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සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ 2018 ජූලි මස 10 වන දින 

දෙ.ව.10.00 ට ප්රාදේශීය සභාදේ සභා ශාලාදේදී ෙවත්වන ලද 

මහා සභා රැස්වීදේ වාර්තාව. 

සහභාගී වූ : - 

 

1. ගරු සභාෙති    - ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා 

2. ගරු උෙ සභාෙති   - එස්.ඩී.මංජුල ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා 

3. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - චන්දන දප්රේමනාත් මුදුන්දකොටුව මැතිතුමා 

4. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - දේ.ඒ.විමල් ප්රසන්න මැතිතුමා 

5. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - එේ.ඒ.දේරි මාග්රට් මැතිතුමිය 

6. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - එේ.ආර්. ගයාන් දුමින්ද චන්ද්රසිරි මැතිතුමා 

7. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - ලියනදේ චන්දන කුමා  මැතිතුමා 

8. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ආර්.පී. යසරු දදවන්මිණ  ාජෙේෂ මැතිතුමා 

9. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ආර්.ඒ.ඩී. එස්. ජයන්ත  ණවක මැතිතුමා 

10. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ඩබ්.ඒ. මංජුල ධේමික වී  ත්න මැතිතුමා 

11. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - එස්.ඒ. දප්රේම ත්න මැතිතුමා 

12. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ මැතිතුමා 

13. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - බී. සනී දහේටර් පිරිස් මැතිතුමා 

14. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - ඩී. දකෝකිල සේෙත් වර්ණසිරි මැතිතුමා 

15. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - එල්.නන්ද කුමා සිංහ මැතිතුමා 

16. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ආර්.ඒ. උපුල් මදනෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමා 

17. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - ඩී. ප්රියන්ත අරුණ කුමාර් ගුණ ත්න මැතිතුමා 

18. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - පී.දේ. උපුල් ජිදන්න්ද්ර කුලතිලක මැතිතුමා 

19. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - සුසන්ත සිසි  කුමා  රූෙසිංහ මැතිතුමා 

20. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ඩබ්.ඒ.ඩී. ගීතාමනි ස්වර්ණලතා මැතිතුමිය 

21. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - ඒ. සුසන්ත මැතිතුමා 

22. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - එේ.ඩී.සමන්ත කුමා  මැතිතුමා 

23. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - එච්. වරුණ දිලිප් කුමා  මැතිතුමා 

24. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - එච්.පී.උපුල් ප්රසන්න මැතිතුමා 

25. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ඩබ්.ඩී. චින්තක දේවින්ද සම වී  මැතිතුමා 

26. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - දේ.නිමල් යසසිරි කළුෙහන මැතිතුමා 

27. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - ගමදේ චන්ද්රසිරි මැතිතුමා 

28. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - අදයෝම මධු ප්රසාේ දේවදේ මැතිතුමා 

29. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - ඩබ්. අදසෝක වැලිකල මැතිතුමා 

30. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - පුස්සැල්ලදේ අමල් නිශාන්ත සිල්වා මැතිතුමා 

31. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - එස්.චන්ද්රකුමාර් මැතිතුමා 

32. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ජී.කුමුදිණි ජයවර්ධන මැතිතුමිය 

33. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ශෂිණි  ශ්රීමාලි දහට්ටිආ ච්චි මැතිතුමිය 

34. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ඊ.ජී.ඩී.ඉන්ද්රානි දසදනදහලතා ෙේමසීලි මැතිතුමිය 

35. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - එේ.ඩී. මාලනී චන්ද්රලතා මැතිතුමිය 

36. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ආර්.ඒ.ඩි.සාගරිකා කුමාරි රූෙසිංහ මැතිතුමිය 

37. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - ඥාණ ප්රකාසේ ෆැන්සිස් මැතිතුමා 

38. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - එස්. චන්දන සූරියආ ච්චි මැතිතුමා 

39. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - එච්.එස්.සුනිල්  ණසිංහ මැතිතුමා 

40. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - එන්.පී.දේ. සමන්ති චන්ද්රිකා දමයන්ති මැතිතුමිය 

41. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - පී.ඒ.ප්රදිප් කුමාර් මැතිතුමා 

 

සහභාගි දනොවු 

 

1. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - දේ.ඒ.ඩී. ෆිලිෂියා ඇනට් ඔල්ගා මැතිතුමිය  

2. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - දනුෂ්කි ප්රභානි අල්දේදා මැතිතුමිය 
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ගරු සභාෙතිතුමා 

මහා සභා රැස්වීම සදහා සහභාගි වීමට ෙැමිණි ගරු උෙ සභාෙතිතුමා ප්රධාන මන්ත්රී මණ්ඩලය, දල්කේතුමා ප්රධාන 

කාර්යමණ්ඩලය, මාධයදේදි මහත්වරුන් ඇතුළුව ෙැමිණ සිටි සියළුදදනා පිළ  ගැනිදමන් අනතුරුව ගරු සභාෙතිතුමා 

විසින් 2018 ජුලි මස මහා සභාදේ වැඩ කටයුතු ආ ේභ ක න ලදි. 
 

නයායෙත්රානුකූලව ෙළමුදවන්ම 2018.06.11 දින ෙැවති මහා සභා රැස්වීදේ වාර්තාව සංදශෝධන හා දවනසක්ේ 

ඇදතොත් දෙන්වා දී එය සභා සේමත ක  ගන්නා දලස ගරු සභාෙතිතුමා විසින් සභාදවන් ඉල්ලා සිටින ලදී. 
 

01.ෙසුගිය රැස්වීදේ වාර්තාව සේමත ක  ගැනීම. 
 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ගයාන් දුමින්ද මැතිතුමා. 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, 2018.06.11 මහා සභා රැස්වීේ වාර්තාදේ ඔබතුමාදේ කථාදේ තිදයනවා 35 පිටුව, 4 වන දේදය, 

හිටපු ගරු සභාෙති චන්ද්රසිරි ගමදේ මැතිතුමාදේ කාලදේ කියලා. ඒක හිටපු ගරු සභාෙති ඩබ්ලිේ.ඩී.චන්ද්රසිරි 

මැතිතුමාදේ කාලදේ තමයි ගලි බවුස ය ලැබුදණ්. එය නිවැ දි විය යුතුයි. 
 

සංදශෝධන අංක 01 

2018.06.11 දින ෙැවති මහා සභා රැස්වීේ වාර්තාදේ පිටු අංක 35 හි සදහන් ගරු සභාෙතිතුමාදේ කථාදේ ෙහත 

සදහන් දකොටස ෙහත ෙරිදි සංදශෝධනය විය යුතුයි. 

හිටපු සභාෙතිව දයේ වන ඩබ්.ඩී. චන්ද්රසිරි මැතිතුමා ඉන්න කාදල් එය ලැබුදණ් අපිට. ඒ පිළබඳ කෘතදේදීභාවයත් 

ඔහුට දමොන ප්රශ්න ආවත් ඔහු ඒ කටයුත්ත සභාව දවනුදවන් ප්රදේශදේ ජනතාව දවනුදවන් ඉෂ්ට ක ලා දුන්නා ඒ 

ගැන අදප් දගෞ වය පුද ක නවා එතුමාට. 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී චන්දන සූරියආ ච්චි මැතිතුමා. 

ගරු සභාෙතිතුමනි, අදාල වාර්තාදේ පිටු අංක 23. මම ඉදිරිෙත් ක පු කථාදේ පුංචි දදෝෂයේ තිදයනවා. නමුත් මා 

විශ්වාස ක නවා දේ සභාව දේ ප්රදේශදේ ජනතාවදේ ජීවිතදේ සු ේෂිතතාව ජනප්රියතාවය, දසෞඛ්ය දේ කා ණා 

පිළබඳව මීට වඩා ගැඹුරින් හිතලා තමන්ට දේක සැලකිය යුතු ආදායමේ ඒ ආදායදමන් සභාව තව ශේතිමත් 

දවනවා. කියලා එහිදි මම ජනප්රියතාවය කියලා වචනයේ භාවිතා කදළේ නැහැ. සනීො ේෂාව කියලා තමයි ප්රකාශ 

කදළේ. 

 

සංදශෝධන අංක 02 

2018.06.11 දින ෙැවති මහා සභා රැස්වීේ වාර්තාදේ පිටු අංක 23 හි සදහන් ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චන්දන 

සුරියආ ච්චි මන්ත්රිතුමාදේ කථාදේ ෙහත සදහන් දකොටස ෙහත ෙරිදි සංදශෝධනය විය යුතුයි. 

නමුත් මා විශ්වාස ක නවා දේ සභාව දේ ප්රදේශදේ ජනතාවදේ ජීවිතදේ සු ේෂිතතාව, සනීො ේෂාව, දසෞඛ්ය දේ 

කා ණා පිළබඳව මීට වඩා ගැඹුරින් හිතලා තමන්ට දේක සැලකිය යුතු ආදායමේ ඒ ආදායදමන් සභාව තව ශේතිමත් 

දවනවා. 
 

ගරු සභාෙතිතුමා 

දවනත් සංදශෝධන දනොමැති නේ වාර්තාව සභා සේමත ක න්න.  
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා. 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, 2018.06.11 වන දින ෙැවති මහා සභා රැස්වීේ වාර්තාව ඉහත සංදශෝධනයන්ට යටත්ව පිළගත 

යුතු සතය වාර්තාවේ බවට මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි. 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සනී දහේටර් පීරිස් මැතිතුමා  

ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 
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2018.06.11 වන දින ෙැවති මහා සභා රැස්විේ වාර්තාව ඉහත සංදශෝධනයන්ට යටත්ව පිළ ගත යුතු සතය වාර්තාවේ 

බවට ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  

සනී දහේටර් පීරිස්  මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සේමත විය. 

 

02.සභාෙතිව යා විසින් ක නු ලබන විදශේෂ නිදේදන 
 

01. බස්නාහි  ෙළාදත් ෙළාත් ොලන ආයතන ප්රධානීන් ඇතුළු සියළුම මහජන නිදයෝජිතයින් හා එකී ආයතන 

වල දසේවය ක නු ලබන වැටුප් දේතය එේඑන් 07 හා ඊට ඉහළ වැටුප් ෙරිමාණයන්දගන් වැටුප් ලබා ගන්නා 

සියළුම නිලධාරින් 1985 අංක 29 ද ණ ෙනතින් හා 1988 අංක 74 ද ණ ෙනතින් සංදශෝධිත 1975 අංක 01  

ද ණ වත්කේ හා බැ කේ ප්රකාශ කිරිදේ ෙනත අනුව සෑම වර්ෂයකම මාර්තු 31 දිනට තම වත්කේ පිළබද 

ප්රකාශයේ අදාල ආකෘතිය මගින් එම වර්ෂදේ ජුනි 30 දිනට දෙ  එකී ආකෘතිෙත්ර බා  දිය යුතු නිසි 

බලධාරියා දවත ඉදිරිෙත් කළ යුතු බව සදහන් ක මින් 2018.05.31 දිනැතිව ෙළාත් ොලන 

දකොමසාරිස්තුමිය (බ.ෙ) විසින් දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

 

02. 2018.05.11 දින මහා සභාදේ දෙෞේගලික ප්රකාශ යටදත් ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි නිමල් යසසිරි 

කළුෙහන මැතිතුමා විසින් ඉදිරිෙත් ක න ලද ගංවතු  ොලන ක්රමවත් වැඩපිළදවලේ සකස් කිරිම 

සේබන්ධදයන් ඉදිරිෙත් ක නු ලැබු දයෝජනාවට අදාලව, එම ඉල්ලීම සලකා බැලීම සදහා සටහන් ක ගත් 

බව සදහන් ක මින් වාරිමාර්ග සහ ජල සේෙත් හා ආෙදා කළමනාක ණ අමාතයතුමාදේ දෙෞේගලික 

සහකා  විසින් 2018.06.14 දිනැතිව දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

 

03.ප්රාදේශීය සභාව අමතා එවන ලද සංදේශ, දෙත්සේ, ෙැමිණිලි හා සන්නිදේදන සභාවට ඉදිරිෙත් කිරිම. 

 

03- (01)   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ඉන්ද්රානි දසදනදහලතා ෙේමසීලි මැතිතුමිය විසින් ඉදිරිෙත් ක න ලදී. 

01.නිවස වැසි ජලදයන් යටවීම සේබන්ධවයි යන හිසින් යුතුව දකොස්ගම, අක විට, ආනන්දගම දනො.50 හි ෙදිංචි 

එච්.ඩබ්. වසන්ත මයා විසින් 2018.06.03 දිනැතිව දල්කේතුමා අමතා දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

 

03 – (02) ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි වරුණ දිලිප් කුමා  මැතිතුමා විසින් ඉදිරිෙත් ක න ලදී. 

01.ොදුේක ප්රාදේශීය දල්කේ දකොට්ඨාසදේ හල්දප් කන්ද කො ෙස් ප්රවාහනය කිරිම නිසා වන හානිය පිළබදව 

සදහන් ක මින් හල්දප්, උේගල්ල, අංගේපිටි ය ප්රදේශවාසින්දේ අත්සන් දල්ඛ්නයේද සමගින් 2018.07.01 

දිනැතිව ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

 
 

03– (03) ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ මැතිතුමා විසින් ඉදිරිෙත් ක න ලදී. 
 

01.ප්රාදේශිය සභාවට අයත් දදොල ඉහළ ො  නඩත්තු කටයුතු හා සේබන්ධවයි යන හිසින් යුතුව ඉහළ දකොස්ගම 

ප්රදේශවාසින් විසින් 2018.07.09 දිනැතිව ගරු මන්ත්රිතුමා අමතා දයොමු ක න ලද ලිපිය. 
 

 

02.දකොස්ගම සුදේධ විදයාලයට යන මාවත පිළසක  ක  ගැනීම සේබන්ධවයි යන හිසින් යුතුව දකොස්ගම සුදේධ 

විදයාලදේ විදුහල්ෙතිතුමා විසින් අත්සන් දල්ඛ්නයේද සමගින් 2018.07.10 දිනැතිව  ගරු සභාෙතිතුමා අමතා 

දයොමු ක න ලද ලිපිය. 
 

03– (04) ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චන්දන සූරියආ ච්චි මැතිතුමා විසින් ඉදිරිෙත් ක න ලදී. 
 

01.ප්රධාන මාර්ගදේ ධාවනය වන කසල එකතු කිරිදේ  ථය රිටිගහදහේනට හ වා රිටිගහදහේන ො , මාවතගම 

දවන්දේසි ඉඩේ ආව ණය වන ෙරිදි කසල ප්රවාහන  ථය දගන්වා ගැනීම සේබන්ධදයන් ොදුේක, මාවතගම, 

රිටිගහදහේන ප්රදේශවාසින් විසින් 2018.06.28 දිනැතිව අත්සන් දල්ඛ්නයේද සමගින් ගරු සභාෙතිතුමා අමතා 
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දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

 
 

02.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චන්දන සුරියආ ච්චි මන්ත්රිතුමා විසින් ෙහළ දකොස්ගම, බාලිකා ො  බදුවත්ත 

ප්රදේශදේ ජීවත් වන ජනතාව සදහා පිරිසිදු ොනීය නල ජලය ලබා දදන දලස ඉල්ලා  නිවාසලාභීන්දේ ඉල්ලිේ 

ලිපිය හා ඔවුන්දේ අත්සන් දල්ඛ්නයේද සමගින් 2018.07.10 දිනැතිව ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලද 

ලිපිය. 

 

 

03.අත්තදනෝමතික දලස මහා ෙරිමාණ සත්ව දගොවිෙලේ ඉදිකිරිම සදහා අවස  ලබා දීම සේබන්ධවයි යන හිසින් 

යුතුව වග, දනළුවත්තුඩුව ප්රදේශවාසින් විසින් අත්සන් දල්ඛ්නයේ හා ඡායාරූෙද සමගින් 2018.07.03 දිනැතිව 

ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

 

03– (05) ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි පී.ඒ. ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා විසින් ඉදිරිෙත් ක න ලදී. 
 

01.නිරිදෙොළ ළමා ග්රාමය සිට පිට්ටනිය ඔස්දසේ දිදවන මාර්ගදේ සකස් දනොක න ලද මීටර් 100 ේ ෙමණ වන මාර්ග 

දකොටස සකස් ක  දදන දලස ඉල්ලමින් හංවැල්ල, නිරිදෙොල එේ.ඩී. දේවිේ මයා විසින් අත්සන් දල්ඛ්නයේද 

සමගින් ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

 

03– (06) ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ලියනදේ චන්දන කුමා  මැතිතුමා විසින් ඉදිරිෙත් ක න ලදී. 

 

01.සීතාවක ප්රාදේශීය දල්කේ දකොට්ඨාසදේ මාවතගම 444/ඒ නැදගනහි  ග්රාම දසේවා වසදේ පිහිටි අළුදෙොතවත්ත 

ඉඩදමහි දකොටසේ වන දැනට  බර් වගා ක  ඇකි දනෝනාවත්ත ඉඩම දවන්දේසි කිරිමට සුදානමේ ඇති බැවින් 

ඒ තුළන් වන ෙරිස  හානිය සේබන්ධදයන් ොදුේක, මාවතගම ප්රදේශවාසින් විසින් අත්සන් දල්ඛ්නයේද සමගින් 

දල්කේ, සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව දවතද පිටෙතේ සහිතව ප්රදේශිය දල්කේ සීතාවක දවත 2018.06.05 දිනැතිව 

දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

  

03– (07) ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චින්තක දේවින්ද සම වී  මැතිතුමා විසින් ඉදිරිෙත් ක න ලදී. 

 

01.ඊරියකැටිය ග්රාමදේ ඉහළ දකොටසට ොනීය ජල ෙහසුකේ ලබා ගැනීම යන හිසින් යුතුව ොදුේක, ඊරියකැටිය  

ප්රදේශවාසින් විසින් අත්සන් දල්ඛ්නයේද සමගින් 2018.07.06 දිනැතිව ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලද 

ලිපිය. 

 

03– (08) ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගයාන් දුමින්ද  මැතිතුමා විසින් ඉදිරිෙත් ක න ලදී. 

 

01.හංවැල්ල, තුන්නාන, දකෝන්ගහවත්ත, දනො.94 හි එච්.පී. විමලදාස මයා විසින් සිය ඉඩමට යන ප්රධාන ො  සකසා 

දදන දලස ඉල්ලමින් පිඹුරු සැලැස්දේ පිටෙතේද සමගින් ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගයාන් දුමින්ද  මැතිතුමා 

අමතා දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

 

03– (09) ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි නන්ද කුමා සිංහ මැතිතුමා විසින් ඉදිරිෙත් ක න ලදී. 
 

01.මාර්ග අංක 605 දකොස්ගම - හංවැල්ල දබොල්ලතාව අක විට ො  බස්  ථයේ ලබා ගැනීම සේබන්ධදයන් 

2018.07.06 දිනැතිව ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි නන්ද කුමා සිංහ මැතිතුමා විසින් ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු 

ක න ලද ලිපිය. 
 

02.මාර්ග අංක 605 දකොස්ගම - ඇස්වත්ත මානකඩ හ හා දබොල්ලතාව හංවැල්ල බස්  ථයේ ලබා ගැනීම 

සේබන්ධදයන් 2018.07.06 දිනැතිව ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි නන්ද කුමා සිංහ මැතිතුමා විසින් ගරු 

සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

 

03– (10) ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ප්රියන්ත අරුණ කුමාර් ගුණ ත්න මැතිතුමා විසින් ඉදිරිෙත් ක න ලදී. 
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01. දේ දගොල්ල උළුමඩම ොදර් විදුලි කණු දදකේ බිමට කඩා වැටීමට ආසන්න බව දැන්වීම යන හිසින් යුතුව 

පුවේපිටිය, දේ දගොල්ල, උළුමඩම හි ෙදිංචි එන්. මුණවී  මයා විසින් ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලද 

ලිපිය. 
 

02. ගල්කන්ද ප්රදේශදේ විදුලි කණුවේ ඉවත් ක  ගැනීම සේබන්ධදයන් පුවේපිටිය, ගල්කන්ද හි ෙදිංචි එේ.ඒ. 

පියදසේන මයා විසින් 2018.07.01 දිනැතිව ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

 
 

03 – (11) ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි දකෝකිල සේෙත් වර්ණසිරි මැතිතුමා විසින් ඉදිරිෙත් ක න ලදී. 
 

01. දෑත්ත , දබොල්ලතාව යා දකද න මාර්ගය පිළසක  ක  ගැනීම සේබන්ධවයි යන හිසින් යුතුව දෑත්ත , 

දබොල්ලතාව ගේවාසින් විසින් 2018.06.05 දිනැතිව ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

 

03– (12) ගරු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදීප් කුමාර්  මැතිතුමා විසින් ඉදිරිෙත් ක න ලදී. 
 

01.ජාතික ඉතිරිකිරිදේ බැංකුව - හංවැල්ල ශාඛ්ා දගොඩනැගිල්ල යන හිසින් යුතුව කළමනාකරු, ජාතික ඉතිරිකිරිදේ 

බැංකුව, හංවැල්ල විසින් 2018.05.21 දිනැතිව ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

 

04.යථා ෙරිදි කල් දී ඇති ප්රශ්න  - ඉදිරිෙත්ව  නැත. 
 

05. යථා ෙරිදි කල් දී ඇති දයෝජනා.  
 

05 – (01) ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ 06 වන මන්ත්රි මණ්ඩලය දවනුදවන් පුළුල් ක න ලද සභා ශාලාදේ ශබ්ද විකාශන 

ෙේධතිය නවික ණය කිරිම දවනුදවන් රු. 3,143,301.90 ක මුදල දකොළඹ 07, දලෝරිස් දෙදදස, දනො.17 හි 

ඩයිනමයිේ ඒවී දටේදනොලජිස් පුේගලික සමාගම දවත දගවිය යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සමන්ත උදයකුමා  ගමදේ මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගමදේ චන්ද්රසිරි මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, අපි සන්දතෝෂ දවනවා අපිට දේ ෙහසුකම ලබා දීමට එවකට බලධාරියා විදියට හිටපු දල්කේතුමා 

කටයුතු කිරීම පිළබඳව. හැබැයි විනාඩිදයන් දේක ඕෆ් දවනවා. Auto System එකේ ද දන්දන් නැහැ. ටිකේ කථා 

ක නදකොට නවතිනවා. ඒක දෙොේඩේ සලකා බලා දේක විනාඩියේ කතා ක න්න හේදබන්දන් නැහැ. එජස් ක ලා 

තිදයනවාද දන්දන් නැහැ. එදහම තිදයනවානේ ඒක දෙොේඩේ දවනස් ක න්න. අපිට කාලය අවශය දවනවා.  
 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සමන්ති චන්ද්රිකා දමයන්ති මැතිතුමිය. 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, දයෝජනාව සේබන්ධදයන් මටත් දෙොඩි අදහසේ තිදයනවා දැනගන්න ෙේෂයේ විදියට. දේ 

වියදේ සේබන්ධව දෙොඩි ගැටළුවේ තිදයනවා. ඒ පිළබඳව සියලු මන්ත්රීවරුන් දැනුවත් ක නවා නේ සුදුසුයි. 

 

ගරු සභාෙතිතුමා 
 

ගරු මන්ත්රීතුමිය දේ සේබන්ධව අවශය කා ණා අපි මුදල් කා ක සභාදේදී සාකච්ඡා කළා. එදා මුදල් කා ක සභාදේ 

සුරියආ ච්චි මන්ත්රිතුමා හිටිදේ නැහැ මම හිතන්දන්. සභාවට දේ ගැන අදහසේ ඉදිරිෙත් දවච්ච දවලාදේ ෙහුගිය 

සභාදේදී ඉදිරිෙත් ක න්න හි ටිදේ මන්ත්රීවරුන්ට තිබූ අෙැහැදිලිතාවයන් නිසා අපි මුදල් කා ක සභාදේදී ඒ පිළබඳව 

සාකච්ඡා ක ලා තමයි අපි දයෝජනාව දගනාදේ. අවශය නේ සියළු ලිපිදල්ඛ්න තිදයනවා. නියමිත දටන්ඩර් 

ෙටිොටියට අනුව මිල ගණන් කැඳවලා දේ ආයතන වලින් එහි තිදයන  ගුණාත්මක භාවය ගැන දසොයා බලලා ඔබත් 



6 

අෙත් ෙත්දවන්න කලින් දල්කේ මහත්මා කටයුතු ක න කාදල් තමයි දේ මිලදී ගැනීම සිේධදවලා තිදයන්දන්. 

දමහි ප්රමාදයේ සිේධ වුණා ෙහුගිය කාදල් සවි කිරිදේ ප්රමාදයේ නිසා තමයි දේක මහා සභාවට එන්දන්. ඒ නිසා ඒ 

පිළබඳව ගැටළුවේ නැහැ කියලා මම හිතනවා. මුදල් කා ක සභා වාර්තාව අ න් බලන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කිසි 

ගැටළුවේ නැහැ අ  ගැනීම ගැන මුදල් වියදේ කිරීම ගැන ප්රශ්නයේ නැහැ කියලායි මම මතේ ක න්දන්.  

විද ෝධතාවයේ දනොමැතිද? එදහමනේ දේ දයෝජනාව ඒකමතිකව සභා සේමත දයෝජනාවේ විදියට සලකනවා.  
 

ඉහත දයෝජනාව  ගරු සභාෙති ජි. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි 

සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සේමත විය. 

 

 

05 – (02) ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 
 

2018.06.19 වන දින ශ්රි ලංකා ොර්ලිදේන්තුවට ඉදිරිෙත් ක  සභා ගත ක න ලද  ාජය ගිණුේ කා ක සභා වාර්තාදේ 

සදහන් ෙරිදි, 2016 වර්ෂයට අදාලව සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ මුලය ොලනය හා කාර්යසාධන ක්රියාවලිය 95.5% 

සාර්ථක දලස මුලය හා කාර්යසාධන නියමයන්ට අනුගතව කටයුතු ක  ශ්රි ලංකාදේ සියළුම ෙළාත් ොලන ආයතන 

අතරින් සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව ප්රථම ස්ථානය ලබා ගැනීමත්, ශ්රි ලංකාදේ සියළුම අමාතයාංශ හා දදොර්තදේන්තු 

අතරින් සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව ෙස්වන ස්ථානය ලබා ගැනීමත්, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 යන වර්ෂ 

වලදී ෙළාත් ොලන ආයතන කාර්ය සාධන කළමනාක ණ ත ගදේදී අඛ්ණ්ඩව හය වතාවේ දකොළඹ දිස්ත්රිේ ප්රථම 

ස්ථානය දිනා ගැනීමත්, 2015 ජාතික ඵලදායිතා සේමාන උදළදල්දී විදශේෂ කුසලතා සේමානයත් දිනා ගැනීමත්, 

2014, 2016 වර්ෂවල ආදායේ අයක  ගැනීදේ ප්රශස්ත දමදහව ක නි ත වීම දවනුදවන් බස්නාහි  ෙළාදත් දතවන 

ස්ථානයට හිමි සේමානයත්, සාර්ථක මුලය කළමනාක ණය විදහා දේවනු ලබන අවසාන ගිණුම සදහා 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015, 2016 යන වර්ෂ 06 තුළ අඛ්ණ්ඩව යහෙත් මතයේ ලබා ගැනීමට දේවන ලද කැෙ කිරිම 

දවනුදවන් ලබා ගත් සේමානයත්, 2017 බස්නාහි  ෙළාදත් දෙොදු දසේවාවන් මහජනතාවට වඩාත් සුහුරු ආකා දයන් 

ලබාදීම දවනුදවන් සිදුක  ඇති දසේවාව අගය ක මින් ලබාගත් සේමානයත්, බල ප්රදේශය තුළ මහජනතාවදේ 

දසෞඛ්ය හා ද ෝග නිවා ණය සදහා දහළ දවදකම සමාජගත ක මින් 2016 වස  තුළ සිදු ක න ලද ප්රශස්ථ දසේවාව 

අගයමින් දකොළඹ දිස්ත්රිේ දතවන ස්ථානයත්, ෙළාත් ොලන ආයතන අත  2017 වර්ෂදේදී ෙවත්වන ලද කසල 

කළමනාක ණය පිළබද ත ගාවලිදේ බස්නාහි  ෙළාදත් පිවිතුරුම ප්රාදේශීය සභාවට හිමි මිහිසරු සේමානයත්, 

බස්නාහි  ෙළාත තුළ දටොන් 05 ට අඩු දකොේදෙෝස්ට් අංගන අතුරින් දදවන ස්ථානයට හිමි මිහිසරු සේමානය ලබා 

ගැනීමත්, ජාතික කියවීදේ මාසය නිමිති ක දගන පුස්තකාල හා ප්රදල්ඛ්න මණ්ඩලය මගින් 2015, 2016, හා 2017 

වර්ෂ වලදී ෙළාත් ොලන ආයතන වන පුස්තකාල අත  ත ගාවලිදයන් අඛ්ණ්ඩව දකොළඹ දිස්ත්රිේකදේ ප්රථම 

ස්ථානයට හිමි සේමානය ලබා ගැනීමත් තුළන් "සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව යන නාමය" දකොළඹ දිස්ත්රිේකය තුළ, 

බස්නාහි  ෙළාත තුළ හා ශ්රිලංකාව තුළ ඔසවා තැබීමට දේවන ලද කැෙ කිරිම අගය කිරිම දවනුදවන් සීතාවක 

ප්රාදේශීය සභාදේ සමස්ත කාර්යමණ්ඩලය දවත අතිදර්ක වැටුප් වර්ධක දදකේ ලබා දීමටත්, 

ෙළාත් ොලන දදොර්තදේන්තුව මගින් වාර්ෂිකව ෙවත්වන ලද ෙළාත් ොලන ආයතනවල දසේවය ක නු ලබන කාර්ය 

මණ්ඩල  සුහදතාවය වර්ධනය කිරිදේ ක්රීඩා ත ගාවලිදේ 2016, 2017 හා 2018 යන වර්ෂ වලදී අඛ්ණ්ඩව අති විශිෂ්ට 

අන්දමින් දකොළඹ දිස්ත්රිේ ශු තාවය හා බස්නාහි  ෙළාත් ශු තාවය සීතාවක ප්රාදේශිය සභාවට දිනා දීමට කැෙ වී 

ක්රීඩා කළ සියළුම කාර්ය මණ්ඩලදේ සාමාජිකයින් දිරිගැන්වීමේ දලස ඔවුන්ට ෙහත සදහන් ෙරිදි එේව ේ ෙමණේ 

ලබා දදන දිරිගැන්වීදේ දීමනාවේ සභා අ මුදලින් ලබා දිය යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි.  

 

 

 



7 
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අවුරුදු 40 ට වැඩි කාන්තා 
 

 

 

 

 

 

ක්රීඩකයාදේ නම ෙත්වීදේ 

ස්වභාවය 

දකොළඹ දිස්ත්රිේ ත ගාවලිය බස්නාහි  ෙළාත් ත ගාවලිය 

100 m 200 m 400 m 100 x 4 400 x 4 800 m 

ඇවිදිම 

යගුලිය දිරි 

ගැන්වීදේ 

දීමනාව  

රු.  

100 m 200 m 400 m 100 x 4 400 x 4 දිරි 

ගැන්වීදේ 

දීමනාව  

රු. 

දජ්.ඒ.සුජීවා 

දමයන්ති මිය 

ස්ථී  ප්රථම ප්රථම ප්රථම ප්රථම ප්රථම - - 3000.00 ප්රථම දදවන දදවන ප්රථම ප්රථම 4000.00 

ජී.පී.රූො නන්දනී 

මිය 

ස්ථී  දදවන දදවන දදවන ප්රථම ප්රථම - - 3000.00 දදවන දතවන දතවන ප්රථම ප්රථම 4000.00 

ශයාමලී 

කරුණා ත්න මිය 

ස්ථී  - - - - - දතවන - 3000.00 - - - ප්රථම ප්රථම 4000.00 

ඩබ්.ඩී. භද්රා චමින්දි 

වික්රමා ච්චි මිය 

ආදේශක - - - ප්රථම ප්රථම - - 3000.00 - - - - - - 

දේ.ජී.චිත්රා මිය වයාෙෘති - - - ප්රථම ප්රථම   3000.00 - - - ප්රථම ප්රථම 4000.00 

දේ.ජී.සී. 

දමයන්ති මිය 

ස්ථී  - - - - - - දතවන 3000.00 - - - - - - 
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40 ට අඩු කාන්තා 

ක්රීඩකයාදේ 

නම 

ෙත්වීදේ 

ස්වභාව 

දකොළඹ දිස්ත්රිේ ත ගාවලිය බස්නාහි  ෙළාත් ත ගාවලිය  

100 m 200 m 400 m 100 x 4 400 x 4 800 m 

ඇවිදිම 

දිරි 

ගැන්වීදේ 

දීමනාව  

රු.  

100 m 200 m 400 m 100 x 4 400 x 4 800 m 

ඇවිදිම 

දිරි 

ගැන්වීදේ 

දීමනාව  

රු.  

ඩබ්.වී.දිලිනි දීපිකා 

මිය 

ස්ථී  - - - ප්රථම ප්රථම - 3000.00 - - - ප්රථම ප්රථම - 4000.00 

ආර්.දේ.ඒ.දිල්හානි 

වික්රමසිංහ මිය 

ස්ථී  දදවන ප්රථම - ප්රථම - - 3000.00 ප්රථම ප්රථම - ප්රථම - - 4000.00 

පී.ඉදනෝකා 

සුදර්ශනී මිය 

වයාෙෘති - - ප්රථම - ප්රථම - 3000.00 - - ප්රථම - ප්රථම - 4000.00 

දේ. සමන්තා 

ප්රියදර්ශනී මිය 

ස්ථී  - - දතවන ප්රථම ප්රථම - 3000.00 - - දදවන ප්රථම ප්රථම - 4000.00 

දේ.එේ. සිකා 

දසේවන්දි මිය 

ස්ථී  - - - ප්රථම ප්රථම දදවන 3000.00 - - - ප්රථම ප්රථම දදවන 4000.00 

ඩබ්.අනූෂා කුමාරි 

සිල්වා මිය 

වයාෙෘති - - - - - ප්රථම 3000.00 - - - - - ප්රථම 4000.00 
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අවුරුදු 40 ට වැඩි පිරිමි 

ක්රීඩකයාදේ     

නම 

ෙත්වීදේ 

ස්වභාවය 

දකොළඹ දිස්ත්රිේ ත ගාවලිය බස්නාහි  ෙළාත් ත ගාවලිය 

100 m 200 m 100 x 4 400 x 4 800 m 

ඇවිදිම 

යගුලිය දිරිගැන්වීදේ 

දීමනාව රු. 

100 m 400 x 4 යගුලිය දිරිගැන්වීදේ 

දීමනාව රු. 

චන්දිම ජයලාල් 

 න්දනත්ති මයා 

ස්ථී  දතවන - දදවන දදවන - - 3000.00 ප්රථම දතවන - 4000.00 

දේ.පී මංගලජිව මයා ස්ථී  - - දදවන දදවන ප්රථම - 3000.00 - දතවන - 4000.00 

ඩී. ද ෝහණ මයා ස්ථී  - - දදවන දදවන - - 3000.00 - - - - 

 ංජිත් දප්රේමසිරි මයා ස්ථී  - - - - දදවන - 3000.00 - දතවන - 4000.00 

නලීන් විමලසිරි මයා ස්ථී  - - දදවන - - - 3000.00 - - - - 

 ංජිත් විදජ්තිලක 

මයා 

ස්ථි  - - - - - දතවන 3000.00 - - දතවන 4000.00 

ඩබ්.පී දසෝම ත්නේ 

මයා 

ස්ථි  - - - දදවන - - 3000.00 - දතවන - 4000.00 
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අවුරුදු 40 ට අඩු  පිරිමි 

ක්රීඩකයාදේ නම 

ක්රීඩකයාදේ     

නම 

ෙත්වීදේ 

ස්වභාවය 

දකොළඹ දිස්ත්රිේ ත ගාවලිය බස්නාහි  ෙළාත් ත ගාවලිය 

100 m 200 m 400 m 100 x 4 400 x 4 800 m 

ඇවිදිම 

දිරි 

ගැන්වීදේ 

දීමනාව 

රු.  

100 m 200 m 400 m 100 x 4 400 x 4 800 m 

ඇවිදිම 

දිරි 

ගැන්වීදේ 

දීමනාව රු.  

අයි.ඩී.නිලන්ත 

පුෂ්ෙකුමා  මයා 

ස්ථී  දදවන දතවන - ප්රථම ප්රථම - 3000.00 - - - - ප්රථම - 4000.00 

ආර්.ඒ. චින්තක 

රුදේෂ් මයා 

ආදේශක - - දතවන ප්රථම ප්රථම - 3000.00 - - දදවන - ප්රථම - 4000.00 

ඩී.පී ඩිලාන් 

චතු ංග මයා 

ස්ථි  - - - ප්රථම - - 3000.00 - - - - - - - 

දේ.එච්. සුසිල් 

මයා  

ස්ථී  - - දදවන ප්රථම ප්රථම - 3000.00 - - - - ප්රථම - 4000.00 

එච්.එේ ධර්මප්රිය 

මයා  

වයාෙෘති - - - - ප්රථම - 3000.00 - - - - ප්රථම - 4000.00 
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ඩබ්.පී ජගත් 

පුෂ්ෙකුමා  මයා 

ස්ථී  - - - - - ප්රථම 3000.00 - - - - - - - 
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දකොළඹ දිස්ත්රිේ - දවොලිදබෝල් අනුශු තාවය ලබා ගත් කණ්ඩායම.  

01. ජගත් පුෂ්ෙකුමා  මයා 

02. නිශාන්ත ජයලත් මයා 

03. පී.ඩී. ඩිලාන් චතු ංග මයා 

04. ඩී. ද ෝහණ මයා 

05. දිල්හාන් මනු ංග මයා    රු.10,000.00 

06. බී.ඩී. දසේනා ත්න මයා 

07. එල් .මදුසංක මයා 

08. බී. අරුණ කුමා  ස ත්චන්ද්ර මයා 

09. එේ. දුමින්ද ප්රදීප් මයා 

10. වයි.එච්. ප්රදිප් මයා 

  

බස්නාහි  ෙළාත් - දවොලිදබෝල් අනුශු තාවය ලබා ගත් කණ්ඩායම.  

01. ජගත් පුෂ්ෙකුමා  මයා 

02. නිශාන්ත ජයලත් මයා 

03. පී.ඩී. ඩිලාන් චතු ංග මයා 

04. ඩී. ද ෝහණ මයා 

05. දිල්හාන් මනු ංග මයා    රු.20,000.00 

06. බී.ඩී. දසේනා ත්න මයා 

07. එල් .මදුසංක මයා 

08. බී. අරුණ කුමා  ස ත්චන්ද්ර මයා 

09. එේ. දුමින්ද ප්රදීප් මයා 

10. වයි.එච්. ප්රදිප් මයා 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි උපුල් මදනෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමා. 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 

 

ගරු සභාෙතිතුමනි, ඔබතුමා විසින් දගන එන ලද දමම දයෝජනාව ස්ථි  ක න අත ම දේ සඳහා අදහස් දැේවීමට 

පුංචි අවස්ථාවේ ඉල්ලා සිටිනවා. ගරු සභාෙතිතුමනි, ඔබතුමාදේ 05 – (02) දයෝජනාදේ සඳහන් ෙරිදි ෙසුගිය 

කාලදේ සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවට විවිධ අංශ වලින් ජයග්රහණ රැසේ ලබා ගැනීමට කටයුතු ක ලා තිදයන බව දේ 

දයෝජනාදේ ෙැහැදිලිවම සඳහන් දවනවා. මං හිතන්දන් ඒ පිළබඳව ෙසුගිය සභාවටත් 2011 ඉඳන් දේ ක්රියාවලිදේ 

දේ සභාව යේ යේ සේමාන ලබා ගත්තයි කියන එක ෙැහැදිලිවම සඳහන් වුණා. ඒ වදේම 2015 සිට 2017 වර්ෂ 
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දේවාත් ඒ ලබාගත්ත අති විශිෂ්ට ජයග්රහණ හා සේමාන වලට අදප් සභාදේ කටයුතු ක න දල්කේතුමා ඇතුළු සියලුම 

කාර්ය මණ්ඩලයට අෙදේ දගෞ වය ප්රණාමය දමහි දී ප්රථමදයන්ම පුද ක නු ලබනවා. ඒ වදේම ගරු සභාෙතිතුමනි 

අපි දන්නවා විදශේෂදයන් 2016 දී බස්නාහි  ෙළාත තුළ තිදබන සියලුම ෙළාත් ොලන ආයතනවල ඒක ාශීත්වදයන් 

ෙළාත් ක්රිඩා ත ඟාවලියේ ෙැවැත්වීමට කටයුතු කළා. එහි මූලික අවස්ථාව තමයි 2016 වර්ෂදේදී සීතාවක ප්රාදේශීය 

සභාව හැටියට දකොළඹ දිස්ත්රිේ ශූ තාවයත් ඒ වදේම බස්නාහි  ෙළාදත් අනු ශූ තාවයත් ලබා ගැනීමට හැකියාව 

ලැබුණා. ඒ බවත් සභාෙතිතුමා සඳහන් කළා. ඒ විත ේ දනදමයි 2017 වර්ෂදේ දිස්ත්රිේ ශූ තාවය සහ බස්නාහි  

ෙළාදත් ශූ තාවත් 2018 වර්ෂදේදී දිස්ත්රිේ ශු තාවයත්, ෙළාත් ත ගාවලිදේ ෙසුගිය ජුනි 22 අවසන් ත ගාවලිය 

ෙැවැත්තුදේ. ඒ අනුව බස්නාහි  ෙළාදත් ප්රථම ස්ථානය ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා ඒ තුළන්. විදශේෂදයන්ම ඒ 

උත්සවය සඳහා ප්රාදේශීය සභාව නිදයෝජනය ක මින් මටත් සහභාගීවීමට හැකියාව ලැබුණා. විදශේෂදයන්ම පුංචි 

කණගාටුවේ තිදයනවා දමොකද දමම ක්රීඩා උදළදල්දී අපිට ලැබුණු දතො තුරු අනුව අපිට දැනගන්න තිබුණා 

අනිවාර්යදයන්ම සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව ප්රථම ස්ථානය ලබා ගන්නා බව. එහිදී විදශේෂදයන්ම දේශොලන 

අධිකාරිය හැටියට අදප් සභාෙතිතුමා උදෑසනින්ම ඒ ස්ථානයට ගිහින් තිබුණා. ඒ වදේම ඒ අවස්ථාවට සහභාගී වීමට 

මටත් දෙෞේගලිකව හැකියාව ලැබුණා. මං හිතන්දන් අදප් ප්රදීප් මන්ත්රීතුමාත් ඒ සඳහා සහභාගී වුණා. මට තිදයන 

පුංචි කණගාටුව තමයි මන්ත්රීවරු හැටියට දේක අදප් සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව අදප් නිලධාරීන්දේ දසේවකයින්දේ 

ක්රීඩා උදළල. ඉතින් ඒ සඳහා මන්ත්රීවරු හැටියට අදප් සහභාගීත්වය මදියි කියන එක තමයි මට දෙනී ගිදේ. 

දෙෞේගලිකව මම සහභාගී වුණ නිසා කියන එකේ දනදමයි. ඒ අඩුව අපිට දත්රුණා ඒ නිලධාරීන් සහ දසේවකයින් 

එේක කතාබහ කිරීදේදී. ඉතින් මම හිතන්දන් නැවතත් එවැනි තත්වයකට ෙත්දනොක ගන්නයි කියන ඉල්ලීමත් ඒ 

ගරු මන්ත්රීවරුන්දගන් දේ අවස්ථාදේදී ඉල්ලා සිටිනවා. විදශේෂදයන්ම මම ඉල්ලීමේ ක නවා අපි දන්නවා දැඩි 

දුෂක් තාවයන් හා අෙහසුතාවයන් මධයදේ තමයි දමම නිලධාරීන් හා දසේවකයින් පුහුණුවීේ කටයුතු සිදු ක නු 

ලැබුදේ. විදශේෂදයන්ම මට දැන ගන්නට ලැබුණා සමහ  අවස්ථාවන් වලදී දගද  ඉන්න පුංචි ළමයාදේ සල්ලි කැදට් 

කඩාදගන සල්ලි අ දගන ඇවිල්ලා ඒ පුහුණුවීේ වලට සේබන්ධ වුණා කියලා. ඒ ත මට බස් එකට එන්න ත ේවත් 

සල්ලි නැති දසේවකයින් දේ තුළ සිටියයි කියන එක අපිට දැන ගන්නට ලැබුණා. ගරු සභාෙතිතුමා කියනු ලැබුවා දේ 

සඳහා දිරිගැන්වීදේ දීමනාවේ ලබා දීමට කටයුතු ක නවායි කියන එක දයෝජනාදේ සඳහන් වුණා සභා අ මුදලින්. 

මම දයෝජනා ක නවා ගරු සභාෙතිතුමනි ඒ දිරිගැන්වීදේ දීමනාව නිකන් දෙෞේගලිකවම දදන්න යන්න එො අපි 

කිසියේ උත්සවයේ තියලා ඒ අයව කිසියේ විදියකට ඇගයීමකට ලේ ක ලා උත්සවාකා දයන් ඒ දීමනාව ලබා දීමට 

කටයුතු ක මු කියන එක මම දේ අවස්ථාදේ දයෝජනාවේ හැටියට දේනවා. ඒ වදේම තමයි ගරු සභාෙතිතුමනි, මම 

ඉස්දසල්ලා කිේවා වදේ ක්රීඩා පුහුණුවීේ කටයුතු සිදු ක න අවස්ථාවලදී මූදල් සේබන්ධදයන් ඒ අය අෙහසුතා වලට 

ෙත්දවනවා. ඒ සඳහා අපි සභාව තුළ ක්රීඩා අ මුදලේ හදා ගනිමු කියන දයෝජනාවත් දේ අවස්ථාදේදි ක නවා. 

දමොකද දේ පිළබඳව ෙසුගිය දිනයකදී මම ප්රධාන අමාතයතුමා හමු වූ අවස්ථාවකදී මට එතුමා විසින් කියනු ලැබුවා 

ඔයාලා සභාදේ දයෝජනාවේ සේමත ක ලා මට දදන්න ඒ අ මුදල දවනුදවන් එතුමාටත් ඒ දායකත්වය ලබා දදන්න 

පුළුවන් කියන එක එතුමා සඳහන් කළා. ඒ නිසා මා ඉල්ලා සිටිනවා සභාදවන් අ මුදලේ සැකසීම සහ ඒ පිළබඳව 

ප්රධාන අමාතයතුමා දැනුවත් ක න හැටියට මා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වදේම විදශේෂදයන්ම දේ ක්රීඩා සඳහා පුහුණුවීම 

භා ව කටයුතු ක ලා දේ ස්ථානය ලබා ගන්නට අදප් සභාදේ ආදායේ ෙරීේෂකව දයකු හැටියට කටයුතු ක න 

චන්දිම  න්දනත්ති මහතා පුහුණුකරුදවකු හැටියටත් ක්රිඩකදයේ හැටියටත් දැවැන්ත දමදහයේ ඉටුකළා. ඔහුදේ 

නායකත්වය ඒ මඟ දෙන්වීම තිබුදණ් නැත්නේ අපිට දේ අවස්ථාව ලබා ගන්න දනොහැකි දවනවා. එතුමාටත් අපි 

දෙෞේගලිකවම අදප් ස්තූතිය ප්රණාමය පුදක නවා. ඒ නිසා ගරු සභාෙතිතුමනි, මම නැවත ව ේ ඉල්ලා සිටිනවා 

දමොකද දේ ස්ථානය අපි ලබන අවුරුේදදත් රැකගන්නට ඕදන. ඒ නිසා නැවත වතාවේ ඉල්ලා සිටිනවා සභා 

අ මුදලේ ක්රීඩා කටයුතු සඳහා හදමුයි කියන දයෝජනාව නැවත ව ේ ක මින් මම නිහඩ දවනවා. ස්තූතියි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගයාන් දුමින්ද  මැතිතුමා. 
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ගරු සභාෙතිතුමනි, දමය අවස්ථාවේ ක  ගන්න ඕදන අපි ඒ අයට ප්රශංසා කිරිමට ස්තූති කිරීමට. දමොකද දේ 

ත ඟාවලිදයන් සභාවට යේ කිසි ගරුත්වයේ දකොළඹ දිස්ත්රිේකදේ දකළවදර්ම ආසනදේ අවිස්සාදේල්ල ආසනදේ 

දරිද්රතාවදයන් දෙදළන ජනතාවේ ජීවත්දවන ප්රදේශයේ. විශාල අඩුොඩුකේ  ාශියේ තිදබේදිත් අදප් නිලධාරීන් 

විදශේෂදයන්ම සභාදේ දල්කේතුමාට ස්තූතිවන්ත දවන්න ඕදන මන්ත්රී මණ්ඩලය විසුරුවා තිදයේදිත් දේ 

ජයග්රහණවලට අවශය ඒ මූලික උෙදදස්, කැෙවීම නිලධාරී මණ්ඩලය, ත ඟ සඳහා සහභාගී වූ කැෙදචච්ච ජයග්රහණය 

කළ සහභාගී වූ දසේවකයින් සියලුදදනා ඉතාමත් කැෙවීදමන් උනන්දුදවන් තමන්දේ ප්රදේශය දවනුදවන් තමන්දේ 

සභාව දවනුදවන් යේ කිසි දවදහසේ දායකත්වයේ ලබා දුන්නා ඒ නිසා තමයි අපිට ගරුත්වය ලබා ගන්න 

හැකිවුදණ්. ඒ සියලුදදනාට අදප් සභාදේ දගෞ වය හා ස්තූතිය දේ අවස්ථාදේදී පුද ක න්න කැමතියි. ඒ වදේම ගරු 

සභාෙතිතුමනි, අපි දයෝජනා ක නවා ඔබතුමා දයෝජනාවේ දේන්න අපිට හේදබන මුදලින් යේ දීමනාවේ මාසිකව 

හරි අයින් ක න්න කැමතියි සභාදේ නිලධාරීන් හා දසේවකයින් දවනුදවන්. ඒ වදේම ස්ථි  ද ෝග හැදදනවා. සති 

ගණන් එන්න බැරි අවස්ථා තිදයනවා ඒ අවස්ථා වලදී  ඒවදේම මළ දගවල් වදේ අවස්ථා වලදී වියදේ ක න්න දෙොදු 

අ මුදලේ විදියට අපි යේ කිසි වැඩ පිළදවලේ සකස් ක මු. අදප් නිලධාරීන්ට ඒ අවශය ශේතිය දසේවකයින්ට ලබා 

දදන්න සුදුසු ක්රමදේදයකින් ඒ සඳහා අවශය සහදයෝගය අපි ඔබතුමාට සහ අදප් නිලධාරීන්ට දසේවකයින්ට පිරි 

නමනවා. දමම මුදල මීට වඩා වැඩි වුණත් ඒ සියලු දේට අදප් එකඟතාවය ලබා දදමින් ඒ කීර්තිය අත්ක ගත් 

සියලුදදනාට දල්කේතුමාට ඇතුළු නිලධාරි මණ්ඩලයට ඒ වදේම සහභාගී වූ සහභාගී දනොවූ අදප් දසේවකයින් සියලුම 

දදනාට මදේ පුේගලික ස්තූතියත් පුද ක මින් මම නිහඬ දවනවා. දබොදහොම ස්තූතියි.  

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සුනිල්  ණසිංහ මැතිතුමා. 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, ඔබතුමා දගනාපු ඒ දයෝජනාව අපි අගය දකොට සලකනවා. ඇත්තටම සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවට 

ඒ ගරුත්වය ලබා දීමට කටයුතු කළ දල්කේතුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලදේ දසේවක මහත්ම මහත්මීන්ට අෙදේ 

ස්තූතිය ප්රණාමය පුදක න අත  ඔවුන්ට ඒ දීමනාව දගවීමට අෙදේ එකඟතාවය පුද ක න අත ම ඒ ක්රීඩාවල දයදුණු 

දසේවක මහත්ම මහත්මින් අදප් ගේ ප්රදේශ වලත් ඉන්නවා. ඔවුන් ඉතාමත් උනන්දුදවන් ඒ ක්රීඩා ත ඟවල දයදිච්ච 

බව අපි දන්නවා. ඉතින් ඔවුන්ට ඒ දිරිගැන්වීේ ලබා දීදේ දයෝජනාවට අදප් පූර්ණ සහදයෝගය ලබා දදන අත  ඒ 

සියලුම දදනාට සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවට දේ ගරුත්වය ලබා දිපු සියලුම කාර්ය මණ්ඩලයටත් අදප් ස්තූතිය පුද 

ක නවා. ස්තුතියි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා. 

 

ගරු සභාෙතිතුමනි, මං හිතන්දන් ඔබතුමා ඉතා දහොඳ දයෝජනාවේ ක ලා තිදයනවා. අදප් පූර්ණ සහදයෝගය අපි 

ලබලා දදනවා. විදශේෂදයන්ම දේ ලබා ගත්ත ජයග්රහණය දවනුදවන් දසේවකදයෝ ඇගයීමේ කළ යුතුයි. ඒදක කිසිම 

ගැටළුවේ නැහැ. ඒ දවනුදවන් කැෙවුන සියලුම දසේවක දසේවිකාවන්ට අපි කෘතඥතාවයත් පුද ක න අත  මට 

සැකයේ තිදයනවා මම දන්න විදියට දේ දයෝජනාව ක්රියාත්මක දවන්දන් නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත කතන්දදර්. ඒ 

නිසා මම හිතන්දන් වඩා දහොඳයි සාකච්ඡාවකට ගිහිල්ලා දේ කටයුත්ත කළා නේ කියලා මම විශ්වාස ක නවා. 

දමොකද වැටුප් වර්ධක දදන්න බැහැ  ාජය දසේවකයින්ට සභා දයෝජනාවකින්. ආයතන සංග්රහදේ එදහම සඳහන් 

ක ලා නැහැ මා දන්නා ත මට. මම දන්දන් නැහැ මදේ දැනුදේ ප්රමාණවත්භාවයේ තිදයනවාද කියලා. යේ අඩුොඩු 

තිදයන්න පුළුවන්. සාමානයදයන් වැටුප් වර්ධක උෙයා ගන්න ඕදන දසේවකදයෝ විසින්. ඒ නිසා මං හිතන්දන් දේක 

වඩා දහොඳයි දේක කා ක සභාවේ ක ලා ක න්න පුළුවන් දේ දමොකේද කියලා මම දන්දන් නැහැ මම  ාජය 

අංශදේ දජයෂ්ඨ නිලධාරීන් එේක කථා කළා. සාමානයදයන් වැටුප් වර්ධක සභා දයෝජනාවකින් දදන්න පුළුවන් ද 

කියලා. බැහැ. අතිදර්ක වැටුප් වර්ධක කියලා දේ ආයතන සංග්රහදේ නැහැ. VII ෙරිච්දේදය වැටුප් ෙරිච්දේදය 9.10 

වගන්ති වල තමයි වැටුප් වර්ධක තිදයන්දන්. හැබැයි ඒදක අතිදර්ක වැටුප් වර්ධක කියලා දදයේ සඳහන් දවන්දන් 

නැහැ. මම දන්දන් නැහැ දජයෂ්ඨ දසේවකදයෝ ඉන්නවා දමතන දේක දාපු තැනම දලොප් දවයිද දන්දන් නැහැ. උඩ 
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කෑල්ල නැති වුදණොත් යට කෑල්ල දදන්න පුළුවන්. හැබැයි එකම දයෝජනාවේ තිදයන්දන්. එතදකොට උඩ කෑල්ල 

දදන්න බැරි වුදණොත් යට කෑල්ලත් දදන්න බැරි දවනවා. ක්රීඩා ක පු අයටත්. මම දන්දන් නැහැ ඒ සේබන්ධදයන් 

ෙළාත් ොලන දකොමසාරිස්තුමියත් එේකත් කථා කළා. එතුමියදේ අදහසත් දේක ක්රියාවට නගන්න බැහැ කියන 

අදහස. මම දේ සඳහා දල්කේතුමාදේ උෙදදසේ ලබා ගැනීමට කා ක සභාවේ බවට දයෝජනා ක නවා.  

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, දමම මහා සභාව කා ක සභා අවස්ථාවේ බවට ෙත් කළ යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට 

දයෝජනා ක මි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි, දමම කා ක සභා අවස්ථාව මහා සභාවේ බවට ෙත් කළ යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට 

දයෝජනා ක මි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  දේරි මාග්රට් මැතිතුමිය 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 
 

ගරු සභාෙතිතුමා 
 

ඒ සාකච්ඡාව අනුව තවත් මන්ත්රිවරුන් අදහස් ඉදිරිෙත් ක නවාද. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, මම හිතනවා අපි සන්දතෝස දවන්න ඕදන කා ණාවේ ඒ ලංකාව පු ා තිබිච්ච ප්රාදේශීය සභා 

වලින් ෙළදවනි ස්ථානයට ඇවිත් තිදයනවා ලංකාදවන්ම. අපි විදශේෂදයන්ම අදප් ස්තූතිය පුද ක නවා 

විදශේෂදයන්ම ෙරිොලනදේ ඉන්න සියලුම නිලධාරී මහත්ම මහත්මින්, ඒ වදේම දෙ  කාලදේ තමුන්නාන්දසේ 

සභාෙතිව යා විදිහට ලබා දුන් නායකත්වය අපි අගය ක න්නට ඕදන. ඒ වදේම අපි අද කණගාටු දවන කා ණයේ 

තිදයනවා දේ ජයග්රහණ ලබා දදන්නට දේ සභාවට මහත් දවදහසේ ද පු දදදදදනේ අෙ අත  නැහැ. 

එේදකදනේ දිල්හාන් පිංතු මහතා, අනිේ එේදකනා ද ෝහණ මහත්මයා. ඒ දදදදනාම අද ජීවතුන් අත  නැහැ. මං 

හිතනවා ඒ දදදදනාටත් දගෞ වය ලැදබන්න ඕදන. ඒ එේකම මට සමහ  ක්රීඩක ක්රීඩිකාවන් ප්රකාශ කළා අදහසේ 

වශදයන් ඔවුන් ඉදිරිෙත් කළා. දේ ඉදිරිෙත් ක පු දයෝජනාදේ තිදයනවා සියලු දදනාටම රුපියල් 7000/- ගාදණ් අපි 

දිරි දීමනාවේ ලබා දිය යුතුයි කියලා. ඒක ගැන සමහ ේ අයදේ අදහසේ තිදයනවා දේ ක්රීඩා ත ඟ වලදී වැඩිපු  

දේෂතා දේවපු වැඩිපු  මහන්සි දවලා කැෙදවලා වැඩ ක පු අය දලොකු ජයග්රහණ ලබපු අයත් ඉන්නවා. අඩු 

මට්ටමේ ලැබුණු අයත් ඉන්නවා. ඒ නිසා සමහ  අයදේ අදහසේ තිබුණා සමහ  දසේවක දසේවිකාවන්දේ දේ වැඩි 

ජයග්රහණ ගත්ත අයට දෙොඩි වැඩි සැලකීමේ කදළොත් ඊළඟට සියලුදදනාම දිරිමත් දවයි කියලා ජයග්රහණය ක ා 

යන්නට සමදසේ රු. 7000/- සීමා දනොක  තව යේ විදශේෂ ජයග්රහණ ගත්ත අයට ඊට වඩා වැඩි මුදලේ ලබා දදන්න 

පුළුවන් නේ ඒ ජයග්රහණය ක ා හඹා යන්නට ඊළඟ අවස්ථාදේදී උත්සාහ ක යි කියන කා ණයත් මතේ ක මින් දේ 

සේබන්ධදයන් අදප් පූර්ණ සහදයෝගයත් ලබා දදන බව මතේ ක මින් දේ සියලුම දසේවක මහත්වරුන්ටත් නිලධාරී 

මහත්වරුන්ටත් දේශොලන නායකත්වය ලබා දුන් තමුන්නාන්දසේටත් ස්තුතිවන්ත දවමිනි මම නිහඩ දවනවා. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ලියනදේ චන්දන කුමා  මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, ඔබතුමා විසින් ඉදිරිෙත් ක ලා තිදයන දයෝජනාවට සහාය දැේවීම සඳහා දකටි අදහසේ ඉදිරිෙත් 

කිරීම තමයි මදේ අ මුණ. සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව මම හිතන්දන් දේ ෙළාත් සභාව තුළත් ඒ වදේම දේ  ට 
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ඇතුදලත් කතාබහට ලේදවන කා ණයේ පිළබඳව ඔබතුමා දයෝජනාවේ ඉදිරිෙත් ක ලා තිදයන්දන්. දේ 

ක්රීඩාදවන් අදප් ප්රාදේශීය සභාව ලබපු ජයග්රහණයත් ඒ ජයග්රහණය සඳහා කැෙවුණු සියලුමදදනා අගය ක න්නට ඒ 

වදේම ඒ සඳහා යේ කිසි ෙරිතයාගයේ ක න්න ක ලා තිදයන දයෝජනාවට අදප් පූර්ණ සහදයෝගය ලබා දදන ගමන් 

ඒ දවනුදවන් කැෙවුණු සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ දල්කේතුමා ඇතුළු ඒ සියලුමදදනාට අෙදේ දගෞ වය දේ 

අවස්ථාදේ පුදක න ගමන් ඒ වදේම මම හිතන්දන් මංජුල මන්ත්රීතුමා මතු කළා අවසානදේ අපිට ඉටු ක ගන්න බැරි 

වුදණොත් කියන කා ණය. ඒක මතු කිරීමත් ඉතාමත් වැදගත්. දේ කා ණය අපිට ඉෂ්ට ක ගන්න බැරි වුදණොත් දේක 

අනිවාර්යදයන්ම ඉෂ්ට ක න්න ඕදන කා ණයේ නිසා තමයි මංජුල මන්ත්රීතුමා දේක නැවතත් මතේ කදළේ. ඒ 

කටයුත්තට අපිට යා ගන්න බැරි වුදණොත් අපි දමොකේද ක න්දන් කියන කා ණාව පිළබඳවත් අපි අදප් අවධානය 

දයොමු ක න ගමන් අපි උත්සාහ ක මු ආණ්ඩුකා තුමාදේ කැමැත්ත දේ සදහා ලැබිලා දේ කටයුත්ත සාර්ථක 

ක ගන්න හැකියාව ධධර්ය ලැදබ්වා කියා ප්රාර්ථනා ක මින් මම නිහඬදවනවා. ස්තූතියි.  

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී පී.ඒ. ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, ජාතික ජනතා ෙේෂය විදියට දේ ලබා ගත්ත ජයග්රහණ සඳහා ස්තූති ක න්න දේක අවස්ථාවේ 

ක  ගන්නවා. විදශේෂදයන්ම මං හිතන්දන් සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවට නිලධාරි මණ්ඩලය සහ කාර්ය මණ්ඩලය 

ගරුත්වයේ ලබා දුන්නා. ඒ අවස්ථාවට මටත් සහභාගී දවන්න අවස්ථාවේ ලැබුණා. මං දැේකා ඒ අවස්ථාදේදී අපිට 

දකොච්ච  දගෞ වයේ තිදයනවාද කියන කා ණය. මං හිතනවා අපිට දමදතන්දි තව දෙොඩි අභිදයෝගයේ තිදයනවා 

දේ සමහ  ජයග්රහණ ලබාදගන තිදයන්දන් 2015, 2016, 2017 වදේ කාල වකවානුවල. දේ සභාදේ සභාෙතිතුමා 

යටදත් ොලනය වුණු කාලදයන් ෙරිබාහි ව. දල්කේතුමා දකොමසාරිස්ව යා විදියට වැඩ කටයුතු ක න කාල 

සීමාදේදී. ඉතින් ඒකටත් අපි ස්තූතිවන්ත දවන්න ඕදන. අපි කාටත් අභිදයෝගයේ තිදයනවා දේක ඉදිරියට 

යාවත්කාලීන ක  ගැනීම සේබන්ධදයන්. දල්කේතුමා දගනාපු ජයග්රහණ මන්ත්රී මණ්ඩලය විදියට අපිට ඉදිරියට 

අ දගන යන්න බැරි වුදණොත් ඒක අපිට යේ අභිදයෝගයේ දවනවා. මම සියළු මන්ත්රීවරුන්දගන් ඉල්ලා සිටිනවා 

සභාවේ විදියට අපි ඇතුදළේදී වාද විවාද අපි ඕදන දදයේ ක මු. හැබැයි එළදයදි සභාවේ විදියට අපි සභාදේ 

ගරුත්වය හා සභාදේ ජයග්රහණ දවනුදවන් ෙේෂ විෙේෂ දේදයකින් දතො ව එකට වැඩ ක මු කියන කා ණාව. 

දමොකද අපි දලොකු ප්රශ්නයේ දවනවා දේ ජයග්රහණ තවදු ටත් ෙවත්වාදගන යන්න බැරි වුදණොත්.  එතදකොට අපි 

ඉන්නවාට වඩා දහොඳයි දල්කේතුමායි නිලධාරී මණ්ඩලයයි හිටියා නේ කියලා හිදතනවාදන්. ඒක නිසා 

අභිදයෝගයේ තිදයනවා මං හිතනවා ඒ අභිදයෝගය අපි භා ගත යුතුයි. විදශේෂදයන්ම මංජුල මන්ත්රීතුමා වැදගත් 

කා ණයේ මතු කළා. අපිට ඒ ගැන නිසි අවදබෝධයේ තිබුදණ් නැහැ නීති සේබන්ධදයන්. විදශේෂදයන්ම මං 

හිතනවා සමහ  කා ණා වලදී අදප් මංජුල මන්ත්රීතුමා කියන කා ණාවලට ඇහුේකන් දදන්න ඕදන. දමොකද නීති 

තර්කය අපිත් දැනදගන හිටිදේ නැහැ. ඒ තැන්වලදී අපි නිකන් ඝට්ටනයේ ඇති ක  ගත යුතු නැහැ. ඒ කියන 

කා ණා අපිට සංදේදී සහ අවදබෝධයේ නැති නිසා අපි ගැදටන්න පුළුවන්. ඒවා ගැනත් දෙොඩි අවදබෝධයේ ලබා 

දගන එතනදී මං හිතන්දන් එක කා ණාවේ කියන්න කැමතියි අපිට එදහම ප්රශ්නයේ තිදයනවා නේ අපි ඒ සදහා 

සූදානමේ දවන්න ඕදන. ගාන්ධිතුමා කියලා තිදයනවා ‘‘යහෙත් ප්රතිඵල බලාදෙොද ොත්තුදවන් වැඩ ක න්න ඕදන. 

අයහෙත් ප්රතිඵල වලට සූදානේ දවන්න ඕදන.” කියලා. ඒ ගැනත් අවධානය දයොමු ක මින් දේ සියලුදදනාට 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවට යේ ගරුත්වයේ ලබා දීම සේබන්ධදයන් ජාතික ජනතා ෙේෂදේ මන්ත්රිව යා විදියට 

නැවත ව ේ ස්තූතිවන්ත දවමින් සියලු මන්ත්රීවරුන්දගන් ඉල්ලා සිටිනවා දේ ජයග්රහණය ඉදිරියට දගනියන්න 

ජයන්ත ද ෝහණ සභාෙතිතුමා ජයග්රහණය ක වන්න දනදමයි සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ ගරුත්වය රැකදගන 

ඉදිරියට යන්න සහදයෝගය දදයි කියලා. දබොදහොම ස්තූතියි.   

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී අදයෝම මධු ප්රසාේ දේවදේ මැතිතුමා 
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ගරු සභාෙතිතුමනි,  විදශේෂදයන්ම දේ දයෝජනාව සේබන්ධදයන් අදප් ප්රසාදය ෙල ක මින් සීතාවක ප්රාදේශීය 

සභාදේ දසේවක මණ්ඩලයට අදප් දගෞ වය හා ස්තූතිය පුදක නවා දේ සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව බස්නාහි  ෙළාදත් 

දමන්ම දේ  දට් ඉහළ ස්ථානයට රැදගන යාමට කටයුතු කිරීම පිළබඳව. ඒ වදේම ොදුේක අදප් උෙ කාර්යාලදේ 

දසේවය ක පු ක්රීඩා අංශදේ විදශේෂ දේෂතා දේවපු දිල්හාන් සදහෝද යා වදේම ද ෝහණ සදහෝද යාටත් අදප් 

 

 

 

 

දගෞ වය පුද ක නවා අද ජීවතුන් අත  නැති වුණත්. දසේවා කාලදේ දසේවය ක පු ආකා ය සහ ඒ ක්රීඩාවට දේවපු 

විදශේෂ දේෂතා දවනුදවන්. ඒ වදේම දගෞ වදයන් මතේ ක නවා දේ සභාදේ දේ ජයග්රහණ ඉදිරියට අ දගන 

යන්න විදශේෂදයන්ම ක්රීඩක ක්රීඩිකාවන්ට ක්රිඩා කිරීමට අදප් ප්රාදේශීය සභාව සතු දවලා තිදයන ොදුේක ක්රීඩාංගනය 

ඒ වදේම ොදුේක දවොලිදබෝල් ක්රීඩාංගනය, ඒවා හැකි ඉේමණින් ප්රතිසංවිධාන කටයුතු ක ලා ක්රීඩා පුහුණුවීේ 

කටයුතු වලට දයොදාගන්න හැකියාව තිදයනවා. ඒ නිසා ඒ කටයුත්ත ගැන දේ සභාදේ අවධානය දයොමු දවයි කියලා 

බලාදෙොද ොත්තු දවනවා. සභාවට විශාල ආදායේ මාර්ග ඉෙයිය හැකි ක්රිඩාංගනයේ. ඒ නිසා ඒ කටයුතු ඉේමන් 

ක ලා ඒ වදේම සභාදේ විදශේෂ අවධානයේ දයොමු ක ලා හැකි ඉේමනින් දසේවකයින්ට පුහුණුවීේ ක න්න 

ක්රීඩාංගනදේ ඉඩ සලසා ගන්න  කියන ඉල්ලීමත් ක නවා. දබොදහොම ස්තූතියි. 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ප්රියන්ත අරුණ කුමාර් ගුණ ත්න මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, මම දේ දේලාදවදි මතේ ක න්දන් ෙැහැදිලිවම ජයග්රහණ ගණනාවේ දගනාපු ගරු දල්කේතුමා 

ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය  ාජය දසේවකදයකු හැටියටත් මම දේ දවලාදවදි මතේ ක න්දන් ගරු මංජුල මන්ත්රීතුමා 

ඉදිරිෙත් ක පු කා ණාවට මමත් එකඟතාවය ෙල ක නවා. වැටුප් වර්ධක අපි උෙයාගත යුතුයි. හැබැයි දේ 

දයෝජනාවත් එේක බැලුවාම දේ සියලුදදනාදේම එකඟතාවයත් එේක දප්න්දන් දේ අවුරුදු ගාණ තුළ ඇත්තටම 

වැටුප් වර්ධක උෙයා ගැනීමේ වක්රව සිේධදවලා තිදයනවා එක තමයි අපිට ෙැහැදිලි දවන්දන්. ඒ දේෂතා කුසලතා 

අනුව. යේකිසි ආකා යකින් අග්ර ආණ්ඩුකා තුමා දදන්නට තී ණය ක නවා නේ ඒ වැටුප් වර්ධක දදක සැබවින්ම ඒ 

සඳහා සේපූර්ණ සුදුසුකම දේ කාර්ය මණ්ඩලයට තිබුණයි කියන කා ණය තමයි අපිට දේදේ සමස්තයේ විදියට 

දකින්න පුළුවන්කම තිදයන්දන්. ඒ නිසා දල්කේතුමා ඇතුළු කර්යමණ්ඩලයට මමත් දේ දවලාදේදී දේ දයෝජනාව 

සේබන්ධදයන් මදේ එකඟතාවය ෙළ ක න අත  ඇත්තටම එය සාර්ථක දවන්න කියන කා ණාවත් එකතු ක මින් 

ස්තූතිවන්ත දවනවා. ස්තූතියි.  

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එේ.ඩී. සමන්ත කුමා  මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, ක්රීඩකදයේ විදියට ඇත්තටම මම මදේ සුබ ෙැතුේ එේ ක න්න කැමතියි. ඒ වදේම මදේ 

දකොට්ඨාසදේ නැගණියේ තමයි ප්රථම ස්ථාන 03 ේම ලබාදගන තිදයන්දන්. ඉතින් ඇයට විදශේෂ ඇගයීමේ ක න්න 

කියලාත් මම දේ අවස්ථාදේදී ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වදේම දල්කේතුමා දැන්නුවා අදප් මන්ත්රීවරුන්ටත් එන අවුරුේදේ 

ක්රීඩාවලට සේබන්ධ දවන්න පුළුවන් කියලා. ඒ නිසා මම ඉල්ලීමේ ක නවා අදප් තරුණ මන්ත්රී කණ්ඩායමට 

ක්රීඩාවට සේබන්ධ දවන්න කියලා. සියලුදදනාටම මදේ සුභ ෙැතුේ දේ අවස්ථාදේදී පුද ක නවා. ස්තූතියි.  

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී විමල් ප්රසන්න මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමා ඇතුළු සදහෝද  මන්ත්රී මණ්ඩලදයන් අවස යි. මම දෙොඩි මනුසයදයේ අහිංසක මනුස්සදයේ දේ 

දවලාදේ මතේ ක න්න ඕන. ෙසුගිය වර්ෂදේ ක්රිඩා ත ඟ වලට සහභාගී වුණා  ංජිත් මාකවිට මහත්මා. එතුමා 

මදගත් එේකත් ගිහිල්ලා ක්රිඩා ත ඟ වලට බුේධදාස ක්රිඩාංගනයට ගිහිල්ලා ආෙසු නිවස බලා යේදි හදිසි අනතු කට 

ලේ දවලා එතුමා අෙ අතරින් විදයෝ වුණා. හැබැයි එතුමා ෙසුගිය වසදර් අදප් ක්රීඩාව දවනුදවන් ඉතාමත් කැෙදවලා 
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දිරිගන්වපු පුේගලදයේ. ඒත් එේකම දල්කේතුමාට සහ කාර්ය මණ්ඩලයටත් ස්තූතිවන්ත දවන්න ඕදන. 

දල්කේතුමා එේ අවස්ථාවකදි අදප් සභාදවන් දවනත් ප්රාදේශීය සභාවකට ස්ථාන මාරුවේ ලැබූ අවස්ථාදේදී අපිට 

යේ සේබන්ධතා මත එතුමා නැවතත් ප්රාදේශීය සභාදේ නැවතත් ස්ථාපිත ක ගන්න හැකි වුදණ් එතුමා දමවැනි 

දේෂතා සභාව දවනුදවන් ඉටු කළ බව දෙන්වු නිසා බව ප්රකාශ ක මින් මම ඔබ සියළුදදනාට ස්තූතිවන්ත දවනවා. 

දබොදහොම ස්තූතියි. 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී චන්දන සූරියආ ච්චි මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, සභාදවන් අවස යි. දයෝජනාව සේබන්ධදයන් මූලික අදහස් ගණනාවේ ඉදිරිෙත් වුණා. දේ 

දවනදකොට සීතාවක අත්ෙත් ක දගන තිබිච්ච විවිධ ඓතිහාසික උරුමයන් වටිනාකේ විවිධ ගැටලු මත අර්බුදයන් 

වලට ලේදවලා තිදයන දේලාවක සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ දැන් වස  ගණනාවේ තිස්දසේ දල්කේතුමාත් එතුමාදේ 

කාර්ය මණ්ඩලයත් සියලුම දසේවක මහත්ම මහත්මීන් තමන්දේ  ාජකාරියත් ඉටු ක මින්, බාහි  ක්රීඩා ක්රියාකා කේ 

ඇතුළු එවැනි විෂයන් සේබන්ධදයනුත් ඇෙ කැෙ දවමින් සීතාවක පිළබඳව විවිධ දවනත් මාතෘකා  සමාජගත දවන 

දමොදහොතක සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ කාර්ය මණ්ඩලය දලසත් සභාදේ අනනයතාවය ආ ේෂා ක ගනිමින් ඒකට 

වටිනාකමේ උරුම ක  දදමින් දිස්ත්රිේකය තුළත් ෙළාත තුළත් සමස්ත ෙළාත් ොලන ආයතන තුළත් ඊට අදාල ක න 

දගෞ වයේ හිමික  දීම පිළබදව අපි ඒ පිළබඳව අගය කළ යුතුයි. ඒ පිළබඳව සාකච්ඡා කළ යුතුයි. ඒකට අවශය 

ක න නිසි දගෞ වය වටිනාකම තැබිය යුතුයි  කිසිඳු දලෝබකමින් දතො ව. ඒ නිසා අපි විශ්වාස ක නවා දේ ඉදිරිෙත් 

දවච්ච දයෝජනාව අදහස දහොඳයි ඉහළයි. ඒ වදේම දමම දයෝජනාදේදී විවිධ අදහස් දැේවීේ විවිධ මත ඉදිරිෙත් 

වුණා. සාමානයදයන් ෙැය 08 කාර්යයට අමත ව තමයි දේ ක්රීඩා සේබන්ධදයන් දයදිලා දේ සභාවට අදප් බල 

ප්රදේශයට ජනතාවට අදාල කීර්තිනාමයන් වටිනාකේ ලබා දදන්න ඒ කැෙදවච්ච සියළුම දසේවක මහත්ම මහත්මීන් 

කටයුතු ක ලා තිදයන්දන්. ඒ නිසා ඒ පිළබඳව අදාල ක න අදප් සභාව ප්රාදේශීය සභා සීමාව තුළ ඒ අවශය 

දිරිගැන්වීම වටිනාකේ ලබා දීම පිළබඳව කිසිඳු ගැටළුවේ නැහැ. ඒ සේබන්ධදයන් ගන්නා ඕනෑම ක්රියාමාර්ගයකට 

අදප් පූර්ණ සහදයෝගය හා කැමැත්ත ෙළ ක නවා. විදශේෂදයන්ම වෘත්තිය සමිති ේදෂේත්රදේ වගකීමේ ද න 

දකදනේ විදියට දේ සභාව නිදයෝජනය ක න මන්ත්රීව දයේ විදියට දේ සභාව නිදයෝජනය ක න ගරු මංජුල 

ධේමික වී  ත්න මන්ත්රීතුමා  ාජය දසේවකදයේ විදියටත් ඉදිරිෙත් ක පු ඒ කා ණාව අපි සැලකිල්ලට ගත යුතුව 

තිදයනවා. විදශේෂදයන්ම වැටුප් වැඩි ක ගන්නට, වැටුප් වර්ධක වැඩික  ගන්නට  ාජය දසේවක අයිතිවාසිකේ දිනා 

ගන්න සටන් ක න වෘත්තිය සමිතියක වගකීමේ ද න පුේගලදයේ විදියට මමත් ඉතා ෙැහැදිලිව දන්නවා එවැනි 

ආකා දේ වැටුප් වර්ධක එල්ලන්න හරි එකතු ක න්න හරි දැනට තිදයන 3/2016 කියන වැටුප් චක්ර දල්ඛ්නයට 

පිටින් ෙළාත්  ාජය දසේවයටවත් මධයම  ජයටවත් ආයතන මට්ටමින් වැටුප් වර්ධක තී ණය කිරීදේ හැකියාවේ 

නැහැ නමුත් අපි ඉතාම ඉහළන් අදප්ේෂා ක නවා දේ වැටුප් වර්ධක දදකටත් වඩා ඊටත් වඩා එහාට ගිහිල්ලා වැටුප් 

වැඩිවීමේ හා වැටුප් වර්ධක වැඩිවීමේ දෙොදුදේ  ාජය දසේවකයන්ට ලැබිය යුතු දමොදහොතක සීතාවක ප්රාදේශීය 

සභාදේ කාර්ය මණ්ඩලයට ඒ ක න දසේවාව සේබන්ධදයන් වන ඇගයීම ක න එක පිළබඳව කිසි ගැටළුවේ නැහැ. 

මන්ත්රීතුමන්ලා අදහස් ෙල කල ආකා යට දමහි ධනතික තත්වයන් පිළබඳව ෙැහැදිලියි. ඒ නිසා දමය අෙට සාර්ථක 

ක ගන්න පුළුවන් ආකා යට ෙළාත් මහ ඇමතිතුමාදගත් ඒ වදේම ආණ්ඩුකා තුමාදේත් ඒ අදාල විෂයභා  

නිලධාරීන්දේත් වඩා විධිමත් සාකච්ඡාවකින් හා එකඟතාවයකින් දේක සාර්ථක ක ගැනීම සඳහා අවධානය දයොමු 

ක න්න ඊට අවශය ක න සහාය අපිටත් ෙළ ක න්න පුළුවන්. ඒ අදහස් අත්දැකීේ දතො තුරු අපිටත් කතාබහ 

ක න්න පුළුවන්. ඒ සේබන්ධදයන් අවධානය දයොමු ක මින් දේ ඇගයීම වඩාත් ඵලදායී අන්දමින් අංග සේපූර්ණ 

එකේ ක  ගැනීම සඳහා දමම ගරු සභාදේ අවධානය දයොමු ක න දමන් ඉතා දගෞ වදයන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

ස්තූතියි.  

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී චින්තක දේවින්ද සම වී  මැතිතුමා 
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ගරු සභාෙතිතුමනි, විදශේෂදයන් දමම ක්රීඩා ත ඟය සඳහා දේ ඇගයීේට ලේ කිරීම අපි ඉතාමත් අගය ක නවා. 

නමුත් දේ දයෝජනාව තුළ ඔබතුමා විසින් ඉදිරිෙත් ක ලා තිදයනවා දීර්ඝකාලීනව තවත් එක එක අංශ වලින් ලබා 

ගත්ත ජයග්රහණයන්. ඒ ජයග්රහණයන් තුළ සියලු අමාතයාංශ දදොර්තදේන්තු අතරින් සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව 

ෙස්වන ස්ථානය, ජාතික ඵලදායිතා සේමාන උදළල ආදායේ අයක  ගැනීදේ ප්රශස්ත මට්ටම, දේ වදේ දසෞඛ්ය 

ද ෝග නිවා ණ දේ වදේ සභාව විසින් මහජනතාවට ක න දසේවාවන් වල ඇගයීමට ලේ දවච්ච අවස්ථාවන් දගොඩේ 

තිදයනවා. ත්රීඩාවට ඒ අගය කිරීම වඩාත් දහොඳයි දිරි ගැන්වීමේ වශදයන්. ඒත් එේකම මං හිතනවා දේ වැඩසටහන 

තව ටිකේ ඵලදායි දවයි මදේ දයෝජනාවේ විදියට කියන්ටන් සියලුම ේදෂේත්ර නිදයෝජනය දවන්න ඒ සියලුම 

ේදෂේත්රවල වැඩ ක න, අපි දැේකා අදප් දිල්හාන් සදහෝද යා ඉන්නදකොට අපි දු කතන ඇමතුමේ දුන්නත් එතුමා 

එතුමාදේ දගද  වැඩේ වදේ තමයි ඒ කාර්යය කදළේ. අන්න ඒ වදේ දසේවකදයෝ ඉන්නවා ඒ වදේ දසේවකදයෝ 

දතෝ ාදගන දේ සේමාන ලබා ගැනීේ වලදී මුලීකව කටයුතු ක පු නිලධාරීන් දසේවකදයෝ සියලු දදනාම දතෝ ාදගන 

යේකිසි ඇගයීමකට ලේකිරීදේ වැඩසටහනේ විදියට දේ ක්රීඩා සඳහා දයොමු දවච්ච ජයග්රහණ ලබාගත්ත අය 

ඇගයීමට ලේ ක නවා වදේම වාර්ෂිකව දහෝ ෙවත්වන යේ උත්සවයේ විදියට ලෑස්ති ක ලා දේ තවත් දසේවකදයෝ 

දතෝ ා දගන සියලුදදනාම දේ අභිදප්රේ ණ කාර්යයට දයොමු කදළොත් දේ සභාව මඟින් මහජනතාවට සෙයන 

දසේවාවන් සඳහා වැඩි ඵලදායී දසේවාවේ ලබා දීමට දසේවකදයෝ දයොමු දවයි කියන හැඟීම මට තිදයනවා. ඒ නිසා දේ 

දයෝජනාව දහොඳයි. මංජුල මන්ත්රීතුමා කියපු එකත් තිදයනවා. වැටුප් වර්ධක කියන එක දිගින් දිගට වැඩි ක න්න 

පුළුවන් දදකුත් දනදමයි. නමුත් ඉදිරිදේදී ලබාගන්න ජයග්රහණ වලින් ඉදිරිදේදී යේ වැඩසටහනේ ක න්න ගිදයොත් 

දේක යේකිසි වයාකූල තත්වයේ ඇතිදවයි. විධිමත්ව වාර්ෂිකව ෙවත්වන වැඩසටහනේ විදියට සියලුදදනාම 

ඇගයීදේ ක්රම ෙටිොටියේ විදියට වැඩ ක න දසේවකදයෝ සියලුම දදනා ඇගයීමට ලේ ක මු කියන එකත් මතේ 

ක මින් මම දේ දයෝජනාවට එකඟතාවය ෙළ ක නවා. ස්තුතියි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ශෂිණි ශ්රීමාලි දහට්ටිආ ච්චි මැතිතුමිය 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, අපි දේ ලබාගත්ත ජයග්රහණ සේබන්ධදයන් දබොදහම ආඩේබ  දවනවා. ෙළදවනි කා ණාව 

තමයි දේ ජයග්රහණ තුළ කාන්තාවන් විශාල ප්රමාණයකුත් ඉන්න නිසා කාන්තා මන්ත්රීතුමියේ විදියට මම දබොදහොම 

ආඩේබ  දවනවා. හැබැයි මම දන්නා කා ණය ෙරිණත මන්ත්රීවරියේ දනොවුණට මම ෙරිණත  ාජය දසේවකදයේ. ඒ 

නිසා මම දන්නා කා ණයේ විදියට මංජුල මන්ත්රීතුමා මතු ක පු කා ණාව හරි. ඒදකදි ඔබතුමා ගන්නා ඕනෑම 

ක්රියාමාර්ගයකට අපි ඔබතුමාට සහාය දේවනවා. දමොකද සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව අදනේ ප්රාදේශීය සභා වලට වඩා 

ඉහළන් තිදයනවා දගොඩාේ කටයුතු වලදී. ඉතින් ඒ නිසා දේ දසේවකයින් ලබා ගන්නා ජයග්රහණ මන්ත්රී මණ්ඩලය 

විදියට අපිටත් දලොකු ආඩේබ යේ. ඒ වදේම අපි කාර්ය මණ්ඩලයට වදේම දල්කේතුමාට ඉතාමත් ස්තූතිවන්ත 

දවනවා දේ ජයග්රහණ දමදතන්ට දේන්න ඔවුන් දේවන්නා වූ සහදයෝගයට. ඒ වදේම හදිසිදේ අභාවප්රාප්ත වූ 

නිලධාරීන් දදදදනා අහිමි වීම සභාවේ විදියට අපිට දලොකු ොඩුවේ. දබොදහොම දේෂ ක්රීඩකදයේ තමයි අහිමි වුදණ්. 

මමත් ොසල් යන කාදල් ඉඳන් ක්රීඩා ක පු දකදනේ විදියට සහ කාන්තාවන් ලබා දගන තිදයන ජයග්රහණ ගැන මම 

සන්දතෝෂ දවනවා. අපි ඔබතුමා දවනුදවන් දෙනී සිටිනවා. ඒ ජයග්රහණ වලට ලබා දදන්නා වූ වැටුප් වර්ධක දහෝ 

දවන දදයේ දහෝ සේමාන ලබා දදන කාර්යයන් වලදී අපි එකතු දවනවා. ඒ දේ ඔවුන්ට අනිවාර්යදයන්ම ලැබිය යුතු 

දදයේ. ඔවුන් අගය කදළොත් තමයි අපිට ලබන අවුරුේදේ ජයග්රහණ ලබා ගන්න පුළුවන්. මන්ත්රී මණ්ඩලය හිටියා 

දහෝ නැතා ඔවුන් දසේවකයන් විදියට හා අළුදතන් එන දසේවකයන් දේ දේ ඉදිරියට ෙවත්වාදගන යන්දන් අපි ඔවුන්ව 

අගය කිරීමට ලේ කදළොත් විත යි. ඒ නිසා ඒ සේබන්ධදයන් අපි ඔබතුමාත් එේක ඉන්නවයි කියන එක මතේ 

ක න්න ඕදන. අපි නැවතත් ස්තූතිවන්ත දවනවා දේ සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව ඔසවා තැබීම සේබන්ධදයන්. 

ස්තූතියි.  

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ගමදේ චන්ද්රසිරි මැතිතුමා 
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ගරු සභාෙතිතුමනි, ඔබතුමා විසින් ඉදිරිෙත් ක න ලද ඒ දයෝජනාව සේබන්ධදයන් මාදේ සේපූර්ණ එකඟතාවය දේ 

අවස්ථාදේදී ප්රකාශ ක  සිටින අත  මම තමුන්නාන්දසේලාදගන් ඉල්ලා සිටිනවා ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා දගනාපු  දේ 

අදහසුත් සැලකිල්ලට අ දගන දේ දයෝජනාව ක්රියාත්මක ක න්නට තමුන්නාන්දසේදේ උෙරිම සහාය දදයි කියලා. ඒ 

එේකම තමුන්නාන්දසේදේ දයෝජනාදේ සඳහන් දවනවා කාර්ය සාධනය, මූලය ොලනය සේබන්ධදයන් 95.5% ක 

යහෙත් ප්රවණතාවයේ අපිට තිදයන බව ඒ ගැන සන්දතෝෂ දවන අත  ඒ තත්වය 100% ේ දේවා වර්ධනය 

ක ගන්නට යේ අඩුොඩුවේ තිදයනවායි කියන එකයි මදේ අදහස. දමොකද අපි ොදුේක ගැන කල්ෙනා ක ලා 

බැලුදවොත් ොදුේක ප්රදේශදේ තමුන්නාන්දසේලා දන්නවා, ඔබතුමා දන්නවා විශාල වශදයන් සභාවට අදායේ ලබන 

ප්රදේශයේ. ගරු දල්කේතුමා ඒක Auto mattically ඒක Disconnect දවනවා. අපි බලන්නට ඕදන විශාල භූමි 

ප්රමාණයේ වරිෙනේ ලැදබන ප්රදේශයේ. විශාල වශදයන් ආදායේ ලැදබන ප්රදේශයේ. දමදතන්දි මම දකිනවා 

දෙොඩි අඩුොඩුවේ තිදයනවා ගරු සභාෙතිතුමනි, අදප් කාර්මික නිලධාරීතුමියට දේ තිදයන බ  හුඟේ වැඩියි. එතුමිය 

දේෂ නිලධාරිනියේ. නමුත් මම දන්නවා නිවාඩු දිනවල ෙවා එතුමිය හුඟේ මහන්සිදවලා ඒ අවශය වාර්තා ලබා දීමට 

කටයුතු ක නවා. නමුත් එතුමියට තිදයන යේ යේ අධික  ාජකාරී දකොටස් වැඩි නිසා ටිකේ අපිට කලට දවලාවට ඒ 

අවශය දතො තුරු ඒ අවශය ඇස්තදේන්තු ලබා ගන්නට ප්රමාදයේ සිේධ දවනවා. එතුමියදේ ව දේ දනදමයි. 

එතුමියට තිදයන ඒ අධික වැඩ දකොටස ද ා ගන්න බැරි ත ේ ෆයිල් දගොඩාේ එතුමියට තිදයනවා. ඒ නිසා 

තමුන්නාන්දසේ කරුණාක ලා ඒ සඳහා පිළයමේ දයදුදවොත් 95.5%, 100% දේවා වර්ධනය ක ගන්න පුළුවන් දවයි 

කියලා මම විශ්වාස ක නවා. ඒ එේකම මම සන්දතෝෂදයන් කියන්න ඕන අද අදප් නිලධාරී මහත්ම මහත්මීන් ලබා 

දගන තිදයන ප්රගතිය අපි ඉතාමත් අගය ක නවා. මම විශ්වාස ක නවා දේ ක්රීඩාව තමයි ජීවිතයේ හැඩගස්වන්න 

තිදයන මූලිකවම ප්රදයෝජනවත් දවන්දන්. දේ ක්රීඩාදේ දේෂතාවය නිසාම ඒ කාර්ය සාධනයත් දේ ත ේ උඩට 

ඇවිත් තිදයන්දන් කියලා. දේ දදකම එකට ගමන් ක න කා ණාවේ විදියට තමයි මම දකින්දන්. ඒ වදේම අදප් 

ගරු අදයෝම මන්ත්රීතුමා අදහසේ ඉදිරිෙත් කළා ොදුේදේ තිදයන ක්රීඩාපිටිය. අපි දන්නවා ඒ ක්රීඩා පිටිය සඳහා අපි 

ඉඩේ ෙව ා ගත්දත් අදප් ඉන්දික ගුණවර්ධන අමාතයතුමා ඉන්න කාදල් එතුමා නාගරික සංවර්ධන අමාතයතුමා 

හැටියට ඒ ඉඩේ ෙව ා ගැනීමට කටයුතු කළා අේක  6 1/2 ක භුමි ප්රමාණයේ ඒ සදහා අත්ෙත් ක දගන. ගරු 

මන්ත්රීතුමන්ලාදේ ඉඩකඩේ තමයි තිබුදණ්. ඔවුන්දේ සහදයෝගයත් ඇතුව අපිට පුළුවන් වුණා ඒ ඉඩේ ටික අත්ෙත් 

ක දගන එක දකොටසේ අදප් දවළඳෙලටත් ඒ එේකම ඉතිරි දකොටස ඒ ක්රීඩා පිට්ටනිය සඳහා අපි ෙහුගිය කාලදේ 

දැේකා යේ ප්රමාණයකට අදප් ක්රීඩා පිට්ටනිය යේ මට්ටමකට ඒක සංවර්ධනය දේදගන ඇවිත් දැන් අවුරුදු 

ගණනාවකින් ඒක ක්රියාත්මක දවන්දන නැති තත්වයේ තිදයනවා. ඒ නිසා අපිට ගරු අදයෝම මන්ත්රීතුමා කිේවා 

වදේ එක ෙැත්තකින් අපිට ආදායේ උෙයා ගන්න මාර්ගයේ දවන්න පුළුවන් ඒ එේකම දේක අපිට මම දන්දන් 

නැහැ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය යටදත් තිදයනවද කියලා එදහමනේ දේක අපිට ලබා ගත යුතුයි. අදප් සභාව 

සතු ක දගන එය වැඩි දියුණු ක දගන අවශය අදනකුත් ෙහසුකේ ලබා දීලා ඒ ප්රදේශදේ ක්රීඩාව දියුණු ක  

ගැනීමටත් ඒ මන්ත්රීවරුන්දේ ක්රීඩා දියුණු ක ගැනීමටත් ඒ ප්රදයෝජනය ලබා ගන්නා තත්වයට ෙත්ක  ගැනීමටත්  අපි 

සභාවේ හැටියට කටයුතු කළ යුතුයි කියන ඉල්ලීම මම දේ අවස්ථාදේදී ඉදිරිෙත් ක නවා. සියළුදදනාටම ස්තුතියි.  

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එස්.ඒ. දප්රේම ත්න මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, ඔබතුමා සීතාවක ඓතිහාසික පු ව දේ  ජවරුන් දජයෂ්ඨ නායකයන් බිහිදවච්ච යුගයක 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව විදියට ගරු දල්කේතුමා ප්රමුඛ් සියලු නිලධාරීන් ගත්ත ඒ උත්සාහයක ප්රතිඵලය අපි සීතාවක 

පු ව දේ මන්ත්රීවරු විදියට ඒ සතුට භුේති විඳින දේලාදේ ඇත්තටම ඒ වැටුප් වර්ධකය අපි දකොදහොමද ඉදිරිදේදී 

ඒක ඒ අය දිරිගැන්වීමේ විදියට සිදු කළ යුත්දත් කියන කා ණය ප්රශ්නයේ විදියට මතු දවනවා. ගරු මංජුල වී  ත්න 

මැතිතුමා ඒ පිළබඳව ෙැහැදිලි කිරීමේ කළා. නමුත් අෙදේ යුතුකමේ තිදයනවා දජයෂ්ඨ මන්ත්රීවරු විදියට අදප් 

සභාව තුළ සභාදේ දගෞ වය ආ ේෂා ක න්නට ඇෙ කැෙ දවලා කටයුතු ක පු නිලධාරීන් දවනුදවන් අදප් ක්රීඩක 
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ක්රීඩිකාවන් දවනුදවන් යමේ ක න්නට මන්ත්රී මණ්ඩලය විදියට අපිත් ඒ යුතුකම ඉෂ්ට ක න්නට සහදයෝගය ලබා 

දීම පිළබඳව අදෙත් යුතුකමේ තිදයනවා කියන එක සිහිෙත් ක මින් මා නිහඬ දවනවා. ස්තූතියි.  

 

ගරු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, සදහෝද  මන්ත්රීවරුනි, මම හිතන්දන් සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව හැටියට විශාල ජයග්රහණ රැසේ 

ෙසුගිය කාදල් ලබා ගත්තා. ඒ වදේම 2011 සිට 2016, 2017 වර්ෂ දේවා දේ ජයග්රහණ ආයතනික මට්ටමින් හා 

ක්රීඩා මට්ටමින් ලබා දගන තිදයනවා. ආයතනික මට්ටමින් ලබා ගත් ජයග්රහණ වලට එවකට ොලක ෙේෂය හැටියට 

හිටපු  ඔබතුමා ඇතුළු ඒ මන්ත්රීතුමන්ලාටත් එවකට සිටි වර්තමාන දල්කේතුමාටත් නිලධාරී මණ්ඩලයටත් අදප් 

විදශේෂ ස්තූතිය පුද ක නවා. මම හිතන්දන් ක්රිඩා අංශදේ ජයග්රහණ ලබා ගන්න අදප් දල්කේ චන්දන ෙේමසිරි 

මැතිතුමා විශාල උත්සාහයේ ගත්තා දායකත්වයේ ලබා දුන්නා. මං හිතන්දන් එතුමා දිවා රෑ දනොබලා ක්රීඩකදයෝ 

පුහුණුදවන තැන්වලට ගිහින් ඒ ක්රීඩකයින්දේ අඩුොඩු දහොයා බලා ත ඟවලට දයොමු කළා. අපි සභාවේ විදියට 

ක්රීඩකදයෝ සියලුදදනාට අදප් දගෞ වය හා ස්තුතිය පුදක නවා. ඒ වදේම ගරු සභාෙතිතුමනි මතේ ක න්න ඕන  

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවට විශාල දසේවාවේ ක පු ක්රීඩාවට විශාල සේබන්ධ දවලා කටයුතු ක පු  ංජිත් මාකවිට 

සදහෝද යා, දිල්හාන් පිංතු සදහෝද යා, ද ෝහණ සදහෝද යා ඇතුළු සදහෝද යන්දේ විදයෝව අපි සියලු දදනාටම 

ොඩුවේ දවනවා. ඒ අයට අදප් ආගම අනුව නිවන් සුව අත්දේවායි ප්රාර්ථනා ක නවා. අදප් දශෝකයත් පුද ක නවා. 

මම හිතන්දන් ගරු සභාෙතිතුමනි, අදප් දසේවකදයෝ ක්රීඩාවට දේෂ වදේම ඒ වදේම කාර්ය සාධනයට, ආදායේ 

උත්ොදනය ක ගන්න සියලු වැඩසටහන් ක්රියාත්මක ක ලා තිදයනවා. මං හිතන්දන් සභාව ඉදිරියට දගන යන්නත් 

දේ දීමනා ලබා දදන්නත් අදප් සභාව ආදායේ එකතු ක න්න ඕදන. ඒ කටයුත්දතදි එතුමාලා විශාල කැෙකිරීමේ 

ක ලා තිදයනවා. ඔවුන්වත් අපි දේ දවලාදේ අගය ක නවා. අගය ක මින් ඔවුන්දේ ෙහසුකේ ඔවුන්ට ක්රීඩාවට 

අවශය ෙහසුකේ සංවර්ධනය ක න්න සභාව හැටියට මැදිහත් දවලා ඒ අදප් තිදයන ක්රීඩා පිටිය චන්ද්රසිරි මන්ත්රීතුමා 

කිේවා වදේ ක්රීඩා පිටි නවීක ණය ක න්න ඕදන. නවීක ණය ක ලා ක්රීඩාවට උචිත මට්ටමට ෙත් ක න්න කියලා 

ඉල්ලා සිටිනවා. අපි දන්නවා දකොස්ගම ක්රීඩාංගනදයත් දවොලිදබෝල් ක්රීඩා පිටියේ තිබුණා. අද දවොලිදබෝල් 

ක්රීඩාපිටිය එතනින් අයින්දවලා තිදයනවා. ඒවදේම ක්රීඩා පිටිය අද ක්රීඩාවට ගන්න බැරි දවලා තිදයනවා. ඒ ක්රීඩා පිටි 

සංවර්ධනය ක න්න ඕදන. අපි දන්නවා ොදුේක ක්රීඩාපිටිය ඉතා දීර්ඝ කාලයේ මම හිතන්දන් අවුරුදු ගාණේ විශාල 

කාලයක සිට සංවර්ධනය කිරීමට ෙත්දවලා තිදයනවා. ඒක විශාල අඩුොඩුවේ ඒක ඉේමණින් නවීක ණය ක ලා 

ොදුේක ප්රදේශදේ ඒ අවශය ක න ක්රීඩා ෙහසුකේ ටික ලබා දදන්න කටයුතු ක න්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ 

සඳහා ඔබතුමාදේ මැදිහත්වීම ලබා දීලා ඒ කටයුත්ත ඉේමන් ක න්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. දේ ජයග්රහණ ලබා 

ගත් අදප් සියලුම දසේවකයින්ට සිතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ උෙ සභාෙතිව යා හැටියට අපි සියලුදදනාම එේව 

ප්රණාමය පුද ක නවා. ඒවදේම ක්රිඩාවට සේබන්ධ වු ඒ සියළුදදනාටත් අදප් ප්රණාමය පුද ක නවා. දබොදහොම 

ස්තූතියි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී යසරු දදවන්මිණ  ාජෙේෂ මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, ඔබතුමා දගනාපු දයෝජනාව සේබන්ධදයන් වචන ස්වල්ෙයේ කථා කිරීමටයි මම නැගිට්දට්. 

අදප් දේ සභාදේ ඉන්න දසේවකදයෝ දේ ජයග්රහණ ලබා ගත්දත් දබොදහොම කැෙ කිරීදමන් දබොදහොම උනන්දුදවන් 

මීට කලිනුත් කියවුණා. මම ඇත්තටම දෙෞේගලිකවම දැේකා ඒ ක්රීඩකදයෝ ක්රීඩා ක න ආකා ය දබොස්දකෝ 

ක්රීඩාංගනය ඇතුළු ඒ ක්රිඩාංගන වලදී. ඒදගොල්දලො දබොදහොම කැෙ කිරීදමන් තමයි ඒ දේ කදළේ. ඒ වදේම අපිට මීට 

දෙ  කථා වලදී කියවුණා අපි අතරින් විදයෝවුණු දහොඳට ක්රීඩා ක පු ක්රීඩකදයෝ දදන්දනේ. දිල්හාන් පිංතු මහත්මයා 

සහ ද ෝහණ මහත්මයා. ඔවුන්ටත් දේ වැටුප් වර්ධක සහ දීමනා සේබන්ධදයන් කටයුතු කිරීදේදී ඒ සේබන්ධවත් අපි 

යේ දදයේ ඉදිරිදේදී ක මු. දමොකද ගයාන් මන්ත්රීතුමා කියපු ආකා යට ඉදිරිදේදීත් ඒ වදේ අවස්ථා මතු වුදණොත් ඒ 

සඳහා ප්රාදේශීය සභාදේ මන්ත්රීවරු විදියට අපි යේ කිසි අ මුදලේ ඇති ක මු කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වදේම තවත් 

දේ සමඟ දයෝජනාවේ ඉදිරිෙත් ක නවා ප්රාදේශීය සභාදේ අදප් දසේවක දසේවිකාවන්ට අමත ව පුළුවන් නේ අපි 
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අවුරුේදකට සැ යේ අදප් ප්රදේශීය සභාදේ මන්ත්රීතුමන්ලා සහ මන්ත්රීතුමියන්ලා එකතු ක දගන 43 දදදනේ 

ඉන්නවා ඒ අයත් එකතු ක දගන ඒ දසේවක දසේවිකාවනුත් එේකාසු ක දගන අවුරුේදකට සැ යේවත් අපි ක්රීඩා 

උදළලේ දහෝ දමොකේ හරි දදයේ ක මු යැයි දයෝජනා ක මින් අදප් මන්ත්රීවරුන්දගත් ඔය තිදයන ඇඟ බහින්න 

යේ කිසි ශාරීරික සුවතාවයට මුල් තැන දදන්න ඒ ක්රීඩා උත්සවයකුත් ෙවත්වමුයි කියලා දයෝජනා ක මින් මම නිහඬ 

දවනවා. ස්තූතියි.  

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ජයන්ත  ණවක මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, අපි දේ ආයතනදේ වැඩ ක න දසේවක මහත්ම මහත්මීන් නිලධාරීන් සියළුදදනා දේ ආයතනය 

දහොඳ තැනකට දගනත් තිදයනවා. ක්රීඩාදවන් විත ේ දනදමයි අනිේ කටයුතු වලින් ඒ සියල්දලන්ම. ඉතින් අපිට 

වගකීමේ තිදයනවා ඒ අයට ස්තූතිය දගෞ වය පුදක න එක. ඒ නිසා විදශේෂදයන්ම ඔබතුමා දගනාපු දේ 

දයෝජනාවට අදප් සේපූර්ණ සහදයෝගය ලැදබනවා. නීතයානුකූල ෙැත්දතන් අදප් මංජුල මන්ත්රීතුමා මතේ කළා 

වදේ යේ කිසි බාධාවේ තිදයනවා නේ ඒවා නිවැ දි ක ගන්න හැකියාවේ තිදයනවා නේ මං හිතන්දන් ඒකත් 

යහෙත් කියන එක ප්රාර්ථනාවයි. මීට වඩා දීර්ඝව කථා ක න්න යන්දන් නැහැ. දමොකද මට හිතුනා දෙොේඩේ කථා 

කදළොත් දහොඳයි කියලා. දබොදහොම ස්තූතියි. 

 

ගරු සභාෙතිතුමා 
 

ගරු මන්ත්රිතුමනි, මන්ත්රිතුමියනි, ඔබ සියලුදදනාටම දබොදහොම ස්තූතියි. දේ දයෝජනාව සේබන්ධදයන් වටිනා අදහස් 

ඉදිරිෙත් කළා. ඒ සේබන්ධදයන් අපි ඉදිරිදේදීත් කා ක සභා අවස්ථා වලට දයොමු ක ලා ඒ සේබන්ධව තීන්දු ති ණ 

අ දගන වඩා දහොඳ කටයුත්තේ දවනුදවන් අපි ගමන් ක මුයි කියන කා ණය මම මතේ ක නවා. විදශේෂදයන්ම 

අපි 2011 වර්ෂදේ සිට ජයග්රහණ විශාල ප්රමාණයේ ලබා ගැනීම ආ ේභ කළා. ඒ කාල සීමාදේ අපි විවිධ 

අභිදයෝගයන්ට විවිධ බාධකයන්ට ලේ දවමින් අපි වස  06 ේ තිස්දසේ ලබා ගත්ත ජයග්රහණයන් ආ ේෂා 

ක ගන්නට අපි සභාදේ දනොහිටි කාල සීමාදවත් දල්කේතුමා ප්රමුඛ් දේ නිලධාරීන්ට සහ කාර්ය මණ්ඩලයට දසේවක 

මණ්ඩලයට පුළුවන් වුණා මම හිතනවා අපි සභාවේ විදියට සීතාවක විදියට ලබපු අති විශිෂ්ට ජයග්රහණයේ කියලායි 

මම විශ්වාස ක න්දන්. ඔවුන් සීතාවක ගැන හිතලා ඒ තමන් දසේවය ක න තැන ගැන හිතලා ඒ අභිමානය දගෞ වය 

එකතු කළ යුතුයි කියන ස්ථාව දේ ඉඳලා කිසි දවනසේ නැතුව 2011 ඉඳලා අපි ලබා ගත්ත ඒ ජයග්රහණයන් 2018 

දවනදකොට අදප්  දට්ම පිළ ගත්ත ජයග්රහණ බවට ෙත් ක ලා 2011 අපි ෙළමු වතාවට ගත්ත සේමානය මම 

හිතනවා තුන්දවනි ස්ථානදේ සේමානයේ අපි අ  ගත්දත් 2011 දකොළඹ දිස්ත්රිේකදේ. හැබැයි අද දවනදකොට 

ලංකාදේම ජයග්රහණ බවට ඒ ජයග්රහණ රැල්ල 2011 න් ආ ේභ ක ලා 2018 දවනදකොට විශාල ජයග්රහණ බවට ෙත් 

ක දගන තිදයනවා. ඒ නිසා ඒ සඳහා කැෙදවච්ච සියලුදදනාට ප්රාදේශීය සභාවේ විදියට සීතාවක ජනතාව විදියට ඒ 

දගෞ වයත් ස්තූතියත් ඒ කාර්ය මණ්ඩලයට දසේවක මණ්ඩලයට අපි ෙල කළ යුතුයි කියන කා ණය අපි දේ 

අවස්ථාදේදී මතේ ක න්නට ඕදන. කාර්ය මණ්ඩලදේ ඒ සුවිදශේෂි ජයග්රහණ වදේම 2016 සිට ක්රීඩා ත ඟ වලින් අපි 

විදශේෂ ජයග්රහණ ලබා ගත්තා. බස්නාහි  ෙළාදතන්  ඒ වස  03 දී 1 වන ස්ථානයට ෙත් වන්නට අදප් ක්රීඩක 

ක්රීඩිකාවන් කටයුතු කළා. ඒ නිසා ඒ අයට විදශේෂ ස්තූතියකුත් අපි පුද ක න්න ඕදන. සභාදේ දසේවය ක න අත තු  

ඔවුන් ගිහිල්ලා ඔවුන්දේ විදේක කාලය දගද  ඉන්න තිදයන කාලය දෙෞේගලික කාර්යයන් ඒ ෙහුගිය කාල සීමාදේ 

මග ඇ ලා අදප් ජයග්රහණයන් දවනුදවන් සීතාවක අභිමානය දවනුදවන් ඔවුන් එදලස කටයුතු කිරීම පිළබඳව අපි 

ඇත්තටම අද සතුටු දවනවා ස්තුතිවන්ත දවනවා ඔවුන් ඒ ක පු කැෙ කිරීම විදශේෂදයන් මතේ ක නවා. මම දේ 

දවලාදේ මතේ ක නවා අදප් උපුල් මන්ත්රීතුමා ප්රකාශ කළ විදියට අදප් චන්දිම මහත්මා දේ සේබන්ධදයන් විශාල 

කැෙ කිරීමේ කළා.  ඔහු විශාල ශේතියේ එකතු කලා අනිත් සියලුදදනා එකතු ක දගන. ඔහුට තනියම ක න්න 

බැහැ අනිේ අයදේ සහදයෝගය ලැබුදන් නැත්නේ. හැදමෝම ඒ සහදයෝගය ලබා දීලා හැදමෝම කණ්ඩායමේ විදියට 

සීතාවක ගැන හිතලා ඔවුන් කටයුතු කිරීම දවනුදවන් සාමුහික කැෙවීදමන් තමයි ඒ උදා  ප්රතිඵලයේ විදිහට ඒ 

ජයග්රහණයන් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වුදණ් කියන කා ණය මතේ ක නවා. ෙහුගිය ත ඟාවලිය අපි ජයග්රහණය 
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කදළේ ලකුණු 107 ේ අපි ලබා ගත්තා සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව ජයග්රාහී කණ්ඩායම විදියට. මීගමුව මහා නග  සභාව 

ලකුණු 50 ේ සහ දහො ණ නග  සභාව සභාව ලකුණු 50 ේ ඒ නිසා දේ දදක එකතු කළත් අදප් ලකුණු සංඛ්යාව 

අභිබවා යන්න ඔවුන්ට හැකියාව ලැබුදණ් නැහැ කියන කා ණය මතේ ක න්නට ඕදන. පුංචි ප්රාදේශිය සභාවේ 

විදිහට අදනකුත් ප්රාදේශීය සභා නග  සභා මහා නග  සභා ෙ ාජය ක ලා තමයි ඒ ජයග්රහණය ලබාගත්දත් කියන 

කා ණය අපිට දගෞ වයේ ආඩේබ යේ කියන කා ණය මතේ ක නවා. ඒ නිසා දේ සේබන්ධව උෙහා යන් සහ 

ප්රසාද දීමනා ලබා දීම පිළබඳව දෙොඩි දෙොඩි ප්රශ්න මංජුල මන්ත්රීතුමා හා අදනේ මන්ත්රිතුමන්ලා මතු කළා. ඒ දේවල් 

විසඳගන්න අපි කටයුතු ක නවා. ඒ නිසා තව සැකයේ ෙහළ වුණා ෙහළ දකොටස ක්රීඩකයන්දේ ජයග්රහණ වලටත් 

බලොයි ද කියලා. නමුත් මම වගකීදමන් කියනවා ඒකට බලෙෑමේ ඇති වුණත් ඒ බලෙෑම අපි අභිදයෝගයේ දලස 

භා  අ දගන ඒ ක්රීඩකයාට දදන්න තිදයන ප්රසාද දීමනා දකදසේ දහෝ ලබා දදනවා මම සභාෙතිව යා විදියට මුදල් 

දකොදහන් හරි දසොයලා ඒ කාර්යය ඉටු ක න බවත් මතේ ක නවා. ඒ ලැබිය යුතු දේවල් සියල්ලන්ට ලබා දදන්න 

අපි නි න්ත දයන් කැෙ දවනවා කියන කා ණය මතේ ක නවා. ඒ සඳහා මන්ත්රි මණ්ඩලදේ සහදයෝගය ලැදබ්වි. 

ඒ දසේවකයින්ට ලබා දිය යුතු දේවල් සියල්ල ලබා දීලා ඉදිරියටත් එතනින් එහාට ගිය ජයග්රහණ වලට අපිට ගමන් 

ක න්නට දසේවකයන් දිරිමත් කිරිම ධධර්යමත් කිරීම අපි කළ යුතුයි. මම හිතනවා ඒක අදප් යුතුකම හා වගකීම 

කියලා. ඒ නිසා ඒ කටයුත්ත එදලසින් ඉෂ්ට ක න බව ප්රකාශ ක මින් දේ දයෝජනාවට සහාය දැේවූ සියලු දදනාට 

ස්තූතිය පුද ක මින් ජයග්රහණ ලබා ගත් සියලුදදනාට නැවත නැවතත් අදප් ස්තූතියත් දගෞ වයත් පුදක මින් දේ 

දයෝජනාව ඒකමතිකව සභා සේමත දයෝජනාවේ විදියට සලකනවා. 
 

 

ඉහත දයෝජනාව  ගරු සභාෙති ජි. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි උපුල් 

මදනෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සේමත විය. 

 

ෙ.ව. 12.15 ට දත් ොනය සදහා සභාදේ වැඩ කටයුතු අත්හිටුවන ලදී. 

ෙ.ව. 12.30 ට නැවතත් මහා සභාදේ වැඩ කටයුතු ආ ේභ ක න ලදී. 

 

05 – (03) ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශය තුල ක්රියාත්මක කළ යුතු ෙහත උෙදල්ඛ්නදේ විස්ත  ක න්නට දයදී ඇති 

වයාෙෘති ඊට අනුරූෙව ඇති දකොන්ත්රාත් සමිති/ ආයතන/ පුේගලයින් සමග ගිවිස ගනිමින් ගිවිසුේ ප්රකා ව කටයුතු කළ 

යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි. 
 

අනු 

අංක 
වයාෙෘතිය 

මුලය 

සේොදනය 

දකොන්ත්රාත් සමිතිය/ 

ආයතනය/ පුේගලයා 

 

මුදල රු. 

1.  වැලිකන්න ජෙමාල මාවත ෙල්ලිය ඉදිරිපිට 

ආ ේභදේ සිට තා  දමා සංවර්ධනය කිරීම. 

සුඛිත පු ව  සභාෙති, 

ළහිරුගම ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය,  

442/ඩී,  ළහිරුගම. 

508,111.33 

2.  ළහිරුගම ප්රධාන මාර්ගදේ ක්රීඩා පිටියට හැද න 
තුංමං හංදිදේ සිට ඉදිරියට තා  දමා සංවර්ධනය 

කිරීම. 

 

සුඛිත පු ව  සභාෙති, 

ළහිරුගම ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය. 

442/ඩී,  ළහිරුගම  

508,406.96 

3.  අක විට දලනව   ජමහා විහා ය ආශ්රිතව 

සංචා කයන් සදහා යටිතල ෙහසුකේ සංවර්ධනය 

කිරීම. 

ෙළාත් 

සංවර්ධන  

සභාෙති, 

සමාධි වැඩිහිටි 

සංවිධානය, 

අක විට,දකොස්ගම 

498,712.79 
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4.  සීතාවක ප්රා.දල්. දකොට්ඨාසදේ  ජදේ ඉඩදේ පිහිටි 
දකොස්ගම දාතුරුදගොඩ ප්රජා ශාලාව ප්රතිසංස්ක ණය 

කිරීම. 

 

ෙළාත් 

සංවර්ධන 

ප්රදාන 

(විදශේෂ) 

සභාෙති, 

අමාජිව වැඩිහිටි 

සංවිධානය, අංක 

427/බී, ෙහළ 

දකොස්ගම බටහි . 

249,089.80 

5.  සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවට අයත් හංවැල්ල දෙොදු 
වැසිකිලිය අළුත්වැඩියා කිරීම. 

 

ෙළාත් 

නිශ්චිත 

සභාෙති, 

හංවැල්ල නග ය ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය. 

805,000.00 

6.  සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවට අයත් අරුේවත්ත 
ගදන්දගොඩ දෙොදු ො  සංවර්ධනය කිරීම. 

 

ෙළාත් 

නිශ්චිත 

සභාෙති, 

දගොඩදවල අමුණ 

දගොවි සංවිධානය. 

574,331.44 

7.  සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවට අයත් නිමල්සිරි මාවත 
දෙොදු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. 

 

ෙළාත් 

නිශ්චිත 

සභාෙති, 

ෙැ කුේ දගොවි 

සංවිධානය, 

උඩුමුල්ල. 

1,148,754.09 

8.  සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවට අයත් පින්නවල 

කන්දදවත්ත දෙොදු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.  

 

ෙළාත් 

නිශ්චිත 

සභාෙති, 

පින්නවල උතු  ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය. 

573,911.74 

9.  සීතාවක ප්රා.දල් දකොට්ඨාසදේ 431/ඒ දේ දගොල්ල 

උතු  ග්රා.නි. වසදේ  අවිස්සාදේල්ල වත්ත ඉදිරිපිට 

දෙොදු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම. 

ෙළාත් 

සංවර්ධන 

සභාෙති,  

දේ දගොල්ල 

ප්රජාදසේවා දේන්ද්රය. 

343,304.19 

10.  සීතාවක ප්රා.දල් දකොට්ඨාසදේ ෙහත්ගම බදුවත්ත 
ලූකස්කන්ද දෙොදු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම 

 

උෙමාන 

ොදක 

සභාෙති, 

ෙහත්ගම ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය, 

443/ඒ, ෙහත්ගම. 

344,722.50 

11.  ොදුේක ප්රා.දල්. දකොට්ඨාසදේ අංගමුව ජයන්ති 

මාවත පිට්ටුදහේනවත්ත දෙොදු මාර්ගය සංවර්ධනය 

කිරීම 

 

උෙමාන 

ොදක 

සභාෙති, 

ග්රාම සංවර්ධන 

සමිතිය, 460, 

අරුේවත්ත උතු . 

337,234.27 

12.  සීතාවක ප්රා.දල්. දකොට්ඨාසදේ දනළුවත්තුඩුව 
දකොළන්කන්ද දෙොදු අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය 

කිරීම 

 

ෙළාත් 

සංවර්ධන 

ප්රදාන 

(විදශේෂ) 

සභාෙති, 

කහදහේන සමගි දගොවි 

සංවිධානය, 

කහදහේන. 

459,076.02 

13.  දනළුවත්තුඩුව, දිේදදණිය ප්රධාන මාර්ගදේ 

දවන්දේසි වත්ත අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම. 

සුඛිත පු ව  සභාෙති, 

ග්රාම සංවර්ධන 

සමිතිය, 

කහදහේන, වග. 

585,450.23 

14.  ලබුගම ොදර් සිට කහදහේන වට වුම ො  
සංවර්ධනය කිරිම. 

සුඛිත පු ව  සභාෙති, 

ග්රාම සංවර්ධන 

සමිතිය, 

කහදහේන, වග. 

586,040.23 

15.  සුදුවැල්ල ආදාහනාගා  දේ චිමිනිය අළුත්වැඩියා 

කිරිම. 

සභා අ මුදල් එේ.එන්.ජී 

කන්ස්ට්රේෂන් 

පුේගලික සමාගම, 

920/2,සියඹලාදප් 

වත්ත, දදල්දගොඩ. 

787,750.00 

16.  ොදුේක ප්රජා ශාලාව ඉදිරිපිට සංවර්ධන කටයුතු සිදු 
කිරිම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

461/1, ොදුේක දගොවි 

සංවිධානය. 

80,000.00 

17.  හංවැල්ල  ාජසිංහ විදයාල මාවත 11 සංවර්ධනය 
කිරිම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

ෙහත්ගම ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය, 

443/ඒ, ෙහත්ගම. 

62,313.71 
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ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සනී දහේටර් පීරිස් මැතිතුමා. 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 

 

ගරු සභාෙතිතුමා 

ගරු මන්ත්රිතුමනි, මන්ත්රිතුමියනි, මම දමහි එක සංදශෝධනයේ ඉදිරිෙත් ක නවා. අංක 03  අක විට දලනව  

 ජමහා විහා ය ආශ්රිතව සංචා කයන් සදහා යටිතල ෙහසුකේ සංවර්ධන වයාෙෘතිදේ සදහන් දවලා තිදයන ගාණ 

214,515.69 යි. එය 498,712.79 ේ දලස සංදශෝධනය දවන්න ඕන. 
 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගයාන් දුමින්ද  මැතිතුමා. 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, හංවැල්ල, වැලිකල මාවත, 1 වන වංගුව අසල සිට ළදරු ොසල දේවා දකොටස ප්රතිසංස්ක ණය 

කිරිම එතන රු. 456,000/- ේ තිදයනවා. දේක තා  ද? කියන එකයි ප්රශ්දන්. දේක දකොන්ක්රීට් ක නවා නේ එච්ච  

මුදලේ යන්න පුළුවන්. හැබැයි තා  ක නවා නේ එච්ච  මුදලේ යන්න විදියේ නැහැ.  

 

ගරු සභාෙතිතුමා 

 අපි බලලා කියන්නේ ගරු මන්ත්රිතුමා තා ද දකොන්ක්රිට්ද කියලා. එදහනේ සංදශෝධනයේ ක න්න දවයි. අපි ඒක 

බලමු. 

 

ඉහත දයෝජනාව  ගරු සභාෙති ජි. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සනී 

දහේටර් පීරිස් මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සේමත විය. 

 

05 – (04) ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඉන්ද්රානි දසදනදහලතා ෙේමසීලි මැතිතුමිය විසින් දයෝජනා ක යි.  

සාලාව අත්කේ නිවාසදේ ප්රාදේශීය සභාව සතු නාන ළදට අෙද්රවයය බැහැ  කිරිම දහේතුදවන් අවට ජනතාව පීඩා 

විදින අත  ෙරිස යටද හානි සිදුදේ. තවද දඩංගු මදුරුවන්ට දමය කදිම දතෝතැන්නේ බවටද අවකාශය සැලසී ඇත. 

දමම භුමි භාගදේ මායිේ දවනස් වී ඇති බවටද ෙැමිණිලි ලැබී ඇත. දමම ළද මීට වස  කීෙයකට දෙ  ජනතාව 

ොවිච්චි ක න ලද දිය උල්ෙතේ දේ. දේ වනවිට කාදේ දහෝ උවමනාවේ නිසාදදෝ කියා හිදතන ත මටම දමම 

ස්වාභාවික දිය උල්ෙත සහිත ළද විනාශ ක මින් ෙවතී. දමය මැනුේ ක  ජනතාවට භා  දිය යුතුව ඇත. තවද 

භායානක දඩංගු ද ෝගදේ තිඹිරිදගය වීම වළේවා අවට ජනතාවට ඇතිව තිදබන ම ණ භය ඉවත් කළ යුතු දේ. දේ 

18.  හංවැල්ල වැලිකල මාවත 1 වන වංගුව අසල සිට 
ළදරු ොසල දේවා දකොටස ප්රතිසංස්ක ණය කිරිම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

හංවැල්ල නග ය ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය. 

456,411.22 

19.  දිේදදණිය කේමල්වත්ත ො  ොලම අසල ජලය 

රැස්වන දකොටස දකොන්ක්රිට් කිරිම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති,  

දිේදදණිය දකුණ ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය. 

433,450.00 

20.  දසේනානායක දෙදදස අතුරු ො  සංවර්ධනය කිරිම. සභා අ මුදල් 

 

සභාෙති, 

 461, ොදුේක දගොවි 

සංවිධානය.  

284,684.92 

21.  බ්රැන්ඩිගේෙල ප්රජා ශාලාව සහ බහුකාර්ය 

දගොඩනැගිල්දල් සිවිලිදේ ඉතිරි දකොටස සහ ඉතිරි 

වැඩ නිම කිරිම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

බ්රැන්ඩිගේෙල වැඩිහිටි 

සමිතිය, 248, ලබුගම 

ො , නිරිදෙොල, 

හංවැල්ල. 

109,321.30 

22.  දබොල්ලතාව වඩු මඩුව ො  තා  දමා සංවර්ධනය 
කිරිම. 

සභා අ මුදල්  සභාෙති, 

433, දබොල්ලතාව, 

ජනජය ග්රම සංවර්ධන 

සමිතිය. 

268,228.99 
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සේබන්ධව 2016.08.27 වන දින ගරු ෙළාත් සභා මන්ත්රි දලනාේ කරුණා ත්න මැතිතුමා මගින්ද සීතාවක ප්රාදේශීය 

සභාව දැනුවත් දකොට ඇත. දිගින් දිගටම දැනුවත් ක  ඇති පිටෙත් මා සතුවද ඇත. මා විසින් දමම පිටෙත් සමග 

ඉල්ලීමේ සහිතව ලිපියේද මීට මාස එකහාමා කට ෙමණ දෙ  ගරු සභාෙතිතුමාට ලබා දුනිමි.   

ඒ පිළබදව කිසිම ප්රතිචා යේ දනොමැති වීම ගැන කණගාටුවට ෙත් දවමි. එබැවින් නැවතත් දමම ලිපිය මගින් 

කඩිනමින් දේ පිළබදව සැලකිලිමත් වී විසදුමේ ලබා දදන දලස මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි මාලනි චන්ද්රලතා මැතිතුමිය. 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඉන්ද්රානි දසදනදහලතා ෙේමසීලි මැතිතුමිය 

ගරු සභාෙතිතුමනි, දේ ළද මහජනතාවට ප්රදානය කල දෙොදු සේෙතේ. දිර්ඝ කාලයේ තිස්දසේ දේ ළද ෙරිහ ණය 

කල බවට දමම දකොට්ඨාසදේ ජීවත් වන මන්ත්රිවරිය වශදයන් මම දහොදාකා වම දන්නවා. දේවන විට දේ 

ස්ථානයට ජනතාව අෙද්රවය බැහැ  කිරිමට ෙටන් අ දගන අවුරුදු 03 ේ 04 ේ වන බවට මා ළග දතො තුරු 

තිදයනවා. ඒ ගැන ෙැමිණිලි දනොදයේ විට ප්රාදේශිය සභාවටත් දයොමු ක ලා තිදයනවා. අද වන විට සභා 

දයෝජනාවේ වශදයන් ඉදිරිෙත් කිරිමට හැකිවීම පිළබදව මම සතුටු දවනවා. ගරු සභාෙතිතුමනි, දේ සදහා ඉේමන් 

පිළතු ේ ලැදබයි කියලා බලාදෙොද ොත්තු දවනවා. ළද තුළට නිදවස් වල අෙද්රවය බැහැ  කිරිදේ ප්රශ්නයට දේ 

සමගම විසදුමේ අවශය දවනවා. ඔවුන්දේ අෙද්රවය බැහැ  කිරිමට ස්ථානයේ දේවන විට ඔවුන්ට නැහැ. සාලාව 

දකොට්ඨාසදේ මන්ත්රිවරු විදිහට දිගින් දිගටම දේ ජනතාවට අෙද්රවය බැහැ  කිරිමට තැනේ අවශය බව දන්වලා 

තිදයනවා. ඒවදේම කුණු එකතු ක න්න ට්රැේට ය සාලාව වසම තුළට ආ යුතු බවත් අපි දිගින් දිගටම දන්වලා 

තිදයනවා. දේ වනතුරු එය ක්රියාවට නංවාලීමට බැරි වීම ගැන කණගාටු දවනවා. ළද යථා තත්වයට ෙත් කළත් කැලි 

කසල ප්රශ්නයට ක්රමදේදයේ සකස් දනොකළදහොත් නැවත ළද කසල වලේ දවන එක නවත්වන්න බැරි දවනවා. 

ඒවදේම ළදට අයත් භුමි ප්රමාණය දවන් ක  ගත යුතුයි. මන්ද සෑම සභාවේම සතු සේෙත්  ාශියේ නිදහස් ෙරිහ ණය 

සදහා ේදෂේත්රදේ ෙවතිනවා. ඉඩේ, දගොඩනැගිලි, මාර්ග, කාණු ෙේධති, ජලස්තේභ, පුස්තකාල, සුසාන භුමි, 

ක්රිඩාංගන, දෙොදු ළං, නාන ස්ථාන, වැසිකිලි, වට වුේ, දෙොළවල්, කඩකාම  ආදි සේෙතේ  ාශියේ කිසි 

දකදනේදේ අවධානයේ දහෝ රැකව ණයේ දනොමැතිව ෙවතිනවා. ඒ සේෙත් නිසි දලස රැක ගැනීම සදහා පියව  

ගැනීමට දහොදම භා කා යා වන්දන් අදාල දකොට්ඨාසදේ මන්ත්රිව යා. ඒ නිසා සභාදේ ෙැවැත්ම සදහාත් ඉතාමත්ම 

වටිනා දමදහයේ දවනවා. දමම සේෙත් රැක ගැනීමට සභිකදයේ වශදයන් ඉදිරිදේදීත් කැෙ වන බව ෙවසමින්  

දමම දයෝජනාව ඉේමනින් ක්රියාත්මක ක න දලස ඉල්ලා සිටිනවා. ස්තුතියි.       

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සාගරිකා කුමාරි රූෙසිංහ මැතිතුමිය 

ගරු සභාෙතිතුමනි, මමත් දේ දකොට්ඨාසදේ මන්ත්රිවරියේ. දේක අයිති දවලා තිදයන්දන් සාලාව අත්කේ නිවාස 

දයෝජනා ක්රමයට දනදමයි. දේක අදප් සභාවට අයත් ඉඩමේ. දමොකද දේක සාලාව විසී නිවාස දයෝජනා ක්රමයට 

අයත් ඉඩමේ. කලින් හිටපු අදප් ගරු උෙ සභාෙති ආනන්ද රූෙසිංහ මැතිතුමාත් ඒවදේම ගරු මදහේෂ් අල්දේදා 

මැතිතුමාත් ඒ කාලදේ රු.75,000 ක මුදලේ දයොදවලා තමයි දේ ළද හදලා තිදයන්දන්. ඒ කාලදේ ප්රදේශදේ 

සියළුම ජනතාවදේ අවශයතා දේ ළදදන් සපු ාදගන තිදයනවා. ෙහුකාලිනව අදප් දිවංගත ගරු ඉන්දික ගුණවර්ධන 

මැතිතුමා ජල සේොදන ඇමතිව යා වශදයන් ඉන්න කාලදේ ඒ ෙැත්තට ජලය ලබලා දීලා තිදයනවා. ඊට ෙස්දසේ 

තමයි ළදේ ෙරිදභෝජනය අඩු දවලා තිදයන්දන්. දේ ළද ෙහුගිය කාදල් මන්ත්රිවරුන් දනොහිටිය කාලදේ කිසියේ 

පුේගලයින් විසින් එතන යේ ඉදිකිරිමේ දගොඩ නගන්න හදලා තිදයනවා කියලා මම ඒක බලන්න ගිය දේලාදේදී 

දැේකා. ඒ සේබන්ධව ඒ දේලාදේ අදප් දල්කේතුමාත් දකොස්ගම තාේෂණ නිලධාරිතුමියත් එකතු දවලා තහනේ 

නිදයෝග දගනල්ලා  ඒක නවත්වලා තිදයනවා. ඒ දදෙලට පින් සිේධ දවන්න තමයි අද අපිට දේ ළද ප්රතිසංස්ක ණය 
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ක ලා හරි දදන්න කියලා කියන්න අවස්ථාවේ උදා දවලා තිදයන්දන් ඒ නිලධාරින් දදෙල නිසා. මම දේ දේ 

දේලාදේ විදශේෂ ස්තුතියේ ක නවා එම දදෙලට. ඒවදේම තමයි ඇත්තටම ළද තිදයන තැන දඩංගු මදුරුවන් 

ො ාදීසියේ දවලා තිදයනවා. ඒනිසා දේ සේබන්ධදයන් ඔබතුමාදේ අවධානය දයොමු ක ලා මම ඉල්ලා සිටිනවා 

ඉන්ද්රානි මන්ත්රිතුමිය දගන ආ දයෝජනාව කඩිනමින් අපිට ඉෂ්ට ක ලා දදන්න කියලා. දමම දයෝජනාව දගන ඒම 

සේබන්ධදයන් මම මදේ ස්තුතියත් පුද ක  සිටිනවා. ස්තුතියි.     

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී පී.ඒ ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි, දේ සේබන්ධව දෙොඩි අදහසේ තිදයනවා. දේ සේබන්ධදයන්ම දනදමයි. දමතනදී එකත් තමයි 

කියවුණා කිසියේ පිරිසේ විසින් දේක අත්ෙත් ක ගන්න උත්සාහයේ ද නවා කියන කා ණය. විදශේෂදයන් ඒ 

සේබන්ධදයන් අදප් දැඩි අවධානය දයොමු ක න්න ඕන. දමොකද දේවා ප්රාදේශිය සභාදේ අෙ සතු ඉඩේ සහ භුමි. ඒක 

එක එේදකනාදේ දෙෞේගලික දේෙල දනොවිය යුතුයි. දචෝදනාවේ තිදයනවා ගරු සභාෙතිතුමා දැන් දේදකදී 

කා ණාව දිගින් දිගටම සභාවට ඉදිරිෙත් වුණා කියලා කිේවා. දමොකද අපි ෙරිස  කමිටු වලට නිල වශදයන් නැති 

වුණත් යේ යේ අවස්ථා වලදී සහභාගි වුණා. ඒ කිසිම කමිටුවකට දේ කා ණාව දයොමු වුදණ් නැහැ. මහජනතාවදේ 

ෙැත්දතනුත් අපිට සමහ  අවස්ථා වලදී ෙැමිණිලි ලැබිලා තිදයනවා ඔබතුමා දෙොදහොට්ටුදේවත් එේසත් ජාතික 

ෙේෂදේවත් ජාතික ජනතා ෙේෂදේවත් සභාෙති දනදමයි ඔබතුමා සමස්ත දේ ප්රදේශදේ සභාෙතිතුමා සීතාවක 

ප්රාදේශිය සභාදේ. දේ යේ දෙොදු ප්රශ්නයේ ඉදිරිෙත් ක න්දන් දේ ප්රදේශවල ඉන්න සමස්ත මහ ජනතාව. 

ඔබතුමාදේ ොලනය යටදත් ඉන්න ඔබතුමාදගන් පිහිට ෙතන අස ණ ජනතාව. ඔවුන් දෙොදහොට්ටුදේ දවන්න 

පුළුවන්. ඔවුන් එේසත් ජාතික ෙේෂදේ දවන්න පුළුවන්. ඔවුන් ජනතා විමුේති දෙ මුණ දහෝ දවනත් ස්වාධින 

මතවාද ද ණ පුේගල චරිත විය හැකියි. එතනදී සභාවට මන්ත්රිවරුන් හ හා නැතිව කිසියේ පුේගලයින් ඉදිරිෙත් ක න 

යේ ලිපි සේබන්ධදයන් අවධානයන් දයොමු දවන්දන් නැහැ. සමහ  කමිටු වලටවත් ඒ ලිපි දනොලැදබන තත්වයේ 

තිදයනවා කියලා අපිට ජනතාව කියනවා. දමොකද සමහ  කා ණා සේබන්ධදයන් අපි කමිටු වලට එනවා ඒ 

කා ණාව කමිටු වලට එයි කියලා නමුත් ඒ කා ණාව කමිටුවට එන්දන් නැහැ. මම කාර්මික දසේවා කමිටුවට චන්දන 

ලියනදේ මන්ත්රිතුමාදේ කමිටුවට මමත් දගොඩේ දේලාවට සහභාගි දවනවා. නමුත් කාර්මික දසේවා කමිටුවට අදාලව 

කිසියේ පුේගලදයකු අපිට කථා ක ලා කියනවා මම දමදහම ලියුමේ දැේමා මන්ත්රිතුමා සභාෙතිතුමාට දයොමු ක ලා 

කියලා අපි බලනවා ඒ කමිටුවට ඒ ලියුම එන්දන් නැහැ. එදහම දවන්න බැහැ. ඔබතුමා දෙොදහොට්ටුදේ සභාෙතිව යා 

දනදමයි. ඔබතුමා දේ සමස්ත සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ සභාෙතිතුමා.   එතදකොට සමහ  කා ණා සේබන්ධ 

ලියුමේ ආවාම අදාල දකොට්ඨාසදේ මන්ත්රිව යාට දයොමු ක ලා තිදයනවා. ඒක සේපුර්ණ වැ දියි. අපි දැඩි දලස ඒ 

කා ණාව දහලා දකිනවා. එදහම දවන්න බැහැ. ඒ එවන පුේගලයින් එේසත් ජාතික ෙේෂදේ දහෝ දවනත් ෙේෂයක 

පුේගලදයේ දවන්න පුළුවන්. ඔවුන් යන්දන් නැහැ එතදකොට අදාල දකොට්ඨාසදේ මන්ත්රිව යා හේබ දවන්න. 

ඔබතුමාදේ පිහිට ෙතලා සමස්ත සභාදේ කාර්යයේ විදිහට තමයි  එවන්දන්. නැවත විදශේෂදයන්ම ඒ එවන ලිපි වලට 

වග කියන වැඩපිලිදවලේ සකස් ක න්න කියලා විදශේෂදයන්ම ඉල්ලා සිටිනවා. මම දෙෞේගලිකව යේ කා ණාවේ 

ක නවා නේ අදාල දකොට්ඨාසදේ මන්ත්රිව යාට මම දෙෞේගලික දැනුවත් කිරිමේ ක නවා. මම ඔය දජ්.සි.බී එක 

අ න් ගිහින් ෙහත්ගම ොසදල් කාණු ෙේධතිය සකස් ක න දේලා දේදීත් මම අදාල මන්ත්රිතුමියට කථා ක ලා කිේවා 

මම දමදහම වැඩ පිලිදවලේ ක නවා. ඔබතුමියත් පුළුවන් නේ සේබන්ධ දවන්න කියලා. නමුත් මිනිසුන්ව එතනට 

දයොමු ක න්න එො. මිනිසුන්ට ස්වාධිනව තම තමන්දේ ප්රශ්න විසදා ගන්න වැඩපිළදවලේ තිබිය යුතුයි. දේ 

කා ණාවත් කිහිෙවිටේ සභාවට ඇවිත් තිදයනවා. එදහම දවන්න බැහැ. යේ කිසි ප්රශ්නයේ තිදයනවා නේ ඒක ඒ 

මිනිසුන්ට ස්වාධිනව විසදා ගන්න අවස්ථාවේ තිදයන්න ඕන. මම හිතනවා ඔබතුමා දේ සේබන්ධදයන් අවධානය 

දයොමු ක යි කියලා. මම නැවතත් කියනවා ඔබතුමා දෙොදහොට්ටුදේ සභාෙති දනදමයි. ඔබතුමා සමස්ත සීතාවක 

ප්රාදේශීය සභාදේම සභාෙතිතුමා. දබොදහොම ස්තුතියි.   
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ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී චන්දන මුදුන්දකොටුව මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි, දේ මන්ත්රිතුමා කිේව ආකා යට ඒ ලිපි නේ සාමානයදයන් අදප් කමිටු වලට ඇවිත් තිබුදණ් 

නැහැ. නමුත් මම දේ කරුණ ගැන කථා ක න්දන් දේ මන්ත්රිතුමිය දගනාපු  දයෝජනාව අපිට මීට දෙ ත් ගිය 

ප්රාදේශිය සභා වා දේදිත් දිගින් දිගටම දේ ගැටළුව තිබුණා. අපිටත් ඒ කාල සීමාදේදී නිම ක න්න බැරි වුණා. 

දමොකද අදප් දෙොදු ඉඩේ දකොටසේ දිගටම තිදයනවා. ඉදිරිපිටත් අදප් නිදහස් භූමියේ තිදයනවා සභාව සතුව. 

 වින්ද්ර ජයසිංහ සභාෙතිතුමා ඉන්න කාලදේ අපි නිතයානුකූලව ෙව ලා ඒ කිහිෙදදදනේට ඒ අදප් ඉඩේ දකොටසේ. 

ඔබතුමාත් දන්නවා ඇති ඒ කාලදේ. ඒක නිතයානුකූලව ක ගත්තා ඒ ෙදිංචිකරුවන්. ගරු සභාෙතිතුමනි, දේ ළද 

ගැන ප්රශ්නය තිදයන්දන් සභාදවන්වත් නවීක ණය ක ලා දදන්න බැහැ ඒ  දදන්න බැරි දහේතුවේ තිදයනවා 

පිටිෙස්දසේ ඉඩමට දවදල් ඉස්ස  තිබුණු ජල බස්නා කාණුව දැන් දගොඩ දවලා. එහා ෙැත්දත් දෙෞේගලික ආයතනයක 

ො ේ දගොඩ ක පු එකකුත් තිදයනවා. ඒවදේම හාේදවයාර් එකක ඉඩේ දකොටසේ. වතු  බහින තැනට බාධා වන 

ආකා දයන් තමා තිදයන්දන්. නමුත් දේක වහන්න ගියාම වහන්න ගියා කියන්නදකෝ ඒත් ඒ ජනතාවදගන්ම 

අදනේ අතට එයි සභාව සතු ඉඩදේ ළද වැහුවා කියලා. මම හිතනවා මන්ත්රිතුමිය සහ සාලාව දකොට්ඨාසදේ 

මන්ත්රිවරු 05 ේ විත  ඉන්න නිසා මම කථා කදළේ මම ඉස්ස  දේ ප්රශ්නයට මැදිහත් දවලා හිටපු නිසා. එතුමියට මම 

කියනවා ඒ ජනතාවදගන්ම අහලා ලිඛිතව ලබා දුන්නාට ෙස්දසේ මමයි දකෝකිල මන්ත්රිතුමායි ෙහුගිය දවසක ගිහින් 

ඇහුවා. සමහ  අය කැමතියි වහන්න. සමහ  අය අකමැත්තකුත් තිදයනවා. ළග අහළ ෙහළ අය නේ කියන්දන් 

වහන්න කැමතියි කියලා. නමුත් ඒ වැසීදේ කටයුතු හරි සිදු ක නවා නේ එතැන දලොකු බාධාවේ එතුමිය කිේවා 

දවදේ දමතන දඩංගු මදුරුවන් ඉන්නවා. කැලි කසල විශාල ප්රමාණයේ ඒ ළද තුළ තිදයනවා. ඒක වහනවා නේ 

ඒවදේ ඒ අයදගන්ම ලිඛිත අවස යේ අ දගන පුළුවන් නේ ඒ කටයුතු ක න්න. නැත්නේ අපිට දලොකු 

දදෝෂාද ෝෙනයේ එයි ඊළගට සභාව සතු දෙොදු ළද වැහුවා කියලා. ඒ කටයුත්ත දේ විදිහට ක න්න කියන ඉල්ලිම 

ක මින් මම නිහඩ දවනවා. ස්තුතියි.     

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී දකෝකිල සේෙත් වර්ණසිරි මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි, ඉන්ද්රානි මන්ත්රිතුමිය දයොමු කල දයෝජනාව මම ඉතාමත් අගය ක නවා. දමොකද දෙොදු ළදේ 

කියන්දන් අද දේ වතාව ණය උඩ මිනිසුන්ට දගොඩේ උවමනා දවනවා. වතු  බිල් ලයිට් බිල් වැඩි දවලා තිදයන 

දේලාවක ළදට ගිහින් නාගන්න බාල්දිය විත යි අවශය දවන්දන්. ඒ ප්රතිසංස්ක ණ කටයුතු ක නදකොට ඒ අවට 

තිදයන සියළුම දේවල් සලකා බලන්න ඕන. දමොකද එහා ෙැත්දත් තිබුණු කුඹු  වතු  බැස යන මාර්ගය අදවන විට 

වැහිලා තිදයනවා. අවුරුදු ගාණනාවේ තුළ භාවිතයට අ දගන නැහැ. සත්තු මැරුණාම දානවා. මල මුත්ර ඉදුල් ඔය 

හැම දදයේම දාලා තිදයනවා. මම ගිහින් බැලුවා ඡායාරූෙ තිදයනවා. ඒ නිසා ළද ප්රතිසංස්ක ණය ක නවා නේ 

විශාල මුදලේ වැය  දවනවා. එක ො ේ ඉහලා මදි. දහ දදොදළොස් වතාවේ මට හිදතන විදිහට ඉහන්න දවනවා. 

ඒකම ඉහ ඉහා ඉන්න දවන්දන්. ඒ නිසා මිනිසුන්දේ තව දදයේ තිදයනවා දැන් අවුරුදු 10 ේ 15 ේ තිස්දසේ  ඕක 

ොවිච්චියට දනොදගන දැන් දමොකේද තිදයන දහේතුව කියලා දේ හදන්න. හැදුවත් ළදේ වතු  ටික බස්සන්න තැනේ 

නැහැ. සාමානයදයන් වැහි වතු  ටිකවත් මිනිස්සු මිදුලට එන්න දදන්දන් නැති කාදල් දමහි සබන් වතු  ඒ අෙද්රවය 

ටික තමන්දේ ඉඩමට ගන්න කැමතියි කියලා නේ මම හිතන්දන් නැහැ. එය දකොදහොම දවතත් සාධා ණ විදිහට 

මිනිසුන්දේ අවශයතාවයත් විදිහට දමය ඉටු ක නවා නේ වඩාත් දහොදයි. චන්දන මන්ත්රිතුමා කිේවා වදේ 

මිනිසුන්දගන් ඉල්ලිමේ අ දගන අත්සන් ෙත්රයේ දාලා යුඑන්පී දජ්විපි ශ්රිලංකා කියලා දබදීමේ නැතිව අෙ සභාදේ 

මුදල් නාස්ති දනොක  දේ සදහා ස්ථි  විසදුමේ ලබා දදනවා නේ වඩාත් සුදුසුයි කියලා මම කියනවා. ඒවදේම ඒ 

ළදේ මායිමට තමයි කියපු ඉදිකිරිම ක ලා තිදයන්දන්. ඒ නිසා තමයි ඒ ඉදිකිරිම නවත්වලා තිදයන්දන්. සභාවට 

අයිති ඉඩමේ දේ. ඒ ඉදිකිරිමත් නැවතිලා තිදයන නිසා එේදකෝ ළද වහන්න දහෝ ප්රතිසංස්ක ණය ක න්න දහෝ 

දයොදා ගන්නවා නේ දබොදහොමත්ම දහොදයි. මන්ත්රිතුමිය කිේවා රු.75,000.00 ක මුදලේ වැය ක ලා කලින් නඩත්තු 

ක ලා තිදයනවා. ඒ දහොද කාදල්. දැන් දේක නඩත්තු ක නවා නේ රු.ලේෂ 200,000.00 ේ වත් ඕන ඔය කියන 
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විදිහට. දේ ළද යට බිේ ප්රමාණදේ යට බෑවුමක තමයි තිදයන්දන්. උඩට එදහම නේ දෙොේෙ ක න්න ඕන. නාන 

වතු  ටික බැහැදගන යන කාණු ෙේධතිය තිදයන්දන් ඉහළන්. ළදේ නාන එක තිදයන්දන් ෙහළන්. ළද බැේම තව 

උඩට දාලා උස්සන්න ඕන නැත්නේ දකොච්ච  ප්රතිසංස්ක ණය කළත් වැඩේ දවන්දන් නැහැ. දමොකද තව බලන්න 

ඕන එහා ෙැත්දත් ඉඩම අයිතිකා  දකනාදගන් ලියුමේ ගන්න දවනවා දේක ක නවා නේ. දමොකද ඔහුදේ ඉඩමට 

වතු  ටික බස්සන්න ඕන. දවදල් වතු  පිද න දවසට ළදට වතු  ටික එනවා. දැන් බැේමේ දාලා තිදයන්දන්. ඒ 

වුණත් කිසිදසේත්ම ඒ වතු  ො  නවත්වන්න පුළුවන් දවයි කියලා මම හිතන්දන් නැහැ. බැේම නිසා දැනට රැදි 

තිදයනවා. දවල දගොඩ ක පු නිසා දැන් ඒ වතු  ටිකත් ළදටම තමයි එන්දන්. එේදකෝ දේ ළද වහන්න ඕන. වහන 

එක තමයි සුදුසුයි කියලා මම හිතන්දන්. ඒ අවස ය ගේවැසියන්දගන් අ දගන ඒ සදහා සභාව දයොමු දවලා 

ඉේමනින්ම ක්රියාමාර්ගයේ ගන්න කියන ඉල්ලිම ක නවා. ස්තුතියි.     

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී නිමල් යසසිරි කළුෙහන මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි, ඉන්ද්රානි දසදනදහලතා මැතිතුමිය දගනාපු දයෝජනාව මම අගය ක නවා. දමොකද දෙ  කාල 

වලදී අදප් ගදේ තිබුණු වැදගත්ම දේ තමයි ඔය නාන ළද. ඉස්ස  තිබුණාදන් ළද ළග සංගමය කියලා. ගම එකතු 

ක න ස්ථානයේ තමයි නාන ළද. අද අපි ෙත් දවලා තිදයන වර්තමාන සංස්කෘතියත් එේක එතන්ට ගිහින් නාන්න 

කාලය අපිට මදි. එම නිසා දගවල් වලට වතු  අ දගන ටැප් ක ලා නාන කලාවේ තිදයන්දන්. අපිත් දේ 

සුන්ද ත්වය වින්දා. ළං වල පුංචි කාදල් නාලා අදප් දදමේපිදයෝ එේක ගිහින් ඒ දසෞඛ්ය තත්වය අදත් අෙ නිද ෝගිව 

ඉන්නවා. මම හිතන්දන් දේ  ළං වලින් නාලා ඒ ෙ ස යත් එකේ අපි ඉන්දන් නැති නිස තමයි අද අදප් ග්රාමිය 

මට්ටදේ දසෞඛ්ය තත්වය පිරිදහලා තිදයන්දන්. අදප් ගදමත් තිදයනවා දේවදේ වැහිච්ච ප්රතිසංස්ක ණය දනොකල 

ළං. සමහ  ඒවා ප්රාදේශිය සභාව අයත් ළං තිදයනවා. මම ගරු සභාෙතිතුමාදගන් ඉල්ලා සිටින්දන් දැන් අදප් 

වැඩිහිටි අය අදෙන් ඉල්ලා සිටිනවා අදන් පුදත් දේ ළද සභාදවන් හරි ප්රතිසංස්ක ණය ක ලා දදන්න. තාමත් ඒ 

මිනිස්සු ෙනිට්ටුව උස්සාදගන ඒ ළද ළගට ඇවිත් ඉන්නවා. මම හිතනවා එතුමිය කිේවා වදේ අපි එක ගමකට එක 

ළදේ වයාෙෘතියේ ඇති ක ලා අළුතින් හදන්න දනදමයි අදප් තිදයන ප්රාදේශිය සභාව එේක ළදේවත් 

ප්රතිසංස්ක ණය ක ලා දැනට ඒ ප්රදේශ වල ඉන්න වැඩිහිටි අයට හරි දේ කර්තවයය ක ගන්න අවස්ථාව සලසා දදමු. 

මන්ත්රිවරුන්ටත් සින් සිේධ  දවනවා. අපි එකතු ක ලා හරි දේක ක න්න ඔබතුමාදේ සහදයෝගය ලබලා දදන්න 

කියලා මම දගෞ වදයන් ඉල්ලා සිටිනවා. දබොදහොම ස්තුතියි.   

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී අදයෝම මධු ප්රසාේ දේවදේ මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි, ඉන්ද්රානි මන්ත්රිතුමියදේ දයෝජනාවත් එේක මටත් අදහස් දැේවීමට අවශයයයි. ොදුේක 

ප්රදේශදේ දසේනානායක දෙදදස දමො ගහතැන්න ශ්රි මහා විහා ය ස්වාමින් වහන්දසේලා භාවිත ක න ඒ ළද හා ඊට 

එහා ෙැත්දත් තිදයන ගේවාසින් භාවිතා ක න ළද පිළබදව ඔබතුමාට ලිපියේ ලබලා දීලා තිදයනවා ගේවාසින්දේ 

අත්සන් ඇතිව. ඒ පිළබදවත් හැකි ඉේමනින් අවශය කටයුතු ක න දලස ඔබතුමාදගන් ඉල්ලා සිටිනවා. දබොදහොම 

ස්තුතියි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඉන්ද්රානි දසදනදහලතා ෙේමසීලි මැතිතුමිය 

ගරු සභාෙතිතුමනි, දයෝජනාවට අදහස් දැේවු සියළුදදනාටම මම ස්තුතිවන්ත දවනවා. ගරු සභාෙතිතුමනි, මමත් 

දෙොඩි කාදල් ඇදල් දවදල් දුවලා ෙැනලා නියදර් දුවලා ෙැනලා ඇදල් නාලා ළදේ නාලා  දහොද දසෞඛ්ය සේෙන්නව 

හැදුණු කාන්තාවේ. වතු  බාල්දි 100 ේ නාවනවා නේ සීය සැ යේ නැදවනවා. එතදකොට දේ ඉදිරියට දන ාදගන 

එන බඩවල් එතදකොට ආදේ නැහැ. නි ායාසදයන්ම වයායාමේ ලැබුණා. මම මන්ත්රිතුමාදේ දයෝජනාවට ඉතාමත් 

එකග දවනවා. දමොකද අදප් දසෞඛ්යය අපි ආ ේෂා ක  ගන්න ඕන. අදනේ එක අදප් ගැමි ජිවිතය. දකොළඹ 

දිස්ත්රිේකදේ දකළවදර්ම තිදයන දකොට්ඨාසදේ ආසනදේ අපි ගැමිදයෝ. අදප් ගැමි දිස්ත්රිේකදේ ගැමි දකොට්ඨාසදේ 

ගැමිදයෝ කැමතියි දේ ෙනිට්ටුව අ දගන ගිහින් නාලා ටිකේ කථා බහා ක ලා එන්න. ඒ නිසා මම දයෝජනා ක නවා 



31 

සභාව සතු දේවල් වහන්න දනදමයි සභාව සතු දේවල් නැති ක න්න දනදමයි දේ ලස්සන ෙරිස ය හදලා දදන්න 

ළද හදලා දදන්න දේකට දබෝේකුව දාන්න අ  හාේදවයාර් එක අසල තිදයනවා. එතනින් තමයි  දබෝේකුදේ වතු  

යන්දන එතුමා කැමතියි කිේවාලු දමතුමියත් සාගරිකා රුෙසිංහ මන්ත්රිතුමියත් ගිහින් නිරිේෂණය ක ලා තිදයනවා. 

එතුමියට කිේවාලු කැමතියි දදන්න කියලා. මීට වැඩිය දලොකු දබෝේකු කටේ දාලා දේ වතු  ො  යන්න අපි හදලා 

දදන්න කැමතියි ළද හදනවා නේ කියලා. දේදේ වතු  ො  අද යන්න විදිහේ නැහැ කියන්දන් ඇයි මීට කලින් 

ජනතාව නාලා වතු  ො  දමතනින් එහාට ගියාදන්. එදහනේ දමතන දමොකේ හරි දවලා තිදයනවා. ඒ දවලාදේ 

තිදයන දේ අපි බලලා නිරිේෂණය ක ලා හදලා දේ සභාව සතු සේෙත් නැති ක  ක න්න එො ගරු සභාෙතිතුමනි, 

දේවා සභාව සතු සේෙත්. වහනවාද නැේද කියලා වයවස්ථාදේ නිති ද ගුලාසි අනුව වගන්ති කියවලා අපි ඒක 

නි ාක ණය ක  ගනිමු. ඒ ළං හදලා දදන්න. දකොට්ඨාසදේ සමහ  අය වහන්න කියන දයෝජනාව මම ඇත්තටම 

අකමැතියි. දේවා වහන්න දනදමයි රැක ගන්න. ළදේ අපි හදා ගමු ගමට ලස්සනයි. මිනිස්සු නායි. මට මතකයි ඔය 

ළදදන් සංචා දේ යන ගමන් අය නැවතිලා නෑවා. දේ ළං රැක ගන්න ගරු සභාෙතිතුමනි. ළද ප්රතිසංස්ක ණය ක ලා 

දදන්න. ළදට අයිති  සීමාව මැනුේ ක ලා අපි ලස්සන ගේමානයේ අපි ලස්සන අවිස්සාදේල්ල ආසනදේ තිදයන 

සුන්ද ම සීතාවක ප්රාදේශිය සභා දකොට්ඨාසය කියන තැනට එමු එතදකොට සභාෙති ධු ය වැඩ ක න ඔබතුමාටත් ඒක 

දගෞ වයේ. ආඩේබ යේ. ස්තුතියි.   

 

ගරු සභාෙතිතුමා 

දබොදහොම ස්තුතියි. දේ දයෝජනාව ඉදිරිෙත් කදළේ එතුමියදේ ගේ ප්රදේශදේ දයෝජනාවේ සේබන්ධව. දේ ගැන විවිධ 

අදහස් ෙල වුණා. ළං ප්රතිසංස්ක ණය ක න්න. මන්ත්රිතුමන්ලා එකග නේ කැමති නේ ඒක අතවශයයයි කියලා ගදේ 

දයෝජනාවේ නේ අදප් භුමියේ නේ අපිට ඒ සදහා ප්රතිොදන දවන් ක ලා කැමැත්ත අනුව ඒ කටයුත්ත ක න්න 

පුළුවන්. හැබැයි භාවිතා දවන්න ඕන. අදප් ෙහුගිය දයෝජනාදේදී අදයෝම මන්ත්රිතුමා දයෝජනා කල ක්රිඩා පිටි ගැන 

දවොලිදබෝල් ක්රිඩා පිටි ගණනාවේ අදප් ප්රාදේශීය සභාදේ හැදුණා. අද ොවිචිච දවන්දන් කීයද කියලා මම දන්දන් 

නැහැ. විනාශ වුණු ප්රමාණය හැදුව ප්රමාණයට වඩා විශාලයි. ඒ නිසා අද සමහ  ක්රිඩා පිටි රු. ලේෂ ගණන් වියදේ 

ක ලා ෙහුගිය කාදල් හතු පිදෙන්නා වාදේ දිවා  ාත්රි දවොලිදබෝල්  ක්රිඩාංගන අදප්  දට් හැදුණු කාලයේ තිබුණා දේ 

ප්රදේශදේ. නමුත් අද ඒවා කිහිෙයයි ොවිච්චි දවන්දන්. ඒවදේ ොවිච්චි දවන්දන නැතිව දේ සදහා වැය ක න මුදල් 

ජනතාවදේ මුදල් ඒවායින් ප්රදයෝජනයේ ගන්නවා නේ අදප් ස්ථානයේ නේ අපිට දේ කටයුත්ත ක න්න සංවර්ධනය 

ක න්න ඉඩකඩ සලසා දදන්න පුළුවන්. ඒ සදහා ඔබදේ ගදේ දකොට්ඨාසදේ අවශයතාවය අනුව ජනතාවදේ 

අවශයතාවය අනුව දේ කටයුත්ත ක න්න පුළුවන්. දේ දයෝජනාව සේබන්ධව මම හිතනවා සංවර්ධනය ක න්න ඕන 

ළද හදන්න ඕන කියන එදකහි සභාව ඇතියි කියලා. දබදීමේ තිදයනවා නේ ඉල්ලන්න. නැත්නේ දේ දයෝජනාව 

සේමත ක නවා. මන්ත්රිවරුන් කාදේවත් දබදිමේ තිදයනවාද.  දකෝකිල සේෙත් මන්ත්රිතුමා දබදිමේ ඉල්ලා 

සිටිනවා. 
 

ඉහත දයෝජනාව සේබන්ධදයන් දබදීමේ ෙැවති බැවින් ඡන්ද විමසිමේ සිදු ක න ලදී. 

01. ගරු සභාෙති ජී .ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

02. ගරු උෙ සභාෙති එස්.ඩී.මංජුල ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා දයෝජනාව ට ඡන්දය ප්රකාශ කිරිදමන් වැළකී සිටින ලදී. 

03. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී චන්දන මුදුන්දකොටුව මැතිතුමා දයෝජනාව ට ඡන්දය ප්රකාශ කිරිදමන් වැළකී සිටින ලදී. 

04. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී දේ.ඒ. විමල් ප්රසන්න මැතිතුමා ඒ අවස්ථාදේ සභා ගර්භදේ දනොසිටින ලදී. 

05. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එේ.ඒ.දේරි මාග්රට් මැතිතුමිය දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

06. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එේ.ආර් .ගයාන් දුමින්ද  මැතිතුමා දයෝජනාවට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

07. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ලියනදේ චන්දන කුමා  මැතිතුමා දයෝජනාව ට ඡන්දය ප්රකාශ කිරිදමන් වැළකී සිටින ලදී. 

08. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ආර්.පී  යසරු  ාජෙේෂ මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

09. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ජයන්ත  ණවක මැතිතුමා දයෝජනාවට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

10. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඩබ්.ඒ . මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා දයෝජනාවට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 
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11. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එස්.ඒ .දප්රේම ත්න මැතිතුමා දයෝජනාව ට ඡන්දය ප්රකාශ කිරිදමන් වැළකී සිටින ලදී. 

12. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

13. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී බී .සනී දහේටර් පිරිස් මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

14. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඩී .දකෝකිල සේෙත් වර්ණසිරි මැතිතුමා දයෝජනාව ට විෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

15. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එල්. නන්ද කුමා සිංහ මැතිතුමා දයෝජනාව ට ඡන්දය ප්රකාශ කිරිදමන් වැළකී සිටින ලදී. 

16. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී උපුල් මදනෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමා දයෝජනාව ට ඡන්දය ප්රකාශ කිරිදමන් වැළකී සිටින ලදී. 

17. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ප්රියන්ත අරුණ කුමාර් ගුණ ත්න මැතිතුමා දයෝජනාව ට ඡන්දය ප්රකාශ කිරිදමන් වැළකී 

සිටින ලදී. 

18. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී උපුල් ජිදන්න්ද්ර කුලතිලක මැතිතුමා  දයෝජනාවට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

19. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා දයෝජනාවට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

20. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඩබ්.ඒ.ඩී .ගීතාමනි ස්වර්ණලතා මැතිතුමිය දයෝජනාව ට ඡන්දය ප්රකාශ කිරිදමන් වැළකී 

සිටින ලදී. 

21. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඒ . සුසන්ත මැතිතුමා දයෝජනාව ට ඡන්දය ප්රකාශ කිරිදමන් වැළකී සිටින ලදී. 

22. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එේ.ඩී. සමන්ත කුමා  මැතිතුමා දයෝජනාව ට ඡන්දය ප්රකාශ කිරිදමන් වැළකී සිටින ලදී. 

23. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එච් .වරුණ දිලිප් කුමා  මැතිතුමා දයෝජනාව ට ඡන්දය ප්රකාශ කිරිදමන් වැළකී සිටින ලදී. 

24. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එච්.පී.උපුල් ප්රසන්න මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

25. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඩබ්.ඩී .චින්තක දේවින්ද සම වී  මැතිතුමා දයෝජනාව ට ඡන්දය ප්රකාශ කිරිදමන් වැළකී 

සිටින ලදී. 

26. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී දේ. නිමල් යසසිරි කළුෙහන මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

27. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ගමදේ චන්ද්රසිරි මැතිතුමා දයෝජනාව ට ඡන්දය ප්රකාශ කිරිදමන් වැළකී සිටින ලදී. 

28. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී අදයෝම මධු ප්රසාේ දේවදේ මැතිතුමා දයෝජනාව ට ඡන්දය ප්රකාශ කිරිදමන් වැළකී සිටින ලදී. 

29. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඩබ් .අදසෝක වැලිකල මැතිතුමා දයෝජනාව ට ඡන්දය ප්රකාශ කිරිදමන් වැළකී සිටින ලදී. 

30. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී පුස්සැල්ලදේ අමල් නිශාන්ත සිල්වා මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

31. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එස්.චන්ද්රකුමාර් මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

32. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ජී.කුමුදිණි ජයවර්ධන මැතිතුමිය දයෝජනාවට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

33. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ශෂිණි ශ්රිමාලි දහට්ටිආ ච්චි මැතිතුමිය දයෝජනාවට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

34. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඊ.ජී.ඩී.ඉන්ද්රානි ෙේමසීලි මැතිතුමිය දයෝජනාවට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

35. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එේ.ඩී .මාලනී චන්ද්රලතා මැතිතුමිය දයෝජනාවට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

36. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ආර්.ඒ.ඩි.සාගරිකා රූෙසිංහ මැතිතුමිය දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

37. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඥාණ ප්රකාසේ ෆැන්සිස් මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

38. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එස් .චන්දන සූරියආ ච්චි මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

39. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එච්.එස්. සුනිල්  ණසිංහ මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

40. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සමන්ති චන්ද්රිකා දමයන්ති මැතිතුමිය දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

41. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී පී.ඒ.ප්රදිප් කුමාර් මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 
 

දයෝජනාවට ෙේෂව ඡන්දය ලබා දුන් ගරු මන්ත්රිවරු    24 

දයෝජනාවට විේෂව ඡන්දය ලබා දුන් ගරු මන්ත්රිවරු   01 

දයෝජනාවට ඡන්දය ලබා දීදමන් වැලකී සිටි ගරු මන්ත්රිවරු  15  

එම අවස්ථාදේ සභා ගර්භදේ දනොසිටි ගරු මන්ත්රිවරු   01 

 

ඉහත දයෝජනාව ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඉන්ද්රානි දසදනදහලතා ෙේමසීලි  මැතිතුමියදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු 

ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  මාලනී චන්ද්රලතා මැතිතුමියදේ ස්ථි ත්වදයන් බහුත  ඡන්ද 07 කින් සභා සේමත විය. 

 

05 - (05)  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි.  
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නැදගනහි  දහේවාගේ  දකෝ ළදේ විවිධ දසේවා සමුෙකා  සමිතිදේ කටයුතු සදහා සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවට අයත් 

විවිධ දගොඩනැගිලි හා ඉඩේ කලක සිට බදු හා විවිධ ෙදනේ යටදත් ලබා දී තිදබ්. සමුෙකා  සමිතිදේ දේ වන විට හට 

දගන ඇති තත්වයන් මත ඉදිරිදේදී ඇති විය හැකි ගැටළු සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවටද බලෙෑ හැකිය. එබැවින් 

සමුෙකා යට ලබා දී ඇති ඉඩේ දගොඩනැගිලි වැනි දේෙල වල ගිවිසුේ  ඒක ොර්ශවීයව අවසන් ක  සියලු දේෙල 

ආෙසු ලබා ගත යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි.  

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ශෂිණි ශ්රිමාලි දහට්ටිආ ච්චි  මැතිතුමිය.  

ගරු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී චන්දන සුරියආ ච්චි මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි, මම දේ දයෝජනාව සේබන්ධදයන් සංදශෝධන දයෝජනාවේ ලබා දුන්නා. එම සංදශෝධන 

දයෝජනාව ඉදිරිෙත් ක නවා.  

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී චන්දන සුරියආ ච්චි මැතිතුමා විසින් සංදශෝධන දයෝජනාවේ ඉදිරිෙත් ක න ලදී. 

2018.07.10 දින  නියමිත මහා සභාදේ 5 – (05) දයෝජනාවට සංදශෝධිත දයෝජනාව  

ඉහත අංක සහිත ගරු මන් ත්රිතුමා විසින් ඉදිරිෙත් ක න ලද දයෝජනාව ෙහත ෙරිදි සංදශෝධන දයෝජනාවේ දලස 

ඉදිරිෙත් ක මි. 

ඉහත අංක සහිත දයෝජනාදේ ක්රියාත්මක ක න දලස ක න දයෝජනාව එදසේ ක්රියාත්මක වුවදහොත් දයෝජනාදේ 

සදහන් සමුෙකා  සමිතිය තව දු ටත් කඩා වැටීම දේගවත් විය හැකි බැවින් දහෝ කඩා වැදටනවා නේ කඩා වැට්ටවීම 

අෙදේ වගකීමේ දනොවන බැවින් "සමුෙකා යට ලබා දී ඇති ඉඩේ, දගොඩනැගිලි වැනි දේෙල සදහා සභාවට ලබා දිය 

යුතු බදු මුදල් දහෝ කුලි, වරිෙනේ මුදල් දගවීේ ෙැහැ  හැ  ඇත්නේ එම දගවීේ නත  කළ දින සිට ගණන් බලා මුදල් 

අයක  ගැනීමටත් සභාව මගින් ගිවිස දගන ලබා දගන ඇති ඉඩේ, දගොඩනැගිලි දහෝ දවනත් දේදෙොලේ 

සේබන්ධදයන් තව දු ටත් සමුෙකා යට අවශයද යන්න සැලකිල්ලට දගන අදාල බදු ගිවිසුේ සේබන්ධදයන් සී/ස 

නැදගනහි  දහේවාගේ දකෝ ළදේ සමුෙකා  සමිතිදේ ොලන අධිකාරිය සමග සාකච්ඡා ක  අවසන් තී ණයකට 

එළඹිය යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි." 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සුනිල්  ණසිංහ  මැතිතුමා.  

ගරු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 

ගරු සභාෙතිතුමා 

දයෝජනා 02 ේ ඉදිරිෙත් දවලා තිදයනවා. ඒ දයෝජනා දදකම ස්ථි  දවලා තිදයනවා. මංජුල වී  ත්න මන්ත්රිතුමා 

සංදශෝධන දයෝජනාව පිළගන්නවාද. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා 

 ගරු සභාෙතිතුමා මට මදේ දයෝජනාවට අදහස් දේවන්න දදන්න ඕන. ඊට ෙස්දසේ තමයි සංදශෝධන දයෝජනාව 

ඉදිරිෙත් ක න්න පුළුවන්. 

ගරු සභාෙතිතුමා 

ගරු මන්ත්රිතුමා, දේ දයෝජනා දදදකන් දකොයි දයෝජනාවද විවාදයට ගන්දන් කියලා දතෝ ා ගන්න ඕන. ෙළමු 

දයෝජනාව ඉදිරිෙත් කල මන්ත්රිතුමා දේ දයෝජනාව පිළ ගන්නවා නේ අපිට එදහම ක න්න හැකියි. නැත්නේ දේ 

දයෝජනා දදදකන් එකේ විවාද ක න්න දතෝ ා ගත යුතු දවනවා. 
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ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා 

මදේ දයෝජනාවට අදහස් දේවන්න අවස්ථාව දිලා තමයි සංදශෝධන දයෝජනාව ඉදිරිෙත් ක න්න ඕන. ඒක මුලින්ම 

කළ යුතු දදයේ. 

ගරු සභාෙතිතුමා 

නැහැ ගරු මන් ත්රිතුමා රිති වල එදහම නැහැ. තව සංදශෝධන දේන්න පුළුවන් දමයින් එකේ දතෝ ා ගත්තාට ෙස්දසේ.  

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා 

ඔබතුමා කැමති තී ණයේ ගන්න. 

ගරු සභාෙතිතුමා 

මදේ තී ණය දනදමයි. සභාදේ තී ණය ගන්න ඕන. ඔබතුමා සංදශෝධන දයෝජනාව පිළ ගන්දන් නැත්නේ වැඩි 

කැමැත්ත විමසන්න දවනවා දකොයි දයෝජනාවද විවාද ක න්දන් කියලා අපිට ඡන්ද විමසීමකට යන්න දවනවා. අපි 

චන්දන සුරියආ ච්චි මන්ත්රිතුමා විසින් දගනා ආ සංදශෝධන දයෝජනාවට ෙේෂද විෙේෂද කියලා තමයි ඡන්දය 

විමසන්දන්. 

ගරු ප්රාදේශිය සභා මන්ත්රි මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා විසින් සංදශෝධන දයෝජනාව පිළ දනොගත් නිසා විවාදය සදහා 

වන දයෝජනාව දතෝ ා ගැනිම පිණිස සංදශෝධන දයෝජනාවට ෙේෂ හා විෙේෂ වශදයන් ඡන්ද විමසිමේ සිදු කළ 

අත , දයෝජනාව සදහා ෙහත ෙරිදි ගරු මන්ත්රි මණ්ඩලය ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

 

01. ගරු සභාෙති ජී .ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා සංදශෝධන දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

02. ගරු උෙ සභාෙති එස්.ඩී.මංජුල ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා සංදශෝධන දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

03. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී චන්දන මුදුන්දකොටුව මැතිතුමා සංදශෝධන දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

04. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී දේ.ඒ. විමල් ප්රසන්න මැතිතුමා සංදශෝධන දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

05. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එේ.ඒ.දේරි මාග්රට් මැතිතුමිය සංදශෝධන දයෝජනාව ට ඡන්දය ප්රකාශ කිරිදමන් වැළකී සිටින 

ලදී. 

06. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එේ.ආර්. ගයාන් දුමින්ද  මැතිතුමා සංදශෝධන දයෝජනාව ට ඡන්දය ප්රකාශ කිරිදමන් වැළකී 

සිටින ලදී. 

07. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ලියනදේ චන්දන කුමා  මැතිතුමා සංදශෝධන දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

08. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ආර්.පී.යසරු  ාජෙේෂ මැතිතුමා සංදශෝධන දයෝජනාව ට ඡන්දය ප්රකාශ කිරිදමන් වැළකී 

සිටින ලදී. 

09. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ජයන්ත  ණවක මැතිතුමා සංදශෝධන දයෝජනාවට විෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

10. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඩබ්.ඒ .මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා සංදශෝධන දයෝජනාවට විෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

11. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එස්.ඒ .දප්රේම ත්න මැතිතුමා සංදශෝධන දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

12. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ මැතිතුමා සංදශෝධන දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න 

ලදී. 

13. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී බී .සනී දහේටර් පිරිස් මැතිතුමා සංදශෝධන දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

14. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඩී .දකෝකිල සේෙත් වර්ණසිරි මැතිතුමා සංදශෝධන දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ 

ක න ලදී. 

15. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එල්. නන්ද කුමා සිංහ මැතිතුමා සංදශෝධන දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

16. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී උපුල් මදනෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමා සංදශෝධන දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

17. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ප්රියන්ත අරුණ කුමාර් ගුණ ත්න මැතිතුමා සංදශෝධන දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ 

ක න ලදී. 
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18. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී උපුල් ජිදන්න්ද්ර කුලතිලක මැතිතුමා  සංදශෝධන දයෝජනාවට විෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

19. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා සංදශෝධන දයෝජනාවට විෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

20. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඩබ්.ඒ.ඩී .ගීතාමනි ස්වර්ණලතා මැතිතුමිය සංදශෝධන දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ 

ක න ලදී. 

21. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඒ .සුසන්ත මැතිතුමා සංදශෝධන දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

22. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එේ.ඩී. සමන්ත කුමා  මැතිතුමා සංදශෝධන දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

23. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එච් .වරුණ දිලිප් කුමා  මැතිතුමා සංදශෝධන දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

24. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එච්.පී.උපුල් ප්රසන්න මැතිතුමා සංදශෝධන දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

25. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඩබ්.ඩී .චින්තක දේවින්ද සම වී  මැතිතුමා සංදශෝධන දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ 

ක න ලදී. 

26. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී දේ. නිමල් යසසිරි කළුෙහන මැතිතුමා සංදශෝධන දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න 

ලදී. 

27. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ගමදේ චන්ද්රසිරි මැතිතුමා සංදශෝධන දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

28. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී අදයෝම මධු ප්රසාේ දේවදේ මැතිතුමා සංදශෝධන දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න 

ලදී. 

29. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඩබ් .අදසෝක වැලිකල මැතිතුමා සංදශෝධන දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

30. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී පුස්සැල්ලදේ අමල් නිශාන්ත සිල්වා මැතිතුමා සංදශෝධන දයෝජනාව ට විෙේෂව ඡන්දය 

ප්රකාශ ක න ලදී.  

31. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එස්.චන්ද්රකුමාර් මැතිතුමා සංදශෝධන දයෝජනාව ට ඡන්දය ප්රකාශ කිරිදමන් වැළකී සිටින ලදී. 

32. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ජී.කුමුදිණි ජයවර්ධන මැතිතුමිය සංදශෝධන දයෝජනාවට විෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

33. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ශෂිණි ශ්රිමාලි දහට්ටිආ ච්චි මැතිතුමිය සංදශෝධන දයෝජනාවට විෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ 

ක න ලදී. 

34. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඊ.ජී.ඩී.ඉන්ද්රානි ෙේමසීලි මැතිතුමිය සංදශෝධන දයෝජනාවට විෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න 

ලදී. 

35. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එේ.ඩී .මාලනී චන්ද්රලතා මැතිතුමිය සංදශෝධන දයෝජනාවට විෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න 

ලදී. 

36. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ආර්.ඒ.ඩි.සාගරිකා රූෙසිංහ මැතිතුමිය සංදශෝධන දයෝජනාව ට විෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ 

ක න ලදී. 

37. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඥාණ ප්රකාසේ ෆැන්සිස් මැතිතුමා සංදශෝධන දයෝජනාව ට විෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න 

ලදී. 

38. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එස් .චන්දන සූරියආ ච්චි මැතිතුමා සංදශෝධන දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

39. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එච්.එස්. සුනිල්  ණසිංහ මැතිතුමා සංදශෝධන දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

40. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සමන්ති චන්ද්රිකා දමයන්ති මැතිතුමිය සංදශෝධන දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න 

ලදී. 

41. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී පී.ඒ.ප්රදිප් කුමාර් මැතිතුමා සංදශෝධන දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

 

සංදශෝධන දයෝජනාවට ෙේෂව ඡන්දය ලබා දුන් ගරු මන්ත්රිවරු    26 

සංදශෝධන දයෝජනාවට විේෂව ඡන්දය ලබා දුන් ගරු මන්ත්රිවරු   11 

සංදශෝධන දයෝජනාවට ඡන්දය ලබා දීදමන් වැලකී සිටි ගරු මන්ත්රිවරු  04 

 

 

   ඒ අනුව  ඉහත සංදශෝධන දයෝජනාව බහුත  ඡන්ද 11 කින්  ජයග්රහණය ක න ලදී. 

 

ගරු සභාෙතිතුමා 
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ඒ අනුව බහුත  ඡන්ද 11 කින් චන්දන සුරියආ ච්චි මන්ත්රිතුමා විසින් ඉදිරිෙත් කළ සංදශෝධිත දයෝජනාව ජයග්රහණය 

ක නවා. 

 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ප්රියන්ත අරුණ කුමාර් ගුණ ත්න මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතුතිමනි,  තවත් සංදශෝධන දයෝජනා ඉදිරිෙත් ක න්න පුළුවන්ද. 

ගරු සභාෙතිතුමා 

පුළුවන් ගරු මන්ත්රිතුමා. 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ප්රියන්ත අරුණ කුමාර් ගුණ ත්න මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 

2018.07.10 දින මහා සභාදේ  05- (05) දයෝජනාවට චන්දන සුරියආ ච්චි මන්ත්රිතුමා විසින් අද දින ඉදිරිෙත් ක න 

ලද දයෝජනාව සංදශෝධන දයෝජනාවේ ඉදිරිෙත් ක මි. 

ඉහත අංක ද ණ දයෝජනා දේ දේවා ඇති කරුණු ක්රියාත්මක වුවදහොත් සමුොකා  සමිතිය බිදවැටීමට හා විනාශ 

මුඛ්යට දගන ඒමට එය පිටුවහලේ වන බැවින් සමුොකා යට ලබා දී ඇති අෙ සතු දේෙල වලට ලබා දිය යුතු බදු 

මුදල්, කුලිය, වරිෙනේ ආදිය දගවිේ ක  දනොමැති නේ නත  කළ දිනය කිනේ දිනයේ දැයි බලා මුදල් අයක  ගැනීම 

මගින් දෙොද ොන්දු ෙරිදි ලබා දගන ඇති ඉඩකඩේ ආදී දේෙල සේබන්ධදයන් ගැටළු ෙවතී නේ සමුොකා  සමිතිදේ 

ොලන අධිකාරිය සමග සාකච්ඡාවේ ක  තී ණයකට එළඹිය යුතු බවට මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි උපුල් මදනෝජ් රූෙසිංහ  මැතිතුමා.  

ගරු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 

ගරු සභාෙතිතුමා 

දේ දයෝජනා දදදකන් අදප් මන්ත්රිතුමන්ලා එක දයෝජනාවේ ඉල්ලා අස් ක  ගන්නවා නේ අපිට එක දයෝජනාවකට 

ගමන් ක න්න පුළුවන්. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගයාන් දුමින්ද  මැතිතුමා.  

ගරු සභාෙතිතුමනි, දේ දයෝජනා දදදේම එකම කරුණු තිදයන්දන්. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී චන්දන ලියනදේ මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, දමම මහා සභාව කා ක සභා අවස්ථාවේ බවට ෙත් කළ යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට 

දයෝජනා ක මි. 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ  මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී චන්දන මුදුන්දකොටුව  මැතිතුමා 

 

ගරු සභාෙතිතුමනි, දමම කා ක සභා අවස්ථාව මහා සභාවේ බවට ෙත් කළ යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට 

දයෝජනා ක මි. 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී විමල් ප්රසන්න මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 

 

ගරු සභාෙතිතුමා 
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කණ්ඩායේ නායකයින්දේ ඉල්ලිමේ ඇති නිසා දේ සේබන්ධදයන් සාකච්ඡා ක  තී ණයේ ගැනීම සදහා මහා සභාව 

විනාඩි 10 කට කල් ති දයනවා. 

 

ෙ.ව. 01.15 ට මහා සභාදේ වැඩ කටයුතු කණ්ඩායේ නායක සාකච්ඡාවේ සදහා අත්හිටුවන ලදී. 

ෙ.ව. 01.25 ට නැවතත් මහා සභාදේ වැඩ කටයුතු ආ ේභ ක න ලදී. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ප්රියන්ත අරුණ කුමාර් ගුණ ත්න මැතිතුමා  

ගරු සභාෙතිතුමනි, චන්දන සුරියආ ච්චි මන්ත්රිතුමා ඉදිරිෙත් කල කා ණාත් මම විසින් ඉදිරිෙත් කළ කා ණාත් 

දබොදහෝ දු ට සමානකේ වලින් සමන්විත නිසාත් අදප් අ මුණ එකම අ මුණේ වී ඇති බැවින් සමුෙකා ය 

බිදවැට්ටවීමවත් දෙොදු මහජනතාවදේ ොරිදභෝගික මුදල් අෙදත් යා දනොදීම යන කා ණා දදකම ගැබ් දවලා තිදයන 

නිසාත් මම මදේ දයෝජනාව ඉල්ලා අස් ක  ගන්නවා. 

 

ගරු සභාෙතිතුමා 

දබොදහොම ස්තුතියි ගරු මන්ත්රිතුමා. ඒ අනුව අපි විවාදයට ගන්දන් චන්දන සුරියආ ච්චි මන්ත්රිතුමාදේ දයෝජනාව. ඒ 

සදහා මන්ත්රිතුමාට දේ සේබන්ධව අදහස් ප්රකාශ කිරිමට අවස්ථාව ලබලා දදනවා. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී චන්දන සුරියආ ච්චි මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි, මන්ත්රිතුමනි, මන්ත්රිතුමියනි, ගරු මංජුල වී  ත්න මන්ත්රිතුමා විසින් අද දින දේ සභාවට ඉදිරිෙත් 

ක පු දයෝජනාව සේබන්ධදයන් මුලික වශදයන්ම සංදශෝධන දයෝජනාවේ එකතු කළ යුතුයි යැයි මා කල්ෙනා 

කදළේ විදශේෂදයන්ම වර්තමානදේ සී/ස නැදගනහි  දහේවාගේ දකෝ ළදේ සමුෙකා  සමිතිය මුහුණ ො තිදයන 

තත්වය පිළබදව මාත් එතුමාත් දේ සභාදේ සියළු ගරු මන්ත්රිවරුත් යේ යේ මට්ටේ වලින් දේ පිළබදව අවදබෝධයේ 

තිදයනවා කියන එක මා විශ්වාස ක නවා. එතදකොට මම දේ දමොදහොදත් දන්නවා ෙැහැදිලිවම නැදගනහි  

දහේවාගේ දකෝ ළදේ සමුෙකා  සමිතිදේ ග්රාමිය බැංකුවට අදාල තැන්ෙත් මුදල් සේබන්ධදයන් බ ෙතල මුලයමය 

අක්රමිකතාවයේ සිදු දවලා ඒ පිළබදව අපිටත් වඩා වර්තමානදේ සී/ස නැදගනහි  දහේවාගේ දකෝ ළදේ සමුෙකා  

සමිතිදේ අධයේෂක මණ්ඩලය දේ සේබන්ධදයන් සමාජයට තැන්ෙත්කරුවන්ට කරුණු කියමින් ඉන්න 

දමොදහොතේ. වංචාවේ සිදු වී තිදයනවා. ඒ පිළබදව කිසිදු ගැටළුවේ නැහැ. ඒ වංචාව සේබන්ධදයන් දේ වනවිට සී/ස 

නැදගනහි  දහේවාගේ දකෝ ළදේ සමුෙකා  සමිතිය හා තැන්ෙත්කරුවන් සුරැකිදේ සංවිධානය දලස එහි 

සභාෙතිව යා විදිහට මමත් තැන්ෙත්කරුවන් කිහිෙදදදනකුත් දේවන විටත් අපි අල්ලස් හා දුෂණ දකොමිෂන් සභාදේ 

අදාල ෙැමිණිලි දගොනු ක ලා තිදයනවා. ඒ සේබන්ධදයන් ඉදිරිදේදී නිතිමය කටයුතු ක්රියාත්මක වන බැවින් දේ 

සමිබන්ධදයන් තිදයන ඇතැේ නීතිමය කා ණා කථා ක න්න මම බලාදෙොද ොත්තු දවන්දන් නැහැ. නමුත් දේ 

දයෝජනාව දේනදකොට මම දේ සිතාවකට අදාලව දේ සීතාවක උරුමයේ දවලා තිබුණු ඔබ අපි කවුරුත් දන්නවා 

1972 අංක 05 යටදත් ලියාෙදිංචි සමිතියේ දේ අදප් සී/ස නැදගනහි  දහේවාගේ දකෝ ළදේ විවිධ   දසේවා සමුෙකා  

සමිතිය. දේ සමිතිය ආ ේභ දවන්දන් අදප් නැදගනහි  දහේවාගේ දකෝ ළදේ 1977 මාර්තු මාදසේ 01 දවනිදා. 

එතැන් සිට දේ සමිතිය අපි දන්නවා දේ සමිති මීට කලින් සමුෙකා  සමිති දවන්න කලින් කඩ සමිති විදිහට තිබිලා ඒ 

කඩ සමිති නිර්මාණය වුදණත් අදප් ප්රදේශදේ විවිධ ෙරිතයාගශීලින් ඒවදේම විවිධ දානෙතියන් තමන් සතුව තිදයන 

වත්කේ දගොඩනැගිලි දේ කඩ සමිති සදහා දීලා මහජන දසේවාවේ ෙවත්වාදගන ගිය එක තමයි  දට් නිතියේ බවට 

ෙත් දවලා නැවත දේක ෙනත් මගින්  දට් ධනතික ආයතනික ෙේධතියේ බවට ෙත් දවලා තිදයන්දන්. එවැනි 

ධනතික ආයතනයේ තුළ සිදු වී තිදයන වංචා දුෂණ සේබන්ධදයන් මම විශ්වාස ක නවා දේ ගරු සභාවම එකග 

දනොදවනවා ඇති. ඒ ෙදනදේ සිට නමුත් මා විශ්වාස ක නවා දේ සභාව නිදයෝජනය ක න මන්ත්රිව දයේ විදිහට 

දේ සිතාවක ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශදේ ඒවදේම අවිස්සාදේල්ල නග  සභා බල ප්රදේශදේ ජීවත් වන දෙොදුදේ 

අවිස්සාදේල්ල ආසනදේ මැතිව ණ බල ප්රදේශදේ ජිවත් වන තැන්ෙත්කරුවන් 60,000 කට ආසන්න ප්රමාණයකට 
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මුහුණ ොන්න සිදු දවලා තිදයන ප්රශ්නයේ දමතන තිදයනවා. ඒ පිළබද වග විභාග අපි දහමිහිට ක  ගත යුතුව 

තිදයනවා. නමුත් මා විශ්වාස ක නවා නැදගනහි  දහේවාගේ දකෝ ළදේ සමුෙකා  සමිතිය එහි බලදේ ඉන්දන් 

කවුද. ඊළගට බලය ලබා ගන්දන් කවුද. ඒ පිළබදව අපිට කිසි ප්රශ්නයේ නැහැ. කිසි ගැටළුවේ හරි දවන දමොනවා හරි 

ප්රශ්නයේ නැහැ. අපිට දමතන තිදයන ප්රශ්නය තමයි වර්තමානදේ සී/ස නැදගනහි  දහේවාගේ දකෝ ළදේ සමුෙකා  

සමිතිය ප්රශ්නයේ නිර්මාණය දවලා තිදයනවා. ඒ ප්රශ්නය විසදා ගත යුතුව තිදයනවා. ඒක ෙැහැදිලියි. ඒ වංචාව දුෂණ 

අක්රමිකතා දවලා තිදයනවා නේ ඊට වග කිව යුතු සියළු ොර්ශවයන් දේශොලන අධිකාරිය දේවා  ාජය යාන්ත්රණයට 

සේබන්ධ නිලධාරින් දේවා දවනත් තැරැේකා  ආයතන හා පුේගලයින් දහෝ දේවා ඒ කුමන ොර්ශවයකට වුවද නීතිය 

ක්රියාත්මක ක  අවශය ක න ක්රියාමාර්ග ගත යුතු බව දේ සභාදේ සියළුම මන්ත්රිවරු එකග දවනවා ඇතැයි මා 

විශ්වාස ක නවා හෘද සාේෂියට අනුව. නමුත් ප්රශ්නය විසදා ගනිේදි අවසාන ප්රතිඵලය තිබිය යුත්දත් දේ වංචා 

දුෂණයට දහෝ අක්රමිකතාවයට  අදාල නිතිමය පියව  ගන්නවා වදේම අවසානදේ දේ ප්රශ්නය විසදනදකොට සීතාවක 

ජනතාවට ෙහසුකේ සෙයන බහුකාර්ය මධයස්ථානයේ විදිහට ෙවත්වාදගන යන දේ ආයතන ෙේධතිය අවසානදේදී 

සී/ස නැදගනහි  දහේවාගේ දකෝ ළදේ සමුෙකා  සමිතිය දලස රැකුදණොත් තමයි අද ඉන්න අයට දහෝ දවනත් 

කණ්ඩායමකට දහෝ දහට දවදසේ  බලය ලබා දගන දේ සමිති ෙවත්වාදගන යන්න පුළුවන්කම තිදයන්දන්. බලය 

ලබා ගැනීම හරි  දේ පිළබදව වන දේශොලන  දකෝණයකින් මම ප්රශ්නය දිහා බැලුවා දනොදේ. ඉතාම ෙැහැදිලියි  අපි 

දේ ප්රශ්නය විසදනදකොට සමුෙකා  සමිතිය දේ දේෙල වත්කේ දේ දසේවාව ෙවත්වදගන යා යුතුව තිදයනවා. දේ 05 

– (05) දයෝජනාවට අදාල සංදශෝධන දයෝජනාවේ දගනාදේ දේ දයෝජනාවට කලින් දයෝජනාව දගනාපු 

මන්ත්රිව යාත් සංදශෝධන දයෝජනාව දගනාපු මමත්  සභාදේ දසසු ගරු මන්ත්රිවරුන් මන්ත්රිවරියන් යන සියළුදදනාම 

දේ තත්වය එකදහලා භා  ගන්නවා ඇතැයි මම විශ්වාස ක නවා. දකදසේ නමුත් අවසානදේ මම දේ කා ණාදේදී 

මතු ක ගන්න ඕනකම තිබුදණ් දමවැනි සංදශෝධන දයෝජනාවේ එකතු කදළේ දේ දයෝජනාදේ ඉතා ෙැහැදිලිව 

කියනවා දැනට අදප් සිතාවක ප්රාදේශිය සභාව සතු වත්කේ දේෙල දගොඩනැගිලි දේ නැදගනහි  දහේවාගේ 

දකෝ ළදේ සමුෙකා  සමිතිය ොවිච්චි ක නවා කියලා ෙැහැදිලි දවනවා. එතදකොට දේ දයෝජනාදේ ඉතා ෙැහැදිලිව 

කියනවා ගිවිසුේ ඒකොර්ශ්වියව අවසන් ක  මා විශ්වාස ක නවා මා මුදල් හා ප්රතිෙත්ති කමිටුව නිදයෝජනය ක න 

දේ සභාදේ සභිකදයේ විදිහට එක දේලාවක අපි දිර්ඝව සාකච්ඡා කළා ොදුේක නග දේ මස් කඩයට අදාල ක න 

ගිවිසුමකට ආපු මස්කඩ හිමිකරුවා තමන්ට තමනදේ ගිවිසුම අදහෝසි ක න එක සේබන්ධදයන් වන කා ණාදේදී 

දේ සභාදේ නිති රීති අනුව ගිවිසුේ ොර්ශවය මා දමතනදී නැදගනහි  දහේවාගේ දකෝ ළදේ සමුෙකා  සමිතිය 

නිවැ දියි කියන කා ණාව දනදමයි දේ කියන්දන්. නිතියේ තිදයනවා ක්රමයේ තිදයනවා අවසානදේ විසදදේදි ඒ 

දසේවාව ෙවත්වාදගන යන්න ඕන. ඒක බිදවට්ටලා නත  ක ලා ඒක සේපුර්ණදයන් බිමට සමතලා වුදණොත්  

ඔබතුමන්ලාත් අපිවත් කවුරුත්වත් බලාදෙොද ොත්තු වන කා ණාව දේ ආයතන ෙේධතිදයන් ක ගන්න බැරුව 

යනවා.  ඒ ෙදනම මත තමයි ඒකොර්ශ්වියව අවසන් ක  තර්ක 02 යි මුලික වශදයන් තිබුදණ්. සභාව සතු ඉඩේ, 

දගොඩනැගිලි, දේෙල සි/ස නැදගනහි  දහේවාගේ දකෝ ළදේ සමුෙකා  සමිතිය බදු ගිවිසුේ යටදත් ොවිච්චි ක නවා 

නේ යේ දමොදහොතක ඒ අදාල නැදගනහි  දහේවාගේ දකෝ ළදේ සමුෙකා  සමිතිය දේ සභාවට ලැබිය යුතු බදු මුදල් 

දහෝ වරිෙනේ මුදල් දගවිේ නත  ක පු තැනත් තිදයනවා නේ එතැන් සිට අදාල ෙරිේෂණ ක ලා ලැබිය යුතු මුදල් 

ලබා ගන්නත් අදාල බදු ගිවිසුේ සේබන්ධදයන්  අදාල සමුෙකා  සමිතිදේ අධයේෂක මණ්ඩලය දහෝ ොලන 

අධිකාරිය සමග සාකච්ඡා ක  තවදු ටත් සී/ස නැදගනහි  දහේවාගේ දකෝ ළදේ සමුෙකා  සමිතිය දේ සභාව මගින් 

ලබා දගන තිදයන වරිෙනේ බදු ගිවිසුේ මත දහෝ කුලි ෙදනම මත ලබා දගන තිදයන දගොඩනැගිලි දහෝ ඉඩේ 

තවදු ටත් අවශය දනොවන්දන් නේ ඒ සී/ස නැදගනහි  දහේවාගේ දකෝ ළදේ සමුෙකා  සමිතියට හැකියාව 

තිදයනවා ඉතාම ෙැහැදිලිව ඔවුන්දේ ොර්ශවදයන් ඒ ගිවිසුේ වලින් ඉවත් දවන්න ඒ නිසා දේ සංදශෝධන දයෝජනාව 

සභාව හමුදේ ඉදිරිෙත් ක මින් දේ දයෝජනාවට අදාල අමත  කරුණු දැේවීමේ දලස දමය ඉදිරිෙත් කදළේ 

ෙැහැදිලිවම දේ ෙළදවනි දයෝජනා දදදේ තිබුණු කා ණා දදක සංදශෝධනය විය යුතුයි කියන කා ණාදේ  ඉදදගන 

බදු දහෝ වරිෙනේ දගවා දනොමැති නේ ඒ සදහා අවශය ක න අයක  ගැනීදේ ක්රියාවලියකුත් දමොකද අද දේ 
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තින්දුදවන් ෙස්දසේ ඒකොර්ශ්වියව අවසන් කළදහොත් සමහ  විට සී/ස නැදගනහි  දහේවාගේ දකෝ ළදේ සමුෙකා  

සමිතිදේ අවමංගය දසේවා ෙවත්වාදගන යන උදාහ ණයේ විදිහට දගොඩනැගිල්ල ප්රාදේශිය සභාදේ නේ ඒක 

ොර්ශ්වියව අවසන් ක පු ගමන් ඒ දසේවාව අවසන් දවනවා නත  දවනවා දවන දසේවාවේ ෙවත්වාදගන යන 

ආයතනයේ නේ සේපුර්ණදයන්ම ඒක අවසන් දවනවා එතදකොට දේ සභාදේ මන්ත්රිව දයේ මන්ත්රිවරියේ විදිහට 

කියන්න පුළුවන්කමේ නැහැ අපි නිසා තමයි දේ දසේවාව දමතනින් අවසන් වුදණ් කියලා ඒ නිසා අපි උත්සාහ කළ 

යුතුව තිදයන්දන් වංචාවට දුෂණයට නාස්තියට අක්රමිකතාවයට අවශය ක න යේ යේ ක්රියාමාර්ග ගැනීම සදහා 

ඉදිරියට තබමින් සී/ස නැදගනහි  දහේවාගේ දකෝ ළදේ සමුෙකා  සමිතිය සේබන්ධදයන් ගිවිසුේගත ක්රියාවලිදේ 

ඇති වි තිදයන අක්රමිකතා ගැටළු ඇත්නේ එය සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ ොලන අධිකාරිය විසින් අදාල ගිවිසුේ 

ෙරිේෂා ක  අක්රමිකතාවයන් නිවැ දි ක  තවදු ටත් අවශය දනොදේ නේ සී/ස නැදගනහි  දහේවාගේ දකෝ ළදේ 

සමුෙකා  සමිතියට ප්රාදේශිය සභාව සතු ඉඩේ දහෝ දේෙල දගොඩනැගිලි අන්න එතනදී පුළුවන් දදොර්ශවය සමග 

සාකච්ඡා ක ලා අවසන් තී ණයකට එළදඹන්න. අන්න ඒ ෙැහැදිලි අ මුණ සහිතවම තමයි මම දේ සංදශෝධන 

දයෝජනාව ඉදිරිෙත් කදළේ . සංදශෝධන දයෝජනාදේ එකම අ මුණ දේ වංචා දුෂණ නාසත්ිය සේබන්ධදයන් ඉදිරිදේදී 

වග විභාග වීමට යටත්ව ඒ තුළත් අවසානදේ වංචාවට දුෂණය නාස්තියට සේබන්ධ අයට දඩුවේ දුන්නත් අවසානදේ 

සී/ස නැදගනහි  දහේවාගේ දකෝ ළදේ සමුෙකා  සමිතිය සීතාවක බල ප්රදේශදේ දසේවාවන් සෙයන අදප් 

ආයතනයේ දලස රැදකන්න ඕන . ඉතුරු දවන්න ඕන කියන ෙදනදමන් තමයි දේ සංදශෝධන දයෝජනාව එේකදළේ. 

මම විශ්වාස ක නවා ඒ දයෝජනාව පිළබදව කිසිදු ආකා යක තම තමන්දේ ොර්ශව වල දේශොලන 

දෘෂ්ටිදකෝණදයන් බලනවා දවනුවට ඒ දයෝජනාදේ තිබුණු වචන වල හානිදායක තත්වය නිවැ දි කිරිම දවනුදවන් 

ක න ලද සංදශෝධිත දයෝජනාවේ දසේ සලකමින් දේ සේබන්ධදයන් ඉදිරියට කටයුතු ක මු කියන අදහස ෙළ 

ක මින් නිහඩ දවනවා. ස්තුතියි.   

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ගයාන් දුමින්ද මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි, කලින් අදප් මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා දයෝජනාවේ දගනාවා. ඇත්තටම එතුමා දේ දයෝජනාව 

සභාවට මම හිතනවා දවන ක්රමයකින් දේන්න දහොද නැහැ. දේ අදහස දවන ක්රමයකින් දගනාවා නේ දයෝජනාවේ 

විදිහට ඇතුළත් ක  ගන්න බැහැ. මටත් ඔය වදේ දේකට මුහුණ දදන්න වුණා ෙහුගිය මහා සභාදේදී. සභාදේ යේ 

කිසි දදයකට ගැලදෙන්දන් නැති නේ යේකිසි හානියේ දහෝ යේ කිසි දීමනාවේ දහෝ ඒ කරුණු වල අන්තර්ගත 

දවන්දන් නැතිනේ සභාදවන් ප්රතිේදෂේපිත දයෝජනාවේ විදිහට ෙරිවර්තනය දවනවා. ඒ නිසා තමයි දගොඩේ දු ට 

මංජුල මන්ත්රිතුමා සභාදේ දේෙල සේබන්ධව කථා ක න්න ඒ මාතෘකාවට ඇතුළත් ක ලා දේ ප්රදේශදේ ජනතාවට 

වුණු අසාධා ණයේ මුල් ක දගන ඒ ගැන කථා ක න්න අවස්ථාවේ ගන්න තමයි දේ දයෝජනාව දේ විදිහට 

සකසන්න ඇත්දත් කියලා තමයි මට නේ හැදගන්දන්. ගරු සභාෙතිතුමනි, එන්ට්රස්ට් පී.එල්.සී සමාගම දේ ප්රදේශදේ 

විත ේ දනදමයි මම දන්න විදිහට ආයතන 350 ේ  ජදේ ආයතන බිලියන 12 ක විත  මුදලකට යේකිසි වැරැේදේ 

වංචාවේ මුලය අක්රමිකතාවයේ දවලා තිදයනවා. ඒක ෙැහැදිලියි. ඒක ඔවුන්ව FCID එක හ හා බන්ධනාගා  ගත 

ක  මාස කිහිෙයකින් ෙසු ඇෙ මත මුදා හැ ලා තිදයනවා. නඩුව යනවා. ඒ ආයතන සියල්ලදේම නඩුව යනවා. දේ 

වස  ගණනාවක ඉදන් ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශදේ දේ ප්රශ්නය තිබුණා. ක්රම ක්රමදයන් දේක වැඩි දියුණු දවන්න 

ෙටන් ගත්තා දේ අවුරුේද ආ ේභය දවනදකොට.  දේ ප්රදේශදේ ඉතාමත්ම අහිංසක මිනිස්සු තමයි ග්රාමිය බැංකුවත් 

එේක දගොඩේ ගනුදදනු ක න්දන්. දේ ගනුදදනු ක න පිරිස් ඉතාමත් අෙහසුතාවයට ෙත් දවලා තිදයනවා. හදිසිදේ 

මළ දගයේ වුණාම මගුල් දගයේ වුණාම ඒවදේ අවස්ථා වලදි ගන්න තමන්ට හේබ දවන මුදලින් දබොදහොම 

අමාරුදවන් කීයේ හරි ඉතුරු ක දගන දේ ග්රාමිය බැංකුවට දාලා ගදේම තිදයන අසල තිදයන බැංකුව දලොකු 

විශ්වාසයයේ ග්රාමිය බැංකුව ගැන තිබුණා. දකදසේ දහෝ ඔවුනදේ විශ්වාසය අද වන විට බිදිලා දේ මුදල තැන්ෙත් 

කදළේ මම හිතන්දන් සේභාවදයන් දලොකු ආදායමේ දෙොලියේ ලබා දගන ජනතාවට දසේවය ක න්න කියන එක 

තමයි ඒ කාලදේ මම සභාෙතිව යා එදහම ඇසුරු කළා. ඒ කාලදේ මම හිතන විදිහට ඒ අයදේ අ මුණ වුදණ් 
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වැඩිපු  මුදලේ සමිතිය සතු ක ගන්න තමයි උත්සාහ දැරුදේ. නමුත් හිටපු දකොමසාරිස්  ාමනාදන් මහත්තයලා  

ඒවදේ කිහිෙදදදනේ ඒකට අනුමැතිය දිලා ඒ අවශය නිර්නායක එේක තමයි දේ මුදල් තැන්ෙත් ක න්න දයදුදණ්. 

අපි දන්නවා ඒ හිටපු සභාෙතිවරු අධයේෂක මණ්ඩලය දදදගොල්ලේ හිටියා දේ එන්ට්රස්ට් පී.එල්.සී එකේ  මහා 

බැංකුදේ සේබන්ධ එකේ. අදනේ එක දවනම මුලය ආයතනයේ. ඔවුන් ඔවුන් අත  එකම අධයේෂක මණ්ඩලය 

හිටිය නිසා ඔවුන්ට පුළුවන් වුණා තීන්දු තී ණ අ දගන මුදල් එහා දමහා ක න්න හැකියාව තිබුණා. ඒ නිසා යේ කිසි 

විදිහකට අදප් ප්රදේශදේ දනදමයි සභාෙතිවරු, සමුෙකා දේ අධයේෂක මණ්ඩලයත් දනදමයි දේදේ මුදල් ගත්දත් 

දවන අය. ඒ නඩු ෙැවැත්දවනවා. දේවදේ දලොකු වංචාවේ සිේධ වුණා. එදහම කියලා අදප් දේ ප්රදේශදේ තිදයන 

සභාව සතු යේ කිසි දේෙලේ අපි එක ො ට ගන්න ගිදයොත් ගරු සභාෙතිතුමනි, අදප් ගදේ තිබුණු ග්රාමිය බැංකුව 

දගනිහින් තිදයනවා. දමදහම වුණාම ගේ වල ප්රශ්නයේ ඇති දවනවා. මිනිසුන්ට තිබුණු යේ කිසි දසේවාව අදප් 

මහජනතාවට දේක තවත් අක්රිය දවනවා. කඩාකප්ෙල් දවනවා. අපි දේශොලනය ක න්න ඕන. දේශොලන ඇදහන් 

යේ කිසි දේවල් බලන්නත් ඕන. ඒවදේම අදප් ජනතාවට අගතියේ දවනවා නේ ඒ සේබන්ධවත් අදප් දලොකු 

වගකීමේ ප්රාදේශිය සභා මන්ත්රිව දයකුට විදශේෂදයන්ම ජනතා නිදයෝජිතදයකුට තිදයනවා. අපි ඒ අය ගැන 

බලනවා නේ අපි දේ දේෙල ඔවුන්ට එො කියනවා නේ ඔවුන් අදප් මුදල් දගවා නැතිව මග හරිමින් යනවා නේ අපිට 

යේකිසි සහන කාලයේ දීලා බලන්න පුළුවන්. ඒක සාකච්ඡා ක න්න පුළුවන්. ඒක යථා තත්වයට ෙත් දවන්දන් 

නැත්නේ දිදනන් දින ෙරිහානියට යනවා නේ අපිට තින්දු තී ණ ගන්න දවනවා. දමොකද අදප් දෙොදු දේෙලේ සභාදේ 

දේෙල ආ ේෂා ක න්න. ආදායේ ලබා ගන්න පුළුවන් දගොඩනැගිලි නේ ඒ සේබන්ධව අපි සබාවේ විදිහට එකතු 

දවලා යේ කිසි තීන්දු තී ණ අ දගන ක්රියා ක න්න පුළුවන් අවස්ථාවකට යන්න පුළුවන්. නමුත් එක ො ටම යේ කිසි 

තැනක ක්රියාත්මක වන ස්ථානයේ අපි අවලංගු ක ලා ගත්දතොත් ඒ ජනතාවට තවත් බ ේ මිසේ ඒදකන් සුගතියේ 

නේ ලැදබන්දන් නැහැයි කියන එක මම කියනවා. ගරු සභාෙතිතුමනි, සංදශෝධන දයෝජනාව ඉදිරිෙත් ක පු 

මන්ත්රිතුමාදේ දයෝජනාවට මම ෙේෂව තමයි ඉන්දන්. මට මංජුල වී  ත්න මන්ත්රිතුමා දයෝජනාවේ දගනාපුවාම මට 

එතුමාදේ දයෝජනාවට විරුේධ දවන්න බැහැ.   ඒ නිසා තමයි මම ෙේෂවත් නැතිව විෙේෂවත් නැතිව ඡන්දය ප්රකාශ 

කිරිදමන් වැළකී හිටිදේ. නමුත් ඇත්තටම ඒක තමයි විය යුත්දත්. හරි දේ හරි විදිහට දකිනවා නේ සංදශෝධන 

දයෝජනාව ජයගත යුතුයි. එය ක්රියාත්මක විය යුතුයි කියන තැන මම ඉන්නවා. අදප් ප්රදේශදේ ජනතාවදේ මුදල් 

වලට වගකීමේ තිදයනවා. දැන් අදප් චන්දන සුරියආ ච්චි මන්ත්රිතුමාම කිේවා ඒ අවශය නිතිමය කටයුතු ක්රියාත්මක 

ක නවා කියලා. එතුමාලාදේ ජනතා නිදයෝජිතදයෝ ඉන්නවා. මම හිතන්දන් මංජුල මන්ත්රිතුමාත් මරිේකාර් 

ඇමතිතුමාදේ PRO දකදනේ විදිහට මම දන්න විදිහට කටයුතු ක නවා. දේ හ හා පුළුවන් දේක 

ොර්ලිදේන්තුදවන් විසදන්න ඕන ගැටළුවේ. දේක ප්රාදේශිය සභාවට විසදන්න පුළුවන් ගැටළුවේ දනදමයි. එතනට 

අවශය නිර්නායක යවලා එතනින් දේ ප්රදේශදේ ජනතාවදේ මුදල් ලබා දිමට කටයුතු ක න්න. ඒ අයට අදප් 

ශේතියත් සහදයෝගයත් ලබලා දදනවා අවශය දදයේ තිදයනවා නේ. ඒ සදහා ඉදිරිදේදී කටයුතු ක යි කියලා 

බලාදෙොද ොත්තු දවනවා. ගරු සභාෙතිතුමනි, අදප් ප්රදේශදේ ග්රාමිය බැංකුදේ වුණු දේ මුලයම අක්රමිකතාවය ගැන 

ඉතාමත්ම කණගාටු දවනවා. ඒවදේම බැදුේක ය  ගැනත් මම කණගාටු දවනවා. ඒ දදකම දේ  ටට හානිදායි 

දදයේ. ඒ දදකටම විරුේධව විදේචනය ක න දකදනේ තමයි මම. ඒ දදක සාධා ණියක ණය ක න්දන් නැහැ. 

දේ ොර්ශව සියල්ලම ජනතා හිතවාදි තින්දු ගන්නවා වදේම අ  කිරි කළයට දගොම බින්දුවේ දානවා වදේම එක 

ො ටම දේ වදේ අක්රමිකතා දෙ  ොසල් ළමයි ක නවා වදේ  එක ො  වැඩ ක න්න යනවා. ඒ නිසා තමයි දේ 

ප්රාදේශිය සභාව එේසත් ජාතික ෙේෂයට ලබා ගන්න තිබුණු ප්රාදේශීය සභාවේ. ගිය මැතිව ණදේ ජනතාව ොඩමේ 

උගන්වලා ආසන දදක තුනකට බැහැලා ජයග්රහණය අදනේ ෙැත්තට ගිදයත් දේ දවච්ච දහේතු සාධක මුල් ක දගන.  

ඒක තමයි ඇත්ත. ඒ නිසා ඒ සියළු දදයට අදප් විරුේධත්වය ප්රකාශ ක නවා. දකදසේ දහෝ ප්රදේශදේ ජනතාවට යේ 

කිසි සහනයේ ක න්න කුමේ දහෝ ක න්න පුළුවන් නේ ඒ සියළු දේට අ ෙදේ සහදයෝගය දදනවා වදේම කථා 

ක න්න තවත් මාතෘකාදේ දගොඩේ කරුණු තිදයනවා. නමුත් අදනේ අයටත් අවස්ථාවේ දදන්න ඕන හින්දා මම 

මදේ කථාව අවසන් ක නවා. දබොදහොම ස්තුතියි. 
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ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී චින්තක දේවින්ද සම වී  මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි, මම හිතන්දන් දේ සංදශෝධිත දයෝජනාව යේ ත මේ දු ට අපිට එකගතාවයකට එන්න පුළුවන් 

දයෝජනාවේ නිසා යේ අදහසේ ප්රකාශ කිරිමේ ක න්න ඕන. දේ සමුෙකා  ේදෂේත්රය තුළ ග්රාමිය බැංකුව 

විදශේෂදයන්ම මීට දශක 02 කට ෙමණ දෙ  අදප් ජිවිත වලටත් දගොඩේ ළං දවච්ච බැංකු ක්රමයේ. දියුණුව තිබුණු 

බැංකු ක්රමයේ. ඒ තුළ ආදයෝජනය කදළේ අදප් ගේ වල සිටින දගොවිතැන් ක න නැත්නේ  බර් කිරි කෙන  ඒ කීයේ 

හරි ගන්න අය. දත් දළු විකුණලා කීයේ හරි ගන්න අය. ඒ අයදේ දහසේ බලාදෙොද ොත්තු වලට ඉතුරු ක  ගන්න 

මුදල් දගොඩේ දේලාවට දේ ග්රාමිය බැංකු වල තැන්ෙත් කළා. ඒ එේකම ගේ වල තිදයන ම ණාධා  සමිතිය, ප්රජා 

සංවර්ධන සමිතිය වැනි සමිති වල ගිණුේ දමම ග්රාමිය බැංකු තුළ තැන්ෙත් කළා. අද වන විට විශාල මුදල් ප්රමාණයේ 

දේ ග්රාමිය බැංකු වල තැන්ෙත් දවලා තිදයනවා. අර්බුදය තිදයන්දන් එතන. විවිධ  දසේවා සමුෙකා  සමිතිය 

කියන්දන් අදප් දේශොලන ෙේෂයකටවත් කාටවත් අයිති දදයේ දනදමයි. අදප් මිනිසුන්දේ සමිතියේ සහ අදප් 

සාමාජිකයින්දේ සමිතියේ. ඒ තුළ දේශොලන ෙේෂයකිේ ොටකින් බලනවාට වඩා දේ සමිතිය අපිට නැති වුදණොත් 

දමොකේද දවන්දන් දමය ආ ේෂා ක  ගත යුතුයි කියන තැන ඉදන් තමයි මදේ අදහස් ප්රකාශ කිරිම ක න්දන්. ඊට 

දහේතුව තමයි විදශේෂදයන්ම දේ වන විට ඒ නිතිමය ක්රියාමාර්ග ඒ සමිතිදේ දවලා තිදයන ඒ බැදුේක  

සේබන්ධදයන් නිතිමය ක්රියාමාර්ග ගනිමින් ෙවතිනවා. මම විශ්වාස ක න්දන් නැහැ ඒ විවිධ දසේවා සමුෙකා  සමිතිය 

තුළ තිදයන දතො තුරු අපි දමතන කථා ක ලා ඒදේ දත්රුමේ තිදයයිද කියන එක දේ සභාදේ කාලය අෙදත් 

යාමේ විදිහට තමයි මම දකින්දන්. දේ අර්බුදය විවිධ  දසේවා සමුෙකා  සමිතිය විසින් නිම ක  ගන්න ඕන. ඒ අය ඒ 

තැන්ෙත්කරුවන්දේ මුදල් දගවලා නැවත දෙ  තිබු තත්වයට ෙත් දවන ආයතනයේ බවට ෙත් දවන එක ඒ 

කළමනාකාරිත්වදේ වැඩේ. නමුත් දේ දයෝජනාව අදප් ප්රාදේශිය සභාව සතු දේෙල දේ තුළ යේ අවභාවිතයේ හරි 

අපිට ඒක ගිලිහි යන තත්වයේ තිදයනවා නේ ඒක ආ ේෂා ක ගැනිමට ඒ ගැන අපි ගිවිසුේ ගත දවලා තමයි අදප් 

දේෙලේ ෙරිහ ණය ක න්න දදන්දන්. ඒ නිසා ඒ දේෙල පිළබදව තිදයන ඒ ගිවිසුේ දකොයි ආකා දයන්ද 

ෙවතින්දන් කියන එක පිළබදව නීති උෙදදස් ගැනීම දේ දේලාදේ ප්රමාණවත්. ගදහන් වැටුණු මිනිහාට දගොනා 

ඇන්නා වදේ අපි දේ අදප් දේෙල කලින් අදහස් ප්රකාශ ක නදකොට කිේවා වදේ අවමංගලය දසේවයට ලබා දී ඇති 

එවැනි දදයේ වුදණොත් අදප් මිනිසුන්ට තමයි දේ ප්රහා ය වදින්දන්. දමොකද අදප් ගේවල දුප්ෙත් මිනිසුන්ට 

දසේවාවේ සෙයා ගන්න තිදයන අපි සෙයන දසේවාව වදේම මිනිස්සු ගනුදදනු ක න විශ්වාස ක පු  ආයතන 

ණය අ දගන මිනිස්සු ජීවිත සවි ක  ගත් ආයතනයේ. ඒ නිසා ඒ ආයතනය අද යේ කිසි අර්බුදයකට ලේ දවලා 

තිදයන දේලාදේ අපි ඒදේ තිදයන දේවල් උදු දගන ඒවා කඩා වැදටන තත්වයට ෙත් ක නවා නේ ඒක මහා 

අෙ ාධයේ විදිහටයි අපි මහජන නිදයෝජිතදයෝ හැටියට මම විශ්වාස ක න්දන්. දේ දවලාදේ අපිට තිදයන යුතුකම 

ගරු සභාෙතිතුමනි, අපිට පුළුවන් නේ යේ විදිහට දේ තැන්ෙත්කරුවන් හරි ඒ ආයතන වලට යේ සහදයෝගයේ 

දදන්න දේක දගොඩ නගා ගන්න එතන ඉදලායි අපි ප්රාදේශිය සභාවේ විදිහට කටයුතු ක න්න ඕන. නැතුව අදප් 

තිදයන දේෙල උදු දගන අපි තවත් දේක අස ණභාවයට ෙත් ක න එක දනදමයි දේ ආයතනය නැති ක න එක 

දනදමයි කළ යුත්දත්. අපි දන්නවා වත්මන් යේ යේ ප්රතිෙත්ති තුළ දේ ගදේ බැංකු වලට දමොකේද ක න්න යන්දන් 

කියලා. අපිටත් අවිශ්වාසයේ තිදයනවා දේ හ හා දවනත් කුමන්ත්රණයේ තිදයනවාද කියලා. ඒ නිසා ග්රාමිය බැංකු 

ආ ේෂා ක නවා වදේම විවිධි දසේවා සමුෙකා  සමිතියත් ඒ ලබා දුන් දසේවාවන් එදලසම ඉදිරියට ෙවත්වාදගන 

යන්න අපි අවශය සහදයෝගය ලබා දදන්න ඕන කියන කරුණ තමයි මම මතේ ක න්දන්. එදහම නැතිව අපි දේ 

දේලාදේ ඒ සමිතිය අෙහසුතාවයට ෙත් දවන වැඩසටහනේ ක න්න ගිදයොත්  ඒකට ජනතාව එද හි දවයි කියන 

එකයි මදේ මතය. මම ඒ ජනතාවත් එේක ඒ ජනතාවට තිදයන ගැටළුව එේකයි හිටගන්දන් දේ ප්රශ්නදේදී. එයයි 

මදේ අදහස කියන එක මම දේ සභාවට ප්රකාශ ක නවා. ස්තුතියි.   

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී පී.ඒ ප්රදිප් කුමාර් මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි, දේ දයෝජනාව සේබන්ධදයන් ෙසුව කථා ක න්න හිටියත් මම හිතුවා ෙවතින තත්වයත් එකේ 

මුලින් අදහස් දැේවීමේ කළා නේ දහොදයි කියලා. දේ කා ණාව සේබන්ධදයන් මම දලොකුවට දසොයා  බැලීමේ 
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කදළේ නැහැ. මම හිතුවා දේ සේබන්ධදයන් සභාව තුළදි යේ දැනුවත් කිරිමේ දහොදට ලැදබයි කියලා. මදේ 

තිදයන්දන් දවනමම අදහසේ. ෙහැදිලිව කියන්න ඕන දමතනදී යේ අක්රමිකතාවයේ සාමානය මහා ජනතාවට  යේ 

ගැටළු සහගත තත්වයේ ඇති දවලා තිදයනවා. මම දකින්දන් දේක සමස්ත අර්බුදයේ විදිහට  දේ  දට් ෙවතින. 

දමොකද කා ණා 03 ේ ගැන මම අවධා ණය ක නවා. එකේ තමයි  දට් නිතිදේ ආධිෙතයය පිළබදව නැත්නේ 

බිදවැටීම නීතිය මිනිස්සු ගණන් දනොගැනීම. අදනේ කා ණාව තමයි සාමානය ජනතාව මුහුණු දදන දෙොදු 

දේදවාචකය. සාමානය ජනතාව කිේවාම දමතනත් ඉන්නවා  ාජය දසේවක මහත්ම මහත්මීන්. ඔවුන් හිතනවා අපි 

දේකට අයත් නැහැ කියලා . නමුත් ඔබ තමුන්නාන්දසේලාත් දේ ප්රාදේශිය සභාදවන් එළයට ගියාට ෙස්දසේ දවනත් 

ආයතනයේ තුළදී ඔබ තමුන්නාන්දසේලාත් සාමානය මහජනතාව. සාමානය මහජනතාව විදිහට අපි මුහුණ දදන 

ගැටළුව සහ අදනේ කා ණාව මම මුලදීත් දේ සභාව ෙටන් ගන්න දවදසේ මම කිේවා කමිටු ෙත් ක න අවස්ථා වලදී 

සුදුසු පුේගලදයෝ සුදුසු තැන් වලට දාගනිමු ආණ්ඩු ෙේෂදයන් දකොච්ච ේද විෙේෂදයන් දකොච්ච ේද කියන 

කා ණාව බලන්දන් නැතිව කියන කා ණාව. දේ අර්බුද මතු දවලා තිදයන්දනත් නුසුදුසු හා ඒ සේබන්ධදයන් 

අවදබෝධයේ දනොමැති  චරිත ඒ ඒ ආයතන වලට ෙත් කිරිදේ ඵල විොක මම දිකින විදිහට. බැදුේක  සේබන්ධදයන් 

දහෝ භාණ්ඩාගා  බිල්ෙත් සේබන්ධදයන් දමදලෝ හස ක අවදබෝධයේ නැති පිරිස් ඒ සේබන්ධදයන් තින්දු තී ණ 

අ ගන්න ගිහින් තමයි දමවැනි ගැටළු ඇති දවලා තිදයන්දන්. මම දේශොලන දකෝණ වලට දමම ප්රශ්නය 

දගනියන්න බලාදෙොද ොත්තුවකුත් නැහැ. අදනේ මන්ත්රිවරුත් දේ සේබන්ධදයන් දේශොලන දකෝණවලට යන්දන් 

නැතිව දේ ජනතාවට සහ අපිට ක න්න පුළුවන් කා ණා දමොනවාද කියන එක සේබන්ධදයන් දමහිදි අදහස් දේවයි 

කියලා. අපිටත් ලැදබන දතො තුරු අනුව දේ අධයේෂක මණ්ඩලය කිසියේ දේශොලන ෙේෂයකට උදේ ක පු 

දේශොලන ෙේෂයක ආධා කරුවන් පිරිසේ. මම මුලින් කිේවා වදේ නුසුදුසු පුේගලයින් නුසුදුසු තැන් වලට සහ ඒ 

සේබන්ධදයන් අවදබෝධයේ දනොමැති තැන් වලට ෙත් කිරිදේ ඵල විොක වලට තමයි දේ මුහුණ දදන්න සිේධ දවලා 

තිදයන්දන්. අපි දකිනවා අද සමාජය තුළ විශාල අෙ ාධ රැල්ලේ දහො කේ, මිනිමැරුේ, ස්ත්රි දුෂණ වැනි  විවිධ 

අෙ ාධ රැල්ලේ අපි දකිනවා. දමවැනි අක්රමිකතා බය නැතිව එළපිට ක න්දනත් දේ  දට් නිතියේ හරියට 

ක්රියාත්මක දනොවීම නිසා. මදේ මංගල කථාදේදිත් මම කිේවා දේ  දට් දේ සියළු ප්රශ්න විසදන්න පුළුවන් 

දප්දුරුතුඩුදේ සිට දදවුන්ද  තුඩුව දේවා  ට තුළ හරියට නීතියේ ක්රියාත්මක දවනවා නේ කියලා. දමතන දකෝටි 54 

ක ෙමණ වංචාවේ සිේධ  දවලා තිදයනවා. ඒ වංචාවට සේබන්ධ දවච්ච පිරිස් ෙැහැදිලිව දන්නවා ඔවුන් මැද නකේ 

විසදුමේ හේබ දවන්දන් නැහැ කියලා. දේවා විසදදන්දන් නැහැ. නඩු තීන්දු යනදකොට මැරුණු තැන් වල ෙස්. ඒ 

ගැන දබොදහොම අවදබෝධයේ තිදයනවා. ෙැහැදිලිව දේ  දට් නිතියට දුෂණයට අක්රමිකතාවයට වංචාවට ෙැහැදිලිව 

නිතියේ ක්රියාත්මක දවනවා නේ මම හිතන්දන් නැහැ දමවැනි දේවල් දමවැනි අසාධා ණකේ වලට ජනතාවට 

මුහුණ දදන්න සිේධ දවයි කියලා. අපිත් දේ කළු ෙටි බැදදගන ඉන්දන්. විජයකලා මදහේෂ්ව න් මන්ත්රිතුමිය ක පු 

ප්රකාශය සේබන්ධදයන්. නමුත් ඒ ප්රකාශය තුළ මම යේ ඇත්තකුත් දකිනවා. මම ඒක ඒ දවලාදේ කිේදේ නැහැ. 

දමොකද එතුමිය ඒ ක පු ප්රකාශය සේබන්ධදයන් අපිටත් විදේචනයේ තිදයනවා. ඒ සේබන්ධදයන් අපිටත් 

විද ෝධතාවයේ තිදයනවා. නමුත් එතුමිය යේ සමාජ යථාර්ථයේ ෙැහැදිලි කළා. එතුමිය කිේව කා ණාව තමයි 

ත්රස්තවාදි සංවිධානයේ වුණත් ඒ දවස් වල නීතියේ තිබුණා දැන් නිතියේ නැහැ කියලා.  අපි දේ එල්ටීටී එකට සුදු 

හුණු ගාන්න යනවාත් එල්ටීටී එක හරි කියනවා වත් දනදමයි. එතනට අද  ට ෙත් දවලා තිදයනවා. මහා දවල් 

දෙොලිසිදේ නිලධාරින් දවඩි තියලා ම නවා. ෙහුවදා බැංකුවකුත් මංදකොල්ලා කනවා. අනු ාධපුදර් DIG 

මහත්තයාට ගිහින් ෙැමිණිලි කළාට ෙස්දසේ ෙහුවදා ම නවා.  දේ  දට් නිතියකට මිනිස්සු ගරු ක නවා නේ දේ  දට් 

නිතියේ හිරියට ක්රියාත්මක දවනවා  නේ දමවැනි දේවල් සිදු දවන්දන් නැහැ දමවැනි වංචා. අපි දකින්දන් එතනයි 

අර්බුදය. නැතුව දේ නැදගනහි  දහේවාගේ දකෝ ළදේ විවිධි දසේවා සමුෙකා  සමිතිදේ ප්රශ්නය දකොච්ච  කථා කළත් 

වැඩේ නැහැ. දේදේ මුල අග පිළබදව අපිට අවදබෝධයේ නැත්නේ.  

 

ගරු සභාෙතිතුමා 
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ගරු මන්ත්රිතුමා එල්ටීටී සංවිධානදේ ක්රියාත්මක වුණු හැම නිතියේම අදප්  දට් ආණ්ඩු ක්රමයට අදප්  දට් ෙැවැත්මට 

හානිදායකයි. ඒ නිසා ඔබතුමා මන්ත්රිතුමිය දමොන අදහසකින් ඒ ප්රකාශය කළත් ඒක අදප්  දට් ෙවතින නීතියට 

විරුේධයි. එල්ටීටි සංවිධානය ක න දේ සාධා ණියක ණය ක ලා එහි යේ හරි හ යේ තිදයනවා කියලා ඔබතුමා 

කියනවා නේ ඒකත් බ ෙතල කා ණයේ දවනවා. ඒ නිසා එල්ටීටී සංවිධානය ගැන කථා ක න්න එො. ඒ සංවිධානය 

දමොනම විදිහකින් වත් සාදාචා  දහෝ නීති සේෙන්න නිතිගරුක නැහැ. දකොයි විදිහකින්වත් සාධා ණියක ණය 

ක න්න එො. අදප්  ට ෙැත්දතන්. ඒක ඔබට අපිට දලෝකයට හැම විදිහටම හානිදායකයි. 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී පී.ඒ ප්රදිප් කුමාර් මැතිතුමා 

මම ඒක සාධා ණියක ණය ක නවා දනදමයි ගරු සභාෙතිතුමා. ජනතාවට සහ දේ මහජන නිදයෝජිතයින්ටත් 

එදහම කියන්න දවලා තිදයන්දන් දේ  ට තුළ නීතියේ ක්රියාත්මක දනොවීම.  
 

ගරු සභාෙතිතුමා 

ගරු මන්ත්රිතුමා, අදප්  දට් නිතිය බිද වැටීමේ තිදයනවා. ඒක එල්ටීටී සංවිධානය කාලදේ දහොදයි කියලා කියන්න 

බැහැ. එදහම කියන්න එො.  

 

 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී පී.ඒ ප්රදිප් කුමාර් මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, දේ තිදයන බ ෙතල කඩා වැටීම තමයි දේ දෙන්වලා දදන්දන්. නැතුව එල්ටීටී එක දහොදයි 

කියන කා ණාව දනදමයි. අදනේ කා ණාව තමයි මම දකින්දන් දමතනදී සාමානය ජනතාව විදිහට අපි ඉන්දන් 

දකොතනද කියන කා ණාව. මම මුලදීත් කිේවා  ාජය දසේවකදයෝ ඉන්නවා. විවිධ සංස්ථා වල වැඩ ක න අදප් 

මන්ත්රිතුමන්ලා මන්ත්රිතුමියන්ලා ඉන්නවා. අපි හිතනවා අපි සු ේෂිතයි කියලා. නමුත් සාමානය ජනතාව විදිහට අද 

සාමානය ජනතාව දවනුදවන් දෙනි සිටින්න මම හිතන්දන් නැහැ කවුරුත් ඉන්නවා කියලා. විවිධ දේශොලන ෙේෂ 

ඒ ආයතන ධවදයවරු ගත්දතොත් ධවදයවරු දවනුදවන් දෙනි ඉන්න ඕන ත ේ සංවිධාන තිදයනවා. එේසත් 

ජාතික ෙේෂය දහෝ නිදහස් ෙේෂය දහෝ දවනත් ෙේෂ   හා සියළු ෙේෂ ඉන්නවා ඒ ඒ වෘත්තින් ආ ේෂා ක න්න. ඒ 

වෘත්තින්දේ අයිතිවාසිකේ රැකදදන්න. නමුත් සාමානය  මහජනතාවට වන අෙහසුතා දවනුදවන් කිසිදු මැදිහත්වීමේ 

ක න්න එවැනි ආයතන බිහි දවලා නැහැ. ඇත්තම කථාව ගත්දතොත් දමතන අපි දේ ප්රශ්නය කථා ක ලා 

දේශොලන වාසියේ කුමන දහෝ කණ්ඩායමකට අයත් ක ගන්න මිසේ සැබෑවටම දේ ප්රශ්නය විසදන්න නැත්නේ 

දේ ජනතාවට යමේ ලබා දදන්නද කියලා ෙැහැදිලි සැකයේ අපිට තිදයනවා. දමොකද දේක කථා ක ලා 

ඔබතුමන්ලාට දහෝ යුඑන්පි එකට දහෝ යේ මඩේ ගහලා තමුනදේ ඡන්ද දගොඩ වැඩි ක දගන එදහම යන ගමනේද 

කියලා අපිට ෙැහැදිලි ප්රශ්නයේ තිදයනවා. අද බස් එදේ යනදකොට බස් මගියාට වන අසාධා ණකේ දවනුදවන් කථා 

ක න්න කිසිදු දේශොලන ෙේෂයක සංවිධානයේ නැහැ. ද ෝහලට ගිහිල්ලා ද ෝහදල් යේකිසි අඩුොඩුවේ වුණායින් 

ෙස්දසේ ද ෝගිදයකුට ඒ ද ෝගියා එතනදි යේ මැදිහත්විමේ කදළොත් ඔහු දවනුදවන් දෙනී ඉන්න කිසිදු සංවිධානයේ 

නැහැ. හැබැයි ද ෝගියා ධවදයව දයකුට දදොස් කිේදවොත් ධවදයව යා දවනුදවන් දෙනී ඉන්න ඕන ත ේ සංවිධාන 

තිදයනවා. සාමානය මහ ජනතාව දවනුදවන් දෙනී ඉන්න කවුරුවත් නැහැ. දේ දේදවාචකයත් ඇති දවන්න දහේතුව 

දේක තමයි. දේ සමස්ත මහජනතාව දවනුදවන් දෙනි ඉන්න කවුරුවත් නැහැ. විදශේෂදයන්ම ඒ ගැනත් මන්ත්රිවරු 

විදිහට අපි මම හිතන්දන් දේ සේබන්ධදයන් අවධා ණය දයොමු ක න්න ඕන. විදශේෂදයන්ම මම දෙ  කිේවා වදේ 

අදප්  දට් නීතිය විශාල කඩා වැටීමේ තිදයනවා. ඒක දේ  යහොලන ආණ්ඩුදවන් විත ේ දනදමයි.අවුරුදු 70 ේ 

තිස්දසේ කඩා වැටිමේ තිදයන්දන්. දේවා කියන්නත් කණගාටුයි. අදප් ෙළාත් ොලන මැතිව ණය සමදේ 

සිංගප්පුරුදේ  හිටපු ජනාධිෙතිතුමා ලී ේවාන්යු මහත්තයා ආවා දැන් පුතා ඉන්දන් මම හිතන්දන් දැන් 

ොර්ලිදේන්තුදේ ආ ාධිත දේශනය කදළේ. ඒ ආපු දවලාදේ කියපු කා ණාවේ තිබුණා මාධයදයනුත් දලොකු 

ප්රචා යේ ලබලා දුන්නා. කිේව කා ණාව තමයි කිසියේ එේදහස් ෙනස් ගණන් වල අපි අහලා තිදයනවා කිේදේ 
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දමොකේද සිංගප්පුරුව ශ්රි ලංකාවේ ක නවා කියලා. දැන් අවුරුදු 50 කට ආසන්න කාලයකදී එතුමා කියනවා කිසියේ 

 ාජයයේ ොලනය දනොකළ යුතු ආකා ය පිළබදව අධයයනය ක න්න නේ ශ්රිලංකාව දදස බලන්න කියලා. 

එතදකොට අදප්  ට ඇවිල්ලා තිදයන හරිය දහොදටම ෙැහැදිලියිදන් ඒදකන්ම. මම කියන්දන් දේවා ගැන අපි කතා 

ක න්න ඕන. දේ ජනතාවට දමොකේද ලබා දදන්න පුළුවන් සහනය කියලා අපි කථා ක න්න ඕන. ෙැහැදිලිව දේ 

 දට් නිතිය මීට වඩා සක්රියව වැඩ ක න ක්රමයේ නීතිය ේෂණිකව ක්රියාත්මක වන ක්රමයේ  ාජය යාන්ත්රණදේ 

නිලධාරිදයකුට විරුේධව යේ කිසි දචෝදනාවේ ආදවොත් ඔහු විශ්රාමත් ගිහිල්ලා ඔහු මිය යනකේ ඒ දචෝදනාව විභාග 

දවන්දන් නැහැ. ඉතින් ඒ දචෝදනාව දාපු මනුෂයයා තමයි වැ දිකා යා බවට ෙත් දවන්දන්. නැත්නේ අෙහසුතාවයට 

ෙත් දවන්දන්. බය නැතිව දේ වංචා වලට දෙළ ගැදහන්දන් ෙැහැදිලිව දන්වා අදප්  දට් නීතියේ ක්රියාත්මක දවන 

දකොට අදප් කාලය ෙැනලා කියලා. අපි වල ෙල්ලට ගිහිල්ලා කියලා. දමනනදි දේ සංදශෝධන දයෝජනාවටත් අපි 

ෙේෂ   දවන්න දහේතු වුදණ් අ  මන්ත්රිවරු කිහිෙදදදනේම කිේවා මම ඒ ගැන වැඩිදු ටත් අදහස් දේවන්න 

බලාදෙො ාත්තු දවන්දන් නැහැ. ගදහන් වැටුණු මිනිහාට දගොනා ඇන්නා වදේ වැඩ ක න්න න කයි. අපි දහට දේ 

සභාව සතු දේෙල ෙව ා ගත්තා කියලා එක මනුෂයදයකුටවත් එක රුපියලේවත් හේබ දවන්දන් නැහැ. අපි සියල්ල 

ෙව ා ගන්නවා අපිත් එකග දවනවා දහට දවදසේ දේ ගනුදදනුකරුවන්ට එක රුපියලේවේ දදන්න පුළුවන්නේ. 

ඒදකන් දවන්දන් එක රුපියලේ හරි දදන්න පුළුවන් හැකියාව අඩුවීම මිසේ එක රුපියලේ වත් දදන්න පුළුවන් 

දවන්දන් නැහැ. කුලියට හිටිය මනුෂයාට බැහැ දගවල් විකුණන්න. එදහම ක න්න බැහැ. එදහම ක න්න අයිතියේ 

නැහැ. එදහම ක න්නත් බැහැ. ඒ නිසා සභාදේ දේෙල සමුෙකා යට විකුණන්න බැහැ. ඒ දබොරු වලට අපි 

රැවදටන්දනත් නැහැ. දමතනදී වි දශේෂදයන්ම ෙේෂ දේදදයන් දතො ව දේ ජනතාවට වුණු අසාධා ණය 

සේබන්ධදයන් අපි දැඩි විද ෝධය ෙළ ක නවා. ඒවදේම දේ වැ දිකරුවන්ට කුමන දහෝ ෙේෂයක දෙොදහොට්ටුව 

දහෝ දේවා යුඑන්පී දහෝ දේවා දවනත් ෙේෂයක දහෝ දේවා ඔවුන්ට නිසි දඩුවේ ලබාදදන ක්රමදේදයේ සදහා අපිට 

පුළුවන් කැෙවීමේ අපි ක න්න සුදානේ කියන එක ප්රකාශ ක මින් මම නිහඩ දවනවා. දබොදහොම ස්තුතියි. 

 

ෙ.ව. 2.05 ට දිවා විදේකය සදහා සභාදේ කටයුතු අත්හිටුවන ලදී. 

ෙ.ව. 2.35 ට නැවතත් මහා සභාදේ වැඩ කටයුතු ආ ේභ ක න ලදී. 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා   

ගරු සභාෙතිතුමනි, අපි අද දවදසේ දේ කථා ක මින් ඉන්න දයෝජනාව සේබන්ධ කා ණදේදී මට මතේ දවනවා 

එේත ා දමොදහොතකදී දේ සමුෙකා  සමිතිදේ ඉතාම දලොකු උත්සාහයේ ද පු සභාෙතිව දයේ හිටියා 

දනළුවත්තුඩුව ප්රදේශදේ පියදසේන මහත්මා හමු දවලා මම එක අවස්ථාවකදී කියනවා  2008 දහෝ 2009 දී එක 

සමුෙකා  මැතිව ණයකදී ඔබතුමා ආයිත් දේකට එන්න උදේ ක න්න වැඩ ක න්න කියලා. එදා මට ඔහු කිේවා මම 

ආයි කවදාවත් සමුෙකා ය දිහා බලන්දන් වත් නැහැ කියලා. එදා සමුෙකා දේ හිටපු ඉතාම දගෞ වනිය 

සභාෙතිව දයේ වශදයන් ඉතිහාසගත වන පියදසේන මහත්මාව එදා අපි දැේක ප්රථම වතාවට දේශොලන වශදයන් 

තමයි  එළයට දාන්දන් සමුෙකා  වයාො දයන්. අද දමතන දනොදයේ ආකා දයන් කියවුණා සමුෙකා  වයාො යට 

දේශොලනයේ තිබුදණ් නැහැයි කියලා. නමුත් මම පු ා වස  15 ේ වදේ කාල ෙරිච්දේදයේ සමුෙකා  

නිලව ණදේදී එහි මහා සභා නිදයෝජිතදයේ වශදයන් වැලිකන්න ප්රදේශය නිදයෝජනය ක මින් කටයුතු ක න්නට 

දයදුණා. මදේ දේ අත්දැකීම තුළ මම දැේදේ දේ මුළු සමුෙකා යම දේශොලනීක ණය දවමින් තිබුණා. ඒ 

ප්රතිඵලයේ වශදයන් තමයි මට මතක හැටියට 2006 සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ සභාෙතිව යා විදිහට  වින්ද්ර ජයසිංහ 

සභාෙතිව යාත් සමග අපි උත්සාහ ක නු ලැබුවා කහදහේන නග දේ තිබුණු ෙ ණ සමුෙකා  දගොඩනැගිල්ල කඩලා 

ඉවත් ක ලා එතැන  අදප් සභාදවන් සාප්පු සංකීර්ණයේ දගොඩනගන්නට. ඒකට ගිය දේලාවක එතදකොට 

සභාෙතිව යා වශදයන් හිටිදේ අදප් අදයෝම මහත්තයාදේ පියා ඩී.ඩී. නිමල්සිරි මහත්මා. ඒ සභාෙතිතුමාත්  වින්ද්ර 

ජයසිංහ සභාෙතිතුමාත් එකතු දවලා මම මැදිහත් වුණා සාකච්ඡා කිහිෙයකටම. අපි විශාල උත්සාහයේ දැරුවා එදා ඒ 
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තිබුණු කඩා වැටුණු  සමුෙකා ය ඉවත් ක ලා සභාදවන් දේ දගොඩනැගිල්ල හදා ගන්න. අවුරුේදකට අධික කාලයේ 

ගියා. ඒ සාකච්ඡා ඇදි ඇදි ගියා. නි න්ත දයන්ම අත මැදිදයෝ උත්සහ කළා එදා දේ සභා දගොඩනැගිල්ල හදන එක 

නත  ක  ගන්නත්. නමුත් එතුමාට පුළුවන්කම ලැබුණා. නිමල්සිරි මහත්මාදගත්  වින්ද්ර ජයසිංහ මහත්මාදගත් 

තිබුණු සේබන්ධය උඩ සභාවට පුළුවන් වුණා යේ එකගතාවයන් තුළදී දේ දගොඩනැගිල්ල සාදා නිම ක ගන්න. 

අවසන් ටික සිදු වුදණ් ජයන්ත ද ෝහණ සභාෙතිතුමාදේ කාලදේ. ඊට කලින් මට මතකයි කඩ කාම ය හදන්න 

ගියාම කිහිෙවතාවේ දනොදයේ ආකා දේ බාධා කිරිේ ෙැවතුණා දමොකද දේ දකොන්ත්රාත් සේබන්ධ ගැටළුත් තිබුණා. 

දේ සමුෙකා  වයාො යම විනාශ දවන්න මුලික කා ණා වුදණ් දේශොලනීක ණය වීම. දේ සමුෙකා යට දත්රි ෙත් 

දවන්දන් මහා සභා නිදයෝජිතයින් සියදදනා දතෝ ා ගන්දන් ගේවල තමන්දේ ගිණුම තිබුණු තමන්දේ සල්ලි ගිහින් 

දාපු ඒ සාමාජිකයන්දේ රුපියදල්, රුපියල් 10, රුපියල් 100 දකොටස් වලින් දගොඩ නැගුණු සමුෙකා  වයාො ය 

අවසානදේදී අපි දැේකා මහා සභා නිදයෝජිතයින් දතෝ ා ගන්නා එදේදීත් දේශොලන ත ගයේ තමයි තිබුදණ්. ඒ 

සීයදදනා දතෝ න්දන් කියන තින්දුව ආවාට ෙස්දසේ දේ සියදදනාට තමයි දලොකුම මිල තින්දු දවන්දන්. අපි දැේකා 

ඒ කාලදේ දේශොලනඥදයෝ දේ සියදදනාදේ දගවල් වලට ඒ මාසයක කාලදේ නි න්ත දයන් දගවල් වලට 

ගිහිල්ලා අ ේකු දබෝතල්ද මස් මාළුද දේ සියල්ල තමයි සාකච්ඡා දේස වල තිබුදණ්. කවුරු හරි කියනවා නේ එදහම 

දනදමයි කියලා ඒවා සියළු සාධක ඇතිව අපිට පුළුවන් ඔප්පු ක න්න. දේ එක ෙේෂයක කා ණාවේ වශදයන් 

දනදමයි. දේ අධයේෂ මණ්ඩලයට එදා එේසත් ජාතික ෙේෂදයන් දකදනේ ෙත් වුණා නේ ඔහුත් දේ දේේ එදේම 

තමයි නත  දවන්දන්. ඒක නැහැයි කියන්න කාටවත් බැහැ. දේ අධයේෂක මණ්ඩලය දතෝ ා ෙත් ක ගන්න 

දමොදහොදත් ඉදන් දතෝ ා ෙත් ක  ගත්තාට ෙස්දසේ ඒ මහා සභා නිදයෝජිතයින්දේ කාර්යභා ය අවසන් දවනවා. මම 

හිතනවා 2012 න් ෙස්දසේ මහා සභාවේ කැදවලා නැහැ. කිසිදකදනේ කියන දදයේ අහන්දන් නැතිව ෙළාත් සභාදේ 

සමුෙකා  ඇමතිව යාට ඕන විදිහට  අත්තදනෝමතිකව තමයි දේ ොලනය අ න් ගිදේ. සමහ   ාජය දසේවකදයෝ ෙත් 

කළා. ඔවුන් ගත්ත තීන්දු මහජනතාවට හිතක  වුදණ් නැහැ. මම දේ කියන්න උත්සාහ ක න්දන් ගරු 

සභාෙතිතුමනි,  දමහි ප්රතිඵලය භුේති විදින්දන් අද අදප් ප්රාදේශීය සභාවත් යේ ආකා යකට භුේති විදිමින් ඉන්නවා. 

ඊට අමත ව දේ ප්රදේශදේ ජීවත් දවන ඉතාම දරිද්රතාවයට ලේ වුණු ගදේ වැලි දගොඩ දැේම, වත්දත්  බර් කිරි 

කැපුව අහිංසක මිනිසුන්දේ සල්ලි දකෝටි 93 ේ තමයි දේ බැංකුදේ තැන්ෙත් දවලා තිදයන්දන්.  දේ දකෝටි 93 

අවසානයට දගවා ගන්න බැරිව යේ තැනකට දමය දගොනු දවනවා. දේ ෙහුගිය අවුරුදු මාදසේ මිනිස්සු ගිහින් 

සමුෙකා දයන් සල්ලි ඉල්ලුවාම සල්ලි දී ගන්න බැරි වුණාම මිනිස්සු කලබල දවනවා. ඇවිත් අපිට කියනවා. අපිත් 

දලොකුවට දහොයන්දන් නැතිව හිටියා. නමුත් ගිහින් ඇහුවාම සල්ල ගන්න විදිහේ නැහැ. අපි කණගාටු දවන කා ණය 

ගරු සභාෙතිතුමනි, දේ සල්ලි දුප්ෙත් මිනිසුන්ට අදප් ොරිදභොගිකයින්ට ගන්න බැරි වුණාට දේ සමුෙකා ය ඇතුදළේ 

හිටපු අධයේෂක මණ්ඩලය ඇතුළුව ඉහළ නිලතල වල සේබන්ධකේ තිබුණු උදවිදේ සල්ලි ඒ ගිණුේ වලින් ඉතා 

ඉේමනින්ම අතුරුදහන් දවලා තිදයනවා. කාටවත් කිේදේ නැහැ අයින් ක ගන්න කියලා. නමුත් ඔවුන් ඔවුදේ ෙවුල් 

වල සහ ඔවුන්දේ හිතවතුන්දේ සල්ලි තමන්දේ ගිණුේ වලින් අයින් ක ගත් බවට සාධක ඕන ත ේ තිදයනවා. දේ 

විදිහට ප්රධාන  ාජය නිලධාරියාදේ දරුවන්දේ දනෝනදේ සල්ලි දබොදහොම ලස්සනට අයින් ක දගන තිදයනවා. 

හැබැයි අදප් ගේ වල අහිංසක මිනිස්සු දැනදගන හිටිදේ නැහැ දේ බැංකුව කඩා වැදටනවා කියලා. දේ අේමලා 

දැනදගන හිටිදේ නැහැ සල්ල ගන්න බැහැයි කියලා. දේ අහිංසක මිනිස්සු සල්ලි දැේදේ තමන්දේ බැරි කාලදේ 

කීයේ හරි දහොයා ගන්න ක්රමයේ හදා ගන්න. දේ ප්රතිඵලය අපි අද භුේති විදිමින් ඉන්නවා. මම අද උදේ බලන්න 

ගියා දේ සමුෙකා  දගොඩනැගිල්ල හැදුදේ කවුද කියලා දහොයා ගන්න. කිහිෙදදදනේ කිේවා දේක පිලිප් ගුණවර්ධන 

මැතිතුමා කර්මාන්ත ඇමතිව යා වශදයන් ඉන්න කාලදේ දගොඩ නැගුව දගොඩනැගිල්ලේ කියලා. නමුත් එතුමාදේ 

නමත් ගමේවත් මම දැේදේ නැහැ. මම ඉස්ස හට ගියාම අඩි 08 ක විත  විශාල ගලේ දකොටලා තිදයනවා දැේකා.  

ඒදේ ඉන්නවා 25 ේ 30 ේ විත  විවිධ අයදේ නේ තිදයනවා. දමොකේද දේ විවෘත ක ලා තිදයන්දන් සමුෙකා  

දහෝටලය. සමුෙකා  දහෝටලය ඉදික පු ගල තමයි තිදයන්දන්. දේ ගල් හයි ක ලා ආසදන් වදට් 100 ේ විත  

තිදයනවා. යන්තේ දහෝටලයේ විවෘත කළා නේ සමුෙකා යේ විවෘත කළා නේ දේ දගොල්දල් කදළේ දේවාදේ ගල් 
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ගහලා නේ ගහා ගත්ත එක. දේ කඩා වැටීම ආ ේභ වන්දන් දේවාත් එේක. දේ නැති දවන්දන් අදප් සල්ලි. දේ 

නිසා දේ කා ණාදේදී ඉතාම ඉච්චාබංගත්වයට ෙත් දවලා විනාශ වුණු මිනිසුන්දේ ජීවිත වලට යේ එළයේ දදන්න 

නේ මම හිතනවා අෙ සභාවට බැරි දවයි දේ සදහා මැදිහත් වන්නට. නමුත් අපිට පුළුවන්කම තිදයනවා දේ දයෝජනා 

සේමත කිරිම තුළන් හරි අද කථා කිරිම තුළන් හරි දේ තත්වයන් විදශේෂදයන්ම ෙළාත් සභාවට දේ ෙළාත් සභා 

විෂයේ. ෙළාත් සභාදේ මැති ඇමතිවරුන්ට කථා ක න්න පුළුවන් විෂයයේ. අඩුම වශදයන් ෙළාත් සභාව දමයට 

මැදිහත් දවලා දේ දකෝටි 54 ක මුදලේ තමයි අස්ථානගත දවලා තිදයන්දන්. සල්ලි දාලා තිදයන්දන්. දකෝටි 93ේ 

දගවන්න තිදයනවා. සමහරු සන්දතෝෂදයන් ඉන්නවා දේක කඩා වැටුණා නේ දහොදයි කියලා. දන්දන් නැහැ 

ඔවුන්ට ණය දනොදගවා දබ්ද න්න බැහැ කියලා. දකෝටි 93 ක ජනතාව බලන් ඉන්නවා මුදල් ලබා ගන්න. ඒනිසා 

අපි විශ්වාස ක නවා දේ සදහා ෙළාත් සභාවත්,  ජයත් මැදිහත් දවලා දේ සදහා අවශය කටයුතු ක න්න ඕන කියලා. 

කලින් කථා වල කියවුණා වදේ මහ බැංකුව දහො කේ කළත් ග්රාමිය බැංකුව දහො කේ කළත් දේ දහො කේ ක ලා 

තිදයන්දන්  දට් මිනිසුන්දේ සල්ලි. අ  මන්ත්රිවරු කිේවා නීතිය වල් වැදීලා කියලා කියේදී අපිට කියන්න 

තිදයන්දන් අපි හැමදාම නීතිය වල් වැදීලා කිය කියා ඉන්දන් නැතිව අඩුම ගාදණ් දමොන දේශොලන ෙේෂයකින් හරි 

ඉන්න ඒ දහොරුන්ට දඩුවේ කදළොත් දේ සමුෙකා දේ ඉන්න කවුරුන්හරි දඩුවේ කදළොත් දේ සල්ලි ඔවුන්දේ යේ 

වංචාවකට සේබන්ධ උදවියදේ ඔවුන්දේ ෙවුල් වල තිදයන සල්ලි හරි අ දගන මුදල් දගවන්න කටයුතු 

දනොකදළොත් දහට දවදසේ දේ ඉන්න නිලධාරින් හා අධයේෂක මණ්ඩලය කටයුතු ක න්න සුදානේ දවන්දන් දවනත් 

ආකා යකට. මටත් එේත ා ොෙයේ දේදේ දකොනේ මටත් ගෑවිලා තිදයනවා. ඒක උපුල් මන්ත්රිතුමා නේ දහොදටම 

දන්නවා. අපි දේ වර්තමාන සභාෙතිව යා දේන්න  ෙැය 2 ½ ේ මහා සභාදේ කථා ක ලා දවනත් දේශොලන 

කණ්ඩායමේ දාපු අදප්ේෂකයා ෙ ේදලා මමත් උපුල් රූෙසිංහ මන්ත්රිතුමා  තව කිහිෙදදදනේ අපි දලොකු සටනේ 

දීලා ජයග්රහණය ක ලා යැේවා. ආයතනදේ වංචාවල් එළ ක යි කියලා බලාදෙොද ොත්තුදවන්. මම වගකීදමන් 

කියන්දන්. එතුමා දහොයලා දුන්නා ඉස්දසල්ලාම එතුමා දසොයා ගත්තා පිච් විකුණලා වු වංචාවේ. එතුමා ගිහින් ඒ 

වංචාව අල්ලලා දලොකු සටනේ දිලා වැ දේ ක යි  කියලා. අවසානදේදී අපි දැනගත්ත විදිහට පිච් එක දහොද න් 

ගත්ත පිච් එදකන් ලාභ ගත්ත උදවියට ලාභය ආෙහු දගවන්න කියලා වැදේ දෂේප් ක ලා දැේමා. දමදහම තමයි දේ 

අධයේෂ මණ්ඩලදේ සියළුමදදනා හැසිරිලා තිදයන්දන්. දහට දවදසේ එේසත් ජාතික ෙේෂය එතැන හිටියත් ක න්න 

හැකියාවේ නැහැ කියන විශ්වාසය මට තිදයන්දන්. දේශොලන කා ණාවේ දනදමයි මම මෑතදී ඇහුවා ඒ අදප් 

හිතවත් දන්න කියන අධයේෂක මණ්ඩලදේ කිහිෙදදදනේදේ ඇයි ඔබතුමාලා අත්සන් කදළේ දේ එකගතාවයට 

කියලා.  ඔහු මට කිේවා මම ඉස්දසල්ලා විරුේධ වුණා. අපිටත් ක න්න දදයේ තිබුදණ් නැහැ. අපිත් අත්සන් ක ලා 

දැේමා කියලා. දේ වගකීම දකොච්ච ත්ද ඔවුන්ට තිබුණු. ඔවුන් ෙත් ක ලා යැේදේ ගරු සභාෙතිතුමනි, දේ යන්තේ 

අත්සන් ක ලා එන්න දනදමයි.  දකෝටි ගාණක මිනිසුන්දේ මුදල් දේ. එදහම නාස්ති ක න්න දදන්න බැහැ. දේ 

සල්ලි මහජනයාදේ මුදලින් ආදයෝජනය ක ලා හදපු දේ දගොඩනැගිලි දේවා. අපි එදා ෙහත්ගම ගබඩාවට ගිහින් 

සාකච්ඡා ක න්න ගිය දවලාදේදී සභාෙතිතුමා කිේව වචනය දමොකේද අපි දේ බිල්ඩින් විකුණලා හරි සල්ලි දගවනවා 

කියලා. එදහම ප්රකාශයේ ක න්දන් දකොදහොමද. නමුත් එදහම දෙොද ොන්දු වුණාට දේ බැංකුව විකුණන්දන් 

දකොදහොමද. කාදේවත් බුදලේ දනදමයි දේ දේෙල. දේ දේෙල සදතන් සදත් එකතු ක ලා දේ සමුෙකා දේ හිටපු 

සාමාජිකයින්දගන් දගොඩ නගපු දේවල්.  දේවා ඇව  දනොක  විකුණන්න බැහැ. ඒනිසා කවුරු හරි ප්රකාශ ක නවා 

නේ දේවා විකුණලා දගවනවා කියලා වැ දිලා කියලා තමයි කියන්න තිදයන්දන්. දේ දුෂිත ගනුදදනු තුළ  කටයුතු 

කිරිදේ ප්රතිඵල ඉදිරි කාලදේදී කී දදදනේ වහ දබොයිද සමුෙකා  ය ඉස්ස හට ගිහින්. කීදදදනේ පිහිදයන් අනීද ඔය 

ඉන්න අහිංසක කළමනාකරුවන්ට සල්ලි දදන්න කියලා. දමදහම තත්වයේ උදා දවමින් ෙවතිනවා. ෙළාත් 

සභාවටත්, මධයම  ජයටත් වගකීමේ තිදයනවා දේ ප්රශ්නය දවනුදවන් මැදිහත් වන්නට. ඒවදේම අදෙත් දේෙල 

තිදයනවා මම දන්න විදිහට කහදහේන එදහම ස්ථාන කිහිෙයක අදප් දේෙල තිදයනවා. තමුන්නාන්දසේ දේවා නිවැ දි 

දලස දහොයලා බලන්න. දේ බදු මුදල් දගවලා තිදයනවාද. දගවමින් ෙවතිනවාද. දේ ගැන දසොයා දනොබැලුදවොත් 

අපි අෙහසුතාවයට ෙත් දවන්න පුළුවන්. මට එක සිේධියේ මතකයි අධයේෂක මණ්ඩලය එේත ා අවස්ථාවකදී 
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හංවැල්දල් දානවා දලොකු සුෙර් මාකට් එකකුත් ග්රාමිය බැංකුවකුත්. මම මහා සභාදේදී නැගිටලා ඇහුවා කවුද දේවාට 

කුලි දගවන්දන්. ලාභද දේ සුෙර් මාකට් එක කියලා. එතදකොට හිටපු සභාෙතිතුමා කියනවා ලාභයි ොඩුවේ නැහැ 

කියලා. දකොදහොමද ඒ කුලි දගේදේ කුලි දගේදේ ග්රාමිය බැංකුදේ සල්ලි වලින් තමයි කුලි දගේදේ. ¾ ේ තිබුදණ් 

ෆුට් සිටි එක. ෆුට් සිටිය එක අවුරුේදේ යේදී වැහුවා. දේ මිනිසුන්දේ සල්ලි නාස්ති කදළේ. විනාශ කදළේ. හිතුවේකා  

විදිහට ඒ අය කටයුතු කළා. මට මතකයි එක දේලාවකදී 2013 ෙළාත් සභා මැතිව ණය එනදකොට දේ 

මැතිව ණිදේදී තමයි එදහම කැත විදිහට සමුෙකා ය භාවිතා කදළේ.  සමුෙකා  දසේවකයින්ට නිල් ොට සාරියේ දීලා 

අන්දලා එේවා කළුඅේගල එක රැස්වීමකට එේවා නාමල්  ාජෙේෂ මැතිතුමා එනදකොට. අදනේ රැස්වීමට යැේවා 

ොදුේකට. හැබැයි හංවැල්ලට එේදේ නැහැ. මම හංවැල්දල් රැස්විදේ හිටියා. දේවා දතෝ ා දබ් ා ගත්ත උදවිය. දේ 

නාස්ති කදළේ දේ වියදේ කදළේ කෑම උයලා රැස්වීේ වලට යැේදේ නාස්ති කදළේ දේ සමුෙකා දේ සල්ලි. දේවා තමයි 

දේ විනාශ දවලා ගිදේ. මම කියන්න උත්සාහ ක න්දන් එක ෙේෂයකට දනදමයි මුළු සමුෙකා  වයාො යම 

දේශොලනීක ණය වීම නිසා ඇති වුණු දේ කා ණාදේදී දේ  දට් මිනිසුන්දේ ප්රදේශදේ මිනිසුන්දේ මහා විශාල 

ධනයේ නැති දවලා තිදයනවා. දමතන ඉන්න සමහ  මන්ත්රිවරු න්දේ සල්ලි නැති දවන්න පුළුවන්. සමහ  අයදේ 

තිදයනවා. අදෙත් තිබුණා. රු. ෙන්සීය ගාණේ මදගත් තිදයනවා. ඒ ෙන්සීය ගාණ ගැන මම ඊදේ අහන්න ගියා. 

රු.500.00 ගන්න පුළුවන්ද කියලා. මට කිේව උත්ත දර් තමයි කවුරුහරි ණය දගනත් දැේදමොත් ඒදකන් දදන්නේ 

මන්ත්රිතුමා රු.500.00 කියලා. හිතලා බලන්න රු.500.00 ේ ගන්න බැරි වුණාම සමුෙකා යට ගිහිල්ලා රු. ලේෂයේ 

විත  තමන්දේ ස්ථාව  තැන්ෙතුව දාගත්ත ආච්චි අේමාට, අේමාට දමොකේද ඇතිදවන තත්වය . මිනිස්සු දමතන්ට 

ගිහිල්ලා වහ දනොබිපු එක තමයි මම කල්ෙනා ක න්දන්. ඉතාම බ ෙතල දේදවාචකයකට අපි ගිහින් තිදයනවා. දේ 

තුළදී අපි හැදමෝදේම යුතුකමේ හා වගකීමේ තිදයනවා තමන්ට පුළුවන් හැම ෙැත්තකින්ම දේකට බලෙෑේ ක ලා 

දේ මිනිසුන්දේ සල්ල ටික අ දගන දදන ක්රමදේදයේ සකස් ක න්න. ඒ සදහා තමයි අපි දෙළගැදසමින් ඉන්දන්. 

දේ මුලයම වංචාවට සේබන්ධ සියළුමදදනා අධික ණයට දගනත් දඩුවේ දනොකදළොත් අ  දෙ  මන්ත්රිව යා කිේව 

විදිහටම දහට දවදසේ තවත් දකොටසේ දහො කේ ක නවා. අද සීතාවක ප්රාදේශිය සභාව සේමාන ලබනවා. ලංකාදේ 

ෙළදවනි ප්රාදේශිය සභාව විදිහට මුලය කළමනාක ණදයන්. ඇයි සීතාවක ප්රාදේහිය සභාවට පුළුවන් නේ ඇයි මුලය 

කළමනාක ණය ක ලා ෙළදවනියා දවන්න. අල්ලපු වැදට් තිදයන සමුෙකා ය කාබාසිනියා දවන්දන් දකදහොමද. 

දේ ඉන්දනත් සීතාවක මිනිස්සු. දේ ඉන්දනත් සීතාවක මිනිස් සු. දමොකේද  දමතන තිදයන දවනස කියලා තමයි 

දහොයන්න තිදයන්දන්. දේ සමුෙකා  වයාො ය මට මතකයි එක දකොමසාරිස්ව දයේ ඇවිත් මහා සභාවේ ඉව  

දවලා කියනවා සභාෙතිතුමා හා අධයේෂක මණ්ඩලය ළගට ගිහින් මමත් හිටියා සභාෙතිතුමා මට දකොස් ගහේ 

දහොයා ගන්න ඕන කියලා දගට. මම ඇත්ත කියන්දන්. සාේෂි දදන්න ඕන දේලාවක ලෑස්තියි. සභාෙතිතුමා හා 

අධයේෂක මණ්ඩලය බය දවන්න එො අපි එවන්නේ කියලා. ඒ අදප් හිටපු ප්රාදේශිය දල්කේව දයේ. දේ ඇත්ත 

කථාව. දේ යථාර්ථයට අපි මුහුණ දදමින් සිටිනවා අපි අත්දැේකා දකොච්ච  අමාරුද දේ මැතිව ණය දිනන්න. 

ප්රාදේශිය සභාවක ෙළාත් සභාවක දිනන්න දල්සියි. ජනාධිෙතිව ණයකදී දිනන්න දල්සියි. හැබැයි අධයේෂක 

මණ්ඩලයට යන්න දල්සි නැහැ. දමොකද මම දන්නවා අධයේෂක මණ්ඩලයට යන්න උත්සාහ ක පු හැදමෝම දගයේ 

ගාදණ් ගිහින් ෙැය ගණන් කථා ක ලා කන්න දබොන්න දීලා මිනිස්සු ගාල් ක ලා හ ේ වදේ අ  දහෝටලයට ටික 

දදනයි. දේ දහෝදටලට ටික දදනයි කියලා  ගාේ එක දාලා වදේ තමයි අ න් යන්දන් ඡන්දය දදන දවසට. එදහම 

තමයි දේවා ොලනය කදළේ. ඇති කදළේ. එම නිසා දේ තත්වය නැති ක න්න දදයේ නැහැ. නැති දවලා අවසානයි. 

දේ සමුෙකා ය අපි දකොච්ච  කිේවත් ආයිත් දගොඩ නගන්න පුළුවන්ද කියලා බැංකු ෙේධතිදේ තිදයන විශ්වාසය මත 

අද දහට දකෝටි 93 ේ දීලා මිනිස්සුන්දේ සල්ලි දගේදවොත් මිනිස්සු ආයි සල්ලා දායිද. මිනිසුන්ට ග්රාමිය බැංකුව ගැන 

තිබුණු විශ්වාසය සේපුර්ණදයන්ම නැති කළා. එදා පියදසේන මහත්තයලා වදේ උදවිය ඒ විශ්වාසය ඇති කළා. එදා 

නිමල්සිරි මහත්තයලා දේක දගොඩනගන්න එදා ගත්ත උත්සාහය ෙසුකාලීනව දේ සියල්ල නැති දවලා ගියා.  මට 

මතකයි අපි 1998 ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා සාකච්ඡා ක ලා එදා නිමල්සිරි මැතිතුමාව දේ අධයේෂක මණ්ඩලය 

දගනත් සභාෙති ක න්න. එක මාස 03 ේ අපි දිේවා. අපි කිහිෙදදදනේ මුළු ආසනය පු ාම දිේවා. අපිට එදා බැරි 
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වුණා සභාෙති ක න්න එදා. අධයේෂක මණ්ඩලයට විත යි ගිදේ. දවන කණ්ඩායමේ තමුන්නාන්දසේලාදේ ෙේෂදේ 

කණ්ඩායමේ සභාෙති වුණා.  දේක දේශොලනදේ තිබුණා. අදත් තිදයනවා. අද දේ සභාෙතිතුමා හා අධයේෂක 

මණ්ඩලය ආ ේෂා ක න්න ෙළාත් සභාව හ හා. දේක හරියට හිල් දවලා තිදයන ටැංකියේ වහන්න උත්සාහ 

ක නවා වදේ වැඩේ හත  වටින්ම දදෝ  ගලන්න වුණාට ෙස්දසේ දේක පිපිරුවාට ෙස්දසේ දකොදහන් දකොදහේ නත  

දවයිද දන්දන් නැහැ. ඒ නිසා ප්රථමදයන් ඉතා ඉේමනින් අඩුම ගාදණ් 50 % ේවත් දේ මිනිසුන්දේ මුදල් දගවන්න 

පුළුවන් ක්රමයේ සකස් ක න්න. ඒ එේකම දේ වැ දි වැ දේ ක පු මිනිස්සුන්ට විරුේධව නීතිය ක්රියාත්මක කළදහොත්  

කටයුතු කළදහොත් අඩුම ගාදණ් මිනිසුන්දේ හිත්වල සැනසීමේ දවයි. නිතිය ක්රියාත්මක දවනවා කියලා. ඒ නිසා දේ 

වගකීම ෙළාත් සභාවටත් මධයම  ජයටත් තිදයනවා කියන එක මතේ ක මින් නි න්ත දයන් සමහරු කියයි 

දේශොලන වාසියේ ගන්න කියලා.  දේශොලන වාසියකටත් වඩා දමහි අදප් ඥාතින්දේ අදප් හිතවතුන්දේ අදප් 

මිත්රයින්දේ සල්ලි තිදයනවා. ඔවුන් අපිට ඇවිත් කිේවාම අපිට සල්ලි නැහැ ඔවුනට දබදන්න. අපි ඒ මිනිසුන්දේ 

සල්ලි දවනුදවන් දෙනී ඉන්න ඕන.  හැබැයි සමුෙකාදර් හිටපු ප්රධානීන් තම තමන්දේ සල්ලි විදශේෂදයන්ම අයින් 

ක  ගන්න දකොට යුතුකමේ තිබුණා ෙහුගිය අළුත් අවුරුදු සමදේ දේ සල්ලි භා දනොදගන ඉන්න තිබුණා අඩුම 

ගාදණ්. තැන්ෙත් භා  දනොදගන ඉන්න තිබුණා. ඒ දැේම සල්ලි ආෙහු ලැබුදණ් නැහැ. දේ වගකීම ගන්න ඒ දැේම 

සල්ලි ආෙහු ලැබුදණ් නැහැ. දේ අන්තිම මාදසේ කාන්තාවේ දෙොලිසිදේදි කියනවා මහත්තදයෝ මම රු.75,000.00 

ේ දගනත් දැේමා බැංකුවට. ලේෂයේ ණය හේබ දවනවා කියලා. 75,000.00 ත් නැහැ 100,000.00 ත් නැහැ 

කිේවා. 750000.00 අ දගන කාටහරි දුන්නා. දේ නින්දිත ක්රියාව ක පු සියළුමදදනා නිතිය හමුවට ෙත් කළ යුතුයි. 

කවුරුන් දේවා දමොන ෙේෂයක දේවා අපිට අදාල නැහැ දේක ඉතා දහොදින් මිනිස්සුදේ ෙැත්දතන් විසදන්නට 

ශේතිය ධධර්යය හා සියල්ල අපි ලබා දදනවා කියමින් දේ මහා අෙ ාධයට අදප් විද ෝධය ෙළක මින් මම නිහඩ 

දවනවා. ස්තුතියි. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා   

ගරු සභාෙතිතුමනි, මම මුලින්ම කියන්න ඕන මට දෙොඩි ආඩේබ යේ තිදයනවා මදේ දයෝජනාව ෙ ාජය කළත් දේ 

සභාදේ මන්ත්රිවරුන්ට දේ සභාදේ නැගිටලා දේ මයිකදෆෝනදයන් සමුෙකා ය ගැන කථා ක න්න මම අවස්ථාව 

සලසලා දුන්නා කියලා මට දෙොඩි සතුටකුත් තිදයනවා. නැත්නේ විනාඩි 40 ක 50 ක සීමාවකට ගිහින් දේ දයෝජනාව 

ගැන  කථා ක න්න තිබිච්ච අවස්ථාවේ තමයි අද දේ බය නැතිව කථා ක න්න පුළුවන් අවස්ථාව සලසලා 

තිදයන්දන්. මම කියන්න කලින් මම දැන් face book  එදේ ඉන්න දකොට මම දැේකා දේක කියලා තිදයන්දන් 

ගැලිලිදයෝ ගැලරි. සතයය දනොදැන එය අසතයයයි කියන්නා දමෝඩයකි. සතයයය දැන දැන එය අසතයයයි කියන්නා 

අෙ ාධකා දයකි. මම දන්දන් නැහැ දේ කියන අය දකොයි දගොඩට වැදටනවාද කියලා. සමහ  දේලාවට මාවත් ඔය 

දගොඩකට වැදටයි. දකොයි දගොඩට වැටුණත් කමේ නැහැ. චන්දන සුරියආ ච්චි මන්ත්රිතුමා එතුමා දේ දයෝජනාව 

සංදශෝධනය ක පු එකට ගැටළුවේ නැහැ. දකොදහොම හරි මදේ දයෝජනාදේ මදේ තිබුදණ් මට කා ණා කිහිෙයේ 

තමයි කියන්න උවමනාව තිබුදණ්. මට තිබුණා සභාදේ දේෙල ගැන කථා ක න්න. සමුෙකා යට දවලා තිදයන දේ 

ගැන කථා ක න්න. දමොනවද අපි දේ ගැන මන්ත්රිවරු හැටියට ක න්දන් කියලා කථා ක න්න. මට අවශය  දවලා 

තිබුණා එදා ොදුේක සේබන්ධික ණ කමිටුදේදී අපි කථා කළහාම දේ පිළබදව සමහරු විවිධ විවිධ දේවල් කියනවා. 

හැබැයි ඒවා දකදහේවත් ලියදවන්දන් නැහැ. ඒවා නිකේ සුළගට යනවා. හැබැයි අද කියන දේවල් ඔේදකොම 

ලියදවනවා. ඒ නිසා වචනයේ නෑ  දේ කියන දේවල් ලියන්න ඕන. සමහ  මන්ත්රිවරු කියයි එදත් මම දැේකා අදප් 

උපුල් රූෙසිංහ මන්ත්රිතුමා නැහැ නැහැ නැහැ භාණ්ඩාගා  බිල්ෙත් තිදයනවා. අපි සල්ලි දදනවා එදහම කිේවා. 

චන්දන කළුෙහන මන්ත්රිතුමා නැහැ නැහැ ඔය කියන්දන් දබොරු කියලා කිේවා. එතදකොට සීතාවක සේබන්ධික ණ 

කමිටුදේදී අදප් ෙළාත් සභා මන්ත්රිවරු දේ සේබන්ධදයන් අදහස් ප්රකාශ කළා. හැබැයි දේවා දකදහේවත් ලියවුදණ් 

නැහැ.  තව මාස ගණනකින් දේ සමුෙකා ය ඔය දදනවා කිේව ඒවා දකොදහොමද දදන්දන්. දකොදහොමද ඒවා අයක  

ගන්දන්. මිනිසුන්ට දමොනවාද දවන්දන් කියන ඒවා දකොදහේ හරි ලියලා තිදයනවා නේ මිනිසුන්ට ඒවා අ දගන 

කියවන්න පුළුවන්.  චන්දන සුරියආ ච්චි මන්ත්රිතුමා දේක සංදශෝධනය කළාට කිසි ගැටළුවේ නැහැ. එතුමාලත් 
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සංවිධානයේ පිහිටුවා දගන මම දැේකා එතුමාලා අෙ ාධ විමර්ශන දකොට්ඨාසයටද දකොදහද ෙැමිණිල්ලේ ක ලා 

තිබුණා. ඒක දහොදයි. කවුරු කළත් දේ සමුෙකා ය දවනුදවන් දෙනී සිටිනවා නේ දහොදයි. ඒදේ කිසි ගැටළුවේ 

නැහැ. මන්ත්රිතුමාට මදේ දයෝජනාව පිළබද අවදබෝධය දකොදහොමද කියලා මට දෙොඩි සැකයේ තිදයනවා. කවුරුත් 

දේ දවනකන් කථා කදළේ නැහැ සභාදේ තිදයන දේෙල දමොනවාද කියලා. අපි සමුෙකා යට දීපු දේෙල 

තිදයනවාදන්. බදු ගිවිසුේ හා දවනත් ගිවිසුේ මගින්. විදශේෂදයන් හංවැල්ල සුෙර් මාකට්  එදේ කඩයේ තිදයනවා. 

කහදහේන සුෙර් මාකට් එදේ දලොකු කඩයේ තිදයනවා. මීදප් හන්දිදේ බැංකු දගොඩනැගිල්ල සහිත දලොකු වටිනා 

ඉඩම තිදයනවා. දගවල් ගණනාවකුත් එේක. දේවාදේ තිදයන බදු ගිවිසුේ චන්දන සුරියආ ච්චි මන්ත්රිතුමා දන්දනත් 

නැහැ. මට දෙනිච්ච විදිහට එදහම අධයයනයේ ක ලා දමතන ප්රකාශ කදළත් නැහැ. කහදහේන කඩයට සමහ  

දේලාවට බදු ගිවිසුමේ ඇති. මෑතකදී ඉදි ක පු දදයේ නිසා. හංවැල්ල කදේටත් බදු ගිවිසුමේ ඇති. හැබැයි මීදප් 

කදේට දමොන ගිවිසුමේවත් නැහැ මම දන්න විදිහට. ඒක සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේදදෝ කියලා  කාටවත් දකලින් 

කියන්නත් බැහැ. වටිනාකම දකොච්ච ේද කියලා අපි දන්දනත් නැහැ. හැබැයි අද වනවිට සමුෙකා ය ෙත් දවලා 

තිදයන තත්වයේ එේක වර්තමානදේ වගකීදමන් මම කියන්දන් වචනයේ නෑ  ලියන්න. අද වනවිට සමුෙකා ය 

සාකච්ඡාවකට යනවා දකොළඹ දිස්ත්රිේ ග්රාමිය බැංකු සංගමයත් එේක දේ සමුෙකාදර් තිදයන සියළු දේෙල දකොළඹ 

දිස්ත්රිේ සංගමයට උගසට දහෝ එදහම නැත්නේ සින්නේක  ෙව ලා අවශය මුදල් සෙයාදගන මිනිසුන්දේ තැන්ෙත් 

මුදල් දගවන්න. සමහද ේට කියන්න පුළුවන් දකොදහොමද එදහම යන්දන් කියලා. කාටද එදහම තී ණය ක න්න 

පුළුවන් කියලා තර්ක ක න්න පුළුවන්. නමුත් අවසානදේ ොලක මණ්ඩලයේ දාලා අධයේෂක මණ්ඩලය අයින් 

ක ලා සමුෙකා  දකොමසාරිස්ට යේ බලයේ ලැදබනවා එවැනි තී ණයේ වුණත් ගන්න. ඒක චන්දන සුරියආ ච්චි 

මන්ත්රිතුමා දන්දන් නැහැ මම දන්න විදිහට. එදහම ගිදයොත් මීදප් නග දේ තිදයන අදප් සමුෙකා  දේෙලට සීතාවක 

ප්රාදේශිය සභාව හැටියට අපිට ගන්න පුළුවන් ක්රියාමාර්ගය දමොකේද. මම දන්න විදිහට බදු ගිවිසුමේ නැහැ. දමන්න 

දේ තත්වය හමුදේ අදප් සභාදේ මන්ත්රිවරු හැටියට අපි දේ සභාදේ දේෙල ආ ේෂා ක ලා ෙළදවනි කා ණාව 

දේෙල ආ ේෂා ක  ගත යුතු දවනවා. ඒ නිසා මම කිේවා ඒක ොර්ශවීයව දේ ගිවිසුේ අයින් ක ලා සභාදේ දේෙල 

 කින්න කියලා. ඒක යේ යේ දකනාට දප්න ෙැති තිදයනවා. චන්දන සුරියආ ච්චි මන්ත්රිතුමා දැකපු ෙැත්ත ව දේ 

නැහැ. එහි යේ සාධා ණ කරුණු තිදයනවා. කහදහේන දේෙල සේබන්ධදයන්. ගැටළුවේ නැහැ. අපිත් ප්රකාශ 

ක න්දන් නැහැ සමුෙකා ය වහන්න කියලා. අපි පිහිටුවාදගන තිදයන්දන් සමුෙකා දේ ග්රාමිය බැංකු 

තැන්ෙත්කරුවන් සුරැකීදේ සංවිධානය. මට සැකයේ තිදයනවා ජනතා විමුේති දෙ මුණ පිහිටුවාදගන තිදයන්දන් 

ග්රාමිය බැංකු හා සමුෙකා ය ආ ේෂා කිරිදේ  සංවිධානයේද කියලා. අපි තැන්ෙතුකරුවන් දවනුදවන් ඉන්දන්. අපි 

තැන්ෙතුකරුවන් දවනුදවන් දෙනී ඉන්නදකොට දමහි තිදයන වැ දිකරු කවුද ක ලා තිදයන ව ද දමොකේද. ව දට 

දඩුවේ දදන්දන් දකොදහොමද. ඇයි දඩුවේ දදන්දන් නැත්දත්. අපි අදප් ප්රාදේශිය සභාදේ දේෙල සේබන්ධ දයන් 

ගන්නා ක්රියාමාර්ග දමොනවාද කියන එක ගැන අපි තී ණය ක න්න ඕන අපි ේෂණිකව සීතාවක ප්රාදේහීය සභාව 

හැටියට අපි අදප් දේෙල ලබාදගන අපි කියන්දන් නැහැ බැංකු වහන්න කියලා. අපි කියන්දන් නැහැ සමුෙකා යත් 

වහන්න කියලා. හැබැයි අපි නි වුල් ක දගන නැති දේෙල සේබන්ධදයන් යේ ක්රියාමාර්ගයේ ඉතා කඩිනමින්  

ගැනිදේ අවශයතාවය තිදයනවා. විදශේෂදයන් ඔබතුමා ෙහුගිය සභාෙති කාලදේ ඔබතුමා දමතන දගනත් දෙන්නුවා 

මීදප් නග දේ හදන්දන් දමන්න දේ වදේ දගොඩැනැගිල්ලේ කියලා ආකෘතියේ දෙන්නුවා. දේදේ හිටපු මන්ත්රිවරු 

ඉන්නවා. හැබැයි අද වන විටත් සමුෙකා දේ ඉඩම සේබන්ධදයන් වන ගැටළුවවත් නි ාක ණය ක දගන නැහැ අපි 

දන්න විදිහට. මම වැ දි නේ ඔබතුමාට පුළුවන් නිවැ දි ක න්න. එහි වටිනාකම දකොච්ච ද ඒක දකොච්ච  වටිනවාද 

කියලා අදප් ප්රාදේශිය සභාව දන්දනත් නැහැ. ඒ නිසා දේ දයෝජනාව ඉතාම කඩිනමින් දේ දයෝජනාව දකොයි විදිහට 

සංදශෝධනය කළත් හානියේ වන්දන් නැහැ. මට අදනේ අවශයතාවය තමයි මම මුලින් කිේවා වදේ දේ සභාව තුළ 

දේ කථාව කියලා දේක දකොදහේ හරි ලියලා තිදයනවා නේ මිනිසුන්ට අනාගතදේදී ඉතිහාසය කියන දකොටවත් දේ 

සමුෙකා යට දවච්ච දේ දහොයා ගන්න පුළුවන් කියලා මම විශ්වාස ක නවා. අන්න ඒ නිසා තමයි දදවැනි අ මුණ 

මදේ තිබුණු. ඒ නිසා ගරු සභාෙතිතුමනි, සභාදේ දේෙල ආ ේෂා කිරිම, සමුෙකා ය ගැන අනාගතය ගැන ඉතිහාසය 
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කථා ක නදකොට කියවා බලන්න හා දේ සමහ  මන්ත්රිවරු අද දමොනවාද කියන්දන් කියලා අද අපිට ලියලා 

කියවාගන්න පුළුවන් දවනවා දහටින් ෙස්දසේ. අන්න ඒ සේබන්ධදයන් තමයි මම දේ දයෝජනාව ඉදිරිෙත් කදළේ. 

දමොනවා කළත් ගැටළුවේ නැහැ. මම මදේ කථාව ඒ විදිහට ක නවා. කිසි ගැටළුවේ නැහැ. ඒක අහදගන ඉන්න 

පුළුවන්. මම කියන කථාවල් කවුරුහරි නැහැයි කියලා කියනවා නේ ඕන දකදනකුට මාත් එේක තර්ක ක න්න 

පුළුවන්. විවාද ක න්න පුළුවන්. නීතිය හමුවට යන්න අවස්ථාව තිදයනවා. මම ෙැහැදිලිව කියනවා එදා ොදුේක 

සේබන්ධික ණ කමිටුදේදී උපුල් රූෙසිංහ මන්ත්රිතුමා එදා කිේවා කිසිම දදයේ සමුෙකා යට දවලා නැහැ. 

භාණ්ඩාගා  බිල්ෙත් තිදයනවා කියලා. මම වගකීදමන් කියනවා දේ අද වනවිට දේ සමුෙකා දේ එකම භාණ්ඩාගා  

බිල්ෙතේවත් කිසිම බැදුේක යේ වත් මහ බැංකුදේ නැහැ. ඒක හරියටම ලියලා තියන්න. මට සාේෂි සහිතව ඉදිරිෙත් 

ක න්න පුළුවන්. කිසිම සැකයේ බයේ තියාගන්න ඕන නැහැ. මා ළග ඔප්පු ක න්න සාධක තිදයනවා. මම කියපු 

කථාව මම දකටිදයන් කියන්නේ. දේ තිදයන්දන් සී/ස නැදගනහි  දහේවාගේ දකෝ ළදේ විවිධ දසේවා සමුෙකා  

සමිතිය දේදේ දිනය තිදයන්දන් දේක ගිහින් ඔයාලාදේ සභාෙතිතුමාට කියන්න. සභාෙතිතුමා ආ ේෂා ක න 

පිරිසේ ඉන්නවාදන් නිමල් කළුෙහන මන්ත්රිතුමාලා වදේ. 2016.08.25 දේ තිදයන්දන් නැදගනහි  දහේවාගේ 

දකෝ ළදේ විවිධ  දසේවා සමුෙකා  සමිතිදේ දේ ලියුමට අත්සන් ක ලා තිදයන්දන් වැඩ බලන සමානයාධිකාරි 

ආර්.එස්. කාන්තිලතා යවනවා එන්ට්රස්ට් සිකියුරිටි පුේගලික සමාගමට ඒ අය තමයි ප්රාථමික දවළදෙල නිදයෝජිතයා. 

එන්ට්රස්ට් සිකියුරිටි පුේගලික සමාගම කියන්දන් මහා බැංකුදවන්  භාණ්ඩාගා  බිල්ෙත් හරි දබොන්ස් හරි ගන්නදකොට 

අපිට ගිහින් ඝෘජුව ගන්න බැහැ. ඒක ප්රාථමික ගැණුේකරුදවේ අවශයයි. දේ සමුෙකා දේ 2003 ඉදන් භාණ්ඩාගා  

බිල්ෙත්, දබෝන්ස් අ න් තිදයනවා. අ දගන තිදයන්දන් දසලින්දකෝ ශ්රි ාේ ප්රස්ට් කැපිටල් එන්ට්රස්ට් සිකියුරිටි කියන 

සමාගම හ හා. අවසානදේ අ න් තිදයන්දන් එන්ට්රස්ට් සිකියුරිටි කියන සමාගදමන්. දේ සමාගමට 2016.08.25 

ලියුදේ තිදයනවා වැඩ බලන සාමානයාධිකාරි කාන්තිලතා මහත්මිය භාණ්ඩාගා  බිල්ෙත් සදහා දශේෂ සහතික ලබා 

ගැනීමයි. උපුටා ගැනීම. එදහේමම ලියන්න.   ඔබ ආයතනදේ අෙ සමිතිය නමින් ආදයෝජනය ක  ඇති භාණ්ඩාගා  

බිල්ෙත් වලට අදාල 2014.04.30, 2015.04.30, 2016.04.30 දිනට සහතික ක න ලද දශේෂ සහතික හා මීට දෙ  

එවා ඇති ෙරිදි මහ බැංකුදවන් ලබා දදන දශේෂ සහතික ලබා දදන දමන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි. තවද ආදයෝජනය 

කළ සියළුම භාණ්ඩාගා  බිල්ෙත් දේ වනවිට වස ේ ඉකුත් වී කල් පිරි ඇත. ඒවාට අදාල නව කුවිතාන්සි සහතිකද 

හැකි ඉේමනින් අෙ දවත ලබා දදන දලස දමයින් දන්වමි. දේ සමුෙකා ය යවපු ලිපිය. දේක තිදයනවා අ  

සභාෙතිතුමාදේ අ දගන යන ෆයිල් එදේ. එන්ට්රස්ට් සිකියුරිටි එදකන් එවන ලියුම දේ. එන්ට්රස්ට් සිකියුරිටි 

පී.එල්.සී. සමාගම. දේ සමාගම වහලා 2016.08.25 වන විට දේ සමාගම දහො කමට අහුදවලා වහලා. දේ සමාගම 

දැනට ොලනය ක න්දන් ජාතික ඉතිරිකිරිදේ බැංකුදවන්. ජාතික ඉතිරිකිරිදේ බැංකුදේ ෙත් ක ලා ඉන්නවා දේ 

සේබන්ධදයන් කළමනාකරුදවේ. ඒ කළමනාකාරිත්වය යටදත් සමාගම ොලනය දවන්දන්. එන්ට්රස්ට් සිකියුරිටි 

කියන්දන් මහා බැංකුදේ අනුමත සමාගමේ. ඒ සමාගදේ කළමනාකාරිත්වය උත්ත  ලියනවා. 2016.08.30. 

සාමානයාධිකාරි වැඩ බලන සී/ස නැදගනහි  දහේවාගේ දකෝ ළදේ විවිධ  දසේවා සමුෙකා  සමිතිය - හංවැල්ල. 

භාණ්ඩාගා  බිල්ෙත් සදහා දශේෂ සහතික ලබා ගැනීම. ඉහත කරුණ සේබන්ධදයන් 2016.08.25 දිනැති ලිපිය හා 

බැදේ. එන්ට්රස්ට් සිකියුරිටි පී එල් සී ආයතනය සතුව ඔබ සමිතිය  නමින් කිසිදු ආදයෝජනයේ දනොමැති බව දමයින් 

දන්වා සිටිමි. මීට වඩා මුකුත් දේ සමුෙකා ය ගැන කියන්න ඕන නැහැ. එදහනේ දේ සමුෙකා ය දකොදහොමද සල්ලි 

දදන්දන්. මිලියන 54 ේ දදන්දන් දකොදහොමද. දදන්න විදිහේ නැහැ. අපි දැනදගන කිේදේ. කරුණු ඇතිව කිේදේ. 

ලේෂ 5400 ේ. දකෝටි 53.8 ේ. ලේෂ 5380 ේ දදන්න විදිහේ නැහැ. දේ ජාතික ඉතිරිකිරිදේ බැංකුදේ ඒ ශාඛ්ාදේ 

කියන ලිපිය. දේක දබොරු නේ මහා බැංකුදවන් අහලා බලන්න පුළුවන්. නැත්නේ ජාතික ඉතිරිකිරිදේ බැංකුදවන් 

අහන්න පුළුවන්. තවත් දේ සභාෙතිතුමාලා මිනිස්සු ඉස්ස හ කියනවා නේ අදප් භාණ්ඩාගා  බිල්ෙත් තිදයනවා 

කියලා ඒ කියන්දන් දබොරු. මම කිේවාදන් සතයය දනොදැන එය අසතයයයි කියන්නා දමෝඩයකි. සතයයය දැන දැන 

එය අසතයයයි කියන්නා අෙ ාධකා දයේ කියලා. ඒ නිසා ගරු සභාෙතිතුමනි, තව ඕන්නේ නේ තිදයනවා 

කියන්නේ. මහා බැංකුව නිකුත් ක න වාර්ෂික ප්රකාශ. දේ තිදයන්දන් අවසාන බිල් ෙහ. දේ තිදයන්දන් වාර්ෂික 
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ප්රකාශ. දේ සියල්ල මා සතුව තිදයනවා. දේවා හරි දිග කථා. දැන් ඕන දකදනකුට කථා ක ලා අහන්න පුළුවන් තාම 

මහා බැංකුව වහලා නැහැ. දේදේ තිදයනවා ලංකා සිකියුරිටි  කියලා දේවා කියන්න බැහැ සභාදේ. ෙැය ගාණේ 

යනවා. දේ කාලදේ මම ඔබතුමාට දැන ගන්න කියන්නේ කථා ක නදකොට දතො තුරුත් එකේ කථා ක න්න. මාත් 

එේක තර්ක ක න්න දතො තුරු ඇතිව. මම කියනවා අවසාන කාලදේ දේක ඇවිල්ලා 2015 දදසැේබර් 31 

සාමානයදයන් මහා බැංකුදවන් ප්රාථමික දවළදෙල හ හා සිකියුරිටි ලබා ගත්ත සිකියුරිටි කියන්දන් සාමානයදයන් 

බැදුේක  හා දටසරි බිල්ෙත් වලට. Bones  and  Tesary Bills බැදුේක  හා භාණ්ඩාගා  බිල්ෙත්. දේවාට තමයි 

සිකියුරිටි කියන්දන්. දේ භාණ්ඩාගා  බිල්ෙත් ලබා ගත්තායින් ෙස්දසේ මහා බැංකුදවන් මාස 06 න් 6 ට එවනවා 

statement එකේ. දේ තිදයන්දන් Customer Accounts  Statement එක. දේක ඕන නේ Statement  එකේ 

විදිහටත් ගන්න පුළුවන්. එදහම නැත්නේ ලංකා සිකියු Net Facility එක සමුෙකා දේ ගත්තා නේ Direct  

Internet  හ හා දවසින් දවස  බලන්න පුළුවන්. ලංකා සිකියු කියන්දන් මහා බැංකුදේ  ාජය ණය අංශදේ තිදයන 

එකේ. ෙැය 24 ම වැඩ.  දටලිදෆෝන් නේබ ය දදන්නේ කථා ක ලා අහන්න. දේ දීපු අවසාන වාර්තාව 2015 

දදසැේබර් 31 දිනට. 2014 එකත් මා ළග තිදයනවා. 2014 දේදේ තිබිලා තිදයනවා එකින්දනක කියන්න පුළුවන්. 

දමොනවාද දවලා තිදයන්දන් කියලා. දබොන්ස් LKB  කියන්දන් ලංකා රුපියල් දබොන්ස් කියන එක.  දබොන්ස් තිබිලා 

තිදයනවා 03 ේ. ඒ දබොන්ස් වල ඕන්නේ අංක ලියා ගන්න. Customer Code එක තමයි සමුෙකා දේ දේදේ 

ගහලා තිදයනවා නැදගනහි  දහේවාගේ දකෝ ළදේ විවිධ දසේවා සමුෙකා  සමිතිදේ Customer Code එක 

Z108771000 දබොන්ස් 03 ේ තිබිලා තිදයනවා. ඒ දබොන්ස් 03 කල් පිරිලා 2017 දදසැේබර් 12. ඊට ෙස්දසේ දටසරි 

බිල් 05 ේ තිබිලා තිදයනවා. ඒ දටසරි බිල් 05 ත් නැහැ. දේ දටසරි බිල්ෙත් වල අවසාන ගාණ මිලියන 49 යි. 

දේවාත් නැහැ. එන්ට්රස්ට් සිකියුරිටි සමාගමට දාපු සල්ලි ඒ හ හා දේ සේබන්ධව මහා දලොකු කථාවල් තිදයනවා. දේ 

සභාදේ ඒවා කියන්න බැහැ. දේවාට කවුද වග කියන්න ඕන කියලා. දේකට දමොකේද දවලා තිදයන්දන්. දේ 

එන්ට්රස්ට් සිකියුරිටි එක අ න් දාලා තිදයන සල්ලි භාණ්ඩාගා  බිල්ෙත් අ න් තිදයනවා. 2003 ඉදන් නියම විදිහට 

සමුෙකා දේ භාණ්ඩාගා  බිල්ෙත් දබොන්ස් අ න් තිදයනවා. කිසි ව දේ නැහැ. ඕන දේලාවක මහා බැංකුදේ අනුමත 

ආයතනයක සල්ලි දාන්න දේ අයට අවස ය දීලා තිදයනවා. ඒ අවස ය දීලා තිදයන්දන් දමන්න දේ ෙනදතන්. දේ 

තිදයන්දන් සමුෙකා  ප්රඥප්තිය 1998 අංක 03. දේදේ දෙොඩි ව දේ තිබිලා ඒක 2011 සංදශෝධනය ක ලා 

තිදයනවා. ඒ සංදශෝධනය ක න්න දහේතුවත් ව දේ. ඒක අදප් ෙැත්දත්ම ව දේ. සමුෙකා දේ හිටපු 

දකොමසාරිස්තුමා ව දේ කළා 2010 සමුෙකා  වල තිබුණු සල්ලි ප්රමුඛ් බැංකුදේ දැේමා. ප්රමුඛ් බැංකුව වහලා දැේමා. 

වහාලා දැේමාට ෙස්දසේ එවකට හිටපු සමුෙකා  අමාතයව යා උොලි දකොඩිකා  මැතිතුමාදේ ප්රධානත්වදයන් දේ   

ප්රඥප්තිය සංදශෝධනය ක නවා 2011 අංක 04. දේ සංදශෝධනය ගියා ගැසට් ෙත්රදේ. 41 (1) වගන්තිය කියනවා සෑම 

මුලික සමිතියේම හා එවැනි සමිතියක තැන්ෙත් ලබා දගන ඇති සෑම මුලික දනොවන සමිතියේම සිය අ මුදල් 41 (1) 

වගන්තිදේ විධි විධාන අනුව  ාජය බැංකුවක තැන්ෙත් කළ යුතුයි. එදසේ වුවද ද ජිස්ට්රාර්ව යා කියන්දන් 

දකොමසාරිස්ව යාදේ පුර්ව අනුමැතිය ලිඛිතව ලබාදගන ශ්රිලංකා මහා බැංකුව පිළගත් බැංකුවක දහෝ සමුෙකා  

සංගමයක දහෝ සමුෙකා  සමියක දහෝ සමුෙකා යට අනුබේධ මුලය ආයතනයක තැන්ෙත් කළ හැකියි. මම 

වගකීදමන් කියනවා දේ වගන්තිය කඩලා තිදයන්දන්. දේ වගන්තිය උල්ලංඝනය ක ලා  දේ එන්ට්රස්ට් සිකියුරිටි 

එදේ  ප්රශ්නයේ නැහැ. එහි තිබුණු සල්ලි එන්ට්රස්ට් ලිමිටේ කියන දේ සිකියුරිට් ආයතනදේම තව සමාගමක දාලා 

තිදයනවා. ඒ එන්ට්රස්ට් සිකියුරිටි කියන ආයතනය ඒ සමාගදේ අධයේෂක මණ්ඩලයත් දේ අධයේෂක මණ්ඩලයම 

තමයි. ඒදේ අයිතිකා යා ආසිරි දසනායක හා චානුක  ත්වත්දත්ලා. මහා බැංකුවට කථා ක ලා අහන්න. 

දේදගොල්දලෝ සිකියුරිටි එදේ තිබුණු බිල් දබොන්ස් කල් පිද නදකොට දේ අයදේ අවස ය ඇතිව එදහම අවස යේ 

නැතිව දාන්න බැහැ. කල් පිද න දබොන්ස් වල සල්ලි අ  එන්ට්රස්ට් ලිමිටේ කියන ආයතනදේ තැන්ෙත් ක ලා 

තිදයනවා. දේ මන්ත්රිවරු දදන්නා දැන් මට කියයි. බිල් තිදයනවා. ලියුේ එවලා තිදයනවා. වාර්තා තිදයනවා කියලා 

කියයි. දහොදට බලන්න. අ  එකම අධයේෂක මණ්ඩලයේ ඉන්න දකොට අ  ආයතනදේම. දේ බිල් බැලුවාම 

දත්ද නවා. මම එක බිලක දහේතු සාධක කියන්නේ. 2014.03.27 දවනිදා සවස තුනයි ෙනස් හත ට එක බිල් එකේ  
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Deposit ක නවා. මහා බැංකුදේ.  Deposit ක ලා තත්ෙ  09 කින් ආෙසු ගන්නවා. මහා බැංකුදේ දලොකු 

ප්රශ්නයේ තිබිලා  තිදයනවා ෙහුගිය කාලදේ. තත්ෙ  09 කින් ඒ බිල ආෙහු ගන්නවා. භාණ්ඩාගා  බිල්ෙත් වල වර්ග 

තිදයනවා. මම ඒකයි කිේදේ දලොකු කථාවේ කියලා. භාණ්ඩාගා  බිල්ෙත් වල බිල් වර්ග තුන හත ේ තිදයනවා. ඒ 

බිල් තමයි Tradable Bill තිදයනවා. තව Tradable  Furchasing  Bill  තිදයනවා. තව එකේ තිදයකනවා Non 

Recident.  Recident  Customer. Account Recident Customer. දේ  දට් මිනිසුන්ට විත ේ ගන්න.  දේ 

Tradable Bill අ දගන ඕන දකදනකුට විකුණන්න පුළුවන්. සමහ  බිල් Tradable. CSL කියන්දන් Tradable 

බිල්. CRP බිල් කියන්දන් Tradable දනොවන බිල්. දේවා අ දගන තත්ෙ  ගාදණන් ආෙහු විකුණලා.  දේ සදහා 

දේ අධයේෂක මණ්ඩලය හා හිටපු සභාෙතිතුමා ප්රමුඛ් අධයේෂක මණ්ඩලය අවස යේ දිලා තිදයනවා. අපි දන්නවා 

සමුෙකා දේ අධයේෂක මණ්ඩලය රැස් දවලා තී ණ ගන්නවා. තී ණ ගන්න දකොට ලියනවා මාණ්ඩලික ෙත්රයේ 

කියලා. සමුෙකා දේ හිටපු අය දන්නවා. මාණ්ඩලික ෙත්රයක තමයි ලියන්දන්. ඒ මාණ්ඩලික ෙත්රය ලියන්දන් මුදල් 

තැන්ෙත් ක ලා ලියන්දන් දකොදහොමද ආදයෝජනය ක  කළමනාක ණය කිරිම සදහා එන්ට්රස්ට් ලිේටේ ආයතනදේ 

තැන්ෙත් ක නවා කියලා. මුලින් මුලින් ලියනවා භාණ්ඩාගා  බිල්ෙත් ගන්න කියලා. ෙස්දසේ ලියනවා ආදයෝජනය 

ක  කළමනාක ණය කිරිම සදහා දේ මුදල් එන්ට්රස්ට් ලිමිටේ එදේ තැන්ෙත් ක නවා කියලා. එන්ට්රස්ට් ලිේටේ 

එදේ දාපු සල්ලි ඒ සමාගම මහා බැංකුදේ අනුමත සමාගමේ දනදමයි. දමතන යේකිසි ප්රශ්නයේ තිදයනවා. ගයාන් 

දුමින්ද මන්ත්රිතුමා කිේවා වදේ දේ  දට් ආයතන 35 ක සල්ලි එන්ට්රස්ට් ලිමිටේ එක හ හා එන්ට්රස්ට් සිකියුරිට් 

ආයතනය හ හා මහා බැංකුවට යනවා කියලා අ දගන බිලියන 19 ේ දේ  දට් සල්ල දහො කේ ක ලා තිදයනවා ඒ 

සමාගම. බිලියන 19 ේ. බිලියනයේ කියන්දන් මිලියන  1000 ේ. ඒවදේ 19 ේ දහො කේ ක ලා තිදයනවා ඒ 

සමාගම. ඒ සමාගම FCID එකට අ න් ගිහින් ආසිරි දසනායකලා චානුක  ත්වත්දත්ලා රිමන්ේ ක ලා දැන් දේ 

 දට් නිදහදසේ ඉන්නවා. දේ  දට් මුලය ෙේධතිය නීති ෙේධතිදේ සමහ  නීති තාම ප්රතිසංස්ක ණය දවලා නැහැ. 

සංදශෝධනය දවලා නැහැ. දේ නීති වලට අදාලව කටයුතු ක න්න. දේදේ සමහ  අය කියයි උඹට ගිණුමේවත් 

නැහැ ඇදේ අමාරුව දමොකේද කියලා. එදහම කියනවා මංජුලට ගිණුමකවත් නැහැ අපි දහේවා දතො තුරු දැන 

ගැනීදේ ෙනත යටදත් කියලාත්. මට ගැටළුවේ නැහැ. මම ග්රාමිය බැංකුදේ සල්ලි දාලා නැහැ. ඒක ඇත්ත. නමුත් මම 

ග්රාමිය බැංකුදේ සාමාජිකදයේ. මදේ සාමාජික අංකය 42/1355. ඒ නිසා මට අයිතියේ තිදයනවා මම වගකීදමන් 

දේ දතො තුරු කියන්දන් තමුන්නාන්දසේලාට.  මම මීට වඩා දර්ඝව කථා ක න්න බලාදෙොද ොත්තු දවන්දන් නැහැ. 

කවුරු දයෝජනා සංදශෝධනය කළත් කවුරු කථා කළත් මට අවශය වුදණ් කා ණා 03 යි. එකේ තමයි දේ කරුණු 

ටික දෙොදත් ලියන්න. අදනේ අය කියන කා ණා වලට වගකීදමන් දේ කා ණා සභාව තුළ ප්රකාශ ක වා ගන්න. 

ඒවදේම සභාදේ දේෙල ආ ේෂා ක ගන්න සහ දේ සභාදේ මන්ත්රිවරු දැනුවත් ක න්න. අපි ඉල්ලා සිටින්දන් 

සුසන්ත මන්ත්රිතුමා කිේවා වදේ ආසන්න වශදයන් බිලියනයකට ආසන්න මුදලේ දේ ග්රාමිය බැංකු 24 තැන්ෙත් 

තිදයනවා. බිලියනකට ආසන්න ප්රමාණයක තැන්ෙත් තිදයනවා. දකෝටි 99 ේ දවනවා කියනවා. තාම සමුෙකා ය 

ගණන් බලලා නැහැ. දේ මුදල් දගවන්දන් දකොදහොමද. සභාෙතිතුමා කියනවා දකෝටි 54 ේ අපි මහා බැංකුදේ 

ආදයෝජනය ක ලා තිදයනවා ඒක ලැදබනවා කියලා. ඉතුරු 35 දකෝ කියලා ඇහුවාම ඒක ණයට දීලා තිදයනවා 

කියලා කියනවා.  අද මිනිසස්ු තැන් තැන් වල අස ණ තත්වයට ෙත් දවලා. දේ ග්රාමිය බැංකුදේ සල්ලි දාලා 

තිදයන්දන් සුපිරි මිනිස්සු දනදමයි. වග ග්රාමිය බැංකුව මහා දලොකු බැංකුවේ. ඒදේ තැන්ෙත්කරුවන් 3500 ේ විත  

ඉන්නවා මම දන්න විදහට.  දේ මිනිස්සු වත්දත් කිරි කෙලා අවුරුදු 60 ේ 70 ේ පිරුණාට ෙස්දසේ ඒ ලැබුණු EPF 

එක  ETF  එදකන් ලේෂ 02 ේ 03 ේ දෙොදත් දාදගන ඒදකන් මාසයට රු. 1000 ේ 2000 ේ අ දගන 

දකොදලස්දට්රෝල් වලට  දබ්ත් අ න් ඇවිත් ජීවත් දවන මිනිස්සු ඉන්දන්. දේ මිනිස්සුන්දේ සල්ලි තමයි දේ මිනිස්සු 

නැති ක ලා තිදයන්දන්. වග උතු  ම ණාධා  සමිතිදේ සල්ල තිදයනවා. ම ණ 03 කට දැන් සල්ලි දගවලා නැහැ. 

වග දගොවි සමිතිය, ග්රාම සංවර්ධන සමිතිදේ සල්ලි තිදයනවා. හැදමෝදේම ඔය ප්රශ්න තිදයනවා. අද දේ සභාවට 

ප්රශ්නයේ තිදයනවා. සමහ  ගිවිසුේ අත්සන් ක න්න ආවාම අත්සන් ක න්න බැහැ. ග්රාම සංවර්ධන සමිති වල, 

දගොවි සංවිධාන වල ගිණුේ තිදයන්දන් ග්රාමිය බැංකුදේ. ප්රාදේශිය දල්කේට දවනම ති ණ ගන්න දවලා තිදයනවා. 
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10 % දචේ එක දේ සභාවට ලියා ගන්න බැරුව ඉන්නවා. දේ සියල්ල අවුල් දවලා. අවිස්සාදේල්ල ආසනදේ 

50,000 ේ 60,000 ේ දනදමයි හරියට බැලුදවොත් දේ ග්රාමිය බැංකු 24 ඉන්නවා මුළු අවිස්සාදේල්ල ආසනදේම 

සියලු  මිනිස්සු. දෙොඩි ළමයින්දේ ගිණුේ තිදයනවා උෙන් දවදසේ ඉදන් දාලා. 18 පිරුණාම සල්ලි ගන්න. මහා විශාල 

ගිණුේ ගණනාවේ තිදයනවා දෙොඩි ළමයින්දේ. සිගිති ළමා ගිණුේ හරි දමොනවා හරි කියලා. දේ සල්ලි වලට දමොකද 

ක න්දන්. දේ වැඩිහිටියන්දේ සල්ලි වලට දමොකද ක න්දන්. අද උදේ දවනදකොට සමුෙකා දේ තත්වය දේකයි. 

චන්දන මන්ත්රිතුමාටත් මම කියන්න ඕන අද උදෑසන මට සමුෙකා දේ දසේවකදයේ කථා කළා. මන්ත්රිතුමා මට 

සමුෙකා දේ අත්සන් ක න්න දදන්දන් නැහැ. දේක ගිහින් කියන්න. මම ඕන්නේ නමත් කියන්නේ. තුන්නාන 

ග්රාමිය බැංකුදේ කළමනාකා තුමියට සමුෙකා දේ අත්සන් ක න්න දදන්දන් නැහැ. අද මිනිස්සු දඩයේ ක නවා දේ 

සමුෙකා දේ. වගකීදමන් කියන්දන්. ඒ මනුෂයයා අඩනවා මාත් එේක කථා ක ලා. තුන්නාන ග්රාමිය බැංකුවට ඇය 

ගියාම තුන්නාන ගනුදදනුකරුදවේ ඉන්නවා ලේෂ 15 ක විත  මුදල් දාපු දකදනේ. ඒ ගනුදදනුකරුවා බැංකුවට 

ඇවිත් කියලා එන්න එො ඇසිේ ගහනවා. මදේ සල්ලි මම උඔට දුන්දන් උඹ මට සල්ලි දියන්. දේ සාමානය දදයේ. 

මට අධයේෂක මණ්ඩලය වැඩේ නැහැ මම සල්ලි දුන්දන් උදේ අතට කියලා කියනවා. ඒ ගෑණු දකනාට දදන්න 

විදිහේ නැහැ. ඇසිේ ගහනවා කිේවාම ඒ ගෑණු දකනා වැඩට යන්දන් නැහැ 11 දවනිදා ඉදන් තුන්නාදන් බැංකුවට. 

අධයේෂක මණ්ඩලය දින කිහිෙයේ දමදහේ අත්සන් ක න්න කියලා ඊදේ ඉදන් කියනවා ආයි තුන්නාදන් බැංකුවට 

යන්න කියලා. අ  ගෑණු දකනාට බැංකුවට යන්න පුළුවන්ද. දේවදේ තත්වයේ සමුෙකාදර් තිදයන්දන්. මම දේ 

වගකීදමන් කියන්දන්. අදත් මට කථා ක ලා තිදයනවා මුළු කාර්ය මණ්ඩලයටම එකතු දවලා අධයේෂක 

මණ්ඩලයම එකතු දවලා අද කියනවාලු තුන්නාන බැංකුවට යන්න නැත්නේ වැඩ තහනේ ක නවා කියලා.  දමවැනි 

තත්වයේ බැංකුදේ තිදයන්දන්. අපි බැංකුවද හදන්න ඕන. අපි ෙරිස්සේ දවලා තැන්ෙත්කරුවන්ද ෙරිස්සේ ක න්න 

ඕන කියලා ප්රශ්නයේ. ඒකයි දමහි තත්වය. අද වන විට සමුෙකා ය ආයි ආ ේෂා ක න්න මම දන්න විදිහට ඉතිරි 

දවලා නැහැ. දේ සභාෙතිතුමා දේ අධයේෂක මණ්ඩලය දේවනවිට සාකච්ඡා ක නවා විදශේෂදයන්ම දේශොලන 

අධිකාරිදේ රැකව ණය අ දගන . දේ ඔබලාදේ ආණ්ඩුවදන්. දමොකේ හරි ක නවා. ආණ්ඩුවට ක න්න දදයේ 

නැහැ. 1972 අංක 05 කියන ෙනතින් සමුෙකා  ඇති කළත් 1988  වයවස්ථා සංදශෝධනයත් එේක 13 දවනි  ආණ්ඩු 

ක්රම වයවස්ථා සංදශෝධනදයන්  සමුෙකා  විෂය ෙළාත් සභාවට අයිති විෂයයේ. දැනට සමුෙකා ය ොලනය වන්දන් 

ප්රඥප්තිදයන්. මහා ආණ්ඩුවට දේදේ වගකීමේ නැහැ. වගකීම තිදයන්දන් ෙළාත් සමුෙකා  ආමාතයව යාට. දේ 

ෙළාත ොලනය ක න   ෙළාත් සභාදේ අමාතයවරුන්ට. ෙළාත් සභා මන්ත්රිවරුන්ට. ෙළාත් සභා මන්ත්රිවරු 

තුන්දදදනේ දේ ආසනදේ ඉන්නවා. දේ තුන්දදනාට දේදේ වගකීමේ තිදයනවා. දමොන ෙේෂදේද කියලා 

ප්රශ්නයේ නැහැ. ොලක ෙේෂදේ මන්ත්රිවරුන්ට ඊට වඩා වගකීමේ තිදයනවා. අපි මන්ත්රිවරු 43 දදනා ඇතුළුව අපි 

බල ක න්නට ඕන දේ සමුෙකා දේ සල්ලි ඉේමනට දදන්න කියලා. එදහම නැති වුදණොත් දේක දේශොලනයද. 

අ ක කළාද දේක කළාද කියලා දනදමයි. දකෝටි 93 ේ නැත්නේ දකෝටි 99 ේ බිලියනයේ හරි දේ බල ප්රදේශදේ 

මිනිසුන්දේ සල්ලි. මිනිසුන්ට දේ සල්ලි දුන්දන් නැත්නේ තාමත් මිනිස්සු විශ්වාසදයන් ඉන්නවා මාස 03 න් ෙස්දසේ 

සල්ලි දදයි කියලා. ලබන මාදසේ 08 දවනිදාට මාස 03 ඉව  දවනවා. දේ මාස 03 අවසානදේ සල්ලි දදන්න. මම 

දන්න විදිහට මම දන්දන් නැහැ දේ මන්ත්රිවරු දවන දදයේ දන්නවාද කියලා දැනට දේ සංගමදේ අවසාන 

සාකච්ඡාවේ දහෝ අවසන් ප්රතිඵලයේ නැහැ. ෙහුගිය දවස් වල සාකච්ඡා කළා දකොළඹ දිස්ත්රිේ සංගමයත් එේක මම 

එදේ සාමානයාධිකාරි සනත් ලියනදේ මහත්තයාත් එේක  මම කථා ක ලා ඇහුවා දමොකේද තත්වය කියලා. මුලින් 

ගන්න කැමැත්දතන් හිටියා. දේ වගකීදමන් කියන්දන්. එතුමාට කථා ක ලා අහන්න. මම එදත් කිේවාදන් ඒදේ 

සභාෙති ඉන්දන් අදප් ධේමික මහත්මා. අදප් දකදනේ දනදමයි. සාමානයාධිකාරි ඉන්දන් සනත් ලියනදේ 

මහත්මා. මුලින් දේ සමුෙකා  දේෙල යේ සන්තකදේ තියාදගන නිකේ දේ සංගමයේ දකෝටි ගණන් සල්ලි 

දදන්දන් නැහැ. සමුෙකා ය දකෝටි 25 ේ 30 ේ දාලා දේක ෙවත්වාදගන යන්න  එකගතාවයේ දදන්න සුදානමින් 

හිටියා. දැන් ඒ අය එදහම එකගතාවයකින් නැහැ. දැන් බදලන් කදර් ගහන්න වදේ තමයි සුදානමේ තිදයන්දන්. ඒ 

අය කියනවා දේ සියළු දේෙල අපිට ලිේදවොත් අපි යේ දදයේ ක න්නේ. දේ සියළු දේෙල ලියන්න අධයේෂක 
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මණ්ඩලයට අයිතියේ නැහැ. සමුෙකා  දකොමසාරිස්තුමා දමොකේද ක න ව ද. දමච්ච  ව දේ ක පු අධයේෂක 

මණ්ඩලය තාමත් දේදේ තියාදගන ඉන්නවා. දකොමසාරිස්තුමා දමොකේද මුලින්ම ක න්න ඕන. මම 

දකොමසාරිස්තුමාට දවස් තුන හත ේ කථා ක ලා මම ඇහුවා ඇයි ඔබතුමා තාමත් දේක තියාදගන ඉන්දන් කියලා. 

එතුමාට කථා ක න්න දදයේ නැහැ. දේ 41  වගන්තිය කැඩුවා නේ ඉස්දසල්ලාම ක්රියාමාර්ග ගන්න ඕන අපි 

දනදමයි සමුෙකා  දකොමසාරිස්තුමා. එතුමා තමයි දේ ප්රඥප්තිය ආ ේෂා ක න ෙළදවනි නිලධාරියා. එතුමා තාම 

ක්රියාමාර්ගයේ අ දගන නැහැ. ඇයි දේ දේශොලනය. දේ දේශොලනය දේ ඔේදකෝටම හ ස් දවලා. ඒ නිසා අපි 

වගකීදමන් කියනවා දකොයි දේලාදේ හරි මම හිතන්දන් නීතිය ඉස්ස හට ජනතා විමුේති දෙ මුණ යයි නීතිය 

හමුවට දනොවුණත් ඔවුන් ෙරිේෂණයේ ක න මට්ටමට ගිහින් තිදයනවා. දේ අවිස්සාදේල්ල ආසනදේ 

තැන්ෙත්කරුවන් සුරැකිදේ සංවිධානය අපි හැදුදේ මුලින්ම. ඔය ජනතා විමුේති දෙ මුණ හදන්න කලින් .  එහි 

දල්කේ මම. එහි අනුශාසකවරු සුසන්න රූෙසිංහ හා ජයන්ත  ණවක මැතිතුමන්ලා. ඒදේ භාණ්ඩාගාරික අදප් යසරු 

 ාජෙේෂ මන්ත්රිතුමාදේ අේමා. එතුමියදේ ලේෂ 10 ේ මීදප් බැංකුදේ තිදයනවා. එතුමාට තිදයනවා වගකීමේ 

එතුමිය තමයි එහි භාණ්ඩාගාරික. අපි දේශොලනයේ බැලුදේ නැහැ. සියලු දේශොලන ෙේෂ එකතු ක ලා දේ 

සුරැකිදේ සංවිධානය හැදුවා. එවැනි සංවිධාන 50 ේ හරි හදලා කමේ නැහැ දේ සල්ලි ටික සුරැකලා දදන්න තමයි 

අවශයතාවය තිදයන්දන්. අපි ගැන මිනිස්සු විශ්වාසය තිදයනවා. ඔබලා 43 දදනාම සභාෙතිතුමා ප්රධාන මිනිසුන්දේ 

විශ්වාසයේ තිදයනවා යේ දදයේ හරි ක යි කියලා. ඒ විශ්වාසය ක න්න තමුන්නාන්දසේලා දැනුවත් කිරිම තමයි 

වගකීම වුදණ්. ඒ වගකීම මම ඉෂ්ට කළා කියලා විශ්වාසයේ තිදයනවා. කාටහරි අවශය නේ දේ ඕනෑම දදයේ 

බලන්න මට දදන්න පුළුවන්. බලලා මාත් එේක තර්ක ක න්න පුළුවන්. මීට වඩා අවශය දතො තුරු මම 

සමුෙකා දයන් ඉල්ලුවා අදප් කළමනාකා තුමියදගන්. මට සමුෙකා දේ අ  මාණ්ඩලික ෙත්රය දදන්න කියලා. 

එතුමිය මට ලියුමේ එේවාලු මම ඊදේ කථා කළාම ඒක දදන්න විදිහේ නැහැ කියලා. දතො තුරු දැන ගැනීදේ ෙනත 

යටදත්   ඒවා දදන්න ඕන. ඒවා දදන්දනත් නැහැ. අද සමුෙකා ය ෙත් දවලා තිදයන තත්වය ලැේඡා හිදතනවා 

කියන දේවල්. අපි ඒවා කියන්න යන්දන නැහැ. අදත් උදේ දසේවකදයේ කථා ක ලා කියනවා විලි ලැේඡ නැති 

වැඩේ අදත් සමුෙකා දේ දවලා තිදයනවා කියලා දසේවකදයෝ තුන්දදදනේ සභාෙතිතුමා දකොදහද අ න් ගියා 

කියලා. මම නේ ටිකේ ලියා ගත්තා. මම ඕන නේ ඒවා කියන්න පුළුවන්. නේ ටික තිදයනවා. මම කියන්දන් නැහැ. 

දේ දසේවකදයෝ තුන්දදනා උදේ දකොදහේද එකේ ගිදේ කියලා සභාෙතිතුමාදගන් අහන්න චන්දන කළුෙහන 

මන්ත්රිතුමා. එතුමාට ඡන්දය කාලදේ උදේ කදළේ එතුමාදන්. දේක දේශොලන වශදයන් ආ ේෂා ක න්න යන්න 

එො. දේක මහා දලොකු දේදජනක තත්වේ. අවිස්සාදේල්ල ආසනදේ බිලියනයේ කියන්දන් මහා විශාල මුදලේ. 

මිලියන 1000 ේ.  මිලියන 1000 ේ අහිංසක මිනිසුන්දේ සල්ලි. තැන්ෙතු ආ ගිය අතේ නැතිව තිදයනවා. දේ සල්ලි 

දගවා ගන්න බැරුව තිදයනවා. චන්දන මන්ත්රිතුමා කිේවා වදේ දේ දයෝජනාදවන් කියදවන ෙරිදි දමතන්ට 

දගනත් දේෙල සේබන්ධදයන් විත ේ දනදමයි දේ මුදල් වලට ක න්දන් දමොකේද කියලා සාකච්ඡාවේ කැදවලා 

අපි මහජන නිදයෝජිතදයෝ. දකොදහොම හරි අපි ඡන්දදන් ආපු හරි ෙත් ක පු හරි මහජන නිදයෝජිතදයෝදන්. දිනපු අය 

ක න්දන් නැතිනේ ෙත් ක පු අය ක න්න එෙැයි. අපිට වගකීමේ තිදයනවා දේ සේබන්ධදයන් කටයුතු ක න්න. 

අපි ඒ වගකීම ඉටු ක න්නයි සුදානේ දවන්දන්. අ  සාකච්ඡාව දේ සභාදේ ක න්න චන්දන මන්ත්රිතුමා කිේවා වදේ. 

අදප් දේෙල ගන්න ඕන් නැත්තේ දේෙල ටික තියා ගන්න. අදන් සල්ලි ටික දගවන්න කියලා කියන තත්වයට එන්න 

හරි දේ සභාව එන්න කියන ඉල්ලිම ක මින් ජනතා විමුේති දෙ මුදණ් ක්රියාකලාෙය අපි දැකලා ති දයනවා. ඒවා 

කියන්දන් නැහැ දේ සභාව ඇතුදළේ දජ්.වී.පී මන්ත්රිවරු ක පු දේවල් අපි දන්නවා. අවසාන දමොදහොත දවනකේ 

ඉදන් දේ සියල්ල ොවා දුන් මන්ත්රිවරුත් ඉදලා තිදයනවා. අපි ඔේදකොම දන්නවා.  අපි දැකපු දේවල් කියන්දන්. ඒක 

ආයි කථා ක න්න දදයේ නැහැ. ඒ නිසා අපි ජනතා විමුේති දෙ මුදණ් ක්රියාකලාෙයත් දන්නවා කියන එකත් ප්රකාශ 

ක මින් කවුරු දමොනවා කිේවත් මිනිස්සු දවනුදවන් ක න්න ඕන දේවල් අපි ක නවා අපි ඒ දවනුදවන්  කැෙ 

දවනවා කියමින් මම නිහඩ දවනවා. දබොදහොම ස්තුතියි.  

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි නිමල් යසසිරි කළුෙහන මැතිතුමා   
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ගරු සභාෙතිතුමනි, ඇත්ත වශදයන්ම අද අපිට කථා ක න්න දවලා තිදයන්දන් ෙළාත් සභා විෂයේ ගැන. ඒ වුණත් 

අදප් ෙළාදත් අදප් ජනතාවදේ සිතුේ ෙැතුේ දත්රුේ ගත්ත සමුෙකා ය හදුනා ගත්ත කණ්ඩායමේ හැටියට 

ඔබතුමාලා වදේම අපිත් ඒ ජනතාවත් එේක කටයුතු ක මින් දේ ප්රශ්දනන් දගොඩ එන්න දගලන දමොදහොතක තමයි 

තමුන්නාන්දසේලා මම දවසේ උදේ එනදකොට මදේ කදේ වදට් දෙෝස්ටර් ගහලා තිදයනවා දෙොදහොට්ටුදේ දකෝටි  

54 ේ විනාශ ක ලා කියලා. මට බැලුවා මට දහද න් මදග මන්ත්රිවරු ගහලාද කියලා. හැම තැනම දවන්දන් මහා 

ආණ්ඩුව ගත්තාම මිලියන ගණන් ගහනවා. මම බැලුවා මට දහොද න් අදප් කට්ටියත් ගහලාද කියලා. මම ඔය 

සමුෙකා යට ගිහින් තිදයන්දන් දවස් 02 යි.  ඔබතුමා කිේවා වදේ දමතන දේශොලන ෙලි ගැනීමේ තිදයනවා. 

දමතන දෙොදහොට්ටුදේ කණ්ඩායේ මම හිතන්දන් නැහැ දෙොදහොට්ටුදේ කණ්ඩායමේ දමතන ඉන්නවා කියලා. 

දමොකද ලංකාදේම දෙොදහොට්ටුදේ මන්ත්රිවරු ඉන්නවා නේ ප්රාදේශිය සභාදේ මන්ත්රිවරු විත යි. ෙළාත් සභාදේ 

දෙොදහොට්ටුදේ මන්ත්රිවරු නැහැ. ොර්ලිදේන්තුදේ නැහැ. එදහනේ විනාශකාරි කටයුතු වලට අපි සේබන්ධ දවලාද. 

මම දහොයලා බැලුවා එදහම අදප් සේබන්ධයේ නැහැ. ගරු මන්ත්රිතුමා ඔබතුමාලා තමයි දකොළ ොට අකුරින් ගහලා 

තිදයන්දන් දෙොදහොට්ටුව ෙනස් හත  දකෝටියේ විනාශ කළා කියලා. ඒක ප්රශ්නයේ දනදමයි. අදප් ගරු හිතවත් 

මිත්ර සභාෙතිතුමා තමයි ඇත්ත වශදයන්ම ඔබ කියනවා වදේ මදේ හිතවත් මිත්රයා කවදාවත් අපි කියලා තිදයනවාද 

කාදේවත් මුදල් ලබා ගන්න කියලා. මම කවදාවත් මදේ දේශොලන ජිවිතදේදී මම සත ෙහේවත් කාදගන්වත් 

අ දගන දේශොලනය ක පු මිනිදහේ දනදමයි. මට මහා දලොකු සල්ලියේ ගිදයත් නැහැ. මහා දලොකුවට වැඩ 

කදළත් නැහැ. ජනතාව   විසින් තමයි මාව ෙත් ක ලා එේදේ. ඒ දකොදහොම දවතත් මට හිතුණා දේ සේබන්ධව ගරු 

සභාෙතිතුමාත් එේක කථා ක ලා දේ බැංකුවට ග්රාමිය බැංකු ෙේධතියට දමොකේද දවලා තිදයන්දන් කියලා දහොයලා 

බලන්න. ඔබතුමාට වදේ බැරෑරුේ විදිහට  ලිපි දල්ඛ්න දනොලැබුණත් අපි ඔවුන් සමග කථා ක ලා ඒ පිටෙත් බලලා 

යේ සහතිකයේ අදප් ඔළුවට ගත්තා දමතන කුමේ දහෝ සිදු දවලා තිදයනවා කියලා. එදහම නේ ඒ සිදු දවලා 

තිදයන අය දැන් අ න් ගිහිල්ලා FCID එදකන් අ න් ගිහින් කට උත්ත  අ දගන රිමන්ේ ක ලා මම එකින්දනක 

ෙහදන්නේ. දැන් ඇෙ පිට ඉන්නවා. මුලින්ම 1998, 1999 වදේ තමයි  ාමනාදන් කියන දකොමසාරිස්ව යා අ  

මහජන බැංකුදේ දැමීමට තිදයන මුදල් එන්ටා ලිමිටේ කියන ආයතනයට දාන්න සලස්වන්දන්. දාන්න දහේතුව තමයි 

දැන් දේ ග්රාමිය බැංකු ෙේධතිය තුළ ලැදබන මුදල් ඒවා ලැබිදමන් ෙවතින විට යේ දකදනේ ඒ මුදල් නැවත 

දනොගන්නා නේ ණය දහෝ කුමන ආකා යට හරි මුදල් ලබා  දනොගැනීම තුළන් අදප් ග්රාමිය බැංකු ෙේධතියට දේ 

සල්ලි විකුණලා මුදල් ක න්න ඕන. ජනතාවට නැවත විකිණිමේ ක න්න ඕන. ඒ නිසා ඔවුන් සමහ  ප්රදේශ වල 

තිදයන බැංකු ෙේධති තුළන් ලී බඩු වැනි භාණ්ඩ වදේ දේවල් අදලවි කිරිම, ඉදලේදට්රොනිේ භාණ්ඩ වදේ දේවල් 

අදලවි කිරිම, දෆෝන් වදේ දේවල් අදලවි කිරිම මගින් ඒ මුදල් නැවත දෙොලියේ ලබා ගැනීම සදහා දෙොළඹවනවා. 

නැති මුදල් අතිරිේතයේ වශදයන් ආවාට ෙස්දසේ ඒ මුදල් මහා භාණ්ඩාගා දේ තැන්ෙත් ක ලා ඒ දෙොලිදයන් දේ 

කටයුතු ක දගන යන්න. ඒක තමයි System එක. දේ බැදුේක  සේබන්ධව අවස්ථා 05 කදී සුරැකුේෙත් නියමිත 

ක්රමදේදයට මහා බැංකුදේ නිල මද්රාව පිට ලිපි දල්ඛ්න තිදයනවා දේ ෙස් දවනි වතාවත් ලබා දීම සේබන්ධදයන්. 

ඒවදේම දේ දෙොලි අනුොතයට මුදල් තැන්ෙත් ක නදකොට අධයේෂ මහණ්ඩලය විත ේ දනදමයි ඒ නිදයෝජිතදයෝ 

ඒවදේම ඒ සමුෙකා  මණ්ඩල වල ඉන්න ඒ නිලධාරින් දහොයලා බලනවා දේ අදයෝජනය ක න්න පුළුවන් 

සමාගමේද කියලා. එවැනි ආදයෝජනය ක න්න පුළුවන් සමාගේ 14 ේ දේ මහා බැංකුව විසින් ඉදිරිෙත් ක ලා 

තිදයනවා. අපිට ගන්න පුළුවන් දහොද දෙොලි අනුොතිකයේ තිදයන බැංකුව තමයි ඒ කළමනාක ණය විසින් 

දයෝජනා ක ලා ඒ මහා සභාවට අධයේෂක මණ්ඩලයට දයොමු ක නවා. අධයේෂක මණ්ඩලය ෙමණේ දනදමයි ඒ 

දකොමසාරිස්තුමාදේ නිදයෝජිතදයේ සමග තමයි මහා බැංකුවට ඒ සමාගම හ හා යවන්දන්. 2005 අන්තිමට ලැබිලා 

තිදයනවා 2005 වනදතේ රු. එේදකෝටි  තිස් හය ලේෂයේ ෙමණ මුදලේ ලැබිලා තිදයනවා. ඉන් ෙසු දේක 

නවත්වලා තිදයනවා. වර්තමාන ගරු සභාෙතිතුමා විසින් නැවත නැවත බැංකුවට ලිපි දල්ඛ්න යවමින් තමන්දේ මුදල් 

ලබා ගන්න කටයුතු ක නවා. ඒවදේම අන්තිමට 2010.10.20 දකොළඹ අෙ ාධ ෙරිේෂණ දදොර්තදේන්තුවට ඔවුන් 

දයොමු ක නවා. සී/ස නැදගනහි  දහේවාගේ දකෝ ළදේ විවිධ දසේවා සමුෙකා  සමිතිදේ මුදල් ලැබී නැති නිසා 
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එන්ත  වාසි යවනවා. අෙ ාධ ෙරිේෂණ දදොර්තදේන්තුවට ලබා දිදේ ලිපි යවනවා. අපි ළග ඒ ලිපි තිදයනවා.  

FCID ආයතනය  මගින් ෙරිේෂණයේ ෙවත්වනවා. 2016 ජනවාරි මාදසේ 12 වදේ දිනක. හිටපු මහා බැංකු අධිෙති 

අර්ජුන මදහේන්දන් ෙැමිණිල්ලේ ඉදිරිෙත් ක නවා ශ්රිලංකාදේ බැංකුදවන් රු. බිලියන 12 ේ වංචා ක ලා තිදයනවා 

කියලා. දේ වංචාවට ආයතන 350 ේ සේබන්ධ ක දගන තිදයනවා. දමහි ප්රධාන ආයතන ලංකා විදුලි බල 

මණ්ඩලදයන් රු. දකෝටි 258 ේ, මහා බැංකුදේ උෙ ආයතන වලින් දකෝටි 198 ේ, හැටන් නැෂනල් බැංකුව, , 

ඇන්තනී කේෙැනිය, ඇතන්ස් ලයින් වදේ ආයතන වලින් මහා ෙරිමාණදයන් දකෝටි ගණන් එන්ට්රාස් ආයතනය ලබා 

දගන ඒවා සාවදය ෙරිහ ණය කිරිම තුළන් FCID එක ෙරිේෂණ ක ලා දකොටුව ම දහේස්ත්රාත් අධික ණයට ඉදිරිෙත් 

ක ලා  එන්ට්රස් සිකියුරිටි අධයේෂක මණ්ඩලය ඇෙ මත මුදා හැ ලා තිදයනවා. ඒ ලිපියත් මා ළග තිදයනවා FCID 

එක සිදු ක පු ෙරිේෂණ වල වාර්තාවන්. දේ බැංකුව ඊළග ට ජාතික ඉතිරිකිරිදේ බැංකුවට අ  ඔබතුමා කිේවා වදේ 

එන්ට්රාස් ආයතනය ෙව ලා මහ බැංකුදවන්. බැංකුවට ෙැවරීමට ප්රථම දේ.පී.එන්.ජී ලංකාදේ තිදයන ඉහළම 

විගණන වයාො  ආයතනය නාගලිංගේ යන අයදගන් සේබන්ධ විගණනයේ ක ලා ෙරිේෂණයේ ක ලා බිල්ෙත් 05 

ේ යටදත් රු. දකෝටි 5,450,836.80 ේ තිදයන බවට විගණන වාර්තාවේ එවලා තිදයනවා. ඒ වාර්තාව අපි ළග 

තිදයනවා. දමන්න දේ විදිහට තමයි දේ කටයුතු සිදු ක ලා තිදයන්දන්. ජනතාවදේ මුදල් ලබා ගැනීම සදහා ප්රශ්න 

ඇති දවනවා. ඒ අවස්ථාදේදී 2017 ඔේදතෝේබර් මාදසේ  අනතුරුට ලේ වුණු ගනුදදනුකරුවන් මහා බැංකුව විසින් 

කැදවනවා. සාකච්ඡාවේ ෙවත්වලා මහා බැංකුදේ අනුග්රහය ඇතිව ආයතන 04 ේ විදුලි බල මණ්ඩලය ඇතුළුව 

ආයතන 350 ේ කැදවලා යේ ව දේ සිදු දවලා තිදයනවා දේ තත්වයට ගිදයොත් දේ වාර්තාවන් නැවත බැදුේක  

සේබන්ධව ජනතාව මහා විශාල අවිශ්වාසයේ ඇති දවනවා. ඒ නිසා ප්රතිෙත්තිමය තීන්දුවේ ලබා ගන්නවා. දේ 50% 

ේ දේ නැති වුණු මුදලේ ලබා දදන්න. 2018 ලිපියේ එවනවා මහ බැංකුව විසින් ධනතිකව සැලසුේ ක ලා 

තිදයනවා දගවිේ  සැලසුේ සදහා අදාල ආයතන වලට දයොමු ක ලා තිදයනවා. කැබිනට් මණ්ඩලයට දැන් ඒ අවස  

ෙත්රය දයොමු ක ලා තිදයනවා. ඒ ලිපිය තිදයනවා. ඔබතුමා හිනාදවන්දන් මම දබොරු කියනවා දනදමයි. අපි ළග 

ඒවා තිදයනවා. දකොළඹ දිස්ත්රිේ බැංකු සංගමයට ගරු සභාෙතිතුමා සහ අධයේෂක මණ්ඩලය ගිහින් ඒකාබේධ දවලා 

බැංකු 24 ම ෙව ලා දකෝටි 98 ටම ඒ සුරැකුේෙත් දකෝටි 98 ම නැවත ලබා දීලා දේ ප්රශ්නය නි ාක ණය ක  

ගනිමින් සාකච්ඡා ෙවත්වමින් හිටියා. සමුෙකා දේ යේ දදයේ ලබා දදන්න නේ සමුෙකා  යේ දේෙලේ ෙව ා ගන්න 

ඕදන් ණයේ දදන්න නැතිව නිකන් දේ දසේ ම ගන්න බැහැදන්. ණයේ දදන්න දේෙලේ ෙව ා ගන්න ඉන්නදකොට 

ඔබතුමා කියනවා ඔබතුමා ඉන්න යන්න එො. ඔබතුමා දනදමයි සභාෙතිතුමාට කියන්දන් චන්දන කළු ෙහනට කිේව 

නිසා කියන්දන්. මම එදහම ගත්තා දනදමයි. ඔබතුමා තමයි දේදේ වගකිවයුත්තා ඔබතුමා කියනවා දේක ගන්න 

එො අ  කිේවාදන් දදන්දනේ ඉන්නවා කිේවා යහළුදවෝ. දේක ගන්න එො බ ෙතල මුලය වංචාවේ දවලා 

තිදයනවා අධයේෂක මණ්ඩලය වග කියන්න ඕන. දිස්ත්රිේ බැංකු සංගමයට ගත්දතොත් ඔබලාත් ව දට අහු දවයි 

කියලා දමතුමා ලිපියේ ලියනවා  දැන් හරිදන් වැදේ. දෙත්සමේ. දේ ජනතාව දවනුදවන් අදන් ජනතාවට දේ 

සල්ලි ටික අ දගන දදන්න කියපු මිනිස්සු දෙත්සමේ ගහනවා දදන්න එො කියලා. හි  කළා. බළලා මල්ලදලන් 

ෙනිනවා. දැන් අධයේෂක මණ්ඩලය හි වුණාදන්. දැන් දේක නවත්වලා තිදයන්දන් දමතුමා. දමතුමාලාදේ 

සංවිධානදයන්. දගයේ හරි දමොකේ හරි විකුණලා සල්ලි දදන්න ඕන. දැන් ඒ අය දේක නවත්වලා තිදයනවා 

ඇත්තේද කියලා දහොයන්න. දැන් විගණනය ක දගන යනවා. ඒක අපි ෙසුවට ගනිමු. ඊළගට තුන්දවනි එක 

තිදයනවා. එන්ට්රාස් සිකියුරිට් සමාගම කියන එක සමාගේ 10 ේ ඇතුදළේ හදාදගන තිදයනවා. බිලියන 12 කට එහා 

ෙැත්ත ගහපු  නිල් මහත්තයලා ගහපු මහා බැංකු එක. ඒදකන් තිදයන්දන් දකොටස් ක ලා අ දගන ඒ සමාගේ වලට 

ඇදපු එක තමයි. ඒවදේම රිදකෝ කියන ක්රමය අනුමත ක ලා භාණ්ඩාගා  බිල්ෙත් වල තිදයන සමාගමට දකෝටි 

1000 ේ තැන්ෙත් ක ලා තිදයනවාලු. 3000 ේ ගන්න පුළුවන් ණය. ඒ ක්රමය යටදත් සමාගමට ඇදලා තිදයනවා 10 

ේ ද ජිස්ටර් ක ලා ඒකට තමයි මහින්ද මහත්තයා ඡන්දය කාදල් ගත්තායි කියලා දේ අය ගහදගන යන්දන්. ඒවා 

අපිට අදාල නැහැ. දමහි අධයේෂක මණ්ඩලයවත් සභාෙතිතුමාවත් අපිට රැකීමට අවශය නැහැ. ඔවුන් දේදකන් 

දකොමිස් ගහලා තිදයනවා නේ දමොනවා හරි ක ලා තිදයනවා නේ දහො කේ ක ලා තිදයනවා නේ දඩුවේ දදන්න. 
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හැබැයි දේදේ වැ දි ක පු අය දැන් අල්ලදගන ඒදගොල්දලෝ දැන් රිමන්ේ ක ලා කට උත්ත  අ න් තිදයනවා. දේක 

සමුෙකා ය දනොදැනුවත්ව කළා නේ විදුලි බල මණ්ඩලය දකෝටි 258 ේ අහු දවන්දන් නැහැදන්. මහා බැංකුදේ උෙ 

ආයතන මම හිතන්දන් ලංකා බැංකුව දකෝටි 198 කට අහු දවන්දන් නැහැදන්. දේක දේ  දට් තිදයන බැංකු 

ෙේධතියේ. අපි සල්ලි දාන දකොට තමයි ඒවායින් අපිට ලැදබන්දන්. දකොතන හරි සිදුවීමේ සිදු දවලා තිදයනවා. 

වර්තමාන අධයේෂක මණ්ඩලය දගලනවා ජනතාවට දේ සල්ලි අ දගන දදන්න. දමතුමා ඊළගට සිවිල් නඩුවේ 

දානවා. මුලය ප්රශ්නයේ නිසා දකොළඹ වාණිඡ අධික ණදේ නඩුවේ දානවා. එන්ට්රාස් සිකියුරිටි සමාගමට සහ ජාතික 

ඉතිරිකිරිදේ බැංකුව ෙවත්වාදගන යන්දන්. ඒ දදකටම දාලා තිදයනවා. මහා බැංකුවට දැේදේ  නැහැ 50 % ේ ලබා 

දදනවා කියලා නීතිමය  ාමුව සකසලා තිදයන නිසා. ඒ ගැන බලාදගන ඉන්නවා. අපිට සුභවාදි ෙැත්තේ දප්නවා 

ලැදබයි කියන එක. මිනිසස්ු අවුස්සලා දෙොලිසි ගිහින් නඩු දානවා දවනුවට අපි බලන්දන් සභාෙතිතුමා හා  

අධයේෂක මණ්ඩලය එේක එකතු දවලා ඒ ම ණාධා  සමිති, මංගල අවස්ථා වලදී ඒ අය කටයුතු ක දගන 

දකොදහොම හරි මුදල් ටික දීලා දේ සමුෙකා ය නගා සිටුවීම සදහා සහදයෝගය ලබා දීම නැතුව ඒදේ ඉඩ කඩේ ටික 

අ දගන ඒ මිනිස්සු තවත් වට්ටලා විනාශ ක න්න දනදමයි. දකොයි අයියා ගත්තත් ඔය ටික තමයි. දේ 

දේශොලනීක ණය ක න්න එො. මම දවස් 02 යි ගිහින් තිදයන්දන්. මම සේබන්ධ දවලා ඉන්දන් මිනිස්සු නිසා 

මිසේ සල්ලි මත මම සේබන්ධ  දවලා නැහැ. ඔබතුමා කියනවා නේ දකෝටි 98 ේ දදන්න තිදයනවා කියලා. මිනිස්සු 

දකෝටි 38 යි මම හිතන්දන් මිනිස්සු ඉල්ලන්දන්. 50% ලැබුදණොත් අපිට දේක නි ාක ණය ක දගන ගමනේ 

යන්න පුළුවන්. දේවා වට්ටන්න පුළුවන් ආයතන දනදමයි. වට්ටන්දන් නැතිව අපි රැක ගනිමු අපි සියළුදදනාම එකතු 

දවලා දේක දගොඩ නගිමු කියන ෙ මාර්ථය ඇතිව මම නිහඩ දවනවා. දබොදහොම ස්තුතියි. 

 ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ මැතිතුමා   

ගරු සභාෙතිතුමනි, එේත ා යුගයක ස්වර්ණමය වයාො යේ හැටියට දේ  දට්  ආ ේබ දවලා සමුෙකා  වයාො ය 

කටයුතු කල අවධිදේ දේ ප්රදේශදේ ජනතාවට වග කියන විවිධ දසේවා සමුෙකා  සමිතිය හැටියට නැදගනහි  

දහේවාගේ දකෝ ළදේ විවිධ දසේවා සමුෙකා  සමිතිය තුළ වර්තමානදේ දේ ඇති දවලා තිදයන තත්වයත් එේක අද 

දේ සභාවට ආපු දයෝජනාව හමුදේ යේ කිසි වචන කිහිෙයේ එකතු කල යුතුයි කියන හැගිදමන් යුතුවයි නැගි හිටිදේ. 

අපි මුලින්ම කල්ෙනා ක ලා බලන්න ඕන දේ සමුෙකා  සමිතිදේ සාමාජිකයින් හැටියට ඉන්දන් කවුද කියන එක. 

දමොකද අපි දේ ප්රාදේශිය සභා බල ප්රදේශදේ ඒවදේම සීතාවකපු  නග  සභා බල ප්රදේශදේ ජීවත් වන ජනතාවම 

තමයි දේ සමුෙකා  වයාො දේ සාමාජිකයින් හැටියට අද වන විට 62158 ක  සාමාජිකයින් සංඛ්යාවේ සමුෙකා ය 

තුල සාමාජිකයින් හැටියට කටයුතු ක නවා. ඒ තුල සාමාජික ගිණුේ 16510 ේ තිදයන දකොට දේ ප්රදේශය තුළ 

තිදයන ග්රාම දසේවා වසේ 90 තුළ පිහිටලා තිදයන ස්දේච්ඡා සංවිධාන 18749 ක ගිණුේ දේ ග්රාමිය බැංකු වයාො ය 

තුළ ඇති දවලා තිදයනවා. ඒ නිසා අපි දකිනවා සාමාජික ඉතිරිකිරිදේ තැන්ෙත් දකෝටි 136 ේ දේ තුල තිදයන 

දකොට දේ ප්රදේශදේ තිදයන ස්දේච්ඡා සංවිධාන වල මුදල් තිස් හත  දකෝටි තිස් හය ලේෂ ෙනස් නම දහස් තුන්සිය 

ෙනස් අටක  මුදලේ දේ සමිතිදේ තිදයනවා. ඒ නිසා මම කලින් කියපු ගාණත් නිවැ දි විය යුතුයි දහතුන් දකෝටි හැට 

හත් ලේෂ  හතලිස් දදදහස්  තුන්සිය අසූවක සාමාජික තැන්ෙත් තමයි තිදයන්දන්. දේ සියළු මුදල් අපි කථා 

ක නදකොට සාමාජිකයින්දේ මුදල්වලට වදේම දේ ප්රදේශදේ ඉන්න අදනකුත් ජනතාවත් දේ සමුෙකා  වයාො ය 

ග්රාමිය බැංකුව හ හා දේ ස්දේච්ඡා සංවිධාන හ හා දේ දගොඩට වැටිලා තිදයනවා. ඒ නිසා අපි සියළුදදනාටම 

වගකීමේ තිදයනවා දේ වයාො ය වට්ටන්දන් නැතිව දේ වයාො ය ආ ේෂා ක ලා දේ ගමන දමතනින් ඈව  

ක න්දන් නැතිව දේ වයාො ය රැකදගන දකදසේද දේ ජනතාව සු ේෂිත ක න ගමනට අපි එකතු දවන්දන් කියලා. 

ඒ නිසා තමයි ගරු සභාෙතිතුමනි, දේ සංදශෝධන දයෝජනාව දේන්නට කලින් අදප් මංජුල මන්ත්රිතුමා දගනාපු 

දයෝජනාදේ අන්තර්ගත වුණු කරුණුත් එේක ඒ දයෝජනාදේ අන්තර්ගත දවලා තිබුදණ් අදප් දකොටස ගලවාදගන 

දේදකන් ප්රාදේශිය සභාව ඉවත් ක දගන සමුෙකා යට ඕන දදයේ දවච්චදදන් කියනවා වදේ අදහසේ.  ගරු 

මංජුල වී ත්න මන්ත්රිතුමනි, අපි විරුේධ දවන්දන් අපි දකොතනකවත් දේ වයාො ය තුල යේ දකදනේදගන් 

අඩුොඩුවේ දවලා තිදයනවා නේ දමය ොලනය ක පු වර්තමාන අධයේෂක මණ්ඩලය තුළ යේ ව දේ දවලා 
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තිදයනවා නේ අපි ඒක නිවැ දි ක න්නට යන්දන් නැහැ. අපි වගකීදමන් කියනවා ව දේ ක ලා තිදයනවා නේ 

ඔවුන්ට දඩුවේ දිය යුතුයි කියන මකතදේ ෙැහැදිලිව ඉන්නවා. නමුත් දේ තුල අපි අදප් දකොටස දබ් දගන දේ අදප් 

ප්රදේශදේ ජීවත් වන ජනතාවදේ බඩට ගහන්න ඕන නැහැ කියන දයෝජනාවත් එකේයි අපි තමුන්නානදසේ දගනාපු 

දයෝජනාවට විරුේධ දවලා ඒ සංදශෝධන දයෝජනාවට ෙේෂව ඡන්දය දුන්දන්. දේවනවිට දමම කා ණය සේබන්ධව 

දකොටුව මදහේස්ත්රාත් අධික ණයදේ නඩු අංක බී 29016 යටදත් නඩුවේ විභාග දවනවා. ඒ තුළ දැන් යේ කිසි 

අදිය කට ෙැමිණිලා තිදයනවා ඉදිරි ක්රියාමාර්ග ගන්නා ආකා ය පිළබදව. ඒ පිළබදවත් විමසිලිමත්ව කටයුතු 

ක න්න අවශයයයි කියලා අපි කියනවා. 1956  ජදේ ආහා  හා සමුෙකා  අමාතයව යා හැටියට පිලිප් ගුණවර්ධන 

මැතිතුමා එදා මහජන බැංකු ෙනත දගනත් මහජන බැංකුව ස්ථාපිත ක නදකොට විවිධ දසේවා සමුෙකා  ෙනත ඇති 

ක ලා විවිධ දසේවා සමුෙකා  සමිති හ හා දේ ග්රාමිය බැංකු ඇති කදළේ මහජන බැංකුදේ ප්රාථමික ගිණුේ ආ ේභ 

ක න්න. නමුත් 1977 න් ෙස්දසේ දේ  දට් විවෘත ආර්ථිකයත් එේක ග්රාමිය බැංකු වලට ඒ තිබුණු බැදීම ඉවත් ක ලා   

ග්රාමිය බැංකුව අධිේෂණය ක න මට්ටම ෙහළට ඇදලා දාලා දේ වයාො ය ගමන් මග පිළබදව නිසි ඇගයීමේ කදළේ 

නැහැ. එතනින් ෙස්දසේ ෙත්වුණු කුමන  ජයේ වුණත් ඒ සේබන්ධව අවශය නිසි පියව  ගත්දත් නැහැ කියන එක අපි 

කියනවා. අද සියළුදදනාදේම වගකීම දවලා තිදයන්දන් එදා ඒ ආ ේභ ක පු වයාො ය අදටත් අදප් ගේ වල 

ජනතාව විශාල වශදයන් විශ්වාසය තබලා කටයුතු ක පු ග්රාමිය බැංකුව ආ ේෂා ක ලා ඔවුනුත් ආ ේෂා ක ලා 

සමිතියත් අ ේෂා ක ලා ඉදිරියට යන ගමනකට එන්න. දේ ප්රශ්න ගත ගනුදදනුව සේබන්ධව අපි විමසා බැලීදේදී  

අපිට දැන ගන්නට ලැබුදණ්   දේ සමාගම 2009 මාර්තු 26 දවනිදාට දෙ  ෙැවතිලා තිදයන්දන් දසලින්දකෝ 

දසයිලාන් කියන ආයතනය යටදත්. නමුත් දසලින්දකෝ ආයතනය දේ  දට් පුළුල් නමේ දිනාදගන ඉන්න අතදර් 

එහි කඩා වැටීමත් එේක ඔවුන් දේ ආයතනදේ නම දවනස් ක නවා 2009 මාර්තු 26 දවනිදා එන්ට්රිස් සිකියුරිටිස් 

පී.එල්.සී  පුේගලික සමාගම කියලා. එදා දේ සමාගම ෙළදවනි ව ට දනදමයි කඩා වැටිලා ති දයන්දන්. දේ දදවැනි 

ව ට කඩා වැටීමකට ලේ දවලා  තිදයන්දන්. එදා දේ ආයතනය දසලින්දකෝ ආයතනය හ හා තිදයන දකොට තමයි 

ෙලදවනි කඩා වැටීම ආ ේභ වුදණ්. ඉන් ෙස්දසේ තමයි 2009 න් ෙස්දසේ අදප්  ාජය නිලධාරිදයකු සමුෙකා දේ 

සභාෙතිව යා හැටියට ෙත් ක ලා තිදයන දේලාදේ  දේ සමාගම හ හා අපි ගනුදදනු ක න්නට ෙටන් අ දගන එය 

දිගින් දිගටම ඇවිල්ලා අවසානදේ දේ වන විට ඇවිල්ලා අද දේ තැනට ෙත් දවලා තිදයනවා. හැබැයි අපිට කාටවත් 

කියන්නට බැහැ එදා ෙටන් ගත්ත ගනුදදනුව ෙස්දසේ අධිේෂණය කදළේ නැත්දත් ඇයි කියන එක පිළබදව අපිට 

කවුරුත් නිදහස් ක න්නට බැහැ. ඔවුන්ට වගකීමේ  තිදයනවා සමිතිදේ සාමාජිකයින් හැටියට ඔවුන්ව අපි ෙත් 

ක ලා අධයේෂක මණ්ඩලය විදිහට අපි යැේවා නේ ඔවුන්ට වගකීදමන් දේ ගනුදදනු පිළබදව දසොයා බලලා දේ 

ගනුදදනු පිළබදව සාමාජිකයින් දැනුවත් ක ලා ඒ අවශය ක්රියාමාර්ග ගන්න. එතැන් ෙටන් දේ දවනකේ ඒ කටයුත්ත 

දවලා නැහැ කියන එක අපි පිළ ගන්නට සිදු දවනවා. දේ පිළබදව ෙසුගිය ජූලි මාදසේ 07 දවනිදා ොර්ලිදේන්තුදේ 

කල් තැබීදේ විවාදය අවස්ථාදේදී ජනතා විමුේති දෙ මුදණ් ොර්ලිදේන්තු මන්ත්රිතුමා අනු  කුමා  දිසානායක 

මැතිතුමා දගනාපු ප්රශ්නදේදී තමුන්නාන්දසේලාදේ  ජදේ එ ාන් වික්රම ත්න ගරු ඇමතිතුමා ප්රකාශයේ ක නවා 

අවිස්සාදේල්ල නැදගනහි  දහේවාගේ දකෝ ලදේ විවිධ දසේවා සමුෙකා දේ තිදයන ග්රාමිය බැංකුදේ සිදු දවලා 

තිදයන මුලය අක්රමිකතාවය සේබන්ධදයනුත් දේ ETI සමාගමට අනුබේධිතව තිදයන් එන්ට්රාස් සිකියුරිටි පී එල් සී 

පුේගලික සමාගම හ හා යමිකිසි මුලයම අක්රමිකතාවයකට ෙත් දවලා අද ඒ  සමාජිකයිනුත් දේකට ෙත් දවලා 

ඉන්නවා කියලා. ඔහු එහිදී සදහන් ක නවා දේ වන විට දමම ETI සමුහ සමාගම ඇතුදළේ අතුරු සමාගේ  ාශියේ 

එේක දේ වයාො ය මිලදි ගන්න බ්ලු සමින් කැපිටල් මැදන්ජ්මන්ට් ප්රයිවට් ලිමිටේ කියන ආයතනය ලංසු ඉදිරිෙත් 

ක ලා තිදයනවා කියලා. ඔහු කියන්දන් එම ලංසු පිළ ගැනීදමන් අනතුරුව දමම මුදල් දගවන්නට ඔවුන් එකග 

දවලා  තිදයනවා කියලා. බ්ලු සමින් කැපිටල් මදන්ජ්මන්ට් ප්රයිවට් ලිමිටේ කියන ආයතනය සිංගප්පුරුදේ ලියාෙදිංචි 

කේෙැනියේ කියලා. දේ ආයතනය සිංගප්පුරුදේ ලියාෙදිංචි දවලා තිදයන්දන් එහි වැගත්කම තමයි ගරු 

සභාෙතිතුමනි, සිංගප්පුරු  ජයත් එේක අදප් යහොලන  ජදේ දැඩි සේබන්ධයේ ෙවතිනවා. එදා සිංගප්පුරුවත් 

එේක එකතු දවලා තමයි  
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  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා   

දමොකේද දේ ETI එකේ ගැන කථා ක න්දන්. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ මැතිතුමා   

දේ මුලය ආයතන තිදයන්දන්  ETI එක යටදත්. ඔබතුමාලාදේ එ ාන් වික්රම ත්න මහත්තයා දේ කියන්දන් 

ොර්ලිදේන්තුදේ හැන්සාේ එදේ.  සිංගප්පුරුවත් දේ තිදයන සේබන්ධයත් එේක එදා ඔවුන් ෙළමුව මහා බැංකුවට 

ප්රහා ය එල්ල ක ලා මහා බැංකුව කඩා වට්ටපු දවලාදේදී මුදල් සිංගප්පුරුවට ඇදලා සිංගප්පුරුව හ හා හරි ඒ 

ආයතන මිලදී අ දගන නැවත සිංගප්පුරුවට දේ  ට විකුණලා හරි දේ කටයුතු දබ් න්නට අද උත්සාහ ක න බව 

දත්ද නවා. ගැටළුවේ නැහැ. නමුත් අපි කල්ෙනා ක ලා බලන්න ඕන දමවැනි ආයතන කඩා වැදටන දේලාදේදී 

අපිට මතකයි පුමුඛ් බැංකුව කඩා වැදටනදකොට දසලාන් බැංකුව දසලින්දකෝ ආයතනය කඩා වැදටන දකොට මහා 

බැංකුවට ශේතියේ තිබුණා ඒ සදහා මැදිහත් දවන්නට. ඔවුන් සතුව තිබුණ ද්රවශිල අ මුදල දයොදවලා දේ ආයතන 

රැකදගන යේකිසි සහනයේ 100 % ේම බැරි වුණත් දේ ගනුදදනුකරුවන්ට ලබලා දදන්න. නමුත් අද වන විට 

සිංගප්පුරුවත් එකේ සේබන්ධ  දවලා සිංගප්පුරුදේ අධිෙතිව දයේ දගනත් මහා බැංකුවට දාලා මහා බැංකුවට ක පු 

ඒ විනාශයත් එේක අද මහා බැංකුවට බැරි දවලා තිදයනවා ඒ මුලය ආයතනයත් කඩා වැටුදණොත් ඒ නිසා තමයි 

දලොකුම අර්බුදය දවලා තිදයන්දන්. ගරු සභාෙතිතුමනි, අපි කාට කාට දචෝදනා කළත් අවසානදේ සියළු තැන් වල 

වගකීේ තිදයනවා. සියළුදදනාදේ අතින් වැ දි දවලා තිදයනවා. වැ දි සිදු වුණු දේවල් නිවැ දි ක ලා දේ ග්රාමිය 

බැංකුව රැක ගැනීදේ වගකීම අපි සතුයි කියලා අපි විශ්වාස ක නවා. නැදගනහි  දහේවාගේ දකෝ ළදේ විවිධ දසේවා 

සමුෙකා  සමිතිය යටදත් තිදයන ග්රාමිය බැංකු සංගමය ග්රාමිය බැංකු 24 ේ තුල ග්රාමිය බැංකු දසේවක සංඛ්යාව 79 ේ 

තුළ සමිතිදේ මුළු සාමාජික සංඛ්යාව 62158.00 ේ තුළ ඔවුන්දේ රැකියාවන්, ඔවුන්දේ ගිණුේ, මුදල් දේ සියල්ල 

ආ ේෂා විය යුතුයි කියලා අපි ේශ්වාස ක නවා. අපි අදප් දකොටස ෙමණේ දබදා ගන්දන් නැතිව අදප් ඡන්ද 

දායකයින් ප්රාදේශීය සභාදේ ජනතාව අදප් ප්රදේශදේ ඉන්න සියළුදදනාදේ ආ ේෂාව දවනුදවන් ඒ නිසා අද වන 

විට අපිට දැන ගන්නට ලැබිලා තිදයනවා කැබිනට් ෙත්රිකාවේ හ හා ජාතික ඉතිරිකිරිදේ බැංකුදේ ොලන අධිකාරිය 

දයෝජනාවේ ඉදිරිෙත් ක ලා තිදයනවා දේ සදහා මැදිහත් දවලා යේකිසි දකොටසේ දහෝ දේ මුදල් ඒ ආයතන වලට 

නිදහස්  හැ ලා ඒ තුළන් දේ අර්බුදකාරි තත්වදයන් මුදවා ගන්නට අවශය කටයුතු ක න්න ඕන කියලා. ඒ නිසා 

තමුන්නාන්දසේලාදේ  ජය දැන් තිදයන්දන්. තමුන්නාන්දසේලාදේ ඇමතිවරු දැන් ඉන්දන්. තමුන්නාන්දසේලාට දැන් 

පුළුවන් තමුන්නාන්දසේලාදේ ඇමතිවරු හ හා දැනුවත් ක ලා යේ කිසි සහනයේ දේ ප්රදේශදේ ජනතාවට දදන්න 

ඕන කියන හැගීම තමුන්නාන්දසේලාට තිදයනවා නේ  

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා   

ඇමතිවරුන්ට ක න්න පුළුවන් දදයේ නැහැ. දේක ෙළාත් සභාවට අයිති. 

ගරු සභාෙතිතුමා 

ගරු මංජුල මන්ත්රිතුමා ඔබතුමා දේන්ති ගන්න එො. ඔබතුමා කථා ක නදකොට කවුරුත් බාධා කදළේ නැහැ. ඔබතුමා 

දමොනවා කිේවත් සෑමදදනාම කථාව සාවදානව අසා සිටියා. ඔබතුමා දබොරු කිේවාද ඇත්ත කිේවාද කියලා කවුරුත් 

දැනදගන හිටිදේ නැහැදන්. ඔබතුමාත් සාවදානව අහා දගන ඉන්න. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ මැතිතුමා   
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තමුන්නාන්දසේලාදේ ඇමතිවරු හ හා තව සති කිහිෙයකින් සිදුවන කැබ්නට් ෙත්රිකාව හ හා විමසා දැන ගන්න 

පුළුවන්. තමුන්නාන්දසේ කියන විදිහට තමුන්නාන්දසේ දකින විදිහ ට දබොදහොම සේබන්ධකේ තිදයන මන්ත්රිව දයේ. 

ඒ නිසා තමුන්නාන්දසේට දේ කැබ්නට් ෙත්රිකාව ගැන දසොයා ගන්නට හැකියාවේ දනොලැබීම පිළබදවත් දේ සීතාවක 

ජනතාවදේ නිදයෝජිතදයේ හැටියට අපි කණගාටු දවනවා තමුන්නාන්දසේ දේ ක න දේශොලන වයාො ය තුළ දේ 

දකොටසවත් දසොයා ගන්න බැරි දවච්ච එක ගැන. ඒ නිසා ගරු සභාෙතිතුමනි, අපි දකදසේ දහෝ බල කළයුත්දත් අපි 

දකදසේ දහෝ දගොඩ ගත යුතුයි නැදගනහි  දහේවාගේ දකෝ ළදේ විවිධ  දසේවා සමුෙකා ය මතු ෙ පු  දවනුදවන් රැක 

ගැනීදේ වගකීම දේ සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව නිදයෝජනය ක න සියළු සභිකයින් හැටියට අපි සියළුදදනාදේම 

වගකීමේ. ඒ සදහා අපි අදප් දකොටස දබ්  ගන්දන් නැතිව අපි සමුෙකා  සංගමය දබ්  ගන්න වැඩපිළදවලකට 

ගමන් ක මු කියන දගෞ වනීය ඉල්ලීම ක මින් මම නිහඩ දවනවා. දබොදහොම ස්තුතියි.   

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චන්දන මුදුන්දකොටුව මැතිතුමා   

ගරු සභාෙතිතුමනි, දේ දයෝජනාව මංජුල වී  ත්න මන්ත්රිතුමා දගනාපුවාම අපි දේ සමුෙකා ය ගැන දබොදහොම 

ළගිනුත් ඇසුරු කළා. දමොකද අදප් සාමාජිකදයෝ අදප් අහිංසක මිනිසුන්දේ මුදල් දමහි තැන්ෙත් ක පු නිසා අපිත් 

දේ සියළු දතො තුරු දහොයා ගත්තා දමම දයෝජනාවත් එේක. දමතුමා දේ දයෝජනාව දවනත් අතකට දයොමු වුණා 

අදප් චන්දන සුරියආ ච්චි මන්ත්රිතුමාදේ සංදශෝධිත දයෝජනාවත් එේක. මංජුල මන්ත්රිතුමා දේ දයෝජනාව දගනල්ලා 

දමොකද අපි ඊදේ දවනදකොට  දැේකා Face book එදේ අද සීතාවක ප්රාදේශිය සභාදේ ගැලරියට උදේ 11.00 

දවනදකොට තැන්ෙත්කරුවන්දේ මුදල් ලබා ගැනීමට විරුේධව ඉන්න කට්ටිය එන්න. බලා ගන්න එන්න මන්ත්රිවරු 

කියලා. අපි දැන ගත්තා දේ දයෝජනාව එතුමන්ලා දගනාපු ආකා ය පිළබදව අපිට දබොදහොම සැකයකුත් තිබුණා. එම 

නිසා අපි දේ සියළු දතො තුරු දහොයාදගන අද දේ සභාවට ආදේ දමොකද දමම සමුෙකා  සමිතිය දේ මුදල් තැන්ෙත් 

ක නදකොටත් එදා ඉදන් දේ අය නිසි නීති ක්රමදේදය අනුගමනය ක මින් තමයි ක ලා තිදයන්දන්. අපි ඒවා 

දන්නවා. දමතුමන්ලාදේ මුදල් චන්දන කළුෙහන මන්ත්රිතුමාත් සමන්ත උදය කුමා  මන්ත්රිතුමාත් දබොදහොම 

ෙැහැදිලිව කිේවා දමොකද දිගින් දිගටම කරුණු එකින්දනක කියන්න ඕන නැහැ. දමොකද දේ බැංකු වල මුදල් දේ අය 

තවත් තැනක ආදයෝජනය ක ලා යේ ලාභයේ ලබන්න ඕන. උදාහ ණයේ හැටියට දමදතේ ඇස්වත්ත බැංකුදේ 

කිසිම ලාභයේ නැතිව මහා ෙරිමාණ මුදල් ප්රමාණයේ තැන්ෙත් හැටියට තිදයනවා. විශාලම ගිණුමත් තිදයන්දන් ඒ 

බැංකුදේ. නමුත් ආදයෝජනය ක න්න කිසි විදිහේ නැහැ. ආදයෝජනය ක ලා නැහැ. ඒවදේ මුදල් ලැබිදේ ලාභ 

ලැබිදේ ෙැති වලට දගනියන්න ඕන. ගරු සභාෙතිතුමනි, අපි දේ පිළබදව විමසනදකොට එතුමා මුලින් දැේදේ 

ප්රාදේශිය සභාව සතු අදප් තිදයන දගොඩනැගිලි නැවත ලබා ගන්න කියලා. දමොකද දේ බැංකු ේදෂේත්රය කඩා වැදටයි 

කියලා වැහුදවොත් අදප් ඒවාත් යයි කියන බයට දවන්න ඇති. අදප් ෙැත්දතන් අපි හිතුවාම චන්දන සුරියආ ච්චි 

මන්ත්රිතුමා දගනාපු දයෝජනාව ඇත්තටම දහොද දයෝජනාවේ. දමොකද දේ තිදයන දගොඩනැගිලි වහලා අදටත් දේ 

ගනුදදනුකරුදවෝ ඇවිල්ලා බැනලා හරි යන්න දේවා තිදයන්න ඕන. නුදුරු අනාගතදේදී දේ මුදල් ලබා ගැනීදේ 

ශේතිය තිදයනවා සමුෙකා  වයාො යට. සමුෙකා ය  ාජය ආයතනයේ. පුමුඛ් බැංකුව ඒවා වැහුණා වදේ දනදමයි. 

ඒවාදයත් දැන් මුදල් ටික ටික දගවනවා. දමොකද දේ සමුෙකා  වයාො යට ක්රමදේද දගොඩේ තිදයනවා මුදල් ලබා 

ගන්න. අදප් ආයතන 04 අපි දන්නවා සභාව සතු දගොඩනැගිලි හතදර් ගිය මාදසයි දේ මාදසයි විත යි දගවන්න 

තිදයන්දන්. ජුනි හා ජූලි විත යි. හැම මාදසේම ඒ මුදල් සභාවට දගවනවා ඒ දගොඩනැගිලි 04 ම කිසිම හිගයේ නැතිව. 

ගරු සභාෙතිතුමනි, අපි කියන්දන් මහා බැංකුදේ බැංකුවේ වැටුණාම අදාල දදොර්තදේන්තුවේ තිදයනවා ඒකට 

දමොකද ක න්දන් කියලා. එය දගොඩ නගන්න නැවත උදේ ක න්න ඒ දදොර්තදේන්තුව දැනුවත් කළාම දමොකද දේ 

අධයේෂක මණ්ඩලදේ එේසත් ජාතික ෙේෂදේ අය හිටියත් දේ ටිකට මුහුණ දදන්න දවනවා. අධයේෂක 

මණ්ඩලදේ 07 දදනාදේම තිදයන සේෙත් එේකත් දේ මුදල් ටික ගන්න බැහැ. අපි ඒක දන්නවා. දමොකද දෙොලියත් 

එේක දකෝටි 60 ේ විත  තිදයනවා. අදප් තැන්ෙත්කරුවන්දේ දකෝටි 95 ේ විත  සාමාජික මුදලුත් එේක 
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තිදයනවා. නමුත් සමුෙකා දේ තිදයනවා වත්කේ දකෝටි 250 ත් ෙන්නලා. දකෝටි 200 ෙන්නලා තිදයනවා වත්කේ. 

ඒ වත්කේ උෙයාදගන තිදයන්දන් අදප් සාමාජිකයින්දේ මුදල් වලින් ලාභ ලබලා ණය මුදල් දීලා තමයි දේ සේෙත් 

උෙයාදගන තිදයන්දන්. අද තිදයන සමුෙකා  දේෙල දේ 50% ක මුදලේ බැංකුවට දදන්න දෙොද ොන්දු වුණාට 

ෙස්දසේ ඒ මුදල ගත්දතොත් ඉතුරු මුදල් ටික දහොයා ගන්න  අදප් සේෙත් තිදයනවා විකුණන්න. ඒ විකුණන්න පුළුවන් 

සමුෙකා  දකොමසාරිස්තුමා හ හා එතුමාට බලය තිදයනවා ඒ දදය ක ලා ෙළාත් සභා අනුමැතිය අ දගන අදප් 

ජනතාවදේ දේ පීඩාකාරි තත්වය මග හරින්න. දේ ආණ්ඩුවත් අදප් මංජුල වී  ත්න මන්ත්රිතුමාලා අදප්  ජයේ 

දනදමයි තිදයන්දන් දේ සේබන්ධතා හ හා දේ ඉදිරි සති කිහිෙදේදී යන කැබිනට් ෙත්රය අනුමත ක  ගැනිදේ 

ක්රමදේදයේ එතුමන්ලාදේ ශේති ප්රමාණය දේකට දයොදවන්න. එතදකොට දේ 50 % ේ ලැබුණත් අපිට ඉතිරි ටික 

දකොමසාරිස්තුමා හ හා දේ අහිංසක ජනතාවදේ මුදල් ටික මුදා හැරිදේ අවශය කටයුතු ක න්න පුළුවන්. සමුෙකා ය 

තවදු ටත් වැටුදණ් දේ සංවිධාන හදලා දේ මිනිස්සු කුලප්පු ක ලා හැමදාම අන්න උඹලා ගිහින් සල්ල ගනිල්ලා 

නැත්නේ ඉව යි. දේක විකුණන්න හදන්දන්. ඒ මිනිසුන්දේ සල්ලි වලට ඒ මිනිස්සු එනවා තමයි. නමුත් ඒ මිනිසුන්ට 

දේක හරියාකා ව ගන්න ක්රමයේ නැහැ. ආවා කියලා අධයේෂක මණ්ඩලදේ දබල්දලන් අල්ල ගන්න, සභාෙතිතුමා 

දගද  අ න් ගියා කියලා දේ එක මුදලේවත් ගන්න බැහැ. කළමනාකරුවන්ට තර්ජනය ක ලාවත් ගන්න බැහැ . අපි 

එතනට එන්දන් නැතිව දේ මිනිස්සුන්දේ මුදල් මුදවා ගැනීදේ නීතයානුකූල ක්රමදේදයට අපි අධයේෂක මණ්ඩලය 

ඇතුළු දකොමසාරිස්තුමා දැනුවත් ක ලා එතුමාලා දැනටමත් දන්නවා ඒ අයට බලෙෑේ ක ලා හැකි ඉේමනින් මහා 

බැංකුදේ මුලය ආයතන වැටුණාම මුදල් ක න අන්න ඒ ෙත්රිකාව කැබ්නට් මණ්ඩලයට ගියාම  ඒක අනුමත කිරිදේ 

ශේතියේ අපි දාමු දමතුමන්ලාට විශාල වගකීමේ තිදයනවා  ජදේ මන්ත්රිවරු හැටියට දමතුමන්ලා ඒක ෙැහැ  හරින 

එකේ නැහැ. නමුත් ඒක ආදේ නැතිනේ දමතුමන්ලා කියන ආකා යට ඒකත් හි  කදළොත් අපිට දලොකු 

අසාධා ණයේ දවනවා. ඒ සදහා උෙරිම ශේතියේ තමුන්නාන්දසේලා දාලා අපිට ඒ අවස්ථාව උදා ක ලා දදන්න දේ 

අහිංසක මිනිසුන්දේ මුදල් දවනුදවන් කියලා ඉල්ලමින් තමුන්නාන්දසේලා දැනුවත් වුණා දේ සියළු කරුණු කා ණා 

එේක. චන්දන සුරියආ ච්චි මන්ත්රිතුමා දගනාපු දයෝජනාව ඉතාම දහොදින් අපි අධයයනය ක පු නිසා  දේ කටයුත්ත 

ඉතා සාර්ථක වුණා. සියළුදනාටම සුභ සන්ධයාවේ ප්රාර්ථනා ක මින් නිහඩ දවනවා. ස්තුතියි.   

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ප්රියන්ත අරුණ කුමාර් ගුණ ත්න මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි, දේ දයෝජනාව සේබන්ධදයන් මමත් යමේ කථා කිරිම අවශය දවනවා. දමොකද සංදශෝධන 

දයෝජනාවේ ඉදිරිෙත් ක ලා ඒ සංදශෝධන දයෝජනාව ඉල්ලා අස් ක  ගත්දත් සාධා ණ කරුණු කා ණා මත. ඒ 

පිළබදව එෙමණයි මතේ ක න්දන්. අපි දන්නවා අ  සංඛ්යා දල්ඛ්න විශාල ප්රමාණයේ අදප් මංජුල වී  ත්න 

මන්ත්රිතුමා විසින් ඒවදේම චන්දන මන්ත්රිතුමන් විසින් ඉදිරිෙත් ක නු ලැබුවා. අපිට කථා ක නවාදන් හැමදවලාදේම 

නවක මන්ත්රිවරු කියලා. දේ දයෝජනාව දගන ඒදමන් දලොකු යහෙතේ වුණා කියලා මම ෙළමුදවන්ම මතේ 

ක න්න ඕන. ඒ මන්දයත් ෙැහැදිලිවම කරුණු කා ණා දබොදහෝ දදයේ නි ාව ණය ක ගන්නට කාට කාටත් 

හැකියාව ලැබුණා. ඇතැේ දවලාවට මංජුල මන්ත්රිතුමන් බලාදෙොද ොත්තු වු කා ණාව ස්ථි  ක ගන්නට වත් 

බලාදෙො ාත්තු වු කා ණාව සනාථ ක ගන්නටත් බැරි දවන්න ඇති අ  Face book එදේ තිබුණු කා ණාව නේ. 

හැබැයි එතුමාදේ අදහසකුත් චන්දන මන්ත්රිතුමාදේ අදහසකුත් තිබුණා අදප් අදහසත් එේක එකතුව යන ගමන් 

මදේදි මා දුටුවා දේ ොරිදභෝගිකයින් දවනුදවන් දේ යථාර්ථය ඉදිරිෙත් ක න්නට ඕන කියන කා ණාව. 

ොරිදභෝගිකයින්දේ දකෝටි 54 ේ ෙමණ වන මුදල දැනට දෙොලියත් සමග දකෝටි 95 ේ ෙමණ වන මුදල ආව ණය 

ක  ගත යුතුයි කියන කා ණාදේ සියළුදදනාම මන්ත්රිවරු හිටියා. මම දේ දවලාදේදී මතේ ක න්දන් පුවේපිටිය 

ග්රාමිය බැංකුදේ මදේ ගිණුේ 05 ේ තිදයනවා. ඒ ගිණුේ ෙහ දමොනවාද ෙළදවනි ගිණුම මදේ නමින් ආ ේභ ක පු 

සමුෙකා  ගිණුම. දදවැනි ගිණුම මදේ බිරිදදේ නමින් ආ ේභ ක පු අදනේ සමුෙකා  ගිණුම. මදේ පුතාලා  

දදන්නාදේ නමින් ආ ේභ ක පු සමුෙකා  ගිණුේ දදක. අවාසනාවක මහත ඒ ගිණුම 04 න් මට මුදල් ගන්න බැරි 

එක මට ඉවසන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තබා ගන්න දේ දගොල්ල දකොට්ඨාසදේ දේ දගොල්ල ගදේ මිණිමුතු ළමා 

සමිතිදේ මුදල් ටික තැන්ෙත් ක ලා තිදයන්දන් 2000 වර්ෂදේ ඉදන් ළමයින්දේ රුපියල දදක එකතු ක පු ඒ 



62 

සියල්ලම තැන්ෙත් ක ලා තිදයන්දන් පුවේපිටිය තිදයන සමුෙකා  ග්රාමිය බැංකුදේ. මංජුල මන්ත්රිතුමා නේ කිේවා 

තමන් සාමාජිකත්වය ලබනවා අංකයත් සදහන් කළා. ඒ අංක 04 ක අංකයේ. අංකයත් සදහන් කළා එක මුදලේවත් 

තැන්ෙත් ක ලා නැහැ කියලා. මා දන්නා විදිහට එදහම නේ සමුෙකා  ග්රාමිය බැංකු බිදවැදටන්න ඒකත් එක 

දහේතුවේ දවලා තිදයනවා. රුපියලේවත් නැතිව දේ ලංකාදේ සාමාජිකත්වය ලබන්න පුළුවන් බැංකුවේ තිදයනවා 

නේ ඒ ග්රාමිය බැංකු දහෝ සමුෙකා  සමිතිය කියන එක අපිට ෙැහැදිලි දවනවා එතුමාදේ කා ණාදවන්ම. මට මදේ 

ගිණුේ 04 මුදල් ටික අමතක කළාට අ  මිණිමුතු ළමා සමාජදේ දරුවන්දේ පුංචි ළමයින්දේ අද සමහ  අය තාත්තලා 

දවලා 2000 ඉදලා දේ දේවා ගත ක පු කාලය තුළ මිණිමුතු ළමා සමාජය දේ දගොදල් ල් තිදයන ෙැ ණිම ළමා 

සමිතිය ඒදේ ගිණුම ෙරිේෂා ක ලා බලන්න දමොකද දවලා තිදයන්දන් කියලා මම ගියා ෙහුගිය දවසක බැංකුවට 

මම ආෙහු මුලින් ෙටන් ගන්නවා දනදමයි මම සංදශෝධන දයෝජනාවේ ඉදිරිෙත් කදළේ දේ කරුණු කා ණ කථා 

ක න්න හිතාදගන. නමුත් සමාන දයෝජනා දදකේ ආවාම සේභාවදයන් ඒ කා ණාව මත තමයි මම දයෝජනාව ඉවත් 

ක  ගත්දත්. මදේ කරුණු ටික මතේ කිරිම ට අවකාශ දදනු ඇතැයි තවදු ටත් බලාදෙොද ොත්තු දවමින් තවත් විනාඩි 

කිහිෙයේ ගත ක න්න කැමතියි. ඊට ෙස්දසේ මිණිමුතු ළමා සමිතිදේ මුදල් ගන්න විදිහේ නැහැ. අ  ගිණුේ සියල්ලම 

50 % ේ ලබා දදන්නේ කිේවා කවුරු හරි දකදනේ බැංකුවට ණයේ දගනත් දැේමාම මම ඒ දකනා එේක දගන 

ඇවිත් මට මුදල් ලබා ගැනීදේ හැකියාව තිදයන බව තමයි එහිදී ප්රකාශ වුදණ්. දේ අනුව අපිට ෙැහැදිලි වන කා ණාව 

තමයි දේ පුංචි ළමයි  පුංචි මිනිස්සු දේවදේ දුකට ෙත් දවලා තිදයනවා නේ හැබෑවටම දමතන මුදල් වංචාවේ දවලා 

තිදයනවා. සමහ  අය හිනා දවන්න උත්සාහ ක නවා. ඔය හිනාව හැමදාම තිදයනවා. ඔය හිනාවට අපි කැමතියි. ඔය 

කථාවට අපි කැමතියි. හැබැයි ඒ වුණාට අපි මහජන නිදයෝජිතදයෝ හැටියට අපි මතක තබා ගත යුතු එකම කා ණාව 

තමයි දකදනේට හිනා දවනදකොට තමන් මතක තබා ගන්න ඕන ගැලිරිදයෝද දකොදහද කියලා කා ණාවේ කිේවා  

සතයය දැනදගන එය අසතයයයි ප්රකාශ ක න්නා  අෙ ාධකා දයේලු. ඒනිසා මම විශ්වාස ක නවා තමන්ට 

අෙ ාධකා දයේ දනොවී ඒ සතයයතාවය එළ දේවලා ඒ සතයයය ඉදිරියට දගනිහිල්ලා දේ අස ණ 

ොරිදභෝගිකයින්දේ මා ඇතුළු මදේ මිණිමුතු ළමා සමිතිදේ දරුවන්දේ අස ණ ොරිදභෝගිකයින්දේ දේ  දට් ජිවත් 

වන නැදගනහි  දහේවාගේ දකෝ ළදේ සමුෙකා  සමිතිදේ අස ණ ජනතාවදේ ඒ මුදල් ටික ලබා දදන්නට අඩේ 

දහෝ ලබා දදන්නට මංජුල වී  ත්න කි යන මන්ත්රිතුමාට වගකීමේ තිදයනවා. එතුමා ඒ නිසා තමයි ඒ වගකිම ක ට 

අ දගන දෙොත් ටික  ක පින්නාදගන ලිපි දල්ඛ්න ටික අතේ බ ට දගනල්ලා දේ තර්ක සියල්ල දගන එන්දන්. දේ 

තර්ක කිසිවේ දයොදන්දන් තැන්ෙත්කරුවන් සු ේෂිත ක න්නට දනදමයි. තැන්ෙත්කරුවන්දේ මුදල් ටික සු ේෂිත 

ක න්න දනදමයි. අධයේෂක මණ්ඩලය සු ේෂිත ක න්න දනදමයි. සමුෙකා ය කියන වදේ බල දේගය දේ මහා 

දෙොළදේ යථාර්ථයේ වු යුගය වැඩි ඈතේ නැහැ. ගහේ මුලින් කැපුදවොතින් එය නැවත වතාවේ ඵල ද න්දන් නැහැ.  

ළගම ගහ මුලින් කැපුවා කෙලා ඵල ද න්දන නැති තැනට දගනාවා. මතක තියා ගන්න එය දේ මහා දෙොළදේ 

පිහිටුවුදේ කවුද කියන කා ණාව දමතන ඉන්න කවුරුත් දන්නවා මංජුල වී  ත්න මන්ත්රිතුමාත් සමගම. ඊළග 

කා ණාව තමයි ගහේ මුලින් කෙලා බිමට දහලුදවොත් කවදාවත් ඒදේ ආෙහු ආසාවටවත් දගඩියේ හට ගන්දන 

නැහැ. මංජුල වී  ත්න මන්ත්රිතුමාලා විශ්වාස ක නවා ගහ මුලින් කෙලා බිම තිබ්බාම නැවත ඵල හට ගන්නවා 

කියලා. ඒ නිසාදන් ජාතික ඉතිරිකිරිදේ බැංකුදවන් 50% ේ දීලා අදප් නමින්ම ෙවත්වාදගන යන්න අවකාශ ලබා 

දදනදකොට දේ ොරිදභෝගිකයා බිල්ලට දදන්න උත්සාහ ක න එවන් මන්ත්රිවරුන්දේ අදහස තමයි ශත 05 ේ වත් 

දදන්න එො මදේ සනත් මදේ ධේමික කියලා එතුමන්ලාදේ කට වචනදයන් කට දබොරු කිේවත් දිව දබොරු 

කියන්දන් නැහැ කියන කා ණාව දහොදින් සිහිදේ තබා ගන්න කියන කා ණාව මතේ ක නවා. ධේමිකටයි, සනත්යි 

කියන්න අදන් ධමිමික අදන් සනත් උඔලා දමොකේද හරි ක ලා මම දේ සටනේ දගනියනවා සීතාවක ප්රාදේශිය 

සභාදේ මම බල මණ්ඩලයේ පිහිටුවාදගන තිදයනවා දේ අහිංසක ොරිදභෝගිකයින් දවනුදවන්. දේ තුන්නාන ඉන්න 

කළමනාකා තුමියට වැඩ තහනේ දවන්න යනවා එතුමියට පිහිදයන් අනින්න දකදනේ බලාදගන ඉන්නවා අදන් 

දදයියන්දේ පිහිදටන් දල් හැලීමේ දවන්න කලින් ඔය 50 % දිලා දේ තත්වය සමතයකට ෙත් ක න්න අවශය ක න 

ෙණිවිඩය ලබා දදන්න ඒක සේභාවදේ කා ණාවේ. එතදකොට මදේ දේ දගොල්ල ගදේ තිදයන මිණිමුතු ළමා 
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සමාජදේ ඉන්න  ඹුටන් දගඩිය විකුණලා දදොඩේ දගඩිය විකුණලා ෙළා දකොළ මිටිය විකුණලා සල්ලි හේබ ක ලා 

පුංචි මුදල් ටික ගිණුමට දාපු මදේ අහිංසක ළමයින්ටත් ඒ මුදලින් ප්රදයෝජනයේ ලැදබ්වි. 50% ේ ලැදබනදකොට 

සාමානය මුදලේ හරි ඒ ඇත්තන්ට ලැදබනවා. මංජුල මන්ත්රිතුමාලාදේ අදහස දේක දනදමයි. බලාදෙොද ොත්තුව 

Face book එදේ ෙැහැදිලිව තිබුණා.   ඔබතුමා පුළුවන් නේ මට එළයට ගියාම දැන් ඔබතුමාදේ වා ය ඉව යිදන්. 

ඔබතුමාට පින් සිේධ දවනවා ඔදහොම නිහඩව දමදහම විනය හදා ගත්තාට. ඔබතුමා එළයට ගියාම මට කියන්න 

ඔබතුමාදේ Face book    එකට ඒ Comment එක දැේදේ කවුද . ඒ  Comment එදේ හැටියට දේ ගැලරිය පිරි 

ඉතිරි යන්නට ඕන. අවාසනාවක මහත අපි දගනාපු එේදකදනේ විත යි ඉන්දන්. දේ ෙැත්දත් හිටපු මාධයදේදිනුත් 

යන්න ගිහිල්ලා දේදකන් ඇති වැඩේ නැහැ කියලා කියන කා ණාවත් මතේ ක මින් ඒ නිසා මම දේ දවලාදේදී 

අදප් සුරියආ ච්චි මන්ත්රිතුමා දගනාපු දයෝජනාව මම ඉතාමත් සතුටු දවනවා එතුමන් ඒ කරුණු ඉදිරිෙත් ක නවා. 

එතුමන්ටත් මඩ ගහන්න උත්සහ ක නවා. අපිත් එතුමන්දේ ෙේෂදේ සමහ  ප්රතිෙත්ති වලට කැමති නැහැ. 

සමුෙකා  අධයේෂක මණ්ඩල දේ වැරැේදේ තිදයනවා නේ දඩුවම දදන එක ඔය ෙළාත් සභාදවන් හරි ඔබතුමාලාදේ 

FCID එදකන් හරි එදහමත් නැත්නේ ඊටත් වඩා ඉහළ ආයතනයකින් හරි ක ගන්න ඔබතුමාලදේ ආණ්ඩුවේ 

තිදයන්දන්. හැබැයි අහිංසක ොරිදභෝගිකයා බිල්ලට දීලා  කළමනාකරුට පිහිදයන් අනින්න කිේවාම ඔබතුමාට 

සේභාවදේ ගුණයේ තිදයනවා කථා ක ලා කියන්න යන්න ඔය දෙොලිසියට ගිහින් ෙැමිණිල්ලේ දාන්න ෙැමිණිල්ලේ 

දාලා  ඔබතුමිය දෙොලිස් ආ ේෂාව යටදත් සමුෙකා යට ගිහින් කළමනාකා  ධු දේ වැඩ ක න්න කියලා කියන්න 

දකොන්දේ දනොමැති වීම පිළබදව අපි කණගාටු දයනවා. ඔබතුමාලා එදත් අදත් කවදත් බලාදෙොද ොත්තු වුදණ් දල් 

තමයි. ඒ නිසා පිහිදයන් අනින යුගය අපි ආයිත් බලාදෙොද ොත්තු දවන්දන් නැහැ. අපි ආෙහු බලාදෙො ාත්තු 

දවන්දන් දේ කා ණාවට සාධා ණය ඉටු ක ලා දේ ොරිදභෝගික ජනතාවට දදන්න පුළුවන් උෙරිම මුදලේ දීලා ගරු 

සභාෙතිතුමනි, ඔබතුමාදගන් අපි දගෞ වදයන් ඉල්ලා සිටිනවා මීට කථාන්ද යේ දයදුණා මීදප් අදප් සතු ඉඩමේ 

තිදයනවා නේ කරුණාක ලා ඒකට දඵතිවාසිකම කියන්න පුළුවන් අවශය ක න දල්ඛ්න ටික සකස් ක දගන ඒ 

අවශයතාවය  පිරිමහන්න එතනින් එහා මම දැේදේ නැහැ දමතන ඉන්න මන්ත්රිවරුන් කාටවත් දේදකන් මඩේ 

ගහන්න පුළුවන් වුණාය කියන කා ණාව. ඒ කා ණාවත් නිවැ දි ක න්න. ගස් තිදයන්දන් ඵල ද න්න. ඒ නිසා ගහ 

මුලින් කෙන්න එො. සමුෙකා ය කියන වදේ බලදේගය දේ  දට් නැවත අඩුවේ තිදයනවා නේ ස්ථාපිත දවන්න 

ඕන. මහා බැංකුව මහා දවල් දහො ා කෑදේ නැත්නේ දේ ගහ නැවත මුලින් හිටුවන්න පුළුවන්කම තිබුණා. ද්රවශීල 

මුදල් ටික තිබුණා නේ ණය දීලා දමම බැංකුව දගොඩ ගන්න තිබුණා. නමුත් ඒවා කිසිවේ ක න්න ඉඩ නැහැ. බිලියන 

ගණනින් මංදකොල්ලා කාලා පිට ට මිනිස්සු දේ දේශොලන යාන්ත්රණය තුළ හිටවලා මහා බැංකුව මහා දවල් දහො ා 

කාපු එදේ ප්රතිඵලය අදවනවිට අපි භුේති විදිමින් ඉන්නවා. ගරු සභාෙතිතුමනි, මට මීට වඩා යමේ කියන්නට අවශය 

ක න්දන් නැහැ. මදේ මිණිමුතු ළමා සමිතිදේ ළමයින්දේ සල්ලි ටික අ න් දදන්න මංජුල මන්ත්රිතුමා දේ දගන යන 

සටන දිගින් දිගටම දගනියන්න මටත් කථා ක න්න මමත් ඔබතුමාත් එේක යන්න එනවා ධේමික හේබ දවන්නයි 

සනත්ව හේබ දවන්නයි. චන්දන මන්ත්රිතුමනි ඔබතුමාත් එේකත් මම එකගයි. ඔබතුමාදේ දයෝජනාව ඉතාම 

සාර්ථකයි. සාර්ථක දයෝජනාවේ දේ ප්රාදේශිය සභාව තුළ මා ෙැමිණි දින සිට දේ දේවා සාර්ථකම සාකච්ඡාව සුහද 

සාකච්ඡාවේ කියලා මම දේකට කියන්දන් දමොකද දහේතුව දනොදන්න කරුණු ගණනාවේ මා ළග තිදයනවා දැන්. ඒ 

නිසා තවත් දයෝජනාවේ ඊළග සභා වා යකදී දේන්න. එදාට අපි ඔබට මීටත් වඩා උත්ත  ලබා දදනවායි කියන 

ෙණිවිඩය මතේ ක මින් ොරිදභෝගික ජනතාවට සමුෙකා යට ජයදේවා කියලා ප්රාථනා ක මින් නිහඩ දවනවා. 

දබොදහොම ස්තුතියි. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ජයන්ත  ණවක මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි, මම හිතන්දන් දේ සමුෙකා ය ගැන අපිට දේ සභාවට දයෝජනාවේ දගන ඒදේ අවශයතාවයත් 

එේක තමයි මංජුල වී  ත්න මන්ත්රීතුමා දේ කථා ක න්න දේදකාවේ හදන්න දේ දයෝජනාව දගනාදේ. ඒ හින්දා 

දේ දයෝජනාව දැේමාම අපි දන්නවා දේ ොලක ෙේෂදේ තිදයන බලයත් එේක අදප් දේ දයෝජනාව ෙ ේදන්න 
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පුළුවන්. ඒ නිසා අපි දැනදගන හිටියා ඒ අවස්ථාව අපිට ලැබුණා. චන්දන සූරියආ ච්චි මන්ත්රීතුමා සංදශෝධනයේ 

දගනල්ලා ඒක තව දවනස් කළා. දිවිගල්ල මන්ත්රීතුමා තව සංදශෝධනයේ දේන්න හැදුවා. ඒ හින්දා දේ සියලුදදනා 

උත්සාහ කදළේ මම එකේ කියනවා තමන්දේ දේශොලනය දේ ස්ථානදේ දෙන්නන්න තමයි සියලුදදනාම දේ 

දයෝජනාව දවනස් ක  ක  අවස්ථාව ඉල්ලුදේ. එකේ තිදයනවා අපි දේක ෙටන් ගත්දත් දේශොලන වශදයන් 

දනදමයි. අපිට සමුෙකා ය කියන ආයතනය 1986 මට මතකයි මම යටවතු  සමුෙකා  කා ක සභාවට ත ඟ ක ලා 

එදා ඒ කා ක සභාදේ 9 දදනා අත  ඉස්ස හින් හිටියා. ඊට ෙස්දසේ අපි ෙහුගිය කාදල් අදප් අදයෝම මන්ත්රීතුමාදේ 

පියා සමුෙකා දේ සභාෙති ක න්න දේ ඉන්න අධයේෂක මණ්ඩලය හිටපු සභාෙති උදය මහත්තයා සභාෙති ක න්න 

දසෝමොල මහත්තයා සභාෙති ක න්න ඡන්දය ොවිච්චි ක පු දකදනේ මම. ඒ හින්දා දේ ක පු වැ දිවල අ  කවුද 

කිේවා වදේ ඡන්දය ොවිච්චි කිරීදේ ොෙකර්මය අපිටත් තිදයනවා. ඒක මතේ ක න්න ඕදන. ඒ හින්දා විදශේෂදයන් 

කියන්න ඕදන මම එදා සමුෙකා දේ අදප් දබොදහොම හිතවදතේ ඩී.ඩී. නිමල්සිරි මැතිතුමා ෙේෂ දේදයේ තිබුදන් 

නැහැ. එතුමා යමේ ක පු දකදනේ. සමුෙකා ය තුළ ඒක මම සිහිෙත් ක න්න ඕදන. එතුමා යමේ ක නදකොට 

ආයතනයට වදේම තමන්දේ ඒ ආයතනය ආ ේෂා ක දගන ක පු දකදනේ. ඒ උනත් එදා මට කිේවා 

සභාෙතිතුමනි දැන් මම සමුෙකා වල පින්තු  ටිකේ අ දගන තිබ්දබොත් දහොඳයි අනාගතදේ ඉෙදදන දරුවන්ට බලා 

ගන්න කියලා. දේක කිේදව අවුරුදු 12 කට විත  ඉස්දසල්ලා මම හිතන්දන්. 10 කට විත  ඉස්දසල්ලා. හැබැයි ඒ 

කිේවා හා සමානයි. අද දේ ග්රාමීය බැංකුව දදදවනි කා ණය ෙළදවනි කා ණය තමයි ගදේ තිදයන සමුෙකා  කඩ 

ටික වැහිලා අවසානයි. මම දන්දන් නැහැ දේ සමහ  මන්ත්රීවරුන්ට දමොනවාද දේ දප්න්දන් කියලා. සමහරුන්ට 

දන්දන් නැහැ සමුෙකා දේ තිදයන වටිනාකම. දේ සමුෙකා ය දගොඩනැගුදේ දකොදහොමද කියලා දන්දන නැහැ. 

තමුන්නාන්දසේලා අදප් දදමේපිදයෝ අමාරුදවන් ගදේ තිදයන සමුෙකා ය දගොඩනැගුදේ. දේ සමුෙකා ය 

දගොඩනගලා ගදේ මිනිහාදේ ජනතාවදේ අවශයතා ඉෂ්ට ක න ස්ථානයේ බවට ෙත්ක  ගත්තා. දේකට 

දේශොලනය ඇවිල්ලා විනාශ වුණා කියන එකයි මම දකින්දන්. අපි උනත් මට මතකයි සමුෙකාදර් ඡන්දද 

ඉල්ලනදකොට දගයේ ගාදන් යනවා අදප් නවදදදනේ දා ගන්නවා දේ නවදදනාදගන් සමහ  අදප්ේෂකදයෝ කවුද 

කියන්න දන්දන් නැහැ ඡන්දද දදන අය. අපි කියන නමයට ගහලා යටවතුදර් නමය දිනා ගන්නවා. එදහම තමයි. ඒ 

වදේ කහදහේනට ගියාම ඒ ෙැත්දත් අය දිනලා කඩුදගොඩට ගියාම කාරියවසේ මහත්තයලා දිනා ගන්නවා. දේ 

මිනිස්සු එක එේදකනා කියන ෙැත්තට දීලා මහ සභාවට නිදයෝජිතදයෝ ෙත් ක ලා එවනවා. ඒ නිසා දමදතන්ට 

ආවට ෙස්දස අ  අධයේෂක මණ්ඩලය සුසන්ත මන්ත්රීතුමා කිේවා වදේ දෙො  කනවා ෙත් දවන්න. එක දවලාවක 

දේ අධයේෂකවරු දවනස් දවන දවලාවක දේ උපුල් මහත්තයා අධයේෂකකමට ඉල්ලුවා. මම ඡන්දේ දුන්දන් 

නැහැ එතුමාට මම ඒක කියනවා ඒක බය නැතුව. දහොඳ දවලාවට මම අද ඡන්දේ දීලා තිබුණා නේ දමතුමාත් ඒදක 

දකොටස්කා දයේ දවනවා අධයේෂකව දයේ දවලා. එදහම දවන්දන් නැහැ කිේවාට දවලා තිදයන්දන් ඔදහොමයි. 

ඒ හින්දා මතක තියාගන්න දේ සමුෙකාදර් දේ තත්වයට ෙත්දවන්න අද කවුරු දමොනවා කිේවත් හයිදයන් සේදද 

දාලා කථා කළාට හරියන්දන් නැහැ අමාරුව තිදයනවා ළමා ඉතුරුේ ගිණුදේ සල්ලි නැති දවච්ච එදේ. ඒක පිටින් 

දාලා තමන්දේ සල්ලි නැති දවච්ච එදේ අමාරුවත් කිේවා. නැත්නේ ගිණුේ 4 ක සල්ලි තිබුණා කියලා කියන්න 

අවශය දවන්දන් නැහැ. මදගත් තිදයනවා ග්රාමිය බැංකුදේ ඕන්නේ රුපියල් 1000 ේ විත  ඇති ඉස්දසල්ලා ආ ේභ 

ක පු ගිණුමේ තිදයනවා. මටත් සාමාජිකත්වයේ තිදයනවා සාමාජික අංකය මට මතක විදියට 197 යටවතු  

සමුෙකා දේ. ඒ හින්දා මම දකින්දන් දේ සල්ලි ගන්න උත්සාහ ක න ජනතාව දවනුදවන් කථා ක න දේ 

සංවිධානය දගොඩ නගන්න මහන්සි දවච්ච මංජුල වී  ත්න මන්ත්රීතුමාදේවත් මදේවත් අ  සුසන්ත මන්ත්රීතුමාදේවත් 

දේදක මහා දලොකු ධනසක්න්දයේ නැහැ. හැබැයි මම එකේ කියන්න ඕදන දේදක මුදල් ඉතිරි ක ලා තිදයන්දන් 

ගදේ අහිංසක මිනිස්සු තමයි ග්රාමීය බැංකුදේ මුදල් තැන්ෙත් කදළේ. කිරි ගහ වදට් කැ කිලා ඒ වදේම ගදේ දත් දළු 

ටික කඩලා ඒ වදේම ෙැන්ෂන් එක ආවාම දේදකන් කීයේ හරි දාලා දේ වදේ දබොදහොම අහිංසක විදියට දවස 

ගාදණ් කීයේ හරි ඉතුරු ක පු මිනිස්සුන්දේ මුදල් ටික තමයි දේදේ තිදයන්දන්. අද සමහරු අහනවා 

එදගොල්ලන්දගනුත් අ  ප්රසන්න මන්ත්රීතුමා කියනවා ඒදගොල්ලන්දේ සමිතිදේ ලේෂ 12 ේ තිදයනවා කියලා. 
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දේකට දමොකද දවන්දන් කියලා අහනවා සභාදේ දවන ඒවා කියයි ඇහුදවොත්. මට චන්දන ලියනදේ මන්ත්රීතුමා 

කියනවා දේක මහා අෙ ාධයේ කියලා. සභාදේ කථා ක ලා තව එකේ කියයි. දේ මට පුේගලිකව දේදගොල්දලො 

කියන කථා. ඒ හින්දා දේ වදේ දේ සභාදේ ඉන්න මන්ත්රීවරු ගණනාවේ ගරු සභාෙතිතුමනි, මදගත් එේක කියලා 

තිදයනවා මහ අෙ ාධයේ ක ලා තිදයන්දන් කියලා. කථානායක මන්ත්රීතුමාත් කිේවා. ඒ හින්දා දේ සියලුදදනා 

සභාදේදී කරුණු කා ණා කියන්න යනදකොට විවිධ දේවල් කියලා සභාව අනිත් ෙැත්තට දනොමඟ යවන්න බලයි. ඒ 

හින්දා අපි දන්නවා දේ මුදල්  ාමනායක මහත්තයා ඉන්න කාදල් ප්රාදේශීය දල්කේව යා හැටියට නිසි බලධාරියා 

හැටියට එදා First Capital කියන ආයතනය දේ මුදල් වලින් දකොටසේ ගිහිල්ලා තැන්ෙත් ක නවා ඊට ෙස්දසේ 

දසලින්දකෝ ශ්රී  ාේ කියන එකට දේක මාරු දවනවා. ඒ දසලින්දකෝ ශ්රී  ාේ කියන එදකන් ඊට ෙස්දස යනවා 

එන්ට්රස්ට් සිකියුරිටි කියන කේෙැණියට. දේ එන්ට්රස්ට් සිකියුරිටි කියන කේෙැණියත් දේක දහොඳට ක දගන යනවා. 

හැබැයි 2012 අ  එක දිගටම බස්නාහි  ෙළාත් සභාව සමුෙකා  මැතිව ණය තියන්දන් නැතුව දේ සමුෙකා  ොලනය 

ඒ ඉන්න අධයේෂක මණ්ඩලය හ හාම ක්රියාත්මක ක නවා. ඒදේ ප්රතිඵලයේ හැටියට ඕනෑම ආයතනයක 

ඕනෑවටත් වඩා කාලයේ ඉන්නදකොට ඇයි  ජදේ දසේවකදයෝ අවුරුදු 5 ේ යනදකොට දවනත් ආයතන වලට මාරු 

ක න්දන්, ඇයි බැංකුවල දසේවය ක න දසේවකදයෝ මාරු ක න්දන්, ඒ ආයතනයට හුරු වුණාම දනොදයකුත් වංචා 

දූෂණ සිදුදවන නිසා. ඒ නිසා තමයි අපි කියන්දන් අ  පිහිටවූ මහා සභාව ඉදබ් විසිරිලා ගියා කා ක සභාවල් 

එකේවත් නැතුව ගියා. ගදේ තිදයන සමුෙකා  සියල්ල වැහිලා ගියා. අද සමුෙකා  එකේවත් අපි දකින විදියට නැහැ. 

තිදයන්දන් සමහ ේ දවලාවට දේ අදප් හංවැල්දල ටවුන් ඒදේ තිදයනවා දවසට රුපියල් 360 යි කිේවා බඩු 

විකිදණන්දන්. ඊදයද දෙදර්දා ද මම එදතන්ට ගියාම කිේවා. ෙඩි දගවා ගන්න බැහැ. ඒ නිසා දේ සමුෙකා ය තුළ 

කියන එන්ට්රස්ට් ලිමිටේ කියන ආයතනදයන් අ  එන්ට්රස්ට් සිකියුරිටි ආයතනදේදී තිබිච්ච මුදල් ටික එන්ට්රස්ට් ලිමිටේ 

කියන ආයතනයට මාරු ක නවා. දේක 2012 ක න්දන්. දේක ක න්දන් ඇයි? දමදතන්දි අපිට වැඩේ නැහැ 

විදුලිබල මණ්ඩලදේ සල්ලි අපිට වැඩේ නැහැ මහ බැංකුදේ තව දකොදහද සුබ සාධක සංගමදේ සල්ලි දවනත් 

ආයතනවල බිලියන ගාණක සල්ලි ගැන දමතන කථා ක නවා. දේ දහො කම වහන්නයි ඒ කථා ක න්දන. ඇයි 

ඒකට දහේතුව දැන් දේක කිේවා දෙොදුජන එේසත් දෙ මුදණ් කවුරුවත් දේදක නැහැ කියලා. අවිස්සාදේල්ල එක 

නාගරික මන්ත්රීව දයේ ඉන්නවා දේ අධයේෂකව දයේ අද නග  සභාවට ෙත්දවලා අද ඔය කියන දෙොදුජන 

දෙ මුදණ්. චන්දන කළුෙහන මන්ත්රීතුමාදේ දේශොලනය දමදහයුදේ සමුෙකාදර් සභාෙතිතුමා. දබෝදප් 

අධයේෂකතුමා උෙ සභාෙතිතුමාදේ මැතිව ණ වයාො ය දමදහයුදේ. කඩුදගොඩ මැතිව ණ වයාො ය දමදහයුදේ 

කවුද කියලා චන්දන මුදුන්දකොටුව මන්ත්රීතුමා දන්නවා. දේ අධයේෂකවරු කාදේ කවුද කියන්න මම දන්නවා. දේ 

නිසා දේ සියලු අධයේෂකවරු ෙහුගිය දේශොලන කාදල් දෙොදුජන දෙ මුණ දවනුදවන් දහොඳට කදේ ගිය 

සමුෙකා දේ සමහ  දේලාවට දේෙල ෙවා ොවිච්චි ක පු අය. ඒ හින්දා දැන් අහනවා අපි කියන්දන් නැහැ 

තමුන්නාන්දසේලා දේදේ සාමාජිකදයෝ ඔේදකොම ඉන්දන්. දමොකද දෙොදුජන දෙ මුදණ් අය දනදමයි දේ 

ආසනදේ 65,000 කට වැඩිය සාමාජිකදයෝ ඉන්නවා. දේ 65,000 කට වැඩිය ඉන්න එදේ තමුන්නාන්දසේලා 

ඔේදකෝටම දේ සමුෙකා ය හ හා උදේ කළා. දේ සමුෙකා දේ ඡන්දය තියන්න දදන්දන් නැතුව දීර්ඝ කාලයේ 

වළේවාදගන හිටිදේ කවුද දේ ආසනදේ ඉන්න ෙළාත් සභා මන්ත්රීවරු දදන්නා. සුමිත් මහත්තයායි මදහේෂ් අල්දේදා 

මහත්තයායි එතුමාදේ දල්කේතුමා මදේ පිටිෙස්දසේ ඉන්දන්. දේදගොල්දලෝ තමයි දේ සමුෙකාදර් අද මහ 

ඇමතිතුමාත් එේක එකතු දවලා තාමත් දේ සමුෙකාදර් ඡන්දද තියන්න දදන්දන නැහැ. දැන් අද ඡන්දයේ තියන්න 

බැහැ ගදේ සමුෙකා යේ නෑ. ඒ හින්දා දේ සියල්ල වහගන්න හයිදයන් කථා ක ලා විවිධ දේවල් කියලා දේ සියල්ල 

වහගන්න හදනවා. ඒ නිසා මම කියනවා ඇයි එන්ට්රස්ට් එකට මාරු වුදණ්. ඇයි එන්ට්රස්ට් ලිමිටේ එකට ගිදේ. දේ 

එන්ට්රස්ට් ලිමිටේ එකට ගියහම දේ ආයතනය මහ බැංකුදේ ලියාෙදිංචි දවච්ච එකේ දනදමයි. කැබිනට් දප්ෙර් එක 

දාලා සල්ලි දදනවා නේ දදන්න ඕදන පිනට දැන් එකයි තිදයන ප්රශ්දන්. අපි උත්සාහ ක න්දනත් ජනතාව 

දවනුදවන් දේක දැනුවත් ක ලා කවුද දේක දහො කේ කදළේ කියලා දැනුවත් ක ලා ඒ සල්ලි ටික  ජය හ හා ලබා 

දදන්න පුළුවන්නේ අන්න ඒ උත්සාහය තමයි මංජුල මන්ත්රීතුමා, අපි අ දගන තිදයන්දන් කියන එක මම 
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විදශේෂදයන් මතේ ක න්න ඕදන. ඒ හින්දා තමුන්නාන්දසේලා දේක අපි සල්ලි දනොදදන්න දනදමයි හදන්දන්, දේ 

සමුෙකා  වයාො ය වට්ටන්න දනදමයි හදන්දන්, හැබැයි අපි එකේ කියන්න ඕදන දීර්ඝ කාලීනව සමුෙකා ය 

විනාශ ක පු කණ්ඩායම අද දේක දගනියන්න බැරි තත්වයට ෙත්ක ලා තිදයන්දන්. දේක ආ ේෂා ක න්න මම 

කියන්දන්. ෙහුගිය කාදල් දේදගොල්දලො ආ ේෂා කදළේ, තාමත් ඒදගොල්දලො ආ ේෂා ක නවා දේක. තවත් 

ටිකකින් කථාක යි ඒදගොල්ලන්දේ නිදයෝජිතදයෝ මටත් දනොදයකුත් දේවල් කියයි. තාමත් සමුෙකා ය ආ ේෂා 

ක නවා. ඒවාට බදේ කථා ක නවා දනදමයි. ඇත්ත සතය කතාව දේක තමයි. ඒ හින්දා අපි කියනවා දේ ආයතනය 

හ හා මම කියනවා මදගත් එේක දෙදර්යිදා උදේ සමුෙකා යට ඇවිල්ලා තමන්දේ ආද ණීය පුත්රයාදේ විවාහ 

මංගල උත්සවය තියනවා අංගමුදේ රිචේ මහත්මයාදේ. සමුෙකා යට සල්ලි ගන්න මංගල ආ ධනා ෙත්රයත් අ දගන 

එන්දන්. දේ සමුෙකා යට ඇවිල්ලා යන ගමන් මට කියනවා මංගල උත්සවය ගන්න බැහැ ලේෂ 30 ේ තිදයනවා 

බැංකුදේ. ලේෂ 05 ේ ඉල්ලුවාම සභාෙතිතුමා කියනවා බලන්නේ කියලා. ඒ හින්දා අපි ෙහුගිය මැයි මාදසේ 08 

දවනිදා සමුෙකා ය ෙහත්ගම ලෑස්ති ක ලා තිබුණා ගනුදදනුකා දයෝ දැනුවත් ක න එකේ. අපි බලහත්කා දයන් 

ගියා චන්දන සූරියආ ච්චි මන්ත්රීතුමාත් එදා ඇවිල්ලා හිටියා මම කිේවා යන් යන් උඩට යන් කියලා එතුමාව එදා උඩට 

අ දගන ගිහිල්ලා එදතන්දි එතුමා ඇත්තටම කරුණු ෙැහැදිලි ක ලා කථා කළා එදා මාස තුනකින් සල්ලි දදනවා 

කියලා සභාෙතිතුමා දෙොද ොන්දු වුණා. හැබැයි ගරු සභාෙතිතුමනි, මාස තුදනන් දදකේ ඉව යි තව මාසයයි 

තිදයන්දන් සල්ලි දගවන්න. ඒ කියන්දන් මැයි මාදසේ 08 දවනිදා දෙොද ොන්දු වුදණ් ොදුේකට ගිහිල්ලත් දමදහම 

දෙොද ොන්දු වුණා. ඒ හින්දා දැන් දේ සල්ලි දදන්දන් දකොදහොමද? දැන් අපි කුලප්පු ක ලාද දසනඟ ආදේ. අපිට 

දේශොලන වාසියේ ගන්න තිදයනවා නේ අ  ඡන්දද කාදල් අපිට තිබුණා ගිහිල්ලා සභාෙතිතුමනි, සමුෙකා ය ගැන 

දේ ටික කිය කිය ගිහිල්ලා තමුන්නාන්දසේලාදේ ඡන්ද වයාො ය අඩෙණ ක න්න අපිට ඒවට ගිදේ නැහැ.  ඒ හින්දා 

දේ කටයුත්තට අපි දායක වුදණ් නැහැ. අද මංගල උත්සවය තිදයන මනුස්සයාට මංගල උත්සවය ක ගන්න විදියේ 

නැහැ. අදප් කහවල ෙැත්දත් අදශෝක වැලිකල මන්ත්රීතුමාදේ දගවල් ෙැත්දත් ඉන්නවා පියතිලක කියලා පුට් 

බයිසිකදල් ගිහිල්ලා දවළඳාේ ක න මහත්මදයේ. එතුමාදේ ඇහැ ඔෙදර්ෂන් ක ගන්න ග්රාමීය බැංකුදේ 

අමාරුදවන් පුට්  බයිසිකදල් ගිහිල්ලා දවළඳාේ ක ලා ඉතුරු ක ගත්ත රුපියල් 50,000/- ත් ගන්න බැරුව ඒ 

මනුස්සයා මට කථා ක ලා අහනවා දකොදහොමද සල්ලි ගන්දන් කියලා. දැන් සමහ  දවලාවට ඒ මනුස්සයා මදගන් 

සල්ලි ඉල්ලන ගානට ඇවිල්ලා. මටත් සල්ලි තිදයනවාද ඔදහොම දදන්න. දේකයි ඇත්ත කථාව මට සල්ල තිදයනවා 

නේ මම දදනවා. උදේත් ක නවා. ඒ හින්දා ඒක දනදමයි ප්රශ්දන් තිදයන්දන්. කවුරුවත් දහො කේ ක පුවාට ඇයි 

අපි සල්ලි දගවන්දන්. දේ දසලින්දකෝ දේ ආයතනයට එන්ට්රස්ට් ලිමිටේ එකට දේ සල්ලි ටික මාරු ක පු එදේ 

වගකීම කවුද ගන්දන්. දේ අධයේෂක මණ්ඩලය ගන්න ඕදන. දේ අධයේෂකවරු 06 දදනා ගන්න ඕදන. දේ 

දවනදකොට නිමල්සිරි මැතිතුමා එතුමා නැහැ ඊට ෙස්දස ආපු අධයේෂක මණ්ඩලය තමයි දේ හයදදනා තමයි දේකට 

වග කියන්න ඕදන. ඒ නිසා එදහම නේ අදප් ෙහුගිය කාදල් දමතුමන්ලාදේ ෙේෂදයන් ත ඟ ක පු දසෝමොල 

මහත්තයාත් හිටියා දෙොදහොට්ටුව අධයේෂක මණ්ඩලදේ. දේශොලනයත් දේදේ තිදයනවා. දේශොලනය නැතුව 

දේක ක න්න බැහැ. දේවා දකද න්න ඕන. දනොක  බැහැ. එදා දේ සල්ලි ට්ක දකොමිස් මුදල් ටික ගිදේ කාටද 

කියලා තමුන්නාන්දසේලා දහොයන්න. අපි දේ සියල්ල දහොයලා අපි අවශය කටයුතු ක ලා මහජනතාවදේ ඒ මුදල් ටික 

දදන වැඩ පිළදවලකට තමයි අපි දේ ගමන් ක න්දන්. දේ මහා බැංකුදේ කථාවේ කිවිවා. මහා බැංකුදේ ප්රශ්නයේ 

දනදමයි දේ තිදයන්දන්. මහා බැංකුදේ ලියාෙදිංචි ආයතනයක දනදමයි දිවිගල්ල මන්ත්රිතුමා දේ මුදල් තැන්ෙත් 

ක ලා තිදයන්දන්. ඕන දදයේ කියන්න පුළුවන්. දමොකද දෙොඩි කාදල් ඉදන් බණ කියලා පුරුදුයි.  ඒ පුරුේදට 

තමුන්නාන්දසේ දිව හ ව හ වා කියන්න පුළුවන්. ඒකයි දවලා තිදයන්දන්. දේ කටයුත්ත දමදහම ක න්න එො. 

ජනතාව දනොමග යවන්න එො. ඒ නිසා තමුන්නාන්දසේලා සතය කථාව ක න්න ඕන. එදහම ක ලා තමුන්නාන්දසේ 

උගත් බුේධිමත් ගුරුව දයේ හැටියට මීට වඩා හිතන්න. බණ කියලා හදන්න බැරි දවච්ච දකොට තමයි දැන් 

ඉස්දකෝදලට ගිදේ. ඒක කියන්න ඕන. මම විශ්ෂදයන්ම කියන්න ඕන දමදහම සභාදේ හයිදයන් කෑගහලා අදනේ 

අයදේ කටවල් වහලා බය ක ලා  අඩෙණ ක ලා තමුන්නාන්දසේලා කටයුතු ක න්න ලෑස්ති දවනවා නේ අදප් 
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කටවල් ඒ හයියටම තිදයන බවත් මතේ ක  ගන්න. ගරු සභාෙතිතුමනි, මම මීට වඩා දිර්ඝව කථා ක න්න යන්දන් 

නැහැ දැන් තව ප්රහා  එයි. දමොන ප්රහා  ආවත් මට කියන්න අවශය ටික මම කිේවා. එකේ කියනවා රු. දකෝටි 90 

කට වැඩිය දේ තැන්ෙත්කරුදවෝ දේ ග්රාමිය බැංකුදේ තැන්ෙත් ක ලා තිදයනවා. දකෝටි 250 ක වත්කේ තිදයනවා 

කිේවා. මම දන්දන් නැහැ දකොදහේද දේ ටික තිදයන්දන් කියලා. සමහ  දේලාවට ොදුේක ගබඩාවයි ෙහත්ගම 

ගබඩාවයි අ  මල් ශාලාවයි විකුණලා සල්ල ටික දදන්න කථා ක නවා මන්ත්රිවරු. දමදහමද දේවා ක න්දන්. දේ 

වයාො යේ. ප්රාදේශිය සභාව වදේ දනදමයි දේක. ප්රාදේශිය සභාව කියන්දන් දසේවා ස්ථානයේ. අ ක වයාො යේ 

තිබුදණ්. වයාො යේ ගැන දේදලෝ දදයේ දන්දන් නැති මිනිස්සු ටිකේ ගිහින් කීයේ හරි හේබ දවනදකොට අ  මුදල් 

ටික අ දගන එතන්නට අපි දන්නවා දමොකද දකෝටි 54 ම දේ අධයේෂක මණ්ඩලය ගත්දත් නැහැ. ඔය දෙොඩි 

ගාණේ හේබ දවන්න ඇති. ෙේ. ඇත්තටම කියනවා නේ ෙේ අපිට කණගාටුයි. දමොනවා හරි හේබ වුණා නේ. ඒ 

අයවත් දනොමග ඇ ලා අ  මහා ෙරිමාණ දහොරු ටික තමයි දේ මුදල් ටික අ දගන තිදයන්දන්. අවසාන වශදයන් 

කියන්න ඕන ගදේ ඉන්නවා කසිප්පු මුදලාලි ළග කසිප්පු අහුවුණාම උසාවියට යවන්න එේදකදනේ ඉන්නවා. ඒ 

දමොකද කවදාවත් මුදලාලි දේකට යන්දන් නැහැ. ඒවදේ තමයි දේ ආයතනයත් දවනත් පුේගලදයේව 

කළමනාකා තුමා හැටියට හිදර් යවනවා. දේක තමයි ඇත්ත කථාව. ඇෙ දදන්දන් දවන කාටවත්.  ඒ අයට ඇෙ දීලා 

දලොේදකෝ එළදේ ඉන්නවා. අ  මනුෂයයා රිමන්ේ එදේ ඉන්නවා. දේ කසිප්පු මුදලාලි ක න වැ දේ තමයි දේ මහා 

දලොකු දහො  දකොේෙැණියත් කදළේ කියන එකත් මතේ ක මින් මම නිහඩ දවනවා. මට දේ අවස්ථාව ලබා දුන්නාට 

දබොදහොම ස්තුතියි. 

  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගමදේ චන්ද්රසිරි මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතුතිමනි, මම දේ දයෝජනාව ගැන කථා ක න්න බලාදෙොද ොත්තු වුදණත් නැහැ. දහොද සංවාදයේ ඇති 

වුණු නිසා මම හිතුවා මට කථා ක න්න උවමනා දවන එකේ නැහැ කියලා. දකදසේ දවතත් අදප් හිටපු ගරු 

සභාෙතිතුමා කථා ක පු නිසා මමත් යමේ කිේදවොත් දහොදයි කියලා මම විශ්වාස ක නවා. කරුණු කිහිෙයේම 

ඉදිරිෙත් වුණා ප්රශ්න හැටියටත්. මම හිතන්දන් ඔබතුමා උත්ත  දදයි. මම දන්න හැටියට ඒ පිළබදව කියන්න අවශය 

වුණා. ගරු මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා දේ දයෝජනාව දගනාවා. මම දන්නවා දේ දයෝජනාව දේන්න එතුමාදේ 

සැගදවච්ච නයායෙත්රයේ තිදයනවා කියලා. එතුමාට ඕන දවනවා දේ සමුෙකා ය විනාශ ක න්න. එතුමා ඒ සදහා 

ක්රියාමාර්ග අ දගන තිදයනවා. ඒක ඉතා ෙැහැදිලිව කියනවා. නැහැ කියන්න බැහැ. දෙෝස්ටර් වයාො  එක එක 

පුේගල  සංවිධාන ක මින් දනොදයකුත් ආකා යට ඒ තුළන් එතුමාට ගදමත් අහිමි දවච්ච ජන ප්රසාදය ඒ තුළන් 

ලබාදගන එතුමාදේ දෙොඩි සිහිනයේ තිදයනවා ෙළාත් සභා හරි ත ග ක න්න ඕන කියලා. ඒ සදහා දවන්න ඇති 

දේක දේ ක ට අ දගන එතුමා දේ දයෝජනාවේ දගනල්ලා අද දලොකු ප්රසිේධියේ දදන්න බලාදෙොද ොත්තු වුණා. ඒ 

වයායාමයත් අසාර්ථක වුණා එතුමා ගදේ ඡන්දදයන් ෙැ දුණා වදේ. ගරු සභාෙතිතුමනි, අපි සන්දතෝෂ දවනවා දේ 

දේලාදේදී ගරු මංජුල මන්තිතුමා දගනාපු දයෝජනාවට සංදශෝධන දයෝජනාවේ දගනාවා සුරියආ ච්චි ගරු 

මන්ත්රිතුමා. අදප් සමුෙකා ය ආ ේෂා ක  ගැනීම සදහා වු යේ දයෝජනාවේ ක මින් එතුමා කටයුතු කිරිම පිළබදව 

අදප් දගෞ වයේ එතුමාට හිමි දවනවා. ඒ නිසා අදප් සහදයෝගයත් ඒ දයෝජනාවට ලැදබනවා. දේ බැදුේක  හා 

භාණ්ඩාගා  බිල්ෙත් ගැන කියන දකොට ඇත්තටම ගරු මංජුල වී  ත්න මන්ත්රිතුමා මම හිතන්දන් ආර්ථික විදයාව 

පිළබදව එතුමාට උොධියේ තිදයන නිසා දදෝ දවන්න ඇති එතුමා අපිට උගන්වන්න හදනවා. ගරු සභාෙතිතුමනි, 

කියන්න ඕන අදප් ආච්චිත් දන්නවා දේ බැදුේක  කිේවාම. දමොකද ඒ ත ේ ප්රසිේධයි. එදහම දකොදහොමද ප්රසිේධ 

වුදණ්.  දකොදහොමද එදහම ප්රසිේධ වුදණ් දලොකුම බැංකු මංදකොල්ලය දේ බැදුේක  හ හා දේ දලෝකදේ ආසියාදේ 

දලොකුම දහො කම සිේධ කදළේ අ  එේසත් ජාතික ෙේෂදේ නායකයා විසින් මහා  භාණ්ඩාගා යට ෙත් ක පු අර්ජුන් 

මදහේන්ද්රන් එතුමාදේ බෑනණුවන් සමග එකතු දවලා දේ ක පු දහො කම නිසා දේ  දට් දේ බැදුේක  පිළබදව 

විශාල කථා බහේ ඇති වුණා. දේ  දට් සියළුදදනා දන්නවා දමොකේද වුදණ් කියලා. ඒ නිසා අපිට අළුතින් දේ 

භාණ්ඩාගා  ගැන කියන්න අවශය දවන්දන් නැහැ. ගරු සභාෙතිතුමනි, එක කා ණාවේ කියන්න ඕන දැන් අදප් 
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මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා අදප් හිටපු සභාෙතිතුමා ජයන්ත  ණවක මැතිතුමා කිේවා දේ යහළුවන් පිළබද කථා ක ලා 

දේ යහළුකමට අපි උදේ ක නවා කියලා. මම එතුමාට කියන්න සුදානේ සමුෙකා  සංගමදේ සභාෙතිතුමා චන්දන 

කළුෙහන මැතිතුමාට ෙමණේ දනදමයි ඒ දේශොලන කටයුතු වලදී ඒ ෙහුගිය මැතිව ණ කටයුතු වලදී එතුමා මටත් 

විශාල සහදයෝගයේ දැේවු උදේ ක පු තැනැත්දතේ. ඔහුදේ ෙැහැදිලි දේශොලන දර්ශනයේ තිදයනවා. එතුමාට 

දහොද ෙැහැදිලි අවදබෝධයේ තිදයනවා දේ දේශොලනය පිළබදව.  දට් අද තිදයන තත්වය පිළබදව දහොද 

අවදබෝධයේ තිදයන නිසා අපිට උදේ කළා කියන කා ණය විත ේ මතේ ක න්න ඕන. දවන කිසිම ප්රතිලාභයේ 

නැහැ. යේ කිසි විදියකින් දේ ඊනියා ආණ්ඩුව දේ ේදෂේත්ර නිලධාරින්ට මැතිව ණයකට ත ග ක න්න ඉඩ දුන්නා 

නේ අද ගාමිණි දෙදර් ා මැතිතුමාත් දේ සභාදේ මන්ත්රිව දයේ හැටියට ඉන්නවා කියන කා ණය මතේ ක න්න 

ඕන. තමුන්නාන්දසේලාදේ අගමැති තුමා දේ  දට් නායකයා දවලා දේ  දට් ආර්ථිකය විනාශ කළා. ගරු 

සභාෙතිතුමනි, දේ මුදල් අර්බුදය එන්දන් දකොයි කාලදේද ෙහුගිය අදප්රේල් මාසදේ තමයි සමුෙකා දේ ග්රාමිය 

බැංකුදේ දේ මුදල් අර්බුදයේ මතු දවන්දන්. ප්රශ්නයේ තිබුණා. දේ බැදුේක  වල ආදයෝජනය ක ලා තිබුණා. 

බැදුේක  වල ආදයෝජනය කිරිම ඉතාම නිවැ දි ආකා දයන් දකරිලා තිබුණා. දේකට දකොමසාරිස්තුමා ඒ සහතිකය 

එතුමාදගන් ලැබිලා තිදයනවා. එතුමාදේ නිදයෝජිතදයේ ඉන්න ඒ අධයේෂක මණ්ඩල රැස්වීේ වල තමයි දේ තින්දු 

තී ණ ගන්දන්. ඒ නිසා දේ බැදුේක යට දේ භාණ්ඩාගා  බිල්ෙත් ගන්නට ඒ සමුෙකා දේ මුදල් දයදුවා කියන 

කා ණය ඉතාම නිවැ දි කා ණාවේ බව මම ෙැහැදිලි ක නවා. ඒක තමයි ඇත්ත.  

 

සභාදේ දඝෝෂා. ---------------- 

 

අහදගන ඉන්න. අහදගන ඉන්න. ගරු සභාෙතිතුමනි, ෙහුගිය අදප්රේල් මාසය වන විට තමයි දේ ගැටළුව මතු 

දවන්දන්. අසාමානය විදිහට  ඒ තැන්ෙත්කරුවන් බැංකුවට එනවා මුදල් ඉල්ල දගන. ඇයි තමුන්නාන්දසේලා දන්නවා 

ගරු මන්ත්රිවරුන් දන්නවා අදප්රේල් මාදසේ වියදේ ටිකේ වැඩි දවනවා. අසාමානය විදිහට දේ මුදල් ගන්න එන්දන් 

කා ණා 02 ේ තිදයනවා. එකේ අද දේ  දට් උේධමනය වැඩි දවලා තමන්ට ජීවත් දවන්න විදිහේ නැතිව 

ඉන්නදකොට එදිදනදා හේබ ක න එදකන් ජීවත් දවන්න බැරුව ඉන්න දකොට තමන්දේ අනාගතය දවනුදවන් 

තැන්ෙත් ක පු මුදල් වලින් හරි අද ජීවිකාව දගනියන්න ඕන කියන කා ණය මත ඒ මුදල් ගන්න තැන්ෙත්කරුවන් 

එක ෙැත්තකින් දෙළඹුණා. ඒ විත ේ දනදමයි ගරු සභාෙතිතුමනි, දේ ආණ්ඩුව බදු ප්රතිෙත්තියේ දගනාවා . දේ 

ආණ්ඩුව බදු ප්රතිෙත්තියේ දගනත් තැන්ෙත් වලිනුත් බදු ගන්නට දයෝජනා කළා. යමේ කමේ දත්දර්න අය ඇවිලා 

පුළුවන් ත ේ ඉේමනින් ඒ තැන්ෙත් වලින් මුදල් අ දගන යන්න කටයුතු කදළේ ඒ විදිහට අසාධා ණ විදිහට බදු 

ගන්නට දේ ආණ්ඩුව කටයුතු ක පු නිසා කියන කා ණාවත් මම දේ අවස්ථාදේදි මතේ ක නවා. ඒ විදිහට තමයි ඒ 

අසාමානය ඉල්ලුමේ ඇති දවන්දන්. නැත්නේ ඉදිරිෙත් වීමේ ඇති දවන්දන් ඒ බැංකුවට. ඒක ද ා ගන්නට බැරි 

වුණා. කා ණා කිහිෙයේ තිදයනවා. එක ෙැත්තකින් දකෝටි 340 ක ෙමණ ප්රමාණයේ ග්රාමිය බැංකුව තමන්දේ 

තැන්ෙත්කරුවන්ට ණය දීලා තිබුණා. ඒක තමයි දේ දකෝටි 54 ේ බැදුේක  වල ආදයෝජනය ක ලා තිදයන්දන්. 

ඇස්වත්දත් තත්වය ගැන සදහන් වුණා අදප් චන්දන මැතිතුමා කිේවා ඇත්ත තමයි ඇස්වත්ත බැංකුදේ තමයි දේ 

සමුෙකා  බැංකුව වැඩිම තැන්ෙතුවේ තිදයන්දන්. හැබැයි ඒ බැංකුදේ තැන්ෙත්කරුවන් මම හිතන්දන් සත ෙහේවත් 

ණයේ අ දගන නැහැ. විශාල මුදලේ. ගරු සභාෙතිතුමනි, බැංකුවක මුදල් තැන්ෙත් කළාම ඒ තැන්ෙත්කරුවන් 

බලාදෙොද ොත්තු දවන්දන් දමොකේද. ආ ේෂාව සමග වැඩි දෙොලියේ බලාදෙොද ොත්තු දවනවා. මම හිතන විදිහට අද 

ග්රාමිය බැංකුව 10% ක ෙමණ ආසන්න ප්රමාණයේ දෙොලි වශදයන් ඒ තැන්ෙත්කරුවන්ට දගවන්න ඕන. දකෝටි 94 

ක තැන්ෙතුවේ තිදයන්න ඕන. දකොදහොමද අපි ඒ තැන්ෙතුදේ දෙොලි සදහා මුදල් දගවන්දන්. එදහම නේ ඒ මුදල් 

නැවත ආදයෝජනය ක න්නට ඕන. අද ඒක තමයි සමුෙකා  බැංකුව ග්රාමිය බැංකුව ක ලා තිදයන්දන්. ඒක ක ලා 

තිදයන්දන එදහේ දමදහේ   තැන් වල දනදමයි. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, මහජන බැංකුව දනොදයකුත් ආයතන 

විසින් ආදයෝජනය ක පු සමාගමේ හ හා මහා බැංකුව විසින් පිළගත්ත සමාගමේ හ හා තමයි දේ ආදයෝජනය 

ක ලා තිදයන්දන්. කාටත් ඒක නැහැයි කියන්න බැහැ. ඒක පිළගත්ත ආයතනයේ. ඒ ආදයෝජනය කළ බවට 
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සහතික ඒ භාණ්ඩාගා දයන් ලැබිලා තිදයනවා. ඉතින් දේක දබොරුවේ දවන්දන් නැහැදන්. ඉතාම ෙැහැදිලිය. 

නමුත් දේ අ  එක ක්රමදේදයේ අනුව ඒ ආදයෝජනය ක න සමාගමට පුළුවන් දවලා තිදයනවා ඒ බැංකුව පිළගත්ත 

මහා භාණ්ඩාගා ය පිළ ගත්ත ක්රමයේ නැවත ඒ මුදල් ඒ හා සමානව තුන්ගුණයක හා ප්රමාණයක ඒ අයට මුදල් ලබා 

ගන්න. ඒක ඒ අයදේ ප්රශ්නයේ. ඒක භාණ්ඩාගා ය විසින් ඒ සමාගමට දීපු එකේ. ඒ නිසා දේ තැන්ෙතු ආ ේෂාවට 

එතන තියලා තිදයනවා. ඒ හ හා තමයි ඒ ණය මුදල් ගන්දන්. ඒ ණය මුදල් ෙැහැ  හැරිම නිසාම අද දේ සමුෙකා  

සංගමටය ලැදබන්න තිදයන ඒ දෙොලි අනුොත කල් පිරුනු බැදුේක  සදහා මුදල් අද ඒ ඇෙය නිසා දනොදි ඉන්නවා. 

ඒ නිසා අදප් සංගමයට බලවත් අසිරුතාවයේ එනවා. ගරු සභාෙතිතුමනි, අද සමුෙකා ය ටිකේ   අමාරුදවන් තමයි 

දුවන්දන්. දේ විවෘත ආර්ථිකය නිසා අද සමුොකා  කඩ එදා තත්වය දියුණු දවමින් ෙවතින්දන් නැහැ. විශාල 

අෙහසුතාවයන් මධයදේ. නමුත් දේ සමුෙකා  වයාො ය අපි රැක ගන්න ඕන. දේ සමුෙකා  වයාො ය තුල තමයි 

යේකිසි  දට් අසීරු තත්වයේ ඇති දවනදකොට ඒ  සමුොකා ය මාර්ගදයන් තමයි ඒ අසිරුවට ෙත්දවන ජනතාවට 

උෙකා  ක න්න පුළුවන් දවන්දන්. අද තමුන්නාන්දසේ සභාෙතිත්වය ද ණ සීතාවක ප්රාදේශිය සභාව දේ සමුෙකා ය 

හ හා දේ ගංවතු  වදේ අවස්ථා වලදී දකොයි ත ේ ප්රදයෝජන ලබාදගන තිදයනවාද . අදප් කදේ මුදලාලි දේක 

ක නවාද . දේවදේ ණයට බඩු දීලා අදනකුත් සහන ලබලා දීලා සමුෙකා ය අපිට ඒ විදිහට උදේ ක න ආයතනයේ 

බවට ෙත් දවලා තිදයනවා. ඒක නැති ක න්න දදන්න බැහැ. හැබැයි අපි කියනවා 2001 දි බලයට ෙත් දවච්ච 

යුඑන්පී ආණ්ඩුව සමුෙකා  දතොග දවළද සංස්ථාව හා බැදි ෙවතිනවා දේ සියළුම සමුෙකා . එදා සමුෙකා  දතොග 

දවළද සංස්ථාව පිට ටින් බඩු ආනයනය ක ලා ලාභ තියා ගන්දන් නැතිව විදශේෂදයන්ම දේ සමුෙකා  වලට බඩු 

දබදා හැරියා. අද ඒ ආයතන විනාශ ක ලා තිදයනවා  වි කරුණායක මැතිතුමා එදා. ඒ ආයතනය භා  ඇමති දවලා 

හිටිදේ. ඒ දගොඩනැලිල්ල ඒ සදතොස දගොඩනැගිල්ල විකුණුවා. අද මහා දලොකුවට දේ සමුෙකා ය රැක ගන්න කියලා 

කථා ක නවා. සමුෙකා  දතොග දවළද සංස්ථාව එදා විකුණුවා. ඒ දගොඩනැගිල්ල විකුණුවා.  ෙස්දසේ ලේ සදතොස 

අ ක දේක කියලා දාදගන ඉන්නවා. අද ඒවායින් බඩු අ දගන අදප් සමුෙකා ය දුවන්න බැහැ. දබොදහොම ත ගකාරි 

ආර්ථිකයක ඉන්න නිසා. අද ආර්ථිකය කඩා වැටිලා තිදයන අවස්ථාවක මිනිසුන්දේ මිලදී ගැනිදේ හැකියාව අඩු 

දවලා තිදයන අවස්ථාවක තමයි අද දේවදේ අර්බුදයේ දේ ප්රදේශදේ ඇති දවලා තිදයන්දනත්. මම දිර්ඝ වශදයන් 

කථා ක න්න යන්දන් නැහැ. දේ විනාශ ක පු අය සදතොස විනාශ ක පු අය දේ සදතොස ඇති ක නදකොට අපි 

දන්නවා ටී.බී ඉලංග ත්තන මැතිතුමා  දේ සදතොස හදනදකොට ඒ එේසත් ජාතික ෙේෂිකයන් දමොනවාද කිේදේ 

ඉලංග ත්න මැතිතුමාට කිේවා ක වල කුමා යා කියලා. නේ ෙට බැන්දා. ඒවා ඇති ක න්න කැමති වුදණ් නැහැ. 

 ාජය අංශයේ දියුණු ක නවාට කවදාවත් එේසත් ජාතික ෙේෂය කැමති වුදණ් නැහැ. 2001 එේසත් ජාතික ෙේෂ  

රිලිජන් ශ්රිලංකා වැඩසටහදන් තිදයනවා දේ  ාජය අංශදේ තිදයන දේවල් දිය ක ලා හරින්න. තමුන්නාන්දසේ 

දන්නවා දේ ඊදේ දෙදර්යිදා අතිගරු ජනාධිෙතිතුමා දහලිද ේවේ කළා දේ ලංකා බැංකුව හා මහජන බැංකුව 

විකුණන්න ඒ කැබිනට් දප්ෙර් එකේ අගමැතිතුමා දැේමා මම තමයි ඒක වැළැේකුදේ කියලා. දේවා ගැන කථා 

ක න්න දේ සමුෙකා ය ගැන කථා ක න්නට දේ එේසත් ජාතික ොේෂිකයින්ට අයිතියේ තිදයනවාද .ඒ නිසා 

දනොදවයිද දේ සමුෙකා ය වට්ටන විදිහට ඒ අය දකොළ ොටින් ගැහුදේ ඒ දෙොදහොට්ටුදේ  අය දේ සමුෙකා ය විනාශ 

ක නවා කියලා ඒ ක දනොදේයිද. ෙැහැදිලිව කියනවා එේසත් ජාතික ෙේෂිකයින්ට එේසත් ජාතික ෙේෂදේ 

ප්රතිෙත්තිය තමයි දේ  ාජය අංශය විනාශ කිරිම. ඒ ධනවාදින්ට අවස්ථාව ලබලා දීලා දේ  ට සු ා කෑමට ලේ කිරිමට 

අවස්ථාව ලබා දිම තමයි. ඒනිසා තමයි මංජුල මන්ත්රිතුමා දේ තැන්ෙත්කරුවන්ට සහන දදන්නට දිස්ත්රිේ සමුෙකා  

සංගමට කටයුතු ක නදකොට අ  නේ 02 ේ කියවුණා. එතුමාලාදේ මිත්රකේ ොවිච්චි ක ලා එතුමන්ලාට විශ්ව 

විදයාලදේ මිත්රකේද දන්දනත් නැහැ. මම දන්නවා තිදයන මිත්රකම දකදහොමද කියලා. ඒ සේබන්ධකේ ොවිච්චි 

ක ලා එදා ඒ දදන්න තිබුණු සහනය දදන්න  තිබුණු අවස්ථාව නැති ක න්න එතුමා කටයුතු කළා. අද දවනදකොට 

 ජය විසින් යේ විසදුමකට දමොකද දේක  ජදේ වගකීමේ. දසලාන් බැංකුව කඩා වැදටනදකොට එදා මහින්ද 

 ාජෙේෂ මැතිතුමා දමොකේද කදළේ එතුමා මුදල් ඇමතිව යා හැටියට. එතුමා මැදිහත් වුණා. දේ බැංකු ේදෂේත්රය කඩා 

වැදටන්න ගිය දවලාදේ ඉතා ඥාණවන්තව කටයුතු ක ලා ඒක ආ ේෂා ක න්න වැඩපිලිදවලේ හැදුවා. බැංකු 
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ෙේධතිය එදහමම ආ ේෂා වුණා. අද ඒදේ අදනේ ෙැත්ත දවන්දන්. ඒවදේ සිේධින් දවනදකොට ආණ්ඩුව අහක 

බලා ගන්නවා. දේ  ට කඩා වැදටනවා. ආර්ථිකය කඩා වැදටනවා. ඒකට තමයි දේ උත්සාහ ක න්දන්. මම දිර්ඝ 

වශදයන් දේවා කියන්න අවශය නැහැ කියලා මම හිතනවා. ඔබතුමාලා සියළුදදනාම දේවා දහොදින් දන්නා කා ණා.  

 

සභාදේ දඝෝෂා ........................... 
 

ෙ ණ දේවල් නේ මම වදේ වයසක එේදකදනකුට තමයි දේවා දත්රුේ යන්දන්. දත්ද න්දන්. අපි දේ 

අත්දැකිදමන් ලබලා තිදයන දේවල්. ඒ නිසා තරුණ මන්ත්රිවරියනි දේ දේවල් දැනගන්න ඕන. එේසත් ජාතික 

ෙේෂදේ නයායෙත්රය දමොකේද කියල ආණ්ඩුදේ නායකයින් හැටියට අගමැතිතුමාලා ඒ කැබිදනට්ටුව අදප් ප්රාදේශිය 

සභාදේ ඉන්න මන්ත්රිවරු එකතු දවලා ඒ සමුෙකා ය විනාශ ක න්න දවලා දේ ෙහළන්ම තිදයන මුලය ආයතන 

කඩා දාලා කටයුතු ක න එක ගැන අපි ඉතාමත්ම කණගාටු දවනවා. එතුමා බලාදෙොද ොත්තු දවනවා දේ තුළන් හරි 

දෙොඩි දේශොලන වාසියේ ගන්න. එතුමා දේවදේ දේවල් වලට දෙනී සිටිනදකොට එතුමාට එේසත් ජාතික 

ෙේෂදයන් ෙළාත් සභාවට ත ග ක න්න ටිකට් එක ලැදබන්න පුළුවන්. අබ ස ණයි. දේවායින් නේ දමතුමාට 

දගොඩ එන්න බැහැ. දේවාට විසදුමේ ලැදබනවා. ඒ සදහා කටයුතු දකද මින් තිදයනවා. මදේ මිත්රයා සමුෙකා  

සංගමදේ සභාෙතිව යා ගාමිණි දෙදර් ා මහත්තයා මදේ දෙෞේගලික මිත්රදයේ නිසා දේ සිේධිය වනවිට මම 

එතුමාදගන් සියළුම කා ණා දැන ගත්තා.මම දෙෞේගලිකව කථා කළා. අපිත් දන්නවා තැන්ෙත්කරුවන්දේ දුේ 

ගැනවිල්ල ගැන. අපිට දහොද අවදබෝධයේ තිදයනවා. අදප් ජයන්ත  ණවක මැතිතුමා හිටපු සභාෙතිතුමා කිේවා 

වදේ එතුමා ළගට විත ේ දනදමයි අපි ළගටත් එනවා. අපි ඒ අයට කරුණු ෙැහැදිලි ක නවා. විශ්වාසයේ ඇති 

ක නවා දේ සමුෙකා  ක්රමය ගැන. දැන් බැංකු ක්රමය ගැන අපි විශ්වාසයේ ඇති ක ලා දේවා ආ ේෂා ක ගන්න 

කටයුතු ක ලා තිදයනවා. තව නේ හුගේ දේවල් තිදයනවා කියන්න. එේසත් ජාතික ෙේෂය උවමනාදවන් දේවා 

විනාශ ක න්න හදන වැඩපිළදවලවල් පිළබදව ඕන ත ේ උදාහ ණ ඇතිව කථා ක න්න පුළුවන්. මම හිතනවා 

ඒකට උචිත කාලය දනදමයි. මීදප් දගොඩනැගිල්ල ගැන කියන්න ඕන. ගරු සභාෙතිතුමනි, දේ දගොඩනැගිල්ල අපිට 

ලැදබන්දන් ඉස්සදසල්ලා ගේ සභාව තිබුණු එදකන් අපිට හුවමාරු දවච්ච ඉඩමේ. දේදේ අද සමුෙකා ය තිදයන 

දගොඩනැගිල්ල ෙවුලේ දදකේ ෙදිංචි දවලාත් ඉන්නවා. ඒ දගොඩනැගිලි සහ තවත් දගවල් කිහිෙයේ එේක තමයි 

අපිට ෙැවද න්දන්. මදේ සභාෙතිත්වය තිදයන කාලදේ දේ දගවල් ටික අපි ෙදිංචිකරුවන්ට ලබලා දුන්නා. අපි  

ඔප්පුවේ ලබලා දුන්නා. ෙස්දසේ ඉතුරු දවන එක  අපි සභාව සතු දේෙලේ. ඒ දගොඩනැගිලදල් අද දමොන ක්රමයකින් 

හරි අද ඉන්නවා දවන්න පුළුවන්. නමුත් අපි 100% ේම විශ්වාස ක නවා දේවා  ාජය ආයතන. ඒ අයදේ 

දෙෞේගලික දේෙල දනදමයි. කිසිම දකදනකුට එදහම බදලන් ඉන්න පුළුවන්කමකුත් නැහැ. දේ කඩ අපිට ලබා 

ගන්න ඒ විදිහට උත්සාහ කළා නේ දේ තුළ සමුෙකා  සංගමයට විශාල අෙකිර්තියේ. ගැටළුවේ ඇති දවනවා. ඒ 

සදහා අපි මැදිහත් දවන්නට ඕන. දේ සමුෙකා  ක්රමය ආ ේෂා ක ගන්නට ඕන. ගරු මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා 

දගනාපු දයෝජනාව අපි  ප්රතිේදෂේෙ ක මින් ඒ දවනුවට සංදශෝධන දයෝජනාව දගනාපු සුරියආ ච්චි මැතිතුමාදේ 

දයෝජනාවට අදප් සහදයෝගය ප්රකාශ ක මින් සමුෙකා ය ආ ේෂා දේවා කියලා ප්රාර්ථනා ක මින් ඒකට දේ එේසත් 

ජාතික ෙේෂිකයින්ට අකුල් දහලන්න එො තියන කා ණය ඒ අයට අද වුණත් දේ දතො තුරු අ දගන ගිහින් කැබ්නට් 

එදකන් ඒ අදේ සහච යින්ට දීලා ඒ කැබිනට් එක ගන්න තීන්දුව කැබිනට් දප්ෙර් එකේ සුදානේ දවමින් තිදයනවා. 

මදහේෂ් අල්දේදා මැතිතුමා ගැන කියවුණා. එතුමාලා මහන්සි දවලා දනදයකුත් අවස්ථා වලදී ඒ සදහා කටයුතු 

ක මින් දේ ජනතාවදේ තැන්ෙත්කරුවන්දේ මුදල් අ න් දදන්න එතුමා විසින් වි දශේෂ උනන්දුවකින් කටයුතු 

ක නවා කියන එකත් දේ අවස්ථාදේදී මතේ ක න්න ඕන. ඒ හ හා කැබිනට් එකට දප්ෙර් එකේ යනවා ඉදිරි 

සතිදේ ඒක කැබ්නට් එකට ඉදිරිෙත් දේවි. ඒකට අකුල් දහලන්න එො කියලා මම දේ එේසත් ජාතික 

ොේෂිකයින්දගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒකට සහදයෝගය දදන්නට දේ කාදේත් මුදල් තමයි. මුළු ජනතාවදේ මුදල් 

තමයි. නමුත් ඒ තැන්ෙත්කරුවන් ගැන අපිට සලකන්න දවනවා. යේකිසි විදිහකින් ඒක ප්රතිේදෂේෙ වුදණොත් දේ 

ඉන්න එේසත් ජාතික ොේෂිකයින් සියළුදදනාම වගකියන්නට ඕන. දයෝජනාවේ සේමත ක න්නට ඕන එේසත් 
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ජාතික ෙේෂිකයින් විසින් කැබිනට් එකට දේන ඒ දයෝජනාව  සේමත ක ලා දදන්නය කියලා ඉල්ලීමේ ක න්න 

ඕන. අගමැති තමයි වගකිවයුත්තා. අගමැතිට කියන්න ඕන සිංගප්පුරුදේ  ගිහින් මදහේන්ද්රන් එේක සාකච්ඡා ක ලා  

 

සභාදේ දඝෝෂා....................................... 
 

තමුන්නාන්දසේලා වග කියන්න ඕන  තමුන්නාන්දසේලා තමුන්නාන්දසේලාදේ නායකත්වයන්ට කියලා දේ අදප් 

ප්රදේශදේ ජනතාව. ඒ අයට හිරිහැ  ක න්න එො. දේ  ජය කියන්දන් අදප් බදු මුදල්. අපි කාදේත් බදු මුදල්. දැන් 

දේෙල සභාදේ නැහැ. තමුන්නාන්දසේලාට වගකීමේ තිදයනවා දේ කටයුතු ක න්න අවහි  ක න්න එොයි කියන 

එක විත යි අපි කියන්දන්. සහදයෝගය දදන්න කටයුතු ක න්න යැයි කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ස්තුතියි.  

 

ගරු සභාෙතිතුමා 

අපි ඔබතුමන්ලාට ඔබතුමියන්ලාට දත් එකේ ලෑස්ති ක ලා තිදයනවා. විටින් විට ගිහින් දත් බිලා එන්න. ඒවදේම 

සංයුේත සැලැස්ම ගැන ති සා  සංවර්ධන අ මුණු අන්තර්ග්රහනය සේබන්ධ දැනුවත් කිරිදේ වැඩමුළුව ලබන 13 

දවනි සිකු ාදා උදේ 10.00 ඉදන් සවස 4.00 දවනකේ කමිටු ශාලාදේදි ෙැවැත්දවනවා. ඒ සදහා හැමදදනාම 

ෙැමිදණන්න. එය දවසක වැඩමුවවේ. ඒ සදහා සහභාගි දවන්න. ඒවදේම කාර්යසාධන ත ග වලින් ප්රථම ස්ථානය 

ලැබු දදහිවල ගල්කිස්ස  දෙ  ොසල නිරිේෂණය සදහා යාම සදහා ලබන 12 දවනිදා බ්රහස්ෙතිත්දා දෙ.ව.7.00 ට 

ප්රධාන කාර්යාලයට ෙැමිදණන්න කියලාත් නිවාස හා ප්රජා සංවර්ධන කා ක සභා මන්ත්රි මණ්ඩලය දැනුවත් ක නවා. 

පුළුවන් හැදමෝම එන්න ඒ සදහා සභභාගි දවන්න. ඒවදේම අපි ෙහුගිය සභා වා දේදී මන්ත්රිවරුන්ට ලබලා දුන්නා 

සභාව සතු වත්කේ පිළබද විස්ත  දනොෙමාව අපිට ඉදිරිෙත් ක න්න කියලා දෙෝර්මයේ ලබලා දුන්නා. ඒ දෙෝර්මයත් 

ඉතා ඉේමණින්ම ලබා දදන්න කියන ඉල්ලිමත් දේ අවස්ථාදේදි ක නවා. ගරු මන්ත්රිවරුන්ට නැවතත් අදහස් ප්රකාශ 

ක න්න අවස්ථාව ලබලා දදනවා.  

 

 ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි මාලනි චන්ද්රලතා මැතිතුමිය 

ගරු සභාෙතිතුමනි, වයසට යනදකොට දේ සමහ  දේලාවට පිස්සු වදේ දවනවා. මටත් එදහම දවයිද දන්දන් නැහැ. 

මටත් වයස 63 ේ දවනවා. ඒ නිසා සමාදවන්න දමොනවා හරි කියවුදණොත් එදහම . දැන් දේ මංජුල මන්ත්රිතුමා කථා 

කදළේ මංජුල මන්ත්රිතුමාදේ දෙෞේගලික ප්රශ්නයේ දනදමයි. දේක දේශොලන දේදිකාවේ ක  ගත්තා සමහරු 

වයසේ බැලුදවත් නැහැ. ඉතින් අපිත් කථා කළාට කමේ නැහැදන්. මම කියන්න නැගිට්දට්  මම ඔබතුමාටත් කිේවා 

මම දේ ගැන කථා ක න්දන් නැහැ කියලා. නමුත් කථා දනොක  බැරි තැනට ආවා. ගරු සභාෙතිතුමනි, දහො කේ 

කලා  කියනදකොට තමුන්දේ ෙේෂදේ අය, ෙේෂදේ අයට හරි අමාරුවේ දැදනනවා. බැදුේක ය ගැන දකොච්ච  

කිේවත් අපිට අමාරුවේ නැහැ. දහො කේ කළා නේ දහො කේ ක පු අය ඒක විදවපුවාදේ. අපිට දමතන ප්රශ්නයේ 

නැහැ. දහො කේ කළා නේ තනික ම දේ අධයේෂක මණ්ඩලය දහො කේ ක ලා තිදයන්දන්. මම ඒක බය නැතිව 

කියනවා. ඒක වහගන්න තමයි අද දමතන දගලන්දන්.  
 

සභාදේ දඝෝෂා ...................................... 

 

ඕදගොල්ලන්ට ක න්න පුළුවන් දදයේ නැහැ. වයස හැටියට කථා ක න්න ඉදගන ගන්න ඕන. දමතන ඉදලා ඉදලා 

ගිහින් තැනේ නැති දවන දකොට  ගරු සභාෙතිතුමා අපි දේ කවුරුත් මනුෂයදයෝ. අපි කාටවත් අවලාද කියන්දන් 

නැහැ. අපිට රිදදන්දනත් නැහැ කාටවත් අවලාද කිේවාට. අපි කිසිම දකදනකුට කියන්න ඇගිල්ල දිේ ක න්න කිසි 

දදයේ ක ලා නැහැ. නමුත් දමතන දේශොලන දේදිකාවේ ක ගත්තා. ඒකත් කමේ නැහැ. නමුත් සමහ  අහදගන 

ඉන්න බැරි වචනත් කියන්න ෙටන් ගත්තා. අපි දේ සමුෙකා  සිේධිය දහොදටම දන්නවා. මමත් ඔය සභාදේ ඉදලා 

තිදයනවා. අධයේෂක මණ්ඩලයට විත යි මට යන්න බැරි වුදණ්. මම කාලයේම මහා සභාව නිදයෝජනය ක ලා 

තිදයනවා. දේ කාදල් මම හිටිදේ නැහැ. දේක අපි කාදේවත් ප්රශ්නයේ දනදමයි. දේක මහා ජනතාවදේ 
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ප්රශ්නයේ. අපිත් අපිට පුළුවන් හැටියට මිනිසුන්ට උදේ ක දගන යනවා. දමොකද අපි සියළුදදනාම දේ සීතාවක 

ප්රාදේශිය සභාදේ ෙේෂයේ ොටේ නැතිව සාමාජිකදයෝ මුදල් දයොදවලා ඉන්දන්. අපි ඒ සියළුදදනා ගැන බලන්න 

ඕන. ඔබතුමාලාටත් එදහමයි. අපිටත් එදහමයි. දේක දේශොලන දේදිකාවේ ක දගන ඒකට කැබිනට් එදේ ඉන්න 

අයට වග කියන්න ඕන කිේවාට දමතන ඉන්න මන්ත්රිවරුන්ට පුළුවන්කමේ නැහැ කැබිනට් එදේ දවන දේවල් වලට 

වග කියන්න. ඒවදේ ප්රකාශ ක න්න දහොද නැහැ. ඒකයි මට කියන්න ඕන වුදණ්. මීට ෙස්දසේ කථා ක නදකොට 

වයස හැටියට ටිකේ කල්ෙනා ක ලා කථා ක නවා නේ  දහොදයි කියලා කියනවා. ස්තුතියි.  

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ඉන්ද්රානි දසදනදහලතා ෙේමසීලි මැතිතුමිය 

ගරු සභාෙතිතුමනි, දේ සමුෙකා  ප්රශ්නය දේශොලන දේදදයන් දතො ව හැදමෝම මුහුණ ො තිදයන ගැටළුවේ. දේ 

ප්රශ්නදේදි අදප් ගරු මංජුල මන්ත්රිතුමා දයෝජනාවේ දගනාවා. දයෝජනාව සංදශෝධනය දවලා දයෝජනාව අද දමතන 

කථා ක න්න පුළුවන් තත්වයේ ඇති වුණා. දබොදහො ම සුභවාදි නිමිත්තේ. නමුත් දකදනේදේ දැනුමට අෙහාස 

ක නවා නේ දකදනේ දන්න දදයට අෙහාස ක නවා නේ ඒක ගරු මන්ත්රිව දයකුට සුදුසු නැහැ කියලා මම 

හිතනවා. විදශේෂදයන්ම අපි නවක මන්ත්රිවරු. අපි නවක මන්ත්රිවරු ආදර්ශය ගන්දන් ඉදිරි දෙදල් ඉන්න දේ හිටිය 

සභාෙතිතතුමා කියන දකනාදගන් නැත්නේ අදනේ හිටපු සභාෙතිවරු කියන අයදගන්. හිටපු මන්ත්රිවරුන්දගන්. අපි 

තාම ඒ අභාෂය ගන්නවා. දකදනේදේ දැනුමට ගරු මංජුල මන්ත්රිතුමා දහෝ දේවා චන්දන සුරියආ ච්චි මන්ත්රිතුමා 

දහෝ දේවා දන්න දත්ත නයායන් ඇවිල්ලා කියනදකොට ඒකට අෙහාස  ක ලා වැරැේද වහා ගන්න හදනවා නේ ඒ 

පුේගලයා ඉතාම අසාර්ථක පුේලගලදයේ. දකොච්ච  වයස වුණත් කමේ නැහැ අන්තිම අසාර්ථක පුේගලදයේ.  

 

ගරු සභාෙතිතුමා 

ගරු මන්ත්රිතුමිය ඔබතුමිය දයෝජනාව ගැන කථා ක න්න.  දැන් ඒ වචනය ඉව යි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ඉන්ද්රානි දසදනදහලතා ෙේමසීලි මැතිතුමිය 

උදේට ෙරිනතයි කියලා හවස් දවනදකොට අපි නවකයි කියනවා නේ අපි කාදගන්ද ආදර්ශයේ ගන්දන්. අපි දේ 

ෙේෂ විෙේෂ දේදයකින් දතො ව අපි දේ බලාදගන ඉන්නවා. දේ සභාව දගනියන්න ඕන. ගමේ දවනුදවන් යන්න 

ඕන. එතැන අපි ඉන්නවා. ඔබතුමාලාදගන් තමයි අපි ආදර්ශයේ ගන්දන්. සමුෙකා  ප්රශ්නදේදි ෙේෂ දේදයකින් 

දතො ව අපි හැදමෝම අමාරුදේ වැටිලා ඉන්න දේලාවේ. එේසත් ජාතික ෙේෂයයට කිසිම උවමනාවේ නැහැ දේ 

සමුෙකා ය කඩා වට්ටන්න. දමොකද සමුෙකා දේ සාමාජිකයින් කියන්දන් අදප් අහිංසක දුප්ෙත් මිනිස්සු. දෙොල් 

අත්තේ වියලා ද  කෑල්ල දහොයලා විකුණලා දාපු සල්ලි තිදයනවා දේදේ. ගේ මට්ටමින් අපි ඒ දේ දන්නවා. සද 

ලංකාදවන් ෙටන් ගත්ත සමුෙකා  වයාො ය ටී.බී සුභසිංහ මැතිතුමාදේ සදහෝද යාදගන්. දේක දේ ග්රාමිය බැංකු 

ේදෂේත්රය. සද ලංකාදවන් ෙටන් ගත්ත දේ සමුෙකා  ේදෂේත්රය නැදගනහි  දහේවාගේ දකෝ දළන් අවසන් දවනවා 

නේ ඒක ඇත්තටම ඉතාම දුේමුසු කා ණයේ. ඒ නිසා එේසත් ජාතික ෙේෂයට කවදාවත් අවශයතාවයේ නැහැ දේ 

සමුෙකා ය වට්ටන්න. ඒ නිසා අපි හැදමෝම එකතු දවලා දේ ප්රශ්නයට විසදුමේ දහොයමු කියන දයෝජනාව දගන 

එමින් මම නිහඩ දවනවා. දබොදහොම ස්තුතියි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ශෂිණි ශ්රිමාලි දහටිට්ආ ච්චි මැතිතුමිය 

 ගරු සභාෙතිතුමනි, දැන් කථා කදළේ සමුෙකා  වංචාව සේබන්ධදයන්. දැන් ඒ සේබන්ධදයන් ෙේෂව හා විෙේෂව 

විවිධාකා  මත ඉදිරිෙත් වුණා. මංජුල මන්ත්රිතුමාදේ දයෝජනාවට සංදශෝධන දයෝජනාවේ අදප් චන්දන මන්ත්රිතුමා 

දගනල්ලා ඒක විවාදයට භාජනය වුණා. නමුත් දබොදහෝ අවස්ථා වලදී මන්ත්රිවරු විශාල ප්රමාණයේ කථා කදළේ 

මාතෘකාදවන් පිට. දැන් දකොදහම කථා කළත් මහා බැංකු බැදුේක ය දහෝ දේවා සමුෙකා  වංචාව දහෝ දේවා  ඒ 

දදකම විසදදන්න ඕන ප්රශ්න මිසේ දිගටම ඇදදන්න ඕන ප්රශ්න දනදමයි කියලා අපි හිතන්දන්. තරුණ මන්ත්රිවරු 
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විදිහට අපි විශ්වාස ක නවා අදප්  දට් අනාගතය දවනුදවන් යේ දදයේ අපි ඉතුරු ක න්න ඕන කියන දේ විනාශ 

ක නවාට වඩා කියලා. සමුෙකා දේ සල්ලි ඉතුරු ක ලා තිදයන්දන් කැේෙස් ගිහින් උොධි ගත්ත දලොකු මිනිස්සු 

දනදමයි. සාමානයදයන් ගදේ එදා දේල හේබ ක දගන කන මිනිස්සු. ඒ මිනිස්සු එදා හේබ ක න රු.2000 න් රු. 

1000.00 ේ වදේ තමයි දාලා තිදයන්දන්. ඒ මිනිසුන් යේ කිසි දචෝදනාවේ තිදයනවා තමන්දේ දුව පුතා විවාහ 

ක ලා දදන්න ගියාම තමන්දේ වයාො යේ ෙටන් ගන්න ගියාම තමුන්දේ සල්ලි ගන්දන් දකදහොමද කියලා. ඒකට 

අධයේෂක මණ්ඩලය ඔවුන්ට දදන උත්ත ය ඔවුනට සාධා ණියක ණය ක න්න බැහැ දකොදහත්ම. ඒකට දහේතුව 

තමයි අපි අදප් සල්ලි ගන්න ගියාම ඒක දදන්න බැහැ කියනවා නේ අපිට ත හේ ඇති දවන්දන් බැංකුදේ වැඩ ක න 

මනුෂයදයෝ එේක. ගදේ මනුෂයයා දත්රුේ ගන්න කැමති දවන්දන් නැහැ අධයේෂක මණ්ඩලය දමොකේද කදළේ. 

දේ සල්ලි දකොදහේද දැේදේ භාණ්ඩාගා  බිල්ෙත් දමදහම වුණා. මිනිසුන්ට ඒවා දත්රුේ ක න්න බැහැ. දමොකද 

දේක සේමන්ත්රණයේ දනදමයි. දේක දත්රුේ ක  ක  ඉන්න. දේ මිනිස්සු බලාදෙොද ොත්තු දවන්දන් සල්ලි. 

දමතනදි ක්රියාත්මක දවන්න ඕන අ යා දේක කළා දමයා දේක කළා එදහම දචෝදනාදවන් දතො ව ගිහිල්ලා දේ 

මන් ත්රි මණ්ඩලයේ විදිහට අපිට දේ සේබන්ධදයන් උදේ ක න්න පුළුවන් නේ අපිට වගකීමේ තිදයනවා මහජනයා 

දවනුදවන් වග කියන්න. මංජුල මන්ත්රිතුමා දලොකු වෙසරියේ අ න් කථා කළා දේ දදය දේ විදිහට දවලා තිදයනවා 

කියලා. අපි ඒකට අභිදයෝග ක ලා වැඩේ නැහැ. අපි දමොකේද දවලා තිදයන්දන් කියලා මන්ත්රිවරු විදිහට අපි 

තී ණය ක න්න ඕන අපිට දමොකේද ක න්න පුළුවන් කියලා. අද කැබිනට් ෙත්රිකාවේ එනවා. අපිට දචෝදනාවේ කළා 

ඒ සේබන්ධදයන් අපි වග කියන්න ඕන කියලා. දේ මන්ත්රිවරු දහතුන් දදනාට කැබිනට් දයෝජනා දවනස් ක න්න 

බැහැ. ඒ 225 මන්ත්රි ප්රමාණය ඒක ක යි. අදනේ කා ණාව තමයි ොර්ලිදේන්තුදේ ඇතුදළේ කට්ටිය ක න දේ අපිට 

දේ සීතාවක ප්රාදේශිය සභාවට දවනස් ක න්න පුළුවන් නේ සීතාවක ප්රාදේශිය සභාව ඇතුදළේ තමයි ොර්ලිදේන්තුව 

ස්ථාපිත ක න්න දවන්දන්.  එදහම ක න්න බැහැදන්. උදේට ෙරිනත දවන මන්ත්රිවරු සවසට නවක මන්ත්රිවරු 

දවනදකොට දමතන ඇවිල්ලා කථා ක න්දන් දමොකේද කියන එක ෙළදවනිම කා ණාව විදිහට මම දකිනවා 

සමුෙකා දේ වංචාවේ සිදු දවලා තිදයනවා. මිනිස්සු නැත්නේ දවනදා වදේ සල්ලි අ න් එනවාදන්. ඒ ගේ වල 

මිනිසස්ු සල්ලි හේබ වුදණ් නැහැ නැහැ කියලා කියන්දන් වංචාවේ දවලා තිදයනවා. ඒ නිසා අපි ඒ ගැන කථා 

ක න්දන්. ඒකට ෙේෂ දේදදයන් දතො ව අපිට කථා ක ලා යේ දදයේ ක න්න පුළුවන් නේ ඒ දදය කලා නේ 

දහොදයි. තමුන්දේ බුේධි මට්ටමට සමාජ මට්ටමට ග හා ගන්දන් නැතිව ඒක තමයි දහොදම කා ණය. දමතනින් 

මාතෘකාදවන් පිට ගිය අදනේ කා ණය තමයි මහා බැංකු බැදුේක ය විසදුණා කියලා සමුෙකා දේ සල්ලි හේබ 

දවන්දන් නැහැ. ඒක දත්රුේ ගන්න බැරි ඇයි කියලාත් අපිට දත්ද න්දන් නැහැ. මහා බැංකු බැදුේක ය ගැන 

සීතාවක ප්රාදේශිය සභාදේ කථා ක ලා විසදුමේ ගන්න පුළුවන් නේ ොර්ලිදේන්තුව අවශය දවන එකේ නැහැ. 

දමතන සමුෙකා  සල්ලි ටික නැහැදන්. අපි නවක මන්ත්රිවරු විදිහට වදේම සීතාවක ප්රාදේශිය සභාදේ ඉන්න මන්ත්රි 

මණ්ඩලයට වගකීමේ තිදයනවා ජනතාවදේ ප්රශ්න දවනුදවන්  දෙනී සිටින්න. මංජුල මන්ත්රිතුමා කදළේ ඒ වගකීම. 

අවශය කරුණු ෙැහැදිලි ක ලා චන්දන සුරියආ ච්චි මන්ත්රිතුමා දගනාපු සංදශෝධන දයෝජනාව විවාදයට භාජනය 

වුදණ්. ඒනිසා අපි හරි දේ ක මු. අපි විවාද ක ලා දමතන අපි  ණ්ඩු ක ලා ම ාදගන වැඩේ නැහැ. ෙේෂ දේදය 

දමතනට ඉස්ස හ දාදගන දමොන ෙේෂදේ වුණත් මහජනතාවදේ ප්රශ්නදේදි මහජනතාවට ගැටළුවේ දවලා 

තිදයනවා නේ ඒ දවනුදවන් අපි දෙනී සිටිමු කියන ඉල්ලිම ක නවා. දබොදහොම ස්තුතියි.  

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි විමල් ප්රසන්න මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි, මන්ත්රි මණ්ඩලදයන් අවස යි. මමත් කථා ක න්න දනදමයි හිටිදේ. නමුත් ඇස්වත්ත ගැනත් 

ප්රකාශ වුණා. මම කථා දනොකළදහොත් කියයි ගිහින් මම ඇස්වත්ත ජනතාව දවනුදවන් ඒ තැන්ෙත්කරුවන් 

දවනුදවන් සභාදේදී කථා කදළේ නැහැයි කියලා. අදප් හිතවත් මන්ත්රිතුමා ගිහින් රැස්වීමේ තියලා කථා ක ලා 

ඇස්වත්ත ජනතාව දෙොේඩේ පිබිදදේවා. දේ ප්රශ්නදේදිත් ඇස්වත්ත තමයි තැන්ෙත්කරුවන්දේ වැඩිම මුදල් 

ප්රමාණයේ තිදයන්දන්. ඇස්වත්ත ග්රාමිය බැංකුදේ තමයි තැන්ෙත් ක ලා තිදයන්දන්. දමොකද මැණිේ හේබ වුනා 
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දවනත් දේවල් වලින් දකොල්ලන්ට සල්ලි හේබ වුණා දේ සල්ලි යන එන ගමන් ගදේ බැංකුවට තමයි දැේදේ. 13% 

ක ස්ථාව  දෙොලියේ දවනත් බැංකු වලට වඩා ලැබුණා. දෙොලිය ලැබුණා. ඒ නිසා තමයි වැඩි මුදලේ අදප් ප්රදේශදේ 

තැන්ෙත් කදළේ. හරිම අහිංසක ජනතාවේ. අද වන විට මිනිසුන්ට සල්ලි අවශයතාවයන් දවලා තිදයනවා. එදා 

තැන්ෙත් කළත් අදවන විට ජිවත් දවන්න බැරි තත්වයට දේ  ට ෙත් දවලා තිදයනවා. ඒ මිනිසුන්ට සල්ලි 

අවශයතාවය තිදයනවා. ගන්න යනවා. ඉතාම දශෝකජනක සිේධියේ වුණා ඊදේ දෙදර්යිදා අදප් අසල්වැසි 

කාන්තාවේ එතුමිය විවාහ දවලා ණයට විවාහ මංගලයය ක ලා  එතුමිය කියනවා දදවැනි ගමන දවදසේ මම යන්නද 

සභාවට ගිහිල්ලා අදප් සභාෙතිතුමා ළගට යන්නද මම මනමාලයා එේක සල්ලි ඉල්ලන්න කියලා. මම කිේවා යන්න 

එො කියලා. තවත් සල්ලි ඉල්ලනවා ලේෂ 02 ේ විත  ණය දවලා. ගාර්මට් ගිය කාන්තාවේ. ඒ කාන්තාව ඉතාමත් 

අස ණ තත්වයට ෙත් දවලා තිදයනවා. යථාර්ථය ඒක තමයි. වැලි දගොඩ දාපු අහිංසකම ජනතාවකදේ සල්ලි තමයි 

දේ සමුෙකා දේ තිදයන්දන්. අපි ඒ දවනුදවන් කථා ක න්න ඕන. අපි ඒ මුදල් ලබා දදන්න කටයුතු ක න්න ඕන. 

ඒක තමයි අදප් වගකීම. අපි ෙළාත් සභාදේ හරි ොර්ලිදේන්තුදේ හරි අදප් මන්ත්රිතුමන්ලාට හරි අපි දේ දයෝජනාව 

ඉදිරිෙත් ක ලා දේවදේ මහජනයාදේ විද ෝධතාවයේ  මහජනතාවදේ ඉල්ලිමේ තිදයනවා දේ මුදල් අදප් 

තැන්ෙත්කරුවන්ට ලබලා දීලා ඔවුන්දේ අවශයතාවට ඉටු ක න්න අවස්ථාවේ ලබලා දදන්න කියන ඉල්ලිම තමයි 

අපි ක න්න ඕන. අදප් ප්රදේශදේ විශාල තැන්ෙත්කරුවන් ඉන්නවා. ඒ දවනුදවන් කථා ක ලා ඔබතුමා ඔදබ් 

ප්රදේශදේ තැන්ෙත්කරුවන් දවනුදවන් කථා ක ලා අපි අ දප් මිනිසුන්දේ සල්ලි ටික අ න් දදන්න වදේම සමුෙකා  

සංගමදේ තිදයන දේෙල ඔබතුමන්ලා ප්රකාශ කලා වදේ අදප් චන්දන සුරියආ ච්චි මන්ත්රිතුමා ප්රකාශ කදළේ ඒක 

වැදටන්න දදන්න බැහැ. දේක අදප් දදමේපියන් මුතුන් මිත්තන් ඇති කල සංගමයේ. දමහි දේෙල තිදයන්දන් 

ෙන්සල් වලින් ලබලා දිපු අදප් ගදේ ෙන්සදලන් ලබා දුන් ඉඩදේ සමුෙකා ය හදලා ඒවදේම හැමතැනම අදප් 

වත්කේ තමයි තිදයන්දන්. දේක ඈව  ක ලා දේක විනාශ ක ලා සාමාජිකදයෝ 64,000 ේ ඉන්නවා. අපිට ඕන දේ 

සමුෙකා  සංගමය ෙවත්වාදගන දේ තැන්ෙත්කරුවන්ට යේකිසි මුදලේ ලබා දීලා දමය ඉදිරියටත් ෙවත්වාදගන 

යන්න දැන් 100% ේම තැන්ෙත්කරුවන් තමන්දේ මුදල් ලබා ගන්න යනවා. ඒ තත්වය මත තමයි බැංකුව 

අසිරුතාවයට ෙත් දවලා  තිදයන්දන්. අදප් ස්දේච්ඡා සංවිධාන දබොරුවටත් ගිහිල්ලා ම ණයේ වුණා කියලා මුදල් 

ගන්න යනවා. එතදකොට දදන්න බැහැ. යුේතිය ඉෂ්ට ක න්න බැංකුවට අවස්ථාවේ නැහැ. දේ නිසා බැංකුව ඉතාමත් 

අසිරු තත්වයට ෙත් දවලා තිදයනවා. අධයේෂක මණ්ඩලය ගැන කථා කළා. අධයේෂක මණ්ඩලට අපිට 

සේබන්ධතාවයේ නැහැ. නමුත් අදප්  ණවක මන්ත්රිතුමා කථා කළා අදප් දෙොදහොට්ටුදවන් ෙත් වුණු මන්ත්රිව දයේ 

ඉන්නවා කියලා දේ අධයේෂක මණ්ඩලයට කියලා. දෙොදහොට්ටුවට සේබන්ධ වුණු ෙේෂ  දගොඩේ තිදයනවා. අදප් 

චන්දන ලියනදේ මන්ත්රිතුමාදේ ෙේෂය දවන ෙේෂයේ. අදප් මන්ත්රිතුමා දවන ෙේෂයේ. දෙොදහොට්ටුදේ දනදමයි 

ඒ මන්ත්රිතුමා ඉන්දන්. විමලදසේන මන්ත්රිතුමා ඉන්දන් වාසුදේව නානායේකා  මැතිතුමාදේ ෙේෂදයන් ඡන්දය 

ඉල්ලුදේ. එතුමා ඒ ෙේෂදේ සාමාජිකදයේ. දෙොදහොට්ටුවටම කියලා ගහන්න එො. දෙොදහොට්ටුව කියන ෙේෂය 

ඉතාමත් මෑත කාලදේ බිහිවුදණ්. ඒ ෙේෂදේ ඉන්දන් ප්රාදේශිය සභා මන්ත්රිවරු විත යි. අපි අළුත් ෙේෂේ හදාදගන 

අළුත් ගමනේ යන්න තමයි තී ණය කදළේ. දමහි මංදකොල්ලාකා දයෝ දුෂිතදයෝ නැහැ. අපිට උදේ ක පු පුේගයින් 

ඉන්නවා. අපි වටා එේද ොේ දවනවා. අපි ජයග්රහණය ෙතන දකොට අපිට ඇවිත් උදේ ක නවා. දේ ජයග්රහණදේදි 

අපිට සේබන්ධ වුණු පුේගලයින්දේ වගකීම අපිට ගන්න බැහැ. අපි දෙොදහොට්ටුදවන් ජයග්රහණය ක පු  මන්ත්රිවරු 

විදිහට අදෙන් ගදේ මිනිස්සු ඇවිත් අහනවා ඔබතුමාලදේ දෙොදහොට්ටුදේ අයදන් ලේෂ ගාණේ ගිලා දැේදේ කියලා. 

ගම පු ාම දෙෝස්ටර් ගහලා තිදයනවා. දදන්න තිදයන උත්ත  තමයි අපි දෙොදහොට්ටුදේ වුණාට දේ අධයේෂක 

මණ්ඩලය සහ ඒ සියළුදදනා දනොදැනුවත්ව කළ දදයේ දහෝ දැනුවත්ව කළ දදයේ. දේ සේබන්ධදයන් අපිට 

ඇගිල්ල දිේ ක ලා කථා ක න්න අවශයතාවයේ නැහැ. අපි අදප් වැඩ කටයුතු අපි ගේ වල ඡන්දයේ හදා ගත්දත් 

ගේ වල සංවර්ධනයේ කදළේ ඉතාම අසීරුදවන් . අපිවත් අසිරුතාවයට ෙත් ක ලා තිදයනවා ගරු සභාෙතිතුමනි දේ 

කා ණය නිසා. ගදේ මිනිස්සු දෙොදහොට්ටුදේ මන්ත්රිවරු කියලා කථා ක න්න ඔබතුමාලා තමයි දේ සල්ලි අ න් 

කියලා දේ ප්රචා ය නිසා අපිවත් අසීරු තත්වයට ෙත් දවලා තිදයනවා. නමුත් අදප් මන්ත්රිතුමා ෙන්සලට ගිහින් රැස් 
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ක පු කට්ටිය දෙොලිසියට දගනත් දෙොලිසිදේ අදප් අධයේෂක මණ්ඩලය දැනුවත් කළාම අපිට ඕක ඉස්දසල්ලා කළා 

නේ හරි කියලා. දමතුමා දැනුවත් ක න්න ඉස්දසල්ලා අදප් අධයේෂක මණ්ඩලය ටිකේ ප්රමාද වුණා. ඒ අය ගමින් 

ගමට ගිහින් හැංදගන්දන් දු කථනයට සේබන්ධ  දවලා මිනිසුන් දැනුවත් කළා නේ දමච්ච  කල් යන්දන් නැහැ මම 

දන්න විදිහට. එතුමාලා බය දවලා හරි දමොනවා හරි ප්රශ්නයේ නිසා හරි කථා කදළේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි දමතුමන්ලා 

කථා ක න්න ඇත්දත්. එදහම කථා ක ලා ඒ අය මිනිස්සු දැනුවත් කළා නේ  දේ තාේ දේ ප්රශ්නය එන එකේ නැහැ 

කියලා දමච්ච  මිනිස්සු කලබල දවන එකේ නැහැ. ඒ නිසා අපි සියළුදදනාම එකතු දවලා දේ අහිංසක මිනිසුන්දේ 

සල්ලි ටික ලබලා දදන්න කටයුතු ක මු. දමොකද අපිට ලබා දදන්න බැහැ. ොර්ලිදේන්තුදවන් දහෝ ෙළාත් සභාදවන් 

දහෝ අ දගන අදප් මිනිසුන්ට 100% ේ මුදල් එක ො  දදන්න බැහැ. දුන්දනොත් බැංකුව වැටිලාම යනවා. යේ 

ප්රමාණයට අවශයතාවය තිදයන අයට මුදල් ලබා දදන්න කටයුතු ක මු. ඇස්වත්ත ප්රදේශදේ ජනතාව දවනුදවන් 

ඕනම අවස්ථාවකම දේ මුදල් ලබා ගන්න අ දගන ඒ අවශයතාවයන් ඉෂ්ට ක න්න අපි දෙනි සිටින බව ප්රකාශ 

ක මින් මම නිහඩ දවනවා. දබොදහොම ස්තුතියි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ලියනදේ චන්දන කුමා  මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි, නැදගනහි  දහේවාගේ දකෝ ළදේ විවිධ දසේවා සමුෙකා  සමිතිදේ ඇති වී තිදබන යේ කිසි 

ගැටළුවේ පිළබදව මුලින්ම මංජුල වී  ත්න මන්ත්රිතුමා දයෝජනාවේ ඉදිරිෙත් ක ලා තිබුණා. ෙස්දසේ ඒ දයෝජනාව 

සදහා සංදශෝධන දයෝජනාවේ චන්දන සුරියආ ච්චි මන්ත්රිතුමා ඉදිරිෙත් කිරිදමන් අනතුරුව චන්දන සුරියආ ච්චි 

මන්ත්රිතුමා ඉදිරිෙත් ක පු දයෝජනාව විවාදයට ගන්න දේ දමොදහොදත් යේකිසි අදහසේ දේවන්න ඕන. මුලින්ම 

මතේ ක න්න ඕන නැදගනහි  දහේවාගේ දකෝ ළදේ විවිධ දසේවා සමුෙකා යට අදප් දේ අවිස්සාදේල්ල ආසනය 

තුළ දේ ප්රදේශය තුළ ඉතාමත් වැදගත් කාර්යභා යේ ඉටු ක න ආයතනයේ බවට අපි මුලින්ම මතේ ක න්න ඕන. 

නැදගනහි  දහේවාගේ දකෝ ළදේ විවිධ දසේවා සමුෙකා  සමිතිදේ ග්රාමිය බැංකු ෙේධතිය තමයි නැදගනහි  

දහේවාගේ දකෝ ළදේ විවිධ දසේවා සමුෙකා යට ඒ ආයතනයට වැඩිම මුදලේ උෙයා ගත්දත් ග්රාමිය බැංකු ෙේධතිය 

මගින්. ඉතින් අද වන විට ග්රාමිය බැංකු ෙේධතිදේ යේකිසි අක්රමිකතාවයේ පිළබදව මංජුල වි  ත්න මන්ත්රිතුමා දේ 

දයෝජනාව ඉදිරිෙත් ක ලා තිබුදණ්. දේ දයෝජනාව දවනත් ෙැත්තකට ගමන් ක න්න මම දකින විදිහට දහේතු සාධක 

වුදණ් අදප් මංජුල වී  ත්න මන්ත්රිතුමා දේ දයෝජනාව එේවාට ෙස්දසේ ඊදේ සවස දේ Face book මගින් යේ කිසි 

මහජනතාව දැනුවත් කිරිමේ ක ලා මම හිතන්දන් එතුමාදේ හිතවත් පිරිසේ දයොදවලා. දේ Face book මගින් 

එතුමාදේ හිතවතුන් කිහිෙදදදනේ ෙල ක ලා තිබුණා අද දිනදේ මහා සභාව ෙැවැත්දවන දිනදේ සමුෙකා  

ගනුදදනුකරුවන් දවනුදවන් කථා ක න මන්ත්රිවරු කවුද ඒ දවනුදවන් විරුේධව කථා ක න්දන් කවුද කියලා දැන 

ගන්න අදප් ගැලරියට එන්න කියලා තමයි ප්රචා ය ක ලා තිබුදණ්. මංජුල වී  ත්න මන්ත්රිතුමාට මතේ ක න්න ඕන 

මංජුල වී  ත්න මන්ත්රිතුමා කිේවා එක අතකින් සතුටු දවනවා දේ ගැන සංවාදයේ ඉදිරිෙත් කිරිම සදහා දේ 

දයෝජනාව දගන ඒම සේබන්ධදයන් කියලා. මංජුල වී  ත්න මන්ත්රිතුමා ඒක කියන දකොටම මට දැදනනවා මංජුල 

වී  ත්න මන්ත්රිතුමාට හිදත් දෙොඩි අමාරුවකුත් හැදදන්න ඇති සංදශෝධන දයෝජනාවකුත් දගනාපුවාම. මංජුල 

වී  ත්න මන්ත්රිතුමාට මතේ ක න්න ඕන ඔබතුමා ෙැහැදිලිවම දේ දයෝජනාව දගනාදේ මංජුල වී  ත්න මන්ත්රිතුමා 

මුලින්ම දේ දයෝජනාව දගනාදේ දවන දමොකවත් වින්දා දනදමයි දෙොදහොට්ටුවට එදහම නැතිනේ අදප් දේශොලන 

බලදේගයට මඩ ගැසීම සදහා තමයි දේ දයෝජනාව දගනාදේ. ඒක ඉතාමත් ෙැහැදිලියි. දලොකු ප්රචා යකුත් දුන්නා 

දේක දෙොදහොට්ටුව මඩ ප්රහා යේ එල්ල ක න්න. එතුමා ගමින් ගමට ගියා. අදප්  ණවක මන්ත්රිතුමාත් එේක දේ 

දදදදනා ග්රාමිය බැංකු ගිණුේ හිමියන් රැස් ක ලා දේශොලන කථාවේ ගේ මට්ටටමින් ගිහින් අදප් චන්ද්රසිරි ගමදේ 

මන්ත්රිතුමා කිේවා වදේ ෙළාත් සභා මැතිව ණය සදහා මංජුල වී  ත්න මන්ත්රිතුමා ඡන්දය ඉල්ලන්න 

බලාදෙොද ොත්තුදවන් ඉන්නවා නේ අපි ඒකට කිසි ගැටළුවේ නැහැ. අපිට පුළුවන් සහදයෝගයේ දදනවා. 

සමුෙකා ය කියන ආයතනය දඩමීමා ක දගන ඒ ෙළාදත් සභා මැතිව ණය සදහා ප්රචා ක කටයුතුත්තේ ගන්න 

ඔබතුමා ලෑසත්ි දවන්   න   එො. අපි ෙැහැදිලිව කියන්න ඕන තමුන්නාන්දසේ Face book   හ හා තමුන්න්දසේලා දේ 
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ගජ මිතු න් හ හා යේකිසි ප්රචා යේ දීලා  දේ මිනිස්සු ටික දමතනට දගනත් දේ ගන්න හදපු ප්රචා ය 

තමුන්නාන්දසේට වැළකුදණ්  දවන තී ණයේ හින්දා දනදමයි. දේ සමුෙකා යට ආද දයන් දනදමයි දයෝජනාව 

දැේදේ. අදප් චන්දන සුරියආ ච්චි මන්ත්රිතුමා කිේව වදේ අදප් ප්රාදේශිය සභාව සතු  ඉඩකඩේ ටික ආෙහු අපිට 

ගන්න පුළුවන්. ඒකොර්ශ්වියව දනදමයි. ඒක ටිකේ තද වැඩියි. අපි ගිවිසුේ අවලංගු ක ලා අපි සාකච්ඡා ක ලා දේ 

ටික ෙව ා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ෙව ා ගත්ත ෙමණින් දේ ගනුදදනුකරුවන්දේ ප්රශ්නය විසදදනවා නේ අපිට 

පුළුවන් ඒක ක න්න. හැබැයි ඒ ප්රශ්නය විසදදන්දන් නැහැ. ඒකයි සැබෑ කා ණය. මහා බැංකුවට අයත් ආයතනයක 

ලියාෙදිංචි ආයතනය එන්ට්රස්ට් කියන ආයතනදේ මුලින්ම මුදල් තැන්ෙත් ක ලා තිදයන්දන් 2000 වර්ෂදේ මම 

දන්න ත මට. නැත්නේ ඊට ආසන්න දිනක. මංජුල වී  ත්න මන්ත්රිතුමා හිතනවා මංජුල වී  ත්න මන්ත්රිතුමාලා  ළග 

විත යි දේ ලිපි දල්ඛ්න තිදයන්දන් කියලා. එතුමා හිතන්දන් එතුමා විත යි දේවා දන්දන් කියලා. දේ අපිත් 

දන්නවා. හැබැයි අපිට දේවා කිය කියා ගදේ එදහේ  දමදහේ යන්න එදහම දේශොලන වයාො යේ දනදමයි අපි. අපි 

එදහම දේශහොලනය ක න කණ්ඩායමේ දනදමයි. අපිට ගමින් ගමට ගිහිල්ලා දේ පිළබදව දැනුවත් ක න්න අපිට 

උවමනාවේ නැහැ. මංජුල වී  ත්න මන්ත්රිතුමා දේ ක දගන යන්දන් ගමින් ගමට ගිහින් දේ පිළබදව දැනුවත් ක ලා 

මිනිස්සු ටික අවුස්සලා සමුෙකා ය වසා දැමිදේ කාර්යභා ය තමයි දේ ක න්දන්. එතුමා දේ දයෝජනාව දගනාදේ 

සමුෙකා ය රැක ගැනීදේ අ මුණකින් දනදමයි. අපි ඉන්දනත් සමුෙකා ය රැක ගන්න. ඔබතුමා දහට දිවිගල්ල 

මන්ත්රිතුමා කිේවා වදේ දහට අපිට අඩ ගහන්න දේ කටයුත්තට උදේ ක න්න කියලා අපි එනවා උදේ ක න්න. අපිට 

අධයේෂක මණ්ඩලය  කින්න අපිට උවමනාවේ නැහැ. අදනේ කා ණය තමයි අධයේෂක මණ්ඩලය දහෝ දේ 

කුමන ොර්ශවයේ යේකිසි අකටයුත්තේ ක ලා තිදයනවා නේ යේකිසි දහො කමේ ක ලා තිදයනවා නේ 

තමුන්නාන්දසේලාදේ ආණ්ඩුවේ තිදයන්දන්. තමුන්නාන්දසේලාදේ මහ ඇමතිව දයේ ඉන්දන්. දේ යහොලන 

ආණ්ඩුව ආදේ දහොරු අල්ලනවා කියලා. හැබැයි අද දමොකද දවලා තිදයන්දන්. ප්රදිප් මන්ත්රිතුමා කිේවා වදේ මුළු 

 දට්ම නීතියේ නැති තැනට ෙත් දවලා. ඒක තමයි අද  ට තුළ ඇති දවලා තිදයන තත්වය . ඒ නිසා 

තමුන්නාන්දසේලාට පුළුවන් දේ අධයේෂක මණ්ඩලය දහො කමේ ක ලා තිදයනවා නේ දේ ආයතන දහො කමේ 

ක ලා තිදයනවා නේ  FCID  එදේ දේවන විට විභාගයේ යනවා. ඒ ෙැමිණිල්ල විභාග ක මින් තිදයනවා. දැන් ඒ 

විභාග ක ලා ඒ අය වැ දිකා දයෝ නේ ඔබතුමාලාදේ ආණ්ඩුව ඔබතුමාලාදේ මහ ඇමතිතුදමේ ඉන්දන්. ඔබතුමාලා 

මහ ඇමතිතුමාට කියලා අදන්  දේ  ත්ත දන් දේ වැදේ ක න්නදකෝ දේ දහොරු ටික දාන්නදකෝ ඇතුළට. දහොරු 

අල්ලනවා කියලා ඇවිල්ලා මහා බැංකුව මහා දවල් මංදකොල්ලා කාලා ඒකවත් හරියට ක ගන්න බැරි දමොදහොතක 

තමයි සමුෙකා ය ගැන කථා ක න්දන්. ඒ නිසා අර්ජුන්    මදහේන්ද්රන් කියලා මහ බැංකුවට අධිෙතිව දයේ ෙත් ක ලා 

අදප්  දට් පු වැසි භාවයේවත් නැති සිංගප්පුරුදේ පු වැසිභාවයේ තිදයන මහා බැංකු අධිෙතිව දයේ ෙත් ක ලා  ඒ 

මහා බැංකුව මංදකොල්ලා කාපු තමුන්නාන්දසේලා දේ සමුෙකා දේ දේ කටයුතු ගැන මිනිස්සු දැනුවත් ක ලා කථා 

ක න්න කිසි අයිතියේ නැහැ. ඔබතුමාලා තමයි දේ  දට් දැවැන්තම මංදකොල්ලය කාපු දේශොලන ෙේෂය එේසත් 

ජාතික ෙේෂදේ නායකතුමා අගමැති  නිල් වික්රමසිංහ මැතිතුමා. ඔබ තමුන්නාන්දසේලා සමුෙකා ය ගැන කථා ක ලා 

සමුෙකා දේ දමොකේ හරි ගැටළුවේ දවලා තිදයනවා නේ ඒක තමුන්නාන්දසේලාදේ ආණ්ඩුදවන් අල්ලලා හිදර් 

දාලා ඒදගොල්ලන්දේ දේෙල විකුණලා ඒ මුදල් අයක  දගන තමුන්නාන්දසේලා කැමති දදයේ ක න්න. ඒදේ කිසි 

ගැටළුවේ නැහැ. අපි ඉන්දනත් එතන.  අපි බලන් ඉන්දන් දේ අධයේෂක මණ්ඩලදේ අය අදන් ගිහින් ඇතුළට 

දාන්නදකෝ ඔප්පු ක න්න පුළුවන් නේ. එදහම ක න්දන් නැහැ .දැන් යේකිසි කාලයේ ආවා. දේක දේ 

තමුන්නාන්දසේලාදේ දේශොලන වයාො යේ හැටියට ෙත් ක දගන තමුන්නාන්දසේලාදේ බංදකොදලොත් දේශොලන 

වයාො ය නැවත උත්සලා ගන්න නැවත වර්ධනය ක  ගැනිදේ ක්රමදේදයේ හැටියට ෙත් ක දගන තමයි ගේ වල 

ක්රියා ක මින් ඉන්දන්. ඒ නිසා අපි කියනවා ඒ බංදකොදලොත් දේශොලන කටයුතු ක න්න සුදානේ දවන්න එො 

සමුෙකා ය ොවිච්චි ක ලා. අපි කවුරුත් ආ ේෂා ක න්න උවමනාවේ නැහැ. අපි කියන්දන් අධයේෂක මණ්ඩලය 

දහොරු නේ තව කවුරු හරි දහොරු නේ අදන් ගිහිල්ලා තමුන්නාන්දසේලාදේ අගමැතිතුමාට කියලා ආ ේෂක 

ඇමතිතුමාට කියලා අධික ණ ඇමතිතුමාට කියලා හැබැයි දේ හාමුදුරු දකදනේ දමොකේ හරි කිේවා නේ එදහම 
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ටේ ගාලා ගිහින් ඒකට නීතිය ක්රියාත්මක ක නවා වදේ දැන් නීතිය  ක්රියාත්මක ක න්නදකෝ. එදහ නැතිව ෙන්දෙෝරි 

ගහන්න එන්න එො. තමුන්නාන්දසේලාදේ අදත් ආයුධය තියාදගන තමුන්නාන්දසේලාදේ අදත් අඩුව තියාදගන අත 

පුච්චගන්න ඕන නැහැ. තමුන්නාන්දසේලා දහටම ක්රියාත්මක දවන්න. අධයේෂක මණ්ඩලය ව දේ ක ලා තිදයනවා 

නේ. ගිහින් නඩු දාන්න. එදහම එකේ නැහැ. ඒ නිසා දබොරු කියන්න එො. දමතන යේ වංචාවේ සිදු දවලා ඇති . 

ඒක ආයතනවල සිදු වුණු දදයේ. ආයතන ආයතන මාරු ක ලා යේ කිසි ක්රමදේදයකට 2000 න් ඉදන් දහෝ ඊට 

ආසන්න වර්ෂයක දේක මුදල් තැන්ෙත් කළාට ෙස්දසේ දේ තාේ යේකිසි පිළදවලකට ඇවිත් තිදයනවා. ඒක මහා 

බැංකුවත් පිළ ගන්නවා. මහා බැංකුව ඇතුදළදන් දේක සිදු වුදණ්. මහා බැංකුව ඇතුදළදී ඒක මාරු කළා නේ කවුද 

වැ දි. එදහම නේ මහා බැංකුව තමයි වැ දි. ඒකට අධයේෂක මණ්ඩලය විත ේ දනදමයි වැ දි. ඔේදකොම දහොරු 

නේ ඔේදකොමලා ඇතුළට දාන්න. නීතිය ක්රියාත්මක ක න්න. ඒ නිසා නීතිය ක්රියාත්මක ක න්දන් නැතුව 

බංදකොදලොත් දේශොලන වයාො යේ නැවත නගා සිටුවීම සදහා ක්රියාත්මක දවන්න එො කියලා අපි දේ 

සියළුදදනාට මතේ ක මින් චන්දන සුරියආ ච්චි මන්ත්රිතුමා දේ දයෝජානව ගැන ඉතාම සාධනීය දලස හිතලා දේ 

දයෝජනාව සංදශෝධනය කිරිම පිළබදව අපි මංජුල වී ත්න මන්ත්රිතුමාදේ දයෝජනාවට නේ එකග දවන්දන් නැහැ. 

අදප් දේ සමුෙකා  ෙේධතිය ඉතාම ළගින් සිටින අපි දේ සමුෙකා  ෙේධතිදේ ගනුදදනුකරුවනදේ දේ  ප්රශ්නය 

පිළබදව ඉතාමත් සාධනීය දලස බලන නිසා අපිට අවශයතාවයේ නැහැ දේ අයට මුදල් දනොදී ඉන්න කියන තැනට 

දේක ෙත් ක න්න. ඒ නිසා අපි කියන්දන් අවසාන වශදයන් දේ සමුෙකා  ෙේධතිදේ අකටයුතුකම විසදිදේ අවසාන 

ඉලේකය   දේ සියළු කරුණු දමොනම දේ වුණත් මංජුල වී  ත්න මන්ත්රිතුමා ෙළාත් සභාවට ගියත් වැඩේ නැහැ. 

ගනුදදනුකරුවන්ට සල්ලි ලැදබන්දන් නැති නේ. ඒක තමයි ඇත්ත. ඒ නිසා ගනුදදනුකරුවන්දේ ප්රශ්නය විසදනවා 

කියන්දන් ගනුදදනුකරුවන්ට සල්ලි ටික ලැදබන්න ඕන. ඔබතුමාදේ දේශොලන ගමන යන්න අපි ඔබතුමාට 

ආශිර්වාද ක නවා. අපි උදේ ක නවා. ඒ නිසා ඒක සමුෙකා යට සේබන්ධ ක ගන්න එො කියන දගෞ වනීය ඉල්ලීම 

ක මින් මම නිහඩ දවනවා. දබොදහොම ස්තුතියි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි උපුල් මදනෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි, මංජුල වී  ත්න මන්ත්රිතුමා විසින් දේ සභාවට දගන එන ලද 05 - (05) දයෝජනාදේ 

සංදශෝධනයේ ඉදිරිෙත් කළා අදප් චන්දන සුරියආ ච්චි මන්ත්රිතුමා. ඒ අනුව දේ සභාදව කථා කිරිම සදහා 

ප්රථමදයන්ම අවස  ඉල්ලා සිටිනවා. විදශේෂදයන්ම අදප් විෙේෂ නායක ජයන්ත  ණවක මැතිතුමා දැවැන්ත 

දචෝදනාවේ ඉදිරිෙත් කළා ඔහු එේ අවස්ථාවකදි කියනවා දේ සමුෙකා යට වග කියන්න ඕන මදහේෂ ් අල්දේදා 

මන්ත්රිතුමාත්, සුමිත් විජයමුණි දසොයිසා මන්ත්රිතුමාත් කියලා එතුමා දචෝදනාවේ ක නවා. දමොකද 2011 වර්ෂදේදී 

අවසාන වතාවට තමයි සමුෙකා  ඡන්දය ෙැවැත්දවන්දන්. එදා දමදා දේවා කිසිම ඡන්දය ෙැවැත්වුදණ් නැහැ. 

 ණවක මන්ත්රිතුමා ඔබතුමාට මම කියන්න ඕන එේසත් ජනතා නිදහස් සන්ධානදේ  දේ අවිසාදේල්ල ආසනදේ 

ප්රධාන සංවිධායකව යා හැටියට හිටිදේ සුමිත් විජයමුනි දසොයිසා මැතිතුමා . ඒවදේම තමයි වර්තමානදේ යහොලන 

ආණ්ඩුදවත් ශ්රිලංකා නිදහස් ෙේෂය නිදයෝජනය ක න්දනත් එහි සංවිධායකව යා හැටියට ඉන්දනත් සුමිත් 

විජයමුණි  දසොයිසා මැතිතුමා. ඒනිසාදවන් අපි දන්නවා අපි දමොනවා කිේවත් වැඩේ නැහැ. මදහේෂ් අල්දේදා 

මැතිතුමා දමම සමුෙකා  ඡන්දය ෙැවැත්වීම සදහා උත්සාහයන් ගණනාවේම අ ගත්තා. නමුත් ඒ සියල්ලේම වයාර්ථ 

කළා. අපි දබොදහොම වගකීදමන් කියන්දන් සුමිත් විජයමුණි දසොයිසා මැතිතුමා විසින්. ඒක තමයි ඇත්ත කථාව. 

කවුරු දකදසේ දමොනවා කිේවත් ඒ දචෝදනාව මදහේෂ් අල්දේදා මන්ත්රිතුමාදේ දල්කේව යා හැටියට මම ත දේ 

ප්රතිේදෂේෙ ක නවා. අපි අවසාන වතාවට 2016 දී සමුෙකා  ඡන්දය ෙවත්වන්න අවශය සියළු කටයුතු සුදානේ කළා. 

නාම දයෝජනා ෙත්ර   ෙවා මහා සභාවල් වලට අපි ගිහින් භා  දුන්නා. දින වකවානු නියම කළා. නමුත් 

අවසානදේ දවනත් හස්තයක බලෙෑම මත සමුෙකා  අමාතයව යා විසින් එම ඡන්දය අවලංගු ක නු ලැබුවා. ඒ 

නිසාදවන් තමයි දමවැනි තත්වයන් උේගත වුදණ් කියන බව දබොදහොම වගකීදමන් කියනවා  ණවක ගරු 

මන්ත්රිතුමනි.  මම නැවත ව ේ මදහේෂ් අල්දේදා මන්ත්රිතුමාදේ දල්කේව යා වශදයන් ඔබතුමාදේ දචෝදනාව මදහේෂ ්



78 

අල්දේදා මැතිතුමාට ක න දචෝදනාව මම ත දේ ප්රතිේදෂේෙ ක නවා. ඒවදේම තමයි ගරු  ණවක මන්ත්රිතුමා 

කිේවා සමුෙකා  ඡන්දදේ අධයේෂක මණ්ඩලය දතෝ න අවස්ථාදේදී එතුමා මට සහදයෝගය ලබා දුන්දන් නැහැ 

කියලා. මම  ණවක මන්ත්රිතුමාට එදා උදේ දකෝල් එකේ දුන්නා  ණවක අයිදේ ඔයා දකොදහද ඉන්දන් කියලා. මට 

ඒ ගැන ඒ ත මට විශ්වාසයේ තිබුණා.  ණවක මන්ත්රිතුමා මට ඡන්දය ප්රකාශ ක යි කියලා. හරි මල්ලි මම දැන් මීදප් 

එන ගමන් කිේවා. මම විදශේෂදයන්ම කියන්න ඕන අදප් ගදේ සමුෙකා දේ මහා සභාවට ඉල්ලලා අදප් කණ්ඩායම 

දිනලා අපි මහා සභාවට ෙත් දවලා එහි අධයේෂක මණ්ඩලය සදහා මම ත ග ක නු ලැබුවා. විදශේෂදයන්ම එදා 

අදනේ පිදල් හිටිදේ උදය වී සිංහ හිටපු සභාෙතිතුමා සහ   ඒ කණ්ඩායම. ඒවදේම දෙෞේගලිකව මට විදශේෂ 

උවමනාවේ තිබුණා උදය වී සිංහ සභාෙතිව යා ක නවාට විරුේධව කටයුතු ක න්න. අපිට දෙෞේගලික 

අවශයතාවයේ තිබුණා එදා හිටපු  GM ව එම තනතුද න් ඉවත් ක න්න. අන්න ඒ සදහා තමයි අපි බලය ලබා 

ගැනීමට කටයුතු කදළේ. ඒත් ඒ වගකීම අදප්  ණවක මන්ත්රිතුමා විසින් ඔය ොදෙොච්චා ණය ක න්දන්  ණවක 

මන්ත්රිතුමන්ලා විසින් එදා ඒක වයාර්ථ කළා. එදහම නැති වුණා නේ අපිට එදා තිබුණා සභාෙතිත්වය අදප් පිලට 

අ දගන අපි බලාදෙොද ොත්තු වන අ මුණු ඉටු ක  ගන්න. සමුෙකා යට 100% ේ වගකිව යුතු එක නිලධාරිදයේ 

ඉන්නවා. ඒ හිටපු GM මහත්මා. ඔහු තමයි දේ විනාශය කදළේ. මම කියන්දන් මහා භාණ්ඩාගා දේ බිල්ෙත් මුදල් 

සේබන්ධව දනදමයි. සාමානය සමුෙකා  සමිතිය දගන යන  ටාව තුළ දැවැන්ත විනාශයකට ෙත් කදල් හිටපු 

සභාෙතිව යා සහ ඒ GM මහත්තයා කියන එක මම ඉතාමත් වගකීදමන් දේ අවස්ථා දේදී සදහන් ක නවා. 

විදශේෂදයන්ම මට ඒ ගැන කියන්න තිදයන්දන් එෙමණයි. අපි දන්නවා දේ දයෝජනාව ඇත්ත වශදයන්ම දේ 

සභාවට දගන එන්දන් අදප් දේ සිතාවක ප්රාදේශිය සභාවට තිදයන ආද යටවත් සීතාවක ප්රාදේශිය සභාදේ දේෙල 

රැක ගැනිදේ සැබෑ වු අ මුණකින් දනදමයි කියන එක විදශේෂදයන් සදහන් ක න්න ඕන. මට කලින් කථා 

දබොදහොමයේ ක නු ලැබුවා. ඒ හැම එදකන්ම එකම දේ තමයි කියවුදණ්. මම උත්සාහ ක න්දන් නැහැ ඒ දදයම 

නැවත වතාවේ කියන්න. මතේ ක න්න ඕන අදප් මංජුල වී  ත්න මන්ත්රිතුමා කිවිවාම හැමදකනාම දැන් හීදනනුත් 

මංජුල වී  ත්න මන්ත්රිතුමාව දෙදනයි. ඒ ත මටම දැන් දේ සභාව තුළ කියනු ලැබුවා. එතුමාදේ සිහිනයේ තමයි 

කලින් කථා ක පු මන්ත්රිතුමන්ලා කිේවා වදේ ෙළාත් සභාවට යාදේ සිහිනය එතුමාට තිදයනවා. ඒකට දහොදම 

අවස්ථාවේ තමයි සමුෙකා  සමිතිදේ ග්රාමිය බැංකු ෙේධතිදේ ගිණුේ 60,000 කට ආසන්න ප්රමාණයේ තිදයනවා. 

ඉතින් දේ අවස්ථාදේ දේ අය කුලප්පු ක ලා දේ අය උසි ගන්නලා දේ තුළන් කිසියේ වු ොත් එකේ හදන්න තමයි 

උත්සාහ ක න්දන්. ඊළග මැතිව ණය සදහා මම දන්දන් නැහැ ඒ මැතිව ණය දකොයි කාලදේ එයිද කියලා. ඒ 

මැතිව ණය සදහා ත ග ක ලා ජයග්රහණය කිරිදේ සිහිනය සැබෑ ක ගන්න තමයි දමතුමා දේ තුළන් උත්සාහ 

ක න්දන්. ඒක ඒ ෙැත්දතන් දවනවා වදේම අදනේ ෙැත්දතන් අදප් සමුෙකා දේ දසේවකයින් දැවැන්ත තර්ජනයේ 

එල්ල දවලා තිදයනවා. ඔවුන්දේ දසේවය  අහිමි වන තත්වයට දේ තුළ ෙත් දවලා තිදයනවා. ඒකත් ඉතාම 

අවාසනාවන්ත තත්වයේ. අදප් මංජුල වී  ත්න මන්ත්රිතුමා හරියට ක්රියාත්මක ක න්දන් ඌද ොත් අදප් දනදමයි. 

බල්දලොත් අදප් දනදමයි. අපිට තිදයන්දන් උසි උසි කියන්න වදේ තත්වයේ තමයි එතුමා විසින් ක නු ලබන්දන්. 

ඔහුදේ ප්රදේශදේ ග්රාමිය බැංකුදේ තඹ රුපියලේවත් ඔහුදේ නමින් නැහැ. ඔහුට තිදයන්දන් රු.100 ක 

සාමාජිකත්වය ෙමණයි. ඒ නිසා තමයි මම කලින් කිේවා වදේ දමොහුට දහොදම අවස්ථාවේ දවනවා ඒ නිසා හැම 

අස්සේ මුල්ලේ නෑ ම ගිහින් අදප් අහිංසක සමුෙකා දේ ගිණුේ හිමියන් අ  කබදලන් ලිෙට වැටිලා වදේ  තත්වයට 

ෙත් දවලා තිදයන දමොදහොතක ඔවුන්ව උසි ගන්වලා ඔහුදේ දේ යටි අ මුණ එක ෙැත්තකින් ඒ දිනා ගැනිදේ 

කාලකන්නි උත්සාහයක තමයි ඔහු නි ත දවන්දන්. අදනේ ෙැත්දතන් ඔවුන්ට අපි දන්නවා එදා 2015 යහොලන 

ආණ්ඩුව බලයට එන්දන් දහො ා කියන මන්ත්රය අස්සේ මුල්ලේ නෑ  ජෙ ක ලා තමයි. ඒ  දහො ා කියන මන්ත්රය අද 

දවනකනුත් ජෙ ක න එක නත  ක ලා නැහැ. ඒ තුල තමයි වර්තමාන දෙොදහොට්ටුදේ සභාෙතිව යාට අධයේෂක 

මණ්ඩලයත් දහො ා කියන නම ෙට බැදලා ඒ තුළ අදප් ග්රාමිය බැංකු අංශදේ ඒ ගිණුේ හිමියන් උසි ගන්වලා දේ 

තත්වයට ෙත් ක ලා එවන්දන්. මට මතකයි ෙහුගිය සේබන්ධික ණ කමිටුදේදී  ඔහු නැගිටලා මහා වී දයේ වදේ 

ප්රකාශයේ කළා වර්තමාන දෙොදහොට්ටුදේ සභාෙතිව යා සහ අධයේෂක මණ්ඩලය දේ දහො කමට වග කියන්න ඕන 
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ඒ නිසා අපි ඉදිරි කාලදේදී දමම සභාෙතිව යා සහ අධයේසක මණ්ඩලය රිමාන්ේ ක ලා ඔවුන්දේ සාේකු වල 

තිදයන මුදල් වලින් දේ සමුෙකා  ගිණුේ හිමියන්ට මුදල් ලබා දදනකේ අදප් සටන අත හරින්දන් නැහැ කියලා. 

දමොකේද  සංවිධානයේ හදාදගන මහා දලොකුවට කියනු ලැබුවා. මම ඒ අවස්ථාදේදී ප්රකාශ කළා පුළුවන් නේ ඊළග 

සේබන්ධික ණ කමිටුවට ප්රථම ඔය කියන සභාෙතිව යා හා අධයේෂක මණ්ඩලය රිමාන්ේ ක ලා දෙන්වන්න 

කියලා. මම හිතන්දන් ගරු මන්ත්රිතුමා තවත් දින කිහිෙයේ තිදයනවා ඊළග සමිබන්ධික ණ කමිටුවට. ඒ අභිදයෝගය 

දේ සභාදේදිත් ක නවා කියන එක ප්රකාශ ක නවා. මම ඊට වඩා එතුමාට කියන්න යන්දන් නැහැ. ගරු 

සභාෙතිතුමනි, අපි දන්නවා දේ වංචාව තුළ අදප් අහිංසක මිනිසුන්ට දැවැන්ත ප්රශ්නයේ ොඩුවේ දවලා තිදයනවා. 

විදශේෂදයන්ම වර්තමාන සභාෙතිතුමාත් අධයේෂක මණ්ඩලයත් අ  සියළුම ෙේ ක ට අ දගන දේ අවස්ථාදේදි 

කටයුතු ක නු ලබනවා. අපි දන්නවා 2017.07.31 දවනිදි මහා බැංකුව සමග සාකච්ඡාවේ ක නවා. එහි බැංකු 

දනොවන නිලධාරින් Non Bankig Officer කියන ඒ උදේනි අලවත්තදේ මහත්මා එේක තමයි ඒ සාකච්ඡාව 

ක න්දන්. ඒ සාකච්ඡාදේදි එකග දවනවා සමස්ත දකෝටි 54 මුදලින් 50% ක මුදලේ ලබා දීමට. ඒ මුදල ලබා දීම 

සදහා අවශය  කටයුතු දේ වන තුරුත් සිදු ක මින් ෙවතිනවා කියන එක විදහේෂදයන්ම සදහන් ක න්න ඕන. ඒවදේම 

තමයි මදහේෂ් අල්දේදා මැතිතුමා මීට සති 03 කට ෙමණ ඉහතදී  ාජය ගිණුේ කා ක සභාදේ සභාෙති ලසන්ත 

අලගියවන්න අමාතයතුමා මුණ ගැහිලා ඒ පිළබදව කරුණු සාකච්ඡා ක ලා ඒ අවදබෝධයත් සමග මදහේෂ් අල්දේදා 

මන්ත්රිතුමා තනිදයන් දනදමයි ගිදේ. වර්තමාන සභාෙති සහ අධයේෂක මණ්ඩලයත් එේක. ඔවුන් සියළුම ලිපි 

දගොනු එතනට අ න් ගියා. ඒ දගනිහිල්ලා සාකච්ඡා කදළේ  මහා බැංකු නිලධාරිදයේ සමග සාකච්ඡා ක ලා දැන් දේ 

වනවිට කලින් කිේවා වදේ ඒ කැබිනට් ෙත්රිකාව සුදානේ ක ලා තිදයන අවස්ථාවක තව දින කිහිෙයකින් ඒ කැබ්නට් 

ෙත්රිකාව කැබිනට් එකට ෙැමිදණයි. ඒ අවස්ථාදේදී එය අනුමත වුදණොත් මම හිතන්දන් දේ ප්රශ්නය කිසියේ 

ප්රමාණයකට විසදගන්න පුළුවන් හැකියාව තිදයනවා කියන එක විදශේෂදවන්ම මතේ ක න්න ඕන. මට මතකයි ඒ 

සදහා මංජුල වී  ත්න මන්ත්රිතුමා කිේවා එදා සේබන්ධික ණ කමිටුදේදී අපි දේ පිළබදව කැබිනට් එකට වාර්තාවේ 

දගනාදවොත් එයත් ෙ ාජය ක න්න අපි කටයුතු ක නවා කියන ප්රකාශය එදා ක නු ලැබුවා. එදහම කදළොත් මම 

දන්දන් නැහැ දමොනවාදේ තත්වයට දේක ෙත් දවයිද කියලා. ඒ නිසා ගරු මන්ත්රිතුමා ඔබතුමාදගන් ඉල්ලා සිටිනවා 

දමොන දේ කළත් දමොන දේ කිේවත් එවැනි කාලකන්නි වැඩකට යන්න එො. එදහම වුදණොත් අදප් අහිංසක 

මිනිසුනදේ ජිවිත වලට තද බලෙෑමේ දේ තුලින් දවයි කියලා මම ප්රකාශ ක නවා. මම දේ ක්රියාදාමය පිළබදව මම 

මීට වඩා කථා ක න්න යන්දන් නැහැ. දමොකද හැම මන්ත්රිව දයේම දේ සේබන්ධදයන් කථා කළා. අදප් චන්දන 

සුරියආ ච්චි මන්ත්රිතුමා දගනාපු සංදශෝධන දයෝජනාවට අදප් එකගත්වය ෙල ක නවා කියන බව දන්වා සිටිමින් මම 

නිහඩ දවනවා. දබොදහොම ස්තුතියි. 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි එස්.ඒ දප්රේම ත්න මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  හංවැල්ල විවිධ දසේවා සමුෙකා  සමිතිය පිළබදව දිගින් දිගටම අදප් ගරු මන්ත්රිතුමන්ලා 

මන්ත්රිතුමියන්ලා විවිධ අදහස්  ෙළ කළා. ඒවදේම මම හිතනවා මදගත් වගකීමේ හා යුතුකමේ දවනවා විවිධ දසේවා 

සමුෙකා  සංගමය තුළ  බැංකු ගත වුණු  ඒ සාමාජික සාමාජිකාවන් පිළබදව දෙොඩි අදහසේ ඉදිරිෙත් කිරිම. ඇත්ත 

වශදයන්ම අපි කණගාටු දවනවා හංවැල්ල විවිධ දසේවා සමුෙකා  සංගමදේ බැංකු වල සාමාජිකත්වය ලබා දගන ඒ 

අහිංසක මිනිස්සු දේවන විට අස ණ තත්වයක ෙසු දවනවා. නමුත් දේ විනාශකාරි තත්වය පිළබදව දකොටසේ 

බලාදෙොද ොත්තු දවනවා සිතාවක ප්රාදේශිය සභාදේ සේෙත් විකුණලා ඒ වැටිච්චි ඒ සමුෙකා  සංගමය දගොඩ 

ගන්නට. සමුෙකා  සංගමය ොවිච්චි ක න  විදශේෂදයන්ම  ප්රකාශ ක න්නට අවශය වුදණ් මදේ දකොට්ඨාසය තුල 

අහිංසකම දුප්ෙත් මිනිස්සු ප්රමාණයේ තමයි ජීවත් දවන්දන්. දේ අයට එක එක දදෝෂාද ෝෙණ නගමින් දනොමග 

යවමින් අන්තිමට දේ අහිංසක මිනිසුන්දේ ෙර්ස් එදේ යමේ ඉතුරු වුණා නේ ඒකත් ඉව  ක දගන දේ හංවැල්ල 

දෙොලිස් ස්ථානය ොදුේක දෙොලිස් ස්ථානය දකොස්ගම වැනි දෙොලිස ් ස්ථාන වලට ඒක ාශි ක ලා බිේ මට්ටමින් 

දගයේ දගයේ ගාදණ් ඇවිදලා රෑ නිදා ම ාදගන දේ අහිංසක ජනතාව දනොමග යවමින් දේ මුදල් ටික අ දගන 

දදන්න පුළුවන් ඕදගොල්දලෝ දහට 9.00 ට හංවැල්ල දෙොලිසියට එන්න. ඕදගොල්දලෝ අනිේදා ොදුේක දෙොලිසියට 
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එන්න කියලා දේ අහිංසක මිනිස්සු ත්රිවිල් වල හරි බස්  ථයක හරි නැගලා ඇවිල්ලා දෙොලිසියටත් මහා ක ද යේ වන 

ෙරිදි දේ ප්රකාශ ක ලා මිනිස්සු උසි ගන්වන්න ෙටන් ගත්තා. අද ඒ ප්රදේශදේ අහිංසක ජනතාවට අදත් තිබුණු 

පිච්චියත් නැහැ. බැංකුවට දාපු සල්ලිත් දේවන විට ප්රශ්නයේ. මංජුල මන්ත්රිතුමා දමොකේද දේ කදළේ කියලා. 

ඔබතුමාදේ සදහෝද  මන්ත්රිව දයේ විදිහට උදේ සවස මදේ නිවස ඉදිරිදයන් යන එන මන්ත්රිව යා විදිහට මහා 

අමන ක්රියාවේ ඒ තුළ වුදණ්. අහිංසක මිනිස්සු දේ බැංකු වලට බැංකු ගත ක පු මුදලුත් එේක දෙොලියකුත් නැතිව 

කුලියකුත් නැතිව  ජදයන් සහනාධා යකුත් නැතුව ජිවත් දවන්න බැරුව දේ අහිංසක මිනිස්සු ඉන්න දේලාදේ 

දෙොලිසි ගාදණ් අ න් ගිහින් සවස 2.00 යි 3.00 යි දගවල් වලට එනදකොට හයින් හාගදත්. ඒවදේ අසාධා ණ විදිහට 

ඒ මිනිස්සු හිටපු ෙඩිදයන් තවත් ෙඩි 02 ේ 03 ේ  ෙහළට දාන්න ඔබතුමා වැඩ කටයුතු සුදානේ කළා. මම හිතනවා 

ෙරිණත මහජන නිදයෝජිතදයේ විදිහට ඇයි එවැනි කටයුත්තේ සදහා ඔබතුමා ඇයි ඒ අස ණ මිනිසුන් තවත් අස ණ 

කදළේ කියලා මම ඔබතුමාදගන් ප්රශ්නයේ විදිහට අහනවා. ගරු සභාෙතිතුමනි, සමුෙකා  සංගමය අපි දන්නවා 

ඉතිහාසදේ දහොද ගමනේ ආපු සංගමයේ. වි දශේෂදයන්ම ඩී.ඩී. නිමල්සිරි සභාෙතිතුමා එක එක ක්රමදේදයන් තුළ 

හංවැල්ල විවිධ දසේවා සමුෙකා  සංගමය පියවද න් පියව  උඩට ගන්නට දව  ද පු සභාෙතිව දයේ. අද එතුමා අෙ 

අතරින් විදයෝ වුණත් අපි සිහිෙත් ක න්න ඕන උත්තරිත  නිලධාරි අත ට දහොද සභාෙතිව දයේ විදිහට ඒවදේ 

චරිත නැවත දේ ස්ථානදේ ස්ථාන ගත ක න්නට අපි සහදයෝගය දදන්න ඕන. අදප් වත්මන් ගරු සභාෙතිතුමන් 

ගාමිණි සභාෙතිතුමා ප්රමුඛ් කණ්ඩායම ඇත්තටම යේ ව දේ දේ තුළ තිදයනවා. දමොකද ඒ අයට වගකීමේ තිබුණා 

කිරි ගහේ කෙලා දත් දල්ලේ කඩලා හ දකේ කුකුදළේ හදලා දහොයා ගත්ත දසොච්චම තමයි දේ ග්රාමිය බැංකුව 

තුළ තැන්ෙත් ක න්න දයදුදණ්. අද ඒ සියල්ල පුස්සේ බවට ෙරිවර්තනය වුණා. අපි ඒ පිළබදව කණගාටු දවනවා. 

ප්රදේශදේ ජනතාව දවනුදවන්. නමුත් මම කියන්න හදන්දන් දේවදේ අහිංසක මිනිස්සු අස ණ දවනදකොට 

නැවතත් තමන්දේ දේශොලන ගමන් මග විව ණය ක න්නට එදහම නැත්නේ ෙහුගිය මැතිව ණදේ තමන්ට 

අඩුදවන් ලැබුණු මනාෙ ටික නැවත දගොඩගන්නට ක පු උත්සාහයේ විදිහටයි මම ගරු මංජුල මන්ත්රිතුමනි, දේක 

දකින්දන්. දමොකද අපි අදප් ඩඩ වියතට වඩා අපි දමොනවා හරි ක ලා ජීවත් දවන්න පුළුවන් මිනිස්සු. හැබැයි අපිට 

ෙහළන් ජීවත් වන අහිංසක අස ණ මිනිස්සු ඉන්නවා. ද ෝගි තත්වදයන් දෙදළන අබ්බගාත මටිටමින් ඉන්න 

අහිංසක මිනිස්සු අද ඒ සියළුදදනා ඔබතුමාව විශ්වාස ක ලා දේ දෙොලිස් ස්ථාන වලට ෙැමිණියා. අද දේ බඹදර් ඒ 

මුල් කාලවකවානුව තුළ ඔබතුමා දවත කැ කුණා. අද දේක කැ දකනවා අදනේ ෙැත්තට මම දේ වචන ොවිච්චි 

ක න්නට යන්දන් නැහැ දමතන  ගරු සභාවේ විදිහට. ඒනිසා උොධිධාරිදයේ විදිහට  ාජය දසේවකදයේ විදිහට 

දේක මහා අමන ක්රියාවේ හැටියටයි මම දකින්දන්. අදත් දේක දැදනන්දන්       
 

සභාදේ දඝෝෂා .................. 
 

අද දේ සීතාවක ප්රාදේශිය සභාව ෙැමිණි ඉතිහාසයටම අද දේ එේසත් ජාතික ෙේෂය කථාන්ද  අහලා නැතිව ඇති. 

නමුත් අද සමුෙකා  සංගමය දගොඩගන්නට තිබුණු එකම  ාජය යාන්ත්රණය මහා බැංකුව දේ ෙල් දහොරු ටික කාලා 

විනාශ ක ලා අද මුළු  ටම විනාශම ක න තත්වයට ෙත් කළා. මම දේවා දනොකියා ඉන්න හැදුදේ. අද මහා බැංකුව 

විනාශම විනාශ ක ලා තමුන්නාන්දසේලා අලියාට කති ය ගහපු මිනිස්සු විදිහට දේ ොෙ කර්මයට එකතු වුණා කියන 

දබොදහොම කණගාටුදායක පුවත මම දේ අවස්ථාදේදි ප්රකාශ ක නවා  ණවක මන්ත්රිතුමාට විදශේෂදයන්ම. 

තමුන්නාන්දසේලා වයාොරිකයින් විදිහට කටයුතු කළා. නමුත් මම හිදතනවා පුංචි මිනිහා දවනුදවන් තමුන්නාන්ස්ලා 

දේ කිඹුල් කදුළු හලන්දන් දේ ගරු මන්ත්රිතුමාදේ ෙැ දුණු ඡන්ද  ප්රමාණය දගොඩ නගන්න දවන්න ඇති. හැබැයි 

මදේ දකොට්ඨාසය තුල නේ සදහෝද  මන්ත්රිතුමා එහා ෙැත්දත් ඉන්නවා උපුල් ප්රසන්න මන්ත්රිතුමා අපි ඉඩ දදන්දන් 

නැහැ නැවත ප්රාදේශිය සභාවට මහජන නිදයෝජිතදයේ විදිහට මහජන ඡන්දදයන් එන්න දදන්දන් නැහැ කියන 

දගෞ වනීය ෙණිවිඩය ලබා දදමින් මම නිහඩ දවනවා. ස්තුතියි.  
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි දේරි මාග්රට් මල්ලිකා ච්චි මැතිතුමිය  
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ගරු සභාෙතිතුමනි, මංජුල මන්ත්රිතුමා දේ දයෝජනාව දගනාපු නිසා අපි දගොඩේ විස්ත  දැන ගත්තා. නැත්නේ අදහස් 

දැන ගන්න දේලාවේ දවන්දන් නැහැ. දේදේ බ ෙතල දචෝදනාව එල්ල වුදණ් එේසත් ජාතික ෙේෂයට දේ කථා 

වලදී. ඒක මම ප්රතිේදෂේෙ ක නවා. එදහම දවන්න බැහැ. අදප් ආණ්ඩුව තමයි තිදයන්දන්. නමුත් දේ කියන 

අධයේෂක මණ්ඩලදේ එේසත් ජාතික ෙේෂදේ කවුරුවත් හිටිදේ  නැහැ. ඔේදකොම හිටිදේ දෙොදහොට්ටුදේ කට්ටිය. 

අපි දැනුවත්ව එේසත් ජාතික ෙේෂදේ කවුරුවත් හිටිදේ නැහැ. ඒක දමදහේදවත් අදප් කට්ටිය දනදමයි.  ඒ නිසා 

දේ එකේවත් ගනුදදනුකා යින්ට සාධා ණයේ දවන්දන් නැහැ දේ කථා වලින්. අපි ෙේෂ දේදදයන් දතො ව එකතු 

දවලා ක න්න තිදයන්දන් දේ අහිංසක මිනිසුන්දේ සල්ලි ටික අ දගන දදන්න පුළුවන් ක්රමයේ හදන එක තමයි 

අපි ක න්න ඕන. ඒක තමයි අදප් ෙළදවනි ක්රියාමාර්ගය දවන්දන්. දේ කවුරු දමොනවා කිේවත් මිනිසුන්ට දේ 

එකේවත් අදාල නැහැ. මංජුල මන්ත්රිතුමා ක පු කථා වලින් මිනිසුන්ට යේ හයියේ ඇවිත් තිදයනවා. දේ මුදල් 

ලැදබයි කියලා. ඒක තමයි ඒ මිනිසුන්ට වාසියේ දවලා තිදයන්දන් එච්ච යි. ඒකත් නැති ක න්දන් නැතිව ඒ කිේව 

වචන හයියත් එේක දකොදහොම හරි අදප් කට්ට්ය සේබන්ධ දවලා මහතැන් වල කථා ක ලා කැබිනට් ෙත්රයේ 

ොර්ලිදේන්තුවට දගනල්ලා දකොදහොම හරි දමොන ජාතියේ හරි දාලා අදප් මිනිසුන්දේ සල්ලි ටික අ න් දදන්න 

ක්රමයේ ඇති ක න්න කියලා මම ඉල්ලන්දන්. ස්තුතියි.    

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි යසරු  ාජෙේෂ  මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  අදප් මංජුල වී  ත්න මන්ත්රිතුමා දගනාපු ඒ දයෝජනාවත් සංදශෝධන දයෝජනාව දගනාපු අදප් 

සුරියආ ච්චි මන්ත්රිතුමාත් දගනාපු දයෝජනාව සේබන්ධවයි කථා ක න්දන්. මුලින්ම කියන්න ඕන දේ දහේතු මත 

වංචා, දුෂණ, අක්රමිකතා මුලය වංචා දේ සියළු දේ අපි දැකලා තමයි අපි එදා 2014 එළයට බැස්දසේ. එතනදී අපි 

ඇත්තටම තී ණය කදළේ ඒ දුෂණ වංචා වළේවන්න කියලා අපි යහොලනයේ හදන්න තමයි අපි අතිගරු 

ජනාධිෙතිතුමා ධමත්රිොල සිරිදසේන මැතිතුමා කළ එලි බැහැලා දෙොදු අදප්ේෂකයා විදිහට ඇවිල්ලා අපි ඒ දේවල් 

ක න්න තමයි දේ  දට් තිදයන වංචා දුෂණ අල්ලන්න තමයි අපි එළයට බැහැලා ධමත්රිොල සිරිදසේන 

ජනාධිෙතිතුමා ජනාධිෙති විදිහට ෙත් ක  ගත්දත් දේ ජනතාව. අද ඒ සියළුම දේවල් සමග යේ යේ කා ණාත් එේක 

අපිට දත්ද නවා දේ ජාතික ආණ්ඩුව තුළදී ජනාධිෙතිතුමා ඒ ජාතික ආණ්ඩුදේ නායකයා විදිහට ඉන්නදකොට 

එතනින් යේ යේ සිේධි සේබන්ධදයන් විදශේෂදයන් කියන්න ඕන ඒ මහා බැංකු වංචාව සේබන්ධදයන් ඒ වදේ 

දේවල් සිේධ වුණා. ඒක සතයයේ කියලා දැන්  ටම පිළ ගන්නවා. ජාතයන්ත යත් පිළ ගන්නවා. ඒ පිළ ගැනීමත් 

සමග අන්තිමට හැම කුණු දගොඩේම ෙත් දවන්දන් දකොදහොම කිේවත් අන්තිමට ජනාධිෙතිතුමාදේ ඹළුවට තමයි 

වැදටන්දන්. ඒ නිසා එතුමා ජාතික වශදයන් ගත්දතොත් ඒ මහා බැංකු වංචාව සේබන්ධදයන් දකොමිෂමේ ෙත් 

කදළත් අදප් ධමත්රිොල සිරිදසේන ජනාධිෙතිතුමා. ඉතින් ඒ ආකා යට ජාතික වශදයන් ඒ සිදුවිේ දවනදකොට දේ 

දයෝජනාව සේබන්ධදයන් මතු දවලා තිදයන්දන් සමුෙකා දේ ග්රාමිය බැංකුදේ ඒ තිදයන වංචාව. මුලික වශදයන් 

දේ ග්රාමිය බැංකු ෙේධතිය ගැන අදප් ගරු මන්ත්රිතුමන්ලා මන්ත්රිතුමියන්ලා දගොඩේ දේවල් කථා කළා. මම වැඩිදු  

කථා ක න්න බලාදෙොද ොත්තු දවන්දන් නැහැ. දේ සමුෙකා  දයෝජනාදේ දගොඩේම තිදයන්දන් දේ සමුෙකා යට 

අපි දිලා තිදයන දගොඩනැගිලි සේබන්ධදයන් හා ඉඩේ සේබන්ධදයන් තිදයන ගැටළු සේබන්ධදයන්.දේ ගැටළු 

යේකිසි තත්වයකින් ලිහාදගන  යේකිසි දහේතුවේ මත දගොඩනැගිල්ල විකුණලා දේ තැන්ෙත්කරුවන්දේ ණය 

දගවන්න යන එක වළේවා ගන්න එක තමයි අදප් මංජුල වී ත්න මන්ත්රිතුමාදේ මුඛ්යය අදහස දවලා තිදයන්දන් 

කියලා මට හිදතන්දන්. අපි මුලික වශදයන් කියන්න ඕන මට අදාල වන විදිහට අදප් ගලදගද  මීදප් ප්රදේශදේ 

තිදයන දගොඩනැගිල්ල සේබන්ධදයන් අපි ෙහුගිය කාදල් මම ඔබතුමාලා අදප් ෙැත්දත් ඉන්නදකොට අපි එකට 

ඉන්න දකොට ඔබතුමායි මමයි සාකච්ඡා ක ලා අපි දගොඩනැගිල්ලේ දගනත් අපි ඒ ආකා යට ඒ දේවල් ක න්න 

උත්සාහ ගත්තා. නමුත් අපිට ඒ දේවල් ක න්න බැරි වුණා.   මට ඒ දවස් වල ඒ තිබුණු හැටියට ඒ සමුෙකා දේ 

අධයේෂක මණ්ඩලයට ඒ තිබුණු අත්තදනෝමතික ක්රියා නිසා තමයි අපිට ඒ ඉඩම තාමත් අත්ෙත් ක ගන්න බැරි 

තත්වයට ෙත් දවලා තිදයන්දන්. ඒ වටිනාකේ කියන ඉඩමේ. නමුත් ඒකට මම හිතන්දන් මුකුත්ම ඔප්පුවේවත් ඒ 
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කිසිම දදයේ නැහැ කියලා තමයි වර්තමානදේත් ඒක හැදගන්දන්. ඒවදේම කියවුණා සමුෙකා  විෂය අපිට අදාල 

දනොවුණත් ෙළාත් සභාවට අදාල දවනවා. ෙළාත් සභාවට අයිති විෂයේ. ඒ ෙළාත් සභා විෂදේ වර්තමාන මහා 

ඇමතිතුමා එේසත් ජනතා නිදහස් සන්ධානදේ මහා ඇමතිව යා විදිහටත් ඒවදේම ගිණුේ කා ක සභාදේ 

සභාෙතිව යා විදිහට සුමිත් විජයමුණි දසොයිසා මැතිතුමාත් ඉන්නවා. දේ සමුෙකා දේ අධයේෂක මණ්ඩලය ගැන 

සදහන් කදළොත් අපිට මුලික වශදයන් කථා ක න්න දවන්දන් තාමත් දේක තිදයන්දන් වාමාංශික අධයේෂක 

මණ්ඩලයේ විදිහට තමයි තාමත් ඉන්දන්. ශ්රිලංකා නිදහස් ෙේෂය විදිහට ඩී.ඩි නිමල්සිරි මැතිතුමාදේ ආ ේභයත් 

සමගම උදය වී සිංහ මැතිතුමා ඇතුළු   සභාෙතිවරු හිටියා. සභාෙතිවරු දේෂ දලස දේ සමුෙකා ය ොලනය කළා. 

නමුත් වර්තමානදේ අධයේෂක මණ්ඩලය සහ ඒ ොලන අධිකාරිය ඇත්තටම තිදයන දුර්වලතා මත තමයි දේ 

තත්වයට ෙත් දවලා තිදයන්දන්. 2000 වස  ඉදන් බැදුේක  මිලදී ගැනිේ ඒ බිල්ෙත් මිලදි ගැණුේ ඒ සිදු දවලා 

තිදයන්දන්. නමුත් වර්තමාන සභාෙතිව යා ෙත් වුණායින් ෙස්දසේ තමයි මම දකින විදිහට දේ ප්රශ්නය උග්ර දවලා 

දමච්ච  දු  දිග ගිහින් තිදයන්දන්.  ඇත්තටම දේ ප්රශ්නය මම දන්න විදිහට ගිය අවුරුේදේ ඉදන් තිබුණා. දේ ප්රශ්නය 

එළයට ආදවත් නැත්දත් අෙදේ මැතිව ණය සමගම දේ ප්රශ්නට ඉස්ස හාට ආවා නේ සමහ  විට ඔබතුමා ඔය 

පිටුදේ ඉන්දනත් නැති දවන්න පුළුවන්. දමොකද දේක 65,000 ේ විත  පිරිසේ ගනුදදනුකරුවන් ඉන්නවා. ඒ 

සියළුදදනාට තමුන්දේ මුදල් අහිමි දවලා තිදයනවා. ඒ අහිමි දවලා තිදයන්දනත් ඒ ොලන අධිකාරිදේ තිබුණු 

දුර්වලතා නිසා  තමයි. ඉතින් දබොදහෝ අදහස් ඉදිරිෙත් වුණා. අපි කියන්දන් අදප් තිදයන සේෙත් ටික අපි ප්රාදේශිය 

සභාව විදිහට ඒ සේෙත් ටිකේ රැකදගන ඒ තැන්ෙත්කරුවන්දේ තිදයන මුදල් ටික එේසත් ජාතික ෙේෂය කැබිනට් 

ෙත්රිකාවේ දාලා  ඒක ක නවා කියලා කියවුණා. ඒ ආකා යට ඒ දේවල් සිදු දේවි. ඒ දේවල් වලදී අදප් අතිගරු 

ජනාධිෙතිතුමාත් ෙළාදත් මහා ඇමතිතුමාත් අවිස්සාදේල්ල ආසනදේ සංවිධායකතුමා සුමිත් විජයමුනි දසොයිසා 

මැතිතුමාත් දේකට සේබන්ධ දවනවා.  ඒ සහදයෝගය ලබා දදයි කියලා මම බලාදෙොද ොත්තු දවමින් මදේ කථාව 

අවසන් ක නවා. දබොදහොම ස්තුතියි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි වරුණ දිලිප් කුමා   මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි, දේ දයෝජනාවට කථා ක න්න දනොහිටියත් මට කථා ක න්න සිේධ දවනවා. දමොකද දේ 

දයෝජනාදේ දාලා තිදයන්දන් බදු ෙදනම මත යේ කිසි දදයේ සමුෙකා යට ලබලා දිලා තිදයනවා නේ සීතාවක 

ප්රාදේශිය සභාදවන් නැවත ලබා ගන්න ඕන කියලා. දමය ලබා ගැනීම සුදුසුද නැේද කියන කා ණාව පිළබදව 

දහොයන දකොට තිදයන්න ඕන යේකිසි ක්රමදේදයේ මුලින්ම ගිවිසුේ ප්රකා ව කටයුතු ක ලා නැත්නේ ඒ පිළබදව යේ 

තී ණයේ ගත්තාට කමේ නැහැ. දමොකද බදු මුදල්, වරිෙනේ ආදිය සමුෙකා ය විසින් ප්රාදේශිය සභාවට හිගයේ 

නැතිව දගවලා තිදයනවා නේ ඒ පිළබදව මම හිතන්දන් නැහැ ගැටළුකාරි තත්වයේ  ඇති දවලා තිදයනවා කියලා. 

දමොකද ප්රදේශිය සභාව කියන්දනත් ජනතාවට දසේවාවේ සෙයන්න ස්ථාපිත ක ලා තිදයන ආයතනයේ. ඒවදේම 

සමුෙකා යත් ඒවදේම ආයතනයේ. ඉතින් අපි දදදගොල්ලන්ම එකතු දවලා තිදයන්දන් ජනතාවට දසේවයේ 

සහනයේ සෙයන්න. ඒ ආයතනය කඩා වැදටන කේ ඉදලා ඒ ආයතනය යේ කිසි මුලයම අර්බුදයකට ලේ දවනකන් 

ඉදලා අපි අදප් ඇග දබ් ා ගැනිම සදහා එය ලබා ගැනීම සුදුසු නැහැ. දේ මාතෘකාදවන් අදහස් ක ලා තිදයන්දන් 

මන්ත්රිවරු කථා කදළේ දවන දවන අදහස් නිසා දේ මුලය අර්බුද පිළබදව යේ කිසි විග්රහයේ කදළොත් විශාල වශදයන් 

මම කියන්න බලාදෙොද ොත්තු දවන්දන් නැහැ. දේ කරුණු කා ණා අඩු වැඩි වශදයන් කියවුණා. එන්ට්රස්ට් ලිමිටේ 

කියන ආයතනය සහ එන්ට්රස්ට් සිකියුරිටි කියන ආයතනය  දදදේම අධයේෂක මණ්ඩලය එකයි. දේ අධයේෂක 

මණ්ඩලය ක න්දන් දහො කමේ වංචාවේ කිරිදේ දච්තනාදවන් එක ආයතනයේ පිහිටුවාදගන දේදේ මුදල් 

අභයන්ත ව හුවමාරු ක  ගන්නවා. මහා බැංකුදේ අනුමත ආයතනයකුත් තිදයන නිසා දේ පිළබදව කිසි ගැටළුවේ 

නැහැ. නමුත් මාණ්ඩලික ෙත්රයකින් දේක සමුෙකා ය විසින් අවස යේ ලබා දදනවා නේ මම කියන්දන් නැහැ 

සමුෙකා දේ ව දේ සිදු දවලා නැහැයි කියලා. ව දේ දවලා තිදයනවා. නමුත් ඒ ව ද වර්තමානයට දහෝ මෑත 

අතීතයකට යවන්න දහොද නැහැ. දේක දේපීඑන්ජී කියන විගණන ආයතනය විසින් විගණනයට ලේ ක ලා දේ 
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පිළබදව වාර්තාවේ ලබලා දීලා තිදයනවා. එදහම නේ ඒ විගණනය පිළබදව අපිට ගැටළු සහගත තත්වයේ 

තිදයනවා. දේ ඉන්න අධයේෂක මණ්ඩලය දේ ඉන්න සභාෙතිවරු මහා බැංකුව දනොමග යවමින් තමයි දේ මුලය 

වංචාව ක ලා තිදයන්දන්. දේ හැමතැනම සිේධ දවන්දන්. මහා බැංකු දහො කේ වලදී සිදු දවන්දන් දේවදේ දේවල් 

තමයි. දේ පිළබදව අපි කාටවත් ඇගිල්ල දිේ ක  ක  ඉදලා වැඩේ නැහැ. අපි ජනතා නිදයෝජිතදයෝ විදිහට 

ප්රදේශදේ නිදයෝජිතදයෝ විදිහට දේකට ක න්න තිදයන්දන් දේ සමුෙකා ය නගා සිටුවිම සදහා වැඩපිළදවේ 

කියලා තමයි මට හිදතන්දන්. දේ අගතියට ෙත් වුණු ගනුදදනුකරුවන්ට සහන සෙයන්න ක්රම 03 ේ තිදයනවා. 

එකේ තමයි  ජය විසින් දගවන එක. අදනක තමයි දිස්ත්රිේ බැංකු සංගමය සමග කථා ක ලා ඒ අයදගන් මුදල් ගන්න 

එක . මුදල් නිකන් දදන්දන් නැහැ. ඒ නිසා තමයි දමතන වාද විවාද ඇති වුදණ්. ඒදගොල්ලන්ට  විකුණන්න යනවා 

උගස් තියන්න යනවා කියලා. අපි යේ මුදලේ ඒ අයදගන් ලබා ගන්නවා නේ ඒ අයට නිකන් දදන්දන් නැහැ. 

ඇෙයේ ඉල්ලනවා. ඒ නිසා තමයි සමුෙකා දයන් යේ කිසි මුදලේ ඉල්ලන්දන්. තුන්වන ක්රමය තමයි දේෙල 

විකුණලා දදන එක. දේෙල විකිණලා දදන්න යනදකොට වගකීම විදිහට දකෝටි 95 ේ ෙමණ මිනිසුන්දේ තැන්ෙත් 

තිදයනවා. සමාදවන්න භාණ්ඩාගා  බිල්ෙත් තිදයනවා. දේවා දගවන්න පුළුවන් හැකියාවේ අපිට තිදයනවා. දකෝටි 

250 ක ෙමණ ස්ථාව  වත්කේ ප්රමාණයේ තිදයනවා. ඒ නිසා ගනුදදනුකරුවන්ට මුදල් ලබා දීම පිළබදව ගැටළුවේ 

ඇති දවන්දන් නැහැ. දේ දේවල් විකුණලා ඈව  කදළොත් දවන්දන් සමුෙකා යේ නැවත නැති දවන එක. 

සමුෙකා යත් තියාදගන ගනුදදනුකරුවන් ආ ේෂා ක දගන විශ්වාසය දිනා ගැනීමත් ප්රදේශදේ ජනතාව දවනුදවන් 

දසේවාවේ සෙයනවා නේ අපි මීට වඩා බුේධිමත්ව කටයුතු ක න්න ඕන. ඒදේදී විවිධ කා ණා ඉස්මතු ක දගන 

දේශොලන කා ණා ඉස්මතු ක දගන කථා ක න එක වැ දියි. ෙේෂ  දහෝ විෙේෂ කවුරු දහෝ කථා ක නවා නේ 

ඒක වැ දියි. දමොකද අපි කථා ක න්දන් සමුෙකා යත් ප්රාදේශිය සභාවත් කියන දසේවා සෙයන ආයතන දදකේ 

එේක තමයි දේ කථා ක න්දන්. එතදකොට  අපි දමතනදී බලන්න ඕන දේ දේ ක  ගන්දන් දකොදහොමද කියලා. 

ෙේෂ විෙේෂ අපි ඔේදකොම එකතු දවලා සමුෙකා ය දගොඩනගන්න මහජනතාව ඉස්ස හ කථා ක ලා සමුෙකා  

ග්රාමිය බැංකු ෙේධතියම ගැන විශ්වාසයේ නැති දවලා ඒ විශ්වාසය මහජනතාව තුළන් ගිලිහිලා යනදකොට බැංකු 

ෙේධතියම කඩා වැදටනවා.  ාජය බැංකු වලට හැම තැනටම ඇති දවන තත්වයේ උදා දවලා තිදයන්දන්. දේ පුහු 

කා ණා අපි වැඩිය කථා ක න්දන් නැතිව දේ බැංකු ෙේධතිය දගොඩ ගන්දන් දකොදහොමද දේ ගිවිසුේ උල්ලංඝනය 

දවලා තිදයනවද  යේ කිසි කා ණාවේ. ප්රාදේශිය සභාව විදිහට අදප් ආ ේෂාව හදා ගන්දන් දකොදහොමද කියන 

එකයි කථා ක න්න ඕන. ඒ නිසා විවිධ ොර්ශව විසින් විවිධ පුේගලයින් විසින් තම තමන්දේ කථිකත්වය තම 

තමන්දේ ගනුදදනු පිළබදව දේ භාණ්ඩාගා  බිල්ෙත් පිළබදව දැනුම හුවමාරු ක  ගන්නා තැනේ දනදමයි දමතන. 

දේ කාලයත් අෙ ාදේ. ඒ නිසා මහජනතාව අත ට ගිහිල්ලා දේ ආයතන වලට ගිහිල්ලා ඒ සභාෙතිවරු අධයේෂවරු 

එේක යේකිසි ක්රමදේදයකට කථා ක ලා නිතයානුකූල පියව  අ දගන ඒවදේ වැඩ පිළදවලේ ක න්න ඕන. මම 

කියන්දන් නැහැ දෙෞේගලිකව දමතන ව දේ සිදු දවලා නැහැ කියලා. ෙැහැදිලිව ව දේ දවලා තිදයනවා. නැත්නේ 

බැංකුදේ මුදල් තිදයන්න ඕන. ඒ අයත් එේක කථා ක ලා වැරැේදේ දවලා තිදයනවා නේ ඒකට නඩු ෙව ලා දේ 

පිළබදව අනිවාර්යදයන් ව දේ ක ලා තිදයනවා නේ දඩුවේ දදන්න ඕන. ඒවදේම අපිට සදාචා ාත්මක අයිතියේ 

තිදයන්න ඕන මහජන නිදයෝජිතදයෝ විදිහට සමුෙකා ය නැවත දගොඩ ගන්න. ඒ පිළබදවත් සැලකිලිමත් දවන්න 

කියලා ඉල්ලිමේ ක මින් මහජන නිදයෝජිතදේ දමතන 43 දදදනේ ඉන්නවා සීතාවක ප්රාදේශිය සභාදේ දේ 

සියළුදදනාම දේ පිළබදව සැලකිලිමත් දවලා තමන්දේ මහජනතාවට දසේවය සෙයන්න ඒවදේම ප්රාදේශිය සභාවත් 

ආ ේෂා ක  ගන්න කියන ඉල්ලිමත් ක මින් මම නිහඩ දවනවා. දබොදහොම ස්තුතියි. 

 

ගරු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි, මම දේ දයෝජනාව සේබන්ධව කථා ක න්න දනදමයි හිටිදේ. දමොකද විශාල කාලයේ අදප් 

වැය වුණා. නමුත් කථා ක න්න ඕන අදප්  ණවක අදප් මන්ත්රිතුමා අපිවත් දේකට ආදා ගත්තා. දේශොලන 

වශදයන් එතුමාලාදේ සංකල්ෙය තමයි ඵල ඇති තැනට ගල් ගහන එක. ඒ හින්දා 05 – (05) දයෝජනාවට අදප් 
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චන්දන සුරියආ ච්චි මන්ත්රිතුමා සංදශෝධන දයෝජනාවේ දගනාවා. ඒ දයෝජනාවට අනුව අපි දන්නවා දේ බැදුේක  

ගනුදදනුදේදී යේ අඩුොඩුවේ සමුෙකා  අධයේෂක මණ්ඩලදයන් දවලා තිදයනවා. ඒ අධයේෂක මණ්ඩලදේ වුණු 

අඩුොඩුව හැබැයි ඒක දවලා තිදයන්දන් මහා බැංකුව ෙැත්දතන්. මහා බැංකුව හරියට දේක දහොයලා බැලුවා නේ 

මහා බැංකුව යටදත් ලියාෙදිංචි වුණු ආයතන ගැන හරියට දහොයා බැලුවා නේ දේ සමුෙකා ය වැනි ආයතන දේ 

බැදුේක  වල මුදල් ඉතුරු ක න්දන් නැහැ. දේක දගොඩේම මුහුණ දදන්දන් 2015 ජනවාරි මාදසේ 08 දවනිදායින් 

ෙස්දසේ තමයි දේ මහා බැංකු අධිේෂණදයන් ගිලිහිලා යන්දන්. මහා බැංකුදේ හවුල්කා  ආයතන හ හා බැදුේක  

නිකුත් කල ඒවාදේ මුදල් නැති දවලා තිදයන්දන්. ඉතින් අපි හිතන්දන් සමුෙකා දේ අධයේෂක මණ්ඩලයට 

සාමුහික වගකීමේ තිදයනවා දමම මුදල් වලට වුණු සිේධිය ගැන. ඒක කාටවත් නිදදොස් ක න්න බැහැ. හැබැයි ඒ 

අඩුොඩුව සේපුර්ණ සමුෙකා දේ අධයේෂක මණ්ඩලයට දයොමු ක මින් ශ්රිලංකා දෙොදුජන දෙ මුණට ඒදේ ෙහ  

ගසමින් අපි දන්නවා දේ අධයේෂක මණ්ඩලදේ  සියළු ොර්ශව නිදයෝජනය දවනවා. ශ්රිලංකා දෙොදුජන දෙ මුදණ් 

කිසි දකදනේ දේදේ නැහැ. අපි ඒක කියනවා.  ණවක මැතිතුමාට කියන්න කැමතියි ෙහුගිය දේශොලනදේ සිට 

අපි කිසිම දකදනේදගන් මුදලේ ලබා දගන දනදමයි දේශොලනය කදළේ. මම ෙහුගිය මැතිව ණයටත් ජාතික 

ඉතිරිකිරිදේ බැංකුදවන් ණය මුදලේ ලබාදගන තමයි දේශොලනයට දයදදේදේ. ඒ හින්දා අපිට කාටවත් දචෝදනා 

ක න්න බැහැ. උදේ ගත්තා කියලා සමුෙකා දයන්. ඒක ෙැහැදිලිවම කියන්න ඕන. අපි දන්නවා අදප් සමුෙකා යට 

අදප් දගොඩනැගිලි කිහිෙයේ බදු දිලා තිදයනවා. කහදහේන දගොඩනැගිල්ල හදන්න අපි දන්නවා සමුෙකා දයන් 

මුදලේ අ දගන තමයි ඒ දගොඩනැගිල්ල හැදුදේ.  ඒකට සමුෙකා ය තමයි මුදල් දුන්දන්. අදප් සාමාජිකයින්දේ ඉතිරි 

කිරිේ මුදල් දේ සමුෙකා  වල තිදයනවා. ඒවදේම සුෙර් මාකට් එදේ දගොඩනැගිල්ල ඒක බදු ගිවිසුේ අනුව 

ක්රියාත්මක දවනවා. ඒවදේම මීදප් දගොඩනැගිල්දල් යේ අර්බුදයත් තිදයනවා නේ ඒ අර්බුදය අපි ඉතා ඉේමනින් 

විසදා ගන්න ඕන. එදේ අදප් අයිතිය තහවුරු ක  ගන්න ඕන. ඒ ගැන දන්දන් නැති නිසා වර්තමාන තත්වය ප්රකාශ 

ක න්න බැහැ. අද දේ සමුෙකා දේ කඩා වැටීම තුළ ෙ ාජිත දේශොලන ෙේෂ වල අනාගතය හදා ගන්න හදනවා. 

ඒවදේම එේසත් ජාතික ෙේෂයත්  අපි දන්නවා එේසත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයත් අද දේ ඡන්ද දගොඩට ඡන්ද හැට 

දාහස් ගාණත් අ දගන ඉදිරි ෙළාත් සභා මැතිව ණය ජයග්රහණය ක න්දන් දකොදහොමද කියන නයාය ෙත්රදේ තමයි 

ඉන්දන්. ඒ හ හා තමයි දේ සමුෙකා  බැංකුදේ මුදල් ඉතිරි කිරිේ ගනුදදනුකරුවන්ට වුණු අගතිය ගැන කථා 

ක න්දන්. අපි දන්නවා සමුෙකා දේ මුදල් දයොදවලා තිදයනවා දිස්ත්රිේ බැංකු සංගමදේ සමුෙකා දේ මුදල් 

තිදයනවා. දිස්ත්රිේ බැංකු සංගමය හ හා දේ සමුෙකා ය කඩා වැටීම නවත්වා ගන්න ග්රාමිය බැංකු කඩා වැටීම පියවා 

ගන්න දිස්ත්රිේ සමුෙකා  බැංකු සංගමයත් සමග ගිවිසුමේ ඇති ක  ගත්තා. ගිවිසුමේ ඇති ක න්න නිකන් සල්ලි 

දදන්දන් නැහැ ඒකට ඇෙයේ ඉඩේ විකිණිමේ දනදමයි ක න්දන්. ඇෙයේ විදිහට දේෙල තියාදගන දේ 

ගනුදදනුකරුවන ්දේ සියළු මුදල් පියවන්න දිස්ත්රිේ බැංකු සංගමය එකග දවලා තිබුණා. ඒකටත් යේ දේශොලන 

අධිකාරියේ මැදිහත් දවලා එක ෙේෂයේ දනදමයි ෙේෂ කිහිෙයක දේශොලන මැදිහත්වීමේ දවලා ඒක නත  

ක ලා තිදයනවා. මම හිතන්දන් ොරිදභෝගිකයාට බැංකුදේ ඉතුරු ක පු මිනිසුන්ට දලොකුම අසාධා ණය තමයි ඒ 

කටයුතු නත  ක පු එක.  යේ ඇෙ මුදලේ ලබාදගන ඒදේ ගිවිසුමට යන්න හදලා තිදයන්දන් අපි දන්න ත මට 

සමුෙකා ය නැවත දගොඩ නගා ගත්දතොත් ඒ ඇෙ මුදල නැවත අ දගන නැවතත් සමුෙකා ය ෙවත්වාදගන යන්න 

පුළුවන් ආකා යට . දමොකද ග්රාමිය බැංකු වල සිටින දසේවකදයෝ සමගම තමයි දේ දිස්ත්රිේ බැංකු සංගමය ගිවිසුම 

අත්සන් ක න්න සුදානේ දවලා තිබුදණ්. අද ඒ තත්වය මග ඇරිලා තිදයනවා. එදහම වුණා නේ අපි දන්නවා අදප් 

ප්රදේශ වල ඉන්න අහිංසක ජනතාවදේ මුදල් අද ලබා ගන්න තිබුණා. ඒක තව තව ෙස්සට ගිහින් තිදයනවා. 

සියළුදදනා හදන්දන් දේ ග්රාමිය බැංකුව මුවාදවන් තමන්දේ දේශොලනය ඉස්ස හට දගනියන්න. මම ඉල්ලා 

සිටිනවා අපි සියළුදදනා දගන්ම දේක දේශොලන ෙැත්කින් බලන්දන් නැතිව සමුෙකා  අධයේෂක මණ්ඩලදයන් 

යේ අඩුොඩුවේ දවලා තිදයනවා. ඒ අඩුොඩුවේ දවලා තිදයනවා නේ ඔවුන් විරුේධව නීතිය ක්රියාත්මක ක න්න 

පුළුවන්. දැනටත් යහොලන ආණ්ඩුදේ තිදයන ප්රබලම ආයතනය තමයි FCID ආයතනය. ඒදේ ෙැමිණිල්ලේ දාලා 

තිදයනවා එහි ෙැමිණිලිකරු දවලා තිදයන්දන් ග්රාමිය බැංකු සංගමය. ග්රාමිය බැංකුදේ අධයේෂක මණ්ඩලය. එදහම 
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තත්වයේ තිදයන නිසා අපිට කාටවත් දචෝදනා ක න්න බැහැ. දේදේ මුදලේ ගත්තා කියලා. මුදල් ටික ඔේදකොම 

අධයේෂක මණ්ඩලය ගත්තා කියලා. මම ඉල්ලා සිටිනවා අදප් සියළු දේශොලන අධිකාරිදයන් තමන් එක තැනකට 

ඇවිත් කථා ක ලා දේ මිනිසුන්දේ මුදල් ටික ලබා ගන්න යේ වැඩපිළදවලේ හදන්න කියලා. දමොකද අදප් 

ප්රදේශදේ ඉන්න මිනිසුන්දේ විශාල මුදල් ප්රමාණයේ තැන්ෙත් ක ලා තිදයනවා අපි දන්න අයදේ. ඒ අහිංසක 

මිනිසුන්දේ මුදල් තිදයන්දන්. ඒ මුදල් ලබා දදන්න කටයුතු ක න්න අපි සියළුදදනා එකග දවමින් යහොලන 

ආණ්ඩුවට කිසි ප්රතිෙත්තියේ නැහැ ඊදේ කියන දේ උදේට අමතකයි. අද දේ දවනදකොට මම හිතන්දන් දෙට්රල් 

ඩීසල් නැවත වැඩි දවලා තිදයනවා. අඩු ක නවා. වැඩි ක නවා. එදහම දේශොලන ගමනේ තමයි තිදයන්දන්. 

දමොකද මහා බැංකු මංදකොල්ලයත් සමග දේ ආණ්ඩුව ආර්ථිකය බින්දුවට වට්ටලා තිදයනවා. ඒක දගනියන්න නේ 

දේ ගේ දෙ ළ දේන්න නේ මිනිස්සුදේ බදු මුදල් එකතු ක ලා බදු වලට බදු ගහලා කාර් ගත්ත නංගිලා මල්ලිලාට 

බදු ගහලා දේ ගේ දෙ ළය ඇති ක න්න තමයි හදන්දන්.  නිල් වික්රමසිංහ මහත්තයා මම හිතන්දන් දැන් 

දෙොේඩකට ඉස්දසල්ලා ඒකටත් රු.8.00 කිනුයි 9.00 කිනුයි ඩිසල් දෙට්රල් වැඩි ක ලා තිදයනවා. ගරු 

මන්ත්රිතුමන්ලාදගන් ඉල්ලා සිටිනවා දමවැනි දයෝජනා දේන්න එො. තමන් ක න ප්රකාශයේ හැටියට ක න්න. 

දමොකද අදප් වටිනා කාලය අදප් අද ෙැය 06 ේ 07 ේ අදප් දසේවකයින්දේ වටිනා කාලය දමතනට වැය දවනවා. ඒ 

ගැනත් සිතා බලන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒවදේම දයෝජනාවේ දගනාවාම ඒ දයෝජනාවට අදාලව කථා 

ක න්න. දමොකද අදප්  ණවක මන්ත්රිතුමා නිත ම බලන්දන් කවුරුහරි දේකට හවුල් ක දගන කාට හරි මඩ ෙහ ේ 

ගහලා ඔවුන්දේ දේශොලනය ක ගන්න. දේ දයෝජනාවට අපි ෙේෂ බවත් එකග දවමින් මම නිහඩ දවනවා. 

දබොදහොම ස්තුතියි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චන්දන සුරියආ ච්චි  මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි, සභාදේ සියළු මන්ත්රිවරුනි, මන්ත්රිතුමියනි, දමම 05 -  (05) දයෝජනාව සේබන්ධදයන් 

සංදශෝධන දයෝජනාවේ දගනාදේ දේ සංදශෝධන දයෝජනාව පිළබදව අදහස් දේවමින් ගරු මංජුල වී  ත්න 

මන්ත්රිතුමා ෙැහැදිලි කළා චන්දන සුරියආ ච්චි මන්ත්රිතුමාට මදේ දයෝජනාව පිළබදව ෙැහැදිලි දවලා නැහැ කියලා. 

අපිට සියළු කා ණා ෙැහැදිලියි. ප්රාදේශිය සභාවට මන්ත්රිව දයේ විදිහට අපි නවක දවන්න පුළුවන්. නමුත් අපි ජනතා 

විමුේති දෙ මුදණ් දේශොලනය ෙන්ති දේශොලනය දේ  දට් ජනතාවදේ දේශොලනය ඒවදේම දේ  දට් වෘත්තිය 

සමිති වයාො දේ සියළු අත්දැකීේ වර්ධනයන් මර්ධනයන් ඒ ඔේදකොම මැද ජීවත් වන මිනිස්සු. පුර්ණකාලිනව 

දේශොලනය අවුරුදු 22 ක පුර්ණකාලින දේශොලන අත්දැකිේ සහිත මිනිස්සු. ඒ නිසා දේශොලනයක ප්රශ්නයක 

වචනයක දිග ෙළල යන්දන් දකොදහද දවන්දන් දමොකේද කියන එක පිළබදව දේ සභාදේ අද වාඩි වුණාට අපිට 

දේශොලන අවදබෝධයේ තිදයනවා. ඒ නිසා කවුරුවත් අදප් දේශොලනය පිළබදව නවක ෙැ ණි ආදි වශදයන් කථා 

ක න එක පිළබදව මම මදේ විද ෝධතාවයත් ඒකට එකග දනොවන බවත් ෙළ ක නවා. අපි අදප් දේශොලනය බලා 

ගන්නේ. ඒකට කවුරුවත් සහතික දදන්න දේ දවනත් දේශොලන වයාො  වලට පුළුවන් දවන්න පුළුවන්. නමුත් 

අපිට අදාල නැහැ. ඒ නිසා ඉතාම ෙැහැදිලියි දේ නයාය ෙත්රය අපි ප්රාදේශිය සභාදේ නිලධාරි මණ්ඩලදේ මහත්වරු 

දගනත් දුන්නාට ෙස්දසේ දයෝජනා පිළබදව බලේදී ඔබතුමාලා කිේව ෙරිදි මැයි මාදසේ 08 දවනිදා ඒ සේබන්ධදයන් 

සාකච්ඡා දවච්ච සී/ස නැදගනහි  දහේවාගේ දකෝ ළදේ සමුොකා  සමිතිදේ මුලස්ථානය තිබුණු තැන්ෙත්කරුවන් 

එේක තිබුණු සාකච්ඡාවට අපි සේබන්ධ වුණා. ඒ සාකච්ඡාවට සේබන්ධ වුදණ් එේසත් ජාතික ෙේෂදේ මන්ත්රිවරු 

අපිට ඉන්න කියලා දනදමයි. තැන්ෙත්කරුවන් ඒවදේම සමුෙකා  දසේවකයින් අපිව දැනුවත් කළා මහජන 

නිදයෝජිතදයේ විදිහට දමන්න දේවදේ ප්රශ්නයේ තිදයනවා ඔබතුමාලා මැදිහත් දවලා අ වදබෝධයේ ලබා දගන 

දේකට මැදිහත් දවන්න කියලා. අපි එතනට ගියා. ඒ යනදකොට  තවත් මහජන නිදයෝජිතයන් එතන හිටියා. අපිත් 

සේබන්ධ වුණා. කථා කළා. අපි කාටවත් සිදු වී තිදයන කා ණා පිළබදව විවාදයේ තිබුදණ් නැහැ. අපි කවුරුවත් 

තැන්ෙත්කරුවන්දේ ොර්ශවදේ ඉදමින් දේ කා ණය සේබන්ධදයන් මැදිහත්වීමේ වුණා. ඒ පිළබදව කිසි ගැටළුවේ 

නැහැ. අදටත් අපි ඒ ස්ථාව දේ ඉන්නවා. කිසි අෙැහැදිලිකමේ නැහැ. නමුත් ඒ දයෝජනාවට සංදශෝධන දයෝජනාවේ 
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දගනාදේ ඉතින් ෙැහැදිලිව මට දත්ද න්දන් නැහැ මංජුල වී  ත්න මන්ත්රිතුමා කිේව ආකා දයන් දේ දයෝජනාව 

මට තිබුණු අෙැහැදිලිතාවය දමොකේද. එතුමා කියන්න ගියදේ දේදකන්  කියලා නැේද.  මට දත්රුණු දේ අනුව එතුමා 

ඉතා ෙැහැදිලිව කියනවා දේ දයෝජනාව තිබුදණ් ග්රාමිය බැංකුදේ තැන්ෙත් මුදල් පිළබදව දයෝජනාවේ නේ ඉතා 

ෙැහැදිලියි අදෙන් සංදශෝධන දයෝජනාවේ එන්දන් නැහැ. ඒක අපි ඉතා නිවැ දිව කියන්න ඕන. මාතෘකාව වුදණ් 

ඒක නේ අත් දදක උස්සලා ඒ පිළබදව කථා ක න්න ඕන ත ේ කරුණු කා ණා ෆයිල් දතො තුරු අපි සතුව 

තිදයනවා. දතො තුරු පිළබද ප්රශ්නයේ දනදමයි දමතන තිදයන්දන්. ලිපි දල්ඛ්න දෙන්නලා ක න්න පුළුවන් 

දදයේ දනදමයි දමතන තිදයන්දන්. ලිපි  දල්ඛ්න දෙන්නන්දනත් නැහැ. දැනට අපි අල්ලස් දුෂණ එදේ 

ෙැමිණිල්ලේ දගොනු ක ලා තිදයනවා. ඒ නිසා ඒවා නීතිමය කා ණා. ඒ නිසා අපි සුදානේ නැහැ ගැලරියට කථා 

ක ලා ගැලරිය චූන් ක ලා නිකන් දේ ඇත්ත ප්රශ්නය ෙැත්තකට යන්න ඇ ලා එදහම කථා ක න්න සුදානේ නැහැ. 

දමතන ඇත්ත ප්රශ්නයේ තිදයනවා. දමොකේද ඒ ඇත්ත ප්රශ්නය තමයි දමතනදී ඉතා ෙැහැදිලිව දේ දයෝජනාදේ 

තිදයන්දන් ඉඩේ දගොඩනැගිලි වැනි දේෙල වල ගිවිසුේ ඒකොර්ශ්වියව අවසන් ක  සියළු දේෙල ආෙසු ලබා ගත යුතු 

යැයි මම ගරු සභාවට දයෝජනා ක නවා කියලා . දමන්න දේ වචන ටික තමයි මම සංදශෝධනය කදළේ. එදහම 

නැතිව එතුමාදේ ඔළුදේ තිබුණු අදහස එතුමාදේ අ මුණු වුණු අදහස  ඒ සංකල්ෙය අපිට ෙැහැදිලි නැහැ. අදප් ස්ක්රින් 

වලට වැටුදණ් නැහැ දමතනට එන්න කලින්. අපිට දප්න්දන් දේ සීතාවක ප්රාදේශිය සභාදේ ගරු සභාෙතිතුමා 

අත්සන් ක ලා දල්කේතුමා අත්සන් ක ලා අපි අතට ආපු නයාය ෙත්රය සභාදේ මුද්රණය දවලා තිදයනවා. ඒ වචන 

දිහා බැලුවාම අපිට දප්නවා දැන් වර්තමානදේ සී/ස නැදගනහි  දහේවාගේ දකෝ ළදේ සමුෙකා  සමිතිය බ ෙතල 

මුලය අර්බුදයකට මුහුණ ොලා තිදයනවා. ඒක ෙැහැදිලියි. ඒක අපි දහොයන්න ඕන. ඒකට නිසි පියව  ගන්න ඕන. 

නීතිය ආධිෙතයය යටදත් අවශය ක න පියව  ගන්න ඕන. ඒකට සේබන්ධ වුණු මම මුලිනුත් කිේවා සී/ස නැදගනහි  

දහේවාගේ දකෝ ළදේ සමුෙකා  සමිතිදේ අධයේෂක මණ්ඩලය දේවා ොලන අධිකාරිය දේවා  ාජය නිලධාරින් 

දේවා සමුෙකා  දදොර්තදේන්තුදේ බස්නාහි  ෙළාදත් සමුෙකා  දදොර්තදේන්තුදේ නිලධාරින් දේවා කවුරු 

වුණත් ඒකට අදාල ක න සේබන්ධතාවයන් දවන දවනම විභාග ක මින් විමර්ශනය ක මින් ක්රියාමාර්ග ගත යුතුව 

තිදයනවා. ඒ නිසා ඉතා ෙැහැදිලව අපි කියනවා දේ දයෝජනාවට සංදශෝධන දයෝජනාවේ දගනාදේ කාදේ දහෝ 

දේශොලන අ මුණේ ඉෂ්ට කිරිම සදහා දනදමයි. ෙැහැදිලිව අර්බුදයට මුහුණ ො තිදයන සමුෙකා  සමිතිය අපි ඈව  

ක ලා අවසන් ක ලා දේ ප්රශ්නයට උත්ත යේ දහොයන්න යනවා නේ අ   ත්ත න් බිත්ත   ගන්න කිකිලිය ම ා 

ගත්තා වදේ නයායක දේ ප්රශ්නය විසදන්න අපි සුදානේ නැහැ. ඒ නිසා අපිට අවශයයයි තැන්ෙත්කරුවන් දේ 

සියළුදදනා ඒ අ මුණින් තමයි අපි දේ සංදශෝධන දයෝජනාව දගනාදේ කියන කා ණාව මතේ ක න්න ඕන. 

ඒවදේම එතුමාදේ අදහසේ තිබුණා ෙැහැදිලිවම දේ ප්රශ්නදේදි අපිට දත්ද න්දන් නැහැ එේසත් ජාතික ෙේෂය මම 

දමදහම කියන්දන් මංජුල වී  ත්න මන්ත්රිතුමා ඉතාම ෙැහැදිලිව ජනතා විමුේති දෙ මුදණහි නම සදහන් ක මින් 

ප්රශ්න කිරිමේ කළා. මට දත්ද න්දන් නැහැ එතුමා ගයාන් දුමින්ද මන්ත්රිතුමා කිේදේ දේ විදයාව කියලා මම විශ්වාස 

ක නවා. එතුමන්ලාට තිදයනවා දෙොඩි උත්ෙත්තිදේ දදෝෂයේ. සමහ  ප්රශ්න නිවැ දිව හදුනා ගැනිම පිළබද 

ප්රශ්නයේ. එතුමා අපිට කියනවා ජනතා විමුේති දෙ මුණ දේ සභාව ඇතුදළේ මහා දැවැන්ත ෙවා දීමේ කියලා මම 

එතුමාදගන් අහනවා කාට සාදප්ේෂවද. කාට සාදප්ේෂවද ඒ ොවා දීම .  මම විශ්වාස ක නවා මට දචෝදනා  ක න්න 

පුළුවන් අද වර්තමාන යහොලන ආණ්ඩුව අදප්  දට් ආර්ථිකය සිංගප්පුරුවට ොවලා දීලා මාර්තු මාදසේ 

ොර්ලිදේන්තුදේ සේමත දවන්න නියමිත ෙනත් දදකේ තියාදගන ජනවාරි මාදසේ 22 දවනිදා සිංගප්පුරු ගිවිසුම 

අත්සන් ක නවා. ඒ ොවා දිම ම ට සාදප්ේෂව ගත්දතොත් මහා දැවැන්ත ොවාදීමේ. දේ ආකා දයන් දචෝදනා විවිධ 

ප්රශ්න අපි කාටත් තිදයනවා. ඒ මාතෘකා සාකච්ඡා කිරිේ සදහා දමතන අද මාතෘකාවේ දයොදා ගත්දත් නැහැ. නමුත් 

අපිට ඉතින් ෙැහැදිලියි දේ කා ණාදේදී අපි කිසිදු ොවා දීමේ ක ලා නැහැ. අපිට ඕනකම තිදයන්දන් දේ ප්රශ්නයත් 

විසදදගන සමුෙකා  සමිතියත් ආ ේෂා ක දගන ඒ සියළු වත්කේ දේෙල තැන්ෙත්කරුවන් ඒ සියල්ල ආ ේෂා 

ක න්න. එතුමන්ලා කිේවා සමුෙකා  තැන්ෙත්කරුවන් ආ ේෂා කිරිදේ සමිතියේ හදලා තිදයනවා. චන්දනලාදේ 

දජ්වීපී එදේ කියලා එදහම එකේ දනදමයි. දමොකේද හදලා තිදයන්දන් අන්න ඒකයි මම කියන්දන් දේ ප්රශ්න 
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හදුනා ගැනිදේ දුර්වලතාවය. අපි කැමති නැහැ ඔබතුමන්ලාට දේවා ෙැහැදිලි ක න්න. දැන් දමතන ප්රශ්නය 

දමොකේද. තැන්ෙත්කරුවන් සමුෙකා  සමිතියකින් දතො ව තැන්ෙත්කරුදවෝ ඉන්න පුළුවන්ද.  ග්රාමිය බැංකුවකින් 

දතො ව තැන්ෙත්කරුවන් ඉන්න පුළුවන්ද. නැහැ අර්බුදයට ගිහින් තිදයන්දන් ආසන්න වශදයන් තැන්ෙත්කරුවන් 

60,000 ේ තමයි. නමුත් ඒ තැන්ෙත් තිදයන්දන් ග්රාමිය බැංකුදේ. ග්රාමිය බැංකුව සී/ස නැදගනහි  දහේවාගේ 

දකෝ ළදේ සමුෙකා  සමිතිය සතු ආයතනයේ. ඒ නිසා අපි  කින්න ඕනකම තිදයනවා තැන්ෙත්කරුවන් වදේම 

සී/ස නැදගනහි  දහේවාගේ දකෝ ළදේ සමුෙකා  සමිතිය හා ඊට අදාල ජාලය. එදහම වුදණොත් තමයි 

තැන්ෙත්කරුවනුත් රැක ගනිමින් දේ දසේවාව සහ ඒ ආයතන ෙේධතිය අපිට රැකගන්න පුළුවන්කම තිදයන්දන්. 

අන්න ඒ ෙදනදේ සිට සී/ස නැදගනහිරි දහේවාගේ දකෝ ළදේ සමුෙකා  සමිතිය සහ තැන්ෙත්කරුවන් සුරැකිදේ 

සංවිධානයේ දගොඩ නගලා තිදයනවා එහි සභාෙතිව යා විදිහට මම කටයුතු ක නවා. ඒ නිසා වඩා නිවැ දි දිසාවකට 

දේ ප්රශ්නය විසදා ගැනීම සේබන්ධදයන් අවශය ක න දේශොලන නායකත්වයන් මග දෙන්විමත් අපි දේ ප්රදේශය 

තුළ ක මින් තිදයනවා. ඒ නිසා ඒ පිළබදව ගැටළුවේ නැහැ. දේ මතු දවලා තිදයන අර්බුදයත් එේක 

තැන්ෙත්කරුවන් විත ේ දනදමයි ඒ ප්රශ්නයට මුහුණ ොලා තිදයන්දන්. තැන්ෙත්කරුවන් ඉතාම බ ෙතල ප්රශ්නයට 

මුහුණ ොලා තිදයනවා. මම අළුතින් කියන්න යන්දන් නැහැ. දේ සභාදේ ගරු මන්ත්රිතුමන්ලා මන්ත්රිතුමියන්ලා ඉතා 

ෙැහැදිලිව දේ 60,000 කට ආසන්න තැන්ෙත්කරුවන්දේ ජිවිත සේබන්ධදයන් සාකච්ඡා කළා. ඹවුන්දේ 

දුෂක් තාවයන් උවමනාවන් ඒවදේම අගහිගකේ ඒ සියළු දේ සාකච්ඡා ක පු නිසා ඒ ඔස්දසේ තවදු ටත් කරුණු 

දේවන්න බලාදෙොද ොත්තු දවන්දන් නැහැ. නමුත් ඉතා ෙැහැදිලියි අද සමුෙකා  ක්රියාවලිය ඇතුදළේ දමතුමා  

දයෝජනා ක නවා දේෙල ෙව ා ගන්න. මම දන්නවා මම ජීවත් වන සාලාව දකොට්ඨාසදේ සමුෙකා  කිරිහල 

තිදයනවා. මම ජිවත් වන ගදමත් ඉතාමත් දුප්ෙත් අහිංසක තරුණයින් කිරි දගොවියන් කිරි හ ේ  කිහිෙදදදනේ 

එේක තමන්දේ ජිවිතය ගැට ගහා ගන්නවා. කිරි ටික සමුෙකා  සමිතියට දීලා. අද සමුෙකා  සමිතිය ප්රශ්නයකට 

මුහුණ ොලා තිදයනවා කිරිහදල් කිරි ටික දදන දගොවිදයෝ 10 දදනාට අදාල මුදල් ටික දී ගන්න විදිහේ නැහැ. කිරි 

ටික ඒ සමුෙකා  කිරිහල ගත්තාට ෙස්දසේ.  දේවා අපි ෙව ා ගත්තාට ෙස්දසේ දේ දේෙල අත්ෙත් ක  ගත්තාට ෙස්දසේ 

නිතියේ දාලා දමොකේද සිදු දවන්දන් තැන්ෙත්කරුදවෝ 60,000 වදේම  දේ සමුෙකා  ජාලයත් එේක ගැට ගැහිලා 

ඉන්න අදනේ වක්රව හා ඝෘජු සියළුමදදනාම තමුන්දේ ජිවිත වල අර්බුද වලට යනවා. කවුද ඒවා ගණන් බැලුදේ. 

කවුද ඒ දේවල් සැලකිල්ලට ගත්දත් . කවුරුත් ඒවා සැලකිල්ලට ගත්දත් නැහැ. අන්න ඒ නිසා  තමයි අපිට සමිතියත් 

බැංකුවත් දදකම තැන්ෙත්කරුවනුත් දේ ොර්ශව සියල්ල ආ ේෂා ක  ගැනිදේ උවමනාව තිදයන්දන්. ඒ ෙටු 

දේශොලනික චූන් උවමනාවේ දනදමයි. ගැලරි උවමනාවේ දනදමයි. සැබෑ දලස දමයට අදාල උවමනාවේ කියන 

කා ණය අපි ඉතා ෙැහැදිලිව කියනවා. ඒ විත ේ දනදමයි අද දේ අර්බුදය නිර්මාණය දවේදි අපි එදා මැයි මාදසේ 08 

දවනිදා දේ ප්රශ්නය සාකච්ඡා ක ේදි වර්තමානදේ සී/ස නැදගනහි  දහේවාගේ දකෝ ළදේ සභාෙතිතුමාදගන් අපි 

ඇහුවා දේ අර්බුදය ඔබතුමා දැන ගත්තාට ෙස්දසේ ඇයි තවදු ටත් බැංකු වල ගිණුේ වලට අදාල මුදල්  ලබා ගැනීදේ 

ක්රියාවලිය සිදු ක න්දන්. ඔබට ලබා ගන්න තැන්ෙත් මුදල් යළ දදන්න බැරි නේ ඇයි නැවත  තැන්ෙත් ලබා ගන්දන්. 

සමුෙකා  සමිතිය කළ යුතුව තිබුණා දේ අර්බුදයට සාදප්ේෂව දමොකේද ගන්න ඕන ක්රියාමාර්ගය කියලා නිසි වැඩ 

පිළදවල හදන්න. අද අපිට  වාර්තා දවනවා සී/ස නැදගනහි  දහේවාගේ දකෝ ළදේ සමුෙකා  සමිතිය අධයේෂක 

මණ්ඩලය රැස් දවනවා. රැස් වුනාට ෙස්දසේ සමහ  අධයේෂකවරු උදේට බස් එදේ එනවා. හවසට වාහන වලින් 

ගිහින් දාන්න ඕන. කැෙ කිරිේ ක න්න ඕන දැන් ප්රශ්නයේ ඇවිල්ලා තිදයන්දන්. සමහ  අධයේෂ මණ්ඩල 

සාමාජිකදයෝ අ  දකොමියුනිදේෂන් එදේ තමන්ට තිදයන ව ප්රසාද දවන්න පුළුවන් කම තිදයනවා ව ප්රසාද භුේති 

විදිම දනදමයි ප්රශ්නය. දකෝටි 59 ේ දැන් අහිමි දවලා.  අපි කවුරුත් උත්සාහ ක න්න ඕන දකොදහොමද දේක විසදා 

ගන්දන්. තමන්දේ ෙැත්දතන් දහො කමකුත් වංචාවකුත් දවලා තිදයදිේ කැෙ කිරිේ ක න්දන් දකොදහොමද කියලා 

දත්රුේ ගන්න ඕන. නමුත් වර්තමාන අධයේෂක මණ්ඩලය එදහම නැහැ. මාස ගණන් වලට ෙවා රිදලෝේ දාමින් 

විවිධ  දේවල් වාහන ොවිච්චි ක මින් විශාල අකටයුතුකේ ප්රමාණයේ ක නවා. සමහ  ඒවා අර්ථ දේවන්න පුළුවන් 

ව ප්රසාද විදිහට .නමුත් දැන් ව ප්රසාද භුේති විදිමින් ඉන්න පුළුවන් වටපිටාවේ දනදමයි දැවැන්ත මුලය කඩා 



88 

වැටීමේ දවලා තිදයන්දන්. ඒ නිසා තමන්දේ ොර්ශවදයනුත් කැෙ කිරිේ ක න්න ඕන. නමුත් අද එදහම සිේධ දවලා 

නැහැ. ඒ නිසා අපි ඉතා ෙැහැදිලිව කියනවා දේ ග්රාමිය බැංකුදේත් ඒවදේම ඒ දසේවකයින්දගත් කලින් මතු වුණා 

ග්රාමිය බැංකු 24 ට අමත ව සමුෙකා  ප්රාදේශිකයන්. අද සමහ  සමුෙකා  ප්රාදේශිකයන්  වලට දගොනු දවලා අදාල 

කළමනාකරුවන්දගන් ඇහුවාට ෙස්දසේ සමුොකා  ඉතිහාසය ඉතාම දේදනීයයි. බිල් වලින් සිදු ක න වංචා ඒවදේම 

කළමනාකරුවන් දනදමයි හාල් මිටි 05 ේ දැේමා නේ බිල් තිදයන්දන් දවන විදිහකට. ෙරිප්පු කිදලෝ 500 ේ දැේමා 

නේ බිල තිදයන්දන් කිදලෝ 500 යි. තිදයන්දන් කිදලෝ 450 යි. කළමනාකරුවන් දසේවකයින් බ ෙතල ප්රශ්නයකට 

මුහුණ ොලා තමන්දේ දෙෞේගලික සල්ලි වලින් ඒවා පියවන්න සිදු දවලා තිදයනවා. සමහ  දේශොලනඥයින් විවිධ 

වාසි ගැනීම සදහා තමන්දේ උවමනාවන් දවනුදවන් තමන්දේ සමුෙකා  ප්රාදේශිකයින් ණයට බඩු දිලා අද ඒ ණය 

බිල් සමුෙකා  ප්රාදේශිකයන් වල ඉන්න කළමනාකා  මහත්වරුන්ට මහත්මියන්ට දගවන්න සිදු දවලා තිදයනවා. 

දේවදේ අවශය දතො තුරු ඔේදකොම තිදයනවා. නමුත් අපි දතො තුරු කරුණු සහිතව සාකච්ඡා කදල් නැත්දත් 

ග්රාමිය බැංකුව මුලයම වංචාව සේබන්ධදයන් කථා ක න මාතෘකාවේ දනොදවන දලස දේක නිර්මාණය දවලා 

තිබුණු නිසා.  අපි කියනවා දේ දේලාදේ ග්රාමිය බැංකුව විත ේ දනදමයි සමුෙකා  ෙේධතියම සී/ස නදගනහි  

දහේවාගේ දකෝ ළදේ සමුෙකා  ෙේධතියම කඩා වැටිලා අර්බුදයට ලේ දවලා තිදයදන් න්. දේකට විසදුමේ 

අවශයයි. කළමනාක ණයේ අවශයයයි. මැදිහත් වීමේ අවශයයයි. ඒ නිසා දැන් දේ සාකච්ඡා වලදී කරුණු දැේවීේ 

වලදී දේ දමොදහොදත්දී අපි මතු ක නවා විදශේෂම කා ණාව දමොකේද දහො කමේ ක නවා දහො කමේ කළාට 

ෙස්දසේ දෙොලිසිය මැදිහත් දවලා දහො කේ ක පු භාණ්ඩය දහොයා ගන්නවා. එතදකොට අදප්  දට් නීතියේ නැහැ. 

භාණ්ඩය හේබ වුණාදන්. දහො ා දැන් දගද  යන්න. භාණ්ඩය අදාල දකනාට දදන්නේ කියලා දවන අදප්  දට් 

එදහම නීතියේ නැහැ. දහො කමේ වංචාවේ දුෂණයේ නාස්තියේ වුණා නේ ඒක අදප්  දට් නීතිය අනුවත් මුලික 

නිතිය අනුවත් ඒකට ගත යුතු ක්රියාමාර්ග නිසි පියව  සිවිල් නීති සංග්රහදේ දණ්ඩ නිති සංග්රහදේ අෙ ාධ නිතිදේ දේ 

සියල්ලන්දේ ඉතා ෙැහැදිලිව සදහන් ක ලා තිදයනවා.. ඒ නිසා ඉතාම ෙැහැදිලියි දේ දමොදහොදත් සිදු වී තිදයන 

වංචාව, දුෂණය, අක්රමිකතාවය පිළබදව නීතිය ක්රියාත්මක කළ යුතුව තිදයනවා. දවන දවන කථා ක ලා වැඩේ 

නැහැ. නිතිය ක්රියාත්මක කළ යුතුව තිදයනවා. නිශච්ිතව ගත්දතොත් 2011 අංක ද ණ සමුෙකා  සමිති සංදශෝධන 

ප්රඥප්තිය ක්රියාත්මක  දවනවා. දේ ප්රඥප්තිය නිකුත් ක න්දන් 2011. නමුත් දමය බල ගන්වනවා 2012 මැයි මාදසේ 

14 දවනිදා ඉදලා. දේ ඒ ප්රඥප්තිය. ඒ ප්රඥප්තිදේ 41 වගන්තිදේ ඉතා ෙැහැදිලිව කියනවා කිසිදු ආකා යකින් අ  

කලින් සදහන් වුණා වදේම සමුෙකා  ද ජිස්ට්රාර්ව යා දහෝ සමුෙකා  දකොමසාරිස්ව යාදේ ලිඛිත පුර්ව 

නිර්දේශයකින් අනුමැතියකින් දතො ව මුදල් දවන් කිසිදු දෙෞේගලික මුලය ආයතනයක තැන්ෙත් ක න්න බැහැ. ඒ 

නිසා දේ ගැටළුව නිර්මාණය දවලා තිදයන්දන් අන්න එතැන් සිට. ඒ නිසා යන්න ඕනකම තිදයන්දන් සැබෑ නිතිමය 

කා ණා ඔස්දසේ. දවන දවන දේශොලන කා ණා ඔස්දසේ ගිහිල්ලා දේ ප්රශ්නයට විසදුම දහොයන්න බැහැ. ෙළදවනි 

වැරැේද දවලා තිදයන්දන් දේ 2011 අංක 04 ද ණ සමුෙකා  සමිති සංදශෝධන ප්රඥප්තිය වර්තමාන අධයේෂක 

මණ්ඩලය විසින් උල්ලංඝනය කිරිදේ කටයුතු නිසා තමයි දේ කියන සිදුවීම සිදු දවලා තිදයන්දන්. ඒ නිසා ඉතාම 

ෙැහැදිලියි දේ කා ණාව දකොතනින් ද නිවැ දි ක ගන්න ඕන කියන කා ණාව. ඒ විත ේ දනදමයි. එතනින් ෙස්දසේ 

අපි දන්නවා දේ සමුෙකා  සමිතිදේ තිදයනවා බස්නාහි  ෙළාත් සමුෙකා  දදොර්තදේන්තුදේ බැංකු මුලය නයාමන 

කමිටුවේ තිදයනවා දේ කමිටුව මාසිකව රැස් දවන්න ඕන. ඒ කමිටුව තුළ බස්නාහි  ෙළාත් සමුෙකා  සමිති 

සියල්ලටම වග කියන නිලධාරිදයේ ඒ නයාමන කමිටුව නිදයෝජනය ක නවා. නයාමන කමිටුව මාසිකව රැස් දවලා 

එෆ් 28 කියන වාර්තාව සකස් ක නවා තමන් යටදත් තමන්දේ අධිේෂණය යටදත් තිදයන සමුෙකා  සමිති වල 

මුලය අය හා වැය පිළබදව වන  වාර්තාව ඒක එෆ් 28 කියන වාර්තාව. මුලය නයාමන කමිටුව විසින් සකස් ක න 

වාර්තාව. නමුත් අද දේවා දේ මුලය නයාමන කමිටු වාර්තාව විසින් දෙන්වා දීලා නැහැ දමවැනි මුලය වංචාවේ දේ 

සමුෙකා  සමිතිදේ සිදු දවලා තිදයනවා කියලා. එදහම නේ දේවා ප්රශ්න ක න්න ඕන දකොතනින්ද. ඒ විත ේ 

දනදමයි චක්රදල්ඛ් අංක 2015- 2 කියන සමුෙකා  සමිති භා  සමුෙකා  සංවර්ධන නිලධාරින්දේ වගකීේ හා 

කාර්යභා යන් කියන  ඒ චක්රදල්ඛ්නදේ ඉතා ෙැහැදිලිව කියනවා සමුෙකා  දකොමසාරිස්ව යා විසින්  නිකුත් ක පු 
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චක්රදල්ඛ්නදේ කාර්යය හා වගකීම එකී රුස්වීේ වලදි සමුෙකා  සමිති ප්රඥප්ති රීති මාලා සමුෙකා  දසේවා විශ්රාම 

වැටුප් ප්රඥප්තිය සහ රීති මාලා සමිති අතුරු වයවස්ථා කා ක නිදයෝග සමුෙකා  සංවර්ධන දකොමසාරිස් විසින් වරින් 

ව  නිකුත් ක න චක්රදල්ඛ් හා උෙදදස් ෙත්රිකා සමුෙකා  දසේවක දකොමිෂන් සභාව ප්රඥප්ති චක්රදල්ඛ් හා ද ගුලාසි 

අනුව තීන්දු තී ණ ගැනීමට මග දෙන්වීම. එතදකොට දකොතනද දේ ප්රශ්නය දවලා තිදයන්දන්. අධයේෂක මණ්ඩලය 

2011 අංක 04 ද ණ සංදශෝධන ප්රඥප්තිය උල්ලංඝනය ක නවා. එවැනි උල්ලංඝනයේ දවනවා නේ ඒක නිවැ දි 

ක න්න අදාල ක න මාණ්ඩලික නිලධාරින් හා  ාජය නිලධාරින් ඒ සමුෙකා  සමිතිදේ අධයේෂක මණ්ඩලය වාඩි 

දවනවා. එතදකොට දමොකේද දැන් සිේධ දවලා තිදයන්දන්. ඊට ෙස්දසේ දමතනදී සාකච්ඡා දවනවා ඉතාම ෙැහැදිලියි 

අපි දේ කථා ක න සෑම කා ණාවකම අවසාන අ මුණ විය යුතුව තිදයන්දන් තැන්ෙත්කරුවන් 60,000 ක ආසන්න 

වන තැන්ෙත්කරුවන්දේ යළ තැන්ෙත් මුදල හා දෙොලිය ලබා ගැනිදේ අවසන් විසදුම. ඒවදේම ඒ විසදුම ලැදබන 

දකොට සමුෙකා  සමිතිය සතු වත්කේ දේෙල හා ඒ දසේවාවන් ටික යථා තත්වදයන් ෙවත්වන්න ඕනකම තිදයනවා. 

එදහම නේ දකොදහොමද දේ ටික රැකදගන දේ තැන්ෙත්කරුවන්දේ ප්රශ්න ටික විසදන්දන් . අන්න එතනට තමයි 

අපිට දේ කා ණදේදී මැදිහත් දවන්න සිදු දවන්දන්.  දැන් දමතන සාකච්ඡා වුණා යේ යේ විසදුේ තිදයන බව. 

විසදුමේ අවශයයි. හැබැයි දමතන සිදු වී තිදයන වංචාවට ඒ ක්රියාවලියට අදාලව නීතිය ක්රියාත්මක විය යුතුව 

තිදයනවා. මම අවධානය දයොමු ක න්න කැමතියි දගොඩේ  නීතිමය කා ණා ඉදිරිෙත් ක න්දන් නැහැ ඉදිරි නිතිමය 

කටයුත්තේ  තිදයන බැවින්. 1982 අංක 12 ද ණ දෙොදු දේෙල විෂයලා සිදු ක නු ලබන වැ දි පිළබද ෙනත මදේ 

අදත් තිදයනවා. ඒ ෙනදත් ඉතා ෙැහැදිලිව කියනවා බැංකු යන්න ෙැහැදිලි ක ලා තිදයනවා. ඊට අමත ව ඒ ෙනදත් 

ෙැහැදිලි ක ලා තිදයනවා සාෙ ාධි විශ්වාසය කඩකිරිම ඒක බ ෙතල දණ්ඩ නීති සංග්රහය යටදත් අර්ථ නිරූෙනය 

ක ලා තිදයනවා. දැන් ග්රාමිය බැංකුදේ තැන්ෙත්කරුවන් 60,000 තුළත් ඒවදේම සමස්ත දේ ආසනය තුළ ප්රාදේශිය 

සභා හා නග  සභා බල ප්රදේශදේත් සියළු තැන්ෙත්කරුවන් තුළ  බ ෙතල සාෙ ාධි විශ්වාසය කඩ කිරිමේ දේ තුළන් 

සිදු දවලා තිදයනවා. ඒ විත ේ දනදමයි ඉදිරිදේදී තැන්ෙත් ක න්න බලාදෙොද ොත්තුදවන් හිටපු සියළුම දදනාදේ 

ඒ විශ්වාසය කඩ දවලා තිදයනවා. ඒ නිසා දෙොදු දේෙල ෙනත යට දත් යේ වැරැේදේ දමතන සිදු දවලා තිදයනවා. 

ඊට ෙස්දසේ ඉතාම ෙැහැදිලිව කියනවා දේ ෙනදත් ඉතාම නි වුල්ව සමුෙකා  සමිති යන්දනන් ජාතික  ාජය සභාේ 

1972 අංක 05 ද ණ  සමුෙකා  සමිති ෙනත දහෝ තත් කාලදේ බල ෙවත්නා ඊට සේබන්ධව ෙවත්නා  ලිඛිත නීතියේ 

යටදත් ලියාෙදිංචි ක න ලද නැතදහොත් ලියාෙදිංචි ක න ලදැයි සලකනු ලබන යේ සමිතියේ අදහස් දේ. සමුෙකා  

සංගමය යන්දන් ජාතික  ාජය සභාදේ 1972 අංක 05 ද ණ සමුෙකා  සමිති ෙනත දහෝ තත් කාලදේ බල ෙවත්නා 

ඊට සේබන්ධ දවනත් ලිඛිත නීතියේ යටදත් ලියාෙදිංචි ක න ලද නැතදහොත් ලියාෙදිංචි ක න ලදැයි සලකනු ලබන 

යේ සංගමයේ අදහස් දේ. ඒ නිසා මදේ තිදයන ප්රශ්නය දෙොදු දේෙල ෙනත ක්රියාත්මක දවන්දන්  ාජය දේෙල 

සේබන්ධදයන් නිතිය. එදහම නේ  සමුෙකා  සංගමයත් සංමුෙකා  සමිතියත් කියන්දන් දෙොදු දේෙල ෙනත යටදත් 

සියළුම තිදයන වත්කේ දේෙල  ාජය දේෙල ඒ මුදල්  ාජයයට අදාලයි ඒ නිසා එවැනි තින්දු තී ණ එක එේදකනාට 

එක එක තැන් වල ගන්න පුළුවන්කමේ නැහැ. ඉතා ෙැහැදිලියි. ඒ නිසා එතනින් එහාට තවදු ටත් අපි ෙැහැදිලියි 

ඉස්ස හාට ගිදයොත් දමතන දැන් සාකච්ඡා වුණා ඇතැේ ගරු මන්ත්රිවරුන්දේ අදහස් වල ඇයි දේක නත  ක න්න 

බැරි වුදණ් ඇත්තටම අපි දන්නවා ආයතනයක යේ අක්රමිකතාවයේ වුදණොත් ෙළාත් සභාවට පුළුවන් අධයේෂක 

මණ්ඩලය තාවකාලිව අත් හිටුවලා බල  හිත ක ලා දකොමසාරිස් ොලනය දේකට ගන්න. නමුත් අද දේ දේවා සී/ස 

නැදගනහි  දහේවාගේ දකෝ ළදේ සමුෙකා  සමිතිය එවැනි කිසිදු පියව කට ෙරිවර්තනයකට දවනසට ගන්න කිසිදු 

අධිකාරියේ දහෝ දේශොලන අධිකාරියේ කටයුතු ක ලා නැහැ. ඇයි එදහම දවන්දන්. එවැනි බ ෙතල මුලය 

වංචාවේ සිදු දවලා තිදයනවා. නමුත් ෙළාත් සභාව ක්රියාත්මක දවලා නැහැ. දකොමසාරිස් ොලනය යටදත් අඩුම 

ගාදණ් අ දගන දැන්වත් අවශය මැදිහත්වීම ක න්න. එදහම ඒවා සිදු දනොදවන්දන් ඇයි. ඒ විත ේ දනදමයි දෙොදු 

දේෙල යටදත් දේ සමිති අදාල දවනවා. ඒ නිසා ෙැහැදිලියි දේක ෙළාත් සභා විෂයේ වුණත් ඊට සමගාමි විෂයේ 

වුණත්  දට් මුලයම බලය තින්දු තී ණ ගැනිදේ අයිතිය තාමත් තිදයන්දන් අදප්  දට් ොර්ලිදේන්තුවට. එදහම නේ 

අපි ප්රශ්න ක නවා දේ වංචාව 2012 මැයි මාදසේ 12 න් ෙස්දසේ සිදු දවලා තිදයන්දන්. ඒ නිතයානුකූල දනොවන මුලය 
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සමාගමකට මුදල් තැන්ෙත් කිරිදේ ක්රියාවලිය එදහම නේ 2015 ජනවාරි මාදසේ 08 න් ෙස්දසේ වර්තමාන ආණ්ඩුව දේ 

දේවා වස  03 කට අධික කාලයේ ගිහිල්ලා දේ සේබන්ධදයන් නිතිය ක්රියාත්මක කිරිදේ කටයුත්ත ක ලා 

නැත්දත්. ඒ නිසා දමවැනි ප්රශ්න. දැන් බලයේ තිදයදන් න් ඔබතුමාලා අදත්. නීතිය තිදයන්දනත් ඔබතුමන්ලා අදත් 

. ඒ අවශය ක න ආයතන ෙේධතිය තිදයන්දනත් ඔබතුමාලා අදත්. සීතාවක ප්රාදේශිය සභාවට ඇවිල්ලා කථා 

ක නවා. දේ මහා මුලයම වංචාව පිළබදව. ඒ නිසා ඇත්තට ක්රියාත්මක දවන්න ඕන. දේ ආකා දයන් දනදමයි ගරු 

මන්ත්රිතුමනි. දේ තිදයන්දන් ඉතින් ෙැහැදිලිව දවනත් දවනත් අ මුණු ඔස්දසේ දේ ප්රශ්නය ඉස්ස හාට අ න් යන එක 

ඒ නිසා අපි කල්ෙනා කළා ෙැහැදිලිව දේ ප්රශ්නයට වඩා නිවැ දි විසදුමකට එන්න අවශය නිතිමය පියව වල් වලට 

යන්න. අපි දන්නවා තැන්ෙත්කරුවන් සමහ ේ දෙොලිසි වල ෙැමිණිලි දගොනු ක ලා තිදයනවා. මට පුේගලිකව 

ප්රශ්නයේ තිදයනවා. මදේ තැන්ෙතුව මදේ මුදල් මට ලැදබන්න ඕන තැන්ෙත් මුදල හා දෙොලිය නමුත් යළ මම ඒක 

ලබා ගන්න මම දෙොලිසිදේ ගිහින් ෙැමිණිල්ලේ දානවා. දමොකේද දවන්දන් දෙොලිසිය කිේදවොත් එේදකෝ දෙොලිසිය 

නඩු දාන්න ඕන. මම නැත්නේ දෙෞේගලිකව නඩුවේ දාන්න ඕන. වන්දි ගන්න නේ දිසා අධික ණදේ නඩුවේ දාන්න 

ඕන. නැත්නේ එතනින් එහා මදහේස්ත්රාත් අධික ණදේ දාන්න ඕන. මම මදේ තැන්ෙතුව මදේ මුදල මට ලැදබන්න 

තිදයන දෙොලිය ඒක ලබා ගන්න මම නැවත දෙොලිසියට කියනවා දෙොලිසිදේ ෙැමිණිල්ලේ දාන්දන් දමොකේද 

දෙොලිසිය ෙැමිණිල්ල විභාග ක නවා. නඩු යන්න ඕන ෙැමිණිලි ොර්ශවය දහෝ දෙොලිසිය දැන් තැන්ෙත්කරුවන් 

තවත් අර්බුද වලට ලේ දවමින් ෙවතිනවා. දැන් සිදු විය යුතුව තිදයන්දන් ඉතාම ෙැහැදිලි නිශ්චිත එක කා ණාවේ. 

අපි අල්ලස් දහෝ දුෂණ විමර්ශන දකොමිෂන් සභාදේදි ෙහුගිය 04 දවනිදා දේ ෙැමිණිල්ල දගොනු ක මින් ඉල්ලා හිටියා 

අල්ලස් දහෝ දුෂණ වංචා දුෂණ ෙනත ය ටදත් දේ සේබන්ධදයන් ගන්න පුළුවන් නිසි නිතිමය පියව  ගන්න. ඒ 

විත ේ දනදමයි 1987 දෙොදු දේෙල ෙනත යටදත් 1982 අංක 12 ද ණ දෙොදු දේෙල විෂයලා සිදු ක නු ලබන වැ දි 

පිළබද ෙනත යටදත් අවශය නිසි පියව  ගන්න. ඒ නිසා අපි අල්ලස් දුෂණ වංචා දුෂණ  විමර්ශන දකොමිෂදමන් ඉල්ලා 

සිටිනවා දැන් නීතිදේ ආධිෙතයය තහවුරු ක න්න. වංචාවට දුෂණයට නාස්තියට එද හිව ගන්න පුළුවන් නිසි පියව  

ගන්න. අපි ෙැහැදිලියි දමතනදී නිශ්චිතව කියන්දන් අපි දේ සංදශෝධන දයෝජනාව දගනාදේ සමුෙකා  ෙේධතිදේ 

කඩා වැට්ටවීදේ අ මුදණන් දනදමයි. දේ සංදශෝධන දයෝජනාව දගනාදේ කාදේ දහෝ දේශොලන අ මුණේ ඉටු 

කිරිදේ උවමනාදවන් දනදමයි. දේ සංදශෝධන දයෝජනාව දගනාදේ දේ සමුෙකා දේ එක දකොටසේ විත ේ රැක 

ගැනිම කියන කා ණාව දවනුදවන් දනදමයි. ප්රධාන වශදයන් තැන්ෙත්කරුවන් ඒවදේම දේ සමුෙකා  ෙේධතිය 

ඇතුදළේ  600 කට ආසන්න දසේවක පිරිසේ ඉන්නවා. ඔවුන්දේ අද වැටුප්, අර්ථ සාධක අ මුදල් දේ ආදි ප්රශ්න 

නිර්මාණය දවලා තිදයනවා. ඒ සියළු කා ණා ඇතුදළේ සමුෙකා  සමිතියත් දේ වංචාවේ අපි දදකම විසදා ගන්න 

ඕනකම තිදයනවා. ඒ නිසා මම මදේ සංදශෝධන දයෝජනාව සේබන්ධදයන් වන පිළතුරු කථාදේදී ඉතා ෙැහැදිලිව 

කියනවා දමතන බ ෙතල වංචාවේ දවලා තිදයනවා. ඒ වංචාව 2012 සිට සිදු දවලා තිදයනවා. ඒ වංචාව පිළබදව 

අදාල නිතිමය අධිකාරින් දෙොලිසිය අධික ණය ඒ සියළු ආයතන දේ පිළබදව විධිමත් අෙේෂොති ෙරිේෂණයේ කළ 

යුතුව තිදයනවා. ඊට සේබන්ධ  දවලා තිදයන දේශොලන අධිකාරිය දේවා ආයතන ෙරිොලන අධිකාරිය දේවා 

දදොර්තදේන්තු මට්ටමින්  දේවා සේබන්ධ වී තිදයන කුමන දහෝ ොර්ශවයේ සේබන්ධදයන් දතො තුරු සහ කරුණු 

හරියට දහොයාදගන වංචා සහගත දලස සැලසුේ සහගත දලස දච්තනාන්විතව දේ මුලය වංචාව සිදු වී තිදයනවා නේ 

ඒ සියළු ොර්ශව වලට එද හිව අවශය නිතිය කඩිනමින් ක්රියාත්මක ක න්න අදාල බලෙෑම අපි කළ යුතුව තිදයනවා. 

දේ සියළුම මන්ත්රිවරුන් අදහස් දේවේදි සියළුදදනාදේම අ මුදණ් තිබුදණ් තැන්ෙත්කරුවන් සහ දේ සියල්ල 

ආ ේෂා දවන්න ඕන රැක ගන්න ඕන කියන ඒ ෙදනමම ආ ේෂා ක මින් මමත් මදේ පිළතුරු කථාදේදී ඉතාමත් 

උවමනාදවන්ම සිහිෙත් ක නවා දමතනදී තැන්ෙත්කරුවන්ට අනිවාර්යදයන්ම කඩිනමින් විසදුමේ ලැබිය යුතුව 

තිදයනවා. ඒ විසදුම  ලැදබන දකොට සමුෙකා  සමිතිය සතු දේෙල වත්කේ ඒවදේම අවුරුදු 41 කට ආසන්න 

කාලයේ උරුමකේ කියන දසේවාවේ ෙවත්වාධගන ආපු සී/ස නැදගනහි  දහේවාගේ දකෝ ළදේ සමුෙකා  සමිතිය 

තවදු ටත් අදප් වර්තමානයට සහ අනාගතයට ඉතුරු විය යුතුව තිදයනවා.ආ ේෂා කළ යුතුව තිදයනවා. අන්න ඒ 

සදහා ගත හැකි සෑම ක්රියාදාමයේම අපි ගනිමු. ඒක සාමුහිකව ගනිමු. ඒක ෙේෂ ොට දේදයකින් දතො ව ගනිමු. සී/ස 
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නැදගනහි  දහේවාගේ දකෝ ළදේ සමුෙකා  සමිතිය සහ තැන්ෙත්කරුවන් සුරැකිදේ සංවිධානය දලසත් අෙට 

ක න්න පුළුවන් නිතිමය ක්රියාමාර්ග සහ උේදඝෝෂණ ක්රියාමාර්ග සහ දවනත් සියළුම ක්රියාමාර්ග ගනිමින් දේ සිදුවී 

තිදයන වංචාවට එද හිව ගන්න පුළුවන් නිතිමය ක්රියාමාර්ග ගැනිම සදහා අවශය බලෙෑමත් සිදු ක මින් 

තැන්ෙත්කරුවන් ඇතුළු සමුෙකා  ෙේධතියත් එහි දසේවකයිනුත් ඒ සියළුදදනා ආ ේෂා ක  ගැනිම සදහා අවශය 

ක න සෑම ක්රියාමාර්ගයේම ෙේෂ ොට දේදයකින් දතො ව ගනිමු කියන දයෝජනාවත් ඉල්ලිමත් සියළුදදනාටම 

ක මින් දේ දයෝජනාව පිළබදව අදස් දේවපු සියළුම සභික මන්ත්රිතුමන්ලාට මන්ත්රිතුමියන්ලාට  ඉතාමත් දගෞ වනිය 

ස්තුතිය පුද කළ යුතුව තිදයනවා. දේක ෙේෂ ොට දේදයනිේ දතො ව 60,000 ේ දවච්ච අදප් ආසනදේ විහිදිච්ච 

සියළුම තැන්ෙත්කරුවන්දේ දෙොදු ප්රශ්නයේ. ඒක නිල් ොට නැහැ.  තු ොට දකොළ ොට කියලා විදශේෂයේ නැහැ. 

සියළුම තැන්ෙත්කරුවන් අපිත් එේක ජිවත් වන අදප් ප්රදේශදේ ඉන්න සාමානය ජනතාව ඒ නිසා අපි සියළුදදනාම 

ෙේෂ  ොට දේදයකින් දතො ව දේ ප්රශ්නය නිවැ දි ක  ගැනිම සදහාත් වංචාවට දුෂණයට නාස්තියට සේබන්ධ වුණු 

සියළුම පුේගලයින් ඒ දේශොලන අධිකාරියට යේ සේබන්ධයේ තිදයන අය ඒ සියළුමදදනාටම අදාලව නිතිය 

අනිවාර්දයන්ම ක්රියාත්මක කළ යුතුයි කියන බලෙෑම විද ෝධය සහ ඊට අදාල ක න උේදඝෝෂණය අපි අඛ්ණ්ඩව 

ඉදිරියට දගන යමු කියන අදහස් දේවමින් දේ පිළබදව අදහස් දැේවු සියළුමදදනාට දගෞ වනිය ස්තුතියත් පුද 

ක මින් දේ මාතෘකාව දේ සභාදේ දමවැනි අවධානයකට ලේ කිරිමට ඇෙ කැෙ වු සියළුදදනාටම දගෞ වය හා 

ස්තුතිය පුද ක මින් මම නිහඩ දවනවා. ස්තුතියි.  
 

ගරු සභාෙතිතුමා 

දබොදහොම ස්තුතියි. ඉතා දිර්ඝ කාලයේ දිර්ඝ දේලාවේ අදප් ප්රදේශදේ ප්රමුඛ් ආයතනයේ විදිහට නැදගනහි  

දහේවාගේ දකෝ ළදේ විවිධ දසේවා සමුෙකා  සමිතිය පිළබදව ඇති වී තිදයන මුලය අර්බුදය අක්රමිකතාවය පිළබදව 

දිර්ඝ දලස කථා කළා. විදශේෂදයන්ම සමුෙකා ය කියන්දන් හැදමෝටම උෙකා  ක න්න බිහි දවච්චි ආයතනයේ 

අදප්  දට්. අදප් සමන්ත මන්ත්රිතුමා ෙැහැදිලි කළා දබොදහොම උත්තරිත  ෙ මාර්ථයේ ඇති ව 1956 මහජන ආණ්ඩුව 

යටදත් මහජන එේසත් දෙ මුණ ආණ්ඩුව යටදත් බණ්ඩා නායක මැතිතුමා පිලිප් ගුණවර්ධන මැතිතුමාලා එකතුව 

ආ ේභ ක පු සමුෙකා  වයාො ය මම හිතනවා මෑත ඉතිහාසදේ 1977 න් ෙස්දසේ දේවා දවනස් ක න්න ගිහින් 

Modyfly ක න්න ගිහින් වුණු හදියේද කියලා මට දේලාවකට හිදතනවා. දමොකද දත් දල්ල කඩලා කිරි ගහ කෙලා 

හේබ ක පු සල්ලි දාලා මිනිස්සු මීට කලින් ජීවත් වුණා. හැබැයි දේ සල්ලි විශාල ලාභ ලබන්න දාන්න ගිහිල්ලාද 

දන්දන් නැහැ අද නැති අර්බුදයකට අපි ගමන් ක ලා ඒ මිනිසුන්දේ අවශයතා සේපුර්ණ ක න්න බැරිව සාමාජිකයින් 

60,000 ේ ගනුදදනුකරුවන් 16,000 ේ ෙමණ වන දදනාදේ දේ සියළු බලාදෙොද ොත්තු ප්රාර්ථනාවන් අද කුඩු 

ෙට්ටේ දවලා ගිහිල්ලා තිදයනවා. මම දන්දන් නැහැ දේදේ වැ දිකා දයෝ ගැන කථා ක න්න ගියාම ලිපි දල්ඛ්න 

මංජුල වී  ත්න මන්ත්රිතුමාත් ඉදිරිෙත් කළා. අදප් චන්දන කළුෙහන මන්ත්රිතුමාත් ඉදිරිෙත් කළා. එකම ආයතන 

වලන් ආපු දල්ඛ්න තිබුණා. ඒවාදේ විවිධ අදහස් තිදයනවා. සමහ ක තිදයනවා තැන්ෙත් නැහැ කියලා. තව එකක 

තිදයනවා තැන්ෙත් තිදයනවා කියලා. කවුද දේක කදළේ කියන කා ණය පිළබදව අපි දහොයා බලන්නට කටයුතු 

ක න්නට ඕන. ඒ නිසා චන්දන සුරියආ ච්චි මන්ත්රිතුමා ප්රකාශ කළ විදිහට දේවා අදප්  දට් ආණ්ඩුව මැදිහත් 

දවන්න ඕන තැනට දැන් ඇවිත් තිදයනවා. අධික ණයට දේක අ න් යන්න ඕන. ඒවදේම මහා බැංකුව දේකට 

මැදිහත් දවන්න ඕන. අද මහා බැංකුදේ තිදයන තත්වය අද මහා බැංකුවට දේවා දහොයන්න දේලාවේ නැහැ. එහි 

තිදයන අර්බුදය මම හිතන්දන් මීටත් වඩා විශාලයි කියලා. අපි අදප් බල ප්රදේශදේ විශාල පිරිසේ අද දැඩි 

අර්බුදයකට දැඩි කේෙනයකට ෙත් දවලා තිදයන තත්වයකට තමයි ෙත් දවලා තිදයන්දන්.  ඒ නිසා අපි ආණ්ඩුවට 

දේ බලෙෑම ක න්න ඕන. ඒවදේම ෙළාත් සභාවට අපි දේ බලෙෑම ඉදිරිෙත් ක න්න ඕන. දේ සදහා සාධා ණයේ 

අදප් ප්රදේශදේ ජනතාවට ඉෂ්ට ක න්න ප්රාදේශිය සභාව විදිහට අපි කථා කදළේ අපි හැමදදනාදේම වගකීම 

දවන්දන් යුතුකම දවන්දන් දේ දවනුදවන් වු බලෙෑමේ අදාල ආයතන වලට ක ලා අදප් බල ප්රදේශදේ මිනිසුන්ට 

දේ සාධා ණය යුේතිය ඉෂට් ක ලා දදන එකයි කියන කා ණය තමයි මට අවසාන වශදයන් කථා ක න්න 

තිදයන්දන්. දබොදහෝ කා ණා ඉදිරිෙත් වුණා. මම හිතනවා දේ ඉදිරිෙත් වුණු කා ණා ඇත්නේ අදප් මන් ත්රිතුමන්ලා 
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දේවා ඇති දේ අක්රමිකතාවයන් දහොයන්න. අදාල තැන් වලට ඉදිරිෙත් ක න්න. ඒ නිසා පුේගලික වශදයනුත් 

දෙොදුදේත් සභාව විදිහටත් මම හිතනවා මැදිහත් විය හැකි සෑම අවස්ථාවකදීම මැදිහත් දවලා දේ කා ණය 

යථාර්ථයේ බවට ෙත් ක න්නට මිනිසුන්දේ අවශයතාවය සේපුර්ණ ක න්න කටයුතු ක න්න ඕන කියන බවයි මම 

විශ්වාස ක න්දන්. මංජුල වී ත්න මන්ත්රිතුමාදේ දයෝජනාව ආපු දේලාදේ අපි හැදමෝටම ප්රශ්නයේ තිබුණා. 

සමුෙකා ය නැවත වතාවේ දේ තිදයන තත්වදයනුත් එහාට වට්ටන්නද දේ දයෝජනාව එන්දන් කියලා. ඒ නිසා මම 

විශ්වාස ක නවා දේ දයෝජනාව එතුමාදේ දයෝජනාවේද නැත්නේ ෙේෂදයන් දුන් දයෝජනාවේද කියලා මට 

හිතුණා.   ඉ ාන් වික්රම න්ත මැතිතුමාදේ ොර්ලිදේන්තුදේ කථාදේ යේ දකොටසේ බැලුවාම මට හිතුණා එතුමා 

කියලා තිදයනවා දේක අධයේෂක මණ්ඩලයම තමයි වැරැේද කියලා. ඒ නිසා දේක ෙේෂදේ තිදයන දචෝදනාව වහ 

ගන්න ඉ ාන් වික්රම ත්න මහත්තයා දීපු දයෝජනාවේද කියලා එක දේලාවක මට හිතුණා මංජුල වී ත්න මන්ත්රිතුමා 

දේ දයෝජනාව අ න් ඇවිත් අදප් නයාය ෙත්රයට ඇතුළත් ක න්න කියලා දුන්නාම. දකදසේ නමුත් අපි ආණ්ඩුවට 

කියනවා දේ ආණ්ඩුව  ඔබතුමාලා දේ ආණ්ඩුව. FCID එක හැදුදේ ඔබතුමාලා ඇවිල්ලා. අදප් වංචා අල්ලන්න 

කියලා තමයි හැදුදේ. දේ සදහා ක්රියාත්මක දවන්න පුළුවන් දැන්.  ඒ නිසා ඔබතුමාලා දේකට මැදිහත් දවන්න. 

මැදිහත් දවලා අදප් බල ප්රදේශදේ අදප් සාමාජිකයන් අදප් ගනුදදනුකරුවන් දබ් ලා දදන්න කියන කා ණය තමයි  

අපි කියන්දන්. දේක තමයි දහොදම අවස්ථාව සීතාවක මිනිස්සු වැටිලා තිදයන අමාරුදවන් ඒ සාමාජිකයින් හා අදප් 

ගේ වල සාමාජිකයින් දබ්  ගන්න. ආණ්ඩුවට මැදිහත් දවන්න පුළුවන් නේ දහොදම අවස්ථාව දේක තමයි කියලා අපි 

කියන්දන්. ඒක තමයි ක න්න පුළුවන් දලොකුම පින්කම කියලා. දේදේ අඩුොඩුවේ තිදයනවා නේ වැ දිකා දයෝ 

අල්ලදගන ඒ දදය ක ලා දදන්න. එතදකොට ඔබතුමන්ලාටත් දහොද දවයි. ඒ නිසා අපි හැදමෝටමත් දහොද දවයි. 

අදෙන් මිනිස්සු අහන දදයට උත්ත යේ දදන්න පුළුවන් දවයි ඔබතුමාලා දේ කියන කා ණය සදහා මැදිහත් 

වුදණොත්. කථා කළා ඇති දැන් අපි කියන්දන් අවශය ත ේ දතො තුරු තිදයනවා. ඒ සදහා මැදිහත් දවන්න කියන 

කා ණය මතේ ක මින් මම හිතනවා අපිට මීට වඩා අවශය නැහැ පිළතුරු දදන්න. චන්දන සුරියආ ච්චි මන්ත්රිතුමා 

විශාල වශදයන් දේ ගැන කරුණු ඉදිරිෙත් කළා. අදප් අදනේ  මන්ත්රිවරුත් ඒ සේබන්ධව අදහස් ඉදිරිෙත් කළා. 

දේදේ දබදිමේ නැහැ . හැදමෝම දේ කා ණාවට එකගයි. ඒ නිසා දේ දයෝජනාව ඒකමතිකව සභා සේමත වු 

දයෝජනාවේ විදිහට මම සලකනවා. 

 

ඉහත දයෝජනාව ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී චන්දන සුරියආ ච්චි මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා 

මන්ත්රි  සුනිල්  ණසිංහ මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සේමත විය. 

 

 05 – (06) ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී චන්දන සුරියආ ච්චි මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි.  

සීතාවක ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශදේ දැනට ෙවතින අත්ෙන්දු ක්රීඩාව ක්රීඩාවට උචිත දලස නවීක ණය ක  

සංවර්ධනය කිරිමට හා ක්රීඩකයින්, පුහුණුකරුවන්, විනිසුරුවන් පුහුණු කිරිම සදහා විදශේෂ වැඩසටහනේ දියත් කිරිම, 

ප්රදේශදේ දතෝ ාගත් සීමාවල තම අත්ෙන්දු ක්රීඩා පිටි සකස් ක  ප්රවර්ධන සදහා ප්රවර්ධන කටයුතු කිරිමට වැඩ 

පිළදවලේ සකස් ක  දියත් කිරිම සදහා මම දමම  ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි.    

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී චන්දන සුරියආ ච්චි මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  05 – (06) දයෝජනාව ඉදිරි සභා වා යකට ඉදිරිෙත් ක න දලස ඉල්ලිමේ ක නවා.   
 

ගරු සභාෙතිතුමා 

ඔබතුමා එකගයි.  
 

ඉහත දයෝජනාව ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී චන්දන සුරියආ ච්චි මැතිතුමාදේ ඉල්ලීම ෙරිදි  ඉදිරි සභා වා යේ සදහා 

කල් තබන ලදී. 



93 

05 – (07) ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි.  

දකොස්ගම දකොට්ඨාසදේ තාවල්දගොඩ ග්රාම නිලධාරි වසදේ මැද තාවල්දගොඩ ගේවාසීන්දේ දෙොදු ෙහසුකේ සඳහා 

භූමියේ දහෝ දගොඩනැගිල්ලේ  දනොමැති අත  දෙොදු ෙහසුකේ දගොඩනැගිල්ලේ ඉදි කිරිම සදහා ෙර්චස් 4 ක භුමි 

දකොටසේ සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව දවත ඔප්පුවකින් ෙව ා දීමට අංක 139, තාවල්දගොඩ, දකොස්ගම ලිපිනදේ ෙදිංචි 

ඒ.ආර්.එේ. ජයන්ත මහතා කැමැත්ත ෙල ක  ඇත. ඒ බැවින් එම බිේ දකොටස මැනුේ කටයුතු ක  දවන්ක  ගැනීමට 

හා ඔප්පුවකින් සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව දවත ඔප්පු ගාසත්ු සභා අ මුදලින් දගවා ෙව ා ගැනීදමන් අනතුරුව දෙොදු 

ෙහසුකේ සදහා දගොඩනැගිල්ලේ ඉදි කිරිමට කටයුතු කල යුතු බවට මම දමම ගරු සභාවට දයොජනා ක මි.   

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චන්දන මුදුන්දකොටුව මැතිතුමා. 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි, වැඩි අදහස් දේවන්දන් නැහැ කාල දේලාව ගිහින් තිදයන දේලාදේ. නමුත් දකටිදයන් හරි දේ 

ගැන ෙැහැදිලි කිරිමේ ක න්න ඕන. මැද තාවල්දගොඩ කියන්දන් තාවල්දගොඩ ග්රාම දසේවා වසදේ ඉතාමත්ම පුළුල් 

ෙ ාසයක විහිදිච්ච ග්රාම දසේවා වසමේ. මැද තාවල්දගොඩ ග්රාමදසේවා වසම මුරුතගම, ෙහළ දකොස්ගම නැදගනහි , 

ඉහළ දකොස්ගම උතු  කනේෙැල්ල බටහි  හා කනේෙැල්ල නැදගනහි  කියන දේ වසේ සියල්ලන්දගන්ම ආව ණය 

දවලා තිදයන ග්රාම දසේවා වසමේ. ඒදේ මැද තාවල්දගොඩ කියන දකොටස ජනග්රහණය ඉතාමත්ම අධිකයි. භුමිය 

හිගයි. ඒ නිසා දමම දකොටදසේ ජනතාවට දෙොදු ෙහසුකේ සදහා දගොඩනැගිල්ලේ ඉදි ක  ගැනීමට ෙහුගිය කාදල් 

දමම දකොට්ඨාසය නිදයෝජනය ක පු  ංජනී ඉේදදගොඩ මන්ත්රිතුමියත් විශාල උත්සාහයේ දැරුවා. නමුත් ඒ දේලාදේ 

දේ ඉඩේ දකොටස් ෙව ා ගැනිමට ඇති වුණු නිතිමය බාධාවන් ඔවුන්දේ ඉඩේ වල තිබුණු අධික ණමය කටයුතු නිසා 

ඒක දනොහැකි වුණා. නමුත් දැන් ඒ අධික ණමය කටයුතු නිමා දවලා සියළුදදනාදේ කැමැත්ත ඇතිව දේ ප්රාදේශිය 

සභාවට දේ ඉඩේ දකොටස ෙව ා දදන්නට ඔවුන් කැමැත්ත ෙළ ක ලා තිදයනවා. එම නිසා එම ඉඩේ දකොටස 

ෙව ාදගන දේ තුළ දෙොදු ෙහසුකේ සදහා ෙහසුකේ සලසන දගොඩනැගිල්ලේ දේ ප්රදේශවාසින් දවනුදවන් ඉදි 

ක ලා දිය යුතු බවට මම දයෝජනා ක නවා. ස්තුතියි. 
 

ගරු සභාෙතිතුමා 

දේ දයෝජනාව සේබන්ධදයන් මන්ත්රිවරුන් අදහස් ප්රකාශ ක න්දන් නැහැ. එම නිසා දේ දයෝජනාව ඒකමතිකව සභා 

සේමත වු දයෝජනාවේ විදිහට සලකනවා. 

 

 

ඉහත දයෝජනාව ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ  මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු 

ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  චන්දන මුදුන්දකොටුව මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සේමත විය. 

 
 

05 – (08) ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි.  

දකොස්ගම දකොට්ඨාසදේ කනේෙැල්ල බටහි  ග්රාම නිලධාරි වසදේ කනේෙැල්ල දකොස්ගම ප්රධාන මාර්ගදේ 

කනේෙැල්ල කනිෂ්ඨ විදයාලදේ සිට කනේෙැල්ල දදසට මාර්ගදේ දකුණු ෙසට ඇති දදදවනි මාර්ගය දකොන්ක්රිට් 

දයොදා සංවර්ධනය ක  ඇති අත  ඒ සදහා නමේ දයොදා දනොමැත. ඒ සදහා එම මාර්ගදේ ෙදිංචිව සිට යුධ සමදේ දී 

කිලිදනොච්චි ඉදිරි ආ ේෂක වළල්දල්දී  ට දැය දවනුදවන් දිවි පිදු  ණවිරු අජිත් ඉන්දික කුමා  මහතා නමින් නේ 

ක න දලස එම මාර්ගදේ ෙදිංචි කරුවන් විසින් ඉල්ලීම ක න බැවින් දමම මාර්ගය “  ණවිරු අජිත් ඉන්දික කුමා  

මාවත“ දලස නේ කළ යුතු බවට මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි.  
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි නන්ද කුමා සිංහ මැතිතුමා. 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 
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ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි, ෙහුගිය යුේධය ෙැවති කාල සීමාදේදී  කනේෙැල්ල ගදේ හිටපු තරුණදයේ හැටියට අජිත් ඉන්දික 

කුමා  තරුණයා ඒ යුේධයට ඉදිරිෙත් දවලා අදප් සිතාවක ප්රදේශය නිදයෝජනය ක මින් ඒ අදප් මේබිම දබ් ා 

ගැනීදේ සටනට තමන්දේ ජිවිතය පුජා ක නවා. ඒ 1998 ජනවාරි මාදසේ 02 දවනිදා. කිලිදනොච්චිය ප්රදේශදේ ඇති 

වුණු යුධ වාතාව ණයකදී ඔහුදේ ජිවිතය අහිමි දවනවා. ඔහුදේ දේහයවත් නැවත ගමට දේන්නට අවස්ථාවේ උදා 

වුදණ් නැහැ. අද වන විට වස  20 ේ ගත දවලා තිදයන දේ දමොදහොදත්දී ඔහුදේ මව ඇතුළු සදහෝද  සදහෝදරියන් 

දේ ප්රදේශදේ ජිවත් දවනවා. ඒ සියළුදදනාදේම ඉල්ලිමත් එේක දේ මාර්ගදේ ෙදිංචි ෙවුල් 13 ක සාමාජිකයින් 

සියළුදදනාම අත්සන් ක ලා සියළුදදනාදේම කැමැත්ත සමග ඒවදේම කනේෙැල්ල ශ්රි සුමනා ාම විහා ස්ථානදේ  

විහා ාධිකාරි සුමනානන්ද  ස්වාමින් වහන්දසේදේද ආශිර්වාදය ඇතිව දේ ඉල්ලිම අෙ දවත ඉදිරිෙත් ක ලා තිදයනවා. 

එම නිසා දේ ඉල්ලිම ඉටු ක ලා  ණවිරුවන් දිවි පුදා දබ් ා ගත් දේ භූමිය සහ ඒ ෙ ාජය ක පු  ත්රස්තවාදය නැවත 

දේන්න ඕන කියලා ප්රකාශ නිකුත් ක න මන්ත්රිවරු ඉන්න  ටක  ට දවනුදවන් ඒ දිවි පිදු  ණවිරුවන් දවනුදවන් 

උෙහා යේ දේවන්නට දේවදේ කටයුත්තේ අපිට ක න්න හැකි නේ එය ඉතා වටිනා කාර්යයේ දලසට අපි 

සලකනවා. එම නිසා දේ දයෝජනාව අපි ඉදිරිෙත් ක න්දන් ඒ අපි සියළුදදනා දවනුදවන් තමන්දේ ජිවිතය පුජා 

ක පු  ණවිරු අජිත් ඉන්දික කුමා  මැතිතුමාට උෙහා යේ හැටියට. ඒ සදහා සියළුදදනාදේ සහදයෝගය ලබලා 

දදන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ස්තුතියි.   
 

 

ගරු සභාෙතිතුමා 

දේ දයෝජනාව සේබන්ධදයනුත් මන්ත්රිවරුන් අදහස් ප්රකාශ ක න්දන් නැහැ. එම නිසා දේ දයෝජනාව ඒකමතිකව 

සභා සේමත වු දයෝජනාවේ විදිහට සලකනවා. 

 
 

ඉහත දයෝජනාව ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ  මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු 

ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  නන්ද කුමා සිංහ මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සේමත විය. 
 

05 – (09) ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ලියනදේ චන්දන කුමා  මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි.  

සීතාවක ප්රාදේශීය දල්කේ දකොට්ඨාසදේ අංක 444/ඒ මාවතගම නැදගනහි  ග්රාම නිලධාරි වසදේ හයිදලවල් ො  

අේද  පිහිටි වන්නිදේ වත්ත ඉඩම මැදින් දිදවන මාර්ගය මාවතගම ශ්රි වර්ධනා ාම විහා ස්ථානදේ විහා ාධිෙතිව වැඩ 

විසු අෙවත් වී වදාල  ත්මල්දගොඩ සීල තන නායක ස්වාමින් වහන්දසේට දගෞ වයේ දලස උන් වහන්දසේදේ නමින් 

" ත්මල්දගොඩ සීල තන නාහිමි මාවත" දලස නේ කළ යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ශෂිණි ශ්රිමාලි දහට්ටිආ ච්චි මැතිතුමිය. 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 

 

ගරු සභාෙතිතුමා 

දේ දයෝජනාව සේබන්ධදයනුත් මන්ත්රිවරුන් අදහස් ප්රකාශ ක න්දන් නැහැ. එම නිසා දේ දයෝජනාව ඒකමතිකව 

සභා සේමත වු දයෝජනාවේ විදිහට සලකනවා. 
 

ඉහත දයෝජනාව ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ලියනදේ චන්දන කුමා   මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය 

සභා මන්ත්රි  ශෂිණි ශ්රිමාලි දහට්ටිආ ච්චි මැතිතුමියදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සේමත විය. 
 

හදිසි දයෝජනා 

05 – (10) ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි.  
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සීතාවක ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශය තුල ක්රියාත්මක කළ යුතු ෙහත උෙදල්ඛ්නදේ විස්ත  ක න්නට දයදී ඇති 

වයාෙෘති ඊට අනුරූෙව ඇති දකොන්ත්රාත් සමිති/ ආයතන/ පුේගලයින් සමග ගිවිස ගනිමින් ගිවිසුේ ප්රකා ව කටයුතු කළ 

යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි. 

අනු 
අංකය 

වයාෙෘතිය 
මුලය  

සේොදනය 

දකොන්ත්රාත් සමිතිය/ 

ආයතනය/ පුේගලයා 
මුදල රු. 

1 ොදුේක ප්රා .දල්. දකොට්ඨාසදේ හල්දප්වත්ත 

ප්රධාන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම. 
ෙළාත් 
නිශ්චිත 

සභාෙති 
එේසත් ග්රාම සංවර්ධන 
සමිතිය, වග බටහි  

574,248.75 

2 ොදුේක ප්රා .දල්. දකොට්ඨාසදේ හල්දප්වත්ත නව 

ජනෙදය මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම. 
ෙළාත් 
නිශ්චිත 

සභාෙති 
එේසත් ග්රාම  
සංවර්ධන සමිතිය, 
වග බටහි  

572,842.44 

3 ොදුේක ප්රා .දල්. දකොට්ඨාසදේ අයර්වත්ත ප්රධාන 

මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම. 
ෙළාත් 
නිශ්චිත 

සභාෙති 
එේසත් ග්රාම සංවර්ධන 
සමිතිය, වග බටහි  

574,870.22 

4 ොදුේක ප්රා .දල්. දකොට්ඨාසදේ ගලදගද  වවුල් 

කැදල් වත්ත 10 වන ෙටුමග දෙොදු මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරිම. 

ෙළාත් 
සංවර්ධන  

සභාෙති 
ගලදගද  නැදගනහි  
දගොවි සංවිධානය 

632,348.51 

5 සීතාවක ප්රා .දල්. දකොට්ඨාසදේ හිගු ල 

හල්ගස්දදනිය දෙොදු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම. 
උෙමාන 
ොදක 

සභාෙති 
හිඟු ල  න්දිරි වැඩිහිටි 
සමිතිය,  429/ඒ, 
හිඟු ල. 

300,612.94 

6 සීතාවක ප්රා .දල්. දකොට්ඨාසදේ කඩුදගොඩ දෙොදු 

අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම. 
උෙමාන 
ොදක 

සභාෙති 
අරුණළු එේසත් දගොවි 
සංවිධානය, දකොස්ගම 

337,787.61 
 

7 සීතාවක ප්රා .දල්. දකොට්ඨාසදේ හිගු ල 

දදහිගහලන්ද දෙොදු අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය 

කිරිම. 

ෙළාත් 
සංවර්ධන 
ප්රදාන (විදශේෂ)  

සභාෙති 
හිඟු ල  න්දිරි වැඩිහිටි 
සමිතිය,  429/ ඒ, 
හිඟු ල. 

251,060.92 

8 කහදහේන මහජන පුස්තකාලදේ  අභයන්ත  

දවන්කිරීේ )වැඩකුළී  ඇස්තදේන්තුව(  

සභා අ මුදල් සභාෙති 
ග්රාම සංවර්ධන සමිතිය 
කහදහේන,වග 

 

150,419.82 

9 පුස්වැලි ඔය අතුරු ො  සංවර්ධනය කිරීම සභා අ මුදල් සභාෙති 
ගලදගද  නැදගනහි  
දගොවි සංවිධානය 

286,606.11 

10 සුදුවැල්ල දහළඋඩ මාර්ගදේ ෙළමු බෑවුේ 
දකොටස සංවර්ධනය කිරීම 

සභා අ මුදල් සභාෙති 
සුදුවැල්ල ප්රගති දගොවි 
සංවිධානය. 

288,984.65 

11 දිේදදණිය බණ්ඩා වත්ත අතුරු ො  තා  
දැමීම 

සභා අ මුදල් සභාෙති 
දිේදදණිය දකුණ ග්රාම 
සංවර්ධන සමිතිය 

286,966.37 

12 ඉහළ හංවැල්ල දසදේල්ල මාවත ( අල්ලිස් වත්ත 

ො ) බෑවුේ දකොටස තා  දමා සංවර්ධනය කිරිම. 
සභා අ මුදල් සභාෙති 

සමගි වැඩිහිටි 
සංවිධානය 
ඉහළ හංවැල්ල දකුණ 

287,059.55 

13 තුන්නාන මහකන්ද මාර්ගදේ අවසන් දකොටස 
සංවර්ධනය කිරීම 

සභා අ මුදල් සභාෙති  
අදප්ේෂා වැඩිහිටි 
සමිතිය, 
මහකන්ද,තුන්නාන 

287,491.24 

14 මාවතගම නැදගනහි  වන්නිදගවත්ත ො  
තා  දැමීම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 
ෙැ කුේ දගොවි 
සංවිධානය 

287,426.37 
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ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ලියනදේ චන්දන කුමා   මැතිතුමා.  

ගරු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 

 

ගරු සභාෙතිතුමා 

දමම වයාෙෘති සියල්ල මන්ත්රිවරුන්ට ලබා දදන මුදල් හා ෙළාත් සභා, ෙළාත් නිශච්ිත, උෙමාන ොදක හා විමධයගත 

අ මුදල් හ හා අපිට ඉදිරිෙත් වුණ ඒවා.  

15 2018.07.13 දින සීතාවක ප්රාදේශීය සභා 
ප්රධාන කාර්යාලදේදී ෙවත්වනු ලබන ති ස  
සංවර්ධන අ මුණු පිළබද මන්ත්රි මණ්ඩලය හා 
නිලධාරින් දැනුවත් කිරිදේ එේදින පුහුණු 
වැඩමුළුව සදහා වියදේ ඇස්තදේන්තුව. 

සභා අ මුදල් ස ප්, 
සංවර්ධන නිලධාරි, 
ආර්.පි.එන්.පී ජිනදාස 
මයා  

41,206.00 

16 දකොස්ගම ප්රිමිේස් අංගනදේ වහලය 
අළුත්වැඩියා කිරිම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, කැළණි 
මිටියාවත 427 ෙහළ 
දකොස්ගම නැදගනහි  
ග්රාම සංවර්ධන සමිතිය. 

150,268.20 

17 දකොස්ගම ආයුර්දේද දගොඩනැගිල්දල් වහලය 
සකස ්කිරීම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති,කැළණි 
මිටියාවත 427 ෙහළ 
දකොස්ගම නැදගනහි  
ග්රාම සංවර්ධන සමිතිය. 

686,668.80 

18 මුරුතගම නාගරුේඛ්ා ාම ො  තා  දමා 
ප්රතිසංස්ක ණය කිරීම හා ධර්මග්රාමය ප්රජා 
ශාලාව ඉදිරිෙස ආව ණ තාප්ෙය බැදීම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 
ස්වශේති දගොවි 
සංවීධානය,මුරුතගම 

355,822.30 

19 ගල්කන්ද ො  ප්රතිසංස්ක ණය කිරීම සභා අ මුදල් සභාෙති, 
දබෝධිභා කා  සමිතිය. 

දේ දගොල්ල උතු , 

පුවේපිටිය 

287,111.55 

20 කණේෙැල්ල සමූෙකා ය ඉදිරිපිට සමගි 
මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 
තාවල්දගොඩ දගොවි 
සංවිධානය,දකොස්ගම 

174,849.56 

21 ශේති උයන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. සභා අ මුදල් සභාෙති, 
ස්වර්ණ ජයන්ති 
 ණවිරුගම සුභසාධක 
සමිතිය,සාලාව 

86,631.24 

22 දකොස්ගම සතිදෙොළ මාළු දවළද සැල අෙ 
ජල කාණුව තනා සංවර්ධනය කිරීම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 
කැළණි මිටියාවත 427 
ෙහළ දකොස්ගම 
නැදගනහි  ග්රාම 
සංවර්ධන සමිතිය. 

55,412.75 

23 කහව ෙ ණගම මාර්ගදේ ොලිත මහතාදේ 
නිවස අසල සිට කහව දදසට මාර්ගය ෙළුදු 
මකා සංවර්ධනය කිරීම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 
තාවල්දගොඩ දගොවි 
සංවිධානය,දකොස්ගම 

171,658.55 

24 ොදුේක වැඩ ඒකකය සදහා දගොඩනැගිල්ල 
සෑදිම 

සභා අ මුදල් ඝෘජු ශ්රමික 375,000.00 

25 2018 වර්ෂදේ ශිෂයත්ව විභාගයට දෙනී සිටින 
දරු දැරියන් සදහා ෙැවැත්වීමට නියමිත 
සේමන්ත්රණය සදහා වියදේ ඇස්තදේන්තුව 

සභා අ මුදල් ස ප්, 
සංවර්ධන නිලධාරි, 
ආර්.පි.එන්.පී ජිනදාස 
මයා  

76,000.00 
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ඉහත දයෝජනාව ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ  මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  

ලියනදේ චන්දන කුමා  මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සේමත විය. 
 

06. කා ක සභා වාර්තා . 
 

06 – (01 ) 2018.06.25 වන දින ෙවත්වන ලද නිවාස හා ප්රජා සංවර්ධන කා ක සභාදේ නිර්දේශ වාර්තාව සලකා 

බැලීම. 

 

2018.06.25 වන දින ෙවත්වන ලද නිවාස හා ප්රජා සංවර්ධන කා ක සභාදේ නිර්දේශ වාර්තාව මහ සභාව විසින් 

සලකා බලන ලදි. 

06 – (02 ) 2018.06.26 වන දින ෙවත්වන ලද කාර්මික දසේවා කා ක සභාදේ නිර්දේශ වාර්තාව සලකා බැලීම. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගීතාමනී ස්වර්ණලතා මැතිතුමිය. 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  කාර්මික  දසේවා කා ක සභා වාර්තාදේ දෙ  කමිටුදේ ප්රගතිය සලකා බැලීම  14 දවනි දකොටස 

දිේදදණිය සුසාන භූමිය මැදින් තිදයන ස්කාගා  ගබඩාවේ දවත යාමට තිදයන ො  ගැන මම කථා කළා. මට දේක 

ඇත්තටම  යන්දන් දකදහද කියලා ඇහුවාම මල්දල් දෙොල් කියනවා වදේ පිළතු ේ තමයි මට ලබලා දිලා 

තිදයන්දන්.  මම කිේදේ දේ සුසානභූමියට මැේදදන් යන්න තිදයන ො  ඉවත් ක ලා දදන්න කියලා. මට දේදේ 

ලස්සන තාේෂණ නිලධාරි වාර්තාවේ ලබා දීලා තිදයනවා. දේදේ තිදයන්දන් අ ේකු ගබඩාවේ දනදමයි. බල්බ් 

සහ බිස්කට් ගබඩාවේ  කියන එක තමයි තිදයන්දන්. මට ඒදේ තිදයන දේ දනදමයි අවශය දවන්දන්. මට දේදේ 

සුසාන භූමිය මැදින් යන්න තියන ො  තමයි මම ඉවත් ක ලා දදන්න කියලා ඉල්ලුදේ. දමොකද දේ සභාව දනොමැති 

කාලදේ දේ පිළබදව ප්රශ්න ආවා. ඒ අවස්ථාදේ සභාෙතිතුමා දමතන දනොහිටිය නිසා අපි දල්කේතුමාට ගදේ 

ස්දේච්ඡා සමිති දැනුේ දීලා තිදයනවා.  ඒ පිළබදව කිසිම දදයේ නැහැ. ඒ ොදර් තිදයනවා කළු ගලත් එදහම 

තිදයනවා. කළු ගලට දබෝ  දානදකොට අපි දල්කේතුමා දැනුවත් කිරිේ කළා. 
 

ගරු සභාෙතිතුමා 

ගරු මන්ත්රිතුමිය, ඔබතුමියදේ කා ණය අපි සලකා බලන්නේ ඊළග කාර්මික දසේවා කා ක සභාදේදී. දේක වැ දීමේ 

දවන්න ඇති. ඒ සේබන්ධව කථා වුණා නේ එය දදෝෂයේ දවන්න ඇති මුද්රණදේ දදෝෂයේ දවන්න ඇති. ඒ පිළබදව 

අපි සලකා බලලා ඊළග කාර්මික දසේවා කා ක සභාවට මම දැනුේ දදන්නේ. ඔබතුමිය කිේව කා ණය දනදමයි නේ 

තිදයන්දන්. අපි ඒක ගැන දහොයලා බලලා ඔබතුමියට දැනුේ දදන්නේ. 
 

 

 

2018.06.26 වන දින ෙවත්වන ලද කාර්මික දසේවා කා ක සභාදේ නිර්දේශ වාර්තාව මහ සභාව විසින්  

සලකා බලන ලදි. 

 

06 – (03 ) 2018.06.28 වන දින ෙවත්වන ලද ෙරිස  හා ෙහසුකේ  කා ක සභාදේ නිර්දේශ වාර්තාව සලකා බැලීම. 
 

2018.06.28 වන දින ෙවත්වන ලද ෙරිස  හා ෙහසුකේ  කා ක සභාදේ නිර්දේශ වාර්තාව මහ සභාව විසින්  

සලකා බලන ලදි. 
 

06 - (04) 2018.06.29 වන දින ෙවත්වන ලද මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීදේ කා ක සභාදේ නිර්දේශ වාර්තාව සලකා 

බැලීම. 

 

 

 

ගරු සභාෙතිතුමා 
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2018.06.29 වන දින ෙවත්වන ලද මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීදේ කා ක සභා රැස්විේ වාර්තාදේ 16 වන පිටුදේ 

ආයතනික දගවීේ අංක 49 යටදත් දේශිය ණය සංවර්ධන අ මුදදල් ෙළමු වාරිකය සමග වාරික දගවීම 

රු.891,960.25 ේ දලස සංදශෝධනය විය යුතුයි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ මැතිතුමා. 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීදේ කා ක සභාදේදී  මම ෙහුගිය කා ක සභාවට දනදමයි ඊට දෙ  

කා ක සභාදේදී දකොස්ගම විදල්ජ් නිවාසලාභින්දේ සුභ සාධක සංගමය  විසින් කළ ඉල්ලීම ගැන කථා කළා. අපි 

ෙහුගිය කා ක සභාදේදී තී ණයේ ගත්තා එම විදුලි බිල හා ජල බිල නි වුල් ක ලා ඒක සමිතියට ඉදිරියට බිල්ෙත් 

පියවා දගන කටයුතු ක දගන යන දලස. එම දගොඩනැගිල්ල සභාව සමග ගිවිසුමකට එළඹිය යුතුයි කියලා . නමුත් 

එය දේ වාර්තාදේ ඇතුළත් දවලා නැහැ.  
 

ගරු සභාෙතිතුමා 

ඒ ලිපි කා ක සභාවට ඉදිරිෙත් කළාද ගරු මන්ත්රිතුමා. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ මැතිතුමා. 
 

ෙහුගිය වාර්තාදේ තිදයනවා කා ණය. නමුත් දේ කා ක සභාදේදි ගත්ත තී ණය දේ වාර්තාදේ ඇතුළත් ක ලා 

නැහැ. 
 

ගරු සභාෙතිතුමා 

මම දේක මුදල් කා ක සභාව දේලාවට වාර්තා ක න්නේ ගරු මන්ත්රිතුමා. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි දේරි මාග්රට් මල්ලිකා ච්චි මැතිතුමිය. 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  මුදල් කා ක සභා වාර්තාදේ පිටු අංක 22  ඇස්තදේන්තු සලකා බැලීම යටදත්  46 - ඉහළ 

හංවැල්ල දසදේල්ල මාවත  දත්ේකවත්ත ො  කියලා තිදයන්දන් ඒක අල්ලිස් වත්ත ො  දවන්න ඕන. 

 

ගරු සභාෙතිතුමා 

හරි ගරු මන්ත්රිතුමිය. 
 

ගරු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  මුදල් කා ක සභා වාර්තාදේ 05 දවනි පිටුව 21 වන තී ණය  දදඹෝ  පුස්තකාල කා ණය. ගල් 

ටික අල්ලලා ඉව යි කියලාද තිදයන්දන්. 

 

ගරු සභාෙතිතුමා 

නැහැ ඒ අය ගල් ටික අතින් තමයි දගනත් තිදයන්දන්. මම හිතන්දන් ඒ දගවීම ක න්න දවයි. ඒ දකොන්ත්රාත්කරු 

වැඩිය දහොද නිසා  තමයි අපිට ලිපිය දාලා ඒ අය දගනත් වැ දේ යන්න ඕන නිසා තමයි අ දගන තිදයන්දන්.  ඒ නිසා 

දේ අවශයතාවය ඊළග මුදල් කා ක සභාදේදී සලකා බලමු. ඒ අය වඩා දහොදට දේක ෙවත්වාදගන යන්න ඕන නිසා 

තමයි එදහම දගනත් අල්ලලා තිදයන්දන්.  
 

 

2018.06.29 වන දින ෙවත්වන ලද මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීදේ කා ක සභාදේ නිර්දේශ වාර්තාව මහ සභාව 

විසින් සලකා බලන ලදි. 
 

06– (05)   2018.06.11  දටන්ඩර් මණ්ඩල රැස්වීදේ නිර්දේශ වාර්තාව සලකා බැලීම. 
 

2018.06.11 වන දින ෙවත්වන ලද දටන්ඩර් මණ්ඩලදේ නිර්දේශ වාර්තාව මහ සභාව විසින් සලකා බලන ලදි. 

 

06– (06)   2018.06.29  දටන්ඩර් මණ්ඩල රැස්වීදේ නිර්දේශ වාර්තාව සලකා බැලීම. 
 

 

2018.06.29 වන දින ෙවත්වන ලද දටන්ඩර් මණ්ඩලදේ නිර්දේශ වාර්තාව මහ සභාව විසින් සලකා බලන ලදි. 
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07. ලැබීේ හා වියදේ පිළබද මාසික ප්රකාශ. 
 

 07 – (01) 2018 මැයි මාසය ලැබීේ හා වියදේ පිළබද ප්රකාශය . 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චන්දන සුරියආ ච්චි මැතිතුමා. 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  දමතන මැයි මාසයට අදාල වාර්තාව තිදයන්දන්. මම ඉල්ලිමේ ක නවා ලැබිේ යටදත් 

වරිෙනේ හා බදු කුලි වැනි දේවල් දමතන ඉලේකේ විදිහට සදහන් දවනවා අදාල ලැබුණු  අගයන්. නමුත් අපි 

ප්රාදේශිය සභාදේ නිදයෝජිතයින් විදිහට දැනට දේ සභාවට අයවිය යුතු වරිෙනේ බදු හා අදනකුත් බදු වල ලැබීේ 

පිළබද ගැටළුවේ තිදයනවාද. වරිෙනේ හා බදු දනොදගවන අය පිළබදව එදහම අපිට අදහසේ නැහැ. අපිට දැන් 

තිදයන්දන් ඉලේකමේ පිළබද අදහසේ විත යි. නමුත් අද පුළුවන් හැකියාවේ තිදයනවාද වයාොරික ේදෂේත්රදේ 

දහෝ ආදි වශදයන් දනොලැදබන ඒවා පිළබදව යේ අදහසේ ගන්න. ලැදබන ඒවා පිළබදව අගය තිදයනවා . ඒ අගය 

ප්රමාණවත් නැහැ. ලැබිය යුතු ප්රමාණයට සාදප්ේෂවද දේ ලැදබන්දන්. නැත්නේ ලැබිය යුතු මුදලද ආදි වශදයන් 

ෙැහැදිලි ක  ගැනීමේ ක ගන්න ඕන. ඒ නිසා ඉදිරි සභා වා යක දහෝ මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසිදේ කා ක සභාවකට 

එවැනි ෙැහැදිලි ක  ගැනීමේ අවශයයයි කියලා කියනවා. 
 

ගරු සභාෙතිතුමා 

හරි ගරු මන්ත්රිතුමා, ඔබතුමාට ඊළග මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීදේ කා ක සභාවට දේ පිළබදව වාර්තාවේ දදන්න 

පුළුවන්. අඩු වීේ වැඩිවීේ මත නිශ්චිතවම දනදමයි. දනොලැදබන දේවලුත් තිදයනවා. ලැදබනවා. නිශච්ිත නැහැ. 

වර්ෂය අවසාන දවනදකොට දබොදහොමයේ ලැදබනවා. හරියටම කාර්තු වලටම ලැදබනවා කියලා කියන්න බැහැ. 

සාමානයදයන් සමහ  කාර්තු වලට ලැදබනවා. සමහ  කාර්තු වලට ලැදබන්දන් නැහැ. දේ සේබන්ධව අපිට පුළුවන් 

ඔබතුමාට කරුණු ඉදිරිෙත් ක න්න.  
 

 

 

2018 මැයි මස ලැබීේ හා වියදේ පිළබද ප්රකාශය මහා සභාව විසින් සලකා බලන ලදි. 

 

08. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රිවරුන්දේ දෙෞේගලික ප්රකාශ 

ගරු සභාෙතිතුමා 

ගරු මන්ත්රිවරුන් විසින් ඉදිරිෙත් ක පු දෙෞේගලික ප්රකාශ 03 ේ තිදයනවා. මංජුල වී  ත්න මන්ත්රිතුමාදේ ප්රකාශය 

ඉදිරිෙත් ක න්න අවශයයද. දැන් අපි ඒ ගැනදන් දබොදහෝ දේලාවේ කථා කදළේ. ඇයි නැවත ප්රකාශයන් ඉදිරිෙත් 

ක න්දන්. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා. 
 

ගරු සභාෙතිතුමා ඒ සභාදේ කථා කදළේ දවන දයෝජනාවේ. සභා දේෙල සේබන්ධදයන්. දේ ප්රකාශය කියන්දන් 

දවනම කථාවේ. ප්රකාශය ක න්න පුළුවන්. දයෝජනාවේ දනදමයි. මම දකටිදයන් කියන්නේ. මුල ටික  නැතිව 

අවසානය කියන්නේ. 

දේ 41 (1) වගන්තිය උල්ලංඝනය ක මින් මහා බැංකුදේ අනුමත දනොමැති මුලය ආයතනයක මුදල් තැන්ෙත් කිරිම 

නිසා එබැවින් දේ පිළබදව දසොයා බලා අධයේෂක මණ්ඩලය ක  ඇති ව දට නීතිය ක්රියාත්මක ක න දලසත් 

දකදසේ දහෝ කඩිනමින් අහිංසක ජනතාවදේ මුදල් ආෙහු දගවීමට ක්රමදේදයේ සකස ්ක න දලසත් ෙළාත් සභා 

සමුෙකා  දකොමසාරිස්තුමාට, ෙළාත් සභා සමුෙකා  අමාතයතුමාට, ආණ්ඩුකා තුමාට දමන්ම දකොළඔ දිස්ත්රිේ 

දල්කේතුමාට දන්වා යවන දලසට ඉල්ලා සිටිනවා. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි වින්තක දේවින්ද සම වී  මැතිතුමා. 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, දබොදහොම දකටිදයන් කියන්නේ. අංගමුව මංසන්ධිය සදහා යේ කිසි සංවර්ධන වැඩපිළදවලේ 

මා විසින් ක නවා. එතන්ට විදුලි ෙහනේ දාන්න විදිහේ නැහැ කණුවේ දනොමැති නිසා. මම විදුලිබල මණ්ඩලයට 
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ඉල්ලිමේ ක නවා විදුලි ෙහනේ දාන්න පුළුවන් කණුවේ ලබා දදන්න කියලා. ඒත් එේකම මාර්ගස්ථ මගී ප්රවාහන 

අධිකාරිය ෙළාත් ඉල්ලීමේ ක නවා බස් නැවතුේෙල අළුතින් හදන්න දදන්න කියලා. ඒ දයෝජනා 02 තමයි 

තිදයන්දන්. 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ මැතිතුමා. 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, අද උදෑසන ඔබතුමාටත් අපි දකොස්ගම සුදේධ විදයාලය විදුහල්ෙතිතුමා ඇතුළු දදමාපියන් පිරිසේ 

විසින් ඉදිරිෙත් ක පු දෙත්සමකුත් ඉදිරිෙත් කළා. ඒත් එේකම බැදුණු කා ණාවේ පිළබදව තවත් දෙොඩි ප්රකාශයේ 

ක නවා. දකොස්ගම සුදේධ විදයාලයට පිවිදසන හයිදලවල් මාර්ගදේ සිට දවළ හ හා පිවිසුේ මාර්ගයේ ෙහුගිය 

කාදල් සභාදේ මැදිහත් වීමත් හ හා ගරු දිදන්ෂ ්ගුණවර්ධන මැතිතුමන් අදාල ඉඩේ හිමියන්දේ අනුමැතිය අ දගන 

දීලා ෙයින් ගමන් ක න්න පුළුවන් මාර්ගයේ විදිහට සභාව හදලා එය ඉදිරියට පුළුල් ක න්න අවශය ඉඩේ දකොටස 

සහ අවස ය ලබා දදන දලස දගොවිජන දසේවා දදොර්තදේන්තුව දවතින් ප්රාදේශිය සභාව ඉල්ලිේ ක ලා තිබුණා. 

නමුත් ඒ කටයුත්ත දැන් දේ වනවිට ෙස්සට ගිහින් තිදයනවා. ඒ නිසා නැවත ඒ ලිපිදගොනුව යාවත්කාලීන ක ලා 

ෙහුගිය දවදසේ දගොවිජන දසේවා අධයේෂක ජන ාල්තුමාත් දේ ස්ථානයට ඇවිත් නැවත ඒ දයෝජනාව ඉදිරිෙත් ක න 

දලස ඉල්ලා සිටියා. ඔහුදේ සහායත් දේකට ලබා  දන්නේ කියලා. ඒ නිසා සභාදවන් නැවත ඉල්ලිමේ ක ලා එහි 

පිටෙත් දැනට දමම දකොට්ඨාසය නිදයෝජනය ක න චන්දන මුදුන්දකොටුව මන්ත්රිතුමාටත් මටත් ලබා දදන්න කියලා 

කාරුණික ඉල්ලීමේ ක නවා.   

ගරු සභාෙතිතුමා 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ඔල්ගා අතුදකෝ ල මැතිතුමිය සහ ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි දනුෂ්කි ප්රභානි අල්දේදා 

මැතිතුමිය අද දින සභාවට දනොෙැමිණිම සේබන්ධදයන් නිවාඩු අනුමත ක නවා.  

මම නැවත වතාවේ ගරු මන්ත්රිතුමන්ලාට මන්ත්රිතුමියන්ලාට මතේ ක නවා සංයුේත සැලැස්ම අන්තර්ග්රහණය කිරිම 

පිළබද වැඩමුළුව දේ මස 13 දවනිදා ෙැවැත්දවනවා. ඒ සදහා සියලුම දදනා සහභාගි දවන්න කියන ඉල්ලිම 

ක නවා. උදේ 10.00 ඉදන් සවස 4.00 දවනකේ ෙැවැත්දවනවා. ඒවදේම කාර්යසාධන ත ගදේදී ප්රථම ස්ථානය 

ලබා ගත් දදහිවල ගල්කිස්ස දෙ  ොසල  ස්වයංභුමි නිරිේෂණය 2018.07.12 වන දින බ්රහස්ෙතින්දා උදේ 7.00 ට 

පිටත් දවනවා. ඒ සදහාත් නිවාස හා ප්රජ සංවර්ධන කා ක සභාදේ මන්ත්රිතුමන්ලාටත් සහභාගි දවන්න කියලා මම 

දැනුේ දදනවා. අපි දතො තුරු ෙත්රිකාවේ ලබලා දුන්නා එයත් මම නැවතත් මතේ ක නවා පුළුවන් ඉේමනින් ඉදිරි 

කා ක සභා වා  වලදී හරි දතො තුරු දෙෝ මය පු වලා අපිට ලබා දදන්න කියන ඉල්ලිමත් ක නවා.  

ඒ අනුව අද දින සභාවට සහභාගී වුණු ගරු උෙ සභාෙතිතුමා ඇතුළු ගරු මන්ත්රීතුමන්ලාටත් ස්තුතියත් දගෞ වයත් දේ 

අවස්ථාදේ පුද ක නවා. ඒ වදේම දල්කේතුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයටත් අදප් දගෞ වයත් ස්තූතියත් පුදක මින් අද 

දින සභාදේ වැඩ කටයුතු අවසන් ක නවා. දබොදහොම ස්තූතියි.  

 

සභාදේ වැඩ කටයුතු ෙ.ව. 7.15 ට නිමාවට ෙත්විය. 

 

 

 

 

දේ.ඒ. චන්දන ෙේමසිරි, 

දල්කේ, 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව, 

හංවැල්ල. 

 

2018.07.10 වන දින  

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව, 

හංවැල්ල. 
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