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பொரொளுமன்றம்

ිනන ම’ිවසින්ත “සිිවල් න් ිවොන සංග්රහය (සංශ ෝෙන)” නමැති
පනත්ත ශකටුේපශතහි සහතිකය සටහන්ත කරන සද බව දැනුේ දීමට
කැමැත්තශතමි.
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PAPERS PRESENTED

පූ.භා. 10.30ට පාර්ිවේන්ුව රැස් විය.
කථානායකුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය.
பொரொளுமன்றம் மு.ப. 10.30 மைிக்குக் கூடியது.
சபொநொயகர் அவர்கள் [ மொண்புமிகு கரு ஜயசூொிய ] தகலகம
வகித்தொர்கள்.

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

නිවේදන

அறிவிப்புக்கள்
ANNOUNCEMENTS

I
පාර්ිවේන්ු කටයුු පිළිබඳ කාරක සභා රැස්ීවේ
තීරණය
பொரொளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழுவின்
தீர்மொனம்

DECISION OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS

ගුණ ගයන්ත කුණණාතිලක මහතා (ඉඩේ සහ
පාර්ිවේන්ු ප්රතිසසස්කරණ අමාතය හා ණණ්ඩු  ප්ෂයව
ප්රධාාන සසවිධාායකුමා)

(மொண்புமிகு கயந்த
கருைொதிலக்க - கொைி மற்றும்
பொரொளுமன்ற
மறுசீரகமப்பு
அகமச்சரும்
அரசொங்கக்
கட்சியின் முதற்ரகொலொசொனும்)

(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of Lands and
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip)

ගරු කථානායකුමනි අග්රාමාතයුමා සහ ජාතික ප්රතිපත්තති
හා ආර්ලික කටයුු අමාතයුමා ශවනුශවන්ත මම 2075 වර්ලෂය
සඳහා ශ්රී සංකා මහජන උපශයෝගිතා ශකාමිෂන්ත සභාශක වාර්ලික
වාර්ලතාව ඉිනරිපත්ත කරමි.
එම වාර්ලතාව ආර්ලික සංවර්ලෙන පිළිබඳ ආංශික අධී් ෂණ
කාරක සභාව ශවත ශයාු  කළ යුුයැයි මම ශයෝජනා කරමි.

ප්රශ්්නය විමසන ලදින් සභා සේමත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගුණ ගයන්ත කුණණාතිලක මහතා
(மொண்புமிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගුණ කථානායකුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Order, please! ජාතික වයසනය්  ශසස ඇති ූ  ගංවුර
ශේදවාචකශේ තිශබන බරපතළ තත්තත්තවය සැසකිල්සට ශගන
පාර්ලිශේන්තු මන්තීවරුන්ත ශබාශහෝ ගණනාව්  ස සේබන්තෙශයන්ත
කථා කිරීමට සූදානේව සිටින නිසා වාචික පිළිුරු අශේ් ෂා කරන
පාර්ලිශේන්තු ප්ර වන ශවනත්ත ිනනයකට ශයාු  කිරීමටත්ත සවථාවර
නිශයෝග 23(2) යටශත්ත ප්ර වන ශනාගැීමමටත්ත ිනවා ආහාර ිවශකකය
ශනාමැතිව ිවවාදය අඛණ්ඩව පවත්තවාශගන යාමටත්ත පාර්ලිශේන්තු
රැසවීම පසව වරු 8.00 ද් වා පැවැත්තීමටත්ත අද උදෑසන පවත්තවන
සද පාර්ලිශේන්තු කටයුු පිළිබඳ කාරක සභා රැසවීශේදී තීරණය
කළ බව ශමම ගරු සභාවට දන්තවනු කැමැත්තශතමි.

ගරු කථානායකුමනි ු දල් හා ජනමාෙය අමාතයුමා
ශවනුශවන්ත මම 2076 වර්ලෂය සඳහා සංවර්ලෙන මූසය
ශදපාර්ලතශේන්තුශක කාර්ලය සාෙන වාර්ලතාව ඉිනරිපත්ත කරමි.
එම වාර්ලතාව රජශේ ු දල් පිළිබඳ කාරක සභාව ශවත ශයාු 
කළ යුුයැයි මම ශයෝජනා කරමි.

ප්රශ්්නය විමසන ලදින් සභා සේමත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගුණ වජිර අවේවර්ධාන
අමාතයුමා)
(மொண்புமிகு
அகமச்சர்)

මහතා

(ස්වවේශ්

කටයුු

வஜிர அரபவர்தன - உள்நொட்டலுவல்கள்

(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs)

II
කථානායකුමාවේ සහතිකය
சபொநொயகரது சொன்றுகர
SPEAKER'S CERTIFICATE

ගුණ කථානායකුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශ්රී සංකා ප්රජාතාන්තත්රික සමාජවාදී ජනරජශේ ආණ්්රම
වයවසවථාශක 9 වයවසවථාශක ිවධිිවොන ප්රකාරව 2079 ූනනි 09

ගරු කථානායකුමනි 2076 වර්ලෂය සඳහා ු සතික ිනසවත්රි් 
ශල්කේ කාර්ලයාසශේ වාර්ලික කාර්ලය සාෙන වාර්ලතාව හා ගිණුේ
මම ඉිනරිපත්ත කරමි.
එම
වාර්ලතාව
අභයන්තතර
පරිපාසනය
හා
රාජය
කළමනාකරණය පිළිබඳ ආංශික අධී් ෂණ කාරක සභාව ශවත
ශයාු  කළ යුුයැයි මම ශයෝජනා කරමි.

ප්රශ්්නය විමසන ලදින් සභා සේමත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.
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ගුණ ගයන්ත කුණණාතිලක මහතා

ගුණ ජයන්ත සමරීර මහතා

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

(The Hon. Jayantha Samaraweera)

(மொண்புமிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

ගරු කථානායකුමනි 2074 වර්ලෂය සඳහා පාරිශභෝගික
කටයුු පිළිබඳ අධිකාරිශේ වාර්ලික වාර්ලතාව මම ඉිනරිපත්ත කරමි.
එම වාර්ලතාව නිෂවපාදන සහ ශසවවා පිළිබඳ ආංශික අධි් ෂණ
කාරක සභාව ශවත ශයාු  කළ යුු යැයි මම ශයෝජනා කරමි.

ප්රශ්්නය විමසන ලදින් සභා සේමත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

වපත්සේ

(மொண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர,)

ගරු කථානායකුමනි මම පහත සඳහන්ත ශපත්තසේ ුන
පිළිගන්තවමි.
(1)

බණ්ඩාරගම රයිගම රයිගේ බණ්ඩාර මාවත අංක 324/
සී2 දරන සවථානශයහි පිනංචි ජී.සමන්ත කුමාර මහතාශගන්ත
සැබුණු ශපත්තසම;

(2)

පානදුර වඳුරාු ල්ස මසසශසවකර වත්තත අංක 232 දරන
සවථානශයහි පිනංචි ශ් .ස.ඩී.ුෂාරි මධුකා කුරුේපු
මහත්තමියශගන්ත සබුණු ශපත්තසම; සහ

(3)

ශබ්ලරුවස ු ල්සපිටිය කරුණාරත්තන පාර අංක 65 දරන
සවථානශයහි පිනංචි එේ. පත්තමදාස ද සිල්වා මහතාශගන්ත
සැබුණු ශපත්තසම.

மனுக்கள்

PETITIONS

ගුණ කථානායකුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

ගුණ වජිර අවේවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு வஜிர அரபவர்தன)

(The Hon. Speaker)

ගරු කීන්තිනරන්ත ශකෝඩීසවවරන්ත මහතා

- පැමිණ නැත.

(The Hon. Wajira Abeywardana)

ගරු කථානායකුමනි මම පහත සඳහන්ත ශපත්තසේ දහය
පිළිගන්තවමි.

ගුණ (වවදය) නින්ද ජයතිස්ස මහතා

(மொண்புமிகு (கவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa)

(1)

ශපෝද්දස හවුශපශගවත්තත " සාගරිකා" යන ිපිනශේ
පිනංචි බී.එච්. චන්තිනම ශල්ල්වස මහතාශගන්ත සැබුණු
ශපත්තසම;

(2)

හි් ක්ව ු්ශකශගාඩ පන්තසස පාර අංක 702 දරන
සවථානශයහි පිනංචි ඩී.එේ. සරත්ත මහතාශගන්ත සැබුණු
ශපත්තසම;

(1)

අිවසවසාශකල්ස යාහල්සවත්තත 70වැනි පටුමඟ අංක 3
දරන සවථානශයහි පිනංචි ස.ඩී.දයාරත්තන මහතාශගන්ත
සැබුණු ශපත්තසම; සහ

(3)

ගිංශතාට වැිපිටියශමෝදර අංක 422 දරන සවථානශයහි
පිනංචි ජී.ඩබ්ලික.පී. වන්තරවං
මහතාශගන්ත සැබුණු
ශපත්තසම;

(2)

ුංකම අංක 23 වයි.එසව.එසව "ිනරිය" පුරවැසි සමිතිශේ
ශල්කේ ඩී. ගරුසිංහ මහතාශගන්ත සැබුණු ශපත්තසම.

(4)

ඌරගහ මහ ඌරගහ යන ිපිනශයහි පිනංචි කමල්
ශේමතිසක මහතාශගන්ත සැබුණු ශපත්තසම;

ගුණ වමාවහාමඩ් නවවි මහතා

(5)

මහනුවර සංඝමිත්තතා මාවත අංක 70 දරන සවථානශයහි
පිනංචි එල්.එන්ත.ආර්ල.එල්. සමරසිංහ මහතාශගන්ත සැබුණු
ශපත්තසම;

(The Hon. Mohamed Navavi)

(6)

තල්ශප ශදබරගහවත්තත "සිය නිවස" යන ිපිනශයහි
පිනංචි එේ.ශ් .ඩී.බී. සුසිරිපාස මහතාශගන්ත සැබුණු
ශපත්තසම;

(7)

බසපිටිය වැල්සවත්තත සුභරාරාම පාර අංක 36/09 දරන
සවථානශයහි පිනංචි රේු ු ිවශේවතී මහත්තමියශගන්ත සැබුණු
ශපත්තසම;

(8)

ශකාළඹ - 05 ශපාිසව ් ශෂවත්ර බසකා මූසසවථානශේ
ශසවවය කරන රසික ප්රසන්තන රත්තනායක මහතාශගන්ත
සැබුණු ශපත්තසම;

(9)

ගාල්ස කිුසේපිටිය ආනන්තද මාවත අංක 779/2 දරන
සවථානශයහි පිනංචි ඩබ්ලික.ඩී. ජයරත්තන මහතාශගන්ත
සැබුණු ශපත්තසම; සහ

(10) රත්තගම ශද්ිවනිශගාඩ "සැනසුම" යන ිපිනශයහි පිනංචි
වයි. දයාසිරි මහතාශගන්ත සැබුණු ශපත්තසම.

ගුණ එච්.එල්. වේමලාල් ජයවස්කර මහතා
(மொண்புமிகு எச்.எல். பிரரமலொல் ஜயரசகர)

(The Hon. H.L. Premalal Jayasekara)

ගරු කථානායකුමනි රත්තනපුර ශදාඩේශේ "සිරිනිවස" යන
ිපිනශයහි පිනංචි පී.පී.ඩී. අශබ්ලගුණවර්ලෙන මහතාශගන්ත සැබුණු
ශපත්තසම්  මම පිළිගන්තවමි.

ගරු කථානායකුමනි
පිළිගන්තවමි.

මම පහත සඳහන්ත ශපත්තසේ ශදක

(மொண்புமிகு முஹமட் நவவி)

Hon. Speaker, I present a petition from Mr. A.M.
Thansim of Karaitivu, Pomparippu, Puttalam.
ගුණ බන්ුල ලාල් බණ්ඩාරිවගාඩ මහතා

(மொண்புமிகு பந்துல லொல் பண்டொொிதகொட)

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda)

ගරු කථානායකුමනි මම පහත සඳහන්ත ශපත්තසේ ුන
පිළිගන්තවමි.
(1)

ගාල්ස කශල්ගාන ී.සි. පාර ශකෝන්තගහවත්තත අංක 28
දරන සවථානශයහි පිනංචි
එන්ත.එච්. චන්තිනමා කුමාරි
මහත්තමියශගන්ත සැබුණු ශපත්තසම;

(2)

අේබසන්තශගාඩ
පටබැඳිු ල්ස අංක 295/2 දරන
සවථනශයහි පිනංචි
පී.ශ් .ඩී.ශ් .එසව.
ගුණශසවකර
මහතාශගන්ත සැබුණු ශපත්තසම; සහ

(3)

රත්තගම ඉඹුල්ශගාඩ ගරාශදණියවත්තත යන ිපිනශයහි
පිනංචි ආර්ල. සුනිල් චන්තරසිරි ද සිල්වා
මහතාශගන්ත
සැබුණු ශපත්තසම.

ඉදිරිපත් කරන ලද වපත්සේ මහජන වපත්සේ පිළිබඳ කාරක
සභාවට පැවරිය යුු යයි නිවයෝග කරන ලදී.

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனுக்ககளப் தபொதுமனுக் குழுவுக்குச் சொட்டக்
கட்டகளயிடப்பட்டது.
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public
Petitions.
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ගුණ කථානායකුමා

ගසවුර සහ නාය යෑේ වහ්ුවවන් ඇති වුණ
බරපතළ ණපදා තත්ත්වය

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ප්රොන කටයුු ආරේභශේදී ශයෝජනා - ගරු සභානායකුමා.

ගුණ ල්ෂය්මන් කිරිඇල්ල
මහතා (උසස් අධායාපන
හා මහාමාර්ග අමාතයුමා සහ පාර්ිවේන්ුවේ
සභානායකුමා)
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல
தநடுஞ்சொகலகள்
அகமச்சரும்
முதல்வரும்)

- உயர்கல்வி
பொரொளுமன்றச்

மற்றும்
சகப

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher Education
and Highways and Leader of the House of Parliament)

There is an amendment to be made to Item 1, Sir.

ගුණ කථානායකුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Please go ahead and move that.

පාර්ිවේන්ුවේ රැස්ීේ
பொரொளுமன்ற அமர்வு

SITTINGS OF THE PARLIAMENT
මු පළවන වයෝජනාව නයාය පරවයි  තිිණණ:

அடுத்து ஒழுங்குப்பத்திரத்தில் பின்வரும் வினொ இருந்தது:
The following Motion stood next on the Order paper:

"පාර්ලිශේන්තුශක සවථාවර නිශයෝග අංක 9හි ිවධිිවොනවස සහ
2076.03.08 වැනි ිනන පාර්ලිශේන්තුව ිවසින්ත සේමත කරන සද
ශයෝජනාශක කුම්  සඳහන්තව තිබුණද අද ිනන රැසවීේ පැවැත්තශවන කාස
ශකසාව පූ.භා. 70.30 සිට අ.භා. 72.30 ද් වා ද අ.භා. 7.30 සිට අ.භා. 6.30
ද් වා ිවය යුු ය. පූ.භා. 77.30ට පාර්ලිශේන්තුශක සවථාවර නිශයෝග අංක 9
(5) ක්රියාත්තමක ිවය යුු ය. අ.භා. 6.30ට කථානායකුමා ප්ර වනය
ශනාිවමසා පාර්ලිශේන්තුව කල් තැබිය යුු ය."

ගුණ ල්ෂය්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථානායකුමනි එම ශයෝජනාව ශවනුවට මම පහත
සඳහන්ත සංශ ෝධිත ශයෝජනාව ඉිනරිපත්ත කරනවා:

தவள்ளம் மற்றும் மண்சொிவினொல் ஏற்பட்டுள்ள
அனர்த்த நிகலகம
DISASTROUS SITUATION ARISEN DUE TO FLOODS AND
LANDSLIDES

[පූ.භා. 70.38]

ගුණ සුනිල් හඳුන්වනත්ති මහතා

(மொண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු කථානායකුමනි අද ිනන සභාව කල් තබන අවසවථාශකදී
මා පහත සඳහන්ත ශයෝජනාව ඉිනරිපත්ත කරනවා:
"පසුගිය දා සිදුූ  හිනසි ගංවුර සහ නාය යෑේ ශහවුශවන්ත රත්තනපුර
කළුතර ගාල්ස මාතර ගේපහ ශකාළඹ ශමන්තම හේබන්තශතාට
ිනසවත්රි් කශේ ද ප්රශද් කිහිපයකට ජීිවත හා ශද්පළ හානි ිව ාස
ප්රමාණය්  සිදු ිවය. එම ජනතාව තවදුරටත්ත එම පීඩාවසට ු ුණණ දී ඇති
අතර ඔවුන්ත යළි නඟාසිටුීමට ගත හැකි හිනසි හා කඩිනේ පියවර පිළිබඳ
සාකච්ඡා කළ යුු යැයි ද එශමන්තම මින්ත ශපර ශමවැනි සවවාභාිවක ිවපත්ත
සිදුූ  අරණායක සාමසර කන්තද නාය යෑම මීශතාටු ල්ස කසළ අංගණය
කඩා වැටීම හංවැල්ස සාසාව ප්රශද් ශේ හු දා කඳවුශර්ල පිපිරීම වැනි
සිදුීේවසදී සිදුූ  වන්තින ශගීශේ සහ හානි පූරණය කිරීශේ ප්රමාදයන්ත ශමම
අවසවථාශකදී ද ඇති ශනාවන පරිින කඩිනමින්ත ශමම ිවපශතන්ත පීඩාවට පත්ත
ජනතාවට ජීිවත හා ශද්පළ හානි ශවනුශවන්ත ප්රමාණවත්ත සාොරණ වන්තින
ු දස්  සබාිනය යුු යැයි ද ශයෝජනා කරන අතර ශමවැනි සවවාභාිවක
ිවපත්ත යළි ඇතිීම වැළැ් ීශේ සහ එවැනි තත්තත්තවයකදී අවදානේ
කළමනාකරණය කිරීශේ හා දැනුවත්ත කිරීශේ යාන්තත්රණය පිළිබඳවත්ත
ශමවැනි සවවාභාිවක ිවපතකදී ජනතාව යළි නඟාසිටුීම සඳහාත්ත රජය හා
අනුබද්ධිත ආයතන වගකීශමන්ත ක්රියා කළ යුු යැයි ද ශයෝජනා කර
සිටිමි."

ගරු කථානායකුමනි අපි කවුරුත්ත දන්තනා ිවධියට පසුගිය
මාසශේ 25වැනි දා සිට ගත වුණ ශේ ු ළු කාසය ුළම අශේ රශේ
මම සඳහන්ත කරපු ිනසවත්රි් කවස ජනතාව ිවතර්  ශනාශවයි ශේ
ිනසවත්රි් කවස ිවපතට පත්ත වුණ ජනතාවශේ රට පුරා හිටපු ශබාශහෝ
ඥාතීන්ත ඇුළු ු ළු රශේම ජනතාව කේපාවට පත්ත වුණ හිනසි
සවවාභාිවක ිවපත්  තමයි සිද්ෙ වුශණ්. මශේ ශයෝජනාවට අදාළ
කරුණු සාකච්ඡා කරන්තන කින්ත ශේ ගැනත්ත කියන්තන ඕනෑ.

"පාර්ලිශේන්තුශක කටයුු
අද උදෑසන පාර්ලිශේන්තු කටයුු පිළිබඳ කාරක සභාව ිවසින්ත තීරණය
කළ පරිින සභාශක වැඩ අද ිනන රැසවීශේදී පාර්ලිශේන්තුශක අංක 9 දරන
සවථාවර නිශයෝගශයහි සහ 2076.03.08 වැනි ිනන පාර්ලිශේන්තුව ිවසින්ත
සේමත කරන සද ශයෝජනාශක ිවධිිවොනයන්තශගන්ත නිදහසව ිවය යුු ය."

ප්රශ්්නය විමසන ලදින් සභා සේමත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

කල්තැබීම

ஒத்திகவப்பு
ADJOURNMENT

ගුණ ල්ෂය්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථානායකුමනි "පාර්ලිශේන්තුව දැන්ත කල් තැබිය
යුුය"යි මා ශයෝජනා කරනවා.

ප්රශ්්නය සභාිමුඛඛ කරන ලදී.

வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது.
Question proposed.

ඇත්තශතන්තම ශේ ිවපශත්තදී රාජය යාන්තත්රණශේ ක්රියාත්තමක ීම
ශමාන මේටශේ තිබුණත්ත ස යාන්තත්රණය ුළ කටයුු කරපු
නිසොරින්ත ිවශ වෂශයන්තම නාිවක හු දාව ගුවන්ත හු දාව යුද
හු දාව ඇුළු ත්රිිවෙ හු දාශක සිය ද ශදනා ශපාසිසිශේ නිසොරි
මහත්තවරුන්ත ග්රාම නිසොරි මහත්තවරුන්ත ඇුළු සිය ද රාජය
ශසවවාශක නිසොරින්ත ස අයශේ පුද්ගික හැකියාශක සීමා ඉ් මවා
ස අය ුළ තිබුණු හෘදයාංගමභාවය ජනතාව ශකශරහි තිබුණු
අනුකේපාව නිසා ඔවුන්තශේ මැිනහත්තීම්  ිව ාස ව ශයන්ත සිද්ෙ
වුණා. ස සිය ද ශදනාශේ කැපීම සැසකිය යුු ප්රමාණයක
ජනතාව යළි යථා තත්තත්තවයට පත්ත ශවන්තන උදකව්  වුණා. ස
වාශේම අපි දන්තනවා අශේ රශේ මාෙය ආයතන ිව ාස
ශමශහවර්  සිද්ෙ කළ බව. ස මාෙය ආයතනත්ත එ් ක ජනතාව
සහන කණ්ඩායේ අපි සිය ද ශදනාම ස ශවනුශවන්ත මැිනහත්ත වුණා.
සක අපි අගය කළ යුත්තත් .
ගරු කථානායකුමනි ස වාශේම අපි කල්පනා කරන්තන ඕනෑ
ප්රොන කාරණාව්  තිශබනවා. ස තමයි ආපදාව්  හිනසි ිවපත් 
වළ් වා ගන්තන අශේ තිශබන යාන්තත්රණය රමශකදය ් තිමත්ත ද
කියන එක. රට්  හැටියට සවවාභාිවක ිවපතකට ු ුණණ ශදද්දී
ශමාන තරේ
් තිමත්තභාවය්  ද දුර්ලවසභාවය්  ද අපට
තිශබන්තශන්ත කියන එක පසුගිය හිනසි නාය යෑශේදී අපි දැ් කා.
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[ගරු සුනිල් හඳුන්තශනත්තති මහතා]

ිවශ වෂශයන්තම ශහට දවශසවදීත්ත ශමවැනි ිවපත්  අනුර්  සිද්ෙ
ශවන්තන බැරිකම්  නැහැ. සවවාභාිවක ිවපත්ත කියන්තශන්ත අපට
කින්ත දැනුේදීසා එන ශද්වල් ශනාශවයි. ස නිසා සවවාභාිවක
ිවපත්  හිනසිශේ සිද්ෙ ශවන්තන පුළුවන්ත.
සවවාභාිවක ිවපතකදී අපි සකට ු ුණණ ශදන ආකාරය අනුව
තමයි ස ිවපශතන්ත ජීිවත ශකාච්චර ප්රමාණය්  ආර් ෂා කර
ගන්තන පුළුවන්තද බැරිද කියන එක තීරණය ශවන්තශන්ත. අශේ රට
වාශේම සවවාභාිවක ිවපත්තවසට ස්  වන රටවල් ශසෝකශේ ඕනෑ
තරේ තිශබන බව අපි දන්තනවා. ජපානය සවවාභාිවක ිවපත්තවසට
ස්  වනවා. චීනය ගත්තතාම සවවාභාිවක ිවපත්ත නිසා ස ජනගහනයට
සාශේ් ෂව ිව ාස ප්රමාණය්  මිය යනවා. තවත්ත ශබාශහෝ රටවස
සවවාභාිවක ිවපත්ත සිද්ෙ වනවා. නු ත්ත සවවාභාිවක ිවපත්ත පිළිබඳව
කින්ත දැනුවත්ත කරන්තන එම රටවල් හදසා තිශබන යාන්තත්රණශේ
සවාට ු ුණණ ශදන්තන හදසා තිශබන රමශකදශේ ප්රබසතාව ිවසින්ත
ප්රොන ව ශයන්තම ජීිවත ආර් ෂා වනවා.
ගරු කථානායකුමනි සවවාභාිවක ිවපත්තවසදී අපට ශද්පළ
නැති ශවන්තන පුළුවන්ත; ශද්පළවසට හානි ශවන්තන පුළුවන්ත. හැබැයි
අපට පළු ව ආර් ෂා කර ගන්තන තිශබන්තශන්ත ජීිවත. ශේ ජුනි
මාසශේ 6වැනි දා වන ශකාට ආපදා කළමනාකරණ
අමාතයාං ශයන්තම ඉිනරිපත්ත කළ වාර්ලතා අනුව ශේ හිනසි ිවපතින්ත
මිය ගිය සංඛයාව 273යි. අුරුදහන්ත වුණු සංඛයාව 9 යි. හැබැයි
අපි ශහාඳාකාරවම දන්තනා ිවධියට ශේ ිවපත නිසා අුරුදහන්ත වුණු
අය ශේ ිවපතින්ත මිය ගිය ශගාඩට තමයි එකු ශවන්තශන්ත. ස අනුව
බැ දශවාත්ත ශපීම යනවා මිය ගිය සංඛයාව 2 2්  බව. ස අනුව
මැරුණ හා අුරුදහන්ත වුණු සංඛයාව 2 2් .
ස වාශේමයි ශද්පළ හානිත්ත. සේපූර්ලණශයන්ත හානි ූ  නිවාස
2 992් ද අර්ලෙ හානි නිවාස 78 904් ද ව ශයන්ත හානි ූ  ු ළු
නිවාස සංඛයාව 24 496්  හැටියට ගණන්ත බසසා තිශබනවා.
ගරු කථානායකුමනි ස ිවපතින්ත ජීිවත ිව ාස සංඛයාව් 
නැති වුණා. ආපදාවකදී දැනුවත්ත කිරීශේ ් තිමත්ත යාන්තත්රණය් 
අපට තිබුණා නේ ජනතාව ඉවත්ත කර ගැීමශේ රමශකදය්  අපට
තිබුණා නේ ඔවුන්ත ගසවා ගන්තන බැරි වනවාද? සක තමයි ප්රොන
ප්ර වනය. සවවාභාිවක ිවපතකදී අපට ශද්පළ ශබ්ලරා ගන්තන බැරි ශවයි.
ස බව අපි දන්තනවා. නු ත්ත නැති ූ  එම ජීිවත ගසවා ගන්තන අපට
තිබුණු වැඩ පිළිශවළ ශමාක් ද?
ගරු කථානායකුමනි ඇත්තතටම ආපදා කළමනාකරණ
අමාතයාං ය ශහෝ ජාතික ආපදා කළමනාකරණ මෙයසවථානය
ශහෝ ආපදා කළමනාකරණ යන්තත්රණය ශහෝ නිසියාකාරව
ක්රියාත්තමක ශවනවාද ක්රියාත්තමක වුණාද කියසා ශසායන්තන
ශවන්තශන්ත එතැනදීයි.
ශමාකද ශේ යන්තත්රණය තිශබන්තශන්ත
ආපදාව්  වුණාට පසුව පිළියේ ශයාදන්තන නේ සක ශවනම
තත්තත්තවය් .
ගරු කථානායකුමනි ශමතැන තිශබන ප්රොන ප්ර වනය නේ
ආපදාව සිදු ශවන ශවසාශකදී එම සවථාන හඳුනා ශගන එහි සිටි
ජනතාව සවායින්ත ඉවත්ත කරන්තන ශමාන තරේ දුරට මැිනහත්ත වුණාද
කියන එක. මිිමීටර්ල 750ට වැඩි වර්ලෂාපතනය්  ඇදහැශසන
ශකාට ස ඇදහැශසන වර්ලෂාපතනය නි වචිත කරශගන ස ප්රශද්
නි වචිත කරශගන එම නාය ගිය ප්රශද් වින්ත ජනතාව ඉවත්ත කර
ගැීමමට අපට ශනාහැකිීම ඇත්තතටම රට්  හැටියට
කේපා ශවන්තන ඕනෑ කාරණය්  කියසා මම හිතනවා.
ස ශවනුශවන්ත ජාතික ආපදා කළමනාකරණ ශසවවා
මෙයසවථානයට ආපදා කළමනාකරණ අමාතයාං යට කාසගුණ
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ිවදයා ශදපාර්ලතශේන්තුවට තිබුණු වැඩ පිළිශවළ ශමාක් ද? ස
ශවනුශවන්ත තිබුණු යන්තත්රණය ශමාක් ද? උදාහරණය්  ව ශයන්ත
මා ශපෞද්ගිකවම දන්තනා ශදය්  ගැන කියන්තනේ. මාතර
ිනසවත්රි් කශේ ශමාරව් කන්තද නැමැති අශේ ගේ පළාත නාය ගියා.
එම ප්රශද් ශේ නාය යෑම නිසා මිය ගිය අයට අමතරව එම නාය
යෑශේ ක්රියාවිය සිදු ශවන ශමාශහාශත්ත එම සිද්ධිය ඇහින්ත දැකපු
ඇුණණු අය සිටිනවා. ස අයශගන්ත ශතාරුරු ඇුණවාම ඔවුන්ත
කියන්තශන්ත ශහිශකාේටරය්  ගමන්ත කරන වාශේ බ්ලදය්  ඇසුණු
බවයි. නු ත්ත ඔවුන්තට ස ගැන පූර්ලව අවශබෝෙය් ; පූර්ලව දැනුම් ;
ඉන්ත ඉවත්තීශේ පූර්ලව රමශකදය්  තිබුශණ් නැහැ. අදටත්ත නාය
යෑශේ අවදානමට ස් ශවසා තිශබන සවථාන තිශබන බව අපි
දන්තනවා.
රත්තනපුර ිනසවත්රි් කශේ අයගම නගරය සේපූර්ලණශයන්තම
නගරය්  ශනාවන මේටමට පත්ත ශවසා තිශබනවා. එහි ඇතිශවන
භූ කේපනයන්ත එහි ඇති ශවන වර්ලෂාපතනශේ ශවනසවකේ ආදී
තත්තත්තවයන්ත කින්තම නි වචය කර ගැීමශේ රමශකදය්  නැද්ද?
ප්රොන ප්ර වනය තමයි ශේ ආපදා කළමනාකරණ අමාතයාං ය
තිශබන්තශන්ත ආපදා වුණාට පසවශසව බ් ශබදන්තනද ආපදා වුණාට
පසවශසව යම්  පැකේ කරසා පාර්ලසල් කරසා මිනිසුන්තට ශදන්තනද?
එශහම නැත්තනේ ඊට කින්ත ආපදාව පිළිබඳව දැනුවත්ත කරන්තන
එහි තිශබන අවදානම පිළිබඳව දැනුවත්ත කරන්තන ස
සේබන්තෙශයන්ත කරන නිශකදනයන්තට මිනිසුන්ත ුණරු කරන්තන
සවාට අව ය සංශකදීතාව ඇති කරවන්තන මිනිසුන්තව ඉවත්ත කිරීශේ
යන්තත්රණය්  ක්රියාත්තමක කරන්තන ජීිවත හානි අවම කර ගන්තන
තිශබන වැඩ පිළිශවළ ශමාක් ද? ස සඳහා තිබුණු වැඩ පිළිශවළ
ප්රමාණවත්තද? ආපදා කළමනාකරණ ඇමතිුමා සු ළුවකට රට
ගිහින්ත සිටියාය රට ගිහිල්සා ආශක නැහැයි කියන කාරණා මා
ශමහිදී සසකන්තශන්ත නැහැ. සක හිනසි ශදය් ; ිවශ වෂ තත්තත්තවය් .
සක ශනාශවයි ප්ර වනය. ශමවැනි සවවාභාිවක ිවපත්  අශේ රශේ
නැවත ඇති ශනාවන තත්තත්තවයකට පත්ත කරන්තන ආපදා
කළමනාකරණ අමාතයාං ශේත්ත එයට අනුබද්ෙ ආයතනවසත්ත ස
ආයතනවසට තිශබන යන්තත්රණශේත්ත ස ආයතනවස සිටින
අයශේ යන්තත්ර සූත්රවස සහ ස තා් ෂණශේ තිශබන හැකියාව capacity එක- ශමාක් ද? එශහම නැත්තනේ සවවාභාිවක ිවපත් 
ඇති ශවද්දී එම ජීිවත ආර් ෂා කරගන්තන තිශබන වැඩ පිළිශවළ
ශමාක් ද? අනුර ප්රියදර්ල න යාපා ඇමතිුමනි ිවෂය භාර
ඇමතිුමා හැටියට ඔබුමාත්ත ස වාශේම අනුබද්ධිත ආයතනවස
ිවෂය භාර ඇමතිවරුනුත්ත ශේ කාරණාව වඩා වැදගත්ත ිවධියට
සාරවත්ත ිවධියට අර්ලථවත්ත ිවධියට පාර්ලිශේන්තුවට ඉිනරිපත්ත කරනු
ඇතැයි කියා මා ිව ව
ව ාස කරනවා. ශමාකද සක ශේ රශේ ජනතාව
බසශපාශරාත්තු වන ශද්. අපට තිශබන යන්තත්රණය වැඩ පිළිශවළ
ශමාක් ද?
ගරු කථානායකුමනි අශේ රශේ හේබන්තශතාට ඉඳසා
පුත්තතසම ද් වා තිශබන ගංගා ප්රමාණය ගත්තශතාත්ත ශමවැනි
තත්තත්තවය්  ඇති ශවද්දී ශේ මහා ජස කඳ්  ු ුණදට බසවසන ගංගා
කීයද තිශබන්තශන්ත? ගංගාවල් ශමෝයවල් ඇළවල් ඔ් ශකාම
ගත්තශතාත්ත වැඩිම වුශණාත්ත 75්  පමණ තිශබනවා.
එයින්ත ප්රොන ගංගා තිශබන්තශන්ත හතයි. ශමන්තන ශේ ප්රොන
ගංගා හත සහ ඇළවල් ඔයවල් ඔ් ශකෝම අපි හරියට
හඳුනාශගන සවාශේ තිශබන ශමෝය කටවින්ත ජසය හරියාකාරව
බසින්තන පුළුවන්ත ිවධියට එය සකසව කරන්තන යාන්තත්රණය්  අපට
තිශබනවාද? ගරු කථානායකුමනි ුණඟ්  ශවසාවට සිදු වන්තශන්ත
ගඟ පිටාර ගසසා වුර බසවස ගන්තන බැරි වුණාම බුල්ශඩෝසරය් 
ගිහිල්සා අයින කපන එකයි. ශමෝය කට කපන්තන පටන්ත ගන්තශන්තම
ගඟ පිටාර ගසසා නගරය සමතසා කරසා ජීිවත හානි කරසා යන
ශකාට. එතැනින්ත බසවසන්තන තිශබන ජස ොරිතාව හඳුනාශගනද
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බැශකෝ එශ්  ඩ්රයිවර්ලට කියන්තශන්ත "ශමතැනින්ත කපාපං" කියසා.
මම ශපෞද්ගික උදාහරණය්  දන්තනවා. මාතර නගරය යට වුශණ්
ශමාකද? මාතර නගරය යට වුශණ් ස ශමෝය කශටන්ත ප්රමාණවත්ත
ිවධියට ජසය බසවසන්තන වැඩ පිළිශවළ්  නැති නිසා. උඩ ප්රශද්
නාය ගිශේ ශවන ශහවු නිසා; නාය ගිශේ වැහි වුර නිසා. හැබැයි
තිහශගාඩ කඹුරුපිටිය මාතර නගරය යට ශවන්තන බසපාපු ප්රොන
ශහවුව වුශණ් ස එන ජස ොරිතාව බසවසන්තන ප්රමාණවත්ත වැඩ
පිළිශවළ්  නැති නිසායි.
අපි උත්තසාහය්  දැරුවා කියසා මාෙයයට ශපශනන්තන බැශකෝ
එශකන්ත ශපාඩ්ඩ්  හාරනවා. හැබැයි ස බැශකෝ එශකන්ත හාරන
ප්රමාණය ශකාශහත්තම ප්රමාණවත්ත නැහැ. එක සවථානය් 
තිශබනවා හැම අවසවථාවකදීම එතැන කඩනවා. හැබැයි එතැනින්ත
anicut එක්  දාන්තන වැඩ පිළිශවළ්  නැහැ. අවසානශේ ශේ
ඔ් ශකෝම සමාශසෝචනය කරන ශකාට ශද්පළ ඔ් ශකෝම ිවනා
ශවසා; ජීිවත හානි ශවසා; නිවාස යට ශවසා; වයාපාර ිවනා
ශවසා. ඔ් ශකෝම ඉවර වුණාට පසවශසව අපි කථා කරනවා
"දැන්තවත්ත ශමතැනින්ත anicut එක්  දාන්තන ඕනෑ. නැත්තනේ ශමෝය
කට පළල් කරන්තන ඕනෑ" කියසා. අධික වැසි අවසවථාවකදී
ගංවුර අවදානම්  තිශබන ශකාට ස පිටාර ගසන ජසය ු ුණදට
බසවසන්තන වැඩ පිළිශවළ්  අපට තිශබන්තන ඕනෑ.
ශමවැනි වැඩ පිළිශවළ්  ක්රියාත්තමක කරන්තන මහා ිවයදම් 
යනවාද? තා් ෂණශේ ප්ර වනය් ද? ගංගා කීයද අපට තිශබන්තශන්ත?
හේබන්තශතාට ඉඳසා පුත්තතසමට බැ දශවාත්ත ශේ ආකාරයට ජසය
බසවසන්තන ගංගා තිශබන්තශන්ත හතයි. ඔයවල් ඇසවල් ඔ් ශකෝමත්ත
එ් ක 75්  ිවතර තමයි තිශබන්තශන්ත. ශේක හඳුනා ශගන ස
ප්රමාණයට ගැළශපන වැඩ පිළිශවළ්  හදන්තන බැරිද? අනිත්ත
පැත්තතට ශේකට තර්ලකය්  තිශබනවා ජසය ආපසවසට එනවා;
එතශකාට කරිනය ගංවුර එකු ශවනවා; ස නිසා වගා කරන්තන
බැහැ කියසා. සකයි ප්ර වනය. සකට බාෙක තිශබන්තන ඕනෑ. හැබැයි
ස බාෙක ඉවත්ත කරන රමය්  තා් ෂණය අනුව අද තිශබනවා.
වුර ගසන ශවසාවට එවැනි වුරක ගිහිල්සා ස සකසව කිරීේ
කරන්තන පුළුවන්ත තා් ෂණය පාිවච්චි කරන පුළුවන්ත යන්තත්රය් 
තිශබනවා ''Watermaster" කියසා. Watermaster වාශේ සවා
ශබාශහාමය්  පාිවච්චි කරන්තන ඕනෑ නැහැ. ස වාශේ ශබෝේටු
පාිවච්චි කරන්තන අව ය වන්තශන්ත කිහිපයයි. සක පාිවච්චි කරන්තන
යන ිවයදම බසසා සක ශවන්ත කරසා සවා සකසව කරසා
තිශබනවා නේ ගංවුර ශවසාවකින ගත්තතත්ත ඕනෑ නේ ශේ බැමි
සකසව කරන්තන පුළුවන්ත. බැමි ඉවත්ත කරන්තන නැවත සකසව
කරන්තන පුළුවන්ත යන්තත්රණය්  දැන්ත ශේ ශසෝකශේ තා් ෂණය
අනුව ශසායා ශගන තිශබනවා. ශේ ිවධියට හානිය්  වුණාට
පසවශසව අපි ජීිවතවසටයි ශද්ශපාළවසටයි රුපියල් මිියන
ගණන්  ිවයදේ කරනවා. ස ිවයදේ කරන ු දස වැය කරසා
Watermasters හතර්  පහ්  අරගන්තන. ස බැමි සකසව කරන්තන
ිවයදේ කරසා. සවා ගසවන්තන රමය හදසා තියා ගත්තතා නේ ශේ
ප්ර වනය ිවසඳන්තන පුළුවන්ත. අපි සක සාකච්ඡා කළ යුු ශදය් 
කියසායි මම කියන්තශන්ත. එශහම කරන්තන බැරිද?
ශේ ශමෝය කටවස අනවසර ඉිනකිරීේ අනන්තත තිශබනවා.
ශහෝටල් හදසා තිශබනවා. සවාට ඇුළු ශවන්තන බැහැ. හැබැයි
සක දැන්ත කියසා වැඩ්  නැහැ. සකයි තිශබන ප්ර වනය. ශේක අර
නුවරඑළිශේ බල්ශසෝ ශගවල් හදනවා වාශගයි. "නුවරඑළිශේ
බල්ශසෝ ශගවල් හදනවා වාශගයි" කියසා කියමන්  තිශබනවා
ශන්ත. ආණ්්ශක වැඩ පිළිශවළත්ත ස වාශගයි. නුවරඑළිශේ බල්ශසෝ
සීත කාසයට කල්පනා කරනවා "ශේ සීතස ඉවසන්තන බැහැ. ස
නිසා පායන කාසය ආවාම ශගය්  හදනවා" කියසා. හැබැයි
ඉතින්ත පායන කාසය ආවාම කල්පනා කරනවා "ශමාකටද මම
ශගවල් හදන්තශන්ත. ඔය අයිනකට අගු පිසකට ශවසා ඉන්තනවා"
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කියසා. ආශයත්ත සීත කාසය එන ශකාට කල්පනා කරන්තශන්ත
ශගවල් හදන්තනයි. ස වාශේ තමයි අපි හැම දා ම ගංවුර්  ආවාට
පසවශසව ිවනා ය්  සිද්ෙ වුණාට පසවශසව ස ිවනා ශේ තරමට
ගැළශපන්තන සාකච්ඡාව්  පටන්ත ගන්තනවා; ශයෝජනා හදනවා.
නු ත්ත අවසානශේ ස ශයෝජනාවින්ත ශමානවාද අපි ක්රියාත්තමක
කරන්තශන්ත? ආණ්්ව්  හැටියට තු න්තනාන්තශසවසා ස සඳහා ශවන්ත
කරන ප්රතිපාදනය ස සඳහා තිශබන වැඩ පිළිශවළ ස සඳහා හදන
සැසැසවම ස සඳහා එකු කර ගත්තත නිසොරින්ත ස නිසොරින්තට
ශදන ප්රු ඛතාව ස සඳහා තිශබන තා් ෂණය ශසෝකශේ එවැනි
තා් ෂණය අරගත්තත හැකියාව කියන ශේ ශද්වල් ගැන සවිරසාර
වැඩ පිළිශවළ්  නැහැ. ශේක එක ගඟක ිවතර්  ප්ර වනය් 
ශනාශවයි. ස නිසා ිවශ වෂශයන්තම ඔබුමන්තසා ශේ පිළිබඳව
අවොනය ශයාු  කරන්තන ඕනෑ. අනිවාර්ලයශයන්තම ශමවැනි
ආපදාව්  ඇති වුණාට පසවශසව උත්තතර ශහායනවාට වඩා දැන්තවත්ත
සවිරසාර වැඩ පිළිශවළ්  සකසව කළ යුුයි. ිවශ වෂශයන්ත
ශමවැනි ගංවුර තත්තත්තවයකදී අශේ රශේ ප්රොන ගංගා හතක
ිවතර ශමෝය කටවල්වින්ත ු ුණදට ජසය බසවසන්තන තිශබන වැඩ
පිළිශවස සාර්ලථක වුණා නේ අද ශේ ගංවුරින්ත ශවන්තන තිබුණු
හානිශයන්ත ිව ාස පංගුව්  අවම කර ගන්තන තිබුණා.
පළු  ශද් දැනුවත්ත කිරීමයි. නු ත්ත ස ක්රියා මාර්ලගය
අසාර්ලථකයි. ශදවැනි ක්රියා මාර්ලගය ස ජසය බසවසන්තන තිබුණු වැඩ
පිළිශවළයි. සකත්ත අසාර්ලථකයි. මා උදාහරණය්  ගන්තනේ. මාතර
ිනසවත්රි්  සේබන්තධීකරණ කමිටු රැසවීශේදී ජනාධිපතිුමා ඇුණවා
ශමවැනි අනුරට අවදානමට ස්  ශවන ප්රශද් වස ිනසවත්රි් 
ශල්කේ කාර්ලයාසයකට ප්රාශද්ය ය ශල්කේ කාර්ලයාසවසට ශබෝේටු
කීය්  තිබුණා ද කියසා. ගරු වජිර අශබ්ලවර්ලෙන ඇමතිුමාත්ත ස
ශවසාශක හිටියා. ස ප්රාශද්ය ය ශල්කේ කාර්ලයාසවස ශබෝේටු
එක් වත්ත නැහැ. හිනසි ආපදා තත්තත්තවයකදී ිනසවත්රි්  ශල්කේ
කාර්ලයාසයකට ප්රාශද්ය ය ශල්කේ කාර්ලයාසයකට ශේවා
තිශබන්තනට ඕනෑ. ශේවා ගංවුර අවදානමට ස්  වුණු ප්රශද් ;
2003දීත්ත ගංවුර අවදානමට ස්  වුණු ප්රශද් .
ඉන්ත පසුව යළි නැඟිටින්තනට ගියාම තත්තත්තවය ශමාක් ද?
ප්රාශද්ය ය ශල්කේ කාර්ලයාසවසට ිනසවත්රි්  ශල්කේ කාර්ලයාසවසට
තිශබන යාන්තත්රණය ග්රාම නිසොරින්ත සහ රජශේ නිසොරින්ත හරහා
ජනතාව එකු කරසා ශදන බ් ටික ශබදන වැඩ පිළිශවළ් 
ිවතරයි. ඊට අමතරව ශමාකුත්ත නැහැ.
ස සඳහා ශහාඳම උදාහරණ සා් ි තිශබනවා. ඔබුමන්තසා
බසන්තන ශුද්ෙ පිවත්ර කරන්තනට ප්රාශද්ය ය ශල්කේ කාර්ලයාසයක
තිශබන වුර ශමෝටර්ල ගණන කීයද කියසා. මිනිසවසු ඉිනරිපත්ත
ශවසා ප් ෂය්  ිවධියට ජනතා ිවු ් ති ශපරු ශණ් "රු තරුව
සහන බසකාය" හැටියට අපි - ගරු නින්තද ජයතිසවස මන්තීුමාඉිනරිපත්ත ශවසා ප්රාශද්ය ය ශල්කේ කාර්ලයාසවසට ගිහින්ත කිකවා
-මාතර තිහශගාඩ අකුරැසවස සහ කළුතර වැනි අශන් 
ිනසවත්රි් කවසත්ත- අපි ශුද්ෙ පිවත්ර කටයුු කරන්තනේ අපට වුර
ශමෝටර්ල ශදන්තන කියසා. අශේ සහන කණ්ඩායම සඳහා 3 000් 
ශයදූ වා. නු ත්ත වුර ශමෝටර්ල නැහැ. ඔබුමන්තසාශේ ආපදා
සහන ශසවවා මෙයසවථානශේ වාර්ලතාශක තිශබනවා ශබදා දුන්තන
භාණ්ඩ සැයිසවුව. ශකාටශපාස ප්රාශද්ය ය ශල්කේ කාර්ලයාසයට
වුර ශමෝටර්ල ුන්  දීසා තිශබනවා. ඔච්චරයි. ිනසවත්රි්  ශල්කේ
කාර්ලයාසයටත්ත එශහමයි. වුර ශමෝටරය්  නැතිව ිවදුිය ිවසන්තධි
වුණාට පසුව ''ශජනශර්ලටර්ලසව''
නැතිව ශුද්ෙ පිවත්ර කටයුු
කරන්තශන්ත ශකාශහාමද? ිනසවත්රි්  ශල්කේ කාර්ලයාසයකට අනුබද්ෙ
කරසා ශබෝේටුව්  නැහැ. මම ශේ කියන්තශන්ත සංකාශක හැම
තැනම ශනාශවයි. ශමවැනි ආපදාව්  ිවපත්තතිය්  සිද්ෙ ශවන
සවථානවසට හඳුනා ගත්ත ප්රශද් වසට අව ය උපකරණ සැපයිය
යුුයි. උදාහරණය්  ව ශයන්ත අකුරැසවස ප්රාශද්ය ය ශල්කේ
ශකාේඨාසශේ අුරිය ප්රශද් ය සේපූර්ලණශයන්ත යට වුණා.
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ගුණ කථානායකුමා

නිල්වසා ගශේ එක බැේමකට මිනිසුන්ත ශකාටු වුණා. ස
ප්රශද් ශේ කිසිම සේබන්තධීකරණය්  තිබුශණ් නැහැ; අ් තරමින්ත
ස මිනිසුන්ත ගසවා ගන්තනවත්ත. නු ත්ත ස ශවනුශවන්ත වැඩ
පිළිශවළ්  ක්රියාත්තමක කරන්තන ස ශවසාශක බැහැ. ඇත්තතටම
ප්රාශද්ය ය ශල්කේවරුන්තට ග්රාම නිසොරි මහත්තවරුන්තට ස
ශවසාශක කළ හැකිව තිබූ එකම ශදය තමයි මිනිසුන්ත එකු කර
ශදන කෑම ටික ශබදා දීම. ඊට පසුව ඔවුන්ත යළි නැඟිටින්තන ගියාම
ස අයට ශදන්තන තිශබන සහනය ශමාක් ද? ස අය ශවනුශවන්ත
කරන්තන පුළුවන්ත වැඩ පිළිශවළ ශමාක් ද? එම නිසා මම ඉතා
පැහැිනිවම කියන්තශන්ත ශමන්තන ශේ කාරණයයි. ඔබුමන්තසා ශේ
ිවපතින්ත පාඩම්  ඉශගන ගන්තනවා නේ ශමන්තන ශේ ශදය
සැසකිල්සට ගන්තන. 2003දී ඇති ූ  ආපදාශකදී 7 6 දී ආපු
ගංවුරදී -ශේ හැම අවසවථාවකදීම- එකම පිරිස්  තමයි ස ිවපතට
ස්  වුශණ්; එකම සැයිසවුව්  තමයි තිශබන්තශන්ත. එම නිසා ස
අයට යළි සකසව කිරීේ කරන්තන යළි ජීිවතය ශගාඩ නඟාගන්තන
උදවු කරන රමශකදය්  ගැන යේ වැඩ පිළිශවළ්  තිශයන්තන
ඕනෑ. නු ත්ත එශහම තිබුශණ් නැහැ. ිවශ වෂශයන්තම රත්තනපුරශේ
අයගම ප්රශද් ය ගංවුරට යට වුණා. එම ප්රශද් ය නිශයෝජනය
කරන අශේ ගරු මන්තීුමන්තසා ස ගැන කථා කරාිව.
ඊළඟට මාතර ශදනියාය අකුරැසවස කියන ප්රශද් වස හානි
ශවසා තිශබන ශවශළඳ වයාපාර ගත්තශතාත්ත නගර හැටියට ිවනා
ශවසා තිශබන්තශන්ත එකම කණ්ඩායම් . 2003දීත්ත ිවනා වුශණ් ස
කණ්ඩායම තමයි. ශේ ශවනුශවන්ත ප්රමාණවත්ත වැඩ පිළිශවළ් 
තිශබනවාද කියා ඔබුමන්තසා සිතා බසන්තන. ශේ ගංවුරට ගාල්ස
ිනසවත්රි් කශේ හිනිදුම ු ළු ප්රශද් යම මාපසගම තවසම කියන
ප්රශද් යට වුණා. හේබන්තශතාට ිනසවත්රි් කශේ ප්රශද් යට වුණා.
ශකාළඹ ිනසවත්රි් කශේ හංවැල්ස මිටියාවත ආරිත ප්රශද් ය යට
වුණා. ශේ සේබන්තෙව තිශබන වැඩ පිළිශවළ ශමාක් ද කියන එක
තමයි ප්ර වනය. ප්රොන ව ශයන්තම මම ඔබුමන්තසාශේ අවොනය
ශයාු  කරවන්තශන්ත ස කාරණාවටයි.
ඊළඟට NBRO එක මැිනහත්ත ශවසා කරන අවදානේ
හඳුනාගැීමශේ යන්තත්රණය ිනහා බසන්තන. ශමාක් ද එශහම
යන්තත්රණයක තිශබන තත්තත්තවය? මම ශේ උදාහරණය් 
කියන්තශන්ත ගරු කථානායකුමනි. ශදනියාශේ ශමාරව්  කන්තද
නාය ගිය නිසා ඔවුන්ත එතැනට ගිහින්ත බසනවා. හැබැයි තවත්ත කඳු
ගණනාව්  තිශබනවා. තවත්ත ප්රශද් ගණනාව්  තිශබනවා.
එවැනිම සවථාන තවත්ත ශගාඩ්  තිශබනවා. ඊළඟට හඳුනා ගත්ත
තැනට ගිහින්ත එතැන පරී් ෂා කර බසනවාද? අශේ රශේ map
එක්  තිශබනවා නේ ස map එක මඟින්ත අප හඳුනාශගන
තිශබන්තන ඕනෑ ශේ තරේ ජස ොරිතාව්  ඇද වැටුණාට පසුව
පශසව තිශබන සවවභාවය අනුව ශමන්තන ශේ ශේ ප්රශද් වස නාය
යෑේ තත්තත්තවයන්ත සිදු ිවය හැකි බව. එය සාමානය මිනිසුන්තට ගිහින්ත
කරන්තන පුළුවන්ත ශදය්  ශනාශවයි.

(The Hon. Speaker)

එම කාසය ිවප් ෂශේ ශවසාශවන්ත
කරන්තශන්ත එකඟත්තවය ඇතිවද?

ගැීමමට

ඉල්සිම

ගුණ සුනිල් හඳුන්වනත්ති මහතා

(மொண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඔක ගරු කථානායකුමනි.
එශසව ප්රශද් හඳුනාගැීමම අනුව තමයි තීරණය කරන්තන ඕනෑ
ඔවුන්ත යළි පිනංචි කරවනවාද නැද්ද කියා; ඔවුන්ත පිනංචි කරවනවා
නේ පිනංචි කරවන්තන සුදුසු සවථාන ශමානවාද නුසුදුසු සවථාන
ශමානවාද කියා. නු ත්ත අද ශමාක් ද ශවසා තිශබන්තශන්ත?
ඔබුමන්තසා ඉතාම ඉ් මනින්ත අවතැන්ත ූ වන්ත පාසල් ටිශකන්ත
ඉවත්ත කරවා ගැීමශේ වුවමනාව ශවනුශවන්ත සහ ශේ
යන්තත්රණශයන්ත ඔබුමන්තසාට නිදහසව ීමට තිශබන වුවමනාව
ශවනුශවන්ත ස අය නැවත එම සවථානවසටම යැකවා. මට
ශපෞද්ගිකව අද්දැකීම තිශබන්තශන්ත ශමාරව් කන්තද ප්රශද් ශේයි.
ශමාරවක ජාතික පාසස යළි ිවවෘත කරන්තන ඕනෑ බව ස පාසශල්
වැඩ යළි පටන්ත ගන්තන ඕනෑ බව ඇත්තත. හැබැයි එහි සිටි අවතැන්ත
ූ  අය නැවත පිනංචි කරූ ශේ ශකාතැනද? පවුල් 200්  ිවතර
ශමාරව් කන්තද ප්රශද් ශේ එම කන්තද පාු සම පිනංචි කරූ වා.
ඔවුන්ත ආශයත්ත එම සවථානශයහි පිනංචි කරූ ශේ කුමන පිළිගත්ත
නිර්ලශද් ය අනුවද කුමන වාර්ලතාව අනුවද? එවැන්තන්  තිශබනවාද
කියා මා කිසිශසවත්ත දන්තශන්ත නැහැ. මා හිතන්තශන්ත අශන්  තැන්තවස
තත්තත්තවයත්ත ඔයිට වඩා ශවනස්  නැහැ කියායි. අයගම තත්තත්තවයත්ත
එශහම තමයි. අශන්  තැන්තවස මිනිසුන්තද අද අනාථයි. ශමාකද
ඔබුමන්තසාශේ මාෙය සංදර්ල නය අවසානයි. ඔබුමන්තසාශේ
මාෙය වැඩ පිළිශවළ අවසානයි. ඔබුමන්තසා ගිහින්ත ශපාශටෝ
ගහශගන ශපන්තනපු සවා දැන්ත ඉවරයි. ස නිසා අද ස මිනිසවසු
අසරණයි. අද ඉතිරි ශවසා සිටින ස මිනිසුන්තට යළි ගිහින්ත පිනංචි
ශවන්තන සිදු ශවසා තිශබන්තශන්ත කින්ත නාය ගිය තැන්තවසම තමයි.
ගරු අමාතයුමා පුළුවන්ත නේ කියන්තන එශසව ශනාමැතිව සවිරව
ශකාශහව ශහෝ තැනක පිනංචි කරවපු අය කවුරුන්තද කියා. ශේ
ිවපතින්ත හානි ූ  අයශගන්ත-

ගුණ අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා (ණපදා කළමනාකරණ
අමාතයුමා)
(மொண்புமிகு அநுர பிொியதர்ஷன
முகொகமத்துவ அகமச்சர்)

யொப்பொ

-

அனர்த்த

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of
Disaster Management)

ගරු මන්තීුමා මට ස ගැන කතා කරන්තන පුළුවන්ත. ඔබුමා
මට උත්තතර ශදන්තන ඉඩ ශදනවාද?

(மொண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

(The Hon. Speaker)

Order, please! ගරු මන්තීුමා ඔබුමාට තවත්ත ිවනාඩි 5ක
කාසය්  තිශබනවා.

ගුණ සුනිල් හඳුන්වනත්ති මහතා

(மொண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ිවනාඩි

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

ගුණ සුනිල් හඳුන්වනත්ති මහතා

ගුණ කථානායකුමා

මම අමතරව
කථානායකුමනි.
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පාර්ලිශේන්තුව

70් 

ිවතර

ගන්තනවා

ගරු

ඔබුමාට ශගාඩ්  ශවසාව ශවන්ත කර ඇති කියසායි මා
හිතන්තශන්ත.
ිවශ වෂශයන්තම ශේ කාරණාව සේබන්තෙශයන්ත ඔබුමාට
කියන්තන පුළුවන්ත නේ ශසාකු ශදය් . ශේ ිවපතින්ත පසවශසව යළි
සවථානගත කරද්දී හඳුනා ගත්ත ශවනත්ත නි වචිත සවථානවස පිනංචි
කරූ  පවුල් කීය්  ඉන්තනවාද? ඔබුමාට පුළුවන්ත නේ සකට
උත්තතර ශදන්තන. ශමාකද එශහම වැඩ පිළිශවළ්  නැහැ. මම
පැහැිනිවම දන්තනවා ස සවථානවසම තමයි ස අයට ගිහිල්සා යළි

1331

1332

2017 ජුනි 0

පිනංචි ශවන්තන සිද්ෙ ශවසා තිශබන්තශන්ත කියා. සක තමයි
බරපතළම ප්ර වනය.
ගරු කථානායකුමනි ඊළඟට වන්තින ප්ර වනය. ඔබුමන්තසාශේ
වන්තින සැයිසවුව තිශබනවා ශන්ත. මට සැබී තිශබන ශකටි
ශවසාශකදී මම සකත්ත ඉිනරිපත්ත කරන්තනේ. ඔබුමන්තසාට තිශබන
සමාජ ආර් ෂණ භාරය අනුව සවවාභාිවක ආපදා ශහවුශවන්ත මිය
ගිය පුද්ගසශය්  ශවනුශවන්ත ශගවන්තශන්ත රුපියල් ස් ෂයයි.
සදාකාික ආබාධිත තත්තත්තවයට පත්ත වුණු ශකශනකුටත්ත රුපියල්
ස් ෂයයි. සේපූර්ලණ ව ශයන්ත ශද්ශපාළ හානි සිද්ෙ වුණු පවුසකට
රුපියල් ස් ෂ 25ක උපරිමයකට යටත්තව -ඊට වඩා අ්ශවන්තතමයි ශේ ශගීම සිද්ෙ වන්තශන්ත. ඇත්තතටම ගරු කථානායකුමනි
ගරු ඇමතිුමනි ශේ ර් ෂණ භාර අරු දල් රමය යටශත්ත වන්තින
ශදනවා නේ ප්රොන ව ශයන්තම දැන්ත සශ්  ප්රමිතිය ස නිර්ලණායක
ශවනසව ශවන්තන ඕනෑ. එක්  තමයි ජීිවත හානියකට රුපියල්
ස් ෂයක වන්තිනය ප්රමාණවත්තද කියන ප්ර වනය.

ගුණ අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා

(மொண்புமிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ස කාසශේ තිබුශණ් රුපියල් 75 000යි. දැන්ත සක රුපියල්
ස් ෂය ද් වා වැඩි කර තිශබනවා. අපි තවදුරටත්ත සාකච්ඡා
කරනවා අපට ශකාච්චර ු දස්  ශදන්තන පුළුවන්තද කියසා. දැනට
තිශබන්තශන්ත රුපියල් ස් ෂයයි. ශමච්චර කාසය්  සංකාශක ශගවා
තිබුශණ් රුපියල් 75 000යි.

ගුණ සුනිල් හඳුන්වනත්ති මහතා

(மொண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඔබුමන්තසා අය වැය ශයෝජනා ුළින්ත ශේ ශයෝජනාව
ශගනැල්සා ඔ් ශකාම කරසා රුපියල් 75 000 දැන්ත රුපියල්
ස් ෂය කරසා ශන්ත. හරි. ස රුපියල් ස් ෂය ප්රමාණවත්තද කියන
එකයි තිශබන ප්ර වනය. [බාො කිරීම් ] ගරු මන්තීුමනි
ඔබුමාශේ ප්රශද් ශේ ස ු දස ප්රමාණවත්ත කියසා ඔබුමා
හිතනවාද?

ගුණ ඒ. ඒ. විවේුසග මහතා

(மொண்புமிகு ஏ.ஏ. விரஜதுங்க)

(The Hon. A. A. Wijethunga)

ප්රමාණවත්ත නැහැ ගරු මන්තීුමනි.

ගුණ සුනිල් හඳුන්වනත්ති මහතා

(மொண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

සක තමයි අපිත්ත කියන්තශන්ත.

ගුණ ඒ. ඒ. විවේුසග මහතා

(மொண்புமிகு ஏ.ஏ. விரஜதுங்க)

(The Hon. A. A. Wijethunga)

රුපියල් ස් ෂ 70් වත්ත-

ගුණ සුනිල් හඳුන්වනත්ති මහතා

(மொண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ප්රමාණවත්ත නේ ප්රමාණවත්ත කියනවා ශන්ත. සක ප්රමාණවත්ත
නැහැ.
ගරු කථානායකුමනි ශේ අතර තවත්ත ිව ාස ශද්වල් ටික් 
තිශබනවා. ශේ ශද්පළ හානිය කියන එක ගත්තතාම පූර්ලණ හානි
ශවසා නැත්තනේ ස කියන්තශන්ත රුපියල් ස් ෂ 25ට කිේටු කරන්තන

බැරි පූර්ලණ හානිවසදී ශමාක් ද කරන්තශන්ත? ඇත්තතටම සමහර
ශද්පළවසට රුපියල් ස් ෂ 25ට වඩා හානි ශවසා තිශබනවා.
නු ත්ත ස අතරමැද තිශබන සවාට ඔබුමන්තසා ගණන්ත බසන්තශන්ත
ශකාශහාමද? සමහර අයශේ වයාපාර සවාශේ තිශබන බ් ු ේටු
පිළිබඳව ඔබුමන්තසා ගණන්ත බසන්තශන්ත ශකාශහාමද? 2003දී අ්
ත් ශසවරු කිරීම ශහවුශවන්ත ර් ෂණ සමාගේවින්ත අ්ශවන්ත
ශගවපු නිසා ඔවුන්තට ස ශද්වල් නැවත ර් ෂණය කරන්තන
ිව වවාසය්  ඇති වුශණ් නැහැ. එතශකාට ඔබුමන්තසා මීට
අතරමැද සවාට ශකාශහාමද ශගවන්තශන්ත?

මා ශේ කරුණු කියන්තශන්ත ඔබුමන්තසාශේ වාර්ලතා අනුවයි.
ඔබුමන්තසාශේ වාර්ලතා අනුවම ගත්තශතාත්ත දැනට ජීිවත හානි සිද්ෙ
ශවසා තිශබනවා 2 2් . ස සඳහා රුපියල් ස් ෂ 2 2් 
ශගවන්තන තිශබනවා ස් ෂය බැගින්ත ශදනවා කියසා හිුශවාත්ත.
ශද්පළ හානි යටශත්ත සේපූර්ලණශයන්ත ිවනා ූ  ශගවල් තිශබනවා
2 992් . ගරු ඇමතිුමනි ස සඳහා රුපියල් ස් ෂ 25 ගණශන්ත
ඔබුමා ගණන්ත හැදුශවාත්ත රුපියල් ස් ෂ 6 300්  වැය වනවා.
ශමතැනින අපි අර්ලෙ හානි ටික පැත්තතකින්ත තබු . ජීිවත හානි සහ
සේපූර්ලණශයන්ත ිවනා වුණු ශද්පළ හානිවසට වන්තින ශගීම සඳහා
පමණ්  ඔබුමාට ඕනෑ වනවා රුපියල් ස් ෂ 6 5 2් .
ඔබුමන්තසාශේ අවසාන සැයිසවුව මා ළඟ තිශබන ශේ
සැයිසවුවද දන්තශන්ත නැහැ. ඔබුමන්තසාශේ ශේ සැයිසවුව අනුව
ගත්තශතාත්ත ඔබුමන්තසා ජාතික ර් ෂණ භාර අරු දින්ත -NITF
එශකන්ත- අරශගන තිශබන්තශන්ත රුපියල් මිියන 728යි. ඊ ළඟට
ඔබුමන්තසාට භාණ්ඩාගාරශයන්ත හේබ ශවසා තිශබනවා රුපියල්
මිියන 750් . ු ළු එකුව ගත්තශතාත්ත දැනට සැබිසා තිශබන්තශන්ත
රුපියල් මිියන 298යි. සශකන්ත ඔබුමන්තසා ශයාු  කරසා
තිශබන ප්රමාණය රුපියල් මිියන 266යි. එතශකාට දැන්ත
ඔබුමාට ශද්පළ සහ ජීිවත හානි වන්තින සඳහාම පමණ් -

ගුණ අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා

(மொண்புமிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ගරු මන්තීුමනි ඔබුමා සඳහන්ත කරන ප්රමාණයම අපට ස
ශගාල්සන්තශගන්ත සැශබනවා. අපට ශේ ප්රමාණය සැබිසා
තිශබන්තශන්ත මූික කටයුු සඳහා පමණයි.

ගුණ සුනිල් හඳුන්වනත්ති මහතා

(மொண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

"මූික කටයුු" කියසා කියන්තශන්ත?

ගුණ අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා

(மொண்புமிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ඊට අතිශර්ලක ව ශයන්ත තවත්ත රුපියල් මිියන 750්  සැබිසා
තිශබනවා ස සෑමශදනාටම රුපියල් 70 000 ගණශන්ත ශදන්තන. ස
ප්රමාණය ප්රමාණවත්ත ශවන්තශන්ත නැහැ. රුපියල් මිියන ශදසිය
ගණන්  සැබිසා තිශබනවා. ඉුරු ශකාටසත්ත අපට සශගාල්සන්ත
සබා ශදනවා.

ගුණ සුනිල් හඳුන්වනත්ති මහතා

(மொண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

මම කියන්තශන්ත ශේකයි. ජීිවත හානි සහ ශද්ශපාළ හානි ගැන
ිවතර්  හිුශවාත්ත එශහම ස ශවනුශවන්ත රුපියල් මිියන 8 886 ් 
ඕනෑ. නු ත්ත ශේ රටට දැනට සැශබන්තශන්ත රුපියල් මිියන 298යි.
ඔබුමා කියන්තශන්ත වැඩිපුර ප්රමාණය්  සැශබනවා කියසායි.
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ගුණ අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා

(மொண்புமிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

සක වැරැිනයි. ස අව ය ප්රමාණයම අපට සැශබනවා. මූික
ශගීම්  හැටියට තමයි ඔය ප්රමාණය අපට ශගවසා තිශබන්තශන්ත.
ඊට අතිශර්ලක ව ශයන්ත තවත්ත රුපියල් මිියන 750්  එයට එකු
ශවනවා.

ගුණ සුනිල් හඳුන්වනත්ති මහතා

(மொண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

අන්තන හරි. අ්ම තරමින්ත අපි දැන්ත වැදගත්ත තැනට ආවා.
ඔබුමාශේ කථාශකදී ශහෝ කියන්තන "ස ඉුරු රුපියල් මිියන
අටදහසව ගණන කවදා වනශකාටද සැශබන්තශන්ත" කියසා. ස ු දල්
ප්රමාණය
ජනතාවට සැශබන්තශන්ත ශකාශහාමද? අවසානශේ
වැදගත්ත ශවන්තශන්ත ශේ ු දල් ප්රමාණය අනුමත ීම ශනාශවයි;
පාර්ලිශේන්තුශක අපි ශේ ගැන කථා කරන එකත්ත ශනාශවයි. ශේ
ු දල් ප්රමාණය ජනතාවශේ අතට සැශබන එකයි අවසානශේ
වැදගත්ත ශවන්තශන්ත. ශමාකද සක එශහම ශනාවුණු අවසවථාවක
තමයි සාමසර කන්තශද් ජනතාව පාරට බැසවශසවත්ත; සාසාශක
ජනතාව පාරට බහින්තශන්තත්ත; මීශතාටු ල්ශල් ජනතාව පාරට
බැසවශසවත්ත. ශහට දවශසවදී ඔබුමන්තසා ආපසු කඳුළු ගෑසව ගහන
එශ්  ශත්තරුම්  ශවන්තශන්ත නැහැ ශේ ිනසවත්රි් ක හශත්ත ජනතාව
පාරට බහිනශකාට. ශමාකද ස ශවනුශවන්ත මිනිසුන්තට බසාශගන
ඉන්තන සිදු ශවන්තශන්ත ශකාශහාමද? නිවාසය්  සැශබන්තශන්ත කවදාද
ස කටයුු අවසාන ශවන්තශන්ත කවදාද තමන්තශේ හානි ශවච්ච
ශගවල්වසට හානිය පූර්ලණය ශවන්තශන්ත කවදාද ස හානි පූර්ලණය
අවසන්ත ශවන්තශන්ත කවදාද කියසා ඊළඟට බසාශගන ඉන්තන
ශවන්තශන්ත ස ටිකට ශන්ත.
ශමුමා කියනවා "දැන්ත අපට රුපියල් මිියන ශදසිය ගණනයි
සැබිසා තිශබන්තශන්ත. ස ු දස සැබිසා තිශබන්තශන්ත හිනසි කටයුු
සඳහා. ඉුරු ප්රමාණය අපට සැශබනවා" කියසා. අ් තරමින්ත ශේ
ිවවාදය ප්රතිලසදායක ශවන්තශන්ත ස ඉුරු ු දල් ප්රමාණය
සැශබන්තශන්ත කවදාද කියන එක අශේ රශේ ජනතාවට
තු න්තනාන්තශසව අද නි වචිත කශළාත්ත පමණයි. සක නි වචිත
කරනවා නේ ිවතරයි ශේ ිවවාදය ප්රතිලසදායක ශවන්තශන්ත. ආොර
සේබන්තෙශයන්ත මම ශේ කාරණය ිවශ වෂශයන්ත අවොරණය
කරන්තන කැමැතියි.
ඊළඟට ශේ ර් ෂණ රමශේ අතරමැද ශද්වසට මීට වඩා තව
ශවනසවකේ ඇති ශවන්තන ඕනෑ. ස ස අයශේ ශද්පළවස සංයුතිය
අනුව වන්තින ශගවන්තශන්ත ශකාශහාමද කියසා රමශකදය් 
තිශබන්තන ඕනෑ. අපි දන්තනා ශදය තමයි ප්රාශද්ය ය ශල්කේ
කාර්ලයාසවින්ත ආවා ග්රාම නිසොරිුමා හරහා අර form එක
පිශරකවා. ඊළඟට ශපාසිසිශේ පැමිණිි දමන්තන කියසා form
එක්  පිශරකවා. ුණඟ්  අය ස forms පුරවසා තිශබනවා. එතශකාට
ස අයශගන්ත කාටද සැශබන්තශන්ත කාටද ශනාසැශබන්තශන්ත කියසා
තවම නි වචිත නැහැ. ශමාකද ස forms පුරවපු නැති අයත්ත
ඉන්තනවා. සමහර අයට තිබුණු ප්ර වනය තමයි තමන්තශේ ශගදර ශුද්ෙ
පිවත්ර කර ගන්තන එක. අපි පුළුවන්ත තරේ ස අය ශයාු  කළා ස
forms පුරවන්තන කියසා. නු ත්ත ස forms පුරවපු අයට සැශබන්තශන්ත
ශමානවාද කියන එක පිළිබඳව අද ශවනකල් කිසිම
නි වචිතභාවය්  නැහැ ගරු කථානායකුමනි. සැශබන්තශන්ත
ශමානවාද කියන එක අනිවාර්ලයශයන්තම තහවුරු ිවය යුුව
තිශබනවා.
ඊළඟට බ් ශබදීම. ඇත්තතටම සිදු වුණු සමහර ශද්වල් ගැන
නේ කියන්තන කනගාටුයි. ශමාකද ස බ් ශබදූ යන්තත්රණශේ
ජනතාව හිටිශේ නැත්තනේ ස සඳහා ජනතාවශේ සහශයෝගය
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සැබුශණ් නැත්තනේ ිවපතට පත්ත වුණු ස මිනිසවසු අදත්ත ගසව උඩ
බඩගින්තශන්ත. සක තමයි ඇත්තත කථාව. ිවශ වෂශයන්තම ස සඳහා
අශේ රශේ මාෙය ආයතන මැිනහත්ත වුණා; ජනතාව මැිනහත්ත වුණා.
ස එකු කරපු ශද්වල් යේ ප්රමාණයකට හරි ශබදුශක නැත්තනේ
ජනතාව අතට ගිශේ නැත්තනේ අදත්ත ස මිනිසවසු බඩගින්තශන්ත.
අපි දන්තනවා අශේ සවවශද් කටයුු අමාතය ගරු වජිර
අශබ්ලවර්ලෙන ඇමතිුමා නේ එුමාශේ අමාතයාං ශේ නම ගහසා
ශබෝඩ් එක්  ගහසා ගාල්ස ිනසවත්රි් කයට ිවතර්  යේ ශද්වල්
ශබදුවා කියසා. සවා අ් තරශේ මාතර ිනසවත්රි් කයටවත්ත සැබුශණ්
නැහැ. මා දන්තනා තරමට මාතර ිනසවත්රි් කයට සැබුශණ් නැහැ.

ගුණ වජිර අවේවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு வஜிர அரபவர்தன)

(The Hon. Wajira Abeywardana)

ගරු සුනිල් හඳුන්තශනත්තති මන්තීුමනි එහාට ශසාරි 78් 
එවසා තිශබනවා. භාර ගත්තතා කියා අත්තසන්ත තබා තිශබනවා.

ගුණ සුනිල් හඳුන්වනත්ති මහතා

(மொண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

නැහැ නැහැ. බෑේ ිවතරයි සැබුශණ්.

ගුණ වජිර අවේවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு வஜிர அரபவர்தன)

(The Hon. Wajira Abeywardana)

ශසවරම එවසා තිශබනවා.

ගුණ සුනිල් හඳුන්වනත්ති මහතා

(மொண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

අපට ආරංචිය තිශබන්තශන්ත සවවශද් කටයුු ඇමතිුමාශේ
නමින්ත ශකාළය්  දමසා ශපාශහාර උරය්  නේ සැබී තිශබනවා
කියසායි. ස සැබී තිශබන්තශන්තත්ත ගාල්ස ිනසවත්රි් කයට ිවතරයි.
ගාල්ශල් ජනතාව කියන්තශන්ත "මල්ස වජිරශගන්ත - බ්
ජනතාවශගන්ත" කියසායි. ස කියන්තශන්ත ප්රාශද්ය ය ශල්කේ
කාර්ලයාසවසට සැබුණු බ් -ජනතාව එකු කරපු සවා මාෙය
ආයතනවින්ත දීපු සවා ප්රාශද්ය ය ශල්කේ කාර්ලයාසයට ශගනාවාම-

ගුණ වජිර අවේවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு வஜிர அரபவர்தன)

(The Hon. Wajira Abeywardana)

නැඟී සිටිව ය.
எழுந்தொர்.
rose.

ගුණ කථානායකුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

වජිර අශබ්ලවර්ලෙන මැතිුමනි ඔබුමාට පැහැිනි කිරීම් 
කරන්තන අව යද?

ගුණ වජිර අවේවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு வஜிர அரபவர்தன)

(The Hon. Wajira Abeywardana)

ගරු කථානායකුමනි මට ශපාඩි පැහැිනි කිරීම්  කරන්තන
අව යයි.

ගුණ සුනිල් හඳුන්වනත්ති මහතා

(மொண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

මම ඔබුමාත්ත එ් ක පැටශළන්තන යන්තශන්ත නැහැ.
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ගුණ වජිර අවේවර්ධාන මහතා

ගුණ කථානායකුමා

(The Hon. Wajira Abeywardana)

(The Hon. Speaker)
ගරු චන්තරසිරි ගජදීර මන්තීුමා කථා කරන්තන.

(மொண்புமிகு வஜிர அரபவர்தன)

මට ිවනාඩියක කාසය්  ශදන්තන.
"හිරු" ආයතනය "හිරු" නමින්ත වැඩ කරනවා; "සිරස" වැඩ
කරනවා "සිරස" නමින්ත; යුද හු දාව "යුද හු දාව" නමින්ත වැඩ
කරනවා; ශේීපී එක ඔබුමන්තසාශේ "රු ෂර්ලේ එක" යටශත්ත වැඩ
කරනවා. ස ිවධියට එ්  එ්  ආයතන තමන්තශේ අනනයතාව
යටශත්ත වැඩ කරනවා. සවවශද් කටයුු අමාතයාං ය "සවවශද්
කටයුු අමාතයාං ය" නමින්ත වැඩ කරනවා.

ගුණ සුනිල් හඳුන්වනත්ති මහතා

(மொண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

මම කියන්තශන්ත ශේකයි. "හිරු" ආයතනය වැඩ කරනවා "හිරු"
නමින්ත; "සිරස" වැඩ කරනවා "සිරස" නමින්ත; "ශදරණ" වැඩ
කරනවා "ශදරණ" නමින්ත. සක ශහාඳයි. ශේීපී එශ්  අපිත්ත වැඩ
කරනවා. හැබැයි සවවශද් කටයුු අමාතයාං ය නමින්ත ඔබුමා
වැඩ කශළව ගාල්සට ිවතරයි. අපි කියන්තශන්ත සකයි. ගාල්සට
ිවතර්  නැුව මාතරටත්ත ආවා නේ ක දතරටත්ත ආවා නේ
රත්තනපුරයටත්ත ආවා නේ ශහාඳයි. සකයි මම කියන්තශන්ත.
හේබන්තශතාටටත්ත එන්තන තිබුණා. ශමාකද ගරු ඇමතිුමනි
ගංවුර ගැ දශක නාය ගිශේ ගාල්ශල් ිවතර්  ශනාශවයි.

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

ගුණ චන්රසිරි ගජදීර මහතා

(மொண்புமிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

ගරු ඇමතිුමනි කවුරුන්ත ශහෝ ගරු මන්තීවරශය්  ශහෝ
ඇමතිවරශය්  තමන්තශේ නම ගහසා ශකශසල් ශගඩි 4 බැගින්ත
ගා ද ිනසවත්රි් කය ුළ ශබදසා තිබුණාද කියසා මම ඔබුමාශගන්ත
දැනගන්තන කැමැතියි.

ගුණ වජිර අවේවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு வஜிர அரபவர்தன)

(The Hon. Wajira Abeywardana)

ගරු කථානායකුමනි රහසව ශපාසිසිය මඟින්ත පරී් ෂණය් 
කරසා "එය එශසව සිදු ශනාී ඇත" කියසා තිශබනවා. තවමත්ත එම
පරී් ෂණය සිදුශවමින්ත පවතිනවා. එම නිසා අපි එවැනි ශද්වල්
පිළිගන්තන ඕනෑ නැහැ.

ගුණ කථානායකුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු සුනිල් හඳුන්තශනත්තති මන්තීුමනි ඔබුමා කථා කරන්තන.

ගුණ කථානායකුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු ඇමතිුමනි ඔබුමාට පැහැිනි කිරීම්  කරන්තන
අව යද? ශමුමාට තව ිවනාඩි 5ක කාසය්  තිශබනවා.

ගුණ සුනිල් හඳුන්වනත්ති මහතා

(மொண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගුණ සුනිල් හඳුන්වනත්ති මහතා

(மொண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

මම "ශකෝිකුේටු" කථාවට නේ බැසවශසව නැහැ. එශහම නේ
පසුගිය අවුරුද්ශද් ගංවුර ශවසාශක ක්ශවසත්ත ශකෝිකුේටු
ශබදුවාද කියසා ශහායන්තන ඕනෑ.

ගුණ කථානායකුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

අශේ පැහැිනි කිරීම සක තමයි.

(The Hon. Speaker)

ගුණ වජිර අවේවර්ධාන මහතා

ගුණ සුනිල් හඳුන්වනත්ති මහතා

(மொண்புமிகு வஜிர அரபவர்தன)

(The Hon. Wajira Abeywardana)

මම තත්තත්තපරයයි ගන්තශන්ත. ගරු කථානායකුමනි ශසාරි
240්  ඇිවල්සා තිශබනවා. ස ශසාරි 240 අපි ශේ ිනසවත්රි් ක 5ට
ශබදාහැරසා තිශබනවා.

ගුණ සුනිල් හඳුන්වනත්ති මහතා

(மொண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ශසාරි ශනශමයි බෑේ 240් . සවවශද් කටයුු අමාතයාං ශේ
ශබෝඩ් එක දාපු බෑේ 240්  ආශක.

ගුණ චන්රසිරි ගජදීර මහතා

(மொண்புமிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

ගරු කථානායකුමනි -

ඔබුමාට තව ිවනාඩි 4ක කාසය්  තිශබනවා.
(மொண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

සශ්  ශවනත්ත වැඩ පිළිශවළ්  තිශබනවා. මම ඇමතිුමාට
ිවශ වෂය්  ශනාශවයි කිකශක. සවවශද් කටයුු අමාතයාං ය
තිශබන්තශන්ත ු ළු රටටමශන්ත. ස නිසායි මම ස කාරණය
අවොරණය කශළව ගරු කථානායකුමනි. ශමතැන තිශබන
වැදගත්තම ශද් තමයි ජනතාවශේ පැත්තශතන්ත ඇති වුණු මැිනහත්තීම.

ගුණ ගයන්ත කුණණාතිලක මහතා
(மொண்புமிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු කථානායකුමනි -

ගුණ කථානායකුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු ගයන්තත කරුණාතිසක අමාතයුමා.

ගුණ සුනිල් හඳුන්වනත්ති මහතා

ගුණ ගයන්ත කුණණාතිලක මහතා

(The Hon. Sunil Handunnetti)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

(மொண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

ශමුමාට අවසවථාව ශදන්තන ගරු කථානායකුමනි.

(மொண்புமிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

මට කථා කරන්තන ශපාඩි ශවසාව්  ශදනවාද?

1337

පාර්ලිශේන්තුව

ගුණ කථානායකුමා

ගුණ ල්ෂය්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(The Hon. Speaker)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

ශහාඳයි.

ගුණ ගයන්ත කුණණාතිලක මහතා
(மொண்புமிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු කථානායකුමනි පසුගිය දවසවවස මශේ නම සහ
ඡායාරූපය දාසා ශකශසල් ශගඩි ුන්  ශබදුවා කියසා ු ුණණු
ශපාශත්ත ිව ාස මඩ ප්රචාරය්  ශගනගියා. අශේ ිනසවත්රි් කශේ
ජනතාව නේ දන්තනවා අපි එශහම ුේටු ශදශ්  වැඩ ශනාකරන
බව. ශකාශහවවත්ත එශහම ශබදපු තැන්  නැහැ.

ගුණ කනක වහ්රත් මහතා
(மொண்புமிகு கனக ரஹரத்)

(The Hon. Kanaka Herath)

ඔබුමාශේ අභයන්තතර ප්ර වනය්  ඕක.

ගුණ ල්ෂය්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ශපාඩ්ඩ්  අහශගන ඉන්තන.

ගුණ ගයන්ත කුණණාතිලක මහතා
(மொண்புமிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ශපාඩ්ඩ්  අහශගන ඉන්තන. [බාො කිරීේ] මම එම සිද්ධිය
CID එකට භාර දුන්තනා පුද්ගසයා ශහායසා ීමතිය ක්රියාත්තමක
කරන්තන කියසා. දැන්ත අපි පුද්ගසයා ශහායා ශගන තිශබනවා.

ගුණ කනක වහ්රත් මහතා
(மொண்புமிகு கனக ரஹரத்)

(The Hon. Kanaka Herath)

ශමුමා දන්තනවා ද කාරණය. [බාො කිරීේ]

ගුණ කථානායකුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශහාඳයි. ගරු අමාතයුමා -[බාො කිරීම් ]

ගුණ සුනිල් හඳුන්වනත්ති මහතා

(மொண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගයන්තත කරුණාතිසක ඇමතිුමා නේ සක CID එකට භාර දී
තිශබනවා පුද්ගසයා ශහායා ගන්තන කියසා. [බාො කිරීම් ] සක
තමයි. ඔබුමා නේ එශහම කරසා තිශබනවා. හැබැයි සවවශද්
කටයුු ඇමතිුමා නේ එශහම කරසා නැහැ. සකයි මම
කියන්තශන්ත. සවවශද් කටයුු ඇමතිුමාශේ නම ශයදූ ශකාසය් 
ඇුළට දමසා බෑේ එක්  ශබදීම සේබන්තෙශයන්ත ශහායන්තන
කියසා නැහැ. සකයි මම කියන්තශන්ත.

ගුණ ල්ෂය්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

නැඟී සිටිව ය.
எழுந்தொர்.
rose.

ගුණ කථානායකුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු සභානායකුමා.
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(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

ගරු කථානායකුමනි
අශේ ගයන්තත කරුණාතිසක
ඇමතිුමාශේ ප්ර වනය ගැන CID එශකන්ත පරී් ෂණ කරශගන
යනවා. ිවප් ෂශේ මන්තීවරශය්  හතළිහක කණ්ඩායම්  දමසා
website එක්  ිවවෘත කරසා -[බාො කිරීේ] ආණ්් ප් ෂශේ
මන්තීවරුන්තට
පවුල්වස
සාමාජිකයන්තට
මඩ
ගහන්තන
සංිවොනාත්තමක වැඩ පිළිශවළ්  තිශබනවා.

ගුණ සුනිල් හඳුන්වනත්ති මහතා

(மொண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

කිරිඇල්ස ඇමතිුමා නම කිකවා නේ ශහාඳයි. කිරිඇල්ස
ඇමතිුමා අපිත්ත ිවප් ෂශේ නිසා අපි ඔ් ශකෝම ිවප් ෂශේ නිසා
- [බාො කිරීේ]

ගුණ ල්ෂය්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

CID එශකන්ත ශහායා ශගන තිශබනවා. [බාො කිරීේ]

ගුණ සුනිල් හඳුන්වනත්ති මහතා

(மொண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඔබුමා නම කියන්තන.

ගුණ ල්ෂය්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ශපාඩ්ඩ්  ඉන්තන. සකාබද්ෙ ිවප් ෂශේ මන්තීවරශය් 
හතළිහක කණ්ඩායම්  දමසා ආණ්් ප් ෂශේ මන්තීවරුන්තට
ශතෝර-ශතෝරා මඩ ගහන්තන වැඩ පිළිශවළ්  සකසව කර ශගන
යනවා. [බාො කිරීේ]

ගුණ කථානායකුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශහාඳයි. ගරු සුනිල් හඳුන්තශනත්තති මැතිුමා ඔබුමාට තව
ිවනාඩි ශදකක කාසය්  තිශබනවා. කාසය ඉතාම වටිනවා.

ගුණ සුනිල් හඳුන්වනත්ති මහතා

(மொண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු කථානායකුමනි මම කියන්තන උත්තසාහ කශළව ශේ
කාරණයයි. ජනතාවට භාණ්ඩ සබා දීම ශහෝ සවා ශබදා ශදන එක
ශහෝ කන්තන ශදන එක ශහෝ අපි ශේ ශකසාශකදී කරන්තශන්ත නම ගහ
ගහන්තන ශද් පාසනය කරන්තන ශනාශවයි ශන්ත ඇත්තතටම. ශේක
ජාතික ිවපත් . ජාතික ආපදාව්  වුණු ශකසාවකදී සකයි වැදගත්ත
ශවන්තශන්ත. සකයි ශේ රශේ ජනතාව අශපන්ත බසාශපාශරාත්තු
ශවන්තශන්ත.
ශමතැනදී මම නැවත දැන ගන්තන කැමැති තව ශදය් 
තිශබනවා. ප්රාශද්ය ය ශල්කේ කාර්ලයාසවසට සැබුණු භාණ්ඩ ශගාඩා්  ශද්වල්- තවම සවාශේ ශගාඩ ගසා තිශබනවා. දැනුත්ත
තිශබනවා සවා හරියාකාරව මිනිසුන්තට ශබදා හැරීශේ යන්තත්රණය
ශමතැනින්ත ඉවර වුශණ් නැති නිසා. ස නිසා මම සවවශද් කටයුු
ඇමතිුමාශේ අවොනය ස සඳහා ශයාු  කරවනවා. සවවශද්
කටයුු ඇමතිුමා භාරශේ ස කටයුත්තත තිශබන්තශන්ත. එම
යන්තත්රණශේ තවමත්ත පණ තිශබන නිසා ස ආයතනවින්ත ස අව ය
ශද්වල් ස ජනතාවට සබා ශදන්තනය කියසා මම ඉල්සා සිටිනවා.
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ඊළඟට මට තව ිවශ වෂ සිද්ධිය්  ගැන සඳහන්ත කරන්තන
තිශබනවා ගරු කථානායකුමනි. මම නිශයෝජනය කරන මාතර
ිනසවත්රි් කශේ ග්රාම නිසොරි මහත්තවරුන්ත ිව ාස ව ශයන්ත මැිනහත්ත
ශවසා ශමම කටයුත්තශත්තදී සවශකච්ඡාශවන්ත වැඩ කළා. නු ත්ත
හිනසිශේ ප්රවෘත්තතිය්  පළ වුණා ග්රාම නිසොරිවරුන්ත ශදශදශනකු
භාණ්ඩ ශහාරකම්  කළා කියසා.

ගුණ කථානායකුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු මන්තීුමනි ඔබුමාශේ කථාව දැන්ත අවසාන කිරීමට
කාසය ඇිවල්සා තිශබනවා.

ගුණ සුනිල් හඳුන්වනත්ති මහතා

(மொண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඇත්තතටම සක එශහම ශදය්  ශනාශවයි. එතැනදී එශහම
ශදය්  සිද්ෙ වුශණ් නැහැ. ඔවුන්තට එතැනදී සිදු වුණු අසාොරණය
නිසායි මම ස ගැන කියන්තශන්ත. ස පිළිබඳව පරී් ෂණය්  පවත්තවා
සාොරණය ඉෂවට කරන්තන කියසාත්ත මම ඉල්සා සිටිනවා.
ගරු කථානායකුමනි ශමවැනි ිවපත්  සිද්ෙ ශවන්තන කින්ත
ිවපත හඳුනා ගැීමශේත්ත එවැනි ිවපතකදී මැිනහත්ත ශවන යන්තත්රණය
් තිමත්ත කිරීශේත්ත ස වාශේම ජනතාවට යළි නැගිටින්තන අව ය
කරන වැඩ පිළිශවළ
් තිමත්ත කිරීශේත්ත මූික වගකීම
තිශබන්තශන්ත රජය යටශත්තයි.
රජය යටශත්ත තිශබන ස ආයතන ් තිමත්ත කිරීශේ වග කීම් 
තිශබනවා. ශමවැනි ිවපතකදී ශහෝ අපට ස ශවනුශවන්ත මැිනහත්ත
ශවන්තන පුළුවන්තකම තිශබනවා නේ එයයි වැදගත්ත ශදය. ස සඳහා
අවොනය ශයාු  කරන්තන කියා ඉල්සා සිටිමින්ත මම ශයෝජනාව
ඉිනරිපත්ත කරනවා. ශබාශහාම සවුතියි.

[පූ.භා. 77.72]

ගුණ ඩලස් අලහප්වපුණම මහතා

(மொண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ගරු කථානායකුමනි ගරු සුනිල් හදුන්තශනත්තති මන්තීුමා
ඉිනරිපත්ත කරනු සැබූ වැදගත්ත ශයෝජනාව සකාබද්ෙ ිවප් ෂය
ශවනුශවන්ත සවිර කරමින්ත මා මශේ කථාව ආරේභ කරන්තනට
කැමැතියි.
ගරු කථානායකුමනි මට සැබී තිශබන ශසාච්චේ ශවසාව
ුළ ප්රොන ඉසක ුන්  සවපර්ල කරන්තනයි මම බසාශපාශරාත්තු
ශවන්තශන්ත. පළු ව කනගාටුව හා අදාළ අයට ශගෞරවය ප්රකා
කිරීම. ශදවනුව අනාගතශේදී ශමවැනි ශේදවාචකයන්ත වළ් වා
ගැීමම සඳහා වු ක්රියා මාර්ලග. ුන්තවනුව උද්ගතී ඇති ආපදාව
කළමනාකරණය කිරීම සඳහා වු ශයෝජනාවන්ත.

මින්ත පළු ශවන්තම කනගාටුව සහ ශගෞරවය කියා මම
ඔබුමාට කිකශක ශේ මහා ශේදවාචකශේදී ජීිවත අහිමි වුණු
ශද්පළ අහිමි වුණු ශේදවාචකයට ශගාදුරු වුණු සිය ද ශදනා
ශවතම මහින්තද රාජප් ෂ මැතිුමා නායකත්තවය දරන
පාර්ලිශේන්තුශක සකාබද්ෙ ිවප් ෂය නිශයෝජනය කරන ිනශන්තෂව
ගුණවර්ලෙන මැතිුමා ඇුළු අප සිය ද ශදනා ශවනුශවන්ත සංශකගය
හා කනගාටුව ප්රකා කිරීමයි. ස කනගාටු වන අවසවථාශක අපට
සුබ පැුමකුත්ත කරන්තනට ශවනවා ගරු කථානායකුමනි. ිනගින්ත
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ිනගටම ශේදවාචකයන්ත උරුම කර ගන්තනා සමාජයකට පරාජයන්ත
උරුමකර ගන්තනා සමාජයකට ඊශේ මැතිකසව ප්රු ඛ අශේ ක්රිකේ
කණ්ඩායම දැවැන්තත ජයග්රහණය්  සබා දුන්තනා. ශමය අවසවථාව
ශනාවුණත්ත ස සඳහා ූ  සුබපැුේ ඉිනරිපත්ත කරන්තනටත්ත අප
කටයුු කරන්තනට ඕනෑ.
ඊළඟට ගරු කථානායකුමනි ශගෞරවය හා සවුතියයි. ගරු
සුනිල් හඳුන්තශනත්තති මන්තීුමාත්ත එය කළා. ශේ දැවැන්තත
ශේදවාචකශේදී යන්තත්රණ කිහිපය්  ක්රියාත්තමක වුණා. රාජය
යන්තත්රණයට ප්රථමව සමහර යන්තත්රණ ක්රියාත්තමක වුණා. සමාජ
යන්තත්රණය ක්රියාත්තමක වුණා ගරු කථානායකුමනි. මාෙය
යන්තත්රණය ක්රියාත්තමක වුණා. ශද් පාසන යන්තත්රණ ක්රියාත්තමක
වුණා. රාජය යන්තත්රණය ක්රියාත්තමක වුණා. නු ත්ත මා කාටවත්ත
ඇඟිල්ස ින්  කරන්තන කථා කරනවා ශනාශවයි. ශමම ිවවාදය
ාසවීය ිවවාදය්  ශවයි කියා මම බසාශපාශරාත්තු ශවනවා. මට
එශහම හිශතනවා. ස නිසා ඇඟිල්ස ින්  කරන්තන ශනාශවයි. නු ත්ත
පළු වන පැශේ රාජය යන්තත්රණය ආණ්් යන්තත්රණය ඇනහිටි
ශවසාව්  තිබුණා.
ගරු කථානායකුමනි ස ශකසාශක ක්රියාත්තමක වුශණ් සමාජ
යාන්තත්රණය සහ මාෙය යාන්තත්රණයයි. ස නිසා අපි ස අයට
සවුතිවන්තත ශවන්තන ඕනෑ. රාජය යාන්තත්රණය ක්රියාත්තමක ීශේදී
රාජය නිසොරින්ත ඉතාම වගකීශමන්ත කටයුු කළා. අපි ස ගැන
ශවනම සඳහන්ත කරු . රාජය යාන්තත්රණය ක්රියාත්තමක කිරීශේදී
ග්රාම නිසොරිවරශය්  පිළිබඳව සුනිල් හඳුන්තශනත්තති මන්තීුමා
කිකවා. උදාහරණය්  ිවධියට මාතර ිනසවත්රි් කය ගත්තශතාත්ත මාතර
ිනසවත්රි් කශේ රාජය නිසොරින්ත ඉතා කැපීශමන්ත කටයුු කළා.
දැන්ත ශේ ිවෂය භාර ඇමැතිුමාත්ත ගරු සභාශක ඉන්තනවා. ගරු වජිර
අශබ්ලවර්ලෙන ඇමැතිුමනි තිහශගාඩ ප්රාශද්ය ය ශල්කේුමිය ිනන
හය්  ප්රාශද්ය ය ශල්කේ කාර්ලයාසය ඇුශළව කාමරයක නැවතිසා
හිටියා. ඇශේ දරුවා ආබාධිත ශවසා හිටියා. ඇයට ස දරුවා
බසන්තන යන්තන ිවධිය්  නැහැ. අන්තතිමට දරුවා ු ුණණු ශපාතට
post එක්  එවසා තිබුණා "අශේ අේමාත්ත වුශර්ල ගිහිල්සා"
කියසා. හැබැයි ඇය ඇයශේ රාජකාරිය ඉටු කළා. පසවශගාඩ
ප්රාශද්ය ය ශල්කේ ශකෞෂසයා මහත්තමිය තනියම මහා  න නාය යන
ශරාටුඹ කන්තද නැේගා. මම ශේ උදාහරණ කිහිපය්  ිවතරයි
කියන්තශන්ත.

ගරු කථානායකුමනි පසවශගාඩ ග්රාම නිසොරි ශද් ප්රිය
මහත්තමයාශේ නිවස මහා පසව කන්තදකින්ත යටශවසා තිබියදී ස
මහත්තමයා සක අත්තහැරසා දමසා ආපදාවට පත්තවුණු මිනිසුන්ත
එ් ක හිටියා. අශේ ිනසවත්රි් කය ශකළවශර්ල වජිර අශබ්ලවර්ලෙන
මැතිුමාශේ ිනසවත්රි් කය මායිශේ තිශබන ශමශද්රිපිටිශේ ග්රාම
නිසොරි වනිගශසවකර මහත්තමයා ිනන හය්  ශගදර යන්තශන්ත නැතිව
මිනිසුන්ත එ් ක ශකාටු ශවසා හිටියා. ස වාශේමයි සමෘද්ධි
නිසොරි කීන්තර වැල්ශල්ශතාට. කැප ශවසා වැඩ කරපු ස
සිය දශදනා ශවත අශේ ශගෞරවය ප්රකා කරන්තන ඕනෑ.
ඊළඟට
සමාජ
යාන්තත්රණය
ගැන
බසු .
ගරු
කථානායකුමනි උදාහරණය්  ිවධියට මාතර ිනසවත්රි් කය
ගත්තශතාත්ත මාතර අශසෝකාරාමශේ හාු දුරුශවෝ රජශේ කිසිදු
ආොරය්  නැතිව හැම දාම කෑම පාර්ලසල් 3 000්  සබා දුන්තනා.
හිත්තතැටිය රජමහා ිවහාරශේ අවතැන්ත ූ  ජනතාව 2 500්  නතර
කරශගන හිටියා රජශේ කිසිදු ආොරය්  නැතිව. පාසටුව ශබෞද්ෙ
මෙයසවථානශේ ගුණානන්තද හාු දුරුශවෝ ග්රාම නිසොරි වසේ
හතර්  බසා ගත්තතා. උනැල්ස එළඹකසාශගාඩ පාසටුව
ශදමටශහේටිශගාඩ වසේ තනියම භාර ගත්තතා. මාිේබඩ සුශේෙ
හාු දුරුශවෝ රාජයයක වගකීම ඉෂවට කළා. ශේ උදාහරණ
කිහිපය්  ිවතරයි. මම අශන්  අයශේ නේ කියසා කාසය මිඩංගු
කරන්තන බසාශපාශරාත්තු වන්තශන්ත නැහැ.
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[ගරු ඩසසව අසහේශපරුම මහතා]

සමාජ යාන්තත්රණය ක්රියාත්තමක වුශණ් එශහමයි. "ශදරණ"
"හිරු" "සිරස" "සවවර්ලණවාහිීම" ප්රු ඛ ිවද්යුත්ත නාළිකා මාෙය
යාන්තත්රණය මැනිවන්ත ඉෂවට කළා. ස වාශේම මාතර ිනසවත්රි් කශේ
ගංවුර ශමශහයුශේදී හු දාව ිවශිෂවට ශමශහය්  කළා. ස ප්රොන
බර ඔවුන්ත තමන්තශේ උර මතට ගත්තතා. ස වාශේම ශපාසිසියත්ත ස
වගකීම ඉෂවට කළා. අප ස ගැනත්ත කෘතශකදී ශවන්තනට ඕනෑ.
සකාබද්ෙ ිවප් ෂය ිවධියට මම ිවශ වෂශයන්තම කියන්තන
කැමැතියි අශේ සකාබද්ෙ ිවප් ෂ සශහෝදර මන්තීවරු ගැන.
ශමාරවක ශේදවාචකය්  සිද්ෙ වුණා. සුනිල් හඳුන්තශනත්තති
මන්තීුමාත්ත ස ශේදවාචකය ගැන කිකවා. සක සිද්ෙ වුශණ් 25
ශවනි දා උශද්. ගරු කථානායකුමනි ිනසවත්රි් කශේ දැවැන්තතම
ශේදවාචකය තැනට අපි 2 ශවනි දා හවස යනශකාට එතැන
සහකාර ප්රාශද්ය ය ශල්කේුමිය හිටියා. අපි එුමියශගන්ත ඇුණවාම
ශමාක් ද ප්ර වනය කියසා එුමිය කිකවා "කන්තන පිඟන්ත 60යි
තිශයන්තශන්ත" කියසා. ුන්තශවනි දවස ශවනශකාටත්ත නිදා ගන්තන
එක පැදුර්  තිබුශණ් නැහැ ගරු කථානායකුමනි. මම සකට
ශචෝදනා කරනවා ශනාශවයි. අව ය ු දල් ශවන්ත කර ගැීමම සඳහා
ස නිසොරින්තට නිශයෝග සැබිසා තිබුශණ් නැති නිසා එශහම වුණා.
බිම -මහශපාශළාශක- සීතශල් ගැබිණි මකවරු සිටියා. ශකාේටය් 
පැදුර්  ශනාශවයි කාඩ්ශබෝඩ් කෑල්ස් වත්ත නැුව බිම වැතිරිසා
ගැබිණි මකවරු සිටියා. අපි එතැන ඉඳශගන කථා කළාම සකාබද්ෙ
ිවප් ෂය ශවනුශවන්ත මහින්තදානන්තද අ දත්තගමශේ මන්තීුමා ඇුළු
ස මන්තීුමන්තසා ගිහිල්සා පැදුරු 300්  ශකාේට 300්  සහ
පිඟන්ත 300්  අරශගන ආවා; ගැබිණි මකවරුන්තට නිදන්තන
mattresses අරශගන ආවා. අශේ මන්තීවරු රාශිය්  ඇිවල්සා ස
කරපු කැප කිරීම ශේ අවසවථාශක පාර්ලිශේන්තුව ඇුශළව ඉඳශගන
අපි අගය කරන්තනට ඕනෑ. නාමල් රාජප් ෂ මන්තීුමා ිනන 3් 
තිසවශසව කරපු කැප කිරීම අපි අගය කරන්තන ඕනෑ. සත්ත මම දැ් කා
එුමාට මඩ ගහනවා. හැබැයි ස ශගෞරවය එුමාට ශදන්තනට
ඕනෑ. එුමා වුශර්ල බැහැශගන කරවට්  වුශර්ල ඉඳශගන
අහිංසක වයසක අේමසා ශබ්ලරා ගන්තන කරපු ස කැප කිරීම
සමාජය්  ිවධියට අපි අගයන්තන ඕනෑ.
ශද් පාසන යාන්තත්රණයත්ත ක්රියාත්තමක වුණා. මම පිළිගන්තනවා
ජනතා ිවු ් ති ශපරු ශණ් සශහෝදරයනුත්ත ස යාන්තත්රණය මැනිවන්ත
ක්රියාත්තමක කළ බව. පාිත ශතවරේශපරුම වාශේ මන්තීවරු
තමන්තශේ ජීිවත පරදුවට තියසා කරපු කැප කිරීම අගය කරන්තන
අපට ශේ අවසවථාශක ශද් පාසන වර්ලණය්  අව ය වන්තශන්ත නැහැ
ගරු කථානායකුමනි. ශේ ශවසාශකදී එය අගය කරන්තන ඕනෑ.
ගරු කථානායකුමනි මාශේ ශදවැනි මාතෘකාව හැටියට මම
ඔබුමාට කිකශක අනාගත ශේදවාචක කළමනාකරණය කර
ගැීමම පිළිබඳවයි. ආපදා කළමනාකරණ ඇමතිුමාත්ත දැන්ත ශේ
ගරු සභාශක ඉන්තනවා. ගරු කථානායකුමනි ශසෝකශේ කිසි
රටකට සවවාභාිවක ිවපත්ත නතර කරන්තන බැහැ; සවවාභාිවක ිවපත්ත
වළ් වන්තන බැහැ. හැබැයි කළමනාකරණය කර ගන්තන පුළුවන්ත.
ිනයුණු ශසෝකය කරන්තශන්ත ිවපත්ත වළ් වන එක ශනාශවයි
කළමනාකරණය කර ගන්තන එක.

අපි දුර්ලවස ශවසා තිශබන්තශන්ත එතැනදීයි. සක ිවෂය භාර
ඇමතිවරයාශේ දුර්ලවසකම්  ිවධියට මු කරන්තන එපා. සක අශේ
රමශකදශේ තිශබන දුර්ලවසකම් . ශසෝකශේ පාරිසරික
ශවනසවකේ සිද්ෙ ශවන ශේ යුගශේ ශගෝසිය ශවනසවකේ සිද්ෙ
ශවන පාරිසරික උෂවණත්තවශේ ශවනසවකේ සිද්ෙ ශවන ශේ යුගශේ
ශමවැනි ිවෂයයන්ත ශද් පාසනඥයන්ත අතින්ත ිවදයාඥයන්ත අතට මාරු
ිවය යුු යුගය එළැඹිසා තිශබනවා කියන එකයි මශේ ශපෞද්ගික
ිව වවාසය. නිල් පාට ශකාළ පාට රු පාට ප්ර වනය්  ශනාශවයි
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ශමතැන තිශබන්තශන්ත. පුද්ගස ප්ර වනය්  ශනාශවයි ශමතැන
තිශබන්තශන්ත.
අපි ශකාශහාමද ශේ ආපදා කළමනාකරණය
කරගන්තශන්ත?
ගරු කථානායකුමනි සරසව කිකශවාත්ත හඳුන්තශනත්තති
මන්තීුමා කිකවා වාශේ මිිමීටර්ල 500ක පමණ වැසවස්  වහින
ශකාට පැය 24්  යනවා සක මාතර ශමෝය කටින්ත පිටශවසා ු ුණදට
වැශටන්තන. හැබැයි අශේ ශේ සන්තනිශකදනශේ දුර්ලවසකම් 
තිශබනවා. ශකාතැනද ශේ වැරැද්ද? අපි ළඟ තිශබන සන්තනිශකදන
රමය අිවදයාත්තමකයි කියන එකයි මශේ ිව වවාසය. weather.com
website එකට ගිහින්ත බැ දවාම ඉිනරි ිනන 5ක ශසෝකශේම
කාසගුණ තත්තත්තවය ශසායා ගන්තන පුළුවන්ත. නු ත්ත අපි වහින වුර
ශබෝතල්වසට එකු කරමින්ත වැසවස මැන මැන ඉන්තනවා. ශේ
තත්තත්තවය ශවනසව ශවන්තන ඕනෑ. ගරු ඇමතිුමනි ශේ වාශේ
ශදය්  outsource කරන්තන. සකට කම්  නැහැ. අශේ ිනයුණු
වරායන්ත අශේ ගුවන්ත ශතාටුශපාළවල් ිවශද් වසට ිවකුණන්තන
හදන ශවසාවක අපි ළඟ ශේ දැනුම තා් ෂණය නැත්තනේ සක
outsource කරන්තන. සකට කම්  නැහැ. කාසගුණය පිළිබඳ
් ෂණික අනාවැකි කියන්තන අපට බැහැ. කාසගුණ ිවදයා
ශදපාර්ලතශේන්තුශක අෙයෂවරශය්  කියසා තිබුණා මිිමීටර්ල
750කට වඩා වැඩි වැසවස්  ගැන අපට prediction එක්  කරන්තන
බැහැ කියසා. ස නිසා අශේ රට අනුරුදායක තත්තත්තවයකයි
තිශබන්තශන්ත. සකයි අපි කියන්තශන්ත අපි ළඟ තිශබන මිනුේ
අිවදයාත්තමකයි කියසා.
අශේ සිය ද මන්තීවරුන්ත කථා කරන නිසා මම සමසවතය ගැන
කථා කරන්තශන්ත නැහැ ගරු කථානායකුමනි. මම කැමැතියි
මාතර ිනසවත්රි් කය නිශයෝජනය කරන මන්තීවරයකු ිවධියට අශේ
නිල්වසාශක ශේදවාචකය වළ් වා ගත යුු ක්රියා මාර්ලග ගැන කථා
කරන්තන. මම ශනාශවයි ශේ ගැන ු ින්තම ශේ ගරු සභාශක කථා
කශළව. ශදාසවතර ිවරමසිංහ මැතිුමායි ශේ ගැන ු ින්තම කථා
කශළව. එුමා ශකාමියුනිසවේ ප් ෂශේ නායකයා ිවධියට ශේ ගරු
සභාශක ශේ ගැන කථා කරසා තිශබනවා. ගරු කථානායකුමනි
ඔබුමාට පුළුවන්ත ශේ කරුණු ශහායසා ස අව ය ිවසවතර ගන්තන.
7 59 ූනි මස 78වැනි දා එුමා සභාගත කරපු ශල්ඛන මා ළඟ
දැන්ත තිශබනවා. මම කැමැතියි ශේ ශයෝජනා රම පිළිබඳ
ශතාරුරු නැවතත්ත සභාගත* කරන්තන. ගරු කථානායකුමනි
මම කැමැතියි මාතර ිනසවත්රි් කය ශ් න්තර කරශගන හරසව කැපුම් 
ඔබුමාට සබා ශදන්තන.
හරසව කැපුම කිකශවාත්ත මාතර ිනසවත්රි් කශේ ග්රාම නිසොරි
වසේ 650න්ත 500්  ආපදාවට ශගාදුරු වුණා. ස කියන්තශන්ත සියයට
99් . ු ළු ිනසවත්රි් කශේම ජීවත්තවන පවුල් 57 000්  -සියයට 23් ආපදාවට ශගාදුරු වුණා. ජනගහනශයන්ත සියයට 22ක 7 2 000ක
ජනතාව්  ආපදාවට ශගාදුරු වුණා. ස වාශේම මරණ 30්  සහ
අුරුදහන්ත ීේ ගණනාව්  සිද්ෙ වුණා. පූර්ලණ නිවාස හානි
එ් දහසව ගණන්  අර්ලෙව හය දහසව ගණන් -

ගුණ කථානායකුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Order, please!

ගරු මන්තීුමා ඔබුමාට ිවනාඩි ුන්  පමණයි ඉුරුව
තිශබන්තශන්ත.

———————————* ියවිල්ල ඉදිරිපත් වනාකරන ලදී.
ஆவைம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்கல.
Document not tendered.
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ගුණ ඩලස් අලහප්වපුණම මහතා

(மொண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ගරු කථානායකුමනි මම තව ිවනාඩි පහ්  ගන්තනවා.

ගුණ කථානායකුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

කාට ශවන්ත ූ  කාසශයන්තද සබා ගන්තශන්ත?

ගුණ ඩලස් අලහප්වපුණම මහතා

(மொண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

මම අශේ කණ්ඩායශමන්ත සබා ගන්තනේ.

ගුණ කථානායකුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඔබුමා ශකසාව ගන්තන මන්තීුමාශේ නම සඳහන්ත කශළාත්ත
අපට කාසය හදා ගන්තන පුළුවන්ත.

ගුණ ඩලස් අලහප්වපුණම මහතා

(மொண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ගරු කථානායකුමනි අපි සක adjust කර ගන්තනේ.

ගුණ කථානායකුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශහාඳයි.

ගුණ ඩලස් අලහප්වපුණම මහතා

(மொண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ී වගාශවන්ත ශහ් ශටයාර 7 00්  ශත්ත වගාශවන්ත
ශහ් ශටයාර 7 000්  ප්රාශද්ය ය ශල්කේ ශකාේඨාස 76න්ත 5් 
ිවනා වුණා. ගරු කථානායකුමනි ු ළු පවුල් සංඛයාශවන්ත
සියයට 50ට වැඩිය ආපදාවට ශගාදුරු ශවසා තිශබනවා.
ආපදාවසට ස්  ූ  වයාපාරික සවථාන 3 000ට වැඩියි. වාරි මාර්ලග
මහා මාර්ලග සමසවතයම ිවනා යට ස්  වුණා. දැන්ත ගරු
කථානායකුමනි ශමාකද ශවසා තිශබන්තශන්ත? ත වර්ලෂය් 
ඉතිහාසයට ගිශයාත්ත ගරු ඇමතිුමනි 7 79 ඉඳසා 2079 වන
ශත්  නිල්වසා ගඟ 60 වතාව්  ප්රචණ්ඩ ශවසා තිශබනවා. ස 60
වතාශවන්ත 9 වතාව්  අතිභයානක ප්රචණ්ඩත්තවය්  ඇති වුණා.
2079දී එශහමයි; 2003දී එශහමයි; 7 6 දී එශහමයි; 7 59දී
එශහමයි; 7 49දී එශහමයි; 7 79දී එශහමයි. ඉතිහාසයට ගිහිල්සා
බසන්තන. හැම අවුරුදු 70කට සැරය්  25කට සැරය්  බරපතළ
ශේදවාචකය්  මු වනවා. සකට ිවසඳුේ හැටියට ශයෝජනා
ඉිනරිපත්ත ශවසායි තිශබන්තශන්ත. ගරු ශදාසවතර ිවරමසිංහ
සශහෝදරයා ු ින්තම ස පිළිබඳ ශයෝජනා ඉිනරිපත්ත කළා.
මම සවුතිවන්තත වනවා රාජය නායකයන්ත ශදශදශනකුට. මම
ශේ අවසවථාශකදී කෘතශකදීව සිහිපත්ත කරනවා අතිගරු ශේ.ආර්ල.
ජයවර්ලෙන ජනාධිපතිුමා සහ අතිගරු මහින්තද රාජප් ෂ
ජනාධිපතිුමා. ස නායකශයෝ ශදශදනා මාතර ිනසවත්රි් කශේ ශේ
ශේදවාචකය ිනහා බැ දවා. බසසා ශේ.ආර්ල. ජයවර්ලෙන
ජනාධිපතිුමා 7 83දී නිල්වසා ගඟ පාසනය කිරීශේ වැඩ
පිළිශවළ ක්රියාත්තමක කළා. එය පළු වැනි අිනයර. හැබැයි ගරු
කථානායකුමනි එය සේපූර්ලණ කරන්තන පුළුවන්තකම්  සැබුශණ්
නැහැ. 7 88 රශේ මු වුණ තත්තත්තවයත්ත එ් ක එම කටයුත්තත අතර
මඟ නතර වුණා.

ශදවැනි අිනයශර්ලදී ගඟ ශදපැත්තශත්ත කිශසෝ මීටර්ල 25්  ිනගට
bunds බඳින්තන ශයෝජනා වුණා. හැබැයි ඉවර කරන්තන පුළුවන්ත
වුශණ් කිශසෝ මීටර්ල 73.5 ුන්තවන අිනයර වුශණ් පහළ නිේනය
ගංවුරන්ත වළ් වා ගැීමම. පහළ නිේනය කියන්තශන්ත ගරු
කථානායකුමනි කිශසෝමීටර්ල 92්  ිනග ගශේ කිශසෝමීටර්ල
36කින්ත පසවශසව ශබෝපශගාඩ අකුරැසවස ශකාටස. ගරු
කථානායකුමනි පසුගිය දවසක ඔබුමා එතැනට ගියා. එතැන
ඉඳසා එන පහළ නිේනය ශකාශහාමද ආර් ෂා කර ගන්තශන්ත?
ශකාශහාමද නිල්වසා ගඟ ආර් ෂා කර ගන්තශන්ත? ශමන්තන
ුන්තවන අිනයර යටශත්ත ස සැසැසවම තිශබනවා. ශමාක් ද ස
ශයෝජනාව? ස අවට ජසා පහ්  ඉින කරන්තන ශයෝජනා කළා.
අකුරැසවශසව ිනගිිඔය කිරමආර බටුිවට ආර දීයගහ අු ණ
කඩවැද්දුවආර. ශමන්තන ස ජසා පහ. පහළ නිේනයට එන
වුරවින්ත සියයට 50්  ශේ ජසා වස රඳවා ගැීමමටයි ශයෝජනා
ශවසා තිබුශණ්.
මහින්තද රාජප් ෂ ජනාධිපතිුමා නාශපාකුණ අු ණයි දීයගහ
අු ණයි කියන ජසා ශදක්  ශතෝරාශගන ක්රියාත්තමක කළා. ස
වාශේම අේපානගස ජස හැරවුේ සකකශයන්ත හේබන්තශතාටට
වැඩිපුර වුර ශගනියන්තන අව ය මූික පියවර තැබුවා. ස
ශවනුශවන්ත රුපියල් මිියන 4 000්  ශවන්ත කළා. එය ශේ.ආර්ල.
ජයවර්ලෙන ජනාධිපතිුමා තමයි පටන්ත ශගන තිබුශණ්. ශමය ිවය
යුුයි.
ගරු කථානායකුමනි අපි මාතර ිනසවත්රි් කය නිශයෝජනය
කරන මන්තීවරුන්ත ිවධියට අශේ හෘදය සා් ිය අශපන්ත අහනවා
“උඹසාට සේජා නැද්ද අවුරුදු 700කට පසුවත්ත ශේකට නි වචිත
උත්තතරය් 
ශගශනන්තන
උඹසා
අසමත්තද?”
කියසා. ශේදවාචකයකට පසුව අපට බසන්තන යන්තන පුළුවන්ත; පාන්ත
ශබදන්තන පුළුවන්ත; ඔරුවින්ත යන්තන පුළුවන්ත; නම ගහසා
ශද් පාසන ප්රචාරය්  ඇති කර මනාප ගන්තන ශනාශය්  වයාපෘති
කරන්තන පුළුවන්ත. අපි ශේක ඉතිහාසය පුරාම කරසා තිශබනවා.
සවාට නැවතීම තියන්තන අවසවථාව ශේකයි ගරු කථානායකුමනි.
අතිගරු ජනාධිපතිුමා මාතරට පැමිණි ශවසාශක නිල්වසා ගඟ
උුරා පිටාර ගැසිමට ශහවුව අපි කිකවා. ගරු සුනිල් හඳුන්තශනත්තති
මන්තීුමා එ්  ශදය්  ගැන කිකවා. ගරු කථානායකුමනි
උදාහරණය්  ිවධියට මම ශදය්  කියන්තනේ. 2003 වසශර්ලදී
ගංවුර ආවාට පසුව පිසදුව කන්තදවත්තශතන්ත තිශබන bund එක;
ශකරගේපිට bund එක කැපුවා. කපසා වුර බසවසසා නගරය
ශබ්ලරා ගත්තතා. ගරු කථානායකුමනි ස ශවසාශක අහිංසක
ශගාිවශයෝ කිකවා ශමතැන සවිර anicut එක්  හදන්තන ඊළඟ
ගංවුර ආශවාත්ත ආපුණ කපන්තන ශවයි කියසා. කශළව නැහැ. දැන්ත
ශවසා තිශබන්තශන්ත ශමාක් ද? ශමවර එතැනම නැවත කැපුවා.
අතිගරු ජනාධිපතිුමා මාතරට පැමිණි අවසවථාශක පැවැති
රැසවීශේ දී අපි ශයෝජනා කළා ශේ රැසවීම ඉතිහාසයට එකු
ශවන්තනත්ත එ් ක ශමතැන සවීර anicut එක්  බඳින්තන අද ශේ
සාකච්ඡාශකදී තීන්තදුව්  ගන්තන කියසා. ගරු ආපදා කළමනාකරණ
අමාතයුමනි එම රැසවීශේදී ස තීන්තදුව ගත්තශත්ත නැහැ. ස ගැන
කනගාටු ශවනවා.
හ් මන පාර - මාතර ශබෝධිය ළඟ ඉඳසා කිශසෝමීටර්ල ශදකමංතීරු හතරට පළල් කරන්තන කානු පද්ෙති හදන්තන දැනට අවුරුදු
5කට පමණ ඉසවසරයි ශකාන්තත්රාත්ත ප්රදානය කශළව. නු ත්ත රුපියල්
මිියන 600්  මින නිසා ශබෝධිය ළඟ ඉඳසා ුඩාශක ශකළවරට
සක ඉින කරන්තන බැරිශවසා තිශබනවා. ශේදවාචකය් . ස රුපියල්
මිියන 600ක ු දස සබා ශදන්තන.

ගුණ කථානායකුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Order,please! ගරු මන්තීුමනි ඔබුමාට තව ිවනාඩි 3ක
කාසය්  තිශබනවා.
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ගුණ ඩලස් අලහප්වපුණම මහතා

(மொண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ශහාඳයි ගරු කථානායකුමනි.
ශේ ුඩාව පාශර්ල කානු පද්ෙතිය හදසා පාර උසව කරසා
මංතීරු 4ට හැදුවා නේ ුඩාව හිත්තතැටිය ශකරගේපිට සහ අවට
ප්රශද් වස යේ ප්රමාණයකට ශමම ගංවුර පාසනය කරන්තන
පුළුවන්තකම්  සැශබනවා. මම ශේ සභාශවන්ත ඉල්සනවා
කරුණාකරසා අ්ම ගණශන්ත වන්තින ශගීම සඳහා රුපියල් බිියන
600් වත්ත සබා ශදන්තන කියසා. ස සඳහා නායකත්තවය ගන්තන
කියසා මම ඉල්සා සිටිනවා. ශසාකු ු දස්  ශනාශවයි. අශේ ගරු
ඇමතිුමන්තසාට වාහන ගන්තන ශකායි තරේ ු දස්  ිවයදේ
කරනවාද? මම ිව වවාස කරනවා කවුරු හරි ඉිනරිපත්ත ශකිව කියසා.
ඇමතිුමන්තසාට වාහන අව ය ශවන්තශන්ත නැහැ කියසා කියනවා
ශනාශවයි. ශේ ශමාශහාතට ප්රු ඛත්තවය ශදන්තන.
ශතෝරාශගන
ශමයට ප්රු ඛත්තවය ශදන්තනය කියසා මා ශයෝජනා කරනවා.
ගරු කථානායකුමනි ශවසාව තිශබන හැටියට අවසාන
ව ශයන්ත දැනට උද්ගත ී තිශබන ආපදා තත්තත්තවයන්ත
කළමනාකරණය කිරීම සඳහා සමසවත සකාබද්ෙ ිවප් ෂය
ශවනුශවන්ත ශයෝජනා කිහිපය්  ශකටිශයන්ත ශකගශයන්ත ඉිනරිපත්ත
කරන්තන මා කැමැතියි.

ගරු කථානායකුමනි කෘි කාර්ලමික හානි ණය ඉතාම
අර්ලබුදයකයි තිශබන්තශන්ත. පැළපත ශගායම ිවනා ශවසා. ශේ
මන්තීුමා කිකවා මීට ඉසවශසල්සා ශේදවාචකයන්තවසදී ඇති වුණු
තත්තත්තවයන්ත පිළිබඳව. ගරු කථානායකුමනි අවුරුදු 500ක
7000ක ිඛිත ඉතිහාසය ශගන බැ දශවාත්ත වසර ශදකහමාර් 
වැනි ශකටි කාසය්  ුළදී -මාස 30්  ඇුළතදී- ශේ රශේ ජාතික
වයසනයන්ත ශේදවාචකයන්ත 8්  සිද්ෙශවසා තිශබන බව මතක
තබාගන්තන. 2074 ශනාවැේබර්ල මාසශයන්ත පටන්ත ගත්තතාම
හපුතශල් මීරියබැද්ද ප්රශද් ය නාය ගියා. ඊළඟට සාමසවසර
කන්තද නාය ගියා. ඊට පසවශසව සාසාව යුද හු දා කඳවුශර්ල අිව
ගබඩාව පිපිරී යාශේ සිද්ධිය ඊළඟට බරපතළ නියඟය්  -අවුරුදු
40කට පසුව- ආවා. ඊට පසවශසව ශකාළඹ යටවුණා මීශතාටු ල්ශල්
කුණු කන්තද නාය ගියා ඊට පසවශසව නැවත ශකාළඹට ගංවුර
ගසසා තේටු හශත්ත තේටු අශේ ශගාඩනැඟිි බිමට සමතසා වුණා.
මාස 30්  ඇුළත ජාතික වයසනයන්ත 8්  සිද්ෙ වුණා. අපි
අනුරකයි ඉන්තශන්ත.

ගුණ කථානායකුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු මන්තීුමනි ඔබුමාශේ කථාව අවසන්ත කරන්තන.

ගුණ ඩලස් අලහප්වපුණම මහතා

(மொண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ගරු කථානායකුමනි ිවනාඩියකින්ත අවසන්ත කරන්තනේ.
රාජය නිසොරින්ත සඳහා ශපාසි රහිත ණය්  වහාම ක්රියාත්තමක
කරන්තන. ස වාශේම තිශබන ණය reschedule කරන්තන ඕනෑ.
මිනිසුන්තට ණය ශගවන්තන පුළුවන්තකම්  සැබී නැහැ. ස වාශේම
කර්ලමාන්තත හා වයාපාර හිමියන්ත ශවනුශවන්ත ශපාසි රහිත ණය් 
ශහෝ ආොර ශදන්තන. ස ිවතර්  ශනාශවයි ගරු කථානායකුමනි.
මාතර
නිල්වසාව
ශවනුශවන්ත
පමණ් 
ශන්තවාසික
ඉංජිශන්තරුවරයකු පත්ත කරන්තන. ිනසවත්රි්  වාරිමාර්ලග ඉංජිශන්තරුවකුට
ිවතර්  එය භාර ශදන්තශන්ත නැුව අත්ත දැකීේ සහිත ශන්තවාසික
ඉංජිශන්තරුවරයකු පත්ත කරන්තන. ස වාශේම නිල්වසා ශයෝජනාශක

ුන්තවන අිනයර ක්රියාත්තමක කරන්තන. අනාර් ිත ප්රශද් වස පසවශගාඩ කන්තද වන්තන පුළුවන්ත ශරාටුඹ කන්තද වන්තන පුළුවන්ත
ශමාරව්  කන්තද වන්තන පුළුවන්ත- ජීවත්ත වන ජනතාවට වහාම ශේ
සතිය ඇුළත ඉඩේ සබාදීම සඳහා කටයුු කරන්තන. ගරු
සභානායකුමනි රාජය සමාගේවසට ශහෝ ශකාේපැනිවසට අයිති
වුවින්ත ඉඩේ ශවන්තකරසා ස පිළිබඳව වහාම තීන්තදුව්  ගන්තන අද
දවශසව අධිෂවඨානය්  ඇති කර ගන්තනය කියා ඉල්සා සිටිමින්ත
ඔබුමාට කෘතශකින ශවමින්ත මා නිහඬ වනවා
ගරු
කථානායකුමනි. ශබාශහාම සවුතියි.

ගුණ කථානායකුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශබාශහාම සවුතියි ගරු මන්තීුමනි.
ඊළඟට ගරු අනුර ප්රියදර්ල න යාපා අමාතයුමා.

[පූ.භා. 77.33]

ගුණ අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා (ණපදා කළමනාකරණ
අමාතයුමා)
(மொண்புமிகு அநுர பிொியதர்ஷன
முகொகமத்துவ அகமச்சர்)

யொப்பொ

-

அனர்த்த

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of
Disaster Management)

ගරු කථානායකුමනි, අශේ හඳුන්තශනත්තති මන්තීුමාට මම
ඉතාමත්තම සවුතිවන්තත ශවනවා, ශේ වාශේ කාසින ිවවාදය් 
සේබන්තෙශයන්ත එුමා පාර්ලිශේන්තුවට ශමවැනි ශයෝජනාව් 
ඉිනරිපත්ත කිරීම පිළිබඳව. මම කථා කරන්තන ආරේභ කරන ශකාටම
ශේ කාරණය කියන්තන කැමැතියි. ිවශ වෂශයන්තම සුනාමිශයන්ත
පසවශසව අශේ රශේ ආපදා කළමනාකරණ අමාතයාං ය්  සහ
පනත්  2005 ශවන ශකාට ශේ පාර්ලිශේන්තුව සේමත කරසා
තිශබනවා. ස හරහා ආපදා කළමනාකරණ මෙයසවථානය් , ආපදා
කළමනාකරණය සඳහා ජාතික කවුන්තසසය් , 2014 ශවන ශකාට
ස සඳහා වැඩ පිළිශවළකුත්ත අපි සේමත කරසා තිශබනවා. ශේ වැඩ
පිළිශවශළවදී අපි ජාතයන්තතර සජන්තසි සමඟ වැඩ කරනවා; ජාතික
අමාතයාං
සමඟ වැඩ කරනවා; ජනාධිපතිුමා ඇුළු
අගමැතිුමා සමඟ වැඩ කරනවා. ස අනුව ශේශ්  තිශබන සරසම
සැසසුම මම ඉිනරිපත්ත කරන්තන කැමැතියි.
අශේ රශේ ප්රොනම වයසන ඇති ශවන්තශන්ත ජසය පාිවච්චි
ශවසා. එ් ශකෝ වැසවශසන්ත ඇති ශවන ගංවුර, එශහම නැත්තනේ
නාය යෑේ, එශහම නැත්තනේ සැඩ සුළං. සවා තමයි අශේ රශේ
ප්රොනම ආපදා හැටියට සැසශකන්තශන්ත. වැසි සේබන්තෙ
ආපදාවකදී අපි ප්රොන ව ශයන්තම අං ය්  එ් ක සේබන්තෙ
ශවනවා.
ස
තමයි, කාසගුණිවදයා
ශදපාර්ලතශේන්තුව.
කාසගුණිවදයා ශදපාර්ලතශේන්තුව ශේ ශතාරුරු සබා දීශේදී ඔවුන්ත
පාිවච්චි කරනවා, Numerical Weather Prediction - NWP කියසා තා් ෂණය් . ස වාශේම ස ශගාල්සන්තට සබා ගන්තන
පුළුවන්ත සැටසයිේ තා් ෂණ රමශකදයත්ත ස ශගාල්සන්ත පාිවච්චි
කරනවා. ිවශ වෂශයන්තම සංකාශක කාසගුණය පිළිබඳව සාකච්ඡා
කිරීශේදී අපට ජාතයන්තතර ආයතන මත පමණ්  යැශපන්තන බැහැ.
මම එක උදාහරණය්  කියන්තනේ. පසුගිය ිනන කිහිපශේදීම
බීබීසී එක වාර්ලතා ශකරුවා, අපට මිි මීටර්ල 300ක වැසවස්  එනවා
කියසා. නු ත්ත කාසගුණ ිවදයා ශදපාර්ලතශේන්තුව කියන හැටියට
අපට එශහම ශවන්තශන්ත නැහැ. අපි කුඩා දූපත්  නිසා අපට උඩින්ත
තිශබන වසාකුළුවස ක්රියාකාරිත්තවය ශවන ශවන අං වසට ගමන්ත
කරන්තන
පුළුවන්ත.
ශකශසව
ශවතත්ත, කාසගුණ
ිවදයා
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ශදපාර්ලතශේන්තුව ශගශනන වාර්ලතාව අනුව ගංවුර පිළිබඳ
තත්තත්තවයන්ත වාරි මාර්ලග ශදපාර්ලතශේන්තුව ිවසින්ත අපට දන්තවනවා.
ස දන්තවන ශකාට කාසගුණ ිවදයා ශදපාර්ලතශේන්තුශක ශතාරුරත්ත,
වාරිමාර්ලග ශදපාර්ලතශේන්තුශක ශතාරුරත්ත අශේ ආපදා
කළමනාකරණ මෙයසවථානය සබා ගන්තනවා. අපට ආපදා
කළමනාකරණ මෙයසවථානය්  තිශබනවා. ස මෙයසවථානය සුව
තා් ෂණය තිශබනවා. අපි ස හරහා තමයි අනුරු ඇඟීශේ
ප්රකා - weather warnings - නිකුත්ත කරන්තශන්ත. මම ස ශතාරුරු
ගැන බැ දවා. මා ළඟ තිශබනවා, ස ිවසවතර. අපි අව ය කරන
සිය දම weather warnings නිකුත්ත කරසා තිශබනවා. මා ළඟ
තිශබන ිවසවතර මම තු න්තනාන්තශසවසාට ශපන්තවන්තන මම කැමැතියි.
ස නිසා මම ශේ ශසාේ වාර්ලතා සභාගත කරන්තන කැමැතියි. ස
අනුව 24 ඉඳසා 2 ද් වා අප ළඟ තිශබන සිය දම ශසාේ වාර්ලතා
ඉිනරිපත්ත කරන්තන මම කැමැතියි.
මිිමීටර්ල 750කට වඩා වහින බව කිකවාට පසවශසව, 24වැනිදා
ශවන ශකාට ිනගින්ත ිනගටම ශේ අනුරු ඇඟීම -ස සිය දම
ශතාරුරු- මාෙය ආයතන ශවත දීසා තිශබනවා. මට ු ණ ගැසුණු
ිවශද් මාෙය වාර්ලතාකරුශව්  කිකවා, ඔවුන්තට ස සිය ද ශතාරුරු
හු  වුණා කියසා. ස ශතාරුරු සැබීම අනුව මාෙයවසටත්ත, ස
වාශේම අශේ තිශබන අශන්  ආයතනවසටත්ත අපි දැනුේ දීේ
කරසා තිශබනවා.
ිවශ වෂශයන්තම, ශමවැනි ශදයකදී ප්රොනම කාර්ලයය්  ඉටු
කරන කණ්ඩායම තමයි ශ්රී සංකා යුද හු දාව. ස නිසා ස අයශේ
පුුණණුීේ සඳහා අපි යුද හු දාව, නාිවක හු දාව ඇුළු ත්රිිවෙ
හු දාවට පසුගිය අවුරුද්ශද් රුපියල් මිියන සියය්  දීසා
තිශබනවා. ස වාශේම, ශේ කාර්ලයශේ ඊළඟ ශකාටස තමයි,
ිනසාපතිවරයා ප්රු ඛ රාජය පරිපාසන අමාතයාං ශේ කණ්ඩායම.
ශේ කණ්ඩායම තමයි ආසන්තනතම ප්ර වනය භාර ගනු සබන්තශන්ත. ස
අනුව මම දන්තනවා ශේ ශතාරුරු දීසා තිශබන බව. මම ස ශසාේ
සටහන්ත සියල්සම සභාගත* කරනවා.
ශේ ශතාරුරු සියල්සම සැබුණාට පසවශසව ස අය
loudspeakers ශයාදසාත්ත ශබාශහෝ තැන්තවස ශේ අනුරු ඇඟීම
කරසා තිශබනවා. අපි කථා කරන්තශන්ත මිය ගිය අය ගැන පමණයි.
ශේ අනුරු ඇඟීම කිරීම නිසා සමහර අයශේ ජීිවත ශබ්ලරිසා
තිශබනවා. නු ත්ත අනුරු ඇඟීම ගණන්ත ශනාගත්ත සමහර අයශේ
ජීිවත අහිමි ශවසා තිශබනවා. මම කියන්තශන්ත නැහැ අපට ිනයුණු
තා් ෂණය්  තිශබනවා කියසා. නු ත්ත සෑශහන උත්තසාහය් 
කරසා තිශබනවා ශේ අයට දැනුේ ශදන්තන. සමහර අය ස දැනුේදීම
ගණන්ත ශනාගැීමමත්ත ශේ හැම සිද්ධියකම අපට සේබන්තෙ ශවසා
තිශබන ප්රොන කාරණාව් . [බාො කිරීම් ]

ගුණ (වවදය) නින්ද ජයතිස්ස මහතා

(மொண்புமிகு (கவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa)

ග්රාම නිසොරි වසේ පන්තදහසව ගණන්  ශේශකන්ත ආපදාවට
පත්ත වුණා. ස අතරින්ත ග්රාම නිසොරි වසේ කීයක ඔබුමන්තසා ඔය
ිවධියට බ්ලද ිවකා න යන්තත්ර මඟින්ත අනුරු ඇඟීේ කරසා
තිශබනවාද?

ගුණ අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා

(மொண்புமிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

මම දන්තනා හැටියට ස කාර්ලයය අයිති ශවන්තශන්ත ප්රාශද්ය ය
ශල්කේවරයාටයි. [බාො කිරීම් ] ප්රාශද්ය ය ශල්කේවරයා, -

—————————
* පුස්තකාලව තබා ඇත.

* நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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[බාො කිරීම් ] කළුතර ිනසවත්රි් කශේ ආපදා කළමනාකරණ
ප්රොන මෙයසවථානය්  තිශබනවා. පසුගිය කාසශේ, -අශේ
සමරසිංහ ඇමතිුමාශේ කාසශේ- සකට ිව ාස ු දස්  වැය
කරසා තිශබනවා. ගරු කථානායකුමනි, ස නිසා දැනුේ දීේ කරපු
බව තමයි මට වාර්ලතා ශවසා තිශබන්තශන්ත. ශමාකද, ශේ සැසසුශේ
අන්තතිම ශකාටශසව ඉන්තශන්ත ිනසාපතිවරු සහ ප්රාශද්ය ය ශල්කේවරු.
කවුරු හරි කල්පනා කශළාත්ත ප්රාශද්ය ය ශල්කේවරු, ිනසාපතිවරු
සහ ග්රාම නිසොරිවරු ශේශ්  ශවනත්ත ශකාටස්  කියසා, අපට
ශේ සැසසුම ක්රියාත්තමක කරන්තන බැහැ. ස අයත්ත ශේශ් 
ශකාටස් . ස කියන්තශන්ත ප්රොන ආපදාව්  ශවනවා නේ, සක
හු දාවන්තට දැනුේ දීම්  අශේ රමශකදය අනුව තිශබනවා.
හු දාවන්තට දැනුේ දුන්තනාට පසවශසව ස අය ිව ාස ශවශහස්  දරසා
යේ යේ වැඩ ශකාටසව රාශිය්  කරනවා.
ස අවසවථාශකදී හු දා භටයින්ත 8,500කට වඩා ශයාදවා තිබුණු
බව මා කියන්තන කැමැතියි. කෑම ශකල් පමණ්  එ් ස් ෂයකට
වැඩි ප්රමාණය්  ස අය සබා දීසා තිශබනවා. ස කාසය ුළ
canteens හතකින්ත කෑම හදසා තිශබනවා. ස නිසා කවුරු ශහෝ
ආණ්්ශක ආපදා කළමනාකරණ සැසසුම අසාර්ලථකයි කියසා
කියන එකට මා සේපූර්ලණශයන්තම එකඟ ශවන්තශන්ත නැහැ. ශමාකද,
වැඩ කරසා තිශබනවා. නාිවක හු දාව ගසවා ගැීමේ භට
කණ්ඩායේ 720්  ඩිංගි ශබෝේටු 720්  එ් ක ස අව ය කටයුු
කරසා තිශබනවා. නාිවක හු දාව ිවතර්  rations එ් ස් ෂයකට
වඩා පසුගිය කාසශේ ශබදසා තිශබනවා. ගරු කථානායකුමනි,
ගුවන්ත හු දාව ගුවන්ත පැය 277කට වඩා ගමන්ත කරසා තිශබනවා.
එක ගුවන්ත පැය්  වටිනවා ශඩාසර්ල 7,500්  ිවතර.
ස ිවතර්  ශනාශවයි, sorties 249්  කරසා තිශබනවා කියසා
ස අය මට දැනුේ දුන්තනා. ස නිසා ගරු කථානායකුමනි, මා ශේ
ු ින්තම කියන්තන උත්තසාහ කරන්තශන්ත, යේ කිසි ආපදාව්  අපට
ඇති ශවන ශකාට අපි ස ආපදාවට සූදානේ ශවන ිවධියයි. ස
සුදානේ කිරීම කරසා දැනුේ දුන්තනාට පසවශසව සියල්ශසෝම ශේකට
සේබන්තෙ ශවනවා. සිය දම රජශේ නිසොරින්ත, ිවශ වෂශයන්ත
ිනසාපතිවරයා ඇුළු පිරිස
සේබන්තෙ ශවනවා. හතරවැනි
කාරණාව තමයි පහසුකේ සැසසීම. එම ජනතාවට ප්රාශද්ය ය
ශල්කේවරයා එශහම නැත්තනේ ග්රාම නිසොරිවරයා පහසුකේ
සපයන්තන ඕනෑ.

ගරු කථානායකුමනි, තවම අශේ රශේ ආපදා බුණස
ව ශයන්ත සිදු ශනාවන නිසා අපි ආපදා
කළමනාකරණ
මෙයසවථාන හදසා නැහැ. අපට ස සේබන්තෙශයන්ත ප්ර වනය් 
තිශබන බව ඇත්තත. ගිය අවුරුද්ශද් අපි ආසියානු සංවර්ලෙන
බැංකුශක ශයෝජනා රමය්  අනුව සක පටන්ත ශගන තිශබනවා. ස
අනුව ගේපහ, බදුල්ස සහ කෑගල්ස ප්රශද් වස අපි ආපදා
කළමනාකරණ මෙයසවථාන හදමින්ත යනවා ශේ ශවන ශකාට. අපි
ස කටයුු එතැන්ත සිට පුළුල් කරමින්ත යනවා. ශේ ශවන ශකාට අපි
පාිවච්චි කරන්තශන්ත ප්රජා ාසා, පන්තසල් සහ ශවනත්ත ශද්වසවථාන.
ස කටයුත්තශත්තදී ජනතාවට කෑම සබා දීම සඳහා අපි හැම
ශවසාශකම ිනසාපතිවරයාට අව ය උපශදසව සබා දීසා තිශබනවා.
ිනසාපතිවරයාට කරන්තන තිශබන්තශන්ත අදාළ තැන්තවින්ත කෑම
අරශගන ශදන එක, උයසා ශදන්තන කටයුු කරන එක, ිවයළි
සසාක ශදන්තන කටයුු කරන එක. සවා කරසා අපට බිල් ඉිනරිපත්ත
කළාම රජය ස ු දල් ශගවනවා. ශේ ශවනුශවන්ත අපි ශේ ශවන
ශකාට රුපියල් මිියන 266්  ිවයදේ කරසා තිශබනවා. සක
ප්රමාණවත්ත ශනාශවනවා නේ තව සතියකට එහා පැත්තත ආහාර
සසාක ශදන්තනත්ත අපි සූදානේ ශවසා ඉන්තනවා. ශේ අවසවථාශකදී
ඉිනරිපත්ත වුණු තව එක කාරණාවකට මා එකඟ ශවනවා.
ිවශ වෂශයන්ත ශබාශහෝ අයට යන්තන තැන්  නැතිව ඉන්තනවා.
ශගවල් සේපූර්ලණශයන්ත කැඩිසා. ස නිසා අපි කැබිනේ මණ්ඩසයට
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ඉිනරිපත්ත කරන්තන බසාශපාශරාත්තු ශවනවා, ස ශගාල්සන්තශේ
නිවාස සැශබන ශත්  ස අය සඳහා ශගවල් කුසි දීමනාව්  සබා
ශදන කාරණාව. ස වාශේම අපට අව යයි, ශේ අය පිනංචි
කරීමට. සක තමයි අපට තිශබන ශසාකුම ප්ර වනය.
පිනංචි කරීම සඳහා අපට වැඩ පිළිශවළ්  අව යයි. සමහර
තැන්තවස පිනංචි ශවන්තන බැහැ. NBRO ආයතනශේ අවසරය
සැශබන ුරු පිනංචි ශවන්තන බැහැ. එවැනි අයට රජශේ ඉඩේ ශහෝ
ශපෞද්ගික ඉඩේ සබාදීසා ස අය පිනංචි කරන නිවාස වැඩ
පිළිශවළ්  ක්රියාත්තමක කරන්තනට අපි කල්පනා කරසා තිශබනවා.
ජාතික ශගාඩනැඟිි පර්ලශේෂණ සංිවොනය ිවසින්ත ආපදා
අවසවථාවස පිනංචි ිවය හැකි ආකාරය පිළිබඳ උපශදසව සිය දම
සවථානවසට සබා දීසා තිශබනවා. එකී උපශදසව ඇුළත්ත ජාතික
ශගාඩනැඟිි පර්ලශේෂණ සංිවොනය ිවසින්ත ඉිනරිපත්ත කර ඇති
"සුර් ිත නිවස්  ඉිනකිරීම සඳහා උපශදසව"නමැති ශපාත
තු න්තනාන්තශසවසාශේ ප්රශයෝජනය සඳහා මම සභාගත* කරන්තනට
කැමැතියි.
ගරු කථානායකුමනි, ස වාශේම ආපදාව්  ඇති ශවන
තැන්තවස නිවාස සෑදීම සඳහා සැසසුේ ුන්  සකසව කරසා, ස
සැසසුේ ුන සිය ද අං වසට ඉිනරිපත්ත කරසා තිශබනවා. ස
සැසසුේ ුන අනුව තමයි දැන්ත අරනායක ප්රශද් ශේ නිවාස
සෑශදන්තශන්ත. මීට ශපර මම සභාගත කරන සද "සුර් ිත නිවස් 
ඉිනකිරීම සඳහා උපශදසව" නමැති ශපාශතහි ස සැසසුේ ුන
ඇුළත්ත ශවනවා. ස අනුව යේ නිවාසය්  නැවත ඉින කර ගැීමම
සඳහා රජශේ සැසසුම අනුව රුපියල් මිියන 7.2්  සබා ශදන්තනට
කටයුු කරසා තිශබනවා. සංකාශක ආපදාවට ස්  වුණු නිවස් 
ශවනුශවන්ත ශමපමණ ිව ාස ු දස්  ශවන්ත කරසා තිශබන
පළු වන අවසවථාව තමයි ශේ රජය ආවාට පසුව රුපියල් මිියන
7.2් , රුපියල් ස් ෂ 72්  සබා දීම.
ගරු කථානායකුමනි, ආපදා ඇති ශවන බව ඇත්තත. නු ත්ත
කාසගුණ ිවදයා ශදපාර්ලතශේන්තුව ආපදා ඇතිීම -

ගුණ සුනිල් හඳුන්වනත්ති මහතා

(மொண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ශගදරක පූර්ලණ හානියකට රුපියල් ස් ෂ 25්  ශදනවා කියසා
කිකවා ශන්ත. ස කියන්තශන්ත රුපියල් මිියන 2.5යි. ඔබුමා දැන්ත
කියනවා, ශගය්  හදා ගන්තන රුපියල් මිියන 7.2්  ශදනවා
කියසා. සශ්  ශත්තරුම ශමාක් ද ගරු ඇමතිුමනි?

ගුණ අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා

(மொண்புமிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

මම ඔබුමාට ස ර් ෂණය ගැන පැහැිනි කරන්තනේ ශකෝ.
ගරු කථානායකුමනි, ශේ ආණ්්ව පැමිණියාට පසු 2076දී තමයි
සංකාශක ඉන්තන සිය දම පුද්ගසයින්ත සහ නිවාස ර් ෂණය කරසා
තිශබන්තශන්ත. මම හිතන්තශන්ත නැහැ ආසියාශක ශවන කිසිම රට් 
එවැනි ර් ෂණය්  කරසා තිශබනවා කියසා. ගිය අවුරුද්ශද් අය
වැශයන්ත අපි ස සඳහා රුපියල් මිියන 300්  ිවයදේ කරසා
තිශබනවා. ර් ෂණ සමාගම ශේක ප්රතිර් ෂණය කරනවා.
ප්රතිර් ෂණය කළාට පසු අපට අසාභශේ ශවනස හේබ ශවනවා. ස

—————————
* පුස්තකාලව තබා ඇත.

* நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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අනුව අපි සාමානය ිවපතකදී මිය ගිය ශකශනකුට රුපියල්
100,000්  සබා ශදනවා. එශත්  තිබුශණ් රුපියල් 75,000යි ගරු
මන්තීුමනි.
ඊළඟට, යේකිසි ආකාරයකින්ත නිවසකට පූර්ලණ හානිය් 
වුශණාත්ත රුපියල් ස් ෂ 25්  සහ අර්ලෙ හානිය්  සඳහා ඊට
අ්ශවන්ත සබාදීම කරනවා. අපි ශේ කථා කරන්තශන්ත ර් ෂණ රමය
ගැන ශනාශවයි. යේකිසි ආකාරයක ිවපතකට පත්ත ූ  ශකශනකු
ර් ෂණයටත්ත හිමිකේ කියනවා. ඊට අමතරව අපි හදසා තිශබන
නිවාස සැසසුම රුපියල් ස් ෂ 72න්ත හදන්තනට පුළුවන්ත. වර්ලග අඩි
650ක නිවාසශේ model එක හදන්තනට ස් ෂ 72්  වැය ශවනවා
කියසා තමයි අපි ගණන්ත හදසා තිශබන්තශන්ත. ස අනුව ස අයට එම
ස් ෂ ිවසිපශහන්ත නිවස හදා ගන්තනත්ත පුළුවන්ත. ස් ෂ ිවසිපහට
අයත්ත ශනාවන අවසවථාවසදී අපට ස අයට ස් ෂ 72්  සබාශදන්තන
පුළුවන්ත. අරනායක ප්රශද් ශේ අයට අප එශහම සබාදී තිශබනවා.
මම එය පැහැිනි කරන්තනේ. ශේ සේබන්තෙශයන්ත ු ළු
ආසියාශවන්තම ප්රථම ර් ෂණය කර තිශබන්තශන්ත ශ්රී සංකාව නේ
අප ස ගැන ආඩේබර ශවන්තන ඕනෑ, ගරු මන්තීුමනි. ශේශ්  අ්
පා් තිශබන්තන පුළුවන්ත. මම සක පිළිගන්තනවා. තු න්තනාන්තශසවසා
කියන්තන පුළුවන්ත ස් ෂය්  මිනයි කියා. සක ඇත්තත. ස් ෂය
ප්රමාණවත්ත ශනාශවයි කියා අපත්ත කල්පනා කරනවා; අතිගරු
ජනාධිපතිුමාත්ත හිතනවා. එවැනි අවසවථාවස, ස් ෂය කියන
ප්රමාණය වැඩි කරන්තශන්ත ශකාශහාමද කියා අප ආපුණ සැරය් 
ර් ෂණ සමාගේ සමඟ කථා කරන්තන ඕනෑ. ස අනුව වැඩි
premium එක් ,-

ගුණ සුනිල් හඳුන්වනත්ති මහතා

(மொண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු ඇමතිුමනි, මම ශේ ගැන දන්තශන්ත නැහැ. ස නිසා
දැනගන්තනමයි ශේ ප්ර වනය අහන්තශන්ත. එම ර් ෂණශේ ක්රියාවිය
ප්රතිර් ෂණය කර ශනාතිශබනවා නේ, ශේ කියන හානියට සක
අදාළ ශවනවාද, නැද්ද කියා තර්ලකය්  තිශබනවා ශන්ත.

ගුණ අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා

(மொண்புமிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

කැබිනේ මණ්ඩසය ස පිළිබඳව සාකච්ඡා කළා.

ගුණ සුනිල් හඳුන්වනත්ති මහතා

(மொண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

එහි ඇත්තත තත්තත්තවය ශමාක් ද? දැනට ඔය ර් ෂණ රමය
ප්රතිර් ෂණය කරසාද තිශබන්තශන්ත?

ගුණ අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා

(மொண்புமிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ඔක. ප්රතිර් ෂණය කිරීම ර් ෂණ සමාගශේ කාර්ලයය් .
නු ත්ත, රජය අනිවාර්ලයශයන්තම ස ු දස ශගවනවා.

ගුණ සුනිල් හඳුන්වනත්ති මහතා

(மொண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ස කියන්තශන්ත, ස ර් ෂණ රමශයන්ත ආවරණය වන රුපියල්
ස් ෂ 25ත්ත ඔබුමන්තසා ශගවනවාද?

ගුණ අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා

(மொண்புமிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ඔක, ශගවනවා.
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ගුණ සුනිල් හඳුන්වනත්ති මහතා

ගුණ ඩලස් අලහප්වපුණම මහතා

(The Hon. Sunil Handunnetti)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

(மொண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

රජය ශගවනවාද?

ගුණ අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා

(மொண்புமிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ඔක. [බාො කිරීම් ] නැහැ. අපට ර් ෂණ සමාගම දීපු
ශතාරුරු තමයි, ස ර් ෂණය ප්රතිර් ෂණය කර තිශබනවාය
කියන එක. එතශකාට ශනාකිරීම පිළිබඳ ප්ර වනය්  නැහැ.
කැබිනේ මණ්ඩසශේින අප කථා ශකරුවා, ශකශසව වුවත්ත -එශසවද
වුවත්ත- අප එම ු දස ශගවන බව. මම තු න්තනාන්තශසවසාට
කියන්තනේ ස ශගවා තිශබන ු දල් ප්රමාණය. තු න්තනාන්තශසවසා සක
දැන ගන්තන එපා යැ. එශහම දැනගන්තශන්ත නැතිව වුණාම තමයි ශේ
ප්ර වනය ඇති වන්තශන්ත. Reinsurance කියන එක insurer ශේ
වගකීම් . ශගීම අප භාරශගන තිශබනවා. සක අප ශගවනවා.
සශ්  කිසි ප්ර වනය්  නැහැ. අප එහි වගකීම දරනවා.

(மொண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும)

ගරු අමාතයුමනි, ඔබුමා කියන කාරණය අපි පිළිගන්තනවා.
නු ත්ත සාසාව ශේදවාචකයට දැනට හරියටම වසරකුත්ත සතිය් 
ඉ් ම ශගාසව තිශබනවා.

ගුණ අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා

(மொண்புமிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

මා ස ගැනත්ත කියන්තනේ.

ගුණ ඩලස් අලහප්වපුණම මහතා

(மொண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

සාසාව සිදුීමට අදාළව යේ ප්රති තයකට අදාළ වන්තින
ශගීම්  ශේ වසරක කාසය ඉ් ම ගිහිල්සාත්ත සිද්ෙ ශවසා නැහැ,
ගරු අමාතයුමනි.

ගුණ ිණමල් රත්නායක මහතා

ගුණ අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා

(The Hon. Bimal Rathnayake)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

(மொண்புமிகு பிமல் ரத்நொயக்க)

ගරු ඇමතිුමනි, ශ්රී සංකා ර් ෂණ භාරය 2076දී ු දල් ශගවා
තිබුණා. ස ු දස සැබුණා. අශේ එම ර් ෂණ භාරශයන්ත අදාළ
සේපූර්ලණ ු දස ශගවා නැහැ කියා සාකච්ඡාව්  දැන්ත රශේ
තිශබනවා. මම අසා තිශබන ිවධියට සවවාභාිවක ිවපතකදී මිියන
10,000කට තමයි සේපූර්ලණ ර් ෂණය තිශබන්තශන්ත. සක සබන්තන
නේ අප සේපූර්ලණ ු දස ශගවා තිශයන්තන ඕනෑ. සක ශවසාද කියන
කාරණයයි අපට ඔබුමාශගන්ත දැනගන්තන ඕනෑ.

(மொண்புமிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ)

මා ස ගැනත්ත කියන්තනේ.

ගුණ ඩලස් අලහප්වපුණම මහතා

(மொண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ශමාක් ද සකට ශහවුව?

ගුණ අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා
ගුණ අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා

(மொண்புமிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

මිියන 300්  ර් ෂණය කළාට පසුව ජාතික ර් ෂණ භාර
අරු දස ගිය අවුරුද්ශද් නිවාස 69,103කට රුපියල් බිියන
3.735්  ශගවා තිශබනවා.

ගුණ ිණමල් රත්නායක මහතා
(மொண்புமிகு பிமல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ගිය අවුරුද්ද වන ිවට ශේ reinsure කර තිශබන සමාගශමන්ත
සංකාවට ශකාපමණ ු දස්  සැබුණාද?

ගුණ අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා

(மொண்புமிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

එයට පිළිුර දීම මා මශේ ශේ පැහැිනි කිරීම අතරුර
කරන්තනේ. සාසාව සිදුීම ශේ ර් ෂණයට අයත්ත වන්තශන්ත නැහැ.
සාසාවට ශගවා තිශබන හැම ු දස් ම ශගවා තිශබන්තශන්ත
රජශයන්ත.
මා තු න්තනාන්තශසවසාට කියන්තශන්ත 2076 මැයි මාසශේ ඇතිූ 
ගංවුර සේබන්තෙවයි. ස සඳහා අප භාණ්ඩාගාරශයන්ත ිවයදේ කර
තිශබනවා රුපියල් මිියන 2,067.67් . ඊට අතිශර්ලකව ජාතික
ර් ෂණ භාර අරු දශසන්ත පසුගිය ගංවුර ශවනුශවන්ත නිවාස
67,103්  සඳහා අපි ිවයදේ කර තිශබනවා රුපියල් බිියන
3.735් . ශේ ප්රමාණය තමයි පසුගිය ගංවුර සේබන්තෙශයන්ත අප
ිවයදේ කර තිශබන්තශන්ත.

(மொண்புமிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

සක මම දන්තශන්ත නැහැ. මම සක ඔබුමාට පැහැිනි
කරන්තනේ. අශේ නිශයෝජය ඇමතිුමා කථා කරනශකාට සක
ශවසා තිශබන ිවධිය ගැන කියාිව.

ගුණ කථානායකුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු අමාතයුමා, ගරු ඩසසව අසහේශපරුම මන්තීුමාට
ප්ර වනය්  තිශබනවා. ඔබුමා එයට පිළිුර ශදනවාද?

ගුණ අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා

(மொண்புமிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ඔක, ගරු කථානායකුමනි.

ගුණ ල්ෂය්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ශකාච්චර ශගකවත්ත මින  ද.

ගුණ සුනිල් හඳුන්වනත්ති මහතා

(மொண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු අමාතයුමනි, මම ඔබුමාට ශබශහිවන්ත සවුතිවන්තත
ශවනවා. ඔය කාරණය ඇත්තතටම ශමශසව ශබ්ලරා ගත්තශතාත්ත හරි.
ර් ෂණ භාර අරු දින්ත ශේ ශවසාශක සැබී තිශබනවා රුපියල්
මිියන 728් . භාණ්ඩාගාරය දී තිශබනවා රුපියල් මිියන
738් . ශේ ශදශකන්ත තමයි අර කියපු රුපියල් මිියන 266
සැශබන්තශන්ත. හැබැයි මා අහන්තශන්ත ශේකයි, ගරු අමාතයුමා. මම
ඔබුමාට කිකවා ශන්ත-
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පාර්ලිශේන්තුව

ගුණ අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා

(மொண்புமிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

සවා තවම ත් ශසවරු කරනවා.

ගුණ සුනිල් හඳුන්වනත්ති මහතා

(மொண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ජීිවත හානි සහ ශද්පළ හානි ශවනුශවන්ත ශගවන්තන රුපියල්
මිියන 8,869්  ඔබුමාට අව යයි ශන්තද?

ගුණ අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා

(மொண்புமிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ඔක.

ගුණ සුනිල් හඳුන්වනත්ති මහතා

(மொண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)
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සවවාභාිවක ආපදා ර් ෂණ ආවරණ ශසස සබා දුන්ත ු දස රුපියල්
මිියන 74.49යි. ශේ අනුව අමාතය මණ්ඩසශයන්ත ශවන්ත ූ  ු ළු
ු දස රුපියල් මිියන 2,280යි. ස අනුව අප නිවාස සාභින්ත
1,040ශදශනකු සඳහා ශගපැස කැපීම, අත්තතිවාරම දැමීම අවසන්ත
කර තිශබනවා. 200්  සඳහා බිත්තති බැඳීම අවසන්ත කර තිශබනවා.
ස අනුව ස කටයුු සියල්සම ශකශරනවා. ශේ ු දල් සියල්සම
රජය ශගවනවා. ු ළු ු දස රුපියල් මිියන 280්  ස ප්රශද් යට
සබා ශදන්තන කියසා රජය එකඟ ශවසා තිශබනවා. චීන රජය
ශගවල් 700්  හදනවා. හැබිටාේ ආයතනශයන්ත ශගවල් 80් 
හදනවා. "මහීපාස පදනම" එක්  හදනවා. ශපෞද්ගික ඉින කිරීේ හු දාව මඟින්ත ශගවල් 06්  හදනවා. ඩයශසාේ ආයතනශේ
"ශසශනහ සියපත" ශගවල් 30්  හදසා අපි භාර දුන්තනා. රයිශනෝ
ආයතනශයන්ත
ශගවල්
20් 
හදසා
භාර
දුන්තනා.
තවත්ත කණ්ඩායම්  භාර ශදන්තන තිශබනවා. ස අනුව කෑගල්ස
ිනසවත්රි් කශේ නාය යාශමන්ත ආපදාවට පත්ත ූ වන්තට සහන සැසසීම
ශවනුශවන්ත ිවතර්  රුපියල් මිියන 73 5ක ු දල් ශේ වන ිවට
ශවන්ත කර තිශබනවා.

(The Hon. Sunil Handunnetti)

එය ර් ෂණ භාර අරු දින්ත සැශබනවාද කියන එක සහතික
කර ගන්තනයි ඕනෑ.

ගුණ අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා

(மொண்புமிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

අනිවාර්ලයශයන්තම සැශබනවා. ත් ශසවරු කර ශනාමැති
අවසවථාවක තමයි අපට රුපියල් මිියන 725්  සහ රුපියල්
මිියන 750්  සැබී තිශබන්තශන්ත. ස අනුව අදාළ තැන්තවස
ත් ශසවරුව සිදු වනවා. තු න්තනාන්තශසව කියන ගණන ශහෝ ඊට වැඩි
ගණන ශහෝ සබා ශදන්තන ර් ෂණ භාර අරු දස සූදානේ බව-

ගුණ සුනිල් හඳුන්වනත්ති මහතා

(மொண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ප්රතිර් ෂණය හරියාකාරව සිද්ෙ ශවසා නේ තමයි එය
සැශබන්තශන්ත. එශහම ශනාවුශණාත්ත, ස පිළිබඳ වගකීම ඔබුමාටයි
භාර ගන්තන ශවන්තශන්ත.

ගුණ අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා

(மொண்புமிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

කිසි ප්ර වනය්  වන්තශන්ත නැහැ. මම තු න්තනාන්තශසවට
අවොරණශයන්ත කියනවා, ශමවර ගංවුර ශවනුශවන්ත ර් ෂණ භාර
අරු දස සබා ශදන්තන නියමිත ු දල් සියල්ස ස අයට සබා ශදන්තන
අප ක්රියා කරනවා කියා. ස ගැන කිසි ප්ර වනය්  ඇති කරගන්තන
එපා. එශසව ශනාවුශණාත්ත අපි කතා කරු .
ගරු කථානායකුමනි, කෑගල්ස ිනසවත්රි් කශේ ිවපතට පත්ත
පවුල් සංඛයාව 5,800යි. පුද්ගසයන්ත සංඛයාව 27,234යි. පූර්ලණ
නිවාස හානි 230යි. අර්ලෙ නිවාස හානි 7,845යි. තු න්තනාන්තශසවසාට
කියන්තන, ශේ වන ශකාට ස අය ශවනුශවන්ත අප සබා දී තිශබන
ප්රමාණය වන්තශන්ත-

ගුණ සුනිල් හඳුන්වනත්ති මහතා

(மொண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු අමාතයුමා, ඔය කියන්තශන්ත 2076 වර්ලෂය ගැනද, 2017
වර්ලෂය ගැනද?

ගුණ අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා

(மொண்புமிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

2016 වර්ලෂය ගැනයි. මා කරුණු ිනගටම කියාශගන යන්තනේ.
මහා භාණ්ඩාගාරය සබා දුන්ත ප්රතිපාදන රුපියල් මිියන 54.2යි.

තු න්තනාන්තශසවසා දන්තනවා, ශේ ශවසාශක අශේ රශේ ිවයළි
කාසගුණයකුත්ත තිශබන බව. ප්රාශද්ය ය ශල්කේ ශකාේඨාස 58කට
තවමත්ත අපි වුර ශබදනවා. ස අතරුර තමයි ශේ ආපදාව ඇති
වුශණ්. මම ඊශේ ශකාරියාශක තානාපතිුමා හු  වුණා. එුමාත්ත
කිකවා, "එුමන්තසාශේ රශේ එක ප්රශද් යක ිවයළි කාසගුණය් 
තිශබනවා. අශන්  ප්රශද් වස ගංවුර තිශබනවා." කියසා. අපි
ශේ වන ිවට සහන සැසසීමට ිවයදේ කර තිශබනවා, රුපියල්
මිියන 240.2් . අපි තවත්ත ිවයදේ කරනවා. ශේ ශමාශහාශත්තත්ත
අශේ ඇමතිුමකුශගන්ත බවුසර්ල ප්රමාණය්  සඳහා ඉල්සිම්  මට
සැබුණා. ස බවුසර්ල ප්රමාණය සබා ශදන්තන අපි කටයුු කරනවා.
ගරු කථානායකුමනි, ඇත්තත ව ශයන්තම සාසාව අිව ගබඩා
කඳවුර ගැනත්ත මම කථා කරන්තන ඕනෑ. අිව ගබඩා කඳවුශර්ල
පිපිරීශමන්ත ූ  හානිය ශවනුශවන්ත අපි ශේ වන ිවට වන්තින සබා දී
තිශබනවා. තු න්තනාන්තශසවසා ුණඟ ශදශන්  කියනවා සබා දීසා
නැහැයි කියසා. පිසූ ආහාර හා කඩිනේ සහනාොර සබා දීම සඳහා
රුපියල් මිියන 4.8්  වැය කර තිශබනවා. ත් ශසවරු වටිනාකම
රුපියල් මිියනයට අ් ප්රතිසාීනන්ත 7 37්  සඳහා රුපියල්
මිියන 760.9් , ස කියන්තශන්ත රුපියල් ස් ෂ 7609්  අපි සබා දී
තිශබනවා. ත් ශසවරු වටිනාකම රුපියල් මිියනයට වැඩි
ප්රතිසාීනන්ත සඳහා රුපියල් මිියන 5 4්  අපි වැය කර තිශබනවා.
නිවාස ත් ශසවරු පිළිබඳව අභියාචනා 48්  ඉිනරිපත්ත කර
තිශබනවා. ස සඳහා රුපියල් මිියන 4.2්  ශගවා තිශබනවා. ගෘහ
උපකරණ හානි සඳහා වන්තින සබා දීම සඳහා නිවාසසාීනන්ත 40කට
රුපියල් මිියන 320.6්  අපි ශේ වන ිවට ශගවා තිශබනවා. ස
වාශේම පූර්ලණ හානි ූ  හා වාසසවථානයට නුසුදුසු ශසස නිවාස
හානි ූ වන්තට රුපියල් 50,000ක කුසි දීමනාව්  සබා දුන්තනා. ස
දීමනාව වාරික පහ්  ශගකවා. ස සඳහා රුපියල් මිියන 9.2් 
වැය කළා. හානියට පත්ත ත්රි ශරෝද වයාපාරික සවථානවස ශසවවකයින්ත
සඳහා රුපියල් 70,000 බැගින්ත ප්රතිසාීනන්ත 375්  සඳහා රුපියල්
මිියන 3.75්  දීසා තිශබනවා. සත්තව හා කෘිකර්ලම හානි සඳහා
ශගාීන්ත 209කට රුපියල් මිියන 74.95්  දීසා තිශබනවා.
අපට තාවකාික ශවශළඳ කුටි ඉිනකිරීමටත්ත සිද්ෙ වුණා.
ශමාකද, ස ශවශළඳ කුටි අයිති පුද්ගසශයෝ තමන්තශේ ශවශළඳ කුටි
ආපුණ සැරය්  කුියට ශදන්තන කැමැති වුශණ් නැහැ. එම නිසා ස
සඳහාත්ත රුපියල් මිියන 25.783්  අපි නාගරික සංවර්ලෙන
අධිකාරියට දීසා තිශබනවා. ස අනුව රජය ිවසින්ත රුපියල් මිියන
1,287්  දීසා තිශබනවා. තවත්ත ටික්  ශදන්තන තිශබනවා. තව
නිවාස 4කට පමණ අපට වන්තින ශදන්තන තිශබනවා. ස සඳහා
ත් ශසවරුව පිළිබඳ ප්ර වනය සහ මානව හිමිකේ ශකාමිසමට ගිය
කාරණාව තමයි බාොව්  ශවසා තිශබන්තශන්ත. අනි්  සිය දම අයට
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අපි වන්තින ශගවා තිශබනවා. මානව හිමිකේ ශකාමිසමට ගිය
අයටත්ත අපි පැහැිනිව කිකවා, "ඔයශගාල්සන්තශේ වන්තින ු දස
වැඩිවන්තන පුළුවන්ත. ස වැඩි ීම ශනාසසකා ශේ ශදන ප්රමාණය
ගන්තන. වන්තින ු දස වැඩි වුශණාත්ත ස වැඩිවන ප්රමාණය අපි
ශදනවා." කියසා. එම නිසා ශේ හැම ආපදාවකදීම අපට සබා
ශදන්තන පුළුවන්ත උපරිම ු දස භාණ්ඩාගාරය සබා දීසා තිශබනවා.
අපි ර් ෂණ ආවරණත්ත සබා දීසා තිශබනවා. ශේ
සේබන්තෙශයන්ත අපට කළ යුු තව වැඩ ශගාඩ්  තිශබනවා. සක
ඇත්තත. ශමවැනි ආපදාවකදී සිදුවන මරණ සංඛයාව අ් කර ගන්තන
ක්රියා කරන්තන ඕනෑය කියසා තු න්තනාන්තශසවසාත්ත කල්පනා
කරනවා ඇති. ඔක, අපි එශහම ශකරුවා. මීට කින්ත ගංවුර ගැලූ
අවසවථාශක නාගරික ප්රශද් වස ශගවල් 64,000්  පමණ යට
වුණත්ත, අපි එක මරණය් වත්ත සිදු ශනාවන ිවධියට ස සිය ද
ශදනාම ර් ෂ සවථානවසට ශගනාවා. නු ත්ත, ශේ අවසවථාශකදී
ශනාශයකුත්ත ශහවු නිසා අපට සක කරන්තන බැරි වුණා. එම නිසා
අපි බසාශපාශරාත්තු වනවා, ඉිනරිශේදී ශේ සේබන්තෙශයන්ත ගන්තන
පුළුවන්ත ක්රියා මාර්ලග ගන්තන.
මම තු න්තනාන්තශසවසාට එක එක රටවින්ත ශේ සේබන්තෙශයන්ත
නිදර්ල න ශදන්තන කැමැතියි. ගරු කථානායකුමනි, ිවශ ෂ
ව ශයන්තම
ඊශේ-ශපශර්ලදා ගැලූ ගංවුර නිසා ිව් ශටෝරියා ප්රාන්තතශේ
හතශරන්ත ුන්  යට වුණා. එහිදී ප්රාන්තත අගනගරය්  ූ  'බ්රිසවශබ්ලන්ත'
නගරයත්ත යට වුණා. එවැනි ආපදාවකදී පුද්ගසශයෝ නිවාසවින්ත
ගිශේ නැත්තනේ බශසන්ත අරශගන යන ීමතිය්  ස රශේ තිශබනවා.
එශහම ීමතිය්  තිබිසාත්ත 754ශදශන්  මැරුණා.
ජපානය කියන්තශන්ත අපට වඩා ශබාශහාම ිනයුණු රට් .
ජපානයට සුනාමි ආවා, කඳු කඩා වැටීේ සිදු වුණා. ස ශවසාශක
15,000කට වැඩි ප්රමාණය්  මරණයට පත්ත වුණු බව අපි අමතක
කරන්තන නරකයි. අපි ඔබුමන්තසා කියන තර්ලකය පිළිගන්තනවා.
අපට වුවමනා කරන්තශන්ත මනුෂය ජීිවත ශබ්ලරා ගන්තන මිස්  ශද්පළ
ශබ්ලරා ගන්තන ශනාශවයි.
ගරු කථානායකුමනි, අද බසනශකාට අශේ රශේ කඳු ප්රශද්
සියල්සශේම වාශේ ශත්ත වවා අවසන්ත බව මම කියන්තන කැමැතියි.
කඳු ු දුන්තවස දැන්ත තනිකරම තේට ප්රශද් යකුයි තිශබන්තශන්ත.
ශතත්ත කසාපයට මිිමීටර්ල 400 සිට 600 ද් වා පැය හය්  ඇුළත
වැහැසා තිශබනවා. ශේ වැශටන වැසවස ස කඳුවසට
ශකාශහාමවත්තම දරන්තන බැහැ. ශමාකද, ශේ වනශකාට කඳුවස
ශත්ත වවා අවසන්ත. ස කඳු ශසවරම වැිවි කර්ලමාන්තතයට ශයාදා ශගන
අවසන්ත. මීට අමතරව සමහර ිවට අනව ය ප්රශද් වස, ශනාසිටිය
යුු ප්රශද් වස පුද්ගසයන්ත ජීවත්ත ශවසා ඉන්තනවා. ස ප්රශද් අපි
නැවත තිබුණු තත්තත්තවයට පත්ත කරන්තන ඕනෑ.
ගරු සුනිල් හඳුන්තශනත්තති මන්තීුමනි, ඔබුමා නිශයෝජනය
කරන අකුරැසවස ප්රශද් යට මම ගියා, නිල්වසා ගඟ බසන්තන. එහිදී
මම ශදය්  දැ් කා. ිවශ වෂශයන්තම දැන්ත ස ප්රශද් ය ආරිතව
නිල්වසා ගශේ ශදපස කුඩා ශවසා තිශබන්තශන්ත. ශමාකද, ස
ආරිතව පුද්ගසයන්ත පිනංචි ශවසා. ඊට අතිශර්ලක ව ශයන්ත ිව ාස
උණ ගසව ද ස ආරිතව තිශබනවා. ස උණ ගසව නියම ශවසාවට
කපන එක ශල්සි වැඩ්  ශනාශවයි. ස වාශේම නිල්වසා ගඟ
ආරිතව දැන්ත සෑශහන කිඹුල් ද ප්රමාණයකුත්ත ඉන්තනවා. එම නිසා
ගඟට බහින්තන බැරි තත්තත්තවය්  ඇති ශවසා තිශබනවා. ශේ සිය ද
ශද්වල් හරහාත්ත නිල්වසා ගඟට ිව ාස හානි සිද්ෙ ශවසා
තිශබනවා. ස වාශේම මාතර නගරය ුළ ඇති ු සවිේ පල්ියට
එහා පැත්තත ශකාටශසව නිල්වසා ගශේ අතිශර්ලක ජස ොරිතාව ඉවත්ත
කරන පිරිසකුත්ත ඉන්තනවා. ස ප්රශද් වසත්ත ජනතාව දැන්ත පිනංචි
ශවසා ඉන්තනවා. ස නිසා ශේ පිළිබඳව පැහැිනි ප්රතිපත්තතිය් 
අව යයි, කඳු ු දුන්තවස අපි ශකාච්චර කැසෑ වවනවාද, කඳු ආරිත
ප්රශද් වස ශකාච්චර අපි වැඩ කරනවාද යනාිනය ගැන.
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මම ශේ අවසවථාශකදී NBRO ආයතනය ගැන කියන්තන ඕනෑ.
NBRO ආයතනය කියන්තශන්ත, සංකාශක භාණ්ඩාගාරශයන්ත සල්ි
ගන්තන ආයතනය්  ශනාශවයි. නු ත්ත ස ආයතනශයන්ත ිව ාස වැඩ
ශකාටස්  ශේ ශවනුශවන්ත කරසා තිශබනවා. අපි දැනට ස සවථාන
සිතියේගත කරසා තිශබනවා. සවථාන ව ශයන්ත ගත්තශතාත්ත අපි
බදුල්ස සහ නුවරඑළිශේ ශේ සේබන්තෙශයන්ත වැඩ කටයුු
සේපූර්ලණශයන්තම
අවසන්ත
කරසා
තිශබනවා.
අනි් 
ිනසවත්රි් කවසටත්ත අපි එමින්ත සිටිනවා. නු ත්ත අපි සංකාශකම නාය
යන සවථාන 7;10,000 සිතියමකට සකසව කරසා තිශබනවා. නු ත්ත
අවාසනාවකට වාශේ අපි බසාශපාශරාත්තු ශනාවුණු ප්රශද් ය් 
තමයි නාය ගිශේ. අද වන ශකාට NBRO එකට සවථාන 7,000
ගණනක ශතාරුරු සැබිසා තිශබනවා. ස ආයතනශේ ඉන්තන
තා් ෂණික නිසොරින්ත ස කටයුු කිරීම සඳහා ප්රමාණවත්ත මින.
නු ත්ත ස අය එම වැඩ කටයුුවින්ත අඩ්  පමණ ශේ වනශකාට
අවසන්ත කරසා තිශබනවා, ගරු කථානායකුමනි. ශේ ආපදාවන්ත
කළමනාකරණය කරන්තන අපට අව යයි. ස ශවනුශවන්ත කාසගුණ
ිවදයා ශදපාර්ලතශේන්තුව තා් ෂණික ව ශයන්ත ිනයුණු කරන්තන
ඕනෑ. ස කාරණය මා කැබිනේ මණ්ඩසශේ අවොනයට ශයාු 
කරසා තිශබනවා. කැබිනේ මණ්ඩසය ස කාරණය පිළිශගන
තිශබනවා. ස අනුව ශසෝක බැංකු ණය රමය්  යටශත්ත කාසගුණ
ිවදයා ශදපාර්ලතශේන්තුව තා් ෂණික ව ශයන්ත ිනයුණු කරන්තන
එකඟ ශවසා තිශබනවා. ස සඳහා ගිිවසුේ අත්තසන්ත කරසා
තිශබනවා. ස කටයුත්තත කිරීම සඳහා ස අය මා හු  ශවන්තනත්ත
ආවා.
අපි, අශේ රශේ ිවිවෙ තැන්තවසට භාණ්ඩ දීසා තිශබනවා.
උදාහරණය්  ව ශයන්ත ගත්තශතාත්ත මම ආපදා කළමනාකරණ
ඇමතිවරයා ව ශයන්ත ඉන්තන කාසශේදී ිවතර්  ශනාශවයි, එම
ධුරශේ අනි්  ඇමතිවරු හිටපු කාසවසදීත්ත යේ යේ භාණ්ඩ සබා
දුන්තනා. මම කියන්තශන්ත නැහැ, ස සබා දුන්තනු භාණ්ඩ ප්රමාණවත්ත
කියසා. නු ත්ත ස සබා දුන්තනු භාණ්ඩත්ත සමහර ශවසාවට පාිවචිච්
ශනාකිරීශේ ප්ර වනය්  තිශබනවා. සුනිල් හඳුන්තශනත්තති
මන්තීුමනි, තු න්තනාන්තශසවශේ අකුරැසවශසව තිශබන ශබෝේටුව් 
පසු ගිය කාසශේම පාිවච්චි කරසා නැති බව මා දන්තනවා. ස නිසා
අපි ශේ වතාශක නාිවක හු දාවට කිකවා, "නව ශදශනකු ශගනි
යන්තන පුළුවන්ත, සිය දම උපකරණ සහිත, බශරන්ත අ් ිවශ වෂ
ශබෝේටුව්  නිර්ලමාණය කරන්තන" කියසා, ගරු කථානායකුමනි.
ස අය දැන්ත අපට එහි prototype එක හදා දීසා තිශබනවා. අපි
බසාශපාශරාත්තු වනවා, අඟුල් අරශගන සවා ස ප්රශද් වසට සබා
ශදන්තන. ශපාසිසියත්ත එ් ක කථා කරසා, Police Marine Division
එක හරහා ශේවා සබා ශදන්තන අපි කටයුු කරනවා.
සවවයංක්රිය වැසිමානක යේ සංඛයාව්  අපි ළඟ තිශබන බව මා
කියන්තන කැමැතියි. ශේ වැසිමානක සංඛයාව වැඩි කරන්තන අපි
කටයුු කළා. ස අනුව වැසිමානක සංඛයාව අපි වැඩි කරසා
තිශබනවා. ඊශේ-ශපශර්ලදා අපි ආසියානු සංවර්ලෙන බැංකුවට කථා
කළාම, ස අය අපට වැසිමානක 200්  සබා ශදන්තන එකඟ වුණා.
සවා calibration කරසා, ශතාරුරු සහිතව අව ය කටයුු කළ
ගමන්ත අපි ස වැසිමානක ගන්තනවා. ිනගින්ත ිනගටම ශේ ආයතනවසට
අපි ු දල් සබා දුන්තනා. ගිය අවුරුද්ශද් හු දාවට ශේ සේබන්තෙශයන්ත
පුුණණු ශවන්තන රුපියල් මිියන 700්  සබා දුන්තනා.
හු දාව පුුණණු වන අවසවථාවසදී අපි ස ු දල් සබා දුන්තනා. ශේ
කටයුත්තත ිනගින්ත ිනගටම කළ යුු ශදය් . සංකාව වාශේ රටක
සවවාභාිවක ආපදා වැඩි ශවනවා. ඉතාම ශකටි කාසය්  ුළ ිව ාස
ිවනා සිදු වනවා. ිවනා සිදු වන අවසවථාවසදී සහන සබා දීම
පමණ්  ශනාව, ිවනා ය්  ීමට කින්ත කළ යුු ආපදා
කළමනාකරණ වැඩ පිළිශවළකටත්ත අපි ිනගටම යා යුුයි.
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පාර්ලිශේන්තුව

ගුණ සුනිල් හඳුන්වනත්ති මහතා

(மொண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු ඇමතිුමනි, කාසගුණ ිවදයා ශදපාර්ලතශේන්තුශවන්ත
ඔබුමන්තසාට සැශබන කාසගුණ වාර්ලතාව, වාර්ලතාව්  හැටියට
ියපු එක් ද, එශහම නැත්තනේ කැමරා තා් ෂණය පාිවච්චි කරපු
photo සහිත වාර්ලතාව් ද? මා දන්තනා තරමට photo සහිත
වාර්ලතාව්  ශනාශවයි, කාසගුණ වාර්ලතාව කියසා ියපු එක් 
තමයි දැන්ත සැශබන්තශන්ත.

ගුවන්ත ශතාටුශපාළකටම ශඩාේසර්ල ශර්ලඩාර්ල යන්තත්රය්  තිශබනවා.
ශඩාේසර්ල ශර්ලඩාර්ල යන්තත්රශේ තිශබන- [බාො කිරීම් ] මශේ එක් 
නැහැ ශන්ත. මට එක්  නැහැ.

ගුණ කථානායකුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු ඇමතිුමනි, ඔබුමාට ශවන්ත කළ කාසය අවසන්ත ශවමින්ත
පවතිනවා.

ගුණ අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා

ගුණ ිණමල් රත්නායක මහතා

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

(மொண்புமிகு பிமல் ரத்நொயக்க)

(மொண்புமிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ)

කාසගුණ ිවදයා ශදපාර්ලතශේන්තුව අශේ ආපදා කළමනාකරණ
මෙයසවථානයට දැනුේ ශදනවා, ශමන්තන ශේ ශේ ප්රශද් වස
ශමච්චර ප්රමාණයක වැසි ඇති ශවන්තන පුළුවන්ත කියසා. ඊළඟට,
සුළශේ ශකගය දැනුේ ශදනවා. අපි සක අදාළ ආයතනවසට දැනුේ
දීම තමයි කරන්තශන්ත. හිනසි ආපදාව්  ඇති වුණාම තමයි අශේ
අශනකුත්ත වැඩ පිළිශවළ ව ශයන්ත හු දා ශසබළුන්ත එශහම
කණ්ඩායේ ව ශයන්ත ස ස සවථානවසට ශයාු  කරන්තශන්ත.
ශමතැනදී මම තු න්තනාන්තශසවසාට කියන්තන කැමැතියි,-

ගුණ ිණමල් රත්නායක මහතා
(மொண்புமிகு பிமல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ගරු ඇමතිුමනි, මම ඔබුමාශගන්ත එක කරුණ්  දැන ගන්තන
කැමැතියි. ඔබුමා දන්තනවා, සාමානයශයන්ත අපි අහන කාසගුණ
ිවදයා ශදපාර්ලතශේන්තුශක නිශකදනවස තිශබන්තශන්ත, "අද සවස
සබරගු වට වහිනවා; ඌවට වහිනවා...." ආදී ව ශයනුයි. ිව ාස
පළාත්  ගැන තමයි ස අය කියන්තශන්ත. ඇත්තතටම පළාත්  ගැන
කියන ස නිශකදනශයන්ත කාටවත්ත ිවශ වෂ හැඟීම්  ඇති වන්තශන්ත
නැහැ, ස සවථානවින්ත ඉවත්ත ීමට. මම දැන ගන්තන කැමැතියි,
ඔබුමා table කරපු ආපදා නිශකදනවස අකුරැසවස ප්රාශද්ය ය
ශල්කේ
ශකාේඨාසය, යටියන්තශතාට, එශහම
නැත්තනේ
බුසත්තසිංහස ආදී ව ශයන්ත ප්රශද් ව ශයන්ත සඳහන්ත ශවසා
තිශබනවාද කියසා.
(மொண்புமிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

තිශබනවා.

මම

තු න්තනාන්තශසවට

ගුණ අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා

(மொண்புமிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

නැහැ, මට ශඩාේසර්ල ශර්ලඩාර්ල යන්තත්රය්  නැහැ. ජපානය අපට
ශඩාේසර්ල ශර්ලඩාර්ල යන්තත්ර ශදක්  ශදන්තන සැහැසවති ශවසා
ඉන්තනවා. ගරු කථානායකුමනි, ශඩාේසර්ල ශර්ලඩාර්ල යන්තත්රශයන්ත
කරන්තශන්ත, පවතින තැනක සුළශේ ශකගය සහ වසාකුළුවස
ඝනත්තවය, වහින්තන පුළුවන්ත වැසි ප්රමාණය කියන එකයි. ශඩාේසර්ල
ශර්ලඩාර්ල යන්තත්ර ශදක්  අපි ජපානශයන්ත ඉල්සා තිශබනවා. ස ශදක
ස අය අපට ශනාමිශල් සබා ශදනවා. [බාො කිරීම් ] ශගාන්තගස
සිව කරපු එක වැඩ කශළව නැහැ ශන්ත. [බාො කිරීම් ] ශගාන්තගස
සිව කරපු එක වැඩ කශළව නැහැ. [බාො කිරීම් ]

ගුණ කථානායකුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු ඇමතිුමනි, නියමිත ශවසාව අවසානයි.

ගුණ අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා

(மொண்புமிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

මට තව මිනිත්තුවක
කථානායකුමනි.

ගුණ අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා
ඔක, එශහම
ශපන්තවන්තනේ.

වජිර අශබ්ලවර්ලෙන ඇමතිුමාට ශඩාේසර්ල ශර්ලඩාර්ල යන්තත්රය් 
තිශබනවා.

සක

පළු වන කාරණාව ශේකයි. මම ශේ ගැන කාසගුණ ිවදයා
ශදපාර්ලතශේන්තුශවන්ත ඇුණවා. සාමානයශයන්ත ශසෝකශේ කිසිම
රටක යේ සවථානයකට වැසවස්  පතිත ශවනකල් ස පතිත වන
වැසවශසව ප්රමාණය ශහායන්තන බැහැ. සක තමයි ඇත්තත කථාව. පතිත
ූ  ප්රමාණය ශහායන්තන නේ අපි rain gauges දමසා ස ශතාරුරු
ගන්තන ඕනෑ. එශහම එක්  තිශබනවා. නු ත්ත සාමානයශයන්ත
ශසෝකය පුරාම කාසගුණ අනාවැකි කියන්තශන්ත නි වචිත
ප්රශද් යකට පමණයි.

ගුණ ිණමල් රත්නායක මහතා
(மொண்புமிகு பிமல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

පැය ුනකට කින්ත flight captainsසාට ශදනවා ශන්ත.

ගුණ අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා

(மொண்புமிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

Flight captainsසාට ශදන්තශන්ත අදාළ ප්රශද් ගැන පමණයි. ස
සඳහා ශඩාේසර්ල ශර්ලඩාර්ල යන්තත්රය තමයි පාිවච්චි කරන්තශන්ත. සෑම

කාසය් 

සබා

ශදන්තන, ගරු

ගුණ කථානායකුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශහාඳයි.

ගුණ ල්ෂය්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථානායකුමනි, මම එුමාට ශවසාව සබා ශදනවා.

ගුණ කථානායකුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශකාපමණ ශවසාව්  ශදනවාද?

ගුණ ල්ෂය්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ිවනාඩි පහක කාසය්  සබා ශදනවා.

ගුණ කථානායකුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශහාඳයි.
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ගුණ අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා

ගුණ ප්රසන්න රණීර මහතා

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

(The Hon. Prasanna Ranaweera)

(மொண்புமிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ)

ගරු කථානායකුමනි, ශගාන්තගස කන්තශද් සිව කිරීම සඳහා
සංකාවට යන්තත්රය්  ශගනැල්සා, ස යන්තත්රය කාසගුණ ිවදයා
ශදපාර්ලතශේන්තුශක තිබුණා. CECB එකට තමයි පාර හදන්තන භාර
දුන්තශන්ත. පාර හදන්තන බැරි වුණා, අවුරුද්දකින්තවත්ත. සක අරශගන
යනශකාට සක තිබුණු crane එශකන්ත බිම වැටුණා. ස ශකශසව
ශවතත්ත අවසානශේදී අවුරුදු 2කට පසවශසව ගිහිල්සා සක සිව කළා.
සිව කරසා බැ දවාම සක වැඩ කරන්තශන්ත නැහැ. අපි මිසදී ගත්ත
එකම යන්තත්රයත්ත වැඩ ශනාකරයි තිබුශණ්. ස නිසා ශේ පිළිබඳව
FCID, CID, ජනාධිපති පරී් ෂණ ඇුළුව හැම තැනකින්තම
පරී් ෂණත්ත කරනවා. [බාො කිරීම් ] නිසොරින්ත යනවා. සක
ශවනම කථාව් . නු ත්ත, මම කැබිනේ පත්රිකාව්  ඉිනරිපත්ත කළා,
සක සිව කශළව WMO එක යටශත්ත නේ ස අය හරහා
ශකාේපැනියට දීසා නැවත වතාව්  සක හදන්තන පුළුවන්තද කියසා
බසන්තන කියසා. ස අය සකට එකඟ වුණා. ස අනුව අපි දැන්ත සක
ඉතාම අමාරුශවන්ත ගසවසා ශගනැල්සා ඇශමරිකාශක අදාළ
ආයතනයට යවසා තිශබනවා. ස අතරුර මම පසු ගිය මැයි
මාසශේ ජපානයට ගිය ශවසාශක අපට ශඩාේසර්ල යන්තත්ර ශදක් 
ශනාමිසශේ සබා ශදන්තන ජපාන රජය ශපාශරාන්තදු වුණා.

ගුණ ිණමල් රත්නායක මහතා
(மொண்புமிகு பிமல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ගරු ඇමතිුමනි, ඔබුමා ඉතාම වැදගත්ත කරුණ්  ප්රකා
කශළව. ස කියන්තශන්ත ඔබුමා වග කීශමන්ත කියනවාද, ශඩාේසර්ල
ශර්ලඩාර්ල යන්තත්රය යේ ප්රමාණයකට වැඩ කළා නේ, ශේ අනුර යේ
ප්රමාණයකට වළ් වා ගන්තන තිබුණා කියසා. ශමාකද, estimated
rainfall එක කියන්තන පුළුවන්ත නිසා?

(மொண்புமிகு பிரசன்ன ரைவீர)

ශමාන ආණ්්ව කාසශේද දන්තශන්ත නැහැ.

ගුණ ිණමල් රත්නායක මහතා
(மொண்புமிகு பிமல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

රාජප් ෂ ආණ්්ශවන්ත.

ගුණ අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා

(மொண்புமிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

මම තු න්තනාන්තශසවසාට කියන්තන කැමැතියි, ශඩාේසර්ල ශර්ලඩාර්ල
යන්තත්රය හරහා නි වචිත සවථානයකට පතිත වන වැසවශසව තී්රතාව
එශසසම කියන්තන අමාරු බව. ස සඳහා ිව ාස ගණන්ත මිනුේ
ශතාගයකුත්ත, දත්තත ශතාගයකුත්ත අව යයි. ශඩාේසර්ල ශර්ලඩාර්ල
යන්තත්රය පමණ්  ශේ සඳහා ප්රමාණවත්ත ශවන්තශන්ත නැහැ.
සවථානශේ තිශබන තත්තත්තවයත්ත අපට වාර්ලතා ශවන්තන ඕනෑ. ස
කාරණා අපි ඉටු කරශගන යනවා. ඇත්තත ව ශයන්තම ශඩාේසර්ල
ශර්ලඩාර්ල යන්තත්රය අරශගන තිශබන්තශන්ත WMO එක හරහායි. WMO
කියන්තශන්ත, World Meteorological Organization. ස සජන්තසිය
එක හරහා තමයි ශටන්තඩර්ල කැඳවසා තිශබන්තශන්ත. සංකාශක කිසිම
ශකශන්  ස ශටන්තඩර්ල ක්රියා පටිපාටියට සේබන්තෙ ශවසා නැහැ.
ශගනාපු යන්තත්රය සිව කිරීම කල් ගිය නිසා ස යන්තත්රය අක්රිය ීම
තමයි ශවසා තිශබන්තශන්ත. අපි නැවත වතාව්  ස ගැන බසනවා. ස
අතරුර මම ඉිනරිපත්ත කරපු කැබිනේ පත්රිකාව අනුව අපට තවත්ත
ශඩාේසර්ල ශර්ලඩාර්ල යන්තත්ර 2්  සැශබනවා. අගමැතිුමාශේ
අමාතයාං ය ිවසින්ත මීට මාසයකට පමණ කින්ත චීනය සමඟ ශේ
ගිිවසුම අත්තසන්ත කළා. ස වාශේම, ජපානය අභයාවකා යට
නීනතම චන්තිකාව්  යවසා තිශබනවා. එම චන්තිකාශක
ග්රාහකයන්ත අපට සබාශදනවා කියසා ඔවුන්ත අපට එකඟ වුණා.

ගුණ අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා

ගුණ කථානායකුමා

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

(The Hon. Speaker)

(மொண்புமிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ)

ඔක.

ගුණ ිණමල් රත්නායක මහතා
(மொண்புமிகு பிமல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ශමාකද, කැ්ණු බිඳුණු යන්තත්ර ශගන්තවන එක දූෂණවසටත්ත
සේබන්තෙයි ශන්ත. ඕක ඇුශළව දූෂණ case එකකුත්ත තිශබන නිසා
තමයි FCID ගිහිල්සා තිශබන්තශන්ත.

ගුණ අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා

(மொண்புமிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

සක මම දන්තශන්ත නැහැ.

ගුණ ිණමල් රත්නායක මහතා
(மொண்புமிகு பிமல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

300්  වන මරණවසට දූෂණයත්ත ශහවුව්  ශවසා තිශබනවා,
නිරිත ිනග ශමෝසේ සුළඟට අමතරව.

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

ගරු ඇමතිුමනි, ඔබුමාට තව ිවනාඩි 2ක කාසය් 
තිශබනවා.

ගුණ (වවදය) නින්ද ජයතිස්ස මහතා

(மொண்புமிகு (கவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa)

ගරු ඇමතිුමනි, ගරු ඩසසව අසහේශපරුම මන්තීුමාත්ත
කිකවා, අපට කාසගුණ දත්තත අරගන්තන බැරිනේ, අ් ගණශන්ත
outsource කරසා ශහෝ ගන්තන කියසා. මම ශමන්තන ශේ කාරණය
අහන්තන කැමැතියි. පසු ගිය ආණ්්ව යටශත්ත රුපියල් ශකෝටි
ගණන්  ිවයදේ කරසා "SupremeSAT" කියසා චන්තිකාව් 
ගුවන්තගත කළා. සශ්  මහ ශමාළකාරයා ිවධියට ශරෝහිත රාජප් ෂ
කියසා ශකශනකුත්ත එළියට ආවා. එතශකාට කිකවා, "දකුණු
ආසියාශක ිවතර්  ශනාශවයි, අේනිිනග ආසියාශකම කාසගුණික
ශතාරුරු අරගන්තන පුළුවන්ත ිවධිශේ තා් ෂණය්  අපි හඳුන්තවා
දුන්තශන්ත" කියසා. මම අහන්තශන්ත, ස ශකෝටි ගණන්ත ිවයදේ කරසා
යවපු "සුප්රිේ සැේ" එශකන්ත අ් තරශේ එක කාසගුණ දත්තතය් වත්ත
ගන්තන බැරිද කියසායි.

ගුණ අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා

(மொண்புமிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ)

ගුණ අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා

(மொண்புமிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

නැහැ, මම ගරු මන්තීුමාට කියන්තන කැමැතියි,- [බාො
කිරීම් ]

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

අපි දන්තශන්ත නැහැශන්ත, එශහම "සැේ" එක්  තිශබනවාද
කියසා. අපට නේ -[බාො කිරීේ] ගරු කථානායකුමනි, මම
දන්තනා ිවධියට චන්තිකාව්  ගුවන්තගත කිරීශමන්ත ඔය සියල්සම
කරන්තන බැහැ.

1361

පාර්ලිශේන්තුව

ගුණ (වවදය) නින්ද ජයතිස්ස මහතා

(மொண்புமிகு (கவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa)

මහ ශමාළකාරයාශගන්ත අහන්තන පුළුවන්ත.

ගුණ අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා

(மொண்புமிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

කාසගුණ චන්තිකා ශවනම ගුවන්තගත කරනවා. ස අනුව
ජපානශේ තිශබන කාසගුණ චන්තිකාශක ග්රාහකයන්ත අපට ශදන්තන
ස අය එකඟ වුණා. [බාො කිරීම් ] ස නිසා අපි සූදානේ ශවසා
ඉන්තනවා, ශේක කරන්තන. ඇත්තතටම අපිට ශේ සිදුවුණු මරණ ගැන
කනගාටුයි; ිවනා
වුණු ශද්පළ ගැන කනගාටුයි. රජය
ශපාශරාන්තදුව්  ශවසා තිශබනවා, මියගිය අය ශවනුශවන්ත
සාොරණය්  ඉටු කරන්තන; ස සිය ද ශදනාශේම නිවාස හදසා
ශදන්තන. ස වාශේම එම පැතිවස පාසේ, ශබෝ් කු සියල්සම නැවත
හදන්තන රජය අවංකවම කැප ශවසා ඉන්තනා බව මම ශේ
අවසවථාශක අවසාන ව ශයන්ත මත්  කරන්තන කැමැතියි. ශබාශහාම
සවුතියි.

ගුණ කථානායකුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඊළඟට, ගරු වාසුශද්ව නානාය් කාර මැතිුමා.
ඊට ප්රථම ගරු නිශයෝජය කථානායකුමා මූසාසනයට
පැමිශණනවා ඇති.

අනුුණව ගුණ කථානායකුමා මූලාසනවයන් ඉවත් වූවයන්,
නිවයෝජය

කථානායකුමා

[ගුණ

මූලාසනාරූඪ විය.

තිලසග

සුමතිපාල

මහතා]

அதன்பிறகு, மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள் அக்கிரொசனத்
தினின்று அகலரவ, பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள் [மொண்புமிகு திலங்க
சுமதிபொல] தகலகம வகித்தொர்கள்.
Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY
SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA] took the Chair.

ගුණ වාසුවේව නානාය්කාර මහතා

(மொண்புமிகு வொசுரதவ நொைொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගරු නිශයෝජය කථානායකුමනි, මට සබා දී තිශබන ශකසාව
ශකාපමණද කියසා කියන්තන පුළුවන්තද?

ගුණ නිවයෝජය කථානායකුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ඔබුමාට ිවනාඩි පහක කාසය්  ශවන්ත කරසා තිශබනවා.

ගුණ වාසුවේව නානාය්කාර මහතා

(மொண்புமிகு வொசுரதவ நொைொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ිවනාඩි කීය් ද ගරු නිශයෝජය කථානායකුමනි? Is it five
minutes?

ගුණ නිවයෝජය කථානායකුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ිවනාඩි අට්  කියසා තමයි කියන්තශන්ත.
[අ.භා. 72.09]

ගුණ වාසුවේව නානාය්කාර මහතා

(மொண்புமிகு வொசுரதவ நொைொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගරු නිශයෝජය කථානායකුමනි දැන්ත ගරු අනුර ප්රියදර්ල න
යාපා ඇමතිුමා අපට කිකවා. ිවපතට පත්ත ූ  ජනයාට ශේ සියල්සම
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ඉටු කරසා ශදනවාය කියසා. ස වාශේම යටිතස වුහයත්ත හදසා
ශදනවාය කැ්ණු පාසල් හදසා ශදනවාය නැති වුණු ජීවශනෝපාය
සඳහා වන්තින ශදනවාය කිකවා. ශේවාට යන සමසවත ිවයදම කීය් ද
කියසා ශේ පාර්ලිශේන්තුව ඉිනරිශේ තැබිය යුුයි. අපි දන්තනවා
වසරකට ඉසවශසල්සා ගැලූ කැසණි ගං මිටියාවශත්ත මහා ගංවුරින්ත
ිවපතට පත්ත වුණු දසදහසව ගණනක ජනතාව්  සිටි බව. ස අය
පිළිබඳවත්ත ඔය ිවධියටම කිකවා. ශගවල් හදසා ශදනවාය කිකවා
ජීවශනෝපාය හානිවසට වන්තින ශදනවාය කිකවා මැරුණු අය
ශවනුශවන්ත වන්තින ශදනවාය කිකවා. ශේ ිවධියට ඔ් ශකෝටම
ශදනවාය කිකවා. "මැරුණු අය ජීවත්ත කරවන්තන බැහැ ස හැර
අශන්  ඔ් ශකෝම ශදනවා" කිකවා. දැන්ත මම දැනගන්තන
කැමැතියි ශේවා ගැන සැසැසවම්  ශේ සභාව ඉිනරිශේ තබා
තිශබනවාද කියා. "ශමන්තන ජීිවත හානිවසට ශදන ු දස ශමන්තන
ජීවශනෝපාය හානිවසට ශදන ු දස ශමන්තන නිවාස හානිවසට
ශදන ු දස ශමන්තන යටිතස වුහශේ ිවනා ය හදන්තන යන
ිවයදම සමසවත ිවයදම ශමන්තන ශමපමණයි ශමන්තන ශේ ිවයදම
අපි දරන්තශන්ත ශමන්තන ශේ ශේ ආදායේවින්ත." කියසා සැසැසවම් 
තිශබනවාද? එශහම ශදය්  ශේ ගරු සභාව ඉිනරිශේ නැහැ. ස
නිසා ශේ ගරු සභාවට ිවපරේ කරන්තන පුළුවන්තකම්  නැහැ ශේවා
සැබුණාද ශේවා කළාද ශේවා සිදු වුණාද කියසා. ස නිසා
තු න්තනාන්තශසවසාශේ ආණ්්ශවන්ත මම ඉල්සනවා ශේ සිද්ධිශේ
ශේ මහා ිවපශත්ත ශහවු කාරණාවසට යනවා වාශේම සිදු වුණු
ිවපශත්ත ත් ශසවරුව හරියාකාරව ගණන්ත මිනුේ බසා ශේ සභාව
ඉිනරිශේ තබන්තන කියසා. සක ශවන්ත ශවන්ත ව ශයන්ත සඳහන්ත
කරන්තන. ප්රාශද්ය ය ශල්කේ ශකාේඨාස කීය් ද එම කාරණාව
ශවනුශවන්ත ස අයට ශවන්ත කරපු ු දස කීයද ආදී ව ශයන්ත සඳහන්ත
කරන්තන. ස ිවධිශේ template එක්  තිශබනවා නේ අපට ස ගැන
ශහායන්තන-බසන්තන ිවපරේ කරන්තන පුළුවන්ත. ස වාශේම කාසයත්ත
එ් ක සවා සිද්ෙ ශවනවාද බසන්තන පුළුවන්ත.
ඊළඟට අශේ ඇමතිුමා කිකවා කඳු ු දුන්තවස වනාන්තතරය
කපා ශත්ත වැීම නිසා තමයි නාය ගිහින්ත තිශබන්තශන්ත කියසා. සක
වැරිනයි. අශේ ඇහැියශගාඩ ප්රශද් ශේ මාළිගාතැන්තන කන්තද නාය
ගියා. එතැන ිව ාස වනාන්තතරය්  තිබුශණ්. අශන්  පැත්තශතන්ත
ඔය අශේ පළාශත්ත හබරකඩ මූකසාන නාය ගියා. එය ිව ාස
වනාන්තතරය් . එම වනාන්තතරය මැිනනුත්ත ශේ නාය යෑම සිදු
ශවනවා. ස නිසා නිකේම "ශත්ත වගා කිරීශමන්ත ශේ කඳු ු දුන්තවින්ත
නාය යනවා" කියන කථාශක ශත්තරුම්  නැහැ.
දැනට වසරකට ශපර ගැලූ ගංවුර අවසවථාශක වුණු හානිවසට
තු න්තනාන්තශසවසා ශකාපමණ දුන්තනාද ශකාපමණ ිවයදේ කළාද?
මිියන දහසව ගණනකින්ත ිවයදේ කරපු ු දල් ගැන දැන්ත කිකවා.
නු ත්ත රුපියල් දසදහස ගණශන්ත තමයි ඉතා ිව ාස පිරිසකට -වැඩි
ශදශනකුට- සැබී තිශබන්තශන්ත. ඊට වඩා ශමාකුත්ත සැබී නැහැ.
ජීවශනෝපාය හානිවසට ු දල් සැබී නැහැ. ස අයට කියසා
තිශබන්තශන්ත බැංකුවින්ත අ් ශපාියට ණය ගන්තන කියසායි.
බැංකුවසට ඇප තබන්තන අව ය ඔේපු පවා ඔ් ශකෝම ගංවුශර්ල
ගිහිල්සා.
තු න්තනාන්තශසවසා පසුගිය වසශර්ල සිදු වුණු හානිවසටවත්ත අද
වන ුරු නිසියාකාරව ශගීේ කරසා නැති බව මම ශහාඳටම
දන්තශන්ත පසු ගිය වසශර්ල වුරට යට වුණු ශමවරත්ත වහළය
වනශත්  ු ළු නිවසම වුරට යට වුණු පහළ ශබෝමිරිශේ පවුසකට
රුපියල් 70 000වත්ත දීසා නැති නිසායි. ඕනෑම ශදයක ඇත්තත
ප්රකා නශේ වටිනාකම බසන්තශන්ත එය ක්රියාත්තමක ූ  ප්රමාණය
අනුවයි. ස නිසා මම තු න්තනාන්තශසවසාශේ ආණ්්වට ශචෝදනා
කරනවා -ශේක එ් සත්ත ජාතික ප් ෂශේ මන්තීවරුන්තටත්ත
සහනය්  ශකිව- කැසණි ගං මිටියාවශත්ත සිදු වුණු ිවපත්තවස
හානිවසට ශගිවය යුු වන්තින ශගවන බවට ශපාශරාන්තදු වුණු වන්තින
තු න්තනාන්තශසවසා ශගවසා නැහැ කියා.
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ඊළඟට ිවපත්ත ර් ෂණය ගැන කිකවා. ර් ෂණශයන්ත ු දල්
සැශබනවාද ආණ්්ශක භාණ්ඩාගාරශයන්ත ු දල් සැශබනවාද
කියන එක මිනිසුන්තට වැඩ්  නැහැ. අපට දැනගන්තන වැඩකුත්ත
නැහැ. අපට දැනගන්තන ඕනෑ වුවමනා ු දල් ප්රමාණය ශේ සඳහා
ශවන්ත ශවනවාද නැද්ද කියන එක පමණයි. "ශේ හානිය ර් ෂණය
කළා ර් ෂණශයන්ත ශේ ඔ් ශකාම බසා ගන්තනවා" කියසා තමයි
අගමැතිුමා ඔතැන ඉඳශගන කිකශක. "අපි ර් ෂණය කරසා
තිශබනවා ර් ෂණශයන්ත ශේ ඔ් ශකාම ිවපත්තවින්ත වුණු හානිය
බසා ගන්තනවා" කියසා කිකවා. නු ත්ත ශේ ශවන ශකාට ස කථාශක
සතයතාව්  අපට ශහායාගන්තන අමාරුයි. අද ශවනශකාටත්ත ිවපත්ත
හානිවසට වන්තින ශගීමට තිශබනවා.

ද් වා බැරිශවසා තිශබනවා. ශේ ශබෝේටු ඔරු සූදානේව තබා
ගන්තන පුළුවන්ත වුණා නේ ජනතාව ිව ාස ප්රමාණය්  ශකාටුශවසා
බඩගින්තශන්ත ඉන්තන තත්තත්තවශයන්ත ශබ්ලරාගන්තන
තිබුණා; ස
මිනිසුන්තට කෑම ගිහිල්සා ශදන්තන තිබුණා.

ගුණ නිවයෝජය කථානායකුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගරු මන්තීුමා ඔබුමාට නියමිත කාසය නේ දැන්ත අවසන්ත.

ගුණ වාසුවේව නානාය්කාර මහතා

(மொண்புமிகு வொசுரதவ நொைொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ශමදා ිවපත්ත ගැන ආණ්්ව සබා ශදන ශපාශරාන්තදු පිළිබඳ
මිනිසුන්ත බසාශපාශරාත්තු තියා ගන්තශන්ත ශකාශහාමද කවදාද
ශේවා සැශබන්තශන්ත කියසා අපි දැනගන්තන කැමැතියි. අපි හිතු 
අනුරට පත්ත ශවන කන්තද්  තිශබනවා කියසා. ශේ කන්තශදන්ත එහි
පිනංචි ජනතාව ඉවත්ත ශවන්තන ඕනෑ. ඉවත්ත ශවසා ස මිනිසුන්ත
ශකාශහවද යන්තශන්ත? තු න්තනාන්තශසවසා කැබිනේ මණ්ඩසයට
පත්රිකාව්  දමසා තිශබනවා ශගවල් කුසි සබා ශදන්තන. එශත්  ස
මිනිසවසු ශකාශහවද ඉන්තශන්ත? ශේ වාශේ ප්රාශයෝගික ප්ර වන ගැන
ක්රියාත්තමක ශවන්තන තු න්තනාන්තශසවසාට හිනසි අරු දස්  තිශබන්තන
ඕනෑ. Contingencies Fund එක්  තිශබනවා. සශකන්ත ිවයදේ
කරන්තන. ිවයදේ කරන්තන ශවන්තශන්ත කැබිනේ තීරණය්  අනුව
ශවන්තන පුළුවන්ත. සවා ිවයදේ කරසා පසුව එතැනට වුවමනා ු දල්
තු න්තනාන්තශසවසාට හර කරන්තන පුළුවන්ත. නු ත්ත ශේ අවුරුද්ශද්
සිදු වුණු ිවපත ගැන අපි කටයුු කරද්දී ඇසවතශේන්තු කරපු
ු දසට වඩා ිව ාස ිවයදම්  යනවා. ර් ෂණශයන්ත සැශබනවාය
කිකව එකටත්ත වඩා ිව ාස ිවයදම්  යනවා. පාරවල් හදන්තන
රුපියල් මිියන 800්  යනවා.
ශේ සිද්ෙ වුණ ිවපත්ත නිසා ශේ ආණ්්වට ිව ාස ිවයදම් 
දරන්තන ශවනවා. සක අපි කවුරුත්ත දන්තනවා. නු ත්ත මම අහන්තශන්ත
තු න්තනාන්තශසවසා ස ු දස ශසායන්තන යන්තශන්ත ශකාශහාමද
කියසායි. සීනිවස මිස වැඩි කරසාද? එශහම නැත්තනේ
තු න්තනාන්තශසවසා තවත්ත වර බදු පනවන්තනද යන්තශන්ත? ශේ වර
බදුවසට ඔ් ශකෝම ජනතාව අුණ ශවනවා. ගංවුරට යට වුණු
පළාත්තවස ස් ෂ ගණන්  මිනිසවසුත්ත වර බදුවසට අුණ ශවනවා.
එතශකාට ස මිනිසුන්තට "ගශහන්ත වැටුණු මිනිහාට ශගානා ඇන්තනා
වාශේ" වැඩකට තමයි ු ුණණ ශදන්තන සිද්ෙ ශවන්තශන්ත.
ඊළඟට අශේ රත්තනපුර ිනසවත්රි් කශේ කුරුිවට ප්රාශද්ය ය
ශල්කේ ශකාේඨාසයට අයිති ශවන ඇළපාත ප්රාශද්ය ය ශල්කේ
ශකාේඨාසයට අයිති ශවන කළවාන ප්රශද් ය වාශේ හැමදාම
ගංවුර ගසන ප්රශද් තිශබනවා. ශේ ප්රශද් වස ශබෝේටු සුදානේව
නැහැ. සකයි අපි තු න්තනාන්තශසවසාට කියන්තශන්ත. ශේක ශේ
ආණ්්වට ශදාසව පවරන්තන බණින්තන පහර ගහන්තන කරන
කථාව්  ශනාශවයි. ස අව යතා ඉටු කර ගන්තන කරන කථාව් .
ශේ ගංවුර ශවසාශවත්ත ශබෝේටු තිබුශණ් නැහැ. නාිවක හු දාශක
වැඩ බසන ආඥාපතිට කථා කරසා ශබෝේටුව්  ශගන්තවා ගන්තන
මට සිද්ෙ වුණා. ඇත්තත ව ශයන්තම ශේ ප්රශද් වස ශබෝේටු
සුදානම්  ඔරු සුදානම්  තිශබන්තන ඕනෑ. ශමාකද ශේවා
හැමදාම වුරට යට ශවන පළාත්ත එ් තරා ප්රමාණයකට වඩා
වැසවස සැශබන ශකාට.
ස වාශේම ශේ මිනිසුන්තට ආර් ෂක මෙයසවථාන හැටියට
පන්තසල්වස ඉඩ සැබුණා; පාසල්වස ඉඩ සැබුණා. නු ත්ත අපි
දන්තනවා සවාශේ තිශබන පහසුකේවස සීමිතභාවය. ස නිසා ශේ
තැන්තවස ආර් ෂක මෙයසවථාන හදසා තිශබන්තන ඕනෑ නිසි
පහසුකේ ඇතිව. ශේවා ගංවුර ආපාදවට ස් වන ප්රශද් . එශසව
සකසව කිරීමට තු න්තනාන්තශසවසාටත්ත කිසිම ආණ්්වකටවත්ත ශේ

ගරු නිශයෝජය කථානායකුමනි අවසාන ව ශයන්ත කරුණු
දැ් ීමයි මා ශේ කරන්තන හදන්තශන්ත. ශේ ිවකල්ප ඉඩේ සබාදීම
ගැන මම එක කාරණය්  කියන්තන ඕනෑ. ිවකල්ප ඉඩේ සබා දීශේ
කථාව දැන්ත ිවහිළුව්  ශවසා තිශබනවා. හැම දාම ිවකල්ප ඉඩේ
සබා ශදන බව කියනවා. අශේ රත්තනපුර ිනසවත්රි්  ආපදා කමිටුව
තිශබනවා. සශකන්ත ිවකල්ප ඉඩේ හඳුනා ගන්තනවා. අශේ ස.ස.
ිවශේුංග මන්තීුමා ශේ ගැන සා් ි දරන්තන ඕනෑ. ගිය වර
ගංවුරන්ත හානි සිද්ෙ වුණ මිනිසුන්තටත්ත ඉඩේ ශදන්තන ආපදා
කමිටුව ිවකල්ප ඉඩේ හඳුනා ගත්තතා. නු ත්ත අද ශවන ුරු ශේ
ිවකල්ප ඉඩේ ආණ්්වට සබා ගන්තනට බැරි වුණා.
ශකාේපැනි සුව ිව ාස ඉඩේ ප්රමාණය්  තිශබනවා. සවා
සුර් ිත ඉඩේ. ස සුර් ිත ඉඩේවස තිශබන්තශන්ත රබර්ල සහ ශත්ත.
අවදානේ බෑවුේවස තමයි ජනතාව ජීවත්ත ශවන්තශන්ත. ශේ සුර් ිත
භූමි ප්රශද් වස තිශබන ඉඩේවසට ශේ මිනිසුන්තට එන්තන ස ිවකල්ප
ඉඩේ සබා ශදන්තන වුවමනා කරන වැඩ පිළිශවළ ආණ්්ව
ක්රියාත්තමක කරන්තශන්ත නැහැ කියන ශචෝදනාව මම කරනවා. මා ස
ප්රශද් ශේ කටයුු කළ කාසය ුළ ස ප්රශද් ශේ ආපදා ශවච්ච
අවසවථා ගණනාව්  මා දැක තිශබනවා. ස හැම අවසවථාවකම
ිවකල්ප ඉඩේ ගැන කථා කරනවා. රජශේ ඉඩම්  තිබුශණාත්ත
ශදනවා. නැත්තනේ මිනිසුන්තට ශදන්තනට තිශබන ඔ් ශකාම ඉඩේ
වු ඉඩේ. සවාශේ රන්තපවුේ ශකාටසව අයිතිය තිශබන්තශන්ත
ආණ්්වට. නු ත්ත ආණ්්ව ස රන්තපවුේ ශකාටසව අයිතිය අතට
අරශගන ස ඉඩේවින්ත ජනතාවට අව ය ඉඩේ සබා ශදන්තන අද
ශවන ුරුත්ත ක්රියා කරසා නැහැ. තු න්තනාන්තශසවසා
ශකාේපැනිකාරයන්තට යටශවසා. තු න්තනාන්තශසවසාශේ ආණ්්වට
ශමවර ගැසීම්  සැශබයි කියසා හිතන්තන එපා. ජනතාවට දුන්ත
ශපාශරාන්තදු
ඉටු
කරන්තන
බැරි
වුශණාත්ත
ජනතාව
තු න්තනාන්තශසවසාශේ ආණ්්ව  දුණබැඳශගන එනවා. එදාට
වරාශයන්ත පිට තිශබන නැවක කැබිශනේටුවට රැසව ශවන්තන ශවයි.
සවුතියි.

ගුණ නිවයෝජය කථානායකුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගරු වජිර අශබවර්ලෙන අමාතයුමා. ඔබුමාට ිවනාඩි 70් 
තිශබනවා.
[අ.භා. 72.7 ]

ගුණ වජිර අවේවර්ධාන
අමාතයුමා)
(மொண்புமிகு
அகமச்சர்)

මහතා

(ස්වවේශ්

කටයුු

வஜிர அரபவர்தன - உள்நொட்டலுவல்கள்

(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs)

ගරු නිශයෝජය කථානායකුමනි අශේ සභානායකුමා මට
ශවසාව ටික්  වැඩිපුර ශදයි.
ගරු නිශයෝජය කථානායකුමනි ශේ ආපදාව සේබන්තෙශයන්ත
ිවිවෙ අදහසව හා ශයෝජනා ඉිනරිපත්ත ී තිශබන ශවසාශක ශේ
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ගුණ වජිර අවේවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு வஜிர அரபவர்தன)

ආපදාව සිද්ෙ වුණ ආවසවථාශක රජය ගත්ත ක්රියා මාර්ලගත්ත රජය
හැටියට ශේ ප්ර වනයට ු ුණණ දුන්ත ආකාරයත්ත මට ටික්  පැහැිනි
කරන්තන පුළුවන්ත. ස අවසවථාශක අශේ ගරු දුශන්තෂව ගන්තකන්තද
නිශයෝජය අමාතයුමා තමයි වැඩ බසන ඇමතිුමා හැටියට
හිටිශේ. ස ශවසාශක ිවෂයභාර අමාතයුමා ශේ ිවෂයටම අදාළ
ජාතයන්තතර සේමන්තත්රණයකට සේබන්තෙ ශවමින්ත තමයි හිටිශේ.
ගරු නිශයෝජය කථානායකුමනි පසුගිය ිවසිපසව ශවනි දා
මෙයම රාත්රි ශදාළශහන්ත පසවශසව රත්තනපුරත්ත කළුතරත්ත ගාල්සත්ත
මාතරත්ත ප්රොන ශකාට ශගන තවත්ත ිනසවත්රි් ක ගණනාව්  අ්වැඩි
ව ශයන්ත ශේ ශේදවාචකශයන්ත ආපදාවට පත්ත වුණා.
25 වැනි දා රාත්රිය ශවනශකාට ිනසාපති සේශේසනය ශකාළඹ
පැවැත්තශවමින්ත තිබුණා. ිනසාපතිවරුන්ත 25 ශදනාම ශකාළඹ
හිටිශේ. රාත්රි 72.00ට පමණ මාත්ත හිටිශේ එුමන්තසා සමඟ රාත්රි
ශභෝජන සංග්රහය ගනිමින්ත. අග්රාමාතයුමා රාත්රි 72ට පමණ කථා
කරසා කිකවා ිනසාපති සු ළුව ිවසුරුවා හැරසා අදාළ
ිනසාපතිවරුන්තට ඉ් මනින්ත ස ප්රශද් වසට යන ශසස උපශදසව
ශදන්තන කියසා. ස අතර රාත්රි 72.45ට පමණ අතිගරු ජනාධිපති
මමීපාස සිරිශසවන මැතිුමා මට දුරකථනශයන්ත කථා කරසා
කිකවා වැඩ බසන ගරු දුශන්තෂව ගන්තකන්තද නිශයෝජය ඇමතිුමාත්ත
සමඟ එකු ශවසා පසු දා උදෑසන ශවන්තන කින්ත අව ය ක්රියා
මාර්ලග ගන්තන ක්රියාත්තමක ශවන්තන කියසා.
ඇත්තත ව ශයන්තම 25 ශවනි දා රාත්රි 72.00 සිට පසුව දා උශද්
6.00 ශවන ුරු රජය සේපූර්ලණශයන්තම ස අව ය පියවර ගත්තතා.
රාත්රිශේ මම යුද හු දාපතිුමාට කථා කළා. රාී එකට පමණ
ගුවන්ත හු දාපතිට කථා කළා; නාිවක හු දාපතිට කථා කළා;
ආර් ෂක ශල්කේට කථා කළා. ස වාශේම ආපදා කළමනාකරණ
අමාතයාං ශේ ශල්කේට රාත්රි එකට පමණ කථා කළා. ස ිවධියට
26 වන දා උශද් 6.00 ශවනශකාට රාජය යාන්තත්රණය
සේපූර්ලණශයන්තම ක්රියාකාරිත්තවයට ශයාදවසායි තිබුශණ්. හැබැයි
ගරු නිශයෝජය කථානායකුමනි ශේ ශේදවාචකය ශවනසව.
ශමවැනි ශේදවාචකය්  ශබෝේටු දමසා ශබ්ලරන්තන පුළුවන්තද කියන
එක මම ඇසින්ත දුටුවා. මම 26 ශවනි දා උශද් ගිං ගඟ ිනශේ
සංකාගම ද් වා ගුවනින්ත ගියා. සංකාගම බහින්තන පුළුවන්ත සමහර
තැන්තවස මම බැසවසා. බහින්තන බැරි තැන්තවස බහින්තන ිවධිය් 
නැහැ. මා සමඟ ස ගුවන්ත යානශේ සිටිශේ ිවශ වෂඥයන්ත පමණයි.
ගරු ස් ෂවමන්ත කිරිඇල්ස මැතිුමා උශද් 6.00 ශවනශකාට
මහාමාර්ලග අධිකාරිශේ ිවශ වෂඥයන්ත මට සබා දුන්තනා. ස වාශේම
වාරිමාර්ලග අං ශේ ප්රොනින්ත මා සමඟ ගුවශන්ත සිටියා. ස වාශේම
එදා මනූෂ නානාය් කාර මැතිුමාත්ත සිටියා. එක ිනනයක අශේ
වැඩ බසන ඇමතිුමාත්ත සිටියා.
අපි මාතරත්ත ගාල්සත්ත කළුතරත්ත රත්තනපුරශේත්ත ශේ ගංගා
ඔසවශසවම ගමන්ත කරසා බැ දවා ශේ ප්ර වනය ශකශසවද ිවසඳන්තශන්ත
කියසා. ඇත්තත ව ශයන්ත එය ශබෝේටු දාසා පාසනය කරන්තන
පුළුවන්ත ගංවුර්  ශනාශවයි. උදාහරණය්  කියන්තනේ. මම එදා
හිනිදුම එ් තරා සවථානයකට බැසවසා. එතශකාට ගේවැසියන්ත සහ
නායක හාු දරුවන්ත වහන්තශසවසා සිය ද ශදනා එකු වුණා. මට
කිකවා ශබෝේටු තිශයනවා නු ත්ත ගඟ හරහා ශබෝේටුව්  යන්තන
බැරි තත්තත්තවය්  තිශබන්තශන්ත කියසා. ශබෝේටු තිබුණා. හැබැයි
ගඟ හරහා ශබෝේටු යන්තන බැරි තත්තත්තවයකුයි තිබුශණ්.

ගුණ වාසුවේව නානාය්කාර මහතා

(மொண்புமிகு வொசுரதவ நொைொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

අශේ ප්රශද් ශේ ශබෝේටු තිබුශණ් නැහැ. කුරුිවට ප්රාශද්ය ය
ශල්කේ ශකාේඨාසශේ. හරියටම මම ශකාේඨාසයත්ත කිකවා.

(The Hon. Wajira Abeywardana)

හරි ගරු මන්තීුමා.
ශේ වයසනශයන්ත පසවශසව 25 26 29 සහ 28 කියන ිනන
හතශර්ලම ශේ ිනසවත්රි් ක හතශර්ල රජශේ කටයුු අපි නිසියාකාරව
කළා. ඇත්තත ව ශයන්ත 26 ශවනි දා උශද් දහයට පමණ ජාතික
කමිටුව අග්රාමාතය කාර්ලයාසශේදී -අරිය ගහ මන්තිනරශේදීකැශඳකවා. සක කරසා ඉවරශවසායි අපි පිටත්තශවසා ගිශේ. ඊට
පසවශසව 29 ශවනි දා ජනාධිපතිුමා සංකාවට ආපු ිවගස ජාතික
කමිටුව කළුතරදී ු ණ ගැසුණා. කළුතර ු ණ ගැසුණු අවසවථාශකදී
ඉතා වැදගත්ත ජාතික තීන්තදු කිහිපය්  ගත්තතා. උඩින්ත යනශකාට
අපි දැ් කා අපි ශකාච්චර නිශකදනය කළත්ත ශේ පිළිබඳව
මහජනයාට ශකාච්චර අවශබෝෙය්  තිබුණත්ත මහජනයා හැසිශරන
සවවභාවය්  තිශබනවාය කියන එක. ස සවවභාවය අපට ශවනසව
කරන්තන බැහැ. මහජනයා පළු ශවනි පියවර හැටියට ශේස උඩට
නගිනවා. ශදවැනි පියවර හැටියට බාල්කයට නඟිනවා. ුන්තවන
පියවර හැටියට වහසට නඟිනවා. ඊට පසු වහසය උඩ ඉඳශගන
අශේ දුරකථන අංකයට කථා කරසා කියනවා "පුළුවන්ත නේ වහස
උඩින්ත ගන්තන" කියසා.
ඇත්තත ව ශයන්තම මම සවුතිවන්තත ශවනවා ගුවන්ත
හු දාපතිුමාට. ගාල්ස ිනසවත්රි් කය ගත්තශතාත්ත එදා 25 ශවනි දා
මෙයම රාත්රිශේ 7.00ට පමණ දූි ඇල්ස නාය යෑම සිදු වුණා.
එතැන 8 ශදශන්  යට වුණා කියසා අපට ස ප්රශද් ශේ අය
දුරකථනශයන්ත දැනුේ දුන්තනා. උශද් 6.30 ශවනශකාට අපි ගුවන්ත
හු දාව එතැනට යැකවා ශදශදශන්  බාශගට යටශවසා සිටි නිසා
ගන්තන කියසා. ගුවන්ත හු දාව එතැනට ගිහිල්සා ස ශදශදනා
ඔසවසා ගත්තතා. එතැන යානය land කරන්තන බැහැ. උඩ ඉඳශගන
ගුවන්ත භටයන්ත පහළට දමසා යටශවසා සිටි අයශේ රීරය වශේ
තිබුණු පසව ඉවත්ත කරසා ඔවුන්ත ශදශදනා ගුවන්ත යානයට
ගන්තනශකාට අවසානශේ යේකිසි කාර්ලමික ශදෝෂය්  නිසා ස
ගුවන්ත භටයා අඩි 30ක ිවතර උඩ ඉඳසා බිමට වැටිසා මිය ගියා. ස
ිවධියට ගංවුර ිවපතට පත්ත ජීිවත ශබ්ලරා ගැීමම සඳහා ගුවන්ත
භටයන්ත ජීිවත පරිතයාගශයන්ත තමයි ක්රියා කශළව.
ඊළඟට 28 ශවනි දා තව ගුවන්ත යානය්  අශේ ිනසවත්රි් කශේ
වැිිවටිය ගිංශතාට කියන ප්රශද් ශේදී කඩාශගන වැටුණා. නු ත්ත
ස ගුවන්ත යානශේ සිටි ගුවන්ත භටයන්ත 77 ශදනාම ශබ්ලරුණා.
හැබැයි ත්රිිවෙ හු දාවත්ත ශපාිසව ශදපාර්ලතශේන්තුවත්ත අශන් 
රාජය ශදපාර්ලතශේන්තුත්ත ශේ ශමශහයුම නැවැත්තුශක නැහැ.
ඇත්තත ව ශයන්ත ස ගුවන්ත යානය වැටිසා තිශයන අවසවථාශකත්ත ස
ගුවන්ත යානශේ තිබුණු බ් ශබෝේටුවසට අරශගන ස ශබදා හැරීම
කරන ගමන්ත තවත්ත ගුවන්ත යානය්  ශයාු  කරමින්ත ශේ වයසනයට
ු ුණණ ශදන්තන අපිට පුළුවන්තකම සැබුණා. ස වාශේම ගාල්ස
මාතර හේබන්තශතාට කළුතර සහ රත්තනපුර ිනසවත්රි් කවස රාජය
නිසොරින්ත ස පළු ශවනි පැය 92 ඇුළත ු ණ ගැශසන්තන මට
අවසවථාව සැබුණා. එශසව ු ණ ගැසිසා පළු  පියවර හැටියට අපි
බැ දශක ශකාශහාමද ශේ මහජනයාශේ ජීිවත ශබ්ලර ගන්තශන්ත
කියසා.

ආපදාවට ස්  ශවසා වහසවල් උඩ ඉන්තන අයශේ ජීිවත ශබ්ලරා
ගැීමම සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිුමා ආපදා කළමනාකරණ
අමාතයාං යත්ත එ් ක එකු ශවසා කළුතරදී වැදගත්ත තීන්තදුව් 
ගත්තතා. ස අනුව life jackets 5 000්  ිවතර අරශගන උ් ගුවනින්ත
ගිහින්ත සවා ආපදාවට ස්  ශවසා සිටින අය ශවත හසාශගන ගියා.
සක රජය ගත්තත අ දත්ත වැදගත්ත තීන්තදුව් . වහසවල් උඩ ඉන්තන
අයට ගසව උඩ ඉන්තන අයට life jacket එක අපි ිවසි කරශගන
ගියා. එශහම ිවසි කරශගන ගිශේ ශමානවටද? සක ඇඳශගන අ්ම
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ගණශන්ත තවත්ත පැය 92්  වත්ත වුශර්ල පා ශවී ඉන්තන ස
පුද්ගසයාට අවසවථාව තිශබනවා. ස රමය යේ ජීිවතය්  ශබ්ලරා
ගැීමම සඳහා රජය ගත්තත අ දත්ත ක්රියාදාමය් .
ආපදා
කළමනාකරණ අමාතයාං ය අද ස රමය නව තීන්තදුව්  හැටියට
සසකසා ශසෝකශේ ආොර ශදන කණ්ඩායේ සමඟ සාකච්ඡා
කරශගන යනවා ශේ ආපදාවට පත්ත ූ  ප්රාශද්ය ය ශල්කේ
ශකාේඨාස 5ට සහ ස ප්රශද් වස නිවාසවසට කල් ශකසා ඇතිව
life jackets දීසා තියන්තන. එතශකාට හිනසි ආපදාව්  නිශකදනය
කරසා තිබියදී මහජනයා ඉවත්ත ශනාවුණත්ත ඔුණශේ තිශබන
ක්රියාදාමය අනුව අවසන්ත පැය 92කුත්ත ඔුණට සටන්ත කරන්තන පුළුවන්ත
පරිසරය්  ශගාඩ නැඟිය හැකි තීන්තදුව්  රජය හැටියට අපි ගත්තතා.
එවැනි තීන්තදුව්  ඉතිහාසශේ ගත්තත පළු වැනි අවසවථාව ශමයයි.
ශේ සේබන්තෙශයන්ත ගරු දුශන්තෂව ගන්තකන්තද නිශයෝජය ඇමතිුමා
පසුව කියයි. රජය හැටියට පළු වැනි life jackets 2 000 උඩින්ත
අරශගන ගිහිල්සා ගසව උඩ සහ වහසවල් උඩ ඉන්තන අයට ශබදා
හැරියා. ස නිසා අපට පුළුවන්ත වුණා ජීිවත හානි වන සංඛයාව අවම
කරගන්තන. එයින්ත අපි සෑහීමකට පත්ත ිවය යුුයි කියසා මම
කියන්තශන්ත නැහැ.
ශේ ප්ර වනශේදී ිවශ වෂශයන්ත ගරුතර මහා සංඝරත්තනය
ආගමික නායකයන්ත අතිගරු ජනාධිපතිුමා අග්රාමාතයුමා
ආපදා කළමනාකරණ අමාතයාං ය අශේ ිනසාපතිුමන්තසා ඇුළු
සමසවත රාජය යන්තත්රණයම ඉතාමත්ත
් තිමත්තව ඉහළම
කැපීමකින්ත පළු වැනි පැය 92 ඇුළත ක්රියාත්තමක වුණා. ඩසසව
අසහේශපරුම මන්තීුමා කිකවා වාශේ ශබාශහෝ ප්රාශද්ය ය
ශල්කේවරු ප්රාශද්ය ය ශල්කේ කාර්ලයාසවසම නිදා ගත්තතා.
නැගිේශටත්ත එතැන; වැඩ කශළවත්ත එතැන. දවසව 4්  5්  එක ිනගට
ශේ ශමශහයුමට ඉතාමත්ත සාර්ලථකව ු ුණණ ශදන්තන රජය් 
හැටියට අපට පුළුවන්තකම සැබුණා කියන එක මම ප්රකා කරන්තන
කැමැතියි.
ඇත්තත ව ශයන්තම ශේ ප්ර වනයටත්ත ිනග ඉතිහාසය්  තිශබනවා.
අපි ශබාශහෝම පරිසවසමින්ත ශේ ප්ර වනය ිනහා බැිය යුුව
තිශබනවා. ස නිසා රජය හැටියට අශේ ඊළඟ පියවරවල් ශමානවාද
කියසා අශේ වැඩ බසන ඇමතිුමාත්ත අශන්  කික මහත්තවරුත්ත
කරුණු පැහැිනි කරයි. දැන්ත අපි සුනාමි වයසනයකට ු ුණණ දීපු
ජාතිය් . සුනාමියට ු ුණණ දුන්තනාම අපි ජාතිය්  හැටියට සාකච්ඡා
කරසා තීන්තදුව්  ගත්තතා. ස තමයි tape එක අල්සසා ු ුණශද් සිට
මීටර්ල 700්  ශගාඩබිමට මැනසා මීටර්ල 700්  ඇුළත සිටින
ජනතාවට අයින්ත ශවන්තන කියන එක. ස ශවසාශක මමත්ත අශේ
අග්රාමාතයුමාත්ත අශනකුත්ත ශද් පාසන අධිකාරිවස අයත්ත අපි
සිය දශදනාම ගාල්සට ගිහිල්සා ු ුණශද් සිට ශගාඩබිමට මීටර්ල
700්  මැනපු හැටි මට මතකයි. අපි මීටර්ල 700්  එදා මැන්තශන්ත
ශබාශහෝම කල්පනාශවන්ත. අපි සක කශළව ශසෝකශේ තිශබන
ිවදයාත්තමක වටිනාකේ පිළිබඳව අවශබෝෙය්  සබා ශදන්තනයි.
ජපානයට සුනාමි ආවා. ජපානයට සුනාමි ආවාම ජපන්ත ජාතිකයන්ත
ශමාකද කශළව? ු ුණද දාසා ිනකශක නැහැ. ු ුණශද් වර්ලග කිශසෝමීටර්ල
ිව ාස ප්රමාණය්  ජපන්ත ජාතිකයන්ත ශගාඩ කළා. ශගාඩ කරසා
ු ුණශද් ශගාඩනැඟිි ගැුණවා. නු ත්ත අපි ශමාකද කශළව? අපි
පළු වැනි පියවර හැටියට ු ුණශද් සිට ශගාඩබිමට මීටර්ල 700් 
මැනසා කිකවා ශේ සීමාව ුළ ඉන්තන ජනතාවට අයින්ත ශවන්තන
කියසා. අපි එදා ගත්තශත්ත වැරැින තීන්තදුව් . සක පසවශසව ශවනසව
වුණා. අපි දැන්ත ගංවුර ගැන බසනවා. ගංවුර එන්තශන්ත පහළ
ප්රශද් වසට ිවතර්  ශනාශවයි. ආශයත්ත වැරැින තීන්තදු ගත්තශතාත්ත අපි
ජාතිය්  හැටියට අමාරුශක වැශටනවා. කඳු ු දුන්තවස සිටයි ශේ
ගංවුර එන්තශන්ත.

ගුණ නිවයෝජය කථානායකුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ඔබුමාට නියමිත ිවනාඩි 70 නේ දැන්ත අවසානයි ගරු
ඇමතිුමා.

ගුණ ල්ෂය්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

එුමාට තව ටික්  කාසය සබා ශදන්තන.

ගුණ වජිර අවේවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு வஜிர அரபவர்தன)

(The Hon. Wajira Abeywardana)

උදාහරණය්  හැටියට ගාල්ස ිනසවත්රි් කශේ සංකාගම
ගත්තශතාත්ත ු ුණදු මේටශේ ඉඳසා අඩි 955්  උසයි. සංකගම ජස
කඳ උසයි අඩි 25් . ු ුණදු මේටශේ සිට අඩි 955්  උස තැන ජස
කඳ උසයි අඩි 25් . ශනළුව ජාතික පාසස ු ුණදු මේටශේ සිට අඩි
285්  උසයි. එතැන ජස කඳ අඩි 25්  30්  ිවතර උසයි. High
tension power line එකට වැඩිය ජස කඳ උසයි. රත්තනපුර
ිනසවත්රි් කශේ ර් වාන සංකා බැංකුව ළඟ ු ුණදු මේටශේ සිට අඩි
7 395්  උසයි. නු ත්ත ජස කඳ අඩි 25්  ිවතර උසයි. රත්තනපුර
සීවසි ිවදයාසය ු ුණදු මේටශේ සිට අඩි 767්  උසයි. ජස කඳ අඩි
25්  ිවතර උසයි. කළුතර ිනසවත්රි් කශේ බුසත්තසිංහස තැපැල්
කාර්ලයාසය ළඟ ු ුණදු මේටශේ සිට අඩි 2්  උසයි. මුගම
ශපාිසව සවථානය ළඟ ු ුණදු මේටශේ සිට අඩි 85්  උසයි.
ශදණියාය ගත්තශතාත්ත මහා ිවදයාසය ළඟ උසයි ු ුණදු මේටශේ
ඉඳසා අඩි 7 230් . ආපු ජස කඳ උසයි අඩි 25් -30් . දැන්ත අපි
ජාතිය්  හැටියට කියනවා නේ -සුනාමිශේදී කිකවා වාශේිවකල්පය හැටියට "කඳු උඩ ඉන්තන මිනිසුන්තනට අයින්ත ශවන්තන"
කියසා. මට කියන්තන තිශබන්තශන්ත සක වැරැින මතය්  කියසයි.
ජාතික වයසනය්  සිදු ශවසා තිශබන ශේ ශවසාශක ස වැරින
තැනට තල් ද කරන්තන එපා.
ගරු නිශයෝජය කථානායකුමනි දැන්ත මශේ අශත්ත තිශබන
ශේ ශපාත අවුරුදු 60්  පරණයි. ස කාසශේ - අවුරුදු 60කට උඩදී
- කෘිකර්ලම අමාතයාං යත්ත වාරිමාර්ලග අමාතයාං යත්ත ිවදුිබස
අමාතයාං යත්ත එකට තිබිසා තිශයන්තශන්ත. නිල්වසා ගඟ ගිං ගඟ
සහ කළු ගඟ වයාපෘතිය භාරව ක්රියා කරසා තිශබන්තශන්ත
ඇශමරිකාශක Engineering Consultant Inc. Company - ECI එක. දැන්ත ශේ ශපාතට අවුරුදු 60්  වයසයි. ශේ ශපාශත්ත ගංවුර
සේබන්තෙශයන්ත කියසා තිශබන එක අකුර් වත්ත වැරින නැහැ;
අදටත්ත වසංගුයි.
ඊළඟ ශපාශත්ත සඳහන්ත වනවා "ශේ feasibility study එක
කරසා අවුරුදු 60කට උඩදී Sri Lankan ආණ්්වට ශදනවා"
කියසා. ශදන්තශන්ත "Ceylon" කාසශේ. එතශකාට ශේ ශපාත්ත
ශදකට වයසයි අවුරුදු 60් . හැබැයි ජාතිය්  හැටියට අපට බැරි
ශවසා තිශබනවා ගංවුර ප්ර වනයට නිසියාකාරව ු ුණණ ශදන්තන.
ස ගැන තමයි ගරු ඩසසව අසහේශපරුම මන්තීුමා කරුණු
කීපය්  කිකශක. එම නිසා අපි රජය හැටියට අවොනය ශයාු 
කරන්තන බසාශපාශරාත්තු වනවා ගංවුර පාසනය කරන්තන. අපට
ගංවුර ඇති ීම නැති කරන්තන බැහැ. ගංවුර පාසනය කරන්තන
පුළුවන්ත තැනකට අපි ගමන්ත කළ යුුව තිශබනවා. උදාහරණය් 
හැටියට ගන්තන ශකාත්තමශල්. ශකාත්තමශල් ජසා ය හදන්තන කින්ත
ස කාසශේ ශකාත්තමශල් යට වුණා; වටද්දර කියන ප්රශද් ය යට
වුණා; Gampola Railway Station එක යට වුණා. ඊළඟට
ශේරාශදනිය ගැටශේ ිවහාරය ළඟට යනශත්  යට වුණා.
කටුගසවශතාට යට වුණා. ශතල්ශදණිය පරණ නගරයත්ත යට වුණා.
ශපාල්ශගාල්ස ද් වාම තිශබන ිවිවෙ සවථාන ශකාත්තමශල් ජසා ය
හදන්තන කින්ත යට වුණා. හැබැයි ශකාත්තමශල් ජසා ය හැදුවාට
පසවශසව දැන්ත එම ප්රශද් යට ශවන්තශන්ත නැහැ. ශකාත්තමශල්
ජසා ය හදසා ිවදුිය නිෂවපාදනය කරසා වාරිමාර්ලග ඉතිහාසය
ශවනසව කරසා කෘි කර්ලමාන්තතය ශවනසව කරසා අ දශතන්ත අසව
වද්දසා ිව ාස ශවනස්  ඇති කරසා තිශබනවා.
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ගරු නිශයෝජය කථානායකුමනි ස ගැන දීර්ලඝ ව ශයන්ත කථා
කරන්තන මම බසාශපාශරාත්තු ශවන්තශන්ත නැහැ. නු ත්ත ඇත්තතටම
මම සවුතිවන්තත වනවා ගරු ඩසසව අසහේශපරුම මන්තීුමා
ශේ.ආර්ල. ජයවර්ලෙන මැතිුමාව සිහිපත්ත කළ එක ගැන. බසන්තන
මහවැි ගඟ හත්ත අට ශපාළකින්ත හරසව කරසා රන්තශදණිගස
රන්තටැශේ මාදුරුඔය ඉඟිනිමිටිය ශපාල්ශගාල්ස කියන ජසා ඉින
කළා. එදා එම ජසා ඉින කශළව නැත්තනේ අදත්ත එම ප්රශද් ිව ාස
ප්රමාණය්  යට වනවා. එම ජසා ඉින කිරීම නිසා සක නැවුණා.
නු ත්ත දීර්ලඝ කාසය්  ගත ශවසාත්ත අපට අදටත්ත බැරි ශවසා
තිශබනවා ගංවුර ප්ර වනය ිවසඳන්තන.
2003දී ගංවුර ඇති ූ  අවසවථාශකදී මහජන නිශයෝජිතයකු
හැටියට මම සේබන්තෙ වුණා. ස මහ අනුශර්ලදී රජය හැටියට යේ
තැනකට එන්තන අපි බැ දවා. මට මතකයි 2003දී අග්රාමාතය රනිල්
ිවරමසිංහ මැතිුමා චීන ආණ්්ශක නිශයෝජිතයන්තව ගාල්සට
එකවා. ස ශමාකටද? ගාල්ස ිනසවත්රි් කශේ සංකාගමට පහළින්ත
වාරුකන්තශදණිය කියන තැන රංශදණිගස වාශේ ිව ාස ජසා ය් 
ඉින ශවන්තන ශයෝජනා ී තිබුණා. ස උසමයි; පළින්ත අ්යි. මහා
ජසා ය්  ඉින ශවන්තන තිශබනවා. අද ශේ ගංවුර නිසා ගාල්ස
ිනසවත්රි් කශේ ඉඩේ අ් කර 79 000්  ිවනා ශවසා තිශබනවා. ශේ
ශපාශත්ත සඳහන්ත වනවා "ස ඉඩේ අ් කර 79 000 යට වන එක
නවත්තවන්තන නේ ශේ මහා ජසා ය ඉින ශවන්තන ඕනෑ. ස ජසා යත්ත
එ් ක ිවදුි බසාගාරය්  ඉින ශවන්තන ඕනෑ. ස ජසා යත්ත එ් ක
පුරන්ත ශවසා තිශබන කුඹුරු ඔ් ශකෝම අසව වද්දන්තන පුළුවන්තකම
සැශබනවා" කියසා. මාතර ිනසවත්රි් කයටත්ත අදාළ කරුණු ශේ
ශපාශත්ත ඉතා පැහැිනිව සඳහන්ත ශවසා තිශබනවා. එම නිසා මා
ිව වවාස කරනවා රජය හැටියට අව ය ශවනසවකේ අපි කළ යුුය
කියසා.
මහා ගංවුශරන්ත ිවනා වුණු ප්රශද් වස උදිවය කියන්තශන්ත
ඇත්තත ව ශයන්තම තමන්තශේ ු ළුතැන්ත ශගයින්ත පටන්ත ගත්තතාම
ය තකරණය හීටරය ඇුළු ශගදර තිබුණු සිය දම උපකරණ නැති
ශවසා ගියා කියසායි. 2003 දී ආපදාවට ස් ූ වන්ත නැවත යථා
තත්තත්තවයට පත්ත කරන්තන අපට පුළුවන්තකම සැබුණා. ඔවුන්තව යථා
තත්තත්තවයට පත්ත කළාට පසවශසව නැවතත්ත ස සියල්සම ගහ ශගන
ගිහිල්සා තිශබනවා. රජය 2003 ශගාඩනඟපු ිවධියටම එම පවුල්
නැවත නඟා සිටුවන්තන දැන්ත අව ය පියවර තබමින්ත සිටිනවා. රජය
හැටියට අපි පැහැිනිවම අශේ අවොනය ශයාු  කරන්තන ඕනෑ
ගංවුර පාසනය කිරීම සඳහායි. ස සඳහා අව ය ශවනසවකේ
කරන්තන ගරු ජනාධිපතිුමාශේත්ත අගමැතිුමාශේත්ත අවොනය
ශයාු  ී තිශබනවා.
සමහර අය හිතනවා ගංවුර එන්තශන්ත අවුරුදු 70කට සැරය් 
75කට සැරය්  කියසා. සක වැරිනයි. බසන්තන 7 73 වසශර්ලදී
ගංවුර ආවා; 7 76දී ගංවුර ආවා; 7 40දී ගංවුර ආවා; 7 44
දී ගංවුර ආවා; 7 49දී ගංවුර ආවා; 7 66 දී ගංවුර ආවා;
7 69 දී ගංවුර ආවා; -අවුරුද්දකින්ත ගංවුර ඇිවල්සා තිශබනවා.
- ඊළඟට 2003 2079 වර්ලෂවසත්ත ගංවුර ඇිවල්සා තිශබනවා.
2073 සහ 2079 වර්ලෂවස ඇති ූ  ගංවුර තත්තත්තවය ගැන හැර
අශන්  හැම වර්ලෂයකම ඇති ූ  ගංවුර තත්තත්තවයන්ත ගැන මා ළඟ
තිශබන ශමම ශපාශත්ත සේපූර්ලණශයන්ත සඳහන්ත ශවනවා. ගංවුර
ශහවුශවන්ත ඇති ූ  තත්තත්තවයත්ත සිදු ූ  අපරාෙයත්ත එය පාසනය
කිරීම සඳහා ගත යුු පියවරත්ත එහි සඳහන්ත ශවනවා. ඇත්තත
ව ශයන්තම ගංවුර පාසනය කිරීම සඳහා දීර්ලඝ කාසින සැසැසවම් 
යටශත්ත රජය ක්රියා කරනවා නේ අපට සිදු ශවනවා-

ගුණ නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා
(மொண்புமிகு நிஹொல் கலப்பத்தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)

ගරු අමාතයුමනි සවවාභාිවක ිවපර්ලයාස කියන එක සෑම
වසරකම මදනිකවම සෑම සතියකම මාසිකවම සිදු වන ශදය් .
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ස නිසා ශද් ගුණික සහ කාසගුණික ිවපර්ලයාසශේ තී්රතාව අනුව
තමයි “ගංවුර” තීරණය ශවන්තශන්ත. ගරු ඇමතිුමනි එම නිසා
සබන අවුරුද්ශද් ගංවුර එන්තශන්ත නැහැයි ඊළඟ අවුරුද්ශද්
එනවායැයි කියා අපට ශමාන ආකාරයකින්තවත්ත කියන්තන බැහැ.
සක සවවභාදහම. සකට බාො කරන්තන අප කාටවත්ත හැකියාව් 
නැහැ.

ගුණ වජිර අවේවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு வஜிர அரபவர்தன)

(The Hon. Wajira Abeywardana)

ගරු නිහාල් ගසේපත්තති මන්තීුමනි ඔබුමා එයින්ත අදහසව
කශළව ශමාක් ද කියා මා දන්තශන්ත නැහැ.

ගුණ නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා
(மொண்புமிகு நிஹொல் கலப்பத்தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)

මම අදහසව කශළව ගරු අමාතයුමනි ගංවුර එන්තශන්ත ශහට ද
අනිද්දාද කියසා අපට තීරණය කරන්තන බැහැ කියන එකයි. සක
ිනගටම එනවා.

ගුණ වජිර අවේවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு வஜிர அரபவர்தன)

(The Hon. Wajira Abeywardana)

සක හරි. සක තමයි මමත්ත කිකශක. ශේ ආපදාශවන්ත ිවනා
වුණු අය ශගාඩ ගැීමම සඳහා අපට ිව ාස ව ශයන්ත පියවර
කිහිපය්  ගන්තන තිශබනවා. උදාහරණය්  හැටියට ශේ ප්ර වනයට
ප්රාශද්ය ය ශල්කේ ශකාේඨාස 5්  සෘජුවම ු ුණණ දීසා තිශබනවා.
ග්රාමශසවවා වසේ 5 900්  ශේකට ු ුණණ දීසා තිශබනවා. ස
එ් කම පවුල් එ් ස් ෂ අනූදහසකට ආසන්තන ප්රමාණය්  ශේ
ප්ර වනයට ු ුණණ දීසා තිශබනවා. අපි රජය හැටියට කරුණු
ුනකින්ත ශේ ප්ර වනය ිවසඳන්තන බසාශපාශරාත්තු ශවනවා. එක් 
තමයි 2003 වර්ලෂශේදී ිවසඳුවා වාශේ ශේ ශගාල්සන්තශේ නැති
වුණු සියල්සම ආපුණ දීසා ශේ ශගාල්සන්ත නැවත ශගවල්වසට
යවන එක. ශදවැනි කාරණය හැටියට භාගයට කැ්ණු ශගවල්
ආපුණ හදසා ශදන්තශන්ත ශකාශහාමද සේපූර්ලණශයන්ත කැ්ණු
ශගවල් හදසා ශදන්තශන්ත ශකාශහාමද ු ළුතැන්තශගයි උපකරණ
ටික සපයසා ශදන්තශන්ත ශකාශහාමද අශන්  කාරණා සමතයකට
පත්ත කරන්තශන්ත ශකාශහාමද කියසා අපි බසන්තන ඕනෑ. ශේ රශේ
සිය දම ශද් පාසන ප් ෂ වාද-ිවවාදවින්ත ශතාරව එකට එකු
ශවසා ශේ වයසන අවසවථාවට ු ුණණ දුන්තනා. ස ගැන මම
සවුතිවන්තත වනවා.
ගරු නිශයෝජය කථානායකුමනි ඉන්ත අනුරුව ශේ ප්ර වනය
ශවනසව කරන්තන අව ය පියවර ගන්තශන්ත ශකාශහාමද කියසා අපට
බසන්තන තිශබනවා. ජස සේපත කියසා කියන්තශන්ත මහා
සේපත් . ශේ මහා ජස සේපත ජාතිය්  හැටියට අපි
ප්රශයෝජනයට අරශගන නැහැ. ස නිසා තමයි මහා පරාරමබාුණ
රජුමා කිකශක ශපාශළාවට වැශටන හැම ජස බින්තදුව් ම ු ුණදට
යන්තන ශනාදී ශේ රශේ තියාශගන අශේ වාරිමාර්ලග පද්ෙතිය
ශවනසව කරසා අශේ කෘිකර්ලම පද්ෙතිය ශවනසව කරසා අශේ
පාීමය ජස අව යතා සඳහා ප්රශයෝජනයට ගැීමශේ කටයුුත්ත අශේ
රට ුළම සිදු ිවය යුුයි කියසා. බසන්තන ිව් ශටෝරියා ජසා ය
හදනවා රන්තශදනිගස ජසා ය හදනවා රන්තටැශේ ජසා ය
හදනවා මාදුරු ඔය ජසා ය හදනවා ඉගිණිමිටිය ජසා ය
හදනවා ශපාල්ශගාල්ශසන්ත හරසව කරනවා. හැබැයි ගාල්සට
මාතරට හේබන්තශතාටට රත්තනපුරට කළුතරට මම කින්ත කියපු
ප්රශද් වින්ත ිවදුිය අරශගන එනවා. ඇත්තතව ශයන්තම ශේ
තිශබන ජස කඳ ශවනසව කළාම අපට ගාල්සට මාතරට
හේබන්තශතාටට කළුතරට රත්තනපුරයට ඕනෑ කරන ිවදුිය
ශමතැනින්ත නිෂවපාදනය ශවනවා. පුරන්තශවසා තිශබන කුඹුරු
සියල්ස් ම නැවතත්ත යථා තත්තත්තවයට පත්ත කර ගන්තන පුළුවන්තකම

1371

1372

2017 ජුනි 0

තිශබනවා. එම නිසා සිය දම ශද් පාසන ප් ෂවස අය ශේ සඳහා
සහශයෝගය සබා ිනය යුුයි කියසා මම හිතනවා. ශේ රජය ශමම
කාර්ලය සබන සිංහස අවුරුද්දට කින්ත ආරේභ කරනවා නේ
කවුරුවත්ත ''ශබෝඩ්'' අල්සන්තන ශහාඳ නැහැ. කිසි ශකශන් 
''ශබෝඩ්'' අල්සසා වැරින පාශර්ල ශගන යන්තන ශහාඳ නැහැ.
මහජනතාව දැනුවත්ත කරසා සිය ද ශදනාම ශේ ප්ර වනයට ු ුණණ
ිනය යුු ශවනවා.
2001 වර්ලෂශේදී චීන නිශයෝජිතයන්ත එ් ක මා ගාල්ස
ිනසවත්රි් කශේ වාරුකන්තශදනියට ගියා මට මතකයි. ගිහිල්සා
එනශකාට පහළ අය මට කථා කළා. ශද් පාසන ප් ෂවස අය
කිකවා ඔය හදන්තශන්ත ඔය ශගාල්සන්තශේ ඉඩේ ගන්තනයි කියසා.
අවසානශේදී ස ශකල්ස ඉින ශවන එක නැවුණා; චීන ජාතිකශයෝ
ගියා.
ගරු නිශයෝජය කථානායකුමනි ශමවර ගංවුර එන්තන සති
ශදකකට කින්ත මාතර ිනසවත්රි් කශේ ප්රාශද්ය ය ශල්කේ කාර්ලයාස
කිහිපයකට චීන ජාතිකශයෝ ගියා. එතශකාට ශමාකද වුශණ්? ආපු
චීන ජාතිකයන්තට අව ය සහශයෝගය සබා ශදන්තන ප්රාශද්ය ය
ශල්කේට ශනාහැකි වුණා. ඇයි? මහජන ිවශරෝෙතා. සමහර අය
සමහර තැන්තවස චීන ජාතිකයන්තට කළු ශකාඩි දානවා. එශහම
කරසා ශේ ප්ර වනය ිවසඳන්තන බැහැ. එශහම කශළාත්ත තව අවුරුදු
කිහිපයකින්ත එශහම නැත්තනේ තව අවුරුද්දකින්ත එශහමත්ත
නැත්තනේ තව අවුරුදු 5කින්ත ශේ මහා ජසකඳ නැවතත්ත ඇිවල්සා
ආශේමත්ත ජාතිය්  හැටියට බත්ත පැකේ එක්  අරශගන පසවශසන්ත
දුවයි පැදුර්  අරශගන පසවශසන්ත දුවයි ු ළුතැන්ත ශගයි උපකරණ
අරශගන පසවශසන්ත දුවයි. එශහම ජාතිය්  හැටියට හැසිරුශණාත්ත
අපට ශේ ප්ර වනය ිවසඳන්තන බැරි ශවයි. මම දන්තනවා වර්ලතමානශේ
මමීපාස සිරිශසවන ජනාධිපතිුමාත්ත රනිල් ිවරමසිංහ
අග්රාමාතයුමාත්ත ඉතා පැහැිනිවම ශේ ගැන රජශේ අවොනය
ශයාු  කරසා තිශබන බව. අශේ රජශේ මතය ශේ කියන ශකි
හයම ඉ් මනින්ත ඉින කරන්තන ඕනෑ කියන එකයි.
එතශකාට අනාගතශේදී බත්ත පැකේ අරශගන දුවන රමය
ශවනසව කරගන්තන අපට පුළුවන්ත. ස සඳහා අපට ගාල්ස
ිනසවත්රි් කශේ ජසවමින්ත ශකල්ස හදන්තන තිශබනවා. ස වාශේම කළු
ගඟ හරසව කරසා මගුර ශකල්ස හදන්තන තිශබනවා. කුකුශළව
ශකල්ස්  හදසා තිශබනවා අනි්  ශකල්ස හදන්තන තිශබනවා.
රත්තනපුර ශකල්ස හදන්තන තිශබනවා. සක හදන්තන නිමල් සිරිපාස ද
සිල්වා ඇමතිුමාත්ත මමීපාස සිරිශසවන ජනාධිපතිුමාත්ත 2073
දී රත්තනපුරයට ගියා. එුමන්තසාට ිවශරෝෙතාව ද් වා "හූ" කියසා
එුමන්තසා එළවා ගත්තතා. ජාතිය්  හැටියට සිය ද ශද් පාසන
ප් ෂ සහශයෝගය දීසා ශේ ප්ර වනය ිනහා බසන්තන ඕනෑ. ස වාශේම
නිල්වසා ගශේ බිංගමාර ශකල්ස හදන්තන තිශබනවා. ස එ් කම
නිල්වසා ගශේ ුණසන්තදාව ශකල්ස හදන්තන තිශබනවා.

ගුණ වාසුවේව නානාය්කාර මහතා

(மொண்புமிகு வொசுரதவ நொைொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගරු ඇමතිුමනි ශකි හදන්තන ඉසවශසල්සා ඔබුමන්තසා දුන්ත
ශපාශරාන්තදු ඉටු කරන්තන ඕනෑ. ස මිනිසුන්තශේ නැති වුණු බ් ු ේටු
සඳහා ිවනා වුණු වගාව සඳහා මිනිසුන්තශේ ජීවශනෝපාය සඳහා
තවම ු දල් ශගවසා නැහැ. අද "රාවය" පත්රශේ ස සේබන්තෙශයන්ත
දීර්ලඝ ිවසවතරය්  තිශබනවා. ඔබුමා කරුණාකර සක බසන්තන.

ගුණ වජිර අවේවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு வஜிர அரபவர்தன)

(The Hon. Wajira Abeywardana)

මශේ මිත්ර වාසුශද්ව නානාය් කාර හිටපු ඇමතිුමනි මා
ඔබුමාට කියන්තන කැමැතියි ශේ ආපදාවට පත්තී සිටින පවුල්

7 84 000 ගැන අපි බසා ගන්තනේ කියසා. ස ගැන කසබස වන්තන
එපා. රජය හැටියට අපි සේපූර්ලණශයන්තම එහි වගකීම භාරශගන
තිශබනවා. ස කටයුු එක දවසකින්ත කරන්තන බැහැ. දවසව ුන් 
ශහෝ දවසව හතර්  වහිනවා නේ ශහාඳයි. වැසවශසාත්ත මැශරන ශත්ත
ගසව ප්රමාණය ටික්  අ්ශවයි.

ගුණ වාසුවේව නානාය්කාර මහතා

(மொண்புமிகு வொசுரதவ நொைொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ඔබුමන්තසා ගිය අවුරුද්ශද්ත්ත
අවුරුද්ශද් හානියට පත්ත -

ශපාශරාන්තදු

වුණා.

ගිය

ගුණ වජිර අවේවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு வஜிர அரபவர்தன)

(The Hon. Wajira Abeywardana)

නැහැ නැහැ. අපි 2007 දීත්ත කළා. භයශවන්තන එපා හිටපු
ඇමතිුමනි. 2007 දීත්ත අපි ප්ර න
ව ය ිවසඳුවා. ආශයත්ත ිවසඳනවා.
හැබැයි හැම දාම ිවසඳන්තන බැරි නිසායි ශේ කරුණු ඉිනරිපත්ත
කරන්තශන්ත.
ගරු නිශයෝජය කථානායකුමනි සිදු වුණු ශේ වයසනශේදී
අශේ ු ළු රාජය යන්තත්රණයම ිව ාස කැප කිරීම්  කළා. ස නිසා
රාජය යන්තත්රණශේ සිය දම රාජය ශසවවකයන්තට මශේ සවුතිය පුද
කරන්තන කැමැතියි. ඇත්තත ව ශයන්තම ශද් පාසන අධිකාරිවස
සිය දම ශද් පාසන ප් ෂ ශමයට සහශයෝගය දැ් ූ වා. සිය දම
ආගමික නායකශයෝ ශමයට සහශයෝගය දැ් ූ වා. කවුරුවත්ත ශමය
මඟ හැරිශේ නැහැ. කවුරුවත්ත ශමය කර හැරිශේ නැහැ. එම නිසා
අපි සිය දශදනාම ශේක ශබදාශගන ආපසු රණ්් වන්තශන්ත නැුව
යුුකම්  හැටියට රජය සේපූර්ලණශයන්තම බසාශපාශරාත්තු වන
ඉස් කය සේපූර්ලණ කරසා ශදන්තන තිශබනවා.
මා ශේ කාරණය ිවශ වෂශයන්තම මත්  කරන්තන කැමැතියි. ශේ
සිද්ධිය සේබන්තෙශයන්ත රත්තනපුරයට යන්තන මට අවසවථාව සැබුණා.
මා රත්තනපුරයට ගියා. එහි ශජෝන්ත ශසශනිවරත්තන ඇමතිුමා
සිටියා අශේ දුශන්තෂව ගංකන්තද වැඩ බසන ඇමතිුමා සිටියා. ස
ශවසාශක අපි ශේ ප්ර වනය ිනහා ඇහින්ත දැ් කා. අපි ශේ ප්ර වනය
පළු වන පැය 92 ුළ ඇසව ශදශකන්ත දැ් කා. දකින්තශන්ත නැුව
එය තීරණය කරන්තන බැහැ.
ගරු නිශයෝජය කථානායකුමනි ගාල්ස ිනසවත්රි් කශේ ගිං
ගඟ එක ශයෝජනා රමය්  ක්රියාත්තමක වුණා. ගාල්ස ිනසවත්රි් කශේ
අය දන්තනවා අවුරුදු 40කට උඩදී ගිංගඟ - බද්ශද්ගම ශකල්ස
හැදුවාය කියසා. බද්ශද්ගම ඉඳසා ගාල්සට සැතපුේ 72් 
තිශබනවා. ගාල්සට කිශසෝමීටර්ල 5්  වන කල් අඩි 9්  අඩි 8් 
යට ශවනවා. ස කියන්තශන්ත අ් මීමන ආසනශේ -ිවජයපාස
ශහේටිආරච්චි මන්තීුමාශේ ආසනශේ- ඊරියගහ හන්තිනය ද් වා
යට වනවා. හැබැයි ගිං ගඟ ශකල්ස හැදුවාට පසවශසව දැන්ත යට
වන්තශන්ත නැහැ. දැන්ත ශදපැත්තශත්ත ශගවල් හදසා තිශබනවා. හැබැයි
ශේ අවසවථාශකදී අපි තර්ලජනයකට ු ුණණ දුන්තනා. ගිං ගඟ ශකල්ස
පුපුරන්තන ගියා. ශ්රී සංකා යුද හු දාව ශ්රී සංකා ගුවන්ත හු දාව ශ්රී
සංකා නාිවක හු දාව පැය 9්  පැය 8්  ඇුළත වැි ශකාේට
70 000්  ිවතර දැේමා. අපි යුද හු දාවට උපශදසව දුන්තනා වැරැිනසා
ශහෝ ආපසු ප්ර වනය්  ශවනවා නේ මහ ජනයා ආර් ෂා කිරීම
සඳහා ඉංජිශන්තරුවන්තශේ උපශදසව අනුව ඉිනරිශේ තිශබන පාසම
කඩා ඉවත්ත කරන්තනය කියසා. එදා අපි ශකල්ස හදපු නිසා අද ගිං
ගශේ එ් තරා ප්රශද් ය්  යට වන්තශන්ත නැහැ. හැබැයි ශකල්ශල්
ඉතිරි ශකාටසව හදසා නැති නිසා මහා දැවැන්තත ප්රශද් ය්  යට
වනවා. ශේ යට වන ප්රශද් ශේ සමහර උදිවය හිතනවා ගශේ
ශහෝටසය්  තිශබනවාය ු ුණශද් ශහෝටසය්  තිශබනවාය කියසා.
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[ගරු වජිර අශබ්ලවර්ලෙන මහතා]

ගරු නිශයෝජය කථානායකුමනි දැන්ත ශසෝකශේ ු ුණද මැද
ශහෝටල් ඉින කරසා තිශබන්තශන්ත. ශසෝකශේ ගංගා මැද්ශද් ශහෝටල්
ඉිනකරසා තිශබන්තශන්ත. චීනයට ගිහිල්සා බසන්තන පුළුවන්ත. සවා
ඇහින්ත දකින්තන පුළුවන්ත. මා කියන්තශන්ත නැහැ සංකාශක ගංගා
මැද්ශද් ශහෝටල් ඉින කරන්තනය කියසා; ු ුණද මැද්ශද් ශහෝටල් ඉින
කරන්තන කියසා අපි කියන්තශන්ත නැහැ. හැබැයි එතැනට ශසෝකය
ගිහිල්සා ඉවරයි. ගඟ ශදපැත්තශත්ත ඉන්තන මිනිසුන්ත ආර් ෂා කරන්තන
නේ පළු වන පියවර ව ශයන්ත අපි කළ යුත්තශත්ත සිංහරාජ අඩිවශේ
කඳු ු දුශනන්ත පටන්ත ගන්තනා ශේ ගංගාවන්තශේ ජසය කන්තද උඩ
නවත්තවා ගැීමමයි එය පාසනය කිරීමයි. එය පාසනය කරසා
පහළට එවන්තන තිශබනවා. පාසනය කරසා පහළට එකශවාත්ත ශේ
උවදුර ඇති වන්තශන්ත නැහැ. අපට අනාගතශේදී ශවනත්ත ආපදාවකදී
සකට ු ුණණ ශදන්තන ශවයි. එය ශවනත්ත ිවෂයය් . මා ස ගැන
ශමතැන කථා කරන්තශන්ත නැහැ. හැබැයි අපි ජාතිය්  හැටියට ශේ
පාර්ලිශේන්තුශක තීරණය්  ගත යුුව තිශබනවා. අශේ රජයට
පුළුවන්තකම තිශබනවා ශේ ශකි 6 හදන්තන. මා දන්තනවා ශේ ශකි
6 හදන්තන අශේ ජනාධිපතිුමාට අගමැතිුමාට උදවු කරන්තන
ශසෝකශේ රටවල් සෑසවතියි කියසා.
ශේ ශකි හය හදන්තන සිය දම ශද් පාසන ප් ෂ අපට උදවු
කළ යුුව තිශබනවා. මම ශේ වයසනය ගැන කිහිප අවසවථාවක
රශේ දැන ගැීමම සඳහා කරුණු කිකවා. ශේ ශපාත්තවසට වයස
අවුරුදු 60යි. එදා එක ශකල්ස්  හදන්තන ගිහිල්සා තිශබන්තශන්ත Rs.
80 million. ස කියන්තශන්ත ස් ෂ 800යි. අද ස වාශේ දහසව ගුණය් 
යයි. අදවත්ත අපි ශේ ශකි හය හැදුශක නැත්තනේ අදවත්ත අපි ශේක
පාසනය ශනාකශළාත්ත ආපුණ
තව අවුරුදු පහකින්ත ශේ
පාර්ලිශේන්තුශකදී ශේ ිවහිළුවම අපි කරයි. සක නිසා ඔබ සිය ද
ශදනාශගන්ත ඉල්සන්තශන්ත කරුණාකරසා ශේ වාර්ලතා අනුව අපි ක්රියා
කරු ය කියසායි. ශේවාශේ ශසාකු ශවනසවකේ කරන්තන ශදයකුත්ත
නැහැ. ගාල්ස ිනසවත්රි් කශේත්ත කළුතර ිනසවත්රි් කශේත්ත මාතර
ිනසවත්රි් කශේත්ත රත්තනපුර ිනසවත්රි් කශේත්ත ශේ ප්ර වනය අවසන්ත
කරන්තන සිය දශදනා සහශයෝගය සබා ිනය යුුයි. ස වාශේම සිදු
ශවසා තිශබන වයසනශයන්ත ජන ජීිවතය ශගාඩගැීමම රජය
හැටියට අපි භාර අරශගන තිශබනවා. මට ිව වවාසයි අශේ රාජය
යාන්තත්රණය-

ගුණ වාසුවේව නානාය්කාර මහතා

(மொண்புமிகு வொசுரதவ நொைொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගිය අවුරුද්ශද්ත්ත ශපාශරාන්තදු වුණා. සක තවම වුශණ් නැහැ
ශන්ත.

ගුණ වජිර අවේවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு வஜிர அரபவர்தன)

(The Hon. Wajira Abeywardana)

වාසුශද්ව නානාය් කාර මන්තීුමනි අවුරුදු 25්  30් 
තිසවශසව අපි ශදන්තනා දන්තනවා ශන්ත. ඕක ගැන කථා කරසා වැඩ් 
නැහැ. ශද් පාසන ශකෝණශයන්ත ශේක ිනහා බසන්තන එපා. රජය
හැටියට අශේ යුුකම අපි ඉෂවට කරන්තනේ. අපි ශේ ශවනශකාට
ඉෂවට කරසා තිශබනවා. ඇත්තත ව ශයන්තම කිසිම ශකශන් 
හිතන්තශන්ත නැති ිවධියට අපි සක ඉෂවට කරසා තිශබනවා. එශහම
ඉෂවට ශනාකළාය කියසා කියනවා නේ මම කනගාටු ශවනවා.
සමහර අය කියනවා සක කශළව යුද හු දාව කියසා. යුද හු දාව
කියන්තශන්ත ජනාධිපතිුමා යටශත්ත තිශබන එක ආයතනය් .
සමහර අය කියනවා සක කශළව ගුවන්ත හු දාව කියසා. සකත්ත
ජනාධිපතිුමා යටශත්ත තිශබන එක ආයතනය් . සමහර අය
කියනවා සක කශළව නාිවක හු දාව කියසා. සකත්ත ජනාධිපතිුමා
යටශත්ත තිශබන එක ආයතනය් . සමහර අය කියනවා ශපාසිසිය
කියසා. ශපාසිසියත්ත රජය යටශත්ත තිශබන තව ආයතනය් .
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ිනසාපතිවරු ග්රාම නිසොරිවරු ශේ සිය ද ශදනා එකු ශවසා
රාජය යාන්තත්රණය හැටියට ශේ ප්ර වනය අවශබෝෙ කරශගන ඉතාම
සාර්ලථකව එයට ු ුණණ දීසා තිශබනවා. අ් පා්ත්ත තිශබනවා. මම
"නැහැ." කියසා කියන්තශන්ත නැහැ. අ් පා් තිශබනවා. මට ඊශේ
නාශගාඩ ප්රශද් ශේ සමහර අය කථා කරසා කියනවා "සර්ල
පළු වැනි දවසව ශදශ්  අශේ ශගවල්වස අපි කන්තන දුන්තශන්ත.
හැබැයි අපි වුරට යට වුශණ් නැහැ. හැබැයි අශේ ශගදර තිබුණු
සීනි ඉවරයි. අශේ ශගදර තිබුණු හාල් ඉවරයි. සර්ල අර බ් ශදන
ගමන්ත අපටත්ත බ් ශදන්තන." කියසා. අපි නියම කළා නාශගාඩ
ප්රාශද්ය ය ශල්කේ ශකාේඨාසශේ ශගවල් 76 000ටම ශමානවා හරි
ශදන්තන කියසා. ස අයශේ පැත්තශතන්ත හරි. ඇයි? පළු වැනි පැය 48
ශකාටු වුණු උදිවයට ස ශගවල්වස තිබුණු ශද්වල් උයසා-පිහසා
දුන්තනා. ගංවුරට යට වුණු අයට ශමානවා හරි සැශබනශකාට අර
පවුල්වසට ශනාසැශබනශකාට කියනවා "අපට ශමාකුත්ත සැබුශණ්
නැහැ" කියසා. ශේ ප්ර වනය අපි හරියට අවශබෝෙ කරශගනයි
ඉන්තශන්ත. අපි ශනළුව තවසම නාශගාඩ නියාගම ඇුළු ගාල්ස
ිනසවත්රි් කශේ ප්රාශද්ය ය ශල්කේ ශකාේඨාස 7 ම ගංවුරට ු ුණණ
දුන්තනා. ශකාේඨාස ගණනාව්  බරපතළ ිවධියට ු ුණණ දුන්තනා.
අපි දැනට සක හසුරුවනවා. රජය හැටියට අපි ශමය හරි පාශර්ල
අරශගන ගිහිල්සා ආපදාවන්තට ස්  ූ  අයට සහන සසසන්තන
කටයුු කරනවා. අශේ ආපදා කළමනාකරණ ඇමතිුමා -අනුර
ප්රියදර්ල න යාපා ඇමතිුමා- 25වැනි දා රාත්රිශේ ශදකට ිවතර ස
රශේ ඉඳශගන මට කථා කළා. එුමා කථා කරසා කිකවා
"ඇමතිුමා ශකාශහාම හරි ශේ ගැන බසසා ක්රියා කරන්තන."
කියසා.

ගුණ වාසුවේව නානාය්කාර මහතා

(மொண்புமிகு வொசுரதவ நொைொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගංවුරට ශකාටු වුණු මිනිසුන්තට ආොර ගැීමම රත්තනපුර
ිනසවත්රි් කයටත්ත වසංගුද?

ගුණ වජිර අවේවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு வஜிர அரபவர்தன)

(The Hon. Wajira Abeywardana)

මම හිතනවා එශහටත්ත වසංගු කරන්තන ඕනෑ කියසා. මම සක
වසංගු කරන්තනේ. ශකාටු ශවච්ච අයටත්ත ශදන්තන කියසායි
තිශබන්තශන්ත. දීසා නැත්තනේ ශදන්තන කියන්තනේ.
ගරු නිශයෝජය කථානායකුමනි අපි රජය හැටියට ඉතාම
් තිමත්තව ශේ ප්ර වනයට ු ුණණ දීසා තිශබනවා. ගරු මන්තීුමනි
ඔබුමන්තසාශේ ශයෝජනා-අදහසව තවත්ත තිශබනවා නේ ඉිනරිපත්ත
කරන එක වැදගත්ත. ඔබුමන්තසාශේ තිශබන අදහසුත්ත ශදන්තන.
සවා අපි එක් වත්ත පැහැර හරින්තශන්ත නැහැ. ගංවුර නැති ශවන්තන
අපි ශේ වයාපෘතිය හරියට ආරේභ කශළාත්ත මශේ මිත්ර
හඳුන්තශනත්තති මන්තීුමාශේ නිවාසය අනාගතශේදී නැති ශවනවා.
ගාමිණී ිනසානායක මැතිුමාශේ නිවාසය එුමාට අහිමි වුණා. ු ල්
ජන්තම භූමිය. ශකාත්තමශල් ජසා ය හදනශකාට එුමාශේ ු ල්
නිවාසය අහිමි වුණා. ශේක හදනශකාට අශේ හඳුන්තශනත්තති
මන්තීුමාශේ නිවාසය අහිමි ශවනවා. පවුල් 70 000් 
ශකාත්තමශසන්ත ඉවත්ත කරන්තන වුණා. ිවහාර ශගාඩ්  වුරට යට
වුණා. ශකෝිවල් පල්ි ශගාඩ්  වුරට යට වුණා. අ දත්ත නව නගර
ඇති වුණා. ිව් ශටෝරියා ජසා ය හැදුවාට පසවශසව ශතල්ශදනිය නව
නගරය්  ඇති වුණා. පරණ නගරය වුරට යට වුණා. සවා ශවනසව
කරන්තන ශනාදී ජාතිය්  හැටියට අපි හැම දාම ශබෝඩ් අල්සසා
ශේ රට වැරැින පාරට ශගන ගිශයාත්ත -ශේ වයසනශේදී 300යි
මැරුශණ්.- අනාගතශේ තව හත්ත අටසියය්  දාහ්  ශදදාහ් 
ජීිවත පූජා කරන්තන ශවයි.
ඔබ සිය ද ශදනාශේ සේපූර්ලණ අවොනය ස ශකශරහි ශයාු 
කරන්තන. ශේ කාර්ලයයට රජය සේපූර්ලණශයන්ත සැහැසවතියි.
ඔබුමන්තසා ශවනත්ත මත දැරුවත්ත ශේ කාර්ලයශේදී නිවැරැින
මාර්ලගයට අපට උදවු කරන්තන.
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ශේ වයාපෘතීන්ත ක්රියාත්තමක කරනශකාට අශේ හඳුන්තශනත්තති
මන්තීුමාශේ ජන්තම භූමිය නැති ශවනවා කියන කාරණය මම
මත්  කළා. අපි ශේ කියන වයාපෘතිය මාතර ිනසවත්රි් කශේ
ක්රියාත්තමක කරනශකාට සක සේපූර්ලණශයන්තම වුරට යට
ශවනවා. මම ස සිතියම ිනහා බසනශකාට ශපශනනවා
හඳුන්තශනත්තති මන්තීුමාශේ ගමත්ත ශගදරත්ත ශදකම යට ශවනවා
කියසා. ස නිසා අපි ඉතිහාසශේ යේ යේ ශවනසවකේ කළ යුුව
තිශබනවා. ගාල්සට මාතරට හේබන්තශතාටට කළුතරට
රත්තනපුරයට අනාගතය්  ඕනෑ නේ සබන සිංහස අවුරුද්දට
කින්ත ශේ ඉස් ක සඳහා ගමන්ත කරන්තන අශේ රජය සැහැසවතියි;
ශේ වැශඩ්ට ජනාධිපතිුමාත්ත අගමැතිුමාත්ත සැහැසවතියි.
ඔබුමන්තසා සහශයෝගය දුන්තශනාත්ත ඔබුමන්තසා ශබෝඩ්
ඇල් දශවාත්ත ''වහාම ශේ වයාපෘති ශකි හය ඉින කරන්තන.''
කියසා අපට පුළුවන්ත ස ශකි හය ඉින කරසා අනාගතශේ ජාතිය් 
හැටියට ඉතාම සුර් ිතව මහජනයා ආර් ෂා කරසා ස පළාශත්ත
වාරිමාර්ලග ඉතිහාසය ශවනසව කරසා පුරන්ත ශවසා තිශබන කුඹුරු
අසවවද්දසා පාීමය ජසය ගඟ පහළින්ත ගන්තශන්ත නැතිව උඩින්ත
අරශගන ශබාන්තන දීසා ජනතාවට යහපත්ත සමාජය්  ඇති කිරීමට
පියවර ගන්තන අපට පුළුවන්තකම තිශබනවා.

ගුණ නිවයෝජය කථානායකුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ඔබුමාශේ වාර්ලතාව ඉතා වැදගත්ත. සශ්  ිනනය කවදාද?

ගුණ වජිර අවේවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு வஜிர அரபவர்தன)

(The Hon. Wajira Abeywardana)

වාර්ලතා ශදකයි මශේ අශත්ත තිශබන්තශන්ත. මට ස ශදක - [බාො
කිරීම් ]

ගුණ නිවයෝජය කථානායකුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ිනනය සහ පාර්ලිශේන්තුශක ප්රකා යට පත්ත කරසා තිශබන්තශන්ත
කවුද?

ගුණ වජිර අවේවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு வஜிர அரபவர்தன)

(The Hon. Wajira Abeywardana)

ගරු නිශයෝජය කථානායකුමනි ස කාසශේ Ceylon period
එශ්  Ministry of Agriculture, Lands, Irrigation and Power
එකයි USAවස ECI - Engineering Consultants Incorporation සමාගමයි ශදශගාල්ශසෝ සකාබද්ෙ ශවසා සකසව කරපු වාර්ලතා ටික
අශේ රශේ තිශබනවා. සවා පුසවතකාසවස නිකේ තිශබනවා.
ගංවුර ආවාට පසවශසව මම ශේ වාර්ලතාව කියවසා බැ දවා. ජසය
තිශබන උසවල් පවා ශේ ශපාශත්ත අද සඳහන්ත ශවන උසවල්
ප්රමාණය හරියටම හරි. ස එ් කම ශේක අපට USAවින්ත එවනවා
7 68 සැේතැේබර්ල මාසශේ 30වැනිදා. [බාො කිරීම් ]

ගුණ (වවදය) නින්ද ජයතිස්ස මහතා

(மொண்புமிகு (கவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa)

ඇමතිුමා ඔබුමාට වාර්ලතා ශදක කියවන්තන පුළුවන්තකම
සැබීමත්ත ශසාකු ශදය් .

ගුණ (වවදය) නින්ද ජයතිස්ස මහතා

(மொண்புமிகு (கவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa)

සක ශහාඳයි. මම අහන්තශන්ත ශේවා අවුරුදු හැටකට කින්ත
ඉිනරිපත්ත කරපු වාර්ලතා. ඇත්තතටම අපි ඕවා වර්ලතමානයට
සමාශසෝචනය කරසා බසන්තන ඕනෑ ඕක නීකරණය කර ගන්තන.
ශකාශහාම වුණත්ත දැන්ත ඔබුමාශේ කථාශවන්ත අදහසව වුණා ශේ
ශකි හය ඉින කරන්තන ිනගටම බැරිකම තිබුශණ් ජනතා
උද්ශඝෝෂණ නිසාය කියසා. මා දන්තනා ඉතිහාසශේ හැටියට
කළුතර මගුරශකල්ස හදන එක ගැන කවදාවත්ත කිසිම ශකශන් 
ිවරුද්ෙ ශවසා නැහැ. හැබැයි ඔය වාර්ලතා තිබුණාට එතැනින්ත
පසවශසව ආණ්්වසට ඔය වාර්ලතා ක්රියාත්තමක කරන්තන අධිෂවඨානය් 
ශහෝ වැඩ පිළිශවළ්  තිබිසා නැහැ කියන කාරණයයි මට
ශපශනන්තශන්ත.

ගුණ වජිර අවේවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு வஜிர அரபவர்தன)

(The Hon. Wajira Abeywardana)

මම ිවශ වෂශයන්ත මන්තීුමාට කියන්තන කැමැතියි 2007
අග්රාමාතය රනිල් ිවරමසිංහ මැතිුමා මට චීන ආණ්්ව සේබන්තෙ
කළා ගාල්ශල් ශකල්ස හදන්තන. මම ඔවුන්ත සමඟ සංකාගමට ගියා.
මම ශේ වතාශකත්ත සංකාගමට ගියා. සංකාගශමන්ත පල්ශසහා
වාරුකන්තශදනිය කියන තැනයි ශේ dam එක ඉිනශවන්තන නියමිත ී
තිශබන්තශන්ත. අද නේ වාරුකන්තශදනිශේ අය කියනවා ''අපට ශවන
තැන්  දීසා අපිව අයින්ත කරන්තන සක ශසාකු ශදය්  ශමතැන
වහාම ශකල්ස ඉින කරන්තන.'' කියසා. නු ත්ත එදා ිවරුද්ෙ වුණා.
ශජෝන්ත ශසශනිවරත්තන ඇමතිුමා ශේ ගරු සභාශක ඉන්තනවා.
2073දී නිමල් සිරිපාස ද සිල්වා ඇමතිුමා මමීපාස සිරිශසවන
වර්ලතමාන ජනාධිපතිුමන්තසා රත්තනපුශර්ල ශකල්ස හදන්තන
හදනශකාට එදා ිවශරෝෙතා ද් වසා රත්තනපුශරන්ත එළවපු හැටි
එුමා කියයි. සකයි මම කියන්තශන්ත මහ ජන නිශයෝජිතශයෝ
හැටියට අශේ යුුකම තමයි මහ ජනතාව නිවැරැිනව දැනුවත්ත කිරීම.
නිවැරැිනව දැනුවත්ත කරසා මහ ජනතාවට කියන්තන ඕනෑ ''ශේක
තමයි ිවකල්පය. ශේකට අපට උදවු කරන්තන. අපි ශේ ශවසාශක
ු ළුතැන්තශගයි බ් ශදන්තනේ. අපි ආපුණ ඔයශගාල්සන්ත යථා
තත්තත්තවයට පත්ත කරන්තනේ. ඔය ශගාල්සන්තට නැවතත්ත ඉන්තන
තැන්  හදසා ශදන්තනේ. හැබැයි අපි ශේ වැශඩ් ශනාකර හිටිශයාත්ත
සවා ආශයමත්ත ිවනා ශවනවා.'' කියසා.

ගරු නිශයෝජය කථානායකුමනි ගාල්ශල් ඉඩේ අ් කර
79 000්  ිවනා ශවසා තිශබනවා; මාතර ඉඩේ අ් කර 20 000් 
ිවනා ශවසා තිශබනවා; රත්තනපුශර්ල ඉඩේ අ් කර 75 000් 
ිවනා ශවසා තිශබනවා; කළුතර ඉඩේ අ් කර 74 000්  ිවනා
ශවසා තිශබනවා. ශේ ිවනා ය නවත්තවන්තන අව ය මූික පියවර
ගන්තන ඕනෑ. ස වාශේම අද අපි ස ශගාල්සන්ත යථා තත්තත්තවයට පත්ත
කරන්තන ඕනෑ. ස ශගාල්සන්තට නැවත නිවාස ශදන්තන ඕනෑ.
හැබැයි හරි පාශර්ල යන ගමන්ත මහ ජනයා නිවැරැින කශළාත්ත ප්ර වන
රැස්  අ් කර ශගන ිවයදම අ් කර ගන්තන පුළුවන්ත කියසා මම
හිතනවා.
ගරු නිශයෝජය කථානායකුමනි ආපදාවට පත්ත ූ 
ජනතාවශේ වග කීේ රජය හැටියට සේපූර්ලණශයන්ත අපි භාර
අරශගන තිශබනවා වාශේම ස වග කීේ අපි ඉෂවට කරනවා. ස
එ් කම අව ය සේපූර්ලණ ් තිය ශයාදසා එළශඹන සිංහස
අවුරුද්දට කින්ත ශේ ශකි හයම ඉින කරන්තනට රජය හැටියට අපි
බසාශපාශරාත්තු ශවනවා.

ගුණ නිවයෝජය කථානායකුමා
ගුණ වජිර අවේවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு வஜிர அரபவர்தன)

(The Hon. Wajira Abeywardana)

යන එන ගමන්ත කිශයකවා.

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගරු ඇමතිුමනි ඔබුමාට සැබී තිශබන කාසය අවසන්ත
ශවසා තිශබනවා.
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ගුණ සුනිල් හඳුන්වනත්ති මහතා

ගුණ සුනිල් හඳුන්වනත්ති මහතා

(The Hon. Sunil Handunnetti)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

(மொண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

ගරු ඇමතිුමනි ඔබුමා මශේ නම සඳහන්ත කරපු නිසා
කාරණය්  කියන්තන ඕනෑ. අශේ ශගදර යට ශවනවාද කියන එක
ශනාශවයි ශමතැන ප්ර වනය. මශේ ඉඩම ශගදර ශහෝ අශේ ගේ බිේ
යට වුණත්ත ශමවැනි ප්ර වනවින්ත මිශදන්තන සාර්ලථක සාොරණ
වයාපෘතිය්  සිද්ෙ ශවනවා නේ සකයි වැදගත්ත ශවන්තශන්ත.
ඔබුමාම දන්තනවා ගිං-නිල්වසා වයාපෘතිශේ තිබුණු වංචා දූෂණ
ශහායන්තනය කියසා පසවශසව ජනාධිපති මමීපාස සිරිශසවන
මැතිුමාම තමයි කිකශක රුපියල් මිියන 4 000කද ශකාශහද
වංචාව්  සිද්ෙ ශවසා තිශබනවා කියසා. අශේ ගමට ශගනාපු
යන්තශත්රෝපකරණත්ත එක එක තැන්තවසට ිවසි කරසා දැේමා.
අන්තතිශේදී ස වයාපෘතිය භාශගට කරසා නතර වුශණ් එශහමයි.
ජනතා ිවශරෝෙයකට වඩා ඇත්තතටම සවාශේ තිබුණු ශහාරකම
තමයි එශසව ීමට ප්රොන ශහවුව. ඔබුමන්තසා සාොරණ රමයකට
ස ශද්වල් කරනවා නේ ගේු  ිවරුද්ෙ ශවන්තශන්ත නැහැ. සකයි
ඇත්තතම ශද්.

ගුණ වජිර අවේවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு வஜிர அரபவர்தன)

(The Hon. Wajira Abeywardana)

අපි ශදශගාල්සන්ත එකු ශවසා ස දූෂණ නවත්තවා ශගන
ඉිනරියට යු .

ගුණ චන්රසිරි ගජදීර මහතා

(மொண்புமிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

ගරු ඇමතිුමනි නිල්වසා ශයෝජනා රමශේ ඉිනරි අිනයර
ක්රියාත්තමක කිරීම සඳහා ඉතා සාර්ලථකව සාකච්ඡා කරසා
ජනතාවශේත්ත අදහසව සබා ශගන ස මතයි ශයෝජනා කරසා
තිශබන්තශන්ත. සවාත්ත ඔය වාර්ලතාවස ඇති. නු ත්ත කිසිවකු ිවරුද්ෙ
වුශණ් නැහැ. පහළ නිේනශේ ජස ශපෝිත තත්තත්තවය හදසා
ගංවුර සේබන්තෙශයන්ත පමණ්  ශනාශවයි ිවදුි බසය සබා දීම
සේබන්තෙශයනුත්ත වැඩ පිළිශවළ්  ඇුළත්ත කරසා තිබුණා.
නු ත්ත කවර ශහෝ ශහවු නිසා සවා ක්රියාත්තමක ශවන්තශන්ත නැහැ. මා
දන්තශන්ත නැහැ සකට ශහවුව ශමාක් ද කියසා. හැම තැනටම
සාොරණ නැහැ ඔය-

ගුණ වජිර අවේවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு வஜிர அரபவர்தன)

(The Hon. Wajira Abeywardana)

ඔබුමා කියන කථාව ඇත්තත. ිවිවෙ මත ගැටුේ අදහසව හා
ශයෝජනා තිශබන්තන පුළුවන්ත. හැබැයි අපි ශේ සඳහා එක තැනකට
යා යුුව තිශබනවා. ස නිසා අපි ඔබුමාශේ අදහසත්ත මශේ
අදහසත්ත අශේ ජනතා ිවු ් ති ශපරු ශණ් මන්තීුමන්තසාශේ
අදහසුත්ත -

ගුණ සුනිල් හඳුන්වනත්ති මහතා

(மொண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු ඇමතිුමනි දැන්ත ශමතැන එක අදහස්  තිශබනවා ශන්ත.
ශේ වයාපෘති ටික සාොරණව ශකශරන්තන ඕනෑ. කවුරුත්ත ස ගැන
එකඟතාවකට එනවා නේ අපි ශයෝජනා කරන්තශන්ත ඇමතිුමා
මූික
ශවසා
පාර්ලිශේන්තුශක
සිය ද
ප් ෂවස
නිශයෝජිතයන්තශගන්ත යුු කමිටුව්  සකට පත්ත කරන්තන. එතශකාට
අ් පා් ශමානවාද කියසා අපට බසන්තන පුළුවන්ත.

ගුණ වජිර අවේවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு வஜிர அரபவர்தன)

(The Hon. Wajira Abeywardana)

සක ඉතාම ශහාඳ ශයෝජනාව් . ගරු සුනිල් හඳුන්තශනත්තති
මන්තීුමාශේ ශයෝජනාව මා හිස ු දුණින්ත පිළිගන්තනවා. අපි එකු
ශවසා ශේ ප්ර වනයට උත්තතර ශහායු .
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(மொண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

ස ිවතර්  ශනාශවයි සකට ආපදා කළමනාකරණයත්ත
ඇුළත්ත කරන්තන. අපි ශයෝජනා ඉිනරිපත්ත කරන්තනේ.

ගුණ වජිර අවේවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு வஜிர அரபவர்தன)

(The Hon. Wajira Abeywardana)

ගරු මන්තීුමනි ස කාරණාශකදීත්ත ඔබුමන්තසා අපි අතර
කිසිම දුරසවථභාවය්  තියාශගන හිටිශේ නැහැ. අපි සියල්ශසෝම
එකටයි හිටිශේ. උදාහරණය්  කියනවා නේ නින්ත ශහවවශේ
මන්තීුමා ගාල්ශල් ිව ාස කැප කිරීම්  කළා. එුමා හැම
ශවසාවකම ශේකට සේබන්තෙ ශවන්තන මශගන්ත ඇුණවා. මම
කිකවා "නින්ත ඔයා වැඩ කරන්තන. ඔයාට බාොව්  තිශබනවා
නේ මට කියන්තන" කියසා. ශමාකද ශේශකදී පංගු ශේරුවට වැඩ
කරන්තන ඕනෑ නැහැ. ශේක ජාතික ප්ර වනය් . ගරු නිශයෝජය
කථානායකුමනි මා මීට වඩා කරුණු කියන්තන යන්තශන්ත නැහැ.
ඔබුමාශේ ඉල්සිම අනුව ශේ ශපාත්ත ශදකට අදාළ CD ශදක
ඉිනරිපත්ත කරන්තනේ පුසවතකාසශේ තැබීම සඳහා. එහි පිටපත්ත
ශදක්  මට සබා ශදන්තන. ශමාකද මට පිටපත්ත ශදක්  අව යයි.

ගුණ සුජිත් සසජය වපවර්රා මහතා

(மொண்புமிகு சுஜித் சங்ஜய தபரரரொ)

(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)

ගරු නිශයෝජය කථානායකුමනි -

ගුණ නිවයෝජය කථානායකුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගරු සුජිත්ත සංජය ශපශර්ලරා මන්තීුමා.

ගුණ සුජිත් සසජය වපවර්රා මහතා

(மொண்புமிகு சுஜித் சங்ஜய தபரரரொ)

(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)

ගරු ඇමතිුමනි කැසණි ගඟ සේබන්තෙශයනුත්ත මීට අවුරුදු
30කට ිවතර ඉසවශසල්සා ඔය වාශේ ශයෝජනාව්  තිබුණා. ස
වාර්ලතාවත්ත ඔබුමා ළඟ තිශබනවාද දන්තශන්ත නැහැ. ශේ
ිනසවත්රි් කයටත්ත බසපෑම්  තිශබනවා.

ගුණ වජිර අවේවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு வஜிர அரபவர்தன)

(The Hon. Wajira Abeywardana)

ශේ ප්ර වනයට අදාළ නිසයි මා ශේක ගත්තශත්ත. ඇත්තත
ව ශයන්තම තව ශේ වාශේ බ්රිතානය ආණ්්ව කළ සමී් ෂණය් ද
තිශබනවා. ස සේබන්තෙශයන්ත වාර්ලතා කිහිපය් ද තිශබනවා. මට
පුළුවන්ත අශේ ජනාධිපතිුමාටත්ත අගමැතිුමාටත්ත සවා ඉිනරිපත්ත
කරන්තන.

ගුණ සුජිත් සසජය වපවර්රා මහතා

(மொண்புமிகு சுஜித் சங்ஜய தபரரரொ)

(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)

මා දන්තනා තරමින්ත එශහම ශයෝජනාව්  තිබුණා.

ගුණ නිවයෝජය කථානායකුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

Next, the Hon. Rajavarothiam Sampanthan, Hon.
Leader of the Opposition. You have 20 minutes.
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ගුණ රාජවවරෝදියේ සේපන්දන් මහතා (විුණේධා පාර්ශ්්වව
නායකුමා)

(மொண்புமிகு ரொஜவரரொதயம் சம்பந்தன் - எதிர்க்கட்சி முதல்வர்)

(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the
Opposition)

Mr. Deputy Speaker, I am happy to follow the Hon.
Wajira Abeywardana, Minister of Home Affairs, who, I
think, made a fairly well-informed contribution.

We have faced yet another national disaster, Sir. There
have been floods and earthslips, well over 300 people
have died and about 600,000 people have been displaced.
There has been very substantial destruction of property
belonging to people. People have undergone immense
hardship and this has happened in several parts of the
country: in Ratnapura, Kalutara, Galle, Matara and in
parts of Gampaha and Colombo. The people have been
greatly inconvenienced and have undergone a great deal
of suffering and loss both of their kith and kin and
property. And I wish to convey my deepest condolences
and the deepest condolences of everyone in this country
to the people for the great suffering they have undergone
and we would like to pray that our people do not have to
continuously face such disasters in the future.
Sir, I was able to go to Ratnapura and see for myself
some of the things that have happened. I was privileged to
meet the Hon. Minister John Senewiratne in Ratnapura. I
also met the Government Agent and along with the Hon.
John Senewiratne and the Government Agent, I went to a
vihara, where we met some of the affected people. We
also went to a mosque, where we met a large number of
people and to a Hindu Sivan Temple in Ratnapura.
Sir, many countries in the world have been of help to
us. Our immediate and closest neighbour, India, in a
matter of 24 hours rushed to our aid with a ship that
contained various different types of goods that the people
needed, both for their safety and their sustenance. There
were two other ships that came from India later. Of
course, we had help from Pakistan; we had help from
China; we had help from Japan; we had help from the
USA. A number of countries in the world came to our
help. We are grateful to all those countries for all the
assistance that they have rendered. It is also
demonstrative of the goodwill that these different
countries have towards Sri Lanka and the people in Sri
Lanka. I think that is a very good sign that we should try
and develop, that we should try and maintain because we
need the support of the international community to be
able to get over many of our problems and whatever
assistance that is made available to us by the international
community, we should utilize in a manner beneficial to
our people and thus, enable our country to progress.
Sir, I want to make a few comments in regard to this
disaster, not merely in regard to what happened and the
relief that is being provided - a number of Hon. Members
here have spoken about it and will speak about it - but
about the fact that these disasters happen and when they
happen, we meet and discuss these things, we criticize
each other, but these disasters continue. In recent times,
we have had several natural and man-made disasters in
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the country, which have affected our people. Now, this is
the matter, Sir, which is of some concern because the
continuance of these disasters means that our people are
more and more affected and what action are we taking to
prevent such things from happening in the future? I do not
want to be unduly critical of this Government or the
former Government, but I do want to raise the question as
to whether the Central Government in Colombo is
adequately equipped to handle such situations that occur
in different parts of the country. I also want to pose the
question, Sir, whether there is a lack of genuine and
serious practical commitment to handle such situations
when they occur in different parts of the country. Does
the Central Government continue to be continuously
responsive to such situations when they occur in different
parts of the country? Are they kept sufficiently aware of
developing situations? I do not know whether the
Government in Colombo is kept sufficiently aware of
these situations that develop in different parts of the
country because if they were so aware, it is possible that
action could have been taken earlier to prevent some of
these things from happening. I am not saying that there
must be an abdication of responsibility on the part of the
Central Government. But, I do want to raise the question
whether some of these issues should not be handled at a
different level, at the level of the province or the region
where there is greater interaction between the people and
these institutions and consequently, there is every
opportunity for more expeditious action to prevent these
things from happening or to deal with them when they
occur.
There is a view in the country, Sir, that everything is
sought to be controlled centrally by the Central
Government and around this desire to control everything
centrally in Colombo, there is the issue of corruption.
When everything is controlled centrally and when
everything is not transparent, the opportunity for
corruption is enhanced and democratic accountability is
called to question.
We cannot deny the fact, Sir, that there is indeed a
great deal of corruption in this country, which can be
avoided, and that this great deal of corruption in this
country is also largely on account of the fact that all
governmental power is centralized in Colombo and
exercised from Colombo.
Greater interaction between the people in different
areas and institutions that are responsible for the
implementation of various programmes in those areas on
behalf of the people would, in my respectful submission,
not merely reduce corruption, but also enable greater
efficiency and more expeditious action to deal with the
needs of people. There must be interaction between
institutions that are responsible for these matters and the
people and the civil society in different areas, as
representing those people, to enable these matters to be
dealt with more effectively and more efficiently. It will
also minimize delay and enable these issues to be
performed without delay.
In that sense, Sir, my submission would be that there
is a compulsive need for the restructuring of the State and
governance in this country so that you will ensure that the
people are able to be more participatory in the governance
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of this country. For the people to be greater participants in
the governance of this country, I think there is an
imperative need to restructure the State and the manner of
governance in this country. The tolerance, ignorance and
the good nature of the people in this country is, in my
view, being exploited by political parties to their
advantage to continue with the same system of
governance, as they desire. I think, Sir, this must change.
The present practices have continued over a long period
of time, from the time the country attained Independence.
We do not see much change in the progress of this
country; we see the country stagnating. We see other
countries advancing; we see other countries developing;
we see other countries being able to manage their affairs
much more efficiently, much more effectively, but we do
not observe a similar situation in our own country, and
that, I think, is largely on account of the fact that we have
continued with old practices for far too long.
Colonial rule, Sir, has been replaced by rule from
Colombo, by a somewhat elitist rule from Colombo, by
people who are not aware of the ground situation to the
extent to which they need to be aware of it to deal with it
effectively and efficiently. Looking at the various things
that have happened in the country, both recently and in
the not too distant past - both natural disasters and manmade disasters - I think there needs to be a fundamental
change, if these issues are to be addressed effectively. A
radical transformation in the system of governance in this
country, I think, is an imperative need. The present form
of governance that we have in this country, I do not think
is adequately representative of the democratic wishes of
the people. The result is that democracy is not respected
and if democracy is not respected, it means that the
people are not respected, that the sovereignty vested in
the people is not being adequately respected. I think
people should be mobilized, Sir, to partake in these
activities relating particularly, to prevention of such
disasters. This can be achieved if these issues are handled
at the provincial level or at the regional level and not
exclusively at the central level. I think there needs to be a
sharing of power with the provincial or the regional level
to enable these issues to be handled with more effectively
and more expeditiously.
I think one of the situations now developing is that we
have a severe drought in the North and the East. I think
the Government should pay its attention to the situation
developing in the North and the East consequent to the
drought and the Government should take action early to
ensure that, as a result of this drought, people are not left
in distress. That is a matter which, I think, the
Government should be concerned about and should,
without delay, take action to deal with.

Thank you, Sir.
ගුණ නිවයෝජය කථානායකුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

Next, the Hon. Kanchana Wijesekera. You have ten
minutes.
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ගුණ කසචන විවේවස්කර මහතා

(மொண்புமிகு கஞ்சன விரஜரசகர)

(The Hon. Kanchana Wijesekera)

ගරු නිශයෝජය කථානායකුමනි පසුගිය දා සිදු වුණු ගංවුර
වයසනශයන්ත මාතර රත්තනපුර ගාල්ස කළුතර ශකාළඹ සහ
හේබන්තශතාට ඇුළු ිනසවත්රි් ක කිහිපය ුළ ජීිවත හානියට පත්ත
වුණු ශද්ශපාළ හානියට පත්ත වුණු සහ ඉන්ත අනුරට පත්ත වුණු
සිය ද ශදනාට අපශේ කනගාටුව සහ සංශකගය පළ කරන්තනට
පළු ශවන්තම මා ශමය අවසවථාව කර ගන්තනවා.
ගරු නිශයෝජය කථානායකුමනි ස වාශේම මා ශමය
අවසවථාව කර ගන්තනවා ිවශ වෂ සවුතිය්  කරන්තනට. ශේ ආපදාව
වන ිවට මාත්ත ිවශද් ගත ශවසායි සිටිශේ. වයසනය සිදුශවසා ිනන
හතරකට පසුව තමයි මට මාතර ප්රශද් යට යන්තන සැබුශණ්.
නු ත්ත ඊට ශපර ස ිනන හතර පුරාම අශේ සකාබද්ෙ ිවප් ෂය
නිශයෝජනය කරන ගරු ඩසසව අසහේශපරුම මැතිුමා ගරු
මහින්තද යාපා අශබ්ලවර්ලෙන මැතිුමා ගරු චන්තරසිරි ගජදීර
මැතිුමා ගරු එසව. ශේමරත්තන මන්තීුමා පළාත්ත සහා
මන්තීුමන්තසා සහ පළාත්ත පාසන ආයතනවස මන්තීුමන්තසා
මාතර ිනසවත්රි් කශේ රාජය නිසොරින්ත හු දාව ඇුළු සිය දම
ශදනා ිවශ වෂ කාර්ලය භාරය්  කළා. ස එ් කම ආපදාවට ස් 
වුණු ිනසවත්රි් කවස ශනාවුණත්ත සකාබද්ෙ ිවප් ෂය නිශයෝජනය
කරන පාර්ලිශේන්තු මන්තී කණ්ඩායශේ ගරු ප්රසන්තන රණීර
මන්තීුමා ගරු ඉන්තිනක අනුරුද්ෙ ශහවරත්ත මන්තීුමා
මහින්තදානන්තද අ දත්තගමශේ මැතිුමා ඇුළු අශනකුත්ත
මන්තීුමන්තසාත්ත මාතර ිනසවත්රි් කයට ඇිවල්සා සිදු කළ
කාර්ලයභාරය ශේ ශකසාශකදී ඉතාම ශගෞරවශයන්ත සිහිපත්ත කරනවා.
අශේ යාබද ිනසවත්රි් කශේ ගරු නාමල් රාජප් ෂ මන්තීුමාටත්ත
ගරු ඩී.ී. චානක මන්තීුමාටත්ත මාශේ ිවශ වෂ සවුතිය්  පළ
කරනවා ිනන හතර්  වැනි කාසය්  මාතර ිනසවත්රි් කශේ රැඳිසා
අවතැන්ත ූ  සිය දශදනා ශවනුශවන්ත එුමන්තසාට සබා ශදන්තනට
පුළුවන්ත දායකත්තවය සහශයෝගය සහ ් තිය සබා ශදන්තනට
කටයුු කිරීම පිළිබඳව.
ගරු නිශයෝජය කථානායකුමනි ශේ කථා කරන ශමශහාත
වන ිවට මාතර ිනසවත්රි් කයට තව අවදානම්  තිශබනවා. අද අපි
කථා කරනවා ගංවුර උවදුර පිළිබඳව සහ ගංවුර උවදුරට
ු ුණණදීමට අපට මීට ශපර සිට කටයුු කරන්තනට ශනාහැකි වුශණ්
ඇයි කියසා.
ගරු නිශයෝජය කථානායකුමනි මට තිශබන ශතාරුරු
අනුව මාතර නගරය සුනාමි උවදුරකට ස්  වුශණාත්ත මාතර
ිනසවත්රි් කය ුළ සවථාපිත කරසා තිශබන සංඥා කු දනු ුළින්ත ස
අනුරු හැඟීම කරන්තනට බැහැයි කියන එක ශේ සභාශක
අවොනයට ශයාු  කරනවා. අපි දන්තනවා 2004 අවුරුද්ශද්
ශදසැේබර්ල මාසශේ මාතර ිනසවත්රි් කය ඇුළු ිනසවත්රි් ක
ගණනාව්  සුනාමි උවදුරින්ත ිවනා යට පත්ත වුණ බව. එදා
ශද්ශපාළ ිවනා යට පත්ත වුණා; ජීිවත ිවනා යට පත්ත වුණා. ශේ
සිය ද ශදයින්ත අනුරුව පසු ගිය රජය ිවසින්ත සුනාමි අනුරු
හැඟීශේ මෙයසවථාන ඇති කරසා කු දනු සවථාපිත කරසා යේකිසි
රමශකදය්  ඇති කළා සුනාමි අනුරකදී අවම ව ශයන්ත
තමන්තශේ ජීිවත ගසවා ගන්තශන්ත ශකාශහාමද කියන අනුරු
හැඟීම කරන්තනට. මාතර ිනසවත්රි් කය ුළ සුනාමි කු දනු හත් 
පිහිටුවසා තිශබනවා. සනත්ත ජයසූරිය ක්රීඩාංගණශේ එක කු දන් 
තිශබනවා. එක කු දන්  ශදිවනුවර පුරාණවැල්ස ධීවර වරාශේ
තිශබනවා. තව එක්  තසල්ස දකුණ මහා ිවදයාසශේ තිශබනවා.
තව එක්  ින් වැල්ස ශපාිසව සවථානශේ පිහිටුවසා තිශබනවා. තව
එක්  ශපාල්ශහවන රජමහා ිවහාරශේ පිහිටුවසා තිශබනවා.
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අශන්  කු දන වැිගම ශපාිසව සවථානශේ පිහිටුවසා තිශබනවා.
අවසාන කු දන මිරිසවස ධීවර වරාශේ පිහිටුවසා තිශබනවා. ගරු
නිශයෝජය කථානායකුමනි නු ත්ත මම කනගාටුශවන්ත කියනවා
පසුගිය අවුරුදු එකහමාර ුළ ශේ එක කු දනකවත්ත කිසිම
ශපරුණරුව්  කරසා නැහැ කියසා. ස වාශේම ශේ ශමාශහාත වන
ිවට අ්ම තරමින්ත මාතර තිශබන කු දශන්ත සවපීකර්ල පද්ෙතියවත්ත
නැහැ.
එම නිසා ශේ ශමාශහාශත්ත මාතර ිනසවත්රි් කයට යේකිසි
අනුරු ඇඟීම්  කරන්තන තිශබනවා නේ ශේ තත්තත්තවය
ශහවුශවන්ත එය කරන්තන ශනාහැකිීම නිසා ගංවුරට වඩා ිව ාස
හානිය්  සිද්ෙ ශවයි කියා මා හිතනවා.
ගරු නිශයෝජය කථානායකුමනි ශමවන්ත බරපතළ ආපදාව් 
පිළිබඳව ිවවාදය්  පවත්තවන ශේ ශවසාශක ආණ්් ප් ෂය
නිශයෝජනය කරමින්ත ශේ ශමාශහාශත්ත ශේ ගරු සභාශක ඉන්තශන්ත
එක ඇමතිවරශය්  පමණයි. කේකරු හා වෘත්තතීය සමිති සබඳතා
අමාතයවරයා ිවතරයි ශේ ශමාශහාශත්ත ශේ සභා ගර්ලභශේ රැඳී
සිටින්තශන්ත. ශේ ිවවාදශේදී ඉිනරිපත්ත වන කරුණු ටික ියාගන්තන
ශේ ිවවාදයට ඇුණේකන්ත ශදන්තනවත්ත අ්ම තරමින්ත ආපදා
කළමනාකරණ ඇමතිුමා ශහෝ නිශයෝජය ඇමතිුමා ශහෝ ශේ
ගරු සභාශක ශනාමැතිීම පිළිබඳව අශේ කනගාටුව පළ කරනවා.
ගරු නිශයෝජය කථානායකුමනි ආපදාවකදී
අනුරු
ඇඟීේ කිරීමට අව ය කටයුු පසු ගිය කාසශේ සකසව කර
තිබුණා. ස වාශේම තමයි ශමවන්ත අනුරකට ු ුණණ ශදන්තන
අව ය සිය ද උපකරණ කේටස අනුරකදී පාිවච්චි කළ යුු
ශද්වල්
2074 වසර වන ිවට සෑම ප්රාශද්ය ය ශල්කේ
ශකාේඨාසයකටම සෑම ප්රාශද්ය ය සභාවකටම අපි හිටපු පසු ගිය
රජය ිවසින්ත සබාදී තිබුණු බව මට මතකයි. මාතර ිනසවත්රි් කශේ
ආපදාවට ස් වුණු ප්රශද් වසට පසු ගිය ිනනවස අප ගියා. අපි
මාතර ිනසවත්රි්  සේබන්තධීකරණ කමිටු රැසවීමටත්ත ගියා.
ජනාධිපතිුමාත්ත එයට සේබන්තෙ වුණා. "ශබෝේටු කීය් 
තිශබනවාද'' කියසා එුමා ඇුණවම "එක ශබෝේටුව් වත්ත නැහැ"
කියසා ිනසවත්රි්  ශල්කේුමා කිකවා. හැබැයි ආපදා කළමනාකරණ
මෙයසවථානශේ අෙය් ෂවරයා නැඟිටසා කිකවා "නැහැ අපට
ශබෝේටු තිශබනවා" කියසා. ගරු නිශයෝජය කථානායකුමනි
මාතරට ශබෝේටු තිශබනවා. මාිේබඩ ප්රාශද්ය ය සභාශකත්ත
ශබෝේටු ශදක්  තිශබනවා. අකුරැසවස ප්රාශද්ය ය ශල්කේ
ශකාේඨාසයට ශබෝේටු ශදක්  තිශබනවා. අුරියට ශබෝේටු
ශදක්  තිශබනවා. ශේ හැම ප්රාශද්ය ය ශල්කේ ශකාේඨාසයකටම
අ්ම තරමින්ත එක ශබෝේටුව්  ශහෝ සබාදී තිශබනවා. ස වාශේම
ශජනශර්ලටර්ල තිශබනවා. අව ය ශමේට ටික තිශබනවා. ඉවුේ පිුණේ
කරන්තන අව ය භාණ්ඩ ටික තිශබනවා. නු ත්ත ශේවා
පාිවච්චි කරන්තන ශනාගත්තත එක තමයි ශමහි තිශබන ගැට දව. සවා
පාිවච්චි ශනාකරන්තනත්ත ශහවුව්  තිශබනවා. පසු ගිය අවුරුදු
එකහමාර ුළ මාතර ිනසවත්රි් කශේ ඇති සුනාමි සංඥා කු දනු
නඩත්තු ශනාශකරුණා වාශේම ශේ ශබෝේටුත්ත නඩත්තු ශනාකළ
නිසා සවා ක්රියාත්තමක කිරීමට ශනාහැකිීම නිසා තමයි "අපට
ශබෝේටු නැහැ" කියන කථාව මාතර ිනසවත්රි්  ශල්කේවරයාට
කියන්තන සිද්ෙ වුශණ්. එම නිසා මම ශමන්තන ශේ කාරණය
ශකශරහි ශේ ගරු සභාශක ආණ්් පාර්ල වවය නිශයෝජනය කරන
කණ්ඩායශේ ආපදා කළමනාකරණ ඇමතිුමාශේ නිශයෝජය
ඇමතිුමාශේ අවොනය ශයාු  කරවනවා. ශේ තිශබන සේපත්ත අපි
ප්රශයෝජනයට ගත්තතා නේ සවාශේ නඩත්තු කටයුු කළා නේ
නඩත්තු කටයුුවසට ු දල් දුන්තනා නේ හිටපු නිසොරින්ත
කණ්ඩායම ් තිමත්ත කළා නේ අපට ශේ තත්තත්තවය අවම
කරගන්තන තිබුණා; පාසනය කරගැීමශේ යේකිසි හැකියාව් 
තිබුණා.
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ගරු නිශයෝජය කථානායකුමනි ශේ ක්රියාදාමය නිසා පසු ගිය
දවසවවස ිවිවෙ තැන්තවින්ත ශයෝජනා ආවා ආපදා කළමනාකරණ
ඇමතිවරයා ඉල්සා අසවිවය යුුය කියසා. මම නේ ශපෞද්ගිකව
හිතන්තශන්ත නැහැ එුමා ඉල්සා අසවිවය යුුයි කියසා. එුමා
ඉල්සා අසවශවන්තන අව ය නැහැ. මම එුමාශේ අමාතයාං ශේ
වැය ය ර්ලෂය බැ දවා. 2074 වසශර්ල මහින්තද රාජප් ෂ
ජනාධිපතිුමාශේ රජශේ අය වැශයන්ත ආපදා කළමනාකරණ
අමාතයාං යට රුපියල් මිියන 4 342්  ශවන්ත කර තිශබනවා.
නු ත්ත 2076 අවුරුද්ශද් අනුර ප්රියදර්ල න යාපා ඇමතිුමාට
වර්ලතමාන ආණ්්ව ශවන්ත කර දුන්තශන්ත රුපියල් මිියන 2 33යි.
රුපියල් මිියන 4 342 සිට මිියන 2 33 ද් වා 2076 වසශර්ල එම
ු දස කේපාදු කරනවා. ස කේපාදු කිරීම ඇුශළව පුනරාවර්ලතන
ිවයදේ -පඩිනඩි ශගවන්තන නඩත්තු කටයුු කරන්තන තිශබන ු දස
- මිියන 7 792 සිට මිියන 9
ද් වා මිියන 393කින්ත
වර්ලතමාන රජය කේපාදු කර තිශබනවා. කල්පනා කර බසන්තන
ගරු නිශයෝජය කථානායකුමනි. ශේ කේපාදුව නිසා ශනාශවයිද
අද ශේ සුනාමි සංඥා කු දනු අපට නඩත්තු කරගන්තන බැරි ශවසා
තිශබන්තශන්ත? අපට පාිවච්චි කරන්තන තිබුණු ශබෝේටු ටික නඩත්තු
කරගන්තන බැරි වුශණ් ශේ නිසා ශනාශවයිද කියන එක අපට අද
අහන්තන සිද්ෙ ශවසා තිශබනවා. එම නිසා ආපදා කළමනාකරණ
ඇමතිුමා ඉල්සා අසවීම ශනාශවයි කළ යුත්තශත්ත. ශේ වන ිවට
ු දල් ඇමතිුමා නේ ශවනසව ශවසා තිශබනවා. ශකශසව ශවතත්ත
ශමවැනි අවසවථාවසදී ආපදා කළමනාකරණ අමාතයාං ය හැටියට
රජය ශේ වගකීම ගත යුුයි.
පසු ගිය අවුරුද්ශද් අරණායක කන්තද නාය ගියා. ඊළඟට
ශකාළඹ ඇුළු අවට ගේමාන ගේපහ ිනසවත්රි් කය ගංවුරින්ත යට
වුණා. ස වාශේම මාතර ිනසවත්රි් කයත්ත සුළු ව ශයන්ත එම ගංවුරට
ස්  වුණා. එශහම ශවසා තිශයද්දීත්ත ආපදා කළමනාකරණ
අමාතයාං යට ශවන්ත කරන ු දල් කේපාදු කිරීම නිසා ශේ
උපකරණවස නඩත්තු කටයුු ශනාකිරීම නිසා ශසවවා කේපාදුව
නිසා ූ  ිවපශත්ත වගකීම රජය ගත යුුයි කියා මම ශේ අවසවථාශක
ප්රකා කරනවා.
ගරු නිශයෝජය කථානායකුමනි 2003දී ඇති වුණු
ගංවුරටත්ත මාතර ිනසවත්රි් කශේ ජනතාව හසු වුණා. මීට ශපරත්ත
ශනාශයකුත්ත වයසන එනවා අපි දැ් කා. ස වයසන ආපු ශවසාශක
රාජය යන්තත්රණය ක්රියාත්තමක කරන්තන ගශේ තිබුණු ප්රබසම
ආයතනය ූ ශේ ප්රාශද්ය ය සභාවයි. එදා ප්රාශද්ය ය සභාශක සිටි
මන්තීුමන්තසා අද දවශසව මන්තීුමන්තසා ශනාශවයි. අද ඔවුන්ත
හිටපු මන්තීුමන්තසා බවට පත්ත ශවසා තිශබනවා. නු ත්ත
ිවශ වෂශයන්තම මාතර ිනසවත්රි් කශේ පළාත්ත පාසන ආයතනවස සිටි
නිශයෝජිතවරුන්ත -සභාපතිවරු මන්තීුමන්තසා- ශමය තමන්තශේ
වගකීම්  හැටියට ශගන කටයුු කළ ආකාරය අපි දැ් කා. යන්තත්ර
සූත්ර පාිවච්චි කරන්තන බැරි වුණත්ත තිශබන උපකරණ පාිවච්චි
කරන්තන බැරි වුණත්ත ස ් තිය ශයාදන්තන බැරි වුණත්ත තමන්තට
පුළුවන්ත ආකාරශයන්ත සහන සැසසීශේ කටයුු කළා. අපි දන්තනවා
සාමානයශයන්ත ගශේ ඕනෑම පුද්ගසයකුට යේකිසි කරදරය් 
වුණාම ශේ වාශේ ආපදාව්  වුණාම කතා කර කියන්තශන්ත ගශේ
සිටින මන්තීවරයාට බව. පාර්ලිශේන්තු මන්තීවරයාට කතා
කරන්තශන්ත ඊට පසුවයි. ඊට පසුව තමයි ශසායාශගන යන්තශන්ත
ප්රාශද්ය ය ශල්කේ කවුද ප්රාශද්ය ය සභාශක ශල්කේ කවුද ආපදා
කළමනාකරණ අමාතයාං ශේ ශල්කේ කවුද කියා. ස පිරිසට කතා
කරන්තශන්ත ඊට පසුවයි. ශමාකද ගශේ සිටින පිරිස දන්තශන්ත නැහැ
ප්රාශද්ය ය ශල්කේ ශසස ඉන්තශන්ත කවුද ප්රාශද්ය ය සභාශක සිටින
ශල්කේ කවුද කියා.
ගරු නිශයෝජය කථානායකුමනි මාතර ිනසවත්රි් කශේ සෑම
ප්රාශද්ය ය සභාවකටම ආපදා කළමනාකරණය සඳහා අව ය
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[ගරු කංචන ිවශේශසවකර මහතා]

උපකරණ කේටසය්  තිශබන බව මම දන්තනවා. ශබෝේටු
තිශබනවා; සයිෆව ජැකේසව ඉවුේ පිුණේ කරන්තන අව ය උපකරණ
ආිනය තිශබනවා; generators තිශබනවා. නු ත්ත අපට තිශබන
ප්ර වනය ශේකයි. පළාත්ත පාසන ආයතන සක්රියව ශනාපැවතීම
ශහවුශවන්ත එම උපකරණ පාිවච්චි කිරීමට බැරි ීම නිසා ිනන 4් 
5්  යන කල් රාජය යන්තත්රණය ක්රියාත්තමක කරන්තන බැරි වුණා. එම
නිසා ආපදා කළමනාකරණ අමාතයවරයා එහි වගකීම ගන්තනවාට
වඩා; ඉල්සා අසව වනවාට වඩා පළාත්ත පාසන අමාතයවරයා එම
වගකීම ගත යුුයි. එවැනි ආපදා තත්තත්තවය්  පාසනය කරන්තන
බැරි ීම නිසා එුමා ඉල්සා අසව ිවය යුුය කියන ශයෝජනාව මා
ශේ ශවසාශක කරනවා. ශමාකද එුමා පළාත්ත පාසන මැතිවරණය
අවුරුදු 2කට කල් දමා තිශබනවා. ප්රාශද්ය ය සභාශක ශල්කේුමා
ඉන්තනවා; ප්රාශද්ය ය ශල්කේුමාත්ත ඉන්තනවා.
අද මැතිවරණය්  පවත්තවන්තශන්ත නැත්තනේ පළාත්ත පාසන
අමාතයුමාට කරන්තන තිශබන ශහාඳම වැශඩ් තමයි ප්රාශද්ය ය
සභාශක සිටින නිසොරි කණ්ඩායමත්ත ප්රාශද්ය ය ශල්කේ
කාර්ලයාසයට ගන්තනා එක. ප්රාශද්ය ය ශල්කේුමා යටශත්තම කටයුු
කරශගන යන්තන. ගශේ නිශයෝජිතයන්ත පත්ත කරන්තශන්ත නැත්තනේ
මහ ජන ඡන්තදශයන්ත පත්ත වන නිශයෝජිතයන්ත පළාත්ත පාසන
ආයතනවසට එන්තශන්ත නැත්තනේ පඩි ශදක්  ශගවන්තශන්ත නැතිව
කරන්තන තිශබන ශහාඳම ශද් තමයි ස ශදපාර්ල වවය එකම
කණ්ඩායම්  බවට පත්ත කර ගන්තනා එක. අව ය කටයුු තැන්ත
ශදකකින්ත ක්රියාත්තමක කරන්තශන්ත නැතිව තිශබන උපකරණ ටික
පාිවච්චි කරසා එකම තැනකින්ත කටයුු ක්රියාත්තමක කරන්තන. ඉහත
කී තත්තත්තවය නිසා පසු ගිය කාසශේ වැක අු ණු ටික පිළිසකර
කරගන්තන බැරි වුණා; ශුද්ෙ පිවත්ර කරගන්තන බැරි වුණා.
ගරු නිශයෝජය කථානායකුමනි මාතර නගරය යට වන්තන
ප්රොනම ශහවුව ශමාක් ද? 2003 වර්ලෂශේ ගංවුරටත්ත මාතර
නගරය යට වුණා. එශසව යට වුණත්ත කානු පද්ෙතිය සකසව කර
තිබුණා නේ පිරිසිදු කර තිබුණා නේ ඇළ මාර්ලග පිරිසිදු කර
තිබුණා නේ මාතර නගරය ශමවැනි මේටමකට ගංවුරන්ත යට
වන්තශන්ත නැහැ. එම හානිය අවම තත්තත්තවයකට පත්ත වන්තන ඉඩ
තිබුණා.
ගරු නිශයෝජය කථානායකුමනි
ආපදා කළමනාකරණ
මෙයසවථානශේ මාතර ිනසවත්රි් කය භාරව පසුගිය කාසශේ එම
කටයුු කරපු පුද්ගසයන්ත එ් ක මා කතා කළා. ඔවුන්ත කිකවා
මාතර ිනසවත්රි් කය ුළ පසු ගිය කාසශේ අව ය සේපත්ත ටික සැබී
තිබුණු බව. 2074 අවුරුද්ද වන ශකාට මාතර ිනසවත්රි් කය ුළ
සුනාමි සංඥා කු දනු සිව කර තිබුණා. ස වාශේම ගංවුර තත්තත්තවය
මැන ගන්තන අදාළ අනුරු ඇඟීම කරන්තන අව ය උපකරණ
තිබුණා. මාතර ිනසවත්රි් කය පුරා පමණ්  එවැනි සංඥා උපකරණ
700කට ආසන්තන සංඛයාව්  තිශබනවා. River gauges 50කට
ආසන්තන සංඛයාව්  මාතර ිනසවත්රි් කශේ සවථාපිත කර තිශබනවා.
ගරු නිශයෝජය කථානායකුමනි
මා උදාහරණය් 
කියන්තනේ සෑම ශපාිසව සවථානයකම rain gauges සිව කර
තිශබනවා. ශමාරවක ශපාසිසිශේ එවැනි උපකරණ තිශබනවා;
ශදනියාය ශපාසිසිශේ තිශබනවා; ඌරුශබා් ක ශපාසිසිශේත්ත
තිශබනවා. ස නු ත්ත පසුගිය අවුරුදු එකහමාර ුළ සවාශේ කිසිම
නඩත්තුව්  කර නැහැ. ශමාරවක ප්රශද් යට වැසවස්  වැටුණාය
කියා අපි හිතු . මිිමීටර 700ක වැසවස්  වැටුණු බව ශමාරවක
ශපාසිසිශේ තිශබන rain gauge එක මඟින්ත දැනගත්තතා නේ මාතර
ිනසවත්රි් කශේ ආපදා කළමනාකරණ මෙයසවථානය ස බව දැනුේ
දුන්තනා නේ අපි දන්තනවා ශහට දවශසව ශගාඩපිටිය ප්රශද් ය යට
ශවනවා කියා. උපකරණ නිසි ශසස ක්රියාත්තමක වුණා නේ නේ ස
අනුරු ඇඟීම කරන්තන තිබුණා. නු ත්ත එය ක්රියාත්තමක
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ශනාකිරීම නිසා රාජය යන්තත්රණය ුළ තිශබන ගැට ද නිසා
නඩත්තුව ශවනුශවන්ත ු දල් සබා දීමට කටයුු ශනාකරපු නිසා
එදා දවශසව ආපදාවට ස්  ූ  පිරිසට අනුරු අඟවන්තන තිබුණු
අවසවථාව නැතිව ගියා.
ගරු නිශයෝජය කථානායකුමනි මම ශපශර්ලදා දවශසව මාකඳුර
ප්රශද් යට ගියා. එහි සිටි පිරිස කිකශක ශමාක් ද? ශගදර යට වන
කල් ඔවුන්ත දන්තශන්ත නැහැ කිකවා. " න දහයහමාර එශකාළහ වන
ශකාට ශගවල් ඇුළට වුර එනශකාට තමයි අවදානේ තත්තත්තවය
දැනගත්තශත්ත ඊට පැය භාගයකට ඉසවසර ශවසා බ්ලද ිවකා න
යන්තත්රය්  සිව කරශගන වාහනය්  යනවා ඇුණණා හැබැයි
ශමානවාද කිකශක කියසා දන්තශන්ත නැහැ" කියා ඔවුන්ත කිකවා.
ශමානවාද කියාශගන ගියා කිකවා. මාතර ිනසවත්රි් කශේ සංඥා
කු දනු තිශබනවා. සවා ක්රියාත්තමක කරවන රමශකදයත්ත
තිශබනවා. ප්රාශද්ය ය සභාව තිශබනවා; සිිවල් ආර් ෂක කමිටු
තිශබනවා. සවා දැනුවත්ත කරසා ගමට අව ය පණිවුඩ යවන්තන
තිබුණා. ජීිවත ශබ්ලරාගන්තන තිබුණා; ශද්පළ ශබ්ලරාගන්තන තිබුණා.
නු ත්ත ස අවසවථාව අහිමි ශවසා ගිශේ පසුගිය අවුරුදු එකහමාර
ුළ ශේ ආණ්්ව ිවසින්ත ආපදා කළමනාකරණය කියන ිවෂය
සඳහා ශවන්ත කරපු ු දස කේපාදු කිරීම නිසායි. ස ු දස කේපාදු
කළා ිවතර්  ශනාශවයි එහි සිටි නිසොරි කණ්ඩායමද කේපාදුවට
ස්  කළා. එපමණ්  ශනාශවයි ක්රියාත්තමක ශවමින්ත තිබුණු පළාත්ත
පාසන ආයතන අක්රිය සවා බවට පත්ත කළා. ස සිය ද කටයුුවින්ත
මාතර ිනසවත්රි් කයට අද ිව ාස හානිය්  සිද්ෙ ශවසා තිශබනවා.
ිවශ වෂශයන්තම සකාබද්ෙ ිවප් ෂය හැටියට අද දවශසව අපි
ශේවා ශපන්තවා ශදන්තශන්ත ඉිනරි කාසශේදී තු න්තනාන්තශසවසාට
ශේවා නිවැරින කර ගන්තනයි. ශේවා ශපන්තවා දීසා උදකවට එන්තශන්ත
නැහැයි කියසා අපි කියන්තශන්ත නැහැ. ස සඳහා අව යතාව් 
තිශබනවා නේ මාතර ිනසවත්රි් කශේ පමණ්  ශනාශවයි සංකාව
පුරාම ආපදාවට ස්  ී සිටින සිය ද ශදනා ශවනුශවන්ත සහන
සසසන්තන ශමන්තන ශේ කටයුත්තත කරන්තන ශේ ආකාරශයන්ත එකු
ශවන්තන කියසා ඔබුමන්තසා ශයෝජනාව්  කරනවා නේ කිසිම
ශේදයකින්ත ශතාරව ස සඳහා අශේ අත්ත ශදකම උසවසනවා.
අපදාවට ස්  ූ  පිරිසට වන්තින සබා ශදන්තශන්ත ශකාශහාමද
කියන එක ගැන ශේ ශවසාශක ශේ ගරු සභාව ුළ ිවිවෙ කථා බහ
ඇති වුණු බව අපි දන්තනවා. ගරු නිශයෝජය කථානායකුමනි
අපිව ු ණ ගැසුණු මතර ිනසවත්රි් කශේ ශබාශහෝ ශදශනකුට අපි
කිකශක ඔවුන්තට රජශයන්ත යේ කිසි ු දස්  සබා ශදනවා කියසයි.
ස ු දස සබා ශදන්තන රජය කටයුු කරාිවය කියසා අපි කිකවාම
ඔවුන්ත සැකශයන්ත කිකශක ශමාක් ද?

ගුණ නිවයෝජය කථානායකුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

කාසය ිවනාඩි හතර්  වැඩිශයන්ත ගත ශවසා තිශබනවා.

ගුණ කසචන විවේවස්කර මහතා

(மொண்புமிகு கஞ்சன விரஜரசகர)

(The Hon. Kanchana Wijesekera)

ගරු නිශයෝජය කථානායකුමනි මට තව ිවනාඩිය්  ශදන්තන.
මම අවසන්ත කරනවා.
ස සිය ද ශදනාම කිකශක "අපට ස ගැන සැකය්  තිශබනවා;
අිව වවාසය්  තිශබනවා. අරණායක කන්තද නාය ගිය අවසවථාශක ස
අයට වන්තින ු දල් සැබුශණ් නැහැ"යි කියන එකයි. අපි ස ගැන
කනක ශහවරත්ත මන්තීුමාශගන්ත ඇුණවා. ආපදාවට ස්  ී මිය ගිය
පුද්ගසයන්තශේ සිරුරු හේබ වුණා නේ ිවතරයි පසු ගිය කාසශේ
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රජය ිවසින්ත වන්තින ු දල් සබා දී තිශබන්තශන්ත. අශේ තාරක
බාසසූරිය මන්තීුමාත්ත ශමහි ඉන්තනවා. හැබැයි අුරුදහන්ත ූ 
පුද්ගසයන්ත ශවනුශවන්ත ස පවුල්වස අයට අව ය වන්තින ු දල් සබා
දීසා නැහැ. ස වාශේම ර් ෂණ ආවරණශයන්ත ු දස්  දුන්තනාය
කිකවා. අද ස ර් ෂණ ආවරණශයන්ත ු දල් සබා දී තිශබන්තශන්ත
ඉතාමත්තම සුළු පිරිසකට ිවතරයි.
අවුරුද්ද්  ගත ශවසාත්ත තවමත්ත නිවාස නැති අය ිව ාස
පිරිස්  අරණායක කන්තද පාු ස ඉන්තනවා. ිවශ වෂශයන්තම ගාල්ස
මාතර රත්තනපුර කළුතර ඇුළු ප්රශද් වස ආපදාවට පත්ත වුණු
ජනතාව ශවනුශවන්ත අරණායක ජනතාවට කළ කාර්ලය භාරයට
වඩා වැඩි කාර්ලය භාරය්  කරසා අ්ම තරමින්ත ඔවුන්තශේ ජන
ජීිවතය ශගාඩනඟන්තන ඔවුන්තශේ නිවාසවසට ඔවුන්ත යවන්තන
දරුවන්තශේ පාසල් පද්ෙති ිනයුණු කරන්තන යටිතස පහසුකේ ිනයුණු
කරන්තන ශේ රජය කටයුු කරාිවය කියන ප්රාර්ලථනාව අප ුළ
තිශබනවා.
ිවශ වෂශයන්තම සකාබද්ෙ ිවප් ෂශේ මන්තීුමන්තසා - ශේ
ිනසවත්රි් කවසට අයිති නැති පිරිසත්ත ඇුළුව - තමන්තශේ ජුනි
මාසශේ පඩිය එකු කරසා ස ිනසවත්රි් ක හතශර්ල ජනතාවට ශබදා
ශදන්තන වැඩ පිළිශවළ්  ක්රියාත්තමක කරනවා. ස සඳහා සහාය සබා
ශදන සකාබද්ෙ ිවප් ෂශේ මන්තීවරු සිය ද ශදනාටත්ත
ිවශ වෂශයන්තම නිසොරින්ත ඇුළු අශනකුත්ත සිය ද ශදනාටත්ත අශේ
ශගෞරවය සවුතිය පුද කරමින්ත මශේ කථාව අවසන්ත කරනවා.

ගුණ නිවයෝජය කථානායකුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

මීළඟට ගරු ඩබ්ලික.ඩී.ශේ ශසශනිවරත්තන මැතිුමා.

[අ.භා. 7.35]

ගුණ ඩේිේ.ඩී.වේ. වසවනවිරත්න මහතා (කේකුණ
වෘත්තීය සමිති සබඳතා හා සබරගුඛ සසවර්ධාන අමාතයුමා)
(மொண்புமிகு
ததொைிற்சங்க
அகமச்சர்)

டபிள்யு.டி.ரஜ. தசதனவிரத்ன - ததொைில்,
உறவுகள் மற்றும் சப்பிரகமுவ அபிவிருத்தி

(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Labour, Trade
Union Relations and Sabaragamu Development)

ගරු නිශයෝජය කථානායකුමනි පසුගිය ිනනවස අශේ රශේ
ිනසවත්රි් ක ගණනාව්  ිවනා යට පත්ත කරමින්ත ඇති ූ  ගංවුර හා
නාය යාේ සේබන්තෙව වචන කිහිපය්  කථා කරන්තනට අවසවථාව
සබා දීම ගැන මම සවුතිවන්තත ශවනවා. ිවශ වෂශයන්තම රත්තනපුර
ිනසවත්රි් කය කළුතර ිනසවත්රි් කය ගාල්ස ිනසවත්රි් කය සහ මාතර
ිනසවත්රි් කය කියන ිනසවත්රි් ක හතර ශේ ගංවුරින්ත ිව ාස ව ශයන්ත
හානියට පත්ත වුණා. අපි දන්තනවා මීට ශපර 2003 වර්ලෂශේත්ත ශේ
වාශේ ගංවුර්  ඇති වුණු බව. එදා 2003 වර්ලෂශේ ගංවුර ඇති
වුණු ශවසාශක එම ගංවුර අවම කරන්තන කියසා යේ යේ පියවරල්
ගත්තතා. නු ත්ත මම කියන්තනට ඕනෑ ඇත්තත ව ශයන්තම ස ගත්ත
පියවරවල් ඉිනරියට ශගන ගිශේ නැති බව. අවසානශේ සිද්ෙ වුශණ්
අවුරුදු දහයකට නැත්තනේ ශදාළහකට පසවශසව නැවත වර් 
ගංවුර ඇති ශවසා එදාට වඩා හානිය් ; එදාට වඩා ිවනා ය් 
ඇති ීමයි.
මම ිවශ වෂශයන්තම කියන්තනට ඕනෑ රට පුරාම ඇති ූ  ශේ
වයසනශයන්ත පවුල් 7 54 630ක පුද්ගසයන්ත 6 07 799්  පීඩාවට
පත්ත වුණු බව. ශේක අශේ රශේ වරින්ත වර ඇති වන ඉතා ිව ාස
වයසනය් ය කියන එක කිව යුු නැහැ. ශේ ගංවුර නිසා
පුද්ගසයන්ත 300කශේ පමණ ජීිවත හානි වුණා. දැනට ගණන්ත බසා
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තිශබන ිවධියට මරණ 272්  සිදු ශවසා තිශබනවා. ස වාශේම
තවත්ත අය අුරුදහන්ත ශවසා තිශබනවා. ස අුරුදහන්ත වුණු අයත්ත
ජීිවත් ෂයට පත්ත ශවසා කියසා අපට තීන්තදු කරන්තන පුළුවන්ත.
නිවාස 305 ්  සේපූර්ලණශයන්තම ිවනා ශවසා තිශබනවා. තවත්ත
නිවාස 20 285්  අර්ලෙ ව ශයන්ත ිවනා ශවසා තිශබනවා. මම
හිතන ිවධියට ශේ ගංවුරින්ත වැඩිශයන්තම ිවනා යට පත්ත වුණු
හානියට පත්ත වුණු ිනසවත්රි් කය්  තමයි රත්තනපුර. රත්තනපුර
ිනසවත්රි් කය ගත්තතාම ග්රාම නිසොරි වසේ 325ක පවුල් 55 068් 
ගංවුර නිසාත්ත නාය යාේ නිසාත්ත ආපදාවට ස් ශවසා තිශබනවා.
ශේ පවුල් 55 068ට අයත්ත 2 72 246්  සාමාජිකශයෝ අසහනයට
නැත්තනේ අපහසුතාවට පත්ත ශවසා තිශබනවා.
ශේ අයට පසුගිය ිනනවස කඳවුරු 76 ක වාසය කරමින්ත
ඔවුන්තශේ ජීිවත රැක ගන්තනට පුළුවන්තකම සැබුණත්ත ශේ වනශකාට
ස කඳවුරුවින්ත ඔවුන්ත තමන්තශේ නිශවසවවසට ගිහිල්සා තිශබන
බව මම කියන්තනට ඕනෑ. නිශවසවවසට යෑශේදී ස අයට ශනාශය් 
ප්ර වනවසට අද ු ුණණ පාන්තන සිද්ෙ ශවසා තිශබනවා. එක්  ස
අයශේ නිවාස එළිශපහළි කර ශගන පිරිසිදු කර ශගන යන්තන ඕනෑ.
ස වාශේම ස අයට තිබුණු ු ළුතැන්ත ශගවල් වැසිකිළි කැඩී තිශබන
නිසා අද ඔවුන්තට මූික අව යතාවන්ත ඉෂවට කර ගත ශනාහැකි
තත්තත්තවය්  ඇති ී තිශබනවා.
රත්තනපුරශේ ිවශ වෂශයන්තම ගංවුරට යට වන ඇසපාත
කසවාන අයගම ස වාශේම කුරුිවට වැනි ප්රශද් වස ජනතාවට
ඔවුන්තශේ ශගවල්වසට අව ය මූික ශද්වල්වත්ත සපයා ගන්තන
තවම ශනාහැකි ශවසා තිශබනවා. ශේ ගංවුර ඇති වුශණ් මැයි
26ශවනි දා. ඇත්තත ව ශයන්තම 26ශවනි දා ඉඳසාම ත්රිිවෙ හු දාවත්ත
ශපාසිසියත්ත ගංවුරට ස්  ූ  ප්රශද් වස ජනතාවට ිව ාස
ශසවවය්  කළා. අපි සක කියන්තන ඕනෑ. ශමාකද ගංවුශරන්ත
හානියට පත්ත ූ  ප්රශද් වස ජනතාව ශබ්ලරා ගන්තන ශපාසිසිය තමයි
ු ින්තම ස ප්රශද් වසට බැසවශසව. ස අයට අව ය කරන මූික
පහසුකේවත්ත ස වනශකාට තිබුශණ් නැහැ. රත්තනපුරශේ ශපාසිසිය
ගත්තතාම ඔවුන්තට ශබෝේටු ශදක්  තිබුණා. ශේ ශබෝේටු ශදශකන්ත ස
ශවසාශක ජීිවත ශබ්ලරා ගන්තන ස ශගාල්සන්ත කටයුු කරන ශකාට
එක ශබෝේටුව්  හිල් වුණා. එතශකාට ස ශගාල්සන්තට ඉතිරි වුශණ්
තව එක ශබෝේටුවයි. මා හිතනවා සශකන්ත ඔවුන්ත ජීිවත 90්  80් 
පමණ ශබ්ලරා ගත්තතා කියසා. ස හැරුණු ශකාට ශවන ශකාශහවවත්ත
ශබෝේටුව්  තිබුශණ් නැහැ. ශේ ගැන අපි ිවශ වෂ අවොනය ශයාු 
කරන්තන ඕනෑ. වාසුශද්ව නානාය් කාර මන්තීුමා සමඟ මම
එකඟ වනවා. ශබෝේටු සැපයීම අනිවාර්ලයශයන්තම පූර්ලව
අව යතාව්  ිවධියට තිශබන්තනට ඕනෑ. ශමාකද රත්තනපුරය
ිනසවත්රි් කශේ ිවශ වෂශයන්තම මම කියපු කුරුිවට කසවාන අයගම
නිිවතිගස ඇසපාත වැනි ප්රශද් වස නිරන්තතරශයන්ත ගංවුර
ඇතිවනවා. ශේ ප්රශද් වසට අව ය ශබෝේටු පහසුකම
නිරන්තතරශයන්ත තිශබන්තනට ඕනෑ.
ශමවරත්ත අපි දැකපු ශදය්  තමයි ශේ කිසිම තැනක
ශබෝේටුව්  ශනාතිබීම. ශේ සේබන්තෙශයන්ත මම කාටවත්ත ශචෝදනා
කරනවා ශනාශවයි. ශමාකද 2003 වර්ලෂශේ ඇති ූ  ගංවුශරන්ත
පසවශසව වරින්ත වර ගංවුර ඇති වුණාට සවා ශේ පරිමාණශයන්ත ඇති
වුශණ් නැහැ; ිව ාස ගංවුර බවට පත්ත වුශණ් නැහැ. ස නිසා
සමහර ිවට හිතන්තනට ඇති සාමානය ගංවුර්  ආවත්ත ස ුළින්ත
ිව ාස හානිය්  වන අවසවථාව්  ශනාශවයි ස නිසා ිව ාස
සූදානේීම්  අව ය නැහැයි කියසා. නු ත්ත ශමවර ආ ගංවුර
සේබන්තෙශයන්ත පූර්ලව දැනුේදීම්  ශනාතිබුණු නිසාත්ත ශේ
පරිමාණශේ ගංවුර්  එයි කියසා ජනතාවට දැනුවත්ත ීම් 
ශනාතිබුණු නිසාත්ත ශේ සේබන්තෙශයන්ත සූදානේ ීම්  තිබුශණ්
නැහැ. ශමවර ගංවුර තත්තත්තවශේදී අපි දැකපු ශදය්  තමයි සක.
එම නිසා මීට පසවශසවවත්ත ශේ සේබන්තෙව අපි සැසකිිමත්ත වන්තන
ඕනෑය කියසා මා හිතනවා.
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ශමවර මා දැකපු තවත්ත ශදය්  තිශබනවා. ගංවුර ආවාම
එ් ශකෝ ජනතාව පන්තසසක නවත්තවනවා නැත්තනේ පාසසක
නවත්තවනවා නැත්තනේ ප්රජා ාසාවක නවත්තවනවා. සිය ගණන් 
ශදනා දවසව ුන හතර්  ශේවාශේ පිනංචි ශවසා ඉන්තන ශකාට
ඔවුන්තට ඉතා ිව ාස අපහසුතාවන්ත ඇති වනවා. ස අයශේ මූික
අව යතාවන්ත සඳහා ස සවථානවස ප්රමාණවත්ත පහසුකේ නැහැ. ස
කඳවුරුවසට ගියාම අපි දැකපු ශදය්  තමයි ිව ාස අපහසුතා
මැද්ශද් ස අයට ජීවත්ත වන්තන සිදුීම. ස නිසා ගංවුශරන්ත
නිරන්තතරශයන්ත යටවන ප්රශද් වස ජනතාව තාවකාිකව සැගුේ
ගන්තනා සවථානවසට අව ය මූික පහසුකේ සසසවවන්තන අව ය
උපකරණ ප්රාශද්ය ය ශල්කේවරු හරහා සැපයීශේ වැඩ පිළිශවළ් 
තිශබන්තන ඕනෑය කියසා මා හිතනවා. ප්රාශද්ය ය ශල්කේ
කාර්ලයාසවසට ශබෝේටු සැපයීම වාශේම ජංගම අව යතාවනුත්ත
සපයා තිබුශණාත්ත ගංවුර්  ආ අවසවථාවසදී අව ය සවථානවසට
සවා සපයන්තන ප්රාශද්ය ය ශල්කේවරුන්තට පුළුවන්ත වනවා. ශමාකද
පසුගිය දවසවවස පැවැත්තූ  සාකච්ඡාවසදී ස කාරණය ප්රාශද්ය ය
ශල්කේවරුන්ත ිවසින්තම ඉිනරිපත්ත කරපු කාරණය් .
මම සන්තශතෝෂයි කියන්තන ශේ ගංවුර ඇති ූ  ශදවැනි දවශසව
වජිර අශබ්ලවර්ලෙන ඇමතිුමා රත්තනපුරයට ගිහිල්සා ිවශ වෂ
සාකච්ඡාව්  පැවැත්තූ වා. අතිගරු ජනාධිපතිුමාත්ත රත්තනපුරයට
ගිහිල්සා සාකච්ඡාව්  පැවැත්තූ වා. එතැනින ශේ ිනසවත්රි් කශේ
අව යතාවන්ත ගැන අපි දීර්ලඝ ව ශයන්ත සාකච්ඡා කළා. අද අපි
ගංවුර වැළැ් ීශේ වැඩ පිළිශවළකට යන්තන ඕනෑ. රත්තනපුරය
ිනසවත්රි් කශේ තිශබන කළු ගඟ ආරිතව රත්තනපුරය ිනසවත්රි් කයට
පමණ්  ශනාශවයි කළුතර ිනසවත්රි් කයටත්ත ිව ාස වයසනය් 
සිදුවනවා. පසු ගිය කාසශේ ගංවුර ඇති වුණාම ශේ
සේබන්තෙශයන්ත අපි කථා කළා. ඊට පසවශසව සක නැවුණා.
ආශයත්ත ගංවුර ආවාම තමයි ආශයත්ත අපි ශේ සේබන්තෙශයන්ත
කථා කරන්තශන්ත. ශේ නිසා අපි තීන්තදු කර ගන්තන ඕනෑ ගංවුර ඇති
ූ  කාසයට පමණ්  ශේ සේබන්තෙශයන්ත සාකච්ඡා කරසා
නවත්තවන්තශන්ත නැතිව ශමය ිනගටම ක්රියාත්තමක කරන්තන. කළු ගඟ
සේබන්තෙව කථා කරන ශකාට අපි දන්තනවා ශ්රී පාද අඩිවය ආරිතව
ිව ාස ව ශයන්ත වර්ලෂාව තිශබනවා කියසා. ස වර්ලෂාව අශේල් මැයි
මාසවසදී වැඩිවනවා. එම නිසා තමයි කියන්තශන්ත සිංහස අවුරුද්ද
පුණ ශවසා ිනන 45්  යනශකාට ගංවුර්  එනවා කියසා. එශහම
මතය්  තිශබනවා. හැම වර්ලෂයකම ගංවුර්  එනවා. එය
සාමානය ව ශයන්ත ශවන්තන පුළුවන්ත; ිව ාස ව ශයන්ත ශවන්තන
පුළුවන්ත. ගංවුර ඇති වන කාසයට වැඩි වන ජසය කළු ගශඟන්ත
බාහිරව ශගන යෑම සඳහා වැඩ පිළිශවළවල් ශදක්  ශයෝජනා
ශවසා තිශබනවා.
එ්  ශයෝජනාව්  තමයි කළු ගශේ මල්වස කියන ප්රශද් යට
උඩින්ත ශකල්ස්  කපසා කුරුිවට ප්රශද් ශේ අ් කර 5 000ක
පමණ වැව්  හදසා ස වැශක එම වුර ගබඩා කරසා නැවත
වර්  වර්ලෂාව අ් වුණාම රමානුූලසව කළු ගඟට ස වුර නිදහසව
කිරීම. ස ශයෝජනාව ශකාච්චර සාර්ලථකද කියසා කියන්තන මම
දන්තශන්ත නැහැ. නු ත්ත සමහර ිවශ වෂඥයන්ත ශේ ශයෝජනාවට එකඟ
ශවන්තශන්ත නැහැ.
තව ශයෝජනාව්  තිශබනවා මල්වස කියන ප්රශද් ශේ
උමඟ්  ආරේභ කරසා ස උමඟ උඩවසශක වැව ද් වා කපසා
වැඩි ජසය උමඟ ිනශේ උඩවසව වැවට යවන්තන. වඩා ශයෝගය
ශයෝජනාව සකයි කියසා මා හිතනවා. ශමාකද ශේ සේබන්තෙශයන්ත
ශවනත්ත ශයෝජනා ඉිනරිපත්ත ශවසා නැහැ. එම ශයෝජනා ශදක තමයි
ඉිනරිපත්තශවසා තිශබන්තශන්ත. ස උඩවසව වැශක ශේ කාසය
වනශකාට වුර අ් ීම්  තිශබනවා. එතශකාට ස වැවට
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අතිරි් ත ජසය උමඟ්  මඟින්ත ශගනි යන්තන පුළුවන්ත කියන
ශයෝජනාව චීන වාර්ලතාවකින්ත ඉිනරිපත්ත ශවසා තිශබනවා. ශකශසව
ශහෝ ශේ ශයෝජනාව ක්රියාත්තමක කිරීම සේබන්තෙව ශේ ගරු
සභාශකදී ප්රකා
වුණා. මමත්ත නිමල් සිරිපාස ද සිල්වා
ඇමතිුමාත්ත 2073 අවුරුද්ශද්දී මල්වස කියන ගමට
සාකච්ඡාවකට ගියා. ස අවසවථාශකදී ජනතාව ශේ ශයෝජනාවට දැඩි
ශසස ිවරුද්ෙ වුණා. මට එතැනදී ශපීම ගිය ශදය්  තමයි ශේ
ශයෝජනාව සේබන්තෙශයන්ත ජනතාව දැනුවත්ත කරසා නැති බව. ස
ශයෝජනාව පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත්ත කිරීම්  කරන්තශන්ත නැතිව
තමයි ශේ කටයුත්තත ආරේභ කිරීශේ මූික සාකච්ඡාව
පැවැත්තූ ශේ. ගංවුර නිසා ඇති වන වයසනශයන්ත ජනතාවට සිදු
වන ිවපාක - අසහනය - සේබන්තෙව ජනතාව දැනුවත්ත කශළාත්ත
ජනතාව ශේ ශයෝජනාවට ිවරුද්ෙ වන එක්  නැහැ කියා මා
හිතනවා.
අද මල්වස වැනි ප්රශද් ිනයුණු ප්රශද් බවට පත්තශවසා
තිශබනවා. ශත්ත වවසා ිව ාස ශගාඩනැගිි හදසා නිවාස හදසා
අද මිනිසවසු ස ප්රශද් ශේ එ් තරා සමාජ ආර්ලික මේටමක ජීවත්ත
වනවා. ස ප්රශද් ශේ ජනතාවශේ ආර්ලිකයට ජන ජීිවතයට
අහිතකර ිවධියට ශේ ශයෝජනාව ක්රියාත්තමක කරන්තන ගිශයාත්ත
අපහසුයි. ස නිසා අපි ස අවසවථාවන්තහිදී යේ යේ ිවකල්ප වැඩ
පිළිශවළවල්වසට යන්තන ඕනෑ. ශමාකද ස ප්රශද් ශේ වු
තිශබනවා. සමහර වු හරියට නඩත්තු ශවන්තශන්ත නැහැ. හරියට
නඩත්තු ශවන්තශන්ත නැති ඉඩේ අරශගන
තු න්තශේ වැිවි
කර්ලමාන්තතය කරශගන යන්තන ස ජනතාවට ඉඩේ සබා ශදන්තනට
ඕනෑ. ස වාශේම ජනගහනය අ් - ජනශූනය- ප්රශද් ය් 
ශහායාශගන තමයි ශේ කටයුත්තත ආරේභ කරන්තන ඕනෑ. ස හරිශේ
කුණුශගාඩඇල්ස ශහෝ කුණුශගාඩවත්තත කියසා ප්රශද් ය් 
තිශබනවා. ස හරිශේ ජනතාව ශබාශහාම අ්ශවන්ත ජීවත්ත
ශවන්තශන්ත. ස කාරණය ගැන වැඩි අවොනය්  ශයාු  කශළාත්ත
ශහාඳයි කියා මා හිතනවා. ශමාකද ස ජනශූනය ප්රශද් ශේ උමඟ
ආරේභ කරන්තන පුළුවන්ත නේ වැඩි ජනගහනයකට බස ශනාපාන
ිවධියට ස කටයුත්තත කරන්තන පුළුවන්ත වනවා. ස වාශේම
ජනතාවශේ සහශයෝගය සබා ගන්තන අමාරු ශවන්තශන්තත්ත නැහැ.
ජස ගැසිේ නිසා වරින්ත වර රත්තනපුර ිනසවත්රි් කයටත්ත කළුතර
ිනසවත්රි් කයටත්ත වන හානිය වළ් වන්තන ශේ ශයෝජනාව ගැන
ිවශ වෂ අවොනය්  ශයාු  කරන්තනට ඕනෑ.

ඊළඟට අපට ු ුණණ ශදන්තන සිදු ශවසා තිශබන ප්ර වනය තමයි
නාය යෑම. අද රත්තනපුර ිනසවත්රි් කශේ ප්රාශද්ය ය ශල්කේ
ශකාේඨාස 79න්ත 72කම නාය යෑම සිදු වනවා. නාය යෑශේ
අවදානම්  ඇති සවථාන 270්  ශේ වනශකාට හඳුනාශගන
තිශබනවා. යේ යේ කඳු පුපුරසා තිශබනවාය කියසා පසුගිය
ිනනවස ආරංචි වුණාම අදාළ නිසොරින්ත ස ප්රශද් වසට ගිහිල්සා
පරී් ෂා කළා. කඳු ප්රශද් 270්  නාය යෑමට භාජනය ශවන්තන
ඉඩ තිශබන බවට දැන්ත ප්රකා කරසා තිශබනවා. ශේ තත්තත්තවය
ඉතාම අවදානේ තත්තත්තවය් . ශමාකද ශේ ප්රශද් වස ුණඟ
ශදශනකු දැනට ශත්ත වැනි වගාවන්ත කරසා තිශබනවා. ුණඟ
ශදශනකු දැනට ස ප්රශද් වස පිනංචි ශවසා සිටිනවා. සමහර අය
ශගාිවතැන්ත කටයුු කරනවා. ශේ අයශේ ජීිවත ශබ්ලරා ගන්තනවා
නේ; අනාගතශේදී ශේ අයට සුර් ිත භාවය්  ඇති කරනවා නේ
යේකිසි ිවකල්ප වැඩපිළිශවළකට අපි යන්තන ඕනෑ. නාය යනවාය
කියසා ප්රකා කළාම සමහර අය ශමාකද කරන්තශන්ත? වැහි
කාසයට ස කිේටුව තිශබන පන්තසසකට නැත්තනේ පාසසකට
යනවා.
නු ත්ත වර්ලෂාව අවසන්ත වුණාම නැවත තමන්තශේ
නිවාසවසට එනවා. වැසවස පටන්ත ගත්තතාම ආපසු එළියට යනවා.
ශේ ආකාරයට ජීවත්ත ීම මම හිතන්තශන්ත නැහැ ශිෂවටාචාර
සමාජයකට ගැළශපනවාය කියසා. ශේ ජනතාවශේ ආර්ලිකය
් තිමත්තව ශගාඩ නැශඟන්තන නේ ස අයට ජීවත්ත ීම සේබන්තෙව
වාශේම ස අයශේ ආර්ලිකය සේබන්තෙව සවථාවර භාවය් 
තිශබන්තනට ඕනෑය කියන කාරණය අපි ශත්තරුේ ගන්තනට ඕනෑ.
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ගුණ නිවයෝජය කථානායකුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ඔබුමාට සැබී ඇති කාසය නේ අවසානයි.

ගුණ ඩේිේ.ඩී.වේ. වසවනවිරත්න මහතා

(மொண்புமிகு டபிள்யு.டி.ரஜ. தசதனவிரத்ன)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

මට තව ිවනාඩි ශදක්  සබා ශදන්තන.
ශේ සේබන්තෙව අපි පැහැිනි ප්රතිපත්තතිමය වැඩ පිළිශවළකට
යන්තන ඕනෑ කියසා මම හිතනවා. එක්  තමයි දැනට තිශබන වගා
කරපු නු ත්ත හරියාකාරශයන්ත නඩත්තු ශනාවන වු ශතෝරා ශගන
සවායින්ත ඉඩේ අරශගන කඳු සහිත ප්රශද් වස ඉන්තන අයට ස
අයශේ ජීිවකාව කරශගන යාමට යේ කිසි ආදායම්  සබා
ගැීමමට හැකි වන ආකාරයට ජීවත්ත ශවන්තන පුළුවන්ත මාර්ලග ඇති
කිරීම. එශහම වුශණාත්ත අපට පුළුවන්තකම සැශබයි කඳුවස ශත්ත
වවන ජනතාව ස සවථානවින්ත ඉවත්ත කර ගන්තන. එශහම නැති
වුශණාත්ත එශහම ස කටයුත්තත අපහසු ශවනවා. ස ජනතාව
කීයටවත්ත කැමැති ශවන්තශන්ත නැහැ අපි ශයෝජනා කළ නිසාම ඔවුන්ත
දැනට ජීවත්ත වන ප්රශද් වින්ත ඉවත්ත ශවසා තු න්ත දැනට කරන
වගා අත්තහැර දමසා යන්තන. ස කටයුත්තත අපි වහාම කළ යුු
ශදය් . නැවත වර්  ස ජනතාව නාය යන ප්රශද් වසම පිනංචි
කරීශමන්ත ශේ ප්ර වනයට කවදාවත්ත ිවසඳුම්  සැශබන්තශන්ත නැහැ.
ශමන්තන ශේ කරුණු ටික අපි සැසකිල්සට ගත යුුයි කියන
කාරණය මත්  කරමින්ත මම මාශේ වචන කිහිපය අවසන්ත
කරනවා.

ගුණ නිවයෝජය කථානායකුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

මීළඟට ගරු ඩේසසව ශද්වානන්තදා මැතිුමා. You have 20
minutes.
[பி.ப. 1.49]

ගුණ ඩේලස් වේවානන්දා මහතා

(மொண்புமிகு டக்ளஸ் ரதவொனந்தொ)

(The Hon. Douglas Devananda)

எமது நொட்டிரல தவள்ளம் மற்றும் மண்சொிவு கொரைமொகத்
ததன்பகுதி மக்கள் பொொிய இைப்புகளுக்கு முகங்தகொடுத்து,
அந்த
இைப்புகளிலிருந்து
மீளமுடியொமல்
தவித்துக்
தகொண்டிருக்கும் நிகலயில், வடக்கு, கிைக்கு மொகொைங்கள்
உட்பட 11 மொவட்டங்களில் ததொடர்ந்து நிலவிவருகின்ற
வரட்சி கொரைமொக 2,43,683 குடும்பங்ககளச் ரசர்ந்த 8,49,752
ரபர் கடும் பொதிப்புகளுக்கு உட்பட்டுள்ளனர். இதில் மிக
அதிகளவிலொன பொதிப்புகளுக்கு உட்பட்ட மக்களொக வடக்கு,
கிைக்கு மொகொைங்ககளச் ரசர்ந்தவர்கரள கொைப்படுகின்றனர்.
அதொவது, இங்கு 1,86,180 குடும்பங்ககளச் ரசர்ந்த 6,53,358
ரபர் பொதிக்கப்பட்டுள்ளதொக அனர்த்த முகொகமத்துவ மத்திய
நிகலயம் அறிவித்துள்ளதொகத் ததொியவருகின்றது. எனரவ,
இம்மக்களது
நிகலயிகன
உடனடி
அவதொனத்திற்கு
உட்படுத்தி, அம்மக்களுக்கு உொிய நிவொரைங்ககள வைங்க
தகௌரவ அகமச்சர் அநுர பிொியதர்சன யொப்பொ அவர்கள்
நடவடிக்ககககள ரமற்தகொள்ள ரவண்டும் என்பகத முதலில்
இங்கு வலியுறுத்திக்கூற விரும்புகின்ரறன்.
எமது நொட்டின் வரலொற்கறப் பொர்க்கின்றரபொது, கடந்த
சுமொர் 400 வருட கொலத்திற்குள்ளொக பல்ரவறு இயற்கக
அனர்த்தங்கள் ஏற்பட்டுள்ளகம குறிப்பிடத்தக்கது. வருடந்
ரதொறும் இவ்வொறொன இயற்கக அனர்த்தங்கள் ஏற்பட்டு
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வருகின்ற நிகலயில், 1978இல் கிைக்கு மொகொைத்தில் ஏற்பட்ட
சூறொவளி, 2004இல் ககரரயொரப் பகுதிகளில் ஏற்பட்ட சுனொமி,
2011இல் வடக்கு மற்றும் கிைக்கு மொகொைங்களில் ஏற்பட்ட
தவள்ளப் தபருக்கு, 2014இல் இடம்தபற்ற மீொியதபத்கத
மண்சொிவு, 2016இல் அரநொயக்க, புலத்தகொஹுப்பிட்டிய மற்றும்
கடுகண்ைொவ பகுதிகளில் ஏற்பட்ட மண்சொிவுகள், 2016இல்
தகொழும்பு, கம்பஹொ, புத்தளம் ஆகிய மொவட்டங்களில் ஏற்பட்ட
தவள்ளப்தபருக்கு ரபொன்ற இயற்கக அைிவுகளுக்குப் பின்னர்
அண்கமயில் எமது நொட்டின் ததன்பகுதியில் ஏற்பட்டுள்ள
தவள்ளம்
மற்றும்
மண்சொிவுகரள
அதிக
அைிவுககள
ஏற்படுத்தியுள்ள இயற்கக அனர்த்தங்களொகக் கருதப்படு
கின்றன.
அந்த வககயில், 1975ஆம் ஆண்டு முதல் 2000ஆம் ஆண்டு
வகரயிலொன கொலப்பகுதிகளில் எமது நொட்டில் ஏற்பட்ட சுமொர்
24 மண்சொிவு அனர்த்தங்களின்ரபொது நூற்றுக்கும் ரமற்பட்ட
மக்கள் பலியொகியிருந்த நிகலயில், அதன் பின்னரொன
கொலங்களில்
தற்ரபொது
ஏற்படுகின்ற
மண்சொிவு
அனர்த்தங்களின்ரபொது
ஒரர
சம்பவத்தில்
நூற்றுக்கும்
ரமற்பட்ரடொர் பலியொகி வருவகதயும், ததன்ரமல் மற்றும்
வடகீழ்
பருவகொல
மகை
கொரைமொக
ஏற்படுகின்ற
தவள்ளத்தினொல்
இரத்தினபுொி,
களுத்துகற,
தகொழும்பு,
கம்பஹொ, கொலி, திருரகொைமகல, பதுகள, தபொலன்னறுகவ,
மட்டக்களப்பு,
மொத்தகள,
தமொனரொககல
ரபொன்ற
மொவட்டங்களுடன் வடக்கில் அகனத்து மொவட்டங்களும்
வைகமயொகப் பொதிக்கப்பட்டு வருவகதயும் ததன்பகுதியிரல
குறிப்பொக, 1999ஆம் ஆண்டிலிருந்து இரத்தினபுொி, களுத்துகற
ஆகிய மொவட்டங்கள் தவள்ளப்தபருக்குக் கொரைமொக அதிக
பொதிப்புகளுக்கு
முகங்தகொடுத்து
வருவகதயும்
நொம்
அவதொனத்தில் தகொள்ள ரவண்டியுள்ளது.
இத்தககய இயற்கக அனர்த்தங்கள் ஏற்பட்டு, அது பொொிய
அைிவுககள
தகொண்டுவருகின்ற
நிகலயில்,
"இயற்கக
அைிவுககளத் தடுத்து நிறுத்த முடியொது" எனப் தபொதுவொகக்
கூறிவிட்டு, அல்லது "மக்ககள அங்கிருந்து தவளிரயறச்
தசொன்ரனொம், ஆனொல் மக்கள் அகதக் ரகட்கவில்கல" என
மக்கள்மீது பைிரபொட்டுவிட்டுத் தப்பித்துக்தகொள்வதிரலரய
தபொறுப்புவொய்ந்த பலரும் ததொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
அண்கமக்கொலமொக ரமற்படி இயற்கக அைிவுகள் ததொடர்வது
பற்றியும் அதன் கொரைமொகப் பொொிய உயிர்ச் ரசதங்கள்
உட்படப் பல்ரவறு அைிவுகள் ஏற்படுவது ஏன்? என்பது
குறித்தும் அவற்றிலிருந்து பொதுகொப்புப்தபறும் வககயில்
ரமற்தகொள்ள
ரவண்டிய
நடவடிக்கககள்
பற்றியும்
முன்கூட்டிரய
சிந்தித்துச்
தசயற்படரவண்டிய
தபொறுப்
பொனவர்களின்
தசயற்பொடுகள்
இங்கு
பலவீனமொன
நிகலயிரலரய
உள்ளது
என்பகதச்
சுட்டிக்கொட்ட
விரும்புகின்ரறன்.
அந்த
வககயில்
பொர்க்கின்றரபொது,
இயற்கக அனர்த்தங்கள் என்று எமது நொட்டில் கூறப்பட்டு
வருகின்ற பல அனர்த்தங்கள், இயற்ககயின் தகொகடயிகன
கவத்து நொம் தசயற்ககயொக ஏற்படுத்திக் தகொள்கின்ற
அனர்த்தங்கள்
என்ரற
கூறரவண்டியுள்ளது.
2014இல்
மீொியதபத்கத மண்சொிவு அனர்த்தம் ஏற்பட்டது. இதற்குத்
தனிமனித
தசயற்பொடுகரளொ
அல்லது
இயற்ககரயொ
கொரைமல்ல. அங்கு ரமற்தகொள்ளப்படுகின்ற உமொஓயொ
திட்டத்தின் பிரதிபலனொகரவ இந்த அனர்த்தம் ஏற்பட்டதொக
சுற்றொடல் மற்றும் இயற்ககக் கற்கககளுக்கொன கமயம்
ஆதொரத்துடன் நிரூபித்திருந்தகத இங்கு அவதொனத்தில்
தகொள்ளரவண்டும்.
எமது நொட்கடப் தபொறுத்தவகரயில் 103ஆறுகள் உள்ளன.
இவற்றில் 10 ஆறுகரள தபொிய ஆறுகளொக உள்ளன. நொட்டில்
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ரமற்தகொள்ளப்பட்டு வருகின்ற அபிவிருத்திச் தசயற்றிட்டங்கள்
கொரைமொக இந்த ஆறுகளின் தபரும்பொலொன ஊற்றுக்களில்
சிகதவு நிகலகள் கொைப்படுவதுடன், அதிகளவிலொன மண்
அங்கிருந்து தவட்டி எடுக்கப்படுகின்ற நிகலயில் இயற்கக
யொகரவ அந்த ஆறுகளின் தவள்ளப் தபருக்ககக் கட்டுப்
படுத்துகின்ற சதுப்பு நிலங்கள் அைிவுக்கு உட்பட்டுள்ளன.
அதுமட்டுமல்லொது,
நிலத்திற்கு
நீர்
உறிஞ்சப்படுகின்ற
இடங்களிதலல்லொம் பொொிய கட்டிடங்கள் எழுப்பப்பட்டுள்ளன.
உதொரைமொக,
களனி
கங்கககயச்
சூைவும்
இரத
நிகலகமயிகனக் கொைக்கூடியதொக இருக்கின்றது. அந்த
வககயில்
நிகலதபறு
அபிவிருத்தி
மதிப்பீட்டுத்
திட்டங்களின்றி எமது நொட்டில் ரமற்தகொள்ளப்பட்டுள்ள
பல்ரவறு அபிவிருத்திச் தசயற்பொடுகள் கொரைமொக நீர்
இயற்ககயொகரவ
கடலுக்கு
வடிந்ரதொடும்
பகுதிகள்
மறிக்கப்பட்டுள்ளன. ரமலும், அரதரபொன்று பல பகுதிகளில்
மறிக்கப்படக்கூடிய வொய்ப்புகள் இருப்பதொகரவ ததொிய
வருகின்றது. இந்நிகலயில், ஆறுகள் தபருக்தகடுக்கின்ற
ரபொது, அவற்றின் நீகர தவவ்ரவறு பகுதிகளுக்குத் திகச
திருப்பக்கூடிய வைிவகககள் ரபொதியளவில் ரமற்தகொள்ளப்
படொத நிகலயில், அந்த நீர் கடலுக்கு வடிந்ரதொடக்கூடிய
வைிகளும் அகடக்கப்படுகின்றன. இதன் கொரைமொக எமது
நொட்டில் தவள்ள அனர்த்தம் என்பது தவிர்க்க முடியொது
ஒன்றொகியுள்ளது என்ரற நொன் கருதுகின்ரறன்.
இதனொல் எமது நொட்டுக்கு அபிவிருத்தி ரவகலத்திட்டங்கள்
ரதகவயில்கல
என்று
தபொருள்படொது.
அபிவிருத்தித்
திட்டங்கள் ரமற்தகொள்ளப்படுகின்றரபொது அது நிகலதபறு
அபிவிருத்தியொக
இருக்க
ரவண்டும்.
இயற்ககயின்
ஓட்டத்திற்கொன வைிகள் தகடப்படொத வககயில் மொற்று
ஏற்பொடுகளினூடொக அகவ ரமற்தகொள்ளப்படல் ரவண்டும்
என்பகதரய நொன் இங்கு வலியுறுத்திக் கூற விரும்புகின்ரறன்.
அத்துடன்,
இந்த
ஆறுககளப்
தபொறுத்தவகரயில்
அவற்றில் குப்கபகள் மிக அதிகமொகக் தகொட்டப்படுகின்றன.
அதிகமொன மகை வீழ்ச்சி, மண்சொிவுகள், தவள்ளப்தபருக்கு
கொரைமொக ஆறுகளின் உட்பகுதிகளில் மண் நிகறந்து
ரமடுகள் உருவொகியுள்ளன. இதன் கொரைமொக சிறு மகை
தபய்தொரல ஆறுகள் தபருக்தகடுக்கும் நிகல ஏற்படுகின்றது.
எனரவ, இந்த விடயத்கதயும் நொம் அவதொனத்தில் தகொண்டு,
அதற்கொன பொிகொரங்கள் கொைப்பட ரவண்டியுள்ளகதயும்
இங்கு சுட்டிக்கொட்ட விரும்புகின்ரறன்.
அனர்த்த முகொகமத்துவ அகமச்சு என்பது, ஓர் அனர்த்தம்
ஏற்பட்டதன் பின்னர் நிவொரைங்ககளச் ரசகொித்து, அதகனப்
பங்கீடு தசய்யும் நடவடிக்கககய முன்தனடுப்பதொக மட்டும்
இருக்கொமல், அனர்த்தங்கள் ஏற்படுவதற்கு முன்னரொகரவ
அதற்கொன தயொர் நிகலயில் இருந்துதகொண்டு, அனர்த்தங்கள்
ஏற்படுகின்றரபொது
அதனது
தொக்கத்கதக்
குகறத்துக்
தகொள்வதற்கும் பொதிக்கப்படுகின்ற மக்கள் விகரவொகத்
தங்களது
இயல்பு
வொழ்க்ககக்குத்
திரும்புவதற்குமொன
நடவடிக்ககககள
எடுக்கக்கூடிய
தகுதியுடன்
இருக்க
ரவண்டும். அகதவிடுத்து, "இத்தககய ஓர் அனர்த்தம்
ஏற்படுதமன்று நொங்கள் அறிந்திருக்கவில்கல" எனக் கூறுவது
முகறயொகொது. அரதரநரம், அனர்த்தங்களிலிருந்து மக்ககளப்
பொதுகொக்கும்
வககயில்,
அவசர
நிகலகமகளின்ரபொது
எவ்வொறு தசயற்படுவது என்பது ததொடர்பில் மக்களுக்கு
விைிப்புைர்கவ ஏற்படுத்துவதற்தகன அரசொங்கம் விரசட
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அபொய பிொிவு ஒன்கற அகமப்பதற்கு தீர்மொனித்துள்ளதொக
அறியமுடிகின்றது. இது வரரவற்கத்தக்கததொரு விடயமொகும்.
எனினும், அனர்த்த விடயங்கள் ததொடர்பில் ஓர் அகமச்சு
தசயற்படுகின்ற நிகலயில், அதகன ரமலும் வலுப்படுத்தக்
கூடிய வககயிலொன திட்டங்கள் ரமற்தகொள்ளப்படொமல்,
அதற்குப்
புறம்பொக
இப்படிதயொரு
பிொிவு
அகமக்கப்
படுவதொனது அந்த அகமச்சின் மீதொன நம்பகத் தன்கம
யின்கமயொலொ?என்தறொரு ரகள்வி எமது மக்களிகடரய
எழுந்துள்ளகதயும் இங்கு அவொதொனத்திற்குக் தகொண்டுவர
விரும்புகின்ரறன்.
இலங்ககயில் அண்கமயில் ஏற்பட்ட தவள்ள அனர்த்தம்
ரபொன்றரதொர் இயற்கக அனர்த்தம் சில மொதங்களுக்கு
முன்பதொக
அவுஸ்திரரலிய
நொட்டில்
இடம்தபற்றது.
தவள்ளமும் சூறொவளியும் அங்கு அனர்த்தமொக உருதவடுத்
திருந்தன. அந்நொட்டு அரசொங்கம், ஊடகங்ககள தவகு
அற்புதமொகப்
பயன்படுத்தியதனூடொக
ரமற்படி
அனர்த்தத்தின்ரபொது பலரும் கொப்பொற்றப்பட்டதுடன், இருவர்
மொத்திரரம உயிொிைந்தனர். அதுவும், தவள்ளத்தில் சிக்கிய
தபண்தைொருவர் திடீதரன ஏற்பட்ட இரத்த அழுத்தத்தினொலும்
பிலிப்கபன்ஸ்
நொட்டுப்
பிரகஜதயொருவர்
குறித்த
அறிவுகரககளப் பின்பற்றொத கொரைத்தினொலுரம உயிொிைந்
துள்ளனர். அதுரபொல், எமது நொட்கடவிட வறுகமநிகல
கூடிய
பங்களொரதஷ்
எவ்வொறு
அண்கமய
‘ரமொரொ’
சூறொவளிக்கு
முகங்தகொடுத்துள்ளது
என்பகதயும்
நொம்
ஆரொய்ந்து பொர்க்க ரவண்டும். இதன்ரபொது சுமொர் 7 மனித
உயிர்கரள பலியொனதொக அறிய முடிகின்றது. அந்த நொடுகளில்
ரமற்தகொள்ளப்படுகின்ற முன் ஆயத்தங்கள் கொரைமொகரவ
இவ்வொறு பொொிய உயிர் மற்றும் ஏகனய ரசதங்கள்
தவிர்க்கப்படுகின்றன.
ஆனொல்,
எமது
நொட்டில்
அனர்த்ததமொன்று ஏற்பட்டதன் பின்னர் ரமற்தகொள்ளப்
படுகின்ற தசயற்பொடுகளில் சற்ரறனும் ஓர் அனர்த்தம் நிகழும்
முன்பதொக ஆயத்த நிகல என்ற ொீதியில் ரமற்தகொள்ளப்படொத
நிகலரய கொைப்படுகின்றது.
ரமற்படி
அனர்த்தம்
ஏற்பட்ட
சந்தர்ப்பத்தின்ரபொது
மகைவீழ்ச்சி ததொடர்பொன துல்லியமொன எதிர்வுகூறல்ககள
தவளியிடுவதற்குத்
தற்ரபொது
பின்பற்றப்பட்டுவருகின்ற
முகறகளில் குகறபொடுகள் கொைப்படுவதொக வளிமண்டல
வியல் திகைக்களம் கூறுகின்றது.
ரமற்படி தினத்தில்
அதிகூடிய மகைவீழ்ச்சியொக 100 மில்லி மீற்றர் அல்லது 150
மில்லி மீற்றர் மகை தபய்யுதமன எதிர்பொர்க்கப்பட்ட
நிகலயில், 500 மில்லி மீற்றருக்கும் அதிகமொன மகை வீழ்ச்சி
பதிவொகியிருந்தகமகயக் கொைக்கூடியதொக இருந்தது. ஆக,
மகை வீழ்ச்சிகயக்கூட துல்லியமொக அளவிடுவதற்கொன
முகறகம எமது நொட்டில் இதுவகரயில் இல்கல என்பது
துரதிஷ்டவசமொன நிகலகமயொகும். பிரரதசங்கள் ொீதியொக 3
மைித்தியொலங்களுக்கு ஒரு தடகவ மகை வீழ்ச்சிகய
அளவிடுவது வைக்கதமன்று கூறப்படுகின்றது. இவ்வொறு
பிரரதச ொீதியொக அளவிடப்படும் மகைவீழ்ச்சி குறித்த
தகவல்கள்
தகலகமயகத்துக்கு
வருவதில்
கொலதொமதம்
ஏற்படுவதொகக் கூறப்படுகின்றது. இவ்வொறு, கொலொகொலமொக
அனர்த்தங்களின்ரபொது
ஒவ்தவொரு
கொரைங்கள்
கூறப்படுகின்றனரவ தவிர, அவற்கற நிவர்த்திக்கும் ரநொக்கில்
எந்தச் தசயற்பொடுகளும் முன்தனடுக்கப்பட்டதொகத் ததொிய
வில்கல.
எமது நொட்டில் இத்தககய அனர்த்தங்கள் ஏற்படுகின்ற
ரபொது, ஒன்று இயற்ககயின்மீது பைிகயப் ரபொடுவது அல்லது
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மக்கள்மீது
பைிகயப்
ரபொடுவது
என்பதுரவ
வைக்க
மொகியுள்ளது. தகொஸ்லந்த - மீொியதபத்த மண்சொிவின்ரபொதும்,
அரநொயக்க
மண்சொிவின்ரபொதும்,
ஏன்
அண்கமக்கொல
அனர்த்தங்களின்ரபொதும்
மக்கள்மீது
குற்றஞ்சொட்டுக்கள்
முன்கவக்கப்பட்டகத நொம் கண்டிருந்ரதொம்.
அதொவது,
"அபொய
இடங்களிலிருந்து
மக்ககள
தவளிரயறச்
தசொன்ரனொம்; ஆனொல், மக்கள் தவளிரயறவில்கல" என்ற
குற்றச்சொட்டு! அனர்த்தம் ததொடர்பில் முன்தனச்சொிக்கக
விடுப்பகதப்
ரபொன்ரற,
அனர்த்தம்
ஏற்படவுள்ள
பகுதிகளிலிருந்து மக்ககளப் பொதுகொப்பொன பகுதிகளுக்கு
தவளிரயற்றுவதும் அரசொங்கத்தின் கடகமயொகும் என்பகத
நிகனவில் இருத்திக்தகொள்ள ரவண்டும்.
அனர்த்தங்கள்
ததொடர்பில்
முன்தனச்சொிக்கககள்
விடுக்கப்படுகின்றன.
மக்கள் தவளிரயறவில்கல என்றொல், அதற்குக் கொரைம்
மக்களல்ல! ஒரு பகுதியில் அனர்த்தம் ஏற்படுகின்றது என்றொல்
அங்கிருந்து தவளிரயறுகின்ற மக்கள் எங்கு தசல்வொர்கள்?
அவர்களது வொழ்விடங்களுக்கொன உறுதிநிகல என்ன? என்பன
குறித்துச் சிந்தித்துப் பொர்க்க ரவண்டும்.
இடப்தபயர்வுகள்
குறித்த
மிகவும்
ரவதகனமிக்க
அனுபவங்களுக்கு இந்த நொட்டில் நொரம அதிகளவில்
முகங்தகொடுத்துள்ள மக்கள் என்பதொல் அந்த ரவதகனககள
என்னொல் நன்றொகரவ உைரக்கூடியதொக இருக்கின்றது.
இதுவகரயில் ஏற்பட்டுள்ள அனர்த்தங்களொல் பொதிக்கப்
பட்டுள்ள மக்களுக்கு உொிய இைப்பீடுகள் வைங்கப்பட்டுப்
பூர்த்தி தசய்யப்பட்டுள்ளனவொ? வீடுககள இைந்தவர்களுக்கு
வீடுகள் அகமத்துக் தகொடுக்கப்பட்டு, அத்திட்டங்கள் பூர்த்தி
தசய்யப்பட்டுள்ளனவொ?
2004ஆம்
ஆண்டு
ஏற்பட்ட
சுனொமியினொல் பொதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு எனக் கிைக்கு
மொகொைத்திரல நுகரச்ரசொகலப் பகுதியில் அகமக்கப்பட்ட
வீடுகள்கூட இதுவகரயில் பயனொளிகளுக்கு வைங்கப்படொத
நிகலரய
கொைப்படுகின்றது.
எனரவ,
நொன்
இங்கு
முன்கவத்துள்ள
குகறபொடுகள்
மற்றும்
ரதகவகள்
அகனத்துரம இன்று எமது மக்கள் முன்பொக எழுந்திருக்கும்
ரகள்விகளொகும் என்பகத இங்கு ததொிவித்து, அந்த வககயில்
எமது நொட்டில் எதிர்வரும் கொலங்களில் ஏற்படக்கூடிய
இயற்கக அனர்த்தங்களுக்கு முகங்தகொடுக்கக்கூடிய வகக
யிலொன திட்டங்ககளத் தீட்டி, அவற்கறச் தசயற்படுத்த இந்த
அரசு முன்வர ரவண்டும் எனக் ரகட்டுக்தகொள்கின்ரறன்.
குறிப்பொக, எமது அனர்த்த முகொகமத்துவ அகமச்சர்
தகௌரவ அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ அவர்கள் கடந்த 24ஆம்
திகதி தமக்சிரகொவில் நகடதபற்ற அனர்த்தங்ககளத் தடுப்பது
ததொடர்பொன மொநொட்டில், ‘இயற்கக அனர்த்ததமொன்றின்
ரபொது உட்கட்டகமப்புச் ரசதங்ககளக் குகறத்து, தபொருளொ
தொர அைிவுககள எவ்வொறு கட்டுப்படுத்துவது’ என்ற ததொனிப்
தபொருளில் உகரயொற்றியிருப்பதொக அறிய முடிகின்றது.
அவரது அந்த உகரயில் கொைப்படக்கூடிய விடயங்ககளயும்
தசயற்படுத்துவதற்கு உொிய நடவடிக்கககள் ரமற்தகொள்ளப்பட
ரவண்டும். அத்ரதொடு, ததன்னிலங்ககயில் பொதிக்கப்பட்ட
மக்களுக்கு
எமது
அனுதொபங்ககளத்
ததொிவித்துக்
தகொள்வரதொடு,
அந்த
மக்ககள
இன்னல்களிலிருந்து
மீட்தடடுப்பதற்கொன திட்டங்ககளத்
தீட்டி, அவற்கற
விகரவொகச் தசயற்படுத்துமொறும் ரகட்டுக்தகொள்கின்ரறன்.
அரதரநரத்தில் வட, கிைக்கு உள்ளடங்கலொக நொட்டினுகடய
ஏகனய சில பகுதிகளிலுள்ள மக்கள் வரட்சியொல் மிகவும்
பொதிக்கப்பட்டுக்தகொண்டிருக்கின்றனர். அந்த மக்களுகடய
தொகத்கதத் தீர்ப்பதற்குொிய நடவடிக்ககககளயும் விகரவொக
எடுக்குமொறு அரகசக் ரகட்டுக்தகொண்டு, எனக்குச் சந்தர்ப்பம்
தகொடுத்ததற்கு நன்றி கூறி, விகடதபறுகின்ரறன். வைக்கம்.
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ගුණ කුමාර වවල්ගම මහතා

(மொண்புமிகு குமொர தவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

ගරු නිශයෝජය කථානායකුමනි, ගංවුශරන්ත මිය ගිය, ස
වාශේම අුරුදහන්ත වුණු අයශේ පවුල්වස සිය ද ශදනාටමත්ත,
ුවාස වුණු අයටත්ත මම පළු ශවන්තම ශේ අවසවථාශකදී මාශේ
කනගාටුව ප්රකා කරන්තන ඕනෑ. ශේ ගංවුර අපි හැම අවුරුද්ශද්ම
බසාශපාශරාත්තු වන ශදය් . රත්තනපුර ිනසවත්රි් කයට වහින ශකාට
අපට අනිවාර්ලයශයන්තම ගංවුර ගසනවා. අශේ පාින්තද නුවරින්ත
පටන්ත ගත්තතාම ශකළින්තම ඉංගිරිය ද් වාම ගංවුර ගසනවා. සක
අපි සාමානයශයන්ත දන්තනා ශදය් ; හැමදාම බසාශපාශරාත්තුශවන්ත
ඉන්තනා ශදය් . නු ත්ත සකට ු ුණණ ශදන්තන අපට ් තිය තිබුණා.
ශමාකද, ස කාසශේ පළාත්ත පාසන ආයතන සක්රියයි. ප්රාශද්ය ය
සභාශක සභාපති හිටියා; මන්තීවරු හිටියා. ස අය ශසාකු වග කීම් 
ඇුව ශේ කාරණයට ු ුණණ දුන්තනා. නැත්තනේ ස ශගාල්සන්තට
ගේවස ජීවත්ත ශවන්තන බැහැ ශන්ත. නු ත්ත ශමවර අපි හිුවාට වඩා
ශදගුණය් , ශතගුණය්  ිවතර ගංවුර ගසන්තන පටන්ත ගත්තතා,
ිව ාස වර්ලෂාව්  සමඟ.
පසුගිය 25වන දා  න වැසවසා. 26වන දා පාන්තදර 5.30 ිවතර වන
ිවට මම දැනගත්තතා, මාවතවත්තත, ශබල්සන, පාින්තද නුවර නාය
ගිහිල්සා දස ශදශන්  යට ශවසාය කියසා. මම ස ශවසාශකම ගියා.
මම දැ් කා, ශගවල් ුන්  සේපූර්ලණශයන්තම යට ශවසා, සමතසා
ශවසා තිබුණා. ස ශගවල්වස හිටපු එශකාශළාසවශදනාම
ශපශනන්තන හිටිශේ නැහැ. ස ඔ් ශකෝම යට ශවසා මැරිසා
තිබුණා. ස වාශේම අත්තවැල්ශතාට, ිනගන්තශන්ත අටශදශන්  යට
වුණා. තවම ස bodies අරශගන නැහැ. මශේ ඉතාම ශහාඳ
පා් ිකශයකුත්ත නැති වුණා. ස අටශදනාශගන්ත තවම ශසායා
ගත්තශත්ත ශදශදශනකුශේ bodies ිවතරයි. ස අය වැශටන්තශන්ත
අුරුදහන්ත වුණු අයශේ සැයිසවුවට. නාය යාේ සහ ගංවුර
තත්තත්තවය අධික ශසස බසපෑ නිසා සක අපි කාටවත්ත එක පාරට
හිතාගන්තන බැරි වුණා. නු ත්ත මම ශේ අවසවථාශකදී කියන්තන ඕනෑ,
ආපදා කළමනාකරණ මෙයසවථානයට මීට වඩා සැසකිිමත්ත
ශවන්තන තිබුණා කියසා. ශමාකද, සක තමයි ස ආයතනශේ job
එක.

ශේ වාශේ වයසන ඇති වන ිවට ස ශගාල්සන්ත ු ින්ත දැනශගන
ඉන්තන ඕනෑ; ස ශගාල්සන්ත සකට සැහැසවති පිට ඉන්තන ඕනෑ. ගරු
ශජෝන්ත ශසශනිවරත්තන ඇමතිුමා කිකවා වාශේ ඉසවසර හැම
ප්රාශද්ය ය ශල්කේ කාර්ලයාසයකම ඔරු තිබුණා. ඊට පසවශසව තමයි
ශබෝේටු ශගනැල්සා දුන්තශන්ත. එතශකාට මිනිසවසු දන්තනවා,
ශකාශහාමද ගිහිල්සා මිනිසුන්තව ශබ්ලරා ගන්තශන්ත කියසා. ශේ
වතාශක කිසිම සැසැසවම්  තිබුශණ් නැහැ; කිසිම සූදානම් 
තිබුශණ් නැහැ. ස නිසා මිනිසවසු ශගාඩා්  පීඩාවට පත්ත වුණා.
අපට සුනාමි ආවා ශන්ත. සුනාමි ආපු ශවසාශක අපි හිුශක නැති
ශදය්  තමයි සිද්ෙ වුශණ්. සුනාමිශයන්ත පසවශසව ආපදා
කළමනාකරණ අමාතයාං ය ඇති කරසා අපි බසාශපාශරාත්තු
වුශණ්, ස ශගාල්සන්ත ශමාන රමයකින්ත හරි ශේවා ගැන දැන ශගන,
ස සඳහා අව ය බ් මූේටු සැහැසවති කර ශගන ඉන්තන ඕනෑ කියන
එකයි. නු ත්ත සක හරියාකාරව සිද්ෙ වුශණ් නැහැ කියන එක මම
ශේ අවසවථාශකදී කියන්තන ඕනෑ.
අශේ ක දතර ිනසවත්රි් කය ගත්තතාම ප්රාශද්ය ය ශල්කේ
ශකාේඨාස 74්  තිශබනවා. ග්රාම නිසොරි ශකාේඨාස 396්  ශමම
ගංවුරට ශගාදුරු වුණා. පවුල් 50,482ක සාමාජිකයින්ත 789,883් 
ශගාදුරු වුණා. මරණ 65්  සිද්ෙ ශවසා තිශබනවා. 50ශදශන් 
අුරුදහන්ත ශවසා තිශබනවා. ුවාසකාරශයෝ 20්  ඉන්තනවා.
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පූර්ලණ හානි නිවාස 409යි, අර්ලෙ හානි නිවාස 7,324යි, සුළු හානි
නිවාස 7,441යි. ස වාශේම නාය ගිය ප්රශද් 28්  තිශබනවා.
පළාත්තබද මාර්ලග 8්  සේපූර්ලණශයන්තම අබසන්ත ශවසා තිශබනවා.
මාර්ලග සංවර්ලෙන අධිකාරියට අයත්ත මාර්ලග 6්  අබසන්ත ශවසා
තිශබනවා. ස වාශේම පාසල් ිව ාස ප්රමාණය්  ශමම ගංවුර
වයසනයට ශගාදුරු ශවසා තිශබනවා. මුගම පාසල් 68් , ක දතර
පාසල් 25් , ශහාරණ පාසල් 40්  ගංවුර නිසා අබසන්ත
තත්තත්තවයට පත්තශවසා තිශබනවා. සවා ප්රතිසංසවකරණය කරන්තන
ඕනෑ.
ගරු නිශයෝජය කථානායකුමනි, ස වාශේම කිව යුු ිවශ ෂ
ව ම
කාරණය තමයි නායයෑේ අවදානම. නායයෑේ අවදානම තිශබන
සවථාන දැනට 487්  තිශබනවා. දැනට එයින්ත 747්  පරී් ෂා
කරසා තිශබනවා. සක ජාතික ශගාඩනැඟිි පර්ලශේෂණායතනයට
අයිති වැඩ්  කියසා මම හිතනවා. අපි සකත්ත ිවශ වෂ කාරණාව් 
ිවධියට ගන්තන ඕනෑ. ඉිනරිශේදී නාය යෑමට ස් ශවයි කියා
හඳුනාගත්ත ප්රශද් සඳහා අපි වැඩ පිළිශවළ්  හදන්තන ඕනෑ. නාය
යනවා කියන එක අපි දන්තශන්ත අද ඊශේ ශනාශවයි. කාසය් 
තිසවශසව සිටම -අවුරුදු ගණනාව්  තිසවශසව සිටම- කඳු නාය යනවා
කියන එක කියනවා. සමහර අය එම සවථානවින්ත ඉවත්ත කරසාත්ත
තිශබනවා. මම පිනංචි ශහාරවස ගශේ කන්තද නාය ගියා. එහි පිනංචිව
සිටි අයට ශවනත්ත සවථාන දුන්තනාට, ස තැන්තවස පිනංචියට ගිය අයත්ත
ඉන්තනවා; ශනාගිය අයත්ත ඉන්තනවා. සක නිසා නායයෑේ අවදානම
තිශබන සවථාන 487 සඳහා ිවශ වෂ වැඩ පිළිශවළ්  හදන්තන ඕනෑ.
ස එ් කම නාය යෑශමන්ත ඉඩේ අහිමිශවසා, නිවාස අහිමිශවසා
අවතැන්ත වන අය ගැනත්ත ිවශ ෂ
ව ශයන්ත ශසායාබසන්තන ඕනෑ.
ශමාකද, ු දල් ශදනවාය කිකවාට ජනතාව ුළ ිව ව
ව ාසය්  නැහැ.
පූර්ලණ හානි නිවස්  සඳහා ස් ෂ 25්  ශදනවා කිකවාශන්ත. ස් ෂ
25්  ශදනවා කිකවාට, පසු ගිය කාසශේ සිදු වුණු ශද්වල් ිනහා
බැ දවාම මිනිසුන්ත ුළ ස ගැන ිව වවාසය්  නැහැ. ශකාසවගම අිව
ගබඩාව පිපිරීම සිදුූ  සවථානශේ, ස වාශේම නායගිය තැන්තවස,
අරණායක සිටි මිනිසුන්තට තවමත්ත ස ු දල් ශනාසැබීම පිළිබඳව ටීී
එශ්  ශපන්තවනවා. ස් ෂ 25්  ශදනවාය කියන කාරණය
සේබන්තෙශයනුත්ත මිනිසුන්තශේ ිව වවාසය ිනනාගන්තන ඕනෑ.
ගරු නිශයෝජය කථානායකුමනි, ස වාශේම මැරුණු
පුද්ගසශය්  ශවනුශවන්ත රුපියල් ස් ෂය්  ශදන්තන තීරණය
කරසා තිශබනවා. ස ු දිනුත්ත ුණඟ්  තැන්තවසට රුපියල් 75,000් 
පමණයි සැබී තිශබන්තශන්ත. මරණ සහතිකය දුන්තනාට පසුව තමයි
ඉතිරි රුපියල් 85,000 සබාශදන්තශන්ත කියසා සඳහන්ත කර
තිශබනවා. ස වාශේම අුරුදහන්ත වුණු අය දැන්ත ඉන්තශන්ත පසව යට.
මම මීට ඉසවශසල්සා මු කළා වාශේ ස අයශේ පවුල්වසටත්ත එම
දීමනාව සබාශදන්තන කියසා අපි ඉල්සා සිටිනවා. එශහම නැති
වුශණාත්ත අුරුදහන්ත වුණු අයශේ පවුල්වසට එම දීමනාව
සබාගන්තන අවුරුදු 9ක, 8ක වාශේ කාසය්  බසාශගන ඉන්තන
ශවනවා.
ගරු නිශයෝජය කථානායකුමනි, තවත්ත කිව යුු ිවශ ෂ
ව ම
කාරණය්  තිශබනවා. ශේ වයසනශයන්ත ශගවල් කැ්ණු අය
ඉන්තනවාශන්ත. දැන්ත ඔවුන්තට යන්තන තැන්  නැහැ. ස මිනිසවසු
පන්තසල්වස සිටියා; පාසල්වස සිටියා. නු ත්ත ඔවුන්තට හැමදාම ස
තැන්තවස ඉන්තන බැහැ. ස අයට රුපියල් ස් ෂ 25ක ු දස සබාදීසා
නිවස හදාගන්තනකල් ශවනත්ත කුසි නිවසක ශහෝ ඉන්තන ු දස් 
සබාශදන්තන කියන ඉල්සිම මම ශේ අවසවථාශක කරනවා. අපි ප් ෂ
ශේදශයන්ත ශතාරව කථා කශළාත්ත කියන්තන ඕනෑ, ශේ වයසනශේදී
ඇත්තතටම නිසොරින්ත වැඩ කරනවා අපි දැ් කා. නු ත්ත, නිසොරින්ත
භයවුණා. භය වුශණ් ිවධිමත්ත චරශල්ඛ ඇිවල්සා නැති නිසායි.
දැනට තිශබන්තශන්ත පැරණි චරශල්ඛ. ස වාශේම ඔවුන්ත FCID
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එකට අරශගන ගිය නිසා භයවුණා. අශේ ගේවස ග්රාම නිසොරින්ත,
ස වාශේම සමෘද්ධි නියාමකයින්ත FCID එකට ශගනගියා. FCID
එකට ශගනියනවා කිකවාම ස අය භයයි. ස අය අපට කථා කරසා
කියනවා, "මන්තීුමා, අපට ශහට FCID එකට එන්තන කියසා
තිශබනවා. අපට ආපුණ එන්තන සැශබයිද, එශහම නැත්තනේ ූල්වට
දමයිද දන්තශන්ත නැහැ" කියසා. ස නිසා ඔවුන්ත ස අවදානම ගත්තශත්ත
නැහැ. ස කාරණයත්ත මම තු න්තනාන්තශසවසාට කියන්තන ඕනෑ.
ශේක ඉතාම බරපතළ ශදය් .
ග්රාම නිසොරි මහත්තවරුන්තට, රජශේ නිසොරින්තට, එශහම
නැත්තනේ සමෘද්ධි නියාමකයින්තට, එශහමත්ත නැත්තනේ කෘි
පර්ලශේෂණ සහකාර නිසොරින්තට ශමවැනි අවසවථාවසදී ශකළින්තම
මැිනහත්ත ශවසා ප්රාශයෝගිකව වැඩ කරන්තන කියසා වගකීම ශදන්තන
ඕනෑ. සක කටින්ත කියසා වැඩ්  නැහැ. කටින්ත කිකවාට නිසොරින්ත
සවා කරන්තශන්ත නැහැ.
ශකළින්තම කියන්තන ඕනෑ, "ශමන්තන ශේ වාශේ අවසවථාව් 
ආශවාත්ත, ශේ ිවධියට වැඩ කරන්තන" කියසා. ස නිසා මම
තු න්තනාන්තශසවසාශගන්ත ඉල්සා සිටිනවා, ශේ කරුණු ශබාශහාම
සැසකිල්සට ගන්තන කියසා. ශමාකද, අර කවුද කිකවා වාශේ තව
අවුරුදු පහ්  යනශකාට අපිට ශේ සිද්ධිය අමතකයි. මීට පසවශසව
ආණ්්ව වුණත්ත ශේවා වැඩි සැසකිල්සකට ගන්තශන්ත නැහැ. ශේ
ශකසාශක ආණ්්වට ඇඟ ශබ්ලරා ගන්තන ඕනෑ නිසා ිවිවෙ ප්රකා
කරනවා. එශසව ිවිවෙ ප්රකා කරන්තශන්ත ස ශකසාශක තිශබන
තත්තත්තවයට ු ුණණ ශදන්තනයි. ස කියන්තශන්ත ස තත්තත්තවශයන්ත අයින්ත
ශවන්තනයි. සේපූර්ලණ හානි ූ  නිවසකට වන්තින හැටියට ස් ෂ
ිවසිපහ්  ශදනවා කියනවා. හැබැයි, ඉතින්ත මිනිසුන්තට නේ
ිව වවාසය්  නැහැ, ස් ෂ ිවසිපහ්  ශදයි කියසා. මීට කින්ත
ආපදා සිදුවුණු තැන්තවසට එශහම දීසා නැති නිසා මිනිසුන්තට ස
ගැන ිව වවාසය්  නැහැ. ශකාශහාම වුණත්ත, ශේ මිනිසුන්ත ශගාඩ
නගන්තන ඉ් මනටම ක්රියා කරන්තන ඕනෑය කියන එක මම
කියනවා. ිවශ වෂශයන්තම ස අයට ස ු දල් සබා ශදන්තන කටයුු
කරන්තන ඕනෑ. දැන්ත ස මිනිසුන්ත අන්තත අසරණ තත්තත්තවයට පත්ත
ශවසා ඉන්තශන්ත.
මට ආපදා කළමනාකරණ ඇමතිුමා කථා කළා. එුමා රට
ඉඳසා ආවාට පසවශසව මට කථා කරසා කිකවා, "ඕනෑම ශදය්  මට
කියන්තන" කියසා. ශනාේමර ශදකකුත්ත දුන්තනා. එුමාශේ
ශනාේමරයත්ත
දුන්තනා.
මම
හිතන
ිවධියට
ආපදා
ශකාමසාරිසවුමාශේ ශනාේමරයත්ත දුන්තනා. එශහම දීසා කිකවා,
"ඕනෑම ශදය්  තිශබනවා නේ කියන්තන" කියසා. ස ගැන මා
එුමාට සවුතිවන්තත ශවනවා. ශේ අවසවථාශක ස ගැනත්ත මත් 
කරන්තන ඕනෑ.
ගරු නිශයෝජය කථානායකුමනි, භයානක ීමති-රීති තිබුණත්ත,
එම ීමති-රීතිවින්ත ඔබ්ලබට ගියාම තු න්තට ප්ර වන ඇති ශවනවා
කියසා දැන ශගනත්ත රජශේ නිසොරින්ත ශේ අවසවථාශක බැහැසා
වැඩ කිරීම ගැන මම ඇත්තතටම ස අයට සවුතිවන්තත ශවනවා.
තු න්තනාන්තශසවසා ශගශනන ශහාඳ ශයෝජනාවසට අපි එකඟයි. අපි
කවදාවත්ත සවා මඟ හරින්තශන්ත නැහැ. ශමාකද, අද ශනාශවයි, ඉිනරි
අනාගතශේදී වුණත්ත ශේ වාශේ ශද්වල්වසට ු ුණණපාන්තන ශවන
නිසා. වජිර අශබ්ලවර්ලෙන ඇමතිුමා කිකවා වාශේ ශහාඳ ශයෝජනා
ශගශනනවා නේ අපි සවාට අශේ සේපූර්ලණ සහශයෝගය ශදනවා.
මම තව ශදය්  කියන්තන ඕනෑ. අශේ ආණ්්ව කාසශේ ඉඩේ
ශගාඩ කරන එක නවත්තවා තිබුණා. සකට ශබාශහාම තිනන්ත හිටියා.
නු ත්ත ශේ ආණ්්ව ආවාට පසවශසව මිනිසවසු හිතන-හිතන ිවධියට
ඉඩේ ශගාඩ කළා. ශේක ඇත්තතටම සිද්ෙ වුණු ශදය් ; හැම
තැනම ඉඩේ ශගාඩ කළා. ඉසවසර ඉඩේ ශගාඩ කරනශකාටම,
''කෘපනිස'' ඇිවල්සා සක නවත්තවනවා. නැත්තනේ න් දමන්තන
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යනවා. දැන්ත එශහම ශනාශවයි. ශේ ආණ්්ව ආපු ගමන්තම ඕනෑම
ශකශනකුට ඉඩේ ශගාඩ කරන්තන "open cheque" එක්  දුන්තනා.
සක ිඛිතව කිකශක නැහැ. නු ත්ත මිනිසවසු ඉඩේ ශගාඩ කරන්තන
පටන්ත ගත්තතා. එශසව ශගාඩ කරන්තන පටන්ත ගත්තත එකත්ත ශේ
සිද්ධියට ශගාඩ්  බසපෑවාය කියන එකත්ත කරමින්ත, ගරු නිශයෝජය
කථානායකුමාට සවුතිවන්තත ශවමින්ත මම නිහඬ ශවනවා.
[අ.භා. 2.29]

ගුණ රවුෆ් හකීේ මහතා (නගර සැලසුේ හා ජල සේපාදන
අමාතයුමා)
(மொண்புமிகு றவுப் ஹகீம் - நகரத்
நீர்வைங்கல் அகமச்சர்)

திட்டமிடல்

மற்றும்

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and
Water Supply)

බිසවමිල්සාහිර්ල රහවමානිර්ල රහීේ.
ගරු නිශයෝජය කථානායකුමනි, පසුගිය ිනනවස ඇති ූ 
කාසගුණික ිවපර්ලයාසයත්ත සමඟ ිව ාස ජස ගැල්ම්  ඇති වුණා. ස
ගසපු ගංවුර නිසා හානියට පත්ත ූ  ජනතාවටත්ත, ජීිවත හානි ූ 
පවුල්වසටත්ත ු ින්තම අශේ සංශකගය පළ කර සිටිනවා.
ගරු නිශයෝජය කථානායකුමනි, නිතර නිතර
ගංවුර
ඇතිීම පිළිබඳවත්ත, ස අවසවථාවසදී පාීමය ජසය සබාදීම සඳහා ූ 
ිවසඳුේ ශසීශේ ක්රියාවිය සිදු කරන ආකාරය පිළිබඳවත්ත කරුණු
කිහිපය්  පාීමය ජසය සැපයීශේ වගකීම දරන අමාතයුමා
හැටියට ශේ ිවවාදයට එ්  කිරීමට මම බසාශපාශරාත්තු ශවනවා.
ගරු නිශයෝජය කථානායකුමනි, අපි නිරන්තතරශයන්ත දකින
ශදය්  තමයි, ශමවැනි ිව ාස ශේදවාචකයකට ු ුණණ ශදන්තන
වුණාම, ප් ෂ-ිවප් ෂ ශබ්ලද ශනාබසා කවුරුත්ත එකු ී අව ය
පරිින වැඩ කටයුු කරන එක. සක සාමානයශයන්ත සිදුශවන
කාර්ලයභාරය් . යේ දුරකට යේ-යේ ිවශකචන තිබුණත්ත ශවනදා
වාශේම ශේ වතාශකදීත්ත, රාජය නිසොරින්ත, ත්රිිවෙ හු දාශක අය,
ශපාසිසිශේ අය යන ශේ හැම ශදනාම - අපි කවුරුත්ත- ඍජුව
මැිනහත්ත ී ඉතාම කැපීශමන්ත වැඩ කළ බව ු ින්තම කියන්තන
ඕනෑ.
ස එ් කම, ජස සේපාදන හා ජසාපවහන මණ්ඩසයට සිද්ෙ
වුණා, අර්ලෙ ව ශයන්ත නැත්තනේ සේපූර්ලණ ව ශයන්ත සමහර ජස
සේපාදන රම වසා දැමීමට. නු ත්ත ශකටි කාසය්  ුළදී සවා
නැවත පණ ගැන්තීශේ ක්රියාදාමශේදී අපශේ ශසවවක පිරිස සබාදුන්ත
ස සහාශයෝගය පිළිබඳව මශේ කෘතඥතාව ු ින්තම ස අයට පුද
කර සිටිනවා.
කැසණි ගඟ, කළු ගඟ, ගිං ගඟ, නිල්වසා ගඟ වැනි ප්රොන
ගංගා පිටාර ගැසිමත්ත එ් ක සිද්ෙ වන ශේ මහා හානිය සදහටම
නැතිකර ගැීමම සඳහා, නැත්තනේ යේ දුරකට අ් කර ගැීමම සඳහා
ගතයුු ඉිනරි ක්රියා මාර්ලග පිළිබඳව අශේ අවොනය ශයාු  ිවය
යුුව තිශබනවා. නිල්වසා ගශේ ජසය, ජසා කිහිපය්  ඇතිකර
ස ුළින්ත පාසනය කිරීමට දීර්ලඝ කාසය්  තිසවශසව ශයෝජනාව් 
තිබුණා. ස ශයෝජනා ක්රියාත්තමක කිරීමට ිවටින්ත ිවට ශනාශයකුත්ත
රජයන්ත හරහා අවොනය ශයාු  වුණත්ත, ස සඳහා ූ  රමවත්ත වැඩ
පිළිශවළ්  තවමත්ත ඇති වුශණ් නැහැ.
ිවශ වෂශයන්ත හේබන්තශතාට ිනසවත්රි් කශේ සංවර්ලෙන කටයුු
වාශේම, ස පළාශත්ත අ දතින්ත ආශයෝජන ඇතිකිරීම සඳහා පිටරටින්ත
ආශයෝජකයන්ත ශගන්තවා ගන්තන සුදානේ ශවන අවසවථාශකදී, අශේ
අමාතයාං ශයන්ත ස පිළිබඳ කයතා වාර්ලතාව්  සැකසීමට මෑතකදී
අපට සිදු වුණා. ස කාර්ලයය අපට පැවරුණා. අපි එහිදී ගිං,
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නිල්වසා ගංගාවස ජසය හේබන්තශතාට ිනසවත්රි් කයට හරවා යැීම
සඳහා වාර්ලතාව්  සකසව කර දුන්තනා. ජසා කීපය්  ඇති කිරීම ස
කරුණු අතර ප්රොනයි. ිවශ වෂශයන්ත පාීමය ජසය සබා දීම සඳහා
ූ , ස සඳහාම ූ  ජසා සෑදීම්  ගැන එහි සඳහන්ත ශවනවා. ගිං,
නිල්වසා ගංගා ිවතර්  ශනාශවයි, මහවැි ගඟටත්ත සේබන්තෙ
ශනාශයකුත්ත ප්රශද් වස ශමවැනි ජසා ඇති කළ යුුයි කියසා අපි
අදහසව කරනවා. දැනට ද ක කීපයකට උඩදී පාීමය ජසය සඳහා
ිවතර් ම අඹතශල්, සබුගම වැනි ජසා හැදුවාට පසවශසව, එවැනි
ජසා අපි ශේ රශේ තවම හදසා නැහැ. වාරිමාර්ලග සඳහා ූ 
ජසා ත්ත එ් ක බද්ෙ කරශගන තමයි අශේ වැඩ කටයුු දැන්ත කර
ශගන යන්තශන්ත. ශේ කාරණාව පිළිබඳව අශේ අවොනය ශයාු  ීම
අව යයි කියසා මා සිතනවා.
ඇත්තතව ශයන්තම නිල්වසා ගඟ හේබන්තශතාට ද් වා හරවා
යැීම උමග්  හරහා කළ යුුය කියන ශයෝජනාව්  තිශබනවා. ස
පිළිබඳ කයතා වාර්ලතාව්  හදන්තනත්ත අපි සෑසවති ශවනවා. නු ත්ත
එක ශදය්  සිදු ශවනවා. ිවටින්ත ිවට ජස ගැසිේ ඇති ී ිව ාස
ගණනින්ත ජනතාව ජසයට යට ශවනවා. ඇත්තත ව ශයන්තම මාතර
ිනසවත්රි් කශේ හරි අඩ්  ශේ ශේදවාචකයට හසු වුණා.
ිවශ වෂශයන්ත ිවයළි කාසගුණික තත්තත්තව තිශබන කාසසීමාවකදී ස
ිනසවත්රි් කවස ශවශසන ශගාිව ජනතාවට ජසය සබා ගැීමශේ
අපහසුතාව්  ඇතිශකය යන සැකය මු ීම උඩ ශේ නිල්වසා ගඟ
හරවා යැීශේ වයාපාරය පිළිබඳව ිවශරෝෙතා ඇති ශවනවාය
කියන එකත්ත අපි කිව යුුයි. ශේ පිළිබඳව ස ශගාිව ජනතාව
එ් කත්ත, ස වාශේම, ස ප්රශද් වස ශද් පාසන නායකයන්ත
එ් කත්ත සාකච්ඡා කරසා තිරසාර ිවසඳුම්  පිළිබඳව කල්පනා
කළයුු අවසවථාව්  තමයි ශේ පැමිණ තිශබන්තශන්ත කියන එක මා
මත්  කළ යුුව තිශබනවා.
කැසණි මිටියාවශත්ත ඇති වුණු ප්ර වනය ගැන කවුරු ශමානවා
කිකවත්ත, කුමාර ශවල්ගම මන්තීුමා දැන්ත ශමාශහාතකට කින්ත
කියා සිටියා, එුමන්තසාශේ ආණ්්ව කාසශේ ඉඩේ ශගාඩ කිරීම
පිළිබඳව දැඩි ක්රියා මාර්ලගය්  ගත්තතා කියසා. හැම රජය්  හරහාම
දැඩි ක්රියා මාර්ලග ගන්තනවා තමයි. නු ත්ත සවා කරන්තන රම සහ ිවධි
ශසායා ගන්තනා අයත්ත ඉන්තනවා. ස පිළිබඳව වයාංගශයන්ත,
වරාකාරශයන්ත තමන්තට ඕනෑ ිවධියට ශේ ඉඩේ ශගාඩ කිරීේ සිදු
කරනවාය කියන එක අපි කවුරුත්ත දන්තනා කාරණය් . ශේ
පිළිබඳව අපි ිවප් ෂශේ ඉඳශගන රජය පැත්තතට ඇඟිල්ස ිනගු
කරනවා ශවනුවට, ස වාශේම රජය පැත්තශත්ත ඉඳශගන ිවප් ෂය
පැත්තතට ඇඟිල්ස ිනගු කරනවා ශවනුවට සවිරසාර ිවසඳුේ ශසීශේ
ක්රියාමාර්ලගයකට යන්තන ඕනෑ.
ිවශ වෂශයන්තම SLLR&DC ආයතනයට ශේ පිළිබඳ බසය
පැවරී තිශබනවා. මම නේ හිතන්තශන්ත ආයතන ගණනාව් 
තිබුණාට වැශඩ් ශවන්තශන්ත නැහැ කියසායි. පාීමය ජසය පැත්තශතන්ත
බැ දශවාත්ත, අපටත්ත ිවශ වෂශයන්ත ගංගා නිේන, ගංගා ශරෝණි
ආර් ෂා කර ගැීමශේ වුවමනාව්  තිශබනවා. ගංඟා නිේන, ගංගා
ශරෝණි ආර් ෂා කර ගැීමමට ිවතර්  ආශකණික වු අධිකාරිය් 
ඇති කළ යුුයි කියසා මම ශයෝජනා කරනවා. ගංගා නිේන
සංවර්ලෙන මණ්ඩසය - River Valleys Development Board කියසා ආයතනය්  කින්ත තිබුණා. සක අශහෝසි කරසා තමයි ශේ
SLLR&DC ආයතනය හැදුශක. ඇත්තත ව ශයන්තම ශේ
SLLR&DC ආයතනය හරහා ගංගා නිේන, ගංඟා ශරෝණි ආර් ෂා
ීශේ වැඩ කටයුත්තත හරියාකාරව, නිසි ශසස ශකශරනවාද කියසා
ප්ර වනය්  තිශබනවා. මම ශකටි කාසය්  ශේ ආයතනය භාරව
කටයුු කළා. ඇත්තත ව ශයන්ත SLLR&DC ආයතනයට ිව ාස
කාර්ලය භාරය්  පැවරී තිශබනවා. එම ආයතනය හරහා ීමති
මාර්ලගශයන්ත කටයුු කරසා අනවසර ඉඩේ ශගාඩ කිරීේ
නැවැත්තීම, ස වාශේම ඇළ ශරෝණි සුද්ෙ කිරීේ වැනි කටයුු,
ශකල්ස ආර් ෂා කිරීශේ බැමි සෑදීම වැනි වැඩ කටයුු
ශකශරනවා.

1401

පාර්ලිශේන්තුව

[ගරු රවුෆව හකීේ මහතා]
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ගුණ නිවයෝජය කථානායකුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

අපි පුළුල්ව ගත්තශතාත්ත, අශේ රශේ මු පිට තිශබන ගංගා
703කට වඩා තිශබනවා. ශේ හැම තැනම තිශබන ගංගා ශරෝණි,
ගංඟා නිේන ආර් ෂා කිරීශේ වැඩ පිළිශවළට එක සංිවොනයකට
මැිනහත්ත ිවය හැකිද කියන ප්ර න
ව ය තිශබනවා. ශමාකද, ශේකට
අදාළ තවත්ත ආයතන තිශබනවා. වනසංර් ෂණ ශදපාර්ලතශේන්තුව
තිශබනවා; වනජීී සංර් ෂණ ශදපාර්ලතශේන්තුව තිශබනවා;
මහවැි අධිකාරිය තිශබනවා; වාරිමාර්ලග ශදපාර්ලතශේන්තුව
තිශබනවා; ශගාිවජන ශසවවා ශදපාර්ලතශේන්තුව තිශබනවා. ශේ
වාශේ ආයතන රාය ය්  ශේ ිවෂය පථයට අත ගහනවා.
ිවශ වෂශයන්තම ගංගා ශරෝණි, ගංගා නිේන ආර් ෂා කිරීශේ වැඩ
පිළිශවළට ිවතර්  ආශකණික ූ  අධිකාරිය්  ඇති කළ යුුයි
කියසා මම ශයෝජනා කරනවා. මම අමාතය මණ්ඩසයටත්ත ශේ
ශයෝජනාව ශගන ගියා. නු ත්ත අමාතය මණ්ඩසශේ එක එක ිවෂය
භාර අමාතයවරුන්ත සකට ිවරුද්ෙ වුණා. එම නිසා සක ශකරුශණ්
නැහැ. මම නේ හිතන්තශන්ත ශේ අවසවථාශක දී ශේ පිළිබඳව සිතා
බසා යේ වැඩ පිළිශවළ්  සකසව කළ යුුයි කියසායි.

ගුණ නිවයෝජය කථානායකුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

Hon. Minister, you have taken 11 minutes.

ගුණ රවුෆ් හකීේ මහතා

(மொண்புமிகு றவுப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

ශේ අවසවථාශක දී මම තව එක ගැට දව්  පිළිබඳව සඳහන්ත
කරන්තන කැමැතියි. ශමාකද, වැරැින අවශබෝෙය්  ඇති ශවන්තන
පුළුවන්ත කියන මතය්  ඇති ශවසා තිශබනවා. ිවශ වෂශයන්තම
ගංවුර බැස යාමත්ත එ් ක ඇති වුණු එක ප්ර වනය්  පිළිබඳව
ජසසේපාදන මණ්ඩසය ශේ පාර්ලිශේන්තුව දැනුවත්ත කිරීශේ
අව යතාව්  ඇති ශවසා තිශබනවා.
කඩවත - බියගම ප්රශද් වස ජසශේ පවතින දුර්ලගන්තෙය සහ
පැහැය ශවනසවීම පිළිබඳ ප්ර වනය්  තිශබනවා. අශේ ශදාසවතර
මන්තීුමා, ස පිළිබඳව දැනුවත්ත ිවය යුුයි. කැසණි ගශේ ජස
මේටම ඉහළ යාම නිසා ඇළවල් ආරිත ප්රශද් වස ජසය ිව ාස
ව ශයන්ත උ් අතට ගැසිම්  සිදුවුණා. ස අනුව පේටිවස ප්රශද් ශේ
ය් ගහවත්තත ඇළ ිනශේද ශමශසස ජසය ගමන්ත කළ අතර, කැසණි
ගශේ ජස මේටම අ් ීමත්ත සමඟම ඉහළට ගිය ජසය තැන්තපත්ත ී
තිබූ ශතල් සහ අපරවය ශසෝදාශගන නැවතත්ත ගඟ ශදසට පැමිණීම
ශහවුශවන්ත ශමශසස එම සීමාශක කැසණි ගශේ ජසය අවපැහැ
ගත්ත අතර, දුර්ලගන්තෙය් ද ඇතිී තිශබනවා. එම කරුණු පිළිබඳව
මට දැන්ත වාර්ලතා කිරීමට සිදුශවසා තිශබනවා. ශමම තත්තත්තවය
හඳුනාගත්ත වහාම අශේ කාර්ලය මණ්ඩසය ිවසින්ත එම ඇශළව සිට
කැසණි ගඟ ද් වා ජසය වැශටන සවථානවසට වැි ශකාේට දමා
අවහිරශකාට අපරවය මි්ර ජසය කැසණි ගශේ ජසය සමඟ මි්රීම
නැවැත්තුවා. ඉන්තපසුව එ් රැසවූ  ජසය තාවකාික නළ මාර්ලගය් 
සවථාපනය කර ශපාේප ශයාදා ුළුමඟට පහළින්ත නැවත ගඟට ු දා
හැරීම අපි කර තිශබනවා.
ගේපහ ිනසවත්රි් කශේ අප සබා ගන්තනා ජසයට අපරවය මි්රීම
වැළැ් ීමට ක්රියා කර තිශබනවා. ජසය පිරිපහදු රමශේ සෑම
පියවර් ම අපි පරී් ෂණයට භාජන කරසා, ජස පිවත්රාගාරවින්ත
නිකුත්ත කරන ජසය පරිශභෝජනයට ශයෝගය නේ පමණ්  නිකුත්ත
කරනු සබන බවට සහතික කරනවා කියන එක මම පැහැිනිව
කියා සිටිනවා. ශමාකද, ශේ පිළිබඳව යේ ආන්තශදෝසනය්  ඇති ී
තිශබන බව මට වාර්ලතා වුණා. එම කරුණ පිළිබඳවත්ත සඳහන්ත
කරමින්ත, ශමම ිවවාදයට එ් ීමට මට අවසවථාව සබාදීම පිළිබඳව
ඔබුමාට සවුතිය පුද කරමින්ත මශේ කථාව සමාේත කරනවා.

(The Hon. Deputy Speaker)

ආණ්් ප් ෂශයන්ත ගරු මන්තීවරුන්ත 29 ශදශනකු පමණ
තවත්ත කථා කරන්තනට බසාශපාශරාත්තුශවන්ත සිටිනවා.
ිවප් ෂශයන්ත ගරු මන්තීවරුන්ත 74 ශදශනකු පමණ කථා
කරන්තනට සිටිනවා. එම නිසා ආණ්් ප් ෂශේ මන්තීවරුන්ත
ශදශදශනකුට පසුව ිවප් ෂශේ මන්තීවරශයකුට කථා කරන්තන
සිද්ෙ ශවයි.

මීළඟට, ගරු බන්තදුස සාල් බණ්ඩාරිශගාඩ මන්තීුමා.
ඊට ප්රථමශයන්ත කවුරු ශහෝ ගරු මන්තීවරයකු ගරු එඩ්වඩ්
ගුණශසවකර මන්තීුමාශේ නම මූසාසනය සඳහා ශයෝජනා
කරන්තන.

ගුණ රවුෆ් හකීේ මහතා

(மொண்புமிகு றவுப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

ගරු නිශයෝජය කථානායකුමනි, "ගරු එඩ්වඩ් ගුණශසවකර
මන්තීුමා දැන්ත මූසාසනය ගත යුුය"යි මා ශයෝජනා කරනවා.

ප්රශ්්නය විමසන ලදින්, සභා සේමත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අනුුණව ගුණ නිවයෝජය කථානායකුමා මූලාසනවයන් ඉවත්
වුවයන්, ගුණ එඩ්වඩ් ගුණවස්කර මහතා ුඛලාසනාරූඪ විය.
அதன்பிறகு, மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்
அக்கிரொசனத்தினின்று அகலரவ, மொண்புமிகு எட்வட் குைரசகர
அவர்கள் தகலகம வகித்தொர்கள்.
Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and
THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු බන්තදුස සාල් බණ්ඩාරිශගාඩ මන්තීුමා කථා කරන්තන.
[අ.භා. 2.37]

ගුණ බන්ුල ලාල් බණ්ඩාරිවගාඩ මහතා

(மொண்புமிகு பந்துல லொல் பண்டொொிதகொட)

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda)

මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි, ගංවුර ශේදවාචකය්  සිදු
වුණු අවසවථාවක ගිං ගඟට ආසන්තනශේ, ගිං ගඟ මිටියාවශත්ත
පිනංචිකරුවකු හැටියට, ඍජුවම ගංවුර ප්ර වනයට ු ුණණ දුන්ත
ශකශනකු හැටියට අද ශේ ගරු සභාශක පැවැත්තශවන වටිනා
ිවවාදශේ දී අදහසව කිහිපය්  ඉිනරිපත්ත කරන්තනට අවසවථාව සැබීම
ගැන මම සුටට පත්ත ශවනවා.
පසුගිය මැයි 25 ශවනිදා ඇද
හැළුණු මහ වැසවසත්ත එ් ක, ස වාශේම 26 ශවනිදා ඇද හැළුණු
මහ වැසවසත්ත එ් ක ගංවුර ගසාශගන ආවා.
ිවශ වෂශයන්තම ගාල්ස ිනසවත්රි් කය ුළ ගිං ගඟ මහා ජස
ගැල්ම්  බවට පත්තශවද්දී, අපට ු ුණණ ශදන්තන සිද්ෙ වුණ
බරපතළ ගැට ද කිහිපය්  ශේ ගරු සභාව හු ශක ඉිනරිපත්ත
කරන්තන මම බසාශපාශරාත්තු ශවනවා. මා ු ින්තම සඳහන්ත
කරන්තන ඕනෑ, ශමහි අරු ණ කවුරු ශහෝ නිසොරි මහත්තමශයකුට,
මහත්තමියකට එශහම නැත්තනේ අමාතයාං යකට ඇඟිල්ස ිනගු
කිරීම ශනාවන බව. ශමාකද, ඉිනරිශේදී ශමවැනි තත්තත්තවයකට
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ු ුණණ දීමට සිදුවුවශහාත්ත, ශමවර ඇතිූ  අ් පා් නිවැරින කරශගන
සවා යළි සිදු ශනාවන ආකාරයට කටයුු සකසව කර ගැීමමයි
කියන එක සඳහන්ත කරන්තනට ඕනෑ. ු සාසනාරූඪ ගරු
මන්තීුමනි, ිවශ ෂ
ව ශයන්ත ශේ සභාශකත්ත ප්රකා වුණා; ස වාශේම
අතිගරු ජනාධිපතිුමා පවත්තවපු රැසවීේ කිහිපයකදීත්ත
සාකච්ඡාවට බඳුන්ත වුණා; ශේ ගිං ගඟ ගසන එක නතර කරන්තන
දීර්ලඝ කාසින ිවධිමත්ත වැඩ පිළිශවළ්  සකසව කරනවාය කියන
කාරණය. එය මම ශේ ශවසාශක අනුමත කරනවා. ගාල්ස
ිනසවත්රි් කය නිශයෝජනය කරන මන්තීවරයකු හැටියට එය අනුමත
කරමින්ත, ස සඳහා එකඟ ශවමින්ත තමයි මශේ කථාව පවත්තවන්තශන්ත.
එවැනි දීර්ලඝ කාසින ිවසඳුම්  ශසායනවා නේ අශේ
ිනසවත්රි් කශේ ශනළුව, තවසම වාශේ ප්රශද් වස පාරේපරිකව
මිනිසුන්ත ජීවත්ත ශවමින්ත ස අය උපයා සපයා ගත්තත, ස අය
ශගාඩනඟා ගත්තත ස අයශේ ජීවන තත්තත්තවය, ස වාශේම ස අය
සකසව කර ගත්තත ස අයශේ ජීවන වටපිටාව ආර් ෂා වන ිවධියට,
ස අයට සහන සැසශසන ිවධියට අපි එය සැසසුේ කළ යුුයි
කියන එකත්ත ශේ ශවසාශක මම ශයෝජනා කරනවා. මූසාසනාරූඪ
ගරු මන්තීුමනි, ගිං ගඟ පිටාර ගැසිශේදී අපට ු ුණණ ශදන්තන
ශවච්ච බරපතළම ප්ර වනය තමයි ශනළුව, තවසම වාශේ ප්රශද් වස
දැඩි සැඩ පහරකුත්ත එ් ක මහා ගංවුර්  ගසා ශගන එද්දී ස
ජනතාව ් ෂණිකව ු දාගන්තශන්ත ශකාශහාමද කියන ප්ර වනය.
26වැනිදා මහ  න සිට 29වැනිදා එළි වනුරු මශේ දුරකථනයට
ඇමුේ සියගණන්  ආවා. 29වැනිදා පාන්තදර 3.00ට ිවතර ආපු
දුරකථන ඇමුේවින්ත කියවුශණ්, "අපි දැන්ත ඉන්තශන්ත අශේ ශගදර
වහස උඩ. එශහම නැත්තනේ, ශදවැනි තේටුවත්ත යට ශවන්තන ළඟයි.
අපව ශකාශහාම හරි ු දා ගන්තන." කියසායි.
මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි, ඇත්තත ව ශයන්තම අපි ු ුණණ
දීපු බරපතළම ගැට දව්  තිබුණා. ස තමයි ශකාශහාමද ස ජනතාව
ු දා ගන්තශන්ත, ශකාශහාමද ස අයට තමන්තශේ ජීිවත ශබ්ලරා ගන්තන
උදවු කරන්තශන්ත කියන එක. ශේ වාශේ ශවසාවකදී එක පැත්තතකින්ත
අශේම ජනතාවත්ත යේකිසි ිවධියකින්ත එයට වගකිව යුුයි. ශමාකද,
රජය ිවිවෙ ිවධියට ශේ සේබන්තෙශයන්ත දැනුවත්ත කිරීේ කරද්දී, ස
අයට ිවිවෙ ිවධියට පණිවුඩ සබා ශදද්දී ශබාශහෝ ශදශන් 
තමන්තශේ ශේ ශදාර දාසා ගිශේ නැහැ. එක පැත්තතකින්ත තමන්තශේ
ශගදර-ශදාරට තිශබන ආසාව නිසා, තමන්ත රැසව කරපු ෙනයට
තිශබන ආසාව නිසා ශවන්තන පුළුවන්ත තමන්තශේ ශේ ශදාර දාසා
ගිශේ නැත්තශත්ත. නු ත්ත, ශබාශහෝ ශදශන්  තු න්තශේ ශේ ශදාර
දාසා ගිශේ නැහැ. එශහම යන්තන අකමැති වුණා. ස වාශේම
ශබාශහෝ ශදශන්  බසාශපාශරාත්තු වුශණ් නැහැ ශේ වාශේ ිව ාස
වුර්  ගසාිව කියසා. සක නිසා ශබාශහෝ ශදශන්  තමන්තශේ
ශගවල් ුළ රැිනසා හිටියා. අවසානශේදී ශේ වහසත්ත යට ශවන්තන
ළං ශවනශකාට තමයි ශබාශහෝ ශදශන්  අපට කථා කරසා
කිකශක, "අපව ු දා ගන්තන." කියසා. මූසාසනාරූඪ ගරු
මන්තීුමනි, ගිං ගඟ පිටාර ගසන එක නතර කරන්තන දීර්ලඝ කාසින
වැඩ පිළිශවළ්  ක්රියාත්තමක කරන එක ප්රමාද ශවනවා නේ, අශේ
ිනසවත්රි් කශේ ශනළුව සහ තවසම ප්රශද් වසට ් ෂණික වුර
ගැසිමකදී පාිවච්චි කළ හැකි ශබෝේටු ප්රමාණය්  ශහෝ සබා ශදන්තන
කියසා මා ඉල්සා සිටිනවා. අ්ම තරශේ පැදශගන යාමට හැකි
මගීන්ත එශගාඩ-ශමශගාඩ ශගනයා හැකි එ්  ශබෝේටුව් වත්ත ග්රාම
නිසොරි වසමකට සබා ශදන්තන කියසා මා ශේ ශවසාශක ශයෝජනා
කරනවා.
ස ිවතර්  ශනාශවයි, ශනළුවට, තවසමට, උ්ගමට ගංවුර
ගසද්දී බද්ශද්ගම ප්රශද් යට පණිවුඩ එනවා, "දැන්ත ශනළුවට,
තවසමට, උ්ගමට මහා ිව ාස වුර්  ගසාශගන එන්තශන්ත."
කියසා. හැබැයි, සක ප්රචාරය කරගන්තන අ්ම තරශේ අශේ
ප්රාශද්ය ය ශල්කේ කාර්ලයාසවස බ්ලද ිවකා න යන්තත්රය්  තිබුශණ්
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නැහැ. ස නිසා ශබාශහෝ ශපාිසව සවථානාධිපතිවරුන්තට සිද්ෙ වුණා
මහ  න බ්ලද ිවකා න යන්තත්ර ශසායාශගන, සවා වාහනවස ගැට
ගසාශගන ශේ පණිවුඩය ජනතාවට දන්තවන්තන. සමහර ශවසාවට ස
ිවධියට පණිවුඩය ශදනශකාට ප්රමාද වැඩියි. ස නිසා ශමවැනි
සූදානම් වත්ත තිබුශණ් නැහැ. අපි ගිහිල්සා කෑ ගහසා ුණඟා්  අයට
කිකවා, ස තැන්තවින්ත ඉවත්ත ශවන්තන කියසා. මම පාන්තදර 2.00ට
ිවතර බද්ශද්ගම සමහර සවථානවසට ගිහිල්සා කිකවා, "දැන්ත ිව ාස
වුර්  ගසනවා. වහාම ශේ සවථානවින්ත ඉවත්ත ශවන්තන." කියසා.
හැබැයි, ඔවුන්ත ස පණිවුඩය ස තරේ පිළිගත්තශත්ත නැහැ. අපි කියන
පණිවුඩය ිව වවාස ශනාකර ශබාශහෝ ශදශන්  තමන්තශේ
ශගවල්වස හිටියා. ස නිසා අශේ ජනතාවට කිසියේ ිවධියක
දැනුම් , අවශබෝෙය්  ිනය යුු ශවනවා ශේ වාශේ ආපදාවකදී
හැසිරිය යුු ආකාරය සේබන්තෙශයන්ත. පාසල්වස කුඩා දරුවන්තශේ
සිට වැඩිහිටියන්ත ද් වා යේකිසි ආකාරයකට පුුණණු කිරීම්  කළ
යුු ශවනවා, ශමවැනි ආපදාවකදී ශකාශහාමද ස අය හැසිරිය
යුත්තශත්ත කියසා. ස ආපදාව ගංවුර්  ශවන්තන පුළුවන්ත; නාය
යෑම්  ශවන්තන පුළුවන්ත; ශවනත්ත හිනසි ආපදාව්  ශවන්තන පුළුවන්ත.
පාසල් දරුවන්තට පවා ස සේබන්තෙශයන්ත යේ අෙයාපනය්  සබා ිනය
යුු වැඩ පිළිශවළ්  ක්රියාත්තමක කළ යුුයි කියන එකයි මශේ
අදහස.
ස ිවතර්  ශනාශවයි, ශේ ආපදාශකදී අශේ ගුවන්ත හු දාව
ක්රියාත්තමක වුණා; අශේ යුද හු දාව ක්රියාත්තමක වුණා; අශේ නාිවක
හු දාව ක්රියාත්තමක වුණා. කුඩා සැහැල් ද ගුවන්ත යානය්  අශේ
ිනසවත්රි් කශේ මශේ නිවසට ශබාශහාම ආසන්තනශේදී කඩාශගන
වැටුණා. ස ගුවන්ත යානය ගංවුරට හිර ශවසා හිටපු දුේපත්ත
අහිංසක මිනිසවසුන්තට කෑම අරශගන ගිය එක් . තවත්ත අවසවථාවකදී
සිිවල් වැසියන්ත ශබ්ලරා ගන්තන ගිහින්ත ගුවන්ත භටශයකුශේ ජීිවතය
අහිමි වුණා. මම ශේ ශවසාශකදී ආර් ෂක හු දාවස සිය ද
ශදනාටම මශේ උපහාරය, ශගෞරවය පුද කරන්තන අවසවථාව් 
කරගන්තනවා. ස වාශේම දකුණු පළාත භාර නිශයෝජය ශපාිසවපති
ජයසත්ත මහත්තමයා ශපාසිසිය හසුරුවමින්ත, ගාල්ස ශජයෂවඨ ශපාිසව
අධිකාරිුමා, ඇල්පිටිය ශජයෂවඨ ශපාිසව අධිකාරීුමා ඇුළු
ශපාසිසිශේ නිසොරි මහත්තවරු, ශපාිසව සවථානාධිපතිවරු ිව ාස
ශසවවාව්  සබා දුන්තනා. ශේ ආපදාශකදී ස අය ඉ් මනින්ත
් රියාත්තමක වුණා. ස නිසා අශේ ිනසවත්තරි් කශේ ජීිවත හානි අවම
කරගන්තන අපට පුළුවන්තකම සැබුණා. එක ේරාම නිසොරි වසම් 
හැර අශන්  සිය ද ේරාම නිසොරි වසේ යටූ  ේරාශද්ය ය ශල්කේ
ශකාේඨාස අශේ ිනසවත්තරි් කශේ තිශබනවා. ස යට වුණු ේරාශද්ය ය
ශල්කේ ශකාේඨාස පුරා සතිය්  වුර ගසසා තිබුණා. නු ත්ත,
එකම එක ජීිවත හානිය් වත්ත නැති සවථාන බවට සවා පත්ත කර
ගන්තන පුළුවන්ත වුශණ් ශේ නිසොරින්ත ගත්තත ් රියා මාර්ලග නිසයි.
මා ශේ අවසවථාශකදී ිවශ වෂශයන්තම ගාල්ස මහ ිනසාපතිුමාටත්ත,
සිය දම ප්රාශද්ය ය ශල්කේවරුන්තටත්ත සවුති කරනවා, ස අය කළ
කැපීම සහ පරිතයාගය ශවනුශවන්ත.
මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි, දැන්ත එම ජනතාව ප්ර වන
රාශියකට ු ුණණ ශදනවා. සවාට ිවසඳුේ ශදන්තන රජය්  හැටියට
අපි ක්රියා කරන්තන ඕනෑ. මම ශේ ශවසාශක ඉල්සනවා, රාජය
ශසවවකයින්ත තමන්ත ගත්තත ණය ශවනුශවන්ත ශගීම්  කළ යුුව
තිශබනවා නේ, සවාට සහන ශදන්තන ක්රියා කරන්තන කියසා. ස අය
ගත්තත යුරු පැින අනුරට ස්  ශවසා තිශබනවා. සවාට සහන
ශදන්තන කියසාත්ත ඉල්සනවා. ස වාශේම කුඩා වයාපාර ශවනුශවන්ත
ණය ගත්තත අය ඉන්තනවා. බැංකුවසට ණය ශවසා වයාපාර පටන්ත
ගත්තත අය ඉන්තනවා. අද එම වයාපාර සහු ින්තම ිවනා ශවසා.
සවා ශගාඩ ගන්තන ස අයට තව අවුරුදු 70් -75්  යයි. එම නිසා
ගත්තත ණය ශගවන්තන අ්ම තරශේ අවුරුදු 2ක-3ක සහන කාසය් 
ඔවුන්තට සබා ශදන්තන කියසා ඉල්සා සිටිනවා. රජයට පුළුවන්තකම් 
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පාර්ලිශේන්තුව

[ගරු බන්තදුස සාල් බණ්ඩාරිශගාඩ මහතා]

තිශබනවා නේ එම වයාපාර ශගාඩනඟා ගන්තන කිසියේ ආොරය් ,
ු දල්මය ආොරය්  ශදන්තන කියසාත්ත ශේ ශවසාශක ඉල්සනවා.
සවවයං රැකියාව්  ශසස ඉතා කුඩාවට පටන්ත ගත්තත ශබ්ලකරි,
යුරු පැින අ දත්තවැඩියා කරන සවථාන, පා පැින අ දත්තවැඩියා කරන
සවථාන පවා ිවනා ශවසා තිශබනවා. ස අයට තම සවවයං රැකියාව
නැවත ශගාඩනඟා ගන්තන ආොර උපකාර කරන්තන කියසා ශේ
අවසවථාශක ඉල්සන්තන කැමැතියි. ස වාශේම නිවාස ණය ගත්තත
අයට අද ස ණය ශගවා ගන්තන පුළුවන්තකම්  නැහැ.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්තීුමා, කථාව අවසන්ත කරන්තන.

ගුණ බන්ුල ලාල් බණ්ඩාරිවගාඩ මහතා

(மொண்புமிகு பந்துல லொல் பண்டொொிதகொட)

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda)

මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි, මට තව මිනිත්තු කීපය් 
ශදන්තන. මම ගංවුශරන්ත යට වුණු ප්රශද් යක ජීවත්ත වන
මන්තීවරශය් . එම නිසා මට ශේ කාරණා කීපය ඉිනරිපත්ත කරන්තන
අවසවථාව ශදන්තන.
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ගුණ ගාමිණී විජිත් විජයුඛණි වසායිසා මහතා (වාරිමාර්ග
හා ජලසේපත් කළමනාකරණ අමාතයුමා)

(மொண்புமிகு கொமினி விஜித் விஜயமுனி தசொய்சொ - நீர்ப்பொசன
மற்றும் நீரக வளமூல முகொகமத்துவ அகமச்சர்)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni Zoysa - Minister of
Irrigation and Water Resources Management)

කාසය්  ශදන්තන පුළුවන්ත.

ගුණ බන්ුල ලාල් බණ්ඩාරිවගාඩ මහතා

(மொண்புமிகு பந்துல லொல் பண்டொொிதகொட)

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda)

ගරු ඇමතිුමනි, එශහම සාොරණ කාසය්  ශදන්තන. ස
වාශේම ස bundsවසට අව ය ර් ිත ප්රශද් සකුණු කරසා
ශදන්තන කියසාත්ත ඔබුමාශගන්ත ඉල්සිම්  කරනවා. මා ඔබුමාට
ආරාෙනා කරනවා, අශේ බද්ශද්ගම ඇුළු ගාල්ස ප්රශද් ශේ
නිරී් ෂණ චාරිකාව්  කරන්තන කියසා. ඔබුමා ගංවුර
අවසවථාශකදී ආවා; ස ගැන සවුති කරනවා. ස වාශේම ගරු
කථානායකුමා ආවා.
ගරු ජනාධිපතිුමා ආවා. ගරු
අගමැතිුමා ශසායා බැ දවා. ස හැම ශකශනකුටම සවුති කරමින්ත,
ශමවන්ත ආපදාවින්ත අශේ ප්රශද් ශේ ජනතාව ශගාඩ ගන්තන
අනාගතශේදී සැසසුේ සහගතව වැඩ පිළිශවළ්  සකසව කරන්තනය
කියසා ඉල්සමින්ත, මශේ කථාව අවසන්ත කරනවා. ශබාශහාම
සවුතියි.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ස නිසා තමයි ඔබුමාට ශමතරේ ශකසාව්  සබා දුන්තශන්ත.
දැන්ත අවසන්ත කරන්තන.

ගුණ බන්ුල ලාල් බණ්ඩාරිවගාඩ මහතා

(மொண்புமிகு பந்துல லொல் பண்டொொிதகொட)

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda)

මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි, අද සිය දම වගාවන්ත ිවනා
ශවසා, ආදායේ මාර්ලග අහිමි ශවසා, ජනතාවට තමන්තශේ නිවස
ිවතරයි ඉුරු ශවසා තිශබන්තශන්ත. අපි දීපු ිවයළි සසාකශයන්ත ස
අයට සතියකට ශදකකට වඩා ජීවත්ත ශවන්තන පුළුවන්තකම්  නැහැ.
එම නිසා ස අයශේ වගාවන්ත නැවත ශගාඩනඟා ගන්තන උදවු
උපකාර කරන්තන. ශත්තවසට සහනය ශදන්තන. කුරුඳු ඇුළු සුළු
ශභෝග වගාවන්තවසට යේකිසි සහනාොරය්  ශදන්තන කියසා
ඉල්සනවා. ස වාශේම ිවදුි බිල්, ජස බිල්, දුරකථන බිල් ශගවා
ගන්තනවත්ත අද ජනතාවට ආදායේ මාර්ලගය්  නැහැ. ස ශවනුශවන්ත
සහන සසසන්තන කියසාත්ත ඉල්සනවා.
මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි, මා අවසාන ව ශයන්ත එක
ඉල්සිම්  කරන්තන කැමැතියි. චීන සමූහාණ්්ව ිවසින්ත ක්රියාත්තමක
කරපු ගිං ගඟ වයාපාරශේ පහළ ශකළවශර්ල bunds ශදපස ශේ වන
ිවට පිරිසිදු කරමින්ත යනවා. සක කළ යුු ශදය් . අපි සකට ිවරුද්ෙ
නැහැ. හැබැයි ගරු ඇමතිුමනි, ස ගසව ඉවත්ත කරශගන යෑශේදී
ශමශත්  වගා කර ගත්තත අහිංසක මිනිසුන්තට බරපතළ
අසාොරණය්  වනවා. ශමාකද, වාරිමාර්ලග ශදපාර්ලතශේන්තුව
ඇතැේ සවථානවස ර් ිත ප්රශද් සකුණු කරසා, මායිේ ගල් දාසා
නැහැ. එම නිසා ජනතාව දැන ශහෝ ශනාදැන සමහර තැන්තවස වගා
කරසා තිශබනවා. ස මිනිසුන්තට යේකිසි කාසය්  ශදන්තන. ඔබුමා
ර් ිත ප්රශද් නිරවුල් කර ගැීමම ගැන, පිරිසිදු කර ගැීමම ගැන
අශේ කිසි ප්ර වනය්  නැහැ. හැබැයි, එම සවථානවස වගා කරපු අයට
අ්ම තරශේ තමන්තශේ වගාවන්ත ඉවත්ත කර ගන්තන සාොරණ
කාසය්  ශදන්තන, ගරු ඇමතිුමනි.

(The Hon. Presiding Member)

ශබාශහාම සවුතියි.
මීළඟට, ගරු (මවදය) නින්තද ජයතිසවස මන්තීුමා.
[අ.භා. 2.43]

ගුණ (වවදය) නින්ද ජයතිස්ස මහතා

(மொண்புமிகு (கவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa)

මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි අපි ු ුණණ දුන්තශන්ත ජාතික
ආපදාවකට. ශේ ශවසාශක අන්ත අයශේ ජීිවත ආර් ෂා කර
ගැීමමට ශගාසව තමන්තශේ ිනිව අහිමි කර ගත්ත කිහිපශදශන් 
ඉන්තනවා. එ්  ශකශන්  තමයි ගුවන්ත හු දා භටයා. ඊළඟට ජීිවත
හය්  ශබ්ලරා ශගන ගං ිනයට බිළි වුණ ශබිඅත්තශත්ත තරුණශය් 
පිළිබඳව වාර්ලතා වුණා. ස අයටත්ත ස වාශේම ිනසවත්රි් ක 9කට
බසපාපු මහා ගංවුර සහ නාය යෑේ උවදුශරන්ත ජීිවත අහිමි වුණු
300කට ආසන්තන ප්රමාණයක ජනතාවටත්ත ිවශ වෂශයන්තම
බුසත්තසිංහස යටගේපිටිශේ නාගහශදාළ නාය යෑම නිසා ඇති ූ 
ජස ගැල්ශමන්ත ිනිව අහිමි ූ  සති ශදක්  වයසැති ළදැරියශේ සිට ස
සිය ද ශදනාටම අශේ ශ ෝකය පුද කරන්තන කැමැතියි.
ශේ ආපදාශවන්ත ගැසශවන්තනට ශබාශහෝ අය ස ජනතාවට
ිවිවොකාරශයන්ත සහන සසසන්තනට දායක වුණා. ත්රිිවෙ හු දාශක
සහ ශපාසිසිශේ මැිනහත්තීම ග්රාම ශසවවා නිසොරි මහත්තුරුන්තශේ
සිට ිනසාපතිවරුන්ත ද් වා
මැිනහත්තීම මාෙය ආයතනවස
මැිනහත්තීම අපි දැ් කා. ස හැමශදනාටම සවුති කරන අතර මම
ිවශ වෂ සවුතිය්  කරන්තනට ඕනෑ.
සංකා ිවදුිබස මණ්ඩසශේ ශසවවකයන්ත තමන්තශේ රාජකාරී
මේටශමන්ත එහාට ගිහිල්සා ිවදුි බිඳවැටීේ ිවසන්තධිීේ යථාවත්ත
කරන්තනට ඉතා ිව ාස දායකත්තවය්  දැ් ූ වා. සක අපි දැ් කා.
හැම
ප් ෂයකම
ශද් පාසනඥයන්තශේ
මැිනහත්තීම
ස
හැමශදනාශේම දායකත්තවශයන්ත අපට සති ශදක්  වාශේ කාසය් 
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ඇුළතදී යේ ප්රමාණයකට ශමයින්ත ශගාඩ එන්තන පුළුවන්තකම
සැබිසා තිශබනවා. ජනතා ිවු ් ති ශපරු ශණ් පාර්ලිශේන්තු
මන්තී කණ්ඩායම ිවධියට අපි ශේ ිවවාදය ඉල්සා සිටින්තන ශහවු
වුශණ් ශමම ජාතික ආපදාශකදී රජය ිවධියට මැිනහත්තීශේදී සිදු
වුණු අ්පා්කේ ශපන්තවා ශදන්තනත්ත එතැනින්ත එහාට ගිහිල්සා
ශමවැනි ආපදාවකට පූර්ලවශයන්ත අපි සූදානේ ශවන්තශන්ත ශකාශහාමද
කියන එක සහ ආපදාවකින්ත පසු යළිත්ත ශමවැනි හානි අවම කර
ගන්තන අපට මැිනහත්ත ශවන්තනට හැ් ශ්  කවර ආකාරයකටද
කියන එක පිළිබඳව ශේ පාර්ලිශේන්තුශක වැදගත්ත සාකච්ඡාව් ;
සංවාදය්  ඇති කරන්තනටයි.
මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි අපි දැන්ත ජනතා මැිනහත්තීමත්ත
රාජය යන්තත්රණයත්ත උපශයෝගී කර ශගන ජනතාවට යේ කිසි
සහනය්  සසසා තිශබනවා. හැබැයි අපි කාටවත්ත සශකන්ත අත
පිසදා ගන්තන බැහැ. ශමාකද ශසෝකශේ ආපදා කළමනාකරණය
කියන ිවෂය පථය දැන්ත ඉතා ශකගශයන්ත ඉිනරියට ඇිවල්සා
තිශබනවා. අපට සමහර ආපදා වළ් වා ගන්තනට බැරි වුණත්ත
එයින්ත ජීිවත හානි වළ් වා ගැීමමට අපට පුළුවන්තකම තිශබනවා.
මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි කියුබාව කියන අපි වාශේ පුංචි
රටකට -දූපතකට- බසපාන සුළි කුණාටු ිවසින්ත ස රශේ ජන
ජීිවතවසට -2007 ශනාවැේබර්ල මාසශේ ඉඳසා 2076 ද් වා- කරන
සද බසපෑේ පිළිබඳව යේ සංඛයා ශල්ඛන කිහිපය්  ඔබුමාට
උදාහරණය්  හැටියට මට ඉිනරිපත්ත කරන්තන පුළුවන්ත. 2007
ශනාවැේබර්ල 4 ශවනිදා “මිශෂල්” කියන සුළි කුණාටුව ඇිවල්සා
කියුබාශක මරණ 5්  වාර්ලතා වුණා. ඔවුන්ත පුද්ගසයන්ත ස් ෂ 9කට
ආසන්තන ප්රමාණය්  ඉවත්ත කළා. 2002 සැේතැේබර්ල 20
“ඉසිශඩෝර්ල” කියන සුළි කුණාටුව ආවා. කියුබානු ආණ්්ව මැිනහත්ත
ශවසා ශදස් ෂ අසූදාහ්  ඉවත්ත කළා. එක මරණය් වත්ත වාර්ලතා
වුශණ් නැහැ. 2002 ඔ් ශතෝබර්ල 07 ශවනිදා “ිසි” සුළි කුණාටුව
ආවා. ජනතාව එ් ස් ෂ හැටපන්තදාහ්  ඉවත්ත කළා. එක
මරණය් වත්ත වාර්ලතා වුශණ් නැහැ. 2004 අශගෝසවු මස 73
ශවනිදා “චාි” සුළු කුණාටුව ආවා. ජනතාව එ් ස් ෂ පනසවදාහ් 
ඉවත්ත කළා. කිසිදු මරණය්  වාර්ලතා වුශණ් නැහැ. 2004
සැේතැේබර්ල 72 ශවනිදා “ඉවාන්ත” කුණාටුව ආවා. ජනතාව ස් ෂ
75්  ඉවත්ත කළා. එ්  මරණය් වත්ත වාර්ලතා වුශණ් නැහැ. 2005
ජුි 05 ශවනිදා “ශඩනිසව” සුළි කුණාටුව ආවා. ජනතාව ස් ෂ 6් 
ඉවත්ත කළා. එක මරණය් වත්ත වාර්ලතා වුශණ් නැහැ. 2076
ඔ් ශතෝබර්ල 09 “මැතික” සුළි කුණාටුව ආවා. ස් ෂ 73්  ජනතාව
ඉවත්ත කළා. එක මරණය් වත්ත වාර්ලතා වුශණ් නැහැ. ස පුංචි රටට
සුළි කුණාටු වළ් වා ගන්තන බැරි වුණාට ජනතාවශේ ජීිවත
අහිමිීම වළ් වා ශගන තිශබනවා.
මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි ජනතාවට පුද්ගසයන්තට
සවශකච්ඡා සංිවොනවසට
මාෙය ආයතනවසට
රජශේ
නිසොරින්තට ශපෞද්ගිකව සහ සංිවොනමය ව ශයන්ත මැිනහත්ත
ශවසා ආපදා වුණාට පසුව යේ කිසි ශදය්  කරන්තන පුළුවන්තකම
සැබුණාට ඇත්තතටම ආපදාවට ශපර කටයුු කළ හැ් ශ් 
රජයටයි. රජශේ ආයතන පද්ෙතිය්  පිහිටුවා තිශබන්තශන්ත ස
නිසායි. හැබැයි ශේ ආපදාවන්ත පිළිබඳව කින්ත දැනශගන
ජනතාවට නිසි පරිින සවා වාර්ලතා කරසා ස ජනතාව ආපදාවට ශපර
තත්තත්තවශේදී ඉවත්ත කිරීමට අපි තවමත්ත අසමත්ත ශවසා තිශබනවා.
ආපදා කළමනාකරණ ඇමතිවරයා උශද් කිකවා "කාසගුණ ිවදයා
ශදපාර්ලතශේන්තුව මැයි මාසශේ 26 ශවනිදා ඉඳසා ගත ූ  දවසව
අශේම අනුරු හැඟීේ නිකුත්ත කළා." කියසා. හැබැයි කාසගුණ
ිවදයා
ශදපාර්ලතශේන්තුශවන්ත
ස
අනුරු
ඇඟීම
ආපදා කළමනාකරණ මෙයසවථානයට කළාට එතැනින්ත එහාට ස
පණිිවඩය ජනතාවට ශගනියන්තන තරේ යන්තත්රණය්  අපි අතශර්ල
නැහැ. 25ශවනිදා වැසවසා. 25 පාන්තදර ශහෝ 26 ශවනිදා එක
ගමකවත්ත එක ග්රාම නිසොරි ශකාේඨාසයකවත්ත අශේ
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ිනසවත්රි් කශේ නේ ශපාසිසිශයන්ත ශහෝ ප්රාශද්ය ය ශල්කේ
කාර්ලයාසශයන්ත ශහෝ මැිනහත්ත ශවසා ජනතාවට ඉවත්ත ශවන්තන
කියසා කියනවා අපි දැ් ශ්  නැහැ.
ඊට දවසව 2කට දවසව 3කට පසවශසව සමහර නාය යෑේ අවදානේ
එනශකාට සවා කළා තමයි. එක පුවත්ත පතක වාර්ලතා කර
තිශබනවා මා දැ් කා කුකුශළව ගඟට මිිමීටර්ල 750කට වඩා වැහි
එනශකාට ස අදාළ ඉංජිශන්තරුවරයා ක දතර ආපදා
කළමනාකරණ මෙයසවථානයට ස සේබන්තෙශයන්ත වාර්ලතා කළාය
කියසා. හැබැයි එතැනින්ත එහාට ස පණිවුඩය යා යුු තැනට යවන
ිවධිශේ රමශකදය්  අපට තිබුශණ් නැහැ. ස නිසාමයි ප්ර වනය
තිශබන්තශන්ත. ආපදාවට ශපර ස ආපදාව දැන හැඳිනශගන එය
වාර්ලතා කිරීශේ රමශකදය්  අපට තවම නැහැ. එය කැසණි ගං
මිටියාවශත්ත සිද්ෙ වුණා. ඊට කින්ත ගංවුර නාය යෑම්  සිද්ෙ
වුණා. සක නිකේ වාර්ලතා කළාට හරි යන්තශන්ත නැහැ මූසාසනාරූඪ
ගරු මන්තීුමනි.
අපි දන්තනවා පසුගිය කාසශේ NBRO එශකන්ත වාර්ලතා නිකුත්ත
කළාය කියසා. NBRO එකට ඕනෑ නේ අත පිහ දමා ගන්තන
පුළුවන්ත නාය යන බව කියා තිශබනවාය කියසා. මා දන්තනා
හැටියට බදුල්ස ිනසවත්රි් කශේ ු ළු භූමි ප්රමාණශයන්ත සියයට 65් 
නාය යෑශේ අවදානේ සහිත කසාප කියසා NBRO එක නේ
කරසා තිශබනවා. ක දතර ිනසවත්රි් කශේ අත්තවැල්ශතාට නාය ගිය
තැන මාශකළිය ඇල්ස නාය ගිය තැන පාහියංගස නාගහශදාළ
නාය ගිය තැන ගැන NBRO එශකන්ත කියසා තිශබනවා. එශහම
කියසා තිබුණාට වැඩ්  නැහැ. ස ශගාල්ශසෝ සක ප්රාශද්ය ය
ශල්කේට කියනවා. ප්රාශද්ය ය ශල්කේ ජනතාවට කියනවා. සක
කිකවාට ප්රමාණවත්ත වන්තශන්ත නැහැ. ශමාකද රජය්  මැිනහත්ත
වන්තන ඕනෑ ස ජනතාවශේ සේපූර්ලණ ජන ජීිවතයට අදාළ තීන්තදු
තීරණ ගන්තන මිස්  ස ස ආයතන වගකීේවින්ත නිදහසව කරන්තන
ශනාශවයි. කාසගුණ ිවදයා ශදපාර්ලතශේන්තුවට ඕනෑ නේ වග
කීශමන්ත නිදහසව වන්තන පුළුවන්ත. "අද සුළං තත්තත්තවය චණ්ඩයි. එම
නිසා ු ුණදු යන්තන එපා"යි කියසා පණිවුඩය්  දීපු ගමන්ත ඔවුන්තට
වග කීශමන්ත නිදහසව වන්තන පුළුවන්ත. නු ත්ත රජයක වගකීම සක
ශනාශවයි. එම නිසා ආපදාවට ශපර තත්තත්තවශේදී අපි අසමත්ත
ශවසා තිශබනවා. ආපදාව ුළ තමයි අපි යේකිසි ආකාරයට
කළමනාකරණය්  කරශගන තිශබන්තශන්ත.

තු න්තනාන්තශසවසාම දීපු සංඛයා ශල්ඛන අනුව රජය මැිනහත්ත
ශවසා ශකාතරේ සහනාොර ප්රමාණය්  ශබදා තිශබනවාද කියා
වාර්ලතා වනවා. ඊට වඩා සිය ගණනකට දහසව ගණනකට වැඩි
ප්රමාණය්  ජනතාව සවශකච්ඡාශවන්ත මැිනහත්ත ශවසා ශබදුවා.
හැබැයි ප්ර වනය තිශබන්තශන්ත ස සහනාොර ශබදා හරින
යන්තත්රණය්  අපට නැති එකයි. අශේ ිනසාපතිවරයාශේ සිට
ප්රාශද්ය ය ශල්කේවරයා හරහා ග්රාම නිසොරි මහත්තමයා ද් වා
යන රාජය නිසොරි යන්තත්රණය ශමවැනි ජාතික ආපදාවකට ු ුණණ
ශදන්තන තරේ ් තිමත්ත නැහැ; කාර්ලය් ෂම නැහැ; ශකගවත්ත
නැහැ; ිවධිමත්ත නැහැ. 26වන දා මා කථා කරසා බසනශකාට
ඇත්තතටම සමහර ප්රාශද්ය ය ශල්කේවරුන්තට ශහෝ ග්රාම නිසොරි
මහත්තවරුන්තට කරන්තශන්ත ශමාක් ද කියා හිතා ගන්තන බැරිව ඔවුන්ත
ශපෞද්ගික මැිනහත්ත ීම්  පමණයි කරමින්ත සිටිශේ. අශේ
යන්තත්රණය සකට ප්රමාණවත්ත නැහැ; කාර්ලය් ෂම නැහැ. රාජය
යන්තත්රණය ස පැත්තශතන්ත ක්රියාත්තමක කරවා ගන්තන තමයි ආපදා
කළමනාකරණ අමාතයාං ය්  තිශබන්තශන්ත. හැබැයි තවමත්ත අශේ
ආපදා කළමනාකරණ අමාතයාං ය කටයුු කරමින්ත ඉන්තශන්ත
ආපදා වුණාට පසවශසව සහන මල්ස්  ශබදන්තන ිවනා එතැනින්ත
එහාට ස ජනතාවට ඇත්තතටම සහනය්  සසසන්තන ශනාශවයි.
අපි දන්තනවා සාමානයශයන්ත මැයි මාසය ජුනි මාසය
වනශකාට ක දතර ිනසවත්රි් කශේ ගංවුශරන්ත යටවන ප්රශද්
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[ගරු මවදය) නින්තද ජයතිසවස මහතා]

තිශබනවාය; ගංවුශරන්ත ශකාටුවන ප්රශද් තිශබනවාය කියසා. ස
ජනතාව දන්තනවා ශකාශහවටද දුවසා යන්තන ඕනෑ කියසා. සමහර
ිවට ගශේ පන්තසසට පාසසට ශවන්තන පුළුවන්ත. හැබැයි එවැනි තැන්ත
හඳුනාශගන ආපදා කළමනාකරණය සඳහා ස තැන්ත සූදානේ
කරන්තන අපට පුළුවන්තකම්  තිබුණා නේ ශේ අනුර මීට වඩා අ්
කරගන්තන තිබුණා. අ් තරශේ ස තැන්තවසට generator එක්  දීසා
තිශබනවා නේ ස තැන්තවස ජනතාවට ඉන්තන පුළුවන්ත ිවධියට
පැදුරු ශකාේට ටික්  දීසා තිශබනවා නේ ස ජනතාවට
Petromax සාේපු ටික්  එශහම තැන්තනේ ශසාකු ිවදුි පහන්ත
ටික්  දීසා තිශබනවා නේ ආපදාව නිසා ජනතාව රැසවවනශකාට
සවා ආපදා කළමනාකරණ මෙයසවථාන බවට පත්ත කර ගන්තන
පුළුවන්ත ිවධිශේ වැඩ පිළිශවළ්  සවාට තිශබනවා නේ ශමය මීට
වඩා කාර්ලය් ෂම කරගන්තන පුළුවන්ත; ශකගවත්ත කරගන්තන පුළුවන්ත.
ස ිවතර්  ශනාශවයි. ශබාශහෝ තැන්තවසට ිවශ වෂශයන්ත
ජනතාව රැසවවන තැන්තවසට එ් ශකෝ අඟුළ්  ඔරුව්  ශමෝටර්ල
ශබෝේටුව්  දීසා තිශබනවා නේ ජනතාව ු දා ගැීමශේ කටයුු
මීට වඩා ශකගවත්ත කරන්තන පුළුවන්ත. ශේ තිශබන චරශල්ඛ සකට
බාොව්  ශවසා තිශබනවා. ශකාශහවට ශහෝ ඔරුව්  ශහෝ
ශබෝේටුව්  සඳහා අපි ප්රතිපාදන ශවන්ත කළත්ත ප්රාශද්ය ය සභාශක
ශහෝ ප්රාශද්ය ය ශල්කේ කාර්ලයාසශේ ශහෝ ග්රාම නිසොරිශේ
වගකීම යටශත්ත ගශේ ශපාදු සවථානයක ශහෝ එය රඳවන්තන
රමශකදය්  නැහැ. එශහම රමශකදය්  තිශබනවා නේ ජනතාව
ශකගවත්තව ු දා ගන්තන පුළුවන්තකම තිශබනවා.
අනි්  පැත්තශතන්ත ආපදාශවන්ත පසු තත්තත්තවය ගැන බසු .
ජනතාවශේ ශපෞද්ගික මැිනහත්ත ීේ ශවනුවට යේ යේ සවශකච්ඡා
සංිවොනවස මැිනහත්ත ීේ ශවනුවට රාජය යන්තත්රණය නැවතත්ත
එන්තන ඕනෑ ආපදාශවන්ත පසුව ජනතාවශේ ජීිවත යථාවත්ත කිරීම
සඳහා.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්තීුමනි ඔබුමාට නියමිත කාසය අවසානයි.

ගුණ (වවදය) නින්ද ජයතිස්ස මහතා

(மொண்புமிகு (கவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa)

ගරු නිහාල් ගසේපත්තති මන්තීුමාට නියමිත ශකසාශවන්ත සුළු
ශකසාව්  මා ගන්තනවා.
දැන්ත ඕනෑකම තිශබන්තශන්ත එවැනි සැසැසවම්  සකසව
කරන්තනයි. ඉඩම අතහැරසා යන්තන කිකවාට යන්තන ිවධිය්  නැති
තැන්ත තිශබනවා.
ස ජනතාවශේ ජීිවත ගැට ගැහිසා තිශබන්තශන්ත ස ඉඩමත්ත
එ් ක. ශත්ත වගාව ගැට ගැහිසා තිශබන්තශන්ත ස ඉඩමත්ත එ් ක. රබර්ල
වගාව දරුවන්තශේ පාසල් ජනතාවශේ ශරෝහල් ගැට ගැහිසා
තිශබන්තශන්ත ස ඉඩමත්ත එ් ක. ස වාශේම නාය යෑේ අවදානශේ
ඉන්තන ජනතාවට ස ඉඩේවින්ත ඉවත්ත ශවන්තන කියසා කිකවාට
ප්රාශද්ය ය ශල්කේවරුන්ත ඉඩේ නිදහසව කර ගන්තන බැරි ප්ර වනයකට
ු ුණණ දීසා තිශබනවා. අ් තරශේ ශේ තත්තත්තවය යටශත්තවත්ත ශකටි
කාසය්  ඇුළත ඉඩේ නිදහසව කර ගැීමශේ රමශකදය්  නැහැ.
මශේ ශගදර තිශබන පිඹුශර්ල තිත්තපස කන්තදයි පුංචි කන්තදයි ශදකම
නාය යෑශේ අවදානම්  තිශබනවා කියසා අගසවත්තත ප්රාශද්ය ය
ශල්කේවරිය ගිහිල්සා මැිනහත්ත ශවනවා ස අය ශවනත්ත සවථානයක
පිනංචි කරවන්තන. හැබැයි සකට ඕනෑ කරන ඉඩේ ගැීමශේ
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ප්රමාදය්  තිශබනවා. ශේ පවතින ීමතිය යටශත්ත ඉඩේ එශහම
ගන්තන ිවධිය්  නැහැ.
මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි අපි අවොනය ශයාු  කළ යුු
තව කාරණය්  තිශබනවා. මම මීට කිනුත්ත අෙයාපන
ඇමතිවරයාශේ අවොනය ශේ ශකශරහි ශයාු  කළා. බුසත්තසිංහස
ප්රාශද්ය ය ශල්කේ ශකාේඨාසශේ යටගේපිටිය නාගහශදාළ
පාහියංගස ප්රශද් නාය යෑම නිසා අශේ පාහියංගස ප්රාේ
ඓතිහාසික භූමිය අනුරට ස්  ශවසා තිශබනවා. ස වසර
49 000්  පැරණි නූතන මානවයාශේ ශපාසිස හේබ ශවන
ආසියාශක තිශබන පැරණිතම ප්රාේ ඓතිහාසික භූමිය. සංකාශක
තිශබන ප්රාේ ඓතිහාසික භූමි අ් කර ශදකහමාශරන්ත භාගය් 
පමණ තිශබන්තශන්ත එතැන. ශේ පසව තේටුව්  කියසා කියන්තශන්ත
අවුරුදු දසදහසව ගණන්  පැරණි වටිනා ශපාසිස සහිත නිොනය් .
එවැනි තැන්  ආර් ෂා කර ගන්තනට කඩිනේ වැඩ පිළිශවළ් 
ඕනෑ. අෙයාපන ඇමතිුමා ශේ සේබන්තෙශයන්ත දීපු උත්තතරය ගැන
මම සෑහීමකට පත්ත ශවන්තශන්ත නැහැ. එුමා කිකවා ශේ
සේබන්තෙශයන්ත බුණිවෙ වාර්ලතා කැඳවසා තිශබනවා කියසා. නු ත්ත
වාර්ලතා කැඳීමට වඩා එහා ගිය ් ෂණික මැිනහත්ත ීමකින්ත
ශතාරව ශේ ප්රශද්
රැක ගන්තන හේබ ශවන්තශන්ත නැහැ.
ආපදාශවන්ත පසු යේ කිසි ආකාරයක ුණසවම්  ගත්තතාට පසවශසවදී
අපට ශේ ජාතික ආපදාවන්තට ු ුණණ දීම සඳහා වන ජාතික ආපදා
කළමනාකරණ සැසැසවම්  ඕනෑ.
ශමාරටුව ිව වවිවදයාසශේ ග්රාම හා නගර නිර්ලමාණ පීඨය් 
තිශබනවා. සශකන්ත හැම වසරකම උපාධිොරින්ත සියය්  පමණ
ඉවත්ත ශවනවා. ග්රාම හා නගර නිර්ලමාණය ශවනුශවන්ත ශේ
උපාධිොරින්ත පාිවච්චි කරසා අශේ රශේ බුද්ධිමය ප්රජාව පාිවච්චි
කරසා අපි ශමාක් ද හදසා තිශබන සැසැසවම? නිකේම නිකේ
ආපදා කළමනාකරණ අමාතයාං ය්  හදාශගන ආපදාව්  වුණාට
පසවශසව පිසූ ආහාර පැකේ එක්  ශහෝ නැත්තනේ ිවයළි ආහාර රවය
මල්ස්  ශබදා හරිනවා ශවනුවට රටට දැන්ත ඕනෑ ී තිශබන්තශන්ත
ශමවැනි ආපදාවන්තශගන්ත රශේ ජනතාවශේ ජීිවත හා ශද්පළ
ආර් ෂා කර ගැීමම සඳහා වන ජාතික සැසැසවම් . නව නගර
නිර්ලමාණය කරන්තන ඕනෑ.
1978දී අශේ ප් ෂශේ නායක ශරෝහණ ිවශේීර සශහෝදරයා
කිකවා වාශේ උසව කඳු ු දුන්ත එළිශපශහළි කරසා ශත්ත වගා
කරනවා ශවනුවට ස උසව කඳු ු දුන්ත වන වගාවට ශයාු  කරන්තන
ඕනෑ. ස ආකාරයට පරිසරය පිළිබඳව ජන ජීිවතය පිළිබඳව රශේ
ආර්ලිකය පිළිබඳව සංසවකෘතිය පිළිබඳව හිතූ සංිවධිත සංයු් ත
සැසැසවම්  ස සඳහා ඕනෑ. ස සැසැසවම පිළිබඳව පාර්ලිශේන්තුශක
අවොනය ශයාු  ශවනු ඇතැයි බසාශපාශරාත්තු ශවමින්ත මා නිහඬ
ශවනවා. ශබාශහාම සවුතියි.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ශබාශහාම සවුතියි.
මීළඟට ගරු ිවජිත්ත ිවජියු ණි ශසායිසා අමාතයුමා.
[අ.භා. 2.59]

ගුණ ගාමිණී විජිත් විජයුඛණි වසායිසා මහතා (වාරිමාර්ග
හා ජලසේපත් කළමනාකරණ අමාතයුමා)

(மொண்புமிகு கொமினி விஜித் விஜயமுனி தசொய்சொ - நீர்ப்பொசன
மற்றும் நீரக வளமூல முகொகமத்துவ அகமச்சர்)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni Zoysa - Minister of
Irrigation and Water Resources Management)

මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි ශේ ගංවුර සේබන්තෙශයන්ත
පසුගිය කාසවස රජයට ිව ාස ශචෝදනා ඉිනරිපත්ත කළා. ස ශචෝදනා
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2017 ජුනි 0

සහ ශයෝජනා සියල්ස පිළිබඳව කථා කිරීමට ප්රථම මම ශේ
කාරණය මත්  කරන්තනට ඕනෑ. ිවශ වෂශයන්තම ශේ මහා
ශේදවාචකශයන්ත ජීිවත ශද්පළ අහිමි වුණු ස අහිංසක ජනතාව
ආර් ෂා කිරීශේ වගකීම රජයට තිශබනවා. මිය ගිය සැමශදනා
සේබන්තෙශයන්තම අශේ කනගාටුව ශ ෝකය ශේ අවසවථාශකදී
ප්රකා කරනවා.
ශේ ආපදා තත්තත්තවයන්ත පිළිබඳව රජය්  හැටියට අපට ිව ාස
වගකීම්  තිශබනවා. ස වගකීම අපි හැමශදනා අතින්තම නිසි
අයුරින්ත ඉටු වුශණ් නැහැ කියන එක ශේ ු ළු සභාශකම කවුරුත්ත
පිළිගන්තනා ඕනෑ කාරණය් .
සංවර්ලෙනශේ ප්රු ඛතා ජනතාවශේ අව යතා අපමණයි
ශමපමණයි කියසා ගණනය කරසා අපි සංවර්ලෙනය කළාද කියන
කාරණාව ගැන තමයි අපට අද ශත්තරුේ ගන්තන සිදු ශවසා
තිශබන්තශන්ත. මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි මම ශේ කාරණයත්ත
මත්  කරන්තන ඕනෑ. ිනන 700 ආණ්්ව ුළදී ගරු
ජනාධිපතිුමාශේත්ත අග්රාමාතයුමාශේත්ත මූිකත්තවශයන්ත අපි ශේ
ජනතාවශේ අව යතාවන්ත ශවනුශවන්ත ඇශමරිකන්ත ශඩාසර්ල
මිියන 73්  ිවයදේ කරසා ශද් ගුණික බසපෑම අවම කිරීශේ
වයාපෘතිය යටශත්ත ගංගා ශරෝණි දහශේ ඇති ශවසා තිශබන
ිවෂමතා තත්තත්තවයන්ත පිළිබඳව අෙයයන කටයුු ආරේභ කළා.
එශහම ආරේභ කරසා නිකේ හිටිශේ නැහැ. පරිසර පද්ෙතිය
ආර් ෂා කරන්තන අතිගරු ජනාධිපතිුමා ිවිවෙ තීන්තදු තීරණ
ගත්තතා. ස තීන්තදු තීරණ නිසා සමහර ශවසාවට සමහර අයට
ශද් පාසනඥයන්තට සමහර වයාපාරිකයන්තට රිදුණා. ප්රබස
හැඟීම්  ඇතිව තමයි ජනාධිපතිුමා ශේ ශද් කශළව. මම මත් 
කරන්තන ඕනෑ ශකි ආර් ෂණය සඳහා රුපියල් මිියන දහසක
වයාපෘතිය්  ශවනුශවන්ත කැබිනේ පත්රිකාව්  අපි අනුමත කර ගත්ත
බව.
ස ිවතර්  ශනාශවයි ශපතියාශගාඩ ශපාේපාගාරය සඳහා
රුපියල් මිියන අපි 400්  ශවන්ත කරසා ශපතියාශගාඩ කැසණි
මිටියාවශත්ත ස bunds ් තිමත්ත කරන්තන වැඩ ආරේභ කළා.
මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි සක කර ශගන යන්තන අපට
කාසය්  අව යයි. ශකටි කාසින ිවසඳුේ හැටියටයි අපි ශේ
කාරණා ඉිනරිපත්ත කශළව.
ගංගා පද්ෙතිය පමණ්  ශනාශවයි සිය දම වැකවස ශකි
සංර් ෂණය කරන්තන ිව ාස ු දස්  ශකි සංර් ෂණ වයාපෘතියට
අපි ිවයදේ කළා. අපි බසාශපාශරාත්තු වුණා ශමවැනි තත්තත්තවයන්ත
ුළ - වායු ශගෝසශේ උෂවණත්තවය වැඩි ශවසා ේසැසියර ඛාදනය
ශවසා ු ුණදු මේටම ඉහළ ගිහිල්සා අපි කරසා තිශබන ිවනා ය
ුළ- ගංගා ශරෝණි ිනශේ රට ුළට කරිනය ඇිවල්සා ශගාිවතැන්ත
කිරීමට ශනාහැකි තත්තත්තවය්  එක පැත්තතකින්ත ඇති ශවන බව.
අශන්  පැත්තශතන්ත ප්රබස වර්ලෂාපතනයන්තට අපට ු ුණණ
ශදන්තන සිදු ශවනවාය කියන එක රජය්  හැටියට දැන ශගන අපි
අව ය ක්රියා මාර්ලග ගත්තතා. ස නිසා තමයි රජයට පුළුවන්තකම
සැබුශණ් රුපියල් මිියන ගණනකට ශේ රශේ ජනතාවශේ සෑම
නිවාසය් ම සංර් ෂණය කරන්තන; සෑම නිවස් ම ර් ෂණය
කරන්තන සහ ප්රතිර් ෂණය කරන්තන. අද ස නිසා යේ කිසි
සහනය්  තිශබනවා.
ශේශ් දී අශේ වග කීම ශමාක් ද? 24වැනිදා කළු ගඟ ගිං
ගඟ නිල්වසා ගඟ ඉහළ ප්රශද් වස ඇති ූ  ශේ අසාමානය වර්ලෂා
තත්තත්තවය නිසා රත්තනපුර කළුතර ගාල්ස මාතර ශකාළඹ
වාර්ලමාර්ලග ඉංජිශන්තරුවරුන්තශේ නිවා් අවසංගු කරසා ඉතාම
අවොනශයන්ත තමන්තශේ ශකි ටික bunds ටික ගංගා ශරෝණි ටික

සේබන්තෙශයන්ත පැය ිවසිහතර ුළම අධී් ෂණශයන්ත යුුව
කටයුු කරන්තන කියසා නිශයෝග කළා. ස අනුව එම නිසොරින්ත
සිය දශදනාම ස ශවනුශවන්ත කැපීශමන්ත මැිනහත්ත වුණා; වැඩ
කළා.
ජස මිනුේ තත්තත්තවය පිළිබඳව අශේ ජස මිනුේ අං ශයන්ත පැය
ුශනන්ත ුනට ආපදා කළමනාකරණ අමාතයාං යටත්ත අදාළ
අමාතයාං වසටත්ත අපි වාර්ලතා කළා. ශේක අපට කරන්තන තිශබන
ශද්. නු ත්ත අපි බසාශපාශරාත්තු ූ වාටත්ත කින්ත ශපාේපාගාර යට
වුණා; ශපාේපාගාර අක්රිය වුණා; ශකි උඩින්ත වුර ගසා ශගන
ගියා.
ශේ බසන්තන මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි පුවත්ත පත්තවස
පළ ූ  වාර්ලතාව් :
''කඳුකරයට වැසවස පටන්ත අරන්ත
රත්තනපුරයට මහ ගංවුර්  අත ළඟ
-රත්තනපුර වාරිමාර්ලග ඉන්තජිශන්තරු-''

එශහම වාර්ලතා කර තිශබනවා. ස අනුව අපි අවශබෝෙශයන්ත
හිටිශේ. අපි අව ය දැනුවත්ත කිරීම කළා. එශහම ශනාකර හිටිශේ
නැහැ. ස ආකාරයට 25වැනිදා පත්තතශර්ල ශේ ප්රවෘත්තතිය පළ
කරන්තන අපට පුළුවන්තකම සැබුණා. [බාො කිරීම් ]

ගුණ ජානක ව්කුඹුර මහතා

(மொண்புமிகு ஜொனக வக்கும்புர)

(The Hon. Janaka Wakkumbura)

ශේශ්  වැරැද්ද ශේකයි. ශේ වාශේ වයසනය්  එන ශකාට
ප්රාශද්ය ය ශල්කේ කාර්ලයාස දැනුවත්ත කරසා වැඩ පිළිශවළ් 
කරන්තන ඕනෑ. ඔබුමන්තසා ඔශහාම කිකවාට ශකාශහවවත්ත එශහම
ශදය්  කශළව නැහැ.

ගුණ ගාමිණී විජිත් විජයුඛණි වසායිසා මහතා

(மொண்புமிகு கொமினி விஜித் விஜயமுனி தசொய்சொ)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni Zoysa)

Announce කළා. [බාො කිරීම් ]

ගුණ පාිත රසවග බණ්ඩාර මහතා (වාරිමාර්ග රාජය
අමාතයුමා)

(மொண்புமிகு பொலித ரங்ரக பண்டொர - நீர்ப்பொசன இரொஜொங்க
அகமச்சர்)

The Hon. Palitha Range Bandara - State Minister of
Irrigation)

රත්තනපුර ශපාසිසිශයන්ත announce කළා.

ගුණ ගාමිණී විජිත් විජයුඛණි වසායිසා මහතා

(மொண்புமிகு கொமினி விஜித் விஜயமுனி தசொய்சொ)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni Zoysa)

රත්තනපුර ශපාසිසිශයන්ත announce කළා. ශත්තරුණාද? [බාො
කිරීම් ]

ගුණ පාිත රසවග බණ්ඩාර මහතා

(மொண்புமிகு பொலித ரங்ரக பண்டொர)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

රත්තනපුර ප්රාශද්ය ය ශල්කේ කාර්ලයාසය සහ ශපාසිසිය එකු
ශවසා announce කළා ශපබරවාරි මාසශේ 23 වන දා.

ගුණ ගාමිණී විජිත් විජයුඛණි වසායිසා මහතා

(மொண்புமிகு கொமினி விஜித் விஜயமுனி தசொய்சொ)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni Zoysa)

ශේකට අපි තර්ලක කරන එක ශනාශවයි කරන්තන තිශබන්තශන්ත.
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පාර්ලිශේන්තුව

[ගරු ගාමිණී ිවජිත්ත ිවජයු ණි ශසායිසා මහතා]

මම ශේ කියා ශගන එන්තශන්ත ගරු මන්තීුමා - [බාො කිරීම් ]
අන්තන! ඔන්තන සා් ි!

ගුණ නිවයෝජය කථානායකුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගරු ිවශේුංග මන්තීුමා.

ගුණ ඒ. ඒ. විවේුසග මහතා
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වයාපෘතිය හදන්තන ගියා. සකට ශද් පාසනඥයින්ත ිවරුද්ෙ වුණා.
අශේ අයත්ත ිවරුද්ෙ වුණා එ් සත්ත ජාතික ප් ෂශේ අයත්ත ිවරුද්ෙ
වුණා. ශේ ශමාකටද? ජනප්රිය රැල්ස නිසා. ශවන ශමාක් වත්ත
නිසා ශනාශවයි. ශේක තමයි ඇත්තත කථාව. ජනප්රිය රැල්සට නු
ශවසා ශේ රශේ කරන සංවර්ලෙන වැඩවසට ිවරුද්ෙ ීම
ිවශරෝෙතා ඇති කිරීම ශපළපාළි යාම අව ය ශද්ටයි අනව ය
ශද්ටයි හැම එකටම පිකටිං කිරීම ආදී ශද්වල් සිදු කරනවා. ශේ
ජසය කළමනාකරණශේ වගකීම තිශබන්තශන්ත අපටයි. එදා මමයි
ගරු වජිර අශබ්ලවර්ලෙන ඇමතිුමායි -අපි- සාකච්ඡාව්  කළා ITN
එශ් . අපි ඉතාම පැහැිනිව කිකවා ශේ තත්තත්තවය. අවුරුදු 60කට
කින්ත ශේ ගිං නිල්වසා සැසැසවම-

(மொண்புமிகு ஏ.ஏ. விரஜதுங்க)

(The Hon. A. A. Wijethunga)

ප්රාශද්ය ය ශල්කේවරුන්තට කිකවා ග්රාම නිසොරින්ත දැනුවත්ත
කරන්තන කියසා. එශහම දැනුවත්ත කරසා තිබුණා. නු ත්ත ජනතාව
සක ගණන්ත ගත්තශත්ත නැහැ. මම සහභාගි වුණු ප්රාශද්ය ය
සේබන්තධීකරණ ශකාමිටි ුශන්තදීම එය සඳහන්ත කළා "අවුරුදු
දහශයන්ත දහය ගංවුර ආවා. ශේ පාර අවුරුදු දහහතරකට පසුව
ිව ාස ගංවුර්  එනවා" කියසා. 24 25 26 29 සහ 30වැනිදා
දැනුේ දුන්තනා.

ගුණ ගාමිණී විජිත් විජයුඛණි වසායිසා මහතා

(மொண்புமிகு கொமினி விஜித் விஜயமுனி தசொய்சொ)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni Zoysa)

ඔන්තන සා් ි! [බාො කිරීම් ] මශේ ශවසාව ගන්තන එපා.
ිවනාඩි දහයයි මට තිශබන්තශන්ත.
මම සවුති වන්තත ශවනවා රත්තනපුශර්ල අශේ මන්තීුමාට.
[බාො කිරීම් ]
අපි දන්තනවා ගිං ගශේ bunds 95්  තිශබන බව. ශේ bunds
95 තිශබන්තශන්ත ගඟට සමාන්තතරව. නිල්වසා ගශේ bunds 18් 
තිශබනවා. සවා කඳු ශිඛර අල්සසායි බැඳසා තිශබන්තශන්ත. මිිමීටර්ල
300්  400්  500්  600්  වාශේ වර්ලෂාපතනය්  පතිත වුණාම
සක ඉතා අධික වර්ලෂාපතනය්  හැටියට අපි කල්පනා කළත්ත එක
දවසයි වැසවශසව.
දවසව ශදක්  ුන්  වැසවසා නේ ඇති වන තත්තත්තවය ශමාක් ද
කියසා අපට හිතා ගන්තන බැරි ශවනවා. නු ත්ත තිශබන ආර් ෂණ
පද්ෙති සියල්සම අභිභවා ස ජසය පහත්තබිේ ඔ් ශකෝම යට
කරශගන ගිහිල්සා දැවැන්තත ිවනා ය්  කළා. ශමතැනදී අපි දැ් ක
ශද් තමයි සමහර ශවසාවට ශේ ශකි ශපාේපාගාර ඉින කරසා
තිශබන්තශන්ත ගංවුර මේටමට පහළින්ත ීම. අද අපි ශේ ගැන
කල්පනා කරනවා මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි. නව
තා් ෂණය පාිවච්චි කරසා නීන පාශවන වුර ශපාේප ඉින කිරීම
වාශේම සවිර ශපාේප ඉින කරනවාට වඩා අව ය ප්රමාණයට ජංගම
ශපාේප ස අව ය තැන්තවස සවථානගත කරන්තන අපි ඉංජිශන්තරුවන්ත
සමඟ සාකච්ඡා කරසා අද අ දත්ත වැඩ පිළිශවළ්  ආරේභ කරසා
තිශබනවා. යේ කිසි හිනසි තත්තත්තවයකදී ඔශරාත්තු ශදන ිවධියට
දැනට තිශබන ශපාේපාගාර යේ කිසි උසව මේටමකට ශගශනන්තන
බසාශපාශරාත්තු ශවනවා. අපි remote control එක වැනි නියමිත
තා් ෂණික රමශකදයන්ත ුළ ශේ ගංවුරට ු ුණණ ශදන්තශන්ත
ශකාශහාමද කියන එක ගැනයි කල්පනා කරන්තශන්ත.
ගිය නුවණ ඇුන්ත සවාවත්ත අද්දන්තන බැහැ. හැබැයි ශමානවා
කළත්ත දැන්ත අිනන්තන ශවන්තශන්ත අතයි ඇතායි එකු ශවසායි. ස
නිසා අපි ඔ් ශකෝම එකු ශවන්තන ඕනෑ. බසන්තන වාරිමාර්ලග
ශදපාර්ලතශේන්තුශවන්ත මල්වස ජසා ය හදන්තන ගියා. ශජෝන්ත
ශසශනිවරත්තන ඇමතිුමාටයි නිමල් සිරිපාස ද සිල්වා
ඇමතිුමාටයි එදා හූ කියසා එශළකවා. ඊළඟට ගිං - නිල්වසා

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු ඇමතිුමනි දැන්ත අවසන්ත කරන්තන.

ගුණ ගාමිණී විජිත් විජයුඛණි වසායිසා මහතා

(மொண்புமிகு கொமினி விஜித் விஜயமுனி தசொய்சொ)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni Zoysa)

ශේ වාශේ ශද්වල්වසදී අපි බසාශපාශරාත්තු වනවා සකාබද්ෙ
ිවප් ෂශේ සහය. ශේ ආපදා අවසවථාශකදී ආපදා කළමනාකරණය
කිරීශේදී අශේ ජනතාව ශගාඩ ගන්තන අපි එ්  ශවන්තන ඕනෑ. අපි
ශවනත්ත ශද්වල්වසදී ශබශදු . වාරිමාර්ලග හා ජසසේපත්ත
කළමනාකරණ ඇමතිවරයා හැටියට මට දුරකථනශයන්ත කථා
කළාම -

ගුණ චන්රසිරි ගජදීර මහතා

(மொண்புமிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

ගරු ඇමතිුමනි මට ිවනාඩිය්  ශදන්තන. ගිං - නිල්වසා
ශයෝජනා රමය ක්රියාත්තමක කරන ශකාට ජනතාවශේ යේ
ිවශරෝෙය්  ආවා ජස කඳ ු ුණදට ශගන යාම සේබන්තෙශයන්ත.
ශදාසවතර ිවරමසිංහ මැතිුමාශේ ශයෝජනාව ඊට හාත්තපසින්තම
ශවනසව එක් . ස ශයෝජනාව වුශණ් 7 33 ශටනසි මිටියාවශත්ත
වාශේ අශන්  ප්රශද් වස පහළ නිේනශේ වැක පද්ෙතිය්  ඉින
කිරීමයි. එය ශනාකළ නිසා තමයි ස ශවසාශක ජනතා ිවශරෝෙය් 
ආශක. නු ත්ත අපි සහශයෝගශයන්ත ස තිශබන තත්තත්තවයට-

ගුණ ගාමිණී විජිත් විජයුඛණි වසායිසා මහතා

(மொண்புமிகு கொமினி விஜித் விஜயமுனி தசொய்சொ)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni Zoysa)

මාතර ිනසාපතිුමියත්ත එ් ක ශේ සිය ද ශදනා කැඳවා අශේ
ඉංජිශන්තරුවන්ත ශගන ගිහිල්සා මා ශේක පැහැිනි කළා. මා නිකේ
හිටිශේ නැහැ. ිවරමසිංහ මහත්තමයාශේ ශයෝජනාව තමයි අපි
ක්රියාත්තමක කරන්තන තිබුශණ්. එශහම නැතිව ජස කඳ ු ුණදට
යවන්තන ශනාශවයි. අපට ශේක සේපත් . ශපාශළාවට වැශටන
වර්ලෂාව අපශත්ත ශනායවා පාිවච්චි කරපු අය ිවධියට ඉතිහාසශේ
පළු වැනි තැනට ඉන්තශන්ත අපයි. අද අපි ශදවැනි තැනට වැටිසා
තිශබනවා. තායිසන්තතය පළු වැනි තැනට ඇිවල්සා තිශබනවා.
ඔබුමා කියන කථාව හරි. අපි ශේ වුර හේබන්තශතාටට
හරවන්තන ඕනෑ. ශේ වැක 05 හදන්තන ඕනෑ. උමං මාර්ලගශයන්ත සහ
ඇළ මාර්ලගශයන්ත ශේ ජසය අපි ස දුෂවකර ප්රශද් වසට යවන්තන
ඕනෑ.
දැන්ත බසන්තන දකුශණ් තු න්තනාන්තශසවසාශේ ප්රශද් වුරින්ත
යට ශවනවා. අපට ශබාන්තන වුර නැහැ. හැබැයි අපට ශමානරාගස මිනිසවසුන්තට- කවුරුවත්ත වුර ශබෝතසය් වත්ත
ශගනැිවත්ත ශදන්තශන්ත නැහැ. සක ශවනම ශදය් . නු ත්ත අපි
මාතරට රත්තනපුරයට ගාල්සට නිකේ යනවා ශනාශවයි. සෑම
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ළිඳ් ම සෑම ිවස් ම සෑම ශපාකුණ් ම සෑම ිනය කඩිත්තත් ම
පිරිසිදු කරන්තන අව ය බළ කා ුන්  ජස සේපත්ත මණ්ඩසශයන්ත
අපි යවා තිශබනවා. ස වාශේම ජංගම සායන යවා තිශබනවා
සවාශේ වුර පරී් ෂා කරසා පාීමය ජසයට සවා සුදුසුද නැද්ද
කියන එක තීරණය කරන්තන. අපි ශසනසුරාදා රත්තනපුරයට
යනවා; ඉරිදා මාතර නගරයට යනවා. ඊළඟට 72වැනි දා අපි යනවා
මාතර ිනසවත්රි් කශේ මට භාර දීසා තිශබන හ් මන ආසනයට.
මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි අපි "2079 මැයි ගංවුර"
නමින්ත වාර්ලතාව්  හදසා තිශබනවා. ස වාර්ලතාව මම සභාගත*
කරනවා.
අපට ් ෂණිකව ු දල් අව ය ශවනවා. අපි ු දල්
ඇමතිුමාශගන්ත ඉල්සන්තශන්ත ශේ අව ය ු දල් ප්රතිපාදන ටික සබා
ශදන්තන කියසායි. ශේ ගංගා ශරෝණි ටික පිරිසිදු කරසා වුර
බහින්තන ඇළ ශකි අු ණු ටික පිරිසිදු කරසා ශේ ජනතාව නඟා
සිටුවන්තන අපි ඔ් ශකෝම එ් සත්තව සාමූහික ප්රයත්තනය්  දරු . මට
කථා කරපු ජනතා ිවු ් ති ශපරු ශණ් ගරු සුනිල් හඳුන්තශනත්තති
මන්තීුමාට ස අවසවථාශක ඉල්සපු ශද්වල් මා සබා දුන්තනා.
සකාබද්ෙ ිවප් ෂයටත්ත සබා දුන්තනා.

වුණු ශවසාශක ස මිනිසවසුන්තව රැක බසා ගත්තශත්ත අව ය ශද් සබා
දුන්තශන්ත ප්රශද් ශේ සවවාමීන්ත වහන්තශසවසා ප්රාශද්ය ය සභාශක හිටපු
සභාපතිවරු මන්තීවරු වාශේම ගශේ ආපදාවට ස්  ශනාවුණු
ප්රභූ පිරිසව ිවසින්ත බව.
ශේ උදිවය තමයි ජනතාවට කන්තන නැතිව ඉන්තන ශකසාශක
කෑම ටික හදසා දුන්තශන්ත. ආණ්්ව මැිනහත්ත වුශණ් ිනන ශදකකට
පසුවයි. එශත්  හිරශවසා සිටි ජනතාවට ආහාර සැපයූශක ශේ
කණ්ඩායේ. ප්රාශද්ය ය සභාව ිවසුරුවා හැරසා අකර්ලමණය කරසා
තිශබන ශකසාවක ශේ ිවපත සිද්ෙ වුණු නිසා අපට ස අ් පා්ව
ශහාඳට ශත්තරුණා. ප්රාශද්ය ය සභා ක්රියාකාරීව තිබුණා නේ එදා ශේ
ජනතාවට මීට වඩා ශසවවය්  සිද්ෙ ශවනවා. නු ත්ත
තු න්තනාන්තශසවසාට-

ගුණ ඒ. ඒ. විවේුසග මහතා

(மொண்புமிகு ஏ.ஏ. விரஜதுங்க)

(The Hon. A. A. Wijethunga)

පසුවදා ඉඳසාම ආණ්්ව වැඩ කටයුු කළ බව අපි දන්තනවා.
ශපෞද්ගිකව අපි -

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

ගුණ මි න්ද යාපා අවේවර්ධාන මහතා

(The Hon. Presiding Member)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

දැන්ත අවසන්ත කරන්තන.

ගුණ ගාමිණී විජිත් විජයුඛණි වසායිසා මහතා

(மொண்புமிகு மஹிந்த யொப்பொ அரபவர்தன)

තු න්තනාන්තශසවසා ශමශහව ඉඳශගන කියනවා. අපි ශන්ත ගශේ
හිටිශේ අපි ශන්ත එතැන හිටිශේ අපි ශන්ත වැඩ ශකරුණ හැටි
දැ් ශ් .

(மொண்புமிகு கொமினி விஜித் விஜயமுனி தசொய்சொ)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni Zoysa)

අතිගරු ජනාධිපතිුමා මට කියසා තිශබන්තශන්ත අගමැතිුමා
උපශදසව දීසා තිශබන්තශන්ත
වාරිමාර්ලග හා ජසසේපත්ත
කළමනාකරණ ඇමතිවරයා හැටියට ඔබුමන්තසා මශගන්ත
ශමානවාද ඉල්සන්තශන්ත ස ශද්වල් ඉටු කරන්තන කියසායි. අ දතින්ත
පත්ත වුණු මශේ අමාතයාං ය භාර ගරු රාජය ඇමතිුමාත්ත
ඉන්තනවා. අපි එකු ශවසා ශේ වැශඩ්ට අත ගහු . ශබාශහාම
සවුතියි.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ශබාශහාම සවුතියි.
මීළඟට ගරු මහින්තද යාපා අශබ්ලවර්ලෙන මන්තීුමා. ඔබුමාට
ිවනාඩි අටක කාසය්  තිශබනවා.
[අ.භා. 3.0 ]

ගුණ මි න්ද යාපා අවේවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு மஹிந்த யொப்பொ அரபவர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි ශමවැනි බරපතළ ප්ර වනය් 
ගැන අශේ වාරිමාර්ලග හා ජසසේපත්ත කළමනාකරණ
අමාතයවරයාශේ කථාශවන්ත පසවශසව කථා කරන්තන සැබීම ගැන මා
සුටු ශවනවා. මා ශේ අවසවථාශක ප්රකා කරන්තන ඕනෑ ශේ මහා
වයසනය සිද්ෙ වුණු ශවසාශක කාශේවත්ත උදවු හකහරණ්  නැති

—————————
* පුස්තකාලව තබා ඇත.

* நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.

ගුණ තලතා අුවකෝරල
අමාතයුමිය)

මහත්මිය

(විවේශ්

රැකියා

(மொண்புமிகு (திருமதி) தலதொ அத்துரகொரல - தவளிநொட்டுத்
ததொைில்வொய்ப்பு அகமச்சர்)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale - Minister of Foreign
Employment)
අපිත්ත හිටිශේ ගශේ තමයි.

ගුණ මි න්ද යාපා අවේවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு மஹிந்த யொப்பொ அரபவர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

ඔබුමිය ඉන්තන ඇති ශගදර. අපි හිටිශේ පාශර්ල. [බාො
කිරීම් ] මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි ගශේ හිටියාද නැද්ද
කියසා රණ්් කරන්තනට ඕනෑ නැහැ. ස ශවසාශක ස අවසවථාශක
ශේකට පිහිට වුශණ් මම කින්ත කිකව උදිවයයි. ස අයට අශේ
සවුතිය පළ කරන්තනට ඕනෑ. ස උදිවය ස ශකසාශක ස වගකීම භාර
ගත්තතා.
ශේ අවසවථාශක අශේ
වාරිමාර්ලග හා ජසසේපත්ත
කළමනාකරණ අමාතයුමා සභාශක ඉන්තනවා. අශේ පළාත්තවස
එුමාට කරන්තනට වැඩ රාශිය්  තිශබනවා. ගරු අමාතයුමනි
ඔබුමාට කරන්තනට වැඩ්  තිශබනවා. වැිගම තිබුණු ඉල්වත්තත
අු ණ කියන ඇනිකේ එක ශේ වතාශක කඩාශගන වැටුණා.
පසුගිය කාස සීමාව ුළ අපි ස ඉල්වත්තත අු ණ හදන්තනට ඉල් දවා.
නු ත්ත ිවිවෙ ගැට ද ඇති වුණා. වාරිමාර්ලග ශදපාර්ලතශේන්තුශවන්ත
කියනවා ශේක අයිති පළාත්ත වාරිමාර්ලග අමාතයාං යට කියසා.
පළාත්ත වාරිමාර්ලග අමාතයාං ශයන්ත කියනවා ශේක ක්රියාත්තමක
කරන්තනට ඕනෑ වාරිමාර්ලග ශදපාර්ලතශේන්තුව කියසා. සල්ිත්ත
ශවන්ත වුණා නු ත්ත ශේ වැශඩ් කශළව නැහැ. ශේ වතාශක සක
කඩාශගන වැටිසා. දැන්ත වාරිමාර්ලග ශදපාර්ලතශේන්තුශවන්ත ගිහිල්සා
ශදාර උසවසන්තන හදනවා. ශකාශහාම හරි ඔබුමා සක හදසා
ශදන්තන.
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පාර්ලිශේන්තුව

ගුණ ගාමිණී විජිත් විජයුඛණි වසායිසා මහතා

(மொண்புமிகு கொமினி விஜித் விஜயமுனி தசொய்சொ)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni Zoysa)

ගරු මන්තීුමා අපට ප්ර වනය්  නැහැ. ඔබුමා හිටපු ිනසවත්රි් 
සේබන්තධීකරණ කමිටු සභාපති. එම නිසා ඔබුමා සවාශේ තිශබන
අ් පා් ගැන දන්තනවා. අපි ිවශ ෂ
ව සාකච්ඡාව්  තියු . ඇත්තතමට
මම මාතරට ගිය ශවසාශක ගරු ඩසසව අසහේශපරුම
මන්තීුමාටත්ත එන්තන කිකවා; හැශමෝටම එන්තන කිකවා; ශේීපී
එශ්  අයටත්ත එන්තන කිකවා. එුමන්තසා මට යේ යේ ශද්වල්
කිකවා. මම සවා ඉෂවට කරන්තනට කටයුු කරනවා. ඔබුමා කියන
එකත්ත මම කරසා ශදන්තනේ.

ගුණ මි න්ද යාපා අවේවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு மஹிந்த யொப்பொ அரபவர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

වැිපිටිය ප්රාශද්ය ය ශල්කේ ශකාේඨාසශේ තිශබන ශේ
ඉල්වත්තත අු ණ හදසා ශදන්තන.

ගුණ ගාමිණී විජිත් විජයුඛණි වසායිසා මහතා

(மொண்புமிகு கொமினி விஜித் விஜயமுனி தசொய்சொ)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni Zoysa)

මම අශේ නිසොරින්තට බසන්තනට කියන්තනේ.

ගුණ චන්රසිරි ගජදීර මහතා

(மொண்புமிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

සකට තවත්ත ශකාටස්  එකු කරන්තනට ඕනෑ. වැිගම
ශපාල්අුශමෝදර ගඟට ජසය එන්තශන්ත උ්ගම ඉඳසා ඉහළ
ගංගාොර ඔසවශසවයි. ස ප්රශද් වස කැළෑ එළි කළ නිසා එතැන
අ දත්ත ප්ර වනය්  ඇිවල්සා තිශබනවා. පහත නිේනය පිටාර ගැසිම
නිසා අවට ප්රශද් යට ශවනවා. එම නිසා ඔබුමා සකත්ත නිසවසා
ශයෝජනා රමය ආරිත සැසැසවමට සේබන්තෙ කරසා ශේ
කාරණයටම සකත්ත බද්ෙ කර ගන්තන.

ගුණ ගාමිණී විජිත් විජයුඛණි වසායිසා මහතා

(மொண்புமிகு கொமினி விஜித் விஜயமுனி தசொய்சொ)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni Zoysa)

ගරු මන්තීවරුන්ත ශදශපාළටමයි මම ශේ කියන්තශන්ත. ගිං නිල්වසා ශයෝජනා රමශේ සැසැසවම සමඟ මශේ නිසොරින්ත
අරශගන ආවාම තු න්තනාන්තශසවසාශේ ශයෝජනාත්ත අරශගන ඇුළු
කරන්තනට පුළුවන්ත සවා ඇුළු කරසා ශහාඳ සැසැසවම්  හදු .

ගුණ මි න්ද යාපා අවේවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு மஹிந்த யொப்பொ அரபவர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

ශේකට රුපියල්
තිශබනවා.

මිියන 743්  ඇසවතශේන්තු

කරසා

ගුණ ගාමිණී විජිත් විජයුඛණි වසායිසා මහතා

(மொண்புமிகு கொமினி விஜித் விஜயமுனி தசொய்சொ)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni Zoysa)

හරි සක ප්ර වනය්  නැහැ. ශමාකද ගිං - නිල්වසා ශයෝජනා
රමයට පසුගිය රජශයන්ත රුපියල් මිියන 4 000්  ශගවසා
තිශබනවා. අපට තිශබන්තශන්ත ඉතිරි ටික ශගවසා ශේක ආරේභ
කරන්තනටයි. අපි සක කරු .

ගුණ මි න්ද යාපා අවේවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு மஹிந்த யொப்பொ அரபவர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

ශබාශහාම සවුතියි.
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මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි ශේ වාශේ ශපාඩි ශපාඩි වැඩ
රාශිය්  අශේ පළාත්තවස කරන්තනට තිශබනවා. ස සමඟම ශේ
වයසනකාරී අවසවථාශකදී පිහිටීමට ඉිනරිපත්ත වුණු සිය දශදනාට
අපශේ ශගෞරවීමය සවුතිය පළ කරනවා. එදා ශබෝේටුව්  නැතිව
ඉන්තන ශකසාශක ධීවර ප්රජාව තමයි ඉිනරිපත්ත වුශණ් ශබෝේටුව් 
අරශගන ඇිවල්සා ශේ ජනතාව ශබ්ලරා ගැීමමට කටයුු කරන්තනට.
අපි ආපදා කළමනාකරණ අමාතයුමාට ශයෝජනා කරනවා අපට
ආපදා සකක හදසා ශදන්තන කියසා. අපි පසුගිය ආණ්්ශවන්ත
ආපදා සකක හදන්තනට කටයුු කරසා තිබුණා. සෑම ප්රාශද්ය ය
සභාවකටම අපි යන්තත්ර සූත්ර සකකය්  දීසා තිබුණා. සක නිසා
තමයි -ස බැශකෝ යන්තත්රය නිසා තමයි- ශේ වතාශක කුණු ටිකවත්ත
අයින්ත කර ගන්තනට පුළුවන්ත වුශණ්. දැන්ත ආපදාවසට ස්  වන
ප්රශද්
හඳුනා ගන්තනට පුළුවන්ත. සවා හඳුනාශගන ආපදා
මෙයසවථාන පිහිටුවසා ශදන්තන. සවාශේ ප්රජා ාසාව්  වාශේ
ාසාව්  හදන්තන; වැසිකිළි ටික්  හදන්තන; ිවදුිය සබා ශදන්තන;
ශබෝේටුව්  සබා ශදන්තන. ශේ වාශේ ශද්වල් කරන්තන පුළුවන්ත
ශද්වල්. ශේවා බසා කියා ගන්තනට ශපාසිසියට ශහෝ ප්රාශද්ය ය
ශල්කේවරයාට භාර ශදන්තනට පුළුවන්ත. අපි ස වාශේ වැඩ
පිළිශවළකට යා යුුව තිශබනවා. එශහම නැතිව අර වැද්ශදෝ
ශගවල් හදනවා වාශේ ස ශවසාවට ිවතර්  අපි ශේ ගැන කල්පනා
කරනවා. ස සිද්ධිය ඉවර වුණාට පසවශසව අපට සේපූර්ලණශයන්ත
අමතක ශවනවා.
ශේ ිවපතින්ත ඊළඟට බරපතළම අපරාෙය සිද්ෙ වුශණ් අශේ
දරුවන්තට. ශබාශහෝ දරුවන්තශේ ශපාත්තපත්ත එක් වත්ත ඉුරු වුශණ්
නැහැ. පිටබැද්දර පාසශල් ශගාඩනැඟිල්සයි පුසවතකාසයයි
ශකාේපියුටර්ල කාමරයයි ස සියල්සම ගංවුශර්ල ගියා. ස පාසස
ශවනුශවන්ත අපි යේකිසි වැඩ ශකාටස්  කළ යුුව තිශබනවා. ස
වාශේම තවත්ත ශගාඩනැඟිි රාශිය්  ිවනා
වුණා. ශේවා
ඉ් මනින්ත හදන්තන ඕනෑ. ශේ දරුවන්තශේ ශපාත්තපත්ත ශමාකුත්ත
නැහැ. පාසල් ශපළ ශපාත්ත නැහැ; exercise ශපාත්ත නැහැ;
පැන්තසස නැහැ; ඇඳුම නැහැ. අ්ම තරමින්ත නිදාගන්තන පැදුර් වත්ත
නැහැ. ශේවා ශසවරම ිවනා ශවසා තිශබන්තශන්ත. එම නිසා ශේ
දරුවන්ත ශවනුශවන්ත ශේ අවසවථාශක කිසියේ වැඩ පිළිශවළ්  සකසව
කළ යුුව තිශබනවා. ස ගැන කල්පනා කරසා ස ශවනුශවන්ත
යම්  කරනවා නේ ශබාශහාම ශහාඳයි. ස වාශේම traumatized
තත්තත්තවයට පත්ත වුණු දරුවන්තට උපශද් න වැඩසටහන්  සකසව
කරන්තන පුළුවන්ත නේ සකත්ත ශහාඳයි. පසු ගිය සුනාමි වයසනය
පැමිණි ශවසාශක අපි ස වැඩ පිළිශවළ ක්රියාත්තමක කළා. එය
ඉතාම සාර්ලථක වුණා. කවුරු ශහෝ ඉිනරිපත්ත ශවසා එම දරුවන්ත
ශවනුශවන්ත නැවතත්ත එම වැඩ පිළිශවළ ක්රියාත්තමක කරනවා නේ
ුණඟ් ම වටිනවා.
ශමම ගංවුර නිසා කුඹුරු ිව ාස ප්රමාණය්  පාළු ශවසා ගියා.
වපුරසා සතිය්  ශදක්  තිබුණු කුඹුරු ටික තමයි ශේ වුරට යට
වුශණ්. ශමශහම තත්තත්තවය්  මු වුණාම ඉසවසර නේ කෘිකර්ලම
අමාතයාං ශයන්ත අපි ශනාමිශල් බීජ සබාදුන්තනා. ස වාශේම
නැවතත්ත කුඹුර සකසව කරන්තන අව ය කරන මූික ිවයදේ අපි
සබාදුන්තනා. ස වැඩසටහන දැන්ත ක්රියාත්තමක ශවනවාද නැද්ද
කියන්තන මා දන්තශන්ත නැහැ. ිවශ වෂ වැඩසටහන්  හැටියට ශේ
කුඹුරු පාළු වුණු උදිවයට බීජ සබාශදන්තන කටයුු කරන්තන. ස
වාශේම ශේ කුඹුරු නැවත සකසව කරන්තන අව ය ිවයදම
සබාශදන්තනත්ත කටයුු කරන්තන.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

දැන්ත කථාව අවසන්ත කරන්තන ගරු මන්තීුමනි.
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ගුණ මි න්ද යාපා අවේවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு மஹிந்த யொப்பொ அரபவர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

එශහම කරනවා නේ ශේ වයසනශයන්ත වුණු බරපතළ හානිය
අවම කර ගන්තන පුළුවන්ත.
මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි ඔබුමා මට කථා කරන්තන
තව කාසය ශදන්තශන්ත නැති බව මා දන්තනවා.
ශේ කරුණු ශකශරහි රජශේ සහ ආපදා කළමනාකරණ
අමාතයුමාශේ අවොනය ශයාු  කරවමින්ත එම ශගාීන්තට බිත්තතර
ී සබා ශදන්තන අනිකුත්ත පහසුකේ සබා ගැීමම සඳහා අව ය
කරන මූික ිවයදේ ටික සබා ශදන්තන කියා ඉල්සා සිටිමින්ත
මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි මට කථා කරන්තන අවසවථාව
සබාදීම පිළිබඳව ඔබුමාටත්ත සවුතිවන්තත ශවමින්ත මශේ කථාව
අවසන්ත කරනවා.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීළඟට
අමාතයුමා.

ගරු

කරුණාරත්තන

පරණිවතාන

නිශයෝජය

ඊට ශපර කවුරුන්ත ශහෝ ගරු මන්තීවරශය්  මූසාසනය සඳහා
ගරු ු ජිබුර්ල රුණමාන්ත මන්තීුමාශේ නම ශයෝජනා කරන්තන.

ගුණ ල්ෂය්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි "ගරු ු ජිබුර්ල රුණමාන්ත
මන්තීුමා දැන්ත මූසාසනය ගත යුුය" යි මා ශයෝජනා කරනවා.

ප්රශ්්නය විමසන ලදින් සභා සේමත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අනුුණව ගුණ එඩ්වඩ් ගුණවස්කර මහතා මූලාසනවයන් ඉවත්
වූවයන් ගුණ ුඛජිබුර් රහුමාන් මහතා මූලාසනාරූඪ විය.

அதன் பிறகு, மொண்புமிகு எட்வட் குைரசகர அவர்கள்
அக்கிரொசனத்தினின்று அகலரவ, மொண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமொன்
அவர்கள் தகலகம வகித்தொர்கள்.
Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair,
and THE HON. MUJIBUR RAHUMAN took the Chair.

[අ.භා. 3.78]

ගුණ කුණණාරත්න පරණවිතාන මහතා (නිපුණතා
සසවර්ධාන හා වෘත්තීය පුහුු නිවයෝජය අමාතයුමා)

(மொண்புமிகு
கருைொரத்ன
பரைவிதொன
திறன்கள்
அபிவிருத்தி மற்றும் ததொைிற்பயிற்சி பிரதி அகமச்சர்)

The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister of
Skills Development and Vocational Training)

මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි පසුගිය ිනනවස ඇති වුණු
ගංවුර සහ නායයෑේ ිවපතින්ත ජීිවත අහිමි වුණු ශද්පළ හානිවසට
ස්  වුණු සිය ද ශදනා ශවනුශවන්ත ප්රථමශයන්තම අපශේ සංශකගය
පළ කර සිටිනවා.
ආණ්්ව ශමම ආපදා අවසවථාශකදී මැිනහත්ත වුශණ් දවසව
ශදකකින්ත පසුවයි කියා කින්ත කථා කළ ගරු මන්තීුමා කිකවා.
එය සේපූර්ලණ අසතයය් . ස ආපදාව සිදුූ  ශමාශහාශත්ත සිට ශේ
ද් වාම අශේ රශේ රාජය යන්තත්රණයත්ත සවශකච්ඡා ශසවවා
යන්තත්රණයත්ත ඉතාම දැඩි කැපීමකින්ත හා උනන්තදුවකින්ත ශේ
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ආපදාවට ස්  ූ  ජන ජීිවත යථා තත්තත්තවයට පත්ත කරන්තන වැඩ
කරමින්ත සිටිනවා. රාජය යන්තත්රණශේ නියුු ස සිය දශදනාටමත්ත
සෑම මේටමකම සිය දශදනාටමත්ත ස සවශකච්ඡා ක්රියාකාරිත්තවශේ
ශයශදන සමාජ යන්තත්රණයට සේබන්තෙ සිය ද ශදනාටමත්ත අපශේ
සවුතිය හා ශගෞරවය ශේ අවසවථාශකදී පුද කරනවා.
මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි ශේ ආපදාව ගැන අහන්තන
සැබුණු ශමාශහාශත්තම ජනාධිපතිුමා අගමැතිුමා ඉතා
ඉ් මනින්ත ක්රියාත්තමක ශවසා ඉතා ඉහළ ශපශළව කමිටුව්  පත්ත
කරසා අදාළ උපශදසව දීසා රාජය යන්තත්රණය ශමශහයූ වා. ස
සේබන්තෙශයන්ත ජනාධිපතිුමාටත්ත අගමැතිුමාටත්ත ආපදා
කළමනාකරණ ඇමතිුමාටත්ත අපශේ සවුතිය පුද කරනවා.
මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි අද ශේ ිවවාදය පුරා අප දැකපු
ශදය්  හැටියට ආපදා කළමනාකරණ අමාතයාං ය ශසාකු
ිවශකචනයකට ස්  වුණා. ශේ අවසවථාශක මම සඳහන්ත කරන්තන
කැමැතියි 2004දී සුනාමි වයසනය ශවන ුරු ආපදා
කළමනාකරණය සේබන්තෙශයන්ත ශේ රශේ අමාතයාං ය් 
ශනාතිබුණු බව. එශහම ිවෂයය්  ගැන කථා කශළව නැහැ. එශහම
රාජය අධිකාරිය්  හදසා තිබුශණ් නැහැ.
ස කාසශේ ශේ වාශේ සවවාභාිවක ආපදාව්  නියඟය් 
ගංවුර්  ආවාට පසුව සමාජ ශසවවා අමාතයාං ය මඟින්ත සමාජ
ශසවවා ශදපාර්ලතශේන්තුව මඟින්ත කිසියේ ශගීම්  කළා. එතැනින්ත
වැශඩ් අවසන්ත වුණා. නු ත්ත සුනාමිශයන්ත පසුව තමයි අප ශත්තරුේ
ගත්තශත්ත ශේ වාශේ ිවෂයය්  ශේ රටට අව යයි කියසා. ආපදා
කළමනාකරණ
අමාතයාං ය් 
ආපදා
කළමනාකරණ
මෙයසවථානය්  පිහිටුවා අවුරුදු 70්  ගියා අව ය කටයුු
ක්රියාත්තමක කරන්තන. එශහම නේ තවම අප ඉන්තශන්ත ආරේභක
අවධිශේයි. ස ආරේභක අවධිශේ යේ යේ දුර්ලවසතා ස් ෂණ
තිශබනවා. සමහර අය ුණවා ද් වන්තන හදනවා සවා අශේ රශේ
ශේ ආණ්්වට අදාළ අමාතයාං යට ආශකණික දුර්ලවසතා
හැටියට. අපි කියනවා ශේ වාශේ ජාතික ිවපත්  ආ ශවසාවකදී
ස ිවධියට අර්ලථ කථනය කරන්තන හදන්තන එපා කියසා.
මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි ආපදා කළමනාකරණ
අමාතයාං ය ඉතා ිවශිෂවට ශසවවාව්  අද ශේ අවසවථාශක කරශගන
යනවා. එහි තිශබන තා් ෂණික අ් පා්කේ අශනකුත්ත
සේබන්තධීකරණ අ් පා්කේ ශදස බැ දවාම සවා ශේ රශේ සෑම
ශදපාර්ලතශේන්තුවකටම සෑම අමාතයාං යකටම ශපාදුශක තිශබන
දුර්ලවසතා හැටියට මිස එක අමාතයාං යක අ් පා්ව්  හැටියට
දකින්තන අපට අමාරුයි. අප උත්තසාහ ගන්තන ඕනෑ ස
දුර්ලවසතාවින්ත ශකශමන්ත මිදී ් තිමත්ත රාජයය්  හැටියට ශේ
වාශේ ආපදාවසට ු ුණණ ශදන්තනයි. රට්  හැටියට අප අද
කල්පනා කරන්තන ඕනෑ අප වැඩ කරන්තන ඕනෑ "ආපදා" කියන
එක ශේ රශේ හැම දාම තිශබනවා කියන නිගමනශේ ඉඳසායි.
අපි දන්තනවා දීර්ලඝ කාසය්  තිසවශසව අශේ රශේ ශකාශහව ශහෝ
පළාතකට නියඟය්  තිශබන බව. ස නියඟයත්ත එ් ක ජනතාවට
ආපදාව්  ඇති ශවනවා. ශේ වාශේ සවවාභාිවක ආපදා එනවා. ු ුණද
ශගාඩ ගැසිේ ගැන අප අසා තිබුශණ් ඉතිහාසශේ ිවතරයි. නු ත්ත
2004 වර්ලෂශේදී සක සිද්ෙ වුණා. ස වාශේම මිනිසා ිවසින්ත හදා
ගන්තනා ූ  ආපදාවසටද අද අපි ස්  ී තිශබනවා. අත්ත වැරැදීේ නිසා
මහා භයානක ආපදා අපට සිද්ෙ වුණා. එශහම බැ දවාම
ශපශනනවා ශේ රට ිව ාස ආපදා සහිත රට්  බව; ආපදා රහිත
රට්  ශනාවන බව. අද ශසෝකයම ගත්තතත්ත ස වාශේ
තත්තත්තවයකයි තිශබන්තශන්ත. එශහම නේ අද අප ජන සමාජය් 
හැටියට ස සඳහා සූදානේ වන්තන අව යයි. ආපදාවසට සංශකදී වන
ආකාරයට අශේ රාජය ප්රතිපත්තතිය සමාජ ප්රතිපත්තතිය සහ අශේ
ජීවන චර්ලයාව හැඩ ගසවවා ගන්තන ඕනෑ. ස ශදසට අශේ ජන
සමාජය ශමශහයවන්තන ඕනෑ.
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[ගරු කරුණාරත්තන පරණිවතාන මහතා]

මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි ශේ කාරණය අපට අ දත්ත
ශදය් . එය අ දත්ත ශදය්  නිසා අපට වන අත්ත වැරැදීේ ශනාමඟ
යෑේ ශත්තරුේ ශනාගැීමේ සේබන්තෙශයන්ත ශසාකු ශචෝදනා
කාමයක ශේ රට හිර ශවසා තිශබනවා. එ්  එ්  ශකනාට ඇඟිල්ස
ිනගු කරන ශචෝදනා කරන මඩ ගහන ඉතාම දුර්ලභාගයසේපන්තන
තැනකට අශේ රශේ සමහර අං පත්ත ශවසා තිශබනවා. මා
කියන්තශන්ත අප ශමන්තන ශේ දුර්ලවසතාශවනුත්ත ගැසශවන්තන ඕනෑ
කියායි. එය සමාජ ආපදාව් . ස සමාජ ආපදාශවන්ත අපි
ගැසශවන්තන ඕනෑ.
මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි දැන්ත ඇති ී තිශබන ශේ
ිවපතින්ත ගැසීම සඳහා අපට ිව ාස ිවයදම්  යනවා. සුනිල්
හඳුන්තශනත්තති මන්තීුමාශේ කතාශකදී රුපියල් ස් ෂ 88 000ක
ිවයදම්  ගැන කතා කළා. ආපදා කළමනාකරණ අමාතයුමා
සමඟ මා ස ගැන කතා කළා. එුමා සඳහන්ත කශළව "නැහැ. ඊටත්ත
වඩා ිවයදම්  යාිව. බිියන 70කටත්ත වැඩි ිවයදම්  යාිව"
කියසායි. බිියන 70කට වැඩි ු දස් ! නු ත්ත අපි ශේ ු දස ශසායා
ගත යුු ශවනවා. ශමය අශේ අය වැශේ සඳහන්තව තිබුණු
ු දස්  ශනාශවයි. නු ත්ත ජනතාවශේ බදු බර වැඩි කරන්තශන්ත
නැතිව එම ු දස කිසියේ ආකාරයකට ශසායා ගන්තන ශවනවා.
සමහර ිවට අපට ආොර සු ළුව්  පවත්තවන්තන ශකිව. අප ස තරේ
ු දස්  ශසායාශගන ස ු දස ිවයදේ කරසා ශේ ආපදාශවන්ත ශගාඩ
එන්තන ඕනෑ. ඊට අව ය කරන ත් ශසවරු කිරීේ ශේ ශවසාශක
ශකශරමින්ත තිශබනවා.
මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි සමහර අය ඉල්සා සිටින්තශන්ත
ශේ සතිය ශදක ඇුළත ශේ සිය ද ිවසඳුේ ශගශනන්තන කියසායි.
එශහම තමයි ස අය ශයෝජනා කරන්තශන්ත. ඉඩේ පවරාගැීමම් 
සතිශයන්ත කරන්තන බැහැ. ශගවල් හැදීම්  දවසින්ත කරන්තන බැහැ.
සවාට කාසය්  අව යයි. ස කාසය ුළ අපි සවා ඉෂවට සිද්ෙ
කරන්තන ඕනෑ. එහි ප්රමාදය්  තිශබනවා නේ අප සිය දශදනා එකු
ශවසා එය ශකගවත්ත කරන්තන වැඩ කරශගන යන්තන අව යයි.
මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි අද අපි ආපදා ර් ෂණය් 
ගැන කතා කරනවා. ශේ ිවවාදශේදීත්ත මම දැ් කා ස ර් ෂණය
කිසියේ උපහාසයකට අපහාසයකට ස්  වනවා වාශේ ගතිය් .
අපි ඉතාම වගකීශමන්ත කියනවා ස ආපදා ර් ෂණ රමය අශේ
රටට හඳුන්තවා දුන්ත නිසා -පසු ගිය කාසශේ ශකෝටි 30ක
ර් ෂණය්  ූ  නිසා- ශකෝටි 300ක ප්රතිසාභය්  අපට සැබී තිශබන
බව. ස පසුගිය ගංවුර ශවනුශවන්ත. ස ගංවුර ආොර ස ආපදා
සහන ශබදා හැරීශේ ප්රමාදය්  තිශබන බව අපි දන්තනවා. නු ත්ත ස
තරේ ු දසක ප්රතිසාභය්  අපට අත්ත පත්ත ශවසා තිශබනවා. ස
සමාජ ආර් ෂණ ර් ෂණයට අප ගිය නිසා -ස ප්රතිර් ෂණ රමයට
අප ශගාසව තිශබන නිසා- ශමවර ආපදාව ශවනුශවනුත්ත ශසාකු
ු දස්  අපට සැශබනවා. එය රට්  හැටියට අප සබාගත්ත ශසාකු
සහනය් . එම නිසා අශේ අගමැතිුමා කියපු ස අදහසට ිව ාස
වටිනාකම්  තිශබනවාය කියන එක මා ශේ ශවසාශක සඳහන්ත
කරන්තන කැමැතියි.
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සේපාදනය කරන්තනට අව ය ශවයි. ශේ ිවශේුංග මන්තීුමා අප
සිය ද ශදනාම ගංවුරට යට වන ප්රශද් නිශයෝජනය කරන අය.
සමහර ශවසාවට අපි දැකස තිශබනවා සමහර ප්රශද් වස ඉඩේ
සබා දුන්තනාම ස ඉඩමත්ත ආපදාවට ස්  වුණු ඉඩමත්ත ශදකම තබා
ගන්තනා අය ඉන්තනවා. ඉසවසරහට එශහම ිවසඳුේ ක්රියාත්තමක
කරන්තන ගිශයාත්ත අපි ක්රියාත්තමක කරන්තශන්ත "අටුව කඩසා පුටුව
හදන" ිවසඳුේ. එශහම කරන්තශන්ත නැතිව ඉතාම තද ීමති රීති
ඔසවශසව තමයි අපට ශේ යළි ශගාඩනැඟීම කරන්තන සිදුශවසා
තිශබන්තශන්ත. සශකදී පාශර්ල ශබෝඩ් අල්සන ජනප්රිය රැල්ශල්
ිවශරෝෙතාවසට ශේ සමාජය ශමශහයවන්තන එපා කියසා ශේ රශේ
සවාට සේබන්තෙ වන්තන උනන්තදුව්  ද් වන අයශගන්ත අපි ඉල්සා
සිටිනවා. ශේ වාශේ ආපදා ගැන ඉතාම සංශකදීව කල්පනා කළ
යුු කාසය දැන්ත ඇිවල්සා තිශබනවා. අද අපි බැ දශවාත්ත ශේ
ආපදාවන්තට ස්  ූ  සෑම ිනසවත්රි් කයකම පාශහව ිව ාස පිරිස් 
ආපදාවට ස්  ශවසා තිශබනවා.
රත්තනපුරශේත්ත කළුතරත්ත ගාල්ශල්ත්ත ිව ාස ජන ජීිවත
ප්රමාණය්  අහිමි වුණා. ිවනා ූ  ජීිවත ගත්තශතාත්ත; මිය ගිය අය
ගත්තශතාත්ත වැඩි ශදශනකු මිය ගිහිල්සා තිශබන්තශන්ත ගංවුර නිසා
ශනාශවයි කියන එක අපි කල්පනා කර බසන්තන ඕනෑ. ගංවුර
නිසා ශනාශවයි වැඩි ශදශන්  මිය ගිශේ නාය යාේ නිසායි.
ගංවුශරන්ත කිසියේ ආකාරයකට ආර් ෂාීම පිළිබඳව අශේ
සන්තනිශකදන යන්තත්රණය සාර්ලථක ශවසා තිශබනවා. 64 000්  යට
වුණු ශකාළඹ ිනසවත්රි් කශේ එක ජීිවතය් වත්ත හානියට පත්ත
වන්තශන්ත නැතිව ස ජීිවත ගසවා ගන්තන එදා අපට හැකියාව
සැබුණා. ශමවර ගංවුර එනශකාටත්ත ශසාකු සන්තනිශකදනය් 
මඟින්ත ශකාළඹ ිනසවත්රි් කශේ ජනතාව ශබ්ලරා ගැීමමට හැකියාව
සැබුණා. අශේ ගරු මන්තීුමා ප්රකා කළා වාශේ සමහර
ප්රශද් වස රත්තනපුර ප්රශද් ශේ පැය ුනකට කින්ත ජනතාවට
අයින්ත ශවන්තන කියසා ශසාකු දැනුවත්ත කිරීම්  කළා. සමහර අය
අයින්ත වුණා. ශකාශහාම වුණත්ත ජීිවත හානියට ස්  වුශණ්
ගංවුශරන්ත ශනාශවයි කඳුකර නාය යාේ නිසායි. මම ශේ
ශවසාශක සඳහන්ත කරනවා ශමය ශගෝසිය පරිසර ශවනස්  නිසා
ශගෝසිය ශද් ගුණික ශවනස්  නිසා සිද්ෙ වන ශදය්  බව ඉතා
පැහැිනියි කියන එක.
එය වැඩි ිනයුණු කරන්තන අපශේ
ක්රියාකාරිත්තවයත්ත බසපා තිශබනවා. ශත්ත වගා කළ ප්රශද් පමණ් 
ශනාශවයි නාය ගිශේ. මහා වනාන්තතරත්ත නාය ගියා. එම නිසා අද
ශේ ඇති වන්තනා ූ  ආපදාව ශගෝසිය පරිමාණ සංසිද්ධිය් . රට් 
රජයය්  හැටියට සකට ් තිමත්තව ු ුණණ ශදන්තන අපශේ
ශද් පාසන යන්තත්රණයත්ත ස වාශේම සමාජ යන්තත්රණයත්ත
දැනුශමන්ත හැකියාවන්තශගන්ත සහ ආකල්පවින්ත
් තිමත්ත
කරන්තනට අපි වැඩ කරන්තන ඕනැ. ස සේබන්තෙශයන්ත ශේ
පාර්ලිශේන්තුවටත්ත ශසාකු යුුකම්  තිශබනවාය කියන එක මම
ශවසාශක සඳහන්ත කරමින්ත මශේ කථාව අවසන්ත කරනවා.
ශබාශහාම සවුතියි.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ශබාශහාම සවුතියි.

මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි ශේ පැමිණි ආපදාශවන්ත ශගාඩ
සමටත්ත මුවට එන්තනා ූ  ආපදාවින්ත ශගාඩ සමටත්ත අප ිහිල්
රාජයය්  හැටියට වැඩ කරසා හරි යන්තශන්ත නැහැ.

මීළඟට ගරු ජානක ව් කුඹුර මන්තීුමා.

අපට ඉතාම තදබස ීමති - රීති ඔසවශසව තමයි ශේ කටයුත්තත
කරන්තන සිදුශවසා තිශබන්තශන්ත. උදාහරණය්  හැටියට ගත්තශතාත්ත
අද ඉඩේ පවරා ගැීමම්  අව ය ශවසා තිශබනවා. රශේ ඉඩේ
පිළිබඳ ීමතිය තිශබන්තශන්ත ශේ වාශේ හිනසි වැඩ කටයුුවසට
උපකාර වන ආකාරයට ශනාශවයි. එශහම නේ අපට නව ීමති රීති

ගුණ ජානක ව්කුඹුර මහතා

[අ.භා. 3.28]
(மொண்புமிகு ஜொனக வக்கும்புர)

(The Hon. Janaka Wakkumbura)

මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි ශේ වයසනය ඇති ශවනවාය
කියසා කින්ත දැන්තවුවාය කිකවාට රත්තනපුර ප්රශද් ශේ ඕනෑම
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ශකශන්  දන්තනවා අවුරුද්ද පුණශවසා ිනන 45කින්ත ගංවුර් 
එනවා කියසා. සක අශේ සීයසාශේ කාසශේ සිටම දන්තනවා. උශද්
ගරු ශජෝන්ත ශසශනිවරත්තන ඇමතිුමාත්ත සක කිකවා. එශහම
ගංවුර පුංචියටත්ත එනවා; ශසාකුවටත්ත එනවා. මට මතකයි 2003
ශසාකු ගංවුර්  ආවා. ඊට ඉසවසර කියනවා අහසා තිශබනවා
7 48 ශසාකු ගංවුර්  ගැ දවා කියසා. අපට ශමශත්  කාසය් 
මතක තිබුශණ් 2003 ගංවුර ගැනයි. අවුරුද්ද පුණ ශවසා ිනන
45කින්ත ගංවුර්  එනවා කියසාත්ත මතය්  තිශබනවා. සකට පුංචි
සැහැසවතිීම්  ශවනවා. හැබැයි ස වාශේ ගංවුර්  එනවා කියසා
පසු ගිය ගංවුරට කින්ත දනුේ දුන්තනා නේ ජනතාවශේ ිවනා
වුණු ශද්ශපාළ ිව ාස ප්රමාණය්  ඉතිරි කර ගන්තන තිබුණා. පැය
ුනකට කින්ත announce කළාට පාරවල් යටශවසා තිශබද්දී
ගංවුශර්ල යන්තන පුළුවන්තද? ස නගරශේ ශපාඩ්ඩ්  එහා-ශමහා
යන්තන පුළුවන්ත. එශහම ඇශරන්තන ගුවන්තිවදුිශයන්ත දැනුවත්ත
කළාද? රූපවාහිනිශයන්ත දැනුවත්ත කළාද? නැහැ. ශේ ශපාඩ්ඩ් 
එහාට-ශමහාට කරසා වැඩ්  නැහැ. අශේ ගරු තසතා අුශකෝරස
ඇමතිුමිය ශේ ගරු සභාව ුළ ඉන්තනවා. කරන්තශගාඩ පාශර්ල
ගිහිල්සා දැනුවත්ත කිරීම්  කරන්තන පුළුවන්තකම්  තිශබනවාද?
යන්තතේ වහින ශකාට ස ප්රශද් ය යට ශවනවා. ස මා ජීවත්ත වන
ගේ ප්රශද් ය. "ශමන්තන ශමශහම ශදය්  එනවා" කියසා ස දැනුවත්ත
කිරීම කරන්තන ඕනෑ ස ශද් එන්තන කින්ත. හැබැයි ඊශේ දවශසව ශපෝය දවශසව- රශේ ශසාකු ිවපත්  වනවා කියසා කවුරු හරි
කියසා මිනිසවසු ස පිළිබඳව ශසාකු භයකින්ත හිටියා. ශ් න්තදර බසන
කේටිය යම්  කිකශවාත්ත මිනිසවසු භයයි. හැබැයි ශේ ගංවුර ඇති
ූ  ශමාශහාශත්තම මම පාර්ලිශේන්තුවට ඇිවල්සා ස බව සඳහන්ත
කළා. මට එශවශල් කිරිඇල්ස ඇමතිුමා කිකවා "ගශේ යන්තන"
කියසා. හැබැයි මම එුමාට කිකවා මට ගශේ යන්තන බැරි හින්තදායි
ශමතැනට ආශක කියසා. ඇයි? මම එතශකාට සිටිශේ ශකාළඹ.
මට රත්තනපුරයටවත්ත යන්තන ිවධිය්  නැති වුණා. ඊට පසවශසව මම
ශබාශහාම අමාරුශවන්ත  න 8 ශවනශකාට රත්තනපුරයට ගියා. මම
තනිශයන්ත යනවා කියසා රංජිත්ත ද ශසායිසා මන්තීුමාත්ත ආවා. අපි
ශදශදනා ඔරශසෝසු කණුව ළඟ පාන්තදර 2.00 ශවනකල් සිටියා. මට
එතැන ඉඳසා යන්තන ිවධිය්  නැති නිසා මම ස අවට බැ දවා.
හැබැයි හු දාශක ශබෝේටු ශදක්  තියාශගන හු දාශක අය
එශවශල්ත්ත ස ප්රශද් ශේ ජනතාව ශබ්ලරා ගත්තතා.
රත්තනපුර ශපාසිසිය එශවශල් පුළුවන්ත මහන්තසිය්  දරා ස අවට
සිටින ජනතාව ශබ්ලරා ගන්තන කටයුු කළා. අප ශදශදනා මශේ
හිතවශතකුශේ ශගදරට ගියා. මම ආපුණ පාන්තදර 5.00ට එතැනට
ඇිවල්සා ශපාසිසියට ගිහිල්සා කිකවා "මාව ශගාඩබිමකට දමන්තන
මම පයින්ත යන්තනේ" කියසා. එුමන්තසා මාව ු වගමට ශගනැල්සා
දැේමාම මා එතැන සිට පයින්ත ගියා. ඇමතිුමනි ඊට පුණවදා උශද්
පාන්තදර මම නැඟිටසා බසන ශකාට කසවානට යන පාශර්ල හතර
ශපාළක ශසාකුවට නාය ගිහිල්සා තිබුණා. කරිවටින්ත එහාට යන්තන
කාටවත්ත පුළුවන්තකම්  තිබුශණ් නැහැ. මම ඉසවශසල්සාම තවත්ත
ශකශනකුත්ත එ් ක නාය ගිය හැම කන්තද්  ු දුනකටම වාශේ ගියා.
එතශකාට පාරවල් ඔ් ශකෝම වැහිසා තිබුශණ්. ස බව කිරිඇල්ස
ඇමතිුමාත්ත දන්තනවා; අශේ ිවශේුංග මන්තීුමාත්ත දන්තනවා;
පරණිවතාන නිශයෝජය ඇමතිුමාත්ත දන්තනවා. ස හැම කන්තද් 
උඩින්තම මම පයින්ත ගියා. එතශකාටත්ත නාය යෑශේ අවදානම
තිබුණා. මට යන්තන රමය්  නැති හින්තදා කිශසෝමීටර්ල 4්  පයින්ත
ගිහිල්සායි මම කසවානට ගිශේ. ආශයත්ත වැසවශසවම පාන්තදර 3ට
මට පරණිවතාන නිශයෝජය ඇමතිුමා කිකවා "ඔබුමාව මම
හවසට chopper එශකන්ත රත්තනපුරයට එ් ක යන්තනේ" කියසා.
මම කිකවා "නැහැ මම ඉතිරි ටිකත්ත ඇිවදසා එන්තනේ" කියසා. මම
පාන්තදර 3ට ආපුණ ආවා. ඇමතිුමනි මම එතැනට ගියා කියසා අර
නාය යාමට හසුවුණු මිනිසවසුන්තට පණ එන්තශන්ත නැහැ. හැබැයි
ශකවැල්කඳුර ප්රශද් යට ශපාඩ්ඩ්  ශමහා නාය ගිය තැන තිබුණු
ශගදර්  ළඟට මම ගියා. ස අේමා ශබාශහාම අමාරුශවන්ත ස ශේ
හදාශගන තිබුශණ්. ස අේමාශේ මහත්තතයා ශබෝේබය්  වැිනසා

දැනට අවුරුදු 70කට පමණ ඉසවශසල්සා මිය ගිහින්ත. මම එතැනට
ගියාම මශේ අත අල්සා ශගන ස අේමා කිකවා "මම ශමච්චර
ශවසා ඇඬුශක නැහැ. මශේ දුක අහන්තන කවුරු හරි ආවා. සක
නිසා මම ශේක කියනවා" කියසා. "මශේ මහත්තතයා නැති වුණාට
පසවශසව මම දවල්ට දළු කඩසා හවසව වරුශක ගේමිරිසව කඩසා
තනිවම මහන්තසිශයන්ත රුපියල් ස් ෂ 25්  ිවතර ශහායා ශගන
හදා ගත්තත ශේ අද ශදබෑ ශවසා ගිහින්ත මාවත්ත එ් කම නාය ගියා
නේ මීට වඩා ශහාඳයි" කියසා ස අේමා මට කිකවා. ගරු
ඇමතිුමනි ස වාශේ තත්තත්තවයට පත්ත වුණු ිව ාස පිරිස්  ස
ප්රශද් වස ඉන්තනවා.
ශේ report එක ගන්තශන්ත ශකාශහන්තද? NBRO එශකන්ත report
එක්  ගන්තනවා. එතශකාට ස ශගාල්සන්ත කිකශවාත්ත "ශමතැන
පිනංචියට සුදුසුයි ඉන්තන" කියසා ජනතාව එතැන ඉන්තනවා
"යන්තන" කියන ශකාට යනවා. ඇමතිුමනි නාය යෑශේ
අවදානම්  තිශබන අයගම පින්තතැන්තන කියන ගමට මම ඊශේ
හවස ගියා. ස ගශේ කේටිය ආවාම මම කිකවා NBRO එශකන්ත
ඇිවල්සා බැ දවාට පසවශසව "ඉන්තන කිකශවාත්ත ඉන්තන යන්තන
කිකශවාත්ත යන්තන" කියසා. එතැන හිටපු පුද්ගසශය්  මට කිකවා
"දැන්ත ඔබුමන්තසා කියනවා ඉන්තන කිකශවාත්ත ඉන්තන කියසා.
හිටිශයාත්ත අපි වැළිසා යන තැනට තමයි සශ්  report එක
ශදන්තශන්ත" කියසා.
ස ශගදරක ශකශන්  එශවශල්ම ගිහිල්සා මට ශගනැල්සා
දුන්තනා NBRO එශකන්ත දීපු report එක් . දැන්ත මා ළඟ සක
තිශබනවා. සශ්  ශමාක් ද තිශබන්තශන්ත? සශ්  2009 වර්ලෂශේදී
කියනවා "ශමතැන නාය යන්තශන්ත නැහැ" කියසා. එතශකාට ශේ
නාය යන්තශන්ත නැහැයි කියපු ශේ NBRO එශකන්ත ගිහිල්සා හරි
ශවන කවුරු හරි ගිහිල්සා හරි ශහායා ශදන්තන කියසා මම
කියනවා. ඇමතිුමනි ශේ වාශේ වාර්ලතා ශදක්  මට හේබ වුණා.
නිකේ ගිහිල්සා බසා "ශමතැන ශහාඳයි ශමතැන ශහාඳයි"
කියන්තශන්ත නැතිව මිනිසවසු පිනංචි කරවන තැනක පිනංචි කරවන්තන
ඕනෑ හරියටම ිව වවාසය්  තියසායි.
ඊශේ සුසිල් ශේමජයන්තත ඇමතිුමා ඉන්තන ශකාට එ් 
පුද්ගසශයකු ඇිවල්සා කිකවා "මශේ ශේ වශේ ඔ් ශකෝම අයින්ත
කළා මශේ තැන ිවතර්  නාය යන්තශන්ත නැහැයි කියසා මාව
ිවතර්  තිබ්ලබා" කියසා. මශේ ශගදරට උඩ පැත්තශතන්ත තිශබන
ශගදර අයත්ත ඉවත්ත කළා. "නාය යන එක ශවන්තශන්ත මශේ ශගට
උඩ පැත්තශතන්ත තිශබන ශේ ගාවට ිවතරද?" කියසා ඔවුන්ත ඇුණවා.
ස අයට කියසා තිශබනවා "මිිමීටර්ල 700කට වඩා වැසවශසාත්ත
ශගදරින්ත අයින්ත ශවන්තන" කියසා. ස මනුසවසයා කියනවා " න
72.00ට ිවතර මිිමීටර්ල 700්  වැසවශසාත්ත කියසා වහින දවසට මම
එළි වනුරු දරුවන්ත ශදශදනා ළඟ ඇහැරසා ඉන්තන ඕනෑ" කියසා.
ශමශහම මිනිසවසු පිනංචි කරන්තන පුළුවන්තද? ශේ නාය යාම නිසා
අවතැන්ත ශවච්ච ිව ාස පිරිස්  ඉන්තනවා. අයගම නගරය අද
නැත්තතටම නැතිශවසා තිශබනවා. ගංගාරාම පන්තසශල් නායක
හාු දුරුශවායි ශපාසිසිශේ සවථානාධිපතිුමායි අශේ අයගම හිටපු
සභාපතිුමායි පාන්තදර 6.00ට ිවතර ගංවුර බසන්තන ආවාම
දැ් කා කන්තශද් ගසව ඇස ශවනවා. ශේ බව දැකසා ශගවල් 75
සිටින ඔ් ශකාටම ඉවත්ත ශවන්තන කියසා කිකවා. ශගවල්වින්ත
ඉවත්ත ශවන්තන කියසා ටික ශවසාව්  ගත වුණා. ු ළු කන්තදම නාය
ගියා. ශගවල් 75 තිබුණු තැන්  නැහැ; කඩ ශේළිය තිබුණු තැන් 
නැහැ. නාය යාම නිසා ස කන්තද ඇිවල්සා වැටුශණ් එතැන තිබුණු
ශවසට. ගරු ඇමතිුමා එතැන ඇති වුශණ් සුනාමි තත්තත්තවය් .

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්තීුමා තව ිවනාඩියක කාසය්  තිශබනවා.
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ගුණ පාිත රසවග බණ්ඩාර මහතා

(மொண்புமிகு பொலித ரங்ரக பண்டொர)

(The Hon. Palitha Range Bandara )

ගරු ජානක ව් කුඹුර මන්තීුමා මට ශපාඩි කාරණය් 
කියන්තන ඉඩ ශදනවාද?

ගුණ ජානක ව්කුඹුර මහතා

(மொண்புமிகு ஜொனக வக்கும்புர)

(The Hon. Janaka Wakkumbura)

කියන්තන ගරු ඇමතිුමා.

නිසා ශවන තැන්තවසට ගිහිල්සා තිශබනවා. දැන්ත ඔවුන්තට
එතැනිනුත්ත යන්තන කියසා කියා තිශබනවා. අවුරුදු දහශයන්ත දහයට
තැනින්ත තැනට යවන්තශන්ත නැතිව අපි සිය ද ශදනාම එකුශවසා ස
අය සුර් ිත කරන්තන ඕනෑ. [බාො කිරීම් ]
ගරු ඇමතිුමා ිනසවත්රි්  සේබන්තධීකරණ කමිටුවට
ජනාධිපතිුමා ආපු ශවසාශක ශේ කාරණය ගැන කිකවාද කියසා
අහන්තන. අපි ශේ කාරණා ගැන කථා කරනශකාට ඔබුමන්තසා
හිතන්තශන්ත අපි ඔබුමන්තසාශේ තරහකාරශයෝ කියසායි.

ගුණ පාිත රසවග බණ්ඩාර මහතා

ගුණ ගාමිණී විජිත් විජයුඛණි වසායිසා මහතා

(The Hon. Palitha Range Bandara)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni Zoysa)

(மொண்புமிகு பொலித ரங்ரக பண்டொர)

ගරු මන්තීුමා ශපබරවාරි මාසශේ 23 වැනිදා රත්තනපුරශේ
පැවැත්තවුණු ප්රාශද්ය ය සංවර්ලෙන කමිටු රැසවීශේදී වාරිමාර්ලග
ඉංජිශන්තරු සහ ඉඩේ පරිහරණ කමිටුව ශේ පිළිබඳව පැහැිනිවම
කියසා තිබුණා. ස වාශේම මැයි මාසශේ 25 වැනිදා "ස් බිම"
පුවත්ත පශත්තත්ත තවත්ත පුවත්ත පතකත්ත ශේ නාය යෑේ පිළිබඳව
වාශේම කසවාන ප්රශද් ශේ ශත්ත වගාවත්ත එ් ක ග්රාම ශසවවා වසේ
33න්ත 79් ම නාය යෑමට ස්  ශවනවාය කියසා අනුරු
ඇඟීම්  කරසා තිශබනවා. ඔබුමන්තසාශේ ශකාේඨාසශේ
මහජන නිශයෝජිතුමන්තසා හැටියට ස අවසවථාශකදී ස පිළිබඳව
බසන්තනත්ත තිබුණා.

ගුණ ජානක ව්කුඹුර මහතා

(மொண்புமிகு ஜொனக வக்கும்புர)

(The Hon. Janaka Wakkumbura)

ගරු ඇමතිුමනි රත්තනපුර ිනසවත්රි් කශේ ශදස් ෂ ගණන් 
දැන්ත ිවපතට පත්තශවසා ඉන්තනවා. සක පවුල් පනසවපන්තදාශහව වරදද
ශදස් ෂ ගණශන්ත වරද කියසාද ඔබුමන්තසා කියන්තශන්ත? ශකායි
කන්තදද නාය ගිශේ? සකශන්ත ඔබුමාට මම report එක්  ගැන
කිකශක. ශේ report එක දුන්තශන්ත "නාය යන්තශන්ත නැහැ" කියසා.
"නාය යන්තශන්ත නැහැ" කියසා report එශ්  තිබුණත්ත ස ශගදර
නාය ගියාය කියසා තමයි ශේ කියන්තශන්ත. අපි සද්භාවශයන්ත යුුවයි
කථා කරන්තශන්ත. මම ස ශවසාශකදීත්ත කිකවා "ශේ කාරණශේදී අපි
ඔ් ශකාම එකට එකු ශවසා කටයුු කරන්තන ඕනෑ"ය කියසා. ස
පිළිබඳව ඕනෑම ශකශනකුශගන්ත අහන්තන. සකයි මම කියන්තශන්ත
අයගම ප්රශද් ය නාය ගියත්ත අ්ම ගණශන්ත එකම සශත් 
සිකපාශව් වත්ත මැරුශණ් නැහැ කියසා. හැබැයි අහස පහළ
තිශබන ශගවල් ඔ් ශකාම ටික කඩාශගන ගියා. ශේ නාය යාමත්ත
එ් ක අඩි තිහක ිවතර රැල්ස්  ආවා. ස පැත්තශත්ත තිශබන ශගවල්
ඔ් ශකාම කැඩිසා ගියා. පන්තසසත්ත කැ්ණා. ශේ වාශේ ශසාකු
ිවනා ය්  ශවසා තිශබනවා. දැන්ත සකට අපි ිවසඳුම්  ශහායන්තන
ඕනෑ. නිශයෝජය ඇමතිුමාත්ත එතැනට ගිහිල්සා හිටියා. එතැන
පුංචි කන්තද්  තිශබන්තශන්ත. ස කන්තද එතැනින්ත ඉවත්ත කරන්තන
පුළුවන්ත. එශහම නැත්තනේ ශමතැනට යේකිසි පිළියම්  ශයාදසා
ශේ නගරය ආර් ෂා කරසා ශදන්තන කියායි මා කියන්තශන්ත.
සශතාශසව තිබුණු ය තකරණ කිශසෝමීටර්ල ශදක්  ිවතර ඈතකින්ත
තමයි තිබුශණ්. ශේ ප්රශද් වස ඉන්තන ජනතාව ආපසු ශේ වාශේ
පුංචි කඳු උඩට ශගනිහිල්සා පිනංචි කරන්තන එපා. ඔවුන්ත ශවනුශවන්ත
පුංචි නගර හදන්තන ඕනෑය කියා අපි කියනවා. එක තැනකින්ත
අ් කර 25්  ිවතර අරශගන පවුල් ශදුන්ත සියය්  ශගනැල්සා
පිනංචි කරන්තන පුළුවන්ත. එතැන පුංචි නගරය්  හදසා තේටු නිවාස
ශහෝ ඉින කරන්තන. තමන්තශේ ඉඩමට ගිහිල්සා ශත්ත දළු ටික
කඩාශගන ශහෝ රබර්ල කිරි ටික කපාශගන ඇිවල්සා බශයන්ත
සැශකන්ත ශතාරව ජීවත්ත ශවන්තන පුළුවන්ත පුංචි නරගරය් 
හැදුශවාත්ත ශේ ප්ර වනයට ිවසඳුම්  සැශබනවාය කියා මා හිතනවා
ගරු ඇමතිුමනි. අපි නැවත වර්  ඔවුන්තව ශගනිහිල්සා පිනංචි
කරවන්තශන්ත කන්තදක. කසවාන ආසනශේ කන්තද්  නැතිව පිනංචි
කරන්තන තැන්ත නැහැ. 2003 පිනංචි කරපු අය 2009 ආපසු නාය යාම
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(மொண்புமிகு கொமினி விஜித் விஜயமுனி தசொய்சொ)

නැහැ නැහැ.

ගුණ ජානක ව්කුඹුර මහතා

(மொண்புமிகு ஜொனக வக்கும்புர)

(The Hon. Janaka Wakkumbura)

ගරු ඇමතිුමා
ිනසවත්රි්  සේබන්තධීකරණ කමිටුවට
ජනාධිපතිුමා ආපු ශවසාශක මම තමයි ශයෝජනා කශළව "අයගම
නගරය සුර් ිත කරන්තන රමශකදය්  තිශබනවා. සක කරසා
ශදන්තන" කියසා.

ගුණ ගාමිණී විජිත් විජයුඛණි වසායිසා මහතා

(மொண்புமிகு கொமினி விஜித் விஜயமுனி தசொய்சொ)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni Zoysa)

එකට ඡන්තදය කරපු ශකනාශන්ත.

ගුණ ජානක ව්කුඹුර මහතා

(மொண்புமிகு ஜொனக வக்கும்புர)

(The Hon. Janaka Wakkumbura)

එදා මම සවුතියකුත්ත කළා. ඔබුමන්තසා හරියට ශේ වැශඩ්
කරනශකාට අපි ස ශවනුශවන්ත කරන්තන පුළුවන්ත උදකව කරනවා.
ජනතාවශේ පැත්තශතන්ත තිශබන අ් පා්ව තමයි අපි
තු න්තනාන්තශසවසාට කියන්තශන්ත.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්තීුමා ඔබුමාට සැබී ඇති කාසය අවසානයි.

ගුණ ජානක ව්කුඹුර මහතා

(மொண்புமிகு ஜொனக வக்கும்புர)

(The Hon. Janaka Wakkumbura)

රත්තනපුර ිනසවත්රි් කය කියන්තශන්ත හැම දාම ගංවුරට ස්  වන
ප්රශද් ය් .
2003 වසශර්ලදී මශේ ජීිවතය ශබ්ලරුශණ් මට පීනන්තන පුළුවන්ත
නිසායි. මම ගිය ඔරුව ශපරළුණා. ගහකට නැඟසා තමයි මම
ශබ්ලරුශණ්. එශහම ශකශන්  හැටියට මට අහිංසක මිනිසවසු වහස
උඩ ඉඳ ශගන කථා කරන ශකාට ශබෝේටුව්  එවන්තන කියන
ශකාට යවන්තන එක්  තිබුශණ් නැහැ. -මූසාසනාරූඪ ගරු
මන්තීුමනි මට තව ිවනාඩියක කාසය්  ශදන්තන.- නාය යාශමන්ත
මිය ගිය හත්ත ශදශනකුශේ මිීම වළසන්තන අයගමට මිීම ශපේටි
තිබුශණ් නැහැ. මිීම ශපේටි සාේපුව්  තිබුශණ් නැහැ. කසවානට
කථා කළාම සශ්  තිබුණු මිීම ශපේටි ටික ඉවරයි කිකවා
ශකවැල්කඳුර ප්රශද් යට ශගනිහිල්සා. ගුවනින්ත ිවතරයි මිීම
ශපේටිය්  ශගන යන්තන පුළුවන්ත වුශණ්. මම කිකශක නැති
ශකශන්  නැහැ; හැශමෝටම කිකවා. "ගුවනින්ත එවනවා" කිකවා.
මට අන්තතිමට ස මිනිසුන්තට කියන්තන වුශණ් පුළුවන්ත ිවධියකට
වළසා ගන්තන කියසායි. අන්තතිමට වැළ දශක ගශේ කේටිය සෑි
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ගහසා හදපු ශපේටිවස දමසා. ගුවන්ත පැය 290් ද ශකාශහවද ගියා ද.
ස වුණාට ඔවුන්තශේ පවුල්වස අයශේ අන්තතිම -අවසාන- ඉල්සිම
ඉෂවට කරන්තන බැරි වුණා. සෑි ගහසා හදපු නිකේ ශපේටියක
දමසා වළසන්තන වුණා; අර ශපේටි ටික ශගන්තවා ගන්තන බැරි වුණා.
ස නිසා ස ප්රශද් වස තිශබන අ් පා් ගැන අපි යම්  කිකවාම
අහන්තන. අපි උදවු කරනවා. ඔබුමන්තසාට යේ වැඩ පිළිශවළ් 
හදසා කළු ගඟ ශවන පැත්තතකට යවන්තන පුළුවන්ත නේ අපි සකට
ඕනෑ ශවසාවක එකඟයි. ස නිසා වැඩ පිළිශවළ්  හදන්තන ඕනෑ.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)
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2016 ූනි මාසශේ සිට ඔ් ශතෝබර්ල මාසය ද් වා ිවයළි
කාසගුණය්  තිබුණා. ස නියඟය නිසා ජනතාව ආපදාවට ස් 
වුණා. ඉන්ත පසු ශේ ද් වා ිව ාස නියඟය්  තිශබනවා. කෑගල්ස
අරණායක ප්රශද් ශේ ජනතාව ජස ගැසිේවින්ත නාය යාේවින්ත
ිවපතට පත්ත වුණා. ස වාශේම 2079 මැයි මාසශේ ශමම ජස ගැසිම
ඇති වුණා. මම ශේ කියපු සිය දම වයසනවසට අප රජය ශේ
ද් වා රුපියල් බිියන 70කට වැඩි ු දස්  ිවයදේ කරසා ස
ජනතාව සඳහා සහන සසසා තිශබනවා. රුපියල් බිියන 70් 
කියන්තශන්ත රුපියල් ශකෝටි 7 000් . දැනට රුපියල් ශකෝටි
7 000ක ු දස්  ශවන්ත කරසා ශේ වයසනවින්ත පීඩාවට පත්ත වුණු
ජනතාවට සහන සසසා තිශබනවා.

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්තීුමනි දැන්ත කථාව අවසන්ත කරන්තන.

ගුණ ජානක ව්කුඹුර මහතා

(மொண்புமிகு ஜொனக வக்கும்புர)

(The Hon. Janaka Wakkumbura)

තු න්තනාන්තශසවසා ස වැඩ පිළිශවළ හදසා කියන්තන. අපි හරි
ශද්ට හරි පැත්තශත්ත ඉඳසා "හරි" කියසා කියනවා. අශපන්ත පසවශසව
එන පරේපරාවසටවත්ත ගංවුර නිසා ශේ වාශේ ිවපත්  ඇති
ශනාශවන්තන කටයුු කරන්තන මැිනහත්ත ශවන්තන කියසා ශේ
ආණ්්ශවන්ත ඉල්සමින්ත මා නිහඬ ශවනවා ශබාශහාම සවුතියි.

[අ.භා. 3.40]

ගුණ අවශ්ෝ් අවේසිසහ මහතා (ප්රවාහන හා සිවිල් ගුවන්
වස්වා නිවයෝජය අමාතයුමා)

(மொண்புமிகு அரசொக் அரபசிங்க - ரபொக்குவரத்து மற்றும்
சிவில் விமொனச் ரசகவகள் பிரதி அகமச்சர்)

(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of
Transport and Civil Aviation)

මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි මට ශේ අවසවථාව සබා දීම
පිළිබඳව මම ඔබුමාට සවුතිවන්තත ශවනවා. ශේ රටට සවවාභාිවක
වයසනය්  ඇති ී තිශබන අවසවථාශක ස වයසනශයන්ත පීඩාවට පත්ත
වුණු ආපදාවට ස්  වුණු ජීිවත අහිමි වුණු සිය ද ශදනා ගැනම
කනගාටුව ප්රකා කරමින්ත මම ශේ ිවවාදයට සහභාගි ශවනවා. මම
හිතන ිවධියට ශමවැනි වයසනවසට ප්රොන ව ශයන්තම ශහවු
වන්තශන්ත මානවයා ිවසින්තම කරන සද යේ යේ ක්රියාකාරකේ.
මනුෂයයා ිවසින්තම කරන සද යේ යේ ක්රියාකාරකේ නිසා
ශසෝකශේ ශද් ගුණික ිවපර්ලයාස ිව ාස ප්රමාණය්  ඇති ශවසා
තිශබනවා. ස ශද් ගුණික ිවපර්ලයාස නිසා අශේ රශේ පමණ් 
ශනාශවයි සමසවත ශසෝකශේම ශමවැනි ිවනා කාරී තත්තත්තව ඇති
ශවසා තිශබන බව අපි අතීතශේදීත්ත මෑතකදීත්ත දුටුවා. ශේ
වයසනශයන්ත අශේ රශේ ිනසවත්රි් ක ශදාළහක ගංවුර සහ නාය
යාේ තත්තත්තව ඇති වුණා. ිනසවත්රි් ක ිවසිපශහන්ත ිනසවත්රි් ක ශදාළහක
ගංවුර හා නාය යාේ තත්තත්තව ඇති ශවසා තිශබන ශේ අවසවථාශක
අශේ රශේ ජනගහනශයන්ත සියයට 5කට ආසන්තන ප්රමාණය්  එම
ගංවුශරන්ත සහ නාය යාේවින්ත පීඩාවට පත්ත වුණා. හැබැයි එවැනි
තත්තත්තවය්  තිශබද්දී අශේ ශමම ිනවයිශන්ත තවත්ත ිනසවත්රි් ක
එශකාළහ්  ිව ාස නියඟයකට ු ුණණ පාසා තිශබනවා.
එක පැත්තතකින්ත නියඟය්  තිශබද්දී තව පැත්තතකින්ත ගංවුර
සහ නාය යාේ තිශබද්දී අශේ රජය ස සිය ද ශදයටම වග කීශමන්ත
ු ුණණ දීසා ිවපතට පත්ත වුණු ජනතාවට සහන සසසා තිශබන බව
මම ශේ අවසවථාශකදී ශමම සභාවට ප්රකා කරන්තන කැමැතියි. ශේ
රජය බසය සබා ගත්තතාට පසුව ශේ රශේ යේ යේ වයසන
කිහිපය් ම ඇති වුණා. පසුගිය කාසශේ මීශතාටු ල්ස අපරවය
බහ ද සවථානය නාය යාශමන්ත ආපදාව්  සිදු වුණා. ස වාශේම
සාසාව ප්රශද් ශේ ආපදාව්  සිදු වුණා.

ු දින්ත කිකශවාත්ත 2079 මැයි මාසශේ සිදුූ  වයසනය සඳහා
අපි දැනටමත්ත රුපියල් මිියන 290ක - රුපියල් ශකෝටි 29ක ු දස්  ිවයදේ කරසා ඔවුන්තට යේ යේ සහන සසසා තිශබනවා.
රුපියල් 70 000 බැගින්ත ු දල් සබාදීම සඳහා තවත්ත රුපියල්
මිියන 750්  ස කියන්තශන්ත ශකෝටි 75්  ශවන්තකරසා තිශබනවා.
දැනට සමසවත ු දස රුපියල් මිියන 420යි. ස කියන්තශන්ත රුපියල්
ශකෝටි 42යි. ස වාශේම 2076 මැයි මාසශේ ඇතිූ  ගංවුරින්ත
ිවපතට පත්තූ වන්තට සහන සැසසීම සඳහා අපි රුපියල් මිියන
5 080්  ස කියන්තශන්ත රුපියල් ශකෝටි 508්  ශවන්තකරසා
තිශබනවා. 2076 මැයි මාසශේ කෑගල්ස ිනසවත්රි් කශේ ගංවුරින්ත
සහ නාය යෑශමන්ත ිවපතට පත්තූ වන්ත සඳහා රුපියල් මිියන
7 400්  ස කියන්තශන්ත රුපියල් ශකෝටි 740ක සහනාොර සබාදී
තිශබනවා. ස වාශේම 2076 ජුි මස සිට ඔ් ශතෝබර්ල ද් වා
පැවැති නියඟශයන්ත පීඩාවට පත්තූ වන්ත සඳහා අපි දැනටමත්ත
රුපියල් ශකෝටි 9ක ු දස්  සබාදී තිශබනවා. ස වාශේම 2076
ශදසැේබර්ල මාසශේ සිට ශේ ද් වා නියඟයට ු ුණණ දුන්ත අයට අපි
රුපියල් ශකෝටි 728ක ු දස්  ස කියන්තශන්ත රුපියල් මිියන
7 280ක ු දස්  සබාදී තිශබනවා.
සාසාව පිපිරීශමන්ත සිදුූ  ිවනා යට ු ුණණ දුන්ත අයට ිව ාස
වන්තින ප්රමාණය්  ශගවසා තිශබනවා. ශගීමටත්ත ශකාටස් 
ඉතිරිශවසා තිශබනවා. ඔවුන්තට සහන සැසසීම සඳහා දැනටමත්ත
අපි රුපියල් මිියන 7 090්  ස කියන්තශන්ත රුපියල් ශකෝටි 709ක
ු දස්  ිවයදේ කරසා තිශබනවා. ස වාශේම මීශතාටු ල්ස
ශේදවාචකශයන්ත පීඩාවට පත්තූ වන්ත සඳහා අපි රුපියල් මිියන
450්  ිවයදේ කරසා තිශබනවා. ස කියන්තශන්ත රුපියල් ශකෝටි
45් . ස සියල්සම එකු කළාම රුපියල් ශකෝටි 7 000ක ු දස් 
ස කියන්තශන්ත රුපියල් බිියන 70ක ු දස්  ශවන්ත කරසා අව ය
වැඩසටහන්ත සකසව කරසා තිශබනවා.
ිවශ වෂශයන්තම ගරු වාසුශද්ව නානාය් කාර මැතිුමා අද
කිකවා "ශේ ිවධියට ශවන්ත කරන ු දල් පිළිබඳව පාර්ලිශේන්තුව
දැනුවත්ත කරන්තන ඕනෑ." කියසා. අද උශද් ආපදා කළමනාකරණ
ඇමතිවරයාශේ කථාශවන්ත ශේ සියල්ස පිළිබඳව පාර්ලිශේන්තුව
දැනුවත්ත කළා ස සිය ද ිවසවතර පාර්ලිශේන්තුවට ඉිනරිපත්ත කළා.
නු ත්ත කියන්තන කනගාටුයි. ඔබුමන්තසාට මතක ඇති මීට වසර
ශදකකට පමණ ශපර ශේ පාර්ලිශේන්තුව පවා ජසශයන්ත යටවුණ
බව. පාර්ලිශේන්තුව යටශවද්දී ශේ අවට තිශබන සමහර
නිවාසවස උදිවය වහසවල් උඩ ඉන්තනවා අපි දැ් කා. ස වාශේම
පසු ගිය මැතිවරණයට ශපර ශේ රශේ ඇති ූ  නියඟය නිසා
පීඩාවට පත්ත ජනතාවට සබාදීමට ශපාශරාන්තදු වුණු කිසිම
සහනාොරය්  එම මැතිවරණයට ශපර තිබුණු රජය ස කාසශේ
සබා දුන්තශන්ත නැහැ. පසු ගිය රජය කාසශේ අපි ිවප් ෂශේ
ඉඳශගන ශේ පිළිබඳව කථා කරනශකාට අපට ශකාශහාමද
සැසකුශක අපට ශකාශහාමද අපට කථා කශළව සවාට උත්තතර
දුන්තශන්ත ශකාශහාමද කියසා අද ගරු වාසුශද්ව නානාය් කාර
මැතිුමා කථා කරද්දී මට මත්  වුණා.
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ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

2004 ශදසැේබර්ල මාසශේ ශේ රටට සුනාමි වයසනය ඇිවල්සා
2005 වසර ශවද්දී ශේ රටට ිව ාස ව ශයන්ත ිවශද් ආොර
සැශබන්තන පටන්ත ගත්තතා අපට මතකයි. ිවශද් රටවස නායකශයෝ
ඇිවල්සා අපට ිව ාස ව ශයන්ත ිවශද් ආොර සබාශදන්තන අශේ
රශේ නායකයාට ශපාශරාන්තදු වුණා. ස සේබන්තෙශයන්ත
Transparency International ආයතනය ිවසින්ත ගශකෂණය් 
කරසා පරී් ෂණය්  පවත්තවසා තිශබනවා. එහි වාර්ලතාව අපි ළඟ
තිශබනවා. එම වාර්ලතාව අනුව ශපාශරාන්තදු වුණු ු දස රුපියල්
ශකෝටි 24 754්  ශවනවා. එදා සුනාමි වයසනශයන්ත පසු ිවශද්
නායකශයෝ ඇිවල්සා රුපියල් ශකෝටි 24 754ක ආොර ශදන්තන
ශපාශරාන්තදු වුණා. නු ත්ත අපට සැබී තිබුශණ් රුපියල් ශකෝටි
72 273යි. රුපියල් ශකෝටි 72 273ක ු දස්  තමයි ිවශද් ආොර
ව ශයන්ත අපට සැබුශණ්. නු ත්ත එවකට තිබුණු රජය ස
අවසවථාශකදී ිවයදේ කරසා තිබුශණ් එයින්ත රුපියල් ශකෝටි 6 853යි.
ශකෝටි 5 360ක ු දස්  ිවයදේ කර තිබුශණ් නැහැ. ස ු දල්
ශකාශහවටද ගිශේ කියසා අපි ස දවසවවස දැ් කා. එක
එ් ශකනාශේ ගිණුේවසට තමයි ස ු දල් ගිශේ. ස නිසා තමයි ස
කාසශේ හේබන්තශතාට සුනාමි ප්ර වනය පිළිබඳව කථා කරද්දී රට
ුළ ිව ාස ආන්තශදෝසනය්  ඇති වුශණ්. [බාො කිරීම් ]
ිවශ වෂශයන්තම ස ගැන තමයි ශසායා බසන්තන ඕනෑ. ශතාරුරු
දැනගැීමශේ පනත සේමත වුණාට පසුව එම පනත ුළින්ත ස
කාසශේ සුනාමි වයසනය සඳහා සැබුණු ු දල්වසට; "Helping
Hambantota" ගිණුමට සැබුණු ු දල්වසට ශමාකද වුශණ් කියසා
දැනගන්තන අපි බසාශපාශරාත්තු වුණා. ිවශ වෂශයන්තම රුපියල්
ශකෝටි 5 360කට අධික ු දසකට වුශණ් කුම් ද කියා ශසීමට
ඉිනරිශේදී වැඩ පිළිශවළ්  සකසව කරන්තන අපි බසාශපාශරාත්තු
ශවනවා.
ිවශ වෂශයන්තම අශේ අතිගරු ජනාධිපතිුමා පසුගිය ිනනවස
අශේ මන්තීවරුන්ත සිය ද ශදනාම කැඳවා අපට කිකවා ිවශද්
ආොර සු ළුව්  පවත්තවා ිවශද් වින්ත ආොර සබා ශගන ිවපතට
පත්තූ වන්තට සහන සැසසීම සඳහා ිවශ වෂ වැඩ පිළිශවළ්  සකසව
කරන්තන බසාශපාශරාත්තු ශවන බව. 2079 මැයි මාසශේ සිදු වුණු
ශේදවාචකය නිසා ආපදාවට පත්ත ජනතාවට සහන සැසසීමට
බිියන දහයත්ත පහශළාවත්ත අතර ප්රමාණයක ු දස්  අපට අව ය
ශවයි කියසා අපි හිතනවා. පසුගිය රජය කාසශේ ආපදා
තත්තත්තවය්  නිසා මරණය්  සිදු වුණාම රුපියල් පහශළාසවදහසයි
මරණයකට ශගකශක. නු ත්ත අපි එය රුපියල් ස් ෂය ද් වා වැඩි
කරසා තිශබනවා. නිවසකට අසාභ වුශණාත්ත සේපූර්ලණ අසාභය් 
සඳහා රුපියල් ස් ෂ ිවසිපහ්  සබා ශදන්තන අපි දැන්ත කටයුු
සසසා තිශබනවා. නු ත්ත පසු ගිය රජය කාසශේ එවැනි ු දල් සබා
දීම්  සිදු වුශණ් නැහැ.
ිවශ වෂශයන්තම අශේ රජය පසුගිය අය වැශයන්ත අශේ රශේ
සිය දම ජනතාව සහ සිය දම නිවාස ර් ෂණය කරසා තිශබනවා.
සෑම වයසන අවසවථාවකදීම එම ර් ෂණය ුළින්ත ිව ාස ු දස් 
සැශබනවා. ශමවැනි තත්තත්තවය්  පසු ගිය රජය ිවසින්ත සිදු කර
තිබුශණ් නැහැ. පසු ගිය කාසශේ ස ශපාශරාන්තදු වුණු ශද්වල්
ජනතාවට සබා ශනාදුන්ත ආකාරය්  අපි දැ් කා. ස නිසා
ිවශ වෂශයන්තම ගරු අග්රාමාතයුමාත්ත අතිගරු ජනාධිපතිුමාත්ත
ප්රු ඛ ශමම රජය ශමවැනි වයසන අවසවථාවසදී - හිනසි ආපදාවසදීරට ආර් ෂා කර ගැීමම සඳහා එවැනි ර් ෂණය්  ආරේභ කරසා
ිවශද් රටවින්ත ිවශද් ආොර සබා ගැීමශේ වැඩ පිළිශවළ් 
සකසව කරමින්ත ශමම ශේදවාචකයට ශගාදුරු වුණු සිය ද ශදනාටම
අනිවාර්ලයශයන්තම ඔවුන්ත ු ින්ත හිටපු ිවධියටම ඔවුන්තශේ ජීිවත ගත
කිරීමට අව ය පහසුකේ ශේ රජය ුළින්ත සසසන බව මම ශේ
අවසවථාශකදී ප්රකා කරනවා. ශබාශහාම සවුතියි.

(The Hon. Presiding Member)

ශබාශහාම සවුතියි.
[பி.ப. 3.51]

ගුණ ක. ුවරයිවරත්නසිසහේ මහතා
(மொண்புமிகு க. துகரதரட்ைசிங்கம்)

(The Hon. K. Thurairetnasingam)

தகௌரவ தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள,
தவள்ள அனர்த்தம் கொரைமொக நொட்டுக்கு ஏற்பட்ட ரசதங்கள்
சம்பந்தமொக மக்கள் விடுதகல முன்னைியினர் தகொண்டுவந்த
சகப ஒத்திகவப்புரவகளப் பிரரரகை மீதொன விவொதத்தில்
உகரயொற்ற வொய்ப்பளித்தகமக்கு நன்றி. முதலில் தவள்ள
அனர்த்தத்தினொல் உயிொிைந்த அகனத்து ஆன்மொக்களின்
ஆத்ம சொந்திக்கொக இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் இகறவகனப்
பிரொர்த்திக்கின்ரறன்.
இந்த
அனர்த்தத்தில்
மக்ககளக்
கொப்பொற்றச் தசன்ற பகடவீரர்கள் சிலரும் உயிொிைந்திருக்
கின்றொர்கள்.
அவர்களுகடய
ஆத்ம
சொந்திக்கொகவும்
ரவண்டிக்தகொள்கின்ரறன். அத்துடன் தமது உறவுககள
இைந்து மீளொத் துயொில் இருக்கும் உறவுகளுக்கு மன
ஆறுதகலயும் ததன்கபயும் உடல் ஆரரொக்கியத்கதயும்
தகொடுக்கரவண்டுதமன்று இந்தச் சந்தர்ப்பத்திரல கடவுகளப்
பிரொர்த்தித்துக்தகொள்கின்ரறன்.
தவள்ள அனர்த்தத்தின்ரபொது அரசியல் தகலவர்கள்,
பொரொளுமன்ற
உறுப்பினர்கள்,
திகைக்களங்களின்
தகலவர்கள் மற்றும் ஊைியர்கள், பொதுகொப்பு உத்திரயொகத்
தர்கள், மதத் தகலவர்கள், அரச சொர்பற்ற நிறுவனங்களின்
தகலவர்கள்
மற்றும்
ஊைியர்கள்,
ஏகனய
மனித
ரநயமுகடயவர்கள்
என
அகனவரும்
ஒன்றுரசொோ்ந்து,
பொதிக்கப்பட்ட இடங்களுக்குச் தசன்று மக்களுக்கு ரவண்டிய
உதவிககளச்
தசய்திருக்கின்றொர்கள்.
அது
மிகவும்
வரரவற்கக்கூடியது. அவர்கள் அகனவருக்கும் நொம் நன்றி
கூறக் கடகமப்பட்டிருக்கின்ரறொம். அத்துடன், அரசொங்கம்
ரபைிவரும் தவளிநொட்டு உறவுகளொல், இம்முகற பொதிக்கப்
பட்ட
மக்களுக்கு
தவளிநொடுகள்
பலவற்றிலிருந்தும்
உடனடியொகப் பல உதவிகள் கிகடத்திருக்கின்றன. இந்த
நொடுகளுக்கும் நொங்கள் நன்றிகயத் ததொிவிக்க ரவண்டியவர்
களொக இருக்கின்ரறொம்.
அரதரநரம், தபொருத்தமொன ரநரத்திரல இந்த விவொதம்
சகபக்கு எடுக்கப்பட்டது வரரவற்கக்கூடியது. ஏதனன்றொல்,
இந்த தவள்ள அனர்த்தம் பற்றிய கருத்துக்ககள நொங்கள்
இன்று முழுவதும் சகபயிரல அரசொங்கக் கட்சியினர்
வொயிலொகவும் எதிர்க்கட்சியினர் வொயிலொகவும் அறியக்கூடிய
தொக இருக்கின்றது. இகவகள் நொங்கள் கற்றுக்தகொண்ட,
அறிந்த பொடங்களொக அகமயரவண்டும். நொங்கள் தவள்ள
அனர்த்தம் வந்தததன் பிற்பொடு உதவி தசய்வகதவிட,
தவள்ளம் வருவதற்கு முன்பு பொதிப்பிலிருந்து பொதுகொப்பதற்
குொிய சில திட்டங்ககள வகுத்துக்தகொள்வது தபொருத்த
மொனதொகும். ஏதனன்றொல், இது வருடொவருடம் எங்களுகடய
நொட்டிரல ஏற்படுகின்ற ஓர் அவலம். இந்த அவலத்திலிருந்து
எங்களுகடய மக்ககள நிரந்தரமொகக் கொப்பொற்ற ரவண்டியது
எம்மகனவொினதும் தபொறுப்பு. இதற்கொகத் துகறசொர்ந்த சில
நிபுைர்களினுகடய ஆரலொசகனககளப் தபற்று தவள்ளப்
தபருக்கு
ஏற்படுகின்ற
இடத்திரல
எப்படியொன
ஒரு
நிரந்தரமொன
பொதுகொப்கப
ஏற்படுத்திக்தகொள்ளலொம்?
என்பகதப்பற்றிச் சிந்திக்கரவண்டும். இயற்கக அனர்த்தம்
கொரைமொக
ஏற்படுகின்ற
அைிவுகளிலிருந்து
நொங்கள்
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எதிர்பொர்க்கின்றபடி
பொதுகொப்புக்
தகொடுக்கொவிட்டொலும்
அவற்றிலிருந்து ஓரளவு எங்களது மக்ககளக் கொப்பொற்று
வதற்கொன
திட்டங்ககள
அரசொங்கம்
வகுத்துக்தகொள்ள
ரவண்டும். இந்த அகவயிரலகூட, பல முக்கிய கருத்துக்களும்
அபிப்பிரொயங்களும் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. அந்த அபிப்
பிரொயங்ககளக் கருத்திற்தகொண்டு, எதிர்கொலத்தில் இந்த
அனர்த்தங்களிலிருந்து மக்ககளப் பொதுகொக்கக்கூடிய ஒரு
நிரந்தரமொன தீர்கவப் தபற்றுக்தகொள்ள ரவண்டிய தபொறுப்பு
எங்கள் அகனவருக்கும் இருக்கின்றது.

தவள்ளம் வடிந்தும் வீடுகளுக்குச் தசல்ல முடியொமல் பல
குடும்பங்கள்
இன்றும்
நலன்புொி
நிகலயங்களிரல
வொழ்கின்றன. அவர்கள் தங்களுகடய வீடுககள, உகட
கமககள, தபொருட்ககளதயல்லொம் இைந்த நிகலயிரல
இருக்கின்றொர்கள். அரதரபொன்று பொடசொகல மொைவர்கள்
பலர்
பொடசொகலக்குச்
தசல்ல
முடியொத,
கல்விகயத்
ததொடரமுடியொத நிகலகமகள் ததொடர்கின்றன. அரசொங்க
ஊைியர்கள்கூட
தங்களுகடய
கடகமகளுக்குச்
தசல்ல
முடியொத நிகலகமகள் இருக்கின்றன. இரதரபொன்று தனியொர்
துகறகளிரல ரவகலதசய்கின்ற ஊைியர்களும் தங்களுகடய
கடகமக்குச் தசல்ல முடியொத நிகலகம ததொடர்கின்றது.
இவர்களுக்கு மிக விகரவிரல நிவொரைம் அளிக்கப்பட்டு
அவர்கள் இயல்பு வொழ்க்ககக்குத் திரும்புவதற்குச் சில
துொிதமொன
திட்டங்ககளத்
தீட்டரவண்டிய
தபொறுப்பு
இருக்கின்றது. தகௌரவ அனர்த்த முகொகமத்துவ அகமச்சர்
அவர்கள்
இங்கு
ரபசுககயில்
பல
திட்டங்ககளக்
குறிப்பிட்டொர்.
அவற்கறதயல்லொம்
மிக
விகரவொகச்
தசயற்படுத்தி
எங்களுகடய
மக்களுக்கு
உடனடியொகக்
ககதகொடுக்க ரவண்டிய ரதகவ எங்களுக்கு இருக்கின்றது.
தவள்ள அனர்த்தம் ஏற்படுவதற்கு முன்ரப அதற்கொன
பொதுகொப்கபத் ரதடிக்தகொள்வது மிக முக்கியதமன்பகத
நொங்கள் குறிப்பிட்ரடொம். இன்று பலவிதமொன அபிப்
பிரொயங்கள் பலொிடத்திலிருந்தும் இங்கு பிரஸ்தொபிக்கப்பட்டன.
அந்த
வககயிரல
நகடமுகறப்படுத்தக்கூடிய
சில
திட்டங்ககள சிலர் முன்கவத்தொர்கள். நகடமுகறப்படுத்தப்பட
முடியொத திட்டங்களும் இங்கு முன்கவக்கப்பட்டன. இந்த
விடயத்திரல துகறசொர்ந்த நிபுைர்களுகடய ஆரலொசகன
ககளப் தபற ரவண்டும். அனர்த்தங்கள் ஏற்படுகின்றதபொழுது
அந்த
அனர்த்தங்களிலிருந்து
உடனடியொக
மக்ககளப்
பொதுகொப்பதற்குொிய
தபொருத்தமொன
திட்டங்ககள
எதிர்
கொலத்திரல
வகுத்துக்தகொள்வதற்குொிய
ஒழுங்குககளச்
தசய்யரவண்டிய தபொறுப்பு அரசொங்கத்திற்கு இருக்கிறது.
ததன்பகுதியிரல தவள்ளம் கொரைமொக உயிொிைப்புகள்
ஏற்பட்ட அரதரவகளயிரல, வடக்கு, கிைக்கிரல மக்கள்
நீொின்றிக் கஷ்டப்படுகின்றொர்கள். அங்கு தண்ைீர் இல்லொமல்
மக்கள் படுகின்ற கஷ்டங்ககள நொன் இந்த இடத்திரல
சுட்டிக்கொட்ட ரவண்டியவனொக இருக்கின்ரறன். முக்கியமொக,
குடிநீருக்குத் தட்டுப்பொடொன ஒரு நிகலகம ஏற்பட்டுள்ளது; நீர்
இல்லொமல் வயல்களில் பயிர்கள் கருகி மடிகின்ற ஒரு நிகலகம
அங்ரக கொைப்படுகின்றது. ஆகரவ, ததன்பகுதியிரல தவள்ள
அனர்த்தம் கொரைமொகப் பொதிக்கப்படட மக்களுக்கு நிவொரைம்
தகொடுக்கின்ற அரத ரநரத்திரல, நீொின்றிக் கஷ்டப்படுகின்ற
வடக்கு, கிைக்கு மக்களுக்கும் அத்தககயததொரு நிவொர
ைத்கதக் தகொடுப்பதற்கொன திட்டத்கதயும் அரசொங்கம்
வகுத்துக்தகொள்ளரவண்டுதமன்று
இந்த
சந்தர்ப்பத்திரல
ரகட்டுக்தகொண்டு, எனது உகரகய நிகறவுதசய்கின்ரறன்.
நன்றி. வைக்கம்.
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ගුණ තලතා අුවකෝරල
අමාතයුමිය)

මහත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) தலதொ அத்துரகொரல
ததொைில்வொய்ப்பு அகமச்சர்)

(විවේශ්

රැකියා

- தவளிநொட்டுத்

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale - Minister of Foreign
Employment)

මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි, අශේ රශේ ජනතාව පසුගිය
ිනනවස ආපදාවට ස්  ශවසා, ජීිවත ිව ාස සංඛයාව්  නැතිශවසා,
ිව ාස ශද්පළ ප්රමාණය්  නැතිශවසා, ිනසවත්රි් ක ගණනාවක
ජනතාව ශනාශය්  ිවධියට පීඩාවට පත්ත ශවසා ඉන්තනා ශේ
ශකසාශක, ිවශ වෂශයන්තම ශමම ගංවුර ශහවුශවන්ත, නාය යෑේ
ශහවුශවන්ත මිය ගිය අය ශවනුශවන්ත ස පවුල්වස සිය දශදනාටත්ත,
ුවාස සබා ශනාශය්  ිවධිශේ පීඩාවන්තට පත්ත වුණු සිය දශදනාටත්ත
අශේ කනගාටුව ු ින්තම පළ කරන්තනට ඕනෑ.
අද ශේ සේබන්තෙශයන්ත ගරු සභාශක කථා කළ සමහර අශේ
මන්තීුමන්තසා, ශමම ගංවුර පැමිණි ශකසාශක, ශමම වයසනය
ඇතිවුණු ශකසාශක ස ගැන කථා කරන ශකාට, ශනාශය් 
ශචෝදනා කළා. ශේ, අශේ ිනසවත්රි් ක හතර් , පහ්  පීඩාවට පත්ත
ශවසා තිශබන ශකසාව් . මාතර ිනසවත්රි් කශේ තිබුණු තත්තත්තවය
ශනාශවයි ශවන්තන පුළුවන්ත, රත්තනපුර ිනසවත්රි් කශේ තිබුශණ්.
සමහර ශකසාවට පීඩාවට පත්ත වුණු පුද්ගසයන්තශේ සංඛයාව,
ශද්පළ ප්රමාණය ිනසවත්රි් කශයන්ත ිනසවත්රි් කයට ශවනසව ශවන්තනට
පුළුවන්ත. ස ශකසාශක රජශේ මැිනහත්තීම සමහර ශකසාවට ශවනසව
ශවන්තනට පුළුවන්ත. නු ත්ත මම වගකීම්  ඇතිව කියනවා, ශේ
සිද්ධිය ශවන ශකසාශක අශේ ගරු ආපදා කළමනාකරණ
ඇමතිුමා ිවශද් ගත ශවසා සිටියත්ත, මම එදා උශද් සංකාශක
ශකසාශවන්ත 9.30ට, 8.00 ිවතර එුමාට කථා කළා. අශේ
අගමැතිුමාට කථා කළාම දැන ගත්තතා, එුමා උශද් .00
ශවනශකාට ශේ සේබන්තෙශයන්ත ිවශ වෂ සාකච්ඡාව්  පැවැත්තීම
සඳහා අව ය අං වස සිය ද ශදනා අරියගහ මන්තිනරයට කැඳවා
තිබුණු බව. ස අනුව ආර් ෂක ශල්කේුමා, ආපදා
කළමනාකරණ අමාතයාං ශේ ශල්කේුමා වැනි අය කැඳවා
තිබුණා. මම දන්තශන්ත නැහැ, කවුද ස රැසවීමට සහභාගි වුශණ්
කියසා. ස සහභාගි වුණු පිරිස අතරින්ත අපත්ත එ් ක සේබන්තෙ වුණු
එම ශල්කේුමන්තසා ඔවුන්තට සැබුණු උපශදසව ගැන වුණත්ත අප
සමඟ කිකවා.
ස දවශසව ශකටි කාසය්  ුළ ඉතාම ිව ාස ිවනා ය්  සිදු
වුණා. ස ශකසාව වැසවශසව ප්රමාණයවත්ත, නාය යෑශේ ප්රමාණයවත්ත
පාසනය කරන්තන පුළුවන්ත වුණු ශකසාව්  ශනාශවයි. අ් පා්කේ
ඇුව ශහෝ, උපරිම මේටමකින්ත රජශේ ක්රියාකාරිත්තවය තිබුණු
නිසා සිදු ශවන්තනට ගිය ිව ාස ිවනා ය්  පාසනය කරන්තන
පුළුවන්ත වුණු අවසවථාව්  හැටියට මම ස අවසවථාව දකිනවා.
මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි, මම පිනංචි ශවසා ඉන්තන ශගදර
තිශබන තැන කවදාවත්ත වුරට යට ශවන්තශන්ත නැහැ. නු ත්ත මටත්ත
එළියට එන්තන බැරි ිවධියට අඩි පහ්  එතැන යට ශවසා තිබුණා.
කහවත්තත නගරය කියන්තශන්ත කවදාවත්ත වුරට යට වුණු
ප්රශද් ය්  ශනාශවයි. හැබැයි, උශද් 70.30-77.00 ශවනශකාට
ශහිශකාේටර්ල යානා ඇිවත්ත වහසවල් උඩ හිටපු අය ශබ්ලරා ගන්තන
කටයුු කළා. ශමතැනදී ඕනෑම ශකශනකුට -ශමම ිවවාදය
ඉල්සපු අයටත්ත, ශේ ිනහා එළිශේ ඉඳන්ත බසාශගන සිටින අයටත්තඕනෑ තරේ අ් පා්කේ කියන්තන පුළුවන්ත. හැබැයි, 2003
වර්ලෂශේත්ත ගංවුර්  පැමිණි බව අපි දැ් කා. ඊට වැඩිය
ශබශහිවන්ත හාත්ත පසින්තම ශවනසව තත්තත්තවය්  තමයි ශමවර ඇති
වුශණ්. නු ත්ත, ඉතාම ශහාඳ කළමනාකාරිත්තවයකින්ත හැමශදනාම
ශේ ශකසාශක කටයුු කළා; සහශයෝගය සැබුණා. ස ශකසාශක
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[ගරු තසතා අුශකෝරස මහත්තමිය ]

රශේ හිටිශේ නැති වුණත්ත අතිගරු ජනාධිපතිුමා ශමරටට පැමිණි
ගමන්ත අශේ ිනසවත්රි් කවසට ඇිවත්ත ස අදාළ අං සමඟ සාකච්ඡා
කරසා, ඊට පසුව ජාතික ආපදා කළමනාකරණ සභාව පවත්තවා
එහිදී අව ය උපශදසව සබා දීසා කටයුු කළා. අගමැතිුමා උශද්
නවය ශවනශකාට ස අව ය අං වසට අව ය උපශදසව සබා
දුන්තනා. ශේ වාශේම පීඩාවට පත්ත වුණු හැම ශකශනකු ශවනුශවන්තම
අව ය සහන උපරිම මේටමකින්ත සසසන්තනට හැම ශකශනකුම
කටයුු කළා. සක ප් ෂ ශේදය් , පාට ශේදය්  ශහෝ ශවන
කිසිම ශේදය්  ඇුව ශනාශවයි සිදු කශළව.
අපි දන්තනවා, අනාථ වුණු උදිවය ඉසවශසල්සාම ගිහිල්සා
සිටිශේ, පන්තසල්වසට බව. මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි,
ඔබුමා මූසාසනශේ සිටින අවසවථාශකදී ශේ කාරණය කියන්තනට
ඕනෑ. නාය යාශේ තර්ලජන නිසා ස තැන්තවසට ආව අශේ සිංහස
මිනිසුන්තට ඉන්තන ඉඩ ිනසා, සශගාල්සන්තශේ උපවාස කාසශේත්ත
පල්ියට යන්තශන්ත නැතිව කටයුු කළ ු සවිේ පල්ිත්ත
ඇහැියශගාඩ ප්රශද් ශේ තිශබනවා. නාය යාශේ අවදානම නිසා
වැඩිපුර කඳවුරු දමන්තනට සිදු වුණාම ස වාශේ සමගිශයන්ත සිය ද
ශදනාම කටයුු කළා. සමහර තැන්තවස ිවහාරසවථාන හැම
පැත්තශතන්තම වට ශවසා; කර කියා ගන්තනට ශදය්  නැහැ. නු ත්ත
පන්තසශල් තිශයන ශදය්  ශහෝ කෑමට සාදා දී පැය ිවසිහතර් ,
හතළිසවඅට්  යන ුරු අව ය සහශයෝගය උන්තවහන්තශසවසා අපට
සබා දුන්තනා. ස වාශේම ගංවුරට යට ශනාවුණු ශගවල්වස සිටි
අශන්  පුද්ගසයන්ත වුණත්ත ස අව ය හැම සහශයෝගය් ම සබා
දුන්තනා.
ශේ සඳහා රජශේ මැිනහත්ත ීම ශකාච්චර ද කිකශවාත්ත, ත්රිිවෙ
හු දාශක ම මැදහත්ත ීශමන්ත නැති ශවන්තනට ගිය ජීිවත ගණනාව් 
ශබ්ලරා ගත්තතා වාශේම, රත්තනපුර ිනසවත්රි් කශේ මන්තී ගරු ජානක
ව් කුඹුර මන්තීුමා කිකවා වාශේ, කවදාවත්ත ශනාවුණු ිවධියට,
පුදුම ිවධියට අගසවත්තත-රත්තනපුර ප්රොන මාර්ලගය අවහිර ශවසා
තිබුණා. ගරු ස් ෂවමන්ත කිරිඇල්ස ඇමතිුමාශේ උපශදසව අනුව,
මාර්ලග සංවර්ලෙන අධිකාරිශේ සභාපතිුමා, පළාත්ත අෙය් ෂුමා
ඇුළු ස සිය දශදනාශේම අව ය සහශයෝගය සැබුණු නිසා, පැය
48්  ඇුළත ස පාරවල් ගමනාගමනයට ිවවෘත කර ගන්තන
පුළුවන්ත වුණා. වුර බැස යන එක, ගංවුර අ් ශවන එක ශකශසව
ශවතත්ත අ්ම තරශේ ුවාස වුණු අය ශගනියන්තන පුළුවන්ත වන
ිවධියට, අව ය ආහාරපාන ශගන යන්තන පුළුවන්ත වන ිවධියට ස
මාර්ලග පද්ෙතිය සකසව කරන්තන කටයුු කළා.
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අශේ ප්රශද් වැනි කඳුකර ප්රශද් වස ඉඩේවස ශත්ත වගාව
ඉතාම ය ඝ්රශයන්ත පැතිර යන ශවසාවක වන ර් ිත හරියට
ආර් ෂා කරන්තන කටයුු කළ යුුයි. ශේ වාශේ ශේ ආයතන
සියල්සම එකු ී වැඩ කටයුු කශළාත්ත ශේ තත්තත්තවයන්ත වළ් වා
ගන්තන පුළුවන්ත ශවනවා.
ශේ, ප්රශයෝජනය්  ගන්තශන්ත නැුව ු ුණදට නිකේ ගසාශගන
යන වුරයි. කළු ගඟ, ගිං ගඟ, නිල්වසා ගඟ වැනි ගංගා ඉතාම
ශකටි දුර ප්රමාණය්  තමයි රට ුළින්ත ගසා ශගන යන්තශන්ත.
වැසවශසව ප්රමාණය අධික ශවනශකාට ශේ ගංගා වුර පිටාර යනවා;
ිනසවත්රි් ක ගණනාව්  යට ශවනවා. ශේ ජසය අපට වාරි
කර්ලමාන්තතයට ශයාදවා ගන්තන, එශසව නැත්තනේ පිවත්ර කර බීමට
සබා ගන්තන වැඩ පිළිශවළ්  රජයන්ත ිවසින්ත ක්රියාත්තමක කළ යුුයි.
ස
ගැන ශේ ශවන ිවට ගරු ජනාධිපතිුමාශේත්ත, ගරු
අගමැතිුමාශේත්ත ිවශ වෂ අවොනය ශයාු  ී තිශබනවාය කියන
එක අපි ශහාඳටම දන්තනවා. එම නිසා ශේ කාසය ුළ ස කටයුු
අපි කරන්තනට ඕනෑ.
අශේ ආපදා කළමනාකරණ අමාතයාං ය යටශත්ත ූ  ජාතික
ශගාඩනැඟිි හා පර්ලශේෂණායතනය ගැන වචනය්  කියන්තනට
ඕනෑ. ශමාකද, දැන්ත කියවුණා, "ස ශගාල්ශසෝ ශදන සමහර වාර්ලතා
අනුව නිවැරින ශතාරුරු ශහළි ශවන්තශන්ත නැහැ"යි කියා. මට
අශන්  ිනසවත්රි් ක ගැන කියන්තනට බැහැ. නු ත්ත, රත්තනපුර
ිනසවත්රි් කය ගත්තශතාත්ත කැ්ණු තැන්ත, ඉරි තැසි ගිය තැන්ත ිව ාස
සංඛයාව් 
තිශබනවා.
ශේ
සේබන්තෙශයන්ත
අතිගරු
ජනාධිපතිුමාශේ ප්රොනත්තවශයන්ත තිබුණු සාකච්ඡාවකදී කරුණු
ඉිනරිපත්ත වුණා. ශේ සේබන්තෙශයන්ත ිවශ විත දැනුම තිශබන
නිසොරින්ත සීමිත සංඛයාවයි ඉන්තශන්ත. ශේ නිසොරින්ත උපශයෝගි
කර ශගන ශේ නාය යන සවථාන පරී් ෂා කරන්තන ගියාම සෑශහන
කාසය්  යනවා. සමහර ශවසාවට ස ගමන්ත ඉතාම දුෂවකරයි. පැය
හය, හත කඳු නඟින්තනට සිදු ශවනවා. ස තැන්තවසට ළඟා ශවන්තන
ශනාශයකුත්ත අපහසුතා තිශබනවා. සමහර තැන්ත පරී් ෂා කිරීශේදී
ිනන ගණන්ත සති ගණන්ත මාස ගණන්ත යනවා. අපි දන්තනා ශතාරුරු
හැටියට නේ සාමානයශයන්ත ජාතික ශගාඩනැඟිි පර්ලශේෂණ
ආයතනය වාර්ලතාව්  දී "ශමතැන නාය යනවා, අයින්ත ශවන්තන"
කියා
කිූ 
සවථාන, 2003 වසශර්ල නැත්තනේ ශේ වසශර්ල
අනිවාර්ලයශයන්තම නාය ගිහින්ත තිශබනවා.

අපි දන්තනවා, ශේ ගංවුර පාසනය කරන්තන ශනාශයකුත්ත
රජයන්ත යටශත්ත ිවිවෙ අවසවථාවස
ශනාශයකුත්ත සැසැසවමවල්
ඉිනරිපත්ත ශවසා තිශබන බව. ශමාන ප් ෂය බසයට ආවත්ත, ශමාන
ආණ්් කාසයකදී වුණත්ත, කවුරු ශහෝ ගිහින්ත ශබෝඩ් ටික් 
එල්සාශගන ිවරුද්ෙතා දැ් ූ වායින්ත පසවශසව ස වැඩපිළිශවළවල්
යට යනවා.

අශේ ිනසවත්රි් කශේ ස වාශේ තැන්ත අනන්තතවත්ත තිශබනවා. මම
නිශයෝජනය කරන නිිවතිගස මැතිවරණ ශකාේඨාසශේ ිව ාස
නාය යෑම්  සිදු ශවසා, දැනට 76 ශදශනකුශේ ිවතර මළ සිරුරු
හු  ශවසා තිශබනවා. ස වාශේම තව දස ශදශන්  ිවතර අුරුදන්ත
ශවසා තිශබනවා. රශේම තත්තත්තවය සකයි. දස ශදශන්  ිවතර
ශසායා ගන්තන බැරි ශවසා තිශබනවා. ශේ සවථානය නාය යන
තැන්  හැටියට කවදාවත්ත හඳුනා ශගන ශනාතිබුණු තැන් . ශේක
ඉතාම අසාමානය තත්තත්තවය් . ශේ සේබන්තෙව සබා ශදන වාර්ලතා
වැරැිනයි කියන්තනවත්ත, සවාශේ අ් පා්කේ ශපන්තවන්තනවත්ත
ශනාශවයි, මම ශේ හදන්තශන්ත.

මීට අවුරුදු ිවසිපහකට-තිහකට ඉසවශසල්සා ඔය නාය යාශේ
තර්ලජන නිසා ශබදා දුන්ත ඉඩේ සබා ගත්ත සමහර උදිවය ස තර්ලජන
ඉවත්ත වුණායින්ත පසවශසව එ් ශකෝ ස ඉඩම ිවකුණසා, නැත්තනේ
අන්තසු කර, නැත්තනේ තමන්තශේ දරුවන්තට දීසා ස අය තවමත්ත ස
ු ල් ඉඩේවසම පිනංචි ශවසා ඉන්තනවා. ශදවැනි ඉඩම ගත්ත අයත්ත
ආපසු ුන්තවන වතාවටත්ත කඳවුරුවසට එනවා. ශේ තත්තත්තවයන්ත
ශවනසව ශවන්තනට ඕනෑ. ශේ සේබන්තෙශයන්ත ගන්තනා කුමන ශහෝ
ක්රියාමාර්ලගය්  ගත යුත්තශත්ත ජනප්රිය ශද් පාසනය සඳහා
ශනාශවයි, ශමවැනි තත්තත්තවයන්ත වළ් වන්තන අව ය කටයුුයි කළ
යුු වන්තශන්ත කියන එක අපි ශේ අවසවථාශකදී මත්  කරන්තනට
ඕනෑ.

ශේක
ජාතික
ප්ර වනය් .
ශහාඳින්ත, ආර් ෂාකාරීව,
සුපරි් ෂාකාරීව ජීවත්ත ීශේ අයිතිය සිය ද පුරවැසියන්තට
තිශබනවා. සමහර ශකසාවට ශේ සේබන්තෙව ගන්තන යේ යේ
තීරණ ජනප්රිය තීරණ ශනාශවන්තන පුළුවන්ත. හැබැයි, ශමවැනි
තත්තත්තවයන්ත ඇතිීම අවම කර ගැීමශේ වගකීම්  අපට තිශබනවා.
ශේ ශකසාශක ිවශ වෂශයන්ත මත්  කරනවා නේ මම කින්ත කිකවා
වාශේ -මට අශන්  ිනසවත්රි් ක ගැන කියන්තන බැහැ-මම
නිශයෝජනය කරන රත්තනපුර ිනසවත්රි් කශේ සිය ද ශදනාශේ
සහශයෝගය -ිනසවත්රි්  ශල්කේුමිය ඇුළු රජශේ නිසොරින්තශේ
මැිනහත්තීම සහ අශන්  සිය ද අං වස සහශයෝගය- හැම
අතකින්තම අපට සැබුණා. පරිසර හානි සිදු ශවන ප්රශද් වස
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ීමතයනුූලස ශනාවන ිවධියට මැණි්  පතල් ඇති කිරීම, ර් ිත
කැපීම වැනි ශද්වල් අවම කර ගත්තශතාත්ත, එම තත්තත්තවයන්ත ුළ
ආර් ෂා ශවන්තශන්ත අශේම ජනතාවයි කියන එක මත්  කරමින්ත
මට කාසය සබා දීම පිළිබඳව ඔබුමාට සවුතිවන්තත ශවමින්ත මශේ
කථාව අවසන්ත කරනවා.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ශබාශහාම සවුතියි, ඇමතිුමිය.
මීළඟට, ගරු චන්තරසිරි ගජදීර මන්තීුමා.
[අ.භා. 4.08]

ගුණ චන්රසිරි ගජදීර මහතා

(மொண்புமிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි, රට හු ශක ිව ාස ආපදාව් 
සිදුී තිශබන ශේ අවසවථාශක එයට ස්  ූ  සිය ද ශදනාට අශේ
ශ ෝකය පළ කරන අතර, ස ආපදාශවන්ත එම ජනතාව ගසවා
ගැීමමට කිසිදු බසපෑම්  නැතිව, තමන්තශේ හෘදය සා් ියට
එකඟව අශේ රශේ මිනිසුන්ත අතර තිශබන මානව දයාගුණය ඔේ
නංවමින්ත කටයුු කළ සිය ද ශදනාට අපි අශේ කෘතශකදීත්තවය පළ
කරන්තන ඕනෑ. ශේ ගංවුර උවදුශරන්ත සහ නාය යෑේවින්ත රටට
ඔශරාත්තු ශනාශදන බර්  දරන්තන අද අපට සිදු ශවසා තිශබනවා.
මශේ අදහශසව හැටියට අපට ් ෂණිකව ිවසඳීමට තිශබන ප්ර වනය
තමයි, ශේ සඳහා ිවසඳුේ ශසීම පිළිබඳ සාකච්ඡා කරනවා
වාශේම, ශේ පීඩාවට පත්ත ූ  ජන ශකාේඨාසවස ජන ජීිවත ශගාඩ
නඟන වැඩ පිළිශවළ කාර්ලය් ෂම කිරීම. අහිමි වුණු නිවස් 
ශවනුශවන්ත රුපියල් ස් ෂ 25ක වන්තින ප්රදානය්  හා ජීිවත හානිය් 
ශවනුශවන්ත රුපියල් ස් ෂයක වන්තින ප්රදානය්  සහ අත්තතිකාරේ
ු දස්  හැටියට රුපියල් 70,000්  සබා ශදනවා කියසා දැන්ත ශේ
සභාශකදී කරුණු මු කළා. ස වාශේම ආපදා කළමනාකරණ
අමාතයාං ශේ චරශල්ඛයකත්ත ශේ බව සඳහන්ත ශවනවා. හැබැයි,
ශේ ශදන ශදය්  ඉ් මනින්ත ශදන්තන ඕනෑ. දැන්ත ඇඳිවතවත්ත නැති
ිව ාස පිරිස්  ඉන්තනවා. ඇමතිුමා මට කිකවා, ශේ වැඩ පිළශවළ
දැන්ත ආරේභ කරසායි තිශබන්තශන්ත කියසා.
මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි, මම ආපදාවට ස්  වුණු පිරිසව
අතරට ගිය අවසවථාවක එ් තරා ිවදයාසයක ගුරුවරිය්  හු  වුණා.
ශේ ගංවුර ගැ ද දවශසව සිට ඇයට පාසල් යන්තන බැහැ. අඳින්තන
ඇඳුම්  නැහැ. කෑම ශගනැත්ත ශදන්තශන්ත පාසශල් ගුරුවරු
ශබදාශගන. ශමශහම තත්තත්තවය්  තිශබනවා. මම ඇුණවා,
"ශකාශහාමද පාසසට යන්තශන්ත?" කියසා. ජසයට ශපඟුණු සාරි ටික
ශගාඩ ගහසා, ඇය දැන්ත සවා සුද්ෙ කරන්තනයි සැහැසවති ශවන්තශන්ත.
නු ත්ත, ඇය කියනවා "ශේවා ආපුණ ඇඳශගන යන්තන පුළුවන්තකම් 
නැහැ" කියසා.

ගුණ අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා

(மொண்புமிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ගරු මන්තීුමා, -

ගුණ චන්රසිරි ගජදීර මහතා

(மொண்புமிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

මට ඔබුමාශේ ශකසාව ශදන්තන.
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2017 ජුනි 0
ගුණ අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා

(மொண்புமிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

හැම පවුසකටම රුපියල් 70,000 ගණශන්ත සබා දීමට, දැන්ත
ිනසවත්රි්  ශල්කේවරුන්තට ු දල් නිදහසව කරමින්ත ඉන්තශන්ත. අපි ශහට
ඉඳසා බසනවා, සක හරියාකාරව ශබදනවාද කියසා.

ගුණ චන්රසිරි ගජදීර මහතා

(மொண்புமிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

මම කිකශක කඩිනේ කරන්තන කියසායි. ශේ අයට දැන්ත ඇඳුම් 
ගන්තන වත්තකම්  නැහැ. ශමාකද, සිය ද සේපත්ත ගංවුරට
ගසාශගන ගියාට පසුව ඇති ශවන අසරණභාවයට උත්තතරය් 
නැහැ. සමහර අය කාශගන්තවත්ත ඉල්සන්තන යන්තශන්තත්ත නැහැ. ශේ
සහන කඩිනේ කිරීමට ඇමැතිුමා ගන්තන උත්තසාහය මම අගය
කරනවා.
ස වාශේම මම කියන්තන කැමැතියි, ශමවැනි ආපදාවන්ත
වළ් වා ගැීමමට අපි ක්රියා කළ යුත්තශත්ත ශකාශහාමද කියසා.
ශසෝක අත්ත දැකීේ තිශබනවා. අපි ගංවුර ගැන ිවතර්  කථා
කරනවා. ගිනි කඳු පුපුරා යාම, සුළි සුළං සහ ශවනත්ත ආපදාවන්ත
පිළිබඳව අද ශසෝකශේ ශසාකු අවොනය්  ශයාු  ශවසා තිශයන
ශකසාව්  ශේ.
මම ශේ ශවසාශක එක කාරණය්  මත්  කරන්තන කැමැතියි.
ගංවුර පිළිබඳව, ස වාශේම නාය යෑේ පිළිබඳව, ශසෝදා පාළුව
පිළිබඳව ශහාඳම ාසවීය නිබන්තෙනය ියසා තිශබන්තශන්ත ශ්රී
සංකාශක ශකාමියුනිසවේ ප් ෂශේ නායකයා හැටියට හිටපු
ශදාසවතර එසව.ස. ිවරමසිංහ මැතිුමායි. එුමා ශේ
පාර්ලිශේන්තුශකත්ත අවසවථා ගණනාවකදී ශේ ගැන කථා කරසා
තිශබන බව ඉතිහාසශේ සඳහන්ත වනවා. එුමා පාර්ලිශේන්තුශක
කරන සද යේ යේ ප්රකා පිළිබඳ ිපිය්  අද ගරු ඩසසව
අසහේශපරුම මන්තීුමා ිවසින්ත සභාගත කළා. එසව.ස. ිවරමසිංහ
මැතිුමාශේ "ඉිනරි මඟ - සංකාවට ආර්ලික ප්රතිපත්තතිය් " කියන
ශපාශත්ත ශමශසව සඳහන්ත වනවා. "ගංවුර ූ  කසි අශේ ිව ාසතම
ජාතික ෙනය ශවයි. ශේ ජසසවකන්තෙය අහිංසක ශසස ු ුණදට ගසා
බසවවනු පිණිස සැසසුේ සකසව කිරීම සියිනිව නසා ගැීමම් 
වැනිය." ශමය හිටපු වාරිමාර්ලග ඉංජිශන්තරුවරශය්  ූ  ගත්තරි මහතා
කියූ අදහස් .
මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි, ශමවැනි ආපදා, ජස ගැසිේ,
නාය යෑේ සේබන්තෙව ඔුණ පැහැිනිව කියනවා, "ශේවා යටත්තිවජිත
ආර්ලික ප්රතිපත්තතිශේ ලසය් . ස වාශේම දැන්ත අපට සශකන්ත
මිශදන්තන බැහැ. ස කාසශේ අපට තිබුණු සවවාභාිවක ෙන නිොන
ිවනා වන ිවධිශේ ආර්ලික ප්රතිපත්තතිය්  රට හු ශක ශගන ගිය
නිසා අශේ කැසෑ එළි කරසා, ශත්ත ආර්ලිකයට ප්රු ඛත්තවය දීසා,
අශේ ජස මූසා්ර ිවනා වන ිවධියට කටයුු කිරීශේ ප්රතිලස ශසස
ඇති වන නියඟ සහ ජස ගැසිේ වහාම අපට වළ් වන්තන
පුළුවන්තකම්  නැහැ" කියසා.
මීට කින්ත කථා කරපු ආණ්් ප් ෂශේ ගරු කරුණාරත්තන
පරණිවතාන මන්තීුමා කිකවා, දැන්ත ශේ ප්රශද් වසට ජස ගැසිේ
ඇති ශවනවා, නු ත්ත අනි්  ප්රශද් වස නියඟය පවතිනවා කියසා.
බැ දවාම මහා වයසනය්  රට හු ශක තිශයනවා. දැන්ත ශේ
පිළිබඳව ශහාඳ ඓතිහාසික ිවග්රහ ශේ පාර්ලිශේන්තුව ඇුශළව
තිශයනවා. ් ෂණිකව අපට තිශයන්තශන්ත ශේ ආපදාවින්ත රට ු දවා
ගැීමමට අව ය ූ  සන්තනිශකදන ජාසය ් තිමත්ත කිරීමයි. එශසව
කරමින්ත ශසෝක පරිමාණ අත්තදැකීේ අපි සබාශගන අව ය
යන්තත්රණය සකසව කරසා ජන ජීිවත සුර් ිත කිරීම ශකටි කාසිනව
සිදු කළ යුු වනවා. ිනගු කාසිනව අපට කරන්තන තිශබන්තශන්ත
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පාර්ලිශේන්තුව

[ගරු චන්තරසිරි ගජදීර මහතා]

අතිරි් ත ජසය අශේ කෘිකර්ලමාන්තතයට හරවා ගන්තශන්ත
ශකාශහාමද, අපට ගැළශපන ආර්ලික නයාය්  අපි හදා ගන්තශන්ත
ශකාශහාමද කියසා ශසායා බැසිමයි. ශසෝක බැංකුශක ආපදා
අවදානේ කළමනාකරණ ිවශ වෂඥ එඩ්වඩ් ඇන්තඩර්ලසන්ත මහතා
කියනවා, "කිසියේ රටක ආර්ලික සැසසුේ ක්රියාවිශේ යේ ශහවු
නිසා ශේ ආපදා කියන එක ඇති ශවනවා" කියසා. ස නිසා අපි
කියන්තන කැමැතියි, ශේ ආපදාව ආර්ලිකශයන්ත ශවනසව ශවන්තශන්ත
නැහැ කියසා. අද ගංගාොරවසට දරන්තන බැරි, ස වාශේම
මහශපාශළාවට උුණසන්තන බැරි සංවර්ලෙනය්  -අධි සංවර්ලෙනය් හිුව් කාරී ශසස ඉසවසරහට ශගන යෑම ුළ මින්ත ඉිනරිශේදී අශේ
රට මීට වඩා නරක වයසනවසට පත්ත ශවන්තනත්ත පුළුවන්ත. අපි ශතත්ත
බිේ කියන සවාශේ තමයි ජසය රඳවා ගන්තශන්ත. අද ශතත්ත බිේ
ශගාල්ෆව පිටි බවට පත්ත ශවසා තිශබනවා; ක්රීඩා පිටි බවට පත්ත
ශවසා තිශබනවා. ශේක අ දත්ත ආර්ලික ශමාඩසයකට පරිවර්ලතනය
ීශේ ප්රතිලසය් .
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ආපදාවින්ත ජනතාව ු දා ගන්තන ක්රියා ශනාකර, සක පුද්ගස
ආදායශමන්ත ිවතර්  අශේ රශේ ආර්ලිකය ශමන්තන ශමශහම
් තිමත්ත කියසා මනින්තන බැහැ.
ශේ ශවසාශකදී ගරු ඇමතිුමා ගන්තනා උත්තසාහය ගැන අපි
අගය කරනවා. නු ත්ත, ආපදා කළමනාකරණ ඇමතිුමාට ිවතර් 
ශේ වගකීම දරන්තන බැහැ. ශේක ජාතික වගකීම් . ස ජාතික
වගකීශේදී අපි ිවප් ෂශේ සිටියත්ත අශේ සේපූර්ලණ සහාය ශදන බව
ශේ අවසවථාශකදී ප්රකා
කරනවා. ගරු එසව.බී. ිනසානායක
ඇමතිුමාටත්ත මම ස ශවසාශක දුරකථනශයන්ත කථා කරසා
කිකවා, "ශේ මාශේ ප්ර වන කීපය්  තිශබනවා. සවාට ් ෂණිකව
ිවසඳුම්  ශදන්තන" කියසා. ආපදාවට ස්  ශවච්ච ජන ශකාේඨාස
ශවනුශවන්ත කිසියේ වැදගත්ත සහන මල්ස්  එවන බවට එුමා
දන්තවා තිශබනවා. ස ගැන එුමාටත්ත සවුතිවන්තත ශවමින්ත මම
නිහඬ ශවනවා.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

ගුණ අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා

(மொண்புமிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ)

(The Hon. Presiding Member)

මීළඟට, ගරු එසව.බී. ිනසානායක අමාතයුමා කථා කරන්තන.

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

සංකාශක ශතත්ත බිේ ශගාඩ කරසා තිශබන්තශන්ත.

ගුණ චන්රසිරි ගජදීර මහතා

(மொண்புமிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

සක තමයි ගරු ඇමතිුමා ශේ කියන්තශන්ත. ඇත්තත ව ශයන්තම
ශේ කාරණා පිළිබඳව ආපදා කළමනාකරණ ඇමතිුමාට ිවතර් 
අපි ශේ ප්ර වනය ශයාු  කරනවා නේ වැරිනයි. ශේ ප්ර වනයට
සකාබද්ෙ සැසසුම්  අව යයි.

ඊට ශපර කවුරු ශහෝ ගරු මන්තීවරශය්  මූසාසනය සඳහා
ගරු එඩ්වඩ් ගුණශසවකර මහතාශේ නම ශයෝජනා කරන්තන.

ගුණ ල්ෂය්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි " ගරු එඩ්වඩ් ගුණශසවකර
මන්තීුමා දැන්ත මූසාසනය ගත යුුය"යි මා ශයෝජනා කරනවා.

ප්රශ්්නය විමසන ලදින්, සභා සේමත විය.
එ්  එ්  වගකීේ දරන සිය ද අමාතයාං වස සංයු් තයකින්ත
නිසි ආර්ලික කළමනාකරණ වැඩ පිළිශවළ් , රටට ගැළශපන
ආර්ලික නයාය්  හදා ගත්තශත්ත නැත්තනේ අපට
බැහැ, ශේ
ආපදාවින්ත මිශදන්තන.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්තීුමාට නියමිත කාසය අවසානයි.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අනුුණව ගුණ ුඛජිබුර් රහුමාන් මහතා මූලාසනවයන් ඉවත්
වුවයන්, ගුණ එඩ්වඩ් ගුණවස්කර මහතා ුඛලාසනාරූඪ විය.
அதன்பிறகு,
மொண்புமிகு
முஜிபுர்
ரஹுமொன்
அவர்கள்
அக்கிரொசனத்தினின்று அகலரவ, மொண்புமிகு எட்வட் குைரசகர
அவர்கள் தகலகம வகித்தொர்கள்.
Whereupon THE HON. MUJIBUR RAHUMAN left the Chair, and
THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair.

ගුණ චන්රසිරි ගජදීර මහතා

(மொண்புமிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි, මට තව ිවනාඩි ශදක් 
ශදන්තන.
නිල්වසා ශයෝජනා රමය පිළිබඳව මම කියන්තන කැමැතියි.
ශදාසවතර ිවරමසිංහ මහතා නිල්වසා ශයෝජනා රමය ගැන ිවතර් 
ශනාශවයි කථා කශළව. ු ළු රශේම තිශබන ෙන නිොන ගැන
එුමා කථා කළා. ජසය ගැන, පස සංර් ෂණය ගැන, ශසෝදා
පාළුව ගැන ශේ සියල්ස පිළිබඳව එුමා කථා කළා. එුමා
පැහැිනිව කිකශක, නිල්වසා ශයෝජනා රමය සැසසුේ ිවය යුත්තශත්ත
නිල්වසාශක ජසය ු ුණදට බැස යන ශයෝජනා රමයකින්ත ශනාශවයි,
ස ජසය සුර් ිතව රැකගනිමින්ත කෘි කර්ලමාන්තතයට ශයාදා ගත
හැකි, ස වාශේම ස ුළින්ත බස ් තිය නිර්ලමාණය කළ හැකි සහ
ගමනාගමනයටත්ත වැදගත්ත ශවන රමය්  ඇතිව සැසසුේ ිවය යුු
බවයි. ස පිළිබඳව ිවිවෙ අදහසව තිබුණා. අශේ අදහසව හැම
අවසවථාවකම අපි ලසදායී ිවධියට ඉිනරිපත්ත කරසා තිශබනවා. අපට
අව යයි, ශේ රටට ගැළශපන අපට ඔශරාත්තු ශදන ආර්ලික
නයාය් . ස ආර්ලික නයාය සකසව
ශනාකර, ශේ වාශේ

[අ.භා. 4.7 ]

ගුණ එස්.බී. දිසානායක මහතා (සමාජ සවිබල ගැන්ීේ හා
සුබසාධාන හා කන්ද උඩරට උුණමය පිළිබඳ අමාතයුමා)

(மொண்புமிகு எஸ்.பி. திசொநொயக்க - சமூக வலுவூட்டல் மற்றும்
நலன்புொி மற்றும் கண்டி மரபுொிகமகள் அகமச்சர்)

(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of
Empowerment and Welfare and Kandyan Heritage)

Social

මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි, පළු ශවන්තම මම කැමැතියි,
ආපදාවට පත්ත වුණු ජනතාවට අපශේ බසවත්ත කනගාටුව ප්රකා
කරන්තන. ස වාශේම ශේ ආපදා අවසවථාශකදී අශේ රාජය
නිසොරින්ත, ග්රාමශසවවා නිසොරිුමාශේ සිට අශේ සමෘද්ධි
නිසොරින්ත, ශගාිව නිසොරින්ත, ආර්ලික සංවර්ලෙන නිසොරින්ත,
සමාජ ශසවවා නිසොරින්ත, ප්රාශද්ය ය ශල්කේවරුන්ත, සහකාර
ප්රාශද්ය ය ශල්කේවරු ඇුළු සිය ද ශදනාම දැඩි කැපීමකින්ත
ජනතාව ශබ්ලරාගන්තන, ශේ ජනතාව ආර් ෂා කරන්තන, ශේ
ජනතාවට අව ය රැකවරණය ශදන්තන, ශේ ජනතාවට අව ය
ආහාරපාන ශදන්තන අව ය වැඩ කටයුු දැඩි කැපීමකින්ත
කරශගන ගියා. ස අයට මශේ සවුතිය පුද කරන්තන කැමැතියි.
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රාජය ශනාවන සංිවොන, සමසවත ජනතාව, අශේ මාෙය
ආයතන, අශේ රශේ ශපෞද්ගික වයාපාරිකයන්ත යන ශේ සිය ද
ශදනා ශේ වයසනශයන්ත ජනතාවට සිද්ෙ ශවන කරදර, හිරිහැර
අවම කරන්තන ිව ාස කැපීමකින්ත කටයුු කළා. ස අය අදටත්ත ස
කටයුු කරශගන යනවා. ස අයට මශේ ිවශ වෂ ශගෞරවය හා
ආචාරය පුද කරන්තන කැමැතියි. මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි, අද
ිනගින්ත ිනගටම අශේ මන්තීවරු ආපදා කළමනාකරණය ගැන කථා
කළා. ආපදා කළමනාකරණය අතයව ය ශදය් . හැබැයි, අද එන
සමහර හිනසි ආපදා, හිනසි ිවපත්ත, හිනසිශේ මු වන ජස ගැසිේ,
හිනසිශේ මු වන සුනාමි වාශේ වයසන, හිනසිශේ මු වන දැඩි
නියඟ, තද සුළං -හරිශ් න්ත වාශේ මහා සුළං- කින්ත හඳුනාගන්තන
තවමත්ත අශේ තා් ෂණය, අශේ ිවදයාව ් තිමත්ත ශවසා නැහැ.
ඇශමරිකා එ් සත්ත ජනපදය වැනි ිනයුණු රටවල් පවා අදටත්ත
ිව ාස ජස ගැසිේවසට ු ුණණ ශදනවා. එම නිසා ශේ හිනසි ආපදා
කින්ත හඳුනා ශනාගැීමම පිළිබඳව ශකළින්තම රජයට ශචෝදනා
එල්ස කරන එක මම හිතන හැටියට එච්චර සාොරණ නැහැ.
ශසෝකශේ රටවස අද ඇතිශවන ජස ගැසිේ, නියඟ, සුළි සුළං,
සුනාමි යනාදී සිය ද හිනසි ආපදා තත්තත්තව ගත්තතාම මූසාසනාරූඪ
ගරු මන්තීුමනි, සවාට ශහවු ශවසා තිශබන්තශන්ත පාරිසරික
ිවපර්ලයාස, ශද් ගුණික ිවපර්ලයාස වාශේම, පෘිිවශේ උෂවණත්තවය
ඉහළ යෑම වැනි ශද්වල්. ශේවාට ශහවු ශවන්තශන්ත අපිමයි.
ශසෝක ජනගහනශයන්ත සියයට 4යි ඇශමරිකා එ් සත්ත
ජනපදශේ ඉන්තශන්ත. හැබැයි, ශසෝකයට ු දා හරින කාබන්ත
ඩශයා් සයිඩ්වින්ත සියයට 25් ම ු දා හරින්තශන්ත ඇශමරිකා
එ් සත්ත
ජනපදයයි.
ඇශමරිකා
එ් සත්ත
ජනපදය
කාබන්ත ඩශයා් සයිඩ් වායුව ිව ාස ප්රමාණය්  ු දා හරිමින්ත
ශසෝකය අපිරිසිදු කරනවා. ස වාශේමයි චීනයත්ත. ශසෝකශේ
සංවර්ලධිත රටවල්, ශසෝකශේ බසවත්ත රටවල් ිනනපතා කාබන්ත
ඩශයා් සයිඩ් ඇුළු ිවෂ වායු වායු ශගෝසයට එකු කරනවා.
එයින්ත ශසෝකය අපිවත්ර කරනවා; වාතය අපිවත්ර වනවා. ස නිසා
ශගෝසිය උෂවණත්තවය වැඩි වනවා; ශද් ගුණික ිවපර්ලයාස ඇති
වනවා. සවාශේ ප්රතිලසය්  ශසස ශේ වාශේ හිනසි ආපදා ඇති
වනවා. එම නිසා අශේ පරිසරය රැක ගන්තන අපි පුළුවන්ත තරේ
උත්තසාහ කරන්තන ඕනෑ. අශේ වනාන්තතර රැක ශගන, අශේ
ශද් ගුණය ආර් ෂා කර ගන්තන අපි උත්තසාහ කරන්තන ඕනෑ. අශේ
පරිසරය ිවනා ශනාකර, මිත්රය ිව පරිසරයත්ත එ් ක ජීවත්තවන
රටාවකට යන්තන අපි උත්තසාහ කරන්තන ඕනෑ. නු ත්ත, ඉතාම
අවාසනාවකට ශසෝකශේ මහා බසවුන්ත තවමත්ත සකට එකු
ශවන්තශන්ත නැහැ. ශසෝක බසවුන්ත පරිසරයට කරන හානිය අවම
කර ගැීමශේ එකඟතාවකට එන්තන ජපානශේ පැවැති කිශයාශතෝ
සේු තිය ුළින්ත උත්තසාහ ගත්තතා. නු ත්ත ුණඟ්  ශසෝක බසවුන්ත
සකට ආශක නැහැ. ස අය ස සු ළුවට ආශක නැත්තශත්ත, ඔවුන්තශේ
සාභයට, ඔවුන්තශේ ආදායේවසට සශකන්ත ිව ාස තර්ලජනය්  ශවයි
කියසායි. ඇත්තතටම ශේ අර්ලබුදය, ශේ අභිශයෝගය ජය ගන්තන අපට
කරන්තන තිශබන ප්රොනම ශද් තමයි, පරිසරය ආර් ෂා කර ගන්තන
එක.
මූසාසනරූඪ ගරු මන්තීුමනි අශේ රශේ ඉඩේ පරිහරණය
ගත්තශතාත්ත, සියයට 22්  තිශබන්තශන්ත ශගවු. සියයට 30්  ිවතර
තිශබනවා, අපි හදපු වනාන්තතර හා සවවාභාිවක වනාන්තතර. ශේ
සියයට 30න්ත සියයට 72්  ිවතර පතන්ත බිේ අපට තිශබනවා. අශේ
ශගවු තවදුරටත්ත ගසවවින්ත, සවවාභාිවක ගසවවින්ත, ශද්ය ය
ගසවවින්ත පුරවන්තන, ස වාශේම පතන්ත බිේ ශද්ය ය ගසවවින්ත
පුරවන්තන ිවශ වෂ අවොනය්  ශයාු  කිරීම ඉතාම වැදගත්ත කියසායි
මම හිතන්තශන්ත.
පසුගිය ආපදා තත්තත්තවශේදී රජශේ නිසොරින්ත, රජය සහ
ිවප් ෂය ඇුළු ශද් පාසන ප් ෂ, සමාජ සංිවොන ඇුළු

ශබාශහෝ ශදනා ිව ාස කැපීම්  කළා. සකට අශේ ආගමික
පරිසරය, -ජනතාව තමන්ත අදහන ආගේවින්ත ඉශගන ගත්තත ශද්අශේ මිනිසුන්ත ුළ තිශබන කරුණාව, දයාව හා ආගන්තුක
සත්තකාරය කියන සියල්සම ශහවු වන්තන ඇති. නු ත්ත, ඇතැේ අය
අශේ රජයට ශදාසව කියන නිසා මම පසුගිය වර්ලෂවස ඇති ූ  ආපදා
තත්තත්තව ගැන ශපාඩ්ඩ්  මත්  කරන්තන කැමැතියි.
මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි, 2011 ගංවුර අවසවථාශකදී
ශේ පාර්ලිශේන්තුවත්ත යට වුණා. පාර්ලිශේන්තුව අවට තිශබන
නිවාසත්ත යට වුණා. එදා ජස ගැසිශමන්ත ආපදාවට පත්ත ූ  අයට
කිසිව්  දුන්තශන්ත නැහැ. සක තමයි ඇත්තත. ස වාශේම 2075දී
අනුරාෙපුරය, ශපාශළාන්තනරුව, කුරුණෑගස ිව ාස ව ශයන්ත
ආපදාවට වුණා. ස අයට රුපියල් 70,000්  - 72,000්  වැනි
ඉතාම පුංචි සහනාොරය්  දුන්තනා හැශරන්තන, ස අය ශවනුශවන්ත
ිවශ වෂ යම්  කශළව නැහැ. මට මතකයි, පසුගිය උුරු මැද පළාත්ත
සභා ඡන්තදය ශවසාශක උුරු මැද පළාශත්ත ිව ාස නියඟය් 
තිබුණා. අපිත්ත ගිහින්ත ස ඡන්තශදට වැඩ කළා. එදා හිටපු අශේ රජය
ස ඡන්තදය ශවසාශක ජනතාවට ශනාශයකුත්ත ශද්වල් ශපාශරාන්තදු
වුණා. හැබැයි, ස ශපාශරාන්තදු කිසිව්  ඉටු වුශණ් නැහැ.
ශේ ශවසාශක ගරු ජනාධිපතිුමා, ආපදා කළමනාකරණ
ඇමතිුමා ඇුළු රජය ශේ අයට ිනය හැකි උපරිම සහාය ශදන්තන;
උපරිම ආොර ශදන්තන ිව ාස කැපීමකින්ත වැඩ කරනවා. ස
වාශේම අපි රජයට සවුතිවන්තත ශවන්තනට ඕනෑ, ශේ සමසවත
ජනතාව ර් ෂණ රමයකට භාජන කරසා, ස අයට රුපියල්
ස් ෂශේ සිට රුපියල් ස් ෂ 25 ද් වා වන්තින ශගීශේ වැඩ
පිළිශවළ්  සකසව කර තිබීම ගැන. ශේක තව ිනයුණු කරන්තන ඕනෑ.
ගරු චන්තරසිරි ගජදීර මන්තීුමා, එුමා කථාශක දී ශදාසවතර
එසව.ස. ිවරමසිංහ මැතිුමා ගැන සඳහන්ත කළා.
සංකාශක මා් සවවාිනශය්  හැටියට ු ින්තම පාර්ලිශේන්තුවට
ආව පුද්ගසයා තමයි ශදාසවතර එසව.ස. ිවරමසිංහ මැතිුමා. ස
වාශේම ශ්රී සංකා ශකාමිනිසවේ ප් ෂයට නායකත්තවය දුන්තන
පුද්ගසයා. ඇත්තතටම එුමා පරිසරය ගැන, ශද් ගුණය ගැන, පස
ගැන, ජසය ගැන, ගංගා ගැන අති ිව ාස ව ශයන්ත කථා කරසා
තිබුණා. හැබැයි ස ශමානවා කිකවත්ත, අශේ රට පරිසරයට මිත්රය සි
තැනක තිබුණත්ත, අපිත්ත ිනනපතා ශේ පරිසරයට හානි කරනවා. ශේ
ශසෝකශේ ශගෝසිය වාතාවරණය, ශගෝසිය පරිසරය, ශගෝසිය
උෂවණත්තවය ඇති ශවන්තන ඉතාම නරක ිවධියට අශේ ක්රියාකාරකේ
බසපා තිශබනවා.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඔබුමාට තව ිවනාඩියක කාසය්  තිශබනවා.

ගුණ එස්.බී. දිසානායක මහතා

(மொண்புமிகு எஸ்.பி. திசொநொயக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

මම අවසන්ත කරනවා, මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි.
චන්තරසිරි ගජදීර මන්තීුමාත්ත කියපු ආකාරයට ශේ සමහර
ශගවල්වස මිනිසුන්තට ශගවල් සුද්ද කරගන්තන ශද්වල් නැහැ.
චන්තරසිරි ගජදීර මන්තීුමාම තමයි අපට ස ගැන කිකශක. අපි දැන්ත
සවා සකසව කරමින්ත පවතිනවා. ගංවුශරන්ත යට වුණු සෑම
ශගදරකටම සුද්ද පිවත්ර කර ගැීමම සඳහා අව ය උපකරණ සහ
ශබශහත්ත-ශහවත්ත රවය සබා දීශේ වැඩ සටහන්  සමෘද්ධිය හරහා
දැන්ත සූදානේ කරශගන යනවා. දැන්ත අපි සවා ශබදා හරිමින්ත
තිශබනවා. ගරු චන්තරසිරි ගජදීර මන්තීුමා කිකවා වාශේ, තවත්ත
ශබාශහෝ මන්තීවරුන්ත ශමහිදී කිකවා වාශේ අද ශගවල්වස උයා
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පාර්ලිශේන්තුව

[ගරු එසව.බී. ිනසානායක මහතා]

පිහා ගන්තන අව ය හේටි-ු ේටි, පිඟන්තවස ිව ාස අ්ව් 
තිශබනවා. අතිගරු ජනාධිපතිුමාශේ උපශදසව පරිින, අශේ ආපදා
කළමනාකාර ඇමතිුමාශේ ඉල්සිේ පරිින ශේ ශගවල්වසට හේටිු ේටි ටික්  සබා ශදන්තන, පිඟන්ත ශකෝේප ටික්  සබා ශදන්තන
අව ය කටයුු කර ශදන්තන බසාශපාශරාත්තු වනවා.

ගුණ ජයන්ත සමරීර මහතා

(மாண்புமிகு ஜயந்த சமரவர,)
ீ

(The Hon. Jayantha Samaraweera)

ගරු අමාතයුමනි, ඔබුමාශගන්ත මට ශපාඩි පැහැිනි කර
ගැීමම්  කර ගන්තන ඕනෑ. සමෘද්ධි බැංකුවින්ත ණය සබා ගත්ත
සමෘද්ධි සහනාොරසාීනන්ත ස යට වුණු ප්රශද් වස ඉන්තනවා ශන්ත. ස
අය සේබන්තෙශයන්ත ිවශ වෂ සහනය සි පියවර්  අනුගමනය
කරන්තන ඔබුමා බසාශපාශරාත්තු වනවාද?

ගුණ එස්.බී. දිසානායක මහතා

(மொண்புமிகு எஸ்.பி. திசொநொயக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

සමෘද්ධි බැංකු වයාපාරශේ ණය ශදන්තශනත්ත, ණය ගන්තශනත්ත,
ණය ශදන තීන්තදුව ක්රියාත්තමක කරන්තශනත්ත ස අයමයි. කුඩා
කණ්ඩායම්  ිවසින්ත එකු ශවසා සාමූහික වගකීශමන්ත ණය් 
ශදනවා. ස වාශේම කුඩා කණ්ඩායේ ගණනාව්  එකු වුණු
සමෘද්ධි සමිතියකින්ත ස ණය අනුමත කරනවා. ස සමිති ගණනාව් 
එකු වුණු සමෘද්ධි බැංකු සංගමශයන්ත ස ණය බැංකුශවන්ත නිදහසව
කරනවා. ශේක තමයි රමශකදය. ශමහිදී අපි ස සිය දම සමෘද්ධි
බැංකුවස කළමනාකරුවන්තට, සමෘද්ධි නිසොරින්තට උපශදසව දීසා
තිශබනවා, ශේ අය එ් ක කථා කරන්තන කියසා. ශේවා ස
අයශේම සල්ි. ශේවා ආණ්්ශක සල්ි ශනාශවයි. ස තිශබන
ණය ශසවරම දුේපත්ත අයශේම ඉතිරි කිරීේ. අශේ කාශේවත්ත සල්ි
ශනාශවයි. එම නිසා ශේවා කපා හරිනවාද, ශේවා අය කර ගැීමම
කල් දමනවාද, ශේවාට අය ිවය යුු ශපාිය ඉවත්ත කරනවාද
කියන කාරණා පිළිබඳව තීන්තදුව්  ගන්තන කියසා අපි කියසා
තිශබනවා. ස අනුව අපි කටයුු කරන්තන සූදානමින්ත සිටින බව මම
ඔබුමාට කියන්තන ඕනෑ.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු අමාතයුමනි, ශකසාශක ප්ර න
ව ය්  තිශබනවා.

ගුණ එස්.බී. දිසානායක මහතා

(மொண்புமிகு எஸ்.பி. திசொநொயக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

ශහාඳයි. මම කථාව අවසන්ත කරනවා, මූසාසනාරූඪ ගරු
මන්තීුමනි.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ශහාඳයි. ශබාශහාම සවුතියි.
මීළඟට, ගරු ටී. රංජිත්ත ද ශසායිසා මන්තීුමා.
[අ.භා. 4.30]

ගුණ ටී. රසජිත් ද වසායිසා මහතා

(மொண்புமிகு ொீ. ரஞ்ஜித் த தசொய்சொ)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි, පසුගිය මාසශේ ු ුණණ දීපු
දරුණු ගංවුර, නාය යෑේ පිළිබඳව අද ිනන ගරු සභාශක සාකච්ඡා
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ශකශරන ශේ අවසවථාශක දී, ස ඇති ූ  ගංවුර තත්තත්තවය ුළ
වැඩිපුරම ආපදාවට ස්  වුණු රත්තනපුර ිනසවත්රි් කශේ මහජන
නිශයෝජිතයකු හැටියට ස පිළිබඳව මමත්ත අදහසව කිහිපය් 
ද් වන්තනට කැමැතියි. ගරු ආපදා කළමනාකරණ අමාතයුමාත්ත
ගරු සභාශක සිටින අවසවථාවක කථා කරන්තනට සැබීම ගැන සුටු
වනවා. එදා එම ගංවුර තත්තත්තවය පිළිබඳව අපට දැන ගන්තනට
සැබුණු ශමාශහාශත්තදීම ගරු ිනශන්තෂව ගුණවර්ලෙන මැතිුමා ස
පිළිබඳව ශමම ගරු සභාව දැනුවත්ත කළා. ස ශවසාශක ශමම ගරු
සභාශක වග කිව යුත්තශත්  හැටියට සිටිශේ සභානායකුමා
පමණයි. සභානායකුමාශගන්ත අපි ඉල්සිම්  කළා, ශේ සඳහා
වහාම මැිනහත්ත වන්තන කියසා. සභානායකවරයා ස අවසවථාශක දී
දීපු පිළිුර තමයි, “තු න්තනාන්තශසවසා ශමතැන කෑ ගගහා ඉන්තශන්ත
නැතිව ඉ් මන්ත කරසා ගමට යන්තන” කියසා. ඉතින්ත අපි අශේ ගේ
පළාත්තවසට යන්තන සූදානේ වුණා. ජානක ව් කුඹුර මන්තීුමාත්ත,
මමත්ත අශේ ගමට යන්තන ගියා. එදා අපට යන්තන බැරි වුණා.
ශමාකද, ගංවුශරන්ත ු ළු නගරයම යට ශවසා තිබුණු තත්තත්තවය
ුළ රත්තනපුර නගරශේ ඔරශසෝසු කණුව යට  න එළිශවනකන්ත
ඉන්තන සිදු වුණා. ස ශකශසව ශවතත්ත අශේ ආපදා කළමනාකරණ
ඇමතිුමාත්ත ගරු සභාශක සිටින ශේ ශවසාශක මම ශදය් 
කියන්තන ඕනෑ. ගරු ඇමතිුමනි, රත්තනපුරශේ ජීවත්ත වන අපට
ගංවුර සහ නාය යෑේ ශබාශහාම ුණරුයි.
හැම අවුරුද්දකම අපි ස සඳහා සූදානේ ශවනවා. 2003
අවුරුද්ශද්ත්ත, ඊට පසවශසවත්ත අපට මතක ඇති හැම කාසයකම
සිංහස, හින්තදු අ දත්ත අවුරුද්ශදන්ත පසවශසව දවසව 45ක මහා
ගංවුරකුත්ත එ් ක ුන්තවර්  රත්තනපුරය යටවනවාය කියන එක
සේමතය් . අපි එශහම ිව වවාස කරනවා. ස අනුව අපි සූදානේ
වනවා. ස සිදුවුණු ිවනා ශේ ිනග, පළස හරිහැටි දන්තනා ශකනකු
හැටියට මා බසාශපාශරාත්තු වන්තශන්ත නැහැ, "ශේක ආණ්්ශක
වැරැද්ද, ආණ්්ශක වැරැද්ද. ආණ්්ව ශේ ගැන බසා ගන්තන ඕනෑ"යි
කියසා කියන්තන. එශහම කියන්තන බැහැ. ශමාන ආණ්්ව තිබුණත්ත,
ගංවුර එනවා, නාය යෑේ සිද්ෙ වනවා, මිනිසුන්ත මැශරනවා,
ශද්ශපාළ හානි වනවා. හැබැයි ශමතැනදී අපට අත්ත දැකීම් 
තිශබනවා.
හැම කාසයකම මාර්ලු මාසය වනශකාට, අශේල් මාසය
වනශකාට අපි සාකච්ඡාව්  කරසා ඔරු, අඟුල්, ශබෝේටු සහ
සු පකාරශේ ආහාර රවය සූදානේ කරසා, අව ය නිසොරින්ත
ක්රියාත්තමක කරසා යේකිසි වැඩ පිළිශවළ්  සකසව කරනවා,
ගංවුර ආශවාත්ත ස තත්තත්තවයට ු ුණණ ශදන්තශන්ත ශකාශහාමද
කියන එක පිළිබඳව. හැබැයි ශමවර එවැනි සාකච්ඡාවට සහභාගි
වුශණ්ත්ත නැහැ; ස පිළිබඳව දැනගන්තන සැබුශණ්ත්ත නැහැ; ස
පිළිබඳව දැනුේ දුන්තශන්තත්ත නැහැ. ශකාශහාම නු ත්ත ස සාකච්ඡාවට
අපි සහභාගි කරවා ගත්තතත්ත, නැතත්ත, එවැනි සාකච්ඡාව්  කරසා
තිබුණා නේ ස තත්තත්තවය යථාර්ලථය්  බවට පත්තශවන්තන ඕනෑ.
එශහම තත්තත්තවය්  තිබුශණ් නැහැ.
මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි, එදා අපි රත්තනපුරය නගරයට
යනශකාට ඇත්තතටම එවැනි වැඩ පිළිශවළක ශසවයාව් වත්ත
තිබුශණ් නැහැ. සවශකච්ඡා සංිවොන, ආගමික නායකයින්ත සහ
සමාජ ශසවවකයින්ත තමයි පළු වන පැය 48 ුළ ශේ ගංවුර
පීඩනයට ු ුණණ ශදන්තශන්ත ශකාශහාමද කියන තත්තත්තවය පිළිබඳව
දැනුවත්ත ශවසා තිබුශණ්. ඉන්ත අනුරුව තමයි රජය මැිනහත්ත ීම් 
වුණා නේ වුශණ්.
දැන්ත කාසගුණ ිවදයා ශදපාර්ලතශේන්තුව කියනවා, ඉිනරියටත්ත
ශමෝසේ වැසි සක්රිය ශවමින්ත පවතිනවාය කියසා. ශේ ශමෝසේ වැසි
සක්රිය ීමත්ත එ් ක ශමවැනි ආකාරශේ ජස ගැසිේ සහ නාය යෑේ
නැවත ඇති ීශේ හැකියාව්  තිශබනවා. ශේ තත්තත්තවයට ු ුණණ
දීම සඳහා සවිරසාර වැඩ පිළිශවළක අව යතාව තිශබනවා. ස වැඩ
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පිළිශවළ පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීශේ දී, ිවශ ෂ
ව ශයන්තම අශේ ගරු
අනුර ප්රියදර්ල න යාපා ඇමතිුමාශගන්ත මා ඉල්සිම්  කරනවා,
ශේ සේබන්තෙව දැඩි අවොනය්  ශයාු  කරසා ස සඳහා අව ය
් ෂණික ක්රියාමාර්ලග ගන්තනය කියසා. ඇත්තතටම රත්තනපුරයට ජස
ගැල්ම පටන්ත ගන්තනශකාට අව ය තරේ ශබෝේටු තිබුශණ් නැහැ.
ිවශ වෂශයන්තම supermarket සංසවකෘතිය සමාජයට හඳුන්තවා
දීමත්ත එ් ක, සු පකාරශේ දුර්ලවස ීමත්ත එ් ක ගශේ තිබුණු පුංචි
කඩවස හාල් මිටි 2්  ශහෝ 3්  තමයි තිබුශණ්. සවාශේ අව ය
කරන ආහාර පාන තිබුශණ් නැහැ. ස නිසා අව ය ආහාර පාන
වැඩිපුර රැසවකර ගැීමශේ සහ ශබෝේටු, ඔරු, අඟුල් ස ප්රශද් වසට
යවසා ස ආහාර පාන ශබදා හැරීශේ ිවධිමත්ත වැඩ පිළිශවළක
අව යතාව්  තිශබනවාය කියන එක ගරු ඇමතිුමාට සඳහන්ත
කළ යුු වනවා.

ගුණ අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා

(மொண்புமிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

මට ශපාඩි පැහැිනි කිරීම්  කරන්තන ඉඩ ශදන්තන. ශේ පිළිබඳව
සිය දම උපශදසව සහ රමශකද ිනසාපතිුමන්තසා හරහා ප්රාශද්ය ය
ශල්කේවරුන්තට යවා තිශබනවා. හැම දාම කරන්තශන්ත, බ් මිසදී
ශගන කෑම දීසා ඊට පසවශසව අපට බිස එවන එකයි. එතශකාට අපි
ස බිල් ශගවනවා. ශමවර ිවතර්  සක ශනාශවන්තන ිවධිය්  නැහැ.
ශදවනුව, ශහිශකාේටර්ල යානා ගුවන්ත පැය 277්  ගිහින්ත කෑම
ශබදසා තිශබනවා. මා දන්තශන්ත නැහැ, ස ශමාකද කියසා. ගරු
මන්තීුමනි, තු න්තනාන්තශසව කියන එක ිව වවාස කරමින්තම,
රත්තනපුරය ිනසවත්රි් කශේ නිසොරින්ත ශකාශහාමද වැඩ කරසා
තිශබන්තශන්ත කියසා ිවශ වෂශයන්ත මා බසන්තනේ. මා ස ගැන
ඔබුමාත්ත එ් ක කථා කරන්තනේ.

ගුණ ටී. රසජිත් ද වසායිසා මහතා

(மொண்புமிகு ொீ. ரஞ்ஜித் த தசொய்சொ)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

ගරු ඇමතිුමනි, රජය ශමානවත්තම කශළව නැහැයි කියන ශද්
ශනාශවයි මා කියන්තශන්ත. පළු වන පැය 48 ුළ ස යන්තත්රණය
ක්රියාත්තමක ීශේ යේ ශදෝෂය්  තිබුණා. ස නිසා ජනතාව
අපහසුතාවට පත්ත වුණාය කියන එකයි මා කියන්තශන්ත. දැන්ත වුණු
ශද් වුණා. ඉිනරිශේ දී ශමවැනි සිද්ධීන්තවසට ු ුණණ ශදන්තන සිදු
වුණාම එවැනි තත්තත්තවය්  ඇති ශනාශවන්තන අපි කටයුු කළ
යුුයි කියන එකයි මා ශයෝජනා කශළව.
ගරු ඇමතිුමනි, ඔබුමා ශහාඳ ශයෝජනාව්  ඉිනරිපත්ත කළා,
ආපදාවට ස් වන හැම පරශද් යකම ආපදා සහන මෙයසවථාන ඇති
කරන්තන තීන්තදු කරනවාය කියසා. එදා එය මාෙය හරහා ප්රචාරය
වනවා මා දැ් කා. සක ශබාශහාම ශහාඳයි. හැබැයි ගරු
ඇමතිුමනි, ආපදා සහන මෙයසවථාන ඇති කිරීශේදී, ඉඩේ අත්තපත්ත
කර ගැීමම වැනි කටයුුවසට අමතර කාස සීමාව්  ගතශවන්තන
පුළුවන්ත. ශමවර ශේ ආපදා තත්තත්තවය ඇති වුණු ිනනට පසුව දා  න
72.00ට අපි රත්තනපුරය නගරශේ, "රත්තනපුර ෙර්ලම ාසාව" කියන
ිවහාරසවථානයට යනශකාට අපි දැ් ක ශදය්  තමයි, ස
ිවහාරසවථානශේ වැඩිපුරම සිටිශේ ු සවිේ ජාතිකයන්ත කියන එක.
ස අයට අව ය කරන සේපූර්ලණ රැකවරණය සහ සිය ද පහසුකේ
පන්තසශල් හාු දුරුශවෝ සපයා තිබුණා. ස නිසා අපි ශේ ආගමික
සවථානවස නායකයන්ත එ් කත්ත සාකච්ඡා කරසා, එම ආගමික
සවථාන පිහිටා තිශබන
බිේකඩකම ශමවැනි ආපදා සහන
මෙයසවථාන හදනවා නේ ප්රමාදයකින්ත ශතාරව අව ය කටයුු
කරගන්තන පුළුවන්ත.

ගුණ අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා

(மொண்புமிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ආපදා කළමනාකරණ මෙයසවථාන එවැනි සවථානවස හැදුවාම
සවා පාසනය කරන්තනත්ත පහසුයි; අපට අව ය ශවසාවට ගන්තනත්ත
පහසුයි.

ගුණ ටී. රසජිත් ද වසායිසා මහතා

(மொண்புமிகு ொீ. ரஞ்ஜித் த தசொய்சொ)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

ශබාශහාම ශහාඳයි ඇමතිුමනි. එම ශයෝජනාව තමයි අපිත්ත
කරන්තන හැදුශක. ඔබුමා ස අනුව කටයුු කිරීමට සසකා බැසිම
පිළිබඳව සවුතිවන්තත වනවා.
ඊළඟ කාරණය ශමයයි, ගරු ඇමතිුමනි. ගංවුර ආපදා
තත්තත්තවය නිසා සාමානය ජන ජීිවතය සේපූර්ලණශයන්ත කඩා
වැටුණා. රජය, සාමානය ජනතාව, ශවශළඳ වයාපාරිකයන්ත ඇුළු
සිය දශදනාත්ත එ් ක අපි ස අයට අව ය පහසුකේ සැසසුවා.
ශදාසවතර මහත්තවරු ගිහිල්සා ශබශහත්ත ශදනවා. වයාපාරිකයන්ත
ගිහිල්සා කන්තන දුන්තනා. හැබැයි ශේක ිනගින්ත ිනගටම ස අයට
කරන්තනත්ත බැහැ. ගංවුර නිසා ස අයශේ ජන ජීිවතය කඩා
වැටිසා. සමහර ිවට, ශත්ත වත්තත තිබුණු තැන දැන්ත නැහැ, ඊට වු
ුන්  ිවතර පල්ශසහා වත්තතකට සක ඇිනසා ගිහිල්සා. දැන්ත ස
මිනිසුන්තට දළු කඩන්තන වත්තතකුත්ත නැහැ; ඉන්තන ශේ ශදාරකුත්ත
නැහැ; අඹු-දරුශවාත්ත නැහැ. ශේ ිවධියට ශබාශහාම අසරණ ශවච්ච
මේටමකට ස අය පත්ත ශවසා තිශබනවා. ිවශ වෂශයන්තම ශේ
අනුශර්ලදී ශත්ත කර්ලමාන්තත ාසා 26්  ිවනා යට පත්ත ශවසා
තිශබනවා. ස වාශේම සවාට දළු දීපු අය, සවාශේ රැකියා කරපු අය
අද අසරණ ශවසා තිශබනවා. ස වාශේම දළු දීපු තැන්තවස දළු ු දල්
සබා ගැීමමට ශනාහැකි ීම්  තිශබනවා. වත්තශත්ත තිශබන දළු ටික
ශනළා ගන්තන බැරුව සාමානය ජන ජීිවතය සේපූර්ලණශයන්තම කඩා
වැටිච්ච තත්තත්තවය්  තිශබනවා. ස නිසා මම ශමතැනදී ඔබුමාට
ශයෝජනාව්  කරනවා. අමාතය මණ්ඩසශේදී සාකච්ඡාව් 
කරන්තන. වැිවි කර්ලමාන්තත ඇමතිුමාත්ත එ් ක සාකච්ඡාව් 
කරසා ශේ අපහසුවට ස්  ශවච්ච කුඩා ශත්ත ඉඩේ හිමියන්තට, රබර්ල
ඉඩේ හිමියන්තට යේ කිසි සහනය්  සැසසීශේ වැඩ පිළිශවළ් 
සකසව කරන්තන. ස අව යතාව ඔබුමා හු ශක තිශබනවා. සකටත්ත
යේ කිසි පියවර්  ගීමිව කියසා අපි හිතනවා.
ගරු ඇමතිුමනි, ශේ ප්රශද් ශේ කුඩා බුසත්ත ිවට කශඩ් ඉඳසා
මහා පරිමාණශයන්ත යකඩ, සිශමන්තති -ශගාඩනැඟිි රවය- අශළිව
කරන වයාපාරිකයා ද් වා සිය ද ශදනාශේම වයාපාර ිවනා යට
පත්ත වුණා. සමහර වයාපාරිකයන්ත අශසිව කරන්තන ශගනැත්ත තිබුණු
රුපියල් ශකෝටි 70, 15ක ිවතර බ් ු ේටු ිවනා වුණා. ශේ අය
ුණඟ්  ශවසාවට බැංකු ණය අරශගන ශේ කටයුු කරසා
තිශබන්තශන්ත. ස අය සිංහස වුණත්ත, ශදමළ වුණත්ත, ු සවිේ වුණත්ත
ශේ වයාපාරික ප්රජාව සේපූර්ලණශයන්තම වැටුණා.
අශේ ිවශේුංග මන්තීුමා දන්තනවා, රත්තනපුර නගරශේ
පමණ්  රුපියල් මිියන ගණනාවක ශද්පළ හානිය්  වුණු බව.
රජය ප්රතිපත්තතිමය තීන්තදුව්  අරශගන ස අයට නැවත නැඟිටින්තන
අ් ශපාියට -සහන ශපාියට- ණය සබාදීම වැනි කටයුත්තත් 
කරනවා නේ ඉතාම වටිනවා. කරන සද ර් ෂණයන්තහි ු දල් සබා
ගැීමම කඩිනේ කිරීම සිදු කර ශදන්තන. ශේ වයාපාරික පන්තතිය
සේපූර්ලණශයන්ත පාරට වැශටන මේටම්  ඇති වුණා, සාමානය
ජනතාවත්ත එ් ක. ස සේබන්තෙවත්ත රජශේ අවොනය ශයාු  ශවයි
කියසා අපි ිව වවාස කරනවා.
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පාර්ලිශේන්තුව

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

දැන්ත ඔබුමාශේ කථාව අවසන්ත කරන්තන.
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රජය සුව තිශබන ඉඩේ ශවන්ත කරසා ස ජනතාව පිනංචි කරීමට
දීර්ලඝ කාසින සැසැසවම්  රජය සකසව කරනවා නේ රජශේ ශමාන
කටයුත්තතට සහශයෝගය ශනාදුන්තනත්ත ඔබුමා ශගශනන ස වැඩ
පිළිශවළට සකාබද්ෙ ිවප් ෂය හැටියට අපි සහශයෝගය ශදනවා.
ශමාකද ජනතාවශේ ජීිවත සහ ශද්පළ ගැන හිතසා.

ගුණ චන්රසිරි ගජදීර මහතා

(மொண்புமிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

ස සේබන්තෙශයන්ත සහන කාසය්  සබා ශදන්තන.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ශබාශහාම සවුතියි.

ගුණ ටී. රසජිත් ද වසායිසා මහතා

(மொண்புமிகு ொீ. ரஞ்ஜித் த தசொய்சொ)

මීළඟට, ගරු සුසන්තත පුංචිනිසශේ නිශයෝජය ඇමතිුමා.

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

ණය ශගීමට.

ගුණ චන්රසිරි ගජදීර මහතා

(மொண்புமிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

ණය ශගීමට සහන කාසය්  සබා ශදන්තන. මම දැ් කා,
Central Bank එශ්  අධිපතිවරයා කියසා තිශබනවා, "අපි එශහම
උත්තසාහය්  ගන්තනවා" කියසා. ගරු ඇමතිුමනි, ඔබුමා ස ගැන
කථා කරසා සහන කාසය්  සබා ශදන්තන.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු රංජිත්ත ද ශසායිසා මන්තීුමා දැන්ත ඔබුමාශේ කථාව
අවසන්ත කරන්තන.

ගුණ ටී. රසජිත් ද වසායිසා මහතා

(மொண்புமிகு ொீ. ரஞ்ஜித் த தசொய்சொ)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි, ශේ ආකාරයට ශේ මහා
ිවනා යන්ත ිනගින්ත ිනගටම සිදු ශවන ශකාට තසතා අුශකෝරස
ඇමතිුමිය කිකවා වාශේ ජනප්රිය ශනාවන තීන්තදු හරි ආණ්්වට
ගන්තන ශවයි. අපි ශයෝජනා කරන්තශන්ත ශමයයි. නිිවතිගස ආසනශේ
කිරිබත්තගස කන්තද නාය ගියා. ගරු ඇමතිුමනි, එතැන අධික
බෑවුම්  තිශබනවා. රත්තනපුර වාශේ ිනසවත්රි් කවස ශකගශයන්ත ශත්ත
වගාව ශකශරනවා. කුඩා ශත්ත වු සංවර්ලෙන අධිකාරිය ශහෝ ශත්ත
පාසන ශදපාර්ලතශේන්තුශක නිශයෝග මත අං ක 80ට වඩා වැඩි
බෑවුේවස ශත්ත වගා කරන එක සේපූර්ලණශයන්තම නවත්තවන්තන;
තහනේ කරවන්තන. වනාන්තතර කපන එකට ිවරුද්ෙව දැඩිව ීමති
ක්රියාත්තමක කරන්තන. මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි, මට
ිවනාඩිය්  ශදන්තන.
කිරිබත්තගස කන්තද ු දුශන්ත තිශබන වනාන්තතරය ශහාඳට
තිශබනවා. හැබැයි, වනාන්තතරශයන්ත යට අඩිශේ බෑවුම කපසා
තිශබන ටිශ්  කේබි කණු ටික එල්ි එල්සි තිශබනවා. එතැනින්ත
ශමහා පැත්තශත්ත තමයි සේපූර්ලණ පසව තේටුව ගසවා ශගන ඇිවල්සා
ගේමාන පිටින්ත යට ශවසා ගිශේ. ශේකට මිනිසාශේ ක්රියාකාරිත්තවය
බරපතළ ආකාරයට බසපා තිශබනවා. ශේවා මිනිසුන්තට
ශත්තශරන්තශන්ත නැති වුණත්ත රජශේ ීමති-රීති මඟින්ත ජනප්රිය ශනාවන
තීන්තදු-තීරණ අරශගන හරි ශේ පරිසරය ආර් ෂා කිරීම සඳහා වැඩ
පිළිශවළ්  ශයදීම ඉතාම වටිනවා. ස වාශේම ජනතාව ස
සවථානශයන්ත බශසන්ත හරි ඉවත්ත කරන්තන. ඔබුමා කිකවා වාශේ
ීමති-රීති පනවසා හරි, ශේ ආපදා කසාපවස ඉන්තන මිනිසවසු
බසහත්තකාරශයන්ත බසය ශයාදවසා හරි ඉවත්ත කරසා නගරාරිතව

[අ.භා. 4.47]

ගුණ සුසන්ත පුසචිනිලවේ මහතා (රාජය පරිපාලන හා
කළමනාකරණ නිවයෝජය අමාතයුමා)

(மொண்புமிகு சுசந்த புஞ்சிநிலரம - தபொது நிர்வொக மற்றும்
முகொகமத்துவ பிரதி அகமச்சர்)

(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of
Public Administration and Management)

ු සසුන ශහාබවන ගරු මන්තීුමනි ිවශ වෂශයන්තම රත්තනපුර
ිනසවත්රි් කශේ උපන්ත ශකශන්  හැටියටත්ත කස්  රත්තනපුර
ිනසවත්රි් කය නිශයෝජනය කරපු මන්තීවරශයකු හැටියටත්ත දැනටත්ත
සිය දම ශද්පළ හා සබ්ලබ සකස මනාවම ශමන්තම නෑ-මිත්රාදීන්ත එම
ප්රශද් ශේ ඉන්තන ශකශනකු හැටියටත්ත ගංවුශරන්ත මශේ නිවසත්ත
යට ූ  ශකශන්  හැටියටත්ත මම එම ිනසවත්රි් කශේ ජනතාවට ූ 
ිවපත සේබන්තෙව අශේ ශ ෝකය කනගාටුව පළ කරන අතර
අශනකුත්ත ිනසවත්රි් කවස ජනතාවටත්ත එම ශ ෝකය කනගාටුව
ප්රථමශයන්තම පළ කරන්තන කැමැතියි.
ගංවුර ගැසිේ උපන්ත දා සිට අපට පුරුදු ශදය් . ශේ ිවධියට
නාය යෑම පටන්ත ගත්තශත්ත 7 49 ඉඳසා. මශේ මතකශේ හැටියට
2079 ශවන ශකාට හැටුන්ත වතාවකට වැඩි වාර ගණන් 
සංකාශක නාය යෑේ සිදු ශවසා තිශබනවා. මූසාසනාරූඪ ගරු
මන්තීුමනි ස ිවධියට නාය යෑේ සිදු වුණත්ත ස ශවනුශවන්ත හරි
යන්තත්රණය්  අපට හදා ගන්තන බැරි වුණු නිසා කසවාන නිිවතිගස
වැනි රත්තනපුර ිනසවත්රි් කශේ ප්රශද් වසත්ත ස වාශේම මාතර
ිනසවත්රි් කය ඇුළු අශනකුත්ත ිනසවත්රි් කවසත්ත ශසාකු වයසනය් 
සිදු වුණා. මම හිතන ිවධියට පැවැති හැම රජය් ම ශේශ්  වග
කීම ගන්තන ඕනෑ. තව ශකශනකුට ශේ වග කීම පවරන්තන
කාටවත්ත බැහැ. ශමාකද අපි අද ශේ කථා කරන ශමාශහාතට
පසවශසවත්ත ශේ රශේ මීට වඩා ිව ාස වයසනයන්ත ඇතිීමට ඉඩ
තිශබනවා. ස ශමාකද ශේ ප්රශද් වසට මිිමීටර්ල 500්  වැනි
වර්ලෂාපතනය්  නැවත ආශවාත්ත දැන්ත ශහල්ිසා තිශබන ශපඟිසා
තිශබන කඳු ටික පහළට ඇිවල්සා මීටත්ත වඩා ශසාකු වයසනය් 
ශවන්තන පුළුවන්ත. සක වළ් වා ගැීමම තමයි අද අශේ යුුකම
ශවන්තශන්ත.

රජය්  හැටියට ආපදා කළමනාකරණ අමාතයාං ය භාර
ඇමතිුමා ස වාශේම අශනකුත්ත ඇමතිවරු අව ය ක්රියා මාර්ලග
ගන්තන කටයුු කර ශගන යනවා. දැනට දවසව ශදකකට ඉසවසරසා
ජනාධිපතිුමාශේ ප්රොනත්තවශයන්ත පාර්ලිශේන්තුශකදී ිවශ වෂ
රැසවීම්  පැවැත්තුවා. දුේපත්ත ශපාශහාසත්ත ශේදයකින්ත ශතාරව
තමයි ශේ නාය යෑේවසට ගංවුර තර්ලජනවසට අශේ ජනතාව
ු ුණණ දුන්තශන්ත කියන කාරණය එතැනදීත්ත මම මත්  කළා.
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ශමවැනි අවසවථාවකදී දුේපත්ත අයට වළං ශසේ එක්  පිඟන්ත
ශකෝේප පැදුරු ශදන්තන ශසශහසියි. හැබැයි යාන-වාහන යට වුණු
තමන්තශේ ු ළු ශේත්ත එ් කම ගෘහ උපකරණ ිවදුි උපකරණ හැම
ශදය් ම යට වුණු කිසිව්  කර කියා ගන්තන ශදය්  නැතිව ඉන්තන
යම්  කම්  තිශබන මෙයම පන්තතිකශයෝ ිව ාස පිරිස්  රත්තනපුර
ිනසවත්රි් කය ගාල්ස ිනසවත්රි් කය මාතර ිනසවත්රි් කය කළුතර
ිනසවත්රි් කය ඇුළු එම නාය යෑමට ශගාදුරු ූ  හැම ිනසවත්රි් කයකම
ඉන්තනවා. ශේ අයටත්ත ිවශ වෂ වැඩ පිළිශවළ්  සකසව කර ශදන්තන
කිකවාම ජනාධිපතිුමා උපශදසව දුන්තනා ස අයට අව ය කරන
සබා ශදන්තන පුළුවන්ත උපකරණ සබා ශදන්තන කියසා.
මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි ශසායිසා මන්තීුමා කිකවා
වාශේ ආර්ලික ව ශයන්ත සේපූර්ලණශයන්තම ශත්ත කුරුඳු එශහම
නැත්තනේ ගේමිරිසව වගාව වැනි යටි ශභෝගය්  කර ශගන ජීවත්ත ූ 
ජනතාවට අද ජීවත්ත ීමට රමශකදය්  නැහැ. ස අයටත්ත
ගණනය්  කරසා සංඛයා ශල්ඛන සබා ශගන යේ සහනය්  සබා
දීමට ස අවසවථාශකදී ජනාධිපතිුමා උපශදසව සබා දුන්තනා. ශහාඳ
ශදය්  කරන්තන කිකවා නේ සක ශනාබියව අපි ප්රකා කරන්තන
ඕනෑ.
මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි ඉිනරිශේදී ශමවැනි වයසනයන්ත
ඇති ශවන ශකාට අපි සැසකිිමත්ත ශවන්තන ඕනෑ තවත්ත කාරණය් 
ශසායිසා මන්තීුමා කිකවා. ස තමයි පන්තසල් පල්ි ශකෝිවල්
ආරිතව ආපදා කළමනාකරණ මෙයසවථාන ඇති කරසා ස ජනතාව
ශවනුශවන්ත ඉ් මන්ත සහන වැඩ පිළිශවළකට යාම. අශේ රත්තනපුර
ිනසවත්රි් කය ඇුළු සංකාශක ිනසවත්රි් ක ගණනාවක පරිසරයත්ත
එ් ක සිදු වුණු අකරතැබ්ලබය්  නිසා තමයි ගංවුර එශහම
නැත්තනේ නාය යෑේවසට ු ුණණ ශදන්තනට අපට සිදු ශවසා
තිශබන්තශන්ත. එ් දහසව නවසිය හැටගණන්තවස සංකාශක පයිනසව
වගාව කඳු ු දුන්තවස පටන්ත ගත්තතා. දැන්ත ශවන ශකාට සක
ශහ් ශටයාර්ල 76 000ක ිවතර තිශබනවා. එයින්ත වුශණ් ශමාක් ද?
කඳු ඔ් ශකෝම නිරාවරණය ශවසා වර්ලෂාපතනය ශකළින්තම
ශපාශළාවට ඇිවල්සා ස ුළින්ත ශපාශළාව නාය යෑේ පටන්ත
ගත්තශත්ත ශේ නිසායි.
ඊට පසවශසව ශත්ත වගාව ගැන කියන්තන පුළුවන්ත. ශසායිසා
මන්තීුමා කිකවා වාශේ කඳු ු දුශන්ත කැසය තිශබනවා; වශේට
කැසය නැහැ. හරියට අර ශකාණ්ඩය තිශබනවා මැද වශේට
තේටය වාශේ. ශමවැනි භූමි භාග තමයි ිවශ වෂශයන්තම නාය යෑමට
ශගාදුරු වුශණ්. එශහම නැතිව කවුරුවත්ත කියනවා නේ පතල්
කර්ලමාන්තතය නිසා නාය යෑම්  සිදු වුණා කියසා සක සියයට ද ම
බින්තදුව් වත්ත ඇත්තත ශනාශවයි.
ශේවා ිවදයාත්තමකව ඔේපු කරන්තන ස වාර්ලතා හදසා තිශබනවා.
ස වාශේම ශේ නාය යෑේ ජස ගැසිේ පිළිබඳ එක එක
අමාතයාං වස උදිවය
7 40ගණන්තවස ඉඳන්ත රට ගිහිල්සා
ඇිවල්සා ස වාර්ලතා හදසා තිශබනවා. හැබැයි හදාපු වාර්ලතා ඉිනරියට
ක්රියාත්තමක ශනාීම පිළිබඳවයි අපට ගැට දව තිශබන්තශන්ත.
ිවශ වෂශයන්ත අපි උපන්ත ිනසවත්රි් කය ගංවුරින්ත යට ශවනශකාට
සංකාශක අශනකුත්ත ිනසවත්රි් කවස -ිවශ වෂශයන්ත මා නිශයෝජනය
කරන ත්රිකුණාමසය වැනි ිනසවත්රි් කවස- ජනතාවට ශබාන්තන වුර
නැහැ. කුඹුරු වගා කරන්තන වුර නැහැ. නියමිත කසට ස
මිනිසවසුන්තට වුර ටික සැශබන්තශන්ත නැහැ. ස නිසා ශේ පිළිබඳවත්ත
ිවශ වෂ අවොනය අපි ශේ සභාශකදී ශයාු  කරන්තන ඕනෑ. ශමාකද
සංකාවම අද වයසනයකින්ත වැහිසායි තිශබන්තශන්ත. ඉතින්ත ශේශකින
අපි එකිශනකාට ඇඟිල්ස ිනගු කරන්තශන්ත නැතිව
ශේ ගරු
සභාශකදී හැශමෝම ද් වපු අදහසව අරශගන සවායින්ත ගන්තන

පුළුවන්ත ශහාඳ ශද් අරශගන ශපාදුශක සැසැසවම්  හදසා කටයුු
කළ යුුයි. ශේ රශේ ගංගා ිව ාස ප්රමාණය්  තිශබනවා. ගංගා
එකසිය ගණනකට වැඩි ප්රමාණය්  තිශබනවා කියසා ගරු රවුෆව
හකීේ ඇමතිුමා කිකවා. ස වුර නිරපරාශද් මහ ු ුණදට ගසා
ශගන යනවා. ඉන්තිනයාශක එ්  ප්රාන්තතයක ගංගාවින්ත ු ුණදට යන
වුර නතර කරසා සවා කෘිකර්ලමාන්තතය පාීමය ජසය සඳහා
ශයාදවා ස ප්රාන්තතශේ ප්රශද් සශ්රීක කරසා තිශබනවා. අද ිව ාස
ු දස්  ගියත්ත අනාගත ආශයෝජනය්  හැටියට ශමවැනි වැඩ
රමය්  ක්රියාත්තමක කශළාත්ත ශහාඳයි කියන එකයි අශේ හැඟීම
වන්තශන්ත. ශමාකද වුර ටික තිශබන කරදරය්  නැතිව ශහාඳට
ඉන්තන පුළුවන්ත රත්තනපුරය වැනි ිනසවත්රි් කයක ඉඳන්ත බීමට වුර
ශපාද්  නැති ිවශ වෂශයන්ත වකුග් ශරෝගය බුණස ප්රශද් වසට
ගිහිල්සා දැනට අවුරුදු 70්  72්  තිසවශසව ජීවත්ත වන මට ශේ
ශදශ්  ශවනස ශහාඳාකාරවම ශත්තශරනවා. ස නිසා ශේ රශේ
තිශබන අශේ සේපත්තවින්ත උපරිම ප්රශයෝජන අරශගන පරිසරය
ආර් ෂා කරශගන කටයුු කළ යුුයි. අර කිකව වාශේ ශේ සඳහා
ීමති - රීති දමන්තන ශකිව. අිවධිමත්ත ශත්ත වගාව අිවධිමත්ත වන
ිවනා ය අිවධිමත්ත වැි ජාවාරම අිවධිමත්ත පසව ජාවාරම කියන
ශමන්තන ශේ ජාවාරේ නතර කශළාත්ත අශේ රශේ ශමවැනි
සවවාභාිවක ිවපත්ත ඇති ශවන්තශන්ත නැහැයි කියන එකයි අපට සැබී
තිශබන ශතාරුරු වාර්ලතා අනුව කියන්තන සිද්ෙ ශවන්තශන්ත. ස නිසා
ිවශ වෂශයන්ත ශමන්තන ශේ කරුණු සැසකිල්සට ශගන කටයුු
කශළාත්ත අපට තව අවුරුදු 70්  75්  20්  යනශකාට ශේ
වයසනවින්ත ශබ්ලරිසා ඉන්තන පුළුවන්ත.
ිවශ වෂශයන්ත කළු ගඟ හා සේබන්තෙ වයාපෘතිය ක්රියාත්තමක
කශළාත්ත ඇඹිිපිටිය
වාශේම උඩවසව වැනි ප්රශද් වස
ජනතාවශේ ශකත්ත වු සරුසාර කරසා අශේ රත්තනපුර
ිනසවත්රි් කශේ ඇසපාත වැනි ප්රශද් යට ශවන එක නතර කර
ගත්තශතාත්ත ක දතර වැනි ප්රශද් ත්ත යට ශවන එකත්ත නතර ශවනවා.
ඉතින්ත ශමන්තන ශේ ශයෝජනා රමවසට ු දල් වැය ශවන්තන
පුළුවන්ත. නු ත්ත ශකාච්චර ු දල් ිවයදේ වුණත්ත අවුරුදු 20්  30් 
ඉිනරියට රට ගැන හිතසා කටයුු කරන්තන ස අදාළ අමාතයාං වස
ඇමතිවරුන්තට අශේ ජනාධිපතිුමාට අගමැතිුමාට සිත්තසතන්ත
පහළ ශකවා කියා ප්රාර්ලථනා කරමින්ත මශේ කථාශක ඉතිරි ශකාටස
හැන්තසාඩ් ගත කිරීම සඳහා සභාගත* කරමින්ත මා නිහඬ ශවනවා.
ශබාශහාම සවුතියි.

සභාවේසය මත තබන ලද කථාවේ ඉතිරි වකාටස:

சபொபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட உகரயின் எஞ்சிய பகுதி::
Rest of the speech tabled:

1865 පමණ සිට එ් රැසව කරනු සැබූ කාසගුණ දත්තත අනුව අශේ රශේ
කාසගුණය සේබන්තෙශයන්ත ප්රොන සාෙක 5්  හඳුනාශගන තිශයනවා.
එනේ ඊසාන ිනග හා නිරිත ිනග කියන ශමෝසේ ශදශ්  බසපෑම ිනවයින
හරහා අවුරුද්දකට ශදවර්  ිවතර ඇදී යන අන්තතර්ල නිවර්ලතන අභිසාරි
කසාපය ිනවයින අභයන්තතරශයහි පිහිටා තිශයන කඳුවැටි අශේ රට
ඉන්තදීය උප මහද්ීපයට හා සමකයට ආසන්තනව පිහිටීම හා අශේ රට
දූපත්  ව ශයන්ත පැවතීම නිසා අවට සාගරශේ බසපෑමයි.
සුළ සුළං ශටාශන්තශඩෝ සුනාමි ආදී ව ශයන්ත අහඹු සිද්ධිය්  ශනාවන්තනට
ශේ වැසි රටාව අ් වැඩි ව ශයන්ත තවමත්ත ක්රියාත්තමක ශවනවා. අශේ රශේ
ගංවුර වාශේම නාය යාේ ඉතිහාසයත්ත අද ඊශේ පටන්ත ගත්තු එක් 
ශනාශවයි. නු ත්ත එදාට වඩා අද ශවනශකාට ශේ අනුර වැඩි කරශගන

————————————
* කථාව අවසානව පළ කර ඇත.

* உகரயினிறுதியில் தரப்பட்டுள்ளது.
* Produced at end of speech.
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[ගරු සුසන්තත පුංචිනිසශේ මහතා]
තිශයනවා. සකට හිටපු හැම ආණ්්ව් ම වග කියන්තන ඕනෑ. පැල්ම්ල්ස
- පුල්පාන කන්තද නාය ගිශේ 7 82දී. රත්තනපුර ආසනශේ මායිම. සක මට
ශහාඳට මතකයි. සශකන්ත මිය ගිශේ 8ශදනකු වුණාට රටම කේපා වුණු
සිද්ධිය් . ඊට පසවශසව 2003 අවුරුද්දත්ත අමතක කරන්තන බැහැ. ඇසපාත අශබ්ලපුර ගමම නාය ගිහින්ත 95්  මැරුණා.

ශපාත්තපත්ත ටිකවත්ත ගන්තන ශදමාපියන්තට බැරි වුණා. එිනශනදා ආදායම් 
ගත්තු ශත්ත කෑල්ස කුරුඳු කෑල්ස හදා ගන්තන තව කාසය්  යාිව. ඇසපාත
හංගු ව රද්දැල්ස බාඳුරා ඇළ දේබුළුව ශහවන්තයාය මඩවසශහවන
ශදමටකැටිය වැිමිටිු ල්ස ආින ප්රශද් වස වාශේම රත්තනපුර
ිනසවත්රි් කශේ ශගාඩ්  ප්රශද් සහු ින්තම යට වුණා.

1947 ඉඳසා 2009 ද් වා අවසවථා 63කදී රට පුරා සිදු වුණු නාය යාේවසට
අදාළ ිවසවතර ඇුළත්ත වල්ඛනය* ඉිනරිපත්ත කරමි.

2003 ගංවුරට වඩා ශමවර ගංවුර අඩිය්  ිවතර අ් වුණත්ත 2003දී යට
ශනාවුණු ප්රශද් ත්ත ශමවර යට වුණා. සකට ශහවුව ගංවුර බැහැස ගියාට
පසවශසව සක අමතක කරස සිද්ෙ කරන ඉින කිරීේ. ඇහැියශගාඩ කුරුිවට
එදා යට ශනාවුණු ප්රශද් ත්ත ශමවර යට ශවසා තිබුණා. ස වාශේම කඳු උඩ
සිට ශකගශයන්ත පහළට වුර බැහැස ආවත්ත ස වුර පහත්ත බිේ ඔසවශසව
බැහැස ගිශේ ශහමින්ත. ස නිසා තමයි වගාවන්ත පවා වැඩිශයන්තම හානි
වුශණ්.

එම නාය යාේවසට ස්  වුණු සවථාන මිනිසුන්ත පිනංචි ශවසා හිටපු සවථාන.
හැම නාය යාමකින්තම පසවශසව ශද් පාසනඥයන්ත එකිශනකාට ශචෝදනා
කරනවා. නිසොරින්ත ශහවු ශහාය ශහායා වාර්ලතා හදනවා. මාෙය ඉසවසරහ
සවා රාජය නායකයන්තට මැති ඇමතිවරුන්තට පිළිගන්තවනවා. ඊට පසවශසව ස
වාර්ලතාවසට ශමානවද ශවන්තශන කියස කවුරුවත්ත දන්තශන්ත නැහැ. තව
සමහරු ිවශද් වස ගිහින්ත පුුණණුීේ සබා ගන්තනවා. එශහම රට ගිය
නිසොරින්ත ඇිවල්සා අපිට ගැළශපන වාර්ලතාව් වත්ත දීසා තිශයනවාද
කියසා ශහායසා බසන්තන ඕනෑ. ශේ තත්තත්තවය ආශයත්ත මත්  කර ශදමින්ත
පසුගිය ිනනවස නාය යාේ ගැනත්ත ඊට ශපර තත්තත්තවයත්ත සංසන්තදනය කරස
බසන්තන.
කාසගුණ ිවදයා ශදපාර්ලතශේන්තුවටවත්ත ජාතික ශගාඩනැඟිි පර්ලශේෂණ
ආයතනයටවත්ත බැණසා වැඩ්  නැහැ. අපි හැශමෝම අශේ වගකීේ ඉටු
කරස තිශයනවද කියස ඉසවසරශවසා බසන්තන ඕනෑ. කඳුවස එදා තිබුශණ්
පරිසරයට හරියන ගහ ශකාළ. නු ත්ත 7 60 ද කශේ ශමරටට ආපු පයිනසව
ගහත්ත එ් ක ශේ පරිසරය ශවනසව ශවන්තන පටන්ත ගත්තතා. රත්තනපුර නුවර
එළිය බදුල්ස කෑගල්ස ඇුළු ිනසවත්රි් ක ගණනාවකම පයිනසව වගාව
තිශයනවා. දැන ගන්තන තිශයන ිවධියට ශහ් ශටයාර දහසය දාහ් 
(76 000) ිවතර තිශයනවා. පයිනසව වගාව්  නාය ශනාගියට කඳු ු දුන්තවස
පස අකවට නිරාවරණය ීම නිසා ඇද හැශසන වර්ලෂා ජසය එශහමම
පහළට එනවා. ස වාශේම ඉන්තිනයන්ත සමාගම්  වනසවපති නිෂවපාදනය
සඳහා 0 ද කශේදී අශේ රටට කටුශපාල් වගාව හඳුන්තවා දුන්තනා. ස
ඉන්තිනයන්ත නිෂවපාදනය ශකාශහාම වුණත්ත කටුශපාල් වගාශවනුත්ත අශේ
පරිසරයට ශහාඳ්  වුණාය කියස හිතන්තන බැහැ.
ශත්ත වගාව අශේ රශේ තිශයන්තනම ඕනෑ. නු ත්ත පරිසරය අමතක කරස
ශත්ත වගාවට යාම ගැනත්ත පරිසරය අපි එ් ක තරහ වුණු බව නාය ගිය
පරිසරය ිනහා බසනශකාට අපිට දකින්තනට තිබුණා. ශවනදා වාශේම ශමවර
ගංවුශරන්ත පසවශසත්ත ශගාඩ්  පළාත්තවස අය තමන්තට හැකි ආකාරශයන්ත
උදවු කළා.
ිනඹුසාගස ප්රාශද්ය ය ශල්කේ එසව.ජසදීපන්ත මහත්තමිය තමන්තශේ කාර්ලය
මණ්ඩසය එ් ක ිව ාස ිවයළි ආහාර ශතාගය්  ශගනැිවත්ත ජනතාව
ළඟටම ගිහින්ත දුන්තනා. තව රාජය නිසොරින්ත ස වාශේ උදක කරන්තන ඇති.
නු ත්ත සංහිඳියාව ගැන කථා කරන අපි ස ප්රාශද්ය ය ශල්කේුමියශේ
කැපීම අගය කළ යුුයි. පදිව ශ්රීපුර රේම්ව රජමහා ිවහාරාධිපති පූජය
කන්තශදශගදර සුෙේම සවවාමීන්ත වහන්තශසවත්ත කන්තතශල් වැි සංගමශේ
සාමාජිකයිනුත්ත ිව ාස ව ශයන්ත රත්තනපුර ිනසවත්රි් කශේ ජනතාවට උදවු
කළා. ස හැශමෝටම සවුති කරන්තනත්ත මම ශේක අවසවථාව්  කර ගන්තනවා.
නාය යාේ අනුරු දැනුේදීසා මින. මිනිසවසුන්තට සුදුසු සවථාන සබා ශදන්තන
ඕනෑ. තමන්ත හදාකියා ශගන ඉන්තන ශගවල් ශදාරවල් ගහ ශකාළ
ශවනුශවන්ත ප්රමාණවත්ත වන්තිනය්  ශදන්තන ඕනෑ. එශහම නැතිව "නාය
යනවා. ඔතැන ඉන්තන එපා" කිකවට වැඩ්  නැහැ. 2003දීත්ත ඔය ශද් කළා.
එදා අනුරු අඟවපු තැන්ත ශමවර ආපදාවට ස්  වුණා. "එදා අනුරු
අඟවසයි තිබුශණ. දැන්ත කරන්තන ශදය්  නැහැ" කියසා හරියන්තශන නැහැ.
එදා ස සවථානවින්ත ඉවත්ත ශවන්තන සුදුසු සවථාන දීස තිබුශණ් නැත්තනේ
තමන්තශේ වත්තකේවසට වන්තිනය්  දීස තිබුශණ් නැත්තනේ දැන්තවත්ත ස අයට
සාොරණය ඉටු ිවය යුුයි.
ජාතයන්තතරවත්ත පිළිගන්තනවා ශකශන්  කුමන ශහෝ ශහවුව්  මත ඉන්තන
තැනින්ත ඉවත්ත කරනවා නේ ිවකල්ප සවථානය්  ිනය යුු බව. වැසවස සමඟ
ගංවුර එන බව ශේ පළාත්තවස ජනතාව දන්තනවා. නු ත්ත ශවනදාට වඩා
ශකගශයන්ත වැසවසත්ත සමඟම වුර පහළට ගසා ශගන ආවා. දරුවන්තශේ

රත්තනපුර ිවතර්  ශනාශවයි. ක දතර ගාල්ස මාතර කෑගල්ස ඇුළු හානි
ශවච්ච ිනසවත්රි් කවස ජනතාවට ශේ ගරු පාර්ලිශේන්තුශක සංශකගය පළ
කළ යුුයි. ස අවසවථාශක ත්රිිවෙ හු දා ශපාසිසිය සිිවල් ආර් ෂක
ශදපාර්ලතශේන්තුව ඇුළු සිය ද ආර් ෂක අං කළ කැප කිරීම මම
ිවශ වෂශයන්තම අගය කරනවා. ඔවුන්ත ශමරටට කවදාවත්ත ශරෝහි ශවසා
නැහැ. හැම තිසවශසවම රණ ිවරුශවෝ රට ශවනුශවනුයි වැඩ කරසා
තිශයන්තශන. මම ු ළු රටින්තම ඉල්සනවා ඔවුන්ත කරන ශමශහවර අමතක
කරන්තන එපා කියසා. ස වාශේම ශකාශහව ඉඳස වුර ආවත්ත පහළින්ත
තිශයන ශබාල්ශගාඩ මාදුගඟ මාදේපාගම ශකාේගස මාතර තිශයන
එළුිවල් යාය වැනි ශතත්ත බිේ හරහා තමයි අවසන්ත ශවන්තශන්ත. ශේ
ශතත්තබිේවස හැම බිේ අඟස් ම ආර් ෂා කළ යුුයි.
ශකාශසාන්තනාශක කුණු කන්තශදන්ත අපිට ශගාඩ්  ශද් කියා දුන්තනා. අශේ
රශේ ිවතර්  ශනාශවයි ශමවැනි කුණු කඳු තිශයන්තශන්ත. තව තිශයනවා.
නු ත්ත සවා ශගාඩ ගහනවා නේ සකටත්ත රමය්  තිශයනවා. නු ත්ත
ශේශකින එශහම ශමාකුත්ත නැහැ ට්රැ් ටරශයන්ත ශගනැිවත්ත හසනවා. අද
ත්රිකුණාමශල් අනුරාෙපුශර්ල ශපාශළාන්තනරුශක වකුග් ශරෝගය නිසා
ිව ාස පිරිස්  දු්  ිවඳිනවා. ස වාශේම මැශරනවා. ස ආසනි්  ජසයට මි්ර
ීම නිසා. නු ත්ත ශේ බසවනාහිර පළාශත්ත කළමනාකරණය්  නැුව
කසළ පරිසරයට එ්  කිරීම නිසා ජසයට රසිනය ඊයේ එශහම මි්ර ශවසා
ඊටත්ත වඩා ිවනා ය්  සිද්ෙ ශකිව. අක්රිය වුණු බල්බ්ල එක පවා ජංගම
දුරකථනශේ බැටරිය පවා නිකේම කුණු ශගාඩට දානවා. අද ශේවා ගැන
තීරණය්  ශනාගත්තශතාත්ත වකුග් ශරෝගය වාශේ ශකාළඹ ගේපහ
ක දතර නුවර කියන ප්රොන නගරාරිතව ඉන්තන ජනතාවටත්ත ිවඳවස
මැශරන්තන ශකිව. ශකාළඹ මැනිං මාකේ එශ්  එක දවසකට නර්  ශවච්ච
එළව ද ඇුළු කැිකසස ශටාන්ත 30්  අයින්ත කරනවා. ඇයි ශේ සුදුසු නැති
ශකාටසව එළව ද පටවන තැනිනම අයින්ත කරන්තන බැරි. එශහම කළා නේ
සව යළි සුදුසු පරිසරයට එකු ශවනවා. ස වාශේම ගුණාත්තමක අතින්ත
ශහාඳ එළව ද ටික්  පාරිශභෝගිකයන්තට සැශබනවා. නගරයත්ත පිරිසිදුයි.
මදුරු තවාන්ත පවත්තවාශගන යනවා කියස ශපාල්කටුවක මදුරු බිත්තතර
තිබුශණාත්ත න් දානවා. නුවරඑළිශය ඉඳන්ත ශකාළඹට ශටාන්ත ගණන්ත කුණු
ශගනාවත්ත කවුරුවත්ත බසන්තශන නැහැ. 7 5දී ප්රකා යට පත්ත කරපු "වන
ප්රතිපත්තතිය් " තිශයනවා. සශ්  ප්රොන කරුණු ුන්  තිශයනවා. එනේ
මජව ිවිවෙත්තවය පස ජසය ඓතිහාසික සංසවකෘතික ආගමික ආින හැම
අං ය්  ගැනම හිතස කැසෑව සංර් ෂණය කිරීම වන ආවරණය සහ
වනාන්තතරවස ලසදායිතාවය ඉහළ නැංීම සහ ග්රාමීය ජනතාවශේ
සුභසාෙනය සඳහා වන ිවදයාශක දායකත්තවය ඉහළ නංවමින්ත ආර්ලික
සංවර්ලෙනශයහි සාොරණත්තවය ශකශරහි ිවශ වෂ අවොනය්  ඇති කිරීමයි.
ශේ අනුව අපිට ගැළශපන අශේ රමයකට ආශයත්ත අපි යන්තන ඕනෑ.
සංකාව සිංගේපූරුව කරනවාට වඩා අශේ සවවභාව ෙර්ලමය ආර් ෂා කර
ගනිමින්ත සංකාව තවත්ත කුණු ශගාඩ් වත්ත තැනිතසාව් වත්ත ශනාවන
තැනට වැඩ කරු යි කියන ඉල්සිම මම ශේ ගරු සභාවට ඉිනරිපත්ත
කරනවා.
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ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

ශමයට ු ුණණ ශදන්තශන්ත ශකශසවද කියන ප්ර වනය ගැනයි ිනය යුු
සහන ගැනයි ශබාශහෝ ිවට වාද ිවවාද කරන්තශන්ත.

(The Hon. Presiding Member)

ශබාශහාම සවුතියි.
මීළඟට ගරු ිනශන්තෂව ගුණවර්ලෙන මන්තීුමා.

[අ.භා. 4.50]

ගුණ දිවන්ෂය් ගුණවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு திரனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි අශේ රශේ සුනාමිශයන්ත පසු
වැඩිම සංඛයාව්  ජීිවත් ෂයට පත්ත කළ ශ ෝචීමය ශේදවාචකය
වන ගංවුර පිළිබඳ ිවවාදය පැවැත්තශවන ශේ අවසවථාශකදී ස
ජීිවත් ෂයට පත්ත වුණු සෑම ශදනා ශවනුශවන්ත පළු ව අපශේ
ශ ෝකය ස අයශේ පවුල්වස උදිවය ශවත පළ කරනවා. ස වාශේම
අුරුදහන්ත වුණ සංඛයාව තවම අිවනි වචිතයි. ස අයත්ත ශේ
ිවනා ශේ පළල් ශගාදුර්  බවට පත්ත ී තිශබනවා. මහා ගංවුරක
ජස කඳ ශගවල් ශදාරවල් පාසැල් ශගාිව බිේ කර්ලමාන්තත ාසා
ශවශළඳ වයාපාර නගර ජීිවත හරහා ගමන්ත කරමින්ත ස් ෂ හතකට
වැඩි සංඛයාවකට උන්තහිටිතැන්ත පවා නැති කර තිශබනවා. අපි

පළු ශවන්තම අශේ ගංගා සවවාභාිවක වයසනවසට ස් ීශමන්ත
-මහවැි කළු කැසණි වළශක ගිං ගඟ සහ සමහර අවසවථාවස
මල්වුඔය ස් ීශමන්ත- ඇතිවන හානිදායක තත්තත්තවය වළ් වා
ගැීමමට ජාතික ව ශයන්ත වැඩ පිළිශවළ්  ඇති ශකාට ක්රියාත්තමක
කිරීශේ වැදගත්තකම අපි දකිනවා. දැන්ත මහවැි ගශේ අතිරි් ත
ජසය ශවනත්ත ආකාරයකට ප්රශයෝජනයට ගැීමශේ මහවැි
සංවර්ලෙන වයාපෘතිය නිසා ශබාශහෝ දුරට යේකිසි දුරකට ගංවුර
වළ් වා ගැීමමට ිවය හැකි හානිය අවම කර ගැීමමට පුළුවන්ත
වුණා. නු ත්ත අශේ අශන්  ගංගා පිළිබඳ තිශබන ශයෝජනා
සැසකිල්සට ශගන ක්රියාත්තමක ශනාීම ජන ජීිවතයට ිනගටම
තර්ලජනය්  ශවනවා. එම නිසා රජය්  හැටියට ිවශ වෂශයන්තම
ආණ්් කරන අයට තමයි ශේ පිළිබඳ ප්රහාරයට ු ුණණ ශදන්තනට
සිද්ෙ ශවන්තශන්ත. අපි ආණ්් කරන කාසශේ අපට ස ප්රහාරයට
ු ුණණ ශදන්තන සිද්ෙ වුණා. ශදපාර්ලතශේන්තුවස සිට පහළ ද් වා
සිය ද නිසොරින්ත ග්රාම නිසොරින්ත ශේ ශවනුශවන්ත කැප වුණු නිසා
මහජන සංිවොන සහ ජනමාෙය ආයතන මැිනහත්තීශේ පළු  ක්රියා
මාර්ලගය නිසා මහ ජනයාට සහන සසසන්තන පුළුවන්තකම ඇති
වුණා. අශේ ආපදා කළමනාකරණ අමාතයාං ය සහ ආයතනය
සක්රීයීමට තවත්ත කල් ගතශවනවා. ශමම අ් පා්ව දැන්තවත්ත
නිවැරින කර ගත යුුයි. ඇමතිුමා රශේ සිටියාද නැද්ද කියන එක
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ශනාශවයි ප්ර වනය. ශේ පිළිබඳ ශතාරුරු සමඟ වහා ක්රියාකාරී ී
හානිය කින්තම අවම කර ගැීමශේ ක්රියා මාර්ලග ගත යුුයි. නියඟය
ශවන්තන පුළුවන්ත ගංවුර ශවන්තන පුළුවන්ත ශේ අවසවථාශකදී සිදු
ූ වා වාශේ කඳු කඩා වැටීේ ශවන්තන පුළුවන්ත. හානිය අවම කර
ගැීමමට ශපර සූදානම්  සක්රීයව හරියාකාරව ශමවර සිද්ෙ වුශණ්
නැහැ. ආපදා කළමනාකරණ අමාතයාං ශේ ශල්කේුමා
ප්රකා ය්  කරසා තිබුණා “I was not ready. My Ministry was
not ready” කියසා.
ශදශවනි කාරණය තමයි අපි ජාතයන්තතරව කර තිශබන බැඳීේ.
අපට ආොර එන්තශන්ත ස නිසායි. අශේ ගබඩාවස ආහාර පාසල්
දරුවන්තශේ අව යතාවන්ත කාන්තතාවන්තශේ අව යතාවන්ත ශසෞඛය
අව යතාවන්ත වැනි ශද්වල් යේකිසි ප්රමාණය්  රැසව කර තැබිය
යුුයි. අපි අනිවාර්ලයශයන්ත රැසව කර තැබිය යුු වර්ලග කිහිපය් 
තිශබනවා. ශේ පිළිබඳ ප්ර වනය තවම පවතින බව ශදපැත්තශත්තම
ගරු මන්තීුමන්තසා සඳහන්ත කළා. නු ත්ත කිසිදු අ් පා්වකින්ත
ශතාරව ශේ තත්තත්තවයන්තට ු ුණණ ශදන්තනට පුළුවන්තකම්  නැහැ.
මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි
එ් සත්ත ජාතීන්තශේ
නිශකදනශේ “Sri Lanka: Floods and Landslides - Office of
the UN Resident Coordinator Flash Update (8 June 2017)”
අ දත්තම වාර්ලතාශකත්ත ඉතා බරපතළ ිවිවෙ කාරණා තිශබනවා. සැබී
තිශබන වාර්ලතා අනුව කියැශවනවා ශේ ගංවුර වයසනශයන්ත
දැනට රුපියල් බිියන 35කට වැඩි හානිය්  සිදු වුණු බව. ස අතර
නිවාස නිවාසවස තිබුණු ශද්ශපාළ රජශේ ශපෞද්ගික අං ශේ
රැකියා සහ ජනතාව එිනශනදා ජීවත්ත වන රැකියා ශවශළඳ වයාපාර
කර්ලමාන්තත ශේවා සඳහා ශදන සද ණය තිශබනවා. ශේවා යළි ඇති
කරන්තනට සබා ශදන වන්තින මතයි ජන ජීිවතය යළි සකසව කර
ගන්තනට පුළුවන්ත වන්තශන්ත. ස වාශේම ජන ජීිවතය යළි සකසව කර
ගැීමමට අව ය ශවනත්ත පියවර ගත යුු ශවනවා. මම ිවශ වෂශයන්ත
සඳහන්ත කරන්තනට කැමැතියි ශේ වයසනය නිසා වු කේකරුවන්ත
රාශියකශේ ජන ජීිවතයට ප්ර න
ව
ඇති ශවසා තිශබන බව.
රත්තනපුරය කළුතර මාතර ගාල්ස ිවශ වෂශයන්ත හේබන්තශතාට
ිනසවත්රි් කය ඇුළු ිනසවත්රි් ක රාශියක ඇති වුණු වයසනයට වු
කේකරු ජනතාවත්ත ශගාිව ජනතාවත්ත ගේබද ජනතාවත්ත ිව ාස
පිරිස්  ශගාදුරු වුණා. දැන්ත වුරු බැහැසා ගිහින්ත ඉවරයි.
ස අයශේ ජන ජීිවත යළි ශගාඩනැඟීශේදී ස අයට නිවාස
නැත්තනේ වහාම තාවකාික නිවාස සපයා ිනය යුුයි. අපි තවම ස
පියවරට බැහැසා නැහැ. ඔවුන්තට සවිර නිවාස හදා දීමයි ඊළඟ
පියවර ිවය යුත්තශත්ත.
අනි්  කාරණය ස දරුවන්තශේ පාසල් යාම ගැන බැිය යුුයි.
ආහාර නිවාස වසවත්ර කියන මූික අව යතා ඔවුන්තට සබාිනය
යුුයි. එම පාසල්වස තත්තත්තවය තවම සේපූර්ලණ ශවසා නැහැ. ස
දරුවන්තට අව ය ශපාත්ත පත්ත ටික තවම සැබී නැහැ. ශේ ශද්වල්
කරන්තන අප වහාම මැිනහත්තිවය යුුයි. රජයටම අපහසු නේ ශේ
රශේ ප්රජාවටත්ත ආයාචනය්  කරසා යේ යේ කටයුුවසට ිනගටම
ස අයශේ සහශයෝගය සබාගැීමශේ ක්රියා මාර්ලගය ුළින්තවත්ත ශේ
සහන වහාම සබා දීමට කටයුු කිරීම වැදගත්ත ශවනවා.

ඊළඟට වැටුේ පිළිබඳ ප්ර වනය තිශබනවා. වැඩට යන්තශන්ත
නැත්තනේ කේකරුවන්තට වත්තශතන්ත වැටුේ ශදන්තශන්ත නැහැ. ශේ
වැටුප ශගීම රජය මඟින්ත කරන්තන කියා මම ඉතා ඕනෑකමින්ත
ඉල්සා සිටිනවා. ශමවැනි අය දහසව ගණන්  සිටිනවා. වු කේකරු
ශහෝ තාවකාික ශසස ශසවවය කර වැටුේ සැබූ අයශේ ශල්ඛනය
ග්රාම නිසොරි ළඟ තිශබනවා. ස අයට වැටුේ ශගීම්  කරන්තන.
එිවට ශගය හදාශදන ුරු ස අය ශකශසව ශහෝ ජන ජීිවතය ගැට

ගසා ගීමිව. රුපියල් 70 000්  ශදනවා කියා අපට ඇඟ
ශබ්ලරාගන්තන බැහැ. රුපියල් 70 000්  කියන්තශන්ත ශමාක් ද?
මාසික වැටුප්  ශකායි තරේ ප්රමාණය් ද කියා අප කවුරුත්ත
දන්තනවා. ිවශ වෂශයන්තම ශේ කාරණශේදී ඔබුමන්තසාට ඔවුන්ත
ශවනුශවන්ත ිව ාස වැඩ ශකාටස්  කරන්තන පුළුවන්ත. අශේ ගරු
කේකරු ඇමතිුමාත්ත ශේ ගරු සභාශක දැන්ත ඉන්තනවා. එුමා ශේ
ගැන දන්තනවා. ශසවවක අර්ලථ සාෙක අරු දස තිශබනවා ශසවවා
නියු් තයන්තශේ භාර අරු දල් මණ්ඩසය තිශබනවා. ශේවා මඟින්ත
ිවිවෙ සහන සසසන්තන පුළුවන්ත. කැබිනේ මණ්ඩසයට තීරණ
අරශගන ශේ ශද්වල්වසට මැිනහත්තීශේ ක්රියා මාර්ලග ඉ් මන්ත
කරන්තන පුළුවන්ත.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්තීුමනි
තිශබනවා.

ඔබුමාට තව ිවනාඩියක කාසය් 

ගුණ දිවන්ෂය් ගුණවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு திரனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

මම කථාව අවසන්ත කරන්තනේ මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි.
ඉඩේ සබාදීශේ ප්රමාදය නිසා ඔවුන්තට නිවස්  හදාගන්තන බැරි
ශවසා තිශබනවා. නාය යාමට ශගාදුරු වුණු ප්රශද් ආරිත
ජනතාවට ඉ් මනින්තම ඉඩේ සබාිනය යුුයි.
මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි ශකාළඹ ිනසවත්රි් කශේ
සබුගම කසටුවාව ජසා අසස ුේශමෝදර කඳුවැටිය කඩාවැටී
ශකාළඹට ජසය එන නළ මාර්ලගය යාර ගණනාව්  දුරට ගහශගන
ගියා; ස මාර්ලගය ශවනසව වුණා. තාවකාික නළයකට සේබන්තෙ
කර ශහෝ එම ජස මාර්ලගය කඩාවැටීම නැවැත්තීම ගැන මම එම
ඉංජිශන්තරුවන්තට ිවශ වෂශයන්ත සවුතිවන්තත ශවනවා. නැත්තනේ ශේ
ප්රශද් සියල්සම අර්ලබුදයකට ු ුණණ ශදනවා. රත්තනපුර නගරයට
දවසව ගණනාව්  නළ ජසය තිබුශණ් නැහැ මාතර නගරයටත්ත
තිබුශණ් නැහැ. ශේවා යථා තත්තත්තවයට ශගන සම සඳහා කටයුු
කිරීම ඉතාම ශහාඳයි. ශමාකද පාීමය ජසය ඉතාම වැදගත්ත.

ිවශ වෂශයන්තම ශකාළඹ ිනසවත්රි් කය නිශයෝජනය කරන
මන්තීවරශය්  ිවධියට මම ශේ කාරණා කියන්තන ඕනෑ.
ුේශමෝදර සබුගම දශඹෝර ප්රශද් ශේ වු කේකරුවන්ත අශේ
ගේබද ජනතාව ශේ ිවපතට හසු වුණා. සීතාවක ග්රාම නිසොරි
ශකාේඨාස 58කට වුර ආවා; පවුල් 7 896් . පාදු් ශ්  ග්රාම
නිසොරි ශකාේඨාස 32්  යට වුණා; පවුල් 828් . එම ප්රශද් ශේ
ිවපතට පත්ත ූ  පවුල් 9 200න්ත 3 000්  පාදු් ක ප්රාශද්ය ය ශල්කේ
ශකාේඨාසශේ. ශකාටසව ව ශයන්ත හානි වුණු ශගවල් 7 800් 
තිශබනවා. ස වාශේම පාසල් 46්  පමණ ිවනා වුණා. ශිෂයයන්ත
2 900කට පමණ ශමය බසපෑවා.
ශේ අය ශවනුශවන්ත සබා දීම සඳහා දැන්ත හඳුනාගත්ත ඉඩේ
තිශබනවා. ස කින්ත - අශේ කාසශේ- නිර්ලශද් කළ ඉඩේ. අප
නිර්ලශද් කළ ස භූමි ප්රමාණ වහාම නිදහසව කරසා පළු ව
තාවකාික නිවාස ඇති කරන්තන සහාය ශවන්තන.
ගිය වර කැසණි ගඟ උුරසා සීතාවක සිට ශකාශළාන්තනාව
ද් වා යට වුණා මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි. ස ශවනුශවන්ත අද
ද් වා වන්තින ශගවා තිශබන්තශන්තත්ත ශකාටසයි. ඉතිරි ශකාටස ශගවා
නැහැ. ශේ මහා උවදුශර්ලදීත්ත ඔබුමන්තසා ශමාන තරේ ප්රකා
කළත්ත වැඩ්  නැහැ. ශපාශරාන්තදු ිවතර්  ශදන්තන එපා.
පළු ශවන්තම ශේ අයට වන්තින ශගවන්තන. වන්තින ශගීශේ

1457

පාර්ලිශේන්තුව

[ගරු ිනශන්තෂව ගුණවර්ලෙන මහතා]

නිර්ලණායක ශවනසව කරන්තන ඕනෑ නේ ශවනසව කරන්තන. නාය ගිය
තැන්තවසට ආපසු ස මිනිසුන්තට යන්තන බැහැ. ස නිසා
අනිවාර්ලයශයන්තම භූමිය නිදහසව කරන්තන ඕනෑ. අශේ වු
තිශබනවා නිදහසව කරන්තන. ඉඩේ ප්රතිසංසවකරණ ශකාමිෂන්ත
සභාවට අයත්ත අශේ ඉඩේ තිශබනවා. National Building
Research Organisation එක මඟින්ත නිකුත්ත කළ වාර්ලතා තිශබනවා.
ස සමහර වාර්ලතා පිළිගන්තනවාද කියා මා දන්තශන්ත නැහැ. අප ස
වාර්ලතා අනුව කටයුු කරන්තන පටන්ත ගන්තන ඕනෑ.
ජාතික වැඩ පිළිශවළ්  සකසව කරන්තන ඕනෑ. ස වැඩ පිළිශවළ
සකසව කිරීශමහි සා අශේ රශේ ජනතාවශේ අදහසව වාශේම
බුද්ධිමත්ත ිවශ වෂඥයන්තශේ අදහසවද සබා ගන්තන ඕනෑ. ආර් ෂා
කරගත හැකි ගංගා ජසය බවට වඩාත්ත ප්රශයෝජනයට ගත හැකි
ගංගා ජසය බවට එම ජසය පරිවර්ලතනය කරගනිමින්ත අපි
ගංවුරින්ත වන ිවනා ය වළ් වා ගනිු . එයයි අශේ ඉල්සිම.
මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි අවසාන ව ශයන්ත සකාබද්ෙ
ිවප් ෂය හැටියට මා තවත්ත කාරණයත්ත කියනවා. පළල් ව ශයන්ත
ගත්ත කළ ශේ වයසනය නිසා රට දැවැන්තත හානියකට ශගාදුරු
වුණා. එම නිසා පාර්ලිශේන්තුශක සවථාවර කමිටුව්  පත්ත කරන්තන
ඕනෑ. A Standing Committee of Parliament should be
established in which the representatives of all the floodaffected districts should serve to see whether the progress
and monitoring is done properly. එශහම ශනාවුශණාත්ත අප
හැමදාම කරන්තශන්ත ප්රකා කිරීේ හා තර්ලක ිවතර්ලක කිරීේ පමණයි.
මහජන ජීිවතය දුකින්ත දුකට පත්තීම වළ් වන්තන නේ ශේ
පාර්ලිශේන්තු ිවවාදශයන්ත පසුව සවථාවර කාරක සභාව්  -Standing
Committee
එක් පත්ත
කරසා
අමාතයාං
හා
ශදපාර්ලතශේන්තුවින්ත සැශබන වාර්ලතා ස Standing Committee
එක මඟින්ත පරී් ෂා කර බසා සවා මඟින්ත හරියාකාර ිවසඳුේ ඇති
කරනවාද කියන කාරණාව අපි ශසායා බසු .
[අ.භා. 5.03]

ගුණ නිවරෝෂයන් වපවර්රා මහතා (ජාතික ප්රතිපත්ති හා
ණර්ික කටයුු රාජය අමාතයුමා)

(மொண்புமிகு நிரரொஷன் தபரரரொ - ரதசிய தகொள்கககள்
மற்றும் தபொருளொதொர அலுவல்கள் இரொஜொங்க அகமச்சர்)

(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National
Policies and Economic Affairs)

මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි අද ිනන ිවවාදයට ස්  වන
මාතෘකාව වන ගංවුර හා නාය යෑේවසට ස්  ීම මඟින්ත පීඩාවට
පත්ත ූ  සිය දශදනා ශවත අපශේ කනගාටුව ප්රකා කරනවා.
අපි දන්තනවා සවවාභාිවක ිවපත්ත කියන්තශන්ත කාටවත්ත පාසනය
කරන්තන බැරි සවා බව. සවවාභාිවක ිවපත්තවින්ත අද ශසෝකශේ
තිශබන බසවත්ත රටවස පවා ජනතාව මිය යනවා; ශද්පළවසට
හානි සිදු වනවා. නු ත්ත රට්  හැටියට රජය්  හැටියට අප
සිය දශදනාම එකු ශවසා ස ිවපත්ත අවම කරසා ජනතාවට එන
පීඩනය අවම කිරීම සඳහා වැඩ කරන්තන ඕනෑ කියන මතශේ තමයි
මා සිටින්තශන්ත.
මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි අපි දන්තනවා ගංවුර හා නාය
යෑේ කියන්තශන්ත අශේ රශේ ජනතාවට දීර්ලඝ කාසය්  තිසවශසව වරින්ත
වර ු ුණණ දීමට සිදු ූ  සිද්ධීන්ත බව. අප සවාශේ යේකිසි පාසනය් 
කිරීම සඳහා සැසසුේ සකසව කර තිබුණත්ත ශේ රට පාසනය කරපු
සිය ද රජයන්ත ස සඳහා ිවසඳුේ දීමට අශපාශහාසත්ත ී තිශබනවා
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කියසායි මා හිතන්තශන්ත. රශේ ජන ගහනය ිව ාස ශසස වැඩි ීම
නිසාත්ත රශේ තිශබන ීමතිය හරිහැටි ක්රියාත්තමක ශනාීම නිසා
ජනතාව යේ යේ නුසුදුසු සවථානවස පිනංචි ී සිටීමත්ත ගංවුරින්ත
සහ නාය යෑේවින්ත වන ිවපත්ත තවතවත්ත දරුණු ීමට ශහවු ශවසා
තිශබනවා. ස නිසා ශමහිදී සිය දශදනා දුර ිනග බසා ජාතික
සැසැසවම්  අනුව ක්රියා කශළාත්ත පමණයි ශමවැනි ිවපත්තවින්ත වන
මරණ අුරුදහන්ත ීේ සහ ශද්පළ ිවනා යන්ත වළ් වාගන්තන අපට
පුළුවන්ත වන්තශන්ත.
මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි ශේ ිවවාදශේදී රජයට
ශචෝදනාව්  එල්ස වුණා ශේ ිවපත්ත සිදු ූ  ශවසාශක රජය හරිහැටි
ක්රියාත්තමක වුශණ් නැහැ කියා. සමහර ශවසාවට කිකවා රජය පැය
48්  යන ශත් ම හරියාකාරව ක්රියාත්තමක ශනාූ  නිසා ජනතාව
මරණයට පත්ත ශවසා ශද්පළ ිවනා ශවසා ශසාකු ිවනා ය් 
වුණා කියා. නු ත්ත අපි වගකීශමන්ත කියනවා ශේ ිවපත්ත ූ  දා සිටම
රජය රාජය යන්තත්රණය ිවශ වෂශයන්තම අශේ ත්රිිවෙ හු දාව සහ
අශනකුත්ත සිිවල් ජනතාව එ් ක එකු ශවසා ස සේබන්තෙශයන්ත
ිව ාස පියවර්  ශගන තිශබනවා කියා.
සමහර ශවසාවට ස පියවර ස ආපු ගංවුශර්ල ප්රමාණයට; නාය
යෑශේ ප්රමාණයට අනුව ස ශදස සංශකදීව බසන ශකාට ප්රමාණවත්ත
නැහැ කියන හැඟීම තිබුණත්ත අපට සවවභාිවක ිවපත්  හරිහැටි
ත් ශසවරු කර ගන්තන බැරි අවසවථා තිශබනවාය කියන එක මම
මත්  කරනවා. සක අශේ රශේ පමණ්  ශනාශවයි ශසෝකශේ
බසවත්තම රට වන ඇශමරිකා එකසත්ත ජනපදශේ පවා ගංවුශරන්ත
සහ අශනකුත්ත සවවභාිවක ිවපත්තවින්ත හැම අවුරුද්ශද්ම ජීිවත
හානිශවසා ශද්ශපාළ හානිශවසා තිශබනවා. ස වාශේම
තා් ෂණශයන්ත ඉතාම ඉහළ ජපානය වැනි රටවසට පවා සමහර
ශවසාවට ශකාච්චර සැසසුේ කර තිබුණත්ත ස හානි වළ් වාගන්තන
බැරි ශවසා තිශබනවා.
මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි ශේ ආපදාව ඇති වුණු
අවසවථාශක ශපරට ඇිවල්සා අශේ රශේ සංසවකෘතිය අනුව
හැඟීශමන්ත වැඩ කරසා ිවපතට පත්ත ජනතාව ශබ්ලරා ගැීමමටත්ත
ජනතාවශේ ස පීඩනය අ් කිරීමටත්ත කටයුු කිරීම ගැන අශේ
ත්රිිවෙ හු දාවට වාශේම රාජය යන්තත්රණය සිය දම සිිවල්
සංිවොනවසට සහ අශනකුත්ත සිය ද ශදනාටම මම ිවශ වෂශයන්තම
සවුතිවන්තත ශවනවා.
රජය්  හැටියට වන්තින ශගීශේ කාර්ලයශේදී අපි පමා ශවසා
තිශබනවාය කියසා සමහර අය කිකවා. මම වගකීශමන්ත කියනවා
ශේ අවසවථාශක ජීිවත හානි වුණු ශද්ශපාළ හානි වුණු සිය ද
ශදනාටම වන්තින ශගීශේ ් තිය අශේ රජය සුව තිශබන බව.
ිවශ වෂශයන්තම ශද්ශපාළ හානි සඳහා රුපියල් ස් ෂ 25 ද් වාද
ජීිවත හානිය්  සඳහා රුපියල් ස් ෂය්  ද් වාද ජාතික ර් ෂණ
භාර අරු දස ුළින්ත වන්තින ශගීමට ශේ අවසවථාශක අපි
බසාශපාශරාත්තු ශවනවා. ඊටත්ත වඩා ශමානවා හරි වැඩ
පිළිශවළ්  ඇති කළ යුුය කියසා රජය තීරණය කශළාත්ත ස
සඳහාත්ත දායක ීමට අපට ් තිය තිශබනවා. ශේ ගංවුර සහ
නාය යෑේ ඇති වුණු ශවසාශක ජාතික ර් ෂණ භාර අරු දස මඟින්ත
රුපියල් මිියන 725්  ් ෂණිකවම ස ජනතාව ශවනුශවන්ත ශයාු 
කළා. පසුගිය සතිය ශවන ශකාට තවත්ත රුපියල් මිියන750්  අපි
ශයාු  කර තිශබනවා. ස වාශේම ශද්ශපාළ ත් ශසවරු කිරීේ සහ
රජශේ අශනකුත්ත ක්රියා මාර්ලග අවසන්ත කරසා අදාළ වන්තින ශගීම
සඳහා ශයාු  කශළාත්ත ජාතික ර් ෂණ භාර අරු දස ුළින්ත ස
සඳහා වන්තින ශගීමත්ත කරන්තන පුළුවන්තය කියසා ශේ අවසවථාශකදී
මත්  කරනවා.
අශේ ගරු ිනශන්තෂව ගුණවර්ලෙන මන්තීුමා කිකවා 2076දී
ආපදාවට ස්  වුණු අයශගන්ත ශකාටසකට ිවතරයි වන්තින ශගවා
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තිශබන්තශන්ත කියසා. ගරු මන්තීුමනි මම ශේ අවසවථාශක ප්රකා
කරනවා අපි රුපියල් මිියන 3000්  -රුපියල් බිියන 3් ශගවා තිශබන බව. We have paid Rs. 3 billion. තවත්ත රුපියල්
මිියන 800්  ශගවන්තන තිශබනවා. ස claims ටික අපට ඇිවල්සා
තිශබනවා. තව සතියකින්ත ශදකකින්ත අපි සිය ද ශද්ම සේපූර්ලණ
කරනවාය කියන එකත්ත ශේ අවසවථාශකදී මත්  කරනවා.
මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි ආපදා කළමනාකරණය
ගැනත්ත ශේ අවසවථාශකදී සඳහන්ත කරන්තන ඕනෑ. ශේ රශේ ජීිවත
ර් ෂණ වාහන ර් ෂණ තිශබනවා. මම හිතන ිවධියට අශේ ිවිවෙ
ර් ෂණ රම ුළින්ත සශගාල්සන්තශේ ශද්ශපාළ සහ ජීිවත සඳහා
රජශේ ර් ෂණ රමයට වඩා ඉහළ වටිනාකමකින්ත ර් ෂණය
කශළාත්ත අවදානේ ප්රශද් වස සිටින ජනතාවට මීට වඩා ගංවුර
ඇුළු ආපදාවින්ත නැවතත්ත නැඟිට සිටීශේ ් තිය ඇති කර
ගන්තන පුළුවන්තය කියසා අපි ජනතාව ිවශ වෂශයන්තම මෙයම
පන්තතිය දැනුවත්ත කරන්තන ඕනෑ. ස වාශේම මම ශේ අවසවථාශක
මත්  කරනවා එක පැත්තතකින්ත ගංවුර්  එන ශකාට රශේ
අශන්  පැත්තශතන්ත නියඟය්  ඇති ශවසා තිශබන බව. මා
නිශයෝජනය කරන පුත්තතසේ ිනසවත්රි් කශේ පවා අද වන ිවට නියං
තත්තත්තවය්  ඇති ී තිශබනවා.
ආපදා කළමනාකරණ අමාතයාං යත්ත එ් ක එකු ශවසා ස
ජනතාවශේ පීඩනය අ් කරන්තන අපි ිව ාස වැඩ ශකාටස් 
කරනවා. ස වාශේම ස වැඩ ශකාටස හරහා අශේ රශේ තිශබන
ආර්ලිකයට හානිය්  ශනාී ඉසවසරහට යන්තනත්ත අපි
බසාශපාශරාත්තු වනවා. නු ත්ත ගංවුර වැනි සවවාභාිවක
ිවපත්තවින්ත අනිවාර්ලයශයන්තම අශේ ආර්ලික වර්ලෙන ශකගයට
බසපෑම්  කරනවා. ස ුළින්ත ආර්ලික වර්ලෙන ශකගයට සිදුවන
බසපෑම අවම කිරීම සඳහා දැනටමත්ත අපි වැඩ පිළිශවළ් 
ක්රියාත්තමක කරසා තිශබනවා.
ිවශ වෂශයන්තම අපි මත්  කරන්තන ඕනෑ ශේ අවසවථාශකදී
ජනතාවශේ එිනශනදා ජීවශනෝපාය පවා අහිමි ශවසා තිශබන බව.
ස වාශේම අශේ ශත්ත වැනි ශභෝගවසටත්ත ශේ ුළින්ත හානි සිදු ශවසා
තිශබනවා. තවද අනිකුත්ත ණය ශගවා ගන්තන බැරිවත්ත ජනතාවට අද
පීඩනය්  ඇති ශවසා තිශබනවා. ස ශවනුශවන්ත ගරු
අග්රාමාතයුමාශේ උපශදසව පරිින ණය සහනය්  දීම සඳහා රුපියල්
බිියන 2ක ු දස්  අපි ශවන්ත කළා. ස අනුව දැන්ත අපි එම වැඩ
පිළිශවළ ක්රියාත්තමක කිරීමට බසාශපාශරාත්තු වනවා.

ශේ වයසනය ඇති වුණු දා පටන්ත අද වන ශත්  ගරු
අග්රාමාතයුමා ඉතාම සමීපව ත්රිිවෙ හු දාව ඇුළු රාජය
යන්තත්රණයට ශේ සේබන්තෙශයන්ත අව ය සිය දම උපශදසව දීශේ
කටයුු කළා. ගංවුර සහ නාය යෑේ ඇති වුණු දවශසව පටන්තම
අතිගරු ජනාධිපතිුමාශේ උපශදසව පරිින එුමා එය ක්රියාත්තමක
කළා. ස නිසා ශේ කටයුත්තශත්තදී රාජය යන්තත්රණශේ පමා ීම් 
අපට දකින්තන නැහැ. නු ත්ත ශේ කටයුු තවතවත්ත ් තිමත්ත
කරසා තවතවත්ත වැඩිිනයුණු කරසා අපි ඉසවසරහට යන්තන ඕනෑ. ස
වාශේම ශේ ගංවුර තත්තත්තවය වසර්  පාසා එන නිසා යේ
ආකාරයක ජාතික වැඩ පිළිශවළ්  අනුව ගංවුර පාසනය කිරීශේ
ශයෝෙ ක්රියාවිය්  ශේ රශේ සිය ද ශදනාශේම ් තිය මත අපි
ක්රියාත්තමක කරන්තන ඕනෑ. ස වාශේම ස ජනතාව පහත්ත බිේවස
ශහෝ ගංගා අයිශන්ත පිනංචිව ඉන්තනවා නේ ස සේබන්තෙශයන්ත අපි
පූර්ලව ිවමර්ල නය්  කරසා ඔවුන්තව ස ප්රශද් වින්ත ඉවත්ත කරන්තන
කටයුු කරන්තන ඕනෑ. සුනාමිශයන්ත පසවශසව අපි ස වාශේ
වැඩසටහනකට ගියා. ස පූර්ලව පරී් ෂණය ුළින්ත ජීිවත හා ශද්පළ
හානිය අපට අවම කරගන්තන පුළුවන්ත.
අශේ රශේ පමණ්  ශනාශවයි ු ළු ශසෝකශේම කාසගුණය
දැන්ත ශවනසව ශවසා තිශබන්තශන්ත. ස කාසගුණය සමහර ශවසාවට
ශකායි ිවධියට හැසිශරයිද කියසා ත් ශසවරු කර ගන්තන අපට තියා
ශසෝකශේ තිශබන බසවත්ත රටවසට පවා ශනාහැකි ශවසා
තිශබනවා. ස නිසා ඊට අව ය සිය දම තා් ෂණික උපශදසව හා

දැනුම සබාශගන ගංවුර වැනි සවවාභාිවක ආපදා අවම කිරීම
සඳහා අපි ඉිනරියටත්ත ක්රියාත්තමක වනවා කියමින්ත මශේ වචන
සවවල්පය අවසන්ත කරනවා.
[අ.භා. 5.75]

ගුණ නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා
(மொண்புமிகு நிஹொல் கலப்பத்தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)

මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි පෘිිව ශගෝසයත්ත ස හා බැඳුණු
ජසශගෝසයත්ත වායුශගෝසයත්ත ුළ මදනිකව මාසිකව වාර්ලිකව
සිදුවන කාසගුණික හා ශද් ගුණික ිවපර්ලයාස මත තමයි
ශසාබාදහම ුළ ශමවැනි දෑ සිදුවන්තශන්ත කියන එක අපි ිව වවාස
කරනවා.
ශේ රශේ ු දුන්ත මල්කඩ ූ  ශගාිවයාටත්ත ස වාශේම රශේ
ජනතාවට මහඟු ශසවවය්  කරන ධීවර ජනතාවටත්ත ශපාශත්ත පශත්ත
දැනුම තිශබන අප කාටත්ත වඩා ශේ ගැන ප්රාශයෝගික අත්ත දැකීේ
තිශබනවා. ස අයට ශේ කාසගුණික සහ ශද් ගුණික ශවනසවකේ
පිළිබඳව පුදුමාකාර අත්ත දැකීේ තිශබනවා වාශේම ඔවුන්තට
පුළුවන්තකම තිශබනවා ශේ ිවපර්ලයාස පිළිබඳව කල් තියා දැනුවත්ත
ශවසා ස සේබන්තෙශයන්ත අනාවැකි පළ කරන්තන. නු ත්ත ශේ
ිවෂයයන්ත සේබන්තෙශයන්ත දැවැන්තත දැනුේ සේභාරය්  උකහා
ශගන තිශබන අශේ කාසගුණ ිවදයා ශදපාර්ලතශේන්තුව ශේ
ද් වාම අශේ රශේ සිදුවන සවවාභාිවක ආපදාවන්තට ශපර ඇතිවන
ශද් ගුණික සහ කාසගුණික ශවනසවකේ පිළිබඳව වායුශගෝසශේ
හැසිරීම පිළිබඳව අද වනුරුත්ත ිවධිමත්තව නිරී් ෂණය කරසා යේ
ආකාරයක පැහැිනි කිරීම්  නිවැරින මතය්  පළ කරන්තන
අසමත්ත ශවසා තිශබන බව අපි දන්තනවා. මා දන්තශන්ත නැහැ සක
කාශේ වරදද කියසා. මා ිව වවාස කරනවා ශේකට රශේ
පාසකයනුත්ත යේ ප්රමාණයකට වග කිව යුුයි කියසා. වැසි සැබුණු
පමණින්තම නාය යෑේ ශසෝදාපාළුව ජස ගැසිේ නියඟය ස
වාශේම ශවරළ ඛාදනය ආකසවමිකව ඇති වන්තශන්ත නැහැයි
කියසාත්ත අප දන්තනවා.
ඉතිහාසය පුරාම කරන සද පරිසර ිවනා ශේ අිවධිමත්ත
ඉිනකිරීේවස සහ එම ක්රියා මාර්ලගවස ප්රතිලසය්  ව ශයන්ත තමයි
ශේ තත්තත්තව ඇති ශවන්තශන්ත කියන කාරණය අපි ිව වවාස කරනවා.
ශේවාට මිනිසව ක්රියාකාරකේ මූික ශවනවා. නියඟ ශසෝදා පාළුව
ජස ගැල්ම සාමානය ඛාදනය ශහවත්ත ගංගා ඛාදනය සු ර ඛාදනය
ඇති වන්තශන්ත ශකාශහාමද කියන එක සේබන්තෙශයන්ත කථා කරසා
බැ දශවාත්ත අපි දන්තනවා සුදු අධිරාජයවාිනන්ත අශේ රටට ඇිවල්සා
අශේ කඳුකරශේ තිබුණු අඩි 5 000ට වඩා ඉහළ තිබුණු දැවැන්තත
වෘ් ෂසතා වැසවම ු ළුමනින්තම කපසා ශකාටසා ිවනා කරසා
දාසා ස මත වාණිජ වගාව ඇති කළ බව.
ශේ වාණිජ වගාව කිරීම නිසා ශමාකද වුශණ්? එශත්  තිබුණු
වෘ් ෂසතා වැසවම ු ළුමනින්තම ිවනා ශවසා ගිහිල්සා ස කඳු භූමි
එළි ශපශහළි වුණා. සවාශේ තිබුණු ගසව ශකාළන්ත ඉවත්ත ීම නිසා
අශේ රශේ ජස හිඟය්  ඇති වුණා; ිනය උල්පත්ත සිඳී ගියා. ස නිසා
අපට නියඟ ඇති වුණා. අද ස කඳුකර ප්රශද් වසට සාමානය
වර්ලෂාව්  සැබුණත්ත ශමාක් ද සිදු වන්තශන්ත? වගාව ශහවුශවන්ත පස
බුරුල් ීම නිසා මු පිට තිශබන පසව තේටුව ශසෝදා පාළුවට ස් 
ශවසා සවා ිනය පාරවල් ඔසවශසව පහළට ගහශගන ඇිවල්සා අශේ
ගංගාවස තැන්තපත්ත වුණා. ශේ නිසා ගංගාවස පුළ ශගාඩ වුණා.
ගංගාවස පුළ ශගාඩ ීම නිසා සුළු වර්ලෂාවකදී වුණත්ත ගංගාවස
ජස මේටම ඉහළ ගිහිල්සා දැවැන්තත ජස ගැල්ම්  ඇති වුණා.
ශේ ජසයත්ත එ් ක ශසෝදා පාළුශවන්ත ගසා ශගන ආපු ශරාන්ත
මඩ ු ුණදට ගහශගන ගිහිල්සා ශකාරල් පර මත තැන්තපත්ත වුණා.
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ශකාරල් පර මත තැන්තපත්ත වුණු ශරාන්ත මඩ නිසා ඇති වුණු
රසායනික ක්රියාකාරිත්තවශේ ප්රතිලසය්  ව ශයන්ත දැවැන්තත ු ුණදු
ඛාදනය්  සහ ශවරළ ඛාදනය්  ඇති වුණු බව අපි දන්තනවා. ශේක
තමයි දේවැසක පුරු්  වාශේ චක්රීයව ඇති වුණු ක්රියා කසාපය.
අතීතශේ සිට ශේ ද් වාම වර්ලතමානශේ සිට අනාගතය ද් වාම ස
වැරැින ක්රියාමාර්ලග ිනගින්ත ිනගටම සිදු ීශේ ප්රතිලසය්  ව ශයන්ත
උපන්ත නූපන්ත පරපුරට ශේ ඇති වන සවවාභාිවක ආපදාවින්ත දු් 
ිවඳින්තන බැට කන්තන ජීිවත ිවනා කර ගන්තන ශද්පළ ිවනා කර
ගන්තන සිදුශවසා තිශබනවා. ස නිසා ශේ ිවනා ය දැන්තවත්ත අපි
නතර කර ගත යුුයි ශේ සේබන්තෙශයන්ත ිවධිමත්ත ක්රියාමාර්ලග ගත
යුුයි කියසා අපි ිව වවාස කරනවා. ශේ සේබන්තෙශයන්ත තිබුණු
පාසනයටත්ත තිශබන පාසනයටත්ත ඉිනරියට එන්තන තිශබන
පාසනයටත්ත සුිවශ වෂ වගකීම්  පැවශරනවා. අතීතශේ
වර්ලතමානශේ වාශේම අනාගතශේ එන්තන බසාශපාශරාත්තුශවන්ත
ඉන්තන පාසකයන්තටත්ත අපි කියනවා "දැන්තවත්ත ශේ පිළිබඳව
සැසකිල්ස ශයාු  කරසා ශේ සේබන්තෙශයන්ත ිවධිමත්ත ක්රියාමාර්ලග
ගන්තන" කියසා.
මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි චීනශේ ශ ෝකය තමයි කහ
ගඟ ශහවත්ත ශහාවැංශහෝ ගඟ. නු ත්ත ශේ වනිවට චීනශේ
පාසකයන්ත ස මහා ශේදවාචකය අශන්  පැත්තතට හරවසා
තිශබනවා. අද ස රටත්ත ජනතාවත්ත පරිසරයත්ත ස මහා
ශේදවාචකශයන්ත ු දා ශගන තිශබනවා. ස රශේ පාසකයන්ත
ජනතාවට පරිසරයට සැබෑ ආදරය්  ඇතිව ිවධිමත්ත පාසන
රමය්  - ිවධිමත්ත සැසැසවම්  - හදපු නිසා තමයි ඔවුන්ත ස
ජයග්රහණ සබා තිශබන්තශන්ත.
මම පසුගිය දවසවවස චීනශේ සංචාරය කළා. මූසාසනාරූඪ ගරු
මන්තීුමනි නාය යෑේ වළ් වන්තන ඔවුන්ත ඉතා නිවැරැින
ිවදයාත්තමක උපරමික ක්රියා මාර්ලගය්  භාිවත කරසා තිශබනවා.
වෘ් ෂසතා වැසවම තිශබන ස උත්තතස සහ අවතස කඳු බෑවුේවස
දැවැන්තත යකඩ ූලරු ශපාශළාවට බසවසසා සවා එකු කරසා
වාශන්ත ශ් බල් දැල් එසා ආවරණය කර තිශබනවා. ස නිසා
ශමානම ආකාරයකින්තවත්ත නාය යෑම්  සිදු ශවන්තශන්ත නැහැ. ස
දැවැන්තත ආර් ෂක වැටට පහළින්ත තමයි අධිශකගී මාර්ලගය ිනව
යන්තශන්ත. ඔවුන්ත ිවධිමත්ත ක්රියා මාර්ලග ුළින්ත ස සවවාභාිවක ආපදා
වළ් වාශගන තිශබනවා.
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඔබුමාට තව

තිශබනවා. ස මිනිසවසු මරණය අතින්ත අරශගන ජීවත්ත ශවනවා.
වරුසාව්  වැහපු ගමන්ත ගංවුර ඇිවල්සා ස මිනිසවසු ිවනා
ශවනවා. සක දැන ශගන තමයි ස අය පිනංචි ශවසා ඉන්තශන්ත.
වහාම ක්රියාත්තමක වන පරිින රජය ිවසින්ත ක්රියා මාර්ලගය්  අර ශගන
ස අය සුදුසු තැන්තවස පිනංචි කිරීශමන්ත ශේ තත්තත්තවය වළ් වා ගත
හැකියි කියසා අපි ිව වවාස කරනවා.
ස වාශේම ඉහළ කඳුකර ප්රශද් වස නිර්ලමාණය කරනු සබන
මහා පරිමාණ ජසා අනිවාර්ලයශයන්තම බසපානවා ශේ නාය
යෑේවසට. අපි දන්තනවා අද අශේ රශේ මහා ජසා හදසා
තිශබනවා. අද අපි ශබ්ලසම්  ඔළුව උඩ තබා ශගන ඉන්තනවා
වාශේයි ඉන්තශන්ත. ස ිව ාස ජසා නිසා පසව තේටුශවන්ත යටට
රමානුූලසව ජසය රූරාශගන බැහැසා අනිවාර්ලයශයන්තම නෑය
යාේ ඇති ශවනවා. එය පහළ ප්රශද් වසට බසපානවා.
අනුරාෙපුර ශපාශළාන්තනරු යුගවස ස වාශේම රුුණශණ් ස
ප්රශද් වස වැක තැනුශක තැනි බිේවස. තැනි බිේවස තමයි වැක
තැනුශක. අන්තන ස අත්තදැකීේ අරශගන ශේ සේබන්තෙශයන්ත කටයුු
කරන්තන කියසා අපි ඉල්සිම්  කරනවා.
ස වාශේම වගුරු බිේ ශගාඩ කිරීම වාරි ඉඩේ ශගාඩ කිරීම
වහාම නවත්තවන්තන ඕනෑ. මට මතකයි රනිල් ිවරමසිංහ මහත්තමයා
2002 අවුරුද්ශද් කිකවා ගේපහ ිනසවත්රි් කශේ කුඹුරු බිේ ශගාඩ
කරසා සවාශේ ශගාඩනැඟිි හදන්තන කියසා. ස වාශේ ක්රියා
මාර්ලගත්ත බසපා තිශබනවා ශේ මහා දැවැන්තත ිවනා යට. ස
වාශේම මම ඔබුමාශේ අවොනයට ශයාු  කරන්තන ඕනෑ
ගංවුර සහ නාය යෑේ නිසා-

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්තීුමනි දැන්ත කථාව අවසන්ත කරන්තන.

ගුණ නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා
(மொண்புமிகு நிஹொல் கலப்பத்தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)

මට තව
මන්තීුමනි.

ිවනාඩි

ශදක්  ශදන්තන

මූසාසනාරූඪ

ගරු

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඔබුමාශේ කාසය අවසන්ත ශවසායි තිශබන්තශන්ත.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා
ගරු මන්තීුමනි
තිශබනවා.
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පාර්ලිශේන්තුව

ිවනාඩියක කාසය් 

ගුණ නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා
(மொண்புமிகு நிஹொல் கலப்பத்தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)

මට තව ිවනාඩි ුන-හතර්  ශදන්තන මූසාසනාරූඪ ගරු
මන්තීුමනි.
ස වාශේම මම කියන්තන ඕනෑ නිසොරින්තට කරන යේ යේ
ආකාරශේ ශද් පාසන බසපෑේ හා ඉල්සිේ මත කරනු සබන
අනවසර ඉිනකිරීේ ගැනත්ත. ස ිවධියට නගරවස මාර්ලග කානු අවහිර
කරමින්ත දැවැන්තත ඉිනකිරීේ කරනවා. ස නිසා ශපාඩි වරුසාව් 
වැසවසත්ත වුර පිරිසා ගංවුර තත්තත්තවය්  ඇති ශවනවා.
ස වාශේම ර් ිතවස පිනංචි කිරීේ කරනවා. ගංගා ර් ිත
ඇළ ර් ිත වැක ර් ිත මාර්ලග ර් ිත කළපු ර් ිත ශවරළ
ර් ිත ආිනයට බසපත්ර දීසා අිවධිමත්ත ිවධියට පිනංචි කිරීේ කරසා

ගුණ නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා
(மொண்புமிகு நிஹொல் கலப்பத்தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)

ගංවුර සහ නාය යෑේ නිසා අනාථභාවයට පත්ත සිය දශදනා
එශත්  අභිමානශයන්ත ජීවත්ත වුණු අය. ස අය දැන්ත අසරණභාවයට
පත්ත ශවසා තිශබනවා. ස සමහර අය ආොර උපකාර ගන්තන
එන්තශන්ත නැහැ සේජාවට පත්තව සිටිනවා. ස සඳහා ස අයශේ
පසුබෑම්  තමයි තිශබන්තශන්ත. ස අය හිඟමශන්ත ගිය මිනිසවසු
ශනාශවයි.
අශේ ''රු තරුව'' සහන ශසවවා බළකාය තරුණ තරුණියන්ත
මහ මඟට ඇදසා දමපු රවේටපු ''නිල් බසකාය'' වාශේ ශනාශවයි.
හේබන්තශතාට ිනසවත්රි් කශේ පමණ්  ශනාශවයි
මාතර
ිනසවත්රි් කශේත්ත තිහශගාඩ මාතර අකුරැසවස පිටබැද්දර ශමාරවක
ඌරුශබා් ක ශදනියාය ප්රශද් වස මිස කළ ශනාහැකි ගණනය
කළ ශනාහැකි දැවැන්තත ිවනා ය්  ශවසා තිශබද්දී අපි ස
ප්රශද් වසට වුර ශමෝටර්ල 30්  අරශගන ගිහිල්සා ස මඩ පිරුණු
ළිංවස වුර හිසව කරසා දීසා ස අයශේ ශගවල්වස තිබුණු මඩ
ඉවත්ත කරසා දීසා ස මිනිසුන්තට ජීවත්ත ශවන්තන පදනම්  සකසව
කරසා දුන්තනා.
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ශේ මහා ිවනා ය නැවැත්තුශක නැත්තනේ ද ක ුන්  හතර් 
ඉිනරියට යද්දී නායයෑේ ශසෝදා පාළුව නියඟය ජස ගැසිේ ඇතිී
ජන සංහාරය්  සිදුශවනවා. ශේ මාතෘභූමිශේ ශගෝසිය තත්තත්තවය
අනුව සවවභාිවක පරිසරශේ සමුිතතාව රැකීමට නේ
අනිවාර්ලයශයන්තම අඩි 5 000කට වඩා උසව සිය ද භූමි වනගත කළ
යුුයි.

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්තීුමනි දැන්ත කථාව අවසන්ත කරන්තන.

ගුණ නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා
(மொண்புமிகு நிஹொல் கலப்பத்தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)

ිනන පහ්  යන ිවට මාතර නාදුගස ුඩාව ප්රශද් වස වුරට
බහින්තන බැරි වුණා. වුර පල් ශවසා කකුල් කසන්තන ගත්තතා.
නු ත්ත අපි ස වුශර්ල බැහැසා අශේ ජනතාව සුවපත්ත කරන්තන ස
ජනතාවශේ ශගවල් ශදාරවල් ශුද්ෙ පිවත්ර කරසා ශදන්තන දැවැන්තත
කැප කිරීම්  කළා. ශකෝටි ප්රශකෝටි ගණන්ත ිවයදේ කළත්ත
පරිතයාග කළත්ත අපි කිසිශවකුට ආපසු ිනය ශනාහැකි ස මහා
ිවනා ශයන්ත හානි වුණු ජීිවත-

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්තීුමා කථාව ශකටි කරන්තන.

ගුණ නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා
(மொண்புமிகு நிஹொல் கலப்பத்தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)

තව තත්තත්තපර 5්  ශදන්තන මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි.
කළු සුද්දනි ශේ මහා ිවනා ය දැන්තවත්ත නවත්තවාපල්සා. එශසව
ශනාකළශහාත්ත නාය යෑේවින්ත කඳු කඩාවැටීේවින්ත සියදහසව
ගණන්ත ජනයා මිය යෑම වළ් වා ගන්තනට බැරි ශකිව. එදාට මා
ජීවුන්ත අතර සිටින්තනටත්ත ශනාසිටින්තනටත්ත පුළුවනි. සවුතියි මම
නවතිනවා.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ශහාඳයි කථාව අවසන්ත කරන්තන.

ගුණ නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා
(மொண்புமிகு நிஹொல் கலப்பத்தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)

මට ිවනාඩිය්  ශදන්තන. කාසය්  පුරා දහඩිය මහන්තසිශයන්ත
ශසායා ගත්තත ශද්වල් ආපසු ස ිවධියටම ශගාඩ නඟා ගන්තන
හැකියාව්  නැහැ. ස නිසා අපි ඉල්සිම්  කරනවා ිවශද් ආොර
ප්රදාන හා මහජන ු දල් ශකෝටි ගණන්ත ිනශනන්ත ිනන වසශරන්ත වසර
ිවයදේ කරන්තශන්ත නැුව ශේ සේබන්තෙශයන්ත පාඩම්  ඉශගන
ශගන ඉිනරියට ගත යුු ක්රියා මාර්ලග ස සේබන්තෙශයන්ත කටයුු
කරන්තන කියසා.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

සවුතියි.
මීළඟට ගරු ස.ඩී. සුසිල් ශේමජයන්තත අමාතයුමා.

[අ.භා. 5.29]

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ශහාඳයි ශබාශහාම සවුතියි. ගරු
මන්තීුමාත්ත ඔබුමාශගන්ත ශවසාව ගත්තතා.
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ගුණ නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා
(மொண்புமிகு நிஹொல் கலப்பத்தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)

මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි අවසාන ව ශයන්ත ිවනාඩිය් 
ශදන්තන තව එක කරුණ්  කියන්තන.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ිවනාඩිය ිවනාඩිය පැය්  ිවතර යනවා.

ගුණ නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා
(மொண்புமிகு நிஹொல் கலப்பத்தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)

1970.03.12 වන ිනන පසවවරු 4.00ට ශකාළඹ හයිඩ් පිටිශේදී
පැවැති ජනතා ිවු ් ති ශපරු ශණ් මංගස රැසවීශේදී ශරෝහණ
ිවශේීර කිකයා ශමශසව කියා තිශබනවා. "ආදරණීය මකවරුනි
පියවරුනි සශහෝදර සශහෝදරියනි මා අද ශේ මංගස රැසවීම අමතා
කථා කරන්තශන්ත මරණ වශරන්තුව අශත්ත තබා ශගනයි. සුදු
අධිරාජයවාදීන්ත අශේ මාතෘ භූමිය බසහත්තකාරශයන්ත අල්සා
ගැීමශමන්ත පසුව කන්තද උඩරට අඩි 5 000ට වඩා උස සිය ද
වනාන්තතර භූමිය කපා ිවනා ශකාට ශත්ත වගා කළා. ඉන්ත පසුව කළු
සුද්ශදෝ ඉතිරි වනාන්තතර ටිකත්ත කපා මහා ිවනා ය්  සිදු කරමින්ත
සිටිනවා.

ගුණ ඒ.ඩී. සුසිල් වේමජයන්ත මහතා (විදයා තා්ෂයණ හා
පර්ව ෂයණ අමාතයුමා)

(மொண்புமிகு
ஏ. டி. சுசில் பிரரமஜயந்த - விஞ்ஞொன,
ததொைில்நுட்ப மற்றும் ஆரொய்ச்சி அகமச்சர்)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of Science,
Technology and Research)

මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි අද ශමම ිවවාදය අුරුර ගරු
පාර්ලිශේන්තු මන්තීවරුන්ත කිහිපශදශනකු ිවසින්ත ිවශ වෂශයන්තම
සාසාව හු දා කඳවුශර්ල අිව ගබඩාශක සිදුූ  පිපිරීම - සවවභාිවකව
ශනාවුණත්ත - පිළිබඳව යේ ආකාරයක අදහසව ප්රකා කිරීම් 
කළා. සාසාව යුද හු දා කඳවුශර්ල පිපිරීමට පසුදා සිටම ස
සේබන්තෙශයන්ත යේ කාර්ලය භාරය්  ඉටු කරන්තනට අපට
පුළුවන්තකම සැබුණා. ස වාශේම ශකාළඹ ිනසවත්රි්  ශල්කේ
කාර්ලයාසශේ ඊට පසුව පැවැති මාසික සාකච්ඡාවසදී ස පිළිබඳව
අවොනය ශයාු  කරනු සැබුවා. ස අනුව පාර්ලිශේන්තුශක
හැන්තසාඩ්ගත ීම සඳහා ශමන්තන ශේ සංඛයා ශල්ඛන ටික මා
ඉිනරිපත්ත කරන්තන කැමැතියි.
සාසාව යුද හු දා කඳවුශර්ල සිදුූ  පිපිරීශමන්ත ිවපතට පත්තූ 
ජනතාව ශවනුශවන්ත එදා ආපදා කළමනාකරණ අමාතයාං ය
රජශේ අශනකුත්ත ශදපාර්ලතශේන්තුත්ත සමඟ ස අවසවථාවට අව ය
වන්තනා ූ  ූලඩාරේ සබාදීම පිරිසිදු කිරීේ කිරීම ජසය පිරිසිදු
කිරීම ළිං පිවත්ර කිරීම ආහාර පාන ආිනය සැපයීම යන කරුණු
හැරුණාම මූසයමය ව ශයන්ත පළු වැනි වටශේදී ආපදාවට ස් ූ 
අයට කුසි දීමනාව්  හැටියට රුපියල් 50 000 බැගින්ත
948ශදශනකුට රුපියල් මිියන 39් ද ශදවැනි වටශේ
794ශදශනකුට රුපියල් මිියන 8් ද ුන්තවැනි වටශේදී
754ශදශනකුට රුපියල් මිියන 9.6් ද හතරවන වටශේදී
64ශදශනකුට රුපියල් මිියන 3.2්  සහ පසවවන වටශේදී
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67ශදශනකුට රුපියල් මිියන 3.0්  ව ශයන්ත වාර 5කදී රුපියල්
මිියන 62.3්  ශගවසා තිශබනවා. සවවයං රැකියා සඳහා රුපියල්
70 000 බැගින්ත 238ශදශනකු ශවනුශවන්ත රුපියල් මිියන 2.38් 
ිවයදේ කර තිශබනවා.
හු දාව ිවසින්ත සිදුකළ ප්රතිසංසවකරණ සඳහා හු දාව ශවනුශවන්ත
රජය රුපියල් මිියන 49.58ක ිවයදම්  දැරුවා. ස වාශේම
හානියට පත්ත නිවාස වයාපාරික සවථාන සහ ත් ශසවරු සැබූ
වයාපාරික සවථාන සංඛයාව 2 042යි. එයින්ත 2076.72.37 ිනන වන
ිවට 7 74 ශදශනකුට රුපියල් මිියන 952.6්  ශගවා නිම කර
තිශබනවා. 2079 වර්ලෂශේ දී තවත්ත 25ශදශනකුට රුපියල් මිියන
9.438්  ශගවා තිශබනවා. ස අනුව වන්තින ශගූ  සංඛයාව 7 3 ් 
වන අතර ශගූ  ු දස රුපියල් මිියන 960.082්  ශවනවා. ස
වාශේම ගෘහ උපකරණ ිවනා ීේ සේබන්තෙව ත් ශසවරු වාර්ලතා
954්  සැබිසා තිශබනවා. එයින්ත ශකාටසකට 2076 දී රුපියල්
මිියන 700්  ශගවසා තිශබනවා.
2017 ශේ ශවනශකාට 2 9ශදශනකු සඳහා රුපියල් මිියන
200්  ශගවා තිශබනවා. 960ශදශනකු සඳහා ු ළු වන්තින ු දස
රුපියල් මිියන 300.8්  ශගවා තිශබනවා. ස වාශේම තව දුරටත්ත
වන්තින ශගීමට ඇති නිවාස සංඛයාව 703්  වන අතර ස සඳහා
ශගිවය යුු ු දස රුපියල් මිියන 77.2්  ශවනවා. ගෘහ උපකරණ
සඳහා 4ශදශනකු ශවනුශවන්ත රුපියල් මිියන 25.0්  ද කෘි
හානි සඳහා ප්රතිසාීනන්ත 740ශදශනකුට වන්තින ව ශයන්ත රුපියල්
මිියන 74.956්  ශවන්තකර තිශබනවා. දැනට 704ශදශනකු සඳහා
රුපියල් මිියන 70.4්  ශගවා නිමකර තිශබනවා. ස වාශේම තව
දුරටත්ත 36ශදශනකු සඳහා වන්තින ශගීමට තිශබනවා. ස සඳහා
රුපියල් මිියන 4.3්  ශවන්තකර තිශබනවා. සාසාශක හානිය නිසා
නිවාස හානි සඳහා වන්තින ගෘහ උපකරණ හානි සඳහා වන්තින වගා
හානි සඳහා වන්තින සහ කුසි ු දස ශගීම සඳහා වැය කළ ු ළු ු දස
රුපියල් මිියන 7 200්  පමණ ශවනවා. දැනට 83ශදශනකු වන්තින
සබාශගන නැහැ. 4වැනි වටශේදී අභියාචනා ඉිනරිපත්ත කරසා
රජශේ ත් ශසවරු වාර්ලතා සමඟ සෑහීමකට පත්ත ශනාූ  නිසා ඔවුන්ත
දැනට මානව හිමිකේ ශකාමිසමට ගිහිල්සා තිශබනවා. ු ළු පිරිස
වන 2 042ශදශනකුශගන්ත දැනට වන්තින ශගීමට ඉතිරිී ඇති ගණන
83යි. ස මානව හිමිකේ ශකාමිසශේ ිවභාගය අවසන්ත වුණාම එයින්ත
ශදන නිශයෝගය්  අනුව ශගීම සඳහා ිනසවත්රි්  ශල්කේවරයා ිවසින්ත
ආපදා කළමනාකරණ අමාතයාං යට දැනුේ දීසා අව ය ප්රතිපාදන
සබා ගැීමමට සූදානේ ශවසා තිශබනවා.

ගුණ දිවන්ෂය් ගුණවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு திரனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

නැඟී සිටිව ය.
எழுந்தொர்.
rose.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු ිනශන්තෂව ගුණවර්ලෙන මන්තීුමා.

ගුණ දිවන්ෂය් ගුණවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு திரனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු ඇමතිුමනි තු න්තනාන්තශසව දරපු උත්තසාහයට මම යළිත්ත
වර්  සවුතිවන්තත ශවනවා. අපිත්ත එයට සහභාගි වුණා. "සාසාව"
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සිද්ධියට වන්තින ශගීම තවම ඉවර නැති කථාව ඔබුමාත්ත
පිළිගන්තනවා.

ගුණ ඒ.ඩී. සුසිල් වේමජයන්ත මහතා

(மொண்புமிகு ஏ.டி. சுசில் பிரரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ඔක තව ටික්  තිශබනවා.

ගුණ දිවන්ෂය් ගුණවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு திரனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

නු ත්ත හු දා කඳවුශරන්ත එම භූමි භාගය නිදහසව කරශගන
නගරය හැදීමට ශපාශරාන්තදු වුණා. අන්තන සක ශකරිසා නැහැ.

ගුණ ඒ.ඩී. සුසිල් වේමජයන්ත මහතා

(மொண்புமிகு ஏ.டி. சுசில் பிரரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

තවම නිදහසව කරසා නැහැ. සශ්  ඇසවතශේන්තුව්  හදසා
තිශබන්තශන්ත.

ගුණ දිවන්ෂය් ගුණවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு திரனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ස ශවනුවට ඔබුමාත්ත මමත්ත පාශර්ල යන ශකාට ශපශනනවා
හු දාව අ දතින්ත ශසාකු කණුව්  නේ හදසා ඔරශසෝසුවකට ස් ෂ
ගණන්  ිවයදේ කරසා තිශබන බව. අපි එය අනුමත කරනශකාට
ඔබුමාත්ත එම කමිටුශක සිටියා ශන්ත.

ගුණ ඒ.ඩී. සුසිල් වේමජයන්ත මහතා

(மொண்புமிகு ஏ.டி. சுசில் பிரரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ගරු ිනශන්තෂව ගුණවර්ලෙන මැතිුමනි නගරශේ කඩවස
සන්තතකය අහිමි වුණු වයාපාරිකයන්ත 46 ශදශනකු ශවනුශවන්ත
ශවනම තාවකාික market එක්  හදන්තන මිියන ිවසිපහක
ඇසවතශේන්තුව්  හදසා තිශබනවා. සක නාගරික සංවර්ලෙන
අධිකාරියට භාර දීසා තිශබනවා. අපි මාසිකව ශකාළඹ ිනසවත්රි් 
සේබන්තධීකරණ කමිටුශකදී -DCC එශ් දී - ශමම කාරණය
පිළිබඳව කථා කරනවා. එතශකාට යේ ආකාරයක ප්රමාදය්  සිදු
ශවසා තිශබනවා නේ අපිට එතැනදී කථා කරසා ඉ් මන්ත කර
ගන්තන පුළුවන්ත.
ඊළඟට අිවසවසාශකල්ස ආසනශේ ුේශමෝදර නාය යෑම
සේබන්තෙශයන්ත ගරු ිනශන්තෂව ගුණවර්ලෙන මැතිුමා සඳහන්ත කළා.
නාය ගිය දවසට දවසව ශදකකට පසුව මම එතැනට ගියා. එශසව යන
අවසවථාව ශවනශකාට ඇත්තත ව ශයන්තම transformer බිම
තිබුශණ්; කේබි ටික බිම තිබුශණ්. ඊළඟට tower එකට current
එක නැති නිසා mobile phones පවා වැඩ කශළව නැහැ. හැබැයි
මම පාදු් ක ප්රාශද්ය ය ශල්කේ කාර්ලයාසයට ගිහින්ත දුරකථන
ඇමුේ සබාශගන නැවත සවා ිවධිමත්ත කළා. ිවහාරසවථානශේ
කඳවුර්  තිබුණා. ස වාශේම ඊට එහායින්ත තිබුණු ශදමළ
ිවදයාසශේත්ත කඳවුර්  තිබුණා. ශකාශහාම හරි ිනන ුන්  ඇුළත
transformer සිව කරසා ිවදුිය සබා ශදන්තන අපට පුළුවන්තකම
සැබුණා. දැන්ත මාර්ලගශේ තිබුණු පසව කන්තද ඉවත්ත කරසා තිශබනවා.
ගරු ිනශන්තෂව ගුණවර්ලෙන මැතිුමා කියපු ිවධියට එතැනින්ත
සබුගම-කසටුවාව ඉඳසා නළ හතරකින්ත ජසය එනවා. එම නළ
හතරම damage ශවසා තිබුණා. එයින්ත එක්  පිළිසකර කරසා
තමයි වුර ශදන්තන පටන්ත ගත්තශත්ත. දැන්ත අශන්  කටයුු ටික සිදු
ී ශගන යනවා. මහා මාර්ලගය පිළිසකර කළාට පසුව සබුගම බසව
එක ගමන්ත කරවන්තන පුළුවන්ත. දැනට බසව එකට යන්තන බැහැ පාර
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එම පරිමාණයට හැිනසා නැති නිසා. ශේ පිළිබඳව දැන්ත මහා මාර්ලග
අමාතයාං ශේ අවොනය ශයාු  කරසා තිශබනවා.
මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි පසු ගිය ිනන කිහිපය පුරාම ශදවැනි දා ඉඳසා- මම කසවාන මැතිවරණ බස ප්රශද් ශේ
කසවාන සහ අයගම ප්රාශද්ය ය ශල්කේ ශකාේඨාසවස ආපදා
කළමනාකරණ කටයුුවසට සේබන්තෙ ී සිටියා. ඇත්තත
ව ශයන්තම ශමම ප්රාශද්ය ය ශල්කේ ශකාේඨාස ශදශ්  පවුල්
72 277්  -පුද්ගසයින්ත 46 804් - ශේශකන්ත පීඩාවට ස්  ී
තිශබනවා. ශේ වනිවට අවහිර ී තිබුණු සිය ද ප්රොන මාර්ලගවස
අවහිරතා ඉවත්ත කරසා තිශබනවා. පාරවස තිබුණු ගල් ආදී සියල්ස
යුද හු දාශක මැිනහත්තීම ුළින්ත ඉවත්ත කරසා තිශබනවා. ස වාශේම
ශමම ප්රාශද්ය ය ශල්කේ ශකාේඨාස ශදශ් ම පූර්ලණ හානියට පත්ත
නිවාස සංඛයාව්  තිශබනවා. අපි සවා ආපදා කළමනාකරණ
අමාතයාං ශේ අවොනයට ශයාු  කරසා තිශබනවා. සබන සතිශේ
දී ශේ පිළිබඳව තීන්තදුව්  ගැීමමට නියමිතව තිශබනවා.
සේපූර්ලණශයන්ත නිවාස අහිමි වුණු සංඛයාව 336්  ශවනවා. ශේ
සඳහා යේ ආකාරයක දීමනාව්  ශගීම සඳහා කටයුු කරනවා.
සවවාභාිවක ිවපත්ත සිදුශවන ප්රමාණය වැඩියි කියන එකත්ත ශමහිදී
සඳහන්ත කරන්තන අව යයි. ශේ නිසා තමයි COP 21 කියන
climate change -කාසගුණ ිවපර්ලයාස- පිළිබඳව රාජය නායක
සු ළු පවත්තවා ගිිවසුේ අත්තසන්ත කරන්තනට එ් සත්ත ජාතීන්තශේ
සංිවොනය කටයුු කශළව.

එශසව කටයුු කළාට ස රටවල් ිවසින්ත ස රටවසට බසපාන්තනා
ූ  ිවිවෙ ශවනසව ූ  කාසගුණික තත්තත්තවයන්තවසට සූදානේ ශවන්තන
ඕනෑ. ස සඳහා නව තා් ෂණය අව යයි. ස නව තා් ෂණය එක
වර ගන්තන බැහැ. ස සඳහා යේ කාසය්  ගත ශවනවා. අශේ
අමාතයාං යත්ත
ශමවැනි
කරුණුවසදී
-ඝන
අපරවය
කළමනාකරණශේදී ආපදා කළමනාකරණශේදී- නව තා් ෂණය
ශයාදා ගැීමම සඳහා අව ය ිවදයාඥයන්තශේ සහාය සබා ගැීමශේ
වැඩ පිළිශවළක ශයදී සිටිනවා. ඉතා අසාමානය තත්තත්තවය්  ුළ
තමයි ිවශ වෂශයන්තම කඳුකර ප්රශද් වස සති ශදකකට ශපර ඇති
ූ  ශේ ආපදා තත්තත්තවය ඇති වුශණ්. එය ශකශසව අශේ් ෂා කළත්ත
නගර නිර්ලමාණශේදී ශේ සඳහා අවොනය ශයාු  කිරීම අව යයි.
කඳු ගැට පහළ ශකාටසින්ත කපා එතැන වයාපාරික සවථාන ශහෝ යේ
යේ සවථාන ඉින කිරීම ුළින්ත ශමය සිදු ී තිබුණු බවට සා් ි
ගණනාව්  පසුගිය කාසශේ ශේ ප්රශද් වසදී ආපදා සහන
ශසවවශේ සිටින අවසවථාශකදී අපි අත්ත දුටුවා. කඳු බෑවුමක
අවසානශේ තිශබන ශකාටස අංක 0ට කපා හැර එතැන යේ
යේ ශගාඩනැඟිි ඉින කර තිශබනවා. හැබැයි ස ශගාඩනැඟිි උඩ
සිට රූටසා එන පසුත්ත එ් ක ගිහින්ත ආපදාවට ස්  ශවසා
තිශබනවා. අයගම ශපාිසව සවථානය එයට ශහාඳම උදාහරණය් .
එම නිසා අපි දැන්තවත්ත නාගරික සැසසුේකරණය ගෘහ නිර්ලමාණය
යන ශේ සියල්සම ස ස ප්රශද් වසට ඕනෑ හැටියට කරන්තනට
ඕනෑ.
දැන්ත උුරු ඇශමරිකාශක ශසාසව ඇන්තජසිසව වාශේ ප්රශද් වස
හදන නිවාසවස ground floor එකට පහළින්ත ශපාශළාව යට
ශවනම ශකාටස්  නැහැ. වර්ලජිනියා ශේරිසන්තඩ් වාශේ ප්රශද් වස
ශපාළව යට පහළින්ත අනිවාර්ලශයන්තම නිවාස ශකාටස්  තිශබනවා.
සක ශකාන්තක්රිේ කර තිශබන්තශන්ත වශේම ආවරණය්  එ් ක.
උඩ ශකාටස සියල්ස සාදා තිශබශනව සිවින්ත. නිකේ බැ දවාම
ශේන්තශන්ත ගල්වින්ත හදසා වාශගයි. නැහැ. එශහම නැහැ. ගෘහ
නිර්ලමාණ ශිල්පය ශයාදා ශගන ස ිවධියට සාදා තිශබන්තශන්ත. උඩ
එශහම හදා තිශබන්තශන්ත යේ ආපදාව් - භූමිකේපාව් - සිදු
වුශණාත්ත අර පිරිසට ආර් ිතව පල්ශසහාට යන්තන පුළුවන්ත
ආකාරයටයි. උඩ ශකාටස කඩා වැටුණාය කියා ශකාන්තක්රිේ ඇඟ
මතට වැශටන්තශන්ත නැහැ. සියල්ස සිවින්ත හදා තිශබන්තශන්ත. එහි
කෑම බීම සියල්සම තිශබනවා.

එම නිසා අපටත්ත දැන්ත සිදු ශවසා තිශබනවා ශේ ශද් ගුණික
ිවපර්ලයාස නිසා සංකාව ඉන්තිනයන්ත සාගරශේ තිශබන්තනාවු රට් 
හැටියටත්ත
ිවශ වෂශයන්ත 2004 ශදසැේබර්ල මාසශේ සිදු ූ 
සුනාමිශයන්ත පසුව - අද වනුරු පරී් ෂණ පවත්තවා ශගන යනවා.කුමන ආකාරශේ ශවනසව ූ  බසපෑේ ද අද සංකාවට එන්තශන්ත
කියන කාරණය ගැන ශසායන්තන.
එම නිසා සවවාභාිවක ිවපත්ත පිළිබඳව නව තා් ෂණය නගර
නිර්ලමාණය ජනතාව දැනුවත්ත කිරීම වැනි රමශකද ුළින්ත තමයි
ශමයින්ත වන්තනාූ  හානි ප්රමාණය අවම කරන්තනට පුළුවන්ත
ශවන්තශන්ත. එයටයි ආපදා කළමනාකරණය කියා කියන්තශන්ත.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු ඇමතිුමා ඔබුමාට නියමිත ශවසාව නේ අවසානයි.

ගුණ ඒ.ඩී. සුසිල් වේමජයන්ත මහතා

(மொண்புமிகு ஏ.டி. சுசில் பிரரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ශමම ආපදාව සිදු වුණායින්ත පසවශසව ස ජනතාවට සහන
සැසසීශේ කටයුුවසදී ආපදා කළමනාකරණ අමාතයාං යත්ත
අශනකුත්ත අමාතයාං යත්ත ස වාශේම ත්රිිවෙ හු දාව ශපාසිසිය හා
සිිවල් සංිවොනත්ත ිවදුත්ත මාෙයයත්ත ිව ාස කාර්ලය භාරය්  ඉටු
කළා. ස සිය දශදනාටම සවුතිවන්තත ශවමින්ත මශේ වචන
සවවල්පය අවසන්ත කරනවා.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ශබාශහාම සවුතියි.
ඊළඟට ගරු නාමල් රාජප් ෂ මන්තීුමා. [බාො කිරීම් ]
ඕනෑ නේ ශවන මන්තීවරශයකුට කථා කරන්තන අවසවථාව ශදන්තන
පුළුවන්ත. [බාො කිරීම් ] ගරු ජයන්තත සමරීර මන්තීුමා.
Order, please! ශේ අවසවථාශකදී ගරු ශ හාන්ත ශසවමසිංහ
මන්තීුමාශේ නම මූසාසනය සඳහා ශයෝජනා කරන්තන.

ගුණ අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා

(மொண்புமிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

"ගරු ශ හාන්ත ශසවමසිංහ මහතා දැන්ත මූසාසනය ගත යුුය"යි
මා ශයෝජනා කරනවා.

ප්රශ්්නය විමසන ලදින් සභා සේමත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අනුුණව ගුණ එඩ්වඩ් ගුණවස්කර මහතා මූලාසනවයන් ඉවත්
වුවයන් ගුණ වශ්හාන් වස්මසිසහ මහතා ුඛලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, மொண்புமிகு எட்வட் குைரசகர அவர்கள்
அக்கிரொசனத்தினின்று அகலரவ, மொண்புமிகு தசஹொன் ரசமசிங்க
அவர்கள் தகலகம வகித்தொர்கள்.

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the
Chair and THE HON. SHEHAN SEMASINGHE took the Chair.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු ජයන්තත සමරීර මන්තීුමා කථා කරන්තන.
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ගුණ ජයන්ත සමරීර මහතා
(மொண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர,)

(The Hon. Jayantha Samaraweera)

මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි ු ළු මහත්ත රටම ශකදනාවට
හා කේපාවට පත්ත කරමින්ත මිනිසව ජීිවත සිය ගණන්  අහිමි
කරමින්ත පසුගිය දා ඇති වුණු ගංවුර සහ නායයාම ආපදා
තත්තත්තවය නිසා සිය නෑසියන්තට ු ුණණුවත්ත බසා ගන්තනට
ශනාහැකිවන ආකාරයට මිහිදන්ත වුණු බුසත්තසිංහස යටගේපිටිශේ
ජයසත්තශගාඩ අශේ නෑ සියන්තටත්ත ස වාශේම පාින්තද නුවර
අත්තවැල්ශතාට ිනගන්තන හරඹකන්තද අඩි හැට හැත්තතෑව්  යට
මිහිදන්ත වුණු අශේ නෑ සියන්තටත්ත ස වාශේම කළුතර ිනසවත්රි් කය
පුරා මිය ගිය හැට හය්  වු ස සිය දම ජනතාවටත්ත අුරුදහන්ත ූ 
සිය ද ශදනාටත්ත ශේ සවවාභාිවක ිවපතින්ත පීඩාවට පත්ත ජනයා
ගසවා ගැීමමට ශගාසව සිය ජීිවතය අහිමි කර ගත්ත ගුවන්ත හු දා
නිසොරියාටත්ත පීඩාවට පත්ත වුණ හය ශදශන්  ු දවා ගනිමින්ත
සිටියදී ජීිවතශයන්ත සු ගත්ත ස මඝ මානවක පරේපරාශක තරුණ
ශසාශහායුරා පිළිබඳවත්ත අශේ සාති ය සංශකගය පිළිගන්තවනවා.
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"කැසණි ගං මිටියාවශත්ත සිදු වුණු හානි පූර්ලණය කරන්තනය" කියන
ඉල්සිම අපට තවම ඇශහනවා ිවතර්  ශනාශවයි මීශතාටු ල්ස
ශේදවාචකශයන්ත ජීිවත හානි වුණු ශද්ශපාළ අහිමි වුණු
ජනතාවශේ ඉල්සිේ ටිකත්ත එශහම පිටින්තම ඉතිරි ශවසා තිශබනවා.
ස අවසවථාවස සබා දීපු ශපාශරාන්තදු හිසව ප්රසාප බවට පත්ත ශවසා
තිශබනවා. ගරු ආපදා කළමනාකරණ අමාතයුමා ශේ ශකසාශක
ගරු සභාශක ඉන්තන නිසා අපි ිව වවාස කරනවා තු න්තනාන්තශසව ශේ
ිවවාදයට සංශකදී ශවයි කියසා. ආපදා වළ් වා ගැීමම ශවනුශවන්ත
ශේ ආපදාශවන්ත ඇති වුණු හානි පියවා ගැීමම ශවනුශවන්ත සහ
ජනතාව පත්ත ී තිශබන ඉතාම අභාවාචික ශේදීමය ඉරණශමන්ත ස
ජනතාව ගළවා ගැීමම ශවනුශවන්ත ප් ෂ ිවප් ෂ මන්තීවරු
සද්භාවශයන්ත ශේ ිවවාදශේදී ශගන එන ශයෝජනාවසට ඔබුමා
සංශකදී ශවසා එම ශයෝජනා කඩිනමින්ත ක්රියාවට නඟන්තන. එම
ශයෝජනා කඩිනමින්ත ක්රියාවට නඟසා ස ජනතාවශේ ජීිවත
කඩිනමින්ත යථාතත්තත්තවයට පත්ත කිරීම සඳහා ඔබුමා හැකි
උපරිමශයන්ත මැිනහත්ත ශවයි කියන ිව වවාසය තබමින්ත අපි ශයෝජනා
කිහිපය්  ඉිනරිපත්ත කරන්තන කැමැතියි.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

ශේ ිවපත ඇති වුණු ශමාශහාශත්ත පටන්ත ිවපතට පත්ත වුණු
ජනයා ගසවා ගැීමම ශවනුශවන්ත නිසවසරණාෙයා ශයන්ත කැප වුණු
සවශකච්ඡාශවන්ත ස ශවනුශවන්ත වැඩට බැසවස සිය ද ශදනාටත්ත
කළුතර ිනසවත්රි් කය ගත්තශතාත්ත කළුතර ිනසවත්රි් කශේ මහා ිනසාපති
යූ.ඩී.සී. ජයසාල් මැතිුමා ඇුළු ප්රාශද්ය ය ශල්කේවරු සිය ද
ශදනාටත්ත ශසසු නිසොරින්තටත්ත ස වාශේම කළුතර ිනසවත්රි් කශේ
ශමන්තම ශසසු ිනසවත්රි් කවස ිවපතට පත්ත ජනයා ගළවා ගැීමම
ශවනුශවන්ත සවවකීය වෘත්තතීය සීමාවන්ත ඉ් මවා ගිහින්ත කැප වුණු
ත්රිිවෙ
හු දාශක
ශපාසිසිශේ
හා
සිිවල්
ආර් ෂක
ශදපාර්ලතශේන්තුශක සිය ද නිසොරින්තටත්ත ස වාශේම ශේ ිවපත
ඇති ූ  ශමාශහාශත්ත සිට ිවපතට පත්ත ූ  ජනයා ශවනුශවන්ත ශසසු
ජනයාශේ මැිනහත්ත ීම ශසසු ජනතාවශේ අත ශසසු ජනතාවශේ
හයිය සබා ගැීමශේ සුිවශ වි කාර්ලය භාරය සිදු කළ ශේ රශේ
ිවදුත්ත මාෙය සහ ු ිත මාෙය සියල්සටත්ත අශේ කෘතශකදීත්තවය
පළ කරමින්ත ශේ වැදගත්ත ිවවාදශේදී අශේ අදහසව කිහිපය්  එකු
කරන්තන අපි බසාශපාශරාත්තු ශවනවා.
මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි දැන්ත අපි ශේ ශයශදන්තශන්ත
ප වචාත්ත මරණ පරී් ෂණයක. ශේ ආපදාව ඇති ීශමන්ත පසුව ගත
වුණු කාසය ුළ කටයුු කශළව ශකාශහාමද ශමාක් ද වුශණ්
කියන කාරණය තමයි අපි ශබාශහෝ ශකසාවට සාකච්ඡාවට ස් 
කරමින්ත ඉන්තශන්ත. අපි දන්තනවා සාමසර කන්තශද් සවවභාිවක
ආපදාශවන්ත අශේ රශේ ජනයා -අශේ නෑසිශයෝ- ශදසිය්  මිහිදන්ත
වුණාට පසවශසවත්ත ශමවැනිම සාකච්ඡාව්  ඇති වුණා. ස වාශේම
සාසාව අිව ගබඩාව පිපිරීශමන්ත අශේ නෑසිශයෝ ජීිවත් ෂයට පත්ත
ීශමන්ත පසුවත්ත ශමවැනිම සාකච්ඡාව්  ඇති වුණා. ඊට පසුව
කැසණි ගං මිටියාවශත්ත ඇති වුණු මහා ගංවුශරන්ත පසුවත්ත ස
ආපදාශවන්ත ශද්ශපාළ හානි වුණාට පසුවත්ත ශමවැනි ප වචාත්ත
සාකච්ඡාව්  සිදු වුණා මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි. ස ිවතර් 
ශනාශවයි පසුගිය සිංහස-හින්තදු අ දත්ත අවුරුදු සමශේ ඇති වුණු
මීශතාටු ල්ස ශේදවාචකශයන්ත පසුවත්ත ශමවැනි සාකච්ඡාව්  ඇති
වුණා. මනරන්ත වාේ පාඨ කියැවුණා; දහසකුත්ත එක්  ශපාශරාන්තදු
සැබුණා; ශපාශරාන්තදු උසව හඬින්ත සාකච්ඡා කළා.
මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි සාමසර කන්තශද් පීඩාවට පත්ත
වුණු ජනයා තමන්තශේ අයිතීන්ත ඉල්සා නඟන ශකදනාව කෑ ශමාර
දීම අපට තවම ඇශහනවා. සාසාව අිව ගබඩා කඳවුර පැත්තශතන්ත
"තමන්තශේ අයිතීන්ත ඉල්සා තමන්තට සිදු වුණු හානිය පූර්ලණය
කරන්තනය" කියසා කියන කෑ ශමාර දීම අපට තවම ඇශහනවා.

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්තීුමා ඔබුමාට තව මිනිත්තු ශදකක කාසය් 
තිශබනවා.

ගුණ ජයන්ත සමරීර මහතා
(மொண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர,)

(The Hon. Jayantha Samaraweera)

අපි දන්තනවා අශේ ිනසවත්රි් කය -කළුතර ිනසවත්රි් කයගත්තශතාත්ත බරපතළ ශසස ආපදාවට ස්  වුණු ිනසවත්රි් ක අතශරන්ත
ප්රොන ිනසවත්රි් කය්  බව. මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි ගරු
අනුර ප්රියදර්ල න යාපා මැතිුමනි ජාතික ශගාඩනැගිි පර්ලශේෂණ
ආයතනය ිවසින්ත නාය යෑශේ අනුරුට ස්  ිවය හැකි යැයි
අනුරු අඟවා තිශබන සවථානවින්ත දැන්ත ජනතාව ඉවත්ත ශවසා
තිශබනවා.
එක පැත්තතක බුසත්තසිංහස යටගේපිටිය ග්රාම නිසොරි
ශකාේඨාසශේ ු ළුමනින්තම නිවාස 28්  දූිවි බවට පත්ත වුණා.
එතැන නාය ගිය පවුල් ටික ඉවත්ත කළ යුුව තිශබනවා. එතැනම
තිශයන තිබ්ලශබාේට මූකසාන කන්තද දැනුත්ත ඉරිතසා තිශබනවා.
එතැනින්ත පවුල් 70්  කඩිනමින්ත ඉවත්ත ශවන්තන ඕනෑ කියසා
ජාතික ශගාඩනැඟිි පර්ලශේෂණ ආයතනශේ නිසොරින්ත කියනවා.
ස වාශේම බටහිර පරශගාඩ ග්රාම ශසවවා ශකාේඨාසශේ ශමාරව් 
කන්තශද් පවුල් 20්  කඩිනමින්ත එතැනින්ත ඉවත්ත ශවන්තන ඕනෑ
කියසා කියනවා. ස වාශේම අත්තවැල්ශතාට ිනගන්තන හරඹ කන්තද
ප්රශද් ශේ ජනතාව කඩිනමින්ත එතැනින්ත ඉවත්ත කළ යුුයි කියසා
කියනවා. ස වාශේම පාින්තද නුවර අත්තවැල්ශතාට කඳු පංතිශේ
නාය යාමට ස්  ශවච්ච ජනතාව එතැනින්ත ඉවත්ත කළ යුුයි
කියසා කියනවා. නු ත්ත කඩිනමින්ත ඉවත්ත කළ යුුයි කියසා
කිකවාට ශකාහාටද ශේ මිනිසුන්ත යවන්තශන්ත? ශේ අයට යන්තන
තිශයන්තශන්ත මහ පාරට. මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි අපි
ඔබුමා මාර්ලගශයන්ත ගරු අනුර ප්රියදර්ල න යාපා ඇමතිුමාශගන්ත
ඉල්සනවා.

ගුණ අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා

(மொண்புமிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ගරු මන්තීුමා ඔබුමා කියන කාරණය මට ශත්තශරනවා. අපි
සකට වැඩ පිළිශවළ්  හදනවා; අපි සකට සාොරණ ිවසඳුම් 
ශදනවා.

1471

2017 ජුනි 0

ගුණ ජයන්ත සමරීර මහතා
(மொண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர,)

(The Hon. Jayantha Samaraweera)

ගරු ඇමතිුමනි අපට තිශයන අත්තදැකීේ තමයි ශේවාට ඉඩේ
ශහායන්තන කාසය්  යනවා  ද. ශේවාට ඉඩේ පවරා ගන්තන
කාසය්  යනවා  ද. මම ඇමතිුමාට එක ශතාරුර්  ශදන්තනේ.
ජාතික නිවාස සංවර්ලෙන අධිකාරි පනත තිශබනවා. 7 9
අශේල් 07 ශවනිදා ජාතික නිවාස සංවර්ලෙන අධිකාරිය පිහිටුවන්තන
රණසිංහ ශේමදාස මැතිුමා ිවසින්ත ශගනාපු පනශත්ත තිශයනවා
පැය 24න්ත ඉඩේ පවරා ගන්තන පුළුවන්ත කියසා. ඉඩේ පවරා ගන්තන
ුණඟ්  කාසය්  යන්තශන්ත නැහැ. නාය යාේ අනුරු හඟවා තිශබන
ස වාශේම දැනට නාය ගිය නිසා නිවාස අහිමි ශවසා තිශබන
ජනතාවශේ ඉඩේ ජාතික නිවාස සංවර්ලෙන අධිකාරිය පනත අනුව
පැය 24න්ත පවරා ගන්තන පුළුවන්ත. ස අනුව ඉඩේ පවරාශගන වහාම
ශේ ජනතාව ස සුදුසු සවථාන කරා ශගනිහිල්සා ස අයශේ නිවාස
ටික හදසා ශදන්තන කියන ඉල්සිමත්ත තු න්තනාන්තශසවට කරනවා.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්තීුමා කථාව අවසාන කරන්තන.

ගුණ ජයන්ත සමරීර මහතා
(மொண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர,)

(The Hon. Jayantha Samaraweera)

මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි මට ිවනාඩිය්  ශදන්තන.
ශේ ශවනශකාට ඡන්තද හිමි නාම ශල්ඛනය අ දත්ත කරන කාසය.
මා දන්තනා තරමින්ත ජුි 76 ශවනිදා ශවනශකාට ඡන්තද හිමි නාම
ශල්ඛන ග්රාම නිසොරි මහත්තවරු මැතිවරණ ශදපාර්ලතශේන්තුවට
භාර ශදන්තන ඕනෑ. නු ත්ත ගංවුශරන්ත නායයාශමන්ත ආපදාවට පත්ත
වුණු අශේ ිනසවත්රි් කවස ඡන්තද හිමි නාම ශල්ඛන පිරීශේ කාර්ලය
සිද්ෙ වුශණ් නැහැ. ස නිසා ඔබුමා මාර්ලගශයන්ත මැතිවරණ
ශකාමිසශමන්ත අපි ඉල්සනවා ශේ ආපදාවට ස් ශවච්ච ගංවුර
නායයෑේ තත්තත්තවයට ස් ශවච්ච ිනසවත්රි් කවසට ඡන්තද හිමි නාම
ශල්ඛන පිරීම සඳහා තවත්ත වැඩිපුර කාසය්  කාසය්  සබා දීම
සඳහා කටයුු කරන්තන කියසා. එශසව ඉල්සා සිටිමින්ත ශේ
අවසවථාව සබා දීම ගැන සවුතිවන්තත ශවමින්ත නවතිනවා.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීළඟට ගරු අජිත්ත පී. ශපශර්ලරා නිශයෝජය අමාතයුමා.

[අ.භා. 5.4 ]

ගුණ අජිත් පී. වපවර්රා මහතා (විුිබල හා පුනර්ජනනීය
බලශ්්ති නිවයෝජය අමාතයුමා)
(மொண்புமிகு அஜித் பீ. தபரரரொ
புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அகமச்சர்)

மின்வலு

மற்றும்

(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and
Renewable Energy)

ශබාශහාම සවුතියි මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි.
ගංවුශරන්ත දැඩි ශසස ිවපතට පත්ත වුණු කළුතර ිනසවත්රි් කය
නිශයෝජනය කරන මන්තීවරශය්  හැටියට ස වාශේම කළුතර
ිනසවත්රි් කශේ එ් සත්ත ජාතික ප් ෂශේ නායකයා හැටියට මම
පළු ශවන්තම ස ිවපතට පත්ත වුණු සිය දම ශදනාටත්ත ඔවුන්තශේ
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පවුල්වස සාමාජිකයන්තටත්ත මශේ බසවත්ත කනගාටුව පළ කරනවා.
ශේ අති ය බරපතළ සංශකදී අවසවථාශක ඔවුන්ත සමඟ අපි ස දුක
ශ ෝකය ශබදා ගන්තනවා. ස වාශේම සුනාමි ිවපතට පමණ් 
ශදවැනි වන ශේ දැවැන්තත ිවපත සිදුවුණු අවසවථාශක ඉඳසා ශේ
සේබන්තෙව සංශකදීව කාර්ලය් ෂමව කටයුු කරපු සිය දම රජශේ
නිසොරින්තට මශේ සවුතිය පිරිනමන්තන අව යයි. සහන ශසවවා
සැපයීශේ කටයුු සහ ස සිය ද කරුණුවස ් තිය අරටුව පදනම
වුශණ් රාජය ආයතන. ිනසාපතිවරයා උපිනසාපතිවරයා ග්රාම
නිසොරි මහතා මහත්තමිය ඇුළත්ත වුණ ස සමසවත පද්ෙතිය ස
වාශේම ආපදා කළමනාකරණය හා සේබන්තෙ ස වගකිව යුු
නිසොරින්ත උපරිම ් තියකින්ත කටයුු කළා. අ් පා්කේ
තිබුණා; ප්ර වන තිබුණා; ප්රමාදයන්ත තිබුණා. හැබැයි ශේ තරමින්ත
ජීිවත ශබ්ලරාගන්තන ශේ තරමින්ත ශහෝ සහන සබා ශදන්තන ශේ
තරමින්ත ශහෝ ශේ ප්ර වනයට ු ුණණ ශදන්තන අව ය ් තිය දුන්තශන්ත
රාජය වුහයයි.
ස නිසා ඊට සහාය දුන්තනු යුද හු දාව නාිවක හු දාව ගුවන්ත
හු දාව ඇුළු සිය දම ආර් ෂක හු දාවන්ත ශපාසිසිය ඇුළු
අශනකුත්ත රාජය ආයතනවස සිය දම ශදනාත්ත ඉතාම ශගෞරවශයන්ත
මත්  කිරීම අව යයි. ඉහළ සිට පහළට සිය දම රජශේ නිසොරින්ත
මම අගය කරනවා; ඔවුන්තශගන්ත සැබුණු ශසවවය නැවත මත් 
කරනවා; සවුති කරනවා. ස වාශේම ඊටත්ත වඩා කාර්ලය් ෂම
ශසවවය්  සබා ගැීමම සඳහා ූ  වැඩ පිළිශවළ්  ශේ ිවවාදය ුළ
මු වුණු කරුණු උපශයෝගී කරශගන සමාජශේ මුශවසා තිශබන
අත්ත දැකීේ උපශයෝගී කරශගන අප ක්රියාත්තමක කළ යුුයි කියන
කාරණයත්ත මම කියන්තන ඕනෑ.
ශේ ප්ර වනශේදී සංශකදී වුණු සිය දම සිිවල් සංිවොන
සාමානය ජනතාව ඔවුන්තට හැකි පමණින්ත ශේ ප්ර වනශේදී මැිනහත්ත
ශවසා ක්රියා කළා. ස සිිවල් බසය අපි කිසිශසසකින්තවත්ත
අවත් ශසවරු කළ යුු නැහැ. නු ත්ත මතක තබා ගත යුු ශදය් 
තිශබනවා. ස සිය දම ශදනා ශගානු වුශණ් වැඩ කශළව රාජය
වුහය ුළයි. රාජය වුහය කියසා කියන්තශන්ත ශද් පාසනඥයන්ත
ශනාශවයි. රාජය වුහය කියසා කියන්තශන්ත රජශේ
නිසොරින්තශගන්ත සමන්තිවත ස ක්රියාදාමයයි. ස නිසා කිසිශවකු ශහෝ
රජශේ නිසොරින්ත ශමම ක්රියාවිශේදී මැිනහත්ත වුණු සංශකදී
ක්රියාදාමය අවත් ශසවරු කිරීම ශනාකළ යුුයි කියන කාරණය
මම ඉතා වගකීශමන්ත කියන්තන කැමැතියි. මම ශබාශහාම හිතසා
මතසා තමයි ශේ කාරණය කියන්තශන්ත. මම ස ගැන ඊට වඩා එහාට
කථා කරන්තන යන්තශන්ත නැහැ. ස වාශේම මශේ ිනසවත්රි් කශේ
අගසවත්තත බුසත්තසිංහස බණ්ඩාරගම ශහාරණ මුගම කළුතර
කියන සිය දම ප්රශද් වස දසදහසව ගණන්  ජනතාව ගංවුශරන්ත
යට වුණා. දහසකට වැඩි පිරිස්  නාය යෑේවින්ත ඍජුව ිවපතට
පත්ත වුණා. ජීිවත සියගණන්  අපට අහිමි වුණා.
මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි ගංවුර නිසා අපට අහිමි
වුශණ් ජීිවත ිවතර්  ශනාශවයි. අද වන ිවට ගංවුර බැස ශගාසව
තිබුණත්ත ගංවුරට අුණ ශවච්ච ශගවල් තිශබන්තශන්ත ුණඹසව වාශේයි.
ස ඇුශළව තිබුණු ගෘහ භාණ්ඩ සියල්සම ගහශගන ගිහිල්සා;
ශපාත්ත-පත්ත ටික ගහශගන ගිහිල්සා; අල්මාරිය ගහශගන ගිහිල්සා;
ජීිවතශේ එකු කරගත්තත වටිනාම ශද්වල් ජීිවතශේ සමරු පුංචි
පුංචි ශද්වල් ස සියල්සම ගහශගන ගිහිල්සා ිනයබත්ත ශවසා ිවනා
ශවසා. මිල්සනිය ප්රාශද්ය ය ශල්කේ ශකාේඨාසශේ ිවතර්  ශගවල්
4 850් ; පාසල් යන දරුවන්ත ිවතර්  3 200්  ිවපතට පත්ත ශවසා
තිශබනවා. බුසත්තසිංහස අගසවත්තත ප්රශද් වස දැවැන්තත හානිය් 
ශවසා. ස වාශේම හානිය්  කළුතර මුගම ශහාරණ ප්රශද් වස
සිද්ෙ ශවසා තිශබනවා. අහිංසක ජනතාව දුේපත්ත ශපාශහාසත්ත
ශබ්ලදය්  නැතිව ශේ ිවපතට ස්  වුණා. ස අයශේ ජීිවත නැවත
ශගාඩනඟන එක අශේ වගකීම් . ස අහිමි ශවච්ච ජීිවත හැර අන්ත
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පාර්ලිශේන්තුව

[ගරු අජිත්ත පී. ශපශර්ලරා මහතා]

සිය ද ශද් ස අහිංසක අසරණ ශවච්ච දුේපත්ත මිනිසවසුන්තට සබා
ශදන්තනට අශේ රජය කැප ශවනවා කියන කාරණය අපි
ිවශ වෂශයන්තම කියන්තන කැමැතියි. එය අසීරු ඉස් කය් . නු ත්ත
අපි ස ඉස් කය ජය ගන්තනවා. ශේ ශද්වල් නැවත සබා ශදන්තන
රජයට තිශබන හැකියාව ගැන සැකසංකා පහළ වුණා. නු ත්ත
මතක තබා ගන්තන සාමානය ගංවුර්  සාමානය නාය යෑම් 
ශනාශවයි ශේක.

සුනාමිය ආපු ශවසාශක ු ළු ශසෝකයම කේපා ශවසා අපට ඇති
වුණු ශභෞතික ප්ර වන ිවසඳා ගන්තනට දැවැන්තත ආොර දුන්තනා. ස
වාශේම ශේ ප්ර වනශේ බරපතළකම සංශකදීකම ජාතයන්තතර ප්රජාව
දන්තන නිසා අහිමි ශවච්ච හැම ශගය් ම හදන්තන බිඳවැටුණු සෑම
නිවස් ම නැවත ඉිනකරන්තන ස වාශේම ශවසා තිශබන දැවැන්තත
ිවනා ශයන්ත අශේ රට නැවත යථා තත්තත්තවයට පත්ත කරගන්තන
ජාතයන්තතර ප්රජාව අද ඉිනරිපත්ත ශවසා සිටිනවා.
ශමම ිවපශතන්ත සිදු ූ  හානි ශවනුශවන්ත එම ජනතාව නැවත
පුනරුත්තථාපනය කිරීම සඳහා අරු දල් සබා ගැීමමට ජාතයන්තතර
ආොර සු ළුව්  පැවැත්තීමට අශේ රජය කටයුු කරනවා. අපි
ිව වවාස කරනවා දැනට අපි ශපාශරාන්තදු ශවසා තිශබන සහන
පමණ්  ශනාශවයි එතැනින්ත එහාට ගිහිල්සා වැඩිමනත්ත සහන
සබා ශදන්තනත්ත අපට හැකි ශවයි කියසා. ස සඳහා අව ය කරන
ප්රතිපාදන වඩා හිතවත්ත වඩා සංශකදී වඩා මිත්රය සි ජාතයන්තතර
ප්රජාවශගන්ත අපට අද සබා ගැීමමට හැකියාව්  තිශබනවා.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු නිශයෝජය ඇමතිුමනි ඔබුමාට තව මිනිත්තු ශදක් 
තිශබනවා.

ගුණ (මහාචාර්ය) ණශු මාරසිසහ මහතා

(மொண்புமிகு (ரபரொசிொியர்) ஆசு மொரசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)

ශමුමාට මශේ කාසශයන්ත සබා ශදනවා.

ගුණ අජිත් පී. වපවර්රා මහතා

(மொண்புமிகு அஜித் பீ. தபரரரொ)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි ගරු (මහාචාර්ලය) ආශු මාරසිංහ
මන්තීුමාශේ කාසයත්ත එ් ක මට වැඩිපුර තව ශවසාව්  සැශබන
ශමාශහාශත්ත මා කියන්තන කැමැතියි -

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු (මහාචාර්ලය) ආශු මාරසිංහ මන්තීුමනි ඔබුමා
ගරු ිවශේපාස
ශහේටිආරච්චි
මන්තීුමාටත්ත
ඔබුමාශේ
කාසශයන්ත සබා දීසා තිශබනවා.

ගුණ (මහාචාර්ය) ණශු මාරසිසහ මහතා

(மொண்புமிகு (ரபரொசிொியர்) ஆசு மொரசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)

තව ිවනාඩි පහ්  තිශබනවා. ගරු නිශයෝජය ඇමතිුමාට
ිවනාඩි ශදක ුන්  ගන්තන පුළුවන්ත.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු නිශයෝජය ඇමතිුමනි ඔබුමා කථා කරන්තන.
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ගුණ අජිත් පී. වපවර්රා මහතා

(மொண்புமிகு அஜித் பீ. தபரரரொ)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි ිවපතට පත්ත වුණු ප්රශද් ය් 
නිශයෝජනය කරන මන්තීවරශය්  නිශයෝජය ඇමතිවරශය් 
හැටියට හා ිවපත සිදු ූ  ශමාශහාශත්ත ඉඳසා ිනන ගණන්  එක ිනගට
ජනතාවත්ත එ් ක හිටපු නිසොරින්ත එ් ක හිටපු ප්ර වනය අතහැර
ශනායා හිටපු සන්තදර්ල නවින්ත එහා ගිහිල්සා ප්ර වන ිවසඳන්තන
රාජය වුහය සහ ජනතාව සංිවොනය කරපු පුද්ගසශයකු හැටියට
මම ඉතාම වග කීශමන්ත කියනවා එම ජනතාවශේ ජීිවත නැවත
ශගාඩනැගීමට අව ය කරන ් තිය සබා ශදන්තන අපි කටයුු
කරනවාය කියන කාරණය; ස සඳහා අව ය කරන අරු දල් අපි
රැසව කරනවාය කියන කාරණය; එම ප්රතිසංසවකරණ අපි ඉතා
ඉ් මනින්ත ජනතාවට සබා ශදනවාය කියන කාරණය. අෙයාපනය
බිඳ වැටුණු දහසව ගණන්  ූ  දරුවන්තට අව ය කරන ශපාත පත
දැනටමත්ත අපි යේ ප්රමාණය්  සබා දීසා තිශබනවා; තවදුරටත්ත
අව ය ශද්වල් සබා දීමට අපි කටයුු කරනවාය කියන කාරණයත්ත
ිවශ වෂශයන්ත කියන්තන කැමැතියි.
මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි ශමම ිවවාදශේදී මු කරපු
කාරණය්  ගැන මම අවොනය ශයාු  කරවන්තන කැමැතියි. මශේ
මිත්ර ශවල්ගම මන්තීුමා කිකවා "ශරගුසාසි නිසා රජශේ
නිසොරින්ත පසුබට වුණා" කියසා. ශවල්ගම ගරු මන්තීුමාශේ
මතයට එකඟ නේ මශේ කථාවට පසුව කථා කරන ිවප් ෂශේ
ගරු මන්තීුමන්තසා මා දැනුවත්ත කරන්තන -මම දන්තශන්ත නැහැ
එකඟද නැද්ද කියසා. මම කියන්තශන්ත එකඟ නේ කියන්තන
කියසායි.- කුමන ශරගුසාසියකින්තද රජශේ නිසොරින්තට ප්ර වනය් 
වුශණ් කියසා. මශේ දැනුවත්තකශේ හැටියට නේ ශමම
ක්රියාවිශේදී ඊට සේබන්තෙ වුණ කිසිම ිනසවත්රි්  ශල්කේවරශය් 
කිසිම ප්රාශද්ය ය ශල්කේවරශය්  ගත යුු පියවර ගන්තන කළ යුු
ිවයදම්  දරන්තන කිසිම ශසසකින්ත පසුබට වුශණ් නැහැ. ස ගරු
ජනාධිපතිුමා ිවසින්ත එදා - 29වැනි දා උශද්- දීපු උපශදසව නිසා
ිවතර්  ශනාශවයි
ශමවැනි ප්ර වනවසදී රජය ද් වන
නමයය සිභාවය සහ ශමවැනි ප්ර වනයකදී ් ෂණික ප්රතිචාර දැ් ීම
පිළිබඳව මීට කින්ත තිබුණු අත්ත දැකීේ අනුව කිසිදු ප්ර වනයකට
මැිනහත්ත ශනාවන බව ඔවුන්ත දන්තනා නිසා කිසිම ිනසාපතිවරශය් 
කිසිම උප ිනසාපතිවරශය්  තමන්තශේ වගකීම ඉටු කරන්තන පසුබට
වුශණ් නැහැ. එශහම චරශල්ඛය්  තිශබනවා නේ එශහම පසුබට
වුණු නි වචිත තැන්  තිශබනවා නේ එශහම පසුබට වුණු නි වචිත
නිසොරිශය්  ඉන්තනවා නේ කරුණාකරසා කියන්තන කියසා මම
ඉතාම සුහදව කියනවා. ශමාකද අපට දැන ගන්තන. අපිත්ත අශේ
ිනසවත්රි් කවස වගකීම දරාශගන වැඩ කරපු අය. නිසොරින්ත එ් ක
සෑම ිනනකම පැය 78්  7 ්  20්  අපි ගත කළා. ිනන 6්  9්  ස
ිවධියට අපි වැඩ කළා. අපට එශහම අත්ත දැකීම්  සැබුශණ් නැති
නිසායි මා ශමශසස අහන්තශන්ත. සශ්  සතය තමයි එශහම
ප්ර වනය්  තිශබනවා කියසා මු කරසා වැඩ කරන නිසොරින්ත
අමෙර්ලයවත්ත කිරීම සඳහා තමයි වැඩ පිළිශවළ්  ක්රියාත්තමක ීම.
අශේ උගත්ත නැණවත්ත බන්තදුස ගුණවර්ලෙන ශූරීන්ත ප්රවෘත්තති
සාකච්ඡාව්  තියසා "ශේ වැඩ හරියට ශකශරන්තශන්ත නැහැ"
කියසා නැති ප්ර වනය්  මු කරසා කතන්තදරය්  හදන්තන හැදුවා.
නු ත්ත එය රජශේ නිසොරින්තට කරන අශගෞරවය් . කිසිම රජශේ
නිසොරිශය්  එශසස කටයුු කරන බවට අපට වාර්ලතාව්  නැහැ.
එශහම තිශබනවා නේ අපට කියන්තන. අපි සක ශසායා බසන්තන
සෑසවතියි.
මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි ශේ බරපතළ අවසවථාශක
අශේ ිනසවත්රි් කශේ තිශබන මශේ ිවෂයපථය වන ිවදුිබස
ිවෂයයට අදාළ කුකුශළව ගඟ ජසා ය පිළිබඳ ප්ර වනය ශසාකු
සාකච්ඡාවකට ස්  වුණා. මා අවසාන ව ශයන්ත ස සේබන්තෙව
කථා කරන්තන කැමැතියි. මම ඊශේ ිනන ශපෞද්ගිකව ගියා
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කුකුශළවගඟ ජස ිවදුි බසාගාරයට. ගිහින්ත ඉංජිශන්තරුවරුන්ත සමඟ
සාකච්ඡා කළා. පළු වැනි කාරණය කුකුශළව ගඟ ජසා ශේ කිසිදු
ආකාරයක අනුරුදායක තත්තත්තවය්  නැහැ.
කිසිදු අසාභය්  නැහැ සියයට 700් ම ආර් ිතයි. අදාළ
සිිවල් ඉංජිශන්තරුවන්ත ිවසින්ත පරී් ෂා කරසායි ස තත්තත්තවය ප්රකා
කරන්තශන්ත. මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි එම නිසා බිය වන්තනට
කිසිම ශදය්  නැහැ. කිසිම ශසසකින්තවත්ත කුකුශළවගඟ ජසා ශේ
බැේම බිඳ වැශටන්තන ඉඩ්  නැහැ.

මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි ශේ ඇති වුණු වර්ලෂාව දැවැන්තත
වර්ලෂාව් . කුකුශළවගඟ ජසා ශේ බැේම මත තිශබන ජස මාපකය
අනුව ප්ර වනගත දවශසව මිිමීටර්ල 553ක වර්ලෂාව්  සැබුණා. නු ත්ත
බැේම මත සැශබන වර්ලෂාව ශනාශවයි ජසා යට එකු වන්තශන්ත.
එතැනින්ත ඔබ්ලබට කසවාන ශදසට තිශබන කිශසෝමීටර්ල 20ක 30ක
40ක ප්රශද් ශේ ජසය තමයි කුකුශළවගඟ ජසා ය හරහා පහළට
යන්තශන්ත. අපට තිශබන ශතාරුරු අනුව එම ප්රශද් වස වර්ලෂාශක
ප්රමාණය මිිමීටර්ල 600 ඉ් මවසා තිශබනවා. අදාළ
ඉංජිශන්තරුවන්තශේ ශතාරුරු අනුව පසුගිය ත වර්ලෂය ුළ
කළුතර ිනසවත්රි් කශේ වාර්ලතා වුණු වැඩිම වර්ලෂාපතනය ශමය
ශවනවා. ස වාශේම කුකුශළව ගඟ ජසා ය කිසිදු ශසසක ගංවුර
පාසනය කිරීශේ හැකියාව්  ඇති ජසා ය්  ශනාශවයි. කුකුශළව
ගඟ ජසා ය කියුබි් මීටර්ල මිියන 3.9ක ොරිතාවශයන්ත යුු
සාශේ් ෂව බැ දශවාත්ත කුඩා වැවක ප්රමාණශේ ජසා ය් . එමඟින්ත
ිවදුිය උත්තපාදනය කරන්තශන්ත එිනශනදා සැශබන ජසශයන්ත. සකට
අපි කියන්තශන්ත “run-of-the-river hydroelectricity” කියසායි.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු නිශයෝජය ඇමතිුමනි කථාව අවසන්ත කරන්තන.

ගුණ අජිත් පී. වපවර්රා මහතා

(மொண்புமிகு அஜித் பீ. தபரரரொ)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි ශේ ප්ර වනය වැදගත්ත කරුණ් 
නිසා මට කාසය සබා ශදන්තන.

කුකුශළවගඟ ජසා ශේ ශදාරටු ඇරියත්ත නැතත්ත ජසා යට
ඉහළින්ත වහින වුර ටික කුකුශළවගඟ ිනශේ පහළට -බුසත්තසිංහසට
මිල්සනියට කළුතරට- යනවාමයි. ජසා ශේ ශදාරටු ඇරිශයාත්ත
ශදාරටු ුළින්ත රමානුූලසව පහළට බහිනවා; ශදාරටු වහ ශගන
සිටිශයාත්ත ජසා ශේ බැේමට උඩින්ත යන්තත්රවසට උඩින්ත ස වුර
ටික යනවා. එයින්ත අසාභහානි සිද්ෙ ශවනවා. ස වාශේම බැේම
සහ යන්තත්ර අනුරට ස්  ශවනවා. ස නිසා කුකුශළවගඟ වයාපෘතිය
ශමම ගංවුරට ශහවුව්  ශනාශවයි. නු ත්ත ප්ර වන කිහිපය් 
තිශබනවා මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි. ිනන කිහිපය්  යන ුරු
ශේ ිනසවත්රි් කශේ වැදගත්තම සවථාන ගණනාවකට ශබෝේටුවසටවත්ත
ශහිශකාේටර්ලවසටවත්ත ළඟා ශවන්තන බැරිව හිටියා. ශමවැනි
අනුරුදායක සවථාන නාය යෑේ නිසා ුණශදකසා ීමට ඉඩ ඇති
සවථාන ගංවුර නිසා ුණශදකසා ීමට තිශබන සවථාන මශේ
ආසනශේ පවා තිශබනවා. කළු ගඟ අවට උ්වර තසහිටිය
යටවර ගල්පාත ශබ්ලගු ව ද් වා සමසවත තීරශේම තිශබන ශේ
ප්රශද් සියල්සටම ිනන කිහිපය්  ගියත්ත අපට යන්තන බැරි වුණා.

ගුණ අජිත් පී. වපවර්රා මහතා

(மொண்புமிகு அஜித் பீ. தபரரரொ)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මට ිවනාඩි ශදක්  අව යයි මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ශහාඳයි. ඔබුමාට අව ය කාසය
ශහේටිආරච්චි මැතිුමාශගන්ත සබා ගන්තන.

ගරු

ිවශේශපාස

ගුණ අජිත් පී. වපවර්රා මහතා

(மொண்புமிகு அஜித் பீ. தபரரரொ)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ශහාඳයි.
මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි ශමවැනි ප්ර වන ආවා. ස
වාශේම අපි දැන ගත්තතා කුකුශළවගඟ ිවදුි බසාගාරය තිශබන
ප්රශද් ය පිටතින්ත කිසිශවකුට පැමිශණන්තන ශනාහැකි තත්තත්තවයට
දවසව ුන්  ිවතර ුණශදකසා වුණු බව. සන්තනිශකදනය බිඳ වැටීම
නිසා ස නිසොරින්ත ඉතාම අසීරු තත්තත්තවයකට පත්ත වුණා.
ශේ සියල්සම සසකා බසා ශමවැනි අනුරුදායක ප්රශද්
සේබන්තෙශයන්ත අපි යේ ආකාරයකට මීට වඩා සූදානම් 
තිශබන්තන ඕනෑ. ිවශ වෂශයන්තම ශහිශකාේටර්ල යානා
ශගාඩබාන්තන පුළුවන්ත ආකාරයට helipads ශගාඩනඟන්තන ඕනෑ. ස
වාශේම ප්රමාණවත්ත ොරිතාවශයන්ත යුත්ත ශබෝේටු නියමිත
සවථානවස සවථානගත කරන්තන ඕනෑ. වැදගත්තම ශද් තමයි
සාමානය අහිංසක මිනිසුන්ත අශපන්ත ඉල් දශක ශේ පිළිබඳව අවවාද
කිරීේ දැනුේ දීේ ිවධිමත්ත ශසස ශකශරන්තන ඕනෑ කියන
කාරණයයි.
ගශේ සේපූර්ලණ අනුරුදායක ප්රශද් ය අපි හඳුනා ගත්තතා.
ජසය පහළට එන ප්රමාණය - ශමතැනදී කළු ගඟත්ත ඉතා වැදගත්ත.
ස සිය දම ගංගාවස ජස ප්රමාණය - නිරී් ෂණය කරන්තන
නිරී් ෂණ මෙයසවථාන අව යයි ස ගංවුශර්ල ප්රමාණශේ හැටියට
ජනතාව අවවාද කිරීේ සබා දීම සඳහා alarm systems අව යයි ස
ප්රශද් සඳහාම ශවන්ත වුණු ජංගම දුරකථන හරහා සන්තනිශකදනය
කිරීශේ තවත්ත රමශකදය්  අව යයි. ශේ
සේබන්තෙශයන්ත
පාර්ලිශේන්තු ිවවාදයකට වඩා ස සේබන්තෙ තා් ෂණික දැනුම
තිශබන නිසොරින්ත සමඟ ිවසවතරාත්තමක සාකච්ඡාවකට යා යුුයි
කියසා මම ශයෝජනා කරනවා.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු නිශයෝජය ඇමතිුමනි කථාව අවසන්ත කරන්තන.

ගුණ අජිත් පී. වපවර්රා මහතා

(மொண்புமிகு அஜித் பீ. தபரரரொ)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ශේ ිවවාදය ුළින්ත අපට කථා කරන්තන අවසවථාව සබාදීම ගැන
මා සවුතිවන්තත වනවා. ශමහිදී ආණ්් ප් ෂශයන්ත හා ිවප් ෂශයන්ත
ඉිනරිපත්තවන අදහසුත්ත රශේ ජනතාවශේ අදහසුත්ත එකු කරසා
ශමවැනි ප්ර වන නැවත මු වුශණාත්ත සවා වඩාත්ත ශහාඳට
කළමනාකරණය කිරීමට අවසවථාව සබාගත යුුයි කියන
කාරණය මා කියන්තන කැමැතියි.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු නිශයෝජය ඇමතිුමනි
ශකසාව්  අව යද?

1476

2017 ජුනි 0

ඔබුමාට තව ශකාපමණ

(The Hon. Presiding Member)

ශබාශහාම සවුතියි.
ඊළඟට ගරු ගීතා කුමාරසිංහ මන්තීුමිය. ඔබුමියට මිනිත්තු
8ක කාසය්  තිශබනවා.
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පාර්ලිශේන්තුව

[අ.භා. 6.06]

ගුණ ගීතා සමන්මලී කුමාරසිසහ මහත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) கீதொ சமன்மலீ குமொரசிங்ஹ)

(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha)

මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි ඔබුමාශගන්ත අවසරයි.
පළු ශවන්තම මා ඔබුමාට ශබශහිවන්තම සවුතිවන්තත වනවා මට
ශේ අවසවථාව සබාදීම ගැන. ශේ රශේ සිය ද ජන ජීිවතවසට
තර්ලජනය්  ශවමින්ත රට පුරා ඇඳ හැළුණු ස ොරාණිපාත වර්ලෂාව
නිසා ගංවුර උවදුර නාය යෑේ ජීිවත ිවනා ීේ දහසව ගණනින්ත
සිදුූ  අවසවථාවක ගාල්ස ිනසවත්රි් කය ුළ සිදු ූ  ස අවාසනාවන්තත
තත්තත්තවය පිළිබඳව ශමම උත්තතරීතර පාර්ලිශේන්තුශක මශේ හඬ
අවින කරන්තශන්ත නිකේම ශනාශවයි. පසුගිය දවසවවස
කුමන්තත්රණකාරි ශසස මශේ පාර්ලිශේන්තු අසුන නැති කර දැමීමට
සූදානේ ූ  අයට එශරහිව යමින්ත යේ ජයග්රහණය්  සැබීම ුළින්ත
තමයි ශමශසව ඔබුමන්තසා අමතන්තශන්ත.
තු න්තනාන්තශසවසා දන්තනවා ඇති ගංවුර නිසා නාය යෑේ නිසා
ගාල්ස ිනසවත්රි් කශේ පවුල් 36 000කට වඩා ස වාශේම පුද්ගසයන්ත
ව ශයන්ත නේ ස් ෂ ගණනකින්ත අවතැන්ත ූ  බව. මරණ සංඛයාව
76්  වුණත්ත ස ුළින්ත ස පවුල්වස ිව ාස පිරිසකශේ ජීිවත
අනාථභාවයට පත්තවුණා. ිවනා ූ  ශපෞද්ගික ශගවල් ප්රමාණය
459්  වුවත්ත ශගවල් අහිමිීම නිසා ඊට වඩා ිව ාස ප්රමාණය් 
පවුල් අනාථභාවයට පත්ත වුණා. 26වන දා ස ොරණිපාත වර්ලෂාව
වහිද්දී ශේ කාරණාව දැනගත්තත ගමන්ත මහජන නිශයෝජිතවරිය් 
හැටියට මා ගාල්ස ිනසවත්රි් කශේ ආපදා තත්තත්තවයන්ත සිදු ූ  සෑම
තැනකටම යන්තන උත්තසුක වුණා. අපට වාහනවින්ත යන්තන බැරි
තරමට ස ජස ගැල්ම රුදුරු වුණා. ශබෝේටු මාර්ලගශයන්ත ගිහින්ත
තමයි ස ජනතාවට බත්ත පැකේ එක්  ශහෝ ශදන්තන පුළුවන්ත වුශණ්.
මා ආඩේබර වනවා මා ශබාශහාම නිහතමානි ශසස ආඩේබර
වනවා රජශේ රුපියසක ශදය් වත්ත නැුව මශේ ශපෞද්ගික
ෙනය ිවයදේ කරමින්ත දවසව කිහිපය් ම ස ජනතාවට ආහාර පාන
සබාදීමට පුළුවන්තීම ගැන. මා කාන්තතාව්  වුවත්ත  න 7.00
2.00වන කල් ජනතාව සමඟ උශරන්ත උර ගැටී ඔවුන්තට අව ය
සහන පහසුකේ සසසා දුන්තනු බව මා ඉතාම සුටින්ත ශමහිදී ප්රකා
කරනවා.
ගාල්ස ිනසවත්රි් කශේ ිනසාපති සිසිර තිසවස කුමාර ශකාඩිකාර
මැතිුමා ගිහින්ත ප්රාශද්ය ය ශල්කේ කාර්ලයාස හරහා ශබාශහෝ
ශද්වල් ජනතාවට සැශබන්තන සැසැසවූ වාය කියසා එුමාම කිකවා.
නු ත්ත ු ල් ිනන කිහිපශේ ස ශද්වල් හරියාකාරව ජනතාව අතට පත්ත
වුශණ් නැති බව මශේ ිව වවාසයයි. පසුව ඔවුන්ත යේ යේ ශද්වල්
කරපු බව ඇත්තතයි. ු ල් ිනන කිහිපශේදී ජනතාවට අව ය පහසුකේ
හරියාකාරව සබාගන්තන බැරි වුණා.
මා ශේ කාරණය ඔබුමන්තසාට කියන්තන කැමැතියි. ශේ
ගංවුර හිනසිශේ ඇති වුණු බව ඇත්තතයි. නු ත්ත ශේ රශේ ශමශසව
ගංවුර ගැසිේ අවුරුද්ශදන්ත අවුරුද්ද සිද්ෙ වුණා. නු ත්ත කිසි ිනනක
ස සඳහා කිසිම පූර්ලව සූදානම්  ශනාමැති ීම නිසා තමයි අපට ශේ
වාශේ ජීිවතවින්ත වන්තින ශගවන්තන සිද්ෙශවසා තිශබන්තශන්ත. ආපදා
කළමනාකරණ අමාතයාං ය්  ශේ රශේ පිහිටුවා තිශබනවා. ස
අමාතයාං ශයන්ත ිවශ වෂශයන්තම කිරීමට කටයුු කර තිශබන්තශන්ත
සුළි සුළං ගංවුර වැනි සවවාභාිවක ආපදා ුළින්ත ජන ජීිවතයට සිදු
ී ඇති හානිවින්ත ඔවුන්ත ගසවා ගැීමමටයි.
එශහම නේ ඇයි ඔවුන්තට සක කරන්තන බැරි ශවසා
තිශබන්තශන්ත? ඇයි ස ජනතාවට ශකසාසනින්ත ශේ බව දැනුේ
ශදන්තන බැරි ශවසා තිශබන්තශන්ත? ස අයට හරි alert එක්  එශහම
නැත්තනේ පූර්ලව දැනුේ දීම්  කිරීමට ආපදා කළමනාකරණ
අමාතයාං ය උත්තසුක ශවන්තන ඕනෑ. සක කරන්තන ඔවුන්තට

පුළුවන්තකම තිශබන්තන ඕනෑ. එශහම කිසිම alert එක්  නැහැ;
ශකසාසන දැනුේ දීම්  නැහැ. වඳුරා ශගවල් හදනවා වාශේ වැසවස
එන කාසයට ිවතර්  ගංවුර ගැන කථා කරනවා. වැසවස එන
කාසයට ිවතර්  ගංවුර ගැන කථා කරසා වැසවස එන කාසයට
ඊළඟ සැශර්ල කරන්තශන්ත ශමානවාද කියසා කථා කරසා වැසවස
පායපු ගමන්ත සිය දශදනාටම ශේ කථාව අමතක ශවසා යනවා.
වැසවස පායපු ගමන්ත හැශමෝම හිතන්තශන්ත "ආපසු වහින්තශන්ත නැහැ.
ශේක ශමතැනින්ත ඉවරයි" කියසා.
මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි ශේ රශේ මිියන 25කට වඩා
සක්රීය දුරකථන ශසවවය්  තිශබනවා. එශහම නේ message එක් 
යවසා ඕනෑම ශකශනකුට ශේ බව දැනුේ දීම එතරේ අපහසු
කාර්ලයය්  ශනාශවයි. නු ත්ත එශහම කරන්තශන්ත ශකාශහාමද?
ශමතැන ඇමතිුමාත්ත හිටියා නේ ශහාඳයි. නු ත්ත එුමා ශමතැන
නැති ීම ගැන මා කනගාටු ශවනවා. රාජය පරිපාසන ඇමතිුමාට
ගුණ අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා
(மொண்புமிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

මම ඉන්තනවා.

ගුණ ගීතා සමන්මලී කුමාරසිසහ මහත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) கீதொ சமன்மலீ குமொரசிங்ஹ)

(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha)

ඔබුමා ශනාශවයි. රාජය පරිපාසන ඇමතිුමාශගන්ත මම එක
ඉල්සිම්  කරන්තන කැමැතියි.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මන්තීුමිය
තිශබනවා.

ඔබුමියට තව මිනිත්තු ශදකක කාසය් 

ගුණ ගීතා සමන්මලී කුමාරසිසහ මහත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) கீதொ சமன்மலீ குமொரசிங்ஹ)

(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha)

සෑම ප්රාශද්ය ය ශල්කේ කාර්ලයාසයකටම ශජනශර්ලටර්ල එක් 
සබා ශදන්තන. ගංවුර්  ගසපු ගමන්තම ඉ් මනින්තම ශවන්තශන්ත
ිවදුිය ිවසන්තධිීමයි. එතශකාට අ් තරශමන්ත දුරකථනය් වත්ත
වැඩ කර ගැීමමට බැරි ශවසා යනවා. එශහම දුරකථනය් වත්ත
වැඩ කර ගන්තන බැරි වුණාම සන්තනිශකදනය සේපූර්ලණශයන්තම
අඩාස ශවනවා. වැඩි කාස ශකසාව්  ශනාතිබුණත්ත මම ශේ බව
කියන්තනම ඕනෑ.
නාශගාඩ ප්රාශද්ය ය ශල්කේ කාර්ලයාසය සේපූර්ලණශයන්තම
ජසශයන්ත යට වුණා. එම ශල්කේුමාත්ත ස අවසවථාශක
ඉසවපිරිතාසශේ හිටියත්ත අේබසන්තශගාඩ කරන්තශදණිය වාශේ
ප්රාශද්ය ය ශල්කේ කාර්ලයාස හරහා ගංවුරට හසු ූ  ජනතාවට
ිවශ වෂ සහන සබා දීමට ස අය කටයුු කර තිබුණා. අපි ශේ සෑම
ප්රාශද්ය ය ශල්කේ කාර්ලයාසයකින්තම ඉල්සා සිටියා කඩිනේ ිවසඳුේ
සබා ශදන්තන කියසා. මම ිවශ වෂශයන්තම ඇල්පිටිය ගැන කියන්තන
ඕනෑ අශේ ගරු ඇමතිුමා ඉන්තන නිසා. ු ල්සකන්තද කියන
ප්රශද් ය එුමා ශහාඳින්තම දන්තනවා. ශකෝිවස කඩාශගන වැටිසා
තිශබනවා. මම ිනසවත්රි්  ශල්කේුමාශගන්ත ිවමසුවාම එුමා මට
පැහැිනි කරසා දුන්තනා ශේ ශවන ශකාට පූජීමය සවථාන ශදකකට
ිවතරයි අනුරු ශවසා නැත්තශත්ත කියසා. මම ගරු
ඇමතිුමාශගනුත්ත ස සිය දශදනාශගනුත්ත ඉල්සනවා ප්රාශද්ය ය
ශල්කේ කාර්ලයාසය හරහා ශේ ශකෝිවස හැකි ඉ් මනින්ත හදසා
ශදන්තන කටයුු කරසා ශදන්තන කියසා. ගයන්තත කරුණාතිසක
මැතිුමා ස ශකෝිවස ගැන ශහාඳින්ත දන්තනවා.
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ගුණ අජිත් පී. වපවර්රා මහතා

ගුණ ගීතා සමන්මලී කුමාරසිසහ මහත්මිය

(The Hon. Ajith P. Perera)

(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha)

(மொண்புமிகு அஜித் பீ. தபரரரொ)

මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි ශමුමිය ිවදුිය ගැන සඳහන්ත
කරපු නිසා මා ශේ කාරණය කියන්තන ඕනෑ. එුමියශේ ශයෝජනාව
ශබාශහාම වැදගත්ත. හැම ප්රාශද්ය ය ශල්කේ කාර්ලයාසයකටම
අඛණ්ඩ ිවදුිය සැපයීම තහවුරු කළ යුුයි. මම හිතන්තශන්ත සෑම
කාර්ලයාසයකම වාශේ ශජනශර්ලටර්ල තිශබනවා කියසායි.

ගුණ ගීතා සමන්මලී කුමාරසිසහ මහත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) கீதொ சமன்மலீ குமொரசிங்ஹ)

සූර්ලයයා නැුව ශකාශහාමද ඇමතිුමා සූර්ලය බැටරිය්  වැඩ
කරන්තශන්ත? ශජනශර්ලටර්ල එක්  දාන්තන කිකශක අන්තන ස නිසා.

ගුණ අජිත් පී. වපවර්රා මහතා

(மொண்புமிகு அஜித் பீ. தபரரரொ)

(The Hon. Ajith P. Perera)

අහගන්තන ශකෝ.

(மொண்புமிகு (திருமதி) கீதொ சமன்மலீ குமொரசிங்ஹ)

ගුණ ගීතා සමන්මලී කුමාරසිසහ මහත්මිය

නැහැ නිශයෝජය ඇමතිුමා.

(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha)

(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha)

ගුණ අජිත් පී. වපවර්රා මහතා

(மொண்புமிகு (திருமதி) கீதொ சமன்மலீ குமொரசிங்ஹ)

අයිශයෝ!

(மொண்புமிகு அஜித் பீ. தபரரரொ)

ගුණ අජිත් පී. වපවර්රා මහතා

ශපාඩ්ඩ්  ඉන්තන ශකෝ.

(The Hon. Ajith P. Perera)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගුණ ගීතා සමන්මලී කුමාරසිසහ මහත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) கீதொ சமன்மலீ குமொரசிங்ஹ)

(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha)

නැහැ. මම ඉතාම වග කීමකින්ත කියනවා. ගාල්ස ිනසවත්රි් කශේ
භාගයකටවත්ත නැහැ.

ගුණ අජිත් පී. වපවර්රා මහතා

(மொண்புமிகு அஜித் பீ. தபரரரொ)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ශපාඩ්ඩ්  ඉන්තන ශකෝ. මම ශේ කියන්තන යන්තශන්ත දැන්ත
ශජනශර්ලටර්ලවසට වඩා ිව වවාසවන්තත ිවසඳුම්  තිශබනවා. සූර්ලය
බසශයන්ත ස කියන්තශන්ත බැටරි සහිතව සූර්ලය බසශයන්ත-

ගුණ ගීතා සමන්මලී කුමාරසිසහ මහත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) கீதொ சமன்மலீ குமொரசிங்ஹ)

(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha)

අශන්ත! ඇමතිුමනි වහින කාසයට සූර්ලයයා එන්තශන්ත නැහැ
කියසා දන්තශන්ත නැද්ද?

ගුණ අජිත් පී. වපවර්රා මහතා

(மொண்புமிகு அஜித் பீ. தபரரரொ)

(The Hon. Ajith P. Perera)

අහගන්තන ශකෝ.

ගුණ ගීතා සමන්මලී කුමාරසිසහ මහත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) கீதொ சமன்மலீ குமொரசிங்ஹ)

(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha)

ඔබුමා ඉශගන ගන්තන.

(மொண்புமிகு அஜித் பீ. தபரரரொ)

ශපාඩ්ඩ්  අහගන්තන ශකෝ ගරු මන්තීුමියනි.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්තීුමියනි ඔබුමියශේ කාසයත්ත අවසාන ශකශගනයි
එන්තශන්ත.

ගුණ ගීතා සමන්මලී කුමාරසිසහ මහත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) கீதொ சமன்மலீ குமொரசிங்ஹ)

(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha)

සකවත්ත දන්තශන්ත නැති හැටි පුදුමයි.

ගුණ අජිත් පී. වපවර්රා මහතා

(மொண்புமிகு அஜித் பீ. தபரரரொ)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු මන්තීුමියනි මට කථා කරන්තන ඉඩ ශදන්තන.

ගුණ ගීතා සමන්මලී කුමාරසිසහ මහත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) கீதொ சமன்மலீ குமொரசிங்ஹ)

(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha)

හරිම සේජයි. හරිම සේජයි.

ගුණ අජිත් පී. වපවර්රා මහතා

(மொண்புமிகு அஜித் பீ. தபரரரொ)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ශපාඩ්ඩ්  ඉන්තන ශකෝ.

ගුණ ගීතා සමන්මලී කුමාරසිසහ මහත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) கீதொ சமன்மலீ குமொரசிங்ஹ)

(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha)

ගුණ අජිත් පී. වපවර්රා මහතා

(மொண்புமிகு அஜித் பீ. தபரரரொ)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ිවදුිබස නිශයෝජය ඇමතිුමා සූර්ලය තාපය ගැන කථා
කරනවා.

සක තමයි බැටරි ඕනෑ.

ගුණ අජිත් පී. වපවර්රා මහතා

ගුණ ගීතා සමන්මලී කුමාරසිසහ මහත්මිය

(The Hon. Ajith P. Perera)

(மொண்புமிகு அஜித் பீ. தபரரரொ)

(மொண்புமிகு (திருமதி) கீதொ சமன்மலீ குமொரசிங்ஹ)

ශපාඩ්ඩ්  අහගන්තන.

සූර්ලය තාපය එන්තන නේ සූර්ලයයා එන්තන ඕනෑ.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

ගුණ අජිත් පී. වපවර්රා මහතා

(The Hon. Presiding Member)

(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha)

(மொண்புமிகு அஜித் பீ. தபரரரொ)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ශපාඩ්ඩ්  අහන්තන ශකෝ.

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

ගරු අජිත්ත පී. ශපශර්ලරා නිශයෝජය ඇමතිුමනි ඔබුමාශේ
උත්තතරය ඉ් මනට ශදන්තන. ශමාකද ශමුමියශේ කාසය අවසාන
ශවසායි තිශබන්තශන්ත.
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ගුණ ගීතා සමන්මලී කුමාරසිසහ මහත්මිය

ගුණ අජිත් පී. වපවර්රා මහතා

(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha)

(The Hon. Ajith P. Perera)

(மொண்புமிகு (திருமதி) கீதொ சமன்மலீ குமொரசிங்ஹ)

(மொண்புமிகு அஜித் பீ. தபரரரொ)

වහින කාසයට සූර්ලය තාපය්  නැහැ.

ඔච්චර කියවන්තන ඉසවශසල්සා අහශගන ඉන්තන.

ගුණ අජිත් පී. වපවර්රා මහතා

ගුණ ගීතා සමන්මලී කුමාරසිසහ මහත්මිය

(The Hon. Ajith P. Perera)

(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha)

(மொண்புமிகு அஜித் பீ. தபரரரொ)

අහශගන ඉන්තන ශකෝ ඔබුමිය.

ගුණ ගීතා සමන්මලී කුමාරසිසහ මහත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) கீதொ சமன்மலீ குமொரசிங்ஹ)

(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha)

එතශකාට සවා වැඩ කරන්තශන්ත නැහැ. සක නිසා-

ගුණ අජිත් පී. වපවර්රා මහතා

(மொண்புமிகு அஜித் பீ. தபரரரொ)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ඔබුමිය අහශගන ඉන්තන. එුමියට ශත්තශරන්තශන්ත නැහැ.
එුමිය සූර්ලය බසය දන්තශනත්ත නැහැ. එුමිය බැටරි ගැන දන්තශන්ත
නැහැ.

ගුණ ගීතා සමන්මලී කුමාරසිසහ මහත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) கீதொ சமன்மலீ குமொரசிங்ஹ)

අශන්ත! මට ඔබුමා කියන එක අහශගන ඉන්තන ඕනෑ නැහැ.
ශජනශර්ලටර්ල එක දීසා ඉවර ශවන්තන. ඔබුමාශේ ිවදුිය එන කල්
අපට බසාශගන ඉන්තන බැහැ.

ගුණ අජිත් පී. වපවර්රා මහතා

(மொண்புமிகு அஜித் பீ. தபரரரொ)

(The Hon. Ajith P. Perera)

එුමිය solar power ගැන දන්තශන්ත නැහැ.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මන්තීුමිය අවසාන කරන්තන. කාසය අවසානයි.

(மொண்புமிகு (திருமதி) கீதொ சமன்மலீ குமொரசிங்ஹ)

ගුණ ගීතා සමන්මලී කුමාරසිසහ මහත්මිය

ඔබුමාට ශත්තශරන හැටියට ස ගැන කථා කරසා වැඩ්  නැහැ.

(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha)

(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha)

ගුණ අජිත් පී. වපවර්රා මහතා

(மொண்புமிகு அஜித் பீ. தபரரரொ)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මම ඔබුමියට උදකව්  කශළව.

(மொண்புமிகு (திருமதி) கீதொ சமன்மலீ குமொரசிங்ஹ)

ඔබුමා ඉපිනසාවත්ත නැුවා ඇති මම solar power ගැන දැන
ගන්තන ිවට. ස නිසා ඔබුමා ස ගැන කථා ශනාකර නිකේ ඉන්තන.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගුණ ගීතා සමන්මලී කුමාරසිසහ මහත්මිය

ශහාඳයි. අවසාන කරන්තන ගරු මන්තීුමිය.

(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha)

ගුණ ගීතා සමන්මලී කුමාරසිසහ මහත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) கீதொ சமன்மலீ குமொரசிங்ஹ)

කරුණාකරසා මට කථා කරන්තන ඉඩ ශදන්තන.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඔබුමා එුමියට කථා කරන්තන ශදන්තන. [බාො කිරීේ] ගීතා
කුමාරසිංහ මන්තීුමියනි ඔබුමියශේ කාසය අවසානයි.

ගුණ ගීතා සමන්මලී කුමාරසිසහ මහත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) கீதொ சமன்மலீ குமொரசிங்ஹ)

(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha)

මම ඔබුමාට පැහැිනිව කියනවා මශේ ශවසාව ගන්තන එපා;
ඔබුමාශේ ශවසාව ගන්තන කියසා.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඔබුමියශේ කාසය අවසානයි. කථාව අවසන්ත කරන්තන ගරු
මන්තීුමිය.

ගුණ ගීතා සමන්මලී කුමාරසිසහ මහත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) கீதொ சமன்மலீ குமொரசிங்ஹ)

(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha)

ශමච්චර කියවන්තශන්ත ශමාන බේබුවටද?

[මූලාසනව අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

1482

(மொண்புமிகு (திருமதி) கீதொ சமன்மலீ குமொரசிங்ஹ)

(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha)

මශේ කථාව අවසන්ත කරනවා. සවුතියි මූසාසනාරූඪ ගරු
මන්තීුමනි.

[අ.භා. 6.76]

ගුණ ගයන්ත කුණණාතිලක මහතා (ඉඩේ සහ
පාර්ිවේන්ු ප්රතිසසස්කරණ අමාතය හා ණණ්ඩු  ප්ෂයව
ප්රධාාන සසවිධාායකුමා)

(மொண்புமிகு கயந்த கருைொதிலக்க - கொைி மற்றும் பொரொளு
மன்ற மறுசீரகமப்பு அகமச்சரும் அரசொங்கக் கட்சியின்
முதற்ரகொலொசொனும்)

(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of Lands and
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip)

මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි, ඉතාම ශ ෝචීමය සිදුීම් 
පිළිබඳවයි අද ශේ ගරු සභාශක අපට කථා කරන්තන සිද්ෙ ශවසා
තිශබන්තශන්ත. අපි හැම ශකශනකුම දන්තනවා, ශමෝසේ සුළං
මාරුවත්ත සමඟම ශේ වාශේ ගංවුර තත්තත්තවය්  අශේ රශේ ිවිවෙ
ප්රශද් වස ඇති ශවන බව. නු ත්ත, අනශේ් ිත ිවධියට ිනසවත්රි් ක
ගණනාවකටම ිව ාස ව ශයන්ත අසාභහානි සිදු කරමින්ත ශේ ආපදා
තත්තත්තවය සිදුීම ගැන අපි ඉතාම කනගාටු වනවා. ිවශ වෂශයන්තම,
ශේ ිවපශතන්ත ජීිවත් ෂයට පත්ත ශවච්ච අයශේ පවුල්වස අයටත්ත,
අවතැන්ත ූ  අශනකුත්ත අයටත්ත අශේ බසවත්ත ශ ෝකය ශේ ශකසාශක
පුද කරනවා.
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ඇත්තත ව ශයන්තම ශවනදාට වඩා ශවනසව තත්තත්තවය්  තමයි
ශේ සවවාභාිවක ආපදාවසදී අද අශේ රට ුළ අපට දකින්තන
තිශබන්තශන්ත. මම අහසා තිශබනවා, 1960 ගණන්තවසත්ත ිව ාස
ව ශයන්ත අශේ පළාත්තවසට ගංවුර ගසපු අවසවථා ගැන. [බාො
කිරීම් ]

ගුණ ගීතා සමන්මලී කුමාරසිසහ මහත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) கீதொ சமன்மலீ குமொரசிங்ஹ)

(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha)

1957.
ගුණ ගයන්ත කුණණාතිලක මහතා
(மொண்புமிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

1957 වර්ලෂශේ ශවන්තන ඇති. ගරු මන්තීුමිය, මටත්ත වඩා
ශහාඳින්ත ස කාසය ගැන දන්තනවා. [බාො කිරීම් ] ආ! සක තමයි.
අේමා කියපුවා ඔබුමිය ඇුණවා. ඔබුමිය කියන සවා මම අහසා,
මම හිතනවා එ් දහසවනවසිය පනසව ගණන්තවස ශවන්තන ඇති
කියසා. මම අහසා තිශබනවා ස කාසශේ,- [බාො කිරීම් ] අපි
ශදන්තනා අතශර්ල ප්ර වනය්  නැහැ ශන්ත. [බාො කිරීම් ] මම අහසා
තිශබනවා මන්තීුමියනි, ස කාසශේ පිටිගස පැත්තශත්ත ගසවවස
බැඳසා හිටපු අි පවා ගංවුරට ගහශගන ගියා කියසා. බැඳසා
හිටපු අි. [බාො කිරීම් ] නු ත්ත, පියශසවන ගමශේ හිටපු
ඇමතිුමා කියන්තශන්ත ශවන කථාව් .

දැන්ත සතා සීපාවාට ිවතර්  ශනාශවයි, අශේ ජනතාවටත්ත
ශමවැනි අවසවථාවසදී ිව ාස ව ශයන්ත ජීිවත තර්ලජන ඇති ශවසා
තිශබන බව තමයි අපට දකින්තන තිශබන්තශන්ත.
ශේ වයසනය ශවසාශක ප් ෂ, පාට ශේදශයන්ත ශතාරව අශේ
රශේ ජනතාව ඉිනරිපත්ත වුණා. සක අශේ රශේ හැම දාම දකින්තන
තිශබන ශදය් . අශේ මහ ජනතාව ශබාශහාම සංශකදීයි. ගංවුර
ශනාගසපු ප්රශද් වස අය ගංවුර ගසපු ප්රශද් වසට උදවු කරන්තන
ඉිනරිපත්ත වුණා. ස අතර, රජය පැත්තශතනුත්ත ිව ාස වැඩ ශකාටස් 
සිද්ෙ වුණා. ජනාධිපතිුමා, අගමැතිුමා, රජය, අමාතය
මණ්ඩසශේ හැම ශකශන් ම ් ෂණිකව මැිනහත්ත වුණා.
සමහරු අහනවා, ''රජය පැත්තශතන්ත ශමානවාද වුශණ්'' කියසා.
ඇත්තත ව ශයන්තම ශවච්ච ශද්වල් ගැන අු ුශවන්ත කියන්තන ශදය් 
නැහැ. හු දාශවන්ත කරපු ශසවවාව ිනහා බසන ශකාට රජය මැිනහත්ත
ශවච්ච ිවධිය ශපශනනවා. ත්රිිවෙ හු දාව සහ ශපාසිසිය. මා ළඟ ස
පිළිබඳ ිවසවතරය්  තිශබනවා. රත්තනපුර, ගාල්ස, මාතර , කළුතර,
ශකාළඹ, ගේපහ ිනසවත්රි් කවසට හු දාව ් ෂණිකව ශසවවයට
ශයශදකවා. ශසබළුක 5,085 ශදශන්  හු දාව පැත්තශතන්ත ිවතර් 
ශසවවශේ ශයාදවසා තිශබනවා. සන්තනද්ෙ රථ 59්  ශයශදකවා.
ඉංජිශන්තරු උපකරණ 70යි. ශඩෝසර්ල වාශේ සවාත්ත දමසා කටයුු
කළා. යුද හු දාශවන්ත ිවතර්  ශබෝේටු 35්  ් ෂණිකව ශයශදකවා.
මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි, ස වාශේම යුද හු දා මැිනහත්ත
ශවසා මාර්ලග ගණනාව්  ප්රතිසංසවකරණය කරන්තන ඉිනරිපත්ත වුණා.
බදුරිය- අත්තවැල්ශතාට, අත්තවැල්ශතාට-කසවාන, කසවානනිිවතිගස, අත්තවැල්ශතාට-අයගම, ඇහැළියශගාඩ-ශදහිඕිවට,
ගාල්ස-ශදනියාය, කළුඅේගස-සබුගම, මාර්ලග සහ අගසවත්තත
ප්රාශද්ය ය ශල්කේ ශකාේඨාසශේ මාර්ලග රැස්  යුද හු දාව
් ෂණිකව මැිනහත්ත ශවසා ප්රතිසංසවකරණය කළා. ශේ ඔ් ශකෝම
කශළව රජශේ මැිනහත්තීශමන්ත කියන එක අපි කවුරුත්ත දන්තනවා.

කළා. රජශේ මැිනහත්තීශමන්ත තමයි සවා සිද්ෙ වුශණ්. මාතර
නගරයට එන ගංවුර අවදානම වැළැ් ීමට බැමි ුන්  ශයාදා
් තිමත්ත කිරීමට කටයුු කළා. ගාල්ස, ශනළුව ප්රශද් ශේ පාසේ
සැකසීමටත්ත යුද හු දාව මැිනහත්ත ශවච්ච හැටි අපි දැ් කා. ආහාර
සකසව කිරීම පැත්තශතන්ත, යුද හු දාශක මැිනහත්ත ීශමන්ත ිනසවත්රි් ක
හයකට ිවතර සවථාන නවයකදී ආහාර සපයන්තන ් ෂණිකව
කටයුු කළා. මැයි මාසශේ 26වැනි දා ඉඳසා ූනනි මාසශේ 07වැනි
දා ද් වා ිනනකට කෑම පැකේ 25,000ත්ත, 30,000ත්ත අතර
ප්රමාණය්  අඛණ්ඩව යුද හු දාව ිවසින්ත සැපයුවා.

ඊළඟට රජය පැත්තශතන්ත ගත්තශතාත්ත, නාිවක හු දාශක
දායකත්තවය ඉතාම ඉහළින්ත සබා ශදන්තනට නාිවක හු දාපතිුමා
ඇුළු ස නිසොරින්ත යුුණසුළුව කටයුු කළා. ශසබළු 6 ශදශන් 
ශේ ශවනුශවන්ත ශයශදකවා. ශයදූ  ශබෝේටු ගණන 720ට වැඩියි.
ස ිවතර්  ශනාශවයි. ිවපතට පත්තූ වන්ත දසදහසකට ආසන්තන
සංඛයාව්  නාිවක හු දාශවන්ත ශබ්ලරා ගත්තතා. මවදය කණ්ඩායේ
45්  ශයදූ වා. සවාට ඉන්තිනයාශක සහ පාකිසවතානශේ නාිවක
හු දාවිනුත්ත සහාය අරශගන කටයුු කළා. නාිවක හු දාශක
මවදය ශසවවාවින්ත ිවතර්  පන්තදහසව ගණනකට වැඩිය මවදය
ප්රතිකාර සැබුවා. ආහාර පැකේ ශදස් ෂ තිසවඑ් දහසව ගණන් 
ශබදන්තන නාිවක හු දාව කටයුු කළා. නාිවක හු දාශවන්ත
ිවතර්  පිරිසිදු කරපු ළිං සංඛයාව 7,450ට වැඩියි. යුද හු දාව
වාශේම නාිවක හු දාවත්ත පිළිසකර කිරීශේ කටයුුවසට
සේබන්තෙ වුණා. පාසේ 77ට වැඩි ප්රමාණයක ස අව ය වැඩ
කටයුු කළා. ව් වැල්ස පාසම, පිටබැද්දර පාසම, මහශපාුිවස
පාසම, කුරුවත්තත පාසම, අයගම - ගසුරගම පාසම, ශමාරවක
පාසම, නාරගස පාසම ඇුළු පාසේ රාශියකම වැඩ කටයුු
කශළව රජශේ මැිනහත්ත ීම ුළ නාිවක හු දාශක ශසබළුන්තශේ
කැප ීශමන්තය කියන එක අපි අමතක කරන්තන නරකයි.
ඊළඟට, ගුවන්ත හු දාව පැත්තශතන්ත ගත්තතත්ත එශහමයි. සමහරු
අහනවා රජශේ දායකත්තවය්  වුණාද කියසා. බසන්තන, ගුවන්ත
හු දාව පැත්තශතන්ත ශකායි තරේ ් ෂණිකව මැිනහත්ත වුණාද කියසා.
ශේ කටයුත්තත ශවනුශවන්ත ශයාදවපු ශහිශකාේටර්ල සංඛයාව 72ට
වැඩියි. ගුවන්ත ගමන්ත 220ට වැඩිය ශේ ගංවුර ශවනුශවන්ත ගුවන්ත
හු දාව ිවසින්ත ශයාදවනු සැබුවා. ශබෝේටු 72්  ිවතර ශයාදවා
පුද්ගසයන්ත ිව ාස ව ශයන්ත ප්රවාහනය කළා. ුවාසකරුවන්ත 60
ගණන්  ිවතර ස අතර හිටියා. සහන ශසවවකයන්ත 720්  ශයාදවා,
මළ සිරුරු ්  ගුවන්ත හු දාශවන්ත ප්රවාහනය කළා. ආහාර පැකේ
එ් ස් ෂ හතළිසවශදදහසව ගණන්  ශබදා දුන්තනා. වුර ශබෝතල්
තිසවහයදහසව ගණන්  ශබදා දුන්තනා. මවදය ප්රතිකාර කටයුු
කළා. ශේ වාශේ ශගාඩ්  ශද්වල් කළා.
ඊළඟට, රජය පැත්තශතන්ත ූ  මැිනහත්ත ීම ගැන කියන ශකාට
ශපාසිසිශයන්ත කරපු ශසවවාව ගැනත්ත මා කියන්තන කැමැතියි.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු ඇමතිුමනි, ඔබුමාට තව ිවනාඩි ශදකක කාසය් 
තිශබනවා.

ගුණ ගයන්ත කුණණාතිලක මහතා
(மொண்புமிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ශහාඳයි.
මවදය කණ්ඩායේ හය්  යුද හු දාශවන්ත ශයශදකවා. මාතර
නිල්වසා ගශේ බැේම ආර් ෂා කිරීමට මීටර්ල 300්  දුරට වැි
ශකාේට ශයාදසා, පැය 72ක ශමශහයුම්  යුද හු දාව ිවසින්ත සිද්ෙ

ශපාසිසිය ිව ාස කැපීමකින්ත වැඩ කටයුු කළා. ස වාශේම
සිිවල් ආර් ෂක භටයන්ත ශුද්ෙ පිවත්ර කිරීශේ කටයුු සහ ආහාර
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පාර්ලිශේන්තුව

[ගරු ගයන්තත කරුණාතිසක මහතා]

සැපයීම වැනි ශද්වල්වස නිරත වුණා. මා කියන්තන කැමැතියි, රජය
පැත්තශතන්ත ස ිවධියට ිව ාස වැඩ ශකාටස්  ශකරුණු බව.
දැන්ත අපට තිශබනවා තවත්ත අභිශයෝගය් . ජනාධිපතිුමා,
අගමැතිුමා, ආපදා කළමනාකරණ ඇමතිුමා ඇුළු රජශේ
ඔ් ශකෝම එකු ශවසා ශේ සවථානවස අනවසරශයන්ත ඉන්තන
අයට, අනාර් ිත තැන්තවස ඉන්තන අයට ඉඩේ ශහායසා දීසා ස අය
අ දතින්ත පිනංචි කිරීශේ කටයුු කරන්තන සිද්ෙ ශවනවා.
කඳුවස ඉන්තන අය කඳුවින්ත බහින්තන කල්පනා කරන්තන
කියසා නව ඉඩේ ඇමතිවරයා හැටියට මා කියන්තන කැමැතියි.
තු න්තනාන්තශසවසා අනාර් ිතව හිටියා ඇති; භය සැක ඇතිව
හිටියා ඇති. ආපසු ශමවැනි ශදය්  ශකිවශදෝ කියසා ළත ශවී
හිටියා ඇති. කරුණාකර, ආර් ිත තැනකට එන්තන හිත හදා
ගන්තන. ඉඩේ ඇමති හැටියට මා කියනවා, ස අභිශයෝගය
ජනාධිපතිුමාශේ, අගමැතිුමාශේ මැිනහත්ත ීශමන්ත අපි භාර
ගන්තනා බව. ඕනෑම තැනකින්ත අව ය ඉඩේ ශසායා දීමට අපි පසුබට
ශවන්තශන්ත නැහැ. ස අභිශයෝගය අපි භාර ගන්තනවාය කියසා මා
ප්රකා කරන්තන කැමැතියි.
ශේ ගරු සභාශක අද ිව ාස ව ශයන්ත ශේ ගැන කථා ශකරුණා.
ස නිසා මා දීර්ලඝව කථා කරන්තශන්ත නැහැ. ිනවා රාී ශනාබසා රාජය
ශසවවකයන්ත වැඩ කළ බවත්ත මා ශේ අවසවථාශකදී කියන්තන
කැමැතියි. ස හැශමෝටම අපි සවුතිවන්තත ශවනවා. ශේ අතශර්ල
ශද් පාසනික ව ශයන්ත එශහන්ත ශමශහන්ත මඩකරියන්ත මු ශවන
හැටිත්ත අපි දැ් කා. මට ිව ාස මඩ පහර්  ගැුණවා, ු ුණණු ශපාත
ඔසවශසව. ශකශසල් ශගඩි ුන හතර්  ඔතසා මශේ නම ගහසා,
පින්තතූරය ගහසා ශබදනවා කියසා අමූික, පේටපල් ශබාරුව් 
සමාජගත කරන්තන උත්තසාහ කළා, ශද් පාසන ිවරුද්ෙවාදීන්ත. මා ස
පිළිබඳව කටයුු කරන්තන දැන්ත CID එකට භාර දීසා තිශබනවා.
ශමවැනි අවසවථාවස සමහරුන්ත එවැනි පහත්ත තත්තත්තවයට ඇද වැටීම
ගැනත්ත මා ඉතාම කනගාටු ශවනවා. ශමවැනි අවසවථාවස පහත්ත
ිවධියට ක්රියා කරන අය ගැන අශේ කනගාටුව ප්රකා කරනවා. අපි
කවදාවත්ත ශමවැනි අවසවථාවසදී නේ ගහසා පහත්ත ිවධියට
ශකශසල් ශගඩිය්  ශදක්  ශබදන ජාතිශේ මිනිසවසු ශනාශවයි
කියන එක ු ළු ගාල්ස ිනසවත්රි් කශේ මිනිසවසු ප් ෂ ශේදශයන්ත
ශතාරව කථා කළා. එවන්ත මඩ පහර්  ගැසීම ගැන මශේ
කනගාටුව ප්රකා කරනවා.
අශේ ගරු කථානායකුමා ගැනත්ත මා වචන කිහිපය් 
කියන්තන ඕනෑ. 2003 ගංවුර ගසපු ශවසාශක එුමා තමයි
අගමැතිුමාශේ උපශදසව පරිින ශේ කටයුු සියල්සම
කළමනාකරණය කරමින්ත සකට නායකත්තවය දුන්තශන්ත. ශමවරත්ත
අශේ ගරු කථානායකුමා ස ප්රශද් වසට ගිහිල්සා එුමාට ශේ
පිළිබඳව තිශබන දැනුශමන්ත අප මෙර්ලයවත්ත කළා.
රාජය
ශසවවකයන්ත 24 පැශේම එකශහළා කටයුු කළා. ස සිය ද
ශදනාටම මශේ ශගෞරවය, සවුතිය පුද කරනවා.
මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි, ශමවැනි ආපදා ආපසු ඇති
ශනාශවන්තන අපි කටයුු කරන්තන ඕනෑ. දැන්ත අපි කරන්තන ඕනෑ
එ්  එ්  ශකනාට ඇඟිල්ස ිනගු කරන එක ශනාශවයි. රශේ
තත්තත්තවය ගැන හිතසා ජීිවත ආර් ෂා කරන්තන ගත යුු ක්රියා
මාර්ලග ශද් පාසන ශේදශයන්ත ශතාරව ගත යුුයි. එහිදී ශපාඩි,
සිල්සර ශද්වල් ගැන හිතන්තශන්ත නැතිව, ඡන්තද ගැන හිතන්තශන්ත
නැතිව, මිනිසුන්තශේ ආර් ෂාව, රශේ යහපත ගැන හිතසා ක්රියා
කරන්තන එකු ශවන්තනය කියන ඉල්සිම කරමින්ත ශේ අවසවථාව දීම
ගැන මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි, ඔබුමාටත්ත සවුතිවන්තත
ශවමින්ත මශේ අදහසව ප්රකා කිරීම අවසන්ත කරනවා.
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[6.25 p.m.]
ගුණ ඊ. සරවනපවන් මහතා

(மொண்புமிகு ஈ. சரவைபவன்)

(The Hon. E. Saravanapavan)

Hon. Presiding Member, on behalf of my community,
I wish to express my sincere condolences to all those who
have lost their loved ones due to the recent devastating
floods and landslides.
When one loses one's life, the entire family is
devastated. Over 212 persons lost their lives and many
hundreds of their family members, relatives and friends
are living with painful memories and suffering. We also
understand that further 78 persons are missing due to this
disaster and we hope these people will somehow or other
be found and their families and friends receive much
needed good news.
We support the Government’s efforts to address the
immediate needs of all those who are injured, displaced
and lost their homes. We sympathize with the thousands
of those who lost their houses by this disaster, be they in
Ratnapura, Matara, Kalutara or any other district. On
behalf of the people I represent, I wish them a speedy
recovery and they need to be provided with immediate
assistance to recover from their losses.
We are too familiar with natural disasters such as
droughts, floods and typhoons that occur frequently. Our
people understand the pain of losing who are near and
dear to them. We understand how it feels not know where
your loved one is. We continue to suffer due to the loss
of tens of thousands and pray for the return of the
thousands who are still missing. We hope all those who
were hurt and lost everything they owned due to this
disaster recover soon from this terrible tragedy.
Natural disasters are becoming too common to our
small Island, due to the global warming and the
devastating impact caused by the rich and powerful
nations living beyond their means. Rich countries are
denying the effects of global warming and damaging the
environment. The unfortunate small countries, such as Sri
Lanka, are facing the consequences of this denial of
global warming and disregard towards the welfare of the
mankind.
தகௌரவ தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள,
ததற்குப் ரபொிடொில் உயிொிைந்தவர்களின் உறவினர்களுக்கு
எமது
மக்கள்
சொர்பொன
இரங்ககலத்
ததொிவித்துக்
தகொள்கின்ரறன். பொதிக்கப்பட்ட மக்கள் தமது இைப்பு
களிலிருந்து
விகரந்து
மீண்டுவரரவண்டும்
என்று
பிரொர்த்தித்துக்தகொள்கின்ரறன்.
இன, மத ரபதம் பொர்த்து
இயற்கக வஞ்சிப்பதில்கல. ததற்கக தவள்ளமும் மண்சொிவும்
வொட்டி வகதக்கின்றது என்றொல், இலங்ககயின் வடபுலத்கத
வரட்சி வொட்டி வகதக்கின்றது. வடக்கின் 5 மொவட்டங்களின்
ஒட்டுதமொத்தச்
சனத்ததொககயின்
அகரவொசிப்
ரபர்
வரட்சியொல் பொதிக்கப்பட்டுள்ளனர். சுமொர் 4 இலட்சம் ரபர்
வகரயில் பொதிக்கப்பட்டிருப்பதொக இடர் முகொகமத்துவத்
திகைக்களரம
அறிக்ககயிட்டுள்ளது.
ததன்பகுதியில்
பொதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவிகள் வைங்கப்பட ரவண்டும்;
அதில் எந்த மொற்றுக் கருத்தும் இருக்க முடியொது. பல்ரவறு
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தரப்புகளிடமிருந்தும் அவர்களுக்கு உதவிகள் கிகடத்துள்ளன;
கிகடத்துக்தகொண்டும் இருக்கின்றன. பொதிக்கப்பட்ட மக்களுக்
குச் சொியொக உதவிப்தபொருட்கள் ரபொய்ச்ரசருவகத அரசு
உறுதிப்படுத்திக்தகொள்ள ரவண்டும்.
மறுபுறம், வடக்கில் வரட்சியொல் பொதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு
எந்தரவொர் உதவியும் இதுவகர கிகடக்கவில்கல. இயற்கக
வடக்ககயும் ததற்ககயும் வஞ்சித்தொல், இந்த அரசும் வடக்கு,
ததற்கு என்று உதவி வைங்கலில் பொரபட்சம் கொட்டி
வஞ்சிக்கின்றது.
ததற்கில் பொதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உதவு
வகத யொரும் தடுக்கவில்கல. அரதரபொல் வடக்கில் பொதிக்கப்
பட்டவர்களுக்கும் உதவுங்கள்! என்றுதொன் ரகட்கின்ரறொம்.
இகதக் ரகட்பது ஒன்றும் இனவொதமல்ல. சம உொிகம
கயத்தொன்
ரகட்கின்ரறொம்
என்பகத
நிகனவில்
கவத்துக்தகொள்ளுங்கள்!

எதிர்கொலத்தில் சனத்ததொகக அதிகொிப்பு, அபிவிருத்தித்
ரதகவகள் என்று குடிதண்ைீொின் ரதகவ அதிகொித்துத்தொன்
தசல்லும். அந்த அதிகொிப்கப ஈடு தசய்யும் வககயில்
குடிதண்ைீர் வைங்கப்பட ரவண்டும். சுத்தமொன குடிதண்ைீர்
வைங்கப்படுவகத
அரசு
உறுதிப்படுத்த
ரவண்டும்.
"பொகலவனமொகும்" என்று எச்சொிப்பரதொ, "குடிதண்ைீர்
மொசகடந்து
விட்டது"
என்று
அறிவிப்பரதொ
அரசின்
ரவகலயல்ல. அகதச் சீர்தசய்து அதிலிருந்து நொட்டு
மக்ககளப் பொதுகொப்பதுதொன் அரசின் முக்கிய பைி என்பகத
நிகனவூட்ட விரும்புகின்ரறன். நன்றி!
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ගුණ නාමල් රාජප්ෂය මහතා
(மொண்புமிகு நொமல் ரொஜபக்ஷ)

இந்தக் கூட்டு அரசின் அகமச்சரொக இருக்கின்ற சம்பிக்க
ரைவக்க
அவர்கள்
அண்கமயில்
பத்திொிககயொளர்
சந்திப்தபொன்கற நடத்தியிருந்தொர். அதில் அவர் “யொழ்ப்பொைம்
இன்னும் 50 வருடங்களில் பொகலவனமொகும். நிலத்துக்கொகப்
ரபொரொடும் தமிழ் மக்கள் முதலில் இகதத் ததொிந்துதகொள்ள
ரவண்டும்”
என்று
கூறியிருந்தொர்.
அகமச்சர்
மிகப்
பொரதூரமொன விடயத்கதப் பத்திொிககயொளர் சந்திப்புடன்
முடித்துவிட்டொர். அபொய எச்சொிக்கக விடுத்த அகமச்சர்,
இதகன எதிர்தகொள்வதற்கு என்ன திட்டம் இருக்கிறது
என்பகதக் கூறவில்கல. அகமச்சொின் அபொய எச்சொிக்கக
ததொடர்பில் கூட்டு அரசு என்ன தசய்யப்ரபொகின்றது? 50
வருடத்தில் யொழ்ப்பொைம் பொகலவனமொகட்டும் என்று நீங்கள்
ரபசொமல் இருக்கப்ரபொகின்றீர்களொ? இந்த அரசு இதற்கு
என்ன திட்டத்கத கவத்திருக்கின்றது? யொழ்ப்பொைம் பொகல
வனமொவகதத் தடுப்பதற்குக் குறுகிய மற்றும் நீண்டகொலத்
திட்டங்கள் என்ன? அரசு அதற்கொன கலந்தொரலொசகனகள்
எவற்கறயொவது இதுவகரயில் முன்தனடுத்திருக்கின்றதொ?
இதுததொடர்பில் கூட்டு அரசின் பதிகல எதிர்பொர்க்கின்ரறன்.
மிகவும்
பொரதூரமொன
விடயத்கத
அரசு
தவறுமரன
கடந்துதசல்லக்கூடொது.
யொழ்ப்பொைம் ரதர்தல் மொவட்டத்கதப் பிரதிநிதித்துவப்
படுத்துகின்றவன் என்ற அடிப்பகடயில் மிக முக்கியமொன
ரபொிடர் பற்றி இங்கு பிரஸ்தொபிக்க ரவண்டியிருக்கின்றது.
அதொவது, யொழ்ப்பொைத்தின் நிலத்தடி நீர் ததொடர்பில் கவனம்
தசலுத்தப்பட ரவண்டியிருக்கின்றது. அங்கு நிலத்தடி நீர்
ஏற்தகனரவ
மொசுற்றுள்ளது.
அதகனப்
பயன்படுத்த
முடியொதநிகல கொைப்படுகின்றது. யொழ்ப்பொைத்தின் நிலத்தடி
நீர் உவரொகி வருகின்றது. மலத்ததொற்றுக்கள் நீருடன்
கலக்கின்றன. கநத்திரரற் நீொில் கலந்துள்ள அளவு அதிகொித்
துள்ளது. இகவ எல்லொவற்றுக்கும் ரமலொகச் சுன்னொகத்தில்
இயங்கிய மின் உற்பத்தி நிகலயத்திலிருந்து தவளிரயற்றப்
பட்ட கைிவு 'ஒயில்' நிலத்தடி நீருடன் கலந்துள்ளது.
இப்படிப்பட்ட பல கொரைிகளொல் நிலத்தடி நீகரப் பயன்படுத்த
முடியொதுள்ளது. இந்தப் தபொிய பிரச்சிகனக்கு அரசு என்ன
தீர்கவப் தபற்றுத்தரப்ரபொகின்றது? இதற்கொக இரகைமடுக்
குடிதண்ைீர்த் திட்டத்கத முன்கவத்தொக அரசு கூறக்கூடும்.
இந்தத் திட்டத்கதக் கிளிதநொச்சி மொவட்ட விவசொயிகள்
எதிர்த்திருந்தொர்கள். அவர்கள் எதிர்த்ததொல் மொற்றுத்திட்டம்
என்ன? அரசின் திட்டத்கத மக்கள் எதிர்த்ததொல் மக்களுக்கு
மொற்றுத் திட்டம் வைங்கொமல் அவர்ககளப் பைிவொங்குவதுதொன்
அரசின் ரவகலயொ? நிலத்தடி நீகரப் பருக முடியொது
அவதிப்படுகின்ற மக்களுக்கு மொற்றுத் திட்டத்கத அரசு
கண்டறிந்து உடனடியொக நகடமுகறப்படுத்த ரவண்டும்.

(The Hon. Namal Rajapaksa)

මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි, ශේ සවවාභාිවක වයසනය
නිසා ජීිවත අහිමි වුණු සිය ද ශදනාටම ශේ අවසවථාශක දී
ප්රථමශයන්තම අශේ ශ ෝකය ප්රකා කරන්තනට ඕනෑ. ස වාශේම
ශද්ශපාළ ිව ාස ප්රමාණය්  අහිමි වුණු බව අපි දන්තනවා. ස
වාශේම ශේ සවවාභාිවක වයසනය නිසා රශේ සේපත්ත ිව ාස
ප්රමාණය්  නැති වුණා. ජන ජීිවත අඩාස වුණා. අශේ ගරු ගයන්තත
කරුණාතිසක ඇමතිුමා, ත්රිිවෙ හු දාව ඇුළු ශපාසිසිශේ
ශසවවය ගැන කථා කළා. ත්රිිවෙ හු දාව, ශපාසිසිය ඇුළු ශේ
ිවපතට පත්ත ූ  අවසවථාශක උදවු උපකාර කළ ශබාශහෝ ශදශන් 
සිටිනවා. ගේවස තරුණයන්ත, වැඩිහිටියන්ත ස ශකසාශකදී තමන්තශේ
ජීිවතයද ශනාතකා කටයුු කළ ආකාරය අපි දැ් කා. ගුවන්ත හු දා
නිසොරියකුශේ ජීිවතය අහිමි වුණා. ස වාශේම මාෙය ආයතන
සියල්සම ශේ සඳහා මැිනහත්තශවසා අති ිව ාස ශසවවය්  කළා. ශේ
සඳහා සේබන්තෙ වුණු රජශේ නිසොරින්ත ඇුළු සිය ද ශදනාටම
ශේ අවසවථාශක දී අපශේ ප්රණාමය සහ සවුතිය පුද කරන්තනට
ඕනෑ.
ස එ් කම උුශර්ල නියඟය ගැනත්ත කථා කළා. ගරු
ඇමතිුමාත්ත ශේ අවසවථාශක දී සභාශක ඉන්තනවා. ගරු
ඇමතිුමනි, දකුණට දැවැන්තත ගංවුර්  එන ිවට ගරු ශ හාන්ත
ශසවමසිංහ මන්තීුමා නිශයෝජනය කරන උුරු මැද පළාත ඇුළු
උුරු පළාතට යේකිසි නියඟයක ස් ෂණ ශපන්තනුේ කරන කාස
සීමාව්  ශේක. අපි දකුශණ් ජනතාව සමඟ ගංවුර අවසවථාශක
සිටියා වාශේම උුරු පළාත ඇුළු අවට ප්රශද් වසට බසපාන
නියඟ අවසවථාවසදීත්ත අපශේ සහශයෝගය සහ මැිනහත්තීම සබා
ශදනවා කියන එක ශේ අවසවථාශක දී මත්  කරන්තනට ඕනෑ.
මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි, ශේ ආපදා කළමනාකරණ
අමාතයාං ය ආරේභ වුශණ් 2004 දී ඇති ූ  සුනාමි වයසනශයන්ත
පසුවයි. 2004 සුනාමි වයසනශයන්ත පසුව, ඔබුමා ඇුළු ශබාශහෝ
ඇමතිවරුන්ත ආපදා කළමනාකරණ අමාතය ධුරය දැරුවා. මට
මතක ිවධියට, -නිවැරින කිරීමට යටත්තව- ගරු ස.එච්.එේ. ෆවුසි
ඇමතිුමා, ගරු මහින්තද සමරසිංහ ඇමතිුමා, ගරු මහින්තද
අමරීර ඇමතිුමා, ගරු ශජෝන්ත අමරුංග ඇමතිුමා ශේ අමාතය
ධුරය දැරුවා. අද ඔබුමා ශේ අමාතය ූරරය දරනවා. ශේ සිය ද
ශදනාම අද
තු න්තනාන්තශසවසාශේ ආණ්්ශක ක්රියාකාරී
ශකාටසවකරුවන්ත. ගරු ඇමතිුමනි, ස වාශේම පසුගිය අවුරුදු
ශදකහමාර ිනහා බැ දවාම,
අශේ මහින්තද රාජප් ෂ
ජනාධිපතිුමාශේ ආණ්්ශක අවසාන කාසශේ මීරියබැද්ද නාය
ගියා. ඉන්ත පසුව අරණායක නාය යාම සිදු වුණා. සාසාව කඳවුශර්ල
සිදුීම ඇති වුණා. එය සවවභාව ෙර්ලමශයන්ත සිදු වුණු ශදය් 
ශනාවුණත්ත අශේ රශේ ජනතාව යේකිසි ආපදාවකට පත්ත වුණා.
ශකාළඹට මහා දැවැන්තත ගංවුර්  ආවා. ශකාළඹ සහ ගේපහ
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ිනසවත්රි් කවස මහා ිව ාස ශද්ශපාළ හානි ප්රමාණය්  සිද්ෙ වුණා,
ගරු ඇමතිුමනි. ස වාශේම අවුරුදු 40කට පසුව අශේ රශේ ඇති
වුණු දරුණුතම නියඟයට ශේ අවුරුදු ශදකහමාරක කාස සීමාව
ුළ ු ුණණ පාන්තනට සිදු වුණා.
අශන්  පැත්තශතන්ත කුණු කන්තද්  නාය ගියා. ජීිවත ිව ාස
ප්රමාණය්  කුණු කන්තදට යට වුණා. අධික වර්ලෂාව සහ සුළඟ නිසා
ශකාළඹ ශද්ශපාළ ිවනා ශවන්තනට පටන්ත ගත්තතා. ශේ වර්ලෂාව
එන්තනට ිනන කිහිපයකට කින්ත ශගාඩනැඟිි කඩාශගන වැටුණා.
අශන්  පැත්තශතන්ත අද ශේ රශේ මහා ගංවුර තත්තත්තවය්  ඇති
ශවසා තිශබනවා. ඔබුමාශේ අමාතයාං ය, එශහම නැත්තනේ
ආණ්්ව ශේ සියල්සටම වග කියන්තනට ඕනෑ කියසා අපි
කියන්තශන්ත නැහැ.
ගරු ඇමතිුමනි, අපි අද කථා කරන්තශන්ත ආණ්්ශක
මැිනහත්තීම සහ ආපදාවට පත්ත වුණු ජනතාවට සහන සසසන්තනට
අප ක්රියා කළ යුත්තශත්ත ශකාශහාමද කියසායි. අපි ිවප් ෂශේ
මන්තීවරුන්ත ිවධියට තු න්තනාන්තශසවසා ිවශකචනය කරමින්ත
ගංවුරට බැසවශසව නැහැ.
ිවප් ෂශේ හිටියත්ත අපි ආණ්් ප් ෂශේ මැති ඇමතිවරු එ් ක
සේබන්තධීකරණය කරසා අශේ ගේවස ජනතාවට අපට පුළුවන්ත
ආකාරශේ උදවු උපකාර කළා. ගරු ගයන්තත කරුණාතිසක
ඇමතිුමනි, අපි පිළිගන්තන ඕනෑ ශදය්  තමයි ශේ ක්රියාකාරිත්තවය
පිළිබඳව රාජය යන්තත්රණශේ මැිනහත්තීශේ යේ කිසි පසු බෑම් 
තිශබන බව. සක අපි පිළිගන්තන ඕනෑ කාරණය් . සමහරිවට සකට
ශහවු රාශිය්  ඇති; ශහවු ිව ාස ප්රමාණය්  ඇති. හැබැයි, ස
ශකශසව ශවතත්ත ගමට යන ශකාට ගම ුළ රාජය යන්තත්රණශේ
ක්රියාකාරිත්තවශේ යේ කිසි අඩාසීම්  අපි දැ් කා. ශමාකද,
පසුගිය ගංවුර කාසශේදී කෑම ටික සැබුණු ිවධිය සහ ශකගය,
පාරවල් ඇරපු ිවධිය, යට වුණු නිවාසවසට සහන කණ්ඩායේ ළඟා
වුණු ආකාරය පිළිබඳව ගේවස මිනිසවසු සන්තසන්තදනය කරන ශකාට
ිවශකචන ිව ාස ප්රමාණය්  තිශබනවා. ස වාශේම තමයි, සමහර
රාජය ආයතනවස ක්රියාකාරිත්තවය පිළිබඳවත්ත අපට සෑහීමකට පත්ත
ශවන්තන බැහැ, මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි. හැබැයි, ත්රිිවෙ
හු දාව, ශපාසිසිය ිව ාස ශමශහවර්  කළ බව අපි දන්තනවා. ස
අයශේ ජීිවත පවා නැති කර ගත්තතා. ත්රිිවෙ හු දාව සහ ශපාසිසිය
එශහම ක්රියාත්තමක ශවන ශකාට රාජය යන්තත්රණශේ
ක්රියාකාරිත්තවශේ යේ කිසි සක්රීයභාවය්  තිශබන්තන ඕනෑ.
අපි දැ් කා, අතිගරු ජනාධිපති මමීපාස සිරිශසවන
මහත්තතයා ගිහිල්සා කියනවා, "චරශල්ඛන උල්සංඝනය කරසා
හරි, කඩසා හරි කම්  නැහැ ජනතාවට සහන සසසන්තන"ය
කියසා. ස වචනයට අපි ගරු කරනවා. හැබැයි, චරශල්ඛන
උල්සංඝනය කළාට පසවශසව ශමාක් ද ශවන්තශන්ත? මහින්තද
රාජප් ෂ ජනාධිපතිුමාශේ ආණ්්ව කාසශේ සහන ශසවවා
සසසන්තන ගිය සමහර නාිවක හා ගුවන්ත හු දාපතිවරුන්තට අද
FCID එක වාශේ ආයතනවසට කථා කරසා, සවා කශළව ඇයි
කියසා ප්ර වන කරනවා අපි දැ් කා. අශේ හිටපු හු දාපතිවරයාට
ගිහිල්සා ප්ර වනවසට උත්තතර ශදන්තන සිදුශවසා තිශබනවා.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඔබුමාට තව මිනිත්තු ශදකක කාසය්  තිශබනවා.

ගුණ නාමල් රාජප්ෂය මහතා
(மொண்புமிகு நொமல் ரொஜபக்ஷ)

(The Hon. Namal Rajapaksa)

අද ආපදා කළමනාකරණ අමාතයවරයා ව ශයන්ත සිටින
ඔබුමාට එදා ආපදා අවසවථාවන්තට ු ුණණ දීම පිළිබඳව ප්ර වන
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තිශබනවා. ඔබුමාශේ ිනසවත්රි් කශේ ශජාන්තසවටන්ත ප්රනාන්තදු
මන්තීුමා රුපියල් ස් ෂ 45ක කෑම අර ශගන දුන්තනාය කියසා
දවසව 2 ්  රිමාන්තඩ් කරසා තිබුණා.
රාජය ආයතනවස ක්රියාකාරකේ ගැනත්ත කියන්තන ඕනෑ.
මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි, මට තව ිවනාඩි ශදක ුනක
කාසය්  ඕනෑ. මාතර ිනසවත්රි් කශේ ශදනියාය අෙයාපන කසාපශේ
මාර/ කළුශබෝිවටියන මහා ිවදයාසශයන්ත දරුවන්ත අයින්ත කරන්තනය
කියසා කසාප අෙයාපන අෙය් ෂක, දකුණු පළාත්ත අෙයාපන
ශල්කේ ගිහිල්සා කියන ශකාට භූ ිවදයා නිසොරින්ත ගිහිල්සා
බසසා කියනවා, "නැහැ ශේ කන්තද නාය යන්තශන්ත නැහැ, භය
නැතිව ළමයින්තට ඉන්තන ශදන්තන" කියසා. ගරු ඇමතිුමනි,
ශමශහම කියන්තශන්ත කවදාද, 24වැනිදා. 25වැනිදා උශද් ස කන්තද
නාය යනවා. අතපසුීම්  ශවන්තන පුළුවන්ත. හැබැයි, වගකිව යුු
නිසොරින්ත ශමවැනි ආකාරයට හැසිශරන්තශන්ත ශකාශහාමද කියන
ප්ර වනය අපට තිශබනවා.
ගරු ඇමතිුමනි, අශන්  පැත්තශතන්ත ගියවර අය වැශයන්ත
ඔබුමාශේ අමාතයාං යට ශවන්ත කළ ු දල් සියයට 2 ්  කපා
හැර තිශබනවා. අවුරුදු ශදකහමාර්  ු ළුල්ශල් සංකා ඉතිහාසශේ
දරුණුතම සවවභාිවක ිවපත්තවසට ශේ රට ු ුණණ ශදන ශකාට ආපදා
කළමනාකරණ අමාතයාං ශේ ු දල්වින්ත සියයට 2 ්  කේපාදු
කර තිශබනවා.

මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි, අශේ අජිත්ත පී. ශපශර්ලරා
නිශයෝජය ඇමතිුමා පාසල් ශිෂයශයෝ ගැන ඉතාමත්තම සංශකදීව
කථා කළා. ඔක, අපි ස අයට යේ කිසි සහනය්  ශදන්තන ඕනෑ. මට
මතකයි, රිව කරුණානායක හිටපු ු දල් ඇමතිවරයා පසු ගිය අය
වැය ශල්ඛනය ඉිනරිපත්ත කරන ශකාට කිකවා, හැම පාසල්
ශිෂයයකුටම රුපියල් ස් ෂ ශදකක ර් ෂණය්  ශදනවාය කියසා;
ශසෞඛය ර් ෂණය්  ශදනවා කිකවා. හැබැයි, අද වන ශත්  ස
දරුවන්තට ශේ ආණ්්ශවන්ත එශහම ශදය්  සැබිසා නැහැ.
අශන්  පැත්තශතන්ත අරණායක ආපදාශවන්ත ිවනා වුණු පවුල්
500ක අය තවම ඉන්තශන්ත ූලඩාරේවස. සාසාව කඳවුශර්ල
පිපිරීශමන්ත හානියට පත්ත වුණු අයට වන්තින මිනයි කියසා තවම
උද්ශඝෝෂණ කරනවා. ඔබුමන්තසා, අපි සාකච්ඡා කරන ිවධියටත්ත,
ගරු ඇමතිුමනි, ඔබුමා ශේ ගරු සභාවට ඉිනරිපත්ත කළ
සංඛයාශල්ඛන ිනහා බැ දවාමත්ත ශේ රශේ අපාදාව්  නිසා අසරණ
වුණු මිනිසවසුන්තට උද්ශඝෝෂණ කරන්තන අව යතාව්  නැහැ.
අරණායක මිනිසවසුන්තට තවම ූලඩාරේවස ජීවත්ත ශවන්තන
අව යතාව්  නැහැ. ඇයි, ස අය ූලඩාරේවස ජීවත්ත වන්තශන්ත? ඔය
කියන ිවධියට සහන සැශබනවා නේ, ඔය කියන ිවධියට
ර් ෂණශයන්ත රුපියල් ස් ෂ ශදකහමාර, ස් ෂ ිවසිපහ, තිහ
සැශබනවා නේ ස මිනිසවසු තවම ූලඩාරේවස ජීවත්ත වන්තශන්ත ඇයි,
ගරු ඇමතිුමනි. අපි අහන්තශන්ත ප්රාශයෝගික ප්ර වනය් . අපි
ශනාශවයි, ශේක රශේ ජනතාව තු න්තනාන්තශසවසාශගන්ත අහනවා.
2017 මැයි 28වැනිදා "සන්තශඩ් ටයිේසව" පුවත්ත පශත්ත ශමශහම
වාර්ලතාව්  තිශබනවා. I quote:
"Rs 1,200 million since March for luxury vehicles;"

ස ගැන අපට ප්ර වනය්  නැහැ. සක තු න්තනාන්තශසවසාශේ
ආණ්්ශක ප්රතිපත්තතිය ශවන්තන පුළුවන්ත. හැබැයි, ඊ ළඟට සඳහන්ත
වන ශකාටස අපට ප්ර වනය් ; I quote:
"Rs 1,000 million to reconstruct houses destroyed by floods,
landslides in Kegalle District in 2016."

අරණායක ශගවල් ටික ඇුළු කෑගල්ස ිනසවත්රි් කශේ
ගංවුරින්ත සහ නාය යෑේවින්ත ිවනා වුණු ශගවල් ටික හදන්තන
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ිවයදේ වන්තශන්ත රුපියල් මිියන 7,000යි. තු න්තනාන්තශසවසාශේ
ආණ්්ව වාහන ශගන්තීම සඳහා රුපියල් මිියන 7,200්  ් 
ිවයදේ කරනවා. හැබැයි, ජනාධිපතිුමා ස පිළිබඳව ප්රකා ය්  කර
තිශබනවා අපි දැ් කා.
හැබැයි ගරු අමාතයුමනි, සාසාව කඳවුර ිවනා ූ  ශවසාශකදී
ඔය වාශේම ප්රකා ය්  කළා, වාහන ආශේ ශේන්තශන්ත නැහැ කියා.
නු ත්ත 2076 අවුරුද්ද ුළදීම පරිපූරකය්  ශගනැල්සා නැවත
වතාව්  වාහන ගන්තන පටන්ත ගත්තතා. ගරු අමාතයුමනි, එශහම
නේ අප ශකාශහාමද, එම ප්රකා ිව වවාස කරන්තශන්ත?

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්තීුමා, ඔබුමාට නියමිත කාසය අවසානයි.

ගුණ නාමල් රාජප්ෂය මහතා
(மொண்புமிகு நொமல் ரொஜபக்ஷ)

(The Hon. Namal Rajapaksa)

මම කතාව අවසන්ත කරන්තනේ, මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි.
ශද් පාසනික ව ශයන්ත අපට කුමන මති මතාන්තතර තිබුණත්ත
අපි ශේ අවසවථාශකදී අගය කළ යුු ශද් අගය කරන්තන ඕනෑ.
සකාබද්ෙ ිවප් ෂශේ අශේ මන්තීවරු අශේ ගමට බැසවසා.
තු න්තනාන්තශසවසාශේ පැත්තශත්තත්ත ශබාශහෝ පිරිසව අපට හු  වුණා.
අශේ පාිත ශතවරේශපරුම නිශයෝජය අමාතයුමා ිව ාස
ශමශහවර්  කළා. අශේ නින්තද ජයතිසවස මන්තීුමා මවදය
සායන පවත්තවමින්ත ගාල්ස ිනසවත්රි් කශේ හැම තැනම ගියා.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගුණ නාමල් රාජප්ෂය මහතා

කතාව අවසන්ත කරන්තන, ගරු මන්තීුමා.

(The Hon. Namal Rajapaksa)

ගුණ නාමල් රාජප්ෂය මහතා

(மொண்புமிகு நொமல் ரொஜபக்ஷ)

මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි, ිවනාඩියක කාසය්  ශදන්තන.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු පිවත්රාශද්ිව වන්තනිආරච්චි හිටපු අමාතයුමිය එුමියට
නියමිත කාසශයන්ත මිනිත්තු ශදක්  දී තිශබනවා.

ගුණ නාමල් රාජප්ෂය මහතා
(மொண்புமிகு நொமல் ரொஜபக்ஷ)

(The Hon. Namal Rajapaksa)

කෑගල්ස ිනසවත්රි් කශේ ිවතර්  ශගවල් හදන වැඩ කටයුත්තත
රුපියල් මිියන 7,000කින්ත අවසන්ත කරන්තන පුළුවන්ත. නු ත්ත
වාහන ශගන එන්තන ිවතර්  රුපියල් මිියන 7,200්  පසු ගිය
කාසශේ ශවන්ත කළා. අපි ආපදා කළමනාකරණ අමාතයාං යට
ශදාසව කියන්තශන්ත නැහැ, ගරු අමාතයුමනි. ශමාකද, ඔබුමාම
කියූ පරිින තු න්තනාන්තශසවසාශේ ආණ්්ශක සිටින මහින්තද අමරීර
අමාතයුමා, ෆවුසි අමාතයුමා, මහින්තද සමරසිංහ අමාතයුමා
අශේ ආණ්්ව කාසශේ ඔය අමාතය තනුර දැරුවා. හැබැයි එදා
ශමවැනි තත්තත්තවය්  ඇති වුශණ් නැහැ, ගරු අමාතයුමනි. අදාළ
ප්රශද් වස තිශබන ිවසවතර ශසායා, අදාළ අයට ශදන්තන ඕනෑ ආොර
ආිනය දීසා, ශගවල් ටික හදන්තන ඕනෑ තැන හදා දීසා නිසි වැඩ
පිළිශවළ්  එදා ක්රියාත්තමක කළා. එශහම නේ ගරු අමාතයුමනි,
අප පිළිගන්තන ඕනෑ කාරණය තමයි, ශේ යන්තත්රණය ුළ අපට
යේකිසි ප්ර වනය්  තිශබනවා කියන එක. අපි ස පිළිබඳව ඔබුමාට
ශහෝ රාජය නිසොරින්තට ශහෝ ඇඟිල්ස ිනගු කරන්තශන්ත නැහැ.
යාන්තත්රණය පිළිබඳ ප්ර වනය්  තිශබනවා. ගරු ආපදා
කළමනාකරණ අමාතයුමනි, එම පුවත්ත පත්ත වාර්ලතාශවහි
තවදුරටත්ත ශමශසව සඳහන්ත වනවා:

(மொண்புமிகு நொமல் ரொஜபக்ஷ)

(The Hon. Namal Rajapaksa)

ගරු කථානායකුමා අපට අවසවථා කීපයකදී ු ණ ගැසුණා.
තු න්තනාන්තශසවසා අරනායක අවතැන්ත ජනතාව ූලඩාරේවස තැබුවා
වාශේ, සාසාශක අවතැන්ත ජනතාවට අවුරුද්ද්  වන්තින ශගවන්තශන්ත
නැතිව පාරට බැසවූ වා වාශේ ශමවර ිවපතට පත්ත ජනතාවද
ූලඩාරේවස තබන්තශන්ත නැතිව, පාරට බසවසවන්තශන්ත නැතිව
කරුණාකර
මැිනහත්ත
ශවසා
සහන
ශදන්තන.
අපිත්ත
තු න්තනාන්තශසවසාට සහශයෝගය ශදනවා. එම ජනතාවට සහන
ශදන්තන කටයුු කරන්තන කියන ඉල්සිම කරමින්ත මශේ කතාව
අවසන්ත කරනවා.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීළඟට, ගරු ස.ස. ිවශේුංග මන්තීුමා. එුමාශේ කතාවට
ශපර කවුරුන්ත ශහෝ ගරු මන්තීවරශයකු මූසාසනය සඳහා ගරු
ශේ.එේ. ආනන්තද කුමාරසිරි මන්තීුමාශේ නම ශයෝජනා කරන්තන.

ගුණ අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා

(மொண்புமிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි, "ගරු ශේ.එේ. ආනන්තද
කුමාරසිරි මහතා දැන්ත මූසාසනය ගත යුුය" යි මා ශයෝජනා
කරනවා.
ප්රශ්්නය විමසන ලදින්, සභා සේමත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අනුුණව ගුණ වශ්හාන් වස්මසිසහ මහතා මූලාසනවයන් ඉවත්
වූවයන්, ගුණ වේ.එේ. ණනන්ද කුමාරසිරි මහතා මූලාසනාරූඪ විය.

"Floods and landslides are not entirely new phenomena to Sri Lanka
and, according to the MDM, 151 persons died and over 2,000 homes
were damaged due to floods and landslides in 2016. "

அதன் பிறகு, மொண்புமிகு தசஹொன் ரசமசிங்க அவர்கள்
அக்கிரொசனத்தினின்று அகலரவ, மொண்புமிகு ரஜ.எம். ஆனந்த
குமொரசிறி அவர்கள் தகலகம வகித்தொர்கள்.

2016 වසශර්ල ිවතර්  ශේ රශේ ජීිවත 757කට වඩා නැති ශවසා
තිශබනවා; ශගවල් 2,000කට වඩා ිවනා ශවසා තිශබනවා.
හැබැයි එශහම තිශයද්දී 2079 අය වැශේ තු න්තනාන්තශසවශේ
අමාතයාං වැය ය ර්ලෂශයන්ත සියයට 2 ්  කේපාදු කරන්තශන්ත ඇයි,
ගරු අමාතයුමනි?

Whereupon THE HON. SHEHAN SEMASINGHE left the Chair,
and THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI took the Chair.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්තීුමා, නියමිත කාසය අවසානයි.

[අ.භා. 6.46]

ගුණ ඒ.ඒ. විවේුසග මහතා

(மொண்புமிகு ஏ.ஏ. விரஜதுங்க)

(The Hon. A. A. Wijethunga)

මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි, පසුගිය ගංවුර නිසා
රත්තනපුරය ිනසවත්රි් කයද ඇුළුව ිනසවත්රි් ක කීපයක ිව ාස

1493
[ගරු ස.ස.

පාර්ලිශේන්තුව
ිවශේුංග මහතා]

සංඛයාව්  මිය ගියා; දහසව ගණන්  අනාථ වුණා. මිය ගිය සිය ද
අයශේ පවුල්වසට සහ අනාථ ූ වන්ත ශවනුශවන්ත අපශේ බසවත්ත
කනගාටුව ප්රකා කරනවා.
මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි, මන්තීවරු කීපශදශන්  සහ
මන්තීවරිය් ද ප්රකා කළා, ගංවුරට සහ නාය යෑමට ප්රථම
දැනුේ දීම්  කරන්තන ඕනෑ වුණත්ත ශමවර එය කශළව නැහැ කියා.
මා නේ අශන්  ිනසවත්රි් කවසට සේබන්තෙය්  නැති තරේ. නු ත්ත
රත්තනපුරය ිනසවත්රි්  සේබන්තධීකරණ කමිටුශක සම සභාපතිවරයකු
හැටියටත්ත, රත්තනපුරය සහ කුරුිවට ප්රාශද්ය ය සේබන්තධීකරණ
කමිටුශක සම සභාපතිවරයකු හැටියටත්ත මම කටයුු කරනවා.
මීට මාස 4කට උඩදී අපත්ත සහභාගි ූ  එම රැසවීේවසදී ිනසවත්රි් 
වාරිමාර්ලග ඉංජිශන්තරු මහත්තමා අපව දැනුවත්ත කළා, පසුගිය මැයි
මාසශේ 25වන දා වන ිවට අවුරුදු 70න්ත 70ට ගංවුර ශදක්  ආ
බවත්ත, එතැන්ත සිට ශේ ද් වා අවුරුදු 74කුත්ත ගත ශවසා තිශබන
බවත්ත, නියඟය ආ බවත්ත. ස වාශේම එුමා පැහැිනි කර දුන්තනා,
තමා සමී් ෂණය්  කළ බවත්ත, මැයි 25වන දා සිට 30වන දා ද් වා
ිව ාස නාය යෑේ සහ ගංවුර සිද්ධි ඇති වන බවත්ත. ස ශවසාශක
ප්රාශද්ය ය ශල්කේුමන්තසා සහ ප්රාශද්ය ය ශල්කේුමියසා ග්රාම
නිසොරින්ත මාර්ලගශයන්ත ජනතාව දැනුවත්ත කළා. ජනතාව දැනුවත්ත
කළත්ත ගංවුර ආවාට සමහර අය ගණන්ත ගන්තශන්ත නැහැ. තමන්ත
පිනංචිව සිටින තැන්තවසම තමයි ඔවුන්ත ඉන්තන බසන්තශන්ත. ස නිසා
ිව ාස හානි සංඛයාව්  සිදු වුණා. අපට මතකයි 7 8 වර්ලෂශේ,
2003 වර්ලෂශේ සහ 2076 වර්ලෂශේ ආ ගංවුර තත්තත්තවයන්ත. ඊට
පසුව තමයි ශමවර ගංවුර තත්තත්තවය. ගංවුර සහ නාය යෑේ
ආපදා ඇති වුණා; ජනතාව මිය ගියා. අපි ිවශ ෂ
ව ශයන්ත රත්තනපුරය
ිනසවත්රි් කශේ ගංවුර සහ නාය යෑේ අවුරුදු ගණන්ත දැක
තිශබනවා. අපි එම අවසවථාවසට සේබන්තෙ ශවසා කටයුු කර
තිශබනවා. ශේ වන ශකාට රත්තනපුරය ිනසවත්රි් කශේ නාය යෑේ
623්  පමණ වාර්ලතා ශවසා තිශබනවා.
ශේ වනශකාට පරී් ෂා කරසා තිශබන්තශන්ත 29 යි කියසායි මා
හිතන්තශන්ත. ඊශේ වනශකාට පවුල් 639කට ඉවත්ත වන්තන කියසා
දැනුේ දීසා තිශබනවා. ස වාශේම පසුගිය ගංවුර අවසවථාශකදී
පැය 24්  ගිහිල්සාත්ත ක්රියාත්තමක වුශණ් නැහැයි කියසා රජයට
ශදාසව
කිකවා.
සමහර
ප්රාශද්ය ය
ශල්කේුමන්තසා,
ශල්කේුමියන්තසා ගංවුර්  එන බව දැනශගන ග්රාම නිසොරින්තට
උපශදසව දුන්තනා කියසා අපි දන්තනවා, "තමන්තශේ වසශේ ප්ර න
ව ය් 
වුශණාත්ත, කෑම-බීම පිළිශයස කරසා ජනතාවට උයා ශදන්තන."
කියසා. එය සියයට 50ක පමණ අශේ ිනසවත්රි් කශේ සිදුවුණා.
නු ත්ත, ගංවුර ගැසිම නිසා සමහර සවථානවසට ග්රාම නිසොරින්තට
යන්තන බැරි වුණා. ශමාකද, හිතන්තන බැරි ආකාරයට ස සවථානවසට
ගංවුර ගැ දවා. සවාට රජය මැිනහත්ත වුණා.
රත්තනපුරය ිනසවත්රි් කශේ කසවාන, අයගම කියන ප්රශද් ඉතා
බරපතළ තත්තත්තවයකට පත්ත වුණා. ස ප්රශද් වස දුරකථන පහසුකේ
නැහැ. ස ප්රශද් වසට යන්තන බැහැ. සමහර ප්රශද් වසට
ශහිශකාේටරවින්ත පවා යෑශේ අපහසුතාව්  තිබුණා. සමහර
සවථානවස ජනතාව ශකාටු ශවසා සිටියා. එම නිසා ඔවුන්තට කෑම
ටික පවා ශදන්තන බැරි තත්තත්තවය්  උදා ශවසා තිබුණා.
වයාපාරිකයින්තශේ, සවශකච්ඡා සංිවොනවස, රාජය නිසොරින්ත ිව ාස
සංඛයාවකශේ මැිනහත්තීශමන්ත ස වාශේ සවථානවස රැඳී සිටි
ජනතාව බඩගින්තශන්ත ශනාතබන්තන කටයුු කරසා තිශබනවා.
ශමම කටයුත්තශත්තදී ත්රිිවෙ හු දාවට අපි ිවශ වෂශයන්ත
සවුතිවන්තත වන්තන ඕනෑ. ත්රිිවෙ හු දාව පැය 24්  යනශකාට
රත්තනපුරය නගරය වැනි සවථානවසට ආවා. ස වාශේම ශපාසිසියත්ත

1494

ශමහිදී ිව ාස ශසවවාව්  කළා. රත්තනපුරය ිනසවත්රි් කශේ සිටින්තශන්ත
ිනසවත්රි්  ශල්කේුමිය් . ආපදා සිදු වුණු සවථාන රාශියකම ඉන්තශන්ත
ප්රාශද්ය ය ශල්කේුමියන්තසා. එම ප්රශද්ය ය ශල්කේුමියන්තසා,
ග්රාම නිසොරින්ත, සමෘද්ධි සංවර්ලෙන නිසොරින්ත, ආර්ලික සංවර්ලෙන
නිසොරින්ත කියන සිය ද ශදනා එකු ශවසා ිව ාස ශසවවාව් 
කරමින්ත ශේ ජනතාව ශගාඩ ගන්තන කටයුු කළා. ස වාශේම
සවශකච්ඡා සංිවොනත්ත, මාෙය ආයතනත්ත ශමහිදී ිව ාස ශසවවාව් 
කළා. ගංවුර ඇති ීශමන්ත පසු ශතවන ිනනශේදීත්ත රත්තනපුර
ප්රාශද්ය ය ශල්කේ ශකාේඨාසශේ අවතැන්ත ූ  පවුල් සංඛයාවටත්ත
වැඩි ප්රමාණය්  බත්ත පාර්ලසල් ශබදුවා. එනේ, බත්ත පාර්ලසල්
32,000්  පමණ ශබදුවා. ස ප්රශද් යට එපමණ බත්ත පාර්ලසල්
ප්රමාණය්  අව ය ශවසා තිබුශණ්ත්ත නැහැ. ස තරේ කෑම-බීම ස
ප්රශද් යට සේබන්තෙ වුණා. නු ත්ත, ස අතර කෑම-බීම ශනාසැබුණු
සවථානත්ත තිබුණා.
මම ආපදා කළමනාකරණ ඇමතිුමාට තවත්ත කරුණ් 
කියන්තන ඕනෑ. සමහර වසේවස වැඩ කරන ග්රාම නිසොරි
මහත්තමියන්ත වසේ ුනක වැඩ බසනවා. එම නිසා ශේ අවසවථාශකදී
ඔවුන්ත ශබාශහෝ අපහසුතාවසට පත්ත වුණා. ස වාශේ සවථානවස
ආර්ලික සංවර්ලෙන නිසොරිනුත්ත වැඩ කළා. තවත්ත රාජය
නිසොරිනුත්ත වැඩ කළා.
ශේ වනශකාට රත්තනපුරය ිනසවත්රි් කශේ පවුල් දහසව ගණන් 
අනාථ ශවසා සිටිනවා. පතල් කේකරුශවෝ, කුඩා වයාපාරිකශයෝ,
ශත්ත දළු කඩපු කුසිකරුශවෝ, ස වාශේම රබර්ල කැපූ කුසිකරුශවෝ,
රබර්ල ඉඩේ හිමිශයෝ අනාථ ශවසා සිටිනවා. ශත්ත ඉඩේ ිව ාස
ප්රමාණය්  නාය ගිහිල්සා ස ඉඩේ හිමියන්තට තමන්තශේ ඉඩේ අහිමි
ශවසා තිශබනවා. ස නිසා මා ිවශ වෂශයන්තම අශේ ගරු
ඇමතිුමාශේ අවොනය ශයාු  කරනවා, ශේ අය ගැනත්ත බසන්තන
කියසා. සමහර කුඩා ශවශළඳ සැල්හිමිශයෝ ු දල් ණයට
අරශගනයි තමන්තශේ වයාපාරය කර ශගන ගිශේ. ශේ වනශකාට
ඔවුන්ත ස ණය ශගිවය යුුව තිශබනවා. ස වයාපාරික සවථානවස
තිබුණු සිය දම බ් භාණ්ඩ ගංවුරට ගහශගන ගිහිල්සා. මා හිතන
ිවධියට ස අයට ඉතා ඉ් මනින්ත සහන ශදන්තන කටයුු කරන්තන
කියසා ඔබුමන්තසාශගන්ත ඉල්සිම්  කරසා තිශබනවා. ස අනුව
දැන්ත ස කටයුු ශකශරනවා. ස වාශේම ගරු අමාතයුමනි,
සමහර ප්රශද් වස නිශවසවවස කුසවසිශේ තිබුණු උයන පිහන
සිය දම ශද්වල්, සිය දම බ් භාණ්ඩ ගංවුරට ගහශගන ගිහිල්සා.
ගංවුර එන අවසවථාශකදී ඇශේ තිබුණු ඇඳුශමන්තම අදටත්ත සිටින
අය සමහර තැන්තවස අපට දකින්තන සැශබනවා. ස, ිවශ ෂ
ව ශයන්තම
කඳවුරුවස රැඳී සිටින අය. ුණඟ්  කණ්ඩායේ ශමවැනි සවථානවසට
ගිහිල්සා ශනාශය්  රවය ශබදා තිශබනවා, රජශයනුත්ත ශබදා
තිශබනවා. නු ත්ත, තවමත්ත ස ශද්වල් ශනාසැබුණු සවථාන
තිශබනවා. ගංවුශරන්ත අනාථූ වන්තට ඔබුමන්තසා රුපියල්
10,000්  ශදන්තන යනවා. ස රුපියල් 70,000 ශදනශකාට ීමතිය් 
බසන්තශන්ත නැතිව ග්රාම නිසොරි මහතා හරහා ශහෝ ආර්ලික
සංවර්ලෙන නිසොරි මහතා හරහා ශහෝ සබා ශදන්තන කටයුු
කරන්තන. ග්රාම නිසොරිශේ හා ප්රාශද්ය ය ශල්කේුමාශේ
අනුමැතිය මත සතිය්  ශහෝ ශදක්  ඇුළත ස රුපියල් 70,000
ශගවන්තන කටයුු කරන්තන කියසා මා ිවශ වෂ ඉල්සිම්  කරනවා.
නාය යන තැන්තවස ජීවත්ත ූ  පවුල්වසට ඉඩම්  සබා දුන්තනත්ත
ුන්ත හාර මාසය්  යන ශත්  ශගය්  හදන්තන බැහැයි කියසායි මා
හිතන්තශන්ත. හිටපු ජනාධිපතිවරශයකු ූ  ශේමදාස මැතිුමාශේ
කාසශේදී නිවාස හැදීශේදී පැය 24න්ත ශහෝ දවසව ශදක් , ුන් 
ඇුළත ඉඩේ පවරා ගන්තනා රමය්  තිබුණා. ශේ සේබන්තෙශයන්ත
ිවශ වෂ අවොනය ශයාු  කරන්තන කියසා මා ඉල්සා සිටිනවා. වු
සමාගේ ඉඩේ ශදන්තන අිනමින කරනවා. තවත්ත අපට ගිය අවුරුද්දට
ශදන්තන තිබූ ඉඩේ කීපයකුත්ත ශදන්තන තිශබනවා. ඉඩේ ටික ඉතා
ඉ් මනින්ත සබා ශගන අ්ම තරශේ ූලඩාරේ හරි දීසා ස අය
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තාවකාිකව පිනංචි කරසා ශගවල් හදන්තන කටයුු කරන්තන ඕනෑ.
ශේක ශකාන්තත්රාත්ත ශදන එක ශහාඳ නැහැ. නිවාස අරු දසකට දීසා
හරි; නිවාස හා ඉිනකිරීේ අමාතයාං ය හරහා හරි ශේ කටයුත්තත
ඉ් මනින්ත කරන්තන ඕනෑ. රාජය ඉංජිශන්තරු සංසවථාව තිශබනවා.
සවශකච්ඡා සංිවොන තිශබනවා. හු දා නිසොරින්ත ඉන්තනවා. ගේවස
සවශකච්ඡා සංිවොන තිශබනවා. සවා හරහා ශේ ශගවල් ටික ඉතා
ඉ් මනින්ත හදසා ශේ අයව පිනංචි කරවන්තන කටයුු කරන්තන
කියසා ඉල්සිම්  කරන්තන මටත්ත සිද්ෙ වනවා. ස වාශේම
නිරන්තතරශයන්ත ගංවුරට ස් වන අයට ශගවල් සබා ශදන්තන
ිවධිය්  නැහැ. අවුරුදු 70ක වාශේ කාසයක ඉඳසා ගංවුර හැම
අවුරුද්දකම වාශේ එනවා.
අශේ ගරු රනිල් ිවරමසිංහ මැතිුමා 2003 අවුරුද්ශද්
අගමැතිුමා හැටියට හිටපු කාසශේ ශේ වාශේ ආපදා
කළමනාකරණ අමාතයාං ය්  තිබුශණ් නැති බව මට මතකයි.
2003 ඇති වුණු ගංවුර වයසනයට ු ුණණ ශදන්තන ිවශ වෂ
කැබිනේ අනුකමිටුව්  පත්ත කළා. එහි සභාපති ිවධියට වර්ලතමාන
ගරු කථානායකුමා වන කරු ජයසූරිය මැතිුමා පත්ත කළා මට
මතකයි. ස වයසනශයන්ත කසවාන වැනි ප්රශද් වස ජනතාව ිව ාස
ව ශයන්ත මිය ගියා. ගංවුරත්ත සමඟ එම ප්රශද් නාය ගියා. 2003
අවුරුද්ද ද් වා අවමඟුස්  වුණා නේ රුපියල් 75,000්  තමයි
රජශයන්ත සබා දුන්තශන්ත. රුපියල් 70,000 රජශේ ශසවවකයන්තට
දුන්තශන්ත නැහැ, මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි. වයාපාරිකයන්තට
දුන්තශන්ත නැහැ. සමෘද්ධිසාීනන්ත සහ අසරණ පවුල්වසට ිවතරයි
රුපියල් 70,000 සබා දුන්තශන්ත. ශවනත්ත කිසිම දීමනාව්  දුන්තශන්ත
නැහැ; ණය්  දුන්තශන්තත්ත නැහැ; ආොරය්  දුන්තශන්ත නැහැ. එදා
ශගවල් හදනශකාට අශේ අගමැතිුමා රුපියල් ස් ෂය ගණශන්ත
දුන්තනු බව මට මතකයි. ඊට පසවශසව අපි වන්තිනය ව ශයන්ත පවුසකට
රුපියල් ස් ෂය්  බැගින්ත දුන්තනා. මම දන්තන හැටියට දැන්ත රුපියල්
ස් ෂශේ වන්තිනයත්ත මින. ගරු ඇමතිුමනි, රුපියල් ස් ෂයක ු දස
ශහෝ සබා ශදන එක ප්රමාණවත්ත ශවන්තන පුළුවන්ත. මීටත්ත වඩා
ු දස්  මිය ගිය අය ශවනුශවන්ත සබා ශදන්තන පුළුවන්ත නේ ඉතා
වැදගත්ත වන බව අපි ශේ ශවසාශක ඔබුමාට මත්  කරනවා.
පසුගිය කාසශේ අපි නාය ගිය ප්රශද් වස ජීවත්ත වුණු අයට ඉඩේ
සබා දුන්තනා. ස ිවධියට ුන්ත වතාව්  ඉඩේ සබා දීපු අයත්ත
ඉන්තනවාය කියා මා හිතනවා.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඔබුමාට තව ිවනාඩියයි තිශබන්තශන්ත, ගරු මන්තීුමා.

ගුණ ඒ. ඒ. විවේුසග මහතා

(மொண்புமிகு ஏ.ஏ. விரஜதுங்க)

(The Hon. A. A. Wijethunga)

ගරු ඇමතිුමා මා ශේ අවසවථාශකදී ඔබුමාශගන්ත ඉල්සිම් 
කරනවා. පසුගිය කාසශේ ශේ වාශේ සිද්ධීන්ත ගණනාව්  සිදු
වුණා. සමහරු හිුවා, ස ශවනුශවන්ත කටයුු කරන එක්  නැහැ
කියසා. නු ත්ත තු න්තනාන්තශසවසාට ස ප්රශද් වසට ගිහිල්සා
බසන්තන පුළුවන්ත. අපි ගේමාන රාශිය්  හදසා තිශබනවා. 7 8
අවුරුද්ශද් රත්තනපුරශේ "සිරිසුමනගම" හදසා තිශබනවා.
මහමසත්තශත්ත "යිඉපදුනගම" හදසා තිශබනවා. ඔවුන්ත දැන්ත ශහාඳ
තත්තත්තවශයන්ත ජීවත්ත ශවනවා. පසාශවස ප්රශද් ශේ අ දතින්ත
ගේමාන හදසා, පන්තසල්, ශකෝිවල් හදසා තිශබනවා. ශපාුපිටිශේ,
කසවාශන්ත, පසාශවස නිවාස රාශිය්  හැදුවා. පසුගිය කාසශේ
නිවස්  හදා ගන්තන සබා දුන්තනු රුපියල් ස් ෂය ශවනුවට, අශේ
අතිගරු ජනාධිපතිුමාත්ත, ගරු අගමැතිුමාත්ත, රජයත්ත එකු ශවසා
ශේ වනශකාට රුපියල් ිවසිපන්තස් ෂය ද් වා සබා ශදන්තන කටයුු
කරසා තිශබනවා. ස වාශේම පාසල් දරුවන්තශේ ශපාත්ත පත්ත ගඟට
ගහශගන ගියා. බෑේ එක ගඟට ගහශගන ගියා. ස දරුවන්තට ඇඳුේ

කේටල් ුන් , සපත්තු ූලේටේ ශදක්  වාශේම බෑේ සබා
ශදන්තන කටයුු කරසා තිශබනවා. යට වුණා, ශකාටු වුණා කියසා
ශේ ආණ්්ව බසන්තශන්ත නැතිව සිය ද ශදනාට ිවයළි සසාකය සබා
ශදනවා. ජනතාව ශේ ශගවල්වස පිනංචි කරසා අවසන්ත වන ුරු ස
අයට ිවයළි සසාකය සබා ශදන්තන කටයුු කරන්තන කියසා මා
ිවශ වෂශයන්තම අශේ ඇමතිුමාශගන්ත ඉල්සා සිටිනවා. ශගය් 
කුියට ශහෝ සබා ශදන්තන කටයුු කරන්තන. එශහම නැත්තනේ
කඳවුරුවස ඉන්තන අයට ශවනම ිවශ වෂය්  කරන්තන කියසා මා
ඉල්සිම්  කරනවා. ගංවුර ගසපු දවශසව ඉඳසා ස ප්රශද් වස උසව
බිේවස පිහිටා තිශබන ිවහාරසවථාන, පල්ි, ශකෝිවල්වස තිබුණු
ිවයළි ආහාර උයසා ස ජනතාවට කන්තන දුන්තනා. ස ශවනුශවන්ත අපි
ශගෞරවීමය අශේ මහා සංඝ රත්තනයට වාශේම පූජකුමන්තසා
සිය ද ශදනාට සවුතිවන්තත වනවා. වයාපාරික ප්රජාවශේ සිය දම
ශද්වල් ශේ වනශකාට අහිමි ශවසා තිශබනවා. කසවාන, අයගම
නගරය මම හිතන්තශන්ත ජසශයන්ත යටශවසාම ගියා. අශේ ගරු
සුසිල් ශේමජයන්තත ඇමතිුමා අයගම නගරයටත්ත ගිහිල්සා
බැ දවා. එම ප්රශද් වස ජනතාව ශවනත්ත සවථානවසට ශගන ශගාසව
පිනංචි කරවන්තන සිදු වනවා.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඔබුමා දැන්ත කථාව අවසන්ත කරන්තන ඕනෑ.

ගුණ ඒ. ඒ. විවේුසග මහතා

(மொண்புமிகு ஏ.ஏ. விரஜதுங்க)

(The Hon. A. A. Wijethunga)

අශේ අගමැතිුමා, ගරු ජනාධිපතිුමා ඇුළු ප් ෂ - ිවප් ෂ
සිය දම මන්තීවරු මම දන්තන හැටියට ස අවසවථාශකදී අපිත්ත එ් ක
එකු වුණා. එ් සත්ත ජාතික ප් ෂයද, සකාබද්ෙ ිවප් ෂයද
කියසා බැ දශක නැහැ. ස සිය ද ශදනාට මා ශේ අවසවථාශකදී
සවුතිවන්තත වනවා. රත්තනපුරශේ ප්රාශද්ය ය ශල්කේුමියන්තසා පැය
ිවසි හතරම කටයුු කළා. එශහම වැඩ කරනවා මම මීට කින්ත
දැකසා නැහැ. ගරු අමාතයුමනි, ඔවුන්ත පැය 24ම වැඩ කළා.
ශපෝය දවශසවත්ත වැඩ කළා. රාජය නිසොරින්ත දැනුවත්ත කරසා,
ශේශගාල්සන්ත ් තිමත්ත - මෙර්ලයයමත්ත - කරන්තන, ගංවුර
පැවති කාසය ුළ ඔවුන්ත සබා දුන්තනු සහාය ශවනුශවන්ත ඔවුන්තට
ිවශ වෂ දීමනාව්  සබා ශදන්තන කටයුු කරන්තන කියසා ඉල්සා
සිටිමින්ත මා නිහඬ වනවා. සවුතියි.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ශබාශහාම සවුතියි.
මීළඟට, ගරු පිවත්රාශද්ිව වන්තනිආරච්චි
ඔබුමියට ිවනාඩි හයක කාසය්  තිශබනවා.

මන්තීුමිය.

[අ.භා. 6.56]

ගුණ පවිරාවේවි වන්නිණරච්චි මහත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) பவித்ரொரதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි, රත්තනපුර ිනසවත්රි් කය ඇුළු
සංකාශක ිනසවත්රි් ක ගණනාවකට බසපාපු ගංවුර සහ නාය යෑේ
සිද්ධීන්ත නිසා ිවපතට පත්ත ශවච්ච පවුල්වස සිය ද ශදනාටම අපශේ
බසවත්ත ශ ෝකය පළු ශවන්තම ශේ අවසවථාශකදී පුද කරන්තන ඕනෑ.
ජනතාව ශේ වයසනයට පත්ත ශවච්ච අවසවථාශක ඉඳසා ස
සේබන්තෙශයන්ත කටයුු කරපු ත්රිිවෙ හු දාවට, රාජය නිසොරින්තට,
වයාපාරිකයන්තට, ශපාසිසියට, සාමානය ජනතාවට මා ශේ
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පාර්ලිශේන්තුව

[පිවත්රාශද්ිව වන්තනිආරච්චි මහත්තමිය]

අවසවථාශකදී සවුතිවන්තත වනවා. අශේ සවවාමීන්ත වහන්තශසවසා,
පූජකුමන්තසා තමන්තශේ ගශේ ිවපතට පත්ත ශවච්ච ජනතාව ස
තැන්තවසට එකු කරශගන කරපු ස උත්තකෘෂවට ශසවවයට අශේ
ශගෞරවය ශේ අවසවථාශකදී පුද කරන්තන ඕනෑ.
ශේ සිද්ධිය ශවසා දවසව ශදක ුන්  යන්තනට ශපර මම
අයගමට ගියා. මම අයගම ප්රශද් යට යනශකාට අයගම ශරෝහස
ප්රාශද්ය ය සභාවට ශගනිහිල්සා තිබුණා. ස ශරෝහශල් මවදයවරු
දවසව ශදකම පුටුව උඩ තමයි නිදාශගන තිබුශණ්. ශමාකද,
ඉසවපිරිතාසයත්ත, quarters සියල්සම නාය යාමට ගහශගන ගිහිල්සා
තිබුණා. හැම තැනකම මවදය සායන පවත්තවමින්ත රජශේ
මවදයවරු ිව ාස ශසවවය්  කළා. ස අයටත්ත අශේ ශගෞරවය පුද
කරන්තන ඕනෑ.
රත්තනපුර ිනසවත්රි් කශේ සියයකට ආසන්තන සංඛයාව්  මැරිසා
තිශබනවා; නාය යාේ නිසා පවුල් දස දහසකට වඩා අද කඳවුරුවස
ජීවත්ත ශවනවා. අපට ප්ර වන කිහිපය්  තිශබනවා. එක්  තමයි,
රත්තනපුර ිනසවත්රි් කශේ කඳු තිශබන සෑම තැනකම නාය යාශේ
තර්ලජනය තිබීම. ශබාශහෝ ශවසාවට ස අවදානම තිශබනවා. එය
එන්තන එන්තන වැඩි ශවමින්ත පවතිනවා. අපි දන්තනවා, ිවශ ෂ
ව ශයන්තම
කඳු ු දුන්තවස යේ යේ තැන්තවස පැළීේ ඇති ශවසා තිශබන නිසා,
අධික වර්ලෂාව්  සැබුණාම ස පැළිසා තිශබන තැන්තවසට ඉතා
ශකගශයන්ත වුර වැටුණාම, වුර ඇුළට ගිහිල්සා නාය යාේ සිදු
ශවනවා කියසා. ගරු ආපදා කළමනාකරණ ඇමතිුමාශගන්ත අපි
ශේ අවසවථාශකදී ඉල්සිම්  කරනවා, ස තැන්ත අෙයයනය කරසා
යේ පිළියම්  ශයාදන්තන කියසා. මම ශමය නිවැරිනද දන්තශන්ත
නැහැ, නිකේ මශේ හිතට එන ශදය්  තමයි මම ශේ කියන්තශන්ත. ස
ශපාඩි කුහර -ශපාඩියට ඇති ශවසා තිශබන පැළීේ- අ් ගණශන්ත
සිශමන්තති වාශේ ශදය්  දමසා හරි පුරවන්තන පුළුවන්ත නේ, සවා
ජීිවත සහ ශද්පළ ිවනා කරමින්ත මහා ශේදවාචක බවට පත්ත
වන්තශන්ත නැති ශකිව.
අශේ ිනසවත්රි් කශේ ශේ නාය යාමට සහ ගංවුරට ස්  වුණු
හැම ග්රාම නිසොරි වසම් ම අද අවදානේ තත්තත්තවයකයි
තිශබන්තශන්ත. හැශමෝම බශයන්ත ජීවත්ත ශවන්තශන්ත. ශකායි කන්තද,
ශකායි ිවධියට, ශකායි ශවසාශක නාය යාිවද කියසා දන්තශන්ත නැහැ.
ගරු නාමල් රාජප් ෂ මන්තීුමා කිකවා වාශේ ආපදා
කළමනාකරණ මෙයසවථානශේ නිසොරින්ත ඇිවල්සා, "ශමතැන
ප්ර වනය්  නැහැ" කියසා කිකවත්ත, මිනිසුන්තශේ ජීිවත ශබාශහාම
අවදානේ තත්තත්තවයකයි තිශබන්තශන්ත. ස නිසා
රත්තනපුර
ිනසවත්රි් කශේ තිශබන ශේ භයානක තත්තත්තවය නවත්තවන්තන,
ඉිනරියට ශේ වාශේ වයසන ඇති ශනාවන්තන යේ කිසි ක්රියා
මාර්ලගය්  ගත යුුයි කියසා මම ශේ අවසවථාශකදී ගරු සභාවට
ශයෝජනා කරනවා.
ගංවුශරන්ත ශබාශහෝ ශදනාශේ සිය ද ශද් නැති වුණා.
ශබාශහෝ ශගවල්වස වහසට උඩින්ත වුර ගියා. ස අය සිය ජීිවත
කාසය ුළ හේබ කරපු සියල්ස නැති ශවසා ගියා. අශේ ගරු අජිත්ත
පී. ශපශර්ලරා නිශයෝජය ඇමතිුමා කිකවා, නැති ූ  ජීිවත හැශරන්තන
අශන්  සියල්ස සබා ශදන්තන රජය කටයුු කරනවා කියසා. අපට
ශබාශහාම සන්තශතෝෂයි. නු ත්ත අපට ප්ර වනය්  තිශබනවා. අද දහසව
ගණන්  ජනතාව කඳවුරුවස ඉන්තනවා. පවුල් ගණනාව්  දරුවන්ත
සමඟ ශපාඩි කාමරයක, පැදුරු කඩමාල්සක, ශබාශහෝ ශවසාවට
මදුරුශවාත්ත එ් ක, වැහි ුණළඟත්ත එ් ක පන්තසල්වස තිශබන
ජශනල් නැති, ිවවෘත ශගාඩනැඟිිවස, නැත්තනේ ඉසවශකෝසවස
තිශබන ශගාඩනැඟිිවස ශකාටු ශවසා ඉන්තනවා. ස ජනතාව තව
ශකාපමණ කාසය්  එශහම ඉන්තනද? ඔවුන්ත කායික ශරෝගවසට

ශගාදුරු ශවනවාට අමතරව මානසිකවත්ත ශරෝගීන්ත බවටත්ත පත්ත
ශවයි. සවවාමීන්ත වහන්තශසවසාශේ සහ අශන්  අයශේ රැකවරණය
මත ශකාපමණ කාසය්  අපි ස දහසව ගණන්  ජනතාව
පන්තසල්වස තබා ශගන ඉන්තනද, එශහමත්ත නැත්තනේ ඉසවශකෝසවස
තබා ශගන ඉන්තනද? ස අයට යේ ආකාරයකට ් ෂණික ිවසඳුේ
සබා ිනය යුු ශවනවා. ශමාකද, ස ජනතාව මහත්ත
අපහසුතාවකිනුයි ඉන්තශන්ත.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්තීුමියනි, ඔබුමියට තව ිවනාඩියක කාසය් 
පමණයි තිශබන්තශන්ත.

ගුණ පවිරාවේවි වන්නිණරච්චි මහත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) பவித்ரொரதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

අපි ගියාම, අපට දරා ගන්තන බැහැ. සල්ි තිශබන අය, සල්ි
නැති අය, අපි දන්තන සිය දශදනාම අද ස තැන්තවස ශකාටු ශවසා
ඉන්තනවා. කන්තන ශදන එක ශකායි පැත්තශතන්ත ශහෝ ශකශරනවා
ශවන්තන පුළුවන්ත. නු ත්ත එවැනි ශපාඩි ශකාටුවකට ශකාටු ශවසා,
ස අයට ශකාපමණ කාසය්  ස අයශේ ජීිවත ශගවන්තන ශවයිද
දන්තශන්ත නැහැ. සිය ගණනකට එක වැසිකිළියයි තිශබන්තශන්ත. ස,
පන්තසශල් තිශබන වැසිකිළිය, නැත්තනේ ඉසවශකෝශල් තිශබන
වැසිකිළිය. ස නිසා ඉතා ඉ් මනින්ත ඔවුන්තශේ පාළු වුණු වගාවට
වගා වන්තිනය් , ඉන්තන තැන්  හදසා ශදනකල් නිවාස කුිය් ,
ඊට අමතරව නිවස්  සාදා දීමට ඉඩේ කැබැල්ස්  සහ නිවාස
සාදා දීමට සාොරණ ු දස්  රජය ිවසින්ත සබා ිනය යුු ශවනවා.
ිවශ වෂශයන්තම මත්  කරන්තන ඕනෑ, නාය ගිය ශබාශහෝ
තැන්තවස හිටපු රාජය ශසවවකයන්ත, නැත්තනේ සාමානය පුරවැසියන්ත
දීර්ලඝ කාසය්  ශගවන්තන ණය අරශගන තමයි ස ශගවල් හදසා
තිශබන්තශන්ත. ස ණය තව අවුරුදු හතර් -පහ් වත්ත ශගවන්තන
තිශබනවා. රාජය ශසවවකයන්තට නේ ස ණය කපා හරින්තශන්තත්ත
නැහැ; ආශයත්ත අ දශතන්ත ශදන්තශන්තත්ත නැහැ. හැබැයි තවත්ත ණය් 
අරශගන ආශයත්ත අ දශතන්ත ශගය්  හදන එක ගැන ස මිනිසුන්තට
හිතන්තනවත්ත බැහැ.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඔබුමියට
මන්තීුමියනි.

සබා

දී

තිශබන

කාසය

අවසානයි, ගරු

ගුණ පවිරාවේවි වන්නිණරච්චි මහත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) பவித்ரொரதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

ස නිසා ස අය ගත්ත නිවාස ණය කපා දමන්තන. ස වාශේම අශේ
ිනසවත්රි් කශේ -අශේ මන්තීුමා කියපු ිවධියට- ජන ජීිවත සියල්සම
අඩාස ශවසා තිශබනවා. ස සිය දශදනාටම -ස, පතල්
කේකරුවන්තට ශවන්තන පුළුවන්ත, ශගාීන්තට ශවන්තන පුළුවන්ත.- යේ
කිසි වන්තිනය්  සබා දීමටත්ත කටයුු කරන ශසස ඉල්සා සිටිනවා.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ශබාශහාම සවුතියි.
මීළඟට, ගරු මහින්තද සමරසිංහ ඇමතිුමා. ගරු ඇමතිුමනි,
ඔබුමාට ිවනාඩි පහශළාවක කාසය්  තිශබනවා.
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ගුණ මි න්ද සමරසිසහ මහතා (වරාය හා නාවික කටයුු
අමාතයුමා)

(மொண்புமிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ - துகறமுகங்கள் மற்றும்
கப்பற்றுகற அலுவல்கள் அகமச்சர்)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe - Minister of Ports and
Shipping)

මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි මම කළුතර ිනසවත්රි් කශේ
ආපදා තත්තත්තවය පිළිබඳව පළු ශවන්තම කථා කරන්තන
බසාශපාශරාත්තු ශවනවා. කළුතර ිනසාපතිුමාශගන්ත සබා ගත්ත
කාසින සංඛයා ශල්ඛන මශේ ළඟ තිශබනවා.
අශේ ිනසවත්රි් කශේ ිවපතට පත්ත වුණු පවුල් සංඛයාව 50 482යි.
එහි සාමාජික සංඛයාව බැ දවාම 7 89 883 ශදශන් . එපමණ
සංඛයාව්  ිවපතට පත්ත වුණා; හානි සිද්ෙ වුණා. පුද්ගස මරණ
සංඛයාව ගැන කියනවා නේ කළුතර ිනසවත්රි් කශේ ඉතිහාසශේ
කිසිම අවසවථාවක සිදු වුශණ් නැති ිව ාස මරණ සංඛයාව්  සිද්ෙ
වුණා. 65ශදශනකු මරණයට පත්ත වුණා. ුවාස සැබූ පුද්ගසයන්ත
සංඛයාව 20යි. අුරුදහන්ත ූ  පුද්ගසයන්ත සංඛයාව 50යි. තවම අපිට
ශසායා ගන්තන බැහැ 50 ශදශනකු අුරුදහන්ත වුණා කියන එක
තමයි දැනට සංඛයා ශල්ඛනවසට ඇුළත්ත කරසා තිශබන්තශන්ත.
නිවාස හානි කියනවා නේ සුළු හානි 7 447යි; අර්ලෙ හානි 7 324යි;
පූර්ලණ හානි 409යි.
එම ගංවුර හා නාය යෑේ සිදු වුණු ශකාේඨාස කියනවා නේ
බුසත්තසිංහස ශකාේඨාසශයන්ත තමයි වැඩිම මරණ සංඛයාවත්ත ස
වාශේම හානි සංඛයාවත්ත වාර්ලතා ශවසා තිශබන්තශන්ත. බුසත්තසිංහස
ආසනශේ පවුල් 75 0 8්  ගංවුරට හා නාය යෑමට ශගාදුරු වුණා.
එම පවුල්වස සාමාජික සංඛයාව 55 60 යි; මරණ සංඛයාව 39යි.
කළුතර ිනසවත්රි් කශේ සිදු වුණු මරණ 65න්ත 39්  සිදු වුශණ්
බුසත්තසිංහස. අුරුදහන්ත ූ වන්ත තව 42ශදශන්  ඉන්තනවා
බුසත්තසිංහස ආසනශේ. නිවාස හානි ගත්තතත්ත ිනසවත්රි් කශේ වැඩිම
පූර්ලණ හානි වාර්ලතා ශවසා තිශබන්තශන්ත බුසත්තසිංහස ආසනශයන්ත.
පාින්තදනුවර සිදු වුණු මරණ සංඛයාව 23යි; පූර්ලණ හානි
සිදුවුණු ශගවල් 63්  තිශබනවා. අපි ශමම සංඛයා ශල්ඛන සබා
ගන්තනවා වාශේම එශසව ිවපතට පත්ත වුණු අයට සහන සසසනවා
වාශේම වන්තින ු දල් ශගවනවා වාශේම එම උවදුරින්ත ශබ්ලරුණු අය
ශගාඩගන්තන කටයුු කරන්තනත්ත අපට යුුකම්  තිශබනවා. ස
අයශේ නිවාස ඉින කිරීමට දැන්ත රජශයන්ත අරශගන තිශබන තීරණය
ශහාඳයි. ආපදා කළමනාකරණ අමාතයාං ය prototype plan
එක්  පදනේ කරශගන නිවස්  අ දතින්තම හදසා ශදනවා. එම
නිවස හදන සවථානය NBRO ආයතනය සහතික කරන්තන ඕනෑ.
ශමාකද කළුතර කියන්තශන්ත නිතර නිතර ගංවුරට ශගාදුරු ශවන
ිනසවත්රි් කය්  බව අපි දන්තනවා. ශකාශහන්තද එම ගංවුර එන්තශන්ත;
ශකාහාටද එන්තශන්ත කියසාත්ත අපි දන්තනවා. සමහර ශකසාවට අපි
සක පදනේ කරශගන බසනශකාට අපි ුන්ත-හතර වතාව්  නිවාස
අ දතින්ත හදසා දීසාත්ත තිශබනවා. එතැනම තවත්ත අ දත්ත නිවාසය් 
හදනවා කියන එක ඇත්තත ව ශයන්තම ලසදායී ශදය්  ශනාශවයි. ස
නිසා ශමවැනි තීරණ ගන්තනශකාට අපි ස අයශේ ආර් ෂාව ගැන
හිතන්තන ඕනෑ. ශකශන්  මැරුණාට පසුව අපට ස අයට ජීිවතය් 
ආපසු ශදන්තන බැහැ කියන කාරණය ිවශ වෂශයන්තම මම සඳහන්ත
කරන්තන ඕනෑ. නු ත්ත අපට ු දල් ිවයදේ කරසා ශගය්  හදසා
ශදන්තන පුළුවන්ත; පාරවල් හදසා ශදන්තන පුළුවන්ත; වගා හානිවසට
වන්තින ු දල් ශදන්තන පුළුවන්ත. ශේ ආින ශද්වල් අපට කරන්තන
පුළුවන්ත. අපි උපරිම උත්තසාහය්  දරන්තන ඕනෑ නැවතත්ත ශමවැනි
ිවපතකට පත්ත ශනාශවන වැඩ පිළිශවළ්  ඉිනරිශේදී ක්රියාත්තමක
කරන්තන.
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එතැනදී ආපදා අවම කිරීශේ වැඩ පිළිශවළට ප්රු ඛත්තවය
ශදන්තනට ඕනෑ. ශමාකද ස ශගාිව ජනතාව කරන්තශන්ත ශත්ත වගාවද
අනි්  වගාවන්තද අපි ස වගා හානිවසට ු දල් දී නැවත වර්  ස
ශගාිව ජනතාවට පහසුකේ සසසා ශදනවා වාශේම ස අයශේ
ආදායේ මාර්ලගය සකසව කර ශදනවා වාශේම ශේ උවදුර ගැන
පූර්ලණ අෙයයනය්  කර නැවත වර්  එවැනි තත්තත්තවය් 
එනශකාට ු ුණණ ශදන්තනට අව ය වැඩ පිළිශවළ ඇති කරන්තනට
ඕනෑ. ඇත්තත ව ශයන්තම ඉතිහාසශේ දැක නැති වර්ලෂාපතනයකට
අපට ශමවර ු ුණණ ශදන්තනට සිදු වුණා. ශබාශහාම ශකටි කාසය් 
ුළදී අධික වර්ලෂාපතනය්  ඇති වුණු නිසා තමයි ශමවැනි
ශේදවාචකය්  ඇති වුශණ්. එම නිසා අපි ස පැත්තත ිවශ වෂශයන්ත
සසකා බැිය යුුයි.
ශේ අවසවථාශකදී අශේ ිනසාපතිුමා ප්රු ඛ සිය දම ප්රාශද්ය ය
ශල්කේවරුන්තට නිසොරිවරුන්තට අශේ ිවශ වෂ සවුතිය් 
කෘතශකිනත්තවය්  පළ කර සිටින්තනට ඕනෑ. එුමන්තසා ශේ
ශේදවාචකශයන්ත ජනතාව ශබ්ලරාගැීමම සඳහා ිනවා  න ශනාබසා
රාජකාරි මේටමින්ත ඔබ්ලබට ගිහින්ත ස සීමාවින්ත ඔබ්ලබට ගිහින්ත
ිව ාස ශවශහස මහන්තසිය්  දැරුවා. ිවශ වෂශයන්තම මම සඳහන්ත
කරන්තනට ඕනෑ අශේ ත්රිිවෙ හු දාශක ශපාසිසිශේ ස රණිවරුශවෝ
අපි දැනුේ දුන්තන ිවගසම ක්රියාත්තමක වුණු බව. ගංවුර ආපු ිනන
උශද් පහට ිනසාපතිුමා මා සමඟ දුරකථනශයන්ත කථා කර ශේ
වාශේ තත්තත්තවය්  ඇති ශවසා තිබනවාය කියා මට දැනුේ දුන්තනාම
මම හු දාපතිුමාට කථා කළා; නාිවක හු දාපතිුමාට කථා
කළා; ගුවන්ත හු දාපතිුමාට කථා කළා. එුමන්තසා අව ය
ශබෝේටු ශහිශකාේටර්ල ගුවන්ත යානා අව ය තැන්තවසට යැකවා.
හු දාපතිුමා ස ප්රශද් වසට අව ය පිරිසව බසය වහාම යැකවා.
සමහර අවසවථාවසදී යන්තන බැරි සමහර සවථානවසට තා් ෂණය
උපශයෝගී කර ශගන ශකශසව ශහෝ ස තැන්තවසට ගියා.
ඇත්තතව ශයන්තම අශේ ත්රිිවෙ හු දාශක ශපාසිසිශේ රණිවරුශවෝ
ිව ාස ශසවවය්  කළා; ිව ාස පරි්රමය්  දැරුවා; ිව ාස
කැපීම්  කළා. ජනතාව ශබ්ලරා ගන්තන ගිහින්ත එක ගුවන්ත
නිසොරිශය්  මරණයට පත්ත වුණු බව අපි දන්තනවා. ශේ වාශේ අය
පිළිබඳව අපශේ කෘතශකිනත්තවය සහ ණයගැතිකම ශේ
අවසවථාශකදී ිනසවත්රි් කය ශවනුශවන්ත මම පුද කර සිටින්තනට ඕනෑ.
ශේ අවසවථාශකදී ගරු මමීපාස සිරිශසවන ජනාධිපතිුමාට
මශේ ිවශ වෂ ප්රණාමය සවුතිය පුද කරන්තනට ඕනෑ. එුමා උශද්
පාන්තදර රටට පැමිණි අවසවථාශක තත්තත්තවය හරියට ත් ශසවරු කර
ශගන කළුතර කච්ශච්රියට ගිහින්ත රැසවීම්  ශමශහයූ වා. එුමා
අව ය නිසොරින්ත සියල්සන්තම කැඳවා -හු දාපතිවරු ුන්ත ශදනා
ශපාිසවපතිුමා කැඳවා- කළුතර ිනසවත්රි් කයට පමණ්  ශනාශවයි
ස ිනසවත්රි් ක පහ ශවනුශවන්තම ගන්තන තිශබන තීරණ එුමා ස
අවසවථාශකදී ගත්තතා. එවැනි නායකත්තවය්  එවැනි අවසවථාවකදී
අපිට සබා දීම පිළිබඳව එුමාට මම ිවශ වෂශයන්ත ප්ර ංසා
කරන්තනට ඕනෑ. එුමා ස නායකත්තවය සබා දුන්ත නිසා තමයි
නිසොරින්තශේත්ත උද්ශයෝගය හා කාර්ලය් ෂමභාවය වැඩි වුශණ්.
නැත්තනේ අපිට තමයි ස නායකත්තවය ශදන්තන සිද්ෙ ශවන්තශන්ත.
රශේ නායකයා -ජනාධිපතිවරයා- ස ිවධියට ඇිවත්ත සේබන්තෙීම
ුළින්ත ශේ ිනසවත්රි් ක පශහවම අපට අව ය ශමශහයුම සඳහා ස
නිසොරින්තශේ සහශයෝගය සබා ගන්තනට හැකියාව සැබුණා.

මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි ස වාශේම මා දුටු තව ශදය් 
තිශබනවා. මාත්ත අවුරුදු තිහ්  කළුතර ිනසවත්රි් කශේ ශද් පාසනය
කර තිශබනවා. මා දන්තනා මට මතක ශද් පාසන ඉතිහාසශේ ශේ
ිවධියට රශේ නායකශය්  -ජනාධිපතිවරශය් - ඇිවත්ත
ප්රාශයෝගිකව ජනතාවශේ අව යතාවන්ත සේපූර්ලණ කරන්තන අව ය
තීරණ අරශගන කටයුු කළ අවසවථාව්  මට නේ මතක නැහැ.
ිනසවත්රි් ක පහටම එුමා ශේ ශවනශකාට ගියා. ශමවැනි ශදය් 
ඇති ශවනශකාට කිසිම නායකශය්  සෑම ිනසවත්රි් කයකටම ගිහින්ත
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නැහැ. ශබාශහාම ශකටි කාසය්  ුළදී එුමා ශපෞද්ගිකව ස
ිනසවත්රි් කවසට ගිහින්ත නායකත්තවය දී ස අව යතාවන්ත සේපූර්ලණ
කළාය කියන එක මම ශේ අවසවථාශකදී කියන්තන ඕනෑ. ස වාශේම
බුසත්තසිංහස තමයි කළුතර ිනසවත්රි් කශේ වැඩිම හානියට පත්ත වුණු
ප්රශද් ය.
එුමා අපිත්ත එ් ක ගිහින්ත පැය ුන්  හතර්  එතැන ඉඳසා
පාහියන්තගස ගල්ශසනට ගිහින්ත ස පන්තසසට ගිහින්ත නායක
හාු දුරුශවෝ හු  ශවසා ගස පැසියාම පිළිබඳ ිවසවතර සබා ශගන
NBRO ආයතනය එතැනට කැඳවසා පුරාිවදයා ශදපාර්ලතශේන්තුව
එතැනට කැඳවසා අව ය උපශදසව සබා දීසා ස ඓතිහාසික
සිද්ෙසවථානය පවා ආර් ෂා කරන්තන අව ය තීරණ ගත්තතා.
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බසාශපාශරාත්තුව- නිසි ශකසාවට අනුරු ඇඟීේ සබා දීසා
ජනතාව ස ප්රශද් වින්ත ඉවත්ත කරසා ඔවුන්තව ශයාු  කරන උසව
බිේ ප්රශද් හඳුනා ගැීමම වැනි ශද්වල් ශේ වන ිවට සැසසුේ
කරසා තිශබනවා. එවැනි සැසසුම්  ශමවැනි ගංවුර නාය යෑේ
වැනි අවසවථාවසටත්ත ඔබිනවා. වර්ලතමාන ආපදා කළමණාකරණ
අමාතයවරයාත්ත ආපදා අවම කිරීශේ වැඩ පිළිශවළට ප්රු ඛත්තවය
ශදන්තන ඉිනරිපත්ත ශවසා සිටිනවා. ශේ ආොර සු ළුව හරහා එවැනි
ශද්වල්වසට ප්රු ඛත්තවය සබා දීසා ඉිනරිශේදී ශමවැනි හානිය් 
ඇති ශනාවන ආකාරශේ වැඩ පිළිශවළ්  නිර්ලමාණය කරසා
ක්රියාත්තමක කරන්තන අපි සුදානේ ශවු  කියන කරුණත්ත මත් 
කරමින්ත මශේ වචන සවවල්පය අවසන්ත කරනවා.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඊට පසවශසව එුමා 22්  මැරුණු සවථානයට පයින්ත ගියා. එුමා
ශබාශහාම දුෂවකර ගමන්  ගිහින්ත ස නිශවසවවසට ගිහින්ත ස නිශවසව
හිමියන්ත හු ශවසා ගෘහමූිකයන්ත හු ශවසා ශේ සිද්ධිය ඇති
වුශණ් ශකාශහාමද ඉිනරිශේදී ශමවැනි සිදුීේ වළ් වා ගන්තශන්ත
ශකාශහාමද කියසා සාකච්ඡා කරසා ඔවුන්තශේ අව යතා සේපූර්ලණ
කිරීමට කටයුු කළා. එදා ජාතයන්තතර පරිසර ිනනය කළුතර
ිනසවත්රි් කශේ පවත්තවන්තන නියමිතව තිබුශණ්. එුමා එදා 2000ක
ිවතර පිරිස්  බුසත්තසිංහසට ශගනැත්ත ස ප්රශද් වසට යවසා සුද්ෙ
පිවත්ර කරසා ශගවල් හදන්තන කටයුු කරසා පුදුම නායකත්තවය් 
දුන්තනා. එම නිසා මම එුමාට මශේ කෘතශකිනත්තවය ප්ර ංසාව ශේ
අවසවථාශකදී පුද කරන්තන ඕනෑ. එවැනි නායකශය්  අපට ඉන්තන
නිසා තමයි අපි එුමා එ් ක ඉන්තශන්ත.
මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි එුමා එතැනින්ත නැවුශණ්
නැහැ. පසු ගිය කැබිනේ මණ්ඩසයට එුමාම ශයෝජනා කළා
ආොර සු ළුව්  පවත්තවන්තන. එුමා තමයි අගමැතිුමාත්ත එ් ක
ආොර සු ළුශක ප්රොනත්තවය ගන්තශන්ත. අපි ශේ වන ිවටත්ත ිනසවත්රි් ක
පශහව සිදු වුණු අසාභය ත් ශසවරු කරසා ස සංඛයාශල්ඛන ස
අව යතාවන්ත ඉිනරිපත්ත කරන අතරුර එුමා ප්රු ඛත්තවය ශදන්තන
යන්තශන්ත ආපදා අවම කිරීශේ වැඩ පිළිශවළ ක්රියාත්තමක කරන්තනයි.
ශමතැනදී අපට ජාතයන්තතර සහශයෝගය තා් ෂණය අව ය
ශවනවා; ිව ාස ව ශයන්ත ආොර උපකාර අව ය ශවනවා. එුමා
ජාතයන්තතර ව ශයන්ත ිනනාශගන තිශබන ප්රසාදය පදනේ කරශගන
එුමාට ස සහශයෝගය සබා ගන්තන පුළුවන්ත ශවනවා කියසා මම
දන්තනවා. ශේවා අපි ගිහින්ත ශයෝජනා කරපු ශද්වල් ශනාශවයි.
එුමාම හිතසා එුමාශේ පළපුරුද්ද හැකියාව පදනේ කරශගන
තමයි එුමා ශේ ශයෝජනාව ඉිනරිපත්ත කරසා දැන්ත ක්රියාත්තමක
කරන්තන සුදානේ ශවන්තශන්ත.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු ඇමතිුමනි ඔබුමාට තව ිවනාඩි ශදක්  තිශබනවා.

ගුණ මි න්ද සමරසිසහ මහතා

(மொண்புமிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

මම ආපදා කළමනාකරණ අමාතයාං ය අවුරුදු 4් 
ශමශහයුවා. ශබාශහාම අමාරු කාසශේ -යුද්ෙ කාසශේ- තමයි මම
ආපදා කළමනාකරණ ඇමතිවරයා හැටියට හිටිශේ. අපට එවැනි
අවසවථාවසදීත්ත ශමවැනි ගංවුරවසට ු ුණණ ශදන්තන සිදු වුණා. ස
කාසශේත්ත මම අනුගමනය කරපු ප්රතිපත්තතිය තමයි ශපර සුදානම;
ශපර දැනුේ දීම. අපි සුනාමි ිවපතින්ත පසුව අව ය ශද්වල් කරසා
නැවත එවැනි තත්තත්තවය්  ඇති වුණත්ත ආපදා කළමනාකරණ
මෙයසවථානය හරහා -ශකාටින්තම කිකශවාත්ත අපට නැවත සුනාමි
ආපදාවට ු ුණණ ශදන්තන සිදු ශවන්තශන්ත නැහැ කියන එකයි අශේ

ශබාශහාම සවුතියි.
මීළඟට ගරු ිවශේපාස ශහේටිආරච්චි මන්තීුමා ඔබුමාට
ිවනාඩි 8ක කාසය්  තිශබනවා.

ගුණ විවේපාල වහට්ටටිණරච්චි මහතා

(மொண்புமிகு விரஜபொல தஹட்டிஆரச்சி)

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)

මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි මට කථා කරන්තන අවසවථාව
සබාදීම සේබන්තෙශයන්ත මා ඔබුමාට සවුතිවන්තත ශවනවා.
හැබැයි මශේ ිවනාඩි දහශයනුත්ත ශවසාව අ් කරසා තිශබනවා.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඔබුමාට ිවනාඩි 8යි තිශබන්තශන්ත.
[අ.භා. 9.79]

ගුණ විවේපාල වහට්ටටිණරච්චි මහතා

(மொண்புமிகு விரஜபொல தஹட்டிஆரச்சி)

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)

මශේ ශවසාව අ් කිරීම සේබන්තෙශයන්ත වයසනය්  සිද්ෙ වුණු
පළාතක මන්තීවරශය්  හැටියට මම කනගාටු ශවනවා.
ගිං ගඟත්ත එ් ක ශපාර බඳසා වශරක ජීිවතයත්ත අහිමි ශවන්තන
ගිහින්ත ඔන්තන ශමන්තන කියසා ජීිවතය ගසවා ගත්තත ශකශන්  මම.
ගංවුශරන්ත සිදු වන වයසනය පිළිබඳ අපට ශහාඳ අවශබෝෙය් 
තිශබනවා. මම එදා නාශගාඩ ප්රශද්ය ය සභාශක සභාපතිවරයා
හැටියට ඉන්තන කාසශේ සිට හිනිඳුම ආසනය ුළ ගංවුශරන්ත
අවතැන්ත වුණු මිය ගිය අහිංසක ජීිවත ශවනුශවන්ත දැඩි අරගළය් 
කළා; ිවිවෙ කාසවසදී කථා කළා.
ශබාශහෝ ශදශන්  අද දවස පුරාම පැය ගණන්  තිසවශසව කථා
කශළව ඉතාම දරුණු ශමම ශේදවාචකය ුළින්ත ඇති වුණු වයසනය
හා ඊට අදාළ සංඛයා දත්තත පිළිබඳවයි. ස වාශේ තවත්ත ශනාශයකුත්ත
ශද්වල් ප්රකා කළා. ස වාශේම සිද්ෙ වුණ අ් පා්කේ කිකවා.
තම තමන්ත කරපු ශද්වල් කිකවා. මම නේ බත්ත පැකේ සක් වත්ත
ශබදන්තන ගිශේ නැහැ. මට කරන්තන තිබුශණ් ආණ්්ව්  හැටියට
අශේ කාර්ලයභාරය ශමාක් ද කියසා හඳුනාශගන ිවශ වෂශයන්තම
ගාල්ස ිනසවත්රි් කශේ ප්රාශද්ය ය ශල්කේ ශකාේඨාස ගණනාවක ස
කටයුු සේබන්තධීකරණය කරසා රජශයන්ත ස වාශේම ශවනත්ත
ප්රශද් වින්ත එන බ් භාණ්ඩ ආහාර සියල්ස කළමනාකරණය
කරසා ශබදාහරින එකයි. ිවශ වෂශයන්තම ශන දව ප්රාශද්ය ය
ශල්කේ ශකාේඨාසශේ ග්රාම නිසොරි වසේ 34ම ජසශයන්ත
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යටශවසා නායයෑේ සිද්ෙ වුණා. රජය හැටියට අපි ශේ වන ිවට ස
සිය දශදනාට ිවයළි සසාකය පවා දීසා අවසන්ත කර තිශබනවා. අපි
ස ගැන සුටු ශවනවා.
මම ජන්තමය සබූ ප්රශද් ය ප්රාශද්ය ය සභාශක සභාපතිවරයා
හැටියට කටයුු කළ ප්රශද් ය වන නාශගාඩ ප්රශද් යට තමයි දැඩි
ශසස - බරපතළ ශසස - හානි සිදු වුශණ්. ස ශපාසිසිය වුරට යට
වුණා. ප්රාශද්ය ය ශල්කේ කාර්ලයාසය යට වුණා. ස එ් කම බැංකු
සියල්සම යට වුණා. ශරෝහස ිවතරයි යාන්තතේ ඉුරු වුශණ්. අ්
තරමින්ත ස ශරෝහස ුළ ශජනශර්ලටරය්  තිබුශණ් නැහැ. ිවදුිය
ඇණහිටපු ස ශවසාශක අවුරුදු 36ක කාන්තතාව් 
වවසන
අපහසුතාව - ුණසවම ගැීමමට ඇති අපහසුව - නිසා ශරෝහසට ඇුළු
වුණා. නු ත්ත ිවදුිජනක යන්තත්රය්  ශනාතිබූ නිසා ස අවසවථාශක
කෘත්රිම වවසනය සබාදීමට අව ය උපකරණය ක්රියාත්තමක කරන්තන
පුළුවන්තකම තිබුශණ් නැහැ. ඉතාම අවාසනාවන්තත ශසස ඇය
අවසන්ත ුණසවම ශහළුශක අප දකිද්දීයි. මම දැකපු ඉතාම සංශකදී
අවසවථාව තමයි සක. ස ශමාශහාශත්ත අපි ක්රියාත්තමක ශවසා මහ
වුශර්ල ගිහිල්සා ශජනශර්ලටය්  ශගනැල්සා ශදනශකාටත්ත ප්රමාද
වැඩියි. "අ වවයා ගියාට පසවශසව ඉසවතාසය වහනවා" කියන කථාව
තමයි අපට මත්  වුශණ්. ශේ වාශේ තත්තත්තවකදී රජය්  හැටියට
අපි දැඩි ශසස සංශකගයට පත්තශවනවා. මෑත ඉතිහාසශේ ශගී
ගිය වසර 20ක පමණ කාසය්  ුළ - අපි ශද් පාසනය කරපු කාස
පරිච්ශේදශේ - ඉතාම බරපතළ වයසන සිදුවුණු ශබාශහෝ
අවසවථාවස අපි ස පිළිබඳව දැඩි ශසස අවොනය ශයාු  කළා.
ිවශ වෂශයන්තම ආපදා කළමනාකරණය පිළිබඳව කථා කරනශකාට
අපි එදාත්ත කිකවා ිනසවත්රි් ක මේටමින්ත ශනාශවයි අ් තරමින්ත
ප්රාශද්ය ය ශල්කේ ශකාේඨාස මේටමින්ත කමිටු පිහිටුවසා මාසිකව
ිවමර්ල නය්  කරසා ස ුළින්ත කරන්තන ඕනෑ ශමාක් ද කියන එක
තීරණය කිරීම සුදුසුයි කියසා. නු ත්ත ස සඳහා කටයුු කශළව
නැහැ.
අද නාමල් රාජප් ෂ මන්තීුමන්තසා යේ යේ රාජය තන්තත්රවසදී
සිද්ෙ වුණු යේ යේ අ්  දුණඬුකේ ගැන කථා කරනවා.
එුමන්තසාශේ පාසන කාස පරිච්ශේදය ුළ සුනාමි වයසනය සඳහා
සැබුණු ආොර ටික ශබදුශක ශකාශහාමද කියසා අපටත්ත ප්ර වන
කරන්තන තිබුණා. නු ත්ත අපි අද සවා කථා කරන්තශන්ත නැහැ.
මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි දකුශණ් එ්  ඇමතිවරශය් 
එුමාශේ ශගදර පාිවච්චි කශළව සුනාමිශේදී ජපානශයන්ත ආොර
ශසස සැබුණු ශජනශර්ලටරය.
ස ශජනශර්ලටරය නැතිවුණා;
ශහාරකේ කළා. සක ශහාරකේ කරපු ශවසාශක ශපාසිසිශේ
පැමිණිල්ස්  දැේමා. ස කරුණ උසාිවයට ගියා. ස ඇමතිවරයාශේ
බිරිඳ - ආර්ලයාව - උසාිවයට ගිහිල්සා කරුණු ඉිනරිපත්ත කළා.
ඇයශගන්ත ඇුණවා "ශේ ශජනශර්ලටරය ශකාශහන්තද?" කියසා.
සැබුණු තැන්  ගැන කියන්තන දන්තශන්ත නැහැ. "ශේක අපට
සුනාමිය නිසා ජපානශයන්ත සැබුණු ආොරය් " කියසා කිකවා.
මැති ඇමතිවරුන්තට ශනාශවයි සුනාමිය අවසවථාශක ආොර
සැබුශණ් මිනිසවසු ශවනුශවන්ත. සත්ත සමහරු ශමතැන කියනවා
රාජය තන්තත්රය කරන්තන ඕනෑ ශද්. ස නිසා මන්තීවරයාශේ
ඇමතිවරයාශේ ශගදරට ස බ් ශදනවාද නැද්ද කියන එක අපි
තීන්තදු කරන්තන ඕනෑ.

ඉරිසියාශවන්ත ශපශළන ඇතැේ ශකාටසව ශකශසල් ශගඩිවසට
ශල්බසය්  ගහසා ශබදසා තිබුණා. ශකසල් ශගඩි ශදකකට
ශමාකටද ශල්බසය්  ගහන්තශන්ත? එුමාට අව ය නේ ශල්බල්
ගහසා ශත්ත ශකාළ කිශසෝ එක්  එ් ක සීනි කිශසෝ එක්  එ් ක
හාල් කිශසෝ ශදක්  ශදන්තන තිබුණා. ඔය ුේටු ශදශ්  ශකශසල්
ශගඩියට ශල්බල් ගහන ුේටු ශදශ්  ශද් පාසනය්  අපි කශළව
නැහැ. ස නිසා තමයි මම කෑම ශබදන්තන ගිශේ නැත්තශත්ත. අපි
දන්තනවා ශේ රශේ අයශේ හැටි.
කවුරු ශමානවා කිකවාත්ත අනුර ප්රියදර්ල න යාපා මැතිුමාට
මම සවුතිවන්තත ශවනවා. එුමා සංකාශක ඉන්තනවාද කියන එක
ශනාශවයි වැදගත්ත. නිවැරින කළමනාකාරිත්තවය්  ඇුව ශහාඳ
සංිවොනාත්තමක වැඩ පිළිශවළ්  තිශබනවා නේ ජනාධිපති රශේ
හිටියත්ත නැතත්ත අගමැති හිටියත්ත නැතත්ත පාර්ලිශේන්තුශක එක
මන්තීවරශය්  හිටියත්ත නැතත්ත එම වැඩ පිළිශවළ ක්රියාත්තමක
කරන්තන පුළුවන්ත වැඩ යාන්තත්රණයකට අපි යන්තන ඕනෑ.
අතිගරු ජනාධිපතිුමාට මා සවුතිවන්තත වනවා. එුමා ිනසවත්රි් 
සේබන්තධීකරණ ිවශ වෂ කමිටු තියසා ගාල්සට මාතරට කළුතරට
රත්තනපුරයට ගිහිල්සා එුමාශේ ඍජු දායකත්තවය සබා දුන්තනා.
ගරු අගමැතිුමා ශේ රශේ හිටිශේ නැති වුණත්ත අව ය සිය ද
උපශදසව මැති ඇමතිවරුන්තට සබා දුන්තනා. අශේ ප්රශද් වසට මැති
ඇමතිවරු ඇිවල්සා යේ යේ උපශදසව දුන්තනා. එුමන්තසා ශේ
කටයුු අධී් ෂණය කළා; පසුිවපරේ කළා. ස අවසවථාශක ගරු
අනුර ප්රියදර්ල න යාපා මැතිුමා රශේ හිටිශේ නැති වුණත්ත එුමා
ආවාට පසවශසව ඇමතිවරයා හැටියට ඍජුව යේ යේ තීන්තදු ගත්තතාය
කියන කාරණය මා ශේ අවසවථාශක සිහිපත්ත කරන්තන ඕනෑ.
වැඩ බසන ඇමතිවරයා හැටියට ගරු දුශන්තෂව ගන්තකන්තද
මැතිුමාත්ත ස ් තිය සබා දුන්තනා. තමන්තශේ ඇමතිවරයා පාවා
දීසා "එුමා නැහැ මම තමයි ශේ රශේ හිටිශේ" කියන්තශන්ත නැතිව
ඇමතිුමා ආර් ෂා කරමින්ත එුමා කටයුු කළා. ස තමයි ජාතික
ආණ්්ව්  හැටියට ඉිනරියට ශගනයන අශේ ප්රතිපත්තතිය.
එදා සුනාමි ශේදවාචකය ශවසාශක ගාල්ශල් මාතෘ ශරෝහස් 
හදන්තන ශහල්ු ේ ශකෝල් පදනශමන්ත මිියන 3 000්  දුන්තනා. අද
ශවන ුරු ශේ මිියන 3 000ට වුණු ශදය්  නැහැ.
ජනාධිපතිුමාශේත්ත අගමැතිුමාශේත්ත රාජිත ශසවනාරත්තන
මැතිුමාශේත්ත ් තිය ුළින්ත අද ස මාතෘ ශරෝහස ඇඳන්ත 600් 
සහ සයාගාර 6්  සහිතව ඉින ශවනවා. 207 ශවනශකාට එය
ිවවෘත කරනවා. එය දකුණු පළාශත්ත පමණ්  ශනාව දකුණු
ආසියාශක තිශබන ිව ාසම ශරෝහස බවට පත්ත ශවනවා. ස සඳහා
යූශරෝ මිියන ගණන්  වැය ශවනවා.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්තීුමා තව ිවනාඩි ශදකකින්ත ඔබුමාශේ කථාව
අවසාන කරන්තන.

ගුණ විවේපාල වහට්ටටිණරච්චි මහතා
ගරු වජිර අශබ්ලවර්ලෙන මැතිුමාට ශමතැනදී ශචෝදනා එල්ස
කළා. ගරු ගයන්තත කරුණාතිසක මැතිුමාටත්ත ශචෝදනා එල්ස
කළා. පිඟන්ත ශසෝදන මිනිහා අතින්ත පිඟන්ත කැශඩන ශකාට ඔුණ
ශචෝදනාවට ස් ශවනවා. ස වාශේ එුමන්තසාටත්ත ශචෝදනා එල්ස
කළා.
වජිර අශබ්ලවර්ලෙන මැතිුමා ිනසවත්රි් කය ශවනුශවන්ත
ශනාශවයි සමසවත රශේම ඇති ූ  ශේ ආපදා තත්තත්තවශේදී යේ
ශසවවාව්  කළා. එුමා "වජිර අශබ්ලවර්ලෙන" කියසා ශනාශවයි
සවවශද් කටයුු අමාතයාං ශේ ශල්බසය ගහශගනයි ගිශේ.
ගයන්තත කරුණාතිසක මැතිුමාශේ වැඩ නුරුසවසන එුමා ගැන

(மொண்புமிகு விரஜபொல தஹட்டிஆரச்சி)

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)

ශහාඳයි.
ඊශේ-ශපශර්ලදා රූපවාහිීම නාිකාවක ිවකා ය ශවනවා මම
දැ් කා සුනාමිශයන්ත පසුව යූශරෝ මිියන 30්  ිවයදේ කළ යේ
යේ සංඥා නිකුත්ත කරන වයාපෘතිය ගැන. මම හිතන හැටියට
අවුරුද්ශදන්ත ශදශකන්ත සක සේපූර්ලණශයන්තම පැත්තතකට ගිහිල්සා
තිශබනවා. ශනළුව ප්රාශද්ය ය සභාවට සබා දීපු ශබෝේටුව සවටාේ
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පාර්ලිශේන්තුව

[ගරු ිවශේපාස ශහේටිආරච්චි මහතා]

වුශණ් නැහැ. ස නිසා ශේ කටයුු නිවැරිනව කළමනාකරණය
කරන්තන ඕනෑ. ස වාශේම වුශරන්ත යට ශවන ප්රශද් වස
ශපාසිසිවසට ශබෝේටුව්  ශදක්  ශදන්තනට ඕනෑ; ප්රාශද්ය ය
සභාවසට ශදන්තනට ඕනෑ. කංචන ිවශේශසවකර මැතිුමා කථා
කරසා මහ ශසාකුවට කිකවා "අපි මාතර ිනසවත්රි් කශේ හැම
තැනකටම දීසා තිශබනවා" කියසා. මම නේ දන්තශන්ත නැහැ ස
කාරණය. අශේ ිනසවත්රි් කශේ නේ අතරින්ත පතර තැනකට ශදකකට
දීසා තිශබනවා. ශේ වයසනයට ශගාදුරු ශවච්ච ප්රශද් වසට සවා
සැබුශණ් නැහැ.
මම තව කාරණය්  කියන්තන කැමැතියි. පාර්ලිශේන්තුව ුළ
අද හැම ශකශනකුශේම ප්රාර්ලථනාව වන්තශන්ත වශන්ත වන
හුශරකුටවත්ත ශමවැනි වයසනය්  ඇති ශනාශකවා! කියසායි.
එශහම නේ අපි ඔ් ශකෝටම එකුශවන්තන පුළුවන්ත එ් තරා
අවසවථාව්  අද පැමිණ තිශබනවා. ශමතැන තිශබන්තශන්ත ශ්රීසනිපද
යූඑන්තපීද ශේීපීද ටීඑන්තසද කියන ප්ර වනය්  ශනාශවයි.
මැශරනශකාට හැම ප් ෂශේම මිනිසුන්ත මැශරනවා. ගිං ගඟ
ශදශගාඩතසා යනශකාට අපට ගඟ තරණය කරන්තන පුළුවන්ත
ශබෝේටුව්  තිබුශණ් නැහැ. නාිවක හු දාව පවා ගිශේ නැහැ.
Horsepower 40 ශබෝේටුවටත්ත යන්තන බැරි වුණා. ස නිසා තමයි ස
අවතැන්ත වුණු අය ළඟට ඉ් මනින්ත ළඟා ශවන්තන බැරි වුශණ්.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්තීුමා කථාව අවසාන කරන්තන.

ගුණ විවේපාල වහට්ටටිණරච්චි මහතා

(மொண்புமிகு விரஜபொல தஹட்டிஆரச்சி)

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)

මූසාසනාරුඪ ගරු මන්තීුමනි අවසාන ව ශයන්ත මම තව
ිවනාඩිය්  ගන්තනවා. ශමාකද ු ින්ත කිකවා ිවනාඩි 75ක කාසය් 
සබා ශදනවා කියසා.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

නැහැ ගරු මන්තීුමා. ඔබුමාට තිබුශණ් ිවනාඩි 8ක
කාසය් . ඔබුමා කථාව අවසන්ත කරන්තන.

ගුණ විවේපාල වහට්ටටිණරච්චි මහතා

(மொண்புமிகு விரஜபொல தஹட்டிஆரச்சி)

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)

ස නිසා ප් ෂ ිවප් ෂ සිය ද මැති ඇමතිවරු සමඟ අපි
එ් තරා කතිකාවතකට යන්තන ඕනෑ. ගරු ආශු මාරසිංහ
මැතිුමාත්ත ස අදහස තමයි ප්රකා කශළව. මම එුමාට සවුතිවන්තත
ශවනවා. ස වාශේම ත්රිිවෙ හු දාව ඇුළු ශපාසිසියටත්ත අතිගරු
ජනාධිපතිුමාශේ
ඉඳසා
ශේ
රශේ
සිය ද
මහජන
නිශයෝජිතයන්තටත්ත මා සවුතිවන්තත වනවා.
ස ිවතර්  ශනාශවයි ිවශ වෂශයන්තම මා නිශයෝජනය කරන
ගාල්ස ිනසවත්රි් කශේ එසව.ස. ශකාඩිකාර ිනසවත්රි්  ශල්කේුමා ප්රු ඛ
ප්රාශද්ය ය ශල්කේ ශකාේඨාස 7 ශල්කේවරු වැඩ කළා. ග්රාම
නිසොරිවරයාශේ සිට සමෘද්ධි නිසොරි කෘිකර්ලම පර්ලශේෂණ
නිසොරි ඇුළු සිය ද සංවර්ලෙන නිසොරින්ත වැඩ කළා. නු ත්ත
අ්පා්කේ සිද්ෙ වුණා. සමහර ග්රාම නිසොරින්ත ගංවුරන්ත
යටශවසා හිටිශේ. ඔවුන්තට කාර්ලයාසයට එන්තන බැහැ. එශහම
සිදුීේ තිබුණා. සමහර ප්රාශද්ය ය ශල්කේවරුන්තශේ ශේ යට ශවසා
ස මනුෂයයාටත්ත එන්තන බැහැ. ස වාශේ තැන්තවස යේ යේ ශද්වල්
සිද්ෙ වුණා.
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සිද්ෙ වුණු ශද් පිළිබඳව ප වචාත්ත පරී් ෂණය්  කරසා නැවත
ශමවන්ත ශදය්  සිද්ෙ ශනාවන්තනට ශේ කථා කළා වාශේ ිවයදේ
කළා වාශේ වහාම ක්රියාත්තමක වන පරිින කටයුු කරන්තන ඕනෑ.
ඉිනරි අනාගතශේ ශමවන්ත ශදය්  සිද්ෙ ශනාවන ආකාරශේ
යේකිසි පැහැිනි වැඩ පිළිශවළ්  සකසව කරන්තනට ඕනෑ. කින්ත
ඇති ූ  වයසන එ් ක බසසා සවාශේ පූර්ලවාදර්ල අරශගන අවතැන්ත
ූ  අයට වහාම ඉඩේ සබාදීසා ශගවල් හදසා ශදන්තන කටයුු
කරන්තන ඕනෑ. ශසාතරැයි ශපේටිශේ ඉඳසා වේටි අේමාශේ ඉඳසා
පසුරු කශඩ් ඉඳසා අතන ශමතන ආේප කඩ දාශගන හිටපු
මිනිහාශේ ජීිවතය පවා අපි ශගාඩ ගන්තනට ඕනෑ. හැශමෝටම
සහන ශදන වැඩ පිළිශවළ්  ශේ රජය යටශත්ත ඉෂවට කරන්තන
ඕනෑ. ස ශවනුශවන්ත අපි කැපශවන්තනට ඕනෑ කියන කාරණය
මත්  කරමින්ත මා නිහඬ වනවා.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීළඟට ගරු නිශරෝෂන්ත ශේමරත්තන මන්තීුමා. ඔබුමාට
ිවනාඩි 8ක කාසය්  ශවන්ත ී තිශබනවා.

[අ.භා. 9.28]

ගුණ එස්. වේමරත්න මහතා

(மொண்புமிகு எஸ். பிரரமரத்ன)

(The Hon. S. Premarathna)

මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි මට ශේ අවසවථාව සබාදීම
සේබන්තෙශයන්ත ඔබුමාට ශබාශහාම සවුතියි. ශේ ඇති වුණු
සවවාභාිවක
වයසනය
ගැන
අද
ශබාශහෝ
ශවසාව් 
පාර්ලිශේන්තුශක ිවවාද කරමින්ත හිටියා. මහා වයසනයකට පසවශසව
අපි අද ශේ පාර්ලිශේන්තුශක දී ස ගැන කථා කරනවා.
මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි මම මාතර ිනසවත්රි් කශේ
මහජන නිශයෝජිතශය් . අශේ ිනසවත්රි් කශේ ශදනියාය ශකාශන්ත
සිට ශමාරවක ඉඳසා අකුරැසවස පසු කරශගන වැිගම ද් වාත්ත
අශන්  පැත්තශතන්ත ඌරුශබා් ක පසවශගාඩ හ් මණ ඉඳසා
කඹුරුපිටිය තිහශගාඩ බණ්ඩත්තතර ඉඳසා වටශගදර ුඩාව
හිත්තතැටිය යට කරශගන නිල්වසා ගඟ ඔසවශසව ශේ මහා ජස කඳ
ු ුණදට යන ශකාට අශේ ිනසවත්රි් කශේ ජීිවත ගණනාව්  නැති
වුණා. පවුල් ගණනාවකට උන්තහිටිතැන්ත අහිමි වුණා. මාතර
ිනසවත්රි් කශේ දරුවන්ත ගණනාව්  අනාථ වුණා.
මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි මට ශේ ශවසාශක පුංචි
කාසශේ අහපු කථාව්  මත්  ශවනවා. එක මරණය්  එක
ජීිවතය්  පිළිබඳ කථාව් . "මරණය්  කියන්තශන්ත ශේවාචකය් .
ජීිවත සියගණන්  කියන්තශන්ත සංඛයා ශල්ඛනය් " කියසා මම
අහසා තිශබනවා. සක තමයි අද ශේ ශවසා තිශබන්තශන්ත. ජීිවත සිය
ගණන්  අහිමිීම අද සංඛයා ශල්ඛනය්  ිවතර්  බවට පත්ත
ශවසා. අද සක සංඛයා ශල්ඛනය්  ිවතරයි. අපි කියන්තශන්ත
"මැරුශණ් ශමච්චරයි" කියසා ිවතරයි. මූසාසනාරූඪ ගරු
මන්තීුමනි හැබැයි ශේ රශේ මිනිසවසු ගැන මශේ හිශත්ත මහා
ශකදනාව්  තිශබනවා. ශේ මිනිසවසුන්තට පක කියන හැඟීම මශේ
හිශත්ත තිශබනවා. අපට ශේ ශගෞරවීමය පාර්ලිශේන්තුවට එන්තන
මනාපය ගහසා අශේ ප් ෂයට ඡන්තදය දීපු මිනිසවසු ගැන මශේ
හිශත්ත සංශකදීතාව්  තිශබනවා. ස මිනිසවසුන්තට ශේ ඉරණම අත්ත
ශවන්තශන්ත ශද් පාසනඥයන්ත වන අපි නිවැරැින තීන්තදු ශනාගත්තත
නිසායි.
ශේ මහා වයසනය ඇති වුණු ශවසාශක ඉඳසා රාජය අං ය
මැිනහත්ත ශවන්තනට කින්ත ස ිවපතට පත්තූ වන්තට පිහිට වන්තනට
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ු ින්තම ශපරු ණ ගත්තශත්ත තමන්තශේ ශගදර යට ශනාවුණු
ශගදරට පසව කන්තද කඩා ශනාවැටුණු ගශේ මිනිහායි. පන්තසශල්
නායක හාු දුරුවන්ත තමයි එම කටයුත්තතට ශපරු ණ ගත්තශත්ත.
පන්තසශල් හාු දුරුවන්තටත්ත ගශේ ආදරණීය මිනිසවසුන්තටත්ත
ස
ශවනුශවන්ත මම මශේ ශගෞරවීමය ප්රණාමය ශේ ශවසාශකදී
ු ින්තම පුද කරනවා. තු න්තනාන්තශසවසා ිවපතට පත්ත ජනතාව
ශවනුශවන්ත උපකාර කිරීශේ කටයුත්තත ු ින්තම කරට අරශගන
මිනිසවසුන්තට අත්ත ශවච්ච එම ඉරණමට තු න්තනාන්තශසවසා
මැිනහත්තීම පිළිබඳව මශේ ශගෞරවීමය ප්රණාමය පුද කරනවා. ස
වාශේම මාතර ිනසවත්රි් කශේ ගරු ඩසසව අසහේශපරුම අශේ
ිනසවත්රි්  නායකුමා අද උදෑසන ශේ පාර්ලිශේන්තුව අමතමින්ත
මාතර ිනසවත්රි් කශේ සිය ද සවථාන පිළිබඳව දැනුවත්ත කළා. මාතර
ිනසවත්රි් කශේ තිහශගාඩ ප්රාශද්ය ය ශල්කේුමාශේ සිට පසවශගාඩ
ප්රාශද්ය ය ශල්කේුමියශේ ඉඳසා ු ළු ිනසවත්රි් කශේම ප්රාශද්ය ය
ශල්කේුමන්තසාට ශගෞරවීමය සවුතිය පුද කළා. රාජය ශසවවයට
ශගෞරවීමය ප්රණාමය පුද කළා.
ගරු ඩසසව අසහේශපරුම
මැතිුමා පුද කළ එම ප්රණාමය මමත්ත ශේ ශවසාශක සවීර
කරනවා. ස පිළිබඳව කථා කරන්තන මම වැඩි ශකසාව්  ගන්තශන්ත
නැහැ. ශමාකද මට තිශබන්තශන්ත සීමිත කාසය්  නිසා.
මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි 2003 අවුරුද්ශද් මා පාසල්
ශිෂයයකු ිවධියට
පාසල් කාසය නිමා කරසා ිව ව
ව ිවදයාස
අෙයාපනය සබන්තන ඉන්තන ඔන්තන ශමන්තන තිබියදී අශේ නිවස
ගංවුරට හසු වුණා. හරියටම 2003 මැයි 79 වැනිදා අශේ නිවස
නාය ගියා. එවකට පැවැති ආණ්්ව සබා දීපු රුපියල් ස් ෂයක
වන්තින ු දස සබාගත්තත පවුසක දරුශව්  මම. අපට දීපු රුපියල්
ස් ෂශයන්ත ඉඩම පිටුපස ගල්වින්ත තාේපය්  බැඳසා එතැන ශේ
හැදුවා. භූ ිවදයා අං වින්ත කිකවා අශේ ශගදර නාය යන්තශන්ත නැහැ
කියසා. හැබැයි ශමවරත්ත අශේ ශේ ඉසවසරහා මහා පසව කන්තද නාය
ගිහිල්සා තිශබනවා. මශේ කාර්ලයාසය තිශබන තැන නාය ගිහිල්සා
තිශබනවා. ශේක තමයි දැන්ත තිශබන තත්තත්තවය. අශේ ගශේ පවුල්
55්  අනාර් ිත තත්තත්තවශේ ඉන්තනවා. ස පවුල් 55ම
අනාර් ිතයි. නු ත්ත ඔවුන්තට යන්තන තැන්  නැහැ. ඔවුන්තට
තවමත්ත යන්තන තැන්  දීසා නැහැ.
අතිගරු ජනාධිපතිුමා මාතරට ආපු ශවසාශක මාතර ිනසවත්රි් 
ශල්කේ කාර්ලයාසශේ පැවැති රැසවීශේ දී යේ කාරණා පිළිබඳව මම
එුමාව දැනුවත්ත කළා. ශේ ශවසාශක මාතර ිනසවත්රි් කය ඇුළු
ප්රශද් වස තම නිවාස නාය ගිය ගංවුරට හසු වුණු මිනිසවසුන්තට
පළු ශවන්තම ඕනෑ කරන්තශන්ත මානසික නිදහස බවත්ත ඔවුන්තව
මානසිකව ිනයුණු කිරීම කළ යුුයි කියසා මම කිකවා. ඔවුන්ත
වැටිසා සිටින තැනින්ත උඩට එන්තශන්ත ශකාශහාමද කියන එක ගැන
ඔවුන්තව දැනුවත්ත කිරීමයි කළ යුුව තිශබන්තශන්ත මූසාසනාරූඪ ගරු
මන්තීුමනි. සමහර අයට නැතිවුශණ් තමන්තශේ ශගදර නාය ගිශේ
තමන්තශේ කඩය නැති වුශණ් කුසවසිය ශවන්තනට පුළුවන්ත. හැබැයි
අවසානශේ දී ස නැතිීම ස අහිමිීම බරපතළ ශසස බසපෑශක ස
ශගදර සිටින පාසල් දරුවටයි. නැති වුශණ් ශදමවුපියන්තශේ
ශද්ශපාළ තමයි. හැබැයි ස සිය ද අහිමිීේවස අවසාන ප්රතිලසය
බසපෑශක ස ශගදර සිටින දරුවාටයි.
මූසාසනාරූඪ ගරු
මන්තීුමනි මාතර ිනසවත්රි් කශේ
ජනතාවශේ ජන ජීිවතය
බින්තදුවට වැටිසා ඉවරයි. මාතර ිනසවත්රි් කශේ වයාපාරිකයන්ත තමයි
ශසෝකශේ ශකාශහව ගියත්ත මාතර වයාපාරිකයන්ත කියසා
හැඳින්තූ ශක. හැමදාමත්ත අභිශයෝගවසට ු ුණණ ශදමින්ත තමන්ත
වැටිසා සිටි තැනින්ත උඩට එන්තන පුළුවන්ත හයිය්  මාතර
ිනසවත්රි් කශේ වයාපාරිකයන්තට තිබුණා. අද ශමාරවක ඉඳසා
පිටබැද්දර අකුරැසවස කඹුරුපිටිය තිහශගාඩ වටශගදර ඇුළු
මාතර ිනසවත්රි් කශේම සියයට 50කට වැඩි වයාපාරිකයන්තශේ
වයාපාර කඩාශගන වැටිසා. තමන්තශේ වයාපාරය නැවත වැටිසා
පටන්ත ගන්තශන්ත ශකාතැනින්තද කියසා හිතාගන්තන බැරි තත්තත්තවයක
ඔවුන්ත සිටිනවා.
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මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි ශේ වයාපාරිකයන්තට
නැඟිටින්තන අවසවථාව අපි හදසා ශදන්තන ඕනෑ. ශේ ආණ්්ශවන්ත
මම ශගෞරවශයන්ත ඉල්සා සිටිනවා ශේ වයාපාරිකයන්තට ආශයත්ත
සැරය්  තමන්තශේ වයාපාර පටන්ත ගන්තන පුළුවන්ත ආශයෝජන
අවසවථාව්  හදසා ශදන්තන කියසා. එශහම නැත්තනේ ණය
වයාපෘතිය්  හරි ඔවුන්තට හදසා ශදන්තන කියන ශගෞරවීමය ඉල්සිම
කරනවා.
මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි ස එ් කම ශේ කාරණය
පිළිබඳවත්ත මත්  කරන්තන මා කැමැතියි. සමහර ර් ෂණ සමාගේ
ර් ෂණයට අදාළ වන්තින ශගීශේදී ඇතැේ ශවසාවට සාොරණ
ශනාවන අයුරින්ත ක්රියා කරනවා. රත්තනපුර ිනසවත්රි් කශේ සක සිදු
වනවා. මම ශේ අවසවථාශක දී එම ර් ෂණ සමාගේවස නේ
කියන්තශන්ත නැහැ. හැබැයි ශමම ශගෞරවීමය පාර්ලිශේන්තුශක දී
මම කියනවා ර් ෂණ සමාගේ නිසි ිවධියට වන්තින ශගීේ
ශනාකශළාත්ත එම ර් ෂණ සමාගේවස නේ ශහළි කරසා නැවත
ශේ රශේ මිනිසුන්ත ශවනුශවන්ත එම ර් ෂණ ආයතනවසට
ක්රියාත්තමක ශවන්තන බැරි තැනට නිවැරින වැටහීම්  ශේ රශේ
මිනිසුන්ත ශවත ඇති කරනවා කියන එක. මනුසවසකම නැත්තනේ ස
ආයතනශේ ිනග පළස අපට අදාළ නැහැ. ස ආයතනශේ
අයිතිකාරයා කවුද කියසා අපට අදාළ නැහැ. අපි ශහායන්තශන්ත එම
ආයතනශේ මනුසවසකම පමණයි. එම නිසා ර් ෂණ සමාගේවසට
අපි කියනවා වන්තින ශගීේ නිසි ිවධියට කරන්තන; එශහම නැත්තනේ
තු න්තනාන්තශසවසාශේ සමාගශේ නම එ් කම අපි ශේ
පාර්ලිශේන්තුශක දී ශහළි කරනවා කියන එක.
මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි සියඹසාශගාඩ ප්රශද් ශේ
අේමා ශකශනකු වහ බීසා ශේ වන ශකාට මාතර මහ ශරෝහශල්
ඉන්තනවා. මීට මාස ශදකකට කින්ත මහ නියඟය්  තිබුණා. ස
ිනනවස එම අේමාශේ ශත්ත වත්තත කවුරුන්ත ශහෝ ගිනි තියසා
අ් කර එකහමාරක ශත්ත ඉඩම පිච්ුණා. ඇයට ශත්ත වත්තත නැති
වුණා. ඊට මාස ශදකකට පසවශසව ගංවුර ආවා. ශගදර තිබුණු  දණු
ශපාශසාත්තශත්ත ඉඳසා; පුටුශක ඉඳසා ිවදුි උපකරණය ද් වා
සියල්ස නැති වුණා. අවසානශේ ස අේමා වහ බිකවා. ශේ වන
ශකාට ස අේමා මාතර මහ ශරෝහශල් ප්රතිකාර සබනවා.
මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි ශමාරව් කන්තද නාය ගියා.
එක අේමා ශකශන්  factory එශ්  වැඩ කරමින්ත සිටිශේ. දරුශවෝ
ශදශදනායි මහත්තතයායි පසව කන්තදට යට වුණා. එක දරුශව් 
ිවතරයි ශහායා ගත්තශත්ත. Factory එශ්  වැඩ කරමින්ත සිටි නිසා ස
අේමාශේ ජීිවශත්ත ශබ්ලරුණා. ස අේමා දැනට ඉන්තශන්ත ශමාරවක
ඉසවශකෝශල්. මම ගිහිල්සා කථා කළා. ස අේමා මශගන්ත අහනවා
"මහත්තතශයෝ තව දවසව 2-3 කින්ත ශේ ඉසවශකෝශසන්ත අපට ශගදර
යන්තන කියාිව. මම ශකාශහවටද යන්තශන්ත? කියසා. ස අේමා
අහනවා "මම ශකාශහවටද යන්තශන්ත?" ු සාසනාරූඪ ගරු
මන්තීුමනි මම සකයි එදා ජනාධිපතිවරයාට කිකශක ස
මිනිසුන්තශේ මනස හදන්තශන්ත නැුව ස මිනිසුන්තට ජනාධිපති
මන්තිනරය දුන්තනත්ත වැඩ්  නැහැ කියසා. නු ත්ත තවමත්ත මාතර
ිනසවත්රි් කශේ එශහම වැඩ පිළිශවළ්  ක්රියාත්තමක ශවසා නැහැ.
ජනාධිපතිවරයා එවශල්ම ිනසාපතිවරයාට කිකවා ශේ ගැන
ශහායසා බසන්තන කියසා. මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි මම
කියන්තශන්ත ස මිනිසුන්තශේ මානසිකත්තවය හදන්තශන්ත නැුව රජ
ශගදර දුන්තනත්ත වැඩ්  නැහැ. ස මිනිසුන්තශේ ඔළුව හදන්තන. ස
දරුවන්තශේ ඉසවශකෝස නැති ශවසා. මාතර ිනසවත්රි් කශේ ඉසවශකෝස
ිව ාස ප්රමාණය්  ිවනා ශවසා. ස දරුවන්තට නැවත පටන්ත ගන්තන
තැන්  නැුව ඉන්තනවා. අපි ගිහිල්සා ස දරුවන්තශේ morale එක
හදන්තන ඕනෑ "පටන්ත ගනින්ත; නැඟිටින්තන පුළුවන්ත; නැඟිටිු ."
කියසා. සකට උදාහරණය දුන්තනා ශමාරවක ඉසවශකෝශල්
ිවදුහල්පතිවරයා. ස ිවදුහල්පතිවරයාට කියසා තිබුණා "සඳුදා
ඉසවශකෝශල් පටන්ත ගන්තන එපා. ශවන දවසක පටන්ත ගන්තන"
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කියසා. ිවදුහල්පතිවරයා මට කිකවා. මම කිකවා "ිවදුහල්පතිුමනි
මම මිනිසවසු ටික්  එ් ක එනවා. ශකාශහාම හරි සඳුදා
ඉසවශකෝශල් පටන්ත ගනිු " කියසා. මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි
ශේ ශවසාශක ශේ රටට ඕනෑ නැඟිටින්තන
් තිය ශදන
පරේපරාව්  මිසක පසවසට අිනන පරේපරාව්  ශනාශවයි. රජශේ
වගකීම ශවන්තන ඕනෑ ස මිනිසුන්ත ෙනාත්තමකව ඊළඟ අඩියට
උසවසසා තබන එක මිස ස මිනිසුන්ත මානසිකව ඇදසා දමන එක
ශනාශවයි.
ශේ ආණ්්ශක සිටින ඇමතිවරුන්තශගන්ත මා ඉල්සිම්  කරනවා.
ශේ ආණ්්ශක ශ්රී සංකා යූඑන්තපී කියසා ප් ෂ ශදකක මැති
ඇමැතිවරු ඉන්තනවා. හැබැයි එක මිනිහාටයි පාරට බහින්තන
පුළුවන්ත වුශණ්. ස පාිත ශතවරේශපරුම. සංකාශක ිවපතට පත්ත
වුණු ඕනෑම ගමකට යන්තන පුළුවන්ත එකම මනුෂයයා පාිත
ශතවරේශපරුමට ිවතරයි. ස ශවන ශමාක් වත්ත නිසා ශනාශවයි
ශතවරේශපරුමශේ මනුසවසකම නිසායි. සක මිනිසුන්ත දැ් කා.
ිවපතට පත්ත වුණු ගමකට යන්තන පුළුවන්ත ආණ්්ශක එකම මනුෂයා
පාිත ශතවරේශපරුම නිශයෝජය ඇමතිවරයා ිවතරයි. අශේ
දරුශව්  කවදා ශහෝ දවසක කිකශවාත්ත "තාත්තශත්ත මිනිසුන්ත අතශර්ල
මනුසවසකම තිශබන ඇමතිවරයකුශේ ශගදරට එ් ක යන්තන"
කියසා අපි එ් ක යන්තශන්ත පාිත අයියාශේ ශගදරටයි. සක තමයි
ඇත්තත. ශේ ආණ්්ශක පාරට බහින්තන පුළුවන්ත එකම මනුෂයා
පාිත ශතවරේශපරුම නිශයෝජය ඇමතිවරයා ිවතරයි.
කඳවුරුවසට ගිය සමහර ඇමතිවරුන්තට සරම ඉසවසුවා. සක තමයි
ඇත්තත. මම තු න්තනාන්තශසවසාට කියනවා චරශල්ඛ ශබාරු ශෂෝ
ඕනෑ නැහැ. අද සවවශද් කටයුු ඇමතිවරයා අවුරුදු 60 ගණන් 
90 ගණන්  පරණ ශපාත්  ිනගු කළා. මූසාසනාරූඪ ගරු
මන්තීුමනි ශේ හැමශද්ම යාවත්තකාසින ශවන්තන ඕනෑ කියසා මම
කියනවා. අපි අවුරුදු 90 ගණනකට කින්ත ගත්ත සමහර තීන්තදු දැන්ත
ශවනසව කරන්තනට සිදු ශවසා තිශබනවා. ගේමාන ශවනසව ශවසා;
ජනගහනය ශවනසව ශවසා. අපි අව ය තීන්තදු තීරණ ගන්තන ඕනෑ.
හැබැයි සවා යාවත්තකාසින ශවන්තනට ඕනෑ; අදට ගැළශපන්තන
ඕනෑ.
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අහනවා "ශේවා සතයද?" කියසා. ස අනාවැකි ගැන ශේ රශේ
මිනිසුන්තට පිළිගැීමම්  තිශබනවාද? නැහැ මූසාසනාරූඪ ගරු
මන්තීුමනි. ගරු ඇමතිුමා වාශේම ශේ රජශේ ශබාශහෝ
ඇමතිවරු කථා කශළව සවවාභාිවක ිවපත්ත කියන්තශන්ත ඔශහව වැශටන
සවා ිවධියටයි.
මූසාසනාරූඪ මන්තීුමනි වාහනය්  අතට ගත්තතාම
සාමානයශයන්ත ශහාඳ ඩ්රයිවර්ල ශකශන්  නේ බසනවා ශේ
වාහනශේ ශේ්  තිශබනවාද ුණළං තිශබනවාද වුර තිශබනවාද
ශතල් තිශබනවාද කියසා. නිකේම නිකේ ඇමති පුටුශක වාඩි
වුණාට ඇමතිවරශය්  වන්තශන්ත නැහැ. අ් තරමින්ත බසන්තන ඕනෑ
ශේ අමාතයාං ශයන්ත සිදු ී තිශබන වැරැින ශමානවාද ශේ
අමාතයාං යට කරන්තන තිශබන යුුකේ ශමානවාද කියසා. ස
සේබන්තෙශයන්ත අතගහසාවත්ත නැහැ. මට කියන්තන තිශබන්තශන්ත
ශමච්චරයි. ශේ රශේ මිනිසවසු පක ශේ රශේ මිනිසවසු පක කියසායි.
සමහර රටවස හෘදය සා් ියට වග කියන ඇමතිවරු ශේ
වනශකාට ඉල්සා අසවශවසා ඉවරයි මූසාසනාරූඪ ගරු
මන්තීුමනි. ස ඇමතිවරයා මම නේ ශේ පාර්ලිශේන්තුශක
ඉන්තශන්තත්ත නැහැ ශේ පාර්ලිශේන්තුශවනුත්ත ගිහිල්සා ඉවරයි. ශේ
රශේ මිනිසවසු බසාශපාශරාත්තු වන්තශන්ත සතයය සහ අවංකකම
ිවතරයි. ශේ රශේ ජනාධිපතිවරයාට හා අගමැතිවරයාට
තිශබන්තශන්ත ශවනත්ත වැඩ ටික් . එුමන්තසාට සවවාභාිවක ිවපත්ත
නවත්තවන්තන ඕනෑ නැහැ. ශ්රී සංකා නිදහසව ප් ෂය මශේ කර
ගන්තනයි යූඑන්තපී එශ්  බසය තර කරගන්තනයි ිවතරයි ශේ
ආණ්්වසට ඕනෑ. මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි ශේ
නායකයින්තට වඩා ද් ෂ නායකයින්ත අශේ රශේ සමහර පාසල්වස
පන්තති නායකයින්ත ව ශයන්ත ඉන්තනවාය කියසා මා කියනවා. ශේ
නායකයින්තට වඩා ද් ෂ අය සමහර පාසල්වස පන්තති නායකයින්ත
ව ශයන්ත ඉන්තනවා.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්තීුමනි ඔබුමාට නියමිත කාසය අවසානයි.

ගුණ එස්. වේමරත්න මහතා

(மொண்புமிகு எஸ். பிரரமரத்ன)

(The Hon. S. Premarathna)

මූසාසනාරූඪ
ගරු
මන්තීුමනි
එක
අවසවථාවකින
ඇශමරිකාශක ඩැශකෝටා ප්රාන්තතශේ කාසගුණ ිවදයා අං ය දැනුේ
දුන්තනා "තව මාස එකහමාරකින්ත අශේ ප්රාන්තතය අඩි 4කින්ත යට
වනවා" කියසා. ස ශවසාශක උුරු සහ දකුණු ඩැශකෝටා
ප්රාන්තතවස රාජය ිව වවිවදයාසවස ශිෂයශයෝ 73 000්  එළියට
ආවා. සති ශදක්  ිව වවිවදයාසවසට නිවා් දුන්තනා. 73 000් 
ශිෂයශයෝ එක දවසකට වැි ශකාේට 60 000්  හදසා ඩැශකෝටා
ප්රාන්තතය වශේට අඩි 6ක බැේම්  හැදුවා. යට වනවා කිකශක අඩි
හතරයි. සති ශදකකින්ත ගැුණවා අඩි හයක වැි පවුර් . ඩැශකෝටා
ප්රාන්තතය ශබ්ලරුණා.
මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි අශේ රශේ කාසගුණ ිවදයා
අං පිළිබඳව සේජා ශවනවා. මම කියන්තනේ අත්ත දැකීම් . අශේ
මාෙය ආයතනයක නිශකිනකාව්  හිටියා. එම නිශකිනකාව අපට
කියා තිශබනවා "මම කාසගුණය සේබන්තෙව news කිකව දවසට
පසුවදා මශේ දරුශවෝ ඉසවශකෝශල් යන්තන බැහැ කියනවා" කියසා.
කාසගුණය සේබන්තෙව news කියපු දවසට පසුවදා ඇයශේ
දරුශවෝ ඉසවශකෝශල් යන්තශන්ත නැහැ. ඇයි කියසා ශහායසා බසද්ින
තමයි දැනගත්තශත්ත
නිශකිනකාවශේ දරුවාට යාළුශවෝ ිවහිළු
කරනවා "ඔයාශේ අේමා හැම දාම කියන කාසගුණ අනාවැකි
ශබාරු. ඔය ශගාල්සන්තශේ අේමා කියන්තශන්ත පේටපල් ශබාරු"
කියසා. ු සාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි ශේක අවුරුදු 20කට වඩා
පරණ කථාව් . නු ත්ත තවමත්ත කාසගුණ ිවදයා ශදපාර්ලතශේන්තුව
ශවතින්ත නිකුත්ත කරන අනාවැකි පිළිබඳව අපි ආශයමත්ත සැරය් 

මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි අවසාන ව ශයන්ත මා ශේ
ආණ්්වට කියනවා ශේ රශේ මිනිසුන්ත නිසා නිශරෝෂන්ත
ශේමරත්තන ඇුළු අශේ කණ්ඩායම අත්ත ශදකම උසවසා ආණ්්වට
සහශයෝගය ශදනවාය කියසා. ස සහශයෝගය ශදන්තශන්ත ශේ රශේ
මිනිසුන්ත නිසායි. ඊළඟ වයසනශයන්ත මිනිසුන්ත ශබ්ලරා ගත්තශත්ත
නැත්තනේ තු න්තනාන්තශසවසාට ශේ රට ඉිනරිශේ ආශයත්ත බයිසා
ගහන්තන හේබ ශවන්තශන්ත නැහැ. හශේ පහරවල් හතශර්ල පහරවල්
ගහසා ඉන්තිනයාව පැරද්දුවාම ශේ කථාන්තදරය පැත්තතකට දමන්තන
එපා. අ් තරමින්ත ඊළඟ"මැච්" එක එන කල්වත්ත ශේ වයසනයට
පත්ත වුණු මිනිසුන්ත ගැන කථා කරන්තනය කියන ශගෞරවීමය
ඉල්සිම මා කරනවා.
අවසාන ව ශයන්ත මා ශේ කාරණය කියන්තන ඕනෑ. ශේ රශේ
අපි කවුරුත්ත දන්තනා අපි කවුරුත්ත ආදරය කළ කසාකරුවකු වන
ප්රින්තසව උදය ප්රියන්තත මහත්තමයා මිය ගිහින්ත තිශබනවා. ශේ
ශගෞරවීමය පාර්ලිශේන්තුශක ඉඳශගන මා එුමාට මශේ
ශගෞරවීමය ශ ෝකය පළ කරනවා.
ශේ වයසනශයන්ත මිය ගිය අුරුදහන්ත වුණු තමන්තශේ සිය දම
හිත මිුරන්ත ඥාතීන්ත ඇුළු සිය දශදනාටම අශේ කනගාටුව පළ
කරමින්ත මිය ගිය අයට නිවන්ත සුව ප්රාර්ලථනා කරනවා. ස වාශේම
මාතර ිනසවත්රි් කශේ හේබන්තශතාට ිනසවත්රි් කශේ ක දතර
ිනසවත්රි් කශේ ශේ වයසනශයන්ත ිවපතට පත්ත වුණු සිය දශදනාට
මශේ කනගාටුව පළ කරමින්ත ශේ සේබන්තෙශයන්ත උදවු කළ

1511

1512
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මාතර ිනසවත්රි් කශේ සිය දශදනාටත්ත උදවු කරන්තනට මාතර
ිනසවත්රි් කයට පැමිණි සිය දශදනාටත්ත මශේ ශගෞරවීමය ප්රණාමය
පුද කරමින්ත මා නිහඬ ශවනවා. සිය දශදනාටම ශතරුවන්ත සරණයි!

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

සවුතියි.
ඊළඟට ගරු ස් ෂවමන්ත ිවශේමාන්තන මන්තීුමා. ඔබුමාට
ිවනාඩි 8ක කාසය්  තිශබනවා.

[අ.භා. 9.40]

ගුණ ල්ෂය්මන් ණනන්ද විවේමාන්න මහතා

(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் ஆனந்த விரஜமொன்ன)

සැසකීම්  හැටියටයි. එශහම කිරීශමන්ත ඉිනරි අවසවථාවසදී පවා ස
නිසොරින්ත සිය දශදනාටම ශේක ශසාකු පිටිවහස්  ශවනවා;
තවතවත්ත ිනරිමත්ත ශවනවා ස කටයුු කිරීමට.
මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි ස වාශේම මම ශේ
කාරණයත්ත කියන්තනට ඕනෑ. කළු ගශගන්ත වුර බැස යාම ප්රමාද
වුණා. සකට ශහවුව වුශණ් අපි ශමෝය කට හරියට පාදසා තිබුශණ්
නැති එකයි. ිනසාපතිුමා එහි වග කීම අරශගන වාරි මාර්ලග
ඉංජිශන්තරුුමාට කිකවා ශමෝය කට කපන්තන කියසා. දැන්ත අපි ඊට
වඩා ප්ර වනයකට මැින වුණා. ශමෝය කට කැපීමත්ත එ් ක පැයට
කිශසෝමීටර්ල 80කින්ත ගංවුර බැසවසා. මූසාසනාරූඪ ගරු
මන්තීුමනි අපට දැන්ත ප්ර වනය්  තිශබනවා. දැන්ත ු ුණද ගසනවා
ශගාඩ බිමට. අශේ දකුණු කළුතර දුේරිය සවථානශේ ඉඳසා අඩි
20්  ිවතර දුර්  අතශර්ල ු ුණද රමානුූලසව ශගාඩබිමට ගසාශගන
එනවා. ශමවැනි ආපදාවකදී ශමතැන තිශබන ශසාකු ප්ර වනය් 
මම දැ් කා. හිනසි අවසවථාවකදී රජයට ීමති නැහැ; යාන්තත්රණය් 
නැහැ දවසකින්ත ශදකකින්ත කාව හරි සවථානයකින්ත ඉවත්ත කරන්තන.

(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne)

මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි මා හිතන හැටියට ශේ
ගංවුශරන්ත ඇති වුණු වයසනයත්ත එ් ක අපි ශනාහිතපු ප්රමාණය් 
ජීිවත් ෂයට පත්ත වුණා තව ශකාටස්  අුරුදහන්ත වුණා. ශබාශහෝ
ිවට ස අුරුදහන්ත වුණු පිරිස අපි අතරට නැවත එයි කියසා
හිතන්තන අමාරුයි කියසා මා ශබාශහාම කනගාටුශවන්ත කියනවා.
මා හිතන හැටියට සුනාමිශයන්ත පසවශසව ගංවුරකින්ත ශමපමණ
වයසනය්  වුණු පළු වන අවසවථාව ශමයයි. ක දතර ිනසවත්රිකශේ
ජීිවත 66්  නැති වුණා; 50ශදනකුට වඩා අුරුදහන්ත වුණා.
මා ිවශ වෂශයන්ත කියන්තන ඕනෑ 25වන දා වැහි වහිද්දී ගංවුර
එද්දී අශේ ිනසාපතිුමා උශද් පාන්තදර 2.00ට වැඩ ආරේභ කරසා
උශද් 5.00ට මා ඇමුවාය කියසා. එසැණින්තම මා ිනසාපති
කාර්ලයාසයට ගිහින්ත එුමාත්ත එ් ක ගංවුර වැඩ පිළිශවළ
ශමශහය ූ වා.
මා ශේ කාරණයත්ත ිවශ වෂශයන්ත කියන්තන ඕනෑ. අශේ ත්රිිවෙ
හු දාපතිවරු ශවන දාට වඩා ක්රියාත්තමකශවසා උශද් 5.00ට උශද්
6.00ට දුරකථන ඇමුම්  දුන්ත සැණින්ත "ශමාක් ද ප්ර වනය?
ශමාක් ද ශකශරන්තන ඕනෑ?" කියසා අශපන්ත ඇුණවා. 26වන දා
උශද් .00 උශද් 70.00 පමණ වනශකාට ශ්රී සංකා නාිවක
හු දාශක සහාය ශ්රී සංකා ගුවන්ත හු දාශක සහාය හා ශ්රී සංකා යුද
හු දාශක සහාය ශනාපිරිශහළා අපට සැබුණා. ිවශ වෂශයන්තම ස
ත්රිිවෙ හු දාපතිවරුන්තට සවුති කරන්තන මා ශමය අවසවථාව්  කර
ගන්තනවා. එුමන්තසා අපට ශහිශකාේටර්ල එකවා. බුසත්තසිංහස
ප්රශද් යට ශබෝේටු යවා ගන්තන ිවධිය්  නැුව තිබුණු ශවසාශක
මශේ ඉල්සිම මත ගුවන්ත හු දාපතිවරයා ඉිනරිපත්ත ශවසා
ඉතිහාසශේ ශ්රී සංකා ගුවන්ත හු දාව කවදාවත්ත ශනාකළ වැඩ් 
කළා. ශ් බල් ශයාදසා ශබෝේටු එල්සාශගන පසව හය වතාව් 
කළුතර කටුකුරුන්තද ගුවන්ත හු දා කඳවුශර්ල ඉඳසා බුසත්තසිංහසට
ශබෝේටු ටික ශගනැල්සා දුන්තනා. කවදාවත්ත එශහම ශද්වල් ශවසා
නැහැ. ස නිසා මම එුමන්තසා සිය දශදනාට සවුතිවන්තත ශවනවා.
හු දාපති එදා දවල් 72ට කින්ත වුශර්ල යන්තන පුළුවන්ත වාහන
එකවා. හු දාශක 200්  ිවතර භටයන්ත එවසා -ශකාමාන්තශඩෝ
භටයන්ත එවසා- යන්තන බැරි තැන්තවසට ගුවන්ත හු දාව ස අය
ගුවනින්ත ශගන ගිහිල්සා බැසවසුවා. ශේ ිවධිශේ අතිිව ාස වැඩ
ශකාටස්  ශකරුවා.
ිනසාපතිුමා ප්රාශද්ය ය ශල්කේවරුන්තශේ ඉඳසා ග්රාම
නිසොරිවරුන්ත අශේ ආපදා කළමනාකරණ මෙයසවථානය
අමාතයාං ය ශේ සිය දම ශදනා ස කැප කිරීම කළා. එශහම
ශනාශවන්තනට ශේ වයසනය තවතවත්ත ගැඹුරු අතට හැශරන්තනට
ඉඩ තිබුණා. මම ස සිය දශදනාම මත්  කශළව කෘතගුණ

දකුණු කළුතර දුේරිය ශපාළ පිටුපස ස සිදුශවන ු ුණදු
ඛාදනයට ගල් වැටි දාන්තනට ශවරළ සංර් ෂණ ශදපාර්ලතශේන්තුව
ඉිනරිපත්ත ශවසා කටයුු කරමින්ත පවතිනවා. එක තැනක ශගවල්
ශදක්  තිශබනවා. රජශේ ඉඩශේයි ස අය පිනංචි ශවසා ඉන්තශන්ත. ස
අය යන්තශන්ත නැහැ. ස අයට නිවාස සබා දීසා තිබුණත්ත ඔවුන්ත ස
සබා දීපු නිවසත්ත භු් ති ිවඳිනවා; ස රජශේ ඉඩමත්ත භු් ති ිවඳිනවා.
ශවරළ සංර් ෂණ ශදපාර්ලතශේන්තුශවන්ත ඇිවල්සා තිශබන
වාහනවසට ස ශගශනන ගල් එතැනට බාන්තන රමය්  නැහැ. මම
ශේ ගැන අද ිනසාපතිුමා ඇුළු අව ය සිය ද පාර්ල වවයන්ත එකු
කරසා සාකච්ඡාව්  කළා. ස සාකච්ඡාශකදී කියශවනවා "ස
අත්තපත්ත කිරීශේ දැන්තීම්  ගහසා -රජය සන්තතක කර ගන්තන
දැන්තීම දාසා- මාසය්  ඉන්තන ඕනෑ. ඉන්ත පසවශසව උසාිව දාසා
තමයි ස පුද්ගසයන්තව ඉවත්ත කරන්තන ඕනෑ." කියසා. එශහම නේ
මම ශේ කාරණය ඔබුමන්තසාශගන්ත අහනවා. 2005දී තමයි ආපදා
කළමනාකරණ අමාතයාං ය බිහි වුශණ්. අද 2079. ඇයි ශේවාට
පිළියේ නැත්තශත්ත? ශගාඩනැඟිි පර්ලශේෂණ ආයතනය ගත්තතත්ත
තත්තත්තවය එයයි.
අද ආපදා කළමනාකරණ මෙයසවථානය ගත්තතාම ශේ කිසිම
ශකශනකු ඉවත්ත කරන්තනට ස ශගාල්සන්තට ීමතිශයන්ත බසය් 
නැහැ. ඇයි ශේ ප්රමාදය? පුද්ගසශයෝ ශදන්තශන්  නිසා කළුතර
නගරය ු ුණදු ඛාදනයට ස්  ශවසා තිශබනවා. ස නිසා ශේවා
පිළිබඳව අපි හරියාකාරව තීන්තදු-තීරණ ගන්තනට ඕනෑ. හිනසි
අවසවථාවකදී පිරිසව ඉවත්ත කිරීමට අව ය නේ ස ශවනුශවන්ත
වුවමනා අණ පනත්ත වහාම සේපාදනය කර ගන්තනට ඕනෑය කියා
මම හිතනවා. ශේ සියල්ශල්ම අවසාන වගකීම රජය ශවතයි
පැවශරන්තශන්ත. යශම්  ඉවත්ත කිරීමට අව ය ී තිශබනවා නේ ස
ඉවත්ත කිරීශේ හැකියාව දවසකින්ත ශදකකින්ත කිරීශේ හැකියාව
රජයට තිශබන්තන ඕනෑ.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්තීුමනි
තිශබනවා.

ඔබුමාට තව ිවනාඩියක කාසය් 

ගුණ ල්ෂය්මන් ණනන්ද විවේමාන්න මහතා

(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் ஆனந்த விரஜமொன்ன)

(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne)

ශමතරේ ගංවුර්  කළුතර ප්රශද් යට ආශක පළු  වතාවටයි.
ඉතිහාසශේ මීට ශපර කවදාවත්ත කළුතරට ශමතරේ ගංවුර් 
ඇිවල්සා නැහැ. මම දකිනවා කුකුශළවගඟ වයාපෘතිය ශේකට
බසපාන බව. ස වාශේම අධිශකගී මාර්ලගයත්ත බසපානවා. ශේවා
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පාර්ලිශේන්තුව

[ගරු ස් ෂවමන්ත ආනන්තද ිවශේමාන්තන මහතා]

ගංවුරින්ත යට ශවන ප්රශද් . එශහමනේ ශකාළඹ ප්රශද් ශේ කළා
වාශේ ශකාන්තක්රිේ කණු උඩ තමයි අධිශකගී මාර්ලගය ිනශවන්තනට
තිබුශණ්. මම හිතනවා ශේ තත්තත්තවයට ිනගටම බසපාන බව.
ශවනත්ත ිනනවස නිදහශසව වුර ගඟට ගසා ශගන ගිය අවසවථාව
දැන්ත ඇහිරිසා තිශබනවා. අධිශකගී මාර්ලගශේ bund එක්  වාශේ
දැන්ත තිශබනවා. තැන්ත කිහිපයකින්ත ිවතරයි වුර බැස යන්තනට
අවසවථාව තිශබන්තශන්ත.

මම දන්තනවා කුකුශළවගඟ වයාපෘතිය ගැන. ස ගැනත්ත අපට
ිවශ වෂ අෙයයනය්  කරන්තනට ශවනවා. කුකුශළවගඟ වයාපෘතිශේ
ශේේටු ඇරිශේ වුර උඩටම පිරුණාට පසවශසව. සශ් දී ප්ර වනය් 
ආවා. තත්තපරයකට කියුබි්  මීටර්ල 7 330්  වුර එළියට දැේමා. ස
නිසාත්ත ශනාහිතන ශකගයකින්ත ගංවුර ඇති වුණා.
මම ිනසවත්රි්  සේබන්තධිකරණ කමිටුශක සම සභාපති හැටියට
කටයුු කරනවා. මම ිනසාපතිුමාටත්ත කිකවා අපි ශේවාට ශපර
සූදානම්  අනිවාර්ලයශයන්ත ඇති කළ යුුයි කියසා. ස පිළිබඳව
මත්  කරනවා. ශේ ගංවුර ඇති ූ  ශකසාශක ජනාධිපතිුමා ිනන
ශදක්  ඇුළතදී කළුතරට ආවා. අගමැතිුමා දුරකථනශයන්ත
කථා කරසා අව ය වැඩ කටයුුවසට අශේ ඇමතිවරුන්තව ශයාු 
කළා. වජිර අශබ්ලවර්ලෙන ඇමතිුමා ඇුළු ඔ් ශකෝම ආවා.
ඇිවල්සා නිසොරින්තට කිකවා ''චරශල්ඛ ගැන හිතන්තශන්ත නැතිව
තමන්තශේ කාර්ලයය ඉෂවට කරන්තන. ස චරශල්ඛ ප්ර වන ඔ් ශකෝම
පසවශසව අපට ිවසඳා ගන්තන පුළුවන්ත.'' කියසා. නිසොරිනුත්ත ස
ිවධියටම භය නැතිව ස කටයුත්තතට ු ුණණ දුන්තනා.
ිවශ වෂශයන්තම මම කියන්තනට ඕනෑ කළුතර ිනසවත්රි් කශේ
නිසොරින්ත සිය ද ශදනාම එක පවුස්  හැටියට එකු ශවසා වැඩ
කළ බව. ශේ දවසවවස ශසෞඛය අං ශයන්ත ශකශරන කාර්ලයයන්ත
පිළිබඳව අපි ශබාශහාම සුටු ශවනවා. සිය ද ශදනා එකු ශවසා
ප්රාශද්ය ය ශල්කේ ශකාේඨාස අනුව ළිං ශුද්ෙ කිරීම ශසෞඛය
සායන පැවැත්තීම කරනවා. ස පිළිබඳව මත්  කරමින්ත මශේ වචන
සවවල්පය අවසන්ත කරනවා.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ශබාශහාම සවුතියි.
මීළඟට ගරු ප්රසන්තන රණීර මන්තීුමා. ඔබුමාට ිවනාඩි
අටක කාසය්  තිශබනවා.

[අ.භා. 9.57]

ගුණ ප්රසන්න රණීර මහතා

(மொண்புமிகு பிரசன்ன ரைவீர)

(The Hon. Prasanna Ranaweera)

මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි ශේ රශේ 272ශදශන් 
ජීිවත් ෂයට පත්ත ශවසා ඉන්තන ශමාශහාතක ස වාශේම 96්  වැනි
පිරිස්  අුරුදහන්ත ශවසා ඉන්තන ශමාශහාතක ගංවුර වයසනය
නිසා ස් ෂ හයකට වඩා ජනතාව්  අවතැන්ත ූ  ශමාශහාතක
අශන්  පැත්තශතන්ත ස් ෂ අටහමාර්  වැනි පිරිස්  නියඟය නිසා
වයසනයට පත්ත ශවසා ඉන්තන ශමාශහාතක අද ශේ ිවවාදය ුළ
වචන සවවල්පය්  කථා කිරීමට සැබීම ගැන මම සුටට පත්ත
ශවනවා. ස වයසනශයන්ත මියගිය ජනතාවට සහ ස පවුල්වස අයට
අුරුදහන්ත ූ  අයට ගේපහ ිනසවත්රි් කශේ ජනතාව ඇුළු සකාබද්ෙ
ිවප් ෂශේ අපශේ ශ ෝකය ප්රකා කරනවා.
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එදා ශද්වානේපියතිසවස රේජුරුවන්තශේ කාසශේ මිහිඳු මහ
රහතන්ත වහන්තශසව සංකාවට වැඩසා ශේ රශේ බුදු දහම සවථාපනය
කරසා බුදු දහම රැක ශගන යන්තනයි ශද් නා කශළව. ස අනුව
ෙර්ලමය රකින්තන නේ ශහාඳ රට්  අව ය ශවනවා; රට රකින්තන
නේ ශහාඳ -යහපත්ත- මිනිසවසු ටික්  අව ය ශවනවා. යහපත්ත
මිනිසවසු බිහි ශවන්තන නේ ශහාඳ පාසනය්  තිබිය යුු ශවනවා.
ශහාඳ යහපත්ත පාසනය්  තිශබන්තන නේ ශහාඳ පාසකයකු සිටිය
යුු ශවනවා. මට ශේ අවසවථාශක බුදුන්ත වහන්තශසව ශද් නා කළ
ගාථාව්  මත්  ශවනවා.

"ශදශවෝ වසවසු කාශල්න - සසවස සේපත්තති ශහවු ච
පීශතෝ භවු ශසෝශකෝ ච - රාජා භවු ෙමමිශකෝ"
මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි නිසි කසට වැසි සැශබන්තන
භව ශභෝග සේපත්ත වැඩි ශවන්තන සවවභාව ෙර්ලමශේ ආය ර්ලවාදය
සැශබන්තන යහපත්ත පරපුර්  සිටිය යුුයි. රට ගැන ආදරය් 
තිශබන ජනතාවට ආදරය කරන පාසකයන්ත බිහි ිවය යුුයි.
නු ත්ත අද අශේ රට දකුණු ආසියාශක වයසනයට පත්ත වන රටවල්
අතරින්ත ුන්තවැනි සවථානයට පත්ත ශවසා තිශබනවා. මීට ශපර
වයසන ආවත්ත අශනකුත්ත රටවසට සාශේ් ෂව අශේ රට වයසන අ්
රට් . මමත්ත ඉන්තශන්ත කැසණිය ප්රශද් ශේ. ස ිවතර්  ශනාශවයි
මහජන නිශයෝජිතයකු ිවධියට මා ඉිනරිපත්ත වුශණ්ත්ත කැසණිය
ප්රශද් ශයන්ත. එදා කැසණිතිසවස රේජුරුවන්තශේ කාසශේ කැසණි
ගඟ පිටාර ගැ දවා ු ුණද ශගාඩ ගැ දවා. ස වාශේම වළගේබා රජු
සමශේ බැමිණිතියා සාය ඇති වුණා. ජනවහශර්ල තිශබනවා එශහම
ශද්වල් ඇති වුශණ් රාජය පාසකයන්තශේ තිබුණු අෙර්ලමිෂවඨ භාවය
නිසයි කියසා.
2014 ශනාවැේබර්ල 74ශවනි දා තමයි ශේ හංස පූේටුව
ගහන්තශන්ත. 2074 ශනාවැේබර්ල මාසශේ හංස පූේටුව ගහසා
සතියයි ගිශේ ශකාසවසන්තශද් මීරියබැද්ද නාය යනවා. ස
වයසනශයන්ත ිනිව ගසවා ගත්ත මිනිසුන්ත තවමත්ත ඉන්තශන්ත තාවකාික
ූලඩාරේවස. පසුගිය අවුරුද්ශද් අරනායක සාමසර කන්තද නාය
යනවා. ස නාය යාශමන්ත ු ළු ගම් ම වැළ දණා. ඉන්ත ඉතිරි වුණු
මිනිසුන්ත තවමත්ත ඉන්තශන්ත ඉටි ශරිනවින්ත අටවා ගත්ත ූලඩාරේවස.
ඉන්ත පසුව සාසාශක අිව ගබඩාව පිපිරී යනවා. ස සවවාභාිවක
ආපදාව්  නිසා ශනාශවයි ශේ රශේ පරිපාසනශේ වැරින නිසා. ස
පිපිරීම නිසා පළාත් ම ිවනා
ශවසා ගියා. ඉන්ත පසුව
මීශතාටු ල්ශල් කුණු කන්තද කඩා වැටුණා. ස කුණු කන්තදට යට
වුණු මිනිසුන්ත තවමත්ත කුණු කන්තදට යටශවසා ඉන්තශන්ත. ස
මිනිසුන්තට තවමත්ත පිළිසරණ්  නැහැ. ගිය අවුරුද්ශද් මැයි
මාසශේදී කැසණි මිටියාවත යටකරශගන ශේ වාශේම මහා
ගංවුර්  ආවා. අද ශේ කථා කරන ශමාශහාශත්ත ශේ ප්ර වනවසට
වග කිව යුු ඇමතිවරු කවුරුත්ත ශේ සභා ගර්ලභශේ නැහැ. නවක
මන්තීවරුන්ත ිවධියට අපි අහන ප්ර වනයකට උත්තතරය්  ශදන්තන
ඇමතිවරශය්  නැහැ. අපි ස පිළිබඳව කනගාටු ශවනවා. නිශයෝජය
අමාතයවරයා නේ සභාශක ඉන්තනවා. කයිවාරු ගැුණව කටින්ත
බයිසා ගැුණව ශේ ආණ්්ව පසු ගිය අවුරුද්ශද් ගංවුර නිසා
වයසනයට පත්ත වුණු කැසණිය ඇුළු ගේපහ ිනසවත්රි් කශේ
ජනතාවට සබා දීසා තිශබන්තශන්ත රුපියල් 70 000්  ිවතරයි.
කියනවා ශමවර ිවපතට පත්ත අයට රුපියල් මිියන ශදකහමාරක
උපරිමයකට යටත්තව වන්තින සබා ශදනවා කියසා. ස වාශේ
ශනාශයකුත්ත කථා කියනවා නු ත්ත වැඩ නැහැ.
මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි කියනවා අ දශතන්ත පනත්ත
ශගනැල්සා පනත්ත සංශ ෝෙනය කරසා නාය යාශේ අවදානේ
කසාපවස ඉන්තන මිනිසුන්ත ඉවත්ත කරනවා කියසා. සක හරියට
අතීසාරයට අු ඩ ගහනවා වාශේ වැඩ් . පනත්ත ශගනැල්සා
බසහත්තකාරශයන්ත මිනිසුන්ත අයින්ත කිරීම ශනාශවයි කළ යුත්තශත්ත ස
සඳහා වැඩ පිළිශවළ්  තිශබන්තනට ඕනෑ. ගරු වාසුශද්ව
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නානාය් කාර මැතිුමා ඇුළු අශේ හිටපු ඇමතිවරුන්ත එදා ශේ
ගැන කථා කළා. එුමන්තසා කිකශක වැඩ පිළිශවළ්  හදසා ස වැඩ
පිළිශවළට සැසසුේ හැිනය යුු බවයි. මිනිසුන්තට වැඩ කරන්තනට
සැසසුම්  තිබිය යුුයි එශහම නැතිව බසහත්තකාරශයන්ත වැඩ
කරන්තනට බැහැ. නු ත්ත කිකව වැඩ එක් වත්ත තව ශවනුරු
සිදුශවසා නැහැ. සිද්ධිය සිදුශවසා දැන්ත අවුරුදු ශදක්  පසු ශවසා
තිබුණත්ත තවමත්ත සාමසර කන්තශද් මිනිසුන්තටත්ත පිළියේ නැහැ
ගංවුරින්ත පීඩාවට පත්ත වුණු මිනිසුන්තටත්ත පිළියේ නැහැ කුණු
කන්තශදන්ත පීඩාවට පත්ත වුණු මිනිසුන්තටත්ත පිළියේ නැහැ. අපි
කියන්තශන්ත නැහැ ශමානවත්තම කශළව නැහැ කියසා. අ් වැඩි
ව ශයන්ත යේ යේ ශද්වල් කළා.
ශේ ආණ්්ශක අය එදා රණ ිවරුවන්ත ගැන කිකශක “ඕනෑ
ශගාශනකුට යුද්ෙ කරන්තනට පුළුවන්ත” කියසායි. ස වාශේම කිකවා
"අට පාසව ආමිකාරශයෝ" කියසා. තු න්තනාන්තශසවසා වාශේ
ශනාශවයි අපි අදත්ත රණ ිවරුවන්තට ගරු කරනවා; ශහටත්ත ගරු
කරනවා; එදාත්ත ගරු කළා. ශේ රණ ිවරුවන්ත තමයි ශේ
වයසනශයන්ත පීඩාවට පත්ත වුණු ජනතාවට ිව ාස ව ශයන්ත පිහිට
වුශණ්. එශහම ශනාවුණා නේ මීට වඩා ිව ාස සංඛයාව් 
ජීිවත් ෂයට පත්ත ශවනවා.

ගුණ අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා

(மொண்புமிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ු ළු ශසෝකශේම ආපදාව්  ඇති වුණාම ඉිනරියට එන්තශන්ත
පුුණණු ශවසා සිටින්තශන්ත රණ ිවරුශවෝයි. අපි ශේ අවුරුද්ශද්
රුපියල් මිියන 700්  දීසා තිශබනවා ශේ ත්රිිවෙ හු දාව ආපදා
අවසවථාවන්තට ු ුණණදීම සඳහා පුුණණු කරන්තනට.

ගුණ ප්රසන්න රණීර මහතා

(மொண்புமிகு பிரசன்ன ரைவீர)

(The Hon. Prasanna Ranaweera)

ගරු ඇමතිුමා අපි සක පිළි ගන්තනවා. එදා යුද්ෙ කාසශේත්ත
අපි රණ ිවරුවන්තට ගරු කළා. ස අවසවථාශකදීත්ත රට ශවනුශවන්ත
ජීිවත පූජා කරසා ස පරිතයාග කැප කිරීේ කශළව රණ ිවරුශවෝ.
නු ත්ත ස අවසවථාශක රණ ිවරුවන්තශගන්ත ප්රශයෝජනය අරශගන
පුණශවනි දාට හිර ශගදරට ශගනියන්තශන්ත නැහැ අපි. අපි කියන්තශන්ත
සකයි අපි ශදශගාල්සන්ත අතර ශවනස සකයි. [බාො කිරීම් ]
ඇමතිුමා කසබස ශවන්තන එපා. අශේ ගේපහ කැසණිය
ජනතාවට ඉතිරි රුපියල් 75 000 ශදන්තනට වැඩ කටයුු කරන්තන
ගරු ඇමතිුමා.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්තීුමා ඔබුමාට සබා දී තිබූ කාසය අවසානයි.

ගුණ ප්රසන්න රණීර මහතා

(மொண்புமிகு பிரசன்ன ரைவீர)

(The Hon. Prasanna Ranaweera)

අතීසාරයට අු ඩ ගහනවා වාශේ වැඩ කරන්තශන්ත නැතිව ශේ
රශේ ිවපතට පත්ත ූ  ජනතාව ශවනුශවන්ත සහන සසසන්තන වැඩ
පිළිශවළ්  සකසව කරන්තන කියන ඉල්සිම මම කරනවා. ශබාශහාම
සවුතියි.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීළඟට ගරු ුසිතා ිවශේමාන්තන මන්තීුමිය. ඔබුමියට
ිවනාඩි 8ක කාසය්  තිශබනවා.

[අ.භා. 9.5 ]

ගුණ (වවදය) ුසිතා විවේමාන්න මහත්මිය

(மொண்புமிகு (கவத்திய கலொநிதி)(திருமதி) துஸிதொ விரஜமொன்ன)

(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna)

මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි රශේ ඇති වුණු හිනසි වයසනය
සේබන්තෙව අද ිනන පාර්ලිශේන්තුශක පවත්තවනු සබන ශමම
ිවවාදයට එ් ීමට අවසවථාව සබාදීම ගැන ප්රථමශයන්තම මම
ඔබුමාට සවුතිවන්තත ශවනවා.

කෑගල්ස ිනසවත්රි් කය නිශයෝජනය කරන මන්තීවරියක වන
මම කියනවා ශමවර සිදුූ  සවවාභාිවක ආපදා අවසවථාශකදී
කෑගල්ස ිනසවත්රි් කශේ වැඩිපුරම ආපදාවට ස්  වුශණ් ශදහිඕිවට
ප්රාශද්ය ය ශල්කේ ශකාේඨාසය බව. සවවාභාිවක ආපදා යටශත්ත
ශමවර නාය යෑම වාශේම ගංවුර තත්තත්තවයද ඇති වුණා. මීට සති
ුනකට මාසයකට පමණ කින්ත අශේ ආපදා කළමනාකරණ
අමාතයුමා අශේ කෑගල්ස ිනසවත්රි් කයට ගිහින්ත පසුගිය වසශර්ල 2076 වසශර්ල- ඇති ූ  සවවාභාිවක ආපදා තත්තත්තවය ගැන අපත්ත
සමඟින්ත ශසායා බසා ිවසඳුේ ශදන ිවටයි අප ශනාසිතූ අවසවථාවක
ශමම ආපදාව ඇති වුශණ්.
මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි ශමවර ආපදාශකදී මා
හඳුනාගත්ත ශදය්  තිශබනවා. ගංවුරත්ත සමඟම ශබාශහාම ශකටි
කාසය්  ුළ ජස මේටම ය ඝ්ර ශසස වැඩි ීම්  අපට ද් නට
සැබුණා. හිනසි ආපදා තත්තත්තවය යටශත්ත අපට ප්රොනම ගැට දව් 
ශවසා තිබුශණ් ඔරු අඟුල් පිළිබඳ කාරණයයි. අපි ගරු
අමාතයුමාට කිනුත්ත ස ගැන දැන්තනුවා. ගරු අමාතයුමා අපට
ඔරු අඟුල් සබා දීමට ශපාශරාන්තදු ශවසා ආවා. නු ත්ත එුමාට
කාසය්  තිබුශණ් නැහැ අශේ ිනසවත්රි් කයට ස ටික එවාගන්තන.
ගරු අමාතයුමා මීට කිනුත්ත සවා සබා දී තිබුණත්ත ස ඔරු අඟුල්
ටික නිසි රමශකදයකට ජසයට දා ගන්තනට බැරි ීශේ ගැට දව් 
අපි දැ් කා. ස වාශේම අප දැකපු තවත්ත ශදය්  තිශබනවා.
යාන්තත්රික ශමෝටර්ල ශබෝේටු ශදන ිවට ස පිළිබඳ ශමශහයුම කරන්තන
නාිවක හු දාව ශගන්තවන ක්රියාවිශේදී කාසය පිළිබඳ ගැට දව් 
ඇති බව අප දැ් කා. ශමාකද පැය ුන-හතර්  යන ිවට අඩි
හතක අටක ජස මේටම්  ද් වා ය ඝ්රශයන්ත වැඩි වන ිවට අපට
අපහසු වුණා නාිවක හු දාවත්ත සමඟ සේබන්තධීකරණය
පවත්තවාශගන යන්තන. ස නිසා මා ශමම අවසවථාශකදී
පාර්ලිශේන්තුශක සභා ගර්ලභශේ සිටින ගරු අමාතයුමාශේ
අවොනය ශේ කාරණය ශකශරහි ශයාු  කරවන්තන කැමැතියි.
සීතාවක ගඟ කැසණි ගඟ ගුරුශගාඩඔය සේබන්තෙ වන ජස
ොරා සමඟ සේබන්තෙ වන්තන අපට පහසුම සවථානය තමයි සීතාවක
තිශබන අිවසවසාශකල්ශසන්ත ඇිවත්ත ප්රශක වන මාර්ලගය. නාිවක
හු දාශක ශබෝේටු අංගණය්  එහි ඇති කර අවදානේ අවසවථාවසදී
නාිවක හු දාශක නිසොරින්ත කැශඳකශවාත්ත එකී අවදානේ
අවසවථාශකදී ශබ්ලරීශේ හැකියාව අපට සැශබනවා. ස නිසා ස
ගැනත්ත මා ඔබුමාශේ අවොනය ශයාු  කරවනවා ගරු
අමාතයුමනි.
මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි හිනසි ආපදාව්  ශවනුශවන්ත
අශේ ිනසවත්රි් කය සූදානේ ී සිටියා
ශමාකද අපට ස
සේබන්තෙශයන්ත ශහාඳ අද්දැකීම්  තිබුණු නිසා. හැබැයි ජස
මේටම ය ශඝ්රයන්ත වැඩිීමත්ත සමඟ ජනතාව ශබ්ලරා ගැීමම ගසවා
ගැීමම පිසූ ආහාර සබා දීම ආිනය සේබන්තෙශයන්ත ගැට ද
පැවැුණා. එම නිසා පිසූ ආහාර සඳහා කින්තම සැසසුම්  එනේ
ජසයට යට ශනාවන ප්රශද් වස සිටින ශකාන්තත්රාත්තකරුවන්තශගන්ත
ඇණවුේ සබාශගන ජනතාවට ශදන රමශකදය්  සකසව කර
ගතශහාත්ත වඩාත්ත ශහාඳ බව මා ශේ අවසවථාශක ගරු අමාතයුමාට
ශයෝජනා කරනවා.
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පාර්ලිශේන්තුව

[ගුණ (වවදය) ුසිතා විවේමාන්න මහත්මිය ]

මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි හිනසි අවසවථාව ගැන කතා
කරනවා වාශේම කතා කළ යුු තවත්ත කරුණ්  තිශබනවා. අපි
දැ් කා නාය යෑේ අවදානේ තත්තත්තවයන්ත NBRO එක මඟින්ත
ප්රකා කරන සමහර අවසවථාවස ගැට ද පවතින බව. පසු ගිය
අවුරුද්ශද්ත්ත සමහර සවථාන අවදානේ කියා ප්රකා කළා; සමහර
සවථාන මෙය අවදානේ කියා ප්රකා කළා. රට්  ිවධියට අප NBRO
එකට නිසි රමශකදයකට අනුව අ දත්ත උපකරණ තා් ෂණික
රමශකද සබා දී ශනාතිබීම අපට තිශබන ශසාකු ගැට දව් ය කියා
මම හිතනවා. ඔවුන්තශේ පරිණතභාවයට ඔවුන්තට තිශබන
අද්දැකීේවසට සහ දෘෂවටි මානයට හසු වන ආකාරය අනුව තමයි
ඔවුන්ත නාය යෑේ ගැන ප්රකා කරන්තශන්ත. තිනන්ත වැසවස්  එන ිවට
කාසගුණය හරසව වන ශකාට ජනතාව ඇිවල්සා "අපි අවදානේ
තත්තත්තවයකයි ඉන්තශන්ත. ස නිසා අපි ශකාශහවද ඉන්තශන්ත?" කියා
අශපන්ත අහන ශකාට මහජන නිශයෝජිතයන්ත ිවධියට අපි
ගැට දවකට ු ුණණ ශදනවා. ගරු අමාතයුමනි NBRO එකට
දැනට තිශබනවාට වඩා තා් ෂණික දැනුම ඇතිව පර්ලශේෂණ සඳහා
නිසොරින්ත පුුණණු කරසා ස පිළිබඳ නිපුණත්තවය්  සබා ශදනවා
නේ මීට වඩා ශහාඳ දැනුම්  එ් ක ජනතාවට ශසවවය කරන්තන
අපට අවසවථාව සැශබනවා.
ගරු අමාතයුමනි ් ෂණිකව ජනතාව ශබ්ලරා ගැීමශේදී අපට
ගැට ද මු වනවා. පිසූ ආහාර ශදන අතරම එක පුද්ගසයකුට
දවසකට රුපියල් 300්  වන පරිින ිවයළි සසාකද -ිවයළි ආහාරද් ෂණිකව සබා ශදන්තන ශේ රජය කටයුු කළා. එම ිවයළි ආහාර
සබා දීම ඇුළු සිය ද ශද්ට සමසවත රාජය තන්තත්රයම ශද් පාසන
අධිකාරිය ඇුළු සිය ද නිසොරින්ත -ිනසවත්රි්  ශල්කේුමා ප්රාශද්ය ය
ශල්කේවරුන්ත ් ශෂවත්ර නිසොරින්ත ග්රාම නිසොරින්ත ඇුළු සිය ද
නිසොරින්ත- එක පවුසක අය වාශේ සහශයෝගය දැ් ූ වා.
ගරු ඇමතිුමනි ශේ කාර්ලය භාරශේදී ස අභිශයෝගය ජය
ගැීමම සඳහා කෑගල්ස ිනසවත්රි් කය ිවධියට අපට තිශබන ප්රොනම
ගැට දව තමයි කෑගල්ස ිනසවත්රි් කශේ රජයට අයිති ඉඩේ
ශනාමැති ීම. මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි 2076 වර්ලෂශේත්ත
කෑගල්ස ිනසවත්රි් කශේ අරණායක ප්රශද් ශේත්ත අශේ ආසනවසත්ත
නාය ගිය අවසවථාවස ඉඩේ සබා ගැීමශේදී ගැට ද මු වුශණ්
වැිවි සමාගේ එ් කයි. අශේ ආසනවසත්ත අශේ ප්රාශද්ය ය
ශල්කේ ශකාේඨාසවසත්ත වැිවි සමාගේ එ් ක ඉඩේ
සේබන්තෙශයන්ත තිශබන ගැට ද ශේ වන ිවටත්ත නිරාකරණය කර
ගන්තන බැරි ශවසා තිශබනවා.
මම හිතන ිවධියට අපි ප්රතිපත්තතිමය තීන්තදුව්  අර ශගන මහල්
නිවාස සංකීර්ලණ හදසා ශේ අවදානේ තැන්තවස ඉන්තන ජනතාව
එකට එකු කරසා එක තැනකට ගන්තන පුළුවන්ත නේ අපට ශේ
ඉඩේ ප්ර වනය ිවසඳන්තන පුළුවන්ත. ස වාශේම ිවදුිය ජසය මාර්ලග
ආදී යටිතස පහසුකේ සබා දීශේදීත්ත රජය්  ිවධියට ිවයදේ කළ
යුු ප්රමාණය අ් ශවනවා. කෑගල්ස ිනසවත්රි් කශේ අපි දැකපු ප්ර වන
ිවධියට ශේවා ගරු අමාතයුමාට ඉිනරිපත්ත කරන්තන මා කැමැතියි.
ශමාකද ශේ වසශර්ල නැවතත්ත ඔබුමාට වැිවි සමාගේවස ඉඩේ
පවරා ශගන ස කටයුත්තත ඉිනරියට කරන්තන ශවනවා.
මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි මම දකින තවත්ත ශදය්  තමයි
ශේ ගංවුර සහ නාය යෑේ එ් ක ිනගින්ත ිනගටම ශේ අරගළය අපට
කරන්තන බැරි බව. ස නිසා අප ිනගුකාසින ිවසඳුේවසට යා යුුයි.
අපි දැකපු ශදය්  තමයි කෑගල්ස ිනසවත්රි් කය සුළු වාරිමාර්ලග
ශයෝජනා රමයන්තට යටත්ත ශවසා තිශබන බව. වාරිමාර්ලග ශයෝජනා
රමයන්තට යටත්ත ශවසා නැහැ. ස නිසා ඇළ ශකළි අු ණු
නිසියාකාරව නිසි ප්රමිතියට නඩත්තු ශනාකිරීශමන්ත ජසය බැස
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යාශේ ගැට දවකට ු ුණණ දී තිශබනවා. ස නිසා ගරු අමාතයුමනි
ශේ ආපදා අවසවථාශක වාරිමාර්ලග අමාතයාං ශයනුත්ත අපට යේ
ප්රතිපාදනය්  සබා ගන්තන උනන්තදු ශවනවා නේ අපට ශේ ඇළ
ශකළි අු ණු ප්රතිසංසවකරණය කරසා ඉිනරියට ශගන යන්තන
පුළුවන්ත.
මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි කැසණි ගඟත්ත සීතාවක
ගඟත්ත ගුරුශගාඩ ඔයත්ත නිසා ඇති වන ගංවුරත්ත එ් ක
රුවන්තවැල්ස දැරණියගස යටියන්තශතාට ප්රශද් වස ජනතාවට
ශපාරබදන්තන ශවනවා. ස වුර ටික බහින ශකාට ඇිවල්සා
පූශගාඩ මල්වාන කැසණිය ශකාශසාන්තනාව ප්රශද් වස ජනතාව
පීඩාවට පත්ත ශවනවා. එ් දහසව නවසියහැත්තතෑ ගණන්තවස
වාරිමාර්ලග අමාතයාං ය යටශත්ත කැසණි ගඟ වයඹට හැරීශේ
වයාපෘතිය්  තිබිසා තිශබනවා. ගරු අමාතයුමා නිශයෝජනය
කරන වයඹ පළාශත්ත ජනතාව වුර නැතිව දු්  ිවඳින ශකාට වුර
අතිරි් තය්  එ් ක ශේ පළාශත්ත ජනතාව අතර මං ශවනවා. ස
නිසා ශේ අවසවථාශක කැසණි ගඟ වයඹට හැරීශේ වයාපෘතිය
ගැනත්ත අවොනය ශයාු  කරන ශසස මා ඔබුමාශගන්ත ඉල්සා
සිටිනවා. ස වාශේම ශේ කාර්ලය භාරශේදී අපට උපකාර කළ රාජය
තන්තත්රය නිසොරින්ත ් ශෂවත්ර නිසොරින්ත සවශකච්ඡාශවන්ත වැඩ කළ
සිය දම නිසොරින්ත ත්රිිවෙ හු දා නිසොරින්ත ඇුළු සිය ද ශදනාටම
අශේ ශගෞරවය සහ සවුතිය පුද කරනවා.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීළඟට ගරු සන්තිනත්ත සමරසිංහ මන්තීුමා. ඔබුමාට ිවනාඩි
අටක කාසය්  තිශබනවා.

[අ.භා. 8.08]

ගුණ සන්දිත් සමරසිසහ මහතා
(மொண்புமிகு சந்தித் சமரசிங்க)

(The Hon. Sandith Samarasinghe)

මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි මට කථා කිරීමට කාසය සබා
දීම ගැන ඔබුමාට ශබශහිවන්ත සවුතිවන්තත ශවනවා. ස වාශේම
රත්තනපුර කළුතර ගාල්ස හේබන්තශතාට වැනි ිනසවත්රි් කවස ශේ
වයසනශයන්ත මිය ගිය අවතැන්ත වුණු අුරුදහන්ත වුණු ජනතාවට
අශේ කනගාටුව ශ ෝකය පුද කරනවා.
මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි ශේ වයසනශයන්ත ිවපතට පත්ත
ූ  ජනතාව ිව ාස ප්රමාණය්  සිටිනවා. ිවශ වෂශයන්තම අතිගරු
ජනාධිපතිුමා ගරු අගමැතිුමා ිවෂය භාර ගරු ඇමතිුමා සහ
ගරු නිශයෝජය ඇමතිුමා ිව ාස ව ශයන්ත ඇප කැප ශවසා රාජය
නිසොරින්ත ඇුළු රාජය තන්තත්රශේ සිටින සිය ද ශදනා එ් කම
එකු ශවසා ස ජනතාවට සහන සබා ශදන්තන කටයුු කළ බව අපි
දන්තනවා. අපි දැ් ක ශදය්  තමයි සෑම ිවටම ිවප් ෂශේ
මන්තීවරුන්ත ස මහජන නිශයෝජිතයන්ත කවදාවත්ත ශේ රජය කරපු
ශදය්  කරන ශදය්  ගැන ශහාඳ්  කියන්තශන්ත නැති බව. සෑම
ිවටම ිවශකචනයකින්ත තමයි ස කථා නවත්තවන්තශන්ත. පසු ගිය වසශර්ල
කෑගල්ස ිනසවත්රි් කශේ අරණායක ප්රශද් ශේ ිව ාස වයසනය් 
සිදු වුණා.
ිවශ වෂශයන්තම ආපදා කළමනාකරණ අමාතයාං යත්ත ස
වාශේම රජශේ නිසොරින්ත ඇුළු සෑම ශදනාමත්ත ස වයසනශේදී
ශකායි ිවධියටද කටයුු කශළව කියසා අපි දැ් කා. මට ශපර කථා
කළ ගරු නාමල් රාජප් ෂ මන්තීුමා කිකවා අරණායක තවම
ිව ාස පිරිස්  ූලඩාරේවස සිටිනවා කියසා. මා එුමාට කියන්තන
කැමැතියි එශසස තවම ඉන්තශන්ත පවුල් 37්  පමණයි කියසා.
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අනි්  අයට ස අව ය ආොර සබා දීසා තිශබනවා. ස අයට
තමන්තශේ ඉඩේවස නිවාස හදා ගන්තන අව ය ු දල් සබා දීසා
තිශබනවා. ස වාශේම ශපෞද්ගික අං ශයනුත්ත නිවාස ිව ාස
ප්රමාණය්  හදා දුන්තනා. අශේ ගරු ඇමතිුමා ස ප්රශද් යට
ගිහිල්සා ත්රිිවෙ හු දාවත්ත සමඟ ස නිවාස ිවවෘත කරසා සවා ස
ජනතාවට භාර ශදන්තන කටයුු කළා. ස වාශේම චීන ආොර
ඔසවශසව තව නිවාස 700්  හදාශගන යනවා. ස ටික කර ශගන
යනශකාට ස සේබන්තෙශයන්ත ීමතියකුත්ත තිබුණු බව අපි දන්තනවා.
සක තමයි නිවසක බිත්තති බැඳසා ඊට පසවශසව වහසය හදාශගන ස
පවුල් ස නිවාසවසට යා යුුයි කියන ීමතිය.
මා හිතන ිවධියට ස ීමතිය දැන්ත සංශ ෝෙනය ශවසා තිශබනවා.
ස අනුව නිවසක කාමරය්  හරි හදාශගන ගිහිල්සා ඉතිරි ටික
අවසන්ත කර ගන්තන පුළුවන්ත තත්තත්තවයට ස ීමතිය සංශ ෝෙනය
ශවසා තිශබනවා. කෑගල්ස ිනසවත්රි් කශේ ස වැඩ ටික නිසියාකාරව
ඇමතිුමාශේත්ත නිශයෝජය ඇමතිුමාශේත්ත මඟශපන්තීම ඔසවශසව
ශකරී ශගන යනවා.

ගුණ සන්දිත් සමරසිසහ මහතා
(மொண்புமிகு சந்தித் சமரசிங்க)

(The Hon. Sandith Samarasinghe)

ශහාඳයි මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි.
අද ිනසාපතිවරු ප්රාශද්ය ය ශල්කේවරු ඇුළු රජශේ
නිසොරින්ත සිය ද ශදනාම කාටවත්ත ශවනස්  ශනාවන පරිින ස
කටයුු කර ශගන ගිහිල්සා තිශබනවා. ස වාශේම ශපෞද්ගික
අං ශේ සිටින සිය ද ශදනාම වාශේ එකු ශවසා සාංකිකයන්ත
හැටියට සෑම ිවටම අව ය සේපත්ත සබා දීසා ස උවදුරුවසට ු ුණණ
දුන්ත ජනතාවට උදවු උපකාර කරසා තිශබන බවත්ත අපි මත් 
කරන්තන ඕනෑ. ඔවුන්ත ශමශසස උදක උපකාර සබා දීම පිළිබඳව
අපි සන්තශතෝෂ වන්තන ඕනෑ.
රාජය ආයතන ිවසින්ත සබා ශදන සේපත්ත කළමනාකරණය
කරසා ස සේපත්ත ප්රාශද්ය ය ශල්කේ ශකාේඨාසවසට වාශේම සෑම
ග්රාම නිසොරි වසමකට රමානුූලසව ශබදී යන්තන අව ය කටයුු
කරසා තිශබනවා.

ශේ අවසවථාශකදී මට තවත්ත ශදය්  මත්  කරන්තන තිශබනවා.
කෑගල්ස ිනසවත්රි් කශේ සමහර ප්රශද් පසු ගිය අවුරුද්ශද් නාය
ගියා. ශේ අවුරුද්ශද් ගංවුර නිසා කෑගල්ස ිනසවත්රි් කශේ ජනතාව
අවතැන්ත වුණා. හැබැයි අනි්  ිනසවත්රි් කවස වාශේ ිව ාස
වයසනය්  කෑගල්ස ිනසවත්රි් කයට සිදු වුශණ් නැහැ. නු ත්ත ස
නාය යෑේවින්ත අවතැන්ත ූ  ජනතාව තවමත්ත වුකරශේ සිටිනවා.
ිවශ වෂශයන්තම රඹු් කන ආසනශේ අවතැන්ත ූ  ජනතාවශගන්ත
ශකාටස්  බැද්ශද්ශවස වත්තශත්ත සිටිනවා. තවමත්ත ස අය සිටින්තශන්ත
ූලඩාරේවස. වුවින්ත ඔවුන්තට අව ය ශද් සිදු ශවසා නැහැ. ගරු
ඇමතිුමනි ස සඳහාත්ත ඔබුමාශේ අවොනය ශයාු  වුශණාත්ත
ශහාඳයි කියා මා හිතනවා.

එ් සත්ත ජාතික ප් ෂශේ මන්තීවරු හැටියට අශේ වැටුපත්ත
අපට සැශබන දීමනාවත්ත ශේ ිවපතට පත්ත වුණු අයට සහන
සැසසීම ශවනුශවන්ත සබා ශදන්තන තීරණය කරසා තිශබන බව මා
ිවශ වෂශයන්ත ශේ අවසවථාශකදී කියන්තන ඕනෑ. එතැනින්ත අපි නතර
ශවන්තශන්ත නැහැ. ස ජනතාව ශවනුශවන්ත රජය්  හැටියට අපි සිය ද
ශදනාම සෑම ිවටම ඉන්තන බව මත්  කරමින්ත අශේ ගරු
ඇමතිුමාත්ත නිශයෝජය ඇමතිුමාත්ත ස අවසවථාශකදී කරපු
ශසවවයට සවුතිවන්තත ශවමින්ත මශේ වචන සවවල්පය අවසන්ත
කරනවා.

අශේ රශේ ජනතාව ශමවැනි වයසනයන්තට ු ුණණ දුන්තනාට
පසවශසව සෑම ිවටම නැඟී සිට ඉිනරියට අඩිය්  තබා තිශබන බව අපි
දන්තනවා. හැබැයි අපට කවදාවත්ත ස නැති වුණු ජීිවත නැවත සබා
ගන්තන බැහැ. ශේ වයසනයට ු ුණණ දුන්ත ගේවස ජනතාවශේ ු ළු
ශසවසතම නැති ශවසා තිශබනවා; ජීිවතය පමණයි ශබ්ලරිසා
තිශබන්තශන්ත. ස ජීිවත ශගාඩ නඟා ගන්තන අප සිය ද ශදනාම එකු
ශවසා ඔවුන්තට අත හිත ිනය යුුයි කියන එක මා ශේ ශවසාශක
ප්රකා කරනවා මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි.

ගුණ ුවන්ෂය් ගන්කන්ද මහතා (ණපදා කළමනාකරණ
නිවයෝජය අමාතයුමා)

අශේ රජය බසයට පත්ත ශවසා අවුරුදු ශදකක කාස සීමාව ුළ
ශේ වාශේ ආපදා කීපයකටම අපි ු ුණණ දීසා තිශබනවා. හැබැයි
ිවප් ෂය කියන ිවධියට ශනාශවයි රජය්  හැටියට අපි සවාට
ු ුණණ දීසා ජනතාවට අව ය සේපත්ත සබා ශදන්තන කටයුු කරසා
තිශබනවා. අපි ස සඳහා ිවශ වෂශයන්තම අතිගරු ජනාධිපතිුමාට
අග්රාමාතයුමාට ඇමතිුමාට නිශයෝජය ඇමතිුමාට සහ සිය දම
රජශේ නිසොරින්තට සවුතිවන්තත වන්තන ඕනෑ.
ආපදා කළමනාකරණ මෙයසවථානය ිනහා බැ දවාම ස
නිසොරින්තට තිශබන සීමාසහිත සේපත්ත එ් ක සෑම තැනම ඇිවදසා
බසා ආපදා සිදුශවසා තිශබන තැන්තවසට ශමානවාද ශකශරන්තන
ඕනෑ ස කාර්ලයයන්ත ශකායි ිවධියටද ඉටු වන්තන ඕනෑ ස සේපත්ත
සැශබන්තන ඕනෑ කාටද කියසා ශසායා බසා ස සෑම ශදය් ම
ප්රාශද්ය ය ශල්කේ කාර්ලයාස හරහා සබා දීසා තිශබනවාය කියන
එකත්ත අපි මත්  කරන්තන ඕනෑ.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්තීුමනි
තිශබනවා.

ඔබුමාට තව

ිවනාඩියක කාසය් 

[අ.භා. 8.75]

(மொண்புமிகு துரனஷ் கங்கந்த - அனர்த்த முகொகமத்துவ பிரதி
அகமச்சர்)

(The Hon. Dunesh Gankanda - Deputy Minister of Disaster
Management)

මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි ගරු සුනිල් හඳුන්තශනත්තති
මන්තීුමා අද ිනන කාසින මාතෘකාව්  යටශත්ත ගංවුර උවදුර
පිළිබඳව ඉිනරිපත්ත කළ
සභාව කල් තැබීශේ ශයෝජනාව
සේබන්තෙශයන්ත අද උදෑසන සිට ගරු මන්තීවරුන්ත දීර්ලඝ
කතිකාවතක ශයදුණා. ආපදා කළමනාකරණ නිශයෝජය
ඇමතිවරයා හැටියට මම ස ගරු මන්තීුමන්තසා කරපු කථා
ශබාශහාමයකට ඇුණේ කන්ත දුන්තනා. ශේ අවසවථාව ශේ රශේ අපි
කාටත්ත ු ුණණ ශදන්තන සිදු වුණු සංශකදී අවසවථාව් . ස් ෂ පහකට
අධික ජනකාය්  ශේ ආපදාව නිසා අවතැන්ත වුණා. එ්  එ් 
අවසවථාවසදී ඔවුන්ත අධික පීඩනයට පත්ත වුණා. රට පුරා අවතැන්ත ූ 
ජනතාව ශබාශහාමය්  ශේ අවසවථාව වනශකාට පීඩාවට
පත්තශවසා සිටිනවා. රට පුරා ිවපතට ශගාදුරුශවසා සිටින සිය ද
ශදනා ශවනුශවන්ත මා ඉතා කනගාටුවට පත්ත වනවා. ආපදා
කළමනාකරණ නිශයෝජය ඇමතිවරයා හැටියට ඔවුන්තශේ දුක
ශබදා ගන්තනට කටයුු කරන බවත්ත ශේ අවසවථාශකදී මත් 
කරන්තන කැමැතියි.
ශේ රශේ ආගමික නායකයන්ත සිංහස ශබෞද්ෙ ු සවිේ දමිළ
කශතෝික බැතිමුන්ත ජනාධිපතිුමා අග්රාමාතයුමා ආර් ෂක
ශල්කේුමා ආර් ෂක මාණ්ඩික ප්රොීමන්ත යුද හු දාපතිුමා
නාිවක හු දාපතිුමා ගුවන්ත හු දාපතිුමා ඇුළු හු දාශක
නිසොරින්ත ශපාිසවපතිුමා ඇුළු නිසොරින්ත බන්තෙනාගාර
ශදපාර්ලතශේන්තුශක නිසොරින්ත අශේ අමාතයාං ශේ වාශේම
සවවශද් කටයුු අමාතයාං ශේ සිය දශදනා ශේ රශේ පුරවැසියන්ත
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හැටියට ශේ ිවපත්තතිය කළමනාකරණය කිරීමට ිව ාස කැප
කිරීම්  කළා; මානුික ශමශහයුම්  කළා.
මෑත යුගශේ අත්ත ශනාිවඳපු ඉරණමකට තමයි ශේ ජනතාවට
ු ුණණ ශදන්තන සිදු වුශණ්. ස බසපෑම ගැන ඉතාම ශකටිශයන්ත මා
ශේ ගරු සභාවට කරුණු ද් වන්තන කැමැතියි. ආර්ලිකශයන්ත ිනයුණු
රටවස සිදු වන දූෂණ ක්රියාදාමය ශහවුශවන්ත ශගෝසිය උෂවණත්තවය
ඉහළ යෑම නිසා අද වනශකාට ශද් ගුණික ිවපර්ලයාස ඇතිශවසා
තිශබනවා. ස ශද් ගුණික ිවපර්ලයාස ශ්රී සංකාවට අත්ත ිවඳින්තන සිදු
වුශණ් ශගෝසිය උෂවණත්තවශේ බසපෑම සෘජුව අශේ කසාපයට
බසපෑ නිසායි. ස ශද් ගුණික ිවපර්ලයාස ශහවුශවන්ත අශේ ශ්රී
සංකාවට ිව ාස ිවපත්තතියකට ු ුණණ ශදන්තන සිදු වුණාය කියා මා
හිතනවා.
ිනසවත්රි් ක 75්  ශේ උවදුරට ස්  වුණු බව මා වගකීශමන්ත
යුුව මත්  කරන්තන ඕනෑ. ප්රාශද්ය ය ශල්කේ ශකාේඨාස 732් 
ශේ ජස ගැල්ශමන්ත ිවපත්තතියට පත්ත වුණා. පවුල් 750 000ට
ආසන්තන ප්රමාණය්  ශේ ජස ගැල්ශමන්ත හානියට පත්ත වුණා. ස
වාශේම ස් ෂ 5කට අධික ජනකාය්  ගංවුර සහ නාය යෑේ
නිසා ිවපතට පත්ත වුණා.
213 ශදශන්  මරණයට පත්ත වුණා. නිස වාර්ලතා අනුව
අුරුදහන්ත ූ  සංඛයාව 9 ් . සහු ින්තම හානියට පත්ත වුණු නිවාස
සංඛයාව 2 987්  බව වාර්ලතා ශවසා තිශබනවා. 7 000ට වැඩි
නිවාස සංඛයාව්  අර්ලෙ ව ශයන්ත හානියට පත්ත වුණු බව අපට
වාර්ලතා ශවසා තිශබනවා. මූසාසනාරූඪ ගරු මන්තීුමනි ස
වාශේම රට පුරා ිනසවත්රි් ක 75ක කඳවුරු 783්  ශේ වන ිවටත්ත
පවතිනවා. ශේ වන ිවට ස කඳවුරුවස සිටින ජනතාව 75 000ට
අධිකයි. ශගෝසිය උෂවණත්තවශේ ශවනසවීමත්ත සමඟ අප වැනි කුඩා
රටකට
බසපෑ
ශේ
වයසනය
-සවවභාිවක
ිවපත්තතියකළමනාකරණය කිරීම රජය්  හැටියට අශේ යුුකම් . ශේ රශේ
සිය දශදනාම ශේ කර්ලතවයයට කැප වුණා.
අද ආණ්් ප් ෂයට ශනාශයකුත්ත ශචෝදනා එල්ස වුණා. නු ත්ත
ආණ්් ප් ෂය ආණ්් ප් ෂශේ පූර්ලණ වගකීම භාර අරශගන
කටයුු කළා. අමාතයාං ගණනාව්  ස කර්ලතවයයට උර දුන්තනා;
කර දුන්තනා; කැප වුණා. රාජය ශසවවශේ නිසොරින්ත ිව ාස කැප
කිරීම්  කළා. පසුගිය 25 වන දා  න -26 වන දාට එළි ශවන්තනඅශේ රශේ ගේ දනක සිසාරා ගංවුර ගසසා ස දුඹුරු පාට වුශරන්ත
ජනතාව ශතමනශකාට ස ශමාශහාශත්ත ඔවුන්ත අත්ත ිවඳපු තත්තත්තවය
ගැන අපි හිතන්තන ඕනෑ. ශද් පාසනශේ පටු අරු ණු තකා ශමතැන
කථා කරසා රජය්  හැටියට ජාතිය්  හැටියට අපි ශේ අවසවථාශක
ශගන ගිය වැඩ පිළිශවළ අවමානයට ස්  කිරීම ඉතාම
කනගාටුදායකයි. රජය්  හැටියට අශේ අග්රාමාතයුමාශේ උපශදසව
පරිින සිදු කළ ප්රොන ශමශහයුේවසට මාත්ත සහභාගි වුණා.
නිශයෝජය ඇමතිවරයා හැටියට මට කාර්ලයභාරය්  තිබුණා ස
ජාතික ශමශහවර ක්රියාත්තමක කිරීශේදී.
ත්රිිවෙ හු දාවත්ත රශේ ප්රොනිනුත්ත එකු කරශගන ආපදා
කළමනාකරණ අමාතයාං ය හැටියට අපි වගකීශමන්ත කටයුු
කළා. අශේ ආයතන හතශර්ල ප්රොනින්ත එකු ශවසා ත්රිිවෙ හු දාවත්ත
සකරාශි කරශගන අග්රාමාතයුමාශේ සහ ජනාධිපතිුමාශේ
උපශදසව පරිින අශේ අමාතයාං ශේ බසඇණිය ් තිමත්ත කළා.
ත්රිිවෙ හු දාව ශයාදාශගන ආපදා කළමනාකරණ අමාතයාං ශේ
ශමශහයුේ මැිනරිය ් තිමත්ත කළා. ඉන්ත පසු අග්රාමාතයුමාශේ
උපශදසව පරිින අපි ිනසවත්රි්  මේටමින්ත සංිවොනය වුණා. ත්රිිවෙ
හු දාව ශයදීශමන්ත ිනසවත්රි්  ශල්කේුමන්තසා ් තිමත්ත කරන්තනට
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කටයුු කළා. ගුවන්ත හු දාව නාිවක හු දාව යුද හු දාව ිනසවත්රි් 
මේටශේ කටයුු ශමශහයීමට ිනසවත්රි්  ශල්කේවරුන්තට ් තිය් 
සබා දුන්තනා. ගංවුරට ශකාටු ශවසා හිටපු අහිංසක ජනතාව ගසව
උඩ ගල් උඩ වහසවල් උඩ ඉඳශගන තමන්තශේ ජීිවතය -පණ
ශකන්තද- ශබ්ලරා ගන්තන කෑ ගහනශකාට ඔවුන්ත ශබ්ලරා ගැීමමට
හු දාව සෑශහන කැපීශමන්ත කටයුු කළ ආකාරය අප දැ් කා.
රටම ිව ාස ිවපත්තතියක සිටින ශමාශහාතක ශද් පාසන
අරු ණු තකා "රජය රජශේ වගකීම ඉටු කශළව නැහැ" කියසා එක
එක කථා පැවැත්තීම ශනාශවයි කරන්තන ඕනෑ. සකාබද්ෙ
ිවප් ෂශේ මන්තීවරු අද ශේ ිවපත්තතිය තමන්තශේ ශද් පාසන
අරු ණු ශවනුශවන්ත එ්  එ්  අතට හරවා ගන්තන බැ දවා;
ශද් පාසන වාසිවසට හරවා ගන්තන බැ දවා. හැබැයි මම මත් 
කරන්තන කැමැතියි රජය්  හැටියට අපි ් ෂණිකව ගත යුු ක්රියා
මාර්ලග ගත්තත බව. භාණ්ඩාගාරශයනුත්ත ජාතික ර් ෂණ භාර
අරු දශසනුත්ත රුපියල් මිියන 266්  අපි ් ෂණිකව ශවන්ත
කරශගන අවතැන්ත ී ඉන්තන උදිවයට පිසූ ආහාර සබා දීමට
කටයුු කළා. ස ශවනශකාට ගුවන්ත හු දාව ගුවනින්ත ගිහිල්සා
ු දාගත්ත පුද්ගසයන්ත ගණන අනන්තතයි අප්රමාණයි. ගුවන්ත හු දාශක
යානා රට පුරා ිවහිදුවසා ප්රොන ව ශයන්ත ිනසවත්රි් ක 8ක පැවැති
තත්තත්තවය මැඩපවත්තවන්තන ිව ාස කැපීම්  කළා. ගුවන්ත හු දාශක
එ්  නිසොරියකු මියගියා. තවත්ත ගුවන්ත හු දා යානය්  බිමට
කඩා වැටුණා. ගුවන්ත හු දාව ගුවනින්ත ගිහිල්සා ිව ාස පිරිස් 
ශබ්ලරාගත්තතා.
එපමණ්  ශනාශවයි නාිවක හු දාව ගත්තශතාත්ත නාිවක
හු දාශක ශබෝේටු ිව ාස සංඛයාව්  ිවපතට පත්ත ප්රශද් පුරා
ිවහිදුවා එම ිවපතට පත්ත ජනතාව ශබ්ලරා ගැීමමට ඔවුන්ත දැඩි
කැපීම්  කළා. ස උදිවය නිසොරින්ත හැටියට ිනසවත්රි්  ශල්කේ
කාර්ලයාසවසට අනුයු් ත කර ශගන ස හරහා ප්රාශද්ය ය මේටශේ
පටන්ත සෑම ප්රශද් යකම ආපදා තත්තත්තවයන්තශගන්ත ිවපතට පත්ත
ශවසා සිටි ජනතාව ශබ්ලරාගන්තන ිව ාස කැපීම්  කළා. ස
වාශේම යුද හු දාව එම තත්තත්තවය කළමනාකරණය කරන්තනට යුද
ටැංකි පවා ශයාදවසා
ගංවුර තිබුණු ප්රශද් වස තත්තත්තවය
මැඩපවත්තවන්තන බිේ මේටමින්ත කැප වුණා.
ස ිවතර්  ශනාශවයි ශපාසිසියත්ත ිව ාස කාර්ලය භාරය්  කළා.
ස වාශේම අශේ අමාතයාං ය හරහාත්ත සෑම ප්රාශද්ය ය ශල්කේ
කාර්ලයාසයකටම අවම ව ශයන්ත ශපාිසව නිසොරින්ත 70ශදශනකු
පමණ ශයාදවසා ස ප්රොන ශමශහයුේ කටයුු සේබන්තධීකරණය
කරන්තන අශේ අමාතයාං ය කටයුු කළා. ස වාශේම එම
තත්තත්තවය ුළ ගරු ිවශද් කටයුු අමාතයවරයා ිවශ වෂශයන්තම
ජාතයන්තතර ආොර සබා ගැීමමට අව ය සේබන්තධීකරණ කටයුු
කළ බවත්ත මම මත්  කරන්තනට ඕනෑ. ශේ තත්තත්තවය දැකසා අපට
හිතවත්ත සේබන්තෙතා තිශබන රටවල් අපට ආොර ශදන්තනට පටන්ත
ගත්තතා.
ස ිවතර්  ශනාශවයි එශසව සැබුණු ආොර ශපරළා ිනසවත්රි් 
ශල්කේ කාර්ලයාසවසට සබාශදන්තනත්ත අපි කටයුු කළා. අශේ
ජනතාව ිනගින්ත ිනගටම පීඩාශවන්ත සිටින ශමාශහාතක රට පුරා
සිටින මාෙයශකදීන්ත මාෙය ආයතන මාෙය සංිවොන ිව ාස
කැපීම්  කළ බව අපි ිවශ වෂශයන්ත මත්  කරන්තනට ඕනෑ. ස
වාශේම ශපාදු මහත්ත ජනතාව තමන්තශේ අසල්වැසියාව
ශබ්ලරාගන්තන ිව ාස උත්තසාහයක නියැ දණා. ස වාශේම
මාෙයශකදීන්ත ස උදිවයශේ කාර්ලය භාරය කරනශකාට ස මාෙය
ආයතන ිවසින්ත ිව ාස සහනාොර ප්රමාණය්  රටපුරා ශබදාහැරීමට
කටයුු කළා. ඔවුන්තට මශේ සවුතිය පුද කරනවා.
සකාබද්ෙ ිවප් ෂය ඇුළු ිවප් ෂශේ උදිවය ශේ රජයට
ශචෝදනාව්  එල්ස කරනවා නේ රට පුරා දැශවමින්ත තිබුණු ස
තත්තත්තවය මැඩ පවත්තවන්තනට රජය ක්රියා කළ ආකාරය ගැන
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කාරුණිකව
හිතසා
බසන්තන.
තමන්තශේ
අසල්වැසියා
ශබ්ලරාගන්තනට සශහෝදරයා අේමා තාත්තතා නැන්තදා මාමා
තමන්තශේ දුව පුතා ශබ්ලරාගන්තනට ඔවුන්ත ජීිවතයත්ත සමඟ සටනක
සිටි ශමාශහාතක ස තත්තත්තවශයන්ත පීඩාවට පත්තවුණු සෑම
ශකශනකුශේම ජීිවත ආර් ෂා කරගන්තනට ස සිය ද ශදනාම
කැපවුණු ආකාරය ඉතාමත්තම ප්ර ංසීමයයි. මම ස උදිවයට
ිවශ වෂශයන්ත සවුතිවන්තත ශවනවා. ස වාශේම අපි ශකටි
ශමාශහාත්  ුළ ගත්ත ස උත්තසාහය ිනගින්ත ිනගටම ක්රියාත්තමක
කරන්තන සිදු වුණා. දවසකින්ත ශදකකින්ත ජසය බැසයන්තශන්ත නැති
තත්තත්තවය උඩ ිවයළි සසාක ශදන්තනට පටන්ත ගත්තතා. රුපියල්
මිියන 266්  වන ු දල් සේභාරය අපි ් ෂණිකව ිනසවත්රි් 
ශල්කේවරුන්ත හරහා ප්රාශද්ය ය ශල්කේ කාර්ලයාසවසට නිවැරින
දත්තතයන්ත සහිතව වයාේත කරසා සශතාස ගබඩාවස තිබූ ිවයළි
සසාක ස ප්රශද් වසට යවසා අපි ස අවසවථාශක එම තත්තත්තවය
කළමනාකරණය කරන්තන කටයුු කළා. ස වාශේම රජය් 
හැටියට අපි අද වන ිවටත්ත ඔවුන්තට එම ිවයළි සසාක සබාශදන බව
මම මත්  කරන්තනට ඕනෑ.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඔබුමාට තව ිවනාඩි ශදකක කාසය්  තිශබනවා.

ගුණ ුවන්ෂය් ගන්කන්ද මහතා

(மொண்புமிகு துரனஷ் கங்கந்த)

(The Hon. Dunesh Gankanda)

ශේ වනශකාට කඳවුරුගත ශවසා සිටින ජනතාව ගැන
හිුවාම ශේ ශමාශහාශත්තත්ත ඉතාමත්ත පීඩාශවන්ත ජීවත්ත වන පිරිසව
සිටින කඳවුරු තිශබනවා. නාය ගිය තැන්ත ගල් ස වාශේම ිව ාස
පර්ලවතයන්ත නිවාසවසට වැටුණු තැන්ත තවමත්ත තිශබනවා. ස
වාශේම පාරවල් අවහිර කරමින්ත ිව ාස පසව කඳු කඩා වැටුණු
ප්රශද් තවම තිශබනවා. එම තත්තත්තවය මැඩ පවත්තවන්තන අව ය
මූික වැඩසටහන ශවන්තශන්ත අශේ අමාතයාං ය හරහා NBRO
ආයතනය හරහා කරශගන යන දීප වයාේත වැඩසටහනයි. භූ
ිවදයාඥයන්ත එම කසාප හඳුනා ශගන තව තවත්ත එම සවථාන
සුර් ිත කරන්තනට අව ය ක්රියාදාමය ශේ ශවනශකාට ශගන
යනවා. ස වාශේම පූර්ලණ හානි වුණු හා අර්ලෙ හානි වුණු
නිවාසවසට ර් ෂණ භාර අරු දශසන්ත වන්තින සබා ශදන්තනට අපි
ශේ ශවනශකාට රජය්  හැටියට කටයුු සේපාදනය කරශගන
යන බව මම මත්  කරන්තනට ඕනෑ. ශේ ශවනශකාට ිනසවත්රි් ක
ශදකකට ර් ෂණ භාර අරු දස හරහා එම වන්තින සබා දීමට
කටයුු සසසවවා දී තිශබනවා. නැවත සුර් ිත කිරීශේ ශමම
ක්රියාදාමය තවම පටන්ත ගත්තතා ිවතරයි කියන එකත්ත මම මත් 
කරන්තන ඕනෑ. අපි රජය්  හැටියට වන්තින සබා දීශේ එම
ක්රියාදාමය අඛණ්ඩව ඉිනරියට -ශමම ිවවාදය පැවැත්තශවන අද
ිනනශේ ශේ ශමාශහාශත්තත්ත - ශගන යනවා. දැනට අර්ලෙ හානියට
පත්තව තිශබන දහනව දහසකට අධික නිවාසවසත්ත පූර්ලණ හානියට
පත්තව තිශබන ශදදහසව හත්තසියයකට වැඩි නිවාස ප්රමාණය් 
සඳහාත්ත රජය වගකීම දරනවා. ඉිනරිශේදී සහනාොර සහ රුපියල්
දසදහසක ර් ෂණ භාර අරු දශල් අත්තතිකාරම සබා ශදනිවට ග්රාම
නිසොරි වසේ මේටමින්ත ප්රාශද්ය ය ශල්කේ මේටමින්ත සවා සැබිය
යුු ජනතාව ශතෝරා ශබ්ලරා ගන්තනට කටයුු කරනවා. ශේ

වනශකාටත්ත කඳවුරුගත ශවසා සිටින ජනතාවශගන්ත එම
සහනාොර සබා ශදන්තනට සුදුසු ජනතාව කවුද කියසා හරියාකාරව
ශතෝරා ශගන එම සහනාොර සහ අත්තතිකාරේ සබා ශදන්තනට
රජය කැප ශවනවා.
ිවශ වෂශයන්තම අද ිනන ශමම උත්තතරීතර සභාශක සිදු වුණු ශේ
කතිකාව පිළිබඳව රජය ඉතාම සංශකදීව අවොනය ශයාු 
කරනවා. ස වාශේම ශචෝදනා එල්ස වුණා නේ එම ශචෝදනා
පිළිබඳව ඉතාම ෙනාත්තමකව ජනතාවාදීව කල්පනා කර බසා
කටයුු කරනවා. රජය්  හැටියට අද ශේ ිවවාදශේ වටිනාකම
ආණ්් ප් ෂය හැටියටත්ත ිවශ වෂශයන්තම අශේ අමාතයාං ය
හැටියටත්ත අවොරණය කරශගන අමාතයාං ය හරහා ශකශරන්තන
තිශබන වගකීේ ඉටු කරමින්ත ඉිනරි අනාගතශේදී ශමම ආපදා
තත්තත්තවයන්ත මැඬ පැවැත්තීමට අව ය කටයුු සිදු කරනවා. ශේ
ශවනශකාටත්ත අපි ස සඳහා කටයුු කරමින්ත සිටිනවා.
ිවශ වෂශයන්තම පසුගිය ිවසිපසව වැනි දා අසාමානය ශසස ඇති
වුණු ශමම වයසන තත්තත්තවයට ශපර අධි අවදානේ කසාපවස
ජීවත්ත වන ජනතාවට සහන සබා දීම ත් ශසවරු කිරීම සඳහා අපි
රජය හැටියට කැබිනේ පත්රිකාව්  සකසව කරමිනුයි සිටිශේ. එශසව
කටයුු කරමින්ත සිටින ශමාශහාතක තමයි ශමම උවදුර සිද්ෙ
වුශණ්; ශේ ිවපත්තතිය සිද්ෙ වුශණ්. ස ශවනශකාට රට පුරා සිදු කර
තිබුණු සංගණනයට වඩා ිව ාස ප්රමාණය්  අද සකට එකු ශවසා
තිශබනවා. ස නිසා අපි අමාතයාං ය්  හැටියට එකු කර ගත්ත එම
දත්තත ප්රමාණය නැවතත්ත ශවනසව කරන්තනට සිද්ෙ ශවනවා කියා
මම ිව වවාස කරනවා. සෑම ප්රාශද්ය ය ශල්කේ ශකාේඨාසයකම
තිශබන අධි අවදානේ කසාපවස ජීවත්ත වන ජනතාවට සහන
සැසසීමට අව ය ඉඩේ නිදහසව කර ගැීමශේ ක්රියාදාමයක අපි
නිරත ශවසා සිටියා. එශසව නිදහසව කර ගන්තනට අව ය වු
සමාගේවස ඉඩේ -LRC හා ශපෞද්ගික ඉඩේ - හඳුනා ශගන එම
අවතැන්ත වුණු ජනතාවට නිවාස සබා දීශේ ක්රියාදාමය සඳහා අපි
කටයුු සේපාදනය කරමින්ත සිටින ශමාශහාතක තමයි ශේ ිවවාදය
ඇති වුශණ්. ස නිසා රජය්  හැටියට අපි ඉටු කරපු වගකීම වාශේම
ඉිනරිශේ දී ජනතාව සුර් ිත කිරීමට තවත්ත රාජකාරි
ශබාශහාමය්  තිශබනවා කියසා මම ිව වවාස කරනවා. එශහම
නේ අමාතයාං ශේ ගරු අමාතයවරයාශේත්ත උපරිම සහශයෝගය
ඇතිව ඉිනරියටත්ත ආපදා කළමනාකරණ අමාතයාං ය හැටියට
අශේ වගකීම ඉටු කරන්තනට ඇප-කැප ශවනවාය කියා නිශයෝජය
ඇමතිවරයා හැටියට ප්රකා
කරමින්ත මම නිහඬ ශවනවා.
ශබාශහාම සවුතියි.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ශබාශහාම සවුතියි.
පාර්ිවේන්ුව අ. භා. 8.34ට 2017 ජුනි 20 වන අඟහුණවාදා
අ. භා. 1.00 වන වත් කල් ගිව ය.
பொரொளுமன்றம் பி. ப. 8.34 மைிக்கு, 2017 யூன் 20,
தசவ்வொய்க்கிைகம பி. ப. 1.00 மைி வகர ஒத்திகவக்கப்பட்டது.
Parliament adjourned at 8.34 p.m. until 1.00 p.m. on Tuesday,
20th June, 2017.

සැ.යු.
ශමම වාර්ලතාශක අවසාන ු රණය සඳහා සවවකීය නිවැරින කළ යුු තැන්ත ද් වනු රිසි මන්තීන්ත මින්ත පිටපත්  ශගන නිවැරින කළ යුු
ආකාරය එහි පැහැිනිව සකුණු ශකාට පිටපත සැබී ශදසතිය්  ශනාඉ් මවා හැන්සාඩ් සංසවකාරක ශවත සැශබන ශසව එිවය යුුය.

குறிப்பு
உறுப்பினர் இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிகை திருத்தங்ககளத் தமது பிரதியில் ததளிவொகக் குறித்து அதகனப் பிகை
திருத்தப்படொத பிரதி கிகடத்த இரு வொரங்களுள் ஹன்சொட் பதிப்பொசிொியருக்கு அனுப்புதல் ரவண்டும்.
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හැන්සාඩ් වාර්තා
වකාළඹ 5 වපාල්වහ්න්වගාඩ කිුණළපන පාර අසක 163 දරන ස්ථානවයි  පිි ටි
රජව ප්රවෘත්ති වදපාර්තවේන්ුවේ පිි ටි රජව ප්රකාශ්න කාර්යාසශ්වයන්
මිල දී ගත හැක.
වමම හැන්සාඩ් වාර්තාව www.parliament.lk වවේ අඩවිවයන්
බාගත හැක.

ஹன்சொட் அறிக்ககயின் பிரதிககள
இல. 163, கிருலப்பகன வீதி, தபொல்ரஹன்தகொட, தகொழும்பு 5இல் அகமந்துள்ள
அரசொங்க தகவல் திகைக்களத்தின் அரசொங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்
பைம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம்.
இந்த ஹன்சொட் அறிக்கககய www.parliament.lk எனும் இகையத்தளத்திலிருந்து
பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும்.
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