එවැනි ෙගොඩනැඟිලි 50ක් පමණ තිෙබනවා.  
ඒ වාෙග්ම වතුකර පෙද්ශවල  එවැනි ෙගොඩනැඟිලි ඊට වඩා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම අධ ාපන අමාත ාංශය ෙම් 
පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරලා,  අවශ  ෙගොඩනැඟිලි වහාම හදා 
දිය යුතුය කියන කාරණය ෙකෙරහි මා ෙම් ගරු සභාෙව් අවධානය 
ෙයොමු කරවනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, රත්නපුර දිස්තික්ක සහ 
කෑගල්ල දිස්තික්කෙය්ත්, අෙනකුත් දිස්තික්කවලත්  ෙම් වාෙග් 
පශ්නවලට මුහුණ ෙදන පාසල් ගණනාවක් ඇති. පාසල් 
ෙගොඩනැඟිලි පිළිබඳව තීරණ ගැනීෙම්දී ෙමම පාසල්වලට 
මූලිකත්වය ලබා ෙදන්න කියා මා පථමෙයන් ඉල්ලීමක් කර 
සිටිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම 
ෙකොෙළොන්නාව, ෙගොතටුව, අයිඩීඑච් ආදි පෙද්ශවල සිදු වී තිෙබන 
ගං වතුර හානිය දිහා බැලුවාම අපට ඉතා පැහැදිලිව ෙපෙනන 
ෙදයක් තමයි, 1940න් පසුව කැලණි ගෙඟ් වම් ඉවුෙර්ත්, දකුණු 
ඉවුෙර්ත් සාදා තිෙබන බැම්ම නැවත වරක් සකස් කර නැහැ කියන 
එක. 1940න් පසුව ඒ බැම්ම නැවත වාරයක් සකස් කරලාත් නැහැ; 
ඒ පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු ෙවලාත් නැහැ. ගඟ ආශිත දකුණු 
ඉවුෙර් බැම්ම නම් දැන් හදලා තිෙබනවා. නමුත් වම් ඉවුෙර් 
කිෙලෝමීටර ෙදකකට ඈතින් තමයි ඒ බැම්ම සාදා තිෙබන්ෙන්. ෙම් 
මිටියාවත -වර්ග කිෙලෝමීටර 30ක පහත් බිම් හැටියට තිෙබන ඒ 
භූමි පමාණය- මුලින්ම ෙකොළඹ නගරෙය් අඩු ආදායම්ලාභි පවුල්  
පදිංචි වීමට පටන් ෙගන දැන් වන විට ශීඝෙයන් නාගරීකරණයට 
ලක් වූ පෙද්ශයක් හැටියට අප දකිනවා.   ෙම් වර්ග කිෙලෝමීටර 
30ක භූමි පමාණය තුළ ෙතත් බිම් තිබුණා; කුඹුරු තිබුණා. ඒවා 
පිළිබඳව ගත යුතු කියා මාර්ග කිහිපයක් තිබුණා.  විෙශේෂෙයන් ඒ 
පිළිබඳව සකස් කරපු ඉංගීසි කථාවක ෙකොටසක් මා ළඟ 
තිෙබනවා.  ෙමම විස්තර ටික  මෙග් කථාෙව් ෙකොටසක් හැටියට 
හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් පළ කරන්න කියා මා ඉල්ලා සිටිනවා.    
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[ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා] 
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ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Minister, please now wind up.  
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා මතු කරපු පශ්න කීපයක් 

පිළිබඳව, ඒවාට අදාළ විසඳුම් පිළිබඳවත්, පහත් බිම් සංවර්ධන 
මණ්ඩලය ගත් කියා මාර්ග පිළිබඳවත්, මින් ඉදිරියට ගත යුතු කියා 
මාර්ග පිළිබඳවත්  විස්තරාත්මක  කරුණු කීපයක් ෙමහි සඳහන් 
ෙවනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Minister, you can table that.  

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී  මා එය සභාගත* කරන අතර,  ජනතාවෙග් 

දැනගැනීම පිණිස මෙග් කථාෙව් ෙකොටසක් හැටියට එය හැන්සාඩ් 
වාර්තාෙව් පළ කරන්න කියා ඉල්ලා සිටිමින් මා සමු ගන්නවා.    

 
සභාෙම්සය මත තබන ලද කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස: 
சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட உைரயின் எஞ்சிய பகுதி:: 
Rest of the speech tabled: 

 
According to findings of studies carried out for the Greater 
Colombo Basin an area of approximately 380 hectares of retention 
areas should be reserved together with Madiwela South Diversion 
and New Mutwal tunnel in order to maintain a safety flood level. 

• One of the main long-term remedial measure proposed aiming 
at reducing storm water runoff to the Parliament Lake 
catchment is the Madiwela South Diversion Scheme. The 
scheme envisages diverting storm water runoff from the 
upstream basin to the Bolgoda Basin. This scheme once 
implemented will result in a satisfactory drainage mediatory 
solution  along with the Weras Ganga Scheme.  

• New Mutwal tunnel was proposed by the JICA study in 2003 
for enhancing the draining out capacity of the Greater Colombo 
basin. A tunnel section with a 4.0m diameter and a length of 
740m is proposed to run from Walls Lane to the outfall to the 
sea located on the seaside of the Muthwella Mawatha. 

• The construction of Gothatuwa pumping station is also 
identified as a vital solution for recession of flood in the 
Colombo Basin. This will reduce the water level of the 
downstream of Parliament Lake so that flow rate at the outlet of 
Parliament Lake will significantly increase giving rise to quick 
recession of floods in the Parliament catchment. 

• Widening of bridges in Wellawatta canal at High Level Road 
and Galle Road would significantly contribute for quick 
recession of floods in Colombo Basin which is a great 
hindrance to flow at these locations especially during floods.  

• Metro Colombo Urban Development Project is aimed at (i) 
reduce flooding in the catchment of the Colombo Water Basin, 
and (ii) strengthen the capacity of local authorities in the 
Colombo Metropolitan Area to rehabilitate, improve and 
maintain local infrastructure and services. One of the 
components of the project is flood and drainage management 
through improvements to flood and drainage management 
infrastructure in the Colombo Water Basin.  

Recent floods 

Swelling of the Kelanin River resulted in the severe flooding of the 
areas coming within the “unprotected areas” such as Kolonnawa, 
Gothatuwa, IDH etc.  

Two flood protection bunds constructed along the banks of the Kealni 
River retains    the water of the river during heavy rains. Bunds were 
constructed in the 1940s by the Department of irrigation. Bunds run 
from Nagalagam Street up Kaduwela along the banks of the Kelani 
River.  

While the right bank bund is built along the river the left bank bund is 
built at a distance of about two kilometers of the left bank of the river. 
The area between the left bank of the river and the bund is designated 
as “unprotected area” covering approximately 30-square kilometer area 
in extent. The areas affected by the recent floods come within this area 
and is highly urbanized and densely populated.  

 

Options 

 Possibility of constructing a protection bund along the left 
bank of the Kelani River to protect the “unprotected area”. The 
Climate Resilience Improvement Project (CRIP) is studying 
this. However this should be carefully assessed on the basis of 
impact that would be caused to upstream areas such as 
Hanwella and Awissawella.  

 Relocation of people and assets from “unprotected area” to 
mitigate the effects of floods. However relocation would be at 
an enormous cost and requires massive movement of people. 
Next best option is to build a protection bund along the left 
bank of the Kelani River and make the “unprotected area” as 
protected.  

 Zoning of the “unprotected area” to identify vulnerable levels 
and provide solutions.  

Other matters 

Damaged to life, property and other assets run in to thousands of 
millions and the rehabilitation and reconstruction effort would take 
months if not years. Restoring the civil life of the affected, relief 
measures, payment of compensation, repair and replacement of 
infrastructure requires well coordinated and concerted effort involving 
all stakeholders including the affected. 

In addition persons affected by the recent floods are unable to exercise 
certain rights and enjoy certain benefits as a result of their inability to 
comply with certain existing legal requirements a special legislation is 
necessary to provide for - 

1. the issue of death certificates to missing persons. 

2. the exclusion of period of dispossession of property during 
floods for purpose of prescription. 

3. special protection to land and property (tenants and leases) 

4. any other incidental matters. 
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Thank you. Hon. R. Sampanthan, please. You have 

ten minutes.  
 
 

[2.18a.m.] 
 

ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා (විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් 
නායකතුමා) 
(மாண் மிகு இராஜவேராதியம் சம்பந்தன் - எதிர்க்கட்சி 

தல்வர்) 
(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 
Thank you, Mr. Deputy Speaker.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

Sir, at the commencement of my speech, I wish to pay 
our deepest and most sincere sympathies to all the people 
who have been affected by this disaster that has occurred 
recently. A large number of people have died; a large 
number of people have gone missing; several tens of 
thousands of people have been displaced; a large number 
of houses have been destroyed and other assets have been 
destroyed. We feel very intensely for the people who have 
suffered this natural disaster and I think it must be 
acknowledged that the people have suffered immensely.  

Most unfortunately, Mr. Deputy Speaker, as is usual, 
it is the weaker sections of the society who have suffered 
the most. That is what invariably happens.  But that 
makes our responsibility even greater, because we have 
indeed a very sacred responsibility to look after the 
weaker sections of the society. Therefore, I would urge 
the Government to make its best efforts and to do 
everything that needs to be done to ensure that the 
suffering of these people is mitigated to the maximum 
possible extent. I would even go thus far and say that if 
the affluent sections of our society have to be called upon 
in some way to provide for the amelioration of the 
immense harm and difficulty that has been caused to the 
weaker sections of the society, the Government should 
not hesitate to take such action. Currently, we are 
concerned with relief and what needs to be done. I have 
not the slightest doubt that  all concerned would do the 
maximum to ensure that these people are looked after as 
best as is possible.  In due course of time, when we 
discharge our obligations by the people who have been 
affected and they themselves for the present come out of 
their difficulties, we all will begin to once again forget the 
natural disaster and the fact that a natural disaster can 
occur once again. I wish, in that context, Sir, to look at 
the larger picture. 

Natural disasters are inevitable.  They have happened 
in the past and they will continue to happen. The question 
I want to pose is to what extent are we prepared to face 
these natural disasters? To what extent are we prepared to 
give protection to the weaker sections of the society who 
are invariably the victims of these natural disasters? This 
is not something which can be done when the disaster is 
at our doorstep. It has to be accomplished in advance. 
Would it not be correct to say that the country faces the 
consequences of such disasters, and that such 
consequences of such disasters would be considerably 
mitigated if we were prepared to face the disaster in 
advance. Whether it be a flood or a landslide, advice 
should be sought from experts and plans must be prepared 
in disaster-prone areas to provide protection to the people 
- the poorer sections of the people - to enable them to be 
protected from such disasters. It is not sufficient for 
everyone to become active after the disaster has happened 
and people have suffered.  What have you done in the 
past to mitigate the consequences of the disasters that 
have happened? What are the lessons we have learnt 

consequent to what we have experienced in the past? 
Have we taken any steps to mitigate the consequences of 
these disasters? These are the questions that need to be 
answered.  Specific plans should be implemented to 
avoid or at least minimize their impact.  This, of course, 
Mr.  Deputy Speaker, requires a great deal of study, a 
great deal of planning and a great deal of preparation, 
based upon the advice of experts, persons who are 
knowledgeable and we will require resources to 
implement these plans.  

This is where I think, Sir, we are in a state of inability, 
because the fact of the matter is that we do not have the 
resources to be able to implement plans which can avoid 
or mitigate the disasters that happen naturally and the 
victims have been generally the poorer sections of the 
society.  We are a heavily indebted country - both 
domestic and foreign. Our debt service ratio is in excess 
of the income that we derive. 

We invest heavily on grandiose schemes, which we 
want implemented for one reason or another. Sometimes, 
for personal glory, we want these schemes to be 
implemented - airports, ports, airlines and various 
projects on which precious money belonging to the 
people is dumped - which do not generate income that 
such investments should normally generate. 
Consequently, the country is lacking in resources.  Even 
in the matter of providing protection to our people from 
natural disasters, even if we do the studies and draw the 
plans we do not have wherewithal with us to implement 
those plans.  That is why we have not been able to do 
anything in the past.  

Therefore, I would urge, Mr. Deputy Speaker, that if 
we need to get over these difficulties we need to come 
together; we need to stand together. This country needs to 
be developed; this country needs to progress 
economically. The people should be prepared to invest in 
this country without fear; the people should be able to 
contribute to the development of this country both local 
and foreign.  There must be foreign investment, and if 
foreign investment is to come, there must be stability in 
this country; there must be permanent peace in this 
country and the people must be confident that they can 
invest in this country. It is only then that we will be able 
to muster the resources that would enable us to 
accomplish such programmes. This country needs to be 
put on a better footing, Sir, and that can be done only 
when we come together and we all get together in the 
better interest of this country.  

Sir, before I conclude, I want to make just one small 
point.  That is, the districts that have been badly affected 
have been identified by international sources and we must 
ensure that all the districts  that have been badly affected 
are included in any special programme that will be 
implemented in regard to providing the necessary relief to 
the people and those districts.  

Thank you.   
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[ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා] 
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ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 5ක 

කාලයක් තිෙබනවා.  
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමා. 

 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 

විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් ෙමන්ඩිස් නැමැති නිලධාරිෙයක්,   
එම ෙකොමිෂන් සභාෙවන් නිකුත් කළ ලිපියක් මෙග් අතටම 
බාරදීමට අවශ  බව කියමින් ෙම් අවස්ථාව වන විට  
පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුළට පැමිණ තිෙබනවා. මා දන්නා විධියට සහ 
මා විශ්වාස කරන විධියට, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් සියලුම 
වරපසාද සහ අයිතිවාසිකම් අනුව බැලුෙවොත්, එම ෙකොමිසෙම් 
නිලධාරිෙයකුට මෙග් අනුමැතියකින් ෙතොරව මට ලිපි බාරෙදන්න  
පාර්ලිෙම්න්තු පරිශය තුළට එන්න අවසරයක් නැහැ; එෙහම 
අයිතියකුත් නැහැ. මට ලිපියක් පුද්ගලිකව අතට ෙදන්න වුවමනා 
නම්, මා නිවෙසේ සිටින ෙව්ලාවක පැමිණ ෙදන්න පුළුවන්. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළට 
ෙමෙහම එන්ෙන් ඇයි? ෙමොකක්ද, ඒකට තිෙබන බලය? ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මෙග් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පශන්යක් ගැන 
පමණක් ෙනොෙවයි, මම කියන්ෙන්. ෙමහි සිටින සෑම 
මන්තීවරෙයකුම සම්බන්ධවයි. පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුළට ඇවිල්ලා 
"අතටම ලියුම ෙදන්න ඕනෑ" කියා බලපෑම් කරන්න Commission 
to Investigate Allegations of Bribery or Corruption එකට 
පුළුවන්ද?  මම දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් කථාවක් කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ඉන්නවා. එෙහම තිෙබද්දී ෙමොකක්ද, ෙම් 
කරන ෙද්? ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, කරුණාකර 
මන්තීවරුන්ෙග් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ සලකා බලා, ෙම් පිළිබඳ 
නිසි පියවර ගන්න කියා මම ඔබතුමාෙගන් ඉතා ඕනෑකමින් ඉල්ලා 
සිටිනවා. [බාධා කිරීම්] ඒ පුද්ගලයාව ආපසු යවන්න, ගරු 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි.  

 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමනි, ඒ ආයතනය ෙමොකක්ද? 
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් 

ෙමන්ඩිස් නැමැති නිලධාරිෙයක්.  
 

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

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

පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේදී අත් අඩංගුවට ගන්න බැහැ.  
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ලිපියක් බාරදීමට වුණත්, එතුමාෙග් ෙපෞද්ගලික නිවසක් 

තිෙබනවා. ගිහිල්ලා එතුමාව මුණගැසීමට කමයක් තිෙබනවා. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී, මන්තීවරෙයකුට එෙහම  කිසිම බාහිර 
බලපෑමක් කරන්න බැහැ.  

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

පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේදී අත්අඩංගුවට ගන්න බැහැ.  
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙම් කාරණය අත් අඩංගුවට ගැනීමක් සම්බන්ධව ෙනොෙවයි, 

notice එකක් බාරදීමක් ගැනයි. [බාධා කිරීම්] ගරු විමල් වීරවංශ 
මැතිතුමනි,  ඒ කාරණය ගැන ගරු කථානායකතුමා දැනුවත් කර, 
ගරු කථානායකතුමා හරහා අවශ  කියා මාර්ගය ගැනීමට මා 
කටයුතු කරන්නම්.  

මීළඟට, ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මැතිතුමා. 

 
[අ.භා. 2.31] 
 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා (නිපුණතා සංවර්ධන හා 
වෘත්තීය පුහුණු  රාජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார - திறன் அபிவி த்தி 
மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon.  Palitha Range Bandara - State Minister of Skills 
Development and Vocational Training) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,  ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් 

මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ සභාව කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාව පිළිබඳව 
අදහස් දැක්වීමට පුංචි කාලයක් ෙහෝ  ලබා දීම පිළිබඳව මා ඉමහත් 
සතුටට පත් ෙවනවා. ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් ආපදා 
තත්ත්වය මුලින්ම ආරම්භ වුෙණ් මා නිෙයෝජනය කරන පුත්තලම් 
දිස්තික්කෙයනුයි. පසු ගිය 17 ෙවනිදා ඇතිවූ ඒ තත්ත්වයත් සමඟ 
පුත්තලම් දිස්තික්කෙය් පවුල් 11,230ක  සාමාජිකයන් 43,242කට 
ෙම් ආපදා තත්ත්වයට, ගංවතුර තත්ත්වයට මුහුණ දීමට සිද්ධ 
වුණා. සුරක්ෂිත මධ ස්ථාන කරා පවුල් 5,015ක සාමාජිකයන් 
18,052ක් ඇතුළත් කිරීමට අපට සිද්ධ වුණා. සුරක්ෂිත මධ ස්ථාන 
95ක් පුත්තලම් දිස්තික්කය තුළ ආරම්භ කරන්න සිද්ධ වුණා ගරු 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි.  

පුත්තලම් දිස්තික්කෙය් දිස්තික් ෙල්කම් එන්.එච්.එම්. 
චිතානන්ද  මැතිතුමා ඇතුළු අනිකුත් නිලධාරින්, වයඹ පළාත් 
ආණ්ඩුකාරතුමිය වන අමරා පියසීලි රත්නායක මැතිනිය, වයඹ 
පළාත් පධාන අමාත තුමා, වයඹ පධාන ෙල්කම් (වැඩබලන), 
පුත්තලම දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් සියලුම නිලධාරින්, 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 16හි පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරු ඇතුළු 
අනිකුත් නිලධාරින්, දිස්තික් ආපදා කළමනාකරණ ඒකකෙය් 
සහකාර අධ ක්ෂතුමා ඇතුළු නිලධාරින්, බලෙසේනාධිපති කර්නල් 

419 420 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

එල්.එස්.පී.  ෙපෙර්රා මැතිතුමා, අණෙදන නිලධාරි ඒ.එච්.ඩී. 
තරංගන මැතිතුමා ඇතුළු නාවික හමුදා කණ්ඩායම, අණෙදන 
නිලධාරි වින්ග් කමාන්ඩර් එල්.ඩී.ආර්.පී. ගුණවර්ධන මැතිතුමා, 
කල්පිටිය විජය නාවික හමුදා කඳවුෙර් අණෙදන නිලධාරි 
කුමාරසිංහ මැතිතුමා, පුත්තලම ෙජ ෂ්ඨ ෙපොලිස් අධිකාරිතුමා, 
හලාවත ෙජ ෂ්ඨ ෙපොලිස් අධිකාරිතුමා ඇතුළු නිලධාරින්, 
අණෙදන නිලධාරි ලුතිනන් කර්නල් වයි.එම්. පුංචිබංඩා මහතා 
ඇතුළු සිවිල් ආරක්ෂක බලකා කණ්ඩායම, විෙශේෂ කාර්ය බලකා 
කණ්ඩායම, ෙගොවිජන සංවර්ධන සහකාර ෙකොමසාරිස් - හලාවත, 
පළාත් ෙසෞඛ  අමාත ාංශ  ෙල්කම්, පළාත් වාරිමාර්ග අධ ක්ෂ, 
පළාත් සමාජ ෙසේවා අධ ක්ෂ, වාරිමාර්ග ඉංජිෙන්රු - තබ්ෙබෝව 
සහ ඉඟිනිමිටිය, ෙන්වාසික ව ාපාර කළමනාකරු තබ්ෙබෝව සහ 
ඉඟිනිමිටිය ආදී රාජ  අංශය නිෙයෝජනය කරන නිලධාරින් විශාල 
පමාණයක්, ෙම් පශ්නයට මුහුණ දුන් මුල් අවස්ථාෙව් සිටම එකට 
එක්කාසුෙවලා කටයුතු කළා, ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි.  

ෙවොයිස් ආයතනය, මර්සි ලංකා ආයතනය, වර්ල්ඩ් විෂන් 
ආයතනය, මුස්ලිම් හෑන්ඩ්ස් ආයතනය, ෙබෙරන්ඩිනා ආයතනය,  
නිදන් ආයතනය වැනි රාජ  ෙනොවන සංවිධානත්, පුත්තලම 
ෙහෝල්සිම් ලංකා ආයතනය, පුත්තලම ෙසෝල්ට් ආයතනය වැනි 
ෙපෞද්ගලික ආයතනත්, ගාමීය මට්ටෙම් ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධාන හා 
පුද්ගලයින් එකට එක්කාසුෙවලා ඉතාමත් කමවත්ව, විධිමත්ව, 
විනයගරුකව ෙම් ෙමෙහයුම දියත් කළා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒ ෙමෙහයුම දියත් කිරීම 
තුළින් අෙප් දිස්තික්කෙය් මිනිසුන්ෙග් ජීවිත අවදානම අවම 
කරෙගන, ඔවුන් ෙබ්රා ගැනීමට අපට හැකියාව ලැබුණා. 
විෙශේෂෙයන්ම ආරක්ෂක අංශ, ෙපොලීසිය කරන ලද කැප කිරීමත් 
එක්ක ඔවුන්ෙග් ජීවිත ෙබ්රා ගන්න පමණක් ෙනොෙවයි, ඔවුන් 
සුරක්ෂිතව කඳවුරුගත කරන්නත්, කඳවුරුවල ඉන්න කාලය තුළ 
ඔවුන්ෙග් ෙද්පළ ආරක්ෂා කර ෙදන්නත් අපට පුළුවන්කම 
ලැබුණා, ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි. ජනතාව විසින් ලබා 
ෙදන ලද සහන නිසියාකාරව ඒ කඳවුරුගත උදවිය ෙග් පවුල්වලට  
කමවත්ව, විධිමත්ව ලබා ෙදන්නටත් අපට පුළුවන් වුණා.  

මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු අගාමාත තුමා ඉතාම ෙගෞරවෙයන් 
සිහිපත් කරනවා, ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි. ෙම් ව සනය 
සිදු වුණු ෙමොෙහොත, තබ්ෙබෝ  ව කුඩාවැව පෙද්ශෙය් ජනතාව 
තමන්ෙග් ජීවිතය පිළිබඳව අවිනිශ්චිතභාවයකින්, මර බිෙයන් ගත 
කරපු ෙමොෙහොතක්. ගරු අගාමාත තුමාට අපි ෙම් පිළිබඳව 
දුරකථනෙයන් දැනුම් දුන්නාම එතුමා පැය භාගයක් යන්නට 
පථමෙයන් ගුවන් හමුදා ෙව් ෙහලිෙකොප්ටර් යානා අපට ලබා 
දුන්නා. ඒ ආකාරයට  එක වරකට එක් පුද්ගලෙයකු බැගින් ෙහෝ 
අනතුරු ෙවච්ච  පෙද්ශෙයන් ෙගොඩ ගන්නට එතුමා අපට සහාය 
දැක්වූවා. ෙම් තුළින් මර භිෙයන් සිටි ජනතාවෙග් මර භිය තුරන් 
ෙවලා ඔවුන්ට විශ්වාසයක් ඇති වුණා අෙප් ජීවිතත් ෙබ්රා ගන්නවා 
කියලා. ඒ වාෙග් ෙලොකු කැප කිරීමක් කළා. ඒ කළ කැප කිරීම 
අගය කරන අතෙර්, ඒ දැක්වූ සහෙයෝගය පිළිබඳව ගරු 
අගාමාත තුමාටත් මම විෙශේෂ ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම අෙප් දිස්තික්කෙය් මම ඉහතින් සඳහන් කළ සියලුම 
නිලධාරීන්ට ඒ ෙගෞරවය පුද කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් සිද්ධිය ඇති වුණාම 
ඇෙමරිකාව, ඉන්දියාව, චීනය සහ ජපානය වාෙග් රටවල් ගුවන් 
යානා මඟින් විපතට පත් වුණු ජනතාවට ආධාර, අනුගහයන් ලබා 
ෙදන්නට කටයුතු කළා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු රාජ  ඇමතිතුමා, දැන් අවසන් කරන්න. 
 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
මම තව විනාඩියකින් අවසන් කරනවා, ගරු නිෙයෝජ  

කථානායකතුමනි.  

ඒ විපතට පත් වුණු ජනතාවට ඒක විශාල අස්වැසිල්ලක්, 
සහනයක් වුණා; රජයට විශාල අස්වැසිල්ලක්, සහනයක් වුණා 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි. මම විෙශේෂෙයන්ම අද තිෙබන 
තත්ත්වය පිළිබඳව සතුටු ෙවනවා, ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි. 2004දී සුනාමිය ආවා. 2004දී සුනාමිය 
ඇවිල්ලා ජීවිත විනාශ වුණාම, ෙද්ෙපොළ විනාශ වුණාම එදා සිටි 
පාලකෙයෝ විෙද්ශ රටවලින් ලැබුණු ආධාර අරෙගන ගිහින් 
තමන්ෙග් ගිණුම් පටන් ගත්තා, "Helping Hambantota" කියලා. 
තමන්ට ඕනෑ විධියට ඒ මහජන ෙද්ෙපොළ, මහ ජනයාට උදවු 
කරන්නට දුන්නු ෙද්ෙපොළ විනාශ කරන්නට, කාබාසිනියා 
කරන්නට කටයුතු කළා. නමුත් පසු ගිය වසෙර් ජනවාරි 8ෙවනි දා 
ඇති වූ ෛමතී පාලනය නිසා "Helping Aranayaka" කියලාවත්, 
"Helping Polonnaruwa" කියලාවත්, "Helping Kolonnawa" 
කියලාවත් ගිණුම් ආරම්භ කෙළේ නැහැ. ඒ ලැබුණු ආධාර සියල්ල, 
දව  සියල්ල, මුදල් සියල්ල තුළින් ෙම් රෙට් ගං වතුරින් විපතට 
පත් වූ ජනතාවට සහන ලබා ෙදන්නට කටයුතු කළා. එෙහම නම් 
ජනවාරි 8ෙවනි දා ෙම් රෙට් ජනතාව ගත්තු තීන්දුව නිවැරදි 
තීන්දුවක් කියන එක "Helping Hambantota" වාෙග් ගිණුම් 
නැවත  ආරම්භ ෙනොවීම තුළ, එක එක්ෙකනාෙග් ෙපෞද්ගලික 
අවශ තාවලට ඒවා පාවිච්චි ෙනොවීම තුළ ඉතාමත්ම පැහැදිලිව 
ෙපෙනනවා කියන කාරණයත්, ෙම්ක නිවැරදි යහ පාලනයක් 
කියන එකත් ෙම් සභාෙව්දී ඉතා ආඩම්බරෙයන් පකාශ කරන්නට 
මම කැමැතියි, ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි.  

අපි නිදහස ලබලා අවුරුදු 68ක් ගත ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
අවුරුදු 68 තුළම හැම අවුරුද්දකම වාර ෙදකක් වී විකිණීමට 
ෙනොහැකි ෙගොවීන්ෙග් පශ්නයට අපට මුහුණ දීමට සිදු ෙවනවා. 
ෙම් රෙට් වැඩි පිරිසක් ජනතාව හැම අවුරුද්ෙද්ම ජනවාරි මාසය 
වන විට පාසල් දරුවන් ඉස්ෙකෝලවලට ඇතුළත් කර ගැනීම 
පිළිබඳ පශ්නයට මුහුණ ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් ගං වතුර 
පශ්නය, නියඟය පශ්නය සහ කුණු පශ්නය තිෙබනවා. ෙම් පශ්න 
පහට විධිමත් විසඳුමක් අප නිදහස ලබලා අවුරුදු 68ක් ෙම් රට 
පාලනය කළත් තවමත් ලබා ගන්නට ෙනොහැකි වුණා. ගරු 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, එෙහම නම් අපි සියලු ෙදනාම එකතු 
ෙවලා කල් ෙනොයවා ෙම් සියල්ලට විසඳුම් ෙසවීම අත වශ යි 
කියන කාරණය මතක් කරමින්, ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් 
මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම සත්ුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා.  

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මීට ෙපර ඉදිරිපත් කරන ලද 
පැමිණිල්ල පිළිබඳව මම ගරු කථානායකතුමාෙගන් විමසුවා. ඒ 
පැමිණිල්ල පකාරව ඒ නිලධාරියා අද පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමා ඒ නිලධාරියාව වහාම කියාත්මක 
වන පරිදි හරවා යවා තිෙබනවා. එෙහම පැමිණ මන්තීවරයකුට 
Notice එකක් එෙහම නැත්නම් ලිපියක් දීම එතුමා පිළිගන්ෙන් 
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නැහැ, එම නිසා එන්න එපා කියලා තිෙබනවා. එම නිසා ෙම් ගැන 
ඔබතුමාට ලිඛිතවත් එතුමාව  දැනුවත් කරන්නට පුළුවන්.  

 
[අ.භා. 2.39] 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

පසු ගිය දිනවල අෙප් රෙට් ඇති වුණු ගං වතුර උවදුරු 
තත්ත්වය, ස්වභාවික ආපදාව ෙම් රෙට් ජීවත් වන සිංහල, ෙදමළ, 
මුස්ලිම් සියලු ජන ෙකොටස් ඉතාම සංෙව්ගී වුණු අවස්ථාවක්. 
පළමුෙකොටම ඒ ස්වභාවික ආපදාෙවන් මරණයට පත් වුණු සියලු 
ජනතාවට වාෙග්ම අෙනකුත් දුෂ්කරතාවලට පත් වුණු සියලු 
ජනතාවට අපි අෙප් කනගාටුව, සංෙව්ගය ෙම් අවස්ථාෙව්දී පළ 
කරනවා.   

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට්  ෙපොදු ජනතාව 
ඔවුන්ෙග් තිෙබන මානව දයාව, විපෙත්දී අෙනකා ෙවනුෙවන් 
නැඟී සිටීෙම් ගුණය නැවත වතාවක් ෙම් විපත්තිදායක අවස්ථාෙව්දී 
විදහා දැක්වූවා, ෙපන්නුම් කළා, සනාථ කළා. ෙම් රෙට් 
ජනතාවෙග් කෘතෙව්දී භාවය ගැන සමාජ ෙවබ් අඩවි ජාලාවල 
තිබුණු ෙද්වල් මම දැක්කා. ශී ලංකාවට පැමිණ සිටින තුර්කිෙය් 
එක්තරා ෛවද වරියක් හැඬු කඳුළින් යුතුව ඇෙග් Facebook 
ගිණුෙම් සටහනක් තබලා කියනවා, "ලංකාෙව් ජනතාව විපතකදී 
අෙනක් මනුෂ යන් ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් වීෙම් ගුණය ගැන මට 
හිතා ගන්නවත් බැහැ. මම ඒ ගැන ලියන්ෙන් කඳුළු සලමින්" 
කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, සමහර ෙවලාවට අපි ෙම් 
මහා ගුණය යටපත් කරලා ෙපොඩි නුහු ගුණක් ගැන කථා කරන්නට 
ෙබොෙහොම උනන්දු ෙවනවා. අපි අෙප් සමාජෙය් දුර්ගුණ ගැන කථා 
කරනවා. ෙම් විපත ඇතුෙළේ දැකපු ඉතාම වැදගත් ෙද් තමයි මානව 
දයාව.  මුල් දවස් ගණනාව තුළ විපතට පත් වුණු මිනිසුන්ට කන්න 
දුන්ෙන්, ඒ ෙවනුෙවන් නැඟී සිටිෙය් සංෙව්දී ජනතාවයි.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, විපතට පත් වුණු හැම 
මිනිෙහක්ම පන්සලට ෙහෝ ෙවනත් ආගමික ස්ථානයකට ෙහෝ 
පාසලකට ෙහෝ ආෙව්  නැහැ. අපි දන්නවා, පහළ මැද පාන්තික 
ජනතාව විශාල පමාණයක් ෙම් විපතට ෙගොදුරු වුණු බව. ෙගොඩාක් 
ෙවලාවට ඒ පවුල් ෙදක, තුන, හතර, පහ බැගින් ඒ අවට තිෙබන 
විපතට පත් ෙනොවුණු ෙගවල්වල තමයි තියා ගත්ෙත්. ඔවුන් ජීවත් 
වුෙණ්, කෑෙව් බිව්ෙව්, ඔවුන්ව බලා කියා ගත්ෙත් ඔවුන්ෙග්ම 
පරිසරෙය් සිටි, නමුත් විපතට පත් ෙනොවුණු අෙනක් නිවාසවල 
මිනිස්සුයි. ඒ  මිනිස්සු ඒ සියලු ෙදනාම රැක බලා ගන්න ඉදිරිපත් 
වුණා. ෙමොන තරම් දුෂ්කර වුණත් දින හතකට වැඩි කාලයක් ඒ අය 
ආරක්ෂිතව රැක බලා ගන්න මහජනයා ඉදිරිපත් වුණා. අපි ඒ 
මනුස්සකමට නැවත නැවතත් දණ ගහලා වඳින්න ඕනෑ. ෙම් 
ෙපොෙළොවට අනන  වූ ඒ මනුස්සකමට දණ ගහලා වඳින්න ඕනෑ, 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි. කාෙග්වත් ආරාධනාවකින් 
ෙතොරව සමහරු වැලිගම පැත්ෙතන් ෙබෝට්ටු අර ෙගන ඇවිල්ලා 
තිබුණා. සුනාමි ව සනෙය්දී ෙමෙහේ මිනිස්සු එෙහේ ගිහිල්ලා කරපු 
ෙද්වල් ගැන ඔවුන්ට සිහිපත් ෙවලා  කෘතෙව්දී හැඟීෙමන් ඒ 
විපතට ලක් වුණු; ආපදාවලට ලක් වුණු පෙද්ශවලට ෙබෝට්ටු අර 
ෙගන දකුෙණ්, වැලිගම පැත්ෙත් ධීවරෙයෝ ඇවිල්ලා තිබුණා. 
මීගමුෙව් ධීවරෙයෝ ඇවිල්ලා තිබුණා, ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි. ෙමතැනින් ෙපෙනනවා අෙප් සමාජය, ඇත්ත 
වශෙයන්ම දින ගණනාවක් ඒ මිනිස්සු රැක බලා ගන්න 
පුෙරෝගාමීව ෙමෙහවර කළ ආකාරය.  ආපදා කළමනාකරණ 

අමාත ාංශය ෙමොකුත්ම කෙළේ නැහැයි කියලා මම කියන්ෙන් 
නැහැ. ඔවුන් යම් යම් දුෂ්කරතාවලට මුහුණ ෙදන්න ඇති. නමුත් ඒ 
මහා ජනකාය ඉතාම සංෙව්දීව, පශ්නය තිෙබන තැනටම ගිහිල්ලා 
පශ්නයට ලක් වුණු ජනතාව ෙවනුෙවන් කළ හැකි සියලු ෙදයක්ම 
කරන්න ඉදිරිපත් වුණා. අපි දැක්කා සාමාන ෙයන් සමාජ ජාලා,  
ෙගොඩක් ෙවලාවට ෙද්ශපාලන  වශෙයන් එකිෙනකාට එෙරහිව 
පහර එල්ල කර ගන්න එළෙඹන සමාජ ජාලා ෙම් අවස්ථාෙව් 
ෙද්ශපාලන වාද ෙභ්ද අතහැරලා, මානුෂවාදී හැඟීෙමන් පිළිසරණ 
ෙසොයන ඒ ජනතාවට අවශ  කරන සහාය ෙදන්න ස්වයංකීයවම 
ඉදිරිපත් වුණු ආකාරය. ඒ සමාජ ජාලා ආශිතව කටයුතු කරන 
තරුණ පජාව තමන්ෙග් මානව දයාව විදහා දක්වමින් පුෙරෝගාමීව 
ඒ කාර්යයට කැප වුණා.   

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,  ෙම් ෙවලාෙව් ශී ලාංකික 
ජනතාව වර්තමාන පාලනෙයන් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙදයක් 
තිෙබනවා. අවතැන් වුණු ලක්ෂ ගණනාවක ජනතාවක්. මුළු 
ෙසේසතම නැති වුණු මිනිස්සු ඉන්නවා. යාන වාහන නැති වුණු 
මිනිස්සු ඉන්නවා. ෙගදර ඔප්පුව පවා නැති වුණු මිනිස්සු ඉන්නවා. 
ඇඳ ෙගන ආපු ඇඳුම පමණක් ඉතිරි වුණු මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒ අය 
ෙමෙතක් කාලයක් දුක් විඳලා ෙගොඩ නඟා ගත් ජීවිතෙය් සෑම 
ෙභෞතික සම්පතක්ම අහිමි වී මහා ෙව්දනාවකින් ෙපෙළන මිනිස්සු 
බවට පත් ෙවලා සිටිනවා.  ඔවුන්ට ලබා ෙදන පිළිසරණ කල් ගත 
ෙනොකර ඉතා ඉක්මනින් නිසියාකාරව ලබා දිය යුතුයි, ගරු 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි. වතුර බැහැලා යාවි. මඩ ටික ශුද්ධ 
කර ගනීවි. යන්න තිෙබන්ෙන් හිස් වුණු ෙගයකට. තිබුණු ෙභෞතික 
සම්පත් සියල්ල අහිමි ෙවලා. නිවෙසේ ඔප්පුව පවා අහිමි ෙවලා. 
දරුවන්ෙග් ෙපොත්පත් පවා අහිමි ෙවලා. ඒ හිස ්තැන පුරවන්න අපි 
මැදිහත් ෙවන්න ඕනෑ. ඒ මානුෂවාදී ෙමෙහයුම සඳහා සකීයව 
වහාම කියාත්මක ෙනොවුණෙහොත් ඔවුන් ෙකොයි විධිෙය් 
අසරණභාවයකටද වැෙටන්ෙන් කියන එක අපට ෙත්රුම් ගන්න 
පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා ෙම් අය නඟා 
සිටුවීම ෙවනුෙවන්  රජය සෑම ශතයක්ම  ෙයොදවයි කියලා. 
කනගාටුෙවන් වුණත් ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ.  

කැලණිය පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයට ෙම් වන විට 
රුපියල් ලක්ෂ 40ක මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ මුදල විපතට 
පත් වුණු ජනතාවෙග් සංඛ ාෙවන් ෙබදා බැලුෙවොත් තනි 
පුද්ගලයකුට වැඩිම වුෙණොත් ලැෙබන්ෙන් රුපියල් පහක මුදලක්. 
මම හිතන්ෙන් අපි මුදලක් ෙවන් කළාය කියනවාට වඩා ඒ 
ජනතාවෙග් අවශ තා ෙමොනවාද, -එකිෙනකාෙග් අවශ තාවන් 
ෙවනස්.- ඒ අවශ තා ඉෂ්ට කරන්න රජයක් හැටියට පූර්ණ ෙලස 
මැදිහත් ෙවන්න ඕනෑ කියලායි.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,  පසු ගිය දා ගංවතුර කාලෙය් 
අමාත  මණ්ඩලයට ආවා "අටවන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු 
මන්තීවරුන් සඳහා වාහන සැපයීම" කියලා කැබිනට් පතිකාවක්.  
ඒ කැබිනට් පතිකාෙව් කියනවා, පක්ෂ නායකයාෙග් අනුමැතියට 
යටත්ව එන ෙල්ඛනයට වාහනයක් - අලුත් ජීප් රථයක්- හැම 
මන්තීවරයකුටම ෙදනවා කියලා. "හැම මන්තීවරයකු" කියන්ෙන් 
පක්ෂ නායකයා අනුමත කරන අය. දීලා තිෙබන permit එකට 
අමතරව තවත් වාහනයක් අලුතින් ෙදනවා. හැබැයි, පක්ෂ 
නායකයා අනුමත කරන්න ඕනෑ. ඔහු අනුමත කෙළේ නැත්නම් 
මන්තීවරයාට වාහනය හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. එතෙකොට ඒ 
වාහනයට ඉන්ධන පහසුකම් ලැෙබනවා. අවුරුදු පහක් ගියාට 
පස්ෙසේ ක්ෂය වීෙම් පදනම මත මන්තීවරයාට ඒ වාහනය අයිති කර 
ගන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න, ජනතාව ගංවතුරින් විපතට පත් 
ෙවලා සිටින ෙවලාවක ෙගන එන කැබිනට් පතිකාව.  ෙම්ෙකන් 
මහජනයාට ෙපෙනන්ෙන්, එකිෙනකාට අල්ලස් දී ෙගන 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න අපි ෙගොඩ ෙබදා ගන්නවා; වාහන ලබා 
ගන්නවා කියන එකයි.  

423 424 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් අතෙර් මහ විපතක් ෙපොෙළොෙව් සිදු ෙවමින් පවතිනවා. 
කරුණාකර, මන්තීවරුන්ට අල්ලස් ෙදන විධිෙය් වාහන සපයන්න 
එපා. [බාධා කිරීම්] ඉතින් ඒක කිව්වාම රිෙදනවා. [බාධා කිරීම්] මා 
ෙම් තරහට කියන ෙදයක් ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීම්] සිඩ්නි ජයරත්න 
මන්තීතුමා කලබල වන්න එපා. සිඩ්නි ජයරත්න මන්තීතුමාට ඕනෑ 
නම් නායකතුමාෙගන් වාහනයක් ඉල්ලා ගන්න. මා ඒකට එපාය 
කියා කියන්ෙන් නැහැ.  

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

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
සිඩ්නි ජයරත්න මන්තීතුමනි, ෙපොෙලොන්නරුෙව් ගහ උඩ 

හිටිෙය් ඔබතුමා ෙන්. 

මෙග් කථාව අවසන් කරනවා, ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි. [බාධා කිරීම්] අපි ෙමතැනදී අෙප් වරපසාද අඩු 
කර ෙගන ෙහෝ ඒ ෙපොදු ජනතාවට අවශ  සහන සපයන්න 
ඉදිරිපත් වන්න ඕනෑය කියන කාරණය අවධාරණය කරමින්, 
කෘතෙව්දී ජනතාවට අෙප් පණාමය පුද කරමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඊළඟට, ගරු පසන්න රණතුංග මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

4ක පමණ ෙකටි කාලයක් නියමිතව තිෙබනවා.  

ඊට ෙපර කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් ගරු ලකී ජයවර්ධන 
මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන්න. 

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

காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of Disaster 
Management) 
"ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා 

ෙයෝජනා කරනවා. 
 

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 
 

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

[අ.භා. 2.46] 
 
ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කථාව ආරම්භෙය්දීම 

මා පකාශ කරන්න ඕනෑ, 10වන දා ආරම්භ වුණු මහ වැස්ස දවස් 
3ක් යන ෙකොට ගං වතුරක් බවට පත්ෙවලා, ඊට පස්ෙසේ නාය යෑම් 
තත්ත්වයට පත් ෙවලා, අද වන ෙකොට ආපදා තත්ත්වයකට පත් 
ෙවලා තිෙබනවාය කියලා. ෙම් සව්ාභාවික විපත ෙහේතුෙවන් මිය 
ගිය අයෙග් පවුල්වලට අපෙග් ෙශෝකය පළ කරන අතරම අවතැන් 
වුණු ජනතාවට අපෙග් කනගාටුව පකාශ කරමින්, ඒ අයට 
ඉදිරිෙය්දී අවශ  කරන සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂය හැටියට අපි කටයුතු කරන්න සූදානම් බවත් ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගං වතුර ව සනය 
අවස්ථාෙව්දී ෙම් රෙට් සාමාන  ජනතාව ජාති, ආගම්, කුල 
ෙභ්දයකින් ෙතොරව  කටයුතු කළ ආකාරය පිළිබඳව අපි 
ඇගැයීමක් කරන්න ඕනෑ. ඇමතිවරුන් ෙබෝට්ටුවලින් ගිහින් 
නිරීක්ෂණ චාරිකා කරන ෙකොට ෙම් රෙට් අහිංසක මිනිස්සු 
තමන්ෙග් ජීවිත පරදුවට තබා මිනිසුන් ෙබ්රා ගැනීෙම් සටනක 
ෙයදී සිටියා. මිනිසුන් විතරක් ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, සතා සිවුපාවුන් පවා ෙබ්රා ගන්න කටයුතු කළ 
ආකාරය සමාජ ෙවබ් අඩවි තුළින් අපි දැක්කා. ඒ අයට අපෙග් 
විෙශේෂ ස්තුතිය පුද කරන්න ඕනෑ.  

රජය තමන්ෙග් වගකීම ඉෂ්ට කළාද කියන ගැටලුව ජනතාව 
තුළ තිෙබනවා. හැන්දෑවට news බලන ෙකොට අපට ෙපෙනනවා, 
පීඩාවට පත් වුණු අය කථා කරන්ෙන් තමන්ට සිද්ධ වුණු ෙද් හා 
ෙම් වන ෙකොට ඒ අය මුහුණ පාන ගැටලු පිළිබඳවයි කියලා. 
රජය ට ඉටු කරන්න බැරි වුණු වගකීම් ෙකොටසක් සියලුම මාධ  
ආයතනවලින් කළා. ඒ පිළිබඳව මාධ  ආයතනවලටත් අපෙග් 
ස්තුතිය පුද කරන්න ඕනෑ. ඇමතිවරු ෙෆොෙටෝ ගහෙගන බඩු 
ෙබදන ෙකොට ගම්වල අහිංසක මිනිස්සු බත් පාර්සල් 10, 15 
ෙගනැවිත් පීඩාවට පත් වුණු ජනතාවට ෙබදූ ආකාරයත් අපි 
දැක්කා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගම්පහ දිස්තික්කෙය් බියගම 
ආසනය විශාල වශෙයන් ගං වතුර තර්ජනයට මුහුණ දුන් 
ආසනයක්.  මා ඉස්ෙසල්ලා කියපු කාරණාවට උදාහරණයක් මා 
කියන්නම්. බියගම ආසනෙය් ආපදාවට පත් වුණු පුද්ගලයන් 
20,000ක් ඉන්නවා. ඊෙය් හැන්දෑව වන ෙකොට පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලය වියදම් කර තිෙබන්ෙන් රුපියල් ලක්ෂ 38ක් වැනි 
මුදලක්. දවසකට රුපියල් 225 ගණෙන් වියදම් කළා නම් ෙම් 
20,000ක ජනතාවට එක දවසකට රුපියල් ලක්ෂ 45ක් වියදම් 
කරන්න ඕනෑ. දවස් 8කට රුපියල් ලක්ෂ 360ක් වියදම් කරන්න 
ඕනෑ. නමුත් රජයක් හැටියට වියදම් කරන්න පුළුවන් වුෙණ් 
රුපියල් ලක්ෂ 38යි. ඒ අනුව බලන ෙකොට ෙම් රෙට් ජනතාව ෙම් 
රෙට් රජයට වඩා ඉදිරියට ඇවිල්ලා, විපතට පත් ජනතාවෙග් දුකට 
පිහිට ෙවන්න කටයුතු කළාය කියන එක ඒ අයට ෙගෞරවයක් 
හැටියට ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 10වන දා වැස්ස පටන් ෙගන, 
13වන දා ගං වතුර බවට පත්ෙවලා, 13වන දායින් පස්ෙසේ නාය 
යෑම් සිද්ධ වුණා. ඒ සම්බන්ධෙයන් රජය තමන්ෙග් වගකීම් 
ෙකොටස ඉටු කෙළේ නැහැයි කියන කථාවක් ජනතාව අතර 
තිෙබනවා. ඒ ෙවන ෙමොකක්වත් නිසා ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි. ආපදා අවස්ථාවක් නම් කරන ෙකොට දවස් 2ක් 
ගත ෙවලා තිබුණා. ඒ වන ෙකොට චකෙල්ඛ ෙනොලැබුණු නිසා 
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[ගරු විමල් වීරවංශ මහතා] 
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ආපදාවලට ලක් වුණු අයට සහන ලබා ෙදන්න පුළුවන්කමක් 
ලැබුෙණ් නැහැ. මුලින් එක් ෙකනකුට රුපියල් 150ක් වියදම් 
කරන්න කියා තිබුණා. පසුව ඒ මුදල රුපියල් 225 දක්වා වැඩි 
කළා. ෙපෙර්දා තමයි චකෙල්ඛය ආෙව්. ෙපෙර්දා! ෙමෙතක් කල් 
වියදම් කෙළේ එක් අෙයකුට රුපියල් එකසිය පණහයි.[බාධා 
කිරීමක්]  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 
 
ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
තව විනාඩියක කාලයක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු  

මන්තීතුමනි.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී ජනතාව පීඩනයට පත්ෙවලා සිටිනවා. අද 
මැති ඇමතිවරු යනෙකොට ගම්වල ජනතාව විෙරෝධය පළ 
කරන්ෙන්  ඒ නිසායි. ගම්පහ මන්තීවර ෙයක් ආපදාවට පත්ෙවච්ච 
ස්ථානයකට ගියාම,  පීඩනයට පත් වී සිටින ජනතාව ඔවුන්ෙග් දුක 
කියලා ඉන්පසු  යම් කථාබහක් ඇති ෙවලා,  පහරදීමකුත් සිද්ධ 
වුණා. අවුරුදු  දහසයක ළමෙයක්, පහර දීමට ලක්ෙවලා අදටත් 
ඉස්පිරිතාලෙය් ඉන්නවා.  ඒ අයට ෙපොලීසිෙයන් සහනයක් ලබා 
ෙදන්න කටයුතු කරලා නැහැ. ෙම් ෙවලාෙව් ආපදාවට පත් ෙවච්ච  
අය  ඉන්ෙන් පීඩන ෙයන්. ඉවසිලිමත්ව කටයුතු  කිරීම අපි 
හැෙමෝෙග්ම වගකීමක්. ෙම් වාෙග් තත්ත්වයන් ඉදිරිෙය්දී  ඇති 
ෙනොවන්නට කටයුතු කරන්නය කියන ඉල්ලීම කරමින් මම නිහඬ 
ෙවනවා.  ස්තුතියි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

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

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමාට  විනාඩි 5ක කාලයක් 
තිෙබනවා.  

 
[අ.භා. 2.51] 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම විෙශේෂෙයන්  ගරු 

පසන්න රණතුංග මන්තීතුමාෙග් කථාවට පිළිතුරු ෙදන්නට  ඕනෑ. 
ගම්පහ දිස්තික්කෙය් සම්බන්ධීකරණ කමි ටුෙව් සම සභාපතිවරයා 
වශෙයන් එතුමා ඒ කිසිම රැස්වීමට සහභාගි ෙවන්ෙන් නැතිව 
අසත  කථා ෙමතැනට ඇවිත් කියන්න එපාය කියා මම 
එතුමාෙගන් විෙශේෂෙයන් ඉල්ලීමක් කරනවා.   

ෙම්  රෙට්  සියලු සංඛ ාෙල්ඛන අනුව පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාස 201ක පවුල් හැ ටෙදදහස් පන්සිය අටක්, පුද්ගලයන් 
ෙදලක්ෂ පණස්පන්දහස් ෙදසිය අසූ එකක් අවතැන් වුණා. එයින් 
මරණ සංඛ ාව අනූ  හතරක්. දැනටත් ෙසොයා ෙනොගත් පුද්ගලයන් 
-අතුරුදහන් වී ඇති පුද්ගලයන්- 107ක් වාර්තා ෙවනවා. තුවාල 
වුණු සංඛ ාව 31ක් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම  523ක් නිවාසවලට  පූර්ණ 
හානි ෙවලා තිෙබනවා, අර්ධහානි නිවාස වශෙයන් හතළිස්ලක්ෂ 
හාරදහස් තිස්හතරක් සංඛ ා ෙල්ඛනවලට එකතු ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු අගාමාත තුමාටත් විෙශේෂෙයන් 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙම් අවාසනාවන්ත  සිද්ධිය එළඹුණු ගමන් 
පකාශයක්  කළා, - ගරු පසන්න රණතුංග මන්තීතුමා  ෙම් ගැන  
දන්ෙන් නැහැ, රැස්වීම්වලට එන්ෙන් නැති නිසා.-  සියලු  චකෙල්ඛ 
අභිභවා නිලධා රින්ට කටයුතු කරන්නටය කියා. ගරු මන්තීතුමනි, 
මම එය ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු  කරනවා. ඒ වාෙග්ම  
අපිත් දිස්තික් සම්බන්ධිකරණ  කමිටුෙව් විෙශේෂ රැස්වීමක්  ගම්පහ 
දිස්තික්කය තුළ පවත්වා  ෙම් ගැන සාකච්ඡා කළා.  කැලණිය 
නිෙයෝජනය කරමින් ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මන්තීතුමාත් සහභාගි  
වුණා. අෙනක් මන්තීවරුන් සියලු ෙදනාමත් සහභාගි වුණා.  
තමන්ෙග් පෙද්ශවල තිෙබන අඩු පාඩු, පශ්න සියල්ලක්ම සාකච්ඡා 
කළා. දිසාපතිතුමාත්, සම සභාපතිවරුන් වශෙයන් මාත්, ගරු 
සුදර්ශනී පනාන්දුපුල්ෙල් මැතිනියත්  එකතු ෙවලා ෙම් පශ්නය  
ගැන  සාකච්ඡා කළා. ඒ වාෙග්ම බස්නාහිර පළාෙත් මහ 
ඇමතිතුමා ත් ෙමතැනට සම්බන්ධ වුණා,  ෙසෞඛ  අමාත තුමාත් 
සම්බන්ධෙවලා  විෙශේෂ  තීන්දු තීරණ රාශියක් අරෙගන  කටයුතු 
කරන්නට තීරණය කළා. 

ඊට පසුව ගරු අගාමාත තුමා, කථානායකතුමා පමුඛව  
පාර්ලිෙම්න්තුව කැඳවා ඒ සියලුම පෙද්ශවල ජනතාවෙග් 
පශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න-  ආගම් ෙභ්ද ෙද්ශපාලන ෙභ්ද, කුල 
ෙභ්ද, ජාති ෙභ්ද නැතිව- ෙපොල් ගහපු අයටයි, නැති අයටයි 
ඔක්ෙකොටම එන්න කියලා තමන්ෙග් පෙද්ශවල තිෙබන පශ්න 
ෙමොනවාද  කියා සාකච්ඡා කරන්න  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම අද 
පැවැත්වීම ගැන  ගරු අගාමාත තුමාටත්, ගරු කථානායකතුමාටත් 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ෙම්  අය ෙචෝදනා කරන විධියට ඒ කාලෙය් රජය  මැදිහත් 
වුණාය කියන්ෙන්,  සියලු ආධාර තමන්ෙග් ගිණුම්වලට දාෙගන 
ගරු මන්තීතුමා, පාරට බැහැලා  වීරයා වාෙග් බත් පැකට් ෙබදනවා 
වාෙග් වැඩ කරනවා නම් තමයි. අෙප් රජය කෙළේ  ඒක ෙනොෙවයි, 
ෙම් රාජ  යන්තණය කියාත්මක කළා.  මම වගකීෙමන් කියනවා, 
සියලු දිසාපතිවරුන්, සියලු පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන්, ගාම  නිලධාරි 
මහත්වරුන්, තමන්ෙග්  ගම්වලට  ඇවිදින්   තමන්ෙග් රාජකාරි 
අකුරට හරියට ඉෂ්ට කළාය කියන එක. මම ෙකළින් කියනවා, 
ෙකොන්ද ෙකළින් තියාෙගන වැඩ කළ බව.- [බාධා කිරීම්]තව 
සතියක්  ඉන්න  ඕනෑද? තව සතියක් ෙගදර ඉන්න ඕනෑද? [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීවරුන් නිශ්ශබ්ද ෙවන්න. 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
තවමත් හැදිලා නැහැ, දඬුවම් දුන්නාට. තව සතියක් දඬුවම් 

ෙදයි, ඉස්සරහට බලාෙගන ඉන්න.  මම විෙශේෂෙයන් ෙම් කාරණය 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියනවා. සියලු ෛවද වරු ෛවද  සායන 
පවත්වා ඒ අවතැන් වූවන්ෙග් ෙසෞඛ   තත්ත්වය ගැන ෙසොයා 
බැලුවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, පසු ගිය දවස්වල ගම්පහ 
දිස්තික්කෙය් විෙශේෂ සාකච්ඡාවක් තියලා, අවශ  ෙබෙහත්, ඒ 
වාෙග්ම නිවාස පිරිසිදු කිරීමට අවශ  ෙඩෙටෝල්, සනීපාරක්ෂක 
දව   චකෙල්ඛයකින් ෙතොරව ලබා ෙදන්නටය කියා ෙසෞඛ  
අමාත තුමා නිෙයෝග කළා. දැන් ෙම් ෙගොල්ෙලෝ ගණන් හදා ෙගන 
ඇවිත්  එක්ෙකනකුට වියදම් කෙළේ කියද කියා අහනවා.  

රාජ  ෙනොවන සංවිධානවලටත් මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
රජය ෙම් කරන වැඩ පිළිෙවළ දැකලා, රජෙය් කමවත් වැඩ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පිළිෙවළ දැකලා, ඔවුනුත් පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල හරහා  
ඇවිත් තමන්ෙග් ධනය, ශමය, කාලය වැය කර ෙම් විපතට  
ජනතාව ෙවනුෙවන් අවශ  ෙසේවය  ඉටු කළාය කියන එක මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී කියනවා.  

ෙම් ව සනය තමන්ට වූ විපතක් ෙලස සලකලා ඒ ෙවනුෙවන් 
කටයුතු කළ ෙම් රෙට් සියලු රාජ  නිලධාරින්ටත්, ඒ වාෙග්ම 
ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධානවලටත්, ෙම් සඳහා දායක වුණු ෙපෞද්ගලික 
ආයතනවලටත්, අනිකුත් සියලු පුද්ගලයන්ටත් මෙග් ස්තුතිය පුද 
කරන්න මා ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. ෙම් සියලුෙදනා දිවා 
රෑ ෙනොබලා කටයුතු කිරීම නිසා ෙවන දාට වඩා හානිය අඩු  
කරගන්න අපට පුළුවන් වුණා. ඒ කාරණය මම විෙශේෂෙයන්ම 
මතක් කරනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ආපදා කළමනාකරණ අමාත තුමාටත් 
මා ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. එතුමා වහාම කියාත්මක 
ෙවලා, “117” කියන අංකය නිකුත් කරලා, ජනතාවට දැනුම් 
දුන්නා ආපදාවකදී එම අංකයට කථා කරලා අවශ  ෙද් දැනුම් 
ෙදන්න කියා. දැන් වුණත් ඔබතුමන්ලා “117” කියන අංකයට 
කථා කර බලන්න. උත්තර ෙදනවා. රෑ ෙදොළහට වුණත් එම 
අංකයට කථා කර බලන්න, ඒත් උත්තර ෙදනවා. එම අංකය 
ඔස්ෙසේ ෙම් ආපදා ෙවනුෙවන් ෙවනම ෙසේවයක් කරනවා.  

ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීවරුනි, ඔබතුමන්ලා දුක් 
ෙවන්න ඕනෑ ෙවන ෙමොකකටවත් ෙනොෙවයි. රුපියල් ෙකෝටි 
20කට වැඩිය වියදම් කරලා අවුරුදු පහකට කලින් ෙගනාපු 
කාලගුණ ෙර්ඩාර් යන්තය දැන් අකිය ෙවලා තිබීම ගැනයි 
ඔබතුමන්ලා දුක් ෙවන්න ඕනෑ. රෙට් සල්ලි නාස්ති කළා. එය 
ෙදනියාෙය් ෙගොන්ගල කඳු පෙද්ශෙය් සවිකරන්න ගිහින් විශාල 
මුදලක් වියදම් කරලා පාරවල් කැපුවා. අද ඒ මැෂින්වලට වුණු 
ෙදයක් නැහැ. ඒවා පරණ යකඩවලට ගිහින්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න.  
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඒ කාලෙය් එෙහම තමයි රෙට් ජනතාවෙග් සල්ලි විනාශ 

කෙළේ. ඔබතුමන්ලා අන්න ඒවාට දුක් ෙවන්න.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙද්ශපාලන නායකෙයෝ බලය අරෙගන 
"ෙම්ක ෙගොඩකරන්න, ෙම්ෙක් කඩ ගහන්න" කියා නිෙයෝග දීපු 
කාලයක් තිබුණා. අද අප ඒවා නවත්වලා තිෙබනවා. අද අප දුක් 
විඳින්ෙන් ඔබතුමන්ලා ඒ කාලෙය් කරපු ඉඩම් ෙගොඩ කිරීම් නිසාය 
කියන කාරණයත් ෙහොඳට මතක තියා ගන්න. ඔබතුමන්ලා ෙකෝටි 
ගණන් ණය අරෙගන අප ෙම් ෙලෝකයට ණයකා රෙයෝ කළා. අප 
අද දුක් විඳිනවා. එදා නීතියක් නැතිව කුඹුරු ෙගොඩ කළා. අද අප 
ඒවාෙය් දුක විඳිනවා. නමුත්, ෙම් සියලු ෙදයින් රට මුදා ගැනීමට 
අප කටයුතු කරනවාය කියන කාරණයත් මම විෙශේෂෙයන් සඳහන් 
කරනවා.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු මුදල් ඇමතිතුමාට මා විෙශේෂෙයන්ම 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  එතුමා අද ෙම් රෙට් සියලු ෙද්පළ, සියලු 
නිවාස රක්ෂණය කර තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් ව සනයට මුහුණ 
දීමට රජය කිසිදු බයක් සැකක් නැතිව ලැහැස්ති ෙවලා සිටිනවා. 

එදා ආපදාවක් ෙහේතුෙවන් වුණු මරණයකදී ඒ පවුලට රුපියල් 
15,000යි දුන්ෙන්. නමුත්, දැන් ඒ මුදල රුපියල් ලක්ෂය දක්වා 
වැඩි කර තිෙබනවා. ආපදාවකදී නිවාසයකට හානියක් වුෙණොත්, 
රුපියල් ලක්ෂ 25 දක්වා - ෙම් රජෙය් සල්ලි ෙනෙවයි- ජාතික 
රක්ෂණ භාර අරමුදෙලන් අරෙගන ෙගවන්න අප ලැහැස්තියි. 
ඉස්සර ඒ ලියකියවිලි හමස් ෙපට්ටියට ගියා. දැන් ඒ සියලු ෙද්වල් 
අප නවත්වලා තිෙබනවා.   

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

මීළඟට, ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා ඇමතිතුමා.  
 
 
[අ.භා. 2.58] 
 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා (වාරිමාර්ග 
හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත තුමා) 
(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, අද ෙම් ගරු සභාෙව්දී ඉතාම 

වැදගත් පකාශ තුනක් අපට අහන්න ලැබුණා. විෙශේෂෙයන්ම හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා කිව්වා විෙව්චනවලින් ෙතොරව ෙම් අවස්ථාෙව් 
ඉතාම සං ෙව්දීව මුළු පාර්ලිෙම්න්තුව සහ රජය එකට එක් ෙවලා 
කටයුතු කළ යුතුයි කියා. මධ  කඳුකරෙය් ෙවලා තිෙබන විනාශය 
පිළිබඳව අනුර දිසානායක මන්තීතුමා කිව්වා. එය දීර්ඝ වශෙයන් 
සාකච්ඡා කළ යුතු කාරණාවක්. එම කාරණාව අප පිළිගන්නවා. ඒ 
වාෙග්ම දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ඇන්ටන් නානායක්කාර 
වාර්තාව ගැන කිව්වා. ෙම් කරුණු තුනම ඉතාම වැදගත්. හැබැයි, 
ඔබතුමන්ලා මතක තියාගන්න ඕනෑ  ෙම් රජය පමුඛ අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගාමාත තුමාත්, අමාත  මණ්ඩලයත් ෙම් 
ව සනය ගැන පූර්ව දැනුමකින් ෙහෝ ෙනොදැනුමකින් විශාල 
වැඩෙකොටසක් ආරම්භ කර තිෙබන බව. ෙමොකද, ෙම් ගංවතුර 
බැමි හදලා  තිබුෙණ් එක්දහස් අටසිය ගණන්වල, අධිරාජ වාදී 
යුගෙය්යි. ෙම් ෙව්ලි වර්තමාන අවශ තාවලට ගැළෙපන ෙව්ලි 
ෙනොෙවයි. ෙම් ෙව්ලි, එදා තිබුණු ජන ශූන  පෙද්ශ අත් හැරලා, ඒ 
වාෙග්ම ෙකොළඹ නගරය පමණක් ආරක්ෂා කරන ෙව්ලි බවට පත් 
ෙවලා තිබුණා.   

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
ගරු ඇමතිතුමනි, බාධා කළාට සමාෙවන්න. කැලණිෙය් 

ජනතාව ෙවනුෙවන් මම ඔබතුමාට ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. ඔය කැලණි ග ෙඟ්  ෙව්ල්ල නැවත අලුතින් හදන්න පටන් 
ගත්ත ෙවලාෙව් ශබ්ද දූෂණ කියාකාරකමක් නිසා කැලණිෙය් 
ජනතාවට විශාල හානියක් ෙවන්න ගියා. ඔබතුමා ඉදිරිපත් ෙවලා 
ඒ හානිය වළක්වන්න කටයුතු කළා.  

 

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

කරුණාකර මෙග් ෙවලාව ගන්න එපා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කැලණි ගං ඉවුෙර් අක්කර 
12,000කට වැඩි පමාණයක් අත් හැරලා දකුණු ෙව්ල්ල හදා 

429 430 

[ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම  මහතා] 
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තිෙබනවා. එදා, ඒ පෙද්ශය ජනශූන  පෙද්ශයක්. නමුත් අද එම 
ප ෙද්ශය ජනාකීර්ණ පෙද්ශයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම කැලණි ෙව්ල්ලත් ඉතා වටිනා බිම් පමාණයක් යට ෙවන 
ආකාරයට තමයි, නිර්මාණය කර තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, ඒ එදා 
අවශ තාව අනුවයි.  

ඊළඟට, ෙගොතටුව ෙව්ල්ල ගැන කථා කරනවා නම් ෙගොතටුව 
ෙව්ල්ලත්, ගඟත් අතර විශාල දුර පමාණයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා අද 
එහි නිවාස විශාල සංඛ ාවක් හැදිලා තිෙබනවා. ෙම් ෙව්ලි ආරක්ෂා 
කිරීම, සංරක්ෂණය කිරීම පිළිබඳව වගකීම අපට තිබුණත්, ෙම් 
ෙව්ලිවලින් සිදුවන ගංවතුර හානි පිළිබඳ වගකීම අද යුගෙය් 
හැටියට අපට දරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. අපි එය අවෙබෝධ කර 
ගත යුතුයි.  

අපි මතක් කරන්න ඕනෑ, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, 
අගාමාත තුමාත් මැයි 10වැනි දා ඉතාලි සමාගමක් සමඟ ෙද්ශගුණ 
බලපෑම් අවම කිරීෙම් ව ාපෘතිය යටෙත් ගංගා දහයක ගංගා 
ෙදෝණි අධ යනයක් ආරම්භ කර තිෙබනවාය කියන කාරණය. ෙම් 
අධ යනයට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 13ක් වියදම් කරන්න 
ෙම් රජය සූදානම් ෙවලා සිටිනවා. ෙමෙතක් ඉතිහාසෙය් ෙම් ගැන 
කථා කර තිබුණත්, කිසිම සැලකිල්ලකට ෙගන ෙනොතිබුණු ෙම් 
ෙව්ලි පිළිබඳව, ෙම් ගංගා ෙදෝණි පිළිබඳව අධ යනය කිරීම සඳහා 
අදාළ එම ගිවිසුම ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව විසින් අත්සන් කරලා ඒ 
පිළිබඳව අධ යනයක් අද කරෙගන යනවා. විෙශේෂෙයන්ම කැලණි 
ගඟ, අත්තනගලු ඔය, මල්වතු ඔය, කලා ඔය, දැදුරු ඔය, මා ඔය, 
ගිං ගඟ, නිල්වලා ගඟ සහ මහවැලි ගඟ ෙමම අධ යනයට ඇතුළත් 
ෙවනවා. ඒ නිසා රජයක් හැටියට ෙම් ව සනය පිළිබඳව මුලින්ම 
අධ යනය කරලායි, වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ 
අමාත ාංශය ෙම් ගිවිසුම අත්සන් කෙළේ. එය සිදු කෙළේ අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, අගාමාත තුමාෙග්ත් උපෙදස් අනුවයි.  

ෙමහිදී අපි අමාත ාංශ විශාල සංඛ ාවක් සමඟ අන්තර් 
සම්බන්ධතාවක් පවත්වා ගනිමින් කටයුතු කරනවා. ඒ වාෙග්ම 
ෙමම කටයුත්තට කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව, කාලගුණ               
විද ා ෙදපාර්තෙම්න්තුව, මිනින්ෙදෝරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ජාතික 
ෙගොඩනැගිලි පර්ෙය්ෂණ ආයතනය, මහවැලි අධිකාරිය, මධ ම 
පරිසර අධිකාරිය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය වාෙග්ම පහත් බිම් 
ෙගොඩ කිරීෙම් සහ සංවර්ධනය කිරීෙම් මණ්ඩලය ඇතුළු රාජ  
ෙදපාර්තෙම්න්තු රාශියක් ඒකාබද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. අපි රජය 
හැටියට ඉතා පබල ඒකාබද්ධ පයත්නයක් ෙගන ජනතාව පීඩාවට 
පත් ෙවන ෙමවැනි ව සනයන් ගැන මුලින්ම කල්පනා කරලා ඒ 
කටයුතු ආරම්භ කර තිෙබනවා. මම වැඩි ෙව්ලාවක් ගන්ෙන් 
නැහැ. කැලණි ගඟ පිටාර ගලා සිදු වුණු ෙම් ව සනෙය්දී අපි 
අවශ  කියා මාර්ග ගනිමින් නිහඬ ෙසේවයක් සිදු කළා. පසන්න 
රණවීර මන්තීතුමා අපට ස්තුති කළා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, අපි ගත් කියා මාර්ග පිළිබඳව විස්තර ඇතුළත් පිටු 
තුනකින් සමන්විත වාර්තාවක් මම සභාගත* කරනවා. එම 
වාර්තාව හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කරන්නය කියා මම 
ඉල්ලීමක් කරනවා.  

අපි ෙම් තත්ත්වය පිළිබඳව කල්පනා කරනෙකොට අවධානය 
ෙයොමු කළ යුතු කාරණා කිහිපයක් තිෙබනවා. දැන් බලන්න, 
මිලිමීටර් 350ක වර්ෂාවක් ෙපොෙළොව මත පතිත වුණාම, ෙම් 
ෙපොෙළොව සංතෘප්ත ෙවනවා. ෙම් ෙපොෙළොවට උරා ගත් - 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දී තිෙබන කාලය අවසානයි.  
 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
ෙම් ෙපොෙළොව සංතෘප්ත වුණාට පසුව මිලිමීටර් දහයක් 

වැස්සත්, පනහක් වැස්සත්, සියයක් වැස්සත් ඒ වහින සෑම ජල 
බිංදුවක්ම ඇළ-ෙදොළ දිෙග් ගලා ෙගන ගිහින් ගංගාවලට සහ 
ෙවනත් වැව් අමුණුවලට එකතු ෙවනවා. මම මීට වඩා කථා 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. අපි ෙම් සඳහා කියා 
මාර්ග කිහිපයක් අරෙගන තිෙබනවාය කියන එක මම අවසාන 
වශෙයන් කියනවා. ජල සම්පත් මණ්ඩලය විසින් ෙමම ව සනය 
ආරම්භ වූ අවස්ථාෙව් සිට ගංවතුර බැස ෙගන යන ආකාරය අනුව 
අවිස්සාෙව්ල්ෙලන් පටන් අරෙගන වතුර ෙපොම්ප 42ක්, ඒ වාෙග්ම 
- 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමොෙහොතකින් අවසන් 

කරනවා. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට විනාඩි ෙදකක් වැඩිපුර දීලා තිෙබනවා. 
 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
ජල සම්පත් මණ්ඩලය විසින් වතුර ෙපොම්ප සහ generators 

ෙයොදවා ශුද්ධ කිරීෙම් ව ාපෘතියක් ආරම්භ කර තිෙබනවා. අද 
උෙද්ත් අපි එම කටයුතු නවගමුව ෙද්වාලෙයන් පටන් ගත්තා. 
සිකුරාදා ෙවනෙකොට අපි ෙකොෙළොන්නාවට යන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙදදහසක බලකායක් අපි ෙම් සඳහා 
ෙයොදවා තිෙබනවා. වාරිමාර්ග අමාත ාංශය සියලු පිරිසිදු කිරීම්, 
නළ ළිං අලුත්වැඩියා කිරීම් සහ නළ ළිං පිරිසිදු කිරීෙම් කටයුතු 
ආරම්භ කර තිෙබනවා. එපමණක් ෙනොෙවයි, ස්වාභාවික ළිං පිරිසිදු 
කිරීම, ෙපොකුණු පිරිසිදු කිරීම සහ ෙගවල් පිරිසිදු කිරීමටත් අපි 
කටයුතු ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද වාර්තාව: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட அறிக்ைக : 
* Report tabled : 

 
කැලණි ගඟ ගංවතුර ආරක්ෂණ පද්ධතිය 
 

* ෙකොළඹ හා ඒ ආශිත පෙද්ශවල ඇති වන ගංවතුර ෙදයාකාර ෙව්. 

* පළමු ආකාරය වන්ෙන් කැලණි ගඟ පිටාර ගැලීමයි. 

* ෙදවන ආකාරය වන්ෙන් එම පෙද්ශයට ඇද හැෙලන වර්ෂාව නිසා 
ඇති වන ගංවතුර තත්ත්වයි. 

* කැලණි ගඟ ගංවතුර ආරක්ෂණ පද්ධතිය කැලණි ගඟ පිටාර ගැලීම 
නිසා ඇති වන ගංවතුර තත්ත්වය වැළැක්වීමට ඉදිකර ඇත. 

* ෙමය හඳුන්වා දී ඇත්ෙත් බිතාන  පාලන සමෙය්ය. 
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———————————— 
* කථාව අවසානෙය් පළ කර ඇත. 
*  உைரயினி தியில் தரப்பட் ள்ள . 
* Produced at end of speech. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කැලණි ග  ෙඟ් ගංවතුර තත්ත්වය නාගලගම වීදිෙය් ජල මාපකෙය් දක්වන 
උස අනුව පහත පරිදි වර්ග කර ඇත. 

 

- අඩි 5ට වඩා වැඩි - සුළු ගංවතුර තත්ත්වය 

- අඩි 7ට වඩා වැඩි - මහ ගංවතුර තත්ත්වය 

- අඩි 9ට වඩා වැඩි - දරුණු ගංවතුර තත්ත්වය 

- අඩි 12ට වඩා වැඩි - ඉතා අවදානම් ගංවතුර තත්ත්වය 
 

* නාගලගම වීදිෙය් ජල මාපකෙය් වැඩිම අගයක් ෙපන්වමින් විශාලම 
ගංවතුර තත්ත්වය 1837දී ඇති වී ඇති අතර, එය අඩි 13.5කි. ඉන් පසුව 
1922දී අඩි 12.6ක් වන ගංවතුරක් වාර්තා වී ඇත. 

* මෑතකදී වාර්තා වූ විශාලම ගංවතුර වන්ෙන්, 1989දී අඩි 9.17ක 
ගංවතුර තත්ත්වයයි. 

* 2016 මැයි මස 18 දින ප.ව. 3.00ට ෙමවර ඇති වූ ගංවතුරින් වැඩිම ජල 
මට්ටම අඩි 7.65ක් ෙලස වාර්තා විය. 

 
වර්ෂාව හා ගංවතුර තත්ත්වයන් නිරීක්ෂණය හා වාර්තා කිරීම. 

 

· කැලණි ගංගා ෙදෝණිය පුරා ජල විද ා මාපාංක පද්ධති සවිකර ඇත. 

· ගංගා ජල මට්ටම මැනීම සඳහා මාපක 7’ක් හා වර්ෂාව මැනීම සඳහා 
මාපක 9’ක් සවි කර ඇත. 

· දවෙසේ 24 පැය පුරාම පැෙයන් පැය ෙමම මාපාංක ලබා ගන්නා අතර 
ජල විද ා අංශය ෙවත වාර්තා ෙකෙර්. 

· ෙමම දත්තයන් විශ්ෙල්ෂණය කරන අතර ෙදපාර්තෙම්න්තු ෙවබ් 
පිටුෙව්ද පළ කරනු ලැෙබ්. 

· ගංගාවල ජල මට්ටම සුළු ගංවතුර තත්ත්වයකට ආසන්න වනවිට ඒ 
බව සඳහන් කරයි. (Alert) 

 
2016 මැයි ගංවතුර තත්ත්වෙය්දී අනුගමනය කළ කමෙව්දය 

මැයි 15 දවස පුරා කැලණි ගංගා ෙදෝණිෙය් ඉහළ හා පහළ ෙකොටසට හා 
ෙකොළඹ හා ගම්පහ දිස්තික්කවලට මිලිමීටර 150ට වඩා වැඩි වර්ෂාවක් 
ලැබුණි. ඒ අනුව නාගලගම වීදිෙය් ජල මට්ටම ෙවනස්වීම පහත පරිදි ෙව්. 

 

· මැයි 15 දින - අඩි 3’ 

· මැයි 16 දින ෙප.ව. 1.00ට - අඩි 4’ 

· මැයි 16 දින ෙප.ව. 7.00ට - අඩි 5’ 

· තාක්ෂණික කණ්ඩායම් ෙලස ගංවතුර ආරක්ෂණ ෙව්ලි නිරීක්ෂණය 
ආරම්භ කරන ලදී. (උතුරු ෙව්ල්ල, දකුණු ෙව්ල්ල, ෙගොතටුව ෙව්ල්ල) 

· මැයි 16 දින අඩි 5.9’ක මාපාංකය ෙපන්වන ලද අතර 3 වන අගුල් 
දමන ලදී. 

 මැයි 17 - නාගලගම 4 වන ෙලොග් ෙග්ට්ටුව ද වසන ලදී. වැලි ෙගෝණි 
සූදානම් කර අමතර ෙසේවක මඩුල්ලක් කැඳවන ලදී. 

 මැයි 18 - ෙපතියාෙගොඩ ෙග්ට්ටුව කැඩී යාම. 

- යකඩ ෙප්ට් හා වැලි ෙගෝණි ආධාර කරෙගන ග ෙඟ් ජලය ෙගොඩබිමට 
ගලා ෙනොයන ෙසේ ෙග්ට්ටුව වසා දමන ලදී. ෙම් සඳහා හමුදා ආධාර ද 
ලබා ගන්නා ලදී. 

- ෙප.ව. 7.00ට විශාල ගංවතුර මට්ටමට (අඩි 7) ග ෙඟ් ගංවතුර මට්ටම 
වැඩි විය. 

- රතු පල්ලිය හා පිලපිටිය පල්ලිය අසල බැම්ෙම් ජල කාන්දුවක් 
නිරීක්ෂණය කරන ලදී. වැලි ෙකොට්ට ආධාරෙයන් කාන්දුව වසන ලදී. 
එම ස්ථානෙය් ෙපරණයක් ද ඉදිකරන ලදී. 

- ප.ව. 5ට තල්වත්ත ෙග්ට්ටුව අකීය විය. යකඩ ෙප්ට් හා වැලි ෙගෝණි 
ආධාරෙයන් ෙග්ට්ටු වසා දමන ලදී. 

- ප.ව. 7.00ට පස්වන ෙලොක් එක දැමීය. 

- ෙව්ලි ආරක්ෂණය සඳහා රාතී මුර ෙසේවාවන් 15 දින ආරම්භ කරන ලද 
අතර පධාන කාර්යාලෙය් පධාන ඉංජිෙන්රුවරුන්, වාරිමාර්ග 
ඉංජිෙන්රුවරුන්, අනිකුත් තාක්ෂණික නිලධාරින්ෙග් සහාය ඉතා 
උපරිමෙයන් ලැබුණි. 

- එෙමන්ම කුරුණෑගල හා මහනුවර කලාපවලින් අමතර තාක්ෂණික 
නිලධාරින් හා ෙසේවකයින් සහායට එවනු ලැබුණි. 

- අවශ  යන්ත, උපකරණ ෙගන්වා ෙගන එම කාර්යාලෙය් ගාල් කර 
තිබුණි. 

- ටැක්ටර් අවශ  පමාණයට සූදානම්ව තැබීය. 

- නිවාඩු අවලංගු කර යන්ත  කියාකරුවන් සූදානම්ව තැබීය. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා. 
 

 
[අ.භා. 3.05] 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මුලින්ම 

 ෙම් සංෙව්දී සිදුවීෙමන් විපතට පත් වූ අයට වාෙග්ම ජීවිත විනාශ 
වුණු අයෙග් පවුල්වල සියලු ෙදනාටමත් මාෙග් කනගාටුව පකාශ 
කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සිද්ධිය සිදු වුණු 
ෙව්ලාෙව් අපි දැකපු සුවිෙශේෂී ෙදයක් තමයි, අෙප් රෙට් ජනතාව 
එම අවස්ථාෙව්දී කටයුතු කළ ආකාරය. 

ෙම් ෙලෝකෙය් ජීවත් වන ජනතාව අතරින් ඉතාම සංෙව්දී, 
ඕනෑම අවස්ථාවකට පිහිට වන ජනතාවක් ෙම් රෙට් ඉන්නවාය 
කියලා පසු ගිය දා සිදු වුණු ගංවතුර ගැලීෙම් හා නාය යෑෙම් 
සිද්ධිෙය්දී ඔප්පු වුණා. අපි එය දැක්කා. අපි එය සුනාමි 
ව සනෙය්දීත් දැක්කා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අයහපත් 
කාලගුණයත් එක්ක ෙම් රෙට් ඇති වුණු ව සනය ෙවලාෙව් 
විපතට පත් ජනතාවට උදවු කිරීම සම්බන්ධව, රජයට වාෙග්ම 
සමස්ත රෙට් මහ ජනතාවට අපි ස්තුතිවන්ත වන්නට ඕනෑ.  

''ෙදරණ'' රූපවාහිනී නාලිකාව රජෙය් ෙසේවකයන්ෙගන් 
ඉල්ලීමක් කළා, තමන්ෙග් කෑම පාර්සලය පරිත ාග කරන්න  
කියලා. ඒ අය වැඩට යන විට ෙකොටුව දුම්රිය ෙපොළට ඇවිල්ලා, 
දවල්ට කෑමට ෙගනා තමන්ෙග් බත් පාර්සලය පරිත ාග කරලා 
දායක වුණ හැටි අපි දැක්කා. ඒ විධිෙය් ඉතාම සංෙව්දී ජනතාවක් 
ඉන්න රටක්, අෙප් රට. සුනාමි ව සනෙය්දීත් අපි ෙම් තත්ත්වය 
දැක්කා. විපතට පත් අයට සහන සැලසීම රජෙය් වගකීමක්. ඒ 
කටයුතු කිරීම ගැන අපි රජයට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්,  
සමස්ත මහ ජනතාවටත ් අපි  ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ, ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ගත්තා වූ ඒ කියා මාර්ග පිළිබඳව .  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ජීවත්වන මහනුවර 
දිස්තික්කෙය්, නාවලපිටිය ආසනය ගැන යි මා අද කථා කරන්ෙන්. 
ෙම් සිද්ධිය නිසා ඒ පෙද්ශෙය් පවුල් 2,000කට ආසන්න 
සංඛ ාවක් අවතැන් ෙවලා ඉන්නවා.  ගඟඉහළ පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසෙය් පවුල් 322ක්, පුද්ගලයන් 1,144ක් අවතැන් ෙවලා 
ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම, පස්බාෙග් ෙකොට්ඨාසෙය් පවුල් 82ක්, 
පුද්ගලයන් 388ක් අවතැන් ෙවලා සිටිනවා. මා නිෙයෝජනය කරන 
ආසනෙය් පුද්ගලයන් 1,555ක් අවතැන් ෙවලා ඉන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අරණායක මායිෙම් තමයි 
මෙග් ආසනය තිෙබන්ෙන්. ෙම් නාය ගිහිල්ලා තිෙබන කන්ද 
ෙකළවෙර් තමයි නාවලපිටිය ආසනෙය් ''ෙබරවිල'' ගම්මානය 
තිෙබන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් ආසනෙය් තිෙබන ෙබරවිල 
ගම්මානෙය් කන්දක් සම්පූර්ණෙයන්ම නාය ගිහිල්ලා පවුල් 388ක් 
-පුද්ගලයන් 1,182ක්- අවතැන් ෙවලා ඉන්නවා. ඒ අයට ගමට 
යන්න පාරක් නැහැ. ඒ අයෙග් පාර සම්පූර්ණෙයන් කැඩිලා 

433 434 

[ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා  මහතා] 



2016 මැයි 25 

ගිහිල්ලා. කඳු ඔක්ෙකෝම පහළට ඇවිල්ලා තිෙබන නිසා ඔවුන් 
පාසෙල් සහ පන්සෙල් තමයි ජීවත් ෙවන්ෙන්. ෙම් අවස්ථාෙව් 
සියලුෙදනාෙග් අවධානය අරණායකට ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා. 
ඒක ෙහොඳයි, ඒ කටයුතු ෙකෙරන්න ඕනෑ. නමුත් ඇමතිතුමනි, 
අරණායක පෙද්ශෙයන් පස්ෙසේ එවැනි විශාලම අලාභය සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් නාවලපිටිෙය්, ෙබරවිල ගම්මානයටයි කියලා 
මා හිතනවා. ඒ නිසා ඒ ගම ෙකෙරහි ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරනවා. අද ඒ මිනිසුන්ට යන්න පාරක් නැහැ. ඒ නිසා අපි කැලෑ 
අස්ෙසන් පාරවල් හදාෙගන ගිහින් තමයි ඒ ජනතාවට කෑම 
දුන්ෙන්. යුද හමුදාව  මැෂින් පාවිච්චි කරලා කැලයක් මැද්ෙදන් 
කිෙලෝමීටර් 15ක අලුතින් පාරක් හදලා තමයි ඒ කෑම ටික දුන්ෙන්. 
ඒ සම්බන්ධව යුද හමුදාවට අපි සත්ුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. ඒ නිසා 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් අය ෙවනුෙවන් කඩිනමින් ඒ මාර්ග සකස් 
කර ෙදන්න කියලා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙම් වන විට 
ඒ අයෙග් කෑම පශ්නය විසඳී තිෙබනවා ඇමතිතුමනි. ෙමොන 
ෙදයක වුණත් අඩු පාඩුකම් තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලාත් රජයක් 
හැටියට පුළුවන් විධියට උදවු කරනවා; මිනිස්සුත් උදවු කරනවා.  

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

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. මම කථාව අවසන් 

කරනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඊළඟට තිෙබන පශ්නය තමයි ෛවද  
පතිකාර සහ නිවාස පශ්නය. ඒ ගැන ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරනවා. ඒ ගැන අෙප් ඇමතිවරු කියනවා මා අහෙගන හිටියා, 
''නිවසකට රුපියල් ලක්ෂ 25ක් ෙදනවා, අරවා ෙදනවා, ෙම්වා 
ෙදනවා'' කියලා. හැබැයි, ෙම්වා ගන්න ගියාම චකෙල්ඛනවල හිර 
ෙවනවා. ෙම්වා ගන්න ගියාම අවුරුදු ෙදකක් විතර යනවා. 
සම්පූර්ණෙයන් කැඩුණු ෙගවල් නාවලපිටිය ආසනෙය් තිෙබනවා. 
අද වනෙතක් ඔවුන්ට ඉඩමක් නැහැ. ඔවුන්ෙග් නිවාසවලට ආධාර 
නැහැ. ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් චකෙල්ඛ පැත්තකට දමලා 
කඩිනමින් ඒ කටයුතු කරන්න. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට 
කියන්න ෙටන්ඩර්  පැත්තකට දාලා ෙම් පාරවල් හදන්න පටන් 
ගන්න කියලා. ඒ වාෙග්ම, ෙම් ඉල්ලුම්පත් පුරවාෙගන ඉක්මනින් 
ෙම් ආධාර ෙදන්න කියලා පාෙද්ශීය ෙල්කම්ට කියන්න. 
මිනිස්සුන්ට ඒ ෙගවල්වල ඉන්න බැහැ. ෙගවල් කැඩිලා; ෙගවල් 
නාය ගිහින්. ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් ආධාර ෙදන එක 
කඩිනම් කරන්න කියා ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. 

 
 
[අ.භා. 3.10] 
 
ගරු සිසිර කුමාර අෙබ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர குமார அேபேசகர) 
(The Hon. Sisira Kumara Abeysekara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අෙප් රට ෙශෝකයට 

පත්ෙවලා තිෙබන අවස්ථාවක්. මුළු රෙට්ම එක එක පළාත්වල 
නාය යෑම්, ගංවතුර ගැලීම් වැනි ව සන ඇති ෙව්ෙගන යන 
අවස්ථාවක් බවට  පත්ෙවලා තිෙබනවා. එවැනි ෙද් ගැන අප 
කනගාටුවට පත් වනවා වාෙග්ම, ෙමවැනි ෙද්වල් අෙප් රෙට් මින් 
ඉදිරියට ෙනොෙවන්න කියලා  පාර්ථනා කරනවා. 

මම හලාවත ආසනෙය් පදිංචිකරුවකු හැටියට දන්නවා, දැදුරු 
ඔෙය් ගැලීම් කට ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන් හලාවත ආසනෙය් 
කියලා. පසු ගිය දවස් හත අට තුළ අපි විශාල කරදර ෙගොඩකට 
මැදිහත් ෙවලා, ෙබෝට්ටු උපකාරයට අරෙගන, නාවික හමුදාව 
උපකාරයට අරෙගන ෙම් ව සනයට පත් වුණු උදවිය හරි 
අමාරුෙවන් ෙගොඩට අරෙගන ආවා. හැබැයි, අෙප් පළාෙත් කිසිම 
තැනක මිනිස් ජීවිත හානියක් සිදු වුෙණ් නැහැ. ඒ ගැන අපි සතුටු 
ෙවන්න  ඕනෑ. ඒ ගැන අපි උඩ ඉන්න ෙදවියන් වහන්ෙසේට ස්තුති 
කරන්න ඕනෑ. 

අපි දන්නා කාලෙය් සිට වයඹ පළාත තුළ භූ විපත් වැනි 
ස්වාභාවික ආපදා ඇති වුෙණ් ෙගොඩක් අඩුෙවන්. රෙට් අෙනකුත් 
පළාත්වල ස්වාභාවික ව සන නිසා සෑම වතාවකදීම වාෙග් මනුස්ස 
ජීවිතවලට හානි ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් ස්වාභාවික විපත්වලින් 
මනුස්ස ජීවිතවලට හානි වීම ෙගොඩක් අඩු, වාසනාවන්ත පළාතක් 
හැටියට තමයි අපි වයඹ පළාත දකින්ෙන්.   

අද විපක්ෂෙය් මන්තීවරු කිහිප ෙපොළක්ම කථා කෙළේ, ෙම් 
රජය පීඩාවට පත් වූ ජනතාවට උදවු කෙළේ නැහැ කියලායි.   දැදුරු 
ඔය අයිෙන් ඉන්න ජනතාව ගංවතුර නිසා සෑම වතාවකම දුක් 
විඳින හැටි අපි දන්නවා. හැබැයි මට කියන්න පුළුවන්, ෙමවර  
තමයි, රජය හරියාකාරව මැදිහත් ෙවලා, එක පුද්ගලෙයක් 
ෙවනුෙවන් කෑම ලබා දීම සඳහා ක්ෂණිකව රුපියල් 250 ගණෙන් 
මුදල් ෙවන් කරලා, රාජ  ආයනවල නිලධාරින් මඟින් විශාල 
ෙසේවයක් සිදු කෙළේ කියලා. අපත් ෙපෞද්ගලිකව ආධාර උපකාර 
කළා. කෑම බීම සකස් කරෙගන, ඒ ස්ථානවලට ගිහිල්ලා ඒ උදවිය 
ෙබ්රා ගන්න අපිත් කැපවීෙමන් කටයුතු කළා. මම රජයටත් 
ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ, ඉතා ක්ෂණිකව නිෙයෝග නිකුත් කරලා, 
ගැසට් නිෙව්දනවලට පරිබාහිරව ඒ සියලු කටයුතු ඉටු කිරීම 
ෙවනුෙවන්. නමුත් අපි යම් යම් අඩු පාඩුත් දැක්කා. ඒ දැකපු 
අඩුපාඩු  අපි ෙමතැනදී කියන්න ඕනෑ. අෙප් රජය ෙකොච්චර උදවු 
උපකාර කළත්, ෙද්ශපාලන ෙභ්ද හිෙත් තබා ෙගන ඉන්න යම් යම් 
නිලධාරින්, විෙශේෂෙයන්ම අෙප් දිස්තික්කෙය් ආසනවල ගාම 
නිලධාරින්ෙගන් සියයට 10ක පමණ පිරිසක් අවංකවම ෙම් 
ජනතාවෙග් හිත රිදවන්න, රජය අපහසුතාවට පත් කරන්න, 
රජෙයන් ෙදන දීමනාව හරියට ෙදන්ෙන් නැතුව ඒක මඟ 
හරවන්න කටයුතු කළා.  

ලංකාවට ෙමවැනි ස්වාභාවික ව සනයක් ආපු අවස්ථාවක අපි 
කවදාවත් ඒ ෙදස ෙද්ශපාලන ඇසකින් බලන්න ෙහොඳ නැහැ. 
ෙකෙනක් වතුෙර් ගහෙගන යනවා නම්, එයා ෙමොන පක්ෂෙය්ද, 
ෙමොන ජාතිෙය්ද, ෙමොන කුලෙය්ද කියලා හිතන එක ෙනොෙවයි 
කරන්න ඕනෑ. ශී ලාංකිකයන් හැටියට අපි සියලුෙදනාම එකතු 
ෙවලා විපතට පත්වූවන් ෙබ්රා ගැනීම තමයි අෙප් යුතුකම වන්ෙන්. 
ශී ලාංකිකයන් හැටියට  ජනතාවට ලබා දිය යුතු සහනාධාර ලබා 
දීම තමයි අෙප් යුතුකම වන්ෙන්. නමුත්, "ඒ උදවියෙග් පත්වීම් 
නිසා තමයි අපි  ඉන්ෙන්" කියලා ඔළුෙව් යම් ෙදයක් තබාෙගන 
අෙප් පළාෙත් ගාම නිලධාරින් පිරිසක් ෙම් රජය අපසාදයට ලක් 
කිරීම සඳහා ඉතාම කනගාටුදායක විධියට, මහා සවුත්තු ආකාරයට 
වැඩ කටයුතු කරෙගන ගියා. අපි දැන් පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමාට සහ 
දිස්තික් ෙල්කම්තුමාට දන්වලා තිෙබනවා, අනිවාර්යෙයන්ම ඒ 
ගම්වල උදවි යෙග් පැමිණිලි භාරෙගන එවැනි නිලධාරින් 
සම්බන්ධෙයන් යම් විනය පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න කියලා. 
ෙද්ශපාලනය  කරන එක ෙහොඳයි. නමුත් ව සනයක් ඇති වුණු 
අවස්ථාවක කවදාවත් එතැනට පක්ෂ ෙභ්දය කියන එක 
ෙගෙනන්න එපා කියලා මම කියනවා. අද ඒක හරි අමුතු කමයක් 
බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. යම් ෙකෙනක් වතුෙර් ගහෙගන 
යනවා දැක්කාම, ඒ ෙකනා ෙවන පක්ෂයක ෙකෙනක් නම්, ෙබ්රා 
ගන්ෙන් නැතුව ඉන්නවා; කෑම ෙව්ලක් ෙදන්ෙන් නැහැ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 
 
ගරු සිසිර කුමාර අෙබ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர குமார அேபேசகர) 
(The Hon. Sisira Kumara Abeysekara) 
ෙමන්න ෙම් විධියට රාජ  නිලධාරින්ෙග් කියාත්මක වීම 

වළක්වන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි රාජ  අමාත තුමා.  

ඊට පථම, මූලාසනය සඳහා ගරු ෙව්ලු කුමාර් මන්තීතුමාෙග් 
නම ෙයෝජනා කරන්න. 
 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன் - ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப 
அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු ෙව්ලු 

කුමාර් මන්තීතුමා මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 

ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேவ  குமார் அவர்கள் 
தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair 
and  THE HON. VELU KUMAR  took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. A.H.M. Fowzie please.  
 
 
[3.14p.m.] 
 
ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා (ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ 
පතිසන්ධාන රාජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  ஏ.எச்.எம். ெபௗ  - ேதசிய ஒ ைமப்பா  
மற் ம் நல் ணக்க இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon.  A.H.M. Fowzie - State Minister of National 
Integration and Reconciliation) 
Sir, we are destined to witness one of the greatest 

natural calamities during our lifetime. The ravages of 
floods and landslides have rendered lakhs of people 
homeless and their dwellings washed away and lives lost.  

We have seen the worst destruction as a result of the 
Tsunami  on  26th December,  2004.   

Some of the worst affected areas fall within the 
administrative units of Kolonnawa,  Kaduwela, 
Biyagama, Malwana, Akurana, Aranayake and 
Kadugannawa. We have also witnessed people 
overflowing with the of milk of human kindness.  The 
operation of massive relief work undertaken by the 
Government and the voluntary organizations cutting 
across race,  caste, religion and other boundaries have 
displayed a great sense of urgency mounting 
extraordinary charitable disposition in helping the victims 
of this calamity.  

If you harm the nature, the nature would harm you. 
This is the axiom that  environmentalists follow the world 
over. There are "Green Clubs" formed in other countries 
to protect their environment. Cutting down trees 
indiscriminately, building unauthorized houses along the 
banks of rivers, filling up paddy fields and other such 
lands were the main causes for floods. This must be 
stopped forthwith. I am happy that His  Excellency the 
President has declared these affected areas as "High 
Security Zones" so that the people will not be able to 
create environmental problems.  

We, as the Government, are committed to serve those 
who affected by the disaster and we express 
ourHhhhHHH gratitude and respect to all those voluntary 
organizations and individuals who have rallied round to 
extend their genuine help to their brethren  who yearned 
for immediate help. Whilst thanking the Government, 
particularly the Army, the Navy, the Air Force and Police 
for the great humanitarian services they  carried out so 
magnificently, I think, it is also the prime duty of the 
Government to take immediate action to prevent the 
occurrence of such disasters in the future.     

The Divisional Secretaries and their staff also should 
receive our appreciation for the untiring services they are 
rendering to afford redress to the victims. Disaster also 
struck with ferocious velocity to the mountainous region 
of Arnanayake, Kadugannawa and surrounding places 
and the up-country plantation areas, completely burying 
human lives with their houses.  

As instructed by President His Excellency Maithripala 
Sirisena, all government machinery should be geared to 
speed up the rehabilitation and reconstruction work, 
providing  house equipment and clothing and  paying 
compensation to the flood and landslide victims.  

I am personally aware that a large number of people  
have lost everything in life. They went to office in the 
morning and returned home to see their houses 
submerged in  flood waters  and all their belongings gone 
forever. They were left with only the clothes they were 
wearing. Action must be taken to rebuild their houses  
and  household equipment and utensils should be 
provided. The affected government servants, employees 
in corporations  and  private sector employees should also 
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be helped. Teachers, doctors, media personnel and all of 
them must be given immediate relief. I know several 
media personnel have not only  lost their dwellings but 
also their cameras, video equipment and other 
wherewithal due to the floods. I know personally that 
some media personnel had lost equipment to the tune of 
millions of  rupees. It is our duty to help them all. 
Attention should also be drawn to the thousands of school 
children who have lost their uniforms, books and other 
school equipment.   

I suggest that all the government servants, corporation 
employees, doctors and teachers in the affected areas 
must be given leave covering the whole period. Scientists 
have predicted that in 2060 there will be a massive flood 
drowning the whole world and the United States will 
suffer most. We have to be very careful of that prediction.  

I also pay a compliment to the friendly countries such 
as Pakistan, India, Saudi Arabia and other Arab States, 
Iran, Australia, Japan, the United States, China, Nepal and 
the Maldives who displayed a great sense of charity in 
pouring assistance to about 600,000 people. Let us all get 
together and look after the interests of the poor people.  

Let us in a somber mood remind ourselves of the 
saying of Al-Quran Sura Al-Zilzaal. The Sura 99 states, I 
quote:  

“When the Earth is shaken to her (utmost) convulsion, And the 
Earth throws up her burdens (from within), And man cries 
(distressed); ‘What is the matter with her?” 

These natural disasters give us ample ideas of that 
supreme world-shaking event. May we pray for the mercy 
and blessings of the Almighty!  
Thank you.  

 
[අ.භා. 3.20] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ ාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත තුමා 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) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහනුවර දිස්තික්කෙය් ෙමම 

ආපදා තත්ත්වය ඇති වූ විගස පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්,  ඒ 
වාෙග්ම පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරුන් තම තමන්ෙග් පළාත්වල ඒ 
සහන ෙසේවාවන් කියාත්මක කළා.  ඒ සියලු ෙදනාටම මම ස්තුති 
කරන්න කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම දිසාපතිතුමා ඇතුළු පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්වරු දැනටමත් ඒ කටයුතු ආරම්භ කර සාර්ථකව කරෙගන 
යනවා. මහනුවර දිස්තික්කෙය් උඩපළාත, ෙදොළුව, උඩු නුවර, 
ෙදල්ෙතොට, පහත ෙහේවාහැට, පස්බාෙග් ෙකෝරලය, ගඟ ඉහළ 
ෙකෝරලය, ගඟ වට ෙකෝරලය, මැද දුම්බර, කුන්ඩසාෙල් පවුල් 
727ක්, පුද්ගලයන් 2,511ක් පාසල්වල, විවිධ ස්ථානවල ඉන්නවා. 

රජය ෙවනුෙවන් මට කියන්න තිෙබන්ෙන්,  ඒ සියලු ෙදනාටම 
රජෙය් ඉඩම්වල නිවාස ඉදි කර ෙදන බවට අපි දැනටමත් 
ෙපොෙරොන්දු දීලා තිෙබන බවයි. ඉඩම් ලබා ගැනීම එතරම්ම අපහසු 
ෙවන්ෙන් නැහැ. මම රම්මලක මුස්ලිම් ගම්මානයට සිදු ෙවලා 
තිෙබන  හානිය බලන්න ගියා. ආපදාවට ලක් වූ අයට ලබා දීම 
සඳහා උඩුනුවර මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් අක්කර 300ක් පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්තුමා විසින් දැනටමත් මැනලා ෙවන් කර  තිෙබනවා.  
රම්මලක ගෙම් අයත්, එම ස්ථානයට එන්න කැමැති අෙනකුත් 
ගම්වල අයත් අපි දැන් ෙතෝරා ෙබ්රාෙගන යනවා.  

හන්තාන වත්ෙත් ෙකළවෙරන් -උඩුෙවල පැත්ෙතන්- අපට 
යම් ඉඩම් පමාණයක් ලබා ගන්න පුළුවන්, විෙශේෂෙයන්ම ඒ අවට 
අවතැන්  ෙවලා ඉන්න අය පදිංචි කරවන්න. මට කියන්න 
තිෙබන්ෙන් ෙමච්චරයි. ෙම් අයට ඉඩම් ලබාදීම විතරක් ෙනොෙවයි,  
නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත   සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමා එක්කත් 
කථා කරලා, ඒ අයට අවශ  නිවාස සියල්ලම ඉදිකර ෙදන්න 
කටයුතු කරන බවට අපි රජය විධියට පැහැදිලි ෙපොෙරොන්දුවක් 
ෙදනවා.  දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් කථාෙව්දී කිව්වා, ෙගදර 
විතරක් ෙනොෙවයි ෙගදර ඇතුෙළේ තිබුණු භාණ්ඩ ගැනත් යම් කිසි 
අධ යනයක් කරලා ආධාරයක් ෙදන්න කියලා. අපි රජයත් එක්ක 
සාකච්ඡා කරලා;  මුදල් ඇමතිතුමාත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ඒ 
ගැන තීරණයක් ගන්නවා.   

ෙම් අවස්ථාෙව්දී  ෙම් කාරණය ගැනත් මම සඳහන් කරන්න 
ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම කන්ද උඩරට පළාත්වල ෙම් තත්ත්වය ඇති 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඇයි? NBRO එෙකන් නාය යන යම් යම් 
පෙද්ශ හඳුනාෙගන තිෙබනවා. ඒ අයට අයින් ෙවන්න කියලා අපි 
ෙකොච්චර කිව්වත් ඒ අය අයින් ෙවන්ෙන්  නැහැ. තමන් දන්නා 
හඳුනන ඥාතීන් සිටින,  තමන්ට  පුරුදු පරිසරෙය් ජීවත් ෙවන්න 
තමයි කවුරුත් කැමැති. ෙම් අවස්ථාෙව් ඒ ගම්පිටින්ම ෙවනත් 
තැනකට අරෙගන යන්න පුළුවන් නම්  ෙම් තත්ත්වය ෙබොෙහෝ 
දුරට සමනය කරන්න අපට අවස්ථාවක් ලැෙබ්වි කියලායි මම 
හිතන්ෙන්. 

විෙශේෂෙයන්ම මහනුවර දිස්තික්කෙය් පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරු 
ෙම් සඳහා විශාල මහන්සියක් ගන්නවා. ඒ අය දැනටමත් NBRO 
එක සමඟ සම්බන්ධතා ඇති කරෙගන, ෙම් ඉඩම් මිනිස් 
වාසස්ථානයට සුදුසුද කියන එක ගැන පරීක්ෂා කරෙගන යනවා. 
මම මීට වඩා කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. 
ඉදිරි කාලය තුළ අපි එන එන විධියට ඒ පශ්නවලට විසඳුම් ලබා 
ෙදන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන බවත් සඳහන් කරමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

 
[பி.ப. 3.23] 
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

அண்ைமயிேல நாட் ல் ஏற்பட்ட இயற்ைக 
அனர்த்தங்களினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் மற் ம் உயிாிழந்த 
உற கள் சார்பாக இந்த ேநரத்தில் என் ைடய ஆழ்ந்த 
அ தாபத்ைதத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

கடந்த காலத்தில் ஏற்பட்ட அனர்த்தங்க டான அ ப 
வங்கள் மற் ம் அவற்றின் விைள கைளக் க த்திற் ெகாண்   
எதிர்காலத்தில் அவ்வா  இடம்ெபறாமல் நடவ க்ைக 
எ க்கப்பட ேவண் ம். பல இடங்களில் மண் அகழ் கள் 
நடந்தி க்கின்றன; மரங்கள் ெவட்டப்பட் க்கின்றன. 
இயற்ைக அனர்த்தங்க க்குத் ைணேபாகக்கூ ய வைகயில் 
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இவ்வாறான ெசயற்பா கள் இடம்ெபற்றதால் மண் சாி கள் 
ஏற்பட் க்கின்றன. ெவள்ளத்ைதக் கட் ப்ப த் வ  
சம்பந்தமான சாியான திட்டமிடல் இல்லாதப யினால் 
ெவள்ள ம் மக்க ைடய கு யி ப் க்கைள ழ்க த் 
தி க்கின்ற . இவற்ைறக் க த்திற்ெகாண்  வ ங்காலத்தில் 
இயற்ைக அனர்த்தங்கள் ஏற்ப கின்றெபா  அதைனத் 
த ப்பதற்கு ன்கூட் ய ஏற்பா கைளச் ெசய்வதில் கூ ய 
கவனம் ெச த்த ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ெதன்னிலங்ைகையப்ேபால் அல்லாமல் வடக்கு, 
கிழக்கி ம் ெவள்ளப் பாதிப் க்கள் ஏற்பட் க்கின்றன. சில 
இடங்களில் மினிச் சூறாவளியினால் ட் க் கூைரகள் 

க்கிெயறியப்பட் க்கின்றன; க க்குள் ெவள்ளம் 
குந்தி க்கின்ற . பல ஆயிரக்கணக்கான வயல் நிலங்க ம் 

ேதாட்ட நிலங்க ம் பாதிக்கப்பட் க்கின்றன. எனேவ, 
அரசாங்கம் ெதன்னிலங்ைகயில் ஏற்பட்ட பாதிப் க்க க்கு 

ன் ாிைம ெகா த்  பாிகாரம் காண்ப ேபால, வடக்கு, 
கிழக்கி ள்ள மக்க க்கு ஏற்பட்ட பாதிப் க்கைள ம் 
க த்திெல த்  அவற் க்கும் பாிகாரம் காணேவண் ம். 
வழைமேபால தங்க ைடய வாழ்வாதாரத்ைத ன்ென க்கக் 
கூ ய வைகயில் அவர்க க்கு இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் 
அரசாங்கம் உதவ ேவண் ம் என்  ேகட் க்ெகாண் , 
சந்தர்ப்பம் தந்ததற்கு நன்றி கூறி, விைடெப கின்ேறன். நன்றி, 
வணக்கம்.       

 
[අ.භා. 3.25] 
 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කථාව ආරම්භ කරන්න 

පථමෙයන්, අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වය නිසා  ජීවිත හානි වුණු 
අය ෙවනුෙවනුත්, ෙද්ෙපොළ හානි වුණු සියලු ෙදනා ෙවනුෙවනුත් 
මෙග් කනගාටුව  පකාශ කරන්න කැමැතියි.  

එෙමන්ම, රජයක් විධියට ෙම් අවාසනාවන්ත තත්ත්වයට 
මුහුණ ෙදමින් අවශ  වැඩ පිළිෙවළවල් කඩිනමින් කරන්න 
ශක්තිය, ෛධර්ය ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් මෙග් ෙගෞරවණීය 
ස්තුතිය අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු අගාමාත තුමාටත්  පුද 
කරන්න කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම ෙම් ව සනෙය්දී  ෙපොලීසිය, තිවිධ 
හමුදාව ඉදිරිපත් ෙවලා ඒ ජනතාව ෙබ්රා ගත්තා.  ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි. ඒ අවශ  කටයුතු සිදු කරන්න ඒ අය  අපට දැවැන්ත 
ශක්තියක් ලබා දුන්නා.  ඒ අයෙග් ජීවිත ෙබ්රා ගැනීෙමන් පසුව ඒ 
මුල් දින ෙදක, තුන තුළ ඒ අය ජීවත් කරවන්න අවශ  ආහාරපාන  
ටික අප ලබා දුන්නා. විශාල ගැටලුවක් වුණා ඒ ආහාර ටික ලබා 
දීමත්.  

විෙශේෂෙයන් නාවික හමුදාව මැදිහත් ෙවලා ෙබෝට්ටුවලින් ඒවා 
අවශ  තැන්වලට ලබා ෙදන්න කටයුතු කළා.  පසුව ඒ ජනතාව 
තමන්ෙග් නිෙවස්වලට  ගියාට පසු  ඒ අයට අවශ  වියළි ආහාර 
දව   ලබා දීෙම් කටයුතු පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙය් නිලධාරි 
මහත්වරුනුත්, ගාම නිලධාරි මහත්වරුනුත් එකතු කරෙගන ඉතා 
ඕනෑකමින් සිදු කර තිෙබනවා. ඒ ෙවනුෙවන් දිසාපතිතුමා, 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමා,  ගාම නිලධාරින් ඇතුළු  රාජ  නිලධාරින් 
දැවැන්ත ෙසේවාවක් සිදු කර තිෙබනවා.  

ෙම් ෙවන ෙකොට ඒ වියළි ආහාර දව  ගංවතුරට යට වුණු සෑම 
නිවසකටම ලබා ෙදන්න කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි.  මා ෙම් අවස්ථාෙව් ඉතා පැහැදිලිව කියනවා, ගංවතුරට 
යට වුණු නිවාසවලට පමණක් ෙනොෙවයි, ගංවතුර නිසා ෙකොටු 

වුණු  සියලු ෙදනාටත් ඒ අවශ  පහසුකම් ලබා ෙදන්න ෙම් රජය 
කටයුතු කර තිෙබනවා කියන එක. එතැනින් එහාට බැලුවාම, 
පිරිසිදු ජලය නැවත ලබා ගැනීම තමන්ෙග් එදිෙනදා කටයුතු 
සාමාන  පරිදි කරෙගන යන්න අත වශ  කාරණාවක් බවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා.  ආහාර පිස ගැනීමට ෙමන්ම ෙබොන්න වතුර ටික 
ගන්න පුළුවන් වන ආකාරයට ඒ පෙද්ශවල තිෙබන ළිං ටික 
පිරිසිදු කරන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා.  ෙම් ෙවන ෙකොට තිවිධ 
හමුදාව, ආපදා කළමනාකරණ මධ ස්ථානය, සේව්ච්ඡා සංවිධාන 
-ඒ සියල්ලම- එකතු ෙවලා ෙපොම්ප මඟින් ඒ ළිං  පිරිසිදු කිරීම 
ආරම්භ කර තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. විෙශේෂෙයන්ම මා නිෙයෝජනය කරන 
ෙදොම්ෙප් පෙද්ශෙය් පූෙගොඩ සිට මල්වාන දක්වා මුළු මායිම 
ගංවතුරින් යට වනෙකොට රුවන්වැල්ල ආසනයට යාබද වන 
ෙකොටසට නාය යෑෙම් තර්ජනයක් අද උදෑසන වන විට එල්ල වී 
තිෙබනවා.  විෙශේෂෙයන් මා ෙම් ෙවලාෙව් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, 
අෙප් නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත  ගරු සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමාට. 
එතුමා අද දිනෙය්ත් ඒ පෙද්ශවලට ගියා.  ජීවිත හානිවලට 
අමතරව, ඒ පෙද්ශෙය් නිවාසවලටත් විශාල ෙලස හානි සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා. ඉතින් ඒ සියලුම නිවාස යළි ෙගොඩ නඟන්න අප රජය 
කටයුතු කරෙගන යනවා.  අර්ධ හානිවලට ෙමන්ම පූර්ණ 
හානිවලට ලක් වී තිෙබන ඒ සියලුම නිවාසවලට අවශ  මූල මය 
ආධාර ලබා ෙදන්න නව රජය කටයුතු කරෙගන යනවා.  ඒ 
කටයුතු කිරීෙම් සම්පූර්ණ වගකීම නිවාස හා ඉදිකිරීම් 
අමාත ාංශය භාර ගන්නා බව ඉතා පැහැදිලියි.     

විෙශේෂෙයන් නව රජය ගත්ත තීරණයක් අනුව, ෙම් රට 
රක්ෂණය කිරීෙමන් ලැෙබන මුදල්වලින් ඒ හානියට පත්  සියලු 
ෙදනාට  යම් සාධාරණයක් ඉටු කරන්න කටයුතු කරනවා. අප 
රජයක් හැටියට කරන්න පුළුවන් උපරිම කැප කිරීම කරන බව මා 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉතා පැහැදිලිව කියනවා. නමුත්, සමහර අය ඒ 
අවතැන් වූවන් ෙවනුෙවන් බත් පාර්සලයක්වත්, වතුර 
ෙබෝතලයක්වත් ෙදන්ෙන් නැතිව  ෙද්ශපාලන වාසි තකා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා ආණ්ඩුවට ඇඟිල්ල දිගු කිරීම 
කනගාටුදායක බව පකාශ කරමින් මා නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 
 
 

[பி.ப. 3.30] 
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன் - ைகத்ெதாழில் மற் ம் 
வாணிப அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, சீரற்ற 
காலநிைலயால் ஏற்பட்ட அனர்த்தம் குறித்த இந்த விேசட 
விவாதத்திேல ேபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் வழங்கியைமக்கு 

த ல் உங்க க்கு நன்றிையக் கூறிக்ெகாள்கின்ேறன். இந்த 
நாட் ேல கடந்த வாரம் மக்கள் எல்ேலா ம் ெதாடர்ந் 
ேதர்ச்சியாக ேவதைனப்ப கின்ற அள க்கு இந்த அனர்த்தம் 
பல உயிர்கைளக் கா ெகாண் விட்ட . ேம ம் பலர் 
இ க்கிறார்களா? இல்ைலயா? என்ப  ெதாியாமல் அவர்க  
ைடய கு ம்பங்கள் ேத யைலகின்றன. இந்த அனர்த்தத் 
தினால் பாதிக்கப்பட்ட ெகா ம்  மாவட்டத்திேல 
ெகாலன்னாவ, ெவல்லம்பிட் ய, அங்ெகாைட, கங்ெவல்ல, 
மல்வான ேபான்ற பிரேதசங்க க்கு விஜயம் ெசய்  
நிைலைமகைள  நான் ேநர யாகப் பார்த்ேதன். இந்த 
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[ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා  මහතා] 
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அனர்த்தத்தினால் அந்த மக்கள் அ பவிக்கின்ற ேவதைனைய 
மிக ம் ேவதைன மிகுந்த ஒ  கமாக நான் உணர்ந்ேதன். 
குறிப்பாக விகாைரயிேல, பள்ளிவாச ேல, பள்ளிக் 
கூடங்களிேல, ேவ  ெபா  இடங்களிேல பலர் தங்கியி ந் 
தா ம், அவர்களில் அதிகமானவர்கள் ெகளரவமாக வாழ்ந்த 
வர்கள். அதனால் அவர்கள் அங்கு தங்கியி க்க யாமல் 
ெதாிந்தவர்கள் பலாின் களில் தங்கி மிகக் கஷ்டங்கேளா  
வாழ்ந் ெகாண் க்கின்றார்கள். ேகாடீஸ்வரர்களாக இ ந்த 
வர்கள் உ த்த உ ப்ேபா  ெவளிேயறி மாற் ப்பில்லாமல், 
அ த்த ேநர உண க்கு வழியில்லாமல் பட்ட கஷ்டங்கைள 
நான் ேநர யாகக் கண்ேடன்.  எனேவ, இந்த அனர்த்தத்தால் 
பாதிக்கப்பட்டவர்கைள இவ்வாறான நிைலயி ந்  மீட்  
அவர்க ைடய ெசாந்த களிேல கு ேயற் வதற்கான 
ஏற்பாட்ைட இந்த அரசாங்கம் உடன யாக எ த்தா ம், ஆகக் 
குைறந்த  ஒ  கு ம்பத்திற்கு ஓர் இலட்சம் பாயாவ  
உடன யாக வழங்க நடவ க்ைக எ க்கேவண் ெமன்  
அைமச்சர் அவர்களிடத்திேல நான் அன்பாக ேவண் ேகாள் 
வி க்கின்ேறன்.   

அ மாத்திரமல்லாமல் நிைறயப்ேபர் அவர்க ைடய 
ெதாழில்கைள இழந்தி க்கின்றார்கள்.  ெகளரவ அைமச்சர் 
ெபளசி அவர்கள் ெசான்னார், ஊடகத் ைறயினர் அவர்க 

ைடய ஊடக உபகரணங்கைள இழந்தி க்கின்றனர் என் .  
அேதேபால், எத்தைனேயா வியாபாாிகள் அவர்க ைடய 

தலீ கைள இழந்தி க்கின்றார்கள். ேநற்  என் ைடய 
நண்பர் ஒ வரான சி  வியாபாரம் ெசய்பவர் "என் ைடய 

ச் ெசாத் ம் அழிந் விட்ட ; எைத ேம எ க்க யா ; 
என் ைடய வாகனத்ைதக்கூட இழந்  நிற்கின்ேறன்" என்  
ெசான்னார், இவ்வாறான நிைலயில் இ க்கின்றவர்கள் 
அவர்க ைடய ெதாழிைல மீள ஆரம்பிப்பதற்காக அவர்க க் 
கான நஷ்டஈ கைள அரசாங்கம் உடன யாக வழங்க 
ேவண் ெமன்  நாங்கள் ேவண் ேகாள் வி க்கின்ேறாம்.   

ேம ம், இந்த அனர்த்தத்ைதய த் , இந்த நாட் ேல ஒ  
நல்ல பண்ைப நாங்கள் பார்க்கின்ேறாம். ெபளத்தர்கள், 
கத்ேதா க்கர்கள், இந் க்கள், இஸ்லாமியர்கள் என்  
பிாிவிைனவாதம் ேபசி ஒ  சிலர் அரசியல் ெசய்ய ற் 
பட்டா ம், 30 வ ட த்த வ  இன்ன ம் மைறய ன்னர் சில 
கு வினர் மத ாீதியாக, இன ாீதியாகப் பல அநியாயங்கைள 
ஏற்ப த்தி இந்த நாட் க்குள்ேள குழப்ப நிைலைய 
உண்டாக்குவதற்குச் சதி ெசய்தா ம் இந்த அனர்த்தத்தின் 
ேபா  மதங்க க்கப்பால், இனங்க க்கப்பால் மனிதா 
பிமானத்ேதா  ஸ் ம்கள் ெபளத்தர்க க்கு, தமிழர்கள் 

ஸ் ம்க க்கு, ெபளத்தர்கள் இஸ்லாமியர்க க்கு என்  
எ வித பாகுபா மின்றி உத வைத நாங்கள் கண்ேடாம். 
விகாைரகளி ம் பள்ளிவாசல்களி ம் மதத்தைலவர்கள் 
ஒன் ேசர்ந்  இந்த நிவாரணப் பணிகைள மாறிமாறிச் 
ெசய்தைத நான் கண்ணால் கண்ேடன். அவர்க க்கு 
என் ைடய மனமார்ந்த நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்வேதா , இந்த ஒற் ைமயான தன்ைம ெதாடரேவண்  
ெமன ம் இைறவைன நான் பிரார்த்திக்கின்ேறன்.  

ெகாலன்னாவ, ெவல்லம்பிட் ய பள்ளி நிர்வாகங்கள் 
சார்பாக ெகாலன்னாவ பள்ளிவாச ேல அைனவ ம் ஒன்  
ேசர்ந்  ேசைவ ெசய்தைத நான் கண்ேடன். பல்லாயிரக் 
கணக்கான ெபளத்த, இந் , இஸ்லாமிய, கத்ேதா க்க மக்கள் 
பள்ளிவாச க்குள்ேள நின்றைத ம் அவர்கள் பாிபா க்கப் 
பட்டைத ம் நான் கண்ேடன். எங்க ைடய அந்தப் பள்ளித் 
தைலவர் ஹனிபாபாய் தைலைமயிலான அந்த நிர்வாகக் கு  
இர  பகலாகச் ேசைவ ெசய்தைத நான் கண்ேடன். நான் 
ேநற்  பின்னிர  2 மணிக்குக்கூடச் ெசன்  பார்த்ேதன். அந்த 

ேநரம் அவர்கள் சைமத் க்ெகாண் ம் parcel ெசய்  
ெகாண் ம் அந்த மக்க க்கு எந்தவித பாகுபா மில்லாமல் 
ேசைவயாற் வைத நான் கண்ேடன். இவ்வாறான நல்ல 
பணிகைளச் ெசய்கின்றவர்கைள நாங்கள் பாராட்டேவண் ம்.   

அத் டன், அகில இலங்ைக ஜம்மிய்யத் ல் உலமா, Shura 
Council, the Muslim Council of Sri Lanka, ெகா ம்  
மாவட்டப் பள்ளிவாசல்கள் சம்ேமளனம் ஆகிய நான்கும் 
ேசர்ந்  கடந்த பல நாட்களாக இன, மத ேவ பா  
க க்கப்பால் பல ஆயிரக்கணக்கான ெதாண்டர்கள், 
தனவந்தர்க ைடய நன்ெகாைடகைள வசூ த்  இன, மத 
ேபதங்க க்கப்பால் அவர்க க்கு உண  ெகா த்தைத ம் 
அவர்கைளப் பாிபா த்தைத ம் அவர்க க்குத் ேதைவயான 
வசதி வாய்ப் க்கைளச் ெசய் ெகா த்தைத ம் நாங்கள் 
கண்ேடாம்.  எனேவ, அந்த வைகயிேல இவ்வா  தனி நபர்கள் 
உதவி ெசய்தைமக்காக, உதவி ெசய்த அத்தைன ேப க்கும் 
நாங்கள் எம  நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறாம். 
குறிப்பாக ெபளத்த வியாபாாிகள், இந் , கத்ேதா க்க, 
இஸ்லாமிய வர்த்தகர்கள் நிைறய நல்ல பணிகைளச் 
ெசய்தி க்கிறார்கள். எனேவ, அரசாங்கம் என்ற வைகயிேல 
பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அைனவ ம் உடன யாக க க்குச் 
ெசல்வதற்கும் அவர்க ைடய மதத் தலங்கைள, பாடசாைல 
கைள, கைள, ெதாழில் ஸ்தாபனங்கைளத் ப்பர  
ெசய்வதற்கும் ேதைவயான ெபா ட்கைள வழங்குவதற்கு 
ஏற்பா கைளச் ெசய்யேவண் ம். அத் டன், அவர்க க்கு 
ஆகக்குைறந்த  ஓர் இலட்சம் பாயாவ  உடன யாக 
வழங்குவதற்கு நடவ க்ைகெய த்  அவர்க ைடய 
மீள்வாழ்க்ைகக்கான ஏற்பா கைளச் ெசய்யேவண் ெமன ம் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ேம ம், குப்ைபக் குவியல்க க்க ேக பல்லாயிரக்கணக் 
கான மக்கள் வாழ்ந்  வ கின்றார்கள்.   
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! The Hon. Deputy Chairman of 

Committees will now take the Chair. 
 

අනතුරුව ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් 
මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு ேவ  குமார் அவர்கள் அக்கிராசனத் 
தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்  
[மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்]  தைலைம வகித்தார்கள். 

 
Whereupon THE HON. VELU KUMAR left the Chair, and 

DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELAVM 
ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 
 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, நீங்கள் உங்க ைடய 

உைரையத் ெதாடரலாம். 
 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
நன்றி! நீங்கள் தைலைமதாங்கும்ேபா  என  உைரையத் 

ெதாடரக் கிைடத்தைமையயிட்  சந்ேதாசமைடகின்ேறன். 
நான் ன்னர் ெசான்ன ேபால, இந்த அனர்த்தத்திேல 
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பாதிக்கப்பட்டவர்க க்கு உடன யாக ஆகக் குைறந்த   
ஓாிலட்சம் பாைய வழங்கிவிட் , பின்னர் அவர்க ைடய 
இழப் க்க க்கு ஏற்ப நட்டஈ கைள வழங்கேவண் ம். 
குப்ைபக் குவியல்க க்கு அ கிேல வாழ்ந்த பல்லாயிரக் 
கணக்கான மக்கள் இடம்ெபயர்ந்  இ க்கின்றார்கள். 
அவர்க ைடய நிைலைம மிக ம் ேவதைன மிக்கதாக 
இ க்கின்ற . தற்ெபா  அவர்கள் குைறந்தபட்சம் வாடைக 

ட் லாவ  வாழ்வதற்கு உாிய ஏற்பா கைளச் 
ெசய் ெகா க்க ேவண் ம். அதன்பின் ஒ  மாற் த் திட்டமாக 

திய டைமப் த் ெதாகுதிைய அைமத்  அவர்கைள 
ெயல்லாம் வாழச்ெசய்ய ேவண் ம். இதற்கான நஷ்டஈ கைள 
வழங்குகின்றெபா , "நாங்கள் வாக்காளர் இடாப்ைபப் 
பார்த் த்தான் வழங்குேவாம்; உ திகைளப் பார்த் த்தான் 
வழங்குேவாம்" என்  ெசால் , வாடைகக்கு இ க்கின்றவர் 
க க்கு - பல இலட்சங்கைள இழந்தவர்க க்கு - எைத ேம 
வழங்காமல் விட் விடேவண்டாம் என்  நான் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். ගාම ෙසේවක සහතිකය - அதாவ , 
கிராம ேசைவயாளர்க ைடய recommendationஐப் ெபற்  
மனிதாபிமான அ ப்பைடயில் அவர்க க்கான அத்தைன 
ஏற்பா கைள ம் ெசய்  ெகா ப்பன கைள ம் 
வழங்கேவண் ம்.  

அேதேபால, பல அைமப் கள் பாதிக்கப்பட்டவர்க க்கு 
சைமத்த உண கைளப் ெபற் க் ெகா த்தி க்கின்றன. யார், 
யார் எல்லாம் இந்தப் பணிகைள அைமப்  ாீதியாகச் 
ெசய்தார்கேளா, அவர்க க்கு அதற்குாிய ெகா ப்பன கைள 
அரசாங்கம் வழங்கினால், எதிர்காலத்திேல இவ்வாறான நல்ல 
பணிகைளச் ெசய்வதற்கு ஓர் ஊக்கப்ப த்தலாக அ  அைம ம் 
என்  கூறிக்ெகாள்கின்ேறன்.  

அ த்ததாக, அரநாயக்காவிேல ஏற்பட்ட மண்சாி  
அனர்த்தத்தினால் பல்லாயிரக்கணக்கான  மக்கள் இடம் 
ெபயர்ந்தி க்கின்றார்கள். இன்  அவர்க ைடய கள் 
மட் மல்ல, உடல்க ம் மண் க்குள் ைத ண் க் 
கின்றன. ைத ண்ட உடல்கைள மீட்பதற்காக அந்தப் 
பகுதிகள் ேதாண்டப்பட் க்ெகாண் க்கின்றன. அந்தப் 
பகுதியில் உயிாிழந்தவர்க க்கு என  ஆழ்ந்த அ தாபங் 
கைளத்  ெதாிவித் க்ெகாள்கிேறன். அந்தப் பகுதியில் பாதிக்கப் 
பட்டவர்க க்கும் உாிய நஷ்டஈ கைள வழங்கி, அவர்கைள 
இன்ேனார் ஆபத்  வராத பிரேதசத்திேல கு ேயற்றேவண் ம்.  

த்தளம், கண் , கு நாகல் உட்பட இன் ம் பல 
மாவட்டங்களிேல ெவள்ளத்தினால் மக்கள் பாதிக்கப் 
பட் ள்ளனர். வடக்கிேல நான் பிரதிநிதித் வப்ப த் க்கின்ற 
மன்னா க்கும் த்தளத் க்குமான பாைதகள்கூட ெவள்ளத் 
தினால் ழ்கி ள்ளன. அங்குள்ள மக்கள் ேபாக்குவரத் ச் 
ெசய்ய யாமல் கஷ்டப்ப கின்றார்கள். ஆகேவ, பாதிக்கப் 
பட்ட எல்ேலாைர ம் இந்த நட்டஈ  வழங்கும் ைறைமக்குள் 
உள்வாங்குமா  ேகட் க்ெகாண் , இந்த நல்ல பணிக க்காக 
உதவிெசய்த தனவந்தர்கள், அைமப் கள், அரச உத்திேயாகத் 
தர்கள் உட்பட அைனவ க்கும் எங்க ைடய நன்றிையக்கூறி, 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி! 

 

[பி.ப. 3.37] 
 

ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 
இயற்ைக அனர்த்தத்தினால் உயிாிழந்த, பாதிக்கப்பட்ட 

அைனத்  மக்க க்கும் தமிழ் ேதசியக் கூட்டைமப்பின் 
சார்பிேல நான் ஆழ்ந்த அ தாபங்கைளத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். அேதேநரத்தில், இப்ப ப்பட்ட இடம் 
ெபயர் கள், இழப் க்கள் எவ்வள  வ ைய ம் ேவதைன 
ைய ம் த ம் என்பைத நாங்கள் நன்கு அறிேவாம். அந்த 
வைகயிேல, இந்த இயற்ைக அனர்த்தத்தினால் பாதிக்கப் 
பட் க்கின்ற மக்க க்கு  - க்கியமாக மத்திய மைலநாட் ப் 
பிரேதசத்திேல இ க்கின்ற மக்க க்கு அரசாங்கம் பா காப் 
பான காணிகைள வழங்கி அவர்க க்கு நிரந்தரமான  
கைள ம் அைமத் க்ெகா க்க ேவண் ம் என்  ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். இ தான் அந்த மக்கள  நீண்டகாலக் 
ேகாாிக்ைகயாக ம் இ ந் வ கின்ற . குறிப்பாக, இந்த 
மக்கள் இந்த நாட் ன் ேதசிய வ மானத்திேல ெபாியளவில் 
தங்க ைடய உைழப்ைபச் ெச த் பவர்கள். ஆனால், 
கிட்டத்தட்ட 60 - 70 வ ட காலமாக இந்த மக்கள் வா கின்ற 
கு யி ப் க்கள் மனிதர்கள் வாழ யாதள க்கு, ஆ , 
மா கள்கூட அங்கு தங்க யாத அள க்கு, மிக ம் 
ேமாசமான நிைலயில் இ க்கின்றன. அவர்கள் வசிக்கின்ற 
அந்தப் பிரேதசம் பா காப்பற்ற  என்  அரசாங்கம் 
காலத் க்குக் காலம் அறிவித்தா ம்கூட, அந்த மக்க க்குப் 
ெபா த்தமான, பா காப்பான காணித் ண் கள் நீண்ட 
காலமாகி ம் வழங்கப்படவில்ைல. ஆகேவ, இப்ப யான 
அனர்த்தத் க்குப் பிற்பாடாவ , இந்த மத்திய மைலநாட் ப் 
பிரேதசத்திேல இ க்கின்ற இந்த மக்க க்குப் பா காப்பான 
காணி, நிரந்தரமான ட் த்திட்டம் என்பவற்ைற 
வழங்குவதற்கு இந்த அரசாங்கம் ன்வரேவண் ம் என்  
நான் இந்த ேநரத்திேல ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

வடக்கு, கிழக்கிேல வாழ்கின்ற மக்கள் ேபார் அழி , 
இயற்ைக அனர்த்த அழி  என இரண்  விதமாகப் 
பாதிக்கப்பட் க்கின்றார்கள். தற்சமயம் ஏற்பட் க்கின்ற 
இந்த அனர்த்தத்தினால் வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகள்  
பாாியளவில் பாதிக்கப்படாவிட்டா ம், குறிப்பாக 
கிளிெநாச்சி, மன்னார் மாவட்டங்கள் ெவள்ளத்தினால் 
பாதிக்கப்பட் க்கின்றன. அங்கு விவசாய நிலங்கள் பாதிக் 
கப்பட் க்கின்றன; பாைதகள் மிக ேமாசமாகப் பாதிக்கப் 
பட் க்கின்றன. இயற்ைக அனர்த்தமாக இ க்கலாம் 
அல்ல  ேபார் அனர்த்தமாக இ க்கலாம், இவற்றினால் 
பாதிக்கப்பட் க்கின்ற அப்பாவிப் ெபா மக்க க்கு எந்தவித 
பாகுபா ம் இல்லாமல் அரசாங்கம் உதவி ெசய்வதற்கு 

ன்வரேவண் ம். தற்சமயம் ஏற்பட் க்கின்ற இயற்ைக 
அனர்த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட் க்கின்ற  மக்க க்கு 
சர்வேதசச கம் அவசர அவசரமாக உதவிகைளச் ெசய்ய 

ன்வந்தி க்கின்ற . உண்ைமயிேல நாங்கள் அதைனப் 
பாராட் கின்ேறாம்; அதற்காக  நன்றிைய ம்  ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறாம். ஆகேவ, ஐ.நா. சைபயாக இ ந் தா ம் 
அரசாங்கமாக இ ந்தா ம் இவ்வா  பாதிக்கப்பட்ட 
ெபா மக்க க்கு உதவி ெசய்யேவண் ய பாாிய கடைம ம் 
ெபா ப் ம் அவற் க்கு இ க்கின்ற .  

வடக்கு, கிழக்கில் இன்  ேபார் நிைற ற்  7 வ டங்கள் 
வைடந் ள்ளேபாதி ம் ஐ.நா. சைபயின் அதிகாாிகளி 

னால் அல்ல  எம  அரசாங்கத்தினால் அந்தப் ேபாாில் 
எத்தைன ேபர் உயிாிழந்தி க்கிறார்கள்? எத்தைன ேபர் 
காணாமல் ேபாயி க்கிறார்கள்? எவ்வள  ெசாத் க்கள் 
அழிக்கப்பட் க்கின்றன? என்பவற் க்கான எந்தவித 

ள்ளிவிபரங்கேளா, தகவல்கேளா  இ வைரக்கும் திரட்டப்பட 
வில்ைல. இ ந்தா ம், இயற்ைக அனர்த்தங்கள், ேபார் 
அனர்த்தங்களில் பாதிக்கப்பட் க்கின்ற மக்க க்கு எந்தவித 
பாகுபா மில்லாமல் உதவி ெசய்வதற்கு அரசாங்கம் 
பின்நிற்கக்கூடா  என்பைத இந்த ேநரத்தில் கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  
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ேம ம், சட்டவிேராதமான காடழிப் , மண்ணகழ்  
ேபான்ற விடயங்கள் ெதாடர்பாக இங்ேக பல தடைவகள் 
கூறப்பட்டா ம்கூட இற்ைறவைர அந்நடவ க்ைககள் 
ெதாடர்ந் ெகாண் தான் இ க்கின்றன. க்கியமாக  
இயற்ைக அனர்த்தத்தி ந்   மக்கைளப் பா காக்க இவ் 
வாறான நடவ க்ைககைளத் தைடெசய்ய ேவண் ம்.  

65,000 ட் த்திட்டமான  எங்க ைடய பிரேதச 
சூழைமவிற்ேகற்ப அைமக்கப்பட ேவண் ம்; அங்ேக ெபா த்  

கள் சாத்தியமில்ைல; அவற் க்குப் பதிலாக நிரந்தரமான 
கல் கள் அைமக்கப்பட ேவண் ெமன்  நாங்கள் பல 
தடைவகள் ெசால் யி ந்ேதாம். இப்ெபா  இயற்ைக 
அதற்குாிய பாடத்ைதப் கட் யி க்கின்ற . இந்த இயற்ைக 
அனர்த்தத்திற்குப் பின்னராவ  வடக்கு, கிழக்கில் அைமக்க 
வி க்கின்ற ெபா த் கைள நிரந்தரமான கல் களாக 
மாற்ற இந்த அரசாங்க ம் அைமச்சர் அவர்க ம் 
நடவ க்ைகெய க்க ேவண் ம்.  

இயற்ைகயால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களாக அல்ல  ேபாாி  
டாக மனிதர்களால் பாதிப் கள் ஏற்ப த்தப்பட்ட மக்களாக 
இ க்கலாம் - 
   

ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය (ළමා කටයුතු රාජ  
අමාත තුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன் - சி வர் 
அ வல்கள் இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran - State Minister of 
Child Affairs) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
What is your point of Order?   

 
ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
அவர்க க்குக் கட்டாயம் கல் கள்தான் கட் க் 

ெகா க்கப்ப ம். இந்த அரசாங்கம் பாகுபா ன்றி உதவிெசய்ய 
ேவண் ெமன்  நீங்கள் கூறியி ந்தீர்கள். இ  ஒ  ேதசிய 
அரசாங்கம் என்பதால் எல்லா ேவைலத்திட்டங்க ம் 
பாகுபா ன்றித்தான் நடந் ெகாண் க்கின்றன.  
 

ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
நன்றி! இராஜாங்க அைமச்சர் அவர்கேள, நீங்கள் 

ெசால்வைத நான் ஏற் க்ெகாள்கின்ேறன். ஆனால் மீள்கு  
ேயற்ற அைமச்சர் அவர்கள் ந்த வாக அேதநிைலப் 
பாட் ல்தான் இ க்கின்றார். உங்க ைடய நிைலப்பா  
ேவ ; அைமச்சர் அவர்க ைடய நிைலப்பா  ேவ  என்ப  
எங்க க்கு விளங்குகிற . இயற்ைக அனர்த்தம், ேபார் இைவ 
இரண்டா ம் எங்க ைடய மக்கள் பாதிக்கப் பட் க் 
கிறார்கள்; வடக்கு, கிழக்கில் 1,50,000க்கு ேமற்பட்ட மக்கள் 
இன்ன ம் தற்கா க களில்தான் வாழ்கிறார்கள்; 
அவர்கைள ம் க த்திற்ெகாள்ள ேவண் ம் என்பதற் 
காகத்தான் நான் பாகுபா ன்றி உதவிகைளச் ெசய்யேவண் ம் 
என்  ெசான்ேனன். அவர்க க்கு நிரந்தரமான ட்  
வசதிகள் எ ேம இல்ைல என்ப ம் உங்க க்குத் ெதாி ம்.  
இயற்ைக இப்ெபா  தன் ேகாரக்கண்ைணத் திறந்தி க் 
கின்ற . தர்மத்திற்கு - நீதிக்கு மாறாக யார் நடந்தா ம் 

இயற்ைகயின் தாக்கத்ைத நாங்கள் அ பவிக்க ேவண் ய 
நிைலயி க்கின்ற . ஆகேவ, இயற்ைக அனர்த்தத்தில் 
பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்கு இந்த அரசாங்கம் விைரவாகக்  
காணிகைள ம் கைள ம் ெகா த்  உதவி ெசய்வதற்கு 

ன்வரேவண் ம். அேதேபால், ேபாாினால் பாதிக்கப்பட்ட 
மக்களின் ேதைவகைள ம் க த்திற்ெகாண்  அதற்கான 
நடவ க்ைககைள ன்ென க்க ேவண் ம். குறிப்பாக, 
வடக்கின் அபிவி த்தி ெதாடர்பாக ன்ென க் கின்ற 
ேவைலத்திட்டங்களில் க்கியமாக அங்கி க்கின்ற மாகாண 

தலைமச்ச ட ம் பாரா மன்ற உ ப்பினர் க ட ம் 
அரசாங்கம் கலந்தாேலாசித்  சில கைள எ க்க 
ேவண் ம். ஏெனன்றால் இன்  வடக்கு மாகாணத்தின் 
ஆ நர்- 
 

ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
தய ெசய்  நீங்கள் என் ைடய ேபச்ைசக் குழப்ப 

ேவண்டாம். உங்க ைடய ேநரத்தில் ேபசுங்கள்! என் ைடய 
ேநரத்ைத எ க்க ேவண்டாம்.  
 

ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
அங்ேக பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள், மாகாண சைப 

உ ப்பினர்கள் எல்ேலா ம் கலந் ைரயா த்தான் அபிவி த் 
தித் திட்டங்கள் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றன.  
 

ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
இல்ைல. ேநற்ைறயதினம்கூட வட மாகாணத்தின் ஆ நர் 

அவர்கள் யாழ்ப்பாணத்தின் நகர அபிவி த்தித் திட்டம் 
சம்பந்தமாக தலைமச்சர் அவர்கள் கூட்டேவண் ய 
கூட்டத்ைத  தன்னிச்ைசயாகக் கூட் யி க்கின்றார். மாகாண 

தலைமச்சாின் அதிகாரத்திற்குட்பட்ட சில அபிவி த்தித் 
திட்டங்கள் ெதாடர்பான கூட்டங்கள் அவர  தைலைமயில் 
தான் நைடெபற ேவண் ம். இவ்வாறான நடவ க்ைககைளப் 
பார்க்கும்ேபா  தலைமச்ச க்கும் மாகாண ஆ ந க்கு 
மிைடேய அரசாங்கம் திட்டமிட்  ரண் பாட்ைட 
ஏற்ப த் கின்றதா  என்ற சந்ேதகம் எங்க க்கு எ கின்ற . 
ஆகேவ, வடக்கி ைடய இந்த அபிவி த்தித் திட்டங்களி ம் 
கலந்தாேலாசித்  ெவ க்க ேவண்  ெமன்  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். நன்றி.  
 

[අ.භා. 3.45] 
 

ගරු (ෛවද ) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය (නගර 
සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ  අමාත තුමිය) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர்வழங்கல் 
இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle - State 
Minister of City Planning and Water Supply) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ස්වාභාවික 

ආපදාෙව්දී විෙශේෂෙයන්ම නාය යෑම නිසා  ජීවිත නැති ෙවච්ච ඒ 
වාෙග්ම ගංවතුර උවදුර නිසා විපතට පත් ෙවච්ච පවුල්වල සියලු 
ෙදනාටම අෙප් කනගාටුව මුලින්ම පකාශ කර සිටිනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අපි දැක්කා, කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් විෙශේෂෙයන් අරනායක 
පෙද්ශය, ෙකොළඹ දිස්තික්කය, මම නිෙයෝජනය කරන ගම්පහ 
දිස්තික්කය, පුත්තලම දිස්තික්කය ඉතාමත්ම දරුණු ෙලස ෙම් ගං 
වතුර උවදුරට මුහුණ දුන්න අන්දම. ඒ වාෙග්ම තමයි අපි දැක්කා, 
අෙපේල් අග ෙවනකල්ම ෙම් රෙට් තද නියඟයක් තිබුණු බව.  

පසු ගිය කාල වකවානුෙව්  ෙද්ශගුණික උෂ්ණත්වය 
ෙසන්ටිෙගේඩ් අංශක 38, 39 වාෙග් අගයක තිබුණා. විෙශේෂෙයන් 
අෙප් පෙද්ශවල නියඟයක් තිබුණා; ළිං ෙව්ළිලා ගියා; ජල හිඟයක් 
ඇති වුණා. ඒ එක්කම මැයි 9වැනි දා අධික වර්ෂාව නිසා නාය 
යෑම, ගං වතුර වාෙග් ෙද්වල් ඇති වුණා. ෙම් වාෙග් අන්ත ෙදකක 
ස්වාභාවික ව සනයක් අපට පසු ගිය දවස්වලදී දකින්න ලැබුණා.  

ෙම් අන්ත ෙදෙකන්ම අපට දීලා තිෙබන පණිවුඩය වන්ෙන්, 
පරිසරය ආරක්ෂා කර ගැනීෙම් අවශ තාවයි. ඒ නිසා පරිසරය 
ආරක්ෂා කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් තිබීම ඉතාමත්ම වැදගත් වනවා. 
අද  කුඹුරු ෙගොඩ කරලා, පහත් බිම් ෙගොඩ කරලා අවිධිමත් ෙලස 
ෙගොඩනැඟිලි ඉදි කරලා තිෙබනවා. එහි විපාකය තමයි අද අපි අත් 
විඳින්ෙන්. ඒ නිසා නීතිය හරියට කියාත්මක කිරීම තුළින් ෙම් 
ආපදා තත්ත්වයන් අවම කර ගැනීමට අපට පුළුවන් වනවා. 
ෙමවැනි ආපදාවන් සියයට 100ක් නවත්වන්න බැහැ, නමුත්, අවම 
කර ගැනීමට අපට තවම හැකියාව තිෙබන බව මා මතක් කරන්න 
ඕනෑ.  

ෙමම ගං වතුර උවදුර නිසා අෙප් ගම්පහ දිස්තික්කෙය් 
1,30,000ක ජනගහනයක් අවතැන් වුණා.  මම නිෙයෝජනය කරන 
කටාන ආසනෙය් 8,000ක ජනගහනයක්- විෙශේෂෙයන්ම දඬුගං 
ඔය සහ මහ ඔය ආශිතව ජීවත් වුණු පවුල්- ෙම් ගං වතුර උවදුර 
නිසා අවතැන් වුණා. නමුත්, කියන්න සන්ෙතෝෂයි, අද ෙම් රජෙය් 
මැදිහත් වීම තුළ, විෙශේෂෙයන්ම පාෙද්ශීය ෙල්කම් හරහා ගාම 
නිලධාරිවරු කියාත්මක වුණු තැන්වල, ගාම නිලධාරිවරු වැඩ කළ 
තැන්වල, ඒ අවතැන් වුණු ජනතාවට ඉතාම සංවිධානාත්මකව 
සහන සැලසුණා; පිසූ ආහාර ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක 
වුණා. 

අද රෙට් උවදුරක් ඇති වුණාම, එදා සුනාමි ව සනෙය්දී 
වාෙග්ම අෙප් රෙට් සංෙව්දී ජනතාව ජාති, ආගම් හා කුල ෙභ්ද 
පැත්තකින් දාලා ආණ්ඩුවත් එක්ක අත්වැල් බැඳෙගන ආපදාවට 
ලක් වූ ජනතාවට සහන සැලසීමට කටයුතු කිරීම මම හිතන 
හැටියට අෙප් ශී ලංකා ජනතාව ලද විශාල වාසනාවක්. ඒ බව මම 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ආපදාවට ලක් වූ 
ජනතාව ෙවනුෙවන් සහන සැලසීමට ෙපරමුණ ෙගන කටයුතු 
කිරීම ෙවනුෙවන් විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අවස්ථාෙව්දී අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා, ආපදා කළමනාකරණ ඇමතිතුමා 
ඇතුළු ෙද්ශපාලන අධිකාරියට වාෙග්ම, දිසාපතිතුමන්ලා, 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමන්ලා පමුඛ ගාම නිලධාරිවරුන් දක්වා රාජ  
තන්තයටත්, තිවිධ හමුදාවට, ෙපොලීසියට, මාධ  ආයතනවලට හා 
සිවිල් සංවිධානවලටත්  අෙප් ස්තුතිය පළ කරන්න ඕනෑ. අපි 
දැක්කා,  අවතැන් වූ ජනතාවට වියළි ආහාර, පිසූ ආහාර ෙබදීෙම්දී 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමාෙග් සම්බන්ධීකරණෙයන් ෙහොඳ 
කළමනාකරණයකින්  එය ෙක රුණු බව. එහිදී හැෙමෝටම ඒ සහන 
ලැබුණා. නමුත් ෙපෞද්ගලිකව ෙබදා දීෙම්දී, සමහර අයට වැඩිපුර 
ලැබුණා; ෙපොරකා ෙගන ගිහින් ගන්න අය වැඩිපුර ගත්තා. ඒ නිසා 
ෙබදා දීෙම් යන්තණය පාෙද්ශීය ෙල්කම් හරහා සම්බන්ධීකරණය 
කරනවා නම් හැෙමෝටම ඒ සහන ලැෙබයි කියලා මා විශ්වාස 
කරනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම ෙකොළඹ හා ගම්පහ පෙද්ශවල කවදාවත් ගං 
වතුරකට ලක් ෙනොවුණු ජනතාව  ෙම් ගං වතුර උවදුරට ලක් වුණා. 
අද ඒ ජනතාව මානසික පීඩනයකට, කඩා වැටීමකට ලක් ෙවලා 

සිටිනවා. ඔවුන් සඳහා උපෙද්ශනයක් ලබා දීම වැදගත් බවත් මා 
මතක් කරනවා.  

රැකවරණ මධ ස්ථානවලට ෙපොලිස් ආරක්ෂාව ෙයදවීම තුළින් 
කාන්තාවන් හා දරුවන්ට ආරක්ෂාව ලබා දීෙම් විධිමත් වැඩ 
පිළිෙවළකුත් ෙම් සහන වැඩ පිළිෙවළට එකතු කරනවා නම් 
ෙහොඳයි කියන බවත් මතක් කරමින්,  උදවු දුන්න සියලුෙදනාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ වනවා. 

 
[பி.ப. 3.50] 

 

ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

ெகளரவ உ ப்பினர் மாிக்கார் அவர்கள் சமர்ப்பித்த ெவள்ள 
அனர்த்தம் பற்றிய இந்த ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண 
சம்பந்தமான விவாதத்தில் ேபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் ெகா த்த 
ைமக்காக உங்க க்கு நன்றி ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 
ெகா ம்  மாவட்டத்திேல ெகளரவ உ ப்பினர்களான 
மாிக்கார், ஜி ர் ரஹ்மான் மற் ம் மாகாண சைப 
உ ப்பினர் ெகளரவ பாயிஸ் ேபான்றவர்கள் ெவள்ள 
அனர்த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்குத் ெதாடர்ச்சி 
யாகப் பணியாற்றிக்ெகாண் ப்பைதயிட்  அவர்க க்கும் 
நன்றி கூ கின்ேறன். மைலயகத்தி ம் வடக்கு, கிழக்குப் 
பகுதிகளி ம் மற் ம் ெகாலன்னாைவ, ெவல்லம்பிட் ய 
ேபான்ற பகுதிகளி ம் ஏற்பட்ட ெவள்ள அனர்த்தமான  
எம  மக்க ைடய அன்றாட வாழ்ைவப் பாதிப் க் 
குள்ளாக்கிய  மட் மல்லா  பல உயிர்கைள ம் கா  
ெகாண்ட .  
 

ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, what is your point of Order?  

 

ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

ஆ ங்கட்சிையச் ேசர்ந்த ஒ வர் ேபசியதற்குப் பிறகு எதிர்க் 
கட்சிையச் ேசர்ந்த ஒ வர்தான் ேபச ேவண் ெமன்  பாரா  
மன்ற நைட ைற ஒன்றி க்கின்ற . இங்கு ஆ ங்கட்சியினர் 
மாறிமாறிப் ேபசுகின்றார்கள்.  
 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
இல்ைல, அப்ப யான நைட ைறெயான் ம் இல்ைல.  

 

ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
தய ெசய்  என் ைடய ேநரத்ைத எனக்குத் தர ம்.  

 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
நீங்கள் ெதாடர்ந்  ேபசுங்கள்! 
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[ගරු (ෛවද ) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය] 
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ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
இேதேபான்  தி ேகாணமைல மாவட்டத்திேல 

கிண்ணியா, குறிஞ்சாக்ேகணி, தம்பலகாமம் ேபான்ற பிரேதசங் 
களிேல பாாிய அளவில் ெவள்ள அனர்த்தம் ஏற்பட்டதனால் 3 
குளங்கள் உைடக்கப்பட் க்கின்றன. தம்பலகாமம் பிரேதசத் 
தி ள்ள குளம் உைடக்கப்பட்டதன் காரணமாக 400  
ஏக்க க்கும் ேமற்பட்ட வயல் நிலங்களில் ேவளாண்ைம 
பாதிப்பைடந் ள்ள . அங்குள்ள 520 ஏக்கர் விைளநிலத்திேல 
480 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் ெசய்ைக பண்ணப்பட் ந்த . 
ஆகேவ, இவர்க க்கான நஷ்டஈ கள் வழங்கப்பட ேவண் ம்.  

ேநற்  ன்தினம் மஜீத் நகாிேல குரங்குபாஞ்சான் 
பகுதியி ள்ள குளத்தின் அைணக்கட் ல் ஏற்பட்ட ெவ ப்பின் 
காரணமாக தற்ெபா  3' நீர் குைறக்கப்பட் க்கின்ற . 
அ மட் மல்ல, வாாிெவட் வான் - ெகாசுமன்கடவல 

தியின் bund உைடக்கப்பட் க்கின்ற . இதனால் 4.2 
கிேலா மீற்றர் நீளமான அந்தப் பாைதயின் 2 கிேலா மீற்றர் 

தி அ ேயா  இல்லாமற்ேபாயி க்கின்ற . இப்ெபா  
விவசாயம் ஆரம்பிக்கப்பட் க்கின்ற நிைலைமயில், அவர்க 

ைடய விைதெநல் மற் ம் பசைளகைளக் ெகாண் ெசல்ல 
யாத சூழ்நிைல ஏற்பட் க்கின்ற . அத்ேதா , 

கல்ெமட் யாவ வடக்கு மற் ம் தம்பலகாமம் ேபான்ற 
பிரேதசங்களில் இ க்கின்ற சி  பயிர்ச்ெசய்ைகயாளர்கள் 
மற் ம் ெநற்ெசய்ைகயாளர்கள் தங்க ைடய விவசாயத்ைதப் 

ர்த்தி ெசய்தி ந் ம் அ  பயனற் ப் ேபாயி க்கின்ற 
காரணத்தினால் ஏக்கர் ஒன் க்கு குைறந்தபட்சம் 10 ஆயிரம் 

பாையயாவ  ெகா த்  அவர்கள் மீண் ம் ெநல்ைல 
விைதப்பதற்கான உதவிகைளச் ெசய்ய ேவண் ம். இந்தப் 
பிரேதசங்க க்கான அனர்த்த விடயத்திேல அனர்த்த 

காைமத் வ அைமச்சர் மட் ம் பங்குெகாள்ள யா . 
விவசாய அைமச்சு, ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சு மற் ம் தி 
அபிவி த்தி அதிகாரசைப - RDA என்பன ம் பங்குெகாள்ள 
ேவண் ம்.  

ேம ம் குறிஞ்சாக்ேகணி, குட் க்கராச்சி, மற் ம் 
உப்பாறி ள்ள றிஞ்சா  என்  கூறப்ப கின்ற பகுதி 
ேபான்ற இடங்களிேல temporary ஆக Bailey bridge 
கைளயாவ  அைமக்காவிட்டால் தீேனாி, கண்டக்கா  
ேபான்ற பிரேதசங்களில் 14,000 ஏக்கர் ெசய்ைகக்குள்ளான 
வயல்நிலங்கள் அப்ப ேய நாசமாகிப் ேபாய்வி ம். கடந்த 
வாரம் எங்க ைடய Governor, தலைமச்சர் ேபான்றவர்கள் 
மீள்கு ேயற்றத்திற்காக 56 காணித் ண் கைளக் ெகா த் 
தி ந்தா ம் ேம ம் 480 ேபர் எதிர்வ ம் சம்பர் மாதத்திற் 
கிைடயில் மீள்கு ேயற்றப்பட  இ க்கிறார்கள். றிஞ்சா க் 
காக இப்ப  temporary பாலெமான்  ேபாடப்படாத 
பட்சத்திேல அந்த மீள்கு ேயற்றத்ைதச் ெசய்ய யா . 
கண்டக்கா , தீேனாி ேபான்ற ெப ம் நிலப்பரப்பி ம் 
விவசாயம் ெசய்ய யாத சூழல் ஏற்பட் க்கின்ற . 
இதைன எங்க ைடய அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சர் 
அவர்க ம் விவசாய அைமச்சர் அவர்க ம் கவனத்திற் 
ெகாள்ள  ேவண் ம்.  

அ மட் மல்ல, இந்த அனர்த்தம் பற்றிய ெசய்திைய 
எங்க ைடய கட்சியின் தைலவரான அைமச்சர் றிஸாட் 
பதி தீன் அவர்க க்கு நாங்கள் உடன யாகக் கூறிேனாம். 
அவர் நா  தி ம்பிய டன் ேநர யாக அங்கு ெசன்  அந்த 
மக்க க்கு உதவிகைளப் ாிந்தேதா , தன் ைடய 
நண்பர்கைள ம் அவர்க க்கு உதவி ெசய்யத் ண் னார். 
அந்த வைகயில் ேகா க்கணக்கான பாைய அங்குள்ள 
ெபளத்த, கிறிஸ்தவ, ஸ் ம் மத ஸ்தலங்க க்கூடாக வழங்கி 

அந்த மக்கள் பயனைடயச் ெசய்தைமக்காக அவர்க க்கும் 
நன்றி கூ கின்ேறன்.  

ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க ம் மாண் மிகு பிரதம மந்திாி 
அவர்க ம் அனர்த்தத் க்குப் ெபா ப்பான அைமச்சர் 
அவர்க ம் உடன யாக அைதக் கவனத்திற்ெகாண்  ெசயற் 
பட்டதன் காரணமாக பல விடயங்கள் இன்  மக்க க்கு 
இலகுவாக்கப்பட் க்கின்ற . அந்தப் பிரேதசத்தில் இ க் 
கின்ற 60 சத தமாேனா க்கு ெசாந்தக் காணி இல்ைல. இன்  
அவர்கள் டற்ற நிைலயிேல தனிைமப்பட் க் கிறார்கள். 
நஷ்டஈ  வழங்கப்ப ம்ெபா  வாடைக களில் இ ந்த 
தங்க க்கு அந்த நஷ்டஈ  வழங்கப்ப மா? அல்ல  ட் ன் 
உாிைமயாள க்கு வழங்கப்ப மா என்ற சந்ேதகம் அவர் 
க க்கு இ க்கின்ற . இவர்க க்குாிய பங்களிப்பிைன 
நாங்கள் ெசய்ய ேவண் ம். அதாவ , நஷ்டஈட் த் ெதாைக 
யிைன அவர்கள் ெபற ேவண் ம்.  

இந்த ேநரத்திேல உங்க க்கு ஒன்ைற நான் கூறிக்ெகாள்ள 
ஆைசப்ப கின்ேறன். இன்  பல இயக்கங்கள் மட் மல்ல, 
மதத் தைலவர்கெளல்ேலா ம் தங்க ைடய ேபதங்கைள 
மறந்  ஒன் பட் க்கின்றார்கள். அவர்கள் மத ாீதியிலான 
ேபதங்கைள மறந்  ெசயற்ப வ  இன நல் ணக்கத் க்கு ஓர் 
எ த் க்காட்டாக இ க்கின்ற . ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள், 
மாண் மிகு பிரதம மந்திாி அவர்கள் மற் ம் சம்பந்தப்பட்ட 
ஏைனய அைமச்சர்கள் அைனவ ம் ஒன்றிைணந்  இந்த 
ேவைலத்திட்டத்திேல இறங்க ேவண் ெமன்  ேகட்  
விைடெப கின்ேறன். அத்ேதா , என  உைரயில் குறிப்பிட்ட 
விடயம் சம்பந்தமான ஆவணங்கைள ம் ஹன்சாட் ல் 
இைணத் க்ெகாள்வதற்காகச் சபாபீடத்தில் *சமர்ப்பிக் 
கின்ேறன். நன்றி.  
 

ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා (ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ 
නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன் - கிராமிய ெபா ளாதார 
அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen - Deputy Minister of 
Rural Economic Affairs) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, ஏைனய 

உ ப்பினர்க ம் ேபசுவதற்கான சந்தர்ப்பத்ைதத் த ம்ப  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறாம். ஏெனன்றால், இ  ஒ  க்கியமான 
விடயம்.  இதிேல எல்ேலா ம் ேபசுவதற்கான விடயங்கள் 
இ க்கின்ற காரணத்தினால் நீங்கள் ேநரத்ைதத் தரேவண்  
ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 
 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
உங்க க்குச் சந்தர்ப்பம் தரலாம். அ த் , ெகளரவ சாள்ஸ் 

நிர்மலநாதன், நீங்கள் ேபசுங்கள்! 
 

[பி.ப. 3.58] 
 

ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, நன்றி. 

நாட் ல் இடம்ெபற்ற இயற்ைக அனர்த்தத்தால் இறந்த 
அைனத்  உற க க்கும் த ல் என  ஆழ்ந்த அ தாபங் 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

கைளத் ெதாிவித் க்ெகாள்கிேறன். இன்  இந்தப் பாரா  
மன்றத்திேல இயற்ைக அனர்த்தம் ெதாடர்பாக ன்னாள் 
ஜனாதிபதி ம் தற்ேபாைதய பாரா மன்ற உ ப்பின மாகிய 
மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் ேபசும்ேபா , பாடசாைல 
மாணவர்கள் மிக ம் சிரமப்பட்டார்கள் என்  மனேவதைன 
யாகக் குறிப்பிட் ந்தார். அவ க்கு நான் ஒன்ைறச் 
ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  2008, 2009ஆம் 
ஆண் களில் வன்னிப் பிரேதசத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான 
மாணவர்கள் பாடசாைலகளில் க்கத் க்கக் ெகால்லப் 
ப வதற்கு லகாரணமாக இ ந்த அவர்,  

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

இன்  மாணவர்கள் ெவள்ளத்தால் சிரமப்பட்டார்கெளன்  
மனேவதைனயைடகின்றார். இந்த மனேவதைன அந்தக் 
காலத்தில் ஏன் அவ க்கு வரவில்ைல என்பைதச் சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன்.   

அேதேநரத்தில் இந்த ெவள்ள அனர்த்தம் எங்க ைடய 
பிரேதசங்களில் உயிர்கைளக் கா ெகாள்ளாவிட்டா ம் பாாிய 
இழப் க்கைளச் சந்தித்தி க்கின்ேறாம். குறிப்பாக மன்னார் 
மாவட்டத்தில் 44 மீன்பி ப் படகுகள் ேசதமைடந்தி க் 
கின்றன. மன்னாாில் ேபசாைல என்கின்ற கிராமத்தில் 
இவ்வா  ேசதமைடந்த ஒவ்ெவா  படகுக ம் 15 இலட்சம் 

பாய்க்குேமல் ெப மதி வாய்ந்தைவ. அதில் 12 படகுகள் 
ற் தாகச் ேசதமாகி நீாில் ழ்கிவிட்டன. மிகுதி 32 

படகுக ம் ேசதமைடந்தி க்கின்றன. எனேவ, அனர்த்த 
காைமத் வ அைமச்சர் அவர்கள் அந்த மீனவர்க ைடய 

இழப் க்கைள ஈ ெசய்ய ேவண் ெமன்  இந்த ேநரத்தில் 
ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

ேம ம், மன்னார் மாவட்டத்தில் 1,512 கு ம்பங்கள் இந்த 
ெவள்ள அனர்த்தத்தால் பாதிக்கப்பட் க்கின்றன. வ னியா 
மாவட்டத்தில் 1,377 கு ம்பங்க ம் ல்ைலத்தீ  மாவட் 
டத்தில் 1,997 கு ம்பங்க ம் இந்த ெவள்ள அனர்த்தத்தால் 
பாதிக்கப்பட் க்கின்றன.  அவ்வா  பாதிக்கப்பட்  காமி 

ந்த மக்க ைடய விபரங்க ம் அவர்கள  உறவினர்கள் 
களி ந்த மக்க ைடய விபரங்க ம் என்னிடமி க் 

கின்றன. அவற்ைற நான் ஹன்சாட் அறிக்ைகயில் 
ேசர்த் க்ெகாள்வதற்காக இங்கு *சமர்ப்பிக்க வி ம் கின்ேறன்.   

இந்த மாதம் 23ஆம் திகதிய 'தினக்குரல்' பத்திாிைகச் 
ெசய்தியில், நந்திக்கடல் நீர் ெப க்ெக த்ததன் காரணமாக 
இறால் ெப க்கம் பாதிக்கப்பட் ள்ளதாக ம் இதனால் 4,000 
வைரயான கு ம்பங்களின் வாழ்வாதாரத்தில் கஷ்டம் 
ஏற்பட் ள்ளெதன் ம் கூறப்பட் ள்ள .  இதைன ம் ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்கள் கவனத்திற்ெகாள்ள ேவண் ம். தம  
வாழ்வாதாரத்திற்காக நந்திக்கடைல நம்பியி க்கின்ற மக்க க் 
குப் ெபாியேதார் இழப்பாக இ  உள்ள . அவர்க ைடய 
இந்தத் யரமான நிைலைய ம் அைமச்சர் அவர்களின் 
கவனத்திற்குக் ெகாண் வர வி ம் கின்ேறன்.   

அேதேநரம் எனக்கு இன்  ேபசுவதற்கு ேநரம் ஒ க்கப் 
படவில்ைல. ெகளரவ உ ப்பினர் சிறீதரன் அவர்க க் 
குத்தான் ேநரம் ஒ க்கப்பட் ந்த . ஆனால், அவ ைடய 

தகப்பனார் இன்  எதிர்பாராத விதமாக 
இைறபதமைடந்ததால் அவர் அவசரமாகச் ெசன் விட்டார்.  
அதனால், அவாின் சார்பாக கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தின் ேசத 
விபரங்கைள ம் இங்கு கூறலாெமன்  நிைனக்கின்ேறன். 
வடக்கில் குறிப்பாக கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில் அதிகள  
ெவள்ளம் ஏற்பட்  நிைறயப்ேபர் பாதிக்கப்பட் ள்ளார்கள். 

கிளிெநாச்சி மாவட்டத் க்குச் சர்வேதச நா களின் 
உதவிகள் இ வைர கிைடக்கவில்ைல. கிளிெநாச்சி மாவட் 
டத்தில் 6,035 ஏக்கர் நிலங்களில் சி ேபாகப் பயிர்ச்ெசய்ைக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ந்த . அதில் 3,164 ஏக்கர் நிலங்கள் 

ற் தாகச் ேசதமைடந்தி க்கின்றன. இ  பற்றிய 
விபரங்கைள ம் மன்னார் மாவட்டத்தில் இயற்ைக 
அனர்த்தத்தால் ஏற்பட்ட பாதிப் க்கள் பற்றிய விபரங்கைள ம் 
ஹன்சாட் ல் பதிவதற்காகச் *சமர்ப்பிக்கின்ேறன். 

அ த்ததாக, தற்ேபாைதய அனர்த்தங்களினால் 
பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் சாப்பாட் ப் 'பார்சல்' ெப வதற்காக 

ண் ய க்கின்ற நிைல இ க்கின்ற  என்  24ஆம் 
திகதியான ேநற்ைறய 'தினக்குரல்' பத்திாிைகயில் ெசய்தி 
ெவளிவந் ள்ள . 2009ஆம் ஆண்  'ெமனிக் பாம்' காமி ம் 
வ னியா ஓமந்ைத காம்களி ம் எங்க ைடய மக்க க்கும் 
இேதநிைலதான் ஏற்பட்ட . இந்தப் பத்திாிைகச் ெசய்திையப் 
பார்த்தேபா  அன்  எங்க ைடய மக்க ம் இேதமாதிாிச் 
சாப்பாட் க்காக ண் ய த்த ஞாபகம் எனக்கு வந்த . 
அதனால்தான் நான் இந்த இடத்தில் இந்தப் பத்திாிைகச் 
ெசய்திையப் பற்றிச் ெசால்ல வி ம் கின்ேறன்.  

இயற்ைக அனர்த்தம் ஏன் ஏற்ப கின்ற ? இதற்குாிய 
காரணங்கள் என்ன? என்பன பற்றி நாங்கள் கண்டறிய 
ேவண் ம். அேதேநரத்தில் காடழித்தல் ெசயற்பாடான  
இயற்ைக அனர்த்தம் ஏற்ப வதற்கு  மிக க்கிய காரணி 
யாகின்ற . காடழிப் க்களால்தான் இவ்வாறான இயற்ைக 
அனர்த்தங்கள் கூ தலாக ஏற்ப கின்றன. எங்க ைடய 
பிரேதசங்களில் மட் மல்ல, ெவளிப்பிரேதசங்களி ம் 

ைறயற்ற விதத்தில் மண் அகழ்  இடம்ெப வதனால், 
சாியான பாைதயில் - இயற்ைகயாக அைமந் ள்ள பாைதயில் 
ெசல் ம் நீேராட்டமான , ைறயற்ற விதத்தில் மண் 
அகழ் ெசய்த பாைத டாகத் தி ம்பி, மக்க ைடய 
கு யி ப் கைள ேமவிச்ெசல்கின்ற தன்ைமதான் தற்ெபா  
காணப்ப கின்ற . இவ்வாறான அனர்த்தங்களி ந்  
எங்க ைடய மக்கைளப்  பா காப்பதற்கு அரசாங்கம் ஒ  
சாியான திட்டத்ைத வகுக்கேவண் ம். எங்க ைடய 
மக்க க்கு இயற்ைக அனர்த்தம் ஏற்படா  என்  
கூற யா . இயற்ைக அனர்த்தம் ஏன் ஏற்ப கின்ற ? 
அைத எவ்வா  த க்க ம்? என்ப  ெதாடர்பில் ஒ  
திட்டத்ைத வகுப்பதன் லம் வ ங்காலத்தில் எங்க ைடய 
மக்கைள இயற்ைக அனர்த்தங்களி ந்  பா காக்க ம் 
என்  ெசால் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  
 

[අ.භා. 4.02] 
 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ව සනෙයන් 

අරණායක පෙද්ශෙය් අප අතරින් ෙවන් වුණු ජනතාවෙග් 

453 454 

[ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන් මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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පවුල්වලටත්, ඒ වාෙග්ම බුලත්ෙකොහුපිටිය ඇතුළු කෑගල්ල 
දිස්තික්කෙය් අනිකුත් පෙද්ශවල අප අතරින් ෙවන් වුණු 
ජනතාවෙග් පවුල්වලටත්, ඒ වාෙග්ම ෙම් ව සනයට ලක් වී 
අවතැන් වුණු  මුළු ශී ලංකාෙව්ම පවුල්වලටත්, ගංවතුෙරන් 
අවතැන් වුණු සියලුම ෙදනාටත් මෙග් ෙශෝකය මම පථමෙයන්ම 
පුද කරන්න කැමැතියි.  

අද මුළු ලංකාෙවන්ම වැඩිෙයන්ම අලාභ හානි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්, ජීවිත නැති ෙවලා තිෙබන්ෙන් කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් 
අරණායක පෙද්ශෙය් සිදුවූ නාය යාම තුළිනුයි. අද වනෙකොට 
අරණායක සිද්ධිෙයන් ජීවිත 48ක් නැති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම මුළු කෑගල්ල දිස්තික්කෙය්ම අද වනෙකොට ජීවිත 66ක් 
පමණ නැති ෙවලා තිෙබනවා. කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් සිදු වූ ෙම් 
සිද්ධිය නිසා අප අතරින් ෙවන් වුණු ජනතාවෙග් පවුල්වල අය අද 
ඉතාම අසරණ තත්ත්වයට පත් ෙවලා සිටිනවා. 

ෙම් ව සනය සිදු වුණු අවස්ථාෙව් ඉඳලා අපට සහෙයෝගය ලබා 
දුන් සියලුම ෙදනාට අපි ස්තුතිවන්ත වනවා. හමුදාව එදා ඉඳලාම 
එම ස්ථානෙය් රැඳී හිටියා. ඒ වාෙග්ම ෙපොලීසියත්, කෑගල්ල 
දිසාපතිතුමාත්, පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමන්ලා, ගාම නිලධාරිතුමා 
ඇතුළු රජෙය් නිලධාරින්, ඒ වාෙග්ම සබරගමුව පළාත් සභාෙව් 
පධාන ෙල්කම්තුමා ඇතුළු ඒ සියලුම නිලධාරින් ලබා දුන් 
සහෙයෝගය අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී සිහිපත් කරනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ 
සියලුම ෙදනාට අෙප් ස්තුතිය ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි පුද කරන්න 
කැමැතියි.  

සියලුම කථිකයන් කියපු ආකාරයට අරණායක සිද්ධිය ඇතුළු 
ඒ සියලුම නාය යාම්වලදී ශී ලංකාෙව් සෑම පෙද්ශයක්ම 
නිෙයෝජනය කරමින් ජනතාව ඇවිල්ලා ජාති, ආගම්, කුල ෙභ්ද 
කිසිවක් ෙසොයන්ෙන් නැතිව ෙම් අවතැන් වුණු ජනතාව 
ෙවනුෙවන් සහන ලබා ෙදන්න කටයුතු කළා. කෑගල්ල දිස්තික්කය 
නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරයකු හැටියට ඒ සියලුම ජනතාවට 
මෙග් ස්තුතිය මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී පුද කරන්න කැමැතියි.  

ෙම් රජය මඟින් අවතැන් වුණු එක් පුද්ගලෙයකු ෙවනුෙවන් 
දිනකට රුපියල් 225ක් පමණ ෙවන් කර තිෙබනවා. ජනතාව නන් 
අයුරින් සහනාධාර ලබා දුන් නිසා ඒ ෙවන් කළ මුදෙලන් සෑෙහන 
මුදලක් ෙම් රජයට අෙප් ශී ලාංකීය ජනතාව ඉතිරි කර ෙදන්න 
කටයුතු කර තිෙබනවා.  අෙප් පෙද්ශෙය් අවතැන් ෙවලා ඉන්න 
පමාණය අද වනෙකොට 11,600ක් පමණ වනවා. නමුත්, පසු ගිය 
දවස් ෙවද්දි ඒ පමාණය 10,000ක් පමණ වුණා. ඒ 10,000 
අරෙගන  225න් වැඩි කෙළොත් අපි එක දිනයකදී රුපියල් ලක්ෂ 
22ක පමණ මුදලක් රජයට ඉතිරි කර දීලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි 
ඒ ෙගෞරවය සියලුම ජනතාවට පුද කරනවා. ඒ වාෙග්ම ඉදිරි වැඩ 
කටයුතුවලට ෙම් මුදල භාවිත කර ඉතාම කඩිනමින් ඒ අවශ තා 
සම්පූර්ණ කරන්න කියලාත් අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී රජෙයන් 
ඉල්ලීමක් කරනවා. අෙප් ආපදා කළමනාකරණ ගරු ඇමතිතුමා 
ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. එතුමාෙගනුත් අපි 
ඉල්ලීමක් කරනවා. ව සනෙයන් අවතැන් වූ ජනතාවට අවශ  
සහන අපි කඩිනමින් ලබා ෙදන්න ඕනෑ.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now. 

 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
කෑගල්ල දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරු ෙදෙදනායි 

ෙමතැන ඉන්ෙන්. ඒ ෙදෙදනාටත් තිෙබන්ෙන් විනාඩි ෙදකක 

පමණ කාලයක්. ඒ නිසා අඩුම ගණෙන් තව විනාඩි ෙදකක්වත් මට 
ලබා ෙදන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ෙමොකද, අෙප් පෙද්ශෙය් 
තමයි වැඩිම පමාණයක් අවතැන් වුෙණ්. 

 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
නව ෙදෙනක් ඉන්නවා. 
 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
නවයක් ඉන්නවා. නමුත්, ඔබතුමන්ලාෙග් ඇමතිතුමන්ලාවත් 

ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමන්ලා 
කථා කරනවා. ඒක ෙහොඳයි.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
කාරණා ටික ඉතාම ෙකටිෙයන් කියන්නම්. ගරු ඇමතිතුමනි, 
අවතැන් වූ ජනතාව ෙවනුෙවන් ලබා ෙදන සහන දීර්ඝ කාලීන සහ 
මධ  කාලීන සැලැස්මක් ඇතිව කියාත්මක කරයි කියලා අප 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ අවතැන් වූ පිරිස් ඉන්ෙන් පන්සල්වල 
සහ පාසල්වල.  දරුවන්ට අද පාසල් යන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති 
ෙවලා තිෙබන නිසා, ජනතාව ඒ පාසල්වලින් ඉවත් කරලා රජෙය් 
ආයතන ෙව්වා, රජෙය් ගබඩා ෙව්වා, එෙහමත් නැත්නම් වසා දමා 
තිෙබන පාසල් ෙව්වා,  එවැනි තැන්වලට ෙයොමු කරන්න. මධ  
කාලීන වශෙයන් එවැනි සැලැස්මක් කියාත්මක කරලා, ඒ 
සියලුෙදනාට අවශ  සහන ලබා ෙදන්න.  

දීර්ඝ කාලීන සැලැස්මක් වශෙයන් ඒ පෙද්ශවල, 
විෙශේෂෙයන්ම බුලත්ෙකොහුපිටිය පෙද්ශෙය් වතුකරෙය් ඉන්න 
ජනතාවට  ඒ  පෙද්ශෙයන්ම ඉඩමක් ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්න 
කියලා මා ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඒ 
ජනතාවට අවශ  සහන සියල්ලක්ම ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
ජනතාවත් ආධාර ලබා ෙදනවා. ඒ අධාර ෙබදා ෙදන්න නිලධාරින් 
උදවු කරනවා.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපට NBRO එෙක් නිලධාරින් අවශ යි. එම 
නිලධාරින්ෙග් අඩුවක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ඉඩම් නාය යෑම් පිළිබඳ 
පරීක්ෂණ කරන්න ෙවනත් දිස්තික්කවල ඉන්න නිලධාරින් ටිකක් 
ෙහෝ කෑගල්ල දිස්තික්කයට ලබා ෙදන්න කියන ඉල්ලීම කරනවා. 
අද  අවතැන් ජනතාව පාසල්වල ඉන්නවා. අද, ඔවුන්ෙග් එදිෙනදා 
කටයුතු කරන්න, පාසල් යන්න, ඔවුන්ෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් 
කරන රැකියාවට යන්න අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ නිසා ඒ අදාළ  
පරීක්ෂණ පවත්වලා,  ඒ ජනතාව ඒ ස්ථානවලින් ඉවත් ෙවන්න 
ඕනෑද, නැද්ද කියන එක කියලා ෙදන්න. ඒ සඳහා ඒ නිලධාරින් 
ෙයොමු කරන්න කියලා අෙප් ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

ආපදාවට පත් වූ සියලුෙදනාටම ඒකාබද්ධ විපක්ෂය හැටියට 
අපෙග් ෙශෝකය ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරන ගමන්,  එදා  
වාෙග්ම අපි ඉදිරියටත් ආපදාවට පත්වූවන් සඳහා කියාත්මක 
කරන සහන වැඩ පිළිෙවළට අපට දිය හැකි සහෙයෝගය, අෙප් 
දායකත්වය ලබා ෙදන බව  මතක් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

[අ.භා. 4.09] 
       

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ගංවතුෙරන් මුළු රටම 

විපතට පත් වුණු ෙමොෙහොතක ඒ කාරණය සම්බන්ධෙයන් කථා 
කරන්න අවස්ථාව ලබාදීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මුළු රටම ගංවතුෙරන් සහ නාය යෑම්වලින් විශාල විපතකට පත් 
වුණු ෙවලාෙව්, මා නිෙයෝජනය කරන කුරුණෑගල දිස්තික්කයටත් 
විශාල හානියක් වුණා. ගාම නිලධාරි වසම් 250කට, පවුල් 
3,116කට, පුද්ගලයන් 10,000කට අධික පිරිසකට ෙම් ස්වාභාවික 
ව සනෙයන් බලපෑම් එල්ල වුණා. පුද්ගල මරණ 5ක් අෙප් 
දිස්තික්කෙයන් වාර්තා වුණා. ඒ වාෙග්ම සම්පූර්ණ  හානි  නිවාස 
25කුත්, අර්ධ  හානි නිවාස 100කට ආසන්න පමාණයකුත්  
තිෙබන බව වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා. ෙමහිදී ආහාර සහ අෙනකුත් 
අවශ තා ෙවනුෙවන් ක්ෂණික ආධාර විධියට රුපියල් ලක්ෂ 
50කට අධික මුදලක් රජය ෙම් වන විටත් ෙයොදවා තිෙබනවා. ෙම් 
ව සනෙයන් විපතට පත් වූ සහ මරණයට පත් වූ කුරුණෑගල 
දිස්තික්කෙය් අයට වාෙග්ම, මුළු රෙට්ම මරණයට පත් වූ හා 
විපතට පත් වූ අයට ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපෙග් ෙශෝකය පකාශ 
කරනවා.  

ඇත්තටම ෙම් වාෙග් ස්වාභාවික විපත් සිදු ෙවනවා අපි ඕනෑ 
තරම් දැකලා තිෙබනවා. සමහරු, ෙම් ස්වාභාවික ව සනය 
සම්බන්ධෙයන් රජයට ඇඟිල්ල දිගු කරන්න උත්සාහ කළාට, 
ෙමවැනි ව සනයක් සිදු වන බව රජයකට ස්ථිරවම කියන්න බැහැ.  
අෙප් රටට වඩා ෙගොඩක් දියුණු ඇමරිකාවට "කතිනා" චණ්ඩ 
මාරුතය ආපු ෙවලාෙව් ඔවුන්ටත් ඒක කල් ඇතිව හඳුනා ගන්න 
බැරිව ගියා. ඒ වාෙග්ම සුනාමි විපතත් අපට කල් ඇතිව හඳුනා 
ගන්න බැරිව ගියා. ඒ නිසා හදිසිෙය් මුළු රටටම සිදු වුණු ෙදයක් 
හැටියටයි අපි ෙම් ව සනය දකින්ෙන්. හැබැයි, ෙම් ව සනෙය්දී 
රජය විධියට අපි ක්ෂණිකව මැදිහත් වුණා. රජය විතරක් 
ෙනොෙවයි, අෙප් රෙට් ජනතාවත් ෙම් ව සනෙයන් විපතට පත් 
ජනතාවට උපකාර කළා. අෙප් සංස්කෘතිය අනුව අෙප් රෙට් 
ඉන්ෙන් පරිත ාගශීලි ජනතාවක්. ඒ පරිත ාගශීලි ජනතාව ෙම් 
ව සනය සිද්ධ වුණු ෙව්ලාෙව් සිට විපතට පත් සියලු ජනතාවට 
උදවු කරන්න ඉදිරිපත් වුණා. මම හිතන විධියට ඒෙකන් 
ෙලෝකයට ෙලොකු පණිවුඩයක්  ෙදන්න අපට පුළුවන් වුණා.  

 අෙප් දිස්තික් ෙල්කම්වරු ඇතුළු නිලධාරින් වාෙග්ම, අෙප් 
අවධානයට ෙයොමු ෙනොවුණු විශාල ෙසේවයක් කළ කණ්ඩායම් 
හිටපු බව විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ. ඒ තමයි සමාජ ෙවබ් අඩවි 
සහ Facebook ඔස්ෙසේ ෙම් කියාන්විතයට සම්බන්ධ වුණු විශාල 
පිරිස. අපි දැක්කා, ෙම් ස්වාභාවික ව සනය සිදු වූ අවස්ථාෙව් සිට 
ෙම් දක්වාම ඔවුන් පණිවුඩ හුවමාරු කරමින්, ෙතොරතුරු එකතු කර 
ගනිමින් සම්බන්ධීකරණය කටයුතු කළ ආකාරය. ඒ වාෙග්ම අපි 
දැක්කා, අෙප් තරුණ තරුණියන් ඔවුන්ට ලැබුණු ෙතොරතුරු අනුව 
අන්තර්ජාලය හරහා සමාජ ෙවබ් අඩවි හරහා තවත් පුද්ගලයන් 
සම්බන්ධ කර ගනිමින් එකමුතුව විශාල ෙසේවයක් කළ ආකාරය. 
ඔවුන් කළ ඒ ෙසේවය ෙවනුෙවන් අපි ඔවුන්ටත් ස්තුතිවන්ත 
ෙවන්න ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන්ම අපි දිගින් දිගටම අනවසර පදිංචි කිරීම් ගැන 
කථා කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙතත් කලාපවල, ෙතත් බිම්වල ගංගා 
ෙදෝණි ආශිතව පසු ගිය කාලෙය් දිගින් දිගටම අනවසර පදිංචි 
කිරීම් සිද්ධ වුණු බවත් අපි දන්නවා.  

අපට තවත් ගැටලුවක් තිෙබනවා. ෙම් ව සනෙය්දී කැලණි ගඟ 
ආශිතව තමයි  බරපතළම හානි සිද්ධ වුෙණ්.  කැලණි ගඟට ජලය 
එන පධාන අතු ගංගා ෙදක තමයි මස්ෙකළි ඔය සහ 
ෙකෙහල්ගමුව. නමුත් ෙම් අතු ගංගා ෙදෙක් තිෙබන ජලය, විදුලි 
බලාගාරවලින් පෙයෝජනයට ගත්තාට පස්ෙසේ, පානීය ජලය සඳහා 
හැර ෙවනත් කිසිදු වාරි ව ාපෘතියකට ෙහෝ වාරිමාර්ග 
කටයුත්තකට පාවිච්චි කරන්ෙන් නැහැ. ෙම් අතු ගංගා ෙදෙක් 
ජලය විදුලි බලාගාර කිහිපයකට පාවිච්චි කළාට පස්ෙසේ ෙවනත් 

කටයුතු සඳහා ෙයොදා ගන්නවා ඉතාම අඩුයි. කැලණි ග ෙඟ් ජලය 
පිළිබඳව මම මීට කලිනුත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කථා කරලා 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙකෙහල්ගමුව ඔය, ෙනෝර්ටන් බිජ් 
ජලාශෙයන් හැටන් ඔයට හරවලා මහවැලි ගංගාවට ඒ ජලය එකතු 
කරන්න අපට පුළුවන්. ඇත්තටම ෙම් සම්බන්ධෙයන් දැඩි 
අවධානයක් ෙයොමු කරන්න ෙම්ක ෙහොඳ අවස්ථාවක්. ෙමොකද, 
මහවැලි කලාපය කියන්ෙන් ජල විදුලි බලාගාර විතරක් ෙනොෙවයි, 
විශාල වාරි පද්ධතියක් තිෙබන කලාපයක්. අපි ෙභෝග වගා කරන 
විශාල බිම් පමාණයක් තිෙබන කලාපයක් තමයි මහවැලි කලාපය. 
කැලණි ග ෙඟ් පධාන අතු ගංගාවක් වන ෙකෙහල්ගමුව ඔයත් 
මහවැලි ගඟට හරවන්න අපට පුළුවන් වුෙණොත් ඉතාම  ෙහොඳයි. 
කිෙලෝමීටර් 6ක පමණ උමගක් සෑදීෙමන් ඒක කරන්න පුළුවන්. 
අපි ඒ ගැන ගරු අගමැතිතුමාෙග්ත් අවධානයට ෙයොමු කර 
තිෙබනවා. මම හිතන හැටියට ගංවතුර පාලනයටත් ඒ ව ාපෘතිය 
ෙහොඳ වාසියක් ෙවනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
Please give me one more minute, Sir.  

ඒ හරහා කැලණි ගඟට එන විශාල ජලකඳ අපට ෙවනත් 
පැත්තකට හරවලා යවන්න පුළුවන්. මම හිතනවා, ඒක  
පෙයෝජනවත් ෙවයි කියලා. ඒ නිසා ඒ ගැනත් අවධානය ෙයොමු 
කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා.  

 විශාල කැපවීමකින් කටයුතු කරන ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත  ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මැතිතුමාත්, නිෙයෝජ  අමාත  
දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මැතිතුමාත්,  ගරු ජනාධිපතිතුමාත්,  ගරු 
අගමැතිතුමාත් නිලධාරින් සියලුෙදනාම එක්ක එකතු ෙවලා ෙම් 
ෙමෙහයුමට දක්වපු දායකත්වයට අපි ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. 
රටක් විධියට ඉදිරිෙය්දී ෙම් අභිෙයෝගය ජයගන්න සියලුෙදනාටම 
හැකිෙව්වායි කියා පාර්ථනා කරනවා.  ෙබොෙහොම සත්ුතියි.   

 
[අ.භා. 4.15] 
 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමම ෙයෝජනාව 

සම්බන්ධෙයන්  මටත් වචන කිහිපයක් කථා කරන්නට අවස්ථාව 
ලබා දීම පිළිබඳව  ස්තුතිවන්ත වනවා. පථමෙයන්ම කෑගල්ල, 
අරණායක හා බුලත්ෙකොහුපිටිය යන ප ෙද්ශවල මියගිය ජනතාව 
සහ අවතැන් වුණු ජනතාව ෙවනුෙවන්  අපෙග් කනගාටුව පකාශ 
කිරීමට මම ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.  

2004 වසෙර්දී ඇති වූ සුනාමි ව සනෙයන් පසුව ෙම් සිදුවූ 
ව සනය තමයි ස්වාභාවික ව සනයක් හැටියට අපට ඇතිවුණු 
ෙලොකුම අභිෙයෝගය වුෙණ්. නමුත් ෙමම අභිෙයෝගයත් අපට 
ෙලෙහසිෙයන්ම ජයගහණය කරන්න පුළුවන් වුණා. ෙමහි 
පළමුවැනි පියවර අප ෙලෙහසිෙයන්ම ජයගහණය කළා. ඊෙයත් 
එම  අවතැන් වූවන්ෙග් කඳවුරුවලට ගිය අවස්ථාෙව් දී මා දැක්කා, 
එම කඳවුරුවලට විශාල ෙලස ආධාර ලැබී තිෙබන බව. හැබැයි, 
අපි ෙම් බිම් මට්ටම් ෙදස බැලුෙවොත්, බිම් මට්ටෙම් ෙපොඩි 
පශ්නයක් තිෙබනවාය කියලා ෙපෙනනවා. ෙමම කඳවුරුවල 
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[ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ  මහතා] 
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කණ්ඩායම් තුනක් ඉන්නවා. එක කණ්ඩායමක් තමයි, 
සම්පූර්ණෙයන්ම තමන්ෙග් ෙගවල් නැති වුණු අය. අෙනක් 
කණ්ඩායම තමයි තමන්ෙග් ෙගවල්වල යම් කිසි පිපිරීමක් වැනි 
අවදානමක් තිෙබන නිසා  ඒවායින් ඉවත් වූ අය. ඒ වාෙග්ම 
තුන්වන කණ්ඩායම තමයි, අවදානම් කලාපයක පදිංචි වී සිටියා 
නම් එම අවදානම ගන්ෙන් නැතිව කඳවුරුවලට පැමිණ සිටින අය.   

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමාත් ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු 
සභාෙව් සිටින නිසා  ෙමම කාරණය මා මතක් කරන්නට ඕනෑ. 
දැන් තිෙබන මූලිකම අවශ තාව තමයි ෙම් කඳවුරුවල ඉන්න 
අයට හැකි තරම් ඉක්මනින්ම තමන්ෙග් ෙගවල්වලට යාමට 
අවස්ථාව සලසා දීම. ඔවුන්ව තමන්ෙග් ෙගවල්වලට ආපසු 
යවන්න නම් NBRO වාර්තාව ලැෙබන්න ඕනෑ. කෑගල්ල 
දිස්තික්කෙය්ත් NBRO වාර්තාව ෙදන්න ඉන්ෙන් නිලධාරින් 10 
ෙදනායි. නමුත් 12,000ක් වාෙග් පමාණයක් අවතැන් වී සිටිනවා. 
ඒ නිසා  එම වාර්තාව ලබා ෙදන්න  ෙම් නිලධාරින් 10ෙදනාට 
ෙකොපමණ කාලයක්  ගත ෙවයිද කියන එක පිළිබඳව පශ්නයක් 
තිෙබනවා. එම නිසා අපි ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, 
පුළුවන්නම් අෙනක් දිස්තික්කවලින් හරි ඒ සඳහා නිලධාරින් 
ෙගන්වාෙගන පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් ෙම් වාර්තාව ලබා ෙදන්න 
කියලා.  

ලංකාෙව් හැම පෙද්ශයකින්ම - අනුරාධපුය, කුරුණෑගල 
වාෙග් පෙද්ශවලින්, දකුණු පළාෙතන් -  විශාල ෙලස වියළි ආහාර 
වර්ග වැනි ෙද්වල් රැගත් ජනතාව පසු ගිය ෙවසක් දිනෙය්ත්, 
අෙනකුත් දිනවලත්  ෙම් ආපදාවට ලක් වූ  පෙද්ශවලට ඇවිල්ලා 
ආධාර උපකාර කළ ආකාරය අපි දැක්කා. හැබැයි, ෙම් කඳවුරුවල 
තව ෙපොඩි ෙපොඩි අඩු පාඩුකම් තිෙබනවා. මම ඊෙය් පන්නල, 
යටියන්ෙතොට පෙද්ශෙය් කඳවුරකට ගියාම ඒ අය ඇහුවා, ගෑස ්
ළිපක් ලබා ෙදන්න පුළුවන්ද කියලා. ෙම්වා එච්චර ෙලොකු ෙද්වල් 
ෙනොෙවයි. එවැනි ෙදයක් ලබා ෙදන්න කැමැති කට්ටියත් ඕනෑ 
තරම් ඉන්නවා. ඒ නිසා සංවර්ධන නිලධාරින්ෙගන්, ගාම 
නිලධාරින්ෙගන්, එෙහම නැත්නම් වග කිවයුතු ෙවනත් රජෙය් 
නිලධාරින්ෙගන් අපි ඉල්ලා සිටින්ෙන්, ෙම් කඳවුරුවල ඉන්න අය 
සම්බන්ධෙයන්  -telephone number එකක් ෙහෝ, ඔවුන්ව 
සම්බන්ධ කර ගත හැකි යම්කිසි- ෙතොරතුරු පුවත් පත්වල පළ 
කරන්න කියලායි. එතෙකොට ඒ අයට ආධාර උපකාර කරන්න 
කැමැති අයට පුළුවන්, එම telephone number එකට කථා කරලා 
ඒ කඳවුරුවල සිටින අයෙග් අඩු පාඩු ෙමොනවාද කියලා ෙහොයලා 
බලලා, ඒ අයට ෙකළින්ම ආධාර උපකාර කරන්න.   

ෙම් ඇති වූ ව සනය නිසා අපට මුහුණ පාන්නට සිදු වූ 
අභිෙයෝගය ජය ෙගන යම් කිසි විධියකට ඔළුව උස්සන්න උදවු 
උපකාර කළ ලංකාෙව් සියලුම ජනතාවට ස්තුති කරන්න අපි ෙමය 
අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. හැබැයි, ෙම් එක පියවරක් පමණයි. 
ඊළඟ පියවර තමයි ෙම් අයට ෙගවල් හදා ෙදන එක. ඇත්ත 
වශෙයන්ම අමාරුම කාර්ය තමයි ෙම් කට්ටියට ඉඩම් ලබා ෙදන 
එක. කෑගල්ල වාෙග් පෙද්ශවල 12,000ක් පමණ අවතැන් ෙවලා 
ඉන්නවා. රජය පුළුවන් තරම් ඉක්මනින්  ආපදාවලට ලක් ෙනොවන 
පෙද්ශවලින්  ෙම් අයට ඉඩම් ලබා ෙදනවා නම් හුඟාක් ෙහොඳයි 
කියලා මා විශව්ාස කරනවා. ඒ වාෙග්ම තුසිතා විෙජ්මාන්න 
මන්තීතුමිය ෙගනාපු ෙයෝජනාවට මමත් එකඟ ෙවනවා. කෑගල්ල 
පෙද්ශෙය් ෙබොෙහෝ වතු තිෙබනවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විෙශේෂ 
ෙයෝජනාවක් ෙගනැල්ලා ෙහෝ ෙම් වතුවලින් ෙකොටසක් අවතැන් 
ෙවලා ඉන්න අයට ලබා ෙදන්න කියලා අපි ඉල්ලනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය දැන් අවසානයි. 

ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
ගරු  කනක ෙහේරත් මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්ම වැඩිම අවතැන් 

වූ පිරිසක් ඉන්ෙන් කෑගල්ල දිස්තික්කෙය්යි. නමුත් අවාසනාවකට 
වාෙග් කෑගල්ල දිස්තික්කය ගැන කථා කරන්න කෑගල්ල 
දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන එකම ඇමති ෙකෙනකුවත් ෙම් 
අවස්ථාෙව් ගරු සභාෙව් නැහැ. [බාධා කිරීම්] අද දින කථා 
කරන්නට අවස්ථාව ලැබී තිෙබන ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සහ විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන්ටත් ලැබී තිෙබන්ෙන් ඉතාම ෙකටි කාලයක් බව 
සඳහන් කරමින්,  සියලු ෙදනාටම ස්තුතිවන්ත ෙවමින්  මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you.  The next speaker is the Hon. Velu 

Kumar.  
 

ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes,  Hon. Member, what is your point of Order?  

 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මීට කලින් කථා කළ 

චාල්ස් නිර්මලනාදන් මන්තීතුමා කළ පකාශයක් ගැනයි මම ෙම් 
කියන්ෙන්. එතුමා දමිළ භාෂාෙවන් කථාව කළ නිසා මට හරියටම 
ෙත්රුෙණ් නැහැ. එතුමා කිව්වා, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
ජනාධිපතිවරයා වශෙයන් කටයුතු කළ කාලෙය්දී ෙම් රෙට් 
ළමයින් 10,000ක් පමණ පිරිසක්  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

වුණා කියලා. ඉතින් මම ෙම් අවස්ථාෙව් ඉල්ලීමක් කරනවා, එම 
පකාශය හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් කරන්න කියලා. ෙමොකද, 
ජනාධිපතිවරෙයක් ඒ විධිෙය් සමූල ඝාතනයක්  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
කළා කියලා ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පකාශ කරන්න 
බැහැ. ඒ නිසා එම පකාශය හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් කරන්න 
කියලා මම ෙම් අවස්ථාෙව් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
If there is anything against the Standing Orders, that 

will be expunged.  Hon. Velu Kumar, you may start your 
speech.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[பி.ப. 4.19] 
 
ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, நா  

இன்  ஒ  ேசாகமான நிைலைமக்குள் தள்ளப்பட் க்கின்ற 
இவ்ேவைளயிேல, இயற்ைக அனர்த்தம் ெதாடர்பில் இங்ேக 
ேபசுவதற்கு வாய்ப் த் தந்தைமக்கு நன்றி ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். குறிப்பாக அரநாயக்க, லத்ேகாப்பிட் ய, 
க கண்ணாவ உட்பட நாட் ன் பல்ேவ  பிரேதசங்களி ம் 
இடம்ெபற்ற அனர்த்தங்களில்  உயிாிழந்தவர்கள் மற் ம் 
தங்க ைடய ெசாந்த இடங்களி ந்  ெவளிேயறி தற்கா க 

காம்களில் இ ப்பவர்கள் உட்பட பல்ேவ  பாதிப் க்கள், 
இன்னல்க க்கு உள்ளாகியி க்கின்ற சகல க்கும் தமிழ் 

ற்ேபாக்குக் கூட்டணியின் சார்பில் என  ஆழ்ந்த 
அ தாபத்ைத ம் மனவ த்தத்ைத ம் இந்த இடத்திேல 
பதி ெசய்  ெகாள்கின்ேறன்.  

குறிப்பாக, நான் மைலயகப் பிரேதசத்ைதப் பிரதி 
நிதித் வம் ெசய்கின்ற உ ப்பினர் என்ற வைகயிேல, 
மைலயகத்ைத ைமயமாகக் ெகாண் க்கின்ற ேதாட்டப் பகுதி 
களிேல அைமக்கப்பட் க்கின்ற 'லயன்' அைறகள் 
அைனத் ம் இயற்ைக அனர்த்தம் ெதாடர்பில் எச்சாிக்ைகக் 
குட்பட்டைவயாகக் காணப்ப கின்றன. ஆகேவ, மைலயகம் 

வதி ம் இ க்கின்ற ேதாட்டப் பகுதிகளில் அைமந்த 
அைனத் க் கு யி ப் க்க ம் இத்தைகய ஓர் அனர்த்தத் க் 
குள்ளாகும் அபாய நிைலேய காணப்ப கின்ற . ஆகேவ, 
இந்த ப் பிரேதசத்ைத ம் அனர்த்தத் க்குாிய ஒ  
பிரேதசமாக அைடயாளப்ப த்தி, ஒ  விேசட ேவைலத் 
திட்டத்ைத ன்ைவப்பத டாக அம்மக்களின  உயிர்கைளக் 
காப்பாற்ற நடவ க்ைக எ க்கேவண் ெமனக் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

அந்த வைகயிேல, எனக்கு ன் உைரயாற்றிய உ ப்பினர் 
அவர்கள் குறிப்பிட்ட ேபால, அனர்த்தத்தினால் பாதிக்கப் 
பட் க்கின்ற, ெவளிேயறியி க்கின்ற அல்ல  பாதிப் க்கு 
உள்ளாகலாம் என அைடயாளம் காணப்பட் க்கின்ற 
வர்க க்குப் பா காப்பான நிலத்ைத - காணிையப் ெபற் க் 
ெகா ப்ப  ெதாடர்பான நைட ைறைய இலகுப த்தி, 
அவர்க க்கு அதைன விைரவாகப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு 
உாிய நடவ க்ைககைள  ேமற்ெகாள்ளேவண் ம்.  

குறிப்பாக, ஒன்ைற ஞாபகப்ப த்தேவண் ம். கடந்த 100 
நாள் ேவைலத்திட்டத்திேல இந்தத் ேதாட்டப் பகுதியிேல 
வாழ்கின்ற மக்க க்கு ஏ  ேபர்ச்சஸ் காணிையக் ெகா ப்ப 
ெதன "ெகபினட்" தீர்மானம் எ க்கப்பட்ட . ஆனால், அந்த 
100 நாள் ேவைலத்திட்டத் க்குப் பிறகு, அத்திட்டமான  
ம ங்க க்கப்பட்ட அல்ல  விைனத்திறனற்ற - ேவகமற்ற ஒ  
திட்டமாக இ க்கின்ற . ஆகேவ, அந்தத் திட்டமான  
உடன யாக அரச வர்த்தமானி டாக அறிவிக்கப்பட் , 
விைரவாக அ ல்ப த்தப்பட ேவண் ம் என்பதைன நான் 
இந்த இடத்திேல கூறிைவக்க வி ம் கின்ேறன். இல்ைல 
ெயனில், மீாியெபத்ைதயில் ஆரம்பித்  இன்  அரநாயக்க, 

லத்ேகாப்பிட் ய, க பஹன என விாிவைடந்  ெசல்கின்ற 
இந்த நிைலைமைய நாங்கள் ெதாடர்ந் ம் எதிர்ேநாக்க 
ேவண் ய நிைலைம வ ம். 

කඳුකර පෙද්ශෙය් - වතුකරෙය් - තිෙබන සියලුම ලැයිම් කාමර 
අවදානම් තත්ත්වයට පත් වී තිෙබනවා කියන එක මම ෙම් 
අවස්ථාෙව් මතක් කරන්නට ඕනෑ. වතුකරෙය් තිෙබන එම සියලුම 
ලැයිම් කාමර අවුරුදු 150ක් පමණ පැරැණි ඒවායි. එම පෙද්ශය 

නායයෑෙම් අවදානමක තිෙබනවා වාෙග්ම, එම පැරැණි ලැයිම් 
කාමර කඩා වැෙටන තත්ත්වයටත් පත්ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා 
ලැයිම් කාමර පිහිටා තිෙබන සම්පූර්ණ වතුකර පෙද්ශයම 
අවදානම් පෙද්ශයක් හැටියට හඳුනාෙගන, එය අවදානම් 
පෙද්ශයක් බවට පකාශයට පත් කරලා, ෙම් අවස්ථාෙව්දී  
වතුකරය ෙවනුෙවන් විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක්  සකස් කළ යුතුයි. 

පසු ගිය දින 100 වැඩසටහන තුළදී වතුකරෙය් ජනතාවට 
පර්චස් 7ක ඉඩමක් ලබාදීම පිළිබඳව කැබිනට් තීරණයක් ෙගන 
තිෙබනවා. නමුත් දැන් ඒක කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ 
සම්බන්ධව ගැසට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කර එම වැඩසටහන 
කියාත්මක කරන්න කියලා මා ඉතා ඕනෑකමින් ඉල්ලා සිටිනවා. 
එම වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක ෙකොට වතුකරෙය් ජනතාවට ඉඩම් 
ලබාදීෙමන් තමයි ඉදිරිෙය්දී ෙමවැනි ආපදාවන් ඇති වුවත්,  විපත්  
සිදු වීමට ඉඩ ෙනොදී ඒ ජනතාව ෙගොඩගන්නට පුළුවන් ෙවන්ෙන් 
කියන එක මා ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් කරනවා. 

මහනුවර දිස්තික්කය තුළ ඇති වූ ෙම්  ආපදා අවස්ථාෙව්දී  
විපතට පත් වූ අය ෙවනුෙවන් සහන සැලසීම සඳහා මහනුවර 
දිස්තික්කෙය් ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා අපට 
නායකත්වය ලබාදුන්නා. එම අවස්ථාෙව් රජෙය් කටයුතු ඉදිරියට 
 කරෙගන යෑමට අපට සහෙයෝගය දුන් සියලුම රාජ  නිලධාරින්, 
ෙද්ශපාලන නායකත්වය ඇතුළු සියලු ෙදනාටම මෙග් හෘදයාංගම 
ස්තුතිය පුද කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

நன்றி! 
 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Lasantha Alagiyawanna. 
 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (මහානගර හා බස්නාහිර 
සංවර්ධන නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன - மாநகர மற் ம் ேமல் 
மாகாண அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Megapolis and Western Development) 
How many minutes have I been allotted, Sir? 
 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Four minutes. 

[අ.භා. 4.25] 
 

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ගම්පහ දිස්තික්කය 

නිෙයෝජනය කරන මහජන නිෙයෝජිතයකු විධියට පසු ගියදා ඇති 
වූ ගංවතුර ෙහේතුෙවන් මියගිය අයටත්, අවතැන් වුණු අයටත් මෙග් 
ෙශෝකය පළ කරනවා. ෙම් ෙහේතුෙවන් ගම්පහ දිස්තික්කය තුළ 
125,000කට ආසන්න පිරිසක් පීඩාවට පත්වුණා. පස්ෙදෙනකු මිය 
ෙගොස් තිෙබනවා. ඒ ෙවනුෙවන්  අෙප් ෙශෝකය පකාශ කරන 
අතරම, විෙශේෂෙයන්ම දිස්තික් ෙල්කම්තුමා, පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්වරුන් ඇතුළු රාජ  නිලධාරින්, තිවිධ හමුදාව සහ මාධ , 
ඒ වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික අංශය ෙම් තත්ත්වය අවම කර ගැනීම 
ෙවනුෙවන් ලබාදුන් සහෙයෝගයත් අපි කෘතෙව්දීව සිහිපත් 
කරන්නට ඕනෑ. 
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විෙශේෂෙයන්ම අෙප් අමාත ාංශය ෙමවැනි ගංවතුර අවදානමක් 
ඇති වූ අවස්ථාවකදී යම් කිසි ආකාරයක දායකත්වය ලබාදිය යුතු 
අමාත ාංශයක්. ඒ අනුව අපි පසු ගිය කාල සීමාව තුළදී 
විෙශේෂෙයන්ම ෙකොළඹ නගරෙය් ගංවතුර උවදුර අවම කරගැනීම 
ෙවනුෙවන් ජල බස්නා පද්ධතිය ඉතාමත් ෙහොඳින් නඩත්තු කර 
තිබුණා. ඒ පිළිබඳව අපි සතුටු වනවා. එහි පතිඵලයක් විධියට 
ෙකොළඹ නගරය සහ ඒ අවට පෙද්ශෙය් ගංවතුර තත්ත්වය තරමක් 
පාලනය කරගන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. නමුත් කැලණි 
ගෙඟ් ඇති වූ ඒ අධික ජල ගැල්ම නිසා විෙශේෂෙයන් ෙකොළඹ 
දිස්තික්කෙය්ත්, ගම්පහ දිස්තික්කෙය්ත් සැලකිය යුතු භූමි 
පමාණයක් ගං වතුර තත්ත්වයට ලක් වීම සිද්ධ වුණා.  

විෙශේෂෙයන් අප සඳහන් කරන්න ඕනෑ, ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
කටයුතු කිරීම, ෙම් තත්ත්වයන්ට විසඳුම් ලබා දීම මාසයකින්, 
අවුරුද්දකින් කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ කියා. පැවැති අෙප් 
රජයනුත් දශක එකහමාරක පමණ කාලයක් තිස්ෙසේ ඉඳන් ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ශක තා අධ යනයන් කරලා දැනට යම්කිසි 
ආකාරයක පගතීන් ඒ වැඩ පිළිෙවළ තුළ ලබාෙගන තිෙබනවා.  

අපි උදාහරණයක් ගනිමු. ෙකොළඹ නගර සීමාව තුළ මුහුදට 
ජලය බසින ස්ථාන හතරයි තිෙබන්ෙන්. ඒ හතර මඟින් දැනට 
තත්පරයකට ඝන මීටර් 75ක පමාණයකින් තමයි මුහුදට ජලය 
යන්ෙන්. නමුත් අවුරුදු 10ක් තිස්ෙසේ කරපු ශක තා අධ යනයක් 
අනුව ව ාපෘති හතරක් සඳහා දැන් ගිවිසුම් අත්සන් කර තිෙබනවා. 
දැනට ෙකොළඹ නගර සීමාව තුළ මුහුදට ජල බස්නා  ඝන මීටර් 
75ක පමාණය 2018 සැප්තැම්බර් මාසය වන විට ඝන මීටර් 185 
දක්වා වැඩි කරන්න එම ව ාපෘති තුළින් අනිවාර්යෙයන් හැකි  
වනවා. ඒ  තත්ත්වය ඇති කළාට පසුව, ෙම් දිනවල ඇති වුණා 
වාෙග් වර්ෂාපතනයක් ලැබුණත් ගං වතුර තත්ත්වය පාලනය 
කරගන්න අපට අනිවාර්යෙයන් පුළුවන්කමක් ලැෙබනවා කියායි 
මා හිතන්ෙන්. ෙම් ආකාරෙයන්ම ගම්පහ සහ කළුතර කියන 
දිස්තික්කවලත් ජල ගැලීම් පාලනය සඳහා අමාත ාංශයක් විධියට 
දැනට ශක තා අධ යනයන් ආරම්භ කර තිෙබනවා කියන එකත්, 
ඒ කටයුතු කියාත්මක වනවා කියන එකත් ඉතා වගකීෙමන් යුතුව 
අප පකාශ කරන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ගං වතුර පාලනය සඳහා 
පහත් බිම් පධාන සාධකයක්. බසන්ාහිර පළාෙත් පහත් බිම් සියයට 
20ක් තිෙබනවා. සියයට 17ක් තිෙබනවා, ගම්පහ; සියයට 18ක් 
තිෙබනවා, ෙකොළඹ. සියයට 15යි කළුතර තිෙබන්ෙන්. ෙම්වා 
ආරක්ෂා කරගත යුතුයි. විෙශේෂෙයන් 1990 දශකෙය් JICA 
ආයතනෙයන් කරන ලද සමීක්ෂණයකට අනුව ෙකොළඹ නගරය 
තුළ වගුරු බිම් අක්කර 1,000ක් ගැසට් කරලා අෙප් අමාත ාංශය 
යටෙත් තිෙබන ශී ලංකා ඉඩම් ෙගොඩකිරීෙම් හා සංවර්ධනය 
කිරීෙම් සංස්ථාව ඒවා සුරක්ෂිත වගුරු බිම් ෙලස පවත්වා ෙගන 
ගියා. නමුත් කියන්න කනගාටුයි, එයින් අක්කර 400ක් ෙම් වන 
විට ෙගොඩ කර අවසන් බව. තවත් අක්කර 600ක් පමණයි 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් සම්බන්ධෙයන් තිෙබන අෙප් නීති රීති පමාණවත් 
නැති බව අප පධාන වශෙයන් පිළිගත යුතුයි;  එම නීති - රීති 
සංෙශෝධනය කළ යුතුයි. නීතිපතිතුමා ළඟයි ඒ අදාළ පනත් 
ෙකටුම්පත තිෙබන්ෙන්. ෙම් වන විට ඒ කටයුතු කඩිනම් කර 
තිෙබනවා. පහත් බිම් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කිරීම සඳහා තිෙබන 
පනත  සංෙශෝධනය කිරීෙම් කටයුත්ත ඉදිරි මාසය තුළ ආරම්භ  
කරනවා කියන එකත් අපි ඉතාම වගකීමකින් යුතුව සඳහන් 
කරන්න ඕනෑ. ෙම් පිළිබඳව විෙශේෂෙයන් අප සියලුෙදනාට 
වගකීමක් තිෙබනවා. ෙමවැනි සිද්ධියක් වුණාම යම්කිසි 
ආකාරයක අඩු පාඩුකම් සිද්ධ වන්න පුළුවන්; විෙව්චන එල්ල 
වන්න පුළුවන්.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙකොළඹ නගරය තුළ ගං 
වතුර පාලනය කිරීම ෙවනුෙවන් ෙකොෙළොන්නාව පෙද්ශෙය් 
ව ාපෘති 4ක් කියාත්මක කරන්න නියමිතව තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව 
වැරැදි මතයක් ෙකොෙළොන්නාව පෙද්ශෙය් ජනතාව අතර 

තිෙබනවා, ඒ ව ාපෘති කියාත්මක කළාම ෙකොළඹ වතුර 
ෙකොෙළොන්නාවට ෙගනැවිත් දමනවා කියා. එෙහම ෙදයක් සිද්ධ 
වන්ෙන් නැහැ. ෙම් වාෙග් පශ්නවලදී සියලු ෙද්ශපාලන පක්ෂ -අපි
- ෙපොදු මතයකට පැමිණීෙම් කාෙලෝචිත අවශ තාව තිෙබනවා. 
එෙහම ෙනොවුෙණොත්, ෙම් ව ාපෘති කියාත්මක කරන්න අපට 
අපහසු ෙවනවා කියා මම හිතනවා. ෙම් තත්ත්වයන් පිළිබඳවත් අපි 
අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි. අෙප් රෙට් ඇති වන ෙම් තත්ත්වය 
පාලනය කිරීම තමයි අපට අනිවාර්යෙයන් කරන්න පුළුවන් වී 
තිෙබන්ෙන්. ඒකට ෙහේතුව, අද මුළු ෙලෝකෙය්ම ඇති ෙවලා 
තිෙබන කාලගුණික විපර්යාස එක්ක නිර්මාණය වන යම් යම් 
තත්ත්වයන් පිළිබඳව උපකල්පනය කරන්න අපට පුළුවන්කමක් 
ෙනොමැති වීමයි. ඉතිහාසෙය් ඇති ෙනොවූ තත්ත්වයන් ඇති ෙවනවා. 
එවිට අපට අලුත් අත්දැකීම්වලට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවනවා. 
ෙමය තමයි යථාර්ථය. ෙමය ඉතා සංකීර්ණ පශ්නයක්. ෙමය 
බැරෑරුම් පශ්නයක්. එම නිසා අෙප් අමාත ාංශය විධියට ෙම් 
ෙවනුෙවන් ඉටු කළ යුතු කාර්ය භාරයන් අෙප් ගරු ඇමතිතුමාෙග් 
නායකත්වෙයන් අපි ඉතාම වගකීමකින් යුතුව ඉටු කරනවා කියන 
පණිවුඩය මා ලබා දිය යුතුව තිෙබනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.       

[අ.භා. 4.33] 
 

ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா) 
(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, හදිසිෙය් අෙප් රෙට් 

ඇතිෙවලා තිෙබන ආපදා තත්ත්වය සම්බන්ධෙයන් පැවැත්ෙවන 
ෙම් විෙශේෂ විවාදයට සම්බන්ධ වීමට අවස්ථාව ලැබීම මා ඉතා 
වැදගත්ෙකොට සලකනවා. ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, 
කෑගල්ල දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයක් හැටියට 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම කියන්න කැමැතියි, ෙමම හදිසි ආපදා 
තත්ත්වය ෙහේතුෙවන් වැඩිම ජීවිත හානියක් සිද්ධ වුෙණ් අෙප් 
දිස්තික්කෙය් බව. කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් අරණායක පෙද්ශෙය්ත්, 
ඒ වාෙග්ම මා නිෙයෝජනය කරන යටියන්ෙතොට මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසෙය්ත් බුලත්ෙකොහුපිටිය පෙද්ශෙය් කළුපහණ වත්ත සහ 
ෙදහිඕවිට පෙද්ශෙය් ෙඩන්ස්වර්ත් වතුයාෙය්ත් පදිංචිකරුවන් 
එකසිය ගණනකට ආසන්න පිරිසක් ෙම් ආපදා තත්ත්වය 
ෙහේතුෙවන් මිය ගියා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී මියගිය අය ෙවනුෙවන් ඒ 
පවුල්වල අයටත්,  ඒ වාෙග්ම ආපදාවට ලක්ෙවච්ච පවුල්වල ඒ 
සියලු ෙදනාටත් මාෙග් කනගාටුව පකාශ කිරීමට ෙමය අවස්ථාවක් 
කර ගන්නවා. මා හිතන විධියට ආපදාවට ලක්වුණ පවුල් ලක්ෂ 
3කට ආසන්න සංඛ ාවක් තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, කෑගල්ල දිස්තික්කය 
තමයි ආපදා තත්ත්වය නිසා වැඩිෙයන්ම හානියට ලක්වුණු 
පෙද්ශය. විෙශේෂෙයන්ම යටියන්ෙතොටත්, බුලත්ෙකොහුපිටිය 
පෙද්ශෙය්ත් ආපදාවට ලක්ෙවලා අවතැන්වුණු පදිංචිකරුවන් 
2,000කට ආසන්න පිරිසක් ෙම්වනෙකොටත් අවතැන් කඳවුරුවල 
සිටින බව  ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා මතක් කරන්න ඕනෑ.    

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු අගමැතිතුමාටත් ඒ වාෙග්ම 
අදාළ ඇමතිවරුන්ටත්, විෙශේෂෙයන්ම ආපදා කළමනාකරණ ගරු 
ඇමතිතුමා ඇතුළු සියලු ෙදනාට අපි ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. ඒ 
වාෙග්ම මා නිෙයෝජනය කරන යටියන්ෙතොට මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසෙය් පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමිය, ෙපොලිස් ස්ථානාධිපතිතුමා 
ඇතුළු සියලු නිලධාරි මහත්වරුන්ට සහ දිසාපතිතුමාට අපි 
ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ෙම් හදිසි ආපදා තත්ත්වය 
ඇතිවූ අවස්ථාෙව් සිට ෙම් ෙවනතුරු ඔවුන්  සහන කඳවුරු ඇති 
කරලා, ඒ සඳහා අවශ  කරන සහෙයෝගය ලබා ෙදමින් විෙශේෂ 
ෙමෙහවරක්  කළා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඊට අමතරම ෙම් රෙට් 
පජාවට විෙශේෂෙයන් අපි ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ෙම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

රෙට් ජනතාව ෙබොෙහොම සංෙව්දී ෙවලා, ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් 
ගංවතුෙරන් අවතැන් වූ ජනතාවටත්, ඒ වාෙග්ම මා නිෙයෝජනය 
කරන කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් ආපදාවට ලක් වුණු ජනතාවට හා ඒ 
අවට පෙද්ශවල ජනතාවටත් ආපදාවට ලක් වුණු අෙනකුත් 
පෙද්ශවල සිටින අෙප් ජනතාවටත් ෙබොෙහෝ ආධාර උපකාර 
ෙකරුවා. ෙම් ආපදා තත්ත්වෙයන් මිදීමට ඒ ෙද්වල් අපට ෙලොකු 
අස්වැසිල්ලක් වුණා. ඒ වාෙග්ම අෙප් ජනතාවට සහන සලසන 
අවස්ථාෙව්දී හැම ෙකනාෙග්ම උදවු උපකාර ලැබුණා කියන 
කාරණයත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි ආදරෙයන් සිහිපත් කරන්න ඕනෑ.    

 අද ෙමහිදී අඩු පාඩුකම් ගැනත් කථා කළා. ගරු නිෙයෝජ  
කාරක සභාපතිතුමනි, අපට දැන් ෙලොකු අභිෙයෝගයක් තිෙබනවා. 
ඒ තමයි  ඉදිරි කාලෙය්දී ෙම් අයට අපි සහන  සලසන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන කාරණය. රජය පැත්ෙතන් ගත්ෙතොත්,  
ආපදාවට ලක්වුණ අයට ෙදන මිල මුදල් පමාණය, වන්දි පමාණය 
වැඩි කරලා තිෙබනවා. ඒවා ගැනත් විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්නට 
ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම අපට තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය තමයි කෑගල්ල 
දිස්තික්කෙය් ඉඩම් පශ්නය. ෙමොකද, රජෙය් ඉඩම් ලබා ගැනීම 
පිළිබඳ ගැටලුවක් තිෙබනවා. මම හිතන හැටියට, කෑගල්ල 
දිස්තික්කෙය් පවුල් හාරපන්සියයකට ආසන්න පමාණයකට ස්ථිර 
වශෙයන්ම ඉඩම් කැබැලි ලබාදීම අවශ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා  
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අපට ෙම් ගැන ඉහළ 
මට්ටෙම් සාකච්ඡාවක් කරන්න ෙවනවා. ෙමොකද, කෑගල්ල 
දිස්තික්කෙය් ඉඩම් විශාල වශෙයන් තිෙබන්ෙන් වැවිලි 
සමාගම්වලටයි. යටියන්ෙතොට, බුලත්ෙකොහුපිටිය පෙද්ශ 
ගත්ෙතොත් කැලණිවැලි වතු සමාගමත්, ඒ වාෙග්ම කෑගල්ල 
පෙද්ශය ගත්ෙතොත්, කෑගල්ල වැවිලි සමාගමත්, ඊට අමතරව 
මල්වත්ත වැවිලි සමාගම, ලලාන් වැවිලි සමාගම යන වැවිලි 
සමාගම්වල සහෙයෝගය ලබා ගත්ෙතොත් විතරයි ෙම් අයට ඉඩම් 
ලබාදීම සම්බන්ධෙයන් යම්කිසි සහනයක් සලසන්න අපට පුළුවන් 
වන්ෙන්; ඒ වාෙග්ම අෙනකුත් ෙද්වල් සහ නිවාස සාදා ෙදන්න 
අවස්ථාව උදා ෙවන්ෙන්. ඉතින් මම හිතන හැටියට ඒ ගැන අපි 
හැම ෙදනාෙග්ම අවධානය ෙයොමු විය යුතුයි. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා, ගරු අගමැතිතුමා  ෙම් ෙවනෙකොටත් පකාශ කර 
තිෙබනවා, අවශ  කරන ඉඩම් ටික ලබා ෙදනවා කියලා. මම 
හිතන විධියට ඒක තමයි අපට තිෙබන පමුඛතම කාර්යය. අෙප් 
ගරු ආපදා කළමනාකරණ ඇමතිතුමා සමඟ මම අද උෙද් වරුෙව් 
සාකච්ඡා කළා.  

විෙශේෂෙයන්ම අපට තිෙබන අෙනක් අභිෙයෝගය තමයි 
අවතැන් කඳවුරුවල සිටින ෙම් පිරිස ඉවත් කිරීෙම් කටයුත්ත. ගරු 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ජාතික ෙගොඩනැඟිලි පර්ෙය්ෂණ 
සංවිධානෙය් නිලධාරි මහත්වරු ඒ කටයුතු සඳහා පැමිණීම අවශ  
ෙවනවා. ෙමොකද, ඒ අය ඇවිල්ලා, අවතැන් වූ ජනතාව පදිංචි වී  
සිටි සථ්ානවල නැවත ඉන්න පුළුවන් කියා වාර්තාවක් දුන්ෙනොත්, 
ඒ පදිංචිකරුවන්ට නැවතත් ඒ අදාළ පදිංචි ස්ථානවලට යන්න 
පුළුවන්.  එතෙකොට  අවතැන් කඳවුරුවල සිටින අෙප් ජනතාව ඒ 
අදාළ ස්ථානවල නැවත ස්ථාපිත කරන්න, එෙහම නැත්නම් පදිංචි 
කරවන්න අපට පුළුවන්කම ලැෙබනවා.  නමුත් ඒ සඳහා දැනුම 
තිෙබන නිලධාරින්ෙග් හිඟයක් තිෙබනවා.  

අෙප් ආපදා කළමනාකරණ ගරු ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් 
සිටින නිසා ඒ කාරණය ගැන එතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරවන්න මා කැමැතියි. එතුමා මට පකාශ කළා, විශ්වවිද ාලවල 
සිටින ඒ ගැන දැනුම තිෙබන ඉහළ නිලධාරි මහත්වරු ෙහෝ ඒ 
දරුවන් ෙහෝ ෙම් කාරණයට ෙයොමු කරලා, ජාතික ෙගොඩනැඟිලි 
පර්ෙය්ෂණ සංවිධානෙය් -NBRO- වාර්තාව ලබා ෙදන්න එතුමා 
කඩිනම් වැඩ පිළිෙවළක් දියත් කරනවා කියලා. ඒ වාර්තාව 

ලැබුණාට පසු  මම හිතනවා ඉදිරි මාස ෙදක තුන ඇතුළත අපට 
ඉඩම් ලබා ගැනීමට අදාළ සමාගම්වලිනුත් උදවු උපකාර ලැෙබයි 
කියලා. එතෙකොට ෙම් අය නැවත වරක් සථ්ිර වශෙයන් පදිංචි කර 
ඒ වැඩ කටයුතු කරන්න අපට පුළුවන්කම ලැෙබයි.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඊට අමතරව මම ෙම් 
අවස්ථාෙව් තවත් යමක් කියන්න ඕනෑ. ෙම් අයට ඉඩ කඩම් ටික 
ලැබීම විතරක් පමාණවත් වන්ෙන් නැහැ. ෙගොඩනැඟිලි, නිවාස 
හදන්න අපට විශාල මුදලක් අවශ  ෙවනවා. අපට රජය 
පැත්ෙතන් ඒ සඳහා අවශ  කරන මුදල් ලැෙබ්වි.  පසු ගිය කාලෙය් 
ආපදාවට පත් වූ ජනතාව ෙවනුෙවන් පරිත ාගශීලින්  ෙලොකු 
උදව්වක් කළා. ආපදාවට ලක් වූ ජනතාවට ෙමෙතක් ආධාර ලබා 
දුන්නා වාෙග්ම ආපදාවන්ට ලක් වුණු දිස්තික්කවල ජනතාවට 
පරිත ාගයන් හැටියට ෙගොඩනැඟිලි දව  ලබා ෙදන්න කියලා 
රජය ට සම්බන්ධ ආයතනවලට, ෙපෞද්ගලික ආයතනවලට සහ 
සමාගම්වලට මාධ  මඟින් දැනුම් දීමක් කරන්න පුළුවන් නම් ඒ 
තුළින් ඒ ජනතාවට විශාල ෙසේවාවක් ඉටු වනවාය කියලා මා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී කියන්න කැමැතියි. ෙම් වාෙග් කාරණා තමයි අපි 
ඉතා වැදගත්ෙකොට සලකන්ෙන්. මා තව කාරණයක් කියලා මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා, ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි.  

අපට තිෙබන අනික් ෙලොකුම අභිෙයෝගය තමයි, වර්ෂාව නිසා 
සිදු වුණු නාය යාම් ෙහේතුෙවන් හානියට පත් වූ මාර්ග පද්ධතිය යළි 
සකස් කර ගැනීම. තමුන්නාන්ෙසේලා හැම ෙකනාම දන්නවා, 
කෑගල්ල දිස්තික්කය කියන්ෙන් දුෂ්කරම පෙද්ශයක් බව. කඳු, 
පල්ලම් සහිත දුෂ්කර පාරවල් තමයි ඒ පෙද්ශෙය් තිෙබන්ෙන්. ෙම් 
ආපදා තත්ත්වය නිසා ෙම් පෙද්ශෙය් මාර්ග පද්ධතිය විශාල 
වශෙයන් හානියට පත්ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා කෑගල්ල 
දිස්තික්කෙය් මාර්ග පද්ධතිය සකස් කරන්න මහාමාර්ග 
අමාත ාංශෙය් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කිරීම අවශ  වනවාය 
කියන කාරණයත් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ඊට 
අමතරව කරවනැල්ල පෙද්ශෙය් තිෙබන අවිස්සාෙව්ල්ල - හැටන් 
පධාන මාර්ගය ෙකෙරහිත් කඩිනමින් අවධානය ෙයොමු කිරීම 
අවශ ෙවලා තිෙබනවා. අද ඒ මාර්ගය ආපදාවට ලක්ෙවලා 
තිෙබනවා. අද වනෙකොට ඒ මාර්ගෙය්  බස් රථ ධාවනය කිරීම 
අපහසු ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ මාර්ගෙය් බර වාහන ධාවනය 
කරන්න බැහැ. ඒ නිසා  ෙම් මාර්ගය පිළිසකර කරන්න මහාමාර්ග 
අමාත ාංශෙය් කඩිනම් අවධානය ෙයොමු කරන්න  කියලා මා 
ඉල්ලා සිටිනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා ඇතුළු  මැති 
ඇමතිවරුන්ට වාෙග්ම ෙම් වැඩ කටයුතුවලට සම්බන්ධ වුණු 
රජෙය් සියලුම නිලධාරින්ට මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් වැඩ කටයුතු කරන්න සියලුම ෙදනාට 
අවශ  ශක්තිය, ෛධර්යය,  වාසනාව ලැෙබ්වා කියලා පාර්ථනා 
කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 
 
[අ.භා. 4.39] 
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මට කථා කරන්න 

අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් මා පළමුෙවන්ම ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. පසු ගිය දිනවල ඇදහැළුණු ධාරානිපාත 
වර්ෂාව නිසා අෙප් ෙකොළඹ දිස්තික්කය, ගම්පහ දිස්තික්කය 
වාෙග්ම කෑගල්ල, මහනුවර වැනි දිස්තික්ක කීපයක් විශාල 
වශෙයන් හානිදායක තත්ත්වයකට පත් වුණා. අවුරුදු 28ක වාෙග් 
කාලයකට පස්ෙසේ කැලණි ගඟ පිටාර ගැලීම නිසා කැලණි ගං 
මිටියාවත ආසන්න ඒ පෙද්ශයම විශාල ගංවතුරකට යට වුණු 
ආකාරය අපි පසු ගිය දවස්වල දැක්කා. 
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ගරු නිෙයෝජ   කාරක සභාපතිතුමනි, ස්වභාව ධර්මයා විසින්  
ඇති කරන ස්වාභාවික විපත්තිවලට මුහුණ ෙදන්න පුළුවන් කම 
ෙලෝකෙය් දියුණු රටවල් පවා තවම හඳුනාෙගන නැති බව අපි 
දන්නවා. ෙලෝකෙය් දියුණු රටවල් ෙලස අපි සලකන ඇෙමරිකාව, 
චීනය වාෙග්ම යුෙරෝපීය රටවලත් වර්ෂාව ෙහේතුෙවන් ගංගා පිටාර 
ගැලීම නිසා ඒ පෙද්ශ විනාශ වුණු හැටි අපි පසු ගිය කාලය 
පුරාවටම දැක්කා. ගංවතුර වැනි ස්වභාව ධර්මයා විසින් ඇති කරන 
විපත්තිවලට මුහුණ ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කාරණය 
පිළිබඳව වැඩ පි ළිෙවළක් ඔවුන් සතුව නැහැ. නමුත් අපට ෙම් 
ෙවනුෙවන් එක් ෙදයක් කරන්න පුළුවන්. ස්වභාව ධර්මයා විසින් 
ඇති කරන විපත් අවම කර ගන්නා කමෙව්දයක් ගැන අපි හිත 
ෙයොමු කළ යුතුයි. ඉදිරිෙය්දිත් ෙම් වාෙග් ගංවතුර, නායයාම් වැනි 
විපත් සිදු ෙවනවා නම්, ඒ විපත් සිදු වන පෙද්ශ හඳුනාෙගන, ඒ 
විපත් අවම කර ගන්න වැඩ පිළි ෙවළකට අපි රජයක් හැටියට යම් 
සැලැස්මක් සැකසිය යුතුයි කියන එකයි මෙග් අදහස වන්ෙන්. 
ෙමොකද, අපට සම්පූර්ණෙයන්ම ෙම්වා අයින් කරෙගන  - bypass 
කරෙගන - යන්න බැහැ. අනිවාර්යෙයන්ම අපි රටක් හැටියට ෙම් 
පශ්නවලට විසඳුම් ෙසවිය යුතුයි. තාක්ෂණය අතින් ඉතා දියුණු 
ඇෙමරිකාෙව් චිකාෙගෝ නුවර වාෙග් පෙද්ශ පවා ගංවතුෙරන් යට 
වන බව අපි දන්නවා. ඒ වාෙග්ම ෙටක්සාස්වල තිෙබන හියුස්ටන් 
කියන නගරය ෙපොඩි වැස්සකට පවා යට  ෙවනවා; ෙගවල් යට 
ෙවනවා. අපි ඒ වාෙග් දර්ශන අනන්ත අපමාණ පමාණයක් දැකලා 
තිෙබනවා. නමුත් ස්වභාව ධර්මයා විසින්  ඇති කරන විපත් අවම 
කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කාරණය පිළිබඳව මා හිතන්ෙන් 
අපි ඉදිරිෙය්දී සාකච්ඡා කළ යුතුයි. ඒ ෙවනුෙවන් යම් 
යාන්තණයක් අපි සැකසිය යුතුයි.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් 
ෙකොෙළොන්නාව, කඩුෙවල  පෙද්ශෙය් ඇති වුණු ගංවතුර තත්ත්වය 
නිසා පීඩාවට පත් වුණු ජනතාවට සිවිල් සංවිධාන, ෙම් රෙට් 
පුරවැසියන්, ෙම් රෙට් මාධ  ආයතන ඇතුළු සියලු ෙදනාම 
එකතුෙවලා  විශාල වශෙයන් උපකාර කළ ආකාරය අපි පසු ගිය 
දිනවල දැක්කා. ඒ වාෙග්ම රජය මැදිහත් ෙවලා, රජෙය් 
යාන්තණය මුල් කරෙගන කටයුතු කළා. ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත  ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මැතිතුමා පසු ගිය දිනවල 
නිරන්තරෙයන්ම ෙම් කටයුතුවල නිරතෙවලා හිටපු ආකාරය අපි 
දැක්කා. ඒ වාෙග්ම රජය තමන්ෙග් යාන්තණය ෙමෙහයවලා, ෙම් 
රෙට් ජනතාවට සහන ලබා දිය යුතුයි කියන කාරණය මුල් 
කරෙගන විශාල වැඩ  ෙකොටසක් ඉටු කළා. නමුත් ඒ ෙකොයි වැඩ 
ෙකොටස කළත් අවසානෙය් වතුර බැහැලා ගියාට පසුව අපට 
නැවත විශාල අභිෙයෝගයකට මුහුණ ෙදන්නට ෙවනවා. ෙම් 
පෙද්ශෙය් ජීවත් වුණු ජනතාවෙග් ජීවිත නැවත ෙගොඩ නඟන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන පශ්නය අද පශ්නාර්ථයක් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් පෙද්ශවල ජීවත් වුෙණ් සාමාන ෙයන් පහළ 
මධ ම පාන්තික ජනතාව. ඒ වාෙග්ම ඉහළ මධ ම පාන්තික 
ජනතාවත් ඉන්නවා. පහළ මධ ම පාන්තික ජනතාව හුඟාක් දුරට 
ස්වයං රැකියා කරෙගන, සුළු සුළු ෙවෙළඳාම් කරෙගන ජීවත් වුණු 
ජනතාව තමයි අපට දකින්නට ලැෙබන්ෙන්. රජයක් හැටියට ඒ 
ජනතාව මුල් කරෙගන යම් කාලයකට යම් සහනදායී වැඩ 
පිළිෙවළකට අපි යා යුතුයි කියලා මම හිතනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම 
විෙශේෂ ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ ව සනයට මුහුණ දුන් ජනතාවෙග් 
විදුලි බිල, වතුර බිල වාෙග් ෙද්වල් මැයි මාසය සඳහාවත් කපා 
හැරිය යුතුයි කියන අදහස සහ ෙයෝජනාව මම ගරු අනුර 
පියදර්ශන යාපා අමාත තුමාට ඉදිරිපත් කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
විදුලි බිල සහ වතුර බිල වාෙග් ෙද්වල්.  

ඒ වාෙග්ම අපි දන්නවා, ෙම් ව සනෙයන් පීඩා විඳින විශාල 
පිරිසක් කුලී නිවාසවල ගත කළ අය බව. ෙකොෙලොන්නාව වාෙග් 
ආසනයක් ගත්තාම සියයට 20ක් 30ක් වාෙග් පමාණයක් ඉන්ෙන් 

කුලී ෙගවල්වල. ෙම්වාට වන්දි ෙගවීෙම්දී අපට යම් නිර්ණායක 
පනවන්නට සිදු ෙවනවා. ෙමොකද, අපි ෙගවල්වලට වන්දි ෙගවන 
විට ඒ වන්දිය ෙගවල් හිමියාට යයි. ඒ වාෙග්ම කුලී ෙගවල්වල සිටි 
අයෙග් සියලු ෙද්වල් විනාශ ෙවලා තිෙබනවා. ඔවුන්ෙග් බඩු 
බාහිරාදිය, ලිය කියවිලි, ඔවුන් අවුරුදු ගණනාවක් ඉතිරි කළ 
ෙද්වල් වාෙග්ම යම් වටිනා ෙද්වල් සියල්ලම විනාශ ෙවලා. මම 
හිතනවා ෙම් සඳහා රජයක් හැටියට කාටත් සාධාරණයක් වන 
විධියට නිර්ණායක ඉදිරිපත් කරලා ඔවුන්ට සහන සලසා දිය යුතුයි 
කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් ගං 
වතුර කාලෙය්දී වුණු ෙම් සිදුවීම් හරහා මම තව පණිවුඩයක් 
ෙදන්නට කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම සමාජ මාධ වල, සමාජ ෙවබ් 
අඩවිවල, සමහර Facebook ගිණුම්වල ෙකොළඹ නගරය තුළ, ෙම් 
පෙද්ශවල නැවත ජාති වාදය ඇති කරන campaigns පවා යනවා. 
අපි කියනවා, නැවත ෙම්කට හිස ඔසවන්නට ෙදන්න එපා කියලා. 
ෙම් පෙද්ශවල ජාති ෙභ්දයක් නැතිව ඒ විපතට පත් සියලුම 
ජනතාව ආරක්ෂා කරන්නට ඉදිරිපත් ෙවලා සහන කටයුතු 
කියාත්මක කළා; සහන වැඩ පිළිෙවළවල් කියාත්මක කළා. කිසිම 
ජාති ෙභ්දයක් තිබුෙණ් නැහැ. කා අතරවත් කිසිම ෙභ්ද භින්නයක් 
තිබුෙණ් නැහැ. අපි පටන් ගත්ත ඒ ජාතික සංහිඳියාව සියලු 
ෙදනාම එකතු ෙවලා ඒ පෙද්ශවල කියාත්මක කළා. නමුත් 
ෙම්වාට අකමැති යම් යම් බලෙව්ග, ෙම් රෙට් ජාතික සමඟියට 
විරුද්ධ යම් යම් බලෙව්ග නැවත  ෙම් ගං වතුර මුල් කරෙගන, ගං 
වතුර සහනාධාර මුල් කරෙගන අප ෙභ්ද භින්න කරමින් නැවත 
ජාතිවාදය පතුරුවන්නට උත්සාහ කරනවා. එම නිසා අපි ගරු 
අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා ෙම්කට 
ඉඩ ෙදන්න එපා කියලා. ෙම්වා අපි පරාජය කළ ෙද්වල්: අපි 
අවසන් කළ ෙද්වල්. ඒ නිසා ෙම් රෙට් සියලු ජනතාව ආරක්ෂා 
කරන වැඩ පිළිෙවළක් රජයක් හැටියට කියාත්මක කරන ෙලස 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා අමාත තුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිමින්, 
කාලය ලබාදීම සම්බන්ධෙයන් ගරු නිෙයෝජ  කාරක 
සභාපතිතුමාට සත්ුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
அ த்ததாக, மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன் அவர்கள், 

உங்க க்கு ன்  நிமிடங்கள்!  

 
[பி.ப. 4.46] 
 
ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා (ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ 
නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன் - கிராமிய ெபா ளாதார 
அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen - Deputy Minister of 
Rural Economic Affairs) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, எனக்கு 

நான்கு நிமிடங்கள் தா ங்கள்! 

பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகா ம் , ேககாைல ஆகிய மாவட்டங்களில் குறிப்பாக, 
ெகாலன்னாைவ,  ெவல்லம்பிட் , மல்வாைன, அரநாயக்க 
ேபான்ற பிரேதசங்களிேல ஏற்பட்ட அனர்த்தத்திேல உயிாி 
ழந்த, பாதிக்கப்பட் க்கின்ற அைனத்  மக்க க்கும் என  
கட்சியின் சார்பி ம் தனிப்பட்ட ைறயி ம் ஆழ்ந்த 
அ தாபத்ைதத் ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  
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ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 
ெகளரவ அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சர் அவர்கள்  இந்தச் 
சைபயிேல நீண்ட ேநரமாக இ ந் , ெகளரவ உ ப்பினர் 
கள  ேபச்சுக்களின் லமாக அனர்த்தம் ெதாடர்பாக 
ஏற்பட் ள்ள பிரச்சிைனகைள உள்வாங்கிக்ெகாண் ப்ப  
மிக ம் ெபா த்தமானதாகும். ஓர்  அனர்த்த சூழ ேல நா  

ழ்கிப்ேபாயி க்கின்ற . நாங்கள் இதைன ஒ  ேதசிய 
அனர்த்தமாகேவ பார்க்க ேவண் ம். ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்கள் மிக ம் ைதாியத்ேதா  ன்வந்  இந்த விடயத்திேல 
அதிக பங்களிப் ச் ெசய்கிறார். அதிகாாிக ம் ந்தவைர 
தி ப்திகரமாக தங்க ைடய பணிகைளச் ெசய் ெகாண் க் 
கிறார்கள். எனேவ, அவ க்கும் அவ ைடய அதிகாாிக க்கும் 
இந்த இடத்திேல நன்றி ெசால்லக் கடைமப்பட்டவனாக 
இ க்கிேறன்.  

அ மாத்திரமல்ல, இந்நாட் ன் ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்க ம் மாண் மிகு பிரதமர் அவர்க ம் உடன யாகச் 
ெசயற்பட்டைமக்காக ம் பாரா மன்றத்தின் ெகளரவ 
உ ப்பினர்களான மாிக்கார், ஜி ர் ரஹுமான் மற் ம் 
மாகாண சைபயின் ெகளரவ உ ப்பினர்களான பாயிஸ், 
றியாஸ் சா  ேபான்ேறார் அந்தப் பிரேதசங்களி ந்  
மிக ம் அர்ப்பணிப்ேபா  பணியாற்றியைமக்காக ம் இந்த 
இடத்திேல அவர்க க்கு நன்றிகூறக் கடைமப்பட்டவனாக 
இ க்கின்ேறன்.  

இந்த அனர்த்தத்தினால் பலதரப்பட்ட மக்க ம் அதிகம் 
பாதிக்கப்பட் ள்ளார்கள். குறிப்பாக, எதிர்வ ம் வாரத்தில் 
நைடெபறவி க்கின்ற இலங்ைக கல்வி நிர்வாக ேசைவ - 
SLEAS - க்கான பாீட்ைச எ பவர்கள் பாதிக்கப் 
பட் ள்ளார்கள்.  இைதவிட, ேவ  ெவளிவாாியான உயர்தரப் 
பாீட்ைசகள் எ பவர்க க்கும் பாீட்ைச எ வதற்கான 
சந்தர்ப்பம் இல்லாமல் ேபாய்வி ம். எனேவ, ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்கள் இதைனக் க த்திற்ெகாண்   இவ்வாறான 
பாீட்ைசகைளச் சற்  பிற்ேபாட நடவ க்ைகெய த்தால் 
அதைன எதிர்பார்த்தி க்கின்ற பாதிக்கப்பட் ள்ள  விண்ணப்ப 
தாாிக க்கு  அ  சாதகமாக அைம ெமன்  நான் நிைனக் 
கின்ேறன். ஆகேவ, இதைனக் கட்டாயம் ெசய்யேவண் ம் 
என்ற ேவண் ேகாைள ெகளரவ அைமச்சர் அவர்களிடம் 
வி க்க வி ம் கின்ேறன். 

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 
பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் சம்பந்தமாக நாங்கள் அவசரமாகத் 
தீர்மானெம த்  அவர்கைள மீள்கு ேயற்றம் ெசய்ய 
நடவ க்ைகெய க்க ேவண் ம். அந்தப் பணிக க்கு உதவி, 
ஒத்தாைச ெசய்வதற்கு அைனவ ம் ன்வர ேவண் ம். 
இ ேபான்  வ கின்ற நவம்பர், சம்பர் மாதங்களிேல 
வடக்கி ம் கிழக்கி ம் அதிக மைழைய எதிர்பார்க்கின்ற 
காரணத்தினால் இவ்வாறான ஒ  நிகழ்  அந்தப் பிரேதசங் 
களி ம் ஏற்படலாம். எனேவ, அதற்குாிய ன்ேனற் பா கைள 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்க ம் அைமச்சு அதிகாாி க ம் 
ெசய்யேவண் ெமன்  இச்சந்தர்ப்பத்திேல நான் விநயமாகக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

ேம ம், இந்த விடயத்திேல ஊடகங்கள் உட்பட ெபா  
ஸார், பைடயினர், மதப் ெபாியார்கள், ெபளத்த, இஸ்லாமிய, 
கிறிஸ்தவர்கள் அைனவ ம் பாகுபா ல்லாமல் ெசயற்பட்டைத 
நாம் பாராட் கின்ேறாம்.  
 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ெகளரவ பிரதி அைமச்சர் அவர்கேள, உங்க ைடய ேநரம் 
வைடந் விட்ட . 

ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා  
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

எதிர்காலத்தி ம் எனக்கு விவாதங்களில் பங்குெகாள்ள 
பிரச்சிைனயில்லாமல் ேநரம் ஒ க்கித் தரேவண் ெமன்  
ேகட் , இந்த விடயத்தில் பங்களிப் ச் ெசய்கின்ற எல்ேலா க் 
கும் மீண் ம் நன்றி கூ வ டன், என  கட்சியின் தைலவர் 
றிசாட் பதி தீன் அவர்க ம் இந்த விடயத்திேல அதிக 
பங்களிப் ச் ெசய் ெகாண் க்கின்றார் என்பைத ம் 
ஞாபகப்ப த்தி, விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  
 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Mohamed Navavi. 

உங்க க்கு ன்  நிமிடங்கள்! 
 
[4.50 p.m.] 
 

ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Thank you, Mr. Deputy Chairman of Committees, for 

giving me this opportunity. First of all, I would like to 
convey my deepest sympathies to the families of which 
members have passed away and all those who have been 
suffering. I must thank His Excellency President, Hon. 
Prime Minister and especially, the Hon. Minister Risad 
Badhiutheen. I know him for a long time. He is a hard 
worker and has been doing very well.  

Sir, I come from the Puttalam District, where over 
4,000 people have been affected by this disaster. There, 
the Government Agent along with the officials and the 
NGOs have been doing a very good job and so far the 
situation has been satisfactory.  

Sir, I would like to bring to your notice the problems 
in the Puttalam District. Every six months, we have to 
face this problem. There are three major rivers and five 
irrigation schemes carrying all the water that comes down 
from Anamaduwa and Kurunegala to the lagoon and the 
sea at Puttalam. We have been really suffering as a result 
of frequent floods. I have informed the Hon. Minister 
also. There are well over 16,000 acres of agricultural land 
in Puttalam. In every flood situation, we have been 
suffering. It is not a problem of coconut plantation only, 
but also other agricultural lands, where 50 per cent of the 
farmers have been suffering severe losses. 

Sir, as you know, Kala-Oya flows into the lagoon 
through Puttalam and in addition to this, when it 
overflows, the two villages, Gange Wadiya and 
Eluwankulama, always go under water. I have pleaded 
and I have informed His Excellency President and the 
Hon. Prime Minister that we have to relocate them. That 
will have to be done. The Hon. Minister Anura 
Priyadharshana Yapa also knows about this. We have 
been representing Wayamba right from the start. We 
know each other.  
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This 16,000 acres of land, which supplies 25 per cent 
of the agricultural products must be protected. That is my 
request. Last time also, when we suffered losses, I 
informed the Hon. Minister. I propose that additional 
interest be taken regarding this to help us preserve this 
16,000 acres of agricultural land. I have already informed 
my leader, the Hon. Minister Risad Badhiutheen, and we 
hope to meet him because the loss suffered by farmers is 
not a small amount. If it is coconut, rubber or whatever, 
they invest about Rs. 2 million to 3 million and if the 
water stagnates for just two or three days, the whole crop 
will be lost. It is a big amount and as I said, 25 per cent of 
the agricultural products are coming from that area.  
Therefore, I request the Hon. Minister also to look into 
this and help us.  

I thank you, Sir, for giving me this opportunity.  
 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you. The next speaker is, the Hon. 

Mylvaganam Thilakarajah.  
 
[பி.ப. 4.54] 
 
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

இன்ைறய ஒத்திைவப் ப் பிேரைணமீ  ேபசுவதற்கு எனக்கு 
வாய்ப்பளித்தைமக்கு த ல் நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். என  உைரயின் ஆரம்பத்திேல, சீரற்ற 
காலநிைல காரணமாக நம  நாட் ல் உயிாிழந்த மக்கள் 
அைனவ க்கும் என  அஞ்ச ையச்  ெச த்திக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.   

இயற்ைக அனர்த்தத்திற்குள்ளாகும் மாவட்டங்களில் 
மிக ம் அதிக ஆபத் க்கைள எதிர்ேநாக்கியி க்கும் மைலப் 
பாங்கான பிரேதசமான வெர யா மாவட்டம் ெதாடர்ச்சி 
யாக இந்த இன்னல்க க்குட்பட்   வ கின்ற . 
அந்தவைகயிேல, கடந்த ஒ வார காலத்திற்கு ன்னர் 
இடம்ெபற்ற அனர்த்தங்களின்ேபா  மக்கள் இடம்ெபயர்ந்த 
நிைலயில் அவர்க க்கு உடன  நிவாரணங்கைளப் ெபற் க் 
ெகா ப்பதற்கு எம  மாவட்டச் ெசயலாளர் உள்ளிட்ட 
அைனத் ப் பிரேதச ெசயலாளர்க ம் அங்கி க்கின்ற 
அதிகாாிக ம் கிராம ேசைவயாளர்க ம் இடர் காைமத் வ 
நி வன அதிகாாிக ம் ேதசிய கட் ட ஆய்  ைமய 
அதிகாாிக ம் சிரேமற்ெகாண்  அந்த நிவாரணப் பணிகைள 
ேமற்ெகாண் க்கிறார்கள். அவர்க க்கு இந்த உச்ச 
சைபயிேல நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

வெர யா மாவட்டத்தின் அம்பக வ, ெகாத்மைல, 
வலப்பைன, வெர யா மற் ம் ஹங்குராங்ெகத்ைத 
பிரேதசங்க க்குட்பட்ட ெப ம்பாலான ெப ந்ேதாட்டப் 
பகுதிகளில் மண்சாி  அபாயம் இடம்ெபற்  ஆங்காங்ேக 
மக்கள் தங்கா க காம்களில் வாழ்ந் வ கின்றார்கள். 
ஏைனய மாவட்டங்களிேல ஒன்  ேசர்க்கப்பட்ட இடங்களில் 
அவர்கள் அகதி காம்களில் வாழ ேநாிட்டேபாதி ம் 

வெர யா மாவட்டத்தில் ேதாட்டங்களில் ஆங்காங்ேக 

தற்கா கக் கூடாரங்கைள அைமத்  அவர்கள் தங்கள  
நிவாரணங்கைளப் ெபற் வ கிறார்கள். இவர்க க்கு உடன 

யான நிவாரணங்கள் ெபற் க்ெகா க்கப்பட்டேபா ம் 
இவர்க க்கு நீண்டகால நிரந்தரமான ேதைவயாக இ ப்ப  
தனி டாகும். இந்தத் தனி ட் த் திட்டத்ைத ேமற்ெகாள் ம் 

யற்சிைய மைலநாட்  திய கிராமங்கள், உட்கட்டைமப்  
வசதிகள் மற் ம் ச தாய அபிவி த்தி அைமச்சர் ெகளரவ 
பழனி திகாம்பரம் அவர்கள் ன்ென த்  வ கின்ற 
ேபாதி ம், இந்த அனர்த்தங்களின்ேபா  உடன யாகப் 
பாதிப்  ஏற்ப கின்ற மக்க க்கு இந்த டைமப் த் 
திட்டத்ைத ாிதமாக்குகின்ற வைகயில், அரசாங்கம் 
தற்ெபா  அறிவித்தி க்கும் இந்த அனர்த்தத்திற்கான 
நிதி தவியின்கீழ் இதற்கு விேசடமான நிதியிைன ஒ க்க 
ேவண் ெமன இச்சந்தர்ப்பத்திேல ேகட் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

அேதேபால் ேதாட்டங்கள் தனியார்மயப்ப த்தப்பட்  
ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனிக க்குகீழ் இ க்கின்ற நிைலயிேல, 
அவர்கள் இந்தப் பாரா மன்றத்தில் நிைறேவற்றப்பட்ட 
சட்டத்ைதக்கூட மதிக்காமல்  ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க் 
கான சம்பளத்ைத வழங்கா  ம த் வ கின்ற நிைலயில், 
ெப ந்ேதாட்ட மக்க க்காக அைமச்சரைவத் தீர்மானம் 
நிைறேவற்றப்பட்  ஒ க்கப்பட்ட 7 'ேபச்சஸ்' காணிகைள 
வி விப்பதி ம் இந்தப் ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனிகள் அதிக 
அக்கைற டன் ெசயற்பட ேவண் ெமன்ற அறி த்தைல ம் 
சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சி டாக வி க்கேவண் ெமனக் 
ேகட் , இந்தச் சந்தர்ப்பத்ைத வழங்கியைமக்கு மீண் ம் நன்றி 
கூறி, விைடெபற் க்ெகாள்கின்ேறன்.  
 

[අ.භා. 4.57] 
 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා (ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா - அனர்த்த 

காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of 
Disaster Management) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් උවදුර පිළිබඳව මුල් 

අවස්ථාෙව් සිටම යම් පැහැදිලි කිරීමක් කිරීම මෙග් යුතුකමක් 
ෙවනවා. ෙමොකද, ෙබොෙහෝ අය සමහර කරුණු හරිහැටි ෙනොදැන 
සිටීමක් දකින්නට ලැබුණා.  

අෙප් දිවයින වටා මුහුදු පෙද්ශෙය් තද වැසි සහ සුළං ඇතිවීම 
පිළිබඳව විෙශේෂ කාලගුණ නිෙව්දනයක් අෙප් කාලගුණ                      
විද ා ෙදපාර්තෙම්න්තුව මැයි මාසෙය් 13ෙවනි දා යවලා, 
ස්වාභාවික විපත් පිළිබඳව පූර්ව අනතුරු හැඟවීෙම් මධ ස්ථානය 
විසින් ඒ නිෙව්දනය නිකුත් කළා. ඒ අනුව මැයි මාසෙය් 14ෙවනි දා 
සිට 17 දක්වා දිවයින අවට පෙද්ශවල සුළං සහ තද වැසි අෙප්ක්ෂා 
කරන බව කිව්වා. ඒ අනුව අපි පුළුවන් තරම් ජනතාවට දැනුම් දීම් 
කළා, අවදානම් පෙද්ශවල ආරක්ෂාව තර කරන්න, නැත්නම් ඒ 
පෙද්ශවලින් ඉවත් වන්න කියලා. ජාතික ෙගොඩනැඟිලි 
පර්ෙය්ෂණායතනෙය් උපෙදස් පකාරව නාය යාෙම් අවදානම 
තිබුණු පෙද්ශවලටත් අපි ඒ දැනුම් දීම එෙහමම කළා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, පසු ගිය දින කිහිපය තුළ 
අෙප් රෙට් පැවති වර්ෂාපතනය ගණන් ගත්ෙතොත්, මැයි මාසෙය් 
15වැනි දා සාමාන ෙයන් ලංකාෙව් පෙද්ශ කිහිපයක් හැර අෙනක් 
සියලුම පෙද්ශවලට මිලි මීටර් 250කට වැඩි 300කට ආසන්න ජල 
කඳක් පතිත ෙවලා තිෙබනවා. මැයි මාසෙය් 16වැනි දා 
විෙශේෂෙයන්ම කැලණි ගඟ ආශිත පෙද්ශයටත්, උතුර - 
නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවලටත් මිලි මීටර් 250කට වැඩි වර්ෂාපතනයක් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ලැබිලා තිෙබනවා. මැයි මාසෙය් 17වැනි දා කැලණි ගං මිටියාවෙත් 
-කැලණි ගං ධාරාෙව්- සියලුම පෙද්ශවලට සාමාන ෙයන් මිලි 
මීටර් 150කට වැඩි වර්ෂාපතනයක් ලැබුණා. ෙම් නිසා තමයි විශාල 
ජල ධාරාවක් ආෙව්. සාමාන ෙයන් අෙප් ඉතිහාසෙය් කැලණි 
ගංගා තීරෙය් ඉහළ ඉඳලා පහළ ජල ධාරාවට එපමණ වැසි 
පමාණයක් ලැබී නැහැ. ෙම් දවස් තුෙන් පැවති වර්ෂාපතනය 
සංඛ ාමය වශෙයන් එකතුවක් ගත්ෙතොත් මිලි මීටර් 450කට වැඩි 
වර්ෂාපතනයක් ලැබිලා තිෙබනවා. දැරණියගල, කෑගල්ල වාෙග් 
පෙද්ශවලටත් ඒ වර්ෂාපතනය ලැබුණා. ඒ නිසා අපට 
ෙදපැත්තකින් පශ්න ඇති වුණා. එකක් තමයි විශාල පෙද්ශයකට 
ගංවතුර ගැලීම. අනික් පැත්ෙතන් කෑගල්ල වාෙග් පෙද්ශවල නාය 
යාම් අනතුරු කිහිපයක් සිද්ධ වුණා. එයින් සාමසර කන්ෙද් නාය 
යාම ලංකාෙව් සිදු වුණු විශාලතම - දැවැන්තම- නාය යාමක් 
හැටියට සැලෙකනවා. එයින් මිය ගිය සහ තුවාල වුණු සියලු 
ෙදනාටම පළමුෙවන්ම අෙප් ෙශෝකය පිළිගන්වන්න කැමැතියි. 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත ාංශයට ෙම් ෙතොරතුරු ලැබුණු වහාම අපි 
අෙප් වැඩ කටයුතු ආරම්භ කළා. ඇත්ත වශෙයන්ම අපි ඒ කටයුතු 
ආරම්භ කෙළේ මැයි මාසෙය් 16වැනි දායි. එදා සිට අපි අවශ  
කටයුතු කියාත්මක කළා. ඒ අනුව දිසාපතිතුමා, පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්තුමා සහ අෙප් ආපදා සහන නිලධාරින් එක්ක කඳවුරු 
සංවිධානය කිරීම වාෙග් කටයුතු කළා. 16වැනි දා වන විට අපි 
රැඳවුම් මධ ස්ථාන 110ක් කියාත්මක කර තිබුණා. 17වැනි දා වන 
විට ෙම් තත්ත්වය ඊට වඩා වැඩි වුණා. ඒ අනුව අපි රැඳවුම් 
මධ ස්ථාන 382ක් කියාත්මක කර තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම 
18වැනි දා වන විට තිබුණු තත්ත්වය අනුව අපි රැඳවුම් මධ ස්ථාන 
613ක් කියාත්මක කර තිෙබනවා. 2,32,450ක් ජනතාව අපි ඒවාට 
සම්බන්ධ කර තිෙබනවා. දළ වශෙයන් බැලුෙවොත් 4,00,000කට 
වැඩි පිරිසක් අවතැන් වුණා. ඒ වාෙග්ම 3,00,000කට ආසන්න 
පිරිසක් අපි රැඳවුම් කඳවුරුවල රඳවා ගත්තා. ඒ සියලු ෙදනාටම 
ආහාර පාන ලබා ෙදන්න අපි කටයුතු කළා. ඒ සඳහා රජය, 
විෙශේෂෙයන් ජනාධිපතිතුමා සහ අගමැතිතුමා, මුදල් ඇමතිතුමා 
අවශ  අරමුදල් සියල්ලම දිසාපතිවරුන්ට ලබා දුන්නා. අපි වැඩ 
කරන්ෙන් එෙහමයි.  ගාම නිලධාරිවරුත් එක්ක  දිසාපතිවරයා සහ 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරයා තමයි  ඒ මූලික කටයුතු කෙළේ. ඒ අනුව 
අපට මුදල් පිළිබඳ පශ්නයක් තිබුෙණ් නැහැ. අපි ඒ සියලුම වැඩ 
කළා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මැයි මාසෙය් 16 සහ 17 
වන විට අපට තිබුණු පධානම වුවමනාව තමයි, ෙම් පීඩාවට පත් 
වුණු අය ෙගොඩ බිමට ෙගන ඒම. විෙශේෂෙයන්ම ගංවතුර වැඩි වන 
විට  ඒ ජනතාව ෙගොඩ බිමට ෙගන එන්න සිදු වුණා. ඒ සඳහා 
ජනාධිපතිතුමා තිවිධ හමුදාවට කළ නිෙයෝගය අනුව නාවික 
හමුදාව ෙබෝට්ටු විශාල පමාණයක් ඒ පෙද්ශවලට අරෙගන ගිහින් 
ඒ අය ෙගොඩට ෙගනාවා. ඒ පෙද්ශවල ජනතාව කල්පනා කෙළේ 
නැහැ, ෙමතරම් වතුර කඳක් එයි කියලා. ඒ නිසා ඔවුන් ෙපර 
විධියට අඩියක්, ෙදකක් වතුර ඇවිල්ලා දවසින් බැහැලා යයි කියන 
විශ්වාසය උඩ සාමාන  උදවිය හැටියට එෙහමම හිටියා.  

එම නිසා අපට සිද්ධ වුණා, අෙප් නිමල් ලාන්සා නිෙයෝජ  
ඇමතිතුමාට කියලා 16වන දා රාතී විෙශේෂෙයන්ම මීගමුව වැනි 
පෙද්ශවලින් තව ෙබෝට්ටු 50ක් වැඩිපුර ෙගෙනන්න.  අපි ෙබෝට්ටු 
170කට වැඩි පමාණයක් ෙයොදවා එක් ෙකෙනක්වත් ගිෙලන්න 
ෙනොදී ෙකෙසේ ෙහෝ ෙම් පිරිස ෙබ්රා ගත්තා. අවසානෙය්දී ගුවන් 
හමුදාවත් විශාල ෙමෙහයුමක් කළා. ෙකොළඹ පමණක් ෙනොෙවයි, 
තබ්ෙබෝව වැනි පෙද්ශවලත් ඒ කාර්යය විශාල වශෙයන් 
ෙකරුණා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා නිෙයෝග කළා, එක් ෙකනකුට 

ලැෙබන්න ඕනෑ සහනාධාර මුදල රුපියල් 150 සිට රුපියල් 225 
දක්වා වැඩි කරන්න කියලා. විෙශේෂෙයන් ෙවසක් සතිය නිසා 
මහජනයා පවත්වන්නට සැලසුම් කර තිබුණු දන්සැල් විශාල 
පමාණයක් නවත්වා ඒ ආධාර ෙගනැවිත් පීඩාවට පත්වුණු 
මිනිසුන්ට ලබා දුන්නා. නමුත් අපි පිළිගන්න ඕනෑ, සමහර 
පෙද්ශවල හිටපු සමහර අය දිගටම ඒ පෙද්ශවල සිටි නිසා 
helicopters  මඟින් ආහාර සපයන්න සිද්ධ වුණු බව. ඒ නිසා 
කවුරුන් ෙහෝ කියනවා නම් ආණ්ඩුව කිසිම ෙදයක් කෙළේ නැහැ, 
සාමාන  ජනතාව තමයි ඔක්ෙකොම කෙළේ කියලා -සමහර 
කථාවලින් මට ෙත්රුෙණ් එෙහමයි.- එය වැරැදියි. මා හිතන 
හැටියට අපි කාෙග්ත් ෙකොටස ෙබදා ගත්තාම සියලුෙදනාම එකතු 
ෙවලා ෙහොඳ ෙසේවාවක් කළාය කියා අපට සන්ෙතෝෂ වන්න 
පුළුවන්.  

සාමාන  ජනතාවත් ෙලොකු වැඩක් කළා. ආණ්ඩුවත් ෙලොකු 
වැඩක් කළා. මෙග් ඇස් ෙදකට දැක්කා, ගුවන් හමුදාෙව් 
helicopters ෙමොන තරම් මහන්සි වුණාද කියලා. විෙශේෂෙයන්ම 
කැලණිමුල්ල වැනි පෙද්ශවල ෙකොටු ෙවලා සිටි ජනතාවට ආහාර 
ෙදන්න ගුවන් හමුදාව කළ ෙමෙහයුම් මා දැක්කා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ඒ අයට සත්ුතිවන්ත වන්න ඕනෑ. අෙප් 
මන්තීතුමන්ලා, විෙශේෂෙයන්ම අෙප් හිටපු පාෙද්ශීය සභා 
මන්තීවරු ෙබොෙහෝෙදෙනක් ඒ කටයුතු ෙවනුෙවන් විශාල 
වශෙයන් මහන්සි වුණා.  

අද අපි ෙම් මූලික කාර්යය කරලා ඉවරයි. ඒ කියන්ෙන් 
ජනතාව ෙගොඩට ෙගනැවිත් ඉවරයි. ගංවතුර බැහැලා ගිහින් 
තිෙබනවා. අෙප් කඳවුරුවල 1,27,000ක විතර පිරිසක් තවමත් 
ඉන්නවා. ඉන් සමහරුන්ට යන්න විධියක් නැහැ. ගරු 
මන්තීවරුනුත් කථා කරපු විධියට අපට ෙලොකුම පශ්නය ඇවිල්ලා 
තිෙබන්ෙන් කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් නාය යන පෙද්ශ 
සම්බන්ධෙයනුයි. කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් අෙප් කඳවුරු පමාණය 
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 10,000කට ආසන්න පමාණයක් අෙප් 
කඳවුරුවලට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ෙමොකද, ගම්පිටින් නාය යන 
බව දැනුණාම ඒ අය කඳවුරුවලට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. සමහර 
ගම්වල නැවත කවදාවත් ඒ අය පදිංචි කරවන්න පුළුවන් වන්ෙන් 
නැහැ. එෙහම නම්  අපි ෙමොකක්ද කරන්න ඕනෑ? ඒ අයට නිවාස 
හදා ෙදන්න කටයුතු කරන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන් ජාතික 
ෙගොඩනැඟිලි පර්ෙය්ෂණ සංවිධානය ෙලොකු වැඩ ෙකොටසක් පසු 
ගිය කාලෙය් කළා. අපෙග් උපෙදස් අනුව ෙවනත් 
දිස්තික්කවලිනුත් නිලධාරින් ෙගන්වා ඒ අය ඒ ඒ තැන්වලට 
යැව්වා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, නාය යෑමක් සිදු වුණාම 
ඒ ස්ථානයට ගිහින් බලා, දවසකින්, ෙදකකින් ඒ සම්බන්ධෙයන් 
වාර්තාවක් ෙදන්න බැහැ. අනිවාර්යෙයන්ම ඒ පිළිබඳව කාලයක් 
ගත වනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙතොරතුරු ෙසොයා බලන්න ඕනෑ, 
පස පිළිබඳ තත්ත්වය ෙසොයා බලන්න ඕනෑ. එය තාක්ෂණික 
කටයුත්තක්. ඒ නිසා ඊෙය් වන විට අපි ෙප්රාෙදණිය සහ ෙමොරටුව 
විශ්වවිද ාල ෙදෙක් ඒ අංශවල පධානීන් සමඟ කථා කළා. ෙම් 
කාර්යය කරන්න අපි ඒ අයෙග්ත් උදවු ගන්න කල්පනා කරනවා. 
අපි ෙම් කටයුත්ත ෙදවන පියවර හැටියට ගත්තා. 

තුන්වන පියවර තමයි, අපි ෙකොෙහොමද ෙම් ෙගවල් පිරිසිදු 
කරන්ෙන් කියන එක. ඊෙය් සිට ෙගවල් පිරිසිදු කිරීම ආරම්භ 
කරලා තිෙබනවා. අෙප් සහන මධ ස්ථානයට මා අද කිව්වා, 
පිරිසිදු කිරීමට අවශ  කරන උපකරණ සහ detergent වර්ග ඒ ඒ 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවලටත්, ඒ වාෙග්ම ඒ කඳවුරුවලටත් 
සපයා ගාම නිලධාරින් සමඟ සම්බන්ධ ෙවලා ඒවා ෙබදා ෙදන්න 
කටයුතු ආරම්භ කරන්න කියලා. මතක තබා ගන්න, ෙම්ක 
දැවැන්ත ගැටලුවක් කියලා. එක කාලයක අෙප් රට සැලකුෙව් 
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කිසිම අනතුරක් ෙනොවන රටක් හැටියටයි. There were no man-
made disasters. නමුත් අද එෙහම ෙනොෙවයි. සාමාන  ව සන 
විශාල සංඛ ාවක් අද අෙප් රෙට් ඇති වනවා. ඒවා වරින් වර ඇති 
වනවා. විෙශේෂෙයන් ෙම් නාය යෑම්වලට පධාන ෙහේතුව ජල බස්නා 
මාර්ග හරියාකාරව සකස් ෙනොකිරීමයි. අද අෙප් ජනතාව තමන්ෙග් 
ෙගොවිතැන් කටයුතු සඳහා ඉහළ ජල ධාරාවට ගමන් කරමින් 
ඉන්නවා. විෙශේෂෙයන් කඳුකර පෙද්ශවල අඩි 5,000 සීමාව 
ඔබ්බවා මිනිස් කියාකාරකම් සිද්ධ වන බව මා කියන්න කැමැතියි. 
ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳව වැඩ පිළිෙවළක් අවශ යි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් අයට ෙගවල් සාදා ෙදන්න අවශ යි. 
ෙම් අවස්ථාෙව් රජය ඉතා ඥානවන්ත පියවරක් ගත්තා. ඒ තමයි 
රක්ෂණ කමයක් ආරම්භ කිරීම. ෙම් රෙට් සියලුම ජනයාට දැන් 
රක්ෂණ කමයක් තිෙබනවා. රක්ෂණ භාර අරමුදල යටෙත් 
රක්ෂණ කමයක් තිෙබනවා. ව සනයකදී පුද්ගලයකු මිය ගිෙයොත් 
රුපියල් ලක්ෂයක මුදලක් හා ෙගයකට අනතුරක් සිද්ධ වුෙණොත් 
රුපියල් ලක්ෂ ෙය් සිට රුපියල් ලක්ෂ 25 දක්වා මුදලක් ඒ රක්ෂණ 
කමය යටෙත් ලබා ෙදන්නත් රජය පියවර ෙගන තිෙබනවා. 
රක්ෂණ භාර අරමුදෙලන්  මට ඇවිත් කිව්වා, ඒ ඕනෑම මුදලක් 
ලබා ෙදන්න ඔවුන් සතුව මුදල් තිෙබනවා  කියලා. එම නිසා 
කාටවත් භය වන්න ෙදයක් නැහැ. කමානුකූලව ෙම් මුදල් ලබා 
ෙදන කමෙව්දය හදන්න අමාතාංශවල නිලධාරින් තිෙදෙනක් පත් 
කරලා කටයුතු කරනවා. ඉදිරිෙය්දී ඒ කමෙව්දය පිළිබඳව 
තමුන්නාන්ෙසේ ලාට දන්වනවා. ඒ අනුව අපට පුළුවන් ෙවයි, ෙම් 
කටයුතු සම්පූර්ණෙයන්ම  කියාත්මක කරන්න.   

මහජනයාට හිරිහැර වන කාරණාවලින් අපි ෙබ්රන්න ඕනෑ 
පධාන තැනක් තමයි ෙකොළඹ නගරය. ෙකොළඹ නගරය කියන්ෙන් 
අෙප් ආෙයෝජනවල පධාන තැන; අද විශාල පිරිසක් ජීවත්වන 
තැන. ෙමතැන ගංවතුර උවදුෙරන් ෙබ්රා ගැනීම සඳහා, අපට  
අවශ  ඒ කමෙව්ද  හදන්න අපට උදවු කරන්න රටවල් ගණනාවක් 
දැන් ඉදිරිපත් ෙවලා ඉන්නවා. දැනටත් ෙලෝක බැංකු ආධාර කමය 
යටෙත් එවැනි වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක ෙවනවා. ඒ වැඩ 
පිළිෙවළ ඉක්මන් කරන්න අපි කල්පනා කරලා තිෙබනවා. ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත ාංශයට විතරක් තනිවම ෙම් කටයුතු 
කරන්න බැහැ. ඒ සඳහා අපි සියලුෙදනාම එකතුවන්න ඕනෑ.  

ෙදවන කාරණය තමයි, අෙප් රෙට් ජනතාව අනාවැකි ඒ තරම් 
විශ්වාස කරන්ෙන් නැති එක. අනාවැකි විශ්වාස කරන්ෙන් 
නැත්ෙත්, අනාවැකියක් නිසා අපට හිරිහැරයක් වුෙණ් නැති නිසා. 
නමුත් දැන් අපි අනාවැකි විශව්ාස කරන්න පටන් ගන්න ඕනෑ. ඒ 
වාෙග්ම අෙනකුත් කාරණා ගැනත් කල්පනා කරන්න ඕනෑ. ඒ 
නිසා  අපි සියලු ෙදනාම එකතුෙවලා  ෙම් පශ්නය සඳහා 
උත්තරයක් ෙසොයන්න  ඕනෑ.  

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
පැහැදිලි කිරීමක් කර ගන්න අවස්ථාව ෙදන්න  පුළුවන්ද, 

අමාත තුමා? 
 

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
පුළුවන්.  
 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශෙය් තිෙබනවා, ව සන 

කළමනාකරණය සඳහා වූ ජාතික  සභාවක්. ෙම් ජාතික සභාව 

රෙට් ආපදා තත්ත්වයක් සම්බන්ධ පතිපත්ති පිළිබඳව සාකච්ඡා 
කරන තැනක්. ෙම් ජාතික සභාෙව් කියාත්මකභාවය පිළිබඳව  
ඔබතුමාට ෙම් ෙවලාෙව් යම්කිසි පැහැදිලි කිරීමක් කළ හැකිද?   

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ව සන කළමනාකරණ ජාතික සභාව ජනාධිපතිතුමාෙග්  

නායකත්වෙයන් තිෙබන්ෙන්. ඒකට අමාත ාංශ ගණනාවක් 
සම්බන්ධ ෙවනවා.  ඒ ව සන කළමනාකරණ සභාව විවිධ 
අවස්ථාවල රැස්ෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ෙම් සුවිෙශේෂී අවස්ථාෙව් ෙම් ජාතික සභාව රැස්වූණාද? 
 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ජනාධිපතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් කාර්ය සාධක බළකායක් 

හැදුවා. ඒ කාර්ය සාධක බළකායට ව සන කළමනාකරණ 
සභාවට ඔබ්ෙබන් වන තවත් අමාත ාංශ ගණනාවක්  සම්බන්ධ 
කරවූවා. ඒ ව සන කළමනාකරණ සභාව සහ ඒ කාර්ය සාධක 
බළකාය  සෑම සති ෙදකකට වරක්ම රැස්විය යුතුයි කියලා එතුමා 
ෙයෝජනා කළා. ඒ අනුව ඒ කළමනාකරණ සභාව සති ෙදකකට 
වරක් රැස්වී ෙම් තිෙබන තත්ත්වය සම්බන්ධෙයන් කළමනාකරණ  
වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න ලෑස්තියි. ෙමහිදී  පධාන කරුණු ෙදකක් 
පිළිබඳව අවසන් නිගමනයකට ආවා. ඒ අනුව බස්නාහිර පළාෙත් 
ෙකෙරන සියලුම ෙගොඩ කිරිම් නවත්වන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම යම් 
ආයතනයකින් ඒ  සඳහා පර්මිට්  එකක් දීලා තිෙබනවා නම්, 
ඒකත් අෙහෝසි කරන්න  කියලා නිෙයෝග කළා. ඒ වාෙග්ම අපි 
ආරක්ෂිත පෙද්ශ නම් කරන්න තීන්දු කළා. අපි දැන් ෙම් 
ෙවනෙකොට ඊට අදාළ ගැසට් නිෙව්දනයක් සකස්  කරලා 
තිෙබනවා. එය අද ෙහෝ ෙහට පළ ෙවයි. ඒ ගැසට් නිෙව්දනය 
අනුව සමහර  පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවල නාය යන සමහර 
ෙකොටස් ගණනාවක් නම් කරලා තිෙබනවා.  ඔබතුමා අහන්ෙන්, 
ෙම් ගංවතුර ෙවලාෙව් ඒ සභාව රැස්වුණාද කියලා ෙන්. ඒක අපට 
අවශ  වුෙණ් නැහැ. අපට  ඒ ෙවලාෙව්  ජනාධිපතිතුමාෙග් සහාය 
අවශ  වුණා, විපතට පත් වූ අය  ෙගොඩ ගන්න; ෙගොඩට 
ෙගෙනන්න. ඒ සඳහාත් එතුමා අවශ  නිෙයෝග දුන්නා, ගරු 
මන්තීතුමා.  

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ඒ සභාව මීට අවුරුදු කිහිපයකට කලින් සුනාමි ව සනයට 

පස්ෙසේ  හදපු සභාවක්. ඉන් පසු   රෙට් ෙමවැනි ආපදා තත්ත්වයක් 
මතු ෙවනවා නම් ඒ කාරණා සම්බන්ධ පතිපත්තිමය තීන්දු 
ගැනීමට කිසියම් කාල වකවානුවක් තුළ - වාර්ෂිකව ෙහෝ මාසිකව 
- කලින් ෙහෝ  වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා යටෙත් ෙහෝ ෙම් ජාතික  
සභාව රැස් කර තිෙබ්ද?  

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ඒ පිළිබඳ ෙතොරතුරක්  මම හරියට කියන්න දන්ෙන් නැහැ. 

නමුත් මම දන්නා එකම ෙද් තමයි, අපදා කළමනාකරණ සභාව 
තිෙබන්ෙන් යම් පතිපත්තිමය තීන්දු ගන්නයි කියන එක. ඒ 
පතිපත්තිමය තීන්දු ෙබොෙහෝවිට අරෙගන තිබුණා. ඒ සඳහා අපට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අවශ  කරන සැලසුම් සකස් කර තිබුණා. ඒ පිළිබඳව 
තමුන්නාන්ෙසේට  ඉදිරිපත් කරන්න අවශ   සියලුම ෙතොරතුරු මා 
ළඟ තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ආපදා කළමනාකරණය පිළිබඳ 
ජාතික පතිපත්තියක් 2014 අවුරුද්ෙද් හදලා, එය මුදණය කරලාත් 
තිෙබනවා. අමාත ාංශය මඟින් කැබිනට් පතිකා හරහා අපි ඒ ඒ 
පතිපත්ති කියාත්මක කිරීම තමයි කරන්ෙන්. ඒ කළමනාකරණ 
සභාව  සුළු  සුළු කරුණු සම්බන්ධෙයන් රැස්ෙවන සභාවක් 
ෙනොෙවයි. එම සභාව රැස්ෙවන්ෙන් පතිපත්ති නිර්මාණය 
කරන්නයි. පතිපත්ති  නිර්මාණය කළාට පස්ෙසේ ඒ පතිපත්ති 
ඉදිරියට  ෙගන යෑම තමයි අප කළ යුතු කාර්යය. විවිධ අවස්ථාවල  
චකෙල්ඛවල යම් ෙවනසක් කරන්න තිෙබනවා නම්, එවැනි 
අවස්ථාවල අපි කැබිනට් මණ්ඩලය හරහා  ඒ අවශ  සහාය ලබා 
ගන්නවා. ඒක තමයි දිගටම පැවතුණු කමය. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු ඇමතිතුමනි, එම සභාව රැස ් ෙවන යම්කිසි කාල 

වකවානුවක් තිෙබනවාද? 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
නැහැ, එෙහම කාල වකවානුවක් නැහැ. නමුත්, ෙම් 

ව සනෙයන් පසුව ඒ සභාව වාෙග්ම, ඒ කාර්ය සාධක බ     ළකායත් 
කණ්ඩායමක් ෙලස රැස ් ෙවන්න කටයුතු කර තිෙබනවා. ගරු 
මන්තීතුමනි, ඒ සභාෙව්දී පතිපත්තිමය තීන්දු ෙදකක් ගත්තා 
කියලා මම කලින් කිව්වා ෙන්. ඒ පතිපත්තිමය තීන්දු ෙදකම 
කියාත්මක කරන්න අපි දැන් කටයුතු කරෙගන යනවා.  

අපට ෙම් අවස්ථාෙව් ජාත න්තර ආධාර ෙගොඩක් හම්බ 
ෙවමින් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ජපානය, තුර්කි රාජ ය, 
ඉන්දියාව, පාකිස්තානය අපට විශාල වශ ෙයන් ආධාර ලබා දීලා 
තිෙබනවා. ඒ ආධාරත් අපි ජනතාවට ලබාෙදන්න කටයුතු කර 
තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන් දැන් අපට කරන්න අවශ  ෙදයක් තිෙබනවා. ෙම් 
ජනතාව නිවාස සුද්ද කළාට පසුව, ඒ හානි වූ නිවාස හදා ෙදන්න 
අවශ යි. නිවාස අහිමි වුණු අයට නිවාස හදා ෙදන්න අවශ යි. 
නිවාස හදා ෙදනතුරු ඔවුන් තාවකාලිකව පදිංචි කරන්න  අවශ යි. 
එෙහම පදිංචි කරන අයට පහසුකම් ලබාෙදන්න අවශ යි. දැන් අපි 
ඒ සඳහා සූදානම් ෙවමින් ඉන්නවා. විෙශේෂෙයන් හමුදාව 
මාර්ගෙයන් තමයි අපි ඒ කටයුත්ත කරන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් රෙට් ෙම් 
ස්වාභාවික විපත් නැවත ඇති ෙනොවීමට නම්, අෙප් ගංගා දාරය 
සම්පූර්ණෙයන්ම ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ. මා හිතන විධියට ෙමවර 
ගංවතුරට පධානම ෙහේතුවක් වුෙණ් අධික වර්ෂාවයි. අනික් 
කාරණය තමයි, අෙප් පහත් බිම් ෙබොෙහෝ තැන්වල විශාල ෙලස 
ෙගොඩ කර තිබීම. ඒ වාෙග්ම සමහර පළාත් පාලන ආයතනවල 
තිබුණු අකටයුතු කියා නිසා ෙම් තත්ත්වයට උත්ෙත්ජනයක් ඇති 
වුණා කියන එකයි අෙප් අදහස.  

ෙදවැනි කාරණය ෙම් නාය යන පෙද්ශ ගැන තිෙබන 
ගැටලුවයි. අපි නාය යෑම ගැන ෙකොච්චර කිව්වත්, ඉඩම් පිළිබඳ 
පතිපත්තියක් නැත්නම්, පහළට වතුර ගලායෑෙම් කමයක් 
නිර්මාණය කරන්ෙන් නැත්නම්, ජල මාර්ග මැදදී හරස් කරනවා 
නම්, එමඟින් පසට ෙලොකු පීඩනයක් ඇති ෙවනවා. ඒ පීඩනය 
තමයි පුපුරා යන්ෙන්. එෙහම නැතිව ෙවන ෙදයක් ෙනොෙවයි. ඒ 
නිසා අපි සාමාන  ජනයා ඒ ගැන දැනුවත් කරන්න ඕනෑ.  

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා තවත් කාරණාවක් කියන්නයි 
සූදානම් වන්ෙන් ෙන්ද?   

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
සාමාන ෙයන් ෙම් විෂයට අයත් ආයතන ෙදස බැලුවාම, 

ව සන කළමනාකරණය සඳහා වූ ජාතික සභාව, ආපදා 
කළමනාකරණ මධ ස්ථානය, ජාතික ආපදා සහන ෙසේවා 
මධ ස්ථානය, කාලගුණ විද ා ෙදපාර්තෙම්න්තුව සහ ජාතික 
ෙගොඩනැඟිලි පර්ෙය්ෂණ සංවිධානය තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් විද්වත් කතිකාවක් මතු කරන නිසායි මම 
ෙමතැනදී මැදිහත් වන්ෙන්. ඔබතුමා කියන කාරණා වන ජල 
මාර්ග හරස් කිරීම්, ඉඩම් ෙගොඩකිරීම් වැනි කරුණු සියල්ල අනුව, 
ෙම් ආපදා කළමනාකරණය ජාතික මට්ටෙම් විෂයයක් ෙලස 
සලකලා, එයට එකතු විය යුතු තවත් විෂයයන් පිළිබඳ යම්කිසි 
ඒකාබද්ධ වැඩ පිළිෙවළක් නිර්මාණය කරන්න ඕනෑය කියන 
අදහසක් වර්තමාන රජයට -ෙම් ආණ්ඩුවට- ඇති වන්ෙන් නැද්ද? 

 

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම ඔබතුමාත් දන්නවා, අපි 

දන්නා කාලෙය් ඉඳලා අෙප් රෙට් හැම දාම විෂයයන් ගණනාවක් 
සම්බන්ධ වුණු එක අමාත ාංශ තිබුෙණ් නැති බව.  ඒ නිසා හුඟක් 
ෙවලාවට අපි වැඩ කරන්ෙන් ඒ ඒ අමාත ාංශ එක්ක. අන්තර් 
අමාත ාංශ එකමුතුවක් අපට තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම වාරිමාර්ග 
අමාත ාංශය සහ පරිසර අමාත ාංශය අපි එක්ක වැඩ කරනවා.  

ඊළඟට, ඉඩම් ෙගොඩ කිරීෙම් හා සංවර්ධනය කිරීෙම් කාර්යය 
අයත් වන "ෙමගාෙපොලිස්" අමාත ාංශයත් අපි එක්ක වැඩ 
කරනවා. ෙම් සියලු අමාත ාංශ එක්ක අෙප් අන්තර් සබඳතාවක් 
තිෙබනවා. මම උදාහරණයක් කියන්නම්. අපි ගංවතුරක් ගැන 
අනතුරු අඟවන්ෙන් ෙමෙහමයි. අෙප් ඉහළ ජල ධාරාවලට   
වැෙටන වැස්ෙසේ පමාණය අනුව, නාගලගම් වීදිෙය් ජල මාපකෙය් 
ජල මට්ටම ෙකොච්චර වැඩි ෙවයිද කියන එක අපට කියන්ෙන් 
වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව. ඒ දත්ත අරෙගන තමයි අපි 
කාලගුණ නිෙව්දනයක් හැටියට ගංවතුර තත්ත්වයක් ඇති ෙවනවා 
කියලා කියන්ෙන්.  

 

ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම එෙහම කිව්ෙව් ෙම් විෂයය ඇතුෙළේ තව 

විෂයයන් ගණනාවක්  තිබිය යුතුය කියන විශ්වාසෙයන්.  
 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
එෙහම නම් ලංකාෙව් සියලු විෂයයන් එකට  කරලා  

එක්ෙකෙනකුට ෙදන්න ඕනෑ. ඔබතුමාෙග් තර්කයට මම එකඟ 
වන්ෙන් නැහැ. එෙහම පශ්නයක් නැහැ. එෙහම පශ්නයක් නැහැ 
කියලා මම කියන්ෙන්, ඒ ඒ විෂයයන් පිළිබඳව අපි හැෙමෝම එකට 
වැඩ කරන නිසායි. ඔබතුමාත්  කාලයක් රජෙය් මන්තීවරයකු 
හැටියට වැඩ කර තිෙබන නිසා දන්නවා ඇති ෙන්, ෙකොයි ෙකොයි 
ආකාරයටද වැඩ කරන්ෙන් කියලා. ඒ නිසා ඔබතුමා කියන 
විධිෙය්  පශ්නයක් ඇති වන්ෙන් නැහැ, ගරු මන්තීතුමනි. 
ඇත්තටම කළ යුත්ෙත්  ජනතාවට මීට වඩා අධ ාපනය, 
අවෙබෝධය ලබාදීමයි.  ඉඩම් පරිහරණය, ජල පවාහන මාර්ග 
ආරක්ෂා කිරීම සහ උස් බිම්වල කටයුතු කිරීෙම්දී තිෙබන 
අවදානම ගැන අපි ඒ අය  දැනුවත් කළ යුතුයි.  
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පහළ ජල ධාරා ගැන බලන ෙකොට රජයක් වශෙයන් අපට 
කරන්න තිෙබන්ෙන්, කැලණි ගඟ ඔස්ෙසේ එන විශාල ජල කඳ 
මුහුදට යවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන කල්පනා කරලා, 
අලුත් පතිපත්ති අනුව අලුත් වැඩ පිළිෙවළක් හදන එකයි. ඒ අනුව 
අපට අලුත් ෙපොම්පාගාර හදන්න, ජල මාර්ග පුළුල් කිරීම් වැනි 
කටයුතු කරන්න ෙවනවා. ෙමොකද, අපි ෙමච්චර කාලයක් ගණන් 
හදලා තිෙබන්ෙන් මිලිමීටර් අසූෙව් වැස්සක් ලැෙබනවා කියලා 
හිතාෙගනයි. නමුත් දැන් එෙහම ෙනොෙවයි. නිකම්  වැස්සකදීත් 
මිලිමීටර් 100කට වඩා වහිනවා. එ  තෙකොට ඒ ජලය ෙගනයන්න 
අෙප් ජල මාර්ග පමාණවත් නැහැ. ඒ නිසා අලුත් කම අවශ යි. 
ෙලෝකෙය් දියුණු රටවල් ෙදස බලන්න.  

අපි ජපානය  අරෙගන බලමු. ජපානෙය් ජනගහනෙයන් සියයට 
50කට වඩා ඉන්ෙන් ජල ගැලීම් සිදුවන පෙද්ශවල. නමුත් ඔවුන්ට 
පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා, එම ජල ගැලීම් සිදු වන පෙද්ශ 
කළමනාකරණය කරන්න; ජලය එක් එක් මාර්ගවලට හරවන්න; 
එෙසේ හරවා තමන්ෙග් නගරය ආරක්ෂා කරන්න. ඒ නිසා ෙම්වා 
අලුත් ෙද්වල් ෙනොෙවයි. ෙම්වා අපට ඓතිහාසිකව උරුම වුණු 
කරුණු. ඒ නිසා එවැනි කරුණු සම්බන්ධෙයන් සෑම රාජ  
ආයතනයක්ම හරියාකාරව වැඩ කටයුතු සිදු කළ යුතුයි.  

විෙශේෂෙයන්ම  පහත් බිම් ෙගොඩ කිරීෙමන් වැළකී සිටීමට 
නිශ්චිත, ශක්තිමත් නීති - රීති අෙප් රටට ෙගන ආ යුතුයි කියලා මා 
ඍජුවම විශ්වාස කරනවා. එම නීති - රීති උල්ලංඝනය කිරීමට අපි 
කාටවත් ඉඩ ෙනොදිය යුතුයි. එෙසේ නීති උල්ලංඝනය කර තිෙබනවා 
නම් එම පස් ඉවත් කරලා ෙහෝ නැවත වතාවක් එම පෙද්ශ වගුරු 
බිම් බවට පත් කරන්නට ඕනෑ.  මා ඇමතිවරයකු හැටියට එවැනි 
නීති - රීති අෙප් රටට ෙගෙනන්න ඕනෑය කියන මතෙය් සිටිනවා. 
ඒක ෙද්ශපාලනය ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ  කාරක 
සභාපතිතුමනි. ඒක කළ යුතුයි. එෙහම නැති වුෙණොත් 
ආෙයෝජකයනුත් අප පිළිබඳව අවිශ්වාසයක් ඇති කර ගන්නවා. 
ඔවුන් කර්මාන්තශාලා ආරම්භ කරන්න ෙමහි එන්ෙන් නැති 
ෙවනවා. ඒ නිසා ඔක්ෙකෝටම ඉස්සර ෙවලා  අපි නගරය ආරක්ෂා 
කර ගැනීමට වැඩ කරන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමම කටයුත්ෙත්දී ගරු 
ජනාධිපතිතුමා, ගරු අගාමාත තුමා සහ ගරු මුදල් ඇමතිතුමා 
ඇතුළු සියලු ෙදනාම අපෙග් අමාත ාංශයට විශාල සහෙයෝගයක් 
ලබා දුන්නා. කිසිම අවස්ථාවක "බැහැ" කියලා කියන්ෙන් නැතිව 
එම කටයුතු සඳහා අවශ  සියලු මුදල් අපට ලබා දුන්නා. අපි ඒ 
මුදල් ලබාෙගන භාණ්ඩ වශෙයන් හා මුල මය වශෙයන් සියලු 
දිස්තික්කවලට ආධාර ලබා දුන්නා. යම් ෙකෙනකුට ඒ කිසිවක් 
ලැබී නැහැ කියා කියනවා නම් ඒ පිළිබඳව ඕනෑම ෙව්ලාවක 
පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න අප සූදානම්. එෙහම ෙවන්න විධියක් 
නැහැ. ෙමොකද, සෑම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකටම අපි යම් 
මුදල් පමාණයන් මුදා හැර තිෙබනවා. අවශ  නම් තවත් 
ඉල්ලන්නය කියලාත් අපි ඒ අයට දන්වා තිෙබනවා. ෙමොකද, මුදල් 
අමාත ාංශෙයන් අපිට ෙකළින්ම හිස් ෙචක්පතක් දුන්නා, ඕනෑම 
මුදල් පමාණයක් ලබා ෙදන්නම් කියලා. ඒ කාරණය ඔවුන් ඉටු 
කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම රක්ෂණ කමයක් යටෙත්ත් අපට වන්දි 
මුදලක් ලැෙබනවා.   

ෙම් සිදු වුණු ව සනෙයන් දුකට පත් වූ සියලු ෙදනාවම ගලවා 
ගැනීමට අප හැම ෙදනාටම ශක්තිය ලැෙබ්වා! කියා මා පාර්ථනා 
කරනවා. විපතට පත්වූ ජනතාවටත් ඔවුන්ෙග් ජීවිත නැවත 
ෙගොඩනඟා ගැනීමට ශක්තිය ලැෙබ්වා! කියා මා පාර්ථනා 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම  නැවත වතාවක් ෙමවැනි විපතක් සිදු 
ෙනොවන ආකාරෙය්  වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරන්නට - ෙකොපමණ 
මුදලක් වියදම් වුණත් - අප සියලු ෙදනාටම ශක්තිය ලැෙබ්වි 
කියලා මා විශ්වාස කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
පාර්ලිෙම්න්තුව අ. භා. 5.20 ට, අද දින සභා සම්මතිය අනුව, 

2016 ජුනි 07 වන අඟහරුවාදා අ. භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 
 

பி.ப. 5.20 மணிக்கு, பாரா மன்றம், அதன  இன்ைறய 
தீர்மானத் திற்கிணங்க, 2016 ன் 07, ெசவ்வாய்க்கிழைம பி.ப. 
1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 
Parliament  adjourned at 5.20 p.m. until 1.00 p.m. on Tuesday, 

07th June, 2016, pursuant to the Resolution of  Parliament of this Day. 
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සැ.යු. 
 
ෙමම වාර්තාෙව් අවසාන මුදණය සඳහා ස්වකීය නිවැරදි කළ යුතු තැන් දක්වනු රිසි මන්තීන් මින් පිටපතක් ෙගන නිවැරදි කළ යුතු 
ආකාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ෙකොට, පිටපත ලැබී ෙදසතියක් ෙනොඉක්මවා හැන්සාඩ් සංස්කාරක ෙවත ලැෙබන ෙසේ එවිය යුතුය. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்  
 

உ ப்பினர் இ திப் பதிப்பிற் ெசய்யவி ம் ம் பிைழ தி த்தங்கைளத் தம  பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்  அதைனப் பிைழ 
தி த்தப்படாத பிரதி கிைடத்த இ  வாரங்க ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ ப் தல் ேவண் ம். 
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හැන්සාඩ් වාර්තා  
ෙකොළඹ 5, ෙපොල්ෙහේන්ෙගොඩ, කිරුළපන පාර, අංක 163 දරන ස්ථානෙයහි පිහිටි 
රජෙය් පවෘත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පිහිටි රජෙය් පකාශන කාර්යාංශෙයන්  

මිල දී ගත හැක. 
 

ෙමම හැන්සාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk ෙවබ් අඩවිෙයන්  
බාගත හැක. 

 
 
 
 

ஹன்சாட் அறிக்ைகயின் பிரதிகைள  
இல. 163, கி லப்பைன தி, ெபால்ேஹன்ெகாட,  ெகா ம்  5இல் அைமந் ள்ள  

அரசாங்க தகவல் திைணக்களத்தின் அரசாங்க ெவளியீ கள் அ வலகத்தில்   
பணம் ெச த்திப் ெபற் க்ெகாள்ளலாம். 

 
 

இந்த ஹன்சாட் அறிக்ைகைய www.parliament.lk எ ம் இைணயத்தளத்தி ந்   
பதிவிறக்கம் ெசய்ய ம். 
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