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සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ 2018 දෙසැම්බර් මස 07 වන දින 

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

විදශේෂ සභා රැස්වීදම් 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   - චන්ෙන දප්රේමනාත් මුදුන්දකොටුව මැතිතුමා 

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

5. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - එම්.ඒ.දම්රි මාග්රට් මැතිතුමිය 

6. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - එම්.ආර්. ගයාන් දුමින්ෙ චන්ද්රසිරි මැතිතුමා 

7. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ලියනදේ චන්ෙන කුමා  මැතිතුමා 

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

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

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

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

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

13.   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - සමන්ත උෙයකුමා  ගමදේ මැතිතුමා 

14.   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - බී. සනී දහේටර් පිරිස ්මැතිතුමා 

15.   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ඩී. දකෝකිල සම්ෙත් වර්ණසිරි මැතිතුමා 

16.   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - එල්.නන්ෙ කුමා සිංහ මැතිතුමා 

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

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

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

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

21.   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  - ඩබ්.ඒ.ඩී. ගීතාමනි ස්වර්ණලතා මැතිතුමිය 

22.   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ෙනුෂ්කි ප්රභානි අල්දම්ො මැතිතුමිය 

23.   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ඒ. සුසන්තමැතිතුමා 

24.   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - එම්.ඩී.සමන්ත කුමා  මැතිතුමා 

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

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

27.   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ඩබ්.ඩී. චින්තක දේවින්ෙ සම වී  මැතිතුමා 

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

29.   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ගමදේ චන්ද්රසිරි මැතිතුමා 

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

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

32.   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - එස්. චන්ද්රකුමාර් මැතිතුමා  

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

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

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

36.   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - එම්.ඩී. මාලනී චන්ද්රලතා මැතිතුමිය 

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

38.   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - ඥාණ ප්රකාසම් ෆැන්සිස් මැතිතුමා 

39.   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - එස්. චන්ෙන සූරියආ ච්චි මැතිතුමා 

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

41.    ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - එන්.පී.දේ. සමන්ති චන්ද්රිකා ෙමයන්ති මැතිතුමිය 

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

 

සහභාගි දනොවු 

 

1. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - පුස්සැල්ලදේ අමල් නිශාන්ත සිල්වා මැතිතුමා 
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ගරු සභාෙතිතුමා 

සුභ උෙෑසනේ දේවා. ගරු උෙ සභාෙතිතුමා ඇතුළු මන්ත්රී මණ්ඩලය, දල්කම්තුමා ප්රධාන කාර්යමණ්ඩලය, ජනමාධයදේදී 

මහත්වරුන් ඇතුළුව ෙැමිණ සිටින සියළුදෙනාම දමම විදශේෂ සභා රැස්වීම සෙහා ඉතාමත් දගෞ වදයන් පිළි ගනු 

ලබනවා.  
 

ඒ අනුව නයායෙත්රානුකූලව තිදයන දයෝජනාව මා විසින් සභාවට ඉදිරිෙත් ක නවා.   

 

01.දයෝජනා 
 

ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 
 

1987 අංක 15 ෙ ණ ප්රාදේශීය සභා ෙනදත් 168 (1) වගන්තිය ප්රකා ව 2019 වර්ෂය දවනුදවන් මා විසින් පිළිදයල 

ක න ලෙ සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ අයවැය දල්ඛනය ගරු සභාව දවත දම් සමඟ ඉදිරිෙත් ක නු ලබන අත , එම 

අයවැය දල්ඛනය 2019 වර්ෂය සඳහා පිළිගත යුතු බවට මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි විමල් ප්රසන්න මැතිතුමා. 
 

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

 

ගරු සභාෙතිතුමා 
 

ගරු උෙ සභාෙතිතුමනි, ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු මන්ත්රීතුමියනි, දල්කම්තුමා ඇතුළු සියලුම නිලධාරි මහත්ම මහත්මීනි, 

ජනමාධය මිතු නි, දම් අවස්ථාවට සහභාගීවන සීතාවක වැසියනි, සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ හයවන මන්ත්රී මණ්ඩලදේ 

මංගල අයවැය දල්ඛනය අෙ දින දමම සභාවට ඉදිරිෙත් ක න්දන් ෙැඩි සතුටකින් හා සීතාවක ජනතාවදේ ජීවන තත්වය 

උසස් කිරීමට ෙැඩි බලාදෙොද ොත්තු ෙල්වාදගනය.  
 

ඉදිරි වස  තුළ අෙ බල ප්රදේශදේ ජනතාවදේ ජීවන තත්වය උසස් කිරිදම් ෙස වැෙෑරුම් ඉලේකයන් ජය ගැනීමට දමම 

අයවැය දල්ඛනය ඉවහල් වන බව මා ෙැඩි දලස විශ්වාස ක මි. දකදසේ වුවෙ දමම අයවැය දල්ඛනය ඉදිරිෙත් කිරිමට 

දෙ  සිහිෙත් කළ යුතු කරුණු කිහිෙයේ පිළිබඳ ඔදබ් අවධානය දයොමු ක මි.  
 

නූතන ලේ ඉතිහාසදේ ෙැවැන්ත සමාජ, ආර්ථික, දේශොලන ෙරිවර්තනය වනුදේ සඟ, දවෙ, ගුරු, දගොවි, කම්කරු ෙංච 

මහා බලදේගදේ පුද ෝගාමීත්වදයන් එස්.ඩබ්ලිේ.ආර්.ඩී. බණ්ඩා නායක මැතිතුමා, පිලිප් ගුණවර්ධන මැතිතුමා, හා 

ඩී.ඒ.  ාජෙේෂ මැතිතුමා ඇතුළු ෙෑ හිතකාමීන්දේ නායකත්වදයන් ඇ ඹි 1956 දෙ ලියයි.  

 

එයින් ෙශක හයකට ෙසු එම දෙ ළිදයන් බිහිවුනු ෙරුවන් වු වත්මන්  ජදේ නායකයන් මුළු මහත්  ටටම නව 

බලාදෙොද ොත්තු ෙල්වමින් වැඩි වු ජීවන වියෙම් අඩු ක මින් ජාතික සම්ෙත් ආ ේෂා ක මින් ජාතික ආ ේෂාව යලි 

තහවුරු ක මින්  ට යලිත් සංවර්ධනදේ දිශානතිය දවත රැදගන යාමට එේව සිටින දම් දමොදහොදත් දමම අයවැය 

දල්ඛනය ඉදිරිෙත් කිරිමට මටම අවස්ථාව ලැබීම මාදේ දේශොලන ජීවිතදේ අසිරිමත් සිදුවීමකි.  
 

ොසල් යන විදේ සිටම ක්රියාකාරි දේශොලනයට එකතු වු මා ජයග්රහණයන් ෙ ාජයන්, අභිදයෝග හා දුෂක්  අත්ෙැකීම් ෙසු 

ක මින් 2006 වසදර්දී මුල්ව ට දමම සභාව නිදයෝජනය කළ අත  2011 වසදර්දී දමම සභාදේ ගරු සභාෙතිව යා 

දලස කටයුතු කිරිමට අවස්ථාව ලැබිණි. එවකට බස්නාහි  ෙළාදත් ෙසුගාමී ප්රාදේශීය සභාවේව ෙැවති දමම ප්රාදේශීය 

සභාව දියුණු කිරිම සඳහා මම මාදේ ශේති ප්රමාණයන් වැය ක මින් දිවා  ාත්රි කැෙ දවමින් කටයුතු කදළමි.  
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දකොළඹ දිස්ත්රිේකදේ දහොඳම ප්රාදේශීය සභාව බවට දමම ප්රාදේශීය සභාව ෙත් කිරිමට අෙට හැකි වු අත  දම් දමොදහොත 

ෙේවා එය රැකගැනීමට හැකි වු බව ෙ මම නිහතමානීව සඳහන් ක මි. එදසේම ෙසුගිය කාලදේ අෙ ෙවත්වාදගන ගිය මුලය 

විනය නිසාම ශ්රී ලංකාදේ දහොඳම මුලය කළමනාක ණ ආයතන ෙහ අත ට අෙට ෙත්වීමට හැකි විය. දමම තත්වයට ෙත් 

වු ෙළමු ෙළාත් ොලන ආයතනයෙ ඔබ අෙ නිදයෝජනය ක න සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව බව දගෞ වදයන් සිහිෙත් ක මි. 

ෙසුගිය කාලයන් වලදී දමම තත්වයන් ආ ේෂා කිරිමට හා වැඩිදියුණු කිරිමට කැෙ වු අෙදේ දල්කම්තුමා ප්රධාන සියලුම 

නිලධාරි මහත්ම මහත්මීන් හා දසේවක මහත්ම මහත්මීන්දේ දසේවය අගය කිරිමට දමම අවස්ථාව දයොො ගනිමි.  
 

ෙසුගිය කාලදේ දමම ජයග්රහණ දිනා ගැනීමට අෙ යන ගමන් මඟ තුළ දමම ගරු සභාදේම ඇතැම් මන්ත්රීරුන්දේ 

අවස්ථාවාදී හා බලකාමි කටයුතු ෙ අෙ ලෙ ජයග්රහණයන්ට ධධර්යයේ විය. එදසේම එම කටුක මතකයන් 2018.03.29 

වන දින මාදේ දෙවන ෙෙවි ප්රාප්තිය සමඟ අවසන් වූ බව ෙ සිහිෙත් කළ යුතුය. අනාගතය දෙසසුබවාදී දලස බැලීමට හැකි 

දමන්ම හුදු දේශොලනදයන් ඔබ්බට දගොස් අන් හැමටම වඩා ජනතාවට දසේවය කිරිම ආත්ම තෘප්තිය ක ගත් ගරු 

මන්ත්රීවරුන් පිරිසේ දමහි සිටින බව මා ෙැඩි දලස විශ්වාස ක මි.  
 

ෙණ්ඩුකාභය  ජ ෙවස ෙේවා ඈත ඉතිහාසයකට ගමන් ක න ෙළාත් ොලන විෂය නව මානයට දයොමු ක  ගැනීදම් 

සංවාෙය අෙ සමාජදේ විවිධ තැන්හි මතු දවමින් තිබුණි. එවැනි සන්ෙර්භයේ තුළ ගරු දිදන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා 2001 

වසදර් පුේගලික මන්ත්රී දයෝජනාවේ දලස ොර්ලිදම්න්තුවට දගන ආ එම දයෝජනාව ෙසුව ෙළාත් ොලන මැතිව ණ 

ක්රමය දවනස් කිරිම සඳහා වු දත්රීම් කා ක සභාවේ ෙේවා විකාශනය විය. එම දත්රීම් කා ක සභාව අවස්ථා කිහිෙයේ 

ෙසු ක  හදුන්වා දුන් දේවල සහ සමානුොතික මිශ්ර මැතිව ණ ක්රමය ොර්ලිදම්න්තුදේ තුදනන් දෙක (2/3) ක බලදයන් 

සම්මත විය. නමුත් ෙසුව බලයට ෙැමිණි ෙසුගිය  ජය කඩිනමින් එම ෙනත සංදශෝධනය කිරිදමන් ඇති වු විකෘති 

ස්වභාවයන් අෙ අෙ භුේති විඳිමින් සිටියි. නමුත් අවසානදේ ගමට වග කියන මන්ත්රීව දයකු ෙත් ක  ගැනීදම් සැබෑ 

ජනතා ෙ මාධිෙතය ඇති මැතිව ණ ක්රමයක ෙළමු මන්ත්රී කණ්ඩායම දලස අෙ සීතාවක ඉතිහාසයට එේව ඇත.  
 

ෙසුගිය වස  03 කට වැඩි කාලයේ ෙළාත් ොලන මැතිව ණ දිනා ගැනීම සඳහා විවිධ අ ගල කිරිමට අෙට සිදු විය. අෙ 

සමඟ කඳුළු ගෑස් ප්රහා , අධිදේගී ජල ප්රහා , ොගමන්, උේද ෝෂණ ආදිය තුළින් ඇති වු ජනතා වයාො යන්ට ශේතියේ 

වු ජවසම්ෙන්න මන්ත්රීවරුන් පිරිසේ දමම ගරු සභාව නිදයෝජනය කිරිම මහත් සතුටකි.  
 

මැතිව ණ දිනා ගැනීදමන් ෙසු ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රවාදී සමාජවාදී ජන ජදේ ෙස්වන විධායක ජනාධිෙති මහින්ෙ 

 ාජෙේෂ මැතිතුමාදේ ආශිර්වාෙදයන් ක්රියාත්මක වු ශ්රී ලංකා දෙොදුජන දෙ මුණ හා සන්ධානගත දවමින් කහදහේන 

දකොට්ඨාසය සඳහා ඉදිරිෙත් වීදම් අවස්ථාව මට උොවිය. මාදේ නිජබිම වු එළමලවල දමන්ම මාඹුල, කහදහේන, 

දනළුවත්තුඩුව හා බ්රැන්ඩිගම්ෙල යන ග්රාම නිලධාරි වසම් වලින් සැදුම්ලත් කහදහේන දකොට්ඨාශය මාදේ ජයග්රහණයට 

කැෙවු ආෙ ණීය ජනතාව දම් දමොදහොදත් දගෞ වදයන් සිහිෙත් ක මි. එදසේම අෙ ප්රාදේශීය සභාදේ දකොට්ඨාස 26 න් 

23 ේම දෙොදහොට්ටුව ජයග්රහණය කිරිමට එේවු දේශදප්රේමී ජනතාවට මාදේ දගෞ වය පුෙමි. එදසේම තුන්නාන, 

ඉළුේඕවිට හා වැලිකන්න දකොට්ඨාසවල දෙොදුජන දෙ මුදණ් ඡන්ෙ ප්රමාණය වැඩික  ගැනීමට ොයක වූ සියලුදෙනාවෙ 

දම් දමොදහොදත් දගෞ වදයන් සිහිෙත් ක මි.  
 

2018.02.10 වන දින  ට පු ා ඇති වු දමම ෙැවැන්ත ජයග්රහණය සමඟ දම ට ජනතාවට අළුත් බලාදෙොද ොත්තු ඇති 

කිරිමට දසේම ෙැවති ආණ්ඩුව සලිත කිරිමට එම ජනව මට හැකි විය.  
 

සභාෙතිව යා දතෝ ා ගැනීමෙ ෙසුව ඇති වු සංකීර්ණ ක්රියාවලියකි. දකදසේ වුවෙ ෙසුගිය සභාෙති ධු ය ෙැරූ කාලදේ 

සිදුකළ කාර්යභා ය ෙ ෙසුගිය වස  හත  කටයුතු කළ දේශොලන ක්රියාකාරීත්වය අෙ ෙේෂදයන් ක නු ලැබු ඉල්ලීම් 

සලකා බලා දමම සභාදේ සභාෙති ධු ය මා හට හිමි වූ බව මාදේ විශ්වාසයයි. දමම සභාදේ සභාෙති ධූ  කාල ෙරිච්දේෙ 
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දෙකේ එකම සභාෙතිව දයකු විසින් ෙ න ප්රථම අවස්ථාවෙ දමය දලස සීතාවක ප්රාදේශීය සභා ඉතිහාසයට එේවනු 

ඇත.        
 

දකදසේ වුවෙ තාවකාලිකව ලැබුණු තනතුරුවලට වඩා දෙොදු ජනයාට දසේවය කිරිදම් සොකාලික සතුට දවනුදවන් 

ෙමණේ මා දම් පුටුදේ සිටින බව අවධා ණය ක මි.  
 

දකදසේ වුවෙ මන්ත්රීවරු 22 ේ දවනුදවන් දවන්කළ අයවැය දල්ඛනය සමඟ මන්ත්රීවරු 43 දෙදනකුදේ සංවර්ධන 

කටයුතු දමන්ම ෙහසුකම් සැෙයීදම් කටයුත්ත මා හමුදේ වු ෙළමු අභිදයෝගයයි. නමුත් ගැටළු අවම වන දසේ දමම දුෂක්  

කාලය ගත කිරිමට මට සහාය දුන් සියලු මන්ත්රීවරුන්ට දමම අවස්ථාදේ ස්තූතිවන්ත දවමි.  
 

එම මුලය දුෂක් තා දහේතුදකොටදගන නවක මන්ත්රීවරුන්ට යම් හිත් රිෙවීමේ සිදු වුදේ නම් එයෙ ඉදිරි කාලදේදී සමනය 

වන බව මාදේ විශ්වාසයයි. කාර්ය මණ්ඩලදේ හිඟය ෙ අෙ කටයුතු ක්රමවත්ව සිදු කිරිමට විශාල ගැටළුවේ වී ඇත. දෙ දි 

ලැබුනු උසාවි ෙඩ මුෙල් හා මුේෙ  ගාස්තු අහිමි වී තිබීමත් අෙ ෙැඩි අෙහසුතාවයට ෙත් වීමට දහේතු විය. නමුත් එම ගැටළු 

සියල්ලම දම් වනවිට ෙහදවමින් තිබීම සතුටකි. අභිදයෝග හමුදේ දනොසැදලමින් 2019 වසදර් සීතාවක ජනතාවට 

දසේවය කිරිමට නව වැඩ සටහන් හදුනාදීමටෙ අෙ කටයුතු ක න්දනමු. ඒ අනුව මතු සඳහන් ෙස වැෙෑරුම් සංවර්ධන 

වැඩසටහන් ඔස්දසේ මුෙල් දවන් කිරිමට මා සැලසුම් ක  ඇත.  
 

1) සුන්ෙ  සීතාවක - කසල කළමනාක ණ වැඩසටහන  
 

දකොළඹ දිස්ත්රිේකදේ වැඩිම හරිතාව ණයේ සහිත ප්රාදේශීය සභාවේ වන සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ සුන්ෙ ත්වය 

ආ ේෂා ක  ගැනීමට කැලිකසළ නිසි දලස කළමනාක ණ ක  ගත යුතු බව අෙ හැමදෙනා පිළිගන්නා කටුක සතයයකි. 

කැළි කසළ කළමනාක ණය නිවාස මට්ටමින් ආ ම්භ වීම ප්රාදයෝගික විසඳුමයි. ඒ සඳහා වන කසළ බඳුන් දබදීම 

දවනුදවන් වැය ශීර්ෂ 203 (9) යටදත් රුපියල් ලේෂ ෙහයක (රු. 1,000,000/-) මුෙලේ දවන් කිරිමට මා දයෝජනා 

ක නවා. දම් සමඟ නිවසින් එලියට එන දි ාෙත් වන කසළ විශාල ප්රමාණයේ අඩුවන බව ෙසුගිය කාලදේ අත්ෙැකීම් 

තුළින් ෙැහැදිලි දවනවා. එදසේම ෙරිස  අලංක ණය හා දඩංගු වැනි දබෝවන ද ෝග ප්රචලිත වීම අවම කිරිමට බලො ඇති 

දනොදි න කසළ දවන් කිරිදම් වයාෙෘතිය සඳහා ඉදිරිදේදී විදශේෂ අවධානයේ දයොමු කිරිමට මා බලාදෙොද ොත්තු 

දවනවා. දමම වයාෙෘතිදේ දසේවක සංඛයාව 2019 වර්ෂදේදී දෙගුණයකින් වැඩි කිරිමට අදප්ේෂා ක න අත  ඒ අනුව 

තවත් දසේවකයින් 10 දෙදනේ දමම වයාෙෘතිය සඳහා බඳවා ගැනීමටත් ඒ මඟින් දතෝ න කසල ප්රමාණය වැඩි කිරිමටත් 

අදප්ේෂා ක න අත  2018 වර්ෂදේදී ඔේදතෝම්බර් මාසය ෙේවා දමම වයාෙෘතිය මඟින් දතෝ න දනොදි න කසල 

විකිණිදමන් රුපියල් ෙසලේෂ විසිහත ෙහස් තුන්සියහැත්තෑෙහ (රු. 1,024,375/-) ක ආොයමේ ලබාදගන ඇති අත  

2019 වර්ෂදේදී දමම ආොයම රුපියල් ලේෂ ෙහලව (රු.1,500,000/-) දතේ වැඩි කිරිමට අදප්ේෂා ක නවා.   

 

ඒ අනුව එම වයාෙෘතිදේ දසේවය ක න එේ දසේවකදයකු සඳහා දිනකට දගවන මුෙල රු.1200/- සිට රු.1300/- ෙේවා 

වැඩි ක නු ඇත. ඒ සඳහා වැය ශීර්ෂ 205 (5) යටදත් රුපියල් අනුතුන්ලේෂ හැටෙහස (රු.9,360,000/-) ක මුෙලේ දවන් 

කිරිමට මා දයෝජනා ක නවා. ෙසුගිය කාලදේ අෙ හදුන්වා දුන් දකොම්දෙෝස්ට් වයාෙෘතිය ෙ වර්තමානදේ ඉහල 

ජනප්රියත්වයකට ෙත්ව තිදබනවා. එය අෙ ප්රාදේශීය සභාවට අමත  ආොයමේ එකතු කිරිමට ෙ සමත් වී තිදබනවා. එම 

වයාෙෘතිදේ ධෙනිකව දසේවය ක න දසේවකදයකු සඳහා දිනකට දගවන වැටුප් රු.1200/- සිට රු.1300/- ෙේවා 

වැඩිකිරිමට මම දයෝජනා ක න අත  ඒ සඳහා වැය ශීර්ෂ 205(6) යටදත් රුපියල් හතලිස්හයලේෂ අසූ ෙහසේ 

(රු.4,680,000/-) ෙමණ එේ එේ දසෞඛය ධවෙය නිලධාරි කාර්යාල වලට අනුබේධිතව සිටින දඩංගු මර්ධන බලකාදේ 

එේ දඩංගු දසේවකදයකු සඳහා දිනකට දගවන මුෙල් රු.1000/- ක මුෙල රු.1100/- ක ෙේවා වැඩි ක නවා. ඒ සඳහා වැය 

ශීර්ෂ 205 (7) යටදත් රුපියල් හතලිස් හත්ලේෂ ෙනස් දෙෙහස (රු. 4,752,000/-) ක මුෙලේ දවන් ක නු ඇත.  
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2) දසදනහදසේ නවාතැන - පුර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධයස්ථාන දියුණු කිරිම.     
 

ෙසුගිය වස  ෙහයක ෙමණ කාලය තුළ සිදුකළ යටිතල ෙහසුකම් දියුණු කිරිම හා මානව සම්ෙත් දියුණු කිරිම දමන්ම 

ෙරුවන් සඳහා විවිධ මට්ටමින් ප්රාසාංගික අත්ෙැකීම් ඇති කිරිම නිසා අෙ ප්රාදේශීය සභාදේ දෙ  ොසල් ෙේධතිය 

වර්තමානදේ ඉහල ජනප්රියතාවයකට ෙත්ව තිදබ්.  
 

එම නිසාම අෙ දෙ  ොසල් අට තුළ ෙරුවන් 350 ේ ෙමණ අධයාෙනය හො මින් සිටී. එම ෙරු ෙැරියන්දේ අධයාෙනය 

දියුණු කිරිම සඳහාත් ඔවුන්ට ආෙ ය රැකව ණය හා දෙෝෂණය උෙරිම දලස සැලසීම ඇතුළු සියලුදෙනාදේ වගකීමේ 

දලස සලකමු. ෙසුගිය කාලය තුළ එම ෙරුවන්දගන් අය කළ රු.600/- ක මුෙල ඉදිරි වර්ෂදේ සිට අය දනොක  සිටීමට 

මම දයෝජනා ක මි. එදසේම සෑම ෙරුදවකුදේම දෙෝෂණය ඉහල නැංවීම අ මුණු ක  ගනිමින් මාසිකව රු. 800/- ේ 

ෙමණ වටිනා වියලි ආහා  ොර්සලයේ ලබා දීම ආ ම්භකළ අත  දමම මූලය වර්ෂදේ සිට අඛණ්ඩව එම වයාෙෘතිය 

ක දගන යාමට මම දයෝජනා ක නවා. ඒ දවනුදවන් වැය ශීර්ෂ 607(2) යටදත් රුපියල් ලේෂ විස්සක (රු.2,000,000/-

) මුෙලේ දවන් කිරිමට මම දයෝජනා ක මි. ඒ වදේම ගරු මන්ත්රීවරුන් දම් සඳහා අපිට ෙැනටමත් මාසිකව අනුග්රහ 

ලබාදෙන ආයතනත් ඉන්නවා දම් වයාෙෘතිය ඉස්ස හට ක දගන යන්න.දමම තී ණය 2018.02.10 වන දින ජනතාව 

ලබාදුන් ජනව මට සිදුකළ දගෞ වයේ දලස ෙ ෙසුගිය සති කිහිෙය තුළ  ට තුළ ඇතිවන දවනස්වීම්වල ප්රථිඵල 

ජනතාවට ලැදබන අවස්ථාවේ දලස ෙ මා සලකනවා. එදසේම නව වයාෙෘතිය යටදත් බඳවාගත් දෙ  ොසල් ොලිකාවන් 

සඳහා ෙැනට දගවනු ලබන රු. 700/- ක දීමනාව රු. 800/- ෙේවා වැඩි කිරිමට මා දයෝජනා ක නවා. ඒ සඳහා වැය ශීර්ෂ 

605 (4) යටදත් රුපියල් විසිහයලේෂ හතලිස් ෙහසේ (රු. 2,640,000/-) දවන් කිරිමට මා දයෝජනා ක නවා. හංවැල්ල 

දෙ  ොසදල් පුර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධයස්ථාන ොලිකාව සඳහා දගවනු ලබන රු.1200/- දීමනාව රු. 1300/- ෙේවා 

වැඩි කිරිමටෙ සහාය ොලිකාව සඳහා ෙැනට දගවනු ලබන රු.870/- දීමනාව රු. 970/- ෙේවා වැඩි කිරිමටෙමා දයෝජනා 

ක නවා.  
 

ෙරුවන්ට තම ළමා කාලදේදීම කසළ කළමනාක ණය පිළිබඳ අත්ෙැකීම් ලබාදීමට සැලැස්වීම හා ඒ සම්බන්ධ හුරුවේ 

ඇති කිරිම අනාගතයට ආදයෝජනයකි. ජොනය, දකොරියාව වැනි  ටවල් වලෙ දමවැනි ක්රමදේෙ අනුගමනය ක නවා. ඒ 

අනුව බස්නාහි  ෙළාත්  න අෙද්රවය වයාෙෘතිය සමඟ සම්බන්ධ වී දෙ  ොසල් ෙරුවන්ට දෙ  ොසදල්දී කසළ දවන් 

දකොට බැහැ  කිරිම හුරු කිරිම සඳහා කුඩා කසළ බඳුන් ලබාදීමට අෙ බලාදෙොද ොත්තු දවනවා. එම කසළ ධෙනිකව 

දෙ  ොසල් ෙරිශ්රදේ ස්ථාපිත ක න විශාල කසළ බඳුන් දවත එකතු කිරිමට කටයුතු ක නවා. ෙසුව අෙදේ ජංගම  ථ 

මඟින් එම කසළ නිශ්චිත ක්රමදේෙයක එකතු ක මින් එම ක්රියාවලිය ඉදිරියට ක දගන යාමට අෙ බලාදෙොද ොත්තු 

දවනවා. දමවැනි ක්රමදේෙයේ අනුගමනය ක න ලංකාදේ ෙළමු ෙළාත් ොලන ආයතනය සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව වනු 

ඇත. ඒ සඳහා වැය ශීර්ෂ 203 (9) යටදත් රුපියල් ලේෂ ෙහයක (රු. 1,000,000) ප්රතිොෙන මුෙල් දවන් කිරිමට කටයුතු 

ක නවා.  

 
 

3) සු කිමු මාතෘත්වය - මාතෘ සායන සංවර්ධන වැඩසටහන  
 

අෙ ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශදේ මාතෘ සායන සියල්ල ෙසුගිය කාලය තුළ විශාල දභෞතික සම්ෙත් සංවර්ධනයකට ගමන් 

ක  ඇත. ඒ අනුව එම මාතෘ සායනවල දසේවය ලබන ගැබිනි මේවරුන් සහ ළෙරුවන් හට සුවොයි ෙරිස යක දසේවය ලබා 

දීමට අෙට හැකිව ඇත. දමම මාතෘ සායනවල ගුණාත්මකභාවය ඉහල නැංවීම සඳහා මතු සඳහන් දයෝජනා ඉදිරිෙත් 

ක මි.  
 

ෙසුගිය මාස කිහිෙය ඇතුළත නව වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කළ අත  ඒ අනුව මාතෘ සායන සඳහා සහභාගී වන සියලු 

ගැබිණි මේවරුන් සඳහා දෙෝෂයොයි කිරි වීදුරුවේ ලබා දීම ආ ම්භ ක නු ලැබූ වැඩසටහන දම් වර්ෂදේ සිට අඛණ්ඩව 
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ක්රියාත්මක කිරීමට මම දයෝජනා ක මි. ඒ සඳහා වැය ශීර්ෂ 207 (7) යටදත් රුපියල් ලේෂ හතක (රු. 700,000/-) 

මුෙලේ දවන් කිරිමට අදප්ේෂා ක මි. එදමන්ම මාතෘ සායන සඳහා ෙැමිදණන සියලු මේවරුන් සඳහා අවශය උෙක ණ 

කට්ටලයේ ලබා දීමට මා දයෝජනා ක මි. ඒ සඳහා වැය ශීර්ෂ 207 (7) යටදත් රුපියල් ලේෂ විස්සක (රු.2,000,000/-) 

මුෙලේ දවන් කිරිමට මම අදප්ේෂා ක මි.  
 

විදශේෂදයන්ම ෙසුගිය මැතිව ණදේදී කහදහේන දකොට්ඨාශයට මම ඉදිරිෙත් කළ මාදේ මැතිව ණ ප්රකාශනය වු 

“පිබිදෙන සීතාවක අදප් දහට ෙවස “ප්රතිෙත්ති ප්රකාශනදේ සඳහන් කළ අත  එය ඉටු කිරිමට හැකි වීම කහදහේන 

දකොට්ඨාශදේ ජනතාවට සිදුකළ දගෞ වයේ දසේ මම සලකමි. එදසේම දමම වැඩසටහන ක්රියාත්මක කිරිදම්දී දමම ගරු 

සභාව නිදයෝජනය ක න ගරු මන්ත්රීතුමියන්ලාදේ විදශේෂ මැදිහත් වීම ලබා ගැනීමටෙ මම අෙහස් ක මි.  

 

4) දිනවමු ජීවිතය - වෘත්තීය පුහුණු වැසටහන  

 

මා දමන්ම දම් ගරු සභාව නිදයෝජනය ක න දබොදහෝ ගරු මන්ත්රීවරුන් හා මන්ත්රීවරියන් තම තරුණ කාලදේදීම දෙොදු 

සමාජ කටයුතු වලට ොයක දවමින් තම නායකත්ව හැකියාවන්ට ෙන්න යේ ලැබු අය බව සිහිෙත් කළ යුතුය. 

විදශේෂදයන්ම ජාතික තරුණ දසේවා සභාදේ දයෞවන සමාජ වයාො ය තුළ ගම් මට්ටදම් සිට ජාතික මට්ටම ෙේවා 

දමන්ම දයොවුන් ොර්ලිදම්න්තුව හා නිස්දකෝ අධයේෂක මණ්ඩලය නිදයෝජනය කළ තරුණ නායකයන් රැසේ අෙ 

මහජන නිදයෝජිතයන් දලස දම් සභාව නිදයෝජනය කිරිම මා හට විශාල ශේතියකි. අෙ බල ප්රදේශදේ වාර්ෂිකව 

ෙහසකට අධික තරුණ ප්රජාවේ රැකියා දවළඳදෙොලට අවතීර්ණ දේ. දමම තරුණ පිරිසට හා ෙැනට නිවදසේ සිටින තරුණ 

කාන්තා ප්රජාව ඉලේක ක  ගනිමින් වෘත්තීය පුහුණු වැඩසටහන් ඇති කිරිමට මා දයෝජනා ක නවා. දමම වැඩසටහන 

වාර්ෂිකව අෙ බල ප්රදේශදේ දකොට්ඨාශ 26 තුළම ක්රියාත්මක කිරිමට අෙහස් ක නවා. ෙේෂ විෙේෂ සියලුම මන්ත්රීවරුන් 

දමම වැඩසටහන සාර්ථක ක  ගැනීමට අත්වැල් බැඳගනු ඇතැයි මා දවදසසින්ම අදප්ේෂා ක නවා. ඒ අනුව දමම 

වැඩසටහන සඳහා වැය ශීර්ෂ 505 (7) යටදත් රුපියල් මිලියනයේ (රු. 1,000,000/-) ක මුෙලේ දවන් කිරිමට මා 

බලාදෙොද ොත්තු දවනවා.  

 

සියලුම මන්ත්රීවරුන් යටිතල ෙහසුකම් සම්ොෙනයට දමන්ම දකොට්ඨාශදේ මානව සම්ෙත දියුණු කිරිමට කටයුතු ක න 

කණ්ඩායමේ දලස අභිමානවත්ව තම දකොට්ඨාශදේ ජනතාව හමුවට ගමන් කිරිමට දමම වැඩසටහන ඉවහල් වන බව 

මා ෙැඩි දලස විශ්වාස ක මි.  

 

5) කියවමු ජීවිතය - පුස්තකාල සංවර්ධන වැඩසටහන  

 

පුස්තකාල සංවර්ධනය සඳහා මා ෙසුගිය කාලය තුළ විදශේෂ අවධානය දයොමු කළ බව සඳහන් කළ යුතුයි. ඒ අනුව අෙදේ 

බල ප්රදේශදේ සියලුම පුස්තකාල නවීක ණය කිරිමට අෙට හැකිවිය. විදශේෂදයන් ශ්රී ලංකාදේ ප්රාදේශීය සභාවේ සතු 

දියුණුතම හා විශාලතම පුස්තකාලය අෙ ප්රාදේශීය සභාදේ ඉදි කිරිමට අෙට හැකි විය. ආර්ථික සංවර්ධන අමාතයාංශය 

ෙළාත් ොලන අමාතයාංශය එේව ක්රියාත්මක කළ පු  නැගුම වයාෙෘතිය යටදත් ක්රියාත්මක කළ දකොළඹ දිස්ත්රිේකදේ 

එකම වයාෙෘතිය වන සීතාවක ප්රාදේශීය සභා පිලිප් ගුණවර්ධන අනුස්ම ණ මහජන පුස්තකාලය ඉදිකිරිමට රුපියල් 

දකෝටි ෙහ (රු.50,000,000/-) ක මුෙලේ දිනා ගැනීමට හැකි වීම විශාල ජයග්රහණයකි. ඒ සඳහා අෙට දිරිදුන් ගරු බැසිල් 

 ාජෙේෂ මැතිතුමා, ගරු දිදන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා, ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මැතිතුමා කෘතදේදීව සිහිෙත් කිරිම 

අෙදේ යුතුකමකි. දකොස්ගම ඩී.ඒ.  ාජෙේෂ අනුස්ම ණ මහජන පුස්තකාලය සහ ොදුේක බණ්ඩා නායක අනුස්ම ණ 

මහජන පුස්තකාලය ෙසුගිය කාලය තුළ අෙ සිදු කළ සාධනීය මැදිහත් වීම නිසා ොඨකයන් අත  ඉමහත් ජනප්රියත්වයකට 

ෙත්ව ඇත. එදසේම කහදහේන මහජන පුස්තකාලය ෙ ොඨක අවධානය වැඩි ක මින් ප්රදේශදේ ශිෂය ප්රජාව අත  ජනප්රිය 

අධයයන මධයස්ථානයේ කිරීමට ෙසුගිය කාලදේ මා කැෙවූ අත  2019 වසදර්දී ෙ එය ඉදිරියට දගනයාමට කටයුතු 
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කිරීමට මා බලාදෙොද ොත්තු දවමි. ප්රාදේශීය සභා අතරින් දහොඳම පුස්තකාලය දලස ෙ හංවැල්ල පිලිප් ගුණවර්ධන 

අනුස්ම ණ මහජන පුස්තකාලය ෙත්ව ඇති බව දම් දමොදහොදත් සතුටින් සඳහන් ක මි. ෙසුගිය සමය තුළ පුස්තකාල 

ොඨකයන්දේ වැඩි වීම ඔබ හමුදේ තැබීමටෙ දමය අවස්ථාව ක ගනිමි.  

 

පුස්තකාලය 
සාමාජික සංඛයාව 

ප්රතිශතය 
2011 2018 

කහදහේන මහජන පුස්තකාලය 451 1962 335% 

හංවැල්ල මහජන පුස්තකාලය 2463 5083 106% 

දකොස්ගම මහජන පුස්තකාලය 1981 3936 98% 

ොදුේක මහජන  පුස්තකාලය 6264 8032 28% 

  

2019 වසදර් දමම පුස්තකාල දෙොත් සඳහා රුපියල් ලේෂ හතලිහ (රු.4,000,000/-) ක මුෙලේ ෙ, පුස්තකාල හා දවනත් 

උෙක ණ සඳහා රුපියල් ලේෂ විසිෙහ (රු.2,500,000/-) ක මුෙලේ ෙ, මීට අමත ව දගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම දවනුදවන් 

රුපියල් ලේෂ ෙහය (රු.1,000,000/-) ක මුෙලේ ෙ දවන් කිරිමට මම බලාදෙොද ොත්තු දවමි. එම මුෙල් මගින් ෙසුගිය 

කාලය තුළ අෙ ආ ම්භ කළ ජංගම පුස්තකාල ක්රමය දියුණු කිරිමටෙ හැකි වනු ඇත. එදසේම සියලු පුස්තකාල සඳහා 

අන්තර්ජාල ෙහසුකම් ලබා දෙමින් පුස්තකාල තුළ නව යුගයේ ආ ම්භ කිරිමට අෙට හැකිවී තිදබනවා. ෙැන් අදප් 

පුස්තකාල කියවීමට (Read) ෙමණේ දනොව දසවීම සඳහා (Search) ෙ ඇති දලෝකයට විව  වු මධයස්ථානයේ දලස 

තරුණ ප්රජාව අත  ඉමහත් ජනප්රියත්වයකට ෙත්ව ඇත. එදසේම පුස්තකාලවල සියලු දෙොත්ෙත් ෙරිගණකගත කිරිම 

ආ ම්භ ක  ඇති අත  පුස්තකාල ස්වයංක්රීයක ණ දසේවාවන් ලබා දීමටෙ ඉදිරි වස වල හැකියාව ඇත. එදසේම අෙ 

ප්රාදේශීය සභාදේ මැදිහත් වීදමන් විවිධ අධයාෙනික සමගාමී ක්රියාකා කම් සිදු කිරිමට 2019 වසදර්දී කටයුතු ක නු ඇත. 

ඒ අනුව ෙැනුම මිනුම ත ඟ, සාහිතය ත ඟාවලි, චිත්ර ත ඟාවලි ආදිය සිදු කිරිමට දමන්ම එම ෙරුවන්දේ නිර්මාණ 

ඇතුලත් ග්රන්ථයේ එළි ෙැේවීමටෙ ඉදිරි වස  තුළ කටයුතු ක නු ඇත.  

 

6)   නග  සංවර්ධනය 
 

සීතාවකත් නග  සංවර්ධනයත් අත  ෙසුගිය ෙශක කිහිෙයකම දිගු සම්බන්ධයේ දගොඩනැගුණි. එනිසාම ෙසුගිය කාලවල 

අෙ බල ප්රදේශදේ සියලු නග  ක්රමානුකූලව සැලසුම්සහගත නග  දලස දියුණු දවමින් ෙවතී. අෙ දිනාගත් ජයග්රහණ 

දබෝදහෝ දසේම ළඟා ක ගත යුතු ඉල්ලක ෙ අෙ හමුදේ ඇත. ඒ පිළිබඳ සුබවාදීව බැලීමට අෙ ෙවස තුළ හැකිදවතැයි මා 

විශ්වාස ක මි. දකදසේ වුවෙ අෙ ඉදිරිෙත් ක න දමම අයවැය දල්ඛනය තුළ ෙ අෙට කටයුතු කළ හැකි සීමාව තුළ නග  

සංවර්ධනය පිළිබඳ විදශේෂ අවධානය දයොමුක  ඇත.  
 

හංවැල්ල බස් නැවතුම්ෙල හා කුඩා නග  සංවර්ධනය සඳහා ලේෂ හැටක (රු.6,000,000/-) ප්රතිොෙනයේ දවන් ක  

ඇති අත  දමම ප්රතිොෙන මුළු වියෙමින් 1.73% ප්රතිොෙන මුෙලකි. දම් යටදත් බල ප්රදේශය තුළ ෙවතින කුඩා නග වල 

ධෙනික අවශයතා සඳහා ෙැමිදණන දෙොදු ජනතාවට වඩා වැඩි ෙහසුකම් සැලසීම සහ නග ය තුළ ෙවතින අඩුොඩු සකස් 

ක  සංවර්ධන කටයුතු ක්රියාත්මක කිරිම මාදේ අ මුණයි.  

 

අදප් නාගරීක ණය සමඟ පුළුල් වන දබෝදප් මංසන්ධිය භාවිත ක න ජනතාවට අවශය යටිතල ෙහසුකම් හා 

සනීො ේෂක ෙහසුකම් සංවර්ධනය දවනුදවන් අවස්ථා ගණනාවකදී විවිධ ඉල්ලීම් අෙ දවත ලැබුණි. ඒ සියල්ල 

දකද හි අවධානය දයොමු ක මින් 2019 වසදර්දී දබෝදප් මංසන්ධිදේ සනීො ේෂක හා යටිතල ෙහසුකම් සංවර්ධනයට 
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මුෙල් දවන් කිරීමට මා බලාදෙොද ොත්තු දවනවා. අෙදේ උෙ සභාෙතිතුමා දම් සඳහා අවස්ථා කිහිෙයකම කරුණු ඉදිරිෙත් 

කළ බව ෙ සඳහන් කළ යුතුය. 
 

එදසේම මාදේ ප්රතිෙත්ති ප්රකාශනය වූ “පිබිදෙන සීතාවක අදප් දහට ෙවස” ප්රතිෙත්ති ප්රකාශනදේ සඳහන් කළ ෙරිදිම 

කහදහේන දුම්රියෙල හා තැෙැල් කාර්යාලය ආශ්රිතව ෙරිස  අලංක ණය සහ ජනතාවට ෙහසුකම් සැෙයිය හැකි දලස 

නවීක ණය කිරීමට ෙ මා බලාදෙොද ොත්තු දවනවා. ඒ වදේම තුම්දමෝෙ  සහ වග මංසන්ධිය ආශ්රිතව අෙ හඳුනාගත් 

සංවර්ධන කටයුතු සඳහා 2019 වසදර්දී විදශේෂ අවධානය දයොමුවනු ඇත.  
 

 

7)  යටිතල ෙහසුකම් සංවර්ධනය  

 

දකොළඹ දිස්ත්රිේකය භූමි වෙසරිදයන් 30% ට වැඩි ප්රමාණයේ ආව ණය වන අෙ බල ප්රදේශදේ යටිතල ෙහසුකම් දියුණු 

කිරීම අතිශය අභිදයෝගාත්මක කටයුත්තකි. වසදර් වැඩි කාලයේ ඇෙ හැදලන වැසි ෙ, එේ ෙසකින් ඇති කැළණි ගං 

මිටියාවත වූ අත  එකී අභිමානය තවදු ටත් තීව්ර ක  ඇත. නමුත් බල ප්රදේශදේ ජනතාවදේ ෙහසුකම් දියුණු කිරීම 

අෙදේ මුඛය අ මුණ වන බැවින් 2019 වසදර් ෙ යටිතල ෙහසුකම් දියුණු කිරීම දවනුදවන් රුපියල් දකෝටි තුන 

(රු.30,000,000/-) ක මුෙලේ දවන් කිරීමට මා දයෝජනා ක නවා. එය අදප් සමස්ථ වියෙදමන් 8.65% ක ප්රතිශතයකි. 

දමම මුෙල් ප්රමාණය ඉදිරි වස  තුළ ජනතාවදේ සැබෑ අවශයතාවය හඳුනාදගන දයෙවීම සඳහා දම් ගරු සභාදේ අෙ 

සියලුදෙනාදේ වගකීමකි. ඒ අනුව ග්රාමීය මාර්ග, සභාව සතු ප්රජාශාලා, ජලය බැසයන කාණු ෙේධති, දබෝේකු, ක්රීඩාපිටි, 

සතිදෙොළ ආදිය දියුණු කිරීමට කැෙවන දලස මා දවදසසින්ම ඔබට ආ ාධනා ක නවා. එදසේම ඔබත් අෙත් දම් වියෙම් 

ක න්දන් අදප් ප්රදේශදේ ජනතාවදේම බදු මුෙල් මඟින් උෙයාගත් මුෙල් බව නි ායාසදයන් සිහිෙත් ක  ගනිමින් 

සමාජදේ සෑම ස්ථ යකටම ප්රතිලාභ ලබාගත හැකි ෙරිදි දමම වයාෙෘති සිදුක න දලසත් වැය ක න මුෙදල් සමස්ථ 

වටිනාකම ජනතාව අත ට ගලා යාමට ඔබ සියලුදෙනාදේ කැෙවීම දමන්ම ප්රතිලාභ ලබන ප්රජාවදේ ොයකත්වය මා 

දවදසසින්ම අදප්ේෂා ක මි. 

 

8)  දු ලමු දඩංගු -  දඩංගු වලින් දතො  සීතාවක  
 

තිස් වස ක ත්රස්තවාෙය ෙ ාජයට ෙත් කිරීමට අදප්  දට් සියලු ජනතාව එේවූවා දසේම ජාතිය සතු වටිනා ජීවිත දඩංගු 

ද ෝගදයන් ආ ේෂා ක  ගැනීමට ෙසුගිය කාලය තුළ ජාතික මට්ටදම් සිට ගම් මට්ටම ෙේවා විවිධ වැඩසටහන් 

ක්රියාත්මක විය. එවන් ෙරිස යේ තුළ අෙ දකොට්ඨාශදේ දඩංගු උවදු  තු න් කිරීදම් අ මුණින් දඩංගු මදුරු මර්ෙන 

වයාෙෘතිය ආ ම්භ කිරීදම් කටයුත්ත සඳහා මාදේ ෙසුගිය ොලන කාලදේදී මා විදශේෂ අවධානය දයොමුකළ අත  දසෞඛය 

ධවෙය නිලධාරී කාර්යාල හා සම්බන්ධ දවමින් ක්රියාත්මක කළ හැකි 2014 වර්ෂදේ දඩංගු බලකාය නිර්මාණය කදළේ 

එම අ මුණ ජය ගැනීම සඳහාය. අනාගතය දෙස බලා අෙ සිදුකළ සැලසුම් සහගත කාර්යභා ය නිසා වර්තමානදේ අෙ 

හැමට සතුටු විය හැකි මට්ටමකට අෙ ෙැමිණ ඇත. දඩංගු ම ණ බිංදුව ෙේවා අඩු කිරීම සහ දඩංගු ද ෝගීන් අවම කිරීමට 

හැකිව තිදබන්දන් එබැවිනි. 2019 වසදර්දී ෙ එම තත්වය ඉදිරියට දගන යාම සඳහා මා විදශේෂ අවධානය දයොමු ක නවා.  
 

9)  මහජනතාවදේ සුභ සාධනය  
 

මහජන සුභ සාධනය මදේ ප්රධානතම අභිලාශය වන අත  ඒ දෙසට සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ දමදහයවීම අෙ දමන්ම 

දහට ෙවදසේදී ෙ මාදේ අදප්ේෂාව වී ඇත. ඒ යටදත් 2019 අයවැය දල්ඛනදේෙ සැලකිය යුතු ස්ථානයේ ලබා දී ඇති 

අත  ගරු මන්ත්රී මණ්ඩලයෙ සහභාගී ක  ගනිමින් හඳුනා ගන්නා ලෙ අඩු ආොයම්ලාභී ෙවුල් සඳහා තහඩු ලබා දීමට 

රුපියල් ලේෂ තිහ (රු.3,000,000/-) ක මුෙලේ දවන් ක  ඇත. එය මුළු වියෙමින් ෙශම අටයි හයක (0.86%) 

ප්රතිශතයකි.  



9 
 
විදශේෂදයන් දමම මුෙල් හුදු දේශොලනය නයාය ෙත්රයකින් දතො ව සැබෑ දලසම දකොට්ඨාශදේ හිසට දසවණේ 

දනොමැති අස ණ ෙවුල් ඉලේක ක  ගනිමින් නිර්දේශ ක න දලස මා මන්ත්රීවරුන්දගන් විදශේෂදයන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

එදසේම දමම වැඩසටහන තවත් දියුණු ක  ගැනීම සඳහා සමාජ දසේවා අංශය සහ දමවැනි දසේවාවන් සිදුක න  ාජය සහ 

 ාජය දනොවන ආයතනවල සහාය ලබා ගැනීමට ෙ මා අෙහස් ක නවා.  
 

තවෙ දමදතේ කල් අවධානය දයොමු දනොවු වතු ආශ්රිත ජනතාවදේ සනීො ේෂක දසේවා ඉහළ නැංවීදම් අ මුණින් 

අවශයතා ඇති ස්ථාන හදුනාදගන වැසිකිලි 50 ඉදිකිරිමට රුපියල් ලේෂ ෙහලව (රු. 1,500,000/-) ක මුෙලේ දවන් 

කිරිමට කටයුතු ක  ඇත. විදශේෂදයන් දමම ගරු සභාව නිදයෝජනය ක න වතු ජනතාව සමඟ සමීෙ සබඳතා ඇති 

මන්ත්රීවරු දෙදෙනාදේ ඉල්ලීම් ඉටු කිරීමේ දලස ෙ දමම දයෝජනාව සඳහන් කළ යුතුයි.  

 

10)  දේශීය ආහා  සහ ධවෙය ක්රම ප්රචලිත කිරිම.  

 

වර්තමාන දලෝකදේ දබොදහෝ  ටවල් කාබනික දෙොදහො  වලින් නිෂ්ොදිත ආහා  ෙරිදභෝජනය හා දේශීය ධවෙය ක්රම 

සඳහා දයොමුවීදම් ප්රවණතාවයේ ඇතිව තිදබ්. ඒ අනුව අෙ ප්රදේශදේ ෙ ජනතාවදේ දසෞඛයා ේෂාව පිළිබඳව ෙ 

අවධානය දයොමුක  වස විදසන් දතො  දේශීය ආහා  ලබාගත හැකි මධයස්ථාන බිහි කිරීමට අෙ ඉදිරි වර්ෂ වලදී කටයුතු 

කළ යුතුයි. එහි ආ ම්භයේ දලස විදශේෂදයන් දේශීය සංචා කයන් දබොදහෝ පිරිසේ ගමන් ක න කළුඅේගල ලබුගම 

මාර්ගය දේන්ද්ර ක  ගනිමින් දේශීය ආහා  අදලවි මධයස්ථානයේ ඉදි කිරීමට 2019 වසදර්දී කටයුතු ක නු ඇත.  

 

එදමන්ම ෙසුගිය සභාව ආශ්රිතව දගොවිෙලේ ඇති කිරිදම් අ මුණින් රුපියල් ලේෂ ෙහ (රු.500,000/-) ක ප්රතිොෙන 

මුෙලේ දවන් ක  ඇති අත  දේශීය ආහා  සඳහා අදලවි පියසේ ආ ම්භ ක  සභාව තුළින් නිෂේාෙනය ක න 

දකොම්දෙෝස්ට් අදලවියෙ ප්රවර්ධනය ක මින් කිරි ආශ්රිත නිෂේාෙන අදලවියටෙ අවස්ථාවේ ලබා දෙමින් වසවිස නැති 

ආහා  අදලවිය ප්රවර්ධනය කිරිම අදප්ේෂා ක මි. තවෙ සභාව සතු ආයුර්දේෙ මධයස්ථාන සඳහා ඖෂධ ලබා ගැනීමට 

රුපියල් ලේෂ හතලිස් ෙහ (රු. 4,500,000) ක ප්රතිොෙන මුලේ දවන් ක  ඇත. සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව මගින් ොලනය 

වන හංවැල්ල, ොදුේක, මලගල, පිටුම්දප් හා දකොස්ගම ආයුර්දේෙ අතරින් හදුනාගත් ආයුර්දේෙ දබදහත් හාලා තුළ 

නවීන සම්බාහන ක්රම, කූඩළු ප්රතිකා  ක්රම යනාදි ප්රතිකා  ක්රමෙ ක්රියාත්මක වන අත  ඒ මගින් දේශීය දවෙකම ග්රාමීය 

ජනතාව දවත දගන යමින් දසෞඛය තත්වය ඉහල නැංවීමටෙ අදප්ේෂා ක මි.  
 

2019 වර්ෂදේදී අදප්ේෂිත ආොයම රුපියල් තිස්හත දකෝටි හැත්තෑලේෂ ෙහහත  ෙහස් එකසියය (රු.347,014,100/-) 

කි. එම ආොයදමන් පු ාවර්ථන ආොයම දලස රුපියල් තිස්තුන්දකෝටි විසිලේෂ හත්ෙහස් එකසියය (රු.332,007,100/-) 

ක මුෙලේ අයක  ගැනීමට අදප්ේෂිතය. වරිෙනම් හා බදු, කුලි මුෙල්, බලෙත්ර ගාස්තු, දසේවා සඳහා ගාස්තු, වද න්තු 

ගාස්තු හා ෙඩ, දවනත් ආොයම් හා අොයම් ආධා  යන ශිර්ෂ යටදත් එම ආොයම අය ක  ගැනීමට අදප්ේෂිතය.  
 

වරිෙනම් හා බදු  
 

ෙසුගිය වර්ෂවලදී දමන්ම 2019 වර්ෂදේදී ෙ ප්රාදේශීය සභාදේ ප්රධානතම ස්ව ආොයමේ දලස වරිෙනම් හා බදු ආොයම 

දෙන්වාදිය හැක. ඒ අනුව 2019 වර්ෂදේදී වරිෙනම් හා බදු දලස රුපියල් තුන්දකෝටි විසිෙන්ලේෂ හතලිස්තුන්ෙහස් 

එකසියය (රු. 32,543,100/-) ක මුෙලේ අය ක  ගැනීමට අදප්ේෂිතය. එය සමස්ථ පුන ාවර්ථන ආොයදමන් 9.80% 

කි. දම් මුෙලින් රුපියල් දෙදකෝටි දෙොදළොස්ලේෂ තිස්අටෙහස (රු.21,238,000/- ේ) වරිෙනම් බදු වශදයන් අය ක  

ගැනීමට අදප්ේෂිත අත  ඊට අමත ව අේක  බදු මගින් රුපියල් විසිහත්ෙහස් එකසියය (රු 27,100/-) ේ ෙ කර්මාන්ත 

හා වයාො  බදු වශදයන් රුපියල් විසිහත්ලේෂ හැත්තෑෙහස (රු. 2,770,000/-) ේ ෙ, ඉඩම් විකුණුම් බදු වශදයන් රුපියල් 

ලේෂ තිහ (රු.3,000,000/-) ේ ෙ, විදනෝෙ බදු මගින් ලේෂ ෙහ (රු. 500,000/-) ේ ෙ උෙයා ගැනීමට බලාදෙොද ොත්තු  

දවමි.  
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කුලී මුෙල්  

 

2019 වර්ෂදේදී රුපියල් දෙදකෝටි තිස්හත  ලේෂ විසිහත්ෙහස් ෙන්සියය (රු.23,427,500/-) ක කුලි මුෙල් මගින් උෙයා 

ගැනීමට අදප්ේෂිතය. දම් මුෙල පුන ාවර්ථන ආොයදමන් 7.06% කි. දමම කුලී මුෙලින් රුපියල් එේදකෝටි දෙලේෂ 

හත්ෙහස්ෙන්සියය (රු.10,207,500/-) ක මුෙලේ සතිදෙොල බදු දීම මගින්ෙ, රුපියල් තුන්ලේෂ ෙහහත්ෙහස(රු.317,000/-

) ේ බිම්කුලී මගින් අය ක  ගැනීමට අදප්ේෂිතය. එදසේම ජාතික ඉතිරි කිරිදම් බැංකුව සෙහා දගොඩනැගිල්ල බදු දීම 

මගින් රුපියල් එේලේෂ හැටෙහස (රු.160,000/-) ේ ෙ, දවළෙ සංකීර්ණ කඩ කුලි මගින් රුපියල් තිස්එේලේෂ විසිෙහස 

(රු. 3,120,000/-) ේ ෙ, සභාව සතු දේෙල දටන්ඩර් මගින් කුලියට දීම් තුලින් රුපියල් අනූඑේලේෂ හැත්තෑඑේෙහස 

(රු.9,171,000/-) ේ ෙ, උත්සව ශාලාව කුලියට දීදමන් රුපියල් ලේෂ තුන (රු.300,000/-) ේ ෙ උෙයා ගැනීමට 

අදප්ේෂිතය. ඊට අමත ව පිට්ටනි කුලියට දීදමන් එේලේෂ ෙනස්ෙහස (රු.150,000/-) ේ උෙයා ගැනීමට අදප්ේෂිතය.  
 

බලෙත්ර ගාස්තු  
 

සමස්ථ පුන ාවර්ථන ආොයදමන් 0.63% එනම් රුපියල් විසිඑේලේෂ එේෙහස (රු.2,101,000/-) ේ බලෙත්ර ගාස්තු 

මගින් අය ක  ගැනීමට බලාදෙොද ොත්තු දවමි. එම මුෙලින් ත්රීද ෝෙ  ථ ගාල් මඟින් රුපියල් ලේෂය (රු. 100,000/-) ක 

මුෙලේ උෙයා ගැනීමට බලාදෙොද ොත්තුදවමි. එදසේම දවළෙ බලෙත්ර ලබා දීදමන් රුපියල් ලේෂ ෙහඅට (රු.1,800,000/-

) ේ දවළඳ බලෙත්ර ගාස්තු දලසෙ ෙරිස  බලෙත්ර ලබා දීදමන් රුපියල් ලේෂ දෙක (200,000/-) ේ ෙරිස  බලෙත්ර ගාස්තු 

දලස උෙයා ගැනීමට බලාදෙොද ොත්තු දවමි.  
 

දසේවා සඳහා ගාස්තු  
 

2019 වර්ෂදේදී දසේවා ගාස්තු මගින් රුපියල් එේදකෝටි ෙහහත්ලේෂ තිස්දෙෙහස (රු.11,732,000/-) ේ අය ක  ගැනීමට 

බලාදෙොද ොත්තු දවමි. එය පුන ාවර්ථන ආොයදමන් 3.53% කි. ප්රධාන වශදයන් අෙද්රවය ඉවත් කිරීදමන් රුපියල් ලේෂ 

ෙහලව (රු.1,500,000/-) ේ ෙ, දගොඩනැගිලි දෙ සැරි ගාස්තු මගින් රුපියල් විසිෙන්ලේෂ ෙනසේහස (රු.2,550,000/-) 

ේ ෙ, ප්රචා ක ෙැන්වීම් මගින් රුපියල් හයලේෂ හතලිස්ෙහස (රු.640,000/-) ේ ෙ, කඩ ෙැවරුම් දවනුදවන් රුපියල් 

ලේෂ හත  (රු. 400,000/-) ේ ෙ, ඊට අමත ව සුසාන භුමි ස්මා ක හා ආොහනාගා  දසේවා සැලසීදමන් රුපියල් 

තිස්හත ලේෂ හා ෙහස (රු.3,404,000/-) ේ උෙයා ගැනීමට ෙ අදප්ේෂිත අත  මීට අමත ව දිවා සුරැකුම් මධයස්ථාන 

මගින් රුපියල් ලේෂ හය (රු. 600,000/-) ේ ෙ අයක  ගැනීමට බලාදෙොද ොත්තු දවමි.  
 

වද න්තු ගාස්තු හා ෙඩ  
 

2019 වර්ෂදේදී වද න්තු ගාස්තු හා ෙඩ මගින් රුපියල් එේදකෝටි හැටහත්ලේෂ හැත්තෑතුන්ෙහස් හයසියය 

(රු.16,773,600/-) ේ අය ක  ගත හැකි දේයැයි අදප්ේෂා ක මි. දමය පුන ාවර්ථන ආොයදමන් 5.05% කි. දමකී 

ආොයදමන් රුපියල් අටලේෂ හැත්තෑනවෙහස් හයසියය (රු. 879,600/-) ේ වද න්තු ගාස්තු මගින්ෙ, රුපියල් එේදකෝටි 

ෙනස්ලේෂය (රු. 15,000,000/-) ේ උසාවි ෙඩ මගින්ෙ, ලැදබ් යැයි  බලාදෙොද ොත්තු දවමි. මීට අමත ව සති දෙොල 

සඳහා ෙඩ වශදයන් රුපියල් දෙලේෂ ෙන්ෙහස (රු.205,000/-) ේ අයක  ගැනිමටත් කඩකුලි හා සභාව සතු දේෙල 

දටන්ඩර් මගින් කුලියට දීදම් දී එම මුෙල් නිසි ෙරිදි දනොදගවීම නිසා අයක නු ලබන ෙඩ වශදයන් රුපියල් තුන්ලේෂ 

තිස්ෙන්ෙහස (රු.335,000/-) ේ අයක  ගැනීමට බලාදෙොද ොත්තු දවමි.  
 
 

 

 

දවනත් ආොයම්  
 

බැංකු දෙොලී, දසේවක ණය දෙොලී, මුේෙ  ගාස්තු, දකොම්දෙෝස්ට් අදලවි කිරිම යන ශිර්ෂයන් ඔස්දසේ රුපියල් 

ෙහහත දකෝටි දෙොදළොස්ලේෂ තුන්ෙහස (රු. 141,203,000/-) ේ අයක  ගැනීමට බලාදෙොද ොත්තු දවමි. එය 
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පුන ාවර්ථන ආොයදමන් 42.53% කි. ඒ අනුව ස්ථාව  තැන්ෙතු සඳහා ලැදබන දෙොලිය මඟින් රුපියල් ලේෂ ෙනසේහ 

(රු. 5,500,000/-) ේ ෙ, දසේවක ණය දෙොලි මගින් රුපියල් දෙොදළොස්ලේෂ ෙනසේහස (රු. 1,250,000/-) ේ ෙ, මුේෙ  

ගාස්තු මගින් දකෝටි ෙහතුන (රු.130,000,000/-) ේ ෙ ලැදබ් යැයි බලාදෙොද ොත්තු දවමි. ඊට අමත ව දනොදි න කසළ 

අදලවි කිරීදමන් රුපියල් ලේෂ ෙහලව (රු.1,500,000/-) ේ ෙ, දකොම්දෙෝස්ට් අදලවි කිරිදමන් රුපියල් ලේෂෙහය (රු. 

1,000,000/-) ේෙ, දගොඩනැගිලි හා බිම්කට්ටි අයදුම්ෙත් අදලවිදයන් රුපියල් ලේෂ ෙහය (රු.1,000,000/-) ේ ෙ අයක  

ගැනීමට අදප්ේෂා ක මි. 
 

දමදතේ කල් සභාවට බ ේව තිබූ කැළිකසළ දකොම්දෙෝස්ට් බවට ෙත්කිරීදම් කාර්යය අෙ වස  කිහිෙයකට දෙ   

ආ ම්භ කළ අත , දබොදහෝදෙනා එය එත ම් අවධානය දයොමු දනොකළ කාර්යයේ වුවෙ අෙ අෙ වනවිට ප්රදේශදේ 

දකොම්දෙෝස්ට් නිෂේාෙනදයන් කීර්තිමත් නාමයේ දිනාගැනිමට සමත් වී ඇති අත , සභාදේ ආොයම් උත්ොෙනයට ෙ 

රුකුලේ වී ඇති බව ෙ දම් දමොදහොදත් සඳහන් ක මි.  
 

ආොයම් ආධා  
 

වැටුප් ප්රතිපුර්ණ, මන්ත්රී දීමනා ප්රතිපූර්ණ, දේෙළ ණය දෙොලී ප්රතිපූර්ණ, ස්වයං රැකියා පුහුණු කිරීම් යන ශීර්ෂයන් ඔස්දසේ 

රුපියල් ෙසදකෝටි හතලිස්දෙලේෂ විසිහයෙහස් නවසියය (රු.104,226,900/-) ේ අයක  ගැනීමට බලාදෙොද ොත්තු 

දවමි. එය පුන ාවර්ථන ආොයදමන් 31.39% කි. ඒ අනුව වැටුප් ප්රතිපුර්ණ මගින් රුපියල් නවදකෝටි ෙනස්හත ලේෂ 

තිස්හත ෙහස (රු. 95,434,000/-) ේ ෙ, මන්ත්රී දීමනා ප්රතිපූර්ණ දලස රුපියල් හැත්තෑනවලේෂ විසිෙහස 

(රු.7,920,000/-) ේ ෙ, දේෙළ ණය දෙොලී ප්රතිපූර්ණ දලස රුපියල් හත්ලේෂ හැත්තෑෙහස් නවසියය (රු.770,900/-) ේ 

ෙ, ස්වයං රැකියා පුහුණු කිරීම මඟින් රුපියල් ලේෂය (රු.100,000/-) ේ ෙ 2019 වර්ෂදේදී අයක  ගැනීමට අදප්ේෂා 

ක මි.  

 

ප්රාේධන ආොයම් 
 

රුපියල් තිස්හත දකෝටි හැත්තෑලේෂ ෙහහත ෙහස් එකසියය (රු. 347,014,100/-) ක සමස්ථ ආොයදමන් ප්රාේධන 

ආොයම් දලස රුපියල් එේදකෝටි ෙනස්ලේෂ හත්ෙහස (රු.15,007,000/-) ේ එනම් සමස්ථ ආොයදමන් 4.32% ේ 

උෙයා ගැනීමට බලාදෙොද ොත්තු දවමි. රුපියල් එේදකෝටි ෙනස්ලේෂය (රු.15,000,000/-) ේ මූලධන ලැබීම් ප්රභවය 

යටදත් දේශීය ණය සංවර්ධන අ මුෙදලන් ලබාගැනීමට අෙ සැලසුම් ක  ඇත. 

 

දම් ආකා යට සභාව සතු ආොයම් වඩා කාර්යේෂම දලස 2019 වර්ෂදේදී දම් ඇස්තදම්න්තුව යටදත් අයක  ගැනීමට 

අදප්ේෂා ක න බව මම දම් ගරු සභාවට ෙැනුම් දෙමි. 
 

වියෙම් 
 

2019 වර්ෂදේදී සමස්ථ වියෙම රුපියල් තිස්හත දකෝටි හැත්තෑලේෂ ෙසෙහස් එකසියය (රු.347,010,100/-) කි. ඉන් 

රුපියල් විසිඅටදකෝටි ෙනසන්වලේෂ විසිඑේෙහස් එකසියය (රු.285,921,100/-) ේ පුන ාවර්ථන වියෙම් දලසෙ, 

රුපියල් හයදකෝටි ෙසලේෂ අසූනවෙහස (රු. 61,089,000/-ේ) ප්රාේධන වියෙම් දලසෙ, ගණන් බලා ඇත. එකී වියෙම 

වැටුප් හා දීමනා, ගමන් වියෙම්, සැෙයුම් හා උෙක ණ, ප්රාේධන වත්කම් අලුත්වැඩියාව, ප්රවාහන සම්බන්ධතා හා අවශයක 

දසේවා, දෙොලී හා ලාභාංශ, ආධා  මුෙල් ොයක මුෙල් හා සහනාධා , සහ විශ්රාම වැටුප් ප්රතිලාභ හා ොරිදතෝෂික යන 

ප්රාේධන වියෙම් හා දීර් කාලීන ණය ආෙසු දගවීම් වියෙම් ශිර්ෂ යටදත් වියෙම් ෙැරීමට බලාදෙොද ොත්තු දවමි.  

 

 

 



12 
 
වැටුප් හා දීමනා  
 

2019 වර්ෂදේදී වැටුප් හා දීමනා වශදයන් රුපියල් ෙහතුන්දකෝටි අනූෙන්ලේෂ අසූෙහස් එකසියය (රු.139,580,100/-) 

ක මුෙලේ වැය කිරීමට අදප්ේෂිතය. එය පුන ාවර්ථන වියෙදමන් 48.82% කි. දමයින් වැටුප් හා දේතන සඳහා රුපියල් 

අටදකෝටි හතලිස්දෙලේෂ හතලිස්නවෙහස් ෙන්සියය (රු.84,249,500/-) ේ ෙ, ජීවන වියෙම් දීමනා සඳහා රුපියල් 

තුන්දකෝටි ෙහසයලේෂ තිස්අටෙහස් හයසියය (රු.31,638,600/-) ේ ෙ, මන්ත්රී දීමනා දලස රුපියල් හැත්තෑනවලේෂ 

විසිෙහස (රු. 7,920,000/-) ේ වැය කිරීමට අදප්ේෂිතය. මීට අමත ව රුපියල් ලේෂ අනූහත (රු. 9,700,000/-)ේ 

අතිකාල හා නිවාඩු දින වැටුප් සඳහා දවන් ක  ඇත. දම් යටදත් දසෞඛය අංශය සඳහා 2018 වර්ෂදේදී දවන්කළ මුෙලට 

සාදප්ේෂව 74% කින් ෙ, මාර්ග අංශය සඳහා 2018 වසදර්දී දවන්කළ මුෙලට සාදප්ේෂව 87% කින් ෙ අතිකාල හා නිවාඩු 

දින වැටුප් 2019 වර්ෂදේදී වැඩික  ඇති බව ෙැනුම් දෙමි. 

 

ගමන් වියෙම්  
 

2019 වර්ෂය සෙහා වියෙම් ඇස්තදම්න්තු කිරීදම්දී ගමන් වියෙම් සඳහා රුපියල් ෙහහත්ලේෂ හැටහත ෙහස 

(රු.1,764,000) ේ ඇස්තදම්න්තු ක  ඇත. දේශිය හා විදේශිය ගමන් වියෙම් දවනුදවන් දම් මුෙල දවන් ක  ඇති අත  

එය පුන ාවර්ථන වියෙදමන් 0.62% කි.   

 

සැෙයුම් හා උෙක ණ  
 

2019 අයවැය මගින් සැෙයුම් හා උෙක ණ සෙහා රුපියල් දෙදකෝටි විසිහයලේෂ ෙන්ෙහස් දෙසීයය (රු.22,605,200/-) 

ේ දවන් ක  ඇති අත  එය පුන ාවර්ථන වියෙදමන් 7.91% කි. දමහි වියෙමින් ලිපි ද්රවය හා කාර්යාලයීය උෙක ණ 

සඳහා රුපියල් විසිතුන්ලේෂ විසිෙන්ෙහස (රු. 2,325,000/-) ක මුෙලේ දවන් ක  ඇත.  2019 වර්ෂදේදී ෙ දෙොදු 

උෙදයෝගිතා දසේවා යටදත් කාර්මික හා විදුලි භාණ්ඩ සඳහා රුපියල් තිස්හත්ලේෂ ෙනස්ෙහස (රු. 3,750,000/-)ේ 

දවන්කළ බව සතුටින් ෙැනුම් දෙමි. මීට අමත ව සුදුවැල්ල සහ මීදප් ආොහනාගා  සඳහා ගෑස් ලබාගැනීමට රුපියල් 

ලේෂ ෙහසය (රු. 1,600,000/-) ක මුෙලේ දවන්ක  ඇත. පුස්තකාල සඳහා පුවත්ෙත් සැෙයීම දවනුදවන් 2019 

වර්ෂදේදී රුපියල් ලේෂ ෙහ (රු.500,000/-) ේ දවන්ක  ඇත. දම් සියලු වියෙම් තුළින් අෙ මන්ත්රීවරුන්දේ සහ කාර්ය 

මණ්ඩලය යහෙත් මානසිකත්වයකින් ජනතා දසේවාවන් ඉටුකිරීමට හැකි ෙරිස යේ ඇති කිරීම ෙ එේ අ මුණේ බැේ 

සඳහන් කළ යුතුයි.  

 

ප්රාේධන වත්කම් අලුත්වැඩියා කිරීම.  
 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභා ඉතිහාසය තුල ජනතාවට දසේවා සෙයන අෙ ප්රාදේශීය සභා දේ දේෙල අලුත්වැඩියා කිරීමට වැඩිම 

මුෙල් ප්රමාණයේ දවන්ක  ඇත. දම් සියලු දවන්කිරීම් සිදුක න්දන් අෙ දම් උත්තරීත  සභාදේ අයිතිකරුවන් දනොව 

තාවකාලික භා කරුවන් ෙමණේ බව දහොඳින් වටහාදගනය. සභාව සතු වත්කම් එම මට්ටමින් ෙවත්වාදගන යාම සඳහා 

දමම දවන්කිරීම ඉවහල් වන බව මා සඳහන් ක මි.  
 

ප්රාේධන වත්කම් අලුත්වැඩියා කිරීම සඳහා පුන ාවර්ථන වියෙදමන් 16.19%ක ප්රතිශතයේ වැය කිරීමට එනම් රුපියල් 

හා දකෝටි හැටදෙලේෂ අසූනවෙහස (රු. 46,289,000/-) ක මුෙලේ වියෙම් කිරීමට අදප්ේෂිතය. දම් යටදත් සභාව සතු 

 ථවාහන යන්ත්ර සුත්ර හා දගොඩනැගිලි, මංමාවත්, ොලම්, දබෝේකු, ආොහනාගා  අලුත්වැඩියා කිරීමට බලාදෙොද ොත්තු 

දවමි. ඒ අනුව දෙොදු ෙරිොලනයට අොල ප්රාේධන වත්කම් අලුත්වැඩියාවට හා නඩත්තුව දවනුදවන් 2019 වර්ෂය සෙහා 

රුපියල් තිස්ෙන්ලේෂ ෙන්ෙහස (රු.3.505,000/-) ේ දවන් ක  ඇත. මං මාවත් ොලම් දබෝේකු අලුත්වැඩියා සඳහා 

2019 වර්ෂදේදී රුපියල් දකෝටි තුන (රු. 30,000,000/-) ක මුෙලේ දවන්ක  ඇත. ඉන් බල ප්රදේශදේ මං මාවත් ොලම් 
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දබෝේකු අලුත්වැඩියා කිරීමට බලාදෙොද ොත්තු දවමි. එදසේම 2018 වර්ෂදේ රුපියල් ලේෂ හත (රු. 700,000/-) ේ 

සුසාන භූමි හා ක්රිඩා භූමි නඩත්තුව සඳහා දවන් කළ මුෙල 2019 වර්ෂදේ දී රුපියල් ලේෂ ෙහලව (රු. 1,500,000/-) ේ 

ෙේවා වැඩික  ඇත. ඒ යටදත් දනළුවත්තුඩුව ක්රීඩාපිටිය ඇතුළුව ක්රීඩාපිටි නවික ණය කිරීමට අදප්ේෂා ක යි. 2018 

වර්ෂදේදී රුපියල් ලේෂ හය (රු. 600,000/- ) ේ පුස්තකාල හා ප්රජා දගොඩනැගිලි අලුත්වැඩියා කිරීම සඳහා වූ මුෙල 

2019 වසදර්දී රුපියල් ලේෂ ෙහලව (රු.1,500,000/-) ේ ෙේවා වැඩික  ඇත.   

 

දෙොලී හා ලාභාංශ  
 

2019 වර්ෂය සඳහා ප්රධාන කාර්යාල දගොඩනැගිල්දල් ණය දෙොලිය සඳහා රුපියල් හා ලේෂ අනූදෙෙහස (රු.492,000/-) 

ක මුෙලේ දවන් ක  ඇත.   

 

ආධා  මුෙල්, ොයක මුෙල් හා සහනාධා   
 

2019 වර්ෂදේදී පුන ාවර්ථන වියෙ මින් 5.88% ේ එනම් රුපියල් එේදකෝටි හැටහත්ලේෂ අනූඅටෙහස  

(රු.16,798,000/-) ක ආධා  මුෙල්, ොයක මුෙල් හා සහනාධා  වශදයන් දවන් ක මි. දම් යටදත් ප්රධාන වයාෙෘති 

හත ේ ක්රියාත්මකය. 

 

❖ වැසිකිලි ආධා   

2019 වර්ෂදේදී රුපියල් ලේෂ ෙහලව (රු. 1,500,000/-) ේ ලබාදීමට අදප්ේෂිතය. 

❖ දසවිලි තහඩු දබො දීම 

අඩු ආොයම්ලාභී ෙවුල් සඳහා 2019 වර්ෂදේදී රුපියල් ලේෂ තිහ (රු.3,000,000/-) ක දසවිලි තහඩු දබො 

දීමට අදප්ේෂිතය. 

❖ දෙ  ොසල් ෙරුවන්ට වියලි ආහා  ලබාදීම 

2019 වර්ෂදේදී දෙ  ොසල් ෙරුවන්ට වියලි ආහා  ලබාදීම සඳහා රුපියල් ලේෂ විස්ස (රු.2,000,000/-) 

ේ ලබාදීමට අදප්ේෂිතය. 

❖ ආගමික/සංස්කෘතික/අධයාෙනික/ප්රජා මණ්ඩල 

2019 වර්ෂදේදී ආගමික/සංස්කෘතික/අධයාෙනික/ප්රජා මණ්ඩල ආදී කටයුතු සඳහා රුපියල් ලේෂ විසිෙහ 

(රු.2,500,000/-) ේ  ලබාදීමට අදප්ේෂිතය. 

 

දමම වැඩසටහන් තුළින් දසෞඛය සම්ෙන්න හා නිද ෝගී පු වැසියන් පිරිසේ බිහිකිරීමත් මනා ෙරිස යේ තුළ කුඩා 

ෙරුවන්ට ජීවත්වීදම් මූලික අවශයතාවයන් සෙයාදීමට අෙ කැෙවුණු බව සිහිෙත් කළයුතුයි. එදසේම දමම අවශයතාවයන් 

දවනුදවන් ජලසම්ොෙන හා ජලාෙවාහන අමාතයාංශය, නිවාස හා දෙොදු ෙහසුකම් අමාතයාංශය යන අමාතයාංශවල 

සහාය ෙ ලබාගැනීමට අදප්ේෂා ක මි. 

 

විශ්රාම වැටුප් ප්රතිලාභ හා ොරිදතෝෂික   
 

2019 වර්ෂදේදී රුපියල් හැටෙන්ලේෂ විසිහත්ෙහස් එකසියය (රු. 6,527,100/-) ේ සභාදේ සියළු දසේවකයිදේවිශ්රාම 

වැටුප් ප්රතිලාභ, දසේවක අර්ථ සාධකප්රතිලාභ හා වැන්ෙඹූ අනත්ෙරු ොයක මුෙල් සඳහා දවන් ක  ඇත. එය සමස්ථ 

පුන ාවර්ථන වියෙදමන් 2.28% කි. දම් යටදත් විශ්රාම වැටුප් ොයක මුෙල් සඳහා රුපියල් ලේෂ තුන (රු.300,000/-) ක 

මුෙලේ ෙ දසේවක අර්ථ සාධක අ මුෙල සඳහා රුපියල් ෙනසහ්ත ලේෂ හැත්තෑහයෙහස් එකසියය (රු. 5,476,100/-) ේ ෙ, 

දමම සභාව මගින් වස  13 ක ෙමණ කාලයේ දනොදගවා ඇති සභා දසේවකයන්දේ විශ්රාම වැටුප් ොයක මුෙල රුපියල් 
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හතලිස් එේලේෂ විසිෙහස් තුන්සිය ෙනස්නවය (රු 4,120,359/-) ක මුෙල වාරික වශදයන් පියවීම සඳහා 2019 වසදර්දී ෙ 

රුපියල් හත්ලේෂ ෙනස් ෙහස (රු. 750,000/-) ක මුෙලේ දවන් ක  ඇත. 

ප්රාේධන වියෙම් 

 

2019 වර්ෂදේ සමස්ථ ප්රාේධන වියෙම රුපියල් හයදකෝටි ෙසලේෂ අසූනවෙහස (රු.61,089,000/-) ේ දේ. එය සමස්ථ 

වියෙදමන් 17.6% කි. 
 

සභාදේ වැඩ කටයුතු ශේතිමත් කිරීම සඳහා ේවිත්ව කාර්යය  ථ දෙකේ මිලදී ගැනීමට රුපියල් ලේෂ ෙනහ 

(රු.5,000,000/-) ේ ෙ සංවර්ධන කටයුතු කාර්යේෂමව ක දගන යාමට අවශය ෙහසුකම් සලසා ගැනීම සඳහා දවන්ක  

ඇත.  

 

ොදුේක උෙ කාර්යාලය ෙ ජනතාවදේ ආකර්ශනය දිනාගත් ෙරිොලන මධයස්ථානයේ බවට ෙත්කිරීම උදෙසා ඉතා අඩු 

ෙහසුකම් සහිත ෙැ ණි කාර්යාලය දවනුවට නව කාර්යාල දගොඩනැගිල්ලේ ඉදිකිරීමට මා අදප්ේෂා ක නවා. ඒ අනුව 

ොදුේක දවළඳ සංකීර්ණය හා කාර්යාලය ඉදිකිරීදම් මූලික වියෙම් සඳහා රුපියල් ලේෂ ෙහය (රු.1,000,000/-) ක 

මුෙලේ දවන්කිරීමට දයෝජනා ක නවා.  

 

දකොස්ගම ආයුර්දේෙ දගොඩනැගිල්ල දි ාෙත්ව ඇති බැවින් ආයුර්දේෙය සඳහා නව දගොඩනැගිල්ලේ ඉදිකිරීමට රුපියල් 

ලේෂ විසිෙහ (රු.2,500,000/-) ක මුෙලේ 209(1) වැය ශීර්ෂය යටදත් දවන් කිරීමටත් එම වැය ශීර්ෂය යටදත්ම 

හංවැල්ල නග යට මහත් අඩුොඩුවේව ෙවතින දෙොදු වැසිකිළියේ ඉදිකිරීමට රුපියල් ලේෂ හතලිහ (රු.4,000,000/-) ක 

මුෙලේ දවන් කිරීමට මා දයෝජනා ක නවා.  

 

2019 වර්ෂදේදී ෙ මං මාවත් ඉදිකිරිම සඳහා සභා අ මුෙලින් රුපියල් දකෝටිය (රු.10,000,000/-) ේ දවන් ක මි. මීට 

අමත ව ෙළාත් සභා, විමධයගත හා ෙළාත් සභා අමාතයාංශ ප්රතිොෙන යටදත් 2018 වර්ෂදේ දනොවැම්බර් මාසය ෙේවා 

2018 වර්ෂය දවනුදවන් රුපියල් එේදකෝටි ෙහදලොස් ලේෂ හැත්තෑෙහස් හා සිය හතලිහ (රු.11,570,440/-) ක 

ප්රතිොෙන මුෙලේ ලැබී ඇති අත  2019 වර්ෂදේදී ෙ සැලකිය යුතු මුෙලේ අෙ බලප්රදේශදේ සංවර්ධන කටයුතු දවනුදවන් 

ලැදබනු ඇතැයි මාදේ අදප්ේෂාවයි. ඒ සඳහා ගරු මන්ත්රී මණ්ඩලය දවදහස වී තම ප්රදේශය දවනුදවන් ප්රතිොෙන 

දගන්වා ගැනීමට කටයුතු ක නු ඇතැයි මම විශ්වාස ක මි.   

 

2011 වසදර්දී මා සභාෙතිව යා දලස ෙත්වූ අවස්ථාදේ ප්රාදේශීය සභාව දවත ශේතිමත් වැඩ ඒකක නිර්මාණය කිරීමට 

උත්සුක විය. ඒ අනුව සභාදේ මානව සම්ෙත දමන්ම වැඩ ඒකක සඳහා අවශය තාේෂණික දමවලම් දගොඩනගමින් නියමු 

සෘජු ශ්රම ඒකකයේ ස්ථාපිත ක න ලදි. වයාෙෘති කිහිෙයේ සාර්ථකව ක්රියාත්මක ක න ලදි. නමුත් කාලයාදේ ඇවෑදමන් 

අෙ වනවිට එම වැඩ ඒකකවල ශේතිමත්භාවය හීන වී ඇත.  

 

ඉදිරි වස  තුළ සභාවට ශේතියේ එේකළ හැකි නව වැඩ ඒකකයේ ඇති කිරීමට මා අදප්ේෂා ක නවා. මානව සම්ෙත 

දමන්ම තාේෂණික දමවලම් වලින් පිරුණු යුගයට සරිලන වැඩ ඒකක නිර්මාණය කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන ෙහය (රු. 

10,000,000/-) ක මුෙලේ දවන් ක නවා. ශේතිමත් වැඩ ඒකකයේ නිර්මාණය කිරීම තුළින් පුේගලික අංශයට ෙ 

ත ඟකාරීත්වයේ ලබාදීම මඟින් පුේගලික දකොන්ත්රාත්කරුවන්දේ ගුණාත්මකභාවය ස්වයංක්රීයව ඉහළ යන බව ඔබ ෙ 

පිළිගන්නවා ඇත. දමම වැඩ ඒකකය සාර්ථක ක  ගැනීම සඳහා ගරු මන්ත්රීවරුන් වන ඔබදේෙ  නි න්ත  දසොයා බැලීම 

ෙ දබදහවින් ඉවහල් වන බව මා ෙැඩිදලස විශ්වාස ක මි.  
 

2019 වස  සඳහා සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව ෙස වැෙෑරුම් සංවර්ධන ප්රදේශයේ සඳහා ඉදිරියට දගනයාදම් සැලසුම් ඔබ 

හමුදේ තබා ඇත. දම් සියල්දල් අවසාන අ මුණ වන්දන් අෙ බලප්රදේශදේ සෑම ජන දකොටසේම ඉලේක ක ගනිමින් 
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සෑම ත ාති මකම පු වැසියන් ඉලේක ක  ගනිමින් සාර්ථකව සිදු කිරීමට අෙ කටයුතු කළ යුතුයි.  ටේ දලස ෙ යුතුකම් 

ඉටු ක න පු වැසියන් දසේ ආත්ම තෘප්තියේ ලැබිය හැකි වන්දන් දම් දමොදහොදත් අෙ සතුවන වගකීම් මැනවින් ඉටු 

කිරීදමනි. අෙ දින ඉදිරිෙත් කළ දමම ෙස වැෙෑරුම් දයෝජනා සහ සංවර්ධන ප්රදේශයන්ට සීමා දනොවී  දට් දර්ඛීය 

අමාතයාංශ දෙොර්තදම්න්තුදේ හා අදනකුත් ආයතන දමන්ම බස්නාහි  ෙළාත් සභාව යටදත් ඇති ආයතනවල සහාය 

ලබාගනිමින් දමම ඉලේක ජය ගැනීමට ඇෙ කැෙ විය යුතුය.  
 

එදසේම පුේගලික අංශදේ ආයතන ලාභ දනොලබන ෙ මාර්ථදයන් ක්රියාත්මක වන සංවිධාන ෙ අෙදේ දමම ක්රියාවලියට 

හවුල්කරුවන් දලස එේක  ගැනීමට ෙ අෙ අවධානය දයොමු කළ යුතුය. එවිට සීතාවක ජනතාවදේ ජන ජීවිතය වඩා 

යහෙත් කිරීදම් අවසාන ඉලේකය සාේෂාත් ක  ගැනීමට අෙට හැකිවනු ඇත.  
 

ඒ සඳහා එේවන දලස ඔබ සියලුදෙනාටම දම් දමොදහොදත් ආ ාධනා ක මි.  
 

අවසාන වශදයන් සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව අදප් ගමනට දිරිදෙන අතිගරු ජනාධිෙති ධමත්රීොල සිරිදසේන 

ජනාධිෙතිතුමාට ෙ, ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජන ජදේ ෙස්වන විධායක ජනාධිෙති මහින්ෙ  ාජෙේෂ මැතිතුමන්ට 

ෙ අදප් ස්තූතිය පුෙ කළ යුතුයි.  

 

එදසේම මහජන එේසත් දෙ මුණු නායක ගරු දිදන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා, ජාතික නිෙහස් දෙ මුදණ් නායක විමල් 

වී වංශ මැතිතුමා, පිවිතුරු දහළ උරුමදේ නායක උෙය ගම්මන්පිල මැතිතුමා, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා, ගරු 

ගාමිණී දලොකුදේ මැතිතුමා ඇතුළු දකොළඹ දිස්ත්රිේකදේ නායකයන් හට මාදේ ස්තූතිය පුෙ ක මි.  
 

එදසේම බස්නාහි  ෙළාත් ප්රධාන අමාතය ගරු ඉසු  දේවප්රිය මැතිතුමා ෙ දම් දමොදහොදත් කෘතදේදීව සිහිෙත් ක මි.  
 

අදප් ප්රදේශදේ ජනතාව සමඟ සමීෙව කටයුතු ක න අෙ සභාදේ කටයුතු වලට නි න්ත දයන් සහාය ලබාදෙන හිටපු 

අමාතය ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මැතිතුමා, බස්නාහි  ෙළාත් සභා මන්ත්රීවරුන් වන මදහේෂ් අල්දම්ො මැතිතුමා, සුමිත් 

දසොයිසා මැතිතුමා, දලනාඩ් කරුණා ත්න මැතිතුමාට ස්තූතිය ෙල කිරීමට ෙ දමය අවස්ථාවේ ක  ගන්නවා.  
 

එදසේම අයවැය දකටුම්ෙත සැකසීදම්දී කාර්යමණ්ඩලය ලබාදුන් සහදයෝගය ස්තූති පූර්වකව සිහිෙත් ක න අත  

විදශේෂදයන්ම සභාදේ දල්කම් දේ.ඒ. චන්ෙන ෙේමසිරි මහතා, ගිණුම් කළමනාක ණ සහකා  එස්.ඩී. සිද ෝෂණී 

මහත්මිය, ප්රධාන කළමනාක ණ සහකා  දේ.ඩී. සන්ධයා මාලනී මහත්මිය ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය ලබාදුන් සහදයෝගය 

ෙ ස්තූති පූර්වකව සිහිෙත් ක මි. 
 

එදමන්ම අෙ සභාදේ කටයුතු සඳහා අෙ හා සම්බන්ධව කටයුතු ක න සීතාවක ප්රාදේශීය දල්කම් දේ.එස්. දිල්හානි 

මහත්මිය ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයටත් ොදුේක ප්රාදේශීය දල්කම් එච්.එම්. නන්ෙදසේන මහතා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයටත්, 

ප්රදේශදේ සියලු ආයතන ප්රධානීන්ට හා කාර්ය මණ්ඩලයන්ටත් මාදේ ස්තූතිය ප්රකාශ ක  සිටිනවා. 

 

මහජන නිදයෝජිතයන්  හිතව වස  තුනේ ගමන් කළ අෙ ප්රාදේශීය සභාව යළිත් ජනතාවදේ නිදයෝජිතයන් සහිතව 

ආයතනයේ දලස ඉදිරිෙත් ක න දමම මංගල අයවැය දල්ඛනය වඩා සාධනීය දලස ජනතාව අත ට දගනයාමට ඔබට 

ආ ාධනා ක මින් දමම අයවැය දල්ඛනය සඳහා සහාය ලබාදෙන දලස ෙේෂ විෙේෂ ඔබ සියලුදෙනාදගන් ඉල්ලා 

සිටිමින් සීතාවක ජනතාවට ෙැහැබ  දහට දිනයේ ප්රාර්ථනා ක මින් මාදේ අයවැය ප්රකාශය ඉදිරිෙත් කිරීම අවසන් 

ක නවා.  

ස්තූතියි. 

ඔබ සැමට සුභ අනාගතයේ. 

දතරුවන් ස ණයි !  

 



16 
 
ගරු සභාෙතිතුමා 

දමම අයවැය දල්ඛනය සම්බන්ධව ගරු මන්ත්රිතුමන්ලාට මන්ත්රිතුමියන්ලාට අෙහස් ඉදිරිෙත් ක න්න පුළුවන්. ඒ සෙහා 

අවස්ථාව ලබලා දෙනවා. 

දමම අයවැය දයෝජනාව සම්බන්ධදයන් ෙහත නම් සෙහන් ගරු මන්ත්රිතුමා විසින් අෙහස් ඉදිරිෙත් ක න ලදී.  

 

01. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා 

  

දෙ.ව.11.40 ට දත් ොනය සඳහා සභාදේ වැඩ කටයුතු අත්හිටුවන ලදී. 

ෙ.ව. 11.55 ට නැවතත් සභාදේ වැඩ කටයුතු ආ ම්භ ක න ලදී. 

ගරු සභාෙතිතුමා 

 

දත් විදේකදයන් ෙසුව අයවැය විවාෙය ආ ම්භ ක න්න පුළුවන්. ගරු මන්ත්රීතුමන්ලාට පුළුවන් අෙහස් ඉදිරිෙත් ක න්න.  

 

දත් විදේකදයන් ෙසුව දමම අයවැය දයෝජනාව සම්බන්ධදයන් ෙහත නම් සෙහන් ගරු මන්ත්රිවරුන් විසින් අෙහස් 

ඉදිරිෙත් ක න ලදී.  

02. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී චන්ෙන සූරියආ ච්චි මැතිතුමා 

03. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඉන්ද්රානි දසදනදහලතා ෙේමසීලි මැතිතුමිය 

04. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී පී.ඒ. ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා 

05. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ශෂිණි ශ්රීමාලි දහට්ටිආ ච්චි මැතිතුමිය 

06. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී චන්ෙන මුදුන්දකොටුව මැතිතුමා 
 
 

 

ෙ.ව. 1.50 ට දිවා විදේකය සෙහා සභාදේ කටයුතු අත්හිටුවන ලදී. 
ෙ.ව. 2.20 ට නැවතත් සභාදේ වැඩ කටයුතු ආ ම්භ ක න ලදී. 

ගරු සභාෙතිතුමා 

 

දිවා විදේකදයන් ෙසුව අයවැය විවාෙය ආ ම්භ ක න්න පුළුවන්. ගරු මන්ත්රීතුමන්ලාට පුළුවන් අෙහස් ඉදිරිෙත් ක න්න.  

 

දිවා විදේකදයන් ෙසුව දමම අයවැය දයෝජනාව සම්බන්ධදයන් ෙහත නම් සෙහන් ගරු මන්ත්රිවරුන් විසින් අෙහස් 

ඉදිරිෙත් ක න ලදී. 

07.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සමන්ත උෙය කුමා  ගමදේ මැතිතුමා 

08.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ඩී.ප්රියන්ත අරුණ කුමාර් ගුණ ත්න මැතිතුමා 

09.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගමදේ චන්ද්රසිරි මැතිතුමා 

10.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ලියනදේ චන්ෙන කුමා  මැතිතුමා 

11.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගයාන් දුමින්ෙ මැතිතුමා 

12. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ෙනුෂ්කි ප්රභානි අල්දම්ො මැතිතුමිය 

13.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි එස්.ඒ දප්රේම ත්න මැතිතුමා 

14.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා 

15.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ඥාණ ප්රකාසම් ෆැන්සිස් මැතිතුමා 

16.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගීතාමනී ස්වර්ණලතා මැතිතුමිය 

17.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි එස්. චන්ද්රකුමාර් මැතිතුමා 

18.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි නන්ෙ කුමා සිංහ මැතිතුමා 

19.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සාගරිකා කුමාරි රූෙසිංහ මැතිතුමිය. 

20.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි අදශෝක වැලිකල මැතිතුමා. 

21.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි උපුල් මදනෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමා 

22.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි විමල් ප්රසන්න මැතිතුමා 
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23.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි උපුල් ජිදන්න්ද්ර මැතිතුමා 

24.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි අදයෝම මධු ප්රසාේ දේවදේ මැතිතුමා 

25.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි නිමල් යසසිරි කළුෙහන මැතිතුමා 

26.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ඔල්ගා අතුදකෝ ල මැතිතුමිය 

27.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි දම්රි මාග්රට් මැතිතුමිය 

28.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී චින්තක දේවින්ෙ සම වී  මැතිතුමා 

29.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී වරුණ දිලිප් කුමා  මැතිතුමා 

30.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී මාලනී චන්ද්රලතා මැතිතුමිය 

31.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී බී. සනී දහේටර් පීරිස් මැතිතුමා 

32.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී දකෝකිල සම්ෙත් වර්ණසිරි මැතිතුමා 

33.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී කුමුදුනී ජයවර්ධන මැතිතුමිය 

34.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ජයන්ත  ණවක මැතිතුමා 

35.ගරු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා 

36.ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි උපුල් ප්රසන්න මැතිතුමා 
 

ගරු  සභාෙතිතුමා 
 

අයවැය දල්ඛනයට දබදීමේ ඉල්ලනවාෙ. දබදිමේ අවශයයයි කියලා විෙේෂ නායකතුමා කියනවා.  

2019 අයවැය දයෝජනාව සම්බන්ධව දබදීමේ ෙවතින දහයින් ගරු සභාෙතිතුමා විසින් ඡන්ෙ විමසීමේ සිදු ක න ලදී.  

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

02. ගරු උෙ සභාෙති එස්.ඩී.මංජුල ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්ෙය ප්රකාශ ක න ලදී. 

03. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී චන්ෙන මුදුන්දකොටුව මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්ෙය ප්රකාශ ක න ලදී. 

04. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී දේ.ඒ.විමල් ප්රසන්න මැතිතුමා දයෝජනාවට ෙේෂව ඡන්ෙය ප්රකාශ ක න ලදී. 

05. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එම්.ඒ.දම්රි මාග්රට් මැතිතුමිය දයෝජනාව ට විෙේෂව ඡන්ෙය ප්රකාශ ක න ලදී. 

06. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එම්.ආර් .ගයාන් දුමින්ෙ  මැතිතුමා දයෝජනාවට විෙේෂව ඡන්ෙය ප්රකාශ ක න ලදී. 

07. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ලියනදේ චන්ෙන කුමා  මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්ෙය ප්රකාශ ක න ලදී. 

08. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී යසරු දෙවන්මිණ  ාජෙේෂ මැතිතුමා ඒ අවස්ථාදේ සභා ගර්භදේ දනොසිටින ලදී.  

09. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ජයන්ත  ණවක මැතිතුමා දයෝජනාවට විෙේෂව ඡන්ෙය ප්රකාශ ක න ලදී. 

10. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඩබ්.ඒ.මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා දයෝජනාවට විෙේෂව ඡන්ෙය ප්රකාශ ක න ලදී. 

11. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඔල්ගා අතුදකෝ ල මැතිතුමිය දයෝජනාවට විෙේෂව ඡන්ෙය ප්රකාශ ක න ලදී. 

12. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එස්.ඒ  .දප්රේම ත්න මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්ෙය ප්රකාශ ක න ලදී. 

13. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සමන්ත උෙය කුමා  ගමදේ මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්ෙය ප්රකාශ ක න ලදී. 

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

15. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඩී .දකෝකිල සම්ෙත් වර්ණසිරි මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්ෙය ප්රකාශ ක න ලදී. 

16. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එල්.නන්ෙ කුමා සිංහ මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්ෙය ප්රකාශ ක න ලදී. 

17. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී උපුල් මදනෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමා ෙේෂව ඡන්ෙය ප්රකාශ ක න ලදී. 

18. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ප්රියන්ත අරුණ කුමාර් ගුණ ත්න මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්ෙය ප්රකාශ ක න ලදී. 

19. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී උපුල් ජිදන්න්ද්ර කුලතිලක මැතිතුමා  දයෝජනාවට විෙේෂව ඡන්ෙය ප්රකාශ ක න ලදී. 

20. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා දයෝජනාවට විෙේෂව ඡන්ෙය ප්රකාශ ක න ලදී. 

21. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඩබ්.ඒ.ඩී .ගීතාමනි ස්වර්ණලතා මැතිතුමිය දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්ෙය ප්රකාශ ක න ලදී. 

22. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ෙනුෂ්කි ප්රභානි අල්දම්ො මැතිතුමිය දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්ෙය ප්රකාශ ක න ලදී. 

23. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඒ .සුසන්ත මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්ෙය ප්රකාශ ක න ලදී. 

24. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එම්.ඩී. සමන්ත කුමා  මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්ෙය ප්රකාශ ක න ලදී. 

25. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එච් .වරුණ දිලිප් කුමා  මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්ෙය ප්රකාශ ක න ලදී. 

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

27. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඩබ්.ඩී .චින්තක දේවින්ෙ සම වී  මැතිතුමා ෙේෂව ඡන්ෙය ප්රකාශ ක න ලදී. 

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

29. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ගමදේ චන්ද්රසිරි මැතිතුමා දයෝජනාවට ෙේෂව ඡන්ෙය ප්රකාශ ක න ලදී. 

30. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී අදයෝම මධු ප්රසාේ දේවදේ මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්ෙය ප්රකාශ ක න ලදී. 

31. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඩබ් .අදසෝක වැලිකල මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙේෂව ඡන්ෙය ප්රකාශ ක න ලදී. 

32. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එස්. චන්ද්රකුමාර් මැතිතුමා දයෝජනාව ට විෙේෂව ඡන්ෙය ප්රකාශ ක න ලදී. 

33. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ජී.කුමුදිණි ජයවර්ධන මැතිතුමිය දයෝජනාවට විෙේෂව ඡන්ෙය ප්රකාශ ක න ලදී. 

34. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ශෂිණි ශ්රිමාලි දහට්ටිආ ච්චි මැතිතුමිය දයෝජනාවට විෙේෂව ඡන්ෙය ප්රකාශ ක න ලදී. 
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35. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඊ.ජී.ඩී.ඉන්ද්රානි දසදනදහලතා ෙේමසීලි මැතිතුමිය දයෝජනාවට විෙේෂව ඡන්ෙය ප්රකාශ ක න 

ලදී. 

36. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එම්.ඩී .මාලනී චන්ද්රලතා මැතිතුමිය දයෝජනාවට විෙේෂව ඡන්ෙය ප්රකාශ ක න ලදී. 

37. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ආර්.ඒ.ඩි.සාගරිකා රූෙසිංහ මැතිතුමිය ඒ අවස්ථාදේ සභා ගර්භදේ දනොසිටින ලදී. 

38. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඥාණ ප්රකාසම් ෆැන්සිස් මැතිතුමා දයෝජනාවට ෙේෂව ඡන්ෙය ප්රකාශ ක න ලදී. 

39. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එස් .චන්ෙන සූරියආ ච්චි මැතිතුමා දයෝජනාව ට විෙේෂව ඡන්ෙය ප්රකාශ ක න ලදී. 

40. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එච්.එස්.සුනිල්  ණසිංහ මැතිතුමා දයෝජනාව ට විෙේෂව ඡන්ෙය ප්රකාශ ක න ලදී. 

41. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සමන්ති චන්ද්රිකා ෙමයන්ති මැතිතුමිය දයෝජනාව ට විෙේෂව ඡන්ෙය ප්රකාශ ක න ලදී. 

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

 

දයෝජනාවට ෙේෂව ඡන්ෙය ලබා දුන් ගරු මන්ත්රිවරු    25 

දයෝජනාවට විේෂව ඡන්ෙය ලබා දුන් ගරු මන්ත්රිවරු   15 

දයෝජනාවට ඡන්ෙය ලබා දීදමන් වැළකී සිටි ගරු මන්ත්රිවරු  - 

ඡන්ෙය විමසන අවස්ථාදේදී සභා ගර්භදේ දනොසිටි ගරු මන්ත්රිවරුන්            02 
 

ගරු සභාෙතිතුමා 

ඒ අනුව මා විසින් 2019 වර්ෂය සෙහා ඉදිරිෙත් ක න ලෙ අයවැය දල්ඛනය බහුත  ඡන්ෙදයන් සම්මත වු බව ප්රකාශ 

ක නවා. 

ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි විමල් ප්රසන්න 

මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ 2019 වර්ෂයට අොල අයවැය දල්ඛනය බහුත  

ඡන්ෙදයන් සභා සම්මත විය. 
 

ගරු සභාෙතිතුමා 
 

 

අෙ දින විදශේෂ සභාවට සහභාගී වුණු ගරු උෙ සභාෙතිතුමා ඇතුළු ගරු මන්ත්රීතුමන්ලාටත් ස්තුතියත් දගෞ වයත් දම් 

අවස්ථාදේ පුෙ ක නවා. ඒ වදේම දල්කම්තුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයටත්, ජනමාධය මහත්වරුන්ටත් අදප් 

දගෞ වයත් ස්තූතියත් පුෙක නවා. සහභාගි වු සියළුදෙනාටම ස්තුතිය පුෙ ක මින් අෙ දින විදශේෂ සභාදේ වැඩ කටයුතු 

අවසන් ක නවා. දබොදහොම ස්තූතියි. හැමදෙනාටම සුභ  ාත්රියේ ප්රාර්ථනා ක නවා.  
 

විදශේෂ සභාදේ වැඩ කටයුතු ෙ.ව. 8.30  ට නිමාවට ෙත්විය. 

 

 

දේ.ඒ. චන්ෙන ෙේමසිරි, 

දල්කම්, 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව, 

හංවැල්ල. 

 

2018.12.07 වන දින  

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව, 

හංවැල්ල. 
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උෙ දල්ඛනය 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා 
 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, ඔබතුමා දම් හයවන මන්ත්රී මණ්ඩලදේ මංගල අයවැය අෙ සභාවට ඉදිරිෙත් කළා. අපි ඔබතුමාට 

ස්තූතිවන්ත දවනවා දබොදහොම දහොඳින් අයවැයේ නිර්මාණය ක ලා දවනොට වඩා පුංචි දවනසේ තිදයනවා. හැබැයි 

එකම කරුණ දෙතුන් ො ේ කියනවා. එකම මුෙලත් දෙතුන්ො  කිේවා. සමහ  මන්ත්රීවරුන්ට හිදතන්නත් පුළුවන් 

දගොඩේ තැන් වල සල්ලි දවන් දවලා තිදයනවා කියලාත්. දකොදහොම වුණත් මට ඔබතුමාදේ අයවැය ගැන ෙහුගිය ෙවස් 

කිහිෙයේ අධයයනය කළාම මට නම් ඒදේ දලොකු දවනසේ දත්රුදණ් නැහැ. දවනොට ඔබතුමාදේ අයවැය කථාදේ 

ආොයම් වියෙම් ටික ඉස්ස හට ොලා අෙ ඒ කථාව පිටිෙස්සට ොලා අ  කියපු කරුණු ටිකම ආෙහු දෙොඩ්ඩේ 

සාහිතයයදයන් වර්ණනා ක ලා විස්ත  කිරීමේ වදේ තමයි මට නම් දප්න්දන්. දම් සමස්ත 2019 අයවැදේ ආොයම 

බලාදෙොද ොත්තු දවනවා රු. මිලියන 347 ේ. දම්දක පුන ාවර්තන වියෙම් මිලියන 286 යි. ප්රාේධන වියෙම් මිලියන 61 

යි. එතදකොට 2018 අයවැදේ දම් අයවැය ඔබතුමා හැදුදේ නැතත් ඒ අයවැදේ සමස්ත අොයම මිලියන 270 යි. ඒදකන් 

පුන ාවර්තන වියෙම් මිලියන 240 යි. ප්රාේධන වියෙම් මිලියන 30 යි. දම් අනුව 2019 වර්ෂදේ අයවැය දල්ඛනදේ 

ආොයම 2018 ට වඩා මිලියන 76 ේ වැඩිපු  දහොයා ගන්න ඔබතුමා සැලසුම් ක ලා තිදයනවා. ඔබතුමා දලොකූ සු ංගනා 

කථාවේ කිේවා. විශාල වියෙම් ප්රමාණයේ කිේවා ඒවා ඔේදකොම ෙ ණ වියෙම් එදහම්මම තමයි ලස්සන ක ලා කියලා 

තිදයනවා. පුංචි ගාණේ රුපියල් ලේෂ 2 ේ 3 ේ සමහ  ඒවාදේ වැඩිදවලා තිදයනවා. ඒක දහොඳට කල්ෙනා ක ලා 

කථා ක න්නට ඕදන. හැබැයි දම් මිලියන 76 ඔබතුමා දකොදහොමෙ දහොයන්දන් කියන එක දම්දක කියලා නැහැ, 

හරියට කියන්දන් නැහැ. දම් කථාදේ දකොදහේවත් ඒක කියලා නැහැ. ආොයම් වර්ධනය ක ගන්න මිලියන 76 

දහොයන්දන් දකොදහොමෙ කියලා එක තැනකවත් මට ඇහුදණ් නැහැ කියනවා. දම් 76 දහොයන්දන් දමදහමයි. උසාවි ෙඩ 

වලින් මිලියන 2 ේ දහොයා ගන්න සැලසුම් ක ලා තිදයනවා. මුේෙ  ගාස්තු වලින් දහොයාගන්න බලාදෙොද ොත්තු දවනවා 

මිලියන 57ේ. ඒ ආොයම් ශීර්ෂ බැලුවාම දම් උසාවි ෙඩ ගිය අවුරුේදේ මිලියන 13 යි. දම් අවුරුේදේ මිලියන 15 ේ 

දහොයා ගන්න බලාදෙොද ොත්තු දවනවා. ඒ වදේම මුේෙ  ගාස්තු ගිය අවුරුේදේ මිලියන 73 ේ තිබිලා දම් අවුරුේදේ 

මිලියන 130 ේ. 73, 130 ේ විදියට දහොයාගන්න දම්දක සැලසුම් හෙලා තිදයනවා. ඒ වදේම තව මිලියන 15 ේ ණයට 

ගන්න කථා ක ලා තිදයනවා. එතදකොට ඒ ඔේදකෝදේම එකතුව මිලියන 74 යි. ඒ අනුව ඒ විදියට තමයි ඔබතුමා දම් 

මිලියන 76 දහොයාගන්න කටයුතු ක ලා තිදයන්දන්. දම් සියලු දේවල් දම් මිලියන 74 ම එකේවත් ආොයම් උත්ොෙක 

වයාෙෘතියේ නැහැ දම් සභාදේ. අපි දම් සභාදේ සභාෙතිවරු ගැන හැමොම කථා ක නවා. සභාෙති වුණාම සභාදේ 

ආොයම් උත්ොෙනය ක න්න කියනවා. තිදයන වියෙම වියෙම් ක න්න විත ේ දනදමයි ජනතාව පීඩිත ෙංතියට 

ෙත්ක න්දන නැතුව ආොයම් උෙයලා ෙේෂ සභාෙතිව දයේ හැටියට නිර්මාණශීලි සභාෙතිව දයේ හැටියට දම් ආොයම් 

වියෙම් ක න්න තමයි සභාෙතිව දයේ තනි ආයතනයේ හැටියට ඒ වදේම ආොයම් උෙෙවලා ජනතාවට වියෙම් ක න්න 

පුළුවන් හැටියට තමයි මම ෙන්න විදියට සභාවල් ක න්න කියලා තිදයන්දන්. එදහම හිටපු සභාෙතිවරු ඉන්නවා. ඉඳලා 

තිදයනවා. ෙහුගිය කාදල් අපි කවුරු කිේවත්  වීන්ද්ර ජයසිංහ සභාෙතිතුමාදේ කාදල් අ  බැංකු දගොඩනැගිල්ල හෙලා 

බැංකුවට දීලා මාදසට රු. 70,000 ගාදණ් 840,000/- ේ දම් සභාවට ඒ කාදල් දහොයලා තිදයනවා. ඒ වදේම 

කළුඅේගල සුෙර්මාකට් එකේ හෙලා දම් සභාවට සල්ලි දහොයලා දීලා තිදයනවා. හැබැයි දම් සභාෙතිතුමා දම් සභාදේ 

අවුරුදු 05 ේ දම් ෙස්දවනි අවුරුේෙ දම් දවනකන් ඔබතුමා ක පු එක ආොයම් උත්ොෙක මාර්ගයේ කියන්න ඔබතුමාදේ 

අවුරුදු 4 ක කාලසීමාව තුළ. කිසිවේ නැහැ. ඔබතුමා සෑදහන උත්සාහයේ ගත්තා ොදුේදකයි හංවැල්දලයි  ථ ගාල් 

දෙකේ හෙලා ඒදකන්වත් කීයේ හරි දහොයාගන්න. අෙ ඒකත් අසාර්ථකයි කියලා තමයි අපිට ෙහුගිය කාදල් දෙනුදණ්. 

මම ෙකින විදියට දම්දක සතෙහක ආොයම් උත්ොෙක වයාෙෘතියේ නැහැ. සියල්ල බලාදෙොද ොත්තු දවනවා දුන්දනොත් 
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කන්නම් අපි දුන්දනොත් දබෙන්නම්. එතදකොට දම් උසාවි ෙඩ කියන්දන් දමොකේෙ වැ දි ක හල්ලා වදේ වැඩේ. 

අවසාන අ මුණ වැ දි ක හල්ලා. මුේෙ  ගාස්තු කියන්දන් කවුරුහරි ඉඩම් විේදකොත් සල්ලි හම්බ දවයි. දේශීය ණය 

සංවර්ධන අ මුෙලින් රුපියල් මිලියන 15 ේ ගන්න සැලසුම් ක ලා තිදයනවා. මම ෙන්දන් නැහැ. දමොකේෙ කා ණාවේ 

කියනවා මම ෙැේකා. දමච්ච යි දවන මුකුත් නැහැ දම්දක. දම්ක ලස්සනට වර්ණනා ක ලා තිදයනවා. දවන මුකුත් 

දම්දක නැහැ. අපි හැමොම කිේවා සභාව ආොයම් උත්ොෙන කටයුතු ක න්න කියලා. ඔබතුමා එදහම දෙයේ කදළේ 

නැහැ දම් සභා කාල සීමාව තුළ. ඒ වදේම ඔබතුමාදේ මා ළඟ තිදයනවා ඔබතුමා 2014 ක පු අයවැය කථාව. මම හරි 

අමාරුදවන් දහොයාගත්දත්. දම් 2014 අයවැය කථාදේ ඔබතුමා දයෝජනා ක නවා මීට දෙොඩ්ඩේ දවනස් විදියට 

කියනවා ආොයම් උත්ොෙනය ක න්න ඔබතුමා ගත්ත වයෘෙෘති. සුවිදශේෂී වයාෙෘතියේ දලස අෙ ආ ම්භ ක නවා හල්දප් 

ඒ.එස්.පී. ගෘප් ආයතනය විසින් සභාවට දවන්ක  ඇති අේක  05 ක භූමිදේ කෘෂි දගොවිෙලේ. ෙැන් ඒ ඉඩදම් දගඩි 

හැදිලා අපි විකුණනවා. ඒ සඳහා මුෙල් දවන්ක ලා තිදයනවා. අන්න ආොයම් උත්ොෙනය. ඒ වදේම 2014 වර්ෂදේ සුදුසු 

ස්ථානයේ දතෝ ාදගන දකොම්දෙෝස්ට් වයාෙෘතිය පුළුල් ක  කසල කළමනාක ණය විධිමත් ක න්න සැලසුම් සකස් 

ක ලා තිදයනවා. ඒවා ක ලා නැහැ, ඒ වදේම ආොයම් වලට අමත ව තව දයෝජනා ක ලා තිදයනවා ොදුේක වතු 

යාදයන් අේක  1 ½ ක භූමියේ දේ ගල ප්රදේශදේ ක්රීඩාපිටියේ, දකොස්ගම ඩැනී විදජ්සුන්ෙ  ක්රීඩාංගනදේ  ථ ගාලේ 

ෙැවති යුගය නිමා ක  දම් ආොයම් වලට වඩා දවනත් දයෝජනා. ක්රීඩාවට උචිත අයුරින් වැටේ සකස් ක  සංවර්ධන 

ක න්න. දම් ඔබතුමාදේ 2014 අයවැය කථාව. දම් දයෝජනාව ඔබතුමාදේ මිත්ර මන්ත්රීව දයේ ෙහුගිය කාලදේ ොනවා. 

හැබැයි දම් අයවැදේ සතෙහේ ඒ දවනුදවන් දවන්ක ලා නැහැ. ඩැනී විදජ්සුන්ෙ  ක්රීඩාපිටිය අෙටත්  ථගාලේ. ඒ 

වදේම බලෙත්ර ගාස්තු 2014 අයවැදේ මුෙලින් ොදුේක නග දේ ඉදිකිරීමට දයෝජිත ොදුේක  ථ ගාදලන් හා හංවැල්ල 

නග දේ  ථ වාහන ගාල් කිරීම මඟින් 400,500/- ේ ඒ වදේම ොදුේක ෙැ ණි සතිදෙොල භූමිය හා කහදහේන මීදප් 

දවළඳ සංකීර්ණය ඉදික න්න. ඔබතුමා වස  02 ේ මීදප් නග දේ දවළඳ සංකීර්ණය ඉදික න්න දම් සභාවට ආකෘති 

හෙලා දගනල්ලා ඔතනින් තියලා දෙන්නුවා. ෙැන් යසරු  ාජෙේෂ මන්ත්රීතුමාදගන් අහන්න පුළුවන් ඒක දකොතනෙ හෙලා 

තිදයන්දන් කියලා. දවන් ක පු සල්ලි වලට දමොකෙ දවලා තිදයන්දන් කියලා. දම්වාට දමොනාෙ වුදණ්. අෙ ඔබතුමා 

ආෙහු සු ංගනා විදියට ආෙහු කියනවා දම්ක දමදහම දමදහම දවනවා කියලා. ඊට ෙස්දසේ ඔබතුමා 2015 අයවැය 

කථාදවත් එදහම්ම තිදයනවා. මම දම්වා දෙොඩ්ඩේ අමාරුදවන් දහොයාගත්දත් ඉල්ලුවාට දෙන්දනත් නැහැ දම් සභාදේ 

ඉන්න අය. ඒක මම කවුෙ කියලා කියන්දන් නැහැ. 884,000/- ේ දවළඳ සංකීර්ණය මඟින් 2015 අදප් ජාතික ඉතිරි 

කිරීදම් බැංකුවට දීලා. හැබැයි ඒ මුෙල දම් අයවැදේ අයින් ක ලා තිදයනවා 884,000/- න් ලේෂ 08 ේ. ඔබතුමා ඒක 

කිේදේ නැහැ. 160,000/- යි දම් සැදර් අ න් තිදයන්දන්.  වීන්ද්ර ජයසිංහ සභාෙතිතුමා හෙපු NSB බැංකුවට දීපු කඩ 

කාම දේ ආොයමත් අට ලේෂයේම අයින් ක ලා තිදයනවා දම් අයවැදයන්. ඒදකන් 160,000ේ විත  ඔබතුමාදේ ෙැන් 

අයවැය කථාදවත් කිදයේවා. හැබැයි ලේෂ 08 ේ ඒදකන් අයින් ක ලා. මට හිදතන විදියට NSB එකත් ො ට කඩලා 

යන්න තමයි අපි සූොනම් ක පු විදියට ලෑස්ති ක ලා තිදයන්දන්. ඒ වදේම නවීන බස් නැවතුම්ෙලවල් 10 කට වැඩි 

ප්රමාණයේ ඉදිකිරීමට ෙැනටමත් අපි කටයුතු ක  ඇති අත  එමඟින් නව ප්රචා ක ආොයමේ අෙට ලබා ගැනීමට හැකිවනු 

ඇත. එම ආොයමට වඩා ප්රදේශදේ ජනතාවට නවීන ෙහසුකම් අත්ක  දීදම් සතුට මම දම් ගරු සභාව නිදයෝජනය ක න 

ඔබ සියලුදෙනාට හිමිවන බව ප්රකාශ ක  සිටිමි. ෙැන් ඒවදේ බස්නැවතුම්ෙලවල් 10 ේ හෙලා අපි ඒවාදේ ඔේදකොම 

ගහලා ෙැන් සල්ලි හම්බ දවනවා සභාවට. සමහ  දවලාවට ඒ බස් නැවතුම්ෙලවල්වල වහදලත් නැහැ ෙැන්. ඒ වදේම 

තව තිදයනවා දවනත් ආොයම් දකොම්දෙෝස්ට් අදලවි කිරීදමන් රුපියල් ලේෂ 08 ේ. ඔබතුමා කිේවා ලේෂ 10 ේ හම්බ 

ක නවා කියලා. දකොම්දෙෝස්ට් වයාෙෘතිය ෙටන් ගත්ත ෙවදසේ ඉඳලා දම් ෙේවා ආොයම එදහම වර්ධනය දවලා නැහැ. 

ලේෂ 8, 9, 10 යි උෙරිම 10 යි. දම් අවුරුේදෙත් 10 යි. වර්ධනය දවලා නැහැ ඒක. මීදප් දවළඳ සංකීර්ණය දෙ දගවුම් 

මඟින් රු. ලේෂ 10 ක ආොයමේ බලාදෙොද ොත්තු දවමි. ඒක සල්ලි එකතු ක ලා අ දගන හෙන්න හිටිදේ. ඒවා 
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දමොකුත් නැහැ. ඊට ෙස්දසේ ප්රාේධන සඳහා අවශය ෙහසුකම් සලසා ගැනීම ප්රාේධන වියෙම් වලදී සභාදේ වැඩ කටයුතු 

ශේතිමත් කිරීමට 2015 දී ටිෙර්  ථයේ මිලදී ගැනීමට ලේෂ 28 ේ, දසෞඛය නැංවීම දවනුදවන් ට්රැේටර් දෙකේ ගන්න 

මිලියන 6 ේ. 2015 දී අෙදේ ප්රමුඛ අ මුණේ වී ඇත්දත් ග්රාමීය මාර්ග ෙේධතිය විධිමත් කිරීමයි. විදශේෂදයන් ෙසුගිය 

අයවැදේදී දම් සභාදේ දබොදහෝ ගරු මන්ත්රීවරු පිරිසේ සෙහන් කළා වදේ මාර්ගය දෙෙස ප්රජාව සම්බන්ධ ක ගනිමින් 

කාණු ෙේධතිය වැඩිදියුණු ක න්න අෙ එක ො ක කාණුවේ නැහැ දම් සභාදේ මාර්ගවල. ඔබතුමා වැඩ ඒකකයේ හැදුවා. 

අපි දම් සභාවට ආපු ගමන් මාර්තු මාදසේ වැඩ ඒකකයේ හැදුවා දම් තිදයන්දන් ඒදක වාර්තාව. මම අ න් ආවා 

ඔබතුමාට දෙන්නන්න. ඒදේ වයාෙෘති වාර්තාව. දමතන තිදයනවා මම දගනල්ලා. මට දහොයාගන්න බැරුව ඉන්දන්. 

ආයිත් 2015 ත් ඔබතුමා මීදප් නග දේ ඉදිකිරීමට දයෝජිත දවළඳ සංකීර්ණය සඳහා රුපියල් ලේෂ 400 ේ මිලියන 40 

ේ දවන් ක නවා 2015 වර්ෂදේදී දවන්කළ යුතු බවට මම දම් සභාවට දයෝජනා ක මි. හැබැයි මීදප් දවළඳ සංකීර්ණය 

හෙලා ඉව යි ෙැන්. ඉස්දසල්ලා ලේෂ 50 යි ෙැන් 40 යි. ආෙහු 2014 වර්ෂදේදී ප්රධාන නග  ආශ්රිතව ආ ේෂිත 

සනීො ේෂක ෙහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා අවධානය දයොමුකළ අත  ඒ අනුව තුම්දමෝෙ  හා මීදප් නග දේ 

සනීො ේෂක ෙහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීදම් වයෘෙෘතිය ෙැනටමත් ආ ම්භ ක  ඇත. වග හා දබෝදප් නග  ආශ්රිතවෙ 

සනීො ේෂක ෙහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීමට මම කටයුතු ක න බවත් දබෝදෙත් වැසිකිළිය හෙලා වගත් හෙලා  ෙැන් 

කට්ටිය වැසිකිළියට යනවා දබෝදප් යනවා වග දිහා එදහම යනවා ඒක හෙලා තිදයන්දන්. දම් ඔබතුමාදේ 2015 

අයවැය. 2014 අයවැය ප්රකාශදේ සඳහන් කළ ෙරිදි දේ ගල ප්රදේශදේ ක්රීඩාපිටිය දවන්කළ බිදමහි ඉදිකිරීම් කටයුතු 

2015 වර්ෂදේදී ආ ම්භ කිරීමට මා බලාදෙොද ොත්තු දවනවා. කිරි දගොවීන්දේ ජීවන තත්වය නගා සිටුවීම සඳහා සාමුහික  

වැඩපිළිදවලේ ආ ම්භ කිරීමට ෙ 2015 වර්ෂදේදී කටයුතු ක න බව සෙහන් ක ලා තිදයනවා. ඒ වදේම ආෙහු 2014 

දකොම්දෙෝස්ට් අංගනය නැවත ව ේ 2015 එනවා දකොම්දෙෝස්ට් අංගනය ඉදික ගැනීමට හැකිවනු ඇතැයි මා විශ්වාස 

ක නවා. දම් 2014 දගොඩාේ සංේෂිප්තව ප්රකාශ කදළේ. ඒක තමයි සාමානය තත්වය. එතදකොට දම් සභාදේ දම් සියලු 

තත්වයන් ඔබතුමා ප්රකාශ කළා අවුරුදු 04 ේ තිස්දසේ අවුරුදු 03 ේ අපි හිටිදේ නැහැ දමොන කරුදමට හරි. කාදගහරි 

ව ෙේ දවලා. ඔබතුමාලදේ ෙේෂදයන් හැදුවා අදප් ෙේෂදයන් ඒක ආෙහු හැදුවා අවුරුදු 03 ේ හිටිදේ නැහැ ඒකට 

කාටවත් බැනලා වැඩේ නැහැ. දෙදගොල්ලන්ටම බැනගන්න දවනවා එදහමනම්. තමන්දේ වාසියට තමන් හොගත්තහම 

අනිේ මිනිස්සු ඇවිල්ලා ඒක දවනස් කළා. ඒක නිසා තමයි දම්ක දවනස් වුදණ්. දම්දක ප්රධානම වගකීම්කා යා අෙ 

ඔබතුමා කියපු අතිගරු ජනාධිෙතිතුමා ධමත්රීොල සිරිදසේන ජනාධිෙතිතුමා කියන එක අපි ප්රකාශ ක න්නට ඕදන. අදප් 

ෙේෂයට අපිට ෙැඩි දලස උවමනාව තිබුණා ආණ්ඩුව දිනපු ගමන් අදප් ප්රාදේශීය සභාව තියලා අපිට දම් බලය ගන්න 

මිනිස්සුන්දේ උනන්දුව තිදයන දේලාදේ. හැබැයි අපිට ඒකට ඒ දවලාදේ අවස්ථාව දුන්දන් නැහැ. එදහම ඒ දේලාදේ 

තිබුණා නම් අෙ අපි දම් ප්රාදේශීය සභාව ොලනය ක න්දන්. හැබැයි අවුරුදු 03 කට ෙසද්සේ ගියාම මිනිස්සුන්ට ආණ්ඩුවක 

වැ දි අ වා දම්වා දෙනුනහම ඡන්දෙ දෙන්දන් නැහැ. අන්න ඒක මත තමයි දවනස ් වුදණ්. ඒදක වැ දිකා යා අපි 

දනදමයි. ෙැන් අ  ෙහුගිය කාදල් සිරිදසේනයා කියලා කියපු දකනා තමයි ෙැන් අතිගරු ජනාධිෙති සිරිදසේන දවලා ෙැන් 

ඔබතුමාට දම්දක දහොඳට ලියන්න පුළුවන් දවලා තිදයන්දන් කියන එක විදශේෂදයන්ම සඳහන් ක න්නට ඕදන. ෙැන් 

එදහම තමයි දම් සභාදේ ෙහුගිය කාලසීමාව කටයුතු කදළේ. ෙැන් අපි බලමු දම් අයවැය. ඔබතුමා ආොයම් තත්වය 

සමස්ත ආොයම මිලියන 77 දහොයාගන්න හැටිත් මම කිේවා. ඒදේ දවන දෙයේ නැහැ. ඒ වදේම අපි දුන්නම කන්නම් 

හම්බ වුදණොත් කන්නම් කියන මානසිකත්වදයන් තමයි දම් අයවැය හෙලා තිදයන්දන්. එදහම නැත්නම් අපි 

දහොයාදගන කන්නම් කියන තත්වයට දම්ක නැහැ. අපිට දකොදහන්හරි ෙඩ ගහලා දියන් මුේෙ  ගාස්තු දගවලා ඉඩම් 

ද ජිස්ට්රර් ක ලා දියන්, ණයට දියන් දුන්නාම අපි දම්ක හරියාකා ව දබෙන්නම් කියන එක තමයි දම්දක තිදයන්දන් 

නැතුව දවන මුකුත් දම්දක නැහැ. දම් දමොන සු ංගනා කථා කිේවත් ඒ ඔේදකොම ෙස වැෙෑරුම් කියයි දම් ෙස වැෙෑරුම් 

ඔේදකොම තිබ්බා. නම විත යි දවනස්. සුන්ෙ  සීතාවක  කසල කළමනාක ණය කළා. ඒක සුන්ෙ  සීතාවක දවලා 
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විත යි. ඊට ෙස්දසේ දසදනහදසේ නවාතැන - ඒක පූර්ව ළමාවිය මධයස්ථාන දසදනහදසේ නවාතැන එච්ච යි. මාතෘ 

සායනය - සු කිමු මාතෘත්වය. දවන දමොකුත් ඒදක නෑ. දවන දමොනාහරි තිදයනවා නම් මට කියන්න. දිනවමු ජීවිතය - 

වෘත්තිය පුහුණුව, කියවමු ජීවිතය - ඒකත් හරි ජීවිතය කියවන්න දවලා තිදයන්දන් දම්වත් එේක. හරි ත හට කියනවා 

දනදමයි ගරු සභාෙතිතුමනි, මං හිතන්දන් මීට වඩා අපිට අදප් මිනිස්සු බලාදෙොද ොත්තු දවනවා ො වල් ටික අපිට 

ෙනතින් ෙැවරිලා තිදයන කාර්යයන් 03 ේ තිදයනවා. මාර්ග, මංමාවත්, මහජන උෙදයෝගීතා සහ දසෞඛය. දම්දක 

ප්රධානතම කර්තවය තමයි අපිට දීලා තිදයන මංමාවත්. අෙ එක ො ක කාණුවේ නැහැ. වහින දවලාවට අඩි ගණන් වතු  

එනවා අඩියේ උසයි සමහ  දේලාවට වතු . ඒකට ඔබතුමා වැඩ ඒකකය හෙනදකොට අපි කෑ ගහදගන එො කියේදි වැඩ 

ඒකකය ආ ම්භ කළා. වැඩ ඒකකදයන් අෙ දවනදකොට සුේධ ක පු එක කාණුවේ මට කියන්න. ඒ වැඩ ඒකකදයන් 

ක පු එක දකොන්ත්රාත් එකේ මට කියන්න. 10 දෙදනේ බඳවා ගන්නවා කිේවා ලේෂ 50 ේ අවුරුේෙට. වැඩ ඒකකයට 

මුෙල් දවන්ක ගත්තා. ඒදේ සල්ලි දුන්දන් ප්රිමිේස් වයාෙෘතිදයන් ලේෂ 25 ේ දුන්නා අවුරුේදෙ මැෙ හින්ො මාස 06 

කට. දම් අයවැදයන් ඒ ලේෂ 10 ම තමයි තිදයන්දන් ප්රිමිේස් වයාෙෘතිදේ ඒ වැඩ ඒකකදේ ෙඩි දගවන්නම ලේෂ 5 ේ 

ඒ ලේෂ 10 න් යනවා. ඒකට සල්ලි දගවලා නැහැ ෙඩි දගවන්න මම ෙන්න විදියට. තිදයනවා නම් මට කියන්න. ඒ 

වදේම ආොයම් වැඩි කිරීම. වරිෙනම් බදු යම්තාේ දු කට වැඩි ක ගන්න දහොයලා තිදයනවා. හැබැයි දම් බලන්න 

දම්දකත් තිදයනවා ඔබතුමාදේ ආොයම් එකතු කිරීම දම් තිදයන්දන් අපිට දීපු අවුරුේෙ පු ාවට දීපු ආොයම් දල්ඛන ටික 

මම දම් ටික එකතු කළා උදේ දමදතන්ට ඇවිල්ලා. එකතු කළාම දම් තිදයන්දන් ලැබීම් ශීර්ෂ. වරිෙනම් බදු. ගිය 

අවුරුේදේ අදප් ආොයමට වරිෙනම් බදු එකතු ක න්න හිටියා මිලියන 32 ේ. මම දබොරුනම් දම් අයවැය දල්ඛනය 

අ දගන දෙන්නන්නම්. මිලියන 32 ේ එකතු ක න්න හිටියා දම් වනවිට දම් මාස 10 ට සභාව එකතු ක ලා තිදයන්දන් 

මිලියන 19.8 යි. වරිෙනම් හා බදු කුලී කියන ආොයම. මිලියන 19.8 යි. ඒ කියන්දන් දම් මාස 10 ට. දම් මාස 10 

වරිෙනම් හා බදු කුලි කියන දකොළ 10 එකතු කළාම එච්ච යි එන්දන්. ඒ දබොරුනම් සභාව දීලා තිදයන දකොදළේ දබොරු. 

කවුරුවත් මූණ දිහා බලලා වැඩේ නැහැ ඒක තමයි ඇත්ත. මිලියන 32 ේ එකතු ක න්න ඕදන වරිෙනම් හා බදු කුලී 

සමස්ත ආොයදම් ආොයම් ශීර්ෂය. මිලියන 19.8 යි එකතු ක ලා තිදයන්දන් දම් දවනකන්. දම් 2018 වර්ෂදේ 

වගකීදමන් කියන්දන්. කුලී ආොයම් ලැබිම් ශීර්ෂය මිලියන 23 ේ එකතු ක න්න ඕන. මිලියන 17.4 යි එකතු ක ලා 

තිදයන්දන්. එකතු ක න්න තව මාස 02 ේ තිදයනවා කියන්න පුළුවන් මම නැහැ කියන්දන් නැහැ. තව මාස 02 ේ 

තිදයනවා මට දීලා තිදයන්දන් ඔේදතෝම්බර් දවනකන් විත යිදන. එතදකොට මිලියන 23 ේ එකතු ක න්න ඕන 17.4 

යි එකතු ක ලා තිදයන්දන්. දම්දක තිදයන ටික එකතු කළාම මම ෙන්දන් නැහැ අදනේ මාස 02 ට දමොනා ක යිෙ 

කියලා එතදකොට දම්දක ප්රතිශතය බලන්න පුළුවන් මාස 10 ට දමච්ච  නම් ඉතිරි මාස 02 කට දම්ක ක න්න පුළුවන්ෙ 

කියලා තර්ක ක න්න පුළුවන් ඕදන දකදනකුට. බලෙත්ර ගාස්තු මිලියන 2 .18 ේ එකතු ක ලා තිදයනවා ඒදක 

ගැටළුවේ නැහැ. දසේවා සඳහා ගාස්තු කියන ආොයම් ශීර්ෂය අ න් බලන්න. ඒදක දගොඩාේ ආොයම් තිදයනවා. දම්දක 

තිදයනවා මිලියන 11.6 ේ. දම් මිලියන 11.6 න් එකතු ක ලා තිදයන්දන මිලියන 8.3 යි. ඉතුරු ටික එකතු ක ගන්න 

පුළුවන් ඇති කියලා මමත් හිතනවා. හැබැයි වද න්තු ගාස්තු හා ෙඩ කියන ආොයම් ශීර්ෂදේ මිලියන 14.5 ේ එකතු 

ක න්නට ඕදන. හැබැයි දම්දක දම් දවනදකොට එකතු ක ලා තිදයන්දන් ආොයම 694,208/- යි. ඒ කියන්දන් 

මිලියනයේවත් තාම දහොයලා නැහැ. දකොදහොමෙ සභාව දගනියන්දන්. ඒදක ඇත්තම කතන්ෙදර්. වද න්තු ෙඩ දලස 

මිලියන 13 ේ ොදගන තිදයනවා ඒක නැහැ. දම් දවනකන් ඇවිල්ලා නැහැ. 2018 අවුරුේදේ දුවන්න පුළුවන්ෙ සභාව. ඒ 

කියන්දන් සභාෙතිව යා විදියට ආොයම් එකතු කිරීම පිළිබඳව ඔබතුමා දහොයලා නැහැ. ඇත්ත කථාව ඒක ඔබතුමා දම්ක 

අධයයනය ක ලා නැහැ. දම් ෙසුෙස හඹා ගිහිල්ලා නැහැ ආොයම එකතු ක න්න. මාස 10 ේ දගවිලා ඉව යි දම් මාස 02 

ඔබතුමාට මිලියන 13 ගන්න බැහැ. හැබැයි එදහම තිදයේදි ආෙහු දම්කට ොගන්නවා මුේෙ  ගාස්තු. ආෙහු ොගන්නවා 

මුේෙ  ගාස්තු මිලියන 73 ේ තිදයනවා. 73 ේ තිදයන ගාන මිලියන 130 ේ ලැදබයි කියලා බලාදෙොද ොත්තු දවන 
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අයවැයේ හෙනවා. මිලියන 57 ේ දකොදහන්ෙ ලැබුදණ් නැත්නම් දකොදහොමෙ ක න්දන්. ඒ වදේම දවනත් ආොයම් 

මිලියන 83 ේ බලාදෙොද ොත්තු දවනවා. මිලියන 77 ේ ලැබිලා තිදයනවා. දම් තමයි ආොයම් එකතු කිරිම කියන එක. 

මම හිතන විදියට මම උදේ බලනදකොට වරිෙනම් බදු වලින් 59% ක ප්රතිශතයේ විත යි තාම දම් අවුරුේදේ එකතු ක ලා 

තිදයන්දන්. ඒක තමයි ඇත්ත කතන්ෙදර්. 59% ප්රතිශතයේ විත යි එකතු ක ලා තිදයන්දන්. ඒ නිසා දමදහම තමයි 

ආොයම් එකතු කිරීදම් තත්වය. ඒ වදේම ගරු සභාෙතිතුමනි, ෙැන් දම්දක මම කලින් කිේවා වදේ මංමාවත් හෙන්න 

ඔබතුමා දම් කථා දකොච්ච  කිේවත් අවසානදේ වියෙම්වල මංමාවත් ටික පිළිසක  ක න්න වර්තන වියෙම් හැටියට 

පිළිසක  ක න්න රුපියල් මිලියන තිහේ දවන්ක ලා තිදයනවා. අපි නැහැ කියන්දන් නැහැ. ඒක ගිය අවුරුේදෙ 22.5 

යි. ඒක 30 ට වැඩික ලා තිදයනවා. එච්ච යි. මිලියන 270 ේ තිදයනදකොට මිලියන 22.5 යි. මිලියන 374 ේ 

දවනදකොට ඒත් මිලියන 30යි. ප්රතිශතයේ ගත්තාම 2018  8.3%. 2019 ගත්තම  8.6% යි. හැබැයි ො වල් කි.මී. 4000 

ේ තිදයනවා දම් සභාදේ 3500 ේ 4000 ේ විත . දම් මංමාවත් ටික පිළිසක  ක න්න සාමානය දයන් එක ො කට 

කීයේ විත  වදේ ොලා තිදයනවාෙ? රු. 10,000/- කටත් අඩු මුෙලේ තමයි වැටිලා තිදයන්දන්. හැබැයි ඔබතුමා 

දවන්ක ලා තිදයනවා නිවැ දි විදියට. දම්ක සභාදේ මන්ත්රීවරුන්ට දප්නවාෙ ෙන්දන් නැහැ දම් මිලියන 30 දවන්ක ලා 

තිදයන්දන් ප්රධාන කාර්යාලයට මිලියන 06 යි, හංවැල්ල කාර්යාලයට මිලියන 06 යි, ොදුේක කාර්යාලයට මිලියනයයි, 

දකොස්ගම කාර්යාලයට මිලියනයයි. කහදහේන කාර්යාලයට මිලියන 04 යි.  ප්රධාන කාර්යාලයට මිලියන 18 යි. ඒ 

කියන්දන් ඔබතුමාදේ දකොට්ඨාදසට ඔබතුමා මිලියන 4 ේ ොදගන තිදයනවා ො වල් ටිකයි දබෝේකු ටිකයි හෙන්න. 

ඔබතුමා ඕන්නම් අයවැය දල්ඛනය අ න් බලන්න. දකොස්ගමටයි ොදුේකටයි මිලියනදයන් තමයි සියලු ො වල් ටික 

හෙන්න ොලා තිදයන්දන් 2019 වර්ෂදේ. දබොරුනම් දෙන්නන්න ෙැන් ඔබතුමා ගන්න දීපු අයවැය. එදහම තමයි මුෙල් 

දවන්ක න්දන්. දම් මන්ත්රීවරු බලාගන්න ඕදන ඒවා අනිවාර්යදයන්ම. ොදුේදක ඉන්දන් අපි. අදප් ෙැත්දත් ො වල් 

ටික ප්රතිසංස්ක ණය ක න්න මිලියන 30 න් ොලා තිදයන්දන් එක මිලියනයයි. දම්ක තමයි ඇත්ත. ඒ නිසා දම්වා 

දබොහැරීදම් ව ෙේ තිදයනවා. ඒවා වහලා ගහලා තිදයන්දන්. දම්වා දකොදහවත් එදහම කියලා තිදයනවාෙ. අයවැය 

කථාදේ එදහම කියලා නැහැ. මිලියන 4 ේ ොලා තිදයනවා කහදහේනට අළුතින් ොපු පුංචි කාර්යාලයේ තිදයනවා 

ඔබතුමාදේ දකොට්ඨාසදේ. අපි ොදුේක උෙ කාර්යාලය කිේවාම ග්රාම දසේවක වසම් දකොච්ච  තිදයනවාෙ? ග්රාම දසේවක 

වසම් තිදයනවා තිස්ගාණේ. ඒත් මිලියනයයි ොලා තිදයන්දන් ොදුේකට. දකොස්ගමට ොලා තිදයන්දන් මිලියන එකයි. 

ඒ නිසා ගරු සභාෙතිතුමනි දම්වා වැ දි වැඩ. ඒ හින්ො කරුණාක ලා ඒවා නිවැ දි විය යුතුයි දම් අයවැය දල්ඛනදේ. මම 

ෙන්දන් නැහැ මන්ත්රීවරු දම්වා බැලුවාෙ නැේෙ කියලා. මුෙල් දවන්කිරීදම්දී දකොච්ච  කථා කළත් වැඩි කිරීදම් ප්රතිශතය 

ඉතාම අඩුයි. වියෙම් ෙැත්දත් පුන ාවර්ථන වියෙම් දම්දක වැටුප් මිලියන 139 ේ දගවනවා මුළු ආොයමින් 40% ේ. 

සැෙයුම් උෙක ණ මිලියන 6.6%. ප්රවාහන සම්බන්ධතා 51% යි. 14% ේ දවනවා මුළු වියෙමින්. ප්රාේධන විකිණීම් 

වත්කම් මිලියන 46 යි. ප්රාේධන වැය ඇත්තටම දම් සභාදේ ප්රාේධන වැය තිදයන්දන් මුළු ආොයමින් 17.5%යි. 2015 

වර්ෂදේ ප්රිමිේස් වයාෙෘතියට මම මුලින් කිේවා වදේ මිලියන 10 යි. ගිය අවුරුේදෙත් මිලියන 10 යි. හැබැයි වැටුප් දීමනා 

මිලියන 139 යි. දම්දක විදශේෂත්වයේ තිදයනවා. මම දම්ක කිේවාට වැ දි විදියට දත්රුම් ගන්න එො. දසේවකදයෝ 

ෙහුගිය කාදල් දෙො ේ විත  ආෙහු බඳවාගත්තා. දසේවකදයෝ අඩුයි කියලා අපිට හැමදේදල්ම කියනවා. අපි විශ්වාස 

ක න්දන් නැහැ හැබැයි දහොඳ සභාෙතිව දයේ නම් ඉන්න දසේවකදයෝ දහොඳින් කළමනාක ණය ක ලා Productivity 

එදහම නැත්නම් ඵලොයීතාවය වැඩික න්නටයි ඕදන. එදහම ක න්දන් නැතුව ඔබතුමා ආෙහු දසේවකදයෝ බඳවා 

ගන්නවා කියලා දම් අයවැදයත් තිදයනවා. හැබැයි දම් 2018 වර්ෂදේ අතිකාල හා නිවාඩු දින දේතන දගවීමට 

දවන්ක ලා තිදයනවා මිලියන 5.3 ේ. ලේෂ 53ේ. දම් අවුරුේදේ ඒක වැඩික ලා තිදයනවා මිලියන 9.7 ට. මම දම් 

දසේවකයන්ට දම්වා ක නවා දනදමයි. හැබැයි දම් ත ම් ක ලාත් ෙහුගිය කාදල් ක පු ටිකම තමයි දම්දකන් ක න්දන්. 

මිලියන දකොච්ච  වැඩි ක ලා ෙ කියන එක අපිට දකොච්ච  මිලියන 4 කට වැඩි ප්රමාණයේ වැඩි ක ලා තිදයනවා. 
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අතිකාල හා නිවාඩු දේතන. ඔබතුමා මම ෙන්දන් නැහැ ඒක දමොන විදියට ෙන්නවාෙ කියලා. 2018 වර්ෂදේ ඉන්ධන 

සඳහා මිලියන 4.5 ේ ලේෂ 45 ක දතල් ගහනවා දම් සභාව 2018 අවුරුේෙට. හැබැයි 2019 වර්ෂදේ ලේෂ 58 ක දතල් 

ගහනවා දම් සභාව වාහන 20 කට විත . දම්වා අඩු කීරිමට තමයි අපි කටයුතු ක න්නට ඕදන. දම්වා අඩු ක ලා 

ඵලොයීතාවය වැඩිකිරිමට තමයි කාර්යශූ  සභාෙතිව දයේදේ කාර්යේෂතාවය දවන්දන්. හැබැයි ඒක ගැන දම්දක 

වචනයේවත් කියන්දන් නැහැ. අපිට දම්ක සාහිතයදයන් අයවැය කියලා වැඩේ නැහැ. සාහිතයදයන් අයවැය කියන 

එකයි එදහම නැත්නම් ඒක ගිණුම්ක ණදයන් කියන එකයි ක්රියාදවන් ක න එකයි ඔේදකොම ක න්නට ඕදන. ඒ නිසා 

දම්වා ගැන ඔබතුමා විදශේෂදයන්ම කටයුතු ක න්නට ඕදන. දමෝටර්  ථ මිලදී ගන්න මිලියන 05 ේ තිදයනවා. හැබැයි 

ගරු සභාෙතිතුමනි ඒ වදේම දම් මන්ත්රීවරු මුෙල් කමිටුදේ ඉන්න මන්ත්රිවරු  බලන්න මම ව ෙකට කියනවා දනදමයි 

දසේවකදයෝ වැ දි විදියට හිතන්න එො. දම් සභාවට ඇවිල්ලා අපි අළුතින් මාස 08 ේ 09 ේ දවනවා. මුෙල් කමිටුවට 

ගියාම වැඩිදයන්ම තිදයන්දන් ලී බඩු ගන්නවා, කාර්යාල උෙක ණ ගන්නවා, කාර්යාලයට වතු  ටැංකි ගන්නවා. 

දමදහම ඒවා තමයි දගොඩාේ තිදයන්දන්. හැමොම ගන්නවා මුෙල් කමිටුදවන්. අ න් බලන්න මුෙල් කමිටු වාර්තාවේ. 

මං කියන්දන නැහැ කාර්යාලයට අවශය ක න බඩු ගන්න ඕදන නැහැ කියලා. දෙන්න ඕදන. හැබැයි හැමොම එක 

ෙවසක ෆෑන් ගන්නවා නම් ඊළඟ ෙවදසේ පුටු ගන්නවා නම් අනිේ ෙවදසේ කම්පියුටර් ගන්නවා නම් එදහම දනදමයි දම්වා 

ඇවිල්ලා යම් ක්රමානුකූල කළමනාක ණයේ තිදයන්න ඕදන. මම හිතන්දන් දම් සභාදේ ලී බඩු උෙක ණ ගන්න 

මිලියන 3.8 ේ 2018 දවන්ක ලා තිදයනවා. දම් අවුරුේදේ දමොන දහේතුවේ හින්ොෙ කියලා මම ෙන්දන් නැහැ මිලියන 

10 ේ දවන්ක ලා තිදයනවා. ලේෂ 100 ේ කාර්යාල 04 ට. මම කියන්දන් නැහැ හැබැයි ඔබතුමා දම්වා අපිට ෙහුගිය 

කාදල් දෙනුන දේවල්. මම දම්වා මුෙල් කමිටුදේ කථා කදළේ නැහැ. අලුතින් සභාවේ ෙත්වුණා. ඒවා ක න්නට ඕදන. 

හැබැයි හැමොම ඕදන නැහැ. යම් සීමාවේ තිදයනවා දම් ඔේදකොම අපි ක න්දන් ජනතාවට ගහලා ගත්ත බදු එදහම 

නැත්නම්  ජදයන් හරි දකොදහන්හරි මුේෙ  ගාස්තු, උසාවි ෙඩ, වරිෙනම්, එදහම නැත්නම් බලෙත්ර ගාස්තු දෙොත 

විකුණලා ගත්ත සල්ලි. අපි හැමදේම කළමනාක ණය ක න්නට ඕදන. අපි ෙහුගිය කාදලටම ඔබතුමාදගන් එදහම 

දෙයේ ෙැේදේ නැහැ. ලී බඩු උෙක ණ සියල්ලම ඉල්ලුව සැනින් දෙනවා. හැබැයි අපි කියන්දන් දෙන්න එො කියලා 

දනදමයි ඒවා යම් ොලනයේ තිදයන්නට ඕදන. තිබිලා අපි ො වල් ටික හෙන්න අපි මිලියන 10 ේ දෙනදකොට කාර්යාල 

උෙක ණ ටික ගන්න අපි මිනිස්සුන්දේ කි.මී. 3500 ේම හෙන්න දුන්දන් මිලියන 30 යි. එතදකොට දමොකේෙ දම් දෙදේ 

ප්රතිශතදේ දවනස. ඒ හින්ො ගරු සභාෙතිතුමනි, දම්වා පිළිබඳව අවධානදයන් දම් සභාදේ අයවැය හෙන්න ඕදන. ඒ 

වදේම කසල දවන්කිරිම. දනොදි න කසල දවන්ක  ඉවත්කිරීදම් වයාෙෘතිය. දම්කට අෙ ඔබතුමා අළුතින් දගනල්ලා 

තිදයනවා ෙහුගිය අවුරුේදේ මිලියන 4.3 ේ දවන්ක ලා තිදයනවා. ලේෂ 43 ේ. දම් අවුරුේදේ ඒක 9.3 ේ ක ලා 

තිදයනවා. අපි ෙන්නවා දි න කසල එකතු ක න්නට ඕදන. හැබැයි මිලියන 05 ේ දම්ක වැඩික ලා තිදයනවා. ලේෂ 50 

ේ. මම ෙන්දන් නැහැ දමොකේෙ දහේතුව කියලා. හැබැයි දම්දක සමස්ත ආොයම අපි කියන්දන් දම්ක ලාභ වයාො යේ 

ක න්න කියලා දනදමයි. හැබැයි ඒදක තිදයන ආොයම ගැනත් බැලුවාම ලැබිලා තිදයන්දන් දම් අවුරුේදේ 

බලාදෙොද ොත්තු දවන්දන් මිලියන 1.5 යි. දම්ක ක න්න ඕදන. අපි නැහැ කියන්දන් නැහැ. හැබැයි වියෙම ොලනය 

ක දගන දම් කටයුතු ක න ක්රමදේෙයේ ඔබතුමා හෙන්න ඕදන. එකො ට මිලියන 50 ේ. හැබැයි අපි ො  හෙන්න 

මහජන උෙදයෝගීතා දසේවාවට දීලා තිදයන අවධානය අඩුයි. ඒ නිසා ඒවාටත් අවධානය දිය යුතුයි කියන එක මම විශ්වාස 

ක නවා. ඒ වදේම දකොම්දෙෝස්ට් දෙොදහො  දකොම්දෙෝස්ට් වයාෙෘතිදේ 2018 මිලියන 4.6 යි. දඩංගු වයාෙෘතිදේ 

මිලියන 4.7 යි ඔබතුමා දවන්ක ලා තිදයන්දන. ඒවාත් අපි මිනිස්සුන්දේ දසේවා දවනුදවන් වැඩිදියුණු ක න්න ඕදන. 

සුභසාධන කටයුතු සඳහා මම හිතන විදියට වැසිකිළි ආධා  7.5 ඉඳලා 15 ට සුභසාධන කටයුතු දවන්ක ලා තිදයනවා. 

ප්රොන සහ වන්දි 3.2 ේ ෙේවා වැඩික ලා තිදයනවා. ඒ වදේම ප්රාේධන වියෙම්වල මිලියන 4 ඉඳලා මිලියන 11 කට වැඩි 

ක ලා තිදයනවා. ප්රාේධන දගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් හා වාහන මිලදි ගැනීම් සෙහා මම ෙන්දන් නැහැ ඒකත් කහදහේනට 
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තමයි ොදගන තිදයන්දන්. දගොඩනැගිල්ල ඉදික නවා කියලා තිබුදණ් ොදුේදේ. මට දත්රුණු විදියට කහදහේනට 

ොදගන තිදයනවා දගොඩනැගිලි හා ඉදිකිරීම් හා වාහන මිලදී ගැනීම් සෙහා මිලියන 2.8 ේ අයවැය අ න් බලන්න පුළුවන්. 

ඒක කහදහේන උෙ කාර්යාලයට ොලා තිදයන්දන් දවන් ක පු මුළු මුෙලම. ඒකත් ොලා තිදයන්දන් කහදහේනට. ඒ නිසා 

ගරු සභාෙතිතුමනි, මංමාවත් ප්රාේධන වියෙම්වල වැඩික ලා තිදයන්දන් මිලියන 8 ඉඳලා මිලියන 10 ට විත යි. 

එතදකොට දත්රුම් ගන්න පුළුවන් මිලියන 10 යි දම් අවුරුේදේ සමස්ත මුළු ආොයම මිලියන 370 යි. මිලියන 10 යි අපි 

ප්රාේධන වියෙම් ො වල් ටික හෙන්න ොලා තිදයන්දන්. දම් සමස්තය බැලුවාම මංමාවත් අළුත්වැඩියා ක න්න මිලියන 

30 වර්ධනය ක න්න මිලියන 10 යි. මිලියන 40 යි. දම් මුළු සමස්ත අයවැදේම ො වල් ටික හෙන්න. ඒවදේම ඔබතුමා 

කථාදවදි කිේවා දෙොදු උෙදයෝගීතා දසේවාවල 2018 මිලියන 04 ේ දවන්ක ලා තිදයනවා විදුලි භාණ්ඩ ටික දේන්න. 

ලයිට් ටික ොන්න. මිලියන 4ේ ඒක අඩුක ලා. මිලියන 3.75 ට අඩු ක ලා.  ඔබතුමා ඒවා කිේදේ නැහැ. ෙැන් ොලා 

තිදයන්දන් ලේෂ 37 ½ යි. ලේෂ 2 ½ කින් ඒක කෙලා ොලා. සුසාන භූමි වලට මිලියන 1.5 ඉඳලා 7 ට වැඩි ක ලා 

තිදයනවා. නැණසලට 1.5 ේ වැඩික ලා තිදයනවා 5 ඉඳලා. අපි ඒවා නැහැ කියන්දන් නැහැ. හැබැයි නග  අලංක ණය 

කියලා මිලියන 6 ේ ොලා තිදයනවා ඔබතුමා ඒක කිේවා හැබැයි මම බලාදෙොද ොත්තු වුදණ් ඒක දනදමයි. මම 

බලාදෙොද ොත්තු වුදණ් මීදප් සුපිරි දවළඳ සංකීර්ණය ඔබතුමා දිගින් දිගට දිගින් දිගට කියාදගන ආවා හැබැයි අවුරුදු 05 

ේ අවසන් දවන්න ළඟයි ෙස්පිඩැල්ලේවත් මීදප් දවළඳ සංකීර්ණදේ කො ගන්න බැරි දවලා තිදයනවා. ඒ නිසා ගරු 

සභාෙතිතුමනි, කියපු දේවල් කියලා ක ගන්න බැරි වුණා නම් එේදකො කියන්න ඕදන මට දම්ක ක ගන්න බැරි වුණා 

නැත්නම් ඔබතුමා ක න්න බැරි දේවල් කියලා ඒක දනොක  හිටියාම ඔබතුමා දබොරුකා දයේ බවට ෙත්දවනවා. 

එතදකොට අපි ඉදිරිදේදී කියන ඒවා පිළිගන්දනත් නැහැ. දම්ක තමයි දවලා තිදයන්දන්. ඒ නිසා ගරු සභාෙතිතුමනි, දම් 

තත්වය උඩ සාහිතය උත්සවදේ ලේෂ 6 ේ තිබිච්ච එක ලේෂ 7.5 ට වැඩික ලා තිදයනවා. මම දම්ක විදශේෂදයන්ම 

කියන්න ලියාදගන ආවා. සාහිතය උත්සවය මම හැමොම ඔබතුමාට දහොඳයි කියලා කියනවා. ඒදක කිසි කථාවේ නැහැ. 

මම සංස්කෘතියට දෙොඩි ආෙ යේ තිදයන නිසා දහොඳයි කියලා කියනවා. එතදකොට දම් සැදර් 2019 ලේෂ 1 ½ ේ 

වැඩික ලා තිදයනවා දම්කට. ලේෂ 7 ½ යි. සාහිතය උත්සවය ඔබතුමා ටිකේ දහොඳට ක න නිසා අපිත් පුළුවන් 

සහදයෝගය දෙනවා. දම් සාහිතය උත්සවදේදී මට දෙන්න පුළුවන් උෙරිම සහදයෝගය මම දුන්නා. කිේවාම ඉතින් මට 

පුළුවන් දේවල් මම කළා. මීට වඩා ක න්න පුළුවන් අය ඇති. ඒදගොල්ලන්ටත් කියලා ක ගන්න. ඒදක කිසි ගැටළුවේ 

නැහැ. හැබැයි මට කිේවා දම් සභාදවන් ඔබතුමාත් මට කිේවා මුෙල් කමිටුදේදීත් කිේවා සාහිතය උත්සවදේ සීතාවක 

ප්රතිභා සම්මාන දෙන්න නම් දයෝජනා ක න්න කියලා. මම දම් සභාවට නම් දෙකේ දගනත් දුන්නා. දිලා මට කිේවා 

එොට අ  කියවන දමොකේෙ සම්මාන දෙනදකොට කියවන්දන් ඒකත් දේන්නදකෝ කියලා. මම ඒ දෙන්නට කියලා ඒකත් 

ලිදයේවා. ලියලා සාහිතය උත්සවයට ෙවස් දෙකකට කලින් මම ඇහුවා දම් සභාවට දකෝල් එකේ දීලා ඇහුදේ ෙැන් 

ප්රතිභා සම්මාන දතෝ දගන ඉව ෙ කියලා. ඔේ දතෝ ගත්තා. ෙැන් මදේ නම් දකොදහොමෙ ඒ දගොල්ලන්ට කථා කදළේවත් 

නෑදන. නැහැ ඒ දෙක නැහැ. අපි දුන්දන් සම්මාන  ණවක මහත්තයාට එකයි, එතදකොට අදප් දමතන දප්රේම ත්න 

මන්ත්රීතුමාට එකයි, චන්ෙන සූරියආ ච්චි මන්ත්රීතුමාට එකයි, තව එකේ කාටහරි දුන්නා. එතදකොට අපි UNP එකට 

දුන්නා දජ්.වී.පී. එකට දුන්නා. ශ්රී ලංකා එකට දුන්නා අපි 05 ම දුන්නා. එදහම නම් සීතාවක ප්රතිභා දෙන්දන් ඒ සාහිතය 

උත්සවයට මම එන්දන් නැහැ. සාහිතය උත්සවය දම් එක එක ෙේෂ වල අයට දෙන ඒවා දනදමයි. ඒ කලාකා දයෝ දීපු 

නම් ටික දගනල්ලා දමතන සම්මුඛ ෙරීේෂණයේ ක ලා දිය යුතු දකනාටයි සාහිතය සම්මානය දෙන්න ඕදන. ඒ නිසා 

ඒක වැ දි වැඩේ. ඒ නිසා ඔබතුමාදේ සාහිතය උත්සවයට මම ආදේ නැහැ. ඔබතුමාට දම් එක එේදකනාට ඕදන විදියට 

සාහිතය සම්මාන දෙන්න පුළුවන් ෙ. එතදකොට ඒ සාහිතය උත්සවදයන් වැඩේ තිදයනවාෙ. එතදකොට අපි දීපු නමට 

දමොකේෙ දවන්දන්. ඒ නමට කථා කළා ෙ. මම ඒ මනුස්සයාට කියලා ලියාදගන ආපු එොට කියවන දකොදළේ. ඒ 

මනුස්සයා ෙැන් දමොකේෙ කදළේ අඩුගාදන් අපිට ඉන්ටර්වීේ එකේවත් තිබුණෙ? දම් අයවැය ජයග්රහණය ක ගන්න ෙේෂ 
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සමනය ක ගන්න සීතාවක ප්රතිභා සම්මාන උදළල භාවිතා කළා කියලා මම දම් සභාදේදී ඔබතුමාට දචෝෙනා ක නවා. 

එදහම ක න්න එො. සම්මානයේ කියන්දන් සුදුස්සාට දියයුතු එකේ. එය හරියට සම්මුඛ ෙරීේෂණ ක ලා. මම දම් 

කියන්දන් මට සභාදවන් කියපු එක. නැතුව ඉතින් මම හෙලා කියනවෑ. කමිටුදේ හිටපු අය දගනල්ලා අහන්න ඕන්නම්. 

දම්ක තමයි ඇත්ත ගරු සභාෙතිතුමනි. මීට ෙස්දසේ සීතාවක ප්රතිභා සම්මානය බාල්දු ක න්දන් නැතුව ඒක ෙේෂ අනුව 

දතෝ ාදගන දෙන්දන් නැතුව සුදුස්සාට දෙන්න කියන එක දම් කථාදවදි ඔබතුමාට ප්රකාශ ක න්නට ඕන. ඒ නිසා 

අවසාන වශදයන් මම හිතන්දන් දම්දක වැඩ ඒකකය හැදුවා මට දම් වැඩ ඒකකදේ දකොදළේ තාම දහොයාගන්න බැහැ. 

දමතන තිබුණා වැඩ ඒකකදේ දකොදළේ  මම දගනල්ලා. දම් තිදයන්දන් දම්දකන් මට කියන්න සභාෙතිතුමා ඔබතුමා 

හෙපු ො  දම්දක තිදයන්දන් දමදහමයි දම්දක ෙැහැදිලිවම කියනවා ප්රාදේශීය සභා ප්රතිලාභ අඩු වියෙමකින් ගුණාත්මක 

මාර්ග, කාණු හා දගොඩනැගිලි නඩත්තු කිරීමට, ප්රමාෙයකින් දතො ව අතයවශය වයාෙෘති නිමක  ගැනිම, සෘජු ශ්රමය මඟින් 

වයාෙෘති ක්රියාත්මක කිරීම, හදිසි ආෙො තත්වයකදී දසේවය ලබා ගැනීම, ප්රදේශවාසීන්ට රැකියා ලබාදීම දම්වා තමයි 

ප්රතිලාභ. දම් වයාෙෘතිදේ ලේෂ 50 දකෝ, මිලියන 5 දකෝ. ආෙහු  ප්රිමිේස් වයාෙෘතිදේ තිදයන ලේෂ 10 මෙ ගන්දන්. ඒ 

හින්ො ඒවා ඇවිල්ලා මංමාවත් නඩත්තු ක න්න තිදයන සල්ලි ප්රිමිේස් වයාෙෘතිදේ ඒකත් ෙඩි දගේවාම ඒක 

පුන ාවර්ථන වියෙමේ දවනවා. එතදකොට මිනිස්සුන්ට ෙඩි දගවන්න මුෙලේ දවනවා. මාර්ගය නඩත්තු දවන්දන් නැහැ. 

ඒ නිසා තමයි අපි එො දම්කට විරුේධ වුදණ්. ඒ නිසා දම් දසේවකදයෝ ගන්න එො කියන එක දනදමයි කියන්දන්. 

ප්රිමිේස් වයාෙෘතිදේ ලේෂ 2 ½, 2 ½ ොලා තිදයන්දන් උෙ කාර්යාල හත ට. ඒ හින්ො ඒ කටයුතු හරියට ක න්න කියලා 

තමයි ඉල්ලන්දන්. දම් වදේ දසේවකදයෝ බඳවා ගැනීම අ මුණු ක දගන දමවැනි වයාෙෘති සභාවට ොලා කටයුතු 

ක න්න එො කියන එකත් ඉල්ලා සිටිමින් අවසාන වශදයන් මම හිතන්දන් අපි ඒ වදේම ඔබතුමා අඩුොඩු දවච්ච මුෙල් 

දගවන්න දයෝජනාවේ ොලා තිබ්බා. හැබැයි අපි මුෙල් කමිටුදේ කථා කළා දුම්රිය දෙොර්තදම්න්තුවට සල්ලි දගවන්න 

තිදයනවා කියලා. යම් හිඟයේ ඒකට මුෙල් දවන්ක ලා නැහැ දම් අයවැදයන්. ඒ වදේම සමහ  එක අවස්ථාවක 

ඔබතුමා දම් අයවැදයන් වැය ශීර්ෂ මාරු කළා. 04 අවස්ථාවක වැය ශීර්ෂ මාරු කළා. අයවැය දෙෝෂ. වැය ශීර්ෂ මාරු 

කළා 607(2) සුභසාධන දගවීම් මිලියන 2.25 යි. මිලියන 1 ේ මදිදවලා ඒක ගත්තා දෙ  ොසල් වයාෙෘතිදයන් 

මිලියනය. එෙත් 605 -4 වයෘෙෘතිදයන් අ දගන ඒක අමුණලා හරිගස්වලා  මිලියන 2.3 න් මිලියනයේ අ දගන දෙ  

ොසල් වයෘෙෘතිය එතනින් ඉව යි. අපි ෙන්දන් නැහැ ඒදකන් දමොනා කළා ෙ කියලා. ඊට ෙස්දසේ ගත්තා සුභ සාධක දසේවා 

කියලා 605 (3) 2 වැය ශීර්ෂයට මදිදවලා 332,000 යි ඒදක තිබුදණ් එදකන් 125,000 ගත්තා ෙරිස  අලංක ණ 

වයාෙෘතිදයන්. මම දම්වා එකින් එක ලියාදගන තිදයනවා. හැබැයි දම් 332,000 මදි දවලා ගත්දත්. 125,000 ේ. 

හැබැයි දම් සැදර් දවන්ක ලා තිදයන්දන්  250,000යි. මම ෙන්දන් නැහැ දම් සැද ත් එදහම නම් වැය ශීර්ෂ මාරු 

ක න අයවැයේ බවට ෙත්දවනවා දම් අයවැය. ඒ හින්ො ඒ කථා ක පු සියලු අඩුොඩු අපි සභා දයෝජනා දගනාවා මට 

මතකයි අදප් චන්ෙන සූරියආ ච්චි මන්ත්රීතුමා දගනාවා ක්රීඩාපිටි දියුණු ක න්න කියලා හැබැයි ඒ මුෙල් දවන්ක ලා නැහැ 

දම්කට. ඔබතුමා කථාවේ විත යි කිේදේ සල්ලි දවන්ක ලා නැහැ. ඒ නිසා ගරු සභාෙතිතුමනි දම් කටයුතු දිහා 

බලනදකොට ඔබතුමා දම් ඉදිරිෙත් ක ලා තිදයන අයවැය එදහට දමදහට ොලා ආොයම් උත්ොෙනයන් නැතුව  ජදයන් 

ලැදබන මුෙල් ටික කළමනාක ණය ක ලා වියෙම් පියවා ගැනීදම් අයවැයේ හැටියට තමයි මම දම් අයවැය ෙකින්දන්. ඒ 

නිසා දම්දක එදහම ගන්න තිදයන හ යේ නැහැ. දම් සැදර් ඔබතුමාදේ අයවැය දවනස ්දවලා තිදයන්දන් ෙස වැෙෑරුම් 

කියන අපි හැමොම ක න කටයුතු ටික ලස්සනට සාහිතයදයන් ලියලා විත යි. ඊට වඩා කිසි දෙයේ නැහැ දම්දක. අඩුම 

ගාදණ් මම ගියසැද ත් ඔබතුමාට කිේවා සල්ලි ටික දවන්ක ලා මම දයෝජනා කළා මන්ත්රීවරුන්ට මිලියන 20 ේ විත  

ොලා එක මන්ත්රීව දයේට ලේෂ 2 ½ ේ විත  දෙන එක තව ලේෂයේ වැඩික ලා මන්ත්රීවරුන්ට කිේවා නම් එක ො  

ගාදණ් කාණු ටික කෙන්න කියලා මං මාවත් පිළිසක  කිරීමට යටදත් තව රුපියල් ලේෂයේ විත  දීලා මිලියන 4 ේ 

දිලා. ලේදෂ ගාදණ් දුන්නා නම් එක අවුරුේෙකට කාණු 43 ේ හරි ො වල් 43 ක කැදෙනවා. එදහම වැඩසටහනේ 
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දම්දක නැහැ. ඒ නිසා ගරු සභාෙතිතුමනි නැවතත් ඔබතුමා ගිය අවුරුදුවල කළා වදේම ඊට වඩා දෙොඩ්ඩේ සාහිතයදයන් 

අයවැය  සවත් ක ලා තිදයනවා විත යි කිසිම ගන්න දෙයේ නැහැ. ඒ හින්ො කරුණාක ලා දම් වදේ දේවල් ක න්දන් 

නැතුව තව ටිකේ නිර්මාණශීලීව හිතලා ඉදිරි වර්ෂවල යමේ ආොයමේ දහොයලා ඒකට ආොයම් දහොයන විදිදේ 

වැඩසටහනේ ක ලා දම් අවුරුේදේ තමයි දහොඳටම ආොයම ගන්න සැලසුම් ක න්න තිබුදණ් ෙළදවනි අවුරුේදේ. 

ඔබතුමා හැමදේදල්ම සැලසුම් ක න්දන් අන්තිම අවුරුේදේ එතදකොට ඉව යි. ඔබතුමා මීදප් මාර්කට් එක හෙන්න 

ගත්දත් තුන්දවනි අවුරුේදේ. එදහම දනදමයි අවුරුදු 04 ක අත්ෙැකීම් තිදයන නිසා දම් අවුරුේදෙවත් ඒක හෙන්න යම් 

වැඩසටහනේ හැදුවා නම් ආොයමේ උත්ොෙනය ක ගන්න තිබුණා. එදහම කිසිඳු වැඩසටහනේ නැතුව නැවතත් 

 ජදයන් දෙන දේ විත ේ කකා බිබී ඉන්න අයවැයේ නිර්මාණය කිරීම පිළිබඳව මම ෙැඩි දලස කණගාටු දවනවා කියලා 

ප්රකාශ ක මින් මම මීට වඩා කථා ක න්දන් නැහැ. කථා ක න්න නම් ඕදන ත ම් දේවල් තිදයනවා ඒවා කියලා වැඩේ 

නැහැ. දකොදහොම වුණත් දකොච්ච  කිේවත් දම් කටයුතු දමච්ච මයි. ඒ නිසා දම් අයවැයට ඔබතුමා අවුරුදු 05 ේ තුළ 

අත්ෙැකිම් ලබාදගන නැහැ ඔබතුමා. ඒ නිසා මම විශ්වාස ක න්දන් ඔබතුමා ඵලොයීතාවය වර්ධනය ක න්න පුළුවන් 

සභාෙතිව දයේ දනදමයි. ඒ නිසා දම් අයවැයට දම් ෙවත්නා දේශොලන වාතාව ණයත් එේක ඔබතුමාට සහාය 

ෙැේවීමට හැකියාවේ නැහැ. ඔබතුමා දම් දේලාදේ කිේවා අ යාදේ දහොඳ දමයාදේ දහොඳ දම්දක ෙැහැදිලිව කිේවා. 

හැබැයි එක වචනයේ කියලා නැහැ ෆයිසර් මුස්තාො අමාතයතුමා ගැන, ෙළාත් ොලන අමාතයතුමා ගැන. එතුමා මිලියන 

1000 ේ විත  ෙහුගිය කාදල් 2018 දී  දුන්නා. එක වචනයේ දම්දක කියලා නැහැ. ෙළාත් ොලන ඇමති. මිලියන 1000 

මිලියන 800 ේ විත  ගයාන් දුමින්ෙ මන්ත්රිතුමා හ හා දගනාවා. දගනල්ලා ෙැවැන්ත වයාෙෘති වගයේ කළා. හැබැයි ඒක 

අගය ක ලා නැහැ දම්දක. දම්දක තිදයන්දන් දේශොලන කථාවේ විත යි අ යා දහොඳයි දමයා දහොඳයි කියලා. අෙ 

වනවිට ඔබතුමා කියලා තිදයන මුෙල් ඇමතිතුමා දම්  දට් වැඩ තහනම් ක පු මුෙල් ඇමතිව දයේ. ඒ නිසා දමොනවාදේ 

තත්වයේ නිර්මාණය දවයිෙ කියලා අපි ෙන්දන් නැහැ. අෙ වැඩ තහනමට ලේදවලා තිදයන්දන් උසාවිදයන්. ඒ හින්ො 

මුෙල් ඇමතිට ඔෆිස් එකට යන්න බැහැ. මුෙල් ඇමතිට වැඩ ක න්න බැහැ. අෙ 07 දවනිො තව ෙවස් 23 ේ ඇතුලත දම් 

 දට් අයවැයේ දගනාදේ නැත්නම් 2019 වර්ෂදේ දවො න්ට් එක ලියලා ෙඩි දගවීදම් හැකියාවේ නැහැ.  ාජය 

දසේවකයින් ලේෂ 15 කට . එදහම වුදණොත් දම් අයවැදයන් වැඩේ නැහැ. 75% කට වැඩි ආොයමේ අපිට ලැදබන්දන් 

නැහැ අයවැයේ නැති නිසා. ඔබතුමා ඒක කියලා නැහැ දම්දක. අෙ  දට් ෙවත්නා තත්වයත් එේක මුෙල් ඇමති 

දකදනේ නැහැ ආණ්ඩුවේ නැහැ. අගමැති දකදනේ නැහැ  ට නිකන් අ ාජික දවලා. පිස්දසෝ පිස්සු නටන තත්වයට 

 ට ෙත්දවලා තිදයනවා දේශොලන වශදයන්. අපි ෙන්දන් නැහැ දමොකේෙ දවන්දන් කියලා ජනාධිෙතිතුමාට තව ෙවස් 

07 ේ ඉල්ලනවා. මිනිත්තු 07 කින් ඉව  ක න්න පුළුවන් කර්තවය ෙවස් 07 කින් ඉව  ක න්න අපි ෙන්දන් දමොකේෙ 

දම්දක දහේතු සාධකය. එක එේදකනාදේ දේශොලන උවමනා වලට, බල දලෝභිත්වයට බල තණ්හාවට. අවුරුදු 05 කට 

ආණ්ඩුවේ ෙත්දවන්දන් දම්  දට්. දම්  දට් ආණ්ඩුවේ ෙත්දවන්දන් සර්වජන ඡන්ෙ බලදයන් අවුරුදු 05 කටයි බලය 

දෙන්දන්. එදහම නැතුව අවුරුදු 3 ½ ට 4 ට 2 ට එදහම බලය දෙන්දන නැහැ. ඔබතුමාලාට බලය දුන්නත් අවුරුදු 05 

කට අපිට ප්රාදේශීය සභාදේ බලය දෙන්දනත් අවුරුදු 04 කට. සභා 48 කට දම් සභාදේ ඉන්න ඕදන. ොර්ලිදම්න්තුදේ 

බලය දීලා තිදයන්දනත් අවුරුදු 05 කට. ඒක දම් හාමුදුරුවරු කිේවා කියලා එක එේදකනාදේ උවමනා වලට අපි ෙැන් 

දම්  ට වැටිලා තිදයන්දන් ඒ හින්ො මැතිව ණයේ. එදහම අවශයතාවයේ නැහැ. අවුරුදු 05 කට බලය දීලා 

තිදයන්දන්. දහොඳ නැත්නම් අවුරුදු 05 අවසාදන තමයි කියන්න ඕදන දම් ආණ්ඩුව දහොඳ නැහැ දගෙ  යන්න කියලා. 

ඒක ක න්දන නැතුව රෑ දහොද න් ගිහිල්ලා ජනාධිෙතිත් එේක කථා ක ලා දම්  දට් ආණ්ඩුව අ දගන ෙැන් වැ දුනාම 

කියනවා අයවැයේ නැතුව මිනිස්සුන්ට ෙඩි දගවාගන්නවත් බැරිදවනදකොට  කියනවා දම් මිනිස්සු ඉල්ලනවලු 

ොර්ලිදම්න්තු මැතිව ණයේ. එදහම කවුරුවත් ඉල්ලන්දන් නැහැ. ප්රාදේශීය සභා මැතිව ණය තියලා ඒක තිබ්දබ් 

ආණ්ඩු දෙ ලන්න දනදමයි. අපි වදේ මන්ත්රීවරු ෙත්ක ගන්න. ඒක ඔබතුමාලට කිේදව නැහැ ආණ්ඩු දෙ ලන 
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අයවැයේ කියලා. අපි ගිහිල්ලා ඡන්දෙ ඉල්ලුදේ ප්රාදේශීය සභා ටික ස්ථාපිත ක ගන්න. ඒක ඉස්ස හට ොලා 

මිනිස්සුන්දේ මනස දවනස් ක ලා මිනිස්සුන්ට ෙැන් කියන්න හෙනවා ඡන්දෙට යන්න බයෙ බයෙ කියලා. ඡන්දෙට යන්න 

බය කවුරුවත් නැහැ.  නිල් වික්රමසිංහ මැතිතුමා ඡන්ෙ 40 ේ විත  ෙ ාෙ වුදණ් බයදවලාෙ නැහැ. එතුමා තව ඡන්ෙයේ 

තිබ්බත් බය නැහැ අපි බයත් නැහැ. දිනනවා ෙ ාෙ දවනවා. ඒක සාමානය ස්වරූෙය. හැබැයි දකොදහොම කිේවත් අවුරුදු 

05 ේ තිදයන ආණ්ඩුව අවුරුදු 3 ½ කින් ඔබතුමාලා මදේ කථාව අහදගන ඉඳලා කථා කළා නම් දහොඳයි. ඒ නිසා ගරු 

සභාෙතිතුමනි, අවුරුදු 05 කට ෙත්ක පු ආණ්ඩුවේ දම් විදියට දගෙ  යවලා අෙ මිනිස්සු දුේ විඳිනවා. මිනිස්සු දම් 

කටයුත්ත දහොඳ නැහැ කියලා කියනවා. අධික ණය අෙ සියලු කටයුතු දහොඳ නැහැ කියලා කියන තත්වයට ෙත්දවලා 

තිදයනවා. ඒ නිසා අෙ වැ දිකා යා දවලා තිදයන්දන් ොර්ලිදම්න්තුදේ කථානායකතුමා. දම් නිසා දමවැනි තත්වයන් 

හමුදේ තමයි  ට තිදයන්දන්. එදහම තිදයන  ටක තමයි අපි අෙ දම් ප්රාදේශීය සභාදේ අයවැයේ ඉදිරිෙත් ක න්දන්. ඒ 

නිසා ගරු සභාෙතිතුමනි දමොනවා ක න්නත් නීතියට මුල්තැන දෙන්න ඕදන. දම්  දට් නීතිය කියන්දන් මූලික නීතිය 

කියන්දන් අදප් ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව. අපි දම්ක කියලා තිදයනවා අපිත් දිවු ලා තිදයනවා ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව 

අකු ටම පිළිෙදිනවා කියලා. ඒ නිසා ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව පිළිෙදින්දන් නැති මිනිස්සුන්ට  ටවල් දගනියන්න බැහැ. ඒ 

නිසා ඕදනම දකදනේ මුලින්ම  දට් මූලික නීතියට අවනත දවලා ඉන්න ඕදන. ඒක දවනස් ක න්න එක එක 

නීතිඥදයෝ ොලා තව අය ොලා ආණ්ඩු ක්රමය වැ දි විදියට අර්ථකථනය ක  ක  එදහම කියන්න බැහැ උසාවිය දෙන 

නිදයෝගය තමයි දශ්රේෂ්ඨාධික ණය තමයි හරියට ආණ්ඩු ක්රම වයවස්ථාව අර්ථකථනය ක න පුළුවන් එකම දකනා දම් 

 දට්. ඒ නිසා ගරු සභාෙතිතුමනි දමොනවා වුණත් අපි සියලුදෙනා කල්ෙනා ක න්න ඕදන මූලික නීතියට ගරු ක න 

පු වැසියන් බවට ෙත්දවන්න. දමදහම  ටක දේශොලන අධිකාරිදේ ඉහළ ඉන්න මිනිස්සු නීතිය ගරු ක න්දන් නැති 

වුණාම ෙල්දලහා ඉන්න ඉස්දකෝදල යන දකොල්ලා පිහිදයන් අනිනවා තමයි මිනිස්සුන්ට.  

 

ගරු සභාෙතිතුමා 

ඔබතුමාට මම ටික දේලාවේ දුන්නා. පිටින් කථා ක න්න. අයවැය ගැන කථා ක න්න ගරු මන්ත්රිතුමා.  

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා 
 

ඔබතුමාදේ අයවැය කථාදේම මුලින්ම තිදයන්දන් පිටින්දන්. ඒ කාලදයන් විනාඩි 05 ේ තමයි මම ගත්දත්. එදහම 

නැතුව අපි මන්ත්රීවරු 43 දෙනාත් දම් නීතියට ගරු ක න මිනිස්සු තමයි. මම ෙන්දන් නැහැ සභාවේ විදියට අපි ගරු 

ක නවා අදප් සභාදේ එදහම කථා නැහැ. හැබැයි නග  සභාදේ අයවැයට දමොකේෙ දවලා තිදයන්දන් කියලා නීතිය 

නැතුව ඒ නිලධාරීන් කටයුතු ක ලා තිදයන විදිය දමොකේෙ කියලා අෙ අපිට දප්න්න තිදයනවා. ඒ නිසා මහ එවුන් පිස්සු 

දකලිනදකොට දෙොඩි එවුනුත් පිස්සු දකලින්න බලනවා. ඒ නිසා අපි එදහම දවන්දන් නැතුව නීතිගරුක පු වැසියන් 

හැටියට හරි අයවැයේ ඔබතුමා එදහම කටයුතු ක ලා නැහැ ඒ ගැන අපි ඔබතුමාට ගරු ක නවා. දම් 43 දෙනාත් එදහම 

අධිෂ්ඨාන ක ගන්න කියලා ඔබතුමාලාදගන් ඉල්ලා සිටිනවා. දමම දම් මදේ අයවැය කථාව සභාෙතිතුමාදේ අයවැය 

කථාව අහදගන ඉඳලා මම කථාවේ කළා මිසේ මම ඔබතුමාලට අහගන්න කිේවාට ඔබතුමාලට දනදමයි ඒක කදළේ. ඒ 

නිසා ඔබලාදගන් මට උත්ත  බලාදෙොද ොත්තු දවන්දන් නැහැ. ඔබතුමාලා උත්ත  දෙන්න සභාෙතිතුමාදේ අයවැය 

කථාවට. ඒ හින්ො සභාෙතිතුමාදේ අයවැය ගැන කථා ක න්න කියලා 41 ේ වන මන්ත්රීවරුන්දගන් මම ඉල්ලා සිටිමින් 

මදේ විරුේධත්වය දම් අයවැයට ප්රකාශ ක නවා කියමින් මම නිහඬදවනවා. දබොදහොම ස්තූතියි.  

 

ගරු සභාෙතිතුමා 
 

දබොදහොම ස්තුතියි ගරු මන්ත්රීතුමා අපිත් අවුරුදු 05 ේ ඔබතුමාදේ එකම කථාව අෙ ෙවදසත් ඇහුවා. මදේ කථාව වදේම 

ඔබතුමාදේ කථාවත් එකම විදියටම අවුරුදු 05 ම එකම කථාවේ දම් සභාදවත් ඇහුවා. ඒකත් ඔය වාර්තා අ දගන 



29 
 
බැලුවාම ඔබට බලාගන්න පුළුවන් දමොනවාෙ තිදයන්දන් කියලා. ඒ බවත් සඳහන් ක මින් ඒ කථාව මත ෙෙනම් 

ක ගනිමින් අනිකුත් මන්ත්රීවරුන් අයවැය විවාෙයට සහභාගී දවන්න එො කියලා මතේ ක මින් එහි තිදයන දගොඩාේ 

දේවල් දබොරු අදප් තිදයන අවුරුේදෙන් අවුරුේෙ අ න් බැලුවාම ඒ නිසා ඒවා සියල්ල දබොරු. දබොරු නැතුව ඇත්ත ක පු 

නිසායි අපි දහොඳම ප්රාදේශීය සභාව දවලා තිදයන්දන්. ඒ නිසා එතුමාදේ ඒ කථාවන් දම් අයවැයට ෙෙනම් දවන්දන් 

නැහැ. ඒ නිසා ඒ බව සඳහන් ක මින් ඒ ෙේෂදේ හරි දවන ෙේෂයක මන්ත්රීව දයේ හරි ඒ වදේ කථාවකට යන්න එො 

කියලා ඉල්ලමින් අපි දත් විදේකය සඳහා සභාදේ වැඩ කටයුතු විනාඩි 15 කට කල් තිදයනවා.  

 

දෙ.ව.11.40 ට දත් ොනය සඳහා සභාදේ වැඩ කටයුතු අත්හිටුවන ලදී. 

දෙ.ව. 11.55 ට නැවතත් සභාදේ වැඩ කටයුතු ආ ම්භ ක න ලදී. 

 

ගරු සභාෙතිතුමා 

 

දත් විදේකදයන් ෙසුව අයවැය විවාෙය ආ ම්භ ක න්න පුළුවන්. ගරු මන්ත්රීතුමන්ලාට පුළුවන් අෙහස් ඉදිරිෙත් ක න්න.  

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී චන්ෙන සූරියආ ච්චි මැතිතුමා 

 

ගරු සභාෙතිතුමනි, සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවට අොලව 2019 ඉදිරි ආොයම් සහ වැය පිළිබඳව වන දම් විවාෙදේදී සහ 

අෙහස් ෙැේවීදම්දී අයවැය පිළිබඳ කා ණාදේදී අපි ජනතා විමුේති දෙ මුදණ් මන්ත්රීවරු විදියට දම් සභාදේ මූහුණදෙන 

ෙළදවනි අයවැය අදප් මන්ත්රී කණ්ඩායම විදිහට අපි 03 දෙනාම නවක මන්ත්රීවරු විදියට දම් සභාදේ අදප් ෙේෂය 

දිගටම නිදයෝජනය කළත්. ඒ නිසා දම් සභාවට අොල 2019 සඳහා ලැබිච්ච අයවැය වාර්තාව ලැබුණාට ෙස්දසේ අපි 

අධයයනය කළා සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව දලස ඉදිරිදේදී 2019 අවුරුේදේදි දම් සීතාවක ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශය 

තුළ ජීවත්වන ජනතාවට ඒ ජනතාවදේ අවශයතාවයන් උවමනාවන් ෙහසුකම් ආදී වශදයන් විදශේෂදයන්ම අ  මංජුල 

වී  ත්න මන්ත්රීතුමා ෙැහැදිලි කළා වදේ ෙළාත් ොලන ෙනදත් විෂයන් ආව ණය වන ෙරිදි දම් සභා බල ප්රදේශදේ 

ජීවත්දවන ජනතාවදේ මූලික අවශයතාවයන් ඒ කා ණා ආව ණය ක න්න ඒ අවශය ක න ෙහසුකම් සලසන්න 

ප්රමාණවත් සෑදහන ශේතිමත් අයවැයේෙ කියන කා ණාව පිළිබඳව අවධානය දයොමු ක මින් දම් සම්බන්ධදයන් 

අයවැදේ ඉලේකම් ගණන් මිනුම් පිළිබඳව අදප් අවධානය දයොමු කළා. ඒ දයොමුක ේදි අදප් ෙළදවනි කා ණාව 

ඉදිෙත්දවච්ච දම්ක දලොකූ බ ෙතල දේශොලන ප්රශ්නයේ දනදමයි ෙළදවනිදයන් කියන්දන්. දම් අදප් 2019 ආොයම් 

වියෙම් සා ාංශ වාර්තාදේ  අපි බැලුවාට ෙස්දසේ අපි උෙකල්ෙනය ක ගත්තා ලංකාදේ නිසා රුපියල් දවන්න ඇති කියලා. 

ඒ කියන්දන් දම් වාර්තාදේ ඉලේකම් යන්දන් දඩොලර් වලින්ෙ දයන් වලින්ෙ ඩිනාර් වලින්ෙ කියලා දමොකේවත් නැහැ. 

අපි ලංකාදේ නිසා භාවිතා ක න්දන් රුපියල් නිසා අපි අනුමාන ක නවා දම් ඔේදකොම රුපියල් වලින් දවන්න ඇති 

කියලා අපිට දීපු වාර්තාදේ තිදයන්දන්. ඒක එකේ. ඒක තාේෂණික ප්රශ්නයේ විය හැකියි. නමුත් ඒක වාර්තාවක 

සඳහන් විය යුතුයි. ඒ අනුව රුපියල් කියලා අනුමාන ක දගන අපි දම් කථා ක න්දන්. ඒ නිසා මම කියන්න උත්සාහ 

ක න්දන් ෙළදවනිම කා ණාව දම් අයවැදේදී විදශේෂදයන්ම මුලික හ ය ගත්තහම පුන ාවර්තන වියෙම් සහ ප්රාේධන 

වියෙම්, පුන ාවර්තන ආොයම් සහ ප්රාේධන ආොයම් දම් කියන මූලික කා ණා 04. හ  කා ණා 02 පිළිබඳව අවධානය 

දයොමුකදළෝතින් අපි තව ෙැහැදිලිව ෙකිනවා දම් සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව අපි ඉස්ස හට සම්මත ක ගන්න යන දම් 

ඉදිරිෙත් ක ලා තිදයන අයවැය සභා බල ප්රදේශදේ ජනතාවට අවශය ක න දලසත් දම් සභාව ෙවත්වාදගන යාමට 

අවශය ක න දලසත් ඒ අවශය ක න ආොයම් සහ වියෙම් ඉදිරිෙත් කිරීදම්දී ශේතිමත් සංවර්ධනීය අයවැයේ කියලා අපි 

ෙකින්දන් නැහැ. ඒකට දහේතු කා ණා කීෙයේ තිදයනවා. විදශේෂදයන්ම අනාගතයේ ෙැහැදිලි ඉදිරි ෙැේමේ සහිත ඒ 

වදේම අපිට යම් විශ්වාසයේ තැබිය හැකි කා ණා පිළිබඳව සැලකුදවොත් මා විශ්වාස ක නවා අපි ක්රමානුකූලව සභාදේ 

ආොයම් ෙැත්ත ශේතිමත් ක ගනිේදි විදශේෂදයන්ම ප්රාේධන ආොයම ශේතිමත් ක ගැනිම සඳහා තමයි අයවැයක 



30 
 
වැඩිපු ම දයෝජනා ඉදිරිෙත් විය යුත්දත්. ඒ නිසා දම්දේ මූලික හ ය ෙැේදකොත් අපි ෙකින්දන්  මීට කලින් කරුණු 

ඉදිරිෙත් වුණා වදේම ඉතාම ෙැහැදිලිව එදිදනො ආොයම් වියෙම් ටික පියවාදගන අනාගත දලොකූ සැලැස්මේ නැති 

අයවැයේ දලස තමයි අපි දම්ක ෙකින්දන්. ඒක ෙකින්දන් අදප්  ගරු සභාෙතිතුමා තුළ විවිධ සංකල්ෙ අෙහස් ක්රියාත්මක 

කිරීමට අවශයයි කියන දයෝජනා තිදයන්න පුළුවන්කම තිදයනවා. සභාෙතිව දයේ විදියට ගරු සභාෙතිතුමාට සභාව 

පිළිබඳව එදහම ෙැේමේ තිබිය යුතුයි අපි විශ්වාස ක න ආකා යට. නමුත් ඒ සියලු අ මුණු සියලු බලාදෙොද ොත්තු ඒ 

සැලැස්ම ඒ සංකල්ෙවල් ක්රියාවට නංවේදි අපිට තිදයන ශේතිමත් ෙෙනම දමොකේෙ කියන එක පිළිබඳව ප්රශ්නයේ 

තිදයන්න පුළුවන්කම තිදයනවා. ඒ නිසා විය හැකියි ගරු සභාෙතිතුමා මීට දෙ  ඒ වර්ෂවල ඉදිරිෙත් ක පු අයවැයවල 

තිබිච්ච අයවැය දයෝජනා අදප් ගරු මංජුල වී  ත්න මන්ත්රීතුමා එහි ෙ සේ තාවයන් සහ ඒ දයෝජනා ක්රියාත්මක කිරීදම්දී 

මතුදවලා තිබිච්ච ගැටළු පිළිබඳව දම් සභාදේ අවධානය දයොමු කදළේ.  ඒ නිසා අපිට හැමොමත් වාර්ෂිකව අයවැය 

දයෝජනා දගොඩාේ සංකල්පීය වශදයන් ඉදිරිෙත් කළාට මා විශ්වාස ක නවා ඒවා ප්රාදයෝගිකව ක්රියාවට නැංවීදම්දී දම් 

සභාව සතු ශේතිමත් ආොයම් මාර්ග දනොතිබීම නිසා තමයි අපිට දබොදහෝ දු ට ඒ සංකල්ෙ ක්රියාත්මක ක න්න බැරිදවලා 

තිදයන්දන්. ඒ නිසා දමව  අයවැදයත් 2019 අයවැදයත් අපි ෙකින්දන් විදශේෂදයන්ම ප්රාේධන ආොයම ශේතිමත් කිරීම 

සඳහා වයාෙෘති විවිධ අනාගත ආදයෝජනයන් ආොයම් වැඩික  ගැනිම සඳහා අවධානය දයොමු ක පු නැති අයවැයේ දලස 

අපි ඉතාම ෙැහැදිලිව දම් අයවැය පිළිබඳව ෙකිනවා. ඒ නිසා විදශේෂදයන්ම දම් 2019 ට අොලව ඉදිරිෙත් දවච්ච අයවැදේ 

අදප්ේෂිත මුළු ආොයම රුපියල් දකෝටි 34 කට ආසන්න මුෙලේ. ඒක අදප්ේෂිත මුළු ආොයම රුපියල් දකෝටි 34 යි. 

ඒදකත් දෙොදු ෙරිොලනදයන් තමයි 88% ේ ඒ ආොයම ප්රතිශතයේ විදියට ගත්තහම සභාව බලාදෙොද ොත්තු දවන්දන් 

2019 ආොයදමන් 88% ේම දකෝටි 34 න් දකෝටි 29 ේ ම පුන ාවර්තන ආොයම් දලස තමයි සඳහන් දවන්දන්. ඒ 

ප්රතිශතයන් අත  ඒ ඉලේකම් ප්රතිශතයන් දෙස බැලුවාහමත් ඉතා ෙැහැදිලියි ආොයදම් ස්ථාව භාවය පිළිබඳව ගැටළුවේ 

තිදයනවා. ස්ථාව  ආොයම් මාර්ග පිළිබඳ ප්රශ්නයේ තිදයනවා. අපි පුන ාවර්තන ආොයම් වලින් තමයි අදප් ආොයම් 

දෙන්නන්න අපිට මූණදෙන්න දවලා තිදයන තත්වය ඒක. එතදකොට දම් ෙේවා දම් සභාවන් පිළිබඳවත් දම් ෙේවා 

ොලන බලය දහොබවපු ඒ කණ්ඩායම් ඒ නායකයින් දම් සභාව දම් තැනට දේනදකොට ඇතිදවච්ච සංවර්ධන තත්වයන් 

තිදයන්න පුළුවන්. දභෞතික ෙහසුකම් අඩු වැඩි වශදයන් සංවර්ධනය දවලා තිදයන්න පුළුවන්. එො දනොතිබිච්ච දේවල් 

අලුතින් හැදිලා තිදයන්න පුළුවන්. නමුත් අවසානදේදී, අවසානදේදී කියන එක වැ දියි නමුත් අපි දමදතන්දි දම් 2018 

අවසානදේදී 2019 බලාදෙොද ොත්තුදවන් දම් අයවැය දෙස බැලුවාට ෙස්දසේ ස්ථාව  ආොයම් මාර්ග කියන ඒවා පිළිබඳව 

ගැටළු සහගතයි. ඒ ගැටළු සහගත තත්වයන් ඇතිදවන්දන් දකොදහොමෙ? විදශේෂදයන්ම පුන ාවර්තන වියෙම් හත් දකෝටි 

හැට අට ලේෂ අසූහත්ෙහස් ෙන්සියයේ දවේදි ප්රාේධන වියෙම එේදකෝටි ෙනස් හය ලේෂ හැටෙහසේ තමයි දවලා 

තිදයන්දන්. මම දම්ක මතුක න්දන් අපිට ඒ කියන්දන් අ  ප්රාේධන වියෙම් දවනුදවන් යම් ඒක අනාගත 

ආදයෝජනයේ. අනාගත ඉලේකයේ. එතදකොට ප්රාේධන වියෙම් දවනුදවන් අපි දවන්ක න්දන් ඉතාම අඩු මුෙලේ. 

එතදකොට තවදු ටත් දම් සභාදේ ඉදිරියට යේදි ඒ සභාදේ ස්ථාව  ආොයම් ශේතිමත් ක ගැනීම ෙැත්දතන් සැලකිල්ලට 

ගැනීදම්දී එදහම හිතපු අයවැයේ දලස අෙට දම්ක ෙකින්න අමාරුයි. ඒ නිසා තමයි මා කලින් කිේදේ දම්ක එදිදනො අ  

ක න වියහියෙම් ටික පියවාදගන කලින් කිේවා වදේ ලැබුදණොත් කාලා ජීවත් දවන්නම් කියන මට්ටදම් අයවැයේ 

කියලා දම්ක අපි ෙකිනවා. විදශේෂදේම දම් අයවැදේම අොල කරුණු පිළිබඳව ගත්දතොත් මුළු පුන ාවර්තන ආොයම් 

රුපියල් දකෝටි 33 ේ දවේදි මුළු පුන ාවර්තන වියෙම් දකෝටි 28 ේ දවලා තිදයනවා. අදප් සභාදේ අදප්ේෂිත ප්රාේධන 

ආොයම එේදකෝටි හත්ලේෂ හත්ෙහසයි. එතදකොට දම් ෙේවා දම් සංඛයා දල්ඛන දිහා බැලුවාට ෙස්දසේ දප්න්දන් දම් 

ෙේවා ෙැවති ොලක ෙේෂයන් දම් සභාව දගනත් තිදයන තැන පිළිබඳ ප්රශ්දන. ෙැන් දම් ඉදිරිෙත් දවච්ච කරුණු අපි 

අධයයනය කිරීදම්දී අපි ෙැේක කරුණු විදශේෂදයන්ම පුන ාවර්තන ආොයම් දමොනවාෙ තිදයන්දන්. ෙැන් දම් සභාදේ දම් 

අයවැය අපි සභාවට එන්න දෙ  ලබා දීපු අයවැය වාර්තාව අධයයනය ක ේදි පුන ාවර්තන ආොයම් දම් පිළිබඳව අපි 
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විදශේෂදයන් සැලකිල්ලට ගන්න ඕදන සභාවේ දලස කියලා මා විශ්වාස ක න්දන වරිෙනම් හා බදු. මම දම් කා ණා 

කීෙයේ පිළිබඳව විත යි සමස්ත අයවැදේ හ ය අපිට ෙැහැදිලි නිසා කා ණා එකින් එක කරුණු ෙැහැදිලි ක න්න 

බලාදෙොද ොත්තු දවන්දන් නැහැ. නමුත් මූලික කා ණා කීෙයේ පිළිබඳව අවධානය දයොමු ක නවා. වරිෙනම් හා බදු 

2018 තුන්දකෝටි ෙහ අට ලේෂ හතලිස් දෙෙහයි. 2019 තුන්දකෝටි විසි ලේෂ තිස්හත් ෙහස් එකසියයි. එතදකොට අදප් 

ෙැන් ආොයම්වල ප්රධාන වශදයන් වරිෙනම් හා බදු එතදකොට අපි ආොයදම් ප්රධාන ෙංගුවේ දලස උත්සාහ ක න්දන් 

වරිෙනම් හා බදු අයකළ යුතුයි. සභාවේ යන්න නම් දම් ආණ්ඩු බදු ගහනවා බදු අයක නවා. නමුත් අපිට බදු වශදයන් 

විදශේෂදයන්ම අපි ෙැේකා ෙහුගිය ෙවස්වල දම් සභාදේ හංවැල්ල දවළඳ සංගමදේ දවළඳ ප්රජාව දම් සභාවට ඇවිල්ලා 

දලොකු කලබැගෑනියේ ක න්න උත්සාහ කළා ඔවුන්දේ එකව  බදු වැඩිකිරීම පිළිබඳව. ඒ සම්බන්ධදයන් සාකච්ඡා 

ක ේදි වස  කිහිෙයේ තිස්දසේ ක්රමානුකූලව වැඩිදවන්න ඕදන එක තමයි දම් එකො  වැඩික ලා තිදයන්දන් ඒකයි දම්  

වයාොරික ප්රජාව යම් කලබලකාරී තත්වයකට ෙත්වුදණ් කියන එක තමයි අපිට සභාව ෙැත්දතන් ෙැනගන්නට ලැබුදණ්. 

නමුත් ඒ දකොදහොම වුණත් අපි බදු ආොයම සහ වරිෙනම් බදු වැඩි කිරීම පිළිබඳ ප්රශ්නය ගත්දතොතින් ගැටළු ගණනාවේ 

තිදයනවා. ෙැන් අදප් බල ප්රදේශදේ වරිෙනම් හා බදු එකතු කිරිම් තිදයනවා. විදශේෂදයන් දම් සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව 

මීට දෙ  හිටපු සභාෙතිවරුන්දේ යටදත් ඒ වරිෙනම් බදු ෙනත් දගනල්ලා ඒ සීමාවන් වැඩි ක ලා ඒ බදු ෙැනවීම් 

ක්රියාවලිය සිදු දවනවා. නමුත් අපි ඉතා ෙැහැදිලිව ෙකිනවා දම් සීතාවක බල ප්රදේශදේ ජීවත්දවන සමහ  ජනතාව 

සභාවට වරිෙනම් දගවනවා විත යි. හැබැයි සභාදවන් ඔවුන්ට ලැදබන කිසිඳු දසේවාවේ නැහැ අපි ඉතා ෙැහැදිලිව 

ෙන්නවා. ඔවුන්දේ කුණු ප්රශ්දන කිේදවොත් අපිට උත්ත යේ නැහැ. ඔවුන්දේ වීථී ලාම්පු ප්රශ්දන කිේදවොත් වීථි ලාම්පුව 

ොගන්න දවන්දන් ඔවුන්ට. දම් ආදී වශදයන් ප්රශ්න ප්රමාණයේ තිදයනවා. සමහරු වාර්ෂික බේෙ දගවන එක විත යි 

දවන්දන්. දසේවාවේ ඔවුන්ට ලැදබන්දන් නැහැ. ඉතින් එදහම තිදයේදි එක කා ණාවකින් අපි දම් අයවැය ප්රශ්නය 

ආොයම් ෙේෂය වැඩික  ගැනීම සඳහා වැඩි බ ේ තිදයනවා වරිෙනම් හා බදු. ඒනිසා අපි වරිෙනම් හා බදු යම් 

ආකා යකින් එදහනම් ප්රතිලාභය මීට සාදප්ේෂව සංවර්ධනය දවන්න ඕදන. ප්රතිලාභ මීට වඩා සාදප්ේෂව වැඩිදවන්න 

ඕදන. ප්රතිලාභ පිළිබඳව ජනතාව සෑහීමකට ෙත්දවන්න ඕදන. නමුත් එදහම දනොවී සාම්ප්රොයිකව අයවැදේදී වස කට 

අයකිරීම ප්රතිශතාත්මකව වැඩිකිරීම තුළ සාධා ණ සහ යුේතිසහගත කා ණාවේ කියන එක ප්රකාශ ක න්දන් නැහැ. ඒ 

නිසා වරිෙනම් හා වරිෙනම් බදු ආොයම් පිළිබඳව ප්රශ්දන ගැටළුවේ විදියට තිදයනවා. ඊට ෙස්දසේ දම්දක මංජුල වී  ත්න 

මන්ත්රීතුමාත් ෙැහැදිලි කළා උසාවි ෙඩ. ඇත්තටම අපිට දම්ක බැලුවාම ඉතාම කණගාටුොයක තත්වයේ ඇති වුණා. ඉතාම 

බ ෙතලයි. 2018 රුපියල් එේ දකෝටි තිස් ලේෂයයි දම් සභාව අදප්ේෂා ක පු ආොයම. 2018 දී සමාදවන්න ලේෂ 130 

යි. 2019 ලේෂ 150 යි. ලේෂ වලින් ගත්දතොත් 2018 ලේෂ 130 යි. 2019 ලේෂ 150 යි. එතදකොට ෙැන් අපිට සභාවේ 

විදියට ඒ අපිට එන ආොයම් ශීර්ෂ තිදයනවා ෙඩ වලින් වදේ ආදි දේවල්. වද න්තු වලින් ආදී වශදයන්. එතදකොට අපි 

සභාවේ අදෙන් පිට වැරැේෙේ කදළොත් මිනිදහේ අපිට ආොයමේ එනවා. ෙඩයකට ලේ වුදණොත් අපිට ආොයමේ එනවා. 

එතදකොට සභාවේ විදියට අපි වැඩි ආොයම් අදප්ේෂා ක න්දන මිනිස්සුන්දේ වැ දි ෙැත්ත Promote දවන විදියට නම් 

වර්ධනය දවන විදියට නම් දමොකේෙ අපිට තිදයන  සහතිකය. අපි උත්සාහ ක න්න ඕන  ටේ විදියට ජනතාවේ විදියට 

පුළුවන් ත ම් වැ දි අවම දවන දේශොලන නායකත්වයේ. වැඩපිළිදවලේ. නමුත් දම් සභාව අපි ආොයම් වැඩික  

ගැනීදම් ෙැති බලන්දන් ෙඩ වලින් සහ උසාවි ෙඩ වලින්. එතදකොට අපි කියන්දන් නැහැ ඒක යථාර්ථය දවන්න පුළුවන් 

මිනිස්සු වැ දි ක නවා. ෙඩ ගහනවා දම් ආදී වශදයන්. නමුත් සභාවක ස්ථාව ත්වය පිළිබඳ ප්රශ්නයේ තිදයනවා. ඇයි ඒ 

ප්රශ්දන් තිදයන්දන්. දමවැනි ආොයම් පිළිබඳ ප්රමාණය ගත්තට ෙස්දසේ එතදකොට අදප් ෙැේම පිළිබඳ ප්රශ්නයේ 

තිදයනවා. එතදකොට අපි කියන්දන් සභාව කියන්දන් දම් බල ප්රදේශයට අොල දම් අවිස්සාදේල්ල අධික ණ බල 

ප්රදේශදේ ජීවත්දවන ජනතාව වැ දි ක න ප්රමාණයට සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව සතුටුදවනවාෙ? ඒ පිළිබඳ ප්රශ්නයේ 

අපිට තිදයනවා. අපි කැමතියිෙ අවිස්සාදේල්ල අධික ණ බල ප්රදේශදේ ජනතාව පුළුවන් ත ම් වැ දි වලට ලේදවන එක 
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ඇයි අපි කැමති දවන්න ඕදන සභාදේ අයවැය වාර්තාව බැලුවාම. ඇයි දම් සභාදේ අයවැය වාර්තාදේ වැඩිදයන්ම 

ආොයම තිදයන්දන් ෙඩ වලින්. විවිධාකා දේ  සමාජ විද ෝධී ක්රියාවලීන් වලට ලේවීම අෙට වාසියේ දලස සලකමින් 

දම් අයවැය වාර්තාදේ වැඩි ආොයම් ශීර්ෂය ඒක බවට ෙත්ක ලා තිදයනවා. ඉතින් අපි දම්ක ෙකින්දන් අපිට එන 

ආොයම් ශීර්ෂ තමයි. නමුත් මම දම් නිත ම මදේ අවධානය දයොමුක න්දන් අපි සභාවේ දලස ශේතිමත් ආොයම් මාර්ග 

දිහා අවධානය දයොමු ක ලා තිදයන ප්රමාණය අඩුයි කියන කා ණාව පිළිබඳ දම් සභාදේ අවධානය දයොමු ක න්න. 

වද න්තු ගාස්තු 2018 හත්ලේෂ ෙනස් ෙහසයි. 2019 අට ලේෂ හැත්තෑ නව ෙහසයි. ඉතින් දමදහම ගත්තාට ෙස්දසේ අ  

කා ණාදේදීම සමාන කා ණාවේ දමදහම. ඊට ෙස්දසේ මුේෙ  ආොයම ගිය අවුරුේදේ ලේෂ 730 යි. දම් අවුරුේදේ අපි 

බලාදෙොද ොත්තු දවනවා ලේෂ 1300 ේ. 2018 දකෝටි වලින් 7.3 යි. දම් අවුරුේදේ දකෝටි 13 යි. ලේෂ 1300 යි. 

එතදකොට මට ෙැන් මතකයි දම් ගරු සභාදේම මීට කලිනුත් දම් මුේෙ  ආොයම අපිට එන්දන් ෙළාත් සභාව හ හා මා 

ෙන්නා විදියට. එතදකොට ෙළාත් සභාව හ හා ෙහුගිය කාදල් දම් සභාවට ඕදන ක න මුේෙ  ආොයම් ලැබුදණ් නැහැ. 

දම් සභාදේම ඒ පිළිබඳව යම් යම් වාෙ විවාෙ අෙහස් ෙලකිරීම් සිේධ වුණා. නමුත් ෙැන් ප්රශ්දන තිදයන්දන් අෙ සතුව 

දනොවන අපි ගාව නැති ආොයමේ අදප් ප්රබල ආොයම් මාර්ගයේ බවට ෙත්ක දගන තිදයනවා. 2019 දකෝටි 13 යි. ඒ 

කියන්දන් ලේෂ 130 යි. අදප් මුළු සමස්ත ආොයමත් දකෝටි 34 යි. ඒ දකෝටි 34 න් 13 ේම අපි බලාදෙොද ොත්තු 

දවන්දන් ෙළාත් සභාව මඟින් අපිට ලැදබන මුේෙ  ආොයම මත ෙෙනම්ව. දම් පිළිබඳව 2018 ඉලේකදම් සිට 2019 

ගත්දතොත් 200% කින් මුේෙ  ආොයම අදප්ේෂා ක නවා සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව. දම්වා කවුරු මත ෙ තිදයන්දන්. දම් 

මුේෙ  ආොයම අපිට ලැදබයිෙ? සභාවේ දලස අපිට ප්රශ්නයේ තිදයනවා ෙළාත් සභාව යම් දහයකින් දම් මුේෙ  ආොයම 

හි  ක දගන හිටිදයොත් අපිට සභාදේ සල්ලි පිළිබඳ ප්රශ්න තිදයනවා. දම් ගරු මන්ත්රීවරු 43 දෙනාදේ වයාෙෘති විවිධ 

දයෝජනා වැඩසටහන් විවිධ අෙහස් පිළිබඳව ප්රශ්න මතුදවන්න පුළුවන්කම තිදයනවා. ඉතින් ඒක නිසා දම් ස්ථාව භාවය 

පිළිබඳ ප්රශ්නයේ තිදයනවා. ෙළාත් සභාව ෙහුගිය කාදල් ඒ විවිධ අපි ෙැේකා ෙළාත් සභාදේ මහ ඇමතිතුමා ඇතුළු විවිධ 

මන්ත්රීවරු ෙළාත් ආොයම් තියාදගන ඒ ෙළාත් ොලන ආයතන වලට ලැදබන්න ඕදන ආොයම් තියාදගන විවිධ 

ප්රශ්නවලට විවිධ ගැටළුවලට මූණෙෑවා. ඒ වදේම ෙළාත් සභාව පිළිබඳව ඉලේක දවච්ච ෙළාත් සභාව පිළිබඳව 

දයොමුදවච්ච විවිධ නාස්ති මූලය අක්රමිකතා පිළිබඳ  ප්රශ්න මතුවුණා. අපි ෙන්දන් නැහැ ඊළඟට ෙත්දවන මහා ඇමතිතුමා 

එදහම නැත්නම් ඒ අොල අය ඒ අොල ක න මුේෙ  ආොයම අපිට දෙයිෙ? ලේෂ 1300 ේ බ ෙතල ප්රමාණයේ ඉතින් ඒවා 

අවිනිශච්ිතයි. අස්ථාව යි. ඒක තව දකදනේ මත තී ණය දවන ආොයමේ. අපි ෙන්දන් නැහැ ඒවා ස්ථාව  ආොයමේ 

බවට ෙත්දවයිෙ කියලා. ඒ නිසා දම් අයවැදේ ආොයම් ෙේෂය ගත්තාට ෙස්දසේ ප්රධාන ආොයම් මාධයයන් අපි 

බලාදෙොද ොත්තු දවලා තිදයන්දන් උෙකල්ෙනය ක ලා තිදයන්දන් අපි මතට වඩා දවනත් ආයතන මත ගැට ගැහිච්ච 

ආොයම් දිහා. ඉතින් දම් කා ණාව ගත්තට ෙස්දසේ විවිධ බැංකු දෙොලී ලේෂ 55 ක ආොයමේ බලාදෙොද ොත්තු දවනවා. 

අපිට ෙැහැදිලි නැහැ එතදකොට සභාවට අොල මන්ත්රීවරු විදියට අපි දම්ක ෙැන ගන්නත් කැමතියි බැංකු දෙොලිය ලේෂ 55 

ක ආොයමේ බලාදෙොද ොත්තු දවනවා ඒවා දකොදහොමෙ දවන්දන් දමොනාෙ අදප් ස්ථාව  තැන්ෙතු තිදයන්දන් ඒ 

තැන්ෙත් වලට එන ආොයමේෙ  දෙොලියේෙ. එදහම නැත්නම් සභාව සතු වත්කම්වල දමොකේ හරි කා ණාවේෙ. බැංකු 

දෙොලී ලේෂ 55 ක ආොයමේ තිදයනවා. විදශේෂදයන්ම දම් අයවැදේදී හරි මම බලාදෙොද ොත්තු දවනවා විදශේෂදයන්ම 

ෙැනට සභාව කුලියට දෙන වත්කම් ලැයිස්තුවේ ඉතුරු ටික ලබාගන්න. දමොකෙ දම් සභාදේ ආොයම් ඒ අොල ආොයම් 

නිසි ෙරිදි කළමනාකාරීත්වයකින් සියලුදෙනා ආව ණය දවන ෙරිදි ඒ අොල සභාදේ ෙහසුකම් භුේති විඳින කුලියට දෙන 

වත්කම් දගොඩනැගිලි ආදි කා ණා පිළිබඳව වැඩි වශදයන් විස්ත  ලබා ගන්නත් බලාදෙොද ොත්තු දවනවා. අවශය 

ප්රමාණයට ඒ ආොයම් සභාවට එනවාෙ කියන කා ණාව. සභාෙතිතුමාදේ අයවැය කථාදේදී ෙැහැදිලි වුණා ෙැන් දම් 

අයවැදේ වැය ෙැත්දතදි විදශේෂදයන්ම වැය කියන කා ණාව ගත්දතොත් මට ආොයම් ෙැත්දත් කා ණාදේදී 

විදශේෂදයන්ම ඒ ආොයම් කියන මාතෘකාවට අොලව මූලික කා ණා දෙක තුනේ ගැන ෙමණයි දම් ගරු සභාදේ 
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අවධානය දයොමුක න්දන්. ඒ මූලික කා ණා දෙක තුන මම ගත්දත් දම් අයවැය පිළිබඳව අදප් ස්ථාව ය ෙැේම පිළිබඳව 

යම් අවධානය දයොමු කිරීමේ. අදප් තිදයන මූලික කා ණාව තමයි සිතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ 2019 අයවැය වාර්තාදේ 

ආොයම් ෙේෂය පිළිබඳව අපි තබා තිදබන බ  ඒවදේම ඒදක ස්ථාව ත්වය වඩා නිවැ දි නැහැ ඒක අස්ථාව යි. ඒවදේම 

ෙඩ, බදු ඒවදේම මුේෙ  ගාසත්ු වැනි ආොයම්වලින් තමයි අදප් සමස්ත ආොයම අපි සැලසුම් ක ලා තිදයන්දන් බහුත  

ප්රමාණයේ කියන එක තමයි අදප් අෙහස. වැය ෙේෂය ගත්දතොත් විදශේෂදයන්ම විවිධ වැය දමහි දයනවා. මම දම් 

කා ණා ඔේදකොම කියන් යන්දන් නැහැ. සභාදේ කා ණා පිළිබඳ සැලකිල්ලට අ දගන. අපි හිතන්න ඕදන කියන 

කා ණාව. ෙැන් අපි සමහ  කා ණා දෙක තුනේ මතු ක න්දන් එක ෙැත්තකින් අදප් ආොයම් ෙැත්දත් ස්වභාවය. ඒ 

වදේම සභාවේ විසින් ඉටුකළ යුතු ප්රමුඛ කාර්යයන් පිළිබඳ අපි අවධානය දයොමු ක ලා තිදයනවාෙ කියන කා ණාව මත 

ෙෙනම්ව තමයි මම දම් වැය විෂයට අොල යම් යම් කා ණා දෙක තුනේ ඉදිරිෙත් ක න්න බලාදෙොද ොත්තු දවන්දන්. 

විදශේෂදයන්ම දම් 2018 අයවැදේ තිදයනවා දමෝටර්  ථ සඳහා ලේෂ 10 යි. 2019 ලේෂ 50 යි. එතදකොට 

සභාෙතිතුමාදේ කථාදවදි තමයි අපි ෙැනගන්දන ේවිත්ව කාර්යය  ථ දෙකේ ගැනීම සඳහා තමයි දම් ලේෂ 50 

දවන්ක ලා තිදයන්දන්. එතදකොට සභාදේ ෙැනට ෙවතින  ථවාහන ඒවාදේ දසේවාවන් ආදී වශදයන් කා ණා ගත්තහම 

ප්රමාණවත් ෙ නැේෙ කියන එක පිළිබඳව මම ෙන්දන් නැහැ. සභාව හරි තේදසේරුවේ ක දගන තිදයනවාෙ? අපිට ෙැඩි 

අවශයතාවයේ ේවිත්ව කාර්යයන් සෙහා වන වාහන දමොනවාෙ ඒ ආදී වශදයන්. මම දම් කා ණා මතු ක න්දන් අපිට 

තිදයන ප්රශ්න අවශයතාවයන් ජනතාව ෙැත්තට තව ලබාදිය යුතු සහන ඒවා දෙලගැස්සුවාට ෙස්දසේ ඒදකදි දමෝටර් 

 ථයේ සඳහා ලේෂ 50 ේ දවන් කළාට ෙස්දසේ දමොකේෙ තිදයන ප්රමුඛතාවය කියන එක මට ෙැහැදිලි නැහැ. සමහ විට 

අදප් සභාදේ අදනකුත් ගරු මන්ත්රීවරුන්ට ෙැහැදිලිකම තිදයන්න පුළුවන්. මට ෙැහැදිලි නැහැ. ඒ නිසා මට ප්රශ්නයේ 

තිබුණා දම් ලේෂ 50 ේ දමෝටර්  ථයේ සඳහා දවන්කිරීම කියන කා ණාව පිළිබඳව. ඒ වදේම විදශේෂදයන්ම කලින් 

කා ණාදේදිත් මංජුල මන්ත්රීතුමා මතුකළා ෙැන් දහට උදේ දනදමයි අෙ අපි දම් අයවැය ගැන කථා කළාට දෙසැම්බර් 31 

දවනදකොට  දට් අයවැයේ සම්මත වුදණ් නැත්නම් දම් සියල්ල අර්බුෙයක තිදයන්දන්.  ට ඉස්ස හට යන්දන් නැහැ. 

 දට් කිසිදු  ාජය නිලධාරිදයේට අයවැයේ දම් අවුරුේදේ දෙසැම්බර් 31 ට කලින් අනුමත දනොවුදණොත් 

ොර්ලිදම්න්තුදේ කිසිඳු  ාජය නිලධාරිදයේට රුපියලේවත් වියෙම් ක න්න බැහැ  2019.01.01 සිට. 2018 දෙසැම්බර් 31 

මධයම  ාත්රිදේ සිට බැහැ. එතදකොට වියෙම් කදළොත් නීතිවිද ෝධී තත්වයේ මතුදවනවා. ප්රශ්න මතු දවනවා. ඉතින් අපි 

ෙන්දන් නැහැ එදහම අයවැයේ එයිෙ නැේෙ කියලා.  ටේ යයිෙ ඉස්ස හට කියලා අපි ෙන්දන නැහැ. දමොකෙ දම් 

ඇතිදවලා තිදයන බල අ ගලය සූදුව ඇතුදල්  ට අස්ථාව  දවමින් තිදයන්දන්. අයවැයේ නැතිව  ට ඉස්ස හට යන්න 

බැරි අවධානමකට  ට මූණොලා තිදයන්දන්. ොර්ලිදම්න්තුව ගැටළුවකට මුහුණොලා තිදයන්දන්. ඉතින් එදහේ 

දවලාවක අපි දම් අයවැය ගැන කථා ක න්දන්. ඒ නිසා අපි ෙන්දන නැහැ දහට ගැන දමොනවදේ ෙැහැදිලිතාවයේ 

ඇතිදවයිෙ කියලා. දකදසේදවතත් දම් සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ අයවැය වාර්තාදේ වැය ශීර්ෂදේ කලින් මන්ත්රීතුමා 

මතේ කළා වදේම කාර්යාලදේ ලී බඩු 2018 ලේෂ 38 යි, 2019 ලේෂ 106 යි. දම්ක බැලුවාම මට හිතුණා අදප් ගරු 

සභාෙතිතුමා මම විශ්වාස ක නවා එදහම නැහැ. නමුත් මට දම් ඉලේකම බැලුවාම හිතුණා අ  බස්නාහි  ෙළාදත් 

ඇමතිතුමාදේ දමොකේහරි මානසික ප්රශ්නයේ අදප් ගරු සභාෙතිතුමාටත් ඇතිදවලා ෙ කියලා. අපි පුේගලිකව ෙන්නවා 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ සභාෙතිතුමා එදහම නැහැ කියලා මම විශ්වාස ක නවා. නමුත් දම් ලී බඩු ලේෂ 106 ක මුෙල 

2018 අයවැදේ තිබ්බා නම් යම් සැලකීමේ ක ලා බලන්න තිබුණා. දමොකෙ 2018 දෙබ වාරි ෙළාත් ොලන ඡන්දෙ 

තිබුණා. 2018 අදප්රේල් මාදසේ 17 ෙළාත් ොලන ආයතනය රැස් වුණා. ඒ රැස්දවේදි දම් සභාව නවීක ණය ක න්න දම් 

සභාදේ මන්ත්රීවරු අසුන්දගන ඉන්න ආසන ෙනවන්න දම් ලී පුටු දම්වා හෙන්න සැලකිය යුතු මුෙලේ  ජයට යනවා 

ෙළාත් ොලන ආයතනයට යනවා. එතදකොට එදහම තිදයේදි අපි ඒ වියෙම් ක ලා ඉව යි. මම විශ්වාස ක නවා දම් 2018 

ලේෂ 30 ඇතුදළේ ඒක තිදයන්න ඕදන. නමුත් 2019 ලේෂ 106 ේ කිේවාම ඒ 106 න් අපි දමොනාෙ ක න්දන්. ෙැන් 
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දම්ක සම්මත වුණාට ෙස්දසේ අපි දම් ලේෂ 106 ෙැන් අපිට පුළුවන් දවන දවන වැය ශීර්ෂ මාරුක ලා එදහම ක න්න 

නමුත් අ  මන්ත්රීතුමා කිේවා වදේ අපිට සැලැස්මේ තිදයන්න ඕදනදන. ෙැන් වැය ශීර්ෂ මාරු ක  ක  ඉන්න ගියහම 

ඒක නිකන් විධිමත් සභාවේ දලස සැලැස්මේ සහිත සභාවේ දලස අර්බුෙයකට එනවා. දම් සැලැස්මේදන 2019 ට අපි 

ඉදිරිෙත් ක න්දන්. ලේෂ 106 යි දම් බස්නාහි  ෙළාත් සභාදේ පුටු ගත්තා වදේ පුටු ගන්නෙ එදහම නැත්නම් මම 

විශ්වාස ක න්දන නැහැ අදප් කාර්ය මණ්ඩලදේ ඉන්න නිලධාරීන් දල්කම්තුමා, ෙරිොලන නිලධාරීතුමිය ඇතුළු ඒ 

සමස්ත සභාදේ කාර්යමණ්ඩලය දමොනවා හරි ලී බඩු හරි දමොනාහරි ඉල්ලලා හරි උෙක ණ ඉල්ලලා හරි මම හිතන්දන් 

එදහම අ ගලයේ නැහැ. අපි ෙැේකාම සාමානයදයන් ප්රියමනාෙ පුටු දම්ස ඒ කාර්යමණ්ඩලදේ කටයුතු ක දගන 

යනවා. තව ෙහසුකම් අවශයෙ කියන එක ෙැහැදිලි නැහැ.  නමුත් දම් ලී බඩු සඳහා ලේෂ 106 ේ දවන් කිරීම දම්ක 

ගැටළුවේ. දම් 106 පිළිබඳ ප්රශ්දන එන්දන එේදකෝටි හය ලේෂයේ. දම් ගැටළුව එන්දන් මා අ  කලින් කී කා ණාව 

මත ෙෙනම්ව. සභාව විසින් දම් ප්රදේශදේ ජනතාවට ඒ අවශය ක න ෙහසුකම් අෙට අවශය ප්රමාණයට සලකන්න පුළුවන් 

දවලා තිදයනවාෙ ඒ කියන ප්රශ්දනත් එේක තමයි දම් කියන වියෙම් පිළිබඳව අපි අවධානය දයොමුකළ යුතුව තිදයන්දන්. 

ඒක පිළිබඳව අපිට ප්රශ්නයේ තිදයනවා. 2019 ලේෂ 106 ක පුටු ගත්දතොත් ජනවාරි 01 දවනිො දමතන දසේල් එකේ 

ොන්න දවනවා සභාව ඉස්ස හ. එතදකොට ඔබතුමාලාදේ දසේල් එදකන් අපිට ෙස්දසේ ඇවිල්ලා ලාදබට ලී බඩු ගන්න 

පුළුවන්. ෙැන් දම් එේදකෝටි හය ලේෂයේ 2019 ට ලී බඩු වලට. ඒ කියන්දන් ලබන අවුරුේදෙම දසේල් කාර්යාලය 

ඉස්ස හ ලී බඩු උෙක ණ දවන්දේසිදේ. එදහම දවන්න බෑදන. ඒක ප්රශ්නයේදන. එතදකොට දමවැනි කා ණා ගත්තට 

ෙස්දසේ මම දම් එකේ දෙකේ කා ණා මතු ක න්දන අයවැය දහොඳ අධයයනයකින් සැලැස්මකින් ඉදිරි ෙැේමේ සහිතව 

සැලසුම් වුණාෙ කියන එක පිළිබඳ ප්රශ්නයේ තිදයනවා. ඒක එක කා ණාවේ. ඊට ෙස්දසේ වැඩසටහන් අංක 02 දසෞඛය 

හා දසේවාවන්වල ප්රශ්න දගොඩාේ තිදයන්න පුළුවන්. මදේ කා ණාව සනාථ කිරීම සඳහා කරුණු දෙක තුනයි මම 

සාකච්ඡාවට ගන්න බලාදෙොද ොත්තු දවන්දන්. වැඩසටහන් අංක 02 දසෞඛය හා දසේවා, ලිපිද්රවය හා කාර්යාල උෙක ණ 

මට ෙැහැදිලි නැහැ  2018 රුපියල් 25, 000 යි දවන් ක ලා තිදයන්දන්. ඊට ෙස්දසේ  2019 ත් කාර්යාලවලට රු. 25,000 

යි. දසෞඛය හා දසේවා කියන වැය ශීර්ෂය යටදත් ලිපිද්රවය හා කාර්යාලීය උෙක ණ. ගිය අවුරුේදේ උෙකාර්යාල වලට දම් 

25000 ොලා තිබුදණ් නැහැ ප්රධාන කාර්යාලයට විත යි. දම් අවුරුේදේ දවනස තිදයන්දන් 5000 ගාදණ් උෙ කාර්යාල 

වලට දවන්ක ලා තිදයනවා. එතදකොට අපිට තිදයන ප්රශ්දන අපි ලී බඩු ගන්න ලේෂ 106ේ දවන් ක නවා. වාහනයේ 

ගන්න ලේෂ 50 ේ දවන් ක නවා. එතදකොට දසෞඛය හා දසේවා කියන්දන් ජනතාවට  සෘජුව එදිදනො අවශයතාවයන් 

එේක ගැදටන කා ණා. එතදකොට ඒ දසෞඛය හා දසේවාවන්වල ඉන්න කාර්යමණ්ඩල ඒ නිලධාරීන් තමන්දේ දසේවාවන් 

සැෙයීම සඳහා විවිධ අවශයතාවයන් ඒ  ාජකාරීත් එේක ගත්තහම එනවා. බැලූ බැල්මට අවුරුේෙකට කාර්යාල කාර්යයන් 

සහ දසේවාවන් සඳහා ඒ රු. 25000 ප්රමාණවත්ෙ කියන ප්රශ්නය තිදයනවා. උෙ කාර්යාලයකට රු. 5000 යි දවන් 

දවන්දන ඒ අනුව. ඒක ප්රමාණවත්ෙ. ඒක දම් නිකන් ොන මුෙලේෙ? අයවැය බැලන්ස් ක න්න ොන මුෙලේෙ? අයවැය 

බැලන්ස් දවන්න ඕදන හින්ො 25000 ේ ොනවා. ඒක ආයි දබෙනවා ෙහ ෙහ. එතදකොට ඒක කලින් අවුරුේදෙත් 

වියෙම්දවලා නැේෙ. දසෞඛය හා දසේවාවන්වල ඉන්න නිලධාරීන් උෙක ණ ොවිච්චි ක න්දන් නැේෙ? ලිපි දල්ඛන ොවිච්චි 

ක න්දන් නැේෙ? කාර්යාල ලිපිද්රවය ඕදන නැේෙ. එදහම නැත්නම් සභාදේ ආොයම ගැන හිතලා දබොදහොම දුෂක්දර් 

අමාරුදවන් ඒ වැඩ ක දගන යනවාෙ. එච්ච  වියෙමේ ඕදන දවන්දන් නැේෙ. අපිට දම්ක බලේදි එවැනි ප්රශ්නයේ මතු 

දවනවා. ඊට ෙස්දසේ  ඒදකම කාර්මික හා විදුලි භාණ්ඩ මට ෙැහැදිලි නැහැ සමහ  කා ණා ඔබතුමාලාදේ පිළිතුරු කථා 

වල තිදයන්න පුළුවන්. කාර්මික හා විදුලි භාණ්ඩ 2018 රුපියල් 9000යි. 2019 ත් රුපියල් 9000යි. එතදකොට ප්රශ්දන 

එකේ මම කලින් කිේව තර්කය. අයවැය බැලන්ස් ක නවාෙ ඉල්ලකම් ොලා එදහම නැත්නම් අවශයතාවය හා දසේවාව 

උවමනා දවනුදවන් ඉලේකම් අපි සකස් ක නවාෙ. ෙැන් දමතන ගත්දතොත් දකොදහොමෙ එදහම දවන්දන්. එතදකොට 

කාර්මික හා විදුලි භාණ්ඩ ඒ කියන්දන් අපි සභාදේ ගරු මන්ත්රීවරු විදියට අදප් බල ප්රදේශ වල ජිවත් දවන අය අපිට 
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කියනවා මන්ත්රීතුමා ඔබතුමාදගන් අපිට දවන මුකුත් ඕදන නෑ අදප් ො ට ලයිට් එකේ ොලා දෙන්න වීථි ලාම්පුවේ. අපි 

ඒක සභාවට දයෝජනා කළාට ෙස්දසේ එතදකොට සභාව කලිනුත් මම දම් කා ණාව මතු කළා අපි දම් වරිෙනම් දගවන 

මිනිස්සුන්ටම අපි කියනවා ඔයා ඒ ලයිට් එක ොලා දෙන්න ඒ අොල ක න උෙක ණ ටික අ න් තියන්න. ලයිට් කණුවට 

නගින්න හයිය තිදයන මිනිදහේ ගදම් හිටිදයොත් අපිට කුණුහරුෙ දෙකේ කියලා කියයි මහත්තදයෝ බඩු ටික ගත්තහම 

අපිටත් ඕක ොගන්න පුළුවන් කියලා. ඒක දසේවාවේ දවන්දන නැහැ. ෙැන් එදහම අහනවා අදෙන්. ඒ අොල උෙක ණ 

ටික ගත්තහම අදප් සභාදේ කාර්මික අංශදේ මහත්තුරු සභාදේ නියමය ෙරිදි ඔවුන්ට ෙැවරිලා තිදයන දකොටස ඔවුන් 

ක නවා ඒක දනදමයි ප්රශ්දන්. එතදකොට ෙැන් අපි ලබාදෙන අවම දසේවාවන් දම් වරිෙනම් දගවන මිනිස්සුන්ට දම් 

සභාදේ. එතදකොට ඒවා සාධා ණෙ? ප්රමාණවත්ෙ? සංතෘප්ත දවනවාෙ? සෑහීමකට ෙත්දවන්න පුළුවන්ෙ? කාර්මික හා 

විදුලි භාණ්ඩ ගත්තහම 2018 ත් 9000 යි. ඒක දමොකට දවන්කළාෙ 2019 ත් 9000 යි. කාර්මික හා විදුලි භාණ්ඩ කිේවාම 

දම්ක මට දත්ද න්දන් දවන අංශවල දම්වා තිදයනවාෙ ෙන්දන නැහැ දම්ක ගැදටන්දන දසේවාව සෙයන එකත් එේකෙ 

කියන එකයි ප්රශ්දන. වීථි ලාම්පුවේ ොගන්න ඕදන වුණාම ප්රදේශදේ දකදනකුට ඒකට අවශය ක න ෙහසුකම් ඒ 

සියල්ල අපි දෙන්දන් නැහැ. ඒ නිසා මම දම් දේලාදේ අෙහසේ දලසත් දයෝජනාවේ දලසත් ඉදිරිෙත් ක නවා අඩුම 

ගාදණ් අවම වශදයන් වරිෙනම් දගවන දම් බල සීමාදේ ඉන්න අදප් බල ප්රදේශදේ ජනතාවට දනොමිදල් තමන්දේ වීථි 

ලාම්පුව ොලා දෙන්න කටයුතු ක න්න. ඒවා ක න්න පුළුවන් අදප් සමහ  වියෙම් අඩුක ලා සමහ  මිනිස්සු ඉල්ලන්දන 

ඒක විත යි. නමුත් අපිට එදහමවත් ක ගන්න බැරිදවලා තිදයනවා. ඒදකත් වැඩි වැය බ  ඒ අොල ජනතාවට ෙ න්න 

දවලා තිදයනවා. ඒවදේ ධවෙය ෙහසුකම් ගත්තහම 2018 ලේෂ 40 යි 2019 ලේෂ 45 යි. එතදකොට ලේෂ 05 කින් 

තමයි ඒදකදි වැඩිදවලා තිදයන්දන්. එතදකොට සභාෙතිතුමාදේ අයවැය කථාදේදි කිේවා ඒ අවශය ක න ෙහසුකම් වැඩි 

ක න සැලැස්මේ පිළිබඳව. එතදකොට මට තිදයන ප්රශ්දන තිදයන්දන් ලේෂ 05 කින් ඒ බලාදෙොද ොත්තු දවන සියළුම 

සාධනීය සංකල්ෙ ඒ ධවෙය ෙහසුකම් සැෙයුම් ක්රියාවලිදේදී ක ගන්න පුළුවන්ෙ කියන ප්රශ්නය එතන තිදයනවා 

ගැටළුවේ විදියට. එතදකොට දඩංගු මර්ෙනය ගැන සභාෙතිතුමාදේ කථාදවත් ඉදිරිෙත් වුණා. අයවැය අපිට ලැබිච්ච 

වාර්තාදවත් අපි ඒක ගැන බැලුවා දමොකේෙ තිදයන තත්වය කියලා. 2018 හතළිස් තුන්ලේෂ විසිෙහසයි. 2019 හතලිස් 

හත් ලේෂ ෙනස් දෙෙහසයි. එතදකොට 2019 වැඩි ක ලා තිදයනවා හා ලේෂ තිස් දෙෙහසකින්. ඒ කියන්දන් ලේෂ 04 යි 

තිස්ොහේ. එතදකොට එතුමාදේ කථාදේ තිබුණා දඩංගු ක්රියාවලිදේදී ඒ කාර්ය මණ්ඩලය 10 දෙදනකුදගන් 

වැඩික නවා. ඒ අොල ක න ඔවුන්දේ වැටුෙ රු. 100/- ක වැඩිවීමේ සිේධ දවනවා කියලා. ඒවදේම ඒදක තිබුණා 

ගැටළුවේ විදියට දම්දක දඩංගු වලට දකොස්ගමට හා කහදහේන උෙ කාර්යාල වලට දවන්ක ලා නැහැ. එතදකොට 

දවන්ක ලා තිබුදණ් ප්රධාන කාර්යාලයට සහ ොදුේකට. එතදකොට ඒක දවන් ක ේදි ඔබතුලාදේ අවධානය දයොමු 

වුණාෙ ෙන්දන් නැහැ. දඩංගු වාර්තා දවච්ච ප්රදේශ පිළිබඳ වැඩි අවධානයේ ඕදන නිසා. එතදකොට අනිේ ඒවාට 

කහදහේනට දවන්දවලා තිබුණා. අදප් සභාෙතිතුමා ඒ ෙැත්දත්. දඩංගු ඒ කියන්දන් දකොස්ගම අපිට අොලයි දඩංගු 

ක්රියාවලිදයදි. දකොස්ගමට හා කහදහේනට දම් මුෙල දවන්දවලා නැහැ. දමොකේෙ දම්දක ෙැහැදිලිකම වාර්තාවල 

දෙන්නලා නැහැ. නමුත් ස ලව ගත්දතොත් හා  ලේෂ තිස්ොහේ වැඩිදවලා තිදයනවා. ඒක වැඩිදවන්දන් දසේවක 

සංඛයාව වැඩිකිරීම සහ ඔවුන්දේ වැටුෙ දහෝ දීමනාව රුපියල් 100කි න් වැඩිකිරීදම් කා ණයට විය හැකියි. එතදකොට 

එතුමාදේ කථාදේදිත් කිේවා 30 අවුරුේෙක යුේධයකින් මියගිය සංඛයාව ඒ කා ණා එේක ගත්තහම දඩංගුත් ඒ වදේ 

බ ෙතල ප්රශ්නයකුත් තිබුණා කියලා. එතදකොට අපිට සභාව විදියට ප්රදේශදේ ජනතාවදේ ජීවිත ආ ේෂාව දවනුදවන් 

දසෞඛය දවනුදවන් විදශේෂදයන් ඒ මා ාන්තික දඩංගු උවදු  දවනුදවන් ඒ සැලැස්ම මුළු සභා බල ප්රදේශදේම සක්රීය 

කිරීම සඳහා අවශය ත ම් ප්රමාණවත් වැය ශීර්ෂයේ ඉදිරිෙත්දවලා තිදයනවාෙ කියන කා ණය ගැන ප්රශ්නයේ තිදයනවා 

දම් සංඛයා දල්ඛන බැලුවාට ෙස්දසේ. අනිත් කා ණාව දනොදි න කසල ඉවත් කිරීදම් වයාෙෘතිය. 2018 හතලිස් තුන් 

ලේෂ විසිෙහසයි. 2019 අනූ තුන්ලේෂ හැටෙහසයි. වැඩිකිරීම ෙනස් ලේෂ හතලිස් ෙහසයි. දම් වැඩි කිරීම දම්ක දම් 
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සභාදේ දෙදවනි වා දේදී විත  දම් සභාවට මම දයෝජනාවේ ඉදිරිෙත් කළා ගරු සභාෙතිතුමනි, දයෝජනාවේ ඉදිරිෙත් 

ක න්න උත්සාහ කළා ඒ දයෝජනාව ඔබතුමන්ලාදේ අවදබෝධදයන් දවනස් වුණා. මම ඉදිරිෙත් ක පු දයෝජනාව තමයි 

සීතාවක ප්රදේශීය බල ප්රදේශදේ දකොට්ඨාස වශදයන් ගත්දතොත් දකොට්ඨාස 26 යි. දම් දකොට්ඨාස 26ම දනොදි න කසළ 

විදශේෂදයන්ම  න අෙද්රවය ඒ සටදන් මම අෙටත් ඉන්නවා. ඒක දකදසේ දහෝ ජයග්රහණය ක න්න උත්සාහ ක නවා. 

දමොකෙ අපි ප්රාදයෝගිකව ෙන්නවා අදප් බල ප්රදේශදේ ජනතාව විශාල වශදයන් දගොඩාේ ප්රදේශවල සීමිත ඉඩකඩ වල 

ජීවත්දවන්දන්. දකොළඹ දිස්ත්රිේකදයන් 30% ක භූමි ප්රමාණයේ අපි නිදයෝජනය කළාට විදශේෂදයන් මාවතගම 

ප්රදේශදේ ඇතැම් ස්ථාන ඒ ඒවදේම සාලාව අපි ජීවත්දවන දකොට්ඨාශදේ ආනන්ෙගම, සාලාව, මුරුතගම වැනි ප්රදේශ 

ඒවදේම මාවතගම රිටිගහදහේන වැනි ප්රදේශ, දම් ආදී ප්රදේශ ගත්තාට ෙස්දසේ ඒ වදේම විදශේෂදයන්ම ෙැන් 

අළුත්අම්බලම ප්රදේශදේ දවන්දේසි ඉඩම්වල ජීවත්දවන ජනතාව ඉඩකඩ ඉතාම සීමිතව ජීවත්දවන ජනතාව. එදහම ඒ 

වදේම ඉඩකඩම් සහිතව ජීවත්දවන ජනතාවත් අෙ පුරුදුදවලා තිදයනවා බ ෙතල වශදයන් දම් ෙරිස යට හානිොයක 

කාබනික  සායනික දේවල් දනොදි න කසල තමන්දේ නිවදසේම පුච්චලා විනාශ ක න්න. පුච්චන එක දල්සි දවන්න 

පුළුවන්කම තිදයනවා. නමුත් ඒදකන් ෙරිස යට හා හුස්ම ආග්රහණය ක න ජනතාවට ඇතිදවන අනාගත අනතුරු 

බ ෙතලයි. ඒ අවධානම අපි ෙැකලා තිදයනවා. මහ ගම පිළිකා ද ෝහදල් වාර්ෂිකව ලියාෙදිංචි දවන පිළිකා ද ෝගීන්දේ 

සංඛයාදේ වර්ධනය අපි ෙැකලා තිදයනවා. ඒ ආදී වශදයන් ගත්තහම අපි සභාවේ දලස ෙැේමේ තිදයන්න ඕදන දම් 

ප්රදේශදේ ජනතාවදේ සහ ඒ අනාගත ද ෝග අවම කිරීම සඳහා ඒ දවනුදවන් තමයි මම දම් සභාවට දයෝජනාවේ 

දේන්න උත්සාහ කදළේ දකොට්ඨාස 26ම ෙේෂ ොට දේෙයකින් දතො ව සභාදේ ෙරිොලන කටයුත්තේ විදියට ඒදක 

මන්ත්රීවරු 43 දෙනාටම ඒ දගෞ වය එන්න පුළුවන්කම තිදයනවා. අපි සභාවේ විදියට දම් තුළ ජීවත්දවන ජනතාවදේ 

දසෞඛයය. පිළිකාවේ හැදුදනොත් ඒ පිළිකාව සුව ක න්න  ජය විශාල වියෙමේ ෙ න්න ඕදන. දම් සභාවටත්  ජදේ 

දකොටසේ විදියට  ජදේ ෙරිොලන ආයතනයේ දලස වගකීමේ තිදයනවා එවැනි වියෙම් අවම කිරීමට  ජයේ විදියට 

සහාය ලබාදෙන්න.  ජය ෙැත්තකින් තිබ්බත් දම් ජනතාවදේ දසෞඛය පිළිබඳ කා ණාව ගැන හිතන්න. නමුත් ඒක 

දයෝජනාවේ විදියට දේන්න අවශය නැහැ කිේවා. ඒක ෙැනටත් සභාවේ විදියට ක නවා කියලා මම ෙන්දන් නැහැ 

දකොට්ඨාස 26 ම දම්වා එකතු ක නවාෙ කියලා. නමුත් මම දම් කියන්දන වැඩේ දලස අපිට එක ෙැත්තකින් ආොයමේ 

තිදයන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක දයෝජනාවේ විදියට සභාවට දයෝජනාවේ දේන්න අවශය නැහැ කිේවා. අවසානදේ 

ප්රකාශයේ ක ලා නිකන් හිටියා. මම දමදතන්දි ඉතාම ෙැහැදිලිව අවධා ණය ක නවා දම් දනොදි න කසල 

වයාෙෘතිදේදී  ලේෂ 50 කට ආසන්න ප්රමාණයේ හතලිස් තුන් ලේෂදේ ඉඳලා අනුතුන් ලේෂය දවනකන් වැය ශීර්දෂ 

වැඩික ලා තිදයනවා දම් අවුරුේදේ. ඒ නිසා මම යළිත් අවධා ණය ක නවා දයෝජනා ක නවා ඉල්ලීම් ක නවා දම් 

දකොට්ඨාස 26 ම දනොදි න කසල ඉවත් කිරීදම් වයාෙෘතිය දියත් ක න්න ඕදන ඒක දම් සභාදේ කාර්යභා යේ. ඒක දම් 

සභාව නිසිෙරිදි කවොහරි ක නකන් දම් සභාදේ මන්ත්රීව දයේ විදියට අපි ඒ අ ගලය ක නවා. අනිවාර්යදයන්ම 

දමොකෙ ඒක දම් සමාජයට පිළිකාවේ විනාශයේ. ඒක අදප් ෙහසුව සඳහා විත ේ කියලා දම්ක ෙැත්තකට ොන්න 

පුළුවන්කමේ නැති නිසා. අනිත් ෙැත්දතන් මංමාවත් සැලැස්ම පිළිබඳ දම් කා ණා ඉදිරිෙත් වුණා. නමුත් අපි විදශේෂ 

අවධානය දයොමුක න්න මතු ක පු කා ණා නිසා අපි යළිත් ඉදිරිෙත් ක න්දන්. 2019 ලේෂ 300 ප්රමාණවත් ෙ කියන 

එක පිළිබඳ අපිට ප්රශ්නයේ තිදයනවා. විදශේෂදයන්ම ගරු මංජුල වී  ත්න මන්ත්රීතුමා ෙැහැදිලි කළා. මම ජිවත්දවන 

සාලාව දකොට්ඨාසදේ ෙලදෙොදට්ලන්ෙ මාර්ගය ෙහුගිය වකවානුවල ජනතා විමුේති දෙ මුදණ් විදියට ෙළාත් සභා  

ොර්ලිදම්න්තු මන්ත්රී ප්රතිොෙන ොලා ලේෂ 12 කට ආසන්න මුෙලේ වරින්ව  ඒ ො  ප්රතිසංස්ක ණය ක න්න අපි 

දයොෙලා තිදයනවා. නමුත් අෙටත් තවත් ෙේෂ වලින් දම් සඳහා අොල මන්ත්රිවරුන් ප්රතිොෙන දයොෙලා තිදයනවා. නමුත් 

මා ෙකින කා ණාව තමයි මන්ත්රීතුමාත් ඒක අවධා ණය කළා අපි ො වල් වලට ප්රතිොෙන ොනවා ඒවා ජනතාවදේ 

සල්ලි. මන්ත්රීව යාදේ නම තිබුණාට ෙේෂවල නම තිබුණාට ඒවා දම්  දට් ජනතාවදේම සල්ලි. බදු සල්ලි.  ාජය 
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භාණ්ඩාගා දයන් දගවන සල්ලි. කාදේ නම් ගහගත්තත් නමුත් අපිට ෙැේමේ තිදයන්න ඕදන අපි ජනතාවදේ මුෙල් යළි 

ප්රතිස්ථාෙනය ක ේදි දසේවාවන් දලස හරි ෙහසුකම් දලස හරි මංමාවත් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා අපිට තිදයන්න ඕදන 

ඒදක යම් ස්ථාව ත්වයේ හා කල්ෙවතින සැලැස්මේ ක්රියාවට නංවන්න. නමුත් අපි දමොකෙ ක න්දන් ො වල් හෙනවා 

දකොන්ක්රීට් ක නවා තා  ොනවා. නමුත් ඒවා ඔේදකොම කළත් කල්ෙවතින්දන් නැහැ. ඇයි බ ෙතලම ප්රශ්නය 

විදශේෂදයන්ම ප්රාදේශීය සභා ො වල් දෙෙස වතු  බැසයාදම් කාණු ෙේධතියේ නැහැ. අෙ කාණුව ො  බවට ෙත්දවලා 

තිදයන්දන්. වැසි කාදල් ජලය ඒ මහොදර් තමයි බැසයන්දන ගලා යන්දන් ෙහත්බිම් ක ා. ඒ නිසා අපි ඒ දයොෙන 

ආදයෝජනය ඒ දයොෙන මහජන මුෙල යම් සැලකිය යුතු කාලයේ ඒ ො  ොවිච්චි ක න ජනතාවට දීර් කාලීනව ෙ රදයෝජන 

ගන්න විදියට විෙයාත්මක ක්රමයකට අපි ඒ ො  සකස් ක න්න ඕදන. අන්න එතදකොට තමයි දම්  දට් ජනතාවදේ බදු 

මුෙලින් මන්ත්රීව යා දයොෙන ඒ ආදයෝජනදේ මුෙල යම් ස්ථාව ත්වයකට හා සෑහීමකට ෙත්දවන්න පුළුවන්කමේ 

ලැදබන්දන්. නමුත් අෙ එදහම දවන්දන නැහැ. අෙ ඒවා දකොන්ත්රාත් වලට සීමාදවලා ඒ කටයුත්ත එදහම තිදයනවා. ඒ 

නිසා මම දයෝජනා ක නවා. අපි මංමාවත් වලට දකෝටි තුනක මුෙලේ දවන්ක ලා තිදයන්දන්. නමුත් ඒක මීට වඩා 

සැලකිය යුතු කා ණයේ විෂයේ මාර්ග ටික නිසි ෙරිදි නඩත්තු ක න්න පුළුවන් විදියට ප්රමාණවත් මුෙලේ දම් 

අයවැදයන් දවන්ක න්න කියන ඉල්ලිම මම දම් ගරු සභාවට ඉදිරිෙත් ක නවා. දයෝජනා ක නවා. ගරු සභාෙතිතුමනි. 

විදශේෂදයන්ම වැඩ ඒකකය පිළිබඳව සාකච්ඡා වුණා. අපි දම් ෙැන් තිදයන වැඩ ඒකකය දමන්ම මීට දෙ  දම් සභාදේ 

වැඩ ඒකක තිබිලා තිදයනවා. ඒ වදේම මට මතකයි දම් වැඩ ඒකක දයෝජනාව ආපු දවලාදේ අදප් ගරු චන්ද්රසිරි 

ගමදේ මැතිතුමා ඒ වදේම දම් මන්ත්රීවරු දගොඩාේ අය ඒ වැඩ ඒකකවල තිබිච්ච කාර්යභා යන් දසේවාවන් පිළිබඳව 

ෙැහැදිලි කිරීම් කළා. වැඩ ඒකකය ස්ථාපිත කිරීදම් උවමනාව තහවුරු ක න ආකා යට. නමුත් ෙහුගිය ෙවස්වල 

දනළුවත්තුඩුදේ ඉන්නවා වැඩ ඒකකදේ දබොදහොම කැෙවීමකින් දසේවය ක පු සිරිල් මහත්මයා. අපි එතුමා හම්දබච්ච 

දවලාවක ඇහුවා එතුමා වැඩ ඒකකදේ වැඩ ෙරීේෂකව දයේ දම් සභාව යටදත් දසේවය ක පු. ඒ වැඩ ඒකකය ඒ 

කාදල් දම් සභාව සතු ො වල් තමන්දේ ෙරුදවො විදියට තමයි හොදගන තිදයන්දන් දබොදහොම ඉහළින් නඩත්තු ක මින් 

ඒවා ආ ේෂා ක මින් නි න්ත  සහාය ලබාදෙමින් සභාදේ ලැදබන උෙක ණ ප්රමාණයට සභාදවන් ලැදබන සහාය 

ප්රමාණයට වඩා වැඩිදයන් දම් ප්රදේශදේ ජනතාවට ඒ මංමාවත් ටික සු ේෂිත ක ලා දෙන්න එො ඒ වැඩ ඒකකදයන් 

දබොදහොම දවදහස මහන්සිදවලා කැෙදවලා තිදයනවා. නමුත් අපි අෙ වැඩ ඒකක දකොෙමණ නිර්මාණය ක ලා 

තිබුණත්, අයවැදයන් වැඩ ඒකක දවනුදවන් දකොෙමණ වැය ශීර්ෂ දවන් කළත් අපි විශ්වාස ක නවා ගරු සභාෙතිතුමනි 

අඩුමගාදන් අපි ඒ වැඩ ඒකක ශේතිමත් ක න්න ඕදන ඔවුන්ට දහොඳ සැලැස්මේ දෙන්න ඕදන නායකත්වයේ දෙන්න 

ඕදන. අඩුගාදන් දම් ජනතාවදේ වියෙම් ක න ඒ මුෙල මං මාවත් වලට දයදෙේවට ෙස්දස වැඩ ඒකකය විසින් ඒ අොල 

මංමාවත් ටික ලස්සනට සු ේෂිතව කල් ෙවතින ආකා යට ෙවත්වාදගන යන්න එදහම නැත්නම් අපි වැඩ ඒකක 

ෙත්ක ලා අදප් බල ප්රදේශදේ පුේගලදයෝ පිරිසකට රැකියා අවස්ථා දුන්නා කියලා දම් ප්රදේශදේ ජනතාවදේ අවශයතා 

දහොඳින් ඉෂ්ටදවයි කියලා මම විශ්වාස ක න්දන් නැහැ. ඒ නිසා වැඩ ඒකකය පිළිබඳව වන ප්රශ්නය අපි මීට වඩා සැලසුම් 

සහගතව දම්ක ඉදිරිෙත් ක න්න ඕදන කියලා මම විශ්වාස ක නවා. දකදසේදවතත් විදශේෂදයන්ම දම් අයවැය 

වාර්තාදේ මට මූලික වශදයන්ම අපි ෙේෂයේ දලස අවධානය දයොමු ක න්න ඕදනකම තිබුදණ් දම්දක ශේතිමත් 

ආොයම් මාර්ග වලට වඩා යම් අස්ථාව  සහ අවිනිශච්ිත ආොයම් මාර්ග වලින් තමයි දම් ආොයම අදප්ේෂා ක ලා 

තිදයන්දන්. අ  කලින් කිේවා වදේ  කලින් අවුරුදු වලත් වැය ශීර්ෂ ආොයම් ශීර්ෂ තමයි තිබිලා තිදයන්දන්. නමුත් ඒවා 

නැවත ලබාගනිේදි අපි සභාව දුෂක් තාවයන් වලට ෙත්දවනවා. ඒ නිසා ඉදිරිදේදී දම් අයවැය යළි සංදශෝධන දයෝජනා 

සංදශෝධනය දවනවා නම් ක න්න බලාදෙොද ොත්තු වන වැය ඇතුදල් ක න්න බලාදෙොද ොත්තු දවන යම්හරි 

සංදශෝධන දවනස්කම් ක ලා යම් ති සා  ස්ථි සා  සාධනීය වැඩපිළිදවලවල් ක්රියාවට නංවන්න අවධානය දයොමු 

ක න්න ඕදන කියලා අපි විශ්වාස ක නවා. විදශේෂදයන්ම දම් අයවැදේදී අපි ඔබතුමාදගන් ඉල්ලනවා දනොදි න කසල 
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ක්රියාවලිය පිළිබඳව සැලැස්ම සභා බල ප්රදේශය පු ාම ක්රියාත්මක ක න්න විධිමත් කාලසටහනේ ඇතුළත. ඒ වදේම 

දනොදි න කසල කුණු ඔබතුමා දම්දක ඉදිරිෙත් කළා කසල බඳුන් ඒ සහනොයී ෙෙනමට ලබා දෙන්න කටයුතු ක නවා 

කියලා. මා ඔබතුමාදගන් ඉල්ලීමේ ක නවා විදශේෂදයන්ම මන්ත්රීවරු විදියට අපි විවිධ අයට ඉල්ලීම් ක ලා තිදයනවා 

ප්රදේශදේ ජනතාව විදශේෂදයන්ම සාලාව, ආනන්ෙගම, මුරුතගම, මාවතගම, රිටිගහදහේන ආදී ප්රදේශවල ජනතාව 

තමන්දේ බිම්කඩවල්වල තිදයන ප්රශ්නත් එේක සභාව මඟින් දම් දි න කසල ඉවත් ක න කුණු ට්රැේට ය අපිට 

එවන්න. කුණු ට්රැේට ය ගමට එවන්න. මට මතකයි ආනන්ෙගම ජනතාව ඉල්ලුදේ වැඩිය ඕන නැහැ කුණු ට්රැේට ය 

සතියකට ෙවසේ එවන්න දම් අපි ජීවත්දවන කාදලටම කුණු ට්රැේට ය ඇවිල්ලා නැහැ දම්කට. අපි පුදුම දුකේ විඳින්දන 

කුණු ටික ොගන්න. දම් ආදී වශදයන් ඉල්ලීම් ගණනාවේ තිදයනවා. අපි ඔබතුමාදේ අවධානය දයොමු ක නවා දම්කට 

වැඩපිළිදවලේ ක න්න. මම කථා කළා සභාදේ දල්කම්තුමා, සභාෙතිතුමා එේකත් කථා කළාෙ කියලා මට නිශච්ිත 

මතකයේ නැහැ. කථාකළා වදේ. කථා කළාම කිේදේ අෙට ඉඩම් දහොයලා දෙන්න. සාමානයදයන් ොලන තන්ත්රදේ 

දහොෙ උෙක්රමයේ ප්රති දයෝජනාවේ දගනාවාම ඒක දහොඳයි. ෙවතිනවා. ප්රතිදයෝජනාව සාර්ථක වනදතේ සභාව ඕදේ. 

එක දනදමයි ෙැන් අපි ෙන්නවා මම ෙැේකා සාලාදේ 2016 ජූලි මාදස 05 දවනිො අවි ගබඩාව පිපිරිලා ගියාට ෙස්දසේ එො 

අපි සාලාව ජනතා එකමුතුව විදියට ඒ ෙැවතිච්ච සාකච්ඡා වලදි දලොකු අ ගලයේ ක ලා සාලාව නග ය ප්රතිනිර්මාණය 

කිරීම සඳහා සාලාව කඳවුද න් අේක  ෙහේ සාලාව නග යට එකතු කළා. ඒක අෙ නීතයානුකූලව ඒ ෙැවරීම නාගරික 

සංවර්ධන අධිකාරියට අෙ අේක  05 ලැබිලා තිදයනවා. හැබැයි අේක  ෙහ ගත්තාට ෙස්දස දමොකේෙ වුදණ්. ෙේෂයේ 

දලස අපිට ඒක කියන්න ඔබතුමාලා ඉඩ දෙන්න. අවසාන වශදයන් දනදමයි මම දම් කියන්න ගිදේ කුණු ප්රශ්දන 

ඔබතුමාට පුළුවන් දම් බල ප්ර දේශදේ ප්රධානියා දලස දම්වාට මැදිහත් දවලා එො මැදිහත්දවලා සාලාව නග යට අේක  

5 එකතු ක නදකොට දම් දගොල්දලෝ අනිත් ෙැත්තට සාලාව යුධ කඳවු  සාලාව වත්දතන් අේක  50 ේ ගත්තා. 

දමොකේෙ අවශයතාවය? හැබැයි දම් සීතාවක බල ප්රදේශදේ ජීවත්දවන ජනතාවදේ ප්රශ්න සෑදහන ප්රමාණයේ 

තිදයනවා. සෑදහන අවශයතාවයන් තිදයනවා. කිසි ප්රශ්නයේ නැතුව ඒ අේක  50 අයිති ක ගත්තා. ඉතින් අපි දයෝජනා 

කළා අෙ දම් සීතාවක ජනතාවදේ ඉල්ලීම් තිදයනවා. කුණු ටික අ න් යන්න කියලා ඉල්ලනවා. කුණු ටික ොන්න තැනේ 

නැහැ කියලා සභාව කියනවා. නමුත් දම් ප්රශ්දන එතන්ට ඉතුරු ක න්දන නැතුව අපිට පුළුවන් විවිධ  ාජය වතු 

තිදයනවා. විවිධ ඒවා තිදයනවා ඒවාට දමොකේහරි ක්රියාොමයන් දයොෙලා අපිත් ඒ අවශය සහදයෝගයන් ඔබතුමන්ලාට 

ලබා දෙන්නම්. අෙට ඕදන ජනතාවදේ ඉල්ලීම් ඉටු ක න්න පුළුවන් සභාවක මන්ත්රීව දයේ විදියට නිදයෝජනය කිරීම 

මිසේකා ඒ ප්රශ්දන හැමොම ෙවත්වාදගන යන සභාවක මන්ත්රීව දයේ විදියට දම් කාල සීමාව අවසන් දවලා ගමට 

යන්න දනදමයි. මම ඔබතුමාට දයෝජනා ක නවා ඒ දනොදි න කසල සඳහා වැය ශීර්ෂදේ මීට වඩා දවන අවධානයේ 

දයොමුක ලා සභාදේ දම් බල ප්රදේශයට අොල කුණු ප්රශ්නය විසඳලා ඒ කටයුත්ත පිළිබඳ විදශේෂ අවධානය 

දයොමුක න්න. ඒ වදේම විදශේෂදයන්ම අපි දම් අයවැය වාර්තාදේ ආොයම් වියෙම් අපි නිශච්ිතවම ක නවා. මම ඔදබ් 

අයවැදේදී කිේවා ප්රාේධන ආොයම් සම්බන්ධදයන් සහ වියෙම් සම්බන්ධදයන් තිදයන කා ණාදේදී අදප් තිදයන ඒ 

දුප්ෙත්කම දිළිඳුකම. නමුත් අපිට එකො  ආොයමේ ආදේ නැති වුණාට අපිට දම් සභාව දලස පුළුවන් දමොකෙ සභාදේ 

දම් ෙනදත් තිදයන්දන උෙදත් සිට විෙත ෙේවා ජනතාවට වගකියන මූලික ෙරිොලන ආයතනය ෙළාත් ොලන 

ආයතනය. ප්රාදේශීය සභාව, නග  සභාව, මහ නග  සභාව. එතදකොට අපිට පුළුවන්කම තිදයනවා සභාව විදියට 

ජනතාවදේ ඉදිරිය ගැන හිතලාත් යම් යම් සැලැස්මවල් දේන්න. මම ෙැේදේ නැහැ එවැනි දයෝජනාවේ දම් සභා 

අයවැදේ තිදයනවා. විදශේෂදයන් දම් දවනදකොට මම ෙැේකා ඊදයත් මාධයදේ ලංකාදේ දෙවැනි කුඩු ප්රමාණය අල්ලලා 

තිබුණා දබ්රුවල මුහුදේ. අෙ අදප් ප්රදේශදේ විශාල ශීඝ්රදයන් විෂ මත්ද්රවයක ණයට දම් ප්රදේශ ලේදවමින් තිදයනවා. 

හැබැයි අපිට සභාවේ විදියට ඒ ජනතාදව සවිබල ගැන්වීම තරුණ තරුණියන් සවිබල ගැන්වීම ආදී කා ණා වලට අයවැය 

කථාදේදී රුපියල් ලේෂ 10 ේ ෙ දකොදහෙ දවන්ක ලා තිබුණා. වෘත්තීය පුහුණු කටයුතු සඳහා. අෙහසේ දලස දම් 
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අයවැය කථාදේදී ඉදිරිෙත් ක න්දන අදප් ොර්ශවදයන් විදශේෂදයන්  කාලීන අවශයතාවය නිසා ගැටළු හඳුනාදගන 

ප්රජාව බල ගැන්වීදම් වයාෙෘති දියත් ක න්න හා විදශේෂදයන්ම විෂ මත්ද්රවය වලට එද හි එවැනි මම විෂ මත්ද්රවය ගත්දත් 

උොහ ණයකට. තව ඒ කා ණා තිදයනවා. ප්රජාව බල ගැන්වීදම් වයාෙෘති දවනුදවන් අෙට දම් අවධානය දයොමු ක න්න 

පුළුවන්කම තිදයනවා. ඒ වදේම වරිෙනම් එකතු කිරීදම් බලසීමාදේ සිටින ජනතාවට මම කලිනුත් කිේවා වදේ 

දනොමිදල් වීථි ලාම්පු සැෙයීම් වැනි කා ණාවන් පිළිබඳව අපි අවධානය දයොමු ක න්න ඕදන. අ  කාර්යාලීය ලීබඩු වලට 

වදේ දවන්ක න ඒවා අඩුක ලා පුළුවන් ත ම් ජනතාවට සහන සලසන්න දමොකෙ ඒ අවශය ක න කාර්යාල උෙක ණ 

මම හිතන්දන් අවුරුේෙේ දෙකේ හරි අපිට ොවිච්චි ක න්න පුළුවන්කම තිදයයි. එවැනි කා ණා වලට අපි අවධානය 

දයොමු ක ගන්න ඕදනකම තිදයනවා. විදශේෂදයන්ම යටිතල ෙහසුකම් ඔබ කිේවා වදේ දකෝටි 03 ේ දවන් ක ලා 

තිදයනවා යටිතල ෙහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා. විදශේෂදයන්ම අපි ඉල්ලීමේ ක නවා යටිතල ෙහසුකම් 

සංවර්ධනය කිේවාම ඒදේ දගොඩාේ තිබුණා මංමාවත් දම් ඔේදකොම. ඒ නිසා අපි ඔබතුමාදගන් ඉල්ලනවා දම් 

අයවැදේදී විදශේෂදයන්ම 2019 දී ඒ සමහ  වැය ශීර්ෂ සඳහා දවන්ක  ඇති මුෙල් ප්රමුඛතාවය සැලකිල්ලට අ දගන 

ප්රදේශදේ අ  ගරු මංජුල මන්ත්රීතුමාට මම ස්තූතිවන්ත දවනවා දම් පිළිබඳව සිහිෙත් කිරීම පිළිබඳව දම් සභාවට මම 

දගනාවා දවොලිදබෝල් ක්රීඩාවට දවොලිදබෝල් ක්රීඩා සංගමදේ උෙ සභාෙතිව යා විදියට දම් සභාවට දයෝජනාවේ දගනාවා 

දම් ප්රදේශදේ දවොලිදබෝල් ක්රීඩාව ඉහළ නැංවීම සඳහා අවශය ක න දයෝජනාව. ඒක ස්ථි ත් වුණා දම් සභාදේ සියලු 

මන්ත්රීවරුන්දේ අෙහස් දයෝජනා එේක. ඉතින් විවිධ එවැනි කා ණා දවනුදවන් තවදු ටත් ක්රීඩාව ඉහළ නැංවීම, ප්රජාව 

සවිබල ගැන්වීම ආදී කා ණා වලදී අපි දම් අයවැදේදී ප්රමාණවත් අවධානය දයොමුක ලා නැහැ කියන එකයි මදේ අෙහස 

අදප් අෙහස. ඒ නිසා දම් අයවැය විදශේෂදයන්ම අපිට දම් අයවැදේ අදප්ේෂිත ආොයම් පිළිබඳවත් වැය පිළිබඳවත් 

සැලකිල්ලට ගත්තට ෙස්දසේ දම් අයවැය පිළිබඳ අදප් ස්ථාව ය අපි කිවයුතුව තිදයනවා ඊට දෙ  දම් සභාදේ මතුදවච්ච 

කා ණාවේ පිළිබඳව තිදයනවා. ෙසුගිය සංස්කෘතික උත්සවදේදී ගරු මංජුල වී  ත්න මන්ත්රීතුමා කිේවා අ  සම්මාන 

ප්රොනදේදී අෙ ඔය කියනකන් අපි ෙන්දන් නැහැ දම්ක ෙේෂවලට දෙනවා කියලා. අපි ෙන්දන් නැහැ ඒක අපිට ක පු 

දලොකු අසාධා ණයේ ඒක. දම් සාහිතය උත්සවයට දින දෙක තුනේ තිදයේදි ඒ මාදසට අොල කණ්ඩායම් නායක 

රැස්වීම තිබුණා. අපි ඇත්ත කියන්න ඕදන. කණ්ඩායම් නායක රැස්වීම තිබුණා. ඒ රැස්වීදම්දී ඒ උත්සවය ක න දම් අදප් 

ෙළාත් ොලන ආයතනදේ දම් සභාදේ නිලධාරීන් කිේවා ගැටළුවේ තිදයනවා ඒ සම්මාන ප්රොනය කිරීම සඳහා අොල 

අයදේ නම් ප්රමාණවත්ව ඇවිල්ලා නැහැ. මං හිතන්දන් ඒ සාකච්ඡාදේ ජනතා විමුේති දෙ මුදණ් මම හිටියා. ජයන්ත 

 ණවක මන්ත්රීතුමා හිටියා විෙේෂදේ නායකතුමා. ඒ වදේම උපුල්  මන්ත්රීතුමා හිටියා. ෙේෂ වලට දුන්නා දනදමයි. 

එතදකොට ඒ නිලධාරී මහත්වරු ඇවිල්ලා කිේවා ඒ අවශය සම්මාන ප්රොනයට අපිට අවශය නම් ලැබිලා නැහැ කියලා. අපි 

උෙේවේ කදළේ අපි ෙන්න ෙන්න අයදේ නම් තිදයන අයදග කියන්න කිේවා. ෙැන් මම නවක මන්ත්රීව දයේ විදියට මම 

විශ්වාස ක න්දන් එදහම ෙේෂවලට සම්මාන දෙන්දන් නැහැ. සභාදේ යාන්ත්රණයේ තිදයන්න ඕදන සුදුසුෙ නැේෙ ආදී 

වශදයන්. මම ඉතාම කණගාටු දවනවා දම් සභාව විසින් නැවත මංජුල වී  ත්න මන්ත්රීතුමාට පිළිතුරු දුන්නා නම් සභාව 

විසින් සම්මාන දුන්දන් මන්ත්රීවරු ෙෙනම් ක දගන නම් ඒක වැ දියි. ඒක එදහම ක න්න එො අපි නම් දුන්දනත් කථා 

ක ලා නම් දුන්නාට ජනතා විමුේති දෙ මුදණ් දහෝ ෙේෂවල අයදේ නම් දෙන්න කියන අෙහසක හිටිදේ නැහැ. ඒ නිසා 

ඒ පිළිබඳව අෙැහැදිලිතාවයේ තිදයනවා නම් වහාම දම්ක නිවැ දි ක න්න මම සභාෙතිතුමාදගනුත් ඉල්ලා සිටිනවා 

එදහම සංස්කෘතියේ දම් සභාදේ තිබුණාෙ කියලා අපි ෙන්දනවත් නැහැ. එදහම ෙැනදගන දනදමයි අපි ෙන්න අයදේ 

නම් කිේදව. අපි ෙන්දනත් නැහැ ඒවාට යාන්ත්රණ තිදයනවා. ඒ එතුමියන්ලා ෙත්දවලා නම් දහොයාගන්න බැහැ ඒ අයට 

දවච්ච අෙහසුතාවයට උෙේවේ විදියට තමයි ෙන්න ෙන්න අයදේ නම් කියන තැනට ආදේ. ඒ නිසා මම ඒක නිවැ දි 

කළයුතුව තිදයනවා. අවසාන වශදයන් අපි කවුරුත් අෙ ෙන්නවා අපි දමොන ත ම් කරුණු කා ණා කිේවත් දම් දවලාදේ 

අදප්  ට බ ෙතල අවධානමක තිදයනවා. වයවස්ථාව හා විධායකයට අත  ඒ තිදයන බ ෙතල ප්රශ්නය ෙළාත් ොලන 
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ආයතනයේ විදියට සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ අපිටත් අොලයි. අපි ගන්න තීන්දු තී ණ සියල්ල අනාගත අයවැය 

දයෝජනා සියල්ල තී ණය වයවස්ථාොයකය හා විධායකය අත  දම් ඇති වී තිදයන ප්රශ්නය විසදඳන ආකා ය අනුව. ඒ 

නිසා මම ෙැහැදිලිව කියනවා අපි අනිවාර්යදයන්ම ජනතා විමුේති දෙ මුණ විදියට දම් ඇතිවී තිදබන වයවස්ථාදේ හා 

විධායකදේ තිදයන බල අ ගලය අපි අනුමත ක න්දන් නැහැ. අපි ඒකට විරුේධයි. දම් බල අ ගලය නිර්මාණය වුදණ් 

ඒ ඒ ෙේෂවල බල වයාෙෘතිවල තිදයන උවමනාව නිසා. නමුත් ඒ ෙේෂවල බ  අ ගලදේ අවසානයට මුහුණ දෙන්න 

දවලා තිදයන්දන් දම්  දට් ජනතාවට. අෙ අයවැයේ ඉදිරිෙත්දවලා නැහැ.  ට අස්ථාව  දවලා. ොලකයා නීතිය 

 කින්දන් නැහැ කියලා පූර්වාෙර්ශ බවට ෙත්දවලා තිදයනවා. සාකච්ඡාවලට ලේදවලා දමවැනි තත්වයේ ඇතිදවලා 

තිදයනවා. ඒ නිසා අපි දම් දවලාදේ අවධා ණය ක නවා දම්  ටට අවශය ක න ප්රජාතන්ත්රවාෙය ස්ථාපිත කළ යුතුව 

තිදයනවා. නීතිදේ ආධිෙතයය රැකිය යුතුව තිදයනවා. ජනාධිෙතිව යාදේ සිට සියලුම ආයතන නීතිය සු කින තැන් 

බවට ඒ ආෙර්ශය සැෙයිය යුතුව තිදයනවා. එදහම නැතුව  ට අ ාජය ක ලා වල්මත් ක ලා පිස්සු වට්ටන තැනට  ට 

ෙත්කදළොත් අපි අෙ දම් සභාදේ දකොච්ච  අයවැය ගැන කතා කළත් අනාගත සැලසුම් ගැන කතා කළත් ඒවා යථාර්ථයේ 

දවන්දන් නැහැ. ඒ නිසා ගරු සභාෙතිතුමනි දම් අයවැය ගැන කා ණය ගත්තාට ෙස්දසේ අපිට කියන්න තිදයන්දන් 

නිශ්චිත එක කා ණාවයි. අපි ඔබතුමාදේ අෙහස් සංකල්ෙ දයෝජනා වලට විරුේධ නැහැ. නමුත් දම් අයවැදේ තිදයන 

ඉලේකම් සංඛයා ෙත්ත ගත්තාට ෙස්දසේ අෙට සෑහීමකට ෙත්දවන්න පුළුවන්කමේ නැහැ. දම් ආොයම් පිළිබඳව වියෙම් 

පිළිබඳව අපි එකඟ දවන්දන් නැහැ. ඒ නිසා අපි දම් සභාදේ ආොයම් වියෙම් පිළිබඳ වාර්තාදේ කිසිඳු ස්ථාව  ප්රාේධන 

ආොයම් වියෙම් පිළිබඳ දයෝජනා සැලැස්මවල් නැහැ අපිට ෙකින්න දප්න්න. ඒ නිසා දම් අයවැය පිළිබඳව අදප් 

විද ෝධතාවය අදප් එකඟතාවය ෙලක න්දන් නැහැ. අපි ඒකට එකඟ නැහැ. ඒ නිසා අනාගතදේදී ඊට වඩා සාධනීය 

අයවැය ආදවොත් අපිට පුළුවන් ඒ පිළිබඳව සලකා බලන්න. දම් සභාදේ ෙළදවනි මංගල සැසිවා දේදීත් අදප් අෙහස් 

ඔබතුමාට කිේවා. දම් සභාව විසින් වඩා යහෙත් වඩා දහොඳ වඩා නිවැ දි දම් ප්රදේශදේ ජනතාවට අවශය ක න 

ක්රියාොමයන් දසේවාවන් සැෙදයනවා නම් දයෝජනාවන් ක්රියාත්මක දවනවා නම් ඒ පිළිබෙව එදතන්දි ෙේෂ විෙේෂ 

දේෙයකින් දතො ව දම් බල ප්රදේශදේ නිදයෝජිතයින් විදියට අපි ෙේෂයේ විදියට දම් සභාවට උෙරිම සහදයෝගය ලබා 

දෙනවා. ඒක පිළිබඳ විවාෙයේ නැහැ. නමුත් 2019 අයවැදේ අඩංගු දේ ගත්තාට ෙස්දසේ අය සහ වියෙම් පිළිබඳ කා ණාව 

ගත්තාට ෙස්දසේ ජනතා විමුේති දෙ මුණ දලස ෙේෂයේ විදියට දම් අයවැයට අපි එකඟ දවන්දන් නැහැ කියන 

කා ණාව ප්රකාශ ක මින් දම් අයවැය පිළිබඳව කරුණු ෙැේවීම අවසන් ක නවා. දම් සම්බන්ධදයන් කාලය ලබාදීම 

පිළිබෙවත් ස්තූතිය ෙලක මින් මම නිහඬදවනවා. ස්තූතියි.  

 

ගරු සභාෙතිතුමා 

දබොදහොම ස්තුතියි ගරු මන්ත්රීතුමා. මම ඔබතුමාට එක කා ණයේ මතේ ක න්න ඕදන. මංජුල වී  ත්න මන්ත්රීතුමා 

දගනාපු දම් සාහිතය උත්සවදේ දේශොලනය ක ගන්න නම් ලෑස්තිදවන්න එො. එදහම දෙයේ නෑ. අපි හැම 

මන්ත්රීව දයේදගන්ම ඉල්ලා හිටියා එදහම නම් අපිට ලබා දෙන්න කියලා. ඒ නිසා අපි මන්ත්රිවරුන්දගන් ඉල්ලුවා සහ 

දවනත් අයදගන් ඉල්ලුවා. අපිට  ලැබුදණ් නැති නිසා අපි කිේවා දම් නම් ඉේමන් ක ලා දගනත් දෙන්න සම්මාන ලබා 

දෙන්න ඕදන කියලා. දම් අය දතෝ දගන තමයි අපි සම්මාන ලබා දුන්දන්. දම්ක දේශොලනික ණය ක න්න හෙනවා 

නම් දම් සාහිතය උත්සවය අපි ක න එදේ දත්රුමේ නැතිදවනවා. යදමේදේ දෙෞේගලික උවමනාවේ මත දම්ක 

දේශොලනීයක ණය ක නවා නම් මම සම්පූර්ණදයන් දහලා ෙකිනවා. එදහම දෙයේ දම් සභාදේ කවොවත් ක න්න 

එො අපි නම් කවොවත් ක ලාත් නැහැ. ඒ නිසා තනික ම දම් මංජුල මන්ත්රීතුමා කළ ප්රකාශය සාහිතය උත්සවය 

දේශොලනීයක ණයට ලේ කිරීම මම සම්පූර්ණදයන්ම දහලා ෙකිනවා. ඔබතුමා සංස්කෘතික නිලධාරිව යා විදිහට දම් 

ක පු ප්රකාශය නිසා දම් සභාදේ සම්මාන ගත්ත අයත් හෑල්ලුවට ලේදවනවා දම් තත්වය නිසා. එදහම තත්වයකට දම් 

සභාව දගනියන්න එො කියලා මම ඔබතුමාදගන් ඉතාමත් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. මට දම් සම්බන්ධදයන් 
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වගකීමේ තිදයනවා. ඒ නිසා ඔබතුමා දම් කලාව ගැන ෙන්න දකදනේ දමවැනි ප්රකාශයේ කිරීම ඔබතුමාට යම් හිත් 

රිදීමේ වුණා නම් ඒක දවනම කථාවේ. ඒක දවනම දබ් ගන්න තිබිච්ච එකේ. නමුත් දම්ක සභාවට දගනත් ොලා දම් 

සම්මාන ගත්ත ඒ කලාකරුවන් හෑල්ලුවට ලේක න්න එො කියන කා ණය මම ඔබතුමාට ඉතාමත්ම වගකීදමන් 

කියනවා. ඒ නිසා ජනතා විමුේති දෙ මුණට දහෝ දවනත් ෙේෂයකට හිත් රිදීමේ වුණා නම් මම ඒ ගැන මදේ 

කණගාටුව ප්රකාශ ක නවා. එදහම කවොවත් දම් සභාදේ සම්මාන දෙේදි ෙේෂ වශදයන් දතෝ ලා නැහැ කියලා 

සභාෙතිව යා විදියට මම වගකීදමන් ප්රකාශ ක නවා. මංජුල වී  ත්න මන්ත්රීතුමා ක පු දම් ප්රකාශය සම්පූර්ණදයන් 

විකෘති ප්රකාශයේ තමයි දමතන ඒ සම්බන්ධදයන් කදළේ කියලා මම සභාෙතිව යා විදියට කියනවා. දම් සාහිතය 

උත්සවය සංවිධානය ක පු අපිත් සම්මාන ගත්ත ඒ හැමදෙනාමත් ෙැඩි අෙහසුතාවයට සහ අප්රසාෙයට ෙත්දවනවා ඒ 

ප්රකාශය නිසා. ඒ නිසා ඒක එතුමාදේ දෙෞේගලික දේශොලන කථාව මිසේ දම් සභාදේ ගත්ත දෙොදු තී ණයේ දනදමයි 

කියන කා ණයත් දම් දේලාදේදී මතේ ක න්න ඕදන. අපි විධිමත්ව දතෝ ලා අවශයයි කියන අදප් කමිටුවත් එේක 

කථා ක ලා තී ණය ක ලා මිසේ කිසිඳු එේසත් ජාතික ෙේෂයකට දහෝ දවනත් කිසිඳු ෙේෂයකට දහෝ ඒ පිරිනමපු 

සම්මානයේ දනදමයි කියන එක මම ප්රකාශ ක නවා.  

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඉන්ද්රානි දසදනදහලතා ෙේමසීලි මැතිතුමිය 

 

ගරු සභාෙතිතුමනි, 2019 අයවැය මදේ ෙළදවනි සභික ධූ දේ ෙළදවනි අයවැය. නමුත් ගරු සභාෙතිතුමනි, දම් 

අයවැයට සහදයෝගය දීමට දනොහැකි වීම ගැන මම කණගාටු දවනවා. ඒක ඉස්දසල්ලාම කියන්න ඕදන. දහේතු 

ගණනාවේම තිදයනවා. ගරු සභාෙතිතුමනි, දම් සභාවට ඇවිල්ලා මාස 08 ේ 09 ේ දවනවා. නමුත් ලේෂ 2 ½ 

ප්රතිොෙන ඇරුණාම කිසිම දෙයේ මට අදප් ගමට දෙෞේගලිකව ගම දවනුදවන් ක න්න බැරි වුණා. මම ගමට වීථි ලාම්පු 

ඉල්ලුවා. වීථි ලාම්පු ඉල්ලලා ඔබතුමාට දෙසැ යේ ලියුම් දුන්නා මාස 02 ේ. තුන්දවනි ලියුමත් දුන්නා ලියුම් අස්ථානගත 

දවලා කිේවා. මට වීථි ලාම්පු දනදමයි ප්රශ්දන. මන්ත්රීවරියේ විදියට මදේ ලියුම් දම් සභාදේ නැතිවීම ගැන මන්ත්රී ධූ ය 

හෑල්ලු වීම ගැන මට ප්රශ්නයේ තිදයනවා. ඒක මින් ඉදිරියට දනොවීමට ඔබතුමා වගබලා ගනියි කියලා මම විශ්වාස 

ක නවා. ඒ වදේම අත්කම් නිවාසදේ දෙොදු නාන ළිඳ සභා සම්මත දවලා දම්ක පිළිසක  ක න්න දයෝජනාවේ 

දගනාවා ෙැන් මාස 06 කටත් කිට්ටුයි. ඒ සම්බන්ධදයන් කිසිඳු තී ණයේ නැතිවීම ගැන මම කණගාටුවට ෙත්දවනවා. 

නාන්න දම් ළිඳ මිනිස්සුන්ට අවශය නැත්නම් දම්වා සභාව සතු දේවල් දම්වා සභාදේ සම්ෙත් ගරු සභාෙතිතුමනි. අපිට 

එතනින් එහා යම් පියව ේ ගන්න පුළුවන් දම් ආොයම් උත්ොෙන වයාෙෘතියකට දගොඩනැගිල්ලේ හෙලා කුලියට දීදමන්. 

ගරු සභාෙතිතුමනි, කසල බැහැ  කිරීම පිළිබඳව ප්රශ්නයේ තිබුණා. සාලාව, මුරුතගම,  ණවිරුගම, ආනන්ෙගම, 

ධර්මග්රාමය වැනි ප්රදේශ පුංචි ඉඩ ප්රමාණයක තිදයන නිදවස්. දම් නිදවස්වලට කසල බැහැ  ක න්න ට්රැේට ය එවන්න 

කියලා දම් සභාදේදී දිගින් දිගටම ඔබතුමන්ට මතේ කළා. නමුත් අෙ දවනදකොට ඒ ඉල්ලීම් ඉෂ්ටදවලා නැහැ. ගරු 

සභාෙතිතුමනි දම්වා ප්රශ්න ක නවා ගමට ගියහම. දකෝ ඔයා ලයිට් ොනවා කිේවා දකෝ ඔයා කසල ගන්න ට්රැේට ය 

එවනවා කිේවා. දකෝ ඔයා දම් ළිඳ හෙලා දෙනවා කිේවා කියලා. ඉතින් සභාෙතිතුමා අපි අකමැත්දතන් වුණත් දෙන 

උත්ත ය තමයි සභාව අදප් දනදමයි. සභාෙති ගරු ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා. එතුමාදේ නිර්දේශය තමයි ක්රියාත්මක 

දවන්දන් කියලා. දම්වා සභාෙතිතුමනි කැමැත්දතන් කියන දේවල් දනදමයි. නමුත් දම්ක ඔබතුමාට දහොඳ මදි. ඒ නිසා 

මම ඒ ගැන මදේ අකමැත්ත ප්රකාශ ක න ගමන් ගරු සභාෙතිතුමනි දම් ආොයම් මාර්ග තව පුළුල් ක න්න හැකියාව 

තිදයනවා කියලා මට හිදතනවා. දමොකෙ 2018 අයවැයට සමාන දලස දෙොඩි දවනසේ තමයි 2019 අයවැදේ අපි 

ෙකින්දන් අළුත් සභිකදයෝ විදියට දලොකු දත්රුමේ නැති වුණත් නවක සභිකදයෝ විදියට අපි ෙකින්දන් ෙළාත් ොලන 

ආයතනයේ කියන්දන් බල ප්රදේශය තුළ විවිධ ජනතාවදේ අවශයතා පුළුල් ෙ ාසයේ තුළ දසේවා සම්ොෙනය ක න 

ආයතනයේ. දම් සඳහා නව සංවර්ධන වයාෙෘති ප්රමාණවත් ආොයමේ අෙ ආයතනය සතු විය යුතුයි. ගරු සභාෙතිතුමනි ඒ 



42 
 
සඳහා අොල වයවස්ථාව තුළින් ෙළාත් ොලන ආයතනයට ආොයම් මාර්ග ගණනාවේ තුළ ආොයම් එකතු ක ගැනීමට 

ආයතනවලට බලය දීලා තිදයනවා. ගරු සභාෙතිතුමනි, ෙළාත් ොලන ආයතනවල ප්රධාන ආොයම් උත්ොෙන අපි ෙැනට 

ෙන්න විදියට ස්වයං ආොයම් උත්ොෙන මාර්ග, එතදකොට  ාජය ප්රොන හා මාරු කිරීම්, ණය මුෙල් කියන මත විසිරිලා 

ගිහින් තිදයනවා ගරු සභාෙතිතුමනි. ස්වයං උත්ොෙන මාර්ගවලට වරිෙනම් හා බදු කුලී, බලෙත්ර ගාස්තු, වරිෙනම්, 

වද න්තු හා ෙඩ මුෙල් අදනකුත් ආොයම් ප්රාේධන විකුණුම් තිදයනවා. සභාෙතිතුමනි වරිෙනම් හා බදු මුෙල් වලින් අපි 

හරියට අය ක ගන්නවා කියලා ඔබතුමා ෙන්නවාෙ? වරිෙනම් හා බදු යටදත් සංවර්ධනය දනොකළ ඉඩම් විශාල ප්රමාණයේ 

ගම්මානවල තිදයනවා. ගමක එකේ දෙකේ දනදමයි ගරු සභාෙතිතුමනි විශාල ප්රමාණයේ සංවර්ධනය දනොකළ ඉඩම් 

තිදයනවා. දම් ඉඩම්වලින් අපිට බදු ගන්න පුළුවන්. සභා දයෝජනාවේ සම්මත ක ලා වාර්ෂිකව අපිට බදු ගන්න පුළුවන්. 

එතදකොට දම් ඉඩම් වලින් බදු ගත්තහම අවට දවදසන ජනතාවට දහොඳේ දසෞඛය ෙහසුකම් වලටත් දහොඳේ අපි 

අත්ෙැකීදමන් ෙන්නවා. ඒ නිසා ගරු සභාෙතිතුමනි කුසට කළලයේ ආපු ො ඉඳන් ආොහනාගා ය දවත යන දමොදහොත 

ෙේවා දම් ප්රාදේශීය සභාවේ මඟින් ොලනය වනවිට මීට වඩා යමේ අදෙන් දකද න්න ඕදන. කළ පුරුදු, ෙැක පුරුදු, 

ෙළපුරුදු සභාෙතිව දයේදගන් අපි මීට වඩා දෙයේ බලාදෙොද ොත්තු වුණා. ඒ නිසා දම් වදේ දේවල් ගැන උනන්දු 

දවන්න කියලා ගරු සභාෙතිතුමනි ඔබතුමාදගන් මම කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. 2019 අයවැයට විරුේධ දවන්න ත ම් 

දහේතුවේ තමයි ෙවතින දේශොලන අර්බුෙය. ගරු සභාෙතිතුමනි, සභාදේ ප්රතිොෙන දනොලැබුණත් ගම්දෙ ළිය, ග්රාමීය 

යටිතල ෙහසුකම් එතදකොට සුඛිත පු ව  වැඩසටහන් යටදත් අපි විශාල වැඩ ප්රමාණයේ ගම්මාන වලට කළා. දම් ඊනියා 

ආණ්ඩුව දම් නිල දනොලත් ආණ්ඩුව ඇවිල්ලා ෙැය 24 න් දම් සියලු වයාෙෘති අදෙන් ගිලිහිලා ගියා අදෙන් අ ගත්තා. ඒත් 

අපි සාධා ණ විදියට නීති ගරුකව අදප් ආණ්ඩුව නැවත ආවහම අදප් වයාෙෘති ෙැය 12 න් අපි ආ ම්භ ක ලා ජනතාවට 

සහනයේ දෙනවා. එදතේ කියන්න තිදයන්දන් මම ඔබතුමාට තව විදශේෂ ස්තූතියේ ක න්න ඕදන ඔබතුමා ශ්රී ලංකා 

ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජන ජදේ ෙස්දවනි විධායක ජනාධිෙති මහින්ෙ  ාජෙේෂ කියපු එක ගැන මම විදශේෂ ස්තූතියේ 

ලබා දෙනවා. දමොකෙ ඔබතුමා වර්තමාන අගමැති දනොකිේව නිසා. ඒ නිසා ගරු සභාෙතිතුමනි, දම් ප්රශ්නය 

දහේතුදකොටදගන මම දම් අයවැයට විරුේධව ඡන්ෙය ොවිච්චි ක නවා. ස්තුතියි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී පී.ඒ. ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා 
 

සුභ ෙවසේ සියලුදෙනාටම. මම වැඩි දේලාවේ කථා ක න්න බලාදෙොද ොත්තු දවන්දන් නැහැ. මම හිතන්දන් මංජුල 

මන්ත්රීතුමාත් අදප් චන්ෙන සූරියආ ච්චි මන්ත්රීතුමාත් දම් සම්බන්ධදයන් ඉලේකම් දගනහැ  ොමින් දලොකු විග්රහයේ 

කළා. අපිට යම් අවදබෝධයේ ලැබුණා යම් සාධනීය තැනකට සභාවත් දගනාවා. විදශේෂදයන්ම දම්දක ආොයම් සහ 

වියෙම් විස්ත  බැලුවාම ඒ තිදයන වියෙම් ශීර්ෂ ක න්න පුළුවන් නම් ඉතින් දහොඳයි. සභාෙතිතුමා දම්ක ඉදිරිෙත් ක ලා 

දම්දක සුභසාධන වැඩසටහන් ටිකේ ඉදිරිෙත් ක ලා තිදයනවා. ඒ ටික ක න්න සල්ලි තිදයනවා නම් දහොඳයි. හැබැයි 

දෙොඩි ප්රශ්නයේ තිදයන්දන් දම් සියලුදෙනා කිේවා වදේ අපිට දම් ආොයම ලබා ගන්න පුළුවන්ෙ කියන කා ණය. 

දමොකෙ දම්දක වැඩි හරියේම මුෙල් වැඩි ප්රතිශතයේ මුෙල් ලබා ගන්න බලාදෙොද ොත්තු දවන්දන් දෙොදු ෙරිොලන 

වූහය තුළින්. වරිෙනම් බදු, අේක  බදු, විදශේෂදයන්ම වරිෙනම් බදු. දම් ඇවිල්ලා බදු මත යැදෙන ජනතාව පීඩාවකට 

ෙත්ක ලා ජනතාවට සහනයේ දෙන වැඩ පිළිදවලේ තමයි අපි දම් තුළ ෙකින්දන්. වැඩිම මුෙලේ තිදයන්දන් බදු 

ආොයම්. එතදකොට සභාවේ විදියට දම් සියලුදෙනාම මම හිතන්දන් පිළිගත්තා අපි ස්වයං මුෙල් වැඩික  ගැනීදම් සභාව 

තුළින් දම් බදු වැඩික  ගැනීමට අමත ව යම් මුෙලේ උෙයා ගැනීදම් ස්ථානයට යා යුතුයි කියන ස්ථාව දේ මං හිතන්දන් 

සියලුදෙනාම ඉන්නවා. විදශේෂදයන්ම දෙොළවල් දෙකේ තිදයනවා ෙැන් අපිට. අ  දගදෙට්ට අගමැතියි කාර්යාලයට 

අගමැතියි වදේ දෙොළවල් දෙකේ දෙෙැත්දත් තිදයනවා. එකේ හෙලා ප්රෙර්ශනාත්මක මට්ටදම් තිදයනවා. තව එකේ 

ක්රියාකාරී දවනවා. ඉතිං මම හිතන්දන් දේශොලනය ෙැත්තකට තියලා දමතන ඉන්නවා ඕදකනුත් දේශොලනය ක න 

පිරිසේ දෙොළ ඔතන තිදයේදි බස් එදකන් බැහැලා මිනිස්සු බඩු ටික ගන්න විදියේ නැතුව යනවා දෙොදළේ ආොයම 
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අඩුදවනවා ඒ අවශය තැනට දගනියන්න දෙන්දන නැති පිරිසකුත් ඉන්නවා. අපි දම්වාදේදි ෙැඩි තීන්දුවක ඉඳදගන දම් 

සභාවට ෙැන් එක ෙැත්තකින් දමතන ඇවිල්ලා කිඹුල් කඳුලු දහලනවා සභාවට ආොයම් නැහැ සභාවට සල්ලි නැහැ 

දකොදහොමෙ අපි දම් වැඩ කටයුතු ක න්දන් කියලා. හැබැයි අපි ෙකිනවා සමහ  තැන්වලදි සභාවට ආොයම් දේන්න අපි 

යම් යම් හිත් රිදෙන වැඩපිළිදවලවල් වලට යනදකොට අම්දමෝ එො ඕක ජනතාවට පීඩාකාරීයි කියලා දබොරුවට නංගි 

දෙන්නලා අේකා දෙන්න හෙනවා. ඉතින් මං හිතන්දන් අපි දම් තැන්වලදි දේශොලන දකෝණ වලින්ම බලන්දන් නැතුව 

යම් යම් තීන්දු තී ණයේ ගන්න දවනවා. විදශේෂදයන්ම අපි දෙොළ සම්බන්ධදයන් යම් තීන්දුවකට යන්න දවනවා හැකි 

ඉේමණින්. ඒ එේකම මම විදශේෂදයන්ම කියන්න ඕදන දම්දකදි මම හැමොම ෙ ණ ස්ථාව යේ තමයි හංවැල්ල 

දකොට්ඨාසය හා දම් අවට නිදයෝජනය කළාට අපි සභාවේ විදියට අදප් ආොයම් දම් සමස්ත සීතාවක ප්රාදේශීය සභා බල 

ප්රදේශයටම වයාප්ත දවන වැඩපිළිදවලකට යන්න ඕදන. විදශේෂදයන්ම මම හැමොම කියනවා කහදහේන දකොට්ඨාසදේ 

ොදුේක වදේ දුෂක්  ෙැතිවලට අපි යම් වැඩිපු  මුෙලේ දයොෙවන්න ඕදන කියලා. ෙැන් මන්ත්රීව දයේට දෙන්දන් ලේෂ 

2 ½ යි. ඒ මන්ත්රීව යාට ලේෂ දෙකහමාද න් උොහ ණයේ විදියට ගත්දතොත් මං හිතන්දන් ඔබතුමාදේ දකොට්ඨාදසට 

ඉන්දන් ඔබතුමා විත යි. ඔබතුමායි මංජුල මන්ත්රීතුමායි. සමහ  දකොට්ඨාසවල එක මන්ත්රීව යායි ඉන්දන්. දේ ගල 

නැත්නම් උඩුමුල්ල වදේ තැන්වල මන්ත්රීවරු අඩුයි. නමුත් උඩුමුල්ලට මම හිතන්දන් ග්රාම දසේවක වසම් 05 ේ 

තිදයනවා. දේ දගොල්ලට ග්රාම දසේවක වසම් 02යි. හංවැල්ලට ග්රාම දසේවක වසම් 03 යි. නමුත් දම් ප්රදේශවලට වැඩිපු  

මුෙල් ප්රමාණයේ දයොෙවන්න ඕදන. ඒදක මම ෙැේක හැටියට ොදුේකට දලොකු අසාධා ණයේ ක ලා තිදයන්දන්. 

දම්දක අපිට වැඩිම බදු මුෙලේ ලැදබන්දන් ොදුේදකන්. හැබැයි ොදුේකට මංමාවත් සංවර්ධනයට දයොෙලා තිදයන 

මුෙල් බැලුවාට ෙස්දසේ මංමාවත් සැලසුම් දබොේකු අළුත්වැඩියාවට ොදුේකට ොලා තිදයන්දන් යම් අඩු මුෙලේ. 

කහදහේනට සහ හංවැල්ලට යම් වැඩි මුෙල් ප්රමාණයේ ොලා තිදයනවා. දම්ක අන්තිම අසාධා ණයි මම හංවැල්දල් 

වුණත්. වැඩි මුෙල් ප්රමාණයේ ඒකට වියෙම් ක න්න ඕදන. හැබැයි බදු මුෙල් ප්රමාණයකුත් එතනින් ලැදබනවා නම් ඒ 

ප්රදේශවලට යම් සාධා ණයේ කළ යුතුයි දන්ෙ චන්ෙන මන්ත්රීතුමා. ඒක මම හැමොම කිේව කා ණාවේ. අපි මන්ත්රීව යා 

10 ේ ඉන්නවාෙ 12 ේ ඉන්නවාෙ කියන එක දනදමයි කා ණාව ෙැන් මම සතුටු දවනවා මට ඉස්දසල්ලාම ලැබිච්ච මුෙල 

මම ෙැම්දම දිේදෙණිය දකොට්ඨාසයට. මදේ දකොට්ඨාසයට දනදමයි. එතදකොට අපි බලන්න ඕදන තමන්දේ ඡන්ෙ 

ප්රමාණය වැඩික ගන්නම යන වයාෙෘතියකට දනදමයි. දෙොදුදේ අවශය තැනට අවශය සල්ලි වියෙම් ක න්න. 

විදශේෂදයන්ම ඒ කා ණාවත් කියන ගමන් දම් අයවැයට මම විරුේධ නැහැ. මම විදේචනාත්මක සහදයෝගයේ ලබා 

දෙනවා. දම්දකදි විදශේෂදයන්ම දුෂක්  ප්රදේශවලට වැඩි මුෙලේ ලබා දෙන්න ඕදන. විදශේෂදයන්ම මන්ත්රීව දයේ 

විදියට අදප් තිදයන්දන් දවනත් අ ගලයේ. අපි කියන්දන් නැහැ ොලම් දබොේකු හෙන්න ඕදන නැහැ කියලා. නමුත් 

මම මන්ත්රීව දයේ විදියට ෙකිනවා අපිට සමාජය තුළ දවනස් කාර්යභා යේ තිදයන්දන්. ජයන්ත ද ෝහණ සභාෙතිතුමා 

ෙන්නවා දම් දවනකන් මම අෙ තමයි මදේ ප්රතිොෙනය ොන්න ඕදන දකොතනටෙ කියලා හරි කිේදව. මම තමයි අන්තිම 

ප්රතිොෙනය ෙැම්දම්. දමදතේ කල් ඔබතුමාදගන් ලයිට් එකේවත් මම ඉල්ලලා නැහැ. හැබැයි අපිට තිදයනවා දවනින් 

කාර්යභා යේ. අපි ෙකිනවා දම්  දට් ජනතාවට තිදයන එකම ප්රශ්නය දම් ොලම දබෝේකුව හැදීම ෙමණේම දනදමයි. 

ජනතාවට ඊට වඩා විශාල ප්රශ්න ප්රමාණයේ තිදයනවා. ෙැන් දම්දක ඔබතුමා දෙ  ොසල්වලට ළෙරු හා මාතෘ 

සායනවලට යම් මුෙල් ප්රමාණයේ වියෙම් ක ලා තිදයනවා. හැබැයි ජනතාවට තිදයන ෙැදවන ප්රශ්න ටිකම ඕක දනදමයි. 

ඒක ක න්න පුළුවන් නම් දහොඳයි. හැබැයි අෙ  දට් ජනතාවට ෙැදවන ප්රශ්න කීෙයේ තිදයනවා. විදශේෂදයන්ම  ාජය 

තන්ත්රය තුළ විශාල අකටයුතුකම් ප්රමාණයකට අෙ ජනතාව මුහුණ දෙනවා. මම උොහ ණයේ විදියට කියනවා නම් 

ඉස්ස  වැඩවසම් යුගදේ හිටිදේ අපි හාමු මහත්තයාට විත යි වැදඩ් ක ගන්න ෙණ නමස්කා  ක න්න බැල දමදහව  

ක න්න වුදණ්. ඒ ෙළාදත් ඉන්න වලේවට ගිහිල්ලා වලේදව දෙොල් දගඩි ටික දලලි ගහලා දීලා ගහට නැගලා 

බැලදමදහව  ක ලා අොල  ාජය තන්ත්රදයන්  ාජකාරිය ක ගන්න පුළුවන්කම තිබුණා. හැබැයි අෙ ඉන්නවා හාමුලා 
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100 ේ විත . ඉස්දකෝදලට ගියාට ෙස්දසේ ඉස්දකෝදල් හාමු ඉන්නවා, දෙොලීසියට ගියාට ෙස්දසේ දෙොලීසිදේ හාමු 

ඉන්නවා, AG ඔෆිස් එකට ගියාට ෙස්දසේ AG ඔෆිස් එදේ හාමු ඉන්නවා. යන්තම් දමදහ දබ්රිලා තිදයනවා දමොකෙ 

දමදහ හාමුලා මන්ත්රීව දයේට හරි කියලා වැදඩ් ක ගන්න පුළුවන්දන. දම් හැමතැනම හාමුලා ඉන්නවා. 

ඉස්පිරිතාදලට ගියාට ෙස්දසේ ඉස්පිරිතාදල් හාමු ඉන්නවා. ජනතාව හැම තැනකින්ම පීඩාවට ෙත් දවනවා. එතදකොට මම 

ෙකින දේ තමයි දම් ොලම දබෝේකු සෑදීමත් දකද න්න ඕදන මන්ත්රීවරු විදියට මම ඒ අ ගලදේ ඉන්නවා මීට වඩා 

අදප්  දට් ජනතාව ෙැදවන ප්රශ්න කීෙයේ තිදයනවා ඒ කා ණා සම්බන්ධදයන් අවධානය දයොමු ක න්න ඕදන. 

විදශේෂදයන්ම මම ෙැන් එන්නත් කලින් අදප් චන්ෙන මන්ත්රීතුමාටත් කිේවා අපිට අයවැයේ ඕදනත් නැහැ වදේ. දලොකු 

තැනට ඕදන නැත්නම් අපිට දමොන බම්බුවටෙ? දලොකු තැනත් අයවැයේ නැත්නම් අපිටත් අයවැයේ ඕදන නැහැ වදේ. 

දමොකෙ අයවැයේ නැතුව ෙැන්  ටේ යන්න පුළුවන් කියලා දෙන්නලා තිදයනවාදන් සහ අදනේ කා ණාව තමයි මම 

චන්ෙන මන්ත්රීතුමාට කිේවා දමොකෙ සභාෙතිතුමා ගැන අපිට දබොරුවට හරි විදේචනයේ ක ලා දම් ප්රදේශයට අහිතක  

විදියට ක්රියාත්මක දවනවා ඔබතුමා සම්බන්ධදයන් අපිට විශ්වාසයේ නැහැ කියලා අපිට බහුත යේ හෙන්න චන්ෙන 

සූරියආ ච්චි මන්ත්රීතුමා ඉන්ෙනවා ඒ පුටුදේ. ඉන්ෙලා කමිටුව තිදයන තැන කා ක සභාව තියනවා. කා ක සභාව තියන 

තැන අපි රැස්වීම් තියනවා. ඔබතුමාලා දමතන තියාගන්න. ඉතින් එදහම තැනකට අෙ  ට ඇවිල්ලා තිදයනවා. මම 

හිතන්දන් දෙෞේගලික කීෙදෙදනේදේ බල දෙො යේ නිසා අෙ  ටම යම් අස්ථාව භාවයකට ෙත්දවලා තිදයනවා. ෙැන් 

දමදතන්දි විදශේෂදයන් කියනවා  ට ස්ථාව  ක න්න මැතිව ණයකට යන් කියලා හදිස්සියි. හැබැයි අපිට තිදයන 

ප්රශ්දන තමයි දම් ඡන්ෙ ප්රතිඵලයම දම් අනුොතයම නව මැතිව ණදේදිත් ලැබුදණොත් දමොකෙ ක න්දන්. 

ජනාධිෙතිතුමාට බලාදෙොද ොත්තු දවන ප්රතිඵලය ලැදබනකන් ඡන්ෙ තියනවාෙ? අපිට තිදයන ප්රශ්දන ඒකයි. 

ජනාධිෙතිතුමාදේ හිදත් තිදයනවාදන් දමොකේහරි ප්රතිඵලයේ ඒ ප්රතිඵලය ලැදබනකන් ඡන්දෙ තියනවාෙ? එදහම 

නැත්නම් ජනාධිෙතිතුමා පූර්වාෙර්ශයේ දෙන්න ඕදන දම්  දට් සම්ප්රොයේ තිදයනවා වයවස්ථාවේ තිදයනවා දමොකෙ 

මම ෙන්න කා ණාවේ තමයි එංගලන්දත ලිඛිත වයවස්ථාවේ නැහැ සම්ප්රොයේ විත යි තිදයන්දන්. මලදකළියේ 

දවන්දන් ලංකාවට එදහම තිබුණා නම්. එතදකොට මම ෙකින්දන් ෙේෂ දේෙයකින් දතො ව එක එේදකනාදේ ස්ථාව  

හා දේශොලන අනාගත සම්බන්ධදයන් දනදමයි විදශේෂදයන් අපි සියලුදෙනාටම දම් ප්රශ්දන බලොලා තිදයනවා. 

විදශේෂදයන්ම මම හිතන්දන් ජනාධිෙතිතුමා ආෙර්ශයේ දෙන්න ඕදන නැවත මැතිව ණයකින් බහුත ය දෙන්නන 

පිරිසට ඒ ොර්ලිදම්න්තුදේ බලය දෙනවා කියලා ෙැන්ම තියාම ඡන්දෙකට යන්න ඉස්දසල්ලා. ොර්ලිදම්න්තුදේ 225 ක 

ඡන්දෙ තියාගන්න බැරුව ොදර් ඡන්ෙයේ තියන්දන්. අපිටත් තිදයනවා ඒ ප්රශ්දන. ොර්ලිදම්න්තුදේ 225 අත  සාධා ණ 

ඡන්ෙයේ තියන්න බැරුව දකොදහොමෙ දම් ොදර් ඡන්දෙ හරියට ක න්දන්. එතදකොට අපි ෙැහැදිලිව කියන්දන්  නිල් 

වික්රමසිංහ ෙ කියන එක අොලත් නැහැ  මහින්ෙ  ාජෙේෂ ෙ කියන එක අොලත් නැහැ. මැතිව ණයකට යන්න ඉස්දසල්ලා 

ජනාධිෙතිතුමා දෙන්නන්න ඕදන බහුත යට හිස නමනවා කියන එක. නැත්නම් මලදකලියේ දවන්දන්. 

ජනාධිෙතිතුමාලාට කැමති ප්රතිඵලය එනකන් ඡන්ෙ තියයි. දහට තියලා දහටත්  නිල් වික්රමසිංහ මහත්තයාට බහුත ය 

ආදවොත් ඒක විසුරුවයි දම්ක දනදමයි මම බලාදෙොද ොත්තු වුණ ප්රතිඵලය කියලා. ඒ නිසා අනිත් එක දම්දක වැ දි 

කථාවේ කියනවා අපිට වැඩේ නැහැ ඒක  නිල් වික්රමසිංහ ෙ මහින්ෙ  ාජෙේෂ ෙ කියලා 225 ම අත්සන් කළත් දෙන්දන් 

නැහැ කියනවා. දම්ක එතදකොට ජනාධිෙතිතුමාදේ දෙෞේගලික බූෙලයෙ? ඔය අසමජ්ජාති කථාවම කිේවා මං හිතන්දන් 

මහ මැතිව ණය දේලාදේ. මහින්ෙ  ාජෙේෂ මහත්තයාට දෙන්දන් නැහැ කියලා. ඔය ජනාධිෙතිතුමාම. අපි එදවදල් 

සේෙ නැතුව හිටියා කමේ නැහැ ඒක එයාදග ෙේෂයදන් කියලා එයා නායකයා. මම නායකයා විදියට මම කැමති එකාට 

තමයි අගමැතිධූ ය දෙන්දන්. හැබැයි ෙැන් දම්ක දවනින් ෙේෂයේ. එේසත් ජාතික ෙේෂදයන් දහෝ දවනත් ෙේෂයකින් 

අගමැති ධූ යට ොන්න ඕදන කවුෙ කියන කා ණය ජනාධිෙතිතුමාදගන් තව ටික ෙවසේ යනදකොට එතුමා ඉඳන් කියයි 

අයවැයත් එේක තමයි යන්දන් අයවැය නැති හින්ෙදන්  ට අස්ථාව  දවලා තිදයන්දන්. එතදකොට දම්ක අදප් සියලු 
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ජනතාවට දෙෞේගලික කා ණාවේ. මම කියන්දන් දම්ක අපි දත්රුම්ගත යුතුයි. ෙේෂ දකෝණවලින් බලන්දන නැතුව. 

තව කාටහරි කියන්න පුළුවන් නැත්නම් දහට අනිේො ජනාධිෙතිතුමා කියයි එේසත් ජාතික ෙේදෂන් ෙත්දවන්න ඕදන 

නාම ලැයිස්තුව කවුෙ කියලා. අදප්ේෂකත්වය ධූ  දෙන්න ඕදන කාටෙ කියලා. එදහම දවන්න තියන්න බැහැ දම්  ට. 

මම හිතන්දන් දම්  ට ෙැහැදිලිව ස්ථාව  ක න්න නම් ජනාධිෙතිතුමා පූර්වාෙර්ශයේ දෙන්න ඕදන මැතිව ණයකට 

ඉස්දසල්ලා දම්  දට් බහුත යකට හිස නමනවා කියලා. නැත්නම් මැතිව ණයකින් ෙස්දසේ බහුත යකට හිස නමයි 

කියලා අපි දකොදහොමෙ පිළිගන්දන්. ඉතින් ඒ ගැනත් අවධානය දයොමු ක මින් මම විදේචනාත්මක සහදයෝගයේ ලබා 

දෙනවා ඔබතුමාට අයවැයට. දම්දක තිදයන කා ණා ක න්න පුළුවන් නම් දහොඳයි. ඔබතුමාට දම්දක තිදයන කා ණා 

ක න්න දෙවියන් වහන්දසේ දහෝ මුෙල් ලබාදෙයි කියලා අපි බලාදෙොද ොත්තු දවමින් සුබ ෙතනවා. ස්තුතියි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ශෂිණි ශ්රීමාලි දහට්ටිආ ච්චි මැතිතුමිය. 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවට දත්රී ෙත්දවලා ඉදිරිෙත් දවන මංගල අයවැය කථාදේදී සහ මංගල 

අයවැදේදීම ඔබතුමාට විරුේධව ඡන්ෙය දෙන්න දවන එක ගැන ඇත්තටම කණගාටුවේ නැහැ. දමොකෙ අයවැදේ 

දලොකුවට ගන්න දේකුත් නැති නිසා. මදේ විත ේ දනදමයි දමතන ඉන්න මන්ත්රිවරු දගොඩාේ අයදේ මංගල අයවැය 

2019 වර්ෂය සඳහා දම් සූොනම් ක ලා තිදයන අයවැය. සමස්ත අයවැය පු ාම ගත්තහම සමස්ත අයවැය පු ාම 

තිදයන්දන් උඩින් ඔදප් යටින් හදප් නංගිව දෙන්නලා අේකව දෙනවා වදේ වැඩේ. සම්පූර්ණදයන්ම ඒ අයවැය පු ාවට 

දගොඩාේ දේවල් දෙන්නලා තිදයනවා. නමුත් ඒවා ක න්දන දකොදහොමෙ කියන එක ඔබතුමාවත් ෙන්දන් නැතුව ඇති. 

මංජුල වී  ත්න මන්ත්රීතුමා සහ චන්ෙන සූරියආ ච්චි මන්ත්රීතුමා පුළුල් විග්රහයේ කළා දම් අයවැය සම්බන්ධදයන්. 

තරුණ දේශොලනඥදයේ විදියට තරුණ සභාෙතිව දයේ විදියට මම ඔබතුමාදගන් මීට වඩා නිර්මාණශීලි අයවැයේ 

බලාදෙොද ොත්තු වුණා. දමොකෙ සීතාවක කියන්දන් දලොකු වෙසරියේ ඇතුදල් තිදයන ප්රාදේශීය දල්කම් දකොට්ඨාස 

දෙකේ තිදයන ප්රාදේශීය සභාවේ. දම් ප්රාදේශීය සභාව ඇතුදළේ දබොදහෝ දේවල් ක න්න පුළුවන්. නමුත් ඔබතුමා 

බලාදෙොද ොත්තු දවලා තිදයන්දන් බදු වලිනුයි ෙඩ වලිනුයි සභාව දගොඩ යන්දන් දකොදහොමෙ කියන එක විත යි. ඊට 

වඩා දෙයේ අපිට ක න්න තිබුණා කියන එක මම විශ්වාස ක නවා. ආොයම් උත්ොෙන මාර්ග නිර්මාණශීලීව භාවිත 

ක න්න තිබුණා කියන එක මම විශ්වාස ක නවා. ඒ වදේම ගරු සභාෙතිතුමනි, දම්දක තිදයනවා කාර්මික හා විදුලි 

භාණ්ඩ පිළිබඳ මුෙල් දවන්ක ලා. අදප් ගදම් මනුස්සදයේ ලයිට් එකේ ොලා දෙන්න කිේවහම දගොඩාේ දවලාවට 

කියන්දන ලයිට් එක ොන්න අවශය බඩු ටික ඒ මනුස්සයාට ගන්න කියන එක. නමුත් ෙැන් මාස 03 ේ තිස්දසේ ලයිට් වලට 

අවශය භාණ්ඩ මම දගෙ  දගනත් තියලා ඔබතුමාට මම ලිඛිතව ෙැනුම් දුන්නා නමුත් අෙ දවනකන් ඒ ලයිට් එක ොගන්න 

හම්බ වුදණ් නැහැ. මම මිනිස්සුන්දගන් සල්ල ඉල්ලුදේ නැහැ මදේ දෙෞේගලික සල්ලි වලින් දගනත් ොගන්න විදියේ 

නැහැ. ඒක ෙැන් දවන්දන් ලයිට් ටික මදේ දේ වදට්ට හයි ක ගන්න තමයි. මිනිස්සු අහනවා බලය නැහැ කියලා 

ෙන්නවා ඔය සභාදවන් ලයිට් එකේ ොගන්න බැරි නම් සභාෙතිදගන් ඇති වැදඩ් දමොකේෙ කියලා. මම කිේවා ඒක නම් 

මට කියලා වැඩේ නැහැ ඒක ගිහිල්ලා එයාට කියන්න කියලා. සභාවේ ෙත් වුණාම සභාෙතිව යා කවුෙ කියලා විෙේදෂ 

නිදයෝජනය ක න්දන් කවුෙ ආණ්ඩු ෙේදෂ නිදයෝජනය ක න්දන් කවුෙ කියනවාට වැඩිය ප්රාදේශීය සභාවකදී 

දකොදහොමෙ ජනතාවට දසේවය ක න්දන් කියන එක. ඒකවත් සමහ  දෙොඩි තැන්වලදි සිේධ දවන්දන් නැත්නම් මම 

හිතන්දන් නැහැ එදහම සභාවේ අතයාවශයයි කියලා. ොර්ලිදම්න්තුව  ටකට ඕදන නැහැ වදේ ප්රාදේශීය සභාවේ 

 ටකට ඕදන නැහැ වදේ තත්වයකට තමයි ෙත්දවන්දන්. දයෞවන සමාජය හ හා දේශොලනයට ආපු ඔබතුමා වදේ 

තරුණ දේශොලනඥදයකුදගන් මීට වඩා දෙයේ බලාදෙොද ොත්තු දවන්න පුළුවන්. දමොකෙ මම හිතනවා ඔබ ඊට වඩා 

දෙයේ ක න්න පුළුවන් ජව සම්ෙන්න පුේගලදයේ කියලා. ඒ වදේම තමයි දම් අයවැය පු ාවට තිදයන දේවල් පිළිබඳව 

මංජුල වී  ත්න මන්ත්රීතුමා කථා කළා. මට එතුමා කියන දේ කියන්න අවශයතාවයේ නැහැ හැබැයි ඒ කථා ටික 
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බැලුවාහම ඔබතුමාටත් ෙැහැදිලිව ඇති දම් එකම ටික තමයි තිදයන්දන් කියලා. මීට වඩා දෙයේ කළා නම් සීතාවක 

ප්රාදේශීය සභාදවන් අපිට මීට වඩා දෙයේ ක  ගැනීදම් හැකියාව තිදයනවා. ඒ වදේම තමයි  දට් වත්මන් තත්වය 

දත්රුම් අ දගනෙ ඔබතුමා දම්ක හැදුදේ කියන ගැටළුවත් තිදයනවා. ගිණුම්ක ණය සහ සාහිතය කියන එක හරි 

ලස්සනට ගලෙලා හෙපු අයවැයේ විදියට මම දම්ක ෙකිනවා. සාහිතය හා ගිණුම්ක ණය දම් ත ම් ගැලදෙනවාෙ කියන 

එක අපිට දම් අයවැය කිදයේවාම දත්රුම් ගන්න පුළුවන්. සභාෙතිතුමනි දම් අයවැයට විෙේෂව විරුේධව දකොදහොමත් 

ඡන්දෙ දෙනවා. ඒ  දට් තිදයන දේශොලනත්වය නිසා දනදමයි . දමොකෙ  දට් තිදයන දේශොලන තත්වයත් එේක 

මට දකොදහොමත් දම්කට ෙේෂ දවන්න බැහැ. නමුත් තරුණ මන්ත්රීව දයේ විදියට දම්කට ෙේෂ දවන්න ත ම් 

ඇත්තටම දහේතුවේ නැහැ. ජනතාවට දම්දකන් මීට වඩා දෙයේ දෙන්න පුළුවන්ම තිදයනවා නම් අපිට ඔබතුමා 

දවනුදවන් හිතලා බලන්න තිබුණා. නමුත් අපිට එදහම ක න්න බැහැ අපි මිනිස්සුන්ට වැ දි ක න්න කියලා නම් සභාව 

ෙවත්වාදගන යන්න උත්සාහ ක න්දන් තරුණ මන්ත්රීවරු විදියට අපිට ඒක ගැන හිතන්න කා ණාවේ තිදයනවා. අපි 

මිනිස්සුන්දගන් බලාදෙොද ොත්තු දවන්දන් ෙඩ මුෙල්මෙ? අපිට ඊට වඩා දෙයේ ක න්න බැරිෙ? දමච්ච  හිස් ඉඩම් 

තිදයනවා ප්රාදේශීය සභාවට අයිති ඒවා මිනිස්සුන්ට මානසික ආබාධ තිදයනවා කියලා ඒවා ෙව  ගන්න හෙනවා. ඇයි 

අපිට ඒවායින් දෙයේ ක න්න බැරිෙ? ළිඳ හෙන්න කියලා දයෝජනාව සභාදේ සම්මත දවලා මාස 06 ේ දවනවා ළිඳ 

උස්සන් ගියත් ෙන්දන් නැහැ. ඒවදේ දේවල් තිදයනවා. සභාවට ලැබිලා තිදයන දේවල් සභාව ප්රදයෝජනයට ගන්නවා 

නම් අඩුම ගාදණ් සභාදේ ෙනදත් තිදයන දේවල් ටික අපිට ක න්න පුළුවන් නම් ඔබතුමා කියනවා දකොදහොම හරි දවන 

තැනකින් හරි සල්ලි ටිකේ දහොයලා හෙයි කියන බලාදෙොද ොත්තුව තිදයනවා. දකොදහොම හරි හෙයි ගයාන් දුමින්ෙ 

මන්ත්රීව යා දලොකු උත්සාහයේ ෙ ලා සීතාවක ප්රදේශයට දලොකු මුෙල් ප්රමාණයේ දගනාවා. ඉතින් එදහම පිටින් 

දගනල්ලා සභාව හ හා වැඩ ටික දවන එකනම් දවන්දන් ඇත්තටම අයවැයේ අතයවශයත් නැහැ කියලා මම හිතනවා. 

කාණු ෙේධතිය නිසිදලස ෙවත්වාදගන යන්න බැරි නම් ඒ දේවල් ගැන මිනිස්සු දචෝෙනා ක නවා නම් අපිට දම් ග්රාමීය 

දසෞඛය සම්බන්ධදයන් යම් දෙයේ ක න්න බැරි නම් අයවැයකින් දෙයේ ක න්න අපිට අෙහසුයි. ඔබතුමාට 

දචෝෙනාවේ ක නවාට වැඩිය 2019 අයවැය ඔබතුමා දවනස් ක යිෙ නැේෙ කියන්න මම ෙන්දන් නැහැ. නමුත් මීට වඩා 

දෙයේ ක න්න පුළුවන් කියන විශ්වාසය මත අයවැය නිර්මාණය කළා නම් මීට වඩා නිර්මාණශීලීව හිතලා සීතාවක 

වෙසරිය දකොච්ච ේෙ කියලා හිතලා දම් අයවැය නිර්මාණය කළා නම් අපිට නිර්මාණශීලී අයවැයේ ගමට වැඩේ 

ක න්න පුළුවන් අයවැයේ දේශොලන ෙේෂවලට වැඩිය ජනතාවට දසේවය ක න්න පුළුවන් අයවැයේ දවනවා කියලා 

මම හිතනවා. ඔබතුමාට විෙේෂව ඡන්ෙය දෙන එක ගැන කණගාටුවේ නැහැ කියලා මම කලිනුත් කිේවා. මංගල අයවැය 

කථාදේ මීට වඩා දෙයේ කථා ක න්න මම බලාදෙොද ොත්තු දවන්දන් නැහැ. විදශේෂදයන් ගණන් මිනුම් හිලේ ක ලා 

කියලා වැඩේ නැහැ එකම දේ තමයි එන්දන්. තව අවුරුදු තුනේ ගිහිල්ලා බැලුවත් දම් අයවැය දමදහම්මම තමයි. ලබන 

අවුරුේදෙත් දමදහම දවයි කියලා බලාදෙොද ොත්තු දවනවා. ස්තූතියි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී චන්ෙන මුදුන්දකොටුව මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, සියලුම මන්ත්රීවරුනි, ගරු සභාෙතිතුමාදේ දීර්  ගමනක අපි ෙන්නවා 2006 ඉඳන් අපිත් එේක 

ප්රාදේශීය සභාව නිදයෝජනය ක මින් මන්ත්රීව දයේ හැටියට එො ෙත්දවලා දබොදහොම නිහතමානීව ආපු ගමනක 

ප්රතිඵලයේ හැටියට 2011 දී සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ සභාෙතිව යා දලසින් ෙත්වුණා. එදහම ෙත්දවලා 2018 දී 

ප්රාදේශීය සභා ඉතිහාසදේ දෙදවනි වතාවටත් ෙත්දවච්ච ප්රථම සභාෙතිව යා හැටියට තමුන්නාන්දසේ ෙත්දවලා දමව  

තමුන්නාන්දසේදේ මංගල අයවැය ඉදිරිෙත් කළා. ඒවදේම මම හිතන්දන් ගියව  අයවැයත් එේක ෙස්දවනි අයවැය. 

අදප් සභාවට ෙත්දවච්ච සියලුම සභාෙතිවරු දමතන ෙැන් අෙ නිදයෝජනය ක න දෙන්දනේ ඉන්නවා හිටපු සභාෙතිවරු 

හැටියට එතුමන්ලා ෙන්නවා අයවැයේ ලබන වර්ෂයට ඉදිරිෙත් කළාම ඒ ඉදිරිෙත් ක න සියලුම දේවල් වර්ෂයේ 

අවසානදේ සම්පූර්ණ ක න්න බැරි දවනවා. අපි ෙන්නවා අදප් කාලදේ එො 2002 ෙත්දවච්ච ඩබ්.ඩී. චන්ද්රසිරි 
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මැතිතුමාත් ඊට දෙ  හිටපු සභාෙතිවරු තිදෙනාත් දම් සභා බල ප්රදේශයට විශාල දෙයේ ක න්න උත්සාහ කළා. ඒ 

වදේම දම් සියලු සභාෙතිවරු යම් යම් දේවල් සභාවට ආොයම් උත්ොෙන මාර්ග ක්රියාවට නංවලා දම් සභාෙති ධූ  වලින් 

නිේම ගියත් අපි ෙන්නවා අදප් කාදල් හිටපු චන්ද්රසිරි මැතිතුමා එවකට සභාදේ ආොයම් උත්ොෙන මාර්ගයේ හැටියට 

2006 දවනකන් වදේ තිබ්දබ විශාල ආොයමේ ගත්දත් ගලියේ දගනල්ලා අදප් සභාවට විශාල ආොයමේ ලබාදුන්නා. 

ඊට ෙස්දසේ ෙත්දවච්ච අදප් සිරිදසේන  ාජෙේෂ මැතිතුමාට එතුමාට දීර්  කාලයේ දම්දක රැඳී සිටින්න බැරි වුණා අභාවය 

සිදු වුණු නිසා. ඊට ෙස්දසේ ෙත්දවච්ච අදප්  වීන්ද්ර ජයසිංහ සභාෙතිතුමා ප්රාදේශීය සභාවට විශාල දසේවයේ ක ලා අෙ අෙ 

සිටින දගොඩනැගිල්ලත් ඒ වදේම අදප් ආොයම් මාර්ග හැටියට මාර්කට් ඒවදේම කළුඅේගල දගොඩනැගිල්ල ඒ වදේ 

විශාල දසේවාවේ ක ලා එතුමාත් මංජුල වී  ත්න මන්ත්රිතුමා ඉස්දසල්ලා කිේවා ASP ආයතනය පිහිටුවන්න හැදුවා. ඒක 

එතුමාදගත් තිබුණා. නමුත් ඊට ෙස්දසේ ෙත්දවච්ච අදප් වර්තමාන සභාෙතිව යා එතුමාත් විශාල දසේවයේ අදප් බල 

ප්රදේශයට ක ලා එතුමා දනොකළා නම් දෙදවනි ව ටත් සභාෙති දවන්දන් නැහැ. එතුමාදගත් විශාල සිහිනයේ තිබුණා 

දම්වා ඉටු ක න්න නමුත් 2014 අදප් ප්රාදේශීය සභාවත් ඒ වදේම අදප් තිබ්බ  ජයත් 2015 දෙ ලුණාට ෙස්දසේ  2015 ට 

ඉදිරිෙත් ක පු අයවැය දල්ඛනය ක්රියාත්මක ක න්න බැරි වුණා ඔබතුමාට අපි ඒක ෙන්නවා. ඊට දෙ  2011 දී 

තමුන්නාන්දසේ සභාෙති ධූ ය ෙ ණ කාදල් තමුන්නාන්දසේලා අපි ෙන්නවා විශාල වැඩ දකොටසේ ප්රදේශ වලට කළා. 

විදශේෂදයන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය හ හා දෙොළවල් 03 ේ ක්රියාත්මක ක න්න දේන්න පුළුවන්කම ලැබුදණ් 

තමුන්නාන්දසේදේ ෙේෂතාවය මත. ඒ වදේම පු නැගුම හ හා ඒවා ක නවා වදේම අපි 2014, 15 නිේම යනදකොට 

අපිට ආර්ථික කටයුතු අමාතයාංශදයන් බැසිල්  ාජෙේෂ අමාතයතුමා 2015 තිබුණු කරුණු වලට අමත ව අඩංගු 

උෙක ණ ට්රැේටර්, කම්ෙැේටර්, දමෝටර් දග්රේඩර්  ථ ඒ සියල්ල දගනල්ලා ගබඩා ක ලා තිබුණා එහා ෙැත්දත් අධයාෙන 

කාර්යාලදේ අපිට ඒවා ක න්න හම්බ වුදණ් නැහැ විසුරුවලා හැරියා 2015 දවනදකොට ප්රාදේශීය සභාව. අපි ඒ කාදල් 

තමුන්නාන්දසේලා එේක එකතුදවලා 2014 අග භාගය ෙේවා විශාල දසේවාවේ විශාල යටිතල ෙහසුකම් දකොටසේ කියලා 

නිම ක න්න බැරි ත ම් විශාල වැඩ දකොටසේ ඉතාම දේගවත් සංවර්ධන වැඩසටහනේ දියත් කළා. දම් දියත් 

ක නදකොට තමුන්නාන්දසේ ඒ 2015 ට දයෝජනා ක පු ඒ අයවැය ඒ දල්ඛනදේ තිබුණු සියලු කටයුතු එො අපිට නිම 

ක න්න තිබුණා දම් කුමන්ත්රණකාරී විදියට දේශොලනය දෙ ලලා ඒ අදප් දල්කම්ව යා අෙමණ අගයේ දහොයන්න 

ගිහිල්ලා මුළු  ටම විනාශයට ෙත් කලා ෙසුගිය අවුරුදු 03 ඇතුළත. විශාල වශදයන්  ට කඩා වැටුදණ් නැත්නම් එදහම 

වුදණ් නැත්නම් අෙ දවනදකොට දම්  දට් අදප්  ජයේ තිබුණා නම් විශාල වශදයන් සංවර්ධන ක්රියාොමයේ ක ලා 

හමා යි. අපි ෙන්නවා ගයාන් දුමින්ෙ මන්ත්රීතුමා තමා දම් ප්රාදේශීය සභාදේ ෙැනට එේසත් ජාතික ෙේෂදේ 

මන්ත්රීව දයේ විදියට විශාල වැඩ දකොටසේ ක නවා. දම් අයවැදේදී එතුමා මං හිතනවා තී ණාත්මක දෙයේ ක යි. 

දමොකෙ එතුමා අපිත් එේක ඉඳලා විශාල වැඩ දකොටසේ ක ලා පුරුදු දකදනේ. එතුමා අපි ගාව හිටියත් විශාල වැඩ 

දකොටසේ කළා එො. අනිත් ෙැත්තට ගියත් එතුමා ක නවා. ඒවදේ UNP මන්ත්රිවරුන්ට එදහම වැඩ ක න්න 

පුළුවන්කමේ නැේෙ එදහම උවමනාවේ නැේෙ නමුත් දම් අයවැයට විරුේධව කථා ක නදකොට මට හිදතනවා දම් ප්රථම 

වතාවට ෙ මන්ො ඊට ඉස්දසල්ලාත් එක සැ යේ තිබුණා අයවැයට විරුේධව කථා ක න්දන්. ඒදගොල්දලෝ ජාතික තලදේ 

දේශොලනය බලලා තමන්දේ බල ප්රදේශදේ තිදයන දම් අයවැයට විරුේධව කථා ක නවා නම් මම හිතන්දන් එය 

තමන් ෙත්ක පු තමන්දේ බල සීමාදේ දකොට්ඨාසය ක න ජනතාවට ක න දලොකු වැරැේෙේ. දමොකෙ එතුමාට විරුේධව 

වැඩ කලාට ජනවාරි ඉඳන්ම එයාලදේ වැඩ ටික වයාෙෘති ටික තමයි ඉල්ලන්දන්. ඒදගොල්ලන්දේ ෙහසුකම් තමයි 

ඔබතුමා ඉටු ක න්න ඕදන දම් සභාදවන්. එම නිසා මම හිතන්දන් නැහැ එතුමන්ලා හෘෙ සාේෂියට එකඟව දම්කට 

විරුේධ දවනවා කියලා. අෙ  දට් තිදයන දේශොලනය ගැන හිතලා ක නවා නම් ඉතාම කණගාටුයි. ඒ වදේම 

සභාෙතිතුමා ඔබතුමාට මං හිතන හැටියට 2019 ට ඉදිරිෙත් ක පු දම් අයවැදේ තිදයන කරුණු සියල්ලම ඉටු ක න්න 

පුළුවන් කාලයේ ලැදබයි කියලා මම විශ්වාස ක නවා. තමුන්නාන්දසේ අති ෙේෂ විදියට ඉදිරි කාලදයත් දම් දේ ඉටු 
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ක ලා අදප් ජනතාවට හරි දේ ක න්න කැෙ දවන සභාෙතිව දයේ විදියට තමුන්නාන්දසේට දම් දේ ක න්න ලැදබ්වායි 

කියලා ප්රාර්ථනා ක මින් මම නිහඬදවනවා. තමුන්නාන්දසේට දම් අයවැයට අදප් සම්පූර්ණ සහදයෝගය ප්රකාශ ක මින් 

මම නිහඬදවනවා. ස්තුතියි.  
 

ෙ.ව. 1.50 ට දිවා විදේකය සෙහා සභාදේ කටයුතු අත්හිටුවන ලදී. 
ෙ.ව. 2.20 ට නැවතත් සභාදේ වැඩ කටයුතු ආ ම්භ ක න ලදී. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සමන්ත උෙය කුමා  ගමදේ මැතිතුමා. 

ගරු සභාෙතිතුමනි, සිතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ 6 වන මන්ත්රි මණ්ඩලදේ මංගල අයවැය හැටියට අෙ ඔබතුමන් දම් 

සභාවට ඉදිරිෙත් ක පු අයවැය සම්බන්ධව යම්කිසි අෙහසේ ඉදිරිෙත් ක න්න අපිත් දම් දවලාදේ නැගි සිටිනවා. ගරු 

සභාෙතිතුමනි, විදශේෂදයන්ම එක තැන ඉෙන් හෙපු කථා දෙකේ අෙ දම් සභාදේ දෙෙැත්තකට දවලා  ඉදිරිෙත් ක ලා දම් 

අයවැය විවාෙය ආ ම්භ ක පු  මංජුල වී  ත්න මන්ත්රිතුමාත් අදප් චන්ෙන සුරියආ ච්චි මන්ත්රිතුමාත් දබොදහෝ කරුණු  දම් 

අයවැය ගැන විදේචනාත්මකව ඉදිරිෙත් කළා. අපි විදශේෂදයන්ම විශ්වාස කළා දමවැනි විදේචනාත්මක කථාවේ මංජුල 

වී  ත්න මන්ත්රිතුමාදගන් අහන්නට ලැදබයි කියලා. දමොකෙ දම් සභාදේ ගැලරිදේ ඉෙන් මම මීට දෙ  දබොදහෝ අවස්ථා 

වල දම් අයවැය විවාෙයට  ඇහුම්කන් දීලා තිදයනවා. ඒ අහපු කථා වලට දනොදෙවනි ඒ හා සමානමම කථාවේ අෙ 

ෙවදසේත් දම් සභාදේ මන්ත්රිව දයේ හැටියට අපිට අහන්නට ලැබුණා. ඒ නිසා ගරු සභාෙතිතුමනි, එතනින් එහා දෙයේ 

බලාදෙොද ොත්තු දවන්න බැහැ කියලා අපි බලාදෙොද ොත්තු දවලා හිටිය විදිහටම ඒ කථාව ඉදිරිෙත් කල එතුමන්ලාටත් 

අපි අදප් ස්තුතිය පුෙ ක නවා. අපි ෙැේකා දම් අයවැය විවාෙය ගැන කථා ක නදකොට දම් අයවැදේ තිදයන ආොයම් 

ගැන කථා ක නදකොට දම් අෙහස් ෙේවපු මන්ත්රිවරු දබොදහොමයේ කථා කදළේ අයවැය අපි ෙඩ ආොයම් මත ෙෙනම් 

දවලා තමයි අයවැය ආොයම ගණනය ක ලා  තිදයන්දන් කියලා. හැබැයි ගරු සභාෙතිතුමනි, දම් ෙඩ දමච්ච  විශාල 

ප්රමාණයකින් ඇස්තදම්න්තුව ඉහළ ගිහින් තිදයන්දන් ඇයි කියලා ඊදේ ෙවදසේ අදප් දකෝකිල මන්ත්රිතුමාත් අපිත් අත් 

ෙැේකා. දමොකෙ ෙහුගිය කාලදේ ඒ ෙැවති  ජය විසින් දම්  දට් මිනිස්සුන්ට බදු බ  එක ෙැත්තකින් වැඩි ක නදකොට 

අදනේ ෙැත්දතන් ඒ ෙඩ මුෙල් ඉතා විශාල දලස ඉහළ ොලා  ථ වාහන ෙඩය රු. 1000 තිබුණු එක රු.3000 ට ඉහළ ොලා 

තමයි ඔවුන් යන්නට ගිදේ. ඒ නිසා අදප් දම් ඇස්තදම්න්තුවත් අදප් දම් වැඩි ක පු ප්රතිශතයට අොලවම ඉහළ යන්නට 

ඕන. ඒ නිසා තමයි දම් ෙඩ ආොයම දම් ත ම් ඉහළ යන්දන් කියන එක මම ඉතාමත් දගෞ වදයන් එතුමන්ලාට සිහිෙත් 

ක නවා. එවදේම තමයි ගරු සභාෙතිතුමනි, අපි දබොදහොම කණගාටු දවනවා දම් අයවැදේ තිදයන සාධනිය කරුණු 

ඉතාමත්ම වැෙගත් කරුණු සම්බන්ධව කිසිදු දකදනේදේ අවධානයේ දම්වනදතේ සභාවට ඉදිරිෙත් දනොවීම පිළිබෙව. 

දමොකෙ එො දයෞවන සමාජ වයාො ය හ හා අපි කටයුතු ක ලා අෙ දම් තැනට ඇවිල්ලා ඉන්න අපි ෙන්නවා සීතාවක 

දයෞවන සමාජ ප්රාදේශීය බල මණ්ඩලදේ අපි එො විවිධ වෘත්තිය පුහුණු කටයුතු ෙවත්වන්නට විවිධ ෙළාත් සභා 

මන්ත්රිවරු ොර්ලිදම්න්තු මන්ත්රිවරු ළගට ගිහින් ප්රතිොෙන ඉල්ලදගන තමයි වෘත්තිය පුහුණු අවස්ථාවන් දම් ප්රදේශදේ 

ඇති කදළේ.  ඒ ඇති ක පු වෘත්තිය පුහුණු අවස්ථාවන් එේක තමයි අෙ දබොදහෝ දෙදනේට අෙ ෙවදසේ ජිවිතය ජයගන්නට 

කුසලතා වර්ධනය ක ගන්නට අපි අවස්ථාව සලසලා දුන්දන්. නමුත් ෙහුගිය කාලදේ සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව හැටියට 

අපි ෙැේදේ නැහැ එවැනි අවස්ථාවේ කිසි විටක සංවිධානය ක ලා තිදයනවා. දම් අයවැදේදී අපි ඉතාමත් සන්දතෝෂ 

දවනවා එො ඒ ෙැවති තත්වයන්ට එහා ගිහිල්ලා දම් අයවැය තුළින් ප්රදේශදේ තරුණ තරුණියන්දේ හැකියාවන් දියුණු 

ක න්න ඔවුන්දේ අනාගතය දියුණු ක න්න යම්කිසි පුහුණු වැඩසටහන් සෙහා දයොමු ක න්නට පුළුවන් ප්රතිොෙනයේ 

දම් සභාව හ හා අෙ දම් අයවැය තුළින් ඉදිරිෙත් ක ලා තිදයන එක ගැන. ඒ නිසා ඒ සියළුම තරුණ තරුණියන් 

දවනුදවන් අපි ඔබතුමාට දම් අවස්ථාදේදී අදප් දගෞ වය පුෙ ක නවා. සමහ  අය දම් අයවැය කියවගන්න බැරි 

තත්වයට අපිට ක න්න දෙයේ නැහැ. අයවැදේ තිදයන එක දකොටසේ අල්ලදගන ඒ දකොටදසේ තිදයන ප්රතිොෙනය 
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ගැන විත ේ අල්ලදගන කථා ක ලා දම් අයවැය ගැන අෙහසේ ගන්න බැහැ. දම් අයවැය අංශ කිහිෙයකින් ඉදිරිෙත් 

ක ලා තිදයනවා. වැඩසටහන් කිහිෙයකින් ඉදිරිෙත් ක ලා තිදයනවා. දම් සියල්ල එකතු දවලා තමයි ඒ ඒ දකොට්ඨාස 

වලට ඒ ඒ අනු කාර්යාලයන් වලට මුෙල් ප්රතිොෙන දවන් ක ලා තිදයන්දන්. විදශේෂදයන්ම දසෞඛය අංශය දවනුදවන් 

කථා ක නදකොට අපි බලන්න ඕන දම් මුෙල් ප්රතිොෙන දවන් ක ලා තිදයන්දන් අදප් MOH කාර්යාල ෙෙනමින්. දම් 

අයවැය කියවනදකොට සමස්ත අයවැය පිළිබෙව අවධානය දයොමු ක න්න කියන ඉල්ලිම අපි ක නවා. ඒවදේම ගරු 

සභාෙතිතුමනි, ඔබතුමාදේ අයවැය කථාදේ අපි ෙැේකා නග  සංවර්ධනය ගැන විදශේෂදයන්ම මුළු වියෙමින් 1.73 % ක 

ප්රතිොෙන මුෙලේ දම් නග  සංවර්ධනය සෙහා ඔබතුමා දවන් ක න්න බලාදෙොද ොත්තු වන බව සෙහන් ක ලා 

තිදයනවා. ඒ තුළ දම් දකොට්ඨාසදේ තිදයන දම් සීතාවක ප්රාදේශිය සභා බල ප්රදේශදේ තිදයන නග  අතුරින් හංවැල්ල 

නග ය ොදුේක නග යට අමත ව දකොස්ගම කළුඅේගල මීදප් දබෝදප් හා කහදහේන තුම්දමෝෙ  කියන දම් සියළු නග  

සෙහා ලබන වසදර්දි අපි විශ්වාස ක නවා ඔබතුමා අපිත් එේක කථා ක ලා තිදයන විදිහට විදශේෂ වැඩසටහන් ඉදිරිෙත් 

ක ලා ඒ නග  වල සංවර්ධන කටයුතු සෙහා අපිට අලුත් පියව  කිහිෙයේ ඉදිරියට තබන්නට අපිට හැකියාව ලැදබනවා 

කියන දේ. දමොකෙ අපි බලාදෙොද ොත්තු දවන්දන් නැහැ ඔවුන් දම් කථා ක න ආොයම් උත්ොෙන වයාෙෘති සම්බන්ධව 

කථා ක නදකොට අපි හිතන්දන් නැහැ දම් සීතාවක ප්රාදේශිය සභාව වයාො යේ විදිහට ෙවත්වාදගන යන්න ඕන 

කියලා. අපි විශ්වාස ක නවා දම් සුභසාධන ආයතනයේ විදිහට හා ජනතාව ගැන හිතන ආයතනයේ විදිහට පිටින් මුෙල් 

දගනල්ලා හරි ජනතාවට සුභ සාධනය ක නවා මිසේ ඔවුන්වත් සු ා කාලා ඔවුන්දේ මුෙල් අ දගන ඔවුන්ව තව තවත් 

අෙහසුතාවයට ෙත් ක න්නට අපි අවශය දවන්දන් නැහැයි කියන දේ අපි සිහිෙත් ක න්න ඕන. අෙ දම් කථා ක න 

සමහ  මන්ත්රිවරු අයවැය ගැන දමතනදී කථා කළාට අපි ෙැේකා එො ඔබතුමා සියළු මන්ත්රි මණ්ඩලදයන් ඉල්ලිමේ 

කළා දම් අයවැය සෙහා අෙහස් හා දයෝජනා දෙන්න කියලා. නමුත් මම ෙැන ගත්ත විදිහට ගරු සභාෙතිතුමනි, මන්ත්රිවරු 

දෙෙලේ ෙමණයි තමන්දේ අෙහස් දකොළයක ලියලා නිසි දේලාවට භා  දීලා තිබුදණ්. ඒ නිසා ඔවුන්ට දම් අයවැය 

අවශය දවන්දන් නැහැ දමොකේෙ කියන එක. ඔවුන්දේ එකම බලාදෙොද ොත්තුව තමයි දම් අයවැය විදේචනය කිරිම සහ 

අෙ පිටින් දගනාපු නයායෙත්රයකට අනුව දමතන කථාවේ ක ලා ගැලරිය පිනවලා යන එක මිසේ ඔවුන්ට අවශය 

දවන්දන් නැහැ දම් සභාදේ කුමන ආකා දයන්ෙ ගමන් කළ යුත්දත්. අපි ෙත් ක ලා එවපු ජනතාවට දමොන විදිහටෙ අපි 

සාධා ණය ඉටු කළ යුත්දත් කියන දේ කථා ක න්න ඔවුන්ට අවශය දවන්දන් නැහැ. ඔවුන්ට එදහම අවශයතාවයේ 

තිබුණා නම් ඔවුන්ට තිබුණා අයවැය දයෝජනා ලබා දෙන්න. එදහම ක ලා ඒ දයෝජනා දම්දහේ ඇතුළත් වුදණ් නැත්නම් 

ඔවුන්ට සාධා ණ දහේතුවේ තිබුණා ඒ අයවැය විදේචනය ක න්න. නමුත් එදසේ ක න්දන් නැතුව දම් අෙ ෙවදසේ පිටින් 

දේන නයායෙත්රයකට අනුව දම් අයවැයට විරුේධව කථා කිරිම පිළිබෙව අපි කණගාටු දවනවා. ඒවදේම අපි ෙකිනවා 

තවත් එේත ා දහොෙ දයෝජනාවේ. අදප් ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශදේ තිදයන දෙ  ොසල් 08 ආසන්න වශදයන් 

ෙරුවන් 350 ේ විත  අධයාෙනය ලබනවා. ෙහුගිය කාලදේ අපි ෙැේකා ඔවුන්දේ යම්කිසි මුෙල් ප්රතිොෙනයේ මාසිකව 

එකතු කිරිමට කටයුතු ක නවා. දම් අයවැදයන් ඔබතුමා දයෝජනා ක ලා තිදයනවා  එවැනි මුෙලේ එකතු ක න්දන් 

නැතුව අපි ඒ ෙරු ෙැරියන් දවනුදවන් අදප් ප්රාදේශීය සභාදේ යුතුකම අපි දහොෙ ෙරු ෙ පු ේ දම් ප්රදේශයට ොයාෙ 

ක න්නට ආ ම්භ ක න්නට කටයුතු ක න්න මුෙල් එකතු කිරිම කො හැ ලා අපි ඒ සියළු වැය ෙ ලා ඒ ෙරු ෙ පු  

දගොඩනගනන්ට ඕන කියන දයෝජනාව ඉදිරිෙත් ක ලා තිදයනවා. ඒවදේම ඔවුන්දේ දසෞඛය සම්ෙන්න භාවය ආ ේෂා 

ක න්න අපිට හැකි ෙමණින් ආහා  සලාකයේ ඔවුන් දවනුදවන් දබො දීලා ඒ කටයුතු ක න්න ඉදිරියට කටයුතු 

ක දගන යනවා. ඒ නිසා එවැනි දහොෙ කා ණා පිළිබෙව අවධානය දයොමු දවන්දන් නැත්දත් ඇයි කියන කණගාටුව අපිට 

තිදයනවා. ඒවදේම තමයි ගරු සභාෙතිතුමනි, අපි ෙහුගිය කාලදේ ෙැේකා සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව විදිහට අපිට හැකි 

අයුරින් දම් ප්රදේශදේ තිදයන මාතෘ සායන සංවර්ධනය සෙහා ෙහුගිය කාලදේ කටයුතු ක නවා. පිටින් මුෙල් ප්රතිොෙන 

දහොයාදගන ඇවිල්ලා හරි දගොඩනැගිලි ඉදික ලා ෙහුගිය කාලදේ දගොඩනැගිලි ඉදි ක ලා ප්රාදේශීය සභාදවන් ක න්න 
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පුළුවන් උෙරිම දේ ඒ මාතෘ සායන සෙහා කළා. මාතෘ සායන වලට සහභාගි වන මේවරුන්ට කිරි වීදුරුවේ දෙන්නට අපි 

ෙහුගිය මාසයන් තුළදී කටයුතු කළා. ඒ වැඩසටහන ඉදිරියට දගනයන්නට ඔබතුමා දම් තුළත් කටයුතු ක ලා තිදයනවා. 

ඒ නිසා ඒ කටයුත්ත සම්බන්ධවත් අපි අදප් ස්තුතිය ඔබතුමන්ලාට පුෙ ක  සිටිනවා. ඒවදේම තමයි ගරු සභාෙතිතුමනි 

අපි අවධානය දයොමු ක න්න ඕන ෙහුගිය කාලදේ අපි උත්සාහ කළා දම් කසල කළමනාක ණ වැඩසටහන පිළිබෙව එය 

පුළුල් ක න්නට අවශය කටයුතු ක න්දන් දකොදහොමෙ කියන එක ගැන.  නමුත් දම් අෙහස් ෙේවන දම් මන්ත්රිවරු 

ෙන්දන් නැහැ ෙහුගිය කාදල් දම් සභාදේ පිටත ඉෙදගනත් අපි  ඔබතුමා එේක සහදයෝගදයන් වැඩ කටයුතු ක න්න අපි 

උත්සාහ කළා යම්කිසි ඉඩම් දකොටසේ දම් කසල කළමනාක ණ වයාෙෘතිය පුළුල් ක න්නට ලබා ගන්න. නමුත් අපි 

විවිධ ස්ථාන වලින් ඒ ඉඩම් දකොටස් අත්ෙත් ක දගන ඒ කටයුත්ත ක න්නට යනදකොට තිදයන දේශොලන කුහකත්වය 

තුළ ඔවුන් ජනතාව දෙොළඹවලා අපි ඒ ලබා ගන්න ගිය ඉඩම් දකොටස් ජනතාව තුළ යම්කිසි වැ දි මතයේ ඇති ක ලා ඒ 

දකොටස් ලබා ගන්න එක ප්රමාෙ කිරිම දිගින් දිගටම කළා. ඒ නිසා තමයි දම් මංජුල මන්ත්රිතුමා අහපු ෙහුගිය කාලදේ 

ඔබතුමාදේ අයවැය කථා වල තිබුණු ඒ දකොටස් ඉෂ්ට ක න්නට දනොහැකි වුදණ්. අපි දකොච්ච  උත්සාහ ගත්තත් අපිට 

අවශය වුදණ් නැහැ ජනතාව එේක ගැටළු ඇති ක දගන දම් වයාෙෘතිය ඉදිරියට අ දගන යන්න. ඉතින් තාමත් අපි දම් 

වයාෙෘතිය අත හැ ලා නැහැ. අපි ඉඩම් දකොටසේ දම් ප්රදේශය තුළ අ දගන කසල කළමනාක ණ වයාෙෘතිය සාර්ථකව 

ඉදිරියට දගන යන්න ඉදිරි කාලදේදී කටයුතු ක න්නට බලාදෙොද ොත්තුව අදප් තිදයනවා. ඔබතුමාට ඒ සෙහා උවමනාව 

හා අවශයතාවය තිදයනවා කියලා අපි ෙන්නවා.  මංජුල මන්ත්රිතුමා අපි ෙන්නවා ඔබතුමා හිතාදගන ඉන්නවා 

ොර්ලිදම්න්තුදේ වදේ සේෙයට කථා කළාම හඩට අනුව අයවැය ඡන්ෙ විමසීම ගනී කියලා. අපි ඔබතුමාදගන් ඉල්ලා 

සිටිනවා ඒක සභාෙතිතුමා තී ණය ක යි. හඩට අනුව දනදමයි එතුමාට පුළුවන් නමට අනුව ඡන්ෙය අ දගන දම් අයවැය 

සම්මත ක ගන්නට එතුමාට පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබතුමා දෙොඩ්ඩේ නිහඩව අපි කියන දේත් අහදගන ඉෙලා ඔබතුමා 

දබොදහොම ෙේෂ විදේචන ශිල්පිදයේ.  ඒ නිසා විදේචනය අපි ඔබතුමාට භා  දීලා තිබුණා. ඔබතුමා ඒ විදේචනය කළා. 

අපි අහදගන හිටියා. ෙැන් අදප් කථාවත් අහදගන ඉන්න කියන ඉල්ලිමත් අපි ඔබතුමාදගන් ක නවා. ඒවදේම ගරු 

සභාෙතිතුමනි, දේශීය ආහා  ප්රචලිත කිරිදම් වැඩසටහන තුළින් අදප් චින්තක මන්ත්රිතුමා ෙහුගිය කාලදේ දම් සභාවට 

දගනාපු දයෝජනාවත් එකේ ආහා  අදලවි කිරිදම් මධයස්ථාන දම් ප්රදේශය තුළ ආ ම්භ ක න්න ඔබතුමා අෙහස් ක න 

බව අපි ෙන්නවා.  ඒ දෙොළවල් හ හා චින්තක මන්ත්රිතුමා එො ඒ දගනාපු දයෝජනාව තුළ අන්තර්ග වුණු කරුණු එේක ඒ 

කටයුතු ඉදිරියට දගනියන්නට අපිට හැකි දවයි කියලා ඔබතුමාට හැකි දවයි කියලා අපි විශ්වාස ක නවා. ගරු 

සභාෙතිතුමනි, දගොඩේ මන්ත්රිවරු කථා කළා. දම් වරිෙනම් කලාෙ තව තවත් වැඩි ක ලා අදප් ආොයම් සභාවට 

උත්ොෙනය ක ගන්න ඕන කියලා. නමුත් ගරු සභාෙතිතුමනි, අපි විශ්වාස ක නවා දම් වරිෙනම් කලාෙ තව තව 

වැඩිකිරිම දනදමයි ෙහුගිය කාලදේ ජනතාව ඉතාම පිඩිත තත්වයට දම් බදු ෙනවලා ෙැවති  ජය ක පු ඒ ක්රියාවන් 

හමුදේ තව තවත් අදප් බදුත් වැඩි ක ලා අපි ජනතාව පීඩාවට ෙත් ක න්න අවශය නැහැ. අපිට පුළුවන් අපි ෙැනට ලබන 

වරිෙනම් බදු හා ඒ තත්වයන් කළමනාක ණය ක දගන ඉදිරියටත් දම් කටයුතු ක දගන යන්න කියලා. ඒ මානසික 

තත්වදයන්ම තව ඉන්න පිරිස් ඉන්නවා. තව තව ජනතාව මත බදු ෙැනවීම තමයි කල යුත්දත් කියලා.  බදු ෙැනවිම 

දනදමයි ජනතාවට සහන දෙන එකයි අවශය දවලා තිදයන්දන්. ඒ කටයුත්ත ක න්න තමයි ඔබතුමාදගන් අපි 

බලාදෙොද ොත්තු දවන්දන්. ගරු සභාෙතිතුමනි, ඒවදේම අපි ෙැේකා එේත ා අවස්ථාවකදී අෙහස් ෙැේවිමකදී අපි ෙැේකා 

අහනවා සභාවට වාහන ඕනෙ කියලා. දම් සභාදේ කටයුතු ක දගන යන්න ෙැනට ෙවතින වාහන අපි ෙැේකා නිත ම 

විදුලි අංශදේ තිදයන වාහන එදහම නිත ම මහමග තිදයනවා.  දගොඩේ අවස්ථා වල වාහන නැහැ විදුලි අංශයට 

ක්රියාත්මක දවන්න. ඒ නිසා සභාවට වාහන මිලදී ගන්න ඕන. ඒ දේ අතයවශය කරුණේ හැටියට තමයි අෙ ෙවදසේ 

තිදයන්දන්. ඒ නිසා ඒ වාහන දෙකත් හරි ඉදිරි වසදර්දී මිලදී අ දගන ඒ කටයුතු කාර්යේෂමව ක දගන යන්නට 

ඉදිරිෙත් ක ලා තිදයන දයෝජනාව අපි අගය ක නවා. ගරු සභාෙතිතුමනි, සමහරු හිතනවා දම් ලී බඩු හා කාර්යාලීය 
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උෙක ණ කිේවාම ගන්දන් පුටු කියලා. ඒක ඉතින් තමන්දේ තිදයන මානසික මට්ටම දමොකෙ ලී බඩුයි කාර්යාලිය 

උෙක ණයි කිේවාම පුටු විත ේ දනදමයි ගන්න ඕන. අදප් කාර්යාල වලට අෙ ෙවදසේ විශාල ගැටලුවේ තිදයනවා. 

සන්නිදේෙන ෙහසුකම් දම් ප්රධාන කාර්යාලයත් එේක ෙවා දමොකෙ  අදප් දකොස්ගම කහදහේන දම් කාර්යාල වල ෆැේස ්

යන්ත්රයේවත් නැහැ. ඔවුන්දේ ලියුමේ තිදයනවා නම් අදත් අ න්න එන්න ඕන දමතන්ට. ඒ නිසා ලී බඩු හා කාර්යාලිය 

උෙක ණ කියන වැය ශීර්ෂය ොලා තිදයන්දන් දම් අතවශය වන කාර්යාලිය උෙක ණ දම් කාර්යාල වල ස්ථාෙනය 

ක ලා දම් ජනතාව දවනුදවන් සෙයන දසේවය තව ටිකේ කාර්යේෂමව ඉෂ්ට ක න්න. ඒ පිළිබෙව අපි ස්තුතිය පුෙ 

ක නවා. දම් සභාදේ දෙවන ව ට සභාෙතිව යා හැටියට ෙත් දවලා අෙ ෙවදසේ ඔබතුමාදේ ෙස්දවනි අයවැය දල්ඛනය 

ඉදිරිෙත් ක පු දේලාදේ අදප් කණ්ඩායම හැටියට ඔබතුමා දම් ඉදිරිෙත් ක පු අයවැය සම්බන්ධව අදප් සතුට අපි ෙල 

ක නවා. ඒ සෙහා අදප් පුර්ණ සහදයෝගය ලබා දෙනවා. විදේචනාත්මකව සහදයෝගය ලබා දෙන පිරිස් ඉන්නවා අපි 

ඔවුන් ගැනත් සතුටු දවනවා. ඒ විදේචන එේක හරි අයවැය දල්ඛනදේ යම්කිසි සාධනීය වැඩ දකොටසේ ඉෂ්ට ක න්නට 

හැකි  දවයි කියලා විශ්වාස ක ලා අපිත් එේක එකතු වීම පිළිබෙව. ඒ නිසා අපි සියළුදෙනාදේ සහදයෝගය අදප් 

කණ්ඩායම හැටියට අපි ඔබතුමා හමුදේ තබන බව ප්රකාශ ක මින් දම් අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබෙව ස්තුතිවන්ත දවමින් 

මම නිහඩ දවනවා. ස්තුතියි.    

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ඩී.ප්රියන්ත අරුණ කුමාර් ගුණ ත්න මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, මන්ත්රිවරුනි, දල්කම්තුමා ඇතුළු කාර්යමණ්ඩලදයන් අවස යි. දකොළඹ දිස්ත්රිේකදයන් 1/3 ක භුමි 

භාගයේ තිදයන අවිස්සාදේල්ල ආසනය කියලා කියන්දන් ඉතා විශාල භුමි භාගයේ. එයිනුත් සිතාවක ප්රාදේශීය සභාව 

කියලා කියන්දන් ප්රාදේශීය දල්කම් කාර්යාල දෙකකින් සමන්විත දවච්ච දකොටසේ. එම දකොටදසන් ඉවත් දවන්දන් 

ඉතා කුඩා ප්රමාණයේ විත යි නග  සභාව වශදයන්. ඒ නිසා මන්ත්රිවරු 26 දෙදනේ දකොට්ඨාස මට්ටමින් ෙත් දවේදි 

තවත් අතිදර්ක මන්ත්රිවරුන් ජාතික ලැයිස්තුදවන් ෙත් දවන මන්ත්රිවරුන් සමග 43 දෙදනේ මන්ත්රිවරු නිදයෝජනය 

ක න දම් ප්රාදේශිය සභාදේ 2019 වර්ෂයට ඉදිරිෙත් ක පු අයවැය තමයි අෙ ෙවදසේ සාකච්ඡාවට බදුන් දවන්දන්. දමහිදි 

අපි විදශේෂදයන් සැලකිල්ල දයොමු ක න්න කැමතියි ගරු සභාෙතිතුමනි දම් 2019 වර්ෂයට අයවැය ඉදිරිෙත් ක න 

දේලාදේදී සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ නවක මන්ත්රිව දයේ විදිහට ෙළමුදවන්ම මම මතේ ක න්න කැමති කා ණාව 

පිවිතුරු දහළ උරුමය උෙය ගම්මන්පිල ගරු අමාතයතුමන්දේ හා ෙළාත් ොලන ආයතන මන්ත්රිවරු 30 ේ ෙමණ අදප් 

ඉන්නවා ෙේෂය තුළ. ඒ සියළුදෙනා දවනුදවන්ම අපි ඔබතුමාදේ අයවැයට ෙේෂව කථා ක න්න කැමතියි. ඒවදේම අපි 

ආණ්ඩු ෙේෂය නිදයෝජනය ක න්දන්. දමතනදි දම් අයවැය මා ෙකින්දන් සැබැවින්ම සුභසාධන අයවැයේ හැටියට  ට 

අ ාජිත දවලා තිදයන දේලාවක  ටට දබොදහෝ අෙල උෙද්රව දගනාපු දේලාවක  ට බලාදෙොද ොත්තු දනොවු යුගයකට 

උො ක ලා 2015 දී දම්  ට අක්රිය ක ලා අෙ කවුරු දකදසේ කිේවත් එො 2015 දී දින 100 ආ ම්භය සනිටුහන් ක න්දන් 

දි.මු ජය ත්න අගමැතිතුමා අගමැති පුටුදේ ඉදිේදි එතුමන්ව දගෙ  යවන්න කටයුතු ක පුවාම බ්රිතානය වදේ  ටවල් වල 

තිදයනවා ආණ්ඩු ක්රම වයවස්ථාවන්. ඒ දකදහේවත් ලියලා තිබුදණ් නැහැ. ඒ නිසා සම්ප්රොය ගරු ක න අය හැටියට  එො 

දි.මු ජය ත්න අග්රාමාතයතුමාත් ඒවදේම අදප් අමාතය මණ්ඩලයත් දබොදහොම සන්සුන්ව ඔවුන්ට ආණ්ඩුව භා  දිලා 

විධායකයට දගෞ ව ක ලා ඒ සම්ප්රොය රැකලා දගෙ  ගියා. කිසි ප්රශ්නයේ වුදණ් නැහැ. ආණ්ඩුව දිගටම ක දගන ගියා. 

ඒ ක්රියාවලියම දිට්ට ධම්ම දේෙනීය ොෙ කර්මය නැවත ප්රති සංවිධානය දවනවා ඔවුන් අතින්ම. ජනාධිෙතිතුමා අතින්ම 

දිට්ට ධම්ම දේෙනීය ොෙ කර්මය ක්රියාත්මක දවනදකොට ඒ ොෙ කර්මයට උඩ දගඩි දුන්න ඒ ොෙ කර්මය ක න්න 

කටයුතු ක පු අයට දේෙනාව දුක කදුල දශෝකය එකට එකතු දවලා දම් කා ණාව දම් විදිහට සිදු දවලා තිදයනවා. 

දකොස්ගම නග ය ඒවදේම ඉතාම දිළිදු නග  අදප් දකොට්ඨාසය තුළ සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව තුළ තිදයනවා. අදප් 

සමන්ත මන්ත්රිතුමා සෙහන් කල ආකා දයන් දකොස්ගම, මීදප්, දබෝදප් කළුඅේගල දම්වා සංවර්ධනය කළ යුතු මට්ටමක 

සාධනීය මට්ටමක තිදයනවා. සංවර්ධනය ක න්නට ඕන. හැබැයි මතක තබා ගත යුතු කා ණාව තමයි දලොකු වතු  
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දජෝගුවේ සකස් ක ගන්නට පුළුවන්.  ඒ වතු  දජෝගුදවන් ෙැන් වඩන්න ෙටන් ගන්න පුළුවන්. ඒ ෙැන් වඩනදකොට අ  

දජෝගුව කියන එක තමයි අදප් දම් මංජුල මන්ත්රිතුමා ළග තිදයන්දන් දලොකු දජෝගුවේ අ දගන දමතනට එන්දන්. ඒ 

දජෝගුව දගනත් එතුමා හෙනවා 2019 වර්ෂය කියන පුංචි දකෝප්ෙයට ෙැන් වේක න්න හෙනවා. එතුමා ෙන්දන් නැහැ 

එතුමාදේ ෙැන් ටික පිරි ඉතිරි යනවා කියලා. ඒ නිසා  පුංචි බදුනකට ොන්න පුළුවන්කම තිදයන්දන් පුංචි කා ණා ටිකේ 

විත යි කියන කා ණය නිසා තමයි ගරු සභාෙතිතුමා දම් සභාවට 2019 වර්ෂයට අයවැයේ හැටියට අ දගන එන්දන් ඒ 

බදුනට පු වන්න පුළුවන් 2019 වර්ෂය කියන පුංචි පිරිසි දකෝප්ෙයට ොන්න පුළුවන් කරුණු ටික තමයි කරුණු 10 කට 

දගොනු ක ලා දම් එකට එකතු ක ලා තිදයන්දන්. ඒ නිසායි දම්ක ඔබතුමා බලාදෙොද ොත්තු වන ආකා දේ දිර් කාලින 

විශාල වැඩපිළිදවලකට යන්දන් නැත්දත්. ඊළගට කිේවා බදු මුෙල් වලින් දම්වා මුේෙ  ගාස්තු වලින් ආදිදයන් තමයි 

පුන ාවර්තන වියෙම් සම්පුර්ණ ක ගන්දන්   කියලා. මංජුල මන්ත්රිතුමා ඇතුළු ඒ අෙහස ෙ ණ අයට අපි කියන්න කැමතියි 

 ට විකුණන්දන් නැති ව ාදේ නැදගනහි  ෙර්යන්තය විකුණන්දන් නැති දතල් ටැංකි ටික සුේොට බදු දෙන්දන් නැති 

මත්තල ගුවන් දතොටුෙල විකුණලා ොන්දන් නැති යුගකයට තමයි අපි නැවත ෙෑත දිගු ක ලා තිදයන්දන්. එදහම නම් 

පිරිසේ ගම් දෙ ලන්න හෙනදකොට ගම් දෙ ලන්න මුෙල් දකොදහන්ෙ ආදේ. ලංකාදේ ොර්ලිදම්න්තුදේ අයවැදේ 

දකොතනකවත්  ගම් දෙ ළියේ නැහැ. ඒවා විවිධ වැඩසටහන් යටදත් තමයි එන්දන්. ඒ නිසා ගරු සභාෙතිතුමා දම් 

අයවැය ක්රියාත්මක ක දගන යනදකොට ඔබ බලාදෙොද ොත්තු දනොවිච්ච නවින වැඩසටහන් ගයාන් දුමින්ෙ මන්ත්රිතුමා 

වදේ අය දගනත් දම්කට ොනවා කියන එක දකොතන තිබුණත් අපි විශ්වාස ක නවා ඒ නිසා එො ගම් දෙ ලන්න 

හෙනදකොට අෙ  ට දෙ ලිලා තිදයනදකොට  විෙෙ ාගන්න බැරිවීම තමයි අෙ දමතන තිදයන දේෙනාව. ඒ නිසා 2018 

අයවැදේ දකොතනකවත් ොර්ලිදම්න්තු අයවැය දල්ඛනදේ විසර්ජන දකටුම්ෙදත් දකොතනකවත් ගම් දෙ ළියේ තිබුදණ් 

නැත. එදහම නම් ගම් දෙ ළියේ කියන සංකල්ෙය දගන්දන් ෙැහැදිලිවම මෑත කාලින නව ප්රතිසංස්ක ණ යටදත් ඇති 

ක  ගත්ත අ   ට විකුණලා දේන සල්ලි වලින් ොන්නයි හිටිදේ.  ෙැන් ඒවා ක න්න හම්බ දවන්දන් නැහැ. අමුතුදවන් 

දලොකුවට දෙ ල දෙ ලා ඉන්න දේවල් නැහැ.  ට දෙ ලිලා ඉව යි. දෙ ලිච්ච ෙැත්ත දහොෙයි කියලා කියන්න සුොනම් 

දවනවා නම් අපිත් එේක එකතු දවන්න. එදහම නැත්නම්  අපි ෙැහැදිලිව කියනවා ගරු සභාෙතිතුමා සුභසාධන අයවැය 

ඉදිරිෙත් ක න්දන් කරුණු 10 ේ යටදත්.  කාන්තාවන්ටයි ෙරුවන්ටයි දහොෙම දේ. අදප් එදහම සම්ප්රොයේ තිදයනවා. 

අපි කැමතියි කාන්තාවන්ට ෙරුවන්ට දහොෙම දේ ලැදබනවාට. කාන්තාවන්ටයි ෙරුවන්ටයි දහොෙම දේ ලැදබන්න ගරු 

සභාෙතිතුමා අදප් දම් අයවැය දකොටුම්ෙත සම්පුර්ණ ක න්දන්. එකේ ළෙරු ෙැසල් ටික. සමන්ත මන්ත්රිතුමා මතේ කළා 

වදේ ළෙරු ොසල් වල අයක පු රු.600 ඉවත් ක නවා ඉවත් ක ලා ඒ බදු මුෙල් ටික අපිට වැඩි ක ගන්න තිබුණා. අපිට 

දබො ගන්න තිබුණා.  ො වල් හෙන්න තිබුණා. ඒ ප්රතිොෙන වලට යවන්න තිබුණා. ඒ වුණාට අනාගතය භා  ගන්න පුංචි 

ෙැටවුන් ටිකේ දම් දලෝදේට බිහි ක න්න ඕන. ඒ නිසා අවශය දවනවා මාතෘ සායන ෙවත්වන්න. ඔවුන්දේ ආ ේෂාව 

සලසන්න. දේශිය ආහා  නිෂ්ොෙනය ප්රචලිත ක න්න. බිම ෙය ගහලා ජිවත් වන මිනිස්සු පිරිසේ බිහි ක න්න අවශය 

දවනවා. ඒකට අවශය ක න ෙසුතලය තමයි මාතෘ සායන මගින් ළෙරු ොසල් මගින් දිවා සුරැකුම් මධයස්ථාන මගින් ඒ 

නිසා මම ෙැහැදිලිව කියන්දන් දිගුකාලින ප්රතිඵල දේන්න අවශය නම් දේන්න ෙස් අවුරුදු සැලැස්මේ. ෙස් අවුරුදු 

සැලැස්මේ සාකච්ඡාවට ෙත් ක න්න. ෙස අවුරුදු සැලැස්මේ සාකච්ඡාවට ෙත් ක න්න. එත ම් එහා අපිට යන්න 

උවමනාවේ නැහැ. මධයම ආණ්ඩුව අපිට තිදයනවා. ඒ ආණ්ඩුව යටදත් ගදම් ප්රශ්න ටික විසො ගන්න හො ගත්දතොත් 

ගදම්ම පිරිස එකතු දවන ගදම් නිදයෝජිතයා එකතු දවන තමයි ප්රාදේශීය සභාව කියලා කියන්දන්. එතන කථා ක න්න 

ඕන කා ණා ටික ෙදසක තියලා අ  දලොකු දජෝගුව දගනත් දමතන හලන්න හැදුවාම ඇග පු ාම ගාදගන සංඛයා ෙත්ත 

දල්ඛන ටිකේ සාේකුදේ ොදගන කට්ටියට තමන් චණ්ඩියා කියලා කියන්න පුළුවන් වචන පිළිදවලේ ෙෙ පිළිදවලේ 

හොදගන යන්න පුළුවන් ගමන් මගේ තමයි ඔය හොදගන තිදයන්දන් කියන කා ණාම මම බය නැතුව දම් අවස්ථාදේදී 

ප්රකාශ ක න්න කැමතියි. ඊළගට මතක තබා ගන්න ඕන කා ණාව තමයි අපි විදශේෂදයන් මංමාවත් හෙන්න ඕන. මදගත් 
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දෙොඩි කා ණා තිදයනවා දම් සම්බන්ධදයන්.  අපි එො ඉෙන් දම් සභාවට ආපු ෙවදසේදී ට්රැේටර් දෙකේ මිලදී ගන්න කුණු 

ටික ඉවත් ක ගන්න වැඩපිළිදවලේ ඕන. හැබැයි සභාෙතිතුමාට දම් ලැදබන බදු මුෙලින් මුේෙ  ගාස්තු වලින් දම් 

ක න්න පුළුවන් උෙරිමය තමයි දම් සෙහන් ක ලා තිදයන්දන්. විෙේෂදේ මන්ත්රිවරු ව ෙේ හැටියට ෙකිනවා 

දකොදහොමෙ දම් පුන ාවර්තන වියෙම් ටික බදු මුෙල් වලින් හො ගන්දන් කියලා. මතක තබා ගන්න හංවැල්ල නග දයන් 

සහ ොදුේක නග දයන් විත යි අපිට සම්ෙත් ලැදබන්දන්. මා මුලින් සෙහන් කළා දකොළඹ දිස්ත්රිේකදේ භූමි භාගදයන් 

1/3 ේ අවිස්සාදේල්ල ආසනය. එයිනුත් නග  සභාව අත්හැරියාම අදප් භුමි භාගය අති විශාලයි.   ො වල් වැඩියි. 

දේ දගොල්ල දකොට්ඨාසය මදේ දකොට්ඨාසය ගත්තත් ො වල් වැඩියි. වතු වැඩියි. ඒ නිසා මතක තියා ගන්න. දමන්න 

දම් කරුණු කා ණාත් එේක දම් අහිංසක මිනිස්සු අපිට ඡන්දේ දීලා දමතන්ට එේදේ ඒ මිනිසුන්දේ ලයිට් එක ොගන්න. 

ඒ මිනිසුන්දේ ො  හො ගන්න. වැසිකිලි කැසිකිලි ෙේධතිය නිවැ දි ක ගන්න ගදම් කාණු ෙේධතිය හො ගන්න මිසේ දම් 

 ට දෙ ලන්න එවපු ගමනේ දනදමයි. ඒක දෙ ලන්න ඕන නම් දමතනින් එහා ෙැත්දත් තිදයනවා ෙළාත් සභාව. මම 

දම් දේලාදේදි කියනවා  පුළුවන් නම් ෙළාත් සභා ඡන්ෙය ඉේමණින් තියන්න කියන්න. මහා මැතිව ණය  ඉේමණින් 

තියන්න කියන්න. අන්න එදහම ක ලා එතන්ට ගිහින් ඒ අය  ජකම් ක න්න කියන කා ණාව මතේ ක නවා. දමතනයි 

පුංචි මිනිසුන්දේ ප්රශ්න ටික විසෙන්න ඕන තැන. ඒ තැනට අවශය ක න මිනිස්සු දමතන ඉන්නවා. දකොයි ෙැත්දත් 

හිටියත් ගයාන් දුමින්ෙ මන්ත්රිතුමා. සමහ  අය මට කියනවා මම ගයාන් දුමින්ෙ මන්ත්රිතුමාට කදඩ් යනවා. ෙන්ෙම් 

අල්ලනවා කියලා. ඔේ. දම්  ටට දම් ප්රදේශයට උෙන් ගමට බල ප්රදේශයට මදේ දකොට්ඨාසයට සල්ලි දගනත් ොනවා 

නම් මම ඒ අයට  යම් කරුණාවේ ෙයාවේ ෙේවනවා. දමොකෙ මට සිදු දවනවා ඒ සේභාවදයන් දේන ද්රවය ඒ 

සේභාවදයන් දේන වයාෙෘති භා  අ දගන ඔහුට දහෝ ඇයට සහාය ෙේවලා මදේ ගදම් මිනිසුන්ට ඒක ලැදබන්දන් ගරු 

සභාෙතිතුමා දෙන්න පුළුවන් දේ  අදප් දකොට්ඨාසයට දෙනවා. අදප් ආසනයට දෙනවා. දම් අයවැය හෙලා තිදයන්දන් ඒ 

නිසා තමයි. ඔය කථා ක න දලොකු අයට කියන්න පුළුවන් නම් ගිහින් ගයාන් දුමින්ෙ මන්ත්රිතුමා වදේ සල්ලි ටිකේ 

දගනත් අදප් දකොට්ඨාස වල වපු න්න. අපි මඩ ක ලා අස්වැන්න දනලලා අපි ඔබතුමාලාටත් අස්වැන්දනන් දකොටසේ 

දබො ගන්න කටයුතු ක නවා කියන කා ණාව මතේ ක නවා. නැවත මා අදප් අයවැය දෙසට හැද නවා. කාන්තාවන්ට 

හා ළමයින්ට දහොෙම දේ. මම එය ඔබට මතේ කළා. වැඩිහිටියන්ට දහොෙම දේ දෙන්න ඕන. අපි කැමති වුණත් අකමැති 

වුණත්  සුභසාධනය ක න්න ඕන. බලන්න අදප්  දට් දේශියකත්වය අමතක දවලා ගිහින්. ඒ දේශියකත්වය අමතක 

දවනදකොට ගරු සභාෙතිතුමා සංකල්ෙයේ දේනවා ඒ සංකල්ෙය තමයි දේශීය ආහා  ධවෙය ක්රම ප්රචලිත කිරිම. දම් 

සෙහා ෙැනටමත් එතුමන් වැඩසටහන් ආ ම්භ ක ලා තිදයනවා. මා විශ්වාස ක නවා ඒ වැඩ කටයුතු ටික ක දගන යේදි 

අදප් ප්රසන්න මන්ත්රිතුමා ගැනත් මම දම් දේලාදේදි මතේ ක න්න ඕන. එතුමාත් අප්රමාණ වයාෙෘති ගණනාවේ අදප් 

ඇස්වත්ත බල ප්රදේශයට දගනත් තිදයනවා.  අෙ ඇස්වත්දත් ක න්න දෙයේ ඉතුරු දවලා නැහැ. දම් සභාදවන් ඔය 

ක ලා දෙනකම් බලා හිටියානම් අපි හැමදකදනේටම දවන්දන් මංජුල මන්ත්රිතුමා වදේ විදේචනය ක  ක  සභාදේ 

අයවැය ෙ ාජය ක න්න පුළුවන්ෙ කියලා ධධර්යය ොන ප්රතිෙත්ති දේන්නයි. අෙ දවනදකොට දම් අවිස්සාදේල්ල 

ආසනදයන් දබොදහෝ තැන් සිඝ්රදයන් දියුණු දවලා තිදයනවා. මා ෙන්න කාල වකවානුව තුළ දබොදහෝ සංවර්ධන කටයුතු 

දකරුදණ් ෙස්වන විධායක ජනාධිෙති මහින්ෙ  ාජෙේෂ මැතිතුමාදේ කාල වකවානුදේ. ඒ නිසා ඒ දියුණුවත් එේකම 

වස  3 ½ කට වැඩි කාලයේ අදප් දියුණුව ෙස්සට ගිහිල්ලා තිබුණා. ඒ නිසා ඒ ෙස්සට ගිහිල්ලා තිබුණු දේලාදේදී මට 

මතකයි නැවත දම් ආණ්ඩුව දම් එේසත් ජාතික ෙේෂ ආණ්ඩුව බලයට ෙත් දවලා තිදයන දේලාදේදී සංවර්ධන 

නිලධාරිතුමා ප්රාදේශීය දල්කම් කාර්යාලදේ ඉෙලා කථා ක ලා කියනවා ගරු මන්ත්රිතුමා ලබා දෙන්න ඔබදේ දයෝජනා 

ටික. මම ඇහුවා දම්වා දමොකටෙ  ගම් දෙ ළියට. මම සකස් ක ලා දෙනවා. ඒ සකස ්ක ලා දුන්නාම ඊට ෙස්දසේ අදප් 

මන්ත්රිව දයේ මට කථා ක ලා කියනවා ගරු මන්ත්රිතුමා ඔයාදේ දයෝජනා ටික ලබා දෙන්න. මම කිේවා මම ඒක 

සංවර්ධන නිලධාරිතුමාට දීලා තිදයන්දන්. ඊට ෙස්දසේ දයෝජනා ක්රියාවට නගනවා. දකොට්ඨාසය දිනපු මන්ත්රිව යා 
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ෙළාතකවත් නැහැ. දවනස ් ආකා යකින් ක්රියාත්මක දවනවා. දමන්න දම් අය ඉහළ ගිහිල්ලා කථා ක න 

ප්රජාතන්ත්රවාෙය තිදයන හැටි. මම එෙත් අෙත් කවෙත් කැමති වුණා දේ දගොල්ල දකොට්ඨාසය තුළ විත ේ දනදමයි 

අවිස්සාදේල්ල ආසනදේ අදප් ඉන්න ෙමිළ සදහෝෙ  ජනතාව අදප් ෆැන්සිස් මන්ත්රිතුමා ගත්තාම එතුමා මදේ 

දකොට්ඨාසදේ ඉන්න මන්ත්රිව දයේ. එතුමා සෑදහන උත්සාහයේ ගන්නවා සෑදහන දවදහසේ ගන්නවා දම් වතු නිවාස 

වල සංවර්ධන කටයුතු ක න්න. ඒක ප්රාදේශීය සභාදේ ගරු සභාෙතිතුමා අමතක කදළේ නැහැ. රු. ලේෂ 15 ේ දවන් 

ක ලා දම් අයවැදයන් දෙොදු ෙහසුකම් සකස් ක න්න සනීො ේෂක වයාෙෘති සකස් ක න්න එතුමන් කටයුතු ක න්න 

දම් අයවැදයන් දවන් ක ලා තිදයනවා. මම දම් දේලාදේදී මතේ ක න්දන් හැබෑවටම දම් ප්රාදේශීය සභාව 

දගොඩනගන්නට තව තවත් දම් ප්රාදේශීය සභාව දියුණුව ක ා අ දගන යන්නට එක පිළකට එක මතයකට ගදම් 

මිනිසුන්දේ ඡන්ෙදයන් ඇවිල්ලා  ඒවාට ඔච්චම් ක න්නට අපිට අයිතියේ නැහැ. අපි ඡන්දේ දීලා ොර්ලිදම්න්තුවට යවපු 

අය ඒකදි කථා ක මු. ෙළාත් සභාවට යවපු අය ෙළාත් සභාදේදි කථා ක මු. දම් පුංචි ඡන්ෙදයන් ඇවිල්ලා පුංචි ගම 

හෙන්න පුංචි දකොට්ඨාසය හෙන්න සීතාවක ප්රාදේශිය සභාව හෙන්න හයිය ශේතිය ජවය දයොෙවන්න ඕන දේලාදේදී ඒක 

අමතක ක ලා ඊට වඩා දලොකුවට එහාට හිතාදගන කටයුතු ක න්න ක්රියාත්මක දවනවා නම් කවොවත් දම් සීතාවක 

ප්රාදේශිය සභාදේ බලාදෙොද ොත්තුව අභිමතාර්ථ ඉටු ක න්නට හම්බ දවන්දන් නැහැ. ඒ නිසා මම දම් දමොදහොදත්දි 

ඉතාමත් දගෞ වදයන් මතේ ක නවා ගරු සභාෙතිතුමනි, ප්රසන්න මන්ත්රිතුමනි, ගයාන් දුමින්ෙ මන්ත්රිතුමනි, හැම 

මන්ත්රිව දයකුටම මතේ ක නවා අපිට තිදයන ටිදකන් දම් ටික ක දගන යන ගමන් ෙවත්වාදගන යන ගමන් දේන්න 

දම් අදප් සීතාවක ප්රාදේශිය සභාවට ලේෂ ගණනින් සල්ලි දේන්න දකෝටි ගණනින් සල්ලි දේන්න නව වයාෙෘති 

දිගුකාලීන වයාෙෘති සුෙර් මාකට් හෙන්න බස් නැවතුම්ෙලවල් ෙහය ඉදික න්න ඒ කටයුතු ටික ඒවායින් ක ගන්න ඒ 

ප්රතිොෙන එන තැන් බලමු. අදප් තුම්දමෝෙ  අපිට අහිමි වුණු තැනේ තිදයනවා. ඉලුේඕවිට ජාතික වන උෙයානය ජාතික 

 ජය යටදත් ෙවතින්දන්. පුළුවන්කමේ හයිය ශේතිය තිදයනවා නම් 43 දෙනාම එකතු දවලා ඒදකන් එන බේෙේ ලබා 

ගන්න පුළුවන් නම් ඒක ලබා ගන්න කියන තැන් වලට කියලා ලියන තැන් වලට ලියලා ගහන තැන් වලට දෙොල් ගහලා 

ඒක ලබා ගන්න කටයුතු ක මු. ආසන්නනදේදීම තිදයනවා දමතන දලෂර් වර්ල්ඩ් එක. ලංකාදේම මිනිස්සු දලෂර් 

වර්ල්ඩ් එකට ඇවිල්ලා බදු දගවලා යනවා. අෙ දවනදකොට නඩුවේ ෙවතිනවා.  ඒ නිසා මම ඒ ගැන ඊට වඩා කථා 

ක න්දන් නැහැ. නමුත් අපි ඒවායින් ලබා ගන්න තිදයන යම්කිසි ආොයමේ තිදයනවා නම් අන්න ඒ තැන් දම් ෙැනුම් 

දත්රුම් ඇති මංජුල මහත්මා වැනි මහත්වරු කළ යුතු වන්දන් මුෙල් උෙයා ගත හැකි ස්ථාන දෙන්වා දීමයි. තුවාලයේ 

තිදයනවා නම් තුවාලයට දබ්ත් ොනවා විනා තුවාලය ඇගිලි ගගහා ො වන්න කටයුතු ක න්න එො. තුවාලයේ තිදයන්න 

පුළුවන්. කරුණාක ලා තුවාලයට දබ්ත් ොන හැටි දහොයලා දීලා දම් අවුරුේෙක කාලයේ පුංචිම පුංචි පිරිසි දකෝප්ෙය 

ඇතුදළේ වැඩ ටික ක ගන්න අපිට හයිය හේතිය  සෙයන්න ගරු සභාෙතිතුමා 2019 වර්ෂය සෙහා ඉදිරිෙත් ක න ලෙ 

අයවැය ඉතාමත් සුභසාධනීය ප්රශංසනීය අයවැයේ. පිවිතුරු දහළ උරුමදේ සම්පුර්ණ සහායත් දම්  දට් තැලී දෙොඩි වන 

අහිංසක ජනතාව දවනුදවන් දේ දගොල්ල දකොට්ඨාසදේ අය දවනුදවන් අවිස්සාදේල්ල ආසනදේ  අය දවනුදවන් මම 

දම් දේලාදේදී ඉතාමත් සතුටින් මතේ ක නවා. ගරු සභාෙතිතුමනි, දම් ප්රශංසනිය වු අයවැය මීටත් වඩා දියුණු ක ලා 

2020 වර්ෂදේදී ඔබට තවත් දහොෙ අයවැයේ ඉදිරිෙත් ක න්නට ශේතිය හා ධධර්යය ලැදබ්වා. මාදේ 

විදේචනාත්මකත දනොවු මදේ ප්රශංසනාත්මක ඡන්ෙය දම් සෙහා ලබා දෙනවා කියලා මතේ ක මින් නිහඩ දවනවා. 

ස්තුතියි. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගමදේ චන්ද්රසිරි මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, මම ෙළමුදවන්ම ඔබතුමාට සුබ ෙතනවා. ඒවදේම මම සන්දතෝෂ දවනවා ඔබතුමාට වා  05 ේ එක 

දිගටම දම් සභාවට අයවැය වාර්තාවේ හා අයවැය ප්රකාශනයේ ඉදිරිෙත් කිරිමට අවස්ථාව ලැබීම පිළිබෙව. මම හිතන්දන් 

ඒක දම් ප්රාදේශීය සභා ඉතිහාසදේ වාර්තාවේ හැටියටත් අපිට සලකන්න පුළුවන්. අපි ඔබතුමාට සුබ ෙතනවා. අපි 
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ශ්රිලංකා දෙොදුජන දෙ මුණ හැටියට අපි සියළුදෙනාම අදප් මන්ත්රිවරු අදප් කණ්ඩායම තමුන්නාන්දසේට අවශය සියළුම 

සහදයෝගය ලබලා දුන්නා. ඔබතුමාදේ ෙත්වීම පිළිබෙව තමුන්නාන්දසේට අවශය ඒ සහදයෝගය ලබා දුන්නා. අපි 

විදශේෂදයන් බලාදෙොද ොත්තු දවනවා ඔබතුමාදේ සහදයෝගය ඒ ආකා දයන්ම අපිටත් ලැදබයි කියලා. ගරු 

සභාෙතිතුමනි, මමත් අවස්ථා 03 කට වදේ මතකයි දම් සභාවට අයවැය වාර්තා ඉදිරිෙත් ක ලා තිදයනවා. මට 

අවදබෝධයේ තිදයනවා ගරු සභාෙතිතුමනි, මම හිතන්දන් අදප් ජයන්ත  ණවක හිටපු සභාෙතිතුමාටත් ඒ අවදබෝධය 

ඇති. අපි දකොයි ත ම් සීමාවේ ඇතුවෙ දම් අයවැය වාර්තා විදශේෂදයන්ම දල්ඛනය ඉදිරිෙත් ක න්දන් කියලා. අන්තිම 

වශදයන් අපි එක රු.10 ේවත් ඉතිරි ක ලා තිදයනවා. ඒක තමයි අදප් සීමාව. ඒ නිසා අපිට ොර්ලිදම්න්තුදේ ක න 

හ ඹය දම් සභාව තුළ ක න්න බැහැයි කියන කා ණාව කවුරු කවුරුත් මතක තියා ගන්න ඕන කියන කා ණාවයි මට 

කියන්න තිදයන්දන්. ඒ නිසා මම ෙකින්දන් දම් සීමාව තුළ  ඔබතුමා ඉදිරිෙත් ක ලා තිදයන ඒ අයවැය දයෝජනා 

ඉතාමත්ම සාධනීයයි කියලා. එක ෙැත්තකින් අදප් ගරු මංජුල මන්ත්රිතුමාටත් සුරියආ ච්චි මන්ත්රිතුමාටත් දහොෙ උත්ත  

දෙකේ අදප් කණ්ඩායදමන් ලැබුණු නිසා දේශොලන වශදයන් මම තවත් කථා ක න්න බලාදෙොද ොත්තු දවන්දන් 

නැහැ. කාල දේලාව යන නිසා. අපිට දම් අයවැය දල්ඛනදේ ආොයම් පිළිබෙව ගරු මන්ත්රිතුමන්ලා දබොදහොම 

අවිශ්වාසදයන් තමයි කථා කදළේ. ගරු සභාෙතිතුමනි තමුන්නාන්දසේ ඒ ඉදිරිෙත් ක පු අයවැය දල්ඛනදේ විදශේෂදයන්ම 

විශාල මුෙලේ මුේෙ  ගාස්තු දලස ආොයමට එකතු ක ලා තිදයනවා. කවුරු දම් ගැන සැකදයන් බැලුවත් එදහම සැක 

ක න්න කිසිම කා ණාවේ නැහැයි කියන එකයි මදේ දෙෞේගලික හැගිම. ගරු සභාෙතිතුමනි, තමුන්නාන්දසේ 

බලාදෙොද ොත්තු දවන්දන් මිලියන 130 ේ දම් සභාවට මුේෙ  ගාස්තු වශදයන් ලැදබයි කියලා. ගිය වර්ෂදේ මිලියන 73 

ේ බලාදෙොද ොත්තු දවලා තිබුණා. ඒක විශාල වැඩිවීමේ දෙන්නුම් ක නවා. ඒක ඉතාම සාධා ණයි. ගරු 

මන්ත්රිතුමන්ලාදේ ෙැන ගැනීමට මට කියන්න තිදයන්දන් එකම කා ණාවේ. මම හැමොම දම් හංවැල්ල නග යට 

එනදකොට අපිට මාවතගම ප්රදේශදේ අපි ෙකිනවා අේක  15 ක භුමි භාගයේ දවන්දේසියට ොලා තිදයනවා. ෙළ 

වශදයන් ෙර්චස් 1800 ේ වත් මම හිතන්දන් ඊටත් වැඩියි දම් ො වල් වලට ඒවදේ ඇරියාම ෙර්චස් 1800 ේ වත් දම්දේ 

දවන්දේසි දවන්න ඕන. දම්ක කවුරුත් ෙැන් ඇස්තදම්න්තු ක ලා තිදයනවා බලාදෙොද ොත්තු දවනවා එක ෙර්චස් 01 ේ 

ලේෂ 02 කට වඩා වැඩි මිලකට දම්දේ විකිදණයි කියලා බලාදෙොද ොත්තුවේ තිදයනවා. මට ඉලේකම් හැටියට ගණන් 

ක  ගන්න බැහැ දම් අවස්ථාදේ හැටියට. එදහම නම් අදප් සභාවට දම් Project  ඉදිරිෙත් දවනදකොටම අපිට 1% ක 

මුෙලේ අය ක ගන්න අවස්ථාව තිදයනවා. මීට අමත ව මම කියන්න ඕන දම් ෙහුගිය යහොලන ආණ්ඩු සමදේ අදප් 

ඉඩම් විකිණීදම්දී අපි අය ක පු ගාස්තුව විශාල වශදයන් වැඩි කළා. ජනතාවට බ  දෙන දයෝජනා විශාල ප්රමාණයේ දම් 

ආණ්ඩුව විසින් ෙහුගිය කාලදේ සම්මත ක  ගත්තා. 3% ක තිබුණු මුේෙ  ගාස්තුව 5% ෙේවා අෙ වැඩි ක ලා තිදයනවා. 

4% යි කියලා මන්ත්රිතුමා කියනවා. ගරු සභාෙතිතුමනි, ගණන් හෙලා බලන්න දම් ප්රමාණයම වැඩි ක ලා ඒ ඉඩම් වලින්ම 

දකොයිත ම් මුෙලේ දම් සභාවට අෙ එකතු ක ගන්න පුළුවන් දවලා තිදයනවාෙ කියලා. ඒ නිසා දම් භය සංකා ඉදිරිෙත් 

ක න ගරු මන්ත්රිතුමන්ලා එතුමන්ලාදේ ඒ මනංකල්පිත ඒ අෙහස් නැත්නම් දේශොලනික වශදයන් ෙ ණ අෙහස් ඉවත් 

ක දගන දම් අයවැදේ බලාදෙොද ොත්තු වන ආොයම් ලැදබනවා කියන කා ණාව අපිට ඉතා ෙැහැදිලිව කියන්න 

පුළුවන්. මම මංජුල මන්ත්රිතුමාදේ කථාදේදී මම දේශොලන ෙැත්ත කථා ක න්දන් නැහැ කිේවා. අොයම් උත්ොෙන 

වැඩසටහන් පිළිබෙව එතුමා සෙහන් කළා. මම නම් ෙන්දන් නැහැ. මදේ දහොෙ මිත්රයා. එතුමා  වින්ද්ර ජයසිංහ මැතිතුමා 

ගැන සෙහන් කළා. මමත් එතුමාට ඉතාමත්ම ඉහළින් ගරු ක න මන්ත්රිව දයේ.  සභාෙතිව දයේ. එතුමා ගැන සෙහන් 

කිරිම මම ඉතා අගය දකොට සලකනවා. ඒවදේම චන්ද්රසිරි හිටපු සභාෙතිතුමා. සභාෙතිතුමනි මමත් දම් සභාවට අ මුෙල් 

එකත් දවන දලොකු වයාෙෘතියේ ක ලා සභාවට අෙත් ඒවායින් ආොයම ලැදබනවා. මම හිතන්දන් සභාදේ ඉන්න නිසා 

මම දෙොඩි කුහකත්වයේ ඇති වුණාෙ ෙන්දන් නැහැ ඒ ගැන මතේ ක න්නවත් එතුමාට ශේතියේ තිබුදණ් නැහැ.  අෙ 

සභාවට විශාල මුෙලේ ඒවායින් ලැදබනවායි කියන කා ණය මතේ ක න්න ඕන. ඔබතුමා සෙහන් දනොක නදකොට මට 
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හිතුණා දෙොඩි කුහකත්වයේ ඇති කියලා. ප්රශ්නයේ නැහැ. සභාෙතිතුමනි මම ඊළගට ඔබතුමාදේ ආොයම් පිළිබෙව අපිට 

කිසිම සැකයේ නැහැ. ඔබතුමාදේ ඒ වැය දල්ඛනදේ දවන් ක නවා මිලියන 15 ේ ආධා  මුෙල් ප්රාේධන ණය හැටියට. 

මට අවශය දවනවා සභාෙතිතුමනි දම් ප්රාේධන මුෙල වැය ක න්දන් දකොදහොමෙ කියන කා ණය දෙොඩ්ඩේ ෙැන ගන්න. 

මම ඔබතුමාදේ වැය ශීර්ෂදේ තවත් සාධනීය ලේෂණයේ හැටියට ප්රාේධන වත්කම් අළුත්වැඩියාවට මිලියන 46 කුත් 

ඒවදේම ප්රාේධන වැය කිරිම් වලට මිලියන 57 කුත් එකතුව මිලියන 104 ේ ලබලා දීලා තිදයනවා. ඔබතුමාදේ අයවැය 

කථාදේදීත් ඒ පිළිබෙව ඔබතුමා සෙහන් කළා ඉතාම වටිනා අෙහසේ හැටියට  ඔබතුමාදේ කථාදේදී අදප් තිදයන දේෙල 

ආ ේෂා කිරිමට කටයුතු කිරිම යන්ත්ර සුත්ර ආදිය අළුත්වැඩියාවට සහ මංමාවත් කැදඩන ඒ තැන් ඒවා අළුත්වැඩියා 

කිරිමටත් දම් මුෙල් දයදීම නිසා අදප් අවශයතාවයන් යම් ප්රමාණයකට ඉෂ්ට දවනවා කියන කා ණය පිළිබෙව  මම මදේ 

සතුට ඔබතුමාට මම දම් අවස්ථාදේදී ප්රකාශ ක  සිටිනවා. ඔබතුමා ඒවදේම කසල ප්රතිචක්රියක ණය පිළිබෙව 

ඔබතුමාදේ ෙැේම ඒ පිළිබෙව ඉතා වටිනා දෙයේ හැටියට තමයි දම්ක සලකන්දන්. අපි පිරිසිදු නග  වල ජීවත් දවන්න 

ඕන. ඒවදේම අපි ලස්සන නග වලත් ජීවත් දවන්න ඕන. ෙැන් ඔබතුමා දයෝජනා ක නවා කසල බදුන් දීලා යම්කිසි 

ප්රමාණයකට ඒ කසල බැහැ  කිරිම ක්රමවත් කිරිදම් වැඩපිළිදවලට ඒ දයෝජනාව ඉතාම වැෙගත් දවනවා. අපි දම් 

දනොදයකුත් දලඩ ද ෝග වලට භාජනය දවන්දන් දම් කසල තැනින් තැන ොලා ඒවායින් වන අපිරිසිදුකම ඒවා ජලාශ්ර 

වලට ගලා යාම තුළ අදප් ජීවිත වලට දම්ක විශාල තර්ජනයේ දවනවා. ඒ නිසා අපි අදප් ප්රමුඛත්වය අපි ලබලා දෙන්න 

ඕන කියන්දන් දම්  පිරිසිදු ප්රදේශයේ හැටියට අදප් විදශේෂදයන්ම නග  සම්බන්ධව කටයුතු කිරිම ක නදකොට නග  

ආශ්රිතව ගම් වල ඒ ප්රතිචක්රියක ණ ක්රම ඇති ක න්න ඔබතුමා ගන්නා උත්සාහය මම අගය ක නවා. ඒ විත ේ දනදමයි 

මම ෙහුගිය කාලදේ තමුන්නාන්දසේදගන් ඉල්ලා හිටියා අදප් ගම් වලට දම් කසල එකතු ක න්න දම් සභාදේ වාහන 

යවන්න කියලා තමුන්නාන්දසේ ඒ කාර්යය ඉෂ්ට ක ලා තිදයනවා. අපි තවත් ඒක වැඩි දියුණු ක ගන්න ඕන. 

තමුන්නාන්දසේ ඒ ගැන අපිට දෙොද ොන්දුවේ දීලා තිදයනවා. ඒ නිසා ඒ වැඩපිළිදවලත් සාර්ථක ක ගන්න ඔබතුමා දවන් 

කල මුෙල් පිළිබෙව අපි සන්දතෝෂයට ෙත් දවනවා. ඒවදේම ගරු සභාෙතිතුමනි,  මම ගලදගෙ  දකොට්ඨාසය 

නිදයෝජනය ක න සභිකයා හැටියට මට තමුන්නාන්දසේට මතේ ක න්න ඕන කා ණාවේ තිදයනවා ොදුේක කලාෙදේ 

ළෙරු ොසල් මම ෙන්න විදිහට දෙකයි තිදයන්දන්. ොදුේක සහ මීදප්. මීදප් ඒ නග දේ තිදයනවා ළෙරු ොසලට 

අමත ව දිවා සුරැකුම් මධයස්ථානයකුත්. ඒ නිසා තමුන්නාන්දසේදේ අවධානය මීදප් දිවා සුරැකුම් මධයස්ථානයටත් දෙ  

ොසලටත් තමුන්නාන්දසේදේ වැඩි අවධානයේ දයොමු ක ලා තමුන්නාන්දසේ විසින් දවන් ක න ලෙ ප්රතිොෙන වලින් වඩා 

මුෙලේ ඒ ස්ථානය වැඩි දියුණු ක න්නට කටයුතු ක න්න කියන කා ණාවත් මම දම් අවස්ථාදේදී ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ 

නිසා අෙ දේශොලන වශදයන් හුගේ දේවල් කිේවා මම ගරු මන්ත්රිතුමාට කියන්න ඕන ගරු මංජුල මන්ත්රිතුමාට දම් 

හුගේ දේවල් දකරුදණ්  නැහැයි කියලා  ෙහුගිය කාලදේදී එතුමාදේ දයෝජනා වල දකරුදණ් නැහැයි කියලා 

දනොදයකුත් දනොදයකුත් ආකා දයන් එතුමා විස්ත  ක න්න දයදුණා. මම පුදුම දවනවා ඔබතුමා ඒ කාලදේ දම් 

සභාදේ යම් යම් මන්ත්රිවරු හැසිරුණු ආකා ය ෙැේකාම ෙත්ත  වලින් තමයි ෙැේදේ මට නිදයෝජනය ක න්න ලැබුදණ් 

නැහැ. ෙත්ත  වලින් ෙැේදේ. දම් විදුරු දබෝතල් වලින් ගහා ගන්න සභාවේ තුළ තමුන්නාන්දසේ ඒ ත මටවත් ක න්න 

ලැබීම තමුන්නාන්දසේදේ ජයග්රහණයේ හැටියට තමයි මම ෙකින්දන්. ඒ නිසා අපි බලාදෙොද ොත්තු දවනවා දබොදහොම 

සාමකාමි වතාව ණයේ තුළ දම් අයවැදේ දයෝජනා සාර්ථක ක  ගැනීමට තමුන්නාන්දසේට අවශය සහදයෝගය ලබලා 

දෙන්න. තමුන්නාන්දසේදේ දයෝජනා වලට අපි කණ්ඩායමේ හැටියට සම්පුර්ණ සහදයෝගය දීලා ඉදිරි වර්ෂදේදී සාර්ථක 

ක  ගැනීමට ෙසුබිම ලබා දීමට කටයුතු ක නවා කියන කා ණාවත් මතේ ක මින් තමුන්නාන්දසේට සුභ ෙතමින් මදේ 

කථාව අවසන් ක නවා. ස්තුතියි. 
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ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ලියනදේ චන්ෙන කුමා  මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, සදහෝෙ  මන්ත්රිතුමන්ලා සියළුදෙනාදගන්ම අවස යි. සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ 2019 වර්ෂය සෙහා 

අයවැය දල්ඛනය ඉදිරිෙත් ක ලා ඒ පිළිබෙව සාකච්ඡා ක න දමොදහොදත් තමයි සභාදේ දම් අවස්ථාදේ සිේධ දවන්දන්. 

ගරු සභාෙතිතුමනි, මම සිහිෙත් ක න්න ඕන. සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ අවුරුදු 04 ක කාල සීමාවේ ඔබතුමා 

සභාෙතිව යා හැටියට ඉදිමින් ඒවදේම ෙහුගිය ෙළාත් ොලන මැතිව ණදයන් ශ්රි ලංකා දෙොදුජන දෙ මුණ හැටියට අපි 

ජයග්රහණය කළාට ෙස්දසේ එම කණ්ඩායම නිදයෝජනය ක මින් සභාෙතිව යා දලස දමව ත් ෙත් දවලා මම හිතන්දන් 

ඔබතුමා ඉදිරිෙත් ක න්දන් ෙස්වන අයවැය දල්ඛනය. 2014 වසදර් අවසාන ව ට ඉදිරිෙත් ක පු අයවැය දල්ඛනය 

තමුන්නාන්දසේ දම් සභාවට ඉදිරිෙත් කළා.  මම අතිතයට ගියාට ෙස්දසේ අදප් චන්ද්රසිරි ගමදේ මන්ත්රිතුමා මතේ කළා 

වදේ  දම් ප්රාදේශීය සභාව නිදයෝජනය කදළේ නැති වුණත් එතුමා මතේ කළා ෙත්ත  වලින් ඔබතුමා දකොදහොම දම් 

ප්රාදේශීය සභාව ෙවත්වාදගන ගියාෙ කියන දතො තුරු එතුමාට ලැබුණා කියලා. අෙ දිනදේ සම්මත ක  ගැනිමට නියමිත 

අයවැය දල්ඛනය අෙ දනදමයි සභාෙතිතුමා එො තමයි අයවැය දල්ඛනය අදප් ඉතිහාසදේ ඉතාම බැරෑරුම් වතාව ණයේ 

උඩ සම්මත ක  ගත්ත අයවැය දල්ඛනය තමයි 2015 අයවැය දල්ඛනය. ගරු සභාෙතිතුමනි, සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ 

එවකට එේසත් ජනතා නිෙහස් සන්ධානය හැටියට අදප් මන්ත්රි කණ්ඩායම නිදයෝජනය ක මින් එවකට සභාෙතිව යා 

දලස ඔබතුමා ෙත් වුණාට ෙස්දසේ ඔබතුමා 2015 අයවැය දල්ඛනය ඉදිරිෙත් කදළේ එේසත් ජනතා නිෙහස් සන්ධාන 

මන්ත්රිවරු පිරිසකුත් තමුන්නාන්දසේට විරුේධව කටයුතු ක න දමොදහොතක. ඒ දමොදහොදත් ඒ අයවැය දල්ඛනය සම්මත 

ක  ගන්න හැකියාව ලැදබයිෙ කියන  බිය ඔබතුමා ගාවත් තිබුණා. අපි ගාවත් තිබුණා. අවට ප්රාදේශීය සභා කිහිෙයේ ඒ 

වන විට අයවැය දල්ඛනය ෙ ාජය දවලා සභාෙතිවරු දවනස් දවලා හිටිය වතාව ණයක තමයි ඔබතුමා 2015 අයවැය 

දල්ඛනය ඉදිරිෙත් කදළේ.  2014 අවුරුේදේ අග භාගදේ ඉදිරිෙත් කදළේ.  2015 වර්ෂය සෙහා වු අයවැය දල්ඛනය. ඒ 

අයවැය දල්ඛනය ඉතාමත් තිර්ණාත්මක අවස්ථාවක කවුරුත් දනොසිතු විරු ආකා දයන් ඉතාමත් අවස්ථානුකූලව ඒ 

අයවැය දල්ඛනය සම්මත ක ගන්න අවස්ථාව තිබුණත් අදප් කණ්ඩායදම් පිරිසේ විෙේෂයත් සමග කටයුතු ක ලා ඒ 

අයවැය දල්ඛනය ෙ ාජය කිරිමට උත්සාහ ක මින් සිටින දමොදහොතක ඉතාම අහඹු දලස තමයි අපි එො ප්රාදේශීය 

සභාදේදී අයවැය දල්ඛනය  සම්මත ක  ගත්දත්. හැබැයි එදහම සම්මත ක  ගත්ත හින්ොදෙෝ තමුන්නාන්දසේට ඒ 

අයවැය දල්ඛනය ක්රියාත්මක ක ගන්න හැකියාවේ ලැබුදණ් නැහැ. ඉන්ෙසුව ජනාධිෙතිව ණය ෙ ාජය ෙත් වුණාට 

ෙස්දසේ ඒ අයවැය දල්ඛනය ක්රියාත්මක ක  ගන්න බැරි වුණා. අදප් බලය සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ අයින් දවලා 

නිලධාරින් විසින් ඒ කටයුතු ක දගන යන්න ජනාධිෙතිව යා ෙැවරිමත් එේක අදප් බලය එතනින් අවසාන වුණා.  ඊට 

ෙස්දසේ අපි නැවතත් 2018 වර්ෂදේ දෙබ වාරි 10 දවනිො ෙැවැන්ත ජයග්රහණයේ ලබාදගන තමයි අපි සීතාවක ප්රාදේශීය 

සභාදේ අපි ඔබතුමා සභාෙතිව යා හැටියට ෙත් දවන්දන්. අපි ෙහුගිය කාලදේ ඉදිරිෙත් ක පු අයවැය දල්ඛන 04 ත් 

එේක සන්සන්ෙනය ක ලා බැලුවාට ෙස්දසේ ගරු සභාෙතිතුමනි, මංජුල මන්ත්රිතුමාත් ඒක කිේවා දම් අයවැය දල්ඛනය 

තමයි ඔබතුමා දම් ප්රාදේශීය සභාදේ ඉදිරිෙත් ක ලා තිදයන සාර්ථකම අයවැය දල්ඛනය ගරු සභාෙතිතුමනි. මංජුල 

වී  ත්න මැතිතුමාත් ඒ ගැන සභාවට මතු කළා. ඔබතුමා දම් අයවැය දල්ඛනය ඉදිරිෙත් ක ලා තිදයන්දන් සෑම 

ේදෂේත්රයේම නිදයෝජනය වන ෙරිදි. ප්රාදේශිය සභාව තුළ වැඩ කටයුතු ක නදකොට එහි වයවස්ථාවට අනුව උෙදත් සිට 

ම ණය ෙේවාම සිදුවන සියළුම කාර්යයන් පිළිබෙව මැදිහත්වීම තමයි සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව හැටියට පුේගලයන්දේ 

අපිට ෙැවරිලා තිදයන කාර්යභා ය.  ඒ කාර්යභා ය දමොකේෙ කියන එක ඉතාම ෙැහැදිලිව අවදබෝධ ක දගන තමයි දම් 

අයවැය දල්ඛනය ඔබතුමා සකස් ක ලා තිදයන්දන්. උෙදත් සිට ම ණය ෙේවාම අපිට ප්රාදේශීය සභාවේ තුළින් 

ක න්න පුළුවන් වැඩ දකොටස සෙහා අවශය ක න මුෙල් ටික තමන් තමුන්නාන්දසේ ඉදිරිෙත් ක ලා තිදයන්දන්. දම් 

අයවැය දල්ඛනය පිළිබෙව මන්ත්රිවරු කථා කිරිදම්දී ඔබතුමාදේ අයවැය දල්ඛනයට ආොයම් උත්ොෙනය ක  ගැනීදම් 

අඩුොඩුව පිළිබෙව මතේ කළා. අවධානය දයොමු කළා. නමුත් ගරු සභාෙතිතුමනි, දම් මන්ත්රිවරු සියළුදෙනා ෙන්නවා 
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සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව කියන්දන් ආොයම් අඩු ප්රාදේශීය සභාවේ. දකොළඹ දිස්ත්රිේකදේ අදප් ගරු අරුණ දිවිගල්ල 

මන්ත්රිතුමා මතේ කළා වදේ දකොළඹ දිස්ත්රිේකදේ වැඩිම භූමි භාගයේ තිදයන ආසනය තමයි අදප් අවිස්සාදේල්ල 

ආසනය. ඒදකනුත් සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව භුමි ප්රමාණදයන් ඉතාම වැඩියි. ආොයම ලැදබන ක්රමදේෙ අඩුයි. කඩුදවල 

නග  සභාවත් එේක ගත්තාට ෙස්දසේ කැස්බෑව නග  සභාවත් එේක ගත්තාට ෙස්දසේ දමො ටුව නග  සභාවත් එේක 

ගත්තාට ෙස්දසේ දහෝමාගම ප්රාදේශීය සභාවත් එේක ගත්තාට ෙස්දසේ අදප් ප්රාදේශීය සභාව ඉතාමත් අපිට ආොයම් 

ලැදබන මාර්ග අඩුම ප්රාදේශීය සභාව ගරු සභාෙතිතුමනි. ඒවදේම තමයි දගොවිතැන් බතින් තමන්දේ ජිවදනෝොය 

දගනියන කුලි  ේෂාවල් ක ලා  වැඩි ප්රමාණයේ තමන්දේ ජිවදනෝොය දගනියන ජන දකොට්ඨාස වැඩිපු  ජීවත් වන 

ප්රාදේශීය සභාවේ තමයි අදප් ප්රාදේශීය සභාව. විදශේෂදයන් මතේ ක න්න ඕන අදප් ගරු මන්ත්රිතුමාලා මතේ කළා 

වදේ අදප් දියුණු දවච්ච නග  ඒ නග  වලින් වැඩි ආොයමේ ලැදබන නග  අපිට නැහැ. කඩුදවලට වදේ දලොකු නග  

03 ේ අපිට නැහැ. අපිට තිදයන එකම නග ය දෙක තමයි හංවැල්ල හා ොදුේක නග  වැඩිම ආොයමේ ලැදබන්දන්. 

දකොස්ගම නග ය දේවා කහදහේන නග ය දේවා අදනේ නග  තාම දලොකු ආොයමේ ලැදබන තත්වයට ෙත් දවලා 

නැහැ. ොදුේකත් ගත්තාට ෙස්දසේ කඩුදවලට සාදප්ේෂව දහෝමාගමට සාදප්ේෂව දලොකු ආොයමේ ලැදබන ස්ථාන 

දනදමයි. ගරු සභාෙතිතුමනි, මම මතේ ක න්න ඕන කා ණය දෙවැනියට දලොකු ආොයම් ලැදබන ක්රමදේෙයේ දම් 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව තුළ නැහැ. අදප් ගරු මන්ත්රිතුමන්ලා මතේ ක න ආකා යට අපිට ආොයම් උත්ොෙනය ක  

ගැනීම සෙහා තිදයන සම්ෙත් ප්රමාණය ඒක තමයි ඉතාම වැෙගත් කා ණය අදනේ ප්රාදේශීය සභාවන් එේක ගත්තාට 

ෙස්දසේ අපිට සම්ෙත් උත්ොෙනය ක  ගැනීම සෙහා තිදයන ධනය උත්ොෙනය ක  ගැනිම සෙහා තිදයන සම්ෙත් ප්රමාණය 

ඉතාම අඩුයි. කවුරුවත් තර්ක ක න්න පුළුවන්. ස්වාභාවික ෙරිස ය ොවිච්චි ක ලා ස්වභාවික දේ ොවිච්චි ක ලා 

ආොයමේ දම් සිතාවක ප්රාදේශීය සභාවට හැකියාව තිදයනවා කියලා. ඒකට ක්රියාත්මක දවනවා ප්රාදේශීය සභාව. 

විදශේෂදයන් මතේ ක න්න ඕන අරුණ දිවිගල්ල මන්ත්රිතුමා මතේ කළා වදේ දලෂර් වර්ල්ඩ් ආයතනය ලංකාදේම 

කථාබහට ලේදවන යම්කිසි ආොයමේ උත්ොෙනය ක න තැනේ. නමුත් ගරු සභාෙතිතුමනි, ඒදේ ලැදබන ආොයමින් 

යම්කිසි දකොටසේ අදප් ප්රාදේශීය සභාවට අය විය යුතුයි. මම ඒ පිළිබෙව දිර් ව කථා ක න්න යන්දන් නැහැ. 

අධික ණදේ නඩුවේ තිදයන නිසා. ඒ මුෙල් ටික ෙවා අපිට ප්රාදේශීය සභාවට අය ක  ගැනීමට හැකියාවේ ලැබිලා නැහැ 

දමදතේ. ඒ ආයතනය පිහිදටේවාට ෙස්දසේ. අපි එතනින් එහාට ගිහින් බැලුවා. ඔබතුමාදේ කාලය ගැන විත යි හැදමෝම 

කථා ක න්දන්. අදනේ සභාෙතිවරු දම්දේ හිටිදේ නැහැ වදේ කථා ක න්දන්.   අදනේ දේශොලන ෙේෂ 

නිදයෝජනය ක න සභාෙතිවරුත් දම්දේ හිටියා. විදශේෂදයන් චන්ද්රසිරි ගමදේ මැතිතුමා එතුමා එතුමාදේ කාලදේ 

එතුමා මතේ කළා එතුමාදේ කථාදේදී එතුමා දහොෙ ආොයම් මාර්ගයේ සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවට යහෙත් විදිහට දගොඩ 

නගලා දවළෙ සංකිර්ණය ඉදික ලා යම්කිසි ආොයමේ දම් ප්රාදේශීය සභාවට ලබා දිලා තිදයනවා. ඔය කියන දේශොලන 

ෙේෂ වල සභාෙතිවරු  අහවල් දේ කළා කියලා සෙහන් ක න්නදකෝ. දමතන්ට ආවාට ෙස්දසේ ගරු සභාෙතිතුමා ඕකයි 

තත්වය. දහට මම සභාෙති වුණත්  ණවක මන්ත්රිතුමා සභාෙති වුණත් මංජුල මන්ත්රිතුමා සභාෙති වුණත් දප්රේම ත්න 

මන්ත්රිතුමා සභාෙති වුණත් ගයාන් දුමින්ෙ මැතිතුමා සභාෙති වුණත් දම්ක තමයි තත්වය. ඒ නිසා දමතන්ට ආවාට ෙස්දසේ 

තමයි දම්දේ වැඩ කටයුතු ක දගන යාදම්දි සංකිර්ණභාවය අ  මම මුලින් මතේ කළා වදේ ප්රාදේශීය සභාදේ අදනේ 

ප්රාදේශීය සභාවන් එේක ගත්තාට ෙස්දසේ ො වල් වැඩියි. ඉතාම දුෂක්  ො වල් තිදයනවා. සංවර්ධනය ක  ගැනිදම්දී 

දුෂක් තා තිදයනවා. දනොදයකුත් දේවල්. ඒ නිසා ගරු සභාෙතිතුමනි, භුමිදේ ප්රමාණය පිළිබෙවත් දම් සියළු සංවර්ධන 

ක්රියාවලිදේදී බලොනවා. භුමිදේ පිහිටිම දම් සංවර්ධන ක්රියාවලිදේදී බලොනවා. ඒ නිසා ගරු සභාෙතිතුමනි, ඔබතුමාදේ 

ෙැත්දතන් ඔබතුමාට හැකි ආකා දයන් ඔබතුමා දම් ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශදේ ජිවත් වන මහජනතාව පිළිබෙව අදප් 

මහජනතාවට අවශය ක න කා ණා ටික ප්රාදේශීය සභාවකින් ඉටු විය යුතු මුලික කා ණා ටික දම් අයවැය දල්ඛනදයන් 

ඉදිරිෙත් ක ලා තිදයනවා කියන බව අපි මතේ ක න්න ඕන. ගරු සභාෙතිතුමනි, විදශේෂදයන්ම ඔබතුමාදේ අවධානය 
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දයොමු දවලා තිදයනවා දෙ  ොසල් අධයාෙනය පිළිබෙව. දෙ  ොසල් අධයාෙනය කියන්දන් ගරු සභාෙතිතුමනි, අදප් 

ගරු චන්ෙන සුරියආ ච්චි මන්ත්රිතුමාත් කථා කළා දෙ  ොසල් අධයාෙනය වදේම මත් ද්රවය නිවා ණ වැඩසටහනේ 

පිළිබෙව. මත් ද්රවය ඉතාම සිඝ්ර දයන් සීතාවක ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශදේ විත ේ දනදමයි මුළු  ට පු ාම මත්ද්රවය 

උවදු  ෙැවත යන නිසා මත්ද්රවය නිවා ණය පිළිබෙවත් දයෝජනාවේ දම්කට එකතු වුණා නම් දහොෙයි කියලා. අපිත් ඒ 

දයෝජනාව  ඔබතුමාට ක නවා. එදහම දයෝජනාවේ එකතු වුණා නම් දහොෙයි කියලා. ඔබතුමාදේ අවධානය දයොමු 

දවලා තිදයනවා දෙ  ොසල් අධයාෙනය පිළිබෙව. දෙ  ොසල් අධයාෙනය තමයි ඉතාම වැෙගත්. මුලික අධයාෙනය 

ලැදබන තැන. ඒකට ප්රාදේශීය සභාව මැදිහත් දවනවා කියන්දන් ඉතාම සුභවාදි කටයුත්තේ. ඔබතුමාදේ ොයකත්වය 

දම් අයවැය දල්ඛනදයන් සෙයලා තිදයනවා. රු. 600 ේ අය ක පු මුෙල සම්පුර්ණදයන්ම ඉවත් ක ලා මම ෙන්දන් 

නැහැ සභාෙතිතුමාට එදහම ක දගන යන්න ඔබතුමාට  හැකියාවේ ඇති. ඒ විත ේ දනදමයි වියළි සලාක ක්රමයකට ඒ 

දුවා ෙරුවන්ට වියළි ආහා  ලබා දීමටත්. දිවා ආහා ය ලබා දීමටත් ඔබතුමා දයෝජනා ක ලා තිදයනවා. ඒවදේම තමයි 

ෙහුගිය කාලදේ එක අතකින්  දට් අනාගතය භා  ගන්න ඉන්න දෙ  ොසල් ෙරුවන්දේ සු ේෂිතභාවය ඒ අයට 

ලැදබන්න තිදයන අධයාෙන කටයුතු ක දගන යන්න ශේතිය දෙනවා වදේම දෙ  ොසල් අධයාෙනදයන් ෙස්දසේ 

පුස්තකාල ඉදික ලා ඒ පුස්තකාල වල  වැඩි දියුණුව ඇති ක ලා දලොකු වැඩ දකොටසේ ඉටු ක දගන යන්න 

තමුන්නාන්දසේ මුෙල් දම් අයවැය දල්ඛනදයන් ඉදිරිෙත් ක ලා තිදයනවා. තමුන්නාන්දසේදේ අයවැය කථාදවනුත් මතේ 

කලා ගරු සභාෙතිතුමනි. පුසත්කාල ඉතිහාසදේ අදප් හංවැල්ල පුස්තකාලය ගත්තාට ෙස්දසේ බස්නාහි  ෙළාත් සභාව තුළ 

ඉතාමත් දියුණු තත්වදේ ෙවතිනවා. සියළු කා ණා වලින් අංග සම්පුර්ණව ෙවතින පුස්තකාලයේ බවට ඔබතුමාදේ 

ෙහුගිය ොලන කාලදේ ඇති ක ලා ඒක සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ මහජනතාවට ඒවදේම අනාගතය භා  ගන්න ඉන්න 

දුවා ෙරුවන්ට දම් සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ ොඨකයන්ට ෙරිතයාග ක ලා තිදයනවා දම් හංවැල්ල මහජන පුස්තකාලය. 

එවැනි දයෝජනා රැසේ එකතු ක ලා දයෝජනා 10 කට දම් ප්රාදේශීය සභාදේ ජිවත් වන ජනතාවදේ ජිවිතය හැඩ ගස්වා 

ගැනීම ෙවත්වාදගන යාම සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව හැටියට අපිට ක න්න පුළුවන් ඒ කටයුතු සියල්ල කරුණු 10 කට 

දගොනු ක ලා දම් සියල්ල ඇතුළත් ක ලා තිදයනවා. ඉතින් දම්ක අසාර්ථක අයවැය දල්ඛනයේ කියලා කියන්දන් 

දකොදහොමෙ කියලා මම අදප් විෙේෂදේ මන්ත්රිතුමන්ලාදගන් අහනවා. දම්ක ගරු සභාෙතිතුමනි, 100 % ේ සර්ව 

සාධා ණ අයවැය දල්ඛනයේ ඔබතුමා ඉදිරිෙත් කළත් උඩින් ලැදබන තීන්දුවට තමයි කටයුතු ක මින් යන්දන්. ඒ නිසා 

දම්ක 100 % ේ දම් අයවැය දල්ඛනය සාර්ථක වුණත් ඔබතුමා බලාදෙොද ොත්තු දවන්න එො දම්කට විෙේෂය හැටියට 

එේසත් ජාතික ෙේෂ ප්රධාන කාර්යාලදයන් එතුමන්ලාට ලැබිලා තිදයන නිදයෝගය  තමයි එතුමන්ලා ක්රියාත්මක 

ක න්දන්. ඒක 100% සර්ව සාධා ණ අයවැයේ ඉදිරිෙත් කළත් එතුමන්ලා දම්කට සහදයෝගය දෙන්දන් නැත්නම් ඒ 

විදිහට තමයි කටයුතු ක න්දන්. හැබැයි ගරු සභාෙතිතුමනි, දම්ක ෙැහැදිලියි අවුරුදු 04 ට වැඩිය නම් එේසත් ජාතික 

ෙේෂදේ මන්ත්රිතුමන්ලා අපිට අදු ගන්න බැරි වුණා  අවසානය දවනකන් දම් අයවැය දල්ඛනයට සහදයෝගය දෙයිෙ 

නැේෙ කියලා. අෙ නම් ඉතාම ෙැහැදිලියි. මුලින්ම කථා ක ලා කිේවා දම් අයවැය දල්ඛනයට සහදයෝගය දෙන්දන් 

නැහැයි කියලා. ඒ පිළිබෙව අපි ඈත තියා කියපු එක පිළිබෙව අපි සතුටු දවන ගමන් විදශේෂදයන් මතේ ක න්න ඕන ගරු 

සභාෙතිතුමනි, දම් අයවැය දල්ඛනය තමුන්නාන්දසේ දේශිය ආහා  පිළිබෙව චින්තක ගරු මන්ත්රිතුමා ෙහුගිය සභාවකට 

දයෝජනාවේ දගනත් තිබුණා. කෘෂිකාර්මික දිවි දෙවතේ දගවන සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ මහජනතාවදේ  තමන් වගා 

ක න ඒ වගාදේ දේශීය අස්වැන්න කෘෂි  සායනික දයොෙන්දන් නැතුව ඉතාමත්ම සා වත්ව සකසා ගන්නා වු අස්වැන්න 

යම්කිසි මිලකට අදලවි ක  ගැනීම සෙහා ස්ථානයේ සුොනම් ක න්න කියලා එතුමා දයෝජනාවේ ඉදිරිෙත් ක ලා 

තිබුණා. ඒ දයෝජනාවටත් ඔබතුමා කන් දීලා තිදයන බව දප්නවා. ඔබතුමා දයෝජනා ක නවා දම් අයවැය දල්ඛනදයන් 

දේශීය කෘෂිකාර්මික ආහා  අදලවි ක  ගැනීම සෙහා මධයස්ථානයේ දගොඩ නගනවා කියන එක. දම්ක කියලා 

තිදයන්දන් ලබුගම ොදර් ස්ථාපිත ක නවා කියලා. ගයාන් දුමින්ෙ මන්ත්රිතුමා දහට සභාෙති වුදණොත් තුන්නාන 
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ප්රදේශයට වැඩි සැලකිල්ලේ ෙේවයි. එදහම තමයි දවන්න ඕන. ඒදේ දලොකු වැරැේෙේ නැහැ. ගරු සභාෙතිතුමනි, 

ඔබතුමා දම් සියළු කා ණා පිළිබෙව අවධානය දයොමු ක ලා අයවැය දල්ඛනය ඉදිරිෙත් ක ලා තිදයන්දන්. ඒකට අදප් 

සහදයෝගය දෙන බව ප්රකාශ ක නවා. විදශේෂදයන් මතේ ක න්න ඕන දම් සියළු කා ණා අපි කථා ක ගන්දන් අදප් 

 දට් ඉතාම තිර්ණාත්මක දමොදහොතක. තිර්ණාත්මක දේශොලන වටපිටාවේ තුළ තමයි ගරු සභාෙතිතුමනි, අපි දම් 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ අයවැය දල්ඛනය ඉදිරිෙත් ක න්දන්. අයවැය දල්ඛනය අෙ සම්මත ක ලා 2019 වසදර් 

කටයුතු ක න්න සුොනම් දවන්දන්.  දමතනදී මන්ත්රිවරු කිහිෙදෙදනේම දචෝෙනා කළා ධමත්රිොල සිරිදසේන 

ජනාධිෙතිතුමාට එතුමා දම්  ට අ ාජිත ක න තත්වයට ෙත් ක ලා තිදයනවා කියලා. අපි විදශේෂදයන් සිහිෙත් ක න්න 

ඕන ගරු සභාෙතිතුමනි, ෙහුගිය යහොලන ආණ්ඩුව සම්මුතිවාදි ආණ්ඩුව එදහම නැත්නම් ජාතික ආණ්ඩුව බිහි දවන්දන් 

ශ්රිලංකා නිෙහස් ෙේෂයත් එේසත් ජාතික ෙේෂයත් එකතුදවන්. ජාතික ආණ්ඩුදේ ප්රධාන ොර්ශව දෙක. ගරු 

සභාෙතිතුමනි 26 දවනිො හවස් වරුදේ ජාතික ආණ්ඩුදවන් ශ්රිලංකා නිෙහස් ෙේෂය ඉවත් දවනවා.  ශ්රිලංකා නිෙහස් 

ෙේෂදයන් ලියුමේ ඉදිරිෙත් ක නවා ජනාධිෙතිතුමාදේ අනු ෙැනුමත් එේක ජාතික ආණ්ඩුදවන් ශ්රිලංකා නිෙහස් ෙේෂය 

ඉවත් දවනවා කියලා. ජාතික ආණ්ඩුවේ ෙැවතුණාට ෙස්දසේ ඒ ප්රධාන ෙේෂය ආණ්ඩුදවන් ඉවත් වුණාට ෙස්දසේ ඒ 

ආණ්ඩුව ඉවත් දවනවා. අගමැතිව යා ඉවත් දවනවා. අගමැතිව දයකුට ෙවතින්න විදිහේ නැහැ. ජාතික ආණ්ඩුදවන් ඒ 

ප්රධාන ොර්ශවය ඉවත් වුණාට ෙස්දසේ. ඒ අනුව තමයි ගරු සභාෙතිතුමනි, අතිගරු ජනාධිෙති ධමත්රිොල සිරිදසේන 

මැතිතුමා දවනත් අගමැතිව දයේ ෙත් ක න්දන්. ඒක ඉතාම නිතයානුකූලයි. එො  ට අ ාජිත දවන්න ඇරියා නම් 

අගමැතිව දයේ ෙත් ක  ගන්දන් නැතුව  එතන තමයි වැරැේෙ තිදයන්දන්. දම් ක ලා තිදයන කටයුත්දත් කිසිදු ව ෙේ 

නැහැ. ඉතාම නිතයනුකූලව ඉතාම අවස්ථානුකූලව තමයි ගරු සභාෙතිතුමන් ජනාධිෙතිතුමා කටයුතු ක ලා තිදයන්දන්.  

සභාදේ ද ෝෂා ........... 

ගරු සභාෙතිතුමා 

ඔබතුමාලා කිේව දේශොලන කා ණා සියල්ල එතුමාත් අහදගන හිටියා. ඒ නිසා බාධා ක න්න එො. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ලියනදේ චන්ෙන කුමා  මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, ඊට ෙස්දසේ ජනාධිෙතිතුමා අගමැතිව දයේ ෙත් කළා. කැබිනට් මණ්ඩලයේ ෙත් කළා. ඒකට 

විරුේධව එේසත් ජාතික ෙේෂය ප්රමුඛ විෙේෂදේ ෙේෂ කිහිෙයේ අධික ණය ඉදිරියට ගියා. ොර්ලිදම්න්තුව විසිද ේවා 

ධමත්රිොල සිරිදසේන ජනාධිෙතිතුමා. ඊට විරුේධව අධික ණයට ගියා. ෙැන් අධික ණය ඒක විභාග ක මින් ඉන්නවා. ඒ 

අත තු  වා ණ නිදයෝගයේ නිකුත් කළා ඒ කටයුත්ත පිළිබෙව. දකොදහේවත් අධික ණයකින් කියලා නැහැ 

ොර්ලිදම්න්තුව විසි වීම සම්පුර්ණදයන්ම නිතයානුකූල නැහැයි කියලා. තාම කරුණු විමසමින් ඉන්නවා. හැබැයි ඒ 

අත තු   ට තුළ නිර්මාණය දවමින් යනවා  ටට දම් අවස්ථාදේ හැටියට අවශයම කා ණය තමයි ොර්ලිදම්න්තු 

මැතිව ණයේ ෙවත්වලා නැවත අග්රමාතයව දයේ ෙත් ක ලා නැවත ආණ්ඩුවේ ෙත් ක  ගැනීම. ඉතාමත් ෙැහැදිලියි 

ගරු සභාෙතිතුමනි. ජාතික ආණ්ඩුවේ ෙැවතුණා. ඒදකන් ෙැවති ොර්ශවයේ අයින් වුණා. එතනින් ජාතික ආණ්ඩුව ඉවත් 

වුණා. ජාතික ආණ්ඩුව නැති වුණා.  අගමැතිව දයේ නැති වුණා. නැවත අගමැතිව දයේ ෙත් කළා. කැබිනට් එකත් 

විසිද ේවා. නැවත වතාවේ ජනාධිෙතිතුමා තමන්ට ක න්න තිදයන දහොෙම වැදඩ් තමයි ක ලා තිදයන්දන් ගරු 

සභාෙතිතුමනි. නැවත වතාවේ මහජනතාවදේ කැමැත්ත විමසීම. විධායකය, වයවස්ථාොයකය, අධික ණය දම් 

සියල්ලටම උඩින් තමයි මහජන ෙ මාධිෙතයය තිදයන්දන්. දම්ක කාටවත් තී ණය ක න්න බැහැ. මහජනතාවට තමයි 

අවසානදේ තී ණය ක න්න පුළුවන් දම් කටයුත්ත පිළිබෙව. ඒක තමයි ජනාධිෙතිතුමා ඉතා ෙැහැදිලිව කියලා දම් ඉටු 

ක මින් ඉන්දන්. ධමත්රිොල සිරිදසේන ජනාධිෙතිතුමා ගත්ත තී ණය 100% ේම නිවැ දියි. අපි එතුමාත් සමග දම් 
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කටයුත්දත්දී සිටිනවා කියන බව දම් අවස්ථාදේදී මතේ ක නවා. දශ්රේෂ්ඨාධික ණයත් මම හිතනවා ඉතාමත් සාධනීයව 

හිතලා දම්  දට් ජනතාව ගැන හිතලා දම්  දට් බුේධිමතුන් ගැන කල්ෙනා ක ලා මහා සං  ත්නය කියන දේ අහලා 

කටයුතු කළාවි කියලා අපි දම් අවස්ථාදේදී දශ්රේෂාධික ණය ඉතාමත් සාධා ණ දලස හිතයි කියලා දම් අවස්ථාදේදී 

මතේ ක මින් ඉදිරිදේදී ධමත්රිොල සිරිදසේන ජනාධිෙතිතුමාදේ නායකත්වදයන් මහින්ෙ  ාජෙේෂ ගරු 

අග්රාමතයතුමාදේ අගමැතිත්වදයන් අපි ඉතාම ඉේමණින් මැතිව ණයකට ගිහින් මැතිව ණයේ ෙවත්වලා අදප් 

ආණ්ඩුවේ ෙත් ක  ගත්තාට ෙස්දසේ දම් සම්මත ක ගන්නා වු 2019 වර්ෂය සෙහා අයවැය ක්රියාත්මක ක ලා සීතාවක 

ප්රාදේශීය සභාවට ස්වර්ණමය යුගයේ උො ක මුයි කියලා මතේ ක මින් නිහඩ දවනවා. ස්තුතියි. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගයාන් දුමින්ෙ මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, ඔබතුමා 2011 ඉෙන් සභාෙතිව යා වශදයන් වස  කිහිෙයේ දවන් දවන්න දවලා ඉන්න දවලා 

ඔබතුමාදේ ෙස්දවනි අයවැය දම් දේලාදේදී දගන එනවා. අයවැය 04 ේ ඔබතුමා ෙළදවනි ධු  කාලදේදී දේනදකොට 

ෙළදවනි අයවැයට ඔබතුමාට සහදයෝගය  දුන්න මන්ත්රිව දයේ. ඔබතුමා දයෝජනා ඉල්ලනදකොට මම කිේවා තුන්නාන 

ප්රදේශදේ ප්රධාන මාර්ගදේ කුණු ටික අයින් ක න්න ඕන ගරු සභාෙතිතුමනි කියලා. ඔබතුමා ඒකට ඇහුම්කන් දීලා  

ඔබතුමා ඒක අයවැයට ොලා ඒ සිේධිය ඉෂ්ට කළා. ඒ දවනුදවන් මම ඔබතුමාට අත් උස්සලා සහදයෝගය දුන්නා. 

ඒවදේම දෙවැනි අයවැය එනදකොට අපිත් ඒ ෙවස් වල ශ්රිලංකා නිෙහස් ෙේෂ මන්ත්රිව දයේ මම. හයවැනියා විදිහට ෙත් 

වුදණ්. ෙළදවනි සැදර්ට. දකොට්ඨාසදයන් තුන්දෙදනේ අදප්ේෂකදයෝ ොලා තිදයනදකොට ඒවදේම ප්රබල 

අමාතයව දයේදේ ඒ ෙවස් වල විමල් වී වංශ අමාතයතුමාදේ චන්ෙන ලියනදේ මන්ත්රිතුමා අල්ලපු වසදම් ඉන්නැේදි 

මම ජයග්රහණය කදළේ. අදනේ අයට වසම් 20 ේ 30 නිෙහදසේ තිදයනදකොට හයදවනියා විදිහට ෙත් වුණා. ශ්රිලංකා 

නිෙහස් ෙේෂදේ අදප් කණ්ඩායම් රැස්වීමේ අයවැයට දෙ  දම් ෙැන් තිදයනවා වදේම තිදයනවා. අදප් දෙවැනි 

අයවැදේදී ඔබතුමාදේ 2012 අයවැදේදී මට මතකයි ඒක සුොනම් කදළේ  නම් මටමයි වගකීම බා  දුන්දන් ෙහත්ගම 

ඉසුරුඉන් දහෝටලදේ තමයි අපි කණ්ඩායම් රැස්වීම එක උත්සව ශාලාදේ දකළව ක දම් සෙහා කටයුතු කළා. දම් 

දවලාදේ අදප් ශ්රිලංකා නිෙහස් ෙේෂදේ සියළුම අය සහභාගි දවේදි අදප් විමල් ප්රසන්න මන්ත්රිතුමාත් චන්ෙන 

මුදුන්දකොටුව මන්ත්රිතුමාත් තමයි සහභාගි දනොවුදණ්. එවකට හිටිය සංවිධායකව යා සුමිත් දසොයිසා ගරු මන්ත්රිතුමා. 

එතුමා කිේවා දම්කට විරුේධ දවන්න ඕන කියලා. සංවිධායකව යාදේ තින්දුව නිසා විරුේධ වුණා මිසේ ඔබතුමාදේ 

අයවැයට විරුේධ වීමේ දනදමයි. මම එෙත් කිේවා. අෙත් කියනවා. අදනේ මන්ත්රිවරු ඒ ගැන කථා කළ නිසා කියන්දන්. 

නැත්නම් කියන්න හිටිදේ නැහැ. අපි එතන ගත්ත තී ණය කණ්ඩායමේ විදිහට දමතන්ට ඇවිත් විරුේධත්වය ෙල කළා. 

ඒදේලාදේ විමල් ප්රසන්න මන්ත්රිතුමා හා චන්ෙන මුදුන්දකොටුව මන්ත්රිතුමා දසොයිසා කියන්දන් කවුෙ කියලා දෙ  ෙන්න 

නිසා දවන්න ඇති දමොකෙ ළගින්ම ආශ්රය ක න දෙන්දනේ හින්ො දමොකෙ මම හිටිදේ දගොඩේ ඈත. මම ආශ්රය කදළේ 

අදප් මංජුල උෙ සභාෙතිතුමා, උපුල් චන්ෙන, යසරු  ාජෙේෂ  ආනන්ෙ රූෙසිංහ උෙ සභාෙතිතුමා. ඒ නිසා අපි අත  

තිබුණු සම්බන්ධය අඩු වුණා මුදුන්දකොටුව මන්ත්රිතුමා හා විමල් ප්රසන්න මන්ත්රිතුමා අත . ඒ අය වැඩිදයන්ම හිටිදේ 

සුමිත් දසොයිසා මන්ත්රිතුමා එේක. ඒ අය ඒක ෙැනදගන ඔබතුමාට සහදයෝගය දීලා අපි ෙස් දෙදනේ අත  අපි අත  

දබදීමේ ඇති කළා. ඒ දබදීම ඇති ක නදකොට ඔබතුමාට සභාෙතිකමට විරුේධව දෙත්සමේ අත්සන් ක ලා තිබුණා. 

වගකීදමන් කියනවා මම ඒකට අත්සන් ක ලා නැහැ. මදේ අත්සන තිබුණත් මදේ වදේ අත්සනේ ගහලා තිදයනවා. 

නමුත් මම අත්සන් කදළේ නැහැයි කියලා අෙත් කියනවා එෙත් කිේවා. සභාෙතිතුමාත් ෙන්නවා මම අත්සන් ක ලා නැහැ. 

මම හිටිදේ ඔබතුමාදේ උත්සවදේ.  ංජිත් දප්රේමලාල් තමයි අත්සන් ක න්න ආදේ. අත්සන් ක න්න හම්බ වුදණ් නැහැ 

මම ඔබතුමාදේ වැඩ භා  ගැනීදම් උත්සවදේ හිටිය නිසා. මම ඒක වගකීදමන් කියනවා.  ඒ හ හා ඔබතුමාත් එො ෙැඩි 

ොලනයේ දගනිච්චා. ඒක මතේ ක න්න ඕන. ඊට ෙස්දසේ අපි ඔබතුමාට දෙ ල දෙ ලා ෙහ  ගහනවා කියනවා අපි 

අළුතින් ඇවිල්ලා දකොදහෙ යන්දන් කියලා ෙන්දන් නැති අවදියක ඔබතුමා ඒකට අපිව තැලුවා දෙොඩි කළා ඇති දවන්න. 
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අපිට පුේගලිකව ලයිට් එකේ ොගන්න දුන්දන් නැහැ. ඒවදේ දේවල් ක ේදි මම ගිහින් පුේගලික මුෙලින් විදී ලාම්පු සවි 

කළා. ඔබතුමා ඒවාටත් විරුේධව කටයුතු කළා. ඔබතුමා දේ අයවැය කථාදේ දහොෙ වචනයේ තිදයනවා ඒකට. ඔබතුමා 

ෙන්නවා නිරිදෙොල ගෑණු ළමදයේ මැරුවා දච්න් එක කඩාදගන. එතන මම අදත් සල්ලි වියෙම් ක ලා කණු 04 ේ 

දගනත් හිටවලා වයර් ද ෝල් 04 ේ දගනත් විදි ලාම්පු 04 ේ ොලා ොලම ෙහුදවනකම් අදුරු කලාදප් නමුත් ඒකත් 

කැපුවා. ඒවදේ වැඩ එකේ දනදමයි දගොඩේ තිදයනවා ඒවා කියන්න ඕන නැහැ ෙ ණ දේවල් හා අවුස්සලා වැඩේ 

නැහැ. ඔබතුමා කියනවා ශේතියේ ගත්තා කියලා දමම ගරු සභාදේම ඇතැම් මන්ත්රීරුන්දේ අවස්ථාවාදී හා බලකාමි 

කටයුතු ෙ අෙ ලෙ ජයග්රහණයන්ට ධධර්යයේ විය. කියලා ඔබතුමා පිළි ගන්නවා. ඒක තමයි ගරු සභාෙතිතුමනි මටත් 

වුදණ්. මට ප්රතිොෙන හම්බ දවන්දන් නැහැ. මට වැඩේ ක න්න හම්බ දවන්දන් නැහැ. මම බැලුවා දම්කට  අදප් ගදම් 

මිනිසුන්දේ ඉල්ලිම් ඉල්ලදගන විකල්ෙයේ දහොයන්න ඕන. ඒ හ හා තමයි මම ොර්ලිදම්න්තු මන්ත්රිවරු ෙළාත් සභා 

මන්ත්රිවරු ෙස්දසේ යන්න ෙටන් ගත්දත්. දම් ප්රතිොෙන දේන්න දකොදහොම හරි ගමට වැඩ ක න්න නම් සභාදේ මුෙල් 

ලැදබන්දන් නැත්නම් දවනත් විකල්ෙයේ ඕන නිසා. එො ෙටන් අෙ දවනකම් ක්රමක්රමදයන් වැඩි ක ලා ෙැන් මිලියන 

ගණන් ෙේවා දේන්න පුළුවන් හැකියාව මට ලැබුණා. ඒ ෙන්න ය මමත් ඔබ ක පු දේ හ හා ලබා ගත්තා කියලා මම දම් 

අවස්ථාදේදී ප්රකාශ ක න්න කැමතියි. ගරු සභාෙතිතුමනි, දම් අයවැය දල්ඛනදේ ෙැන් එක පිටුවේ දිග ඇරියා විත යි 

මම බැලුදේවත් නැහැ. අදනේ වස  04 ම අයවැය දගනාවාම ෙ ණ අයවැය චන්ෙන බාලසුරිය 2006 ඒවාත් දගනල්ලා 

ඒවා බලලා සතියේ හමා ේ දම් ටික අධයයනය ක ලා සමහ  අවස්ථා වල අපි සා ාංශගතව  විනාඩි 40 ේ 43 ේ කථා 

ක ලා තිදයනවා. ෙැන් එදහම වචනයේවත් කථා ක න්න බලාදෙොද ොත්තුදවන් දනදමයි ආදේ. එදහම සුොනමකින් 

ආපු ගමනකුත් දනදමයි. මම නිකන් පිටුවේ දෙකේ විනාඩියේ බැලුවා . මීට එහා දෙයේ ක න්නත් බැහැ. දම් සභාදේ 

තිදයන ආොයමත් එේක බැලුවාම අපිට අදනේ සභා එේක බැලුවාම ඇත්තටම දලොකු දෙයේ ක න්න පුළුවන් සභාවේ 

දනදමයි. ඒක අපි දත්රුම් ගන්න ඕන. අපි දලොකු දේවල් ක ලා තිදයන්දන් දකොදහන්හරි ආපු මුලය වටිනාමේ 

දගනාපු වයාෙෘති විත යි. සභාදවන් කියලා දලොකු දේවල් ක න්න බැහැ. ලේෂ 10 ේ ඔබතුමා ොලා තිදයනවා 

ොදුේදේ දම් ලේෂ 10 න් අත්තිවා මවත් ොගන්න බැහැ. ඇත්ත තත්වය ඒකයි. නමුත් ඒකට දවන් ක න්න මුෙල් නැහැ 

අපි ෙන්නවා ක න්න බැහැ. දම් ොන දේවල්ම ක්රියාත්මක දවන්දනත් නැහැ. වැය ශිර්ෂ මාරු ක න්න දවනවා. ඉතුරු 

ඒවා ඒවායින් ගන්න දවනවා. දම්වා ඇත්ත. මංජුල මන්ත්රිතුමා කිේව කථාදවත් ඔේදකොම වැ දි නැහැ ගරු සභාෙතිතුමා 

ඒ කිේව අයවැය දල්ඛනදේ සා ාංශ ප්රමාණවත් ඇත්ත.  සියළු දේවල් වැ දි නැහැ. ඒ සංයුේතව කථා ක පු දේවල් වල 

හ යේ තිබුණු දේවල් තිදයනවා. ඔබතුමාට දම් මන්ත්රිවරු කථා ක පු දේවල් වලින් දහොෙ දේ ගන්න. න ක දේ 

දනොගන්න. අපි දමොනවා කථා කළත් වැඩේ නැහැ. දම්ක ක්රියාත්මක ක න්න බලතල තිදයන්දන් ඔබතුමාට. දම් 

Project එක ක නවාෙ නැේෙ කියලා තී ණය ක න්දන් ඔබතුමා. ඒ නිසා අපි දමොන දේ කිේවත් ඔබතුමා නිවැ දිව ඒ 

දේවල් වලට සභාව ඉදිරියට දගනියන්න ප්රදේශදේ ජනතාවට දසේවයේ දවන්න වැඩ කටයුතු ක යි කියන 

බලාදෙොද ොත්තුව අපි ගාව තිදයනවා. උෙදත් සිට ම ණය ෙේවා මහා ජනතාවට ළගින්ම ඉන්න ආයතනය තමයි ෙළාත් 

ොලන ආයතනය. අපිට තිදයන කාර්යභා ය විශාලයි. දම් කාර්යභා ය ක නදකොට ගරු සභාෙතිතුමනි, අපි 

මහාණ්ඩුදවන් අධයාෙනයට හා දසෞඛයයට ෙේවන උනන්දුව මදි වදේම මම ඔබතුමාදේ අයවැදේ මම ෙකින එකම 

අඩුොඩුව මංමාවත් පිළිසක  ක න එකට එහා අපි ෙැන් ක්රමක්රමදයන් ඇවිල්ලා තිදයන්දන් තවත් දේවල් තිදයනවා ඒ 

ෙැත්තට දයොමු වීම වැඩි දවලා තිදයනවා මම ෙකින විදිහට. අපිට ඊට වඩා දසෞඛය ෙැත්තයි මංමාවත් සංවර්ධනය කිරිම 

තමයි අදප් ප්රධාන අ මුණු. ඒ සෙහා වැඩි මුෙලේ දයොෙවන්න කියන ඉල්ලිම ක නවා. ඒවදේම මම කලින් සභාදේ 

දයෝජනාවකුත් දගනත් තිදයනවා. අපි ො වල් හෙන එක දනදමයි. අපිට එන අදනේ  ජදේ එන සල්ලි වලින් ො වල් 

හෙන්න පුළුවන්. මංජුල මන්ත්රිතුමාදේ කථාදවනුත් කිේවා අදප් කාණු ෙේධති හැදීම ෙළමුදවන්ම ක න්න ඕන දේ. දම් 

දකොච්ච  මාර්ග හැදුවත් වැඩේ නැහැ. අදප් මන්ත්රිවරු ඉන්නවා දගොඩේ අය තා  ෙස්දසේ දුවනවා. දම්ක දතොප්පිය හරි 
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අය ොගත්තාට කමේ නැහැ. ඔේදකෝමටම දනදමයි කියන්දන්.  තා  ෙස්දසේ දුවන මන්ත්රිවරු ප්රමාණය වැඩියි. දමොකෙ 

දම්දේ ලාභයේ තිදයනවා. ඇත්තම කථාව ඒකයි. දබොරුවේ දනදමයි. අදප් තාේෂණ නිලධාරින්ටත් මම කියන්න 

කැමතියි. දමොකෙ ඒ ස්ථානදේ දෙ  අධිේෂණයේ ක න්න ඕන. දමොකෙ ඒ අහළ ෙහළ මිනිසුන්දගන් අහලා වතු  බැස 

යාදම් තත්වය ගැන ඒදේදල් අපිට දප්න තත්වය දනදමයි වැස්ස දේලාවට තිදයන්දන්. ඒ ප්රදේශදේ මිනිස්සු තමයි 

ඒකට මුහුණ දෙන්දන්. කාණු ෙේධතිය හැදීමට අදප් සභාදවන් ප්රමුඛතාවය දිය යුතුයි කියන මම දයෝජනා කළට ඒක 

ස්ථි  වුණාට අෙ වනතුරු මම හිතන්දන් අදප් සභාදවන් කාණු ෙැමීම නම් අදප් සභාදවන් 1 %ක ප්රමාණයේවත් සිදු 

දවන්දන් නැහැ. ෙළාත් සභා විමධයගත මුෙල් දවනත් වයාෙෘති එනවා ො වල් හෙන්න. නමුත් ඒ ෙේවන උනන්දුව ඒ 

සෙහා ෙේවන කැෙවීම මදියි කියලා මට හැදගනවා. ඒවදේම ගරු සභාෙතිතුමනි අපිට ආොයම් උත්ොෙනය ක න්න 

ඔබතුමාදේ කථාදේදී මම බලාදෙද ොත්තු වුණා ඔබතුමා හැම එකකදීම දමොනවාහරි ආොයමේ එනවා නම් රුපියලක හරි 

ඔබතුමාදේ අයවැය කථාදේදී කිේවා. 2019 ට අපි හෙන තුන්නාන ආොහනාගා ය දම්ක 2019 වසදර් ආොයමේ 

ලැදබන වයාෙෘතියේ සභාවට.  ඒ සම්බන්ධව මතේ කිරිමේ දනොකල එක ගැන මම කණගාටු දවනවා. ඒවදේම ඒ 

ප්රතිොෙන දගනාපු ඔබතුමාට ඒ ගැන අතෙසුවීමේ දහෝ මගඇරිමේ දවලා ඇති කියලා මම විශ්වාස ක නවා. ගරු ෆයිසර් 

මුස්තාෆා ඇමතිතුමා දමොකෙ අදප් ආොයමින් 1/3 කට වැඩි ප්රමාණයේ මුෙල් ලබා දීලා දම් ප්රදේශයට අදනේ ස්ථාන 

වලටත් අදප් ආනන්ෙ රූෙසිංහ හිටපු උෙ සභාෙතිතුමා ඒවදේම යසරු  ාජෙේෂ අදප් මන්ත්රිතුමා අපි හ හා විශල මුෙලේ 

දම් ආසනයට දගනාවා. දකදහේහරි තැනක ො ේ හැදෙන්න. ඒ නිසා එතුමාට අපි ස්තුතිවන්ත දවන්න ඕන. මට මතකයි 

අපි ෙළාත් ොලන අමාතයාංශදයන්  කම්ෙැේටර්  ථයේ මීට දෙ  සභාවට දුන්නා 2016 දහෝ 2017 දී. නවතම එකේ. 

ඒවදේම දම්දවනදකොට 2019 වර්ෂයට ගලි බවුසර් 04 ේ දගනත් තිදයනවා. දම් තිදයන දේශොලන වෙසරිය හින්ො 

අපිට දම් ගැටළුව තිදයන්දන්. සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව සෙහා එකේ දවන් දවලා තිදයනවා කියලා මම ඉතාමත් 

දගෞ වදයන් මතේ ක නවා. ඒවා අපිට ආොයම් ලැදබන දේවල්. ඒවදේම කසල බදුන් 1000 ේ ලැදබනවා. ඉතින් ගරු 

සභාෙතිතුමනි, අපිත් ගිහිල්ලා එතන සභාෙතිතුමාෙ මමෙ කියලා දනදමයි දම් ප්රදේශදේ ජනතාවට යමේ දකද නවා 

නම් අදප් අරුණ දිවිගල්ල මන්ත්රිතුමා කිේවා වදේ අපි ඒවාට සහදයෝගය දෙනවා. දමොකෙ අරුණ දිවිගල්ල මට කදඩ් 

යන්න ඕන නැහැ. එතුමා ෙන්නවා 2011 දී මට එක දකෝල් එකේ දීලා මම ලේෂයේ හමා ේ ොලා එතුමාදේ 

වයාෙෘතියේ ක ලා ඒ ෙවස් වල මම ගදමත් නැහැ මම උෙේ කළා. ඊළග අවුරුේදේ ලේෂ 10 ේ ොලා ො  හැදුවා. එදහම 

අපි ප්රාදේශීය සභාදේ වැඩ කළා. දේ දගොල්ලට ගිදේ නැති වුණාට එදහම වැඩ ක ලා තිදයනවා.  අෙත් ලේෂ විසි 

ගාණේ දම්දවනදකොටත් ොලා අපි ො ේ හැදුවා. මම ෙැත්තකවත් ගිදේ නැහැ. මම කිේවා ඔබතුමා ගිහින් බලන්න. මට 

ලකුණු ොගන්න අවශය නැහැ. වැදඩයි දකද න්න ඕන. තාම ගිදේ නැහැ ො  දහොෙෙ කියලා බලන්නවත් ගිදේ නැහැ. 

අදප් ෙ මාර්ථය ඒකයි. අදප් මන්ත්රිවරු ගමදේ චන්ද්රසිරි මැතිතුමා  දහොෙ කථාවේ කිේවා. එතුමා ආොයම ගැන කියේදි 

කිේවා ඒක දේශොලනික හා මනංකල්පිත අෙහස් වලින් මැදකන්න කියලා. මම විශ්වාස ක නවා ඒවායින් මිදිලා වැඩ 

කටයුතු ක න්න ඕදනයි කියන එක ගැන අපිට උෙදෙසේ දුන්නා අදප් හිටපු සභාෙතිතුමා. එතුමාට මතක නැහැ එතුමා 

මදේ දයෝජනා ටික දේනදකොට කථා ක පු විදිහ. මුෙල් ඇවිල්ලා වැඩ කටයුතු ක න්න තිදයනදකොට කථා ක පු විදිහ 

චන්ෙන ලියනදේ මන්ත්රිතුමා ඒ කථා ක පු විදිහට ගරු සභාෙතිතුමා මම අෙටත් කණගාටු දවනවා. දම් ප්රදේශයට යමේ 

දකද න අවස්ථාවක ඒවාට යම් කිසි බාධාවල් ෙැමිණිවුවා. ඒක නිර්භයව කියන්න ඕන. මම හැංගි හැංගි කියන්දන් නැහැ 

මම කියනවා කියන්න ඕන දේ මුහුණට හරි. ඒ අවස්ථාදේදී කථා ක පු විලාසය ඉතාමත් හිත් දේෙනාකාරියි. දමොකෙ 

මුෙල් දේන්න මහන්සි දවච්ච විදිහ මම ෙන්නවා.  එදහම වැඩ කටයුතු ක ලා එතුමාටම අෙ අමතක දවලා එතුමාම 

දමදහම උෙදෙසේ දෙනවා. ඒ විත ේ දනදමයි ආොහනාගා යට යන ො  ෙර්චස් ගාණේ ඔප්පුවකින් ලියලා ඒක 

මානක සැලසුම් කළාම ඒකට රු.3000 යි. ඒක  දගවනවාටත් විරුේධයි.  ඊට කලින් දම් ප්රජා ශාලාවකටත් දම් මුෙල් 

දගවලා. ඒකත් තව මාදසකට කල් ගියා. මම ෙන්දන් නැහැ ඒ ො  මම දගනියන්නෙ. දම් ප්රදේශදේ කවුරු හරි 
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මැරුදණොත් දගනියන්න තිදයන ො . සභාවට අයිති දවන ො . දම් දෙොඩි දෙොඩි ගණන් දගවනවාට දකදනහිලිකම් 

ක නදකොට අපිට එකට ගමනේ යන්න බැහැ කියන එක මම මතේ ක න්න ඕන. අපි ෙේෂ දේෙ දකොදහොම වුණත් 

කවුරු දහෝ වැඩේ ක නවා නම් ඒ වැදඩ්ට ෙේවන සහදයෝගය ොයකත්වය ලබා දෙන්න ඕන. ආකල්ෙමය දවනසේ 

එොට වැඩිය අෙට ඔබින විදිහට හැඩ ගැදහන්න ඕන කියන එක මම මතේ ක න්න කැමතියි. චන්ෙන ගරු මන්ත්රිතුමා  

කිේවා අපි දනොෙන්න දේවල් ටිකේ ඉදගන ගත්තා.  ටිකේ විමල් වි වංශ මැතිතුමාදගන් ඉදගන ගත්තා. අෙ චන්ෙන 

ලියනදේ මන්ත්රිතුමාදගන් ඉදගන ගත්තා. එතුමා ෙැන් තින්දුව දිලා ඉව යි. ෙැන් අපිට තිදයන්දන් මහා මැතිව ණයට 

සුොනම් දවන්න. එදහම දෙයේ නැහැ. දමතන මහා මැතිව ණයකට යන්න අෙහසේ තියාදගන දනදමයි දම් වැදඩ් 

කදළේ. ඒ ගැන අපි ෙන්නවා. මහා මැතිව ණයේ තියන්න බලාදෙොද ොත්තුවේවත් තිබුදණ් නැහැ. දම් තිබුදණ් ආණ්ඩුව 

හෙලා කිසි ක ෙ යේ නැතුව දම් අවුරුදු එකහාමා  දෙක යන්න. නමුත් බහුත ය ලබා ගැනීමට දනොහැකි වීම තමයි 

බලෙෑදේ. ඒක තමයි විසිද ේදේ කියන එක කියනවා. නැත්නම් දකෝටි ගණන් වලට මන්ත්රිවරු අදලවි ක ගන්න 

දෙෙැත්තම ෙගලන්දන් නැහැ. එදහම ෙගලන්න උවමනාවේ නැහැ. දෙොර්ශවයම අ  ෙැත්දතන් කවුෙ ගන්න පුළුවන් 

දම් ෙැත්දතන් කවුෙ ගන්න පුළුවන් කියලා උත්සහා කළා ගිය කාලදේ අපි ෙැේකා. ඒ නිසා මහා මැතිව ණයේ කියන 

එක ජනාධිෙතිතුමා හිතාදගන හිටිය එකේ දනදමයි. දේශොලන දනොසිතු දෙයේ අස්ථාව භාවයේ ඇති වුණා. ඒක එන 

විදිහට අපි මුහුණ දෙමු. දමොන ෙේෂ හැදුවත් දමොනවා හැදුවත් අපිට මුෙල් දේන්න පුළුවන්නම් අපි ඒ මුෙල් දගනල්ලා 

දම් ආසනදේ වැඩ ක මුයි කියලා සියළු මන්ත්රිවරුන්දගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ ගැන කිසිම වාෙයේ දේෙයේ නැහැ. ඒ 

නිසා අපි ඔබ සියළුදෙනාට අවශය සහදයෝගයන් ගරු සභාෙතිතුමා ඇතුළු සියළුදෙනාට අපිට දෙන්න පුළුවන් උෙරිම 

සහදයෝගය ෙේෂ විෙේෂ සියළුදෙනාට දෙන්න පුළුවන්. ගරු සභාෙතිතුමනි, එො මට විදශේෂදයන්ම කියන්න ඕන මට 

ෙේෂ තීන්දුවේවත් දනදමයි. අපි වැඩිදෙදනේ එේසත් ජාතික ෙේෂය දම්කට විරුේධයි. මන්ත්රිවරු කථා කළාම අපි 

විරුේධයි. කණ්ඩායමේ විදිහට ඒ අය විරුේධයි කියන තී ණදේ ඉන්නවා.  දමොකෙ දම් තිදයන දේශොලන වෙසරිය 

නිසා. නමුත් මට ඊට එහා ගිය උෙේවේ දම් දෙොදළොස්දෙනා කළා. මම දගනාපු වයාෙෘති වලදී මාත් එේක හිටදගන මට 

ශේතිය දුන්නා දම්ක අපි දකොදහොම හරි කථා ක ලා ක මු ඔබතුමාත් ඉස්ස  වදේ දනදමයි ටිකේ නමයශීලිව 

දකොදහොම හරි දම් මුෙල් ආ ේෂා ක ගන්න ඕන කියලා මන්ත්රිවරුන්ටත් කරුණු වටහලා දීලා දම් වයාෙෘති ටික ආ ේෂා 

ක ගන්න මන්ත්රිවරුන්ට ඒ අඩුොඩුකම් දෙන්වලා දීලා ඒ අයට දම් ගැන අවදබෝධ ක ලා දීලා ඒ දේවල් ක ගන්න හැකි 

වුණා. ඒ සියළුදෙනාටත් නැවතත් මම ස්තුතිවන්ත දවනවා. මම බලාදෙොද ොත්තු දවනවා  ඔබතුමාදේ අයවැය ඊට එහා 

ගිය විදිහටත් ඔබතුමා ප්රදේශදේ ජනතාවටත් වැඩේ ක න්න පුළුවන් දහොෙ වැඩසටහනේ 2019 ක්රියාත්මක ක යි 

කියලා. මට දම්දේදී ඡන්ෙය දෙන්නවත් විරුේධ දවන්නවත් එදහම නැහැ. එදහම තී ණයකවත් මම නැහැ. දෙන්න ඕන 

විරුේධ දවන්න ඕන කියලා නැහැ. නමුත් ගරු සභාෙතිතුමනි, මට දුන්න සහදයෝගය ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත දවනවා. 

ඒවදේම අදප් මන්ත්රිවරු ටික කණ්ඩායම් රැස්වීමට ගියාම මම ස්වාධින විදිහට සභාදේ හිටිදේ එතන්ට තල්ලු කදළත් ඔය 

දෙොදහොට්ටුදේ කියන මන්ත්රිවරුන්දේ කථා විවාෙ වලින්. ඒ අය මට ශේතියේ වුණා. මට දකදනහිලිකම් ක න්න බැහැ. 

ඒ අය ඒ තීන්දුදේ ඉන්නවා නම් මම ඒ අයදේ තීන්දුවත් එේක එකග දවනවා. නමුත් ඔබතුමා හිතන්න එො ෙැන් ඔය 

කථා ක පු අය ඔය අයත් ඔබතුමාට දෙ ලා ඒ අය ෙන්නවා අෙ අපි ඡන්ෙදයන් විරුේධ වුණාට කිසි දෙයේ දවන්දන් 

නැහැ. ඔබතුමා තව වස ේ දකොදහොමත් සභාෙති. ඒ නිසා 2019 තමයි අනතුරුොයක. 2019 අයවැය එනදකොට අළු යට 

ගිනි තිදයනවා. ඒ ගැන මම මතේ ක නවා ඔබතුමාට අෙ තිදයන නිෙහස අෙ මම ෙැේකා මම විහිළුවකුත් කළා ඔබතුමාට 

අෙ ඔබතුමා ඉන්න නිෙහස කලින් වස  4 ම අපි ෙැේදේ නැහැ. අපි ෙැේකා ඔබතුමා දමොනත ම් අෙහසුතාවයට ෙත් 

වුණාෙ කියලා.  මම හිතනවා ඔබතුමා 2019 වර්ෂදේ දම් 43 දෙනා එේක දේෙ නැතුව හරියට වැඩේ කදළොත් හරි දේ 

හරි විදිහට කදළොත් මම දයෝජනාවේ ෙැම්මාම ඔබතුමා ඒ දයෝජනාව ොලා තිබුදණ් නැහැ. ඒක මුෙල් කමිටුවට ොලා. මම 

ෙන්දන් නැහැ ඇයි එදහම දවන්දන් කියලා. දමොකෙ අපි ෙකිනවා ෙැන් කමිටුවේ තිදයනවා කමිටුවට නැති මන්ත්රිවරු 
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ඇවිත් වාඩි දවනවා. තමන්දේ ගදම් ප්රශ්නයේ කථා ක නවා නම් කථා කළා. ගියා. අපි එදහම එන්දන් නැහැ අදප් 

නිදයෝජිතදයේ තියලා තිදයන්දන් අදප් ප්රශ්නය කථා ක න්න අපි නිදයෝජිතයා ෙැනුවත් ක නවා. නමුත් අෙ කමිටුදේ 

ඉන්න මන්ත්රිවරු තුන්දෙනාට අමත ව අදනේ මන්ත්රිවරුත් ඇවිල්ලා බලෙෑම් ක නවා. එතදකොට තී ණය තී ණය 

දනදමයි. ස්ථාන ෙරිේෂණ යේදී තමන්දේ දෙන්දනේ විත ේ එේකදගන යනවා. එදහම ස්ථාන ෙරිේෂණ ක න්න 

බැහැ. කමිටුවකට හැම ෙේෂයම අය නිදයෝජනය දවනවා. සියළුදෙනා එකට යන්න ඕන. ගිහින් සියළු තී ණ ගන්න ඕන. 

ඒක දගෙ  ප්රශ්න වදේ විසෙන්න පුළුවන් දෙයේ දනදමයි. සභාදේ කණ්ඩායමේ විදිහට ගන්න ඕන. විදශේෂදයන්ම 

කාර්මික දසේවා කමිටුව. ගත්ත තීන්දු තී ණ  දගොඩේ වැ දියි. ගදම් දගවල් 400 ේ තිදයනවා නම් දගවල් 350 කින් 

නිවැ දි තින්දු අත්සන් ක ලා දේන්න වුදණොත් මම අත්සන් ක ලා දගනත් දෙන්නනවා. තනි එේදකදනේ ගිහින් 

කියනවා එදහම දනදමයි දමදහමයි දවන්න ඕන කියලා. අදනක වැඩ අධිකාරිට එහා ගිය තාේෂණ නිලධාරිට එහා ගිය 

ෙැනුමේ තිදයන පුේගලදයේ කියලා හිතන් ඉන්නවා. ඒවා ගරු සභාෙතිතුමනි වැ දියි. එදහම වුදණොත් ඒකාධිෙති 

ොලනයකට යන්දන්. ඒ නිසා මම ඔබතුමාට ත දේ කියනවා ඔබතුමා ඒ ගැන දහොයා බලන්න. වැඩිදු  දම් ගැන 

දහොයලා බලන්න. විසිදෙදනේ ගැන හිතන්න. තනි දකනා ගැන හිතන්නැතුව කියමින් ඔබතුමාට දම් අයවැයට මට 

සහදයෝගය ෙැේවීමට දනොහැකි වීම ගැන කණගාටු දවමින් ඉදිරිදේදී අවශයතාවයේ වුදණොත් අදප්  ණවක මහත්තයාත් 

කියයි අ  2019 දී යම්කිසි අවස්ථාවක එදහම දෙයේ වුදණොත් ගන්න ඕන තීන්දු තී ණ අදනේ 12 දෙනා නැති වුණත් 

මම තනියම හරි ගන්න ෙසුබට දවන්දන් නැහැයි කියමින් මම නිහඩ දවනවා. ස්තුතියි.  

ගරු සභාෙතිතුමා 

දබොදහොම ස්තුතියි ගරු මන්ත්රිතුමා, ඒවදේම කමිටු තී ණ ගැන ස්ථානිය ෙරිේෂණ වලට තනිවම කවුරුවත් යන්දන් 

නැහැ. ඒකට හැදමෝටම එන්න කියනවා. හැබැයි එන පිරිසත් එේක යන්න ඕන. මම දෙෞේගලිකව ෙන්නවා මමත් ගියා 

ස්ථානීය ෙරිේෂණයට. ඒ නිසා ඒ කා ණයට එක මන්ත්රිව දයේට දෙන්දනේට ෙහ  එල්ල ක නවාට මම කැමති නැහැ. 

හැදමෝටම එන්න කියලා ස්ථානීය ෙරිේෂණ වලට යන්දන්. හැබැයි නාදවොත් ඒ කටයුතු ක න්න බැරි දවන නිසා ඉන්න 

පිරිසත් එේක යනවා. ඉතින් ඒ කමිටුදේ ඉන්න අය වගකීම භා  ගන්න ඕන. දම් කටයුත්ත සම්බන්ධව හරියාකා ව 

තී ණ ගන්න. අදප් සභාදේ දම් ඉන්න 42 දෙනාම ඒ සම්බන්ධව හරි තීන්දු තී ණ ගනී කියලායි මම විශ්වාස ක න්දන්. 

ඒ නිසායි හැම ෙේෂයකින්ම ෙත් ක ලා එවලා තිදයන්දන්. ඒ ගැන තී ණය ක න්න අපිට බැහැ. හැම ෙේෂයකටම 

පුළුවන් එන්න. එන අයදේ දනදමයි වැරැේෙ. එන්දන් නැති අයදගයි වැරැෙේෙ තිදයන්දන්. එන්දන් නැති එකයි ප්රශ්දන. 

නැවිල්ලා කතන්ෙ  කියන එකට මම එච්ච  කැමති නැහැ. එන්න එො කියලා නැහැ කාටවත්. ෙැන් මන්ත්රිතුමන්ලාට 

පුළුවන් විවාෙයට සහභාගි දවන්න. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ෙනුෂ්කි ප්රභානි අල්දම්ො මැතිතුමිය 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවට සභික මන්ත්රිවරියේ විදිහට දත්රි ෙත්වීදමන් අනතුරුව මට මුහුණ 

දෙන්නට වන ෙළදවනි අයවැය සහ මදේ මංගල අයවැය කථාව දවයි දම්ක. මම කා ණා කිහිෙයේ මතේ ක න්න 

තිදයනවා. මුලින්ම ප්රධාන කා ණ දෙකේ කියලා මදේ කථාවට ප්රදේශයේ ගන්නවා. දම්ක මහජන නිදයෝජිත 

ආයතනයේ කියන එක දබොදහොම මන්ත්රිවරුන්ට අමතක දවලා තිදයනවා. දබොදහෝ මන්ත්රිවරු අයවැය පිළිබෙව කථා 

ක නවා දම්ක හරියට ලාභ ලබන ආයතනයේ පිළිබෙව කථා ක නවා වදේ. දම්ක මහජන සුභසාධනය උදෙසා කැෙ 

දවච්ච ආයතනයේ වශදයන් කල්ෙනා ක ලා තමන්දේ අෙහස් ෙේවනවා නම් දහොෙයි කියලා මට හිදතනවා. ඒවදේම 

ආොයම් ලැදබන විදිහවල් ගැන දම් මන්ත්රිවරු කථා කළා. දම්ක වැඩසටහන් අයවැයේ. අපි හිතමු යම් කිසි Project 

එකේ ක නවා නම් ආොයම පිළිබෙව අපිට නිශච්ිත ප්රකාශයේ ක න්න බැහැ. හරියටම අපිට දකෝටි 03 ේ ලැදබ්වි. 

හරියටම අපිට දකෝටි 03 ේ ලැදබනවාය  කියන ප්රකාශය ක න්න බැහැ. අපිට වියෙම් පිළිබෙව යම් කිසි නිශ්චිත 



66 
 
ප්රකාශයේ ක න්න පුළුවන්. අපි දම් දම් දේවල් සම්බන්ධදයන් දම් දම් වියෙම් ක නවා කියලා. නමුත් ආොයම පිළිබෙව 

ඒ විදිහට කථා ක න්න බැහැ. මම ෙන්න ත මින් කිසිම අයවැයක නිශ්චිතව ආොයම සම්බන්ධදයන් කථා කළ 

දනොහැකියි මදේ ෙැනුදම් හැටියට. මම වයසින් වදේම දේශොලන අත්ෙැකිම් වලිනුත් ලාබාලම මන්ත්රිවරිය. මට ෙැදනන 

ආකා යට මම ප්රකාශ ක න්දන්. ඒවදේම ක්රිඩා පිටි ගැන කථා කළා. ක්රිඩා පිටි සම්බන්ධදයන් දයෝජනා ෙැම්මා. ඒවා 

ගැන දම්දේ මුකුත් සෙහන් දවලා නැහැ කියලා. දම්දේ වියෙම් ඇස්තදම්න්තුදේ වැඩසටහන් අංක 05 යටදත් දෙොදු 

උෙදයෝගි දසේවා යටදත් දවන් ක ලා තිදයනවා ගිය වර්ෂදේ ක්රීඩාපිටි හා සුසාන භූමි සෙහා දවන් ක ලා තිදයන ලේෂ 

07 ක මුෙලට අමත ව දම් වර්ෂදේදී ඒවදේ දෙගුණයකටත් වඩා වැඩි මුෙලේ දවන් දවලා තිදයනවා. දම් අයවැය 

දල්ඛනය ඇතුදළේ යම්කිසි දකදනේ බලාදෙොද ොත්තු දවනවා නම් මන්ත්රිව දයේ දහෝ මන්ත්රිවරියේ දම් අහවල් ක්රීඩා 

පිට්ටනිය සංවර්ධනය කිරිම සෙහා දමච්ච  මුෙලේ වැය ක නවා. අහවල් වයාෙෘතිය සෙහා දමච්ච  මුෙලේ වියෙම් 

ක නවා කියලා වැඩසටහන් විස්ත යේ දම් අයවැය තුළින් බලාදෙොද ොත්තු දවනවා නම් මම ෙන්දන් නැහැ ඒක ඒ 

මන්ත්රිව යාදේ දනොෙැනුවත්භාවය දහෝ දවන යම් කිසි දෙයේ විය හැකියි. ඒ පිළිබෙවත් යම්කිසි ප්රකාශයේ ක න්න ඕන. 

අදනේ එක තමයි තරුණ තරුණියන් ගැන ඔබතුමාදේ අයවැය ප්රකාශදේ දබොදහොම ෙැහැදිලිව සෙහන් දවනවා.තරුණ 

තරුණියන් හා කාන්තාවන් උදෙසා ඔබතුමන් ලබන මුෙල් වර්ෂය සෙහා කටයුතු කිරිමට බලාදෙොද ොත්තු වන ආකා ය 

පිළිබෙව යම්කිසි විස්ත යේ දමහි සෙහන් දවනවා. වෘත්තිය පුහුණු වැඩසටහන් ෙැවැත්වීම පිළිබෙව. ඒක දබොදහොම 

දහොෙයි. ඊට අමත ව  යම් කිසි විදශේෂ කරුණේ පිළිබෙව ඔබතුමන්දේ අවධානය දයොමු ක න්න කැමතියි. ඒ තමයි හැම 

අවුරුේෙකම අධයයන දෙොදු සහතිකෙත්ර උසස්දෙළ විභාගය ඉව  වුණාට ෙස්දසේ සැලකිය යුතු තරුණ තරුණියන් පිරිසේ 

සමාජයට එනවා. සමාජයට ෙළමුව ට එනවා. උොහ ණයේ වශදයන් මම. මම එදහම ආපු දකදනේ. සමාජයට විවෘත 

දවනවා ඔවුන්. ඔවුන්දගන්ඇතැම් පිරිසේ මම දම් ප්රකාශය මීට කලිනුත් ක ලා ඇති. ඔවුන්දගන් ඇතැම් පිරිසේ නිශච්ිත 

වශදයන්ම විශ්ව විෙයල සෙහා ප්රදේශය සෙහා සුදුසුකම් ලබනවා. නමුත් දබොදහෝ පිරිසේ අති බහු යේ විශ්ව විෙයාල 

ප්රදේශය සෙහා සුදුසුකම් ලබන්දන් නැහැ. ඒ නිසා ඔවුන් දවනුදවන් දම් වෘත්තිය මාර්දගෝෙදේශනය ෙැත්තට දයොමු 

ක නවාටත් වඩා අපිට යම්කිසි විෂයේ පිළිබෙව උොහ ණයේ වශදයන් මානව සම්ෙත් කළමනාක ණය, ඉංග්රිසි භාෂාව, 

ෙරි නක ොඨමාලා වැනි ොඨමාලා සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව විසින් වාර්ෂිකව සෑම අදෙොස උසස් දෙළ විභාගයේම 

අවසාන වුණාට ෙසුව එේදකෝ ප්රතිඵල ආවාට ෙස්දසේ දහෝ ඊට කලින් ඒවදේ වැඩපිළිදවලේ ක න්න ෙටන් ගන්න 

පුළුවන් නම් සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ මැදිහත්වීදමන් තරුණ මන්ත්රිවරු මන්ත්රිවරියන් විදිහට අපි දම් සභාව 

නිදයෝජනය කිරිදම් එයින් යම් කිසි ප්රමාණයකට ප්රතිඵලයේ ලැදබනවා කියලා. ඒවදේම තවත් දෙයේ කියන්න 

කැමතියි. ඒ තමයි මාතෘ සායන පිළිබෙව. මාතෘ සායන සෙහා සහභාගි වන ගැබිණි මේවරුන් උදෙසා ඔබතුමන් කිරි 

වීදුරුවේ දෙන්න ප්රතිොෙන දවන් ක ලා තිදයනවා. කලින් දුන්නා සහ ඉදිරි මුෙල් වර්ෂය සෙහාත්. ඒක දිර් ක ලා 

තිදයනවා. ඒවදේම මාතෘ සායන ෙැවැත්දවන ස්ථාන වල අඛණ්ඩ නඩත්තුව සහ ඒවාදේ පිරිසිදුභාවය 

සනීො ේෂකභාවය පිළිබෙව සභාදේ අවධානයේ දයොමු ක නවා නම් ඒක වඩා සුදුසුයි කියලා මම දම් අවස්ථාදේදී 

ප්රකාශයේ ක න්නට කැමතියි. ඒවදේම දෙ  ොසල් ෙේධති වලත් ඔබතුමන් දෙ  ොසල් ෙරුවන්දේ අධයාෙනය 

දවනුදවන් හා ඒ දෙ  ොසල් ෙරුවන් සිටින ෙවුල් වලට ඔබතුමන් දබොදහොම උෙකා  ක නවා සහ දමහි සෙහන් වන 

විදිහට වියළි ආහා  මල්ලේ දෙනවා. අපි ෙන්නවා. ඒකත් දහොෙයි. ඒවදේම ඔබතුමන් ගිය වර්ෂදේ 2018 වර්ෂය තුළ 

නිවාස හා ප්රජා සංවර්ධන කමිටුදේ සහභාගිත්වයත් සමග ඔවුන්දගත් නි න්ත  කැෙවීම සහ උනන්දුව මත ඔබතුමන් ඒ 

දෙ  ොසල් අධයාෙන ේදෂේත්රය පිළිබෙවත් ෙැඩි අවධානයේ දයොමු ක මින් ඒ ගුණාත්මකභාවය වැඩි කිරිම පිළිබෙව 

සාකච්ඡා කළා. ඒ පිළිබෙවත් ඒ අධයාෙන කටයුතු වල ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කිරිම සෙහාත් දම් අයවැය යටදත් 

මුෙල් දවන් කිරිමට අපි අළුතින් වයාෙෘති දයෝජනා ක ලා ෙටන් ගනිමු කියලාත් දම් අවස්ථාදේදී කියන්න කැමතියි. 

හංවැල්ල දකොට්ඨාසය නිදයෝජනය ක න මන්ත්රිවරිය වශදයන් යම්කිසි දයෝජනා කිහිෙයේ ක න්න කැමතියි. ඒ තමයි 
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හංවැල්ල නග දේ සතිදෙොළ පිළිබෙව සෑදහන කාලයක ෙටන් අපිට ප්රශ්න වලට මුහුණ දෙන්නට දවලා තිදයනවා. නව 

සතිදෙොළ සෙහා දවන් ක පු භුමි ප්රමාණය හා ඒ දගොඩනැගිල්ල ෙැනට භාවිතා දවන්දන් නැහැ. වල් වැදෙමින් තමයි 

ෙවතින්දන්. ෙ ණ තැනම තමයි තවමත් භාවිතා ක මින් ෙවතින්දන්. දම් තත්වය අපිට කඩිනමින් විසො ගත දනොහැකි 

නම් ඒ සෙහා තාවකාලික පිළියමේ දලස මම දයෝජනා ක න්නට කැමතියි ඒ නව දගොඩනැගිල්ල අපි යම්කිසි ගෘහස්ථ 

ක්රීඩා කටයුතු බැඩ්මින්ටන් දහෝ දවොලිදබෝල් දහෝ එවැනි ක්රීඩා කටයුතු සෙහා ක්රීඩා සමාජ වලට කුලියට දෙන්නට දහෝ 

ඔවුන්ට සවස් කාලදේදී යම්කිසි මුෙලේ අයක  ක්රීඩා කිරිමට දහෝ තාවකාලිකව ප්රශ්නය විසොගන්නා දතේ ලබා දෙනවා 

නම් දහොෙයි කියලා මම දම් අවස්ථාදේදී ප්රකාශයේ ක න්න කැමතියි. ඔබතුමාදේ දම් අයවැය ප්රකාශය දූ ෙර්ශි සහ 

අෙදේ වෙසරිය සහ අෙදේ හැකියාවන් අෙදේ සකයතාවයන් අනුව යා හැකි උෙරිමයකට දගොස් ඇති බව ප්රකාශ ක මින් 

ඔබතුමන්දේ දම් අයවැයට අෙදේ මා ඇතුළු මදේ ෙේෂදේ සියළුම මන්ත්රිවරුන්දේ සහදයෝගය ලබා දෙන බවත් ප්රකාශ 

ක මින් නිහඩ දවනවා. ස්තුතියි.  

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි එස්.ඒ දප්රේම ත්න මැතිතුමා 

 

ගරු සභාෙතිතුමා ප්රධාන සියළුම මන්ත්රිවරුන්දගන් මන්ත්රිවරියන්දගන් අවස යි, දල්කම්තුමා ප්රධාන සියළුම නිලධාරි 

මණ්ඩලදයන් අවස යි.   ඇත්දතන්ම සතුටු දවන්න පුළුවන් අයවැයේ ගරු සභාෙතිතුමා 2019 වර්ෂය දවනුදවන් සකස් 

කිරිම පිළිබෙව ඇත්දතන්ම දබොදහොම වටිනා අයවැයේ විදිහටයි මම ෙකින්දන්. සීතාවක බල ප්රදේශය විදිහට පියවද න් 

පියව  ගමනේ යාහැකි සාර්ථක අයවැයේ විදිහටයි මම ෙකින්දන් දම් අයවැය. අපි දම් දේලාදේදී සතුටු දවනවා බලගතු 

 ජයේ දනොමැති වුණත් යමේ ක න්නට ඇති හැකි ක්රමදේෙයකට ගමන් ක න්නට සැලසුම් සුොනම් ක න්නට හැකි 

දෙොඩි අවස්ථාවේ අපිට ලැබිලා තිදයනවා. නමුත් සීතාවක ප්රාදේශිය සභා බල ප්රදේශය තුළ දකොළඹ දිස්ත්රිේකදේ 

අහිංසක අඩු ආොයම්ලාභී දුප්ෙත්ම ජනතාවේ තමයි හංවැල්ල හා ොදුේක ප්රාදේශීය දල්කම් දකොට්ඨාස වල ජීවත් 

දවන්දන්. අපිට මතකයි ඒ වැඩිහිටිදයෝ දෙොල් අතු ටිකේ වියළා බටදෙොතු ටිකේ කොදගන ඇවිත් වියළා තමයි 

තමන්දේ ජීවිකාව දෙොල් දලලි ටිකේ තලලා ලණු අඹ ලා එදහම ඉතිහාසේ තිබිච්චි දඵතිහාසික සීතාවක පු ව ය 

පියවද න් පියව  තමන්දේ බුේධිය වර්ධනය ක දගන පුංචි පුංචි ඇගලුම්හල් දෙොඩි දෙොඩි වයාො  වලට ගිහිල්ලා අ  

ඉතිහාසය අමතක ක ලා ආපු ගමනත් අෙ දම් තුළ තිදයනවා. නමුත් ඇත්දතන්ම අෙ දගොවිතැන අෙ වල ෙල්ලට ගිය 

යුගයක දහට ෙවදසේ උදු දගන කන්නට අල බතල වැලේ දම් සීතාවක පු ව දේ හිටවන්නට හුරු පුරුදු දනොක පු 

ෙරුදවෝ ඉන්න ප්රදේශයේ  ටේ විදිහට අපි වැඩිහිටිදයෝ විදිහට කණගාටු දවනවා අෙ අදප් ෙැරැන්නන්දේ ඒ සියළු 

ක්රමදේෙ අතහැ  ෙැමීම පිළිබෙව. හැබැයි දම්කට එක පුංචි විසදුමේ තිදයනවා. දම් සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව තුළ විත  

දම් බිමි කට්ටි කඩලා ඉඩම් දවන්දේසි ක පු ප්රදේශයේ මම ෙන්න විදිහට දම් වටපිටාදේ නැහැයි කියන එකයි මදේ 

හැගීම. හැබැයි දම් ඉඩම් දෙොදු ෙහසුකම් සෙහා දවන් ක පු ඉඩම් දකොෙමණ තිදයනවාෙ දම්වාදේ වර්ග ප්රමාණය 

දකොච්ච ෙ කියලා මම හිතනවා දම් සභාව තුළවත් දම්වා දල්ඛනගත දවලා තිදයනවාෙ කියලා සැකයේ. ඒවදේම ගරු 

සභාෙතිතුමනි, දෙ  වැ දි ෙැත්තකට ොලා දම් හාහපු ා කියලා 2019 වර්ෂය තුළ මම දම් සභාදේ කාදගත් සහදයෝගය 

ඉල්ලනවා දම් ෙනත සම්මත ක ගන්න දම් දවන් ක පු දම් දෙොදු ෙහසුකම් ඉඩම් අෙ සමහ  අය විකුණනවා. මම 

ෙන්දන් නැහැ ඔප්පුව දකොදහන්ෙ හෙන්දන් කියලා. දම් දවනදකොට විකුණලා තිදයනවා. අන්න ඒවාට ඉඩදනොදී දම් 

සියළු දෙොදු ෙහසුකම් ඉඩම් ටික නැවත මන්ත්රිවරු හරි නැත්නම් දවන ස්දේච්ඡා සංවිධානයේ හෙලා හරි සියළුම ඉඩකඩම් 

දහොයලා බලලා ගණනය ක ලා එේදකෝ අපිට වැඩේ ගන්නට බැරි නම් ඒ ප්රදේශදේ දස් ේච්ඡා සංවිධානයකට හරි දීලා 

ඒ අහිංසක මිනිසුන්ට මඤ්දඤොේකා අල බතල ටිකේවත් හිටවාගන්න දෙන්න කියන ඉල්ලිම මම දම් දේලාදේදී 

ක නවා. ඒවදේම අපිට මතකයි අ  බැලුම් ෆැේදට්රියට උඩ ඔබතුමා තාේෂණ නිලධාරිතුමිය අපි තුන්දෙනා ගිහිල්ලා ඒ 

ඉඩමට කථා ක න්න ගියාම ෆිස්ටල් එකේ සාේකුදවන් ඇෙලා ක කව ක කව අපිට දලොකු වැඩ ටිකේ දෙන්නුවා. 

හැබැයි මම ෙන්දන් නැහැ ඒ දලොකු භුමියට දමොකෙ වුදණ් ඊට ෙස්දසේ ASP එදේ අේක  3 ½ ේ දෙොදු ඉඩමේ විදිහට 
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අපිට දවන් වුණා. මම දම් දවලාදේ සිහිෙත් ක න්න ඕන අදප් දබෝදප් දප්රේම ත්න හිටපු මන්ත්රිතුමා. එතුමා වචනදයන් 

හරි සහදයෝගයේ දෙන ස්වභාවයේ ඒ දවලාදේ තිබුණා. අෙ ඉඩමත් නැහැ. දත්ේකත් නැහැ. හිටවපු දේකුත් නැහැ. 

දමන්න දම් වදේ ජාතික අෙ ාධ ඔබතුමා සභාෙතිව යා විදිහටත් දම් මන්ත්රි මණ්ඩලයේ විදිහටත් අපි දමතන උඩ 

බලාදගන කතා ක ලා දහට ෙවදසේ උෙදින ෙරුවාට මල් ෙැළයේ ක්රීඩා පිටියේ නැත්නම් දමොනවා හරි දෙොදු යමේ 

ක න්නට දම් දෙොදු ඉඩම් ටික අපි  කින්දන් නැත්නම් දම් සභාෙති තනතුරු වලින් වැඩකුත් නැහැ. මන්ත්රිකමින් වැඩකුත් 

නැහැ කියලායි මට ෙැදනන්දන්. අපි ආෙස්සට හැරිලා බැලුවාම අපි ක පු දේකුත් නැහැ ඉතුරු ක පු දේකුත් නැහැ 

අන්තිමට. අෙ දම් දෙොදු ඉඩම් ටික මිනිස්සු දවන් ක දගන සමහ  ඒවා විකුණලා ඉව යි. හිතලා බලන්න මදේ කථාව 

ඇත්තෙ දබොරුෙ කියලා. දම් අයවැදේ ඉෙන් දම් සියළු දෙොදු ඉඩම් ෙර්චස් 05 වුණත් කමේ නැහැ  අහිංසක මිනිදහකුට 

දකදහල් ෙදුරු 05 ේ හිටවන්න තාවකාලික ලිඛිත අවස යේවත් දෙන්න ඕන. ඔබතුමා කථා ක නවාෙ මම වාඩි 

දවන්නෙ.  
 

ගරු සභාෙතිතුමා 

මන්ත්රිතුමාට බාධා ක න්න එො.  

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි එස්.ඒ දප්රේම ත්න මැතිතුමා 

 

ගරු සභාෙතිතුමනි, දම්වා කියනදකොට අ  විචිකිච්ඡාව තිදයනවාදන් දම් අයට. දම් අයට දලොකු සැලසුම් ටිකේ 

තිබුණාදන් ෙහුගිය කාලදේ.  අපි අ  ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරින්ට රැකියා 14000 ේ දෙනදකොට දම් මිනිස්සු 

දමොනවාෙ ඒ යුගදේ කිේදේ. අදනේ ෙැත්ත ක කවා ගත්තා. ඉතිහාසදේ දමොනවාෙ දම් අය කිේදේ. බයිසිකල් ටික 

දෙනදකොට දම් අය දමොනවාෙ අපිට කිේදේ. අෙ තමුන්නාන්දසේලා ලැේඡ දවන්න ඕන ගරු මන්ත්රිතුමා. මහින්ෙ  ාජෙේෂ 

යුගදේ අපි ක පු වැඩ ටික තමුන්නාන්දසේලා හීදනන් වත් ෙැේදේ නැහැ.  

සභාදේ ද ෝෂා ............. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි එස්.ඒ දප්රේම ත්න මැතිතුමා 

 

ගරු සභාෙතිතුමනි, ප්රධාන කා ණාව විදිහට දම් අයවැදේ මාතෘකාවේ විදිහට දෙොදු ඉඩම් ආ ේෂා ක න්න නැවත 

දසොයා බලන්න. මදේ මිත්රයාට දේන්ති ගියා. මට නම් දේන්ති ගිදේ නැහැ. මට දෙොඩි ලැේඡාවේ විත යි ඇති වුදණ්. 

ගරු සභාෙතිතුමනි, අපි දම් දෙොදු ඉඩම් ටික ලබන වර්ෂය තුල දල්ඛනගත ක ලා දම්වා අපිට ොලනය ක න්න බැරි නම් 

ඒක දතෝ ාගත්ත අහිංසක මිනිසුන් ටිකකට හරි නැත්නම් දම් ස්දේච්ඡා සංවිධාන වලට මල් ෙැල ටිකේ හිටවලා විකුණ 

ගන්න හරි අන්න ඒවාදේ ක්රමදේෙයකට යන්න ඕන. ඒවදේම තව දෙයේ කියන්න ඕන පින්නවල ප්රජා ශාලාව මම අෙත් 

දබොදහොම කණගාටුදවන් කියන්දන් එදහම මන්ත්රිව දයේ කිේවාම ඒවාට ේෂණික විසදුම් දෙන්න. ස්දේච්ඡා සංවිධාන 

ළගට ගිහින් මට වදින්න බැහැ. හැම දකොට්ඨාසයකටම ෙේෂය දමොකේ වුණත් මන්ත්රිව දයේ ෙත් ක ලා තිදයනවා. ඒ 

මන්ත්රිව යාදේ විශ්වාසය සභාෙතිතුමා ප්රමුඛ දම් නිලධාරින් එතන්ට ගරු ක න්න ඕන. දම් ො වල් ටික හෙලා 

දගොඩනැගිලි ටික හෙලා දම්දේ පුස්තකාලය හෙලා ආ ම්භ ක න්න කියලාත් මම කියනවා. ඒවදේම 2019 දම් දශ්රේෂ්ඨ 

අයවැය දල්ඛනය දහොෙ සංවර්ධනයේ ක ා දගනියන්නට ශේතිය ධධර්යය ලැදබයි කියලා. ඒවදේම මම ඉල්ලිමේ 

ක නවා පුළුවන්නම් සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ ආෙර්ශ දගොවිෙලේ පුංචියට හරි ආ ම්භ ක ලා කිරි ශිත කිරිදම් 

මධයස්ථානයේ හෙලා සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ දවළෙ කුටියේ දකොස්ගම හංවැල්ල ොදුේක දම් ප්රධාන නග  ආශ්රිතව 

ඇති ක න්න කියන දගෞ වනිය ඉල්ලිම ක මින් මම නිහඩ දවනවා. ස්තුතියි. 
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ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, 1997 ඉෙලා 2011 දවනකම් දිර්  කාලයේ සභාව නිදයෝජනය ක ලා ඊට ෙස්දසේ අවස්ථාව අහිමි 

දවලා නැවත වතාවත් සීතාවක ප්රාදේශිය සභාදේ 08 දවනි සභාෙතිව යා හැටියට තමුන්නාන්දසේදේ කටයුතු ක න 

දමොදහොතක ඔබතුමාදේ දෙවන කාලෙරිච්දේෙදේ ෙළදවනි මංගල  අයවැයට සහභාගි දවන්න ලැබීම ගැන මම 

සන්දතෝෂ දවනවා. ඒ එේකම ෙළමුදකොටම මට කියන්න තිදයන කා ණාව තමයි අපි මදහේෂ් අල්දම්ො ගරු මන්ත්රිතුමා 

ගරු සභාෙතිව යා වශදයන් ෙත් ක දගන අපි එො 09 දෙදනේ හිටියා ආණ්ඩු ෙේෂදේ. ශ්රිලංකා නිෙහස් ෙේෂදේ 

ෙස්දෙනයි. දකොමියුනිස්ට් ෙේෂදේ තුන්දෙනයි. සම සමාජ ෙේෂදේ එේදකදනයි. හැබැයි අපි එො සභාව ෙවත්වාදගන 

ගියා. අවුරුදු 04 ේ ෙවත්වාදගන ගියා. අවුරුේෙේ තමයි සභාෙතිතුමා හිටිදේ. ඊට ෙස්දසේ 05 ේ අපිට අවස්ථාව හම්බ 

වුණා. 02 ේ ෙ දකොදහෙ මදහේෂ් අල්දම්ො මන්ත්රිතුමා ඉන්නවා. මදහේෂ් අල්දම්ො මන්ත්රිතුමා අයින් දවනදකොට අපි 

ශ්රිලංකා දකොමියුනිස්ට් ෙේෂය ඇතුදළේ දෙොඩි දේමේ ගැහුවා. ඒ දේම ගැහුදේ නිතිඥ සිරිල් ගමදේ මැතිතුමා. දේම 

ගහලා අපි චන්ද්රසිරි ගමදේ මහත්තයාව සභාෙති පුටුදේ වාඩි දකද ේවා. මම ෙන්දන් නැහැ දම්ක සීතාවක ප්රාදේශීය 

සභාවට උරුම දවච්ච දෙයේෙ කියලා. ගුණවර්ධනලා තමයි තීන්දු ක න්දන් කවුෙ සභාෙති ක න්දන් කියලා. අපි 

චන්ද්රසිරි ගමදේ මැතිතුමාව දකොමියුනිස්ට් ෙේෂය හ හා ඇවිල්ලා සභාෙති ක ලා මට මතේ දවනවා සභාෙති දවලා 

ඉස්දසල්ලාම වැඩ භා  ගත්ත ෙවදසේ මම එතුමාත් එේක ගියා කහදහේන නග යට. එතුමාට මතක ඇති සමහ  විට. 

කහදහේන නග දේ නිමල් ජයසිංහ ගරු මන්ත්රිතුමා වැඩ ෙටන් අ න් තිබුණු ඒ පුස්තකාල දගොඩනැගිල්දල් උඩ තට්ටුව 

හෙන්න තමයි ඉස්දසල්ලාම අපි එො තීන්දුව ගත්තා. අෙ මම සන්දතෝෂ දවනවා නි න්ත දයන් දෙොත් හුවමාරු ක  

ගන්නවා පුස්තකාලය සමග. මන්ත්රිකම නැති කාදල්ත් ෙැනුත් දෙොත් ගන්නවා.  අෙ ඔබතුමා ඔබතුමාදේ දකොට්ඨාසය 

නිසා දහෝ ඔබතුමාදේ ප්රදේශය නිසා දහෝ අෙ ඉහළ මට්ටමකට දම් පුස්තනාලය දගනත් තිදයනවා. මම තමුන්නාන්දසේට 

ඒ පිළිබෙව ෙළමුදකොටම ස්තුතිවන්ත දවනවා. තමුන්නාන්දසේ මදේ බල ප්රදේශදේ අපි ජීවත් වන බල ප්රදේශය තුළ එකට 

වැඩ ක ලා ක්රිඩා උත්සව විවිධ කටයුතු ක ලා අපි දේශොලන කණ්ඩායම් දෙකේ වශදයන් දමතන්ට ආවා. මම 

කවොවත් දම් සභාවකදී අයවැය විරුේධව ඡන්ෙය දීලා නැහැ. දමොකෙ දහේතුව අපි ෙන්නවා දම් අයවැය හෙන්දන් 

සභාෙතිතුමාලා කවුරුවත් දගෙ  අ න් ගිහින් දනදමයි. සභාවට ඉස්දසල්ලාම එනදකොට 1991 ලයනල් කාරියවසම් 

මහත්තයා  දම්ක දගෙරින් අ න් ආදේ නැහැ. දම් Format එකේ දීලා  තිදයනවා. නිලධාරින් එේක එකතු දවලා වැදඩ් 

ක දගන යනවා. සභාෙතිතුමාට පුළුවන් යම් යම් කා ණා ඉදිරිෙත් ක ලා දමන්න දම්වා අපි වැඩි ක න්න ඕන දමන්න 

දම්වා අඩු ක න්න කියලා යම් අෙහසේ ගන්න. අෙ තමුන්නාන්දසේටත් ඒ අවස්ථාව ලැබිලා තිදයනවා. තමුන්නාන්දසේ 

අවුරුදු 04 ේ හෙලා තිදයනවා. තමුන්නාන්දසේ දම්දේ විවිධ කා ණා දගොනු ක ලා තිදයනවා. තමුන්නාන්දසේ අවුරුදු 04 

ේ සභාව ක ලා තිදයනවා. තමුන්නාන්දසේ විශා ෙදයේ දනොවුණත් ප්රාදයෝගික අත්ෙැකීම් තුළ තමුන්නාන්දසේ ෙන්නවා 

අපිට දමොකේෙ දම්ක ඇතුදළේ ක න්න පුළුවන් සීමාව කියලා.   දම්ක ඇතුදළේ අ  සමහ  මහත්වරු කියනවා වදේ 

සමුෙකා  දසේවා ෙවත්වාගන්න බැහැ. කිරිහලවල් ොන්නවත් කඩ ොන්නවත් බැහැ. එදහම නම් අපි යන්න ඒන 

සමුෙකා යට. සමුෙකා යට ගිහින් කිරිහලේ ොලා හ ේ ටිකේ හෙලා අපිට මතකයි  වින්ද්ර ජයසිංහ මැතිතුමා උත්සාහ 

කළ අේක  05 ක ඉඩදම් වගා ක න්න. ඉස්දසල්ලාම උත්සාහ කදළේ එතුමා. ක න්න පුළුවන් දේවල් දනදමයි දම් 

එකේවත්. දම් ප්රාදයෝගික දේවල් දනදමයි. අපිට තිදයනවා නිශච්ිත දේවල් ටිකේ. ඒ නිසා තමුන්නාන්දසේට බය 

දවන්න ඕන කා ණාවකුත් නැහැ. 23 ේ ඉන්නවා තමුන්නාන්දසේලාදේ ොර්ශවදේ. තාම තීන්දුවේ දනොගත්ත 

තුන්දෙදනේ ඉන්නවා. මම ෙන්දන් නැහැ දමොකේෙ තීන්දුව කියලා කියන්න. දකොදහොම වුණත් තමුන්නාන්දසේදේ දම් 

අයවැය ෙ ාජයට ෙත් දවන්දන් නැහැ. දමොකෙ  43 න් 26 ේ තිදයනවා.තමුන්නාන්දසේටත් බහුත යේ තිදයනවා. කවුරු 

හරි හිතනවා නම් ඉන්න දවන දකදනේව  ණවක මහත්තයා වාඩි ක වන්න ඒ මිනිහාදේ එේදකෝ ඔළුව දහොෙ නැහැ 

මිනිහාදේ. පිස්දසේ. ඒ නිසා එදහම අෙහසේ අපි ළග නැහැ. අපි කියන්දන් තමුන්නාන්දසේට බහුත ය තිදයනවා. 
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තමුන්නාන්දසේ ක දගන යන්න දෙන්න ඕන. අවුරුදු 04 ට ෙත් ක ලා තිදයනවා. කකුදලන් ඇෙලා හරි යන්දන් නැහැ. 

හැබැයි අෙ අපි තමුන්නාන්දසේදේ දම් අයවැයට විරුේධව ඡන්ෙය දෙන්න තීන්දු  ක න්දන් දවනි කිසිම කා ණාවේ නිසා 

දනදමයි දේශොලනික වශදයන් දම්  ට තුළ ඇති දවලා තිදයන්නා වු ප්රජාතන්ත්ර විද ෝධි කුමන්ත්රණකාරි 

වැඩපිළිදවලට විරුේධව ෙේෂයේ වශදයන් සහ දම්  දට් කණ්ඩායමේ වශදයන් ගන්නා වු තීන්දුවට එකගව. ගරු 

මන්ත්රිතුමන්ලා කිේවා අපි නයයෙත්රයේ හොදගන ඇවිල්ලා ෙේෂදයන් දෙන නයායෙත්රයට වැඩ ක නවා කියලා. හැබැයි 

ෙේෂදයන් කිේව නම් දම් කථාව නැතුව  ඡන්ෙය දෙන්න ඕන නැහැයි කියලා අපි දම් තීන්දුව දවනස් ක  ගන්නවා. අපි 

ඒක දවනස් ක ගන්නවා. අපිට ප්රශ්නයේ තිබුදණ් නැහැ. ගරු සභාෙතිතුමනි, මම දිර් ව කරුණු ෙේවන්න යන්දන් 

නැහැ.   යම් කා ණා කිහිෙයේ විත ේ කියලා මම කරුණු ඉදිරිෙත් ක නවා. සමහ  මන්ත්රිවරු කිේවා දම් අයවැදේ 

ඉලේකම් කථා ක නවා කියලා.  ඇත්ත වශදයන්ම අයවැය ගැන කථා ක නදකොට විවිධ අය විවිධාකා දයන් කථා 

ක නවා. සමහ  අය ඉලේකම් ගැන කියනවා. සමහ  අය දවන කා ණා කියනවා. ඒ නිසාදන් මන්ත්රිවරු 43 ේ ෙත් 

ක ලා ඉන්දන්. විවිධ අෙහස් හැදමෝටම තිදයනවා. හැදමෝදේම අෙහස් අ දගන තමුන්නාන්දසේට තිදයන්දන් දම්ක 

අ න් යන්න. ඒ නිසා තමුන්නාන්දසේට ගැටළුවේ දවන්දන් නැහැ. ජයග්රහණය ක නවා. බය දවන්න එො. ගයාන් 

මන්ත්රිතුමා කිේවා වදේ අවොනම් තත්වයේ ඇති වුදණොත් අවශය ලයිට් එක ෙත්තු ක යි විෙේෂ නායකතුමා. බය නැතුව 

ඉන්න. ගරු සභාෙතිතුමනි, ඔබතුමාදේ අයවැය දල්ඛනදේ මම එකේ ෙැේකා අඩුොඩුවේ තිදයනවා. තුන්නාන 

ආොහනාගා ය අපි ෙන්නවා හෙනවා කියලා. හැබැයි ඒකට ගෑස් සෙහා මුෙල් දවන් ක  ගැනීම සෙහා මම ෙැේදේ නැහැ 

දෙකකට තමයි ොලා තිබුදණ්. මම හිතනවා දවන් ක  ගන්න පුළුවන් කියලා දම් කා ණාත් එේක. අදනේ කා ණාව 

තමයි මම දිගින් දිගටම කියන කා ණාව. තමුන්නාදසේලා කියලා තිබුණා දෙ  ොසල් අයකිරිම් නත  ක නවා කියලා. 

අදනේ අය නම් කැමති ඇති සමහ  දේලාවට. මම ෙන්දන් නැහැ මදගන් එදහම දලොකු එකගතාවයේ ඒකට නැහැ. ඇයි 

මම එදහම කියන්දන්. ළමයි 350 ේ තමයි අධයාෙනය ලබන්දන්. හැබැයි දම් ළමයි 350 විත ෙ දම් ප්රාදේශීය සභා 

සීමාදේ ඉන්දන්. දෙ  ොසලකට ඇතුළත් ක න්න අපි ෙන්නවා විදශේෂදයන්ම සමහ  දෙ  ොසල් වලට දෙො  කනවා 

ගන්න. දකොදහොමෙ ොගන්දන් කියලා. සමහ  කාල වලදී තමුන්නාන්දසේ නැති කාලදේ අදප් දල්කම් මහත්තයා හම්බ 

දවලා කියනවා ළමදයේ ොගන්දන් දකොදහොමෙ දම්කට කියලා.  දම් තත්වය යටදත් අ  සමහ  දේලාට ජනප්රිය ොසල් 

වලට ළමයි ඇතුළත් ක නවා වදේ වැඩේ දවන්න පුළුවන්. මම දෙෞේගලිකව විශ්වාස ක නවා දම් නිකන් උගන්වන 

ඒදේ ෙෙනමේ නැහැයි කියලා. යම් මුෙලේ අය කළ යුතුව තිදයනවා.   හැම දෙ  ොසලකින්ම මුෙලේ අය ක න්න ඕන. 

තමුන්නාන්දසේ දමදහම දම් දයෝජනාව දේනදකොට මට දෙමාපිදයේ කථා ක ලා ෙවසේ කියනවා මම ෙන්දන් නැහැ 

දම්දේ සතයතාවය. නමුත් මම ප්රසිේධිදේ කියනවා. ෙවස් තුනේ මට කථා ක ලා කිේවා. ඔබතුමාටත් කථා ක ලා කිේවා 

කිේවා. දකොස්ගම දෙ  ොසදල් රු.7500 ක වදේ මුෙලේ එකතු ක ලා තිදයනවා කිේවා මාසික අයකිරිම් වලට අමත ව 

දම් උත්සවය දවනුදවන්. මට කිේදේ බනිස් දගඩිය රු.25 ට ගන්න පුළුවන් රු.40 ට තමයි ගන්දන් කියලා. මම ෙන්දන් 

නැහැ දම්දේ සතයතාවය හා අදනකුත් කා ණා. තමුන්නාන්දසේට පුළුවන්කමේ තිදයනවා නම් දම්ක ෙැහැදිලි ක න්න. 

දම් දචෝෙනාව දිගින් දිගටම යනවා. දෙ  ොසල් වල කිසිම ක්රමදේෙයකින් දතො ව මුෙල් අයක නවා කියලා. 

තමුන්නාන්දසේලා තී ණයේ ගන්න ඕන කමිටුව වශදයන් මීට ෙස්දසේ හරි හැම දෙ  ොසලකම යම් මුෙලේ අය ක නවා 

නම් කමිටුව ෙැනදගන ඉන්න ඕන දකොච්ච ේ අය කළාෙ කියන්න. එදහම දනොවුදණොත් නිලධාරින් දහෝ කවුරුන් දහෝ 

තමන්දේ හිතුමනාදෙට අයක නවා නම් කලින් ොසල් ගැන කථා ක ේදිත් දම් කා ණාව මතු වුණා  ොසල් වල 

දෙමේපිදයෝ ෙැත්තකින් භාණ්ඩාගාරිකලා ෙත් ක ලා මුෙල් අය ක නවා කියලා. දම්දකත් ඉන්නාවලු දෙමේපියන්දේ 

භාණ්ඩාගාරිකලා. එයා තමයි තීන්දු අ දගන කියන්දන්. මදේ ෙරුදවෝ ගිහිල්ලාත් නැහැ. යන්න බලාදෙොද ොත්තුවකුත් 

නැහැ. දම් කා ණාව තමුන්නාන්දසේට දහොෙ නැහැ. සභාෙතිතුමා වශදයන් තමුන්නාන්දසේට දම් දචෝෙනාව එල්ල කළාට 

දහොයන්දන් නැහැයි කියලා. දම් ගැනත් තමුන්නාන්දසේ කල්ෙනා ක ලා බලන්න. ඒවදේම මට මතේ දවනවා අපිත් 
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එේක හිටිය ගරු මන්ත්රිව දයේ මෑතකදි අභාවයට ෙත් වුණා ඉතාම සටන්කාමි සහ අපිට හිටපු දහොෙ මන්ත්රිව දයේ 

එතුමා තමයි අදප් හැමොම අයවැදේ දබොදහොම සටන්කාමි කථාව ක න්දන්. අ ගලය ක ලා ෙටන් අ න් අපිට දෙන්දන් 

වැදඩ් දගොඩොලා. එදහම මන්ත්රිව දයේ මම ෙැේකා අදප් සභාදේ දිවිගල්ල මන්ත්රිතුමාත් එදහම සටන්කාමි විදිහට අෙ 

කථා කළා. ඒ වසන්ත මන්ත්රිතුමා මම සභාව දවනුදවනුත් දෙෞේගලිකවත් නිවන් සුව ප්රාර්ථනා ක නවා. දම් සභාව 

දවනුදවන් තමන්දේ කාලය ශ්රමය කැෙ ක පු මන්ත්රිව දයේ. ඒවදේම මම කියන්න කැමතියි අදප් හිටපු සභාෙති 

සිරිදසේන  ාජෙේෂ මැතිතුමාදේ කාලදේ තමුන්නාන්දසේත් හිටියා මන්ත්රිව දයේ වශදයන්. එතුමා වැඩ ඒකක අ ාම්භ 

ක න්න දයදුණා. ඇත්ත වශදයන්ම එතුමාට ඒක ක දගන යන්න කාලෙරිච්දේෙය අහිමි වුණා. ඊට ෙස්දසේ  වින්ද්ර 

ජයසිංහ සභාෙතිතුමා ඉස්ස හාට අ න් ගියා. හැබැයි මම විශ්වාස ක නවා තමුන්නාන්දසේ දම් ගැන අවධානය දයොමු 

ක න්න. මුෙල් අ දගන ගිහිල්ලා ගදම් තිබුණු ො  දකොටලා ො  හෙපු කාලය තුළදී ො වල් සංවර්ධනය වුණු ප්රමාණයට 

අෙ ොදර් ෙැති කාණුවේ නැහැ සභාෙතිතුමා. මිනිස්සු ක න්දනත් නැහැ. මිනිස්සු කියන්දන් අපි බදු මුෙල් දගවනවා 

දමොකටෙ ො  හෙන්දන් කියලා. අපිට දෙෞේගලිකව සිදු දවලා තිදයනවා අදප් දගවල් ළග ක ගන්න. මම මට ලැදබන 

දීමනාදවන් මුෙලේ දයොෙවලා සමහ  දේලාවට කම්කරුදවෝ දෙන්දනේ ොලා මදේ ො  ශුේධ ක නවා. දම් ගැන 

තමුන්නාන්දසේ මීට වඩා දම් වැඩ ඒකකයේ හෙලා දමන්න දම් ො  හෙනවා කියලා එදහම දනදමයි හැම 

දකොට්ඨාසයකම හැම මන්ත්රිව දයකුටම මම කියන්දන් යම් කාලෙරිච්දේෙයේ දුන්දනොත් දම් වැදඩ් ක න්න එදහම 

කම්කරුවන්දගන් බැරි නම් කුඩා දජ්.සී.බී යන්ත්රයේ දගනල්ලා අපි අ දගන හරි ෙැය ගාණේ දුන්දනොත් දම් කාණු ටික 

දගොඩ ොන්න දම් ො  ආ ේෂා දවයි. තමුන්නාන්දසේ දකොච්ච  මුෙලේ දගනත් දම්ක හැදුවත් දම් කාණු ටික හැදුදේ 

නැත්නම් කවොවත් දගොඩ යන්න බැහැ. මට ලැබුණු ෙළදවනි දීමනාව මම ෙැම්දම් කාණු ෙේධතිය හෙන්න. කාණු 

ෙේධතිය හෙන්න ඕන නැත්නම් අමාරුදේ වැදටනවා. කාණු හැදුවාම මිනිසුන්දගන් බැනුම් අහන්න දවනවා ො  හැදුදේ 

නැහැයි කියලා. ඒ හින්ො ො  හෙනවා. වැදඩ් ඉව යි. තමුන්නාන්දසේ මම හිතනවා ප්රාදයෝගික පුේගලදයේ වශදයන් දම් 

ගැන අවධා ණය දයොමු ක න්න. අදනේ කා ණය තමයි දම් කසල කළමනාක ණය. දම් කා ණාදේදී මම දිගින් 

දිගටම දම් ගැන කථා කළා. මම විශ්වාස ක නවා තමුන්නාන්දසේ දම් ගැන අවධා ණය දයොමු ක න්නට ඕන කියලා. අෙ 

දම් සභාදේ දියුණුවත් එේක දම් ඉඩම් කට්ටි කැඩීමත් එේක බ ෙතල තත්වයේ තිදයනවා. ෙවසක කුණු එකතු වුදණොත් 

ොන දගයේ තිබුදණොත් ඒ කුණු ටික අ න් දනොගිදයොත් එතන මිනිහා ඉෙලා ඉව යි. දම් කසල කළමනාක ණය 

දල්කම්තුමා යම් වැඩපිළිදවලේ ආ ම්භ ක ලා තිබුණා. තමුන්නාන්දසේ ඇවිත් ඒක දියුණු ක ලා තිදයනවා. මම එෙත් 

දම් කා ණාව කිේවා. දම් කසල කළමනාක ණදේ දයදී ඉන්න අදප් සනීො ේෂක කම්කරුවන් ඉතාමත් බ ෙතල 

ආකා දේ අමාරුවකින් තමයි දම් කටයුත්ත ක න්දන්. ද ෝග දබෝ වීදම් භාවිතාව වැඩියි. ඒ නිසා මම එෙත් ඉල්ලා 

සිටියා දම් යන මුෙල තකන්න එො. අපි යම්  ේෂණයේ ක න්න ඕන දම් පුේගලයන් දවනුදවන්. අදනේ අයට 

සාදප්ේෂව දම් මිනිස්සු ජ ාව අත ගාන්දන්. තමුන්නාන්දසේලා මන්ත්රිවරු වශදයන් ගිහින් බැලුවා නම් අතින් අල්ලනන් 

දනදමයි ෙකින්නත් නුසුදුසු වැසිකිලි වලට යන්න ඕන දේවල් එවනවා. බෑේ වල ොලා. දම් මිනිස්සු එහා ෙැත්දත් ඉෙන් 

කන්නත් ඕන. ඒ නිසා දම් ගැන ෙැඩි අවධානයේ දයොමු ක න්න ගරු සභාෙතිතුමනි. දම් කසල කළමනාක ණය නිසි 

දලස දනොකළදහොත් තමුන්නාන්දසේට මාසයේවත් සභාව ෙවත්වාදගන යන්න දවන්දන් නැහැ. දම් සෙහා දයොෙවලා 

ඉන්න දබොදහෝ දෙනා සමහ  දේලාවට එක එක මන්ත්රිවරු හ හා ආපු අය දවන්න ඇති. දකොදහොම ආවත් ඒ අයදේ 

සමාජ ආ ේෂණය ෙවුල් ආ ේෂණය දවනුදවන් යම් වැඩපිළිදවලේ සකස් ක න්න කියලා මම ඉල්ලනවා.  ඒවදේම 

දමතන කියවුණා කසල කළමනාක ණය කිරිමට ඉඩම් ෙව ා ගැනීම සම්බන්ධදයන්. තමුන්නාන්දසේත් මහින්ෙ  ාජෙේෂ 

මහත්තයාදේ ආණ්ඩුව කාලදේ දිදන්ෂ ගුණවර්ධන මැතිතුමා අමාතය ධු යක ඉන්න කාලදේ ගීතාංජන ගුණවර්ධන 

මැතිතුමා නිදයෝජය අමාතයව යාව ඉන්න කාලදේ බ ෙතල උත්සාහයන් ගත්තා දම්ක ක ගන්න. ඒ නිසා අපි ෙන්නවා 

දම්ක ක ගන්න ගියාම හරියට ෙැලි පිහිදයන් කිරි කනවා වදේ වැඩේ. 2008 වදේ මම හිතන්දන් වග කසල Protect 
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එක අ න් එනවා  වින්ද්ර ජයසිංහ මැතිතුමා ඉන්න කාලදේ. ඒක අෙ වර්තමානදේ පිවිතුරු දහළ උරුමදේ ඉන්න 

ගම්මන්පිල මහත්තයා තමයි දම්ක අ න් එන්දන්. දම්කට ක ගහන්න වුදණ් සභාෙතිතුමාට. දේන්දන් එතුමා හ හා. 

මම ඒ අවුරුදු කිහිෙය තුළ ළගින් වැඩ කළා. මදේ දෙෞේගලික මිත්රදයේ නිසා හා දවනත් කා ණා නිසා. මට කථා ක ලා 

කිේවා මන්ත්රිතුමා ඒ ෙැත්තට දම්ක දේන්දන්. දම් ප්රශ්නයේ තිදයනවා දකොදහොමෙ ඒක ක ගන්දන් කියලා. දම්ක 

වටිනා දෙයේ කියලා. මම ඇහුවා සභාෙතිතුමා දම්ක ස්ථි වම දකද නවාෙ. දමොකෙ දම්ක ොලා ගිදයොත් එදහම අපිව 

අමාරුදේ වැදටනවාදන්. ඔේ දම්ක ක ගන්න ඕන කිේවා. අපි හිතුවා දම්ක මිනිස්සුත් එේක කථා ක ලා ක ගන්න 

පුළුවන් කියලා. දිදන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාත් ඉන්නවාදන් එදහම කියලා. හැබැයි දම් සටදන්දී අපි ෙැේකා මිනිසුන්දේ 

දලොකු උේද ෝෂණයේ ආවා. දම් උේද ෝෂණය දමදහයවන්න මුල් දවච්ච දෙන්දනේ හිටියා. තමුන්නාන්දසේ හා අදප් 

මංජුල වී  ත්න මන්ත්රිතුමා. දම් දෙෙල තමයි දම් සටන ක ලියට දගනත් වැදඩ් දුන්දන්. ො ට ඇවිල්ලා වට කළා. අපිත් 

හිටියා ජනතාවදේ ෙැත්දත් ඉන්න සිදු වුණා. එක අම්මා දකදනේ ඇවිල්ලා ඇහුවා ෙැල්දෙොල ෙැත්දත් මම කිේවා දම් 

සභාෙතිතුමා තමයි ක න්දන් කියලා. මම කිේවා නැහැ සභාෙතිතුමා ෙන්දන්වත් නැහැ දම් තැනවත් කියලා. නැත්දත් 

දමොකෙ සභාෙතිතුමා ඇවිත් දෙන්නලා ගියා කිේවා ගම්මන්පිල ඇමතිතුමාත් එේක. මම සභාෙතිතුමාදගන් ඇහුවාම 

සභාෙතිතුමා කිේවා ඔේ මම ගියා යන්න සිදු වුණා කියලා. මම ෙැනදගන හිටිදයත් නැහැ. මම අෙහසුතාවයට ෙත් වුණා. 

මම හිතනවා ඊට ෙස්දසේ අපි දලොකු උේද ෝෂණයේ ලෑස්ති කළා එනවා කියන ආ ංචියට ගම්මන්පිල මහත්තයා. 

ගම්මන්පිල මහත්තයා ඇවිත් දබොදහොම සාමාොනව විඩිදයෝ ක දගන ගියා ඔේදකෝම. ඊට ඉස්දසල්ලා ගරු 

සභාෙතිතුමනි, දම්කට දකොරියාවට යන්න අවස්ථාවේ හම්බ වුණා. සභාෙතිතුමාට අමත ව මදහේෂ් අල්දම්ො මැතිතුමා, 

සුමිත් දසොයිසා මැතිතුමා ලයනල් කාරියවසම් මහත්තයාට යන්න අවස්ථාව හම්බ වුණා. ලයනල් කාරියවසම් මහත්තයාට 

ෙේෂදයන් යන්න දුන්දන් නැහැ. ෙේෂදයන් යන්න එො කිේවා. අ  තුන්දෙනාම ගියා. මට යන්න අවස්ථාවේ තිබුදණ් 

නැහැ. යන්න වුණා නම් මමත් අමාරුදේ වැදටනවා. අ න් ගිදේ ගම්මන්පිල අමාතයතුමාදේ අමාතයාංශය හ හා කථා 

ක ලා. ොඨලි චම්පික ඇමතිතුමා හ හා තමයි දම්ක ෙහළට අ න් ආදේ. ඊට ෙස්දසේ ගම්මන්පිල ඇමතිතුමා යනවා 

එතන්ට. විද ෝධතා අල්ලන් ඉන්නදකොට. බබා වදේ ඇවිල්ලා ඔේදකොම විඩිදයෝ ක ලා ඕදගොල්දලෝ විරුේධයි දන්ෙ 

දම් බබා වදේ ඇවිත් අපි ඔේදකොම අමාරුදේ ොලා එතුමා දම්කට විරුේධ වුණා අපි ක න්දන් නැහැයි කියලා. එයා 

අන්තිමට බබා වුණා ඔේදකොම ක ලා. දම්ක මම ෙැහැදිලිව කියනවා දම් වගකීම ගන්න ඕන එො එතුමා කියලා. එො ඒ 

ක පු අෙ ාදේ අපි ඒ ප්රතිඵලය භුේති වින්ො. අපි ඡන්ෙ 10 කින් ෙ දිනවා. මිනිස්සු හිතනවා අපි තමයි ෙේෂ වුදණ් 

කියලා. මම කියන්න හෙන්දන් තමුන්නාන්දසේට තිදයන අමාරුම බැරෑරුම්ම කටයුත්ත තමයි දම්ක ඉඩමේ දහොයා ගන්න 

එක. තමුන්නාන්දසේ දම් සෙහා ඉඩමේ දහොයා ගන්නවා නම් දමොන තත්වයන් යටදත් හරි මම තමුන්නාන්දසේ එේක 

ඉන්නවා. දමොකෙ මම දම් කසල කළමනාක ණය කිරිම සම්බන්ධදයන් මම ෙැඩි දලස ඉන්නවා. තමුන්නාන්දසේ 

දකොදහොම හරි දහොයා ගත්දතොත් ඒ ප්රදේශදේ ඉන්න මන්ත්රිව යා  දම්කට විරුේධ දවන්න පුළුවන්. හැබැයි දම් දේන 

උෙවියට දකොන්ෙේ තිදයන්න ඕන දම්ක ක්රියාත්මක ක න්න. නැතුව කවුරුත් කැමති දවන්දන් නැහැ තමන්දේ බල 

ප්රදේශයට කුණු දේනවාට. අපි කුණු ොනවා ඒ නිසා සභාෙතිතුමනි, තමුන්නාන්දසේදේ ඉදිරි අයවැයන් වලදී ඇති වන්නාවු 

ප්රබලම ප්රශ්නය දවන්දන් දම්ක. ඒ නිසා තමුන්නාන්දසේ යම් දේවල් ක න් යනවා. ඒවා ක න් ගියාට ඒවා 100 % ේ 

විෙයාත්මක කසල කළමනාක ණයේ දනදමයි. දම්වා හරි දල්සියි. අ වදේ ගම්මන්පිල වැනි මහත්වරු ඇවිල්ලා දම් 

බබාට අන්ෙලා අපිව. දම්ක ක න්න රැදවදටන්දන් නැතිව තමුන්නාන්දසේ දම්වා නිවැ දි ක න්න පුළුවන් කණ්ඩායමේ 

එේක ක දගන යන්න. අපි තමුන්නාන්දසේට සහදයෝගය ෙේවනවා. කිසිම ගැටළුවේ නැහැ ඒ ගැන. මම 

තමුන්නාන්දසේට සුභ ෙතනවා දම් අවස්ථාදේදී දම් ගමන යන්නට තමුන්නාන්දසේලාට කාටහරි කියන්න පුළුවන් ඕන නම් 

දම්ක ෙ ේෙලා නැහැ අපි එදහම අෙහසේ නැහැ. තමුන්නාන්දසේට ඡන්ෙය දහොද න් ගන්න ඕදනත් නැහැ අවිස්සාදේල්ල 

නග  සභාදේ වදේ. නැගිටලා දයෝජනා කළා තව දකදනේ නැගිට්ටා හූ කියලා යන්න පුළුවන්. තමුන්නාන්දසේ එදහම 
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නැහැ. ෙ ාජය වුණත් තමුන්නාන්දසේට ඒක ෙ ා ගන්න පුළුවන්. තමුන්නාන්දසේ දකොන්ෙේ තිදයන නායකදයේ කියලා 

විශ්වාස ක නවා. ෙ ාජය ෙැකලා ෙැනලා යන ජාතිදේ දනදමයි. ඒ නිසා දම් අයවැයට අපි සුභ ෙතනවා. දමය 

ක්රියාත්මක ක ලා අ න් යන ගමදන්දී තමුන්නාන්දසේ ගන්න සියළුම නිවැ දි තීන්දු එේක ඉන්න බව මතේ ක මින් 

ප්රදේශදේ දකනා වුණත් කියවුණා තමුන්නාන්දසේදේ බල ප්රදේශයට වැඩිපු   ොදගනයි කියලා. මම නම් ඒකට කැමතියි. 

එතුමාදේ ගමට යන්න තිදයන්දන් මදේ ගම හ හා. මදේ ො ත් හැදෙයි. ඒ නිසා මට ගැටළුවේ ඇති දවන එකේ 

නැහැ. ඒක අමුතු දෙයේ දනදමයි. ලාල් මහත්මා ඉන්න කාදල් ඒ ෙැත්තට වැඩ කළා. මදහේෂ් අල්දම්ො මන්ත්රිතුමා 

දමහාට වැඩ කළා. චන්ද්රසිරි මහත්තයාත් දමොනවා කිේවත් දෙොඩ්ඩේ හරි ක  ගත්තා ප්රදේශයට. අදනේ අයත් එදහම 

ක  ක  ගියා. මහින්ෙ  ාජෙේෂ මහත්තයා හම්බන්දතොට දියුණු කළා. ජනාධිෙතිතුමා දෙොදළොන්නරුදේ ෙස ලේෂ  හැට 

හය ොහේ දගනිහින් ෙැම්මා. දලොේකන්ට පුළුවන් නම් තමුන්නාන්දසේට බැරි දමොකෙ. තමුන්නාන්දසේ දේන්න. අපි 

සම්පුර්ණ සහදයෝගය ෙේවනවා. තමුන්නාන්දසේට සුභ ෙතනවා. නමුත් මම ඡන්ෙය විරුේධව දෙන බවත් මතේ ක මින් 

නිහඩ දවනවා. ස්තුතියි.  

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ඥාණ ප්රකාසම් ෆැන්සිස් මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, නවක මන්ත්රිව දයේ වශදයන් මදේ මුල්ම අයවැය විවාෙය සෙහා එකතු දවලා දම් ප්රකාශය 

ක න්දන්. දමදතේ සභාදේ අෙහස් ප්රකාශ කල මන්ත්රිවරුන් විදේචනය ක න්නවත් විරුේධත්වය ප්රකාශ ක න්නවත් 

දමය අවස්ථාවේ ක ගන්දන් නැහැ. ෙළමුදවන්ම මම දම් ගරු සභාවට අවධානය දයොමු ක නවා 9 මහජනයාදේ 

සුභසාධනය පිළිබෙව මාතෘකාව. තුන්වන දකොටස තවෙ දමදතේ කල් අවධානය දයොමු දනොවු වතු ආශ්රිත ජනතාවදේ 

සනීො ේෂක දසේවා ඉහළ නැංවීදම් අ මුණින් අවශයතා ඇති ස්ථාන හදුනාදගන වැසිකිලි 50 ේ ඉදිකිරිමට රු. ලේෂ 15 

ක මුෙලේ දවන් කිරිමට කටයුතු ක  ඇත. විදශේෂදයන් දම් ගරු සභාව නිදයෝජනය ක න වතු ජනතාව සමග සමීෙ 

සම්බන්ධතා ඇති මන්ත්රිවරු දෙදෙනාදේ ඉල්ලීම ඉටු කිරිම පිණිසෙ දමම දයෝජනාව සෙහන් කළ යුතුයි. අපි මන්ත්රිවරු 

දෙදෙනා පිළිබෙව මතේ කිරිම පිළිබෙවත් අෙදේ ස්තුතිය ඔබතුමාට පිරි නමනවා. මා ෙන්නා ත මින් අයවැයක වතු 

සම්බන්ධව වැසිකිලි 50 ේ ඉදිකිරිම සම්බන්ධදයන් වු මුල්ම අයවැය කියලා මම විශ්වාස ක නවා. මා ෙන්නා ත මින් 

එදහම දවන්න ඕන. දමදතේ කල් දමවැනි මුෙලේ දවන් ක ලා නැහැ. එදමන්ම දම් වැසිකිලි 50 ේ ඉදිකිරිම 

සම්බන්ධව අපි සතුටට ෙත් දවනවා. දමොකෙ වතුක ය ගත්තාම වැසිකිලි ෙහසුකම් නැහැ. වත්ර ආශ්රිත මන්ත්රිවරුන් දම් 

සභාදේ ඉන්නවා. එතුමන්ලාත් ෙන්නවා දම් තිදයන ප්රශ්න. නිවාස පිළිබෙ ප්රශ්න,  වැසිකිලි ෙහසුකම් කිසිදසේත් නැහැ. 

ඉස්ස  වතු සමාගම් වතුහිමියන් වැසිකිලි හෙලා දුන්නා දෙොදු වැසිකිලි වශදයන්. කාම  26 ේ තිදයනවා නම් වැසිකිලි 02 

යි. දෙෙැත්තට වැසිකිලි 02 යි. ෙවුල් 20 ේ විත  ඉන්නවා. ඒත් ෙහසුකම් නැහැ. නමුත් ඒ ෙවස් වල සාො දුන්දන් ජල 

මුද්රිත වැසිකිලි දනදමයි වල සහිත වැසිකිලි. ඒවානම් ෙැන් දකොදහත්ම නැහැ. ෙැන් සමහ  දුප්ෙත් ජනයා තමන්දේ 

වියෙමින් ඉතා දුේ මහන්සිදයන් වැසිකිලියේ හොදගන ඉන්නවා. සමහ  අයට වැසිකිලි ෙහසුකම් නැහැ. අදප් ප්රාදේශීය 

සභා බල සීමාව තුළ වතු කිහිෙයේ තිදයනවා. වැඩි වශදයන් තිදයන්දන් වතු. බිම් ප්රමාණදයන් ගත්තාම තිදයන්දන් 

වතු. දෙෞේගලික වතුත් තිදයනවා. ඒ අතරින් පුවේපිටිය දසල්වකන්ෙ දහවත් දනෝත් අම්බලම් වත්ත ගිහින් බලන්න 

පුළුවන්. ප්රසිේධ ආයතන දෙකකුත් තිදයනවා ඒ සිමාදේ. මත්ද්රවය ඇබ්බැහිවුවන් සෙහා පුනරුත්ොෙන කෙවු කුත්, 

ප්රතිකා  මධයස්ථාන දෙකකුත් තිදයනවා. ඒ අසලම තිදයනවා දෙෞේගලික වත්තේ. දසල්වකන්ෙ අම්බලම් වත්ත දහවත් 

දනෝත් අම්බලම් වත්ත. වතු හිමිදයේ කවුරුවත් නැහැ. දකොටස් වශදයන් දබොදගන ඒවාදේ කිසි දකදනේ 

වගකිවයුත්තන් නැහැ. ගිහින් බලන්න පුළුවන්. කාම  24 ක ලැයිමේ තිදයනවා. ඒ ලැයිදම් බිත්ති එක ෙැත්තක 

ඇලදවලා තිදයන්දන්. ඒත් මිනිස්සු ඒදේ ෙදිංචි දවලා ඉන්නවා. මුේකු ගහලා තිදයන්දන්. අෙටත් ගිහින් බලන්න 

පුළුවන්. එදමන්ම ඒ වහල දිහා ෙැේකාම බලා ගන්න පුළුවන් වැඩි වශදයන් තිදයන්දන් ගල් හා ටයර් ලී කැබලි. දමොකෙ 

ටක න් දි ලා දෙොලිතින් තහඩු එදහම ොලා තිදයන්දන්. වස  02 ක 03 කට කලින් සුළි සුළගේ හමා ගිය අවස්ථාවකදී 
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ටක න් ටික ගියා. ඒ අවස්ථාදේදි ප්රාදේශිය සභාව විසින් තහඩු ටිකේ ලබා දුන්නා. ඒ තහඩු ොදගන තමයි අෙටත් මිනිස්සු 

ටිකේ ඉන්දන්. සමහ  දගවල් තාමත් දතදමනවා. ඒක තව උොහ ණයේ. තවෙ අෙ බල සීමාව තුළ දෙෞේගලික වතුත් 

තිදයනවා.  ාජය වතු ආයතනත් තිදයනවා.  ාජය වතු ආයතන වලත් අෙ සමාගම් වතු පුස්සැලාව දේවා දවනත් වතු 

සමාගම් දේවා තවත් වතු සමාගම් අ ගත්තාට තාම දම් සනීො ේෂක කටයුතු වලට වැසිකිලි සාොදීම සෙහා තාම 

පියව ේ අ න් නැහැ. වැඩ ක ෙන් ෙඩිය දෙනවා කියන අෙහසින් තමයි තාම ක්රියාත්මක දවන්දන්. නමුත් ෙහුගිය සතිදේ 

මට ආ ාධනා ලැබුණා වතු අධිකාරිතුමන්ලා එේක වතු ෙරිස  පිළිබෙව සාකච්ඡා කිරිමට. ඒ සාකච්ඡාදේදී ෙම්ද ෝ 

සමාගමත් පුස්සැල්ලාව වැවිලි සමාගමත් අෙහස් ප්රකාශ කදළේ ඉදිරිදේදී ෙරිස ය පිළිබෙව වැෙගත් ස්ථානයේ ගන්නා 

බවට. ඒ කියන්දන් කැලි කසල බැහැ  කිරිම, එදමන්ම ගංගාවන් ඇළ දෙොළ ආ ේෂා කිරිම පිළිබෙව වැඩසටහන් 

ක නවා. ඇත්දතන්ම ක්රියාත්මක දවනවා නම් දහොෙයි. එහිදි මමත් අෙහස් ෙල කළා. ඉදිරිදේදී එදහම සාකච්ඡාවේ 

තිදයනවා නම් දම් සභාදේ ගරු මන්ත්රිවරුන් කිහිෙදෙදනකුටම ආ ාධනා ක න්න කියලාත් මම වතු අධිකාරිතුමාට 

කිේවා. එදහම ආ ාධනා කදළොත් ගරු මන්ත්රිවරුන්ට ඒ සෙහා සහභාගි වන දලස  මම කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. 

එදමන්ම තව විදශේෂ කා ණාවේ කියන්න තිදයනවා ගරු සභාෙතිතුමනි, වැසිකිලි 50 ේ ඇත්දතන්ම ප්රමාණවත් නැහැ. 

නමුත් වැසිකිලි 50 ේ සාො දීම පිළිබෙව අයවැය දල්ඛනදේ දවන් කිරිම පිළිබෙව මම ස්තුතිය පුෙ ක නවා. වැසිකිලි 100 

ේ වත් ඉදික  ලේෂ 30ේ වත් දවන් ක ලා  දෙනවා නම් වඩාත් සුදුසුයි කියලා දයෝජනා ක නවා. වතු වල තිදයන 

ප්රශ්න අදප් මන්ත්රිවරු ගිහින් බැලුවා නම් දෙදනයි ඉදිරිදේදී වතු පිළිබෙව සැලකිලිමත් දවන්න කියලා ඉල්ලා සිටිමින් 

මම නවක මන්ත්රිව දයේ වශදයන් වත්තක ඉන්නදකොට ගම් වල ඉන්නවා වදේ දනදමයි වතු මිනිස්සු කියන්දන් 

දගෙ ටම ඇවිත් බැනලා යනවා. ෙත් වුණා නම් වැදඩ් ක න්න කියලා. සුළු දේට ෙවා දහොයාදගන එනවා. මම ඒවාට 

සාවොනව පිළිතුරු සෙයනවා. මම වාෙ විවාෙ වලට යන්දන් නැහැ. මම දකොදහොමහරි ප්රශ්න විසෙගන්න මම ෙන්නවා. ඒ 

අයට පිළිතුරු සෙයනවා. විදශේෂදයන් මම කියන්න කැමතියි ෙළාත් ොලන ගරු අමාතය ෆයිසර් මුස්තාෆා මැතිතුමා හ හා 

ො වල් 06 ේ සංවර්ධනය ක න්න මට අවස්ථාන ලැබුණා. එයින් එක ො ේ දේ දගොල්ල දකොට්ඨාසයටත්, මදේ 

එලිස්ටන්වත්ත උඩ දකොටදසේ දකොට්ඨාසයටත්. තවෙ බස්නාහි  ෙළාත් ප්රධාන අමාතය ඉසු  දේවප්රිය මැතිතුමා හ හාත් 

ප්රතිොෙනයේ ලැබුණා. හින්දු දේවස්ථානයේ සංවර්ධනය කිරිම සෙහා. මම ඒ අමාතයවරුන්ට මදේ ස්තුතිය දම් 

අවස්ථාදේදී පුෙ ක නවා. එදමන්ම තව දෙයේ මතේ කළ යුතුයි ගරු සභාෙතිතුමනි, සමහරු හිතයි ලකුණු ොගන්න 

ප්රකාශ ක නවා කියලා. එවැනි දෙයේ හිතන්න එො අෙහස් ප්රකාශ ක න්න මටත් අයිතියේ තිදයන නිසා. මම නිර්භයව 

කියන්දන්.  අදප් ප්රදේශදේ එලිස්ටන්වත්ත උඩ දකොටදසේ දේ දගොල්ල දකොට්ඨාසදේ වැලි කැටයේවත් ො ට ොපු 

දේශොලනඥදයේ හිටිදේ නැහැ. එවැනි දමොදහොතක 2010 වර්ෂදේදී අේක  100 ප්රදේශදේ ඉතා දුෂක්  මාර්ගයේ 

තිබුණා. ඒ මාර්ගයත් මම ෙදිංචි දවලා ඉන්න නිවාස සංකිර්ණදේත් දගවල් 24 ටත් යන මාර්ගයත් ඉතා දුෂක් යි. 

ෙයින්වත් යන්න බැහැ. ඒ අවස්ථාදේදී 2010 වර්ෂදේ 06 දවනි මාදසේ 10 දවනිො ගරු සභාෙතිතුමා ඔබතුමා. ඒ අේක  

100 මාර්ගයත් දකොන්ක්රිට් අතු ා මාර්ගය සංවර්ධනය ක ලා දුන්නා. මම ජීවත් දවලා ඉන්න ප්රදේශදේ ඉතා දුෂ්ක  

ො ේ ඒක සංවර්ධනය ක ලා දුන්නා. ඒක මම ප්රකාශ කදළේ දහේතුව දමදතේ කල් කිසිම දකදනේ 2010 වස  

දවනකම් දේශොලන මට්ටමින් වැලි කැටයේවත් අදප් වත්තට දකරුදණ් නැහැ. ඒ මුල්ම සංවර්ධනය මාර්ග දෙකේ 

සංවර්ධනය ක ලා දුන්දන් ඔබතුමා කියලා මම ඉතා ආඩම්බ දයන් සතුටින්  දම් අවස්ථාදේදී ප්රකාශ ක නවා. ඒ 

දවනුදවන් මදේ ස්තුතිය පුෙ ක මින් එදමන්ම ඉදිරියටත් වතු පිළිබෙව සැලකිල්ලට ගනිමින් දමවැනි ක්රියාකා කම්වලට 

සහාය ෙේවන දලසත් ඉල්ලා සිටිමින් තවෙ මදේ 10 දවනිො දයෝජනාවේ තිදයනවා. ඒ දයෝජනාවටත් ගරු මන්ත්රි 

මණ්ඩලදයන් ෙේෂ දේෙදයන් දතො ව සහදයෝගය ෙේවන දලස ඉල්ලිම ක මින් දමම අයවැය දයෝජනාවට ෙේෂයේ 

වශදයන් ශ්රිලංකා නිෙහස් ෙේෂදේ අපි සහදයෝගය ෙේවමින් දම් අවස්ථාව ලබා දිම පිළිබෙව ස්තුතිය පුෙ ක මින් මම 

නිහඩ දවනවා. ස්තුතියි. 
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ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගීතාමනී ස්වර්ණලතා මැතිතුමිය 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, මන්ත්රිතුමන්ලාදගන් හා මන්ත්රිතුමන්ලාදගන්ෙ දල්කම්තුමා ඇතුළු කාර්යමණ්ඩලදයන් අවස යි. 

ගම්ෙහ දිස්ත්රිේකදේ උතුරු අළුත් කුරු දකෝ ලදේ ෙහසය ෙත්තුදේ ඉෙලා දකොළඹ දිස්ත්රිේකදේ නැදගනහි  දහේවාගම් 

දකෝ ළදේ අවිස්සාදේල්ල ආසනදේ සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවට අයත් දිේදෙණිය දකොට්ඨාසයට දිේදෙණිය ග්රාමයට මම 

එන්දන් ෙැනට අවුරුදු 23 කට දෙ . ඒ ඇවිල්ලා මම දම් ෙළදවනි වතාවට තමයි දම් ප්රාදේශිය සභාව නිදයෝජනය 

ක න්දන්. දම් ෙළදවනි අයවැය ඉදිරිෙත් ක න අවස්ථාදේදී වචනයේ දහෝ කථා කිරිමට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන මම 

ඔබතුමාට ෙළමුදවන්ම ස්තුතිය පුෙ ක නවා. අංක 01 ටම මම පිළිතුරු දෙන්න බලාදෙොද ොත්තු දවනවා අදප් ගයාන් 

දුමින්ෙ මන්ත්රිතුමාට. ගරු සභාෙතිතුමනි ගයාන් දුමින්ෙ මන්ත්රිතුමා කිේවා කමිටු වලදී කවුරුවත් සහභාගි දවන්දන් නැහැයි 

කියලා. එතුමා කථා කදළේ කාර්මික දසේවා කමිටුව ගැන. නමුත් මම දම් අවස්ථාදේදී කියනවා ෙරිස  කමිටුදේදීත් 

දමන්න දම් දේම සිදු දවනවා ේදෂේත්ර ෙරිේෂණ වලට යන්න එන්න කිේවාම කිසිම දකදනේ සහභාගි දවන්දන් නැහැ. 

ඒ ගැන මම සභාෙතිතුමාට ෙැනුවත් කිරිමේ ක නවා. ඒවදේම අදප් ප්රාදේශීය සභාදේ දනොදි න කසල එකතු ක ලා 

අදප් සභාවට විශාල ආොයමේ අ දගන එනවා. ඒක දහොෙයි. ඒවදේම තමයි සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව මගින් දඩංගු 

මර්ෙනය ගැන විටින් විට ෙැනුවත් ක ලා දම් ෙරිේෂණ කටයුතු ක ලා අදප් සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවට අයිති 

දකොට්ඨාසය තුළ දඩංගු ද ෝගින් සංඛයාව සිඝ්ර දයන් අඩු වී දගන යනවා. ඒ ගැන මම දම් අවස්ථාදේදී ස්තුතිවන්ත 

දවනවා. ඒවදේම සභාෙතිතුමනි මම ආෙ ණිය මෑණියන් දකදනේ හැටියට ෙරුවන් දෙන්දනේදේ අම්මා දකදනේ 

හැටියට දම් ගැන කථා ක නවා. මාතෘ සායන පිළිබෙව විදශේෂ අවධානයේ ඔබතුමා දයොමු ක ලා තිදයනවා දම් අයවැය 

දල්ඛනදයන්. ඒ ගැන මම දබොදහොම ස්තුතිවන්ත දවනවා. දම් අම්මලාට කිරි වීදුරුවේ දෙන්න  නිවාස හා ප්රජා 

සංවර්ධන කමිටුව විසින් තී ණය ක ලා ඔබතුමාදේ අනුමැතිය ඇතිව කිරි වීදුරුවේ දෙන්න සුොනම් ක ලා තිදයනවා. 

මම දයෝජනා ක න්න හිතාදගන ආදේ කිරි වීදුරුදවන් එහාට අපි යන්න ඕන කියලා. නමුත් ඔබතුමාදේ දම් අයවැය 

කථාදේ තිදයනවා අපි ඊටත් එහා ගිහින් අම්මලාට දසේවාවේ ඉටු ක නවා කියලා තිදයනවා. ඒ ගැන මම දම් 

අවස්ථාදේදී දබොදහොම ස්තුතිවන්ත දවනවා. මම කියනවා මදේ දකොට්ඨාසටත් 2019 අවුරුේදේදී මාතෘ සායනයේ ලබා 

දෙන්න කියලා දම් අවස්ථාදේදී දම් කාරුණික ඉල්ලිම මම ක නවා. ඒවදේම මම ෙන්නවා සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ 

දෙ  ොසල් ෙේධතිය අදනේ දෙ  ොසල් වලට වඩා ඉහළ මට්ටමක තිදයනවා. ඒක මම දහොෙටම ෙන්නවා. දමොකෙ මම 

ගියා එො දලෝක ළමා දිනය ෙවදසේ දනලුවත්තුඩුව ක්රිඩාපිටිදේ තිබුණු උත්සවයට. සමනල ෙැටවු වදේ බලන්න හරිම 

ලස්සනයි. ඒ ළමයින්දේ ඊරිෂයාවේ දක්රෝධයේ ෙේෂයේ ොටේ කිසිම දෙයේ නැහැ. හරිම ලස්සනයි. හරිම ලස්සනට ඒ 

ළමයින්දේ නැටුම් ගැයුම් වැයුම් තිබුණා. හිත දබොදහොම නිවුණා ඒ අවස්ථාදේදී. ඒක තමයි ගරු සභාෙතිතුමනි දවන්න 

ඕන අදප් ප්රාදේශීය සභාවේ තුළින්. ඒවදේම සභාෙතිතුමනි මට පුංචි ආ ාංචියේ තිදයනවා දම් ගැන පුේගලිකවම 

දහොයලා බලන්න දම් ප්රදේශදේ ඉන්නවා ආබාධිත ෙරුවන්. ඒ කියන්දන් විදශේෂ අවශයතා සහිත ෙරුවන්. දම් ෙරුවන්දේ 

දෙමේපිදයෝ දම් ෙරුදවෝ අ දගන ගියාම දම් දෙ  ොසල් වලට ගන්න බැහැයි කියලා කියනවාලු. මම ෙන්දන් නැහැ 

ඇත්ත තත්වය. මම ඔබතුමාට කියනවා ඒ ගැන දෙොඩ්ඩේ දහොයලා බලන්න කියලා. එදහම නැතුව ඒ දවනුදවන් කුමේ 

දහෝ කටයුත්තේ ඉදිරිදේදී ක නු ඇතැයි මම දම් අවස්ථාදේදී බලාදෙොද ොත්තු දවනවා. ගරු සභාෙතිතුමනි අදනේ 

කා ණාව තමයි යම්කිසි වයාො යකට කර්මාන්තයකට දවළෙ බලෙත්රයේ ලබා දෙනවා නම්  මහා ජනතාවට පීඩාවේ 

දගදනන කර්මාන්ත වලදී දම් දවළෙ බලෙත්ර නිකුත් ක නදකොට වඩාත්ම සැලකිලිමත් දවන්න කියලා මම දම් 

අවස්ථාදේදී ඉල්ලනවා. දමොකෙ ඒවදේ දේවල් වලට මට දම් දවනදකොට මුහුණොන්න සිදු දවලා තිදයන නිසා. මම 

දගොඩේම ෙකිනවා දම්වදේ මහජන පීඩාකාරි දේවල් ෙටන් ගත්තාට ෙස්දසේ තමයි මහා ජනතාව ෙන්දන්. ඒ බලෙත්ර 

ඔේදකොම හො ගන්නවා කිසිම දකදනේ ෙන්දන් නැහැ. ඊට ෙස්දසේ ජනතාව දම්වාට විද ෝධතා දුන්නාම  ාජය 

නිලධාරින් කියනවා මහජන විද ෝධතා ගණන් ගන්න බැහැයි කියලා. ඒක ඇත්තට මම ෙන්න ත මින් මට නම් පිළි ගන්න 
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බැහැ.   ාජය නිලධාරින් ඒවදේ දේවල් කියනවා නම් මහජනයා නිදයෝජනය ක න අපි දමොනවාෙ ගමට ගිහින් 

කියන්දන්. ඒ ගැන ඔබතුමා විදශේෂ අවධානයේ දයොමු ක න්න. සමහ  කර්මාන්ත තිදයනවා අදප් මුළු ෙරිස  

ෙේධතියම විනාශ දවන ඒවා. ඔබතුමා ෙන්නවා ඔබතුමා කියලා තිදයනවා දම් ෙරිස  ෙේධතියම ආ ේෂා ක නවා 

කියලා. ලස්සනට තියාගන්න. දම් ෙරිස ය විනාශදවනදකොට අදප් ගංගා ඇළදෙොළ කදුදහල් දම්වා දසේ ම විනාශ දවලා 

යනවා. අඩුගාදණ් දම් ො වල් ෙේධතියම සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවට අයිති මුළු ො වල් ෙේධතියම විනාශ දවලා ඉව යි 

ගරු සභාෙතිතුමනි.  ඒ නිසා මම කියනවා දම් ො වල් හැම අවුරුේදේම එකම ො  හෙන්න බැහැ.  දම් ො වල් හෙපුවාම 

ඔබතුමා ඒකට මැදිහත් දවලා අොල නිලධාරින් සමග සාකච්ඡා ක ලා දම් ො වල් වලට යන්න පුළුවන් යම්කිසි බ  

ප්රමාණයේ සටහන් ක ලා ප්රාදේශීය සභාදවන්  පුවරුවේ ොන්න කියලා මම දම් අවස්ථාදේදී දයෝජනාවේ ක නවා. මම 

හැමදේලාදේම දම් හැදමෝටම කියනවා ෙේෂ ොට දේෙයේ තකන්දන් නැතුව අදප් දම් ෙරිස ය ආ ේෂා ක ගන්න අපි 

සියළුදෙනාම එකතු දවමු. අදප් දම් සීතාවක පු ව දේ තිදයන ලස්සන දම් මුළු ලංකාවටම දෙන්නන්න අවස්ථාවේ 

ඇවිල්ලාත් තිදයනවා ඒ නිසා අපි හැමදෙනාම එකතු දවලා දම් ෙරිස  ෙේධතිය රැකගන්න අපි උෙේ දවමු. ඒවදේම තව 

දෙයේ ඔබතුමාට මතේ ක න්න කැමතියි මම දමතන්ට ආවාට ෙස්දසේ තමයි මම ෙැනදගන හිටිදේ හිටපු ප්රාදේශීය සභා 

සභාෙති  චන්ද්රසිරි ගමදේ මැතිතුමා ඉන්න කාලදේ තමයි දවළෙ සංකිර්ණය දගොඩ නගලා තිදයන්දන් කියලා. අෙටත් 

දමතන ප්රධාන ටවුන් එකේ. දම් ටවුන් එකට එන මිනිසුන්ට බස් එකේ එනකම් ඉන්න ස්ථානයේ නැහැ. මම හිතනවා 

බස් නැවතුම්ෙලේ හෙලා දෙයි කියලා. මිනිස්සුන්ට අෙ වැස්සට අේවට අ  කදඩ් අයිනට තමයි යන්දන්. එතන ඉන්න 

දසනග දසේ ටම ඉන්න බැහැ. ඔබතුමා ඒ නග දේ තිදයන වැසිකිලි ෙේධතිය හෙන්න දයෝජනා ක ලා තිදයනවා. 

ඒවදේම මගී ආව ණයකුත් හෙන්න ඔබතුමා සුොනම් ක යි කියලා බලාදෙොද ොත්තු දවමින් දම් අයවැයට සහදයෝගය 

ලබා දෙන බවත් ප්රකාශ ක මින් මම නිහඩ දවනවා. ස්තුතියි.  

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි එස්. චන්ද්රකුමාර් මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, ගරු මන්ත්රිවරුනි, සියළුම නිලධාරින්දගන් අවස යි. අෙ සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ නවක 

මන්ත්රිව දයේ වශදයන් දම් අයවැයට කථා ක න්න අවස්ථාව ලබා ගැනිමට ප්රථමදයන් එේසත් ජාතික ෙේෂ නායක 

ගරු  නිල් වික්රමසිංහ මැතිතුමාත් අවිස්සාදේල්ල ආසනදේ ප්රධාන සංවිධායක දලනාඩ් කරුණා ත්න මැතිතුමාත් 

ඒවදේම මදේ ෙේෂදේ නායක මදනෝ ගදන්ෂන් මැතිතුමාදේ මග දෙන්වීදමන් තමයි මට දම් ප්රාදේශීය සභාවට මන්ත්රි 

ධු යේ ලබා දගන එන්න පුළුවන්කම ලැබුදණ්. ඒ නිසා ඒ සියළුදෙනාට මදේ හෙපිරි ස්තුතිය ප්රථමදයන් පුෙ ක  

සිටිනවා.  ගරු සභාෙතිතුමනි, දම් අයවැය සම්බන්ධව දිර්  කථා මට ක න්න දත්ද න්දන් නැහැ. මන්ෙ දම් මදේ 

ෙළදවනි අයවැය. මම හිතනවා අනාගතදේ අපි දමතන දනොහිටියත් දෙමළ භාෂාදවනුත් දම් සම්බන්ධදයන් අවශය 

ක න ලිපි දල්ඛන ඔබතුමා ලබාදෙයි කියලා. දමොකෙ අපිට සිංහල කථා ක න්න පුළුවන් නිසා සිංහල කියවන්න පුළුවන් 

වුණාට අනාගතදේ අපිට තව දෙමළ අදප්ේෂකදයේ දමතන්නට ආදවොත් ඒ අෙහසුතාවය සිදු දනොදේවා කියලා 

ප්රාර්ථනා ක නවා. දහේතුව ගරු සභාෙතිතුමනි, දමොකෙ ෙැනුත් මට ඔබතුමාදගන් ඉල්ලිම් ක න්න පුළුවන්  ඒ 

සම්බන්ධදයන්. නමුත් මම කැමති නැහැ. අනවශය වියෙමේ දම් සභාවට දයොෙවන්න. මට පුළුවන් දෙයේ තිදයේදි ඇයි 

අනවශය වියෙමේ ෙ න්දන් කියන මතදයන් තමයි ඉල්ලිමේ දනොකදළේ. ඔබතුමාදගන් විදශේෂ ඉල්ලිමේ ක නවා දෙමළ 

කථා කළ හැකි දෙමළ ෙන්න නිලධාරිනියේ දම් ආයතනයට බෙවාගන්න. ඒක සෑදහන වටිනවා දම් සභාදේ ඉදිරි 

අනාගතයට. දගොඩේ තැන් වල අඩුොඩුකම් තිදයනවා. භාෂාව ප්රශ්නය මත. ඒවදේම ගරු සභාෙතිතුමනි, දම් අයවැය 

පිළිබෙව ටිකේ කථා ක න්න ඕන. මම හිතනවා දම් සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව කියන්දන් දකොළඹ දිස්ත්රිේකදේ තිදයන 

ආසන වලින් උතුම්ම ආසනයේ තමයි දම් අවිස්සාදේල්ල ආසනය. දගොඩේ දේශීය සම්ෙත් තිදයන ආසනයේ. දම් 

ආසනදේ තිදයන සම්ෙත් අපි උෙදයෝගි ක දගන දේශිය සංචා ක කර්මාන්තය උෙදයෝගි ක දගන නිවාඩු දිනවල 

ඉලුේඕවිට හි තුම්දමෝෙ  ප්රදේශය ගත්තාම විදේශිය සංචා කයින් විශාල පිරිසේ ෙැමිදණනවා. අපිට පුළුවන් උේභිෙ 
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උෙයානය ආසන්නවම ළමා උෙයානයේ නිර්මාණය කදළොත් කුඩා ෙරුවන් සතුටු දවනවා වදේම සභාවටත් යම්කිසි 

දියුණුවේ ලබා ගන්න පුළුවන් ක්රමදේෙයේ එනවා. අදප් ෆැන්සිස් මන්ත්රිතුමා මතේ කළා දම් වතු ආශ්රිතව වැසිකිලි 50 ේ 

ඔබතුමා විසින් නිර්මාණය ක න්න දයෝජනා ක ලා තිදයනවා. ඒ සෙහා අදප් සතුට හා වතු වල ජනතාව දවනුදවන් 

මදේ හෙපිරි ස්තුතිය ඔබතුමාට පුෙ ක නවා. ඒවදේම ගරු සභාෙතිතුමනි, විදශේෂදයන්ම මතේ ක න්න ඕන 

අවිස්සාදේල්ල ආසනදේ වතු වල ජනතාව දකොදහොමෙ ප්රාදේශීය සභාවට සම්බන්ධ ක ගන්දන් කියලා යම්කිසි 

වැඩපිලිදවලේ දමොකෙ ඔබතුමා ෙන්නවා දම් ෙම්ද ෝ ආයතනය ෙැන් අදප් වතු සියල්ල භා  අ දගන තිදයනවා. ඒ 

ආයතන ෙැනට අපිට දප්නවා යම්කිසි වැඩපිලිදවලේ එේක යනවා. ෙරිස ය පිළිබෙව. ගහදකොළ ගැන. සතා සිවුොවා 

පිළිබෙව. දහොෙ අධයයනයේ ක නවා.  අපිත් ඔවුන්ට සහදයෝගය දෙනවා. අදප් ෆැන්සිස් මන්ත්රිතුමා ප්රකාශ කල අයුරින්. 

ඒ නිසා අපි හිතනවා අනාගතදේදී දම් ෙම්ද ෝ ආයතනය විසින් කුණු කසල කළමනාක ණය තුළ වීදුරු, ප්ලාස්ටිේ හා 

ෙත්ත  දි න දේවල් පිළිබෙව දවන් ක න්න දෙොලිතින් භාජන අපිට ලබලා දෙනවා. ඒ ලබාදෙන විට ඒවා දම් ප්රාදේශීය 

සභාදේ  ථ තුළින් අ දගන යන්න එදහම නැත්නම් එතනින් ඉවත් ක  ගැනිදම් අවශයතාවය ඇති දවනවා ඉදිරිදේදී. 

මම හිතනවා සභාෙතිතුමනි, ඔබතුමාදේ අවධානය දයොමු දේවි. මම කියන්දන් නැහැ දම් නග  සීමාදේ සිට කිදලෝමීටර් 

14 ේ 15 ේ ඈත තිදයන වත්තකට යා යුතුයි කියලා ඒවා ඉඩ ප්රමාණයත් එේක ඒ කුණු අපිට වල ොන්න පුළුවන්. නමුත් 

අපි සාමාදනයයන් ගත්තාම තුම්දමෝෙ  මංසන්ධිදේ සිට ඉලුේඕවිට මල් වත්ත ෙේවා අෙ කුණු ඔේදකොම ොන්දන් ඇළට. 

ඔබතුමා ළගදීත් ගියා ශ්රමොනයකට. මට දෙන්නන්න පුළුවන් ඕන දේලාවක. ඔබතුමාදගන් ඉල්ලිමකුත් කළා. දම් කුණු 

 ථය ඉලුේඕවිට ෙේවා ලබා දෙන්න කියලා. තාම ඒක ඉෂ්ට වුදණ් නැහැ. ඒ පිළිබෙව ඔබතුමාදේ අවධානය දයොමු 

දේවා. ලබුගම වත්ත ගත්තාමත් ඒ අයදේ කුණු ොන්දනත් ඇළට.  ෙඤ්ඤාගුල වත්ත ගත්තාමත් එදහමයි. වග වත්ත 

දකොටසේ තමයි ඇළට ොන්දන්. ඒ නිසා ඒ පිළිබෙව ඔබතුමාදේ අවධානය දයොමු දවන්න ඕන. අදෙත් යම්කිසි 

අඩුොඩුකම් ඇති. මන්ෙ මට මතකයි ඔබතුමාදේ කලින් අපි ලිප් දල්ඛනයේ ලැබුණා දයෝජනා තිබුදණොත් පු වලා 

එවන්න කියලා අයවැයට කලින්. අදප් දනොෙැනුවත්කම නිසා අදෙන් ඒක මග හැරුණා දවන්නට පුළුවන් ඉදිරි 

අනාගතදේ එවන් වැරැේෙේ සිදු දනොවන්නට වග බලා ගන්නවා. ගරු සභාෙතිතුමනි, ඔබතුමා දගනියන වැඩපිළිදවල 

පිළිබෙව අපි එය සාර්ථකව ෙකිනවා. ඒවදේම හැම අවස්ථාවකම වතු වල උත්සවයේ සංවිධානය සෙහා යම්කිසි දම් 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ තිදයන සම්ෙත් හැමදේලාවකම අපිට ලබලා දෙනවා. ඒවදේම නිලධාරි මණ්ඩලය හැම 

දේදල්ම සැදී ෙැහැදි ඒ සම්බන්ධව අපිට ක්රියා ක නවා. ඒ නිසා ඔබතුමාටත් නිලිධාරින්ට අපි අදප් හෘෙයාංගම ස්තුතිය පුෙ 

ක නවා. නමුත් දම් අයවැයට ඡන්ෙය දීදම්දී දෙොඩි ප්රශ්නයේ තිදයනවා. ඒක ෙැහැදිලිව මම කියන්න ඕන. මන්ෙ අෙ දම් 

 දට් ෙවතින දේශොලන අස්ථාව ය නිසා  අපිට යම් තී ණයේ ගන්න සිදු දවලා තිදයනවා. මන්ෙ විදශේෂදයන්ම මම 

ප්රකාශ ක න්න ඕන අදප් ෆැන්සිස් මන්ත්රිතුමා කිේවා  දසල්වකන්ෙ වත්ත ගැන. ඒ පිළිබෙව විදශේෂ අවධානය මම 

කියන්න ඕන අදප් මදනෝ ගදන්ෂන් මැතිතුමාදේ ප්රතිොෙන ගම් දෙ ළිය වැඩසටහන යටදත් ලේෂ 220 ේ 

අවිස්සාදේල්ල ආසනදේ වතු සෙහා මම දේනාවා. ඒක දම් කියන්දන් දබොරුවේ නම් ප්රාදේශීය දල්කම් කාර්යාලයට 

ගිහින් බලන්න පුළුවන්. ගම් දෙ ළිය වැඩසටහන යටදත් වගවත්තට ලේෂ 35 ේ, ෙඤ්ඤාගුල වත්තට ලේෂ 12 ේ,  

ලබුගම වත්තට ලේෂ 25 ේ, දේ දගොල්ල වත්තට ලේෂ 10 ේ, අේක  100  ලේෂ 15 ේ, සිරිනිවස වත්තට ලේෂ 15 

ේ වැනි සියළුම වතු වලට ගම් දෙ ළිය වැඩසටහන යටදත් මදේ ඉල්ලිමට ගරු මදනෝ ගදන්ෂන් ඇමතිතුමා දෙදකෝටි 

විසි ලේෂයේ ලබා දීලා තිබුණා. ඒ දයෝජනාව ප්රාදේශීය දල්කම් කාර්යාලදේ තිදයනවා. නමුත් දේශොලන අස්ථාව ය 

නිසා දලෝක ඉතිහාසදේ කැතම කැත නායකයා තමයි ධමත්රිොල සිරිදසේන. ඇයි මම එදහම කියන්න දහේතුව දම්  දට් 

ජනාධිෙතිව දයේ. අපි විදශේෂදයන් මතේ ක න්න ඕන. දම්  දට් ජනාධිෙතිව දයේ දම්වදේ තී ණ ගන්න දහොෙ 

නැහැ. එතුමාට  නිල් වික්රමසිංහ එේක ප්රශ්නයේ තිබුණා නම් විසෙන්න ක්රමයේ තිබුණා. අපිට සැකයේ තිදයනවා ගරු 

සභාෙතිතුමනි. අෙ ඔබතුමා පුටුදේ ඉන්නවා. දහට තව දකදනේ වාඩි ක වන්න පුළුවන් දම් විදිහට ගිදයොත්. ඒක වැ දියි 
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ගරු සභාෙතිතුමනි. මම දම් ෙේෂයකට කදඩ් යනවා දනදමයි. දම්ක හරිම කැත වැඩේ. දමොකෙ තමන්ට  නිල් 

වික්රමසිංහ එේක දම් ආණ්ඩුව ක න්න බැරි නම් තමන්ව ෙත් ක පු නායකදයෝ ෙේෂ නායකදයෝ සියළුදෙනා කැෙවලා 

ජනමාධය කැෙවලා ගදම් භාෂාදවන් කියනවා නම් මට මූත් එේක ක න්න බැහැ. එදහම කියන්න තිබුණා. මට මිනිහා 

එේක ක න්න බැහැ. මම සති 02 ක කාලයේ දෙනවා. යම් තීන්දුවේ ගත්දත් නැත්නම් මම තී ණයේ ගන්නවා අන්න ඒ 

තමයි නායකයා. එදහම කදළේ නැහැ. රෑ දෙදගොඩහරිදේ අගමැතිව දයේ ෙත් ක ලා දම්  ට සම්පුර්ණදයන් විනාශ 

ක ලා තිදයනවා. ඒ හ හා තමයි ගම් දෙ ළිය වැඩසටහන නත  දවලා තිදයන්දන් ගරු සභාෙතිතුමනි. ඒක 

විදශේෂදයන් මතේ ක න්න ඕන. ඒක දහොෙ වැඩේ දනදමයි. අෙ අපි උොහ ණයේ විදිහට ගත්තාම මම දම්  නිල් 

වික්රමසිංහට කදඩ් යනවා දනදමයි. මහින්ෙට කදඩ් යනවාත් දනදමයි. අපි දේශොලනයට ආදේ ඉතාම සේභාවදයන්. 

ඒක විදශේෂදයන් මතේ ක න්න ඕන. දම් දේශොලනය ක න්දන් දහො කම් ක න්නවත් වංචාවේ ක න්නවත් කිසිම 

උවමනාවේ නැහැ. මදේ  ේෂාව දම්සන් වැඩ. මම දකොන්ත්රාත් ක ලා ජීවත් දවන්දන්. ඒ නිසා ගරු සභාෙතිතුමනි අපිට 

දේශොලනය ක ලා දහො කම් ක න්න කිසි උවමනාවේ නැහැ. අෙ කඩ පිලකට ගියාම දේශොලකදයෝ ඔේදකොම 

දහොරු කියලා බනිනවා.  ඊදේ දෙද යිොත් බනිනවා. මම ොඩුදේ අහදගන හිටියා සභාෙතිතුමනි. මට උත්ත  දෙන්න 

නැහැ. හැබැයි මම ජීවිදත්ට දහො කම් ක ලා නැහැ. දේශොලකදයෝ දහොරු කියලා බනිනදකොට අපිට අෙ උත්ත යේ 

දෙන්න බැරි දවලා තිදයනවා. අපි ලැේඡ දවනවා.  ට යන තත්වය දකොතනෙ කියලා. අදප් ෙරුදවෝ බනිනවා. අදප් ෙවුල 

බනිනවා. ඒ ත ම් අන්ත අසිේකිතයි කිේදවොත් නිවැ දියි කියලා මම හිතනවා. ගරු සභාෙතිතුමනි ඔබතුමාට ක න්න 

දෙයේ නැති වුණත් දම්  දට් නායකදයෝ බුේධිමතුන් තී ණ ගන්න ඕන. ෙේෂ නායකදයෝ තමන්දේ බලදලෝභිකමට 

වඩා දම්  ට ගැන හිතන්න ඕන කියලා විදශේෂදයන් මතේ ක නවා. මම දම්  නිල් වික්රමසිංහ මහත්තයාට කදඩ් ගියාවත් 

මහින්ෙ  ාජෙේෂ මහත්තයාට කදඩ් ගියාවත් දනදමයි. අපි එක දෙයේ ෙැහැදිලිව කියන්න ඕන. දම්  දට් වයවස්ථාවේ 

තිදයනවා නම් සභා වයවස්ථාවේ තිදයනවා. සභා වයවස්ථාවට අනුව අපි වැඩ ක නවා. ඔබතුමා නායකදයේ හැටියට 

දහට ඔබතුමාදේ පුටුදේ තව දකදනේ දහට වාඩි වුදණොත් ඔබතුමා ඒක පිළි ගන්නවාෙ කියලා මම ඒක ඔබතුමාදගන් 

අහනවා. අපි ෙැේකා ෙහුගිය කාලවකවානුව තුළ අදප් ොර්ලිදම්න්තුව තුළ හරිම කැතයි. මිරිස් කුඩු ගහනවා. අපි නම් දම් 

සභාදේ මනුෂයදයෝ වදේ හැසිද නවා. මිරිස් කුඩු ගහනවා. පුටු උස්සදගන යනවා. පිහි අ න් යනවා. වැ දියි. කවුරු 

කළත්. බාධා ක න්න එො. මම කිේදේ දේශොලනදේ වැ දි ක නවා නම් කවුරු කළත් වැ දියි කියලා. මම එතන 

ඉන්නවා. ඒක මදනෝ ගදන්ෂන් ක නවාෙ  නිල් වික්රමසිංහ ක නවාෙ කියන එක දනදමයි. වැ දි කළා නම් ඒක වැ දියි. 

ඒවදේ නින්දිත වැඩ ක න්න දහොෙ නැහැ. මිරිස් කුඩු අ න් ගිහින් සැලසුම් ක ලා ගහන්දන්. දමතන දේන්ති ගිහින් 

දබෝතලයකින් ගහනවා නම් ඒක ස්වභාවිකයි. මිරිස්කුඩු දගනත් ගැහුවා කියන එක කල්ෙනා ක න්න ඕන. හරිම කැතයි. 

ගරු සභාෙතිතුමනි, අපිට කණගාටුවේ තිදයනවා දම් ප්රාදේශිය සභාදේ මන්ත්රිවරු හැටියට දම්වදේ ොලනයේ එේක 

අපි ඉන්න එක ගැනත්. දම් දේශොලනයට ආවා කියන්දන් අබින් කෑවා වදේ තමයි. දම් සියළුදෙනා දේශොලනයට 

ආවා නම් දම්දකන් මිදෙන්නට බැහැ. සොකල් දේශොලනදේ රැදෙනවා මැද නකන් දකොච්ච  බැන්නත් දකොච්ච  

ගැහුවත්. ඒක තමයි දම් දේශොලන විජ්ඡාව මම හිතන විදිහට. ගරු සභාෙතිතුමනි, මම ඉල්ලිමේ ක නවා ඔබතුමා 

යහෙත් විදිහට තී ණය ගන්නවා වදේම වතුක ය ගැන විදශේෂ අවධානය දයොමු ක න්න. මම දයෝජනා කිහිෙයේම 

ඉදිරිෙත් ක ලා තිදයනවා.  කුණු කළමනාක ණය පිළිබෙව. ඒවදේම ඔබතුමා වැසිකිලි 50 ේ ලබා දීමට සියළු කටයුතු 

සුොනම් ක ලා තිදයනවා. ඒකට පුර්ණ සහදයෝගය මදගන් ඒ සෙහා තිදයනවා. ඡන්ෙය පිළිබෙව ෙේෂයේ හැටියට 

ගන්නා වු තී ණදේ අපිට දම් දවලාදේ ඉන්න සිදු දවනවා. නමුත් ඔබතුමාට ශුභාසිංසනය එේ ක මින් මම නිහඩ 

දවනවා.  ස්තුතියි. 
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ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි නන්ෙ කුමා සිංහ මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, ඔබතුමාදේ ෙස් වන අයවැය ඉදිරිෙත් කිරිම පිළිබෙව මදේ ශුභාසිංසනය ඉදිරිෙත් කිරිමට තමයි මම 

අවස්ථාවේ ක ගන්දන්. ගරු සභාෙතිතුමනි, මාව දමතන්ට ෙත්කදළේ කළුඅේගල  දකොට්ඨාසදේ ආෙ ණිය ජනතාවට 

දම් අවස්ථාදේදී ස්තුතිවන්ත දවනවා. ඒවදේම මම දම් අයවැය දල්ඛනදේදී  ඔබතුමාට ගරු මන්ත්රිවරුන් 

කිහිෙදෙදනේම දචෝෙනා නැගුවා. ඔබතුමා අඩුම ගාදණ් ො ක කාණුවේවත් කෙන්න ක්රමයේ සකස් ක ලා නැහැයි 

කියලා. ගරු සභාෙතිතුමනි, මම කියනවා ඔබතුමා 2015 වර්ෂදේ දජ්.සී.බී යන්ත්ර දගනාවා දම් ප්රාදේශීය සභාවට. 

දමෝටර් දග්රේඩර් යන්ත්ර  දගනාවා. ඒවා උෙදයෝගි ක දගන අපි මංජුල වී  ත්න මැතිතුමාට කියනවා මහජන 

නිදයෝජිතයින් වශදයන් ඒවා උෙදයෝගි ක දගන දකොන්ෙ දකලින් තියාදගන ගමට ගිහිල්ලා  ඒ සභාදේ තිදයන සම්ෙත් 

උෙදයෝගි ක දගන ඒ වාහන වලින් අවශය දේවල් ක ගන්න කියලා මම ඉල්ලිමේ ක නවා. අදප් චන්ෙන සුරියආ ච්චි 

මන්ත්රිතුමා කිේවා ගදම් ලයිට් එකේ ොගන්න විදිහේ නැහැයි කියලා. ගරු මන්ත්රිතුමාට කියනවා තමන්දේ ෙර්ස් එදකන් 

හරි සල්ලි කීයේහරි වියෙම් ක ලා ලයිට් වලට අවශය බඩු ටිේ දේන්න. දගනත් අදප් ප්රාදේශීය සභාදේ ඉන්නවා විදුලි 

අංශදේ නිලධාරි මහත්වරු. ඒ අය එේක ගිහින් ඒ වැඩ ටික ක න්න. ගදම් නිදයෝජිතයා ක න්දන් එදහමයි. ගමට වැඩ 

ක න්න ආපු මන්ත්රිවරු වශදයන් ක න්න ඕන අදප් සාේකුදේ සල්ලි වලින් හරි ඒ ටික ක න්න ඕන. ඒකයි ගදම් 

නිදයෝජිත මහත්වරුන්දේ තිදයන වටිනාකම.  

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චන්ෙන සුරියආ ච්චි මැතිතුමා 

 

එදහමනම් බදු අවශය නැහැදන් ගරු සභාෙතිතුමා 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි නන්ෙ කුමා සිංහ මැතිතුමා 

 

ඒවදේම අදප් ඉන්ද්රානි ඩයස් මන්ත්රිතුමිය කිේවා ආනන්ෙගම ප්රදේශදේ මුරුතගම ප්රදේශදේ සාලාව ඒ ප්රදේශ වල කුණු 

ප්රශ්න තිදයනවා කිේවා. අදප් ගරු සභාෙතිතුමා ප්රාදේශීය දල්කම් කාර්යාලදේ සම්බන්ධික ණ රැස්වීදම්දී කිේවා අවුරුදු 

03 ේ තිස්දසේ කිේවා අදප් කුණු දගනියන්න දගනිහින් ොන්න තැනේ නැහැ. දම් කුණු ඔේදකොම හංවැල්ලට 

දගනාදවොත් වැඩි දවනවා. දමොකෙ හංවැල්ලට කුණු ටික දගනත් ොලා ක න්න දෙයේ නැහැ. සම්බන්ධික ණ රැස්විදම්දී 

හැදමෝටම කිේවා කුණු ොන්න තැනේ නැහැයි කියලා ස්ථානයේ ඉල්ලුවා. ඔය සංවිධායකවරු සියළුදෙනාම එො 

සේෙනැතුව හිටියා. අෙ දබොරුවට අදප් මන්ත්රිවරු දමතන කෑගහනවා. දම් කැලි කසල ප්රශ්නය තිදයනවා කියලා.  ඒ නිසා 

තමයි එො සම්බන්ධික ණ රැස්වීදම්දී ගරු සභාෙතිතුමා කිේදේ. එො අදප් සභාෙතිතුමාට කථා ක න්න අවස්ථාවේ ලබලා 

දුන්දන් නැහැ. මම වගකීමකින් කියනවා. අදප් සම්බන්ධික ණ රැස්වීදම්දී එො මම හිටියා. ගරු සභාෙතිතුමා ඔබතුමාදේ 

දෙ  ොසල් වයාෙෘතිය ගැන කථා කළා. ළමයින්ට දනොමිදල් උගන්වන්න තී ණය ක ලා තිදයනවා. ඒක ඉතාම වැෙගත් 

ක්රියාවේ. අදප් දකොට්ඨාසදයත් ගරු සභාෙතිතුමනි, දෙ  ොසලේ නැහැ අදප් අක විට ප්රදේශදේ සීතාවක ප්රාදේශීය 

සභාවට සම්බන්ධව. දෙ  ොසලේ ඇති ක ගන්න අපි අෙහස් ක දගන තිදයනවා. ඒ සෙහා සහදයෝගය දෙන දලසත් 

ඔබතුමාදගන් මා දගෞ වදයන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒවදේම ඔබතුමා අදප් කළුඅේගල ප්රදේශදේ මා මහජන 

නිදයෝජිතදයේ වශදයන් ෙත් කල ජනතාවට විශාල වශදයන් දසේවය ක න්න මට අවස්ථාව ලබලා දුන්නා. ඒ 

සම්බන්ධදයන් ස්තුතිවන්ත දවමින් මදේ කථාව අවසන් ක නවා. ස්තුතියි. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සාගරිකා කුමාරි රූෙසිංහ මැතිතුමිය. 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, මන්ත්රි මණ්ඩලදේ සියළුදෙනාදගන්ම අවස යි. මම නම් වැඩි දේලාවේ කථා ක න්දන් නැහැ. 

නවක මන්ත්රිවරියේ විදිහට මදගත් දම් මංගල අයවැය. දම් අයවැය දල්ඛනය මට ලැබුණාම මමත් මට පුළුවන් විදිහට 

අධයයනයක දයදුණා. මම මදේ පියාදගන් උෙදෙස් ගන්දන්. දම් දවලාදේ පියා හදිසි ශලය කර්මයකට ලේ වුණු නිසා 
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මමම තමයි අධයයන කටයුතු කදළේ. බලාදගන යේදි දමහි තිදයන දහොෙ දේවලුත් ඒවදේම අඩුොඩුත් ෙැේකා. නමුත් අෙ 

අපි දමතනට ඇවිල්ලා දමොන දමොන ක නම් ගැහුවත් දමොනවා කිේවත් දම්දේ බල්ටිය ගහන්දන් ඔබතුමාදන්. ඒ නිසා 

දකොදහොමටවත් දවනසේ දවන්දන් නැහැදන්. දම්ක ඔබතුමා තමයි ක න්දන්. ඔබතුමාත් මාත් අපි හැදමෝම දමතන්ට 

අදේ ජනතාවදේ ඡන්ෙදයන්. මිනිසුන්ට වැඩේ ක න්න බලාදගන ආදේ. ඒ නිසා මම ඔබතුමාදගන් ඉල්ලා සිටිනවා අපි 

දමොන දේ ක න්න කලිනුත් ජනතාවදේ ෙැත්දතන් බලලා කටයුතු සිදු ක නවා නම් දහොෙයි කියලා. ඒවදේම ප්රභානි 

මන්ත්රිතුමිය මතේ කළා මාතෘ සායන නඩත්තුව ගැන. ඇත්තටම මම ෙැන් ඒ අවස්ථාදේ ඉන්න නිසා මම ඒ ගැන ෙන්න 

නිසා දම් කියන්දන්. ඔබතුමා කිරි ෙැකට් එකේ ලබා දෙනවා. ඒක දගොඩේ වටිනවා. එතන සායනයට ගිහින් බලන්න 

ඕන දමොනවාෙ එතන තිදයන අඩුොඩු කියලා. එහි හරි ආකා යට නඩත්තු කටයුතු සිදු දවන්දන් නැහැ. දතදමනවා. 

වැසිකිලි සුේධ ක ගන්න විදිහේ නැහැ. දමදහන් කිරි ෙැකට් එකේ දෙනවාදන්. ඒ කිරි ෙැකට් එක ෙවා පුච්චන්න හරි 

දමොනවා හරි ක න්න ඕන ඒ ඉන්න ෙවුල් දසෞඛය නිලධාරිතුමියන්ලාම තමයි. ඒ ටික දකොදහට හරි ගිහිල්ලා ොන්න 

එදහම ක්රමදේෙයකුත් නැහැ. අදප් සායනදේ එදහම ප්රශ්න තිබිලා මම ඔබතුමා එේක සාකච්ඡා ක ලා ඔබතුමා ඒක 

විසෙලා දුන්නා. ඒ පිළිබෙවත් මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත දවනවා. කිරි ෙැකට් එක දෙන එක දහොෙයි. එදහනුත් අපිට කිරි 

වීදුරුවේ දෙනවා. එදහම නැතුව හරි කමේ නැහැ අ  ක න්න ඕන ඉතුරු කටයුතු ටික ඒ නඩත්තුව ෙරුදවෝ ලැදබන්න 

ඉන්න අයදන් එන්දන්. ඒ අය දහොෙට ඉන්න ඕන. ඒ ගැන තමයි අපි ඇත්තටම අවධානය දයොමු ක න්න ඕන. ඒවදේම 

මාස 08 ක කාලය තුළදී මදේ වයාෙෘති ක දගන යන්න ප්රාදේශීය සභාදවනුත් ඒවදේම තමයි බස්නාහි  ෙළාදත් 

කෘෂිකර්ම අමාතයතුමා ගාමිණි තිලකසිරි මැතිතුමාත් ඒවදේම ප්රධාන අමාතය ඉසු  දේවප්රිය මැතිතුමාත් ෙළාත් සභා 

ෙළාත් ොලන ක්රිඩා අමාතය ෆයිසර් මුස්තාෆා මැතිතුමාත් දගොඩේ උෙේ උෙකා  කළා. ඒ දවනුදවන් මම එතුමන්ලාට 

ස්තුතිය පුෙ ක නවා. ඒවදේම ඔබතුමාදේ දම් අයවැයට මදේ ෙේෂභාවයත් දම් අවස්ථාදේදී ප්රකාශ ක මින් නිහඩ 

දවනවා. ස්තුතියි.  

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි අදශෝක වැලිකල මැතිතුමා. 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, ඔබතුමාදේ 2019 අයවැය දල්ඛනදේ මම වැඩිය කථා ක න්න බලාදෙොද ොත්තු දවන්දන් නැහැ 

ඉතාම සුළුදවන් කථා ක න්දන්. අංක 04 යටදත් තිදයනවා දිනවමු ජීවිතය වෘත්තිය පුහුණු වැඩසටහන කියලා. ඉතාම 

දහොෙ දයෝජනාවේ.  ඒ සෙහා ඔබතුමා රුපියල් මිලියනේ දවන් ක ලා තිදයනවා. දම් වෘත්තිය පුහුණු කටයුතු වලදී අදප් 

ගම් වල ක න්න අමාරු නම් ඒ කටයුතු දවනත් ආයතනත් එේක සම්බන්ධික ණය ක මින් ෙරුවන් ඒ තුළට දයොමු 

ක ලා අපිට පුළුවන් නම් ඒ ෙරුවන්ට අවශය මුෙල් ප්රතිොෙන දහෝ දවන යම් සහදයෝගයේ අපිට දවන ආයතනයකින් 

ක න ොඨමාලාවකට දයොමු කිරිමේ වදේ දෙයේ දම් තුළින් ක නවා නම් වටිනාකමේ ලැදබයි කියලා මම 

දෙෞේගලිකව විශ්වාස ක නවා. දමොකෙ අදප් ගම් තුළ දලොකු වැඩසටහන් ක න්න ප්රාදයෝගික හැකියාවේ නැති දවන්න 

පුළුවන්. ෙරිගණක ොඨමාලාවේ එදහම නැත්නම් කාන්තාවන් සෙහා වන මනාලියන් හැඩගැන්වීම ඒවදේ යම් කිසි 

දේවල් ක න්න පුළුවන් වුණත් දලොකු පුහුණුවේ දෙන හැකියාවේ දෙන්න අපිට ශේතියේ නැහැ තාම අපිට කියලා මම 

විශ්වාස ක න්දන්. දවනත් ආයතන තිදයනවා ඒවදේ පුහුණු කිරිම් කටයුතු ක න ආයතන වලට ෙරුවන්ව දයොමු 

ක න්න පුළුවන්. අපිට දෙෞේගලිකවත් ඒවදේ සම්බන්ධකම් තිදයන නිසා මම ඔබතුමාදගන් දගෞ වදයන් ඉල්ලා 

සිටින්දන් අදප් අහිංසක ෙරුවන් දකොටසේ හරි දතෝ ාදගන ඒ ආයතනත් එේක සම්බන්ධික ණයේ ක ලා ෙරුවන් 

දයොමු ක ලා අපිටත් පුළුවන් ඔවුන්ට මුලය සහනයේ දහෝ යම්කිසි උෙේවේ ක න්න පුළුවන් නම් තමුන්නාන්දසේදේ දම් 

දයෝජනාව මම ඉතාමත්ම වටිනා දයෝජනාවේ හැටියට ෙකිනවා. ඒවදේම සුන්ෙ  සීතාවක කසල කළමනාක ණ 

වැඩසටහන යටදත් ඔබතුමා ක න කටයුත්තත් මා ඉතා අගය ක නවා. අපි ග්රාමිය ෙරිස යක දකොට්ඨාසයේ හැටියට මම 

දගෞ වදයන් ඔබතුමාදගන් ඉල්ලා සිටින්දන් අදප් දකොට්ඨාස වලටත් අවම වශදයන් මාස 02 කට සැ යේවත් කසල 

එකතු කිරිදම් ක්රමදේෙයේ අපිට සකස් ක ලා දෙන්න. හැමොම අපිට අවශය දවන්දන් නැහැ. නග බෙ වදේ දනදමයි. 
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අපිට යම්කිසි කසල කළමනාක ණය පිළිබෙ ෙහසුකම් අදප් ඉඩකඩම්වල තිදයන නිසා යම්කිසි මට්ටමකට දකද නවා. 

නමුත් ප්ලාස්ටිේ වදේ දේවල් පිච්චිම තුළින් ගම් වලත් ප්රශ්න ඇති දවලා තිදයනවා. ඒ නිසා අවම වශදයන් මාස 02 කට 

වත් සැ යේවත් දම් කටයුත්ත කිරිම සෙහා අවශය කටයුතු සලසා දෙන දමන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒවදේම ඔබතුමා අපිට 

දුන්න අයවැය දල්ඛනදේ එක ස්ථානයක තිදයනවා 305 වැය ශිර්ෂය යටදත් ඉඩම් අත්ෙත් ක  ගැනිදම් මැනුම් කටයුතු 

සෙහා ඔබතුමා ලේෂ 20 ක මුෙලේ දයොෙලා තිදයනවා. මම ෙන්දන් නැහැ ඒක දකොයි විදිහට අත්ෙත් ක  ගැනීදම් 

කටයුත්තේෙ කියලා. මම ෙකිනවා නමුත් උඩුමුල්ල ප්රදේශදේ තිදයනවා කාණු ෙේධතියේ. ඒ කාණු ෙේධතිය 

හැමදේදල්ම දෙෞේගලික ඉඩම් තුළින් ගමන් ක න්දන්. ඒ නිසා අවහි  වන අවස්ථා අපි ෙැකලා තිදයනවා. ඔබතුමාදේ 

සහදයෝගදයන් ඔබතුමා අපිට අවස  දීලා තිදයනවා දෙෞේගලිකව ඒ ෙහසුකම් ක ගන්න කියලා. ඒවදේ කාණු ෙේධතිය 

අවහි  දවන ස්ථාන පුළුවන් නම් අත්ෙත් ක දගන අපිට ඒවාදේ කටයුතු භා දගන ක න්න  මම හිතන්දන්  ඒදකන් 

දලොකු දසේවයේ සිදු දවයි කියන විශ්වාසයේ මා තුළ තිදයනවා. අවසාන වශදයන් ඔබතුමා දෙවන වා දේ ෙළදවනි 

මංගල අයවැය ඒ නිසා ඔබතුමාට මම සුභ ෙතනවා දම් අයවැය තුළින් ඔබතුමා බලාදෙොද ොත්තු වන කටයුතු 

සර්වප්රකා දයන් සාර්ථක ක  ගැනීම සෙහා වන ොයකත්වය අපි සම්පුර්ණදයන් ලබා දෙනවා කියන බවත් ප්රකාශ 

ක නවා. මීට දෙ  විෙේෂදේ මන්ත්රිවරු  කිේවා යම් යම් කටයුතු දකරිලා නැහැයි කියලා. මම හිතන්දන් 100 % ේ 

කිසිම අවස්ථාවක අපිට සම්පුර්ණ ක න්න අවස්ථාවේ ලැදබන්දන් නැහැ. නමුත් අපි විභාගයකදී වුණත් 75 % ේ 

ගත්දතොත්  A + එකේ ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම හිතනවා ෙහුගිය අවුරුේෙ තුළ ඔබතුමාත්  A + එකේ අ න් ඇති කියලා. 

75% කට වඩා වැඩි වැඩ ක ලා ඇති කියන විශ්වාසයත් මා තුළ තිදයනවා. ඔබතුමාදේ දමම අයවැයට සම්පුර්ණ 

සහදයෝගය ලබා දෙමින් ඒවදේම මිනුම් කටයුතු වලදී සහදයෝගයත් මදගන් ඉල්ලා සිටියදහොත් මට පුළුවන් සහදයෝගය 

මම ඔබතුමා දවනුදවන් දම් සභාව දවනුදවන් ලබා දෙන බවත් ප්රකාශ ක මින් නිහඩ දවනවා. ස්තුතියි. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි උපුල් මදනෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමා 

 

ගරු සභාෙතිතුමනි, හයවන මන්ත්රි මණ්ඩලදේ ඉදිරිෙත් ක න මංගල අයවැදේදී නවක මන්ත්රිව දයේ හැටියට දම් 

සභාවට අෙහස් ෙැේවීමට අවස්ථාව ලැබීම සම්බන්ධව මම ස්තුතිවන්ත දවනවා. විදශේෂදයන්ම සෙහන් ක න්න ඕන අපි 

ෙන්නවා නූෙන් ෙරුවාදේ සිට සුසාන භූමිය ෙේවා යම් මනුෂයදයේ රැදගන යනවා නම් ඒ කාල ෙ ාසය තුළ විවිධ 

දසේවාවන් හා ෙහසුකම් සෙයන ආයතනයේ දලස තමයි ෙළාත් ොලන ආයතනය අපි ෙකින්දන්. එදහම නැතුව දමය 

හුදෙේම මුලය ආයතනයේ දනොවන බව අපි සියළුදෙනා ෙන්නා කරුණේ. දමය ෙෙනම් ක දගන 2019 වර්ෂයට 

ඔබතුමා විසින් ඉදිරිෙත් ක න ලෙ දමම අයවැය දල්ඛනයට අෙදේ ෙේෂය හැටියටත් දෙෞේගලිකව මාදේත් සහදයෝගය 

ලබා දෙනවා කියන එක විදශේෂදයන්ම සෙහන් ක න්න ඕන. ඒවදේම තමයි ගරු සභාෙතිතුමනි ඔබතුමා විසින් අෙ 

උෙෑසන අයවැය ප්රකාශනය ඉදිරිෙත් ක නු ලැබුවා. ඒ අයවැය ප්රකාශය තුළ තිදයන්නා වු කා ණා කිහිෙයේ මම ඉස්මතු 

ක දගන කථා ක න්නයි දම් අවස්ථාව දයොො ගන්දන්. ඒ තුළ විදශේෂදයන්ම ඔබතුමා අංක 01 ට සෙහන් ක ලා 

තිදයනවා ගරු සභාෙතිතුමනි, සුන්ෙ  සීතාවක කසල කළමනාක ණ වැඩසටහන කියන එක සම්බන්ධදයන්. ඒ සෙහා 

ඔබතුමා දයෝජනා කිහිෙයේ ක ලා තිදයනවා. අපි සියළුදෙනාම ෙන්නා කා ණයේ තමයි දකොස්ගම නග දේ ෙැනට 

ෙවත්වාදගන යනු ලබන කසල අංගනය. ගරු සභාෙතිතුමනි, ඇත්ත වශදයන්ම එතන ගඳයි. ඒ නිසාදවන් ගරු 

සභාෙතිතුමනි, අපි දම් පිළිබෙව විදශේෂ අවධානය දයොමු ක න්න ඕන. අපි ෙන්නවා ෙහුගිය කාලදේ දම් සෙහා 

අධික ණමය තීන්දුව ලබා ගත්තා වුණත් කිසියම් පීඩනයේ ඒ ප්රදේශදේ ජනතාවට දම් තුලින් ලැදබනවා කියන එක අපි 

සියළුදෙනා ෙන්නා කරුණේ. ගරු සභාෙතිතුමනි, අපිට විදශේෂදයන්ම ඉදිරි කාලය තුළදී දහෝ බස්නාහි  ෙළාදත් කසල 

කළමනාක ණ අධිකාරියත්  ඒවදේම මධයම ෙරිස  අධිකාරියත් දම් සෙහා සම්බන්ධ ක දගන කිසියම් වයාෙෘතියේ 

හ හා දේශිය වශදයන් වදේම විදේශීය වශදයන් වුණත් කමේ නැහැ. ණය මුෙලේ ලබාදගන අදප් ජනශ්රනය 



82 
 
ප්රදේශයකට දම් වයාෙෘතිය රැදගන ගිහිල්ලා අෙ බල ප්රදේශදේ තිදයන දි න කසල වදේම දනොදි න කසල වයාෙෘතිය 

ප්රමාණය වැඩි ක ලා දමය ඉතාමත්ම අභිදයෝගයකට ෙත් වුණු කා ණාවේ. දමොකෙ අදප් බල ප්රදේශයන් තුළ අදප් 

මන්ත්රිවරු දිගින් දිගටම කරුණු ෙැහැදිලි ක නු ලැබුවා. විදශේෂදයන්ම ජනාකිර්ණවීමත් සමගම  දම් දි න කසල ප්රශ්නය 

ඉතාමත්ම ෙැඩි ප්රශ්නයේ බවට ෙත් දවලා තිදයනවා. අෙ මහා  ාත්රිදේ වාහන වලින් ො  දෙෙසට කසල දගනත් ෙැමීදම් 

තත්වයකට ෙවා ෙත් දවලා තිදයන යුගයක තමයි අපි ඉන්දන්. ඒනිසා අපි සියළුදෙනාම දම් පිළිබෙව විදශේෂ අවධානයේ 

දයොමු ක ලා ගරු සභාෙතිතුමනි කිසියම් දහෝ ක්රමදේෙයේ තුළින් දමම ප්රශ්නයට විසදුමේ දසොයා ගන්නට දනොහැකි 

වුදණොත් ගරු සභාෙතිතුමනි දමය ඉතාමත්ම බ ෙතල තත්වයකට ෙත් දවනවා කියන එක සෙහන් ක න්න ඕන ගරු 

සභාෙතිතුමනි. මම නැවත ව ේ කියනවා අපි මන්ත්රිවරු සියළුදෙනාම හැටියට දම් සම්බන්ධදයන් විදශේෂ අවධානය 

දයොමු ක ලා දමයට ස්ථි සා  විසදුමේ ඉදිරි කාලදේදී දේශොලන අධිකාරිය සහ අොල ආයතනයන් සමග ලබා ගනිමු 

කියන දයෝජනාව මා දම් අවස්ථාදේදී ප්රථමදයන්ම සෙහන් ක නවා. ගරු සභාෙතිතුමනි, ඊළග කා ණාව ඉදිරිෙත් කළා 

පුර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධයස්ථාන දියුණු කිරිම සම්බන්ධව මම හිතන්දන් ඉතාමත්ම දහොෙ දයෝජනාවේ ඔබතුමා 

දගනත් තිදයනවා. විදශේෂදයන්ම දෙ  ොසල් ෙරුවන්දගන් අයක න ඒ රු.600 ක දීමනාව ලබා ගැනීදමන් ඉවත් 

ක න්න. ඇත්ත වශදයන්ම දමය ඉතාම දහොෙ දයෝජනාවේ. මම ප්රාදේශීය සභාවට මන්ත්රිව දයේ හැටියට ෙත් වුණු 

අවස්ථාදේදී මට ආපු ෙළදවනිම දචෝෙනාව තමයි තමුන්නාන්දසේලා ඇයි දම්වා දිහා බලාදගන ඉන්දන් නැත්දත් මීට 

ප්රථම දම් සභාදේ එදහම මුෙලේ අය කදළේ නැහැ. ෙැන් රු.600 ේ එක ෙැත්තකින් අය ක නවා. තව රු.200, 300 එකතු 

ක  ගන්නවා එක ෙරුදවේදගන් ඒ දගොඩනැගිල්ල මාසිකව කළමනාක ණ කටයුතු සෙහා දයොො ගන්නවා. ඒ නිසා අදප් 

ෙරුවන් අධයාෙනය ලබන දම් දෙ  ොසදල් ඒ දෙමේපියන්ට දමය ෙ ාගන්නට දනොහැකි දවලා තිදයනවා. ඒ නිසා ඒ 

මුෙල ඉවත් ක ලා දෙන්න කියලා ලිඛිතවත් මම හිතන්දන් ඔබතුමාට ෙහුගිය කාලදේදී ලබලා දීලා තිදයනවා. ඒ නිසා 

ඔබතුමා මාස 08 ක 10 ක දකටි කාලයේ තුළ දමවැනි තීන්දුවේ ලබා ගැනීම පිළිබෙව ගරු සභාෙතිතුමනි, ඔබතුමාට 

අෙදේ දගෞ වය විදශේෂදයන්ම දම් අවස්ථාදේදී පුෙ ක නවා. ඒවදේම ඔබතුමා අයවැය ප්රකාශදේ සෙහන් ක ලා 

තිබුණා විදශේෂදයන්ම හංවැල්ල නග යට වැසිකිලි ෙේධතියේ ඉදිකිරිම සෙහා රු. ලේෂ 40 ක මුෙලේ ලබා දෙන්න 

කටයුතු ක නවා කියන ගැන දයෝජනාවේ තිබුණා. එහිදි ගරු සභාෙතිතුමනි, මම දම් අවස්ථාදේදී  ඔබතුමාදගන් ඉල්ලා 

සිටිනවා කළුඅේගල නග දේත් දමවැනි වැසිකිලි ෙේධතියේ සැකසීමට කටයුතු ක න්දන් නම් එය ඉතා අගය දකොට 

සලකනවා. ඔබතුමාදේ අයවැය ප්රකාශය සම්බන්ධදයන් මට එෙමණයි විදශේෂදයන් කථා ක න්න තිදයන්දන්. 

සමස්තයේ වශදයන් ඉතාම දහොෙ අයවැයේ හැටියටයි අපි දමය ෙකින්දන්. ගරු සභාෙතිතුමනි මම මතේ ක න්න ඕන 

2019 වර්ෂදේ අදප්ේෂිත ආොයම වර්ධනය කිරිම සෙහා මා විසින් දයෝජනා කිහිෙයේ ක නවා. ගරු සභාෙතිතුමනි, අපි 

ෙන්නවා 2018 වර්ෂදේ ෙමණේ දනොව ෙහුගිය වර්ෂ වල ප්රාේධන වියෙම් තුළින් අදප් ප්රදේශයන් වල ප්රජා ශාලාවල් 

දගොඩනැගිලි දබොදහොමයේ හෙලා තිදයනවා කියන බව ඔබතුමාත් අපිත් ෙන්නා කරුණේ. දම්වා මාසයකට වැඩි 

කාලයේ වසා ෙමා තිදයන තත්වයක තමයි තිදයන්දන්. එදහත් අපි ෙන්නවා ඒ දගොඩනැගිලි තුළින් අපිට යම්කිසි  

මුෙලේ උත්ොෙනය ක  ගැනීමට හැකියාව තිදයනවා. ඒ නිසා ඒ සෙහා ක්රමදේෙයේ නැති එකයි මා ෙකින්දන්. ගරු 

සභාෙතිතුමනි, මම ඉල්ලිමේ ක නවා දම් දගොඩනැගිලි ඒ ප්රදේශයන් වල තිදයන උෙකා ක ෙන්ති දවන්න පුළුවන් 

කායවර්ධන ෙන්ති දවන්න පුළුවන්. වෘත්තිය පුහුණු මධයස්ථාන බවට ෙත් ක දගන දවන්න පුළුවන් යම්කිසි මුෙලේ 

උෙයා ගන්නට පුළුවන් නම් එය ඉතාමත්ම ප්රාදයෝගික දවයි කියලා. ප්රාේධන වියෙම් කාලයකදී  ේෂය වීදම් හැකියාව 

තිදයන නිසා ඒ සෙහා යම්කිසි මුෙලේ දම් තුළින් උෙයා ගැනීමට හැකියාව ලැදබනවා. මම හිතන්දන් ඉතාමත්ම 

කාදලෝචිතයි කියලා මා විශ්වාස ක නවා. අදප් මැතිව ණ බල ප්රදේශය එදහම නැත්නම් සීතාවක ප්රාදේශීය සභා බල 

ප්රදේශය ගත්තාම ගලදගෙ  හන්දිදේ සිට පුවේපිටිය ෙේවා ප්රධාන මාර්ගය දෙෙස ඉතාමත්ම අවිධිමත් දලස ඉදික න ලෙ 

දවළෙසැල් දෙෙස ෙකින්න තිදයනවා. දම්වා සමහ  ඒවා ඉටිද දි වලින් අහු ලා තිදයනවා. සමහ  ඒවා දෙොල් අතු 
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වලින් අහු ලා තිදයනවා. සමහ  ඒවා ටක න් වලින් අහු ලා තිදයනවා. ඒ සියල්ලම අවිධිමත් දලස තමයි ෙරිස යට 

කිසියම් විදිහට අයහෙත් තත්වයේ දගන දෙන විදිහට ඒවදේම අලංක ණය දනොවු දමම කඩ ස්වයං රැකියාවන් හැටියට 

මිනිසුන් ෙවත්වාදගන යනවා. මම ෙන්නවා ෙහුගිය කාලදේදී දම් අය එකතු දවලා කිසියම් වු සංවිධානයේ සකසාදගන 

තිදයනවා. එයට අොල වයවස්ථාමය කටයුතු ක දගන යන බවත් මා ෙන්නා කරුණේ. ඒ නිසාදවන් ගරු සභාෙතිතුමනි, 

මම දම් දමොදහොදත්දී විදශේෂදයන්ම දයෝජනාවේ හැටියට දේනවා දමම කඩ අපි හදුනා ගැනීමේ ක ලා ඒ සෙහා මාර්ග 

සංවර්ධන අධිකාරියත් සමග කිසියම් ක්රමදේෙයේ හෙලා අදප් ප්රාදේශීය සභාව හැටියට අපි දහොෙ මට්ටදම් දවළෙ කුටියේ 

සකසලා ඒ සකසන දවළෙ කුටියට මාසිකව කුලියේ ලබා ගැනීදම් ක්රමදේෙයේ සහ ඒ සෙහා වු නිර්නායකයන් ඉදිරිෙත් 

ක ලා අපිට ඒ තාවකාලිකව සිටින දවළදුන් සෙහා අපිට ස්ථි සා  කුලි ෙෙනම මත කුටියේ ලබලා දීලා යම්කිසි මුෙලේ 

අදප් සභාවට ලබා ගන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්දන් එය ආොයම් උත්ොෙනය කිරිදම් වයාෙෘතියේ හැටියට අපිට 

ක්රියාත්මක ක න්නට පුළුවන් කියන විශ්වාසය ගරු සභාෙතිතුමනි, මට තිදයනවා. ඒ නිසා ඒ පිළිබෙවත් ඔබතුමාදේ 

අවධානය දයොමු ක න හැටියට මා විදශේෂදයන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒවදේම තමයි ගරු සභාෙතිතුමනි, අපි වරිෙනම් බදු 

ගැන කථා ක නවා. එදහත් සමහ  අවස්ථා වල අපි ෙන්නවා අදප් ප්රදේශදේ වරිෙනම් බදු එකතු කිරිදම්දි සමහ  

ආච්චිලාදේ සීයලාදේ නමින් තමයි දම්වා තිදයන්දන්. ෙැන් වර්තමානදේ ඒ අයදේ ෙරුදවෝ දවන්න පුළුවන් මුණුබු න් 

මිණිබිරියන් දවන්න පුළුවන් ඒ අයදේ නම් වලට දම්වා හ වා ගැනීමට දනොහැකි තත්වයන් ඉස්මතු දවලා තිදයනවා. ඒ 

තුළ දම් වරිෙනම් එකතු කිරිදම්දී අදප්  මන්ත්රිතුමා කිේවා 59 % ේ තමයි දම් දවනදකොට තිදයන්දන් කියලා. එදහත් 

අපි 100% ෙේවා අපිට ක න්න බැරි දවයි. ඒ ආසන්නයට අපිට දම්ක දේන්න පුළුවන් නම් ඒ ආච්චිලා සීයලාදේ නම් 

වලින් තිදයන වරිෙනම් අයිතිය කිසියම් වු ලිහිල් වැඩපිළිදවලේ මත වර්තමානදේ ක ගන්න පුළුවන් නම් ගරු 

සභාෙතිතුමනි, ඒ වරිෙනම් මුෙල් එකතු ක ගැනීදම් ප්රතිශතය තවත් වැඩි ක ගන්න පුළුවන් කියන බව දම් අවස්ථාදේදී 

මතේ ක නවා ගරු සභාෙතිතුමනි. දමන්න දම් කා ණා පිළිබෙව ඔබතුමන්ලාදේ අවධානය දයොමු ක නවා නම් මම 

හිතන්දන් අපිට ඊළග වර්ෂ වලදී අදප්ේෂිත ආොයම් ළගා ක  ගැනීදම් හැකියාව තිදයනවා යැයි කියන එක විශ්වාසය 

තිදයනවා. දම් අයවැය දල්ඛනය ගත්තාම දහොෙ අයවැයේ කියලා සෙහන් ක න්න පුළුවන්. දමොකෙ  ඒ සෙහා ඔබතුමාට 

අත්ෙැකිම් තිදයනවා අපිට අත්ෙැකිම් දනොමැති වුණත්. විදශේෂදයන් එේසත් ජාතික ෙේෂදේ මන්ත්රිතුමන්ලා නම් 

විදේචනාත්මකව තමයි කථා කදළේ. මීට වඩා දෙයේ දම් අයවැය තුළින් ක න්න පුළුවන් කියන එක සම්බන්ධව 

විදේචනාත්මකව කරුණු ඉදිරිෙත් කළා. නමුත් ඒ ක න්න පුළුවන් දමොනවාෙ කියන එක ගැන කිසි අවස්ථාවක හුවා 

ෙැේවුදේ නැහැ. ඒ සම්බන්ධව ඒ අයට අත්ෙැකීමේ අවදබෝධයේ නැතිකමෙ එදහම නැත්නම් ඒ අයට තිදයන 

දේශොලන කුහකත්වයෙ කියන එක සම්බන්ධව මට ප්රශ්නයේ තිදයනවා. දකදසේදවතත් ගරු සභාෙතිතුමනි, මම මීට 

වැඩිය කථා ක න්න බලාදෙොද ොත්තු දවන්දන් නැහැ. දමොකෙ කාලය ඉතාමත්ම දේගදයන් ගිහින් තිදයනවා. එකම දේ 

කථා ක න අය ඉන්නදකොට ඒක නී ස දවන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා ශ්රිලංකා දකොමියුනිස්ට් ෙේෂය නිදයෝජනය ක න 

මන්ත්රිව දයේ හැටියට මදගත් අදප් මන්ත්රි කණ්ඩායදම්ත් උෙරිම සහදයෝගය දම් අයවැය සෙහා ලබා දෙනවා කියන 

ෙණිවිඩය ලබා දෙමින් අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධව ස්තුතිවන්ත දවමින් මම නිහඩ දවනවා. ස්තුතියි.  

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි විමල් ප්රසන්න මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, උෙ සභාෙතිතුමා ඇතුළු මන්ත්රි මණ්ඩලදයන් අවස යි. දල්කම්තුමා ඇතුළු කාර්යමණ්ඩලදයන් 

අවස යි. ගරු සභාෙතිතුමනි, දෙොඩ්ඩේ ඉස්ස හාට ගිදයොත් ගරු සභාෙතිතුමා එේක තමයි එතුමා තමයි මට ෙේෂ 

සාමාජිකත්වය ලබලා දීලා දේශොලනයට දයොමු කදළේ මහජන එේසත් දෙ මුදණන් 2002 වර්ෂදේදී. එවකට මහජන 

එේසත් දෙ මුදණ් තරුණ අදප්ේෂකදයේ නැතුව හිටියා මම දේශොලනය ක න්න දනදමයි හිටිදේ. නමුත් අෙ ඒ 

තත්වයට ෙත් දවලා අෙ ඔබතුමා යටදත් මන්ත්රිව දයේ වශදයන් මදේ ගම් ප්රදේශය ඇස්වත්ත දකොට්ඨාසයට හා ඒ අවට 
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ප්රදේශ වලට විශාල සංවර්ධනයේ ක න්න හැකියාව ලැබුණා. ඔබතුමාදේ දම් අයවැය දකටුම්ෙත සම්බන්ධදයන් 

මන්ත්රිවරු දබොදහොමයේ අෙහස් ප්රකාශ කළා. ඒ සම්බන්ධදයන් මම කථා ක න්න බලාදෙොද ොත්තු දවන්දන් නැහැ. 

නමුත් ඔබතුමා හා සම්බන්ධ දවලා අපි ප්රාදේශිය සභාදේ 2006 වර්ෂදේදී අපි මන්ත්රිවරු වශදයන් සභාවට ආවා. 2002 

වර්ෂදේදී ෙ ාජයට ෙත් වු මන්ත්රිවරු වශදයන් අපි දේශොලනය අත හැරිදේ නැහැ. නමුත් 2006 දී නැවතත් ක ලියට 

ෙැමිණිලා ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රිව දයේ දලස ෙත් දවලා ඇවිල්ලා ඔබතුමා 2011 වර්ෂදේදී සභාෙති ධු යට ෙත් දවලා 

ඔබතුමා යටදත් අපි සභාදේ වැඩ කටයුතු ක දගන ආවා. අපි ප්රථමදයන් ෙත් වුදණ් අදප්  ාජෙේෂ සභාෙතිතුමා 

ඇත්තටම එතුමා ගැන කථා කදළොත් එතුමා එේක තමයි සභාදේ මුලින්ම අපි ආධුනික මන්ත්රිවරු වශදයන් කටයුතු 

කදළේ. එතුමා ඉතාමත් දජ්ෳ ෂ්ඨ මන්ත්රිව දයේ වශදයන් එතුමාත් එේක ඡන්ෙ කාලදේදී මනාෙ ක්රමදේදී දෙොඩි ගැටුමේ 

ඇති වුණා. නමුත් එතුමා කවොවත් එතුමාදේ පුත්රයා ෙැන් ගියා. එතුමා සභාෙති ධු යට ෙත් වුණාම කිසි විදටක ඒ ගැන 

විමසුදේ නැහැ. ඒක තමයි සභාෙතිව දයේදේ ගුණය. මම ශ්රිලංකා දෙොදුජන දෙ මුදණ් මන්ත්රිව දයේ වශදයන් 

දමතන ඉන්නවා ෙේෂ ගණනාවේ නිදයෝජනය ක මින් අදප් මන්ත්රිවරු. ඒ සියළුදෙනා දකද හිම ඔබතුමා ෙේවන 

සහදයෝගය අගය ක න්න ඕන. අපි ෙැකලා තිදයනවා අල්ලපු නග  සභාදේ වුණත් විෙේෂ මන්ත්රිවරු කිසිම 

සහදයෝගයේ සභාෙතිව යාට ලබා දෙන්දන් නැහැ. දහෝමාගම අපි ඒවාදේ ෙැකලා තිදයනවා. නමුත් දම් සභාදේ අදප් 

විෙේෂදේ මන්ත්රිවරු දමොනවා කිේවත් ඔබතුමා ඒ අය සෙහා අවශය කටයුතු ලබා දෙනවා. අපි ඒක අගය ක න්න ඕන. 

අපි සභාවේ වශදයන් අදප් සීතාවක බල ප්රදේශය සංවර්ධනය ක න්න මටත් ඒ අවස්ථාව උො වුණා. විදශේෂදයන්ම මම 

මතේ ක න්න ඕන අදප් ප්රධාන අමාතයතුමා ඉසු  දේවප්රිය මැතිතුමා. එතුමා හ හා දේශොලනය ක න්න ඇවිත් එතුමා 

අවිස්සාදේල්ල ආසනදේ ෙහුගිය කාලදේ 2015 මහ ඇමතිධු යට ෙත් වුණාට ෙස්දසේ  අදප් දල්කම්තුමා තමයි නිසි 

බලධාරියා වුදණ්. එතුමා මට සෑදහන්න සහදයෝගය දුන්නා. විශාල මුෙල් ප්රමාණයේ සභාව හ හා දගනත් මිලියන 

ගණන් දගනල්ලා අදප් ගම් ප්රදේශය සංවර්ධනය ක න්න මදේ ගම විත ේ දනදමයි අවට ගම් හංවැල්ල සියළුම 

සීතාවක බල ප්රදේශදේ සංවර්ධන කටයුතු සෙහා ොයක වුණා. මම එතුමාට දම් අවස්ථාදේදී ස්තුතිවන්ත දවන්න ඕන. 

එතුමා අෙත් අපිට උෙේ ක නවා. දහටත් උෙේ ක නවා එතුමා මහ ඇමති ධු දේ ඉන්න තාේකල්. අදප් සභාෙතිතුමාටත් 

උෙේ ක නවා. එතුමා දවන ෙේෂයක හිටියත් අපි ෙැන් එකම ෙැත්තක ඉන්දන්. ඒ අවස්ථාව අපිට උො වුණා. අපි 

එතුමාදගන් වැඩ අ දගන එතුමා අපිට උෙේ ක නවා. ඒවදේම ලයනල් කාරියවසම් මැතිතුමා මම මුලින්ම 

දේශොලනයට කථා ක ලා ඔබතුමා එේක ඇවිල්ලා මන්ත්රිව දයේ බවට ෙත් ක න්න උෙේ කළා. නමුත් අෙ දවනදකොට 

ගරු සභාෙතිතුමනි, කාලයත් එේක මම ඉේමණින් කථා ක න්දන්. දම් අයවැය දල්ඛනදේ අදප් දජ්ෳයෂ්ඨ පු වැසියන් 

ගැන දෙොඩ්ඩේ අමතක වුණා මම හිතන්දන්. කිසිම සටහනේ නැහැ. ඒ අය අගය කිරිමේ හා ඒ අය දවනුදවන් 

වැඩසටහනේ නැති වුණත් අපි ඉදිරි වර්ෂදේදී අපි ක මු. දමොකෙ අදප් හැම ගමකම වදේ දජ්ෳයෂ්ඨ පු වැසියන්දේ 

සමිති සමාගම් පිහිටුවාදගන අපිත් තව ටික ෙවසකින් වැඩිහිටිදයෝ බවට ෙත් දවනවා. ඒ අයත් දම් සමාජයට විශාල 

දසේවයේ ක පු අය. මම නිවාස හා ප්රජා සංවර්ධන කමිටුදේ සභාෙති වශදයන් මදේ කමිටුවට තමයි විශාල ොයකත්වයේ 

ෙේවලා තිදයන්දන් අදනේ මන්ත්රිවරුනුත් ප්රකාශ කළා අදප් දෙ  ොසල් හා පුස ්තකාල සියල්ලටම ලැදබන ප්රතිලාභ 

ගැන ඔබතුමා ඉදිරි වර්ෂදේ වැඩිදයන් ප්රතිොෙන දවන් කිරිම ගැන මම සතුටු දවනවා. ගිය වර්ෂදේ අදප් දල්කම්තුමාදේ 

අයවැය ක්රියාත්මක කදළේ. ඊට වඩා විශාල ප්රතිොෙන ප්රමාණයේ ොලා අපිට මීට වඩා ප්රාදයෝගිකව නැත්නම් ඒ සෙහා 

දයොමු දවලා ඒ දවනුදවන් වැඩ ක න්න අවස්ථාව ලබා දී සම්බන්ධදයන් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත දවනවා. ඒ හ හාම අපි 

වැඩිහිටියන් ගැනත් දෙොඩ්ඩේ අවධානය දයොමු ක ලා ඒ ගැන කටයුතු ක මු. අදප් ප්රදේශ වලට බලොලා තිදයනවා 

අදප් කැළණි ගඟ ආශ්රිතව තිදයන දේවල් විශාල වශදයන් නත  වුණා ෙහුගිය කාලදේ විශාල වශදයන් ොරිසරික හානි 

සිදු වුණා අදප් දම් හංවැල්ල ෙේවාම අදප් සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ මායිම වන කැළණි ගදේ  ත්ත න් ගැලුවා. 

 ත්ත න් ගැරුදේ දම් කර්මාන්තයේ විදිහට අදප් තරුණදයෝ. එයින් තමයි ඔවුන් ජිවත් වුදණ්.  ත්ත න් එේක 
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මැණිකුත් හම්බ වුණා. ඒක දවනම කථාවේ. ඒසෙහා බලෙත්ර ලබා දුන්නා ගරු සභාෙතිතුමනි, 2014  2015 වර්ෂදේදී 

අදප් ප්රාදේශිය දල්කම් කාර්යාලය මැදිහත් දවලා අෙ  ත්ත න් ෙවුමක මිල රු.55000 ේ විත  දවනවා. ඒ සෙහා අපිට 

මැදිහත් දවන්න අවස්ථාව තිදයනවා. දප්ෂල ජය ත්න මහ ඇමතිතුමා තමයි ස්වර්ණාභ ණ අධිකාරිදේ සභාෙති. මැදිහත් 

දවන්න පුළුවන්. අදප් ප්රදේශදේ ජනතාවදේ ආර්ථිකය වර්ධනය සෙහා මැදිහත් දවමු. ගරු සභාෙතිතුමනි අපිට 

කෘෂිකාර්මික වශදයන් අදප් මිනිස්සු කෘෂිකර්මදයන් තමයි දගොඩේ ජීවත් දවන්දන්. වැවිලි ආර්ථිකයත් එේක දත්, 

 බර්, දෙොල් එේක අපිට මැදිහත් දවන්න දනොවුණත් සියළු මන්ත්රිවරු ප්රකාශ කළා ප්රාදේශිය සභාව වශදයන් අපිට දවන් 

වුණු දකොටසේ තිදයනවා නමුත් අපි ආණ්ඩුවේ කළත් ෙහුගිය එේසත් ජාතික ෙේෂ ආණ්ඩුව කළත් මැදිහත් වුදණ් 

නැහැ අපිට පුළුවන් අදප් ප්රදේශදේ තිදයන අඩුොඩු දයෝජනා ඉදිරිෙත් ක ලා මැදිහත්කරුදවේ වශදයන් මැදිහත් දවලා 

අදප් ප්රදේශදේ ජනතාවදේ  ආර්ථික සංවර්ධන කටයුතු වලට මැදිහත් දවන්න. ඒවා අපිට සභාව වශදයන් ක න්න 

පුළුවන්. අපිට ක න්න බැරි දේවල් තිදයනවා. ඒක ඇත්ත. නමුත් අපිට මැදිහත්කරුදවකු වශදයන් අපිට තිදයන 

සම්බන්ධතා එේක ඉෂ්ට ක නවා. අපි ජනතාව දවනුදවන් කටයුතු ක මු කියන ඉල්ලිම තමයි ක න්න තිදයන්දන්. 

සාර්ථක අයවැයේ ඔබතුමා ඉදිරිෙත් ක ලා තිදයනවා. අංක ගණන් ප්රකාශ දනොකළත් දගොඩේ මන්ත්රිවරු ප්රකාශ කළා 

නමුත් ඔබතුමා තමයි කවුරුත් කථා කළා වදේ ඒකාධිෙති ධමත්රිොල ජනාධිෙතිතුමා වදේ ඔබතුමාට තමයි දම්ක 

ක්රියාත්මක ක න්න හැකියාව තිදයන්දන්. ඔබතුමාට තමයි බලතල තිදයන්දන්. අපි ශ්රිලංකා දෙොදුජන දෙ මුණ, මහජන 

එේසත් දෙ මුණ හා දකොමියුනිස්ට් ෙේෂය  අපි ආණ්ඩු ෙේෂය දලස කටයුතු ක නවා. එේසත් ජාතික ෙේෂය, ජනතා 

විමුේති දෙ මුණ ස්වාධින කණ්ඩායම් විෙේෂය තුළ ඉන්නවා. නමුත් මම ෙැකලා තිදයනවා අපිව ඔබතුමා එදහම වර්ග 

කදළේ නැහැ. ඒක තමයි මම අගය ක න්දන්. ඒනිසා ඉදිරියටත් අපි දම් සීතාවක බල ප්රදේශදේ සංවර්ධනය දවනුදවන් 

ඔබතුමා ෙේවන සහදයෝගයට අපිත් සහදයෝගය ෙේවනවා. අපි ඔබතුමා එේක ඉන්නවා. ගයාන් දුමින්ෙ මන්ත්රිතුමා කිේවා 

වදේ ඒක 2020 දී  ඔබතුමාදේ අයවැයට ෙයින් ගහලා අපි ෙස්දසේ දෙොද න්  බලය ගන්න ලෑස්ති දවන්දන් නැහැ. අපි 

නියමිත ක්රමයට ආපු කාලයට බලය ගන්නවා. අපි එදහම ඔබතුමාට දවට්ටු ොන්දන් නැහැ. එො දවට්ටු ෙැම්දමත් නැහැ. 

අෙ දවට්ටු ොන්දනත් නැහැ. කවුරු ෙත් වුණත් අපි ක දගන යන සභාෙතිතුමාට අපි අවංකවම සහදයෝගය දෙනවා. 

ඔබතුමාදේ අයවැය ඉතාම සාර්ථකයි. ඔබතුමාට ඉදිරි කාලදේත් සීතාවක බල ප්රදේශදේ සංවර්ධන කටයුතු ක න්න 

අවස්ථාව උො දේවා යැයි කියමින් මම නිහඩ දවනවා. ස්තුතියි.  

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි උපුල් ජිදන්න්ද්ර මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, මහජන නිදයෝජිතදයේ වශදයන් ෙත් දවලා 2019 වර්ෂය සෙහා අයවැයට ඡන්ෙය දීම සෙහා ලැබුණු 

ෙළමු අවස්ථාව දමය හැටියට මම සෙහන් ක න්න ඕන. ගරු සභාෙතිතුමනි, ෙේෂයේ හැටියට එළඹිලා තිදයන 

දේශොලන අර්බුෙය නිසා අපි කණ්ඩායමේ හැටියට තී ණය කළා දම් අයවැයට විරුේධව ඡන්ෙය භාවිතා කිරිම සෙහා. 

ඇත්ත වශදයන්ම ඔබතුමන් විසින් 2019 වර්ෂය සෙහා ඉදිරිෙත් ක ලා තිදයන අයවැය දහොෙයි. එහි විෙේෂයේ හැටියට 

අපි ෙකින්දන් ොර්ලිදම්න්තුවක දහෝ දේවා ෙළාත් සභාවක දේවා විෙේෂයේ බලන්දන් දම්දේ දමොනවාෙ අඩුොඩු 

තිදයන්දන් කියලා. ඒක තමයි ස්වභාවය. ඒක අපි හැම තැනකම ෙකිනවා. අදප් මංජුල මන්ත්රිතුමා දම්දේ යම්කිසි 

අඩුොඩුකම් ෙැේකා. ඒ ෙැකපු දේ තමයි දෙන්වලා දුන්දන්. ඒකට ෙහ  ගහන්දන් ඒ ගැන අවදබෝධයේ නැති මිනිස ් සු. 

හැමතැනකදීම බලන්දන් ෙැන් උෙය ගම්මන්පිල මැතිතුමා වයවස්ථා සංදශෝධනය දගනාපුවාම එහි ඉස්පිල්ල ොපිල්ලත් 

දහොයනවා. දහොයලා කෑගහලා දබරිහන් දෙනවා. ඒවදේ තමයි දම් අයවැයේ දගනාපුවාම දම් අයවැදේ දමොකේෙ 

තිදයන අඩුොඩුව කියලා තමයි විෙේෂය බලන්දන්.  ඒක තමයි දම් දෙන්වලා දුන්දන්. ගරු සභාෙතිතුමනි,  මමත් පුංචි 

ව ෙේ ෙැේකා. ඒක ඔබතුමාට කියන්න ඕන. ඔබතුමාදේ හැම වැඩ කටයුත්තේම දහොෙයි. නමුත් ඔබතුමා ෙඩ මුෙල් සෙහා 

තමයි වැඩිම 2019 වස  සෙහා මුෙලේ ලබා ගන්න ඉලේක ගත ක ලා තිදයන්දන්. ගරු සභාෙතිතුමනි, ඔබතුමා දහොෙ 

අයවැයේ ඉදිරිෙත් කළා නම් ඔබතුමා වැ දි සම්බන්ධදයන් වැඩි ආොයමේ ලබන්දන් දකොදහොමෙ. ඔබතුමාදේ 
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ඉලේකය දවන්න ඕන ඒක අඩු ක න්න. දම් වැ දි සම්බන්ධව ෙඩ මුෙල් යනවා නම් ඒක අඩු දවන්න තමයි ඔබතුමා වැඩ 

කටයුතු ක න්න ඕන. මම ෙැේදේ ඒක තමයි සභාෙතිතුමනි, ඔබතුමාදේ දම් අයවැදේ අඩුොඩුවේ හැටියට. අදනේ 

ඒවා දහොෙයි. දම් දෙ  ොසල් ෙරුවන්ට අධයාෙනය දනොමිදල් ලබා දීම  එයින් තවත් වැඩි පිරිසේ දම් දෙ  ොසල් වලට 

බෙවා ගන්න හැකියාවේ තිදයනවා නම් ඒක දගොඩේ දහොෙයි කියලා මම ඔබතුමාට කියනවා. සභාෙතිතුමනි ඒ එේකම 

දගොඩේ දේලාවට දමතන කථා කදළේ අයවැයට වැඩිය දම් ෙැවතුණු  ජය ගැන තමයි දෙෝෂාද ෝෙණය ආදේ. වැඩිම බදු 

මුෙල් ගැහුදේ ෙහුගිය  ජය කියලා කිේවා. ඔේ ඇත්ත. දමොනවාෙ දම්  ථ වාහන වලට තමයි වැඩිම ෙඩ මුෙල් දයදෙේදේ. 

ඒදේ අ මුණ දමොකේෙ වුදණ් ඒදේ අ මුණ වුදණ් සභාෙතිතුමනි, නීතිය කඩන මිනිසුන්ව අල්ලලා ෙඩුවම් කිරිම. වැඩි 

ෙඩ මුෙලේ ගැහුවාම ව ෙේ ක න්න යනදකොට මට දලොකු ෙඩයේ ගහනවා. මම දම්ක  ක න්න දහොෙ නැහැ. ඒදකන් 

මුෙවා ගැනීම සෙහා තමයි ෙඩ මුෙල ගැහුදේ. එදහම නැතුව දම්  ජයට ආොයමේ ගන්න හිතාදගන ක පු දෙයේ 

දනදමයි.  දම් ඉන්න ඇතැම් මහජන නිදයෝජිතදයෝ ඒකත් ෙැේදේ දම්  ජයට ආොයමේ ගන්න ක පු වැඩේ හැටියට. 

එතදකොට දම් කඩ කුලිය වැඩි ක නදකොට ඒවාට කථා නැහැ. ඒක පුේගලිකව. අ ක ව ෙේ කදළොත්. ව ෙේ කදළොත් 

තමයි ෙඩය ගැහුදේ. මහජන නිදයෝජිතදයේ වුණාම දෙොඩ්ඩේ හිතලා බලන්න ඕන ෙඩ මුෙලේ දයදෙේදවොත් මහජනයා 

ඒවායින් ආ ේෂා ක න්න.  අනතු ේ වුදණොත් ජිවිතය නැති දවන්දන්. ඒ ෙැත්ත බලලා තමයි ඒ ෙඩ මුෙල්  ජයේ 

හැටියට ඒ තිබුණු වතාව ණය උඩ කදළේ. තවත් දෙයේ කිේවා අදප් චන්ෙන මුදුන්දකොටුව මන්ත්රිතුමා කිේවා 2015 

කුමන්ත්රණවාදිව තමයි දම්  ජය දෙ ලුදේ කියලා. එතුමා දගොඩේ ෙරිණත දේශොලනඥදයේ.  2015 දේශොලන 

කුමන්ත්රණයේ වුණා කියලා අපි නම් ෙන්දන් නැහැ. හැබැයි 2018 ඔේදතෝම්බර් 26 දමොකේෙ වුදණ් කියලා මම 

හිතන්දන් එො ඡන්ෙයකින් ෙත් දවලා දවන්න ඇති. එතුමා ෙරිණත දේශොලනඥදයේ හැටියට අපි ලාබාලයි අපි ආපු 

අළුත.  දට් දමච්ච  දෙයේ දවලා එො 2015 යි අෙ 2018 දවච්ච දේ දේශොලන කුමන්ත්රණයේ කියන්දන් දමොකේෙ 

කියන එක ෙරිණත දේශොලනඥදයෝ ෙන්දනත් නැහැ. ඒකටත් මම උත්ත යේ දෙන්න ඕන. ඒවදේම තව දෙයේ 

කිේවා දිවිගල්ල අදප් මන්ත්රිතුමා. එතුමා දේගදයන් කථා කළා. මම දබොදහොම අමාරුදවන් තමයි දමතන හිටිදේ. මා  

ශබ්ෙයකින් කථා කළා. එතුමා දහොෙයි. එතුමා කිේවා දම්  ට දෙ ලන්න දනදමයි ඡන්දේ දුන්දන් ගම හෙන්න දම් පුංචි 

ඡන්දේ දුන්දන් කියලා.  හැබැයි ඒක ගිහින් එතුමාදේ අ  දගොම්මන්පිල ඇමතිතුමාට කිේවා නම් දම්ක  ට දෙ ලන්න 

දනදමයි ආණ්ඩුවේ දෙ ලන්න දනදමයි දම්ක දුන්දන් 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ඩී.ප්රියන්ත අරුණ කුමාර් ගුණ ත්න මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමා නම නිවැ දි ක න්න කියන්න. 

ගරු සභාෙතිතුමා 

ගරු මන්ත්රිතුමා එතුමාදේ නම හරියට භාවිතා ක න්න. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි උපුල් ජිදන්න්ද්ර මැතිතුමා 
 

මම ඒක නිවැ දි ක න්නම් එතුමාදේ නායකයාට කියන්න ගම්මන්පිල ඇමතිතුමාට කියන්න අති උගත් නායකයාට 

කියන්න අ  කට මහා දලොකුවට ෙළල් ක ලා හිනාදවන ඇල් වතු ත් නිවලා දබොන ඇමතිතුමාට කියන්න ඇත්ත තමයි 

ඔබතුමා කිේවා ඔබතුමා ෙන්නවා ඔබතුමාදේ නායකයා ෙන්දන් නැහැ ඡන්දෙ දුන්දන් දම් ෙළාත් ොලන මැතිව ණය 

තිබුදණ් දම්  ට දෙ ලන්න දනදමයි. දම් ගදම් ප්රාදේශීය සභාවට ගදමන් එන මන්ත්රිව යාව නිදයෝජිතයා දලස ෙත් 

ක ලා එතන ඒ ගදම් වැඩ කටයුතු ක න්න. හැබැයි එතුමා හැමතැනම ගිහින් කියන්දන් 2015 අපිට ඡන්ෙය දුන්නා. 

දම්දකන් තමයි  ට දෙ ලන්න පුළුවන්. එදහමයි කියන්දන්. අදප් ගම්මන්පිල ඇමතිතුමාට කියන්න. එතුමා තවත් 

කථාවේ කිේවා අපි චණ්ඩි වදේ යන්න ගියා කියලා. හැබැයි අපි චණ්ඩි වදේ ගියා නම් අෙටත් අදප් ආණ්ඩුව. එදහම ගිය 

නැති එක තමයි අපිට දම් ොඩු වුදණ්. හැබැයි චණ්ඩි වදේ 2018 ඔේදතෝම්බර් 26 දවනිො චණ්ඩි වදේ ගියා. අ  
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රූෙවාහිනි සංස්ථාවට ගියා. එො ගියා චණ්ඩි වදේ. එදහම ගිහින් තමයි ඒවා කදළේ. අපිට හරි සන්දතෝෂයි අධික ණදයන් 

දුන්නා දහොෙ කදන් ෙහ ේ. ෙළමුදවන්ම ජනාධිෙති සිරිදසේනට. ජනාධිෙති කියලා කියන්න බැහැ. පිස්දසේදන්. 

පිස්දසකුට දකොදහෙ ජනාධිෙති කියන්දන්. ඒක තමයි අපි දුේ දවනවා. හැබැයි එො සිරිදසේන සිරිදසේන දතොදලොන්චි 

දවලා ෙලයන් කිේව අය දමදහම ගිහිල්ලා ඇමතිකම ගත්දත්. විමල් ව වංශ මන්ත්රිතුමා එදහම. අම්දම් කියපු දේවල්. 

එතදකොට කන්න ඕන වුණාම කබ දගොයාත් තලදගෝයා දවනවා දම් අයට. ඉතින් අපිට හරි දුකයි. හැබැයි ඉතින් 

දබොදහොම ටික දේලාවයි තිබුදණ්. දශ්රේෂ්ඨාධික ණදයන් ගියා ොර්ලිදම්න්තුව තිබුණා ජනාධිෙතිට දුන්නා කදන් ෙහ . 

ඊට ෙස්දසේ අභියාචනාධික ණයට ගියා. හරි සන්දතෝෂයි අපිට.  දට් නීතියේ තිදයන්න ඕන. දහට උෙ සභාෙතිතුමා 

ගිහින් ඔබතුමාදේ පුටුදේ ඉෙගත්තාම මට බහුත ය තිදයනවා එදහම කිේදවොත් සභාෙතිතුමා ඔබතුමා දමොකෙ ක න්දන්.  

සභාදේ ද ෝෂා ............ 

දමන්න දම්කයි ඇත්ත. දම් දවච්ච දේ වැඩි දෙයේ ඕන නැහැ සභාෙතිතුමනි, මදේ වාහනයේ තිදයනවා. ඇවිල්ලා 

ගන්නවා දවන දකදනේ. දම්ක මදේ. මම යනවා දෙොලිසියට. දෙොලිසියට ගියත් දෙන්දන් නැහැ. දමන්න දම්ක තමයි 

දුන්න ආෙර්ශය. දම් මහා බ ෙතල ආෙර්ශයේ දුන්දන්. ගරු සභාෙතිතුමනි, දමොන ප්රශ්නය ආවත් ඔබතුමා දගනිච්ච 

වැඩපිළිදවල දහොෙයි. දම්ක දහොෙ සාර්ථක වැඩපිළිදවලේ. අපි ඔබතුමා එේක ඉන්නවා. හැබැයි  ඔබතුමා එේක 

ඉන්නවා කියන මිනිස්සු ඊළග තැන් වලදී ඔබතුමාට නැති දවයි. අන්න ඒ අවස්ථාදේදී අපි ඉන්නවා. අපි අෙ නැති වුණාට 

අපි එොට ඉන්නවා කියන එක මතේ ක මින්  ගරු සභාෙතිතුමනි ඔබතුමාට විදශේෂ දෙයේ කියන්න ඕන  න්මුදු ඇල්ල 

සිට කුමාරි ඇල්ල ෙේවා විශාල ආොයම් මාර්ගයේ ලබා ගන්න පුළුවන් දම් සභාවට දසනසු ාො ඉරිො දෙෝය දිනදේ 

විශාල වාහන ප්රමාණයේ එනවා. එන්න ඒ වාහන වලින් ටිකට් එකේ කඩන්න පුළුවන් නම් දම් සභාවට දලොකු ආොයමේ 

ගන්න උේභිෙ උෙයානය ඉදිරිපිට සම්පුර්ණදයන්ම වාහන. සමහ  විට අදප් ගදම් තරුණදයෝ ඒ වාහන වලින් මුෙල් 

අයක නවා. දම් සභාවට එයින් යම්කිසි මුෙලේ ගන්න පුළුවන්. ඒ දවනුදවන් වැඩපිළිදවලේ සකස ්ක න්න කියමින් 

දම් අයවැයට විරුේධව ඡන්ෙය ලබා දෙන්දන් දම් ප්රතිෙත්තිමය ප්රකාශයට විරුේධව දනදමයි. දම්ක අපි ෙේෂයේ 

හැටියට දම්  දට් තිදයන වතාව ණය නිසා කියන බවත් මතේ ක මින් මම නිහඩ දවනවා. ස්තුතියි.  

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි අදයෝම මධු ප්රසාේ දේවදේ මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, දම් ප්රා දේහීය සභාවට නවක මන්ත්රිව දයකු දලස තරුණදයකු දලස ෙත් දවලා තරුණ දසේවා 

සභාව නිදයෝජනය ක පු තරුණදයේ විදිහට ඔබතුමන් සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ සභාෙති ධු ය දහොබවන දකොට අපිට 

මහත් ආඩම්බ යේ තිදයනවා. තරුණදයේ විදිහට තරුණ දසේවා සභාදේ අපිට ඒ ෙවස් වල තරුණ නායකදයේ විදිහට 

ගුරුහරුකම් දුන්න තරුණදයේ විදිහට සභාෙති ධු ය ලබලා ඉන්නදකොට ඔබතුමන්දේ ෙස් වන වා දේ මංගල අයවැයට 

සහදයෝගය උෙරිමදයන් ලබා දෙන බව ප්රකාශ ක මින්  ඔබතුමන්දේ ඉදිරි ගමන් මාර්ගයට ශ්රිලංකා දෙොදුජන දෙ මුදණ් 

තරුණ මන්ත්රිවරු විදිහට අදප් සහදයෝගය ලබලා දෙන බවත් මතේ ක මින් දම් අයවැය දයෝජනාදේ මම ෙැකපු කරුණු 

කිහිෙයේ ඔබට ඉදිරිෙත් ක න්න සුොනම් දවනවා. දම්දකදී ඔබතුමා ෙස්වන දකොටදසේදී කියනවා පුස්තකාල සංවර්ධන 

වැඩසටහන යටදත් ොදුේක නග ය නිදයෝජනය ක න මන්ත්රිව යා විදිහට ොදුේක මහජන පුස්තකාලදේ 2011 

වර්ෂදේ සිට 2018 වර්ෂය සෙහා 28 %ක ප්රමාණයේ තමයි වර්ධනය වීමේ සිදු දවලා තිදයන්දන්. ඉතා විශාල පිරිසේ 

පිරිස අත  ගත්තාම නමුත් වර්ධනය වීම පිළිබෙ දෙොඩි ගැටළුවේ තිදයනවා. ඒවදේම ගරු සභාෙතිතුමනි, ොදුේක 

මහජන පුස්තකාලදේ ඉතා විශාල දසේවක ප්රමාණයේ දම්වනවිට  ාජකාරි ක නවා. ඒකදී මම ඔබතුමාදගන් 

දගෞ වදයන් ඉල්ලිමේ ක නවා දම් පුස්තකාලයට යාබෙව තිදයන ප්රජා ශාලාව අහිමි වන තත්වයට යේදී ඔබතුමන් 

කාරුණිකව අවධානය දයොමු ක ලා ප්රදේශවාසින්දේ ඉල්ලිම සහ ඒ වයාොරික ප්රජාවදේ ඉල්ලිම ගරු ක ලා අෙදේ 

ඉල්ලිමට කන් දීලා ඒ ප්රජා ශාලාව නැවත යථා තත්වයට ෙත් ක ලා තිදයනවා. මම ඔබතුමාදගන් දගෞ වනිය දලස 
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ඉල්ලනවා පුස්තකාලය හා ප්රජා ශාලාව ඒකාබේධ ක ලා එළිමහන් කියවීදම් අංගනයේ ඒ ස්ථානදේ ඉදිකදළොත් ඉතා 

නිස්කලංක ෙරිස යේ එතන තිදයන්දන්. ඒක ඉතා වැෙගත් දේවි. ඒ ස්ථානය තිදයන්දන් සිරි පිය තන කනිෂ්ඨ 

විෙයාලය හා පුස්තකාලය අත  සම්බන්ධය ඉතා විශාල දලස සම්බන්ධ දේවි. මම හිතනවා එො අපි ඔබතුමන් එේක කථා 

ක ේදි එො සිදු වුණු වැරැේෙේ සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ ොදුේක නග දේ තිදයන වටිනාම ඉඩම් භූමිය මම හිතන්දන් 

තිදයන. ඒ ස්ථානදේ ඉදිදවනවා සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව විසින් ප්රාදේශීය දල්කම් කාර්යාලයට ලබා දීලා දසේවා 

පියසේ. එො ඔබතුමා විශාල කැෙකිරිමේ ක නවා ඒ ස්ථානය සුදුසු ස්ථානයක ඉදික න්න. නමුත් අපි කණගාටු දවනවා 

ඒ ඉඩම් භුමිය අෙවනවිට දෙකට කැඩිලා තිදයනවා. ඉතා කණගාටුොයක තත්වයේ. ඒ දසේවා පියස ඉඩදම් දකළව ට 

ගියානම් ඒ සම්පුර්ණ ඉඩමම සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව සතුව තිදයන වටිනා ඉඩම් දකොටසේ දවන්න තිබුණා. නමුත් 

අදූ ෙර්ශී නායකදයෝ ඒ කටයුතු වලට අකුල් දහලනදකොට ඔබතුමන්ට සිදු දවනවා ඒ සෙහා අ ගල කළත් ඒ කටයුත්ත 

සිදු ක ගන්න බැරි දවනවා. ඒක අපිට සිදු වුණු විශාල ොඩුවේ විදිහටයි මම ෙකින්දන්. ඒවදේම ොදුේක නග  සංවර්ධන 

වයාෙෘතිය දම්වන විට ෙටන් අ න් තිදයනවා. ඔබතුමන් දම් නග  සංවර්ධනය කියන දකොටදසේ ොදුේක කියන නම 

ඔබතුමන්දගන් හැලුණාෙ කියලා මට හිදතනවා. ඒක හැදලන්න ඇත්දත් සමහ  විට ඊළග අදප් ආණ්ඩුදවත් නාගරික 

සංවර්ධන ඇමති ධු ය අපි විශ්වාස ක නවා දිදන්ෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිව යා කියලා. ඒ විශ්වාසයත් එේක අපි හිතනවා 

ොදුේක නග යට දිදන්ෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිව යාදගන් දම් අයවැදේ දනොතිබුණාට ඒ දේන සංවර්ධන වැඩපිළිදවල 

ඔබතුමාදේ ඔළුදේ ඇති කියන විශ්වාසය අපි තුළ තිදයනවා. දමොකෙ ඒ දේශොලන පිල් මාරුදවනදකොට දේශොලනදේ 

සංවර්ධන වයාෙෘති මාරු දවනවා. ඒකට දහොෙම නිෙසුන අපි ොදුේදේ විදිහට ෙන්නවා. ොදුේක නග  සංවර්ධනයට අපි 

අදප් පුේගලික ඉඩම් ෙරිතයාග ක පු මිනිස්සු විදිහට අපි ඉතා කණගාටු දවනවා දේශොලන ෙලි ගැනීම් අපිට සිදු වුණා 

ෙහුගිය කාලදේ පු ාවටම. ෙහුගිය ආණ්ඩුව ෙත්දවලා චම්පික  ණවක ඇමතිව යා නාගරික සංවර්ධන ඇමතිව යා 

වුණාට ෙස්දසේ  අෙටත් ොදුේක නග ය දවනුදවන් අේක යක ෙමණ ඉඩමේ අපි ලබලා දීලා තිදයනවා.  නමුත් අපිට 

ඉතා අසාධා ණ දලස දේශොලන ෙලි ගැනීම් සිදු වුණා. ඒ දේශොලන ෙලි ගැනීම් සිදු දවන්දන් මම ඉල්ලීමේ ක න්දන් 

දම්ක අපිට සිදු වුණා වදේ තවත් පිරිසකට සිදු දනොවිය යුතුයි. දම් සංවර්ධන වයාෙෘති දේශොලන ෙේෂ මාරු 

දවනදකොට මාරු දනොවිය යුතුයි. ොදුේක නග යට සංවර්ධන සැලැස්මේ තිදයනවා. ඒ සැලැස්ම දේශොලනඥයින්ට 

ඕන විදිහට දවනස ් දනොවිය යුතුයි. එදහම මාරු දවනවා නම් මම හිතන්දන් ඉතා කණගාටුොයක තත්වයේ. එදහම 

සංවර්ධන කටයුතු අඩාල දවලා තිදයනවා අෙ ොදුේක නග දේ ඒ ඒ කටයුතු නිසා. ඒ නිසා ඔබතුමාදගන් ඉල්ලනවා 

ොදුේක නග ය පිළිබෙ දිදන්ෂ ් ගුණවර්ධන ඇමතිව යාත් එේක අපිට කථාබහ ක ලා නග ය සංවර්ධනය ක න්න තව 

ඉඩම් ෙරිතයාග ක න්න ඕනනම් අපි ඒකටත් ලෑස්ති දවලා ඉන්නවා. ඉදිරිදේදී එනවා ොදුේක නග දේ කැළණිවැලි 

දුම්රිය මාර්ගය. ඒ දුම්රිය මාර්ගයත් අදප් ඉතුරු ඉඩම් ටිකත් අපි ෙන්නවා යනවා කියලා. නමුත් දනොමිදල් දෙන්න වුණත් 

අපි ලෑස්තියි. හැබැයි එදහට දමදහට කියවනදේශොලනඥදයෝ දනදමයි අපි.  අපිට වුණු අසාධා ණය ගැන දනදමයි 

කථා කදළේ. අපි දුන්න ප්රමාණය ගැන දනදමයි කථා කදළේ. ලැදබන ප්රමාණය ගැන කථා ක න ත මට ඒ ත මට ධවරි 

දේශොලනඥදයෝ බවට ෙත් දවලා තිදයනවා.  මම ඔබතුමාදගන් දගෞ වදයන් ඉල්ලනවා ොදුේක නග දේ 

විදශේෂදයන්ම ොදුේක සතිදෙොළ ඒ අදප් භූමිදේ හැදිලා තිදයන සතිදෙොළ ඉතා අන්ධකා දේ තිදයන සතිදෙොළේ බවට 

ෙත් දවලා තිදයනවා. ඒ ගැන විදශේෂ අවධානයේ දයොමු ක න්න. දම් සභාවට ආපු ෙළදවනි ෙවදසත් මම ඉල්ලීමේ 

කළා. තවමත් එය ඉටු දවලා නැහැ. ඒ නිසා දම් අයවැයත් එේක ඒ කටයුත්ත ඔබතුමා ක යි කියන විශ්වාසය මදේ 

තිදයනවා. ඒවදේම  ොදුේක නග ය සුවිදශේෂි නග යේ. ලංකාදේම දම් විදිදහේ නග යේ දකොදහේවත් ඇති කියලා මම 

හිතන්දන් නැහැ. හත මං හන්දි 05 ේ තිදයන නග යේ. දම් නග දේ හත මං හන්දි වල වට වුම් මාර්ගය ඉතා අබලන් 

තත්වදේ ෙවතිනවා. ඔබතුමා එො ප්රාදේශීය සභාදේ සභාෙතිව යා විදිහට ඒ මාර්ගය ප්රතිසංවිධානය කදළේ. ඒ මාර්ගය 

නැවත අබලන් තත්වයට ෙත් දවලා. ඒ මාර්ගය ඉතා ඉේමණින් පිළිසක  ක ලා කුමේ දහෝ වැඩපිළිදවලේ ආ ම්භ 
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ක න්න කියන ඉල්ලීම ක නවා.  දම් නග  සංවර්ධන වයාෙෘතිය යටදත් ඒවදේම දම් කැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගදේ 

දුම්රිය මාර්ග 02 ේ බවට ෙත්දවන දකොට ලියන්විල ඉෙන් ොදුේක ප්රදේශයට එනකම් අදප් ප්ර දේශයට අයිති ටික. ඉතා 

සුළු ප්රමාණයේ තමයි අපිට අයිති දවලා තිදයන්දන්. දුම්රිය දෙොර්තදම්න්තුවත් එේක සාකච්ඡා ක ලා මම 

ඔබතුමාදගන් දගෞ වදයන් ඉල්ලනවා ොදුේක නග දේ දුම්රිය ස්ථානය තිදයන තැනින් පිටුෙසට දගනිච්චාම ඒ 

දගනියන්න දවන්දන් අදප් ඉඩම් දකොටස් වලට. මම කියනවා ඒ ඉඩමම දෙන්නම්. ඒ දකොටසට හරි අ න් යන්න දම් 

දුම්රිය ස්ථානය. එතන්ට දගනිහින් දම් ොදුේක නග දේ තෙබෙය අඩු ක න්න තිදයන එකම මාර්ගය දම් දුම්රිය ස්ථානය 

එතනින් ටිකේ දෙොළ ෙැත්තට දගනියන්න ඕන. දනොදගනියන නිසා තමයි දම් මාර්ගය වට වුමේ විදිහට දබෝ ගහ 

අසලින් වංගුවේ විදිහට තිදයන නිසා තමයි විශාල තෙබෙයේ තිදයන්දන්. ඒ මාර්ගය දකලින් ක ලා හංවැල්ල ප්රදේශයට 

යන මාර්ගය පුළුල් ක ගන්න ඒ ඉඩම් දකොටස නග යට අ දගන සිදු ක ගන්න සාකච්ඡාවේ හැකි ඉේමණින් අ දගන 

ඒ නග  සැලැස්මට ඒ කටයුත්තේ එේක ගන්න කියන ඉල්ලිම ඔබතුමාදගන් ක නවා. ගරු සභාෙතිතුමනි, ොදුේක 

නග දේ මාර්ගය දම්වනවිට 125 දබෝදප්  පිටදකොටුව දගොඩගම මාර්ගය සංවර්ධනය දවනවා. ඒ මාර්ගය දකොටසේ 

ෙැන් සංවර්ධනය දවලා තිදයනවා. ඒ සංවර්ධනය දවනදකොට  ඒ මාර්ගදේ විදුලි ආදලෝක ෙේධතිය යාවත්කාලින කළ 

යුතුයි. දම් තිදයන විදුලි ෙහන් දනදමයි අළුත් විදුලි ෙහන් දයොෙලා ඒ නග ය අලංකා  කිරිදම් කටයුතු ඔබතුමා විසින් 

සිදු ක යි කියන බලාදෙොද ොත්තුව අදප් තිදයනවා. තරුණ මන්ත්රිව දයේ විදිහට නාගරික දකොට්ඨාසයක ඉන්න 

මන්ත්රිව දයේ විදිහට විදශේෂදයන්ම දම් නග යට විශාල ජනතාවේ ෙැමිදණනවා. ඒ ජනතාවදේ ආ ේෂාව ඒ 

ජනතාවදේ සුභසාධන කටයුතු දවනුදවන් ඔබතුමා වැඩි ඉඩේ දයොො ගනීයි කියන විශ්වාසය අපිට තිදයනවා. දමොකෙ 

වැඩිම බදු ආොයම් මුෙල එකතු ක න්දන් ොදුේක නග ය ආශ්රිතව ොදුේක උෙ කාර්යාලයට. ඒ නිසා මම හිතන්දන්  ඒ 

නිසා විදශේෂ අවධානයේ ඔබතුමා දයොමු ක යි කියන විශ්වාසය දම් අයවැය දල්ඛනයට වඩා එහාගිය සංවර්ධනයේ 

ක යි කියන විශ්වාසය අෙදේ තිදයනවා. ඔබතුමාට අවශය ඕනෑම සහදයෝගයේ ලබා දෙන්න තරුණ මන්ත්රිව දයේ 

විදිහට ඕනෑම දමොදහොතක සෑදි ෙැහැදි ඉන්නවා කියන බවත් මතේ ක නවා. ඒවදේම අදප් දේශොලනය පිළිබෙ 

දේශොලනය ඉදගන ගත්ත තරුණදයේ විදිහට මට මහත් කණගාටුවේ සහ  මහත් පිළිකුලේ ඇති වන අවස්ථා එමටයි. 

දමතන්ට ආපුවාමත් අපි ෙකින්දන් ඒ ොර්ලිදම්න්තුදේ දේශොලනය දනොදේෙ දමතන ක න්දන් කියන දේ අපිට 

හිදතනවා. දමතන ඇවිත් සභාෙතිව යාදේ දහොෙ කියනවා. අයවැය දහොෙ කියනවා. හැබැයි අපි අයවැයට විරුේධ 

දවනවා කියනවා. ඒ දේශොලන පුර්වාෙර්ශය ොර්ලිදම්න්තුදේ දෙන පුර්වාෙර්ශය දනොදේෙ කියන ප්රශ්නය මට තිදයනවා. 

ඔවුන් ඒ ක න්න හෙන්දන් දේශොලනයට ඇවිල්ලා ඒ ෙේෂදයන් කිේව ෙලියට අපි විරුේධ දවනවා කියලා. මට මතේ 

දවනවා ෙහුගිය ගයාන් දුමින්ෙ මන්ත්රිතුමාදේ දයෝජනා තිබුණු දේලාදේ එතුමන් මා ළගටත් එනවා ඒ ලියුම අත්සන් 

ක න්න මහා සභාව කැෙවන්න. මම කියනවා එනන් විදිහේ නැහැ ගයාන් දුමින්ෙ මන්ත්රිතුමා දම්ක අදප් කණ්ඩායම් 

තී ණයේ කියලා. එතුමා මට කියනවා මල්ලි දකොන්ෙේ තියාදගන නැගිටෙන්. කණ්ඩායම් තී ණ වැඩේ නැහැ. තනි 

තී ණයකට වද න්. උඹලාට දම් දේලාදේ ක න්න බැරි නම් වැඩකුත් නැහැ.කණ්ඩායම් තී ණ එේක ඉෙලා දනදමයි 

අපි ඉස්ස හට ආදේ කියලා. මට ඉතින් අෙ හිතුණා එතුමාදේ කථාදේ එතුමා කියනවා මට දම් කණ්ඩායම් තී ණය අනුව 

දම්කට විරුේධ දවන්න දවනවා කියලා. එො ඒ දකොන්ෙ තිබුදණ් කියන ප්රශ්නය මට අෙ තිදයනවා ගයාන් දුමින්ෙ 

මන්ත්රිතුමා ඒ විදිහට ප්රකාශ ක නදකොට. එෙත් අපි කණ්ඩායම් තී ණ එේක හිටියා. අෙත් ඉන්නවා. මින් මතුවටත් අපි 

ඉන්නවා. ඒවදේම ප්රදිප් මන්ත්රිතුමා වදේම එේසත් ජාතික ෙේෂදේ කථා ක පු දබොදහෝ මන්ත්රිවරු කියනවා දම් 

අයවැයට අපි විරුේධ නැහැයි කියලා. ගරු සභාෙතිතුමනි ඒක තමයි ඔවුන්දේ බලාදෙොද ොත්තුව. ඔවුන් බලාදෙොද ොත්තු 

දවනවා දම් වැසිකිලි ආධා  ටික දෙනදකොට දම් දසවිලි තහඩු ටික දෙනදකොට දම් ලේෂ 2 ½ ේ ප්රතිොෙන දෙනදකොට 

අපිත් ඒවා ගන්න ඕන. හැබැයි අපි දම්කට විරුේධ නැහැයි කියලා ප්රකාශ ක නවා. දම් අයවැය දහොෙයි කියලා කියනවා. 

අයවැයට ඡන්ෙය දෙනදකොට විරුේධ දවනවා. දම් දේශොලන පූර්වාෙර්ශය දම් දේශොලන සංස්කෘතිය ඔවුන් ගන්දන් 
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ොර්ලිදම්න්තුදවන්. මම හිතනවා ඒකට නම් අපි දම් ප්රාදේශීය සභාවට ආදේ ඒ සංස්කෘතියම ක න්න නම් දම් ප්රාදේශීය 

සභාවට ආදේ අපි දම් තරුණදයෝ විදිහට අදප් කාලය අෙ ාදේ කියලායි මට හිදතන්දන්. ඔබ සියළුදෙනාදගන්ම මම 

ඉල්ලන්දන් තරුණ මන්ත්රිව දයේ විදිහට ඒ අදූ ෙර්ශි ොර්ලිදම්න්තුදේ 225 කවුරු දමොන ෙේෂයක හිටියත් ඒ 

සංස්කෘතියේ නැති ඒ දේශොලන අසංස්කෘතිකභාවය දම් ප්රාදේශීය සභාව තුළ නැතුව අපි හරි තී ණ වලට අපි හිටගනිමු 

කියන බවත් කියමින් විරුේධ නම් ඒ බව ඒ විරුේධයි කියන ප්රකාශය ප්රතිෙත්ති එේක විරුේධ වීම තමයි විරුේධවීම 

කියන්දන්.  එදහම නැතුව තමන්දේ වාසියට ඒ දමොදහොතට තීන්දු තී ණ දනදමයි ඒ ප්රතිෙත්ති එේක විරුේධවීමයි 

සභාෙතිතුමා දම්දේ වැ දි දෙයේ තිබුණා නම් අපිත් විරුේධ දවන්න කිසිවිටකත් ෙසුබට දනොදවනවා කියන දෙයත් 

මතේ ක මින් අපි තරුණදයෝ විදිහට ඔදබන් බලාදෙොද ොත්තු දවන්දන් දම් දේශොලන සංස්කෘතිය දනදමයි කියන 

දෙය නැවතත් මතේ ක මින් මම නිහඩ දවනවා. ස්තුතියි.  

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි නිමල් යසසිරි කළුෙහන මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, මන්ත්රිවරුනි, දල්කම්තුමා ඇතුළු නිලධාරි මණ්ඩලදයන් අවස යි. ජනමාධයදේදි මහත්වරුනි. අෙ 

හයවන මන්ත්රි මණ්ඩලදේ අයවැය සම්මත වන දමොදහොතේ. අනිවාර්යදයන්ම සම්මත වන දමොදහොතේ. දම් අවස්ථාදේ 

මට කථා ක න්න ලැබීම නවක මන්ත්රිව දයේ හැටියට ඇත්තටම අපි දම් සභාදේ බලාදෙොද ොත්තු වන දෙයේ තිබුණා 

ඒ දමොනවාෙ අපි ඒ ස්ථානයට ආදේ ගදම් ජනතාවදේ ඡන්ෙය අ දගන. ඒ ගදම් ජනතාවදේ ඡන්ෙය අ න් අපි ආදේ ඒ 

ගදම් ජනතාවට අදෙන් ක න්න පුළුවන් යුතුකම් ටික ඉටු ක න්න. මම හිතන්දන් ගරු සභාෙතිතුමා ඇතුළු ඒ මණ්ඩලය 

දම් සකස්කල අයවැය දල්ඛනය අපිට ගැලදෙන අයවැයේ දලසට මම ඇත්තටම සතුටු දවනවා. මුලින්ම සංයුේත 

සැලැස්මේ සංවිධානය ක ලා ඒක ක්රියාත්මක කළා. ඒදේ තිදයනවා දම් ග්රාමයට සිදු දවන්න ඕන යටිතල ෙහසුකම් 

සම්බන්ධදයන් අවශය ක න කටයුතු සම්ොෙන දවලා තිදයනවා මම හිතන්දන් අවශය ඒවා ලිඛිතව දම්දේ තිදයනවා. 

අපිට සමාජ සංවර්ධනය දෙොදු මාර්ග සංවර්ධනය වැඩි දියුණු කිරිම, ආර්ථික සංවර්ධනය, වෘත්තිය පුහුණු වැඩසටහන්, 

යටිතල ෙහසුකම් ඒවදේම ග්රාමිය මට්ටදම් වැසිකිලි කැසිකිලි සංවර්ධනය, දසෞඛයය වදේම මදුරු උවදු  සම්බන්ධදයන් 

එවැනි යහෙත් දේවල් කිරිම සෙහා අවශය ප්රතිොෙන දම් අයවැදයන් දවන් ක ලා තිදයනවා. අපි සතුටු දවන්න ඕන ඒ 

ගැන. ෙළදවනි එක තමයි අදප් ප්රදේශදේ තිදයන දම් කසල කළමනාක ණය. ොදුේක නග ය ගත්තාම මම මුලින්ම 

ආපු ෙවදසේ මතේ ක පු දෙයේ තමයි දම් අදප්  මණිය පුස්සැලි ඔය. ගලදගෙ  ඉෙන් දබෝදප් ෙේවා ඒ යන පුස්සැලි ඔය 

දෙෙස තමයි අරුේවත්ත ගම පිහිටලා තිදයන්දන්. ඉතින් දගොඩේ දු ට දම් මාර්ගය දෙෙස ඉන්න අයට කැලිකසල ප්රශ්න 

ඇති දවලා තිදයනවා. දබෝදප් දකෝට්දට් මාර්ගය සංවර්ධනය දවමින් යනවා. ඉඩකඩ ප්රමාණය අඩුයි. ඉතින් දබොදහොම 

දෙදනේ ක න්දන් තමන්ට තිදයන  ඒ කැලි කසල දගනල්ලා උතුරු අරුේවත්ත ගදන්දගොඩ අම සිංහ මාවත කියන 

ොලම් අසලට ඇවිත් ඇළට විසි ක නවා. ඕකට තමයි අදප් ජනතාව පුරුදු දවලා තිදයන්දන්. මීට කලින් අවස්ථාවක මම 

සභාෙතිතුමාට දයෝජනා කළා  ඒ  න අෙද්රවය එකතු කිරිම ඒවදේම ප්රධාන මාර්ගය දෙෙස ඇති අයට කසල බදුන් ලබා 

දීම, කසල කළමනාක ණය පිළිබෙව ෙැනුවත් කිරිම. දම් අයවැදයන් ඔබතුමා ලේෂ 10 ේ දවන් ක ලා තිදයනවා. ඒ 

දි ාෙත් වන කසල දගනල්ලා ඒවා විධිමත් ක න්න. ඒ දවනුදවන් ඔබතුමාට ස්තුතියි. ඒවදේම පුර්ව ළමාවිය මධයස්ථාන 

සංවර්ධනය කිරිම. අදප් ප්රදේශ වල තිදයන සමහ  මධයස්ථාන ඇතුලත්වීදම් ගාසත්ු දලස රු 2000 ේ 3000 ේ 

අයක න අවස්ථා තිදයනවා. සමහ  එක දගෙ  ළමයි දෙන්නා තුන්දෙනා ඉන්නවා. දබොදහොම අමාරුදවන් තමයි දම් අය 

දම් ස්ථාන වලට ළමයි ඇතුළත් ක න්දන්. ඔබතුමා ෙරුවන් ඇතුළත් කිරිදම් ගාස්තුව ඉවත් ක ලා තිදයනවා. ඒක 

දබොදහොම දහොෙ වැෙගත් දෙයේ. දම් 350 දනදමයි දම් ප්රදේශදේ ජනතාව වැඩි වැඩිදයන් දම්වාට ඇතුළත්වීදම් 

තත්වයකට එයි. එවිට ඒවා විධිමත් කිරිම සෙහා පියව  ගන්න. නැත්නම් අපිට දබොදහොම අෙහසු තත්වයකට ෙත් දවන්න 

දවනවා. ඒවදේම තමයි දම් ප්රදේශදේ පිහිටා තිදයන ඒ පුර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධයස්ථාන වල කසල 

කළමනාක ණය කිරිම සෙහා සැලැස්මේ සැකසීම. එහි තිදයනවා ක්රමදේෙ අනුගමනය ක න්න. ඒ භාජන වලට ොන්න 
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ළමයි දයොමුකිරිම. මම හිතනවා අදප් ප්ර දේශ වලත් පුර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධයස්ථාන කිහිෙයේ තිදයනවා. අපිට 

පුළුවන්කමේ තිදයනවා නම් ඒ අයවත් දම් සෙහා එකතු ක ගන්න දෙෞේගලික දෙ  ොසල් සෙහා ඒ කසල දවන් කිරිදම් 

බදුන් සමහ  විට මුෙලේ හරි අ දගන ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් අපිට ඒ අයත් එකතු ක ගැනීදම් ක්රමදේෙයකට යන්න 

පුළුවන්. ඊළගට බැලුවාම යටිතල ෙහසුකම්  අදප් ප්රදේශදේ දගොඩේ තිදයනවා එො අපි අරුේවත්තවත්ත ප්රදේශයට ගියා 

දල්කම්තුමායි සභාෙතිතුමාත් අපි ගියා අපි ෙැේකා  ඒ සමාජ තත්වයන් ඒ ප්රදේශ වල තිදයන. සමහ  තැන් වල නිවාස 

වලට තහඩු වැසිකිලි කැසිකිලි ප්රශ්න. ඒවදේම මාර්ග ප්රශ්න සෑදහන ප්රමාණයේ ඒ ප්රදේශ වල ඉතුරු දවලා තිදයනවා. 

සමහ  මන්ත්රිවරු ොපු ප්රතිොෙනත් අයින් ක දගන තිදයනවා ඔය ප්ර දේශ වලින්. මම දබොදහොම කණගාටු දවනවා තමන් 

ඉදිරිෙත් දවනවා නම් ඉදිරි ඡන්ෙයට හා ගදම් නිදයෝජිතදයෝ විදිහට ෙත් දවනවා නම් එවැනි ක්රියා දනොකළ යුතුයි. ඒ 

මාර්ග ප්රතිසංස ක් ණය කළ යුතුයි කියන මතදේ තමයි අපි ඉන්දන්. අපිට කවුරු කළත් කමේ නැහැ. අපි ඔවුන්ට දගෞ ව 

ක නවා. ඒ දගෞ වය ඔවුන් නැති ක දගන ඉන්නවා.   ඒ ගැන අපි ඉතාමත්ම කණගාටු දවනවා. ඒ සභාව සතු මාර්ග  

ජලය බැසයන කාණු ෙේධති දබෝේකු  ක්රිඩාපිටි සෙහා මම හිතන්දන් දකෝටි 03 ක ෙමණ මුෙලේ සභාදවන් දවන් ක ලා 

තිදයනවා.  අපි දම් සභා අ මුෙල් දහොයා ගන්දන් වරිෙනම් බදු, කුලි, බලෙත්ර ගාස්තු, දසේවා ගාස්තු, වද න්තු ගාසත්ු හා 

දවනත් ආොයම් වලින්. ගරු මන්ත්රිතුමන්ලා මතේ කළාට ෙස්දසේ අදප් සභාදේ සිටින නිලධාරි මණ්ඩලයත් දෙොඩි 

කැෙවීමේ ක න්න ඕන දම්වා ලබා ගන්න. ඒ කටයුතු අපි ක ලා මල දනොතලා ද ොන් ගන්නවා වදේ ඒ බදු ලබාදගන 

දම් කටයුතු වලට සම්බන්ධ දවන්න. ඒවදේම මතේ ක න්න ඕන ග්රාමිය මාර්ග ෙේධති වල අපිට තිදයන දලොකුම 

ප්රශ්නය තමයි දම් කාණු ප්රශ්නය. මම මීට මාස කිහිෙයකට ඉස්දසල්ලා ගදන්දගොඩ ො  අපි තා  ොලා ප්රතිසංස්ක ණය 

කළා. තාේෂණ නිලධාරිතුමියත් දම් ස්ථානදේ ඉන්නවා. ො  ෙැන් වැසි ජලය නිසා කැඩිලා ගිහින් තිදයනවා. ඒක 

නවත්වන්න බැහැ. විශාල ජල ප්රමාණයේ ඒ ො  දිදේ තමයි එන්දන්. අපිට ප්රධානම දේ තමයි ො වල් සෑදිමට ප්රථම දම් 

කාණු ෙේධති යථා ත්තවයට ෙත් ක  ගැනීම. ඉදිරිදේදී අපිට ප්රතිොෙන දවන් ක  ගැනීමට හැකියාවේ ලැදබයි. කාලය 

යන නිසා මම දිර් ව කථා ක න්න යන්දන් නැහැ. අපිට අවශය ඒ ජනතාවදේ ආර්ථිකය හා ඒ යටිතල ෙහසුකම් නැංවීම 

තමයි. අපි දමතනට ඇවිත් ජාතික දේශොලනය ගැන කෑගැහුවා කියලා අපිට ප්රතිඵලයේ ලැදබන්දන් නැහැ. අපිට ඕන 

දමතනින් ගන්න පුළුවන් දෙයේ අ න් ජනතාවට දීලා ඒ ලයිට් එකේ හරි ොලා දීලා ඒ කටයුතු අදප් නිලධාරි මණ්ඩලය 

අපි දේශොලනය ක නදකොට නිලධාරින්ව එක එක දේශොලන මට්ටම් වලට අදින්දන් නැතිව ඔවුන් සමග 

සහදයෝගදයන් වැඩ කටයුතු කදළොත් අපිට දම් ගමන යන්න පුළුවන් කියලා. එම නිසා සමහ  නිලධාරි කියනවා දම් 

දේශොලන වැඩ වලට මාව ගාව ගන්න එො කියලා. ඒක ඇත්ත කථාවේ. අපි ඔ අය එේක සහදයෝගදයන් වැඩ කදළොත් 

දම් ගමන අපිට යන්න පුළුවන්. ඒවදේම සභාෙතිතුමාට අයිතියේ තිදයනවා අපිට ප්රතිොෙන දකදසේ දහෝ ලබා දීදම් 

අයිතියේ තිදයනවා. මම මුලින් කිේවා වදේ අපිට දලොකු ොඩුවේ තමයි ොදුේකට වැඩිපු  ප්රතිොෙන ලබා දෙන්න කියලා 

තමයි අපි ඔබතුමාදගන් දගෞ වදයන් ඉල්ලා සිටින්දන්. ග්රාමිය මට්ටමින් යටිතල ෙහසුකම් අඩු තැනේ තමයි ොදුේක 

නග ය. ඒ බව අදයෝම මහත්මාත් මතේ කළා.  දම් සම්බන්ධව අෙහස් ෙැේවු සියළුම දගෞ වනිය මන්ත්රිවරුන් ඔවුන් 

සියළුදෙනාම ඇවිත් ඉන්දන් මහජන නිදයෝජිතදයෝ වශදයන්.  ඔවුන් හිතන දේ විවිධාකා යි. විවිධාකා  අෙහස් ෙැේවුවා 

දම් දයෝජනාවට.  හැබැයි දකොන්ෙ දකලින් තියාදගන හා නම් හා බැරි නම් බැහැ කියන්දන් නැතිව අපිව දකොටවන්න 

හෙන එකට නම් මම විරුේධයි. එදහම ප්රශ්නයේ දමතන නැහැ. දම් අදප් සභාව. විරුේධ ෙේෂයේ කියලා නැහැ කවුරුත් 

නිදයෝජිතදයෝ.  සහදයෝගය එදහම හරි ෙේවන එකට මම සන්දතෝෂ දවනවා. ඒවදේම මතේ ක න්න ඕන ජාතික 

දේශොලනදේදී දම් ධමත්රිොල කියලා නම කියනවාදන්. ගරු ජනාධිෙති ධමත්රිොල සිරිදසේන ෙැන් ධමත්රිොල කියලා 

බනිනවා. අපි දකොදහොමවත් දම් ආණ්ඩුව බදලන් ගත්දත් නැහැ. ෙැන් දෙෝය දෙකකින් ගන්න ආණ්ඩුව දබොදහොම 

කෑගහා හිටියා දම් මහින්ෙ මහත්තයා දමොකෙ ගන්දන් නැත්දත් මහින්ෙ මහත්තයා ගන්දන් නැත්දත් කියලා. ඔන්න අ න් 

දෙන්නුවා. ෙැන් ඕදගොල්ලන්ට තිදයන්දන් පුළුවන් නම් ආයිත් ගන්න. ඒ නිසා තමුන්නාන්දසේලා ක පු කියපු දේවල් 
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අපිට දහොෙට මතකයි. තමුන්නාන්දසේලා ආපු ගමන් දමොකෙ කදළේ ගැහුවා බැංකුවට ගැහුවා බැදුම්ක යට බිලියන 12 ේ 

 ටට නැති කළා. තමුන්නාන්දසේලා ඒවා ඔදඩොේකුවට ොදගන ෙළාත් සභා මන්ත්රිලා මහජන නිදයෝජිතදයෝ දසේ ම 

එකතු දවලා ඡන්ෙය දකරුවා. අෙ දමොකෙ ප්රතිඵලය. අෙ දහො ා ෙැනලා ගියා සිංගප්පුරුවට. දලොකු දහො ා දමදහේ 

ඉන්නවා. එතදකොට ජැටිය විකුණන්න හැදුවා. දකොළඹ නැදගනහි  ඒ ජැටිය විකුණන්න ගිහින් තමයි දම් ප්රශ්න ඇති 

වුදණ්. දෙොල් අේක  400 ේ කෙලා විනාශ කළා. ත්රිකුණාමලය ව ාය දෙන්න හැදුවා. දතල් ටැංකි වලින් ටිකේ දුන්නා. 

මත්තල ගුවන් දතොටුෙල විකුණන්න හැදුවා. දහො ණ ෙැන් අේක  1000 ේ ෙැන් ටයර් කම්ෙැනි ොන්න කියලා චම්පික 

ඒවදේම ප්රධාන දහෝටල් 02 ේ අයවැයට විකුණන්න හැදුවා. දටන්ඩර් ක ලා තිදයනවා ෙැනට. ඉඩම් ෙනත දගනත් 

ඉඩම් ටික විජාතිකයන්ට දෙන්න හැදුවා. දම්වා ක නදකොට තවත් බලන් ඉන්න කියලාෙ කියන්දන්. 

තමුන්නාන්දසේලාදේ දකොන්ෙ ෙණ නැත්දත්. මහින්ෙ මහත්තයා ආොයම් ගන්න ක්රම ලංකාවට හැදුවා. අධිදේගි මාර්ග 

හෙලා ඒවායින් වැඩිම ආොයමේ එනවා. හම්බන්දතොට ව ාය හැදුවා අනාගතයට. මත්තල ගුවන් දතොටුදෙොල හැදුවා. 

ොසල් වල විෙයාගා  හැදුවා. දගොවිතැන දියුණු කළා. ඒ දසේ ම තමුන්නාන්දසේලා විනාශ ක ලා ෙැන් කියනවා අපි බදලන් 

ගත්තා කියලා. බදලන් ගත්දත් නැහැ සිංහල ජාතිය සිංහල දල් තිදයනවා දම්වා අ දගන අදප් ජනතාවට ඉදිරියට 

දගනියන්න දම් සම්ෙත් රැකගන්න ඕන. අන්න ඒ යුතුකම තමයි මහින්ෙ මහත්තයා කදළේ කියලා මම තමුන්නාන්දසේලාට 

මතේ ක නවා. වදහන් දහො ා ඕන නැහැ 10 දවනිො දවනදකොට දම් තීන්දුව එනවා. අන්න එොට අපි  ජයේ පිහිටුවලා 

ඒ  ජදයන් ප්රතිොෙන අ දගන ප්රාදේශීය සභාව ඉහළ තලයට දගනියන්න පුළුවන් ආකා යට වැඩ කටයුතු ක න බවත් 

ප්රකාශ ක මින් මම නිහඩ දවනවා. ස්තුතියි.   

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ඔල්ගා අතුදකෝ ල මැතිතුමිය 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, උෙ සභාෙතිතුමනි, සදහෝෙ  මන්ත්රිතුමනි, මන්ත්රිතුමියනි. දම් අයවැය ගැන කිසිම අවදබෝධයේ 

නැතුව යන අයවැය රැස්වීමේ. ෙටන් ගත්ත දේදල් ඉෙලා අයවැය කියන එක මම හිතන්දන් දම් දල්ඛනය බලලාවත් 

නැහැ අදප් මන්ත්රිවරු දගෙ ට දගනිහින් දුන්නාම. සභාදවන් අත්සන් ක ලා ගත්තා. අෙ තමයි දම් දමතන්ට ආවාට 

ෙස්දසේ ඇ ලා බලලා ඇත්දත් කියන එක අපිට නම් වැටදහනවා.  අයවැයට කථා ක න්න සුොනම් දවලා දනදමයි 

ඇවිල්ලා තිදයන්දන්. ජාතික දේශොලනයයි අයවැයයි දෙක එකට ෙටලවාදගන ෙැන් දලොකු ගැටළුවේ ඇති දවලා 

තිදයනවා දම් සභාව තුළ. දමදහම කථා කළාම අපිටත් කථා දනොක  ඉන්න බැරි තත්වයේ ඇති දවනවා. මම 1991 දී 

දම් සභාව නිදයෝජනය ක න ලයනල් කාරියවසම් මැතිතුමාදේ කාලදේ ඉෙලා අපි දෙන්දනේ ඉන්නවා ඒ අදප් විෙේෂ 

නායකතුමා ජයන්ත  ණවක මැතිතුමා. අපි හැමොම  ණවක මැතිතුමා ළගට එනකම්ම අපි අයවැයට විරුේධව ඡන්ෙය 

දුන්දන් නැහැ. අපි අයවැයත් තිබුණාෙ කියලා විරුේධ ෙේෂයේ තිබුණාෙ කියලා අපි කටයුතු කදළේ නැහැ කියන එක මම 

දම් අවස්ථාදේදී මතේ ක න්න ඕන. ඒ ත ම්ම අපි සදහෝෙ ත්වදයන් දම් සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව ඉතාමත්ම ආෙර්ශ 

විදිහට අපි දම් ගමන ආවා. ඒ කාලය තුළ දම් මතදේෙ ඇති වුදණ් නැහැ. සභාෙතිවරු ෙලි ගත්දත් නැහැ කිසිම 

දකදනේදගන්. නිලධාරි මණ්ඩලය වෙ  ඇදහන් බැලුදේ නැහැ දකොයි දමොදහොතකවත්. ඒවදේ තත්වයේ යටදත් අපි 

ඔේදකොම දබොදහොම සුහෙව සභාෙතිතුමාදේ හැම කටයුත්තකදීම ඒවදේම අදනේ මන්ත්රි මණ්ඩලයත් එේක දබොදහොම 

සුහෙව අපි දම් ගමන ආවා කියන එක මම දම් අවස්ථාදේදී මතේ ක න්න ඕන. ඒක මාත් එකේ හිටපු අදප් සදහෝෙ  

මන්ත්රිවරු ගණනාවේ දම් සභාව තුළ අෙ නිදයෝජනය ක නවා. ඒ විදිහට අපි ඒ කටයුතු කළා. අයවැයට අපි දමච්ච  

කාලයේ ගත්දතත් නැහැ. වල්ෙල් කිදයේදවත් නැහැ. අයවැය කියන්දන් දමොකේෙ අයවැදේ තිදයන දයෝජනා 

විදේචනය ක ලා අපි හෙන්න පුළුවන් දේ ක න්න පුළුවන් දේ හෙලා අපි එක ගමනේ ආවා කියන එකත් දම් 

අවස්ථාදේදී මතේ ක නවා. මම ෙැන් අයවැයට ලෑස්ති දවලා ආපු දේවල් ඔේදකොම දම් කථාදේදී අදප් මංජුල 

මන්ත්රිතුමාත් අදප් අදනේ කථා ක පු මන්ත්රිවරු ගණනාවේම කථා කළා. එකම දේ දහෝෙ දහෝෙ මදඩ් ොන්නා වදේ මට 

කියන්න දෙයේ ඉතුරු දවලා නැහැ. මම ඇත්තටම සුොනම් දවලා ආවා දකොළයකත් ලියාදගන එක එක ශිර්ෂ යටදත් 
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කථා ක න්න ආවා. ඒ කථාවල් හැම එකේම අදප් අදනේ මන්ත්රිවරු දකොටසේ දහෝ ප්රකාශ කළා කියන මතේ ක න්න 

ඕන.   මමත් විදශේෂදයන්ම මතේ කළ යුත්තේ තිදයනවා 2019 වර්ෂදේ අදප් ආොයම ලබා ගන්න බලාදෙොද ොත්තු 

දවන්දන් ෙඩ මුෙල් වලින්. ෙඩ මුෙල් ගිය අවුරුේදෙත් බිලියන 13 ේ අයවැය වාර්තාදේ තිදයනවා. ඒවා එකේවත් තාම 

අයක දගන නැහැ. ඒවදේම දම් අවුරුේදේ 15 ේ ොලා තිදයනවා. ඊළග අවුරුේදේ 25 ේ ොයි. තාම අයක දගන නැහැ. 

අයවැය වාර්තාව හෙන්න විත ේ දයොො ගන්නා අංශයේ හැටියට තමයි දයොො ගන්දන්. ඉදිරිදේදී ඒවා නිවැ දි ක  

ගන්න උත්සාහයේ ඇති ක  ගත්දතොත් මීට වඩා වැඩි දකොටසේ ක න්න අපිට පුළුවන් වන නිසා. ඒවදේම මම 

හිතන්දන් අපි. අපි කිේදවොත් දගොඩේ. විදශේෂදයන්ම මම අපි කණ්ඩායමේ හැටියට තමයි අදේ නමුත් දම් කිසිම 

ලැබීමේ බලාදෙොද ොත්තුවවත් අපි කාදගවත් මැේදකේවත් ඉත්දතේවත් හැටියට දනදමයි දම් දේශොලන ගමදන් අපි 

ඉන්දන්. අපි විරුේධ නම් විරුේධයි. සභාදවන් අපිට ප්රතිලාභයේ දුන්නත් එකයි අපිට නැතත් එකයි. අපි මන්ත්රිවරු 

හැටියට දම් සභාව නිදයෝජනය ක න්දන් ජනතාව දවනුදවන් අපිට සල්ලි දුන්දන් නැත්නම් අපි ඒකත් ක ගන්න විදිහ 

අපි ෙන්නවා. දම් සභාව නැත්නම් අපි දවනත් විදිහකින් දවනත් විකල්ෙ දයොෙලා සංවර්ධනයට වැඩ කටයුතු ක න්න 

අපිට හැකියාව තිදයනවා කියන එක දම් අවස්ථාදේදී මම මතේ ක න්න ඕන. දමොකෙ මන්ත්රිවරු කිේවා අපි 

එකඑේදකනාදේ ඉත්දතෝ හැටියට අපි ඉත්දතෝ දනදමයි අපිට විනයේ තිදයනවා අදප් ෙේෂයත් අෙ අ ාජිත තත්වයට 

ෙත් ක ලා තිදයන්දන් කවුරුවත් දනදමයි. අ ාජිත ජනාධිෙතිව යා නිසා. අපි කණගාටු දවනවා  මම රැස්වීම් 28 ේ 

තිබ්බා ඔය ජනාධිෙතිව යා ෙත් ක න්න මදේ දකොට්ඨාසය තුළ. රැස්විම් 28 ේ සංවිධානය කළා එො දම් දමෝඩ 

ජනාධිෙති ජනාධිෙතිව යා ක න්න. අපි ජාතික දේශොලනය කථා ක න්න ඕන ජාතික දේශොලනය ඇෙලා ගත්ත නිසා. 

ජාතික දේශොලනය මම කථා ක න්දන් නැතුව ඉන්න හැදුදේ මම ආදේ අයවැය ගැන කථා ක න්න. නමුත් ඒ තත්වයට 

ෙැන් ෙත් දවලා තිදයනවා. සමහ  අය දමතන නඩු තීන්දුව ප්රකාශ ක ලා ඉව යි. දශ්රේෂ්ඨාධික ණදේ තීන්දුව ප්රකාශ 

ක ලා ඉව යි.  න්ජන්  ාමනායක දමතන නැහැ. දමතන ඉන්දන් අදප් මන්ත්රිවරු.  ජය ෙත් ක ලා ඉව යි. 

මන්ත්රිවරුන්දේ කටින්ම කිේවා ඉදිරිදේදී අදප් ඇමතිවරු ෙත් ක ලා දිදන්ෂ ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා අදප් නාගරික 

සංවර්ධන ඇමතිව යා හැටියට ෙත් ක දගන  දම් ප්රදේශදේ වැඩ කටයුතු ක න ආකා ය පිළිබෙව. දමොකෙ 

දශ්රේෂ්ඨාධික ණයට ඇගිලි ගහන්නත් දම් කට්ටියට පුරුේෙේ තිදයනවා. දශ්රේෂ්ඨාධික ණය ගැන කථා ක න්න අපිට 

අයිතියේ නැහැ. දශ්රේෂ්ඨාධික ණය කියන්දන් එකඑේදකනාදේ වල්ෙල් වලට වල්ෙල් කථා වලට තීන්දු දෙන තැනේ 

දනදමයි. ඒක නීතිය අනුව නීතියට ගරු ක ලා තීන්දු දෙන තැනේ කියන එක අදප් මන්ත්රිවරුන්ට අමතක දවලා 

තිදයනවා කියන එකත් දම් අවස්ථාදේදී මම ප්රකාශ ක න්න ඕන. ඒවදේම දගොඩේ දු  කථා ක න්න ගිදයොත් අදප් 

කාලය යනවා. ඒ කාලය මිඩංගු ක ලා වැඩේ නැහැ. ඔේදකොම කථා කදළේ වල්ෙල් කියන එක දම් අවස්ථාදේදී මතේ 

ක න්න ඕන. දබොදහොම සුළු පිරිසේ අයවැයට ෙේෂේ ත් අයවැයට විෙේෂවත් දකද න්න ඕන දේවලුත් විදේචනය 

කළා. ඒවදේම සමහ  අය අෙ දමතන්ට ඇවිත් තිදයන්දන් ඊළග මැතිව ණදේ ක න දේවල් කියලා දමොකෙ  ටේ 

හැටියට ෙේෂ 02 ේ තිදයනවා. බහුත යේ කියන එකවත් දම් අය ෙන්දන් නැති එක ගැන කණගාටු දවනවා. අපිට තව 

අවුරුදු 1 ½ ේ තිදයනවා. අපි මැතිව ණදේ බලය ගත්දත් අවුරුදු 05 කට. අවුරුදු 1 ½ ේ තිදයේදි එළියට එළවන්න 

හැදුවාට බහුත යේ අෙ ොර්ලිදම්න්තුදේ ඉන්නවා. අපි කවොවත් දම්ක ොලා යන්දනත් නැහැ. අපි ඒ තැනට යන්දන් 

නැහැ. අපි සාධා ණය සතයය ජය ගන්නවා පිස්දසෝ දකොච්ච  ෙැගලුවත් දමොදළේ නැතුව ෙැගලුවත් ඒ අයටත් අෙ මහින්ෙ 

 ාජෙේෂත් නැති දවලා තිදයනවා. ඒවදේම ජනාධිෙතිව යාට  නිල් වික්රමසිංහවත් නැති දවලා තිදයනවා කියන එක 

දම් අවස්ථාදේදී මම ප්රකාශ ක න්න ඕන. ඒවදේම මම හිතන්දන් අදප් නායකයා  නිල් වික්රමසිංහ කවොවත් බලදේ 

රැදිලා ඉන්න ෙගලන දකදනේ දනදමයි කියන එක ප්රකාශ ක න්න ඕන. දමොකෙ තමුන්නාන්දසේලාට මතක ඇති මීට 

වස  ගණනාවකට කලින් දෙවතාවේම එතුමා දම් අගමැතිකම අත ඇ ලා එතුමා යන්න ගියා. එතුමා ෙන්නවා නීතිය 

අනුව මට එතන ඉනන් අයිතියේ නැහැ කියලා. නමුත් නීතිය අනුව අෙ වැඩිම බහුත යේ ලංකාදේම වැඩිම මනාෙදයන් 
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ජනතාව පිළිගත්ත මනුදෂයයේ හැටියට අගමැතිව යා හැටියට දකොන්ෙ ෙණ ඇති අගමැතිව යා හැටියට දම්  ටට 

යම්කිසි වැඩේ ක පු දකදනේ හැටියටත් අෙ අ ලියගහ මන්දි දේ ඉෙදගන අදප් එේසත් ජාතික ෙේෂදේ දකොදු 

නා ටිය හැටියට හැටදෙලේෂයේ වලට ොපු සිරිදසේනට මුහුණ දෙන්න ඉන්නවා කියන එක අෙ මතේ ක න්න ඕන. අෙ 

සිරිදසේනදයෝ දකදහෙ ඉන්දන්. දකෝ දබොල දම් සිරිදසේනයා කියපු ඇමතිවරු අෙ එයාදේ ඔදඩොේකුවට වැටිලා හැබැයි 

කණගාටුයි කියන්න එක ෙවසේවත් අගමැති හැටියට ොර්ලිදම්න්තුවටත් දනොගිය එක ෙවසේවත් ඇමතිවරු හැටියට 

ොර්ලිදම්නු්තවට දනොගිය ගිනිස් දෙොතට ගිය ඇමති මණ්ඩලයකුත් අගමැති දකදනකුත් ෙත් කළා දම් සිරිදසේන කියන 

එක දම් අවස්ථාදේදී මම ප්රකාශ ක නවා. ලැේඡ නැති විදිහට අෙ දශ්රේෂ්ඨාධික ණදේ තීන්දුව අභිදයෝග ක නවා. ඒක 

වැ දියිලු. ඒ ත ම්ම ෙහත් මට්ටමට වැටිලා. අතුරු තහනම් නිදයෝගයේ නිකුත් ක ලා තිදයනවා.  ඒකත් තීන්දුවේ තමයි. 

අපිට අවශය නැහැ ඒ පිළිබෙව දමතන කථා ක න්නවත්. නමුත් දම් කථා ක පු නිසා අපි කථා ක න්න ඕන කියන එක 

දම් අවස්ථාදේදී ප්රකාශ ක න්න ඕන. නිකන්ම බලු වුණා. අෙ ාදේ. කවුරු දකොදහොම කිේවත් ෙළාත් ොලන 

මැතිව ණදේදි ගත්ත ප්රතිඵල ටිකත් දම් දවනදකොට නැති ක දගන තිදයනවා කියන එක දම් අවස්ථාදේදී ප්රකාශ 

ක න්න ඕන. ඡන්දෙ තියන්න අපි බය නැහැ. අපි ඡන්ෙේ තිදයන දේලාවට ඡන්ෙයේ තිදයනවා. ඡන්දෙ දිනන්නත් අපි 

ෙන්නවා. ඡන්දෙ තියන්නත් අපි ෙන්නවා. ජනතා ප්රසාෙය දිනාගත්ත මිනිස්සු අපි ළග ඉන්නවා. ජනතා ප්රසාෙය දිනාගත්ත 

මිනිස්සු අපි ඉදිරියට ොලා අදප් වැඩ කටයුතු අපි ක නවා. අදප් අගමැති ජනාධිෙති තී ණය ක න්දන් අපි. අදප් 

ෙේෂයයි තී ණය ක න්දන්. ඒක විෙේෂයට තී ණය ක න්න බැහැ කියන එකත් මම දම් අවස්ථාදේදී ප්රකාශ ක න්න 

ඕන. තමුන්නාන්දසේලාට ඒක තී ණය ක න්න බැහැ. ඒක අදප් වැඩේ. ඒක අදප් කටයුත්තේ.  අධික ණ වැදඩ් අදප් 

කටයුත්තේ දනදමයි. ඒක  දට් නීතියට භා  දෙන්න ඕන. අපිට තීන්දු තී ණ දෙන්න බැහැ. ඒක බුේධිමත් තී ණයේ 

ගනිවි ඒක එොට බලා ගනිමු. සතයය ජයගන්නවා කියන එක ප්රකාශ ක නවා. අපි කියන්න ඕන අදප් සභාෙතිතුමා අදප් 

ගැබිණි මේවරුන්ට කිරි වීදුරුවේ දෙන එක ඉතාමත් දහොෙ කා ණාවේ හැටියට කාන්තාවේ හැටියට මම කියනවා. 

තමුන්නාන්දසේලා ෙන්නවා අදප් හිටපු ඇමතිතුමිය ද ෝසි දසේනානායක ඇමතිතුමිය කාන්තා හා ළමා කටයුතු ඇමතිතුමිය 

දලස දම්  දට් ගැබිණි මේවරු හැදමෝටම දකොච්ච  ගාණේ වුණත් ඒ මේවරුන්ට රු.2000 ක දහොෙ දෙෝෂණ මල්ලේ 

දෙනවා. ගැබිණි කාලය තුළත් ඒවදේම ෙරුවා බිහි ක ලා මාස 06 ේ යනතුරුත් ඒ දෙෝෂණ මල්ල ලබා දෙන්දන් ඒ අදප් 

කාන්තාවන් දවනුදවන් යම්කිසි දෙයේ එතුමිය කළාය කියන බවත් මම එතුමියට ස්තුතිවන්ත දවනවා කාන්තාවේ 

හැටියට. ඒ කටයුත්ත අෙත් දකද නවා. නමුත් කණගාටුදවන් හරි කියන්න ඕන දම් අ ාජිත තත්වය තුළ ඉදිරි වර්ෂය 

තුළ අයවැයේ  අපි දම් සභාව ඇතුදළේ තිබ්බත් අෙ  දට් අයවැයේ තියන්න බැරි තත්වයට දම්  ට ෙත් ක ලා තිදයනවා. 

දම්  දට් ඉන්න  ාජය දසේවකදයෝ සියළුම  ාජය දසේවකයින්ට වැටුප් දගවන්න ඒවදේම දම් දෙෝෂණ මල්ල දෙන්නත් 

දවනත් කටයුතු ක න්නත් අපිට අපි දම් අයවැදේ ආව ණය ක න්න ොලා තිදයන ආොයම් මාර්ග ලබා ගන්නත්  දට් 

අයවැයේවත් තියාගන්න බැරි තත්වයට අෙ දම්  ට අ ාජිත තත්වයට ෙත් දවලා තිදයනවා කියන බවත් මතේ ක නවා. 

ජාතික දේශොලනය කවුරුත් කථා දනොකළා නම් අපි කථා ක න්දනත් නැහැ. කථා කළාට ෙස්දසේ ඒකට උත්ත  දෙන 

එක අදප් යුතුකමේ. අපි දමෝඩදයෝ හැටියට යන්දන් නැහැ. මම තනිදයන් දකලින් අත උස්සලා අයවැයට විරුේධ 

දවච්ච ගෑණිදයේ. මම බය නැහැ දමතන ඡන්ෙය දනොදීලා මට දෙයේ දුන්දන් නැහැයි කියලා  මම ෙස්සට යන්දන් 

නැහැ. මාව ෙස්සට ොන්න උත්සාහ ක පු දේලාවල් තිදයනවා. නමුත් මම ෙස්සට යන්දන් නැහැ කියන එකත් දම් 

අවස්ථාදේදී මම මතේ ක න්න ඕන. ම ණින් මිසේ කාටවත් මාව ෙස්සට ොන්න බැහැ. කිසිම දකදනකුට ඇගිල්ල දිේ 

ක ලා නැහැ. අපි හිටපු සභාෙතිතුමන්ලාට සහදයෝගදයන් වැඩ ක ලා තිදයනවා දම් සභාව තුළ. මම මතේ ක න්න 

ඕන අදප් සභාව නැති කාලදේ අදප් දල්කම්තුමා දහොෙ වැඩ කටයුත්තේ කළා කියන එක මම මතේ ක න්න ඕන. 

එතුමා සභාෙති බලතල යටදත් හිටපු දල්කම්ව යා හැටියට දම් ප්රදේශය ොලනය ක පු ොලකයා හැටියට සුන්ෙ  

සීතාවක කසල කළමනාක ණයට නිසි තැනේ දීලා දගොඩේ බාධක මැේදේ ඒ කටයුත්ත සාර්ථකව ඉදිරියට දගනාවා. 
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ඒකට එතුමාට මම ස්තුති ක නවා. ඒ කාර්යමණ්ඩලයටත් මම ස්තුති ක න්න ඕන. සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ 

ජයග්රහණයන් තුල විදශේෂදයන්ම දම් දල්කම් මහත්මාට මම ස්තුති ක නවා. මට මංජුල මන්ත්රිතුමාත් කියන්න කිේවා. 

එතුමාටත් ඒ ස්තුතිය ක න්න අවස්ථාවේ දනොවුණා කියලා  එතුමාදේ ස්තුතියත් පුෙ ක න්න කියලා. මම දම් 

අවස්ථාදේදී ඒ ස්තුතිය ඔබතුමාට පුෙ ක නවා. දම් ඉන්න කාර්යමණ්ඩලදේ සියළුදෙනාදේම ෙේෂකම  නිසා සීතාවක 

ප්රාදේශීය සභාව කියන එක අදප්  දට් වැජදඹන ස්ථානයේ බවට නමේ තිදයන ස්ථානයේ බවට  ෙත් ක න්න 

ඔබතුමන්ට හැකි වුණා කියන එක දම් අවස්ථාදේදී නිලධාරිදයේ හැටියට මත ගැටුම් තිදයන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබතුමා 

ඒ කටයුත්දත්දී දනොබියව දම් ප්රදේශදේ ජනතාවට ෙමණේ දනදමයි දම්  ටටම ඉතාමත් ආෙර්ශයේ දුන්නා. දහොෙ 

ප්රාදේශීය සභාවේ බවට ෙත් ක න්න ඔබතුමා  නිලධාරි මණ්ඩලයත් එකතු ක දගන කළා කියන  බවත් මතේ ක මින් 

ඔබතුමාට ස්තුති ක නවා. ඒවදේම අදප් දම් විකුණන් කන සංස්කෘතියේ ගැන කිේවා අදප් එක මන්ත්රිව දයේ. මට 

කණගාටුයි කියන්න තමුන්නාන්දසේලාදේ ෙේෂදේ නිර්මාතෘව දයේ වන බණ්ඩා නායක මැතිතුමාදේ පිළිරුව තිබුණු 

ඒ භුමිය අෙ සැන්රිල්ලා දහෝටලය අෙ අෙඅට කිසිම අයු කින් ගන්න බැරි ආකා දයන් විකිණුදේ  නිල්ෙ නැත්නම් දවන 

කවුෙ කියන එක අහන්න ඕන. තමුන්නාන්දසේලා ඔේදකෝටම උත්ත  දෙන්න මම ලෑස්ති නැහැ. මම එක උොහ ණයේ 

ගත්දත්. ඒ භුමි භාගය ඉතා වටිනාම භුමියේ දකොළඹ තිදයන. හම්බන්දතොට අපි විකුණලා නැහැ.  හම්බන්දතොට නැේ 

එන්දන් නැති ව ායවල් හෙලා ඒ හෙපු ඒවා අපි හරියාකා ව ක දගන ඇවිල්ලා  යම්කිසි ආොයම් තත්වයකට අපි ෙත් 

ක න්න අදප් නායකදයෝ සුොනම් කළා කියන එක මම දම් අවස්ථාදේදී මතේ ක න අත  අදප් සභාෙතිතුමා ලබුගම 

ො  ප්රදේශය සංවර්ධනය කිරිම පිළිබෙව මදේ පුංචි සන්දතෝෂයේ තිදයනවා. ඒ ගැන ස්තුති ක න්න ඕන දමොකෙ  මදේ 

ගම් ප්ර දේශය. එතුමාදේ ප්රදේශදේ මම අෙ ජිවත් දවන දකදනේ හැටියට ඒ ප්රදේශදේ මම අෙ ෙදිංචි දවලා ඉන්න 

දකදනේ හැටියට මම ඇත්තටම සන්දතෝෂ දවනවා ඒ ප්රදේශදේ මාර්ග ෙේධතියත් ඉතාමත් දහොදින් පිළිසක  ක න්න 

ඔබතුමාට ශේතියේ තිදයනාව නම් ඒකත් ක න්න. ඒ ප්රදේශදේ තිදයන කාණු ඉතාමත් අවිධිමත් අන්ෙමට තිදයන්දන්. 

නිරිදෙොල ප්ර දේශදේ දවනත් ප්රදේශ වල ො  අල්ලදගන වැටවල් ෙැන් සම්පුර්ණදයන්ම ොදර් තිදයන්දන්. අපි තා  

ටිකේ ෙැම්මා නම් අපිට ඒ තා  ටික රැක ගන්න බැහැ. මාසයේ දෙකේ තුනේ යනකම්වත් වතු  ො  බහින්දන් ො  

මැේදේ.  ඒ නිසා ඒ කාණු ෙේධතිය පිළිබෙව විදශේෂ අවධානයේ දයොමු ක න්න. සභාෙතිව දයේ හැටියට බලතල 

තිදයනවා. ඒ ප්ර දේශදේ ඒ කාණු හරියට සකස් ක න්න වැඩ කටයුතු ක න්න තමුන්නාන්දසේට පුළුවන්කමේ තිදයනවා 

කියන එක මතේ ක මින් දකදහොම කවුරු කළත් දහොෙ දෙයේ ක න්න තමුන්නාන්දසේට ශේතියේ දවන්න කියලා දම් 

ප්ර දේශදේ ජනතාවට අදප් දල්කම්තුමා කළා වදේ දහොෙ වැඩපිළිදවලේ ක න්න කියලා මතේ ක මින් අයවැය 

වාර්තාදේ මට කිසිම දෙයේ කියන්න ඉතුරු දවලා තිබුදණ් නැහැ.  තමුන්නාන්දසේ ණය මුෙලේ ගන්න යනවා මිලියන 

ගාණේ සංවර්ධන අ මුෙලින්. දම් අයවැදේ සෙහන් ක ලා තිදයනවා. ඒවදේම දගොඩනැගිලි කුලිය ලේෂ 08 කින් අඩු 

දවලා තිදයන්දන් දමොකේෙ කියන අපිට ෙැන ගන්න ඕන. එේ ලේෂ හැටොහයි දම් සැදර් අයවැදේ ආොයමේ දලස 

සෙහන් ක ලා තිදයන්දන්. ලේෂ 08 ේ අහිමි දවනවා. ඒ පිලිබෙවත් අපිට ෙැනුවත් දවන්න ඕන. අපි කවුරුත් අයවැයට 

විරුේධයි. ඒ විද ෝධතාවය මම තනියම හරි ගන්නවා කියලා මම ඉන්දන්. ඒ විද ෝධතාවය ප්රකාශ  ක මින් මම නිහඩ 

දවනවා. ස්තුතියි. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි දම්රි මාග්රට් මැතිතුමිය 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, හංවැල්ල දකොට්ඨාසදේ එේසත් ජාතික ෙේෂ මන්ත්රිවරියේ වශදයන්  දම් අයවැය සුභවාදි අයවැයේ 

දලස මම ෙකිනවා. දේශොලන දහේතූන් මත කණ්ඩායමේ වශදයන් ෙේෂයේ වශදයන් විරුේධ දවන්න  සිදු දවලා 

තිදයනවා. ඒ ගැන මට කණගාටුයි. මට දීපු සහදයෝගයට ස්තුති ක නවා. මට ක පු උෙේ වලට ස්තුති ක නවා. ඉදිරිදේදී 

අවශය දේලාවට ඕනෑම සහදයෝගයේ දෙන්න මම ඉදිරිෙත් දවනවා. ඒවදේම තමයි ඉදිරි අවුරුේදේ ඔබතුමාට වැඩ 

ක දගන යන්න ශේතිය ධධර්ය ලැදබ්වා කියලා මම ප්රාර්ථනා ක නවා. ස්තුතියි.  
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ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී චින්තක දේවින්ෙ සම වී  මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, නවක මන්ත්රීව දයේ විදියට මංගල අයවැය අවස්ථාදේ ෙැන් දගොඩාේ රෑත් දවලා තිදයන 

අවස්ථාවක වුණත් අපි කථා ක න්න ඕදන. ඒකට දහේතුව ඔබතුමාත් අපිත් දයෞවන ේදෂේත්රය හ හා දම් දේශොලනයට 

පිවිසි අය. අපි ඔබතුමා අෙහන දේශොලනයත් එේක යන දකදනේ විදියට දගොඩාේ ආඩම්බ යේ දමොකෙ මම දම් 

අයවැය මුල ඉඳලම අහදගන හිටියා හැදමෝම කථා කළා. දම් අයවැදේ සංකල්ෙවල වැරැේෙේ දෙන්නන්න කිසිම 

දකදනකුට බැරි වුණා. ඔබතුමා ෙේෂ විදියට දම්ක හෙලා තිදයනවා සාහිතය හරි ගණන් හරි දමොනාහරි ක ලා 

නියදමටම හෙලා තිදයනවා. දමොකෙ දම්දේ කරුණු ගැන කවුරුවත් කථා කදළේ නැහැ. ගණන් හිලේ ගැන කථා ක න්න 

පුළුවන් ආොයම දහොයාගන්දන් දකොදහොමෙ ඒ වදේ ගැටළු තිදයනවා. ෙැන් ෙඩ මුෙල් දමතන වැඩියි කියලා 

මන්ත්රීතුදමේ කථා කළා. ෙැන් එදහම නම් සිග ට් වලින් මහ ආණ්ඩුව බදු ගන්නවා සිග ට් අ ේකුවල බේෙ. ඒ සිග ට් 

දබොන්න කියනවෑ. එදහම නැහැ.ඒක ආොයම් ප්රභවයේ ඒක දම්දක තිදයනවා. ෙඩ මුෙල් ගහලා ප්රදේශදේ සංවර්ධනයට 

ඒ මුෙල් release ක නවා. නිෙහස් ක න එදේ ප්රමාෙය ගැන ගැටළුවේ ඇති. ඒත් ඔබතුමා දම්ක දහොඳට හෙලා තිදයනවා 

කියන එක කියන්න ඕදන. මං දම්දක කරුණු කීෙයේ අ දගන ඒදක වැෙගත්කම දෙන්නන්නම්. එකේ තමයි ඔබතුමා 

පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධනය සඳහා ඒ කසල බඳුන් ලබා දීදම් වැඩසටහන. මං හිතන්දන් අදප් කුඩා කාලදේ ඔබතුමා වදේ 

සභාෙති දකදනේ ඉඳලා දම් වදේ පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධනය කළා නම් අෙ දහොඳ මන්ත්රිවරු ටිකේ ඉන්නවා. අපි 

දෙොඩිකාදල් තමයි ෙරුවන්ට දම් දේ දෙන්න ඕදන. ඒත් ඔබතුමා දහොඳ අෙහසේ තමයි ඉදිරිෙත් ක ලා තිදයන්දන්. 

අනිකුත් ප්රාදේශීය සභා වලිනුත් දම්ක ක්රියාත්මක ක යි. දම්ක දහොඳ වැඩසටහනේ. දමොකෙ ඒ ෙරුවන්ට ොදර් 

යනදකොට මිනිස්සු අදත් තිදයන දේ විසි ක නවා දටොපි දකොළය විසික නවා. දෙොඩි කාදල් ඉඳන් ඒ හුරුව තිබ්දබොත් ඒ 

දේ නිසි තැනට දයොමුක යි. දහොඳ සංකල්ෙමිය විදියට ඔබතුමා දම්ක හෙලා තිදයනවා. ඒත් එේකම මම දකටිදයන් 

කියන්නම් තවත් වෘත්තීය පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා ඔබතුමාදේ ොයකත්වය ෙැන් දම් ප්රාදේශීය සභා ේදෂේත්රදේ මම 

ෙන්දන් නැහැ. අදනකුත් ප්රාදේශීය සභාවල දමවැනි ේදෂේත්ර ආව ණය දවන විදියට මුෙල් ප්රතිොෙන දවන් ක ලා 

කටයුතු ක නවා කියලා මම හිතන විදියට වෘත්තීය පුහුණුව කියන එක අළුතින් ඔබතුමා ෙන්දනත් නැහැ දහොඳට බලලා 

සෑදහන්න මුෙලේ දවන්ක ලා තිදයනවා. මම දම්ක නිකමට බැලුවා දකොට්ඨාස 26 න් දබෙලා එතදකොට 38461 ේ 

එනවා අදප් දකොට්ඨාදශ ොඨමාලාවේ කදළොත්. දම්ක දහොඳයි ඉදගනදගන ඕදලවල් ඒදලවල් ක ලා ඉදගන දගන 

එන අය විධිමත් තැනකට දයොමුක න්න ඕදන. විධිමත් සහතිකයේ දෙන්න ඕදන. ෙැන් දම්ක ගදම් ඉන්න දගවල්වල 

කාන්තාවන්ට ස්වයං රැකියාවේ විදියට දම් ොඨමාලාවේ ක ලා ඒක හරි වැෙගත් ග්රාමීය ආර්ථිකය නංවන්න දගවල් 

වලට කීයේහරි එකතු ක ගන්න දහොඳයි. ඒ වදේම පුස්තකාදලත් එේක දම් මුෙල් දිගට දිගට ෙැම්ම එදේ ව ෙේ දවලා 

නැහැ දම් සාමාජික සංඛයාව වැඩිවීම කියන්දන් කියවීම වැඩිදවනවා කියන එක. ඒක සියයට ගණන් වලින් වැඩිදවලා 

තිදයනවා. ඒත් එේකම ඔබතුමා මටත් දලොකු සාධා ණයේ ක ලා තිබුණා මම අ  දගනාපු දෙොළේ කියන සංකල්ෙය 

ොදුේදකයි ස්ථාන දෙකක මධයස්ථාන පිහිටුවගන්න පුළුවන් දවයි. ඒක ඉතාමත් දහොඳයි දමොකෙ එළවළු විකුණන 

හැදමෝම කැමති නැහැ දෙොළට ගිහින් බඩු විකුණන්න. ෙැන් දම් වදේ තැනේ තිදයනවා නම් දමදතන්ට බඩු දගනත් 

දෙන්න පුළුවන් වාහනයක වුණත්. අපි ඒකට දහොඳ වැඩසටහනේ දකොට්ඨාස මට්ටමින් ෙැන් ඉන්න මන්ත්රීවරු 43 

දෙනාටම 10 ේ හරි 20 ේ හරි ගදමන් ලෑස්ති ක ගන්න කියලා ඒදගොල්ලන්ට අවශය ක න දෙොදහො  උෙක ණ දීලා 

සාමාජික ක ගත්දතොත් ඒදගොල්ලන්දේ ඵලොව අදප් කඩවල් වලට ොලා විකුණන්න පුළුවන්. ඔබතුමාට ස්තූතිවන්ත 

දවනවා ඒ ගැන හිතලා අපිට ඒක ලබාදීම ගැන. ඒත් එේකම විදශේෂදයන් මාර්ග නඩත්තුවල දම් දකොට්ඨාස ගත්තාට 

ෙස්දසේ ගැටළුව තමයි අදප් ඒවාදේ කඳු ෙල්ලම් ඒවදේ ො වල් වල ප්රිමිේස් වයාෙෘතිය අපි තව ටිකේ වැඩි ක න්න 

පුළුවන් විදියට ශේතිමත් ක න්න ඕදන කියලා මම ඔබතුමාට කියනවා. ඒත් එේකම ෙළාත් ොලන ක්රමය අපිට 
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විධායකය මධයම ආණ්ඩුව තිදයනවා. ෙළාත් සභා ක්රමය තිදයනවා. අපි දම් දවනකන් ආපු ප්රාදේශීය සභා ක්රමයේ 

තිදයනවා. ෙසුගිය මැතිව ණදයන් ෙස්දසේ යම් අඩුොඩු තිබුණත් තවදු ටත් ගදම් මිනිස්සුන්ට වැඩ ක න්න බලය 

පුේගලදයෝ හැදමෝටම බලය දෙන්න තමයි දම් දකොට්ඨාස ක්රමය ඇතිකදළේ. දම් දකොට්ඨාස ක්රමය තාම ප්රාදේශීය සභා 

වලට හුරු නැති ගතියේ තිදයනවා. ප්රතිොෙන වුණත් සමහ  දවලාවට දවන් ක නදකොට දම් දකොට්ඨාස ටික ෙෙනම් 

ක ගන්න කාලය හරි ෙැන් අවුරුේෙේ කිට්ටුදවලා තිදයන්දන්. දකොට්ඨාස ටික මන්ත්රීවරු කීය වුණත් දම්ක හැදමෝටම 

දබදෙන්න ඕදන. සංවර්ධනදේ ප්රතිලාභ හැදමෝටම දබදෙන්න ඕදන. එදහම දබදුදන් නැත්නම් එක දකොට්ඨාදසකට 

වැඩිපු  යනවා. බදු දගවන ජනතාව හැදමෝම තනි දකොට්ඨාසවල මන්ත්රීවරු ඒ හින්ො ඒ වදේ ප්රතිොෙන දවන් 

ක නදකොට දකොට්ඨාස ක්රමය භාවිත ක න්න කියලා කියන ඉල්ලීමත් ක නවා. ඒත් එේකම අෙ සභාදේ දේශොලනය 

ඇෙදගන දත්රුමකුත් නැහැ. ඒක නිකන් කාටහරි දමොකේහරි කියලා ඉව දවලා දෙොඩි වින්ෙනයේ ලබන්න පුළුවන් එක 

විත යි එතන ක න්දන්. නැත්නම් අපි ක පු එකේ නැහැ. මම දෙොඩ්ඩේ මතේ ක න්නම්. ලංකාදේ සුපිරි අයවැයේ 

ආවා 2015 අටදවනිො ෙහු වුණාට ෙස්දසේ මට අෙ වදේ මතකයි ඒදේ තිබුණ ආොයම් ප්රභවයන් තමයි මන්දි  බේෙ, ක්රීඩා 

නාලිකා සඳහා වූ බේෙ ඕදන දකදනකුට දහොයලා බලන්න තිබුණා ඔය ආොයම් ප්රභවයන් දෙදකන් කීයේ දහොයාගත්තෙ 

ඒ ආණ්ඩුව කියලා. මං හිතන්දන් රුපියලේවත් දහොයාගන්න බැරි වුණා ඒ ත ම් එවකට තිබ්බ දේන්තියට ෙලිගන්න 

දගනාපු අයවැයේ ඒක. දමොකෙ මන්දි  බේෙ කියන එක දකොදහොමටවත් ගහන්න බැහැ. වර්ග අඩි 5000 ට වැඩිය දගවල් 

වලට බදු ගහන්න බැහැ. ස්වාධිෙතය කළමනාක ණ අධිකාරිදයන් දම්ක දෙකට කඩලා දෙකේ විදියට 2500 ක ලා. 

කවොවත් බදු ගහන්න බැහැ එතදකොට. මුෙල් ද ගුලාසි දම්වා හෙලා තිබ්දබ් කවුෙ. දිගින් දිගටම දම් ආණ්ඩුව ගිදේ අනිත් 

ෙැත්තට. මිනිස්සුන්දගන් ඈත් වුණා ඒ ආණ්ඩුව අපි දනදමයි කියන්දන් එතුමාලා ෙත්ක ගත්ත ජනාධිෙතිතුමා තමයි 

කියන්දන්. ඒක ජනතාවටත් දත්රුණා ළඟදි තිබිච්ච මැතිව ණවල ප්රතිඵල තුලින් දත්රුම් ගන්න පුළුවන්. 

මිනිස්සුන්දගන් ඈත්දවච්ච ආණ්ඩුවේ තමයි අපිට ලැබුදණ් අපිත් හිතුවා එො 08 දවනිො 09 දවනිො එළිදවනදකොට එො 

ඉඳලා යහොලනය කියන එක ෙඹ  අමිල හාමුදුරුදවෝ ඇතුළු එේත ා  ජදේ ආයතන වලින් සල්ල ගත්ත ඒවා ඉතින් අපි 

ඒවා යහොලනදයන් බලාදෙොද ොත්තු දවච්ච ඒවා දනදමයි. ඒවා අපි දනදමයි කදළේ ඒ ආණ්ඩුදවන්ම ක ගත්ත ඒවා. 

අපිට ක න්න දෙයේ නැහැ ෙැන්. අදප් කිසිම බලෙෑමේ තිබුදණ් නැහැ ඒ හින්ො අපි දනදමයි ජනාධිෙතිතුමා 

ෙත්ක ගත්දත් ඒ නිසා තාම ෙටන් ගත්දත් නැහැ ඔය කියන්න. තව ඉස්ස හට දහොඳ දහොඳ ඒවා කියයි දීදග ආපු හැටි 

ක පුවා ගහගත්ත ඒවා තාම කිේදේ නැහැ ෙන්නවදන කදට් හැටි. තාම ටික ටික කියන්දන් ඔය. ඒ වදේ දමොන ප්රශ්න 

තිබුණාෙ එතුමා ම න්න ලෑස්ති කළාට ෙස්දසේ තමයි දම් තී ණය ගත්දත් කියලා ෙැනට කියන්දන. තව දමොනවා වුණාෙ 

කියලා අපි ෙන්දන් නැහැ. ඒක දබ් ගන්න ඕදන. හැබැයි ෙැන් ඔය බනින මිනිස්සු අපිට බැන්නා. කුමන්ත්රණයේ සිේධ 

කදළේ. එතුමා අනිත් ෙැත්තට ගත්ත එක. එතනත් කුමන්ත්රණයේ තමයි. දම් වයවස්ථා කුමන්ත්රණයේ. එෙත් වුදණ් 

කුමන්ත්රණයේ තමයි. නමුත් එතුමා එො ෙවස් 100 වැඩසටහන අ දගන ඇවිල්ලා මහ දගොම්මදන් අතනට රුපියල් 6000 

කුත් අ දගන ගිහිල්ලා වියෙම් ක ලා දබෝල්දෙොයින්ට් එදකන් අත්සන් ක ලා දකලින්ම කනපිට හැරිලා සුළුත  

අගමැතිව ෙත්ක නදකොට අන්න දහොඳයි. ලැදබන කාදල් දහොඳයි දනොලැදබනදකොට බනිනවා. ඒක තමයි මිනිස්සුන්දේ 

හැටි. ඔයිට වඩා කථා ක න්දන් නැහැ. මං හිතන්දන් දහට අනිේො තීන්දු තී ණ දෙයි නීතයානුකූල. අපි ප්රාර්ථනා 

ක න්දන් අදප් ආණ්ඩුවේ දවන්න කියලා. අදප් ආණ්ඩුදේ දම් තිදයන සියලු වැඩසටහන් මිනිස්සු දවනුදවන් 

ක්රියාත්මක ක නවා. ඒත් එේකම මහජන එේසත් දෙ මුදණ් සාමාජිකදයේ විදියට සභාෙතිතුමාට ඔබතුමා දහොඳ 

අයවැයේ දගනල්ලා තිදයනවා. යම්කිසි දකදනේ දම්දක තිදයන සංකල්ෙ වලට කථා කදළේ නැහැ වැ දි කිේදේ 

නැහැ. දහොඳ ජයග්රහණයේ ගත්තා දම් අංක වලට කථා කළා විත යි. සුබ ෙතනවා ගරු සභාෙතිතුමාට. ස්තුතියි. 
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ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී වරුණ දිලිප් කුමා  මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, 1987 අංක 15 ෙ ණ ෙනදත් බලතල  ප්රකා ව හෙපු අයවැය සම්බන්ධව ඉලේකම් හ ඹ ක න්න මම 

බලාදෙොද ොත්තු දවන්දන් නැහැ. ජාතික දේශොලනය ගැන කථා ක න්දනත් නැහැ මම දකලින්ම කථා ක න්දන් 

අයවැය ඉලේක ගැන ෙමණයි. එදතන්දි අපි කථා කළා ආොයම් උත්ොෙන මාර්ග අපි හරියට අනුගමනය ක න්දන් නැහැ 

කියලා. දෙොඩි දෙොඩි අඩුොඩු තිදයනවා ඒවා හෙන්න තමයි අපි මන්ත්රීවරු 43 ේ ඉන්දන්. ඒ නිසා ආොයම් උත්ොෙන 

මාර්ග ගැන ප්රධානම ආොයම් උත්ොෙන මාර්ගය වශදයන් සලකන්දන වරිෙනම් බදු. නමුත් දම් වරිෙනම් බේදෙ සංඛයා 

දල්ඛන අ දගන බැලුවා. ප්රාදේශීය සභාවේ විදියට ඒ සාධා ණය ඉෂ්ට ක ලා තිදයනවා. දමොකෙ අයවිය යුතු බදු 

ප්රමාණය බැලුවාම ලේෂ 09 ේ විත  තිදයනවා. ඒදක නිවැ දිතාවය ගැන මම ෙන්දන් නැහැ. ගිණුම්ක ණ අංශදයන් 

තමයි ඒක ෙැවසුදේ මම හිතනවා ඒක නිවැ දියි කියලා. එතදකොට තවදු ටත් අයදවන්න තිදයන්දන් ලේෂයක විත  

ප්රමාණයේ කියලා තමයි අදප් ප්රධානම ආොයම් උත්ොෙන මාර්ගය වන වරිෙනම්වල තිදයන්දන්. අගයන්වල 

නිවැ දිතාවය පිළිබඳ සහතික දවන්දන් නැහැ. මීළඟට වරිෙනම් පිළිබඳව කථා දවනදකොට ප්රාදේශීය සභාවේ විදියට 

අපිට අළුදතන් දීලා තිදයනවා යම්කිසි නිර්නායක ටිකේ අපිට ආොයම් උත්ොෙනය ක ගන්න ක්රම. නමුත් අපි දම් ලාභ 

ලබන ආයතනයේ දනදමයි. අපිට බිස්නස් ක ගන්න දම් සභාව දයොෙවාගන්න බැහැ. දම්වා හුදෙේම මහජන දසෞඛය, 

සුබසාධනය, මං මාවත් හෙන්න පුංචි ආණ්ඩුවේ විදියට තමයි දම් සභාව ක්රියාත්මක දවන්දන්. එතදකොට දම් ප්රාදේශීය 

සභාව ඇතුදල් අදප් ආොයම් උත්ොෙන මාර්ග ක්රම දෙක තුනේ තිදයනවා. දම්ක ඇතුදල් අපිට පුළුවන් දියුණු ගම් 

වශදයන් ඇතුළත් ක ලා අමාතයව යා හ හා වරිෙනම් ආොයම් වැඩික  ගන්න ප්රදේශය පුළුල් ක ගන්න. දම්කට 

කාටවත් දෙොස් කියන්න බැහැ. දමොකෙ දම්ක ප්රාදේශීය සභාවේ විදියට අනිවාර්යදයන් කළයුතු සහ අදප්  ාජකාරිදේ 

එක දකොටසේ දවනවා දම් වරිෙනම්. ඒ වදේම දියුණු ගම් ප්රදේශ වශදයන් නම් ක ලා අපි වරිෙනම් බේෙේ අයක ලා 

විශාල මුෙල් ප්රමාණයේ දම් සභාවට දේන්න පුළුවන්. ඒවා තමයි ආොයම් උත්ොෙන මාර්ග. ඊළග එක තමයි ප්රාදේශීය 

සභාවන් විසින් උොහ ණයේ තමයි තමන්දේ ජනප්රියතාවය අඩුදවයි කියලා සංවර්ධනය දනොකළ ඉඩම් මත බදු 

අයකිරීම. අදප් සභාදේ තිදයනවා සංවර්ධනය දනොකළ ඉඩම් මත 2% ක බේෙේ අය ක න්න පුළුවන්. ඒක තේදසේරු 

වටිනාකමින් දනදමයි දවළඳෙල වටිනාකමින් ඒ දේලාදේ විකුණන්න පුළුවන් වටිනාකමින් 2% ක බේෙේ අයක න්න 

පුළුවන්. දම්කට අපිට අභිදයෝග තිදයනවා. අභිදයෝග තමයි දමතන කථා කළාම මට දකදනේ දේන තර්කය තමයි 

දම්දක ගහේ දෙකේ හිදටේදවොත් බදු අයක න්න බැහැ දන්ෙ කියලා. ඒක තමයි ෙනදත් 122 තිදයන්දන් අතුරු 

වයවස්ථා ෙනවන්න පුළුවන් කියලා. අතුරු වයවස්ථාවේ ෙනවදගන අපිට ඕදන විදියට  දට් ෙවතින නීතියට අනුව අතුරු 

වයවස්ථා ෙනවදගන සංවර්ධනය දනොකළ ඉඩම් මත බේෙේ අයක න්න පුළුවන්. එතදකොට දම් ආොයම් මාර්ග වරිෙනම් 

දවන්දන් නැහැ. එතදකොට ප්රධාන ආොයම් මාර්ගය දවනවා සංවර්ධනය දනොකළ ඉඩම් මත අපි ලබාගන්න බේෙ. 

දම්දකන් අයක න්න ගියහම ඒදගොල්දලෝ සංවර්ධනය ක ලා නම් අඩුම ත දම් ඒ ප්රදේශ දියුණු දවනවා. අඩුම ත දම් 

වගාවේ හරි සිේධදවලා දඩංගු මර්ෙනය වදේ අතුරු ප්රතිඵල ලබාගන්න පුළුවන්. ඒවා පිළිබඳ අවධානය දයොමුක යි 

කියලා මම බලාදෙොද ොත්තු දවනවා. ඒ වදේම තව තිදයනවා සංවර්ධනය ක න ඉඩම් මත 1% ක බේෙ. නමුත් දමොනම 

ස්ථානයකවත් දම් 1% බේෙ දගවන්දන් නැහැ. දමොකෙ අපි ෙන්නවා ප්රාදයෝගිකව ඉඩමේ මිලදී ගන්න සහ විකුණන 

තැන්වලදී දම් මිල හරියට ොවිච්චි ක න්දන් නැහැ. දම් මිල ඉතාම සුළු ප්රමාණයේ තමයි ොන්දන්. දබොදහොම 

ප්රාදයෝගිකව ක ගන්න පුළුවන් දේවල් තිදයනවා. සභාෙතිතුමාදගනුත් දම් පිළිබඳව අවධානය දයොමුක න්න කියලා 

ඉල්ලනවා. අපි අළුත් ආොයම් මාර්ගවලට යනවාට වඩා ෙනතින් දීලා තිදයනවා ආොයම් උත්ොෙන මාර්ග නීතයානුකූලව. 

අන්න ඒ තැන්වලට ගියාම දම් අපිට සභාදේ තිදයන දෙොඩි දෙොඩි වැඩ ටික ක ගන්න පුළුවන්. ඊළග කා ණාව තමයි 

අපිට පුළුවන් අදප් මාර්ග ෙේධතිය දියුණු ක න්න. කාණු ෙේධතිය දියුණු ක නදකොට අපි ො වල්වලට තා  ොලා විත ේ 

හරියන්දන් නැහැ. හැදමෝම කථා කළා දම් පිළිබඳව. මම පුංචි වචනයේ කියන්නම්. අදප් කාණු ෙේධතිය මදේ ෙළදවනි 
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දයෝජනාවේ විදියට ෙළදවනි ඉල්ලීම විදියට කදළත් ඒක. අපිට සභාවේ විදියට ඒක හරියට ක න්න බැරිවුණා. 

දම්දකන් සිේධ දවන්දන් මාර්ග ෙේධතිය හැදෙන එක විත ේ දනදමයි අදෙන් එළියට එන දම් අයවැය දල්ඛනදයන් 

ඉතුරු ක ලා දවන ශීර්ෂයකට දයොෙවන්න පුළුවන්. අන්න ඒවා ගැන තමයි අපි කල්ෙනා ක න්න ඕදන. අදප් දම් 

මන්ත්රීවරු ප්රිමිේස් ඉල්ලලා හැමොම දෙො කනවා. දමදහම  ණ්ඩුදවන්න අවශයතාවයේ නැහැ. දම්ක අපිටම ක න්න 

පුළුවන් නම් අපිට වියෙම අඩුක ගන්න පුළුවන්. ලේෂ 5 කින් ක න දේ ලේෂයකින්, ෙනස්ොහකින් ක ගන්න පුළුවන් 

දෙයේ ඒ වියෙම ෙස්සට ෙැමීම තුළ ඊට වඩා වැඩි වියෙමේ ෙැරීමට සිේධ දවනවා. අයවැය දල්ඛනයකින් දම් වදේ 

දේවලුත් සලකා බලන්න පුළුවන්නම් ඉතාමත් දහොඳයි කියලා මම දයෝජනා ක නවා. ඒක ඔබතුමාට බා යි. ඒ වදේම 

ඊළඟ කා ණාව තමයි දම්කට අහුදවච්ච නැති යම්කිසි කා ණාවන් කිහිෙයේ මට හිදතන විදියට පුළුවන්නම් අදප් 

මහජන දසෞඛය ගැන කථා ක නදකොට මං හිතන්දන් දසෞඛය දසේවකදයේ දලඩ වුණාට ෙස්දසේ විත ේ දනදමයි දලඩ 

දවන්න කලින් ද ෝගයේ දහෝ උවදු ේ වළේවා ගන්න පුළුවන් ඊට කලින් ඒ ප්රතිකර්මය දයොෙන්න පුළුවන්නම් දහොඳයි 

කියලා කල්ෙනා ක නවා. ෙළදවනි එක තමයි මං ඉන්න ප්රදේශදයත් අවට ප්රදේශවලත් මත්ද්රවය නිවා ණ වැඩසටහන. 

මත්ද්රවය නිවා ණ වැඩසටහනේ ෙටන් ගන්න පුළුවන් නම් ප්රාදේශීය සභාවේ විදියට මැදිහත්දවලා මන්ත්රී කණ්ඩායදම් 

ෙේෂ විෙේෂ නැහැ දමදතන්ට ආවාම. සභාවේ කියන්දන් දම් ඉන්න සියලු මන්ත්රිවරු දම්දක ෙේෂ විෙේෂ දේෙයේ 

නැහැ මම ෙන්න විදියට. අපි ෙේෂ විෙේෂ වලට දබදිලා ඇනදකොටා ගන්දන් නැතුව දම් මත්ද්රවය නිවා ණ වැඩසටහනට 

ගිහිල්ලා දම් දසෞඛය ේදෂේත්රදේ අපිට එන්න තිදයන ඉදිරිදේදී ඇතිදවන්න පුළුවන් වයසනයන් පිළිබඳව අනාගතය 

පිළිබඳව දහොඳ තී ණයේ ගන්න පුළුවන් මහජන නිදයෝජිතදයෝ විදියට. ඊළඟ කා ණාව තමයි අපි දම් හැමදේම 

ක න්දන් අදප් දහොඳ දසේවක මණ්ඩලයේ ඉන්න නිසා. දම් දසේවක මණ්ඩලදේ සුබසාධනය පිළිබඳව තව ටිකේ 

බලන්න පුළුවන්නම් ඒ වදේම මන්ත්රී මණ්ඩලයට ක න්න පුළුවන්නම් මම කියන්දන් නැහැ මහජන මුෙල් දයොෙවලා 

නඩත්තු ක න්න කියලා. යම්කිසි ඉන්ෂුව න්ස් ක්රමයේ  ේෂණ ක්රමයේ ක න්න පුළුවන්නම් දම් ඉන්න දසේවකයන්ට 

ෙැනටත් තිදයනවා. මං හිතන්දන් ඒ විධිමත්නම් අවිධිමත් නම් ඒක ක්රමානුකූලව හෙලා මන්ත්රී මණ්ඩලයටත් දම්ක 

ලැදබන්න තිදයනවා නම් දහොඳයි. දමොකෙ ඔවුනුත් මහජන දසේවකයන් නිසා ඔවුන්ටත් ඒ තත්වය උො ක ලා දෙන්න 

පුළුවන්නම් දගොඩාේ වටිනවා. ඒ වදේම අදප් ොරිසරික ගැටළු  ාශියේ තිදයනවා. මදේ ප්රදේශදයත් තිදයනවා. අනිත් 

ප්රදේශවලත් තිදයනවා. දම් බලෙත්ර ලබාදීදම්දී ප්රාදේශීය සභාවේ විදියට මීට වඩා සංදේදීව තවත් සංදේදී දවන්න 

පුළුවන්නම් ඒදකන් දවන අතුරු ප්රතිඵල පිළිබඳ යම්කිසි නිර්ණායක ඉදිරිෙත් ක ලා නීතයානුකූලව කටයුතු ක න්න 

පුළුවන්නම් ඒ පිළිබඳවත් අවධානය දයොමුක න්න කියලා දම්වා සෘජුවම සභාවට අොල දනොවුනට දම්කත් අයවැදයන් 

ප්රතිොෙන දවන්ක න්න ඕදන ස්ථාන එනවා අනාගතදේදී. ඒ නිසා ඒ සඳහා අොල උෙදෙස් අ දගන අදප් වැඩපිළිදවලේ 

ෙටන් ගන්න පුළුවන්නම් ඒක ඉතාමත්ම වටිනවා. ඒ වදේම අදප් තිදයනවා Deposit (තැන්ෙතු). දමොකේහරි සභාවට 

අොල ො ේ දහෝ දේෙලේ ොවිච්ච් ක න්න පුළුවන් Deposit තිදයනවා. දම්වා දම් සභාදේ වියෙම් විදියට අවස්ථාවකදි 

ගත්තත් දම්වා Fixed Deposit විදියට ොලා ණය කියන ශීර්ෂය යටදත් අපිට ආොයමේ ලබාගන්න පුළුවන්. මම ෙන්න 

විදියට මාදේ ප්රදේශය තුළ ලේෂ 3 කට ආසන්නDeposit තිදයනවා. දම්කට දමොකෙ වුදණ් කියන එක හරියට අපිට 

දකොදහෙ තිදයන්දන් දමොන Account එදේෙ තිදයන්දන් කියන එක Fixed Deposit ොලා ෙ තිදයන්දන් කියලා දම් 

වදේ දල්ඛනයේ අපිට ෙවත්වාදගන යන්න පුළුවන්නම් අපිට දම් අයවැයට තව ටිකේ සාධා ණයේ ක න්න පුළුවන්. 

මං හිතන්දන් අපිට ලෑදබන සෑම රුපියලේම හැම මුෙලේම මහජනතාවදේ දේෙලේ විදියට සලකලා අපි ඒදක 

තාවකාලික භා කා දයෝ වශදයන් විත යි කටයුතු ක න්දන් ඒ නිසා දම්ක උෙරිම කාර්යේෂම විදියට ප්රශස්ත විදියට 

කළමනාක ණය කිරීම සභිකදයෝ විදියට අපිටත් කාර්යමණ්ඩලය විදියට කාර්යමණ්ඩලයටත් දල්කම්තුමාටත් වගකීමේ 

තිදයනවා. ඒ වදේම අයවැය දල්ඛනයේ දිහා බලලා ජාතික දේශොලනය දිහා බලලා ප්රාදේශීය සභාව වැනි පුංචි 

සභාවක අයවැයට අපි ෙේෂ දවනවාෙ විෙේෂ දවනවාෙ කියන එක තම තමන් තමන්දේ ප්රදේශයට ක න දගෞ වය 
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තමන්දේ ප්රදේශයට ජනතාවට ක න නිදයෝජිත තත්වයට සුබොයී විදියට කටයුතු දවන්දන් නැහැ කියන එක 

දෙෞේගලිකව විශ්වාස ක නවා. ඒ වදේම හැම මන්ත්රීව දයේම ෙැනගන්න ඕදන අපි දමොන ෙේෂදයන් ආවත් දම්ක 

ඇතුළට ඇවිත් සභිකදයෝ විදියට ෙේෂ දේශොලනය ජාතික දේශොලනය ගැන කථා ක ලා දමතන අපි හිත් අමනාෙකම් 

ක දගන අදප් දෙොඩි දෙොඩි හිත්තැවුල් දේෙනා, ඒවා දමතන සංහිඳවන තැනේ දනදමයි. දමතන ෆෑන් එකකට 

ෙත්තුදවන ලයිට් එකකට අදප් මිනිස්සු වියෙමේ ක නවා. ඒකට අපි සාධා ණයේ ක ලා දමතනින් ආෙර්ශමත් 

පුේගලදයෝ විදියට පිටදවන්න ඕදන. ඒක තමයි මහජන දසේවකදයෝ විදියට අපි ක න්න ඕදන. ජාතික දේශොලනය 

ගැන අපි ෙැය 06 ේ විත  කථා කළා. වැඩේ තිදයනවාෙ දමොකේෙ යන මැදසේජ් එක. අපි අපි අතදර් හිනාදවලා ඒ 

දවලාවට තෘප්තියේ ලබනවා විත යි. ඒකට දනදමයි මිනිස්සු අපිව දමතනට එවලා තිදයන්දන්. අදප් ප්රදේශදේ දම් 

ෙනතින් කියලා තිදයනවා අපි ක න්න ඕදන  ාජකාරි. අන්න ඒක ඉෂ්ට ක න්න අපි ඇවිල්ලා ඉන්දන්. අදප් දජයෂ්ඨ 

සාමාජිකයන්දගනුත් හැදමෝදගන්ම කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා ොර්ලිදම්න්තුදේ දහෝ ෙළාත් සභාදේ සිටින අයදගනුත් 

අපි දහොඳ දේවල් ගන්න ඕදන. න ක දම්ක ඇතුලට දේන්න එො. ඒ පූර්වාෙර්ශය දෙන්න එො. අපි 43 දෙදනේ 

බලාදගන ඉන්නදකොට ලේෂ ගාණේ මිනිස්සු අපි දිහා බලාදගන ඉන්නවා. ඒදගොල්දලො බලන් ඉන්දන් අදෙන් 

ව දිනකන්. ඔබ ෙේෂ වුණත් විෙේෂ වුණත් කවුරු වැරැේදුවත් අපි කථා ක න්න ඕදන දේශොලනඥදයෝ විදියට. මම 

වැරැේෙේ කළත් ඔය 42 දිහාම බලන්දන වැ දි විදියට. ඔය 42 වැ දි කළත් මදේ දිහා බලන්දන වැ දි විදියට. අපි 

සමාදජ නායකදයෝ විදියට ඉතාමත් ආෙර්ශ විදියට හැසිද න්න ඕදන. අපි අෙ කථා කදළේ දම් අයවැය දල්ඛනයේ ගැන. 

දමොනාෙ අයවැය දල්ඛනය ගැන කථා කදළේ කියලා තමන්දේ හෘෙ සාේෂියට එකඟව අහලා බලන්න අපි  ඉලේකම් 

වලට හ ඹ ක ලා වැඩේ නැහැ. දම්කට ප්රතිෙත්තියේ අනුව කථා ක න්න ඕදන. දම් ෙනතේ දීලා තිදයන්දන් ඒකයි. 

දම් ෙනතට අනුව කථා ක න්න ඕදන. දම් අයවැය දල්ඛනදේ වැරැේෙේ තිදයනවා නම් ඒකට දෙන්න ඕදන දම් දේ 

කදළොත් දහොඳයි කියන එක. දහොඳේ තිදයනවා නම් ඒක දහොඳයි කියලා අගය ක න්න ඕදන. අපි දහොඳයි කියලා 

විරුේධ දවලා වැඩේ නැහැ. දෙෞේගලිකව මම විශ්වාස ක නවා දම් අයවැය දල්ඛනදේ යම්කිසි අඩුොඩුවේ තිදයන්න 

පුළුවන් සර්ව සාධා ණව හැදමෝටම දෙයේ ක න්න අමාරුයි. නමුත් දම්දක යම්කිසි සාධා ණයේ දවලා තිදයනවා 

සමාජයට දම්දක අඩුොඩු හොදගන ඉස්ස හට යන්න පුළුවන් අයවැය දල්ඛනය ගැන කථා කදළොත් විත යි. මින් 

ඉදිරියටවත් දජයෂ්ඨ මන්ත්රීවරුන්දගන් සහ හැදමෝදගන්ම බලාදෙොද ොත්තු දවන්දන් මීට එහා ගිය ප්රාදේශීය සභා 

සභිකදයෝ විදියට ආෙර්ශවත් විදියට දම් අයවැය දල්ඛනය මින් ඉදිරියට 2019 වර්ෂදේදී දහොඳට හොගන්දන දකොදහොමෙ 

කියලා. දම්කට කාටවත් උනන්දුවේ තිබුදණ් නැහැ. දමොකෙ දම් අයවැය හෙන්න ඔබතුමා දයෝජනා ඉදිරිෙත් ක න්න 

කිේවාට ෙස්දසේ දයෝජනා කීයෙ දුන්දන් දෙකයි තුනයි දුන්දන්. දමදතන්ට ඇවිල්ලා දෙොඩි දෙොඩි වැ දි ෙැකලා දම්කට 

කෑ ගහලා වැඩේ නැහැ. දම්ක වැ දිනම් නිවැ දි ක න්න උත්ත  දෙන්න ඕදන. එදහම නැතුව අදප් හිත් තැවුල් වලට 

කථා ක ලා වැඩේ නැහැ. ඒ නිසා කථා ක නදකොටත් මම ෙැනගත්තා වික්රමනායක ගිණුම්ක්රමය දම් හෙන අයවැය 

දල්ඛනය පිළිබඳ ෙැනුමේ නැහැ හැදමෝටම මමත් ඇතුළුව. දම් පිළිබඳ ෙැනුමේ දෙන්න ඕදන කථා ක න්න ඉස්දසල්ලා. 

සභාෙතිතුමා මම ඉල්ලීමේ ක නවා ඊළඟ ො වත් කථා ක න්න ඉස්දසල්ලා ෙැන් සමහ  දේවල් කථා කළා විදුලි වියෙම 

ගැන. විදුලිය වියෙම රුපියල් 9000 ේ කියලා යම්කිසි මන්ත්රීව දයේ කථා කළා. එතුමාදේ වැරැේෙකුත් දනදමයි අපි 

ෙැනගන්න ඕදන ඒ අයට දම් පිළිබඳ අවදබෝධයේ ලබා දෙන්න. ඒ නිසා අවදබෝධයකින් දතො ව කථා ක න ඒ කාලයත් 

වැයක න වියෙමත් අෙ ාදේ. ඒකට ලැබිච්ච ප්රතිඵලය දමොකේෙ කියලා දෙ ලා මම අහන්න කැමතියි. ඒ නිසා කාදගහරි 

හිත රිදුනානම් සමාදවන්න. මම ඉදිරිෙත් කදළේ ආොයම වැඩික ගන්න ක්රමය විත යි වියෙම් ක න්න ඕදනත ම් පුළුවන්. 

ෙනත ප්රකා ව තිදයනවා අපිට ඕදන ත ම් ආොයම වැඩික ගන්න. ඒ පිළිබඳව ඔබතුමාත් දම් මන්ත්රී මණ්ඩලයත් 

දගෞ වනීය අවධානය දයොමුක න්න. ඒ සඳහා මදගත් සහදයෝගය දෙනවා. දම් අයවැය දල්ඛනය පිළිබඳ මදේ 
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දෙෞේගලිකව මන්ත්රීව දයේ විදියට මදේ එකඟතාවය ෙලක නවා. ඒ නිසා කාදගහරි හිත රිදුනානම් සමාදවන්න. 

සියලුදෙනාටම ස්තූතියි.  

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී මාලනී චන්ද්රලතා මැතිතුමිය 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, මන්ත්රීවරුනි, මන්ත්රීතුමියනි, දල්කම්තුමනි ඒ වදේම නිලධාරී මණ්ඩලදයනුත් අවස යි. මං හිතුවා 

විනාඩි දෙකේ හරි දම් අයවැය දල්ඛනය පිළිබඳව කථා දනොකදළොත් මදේ නිකන් හිතට මදි ගතියේ වදේ ආවා. ගරු 

සභාෙතිතුමනි ඔබතුමාදේ අයවැය දල්ඛනය ගැන මට කිසි ගැටළුවේ නැහැ. අපිට තිදයන්දන් අදප් ෙේෂදේ තීන්දු 

තී ණ ගන්න දවලාවට සියලුදෙනා එකට ඉන්න ඕදන. ඒ වදේ තීන්දු තී ණ ගත්තහම අපි එක තීන්දුවේ හැටියට ඉන්න 

ඕදන ඒ නිසා අපි අෙ ෙවතින දේශොලන වාතාව ණයත් එේක අපි දම් අයවැයට විරුේධ දවන්න තී ණය කළා. නමුත් 

මම ඔබතුමාදේ අයවැයට සුබ ප්රාර්ථනා ක නවා. ඒ වදේම මම ප්රාර්ථනා ක නවා සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව දහොඳම 

දහොඳ ප්රාදේශීය සභාව දේවා කියලා දම් වසද ත් මදේ ප්රාර්ථනාව. ස්තූතියි.  

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී බී. සනී දහේටර් පීරිස් මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, දේලාවත් දගොඩාේ ගිහිල්ලා තිදයන නිසා මම දකටිදයන් කථා ක න්නම්. ගරු සභාෙතිතුමනි 

ඔබතුමා දම් සභාදේ ඉදිරිෙත් ක න ලෙ මංගල අයවැය ඉදිරිෙත් ක පු දමොදහොදත් විදශේෂදයන් කථා කළ යුතුව තිබුණු 

කරුණු  ාශියේ තිබුණා. කරුණු දෙක තුනේ ඔබ හමුදේ ඉදිරිෙත් කිරීම මා විශ්වාස ක නවා. විදශේෂදයන්ම මා විශ්වාස 

ක නවා දම්ක සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ අයවැය ඉදිරිෙත් කිරීම කියලා. දමොකෙ අපි ෙැේකා විදශේෂදයන්ම අයවැය 

වාර්තාවල් ඉදිරිෙත් ක නදකොට මට මතකයි එන්.එම්. දෙදර් ා මහත්තයා අයවැය ඉදිරිෙත් ක නදකොට දගවල්වල 

දර්ඩිදයෝ එක ොදගන දගවල්වල දමොනාහරි ස්වීට් කෑම ටිකේ හොදගන එදහම තමයි අයවැයවල් ඇහුදේ. නමුත් අෙ අපි 

නවක මන්ත්රීවරුන් විදියට දම් සභාදේ අයවැය ඉදිරිෙත් ක න දමොදහොදත් සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ අයවැය සම්මත 

ක න්න යන දමොදහොදත් අයවැය ගැන දෙෝ කථා කදළේ කියන එක අපිට මන්ො මට නම් දෙොඩි ප්රශ්නයේ තිදයනවා. 

විදශේෂදයන්ම සභාෙතිතුමා ඔබතුමා දම් අයවැය ඉදිරිෙත් ක ලා තිදයනවා දම් සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව 2019 අයවැය 

දගනියන්න ඕදන දකොතනටෙ කියන කා ණය පිළිබඳව ඔබතුමා යම් යම් විෂයන් සම්බන්ධදයන් සකස් ක ලා තිදයන 

බව අපිට තවත් ෙැහැදිලියි. විදශේෂදයන්ම ගරු සභාෙතිතුමනි, මං දම් සභාදේ කථා ක පු ගරු මන්ත්රීවරු කථා ක පු අය 

කථා දනොක පු එක විෂයේ ගැන ඔබතුමාට මා විදශේෂදයන් ස්තූතිවන්ත දවනවා. හඬේ නගන්නට දනොහැකි දම් 

කම්කරු සදහෝෙ යන් දවනුදවන් ඔබතුමා රුපියල් 100 ේ හරි ෙඩි වැඩිකිරීමේ ඔබතුමා දම් අයවැය දල්ඛනදයන් 

සඳහන් ක ලා තිදයනවා. රුපියල් 100 ේ කියන්දන් දසොච්චම් මුෙලේ. අපිට හැකියාව තිදයන විදියට රුපියල් 100 ක 

මුෙලේ හරි වැඩිකිරීම සම්බන්ධව මදේ දගෞ වනීය ස්තූතිය ඔබතුමාට පුෙක  සිටිනවා. ඒ වදේම විදශේෂදයන් ඔබතුමා 

දම් අයවැය දල්ඛනදයන් උතුම් මාතෘත්වය ගැන කථා ක ලා තිදයනවා. ඇත්ත වශදයන්ම අපි ෙැකලා තිදයනවා අෙ 

සමාජදේ ෙරුදවේ මවකදේ බඩට ආවාට ෙස්දස ඒ මෑණියන්ට කිසිඳු දෙෝෂයොයී දෙයේ ලබාගැනීමට දනොහැකි 

තත්වදේ ෙවුල්  ාශියේ අපි දම් බල ප්රදේශය තුළ ගම්වල ඉන්නවා. ඒ අයට අඩුම ත මින් කිරි වීදුරුවේ හරි දීලා 

දෙෝෂණය ලබාදීමට ඔබතුමා ගත්ත දම් පියව  අපි විදශේෂදයන්ම අගය ක නවා. ඔබතුමා ළමයි ගැන, පූර්ව ළමා අවධිය 

ගැන, ඔබතුමා විදශේෂ සැලකිල්ලේ ෙේවලා තිදයනවා. විදශේෂදයන්ම දෙ  ොසල් ගැන කථා ක නදකොට දම්ක මදේ 

අෙහසේ ෙමණයි. මම කැමති නැහැ දෙ  ොසල් වලට ෙරුවන් අවුරුදු ගණනාවේ ොන එකට දමොකෙ ෙරුවන්දේ 

අම්මාදගන් ලැබිය යුතු ආෙ ය අහිමි දවලා යනවා. අෙ සමාජදේ අපි ෙකිනවා සමහ  ෙරුවන් අවුරුදු 2, 3, 4 දම් දෙ  

ොසල්වල සිටිනවා. අම්මා වැඩට යනවා තාත්තා වැඩට යනවා ආච්චි අදත් ෙරුවා දෙ  ොසලට යවනවා. ෙරුවාව ආච්චි 

දගෙ  එේකන් යනවා. ෙරුවා දගෙ  එනදකොට අම්මා දගෙ  නෑ තාත්තා දගෙ  නෑ. ෙරුවාට මෑණියන්දග ආෙ ය නෑ. 

එදහම සමාජයේ තමයි අෙ බිහිදවලා තිදයන්දන්. ෙරුවා දලොකුදවනදකොට සමාජය ගැන ධව දයන් තමයි 



102 
 
බිහිදවන්දන. ඒ වදේම තමයි ගරු සභාෙතිතුමනි විදශේෂදයන්ම අෙ  ට තුළ ෙවතින දම් ශිෂයත්ව විභාගය ගැන ෙැඩි 

කළකිරීමකින් ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රීව දයේ හැටියට මම ෙකිනවා. දමොකෙ අදප් යුගදේ ශිෂයත්ව විභාගය දම් වදේ 

ත ඟයේ තිබ්දබ නැහැ. අෙ ඇත්ත ශිෂයත්ව විභාගදයන් ප්රතිඵල ගත්දත් නැත්නම් ළමදයේව ඈත ඉස්දකෝදලකට දහොඳ 

ඉස්දකෝදලකට ොගන්න හැකියාවේ නැහැ. දම් ෙරුවා මෑණියන්දග කුදසේ සිටයි මෑණිදයෝ බිහික න්න හෙන්දන් දම් 

ශිෂයත්ව විභාගදේ වැඩි ලකුණු ගන්නට. ඒ ෙරුවා ඉෙදිච්ච ො සිට මෑණියන් දකද හි ධව දයන් තමයි ඉන්දන්. ඒ 

දමොකෙ ම න්න දගනියන හ දකේ වදේ තමයි දම් ෙරුවාව උදේ ොන්ෙ  05 ට ඇහැ වදගන ෙන්තියට ොලා ඒ 

ෙන්තිදයන් අ දගන ඉස්දකෝදලට ොලා ඒ ඉස්දකෝදලන් ෙස්දසේ ආදයත් ෙන්තියකට ොලා ඒ ෙරුවාට මුළු සමාජ 

තන්ත්රයම ඉදගනීම එො දවන තත්වයට ඒ දෙමේපිදයෝ වැඩ ක නවා. දෙමේපියන්දේ විභාගය තමයි ශිෂයත්ව විභාගය. 

දම්වා අදප් ෙරුවන්ට ෙැඩිදලස බලොපු කරුණු. විදශේෂදයන්ම ගරු සභාෙතිතුමනි, ඔබතුමා දයෞවනත්වය ගැන දමම 

අයවැය වාර්තාදේ ඉදිරිෙත් දවලා තිදයනවා. විදශේෂදයන්ම දම්ක දහොඳ අවස්ථාවේ දමොකෙ අෙ අදප්  දට් තරුණයන්ට 

තරුණියන්ට වැඩිහිටියන්ට ගරු ක න දේ ෙවා නැතිදවච්ච යුගයේ බවට ෙත්දවලා තිදයනවා. විදශේෂදයන්ම 

අනාගතදේදී මා ෙකින විදියට ෙන්සල දහෝ ෙල්ලිය භා ගන්න තරුණදයේ දහෝ තරුණියේ දම් ගම්වල ඉඳී ෙ කියන 

විශ්වාසය අපිට නැතිදවලා තිදයනවා. දමොකෙ ඒ ෙරුදවෝ දම් සංස්කෘතික ක්රමත් එේක දම් ෙරුවා දෆෝන් එකත් එේක 

තමයි ජීවත්දවන්දන්. ඒ නිසා ගරු සභාෙතිතුමනි මම ෙවස් දෙකකට ඉස්දසල්ලා ෙැේකා සිේධියේ. වර්ෂාව නිසා මම බස් 

එදේ යනදකොට මම හිටන් ඉන්න අවස්ථාදේ එහා ෙැත්දත ෂීට් එදේ ගැහැණු ෙරුදවේ ඉඳදගන හිටියා ෙන්තියකට යන 

ෙරුදවේ. ඒ ෙරුවා මම අළුත්අම්බලමින් නගින දමොදහොදත් සිට ඒ ෙරුවාදේ අදත් තිබුදණ් දෆෝන් එක. ඒ ෙරුවා දෆෝන් 

එක ඔබනවා මැදසේජ් එකේ ගහනවා ඊට ෙස්දස ඒකට තව මැදසේජ් එකේ එනවා පිළිතු ේ එනවා ඒ ෙරුවා හිනාදවනවා. 

ආයි එකේ ගහනවා ෙරුවා දගොඩගම හන්දිය ෙහුදවන තුරුත් ඒ ෙරුවා හිටිදේ දෆෝන් එදේ. දම්කත් එේක අදප් ෙරුවා 

ඒකට ෙරිවර්තනය දවලා. ෙරුදවෝ තමන්දේ ගුරුවරුන්ට ආෙ ය ක න්දන් නෑ. අම්මලාට තාත්තලාට ආෙ ය ක න්දන 

නෑ. වටපිට ඥාතීන්ට ආෙ ය ක න්දන නෑ. ෙරුදවො නිකන් කාඩ්දබෝඩ් ෙරුවන් බවට ෙත්වීදගන යන යුගයේ බවට 

ෙත්දවලා තිදයනවා. ඒ නිසා ගරු සභාෙතිතුමනි, මා එෙත් ඔබතුමාට ප්රකාශ ක  සිටියා විදශේෂදයන්ම අපි අෙ අදප් 

යුගදේ දයෞවන සමාජ ක්රමත් එේක දම් අවස්ථාවට එන්නට අපිට හැකියාව ලැබුදන්. විදශේෂදයන්ම මම මතේ 

ක න්නට ඕදන දම් මා ගැන කියනවා දනදමයි දකොළඹ දිස්ත්රිේකදේ දයෞවන සමාජදේ ෙළදවනි සභාෙතිව යා 

හැටියට දකොළඹ දිස්ත්රිේකදේ සමුෙකා දේ ෙළදවනි අධයේෂකව දයේ හැටියට අපි එො තියපු ඒ අඩිය අෙ සීතාවක 

ප්රාදේශීය සභාව ෙේවා එන්නට හැකියාව ලැබුණා දම් දයෞවන සමාජ ේදෂේත්රය තුළ. ඒ දයෞවන සමාජ ේදෂේත්රය තුළ 

ගරු  නිල් වික්රමසිංහ මැතිතුමා ගැන අකමැත්දතන් කිේවත් එතුමාදේ යුගය තුළ ෙැවති දයෞවන සමාජ ක්රමය දයොවුන් 

පු ය තුළ විශාල දලස වැඩකටයුතු  ාශියේ ක න්න හැකියාව ලැබුණා. ඒ තුළින් තමයි අපිට දම් අවස්ථාවට එන්නට 

හැකියාව ලැබුදන්. එතනින් බිහිවුනා ෂර්ලි ධවජයන්තලා, චන්ද්රදල්ඛලා බිහිදවනදකොට අදප් කාලික වසන්තප්රිය වදේ 

සදහෝෙ දයෝ කීෙදෙදනේ දම්  දට් බිහි වුණා. අෙ දවනදකොට අදප් ආසනදේ ඉන්න තරුණ තරුණියන්ට දමවැනි 

අවස්ථාවේ ලබාදීම ගැන ඔබතුමාට ස්තූතික නවා. ඔබතුමා දවන්ක ලා තිදයනවා තරුණ තරුණියන් දවනුදවන් 

හැකියාවේ තිදබ්නම් කුමන දහෝ ආයතනයේ සම්බන්ධ ක දගන දම් ආසනය තුළ සීතාවක බල ප්රදේශය තුළ ඉන්න 

තරුණ තරුණියන් දවනුදවන් දයොවුන් පු යේ වැනි වැඩසටහනේ ක ලා ක්රීඩාවලට ෙේෂ, සිංදු කියන්න ෙේෂ, නැටුම් 

වලට ෙේෂ, නර්තන වලට ෙේෂ ඒ වදේම කථිකත්වයට ෙේෂ තරුණ තරුණියන් පිරිසේ බිහික න්නට ඒ තුළින් 

හැකියාව තිදබ්නම් අදප් දම් තරුණ ෙ පු  දබ් ගන්නට අපිට හැකියාවේ ලැදබයි කියන එක මා විශ්වාස ක නවා. ඒ 

නිසා ගරු සභාෙතිතුමනි මම වැඩිදු  කථා ක න්න යන්දන් නැහැ. දනොදයේ දනොදයේ දේශොලන කථා අෙ කථා කළා. 

දමොකෙ අදප් මංජුල වී  ත්න මන්ත්රීතුමා තමයි ප්රථමදයන්ම ආ ම්භ කදළේ දම් දේශොලන ධව ය වපු න්න. ඔබතුමා 

එේක ත හේ නෑ දමොකෙ ඒක එතුමාදේ නයාය ෙත්රය. අපි දම් සභාවට එනදකොට ෙළමුදවන්ම බලන්දන මංජුල 
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වී  ත්න මහත්තයාට දෙොඩි විසිල් එකේ ගහන්න. දමොකෙ එකේ ගහපු ගමන් එතුමා අනිත් විසිල් ටික ගහනවා. ඒ නිසා 

අපි එතුමා ගැන කලබල දවන්දන නෑ. ඒක එතුමාලදේ ෙේෂදේ තීන්දුවේ. එතුමා දකොදහොම කිේවත් මාග්රට් 

මන්ත්රීතුමිය, ගයාන් දුමින්ෙ මන්ත්රීතුමා කිේවා, අදප් සුසන්ත මන්ත්රීතුමා කිේවා හිතට එකඟව දම් අයවැයට ඒදගොල්ලන්ට 

විරුේධ දවන්නට බෑ. දමොකෙ දම් අයවැය දහොඳ අයවැයේ. හැබැයි අ  ෙේදෂන් සිරිදකොත මන්දිද න් ඒදගොල්දලො 

කියනදේ ඒදගොල්ලන්ට ඉෂ්ට ක න්න සිේධදවලා තිදයනවා. අපි ඒදගොල්ලන්ට සමාව භාජනය ක න්න ඕදන. දමොකෙ 

එක කම්මුලකට ගැහුදවොත් අනිේ කම්මුලත් හ වන්න කියලා තමයි අදප් ආගම්වල තිදයන්දන. ඒ නිසා අපි මංජුල 

මන්ත්රීතුමාට ධව  ක න්දනත් නෑ ඉහළ දේශොලනය ගැන අෙ කතාක ලා වැඩේ නෑ. ෙවතින දේශොලනය දමොනදේ 

උනත් දකොයිෙැත්ත ගියත් දම්  ට හෙන්නදෙෝ කියන ප්රශ්නය තිදයනවා. ඒ නිසා ගරු සභාෙතිතුමා අවසාන වශදයන් 

ඔබතුමා දම් අයවැය ඉදිරිෙත් ක ලා තිදයන්දන ගදම් ඉන්න අහිංසක ජනතාව දවනුදවන් යමේ ක න්නට ඒ නිසා ඒ 

දේ ක න්නට ඔබතුමාට ශේතිය, ධධර්යය වාසනාව ලැදබන්න කියලා ප්රාර්ථනා ක නවා. ඒ වදේම මම විශ්වාස 

ක නවා දම් අයවැය එේක අපිට කිසි ප්රශ්නයේ නෑ.  ඡන්ෙය විමසන්න දෙයේ නෑ අපි දකොදහොමත් 26 ේ 28 ේ 

ගන්නවා ඒදක කිසි ප්රශ්නයේ නෑ. අපි හඬ අනුව ගන්දන නෑ. දමොකෙ විදශේෂදයන්ම මතේ ක න්නට ඕදන 

ොර්ලිදම්න්තුදේ නම් 20 දෙදනේදේ බහුත ය දෙන්නනවා. ඒ බහුත ය එදහම ගන්න බෑ. දෙමළ සන්ධානය 15 යි 

ජනතා විමුේති දෙ මුදණ් 6 යි 21 යි. ඒදගොල්දලො එේසත් ජාතික දෙ මුදණ් අය දනදමයි. ඒදගොල්දලො ඔළුව 

උස්සන්දන නෑ  නිල් වික්රමසිංහ මහත්තයා අගමැති ක න්න. ඒදගොල්දලො අත උස්සන්දන ප්රජාතන්ත්රවාෙය නිසා. 

ප්රජාතන්ත්රවාෙය ගැන තකාක න හැමදකනාම අපි අහන්න ඕදන ජනතාවදේ ෙ මාධිෙතයය මැතිව ණය ඡන්ෙය කියන 

එක  ාතනය ක පු ප්රජාතන්ත්රවාෙය ගැන කතා ක න්දන දකදසේෙ කියන එක මතේ ක මින් ඔබතුමා දමම ක න ලෙ 

දමම අයවැය දල්ඛනය සර්වප්රකා දයන්ම සාර්ථක දවලා සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව ඉහළට ඔසවා තබන්න ශේතිය 

ධධර්යය වාසනාව ලැදබ්වා කියා ප්රාර්ථනා ක මින් ඔබ සැමදෙනාටම සුබ අනාගතයේ ප්රාර්ථනා ක නවා.  

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී දකෝකිල සම්ෙත් වර්ණසිරි මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමා ඇතුළු උෙ සභාෙතිතුමාදගන් අවස යි. ඒ වදේම අෙදේ සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ නිලධාරී 

මණ්ඩලදයන් අවස යි. අෙ මාදේ දේශොලන ජීවිතදේ ෙළමුදවනි අයවැය. ඉතින් ඒකට ෙේෂව ඡන්ෙය දීම ගැනත් එය 

ජයග්රහණය කිරීම ගැනත් මම දබොදහොම සතුටුදවනවා. ඒ වදේම තව දෙයේ දම් දේශොලන ගමදන් මම තමයි සීතාවක 

ප්රාදේශීය සභාදේ මුලින්ම දම් අයවැයට සතුටුදවන පුේගලයා. දමොකෙ මදේ දකොට්ඨාශදේ ෙස්දෙදනේ මන්ත්රීවරු 

ඉන්නවා මට ඉතින් බයේ නෑ. කවුරු කළත් අපිට වැඩ ක න්න පුළුවන් දකොට්ඨාසදේ. ඒ වදේම ගරු සභාෙතිතුමාටත් 

දම් අයවැය ඉදිරිෙත් කිරීම ගැන ස්තූතිවන්ත දවනවා. ඒ වදේම දම් නිලධාරී මණ්ඩලය දගෙ  යන්න බලාදගන ඉන්නවා 

බස් නැතුව ඇති. ඉතින් තව විනාඩියේ හරි ඒක අතෙසු දවනවානම් ඔවුන්දේ ගමනටත් ඒක බාධාවේ දවනවා. 

එතදකොට ඔවුනුත් සතුටුදවයි අදප් සභාෙතිතුමාදේ අයවැය ගැන. එච්ච  දු  ගැන කතා ක පු අදප් දජයෂ්ඨ මන්ත්රීවරු 

අපිට ඒ සම්බන්ධව අයවැය ගැන කරුණු ෙේවන්නට තිදයේදි දම් තිදයන දේශොලනය ගැන තමයි කථා කදළේ. ෙැන් මම 

ඒක ගැන කතා ක න්න ගිදයොත් තවත් කතාව දීර්  දවනවා. එමනිසා ඔබතුමාටත් දම් අයවැය ඉදිරිෙත් කිරීමට, අදප් 

දල්කම්තුමාටත් මන්ත්රී මණ්ඩලයේ දනොමැතිව අදප් සභාව ඉහළට ඔසවා තැබූ දම් නිලධාරී මණ්ඩලයටත් ඒ 

දසේවකයන්ටත් සුබ ෙතමින් සභාෙතිතුමාටත් ජදයන් ජයම දේවායි ෙතමින් නිහඬදවනවා. දබොදහොම ස්තූතියි.  

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී කුමුදුනී ජයවර්ධන මැතිතුමිය 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, එකවචනයේ මම කතා ක න්න ඕදන මදේ මංගල අයවැය ගැන. දමතන තිදයනවා 1987 අදප්රේල් 

17 දවනි සඳුො අතිවිදශේෂ ගැසට් ෙත්රයේ මඟින් තමයි අදප් සභා අයවැය වයවස්ථාපිත නියමයේ ක ලා තිදයන්දන. 
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අංක 168, 170 අපිට දම්ක ප්රාදේශීය සභාවට හරි සුවිදශේෂයි. දමොකෙ දම්දකන් තමයි ගරු සභාෙතිතුමා දච්තන 

ලබන්දන නැති දච්තන  හිත  ාජය නිලධාරිදයේ ක ලා එතුමාට දෙනවා ප්රාදේශීය සභාදේ බලප්රදේශදේ මූලය නීති 

වලට වගකීමත් වගවීමත්. මං හිතනවා ඔබතුමා ෙලපුරුදු සභාෙතිව දයේ විදියට දම්ක හරියාකා ව ක න්නට උත්සාහ 

ක ා තිදයනවා. මං දම් අවස්ථාව ගන්දන ඔබතුමාටත් වඩා දම් අයවැය සකස් ක න්දන් අදප්රේල් 15 ඒකට 1999 

ජනාධිෙති දකොමිෂන් සභා වලින් නිර්දේශ ක න ලෙ අයවැය කාලසටහනේ තිදයනවා. අදප්රේල් 15 දවනි දින දම්ක ෙටන් 

ගන්දන් ගරු සභාෙතිතුමා දනදමයි ගරු දල්කම්තුමනි ඔබතුමාටත් අදනකුත් නිලධාරී මණ්ඩලයටත් මම දමම අවස්ථාව 

ගන්නවා දමොකෙ ගරු සභාෙතිතුමාදේ භූමිකාව එන්දන දබොදහොම කාලයේ ගියාට ෙස්දස. නිලධාරීන් දල්කම්තුමා 

ඇතුළු අදනකුත් අංශ ප්රධානීන් තමයි දම්දක මූලිකත්වය ගන්දන. මම නිලධාරී මණ්ඩලයට ස්තුති ක න්න දම් අවස්ථාව 

ගන්නවා. ගරු සභාෙතිතුමනි ඔබ සාර්ථකයි කියලා මම හිතනවා. අදප් කතාවේ තිදයනවාදන් “

” කියලා. කාටවත් අදප් නඩුවල විනිශ්චයකා දයේ දවන්න බෑ ඒක නිසා දම්ක අපි 

හැමදෙනාටම බා  දෙයේ. මම අගය ක න එක අවස්ථාවේ ඔබතුමාදේ තිදයනවා. “කියවමු ජීවිතය” අතිවිශිෂට්යි. 

දමොකෙ මම ෙැේක සුවිදශේෂ ලේෂණයේ තමයි පුස්තකාල දියුණු ක ගනිමින් පුස්තකාල ොඨක පිරිස වැඩි ක ගනිමින් 

ඔබ යම් ෙණිවිඩයේ සමාජයට දගනියනවා. මං ඔබතුමාට ගරු ක න කටයුත්තේ මං හරි කැමති කටයුත්තේ. ඒක දිගටම 

ඉදිරියට ක දගන යන්න දම් අයවැදයනුත් ලබන වස ට ඒ දේ ක න්න යම් විදශේෂ වැඩකටයුතු කිහිෙයේ දයොොගැනීම 

ගැන ස්තූති ක නවා. නමුත් දම් අෙ සම්මත ක ගන්න අයවැයේ දනදමයි. දම්ක ගියඅවුරුේදෙ අයවැය. ඒ නිසා දකොදළේ 

වහලා ගහන්න පුළුවන් හින්ො මම නම් දකොදහොමත් ඡන්දෙ දෙන්දන නෑ. අනික මට කියන්න ඉල්ලීමේ තිදයනවා 2019 

වර්ෂදේ 101 වැය ශීර්ෂදේ තිදයන 7 දවනි කා ණය නම් ක න්න ෙටන් ගන්න එො. දමොකෙ ගිය අවුරුේදෙ මන්ත්රී 

දීමනාව තිදයනවාට වැඩිය 2019 වර්ෂදේ ඒක කප්ොදු ක ලා තිදයනවා. හැබැයි එක දහොඳේ ක ලා තිදයනවා කමිටු 

දීමනා 2019 ට වැඩි ක ලා තිදයනවා. ඉතින් කප්ොදු කිරීම නවත්වන්න. පුළුවන්නම් ඒකත් වැඩික න්න බලන්න. මන්ත්රී 

දීමනා කප්ොදු ක න්න එො කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. වැඩිය කතා ක න්දන නෑ. ඔබසැමටම සුබ අනාගතයේ ප්රාර්ථනා 

ක මින් මම නිහඬදවනවා. ස්තුතියි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ජයන්ත  ණවක මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, මම දීර්  කතාවේ ක න්න බලාදෙොද ොත්තුවේ නැහැ. දබොදහොම දකටිදයන් ෙැය කාලේවත් 

ගන්න බලාදෙොද ොත්තුවේ නැහැ. විදශේෂදයන් මතේ ක න්න ඕදන මම හිතන්දන් මම සහභාගී දවන 19 දවනි අයවැය 

විවාෙය. දම් සභාදේ සභාෙතිවරු  වීන්ද්ර ජයසිංහ මහත්මයා ඇද න්න සිරිදසේන  ාජෙේෂ මහත්තයා ඇද න්න අනිේ 

අය එේක හිටියා. 2006 අදප් නාම දයෝජනා කැන්සල් දවච්ච හින්ො අවස්ථාවේ දනොලැබී ගියා. ඒ නිසා විදශේෂදයන් 

කියන්න ඕදන දම් 19 න් 17 කටම අපි ෙේෂව ඡන්ෙය දීපු අය. ගිය 2015 ත්  දට් දම් වදේම තත්වයේ ඇති වුණා. 

මැතිව ණ වයාො ය ආවා.  ට අකර්මනය වුණා. එො අපිට දේශොලන තීන්දුවේ වදේම සිේධ වුණා ඔබතුමාට විරුේධව 

ඡන්ෙය ොවිච්චි ක න්න. හැබැයි ඔබතුමා ඉතාමත් බුේධිමත්ව ඒ ඡන්ෙය ජයග්රහණය ක ගත්තා. ඒකට අදප් කිසි දෙයේ 

නෑ දමොකෙ ඔබතුමා ජයග්රහණය ක පු ආකා යට තදල් ත්න මන්ත්රීතුමාට දම් සැදර් මන්ත්රී ධූ යත් නැති වුණා. ඔබ 

ක පු ඒ දේ හින්ො මං හිතන්දන් චන්ෙන සූරියආ ච්චි මන්ත්රීතුමා ඒක ෙන්නවා ඇති ඒ සිදුදවච්ච සිදුවීම. ඒ හින්ො මම 

හිතන්දන් ඔබතුමා දවනුදවන් එතුමා කැෙ වුණා. ඒ වදේම අදප් මාග්රට් මන්ත්රීතුමිය එො කැෙ වුණා. ඩබ්.ඩී. චන්ද්රසිරි 

මැතිතුමා අදප් අගමැතිතුමා  නිල් වික්රමසිංහ මැතිතුමා කියේදි ඡන්ෙය දීදමන් වැළකී හිටියා. ඒ වදේ ගරුත්වයේ දීලා 

අදප් මන්ත්රීවරු ඒ කැෙකිරීම කළා. ඔබතුමාදේ කඳවුදර් හිටපු කීෙදෙදනේ අපිත් එේක එකතුදවලා දම්ක ෙ ේෙන්න 

උත්සාහයේ ගත්තා. ඒ තමයි තිබිච්ච දේශොලන ඉතිහාසය. මම දම් දෙොඩි කථාවේ කිේදේ. ඒ වදේම චන්ද්රසිරි ගමදේ 

මැතිතුමා අයවැය ඉදිරිෙත් ක නදකොට ොලක ෙේෂයට හිටිදේ 09 දෙනයි. මදහේෂ් අල්දම්ො මැතිතුමා ඉදිරිෙත් 
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ක නදකොට ොලක ෙේෂයට හිටිදේ 09 දෙනයි. හැබැයි අපි එො එේසත් ජාතික ෙේෂදේ මන්ත්රීවරු විදියට අපි හරි 

විදියට එො මහජන එේසත් දෙ මුදණ් මන්ත්රීවරු විරුේධ දවනදකොට අෙ මං හිතන්දන් එේදකදනේවත් නැහැ ඒ හිටපු 

මන්ත්රීවරු මහජන එේසත් දෙ මුදණ්. ඒ 06 දෙනා විරුේධව ඡන්ෙය දෙනවා. හැබැයි එේසත් ජාතික ෙේෂය හැටියට 

ඔල්ගා මන්ත්රීතුමිය අපි ඔේදකොම එකතුදවලා මදහේෂ් අල්දම්ොදේ අයවැයත් චන්ද්රසිරි ගමදේ මන්ත්රීතුමාදේ අයවැයත් 

ජයග්රහණය දකද ේවා. මං දම් ඉතිහාසය දෙොඩ්ඩේ කිේදව දමොකෙ අපිට එදහම දේශොලන කුහකභාවයේ නැහැ. ඒ 

නිසා අපි ඒ කටයුත්ත ඒ විදියට කළා. ඔබතුමාදේ අයවැය තුනකට අපි ඡන්දෙ දුන්නා. එකකට තමයි දුන්දන් නැත්දත් 

අෙ දම්කට දෙන්දනත් නැහැ ඒකත් කියන්න ඕදන. දම් විදශේෂදයන් ඔබතුමා එේක තිදයන ත හේ අමනාෙයේ 

දනදමයි. දම්  දට් තිදයන දේශොලන වාතාව ණය අනුව ඉහළ දේශොලන නායකදයෝ හැසිද න විදිය අනුව ෙහළ 

දේශොලනය අපිට ක න්න බැරි දවනවා අෙ ඡන්දෙ දුන්දනොත්. ඒ වදේම අවිස්සාදේල්ල ආසනදේ ඔබතුමාදේ 

නායකයා එක ප්රධාන නළුදවේ දම් අළුත් ආණ්ඩුව හෙන එදේ. එදහම වුණාම එළියට බැස්සාම අහයි අදප් බල 

මණ්ඩලය තිදයනවා ඉරිොට. තමුදසලා අ දහ ගිහිල්ලා දීලා ආවා දන්ෙ? බල මණ්ඩලයට විරුේධව කථා ක න්දන් 

කියලා. අදප් ොේෂිකදයෝ අහනදකොට අපිට උත්ත  දෙන්න දවනවා. අදප් ොේෂිකදයෝ තමයි අදප් ෙේදෂට ඡන්දෙ 

දෙන්දන්. අපි ඒදගොල්ලන්දග දගෞ වයත් ආ ේෂා ක න්න ඕදන. ඒ හින්ො විදශේෂදයන් මම එදතන්දි කියන්දන් අපිට 

ඒ දේශොලනය එේකත් යන්න දවනවා. සමහරු හිතනවා නමුත් අපි අෙ තමුන්නාන්දසේලාට අමාරු අවස්ථාවේ ආවා නම් 

ඒ දවනුදවන් අපි ලෑස්තිදවලා හිටිදේ ඒකත් කියන්න ඕදන. ෙැන් සියලුදෙනාම දමදහම ඉන්න හින්ො කියන්දන්. 

අමාරු අවස්ථාවේ තමුන්නාන්දසේට දම් සභාදේ ආවානම් තමුන්නාන්දසේ ආ ේෂා ක න්නත් අපි බලාදෙොද ොත්තුව 

හිටියා. අපි ෙැනන් හිටියා එදහම ගැටළුවේ නැහැ දමතන. එදහම ආවානම් ෙැන් වුණත් අපි ඒක ක නවා දමොනවා 

කිේවත්. ෙැනුත් බැරිදවලාවත් අනිත් අය විරුේධයි කිේදවොත් එදහම. පුළුවන්නම් කියන්න. ඒ නිසා මම කියන්දන් අදප් 

චන්ෙන ලියනදේ මන්ත්රීතුමා නැත්නම් හම්බදවනවා. එදහම ප්රශ්නයේ නෑ දම්දක අපිට. ඒ නිසා අ  කිේවත් වදේ අදප් 

ොලක ෙේෂදේ මන්ත්රීවරු හිතනවා ලබන අවුරුේදෙ ඒදගොල්ලන්ට දෙන්න ඕදන නෑ දෙන මුෙල් කීය හරි ඒදගොලන්නට 

දෙන දසවිලි තහඩු රු. 25000 හරි 30000 හරි දෙන්න ඕදන නෑ. වැසිකිළි ආධා  දෙන්න ඕදන නෑ කියලා හිදතනවානම් 

ඒක දනොදුන්නා කියලත් මම හිතන්දන් අදප් මන්ත්රීවරු 13 දෙනා කිසිම ප්රශ්නයේ ක න්දන් නෑ. ඒ නිසා එදහම 

ප්රතිෙත්තියකට දම් සභාව යන්න බෑ. දකොට්ඨාශ මන්ත්රීව දයේ හැටියට අදප් අදසෝක වැලිකල මන්ත්රීව යා ඉන්නවා. 

මම කියන්දන ඒ දකොට්ඨාදශට මන්ත්රීව යා පුළුවන් විදියට උෙවු ක න්න ඕදන. මදේ කිසිම ගැටළුවේ නෑ එදහම 

වුණාම අදප් දකොට්ඨාදශ ො වල් ටික එතුමා හෙයි. ඒ වැඩ ටික එතුමා ක යි. ඒක තමයි වියයුතු දේ. ඒ නිසා වැඩ ක න 

කාදලට මම ෙන්නවා වැඩ ක ලා ඡන්දෙ ගන්න බෑ  චන්ද්රසිරි ගමදේ මන්ත්රීතුමා ෙවසේ කිේවා. ඒකට දවනම ක්රමයේ 

දහොයාගන්න ඕදන ඡන්දෙ ගන්න. ඒ හින්ො විදශේෂදයන්ම මම හිතන්දන වැඩ ක ලා ජයග්රහණය ක න්න බෑ. ඒ හින්ො 

මම හිතන්දන විදශේෂදයන්ම කියන්න ඕදන ඔබතුමාදේ දම් අයවැදේ තිදයනවා දහොඳ දයෝජනා. මම ඒවා අගය 

ක නවා. විදශේෂදයන්ම තිදයනවා දෙ ොසල් ෙරුවන්දග ප්රශ්දනදි ඔබතුමා මැදිහත්දවන ආකා ය කියලා. ඒ වදේම 

තිදයනවා ඔබතුමා වෘත්තිය පුහුණුව තරුණයින්ට. ඒක දහොඳ වැඩේ. ඒ වෘත්තීය පුහුණුව තරුණයින්ට දෙන එක 

ඉතාමත්ම දහොඳ වැඩේ විදියට අපි ෙකිනවා. එදහම වුණාම අපිට මන්ත්රීවරු 43 දෙනා හ හා ඔබතුමාත් එේක යම්කිසි 

වැඩපිළිදවලේ දියත් ක න්න පුළුවන්කම ලැදබයි. ඒ වදේම අපි කල්ෙනා ක න්න ඕදන දම් අයවැය තුළ ඔබතුමා එක 

ෙැත්තකින් සමහ  චන්ද්රසිරි ගමදේ මන්ත්රීතුමා කියපු එක කා ණයකට එකඟ දවන්දන නෑ. එතුමා කියනවා අ  මංජුල 

මන්ත්රීතුමා මතුකළා වදේ මිලියන 130 කට වැඩි මුෙලේ මුේෙ  ගාස්තු හ හා ලබන අවුරුේදෙ ලබාගන්න 

බලාදෙොද ොත්තු දවනවා කියලා. හැබැයි දම් අවුරුේදෙ මිලියන 75 ේ 80 ේ හම්බවුණාට ලබන අවුරුේදේ දම්ක 

හම්බදවන එක වැඩිදවන්නත් පුළුවන් අඩුදවන්නත් පුළුවන්. කවුරුහරි විේදකොත් තමයි දම් මුෙල් ටික ලැදබන්දන. 

දහොඳට මතක තියාගන්න මුේෙ  ගාස්තු කවුරුහරි ඉඩම් විේදක නැත්නම් ඒවා ඒ විදියට සිේධ දනොවුදනොත් ඒ මුේෙ  
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ගාස්තු අදප් සභාවට එන්දන නෑ. කවුරුහරි උසාවි ෙඩ මුෙල් දිහා බලන් ඉන්නවා. වැ දි අඩුදවන් කදළොත් අපි 

වැඩික ගත්තට වැඩේ නෑ ඒ ෙඩ මුෙල් ටික දම් සභාවට එන්දන නෑ. ඒ නිසා දම් ගැනත් අපි අවධානය දයොමුක න්න 

දවනවා. අපි වැඩසටහන් නිර්මාණය ක ේදි අදප් අයවැය පියවගන්න අපි හැමොම ක න දෙයේ තමයි ඒක මදේ 

කාදලත් කළා ගමදේ චන්ද්රසිරි මැතිතුමාදේ කාදලත් කළා. උසාවි ෙඩ මුෙල්, ඒ වදේම මුේෙ  ගාස්තු දම්වා අපි ටිකේ 

වැඩිපු  බජට් එකට ඇතුල් ක නවා. දමොකෙ සමහ  දවලාවට අපි බලාදෙොද ොත්තු දවන ගානම වර්ෂ අවසානදේ 

එන්දන නෑ. එතදකොට සමහ  වැඩ අඩෙණ දවනවා. ඒ වදේම දම්දක තිදයනවා ඔබතුමා ෙැන් ෙරුදවෝ දවනුදවන් 

දෙ ොසල් ෙරුදවො දවනුදවන් වැඩසටහනේ ක්රියාත්මක ක නවා. ඒ වදේම තරුණදයෝ දවනුදවන් වැඩසටහනේ 

ක්රියාත්මක ක නවා. ඔබතුමාට පුළුවන්නම් ලබන වර්ෂදේදීවත් උත්සාහයේ ගන්න අදප් බල ප්රදේශය තුළ ඉතා 

අතයවශය කා ණයේ බවට ෙත්දවලා තිදයනවා වැඩිහිටි නිවාසයේ ඇතික න එක. දමොකෙ වැඩිහිටියන්ට සමහ  

දවලාවට තමුන්නාන්දසේට දප්නවා ඇති හංවැල්ල මාකට් එදේ කීදෙදනේ ඉන්නවාෙ වැටිලා යනඑන මං නැතිව. දම්ක 

මුෙල් වැයක න ආයතනයේ හැටියට දනදමයි. ඒ වදේම එදහම යන්න එන්න බැරි ඉතාමත්ම දුප්ෙත් සමහ  දවලාවට 

ෙරුවන්දේ රැකව ණය නැති දෙමාපියන්ට ඉන්න පුළුවන් තැනේ අපිට හෙන්න පුළුවන්නම් මම හිතන්දන අපි 

සියලුදෙනා එකතුදවලා දම් සීතාවක බලප්රදේශය තුළ ඉතාම වටිනා වැඩදකොටසේ බවට ෙත්දවන්න පුළුවන්. ඒක අපි 

ඉතාමත් දහොඳට හිතලා බලලා අවුරුේෙේ දෙකේ තුනේ හරි දම් ොලන කාලය තුළ ක න්න පුළුවන්නම් ඉතා වටින 

වැඩපිළිදවලේ දවයි. ඒ හින්ො දම් අයවැදේ මම දහොඳ ෙැත්ත ෙැේකා මම කලින්ම කිේවා. අපි විරුේධ දවනවා ඒදක 

කිසි ප්රශ්නයේ නෑ. හැබැයි අදප් අදයෝම මන්ත්රීතුමා ඉන්නවා දමතන අදප් තරුණ මන්ත්රීතුමා. චන්ද්රසිරි ගමදේ 

මැතිතුමාත් ඉන්නවා. එතුමා කියනවා ොදුේදක ඉඩම් අපි ෙරිතයාග කළා. අපි ඒ ෙරිතයාගය කදළේ ොදුේක නග ය දියුණු 

ක න්න කියලා. මට මතකයි ඉන්දික ගුණවර්ධන අමාතයතුමාදේ කාලදේ ොදුේක නගද  තිදයන දම් ඉඩම ගන්න 

ගියාම කරුණා ත්න උෙසභාෙතිතුමා එක ෙයින්ම දෙන්න එකඟ උනා. අදයෝම මන්ත්රීතුමාදේ පියා ඩී.ඩී. කරුණා ත්න 

මැතිතුමා අදප් හිතවතා දබොදහොම අමාරුදවන් දුවලා එලවලා තමයි අපි අත්සන ගත්දත. ඒ හින්ො චන්ද්රසිරි ගමදේ 

මැතිතුමන්ට නෑ කියන්න බෑ දම්ක එතුමා තමයි සභාෙතිව යා මම විෙේෂ නායකව යා. ඒ නිසා ෙරිතයාගයේ දනදමයි 

එො තේදසේරු මුෙල කීයෙ මම ෙන්දන නෑ එො එතුමන්ලාට ඒ තේදසේරුව දගේවාෙ නැේෙ කියන්න මම ෙන්දන නෑ. ඒ 

තේදසේරුවට තමයි දම් ඉඩම ලබාගත්දත. ඒ නිසා දම්වා නිවැ දි දවන්න ඕදන සභාවකදි. දම් නවක මන්ත්රීවරු 

දමදහම කිේවාම සමහ  දවලාවට ෙන්දන නෑ.  ඒ නිසා ඒදක කිසි ව ෙේ නෑ ඒ දේෙල තේදසේරු ක ලා දේෙල 

ෙව ගන්න එදේ.  ජයට අවශය උනාම ගන්න එදේ කිසි ව ෙේ නෑ. ඒක එතුමා ෙන්දන නෑ ඒ කාදල එතුමා කුඩා 

ෙරුදවේ. මම අෙත් කතාක න්දන පුදත් කියලා එතුමාට. ඒ නිසා එතුමා ෙන්දන නැතුව දවන්න ඇති දම්ක කියන්න 

ඇත්දත් තාත්තා ෙරිතයාග කළා කියලා හිතන්න ඇති. දම්ක තේදසේරු දෙොර්තදම්න්තුව හ හා කීයේ හම්බුනාෙ 

කියන්න ෙන්දන නෑ. සතය කතාව ඒක තමයි. හැබැයි සමහ  දවලාවට අපි ෙැේකා දම්දේදි දිවිගල්ල මන්ත්රීතුමා 

දබොදහෝම දේගදයන් කතා ක ලා කියනවා මට දවලාවකට හිතුනා දම්ක බණ කතාවේෙ කියලා. මට නිකන් දසෝවාන් 

උනා කියලා ෙැනුනා ඒ දවලාදේ. එතුමාට දමොනාහරි හැකියාවේ තිදයනවා ඒ පිළිබඳව. මං දම්ක දහොයන්න දම් 

හැකියාව දකොදහෙ සැඟවිලා තිදයන්දන කියලා. එතුමා ගුරුව දයේට වැඩිය දහොඳට ඒක කළා. ඒ හින්ො මම හිතනවා 

එතුමා දබොදහොම අපූරුවට දම් ගැන කියනවා. හැබැයි ඔේදතෝම්බර් මාදස ෙහුගිය 20 දවනිො දම් දේශොලනදේ 

කුමන්ත්රණයේ සිේධ උදන්. ඒ දේශොලන කුමන්ත්රණය සිේධ දවනදකොට ධමත්රීොල සිරිදසේන ජනාධිෙතිතුමා මම 

දමොකෙ විමල් වී වංශ මහත්තයා වදේ එතුමාට “සිරිදසේනදයෝ වද ෝ” කියලා කතාක න්න කැමති නෑ “හිටන් හුටන්” 

කියන්න අපි කැමති නෑ. එතුමා දම්  දට් ජනාධිෙතිව යා. ඒ නිසා ඒ දගෞ වය අපි තියනවා ජනාධිෙතිව යා හැටියට. අපි 

කියන්දන දම් ජනාධිෙතිව යාව ෙත්ක න්න දවදහස මහන්සි දවච්ච කණ්ඩායම තමයි අපි. අපි දලොකු කැෙකිරීමේ 

කළා ඒ දවලාදේ. ඒ ජනාධිෙති ඡන්දෙට මට මතකයි ගයාන් දුමින්ෙ මන්ත්රීතුමාලා චන්ෙන බාලසූරියලා අෙ හිටපු උෙ 
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සභාෙතිතුමාලා ආනන්ෙ රූෙසිංහ දම් වාහදන් යනදකොට දකොටුක ලා අරුේවත්දත දගෙ කට ොලා තමයි දබ් ගත්දත. 

ඒ නිසා ම න්න ෙස්දසන් එදලේවා. ඒ නිසා ඒ කාදල තිබිච්ච දේශොලන වාතාව ණය. ඒක තමයි සතය තත්වය. එො 

මැතිව ණ ප්රතිඵල නිකුත් ක න ෙවදස මැතිව ණය ගණන් ක න තැනට මම ගයාන් මන්ත්රීතුමාලට කිේවා ඕදගොල්දලො 

දමදතන්ට එන්න එො ඡන්දෙ ගණන් ක න එකට අපි යන්නම්. ඔයාලට ආ ේෂාවේ අවශයයිනම් මම ස්ථාන කීෙයේ 

කිේවා ඕන්නම් දම් ෙැත්දත දම් දගෙ ට හරි ඇවිල්ලා ඉන්න කියලා. ඒ නිසා දමදහම වාතාව ණයේ වටපිටාවේ 

තිබ්දබ දම් ජනාධිෙතිව යා ෙත්ක ගන්න අපිට. අපි ඉතාමත් අමාරුදවන් සාේකුදේ තිදයන කීයහරි වියෙම් ක ලා තමයි 

ඔල්ගා මන්ත්රීතුමිය කිේවා වදේ මුළු ආසනදේම කට කැදඩනකම් රැස්වීම්වල කතා ක ලා එතුමාව ජනාධිෙති කදළේ. 

එතුමා අවුරුදු තුනහමා ේ ගියාට ෙස්දස තමයි කියන්දන  නිල් එේක බෑ කියලා. මහ බැංකු බැඳුම්ක ය ගැන 

කියන්දන. බැඳුම්ක ය දහො කම් කළා කියලා කියන්දන. දෙයියදන් එදහමනම් දින 100 අයින්දවලා අළුදතන් එකේ 

හොගන්න තිබුණා ඒ දවදල්. ඒක දනදමයි සතය කතාව දමයා ඉල්ලුවා ජනාධිෙතිව ණයට ඉල්ලන්න ලබන සැදර් 

එේසත් ජාතික ෙේෂදයන් අදප්ේෂකත්වයට. එේසත් ජාතික ෙේෂය කිේවා දම් අදප්ේෂකත්වය ආෙහු ඔයාට දම් 

ෙේදෂන් දෙන්න ලෑස්තියේ නෑ. ඊට ෙස්දස දහො   හදසේ කතා කළා කරූ ජයසූරිය මැතිතුමාට. දහො   හදසේ කතා කළා 

සජිත් දප්රේමොස අමාතයතුමාට. හැබැයි විනයේ තිදයන නායකදයෝ දෙන්දනේ හැටියට ඒ දෙෙල දහොද න් ගිහින් 

අගමැතිකම් ගන්න ලෑස්තිඋදන් නෑ. ඉතාමත් විනය ගරුක පුේගලදයෝ හැටියට ෙේෂ නායකතුමාත් එේක දම් ගැන කතා 

ක ලා එදතන්ට දනොගියාම එතුමාට අඩි 08 ේ දෙොළව යටට ොනවා කියපු මහින්ෙ  ාජෙේෂ ජනාධිෙතිතුමා කිේදව අපි 

දනදමයි එතුමා. අපිනම් ෙන්දන නෑ ඒ කතාව එතුමා තමයි කිේදේ  ත්ත න් අශ්වදයෝ ෙදිනවා අ වා තිදයනවා දම්වා 

තිදයනවා දම් සියල්ල දේදිකාදේ කිේදව ජනාධිෙති ධමත්රීොල සිරිදසේන ජනාධිෙතිව යා. එතුමා කියපු දකනාව 

දගනල්ලා දහො   හදසේම දගනල්ලා අග්රාමාතයව යා හැටියට 6.30 දවනදකොට මම හිතන්දන දිවුරුම්දෙනවා. 

එතදකොට  නිල් වික්රමසිංහ අමාතයතුමා ගාල්දල රැස්වීමක ඉන්දන එතුමා. ඒ නිසා දම්ක  ටම ගිනිගන්න වැඩේ උනා. 

හැබැයි  නිල් වික්රමසිංහ මැතිතුමා හිතුවා දම්ක දීලා යයි කියලා ඒනිසා සියලු දේශොලන ෙේෂ එතුමා වටා ඒක ාශී 

උනා. විදශේෂදයන්ම  වුෆ් හකීම් මැතිතුමා, චම්පික  ණවක මැතිතුමා,  ාජිත දසේනා ත්න මැතිතුමා, එේසත් ජාතික 

ෙේෂදේ සියලුදෙනා, දිගම්බ ම් මැතිතුමා ඒ වදේම ආර්. සම්බන්ෙන් මැතිතුමා. දම් සියලුදෙනා එතුමා වදට් එකතුදවලා 

කිේවා ප්රජාතන්ත්ර විද ෝධීව ක පු වැදඩ්ට අපි සියලුදෙනා එකතුදවනවා කියලා. විදශේෂදයන්ම ජනතා විමුේති 

දෙ මුදණ් අරුණ කුමා  දිසානායක මැතිතුමා ප්රමුඛ ඒ කණ්ඩායම එතුමන්ලා සියලුදෙනා දම් ප්රජාතන්ත්රවාෙය 

දවනුදවන් දෙනී සිටියා. ඔබතුමා ඉන්න කියනකන්. ඒ නිසා ඔබතුමා කලබල දවන්න එො. ඒ නිසා එො  දට් 

ප්රජාතන්ත්රවාෙය දවනුදවන් දම් සියලුදෙනා එකතු උනා. ඒ ප්රජාතන්ත්රවාෙය දවනුදවන් එකතුඋනාම අපි කියනවා  නිල් 

දබ් ගන්න දනදමයි ඉදිරිෙත් උදන් ඒක කියන්න ඕදන. හැබැයි ප්රජාතන්ත්රවාෙය දබ් ගන්න එතුමා එකතු උනා. 

ොර්ලිදම්න්තුදේ කතා කදළේ ඒ ගැන. ඒ නිසා චන්ෙන සූරියආ ච්චි මැතිතුමා කියාදගන ආපු කතාව ඒක. ඒ නිසා 

ප්රජාතන්ත්රවාෙය දවනුදවන් තමයි දම් 122 ේ එකතු උදන්. 122 දනදමයි යසිරු මන්ත්රීතුමා දමතන නෑ මදගත් එේක 

කතා ක  ක  හිටිදය අනාගතදේ දමොකේෙ දවන්දන කියන ප්රශ්දනට එයා ඉන්දන දලොකු ගැටළුවක. ශ්රී ලංකා නිෙහස් 

ෙේදෂ තව 10 ේ 12 ේ ඉන්නවා. අනාගතදේ යම්කිසි තීන්දුවේ ගන්න බලාදගන. දහොඳට මතක තියාගන්න අෙ  ාත්රිදේ 

ගන්න තීන්දුව ඉතාම වැෙගත් තීන්දුවේ දවයි. බයදවන්න එො අෙ  ාත්රියට දමොකේහරි තීන්දුවේ හම්දබයි. ඒ හින්ො 

කේරුහරි හිතනවානම් දම්ක අදප් දශ්රේෂ්ඨාධික ණය හ හා අයවැය තමයි දම් ඔේදකොම කිේදව. ඒ හින්ො මම කියන්දන 

දශ්රේෂ්ඨාධික ණය හ හා වැෙගත් තීන්දුවේ හම්දබයි. හම්දබන තීන්දුව දමොක උනත් අපි ඒක භා ගන්නවා. ඒ නිසා ෙැනට 

තිදයන්දන අතුරු තහනම් නිදයෝග අපි කියනවා මහින්ෙ  ාජෙේෂ මැතිතුමා දම්  දට් කීර්තිමත් දේශොලනඥදයේ 

එතුමා අපි අගය ක න දකදනේ. දම්  ටට වැඩක පු දේශොලනඥදයේ. යම්කිසි කාර්යභා යේ ක පු දකදනේ 

මහින්ෙ  ාජෙේෂ මැතිතුමා. හැබැයි එතුමාදේ දේශොලනයත් විනාශ කළා ධමත්රීොල සිරිදසේන මැතිතුමා. ඒ ධමත්රීොල 
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සිරිදසේන මැතිතුමා විනාශ කදළේ නිකන් දනදමයි. ඒ විනාශයට මහින්ෙ  ාජෙේෂ මැතිතුමාත් වගකියන්න ඕදන. එතුමා 

දෙසැ යේ දම්  දට් ජනාධිෙතිව යා විදියට ඉඳලා එතුමාට විශ්රාම යන්න තිදයන එක නැතික ලා එතුමාව දම් කුණු 

කූදඩට ඇෙලා ෙැම්දම කේෙ? විමල් වී වංශයි උෙය ගම්මන්පිලයි, ඒ වදේම දිදන්ෂ ්ගුණවර්ධන ප්රධාන දම් සියලුදෙනායි 

කියලා විදශේෂදයන් කියන්න ඕදන. ඒ ක පු එදේ ොදෙ මහින්ෙ  ාජෙේෂ මහත්තයා විඳවනවා. තාමත් ඉතින් 

ඒදගොල්දලො කියන එක ක න්න දවලා තිදයනවා. ඒ හින්ො මම හිතන්දන අෙ අපිට ගරු සභාෙතිතුමනි, තමුන්නාන්දසේට 

කියන්න තිදයන්දන දම් අයවැය දවලාදවදි අන්න ඒ දහේතුව නිසා තමයි අපිට අයවැයට ඡන්දෙ දෙන්න බැරිදවලා 

තිදයන්දන. අපිට දවලා තිදයන්දන දමන්න දම් දහේතුව නිසා  දට් ප්රජාතන්ත්රවාෙය ආ ේෂා ක න්න විදශේෂදයන්ම 

දවන ප්රාදේශීය සභාවේ උනානම් දම්ක දෙන්න තිබුණා. දිදන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඔබතුමාදේ නායකයා දම් 

දවනුදවන් ෙැඩි කැෙකිරීමේ ක න නිසා අපි දකොදහොමෙ එළියට බැහැලා අවිස්සාදේල්ල මිනිස්සුත් එේක අදප් 

ොේෂිකදයොත් එේක ඉන්දන. ඒ නිසා දමතන ප්රජාතන්ත්රවාෙය රැකීදම් වැඩපිළිදවලක තමයි අපි ඉන්දන. ඒ නිසා දම් 

අයවැදේදී මීට වඩා දීර් ව මම කතාක න්න යන්දන නෑ. ඒ නිසා අපි කියනවා ෙැන් තමුන්නාන්දසේලා සියලුදෙනාම 

ගිහිල්ලා මට මතකයි ොර්ලිදම්න්තුව ඉස්ස හ රැස්වීමට ගියා. එො ගිදේ ෙහුවොට ආණ්ඩුව හෙන්න. ඒ ආණ්ඩුව හෙලා 

ආණ්ඩුදවන් ශේතිමත් දවලා මහින්ෙ  ාජෙේෂ මැතිතුමාත් එේක ඇමති මණ්ඩලයත් එේක ඉදිරි ගමනේ යන්න ෙැන් 

හන්දියේ ගාදන උේද ෝෂණ ක නවා. අපිට මැතිව ණයේ දියේ. අපිට දියේ දියේ මැතිව ණයේ කියලා දම් දවලාදේ 

මැතිව ණයේ දෙන්න පුළුවන්කමේ නෑ දහේතුව දමොකෙ දම් මැතිව ණයේ දෙනවා කියන්දන දම් කුමන්ත්රණදයේ එක 

දකොටසේ බවට ඒක ෙත්දවනවා. ඒකයි වැදඩ් තිදයන්දන. අපි ඡන්ෙවලට බය නෑ. දම් එක දකොටසේ තමයි 

කුමන්ත්රණදේ එක දකොටසේ බවට ෙත්දවනවා ගරු සභාෙතිතුමනි දම් දවලාදේ මැතිව ණයේ දුන්නහම. ඒ නිසා තමයි 

අපි කියන්දන දම් මැතිව ණයට යන්න. අපි කියනවා භා කා  ආණ්ඩුවේ හ හා මැතිව ණයට යන්න අපි ලෑස්තියි අදප් 

නායකදයෝ ඉන්නවා. තමුන්නාන්දසේලා හරි බයයි තමුන්නාන්දසේලා හිතනවා  නිල් වික්රමසිංහ මහත්තයා දම් සැදර් ොලා 

යයි කියලා ඔබතුමාලා හිතුදේ. ොලා ගිදේ නෑ. ඉතාමත්ම දහොඳට දම්ක ආ ේෂා කළා. විමල් වී වංශ මහත්තයලට 

දම්ක අමතක වුණා. ඒදගොල්දලො තමයි සිරිදසේනදයෝ කිේවා දේදිකාවට නැගලා. ඒ වදේ අෙහාස විදියට කතාකදළේ 

ඕදගොල්දලො. හිටන් හුටන් කිේවා ඒ නිසා ෙැන් අදේට ගිහිල්ලා දෙකට නැවිලා දමදහම ක ලා ඇමතිකම ගන්නවා. ඒක 

තමයි තිදයන ලැජ්ජනැතිකම. දම් ලැජ්ජනැතිකම මම හිතන්දන දම් ලැජ්ජනැති දේශොලනඥදයෝ කිහිෙදෙදනේ දම් 

 දට් ඉන්නවා. ඒ හින්ො අපි කියනවා තමුන්නාන්දසේලාට දම්  ට දෙ ලීමට මහා දලොකු සේදෙට අදප් දිවිගල්ල 

මන්ත්රීතුමා කතාකළා. ගම්දෙ ළිය ගැන කතාකළා. දම් ගම්දෙ ළිය කියන අයවැදේ එදහම එකේ නෑ. හැබැයි දම්ක ඒ 

වයාෙෘතිදේ නම. දහොඳට මතක තියාගන්න ඒ වදේ වයාෙෘති කලින් ආවා. මඟ නැගුම, ගම නැගුම තව දමොනවාෙ මට 

මතක නෑ උතුරු වසන්තය, ෙකුණු වසන්තය දම් අයවැදේ නෑ දම්වා. දම්වා සංවර්ධන කාදලට ොගන්න එක එක නම්. ඒ 

හින්ො අපි කියන්දන අදප් දිවිගල්ල මන්ත්රීතුමාට විදශේෂදයන්ම එතුමා දම් ගම්දෙ ළිය වැඩසටහන තාම ගම්වලට සල්ලි 

ටිකේ හම්දබන්න තිදයනවා ෙැන් ඒක නත දවලා තිදයනවා. ඒත් ප්රශ්නයේ නෑ ඒ නිසා අපි කියනවා තමුන්නාන්දසේලා 

දබොදහොම දහොඳට ස්වාධීන මැතිව ණයේ තියලා ඒදකන් ජයග්රහණය ක නවානම් ඒ නිසා දම් ප්රාදේශීය සභාදේ අපි 

එකේ පිළිගන්නවා එො 2015 දී ඒ මැතිව ණය දිනපු ගමන් අපි කිේවා ඡන්දෙ තියන්න කියලා. දම් ඡන්දෙ ඇෙ ඇෙ 

ඇවිල්ලා ධමත්රීොල සිරිදසේන ජනාධිෙතිතුමා එයාදේ කණ්ඩායම හරියනකන් කල් ඇේො. ඒදක ප්රතිඵලය තමයි අෙ අපි 

සමහ  දවලාවට දම් විෙේෂදේ වාඩිදවන්න සිේධ උදන්. මැතිව ණදයන් අපිට ෙ ාජයට ෙත්දවන්න සිේධ උදන්. ඒ 

දවලාදේ දම් ඡන්ෙය තිබ්බානම් අෙ ොලක ෙේෂය එේසත් ජාතික ෙේෂය දවලා දමතන දහොඳට මතක තියාගන්න. ඒ 

නිසා අපි එකේ කියනවා අදප් කිසිම ප්රශ්නයේ නෑ අපි කිසි බයේ නෑ අදප් ගරු සභාෙතිතුමනි. එදහමනම් දම් රෑ දබෝ 

දවච්ච දවලාදේ මම මීට වැඩිය කතාක න්න යන්දන නෑ. එදහම නැත්නම් කියන්න කා ණා තව දගොඩාේ තිදයනවා. 

ඔබ සියලුදෙනාටම මම හිතන්දන වාසනාවන්ත අනාගතයේ ප්රාර්ථනා ක මින් දම් අයවැය ගැන මම මුලින්ම කිේවා, 
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අයවැය ගැන දහොඳ කා ණා කීෙයේ මම මුලදිම කිේවා. අයවැය ගැන කියන්න ඕදනෙ මම එදහනම් කියන්නම් 

සභාෙතිතුමා ඔබතුමා අවස  දෙනවානම්. අයවැයට අපි තමුන්නාන්දසේදේ මම මුලදි කිේවා දමොකේෙ ක න්දන කියලා. 

ඒ හින්ො තමුන්නාන්දසේට දමතන ප්රශ්නයේ ගැටළුවේ ආවානම් අපි ඒ අවස්ථාවට ඉන්නවා. දම්දක ගැටළුවේ නෑ අපිට 

දප්නවා හැබැයි එකේ මතක තියාගන්න දම් එකට ඉන්න මිනිස්සු ටික විශ්වාස ක න්න බෑ. ඉන්නවා කීෙදෙදනේ මම 

ෙන්නවා දම් සැදර් බෑ අයිදේ අපි තව සැදර්ක දෙමු අයිදේ කියනවා. හරිෙ 2019 දි 20 දි දවනදකොට තමුන්නාන්දස 

බුේධිමත්ව කල්ෙනා ක න්න දවයි දමදහම කණ්ඩායමේ ඉන්නවා. දම්ක කඩාකප්ෙල් ක දගන යන්න පුළුවන්ෙ 

කියලා. ඒ නිසා ආණ්ඩුවේ ගන්නකන් ඉන්නවා තමුන්නාන්දසේට ගහන්න. ඒ නිසා දහොඳට මතක තියාගන්න ඒකට අපි 

ඉඩදෙන්දන නෑ. දම් අවුරුදු 04 අපි සභාදේ හිටිදයොත් තමුන්නාන්දසේ ආ ේෂා ක නවා කියන එකත් මතේ ක මින්. 

සියලුදෙනාටම ජයදේවා කියලා ප්රාර්ථනා ක නවා.  

 

ගරු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමා ඇතුළු සදහෝෙ  මන්ත්රී මණ්ඩලදයන් අවස යි. මං හිතන්දන ප්රාදේශීය සභාදේ මන්ත්රීව දයකු දලස 

ෙත්දවලා අෙ දම් මූණදෙන 10 දවනි අයවැය තමයි මදේ. 10 දවනි අයවැය එකේ වැඩිඋනාදන් අදප්. ඔේ 09 දවනි 

අයවැයට කතා ක න්න අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව ස්තූතිවන්ත දවනවා. මං හිතන්දන ොදුේක ප්රදේශය නිදයෝජනය 

ක න මන්ත්රීව දයේ විදියට දමදතන්දි මංජුල වී  ත්න මන්ත්රීතුමා උදෙන්ම කතා කළා ොදුේකට කුඩම්මාදේ සැලකිලි 

ලැබිලා කියලා. මම ඒක සභාෙතිතුමාදගන් නිවැ දි ක ගත්තා. මම හිතන්දන මුද්රණ දෙෝෂයේ හින්ො ඒ මුෙල දවන් 

කිරීම නියමාකා ව ඒක සටහන්දවලා නෑ. ලේෂ 100 ක මුෙලේ ොදුේකටත් දකොස්ගම ලේෂ 100 ක මුෙලකුත් හංවැල්ල 

නග යට ලේෂ 60 ක මුෙලකුත් කහදහේන ලේෂ 40 ක මුෙලකුත් දවන් දවලා තිදයනවා. මම හිතන්දන් ගරු 

සභාෙතිතුමනි, අපි දම් ප්රාදේශිය සභාවට ඇවිල්ලා  ඉතා දිර්  කාලයේ තුළ විශාල ප්රශ්න  ාශියේ ඔබ තමුන්නාන්දසේට 

ඉදිරිෙත් ක ලා තිදයනවා ප්රධානම දේ තමයි මීදප් දවළෙ සංකිර්ණය ඉදිකිරිම. අපි කණගාටු දවනවා ඒ සම්බන්ධව 

ඔබතුමා දමතුවේකල් කටයුතු දනොකිරිම පිළිබෙව. දමොකෙ අපි බලාදෙොද ොත්තු දවනවා ලබන අයවැදයන්වත් එම 

දවළෙ සංකිර්ණය ඉදික ලා අපි ෙන්නවා අෙ අපිට ඒ දගොඩනැගිල්ල අහිමි දවන තත්වයකට ඇවිල්ලා තිදයනවා. අෙ 

සමුෙකා ය අතුරු බදු දීලා තිදයනවා දම් දගොඩනැගිල්ල තිදයන භූමිය. ඒවදේම අපි ෙන්නවා ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

හ හා අපි සභාව දගනියන්දන් වරිෙනම් ආොයදමන්. ොදුේක ප්ර දේශදේ වරිෙනම් ආොයමින් තමයි දම් සීතාවක 

ප්රාදේශීය සභාදවන් වැඩි හරියේ සංවර්ධන කටයුතු සිදු දවන්දන්. නමුත් අෙ අපිට ොදුේක උෙ කාර්යාලය  එො ගම් සභා 

යුගදේ තිබුණු කාර්යාලයම තමයි තිදයන්දන්.  අපි ඔබතුමාදගන් බලාදෙොද ොත්තු දවනවා ලබන වසදර්වත් ඒ උෙ 

කාර්යාලය සංවර්ධනය ක ලා එතන නවීන දගොඩනැගිල්ලේ ඉදික ලා ොදුේකට අළුත් දෙනුමේ ලබා දෙන්න කියලා. 

ඒවදේම දවළෙ සංකීර්ණය අෙ ග ා වැටිලා තිදයනවා. ඒ දවළෙ සංකිර්ණය නවීක ණය කිරිම අතයවශය කටයුත්තේ 

විදිහට සලකනවා. ඒවදේම අපි හැමොම ඉල්ලනවා ොදුේක නග ය දියුණු ක න්න. ඒ ආශ්රිතව තිදයන කුඩා නග  දියුණු 

ක න්න කියලා. අපිට තාම බැරි දවලා තිදයනවා එක රුපියලේවත් ඒ සෙහා දයොෙවා ගන්න. අපි කථා ක නවා දබෝදප් 

උෙ නග යේ හැටියට. අපි නිදයෝජනය ක න දකොට්ඨාසය. ග්රාම දසේවක වසම් 05 ේ තිදයනවා. අපිට වැසිකිලියේවත් 

හො ගන්න බැරි දවලා තිදයනවා ෙහුගිය කාලදේ. අදප් ආණ්ඩු තිබුණා. අදප් සභාෙතිවරු හිටියා. නමුත් අපිට ඒක 

ක ගන්න බැරි දවලා තිදයනවා. ඇත්ත වශදයන්ම කණගාටු දවනවා සභාව නිදයෝජනය ක න උෙ සභාෙතිව යා 

විදිහට අපි හිතනවා ඉදිරි වසදර්වත් ඔබතුමා ඒ සෙහා මැදිහත් දවලා අපිට RD දහෝ  PRD ඉඩම තුළ ඒ කටයුත්ත ඉටු 

ක න්න පුළුවන් කියලා. නැත්නම් අපිට ඉඩමේ ෙව ාදගන හරි අපිට බලාදෙොද ොත්තුවේ තිදයනවා නාගරික සංවර්ධන 

ඇමති ධු ය දිදන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාට ලැදබයි කියලා. ඒ ලැබීම තුළ දබෝදප් මංසන්ධියට  ාජය ඉඩමේ නැහැ. 124 

බස් නැවතුමට ොවිච්චි ක න්දනත් ඒ හන්දිය. ඉතින් අපි ඉඩමේ අත්ෙත්ක දගන හරි ඒ සංවර්ධන කටයුතු ක න්න 

ඔබතුමාදේ අමාතයතුමා සමග සම්බන්ධ දවලා කටයුතු ක න්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒවදේම අපි ෙන්නවා සිරිදසේන 
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 ාජෙේෂ මැතිතුමාදේ කාලදේ දම් සභාව  නිදයෝජනය ක නවා වැඩ ඒකක ශේතිමත් ක න්න ආ ම්භ කළා කටයුතු 

කළා. නමුත්  වින්ද්ර ජයසිංහ මැතිතුමා ඒ කටයුත්ත ඉදිරියට දගන ගියා. නමුත් ෙහුගිය කාලදේ අදප් සභාදේ දසේවකදයෝ 

විශාල ප්රමාණයේ වැඩි දවලා තිදයනවා. නමුත් අපිට වැඩ ඒකක ටික ශේතිමත් ක න්න බැරි දවලා තිදයනවා. ඒ හ හා 

ප්රාදේශිය සභාදේ වරිෙනම් මුෙලින් උසාවි ෙඩ මුෙලින් මුේෙ  ගාස්තු වලින් සංවර්ධන කටයුතු ක නවා. ො වල් හෙනවා. 

තා  ොනවා. දකොන්ක්රිට් ක නවා. නමුත් අෙ ඒ මාර්ග නඩත්තු ක ගන්න බැරි තත්වයට ෙත් දවලා තිදයනවා. අදප් 

යන්ත්ර සුත්ර තිබුණත් අතින් කාණු කෙන්න දවන අවස්ථා තිදයනවා. මම ගරු සභාෙතිතුමාදගන් ඉල්ලනවා අපි තවත් 

ප්රමාෙ දනොක  අදප් දසේවකදයෝ ඉන්නවා ඕනවාට වැඩිය ඒ දසේවකදයෝ දයොොදගන  කාර්යේෂමතාවය ඉහළ නංවා 

ගනිමින් දම් මාර්ග නඩත්තුවට කාණු ෙේධති සංවර්ධනය ක න්න කටයුතු ක යි කියලා ඉදිරිදේදී. ගරු සභාෙතිතුමනි, 

අපි කියන්න ඕන ඉතාම දහොෙ දයෝජනාවලියේ ඔබතුමාදේ අයවැය ප්රකාශනදේ තිදයනවා. සු කිමු මාතෘත්වය, 

දසදනහදසේ නවාතැන, පුර්ව ළමාවිය මධයස්ථානය. මම ගරු සභාෙතිතුමාදගන් ඉල්ලිමේ ක නවා ොදුේක ප්රදේශදේ 

පුර්ව ළමාවිය මධයස්ථාන තිදයන්දන් මම හිතන්දන් මීදප් හා ොදුේදේ. අපි ඉල්ලිමේ ක නවා දබෝදප් ප්ර දේශදේ 

ඉඩමක දගොඩනැගිල්ලේ හෙලා හරි  පුර්ව ළමාවිය මධයස්ථානයේ ලබා දෙන්න. දමොකෙ ොදුේක නග ය ආසන්නව 

දබෝදප්  ාජසිංහ මහා විෙයාලය තිදයනවා. අෙ දබෝදප්  ාජසිංහ විෙයාලය කියන්දන් ප්ර දේශදේ ජනප්රියම ොසලේ. 

ොදුේක සිරි පිය තන මධය මහා විෙයාලදේ ළමයි අස්ක ලා ඒ විෙයාලයට ොනවා. අෙ වටරැක දිහා ඉෙන් ළමයි එනවා. 

දගොඩගම ඉෙන් ළමයි අෙ දබෝදප්  ාජසිංහ විෙයාලයට එනවා. ඒවදේ ොසලේ තිදයන ප්ර දේශයක පුර්ව ළමාවිය 

මධයස්ථානයේ ආ ම්භ කිරිමට මුෙලේ දවන් ක න්න කියලා අපි ඉල්ලිමේ ක නවා. ඒවදේම දම් දෙ  ොසල් වලින් 

අයකිරිම අයින් ක ලා තිදයනවා. මමත් කැමතියි දුප්ෙත් ළමදයකුට කීයේවත් නැතුව ඉදගන ගන්න තිදයනවා නම්. 

නමුත් අපිට දම්දේ ගැටළුවේ දවනවා ළමයි ඇතුළත් ක  ගැනීදම්දී. දසේ ම දෙො කයි ොදුේක අදප් දෙ  ොසලට 

ඇතුළත් දවන්න. මීදප් දෙ  ොසලට ඇතුළත් දවන්න. අපි එතදකොට සීමා ක න්දන් දකොදහොමෙ. එදහම ගැටළුවකට 

මුහුණ දෙන්න දවනවා. අපි ප්ර දේශදේ මන්ත්රිවරු හැටියට අපිත් අස ණ තත්වයට ෙත් දවනවා ළමයි දතෝ න්න 

ගිහිල්ලා. මම හිතන්දන් අපි දකොයිදේවත් නිකන් දෙන්න දහොෙ නැහැ. නිකන් දුන්නාම අගයකුත් නැහැ. ඒ සම්බන්ධව 

තව ටිකේ ඉදිරිදේ මුෙල් කමිටුදේ හරි සාකච්ඡා ක ලා සලකා බලන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. වැඩි දේලාවේ කථා 

ක න්න අවශයතාවයකුත් නැහැ. දම් අයවැයට අපි දකොදහොමත් සහාය දෙනවාෙ කියලා  ණවක මන්ත්රිතුමා කිේවා එතුමා 

සහදයෝගය දෙනවා කියලා. අපි බැලුදේ අපි තීන්දුවේ ගත්තා නම් හරි ඔබතුමා දමොකේෙ ෙන්දන් නැහැ ක න්දන්. අපිත් 

බලාදෙොද ොත්තු දවනවා එදහම  දෙයි කියලා. ගරු සභාෙතිතුමනි මම හිතනවා දම් වසදර් එේසත් ජාතික ෙේෂයට 

අ මුෙල් නිෙහස් ක න්න අවශය නැහැයි කියලා දමොකෙ ඔවුන් දම් අයවැයට විරුේධ දවනවා නම් ෙේෂදේ තීන්දුව මත 

ඔවුන්ට අදප් මුෙල් දනොදී ඉමු කියලා මම දයෝජනාවේ විදිහට දේනවා එේසත් ජාතික ෙේෂයට ඒ මුෙල් ලබා දෙන්න 

එො දමොකෙ අයවැයට විරුේධ දවනවා නම් කියලා. ඔවුන් හැමොම දම් සභාදවන් ප්රදයෝජන ගන්නවා. ඔවුන් හැමොම 

ඇවිල්ලා සභාෙතිව යාව  වට්ටදගන අයවැදේදී ඡන්ෙයට විරුේධ දවනවා. ඔවුන් හිතන්දන් අදප් මාග්රට් මන්ත්රිතුමිය 

ඉතා කණගාටුදවන් වුණත් අෙ විරුේධ දවනවා කිේවා. එතුමියට ඇ දෳඬන ත මට ඉන්දන් විරුේධව ඡන්ෙය දෙන්න 

දවනවාට. අදප් සභාදේ අයවැදයන් මුෙල් ඕන නැති හින්ො තමයි ඒ මුෙල් එො හින්ො තමයි ඒ අයවැයට විරුේධ 

දවන්දන්. ගරු සභාෙතිතුමනි, අදප් ඊළගට තිදයන ගැටළුව තමයි කැලි කසල ප්රශ්නය. කැලි කසල ඉවත් කිරිමට 

සභාවට ඉඩමේ අත්ෙත් ක ගන්න අවශය මුෙල් ප්රමාණය දකොදහන්හරි දහොයා දගන අවශය ඉඩම් අදප් ප්රදේශදේ 

තිබුණත් ඒකට එකගතාවය ලබලා දෙනවා. චින්තක මන්ත්රිතුමාදේ ප්ර දේශදේ ඉඩමේ තිදයනවා. අපි ඒ ගැනත් දහොයා 

බලලා කටයුතු ක මු. දමොකෙ අදප් ප්ර දේශ සිඝ්ර දයන්ම ජනාකීර්ණත්වයට ෙත් දවමින් තිදයන ප්ර දේශ. අෙ දවන්දේසි 

ඉඩම්  ාශියේ තිදයනවා. ඒ දවන්දේසි ඉඩම් වල ෙදිංචිකරුවන්ට අෙ කුණු ටික ොන්න තැනේ නැතිව ඉන්නවා. 

ආසනදේ වරිෙනම් ගන්න හැම තැනකින්ම කුණු එකතු කිරිමේ ක න්දන් නැහැ. නමුත්  වරිෙනම් දගවන යම් 
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දකොටසකට එයින් අසාධා ණයේ දවනවා. එක දකොටසකට සාධා ණයකුත් යම් දකොටසකට අසාධා ණයේ වන නිසා 

අපි ඉල්ලා සිටිනවා ඔබතුමාදගන් අදප් ප්රදේශ වලත් අඩු ගාදණ් නග  ආශ්රිතවත් ඒ කැලි කසල එකතු කිරිදම් සතියකට 

ෙවස් දෙක තුනේවත් ෙැමිණිමට අවශය මම හිතන්දන් ෙැන්  ථවාහන තිදයනවා. අදප් සභාවට අවශය සම්ෙත් අවශය 

ප්රමාණයට ලැබිලා තිදයනවා. ඒ සම්ෙත් ප්රදයෝජනයට අ ගන්න. අපි ෙන්නවා අදප් ප්රදේශදේ ජනතාව වරිෙනම් 

දගවනවා. අේක  බදු දගවනවා. ඔවුන්ට කිසිම දසතේ නැහැ ො ේ හෙන එක ලයිට් එකේ ොනවාට අමත ව. ඒ නිසා 

මම ගරු සභාෙතිතුමාදගන් ඉල්ලා සිටින්දන් එවැනි ප්රදේශ දතෝ ාදගන අපිට කැලි කසල ඉවත් කිරිමය සහදයෝගය ලබා 

දෙන්න කියලායි. ගරු සභාෙතිතුමනි, ආොයම් උත්ොෙන වයාෙෘති ගැන කථා ක නවා. අපි හැමොම කියනවා අදප් 

ප්රදේශය දකොළඹ දිස්ත්රිේකදේ දකළව ක තිදයන දකොළඹ දිස්ත්රිේකදේ 1/3 ක ප්රමාණයේ තිදයන ඉතා සුන්ෙ  

ෙරිස යක තිදයන ආසනයේ. අදප් ප්රදේශයට සංචා කදයෝ දිනෙතාම ෙැමිදණනවා. දකටි නිවාඩු සෙහා ෙැමිදණනවා. 

කුමාරි ඇල්ල  න්මුදු ඇල්ල ඒවදේම උඩගම නාන පීල්ල ඒවදේ ප්රදේශ වල අදප් තිදයන ස්ථාන ටික සංවර්ධනය 

ක න්න. මම හිතන්දන් අදප් අයවැය දයෝජනා වල දම්වා කථා ක ලා ඇති ඉදහේ දකස් ගාණට. කථා ක නවා විත යි 

ඒවා ක්රියාත්මක දවන්දන් නැහැ. ඒ ප්ර දේශ වල කුණු ටික එකතු ක ලා ඒ සෙහා යම් වැඩපිළිදවලේ සකස් ක ලා ඒ 

සෙහා යම් මුෙලේ  වියෙම් ක ලා දසේවකදයේ ොලා ටිකට් එකේ කඩලා නැත්නම් ඒ ප්රදේශදේ අෙ දබෝතල් වලින් පිරිච්ච 

ප්රදේශ දවලා තිදයනවා. උඩගම නාන පීල්ල ගාව  න්මුදු ඇල්දල් යන්න බැරි තත්වයේ ඇති දවලා තිදයනවා. අපිට 

ආොයම් උත්ොෙනය ක ගන්න දහොෙම වයාෙෘතියේ හැටියට ඒ සංචා ක වයාෙෘතිය හ හා  යම් වැඩපිළිදවලේ දයොෙන්න 

කියලා ඒ සෙහා මුෙලේ දවන් දවලා නැහැ. ඒ සෙහා මුෙලේ දවන් ක න්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ගරු සභාෙතිතුමනි, 

මම අදප් සභාව ෙැත්දතන් දෙොඩි ඉල්ලිමේ ක නවා දමය වායුසමනය කලා නම් මීට වැඩිය ෙහසුවේ තිදයනවා. අපිටත් 

ෙැන් උදේ ඉෙන් වාඩි දවලා හිටියා ෙැය 08 ේ 09 ේ. මීට වැඩිය අඩු වියෙමේ යන්දන්. ඒ සෙහා මුෙලේ දවන් ක න්න. 

මම හිතන්දන් කවුරුත් විරුේධ දවන එකේ නැහැ. ඒවදේම මම ෙකින අඩුොඩුවේ තමයි ප්රධාන කාර්යාලදේ  ථ වාහන 

අදප් දසේවකයන්දේ බයිසිකලයේවත් ොන්න ස්ථානයේ නැහැ. ඒ සෙහා දනොදතදමන ග ාජයේවත් හෙන්න. හදිසිදේ 

උෙ කාර්යාලය ළගට එන්න බැහැ. දෙෙැත්දත් වාහන ගහලා. ඒ සෙහා නිශ්චිත ස්ථානයේ දයොො ගන්න කියලා ඉල්ලා 

සිටිනවා. ඔබතුමා දගනාපු දම් අයවැය ඉතාමත් දහොෙ අයවැයේ. දමොකෙ අයවැයේ කියන්දන් අපිට තිදයන ප්රධානම 

ආොයම වරිෙනම්, උසාවි ෙඩ, මුේෙ  ගාස්තු අේක  බදු ඒ ටික තමයි අපිට තිදයන්දන් ප්රධානවම. අදප් ඉන්න 

කාර්යමණ්ඩලදයන් මම ඉල්ලිමේ ක නවා දම්වා එකතු කිරිමට උනන්දුතාවයේ ලබා දෙන්න. දල්කම්තුමා ඒ කටයුත්ත 

ක යි. අපිට එතදකොට ඒ ඉලේක ක ා යන්න පුළුවන්. අපි හිතනවා ප්රධාන අමාතයතුමාත් ෙැන් අපිට සහදයෝගය ලබා 

දෙන නිසා එතුමා අපිට තිදයන මුේෙ  ගාස්තු වැඩි ප්රමාණයේ ඉදිරි අවුරුේදේ නිෙහස් ක යි. එතදකොට අපිට දම් ඉලේක 

ක ා යන්න පුළුවන්. ෙහුගිය කාලදේ 2018 වසදර් අයවැය දල්කම්තුමාදේ ප්රධානත්වදයන් සම්මත ක ගත් අයවැයේ 

අපි දමතුවේ කල් ක්රියාත්මක කදළේ. අදප් මන්ත්රිවරුන්දේ ප්රතිොෙන මුෙල් දබොදහොම ටිකේ තමයි දම් වසදර්දී ලබා 

දෙන්න පුළුවන් වුදණ්. මම සභාෙතිතුමාදගන් ඉල්ලිමේ ක නවා දමතන ප්රමාණය කියන්දන් නැහැ. ඒ සෙහා හිතලා 

බලලා  වැඩිපු  ප්රතිොෙන මුෙල් අදප් සියළු මන්ත්රිවරුන්ට දවන් ක ලා දෙන්න කියලා ප්රමාණය කියන්න දහොෙ නැහැ 

එතදකොට අදප් එේසත් ජාතික ෙේෂදේ අය කලකිද යි අපිට හම්බ වුදණ් නැහැදන් කියලා. ඔබතුමාදේ අයවැයට අදප් 

කණ්ඩායදම් ශ්රිලංකා දෙොදුජන දෙ මුදණ් දකොමියුනිස්ට් ෙේෂදයත් අදනේ අදප් සදහෝෙ  ෙේෂ වලත් සහදයෝගය 

ලබා දෙන්න කියලා ඉල්ලා සිටිමින්  නිහඩ දවනවා. ස්තුතියි.  

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි උපුල් ප්රසන්න මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, මන්ත්රි මණ්ඩලදේ සියළුදෙනාදගන්ම අවස යි. දල්කම්තුමා කාර්ය මණ්ඩලය සියළුදෙනාදගන්ම 

අවස යි. ඔබතුමා අෙ ඉදිරිෙත් ක ලා තිදයන අයවැය ඉතාමත් කාදලෝචිත වාමාංශික දේශොලනදේ නියලිලා සිටින 
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සභාෙතිව දයේ හැටියට අදප් ප්රාදේශිය සභාදේ තිදයන ආොයම් තත්වයත් එේක සන්සන්ෙනය ක ලා අදප් ප්රාදේශීය 

සභාවත් ආ ේෂා ක දගන ගදම් අහිංසක දුප්ෙත් ජනතාවදේ පීඩාවන් දුරු කිරිම සෙහා ඔබතුමා අෙ දම් ඉදිරිෙත් ක ලා 

තිදයන අයවැය මම අධයයනය ක පු දේලාදේ ඇත්තටම දහොෙ අයවැයේ හැටියට මම ෙැේකා. මම දගොඩේ අයදේ 

කථා අහදගන ඉෙලා  මටත් හිතුණා යම් අෙහසේ ෙේවන්න ඕන කියලා. අපි වාමංශික  දේශොලනදේ නියලිලා සිටින 

මන්ත්රිවරු හැටියට ඔබතුමා නග  සංවර්ධනය පිළිබෙව තුම්දමෝෙ  නග යත් වග ඉරිොදෙොළ නග යත් දම් අවස්ථාදේදී 

දයෝජනා ක ලා තිදයනවා. ඇත්ත වශදයන්ම  ඒ නග  දෙදේ තුම්දමෝෙ  දෙොදු ෙහසුකම් මධයස්ථාදනේ ඉතිරි වැඩ 

ටිකේ තිදයනවා ක න්න.  ඔබතුමා ඒ ගැන අවධානය දයොමු ක ලා කලිනුත් අපි ඇස්තදම්න්තුවේ දයොමු කළා. නමුත් 

ඒක ඉෂ්ට ක ගන්න බැරි වුණා. දම් අවුරුේදේවත් අපිට ඒක ඉෂ්ට ක ගන්නට ශේතිය ලැදබයි කියලා මම විශ්වාස 

ක නවා. ඒවදේම වග ඉරිොදෙොළ ප්රදේශදේ සංවර්ධන කටයුත්තේ සිදු කිරිදම්දී වැසි ජලය බැස යාදම් කාණු ෙේධතිය 

නිසි ආකා ව නැහැ වග ඉරිොදෙොළ හන්දිදේ. ඒ ගැන අපි ඇස්තදම්න්තුත් ක ලා තිදයනවා. දල්කම්තුමා අදප් තාේෂණ 

නිලධාරිතුමියත් ගිහිල්ලා ඇස්තදම්න්තු ක ලා තිදයනවා. ඒ අෙහසුතාවය එතන ෙවුල් දෙක තුනේ විදිනවා. දමොකෙ ඒ 

නග දේ තිදයන වැසි ජලය සියල්ලම බැස යන්දන් කාණුව හ හා. ඒ කාණුදවන් ගිහිල්ලා ඒ දගවල් දෙක තුනම යට 

දවනවා. අෙ ඉරිොදෙොළ නග යත් තුම්දමෝෙ  නග යත් සංවර්ධන කටයුතු සෙහා භාජනය කිරිදම්දී මම ඔබතුමාට ඒ 

දකද හි අවධානය දයොමු ක න්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒවදේම මදේ දකොට්ඨාසය තුළ වතුක දේ ෙමිළ ජනතාව 

ජීවත් වන ප්රදේශයේ.   ඒ වතු වල මම මදේ මැතිව ණ දේලාදේ මම ඒ දගවල් වල ඇවිේො. ඔබතුමා ෙහුගිය කාලදේ ඒ 

යුගදේ එක වැසිකිලයේ තමයි එක මන්ත්රිව දයකුට දීලා තිබුදණ්.  ඒ වැසිකිලිදේ ආධා ය හ හා ඒ ෙවුල් වල ප්රශ්නය 

විසෙන්න බැරි තත්වයේ තිදයනවා. ඒ අහිංසක ජනතාව දවනුදවන් ඔබතුමා වැසිකිලි 50 ේ ඉදිකිරිම සෙහා 

විදශේෂදයන්ම අවධානය දයොමු ක ලා තිදයනවා. ඒ ගැන මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත දවනවා. දම් දයෝජනා ඔබතුමා 

නිසියාකා ව අ ගත්තා වදේම මම හිතනවා දම් ප්රදේශයට ස්වාභාවික විෙත් සිදු දවනවා. ගංවතු  උවදුරු, නායයෑම්, ඒ 

සියළු දේ සිදු දවනදකොට මම දම් අයවැය වාර්තාව කියවලා බලුවාම මට ඒක ෙැක ගන්න හම්බ වුදණ් නැහැ ඔවුන් හට ඒ 

දවලාදේදී අපි උෙකා  ක න්නට යම් මුෙලේ දවන් ක ලා තිදයනවා කියලා. දම් පිළිබෙව ඔබතුමා නැවත අධයයනය 

කළ යුතුයි. ඒ ගැන අවධානය දයොමු ක න්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. අදප් සහදයෝගය අපි කණ්ඩායමේ හැටියට 

අදප් ෙළමු අයවැය හැටියට දම් අයවැදේ වැඩ කටයුතු ටික සර්වප්රකා දයන්ම සාර්ථක  ක ගැනීමට අපි මන්ත්රිවරු 

හැටියට අදප් ශේතිය හා සහදයෝගය ලබා දීමට අපි අවශය කටයුතු සිදු ක නවා.  දම් අය දේශොලන වශදයන් කථාබහ 

කළාට අවු දු 3 ½ ේ තිස්දසේ  එේසත් ජාතික ෙේෂයත් ධමත්රිොල සිරිදසේන මැතිතුමාත් ආණ්ඩුවේ දගනිච්චා. හැබැයි 

අවුරුදු  3 ½  ේ තුළ දම් ප්රදේශයටවත් දම්  ටටවත් වුණු එක දහොෙේවත් නැහැ. සිදු වුණු දෙයේ තිදයනවා නම් 

කියන්න. අවුරුදු 3 ½ තුළ අපි දමන්න දම් දේ කළා කියලා  ජයේ හැටියට. හැබැයි අදප්  ජය කාලදේ දහොෙ 

වැඩපිළිදවලේ ක්රියාත්මක කළා. ඒ නිසා වැඩ බැරි ටාසන්දගන් අ දගන වැඩ පුළුවන් ටාසන් මහින්ෙ  ාජෙේෂ 

අගමැතිතුමාට ධමත්රිොල සිරිදසේන ජනාධිෙතිතුමිට හිතුණා දම්  ට දගනියන්න පුළුවන් එකම නායකයා හිටපු ජනාධිෙති 

මහින්ෙ  ාජෙේෂ මැතිතුමා කියලා. අදප් අයවැය ගැන කිසි ප්රශ්නයේ නැහැ. අදප් පුර්ණ සහදයෝගය දෙනවා. දම් 

අයවැය සර්වප්රකා දයන්ම සාර්ථක ක ගැනීමට  අෙදේ සහදයෝගය ෙේවමින් ඔබ සියළුදෙනාටම ජයදේවා යැයි 

ප්රාර්ථනා ක මින් සුභ අනාගතයේ ප්රාර්ථනා ක මින් මම නිහඩ දවනවා. ස්තුතියි. 

ගරු සභාෙතිතුමා 

අදප් දවනත් මන්ත්රිවරුන් අෙහස් ඉදිරිෙත් ක න්දන් නැේෙ.  

ගරු උෙ සභාෙතිතුමනි, මන්ත්රිතුමනි, මන්ත්රිතුමියනි. ඉතා දිර්  දේලාවේ ෙැය 09 ේ ෙමණ ආසන්න කාලයේ අපි දම් 

සභාදේ මන්ත්රිවරු 38 දෙදනේ කථා ක නවා කථා ක නවා අහදගන හිටියා දම් කාලය තුළ. දම් අයවැය පිළිබෙව 
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දබදහෝ අෙහස් ගණනාවේ ඉදිරිෙත් වුණා. අපි අෙහස් ඉදිරිෙත් ක පු ඉදිරිෙත් දනොක පු හැදමෝටම ස්තුතිවන්ත දවනවා 

දම් අයවැයට සහභාගි දවලා තමන්දේ අෙහස් ඉදිරිෙත් ක ලා සහදයෝගය ෙැේවීම පිළිබෙව. මම සතුටු දවනවා දම් 

අයවැය සම්බන්ධව සභාෙති හැටියට අපිව  කින්න දෙොර්ශවයම එකග වීම ගැන. අෙ ආණ්ඩුව අපිට ඡන්ෙය දනොදි 

හිටියානම් විෙේෂය ආ ේෂා ක නවා කියලා කිේවා. ඒ නිසා අපි බලාදෙොද ොත්තු දවනවා අවුරුදු 04 ම දම් සභාෙති 

ධූ දේ රැදෙමින් අපිට අයවැය දල්ඛන ඉදිරිෙත් ක න්න පුළුවන් දවයි කියලා විශ්වාස ක නවා. ඒ නිසා අපි දබොදහොම 

සතුටුයි. එදහම මන්ත්රි කණ්ඩායමක සභාෙතිව යා විදිහට කටයුතු ක න්න ලැබීම පිළිබෙව. ඒ සතුටත් අපි ප්රකාශ 

ක නවා. ඒවදේම ඒ දකදසේදවතත් අෙ අයවැය ආ ම්භ ක මින් මංජුල වී  ත්න මන්ත්රිතුමා උදේ කාලදේ දබොදහෝ 

තර්ක ඉදිරිෙත් ක මින් සංඛයා දල්ඛන ඉදිරිෙත් ක මින් එතුමා මා මීට දෙ  ක පු ඒ වචන හ ඹ ඒ විදිහටම ෙස්දවනි 

වතාවටත් අපි ඇහුවා. අපි ෙැේකා. ඒ නිසා එතුමාට අනුව දම් අයවැය මම හිතන්දන් කිසි ඵලයේ නැති ප්රතිඵල  හිත 

අයවැයේ හැටියට තමයි එතුමාදේ සංඛයා දල්ඛන සහ අෙහස් ෙැේවුදේ. විෙේෂ නායකතුමාත් ඒවදේම එේසත් ජාතික 

ෙේෂදේ දබොදහෝ මන්ත්රිතුමන්ලාටත් ජනතා විමුේති දෙ මුණටත් ඒ සම්බන්ධදයන් දහොෙ අෙහස් ගණනාවේ තිබුණා. 

මංජුල වී  ත්න මන්ත්රිතුමාට ඇයි දම් කා ණා පිළිබෙව එදහම අෙහසේ අ ගන්න බැරි දවන්න මම එතුමාදගන් 

ඉල්ලනවා මට ෙහුකාලයකදී දහෝ දම් අයවැයවල් වලින් දහොෙ අයවැයේ දම් ප්රාදේශීය සභාදේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 

නම් අ න් එන්න. මම ආසයි ඒක බලලා එදහම අයවැයකට ගමන් ක න්න. විදශේෂදයන්ම වරිෙනම් බදු ගැන මා කථා 

කළා. දම්වනවිට වරිෙනම් බදු ප්රතිශතය 61 % කට අපි ලබා දගන තිදයනවා. 61% ේ වරිෙනම් බදු අදප් වාර්තා අනුව 

දම් ඔේදතෝම්බර් මාසය වනවිට අපි උෙයාදගන තිදයනවා. ඒවදේම වද න්තු ගාස්තු අපි අයවැය අනුව ඒවා අදප්ේෂිත 

ඉලේකයන් ක ා ළගා දවමින් තිදයනවා. ඒ අනුව අපි විශ්වාස ක නවා ඒ කටයුතු වලටත් අපිට දහොෙ ප්රතිඵල එකතු 

කිරිම අපිට ලැදබනවා කියලා. කුලි මුෙල් අපි 74 %ක ප්රතිශතයේ ලබාදගන තිදයනවා. ඒවදේම ආොයම් ආධා ත් 

එදලසින්ම අපි සෑදහන තැනකට දම් ආොයම් එකතු කිරිදමන් අපි ගමන් ක ලා තිදයනවා. අඩුොඩුකම් තිදයන බව 

සැබෑව. නමුත් අපි ඒ සියල්ල මග හැ දගන දම් වර්ෂය තුළ අපි කටයුතු ක න්නට සුොනම් බව අපි ප්රකාශ ක න්නට 

ඕන. ඒ සෙහා උෙ සභාෙතිතුමා ප්රධාන මන්ත්රිතුමන්ලාදේ ඒ සහාය අපි නි න්ත දයන්  ලබාදගන අදප් ෙේෂ වල 

ශ්රිලංකා දෙොදුජන දෙ මුණ ප්රධාන මහජන එේසත් දෙ මුණ, දකොමියුනිස්ට් ෙේෂය, ජාතික නිෙහස් දෙ මුණ, දහළ 

උරුමය ආදි අදප්  ප්රදිප් මන්ත්රිතුමාදේ ෙේෂය දම් හැමදෙනාම ඒවදේම දෙොදුජන එේසත් දෙ මුණ දම් සියළු 

දේශොලන ෙේෂ ඒවදේම අපි විශ්වාස ක නවා එේසත් ජාතික ෙේෂයත් ජනතා විමුේති දෙ මුණත් අදප් සභාදේ දම් 

වැඩ කටයුතු වලට අනාගතදේ ඒ සහාය ලබා දීලා දම් බදු දගවන ජනතාව දවනුදවන් ඒ හැමදකනාදේම යුතුකම හා 

වගකීම ඉෂ්ට ක යි කියලා අපි විශ්වාස ක නවා. විදශේෂදයන්ම අපි සෙහන් ක න්න ඕන දම් අයවැදේ කා ණා 10 ේ 

මත ෙෙනම්ව අපි දම් අයවැය ඉදිරිෙත් කළා. ඒ නිසා ඒ කා ණා 10 දම් ෙනත අනුව අපිට ක න්න තිදයන කා ණා මත 

තමයි දම් අයවැය අපි සකස ්ක ලා ඉදිරිෙත් කදළේ. ඒ නිසා මීට වඩා දෙොදු උෙදයෝගිතා දසේවාත් එේක අපිට ඉෂ්ට 

ක න්න තිදයන වැඩ දකොටස එදලසින් ඉෂ්ට ක න්නට අපි හැකි උෙරිම දෙ  අවුරුදු හතදර්ත් ඒවදේම ඒ ගත්ත 

අත්ෙැකිම් එකතු ක දගන  තමයි අපි දම් අයවැය දල්ඛනය ඉදිරිෙත් කදළේ. ඒ නිසා මම විශ්වාස ක නවා දම් අයවැය 

දල්ඛන අත  වඩා දහොෙ අයවැය දල්ඛනයේ 2019 වර්ෂයට අොලව අදප් සභාදේ ජනතාව දවනුදවන් ඉදිරිෙත් 

ක න්නට අපිට හැකියාව ලැබුණාය කියන විශ්වාසය තමයි අපිට තිදයන්දන්. ඒ නිසා අපිට මීට වඩා බදු ගහලා 

අයක න්න පුළුවන් තත්වයක දනදමයි අපි අයවැය සකස් ක න කාල සීමාදේ තිබුදණ්. ඒ නිසා අදප්  දට් මිනිසුන්ට 

දහොෙටම බදු ගහලා අදප් ජනතාවට හුස්ම ගන්න බැරි කාලයක තමයි ෙහුගිය මාදසේ 26 දවනිො දවනකම් අපි හිටිදේ. අපි 

හැදමෝම ෙන්නවා. අදප්  දට් ෙහුගිය වස  3 ½ ක කාලය ඇතුදළේ අපි දබොදහෝ අමාරුකම් වලට මුහුණ දුන්නා. ඒක 

ජනාධිෙතිතුමාදේ අගමැතිතුමාදේ තිදයන ප්රශ්න ගැන අපි ෙන්දන් දම් ඊදේ දෙද යිො. එදහම ප්රශ්න තිබිලා තමයි දම් 

 ට දම් තත්වයට ෙත් දවලා තිදයන්දන් කියන එක තමයි අපිට විශ්වාස ක න්න තිදයන්දන්. දම් අයවැය හෙන කාලය 
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දවනදකොට අපිට අළුතින් දෙයේ මිනිසුන්දගන් අ ගන්න පුළුවන් තත්වයක දම්  ට තිබුදණ් නැහැ. ඒ නිසා අපි වරිෙනම් 

සීමාව වැඩි ක න්න කියලා අෙහස් ආවා දයෝජනා ආවා. නමුත් අපි ඒවා ක්රියාත්මක ක න්න අපිට යන්න පුළුවන් 

මට්ටමක තිබුදණ් නැති බවයි අපි කණ්ඩායම් රැස්වීදම්දිත් කථා කදළේ. අපිට එදහම මුෙල් එකතු ක න්න පුළුවන් 

තත්වයේ තිබුදණ් නැහැ. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් උෙරිම විදිහට අපි දම් අයවැදේ මුෙල් ලබා ගන්න පුළුවන් තැන් වලින් 

මුෙල් අ දගන දම් කටයුත්තට ගමන් ක න්න අපි කටයුතු කදළේ. අපි මුේෙ  ගාස්තු පිළිබෙව වැඩි විශ්වාසයේ තිබ්බා.  ඒ 

දවනුදවන් අපිට ෙහුගිය කාල සීමාදේම දෙ  වස  වලත් ඒවදේම දම් වසදර්ත් අපිට ලැබුණු ආොයම අනුව අපි විශ්වාස 

ක නවා අපිට දම් ඉලේකය ළගා ක දගන ඒ මුෙල් ප්රමාණය අපිට දහොයාගන්න පුළුවන් දවයි කියලා. ඒ ගැන 

විශ්වාසයේ තියලායි ඒ මුෙල් ප්රමාණය ෙැම්දම්. ගිය අවුරුේදේ 74 තිබුණු දේලාදේ අපි දම් අවුරුේදේ ඊට වඩා එහාට 

ගමන් ක ලා තිදයනවා. අපිට ලබන අවුරුේෙට දම් දයෝජනා ටික ක්රියාත්මක ක ගන්න පුළුවන් ප්රමාණවත් මුෙල් 

ප්රමාණය අපිට ලැදබ්වි කියන විශ්වාසය තමයි අපිට ෙවතින්දන්. ඒවදේම 2015 අයවැය දල්ඛනය ගැන මංජුල වී  ත්න 

මන්ත්රිතුමාත් තවත් අදප් මන්ත්රිතුමන්ලා අෙහස් ඉදිරිෙත් කළා  ඒ අයවැය දල්ඛනය අපිට ඉදිරිෙත් කළාට එය ක්රියාත්මක 

ක  ගැනීම සෙහා වු හැකියාවේ ඒ මාස 06 ක කාලදේ අපිට ලැබුදණ් නැහැ අදප් ආණ්ඩුව දවනස් වීමත් එේක. ඒ නිසා 

ඒ මැතිව ණදේදී ෙ ාජ දවන්දන් මහින්ෙ  ාජෙේෂ ජනාධිෙතිතුමා. එතුමා විත ේ දනදමයි අපිට ආණ්ඩුවත් අහිමි 

වුණා. ආණ්ඩුවට අදප් මන්ත්රිවරු 142 ේ ඉන්න දේලාදේ අපිට දි.මු ජය ත්න ඇමතිතුමා එක විනාඩි 05 කින් 10 කින් 

අදප්  දට් අගමැති පුටුදවන් මන්ත්රි පුටුවට වැදටනවා. එදහම අවස්ථාවකදී අදප් ආණ්ඩුව අ දගන එේසත් ජාතික 

ෙේෂය ඒ දවලාදේ යහොලන ආණ්ඩුව හෙලා දම් අදප් තිබුණු වැඩ කටයුතු ටික අදප් සැලසුම් අනුව ඉස්ස  අ දගන 

යන්න  අපිට ප්රතිඵල ලබා ගන්න තිබුණු තැන් අපිට නැවත ලබා ගන්න බැරි වුණා. ඒවදේම අදප් මංජුල වී  ත්න 

මැතිතුමා දබොදහෝ කා ණා කථා කළා. විදශේෂදයන්ම අපි හෙපු බස් නැවතුම්දෙොළවල් ගැන කථා කළා. ඒවා ෙහුගිය 

කාලදේ තිබුණු විදිහත් අෙ ඒවා නවීක ණය ක මින් යනවා. එො ආොයම් උත්ොෙන වයාෙෘති විදිහට තමයි එො අපි ලබා 

දුන්දන්. ඒවා එදලසින්ම ක්රියාත්මක ක ලා ඉස්ස හාට අ දගන යන්න බැරි වුණා අදෙන් ෙස්දසේ අෙ දවනකම් ඒ 

කා ණා එදලසින්ම ෙවතිනවා. ෙැන් දෙෞේගලික අංශයත් එේක කථා ක ලා එවැනි තත්වයනුත් දවනස් ක න්න කටයුතු 

ක මින් යන බව අපි සෙහන් ක න්නට ඕන. චන්ෙන සුරියආ ච්චි මන්ත්රිතුමාත් ඉතා දිර් ව ෙැයකට වඩා වැඩි කාලයේ 

එතුමා දම් සභාදේ අෙහස් ෙැේවුවා. ඒ නිසා ඒ දමොන විදේචනයන් තිබුණත් ප්රාදේශීය සභාව විදිහට අපි දම් අයවැය 

දල්ඛනය හ හා දම් ජනතාවදේ ෙහසුකම් දම් අයවැය දල්ඛනදේ සෙහන් කා ණා ඉෂ්ට ක න්න අපි මන්ත්රි මණ්ඩලය 

අදප් කණ්ඩායම විදිහට අපි කටයුතු ක න බව ප්රකාශ ක න්න ඕන. දම් වටහා ගැනීමට තිදයන අඩුොඩුකම් අපි ෙැේකා. 

දඩංගු මර්ෙන වයාෙෘතිය පිළිබෙව කථා කළා හංවැල්ල හා  ොදුේක ගැන විත යි කියලා. නැහැ දසෞඛය ධවෙය කාර්යාල 

දෙකට අොලවයි මුෙල් දවන් ක ලා තිදයන්දන්. එතදකොට මුළු ආසනයම සම්පුර්ණ දවනවා. ඒ නිසා එවැනි කා ණා මත 

ඉෙදගන එතුමන්ලා කා ණා ඉදිරිෙත් කළා. ඒවදේම අෙ මාර්ග ෙේධතිය සංවර්ධනය දනොකිරිම පිළිබෙව  කාණු ෙේධතිය 

ගැන දමතුමන්ලා කථා කළා. මම හිතනවා දම් සභාවට ෙැවරුණු මාර්ග ප්රමාණය අෙ ඔබතුමාලා ෙකිනවා ඒ කාලයට වඩා 

අෙ දබොදහෝ වැඩියි. හැබැයි අපි එයට ගැලදෙන විදිහට සභාදේ දසේවක සංඛයාව අපිට ලැබිලා නැහැ. අපි ෙන්නවා සිරිල් 

මහත්තයා ඉන්න කාලදේ එතුමාලා වැඩ කළා. හැබැයි ඒ තිබුණු ො වල් ප්රමාණය ප්රාදේශිය සභාවට ෙැවරුණු ප්රමාණය 

අඩුයි. අෙ ඊට වඩා වැඩියි. නඩත්ති කිරිම එො තිබුණු දබො ළු ො ට වඩා අෙ තා  ො වල් සංඛයාව වැඩියි. ඒවා නඩත්තු 

කිරිම් ක න්න දවනවා. දම් තත්වයන් ගැන බලන විට දසේවක සංඛයාදේ ගැටළුවත් එේක අපිට විවිධ ගැටළු වලට මුහුණ 

ොන්න දවනවා. ඒක විටින් විට වසද න් වස  තත්වය උේගත දවනවා ො වල් සභාවට ෙැවද න්න ෙැවද න්න. ඒනිසා 

කාණු ෙේධති වැඩි දවනවා. දසේවක සංඛයාව එදලසින්ම වැඩිවීමේ නැහැ වස  ගණනාවකින්. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධව 

ඉල්ලිම් ක ලා තිදයනවා. අපිට පුළුවන් දවයි වයාෙෘති යටදත් දහෝ දම් කටයුත්ත සම්ොෙන ක දගන ඉදිරි වර්ෂදේදී අපි 

උෙරිම කැෙවීදමන් දම් කටයුතු ක න්නට අපි බලාදෙොද ොත්තු වන බව ප්රකාශ ක න්න ඕන. ලීබඩු කාර්යාල උෙක ණ 
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ගැන කථා කළා. එයින් රු. දකෝටියක මුෙලේ ලේෂ 100 ක මුෙලේ අපි දවන් ක න්දන් උෙ සභාෙතිතුමා ප්රකාශ කළ 

විදිහට දම් දගොඩනැගිල්ල වායු සමනය ක ගන්න ඕන කිේවා. අපි ඒ සෙහා සුර්ය බල ශේතිය ලබා ගැනීම සෙහා අපි ණය 

මුෙලේ ලබා ගන්න බලාදෙොද ොත්තු දවනවා. ඒක තමයි ඒ වැය ශිර්ෂදේ ඇතුල් ක ලා  තිබුණු 109 -2 යටදත් තිබුණු  

මුෙල් ප්රමාණය. ඒක හයලේෂ හැටොහයි අදනකුත් ලීබඩු හා කාර්යාල උෙක ණ දවනුදවන් දවන් ක ලා තිබුදණ්. 

දේශිය ණය සංවර්ධන අ මුෙලින් ඒ ණය ලබා ගත්දතොත් අපිට දම් කටයුත්ත දකදසේ දහෝ දම් වසදර් මුල් කාල සීමාදේ 

මාස 06 කින් ෙමණවත් අවසන් ක ගන්න පුළුවන් දවයි කියලා විශ්වාසයකින් අපි කටයුතු ක නවායි කියන කා ණය අපි 

මතේ ක න්න ඕන. දබොදහෝ කා ණා අදප් මන්ත්රිතුමන්ලා හැදමෝම කථා කළා. අයවැය ගැන දහොෙ අෙහස් ගණනාවේ 

ප්රකාශ කළා. විදශේෂදයන්ම දෙ  ොසල් වල ෙරුවන් සෙහා රු.600 ක මුෙලේ මාසිකවම අයකළා. ඒ ගාස්තුව තමයි අපිට 

අයින් ක න්න සිදු වුදණ්. විවිධ ගැටළු හා ප්රශ්නත් දිගින් දිගටම දම් සම්බන්ධව ආවා. ඒවදේම අපි අෙහස් ක නවා අදප් 

ෙරුවන්ට ලබා දෙන අධයාෙනය අපි එදලස ලබා දිය යුතුයි කියලා. දම් මුෙල් ලබා දනොගැනීම මත ප්රශ්නයේ තිදයනවා 

නම් අදප් නිවාස හා ප්රජා සංවර්ධන කා ක සභාවත් එේක කථා ක ලා විමල් ප්රසන්න මන්ත්රිතුමාදේ ප්රධානත්වදයන් 

අපිට දම් ගැන කථා ක න්න පුළුවන්. ඒ වැඩසටහන ගැන අදප් දෙ  ොසල් ෙේධතිදේ ගුණාත්මකභාවය වැඩි 

ක ගැනීමට අපි බලාදෙොද ොත්තු දවනවා. විදශේෂදයන්ම ෙරුවන් ඇතුළත් කිරිදම්දී ප්රශ්න ගැටළු මතු වන්නට අදප් දෙ  

ොසල් ෙේධතිදේ ඉන්න ප්රමාණය වැඩි ක න්න අපි දම් දේලාදේ බලාදෙොද ොත්තුවේ නැහැ. නමුත් දම් ෙරුවන්ට දහොෙ 

අධයාෙනයේ ලබා දීම මම හැමොම කියන දේ බස්නාහි  ෙළාදත් ප්රඥප්තින්ට අනුව දහොෙ නිවැ දි මග දෙන්වීම අදප් 

 ජදේ මධයස්ථානයේ විදිහට දෙ  ොසලට වගකියන ආයතනය විදිහට සීතාවක ප්රාදේශීය සභා දෙ  ොසල් ෙේධතිය 

එක දෙයේ හරි දෙයේ උගන්වන දෙ  ොසල් ෙේධතියේ බවට ෙත්වීම ගැන තමයි මම ෙැේදේ. හැම ළමදයකුටම ඒක 

දෙන්න බැරි වුණත් මදේ අ මුණ හා ඉලේකය වන්දන් ඒ අවශය ක න අධයාෙන ප්රමිතිය අපි ළගය එන ෙරුවන්ට ලබා 

දීම. ඒවදේම එතනින් එහාට ගිහින් ඉදිරි වර්ෂය ඇතුදළේ අදප් සීතාවක බල ප්රදේශදේ තිදයන සියළු දෙ  ොසල් ආචාර්ය 

මණ්ඩලය ෙැනුවත් ක ලා එක විෂය නිර්දේහයේ අදප් සීතාවක ෙරුවන්ට ඒ අවශය ක න ප්රමිතියට ඒ අවශය ක න 

නිර්නායකයන්ට අනුව ඉගැන්වීදම් කටයුතු තමයි අපි බලාදෙොද ොත්තු දවන්දන්. ඒ දවනුදවන් අදප් වැඩසටහන අපි 

ක්රියාත්මක ක න්න බලාදෙොද ොත්තු දවනවා. ඒ නිසා දෙ  ොසල් සම්බන්ධව අපි අළුත් ආචාර්ය මණ්ඩලයේ සුදුසුකම් 

තිදයන අයදගන් බෙවා ගත්තා. ඒ නිසා ඒ අයත් සමග අදප් හිටපු ආචාර්ය මණ්ඩලයත් සමග එකතු දවලා දම් කටයුතු 

වඩා ශේතිමත් මධයස්ථානයේ බවට ෙත් ක න්නට අපි කටයුතු ක නවා. ඒක තමයි අදප් ඉලේකය. මට මතකයි මීට 

දෙ  වස  වලදී අදප් සභාදේ මන්ත්රිතුමන්ලා මංජුල මන්ත්රිතුමාත් කිේවා එක කා ණයේ ගැන එක වස ක එක කාල 

සීමාවක යන්න ඕන කියලා. ඒ අනුව අපි ඔබතුමාලාට කියන්න ඕන පුස්තකාල ෙේධතිය අපි ඒ දවනුදවන් අදප් 

කැෙකිරිම උෙරිම දලස කළා.  ඒ සෙහා අපිට විශාල මුෙලේ වැය ක න්න පුළුවන් වුණා. අෙ අපිට පුස්තකාල වලට ක පු 

ආදයෝජන ගැන සතුටු  දවන්න පුළුවන්. අදප් පුස්තකාල ෙේධතිය අෙ ඉහළ මට්ටමකට ෙත් දවලා තිදයනවා. ෙළාත් 

ොලන ආයතන අත  දහොෙ පුස්තකාල ෙේධතියේ බවට බස්නාහි  ෙළාදත් දකොළඹ දිස්ත්රිේකදේ අපිට හිමිව තිදයන්දන් 

අපි ඒ ක පු ආදයෝජනයන් සහ ඒ ක පු කැෙකිරිම් මතයි කියන කා ණය මතේ ක න්න ඕන. ඒ නිලධාරින් ක න්නවු 

කැෙකිරිම නිවාස හා ප්රජා සංවර්ධන අංශය, පුස්තකාල, දෙ  ොසල් ඒ සියළුදෙනා ක න්නාවු උත්සාහදේ ප්රතිඵයේ 

විදිහට අපිට දහොෙ තත්වයකට ගමන් ක න්න පුළුවන් දවලා තිදයනවා. ඒ නිසා මම බලාදෙද ොත්තු දවනවා ලබන වස  

04 ක කාලය ඇතුදළේ දහෝ දම් දෙ  ොසල් හා මාතෘ සායන ඉහළ තැනකට කථා ක න්න පුළුවන් තැනට අදප් ෙේධතිය 

දමතනයි තිදයන්දන් කියන තැනට දේන්න අපි උත්සාහ ක නවා. ඒ දවනුදවන් විදශේෂදයන්ම අදප් මන්ත්රි මණ්ඩලදේ 

විදශේෂදයන් අදප් කාන්තා මන්ත්රිවරියන් ගණනාවේ දම් සභාදේ ඉන්නවා. ඒ අයදේ සහාය අපිට ලැදබයි කියලා මම 

විශ්වාස ක නවා. ඒ මාතෘ සායන වල අඩුොඩු ගැන කථා කළා. අපි ඒවා ගැනත් ලබන වර්ෂදේ අවශය ක න ෙහසුකම් 

දමොනවාෙ කියලා බලලා ප්රාදේශීය සභාවට පුළුවන් දේත් ඉන් බාහි ව ලබා ගත හැකි දේත් අපි ලබාදගන ඒ 
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මධයස්ථානත් පුස්තකාල වල ගුණාත්මක තත්වයට දෙ  ොසලුත් මාතෘ සායනත්  එදලසින් ඉහළට ඔසවා තැබීමට 

කටයුතු ක න්නට අපි බලාදෙොද ොත්තු දවනවා.  ඒ දවනුදවන් තමුන්නාන්දසේලාදේ අෙහස් දයෝජනා හා ඒ දසොයා 

බැලීම් වලට තමුන්නාන්දසේලා එකතු දවන්න කියන කා ණාව තමයි අපි සභාව විදිහට මතේ ක න්දන්. ඒ දවනුදවන් 

හැකියාව තිදයන ෙස්කම් තිදයන අය ඒ දවනුදවන් උනන්දුව තිදයන අය ඉන්නවා. ඒ නිසා හැදමෝම ඒ කටයුත්තට 

එකතු දවන්න කියන කා ණාව මතේ ක නවා. ඒවදේම වෘත්තිය පුහුණුව පිළිබෙව  ජාතික තරුණ දසේවා සභාව 

නිදයෝජනය ක පු අදප් මන්ත්රිවරු ගණනාවේ ඉන්නවා. ඒ නිසා ඒ අයදේ අෙහස් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. උෙ 

සභාෙතිතුමා ඉන්නවා. විෙේෂ නායකතුමා ඉන්නවා. ඒවදේම අදප් සමන්ත උෙය කුමා  මන්ත්රිතුමා,  චින්තක 

මන්ත්රිතුමා, ශෂිණි දහට්ටිආ ච්චි මන්ත්රිතුමිය, අදප් අදයෝම මන්ත්රිතුමා, උපුල් මදනෝජ් මන්ත්රිතුමා දම් තරුණ පිරිස් 

හැදමෝම වදේ හා වැඩිහිටි අයත් ජාතික තරුණ දසේවා සභාව හ හා දම්  වෘත්තිය පුහුණු පිළිබෙව තරුණයන්ට යමේ ලබා 

දිය යුතුයි කියන තැන හිටපු උෙවිය. ඒ නිසා දම් වයාෙෘතිය හ හා දම්ක ආ ම්භයේ විත යි.  දම් ආ ම්භය මීට වඩා 

ලබන අවුරුේදේ 2020 දී තවත් එහාට යන තැනට ෙත් කිරිදම් වගකීම සහ ඒ පිළිබෙව අෙහස් ඉදිරිෙත් කිරිම 

තමුන්නාන්දසේලා සතුයි දමොනවාෙ ක න්න පුළුවන් කා ණා කියලා අපිට අෙහස් ගන්න. ඒ නිසා දම් අයවැය දල්ඛනය 

හ හා එවැනි අළුත් වයාෙෘතිත් ක්රියාත්මක ක ලා ඒවදේම අපි ධෙනිකව එදිදනො ක න්න තිදයන ඒ වයාෙෘති සෙහාත් 

අපි අවශය ක න මුෙල් ප්රතිොෙන දවන් ක ලා තිදයනවා. අපි බලාදෙොද ොත්තු දවනවා විදශේෂදයන්ම  ජයේ විදිහට 

අදප්  ජයේ වැඩ ක න්න පුළුවන්  ජයේ නුදුරු දිනදේදී අදප්  දට් බිහි දවයි. එදහම වුදණොත්  අපිට  2015 කාලදේ 

වදේ අදප්  දට් සංවර්ධනයට  නායකත්වය දෙන ොයකත්වය ලබා දෙන දහොෙ කාලෙරිච්දේෙයේ අදප්  ටට උො 

වුදණොත් සීතාවක  ප්රාදේශීය සභාදේ  ඒ ෙේධතිය අළුත් ක න්නට අළුතින් යමේ අපිට ලැදබ්වි කියලා අපි විශ්වාස 

ක නවා. අයවැය ප්රකාශදේ මට අමතක වුණු කා ණයේ ගැන සෙහන් කළා. ෆයිසර් මුස්තාෆා මැතිතුමා ලබා දුන්න මුෙල් 

ප්රතිොෙනයන් අළුත් ආොහනාගා ය සහ ඒ සම්බන්ධදයන් මුෙල් විශාල ප්රමාණයේ ලබලා දුන්නා.  ඒ දවනුදවන් 

අමාතයාංශය ඇමතිතුමා ගැන අපිට කථා ක න්න බැරි වුණත් ඒ ගැන සෙහන් ක න්න ඕන. අපි එතුමාට ස්තුතිවන්ත 

දවනවා ඒ මුෙල් ප්රමාණයන් අපිට ලබා දීම පිළිබෙව. අපිට දෙ දී ෙහුගිය ආණ්ඩුව කාලදේ ලැබුණු ප්රතිොෙනයන් 

සම්බන්ධව මහින්ෙ  ාජෙේෂ මැතිතුමාදේ කාලදේ බැසිල්  ාජෙේෂ මැතිතුමාත් දිදන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාත් 

ගීතාංජන ගුණවර්ධන මැතිතුමාත්  ජදේ අමාතයවරුන් විදිහට නිදයෝජනය ක න කාලදේ දම් සීතාවක සංවර්ධනයට 

අදප් ෙළාත් ොලන ආයතන සංවර්ධනයට විශාල ොයකත්වයේ විශාල මුෙලේ අපිට එතුමාලා එකත් කළා. ඒවදේම 

අතාවුල්ලා ඇමතිතුමා ෙළාත් ොලන ඇමතිතුමා විදිහට ඒ දවලාදේ අපිට විශාල ශේතියේ ලබා දුන්නු බව අපි සෙහන් 

ක න්න ඕන. එදලසින්ම එවැනි කාලෙරිච්දේෙයේ  උොවීම අපි හැමදෙනාදේම බලාදෙොද ොත්තුව. ප්රාර්ථනාව. ඒ සෙහා 

අපිට අවස්ථාවේ උො දවයි කියලා අපි විශ්වාස ක නවා. මම දිගින් දිගටම දම් දේලාව අ දගන කථා ක න්න 

බලාදෙොද ොත්තු දවන්දන් නැහැ. දම් අයවැය සම්බන්ධව ඔබතුමන්ලාදේ අෙහස් වලට අපි ගරු ක නවා. ඒ අෙහස් 

ඉදිරිෙත් කදළේ තමුන්නාන්දසේලා දම් කටයුතු තවදු ටත් වඩා දහොදින් අදප් මිනිසුන්ට බදු දගවන ජනතාවට ඉෂට් 

ක න්න පුළුවන් වටපිටාවේ වැඩපිළිදවලේ  සහ ඒ කටයුතු කාර්යේෂම ක න්න නිසා ඒ අෙහස් අපි සටහන් ක ගත්තා. 

ඒ අෙහස් එේක අපි ලබන වසදර් වඩා දහොෙ ජිවන තත්වයේ ඒ වදේම ෙහසුකම් සහිතව මිනිසුන්ට කටයුතු ක න්න 

පුළුවන් සෑම අංශයකින්ම අපි දම් අයවැය දල්ඛනය ඇතුල් ක පු සෑම අංශයකින්ම ඒ අදප්ේෂිත බලාදෙොද ොත්තු 

ඉලේකයන් ජයග්රහණය ක න්නට අපි කටයුතු ක න බව ප්රකාශ ක නවා. ඒ දවනුදවන් අපිට ශේතිය ධධර්යය එකතු 

ක පු අපි හැමදෙනාම අදප් හැම දේශොලන නායකදයේම අපි සිහිෙත් ක න්නට ඕන. ඒ අය අපිට ලබා දෙන 

දිරිගැන්වීම් අපිට ලබා දෙන මගදෙන්වීම් අපි කිසි කාලයක අමතක ක න්දන් නැහැ. මදේ නායක දිදන්ෂ ්ගුණවර්ධන 

මැතිතුමා එතුමා නිසා දම් අයවැයට විරුේධයි කිේවා ජයන්ත  ණවක විෙේෂ නායකතුමා එතුමා ක න කාර්යභා ය නිසා. 

එතුමා  ට දවනුදවන් වැඩ ක න නායකදයේ. හැමොම  ට ගැන හිතපු නායකදයේ. ඒනිසා ඒ නායකත්වය අපිට විශාල 
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ශේතියේ.  ආශිර්වාෙයේ. ඒ අපිට විත ේ දනදමයි මුළු  ටටම.  දට් අනාගතය දවනුදවනුත් එතුමා ආශිර්වාෙයේ. ඒ 

නිසා අපි එතුමාට ස්තුතිවන්ත දවන්න ඕන. අදප් අග්රාමාතයතුමා මහින්ෙ  ාජෙේෂ මැතිතුමා ගැන අපි සෙහන් ක න්න 

ඕන. එතුමා ලබා දෙන ඒ ආශිර්වාෙය ශේතිය අනාගතදේදීත් අපිට ලැදබ්වි. ෙහුගිය වස  ගණනාව තුළම එතුමාදගන් 

අපිට අවශය ක න ශේතිය ලැබුණා. ඒවාදේම ආණ්ඩුදේ අදප් අදනකුත් අපි සමග හිටපු අදප් ඇමතිතුමන්ලා දකොළඹ 

දිස්ත්රිේකය නිදයෝජනය ක න සියළුදෙනාදේම සහාය බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා, ගාමිණි දලොකුදේ මැතිතුමා වැනි 

නායකදයෝ ඒ අයත් සිහිෙත් ක නවා. හැමොම අපිත් සමග සම්බන්ධකම් තිබුණා. ෙළාත් සභාදේ අදප් ප්රධාන 

අමාතයතුමා, මදහේෂ ් අල්දම්ො මන්ත්රිතුමා, සුමිත් විජයමුණි දසොයිසා මන්ත්රිතුමාත් ඒවදේම ෙළාත් සභාදේ එේසත් 

ජාතික ෙේෂදේ දලනාඩ් කරුණා ත්න මන්ත්රිතුමා දම් අයත් මුෙල් ප්රතිොෙන දගනත් අදප් ආසනදේ අදප් බල 

ප්රදේශදේ මාර්ග ෙේධති වලට වැඩ ක න්න කටයුතු කළා. ඒ හැමදෙනාටම අපි ස්තුතිවන්ත දවනවා අපිට ෙේවන 

සහදයෝගයන් පිළිබෙව.  ජයට හා ෙළාත් සභාවට. ඒවදේම අදප් සභාදේ සියළු මන්ත්රිතුමන්ලාට උෙ සභාෙතිතුමා ප්රධාන 

අදප් සියළු මන්ත්රිතුමන්ලාට අපි ස්තුතිවන්ත දවනවා දම් අයවැය දල්ඛනයට සහාය ලබා දීමත් සභාව ෙවත්වාදගන යාම 

සෙහා ඔබතුමා ලබාදෙන සියළු සහායන් අපි අගය ක නවා. අදප් නවක මන්ත්රිවරු ගණනාවේ ඉන්නවා. අපි ෙහුගිය 

කාලදේ ඒ අයත් එේක වැඩ ක ේදි යම්යම් හිත් රිදිම් ඇති දවන්න ඇති ප්රතිොෙන දවන් ක  ගැනිදම්දී. ඒ අදප් 

මන්ත්රිතුමන්ලාට දවන් වුණු මුෙල් ප්රතිොෙන 22 දෙදනකුට තමයි ඒ දවලාදේ  ප්රතිොෙන දවන් ක ලා තිබුදණ්. අපිට 43 

ේ එේක වැඩ ක න්න සිදු වුණා. අපි අනාගතදේදී ඒ අඩුොඩු සියල්ල නිවැ දි ක දගන ලබන වස  දහොදින් ගමන් 

ක න්නට අපි කටයුතු ක න බව ප්රකාශ ක න්න ඕන.  ඒවදේම දම් අයවැය දල්ඛනය සකස් කිරිදම්දී අදප් කණ්ඩායදම් 

මන්ත්රිතුමන්ලාදේ උෙ සභාෙතිතුමා ඇතුළු සියළුදෙනාදේ සහාය අපි දම් දේලාදේ මතේ ක නවා. අපි අගය ක නවා  ඒ 

ලබා දුන් සහදයෝගය. මම සෙහන් ක න්න ඕන අදප් දේශොලන අධිකාරිය වශදයන් ගිතාංජන ගුණවර්ධන හිටපු  

ඇමතිතුමා එතුමා තමයි මදේ ෙහුගිය වස  04 ක කාලය ඇතුදළේ දම් සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ සුවිශාලම සංවර්ධනය 

ක න්නට ොයකත්වය නායකත්වය හා මගදෙන්වීම අපිට ලබා දුන්දන්. මුෙල් ප්රතිොෙන විශාල ප්රමාණයේ ලබලා දීලා 

තිදයනවා දෙෞේගලිකව  ෘජුවම මැදිහත් වුණු නායකයා දම් අවිස්සාදේල්ල ආසනදේ. මම දම් කා ණාව මතේ ක න්න 

ඕන. අවිස්සාදේල්ල ආසනයට ආොයමේ  ටට එකතු ක න්න පුළුවන් වයාෙෘතියේ දගනාපු ෙහුගිය කාල සීමාදේ 

නායකයා ගීතාංජන ගුණවර්ධන මැතිතුමා. ඉලුේඕවිට උේභිෙ උෙයානය. අදප් ප්රදේශය අවිස්සාදේල්ල සීතාවක 

ඉලුේඕවිට දලෝකදේ යම් තැනකට අ න් යන්න පුළුවන් තැනේ බවට මධයස්ථානයේ බවට අ දගන ගියපු නායකයා 

එතුමා කියලා මම විශ්වාස ක නවා. ඒවදේම එතුමා හ හා අපිට දබොදහෝ දේවල් ලැබුණා. ඒ නිසා දම් දමොදහොදත් මම 

දබොදහොම දගෞ වදයන් සිහිෙත් ක නවා.  දම් අයවැය දල්ඛනය සකස් කිරිදම්දී සහාය ලබා දුන් හැමට දම් කා ණා 

ඇතුළත් දහොෙ අයවැය දල්ඛනයේ හෙන්න උෙේ ක පු හැමදෙනාටම මම ස්තුතිවන්ත දවනවා. විදශේෂදයන්ම අදප් සහෘෙ 

හිතවතා බුේධික රූෙසිංහ සදහෝෙ යාත් දම් දේලාදේ මතේ ක න්න ඕන. අදප් දජ්ෳයෂ්ඨ මන්ත්රිවරු හැමදෙනාමත් මම 

සිහිෙත් ක නවා උෙ සභාෙතිතුමා ප්රධානව විමල් ප්රසන්න මන්ත්රිතුමා, මුදුන්දකොටුව මන්ත්රිතුමා, දප්රේම ත්න මන්ත්රිතුමා, 

චන්ෙන ලියනදේ මන්ත්රිතුමා මම දම් දවලාදේ සිහිෙත් ක න්දන් විදශේෂදයන්ම 2015 අයවැය දල්ඛනය ගැන චන්ෙන 

ලියනදේ මන්ත්රිතුමා කථා කළා. අපි දබොදහොම අමාරු තත්වයකට මුහුණ දුන්න දේලාදේ ඒ මන්ත්රිතුමන්ලා තමයි එො 

විදශේෂදයන්ම  ංජනි ඉේෙදගොඩ මන්ත්රිතුමිය විශාල ශේතියේ අපිට ඒ වස  04 තුළ ලබා දුන්නා. එවැනි උෙවියත් සමග 

තමයි අපි එො 2015 අයවැය දල්ඛනය ගැන මතේ දවනදකොට ඒ නිසා ඒ හැමදෙනාමත් මම දම් දේලාදේ සිහිෙත් 

ක නවා. ඒ හැමදෙනාටමත් ස්තුතිවන්ත දවනවා. ඒවදේම සභාදේ දල්කම්තුමා එතුමා ප්රධාන අදප් කාර්යමණ්ඩලදේ 

හැමදෙනාටම මම දබොදහොම ස්තුතිවන්ත දවනවා. අදප් සන්ධයා මාලනි මහත්මිය, ඒවදේම අදප් සිද ෝෂණි මහත්මිය 

අදප් අදනකුත් ගිණුම් අංශදේ කටයුතු ක න උෙවිය නිවාස හා ප්රජා සංවර්ධන අංශය, පුස්තකාල දම් සියළුදෙනා අපි 

සිහිෙත් ක නවා. දසෞඛය ධවෙය නිලධාරි කාර්යාලදේ ධවෙයතුමන්ලා දෙෙලත්, ප්රාදේශිය දල්කම් කාර්යාල වල 
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ප්රාදේශීය දල්කම්තුමන්ලා ඒ සියළුදෙනාමත් අපි සිහිෙත් ක නවා. අධයාෙන කාර්යාල දම් හැමදෙනාමත් අපි සිහිෙත් 

ක නවා. දම්  ාජය ආයතන සියල්ල අපිත් එේක එකතු දවලා වැඩ කළා. ඒ හැමදෙනාටම අපි ස්තුතිවන්ත දවනවා. 

ලබන 2019 වස  දවනුදවන් අපි ඉදිරිෙත් ක පු අයවැය දල්ඛනය යථාර්ථයේ බවට ෙත් ක න්නට හැමදෙනාදේම 

සහදයෝගය ලැදබයි කියලා මම විශ්වාස ක නවා. විදශේෂදයන්ම දම් අයවැය දල්ඛනය ඉදිරිෙත් කදළේ කාදගවත් ෙේෂ 

ොට දේෙයේ බලලා දනදමයි. ඒ නිසා හැදමෝටම තමයි දම් ප්රතිොෙන ලැදබන්දන්. දම් මහජන එේසත් දෙ මුණට 

විත ේ නැත්නම් දම්ක දෙොදුජන දෙ මුණට විත ේ දනදමයි එේසත් ජාතික ෙේෂයටත් ජනතා විමුේති දෙ මුණටත් ඒ 

අයටත් දමහි ප්රතිලාභයන්  ලැදබන බව අපි සෙහන් ක නවා. ප්රතිෙත්ති දමොකේ තිබුණත් මම හිතනවා දම් අයවැය දම් 

ප්රදේශදේ ජනතාවට වැඩ ක න්න පුළුවන්  අයවැය දල්ඛනයේ. එහි අඩුොඩු දෙන්වා දෙමින් අනාගතදේදී අපි 

සියළුදෙනා එකතු දවලා දම් අයවැය දල්ඛනය සම්මත ක ගන්නට ඔබ සියළුදෙනාදේම සහාය ලබා දෙන්න කියලා 

ඉල්ලා සිටිනවා. දේශොලන අර්බුෙ එයි. අපි ප්රාදේශීය සභාවේ විදිහට ඉදිරියට ගමන් ක න්නට ඕන. ඒ ගමන් කිරිම 

සෙහා දේශොලන ෙේෂ ොට දේෙයන් අමතක ක ලා දම් අයවැය දල්ඛනය සුභවාදිව ජයග්රහණය ක න්නට 

හැමදෙනාදේම සහදයෝගදයන් ජයග්රහණය ක න්නට ඔබ සියළුදෙනාදේම සහදයෝගය ලබා දෙන්න කියන ඉල්ලිම 

ක මින් අපිට දම් අවස්ථාවට එකතු දවලා අයවැය දල්ඛනය සෙහා අෙහස් ඉදිරිෙත් ක ලා සහදයෝගය ෙැේවු උෙ 

සභාෙතිතුමා විෙේෂ නායකතුමා ප්රධාන මන්ත්රි කණ්ඩායමටම ස්තුතිවන්ත දවමින් ඔබ සියළුදෙනාටම සුභ අනාගතයේ 

ප්රාර්ථනා ක මින් මදේ කථාව අවසන් ක නවා. සියළුදෙනාටම ස්තුතියි.  
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