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අ.භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 
வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m., 
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 

 
 

 

 
 

නිෙව්දන 
அறிவிப் க்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

I 
 

සථ්ාවර නිෙයෝග යාවත්කාලීන කිරීම 
நிைலயியற் கட்டைளகைள இற்ைறப்ப த்தல்   

UPDATING OF STANDING ORDERS 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීවරුනි, ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දැනට කියාත්මක වන ස්ථාවර නිෙයෝග ෙමම 
සභාෙව් ෙයෝජනා සම්මතෙයන් 1979 මැයි මස 01වැනි දින සිට 
බල පැවැත්ෙවන අතර අවසන් වරට 1993 ෙපබරවාරි මස 06වැනි 
දින දක්වා සංෙශෝධිතව දශක තුනකට ආසන්න කාලයක් භාවිතා 
කර ඇති අතර, ෙමම ස්ථාවර නිෙයෝග අද පවතින කාලීන 
ව්යවස්ථාදායක අවශ්යතාවන්ට අනුකූලව යාවත්කාලීන කිරීම 
අත්යවශ්ය කාරණයක් වී ඇති බව සභාෙව් අවධානයට ෙයොමු 
කිරීමට කැමැත්ෙතමි.  

එෙලසම, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම් පවත්වන ෙව්ලාවන්, 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා, විද ත් ඡන්ද කමය යනාදී වශෙයන් 
සිදු වී තිෙබන සහ සිදු කිරීමට නියමිත නවතාවයන් පවතින 
ස්ථාවර නිෙයෝගවලට අන්තර්ගත විය යුතු බව අපෙග් බලවත් 
හැඟීමයි.  

ෙලෝකෙය් දියුණු රටවල දැනට පවතින තත්ත්වයන් පිළිබඳවද 
විවිධාකාර ෙද්ශීය, විෙද්ශීය විද්වතුන්, ක්ෙෂේතෙය් විෙශේෂඥයන් 
විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අදහස් හා ෙයෝජනා ද, පසුගිය හත්වැනි 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පවා ස්ථාවර නිෙයෝග පිළිබඳ කාරක සභාව 
විසින් දීර්ඝ වශෙයන් සාකච්ඡා කර ඉදිරිපත් කර තිබූ අදහස ් ද, 
මැනවින් අධ්යයනය කර නිෙයෝජ්ය කථානායක ගරු තිංලග 
සුමතිපාල, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපති ගරු ෙසල්වම් 
අෛඩක්කලනාදන්, අමාත්ය ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි, නිෙයෝජ්ය 
අමාත්ය ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා, ගරු විජිත ෙහේරත්, ගරු ආනන්ද 

කුමාරසිරි, ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් සහ ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති 
විකමරත්න යන මන්තීවරුන්ෙගන් සමන්විත මාෙග් 
සභාපතිත්වෙයන් යුත් ස්ථාවර නිෙයෝග පිළිබඳ කාරක සභාව 
විසින් රැස්වීම් වාර දහයකදී පමණ ගැඹුරින් සලකා බලා, ඉන් 
අනතුරුව වර්තමාන අමාත්යවරුන් වන ගරු රවුෆ් හකීම්, ගරු 
(ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ, වර්තමාන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විරුද්ධ 
පාර්ශ්වෙය් නායකවරයා ෙලස කටයුතු කරන ගරු රාජවෙරෝදියම් 
සම්පන්දන්, හත්වැනි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටපු කථානායක ගරු 
චමල් රාජපක්ෂ යන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙජ්යෂ්ඨ මන්තීවරුන්ෙගන් 
සමන්විත විෙශේෂ කමිටුව විසින් ද ඉදිරිපත් කරන ලද නිර්ෙද්ශ ද, 
තවත් අවස්ථා හතරකදී සියලුම ගරු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට 
ආරාධනය කර පැය ගණනාවක දීර්ඝ සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව 
ඉදිරිපත් වූ සියලු අදහස් සහ සංෙශෝධන සැලකිල්ලට භාජන 
කරමින්, ඉතාමත් කැපවීෙමන් හා ඕනෑකමින් සකස් කරනු ලැබූ 
ෙයෝජිත පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝගවල අවසාන 
ෙකටුම්පත භාෂාතෙයන්ම පිළිෙයල කර ෙමම ගරු සභාෙව් පූර්ණ 
අවධානයට සහ හැකි ඉක්මනින් ඉදිරි දිනකදී පාර්ලිෙම්න්තුව 
විසින් අනුමත කිරීමට හැකිවන පරිදි අද දින සභාගත කරන බව 
දන්වමි. 

අන්තර් පාර්ලි ෙම්න්තු සංගමය විසින් ශී ලංකා පාර්ලිෙම්න්තුව 
ආසියාෙව් නව ආදර්ශවත් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙලස පිළිෙගන තිෙබන 
ෙමවන් ෙමොෙහොතක, සභාෙව් කටයුතු අභිමානවත් ෙලස, 
නීතිගරුකව, අදට ගැළෙපන අයුරින් පවත්වාෙගන යාමට 
අත්යවශ්ය ෙමම ෙයෝජිත ස්ථාවර නිෙයෝග ෙහොඳින් කියවා බලා, 
තවදුරටත් අධ්යයනය කර ඒවා සම්බන්ධෙයන් අදහස්, ෙයෝජනා 
හා සංෙශෝධන තිෙබ් නම් 2017 ජුනි මස 21වැනි බදාදා ෙහෝ ඊට 
ෙපර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්වරයාට ලිඛිතව භාර දීමට 
අවශ්ය කටයුතු කරන ෙලස ඉතාමත් ඕනෑකමින් ඉල්ලා සිටිමි.  

ෙයෝජිත ස්ථාවර නිෙයෝග අවසන් ෙකටුම්පෙත් මූලධර්ම 
පිළිබඳ ෙපොදු සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමට ගරු මන්තීවරුන්ට අවශ්ය 
නම් 2017 ජුනි මස 22වැනි බහස්පතින්දා ඒ සඳහා පැය ෙදකක 
පමණ කාලයක් ලබාදීමට අවශ්ය කටයුතු සූදානම් කළ හැකි බවත් 
ෙමම ගරු සභාවට දන්වනු කැමැත්ෙතමි.  

ඉන් අනතුරුව, ජූලි මාසෙය් පළමුවැනි රැස්වීම් සතිෙය්දී 
ෙයෝජිත පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර  නිෙයෝගවල අවසාන 
ෙකටුම්පත ෙමම සභාෙව්දී විධිමත් ෙලස සම්මත කිරීමට 
අෙප්ක්ෂා කරන බව ද අවධාරණෙයන් යුතුව සඳහන් කරමි. 

මීට අමතරව, මහජන මන්තීවරුන් වශෙයන් අපෙගන් 
අෙප්ක්ෂා කරනු ලබන අවශ්ය විශිෂ්ටතා මට්ටම සම්බන්ධෙයන් 
මහජන විශ්වාසය ඇති කිරීම පිණිසත්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
වැඩකටයුතු සම්බන්ධෙයන් ඉහළ ගුණාත්මක ෙසේවාවක් සහතික 
කිරීම පිණිසත්, අවශ්ය වන්නා වූ පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් සඳහා 
පිළිෙයළ කර ඇති චර්යා ධර්ම සංගහෙය් ෙයෝජිත අවසාන 
ෙකටුම්පත ද ඉදිරිෙය්දී හැකි ඉක්මනින් සම්මත කිරීමට හැකිවනු 
පිණිස අද දින සභාගත කරන බව ද දන්වා සිටිමි.  

ගරු මන්තීවරුනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඔබ සෑම 
සියලුෙදනාෙග්ම සහෙයෝගය සහ සකිය දායකත්වය අෙප්ක්ෂා 
කරන බව අවසාන වශෙයන් මතක් කරමින්, අදාළ පිටපත් 
ඔබතුමන්ලාෙග් සභා ෙම්සය මත තබා තිෙබන බව ද දන්වා සිටිමි.  

අවසාන වශෙයන්, ෙමම ෙල්ඛන මුදණය කිරීමට මහත් 
කැපවීෙමන් කටයුතු කළ වැඩබලන රජෙය් මුදණාලයාධිපතිනිය, 
මුදණාලෙය් පාර්ලිෙම්න්තු සම්බන්ධීකරණ නිලධාරි සහ 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලුම කාර්ය මණ්ඩලය ෙවනුෙවන් මාෙග් 
හෘදයංගම ස්තුතිය පුද කරමි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

II 
 

අපරාධ නඩු විධාන සංගහය (විෙශේෂ විධිවිධාන) 
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත: ෙශේෂඨ්ාධිකරණයට 

ෙපත්සමක් 
குற்றவியல் நடவ க்ைக ைறச் சட்டக்ேகாைவ 
( விேசட ஏற்பா கள்) (தி த்தம்) சட்ட லம் : 

உயர்நீதிமன் க்கு ம  
CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (SPECIAL PROVISIONS) 
(AMENDMENT) BILL: PETITION TO THE SUPREME COURT  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම 

ව්යවස්ථාෙව් 121(1) ව්යවස්ථාව පකාරව "අපරාධ නඩු විධාන 
සංගහය (විෙශේෂ විධිවිධාන) (සංෙශෝධන)" නමැති පනත් 
ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ෙවත ඉදිරිපත් කරන 
ලද තවත් ෙපත්සමක පිටපතක්, 2017 ජූනි 06 දින මාෙග් 
නිෙව්දනෙය් සඳහන් ෙපත්සමට අමතරව මා ෙවත ලැබී ඇති බව 
පාර්ලිෙම්න්තුවට දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි. 

 
III 

 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාරක සභා කාල සටහන් 
පදර්ශනය ෙකෙරන ඩිජිටල් පදර්ශන පුවරු 

பாரா மன்றக் கு க்களின் ேநர அட்டவைணையக் 
காட்சிப்ப த் ம் ஜிட்டல் திைர  

DIGITAL DISPLAY BOARDS DISPLAYING COMMITTEE 
SCHEDULES OF PARLIAMENT 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සියලුම ගරු මන්තීවරුනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාරක සභා කාල 

සටහන් දැනට පදර්ශනය කරන පැරැණි පදර්ශන පුවරු ඉවත් කර 
ඒ ෙවනුවට නූතන ඩිජිටල් පදර්ශන පුවරු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තී 
පිවිසුෙම් මන්තී පිවිසුම් කවුන්ටරය පිටුපස, කාර්ය මණ්ඩල 
පිවිසුෙම් සහ සභා ගර්භයට පෙව්ශ වන ආලින්දෙය් සවි ෙකොට 
පදර්ශනය කිරීමට සියලු කටයුතු ෙයොදා ඇති බවත්, සියලුම ගරු 
මන්තීවරුන්ට තමන් ෙසේවය කරන කාරක සභාව පැවැත්ෙවන 
ෙව්ලාව, කාරක සභා කාමරය, කාරක සභාෙව් වර්තමාන තත්ත්වය 
දැක බලා ගැනීමට හැකි බවත් ෙමම ගරු සභාවට දැන්වීමට 
කැමැත්ෙතමි.  

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (ඉඩම් සහ පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ අමාත්ය හා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන 
සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க - காணி மற் ம் 
பாரா மன்ற ம சீரைமப்  அைமச்ச ம் அரசாங்கக் கட்சியின் 

தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of Lands and 
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2016 වර්ෂය 

සඳහා රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් කාර්ය සාධන වාර්තාව හා 
වාර්ෂික ගිණුම් ඉදිරිපත් කරමි.  

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

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

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2008 අංක 35 
දරන සමුද දූෂණය වැළැක්වීෙම් පනෙත් 6 වගන්තිෙය් (ඉ) ෙඡ්දය 
සහ 21 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු  එකී පනෙත් 51 වගන්තිය 
යටෙත් මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්යවරයා විසින් සාදන 
ලදුව 2016 ෙදසැම්බර් 06 දිනැති අංක 1996/27 දරන අති විෙශේෂ 
ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නිෙයෝග  ඉදිරිපත් කරමි.  

එම නිෙයෝග තිරසර සංවර්ධනය හා පරිසරය සහ ස්වාභාවික 
සම්පත් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ 
යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

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

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (සංචාරක සංවර්ධන හා 
කිසත්ියානි ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා)  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி 
மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs ) 
Hon. Speaker, I present the Annual Performance 

Report and Accounts of the Ministry of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs for the year 
2016 and move that this Report be referred to the Sectoral 
Oversight Committee on International Relations.  

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

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2016 වර්ෂය සඳහා ජාතික උද්භිද 
උද්යාන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව  
ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව තිරසර සංවර්ධනය හා පරිසරය සහ ස්වාභාවික 
සම්පත් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ 
යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි.   

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
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ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2016 වර්ෂය සඳහා පවාහන හා සිවිල් 
ගුවන් ෙසේවා අමාත්යාංශෙය් කාර්ය සාධන වාර්තාව  ඉදිරිපත් 
කරමි.  

එම වාර්තාව පවාහනය හා සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා 
කරමි.    

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

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

මුදල් හා ජනමාධ්යය අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2014 වර්ෂය 
සඳහා ජනාධිපතිවරයාෙග් අරමුදල පිළිබඳ විගණකාධිපතිෙග් 
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

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

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

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

தல்வ ம்) 
(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher Education 
and Highways and Leader of the House of Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද්යාල 

පනෙත් 27 (1) වගන්තිය යටෙත් උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග 
අමාත්යවරයා විසින් විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
නිර්ෙද්ශය සහිතව, ඌව ෙවල්ලස්ස විශ්වවිද්යාලෙය් තාක්ෂණික 
අධ්යයන පීඨයක් පිහිටුවීම සම්බන්ධෙයන් සාදන ලදුව 2017 
අෙපේල් 19 දිනැති අංක 2015/44 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් 
පළ කරන ලද නියමය මම ඉදිරිපත් කරමි.  

එම නියමය අධ්යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම 
ෙයෝජනා කරමි.    

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

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

ෙවනුෙවන් 2016 වර්ෂය සඳහා වරාය හා නාවික කටයුතු 
අමාත්යාංශෙය් කාර්ය සාධන වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව පවාහනය හා සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා 
කරමි.    

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

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

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

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

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

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අධිකරණ අමාත්ය සහ බුද්ධශාසන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 2016 වර්ෂය සඳහා අධිකරණ 
අමාත්යාංශෙය් කාර්ය සාධන වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව ෛනතික කටයුතු (දූෂණ විෙරෝධී) සහ මාධ්ය 
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතුයැයි 
මම ෙයෝජනා කරමි.    

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

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, විෙද්ශ රැකියා අමාත්යතුමිය 

ෙවනුෙවන් 2016 වර්ෂය සඳහා විෙද්ශ රැකියා අමාත්යාංශෙය් 
වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව ජාත්යන්තර සබඳතා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

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

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා මුස්ලිම් 

ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 2016 වර්ෂය සඳහා 
තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන වාර්තාව මම ඉදිරිපත් 
කරමි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

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

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

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ 

සංවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 2016 වර්ෂය සඳහා නීතිය හා 
සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් වාර්ෂික කාර්ය 
සාධන වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි.  

 

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

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්ය 

භාෂා අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 2016 වර්ෂය සඳහා ජාතික 
සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්ය භාෂා අමාත්යාංශෙය් වාර්ෂික කාර්ය 
සාධන වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව පතිසන්ධානය හා උතුර හා නැ ෙඟනහිර නැවත 
ෙගොඩ නැඟීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු 
කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

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

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, කීඩා අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 2016 

වර්ෂය සඳහා කීඩා අමාත්යාංශෙය් වාර්ෂික කාර්ය සාධන මම 
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව තරුණ, කීඩා, කලා සහ උරුමයන් පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා 
කරමි.    

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

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්යන්තර 

ෙවෙළඳ අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 1985 අංක 48 හා 1987 අංක 28 
දරන පනත් මඟින් සංෙශෝධිත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා 
අපනයන (පාලන) පනෙත් 4 වගන්තිෙය් (3) උප වගන්තිය සහ 14 
වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු එකී පනෙත් 20 වගන්තිය යටෙත් 
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ අමාත්යවරයා 

විසින් සාදන ලදුව,  2017 මැයි 19 දිනැති අංක 2019/24 දරන 
අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නිෙයෝග මම ඉදිරිපත් 
කරමි.  

එම නිෙයෝග ආර්ථික සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

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

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
Hon. Speaker, I present a petition from Mr. N. 

Manuelpillai of No. 48/6, St. Sebastian Road, Hendala, 
Wattala.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා - පැමිණ නැත.   
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් හය 

පිළිගන්වමි. 
(1) මතුගම, යටෙදොලවත්ත යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ඒ.එස.්ඒ. 

චන්දලතා සීමන් මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 
(2) ෙහොරණ, ජයසූරිය මාවත, අංක 10/05 දරන සථ්ානෙයහි 

පදිංචි එච්.එම්. පුන්යමාලි අමරෙසේන මහත්මියෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(3) බණ්ඩාරගම, වෑවිට, "ශී රාජ්" යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ෙජ්.  
සව්ර්ණලතා මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(4) ෙපෝරුවදණ්ඩ, ගුරුෙගොඩ, අංක 267 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ෙක්.  විමලෙසේන මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(5) පානදුර, තන්තීමුල්ල, ජයවර්ධන පටුමග, ඉන්දෙජෝති 
මාවත, අංක 122/සී දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි එන්.එස.් 
දසනායක  මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(6) බණ්ඩාරගම, ගුංගමුව, ගුණානන්ද මාවත, අංක 110/5 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි පී.එල්. සිරියාවතී අල්විස ්මහත්මියෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා (පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙව්යන්ෙගොඩ දුම්රිය සථ්ානෙය් දුම්රිය 

ස්ථානාධිපති ෙලස ෙසේවය කරන ආර්.එස්.එස්.එම්.එම්.එච්.ඩී.  
ෙහේරත් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

1167 1168 

[ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 
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ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 
(1) වත්තල, හැඳල, පල්ලියවත්ත, 3වැනි පටුමග, අංක 26/11 

දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි ෙක්.ජී.ආර්. ඩයස ් මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(2) පට්ටියාවත්ත, උඩ ෙබොකලවල, අංක 1/3 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ඩබ්ලිව්.ඒ.පී.සී. වීරසිංහ මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 

ගරු එම්.එස.් තව්ෆික් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எஸ். ெதளபீக்) 
(The Hon. M.S. Thowfeek) 
Hon. Speaker, I present - 
(1)  a petition from Mr. Ahamadu Jan Rasul  Jan of 

Kurinchakeni, 03, Kinniya and  
(2)   a petition from Mr. Mohamed Cassim Abdul 

Majeed of No. 180/1, Mudliyar Road, 
Akkaraipattu 17.  

 

ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 
ගරු කථානායකතුමනි, නාවලපිටිය, හරංගලගම, අංක 18/2 

දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ඒ.වී. මුදියන්ෙසේ මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ලක්ෂ්මන් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු ඒ. ඒ. විෙජ්තුංග මහතා - පැමිණ නැත. 
 

ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා 
(மாண் மிகு  க. ைரெரட்ணசிங்கம்) 
(The Hon. K. Thurairetnasingam) 
ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, தி ேகாணமைல, 

தம்பலகாமம், வர்ணேம  என் ம் இடத்தில் வதி ம் தி . 
ாீ.சண் க ங்கம் அவர்களின  28.11.2016ஆம் திகதியி 
டப்பட்ட ம ைவச் சமர்ப்பிக்கின்ேறன்.  

 

ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 
සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

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

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

මත් වතුර පානය අඩු කිරීම : රජෙය් කියා මාර්ග  
ம பானப் பாவைனையக் குைறத்தல் : அரசாங்க 

நடவ க்ைக 
REDUCE CONSUMPTION OF LIQUOR: COURSES OF ACTION   

859/’16 
1. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය- (1): 

(අ) (i) මත් වතුර පානය ඉහළ ෙගොස ්ඇති බවත්; 

 (ii)  මත් වතුර පානය කිරීම පුද්ගලයන්ෙග් ෙසෞඛ්ය 
පිරිහීමට පධාන ෙහේතුවක් බවත්; 

 එතුමා දන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) මත් වතුර පානය අඩු කිරීමට රජය කියා මාර්ග 
ෙගන තිෙබ් ද; 

 (ii)  එෙසේ නම්, එම කියා මාර්ග කවෙර්ද;  

 (iii) මත් වතුර පානය කිරීම ෙහේතුෙවන් වැලෙඳන 
ෙරෝගාබාධයන්ට පතිකාර කිරීමට රජය වසරකට 
වැය කරන මුදල දළ වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iv)  ෙමම මුදල, ෙසෞඛ්ය සඳහා රජය වැය කරන 
මුදලින් ෙකොපමණ පතිශතයක්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

சுகாதாரம், ேபாசைன மற் ம் சுேதச ம த் வ 
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) ம பானம் அ ந் தல் அதிகாித் ள்ள 
ெதன்பைத ம்; 

 (ii) ம பானம் அ ந் தல் ஆட்களின் சுகாதாரச் 
சீர்ேகட் ற்கு பிரதானமானெதா  காரணமாக 
அைமகின்றெதன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ம பானம் அ ந் வைதக் குைறப்பதற்கு 
அரசாங்கம் நடவ க்ைக ேமற்ெகாண் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அந்நடவ க்ைககள் யாைவெயன் 
பைத ம்; 

 (iii) ம பானம் அ ந் தல் காரணமாக ஏற்ப ம் 
ேநாய்க க்கு சிகிச்ைச அளிப்பதற்காக 
அரசாங்கம் வ டெமான்றிற்கு ெசலவி ம் 
பணத்ெதாைக அண்ணளவாக எவ்வளெவன் 
பைத ம்; 

 (iv) இப்பணத்ெதாைக சுகாதாரத்திற்காக அரசாங்கம் 
ெசலவி ம் பணத்ெதாைகயின் சத தமாக  
எவ்வள   என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Health, Nutrition  and 
Indigenous  Medicine:  

(a) Is he aware that - 

 (i) consumption of liquor has increased; and 

 (ii) consumption of liquor  is a main reason for 
the deterioration of  health of people? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether the Government has taken action 
to reduce the consumption of liquor; 

 (ii) if so, the aforesaid courses of action; 

 (iii) approximately, the amount of money spent 
by the Government  annually to treat the 
diseases caused by consumption of liquor; 
and 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iv) the aforesaid amount as a percentage of  the  
amount spent by the Government for 
health? 

(c) If not, why?  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ෙසෞඛ්ය, 
ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன - 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health, 
Nutrition and  Indigenous Medicine)  
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) ඔව්. 

(ආ) (i) ඔව්. 

 (ii)  

 මධ්යසාර පිළිබඳ ජාතික පතිපත්තියක් ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශය විසින් අෙනකුත් අමාත්යාංශවල 
සහභාගිත්වෙයන් පිළිෙයල ෙකොට ඇත. 

 සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුව, අධ්යාපන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, සමාජ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව, 
කීඩා අමාත්යාංශය හා ෙම් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු 
කරන රාජ්ය ෙනොවන සංවිධානත්, බුද්ධිමතුන් හා 
ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානය හා ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශයත් එක්ව උපාය මාර්ග සැලැසම්ක් 
පිළිෙයල කිරීම ෙම් දිනවල සිදු කරමින් පවතී. 

 ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය හා මත්පැන් පානය අඩු 
කිරීම පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන ෙවනත් රාජ්ය 
ආයතන සමඟ මහජනතාව දැනුවත් කිරීමට 
කටයුතු කරනු ලබයි. 

 (iii) වසරකට මිලියන 142ක් පමණ. 

 (iv) සියයට 0.0006කි. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.  
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ගරු 

කථානායකතුමනි, ඔබතුමාටත් ෙපෙනනවා ඇති ෙම් පශ්නය 
හදද්දී "මත්පැන්" කියලා පාවිච්චි ෙනොකරන්න මම  පරිස්සම් 
ෙවලා තිෙබන ආකාරය.  එෙහම ෙනොවුණා නම්  ඒක අෙප් 
"පැන්"වලටත් කරන අෙගෞරවයක් ෙවනවා. ඒ නිසා තමයි මම 
"මත් වතුර"  කියලා ෙයොදලා ෙම් පශ්නය හැදුෙව්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සාමාන්යෙයන් 'මත් වතුර' කියන වචනය  වැඩිය පාවිච්චි 

ෙවන්ෙන් නැහැ. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඒ නිසාම තමයි මම එෙහම ෙයදුෙව්. 'පැන්' කියලා ෙයොදන 

එක ෙබෞද්ධයන් විධියට අපි පාවිච්චි කරන 'පැන්'වලටත් කරන 

අෙගෞරවයක්. ගරු කථානායකතුමනි, 'මත්පැන්' කියලා පාවිච්චි 
ෙනොකර හිතාමතාම 'මත් වතුර' කියන වචනය පාවිච්චි කරමින් 
මම ෙම් පශ්නය හැදුෙව් ඒකයි. මුළු රටම ඒ විධියට පාවිච්චි 
කරනවා නම් ෙහොඳයි.  

මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් දැනගන්න කැමැතියි, විෙශේෂෙයන්ම 
මද්යසාර  අෙළවි කරනු ලබන ස්ථාන පිහිටුවීෙම් දී  පාසල් සහ 
ආගමික ස්ථානවලින් මීටර් 500ක් ඈතින් පිහිටා තිබිය යුතු බවට 
නියම කර තිෙබන එම දුර පමාණය, මීටර් 100 දක්වා අඩු කිරීෙම් 
තීරණයටත්, ඒ වාෙග්ම සංචාරක මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ඇතිව 
"boutiques" සහ "villas" වැනි විවිධාකාර නම්වලින්  බලපත ලබා 
ගන්නා ස්ථාන හරහා සිදුවන මත් වතුර පවර්ධනයටත් වැට 
බඳින්නට ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය අෙනකුත් අමාත්යාංශත් එක්ක 
ෙගන තිෙබන කියා මාර්ගය ෙමොකක්ද? 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
එම මීටර් 500 දුර පමාණය මීටර් 100 දක්වා අඩු කිරීමක් 

කිසිදාක සිදු ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. එෙහම ෙයෝජනාවක් ඇවිල්ලාත් 
නැහැ, තීන්දුවක් අරෙගනත් නැහැ.  

ෙදවැනි කාරණය ඒකයි.  මීටර් 500ක දුර පමාණය  තුළ 
තිෙබන සංචාරක මණ්ඩලය අනුමත කළ ෙහෝටලයකට මත්පැන් 
විකිණීමට ඉඩ හැරියාට, මීටර් 500 ඇතුළත තිෙබන මත් පැන් 
අෙළවි සැල් සියල්ල තහනම් කිරීම සඳහා කියා මාර්ග ගන්න 
කැබිනට් මණ්ඩලය තීන්දු කළා. ඒ සඳහා කැබිනට් පතිකාවක් 
ෙගනැල්ලා ඒක අනුමත කළා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  එම මීටර් 
500ක දුර පමාණය  තුළ තිෙබන දුම්වැටි විකිණීෙම් සියලුම ස්ථාන 
තහනම් කරන්නටත්  එම කැබිනට් පතිකාෙවන්ම ෙයෝජනා කරලා 
කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කර තිෙබනවා. පූජා භූමි පමණක් 
ෙනොෙවයි, විෙශේෂෙයන්ම පාසල් ඇතුළු කුඩා දරුවන් ගැවෙසන 
ඕනෑම ස්ථානයක සිට මීටර් 500ක් ඇතුළත දුම්වැටි ෙහෝ දුම්ෙකොළ 
නිෂ්පාදන කිසිවක් විකිණීම තහනම් කර තිෙබනවා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, සාමාන්යෙයන් බැලුෙවොත් තිස් අවුරුදු 

යුද්ධය පැවැති කාලෙය් එල්ටීටීඊ කියාකාරකම් නිසා දවසකට මිය 
ගිය සංඛ්යාව  35ක් -  40ක් අතර සංඛ්යාවක්.  ඒත් ලංකාෙව් 
දුම්ෙකොළ සහ දුම්ෙකොළ ආශිත නිෂ්පාදන නිසා අවුරුද්දකට 
මැෙරන සංඛ්යාව 20,000ක් ෙවනවා; දවසකට මැෙරන සංඛ්යාව 
54.7ක් ෙවනවා; ආසන්න පූර්ණ සංඛ්යාව  හැටියට ගත්තාම 55යි. 
ඒ කියන්ෙන් එල්ටීටීඊ කියාකාරකම් නිසා දවසකට මැරුණු 
සංඛ්යාවටත් වඩා වැඩියි. එතෙකොට, සැබෑ තසත්වාදියා වන්ෙන් 
දුම්ෙකොළ සමාගමයි. දුම්ෙකොළ, එල්ටීටීඊ තස්තවාදියාටත් වඩා 
භයානකයි. ෙම් තත්ත්වය තුළ දුම්ෙකොළ හා මදසාර පිළිබඳ ජාතික 
අධිකාරිය පනතට සංෙශෝධන ඇවිත් ඒවා ලත් තැනම  ෙලොප් වුණා 
කියලා විවිධ මාධ්යවල පළ ෙවනවා.  

  
විවිධ අය රජයට  ෙචෝදනා කරනවා. අපි රූපමය අවවාද නීතිය 

කියාත්මක කිරීමට දැවැන්ත සටනක් කළා කියලා  ඔබතුමා 
දන්නවා. පසුගිය කාලෙය් අලුත් කෙඩ් කළු ෙකෝට් පවා දුම්ෙකොළ 
ෙකොම්පැනියට යට ෙවලා තිබුෙණ්. හැබැයි, වර්තමාන ආණ්ඩුව 
යටෙත් ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත්, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත් 
දැවැන්ත කියා මාර්ගයක් අරෙගන නීති සම්පාදනය කළ නිසා 
සිගරැට් පැකට්ටුෙව් රූපමය අවවාදය සියයට 80කට ෙගන එන්න 
අපට පුළුවන් වුණා. අපි මීට එහා යා යුතුව තිෙබනවා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන්  දැන් රජෙය් මැදිහත් වීම ෙමොකක්ද? ඒක 
නැවතිලාද? නැත්නම් කියාත්මක ෙවනවාද?    
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ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

අපි සිගරැට් පැකට්ටුෙව් රූපමය අවවාදය සියයට 80 කළා 
පමණක් ෙනොෙවයි. අපි දුම්ෙකොළ බද්ද සියයට 90ක් කළා. ඒක 
තමයි ෙලෝකෙය් පනවලා තිෙබන විශාලම බදු පතිශතය. 
ෙලෝකෙය් කිසිම රටක් දුම්ෙකොළවලට සියයට 90ක බදු 
පමාණයක් පනවලා නැහැ. ඒ ෙව්ලාෙව් දුම්ෙකොළ සමාගම කිව්ෙව් 
ඔවුන්ෙග් ලාභ පතිශතය සියයට එකයි, එම නිසා ඒ අයට 
දුම්ෙකොළ සමාගම පවත්වා ෙගන යන්න බැහැ, බදු පතිශතය අඩු 
කරන්න කියලායි.  නමුත්, මම සියලු දත්ත ඒ අයට ෙපන්නුවාම, ඒ 
අය කිව්වා පසු දිෙනක මට ඒ පිළිබඳ පිළිතුරු සපයන්නම් කියලා.  
නමුත්, අද වනතුරු ඒ පිළිබඳ පිළිතුරු සැපයුෙව් නැහැ.  නමුත්, 
ඔවුන් දුම්ෙකොළ සමාගම පවත්වා ෙගන යනවා.  

 2020 වසෙරන් පසුව ලංකාෙව් දුම්ෙකොළ වගාව කිරීමට ඉඩ 
හරින්ෙන් නැහැ කියලා අපි තීන්දුවක් ගත්තා. දුම්ෙකොළ වගාව 
2020 වසෙර් සිට තහනම් කරනවා. දුම්ෙකොළ වගා කරන ෙගොවීන් 
38,000ක් ඉන්නවා. අපි ඒ අය ෙවනුෙවන් විකල්ප ෙබෝග වගා 
කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ කරලා තිෙබනවා.  අවුරුද්ෙදන් 
අවුරුද්ද මුදල් ලබා දීලා අපි 2020 ෙවනෙකොට දුම්ෙකොළ වගාව 
නතර කරනවා.ඒ එක්කම අපි තවත් තීන්දුවක් ගත්තා. එය 
කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කළා. ඒ තීන්දුව තමයි පාසල් සහ 
ශිෂ්යයන් ගැවෙසන ස්ථාන අවට  -මීටර 500ක් දුරට- දුම්ෙකොළ 
නිෂ්පාදන සියල්ල තහනම් කිරීම. ඒ වාෙග්ම තව තීන්දුවක් ගත්තා. 
එයත් කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කළා. ඒ තමයි, තනි සිගරට් එක 
- single stick - විකිණීම තහනම් කිරීම.  අපි ඒකත් තහනම් 
කරනවා. එතෙකොට සිගරට් එකක් බීමට අවශ්ය නම්, සිගරට් පැකට් 
එකම ගන්න ඕනෑ.  

ඊළඟට, "plain packaging" කියන එක ෙගෙනනවා. සියයට 
80ක රූපමය අවවාද ෙගනැල්ලා, ඉතිරි සියයට 20ත් ඔවුන්ට කිසිම 
ෙදයක් ලියන්න බැහැ. ඔවුන්ෙග් නම විතරක් ලියන්න ඕනෑ. ඒ 
වාෙග්ම අපි කියන වර්ණය තමයි ෙයොදන්න ඕනෑ. ඒ කියන්ෙන් 
සිගරට් පැකැට්ටුව සුදු ද, කළු ද කියන එක සම්බන්ධව. මතක තබා 
ගන්න,  ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානය ෙමවර සැසි වාරෙය්දී ෙම් 
කාරණා පිළිෙගන තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙපොදු රාජ්ය 
මණ්ඩලීය  නායක සමුළුෙව් සැසි වාරය තිබුණා. ඒ සමුළුෙව් 
මහෙල්කම්වරිය මට පකාශ කෙළේ මුල් දවෙසේ තාක්ෂණික 
කාරණාවලදී මුළු සැසි වාරය පුරාම කථා කෙළේ  පසුගිය දවස්වල 
ලංකාව ගත් තීන්දු ගැන කියලායි. එතුමිය මා සමඟ පැයක පමණ 
කාලයක් කථා කළා. ෙම් තීන්දු ගැනීම, තීන්දු ගැනීෙම්දී ඇතිවූ 
බලපෑම් සහ ඒවා මැඩ පැවැත්වූෙය් ෙකෙසේද යන කාරණා පිළිබඳව 
ඇය කථා කළා. ෙදවන සැසි වාරයදී  ආසියාව ෙවනුෙවන් 
ෙද්ශනය පැවැත්වීෙම් අවස්ථාවට මට ආරාධනා කළා.  
හතරෙදනයි කථා කෙළේ. අපිකාව, ආසියාව, පැසිෆික් සහ 
යුෙරෝපය. අපට ඒ තරම් පිළිගැනීමක් තිබුණා. ෙලෝක ෙසෞඛ්ය 
සංවිධානය කිව්වා, වර්තමාන ෙලෝකෙය් හැම රටකටම role 
model එක තමයි ශී ලංකාව -ශී ලංකාෙව් ෙසෞඛ්ය පතිපත්තිය- 
කියලා. එකී  සැසි වාරයදී ෙගෝලීය පශ්නයක් වශෙයන් කථා කෙළේ  
අද ෙලෝකෙය් සියයට 70ක් මිය යන්ෙන් ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝගවලට 
ෙගොදුරුවීෙමන් කියන කාරණයයි. අෙප් රෙටත් ජනගහනෙයන් 
සියයට 70ක් ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝගවලින් තමයි මිය යන්ෙන්.  

ඔබතුමා කිව්ව විධියට දුම්බීම නිසා වර්ෂයකට මිනිස්සු 
25,000ක් පමණ මිය යනවා. එයින් සියයට 5ක් කුඩා දරුවන්. 
ෙදමව්පියන් සහ වැඩිහිටියන් ෙබොන සිගරැට්ටුෙව් දුම් ආඝාණ 
කරලා, passive smoking නිසා, සියයට 5ක් පමණ කුඩා දරුවන් 
මිය යනවා. ඒ නිසා අපි ෙම්කට ගත්ත තීන්දු තීරණ තමයි ඉතාම 
වැදගත්. ෙමොකද, ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානය කියන විධියට 

ෙලෝකෙය් රටවල් දුම් ෙකොළවලින් ඇති ෙවන ෙරෝග සඳහා 
පතිකාර කිරීමට ෙඩොලර් ටිලියනයක් වියදම් කරනවා. ආදායම් 
ලබනවා ෙඩොලර් බිලියන 269ක්. නමුත්, ෙලෝක ෙසෞඛ්ය 
සංවිධානය නිකුත් කළ පකාශනෙය් තිෙබනවා, "ෙලෝකෙය් 
ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරු ෙම් පිළිබඳව කිසිම සැලකිල්ලක් දක්වන්ෙන් 
නැහැ." කියලා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඉතා දැඩි කියා මාර්ග ගත්ත 
ෙලෝකෙය් එකම රට ලංකාව කියලා ෙමවරත් ෙලෝක ෙසෞඛ්ය 
සංවිධානෙය් සැසි වාරයදී ලංකාව ගැන ඉතාමත්ම පැහැදීමකින් 
කථා කළා. FCTC සම්ෙම්ලනය ඉදිරිෙය්දී උරුගුෙව් පැවැත්වීමට 
තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලාත් දන්නවා, උරුගුෙව් හිටිෙය් ඉතාමත්ම 
සරල ජනාධිපතිවරෙයකු බව. එතුමා යටෙත්ත් උරුගුෙව් 
ෙමවැනිම කියා මාර්ග ගත්තා. උරුගුෙව් ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයා 
ආරාධනා කළා ජනාධිපතිවරයාටත්, මටත් විෙශේෂ ආරාධිත 
අමුත්තන් වශෙයන් FCTC සම්ෙම්ලනෙය්දී අපි ගත්ත කියා මාර්ග 
ගැන පැහැදිලි කරන්න. ඒ නිසා මුළු ෙලෝකයම අපට පශංසා 
කරලා තිෙබනවා. ඉදිරියටත් දුම් ෙකොළ සහ මත් දව්යවලට 
එෙරහිව ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය වශෙයන් අපි අවශ්ය තීන්දු තීරණ 
ගන්නවා. ඇත්තටම මත් වතුර සම්බන්ධෙයන් වැඩිම කියා මාර්ග 
පමාණයක් ගන්න ෙවන්ෙන් මුදල් අමාත්යාංශයටයි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, තවත් අතුරු පශ්න තිෙබනවාද? 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, තුන්වැනි අතුරු පශ්නයත් මම 

අසනවා. අගමැතිතුමාෙග් පශ්නත් නැති නිසා අද ටිකක් ෙවලාව 
තිෙබනවා ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නැහැ, තව වැඩ ෙගොඩක් තිෙබනවා.  
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, දුම්වැටි පිළිබඳ කාරණෙය්දී ඔබතුමාත් 

අපට ෙලොකු ශක්තියක් ලබා ෙදනවා. අපි ඒ සම්බන්ධෙයන් 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා 
සඳහන් කරපු කාරණය ගැන අපට රටක් වශෙයන් ආඩම්බරයි. 
ඇත්තටම ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු ඇමතිතුමාත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
ගන්න කියා මාර්ග පිළිබඳව අපි ආඩම්බර විය යුතුයි. ගරු 
ඇමතිතුමනි, එල්ටීටීඊ සංවිධානයට අයිති බැංකු ගිණුම් අපි 
තහනම් කළා. ඒවා ලංකාවට ගන්න කියා කළා. එල්ටීටීඊ 
සංවිධානයට අයිති රත්රන් තහනම් කරලා, අපි ඒ රත්රන් මහ 
බැංකුව යටතට ගත්තා. පසු ගිය ආණ්ඩුව- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ෙම්වා දුම්වැටිවලට සම්බන්ධද? 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
සම්බන්ධයි. මම සම්බන්ධය ලස්සනට ෙපන්වන්නම්, ගරු 

කථානායකතුමනි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එල්ටීටීඊ සංවිධානය යටෙත් තිබී ඒ ගත්ත සියල්ලම තිබුණාද, 
නැද්ද කියන එක ෙවනම කථාවක්. හැබැයි, දුම්ෙකොළ සමාගමට 
ඉඩම් සහ බදු සහන යනාදිය ෙදනවා. මම කලින් සංඛ්යාව 
ෙපන්නුවා. එල්ටීටීඊ එකට වඩා භයානකයි දුම්ෙකොළ සමාගම. 
දුම්ෙකොළ හා මද්යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය පනත -NATA 
Act එක- අනුව CSR ව්යාපෘති, එෙහම නැත්නම් සමාජ සත්කාරක 
වැඩසටහන් සඳහා දුම්ෙකොළ ෙකොම්පැනිවලට උදවු කරන්න බැහැ. 
ඇත්තටම මම ෙපන්නපු විධියට බරපතළ තස්තවාදියා දුම්ෙකොළ 
ෙකොම්පැනියයි. ෙපන්වන්ෙන්, "ශී ලාංකික" කියලා. ඒ වුණාට 
British American Tobacco Company. කියන්ෙන්, CTC කියලා. 
CTC කිව්වාට, Ceylon Tobacco Company ෙනොෙවයි. ෙම්කයි 
ඇත්ත. ඒ ෙගොල්ෙලෝ තවමත් NATA Act එෙකන් රිංගලා 
ගිහිල්ලා  විවිධ CSR ව්යාපෘතිවලට දිගට හරහාට විවිධාකාරෙයන් 
අනුගහයන් දක්වනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි බියර් ෙකොම්පැනි. 
විවිධාකාරෙය් ෙසල්ලම් කරලා, ඒ අයෙග් පචාරය කියාත්මක 
කරනවා. ෙම් බියර් ෙකොම්පැනිෙයන් තමයි වැෙඩ් පටන් ගන්ෙන්. 

අෙනක් පැත්ෙතන් දුම්ෙකොළ සමාගම කරන CSR ව්යාපෘති. ඒ 
වාෙග්ම දුම්ෙකොළ සමාගම් කෘෂිකර්ම ඇමතිවරුන්ට -වර්තමාන 
ආණ්ඩුෙව් ෙනොෙවයි, පසු ගිය ආණ්ඩුෙව්- CSR ව්යාපෘතිවලට 
උදවු කළා. මම දන්නවා, කෘෂිකර්ම ඇමති විධියට මහින්ද යාපා 
අෙබ්වර්ධන මහතා ඉන්නෙකොට වැලිගම CSR ව්යාපෘතිවලට 
එතුමාට උදවු කළ බව. පනත අනුව තහනම් බව දැන දැනම එදා 
දි.මු. ජයරත්න මැතිතුමා දුම්ෙකොළ සමාගම හදලා දුන්නු 
කිලිෙනොච්චිෙය් ෙපොලීසිය විවෘත කළා. ෙම්වා ෙනොවිය යුතු 
ෙද්වල්. එම නිසා ෙම් සම්බන්ධෙයන් අමාත්යාංශෙය් මැදිහත් වීම 
ෙමොකක්ද? 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
කිසිම ෙකෙනකුට පැහැදිලිවම NATA Act එක යටෙත් 

ෙමවැනි කිසිම අනුගහයක් ලබා ගන්න බැහැ. රජයට ෙහෝ ෙවනත් 
අෙයකුට ෙමවැනි කිසිම ෙද්කට අනුගහය ලබා ගන්න බැහැ. 
එවැනි ෙද්වල් තිෙබනවා නම් මම ඒක ෙහොයා බලා ඒ පිළිබඳ 
සම්පූර්ණ-  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
පසුගිය අය වැෙය්ත් තිබුණා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට 

මතක ඇති, පසුගිය අය වැෙය්ත් ෙයෝජනා කරලා තිබුණා 
දුම්ෙකොළ ෙකොම්පැනිෙයන් ගන්න ආධාරයක් ගැන මතකද? ඒක 
වැරදියි. එෙහම කරන්න බැහැ. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඔබතුමා දන්නා කරුණු ටික කියන්න. එවිට මම නිසි කියා 

මාර්ග ගන්නම්. මට කියා මාර්ගයක් ගැනීමට ෙනොහැකි ඒවා මම 
කැබිනට් මණ්ඩලයට දාන්නම්.  

 
උතුරු දුම්රිය මාර්ගය: විසත්ර 

வடக்கு ைகயிரதப் பாைத: விபரம் 
NORTHERN RAILWAY LINE: DETAILS  
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2. ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 

(மாண் மிகு  ஆர்.எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ   

පශ්නය- (1): 

(අ) (i) යාපනය දක්වා දිෙවන උතුරු දුම්රිය මාර්ගය ඉදි 
කරන ලද වර්ෂය කවෙර්ද; 

 (ii) 1983 වර්ෂය වනවිට යාල්ෙද්වි දුම්රිය උතුරු 
දුම්රිය මාර්ගය තුළ දිනකට ගමන් කරන ලද වාර 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iii) 1983 වර්ෂය වනවිට ෙකොළඹ සිට යාපනය දක්වා ද 
යාපනෙය් සිට ෙකොළඹ දක්වා ද වාර්ෂිකව ගමන් 
ගත් මගීන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iv) වර්ෂ 1980 සිට 1983 දක්වා ලැබූ වාර්ෂික ආදායම, 
එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 (v)  දුම්රිය මාර්ගය තසත්වාදි පහාරෙයන් විනාශ කරන 
ලද දිනය කවෙර්ද; 

 (vi) පහාරය එල්ල වූ සථ්ානය කවෙර්ද; 

 (vii) සිදු වූ විනාශය ෙකොපමණදැයි ගණනය කර 
තිෙබ්ද; 

 (viii)  එෙසේ නම්, එය ෙකොපමණද;   

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) 2009 යුද්ධය නිම වීෙමන් පසු උතුරු දුම්රිය 
මාර්ගය පිළිසකර කිරීමට එක් එක් වර්ෂෙය්දී 
ෙවන් කළ මුදල ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට ගමන් ගන්නා වාර සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 
 (iii) 2009 සිට ෙම් දක්වා එක් එක් වර්ෂෙය්දී ගමන් කර 

ඇති මගීන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ඉහත (iii) හි සඳහන් එක් එක් වර්ෂය තුළ ලබා 
ඇති ආදායම ෙකොපමණද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ)   ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமான ேசைவகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) யாழ்ப்பாணம் வைர ெசல்கின்ற வடக்கு 
ைகயிரதப் பாைத அைமக்கப்பட்ட வ டம் 

யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) 1983ஆம் ஆண்டளவில் யாழ்ேதவி ைகயிரதம் 
வடக்கு ைகயிரதப் பாைதயில் நாெளான்றில் 
எத்தைன தடைவகள் ெசன் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iii) 1 9 8 3ஆம் ஆண்டளவில் ெகா ம்பி ந்  
யாழ்ப்பாணம் வைர ம் யாழ்ப்பாணத்தி ந்  
ெகா ம்  வைர ம் வ டாந்தம் பயணித் ள்ள 
பயணிகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன் 
பைத ம்; 

 (iv) 1980 தல் 1983ஆம் ஆண்  வைர ெபற்ற 
வ டாந்த வ மானம் ஆண்  வாாியாக 
தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (v) ைகயிரதப் பாைத பயங்கரவாதத் தாக்குதலால் 
அழிக்கப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (vi) தாக்குதல் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட இடம் 
யாெதன்பைத ம்; 

 (vii) ஏற்பட்ட அழி  எவ்வளெவன்ப  கணிப்பிடப் 
பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (viii) ஆெமனில், அ  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
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(ஆ) (i) 2009 இல் த்தம் வைடந்த பின்னர் வடக்கு 
ைகயிரதப் பாைதையப் னரைமக்க ஒவ்ெவா  

ஆண் ம் ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைக எவ்வள 
ெவன்பைத ம்; 

 (ii) தற்ேபா  எத்தைன தடைவகள் ெசல்கின்றெதன் 
பைத ம்; 

 (iii) 2 0 0 9  தல் இற்ைறவைர ஒவ்ெவா  
வ டத்தி ம் பயணித் ள்ள பயணிகளின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  (iii) இல் குறிப்பிட் ள்ள ஒவ்ெவா  
வ டத்தி ம் ெபற் க்ெகாண் ள்ள வ மானம் 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Transport and Civil Aviation: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the year in which the Northern Railway 
Line running up to Jaffna was constructed; 

 (ii) The number of trips the Yaldevi train made 
to Jaffna in the Northern Railway Line by 
1983; 

 (iii) the number of passengers who travelled 
from Colombo to Jaffna and from Jaffna to 
Colombo annually by 1983; 

 (iv) the annual income generated from 1980 to 
1983 separately in relation to each year; 

 (v) the date on which the Railway Line was 
destroyed by terrorists; 

 (vi) the location of the attack; 

 (vii) whether the damage has been estimated; 
and 

 (viii) if so, what that estimate is? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) the amount of money allocated to 
reconstruct the Northern Railway Line in 
each year after the conclusion of the war in 
2009; 

 (ii) the number of trips being made at present; 

 (iii) the number of passengers who have 
travelled in the Northern Railway Line each 
year from 2009 up to date; and 

 (iv) the income generated in each year 
mentioned in (iii) above? 

(c) If not, why? 
 

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  

(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe)  
 

ගරු කථානායකතුමනි, පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 
අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) 1905 අෙගෝසත්ු මස 01. 
 (ii) 02කි. 
 (iii) දත්ත ෙනොමැත. 
 (iv)  

 

 

  

 (v)  1985 ජනවාරි 19 සහ 1986 මාර්තු 25. 

 (vi) කිලිෙනොච්චිය - ෙකොකාවිල්හි දී 1985.01.19 

  වවුනියාව හා පුලියන්කුලම අතර යාල්ෙද්වි දුම්රිය 
පුපුරුවා හැරීම 1986.03.25 

 (vii) නැත. 

 (viii) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ආ) (i) 

 (ii) 08කි. 

 (iii)  
 

 

 
 
 
 
 

 (iv)  
 

 

 

 

 

 

 
(ඇ) පැන ෙනොනඟී.  

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ඔබතුමා දුන්නු පිළිතුර අනුව, ලංකා ඉතිහාසෙය් උතුර, දකුණ යා 
කරපු දුම්රිය මාර්ගය ඔබතුමා කියපු අදාළ දිනෙය්දී එල්ටීටීඊ 
තස්තවාදී ව්යාපාරය විසින් විනාශ කරන්න කටයුතු කළා. ෙමම 
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වර්ෂය ආදායම (රු) 

1980 358,948,116.00 

1981 408,878,368.00 

1982 435,362,852.00 

1983 447,908,989.00 

වර්ෂය මුදල (රු.) (විෙද්ශ 
ණය යටෙත් ලද මුදල් 

මුදල (රු.) (ෙද්ශීය 
අරමුදල් මඟින් ලද මුදල්) 

2011 - 
2013 

  34,435,121,970.31   2,415,988,065.08 

2014   20,285,489,446.59      735,214,017.87 
2015   13,716,686,867.80   5,400,910,047.49 

2016                --   6,991,252,225.65 
2017                --        38,225,725.89 

වර්ෂය මගීන් සංඛ්යාව 

2009 2,587,500 
2010 2,737,800 

2011 2,807,199 

2012 3,792,327 
2013 3,833,215 

2014 4,049,194 

2015 4,336,797 
2016 4,421,985 

2017 (ජන, ෙපබ මාස 
සඳහා) 

   691,128 

වර්ෂය මගී ආදායම (රු.) 

2009 261,301,720.24 

2010 311,267,564.90 
2011 317,385,990.00 

2012 341,883,540.00 

2013 426,680,705.00 

2014 522,545,337.00 

2015 682,728,628.00 

2016 718,884,158.00 
2017 (ජන, ෙපබ මාස සඳහා) 113,585,983.00 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

විනාශය සම්බන්ධව ම ට අහන්න පශ්නයක් තිබුණා. ඔබතුමාෙග් 
පිළිතුෙරන් එය පැහැදිලි වුෙණ් නැහැ. ෙම් තස්තවාදී පහාරය විසින්  
සිදු කරන ලද ෙද්ෙපොළ හානිය පිළිබඳ තක්ෙසේරුවක් කර තිෙබ්ද?  

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
දුම්රිය මාර්ගයට සිදු කරපු හානිය පිළිබඳව ඒ අවස්ථාෙව්දී 

තක්ෙසේරුවක් කරලා නැහැ. මා හිතන හැටියට ඒ වකවානුෙව් 
තිබුණු තත්ත්වය මත ඒ පිළිබඳ තක්ෙසේරු කරන්න දුම්රිය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවටවත් ඒ පෙද්ශවලට යන්න විධියක් තිෙබන්න 
නැතුව ඇති. ඒ නිසා තක්ෙසේරුවක් කරලා නැහැ. ඒ අවස්ථාෙව්දී 
රජෙය් ෙසේවකයන්ට ඒ පෙද්ශයට යන්න බැරි තත්ත්වයක් තමයි 
තිබුෙණ්. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
රාජ්ය ෙද්පළ අවභාවිතයකට ෙන් ඒක වැෙටන්ෙන්. ලංකා 

ඉතිහාසෙය් තස්තවාදී ව්යාපාරයක් සිදු කළ මහා විනාශයක් ෙන්. 
ඒක ෙලෝක ඉතිහාසෙය්ම බිහි වුණු රුදුරුම තස්තවාදී ව්යාපාරය 
විසින් විනාශ කරන ලද ෙලොකුම විනාශයක් ෙන්. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ඉන් පසුව ෙහෝ  ෙමොෙහොත වන ෙකොට ෙහෝ  
ෙමොන වාෙග් විනාශයක් සිදු වුණාද, ෙම් අලාභහානි ෙකොපමණද 
කියන එක පිළිබඳව ගණනයක් දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
විසින්කර තිෙබ්ද?  

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
1985  වසෙර් එය විනාශ ෙකරුවාට පස්ෙසේ, 1985-2009 දක්වා 

වසර ගණනක් යන ෙතක් යුද්ධය තිබුණා. අපට ඒ පැත්තට යන්න 
බැරි තත්ත්වයකුත් තිබුණා. ඒක ඔබතුමාත් දන්නවා. ෙකෙසේ 
ෙවතත් ඉන් පසුව ජනතාවෙග් අවශ්යතාව මත පසු ගිය රජය 
ෙද්ශීය සහ විෙද්ශීය අරමුදල් රුපියල් ෙකෝටි 8,400ක් පමණ 
වියදම් කරලා  දුම්රිය මාර්ගය සකස් කරලා තිෙබනවා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් රජයට සිදු වුණු පාඩුව පිළිබඳව කිසිම 
තක්ෙසේරුවක් පසු ගිය රජය විසින් කරලා නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர்.எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. උතුෙර් සිවාජිලිංගම්ලා, 

උතුරු පළාත් සභාෙව් මහ ඇමති විග්ෙන්ෂ්වරන්ලා මතු කරන 
ෙබදුම්වාදී මතවාදය තමයි එදා එල්ටීටීඊ පභාකරනුත් හැදුෙව්, 
"උතුෙර් ෙදමළ ජනතාවට විශාල අසාධාරණයක් ෙවනවා; උතුෙර් 
ජනතාවට සලකන්ෙන් නැහැ" කියලා. කෘෂි කර්මාන්තය 
සම්බන්ධව, වාරි මාර්ග සම්බන්ධව, ඒ පෙද්ශෙය් සංවර්ධනෙය් 
සමස්තය සම්බන්ධව එවැනි මතයක් හැදුවා. නමුත් ඔවුන් තමයි 
ෙදමළ අන්තවාදය හදලා -ඔබතුමාෙගන් අතුරු පශ්නයයි මම 
අහන්ෙන්.- ෙම් මහා විනාශය සිදු කෙළේ. මම වර්තමාන රජය 
නිෙයෝජනය කරන ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, කුමන ෙහෝ 
රජයකින් එවැනි තක්ෙසේරුවක් සිදු ෙනොවී තිෙබනවා නම් ඒක 

දැන්වත් සිදු කරන්න කියලා. ෙලෝක තස්තවාදී ව්යාපාරයක් 
හැටියට එල්ටීටීඊ සංවිධානය ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට සිදු කරන ලද 
විනාශය කුමක්ද කියන එක පිළිබඳව යම් කිසි දවසක ලංකා 
ඉතිහාසය ගැන ෙසොයා බලන ෙම් රෙට් අනාගත දරුවන්ට 
දැනගැනීමට එය අතිශය වැදගත් ෙවනවා. උතුරු යාල්ෙද්වී 
දුම්රියට කරන ලද විනාශය ගණනය කරන්නය කියා මම 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලනවා.   

ඔබතුමා සභාගත කරන ලද වාර්තාව අනුව, උතුෙර් සහ 
දකුෙණ් ෙදමළ සහ සිංහල ජනතාව ඇතුළු සියලු ජන වර්ග අතර 
සංහිඳියාවට පසු ගිය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් රජය විසින් 
සාදන ලද දුම්රිය මාර්ගය අතිශය වැදගත් වන ෙහේතුවක් බවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා කියලා ඔබතුමා පිළිගන්නවාද? 

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
රජයක වගකීම තමයි ෙම් රෙට් ජනතාවට ඒ අවශ්ය පහසුකම් 

සැපයීම. යුද්ධය අවසාන වුණාට පස්ෙසේ උතුර සහ දකුණ යා 
කරන්න ඒ දුම්රිය මාර්ගය අවශ්ය වුණා. ඒ කාලෙය් ඒ රජය තමයි 
පත් ෙවලා තිබුෙණ්. ඒ නිසා පසුගිය රජය  ඒ දුම්රිය මාර්ගය  
හැදුවා. ඒක කවුරුත් දන්නවා ෙන්. ඔබතුමාට අහන්න ඕනෑ 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙම්ක ෙකරුවා කියලාද? පසු ගිය රජය 
ෙම්ක කළා කියලා හැම ෙකෙනක්ම දන්නවා ෙන්. ෙම්ක තව 
තවත් පුන, පුනා අහන්න ඕනෑ නැහැ ෙන්. [බාධා කිරීමක්]              

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

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
මන්තීතුමනි, තිස් අවුරුදු යුද්ධයකින් ෙම් රෙට් ආර්ථිකය කඩා 

වැටුණා. නැවත වරක් ෙමවැනි පශ්න කථා කරලා, නැවත ෙදමළ - 
සිංහල ජනතාව අතර අනවශ්ය පශ්න ඇති කරන්න එපා.  
ෙමොකටද,  ෙමවැනි පශ්න අහන්ෙන්?  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ඒක ෙමතැනින් අවසාන කරමු.  විවාදයක් කර ගන්න එපා.  

 
ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවෙය් නව තනතුරු: පත්වීම්                      

 ெபா  நி வாக ேசைவயில் திய பதவிகள் : 
நியமனங்கள்  

NEW POSTS IN SRI LANKA ADMINISTRATIVE SERVICE:  
APPOINTMENTS  

  1365’/16 
5. ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  

(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
රාජ්ය පරිපාලන සහ කළමනාකරණ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) එක් එක් දිසත්ික්කය සඳහා අතිෙර්ක දිසාපති 
(සංවර්ධන) තනතුරක්ද, එක් එක් පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් කාර්යාලය සඳහා  සහකාර පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් (සැලසුම් හා සංවර්ධන) තනතුරක්ද 
වශෙයන් නව තනතුරු ඇති කිරීම සඳහා 

1179 1180 

[ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා] 
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දීපව්යාප්තව, කටයුතු සිදු කරමින් පවතින බව හා 
ෙම් සඳහා ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවෙය් නිලධාරින් 
පත් කිරීමට කටයුතු සිදු ෙවමින් පවතින බව 
පිළිගන්ෙන්ද; 

 (ii) ශී ලංකාෙව් දැනට පවතින දීප ව්යාප්ත ෙසේවාවලින් 
ශී ලංකා කම සම්පාදන ෙසේවයද එක් ෙසේවාවක් 
වන අතර, ෙමම ෙසේවෙය් නිලධාරින් සඳහා සුදුසු 
තනතුරු නිර්මාණය කර ෙනොමැති බැවින්, පළමු 
ෙශේණිෙය් නිලධාරින් ෙබොෙහොමයක් II ෙශේණිෙය් 
හා III ෙශේණිෙය් තනතුරුවල රාජකාරි කරන බව 
දන්ෙන්ද; 

 (iii) එබැවින්, අලුතින් ඇති කිරීමට නියමිත ෙමම 
තනතුරු කම සම්පාදන ෙසේවෙය් නිලධාරින්ට 
ලබාදීම සඳහා කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
ெபா  நி வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா:  
(அ) (i) ஒவ்ெவா  மாவட்டத் க்குெமன ேமலதிக 

அரசாங்க அதிபர் (அபிவி த்தி) பதவிெயான் ம்  
ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலகத் க்குெமன உதவி 
பிரேதச ெசயலாளர் (திட்டமிடல் மற் ம் 
அபிவி த்தி) பதவிெயான் ம் என்றவா  திய 
பதவிகைள உ வாக்குவதற்காக நாடளாவிய 
ாீதியியல் நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்  
வ வைத ம், இதற்கு இலங்ைக ெபா  நி வாக 
ேசைவ உத்திேயாகத்தர்கைள நியமிப்பதற்கு 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ வைத ம் 
ஏற் க்ெகாள்வாரா; 

 (ii) இலங்ைகயில் தற்ேபா  காணப்ப ம் நாடளா 
விய ேசைவகளில் இலங்ைக திட்டமிடல் 
ேசைவ ம் ஒன்றாக உள்ளேதா , இச்ேசைவ 
யில் உள்ள உத்திேயாகத்தர்க க்கு தகுந்த 
பதவிகள் உ வாக்கப்படாைமயால், தலாம் 
தரத்ைதச் ேசர்ந்த அேநக உத்திேயாகத்தர்கள் 
தரம் II மற் ம் தரம் III பதவிகளில் கடைம 

ாிகின்றனர் என்பைத அறிவாரா; 

 (iii) ஆைகயால், திதாக உ வாக்கப்பட ள்ள இப் 
பதவிகைள திட்டமிடல் ேசைவையச் ேசர்ந்த 
உத்திேயாகத்தர்க க்கு வழங்குவதற்கு நடவ 

க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Public Administration and 

Management: 

(a) Will he inform this House -  

 (i) whether he admits that action is being taken 
island-wide to create one Additional District 
Secretary (Development) post for each 
district and one Assistant Divisional 
Secretary (Planning and Development) post 
for each Divisional Secretariat and to 
appoint officers of the Sri Lanka 
Administrative Service to these posts;  

 (ii) whether he is aware that Sri Lanka 
Planning Service is one of the all island 
services prevailing in Sri Lanka and as 
suitable posts have not been created for 
these officers most of the Grade I officers 
are performing duties in posts belonging to 
Grade II and III; and 

 (iii) whether he will therefore act to award these 
posts, which are to be newly created, to the 
officers of the Sri Lanka Planning Service? 

(b) If not, why? 
 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා (රාජ්ය 
පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார - ெபா  
நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of 
Public Administration and Management) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 
(අ) (i) නැත. 

  එවැනි නව තනතුරු ඇති කිරීමට කිසිදු සූදානමක් 
ෙනොමැත. 

 (ii) ශී ලංකා කමසම්පාදන ෙසේවෙය් I ෙශේණිෙය් 
අනුමත තනතුරු සංඛ්යාව 141ක් ෙව්. අංක 
1670/32 හා 2010.09.10 දිනැති අතිවිෙශේෂ ගැසට් 
පතෙය් පළ කරන ලද ශී ලංකා කමසම්පාදන 
ෙසේවා ව්යවසථ්ාෙව් 10.2.1.2 වගන්තිය අනුව 
පවතින පුරප්පාඩු සංඛ්යාව ෙනොසලකා, සුදුසුකම් 
සපුරාලන දිනෙය් සිට උසසව්ීම් ලබා ෙදන බැවින් 
දැනට I ෙශේණිෙය් නිලධාරීහු 171 ෙදෙනක් 
ෙසේවෙය් ෙයදී සිටිති. 

  ෙමම නිලධාරින් අතුරින් 115 ෙදෙනකු I 
ෙශේණිෙය් තනතුරුවල ෙසේවය කරන අතර, 1 
ෙශේණිෙය් නිලධාරීහු 13 ෙදෙනක් විෙශේෂ ෙශේණි 
තනතුරුවල රාජකාරී ඉටු කරති. තවද, I ෙශේණිෙය් 
නිලධාරීහු 41 ෙදෙනක් II(II) ෙශේණිෙය් 
තනතුරුවල ෙසේවය කරති. එක් නිලධාරිෙයකු 
විෙද්ශ දූත ෙසේවයට එක්වී ඇත. තවත් 
නිලධාරිෙයක් ව්යාපෘතියක ෙසේවය කරයි. 

  ෙම් වන විට ශී ලංකා කමසම්පාදන ෙසේවෙය් I 
ෙශේණිෙය් පුරප්පාඩු 14ක් පවතී. විවිධ ෙහේතු මත I 
ෙශේණිෙය් නිලධාරින් ෙමම තනතුරු සඳහා අයදුම් 
ෙනොකිරීම ෙමම පුරප්පාඩු ඇති වීමට ෙහේතු වී 
තිෙබ්. 

 (iii) නැත.  

  (අ) (i) පිළිතුරු අනුව.  

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, மாவட்ட திட்டமிடல் 

ெசயலகமான , 28.01.1997ஆம் திகதிய 96/2789/102/185ஆம் 
இலக்க அைமச்சரைவத் தீர்மானத் க்கு அைமவாக 
உ வாக்கப்பட்ட . இந்தச் ெசயலகமான , மாவட்ட 
அபிவி த்தி ேவைலகைள ேமற்பார்ைவ ெசய்தல், அவற்ைற 
அ ல்ப த் தல் ேபான்ற பல்ேவ  ெசயல்கைளச் 
ெசயற்ப த் வதற்காக உ வாக்கப்பட்ட . ஆனால், 
27.01.2017ஆம் திகதி SLIDAவிேல நைடெபற்ற மாவட்ட 
ெசயலாளர்கள  கூட்டத்திேல, வாகனங்கள  கட் ப்பாட் ச் 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ெசயற்பா கள் மற் ம் மனித வளக் கட் ப்பா கைள மீளப் 
ெப வெதனத் தீர்மானிக்கப்பட்ட . எனேவ, என் ைடய 

தலாவ  ேமலதிக வினா: அைமச்சரைவத் தீர்மானத் க்கு 
ரணாக மாவட்டச் ெசயலாளர்கள் இவ்வாறானெதா  

தீர்மானத்ைத எ க்க இய மா? என நான் ேகட்கின்ேறன்.  
 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
මම ඔබතුමියෙග් පශ්නය ගැන ෙසොයා බලා උත්තරයක් 

ෙදන්නම්. දැනට මට උත්තරයක් ෙදන්න විධියක් නැහැ. ෙකොයි 
දිස්තික් ෙල්කම්වරයාද අමාත්ය මණ්ඩල තීරණයට පටහැනිව 
කටයුතු කරලා තිෙබන්ෙන් කියලා කරුණාකර මට දන්වන්න. 
එතෙකොට මට උත්තරයක් ෙදන්න පුළුවන්. 

 

ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
இந்த மாவட்ட ெசயலாளர்தான் என்பைத எனக்குக் 

குறிப்பிட் க் கூற யா . ஆனால், மாவட்டச் ெசயலாளர் 
கள  கூட்டத்தில் இ  நைடெபற்ற  என்பைத அறியக் 
கூ யதாக இ க்கின்ற . அவ்வாேற, இேதகூட்டத்தில் 
“திட்டமிடல் ெசயலகம்” என்ற ெபயைர “திட்டமிடல் பகுதி” 
என மாற் வ  என ம் தீர்மானிக்கப்பட்ட  என்ற 
விடயத்ைத ம் நான் இங்கு ெதாிவிக்க வி ம் கின்ேறன். 
இதைன ஆராய்ந் , இதற்கு சாியானெதா  பதிைலத் 
த மா ம் தயவாகக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
සැලසුම් හා සංවර්ධන ෙසේවය සඳහා සෑම දිසත්ික්කයකම 

අධ්යක්ෂවරෙයක් ඉන්නවා. ඒ අධ්යක්ෂවරයා යටෙත් තමයි 
සැලසුම් හා සංවර්ධන ෙසේවය පාලනය ෙවන්ෙන්. ඒ නිලධාරියාට 
ෙවනම කාර්යාලයක් තිෙබනවා. ඒ කටයුතුවලට කවුරුවත් ඇඟිලි 
ගහන්ෙන් නැහැ. ඒ සැලසුම් හා සංවර්ධන  ෙසේවෙය් කටයුතු 
ෙබොෙහොම ෙහොඳින් කරෙගන යනවා. 

 
ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
என  அ த்த ேமலதிகக் ேகள்வி: நாடளாவிய ாீதியில் 

திட்டமிடல் ேசைவயில் அ மதிக்கப்பட்டவர்களின் 
எண்ணிக்ைக 141. எனி ம், இப்ெபா  இச்ேசைவயில் 
ெமாத்தமாக 171 ேபா் ேசைவயாற் கின்றார்கள். இதன் அ ப் 
பைடயில் 30 ேபா் ேமலதிகமாகப் பணி ாிகின்றார்கள். 
திட்டமிடல் ேசைவயில் ேமலதிகமாக ள்ள 30 உத்திேயாகத் 
தர்க க்குமான பதவிகைள வழங்குவதற்கு, ஒவ்ெவா  
மாவட்டச் ெசயலகத்தி ம் ேமலதிக அரச அதிபர் -காணி, 
ேமலதிக அரச அதிபர் -நிர்வாகம் என்  இ ப்ப ேபால, 
ேமலதிக அரச அதிபர் - அபிவி த்தி என்ெறா  பகுதிைய ம் 
உ வாக்கி,  அந்த இடத்ைதக் ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக 
எ க்கப்ப மா? 

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
නැහැ. එෙහම තීරණයක් අරෙගන නැහැ, ගරු මන්තීතුමිය. 

එෙහම අවශ්යතාවකුත් නැහැ. දැන් දිස්තික් අධ්යක්ෂවරෙයක් පත් 
කර තිෙබනවා, ඒ යටෙත් තමයි කටයුතු කරන්ෙන්. එෙහම 
අවශ්යතාවක් එන්ෙන්ත් නැහැ. අපි එෙහම තීරණයක් අරෙගනත් 
නැහැ.  

පුන්ෛනනීරාවි ගම්මානය : මූලික පහසුකම් 
ன்ைனநீராவி கிராமம் :அ ப்பைட வசதிகள் 
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6.  ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
 (மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
 (The Hon. Douglas Devananda) 

බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි 
කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ                 
පශ්නය - (1): 

(අ) (i) කිලිෙනොච්චි දිසත්ික්කෙය්, කණ්ඩාවලයි පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්, පුන්ෛනනීරාවි 
ගම්මානෙය් දැනට පවුල් 1,837ක් ජීවත් වන බවත්; 

 (ii) ෙමම පවුල්වලින්, පවුල් 780කට ෙම් දක්වා සථ්ීර 
නිවාස ෙනොලැබී ඇති අතර,  පවුල් 391ක් කාන්තා 
මූලික පවුල් බවත්; 

 (iii) ෙමම ගම්මානයට මූලික පහසුකම් ෙබොෙහොමයක් 
ලබා දිය යුතු බවත්; 

 (iv) ගම්වැසියන් ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුට ඉඩම් බලපත 
ෙනොමැති වීම බරපතළ පශන්යක් බවට පත්වී ඇති 
බවත්; 

 (v) විෙශේෂෙයන් කාන්තා මූලික පවුල්වල 
ජී වෙනෝපායන් ෙබොෙහෝ අඩාළ වී ඇති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙමම ජනතාවෙග් ඉහත අවශ්යතාවන් 
සම්බන්ධෙයන් ෙම් දක්වා ෙගන ඇති පියවර 
කවෙර්ද; 

 (ii) ෙම් වනවිටත් පියවර ෙගන තිෙබ් නම්, ඒවා 
ආරම්භ කළ දිනය සහ අවසන් වන දිනය කවෙර්ද; 

 (iii) ෙමෙතක් කිසිදු පියවරක් ෙගන ෙනොමැති නම්, 
ෙමම ගැටලුව පිළිබඳව ගනු ලබන ඉදිරි පියවර 
කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , 

மீள்கு ேயற்ற மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா:  

 

(அ) (i) கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில், கண்டாவைள 
பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின், ன்ைனநீராவி 
கிராமத்தில் தற்சமயம் 1837  கு ம்பங்கள் 
வசிக்கின்றனெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  கு ம்பங்களில், 780 கு ம்பங்க க்கு 
இற்ைறவைரயில் நிரந்தர கள் கிைடக்க 
வில்ைலெயன்ப டன், 391 கு ம்பங்கள் 
ெபண்கைள கு ம்பத்தைலவர்களாக ெகாண்ட 
கு ம்பங்களாகும் என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  கிராமத் க்கு அேநகமான அ ப்பைட 
வசதிகைளப் ெபற் க்ெகா க்க ேவண் ள்ள 
ெதன்பைத ம்; 

 (iv) அேநகமான கிராமவாசிக க்கு காணி உாிமப் 
பத்திரங்கள் இன்ைம ெப ம் பிரச்சிைனயாக 
மாறி ள்ளெதன்பைத ம்; 
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 (v) குறிப்பாக ெபண்கைளக் கு ம்பத் தைலவர் 
களாகக் ெகாண்ட கு ம்பங்களின் வாழ்வாதாரம் 
ெப மள  பாதிக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 
(ஆ) ( i) இம்மக்களின் ேமற்ப  ேதைவப்பா கள் ெதாடர் 

பில் இற்ைறவைரயில் ேமற்ெகாள்ளப் பட் ள்ள 
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) ஏற்ெகனேவ நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப் 
பட் ப்பின், அைவ ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதி 
மற் ம் த்தப்ப ம் திகதி யாெதன் 
பைத ம்; 

 (iii) இற்ைறவைரயில், எவ்வித நடவ க்ைகக ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல எனில், இப் 
பிரச்சிைன ெதாடர்பில் ேமற்ெகாள்ளப் பட ள்ள 
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
  

asked the  Minister of Prison Reforms, Rehabilitation, 
Resettlement and Hindu Religious Affairs: 

(a) Is he aware that - 
 (i) 1,837 families are presently living in the 

village named Punnai Neeravi in 
Kandavalai Divisional Secretary's Division 
in the Kilinochchi District; 

 (ii) 780 of the aforesaid families have not 
received permanent houses to date and 391 
of the families are female-headed ones;  

 (iii) the aforesaid village needs to be provided 
with a lot of basic facilities; 

 (iv) having no land permits has become a grave 
problem for many of the villagers of the 
aforesaid village; and  

 (v) the livelihoods particularly of the female-
headed families have been adversely 
affected? 

(b) Will he inform this House - 
 (i) the nature of the steps that have been taken 

so far to fulfil the needs of the people of the 
aforesaid village;  

 (ii) if steps have already been taken to fulfil the 
aforesaid needs, of the date of 
commencement and date of completion of 
such measures; and  

 (iii) if no step has been taken so far, of the 
nature of the steps that will be taken in 
future to address this situation? 

(c)    If not, why? 
 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා (බන්ධනාගාර 
පතිසංසක්රණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා 
හින්දු  ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன் - சிைறச்சாைலகள் 
ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் 
இந் மத  அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 
ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, அந்த வினா க்கான 

விைட பின்வ மா : 

 (அ)  (i)  ஆம்.  

 (ii)  ஆம். 

 (iii)  ஆம். 

 (iv)  ஆம். 

 (v)  ஆம். 

(ஆ) (i)  மற் ம் (ii) 

  கிளிெநாச்சி மாவட்ட கண்டாவைள பிரேதச 
ெசயலர் பிாிவி ள்ள ன்ைனநீராவி கிராம 
ேசைவயாளர் பிாிவில் 1,800 கு ம்பங்கள் 
மீளக்கு ேயறி வசித்  வ கின்றனர். இக்கிராம 
மக்க க்கு 2016ஆம் ஆண் வைர 1,031 

கள் கட்டப்பட்  வழங்கப்பட் ள்ளன.  

  ன்ைனநீராவி கிராம ேசைவயாளர் பிாிவில் 
2016ஆம் ஆண்  என  அைமச்சின் கீழ் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ேவைலத்திட்டங்களில் 
ஒன்றான வாழ்வாதார உதவித் திட்டத்தின் கீழ் 
278 கு ம்பங்க க்கு வாழ்வாதார உதவிகள் 
வழங்கப்பட் ள்ளன. இவ்வாழ்வாதார உதவித் 
திட்டத்தின்கீழ் உதவி ெபற்ற கு ம்பங்களில் 118 
கு ம்பங்கள் ெபண் தைலைமத் வம் ெகாண்ட 
கு ம்பங்கள் ஆகும்.  

  ன்ைனநீராவி கிராம ேசைவயாளர் பிாிவில் 
மீள்கு ேயற்றம் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட பின்னர், 
2016ஆம் ஆண்  வைர ம் பல உட்கட்டைமப்  
ேவைலகள் ன்ென க்கப்பட் ள்ளன.  

  உள் ர் திகள் னரைமப் ச் ெசய்யப் 
பட் க்கின்றன. அத்ேதா , கல்லா  பிரதான 

தியின் பாலம், உழவ ர் கிராமத்திற்கு 
ெசல் ம் பிரதான தியில் உள்ள பாலம் 
என்பன னரைமப் ச் ெசய்யப்பட் க்கின்றன. 
ேம ம் கண்ணகிநகர், ன்ைனநீராவி, குமார 
சாமி ரம் மற் ம் உழவ ர் கிராமங்களின் 
ெபா ேநாக்கு மண்டபங்கள் னரைமப் ச் 
ெசய்யப்பட் க்கின்றன. இப்பிாிவில் அைமந் 

ள்ள க க்காய்க்குளம் னரைமப் ச் ெசய்யப் 
பட் க்கின்ற . இப்பிரேதசத்தில் மின்சார 
இைணப் க்கள் 96 சத தம் ர்த்தி 
ெசய்யப்பட் க்கின்றன.  

  2017ஆம் ஆண்  உட்கட்டைமப்  ேவைலத் 
திட்டங்களின் கீழ் கல்லா  பிரதான தி, 

ன்ைனநீராவி - பிரமந்தனா  பிரதான தி, 
குமாரசாமி ரம் பிரதான தி, உப் க்குளம் தி 
என்பன னரைமப் க்காகத் ெதாி ெசய்யப் 
பட் ள்ளன. 

     (iii)   நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் க் 
கின்றன.   

(இ)  ஏற் ைடயதல்ல.  
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள, கடந்த கால ஆட்சியி ம் 

சாி, தற்ேபாைத ஆட்சியி ம் சாி, மீள்கு ேயற்றத் திட்டங் 
களில் பல குைறபா கள் இ க்கின்றன. அ  ெதாடர்பாக 
உங்கேளா  கலந் ைரயா வதற்கு எனக்கு ஒ  சந்தர்ப்பத்ைத 
ஏற்ப த்தித் த மா  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். இன்ைறக்குப் 
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பலர் ட் த்திட்டம் இல்லாமல் கஷ்டப்பட் க் ெகாண் க் 
கின்றார்கள். அங்கு மைழகாலம் ஆரம்பமாக இ க்கிற . 
ஆனப யால், உங்க ைடய ட் த்திட்டத்ைத விைரவாக 
நைட ைறப்ப த் மா  ேகட் க்ெகாள்வேதா , அதற்கு 
என் ைடய வாழ்த் க்கைள ம் ெதாிவித் க் ெகாள்கின்ேறன். 
நன்றி.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 7 - 1388/'16 - (1), ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 

මහතා. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ලබාදීම සඳහා 
මාසයක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 

පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදවන වටය.  

 
එල්ටීටීඊ තසත්වාදි පහාරෙයන් පීඩාවට පත් 
පුද්ගලයන්: පල්ලියෙගොඩැල්ල සහ අක්බර්පුර 

ගම්මාන    
எல்ாீாீஈ பயங்கரவாதிகளின் தாக்குதலால் 

பாதிக்கப்பட்ேடார் : பள்ளியெகாெடல்ல மற் ம் 
அக்பர் ரம் கிராமங்கள் 

PERSONS AFFECTED BY LTTE TERRORIST ATTACKS: 
VILLAGES OF PALLIYAGODELLA AND AKBARPURA   

 

1339/’16 
 

3. ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා (ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් 
මහතා ෙවනුවට) 

 (மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன - மாண் மிகு எம்.எச்.எம். 
சல்மான் சார்பாக) 

 (The Hon. Lucky Jayawardana on behalf of the Hon. 
M.H.M. Salman) 
බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි 

කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- 
(1): 

(අ) (i) 1992 වර්ෂෙය්දී, ෙපොෙළොන්නරුව දිසත්ික්කෙය්, 
පල්ලියෙගොඩැල්ල සහ අක්බර්පුර යන 
ගම්මානවලට ෙකොටි තසත්වාදීන් විසින් එල්ල 
කරන ලද පහාරෙයන් ජීවිතක්ෂයට පත්වූ, නිවාස, 
ෙද්පළ අහිමිවූ ෙහෝ ෙවනත් ආකාරෙයන් පීඩාවට 
පත් පුද්ගලයන් පිළිබඳ විසත්ර කවෙර්ද; 

 (ii) එම තසත් පහාරෙයන් මියගිය පුද්ගලයන් අතර 
එවකට පවුෙල් ගෘහ මූලිකයන් ෙලස හඳුනාෙගන 
සිටි පුද්ගලයන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iii) අවතැන් වූ පවුල් සඳහා නිවාස ලබාදීෙම්දී 
අනුගමනය කළ යුතු බවට සඳහන් අමාත්යාංශෙය් 
ෙපොදු නිර්ණායකෙයහි අනු පවුල් ෙලස සලකන 
කමෙව්දය නිසා එම තසත් විපතට මුහුණදුන් 
අවසථ්ාෙව්දී වයස 18න් පහළ තැනැත්තන්ට 
බලවත් අසාධාරණයක් සිදුවී තිෙබන බව 
පිළිගන්ෙන්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, DPS/ DD-3/ Housing Proj/ 2016 
යටෙත් කියාත්මක තර්ජනයට ලක්වූ 
ගම්මානයන්හි නැවත පදිංචි කිරීම සඳහා වූ 
නිවාසලාභීන් ෙතෝරා ගැනීෙම්දී එවකට බාල 
වයෙසේ පසුවූ දැනට පවුලක් ෙලස ජීවත්වන 
පුද්ගලයන් අනු පවුල් ෙලස පිළිගැනීමට උපෙදස ්
ෙදන්ෙන්ද; 

 (v) එම අනු පවුල් සඳහා නිවාස ලබාදීමට පියවර 
ගන්ෙන්ද; 

  යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙන්ද?  

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் ,  மீள் 

கு ேயற்றம் மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா:  

(அ) (i )  1992ஆம் ஆண் ல் ெபாலன ைவ மாவட் 
டத்தில் பள்ளியெகாெடல்ல, அக்பர் ரம் ஆகிய 
கிராமங்க க்கு ப் பயங்கரவாதிகளால் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட தாக்குதலால் உயிாிழந்த, 

கைள ம் ெசாத் க்கைள ம் இழந்த அல்ல  
ேவ  வைகயில் பாதிப் க்கு உள்ளானவர்கள் 
பற்றிய விபரங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  பயங்கரவாதத் தாக்குதலால் உயிாிழந்த 
வர்களிைடேய அப்ேபா  கு ம்பத்தின் பிரதான 
கு யி ப்பாளர்களாக இனங்காணப்பட் ந்த 
ஆட்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) இடம்ெபயர்ந்த கு ம்பங்க க்கு கைளப் 
ெபற் க்ெகா க்கும்ேபா  கைடப்பி க்க 
ேவண் ம் எனத் ெதாிவிக்கப்பட் ள்ள அைமச் 
சின் ெபா வான அள ேகால்களில், உப கு ம் 
பங்களாகக் க ம் ைறைமயின் காரணமாக 
ேமற்ப  பயங்கரவாதத் தாக்குதைலச் 
சந்தித்தேபா  18 வயதிற்கு குைறந்தவர்க க்கு 
பாாிய அநீதி இைழக்கப்பட் ள்ள  என்பைத 
ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், DPS/DD-3/Housing Proj/2016 இன் கீழ் 
அ ள்ள, அச்சு த்த க்கு உள்ளான 
கிராமங்களில் மீள்கு ேயற்றத்திற்கான  
ெப னர்கைளத் ெதாி  ெசய் ம்ேபா  
அப்ேபா  பராயமைடயாத வயதினராயி ந்த, 
தற்ேபா  ஒ  கு ம்பமாக வா ம் ஆட்கைள 
உப கு ம்பங்களாக அங்கீகாிக்க ஆேலாசைன 
வழங்குவாரா என்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  உப கு ம்பங்க க்கு கைளப் 
ெபற் க்ெகா க்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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asked the Minister of Prison Reforms, Rehabilitation, 
Resettlement and Hindu Religious Affairs: 

(a) Will he state- 
 (i) the details of the persons who lost their 

lives, houses or property or affected in any 
other manner as a result of the attack made 
by the LTTE terrorists on the villages of 
Palliyagodella and Akbarpura in 
Polonnaruwa District  in 1992; 

 (ii) the number of persons who had been 
identified as head of household who were 
among those who died as a result of that 
terrorist attack; 

 (iii) whether he admits that a serious injustice 
has been caused to those who were under 
the age of 18 at the time of that disaster due 
to the methodology specified by the 
Ministry to be followed in providing houses 
to the displaced families with its common 
criterion of considering as subfamilies; 

 (iv) if so, whether he would advise the 
recognition as a subfamily those underage 
persons at the time of disaster, who now 
live as a family, in selecting the recipients 
of houses for resettlement in villages that 
were under threat, which is implemented 
under DPS/DD-3/ Housing Proj/2016; and 

 (v) whether steps would be taken to provide 
houses for those subfamilies? 

(b) If not, why? 
 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Hon. Speaker, I table* the Answer. 
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(a) (i) No certain written details in this regard are available in 
the Medirigiriya Divisional Secretariat. Due to the said 
terrorist attack occurred in 15.10.1992, 172 people died 
and around 60 people were injured. 

  It has been reported that 307 persons at Akbarpura 
village and 330 persons at Palliyagodella village were 
displaced due to that attack. 

 (ii) It was reported that there is no list of names of the 
heads of households affected due to the attack at the 
Medirigiriya Divisional Secretariat. 

 (iii) No. 
 (iv) When providing houses to the displaced people, as per 

the criteria stipulated by the Ministry of Resettlement, 
houses have been provided to the identified 
subfamilies in 2016 and there is no  
 provision under the institutional and legal 
regulations to grant provisions to the families which do 
not have enough details and legal evidence to confirm 
them as subfamilies. 

 (v) A special committee was appointed by the 
Polonnaruwa District Secretary to select beneficiaries 
and the report has been submitted. The  Ministryof 
Resettlement has allocated Rs. 37.34 million to this 
Divisional Secretary's Division in 2017 to construct 
houses for them. 

(b) Does not arise. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 4 - 1350/'16 - (1), ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම 

මහතා. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා 

ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I ask for two weeks’ time to answer that Question. 
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 

  
ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 

தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
I  
 

ෛවද්ය සිසුන්ෙග් පන්ති වර්ජනය 
ம த் வ மாணவர்கள  விாி ைரப் பகிஸ்காிப்  

BOYCOTT OF LECTURES BY MEDICAL STUDENTS  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා ෙමම පශ්නය ෙයොමු කරන්ෙන් 

අෙප් ගරු උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමා ෙමන්ම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමාටයි.   

ශී ලංකාෙව් ෛවද්ය පීඨ පිහිටි සෑම විශ්වවිද්යාලයකම ෛවද්ය 
අධ්යාපනය ලබන 6,000කට වැඩි ෛවද්ය සිසුන් පන්ති 
වර්ජනයක ෙයදී ඇත්ෙත් ගුණාත්මක ෛවද්ය අධ්යාපනයක් හා 
ෛවද්යවරුන් බිහි කිරීමට ගත යුතු පියවර සම්බන්ධව උසස් 
අධ්යාපන අමාත්යාංශය හා රජය විසඳුමක් ලබා ෙනොදීම නිසා බව 
පැහැදිලි වී ඇත. ඒ සඳහාම සත්යගහයක ෙයෙදන ෙමම ෛවද්ය 
සිසුන්ෙග් පන්ති වර්ජන දින සංඛ්යාව 500 ඉක්මවා ඇති අතර, එම 
සෑම විශ්වවිද්යාලයකම ෛවද්ය පීඨාධිපතිවරුන්, ආචාර්යවරුන් 
ෙම් පශ්නය විසඳීමට රජය හා උසස් අධ්යාපන අමාත්යාංශය 
මැදිහත් වී කටයුතු කරන ෙලස ලිඛිතව ඉල්ලා ඇත.  

රජය හා උසස ් අධ්යාපන අමාත්යාංශය සයිටම් ආයතනය 
ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය අධ්යාපනය සඳහා සුදුසුකම් ෙනොමැති 
ආයතනයක් බව පකාශ කිරීමට දක්වා ඇති අෙපොෙහොසත්භාවය 
නිසා නිදහස් ෛවද්ය අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන ෙමම 
විශ්වවිද්යාලවල ශිෂ්යයන් හා පාලනය අතර අර්බුදය දැන් 
උත්සන්න වී ඇත.  

එෙහයින්,  

1189 1190 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

01. ෙමම විශව්විද්යාලවල ෛවද්ය පීඨ සහ උසස ් අධ්යාපන 
අමාත්යාංශය හා රජය අතර ඇතිවී තිෙබන අර්බුදය නිසා 
මතුවී තිෙබන පන්ති වර්ජනය විසින් ඉදිරිපත් ෙකොට ඇති 
ඉහත සඳහන් සාධාරණ ඉල්ලීම් -සයිටම් ආයතනය අෙහෝසි 
කිරීෙම් පධාන ඉල්ලීම- ඉ ටු කරනවාද?  

ෙම් සඳහා සයිටම් ආයතනයට සුදුසුකම් නැති බව දැන් 
ආණ්ඩුවම පිළිෙගන හමාරයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, සයිටම් ආයතනෙය් ෛවද්ය උපාධිය 
ලබන අයට Sri Lanka Medical Council එක මඟින් යළි 
විභාගයක් පවත්වා, ඒ අනුව කටයුතු කරන්නය කියා ආණ්ඩුව දැන් 
නිර්ෙද්ශ කර තිෙබනවා. ෛවද්යවරයකු වීමට සුදුසුකම් ලැබීමට-  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, that is outside the text. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
 I am trying to explain just a little. Hon. Leader of the 

House will bear with me. I am not deviating much.  
Firstly, I just want to make it clear that the Government 
has now accepted that these medical students who are 
claiming to be registered have to sit for another 
examination. That means they are not qualified. Secondly, 
the medical studies that have been conducted at the 
Malabe Hospital is unacceptable. ඒක පිළිගන්න බැරි බව 
රජයම දැන් පිළිගන්නවා. ඒ සඳහා අවිස්සාෙව්ල්ල ෙරෝහලටත්, 
ෙහෝමාගම ෙරෝහලටත් යන්න කියනවා. ඒවාත් ෛවද්ය 
අධ්යාපනය හරියාකාරව ලබන්න පුළුවන් ෙරෝහල් ෙදකක් 
ෙනොෙවයි. අෙප් ගම් පළාෙත් ෙරෝහල් වුණත් ඒ බව අප කියන්න 
ඕනෑ. එෙහම ෛවද්යවරුන් බිහි කරන්න බැහැ. ශිෂ්යයන් පන්ති 
වර්ජනයක ෙයෙදමින් කරන ඒ සාධාරණ ඉල්ලීම වැරැදියි කියන්න 
රජය මුලින් කියපු කරුණුවලින් ෙබොෙහොමයක් රජයම දැන් 
පිළිගනිමින් සිටිනවා.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් අවසන් කරන්න.  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க - சர்வேதச வர்த்தக இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 
ගරු මන්තීතුමා- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
I do not want you to get into an argument. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමා, ඔබතුමා අසතුටින් සිටින බව 

පසිද්ධිෙය් පකාශ කර තිෙබන නිසා,- [බාධා කිරීමක්] කඩුෙවල 
මන්තීතුමා අසතුටින් සිටින බව පකාශ කිරීම නිසා- [බාධා කිරීමක්] 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්නය අහන්න, ගරු මන්තීතුමා. We have a time constraint.    

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මා ගරු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පළමුවන පශ්නය, එම ඉල්ලීම් 

ඉෂ්ට කරනවාද යන්නයි. 
 

02.   සාමකාමී උද්ෙඝෝෂණවල ෙයෙදන එම ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන්ට 
මර්දනය හා හිංසාව දියත් කිරීෙමන් වැළකී රජය සාකච්ඡා 
මාර්ගයට පිවිෙසනවාද? 

03.  එම ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන්ට හිමි මහෙපොළ අත්හිටුවීමට කටයුතු 
කරමින් ගරු අමාත්යතුමාෙග් අමාත්යාංශය ෙගන ඇති 
අසාධාරණ කියා මාර්ගය වහා ඉවත් කිරීමට කටයුතු 
කරනවාද?  

 ඒ ශිෂ්යයන් දහස ් ගණනකෙග් මහ ෙපොළ  දීමනාවත් 
නවත්වා තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් අපි ගරු අමාත්යතුමාට අවස්ථාව ෙදමු, පිළිතුර ෙදන්න.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා 

ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් අසනු ලැබූ පශ්නයට පිළිතුර 
ෙමෙසේයි: 

දකුණු ආසියා තාක්ෂණ හා ෛවද්ය ආයතනය -SAITM එක- 
ආරම්භ කර ඇත්ෙත් 2009 වර්ෂෙය්දී ය. ෙමම ආයතනය සඳහා 
විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිසම මඟින් ෙකොන්ෙද්සිවලට යටත්ව 
MBBS උපාධිය පදානය කිරීම සඳහා බලය ලබා දී ඇත්ෙත් 2011 
වර්ෂෙය්දී ය. එම අධ්යාපන ආයතනය ආරම්භ වීමත්, ෙකොන්ෙද්සි 
සහිත ලියා පදිංචිය ලබා දීමත් යන කටයුතු ෙදකම සිදු වී ඇත්ෙත් 
ගරු මන්තීතුමාද අමාත්ය ධුරයක් දැරූ පසු ගිය රජය වකවානුෙව්දී 
ය. පසුගිය රජය කාලෙය් තමයි ඒකට අවසර දුන්ෙන්; ලියාපදිංචිය 
දුන්ෙන්. තව ෙහොඳ එකක් තිෙබනවා, ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන ඉන්න.   

ෙමම ආයතනය විසින් උපාධි පිරිනැමීම සඳහා ඉවහල් වන 
උසස් අධ්යාපනය පවර්ධනය කාර්යය සඳහා උපාධි පදානය 
කිරීෙම් ආයතනයක් වශෙයන් "සවුත් ඒෂියන් ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් 
ෙටක්ෙනොෙලොජි ඇන්ඩ් ෙමඩිසින් (පයිවට්) ලිමිටඩ් ආයතනය" 
පිළිගනු ලැබීම සම්බන්ධෙයන් ගරු පාර්ලිෙම්න්තුව දැනුවත් කිරීම 
සඳහා 2013.09.26වැනි දින අංක 1829/36 දරන අතිවිෙශේෂ ගැසට් 
පතෙය් පළ කරන ලද නියමය උසස් අධ්යාපන ඇමතිවරයා 
ෙවනුෙවන් සභාගත කර ඇත්ෙත් වර්තමාන ඒකාබද්ධ විපක්ෂ 
නායක දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා විසින්. ෙමතුමා තමයි ඒ 
ගැසට් එක- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Let the Hon. Minister reply. - [Interruption.] Let him 

give the reply. 
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[ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා] 
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම් වාෙග් බංෙකොෙලොත් - [බාධා කිරීම්] අපට ලජ්ජයි. ඔබතුමා 

තමයි ඒ ගැසට් එක ඉදිරිපත් කෙළේ.  [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
What you have read is wrong. -[Interruption.] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Dinesh Gunawardena, I will give you the 

opportunity later. Let the Hon. Minister reply. Hon. 
Lakshman Kiriella, you go ahead. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එදා ෙමතුමා ඒ ගැසට් එක ඉදිරිපත් කරලා, මහින්ද රාජපක්ෂ 

මැතිතුමා ෙම් ආයතනය පටන් අරෙගන රුපියල් මිලියන 600ක් 
සල්ලිත් දුන්නා. [බාධා කිරීම්]  අවස්ථාවාදී ෙද්ශපාලනය ෙම්ක 
තමයි. [බාධා කිරීම්]  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Dinesh Gunawardena, I will allow you to speak 

later. Let the Hon. Minister reply. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමනි, ඔබතුමාට පැහැදිලි කර ගන්න අවස්ථාව ෙදන්නම්. 
ඇමතිතුමාට පිළිතුරු ෙදන්න අවස්ථාව ෙදන්න. ඊට පසුව 
ඔබතුමාට පැහැදිලි කර ගන්න පුළුවන්.  ගරු ඇමතිතුමා කියන්න. 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එදා ඒ ගැසට් එක ඉදිරිපත් කළ අය අද ඒකට විරුද්ධව 

සාකච්ඡා පවත්වනවා. ෙම්ක අපට අදහා ගන්න බැහැ. අපි 
ෙද්ශපාලනය කරන එක ඇත්ත. නමුත් ෙම් වාෙග් අවස්ථාවාදී 
විධියට ෙනොෙවයි. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙම් ආයතනය පටන් 
ගත්තා. එතුමා පටන් ගත්තා විතරක් ෙනොෙවයි, ළමයින්ට ශිෂ්යත්ව 
දුන්නා. රුපියල් මිලියන 600ක් සල්ලිත් දුන්නා.  ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඔබතුමා තමයි ඒ ගැසට් එක ඉදිරිපත් 
කෙළේ. ඇයි දැන් ෙම්කට විරුද්ධ වන්ෙන්?  ඇයි විරුද්ධ වන්ෙන්?  
[බාධා කිරීම්] කනගාටුව පළ කරන්න. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, පිළිතුරු දීලා ඉවරද?  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම් වාෙග් අවස්ථාවාදී ෙද්ශපාලනය කරන අය ජාතිෙයන් 

සමාව ඉල්ලන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්] ෙම් පිළිබඳව එතුමාෙග් 
මතකය ආවර්ජනය කිරීම සඳහාත් ගරු පාර්ලිෙම්න්තුව හා 
මහජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහාත් 2013.12.11 වන දින හැන්සාඩ් 
වාර්තාව මම සභාගත* කරනවා.  

SAITM එක සඳහා ෙකොන්ෙද්සි සහිත ලියා පදිංචිය ලබා 
දීෙමන් පසුව විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව සහ ශී ලංකා 
ෛවද්ය සභාව මඟින්ද පිළිෙගන ඇති අධ්යාපන ෙපොදු සහතික පත 
(උසස් ෙපළ) විභාගය සමත් වූ සිසුන් 2011 වර්ෂෙය් සිට සෑම 
වර්ෂයකම ෛවද්ය අධ්යාපනය  සඳහා ෙමම ආයතනයට ඇතුළත් 
කර ෙගන ඇත. ඒ අනුව වර්තමානෙය් ෙමම ආයතනෙය් ලියා 
පදිංචි වී අධ්යාපනය හදාරන සිසුන් සංඛ්යාව 853ක් ෙව්. ෙමම 
සිසුන්ෙගන් සියයට 89ක්ම ශී ලංකාෙව් ෙදමව්පියන්ෙග් දරුවන් 
ෙව්.  

අභියාචනාධිකරණය මඟින් SAITM ආයතනෙය් සිසුන්ට 
ෛවද්ය සභාෙව් තාවකාලික ලියා පදිංචිය ලබාෙදන ෙලස ශී ලංකා 
ෛවද්ය සභාවට නිෙයෝග කර ඇත. රජෙය් ෛවද්ය පීඨවල 
අධ්යාපනය ලබන සිසුන් SAITM ආයතනය වසා දමන ෙලස 
ඉල්ලමින් අසාධාරණ පන්ති වර්ජනයක් සිදු කළත්, උසාවිෙයන් 
තීන්දුවක් දීලා තිෙබනවා, ෙම්ක පිළිගන්න කියලා. නමුත්, ළමයි 
පන්ති වර්ජනය කරනවා. ෙම්ක අසාධාරණයි. ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
අමාත්යාංශය මඟින් සියලු ෛවද්ය පීඨාධිපතිවරුන් සමඟ 
සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූ අතර,  එම සාකච්ඡාෙව්දී මූලික තීරණයක් 
ෙලස SAITM ආයතනයට ෙමම වසර තුළ තව දුරටත් සිසුන් 
ඇතුළත් කර ෙනොගැනීෙම් එකඟතාවකට එළැඹුණි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ෙයෝජනාව දුන්ෙන් පීඨාධිපතිවරු 
විසින්. අදාළ පන්ති වර්ජනය කරද්දී සිසුන් අධ්යාපන කටයුතුවලට 
ෙයොමු කිරීමටද පීඨාධිපතිවරු එකඟ වූහ. එෙසේ වුවද, ෙමම තීරණය 
කියාත්මක කිරීමට පීඨාධිපතිවරුනද අෙපොෙහොසත් වූහ.  

ඉන් පසුව අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත් 
ෙමම ගැටලුව සම්බන්ධෙයන් ශී ලංකා ෛවද්ය සංගමය, රජෙය් 
විෙශේෂඥ ෛවද්යවරුන්ෙග් සංගමය, ෛවද්ය පීඨ 
ආචාර්යවරුන්ෙග් සංගමය, ෛවද්ය පීඨාධිපතිවරුන්, විශ්වවිද්යාල 
පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව, ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය, උසස ්
අධ්යාපන අමාත්යාංශය, ස්වාධීන විද්වත් ෛවද්ය වෘත්තිකයන්, 
SAITM ආයතනය ඇතුළු සියලු පාර්ශ්ව නිෙයෝජනය වන පරිදි 
සාකච්ඡා වාර ගණනාවක් පැවැත්වුණි. එම සාකච්ඡාෙව්දී මතු වූ 
කරුණු මුල් කර ගනිමින් රජය විසින් කියාත්මක වන මතු 

කියැෙවන පතිපත්තිමය තීරණ ගනු ලැබිණ. 

 

01.  ෛවද්ය අධ්යාපනය හැදෑරීම සඳහා නියමිත අනිවාර්ය 
මූලික සුදුසුකම් අත්යවශ්ය ෙකොන්ෙද්සියක් ෙලස නීතිගත 
කිරීම. 

02.  ෙමරට ලියා පදිංචි ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලවල 
අධ්යාපන මට්ටම පරිපාලනය හා කළමනාකාරිත්වය 
පිළිබඳ නිශච්ිත තත්ත්වයක් හා පමිතියක් පවත්වා ෙගන 
යෑම අනිවාර්යය කිරීම සහ මීට සහාය වන සෑම 
ආයතනයක්ම ෙකොළඹ ෙකොටස ් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
ලැයිසත්ුගත සමාගමක් හැටියට පාලක මණ්ඩලෙය් 
පාලනයට යටත්ව කියාත්මක කිරීම සහ ජනතාව ට 
හිමිකාරිත්වය සතු ආයතන බවට ඒවා පත් කිරීම. 

03.  ෛවද්ය උපාධියට අදාළ අවසන් පරීක්ෂණය සමත් 
SAITM සිසුන් හට ෙහෝමාගම ෙහෝ අවිසස්ාෙව්ල්ල රජෙය් 
ෙරෝහල්වල සායනික පුහුණුව ලබා දීම. ශී ලංකා ෛවද්ය 
සභාෙව් හා විශව්විද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් ස භාෙව් 
අධීක්ෂණය යටෙත් පවත්වනු ලබන පරීක්ෂණයකට 
SAITM සිසුන් ෙපනී සිටීම අනිවාර්යය කිරීම. 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

04.   SAITM ආයතනයට අදාළ රජෙය් තීරණ කියාත්මක කරන 
ෙතක් ඒ සඳහා අලුතින් සිසුන් බඳවා ගැනීම අත්හිටුවීම. 

05.   නවීන පහසුකම්වලින් සමන්විත ෛවද්ය ෙනවිල් පනාන්දු 
ෙරෝහල රජයට පවරාෙගන ශික්ෂණ ෙරෝහලක් ෙලස 
පවත්වාෙගන යන්න ෙනොමිෙල් ෙසෞඛ්ය ෙසේවා සැපයීම. 

06.  රජෙය් විශව්විද්යාලවලට ඇතුළත් වීමට වරම් ෙනොලබන 
සිසුන්ට ෙමරටදීම උසස ් අධ්යාපනය ලැබීෙම් අවසථ්ාව 
පුළුල් කිරීම හා ඒ සඳහා පමිතිගත පදනමක් මත 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් සහාය ලබා ගැනීම.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම මා කලින් කිව්වා 
වාෙග් පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් තමයි ෙම් කටයුත්ත පටන් 
ගත්ෙත්. ඇයි, දැන් ෙම් ශිෂ්යයන් උසිගන්වන්ෙන්? අවස්ථාවාදී 
ෙද්ශපාලනෙය් උච්ච අවස්ථාවක් ෙම්ක. [බාධා කිරීමක්] 
කනගාටුයි. දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා අෙප් මිතෙයක්. අපට 
එතුමා ගැන කනගාටුයි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, - 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙම් අවස්ථාෙව් 

දී  විවාද කරන්න ඉඩ ෙදන්න බැහැ. නමුත් ඔබතුමාට නිවැරැදි 
කිරීමක් කරන්න අවශ්ය නම්  සුළු ෙව්ලාවක් ලබා ෙදන්න පුළුවන්.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
විවාද කරන්න ෙනොෙවයි මා ඉල්ලා සිටින්ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔව්, නිවැරැදි කිරීමක් කරන්න.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
7,000කට වැඩිය සිසුන් පන්ති වර්ජනයක ෙයදිලා ඉන්නවාය 

කියලා මා කිව්වා. ගරු උසස ්අධ්යාපන ඇමතිතුමා පිළිගන්න ඕනෑ, 
ෙම්ක බරපතළ පශ්නයක් බව. ෛවද්ය පීඨයන් සියල්ෙල්ම 
ඉගැන්වීම් කටයුතු ෙම් වනෙකොට ඇන හිටලා තිෙබනවා. 
උගන්වන්ෙන් නැහැ. පීඨාධිපතිවරු, ආචාර්යවරු ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ඇමතිතුමාටත් කියලා තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳව 
කරුණු ලිඛිතව ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. 

 ඊළඟ කාරණය හැටියට මම කිව්ෙව් ෙම්කයි. ඇමතිතුමා 
යටෙත් තිෙබන උසස් අධ්යාපන අමාත්යාංශය තුළින් ෙම් සිසුන් 
7,000ටම මහෙපොළ ශිෂ්යාධාර ලබා දීම නවත්වලා තිෙබනවා. 
[බාධා කිරීමක්] 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මෙග් පැහැදිලි කිරීම අවසන් නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. 

මට ඒ සම්බන්ධෙයන් පැහැදිලි කරන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්න. 
Please give me a chance. ඇයි, ෙමෙහම හැසිෙරන්ෙන්? 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Let him give the reply.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙපොඩ්ඩක් මට ඉඩ ෙදන්න. මම ෙම්  කාරණය කිව්වාට පස්ෙසේ 

ඇමතිතුමා උත්තර ෙදන්න. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
I am allowing him to give the reply.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඇමතිතුමා, මට ඒ සම්බන්ධෙයන් පැහැදිලි කරන්න ඉඩ ලබා 

ෙදන්න. 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා (අධ්යාපන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
What is your point of Order? 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාෙග් කැමැත්ත මත තමයි 

ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් එතුමාට උත්තර ෙදන්න පුළුවන් 
වන්ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔව්, එෙහම තමයි.  I gave him the permission.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙමහි අඩු පාඩුකම් තිෙබනවා. නමුත් ෙම් පශ්නය මුළු රටම 

මුහුණ ෙදන බරපතළ පශ්නයක්. ඒ නිසා අපි කියන්ෙන් ෙම්කයි.  
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[ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා] 
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ගැසට් එකක් ඉදිරිපත් කළාය කියලා සභානායක හැටියට, - [බාධා 
කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එච්චර දුර යන්න බැහැ, ගරු මන්තීතුමා. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
I have to correct it.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Minister, do you have anything to say about the 

payment of "Mahapola"?  මහෙපොළ ශිෂ්යාධාර ගැන පශ්නයක් 
ඇහුවා. [බාධා කිරීම්] 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මන්තීතුමා කියන්ෙන් විශ්වවිද්යාවලට එන්ෙන් නැති ළමයින්ට 

මහෙපොළ ශිෂ්යාධාර ලබා ෙදන්න කියලාද? 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක තමයි පශ්නය. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මන්තීතුමා කියන්ෙන් විශ්වවිද්යාලවලට එන්ෙන් නැති 

ළමයින්ට මහෙපොළ  ශිෂ්යාධාර ලබා ෙදන්න කියලාද? පන්ති 
වර්ජනය කරන අයට මහෙපොළ ශිෂ්යාධාර ලබා ෙදන්න කියලාද 
කියන්ෙන්?  මහෙපොළ ශිෂ්යාධාර එෙහම ෙදන්ෙන් නැහැ. [බාධා 
කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊළඟ පශ්නය ෙමොකක්ද? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, මහෙපොළ ශිෂ්යාධාරය උදුරා ගන්න 

ගරු ඇමතිතුමාට අයිතියක් නැහැ. ෙම්ක සාමාන්ය ගම්බද සිසුන්ට 
කරන අසාධාරණයක්; මහා දඩයමක්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ඒ පශ්නයට පිළිතුරු දුන්නා ෙන්.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Then, the other question is- 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Minister, are you prepared to reply?  We have 

gone too far on this.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I am going to reply. අෙප් ආණ්ඩුෙව් පබල ඇමතිවරයකුව 

හිටපු ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මැතිතුමා මහෙපොළ ශිෂ්යාධාර කමය 
පටන් ගත්ෙත් පන්තිවලට ෙනොඑන අයට ෙගවන්න ෙනොෙවයි, 
පන්තිවලට එන අයට ෙගවන්නයි. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Okay. Let us close this matter at this point. ගරු 

ඇමතිතුමනි, අපි ෙම්ක ෙමතැනින් අවසන් කරමු. ෙහොඳයි, 
ෙබොෙහොම සත්ුතියි. [බාධා කිරීම්] We cannot go into a debate on 
this issue now. Hon. Minister, have you finished with your 
reply? We cannot just spend the whole day on this issue.  

 

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

I have finished.  -[Interruption.] 
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
You all are responsible for this whole problem from 

the beginning.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ජාතිෙයන් සමාව ගන්න ඕනෑ. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
We have to finish this now.  
 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

 

නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු උදය ගම්මන්පිල මැතිතුමනි, ෙම් පශන්ය ගැන ෙමතැනින් 

එහාට වාද කරන්න බැහැ. මම කාටවත් අවස්ථාව ෙදන්ෙන් නැහැ. 
We cannot do that.  ෙවලාව ගත ෙවලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්]  

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඔබතුමා පශ්නයක් 
ඇහුවා. ඇමතිතුමා පිළිතුරක් දුන්නා. එතැනින් එහාට ෙදන්න 
ෙවනත් පිළිතුරක් නැහැ. He is not clarifying any more. He has 
explained the position and that is all. ඔබතුමා තව ඇහුවත් 
එතුමා ෙදන්ෙන් ඒ පිළිතුර තමයි. Hon. Minister, have you got 
anything more to say?  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මට අලුෙතන් කියන්න ෙදයක් නැහැ. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 

Then, that is all. 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Point of Order එකකට යන්න ඕනෑ නැහැ. දැන් අපි ෙම්ක 

ෙමතැනින් නවත්වමු.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 

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

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි,- [බාධා කිරීම්] කථා කරන්න ෙදන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
There is a point of Oder being raised.  ගරු අධ්යාපන 

ඇමතිතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, හරියට අෙප් - [බාධා කිරීම්] ඉතින් ඕක 

ෙන් කියන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] ගරු කථානායකතුමනි,- [බාධා 
කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් නවත්වා ගන්න ෙකෝ. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමා 
කථා කරන එක ෙපොඩ්ඩක් නවත්වා ගන්න ෙකෝ. [බාධා කිරීම්]  

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

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
මන්තීතුමා, ඔබතුමා වැඩිහිටි ෙද්ශපාලනඥෙයක් ෙන්. වාඩි 

ෙවන්න ෙකෝ. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
වාඩිෙවන්න. 
 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
වාඩිෙවන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, හරියට ෙමතුමා කියන්ෙන් 

පාර්ලිෙම්න්තු එන්ෙන් නැතුව පාර්ලිෙම්න්තු දීමනාව ෙදන්න 
කියනවා වාෙග් කථාවක්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමන්ලා වාඩිෙවන්න. ආණ්ඩු පක්ෂෙය්ත්, විපක්ෂෙය්ත් 

සියලුම මන්තීතුමන්ලා වාඩිෙවන්න. තර්ජනය කරන්න එපා. ගරු 
මන්තීතුමන්ලා වාඩිෙවන්න. මම විනාඩි 20ක සාධාරණ කාලයක් 
දුන්නා. ඊට වඩා කාලය ෙදන්න බැහැ. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු කථානායකතුමා සාධාරණ ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එක්ෙකෙනක් කථා කරන්න. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, SAITM කියන්ෙන්,- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමන්ලා වාඩිෙවන්න. එෙහම නැත්නම් මට යම් 

පියවරක් ගන්න සිද්ධ ෙවනවා. වාඩිෙවන්න. [බාධා කිරීම්] ගරු 
රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමා, වාඩිෙවන්න. 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
වාඩිෙවන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
වාඩිෙවන්ෙන් නැහැ? ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තිතුමනි, 

ඔබතුමා ෙමතැනදී පශ්නයක් ඇහුවා, ෙමතුමා ඒ පශන්යට උත්තර 
දුන්නා. එතැනින් එහාට කිසිවක් ෙවන්න ෙදන්න බැහැ. තර්ජනය 
කරලා ෙගන යන්න අමාරුයි, ෙසොයිසා මන්තීතුමා. 
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ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
එෙහම කථා කරන එක වැරැදියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පුටුෙව් වාඩිෙවන්න. [බාධා කිරීම්] I gave you an opportunity 

to speak. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
SAITM කියලා කියන්ෙන්, "South Asian Institute of 

Technology and Management" කියන එකයි. ඒකට ෙවනත් 
අර්ථකථන ෙදන්න හදනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
හරි, ඇමතිතුමා ඊට වැඩිය උත්තරයක් ෙදන්ෙන් නැත්නම් 

ෙමොනවා කරන්නද? [බාධා කිරීම්] උත්තරයක් ෙදන්ෙන් නැත්නම් 
මට කරන්න ෙදයක් නැහැ. [බාධා කිරීම්] Hon. Minister, please 
finish this. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමා කියන්ෙන්, 

ඔබතුමා විසින්ම ඉදිරිපත් කරපු ගැසට් එක වැරැදියි කියලාද? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Why are you misleading the House? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙමතුමා කියනවා, ෙමතුමා ඉදිරිපත් කරපු ගැසට් එක වැරැදියි 

කියලා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඇයි වැරැදි එකක් ෙගනාෙව්? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
SAITM means "South Asian Institute of Technology 

and Management". 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මන්තීතුමා, ගැසට් එක ඉදිරිපත් කරපු ඔබතුමාට ෙමෙහම කථා 

කරන්න පුළුවන්ද? 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමා කියන ෙද් සාධාරණ නැහැ. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා තමයි SAITM එක සම්බන්ධ ගැසට් එක ඉදිරිපත් 

කෙළේ. ඔබතුමාට ෙමෙහම කථා කරන්න පුළුවන්ද? 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙමතුමා අද ෙම් ගරු සභාව ඉදිරිෙය් අසත්යයක් පකාශ කෙළේ. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙමෙහම කථා කරන්න පුළුවන්ද? [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
SAITM කියන්ෙන්, "South Asian Institute of 

Technology and Management" කියන එකයි. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Now he knows that and he gave the reply. එතුමා පිළිතුරක් 

දුන්නා. [බාධා කිරීම්] එතුමා ඊට වඩා උත්තරයක් ෙදන්ෙන් 
නැත්නම් කරන්න ෙදයක් නැහැ. ෙවනත් පශ්න තිෙබනවා නම් 
අහන්න. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

He is misleading the House. නමුත්, ෙමතුමා අසත්යයක් 
ෙන් කිව්ෙව්. "Management" කියන එකට "Medicine" කියලා 
අසත්යයක් කිව්වා. It should be "South Asian Institute of 

Technology and Management". 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමැතිතුමා, ඔබතුමාට මීට වැඩිය පිළිතුරු ෙදන්න 

තිෙබනවාද? 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙමතුමා පශ්නය ඇසුෙව් SAITM එක ගැන. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
SAITM එක ගැන පිළිතුරු දුන්නා. [බාධා කිරීමක්] 

ඔබතුමාට තව පැහැදිලි කිරීම් තිෙබනවා නම් කරන්න.  
එතැනින් එහාට මට ඉඩ ෙදන්න බැහැ. ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මන්තීතුමා, පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ඇඟිල්ල දිගු කරලා තර්ජනය 
කරන්න එපා. ඔබතුමා වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා වාඩි 
ෙවන්න, නැත්නම් මට නම් කරන්න සිද්ධ ෙවනවා. [බාධා 
කිරීමක්] වාඩි ෙවන්න. ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුවක්. ෙම්ක ගරු 
පාර්ලිෙම්න්තුවක්; ෙම්ක ගරු පාර්ලිෙම්න්තුව, ගරු  ටී. රංජිත් ද 
ෙසොයිසා මන්තීතුමා. මම අවස්ථාව දුන්නා.  අපි ෙම් ගැන විනාඩි 
20ක් කථා කළා. [බාධා කිරීමක්] 

අපි පුළුවන් තරම් අවස්ථාව දුන්නා. නමුත්, තමුන්නාන්ෙසේලා 
එතැනින් එහාට ගිහිල්ලා. [බාධා කිරීමක්] පාර්ලිෙම්න්තුවට 
තර්ජනය කරන්න පුළුවන්ද? ෙම්ක ආදර්ශවත් තැනක්. [බාධා 
කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේලා දැන ගන්න, ෙම්ක ආදර්ශවත් තැනක් 
කියලා. තර්ජනය කරලා ඇඟිල්ල  දිගු කරලා, බලපෑම් කරලා 
ෙමතැන තීරණ ගන්න බැහැ. ෙම්ක ගරු පාර්ලිෙම්න්තුව. ඒක දැන 
ගන්න. 

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
පාර්ලිෙම්න්තුව ස්වාධීන ෙවන්න ඕනෑ. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමොකක්ද මන්තීතුමා? 
 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
පාර්ලිෙම්න්තුව ස්වාධීන ෙවන්න ඕනෑ. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහම තමයි කරන්ෙන්. අපි දන්නවා. ෙම්ක පාෙද්ශීය 

සභාවක් ෙනොෙවයි. ගරු ඇමැතිතුමා, කථා කරන්න. ෙම්ක 
පාර්ලිෙම්න්තුව. පාෙද්ශීය සභාවක් ෙනොෙවයි. වාඩි ෙවන්න. කථා 
කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න. ඊට පසුව මම ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්නම්.  [බාධා කිරීමක්] 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩ කටයුතු කරන්න අවශ්ය නම් එතුමාට 
අවස්ථාවක් ෙදන්නම්.  ඊට පසුව ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමාට අවස්ථාව ෙදන්නම්. ෙවන කාටවත් ෙදන්න බැහැ.  
[බාධා කිරීමක්]  එෙහම නම් කරන්න ෙදයක් නැහැ. ඔබතුමා වාඩි 
ෙවන්න. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ විධියට හැසිෙරන්න. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කරපු ගැසට් එක 

මම කියවන්නම්. ෙපොඩ්ඩක් අහගන්න, please. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් එතුමාට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන ඉන්න.  

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
He is always misleading the House.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එතුමා ඉදිරිපත් කරපු ගැසට් එෙක් තිෙබන්ෙන්, "South Asian 

Institute of Technology and Medicine"  කියලා. 
 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
දිනය කියන්න. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
2013.12.11. ෙමතුමාෙග්ම ගැසට් එෙක් තිෙබනවා, 

"Medicine" කියන වචනය.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
It is, "South Asian Institute of Technology and 

Management."  [බාධා කිරීමක්]  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමාෙග් ගැසට් එෙක් තිෙබනවා, "Medicine" කියලා.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ ෙල්ඛනය භාර ෙදන්න. Otherwise, I will suspend the 

Sittings, have a Party Leaders’ Meeting and then, go 
ahead.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
"Medicine" කියලා ගැසට් එෙක් නැත්නම් පටන් ගත්ෙත් 

ෙකොෙහොමද?  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගැසට් එෙක් තිෙබන්ෙන් "Medicine" කියලා. "Management" 

ෙනොෙවයි.  
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගැසට් එෙක් නැත්නම් පටන් ගත්ෙත් කවුද?  [බාධා කිරීමක්]  

මම දැන්  ඒකට පිළිතුර ලබා ෙදන්නම්. ඊළඟ අමාත්යාංශ 
නිෙව්දනෙය්  පිළිතුර ෙදනවා. අහගන්න, යන්න එපා.  

 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
පුරා විද්යා ෙකොමසාරිස් ෙහෝටලයක් හදන්න දුන්ෙන් නැහැ 

කියලා ෙගදර යවලා - 
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[ගරු කථානායකතුමා] 
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ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ෙහෝටල් ෙකොෙහේද හදන්ෙන්? 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම්ක 2013.12.11වැනි බදාදා පළවුණු හැන්සාඩ් වාර්තාව; 

Volume 222 - No. 09.   අවශ්ය නම් හැන්සාඩ් වාර්තාව ෙදන්නම්. 
ඔබතුමා බලන්න.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔබතුමා  මට ෙමය  record කරන්න ඉඩ ෙදන්න. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Record කරන්න. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Record කරන්න ඉඩ ෙදන්න පුළුවන්. Record කරන්න ඉඩ 

ෙදනවා.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Record කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ ෙන්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඉතින් ඔබතුමා කථා කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ ෙන්. පස්ෙසේ 

ඔබතුමාෙග් කට්ටිය ඔක්ෙකෝම ඇවිල්ලා තර්ජනය කරනවා ෙන්. 
[බාධා කිරීම්] 

මම දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමාට අවස්ථාව ෙදන්නම්. 
ඉස්ෙසල්ලාම ගරු මන්තීවරු වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] 

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු කථානායකතුමා අෙප් හඬට සවන්දීම 

ගැන. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ස්තුති කරන්ෙන් හුඟක් ෙවලා ගිහිල්ලා. ෙමොකද, ඔබතුමාට 

මම මුල ඉඳලාම අවස්ථාව දුන්නා. ඔබතුමාට text එකට වැඩිය 
කියන්නත් අවස්ථාව දුන්නා.  Text එෙක් නැති ඒවා පිළිබඳව 
කියන්නත් මම විනාඩි 10ක් අවස්ථාව දුන්නා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
හරි. ෙම්ක ලංකාෙව්ම ෛවද්ය විද්යාව පිළිබඳ පශ්නයක්.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක හරි. ඒ නිසා තමයි අවස්ථාව දුන්ෙන්. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔබතුමාට, අපට සහ තව නූපන් අයටත් යන්න ෙවනවා 

ෙදොස්තර ළඟට. හරි පුහුණුවක් නැති ෙදොස්තරලා ළඟට යන්න 
එපාය කියන එක තමයි ෙම් කියන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා කරුණු පැහැදිලි කරන්න. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
සල්ලිවලට ෙදොස්තරලා හදලා ෙවදකම් කරන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් පශ්නය කියන්න. දැන් ෙම් ගැන මත ෙදකක් ෙන් 

තිෙයන්ෙන්. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
එෙහම ෙවදකම් කරන්න බැහැ ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමාට ෙම් වාෙග් පැහැදිලි කිරීම කරන්න අවස්ථාව 

ෙදන්නම් කියලා මම මුලදීම කිව්වා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඉතින් දුන්ෙන් නැහැ ෙන්. 

  
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නැහැ, නැහැ. අවස්ථාව ෙදන්න හදනෙකොට තමයි නැඟිටලා 

තවත් ඒවා පටන් ගත්ෙත්.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
නැහැ. එෙහම එකක් නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඉතින් දැන් කියන්න. දැන් කියන්න.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
හැම මන්තීවරෙයකුටම අයිතියක් තිෙයනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අයිතිය නිසා තමයි මන්තීතුමා, ෙම් ගැන වාදයක් තියන්න 

බැහැ ෙන්. 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
No.  I am trying to correct it.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
So, you go ahead now.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, South Asian Institute of 

Technology and Managementවලට තමයි registration එක 
අරෙගන තිෙයන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 
මැතිතුමනි, කරුණාකර ඔබතුමා ඉඳගන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Kiriella, let him explain first. Then, you can 

reply that.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
He is disturbing me. He must allow me to explain.  අපි 

කියන ෙද් ගැන, අපි ළඟ ෙතොරතුරු ඇතිවයි කියන්ෙන්.  ෙනවිල් 
පනාන්දු මහත්මයා මම දන්නවා. එතුමා හිටපු මන්තීවරෙයක්; 
ෙදොස්තරවරෙයක්; ගරු කරන්න පුළුවන් සල්ලිකාරෙයක්; 
ෙබෞද්ධෙයක්; සිංහල ෙකෙනක්. ඒ ඔක්ෙකෝටම ගරු කරනවා. 
නමුත් වැරදි වැඩක් කරනවා නම් ඒක පව්කාරකමක්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කාරණය ෙමොකක්ද කියලා කියන්න. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙහට ෙපොෙසොන් ෙපොෙහොය නිසා පව්කාර වැඩක් කරන්න එපා 

කියන කාරණයයි කියන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. එච්චරද, අවසානද? 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
නැහැ. SAITM is the South Asian Institute of 

Technology and Management, which was approved only 
to be in the Technology Park because it is for 
Technology. It is not an institute which was approved for 
Medical studies. That is what it is. The Hon. Minister 
does not know that. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Okay. Is that all?  - [Interruption.]   ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර 

ඇමතිතුමා ෙම් ගැන විවාදයක් යන්න අවශ්ය වන්ෙන් නැහැ. ගරු 
ඇමතිතුමාට කථා කරන්න ෙදන්න. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Point of Order එකට ඔබතුමාට අවස්ථාව ෙදනතුරු 

ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Sir, please give me one minute. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට ෙම් ගැන කියන්න තිෙයන්ෙන් 

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඉදිරිපත් කරපු ගැසට් එෙක්, 
“Management”  කියලා වචනයක් නැහැ. “Medicine” කියන 
වචනය තමයි තිෙබන්ෙන් කියන එකයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
හරි.  So, we will close this now.  [Interruption.] Hon. 

Dayasiri Jayasekara, what is your point of Order? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.  ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර 

අමාත්යතුමාෙග් point of Order එක ෙමොකක්ද කියලා කියන්න. 
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ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි ෙම්ක COPE එෙක්දීත් මතු කළා. 

“Management” කියලා ෙම් Institute එෙක් නම තිෙබනවා නම්, 
ෙකොෙහොමද ෙම්ෙක් Medical Degree එකක් ෙදන්න ශිෂ්යත්ව 
දුන්ෙන් කියන එක තමයි අපට තිෙබන පශ්නය. අපට තිෙබන 
පශ්නය අන්න ඒකයි. ඒක සම්පූර්ණ වැරැදියි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, SAITM එක ආරම්භ කිරීෙම් 

කියාවලියට විරුද්ධව එකම කල්තැබීෙම් විවාදය ෙගනාෙව් මමයි. 
ඒ ෙගනාෙව් අපි විපක්ෂෙය් සිටියදීයි. මම ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමාෙගන් අහන්ෙන් එක පශ්නයයි. ගරු කථානායකතුමනි, 
ෙමතුමා කියන විධියට Medical Faculty එකක් ආරම්භ කරන්න 
ඒෙක් පතිපාදන නැත්නම්, 2009 ඉඳලා Medical Faculty එකකට 
ළමයි ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද? ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් ආයතනයට 
උසස් ෙපළ "S" 2ක් තිෙබන ළමයිනුත් ගත්තා. එස් "S" 1ක් 
තිෙබන ළමයිනුත් ගත්තා. අපි හදන්ෙන් විධිමත්භාවයක් ඇතිව 
වැඩ කරන්න. අපි හදන්ෙන් ෙම්ෙක් ගුණාත්මකභාවය හදන්නයි. 
ඒක ෙමතුමාට පැහැදිලි කරලා ෙදන්න ඕනෑ.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, this is the last time. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමා කථා කරන්න. ෙමතැනින් ෙම් කථාව අවසානයි. We 
have to finish this.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අධ්යාපන අමාත්ය ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මැතිතුමා 

මෙගන් අහනවා, 2009දී එතැන ෛවද්ය විද්යාලයක් ආරම්භ කෙළේ 
ෙකොෙහොමද කියලා. නීති විෙරෝධීයි. ඒක තමයි කියන්ෙන්. නීති 
විෙරෝධී ආයතනයක් තිෙබනවා. ඒක නීති විෙරෝධීයි. ගරු අකිල 
විරාජ් කාරියවසම් ඇමතිතුමාත් පිළිගන්නවා ෙම් ආයතනය නීති 
විෙරෝධීයි කියලා. ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා ඒක 
පිළිගන්ෙන් නැහැ. ඒකයි පශ්නය. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් ඒ පශ්නය අවසානයි.  

මීළඟට, ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මන්තීතුමා. You may raise 
your Question.  

II 
 

ෙප්දුරු තුඩුව ධීවර වරාය සංවර්ධනය 
ப த்தித் ைற மீன்பி த் ைற க அபிவி த்தி 
DEVELOPMENT OF POINT PEDRO FISHERIES HARBOUR  
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, கடற்ெறாழில் மற் ம் 

நீரக வள ல அபிவி த்தி அைமச்சர் மாண் மிகு மஹிந்த 
அமர ர அவர்களிடம் ேகள்வி ேகட்க அ மதித்ததற்கு நன்றி. 

கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி 
அைமச்சும் ஆசிய அபிவி த்தி வங்கி ம் இைணந்  
யாழ்ப்பாணம், ப த்தித் ைறத் ைற கத்ைத அபிவி த்தி 
ெசய்வதற்கு உத்ேதசித் ள்ள நிைலயில், ேமற்ப  அபிவி த்திச் 
ெசயற்பாட் க்குத் ேதைவயான காணிகள் சு காிப் த் 
ெதாடர்பில் ஏற்ெகனேவ அப்பகுதிக் கடற்ெறாழிலாளர் 
க டன் கலந் ைரயாடப்பட்  இணக்கம் காணப்பட் ள்ள 
தாகத் ெதாியவ கின்ற . அந்தவைகயில், ைற கம் 
அைமந் ள்ள கிழக்கு, ேமற்கு மற் ம் ெதற்குப் பகுதிகளில் 
காணிகள் சு காிக்கப்ப ம் என் ம் கிழக்குப் பகுதிையப் 
ெபா த்தவைரயில் அங்ேக அைமயப்ெபற் ள்ள நடராஜர் 
கைலயரங்கு வைரயில் மாத்திரேம காணி சு காிப்  
இடம்ெப ம் என் ம் கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல 
அபிவி த்தி அைமச்சு அதிகாாிகளால் ெதாிவிக்கப்பட் , 
ஏற்ெகனேவ வைரபடம் ஒ ங்காகக் காட்டப்படாமல், 
கடற்ெறாழிலாளர்க டன் இணக்கப்பா கள் எட்டப்பட் ந்த 
தாக ம் ெதாியவ கின்ற . ஆனால், ன்னர் ஒ ங்காகக் 
காட்டப்படாத வைரபடத்ைதத் தற்ேபா  ைமயாகக் 
காட் , ைற க எல்ைலயான  ஏற்ெகனேவ ெதாிவிக்கப் 
பட்ட கிழக்குப் பகுதி நடராஜர் கைலயரங்கிைனத் தாண் , 
4ஆம் கு க்குத்ெத  வைர ெசல் ம் என்  ெதாிவிக்கப் 
ப வதாகத் ெதாியவ ம் நிைலயில், இத்தைகய காணிச் 
சு காிப்  இடம்ெப மானால், ெகாட்ட க் கிராமம் 

ைமயாக அழிக்கப்ப ம் நிைலேயற்ப ம் என் ம் 
அவ்வாறானெதா  நிைல ஏற்ப மானால், அங்கு வாழ்ந்  
வ கின்ற 265 கு ம்பங்களின ம் ைனப் பகுதிக்குட்பட்ட 
சுமார் 150 கு ம்பங்களின ம் வாழ்க்ைக பாாிய 
பாதிப் க க்கு உட்ப ம் என் ம் அம்மக்கள் ெதாிவித்  
வ கின்றனர்.   

இந்த மக்கள் இப்பகுதியில் நீண்ட காலந்ெதாட் ப் 
பரம்பைர பரம்பைரயாக வாழ்ந் வ ம் நிைலயில், ேமற்ப  
கிராமத்தி ள் தங்கள  வாழ்வாதாரத் ேதைவக க்கான 
அைனத்  ஏற்பா கைள ம் மட் மன்றி, தங்கள  நிைலயான 
வாழ்க்ைகக்கான அைனத்  வசதிகைள ம் அைமப் கைள ம் 
ஏற்ப த்திக் ெகாண் ள்ளனர். அேதேநரம், இம்மக்கள் ெதாழில் 
ெசய்கின்ற சுமார் 275 வைரயிலான மீன்பி ப் படகுக ம் 
இப்பகுதியிேலேய கட்டப்பட்  வ கின்றன.  இந்த நிைலயில், 
இம்மக்கள் அப்பகுதியி ந்  அப் றப்ப த்தப்பட்டால், 
அவர்கள  வாழ்க்ைக மற் ம் வாழ்வாதாரங்கைளயிட் ப் 
பாாிய சவால்க க்கு அவர்கள் கங்ெகா க்க ேவண் ய 
நிைலேயற்ப ம். 

ப த்தித் ைற ைற க அபிவி த்திக்ெகன ஏற்ெகனேவ 
அப்பகுதிக் கடற்ெறாழிலாளர்க டன் கலந் ைரயா  
இணக்கம் காணப்பட்ட வைகயில் காணிகள் சு காிக்கப்பட் , 
அதைன அபிவி த்தி ெசய்வதற்கும் அதன் லமாக ேமற்ப  
மக்களின் வாழ்வாதாரங்கைளப் பா காப்பதற்கும் வழிவைக 
கைள ேமற்ெகாள்ள மா? அல்ல   
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ேமற்ப  அபிவி த்தித்திட்டத்திற்கு ேம ம் காணிகள் 
ேதைவெயனில், அம்மக்களின் வாழ்க்ைக மற் ம் 
வாழ்வாதாரங்க க்குப் பாதிப்பற்ற வைகயில், அம்மக்க டன் 
மீண் ெமா ைற கலந் ைரயா  ஒ  தீர்மானத்திற்கு 
வ வதற்கான நடவ க்ைகயிைன ேமற்ெகாள்ள மா?  

கடற்ெறாழிைல ஒ  கு ம்பத்ெதாழிலாக இம்மக்கள் 
ேமற்ெகாண்  வ கின்ற நிைலயில், அவரவர் ெதாழில் 
ெசய்கின்ற படகுகள் அவரவர  இ ப்பிடங்க க்கு 
அ கிேலேய கட்டப்பட் , அவற்றின் பராமாிப் கள் உட்பட 
ெதாழில்சார்ந்த ஏைனய ெசயற்பா கள் அங்கு ேமற்ெகாள்ளப் 
ப கின்றன. இதன்ேபா  கு ம்பத்தாேர ஈ பட்  
வ கின்றனர். ேமற்ப  ைற க அபிவி த்திப் பணிகள் 
காரணமாக அப்பகுதியி ந்  படகுகள்  அப் றப்ப த்தப் 
ப ம் நிைலயில் இம்மக்கள் ெதாழில்ாீதியில் பாதிப் க்க க்கு 
உட்பட ேநாி ம்.  

இவ்வாறான நிைலயில் இம்மக்க க்கு அதற்குாிய 
இழப்பீ கைள வழங்குவதற்கு ஏேத ம் ஏற்பா கள் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றனவா? அல்ல  மாற்  ஏற்பா கள் 
ஏ ம் இ க்கின்றனவா?  

ேமற்ப  என  ேகள்விக க்கான பதிைல ம் எ க்கப் 
படக்கூ ய நடவ க்ைக ெதாடர்பான விளக்கத்ைத ம் 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் இந்தச் சைபக்குத் ெதாிவிப்பா 
ெரன்  எதிர்பார்க்கின்ேறன். 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්ය සහ මහවැලි සංවර්ධන රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர - கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக 
வள ல அபிவி த்தி அைமச்ச ம் மகாவ  அபிவி த்தி  
இராஜாங்க    அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries and 
Aquatic Resources Development and State Minister  of  
Mahaweli Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මන්තීතුමා 

විසින් ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ඉදිරිපත් කරන ලද පශ්නයට 
දීර්ඝ පිළිතුරක් ලබා ෙදන්න තිෙබනවා. එම නිසා මම පිළිතුර 
සභාගත* කරන ගමන්, ෙකටිෙයන් කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමක් 
කරන්න කැමැතියි. 

 

ගරු කථානායකතුමනි, යාපනය ඇතුළු උතුරු පෙද්ශෙය් ධීවර 
කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන ජනතාවට යුද්ධය අවසාන වුණත් නිසි 
ආදායමක් ලබා ගන්න බැරි වුණා. 1980 දශකය වන විට ෙමරට 
ධීවර කර්මාන්තය සඳහා සියයට 40ක දායකත්වයක් උතුරු 
පෙද්ශෙය් ජනතාව දැක්වූවා. නමුත්, 1983 වසර ආරම්භෙය් සිට 
2009 වසර වන ෙතක් එම දායකත්වය සියයට 4 දක්වා පහත 
වැටීමක් සිදු වුණා. එම දායකත්වය ඉතා අවම මට්ටමකට වැටුණා. 
වර්තමානය වන විටත් එම දායකත්වය පවතින්ෙන්, ධීවර 
කර්මාන්තෙය් ඉහළ යාම සිදු වී තිෙබන්ෙන්, සියයට 12ක 
මට්ටමකින් විතරයි. ෙමය කිසිෙසේත්ම පමාණවත් ෙවන්ෙන් නැහැ. 
ඒකට ෙහේතුව, උතුරු පෙද්ශෙය් ධීවර කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන 
ජනතාව ෙවරළාසන්න මුහුෙද් ධීවර කටයුතුවල ෙයදීමයි. ඒ 
වාෙග්ම තවමත් ඔවුන් භාවිත කරන්ෙන් පැරණි  සාම්පදායික 
කමයි. එයින් ඔබ්බට ගිහිල්ලා, නවීන තාක්ෂණය භාවිත කරලා 
ධීවර කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන්න ඔවුන්ට අවකාශයක් නැහැ. මම 
එම පෙද්ශවලට ගිය අමාත්යවරෙයක් විධියට කියන්න කැමැතියි, 
අපි දකුෙණ් අවුරුදු 15කට - 20කට ඉස්ෙසල්ලා දැකපු ධීවර 
කර්මාන්තය තමයි තවම උතුරු පෙද්ශය තුළ කියාත්මක 

ෙවන්ෙන්. ඉතාම පැරණි ෙබෝට්ටු තමයි තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම 
කිසිම තාක්ෂණයක් ඒ අයට තවමත් ලබා ෙදන්න බැරි වුණා. අපි 
දැන් අවශ්ය කටයුතු ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඒ මුළු පෙද්ශයටම වරායක් නැහැ. ගැඹුරු 
මුහුදට යවන්න පුළුවන් තත්ත්වෙය් බහුදින යාතාවක්වත් නැහැ. 
අපි ෙම් පශ්නය පිළිබඳව කැබිනට් මණ්ඩලයට වරින් වර කරුණු 
ඉදිරිපත් කළා. ජනාධිපතිතුමා, අගාමාත්යතුමා ඇතුළු කැබිනට් 
මණ්ඩලය ෙම් පශ්නය ගැන දීර්ඝ වශෙයන් සාකච්ඡා කළා.  

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්ද මැතිතුමා ඇතුළු  ඒ පෙද්ශෙය් ඉන්න 
මහජන නිෙයෝජිතෙයෝත් වරින්වර කිව්වා,  "උතුරු පෙද්ශෙය් 
ධීවර කර්මන්තය  දියුණු කර ෙදන්න." කියා.  ඒ අනුව අපි දැන් 
සැලසුම් කර තිෙබනවා, ෙප්දුරුතුඩුෙව් සහ ෙප්සාෙල් ධීවර 
වරායන් ඉදි කරන්න.  

ෙප්දුරුතුඩුෙව් ඉදි කරන ධීවර  වරාය එහි තිෙබන පිහිටීම 
අනුව ලංකාෙව්  ෙලොකුම ධීවර වරාය බවට  පත් ෙවනවා. ඒ හා 
ආශිතව ධීවර ජනතාවට විශාල වශෙයන් යහපතක් වන 
ආකාරෙයන් තමයි  ඒ කටයුත්ත සිද්ධ ෙවන්ෙන්. ෙම් සඳහා  
අවශ්ය මූල්ය පතිපාදන ලබා ෙදන්න  ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව 
දැනටමත් එකඟතාව  පළ කර තිෙබනවා.  ඒ අනුව අපි පධාන 
මට්ටෙම් වරායවල් ෙදකයි හදන්ෙන්. එකක්,  ෙප්දුරු තුඩුෙව්. 
අෙනක, ෙප්සාෙල්. ඊට අමතරව යාපනය දිස්තික්කෙය් නැංගුරම්  
ෙපොළවල් 7ක්   අපි සංවර්ධනය කරනවා. ඒ වාෙග්ම කුඩා 
ධීවරයන්ෙග්  කටයුතු ෙවනුෙවන් මුළු උතුරු පළාෙත් ධීවර 
ෙතොටුපළ 20ක් සංවර්ධනය කරන්නට  ආසියානු සංවර්ධන බැංකු 
මූල්ය පතිපාදනත්, රජය ෙවනම මූල්ය පතිපාදනත්  අද ෙවනෙකොට   
ෙවන්  කර තිෙබනවා; ෙම් කාල පරාසය තුළටම උතුෙර් ධීවර 
වරායක්  නිර්මාණය කරන්නට මූල්ය  පතිපාදන ෙවන් කර 
තිබුෙණ් නැති නිසා. ඒ අනුව ෙම් ධීවර වරාය නිර්මාණය 
කරන්නට දැනටමත් ෙමොරටුව විශ්වවිද්යාලෙය් කණ්ඩායමක් 
ගිහින්  ශක්යතා අධ්යයනයක් කර, ලංකාෙව් ඉතාම සාර්ථක 
වරායක් බවට  ෙප්දුරුතුඩුෙව් වරාය පත් ෙවනවාය කියන 
කාරණය  අපට දැනටම දැනුම් දී තිෙබනවා. ඒ  අනුව ෙමය 
කියාත්මක කරන්නට යාෙම්දී ෙමයින් හානියක්  සිදුවනවා යැයි ඒ 
වාෙග්ම   සුළු කර්මාන්තවල ෙයෙදන අයට බාධාවක් ඇති වනවා 
යැයි බවටත් ෙම් පෙද්ශෙය් ජනතාවෙග් දැඩි විෙරෝධතාවක් ඇති 
වුණා. ඒ අනුව අෙප් අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින්  ෙප්දුරුතුඩුෙව් 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරයා ඇතුළු කණ්ඩායම ඒ පෙද්ශයට ගිහින්   
ධීවර නිෙයෝජිතයන් සමඟ සාකච්ඡා කිරීෙමන් අනතුරුව, ඒ 
තත්ත්වය  පිළිබඳව වැටහීමකින් යුතුව  ඒ අයටත් ඒ අයෙග් 
කර්මාන්ත කර ෙගන යන ආකාරයට ඒ අවස්ථාව ලබා ෙදන 
ගමන්  ෙම් වරාය සකස ්කිරීම පිළිබඳව දැනුවත් කළාට පසේසේ,  ඒ 
පෙද්ශෙය් ජනතාවෙගන් විශාල පමාණයක්  ඒ ෙවනුෙවන් 
කැමැත්ත පකාශ කර තිෙබනවා.  

ඒ අවස්ථා ෙව් කියා තිෙබන්ෙන් පවුල් 150ක් විතර ෙම්කට 
විරුද්ධ ෙවනවාය කියායි. නමුත් එය දැන් සම්පූර්ණෙයන් ෙවනස් 
ෙවලා තිෙබනවා. දැන් ඉතාම  සුළු පිරිසකෙග් තමයි විෙරෝධයක් 
මතු වන්ෙන් ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මන්තීතුමනි. අපි ඒ අයටත් 
කිසිදු අසාධාරණයක් ෙවන්න ඉඩ තියන්ෙන් නැහැ. ෙම් වරාය 
ආශිත කටයුතුවලට යම් ඉඩම් පවරා ගැනීමක් සිද්ධ ෙවනවා නම්  
අපි ඒවාට නිසි පරිදි සාධාරණ විධියට වන්දි ෙගවීමක් සිදු කරනවා. 
ඒ වාෙග්ම ෙම් ධීවර වරාය තුළ ඍජු සහ වක රැකියා විශාල 
පමාණයක් නිර්මාණය ෙවනවා. දකුෙණ් අය ෙගන ගිහින් ඒ 
වරාෙය් රැකියා ලබා ෙදන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ.  

ෙමහි ඇති වන සියලුම රැකියා  ඒ පෙද්ශෙය්, ඒ දිසත්ික්කෙය් 
තරුණ තරුණියන්ට ලබා ෙදන්නටයි අපි කල්පනා කරන්ෙන්. අපි 
දැනටමත්  ඒ පිළිබඳව අදහස් කර තිෙබනවා. එෙසේ නැත්නම් ෙම් 
සංහිඳියාව අපට ෙගොඩනඟා ගන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන් නැහැ.  අෙප් 
පෙද්ශවලින්, අෙප් මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසවලින් ෙගන ගිහින් ඒ 
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රැකියා අවස්ථා පුරවන්න ගිෙයොත් ඒ පිළිබඳව ගැටලුවක් ඇති 
ෙවනවා. එම නිසා ඒ ආශිතව ඇතිවන ඍජු රැකියාත්, වක රැකියාත් 
සියල්ලම ඒ පෙද්ශෙය් තරුණ තරුණියන්ටයි ලබා ෙදන්ෙන් 
කියන  එක අපි වගකීෙමන් කියනවා.  

ෙම් තුළින්  ඒ පෙද්ශෙය් ධීවරයන්ට විශාල ආදායමක් ලබා 
ගන්නට  පුළුවන් ෙවනවා.  බහුදින යාතා  ඉතා විශාල පමාණයක් 
ලබා ෙදන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. උ තුෙර් ධීවර 
කර්මාන්තය දියුණු කරන්න විෙශේෂ ව්යාපෘතියක් විධියට  ඒ සඳහා 
සියයට පණහක සහනාධාරයක් ලබා ෙදන්නටත් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ ආශිතව මත්ස්ය සැකසුම්  මධ්යස්ථාන 
බිහිවීමක් සිද්ධ ෙවනවා.  ඒ වාෙග්ම ශිතාගාර ඇති ෙවනවා.  අයිස් 
යන්තාගාර ඇති ෙවනවා.  ඒ වාෙග්ම ඒ ආශිතව තවත් කර්මාන්ත  
රාශියක් ඇති වී රැකියා විශාල පමාණයක් නිර්මාණය ෙවනවා.  
උතුරු පළාෙත් ජනතාවෙග් - තරුණයන්ෙග් රැකියා පශ්නයට  යම් 
විසඳුමක් ලබා දීෙම්, රෙට් ආර්ථිකයට ශක්තියක් ලබා දීෙම්  
වාෙග්ම  විෙද්ශ විනිමය  රටට ෙගන ඒෙම්  ව්යාපෘතියක් බවට 
ෙමය පත් කර ගැනීෙම් අෙප්ක්ෂාවක් තිෙබනවා.  

ජල ජීවි වගා කර්මාන්තපුර - aquaculture industrial park - 
අපි දැනටමත් උතුරු පෙද්ශෙය් ආරම්භ කර තිෙබනවා. නුදුෙර්දීම 
මන්නාරෙම් ආරම්භ ෙවනවා.  ඒ  ආශිතව රැකියා දහදාහක්වත් 
නිර්මාණය ෙව්ය කියා අපි බලාෙපො ෙරොත්තු ෙවනවා.  අක්කර තුන්  
දාහක කර්මාන්ත පුරයක් තමයි ආරම්භ කරන්ෙන්.  
සම්පූර්ණෙයන්ම විෙද්ශ ෙවෙළඳෙපොළ ඉලක්ක කර ෙගනයි ඒ 
කර්මාන්ත පුරය ආරම්භ කරන්ෙන්.  අප බලාෙපොෙරොත්තුව 
වන්ෙන් උතුෙර් ජනතාවට හානියක් ෙනොවන ආකාරයට, වැරැද්දක් 
ෙනොවන ආකාරයට ෙම් කටයුත්ත කරන්නයි. අවෙබෝධෙය් යම් 
අඩු පාඩුවක් නිසා ඒ ජනතාවෙග් විෙරෝධතාව තිබුණා. ඔබතුමන්ලා  
ඒ පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කර ෙම් කටයුත්තට සහෙයෝගය ලබා  
දුන්ෙනොත් අපට ෙම් පශ්නය  විසඳාගන්නට ලැෙබනවාය කියා 
මහජන නිෙයොජිතයන් විධියට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

ෙමරට ධීවර කර්මාන්තය සඳහා උතුරු පළාෙත් දායකත්වය 1980 දශකය 
ආරම්භය වන විට සියයට 40ක් විය. ෙමය 1983 වසෙර් යුද්ධය ආරම්භව 2009 
වසර වන විට සියයට 4 දක්වා පහත වැටී තිබුණි. එම අගය ෙම් වන විට සියයට 
12 මට්ටෙම් පවතී. ඒ අනුව, යුද්ධයට ෙපර පැවැති තත්ත්වය යටෙත් වුවද 
උතුරු පළාෙත් ධීවර කර්මාන්තය සංවර්ධනයට ඉහළ විභවතාවක් පවතී. 

තවද, උතුරු පෙද්ශෙය් ජනතාවෙග් ජීවෙනෝපාය සංවර්ධනය සඳහා 
දායකත්වය ලබා දීෙම් ඉහළ ශක්යතාවක් සහිත ක්ෙෂේතය වන්ෙන් ද ධීවර 
කර්මාන්තයයි. ෙම් වන විට උතුරු පළාෙත් පධාන වශෙයන් කියාත්මක 
වන්ෙන් සාම්පදායික, ෙවරළාසන්න ධීවර කර්මාන්තය වන අතර එහි ධාරිතාව 
තවදුරටත් ඉහළ නැංවීෙම් සීමාව ඉක්මවා ඇත. එබැවින්, වඩා ඉහළ 
ඵලදායිතාවක් සඳහා අක්ෙවරළ හා ගැඹුරු මුහුෙද් ධීවර කර්මාන්තය ෙකෙරහි 
වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කළ යුතුය. එෙසේ වුවද, සාම්පදායික සුළු පරිමාණ 
ධීවරයා රැක ගැනීෙම් අභිලාෂය තහවුරු කරන  අතරම, වාණිජ මට්ටෙම් ධීවර 
කර්මාන්තය නංවාලීම ෙකෙරහිද අමාත්යාංශෙය් අවධානය ෙයොමු කර ඇත. ඒ 
සඳහා ෙවරළාසන්න සුළු පරිමාණ ධීවර කර්මාන්තයට අමතරව විශාල 
පරිමාණෙය් බහුදින යාතා (අවම අඩි 55 ඉක්මවන) කර්මාන්තය සඳහා ෙයොමු 
කළ යුතුය. 

ෙම් සඳහා වන පධාන බාධාව වශෙයන් උතුරු පළාෙත් ධීවර යටිතල 
පහසුකම් පමාණවත් ෙනොවීම හඳුනාෙගන ඇත. බටහිර ෙවරළ තීරෙය් 
කල්පිටිෙය් සිට නැ ෙඟනහිර ෙව රළ තීරෙය් ෙකොඩ්ෙබ් දක්වා සම්පූර්ණ ෙවරළ 
තීරය තුළ එකදු ධීවර වරායක් ෙහෝ ෙනොමැත. ෙමම තත්ත්වය අවධාරණය 
කරමින් උතුරු පළාෙත් සියලුම ධීවරයන් සඳහා පහසුකම් සැලෙසන පරිදි 
ආසියානු සංවර්ධන බැංකු සහායක උතුරු පළාත් තිරසාර ධීවර සංවර්ධන 
ව්යාපෘතිය සැලසුම් කරන ලදී. ෙම් යටෙත් පහත වැඩසටහන් කියාත්මක කරයි. 

1. ධිවර වරාය, නැංගුරම්ෙපොළ හා ෙතොටුෙපොළ සංවර්ධනය. 

2.  ජලජීවී වගා සංවර්ධනය. 

3. ධීවර පවුල් ආශිත ජීවෙනෝපාය සංවර්ධනය. 

ෙමම වැඩසටහන් අතරින් ධීවර වරාය, නැංගුරම්ෙපොළ හා ෙතොටුෙපොළ 
සංවර්ධන වැඩසටහන යටෙත් පහත ව්යාපෘති ෙයෝජනා කර ඇත. 

1. ෙප්දුරුතුඩුව හා ෙප්සාෙල් ධීවර වරාය ඉදි කිරීම. 

2. යාපනය දිස්තික්කෙය් නැංගුරම්ෙපොළ 7ක් සංවර්ධනය කිරීම. 

3. උතුරු පළාෙත් ධීවර ෙතොටුෙපොළ 20ක් සංවර්ධනය කිරීම. 

ෙම් යටෙත් ඉදිවන විශාලම ධීවර වරාය වන්ෙන් ෙප්දුරුතුඩුව ධීවර 
වරායයි. 

ෙයෝජිත ෙප්දුරුතුඩුව ධීවර වරාය සැලසුම් කර ඉදි කිරීෙමන් අනතුරුව 
ෙමරට විශාලම ධීවර වරාය ෙව්. ෙමය උතුරු පෙද්ශෙය් සංවර්ධනය සඳහා 
ෙබෙහවින් ඉවහල් වනු ඇත. ෙමොරටුව විශ්වවිද්යාලය මඟින් සකස් කරන ලද 
මූලික සැලසුම්වලට අනුව ෙප්දුරුතුඩුව ධීවර වරාය ඉදි කිරීම සඳහා අත්පත් 
කර ගැනීමට ෙයෝජිත ෙපෞද්ගලික ඉඩම් සඳහා හිමිකම් කියන පුද්ගලයින් 
හඳුනා ගැනීමට සහ නැවත පදිංචි කිරීම සඳහා සැලසුම් සකස් කර ඒ 
සම්බන්ධෙයන් එම ධීවර පජාව දැනුවත් කිරීමට කියා කරන ලදී. අදාළ සියලු 
සාකච්ඡා පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරයා දැනුවත් කර, එම කාර්යාලය 
සම්බන්ධීකරණෙයන් කියාත්මක කරන ලදී. 

ධීවර වරාය සැලසුම් කිරීෙම් ඉදිරි පියවරක් ෙලස මැනුම් කටයුතු සිදු කර 
ව්යාපෘතියට අදාළ සීමාව සලකුණු කිරීෙමන් අනතුරුව එම සැලැස්ම සඳහා, 
ධීවර වරාය ඉදි කිරීම නිසා සිය යාතා නවත්වා තැබීෙම් පහසුකම් අහිමි වන බව 
පවසමින් ෙයෝජිත පරිශෙය් නැ ෙඟනහිර ෙවරළ තීරය භාවිත කරන පිටත 
එන්ජින් සහිත ෙබෝට්ටු හිමි ධීවරයන් විසින් විෙරෝධතාව පකාශ කරන ලදී.  ඊට 
ෙහේතුව වරාය ඉදි කිරීෙමන් අනතුරුව තමාට ධීවර ෙතොටුෙපොළ අහිමි වන බවට 
වන ආකල්පයයි. ෙම් තත්ත්වය සම්බන්ධෙයන් අමාත්යාංශ නිලධාරින් සහ 
ෙප්දුරුතුඩුව පාෙද්ශීය ෙල්කම්, අදාළ ධීවර පජාවට කරුණු පැහැදිලි කරන ලද 
අතර ෙයෝජිත ධීවර වරාය තුළ ෙමම කුඩා පරිමාණ ධීවර යාතා සඳහා නැංගුරම් 
දැමීෙම් පහසුකම් සැලසිය හැකි බවට දැනුවත් කිරීෙමන් අනතුරුව එම ගැටලුව 
නිරාකරණය විය. 

ෙම් වන විට එම ධීවර පජාව විසින් ධීවර වරාය ඉදි කිරීම සඳහා විෙරෝධය 
දක්වමින් ඉල්ලා සිටින්ෙන්, ෙයෝජිත වරාය කුඩා පරිමාණෙයන් ඉදිකර දැනට 
ඔවුන් භාවිත කරන ෙවරළ තීරය පිටත එන්ජින් සහිත යාතා සඳහා නිදහස් කර 
ෙදන ෙලසය. 

උතුරු පළාත තුළ ධීවර වරායන් ඉදිකිරීමට ඇති ස්ථාන ඉතා සීමිත බැවින්, 
ෙමම ධිවර වරාය ඉදි කිරීමට සැලසුම් කර ඇත්ෙත් සම්පූර්ණ උතුරු පළාතම 
ආවරණය වන පරිදි ගැඹුරු මුහුෙද් ධීවර කටයුතු සඳහා භාවිත කරන යාතා 
සඳහා සහ දැනට එම පෙද්ශෙය් ධීවර කටයුතු සඳහා භාවිත කරන කුඩා යාතා 
සඳහා පහසුකම් සැලසිය හැකි පරිදි බහු කාර්යය ධීවර වරායක් වශෙයනි. ඉඩම් 
අත්පත් කර ගැනීම මඟින් පජාවට සිදුවන අපහසුතා අවම කිරීම සඳහා 
ෙවරළාසන්න ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම ෙවනුවට මුහුදු පෙද්ශය ෙගොඩකර 
වරාය පරිශෙය් ඉදි කිරීම් සඳහා ෙයොදා ගැනීම වශෙයන් ව්යාපෘති විෂය පථය 
ෙවනස් කරමින් මූලික සැලසුම් ෙවනස් කිරීමට තීරණය කරන ලදී. ඒ අනුව 
ධීවර පජාව විසින් ඉදිරිපත් කරන ෙමම විෙරෝධතාව පදනම් විරහිතය. 

ෙයෝජිත සැලසුම් අනුව පුද්ගලයන් නැවත පදිංචි කිරීමක් සිදු ෙනොෙව්. ඒ 
අනුව පෙද්ශෙය් ජීවත් වන ධීවර පවුල් 265කෙගෙ◌ේ හා ෙවරළාශිත ධීවර පවුල් 
150කෙග් ජීවෙනෝපාය ෙහෝ සාමාන්ය ජන ජීවිතෙය් පැවැත්මට ධීවරයින් 
පවසන ආකාරෙය් කිසිදු බාධාවක් සිදු ෙනොෙව්. 

01. ෙමම වරාය ඉදි කිරීෙමන් පෙද්ශවාසීන්ෙග් ෙහෝ ධීවරයන්ෙග් 
සාමාන්ය ජන ජීවිතයට කිසිදු ආකාරයක අහිතකර බලපෑමක් සිදු 
ෙනොෙව්. ෙකෙසේ ෙවතත්, ධීවර වරාය ඉදි කිරීම තුළින් සිදු වන 
ආර්ථික පසාරණෙය් පතිලාභ පෙද්ශෙය් ජනතාවට භුක්ති විඳීමට 
අවස්ථාව උදාවන බැවින් එම ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය නිතැතින්ම 
ඉහළ මට්ටමකට ෙගන යා හැකිය. 

02. ෙමම ව්යාපෘතිය සම්බන්ධෙයන් තවදුරටත් ෙතොරතුරු දැන ගැනීම එම 
පජාව අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන් නම්, ඒ සඳහා අවශ්ය පියවර ගත හැකිය. 
ෙම් වන විටත් ෙමම කරුණ සම්බන්ධෙයන් අමාත්යාංශය දැනුවත්ව 
සිටින අතර, එම පජාව සමඟ කඩිනමින් සාකච්ඡා කිරීමට විධිවිධාන 
සලසන ෙලස අමාත්යාංශය ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධ්යක්ෂ ජනරාල් ෙවත දන්වා ඇත.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Douglas Devananda, is that all right? The reply 

has been tabled. So, we can go ahead. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள, உங்கள  க த் க்கைள 

ம் எண்ணங்கைள ம் வரேவற்கின்ற அேதேநரத்தில், The 
simultaneous interpretation was stopped. So, I could not 
hear much.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Everything has been tabled. 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள் எனக்ெகா  சந்தர்ப்பம் 

ெகா த்தால், சம்பந்தப்பட்டவர்கேளா  ஒ  கலந் ைர 
யாடைல நடத்தி இ தி க்கு வரலாம்.  நன்றி.   

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ෙහොඳයි, ගරු මන්තීතුමනි. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පෙද්ශයට, 

ගමට, ඇවිල්ලා ඒ ධීවරයන් සමඟ සාකච්ඡා කරලා ෙමම කටයුත්ත 
ආරම්භ කරන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්නය. ගරු අනුර 

කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා. 

 
III 

 
විශාම ලත් ගාම නිලධාරින් නැවත බඳවා ගැනීම  
ஓய் ெபற்ற கிராமேசவகர்கைள மீள்நியமனம் 

ெசய்தல்  
RE-EMPLOYMENT OF RETIRED GRAMA NILADHARIS   

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ෙමම 

පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව මම ඔබතුමාට 
ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත වනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙව්ලාව සම්බන්ධෙයන් අවධානය ෙයොමු කරන්න, ගරු 

මන්තීතුමා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, කලින් සිදු වූ පශ්නවලට මම වග 

කියන්න ඕනෑ නැහැ.  

ගාම නිලධාරි ෙසේවය සඳහා විශාම ලත් නිලධාරින් නැවත 
බඳවා ගැනීමට ෙගන ඇති තීරණය ෙහේතුෙවන් පැන නැඟී ඇති 

ගැටලුකාරී තත්ත්වය පිළිබඳව ෙමම සභාෙව් අවධානය ෙයොමු 
කරවනු කැමැත්ෙතමි.  

ෙම් වන විට ගාම නිලධාරි ෙසේවෙය් පුරප්පාඩු 1,850ක් පමණ 
පවතින බවත්, ඒ ෙහේතුෙවන් රාජකාරී වසම් ගණනාවක වැඩ 
බලන නිලධාරීන් පත් කිරීමට සිදුව ඇති බවත්, පමාණවත් 
නිලධාරින් ෙනොමැතිවීම ෙහේතුෙවන් මහ ජනතාවට දුෂ්කරතාවලට 
මුහුණපෑමට සිදු වන බවත් වාර්තා වනවා. ඒක අපි පිළිගන්නවා. 
එය කියාත් තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි,  ගාම නිලධාරින් 
4,500ක් බඳවා ගන්න ගිහිල්ලා මුහුණ දීපු දුෂ්කරතාව ඔබතුමාත් 
දන්නවා. ඒ කාලෙය් කැබිනට් මණ්ඩලෙය් සිදු වුණු සිදුවීම් 
පිළිබඳව අපි අහලා තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, එම පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා පසුගිය 
වසෙර් සැප්තැම්බර් මාසෙය් පවත්වන ලද තරග විභාගය සඳහා 
එක්ලක්ෂ අසූදාහකට වඩා වැඩි පිරිසක් රුපියල් 500 බැගින් විභාග 
ගාස්තු ෙගවා ෙපනී සිටියා. ෙම් වන ෙතක් එම විභාගෙය් පතිඵල 
නිකුත් කර නැති අතර, ඒ ෙහේතුෙවන්ම බඳවා ගැනීම් සිදු කර 
නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, මා වගකීෙමන් කියනවා, විභාග 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින්ම එම පශ්න පත සකස් කර, ඒවා බලා 
ලකුණු සකස් ෙකොට අවසන් කර තිෙබන බව. ගරු අධ්යාපන 
ඇමතිතුමනි, දැන් ඔබතුමා විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් 
ඇහුෙවොත් සැප්තැම්බර් මාසෙය් පැවැති ගාම ෙසේවා විභාගයට 
ෙමොකද වුෙණ් කියලා එය දැන ගත හැකියි. අෙපේල් මාසය වන 
විටත්  එහි පතිඵල සකස් කරලා අවසානයි.  ස්වෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශයට දිගින් දිගටම දැනුම් දීලා තිෙබනවා, ෙම් පතිඵල 
ෙගන යන්න කියලා. අෙපේල් මාසෙය්දී එය ලිඛිතව දැනුම් දීලා 
තිෙබනවා. හැබැයි, ෙම් පතිඵල ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙයන් 
ෙගන යන්ෙන් නැතිව, පවතින පුරප්පාඩු සඳහා විශාමික ගාම 
නිලධාරින් බඳවා ගැනීමට ආණ්ඩුව සූදානම් ෙවනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන ඇමතිතුමාෙග් 
ලිපි "සිරස" යටෙත්, ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් එතුමාෙග් 
ෙපෞද්ගලික ෙල්කම් නාමල් අෙබ්වර්ධන -මා දන්ෙන් නැහැ, 
එතුමා ඥාතිෙයක්ද කියලා. එතුමා නාමල් අෙබ්වර්ධන, ඔබතුමා 
වජිර අෙබ්වර්ධන.-  මන්තීවරුන්ට පැහැදිලිවම ලියුමක් යවලා 
තිෙබනවා. ෙමොකක්ද, ඒ? 

දිස්තික්කෙය් නම, පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය, ෙසේවය කළ 
ගාම නිලධාරි වසම යනාදිය සඳහන් කර විශාම වැටුප් පදාන 
පතයත් එක්ක ලියුම් එවන්නය කියලා දැනුම් ෙදනවා. ඒ සඳහා 
අදාළ අමාත්යවරු නිර්ෙද්ශ කරලා එවනවා. ඒ පිළිබඳ විස්තර මා 
ළඟ තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි. පී. හැරිසන් ඇමතිතුමාෙග් 
නිර්ෙද්ශ, විජයපාල ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමාෙග් නිර්ෙද්ශ, 
ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා ඇමතිතුමාෙග් නිර්ෙද්ශ, ගයන්ත 
කරුණාතිලක ඇමතිතුමාෙග් නිර්ෙද්ශ, ලකී ජයවර්ධන 
මන්තීතුමාෙග් නිර්ෙද්ශ, හර්ෂ ද සිල්වා නි ෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙග් 
නිර්ෙද්ශ, අෙශෝක් අෙබ්සිංහ නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙග් නි ර්ෙද්ශ, 
ෙක්.ෙක්. පියදාස මන්තීතුමාෙග් නිර්ෙද්ශ, දකුණු පළාත් සභා 
මන්තී ගයාන් සංජීව මැතිතුමාෙග් නිර්ෙද්ශ, ගරු මංගල සමරවීර 
ඇමතිතුමාෙග් නිර්ෙද්ශ, එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමාෙග් 
නිර්ෙද්ශ, සාගල රත්නායක ඇමතිතුමාෙග් නි ර්ෙද්ශ එවලා 
තිෙබනවා. ෙම් ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්?  

ගරු කථානායකතුමනි, අදාළ පළාත්වල මන්තීවරුන්ෙග් 
නි ර්ෙද්ශ මත විශාමික ගාම නිලධාරින් බඳවා ගන්නවා. 
1,80,000ක් විභාගය ලියා ඉන්නවා, පතිඵල නිකුත් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ අය බඳවා ගන්ෙන් නැතුව, විශාමික ගාම 
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නිලධාරින්ෙග් නම හා ලිපිනය, ෙසේවය කළ පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලය, විශාම ගැන්වූ දිනය, දුරකථනය, නි ර්ෙද්ශය, නිර්ෙද්ශ 
කළ මන්තීවරුන් යනාදී විස්තර ඉල්ලා තිෙබනවා. ෙම් අය විශාම 
ගිහිල්ලායි තිෙබන්ෙන්, ගරු කථානායකතුමනි.  

මා විෙශේෂෙයන්ම මතු කරන්ෙන්, ෙම් අය ෙම් වනෙකොට 
විශාම ගිහින් විවිධ ෙද්ශපාලන කටයුතුවල නිරත ෙවලා ඉන්නවාය 
කියන එකයි. සමහරු රැස්වීම් සූදානම් කරලා තිෙබනවා; රැස්වීම් 
ෙව්දිකාවලට නැඟලා තිෙබනවා. විභාගය ලියපු ළමයින් සිටියදී, 
විශාම ෙගොස් සිටින   ඒ අයට  තමයි යළි පත්වීම් ලබා ෙදන්නට ෙම් 
කටයුතු කරන්ෙන්.  

හැබැයි, ෙම්ෙක් තවත් තත්ත්වයක් තිෙබනවා. ආණ්ඩුෙව් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්තීවරුන්ෙගන් විතරයි ෙමම පත්වීම්වලට 
නිර්ෙද්ශ ලබාෙගන තිෙබන්ෙන්. දයාසිරි ජයෙසේකර ඇමතිතුමනි, 
ෙමහි ඔබතුමා නි ර්ෙද්ශ කරපු අය නැහැ; නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා 
ඇමතිතුමා නිර්ෙද්ශ කරපු අය නැහැ. එෙහම වුණාය කියලා ෙමය 
සාධාරණ වන්ෙන් නැහැ. එෙහම නිර්ෙද්ශ දුන්නාට අත 
උස්සන්නත් එපා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, අවසන් කරන්න. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මා අවසන් කරනවා, ගරු කථානායකතුමනි.  

නවක පිරිසකට රාජ්ය ෙසේවයට ඇතුළත් වීමට ඇති ඉඩ 
අහුරමින් ෙමෙලස විශාමික නිලධාරින් බඳවා ගැනීමට කටයුතු 
කිරීම බලවත් අසාධාරණයක් වනවා. එෙසේම ෙමෙසේ බඳවා 
ගැනීමට නියමිත විශාමික නිලධාරින් ෙබො ෙහොම ෙදෙනක් 
විශාමෙයන් පසුව විවිධ ෙද්ශපාලන වැඩ කටයුතුවල නිරත වූ 
අයයි. ෙද්ශපාලන අයිතිවාසිකම් හිමි ෙනොවන මැතිවරණ 
රාජකාරිවලට සම්බන්ධ තනතුරක් ෙවත ෙමවැනි නිලධාරින්ට 
නැවත පෙව්ශ වීමට ඉඩ සැලසීම එම වෘත්තීෙය් පවත්වා ගත යුතු 
ස්වාධීනත්වයට බලවත් පහරක් වන අතර, ජනතාවෙග් විශ්වාසය 
පලුදු වීමටද ෙහේතු වනවා. ෙම් තත්ත්වය තුළ ෙම් ගැටලුවලට ගරු 
ඇමතිතුමා පිළිතුරු ලබාෙදයි කියා මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

 

01. ගාම නිලධාරි ෙසේවෙය් ෙම් වනවිට පවතින පුරප්පාඩු 
කවෙර්ද? 

02.  එම ගාම නිලධාරින් බඳවා ගැනීම සඳහා පවත්වන ලද 
විභාගෙය් පතිඵල ෙමෙතක් නිකුත් කිරීමට අසමත් වී 
තිෙබන්ෙන් ඇයි?  

මා නැවතත් කියනවා, ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමාට විභාග 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ෙම් ගැන අහන්න කියලා. ඒ විභාගෙය් 
පතිඵල නිකුත් කරලා අවසානයි. ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය 
පතිඵල ෙගන යන්ෙන් නැහැ. ඒකයි සිද්ධ ෙවලා  තිෙබන්ෙන්. 

 

03.  ගාම නිලධාරි පුරප්පාඩු සඳහා විශාමික නිලධාරින් බඳවා 
ගැනීමට නිකුත් ෙකොට තිෙබන චකෙල්ඛය කවෙර්ද? ඒ 
අනුව ෙකොපමණ සංඛ්යාවක් බඳවා ගන්නවාද? 

04.   විශාමික නිලධාරින් බඳවා ගැනීම ෙහේතුෙවන් ෙසේවයට 
අදාළ ගැටලු රැසක් පැන නඟින බව පිළිගන්ෙන්ද? විශාමික 
බඳවා ගැනීම් නතර කිරීම සඳහා පියවර ගන්ෙන්ද? 

05.  එම බඳවා ගැනීම් අවලංගු කිරීමට පියවර ගනු ලබන්ෙන්ද? 
නව නිලධාරින් බඳවා ගැනීම් සඳහා කටයුතු කරන්ෙන් 
ෙකෙසේද?  

ඉහත පශ්නවලට ගරු ඇමතිතුමාෙගන් පිළිතුරු දැන ගන්න 
කැමැතියි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු කථානායකතුමනි. 

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

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා (සව්ෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன - உள்நாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා 

ඇසූ පශ්නවලටත් එක්කම මම පිළිතුරු ෙදන්න කැමැතියි.  

ගාම නිලධාරි ෙසේවෙය් ෙම් ෙවන ෙකොට පුරප්පාඩු 1,725ක් 
තිෙබනවා. ඒ, 05වැනි මාසෙය් 30වැනි දා ෙවන ෙකොට. ඒ එක්කම 
ඔබතුමා ෙදවැනි පශ්නය හැටියට අහනවා, පවත්වන ලද විභාගෙය් 
පතිඵල නිකුත් කිරීම සම්බන්ධෙයන්. ඇත්ත වශෙයන්ම 
සැප්තැම්බර් මාසෙය් ෙමම විභාගය පැවැත්වූවා. ඊට පස්ෙසේ  විභාග 
ෙකොමසාරිස්වරයාට කිහිප වතාවක් කථා කරලා මම කිව්වා, 
ඉක්මනින් ෙම්ෙක් පතිඵල අපට සූදානම් කරලා ෙදන්න කියලා. ඒ 
අනුව - [බාධා කිරීමක්] මම පැහැදිලි කළාට පස්ෙසේ ඔබතුමාට 
කථා කරන්න පුළුවන්.  

විභාග ෙකොමසාරිස්තුමා ෙපබරවාරි මාසෙය් අග ෙවන ෙකොට 
පතිඵල සූදානම් කළා. ගාම නිලධාරි සංගම් එවපු ලිපි මෙග් අෙත් 
තිෙබනවා. ඒ සංගම්වලින් සහ අෙනක් අය සාකච්ඡා කළාම ඒ 
අයෙග් ෙයෝජනාවක් තිබුණා, "ගාම නිලධාරි වසම් 14,022ක 
ෙසේවය කරන ෙකොට විවිධ පශ්න ඇති ෙවනවා. ෙම් විභාගෙයන් 
සියයට 80ක් විතර කාන්තාවන් එනවා. ඒක නිසා පුළුවන් නම් 
ෙදපාර්ශ්වෙයන්ම සියයට 50/50 බඳවා ගැනීමක් ෙම් සඳහා 
කරන්න." කියලා.  

අපි අමාත්යාංශය හැටියට ඒකට එකඟ නැහැ. විභාග පතිඵල 
අනුව ෙම් කණ්ඩායම බඳවා ගත යුතුයි කියන තැනයි අපි හිටිෙය්. 
සංගම්වල ෙයෝජනාවත්, අදහසුත් අනුව අපි ඊට පස්ෙසේ සාකච්ඡා 
කළා, ෙම්කට ෙමොකක්ද කරන්න පුළුවන් කියලා. විභාග ලියපු 
අයෙගන් සියයට 50ක් කාන්තාවනුත්, සියයට 50ක් පිරිමි අයත් 
ගන්න ගිෙයොත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව අනුව මානව හිමිකම් 
උල්ලංඝනයක් සිදු ෙවන නිසා ඒ කැබිනට් පතිකාව අපි කැබිනට් 
මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් ෙනොකර සිටියා. ඒ අතෙර් විභාග 
ෙකොමසාරිස්වරයා මෙගන් විමසුවා, "කුමන පදනම මතද බඳවා 
ගැනීම් සිදු කරන්ෙන්?" කියලා. ෙමොකද පතිඵල නිකුත් කිරීම සිදු 
කළ යුතුව තිෙබන්ෙන් දිස්තික්ක අනුව අපි බඳවා ගන්නා 
කියාදාමය අනුව.  

බඳවා ගන්නා කියාදාමය අපි රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාවට 
යවලා තිෙබනවා. රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව එය අනුමත 
කරලා නැවත එවලා තිෙබනවා. ෙම් පරස්පර විෙරෝධී පශ්නය නිසා 
යම් තාක් දුරට ෙම් කාරණාව කල් ගියා. දැනට සති කිහිපයකට 
ඉහතදී  රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිසමත්, අපිත් අතර අවසාන තීරණය 
අරෙගන අවසන් ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. ඒ අනුව දිස්තික්ක අනුව 
බඳවා ගැනීෙම් කියා පටිපාටිය පිළිබඳව පැහැදිලි කරලා විභාග 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවටත්, අදාළ අංශවලටත් යවලා තිෙබනවා. ෙම් 
වන ෙකොට ගාම නිලධාරි වසම් 14,022න් 5,700ක් ආපදාවට ලක් 
ෙවලා තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

උතුරු සහ නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවල ''ජනපති ජනතා ෙසේවය" 
වැඩසටහන කියාත්මක වන දිස්තික්කවල -කිලිෙනොච්චිය, 
මන්නාරම, වවුනියාව, මුලතිව් සහ ඒ දිස්තික්කවල- 
දිසාපතිවරුන්ට අපි දැනුම් දුන්නා, ඒ පෙද්ශවල වැඩ කටයුතු කර 
ෙගන යාම සඳහා අවශ්ය නම් විශාම යන අය තවදුරටත් ෙසේවෙය් 
තබා ගන්න කියලා. ෙම් අයෙග් පමණක් ෙනොෙවයි, පසුගිය 
දවස්වල විශාම යාමට නියමිතව සිටි ගම්පහ, කෑගල්ල, ගාල්ල 
දිස්තික්කවල පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන්ෙග් ෙසේවා කාලයත් ෙම් 
ආපදා තත්ත්වය යථා තත්ත්වයට පත් ෙවන තුරු අපි මාස තුනකට 
දීර්ඝ කළා. එය තමයි ෙදවැනි පශ්නෙය් පිළිතුර. 

ගරු මන්තීතුමාෙග් තුන්වැනි පශ්නයට පිළිතුර වශෙයන් 
කියන්න තිෙබන්ෙන්, ගාම නිලධාරි පුරප්පාඩු සඳහා විශාමික 
නිලධාරින් බඳවා ගන්න අපි චකෙල්ඛයක් නිකුත් කරලා නැහැ 
කියලායි. හැබැයි, සමහර තැන්වල සීමා නිර්ණෙය් ගැටලු, පශ්න 
රාශියක් තිෙබන නිසා, ඒ අනුව යම් තැනක පශ්න වැඩි නම් ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කියා කරන්න අදාළ විශාම ගිය නිලධාරියා එෙසේම 
තියා ගන්න කියලා අප කියා තිෙබනවා.  

විශාමික නිලධාරින් බඳවා ගැනීම ෙහේතුෙවන් ෙම් ෙසේවාෙව් 
ගැටලු රැසක් මතු ෙවනවා කියලා මම හිතන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
තිෙබන ගාම නිලධාරි වසම් 14,022ම විවිධ සංගම්වලට අයිතියි; 
එක්ෙකෝ, විවිධ මත දරන සංවිධානවලට අයිතියි. ඒ අනුව මම 
හිතන්ෙන් නැහැ, එෙහම පශ්නයක් පැන නඟිනවා කියලා. වහාම 
අපි ඒ තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීමට අවශ්ය පියවර ගන්නවා. ඒ 
බඳවා ගන්නා අවස්ථාව ෙවන ෙකොට දැනට කවුරු ෙහෝ 
විශාමිකෙයකු ෙසේවෙය් ඉන්නවා නම්, අදාළ ස්ථානයට 
විභාගෙයන් ෙත්රී එන පුද්ගලයා පැමිණීෙමන් පසු විශාමිකයාෙග් 
ෙසේවය ඉෙබ්ම අෙහෝසි ෙවනවා. අපි දැනට ඒ 5,400ටම දැනුම් දීලා 
තිෙබනවා, අදාළ නිලධාරින් ඉන්නවා නම් ඇතුළත් කර ගන්න 
කියලා.  

ගරු මන්තීතුමා අසා තිබුණා, "1987දී වගා නිලධාරි ෙසේවෙයන් 
අන්තර්ගහණය කළ අය ෙමහි ඉන්නවාද?" කියලා. ඇත්ත 
වශෙයන්ම 1987 අය ෙම්කට අයිති ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙහේතුව, - 
[බාධා කිරීමක්] ඒක තමයි. උදාහරණයක් විධියට ගත්තාම, ඒ අය 
දැන් වයස අවුරුදු 70 ඉක්මවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා  1987 
වසෙර්දී අන්තර්ගහණය කළ අය ෙම්කට අයිති ෙවන්ෙන් නැහැ. 
හැබැයි, ඒ අතෙර් මහජන නිෙයෝජිතෙයකු හැටියට මම ෙබොෙහෝ 
අයට කිව්වා, තමන්ෙග් ෙකොට්ඨාසවල පශ්න තිෙබනවා නම් 
කරුණාකරලා,-  ෙමොකද, ෙබොෙහෝ ෙදෙනක්, ෙබොෙහෝ අවස්ථාවල 
කියනවා, තමන්ෙග් ෙකොට්ඨාසවල පශ්න තිෙබනවා කියලා. 
අක්මීමන ගත්ෙතොත් ගංවතුර තිෙබනවා. ෙබන්තර- ඇල්පිටිය 
ගත්ෙතොත් ගංවතුර තිෙබනවා. ගාල්ල ගත්ෙතොත්, ඒ පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස දහනවෙය්ම පශ්න තිෙබනවා. ඒ නිසා මම 
කියන්න කැමැතියි, දැනට අනුර කුමාර දිසානායක  -ඔබතුමාට මට 
කියෙවන්ෙන්ම ''හිටපු ඇමතිතුමා'' කියලායි මන්තීතුමනි.  

ෙකෙසේ ෙහෝ දැනට ඒ පශ්නය මතු වන්ෙන් නැහැ. අපට තිබුණු 
පධාන පශ්නය වුෙණ් ගාම ෙසේවා සංගම්වලින් ඉදිරිපත් කර තිබුණු  
සියයට 50, 50 ගන්න කියන ෙයෝජනාවයි. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, එෙහම නම් පැහැදිලි කිරීමක් කරෙගන අපි අෙනක් 

ඒවාට යමු. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, දැන් මාතර, ගාල්ල, කළුතර, රත්නපුර 

සහ ෙකොළඹ දිස්තික්කවල යම් පෙද්ශ කිහිපයක් ගංවතුරින් විනාශ 
වීම නිසා ගාම නිලධාරි මහත්වරුන්ට හදිසි කර්තව්යයන් පැමිණ 
තිෙබනවා, ඒ නිසා තමයි ෙම් වැෙඩ් කරන්ෙන් කියන අර්ථ 
කථනයක්ෙන් එතුමා ෙදන්න හැදුෙව්. හැබැයි, ගරු ඇමතිතුමා 
ලියුම යවා තිෙබන්ෙන් 2017 අෙපේල් 24වැනි දායි. 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
නැහැ, නැහැ. ෙම් පශ්නයට කලින් ලියුම යවා තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථනායකතුමනි, ජුනි මාසෙය් ගංවතුරක් එන බව 

ෙමතුමා කලින් දැනෙගන ඉඳලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙමතුමා සුදුසු 
ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශයට ෙනොෙවයි, ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යාංශයටයි. ෙමොකද, කලින්ම ලියුම යවා තිෙබනවා. ඊළඟට 
-[බාධා කිරීමක්] ගරු ඇමතිතුමනි, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔබතුමා 
වැරදි කියන්න එපා. දැන් ෙම් ගංවතුර තත්ත්වෙයන් ඇතිවූ ආපදා 
ෙහේතුෙවන් ගම්වල පශ්න මතු ෙවලා තිෙබනවා, ඒවා විසඳීම සඳහා 
විශාමලත් ගාම නිලධාරිවරුන් බඳවා ගන්න ඕනෑයි කියන 
සානුකම්පික පැත්තට ඔබතුමා ෙම් කාරණාව ගන්න එපා. ඔබතුමා 
ෙම් ලියුම යවා තිෙබන්ෙන් අෙපේල් 24වැනි දායි. ඔය කියන විධියට 
ඔබතුමාට තිෙබනවා, ෙහොඳ ඥානයක්.  අර ෙඩොප්ලර් යන්ත 
තිෙබන්ෙන් ඔබතුමාෙග් ඔළුෙව්ද ෙකොෙහද.  

ඊළඟට බලන්න, ෙම් මා ළඟ තිෙබනවා ෙම්කට අදාළ 
ෙල්ඛනය. ෙම් ෙල්ඛනය අනුව  ගරු මන්තීවරු, ෙම් ගාම  
නිලධාරින් බඳවා ගන්නය කියලා නිර්ෙද්ශ කරන්න ඕනෑ. ෙම්ක  
ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය් තිෙබන ෙල්ඛනය. නම හා ලිපිනය, 
ෙසේවය කළ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය, විශාම ගැන්වූ දිනය, 
දුරකථන අංකය සහ නිර්ෙද්ශය කියන ශීර්ෂ යටෙත් ඒ විස්තර ෙම් 
ෙල්ඛනෙය් ඇතුළත් කරන්න තිෙබනවා. කවුද නිර්ෙද්ශ 
කරන්ෙන්? තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මන්තීවරුනුයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට මතක ඇති, ඔබතුමා ෙම් 
අමාත්යාංශෙය් අමාත්යවරයා හැටියට සිටි කාලෙය් ගාම  
නිලධාරින් 4,500ක් විධිමත්ව බඳවා ගන්න ගියා. ඒ අවස්ථාෙව්දී ඒ 
කැබිනට් මණ්ඩලෙය් ඇති වුණු තත්ත්වය ෙමොකක්ද? ගාම 
නිලධාරි තනතුරු ගෙම් ෙද්ශපාලන බලය තහවුරු කර ගැනීම 
සඳහා වැදගත් වන නිසා ෙද්ශපාලන පත්වීම් ෙදන්න උත්සාහ 
කළා. ඔබතුමා ඒක වැළැක්වූවා.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ අවස්ථාෙව් විධිමත් විධියට බඳවා ගත්තා. 
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ නිසා එතැන ඇති වුණු තත්ත්වය, ඔබතුමාට එල්ල වුණු 

පහාර පිළිබඳව මා දන්නවා. එවැනි තත්ත්වයක් තිබියදීයි යළි ෙම් 
ආකාරයට කටයුතු කරන්ෙන්. ෙම් විභාගය පැවැත්වූෙව් පසු ගිය 
අවුරුද්ෙද් සැප්තැම්බර් මාසෙය්යි. ෙම් අවුරුද්ෙද් ෙපබරවාරි මාසය 
වන විට පතිඵල නිකුත් ෙවලා තිෙබනවා. විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ෙමතුමාෙග් අමාත්යාංශයට ලිපියක් යවා තිෙබනවා, "කරුණාකර, 
පතිඵල අරෙගන යන්න" කියලා. ෙමොකද, ෙමතුමාෙග් 
අමාත්යාංශෙයන් ගිහිල්ලා පතිඵල අරෙගන යන්ෙන් නැහැ. පතිඵල 
අරෙගන යන්ෙන් නැතිව අර පැරණි, තමන්ෙග් හිතවාදී 
කණ්ඩායමක් දාලා ගාමීය මට්ටෙම් රාජ්ය ෙසේවය තමන්ෙග් අතට 
ගැනීම සඳහායි ෙම් කියා කරන්ෙන්. ෙමය වැළැක්විය යුතුයි ගරු 
කථානායකතුමනි. ෙමය වැළැක්වීම සඳහා ගරු ඇමතිතුමා කටයුතු 
කළ යුතුයි. එක්ලක්ෂ අසූදහසකට වැඩි පිරිසක් විභාගයට ෙපනී 
සිට තිෙබනවා. පතිඵල නිකුත් කර තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ 
අය ඉක්මනින්ම  බඳවා ගැනීම සඳහා තමුන්නාන්ෙසේ කටයුතු 
කරන්න. ඒ බඳවා ගන්න ෙකොට ෙද්ශපාලනය, ඒවා ෙම්වා ගැන 
වැඩක් නැහැ. හැබැයි, විධිමත් කමෙව්දයකට ඒ දරුවන් බඳවා 
ගන්න. 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට විනාඩියක් ෙදන්න. ෙමතුමා කිව්ව 

කාරණයට පිළිතුරකට වැඩිය- 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමා ෙයෝජනාවක් කරනවා- 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ඇත්තටම ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා නම් 

කිහිපයක් එව්වත් අපි වහාම ඒවාත් ඇතුළත් කරනවා. 

මම කියන්ෙන් වරදකට ෙනොෙවයි. මහජන නිෙයෝජිතයන් 
තමයි දන්ෙන් ගෙම් කුමන ෙකොට්ඨාසෙය්ද පශ්න තිෙබන්ෙන් 
කියලා. එම නිසා එතුමා කිව්වා වාෙග් මම කලින් යවන්ෙන්- 

         

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ඒක අනුමත කරනවාද? 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා වාඩි ෙවන්න, පස්ෙසේ කියන්න. [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
පළාත් පාලන මැතිවරණය කල් යන්නත් තිෙබන විශාල 

පශ්නයක් තමයි ෙම් ෙකොට්ඨාසවල නිවැරදි තීන්දු තීරණ ගැනීමට 
අෙපොෙහොසත්වීම. ඒ නිසා තමයි මම කල් ෙව්ලා ඇතිව ලැහැස්ති 
කෙළේ - 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඉදිරිෙය්දී අපි ඒක නිවැරදි කරමු.  

මීළඟට, අමාත්යාංශ නිෙව්දන, ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් 
මහතා. 

 
පුරාවිද්යා ක්ෙෂේතෙය් මතුව ඇති ගැටලු : 
අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 

ெதால்ெபா ள் ைறயில் எ ந் ள்ள 
பிரச்சிைனகள்: கல்வி அைமச்சாின  கூற்  

PROBLEMS ARISEN IN THE FIELD OF 
ARCHAEOLOGY: STATEMENT BY MINISTER OF 

EDUCATION 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා (අධ්යාපන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා සභාෙව් රැඳී සිටින්න කියලා. 
ෙමොකද, එතුමාත් ෙම් පශ්නය පැන නැඟුවා. එක අවස්ථාවක 
එතුමා කියූ ෙදයක් හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තිෙබනවා. ඒ තමයි "ගාලු 
ෙකොටුව ෙලෝක උරුමෙයන් ඉවත්වීමට යනවා, ඒ සඳහා කටයුතු 
කරන්න" කියලා එතුමා ඉල්ලා තිබීම. ඒ සඳහා තමයි ෙම් කටයුතු 
කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් අමාත්යාංශ නිෙව්දන ෙයන් පසු ඔබතුමා ඒ 
පිළිබඳව දැනුවත් ෙවයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, පුරාවිද්යා විෂය භාර අමාත්යවරයා 
ෙලසත්, ෙමරට ශී විභූතිය, අතීත උරුමය, ෙපෞඪත්වය සුරක්ෂිත 
කිරීෙම් වගකීම දරන මහජන නිෙයෝජිතෙයකු ෙලසත්, රටට 
ජාතියට ආදරය කරන පුරවැසිෙයකු ෙලසත් මා ෙමම විෙශේෂ 
පකාශය සිදු කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. රටක අභිමානය හා 
ජාතික අනන්යතාව ෙලොවට කියාපෑමට ඇති පබලතම සාධක බවට 
පත් වන්ෙන් ඒ රට තුළ නිධානව ඇති පුරාවිද්යා සාධක බව මා 
අමුතුෙවන් ෙම් සභාවට මතක් කර දිය යුතු නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, වසර ෙදදහස් පන්සියයක් පමණක් 
ෙනොව වසර හතළිස් අටදහසක් (48,000) - හැටදහසක් (60,000) 
දක්වා ඈත ඉතිහාසයට දිව යන අෙප් මව්බිෙම් පුරාවිද්යාත්මක 
සාධක, සාක්ෂි අනාවරණය කිරීමට, අධ්යයනය කිරීමට, දැනුම 
හුවමාරු කිරීමට, සංරක්ෂණය හා සුරක්ෂිත කිරීමට ෙමන්ම ෙමරට 
අතීත ශී විභූතිය ෙලොවටම පදර්ශනය කිරීමට අපි කියා කළ යුතුයි. 
විවිධ කාල වකවානුවල ෙමරට ආකමණය කළ ආකමණිකයන් 
අතීතෙය් පැවති ශී විභූතිය විදහාපාන පුරාවස්තු සංහාරයට ලක් 
කරමින් ෙමරට ඉතිහාසය මකා දැමීමට උත්සාහ කළ අවස්ථා 
තිබුණා.  

ගරු කථානායකතුමනි, රජයක් ෙලසත්, විෂය භාර 
අමාත්යවරයා ෙලසත් සියලු ජාතීන්ෙග් අනන්යතාව ගරු කරන, 
සංහිඳියාව, සහජීවනය පිළිගන්නා සිංහල ෙබෞද්ධෙයකු ෙලසත් 
කිසි විෙටක මා ෙම් රෙට් උරුමය අනාරක්ෂිතවීමට ඉඩ ෙනොතබන 
බව ෙම් සභාවට මතක් කර දිය යුතුයි.  

ෙයෝධ වාරිමාර්ග ව්යාපෘති, ෙගොඩනැඟිලි, වාස්තු විද්යාෙව් 
ෙකළ පැමිණි වටදාෙගවල්, ෙවෙහර විහාර, සත් මහල් පාසාද, 
ෙලෝවාමහාපාය, පිරමීඩ තාක්ෂණය හා උෙරනුර ගැටුණු මහා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

දැගැබ්, චිත, මූර්ති, කැටයම්, සීගිරිය වැනි කලා නිර්මාණ, මහා 
නගර සැලසුම් වැනි අතීත උරුමයන් අපෙග් හදවත් තුළ අභිමානය 
හා  ෙපෞඪත්වය නැවත නැවතත් ජනිත කරවීමට සමත්. ෙගවී ගිය 
දශක තුන තුළ පැවති යුද්ධය ෙහේතුෙවන් අදාළ පෙද්ශවල 
පුරාවිද්යා උරුමයන් සංරක්ෂණය කිරීෙම්දී ගැටලු මතු වූ බව අප 
පිළිගත යුතුයි. නමුත් යුද්ධය අවසන් වී වසර අටක් ගත වී ඇති ෙම් 
ෙමොෙහොත වන තුරු උතුරු හා නැ ෙඟනහිර පළාත්වල පුරාවිද්යා 
භූමි සුරක්ෂිත කිරීෙම් කටයුතු මන්දගාමීවීම තුළ ගැටලු රැසක් ඇති 
වී තිෙබනවා. ෙමය බරපතළ තත්ත්වයක්.  

ඇතැම් විට එල්ටීටීඊ තස්තවාදීන් විනාශ ෙනොකළ ඇතැම් 
පුරාවිද්යා භූමි, දැගැබ්, ස්මාරක යුද්ධය අවසන් වූ පසු පසුගිය වසර 
කිහිපය ඇතුළත නිධන් ෙහොරුන්ෙග් හා විවිධ පාර්ශ්වයන්ෙග් 
බලපෑෙමන් විනාශ වී ගිය බව රහසක් ෙනොෙව්.  

ගරු කථානායකතුමනි, පසුගිය පාලන කාලය තුළ උතුරු හා 
නැ ෙඟනහිර ඇතුළු පුරාවිද්යා වටිනාකමක් ඇති ෙබොෙහෝ පෙද්ශ 
නිසි අයුරින් හඳුනාගැනීෙම් ෙහෝ මායිම් ලකුණු කිරීෙම් කියාවලිය 
විධිමත් ෙලස සිදු වුෙණ් නැහැ. එෙමන්ම විවිධ පුද්ගලයන් තමන්ට 
අභිමත පරිදි ෙලෝක උරුමයන් සමඟ අත්තෙනෝමතික ෙලස 
ෙසල්ලම් කිරීමට කටයුතු කර ඇති බවට අද වන විට පත්යක්ෂ වී 
තිෙබනවා. ගාලු ෙකොටු පවුර, දඹුලු ෙලන් විහාර ඇතුළු ෙලෝක 
උරුමයන් වාෙග්ම තවත් වැදගත් පුරාවිද්යාත්මක ස්ථාන රැසක් අද 
වන විට අතීතෙය් සිදු වූ විවිධ ෙද්ශපාලන අතෙපවීම් සහ ඊට 
එෙරහිව නැඟී ෙනොසිටි අකාර්යක්ෂම නිලධාරින් නිසා විනාශවීෙම් 
අවදානමකට ලක් වී තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් වන විට ෙමරට 
ජනතාවෙග් සහජීවනය හා සංහිඳියාව බිඳ දමන උතුරු සහ 
නැ ෙඟනහිර ෙවෙසන අතෙළොස්සක් අන්තවාදීන්ෙග් බලපෑම්ද ෙම් 
පුරාවස්තු විනාශයට බලපා තිෙබනවා. ඇතැම්විට ෙම් තත්ත්වය 
වාර්ගික ගැටුම් බවට හුවා දක්වන අවාසනාවන්ත මට්ටම දක්වාද 
ඔඩු දුවා අවසන්. සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් සංහිඳියාවට අභිෙයෝග 
කරමින් ඇතැම් පිරිස් පුරාවිද්යා භූමි තුළ අනවසර ඉදි කිරීම් සිදු 
කිරීම, පුරාවස්තු විනාශ කර දැමීම ආදී සිදුවීම් රැසක් ෙම් වන විට 
වාර්තා වී තිෙබනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අමාත්යවරුනි, මන්තීවරුනි, ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් 

ඇමතිතුමාට disturb වන නිසා ෙපොඩ්ඩක් silent ෙවන්න.  
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, තත්ත්වය ෙම් දක්වා දුර දිග ගිෙය් 

ෙකොෙහොමද, දුර දිග ගිෙය් ඇයි යන පශ්නවලට වහාම විසඳුම් 
ෙසවීෙම් අවශ්යතාව විෂය භාර අමාත්යවරයා ෙලස මටත්, අෙප් 
අමාත්යාංශයටත් තිෙබනවා. එය ජනතාව මාහට ලබාදුන් වරමක්. 
ඒ වාෙග්ම කැබිනට් මණ්ඩලෙයන් මට දුන් බලයක්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පකාශය කිරීමට බලපෑ පධාන 
කරුණු කිහිපය මා අවධාරණය කිරීමට කැමැතියි.  

පළමුවැන්න: 

2004 වසෙර් සිට ෙම් දක්වා වසර 13ක් තිසේසේ පුරාවිද්යා 
අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා ෙලස කටයුතු කළ ෙසනරත් දිසානායක 
මහතා එම ධුරෙයන් ඉවත් කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය 
කිරීම.  

 ෙදවැන්න: 

ඔහුට අදාළ ෙචෝදනා පතය භාර දුන් පසුව ඇතැම් පුවත් පත් 
සහ සමාජ ජාල ෙවබ් අඩවි වාර්තා කර තිබූ අසත්ය කරුණු 
ඇතුළත් අපහාසාත්මක පවෘත්ති වාර්තා.  

තුන්වැන්න: 

ෙම් රෙට් පුරාවිද්යාව සම්බන්ධව සිදුවන යමක් ෙව් නම්, ඒ 
සියල්ල රටට ආදරය කරන, අප ගැන විශ්වාසය තැබූ ශී ලාංකීය 
ජනතාවට දැනගැනීමට ඇති අයිතිය තහවුරු කිරීම.  

ෙම් නිසායි, ඉහත පෙව්ශය ලබාගනිමින් විෙශේෂ පකාශයක් 
නිකුත් කිරීමට මා තීරණය කෙළේ.  

ගරු කථානායකතුමනි, පුරාවිද්යා අධ්යක්ෂ ජනරාල් ධුරය දැරූ 
ෙසනරත් දිසානායක මහතා එම ධුරෙයන් ඉවත් කිරීමට මූලිකවම 
බලපෑ කරුණු මා ෙමම ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කිරීමට කැමැතියි. 
2010 - 2012 වසරවලදී මධ්යම පළාත් පුරාවිද්යා කාර්යාලෙය් 
පසම්පාදන කටයුතුවලදී සිදුව ඇති බවට වාර්තා වී ඇති අකමිකතා 
සම්බන්ධෙයන් සංස්කෘතික හා ජාතික උරුමයන් පිළිබඳ 
අමාත්යාංශය යටෙත් පසුගිය පාලන සමෙය්දී පවත්වන ලද මූලික 
විමර්ශනයකදී ෙසනරත් දිසානායක මහතාට ෙචෝදනා 12ක් 
ඇතුළත් ෙචෝදනා පතයක් නිකුත් කිරීමට තීරණය කර තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, අප පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට කටයුතු 
කළාය කියා සමහර අවස්ථාවල සඳහන් කර තිෙබනවා මා 
දැක්කා. නමුත්, ෙම්ක අෙප් පරීක්ෂණයක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක 
පසුගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් කළ පරීක්ෂණයක්.  

ගරු කථානායකතුමනි, විධිමත් පරිදි පසම්පාදන කියාවලිය සිදු 
ෙනොකිරීම, විෂමාචාර සිදු කරන ලද නිලධාරින්ට එෙරහිව විනය 
පියවර ෙනොගැනීම, එවකට ජාතික උරුමයන් පිළිබඳ අමාත්යාංශය 
යටෙත් පධාන අභ්යන්තර විගණක විසින් 2013.07.11 වන දින 
ලබාදුන් අභ්යන්තර විමර්ශන වාර්තාවට අනුව ෙචෝදනා ලැබූ 
පුද්ගලයන් සම්බන්ධෙයන් ආයතන සංගහය අනුව කටයුතු 
ෙනොකිරීම, විහාරාරාම සංරක්ෂණය කිරීෙම්දී නුසුදුසු දැව ෙයොදා 
ගත්ෙත් යයි ෙචෝදනා එල්ල වූ එම සංරක්ෂණ නිලධාරින්ට 
එෙරහිව පියවර ෙනොගැනීම, දිගින් දිගටම පුරාවිද්යා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සිදුවූ දූෂණ සහ අකමිකතා සම්බන්ධෙයන් 
කියාත්මක ෙනොවීම ඇතුළු ෙචෝදනා රැසක් එම ෙචෝදනා පතෙය් 
අන්තර්ගත ෙවනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, මීට අමතරව, පුරාවිද්යා අධ්යක්ෂ 
ජනරාල් ධුරෙය් වසර 13ක් රාජකාරි කටයුතු කර ඇතත්, ෙම් 
දක්වා ගත වූ කාලය තුළ පුරාවිද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් විධායක 
මට්ටෙම් තනතුරුවලින් සියයට 80ක් පමණ සම්පූර්ණ කිරීමට 
අෙපොෙහොසත් වීම, කළමනාකරණ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
අනුමැතියකින් ෙතොරව තම අභිමතය පරිදි කනිෂ්ඨ ෙසේවකයන් 
බඳවා ගැනීම ආදී  ෙචෝදනාද ඔහු සම්බන්ධෙයන් එල්ල වී 
තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, පුරාවිද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයත් 
සංරක්ෂණ භූමි බාහිර  පුද්ගලයන් විසින් අත්පත් කරගැනීම, 
ඇතැම් ස්මාරක එක් එක් පුද්ගලයන්ෙග් අභිමතය පරිදි විකෘති 
කිරීමට ඉඩ ලබාදීම, ඒ සම්බන්ධෙයන් පුරාවිද්යා පනෙත් 
විධිවිධාන අනුව කියාත්මක ෙනොවීම ඔහු සම්බන්ධෙයන් ඇති 
බරපතළම ෙචෝදනායි. 

ෙම් රෙට් උතුරු, නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවල පවතින පුරාවිද්යා භූමි 
තුළ විවිධ පුද්ගලයන් අනවසර ඉදි කිරීම්  කරන විට, අත්පත් කර 
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ගැනීම් සිදු කරන විට, ඒවා නතර කිරීෙම්, ඒ සම්බන්ධෙයන් 
නීතිමය පියවර ගැනීෙම් වගකීම හා බලතල පුරාවිද්යා පනත අනුව 
සෘජුවම පැවරී තිෙබන්ෙන් පුරාවිද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධ්යක්ෂ 
ජනරාල් ෙවතයි. එෙසේ තිබියදී, ඔහු එම වගකීම පැහැර හැරීම 
හරහා සිදු වන්ෙන් ෙම් රට තුළ ජනතාව අතර අවිශ්වාසය ඇතිවීම 
හා අන්තවාදින්ෙග් බලපෑම් ෙහේතුෙවන් පුරාවිද්යා උරුම විනාශ වී 
යාම පමණයි. ෙමවන් වටපිටාවක් තුළ යම් නිලධාරි යකු වගකීම් 
පැහැර හරිමින් දිගින් දිගටම කටයුතු කරනවා නම්, විෂයය භාර 
අමාත්යවරයා ෙලසත්, රජයක් ෙලසත් ඒ සම්බන්ධෙයන් අප කියා 
මාර්ග ගත යුතුයි. ජනතාව අපට පරමාධිපත්ය බලය ලබාදී 
තිෙබන්ෙන් නිලධාරි යාන්තණය තුළ සිදුවන රටට අහිතකර හා 
අකාර්යක්ෂම තත්ත්වයන් මඟහරිමින් අවශ්ය කටයුතු කිරීම 
සඳහායි. මහජන නිෙයෝජිතයකු ෙලස මාහට පවරා ඇති එම 
වගකීම අබමල් ෙර්ණුවකින් ෙහෝ පැහැර හැරීමට මා කිසි විෙටකත් 
සූදානම් නැහැ. එෙසේම, ෙසනරත් දිසානායක මහතා සමඟ  කිසිදු 
ආකාරයක ෙපෞද්ගලික ගැටලුවක් මට ෙනොමැති බව අවධාරණය 
කරන්න කැමැතියි. අපට තිෙබන්ෙන් පුරාවිද්යා අධ්යක්ෂ 
ජනරාල්වරයා තම වගකීම නිසි අයුරින් ඉ ටු කළාද, නැද්ද යන්න 
ෙසොයා බැලීම පමණයි. ඔහුට ෙමම ෙචෝදනා සම්බන්ධෙයන් 
නිදහසට කාරණා ඉදිරිපත් කිරීමට අවකාශ සලසා තිෙබනවා.  

ෙසනරත් දිසානායක මහතා එම ධුරෙයන් ඉවත් කිරීමට ගත් 
තීරණය හුෙදක් අමාත්යවරයා විධියට මා ගත් තනි තීරණයක් 
ෙනොවන බවත් මා සඳහන් කරන්න කැමැතියි. එය කැබිනට් 
මණ්ඩලය සාමූහිකව එළැඹි තීරණයක්. අදාළ ෙචෝදනා  
සම්බන්ධෙයන් හා පැවැති අකාර්යක්ෂමතාව ෙහේතුෙවන්  ආචාර්ය 
ෙසනරත් දිසානායක මහතා ධුරෙයන් ඉවත් කිරීමට අදාළව 
 ෙචෝදනා පතය අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයා විසින් ඔහුට 
භාර දුන් පසු පුවත් පත් කිහිපයක වාර්තා වූ පුවතක් පිළිබඳව මෙග් 
අවධානය ෙයොමු වුණා.  

ගරු කථානායකතුමනි, මැයි මස 21වන දින ඉරිදා  ''ලංකා'' 
පුවත් පත ෙලෝක උරුම සීගිරිෙය් කළුදිය ෙපොකුණ අසල 
පෙද්ශෙය් ෙහෝටලයක් ඉදි කිරීම සඳහා අනුරාධපුර ආලංකුලම 
නම් පකට ව්යාපාරිකයාට ලබාදීමට අමාත්යවරයාෙග් 
ෙල්කම්වරයකු හරහා කටයුතු කර ඇති බවත්, ෙම් පිළිබඳ 
විෙරෝධය පළ කළ පුරාවිද්යා අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයාට ධුරෙයන් 
ඉවත් වන ෙලස අධ්යාපන අමාත්යවරයා විසින් බලපෑම් කරන 
බවත් වාර්තා කර තිබුණා. 

එෙමන්ම කළුදිය ෙපොකුණ අවට පෙද්ශෙය් ඉඩමක් අත් පත් 
කර ගනිමින් වසර 2,300කට වඩා පැරැණි ෙසල් ලිපි විනාශ 
කිරීමටද කටයුතු කර ඇති බව එහි වාර්තා කර තිබුණා. එෙමන්ම, 
තවත් පුවත් කීපයක්ද ෙම් පිළිබඳව ඒක පාර්ශ්වීය මාධ්ය 
වාර්තාකරණයක ෙයෙදමින් ඉහත කරුණ හා සමාන අසත්ය 
ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් කරමින් පාඨක ජනතාව ෙනොමඟ යැවීෙම් 
උත්සාහයක නිරත වූ බව අවධාරණය කළ යුතුයි. රෙට් අදහස ්
දැක්වීෙම් අයිතිය ෙවනුෙවන්, මාධ්ය නිදහස ෙවනුෙවන් රජය 
කටයුතු කරන ෙමොෙහොතක පජාතන්තවාදය පිළිබඳව ඉහළින් 
කතා කරන, සමාජවාදය ගැන උදන් අනන ෙද්ශපාලන පක්ෂයක 
ෙහවනැල්ල යට කියාත්මක "ලංකා" පුවත් පෙත් ඉරිදා සංගහය 
ෙමවැනි ආකාරෙය් පලාප ජනතාව අතරට ෙගන යෑම අපි 
පිළිකුෙලන් යුතුව ෙහළා දකිනවා. ෙමෙලස අපහාසාත්මක පුවත්, 
අසත්ය පුවත් පළ කිරීම, චරිත ඝාතන මාධ්ය හරහා සිදු වීම 
කනගාටුදායක තත්ත්වයක්.  

ශී ලංකාෙව් පජාතන්තවාදී පවාහෙය් කියාත්මක සියලු  පුවත් 
පත් ස්වයං නියාමනය සඳහා අත්සන් තැබීම සිදු කරනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඒ පුවත් පත ස්වයං නියාමන කියාවලිය සඳහා 
ෙහෝ අත්සන් තබා ෙනොමැති බව ශී ලංකා පුවත් පත් පැමිණිලි 

ෙකොමිසම අප ෙවත ලිඛිතව දන්වා එවා තිෙබනවා. ඔන්න ඕකයි 
ෙම් පුවත් පෙත් තත්ත්වය. ෙම් වටාපිටාව තුළ තමන්ට ඕනෑ 
ආකාරයකින්, ඕනෑම ෙකෙනකුට අභූත ෙචෝදනා නැඟීෙම් 
හැකියාව ඔවුන්ට තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, මීළඟට මා සඳහන් කරන්න කැමැතියි 
පසුගිය ඉරිදා ''දිවයින'' පුවත් පත ෙම් සම්බන්ධෙයන් වාර්තා කළ 
පවෘත්තිය පිළිබඳව. එම පුවතින් ඔවුන් සඳහන් කරනවා, වත්මන් 
අමාත්යවරයා පුරාවිද්යා කටයුතු හා සංචාරක කටයුතු පටලවාෙගන 
කටයුතු කර න්ෙනකු බවත්, දඹුල්ෙල් කළුදිය ෙපොකුණ රක්ෂිතයට 
අයත් වන රක්ෂිතෙය් පෙද්ශයක් සංචාරක ෙහෝටලයකට ලබා දී 
ඇති බවත්, 2017 ජනවාරි මාසෙය්දී එම රක්ෂිතෙය් කටාරමක තිබූ 
ශිලා ෙල්ඛනයකට ගයින්ඩරයක් ෙයොදා ෙගන හානි කර ඇති 
බවත්. එෙසේම, සංචාරක ව්යාපාරය සඳහා පුරා විද්යාව 
පටලවාගැනීෙමන් ෙමම තත්ත්වය මතුව ඇති බව සහ පුරාවිද්යා 
ස්ථාන සංචාරක ව්යාපාර සඳහා බදු දීෙම් අරමුණින් කළ 
කටයුතුවලට එෙරහි වූ පුරාවිද්යා අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා ධුරෙයන් 
ඉවත් කිරීමට කටයුතු කර ඇති බවත් මතු කරමින් ෙමම පුවත් පත 
තවදුරටත් කරුණු වාර්තා කර තිබුණා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමරට පවතින ෙලෝක උරුමයන් 
පිළිබඳව, රජය පිළිබඳව සහ පුරාවිද්යා විෂයය භාර අමාත්යවරයා  
වන මා පිළිබඳව අසත්ය පුවත් වාර්තා කිරීම පිළිබඳව අපෙග් 
අපසාදය පළ කිරීමට මා ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. 
පජාතන්තවාදය පිළිබඳව මහ ඉහළින් උදන් අනන ඇතැම් 
මාධ්යවල හැසිරීම ෆැසිස්ට්වාදි මුහුණුවරක් ෙගන තිෙබනවා. 
මාධ්යයක ඇති වගකීම, පවෘත්ති පිළිබඳ විශ්වසනීයත්වය, 
සමබරතාව, අපක්ෂපාති අදහස් ලබා ගැනීම, පුවතක නිරවද්යතාව, 
එම පුවත මුදණය කර පළ කිරීමට ෙපර තහවුරු කර ගැනීම ආදි 
මූලික සිද්ධාන්ත පවා අමතක කර දමමින් ෙම් ආකාරෙය් පදනම් 
විරහිත මඩ පකාශ නිකුත් කිරීම පිළිබඳව ෙමරට පුවත් 
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන සියලු ආයතන, මාධ්ය සංවිධාන 
අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි. මාධ්යෙව්දින් පිළිබඳව පමණක් ෙනොව 
මාධ්යෙයන් නඟන අභූත ෙචෝදනා නිසා පීඩාවට පත් වන පුද්ගල 
චරිත පිළිබඳවත්, ෙමවැනි තත්ත්ව  නිසා මාධ්ය සම්බන්ධව පලුදු වී 
යන ජනතා විශ්වාසය පිළිබඳවත් මාධ්ය සංවිධාන අවධානය ෙයොමු 
කළ යුතුයි. එෙසේම එවැනි අසත්ය පුවත් වාර්තා පළ කිරීම නිසා 
ගිලිහී යන්ෙන් සමස්ත මාධ්යෙව්දින්ෙග් වෘත්තීය ගරුත්වය බවත් 
සඳහන් කරනු කැමැතියි. 

ගරු කථානායකතුමනි, විෂයය භාර අමාත්යවරයා ෙලස මා 
කිසි විෙටකත් කිසිදු ව්යාපාරිකයකුට ෙහෝටල් ඉදි කිරීම සඳහා 
කිසිදු පුරාවිද්යා වටිනාකමක් සහිත ඉඩමක් ලබා ෙදන ෙලස 
පුරාවිද්යා අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයාට බලපෑම් කර නැති බව මා 
නැවතත් අවධාරණය කරනවා. මා අභිෙයෝග කරනවා, යම්කිසිවකු 
එවැනි ෙචෝදනාවක් කරනවා නම්, අදාළ නම් ගම් සඳහන් කරමින් 
වගකීෙමන් යුතුව එවැනි ෙචෝදනා ඉදිරිපත් කරන ෙලස. ඒ 
වාෙග්ම, පජාතන්තවාදි යහ පාලන රජයක් පවතින ෙම් 
ෙමොෙහොෙත් මාධ්ය නිදහස උපරිමයටත් වඩා ලබා දී ඇති 
වටාපිටාවක මා එවැනි කිසිදු ආකාරයක බලපෑමක් සිදු කෙළේ නම් 
ඒ පිළිබඳ පකාශ කිරීමට හිටපු පුරාවිද්යා අධ්යක්ෂ 
ජනරාල්වරයාටත් හැකියාව තිෙබනවා.  

අෙප් රජයට කිසිම වුවමනාවක් නැහැ, එවැනි ස්ථානවල 
ෙහෝටල් හදන්න. තවම එවැනි කිසිම වුවමනාවක් නැහැ. මා 
මාධ්යවලටත් දැනුම් ෙදන්න කැමැතියි, හිතලු නිර්මාණය කරමින් 
පවෘත්ති වාර්තා කරනවාට වඩා මාධ්යයට ඇති සමාජ වගකීම, 
යුතුකම ෙමන්ම මාධ්යයට කළ හැකි බලපෑම් පිළිබඳව මනා 
අවෙබෝධයකින් යුක්තව, එය ෙත්රුම් ගනිමින් ෙතොරතුරු වාර්තා 
කරන ෙලස. ඒ වාෙග්ම එම මාධ්ය ආයතනවල හිමිකරුවන්ටත් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මතක් කිරීමට කැමැතියි, විවිධ ෙද්ශපාලන න්යාය පත හා 
ෙපෞද්ගලික මතවාද අනුව කටයුතු කරන මාධ්ය වෘත්තිකයන් 
හරහා සමාජයට සිදු වන හානිය පිළිබඳව වගකීම ඔබ අෙත් 
පවතින බව.  

ගරු කථානායකතුමනි, රාජ්ය පාලනෙය්දී මහ ජනතාව 
තමන්ෙග් ඡන්ද බලය හරහා මහජන නිෙයෝජිතයන් ෙතෝරා පත් 
කර ගන්ෙන් ඔවුන් ෙවනුෙවන් සුරක්ෂිත තීන්දු තීරණ ගැනීම 
සඳහායි.  ෙමන්ම නිලධාරි යන්තණය හරහා රෙට් ජනතාව 
ෙවනුෙවන් විය යුතු කාර්ය භාරය සඳහා නායකත්වය ලබා දීම 
සිද්ධියයි. නමුත් අද ඇතැම් අකාර්යක්ෂම හා දූෂිත නිලධාරින්ට 
එෙරහිව අප කියාත්මක වන විට තමන්ෙග් පටු ෙද්ශපාලන 
අවශ්යතාවන් සහ තමන්ෙග් ෙනොහැකියාවන් වසා ගැනීමට ඇතැම් 
නිලධාරින් සහ පිරිස් දරන බාල උත්සාහයන් ෙම් රෙට් ජනතාව 
අවෙබෝධ කර ගත යුතුයි.  

පසුගිය පාලන සමෙය් දී යුද්ධෙයන් පසුව, එල්ටීටීඊ පාලන 
සමෙය්ත් විනාශ ෙනොවූ උතුරු - නැ ෙඟනහිර පළාත් පුරා විසිරී ඇති 
පුරාවස්තු විනාශයට එෙරහිව ඊට අනුබල දුන්, ඊට සම්බන්ධ වූ 
පුද්ගලයින් සම්බන්ධව මුළු රටම දන්නවා. ඒ වාෙග්ම 
යුෙනස්ෙකෝව ෙලෝක උරුමයක් ෙලස නම් කරන ලද දඹුලු ෙලන 
විහාරය, ගාලු ෙකොටු පවුර තුළ අනවසර ඉදි කිරීම් සිදු කරන්නට 
ඉඩ ලබා දී තිෙබන්ෙන්ත් හිටපු පුරාවිද්යා අධ්යක්ෂ 
ජනරාල්වරයාෙග් පාලන සමෙය්දී බව මා මතක් කරන්න 
කැමැතියි.  

පසුගිය පාලන සමය තුළ පුරාවිද්යා රක්ෂිතවල ෙහෝටල් ඉදි 
කරන විට නීති විෙරෝධී අයුරින් ගල් ෙකොරි පවත්වා ෙගන යන විට, 
අනවසරෙයන් පුද්ගලයන් පදිංචි වන විට, පුරාවිද්යා වස්තු වනසන 
විට මුනිවත රැකපු ඇතැම් කණ්ඩායම් අද අබමල් ෙර්ණුවක 
බලපෑමකින් ෙතොරව පුරාවිද්යා ස්ථාන සංරක්ෂණයට පමණක් මා 
ඇතුළු රජය ඇප කැප වන ෙමොෙහොතක අභූත ෙචෝදනා එල්ල 
කිරීම කනගාටුවට කරුණක්. ඇතැම් දූෂිත හා අකාර්යක්ෂම 
නිලධාරින් තනතුරින් ඉවත් කරන විට එම සිදුවීම් ෙවනත් විකෘති 
කරන ලද කරුණු මත, අවස්ථාවාදී ෙද්ශපාලන මඩ ව්යාපාර සඳහා 
ෙයොදා ගැනීම රජයක් ෙලස අප පතික්ෙෂේප කරනවා.  

සංචාරක ව්යාපාරය සහ පුරාවිද්යාව පිළිබඳව මා හට ඇති 
දැනුම සම්බන්ධෙයන් ඉරිදා "දිවයින" පුවත් පෙත් පසුගිය  
විෙශේෂාංගය ලියපු මාධ්යෙව්දියා පශ්න කර තිබුණා. විෂය භාර 
අමාත්යවරයා ෙලස ඒ සම්බන්ධෙයන් මා සඳහන් කළ යුතුයි. 
ෙලෝකෙය් පුරාවිද්යා ස්ථාන සහ ෙදස් විෙදස් සංචාරක ව්යාපාරය, ඒ 
හා බැඳී පවතින ආකාරය පිළිබඳව ෙමරට ෙබොෙහෝ ෙදනකුට නිසි 
දැනුමක් ෙනොමැති වීම කනගාටුවට කරුණක්.   

අතීත උරුමය අප මතු කර ගන්ෙන් විශාල වියදමක් දරමිනුයි. 
ඒ මතු කර ගත් අතීත උරුමය, ඒ වටිනාකම අප අනාවරණය කළ 
යුතුයි. එය මහ ජනතාවට පදර්ශනය කළ යුතුයි. ඒ සම්බන්ධෙයන් 
විධිමත් අධ්යනයක් කළ යුතුයි. ෙකෞතුකාගාර ඉදි කළ යුතුයි. 
පුරාවිද්යාව සම්බන්ධෙයන්ද දැනුම් ෙක්න්දස්ථාන ඉදි කළ යුතුයි. 
විෙද්ශ සංචාරකයන්ෙග් ආකර්ෂණය දිනා ගත හැකි අයුරින් අප 
රෙට් අතීත උරුමය, ශී විභූතිය පවර්ධනය කළ යුතුයි.  

පුරාවිද්යාත්මක සාධක, සාක්ෂි, සංචාරක ආකර්ෂණය දිනා 
ගන්නා සම්පත් බවට පත් කර ගත යුතුයි. සංචාරකයින් හරහා 
ලැෙබන ආදායම නැවත ෙම් පුරාවස්තු සංරක්ෂණයටත්, 

සංචාරකයන්ෙග් පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමටත් ෙයදවිය යුතුයි. 
පුරාවිද්යා උරුමයන් අප මතු කර ගත යුත්ෙත් ගබඩා කර 
තැබීමටවත්, සඟවා තැබීමටවත් ෙනොෙවයි. ෙමන්න ෙම් තත්ත්වය 
අවෙබෝධ කර ගැනීමට අප සමත් විය යුතුයි. නව පවණතාවන් 
සමඟ ෙලෝකය අධ්යයනය කරමින් ඉදිරියට යාමට සහ ෙකොෙදව් 
මානසිකත්වෙයන් අත්මිදී නිවහල්ව සිතිවිලි අවදි කිරීමට අෙප් 
මනස සකස් කර ගත යුතුයි.  

මම යුෙනස්ෙකෝ සංවිධානෙය් විධායක කමිටුෙව් සාමාජිකයකු 
වාෙග්ම ෙමරට යුෙනස්ෙකෝ සභාපතිවරයා ෙලසත් කටයුතු 
කරනවා. මා යුෙනස්ෙකෝ සංවිධානෙය් අධ්යක්ෂ ජනරාල් ඉරිනා 
ෙබොෙකෝවා මහත්මිය සමඟ සීගිරිය, දඹුල්ල ආදී ස්ථාන රැසක 
සංචාරයකට එක් වුණා. එහිදී අනාවරණය වුණු දඹුලු ෙලන, ගාලු 
ෙකොටුව ආදී ෙලෝක උරුම පුරාවිද්යා ස්ථානයන් යුෙනස්ෙකෝ 
ෙලෝක උරුම ලැයිස්තුෙවන් ඉවත් වීෙම් අවදානමක් පවතින 
බවත්, ඊට පධාන ෙහේතුව වී තිෙබන්ෙන් අදාළ පුරාවිද්යා ස්ථාන 
ආශිතව සිදු කරන අනවසර ඉදි කිරීම්   බවත් ෙහළි වුණා.  

ගරු කථානායකතුමනි, පුරාවිද්යා උරුමයන් විවිධ 
පාර්ශ්වයන්ෙග් අවශ්යතා මත ෙමෙලසින් විනාශ කරන්නට 
ඉඩකඩ ලබා දී  පුරාවිද්යා පනත අනුව කියාත්මක ෙනොවී නිහඬව 
සිටින නිලධාරින්ෙග් අකාර්යක්ෂමතාවට විරුද්ධව කටයුතු කිරීම 
වරදක් නම්, අප කළ යුත්ෙත් පුරාවිද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව වසා 
දමා රිසි ෙසේ ජාතික සම්පත් මංෙකොල්ල කෑමට ඉඩ ලබා දී ඒවා 
ෙපෞද්ගලිකව භුක්තියට පවරා නිහඬව සිටීමයි. විෂය භාර 
අමාත්යවරයා ෙලස ඒ සඳහා මා කිසි ෙලසකින් ඉඩ තබන්ෙන් 
නැහැ. ඊනියා මාධ්ය වාර්තා කර තිෙබනවා, සීගිරිෙය් ෙහෝටල් 
ව්යාපෘතියකට ඉඩ ලබා ෙනොදුන් නිසා පුරාවිද්යා අධ්යක්ෂ 
ජනරාල්වරයා මාරු ෙකොට ඇමතිට හිතවත්, ඇමතිෙග් පදයට 
නටන අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයකු පත් කිරීමට තීරණය කර ඇති 
බව. ෙම් සම්බන්ධෙයන් පුරාවිද්යා ක්ෙෂේතෙය්  ඉන්න සියලුම 
නිලධාරින්, වියතුන් සාක්ෂි දරාවි. අභිනවෙයන් වැඩ බලන 
අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා ෙලස පත් කරන ලද මහාචාර්ය පී.බී. 
මණ්ඩාවල මහතා ඉදිරිෙය්දී තම රාජකාරි කටයුතු කරන ආකාරය 
පිළිබඳව හැෙමෝටම බලන්න පුළුවන්. ෙමොකද, එතුමා පුරාවිද්යා 
සභාෙව් සභාපතිවරයා. ඒ වාෙග්ම පුරාවිද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
දූෂණ කියාවලට සම්බන්ධ තවත් නිලධාරින්ට එෙරහිව කියා 
මාර්ග ගන්නවා.  

එෙසේම පුරාවිද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් යන්තණය ශක්තිමත් 
කිරීමට, පතිව හගත කිරීමට කටයුතු කරනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, විෙව්චනයන්ට මා කැමැතියි. ෙචෝදනාවන්ට මා 
කැමැතියි. නමුත් මා කිසි ෙලසකින්වත් කැමැති නැහැ, පදනම් 
විරහිත විෙව්චනයන්ට. මා කිසි ෙලසකින්වත් කැමැති නැහැ, 
පදනම් විරහිත ෙචෝදනාවන්ට. අපි ෙද්ශපාලන වශෙයන් අෙප් 
චරිතවල කළු පැල්ලම් ඉතිරි කර ගත් පුද්ගලයන් ෙනොෙව්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම ෙචෝදනාව සම්බන්ධෙයන් තව 
වැදගත් කරුණකට ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න මා 
කැමැතියි. මහජන නිෙයෝජිතයන් ෙලස අපට එල්ල කරන 
ෙචෝදනා ජනපිය කරවීම පහසුයි. ෙහේතුව, අපට එල්ල කරන 
ෙචෝදනා ෙද්ශපාලන භාවිතාවකට යටත් වීමයි. අපට විරුද්ධව යම් 
ෙචෝදනාවක් එල්ල වුණාම විරුද්ධ ෙද්ශපාලන කණ්ඩායම්වල 
සටන් පාඨයක් බවට එය පත්වනවා. ගරු කථානායකතුමනි, එම 
නිසා මහජන නිෙයෝජිතයන්ට එල්ල වන ෙමවැනි පදනම් විරහිත 
අභූත ෙචෝදනා විභාග කිරීෙම් සාධාරණ යන්තණයක් සකස් කිරීම 
පිළිබඳව සියලු ෙදනාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා මා 
අවසාන වශෙයන් ඉල්ලීමක් කරන්න කැමැතියි.   

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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[ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා] 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  ෙම් වනෙකොට අපි පැයක් පමණ පමාද 

ෙවලා ඉන්ෙන්.  

මීළඟට, බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත 
පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්ය ගරු ඩී.එම්. 
ස්වාමිනාදන් ඇමතිතුමා. 

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan ) 
Hon. Speaker, there is a question under Standing 

Order 23(2) raised by Hon. Douglas Devananda on the 
26th May, 2017.  Can I table the answer? 

  
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Yes, if it is in order, you can table it.  

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Sir, I table* the answer. 

 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 
 
තට්ටාන්කුලම් පෙද්ශෙය් ජනතාවට පානීය ජලය 

ලබාදීම : බන්ධනාගාර පතිසංසක්රණ, 
පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික 

කටයුතු අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 
தட்டான்குள மக்க க்கு கு நீைரப் 

ெபற் க்ெகா த்தல்: சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , 
னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் இந் மத 

அ வல்கள் அைமச்சாின  கூற்   
PROVISION OF DRINKING WATER FOR PEOPLE IN 

THATTANKULAM: STATEMENT BY MINISTER OF PRISON 
REFORMS, REHABILITATION, RESETTLEMENT AND HINDU 

RELIGIOUS AFFAIRS 

வ னியா மாவட்ட ெவங்கலச் ெசட் குளம் பிரேதச ெசயலகப் 
பிாிவி ள்ள தட்டான்குளம் கிராமத்தில் 186 கு ம்பங்கைளச் 
ேசர்ந்த 870 ேபர் வசித்  வ கின்றனர். இக்கிராமத்திற்கு 
2014ஆம் ஆண்  தனியார் அைமப்ெபான்றினால் நீர் 
சுத்திகாிப்  நிைலயெமான்  அைமக்கப்பட் , தட்டான்குளம் 
கிராம அபிவி த்திச் சங்கத்திடம் அதன் ெபா ப்  ஒப்பைடக் 
கப்பட்ட . எனி ம் இச்சங்கம் குறித்த நீர் சுத்திகாிப்  
நிைலயத்ைதச் சீராகச் ெசயற்ப த்தாைமயால் ெபா மக்க க் 
கான நீர் விநிேயாகம் ஒ ங்காக ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல. 
இதனால் குறித்த தனியார் அைமப்  அந்த நீர் சுத்திகாிப்  
நிைலயத்திைனப் பிரேதசத்தி ந்  அகற்ற ற்பட்ட 
ேவைளயில், பிரேதசத்தின் நன்ைம க தி மீண் ம் ெசட் குளம் 
பிரேதச ைவத்தியசாைலயில் குறித்த நீர் சுத்திகாிப்  
உபகரணங்கள் ெபா த்தப்பட்  அந்நிைலயம் இயங்கி 
வ கின்ற . 

தற்ேபாைதய தரவின்ப  இக்கிராமத்தில் 50 நபர்கள் சி நீரக 
ேநாயினால் பாதிக்கப்பட் ள்ளனர். ஆயி ம் இ வைரயில் 
ஒ வர் மட் ேம சி நீரக ேநாயினால் பாதிப்பைடந்  
இறந் ள்ளார். கடந்த 2017.05.05ஆந் திகதி தல் கிராமத்தில் 
நீர்த்தாங்கிகள் ைவக்கப்பட் த் தண்ணீர் வண் கள் லம் 
அந்த நீர்த்தாங்கிக க்கு நீர் வழங்குவத டாக இவர்க க் 
கான கு நீர் விநிேயாகம் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ கின்ற . 

ேம ம், இந்த ஆண் ல் - 2017 இல் நீர் இைணப் த் 
திட்டத்தின்கீழ் எம  அைமச்சின் நிதி தவியில் தட்டான்குளம் 
கிராமத்திற்கு 1.8 Mn பாய் ெசலவில் நீர் சுத்திகாிப்  
நிைலயெமான்றிைன அைமப்பதற்கான ஏற்பா கள் ேமற் 
ெகாள்ளப்பட் ள்ளன.   

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

 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 

பாரா மன்ற அமர்  
SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා   
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க ) 
(The Hon. Gayantha  Karunatileka ) 
Sir, I move,  

"That this Parliament at its rising this day do adjourn until 10.30 
a.m. on Friday 9th June 2017."  

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

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අද දින න්යාය පතෙය් විෂයය අංක 1 - කීඩා පනත යටෙත් 

නිෙයෝග අනුමත කිරීම, කීඩා ඇමතිතුමා. 

Order, please!  ෙම් අවස්ථාෙව් දී ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමා මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇත. 

 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වූෙයන්, 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් 
මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் 
அவர்கள்  [மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்]  தைலைம 
வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කීඩා පනත : නිෙයෝග 
விைளயாட் க்கள் சட்டம்: ஒ ங்குவிதிகள் 

SPORTS ACT: REGULATIONS  
 

[අ.භා. 3.01] 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව 

මා ඉදිරිපත් කරනවා: 

"1973 අංක 25 දරන කීඩා පනෙත් 31  වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 41 
වගන්තිය යටෙත් ජාතික කීඩා සංගම් සම්බන්ධෙයන් කීඩා අමාත්යවරයා 
විසින් සාදන ලදුව, 2016 ඔක්ෙතෝබර් 27 දිනැති අංක 1990/23 දරන අති 
විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් සහ 2017 ෙපබරවාරි 13 දිනැති අංක 2006/13 දරන 
අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.04.05 දින ඉදිරිපත් කරන 
ලද නිෙයෝග අනුමත කළ යුතු ය. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි අද ෙම් 1990/23 
දරන හා 2016.10.27 දිනැති නව කීඩා නිෙයෝග මාලාව සහ 
සංෙශෝධන නිෙයෝග මාලාව හඳුන්වා දීෙම් අවස්ථාවටයි එළඹී 
තිෙබන්ෙන්. මීට අදාළ ගැසට් නිෙව්දනය අෙපේල් මාසෙය් 5ෙවනි 
දා ඉදිරිපත් කළ බව මා කියන්න කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම ෙමය 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවටත් ෙයොමු කරලා තිබුණා. සති 
හයක කාලයකට පස්ෙසේ ඒ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාෙවන් 
යම් තීන්දුවක් ෙදන්ෙන් නැත්නම්, ඒ අනුව අපට ෙමය විවාදයකට 
ෙයොමු කරලා අවශ්ය කටයුතු කිරීෙම් ඉදිරි කියා මාර්ග ගන්න 
පුළුවන්.  

ෙම් කීඩා නිෙයෝග මාලාව පිළිබඳව අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ 
සාකච්ඡා, සම්මන්තණ තිබුණු බව මා විෙශේෂෙයන්ම කියන්න 
කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම කීඩා අමාත්යාංශය භාරව මට ෙපර සිටි 
අෙප් මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමාත්, ඒ වාෙග්ම නවින් 
දිසානායක මැතිතුමාත් කීඩා පනෙත් තිෙබන විවිධ අඩු පාඩු හා 
දුර්වලතා පිළිබඳව ජාත්යන්තර ඔලිම්පික් කමිටුව සහ ලංකාෙව් 
ඔලිම්පික් කමිටුවත් සමඟ දිගින් දිගටම සාකච්ඡා කළා. එම නිසාම 
සමහර කාරණා පිළිබඳව අවශ්ය කියා මාර්ග ගැනීම සඳහා අපි 
එකඟතාවකට ආවා. නමුත්, සෑෙහන කාලයකින් එය ඉෂ්ට ෙවලා 
තිබුෙණ් නැහැ. මා ඇමතිවරයා විධියට පත් වුණාට පස්ෙසේ  ඔවුන් 
සමඟ සාකච්ඡා කරලා ෙම් නිෙයෝග මාලාව අද අපි සාකච්ඡාවට 
භාජනය කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම අන්තර්ජාතික ඔලිම්පික් 
කමිටුවත්, ඒ වාෙග්ම ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවත්, ඒ වාෙග්ම ෙම් 
සම්බන්ධව අෙප් සියලුම කීඩා සංගම් අපට දැක්වූ සහෙයෝගය 
පිළිබඳවත් මම ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙමොකද, ඔවුන්ෙග් අදහස් 
උදහස් එක්ක තමයි අපි ෙමය සකස් කෙළේ.  

මම වැඩි ෙවලා කථා කරන්ෙන් නැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි. ෙමොකද, ෙම් විවාදය ඉදිරියට ෙගන යන්න ඉඩ 
තබන්න ඕනෑ නිසා. අලුත් කාරණා ගණනාවක් ෙමහි ඇතුළත් 
කරලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඒ, ඒ සංගම් ලංකාෙව් 
ආණ්ඩුෙවන් ගන්නා වූ මුදල් සම්බන්ධව ෙබොෙහොම පැහැදිලි 
කියාදාමයක් ෙමහි සඳහන් වනවා. ෙමහි විගණිත මූල්ය පකාශ 
ඉදිරිපත් කිරීමට වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරලා තිෙබනවා. ඒ අනුව 
සෑම වර්ෂයකම ෙපබරවාරි 28වැනිදාට කලින් විගණිත මූල්ය 
පකාශ ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑය කියලා ෙමහි සඳහන් වනවා. ඒ 
වාෙග්ම විෙශේෂ මහා සභා රැස්වීමට දින 14කට කලින් විගණිත 
මූල්ය පකාශ ඒ ඒ කීඩා සංගම්වලට යවන්න ඕනෑය කියලාත් ෙමහි 
සඳහන් වනවා. 

ඇමතිවරයා විධියට මෙග් නිර්ෙද්ශය අනුව ඕනෑම කීඩා 
සංගමයකට තරග කරන්න ඉඩ දීම සඳහා  අත්සන ෙයොදන්න ඒ 
කාලෙය් මට බලය තිබුණා. මම ඒ බලය ඉවත් කර ගත්තා. ඒ 
අනුව අද වනෙකොට විවිධ ෙද්ශපාලන බලපෑම් මත සිදු වුණාය 
කියන කාරණා සම්පූර්ණෙයන්ම ෙමයින් අපි අෙහෝසි කරලා 
තිෙබනවා. සුදුසුකම් ගණනාවක් අපි ඇතුළත් කරලා තිෙබනවා, ඒ 
ඒ කීඩා සංගම්වල නිලතල ගැනීෙම්දී අවශ්ය කරන කියා මාර්ග 
ගන්න. පැහැදිලිවම එක් පැත්තකින් ෙද්ශපාලන වශෙයන් කීඩා 
සංගම්වලට කරන බලපෑම් ඉවත් කිරීමටත්, අෙනක් පැත්ෙතන් 
කීඩා සංගම්වලට ස්වාධීනව කටයුතු කරෙගන යාමට  අවශ්ය 
කරන වාතාවරණය සකස් කිරීමත්, ස්වාධීනව පවත්වාෙගන යන 
කීඩා සංගම් කිසියම් ෙවලාවක ආණ්ඩුෙව් මුදල් භාවිත කරනවා 
නම් ඒ ෙවනුෙවන් යම් මූල්ය වගකීමක් ඔවුන්ට පවරන්නත් තමයි 
අපි ෙම් වැඩ පිළිෙවළ සකස් කෙළේ. ඒ වාෙග්ම කීඩා නීති - රීති 
මාලාෙව් තිබුණු යම් යම් නිෙයෝග අපි සංෙශෝධනය කරලා, 
නිවැරැදිව සකස් කරලා තිෙබනවා.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම විෙශේෂෙයන්ම කියන්න කැමතියි,  අෙප් 
ඊළඟ වැඩ පිළිෙවළ වන්ෙන් කීඩා පනත සම්පූර්ණෙයන්ම නව 
පනතක් විධියට ෙගන ඒමට කටයුතු කිරීම බව. ෙම් පනත, 1973 
අවුරුද්ෙද් සම්මත කරන ලද පනතක්. ඒ පනත අද කාලයට 
ගැළෙපන ෙලස සකස් කරන්න අපි දැන් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් 
කරලා තිෙබනවා. ඊට අදාළ කමිටුව අපි පත් කරලා තිෙබනවා. 
එම කමිටුව හරහා ෙම් කියාදාමය කියාත්මක කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  මම මීට වඩා කථා කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ.  ෙමම විවාදය අවසානෙය් මෙග් 
පිළිතුරු කථාෙව් දී  ෙම්  සම්බන්ධෙයන් තිෙබන පශ්නවලට 
උත්තර ෙදන්න මම  බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  ඔබතුමන්ලාෙග්ත් 
අදහස් ඉදිරිපත් කරලා, ෙමය ශක්තිමත් කිරීමට අවශ්ය  කටයුතු  
කරන්න කියලා මම සියලුම ගරු මන්තීවරුන්ෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 2016.10.27 අපි ෙමය 
එක ෙයෝජනාවලියක් විධියට ෙගනාවා. ඊට අමතරව අපි එයට තව 
සංෙශෝධන කීපයක් 2017.02.13 ෙගනාවා. ෙම් ෙදකම එකට අපට 
මුදණය කර ගන්න පුළුවන් වුෙණොත් කීඩා සංගම්වලට තිෙබන 
පශ්නවලින් ටිකක් ෙහෝ ෙබ්රා ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති 
ෙවයි.  නැත්නම් ෙම්ක ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ෙම් ෙදක එකට එකතු 
කරලා තමයි ඒෙගොල්ලන්ට හැම ෙවලාෙව්ම බලන්න සිදු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ කටයුත්ත කරන්න  මා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවසරය 
ඉල්ලනවා. අද දින ෙමම විවාදය ඉදිරියට කරෙගන යාමට 
අවස්ථාව ලබා  ෙදමින්  මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.   

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

 
[பி.ப. 3.07] 
 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகௗரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

இலங்ைகயின் விைளயாட் த் ைறயில் விைளயாட் ச் 
சட்டதிட்டங்க க்குட்பட்ட ேதசிய விைளயாட் க் கழகங்கள் 
ெதாடர்பில் விைளயாட் த் ைற அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட்ட 
ஒ ங்குவிதிகள் சம்பந்தமான இன்ைறய விவாதத்திேல 
பங்குெகாள்வதில் மகிழ்ச்சியைடவ டன், ெகௗரவ அைமச்சர் 
தயாசிறி ஜயேசகர அவர்கள்  ச கமாயி க்கின்ற 
இவ்ேவைளயில் சில விடயங்கைளப் பதி ெசய்ய 
வி ம் கின்ேறன்.  
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கிளிெநாச்சியிேல சர்வேதச தரத்திலான ஒ  விைளயாட்  
ைமதானம் அைமப்பதற்கான ேவைலத்திட்டங்கள் கடந்த 4 
ஆண் க க்கு ன்னர் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன. 4,500 
மில் யன் பாய் ெசலவிேல உ வாக்கத் திட்டமிடப்பட்ட 
அந்தச் சர்வேதச விைளயாட்  ைமதானம் இன்   
இயங்க யாத - அங்கி க்கின்ற மாணவர்க ம் 
இைளஞர்க ம் அதைனப் பயன்ப த்த யாத - 
நிைலயிேலேய காணப்ப கின்ற . இப்ெபா ம் அங்கு 
ேவைலகள் நைடெப வதாகக் குறிப்பிடப்ப கின்றேத 
ெயாழிய, எந்தவித ேவைலக ம் அங்கு நைடெப வதாகத் 
ெதாியவில்ைல. அந்த ைமதானத்தின் ஓரமாக ஒேரெயா  
உள்ளக விைளயாட்டரங்கு மட் ம் கட்டப்பட் க்கின்ற .  

அ ேபால, மன்னார் மாவட்டத்தி ம் சர்வேதச 
தரத்திலான ஒ  விைளயாட்  ைமதானம் அைமப்பதற்கான 

யற்சிகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ம்கூட இ வைர அதற்குாிய 
ேவைலகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டதாக இல்ைல. கிளிெநாச்சி 
மாவட்டத்திேல இந்த விைளயாட்  ைமதான 
ேவைலத்திட்டங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டேபா தான் கு நாகல் 
மாவட்டத்தி ம் சர்வேதச தரத்திலான ஒ  விைளயாட்  
ைமதானத் க்கான ேவைலத்திட்டங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன. 
ஆனால், கு நாகல் மாவட்டத்திேல அந்த விைளயாட்  
ைமதானத்திற்கான ேவைலகள் யா ம் ரணமாக 

த்தப்பட் த் தற்ேபா  அ  பயிற்சிக க்காக 
விடப்ப கின்ற அரங்காக மாற்றப்பட் க்கின்ற . இந்த 
நிைலைமயான , ெதற்கி ம் வடக்கு - கிழக்கி ம் ஒ  
பாரபட்ச நிைலைமயிைனக் காட் வதாக,  ேவ பாடான 
அ ப்பைடகைளக் ெகாண் க்கின்ற .  

இங்ேக ன்னாள் விைளயாட் த் ைற அைமச்சர் 
மஹிந்தானந்த அ த்கமேக அவர்க ம் இ க்கிறார். 
அவ ைடய காலத்தில்தான் இந்த விடயங்கள் ன்ென க்கப் 
பட் ந்தன. ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள, இ வைர அந்த 
ைமதானம் ெசயற்படாமல் இ ப்ப  மிக ம் ேவதைனக் 
குாிய .  
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මම ඔබතුමා අහපු කාරණයට උත්තරයක් ෙදන්නම්. 

කුරුණෑගල ෙහෝ මන්නාරෙම් තවම වැඩ කටයුතු අවසන් කරලා 
නැහැ. ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් හිටපු ඇමතිතුමා  පළාත් 
නවෙය්ම - පළාෙතන් පළාතට - කීඩා සංකීර්ණ ආරම්භ කළා. ඒ 
අනුව තමයි දැනට කීඩා සංකීර්ණ හදලා නැති පළාත් ෙදකක් වන 
වයඹ පළාෙත්ත්, මන්නාරම පළාෙත්ත් අපි ඒ වැඩ කටයුතු ටික 
කරලා තිෙබන්ෙන්. කිලිෙනොච්චිෙය් හදන ඒ කීඩාංගණය බාර දීලා 
තිබුෙණ් රාජ්ය ඉංජිෙන්රු සංස්ථාවටයි. ඒක මම ෙනොෙවයි බාර 
දුන්ෙන්. මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් හිටපු ඇමතිතුමාෙග් කාලෙය්දී 
තමයි ඒ කීඩාංගණය හදන්න බාර දුන්ෙන්. හැබැයි, මුදල් නැතිව 
රාජ්ය ඉංජිෙන්රු සංස්ථාෙව් විශාල අර්බුදයක් ඇතිෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා එම කටයුතු දැන් නතර කරලා තිෙබනවා.  
දිගින් දිගටම අපි කථා කරලා කිව්වා, "මුදල් නැතිව ඔවුන් ෙලොකු 
පශ්නයක ඉන්ෙන්" කියලා. ඒ නිසා අපි ගිය සතිෙය්  තීරණයක් 
ගත්තා, එය එතැනින් අෙහෝසි කරලා නැවත tender call කරලා 
අනික් වැඩ ටික කරන්න.  දැනට ඇත්තටම indoor stadium 
එෙක්ත්, swimming pool  එෙක්ත් වැඩ කටයුතු අවසන් කරලා 
තිෙබනවා. හැබැයි, ground එක හදන එෙක් සහ pavilion එෙක් 
ෙලොකු පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒකට අපි ෙවනම දැන් tender call 
කරලා තිෙබනවා. Tender call කිරීම සහ එහි පමාදය සම්බන්ධ 
කටයුතු මෙග් අෙත් තිෙබන කාර්ය භාරයක් ෙනොෙවයි.  

විෙශේෂෙයන්ම රාජ්ය ඉංජිෙන්රු සංස්ථාෙව් තිෙබන පමාදය සහ 
අපි දුන්නු මුදල්වලින් ඔවුන් වැඩ කරලා නැති එක තමයි ෙමතැන 

තිෙබන පශ්නය. මම ෙම් කාරණය පිළිබඳව කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දී 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමා එක්කත් සාකච්ඡා කළා. 
විෙශේෂෙයන්ම swimming pool එෙක්ත්, indoor stadium එෙක්ත් 
වැඩ කටයුතු කරලා අවසන්. හැබැයි, අපි ඉතාම ඉක්මනින් අනික් 
කටයුතුත් අවසන් කරනවා. ඔබතුමාට වැඩිය මට වුවමනායි, 
කිලිෙනොච්චිෙය් ඉදි කරන ෙම් කීඩාංගණය විවෘත කරන්න. 
ෙමොකද,  යාපනයට  කීඩාංගණයක් නැති නිසා. ඒ සම්බන්ධෙයන්  
අපි ඉතාම ඉක්මනින් කියා කරනවා. උතුෙර් ඒ වැඩ කටයුතු 
කරන්ෙන් නැතිව, දකුෙණ් සහ ෙවනත් තැන්වල කරනවා කියලා 
වැරැදියට හිතන්න එපා. උතුරත් වටිනවා; දකුණත් වටිනවා; 
නැෙඟනහිරත් වටිනවා; බස්නාහිරත් වටිනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள! ெதற்கு ேபாலேவ வடக்கு, 

கிழக்கும் க்கியமானெதன்  நீங்கள் இங்ேக குறிப்பி வ  
நல்ல . நீங்கள் தந்த பதி க்கு நன்றி. ெகௗரவ விைளயாட் த் 

ைறப் பிரதி அைமச்சர் அவர்க ம் இங்கி க்கிறார். ஆனால், 
நீங்கள் ெசால்வ ேபால குறிப்பிட் க் கூறக்கூ யள க்கு 
வடக்கிேலா, கிழக்கிேலா சர்வேதச தரத்திலான ஒ  
விைளயாட்  ைமதானம் இ வைர அைமக்கப்படவில்ைல 
என்பைதத்தான் நான் இந்த இடத்திேல பதி ெசய்ய 
வி ம் கின்ேறன். அ த்த த்த ஆண் களில்கூட அதைன 
நீங்கள் நிைறேவற் ர்களா என்ப  எனக்குத் ெதாியா .  

இங்ேக பல்ேவ  ஒ ங்குவிதிகள் ெகாண் வரப்ப  
கின்றன. ஆயி ம், சர்வேதச தரத்திலான ேபாட் களிேல 
பங்குெகாள்ளக்கூ ய வடக்கு, கிழக்கில் இ க்கின்ற 
இைளஞர்கள், மாணவர்கள் ஏன், இலங்ைகயின் ேதசிய 
அணிக க்குள் உள்வாங்கப்ப வதில்ைல? இ  மிக 

க்கியமான . இலங்ைகயில் த்ைதயா ரளிதரன் பந்  
ச்சாளராக மட் ம் இ ந்தாேர தவிர, இலங்ைக கிாிக்ெகட் 

அணிக்கு தைலவராக - captain ஆக - எப்ேபா ேம 
இ க்கவில்ைல. அந்த அந்தஸ்  நிைல இந்த நாட் ேல 
அவ க்கு வழங்கப்படவில்ைல. இதைன நீங்கள் 
உணர்ந் ெகாள்ள ேவண் ம். அேதேபால, இந்த நாட் ேல 
இ க்கின்ற தமிழ் இைளஞர்க க்ேகா அல்ல  ஸ் ம் 
இைளஞர்க க்ேகா இலங்ைகயின் cricket team இல்  அல்ல  
football team இல் அல்ல  ஏைனய team களில் 
விைளயா வதற்குாிய சந்தர்ப்பங்கள் வழங்கப்ப வதில்ைல. 
இந்த நிைலைமயிைன ஏன், சீர்ெசய்ய யாமல் 
இ க்கின்ற ? என்  ேகட்டால், "வடக்கு, கிழக்குப் 
பகுதிகளிேல இ ப்பவர்க க்கு பயிற்சிகள் ேபாதா " அல்ல  
"அவர்கள் விைனத்திறன் அற்றவர்களாக இ க்கிறார்கள்; 
ஆற்றல் குைறந்தவர்களாக இ க்கிறார்கள்" என்றவாறான 
க த் கள் ெசால்லப்ப கின்றன.  

அண்ைமயிேல யாழ். மாவட்டத்தி ந்  மாகாண மட்டப் 
ேபாட் களில் பங்குபற்றிய மாணவர்கள் ேதசிய மட்டப் 
ேபாட் களிேல பங்குபற்றி, சர்வேதசப் ேபாட் களில் 
பங்குபற்றக்கூ யள க்குத் தம  ஆற்றல்கைள 
ெவளிப்ப த்தியி க்கின்றார்கள்.  ேகா ன்றிப் பாய்த ல் பல 
மாணவிகள் ெவற்றிெபற் ள்ளார்கள்.  அேதேபான்  
badminton ேபாட் களி ம் பல மாணவிகள் சாதைன 
பைடத் ள்ளார்கள். அதைனவிட, பல மாணவ மாணவிகள் 
உயரம் பாய்தல் ேபாட் யில்கூட பங்குபற்றி, ெவற்றி ெபற் ப் 
பல சாதைனகைள நிைலநாட் யி க்கின்றார்கள். இன்  
யாழ்ப்பாணம் இந் க் கல் ாி மாணவர்கள் இந்தப் 
பாரா மன்றத்ைதப் பார்ைவயி வதற்காக வந்  இங்ேக 
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கலாியிேல இ க்கின்றார்கள். அந்தக் கல் ாி மாணவர் 
ஒ வ ம் உயரம் பாய்த ல் சர்வேதசப் ேபாட் களிேல 
பங்குெகாண் ந்தார். அவ்வாறான ஆற்ற ள்ள தமிழ், 

ஸ் ம் மாணவர்கள் இந்த நாட் ேல இ ந் ம்கூட ஏன், 
இலங்ைகயின் விைளயாட்  அணிகளில் தமிழ், ஸ் ம் 
இைளஞர்கள் ேசா்க்கப்ப வதில்ைல? என்ற ேகள்வி பரவலாக 
இ க்கின்ற . இதற்குப் பல்ேவ பட்ட காரணங்கள் 
ெசால்லப்படலாம். ஆனால், இதி ம் ஏேதா ஒ  வைகயான 
பின்தள்ளப்ப கின்ற இனவாத ாீதியான சிந்தைனகள் 
இ ப்பதாகேவ பல ேப ைடய க த் க்கள் இ க்கின்றன.  
அதன்ப  பார்க்கின்றெபா  காலங்காலமாக உ வாக்கப் 
ப கின்ற இலங்ைக அணிகளில் இவர்கள் ேசா்க்கப்படவில்ைல 
என்பைத அறியக்கூ யதாக இ க்கின்ற . இந்த இடத்திேல 
நீங்கள் இதைனக் கவனத்திற்ெகாள்ளேவண் ம்.    

மிக க்கியமாக அந்தந்த மாகாணங்க க்கான ெதாி  
ெசய்யப்பட்ட அணிகள் அதாவ  இலங்ைகயிேல இ க்கின்ற 
9 மாகாணங்களி ம் ெதாி ெசய்யப்பட்ட அணிகள் 
ேபாட் களில் ேமாதக்கூ யதான ெசயற்பா கள் இலங்ைக 
யிேல ெகாண் வரப்படவில்ைல. ெமன்பந்  அல்ல  
க னப்பந் க் கிாிக்கட் ேபாட் களாக இ க்கலாம் அல்ல  
உைதபந்தாட்டம், வைலப்பந்தாட்டம், கரப்பந்தாட்டம் ேபான்ற 
ேபாட் களாக இ க்கலாம், அவற்றில் பங்குெகாள்கின்ற 
அணிகளில் ெதாி ெசய்யப்பட்ட அணிகளாக, மாகாண மட்ட 
அணிகளாக ேதசிய ாீதியிேல ேபாட்  ேபா வதற்கான 
ெசயற்பா கள் ன்ென க்கப்ப வதில்ைல.  அவ்வாறான 
அணிகள் மிகப் ேபாதாம க்கின்றன. இந்த நிைலைம 
மாற்றப்பட ேவண் ம்.   

 
ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ් මහතා (කීඩා නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ் - விைளயாட் த் ைற பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. H.M.M. Harees - Deputy Minister of Sports) 
உண்ைமயில் திறைமக்கு ன் ாிைம என்ற 

அ ப்பைடயில்தான் இலங்ைகயில் அந்தச் சம்பிரதாயம் 
இ ந் வ கின்ற . நீங்கள் குறிப்பிட்டப  ேதசிய அணிகளில் 
குறிப்பாக, த்ைதயா ரளிதரன் கிாிக்கட் அணியில் சிறந்த 
விைளயாட்  ரராக ம் உப captain ஆக ம் இ ந்தவர். 
இப்ெபா கூட ேதசிய காற்பந்தாட்ட- football அணியில் வட 
மாகாணத்தின் மன்னார் மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்த இரண்  

ரர்கள்  இடம்ெபற்றி க்கின்றார்கள். அேதேபான்  ஏைனய 
பல விைளயாட்  அணிகளில் சி பான்ைம இனத்தவர்கள் 
இ ந் வ கின்றனர்.  

அேதேநரம் நீங்கள் குறிப்பிட்ட ேபான்  ஒன்ப  
மாகாணங்க க்குமிைடயிலான விைளயாட் ப் ேபாட் கைள 
அைமச்சு ஒவ்ெவா  வ ட ம் நடத் கின்ற . அ  கடந்த 
வ டம் யாழ்ப்பாணத்தில் மிகச் சிறப்பாக நைடெபற்ற .  

நா ம் வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசத்ைதச் ேசர்ந்தவன். 
குறிப்பாக த்தம் காரணமாகேவ எங்க ைடய வடக்கு, 
கிழக்கில் விைளயாட் த் ைற பின்தங்கியி க்கின்ற . 
இப்ெபா தான் அங்கு மாவட்ட ாீதியாக, மாகாண ாீதியாக 
விைளயாட்  ைமதானத் ெதாகுதிகள் அைமக்கப்ப கின்றன; 
கிராமிய விைளயாட்  ைமதானங்கள் அபிவி த்தி 
ெசய்யப்ப கின்றன. கூ ய விைரவில் இந்த நிைலைமகள் 
சீராகும் என்  எனக்கு நம்பிக்ைக இ க்கின்ற . 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ பிரதியைமச்சர் அவர்கேள! அங்கு விைளயாட் த் 

ைற பின்தங்கியி ப்பதற்கு த்தேம காரணெமனச் 
ெசால்லப்ப கின்ற . த்தத்தின்ெபா  வடக்கு, கிழக்கு  
மக்க க்குப் ெபா ளாதாரத் தைட இ ந்த .  அவர்கள் 
உண்பதற்கு உண கூட  ேபாதியளவில் அரசாங்கத்தால் 
அ ப்பப்படவில்ைல. அவ்வா  இ க்கின்றெபா  
சம்பந்தப்பட்டவர்கள் ைமதானங்கைளத் தி த்தி 
யி ப்பார்களா? அல்ல  அங்கு விைளயாட்  உபகரணங் 
கைள அ ப்பியி ப்பார்களா?  

அங்குள்ள இைளஞர், வதிகள் விைளயாட் ேல ஆற்றல் 
வாய்ந்தவர்கள்; திறைம வாய்ந்தவர்கள். இலங்ைகக்கு 

தன் தல் ஒ ம்பிக் பதக்கத்ைத எ த் க் ெகா த்தவேர 
எதிர் ரசிங்கம் என்ப  உங்க க்குத் ெதாி ம். இந்த 
மண்ணிேல வாழ்ந்த ஒ  தமிழர்தான் இலங்ைகக்கு அந்தப் 
ெப ைமையத் ேத க் ெகா த்தி க்கிறார். அவ்வாேற 
இலங்ைகயின் தலாவ  இரா வத் தளபதியாக 
இ ந்தவர்கூட ஒ  தமிழர். அவ்வா  ஆற்றல் பைடத்தவர்கள் 
தமிழர்கள். ஏன், இலங்ைகயிேல ெபா ஸ் மாஅதிபர்களாக 
இ ந்த த்ரா ராஜசிங்கம், சுந்தர ங்கம், ஆனந்தராஜா 
ேபான்றவர்க ம் மிகச் சிறந்த விைளயாட்  ரர்களாக 
இ ந்தார்கள். ஆகேவ, இலங்ைகயில் ஆற்றல் பைடத்தவர்கள்  
வடக்கு, கிழக்கிேல வாழ்ந்தி க்கின்றார்கள். ஆனால், 
அவர்கள் ன்ேன வதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் வழங்கப்பட 
வில்ைல. காலங்கள் கடந் வந்தி க்கின்றன. ஆனால், 
இன்ன ம் எம  பிரேதசங்களில் ைமதானங்கள் சாியாக 
அைமக்கப்படவில்ைல அல்ல  ைமதானங்கைள ஒ ங்கு 
ப த் வதற்கு நடவ க்ைககள் எ க்கப்படவில்ைல. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, இப்ெபா  

உங்க ைடய உைரைய த் க்ெகாள்ள ேவண் ம்.   
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

என் ைடய ேநரத்ைத அைமச்சர் எ த் விட்டார். 
தய ெசய்  எனக்கு இன் ம் இரண்  நிமிடங்கள் தா ங்கள்!  

இங்கு குறிப்பிடப்பட்ட ேபால, உலகத்திேல கழ்ெபற்ற 
விைளயாட்  ரர்களில் ஒ வராக த்ைதயா ரளிதரன் 
எவ்வளேவா சிறப்பாக விைளயா யவர். ஆனால், அவர் ஒ  
captain தரத் க்கு வரக்கூ ய சூழல் உ வாக்கப்பட 
வில்ைலேய! ஆகேவ, அந்த நிைலைமகள் மாற்றப்பட 
ேவண் ம் என்பைதத்தான் நான் இந்த இடத்திேல 
சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.  

மிக க்கியமாக நீங்கள் ெசன்ற வ டம் யாழ்ப்பாணத்தில் 
விைளயாட் ப் ேபாட் கைள நடத்தியி ந்தீர்கள். ஆனால், 
தம் ள்ளவில், கண் யில், ெகா ம்பில் இ ப்ப ேபால 
சர்வேதச தரத்திலான ஒ  விைளயாட்  ைமதானத்ைத அங்கு 
உங்களால் காட்ட யவில்ைலேய! த்தம் வைடந்  7 
ஆண் கள் கடந்தி க்கின்றன. இைதச் ெசயற்ப த் வதற்கு 
இவ்வள  ஆண் கள் ேதைவயில்ைல. "விைளயாட்ைட 
அபிவி த்தி ெசய்கின்ேறாம்" என்கிறார்கள். ஆனால், 
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[ගරු එස්. ශීතරන් මහතා] 
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எங்க ைடய பகுதிகளிேல இந்தச் ெசயற்பா கள் சாியாக 
அைமயவில்ைல என்பைதத்தான் நான் இந்த இடத்திேல 
குறிப்பி கின்ேறன். மிக க்கியமாக கிளிெநாச்சியிேல 
சர்வேதச விைளயாட்  ைமதானம் அைமப்பதற்கு 4,500 
மில் யன் பாய் ஒ க்கப்பட் ம்கூட ஏன், அ  இவ்வாறான 
ஒ  ேமாச க்கு உள்ளாக்கப்பட்ட ? இதற்குாிய காரணம் 
என்ன? "தி ம்ப ம் அதற்குக் கூ விைல ேகா ேவாம்; 
தி ம்ப ம் அதற்குாிய பணம் ஒ க்குேவாம்" என்  நீங்கள் 
ெசான்னால், அ  இன் மின் ம் காலத்ைத இ த்த க்கின்ற 
விடயமாகேவ இ க்கும். ஆகேவ, இந்த விடயங்களில் கவனம் 
ெச த் மா  ேகட் , என் ைடய உைரைய நிைற  
ெசய்கின்ேறன். நன்றி.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
நன்றி. 

 
[අ.භා. 3.18] 
 
ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද කීඩා අමාත්යවරයා 

විසින් ජාතික කීඩා සංගම් සංෙශෝධනයට අදාළව සකස් කරන ලද 
නිෙයෝග කිහිපයක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
කීඩාව සම්බන්ධෙයන් අදහස් කිහිපයක් පකාශ කරන එක ඉතාම 
වැදගත් ෙවනවා කියලා මම හිතුවා. 

සාමාන්යෙයන් ලංකාෙව් ෙහෝ ෙවනත් රටක ෙහෝ කීඩාෙව් 
ඉලක්කය, කීඩාෙව් පරමාර්ථය හැටියට ෙබොෙහෝ ෙවලාවට අපට 
ෙපෙනන්නට තිෙබන්ෙන් අන්තර්ජාතික මට්ටමින් පදක්කම් ලබා 
ගැනීමයි. ඒ පිළිබඳව තමයි අපි නිතරම සාකච්ඡා කරන්ෙන්. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අන්තර්ජාතික මට්ටමින් පදක්කම් 
ලබාගැනීම ෙහෝ එය ඉලක්ක කර ෙගනම කීඩාව සකස ්කළත්, එය 
දැනට ෙලෝක ය පිළිගත් පතිපත්තිය කියා අපි විශ්වාස කරන්ෙන් 
නැහැ. එය ෙලෝකය පිළිගත් පතිපත්තිය ෙනොෙවයි. අපි රටක 
කීඩාවක් ඉලක්කගත කරන්ෙන් පධාන වශෙයන්ම ඒ රෙට් 
ෙසෞඛ්ය, සාමූහිකත්වය, විනය, ආධ්යාත්මික සංවර්ධනය කියන 
ෙමන්න ෙම් ෙපොදු නිර්ණායකයන් අත්පත් කර ගැනීෙම් 
පරමාර්ථය ෙපරදැරි කරෙගනයි. තරුණ ඇමතිවරෙයක් අද කීඩා 
ඇමතිවරයා වශෙයන් පත්ෙවලා ඉන්නවා. එතුමා ෙමම දිසානතීන් 
පිළිබඳව විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරලා කටයුතු කරයි කියා මම 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 

Edward Gunasekara to the Chair? 
 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා (නිපුණතා 
සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான -  திறன்கள் 
அபிவி த்தி மற் ம் ெதாழில் பயிற்சி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister of 
Skills Development and Vocational Training) 
I propose that the Hon. Edward Gunasekara do now 

take the Chair. 

ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වුෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு  எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள்.  

 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 
COMMITTEES left the Chair, and THE HON. EDWARD 
GUNASEKARA took the Chair. 

 
ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ අනුව සමස්තයක් විධියට 
අපි කල්පනා කරන්ෙන්, අපි කීඩාෙව් මූලික නිර්ණායකයන් සකස ්
කර ගැනීම අවශ්යයි කියන එකයි. ඒ කියන්ෙන් අපි යම් කිසි 
ජාතියක සාමූහිකත්වය ෙගොඩනඟන්ෙන් ෙකෙසේද, ඒ වාෙග්ම අපි 
ෙකොෙහොමද ඒ ජාතිෙය් නීෙරෝගීකම සාක්ෂාත් කර ගන්ෙන්, අපි 
ෙකොෙහොමද, සමස්ත ජාතියක කඩිසරකම පවත්වාගන්ෙන්, 
ජාතියක විනය පවත්වාගන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ඒ වාෙග්ම 
ආධ්යාත්මිකත්වය සකස් කරගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එකයි. 
ෙමන්න ෙම් කාරණා මුල් කරෙගන තමයි අපි කීඩාෙව් 
ඉලක්කයන් සකස් කරගත යුත්ෙත්. ඒ වාෙග්ම අපට කීඩාව 
සම්බන්ධෙයන් දර්ශනයක් නැතිකම බලවත් පශ්නයක් ෙවලා 
තිෙබනවා. 

ඔබ අපි කවුරුත් දන්නවා, විෙශේෂෙයන්ම චීන බුද්ධාගම 
සංවර්ධනෙය්දී කායික සමබරතාව සහ ආධ්යාත්මික සමබරතාව, 
නැත්නම් කායික හා මානසික සමබරතාව කියන එක ඉතා වැදගත් 
ෙකොට සැලකූ බව. ෙබෞද්ධෙයෝ භාවනාව, ඒ කියන්ෙන් තැන්පත්ව 
එරමිණිය ෙගොතාෙගන දීර්ඝ ෙව්ලාවක් ආධ්යාත්මික සංයමයකට 
පත්වීම ඉතා වැදගත් පුහුණුවක් හැටියට සැලකුවා. ඒ වාෙග්ම පසු 
කාලෙය් චීන ෙබෞද්ධෙයෝ විෙශේෂෙයන්ම ආධ්යාත්මික හික්මීම 
කියන එක කීඩාවට ඉතා වැදගත් අංගයක් කියන එක පමුඛත්වයක් 
ෙකොට සැලකුවා. ඒ අනුව කුංෆු කියන සටන් කලාව ගත්ෙතොත්, 
විෙශේෂෙයන්ම ඒ කීඩාව පධාන වශෙයන්ම ආරම්භ වුෙණ් ෙබෞද්ධ 
භික්ෂුන්වහන්ෙසේලාෙග් මූලිකත්වෙයන්. අදත් චීනෙය් තිෙබන 
ෂාඕලින් ආරාමය විශාල ආරාමයක්. ඒක ෂාඕලින් නමින් වාණිජ 
මට්ටමිනුත් ෙගොඩනැඟිලා තිෙබනවා. ආධ්යාත්මික මට්ටමින් එම 
සාම්පදායික පන්සල අදත් අපට චීනෙය් දැක ගන්න පුළුවන්කම 
ලැෙබනවා. එහි පධාන අරමුණ වුෙණ් ඉතාම ගැඹුරු දර්ශනයක්. 
දියුණු, කායික සමබරතාව, නැත්නම් කඩිසරකම, විනය, සංයමය, 
ආධ්යාත්මිකත්වය කියන ඒ සියලු කාරණා මුල් කරෙගන තමයි 
චීනෙය් කුංෆු කියන සටන් කලාව, නැත්නම් ආධ්යාත්මික පුහුණුව 
ඇති වුෙණ්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉන්දියාෙව් ෙයෝග අභ්යාස 
පිළිබඳව අපි කවුරුත් දන්නවා. ෙයෝග අභ්යාසවලට දීර්ඝ 
දර්ශනයක් තිෙබනවා. අප පතංජලී පිළිබඳව ගත්ෙතොත්, 
පතංජලීෙග් කාලය බුද්ධ කාලයට සමාන්තරයි කියලා තමයි අප 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

විශ්වාස කරන්ෙන්. පතංජලීෙග් දර්ශනය මඟින් ෙයෝග අභ්යාසත් 
එක්තරා දුරකට සාමූහික ආධ්යාත්මික සංයමයට අවශ්ය කරන 
විනය, හික්මීම, සාමූහිකත්වය, නීෙරෝගීකම, ආධ්යාත්මිකත්වය 
මුල් කරගත් විශාල කායික ව්යායාම පද්ධතියක්. එම ෙයෝග 
අභ්යාස ෂාඕලින් ආරාමෙය් කරන කීඩාවට වඩා, නැත්නම් 
"martial arts" කියලා හඳුන්වන සටන් කලාවට වඩා ෙවනස් වූ, 
නැත්නම් සංයමය මුල් කරගත් කායික සමබරතාවට අදාළ කායික 
ව්යායාම පද්ධතියක් හැටියට තමයි සලකන්ෙන්. 

අද  එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය යටෙත් ෙයෝග කියන විෂය 
මුළු ෙලෝකයම පිළිගත් පාසල් විෂයයක් බවට පරිවර්තනය 
කරන්න ඉන්දියාෙව් අගාමාත්යතුමාට පුළුවන්කම ලැබිලා 
තිෙබනවා. ඒ අනුව කීඩාෙව් දිශානතිය පිළිබඳ කල්පනා කරද්දී 
අෙප් අවධානය ෙයොමු ෙවන්න ඕනෑ, ආධ්යත්මික නැඹුරුව සහිතව, 
විෙශේෂෙයන් ආසියානු කලාපෙය් -ෙම්ක යුෙරෝපෙය් උරුමයක් 
ෙනොෙවයි, ආසියානු කලාපෙය් උරුමයක්-  ෙගොඩනැඟුණු ෙද්වල් 
අපි ෙකොෙහොමද ජාතික මට්ටෙම් පමුඛ අංග බවට පත් කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන කාරණය ෙකෙර්යි. අපි කවුරුත් දන්නවා 
කරාෙත, වූෂු වාෙග් කීඩාවන්  මුල් කාලෙය් පන්සල් ආශිතව  තමයි 
ෙගොඩනැඟුෙණ් කියලා.  ඒවා අද වාණිජ මට්ටමට හා 
අන්තර්ජාතික මට්ටමට ව්යාප්ත ෙවලා තිෙබනවා. ඒවා අද 
ජාත්යන්තර පදක්කම්ලාභී තරග හැටියට නම් කරලා තිෙබනවා. 
ඒවාත් කීඩාෙව් ඉසව් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒවා 
අන්තර්ජාතික පිළිගැනීමට ලක් වුණු පවණතායි.  

ෙම් සියල්ල ආසියාව මුල් කරෙගන බිහිවුණු ආධ්යාත්මික 
සටන් කලාෙව් ෙකොටස් හැටියට තමයි මුල් කාලීනව තිබුෙණ්. අද 
ඒවා අන්තර්ජාතික මට්ටමට පත් ෙවලා තිෙබනවා. අපි කවුරුත් 
දන්නවා සාම්පදායිකව ශී ලංකාෙව් ජනපියම කීඩාව කිකට් කියලා. 
කුමන ෙහෝ කීඩාවක් - විෙද්ශීය කීඩාවක් ෙහෝ  ෙද්ශීය කීඩාවක්-  
ගත්තත් ඒ කීඩාවට කැපවීම අවශ්යයි. ඒ වාෙග්ම දීර්ඝ කාලීන 
පුහුණුව අවශ්යයි. කුමන කීඩාවක් වුණත් ෙම් සියල්ල අෙප් ජාතික 
අභිමානයටත්, ඒ වාෙග්ම සමස්ත ජනතාවෙග් නීෙරෝගීකමටත්, 
විනයක් හා ආත්ම සංයමයක් ඇති කර ගැනීමටත් ෙහේතු ෙවනවා. 
ඒ වාෙග්ම අපි 1970 දශකෙය් පාසල් විෂයයට සරඹ කීඩාව 
හඳුන්වා දුන්නා. සෑම පාසල් දර්ශනයකදීම සරඹ කීඩාව පමුඛ 
කීඩාවක් වුණා. ඒ වාෙග්ම චීනය, ෙසෝවියට් රුසියාව -ඒ කාලෙය් 
ෙසෝවියට්ෙද්ශය- සරඹ කීඩාව ඉතාම ඉහළ තත්ත්වයකට 
ෙගනැවිත් තිෙබනවා. අද චීනය ජාතික සම්පදායක් හැටියට සෑම 
උදෑසනකම පධාන ස්ථානවල  සරඹ කීඩාවන් පවත්වනවා.  

මා හිතන්ෙන් ෙමන්න ෙම් වාෙග් පවණතා ගැන අපි කල්පනා 
කරන්න ඕනෑ කියලායි. ඒ වාෙග්ම අපට අන්තර්ජාතික මට්ටමට 
යා හැකි,  අෙප් රෙට් පාරම්පරිකව තිබුණු, අපට දියුණු කළ හැකි 
වැදගත්ම කීඩාව තමයි ජලය ආශිත කීඩා. ලංකාෙව් විෙශේෂෙයන්ම 
වියළි කලාපෙය් සෑම තැනම වැව් තිෙබනවා. ඒවා අපට පාවිච්චි 
කරන්න පුළුවන්. විශාල මහා වැව් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් රට 
වෙට්ට සාගරයක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම විශාල ගංගා පමාණයක් 
තිෙබනවා. ෙම් සෑම ෙදයක්ම පාවිච්චි කරලා අපට ෙබොෙහොම 
ෙලෙහසිෙයන් ජල කීඩාව පමුඛ කීඩාවක් බවට පත් කරන්න 
පුළුවන්. නමුත්, අපි ෙම් ගැන ඉතාම අඩු තක්ෙසේරුවක් තමයි 
කරලා තිෙබන්ෙන්. අපට හැමතැනම swimming pools හදන්න 
වුවමනා නැහැ. අනුරාධපුරය, ෙපොෙළොන්නරුව වැනි පෙද්ශවල 
සිටින ඕනෑම දරුෙවකුට වැවකට බැහැලා පීනන්න පුළුවන්. 
අමුතුෙවන් swimming pools අවශ්ය නැහැ. හැෙමෝම හැන්දෑෙව් 5, 
6 ෙවනෙකොට ඇළවලට, වැව්වලට බහිනවා. එම නිසා  අපට ඒක 
ජාතික මට්ටෙම් කීඩාවක් බවට පත් කරන්න ඉතාම පහසුයි.  ඒ 
වාෙග්ම තරුණ, වැඩිහිටි හැම ෙදනාම ඒ සඳහා ෙයොමු කරන්න 
ෙලෙහසියි.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබවහන්ෙසේට තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වැදගත් මාතෘකාවක් පිළිබඳ 

සාකච්ඡා කරන ෙම් අවස්ථාෙව් ෙමන්න ෙම් කාරණාවලට 
අවධානය ෙයොමු කිරීම ඉතා වැදගත් කියලායි මම හිතන්ෙන්. ඒ 
වාෙග්ම සමස්ත සාමුහික කීඩා කියන එක අපි ගනිමු. ඒ කියන්ෙන් 
නීෙරෝගීකම ඉලක්ක කර ගත් සාමූහික කීඩා ෙකෙරහි අපි ෙයොමු 
විය යුතුයි.  අෙප් කීඩකෙයකු, ෙදෙදෙනකු ෙර්ස ්අශව්ෙයකු වාෙග් 
ජාත්යන්තර මට්ටමට හදන එක ෙනොෙවයි, කීඩාෙව් අභිමතාර්ථය 
කියන එක අපි අවධානයට ගත්ෙතොත් ඉතාම වැදගත් කියලා මම 
හිතනවා. ඊළඟට, අෙප් කීඩාෙව් සාමුහික කීඩාවන් හැටියට 
අන්තර්ජාතිකව ඉදිරියට ෙගන යන්න පුළුවන් කීඩා ෙමොනවාද? 
අපි මීට අවුරුදු 10කට විතර කලින් ජවන හා පිටිය තරගවලින් 
ඉතාම ෙහොඳ මට්ටමක -ආසියානු මට්ටෙම්-  හිටියා. නමුත් අද වන 
විට අපට ඒ මට්ටම රඳවා ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා 
රටක අභිමානයත්, රෙට් සාමුහිකත්වයත්, විනයත්, ෙසෞඛ්ය 
සම්පන්න බවත් ඇති කිරීම සඳහා කීඩාව අත්යවශ්ය ෙවනවා.  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමන්න ෙම් පිළිබඳව අවධානය 
ෙයොමු කිරීම ඉතා වැදගත් කියලා මම හිතනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 3.26] 
      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කීඩා පනත යටෙත් කීඩා 

සංගම් ලියා පදිංචි කිරීමට අදාළ නිෙයෝග හදන ෙමම අවස්ථාෙව්දී 
මම කරුණු කිහිපයක් කියන්න කැමැතියි.  නමුත් ඇමැතිතුමා 
තවම සභාවට පැමිණ නැති නිසා  එතුමා එනෙතක් ජාතික 
වැදගත්කමකින් යුක්ත කරුණු ෙදකක් ෙම් විවාදය පැවැත්ෙවන 
අවස්ථාව ෙවනෙකොට සිදු ෙවමින් තිෙබන නිසා ඒ ගැන යම් මූලික 
හැඳින්වීමක් කිරීම ෙහොඳයි කියලා මම හිතුවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පශ්නයට තුඩු දී තිෙබන 
SAITM ආයතනය පිළිබඳ  අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ සැලකිය 
යුතු සාකච්ඡාවක් ඇති වුණ බව ඔබතුමා දන්නවා. මම හිතුවා ඒ 
ගැන කරුණු කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්න අවශ්යයි කියලා. 
ෙමොකද, ඒ ෙව්ලාෙව් ගරු කථානායකතුමා සමඟ වාද විවාදවලට 
යන්න බැරි නිසා අපි අදහස් දැක්වීෙමන් වැළකි සිටියා.  

අද ෙම්  SAITM ආයතනය සම්බන්ධව  කථා කරනෙකොට 
ඔබතුමා දන්නවා,  ලංකා ඉතිහාසෙය් පථම වතාවට ෙම් 
නීතිවිෙරෝධි SAITM ආයතනයට විරුද්ධව රජෙය් ෛවද්ය 
විද්යාලවල ෛවද්ය ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් 7,200ක්ෙදනා දින 500ක 
අඛණ්ඩ සත්යගහයක් ෙම්වනෙකොට සම්පූර්ණ කර තිෙබන බව. 
2016 ජනවාරි 21 ෙවනිදා තමයි ෙම් උගත් ෛවද්ය ශිෂ්යයන් ඒ 
කියන්ෙන් අෙප් රෙට්  උසස් ෙපළ  සමත් ෙවලා ගිය  දක්ෂතම 
ළමයින් 7,200ක් ෙම් සත්යගහ ව්යාපාරය පටන් ගත්ෙත්. 2016 
ජනවාරි 21 ඉඳලා ෙම් සතිය ෙවනෙකොට එයට දැන් දින 500ක් 
සම්පූර්ණ ෙවනවා. ෙම් ආණ්ඩුෙව් දැන් ඇමතිවරු 100ක් පමණ 
සිටිනවා. එක්ෙකනාට ඇමතිකම් ෙදක තුනක්  තිෙයනවා.  නමුත් 
ෙම් ආණ්ඩුව වග කියන්ෙන්, ෙම් ආණ්ඩුවට කිරි එෙරන්ෙන්, ෙම් 
ආණ්ඩුෙව් පශ්නය බවට පත්ෙවලා තිෙයන්ෙන් මුදල් මත නීති 
විෙරෝධි අධ්යාපන කඩයකට ගිහින් ඉෙගන ගන්නා කණ්ඩායෙම් 
පශ්නය ගැන පමණයි.  
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අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙහළිදරවු වුණා, ෙම් SAITM  
ආයතනය පිළිබඳ ගැසට් එක රාජපක්ෂ පාලනය යටෙත් ඉදිරිපත් 
ෙවලා තිෙබන බව. ඒක ඇත්ත. නමුත් ඒ ගැසට් එක නීති 
විෙරෝධියි. SAITM  ආයතනය විශ්වවිද්යාලයක් වශෙයන් ලියා 
පදිංචි කිරීමට අදාළ කාරණය පිළිබඳ උසස් අධ්යාපන ඇමතිවරයා 
ෙකොෙළේ වහලා ගියා. එතුමා හරියට කිව්ෙව් නැහැ. ඒක මම 
උසාවිෙයත් අභිෙයෝගයට ලක් කරලා තිෙයන කාරණයක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඕනෑම විශ්වවිද්යාලයක් ලියා 
පදිංචි කරනවා නම් 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද්යාල පනත යටෙත් 
ලියා පදිංචි කළ යුතුයි. හිටපු උසස් අධ්යාපන අමාත්ය එස්.බී. 
දිසානායක මහතා ඒ සම්බන්ධෙයන් යම් ෙරගුලාසි පමාණයක් 
හදලා තිෙයනවා. ඒ පනත අනුව සපුරාලිය යුතු ෙකොන්ෙද්සි 
පමාණයක් තිෙයනවා.  ඒ පනෙත්  27 වගන්තිය අනුව SAITM  
ආයතනය විශ්වවිද්යාලයක් වශෙයන් ලියාපදිංචි කරලා නැහැ. 
SAITM  ආයතනය  ඒ විධියට ගැසට් කරලා නැහැ. ඒ නිසා ඒකට 
විශ්වවිද්යාල වරමක් නැහැ. ඒක ෙහොෙරන් පටන් ගත්තා; 
සල්ලිවලට පටන් ගත්තා කියන කරුණු පැත්තකම තිබ්බත් 
නීත්යනුකූලව ඒ කියාවලිය සම්පූර්ණ කරලා නැහැ. ඒ, පළමුවන 
කාරණය.  

ෙදවන කාරණය තමයි දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කිව්වා, 
SAITM  එක කළමනාකරණ ආයතනයක් ෙලස ඇති කරන්න 
තමයි  මුලින් අවසර අරෙගන තිෙබන්ෙන් කියලා. පසුව එතුමන්ලා 
දාපු ගැසට් එෙක් "medicine" කියලා තිෙබන බව ඇත්ත. ෛවද්ය 
ශිෂ්යයන් පුහුණු කරන්න කියලා පවත්වාෙගන යන SAITM 
ආයතනය, රජෙය් ෛවද්යවරුන් strike කරනෙකොට ෙනොමිලෙය් 
ෙබෙහත් ෙදනවා කියලා කියන Neville Fernando Hospital එක, 
සායනික අධ්යාපනය සඳහා පුහුණුවක් තිෙයන, සුදුසුකම් තිෙයන 
ෙරෝහලක් වශෙයන් ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය අද ෙවනතුරුත් 
පිළිෙගන නැහැ කියන කාරණය සම්බන්ධව මම අදත් අභිෙයෝග 
කරනවා. එෙහම සහතිකයක් නැහැ.  නිකම් ෙකොළ කෑල්ලක් 
වාෙග් එකක් දුන්නා. ඒක සහතිකයක් ෙනොෙවයි.  

මීට අවුරුදු ගණනකට කලින් බස්නාහිර පළාත් ෙසෞඛ්ය 
අධ්යක්ෂවරයා වශෙයන් සිටි ෛවද්යවරයා ඒ ෙවලාෙව් එතුමාෙග් 
දුව සයිටම් එෙක් ඉෙගන ගත්ත ෙවලාෙව් එය දුන්නා. හැබැයි, 
එතුමාට බලයක් නැහැ, ඒක සායනික පුහුණුව ලබාදීෙම් 
ආයතනයක් වශෙයන් පිළිගන්න සහතිකයක් ෙදන්න. තමන්ෙග් 
දුව ඉෙගන ගත්තු ෙවලාෙව් ඒක දුන්නා.  ඒත් අපි දන්නවා, ඒ 
දරුවාත් පසුව ඒෙකන් ඉවත් කර ගත්තා කියලා. ඒ නිසා 
පළමුෙවනි කාරණය තමයි  ෙම් රෙට් රාජපක්ෂ පාලනය විසින් 
නීති විෙරෝධීව මුදල් බලය මත, තර්ජනය මත, නීති කඩලා ඒ 
කාලෙය් හැම වැඩක්ම කළා කියන එක.   

ඔබතුමා දන්නවා,  මත්තල එයාර්ෙපෝට් එක හදලා තිෙබන, 
නමුත් feasibility report එකක් නැහැ කියන කාරණය COPE 
කමිටුෙව්දී  ඔප්පු වුණු බව. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
මත්තල අන්තර් ජාතික ගුවන් ෙතොටුපළක් හදලා තිෙයනවා, 
feasibility report එකක් නැහැ. ෙකොච්චර මගීන් එනවාද, 
ෙකොච්චර මගීන් යනවාද, ෙකොච්චර බඩු භාණ්ඩ ඒවිද, නැද්ද 
කියලා කරපු අධ්යයනයක් නැහැ. Airport එක හදපු එහි පධාන 
ඉංජිෙන්රුවාම  කමිටුෙව්දී නැඟිටලා කිව්වා,  "සර්,  ඒක මම ම 
කළා" කියලා. ඔබතුමා දන්නවා,  three-wheeler park  එකක් 
දාන්නත් ෙපොඩි අධ්යයනයක් අවශ්යයි කියලා. ඒ කාලෙය් 
රාජපක්ෂලා වැඩ කෙළේ එෙහමයි. ඒ යටෙත්ම තමයි,  ඒ 
තර්ජනෙයන්ම තමයි එස්.බී. දිසානායක මහත්තයලා ෙම් නීති 
විෙරෝධි ආයතනය හැදුෙව්. රාජපක්ෂ පාලනෙය් ෙම් හැම වැරැද්දම  
ඔබතුමන්ලා ෙහොඳාකාරවම දැන  සිටියා. ෛවද්ය අධ්යාපන 
ආයතනයක් කියලා 2013 ෙදසැම්බර්වල තමයි SAITM එක 

සම්බන්ධ ගැසට් එක ගහලා තිෙයන්ෙන් කියලා අද ඔප්පු වුණා.  ඒ 
බව උසස් අධ්යාපන ඇමතිවරයා වන කිරිඇල්ල මහතා කිව්වා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  2013 ෛවද්ය ආයතනයක් 
කියලා ගැසට් කරනෙකොට 2009 ඉඳලා ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් 600ක් 
විතර අරෙගන තිෙයන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

ගරු ඇමතිතුමනි, රෙට් පතිපත්ති සම්පාදකයන් වශෙයන් 
ඔබතුමන්ලා ෙම්වා බලන්ෙන් නැද්ද? ඔබතුමන්ලා කාටද යට 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ඔබතුමන්ලා ගාල්ෙලන්, අනුරාධපුරෙයන්, 
කල්මුෙණන්, පුත්තලෙමන් ඉෙගන ගන්න ආපු සාමාන්ය ශිෂ්ය 
ශිෂ්යාවන්, උගත් ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් 7,200කෙග් අයිතිවාසිකම ෙහළා 
දකින්ෙන් ඔවුන් කුමක් කළ නිසාද? ඔවුන් සාධාරණ පශ්නයක් 
නඟන නිසා අද පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ඔප්පු වුණා, SAITM එක 
ෛවද්ය අධ්යාපන ආයතනයක් කියලා ගැසට් එක නිකුත් කරලා 
තිෙබන්ෙන් 2013 ෙදසැම්බර්වල, හැබැයි, 2009 සිට නීති විෙරෝධි 
ෙලස ශිෂ්යයන් බඳවා ගන්නවා කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක ශිෂ්යයන්ෙග් සටනක් 
පමණක් ෙනොෙවයි. ශිෂ්යෙයෝ ෙම් සටන ආරම්භ කළ කට්ටිය. අද 
බලන්න. SAITM ආයතනය නීති විෙරෝධියි, එහි පමිතියක් නැහැ. 
එම නිසා ආයතනය ෙම් විධියට පවත්වාෙගන යන්න ෙදන්න බැහැ 
කියන්ෙන්, ශිෂ්යයන් පමණක් ෙනොෙවයි; ෙම් රෙට් ෛවද්ය පීඨ 
අෙට්ම ඉන්න පීඨාධිපතිවරුත් කියනවා. ඔවුන් ඉතාම ඉහළ 
උගත්කමක් තිෙබන අයයි. ඔබතුමන්ලා කවුරුත් දන්නවා, 
ෛවද්යවරෙයකු ෙවන්න සෑෙහන්න පාඩම් කරන්න ඕනෑ බව. 
ඉතින්, පීඨාධිපතිවරෙයකු ෙවන්න නම් ඉතා විශාල දැනුමක් 
අවශ්යයි. අපි සාමාන්යෙයන් දන්නා විධියට ඔවුන් 
ෙද්ශපාලනීකරණය වුණු අය ෙනොෙවයි. එතෙකොට ෛවද්ය පීඨ 
අෙට්ම පීඨාධිපතිවරු කියනවා, "SAITM ආයතනෙය් පමිතිය 
නැහැ"යි කියලා. එෙහම නම් ආණ්ඩුව ෙකොෙහොමද කියන්ෙන් එහි 
පමිතිය තිෙබනවා කියලා.  

රෙට් ෛවද්ය වෘත්තීයට සම්බන්ධ පධාන ආයතනය වන ශී 
ලංකා ෛවද්ය සභාව තිෙබනවා. ඒකට තර්ජනය කරද්දී ඔවුන් 
කියනවා, "SAITM ආයතනය පිළිගන්න බැහැ. එහි පමිතිය නැහැ" 
කියලා. ඊළඟට, රෙට් ෛවද්ය වෘත්තිකෙයෝ එෙසේ කියනවා. ඒ 
අයෙග් වෘත්තීය සමිති පමණක් ෙනොෙවයි එෙසේ කියන්ෙන්.  
ඔබතුමාත් දන්නවා, වෘත්තීය සමිති සම්බන්ධව ගැටලුව අපටත් 
තිෙබනවා කියලා. නමුත් අපි පිළිගන්න ඕනෑ, ඉල්ලීම අසාධාරණ 
නම්, රජෙය් ෙරෝහල්වල වැඩ කරන 17,000ක්-18,000ක් පමණ 
වන ෛවද්යවරුන්ව වෘත්තීය සමිතියකට නටවන්න බැහැ කියලා. 
ෙම්ක ඉතාම සාධාරණ කාරණයක්. ඒක නිසා අති බහුතරයක් 
ෛවද්යවරු ෙම්කට විරුද්ධ ෙවලා ඉන්නවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
1,700ක් වන විෙශේෂඥ ෛවද්යවරුන්ෙගන් 1,200ක් පමණ 
නිෙයෝජනය වන විෙශේෂඥ ෛවද්යවරුන්ෙග් සංගමය 
ජනාධිපතිතුමා හමු ෙවලා ලිඛිතව දීලා තිෙබනවා, "SAITM 
ආයතනය නීති විෙරෝධියි" කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතෙකොට ෙම් රෙට් ෛවද්ය 
පීඨ භාරව ඉන්න ආචාර්ය මණ්ඩලෙය් සියලුම ෙදනා "SAITM 
ආයතනය නීති විෙරෝධියි; එහි පමිතිය නැහැ"යි කියනවා නම්, 
රෙට් ඉන්න ෛවද්යවරුන්ෙගන් අති බහුතරයක් "SAITM 
ආයතනෙය් පමිතිය නැහැ; නීති විෙරෝධියි" කියනවා නම්, ඒ 
වාෙග්ම ශී ලංකා ෛවද්ය සභාව  එෙසේ කියනවා නම්, ෛවද්ය 
ශිෂ්යෙයෝ එෙසේ කියනවා නම්, රෙට් අද තිෙබන ෙද්ශපාලන 
පක්ෂවලිනුත් අති බහුතරයක් කියනවා නම්, -ෙද්ශපාලන පක්ෂ 
පැත්තකින් තියමු.- ෛවද්ය ක්ෙෂේතයට අදාළ හැම ෙකනාම  එෙසේ 
කියනවා නම්, කවුද SAITM ආයතනය නීත්යනුකූලයි කියන්ෙන්? 

කවුද ෙම්ක හරියි කියලා කියන්ෙන්? එෙහම කියන්ෙන් 
SAITM එක අයිතිකාර ෙනවිල් පනාන්දු මහත්මයායි, ආණ්ඩුවයි 

1241 1242 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

විතරයි. කලින් ආණ්ඩුවත් ෙම්ක වැරැදියි කියලා දැන් පිළිගන්නවා 
ෙන්. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් තමයි 
SAITM එක ෙගනාෙව්. ඒක වැරැදියි කියලා අද ඔවුන් 
පිළිගන්නවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් තමුන්නාන්ෙසේලා විධායක 
ජනාධිපති කමය හදුන්වා දුන්නා. අද තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා 
ෙන්, "ඒක වැරැදියි, අයින් කරන්න ඕනෑ." කියලා. ෙකෙනකුට 
තමන්ෙග් වැරැද්දක් දැක්කාම ඒ වරද හදාගන්න තිෙබන ඉඩ කඩ 
පතික්ෙෂේප කරන්න බැහැ ෙන්. මම අහන්ෙන් ඒකයි. ආණ්ඩුවට 
සම්බන්ධ ආයතන ගැනයි මම ෙම් කියන්ෙන්. ෛවද්ය සභාව 
ආණ්ඩුවට සම්බන්ධ ආයතනයක්. පීඨාධිපතිවරු කියන්ෙන් 
ආණ්ඩුවට සම්බන්ධ ආයතනවල පධානීන්. ඔවුන් කියනවා, 
"ෙම්ක වැරැදියි" කියලා.  

මම දැනගන්න කැමැතියි, ෙම් රෙට් ෙබොන වතුරවල පමිතිය 
පිළිබඳ පශ්නයක් ආෙවොත් ආණ්ඩුව පිළිගන්ෙන් ෙමොන මතයද 
කියලා. අපි දන්නවා, ආණ්ඩුව මුලින්ම පිළිගන්ෙන් ජලසම්පාදන 
මණ්ඩලෙය් සිටින රසායන විද්යඥයින් කියන මතය බව. ඊට 
පස්ෙසේ ආණ්ඩුවට පුළුවන් ආණ්ඩුවට සම්බන්ධව තිෙබන MRI 
එෙක් researches කරලා බලන්න. ආණ්ඩුෙව් ආයතනයක් කියන 
එකවත් පිළිගන්ෙන් නැති ආණ්ඩුවක් ෙන් ෙම්ක. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසායි අපි ෙම් රටට කියන්ෙන් ෙම් සටන 
ෛවද් ය ශිෂ්යයන්ෙග් සටනක් ෙනොෙවයි කියලා. අද ඒ 
ෙගොල්ලන්ට දීලා තිෙබන මහෙපොළ ශිෂ්යාධාර මුදල් කපලා 
තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අද වන විට ෛවද්ය ශිෂ්යයන්ෙග් 
පන්ති වර්ජනය මාස පහමාරක් දක්වා ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ෙම් 
විධියට වුෙණොත් ෙමොකද ෙවන්ෙන්? තව මාසයක් ෙම් පන්ති 
වර්ජනය ගිෙයොත් ෙවන ෙද් තමයි ලබන අවුරුද්ෙද් ෙනොවැම්බර් 
මාසෙය් සීමාවාසික ෛවද්යවරු වශෙයන් ෙරෝහල්වලට එන්න 
සිටින සීමාවාසික ෛවද්යවරු 1,200ක් නැති ෙවන එක. 

 රජෙය් ෛවද්යවරු strikes කරපු ෙවලාෙව් SAITM කඩය 
ඇරලා ෙනොමිෙල් ෙබෙහත් ෙදනවා කිව්ව ආකාරය අපි දැක්කා. 
එෙහම කෙළේ උද්ෙඝෝෂණයට shot එක ෙදන්න ඕනෑකමටයි. අපි 
දැක්කා, පසු ගිය ගංවතුර ෙවලාෙව්දී SAITM එක ෙමොකක්ද කෙළේ 
කියලා. ගංවතුර ෙවලාෙව්දී SAITM එෙකන් කළාද? ගංවතුෙර්දී 
මැතිඇමැතිවරු නිෙයෝජනය කරන රත්නපුරයට, කළුතරට, 
බුලත්සිංහලට, ෙදනියායට ගිෙය් කවුද? SAITM කට්ටියද? 
"කුහකෙයෝ", "ඉෙගන ගන්නවාට විරුද්ධයි" කියලා ෙන් 
ෛවද්යවරුන්ට කියන්ෙන්. රජෙය් ෛවද්යවරු ගිහිල්ලා තමයි 
ගංවතුර ෙවලාෙව්දී වැඩ කෙළේ. අද කරන්ෙනත් ඔවුන්. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, SAITM එෙකන් pass ෙවන 
කවුරුවත් අයගමට, රත්නපුරෙය් ෙකළවරකට ෙහෝ ෙදනියායට 
යවන්න තමුන්නාන්ෙසේලාට බැහැ. ලක්ෂ 150ක් විතර වියදම් 
කරලා ෛවද්යව රෙයක් වුණාට පස්ෙසේ අයගම ෙබෙහත් සාප්පුවක් 
දාලා ඒ ගණන ෙහොයන්න බැහැ. ඒ නිසායි මම ෙම් කරුණ 
කියන්ෙන්. ෙම් පශ්නෙය්දී එක එක කූට පකාර කරමින් ඉතාම 
වැරැදි කාරණයක් ෙවනුෙවන් තමුන්නාන්ෙසේලා ආණ්ඩුවක් 
වශෙයන් ෙපනී ඉන්නවා.  

මතක තියාගන්න, තමුන්නාන්ෙසේලාට අද නැත්නම් ෙහට 
නියත වශෙයන්ම ෙම්ෙකන් පරාජය ලැෙබනවා. ඔබතුමන්ලාට 
කිසිම ෙහේතුවක් නිසා ෙම්ක ජයගහණය කරන්න හම්බ ෙවන්ෙන් 
නැහැ කියන එක අපි ආණ්ඩුවට බරපතළ ෙලස කියනවා. ෙමොකද, 
අද ශිෂ්ය ව්යාපාර සටනක් විතරක් ෙනොෙවයි, අද දවල් 12ට  
වෘත්තීය සමිති සියල්ලම සාකච්ඡා කළා. ආණ්ඩුව ෙම් විධිෙය් 
මුරණ්ඩු පිළිෙවතක නම් යන්ෙන්, ආණ්ඩුව රෙට් වෘත්තිකයන්, 
රාජ්ය ආයතන කියන සියල්ල පතික්ෙෂේප කරමින් නම්  යන්ෙන්, 
රෙට් වෘත්තීය සමිති අද ෙපළ ගැෙසමින් ඉන්නවා ෙම්කට 
විරුද්ධව වැඩ වර්ජනවලට යන්න. තමුන්නාන්ෙසේලා මතක 

තියාගන්න, ඉතාමත් පීඩාකාරී පාලනයක් භුක්ති විඳලා ඒ 
පාලනෙය් තිබිච්ච පශ්නවලින් ෙහම්බත් ෙවච්ච මිනිස්සුන්ෙග් 
මහන්සිය විසින් රාජපක්ෂ පාලනය ෙපරලුවාට පස්ෙසේ 
තමුන්නාන්ෙසේලා බලයට පැමිණි බව. හැබැයි මතක තියාගන්න, 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව 
තරම් ශක්තිමත් ආණ්ඩුවක් ෙනොෙවයි කියලා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව, අභ්යන්තර වියවුල්වලින් ගහන, 
ඇමති මණ්ඩලය එෙහට ෙමෙහට අනාගන්න, ජනාධිපති එක 
පැත්තක, අගමැති තව පැත්තක ඉන්න, ෙහලෙවන දතක් වාෙග් 
ආණ්ඩුවක්. [බාධා කිරීමක්] ෙමොකක්ද පසන්න රණවීර මන්තීතුමා 
කිව්ෙව්? 

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
ඔබතුමන්ලාෙග් ෙන් ආණ්ඩුව. ෙම් ආණ්ඩුව ෙග්න්න 

ඔබතුමන්ලා ෙන් සහාය දුන්ෙන්. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
කථානායකතුමා පසන්න රණවීර මන්තීතුමාට කිව්ව එක 

තමයි මටත් මතක් කරන්න තිෙබන්ෙන්. ආණ්ඩු ෙග්න්ෙන් ෙම් 
රෙට් ජනතාවයි. අපි ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් වශෙයන් අෙප් භාවිතය 
සම්බන්ධව ෙවනම කථා කරමු. නමුත් හැම ආණ්ඩුවකටම පැන 
පැන, හැම ආණ්ඩුෙව්ම ඇමතිකම් කරන, රාජපක්ෂත් එක්ක අද 
ඉඳෙගන, රාජපක්ෂත් එක්ක හැම ජරා වැෙඩ්ටම අත උස්සලා 
අන්තිම සතිෙය් පක්ෂ මාරු කරලා පනින ෙද්ශපාලන ෙපන්ෙදෝ 
ෙනොෙවයි අපි. අපි ඒක කාටත් කියන්න ඕනෑ. අපට අභිෙයෝග 
කරන්න එක එක ෙද්වල් කියන කට්ටියට අපි ඒ බව කියන්න 
ඕනෑ. අපව සල්ලිවලට ගන්නත් බැහැ; ඇමතිකම්වලට ගන්නත් 
බැහැ. අඩි 100ක් ඇතුෙළේ බිංෙගයක හිටියත් අපි පතිපත්ති පාවා 
ෙදන්ෙන්ත් නැහැ. ඒක රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමා මතක තියාගන්න 
ඕනෑ. අපි පැහැදිලිව කියන්ෙන් ෙම්ක ෙද්ශපාලන පශ්නයක් 
ෙනොෙවයි, ෙම්ක ජාතික පශ්නයක් බවයි.  

SAITM පශ්නය දිහා යූඑන්පී-ශී ලංකා විධියට බලන්න එපා. 
ෙකොයි පක්ෂෙය්ත් ෙදමව්පියන්ෙග් දරුෙවෝ ෙම්ෙක් ඉන්නවා. අද 
ෙදමව්පියන් සංවිධානය ෙවලා තිෙබනවා. විශව්විද්යාල ශිෂ්යන්ෙග් 
ෙදමව්පියන් ඇවිල්ලා කඳුඵ ගෑස් කනවා ඔබතුමන්ලා දැකලා 
තිෙබනවාද? මීට කලින් එෙහම ෙවලා නැහැ. තවම කීඩා 
ඇමතිතුමා නැති නිසා මම ෙම් ටික කියන්ෙන්. SAITM පශන්ය 
ගිනි ගන්න ජාතික පශ්නයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක 
අසාධාරණයි. [බාධා කිරීමක්] ඇමතිතුමා සභාෙව් නැහැ ෙන්. මම 
ඇමතිතුමාෙග් පුටුවට කථා කරන්නයැ. ඒක කියලා තමයි මම 
කථාව පටන් ගත්ෙත්. ඇමති පුටුවලට කථා කරලා වැඩක් නැහැ 
ෙන්.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
නිල කාමරෙය් ඉඳන් අහෙගන ඇති. 
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
එෙහමනම් ඉතින් ෙගදර ඉඳන් අහන්න පුළුවන් ෙන්. 

කාමරවල ඉඳන් අහනවා නම් පාර්ලිෙම්න්තු එන්න ඕනෑ නැහැ 
ෙන්. SAITM පශ්නය සම්බන්ධව අද ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 
ඇමතිවරයා ෙකොෙළේ වහලා කථා කරපු එක ගැනයි මට කියන්න 
ඕනෑකම තිබුෙණ්.  

1243 1244 

[ගරු බිමල් රත්නායක මහතා] 
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ගැසට් එෙක් SAITM  එක විශ්වවිද්යාලයක්  විධියට ලියා 
පදිංචි ෙවලා නැහැ කියන එක එතුමා පිළිගන්නට ඕනෑ. ඒක 
උසාවිෙය් ඔප්පු ෙවලා ඉවරයි. ඒ ගැන මම මූලික කරුණක් 
කියන්න ඕනෑ. ෙමොකද,  ෙම් SAITM  එක සම්බන්ධ අරගළයට 
අදට දින 500ක් සම්පූර්ණ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා නියත 
වශෙයන්ම අපි කියනවා, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ වශෙයන් අපට 
ලබා ෙදන්නට පුළුවන් සහෙයෝගය අපි ලබා ෙදනවා කියා.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට විෂය ගැන කථා කරන්නට ඕනෑ නම් තව විනාඩි 

දහයක් ෙදොළහක් ඉතිරිව තිෙබනවා.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඇමතිතුමා සභාවට එනතුරු මා ෙම්  විෂය ගැන කථා 

කරන්ෙන්. මම ඔක්ෙකෝටම ලැහැස්ති ෙවලායි ඉන්ෙන්. ඇමතිතුමා 
සිටියා නම් ඇමතිතුමාත් එක්ක විෂය ගැන කථා කරනවා. ස්ථිර 
වශෙයන්ම ෙම් සටන ශිෂ්යයන්ෙග් සාධාරණ හා ෙපොදු 
අධ්යාපනෙය් අයිතිවාසිකම් ෙවනුෙවන්,  අධ්යාපනෙය් පමිතිය 
ෙවනුෙවන්  කරන සටනක් විධියට අප   එයට සහෙයෝගය ලබා 
ෙදනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ එක්කම මා ෙම් කාරණයත් 
කියන්න කැමතියි. අදට -ජූනි 5ෙවනි දාට- සාලාව අවි ගබඩාව 
පිපිරිලා අවුරුද්දක් ෙවනවා. සාලාව හානියට පත් ෙවච්ච අ යෙග් 
ජනතා එකමුතුෙව් ෙල්කම්, චන්දන සූරියආරච්චි මහතා නිකුත් 
කළ මාධ්ය නිෙව්දනෙය් කරුණක් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්නට 
කැමතියි. එහි කියා තිෙබනවා, "ෙදදහස් ෙදසියයකට ආසන්න 
පමාණයකට කුමන ෙහෝ අලාභ හානියක්  සිද්ධ ෙවලා තිබුණාට 
ෙදසිය විස්සක වාෙග් පිරිසකටයි  නිවැරදි වශෙයන් වන්දි ලැබී  
තිෙබන්ෙන්. අවුරද්දක්  ගත වන ෙම් ෙමොෙහොත වන විටත් ඉතිරි 
විශාල පිරිසකට හරියාකාරව වන්දි ලැබී නැහැ" කියා.  

තවම කීඩා ඇමතිතුමා ෙම් සභාවට පැමිණිෙය් නැහැ. අපි 
ඇත්තටම කනගාටු ෙවනවා.  

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

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
"හැන්සාඩ්" පුරවන්න ෙනොෙවයි ඇත්තටම මම කථා 

කරන්ෙන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
නමුත් ඔබතුමාට නියමිත කාලය - 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මම කැමතියි දැන් ෙම් විෂය ගැන කථා කරන්න. [බාධා 

කිරීමක්] හැන්සාඩ් බලා උත්තර ෙදනවා කියා කිව්වාද?  ෙහොඳයි.   

කීඩා පනත යටෙත් නිෙයෝග සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂ 
විෙව්චනයක් නැහැ. නමුත් අප දන්නවා, ෙම්  නිෙයෝග අනුව 
ෙනොෙවයි හුඟක් කීඩා සංගම්  කියාත්මක ෙවන්ෙන් කියා.  මා ගරු 
ඇමතිවරයාෙගන් එක ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙමහි  එක වගන්තියක් 
නිරවුල් නැහැ. එක වගන්තියක් තිෙබනවා, ෙම් කීඩා සංගම් 
විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් විගණනයට හරියාකාරව අදාළ 
ෙවනවාද කියා. ඇමතිතුමා දැන් සභාවට එනවා. සෑෙහන 
ෙවලාවක් කථා කරන්න සිද්ධ වුණා, ඇමතිතුමා සභාවට ෙගන්වා 
ගන්න. [බාධා කිරීමක්] 

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

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු මන්තීතුමා, මම දැනුයි දවල් කෑම කන්න ගිෙය්. මම 

ඔබතුමා කළ කථාව අහෙගන සිටියා. හැබැයි, ඔබතුමා කීඩා ගැන 
කථා කෙළේ නැහැ;  SAITM  එක ගැන කථා කළා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. මාත්  ඔය කාරණය ගැන කියන්නයි හිටිෙය්. ෙහොඳයි,  
SAITM  එක  ගැන අපි ෙවනම කථා කරමු.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔබතුමා කැබිනට් මාධ්ය පකාශක වශෙයන් පත් වුණාට 

පස්ෙසේ, පවෘත්තිවලට පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කියා තිබුණා මා දැක්කා, 
"SAITM  එක  වහන්න  ඕනෑ. ඒ කියන්ෙන්  කඩය  වහන්න  
ඕනෑ. ඒෙක් ඉන්න  ළමයින්ට සාධාරණය ඉෂ්ට ෙවන්න  ඕනෑ" 
කියා. ඒක ඉතාම වැදගත් පතිපත්තියක්. අපි ඒක ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාට කිව්වා. ඒක එතුමා අහෙගන හිටියා. එතුමා 
කියනවා, උසාවියට අපහාස කිරීම සම්බන්ධව ඔබතුමාට නඩු 
දාන්න ඕනෑලු.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඕනෑ නම් නඩු දමාවි. 

   
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔබතුමා කථා කරන අවස්ථාෙව්දී ඒකට උත්තර ෙදන්න. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
දැන් SAITM  එක  ගැන කථා කළා ඇති. දැන් අපි කීඩා පනත 

යට  ෙත් නිෙයෝග ගැන කථා කරමු.  

  
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
දැන් මම කීඩා පනතට ආවා. ඔබතුමා ආවාෙන්. ඔබතුමා 

ෙදොෙරන් එන ෙකොට කීඩා පනත යට  ෙත් නිෙයෝග ගැනයි මා කථා 
කරමින් සිටිෙය්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමාට විනාඩි 11ක් තිෙබනවා.  

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මූලික කාරණය, කීඩා සංගම් විගණකාධිපතිතුමාෙග් 

විගණනයට  යටත් ෙවනවාද කියන එක හරියාකාරව ෙමහි නිරවුල් 
නැති එක. "වාර්තා ලබා දිය යුතුය" කියා එක තැනක  තිෙබනවා. 
ෙම් පශ්නය  ඔබතුමා දන්නවා. අපි  COPE එකට කිකට් ආයතනය 
ෙගන්වූවාට පස්ෙසේ  කිකට් ආයතනෙය් සභාපතිවරයා යම් කිසි 
ආකාරයක මතයක් ඉදිරිපත් කළා. ඔබතුමාට ඇමති වශෙයන් 
එන්න බැරි නිසා ඔබතුමා එදා පැමිණ සිටිෙය් නැහැ. කිකට් 
ආයතනෙය් සභපතිතුමාෙග් පැත්ෙතන්  මතයක් ඉදිරිපත් වුණා,  
කිකට්   ආයතනය රෙට්  -ඒකාබද්ධ අරමුදලින්- සල්ලි ගන්ෙන් 
නැති නිසා "අදාළ නැහැ" කියා. පස්ෙසේ අපට සිද්ධ වුණා, සථ්ාවර 
නිෙයෝග  ඔක්ෙකොම ෙපන්වලා  එය "අයිතියි" කියා කියන්න. එම 
නිසා එම කරුණ ෙමහි හරියාකාරව නිරවුල් කරන්නය කියා මම  
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. පනෙත් ඒ හා සම්බන්ධ ස්ථානයක 
එම කාරණය තිෙබනවා. නමුත් එම කාරණය පැහැදිලි මදි නිසා 
නිරවුල් කරන්නය කියා මම ඉල්ලා සිටිනවා.  

ෙදවැනි කාරණය, ෙමහි  සාමාජිකයන් පත් කිරීෙම්දී දැනට 
ගැටලුවක් ඇති වී තිෙබන ද්විත්ව පුරවැසිභාවය වාෙග් ෙදයක් 
ගැන -අඩු ගණෙන් කීඩා සංගම්වල සභාපතිවරුන් 
සම්බන්ධෙයන්වත්- ඔබතුමා  කල්පනා කරනවාද කියා මම  
ඔබතුමාෙගන් දැනගන්නට කැමතියි.  මා එෙහම කියන්ෙන්,  
සුවිශාල ආදායම් ලබන සමහර කීඩාවන් තිෙබන බව ඔබතුමා 
දන්නවා. සුවිශාල ආදායම් ලැෙබනවා. රුපියල් බිලියන ගණන් 
ආදායම ලැෙබනවා.  කීඩා අමාත්යාංශෙය් ආදායමට වඩා වැඩියි 
එම ආයතනෙය්  ආදායම. ඒවා සමහර ෙවලාවට උපාය මාර්ග  
වශෙයන් රටට වැදගත් ආයතනයන්ය කියන එක අපි දකිනවා. එම 
නිසා ඔබතුමාට  අඩු ගණෙන් පරිපාලන වශෙයන් ෙහෝ ෙරගුලාසි 
හැදීෙම් බලයක් තිෙබනවා නම්, එවැනි ආයතනවලට 
සභාපතිවරුන් පත් කිරීෙම්දී අඩු ගණෙන් ශී ලංකාෙව් 
පුරවැසියන්ට විතරක් සීමා කරන්නටය කියා මා කියා සිටිනවා.   

ගරු අමාත්යතුමනි, රට ගැන හිතන ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ රටවල 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්, පළාත් සභාවල පමණක් ෙනොෙවයි ෙමවැනි 
ජාතික ආයතනවල තනතුරුත් ඒ රෙට් පුරවැසියන්ට පමණක් සීමා 
කරලා තිෙබන බව ඔබතුමා දන්නවා.  

ෙරගුලාසි සම්බන්ධව මෙග් අදහස වන්ෙන් ෙරගුලාසි හදලා 
මදි, ඒවා කියාත්මක ෙවන්නත් ඕනෑය කියන එකයි. ගරු 
අමාත්යතුමනි, කීඩාව සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට මතු කරන ඊළඟ 
කරුණ ෙම්කයි. පාසල්වලින් තමයි සෑම කීඩාවකටම අදාළ  
කීඩකයන් නිර්මාණය ෙවන්ෙන්. අපි දන්නා කියන ජාතික 
මට්ටෙම් කිකට් කීඩකයන්, මලල කීඩකයන්, පා පන්දු කීඩකයන්, 
ෙවොලිෙබෝල් කීඩක-කීඩිකාවන් යන ෙම් සියලු ෙදනාම පාෙහේ 
සියයට 99 ක්ම එන්ෙන්, පාසල් මට්ටමින් සැලකිය යුතු සංවිධාන 
ව හයක් කීඩාවට තිෙබන නිසායි. නමුත් මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි,  අද තිෙබන තරගකාරිත්වය සහ තාක්ෂණික මට්ටම 
අනුව, පාසෙල් කීඩා භාර ගුරුවරයාට, කීඩා භාර ගුරුවරියට ෙම් 
කීඩා  පුහුණුවීම් කරන්න බැහැ. ඒක අපි කවුරුත් දන්නා ෙදයක්. ඒ 
නිසා ෙම් සෑම පාසලක්ම පුරුදුෙවලා තිෙබනවා යම් කිසි මුදලක් 
ෙගවලා පුහුණුකරුවන් ලබා ගන්න. නමුත්,  ජාතික මට්ටෙම් 
පුහුණුකරුවන්-අන්තර් ජාතික මට්ටෙම් ෙනොෙවයි- ගන්න ගියාම, 
සීමිත පිරිසයි ඉන්ෙන්. ඒ අයෙග් අය කිරීම් ඉතාම ඉහළයි. ඒ නිසා 

දැන් ෙකොළඹ ආශිත -නාගරික- ඉතාම ශක්තිමත් පාසල්, මුදල් 
හදල් සහිත ෙදමව්පියන්ෙග් දරුවන් ඉන්න පාසල් ෙම් ගැටලුව යම් 
පමාණයකට ෙබ්රා ෙගන තිබුණත්, ඒ පාසල්වලට පවා සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා,  ෙම් කීඩාවලට සහභාගි වන ශිෂ්ය-
ශිෂ්යාවන්ෙගන් සැලකිය යුතු මුදලක් අය කරන්න, coach esලාට 
ෙගවන්න. ෙමොකද, මුදල් ෙගවන්ෙන් නැත්නම් ඒ ෙගොල්ලන් 
එන්ෙන් නැහැ. ඒක පැහැදිලියි.  

කීඩා ඇමතිතුමාට දක්ෂ කීඩකයන් ලැෙබන්ෙන් අධ්යාපන 
පද්ධතිය හරහායි. අෙප් රෙට් කීඩා සමාජ කමය එච්චර දියුණු 
නැහැ ෙන්. කීඩා සමාජවලින් කීඩකයන් ඉහළට ෙගෙනනවා 
අඩුයි. එම නිසා  මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, කීඩාෙව් යම් 
කිසි සමත්කමක් ෙපන්වන පාසල්වලටවත් -රෙට් පාසල් සියයක් 
ෙහෝ පනහක් ෙහෝ ෙතෝරා ෙගන-  ෙහොඳ පුහුණුකරුවන් ලබා දීලා 
ඔවුන්ට කීඩා අමාත්යාංශෙයන් යම් කිසි මුදලක් ෙගවීෙම් 
කියාවලියක් හඳුන්වා ෙදන්න කියලා. නැත්නම් පාසලකට අවශ්ය 
කරන පුහුණුකරුවන් ගන්නත් බැහැ; ඒ අයට ෙගවන්නත් බැහැ. 
එම නිසා  ඒ කරුණ ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කීඩා අමාත්යාංශයට ෙවන් 
කරන, කීඩා සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙවන් කරන මුදල 
ඌන උපෙයෝජනයි. ඒ කියන්ෙන්, ඒ මුදල් පාවිච්චි කරන්ෙන් 
නැහැ. 2015, 2016 වර්ෂවල විගණන වාර්තා තවම ලැබිලා නැහැ. 
2014 වර්ෂෙය් විගණන වාර්තාව අනුව, රුපියල් මිලියන තුන්දහස ්
ගණනකින්, රුපියල් මිලියන ෙදදහස් ගණනක් පාවිච්චි කරලා 
නැහැ කියලා තමයි විගණකාධිපතිවරයා කියන්ෙන්. 2013 
වර්ෂෙය් තත්ත්වයත් ඒකයි. ෙදන සල්ලිත් පාවිච්චි කරන්ෙන්ත් 
නැහැ. පාවිච්චි කරපු සල්ලිවලින් ෙහොරකම් කරපු එක ෙවනම 
කථාවක්. ෙදන සල්ලි ටික පාවිච්චි කරන්ෙන්ත් නැහැ.  ඒ ෙකෙසේ 
ෙවතත්,  ඒ මුදල් ෙවන් කරන්න කියලා අපි ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා.  පුහුණුකරුවන් තමයි කීඩාෙව් පණ. කීඩකයා තමයි 
අපට ෙපෙනන්ෙන්. හැබැයි, එයා පිටුපස ඉන්න ගියර් එක තමයි 
පුහුණුකරුවා. ඔවුන්ට සල්ලි ෙදන්න ඕනෑ. නැත්නම් ඔවුන් පුහුණු 
කරන්න එන්ෙන් නැහැ. ඒක එක කරුණක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට, ගම්වල කීඩා සමිති 
තිෙබන බව ඔබතුමා දන්නවා. නමුත් දැන් ළමයි කීඩා කරනවා 
අඩුයි. ඒක අපි කවුරුත් දන්නවා. නමුත්, ගම්වල කීඩා සමිති 
තිෙබනවා. ගම්වල තරුණ සමිතිත් තිෙබනවා,  තරුණ ෙසේවා 
සභාෙවන් කරන. ෙම් තරුණ සමිති ගැන ඔබතුමාත් දන්නවා, මාත් 
දන්නවා, ෙම් මන්තීතුමන්ලා කවුරුත් දන්නවා. ෙම් තරුණ කීඩා 
සමිති අපි ළඟට එන්ෙන් ෙමොනවාටද? ඔවුන් අෙපන් ෙමොනවා 
ඉල්ලන්නද එන්ෙන්? ෙබොෙහෝ ෙවලාවට අෙපන් ඉල්ලනවා, 
“අපට බැට්, ෙබෝල ටිකක් ෙදන්න,  ෙවොලිෙබෝල් ෙනට් එකක් 
ෙදන්න” කියලා. අපි දන්නවා, ෙම්වා ෙකොච්චර දුන්නත් කවදාවත් 
කීඩාව දියුණු ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා. මම හිතන හැටියට ගම්වල 
කීඩා සමිති ෙවනමයි, තරුණ සමිති ෙවනමයි හදන එක ඉතා 
දුෂ්කරයි. ඒක පාෙයෝගික නැහැ. තරුණ ෙසේවා සභාව යටෙත් 
තිෙබන තරුණ සමිති ෙහෝ ගම් මට්ටමින් යම් කිසි ආකාරයකට 
ශක්තිමත්ව කියාත්මක වන, ෙතෝරා ගත්ත කීඩා සමිතිවලට  -
පඬුවස්නුවරට විතරක් ෙනොෙවයි, රටටම-  පුහුණුකරුවන් ලබා 
ෙදන, රුපියල් ලක්ෂ හතරක, පහකවත් වියදමක් කරන්න පුළුවන් 
වන විධියට වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න. ෙමොකද, ගම්වල ළමයි 
රස්තියාදු ගහන්ෙන් නැතිව ෙසල්ලම් කරන එක ෙහොඳ නිසා. ඒ 
වගකීම ඔබතුමා අෙත් තමයි තිෙබන්ෙන්. ඒක අධ්යාපන 
ඇමතිතුමාට කරන්න බැරි ෙදයක්.  

දැන් පාසල්වල අලුතින් ව්යාප්ත ෙවමින් තිෙබනවා, කාන්තා 
පා පන්දු, රගර් වාෙග් කීඩා. කාන්තාවන්ෙග් ෙපෞරුෂ වර්ධනය 
පැත්ෙතන් ගත්තත්, එය ෙලෝකය පුරාම තිෙබන සාර්ථක ෙදයක්. 
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එම නිසා ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරවනවා. ඔබතුමාට ලැබී තිෙබන මුදල්වලින් විෙශේෂෙයන්ම 
ගැහැනු දරුවන්ට සාම්පදායිකව නියමෙවලා තිෙබන ෙනට්ෙබෝල් 
වැනි කීඩා හැරුණාම අනිකුත් කීඩා  සඳහා ඔවුන් ෙයොමු කිරීෙම් 
වැඩ පිළිෙවළක් පටන් ගන්න.  

අවසාන වශෙයන්, කීඩා අමාත්යාංශෙය් 2014 විගණන 
වාර්තාව ගැන දයාසිරි ජයෙසේකර ඇමතිතුමාෙගන් මා දැන ගන්න 
කැමැතියි. දැන් සුගතදාස ජාතික කීඩා සංකීර්ණ අධිකාරිය 
ගත්ෙතොත්, 2012 වර්ෂෙයන් පස්ෙසේ පාර්ලිෙම්න්තුවට කිසිම 
වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. ඒ කියන්ෙන් අවුරුදු 5කින් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තාවක් දීලා නැහැ. 2012 වාර්තාව දීලා 
තිෙබන්ෙන් 2016 ජුනි මාසෙය්දී. ඒ වාෙග්ම මහා විශාල වංචා 
පමාණයක්, නාස්තිකාර වියදම් පමාණයක් පිළිබඳව 2014 විගණන 
වාර්තාෙව් සඳහන් කර තිෙබනවා. හිටපු ඇමතිවරයා ෙවනුෙවන් 
ෙවන් කළ හැකි උපරිම වාහන සංඛ්යාව 3ක් වුවද, වාහන 9ක් 
ෙවන් කර තිබුණු බවට සඳහන් කර තිෙබනවා.  

පසන්න මන්තීතුමනි, අන්න ඒක ආණ්ඩුව පරද්දපු පුංචි 
ෙහේතුවක්. එතුමා ෙමම අවස්ථාෙව්දී ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ ෙන්. 
අමාත්යවරයාට ෙවන්කර තිෙබන්ෙන් වාහන 3යි. නමුත් වාහන 
9ක් පාවිච්චි කරලා තිෙබනවා. එවැනි වංචා  විශාල පමාණයක් 
2014 විගණන වාර්තාෙව් තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. උත්තර ෙදන්න අයිතියක් තිෙබන නිසා 
ෙම් විගණන නිරීක්ෂණය බලන්න. 2014 වර්ෂයට අදාළව ගාමීය 
කීඩා පිටි වැඩිදියුණු කිරීම, දිස්තික් පුහුණු මධ්යස්ථාන වැඩිදියුණු 
කිරීම යනාදියට රුපියල් මිලියන 1,220ක් ෙවන් කර තිබුණත්, 
එයින් රුපියල් මිලියන 900ක්ම -සියයට 70ක්ම- මහනුවර 
දිස් තික්කයට ෙවන් කර තිබීම කීඩාව ජාතික වශෙයන් නඟා 
සිටුවීම ෙකෙරහි අහිතකර ෙලස බලපා තිෙබනවා. දැන් ෙම් 
තත්ත්වය කුරුණෑගල දිස්තික්කයට ඇවිත් තිෙබනවාද කියලා මා 
දන්ෙන් නැහැ. ෙමවැනි කරුණු ගණනාවක් ෙම් විගණන 
වාර්තාෙව් තිෙබනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඇමතිතුමාෙග් පිළිතුර 
ෙමොකක්ද කියලා මා දැනගන්න කැමැතියි.   

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
කුරුණෑගලට ලැෙබනවාට තමුන්නාන්ෙසේ විරුද්ධද?  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
කුරුණෑගලට ලැෙබනවාට මම විරුද්ධ නැහැ. නමුත් රෙට් 

ඇමතිවරයා පත් කර තිෙබන්ෙන් පඬුවස්නුවරට ෙනොෙවයි ෙන්; 
බිංගිරියට ෙනොෙවයි ෙන්; කුරුණෑගලට ෙනොෙවයි ෙන්. මහනුවර 
දිස්තික්කයට ෙනොෙවයි ෙන්, මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් හිටපු 
ඇමතිතුමා පත් කරලා තිබුෙණ්. එතුමා රෙට්ම කීඩා ඇමති.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා, මා ඔබතුමාට ලිපියක් භාර 
දුන්නා, යාපනෙය් නාවක්කුලි පෙද්ශෙය් කීඩා සමිතියකට 
පිට්ටනියක් හදලා ෙදන්නය කියලා. ඔබතුමා දන්නවා, ඒ පෙද්ශය 
අන්ත, දුගී පෙද්ශයක් කියලා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඒ පෙද්ශය 
කුලවාදෙයන් පීඩා විඳින පෙද්ශයක්. අෙප් රෙට් යාපනෙය් අමුතුම 
ෙද්ශපාලනයක් කියාත්මක වනවා. යාපනය දිස්තික්කය 
නිෙයෝජනය කරන ගරු මන්තීතුමන්ලාට නිසි ෙගෞරවය ඇතිවයි 
මා ෙම් කාරණය කියන්ෙන්. ඒ පෙද්ශෙය් ෙද්ශපාලනය තුළ 
කුලවාදය කියාත්මක වනවා. සමහර පෙද්ශවලට සල්ලි 
හම්බෙවලා නැත්ෙත්, මුස්ලිම් ෙහෝ සිංහල නිසා ෙනොෙවයි, 
කුලෙයන් පහළ නිසායි. 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු මන්තීතුමනි, මා ඔබතුමාට බාධා කරනවා ෙනොෙවයි. 

ඇමතිවරයාට වාහන 9ක් දීලා තිෙබනවාය කියලා විගණන 
වාර්තාෙව් තිෙබනවා ෙන්. ඒ වාහනවල අංක ඔබතුමාට කියන්න 
පුළුවන්ද? ඒ එක්කම ඔබතුමා කිව්වා, 2014 විගණන වාර්තාෙව් 
දූෂිත ගනුෙදනු විශාල පමාණයක් තිෙබනවාය කියලා. ඒ ටිකත් 
ඔබතුමා කියනවා නම් ෙහොඳයි. 

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔබතුමා 2014 ගිණුම් වාර්තාව අරෙගන බලන්න. මට ෙවලාව 

ෙදනවා නම් ඒ ගැන කියන්න පුළුවන්. මා ඔබතුමාට ඒ විගණන 
ෙඡ්දය කියන්නම්.  සීඒ.1/17/1 චකෙල්ඛෙය් 3 (1) ෙඡ්දය යටෙත් 
සඳහන් වනවා, "අමාත්යවරයා ෙවනුෙවන් ෙවන් කළ හැකි උපරිම 
වාහන සංඛ්යාව 3ක් වුවද, වාහන 9ක් ෙවන් කර ඇත" කියා. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
වාහන අංක කියන්න. 
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
වාහන අංක විගණන වාර්තාෙවන් ගන්න පුළුවන්. එෙහම 
නැත්නම් COPE එෙක්දී ෙහෝ PAC එෙක්දී ගන්න පුළුවන්. 

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

අවසානයි. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, කිකට් ආයතනෙය් වංචා පිළිබඳව ඔබතුමා 

පරීක්ෂණ කමිටුවක් පත් කළා. අපි දැනගන්න කැමැතියි, ඒ 
කමිටුෙවන් ෙමොනවාද කරලා තිෙබන්ෙන් කියලා. ඔබතුමා 
දන්නවා, පා පන්දු සම්ෙම්ලනය යූෙරෝ දහස් ගණන්, දස දහස් 
ගණන් වංචා කරලා තිෙබන බව. ඒකට ජාත්යන්තර පා පන්දු 
සම්ෙම්ලනෙයන් දඬුවම් දුන්නාට, ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශෙයන් 
ෙගන තිෙබන කියා මාර්ග ෙමොනවාද කියලා අපි දැන ගන්න 
කැමැතියි.  

ෙම් කරුණු පකාශ කරමින්, මා ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනා 
ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට ගන්නය කියන ඉල්ලීම කරමින් මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා. මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමාට 
අවශ්ය නම් ෙම් වාර්තාෙව් ෙෆොෙටෝ ෙකොපියක් එවන්න පුළුවන්. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ෙම් අවස්ථාෙව්ම ඔබතුමාට පිළිතුරක් ෙදන්නම්. ගරු 

මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඇහුවා, විගණකාධිපතිවරයාට බලය 
තිෙබනවාද කියලා. මා එයට උත්තර ෙදන්නම්. අෙප් කීඩා පනෙත් 
21 (3) යටෙත් ෙබොෙහොම පැහැදිලිව තිෙබනවා, "ඒ කමිටුෙව් සහ 
ඒ සෑම සංගමයකම ගිණුම් විගණකාධිපතිවරයා විසින් ගණනය 
කළ යුතුයි" කියලා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඊළඟට ද්විත්ව පුරවැසිභාවය පිළිබඳව එතුමා කථා කළා. 
පුරවැසිභාවය පිළිබඳව 2016.10.27 ගැසට් පතෙය් "ඕ" වගන්තිය 
යටෙත් ෙබොෙහොම පැහැදිලිව සඳහන් වනවා, "ශී ලංකාෙව් 
පුරවැසියකු ෙනොෙව් නම් ෙහෝ පුරවැසියකු වීම අවසන් වුවෙහොත්" 
කියලා. 

ඔබතුමා  ද්විත්ව පුරවැසිභාවය පිළිබඳව කථා කෙළේ. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
පැහැදිලියි.   

මීළඟට,  ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා  කථා 
කරන්න. 

 
[අ.භා. 3.57] 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කාලය ලබා දීම 

සම්බන්ධව ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් කීඩා 
ඇමතිතුමා ෙබොෙහොම වැදගත් තීන්දු-තීරණ කිහිපයක් ෙගන 
ති ෙබන අවස්ථාවක  කීඩාව සම්බන්ධව කථා කරන්නට ලැබීම 
සතුටක්.  පසුගිය කාලෙය් ෙම් කීඩා සංගම් පිළිබඳව බරපතළ 
ගැටලු තිබුණා. ෙගොඩක් ෙවලාවට කීඩා සංගම්වල තිබුෙණ් දරුණු 
ඒකාධිකාරි පාලනයක්. රෙට් නායකයන් ඒකාධිපතියන් ෙවද්දී ෙම් 
කීඩා සංගම්වල නාය කයනුත් ඒකාධිපතියන් ෙවලායි සිටිෙය්. 
විනයක් තිබුෙණ් නැහැ; නීතියක් තිබුෙණ් නැහැ; විගණනයක් 
තිබුෙණ් නැහැ. මුදල් පිළිබඳව කිසි වග කීමක් තිබුෙණ් නැහැ. ෙම් 
විධියට තමයි ෙම් කීඩා සංගම් කටයුතු ෙකරුෙව්. ඒ අය පිට 
ෙකෙනකුට එන්න අවස්ථාව උදා කරලා දුන්ෙන් නැහැ. ෙකොටින්ම 
කියනවා නම් ෙම්ක මාෆියාවක් බවට පත් කරෙගන හිටපු කාලයක් 
තමයි අපි දැක්ෙක්. ෙම් මාෆියාෙවන්  මිෙදන්න ගරු කීඩා 
ඇමතිතුමා අද නීති-රීති ගණනාවක් ෙගනැල්ලා තිෙබනවා.  

 විෙශේෂෙයන්ම කීඩා සංගම්වල තනතුරු සඳහා හිටපු 
නිලධාරින් ඉදිරිපත් ෙවනවා නම්, අනිවාර්යෙයන්ම පසුගිය 
කාලෙය් විගණන වාර්තා ඉදිරිපත් කළ යුතුයි කියන තීන්දුව 
අරෙගන තිෙබනවා.  ඒක නිසා ෙම් දවස්වල  භූමිෙතල් ගෑවුණු 
ගැරඬි වාෙග් තමයි හිටපු කීඩා සංගම් නිලධාරින් බහුතරයක් 
කටයුතු කරන්ෙන්. ෙමොකද අවුරුදු ගණනාවක් හදලා නැති 
විගණන වාර්තා හදන්න දැන් කටයුතු කරෙගන යනවා. මම ගරු 
කීඩා ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ෙම් වාෙග් ෙබොෙහොම 
රැඩිකල් තීන්දු අරෙගන ෙම් කීඩාව හරි දිශාවට -නිවැරැදි දිශාවට- 
ෙයොමු කිරීමට කටයුතු කිරීම සම්බන්ධව. විෙශේෂෙයන්ම අපි 
දන්නවා, රටක කීඩාව කියන්ෙන් ඒ ර ට බබළවන්න, ෙලෝක ය 
ඉදිරිෙය් ඔසවා තබන්න, ජාතියක් විධියට නැඟිටුවා තියන්න 
පුළුවන් අංශයක් බව.  

ෙලෝකෙය් කිකට් කීඩාව ගැන කථා කරද්දී කුඩා දූපතක් 
විධියට ශි ලංකාව කියන නම කාටවත් අමතක ෙවන්ෙන් නැහැ.  
කිකට් ෙලෝක කුසලානය දිනා ගත්තු රටක් විධියට, ෙටස්ට් වරම් 
ලබපු රටක් විධියට, ෙලෝකෙය් පබලම රටවල් කිහිපය අතර 
තිෙබන පබල කණ්ඩායමක් විධියට ෙලෝකය ඉදිරිෙය් අෙප් රට 
බබළවන්න කිකට් කීඩාවට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග් 
ෙබොෙහොම වටිනා ෙදයක් තමයි කීඩාව. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 

පසුගිය කාලෙය් ෙනොෙයක් කීඩා අංශවලින් අෙප් රට ඉදිරියට 
ගිහිල්ලා තිෙබනවා. හැබැයි, යම් යම් කීඩා අංශවල බිඳ වැටීම් ද 
තිෙබනවා; දුර්වලතා තිෙබනවා. අපි  ඒවා හඳුනාෙගන තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම මලල කීඩාව පසු ගිය වසර දහයක, ෙදොළහක 
කාලය තුළ ෙබොෙහොම පසුගාමී තත්ත්වයක තමයි තිබුෙණ්. ඒක 
නිසා  නව තීන්දු-තීරණ අරෙගන අෙප් මලල කීඩාව ඔසවලා 
තබන්න කටයුතු කරන්න අපට පුළුවන් ෙවයි කියලා අපි හිතනවා.  

ෙම් කාලෙය් වැඩි පුර කථා කරන ෙකෙනක් තමයි, අෙප් 
සුසන්තිකා ජයසිංහ කීඩිකාව. ඩන්කන් වයිට් මැතිතුමාෙගන් 
පස්ෙසේ අපට ඔලිම්පික් පදක්කමක් ලැබුෙණ් සුසන්තිකා ජයසිංහ 
කීඩිකාවෙගන්. ෙමොන ෙමොන ගැටලු තිබුණත් එතුමිය අෙප් රටට 
සම්පතක්. ෙපෞද්ගලික කාරණා ගැන ෙමොන ෙමොන ගැටලු 
තිබුණත් අප විසින් රැක ගත යුතු කීඩිකාවක විධියට අපි 
සුසන්තිකා ජයසිංහව දකිනවා. ෙද්ශපාලන මුහුණුවර ෙමොන 
විධියට තිබුණත්, පසු ගිය කාලෙය් අෙප් ෙද්ශපාලනඥයන් ෙමොන 
ෙමොන විධියට සුසන්තිකා ජයසිංහව අවභාවිත කළත්,  ආණ්ඩුවක් 
විධියට, රටක් විධියට සුසන්තිකා ජයසිංහ මහත්මියට ගරු කළ 
යුතුයි; එතුමිය ගැන ෙගෞරවෙයන් කටයුතු කළ යුතුයි කියලා මම 
හිතනවා.  

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර ඇමතිතුමා, සුසන්තිකා ජයසිංහ 
මහත්මියෙග් අනාගතය ගැන, එතුමිය ෙම් රෙට් කීඩාව ෙවනුෙවන් 
ෙයොදවා ගන්ෙන් ෙකොයි විධියටද කියන එක ගැන බලා තීන්දු-
තීරණ ගනීවි කියලා මා හිතනවා. විෙශේෂෙයන්ම හිටපු කීඩා 
ඇමතිතුමාන්ලා සුසන්තිකා ජයසිංහ මහත්මියව භාවිත කෙළේ 
ෙද්ශපාලනය ෙවනුෙවනුයි. කීඩාව ෙවනුෙවන් ෙනොෙවයි. 
එතුමියව කෑගල්ල දිස්තික්කෙයන් ඡන්දය ඉල්ලන්න ෙයොමු කළා.  
එෙහම කෙළේ එතුමියෙග් කීඩාව දියුණු කරන්නවත්, එතුමියෙග් 
කීඩා හැකියාවන් තුළින් රෙට් කීඩකයන් බිහි කරන්නවත්, 
කීඩකයන් පුහුණු කරන්නවත් ෙනොෙවයි. තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන 
ෙව්දිකාවට අරෙගන තමන්ෙග් ඡන්ද ෙගොඩ වැඩි කර ගන්න, 
තමන්ෙග් බලය තහවුරු කර ගන්න, තමන්ෙග් ඒකාධිපති 
නායකයාෙග් අවශ්යතාව ඉෂ්ට කර ගන්න තමයි සුසන්තිකා 
ජයසිංහ කියන කීඩිකාව ෙයොදා ගත්ෙත්. අපි සුසන්තිකා ජයසිංහ 
කීඩිකාව ෙයොදා ගන්ෙන් අෙප් ඡන්ද ෙගොඩ වැඩි කර ගන්නවත්; 
මුහුණත් තහඩු ග හෙගන අෙප් කීඩා ඇමතිතුමාෙග්වත්, 
ජනාධිපතිතුමාෙග්වත්, අගමැතිතුමාෙග්වත් ගුණ ගායනා කරන්න 
ෙනොෙවයි.  අපි එවැනි ෙද්වල්වලට  කීඩිකාවන් ෙයොදා ගන්ෙන් 
නැහැ. ඒ නිසා අපි ගරු කීඩා ඇමතිතුමාට කියනවා, එතුමියෙගන් 
ගන්න පුළුවන් ශක්තිය රටට ගන්න පුළුවන් විධිෙය් වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කරලා ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. 

පළාත් කීඩා තරග ගැන කථා කරද්දී සමහර නිර්ණායක 
ගැනත් කියන්න ෙවනවා. ගරු කීඩා ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා 
ෙපොඩ්ඩක් ෙම් සම්බන්ධවත් අවධානය ෙයොමු කරන්න.  අද මට 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී හම්බ වුණා, වයස අවුරුදු 15න් පහළ වුෂු 
තරගාවලියට සහභාගි වුණු දරුවන් කිහිප ෙදෙනක් . ඒ දරුවන් 
කීඩා තරගවලට ගියාම  ඒ අයෙග් වයස් සීමාව නිර්ණය කරන 
මාසය හැටියට තීරණය කර තිබුෙණ්  ඉදිරි ෙනොවැම්බර් මාසය.  ඒ 
නිසා ඒ ළමයින්ට තරග කරන්ෙන් නැතිව ආපසු එන්න සිදුෙවලා 
තිබුණා.  ඔබතුමා ෙම් සම්බන්ධවත් අවධානය ෙයොමු කරන්න.  
වූෂු තරගාවලියට ගිහිල්ලා තරග කරන්න බැරි වුණු නිසා ඒ ළමයා 
අඬ අඬා ඇවිල්ලා තිෙබනවා. අවුරුදු 15න් පහළ ඒ ළමයාෙග් 
තරගය අද තිෙබන්ෙන්. නමුත් ඒ සඳහා වයස සීමාව බලා 
තිෙබන්ෙන් ඉදිරි ෙනොවැම්බර් මාසයටයි. ඒ නිසා එවැනි 
අසාධාරණකම් සිදු වුණු අවස්ථා තිෙබනවා.  

කීඩා ඇමතිතුමා පළාත් කීඩා සංකීර්ණ කිහිපයක් සකස් 
කරමින් යනවා. වයඹ පළාෙත් පළාත් කීඩා සංකීර්ණය බිංගිරිය 
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ආසනෙය් හදන්න එතුමා තීන්දු-තීරණ ෙගන තිෙබනවා. මීට 
මාසයකට විතර කලින් එතුමාත්, මාත්  එකතු ෙවලා ඒකට මුල්ගල 
තියලා වැඩ ආරම්භ කළා.  දැන් එහි වැඩ කටයුතු ෙකරී ෙගන 
යනවා. ඒ නිසා එය ෙවන ෙකොෙහේටවත් ෙගන යන්න බැහැ, හිටපු 
ගරු කීඩා ඇමතිතුමනි. බිංගිරිෙය්, පරාල ඇණයක් ගහලා ඒක 
ස්ථාපිත කරලා; තහවුරු කරලා ඉවරයි. එහි වැඩ දැන් ෙකරීෙගන 
යනවා. ඒ වැෙඩ් එහාට - ෙමහාට යන්ෙන් නැහැ, ඔබතුමන්ලා 
එහාට -ෙමහාට ගියාට.  එම පළාත් කීඩා සංකීර්ණය අපට ලබා දීම 
සම්බන්ධව කීඩා ඇමතිතුමාට මම ස්තුති වන්ත ෙවනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ගරු (පූජ්ය) රතන ස්වාමීන් වහන්ෙසේ ජල 
කීඩා ගැන කථා කළා. ජල කීඩාව පිළිබඳව ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළක් 
සකස ් කිරීම සංචාරකයින් පවර්ධනය කරන්න ෙබොෙහොම ෙහොඳ 
අවස්ථාවක් ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම සංචාරකයන් ආකර්ෂණය වන 
පැත්තක් හැටියට ජල කීඩාව සලකන්න පුළුවන්. ඒ සම්බන්ධවත් 
මම එතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. 

නවවැනි ආසියානු වයස් කාණ්ඩ පිහිණුම් තරගාවලියක් සඳහා 
කීඩකයින් 40ෙදෙනකු විතර ෙහට-අනිද්දා උස්ෙබකිස්ථානය බලා 
ගමන් කරන්න නියමිතව සිටින බව ගරු කීඩා ඇමතිතුමාට මම 
මතක් කර සිටිනවා. ෙම් අය අතර ෙබොෙහොම අසරණ අය ඉන්නවා; 
දුප්පත් කීඩකෙයෝ ඉන්නවා. අඩුම ගණෙන් ෙම් අයට ගුවන් ටිකට් 
පතවත් ලබා දීලා  අයට යම් කිසි ශක්තියක්, සහනයක් ලබා 
ෙදන්න තිෙබනවා නම් ෙහොඳයි. ෙමොකද, ඒ දරුෙවෝ අපට කථා 
කරපු ෙවලාෙව් කිව්වා, ඒ අයට යම් කිසි සහනයක්, සහෙයෝගයක් 
ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්න කියලා.  - [බාධා කිරීමක්] 

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

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩි ෙදකක් 

ෙදන්න.   

ගරු කීඩා ඇමතිතුමාෙගන් මම ඉල්ලා සිටිනවා, 
උස්ෙබකිස්ථානයට යාමට නියමිත ඒ දරුවන්ට යම් සහෙයෝගයක් 
ලබා ෙදන්න කියලා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තව එක කාරණයක් පිළිබඳව 
සඳහන් කරන්න කැමැතියි.  ෙම් දිනවල අමාත්යාංශවල කාමර 
ගැන කථා ෙවනවා. ෙපොඩ්ඩක් ඒ ගැනත් වචනයක් කියන්න ඕනෑ. 
යහ පාලන ආණ්ඩුෙව්ත්  සමහර එක එක විධිෙය් ෙම්නියාකාරෙයෝ 
ඉන්නවා.   ඊෙය්-ෙපෙර්දා අමාත්යාංශවල ෙවනසක් කළ බව අපි 
දන්නවා.   අමාත්යාංශවල  ෙවනස කරද්දී යම් යම් ෙද්වල් ෙවනස් 
වුණා. තමන් ඉස්ෙසල්ලාම ගිහිල්ලා අමාත්යාංශෙය් වැඩ භාර 
ගන්නත් කලින් තමන්ෙග් ෙද්ශ සීමා මායිම් ෙවන් කරන්න ගියාම 
ෙම්ක මහා අවුල් ජාලයක් බවට පත් ෙවනවා. තමන් ෙද්ශ සීමා 
මායිම් ලකුණු කරන්න කලින් ඉස්ෙසල්ලාම වැඩ භාරෙගන, ෙම් 
වැෙඩ් අධ්යයනය කරන්න ඕනෑ. අදාළ ගරු ඇමතිතුමාත් එක්ක 
එකතු ෙවලා සාකච්ඡා කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා පැහැදිලිවම 
කියනවා, ෙද්ශ සීමා මායිම් ලකුණු කරන්න ඉස්ෙසල්ලා තමන්ෙග් 
වපසරිය, තමන්ෙග් වග කීම ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ බව. 
අමාත්යාංශයක කැබිනට් ඇමති ෙකෙනක් ඉන්නවා. සමහර 
ෙවලාවට එම කැබිනට් ඇමතිතුමා යටෙත් රාජ්ය ඇමති ෙකෙනකු 
ඉන්නවා ෙවන්න පුළුවන්; නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුෙමකු ඉන්න පුළුවන්.  

අපි දන්නවා, විෙශේෂෙයන්ම කබීර් හාෂිම් ඇමතිතුමා යටෙත්  
තිබුණු අමාත්යාංශෙය් නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා විධියට හිටිෙය් 
ඉරාන් විකමරත්න මැතිතුමා. එතුමා ෙකොෙහේවත් ෙද්ශ සීමා මායිම් 
කර ෙගන හිටිෙය් නැහැ. තිෙබන කාමර, සාකච්ඡා කාමර  
ෙබොෙහොම සමඟිෙයන්  ෙබදා - හදා ෙගන එකට කටයුතු කළා. 
දැන් ෙම් අලුත් ඇමතිතුමා ගියාට පස්ෙසේ මැදින් ඉරක් ගහලා, 
වැටක් ගහලා - [බාධා කිරීමක්]  මහා ජංජාලයක් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි කියනවා, යහ පාලන කිරි කළයට,-  [බාධා 
කිරීමක්]   

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

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
 (மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට විනාඩියක් ෙදන්න.  

අපි කියනවා,  යහ පාලන කිරි කළයට ෙගොම දමන්න යන්න 
එපා කියලා. සමහරු යන යන තැන බාල්දි අදින්න තමයි බලා 
ෙගන ඉන්ෙන්. එතුමා මුදල් අමාත්යාංශෙය් හිටියා, - [බාධා 
කිරීමක්] මට විනාඩියක් ෙදන්න. [බාධා කිරීමක්]                       

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමා කීඩාව ගැන ෙනොෙවයි ෙන් කථා කරන්ෙන්. 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මුදල් අමාත්යාංශෙය් හිටියා. මුදල් අමාත්යාංශෙය් ඉන්න ෙකොට 

එතැනත් බාල්දි ෙපරළා ෙපරළා තමයි හිටිෙය්. දැන් අලුත් 
අමාත්යාංශයට ගියාම එතැනත් බාල්දි අදිනවා. අෙප් කබීර් හාෂීම් 
ඇමතිතුමා එක්ක වැඩ කරන්න බැරි නම්, ෙම් ආණ්ඩුෙව් ෙවන 
කවුරු එක්කවත් වැඩ කරන්න බැහැ. කබීර් හාෂීම් ඇමතිතුමා 
එච්චර ෙහොඳ ඇමතිවරෙයක්. ඒ නිසා පැහැදිලිවම කියනවා, ඒ 
වාෙග් බාල්දි අදින අය හිටිෙයොත් අෙප් ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මහත්මයාත්, රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාත් සහෙයෝගෙයන් වැඩ 
කරන  ආණ්ඩුවට ඒක බාධාවක් කියලා.  

ෙපොඩි හාල් කෑලි දැඟලුවාට ආණ්ඩු ෙපරෙළන්ෙන් නැහැ. ඒ 
නිසා ඔබතුමන්ලා කලබල ෙවන්නත් එපා. හැබැයි, අපි ඒ හාල් 
කෑලිවලට කියනවා, ෙම් ආණ්ඩුවට බාධා කරන්ෙන් නැතිව, එක් 
එක් ෙකනාෙග් අවශ්යතා ඉෂ්ට කරගන්න කටයුතු කරන්ෙන් 
නැතිව, " දවල් මිෙගල් - රෑ දනිෙයල්"  චරිත රඟපාන්ෙන් නැතිව 
ෙම් ආණ්ඩුවට සහෙයෝගය ෙදන්නය කියලා. වැඩ කරන 
ඇමතිවරුන් අපහසුතාවට පත් කරලා, ඒ අයෙග් කාර්ය ශූරත්වය 
නැති කරලා, අනවශ්ය පශ්න ඇති කරලා කටයුතු කරන්න එපා 
කියන එක මතක් කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

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

මීළඟට ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 
විනාඩි 22ක කාලයක් තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 4.07] 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ඉතා සන්ෙතෝෂ වනවා 

අෙප් හිතවත් කීඩා අමාත්ය ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මැතිතුමා විසින් 
කීඩා පනත යටෙත් නිෙයෝග පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන ෙම් ෙමොෙහොෙත් අදහස් පකාශ කරන්න අවස්ථාවක් ලැබීම 
ගැන.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  කීඩාව කියන විෂයය තවම 
අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙත්රුම් අරෙගන නැහැ. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි. රටක් හැටියට අපි තවම ෙත්රුම් අරෙගනත් නැහැ. ෙම් 
කීඩාව කියන විෂයෙය් තිෙබන වපසරිය, ෙමහි තිෙබන වටිනාකම, 
ෙමහි තිෙබන බරපතළකම ආණ්ඩුවක් හැටියට ෙත්රුම් අරෙගනත් 
නැහැ. ඒ නිසා ෙම් කීඩාව කියන විෂයෙය් වපසරිය ෙත්රුම් 
අරෙගන රජයක් හැටියට, රටක් හැටියට ෙම් විෂයය තුළ හරියට 
කටයුතු කළා නම් ෙම් විෂයෙයන් කරන්න පුළුවන් කාර්ය භාරය   
විශාලයි. 

දැන් බලන්න, කීඩා පනත යටෙත් ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
නිෙයෝග සම්බන්ධෙයන්  විවාදයට ගැෙනන ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
ෙමොනවාද කථා කරන්ෙන්?  ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ විනාඩි 25ක් 
කථා කළා SAITM එක ගැන. මෙග් මිත ගරු නලින් බණ්ඩාර 
ජයමහ මන්තීතුමා කථා කළා, ගරු කබීර් හාෂීම් ඇමතිතුමාෙග් 
අමාත්යාංශෙය් රාජ්ය ඇමතිවරයාෙග් කාර්යාලය පිළිබඳව. [බාධා 
කිරීමක්]  විනාඩි ෙදකක් තුළ ෙහෝ ඔබතුමා ගත්ෙත් ඒ පශ්නය. මා 
ඒකට යන්ෙන් නැහැ. TNA එෙක් මන්තීවරු කථා කළා, උතුරු 
නැෙඟනහිර ෙවනත් පශ්න ටිකක් ගැන. හැබැයි, ෙම් කථා කරපු 
ගරු මන්තීවරුන්ෙගන් වැඩි පිරිසක් ෙම් විෂයය හරියට අධ්යයනය 
කරලා කථා ෙනොකිරීම ඉතාම කනගාටුදායක තත්ත්වයක්ය කියන 
එක මා මුලින්ම සඳහන් කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කීඩාෙවන් රටට කරන්න 
පුළුවන් ෙබොෙහෝ ෙද් තිෙබනවා.  ෙබොෙහෝ ෙවලාවට අෙප් ගරු 
මන්තීවරු, ෙම් රෙට් මිනිසුන් හිතන්ෙන් කීඩාව කියන්ෙන් පිට්ටනි 
හදන එකයි, bat, ball ෙදන එකයි, match බලන එකයි කියලායි. 
අෙප් රෙට් මිනිසුන් කීඩාව හඳුනා ෙගන තිෙබන ආකාරය තමයි ඒ. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කීඩාව කියන්ෙන් ඊට වඩා පුළුල් 
විෂයයක්. කීඩාව තුළින් රටකට කරන්න පුළුවන් ෙබොෙහෝ ෙද්  
තිෙබනවා. කීඩාව  දියුණු කිරීම තුළින් රෙට් කීඩා සංස්කෘතියක් 
හදන්න අපට පුළුවන්. කීඩා සංස්කෘතියක් හදලා, නීෙරෝගී පිරිසක් 
රෙට් බිහි කරලා දැවැන්ත වැඩ පිළිෙවළක්  කරන්න පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද බලන්න, ෙම් රෙට් 
ජනගහනෙයන් සියයට කීයක් දියවැඩියා ෙරෝගෙයන් ෙපෙළනවාද 
කියලා.  ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අද ෙම් රෙට් ජනගහනෙයන් සියයට 
කීයක් හෘදයාබාධ ෙරෝගවලින් ෙපෙළනවාද කියලා බලන්න. අද 
බලන්න,  පාසල් යන දරුවන්ෙගන් සියයට කීයද කීඩා කරන්ෙන් 
කියලා.  අද පාථමික අධ්යාපනෙය් ෙයෙදන දරුවන්ෙගන් සියයට 
5යි කීඩා කරන්ෙන්.  ගරු කීඩා ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා පාසල්වල 
කීඩා උත්සවවලට ගිහිල්ලා  ත්යාග ෙබදා ෙදන්න යද්දී ළමයින්   
ටික පැය භාගයක් අව්ෙව් තියන්න. අඩු ගාෙන් ළමයින් පස ්
ෙදනකුවත් ක්ලාන්තය හැදිලා වැෙටනවා. ඒ ළමයින්ට වතුර 
ෙදන්න ෙවනවා. ළමයින්ට අද හිට ෙගන ඉන්න බැහැ. ඒ නිසා ෙම් 
කීඩාෙවන් කරන්න ඕනෑ ෙබොෙහෝ ෙද්වල් තිෙබනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, මට මතකයි මා කීඩා ඇමතිවරයා වශෙයන් 
සිටි කාලෙය් කීඩා සංස්කෘතියක් හැදීම සඳහා අධ්යාපන 

අමාත්යාංශයත් එක්ක ඒකාබද්ධ ෙවලා දැවැන්ත වැඩ පිළිෙවළක් 
කළා. අපි අධ්යාපන අමාත්යාංශයත් එක්ක මාසයකට වතාවක් 
එකට ඉඳෙගන සාකච්ඡා කළා. අද ඇති වී තිෙබන තත්ත්වය ගැන 
මා ඔබතුමාට ෙනොෙවයි ෙදොස් කියන්ෙන්.  ඒ කරපු කාර්ය භාරයන් 
ගැන ෙහොයා බලා නිලධාරි මහත්වරු  ඇමතිතුමා දැනුවත් කරලා 
මඟ ෙපන්වා  කටයුතු  කරන්න ඕනෑ.  ඒ වැඩසටහන අද 
ෙවන්ෙන් නැහැ. එදා අධ්යාපන අමාත්යාංශයයි, කීඩා 
අමාත්යාංශයයි, ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශයයි, සංචාරක අමාත්යාංශයයි 
අතර ඒකාබද්ධ කමිටුවක් තිබුණා.   ඒ තුළින් කීඩා සංස්කෘතියක් 
හදන්න, රෙට් කීඩා ආර්ථිකයක් හදන්න, sports tourism සඳහා - 
ඒ සියලු ෙද් - හදන්න දැවැන්ත වැඩ පිළිෙවළක් අපි ආරම්භ කළා. 
අපි කීඩා ආර්ථිකයක් යම් තරමකට ෙගනාවා ගරු ඇමතිතුමනි.  
කීඩා සංස්කෘතිය හදන්න, පාසලට කීඩාව විෂයයක් හැටියට 
ෙගෙනන්න අපි දැවැන්ත වැඩ පිළිෙවළක් කළා. එදා සෑම 
පාසලකම හැමදාම උෙද්ට පාසල පටන් ගන්න කලින් ශරීර සුවතා 
වැඩසටහන් කියාත්මක කළා.  ඒ සියල්ල අද නැවතිලා. ඒ වාෙග්ම 
පාසල් දරුවන්ෙග් පගති වාර්තාවට කීඩාව විෂයක් හැටියට 
ෙගෙනන්න දැවැන්ත වැඩ පිළිෙවළක් අපි එදා කළා. 

දරුවන් ජාත්යන්තර මට්ටමින් දිනන විට, ජාත්යන්තරය දිනන 
දරුවා විශ්වවිද්යාලයට ඇතුළුෙවන විට ලකුණු බලන්ෙන් නැතිව 
විශ්වවිද්යාලයට ෙතෝරා ගන්නට කමෙව්ද ෙග්න්නට අපි කැබිනට් 
පතිකා ඉදිරිපත් කළා. අද ඒ කටයුතු ටික ෙවන්ෙන් නැහැ. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් අවධානය ඒ ගැන ෙයොමු කරවනවා. 
රටට නීෙරෝගිමත් පිරිසක් බිහි කරන්නට ෙම් කීඩාව කියන විෂය 
සුවිශාල කාර්ය භාරයක් කරනවා. ආණ්ඩුව කීඩා අමාත්යාංශයට 
ෙදන්ෙන් ලක්ෂ 100යි නම්, ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශයට ෙබෙහත් 
ගන්නට බිලියන 10ක් ෙදනවා. ඒ බිලියන 10න් එක බිලියනයක් 
කපලා කීඩා අමාත්යාංශයට ෙදන්න, රෙට් කීඩා සංස්කෘතියක් 
හදන්නට; ෙම් රෙට් නීෙරෝගී පරපුරක් බිහි කරන්නට. නමුත් ඒවා 
ෙනොෙවයි ෙම්ෙක් ෙවන්ෙන් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ගරු 
ඇමතිතුමනි, එම නිසා මම ඔබතුමාෙග් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු 
කරවනවා ෙම් රෙට් කීඩා සංස්කෘතියක් හැදීම ගැන. ෙලෝකෙය් 
ෙබොෙහෝ රටවල තිෙබන sports culture එක පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් 
දැඩි අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට අපි කීඩා ආර්ථිකයක් 
ගැන බලන්නට ඕනෑ. ඔබතුමා දන්නවා අද ජර්මනිය වාෙග් දියුණු 
රටවල කීඩාව නිසා කීඩා ආර්ථිකයක් හැදිලා තිෙබනවා කියා. 
ඔබතුමාට මම ෙවන  උදාහරණ කියන්නට ඕනෑ නැහැ. මම 
නාවලපිටිය ජයතිලක කීඩාංගණය ආශිතව කීඩා ආර්ථිකයක් 
හැදුවා. ගරු ඇමතිතුමා, ජයතිලක කීඩාංගණය හදලා 2014 
අවුරුද්ෙද් පමණක් ඒ කීඩාංගණයට අපි තරගාවලි 29ක් 
ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. ඒ කාලෙය් badminton tournament එකක් 
ආවාම දවස් පහක් ගහනවා. ඒ දවස් පහ තුළ නාවලපිටිෙය් එක 
ෙහෝටලයක කාමරයක් නැහැ, එක කඩයකවත් ගන්න වඩයක් 
නැහැ,  ඉන්න එක තැනක් නැහැ. මිනිස්සු ඒ කීඩාංගණය හරහා 
යම් ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළක් හදා ගත්තා. අපි කියන්ෙන් සාමාන්ය 
පුංචි ෙද්වල්. ඔබතුමා දන්නවා, සිංගප්පූරුව වාෙග් රටවල racing 
cars දුවන දවස්වලට ෙහෝටල්වල කාමර මහා ගණන්වලට යන 
බව. ඒ නිසා අපටත් කීඩා ආර්ථිකයක් හදලා ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට 
දායක ෙවන්න පුළුවන්, ගරු ඇමතිතුමා. 

 අපි sports tourism ගැනත් බලන්න ඕනෑ. මට මතකයි අපි 
Colombo Port City  එක හදන්න ගිය ෙව්ලාෙව් මම මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට ෙයෝජනා කළා, ඒ Colombo Port City  
එක වෙට් Formula One track එකක් දාන්න කියලා. අපි කථා 
කරලා ඒ සඳහා එකඟ වුණා. චීන ආෙයෝජකෙයක් එකඟ වුණා 
Formula One track එක දාන්නට. ඔබතුමා දන්නවා සිංගප්පූරුෙව් 
Formula One track එක නිසා ඒ රෙට් ආර්ථිකයට ෙකොතරම් 
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පිටුවහලක් ෙවනවාද කියලා. නමුත් මෑත කාලෙය් ඔබතුමන්ලා 
Colombo Port City එක ගැන සාකච්ඡා කළ ෙව්ලාෙව් ඒ 
Formula One track එක අයින් කරලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් විෂය පිළිබඳව ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව, ෙම් ආණ්ඩුව මීට වැඩිය පුළුල් අවධානයක් ෙයොමු 
කළ යුතුයි. ඒ වාෙග්ම, කීඩා අමාත්යාංශය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා 
ෙම් අමාත්යාංශයට අවශ්ය පතිපාදන ලබාදීලා ඒ ෙකෙරහි දැඩි 
අවධානයක් ෙයොමු කළ යුතුයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි,  ඔබතුමා අප අමාත්යාංශය කළ කාලෙය් සිටි 
නිලධාරීන් ෙගනැල්ලා ෙපොඩ්ඩක් අහන්න; ඒ ලිපි ෙල්ඛන 
ෙගනැල්ලා බලන්න. බලලා ඒ වැඩ කටයුතු පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරන්න. ෙමොකද, මම දන්නවා ඔබතුමා දක්ෂ 
ඇමතිවරෙයක්; වැඩ කරන්නට කැමැති ඇමතිවරෙයක්. ඔබතුමා 
වැඩ කරන ඇමතිවරෙයකු නිසා ඒ කටයුතු ටික කරයි කියලා මම 
විශ්වාස කරනවා.  

 අෙප් ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා සභාෙවන් ගිහිල්ලා. 
එතුමා පැය ගණනාවක් කීඩා අමාත්යාංශෙය් 2014 විගණකාධිපති 
වාර්තාව කියවලා, ඒෙකන් ෙමොනවා හරි කියන්න පුළුවන් ෙවයි 
කියලා හිතලා. ෙම්ෙක් ශත පහක ෙදයක් කියන්නට නැහැ. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් කීඩා 
අමාත්යවරයාව සිටි අවසාන අවුරුද්ෙද් නිකුත් කළ විගණකාධිපති 
වාර්තාව. එතුමාට ෙම්ෙකන් කියන්න පුළුවන් වුණු එකම ෙද් 
තමයි, නිරීක්ෂණෙය් තිෙබනවා ''ඇමතිවරයාට අයිති වාහන 3යි, 
නමුත් වාහන 9ක් එතුමාට ෙවන් කරලා තිෙබනවා'' කියලා. ෙම්වා 
නිරීක්ෂණ. ෙම් නිරීක්ෂණවලට කීඩා අමාත්යාංශෙයන් උත්තර 
දීලා තිෙබනවා, ''එතුමා භාවිතා කරන්ෙන් වාහන 3යි. අෙනක් 
වාහන භාවිතා කරන්ෙන් එතුමාට හිමි ඇමති කාර්ය මණ්ඩලය'' 
කියන එක. එම නිසා නිරීක්ෂණ කියලා වැඩක් නැහැ, 
විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාවයි, නිරීක්ෂණයි කියන්ෙන් 
ෙදකක්.  

ඔය කවුරු ෙමොනවා කථා කළත්, මම කීඩා ඇමතිවරයා 
වශෙයන් සිටි කාලෙය් -මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් කීඩා 
අමාත්යවරයා වශෙයන් සිටි කාලෙය්- ශත පහක ෙහොරකමක් කීඩා 
අමාත්යාංශෙයන් කරලා තිෙබනවා නම් ඔප්පු කරන්න  කියන්න. 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඕනෑම ෙකෙනකුට ෙම් විවාදෙය්දී කථා 
කරන්නට පුළුවන්. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී වගකීමකින් කියනවා, 
එෙහම ඔප්පු කෙළොත් මම ආෙය් ෙද්ශපාලනය කරන්ෙන් නැහැ 
කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමාෙග් කථාෙව්දී කිව්වා 
ගාමීය කීඩා පිටි හදන විට සියයට 80ක් මහනුවර දිස්තික්කයට හැදූ 
බව. විගණකාධිපති වාර්තාව අනුව සඳහන් වනවා කියලා. ඔව්, මම 
හැදුවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම නුවරට, මෙග් ගමට 
යම් පමාණයක් වැඩිෙයන් හැදුවා. ඒක මම නැහැයි කියලා 
කියන්ෙන් නැහැ. නමුත් මම ලංකාවටම කරලායි මෙග් 
දිස්තික්කයට හැදුෙව්. මම එන්න කලින් ලංකාෙව් පළාත් නවයට 
කීඩා සංකීර්ණ තිබුෙණ් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම 
ඇමතිවරයා වන විට කුරුණෑගල දිස්තික්කයට පිහිනුම් තටාකයක් 
තිබුෙණ් නැහැ, අෙප් ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මැතිතුමා දන්නවා. 
පුත්තලෙම් අෙප් හිතවත් මන්තීතුමාත් දන්නවා, පුත්තලමට 
පිහිනුම් තටාකයක් තිබුෙණ්ත් නැහැ කියා. ඒ වාෙග්ම අම්පාරට 
පිහිනුම් තටාකයක් තිබුෙණ් නැහැ. අපි අවුරුදු ගණනාවක් 
ෙකොතරම් ඉස්සරහාට ගිය මිනිසස්ුද? කීඩා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා 
දන්නවා අම්පාරට පිහිනුම් තටාකයක් තිබුෙණ් නැහැ කියලා.  

මම වගකීෙමන් කියනවා මෙග් ෙපෞද්ගලික සංකල්පයක් අනුව 
මාස හයක් තිස්ෙසේ ලියලා, හදලා මහින්ද රාජපක්ෂ 

ජනාධිපතිතුමාට ගිහින් දුන්නා, "සර්, මට ෙම්කට සල්ලි ෙදන්න" 
කියලා. එතුමා මට රුපියල් මිලියන 4,500ක්, රුපියල් බිලියන 
හතර හමාරක් දුන්නා, ලංකාෙව් පළාත් නවයට ජාත්යන්තර 
මට් ටෙම් කී ඩාංගණ සංකීර්ණ නවයක් සහ දිස්තික්ක 25ට 25ක් 
හදන්නට.  

ඊළඟට  ගරු ඇමතිතුමනි, අෙප් තුන්වැනි ෙයෝජනාව ෙලස 
තිබුෙණ් ගාම නිලධාරි වසම් 14,413ට කී ඩාංගණ 14,413ක් 
හැදීමයි. ෙම් සංකල්පය ඔස්ෙසේ අප වැඩ කටයුතු කළා. ඒ අනුව 
අෙප් පළාෙත් දැවැන්ත කීඩා සංකීර්ණ හදලා, දිස්තික්කවල කීඩා 
සංකීර්ණ හදලා, ගාමීයව කීඩා පිටි හදලා, කීඩා සංස්කෘතියක් 
හදන පළමුවැනි වැඩ පිළිෙවළ -හැම ගමකටම කීඩා පිටියක් 
ලබාදීම- අප මහනුවරින් ආරම්භ කළා. ඒ අනුව මහනුවර 
වැඩිෙයන් ඒ ෙද්වල් හැදුණා. ඒ pilot project එක අප මහනුවර 
කළා.  එක ව්යාපෘතියක ෙදයක් හැටියටයි අප මහනුවරට වැඩි 
පතිපාදන පමාණයක් ලබා දුන්ෙන් කියන කාරණය ෙම් 
අවස්ථාෙව්දි මම විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්න ඕනෑ.  

ගරු අමාත්යතුමනි, මම දැන් ඔබතුමාෙග් මාතෘකාවට එන්නම්. 
ඔබතුමා අද කීඩා පනත යටෙත් නිෙයෝග ෙම් ගරු සභාවට 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. අප ෙමොන තරම් ෙරගුලාසි, නීති 
ෙගනාවත්, කීඩා සංගම් ඒවා කියාත්මක කරන්ෙන් නැත්නම් අප 
ඒවා ෙගනැත් වැඩක් නැහැ. නීති, අණපනත්, ෙකටුම්පත් 
ෙගෙනනවා වාෙග්ම, ෙම් කටයුතු අධීක්ෂණය කිරීමටත් කමිටුවක් 
පත් කරන්න කියා මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට මතකයි, මම කීඩා 
අමාත්යවරයා ෙලස කටයුතු කළ කාලෙය් කීඩා සංගම්වල 
නිලවරණවලදී ඕනෑම ෙකෙනකුට ඒ සඳහා ඉල්ලන්න පුළුවන් 
වාතාවරණයක් තමයි තිබුෙණ්. ඒ වාෙග්ම ඒ තැනැත්තාට එම 
තනතුෙර් ඕනෑ කාලයක් ඉන්නත් පුළුවන්. ගරු ඇමතිතුමනි, මම 
කීඩා විෂයය භාර ගන්නෙකොට සමහර අය අවුරුදු නවයක් තිස්ෙසේ 
සභාපති තනතුෙර් ඉඳලා තිබුණා. සමහර අය අවුරුදු 12ක් ඉඳලා 
තිබුණා. හැබැයි, ෙම් අවුරුදු 9, 12 ඇතුළත ඔවුන් කීඩාව විනාශ 
කරලා තමයි තිබුෙණ්. මම ඒක නැවැත්තුවා. එෙසේ ෙමෙසේ 
නවත්වන්න පුළුවන් අය  ෙනොෙවයි මම නැවැත්තුෙව්. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා එය දන්නවා. ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙය් 
හිටපු ෙල්කම් ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ෙපෞද්ගලික 
ෙල්කම් ෙලස කටයුතු කළ පාලිත පනාන්දු මහත්මයා මම 
නැවැත්තුවා. එතුමා මලල කීඩා සංගමෙය් හිටපු සභාපතිවරයායි. 
එතුමා එම තනතුරින් අයින් කරන්න කවුරුවත් හිතන්ෙන් නැහැ 
ෙන්. නමුත්, මම එතුමා අයින් කළා.  

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ඔබතුමාට බය හිතුෙණ් නැද්ද?  
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
එතුමා ඉවත් කරන්න මට කිසිම බයක් හිතුෙණ් නැහැ, ගරු 

මන්තීතුමනි. ඒ අය එෙහම ඉවත් කළාට  ඇමතිවරු අයින් කරන 
ආණ්ඩුවක් ෙනොෙවයි එදා තිබුෙණ්. අප එතුමාව ඉවත් කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පා පන්දු ක්ෙෂේතෙය් මහා 
වංචාවක් ගැන කථා කළා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා 
ඇති, පා පන්දු ක්ෙෂේතෙය් මහා වංචා වැඩ කළ ඒ පුද්ගලයා ඉවත් 
කළා විතරක් ෙනොව මම ඒ පුද්ගලයා අවුරුදු පහක තරග 
තහනමකට ලක් කළා කියා. හැබැයි, ෙමන්න ෙම් කාරණය මම 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරවනවා. ෙමවර එක්ෙකෙනක් 
සභාපති තනතුරට ඉදිරිපත් කරලා එයා දිනවන්න ඔහු try 
කරනවා; සභාපති තනතුරට ඉල්ලන ෙදෙදනාෙගන් 
එක්ෙකෙනකුට එයා උදවු කරනවා. බිලියන ගණන් වංචා කළ ඒ 
පුද්ගලයාෙගන් ඔබතුමාත් ෙපොඩ්ඩක් පෙව්ශම් ෙවන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කීඩා සංගම්වල තිබුණු එම 
නීති ෙවනස් කරලා, අප ඒ සඳහා කාලයක් නියම කළා. 
"එක්ෙකෙනකුට තනතුරක අවුරුදු හතරයි ඉන්න පුළුවන්. ඊට 
පසුවත් ඔහුට එම තනතුර ෙදනවා නම් කීඩා සංගමෙය් පගතිය 
බලලා තමයි ෙදන්න ඕනෑ." කියා අප තීන්දු කළා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, අප 2013දී ඒ ෙරගුලාසි ෙගනැවිත් ඒ ෙවනස්වීම් ටික 
කළා. ෙම් සංගම් කීඩාව ව්යාපාරයක් බවට පත් කරෙගන තිබුණා. 
ඔබතුමා දන්නවා ඇති, කීඩාෙවන් තමයි සමහර සංගම්වල මිනිසුන් 
ජීවත් වුෙණ් කියලා. ඔවුන් කීඩාව තමන්ෙග් ජීවෙනෝපාය කර 
ගත්තා. අප ඒ ෙද්වල් ෙවනස් කළා. ඔබතුමා දැන් ඒ ෙද්වල් කිව්වා 
ෙන්. "සංගමයක පධාන තනතුරු -සභාපති, ෙල්කම්- සඳහා තරග 
කරනවා නම් ඔහු වෘත්තීමය කීඩකෙයක් විය යුතුය." කියා අප 
කිව්වා. ඒ වාෙග්ම, අඩු ගණෙන් ඔහු "A" Division කීඩා කරලා 
එන්න ඕනෑය කියාත් අප කිව්වා. එවැනි ෙරගුලාසි පනෙත් තිබුෙණ් 
නැහැ, ගරු ඇමතිතුමනි. එම ෙරගුලාසි අප ඇතුළත් කළා. ඔබතුමා 
දන්නවා, පවුෙල්ම වුණු සමහර සංගම් තිබුණු බව. තාත්තා 
සභාපති; අම්මා ෙල්කම්; දුව භාණ්ඩාගාරික; බෑනා උප සභාපති. ඒ 
සියලු ෙද් අප තහනම් කළා. මම ඉන්න කාලෙය් කීඩා සංගම් 4ක් 
තහනම් කළා, ගරු ඇමතිතුමනි.   

ගරු ඇමතිතුමනි, ගිණුම් විගණනය සම්බන්ධව ඔබතුමා කථා 
කළා. අප 2013 ගැසට් එෙක් ෙම් සියල්ල හදලා තිබුණා. කිසිම 
කීඩා සංගමයක් ගිණුම් ෙතොරතුරු දීලා තිබුෙණ් නැහැ. මිලියන 
ගණන්වල පශ්න තිෙබනවා, නමුත් ගිණුම් ෙදන්ෙන් නැහැ. "ෙම් 
සියලු ගිණුම් විගණකාධිපතිවරයාෙග් අවධානයට ෙයොමු ෙවන්න 
ඕනෑ, විගණනය කරන්න ඕනෑ, එෙහම විගණනය කරන්ෙන් 
නැත්නම් නිලවරණයකට යන්න ෙදන්ෙන් නැහැ." කියා අප 
තීරණය කළා.   

අනික් කාරණය ෙම්කයි. කීඩා සංගමයක නිලවරණයක් -
ඡන්දයක්- තියන්න යන ෙකොට සල්ලි දීලා ඔක්ෙකොම මිනිසුන් ටික 
තමන්ෙග් පැත්තට ගන්නවා. බය කරලා, අත උස්සවලා ඡන්දය 
ගන්නා ඒ කමය අප ෙවනස් කළා. ෙමෙතක් කාලයක් තිබුෙණ් ෙම් 
නිලවරණයකට ඉදිරිපත් ෙවන ෙකෙනකුට කැමැති නම් තමන්ෙග් 
අත උස්සලා ඡන්දය ෙදන කමයයි. එතෙකොට සල්ලි ගත්ත ක ට්ටිය 
අත උස්සලා ඒ අයට ඡන්දය ෙදන්න ඕනෑ. අප එය ෙවනස් කළා; 
නැවැත්තුවා. අප රහස් ඡන්දයකට ගියා. එහිදී අපට විවිධ බලපෑම් 
ආවා. අප ඒක නවත්වලා, රහස් ඡන්දයකට ගිහින්, එම සංගම්වල 
තනතුරුවලට ස්වාධීනව පුද්ගලයන්ට පත්ෙවන්න අවශ්ය කටයුතු 
කළා.   

ඊළඟට, inactive sports clubs ගැනයි මා කියන්ෙන්. ගරු 
ඇමතිතුමනි, සමහර කීඩා සමාජ කියාකාරී නැහැ; අවුරුදු 
ගණනකින් ජාතික සංගම් තියා නැහැ.  ඒ සියල්ල අවලංගු කරලා, 
ඒවාට අවශ්ය නීති අණපනත් අප ෙගනාවා. ඒ වාෙග්ම ඔබතුමා 
දන්නවා, විවිධ දූෂණ ෙචෝදනා එල්ල වුණු කට්ටිය කීඩා සංගම්වල 
සිටි බව. පසු ගිය මැතිවරණෙය්දී ජූෙඩෝ සංගමෙය්  කට්ටියක් -
මහනුවර දිස්තික්කෙය් කීඩා නිලධාරින් පිරිසක්- මට විරුද්ධව වැඩ 
කළා. ඒකට ෙහේතුව ෙම්කයි. ඔවුන් කලින් ජූෙඩෝ සංගමෙය් ඉඳලා 
විෙද්ශ සංචාර සඳහා කියා රට පැන්නා. රට පැනලා අවුරුදු ෙදකක් 
එෙහේ ඉඳලා ෙමෙහේ ආවා. ඇවිත් නැවත ඡන්දය ඉල්ලන්න ආවා. 
මම එයට ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ. එය තහනම් කළා.  

කීඩා සමාජෙය් තනතුරක් භාර ගන්නවා. ජපානෙය් 
tournament එකකට යනවා. ජපානෙය්දී පැනලා අවුරුදු ෙදකක් 
ඉඳලා, ආපසු තනතුරට එනවා. අපි ඒ සියලු ෙද් වැළැක්වූවා, ගරු 
අමාත්යතුමා. අපි ඒවා තහනම් කළා. ඔබතුමාටත් එය මතක ඇති. 
ඔබතුමා ඒ ගැන දන්නවා.  

ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා ෙමයට තවත් ෙහොඳ ෙයෝජනා 
කීපයක් ඇතුළත් කර තිෙබනවා. ඒක ඉතාම ෙහොඳයි. ඒ වාෙග්ම 
මා ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා, කීඩකයන්ට 
ෙදමව්පියන්ෙගන් වන බලපෑම් සහ කීඩා සංගම්වලට 
ෙදමව්පියන්ෙගන් වන බලපෑම් ෙකෙර්. මෙග් කාලෙය්දී එය 
වැළැක්වීම සඳහා නීති ෙගන එන්න මට බැරි වුණා. ගරු 
අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා, තරගාවලියක් පැවැත්ෙවන විට 
මරාගන්නා බව. ෙදමව්පිෙයෝ ගහගන්නවා; මරාගන්නවා. ඔබතුමා 
දන්නවා, සමහර තැන්වල ෙදමව්පියන් ෙරෝහල්ගත කරන බව. ඒ 
නිසා මා ඒ කරුණ ෙකෙර් ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරවනවා. ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරලා ඊට අදාළ 
කාරණාත් ෙම් පනතට ෙගන එන්න පුළුවන් නම් ඉතාම ෙහොඳයි 
කියා ගරු අමාත්යතුමාට මම කියනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, තවත් විනාඩි පහක කාලයක් ඔබතුමාට 

තිෙබනවා.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු මන්තීතුමා, ෙදමව්පියන්ෙග් බලපෑම් ගැන-  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු අමාත්යතුමනි, කීඩකයන් ෙතෝරා ගැනීම -selections- 

එක් අවස්ථාවක්. ෙදමව්පියන්ෙග් ගහගැනිල්ල බලන්න ෙවනත් 
ෙමොකවත් ඕනෑ නැහැ, බැඩ්මින්ටන් කීඩාව ගන්න. ෙදමව්පිෙයෝ 
නිලවරණයට එන්න උත්සාහ කරනවා. අපි ෙදමව්පියන් එන එක 
නැවැත්වූවා. ජාතික මට්ටෙම් කීඩකයකු එනවා නම් තනතුරු 
දරන්න බැහැ කියා මෙග් කාලෙය් මම නිෙයෝගයක් ෙගනාවා. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
එය තිෙබනවා.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔව්, ඒක තිෙබනවා තමයි. දැන් ඒක හරි. හැබැයි අමාත්යතුමා, 

ඒ අය ඇවිල්ලා තරගවලදී රණ්ඩු වීම ආදි ෙද්වල් සිද්ධ වුෙණොත් 
ඒවාට විරුද්ධව අවශ්ය කටයුතු කරන්න ඕනෑ. කීඩකයන් 
ෙදෙදෙනකු ෙසල්ලම් කරනෙකොට පහළ ඉඳෙගන ඒ අයෙග් 
අම්මලා තාත්තලා ගහ ගන්නවා. ඒකයි මා ඔබතුමාට කියන්ෙන්, 
ඒවා සම්බන්ධෙයන් දැඩි නීති ෙගෙනන්න ඕනෑ කියා. එය 
කීඩාෙව් දකින්න ලැෙබන ඉතාම පහත් සිද්ධියක්. ඒ නිසා 
ඔබතුමාෙග් අවධානය ඒ ෙකෙර් ෙයොමු කරන්න කියා මා 
කියනවා.  
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ගරු අමාත්යතුමා, ඒ කාලෙය් සියලු පළාත් කීඩා ඇමතිවරුන් 
එක්ක අෙප් ෙලොකු වැඩ පිළිෙවළක් තිබුණා. පළාත් කීඩා 
ඇමතිවරුන් කැඳවා, කීඩාව නැංවීම සඳහා අපි ඒ අයට සල්ලි 
දුන්නා. මෙග් අමාත්ය ධුරය දැරූ අවසාන කාලෙය් මා ලංකාෙව් 
සෑම පළාත් සභාවකම ලියා පදිංචි සියලු කීඩා සමාජවලට කීඩා 
භාණ්ඩ දුන්නා. ඒ අනුව අපි දැවැන්ත වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක 
කළා. ගරු අමාත්යතුමනි, අධ්යාපන අමාත්යාංශයත්, ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශයත්, සංචාරක අමාත්යාංශයත්, කීඩා අමාත්යාංශයත් 
එක්ක කරන ඒකාබද්ධ වැඩ පිළිෙවළ ඔබතුමා අතට ගන්න කියන 
ඉල්ලීම මා ඔබතුමාෙගන් කරනවා. ඒ වාෙග්ම, කීඩා අමාත්යාංශය 
විෙශේෂෙයන් අධ්යාපන අමාත්යාංශයත් එක්ක කරපු ඒ වැඩ 
පිළිෙවළ ඔබතුමාෙග් අතට ගන්න කියා මා කියනවා. පාසලට 
කීඩාව අනිවාර්ය කරපු එක, පගති වාර්තාවට කීඩාව විෂයයක් 
හැටියට ඇතුළත් කරපු එක, කීඩා සංස්කෘතිය ආදි සියලු කටයුතු 
ඔබතුමාෙග් අතට ගන්න. ඒවා ඔබතුමාෙග් අතට ෙගන කටයුතු 
කරන්න. එෙහම නැති වුෙණොත්, ෙම් වැඩ පිළිෙවළ හරියාකාරව 
කියාත්මක වන එකක් නැහැ, ගරු අමාත්යතුමා. ඒ කරුණ 
ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු එස්. ශීතරන්  
මන්තීතුමා කතා කළා. අපි "සාමය ෙවනුෙවන් කීඩාව" නමින් 
ව්යාපෘතියක් ආරම්භ කළා. මම උතුර නැ ෙඟනහිර පළාෙත් 
කිලිෙනොච්චිෙය් talent identification camp එකක් කළා. එතුමා 
කිව්වා දක්ෂයන් ඉන්නවා කියා. අපි දක්ෂයන් ෙගනාවා. 
ඇමතිවරයාව සිටි කාලෙය් මම එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් සිටි ෙහොඳම 
ෙවඩික්කරුවන් හතරෙදෙනකු ෙකොළඹට ෙගනාවා. ෙකොළඹට 
ෙගනැල්ලා ඒ අය සුගතදාස කීඩාංගණෙය් නවත්වා තබා ආසියානු 
ෙවඩි තැබීෙම් ශූරතාවට අපි ඒ එල්ටීටීඊ ෙවඩික්කරුවකු යැව්වා. 
ඔහු පළමුවන ස්ථානයට ෙගන එන්න අපට පුළුවන් වුණා. ඒ නිසා 
යුද්ධයත් එක්ක සිටි තරුණයන් පුනරුත්ථාපනය කරලා, කීඩාවට 
ෙයොමු කරලා "Sport for Peace" කියන දැවැන්ත වැඩ පිළිෙවළක් 
හදා උතුර නැ ෙඟනහිර විශාල ආෙයෝජනයක් කළා. ඒ ආකාරයට 
අපි දැවැන්ත වැඩ පිළිෙවළක් උතුරු නැ ෙඟනහිර කළා, ගරු 
අමාත්යතුමා. ඒ වාෙග්ම උතුර නැ ෙඟනහිර කිලිෙනොච්චිය 
කීඩාංගණය ගැනත් කියන්න ඕනෑ. ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා ඒ 
ගැන කිව්වා. ඔබතුමා ඒ පශ්නෙය් හිර ෙවලා කියා මම දන්නවා. 
හැබැයි, කිලිෙනොච්චිය කීඩාංගණය තමයි මා මුලින්ම මුල්ගල 
තබපු කීඩාංගණය. ෙම් වන ෙකොට අෙනක් කීඩාංගණ සියල්ල ඉදි 
කරලා අවසන් ෙවලා ඒවාෙය් කීඩා කරනවා. හැබැයි, අද වන කල් 
කිලිෙනොච්චිය කීඩාංගණය ආරම්භ කරන්න අපට බැරි වුණා. මම 
දන්නවා ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට technical issue එකක් 
තිෙබන බව. හැබැයි, එය කඩිනමින් අවලංගු කරලා අවශ්ය කටයුතු 
කරන්න. උතුර පළාෙත්, කිලිෙනොච්චිෙය් දරුවන්ට තිෙබන 
ෙහොඳම තැන එයයි. ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා 
ෙබොක්සිං, ෙවොලි ෙබෝල්, ෙනට් ෙබෝල්, මලල කීඩා, පිහිනුම්, 
ඉලක්කයට ෙවඩි තැබීම ආදි කීඩා සඳහා ඉතාම දක්ෂයන් උතුර 
පළාෙත් ඉන්න බව. ඒ අයට පුහුණු වන්න ස්ථානයක් නැහැ. ඒ 
නිසා ගරු අමාත්යතුමා, ඒ කීඩාංගණ කඩිනමින් ලබා දීම ෙකෙර් 
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න කියන ඉල්ලීම මා කරනවා. 

ගරු අමාත්යතුමා, "කීඩා ශක්ති" වැඩසටහන ගැනත් කියන්න 
ඕනෑ. අපි අෙප් කාලෙය් අෙප් මානව සම්පත් වැඩි දියුණු කරන්න 
කටයුතු කළා. ඔබතුමා දන්නවා ඒ කාලෙය් Project Officersලා 
සිටිෙය් හතරෙදෙනකු පමණයි කියා. අපි එම සංඛ්යාව 20 දක්වා 
වැඩි කළා. අෙප් කීඩා අමාත්යාංශෙය්, කීඩා සංවර්ධන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් Deputy Directorsලා සිටිෙය් නැහැ. අපි ඒ 
තනතුර හැදුවා. ගරු අමාත්යතුමා, කීඩා අමාත්යාංශෙය් මානව 
සම්පත් පශ්නයක් තිෙබනවා. ඔබතුමා ඒ කටයුත්ත කරන්න කියන 
ඉල්ලීම මා කරනවා. ගරු අමාත්යතුමා, කීඩා නිලධාරින්ෙග් වැටුප 
ගැනත් ෙලොකු පශ්නයක් තිෙබනවා.  

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒක හරි. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ඒක හරි නම්. මෙග් කාලෙය් 

මම වැටුප් ෙකොමිසමට බලහත්කාරෙයන් ගියා. මා යනෙකොට 
වැටුප් ෙකොමිසෙම් සභාපතිතුමා ෙදොර වහලා මට කිව්වා, "එළියට 
යන්න" කියා. මම කිව්වා, "මම යන්ෙන් නැහැ." කියලා. එෙහම 
කියලා මා ඒ රැස්වීෙමහි බෙලන් ඉඳගත්තා. මා එහි ඉඳෙගන 
කිව්වා, "ෙම් පශ්නය විසඳන්න ඕනෑ." කියා. මා වැටුප් ෙකොමිසමට 
බෙලන් ගිහින් ඉඳෙගන, කතා කරලා සෑෙහන දුරකට ෙහොඳ 
තත්ත්වයක් ඇති කළා. නමුත් අද වන කල්ම ඒ කටයුත්ත සිද්ධ 
ෙවලා නැහැ. ඒ නිසා කීඩා නිලධාරිෙයෝ ෙබොෙහෝ පිරිසක් රට 
යනවා. කීඩා නිලධාරින්ෙග් වැටුප් පශ්නය ෙකෙර් ඔබතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරන්න කියා මා කියනවා.   

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
එය අවසන්. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු අමාත්යතුමා. ඒ වාෙග්ම අපි කීඩා 

නිලධාරින් ෙවනුෙවන් කීඩා තරගාවලියක් හැම අවුරුද්දකම 
පැවැත්වූවා. දැන් එය නැවතිලා තිෙබනවා. යළි ඒ කටයුත්ත කිරීම 
ෙකෙර් මා ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. ගරු 
අමාත්යතුමා, කීඩාෙව් කඩා වැටීමක් තිෙබනවා.       

අවසාන වශෙයන් තව එක කරුණක් කියන්න ඕනෑ. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා ඇති, මාලදිවයින පාපන්දු කීඩාව 
ඉෙගන ගත්ෙත් අෙපන් බව. අද මාලදිවයින ඇවිල්ලා අපට ගහලා 
යනවා. අද අපි මාලදිවයිනට පරාදයි. ඔබතුමා දන්නවා ඇති, 
"කිකට්" කිව්වාම ෙලෝකෙය්  කිකට් තරගාවලි සියල්ලම 
ජයගහණය කරලා ෙපේක්ෂකයන් කිකට් කීඩාව පිළිබඳව ෙමොන 
තරම් උනන්දුවක් දැක්වුවාද, ආදරය කළාද කියලා. අද කිකට් 
කීඩාෙව් බරපතළ කඩා වැටීමක් තිෙබනවා. ඔය කිකට් කීඩා ෙව් 
කඩා වැටීම එදා මම දැක්කා, ඇමතිතුමනි. හය හත් ෙදෙනක් 
ඉඳ ෙගන, ඒකාධිකාරයක් තියා ෙගන ෙකෝටි ගණන් හම්බ කරන 
ෙකොට, ඒක ෙවනස් කරලා නවක කීඩකයන් ෙග්න්න ඕනෑය 
කියන තැන මම හිටියා. හැබැයි, මට ඒ සටන විතරක් දිනා ගන්න 
බැරි වුණා. ඔය පැරණි කීඩකයන් එක එක්ෙකනා විශාම 
ගන්වන්න කියලා මම කිව්වා, ෙදවැනි ෙපළ කීඩකයන් හදන්න 
කියලා කිව්වා. අෙප් ෙහොඳම ෙසට් එක ගියාට පස්ෙසේ දැන් අපට 
කීඩකෙයෝ නැහැ. ඒ නිසා කීඩාෙව් බරපතළ කඩා වැටීමක් 
තිෙබනවා.  

ඔබතුමා දන්නවා, අපි ෙනට්ෙබෝල් කීඩාෙවන් ආසියානු 
තරගය ජයගහණය කළ කට්ටිය බව. අපි මලල කීඩාෙවන් 
ඔලිම්පික් පදක්කම් දිනපු රටක්. හැබැයි, ගරු ඇමතිතුමනි, අද 
ආසියානු තරගාවලියකදී පදක්කමක් දිනා ගන්න බැරි තත්ත්වයට 
අපි වැටිලා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ ෙද්වල් කරන්න බැරි මිනිසුන් ෙම් 
ක්ෙෂේතවල නැහැයි කියලා මම ඔබතුමාට කියනවා. ඉතාම දක්ෂ, 
හැකියාවන් තිෙබන දරුෙවෝ අෙප් රෙට් ඉන්නවා. හැබැයි, ගරු 
ඇමතිතුමනි, ෙම් සඳහා වැඩ පිළිෙවළක්, මඟ ෙපන්වීමක් තමයි 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අවශ්ය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ වැඩ පිළිෙවළ හදලා දුන්ෙනොත් ඒ 
මඟ ෙපන්වීම කරන්න ඔබතුමාට හැකියාව තිෙබන බව මම 
දන්නවා.  කීඩා අමාත්යාංශෙය් නිලධාරි මහත්වරු සියලු ෙදනාම 
ෙම් අවස්ථාෙව් රාජ්ය නිලධාරින්ෙග් කුටිෙය් සිටින නිසා 
ඔබතුමන්ලාට මම කියනවා, ඔබතුමන්ලාෙග් ඇමතිතුමාෙගන් 
ඔබතුමන්ලා වැඩ ගන්ෙන් නැහැයි කියලා.  මම දන්ෙන් එච්චරයි. 
ඔබතුමන්ලා ෙම් ඇමතිතුමාෙගන් වැඩ ගන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
ඇමතිතුමාට පුළුවන්, ආණ්ඩුවට කථා කරන්න; ආණ්ඩුෙවන් 
අවශ්ය ෙද්වල් ගන්න.  කීඩාව කියන ෙම් පුළුල් විෂයය 
පිට්ටනියකට, කීඩා භාණ්ඩයකට සීමා කරන්න එපා. කීඩාව 
කියන්ෙන් දැවැන්ත පුළුල් විෂයයක්. ඒ නිසා රෙට් කීඩා 
සංස්කෘතියක් හදන්න, රෙට් කීඩා ආර්ථිකයක් හදන්න. ෙම්ක 
දැවැන්ත වැඩ පිළිෙවළකට යන්න පුළුවන් විෂයයක්. ඒ නිසා ෙම් 
ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු කරන්නය කියන ඉල්ලීම මම කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වශෙයන් ඔබතුමාට 
කියන්ෙන් ෙම්කයි.  ෙමච්චර කීඩා පිට්ටනි හදලා, සියල්ලම කරලා 
අවසානෙය් කීඩා ඇමතිවරුන්ට ෙමොකක්ද ෙවන්න යන්ෙන්? 
සෙතොෙසන්  කැරම් ෙබෝඩ් ෙගන්වපු  එකට හිෙර් දමන්න හදනවා. 
ඒක තමයි ෙවන්න යන්ෙන්. ඔබතුමා දන්නවා, ෙම් කැරම් ෙබෝඩ් 
ෙගන්වන්න කීඩා අමාත්යාංශය ශත පහක්වත් වැය කරලා නැහැයි 
කියලා. ෙම් කීඩා භාණ්ඩ ෙග්න්න කිව්ෙව් කවුරුවත්; ෙගනාෙව් 
සෙතොස; ෙබදුෙව් සෙතොස. ෙබදා හැරිෙය් - [බාධා කිරීමක්] ඒක 
අහන්න ඕනෑ, සෙතොෙසන්. ඒක මම දන්ෙන් නැහැ, ස ෙතොෙසන් 
තමයි අහන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] හරි, හරි. ඔබතුමාෙග් 
පශ්නයට මම උත්තර ෙදන්නම්.  

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

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඇත්තටම මම කියන්න ඕනෑ, ෙම්කට මහින්දානන්ද 

අලුත්ගමෙග් මැතිතුමා අල්ලා ගන්න එක වැරදියි කියලා. ෙම්කට 
නිෙයෝගය දුන්න එක්ෙකනා ඔබතුමා දන්නවා. ඒ පුද්ගලයා 
ෙද්ශපාලනඥෙයක්.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
තරග පාවා ෙදන්න බැහැ.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
තරග පාවා ෙදන එක ෙනොෙවයි, ඔබතුමා කරුණාකරලා 

කියන්න, අන්න එයා තමයි ෙම් නිෙයෝගය ෙල්කම්වරයාට දුන්ෙන් 
කියලා.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු ඇමතිතුමනි, කීඩාෙව් නීතියක් තිෙබනවා, තරග පාවා 

ෙදන්න බැහැයි කියලා.   

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔබතුමාව හිෙර් දමන්නයි හදන්ෙන්.  මම ඒකට විරුද්ධයි. ඒ 

නිසා ෙදයියෙන් කියලා ඔබතුමාට ගැලෙවන්නවත් ෙම් නිෙයෝග 
දුන්න මිනිහාෙග් නම කියන්න. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, අමාත්යවරුන් හැටියට අපි 

හැම ෙදයක්ම කරලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කළාම 
අවසානෙය් ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? අවසානෙය් කරන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? ෙවනත් අමාත්යාංශයක් විසින් සල්ලි දීලා ෙගන්වලා, 
සියලු ෙදනාම  කළ ෙදයකට,  එක නිලධාරිෙයකු ෙගන්වලා 
කියනවා, මහින්දානන්ද හිෙර් දමන්න ඕනෑ නිසා, ෙම්කට වාචිකව 
උපෙදස් දුන්නා  කියලා ලියුමක් ෙදන්න කියලා. එෙහම වාචිකව 
උපෙදස් දුන්නාය කියලා ෙපොදු ෙද්ෙපොළ පනත යටෙත් හිෙර් 
දමන්න හදනවා. ෙම්කද යහ පාලනය? ෙම් වාෙග් පහත් ෙපෙළේ 
වැඩ කරන්න එපා. කීඩා ඇමතිතුමා හැටියට ඔබතුමා කියනවා, අපි 
ෙමතැන වැරැද්දක් කරලා නැහැයි කියලා. අෙප් අමාත්යාංශය 
වරැද්දක් කරලා නැහැයි කියලා කීඩා ඇමතිවරයාම පිළිගන්නවා; 
නවින් දිසානායක ඇමතිවරයා පිළිගන්නවා. හැබැයි, ආණ්ඩුෙව් 
ඉන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අය ඒක පිළිගන්ෙන් නැහැ. කමක් 
නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ගැන මම පසුව කථා 
කරන්නම්.   

රෙට් නීතියක් තිෙබනවා. අපි නීතියට ගරු කරනවා. එෙහම 
හිෙර් දමන්න ගියාය කියලා අපි ෙගන යන සටන නවත්වන්ෙන් 
නැහැ, ගරු ඇමතිතුමනි.  නැවත වාරයක් ඔබතුමාට සුබ පතනවා. 
ඔබතුමා දක්ෂ ඇමතිවරෙයක්. ඉතාම උනන්දුවන ඇමතිවරෙයක්. 
හැබැයි, අමාත්යාංශය ඔබතුමාෙගන් පෙයෝජනයක් ගන්ෙන් නැහැ; 
රට ඔබතුමාෙගන් පෙයෝජනයක් ගන්ෙන් නැහැ; ආණ්ඩුව 
ඔබතුමාෙගන් පෙයෝජනයක්  ගන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් විෂය 
ෙහොඳින්, පුළුල්ව ෙත්රුම් අරෙගන ඒ ගැන දැඩි අවධානය ෙයොමු 
කරන්නය කියන ඉල්ලීම කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි. 

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

මීළඟට, ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහ්රූෆ් මන්තීතුමා. ඊට පථම 
කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරයකු මූලාසනය සඳහා ගරු ෙශහාන් 
ෙසේමසිංහ මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ 

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

 
අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වූෙයන්, ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு  ெசஹான் ேசமசிங்க 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the 
Chair, and THE HON. SHEHAN SEMASINGHE took the Chair. 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහ්රූෆ් මන්තීතුමා කථා කරන්න.  
 
[பி.ப. 4.31] 

 

ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

ெகௗரவ விைளயாட் த் ைற அைமச்சர் அவர்களினால் 
ெகாண் வரப்பட்ட ஒ ங்குவிதிகள் ெதாடர்பான விவாதத்தில் 
ேபசுவைதயிட்  நான் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். நான் 2000ஆம் 
ஆண் ந்  இன்  வைரக்கும் விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்கள் 5 ேபாின்கீழ் இந்த விைளயாட் த் ைற 
சம்பந்தமாகப் ேபசியி க்கின்ேறன். ன்னாள் விைளயாட் த் 

ைற அைமச்சர்களான ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந்  அவர்கள், 
காமினி ெலாக்குேக அவர்கள், எங்க ைடய நண்பர் 
மஹிந்தானந்த அ த்கமேக அவர்கள் ஆகிேயாாிடத்தி ம் 
நான் தி ேகாணமைல மாவட்டத்தின் விைளயாட் த் ைற 
ெதாடர்பாகப் ேபசியேபாெதல்லாம் அவர்கள் நிதி ஒ க்கித் 
த வதாகத்தான் கூறினார்கள். ன்னாள் அைமச்சர் காமினி 
ெலாக்குேக அவர்கள் 55 மில் யன் பாய்  த வதாகக் 
கூறியி ந்தார். ன்னாள் அைமச்சர் மஹிந்தானந்த 
அ த்கமேக அவர்கள் 135 மில் யன் பாய் ெசலவில் 
தி ேகாணமைல மாவட்டத்தி ள்ள கிண்ணியா விைளயாட்  
ைமதானத்ைத எங்க க்கு அைமத் த் த வதாகக் 
கூறியி ந்தார்.   

இந்த நாட் க்குப் பல்ேவ பட்ட அரசியல் தைலவர் 
களினால் சுதந்திரம் ெபற் க் ெகா க்கப்பட் க்கின்ற . 
ஆயி ம், அவர்களினால் உலகளாவிய ாீதியிேல இந்த நா  
ேபசப்படவில்ைல. அர்ஜுன ரண ங்க, சனத் ெஜயசூாிய, 
ெராஷான் மகாநாம, சுசந்திகா ெஜயசிங்க ேபான்றவர்களின் 
சாதைனயால்தான் இந்த நா  உலகளாவிய ாீதியில் 
ேபசப்பட்ட . இவர்களின் ெபயைரக்கூறி, இவர்கள  நாடான 
ஸ்ரீலங்காைவ எங்க க்குத் ெதாி ெமன்  ெவளிநாட்டவர்கள் 
கூறினார்கள். அப்ப ப்பட்ட விைளயாட் த் ைறக்குக் 
ெகா ம்  ேபான்ற அபிவி த்தியைடந்த மாவட்டங்களி 

ந்  வந்தவர்கள் ெப ைம ேசாக்்கவில்ைல. கிராமியச் 
சூழ ேல வளர்ந்த விைளயாட் த் ைற ரர்களால்தான் இந்த 
நா  உலகிேல பிரபல்யப்ப த்தப்பட்ட . கிாிக்கட் ைறயிேல 
அர்ஜுன ரண ங்கவின் தைலைமயிேலதான் சாதைன 

ாிந்தார்கள். டங்கன் ைவற் என்பவைரப் பற்றிக் 
கைதக்கின்ேறாம். அவர் ெவளிநாட்டவர் என்பதால் அவர் 
சாதைன ாிந்த  ைமயல்ல. ஆனால், சுசந்திகா ெஜயசிங்க 
ேபான்றவர்கள் சாதைன ாிந்தேபா  அவாின் ெபயைரக் 
கூறி, ஸ்ரீ லங்காைவப் பற்றித் தாம் அறிந்தி ப்பதாக 
ெவளிநா களில் கூறினார்கள். இப்ேபா  ர ஓட்ட 
சாதைனகைளப் ாிகின்ற ரர்கைளக்ெகாண்ட தன்சானியா 
அல்ல  ேசாமா யா ேபான்  அல்ல  ஆபிாிக்க நா கள் 
ேபான்  அல்ல எம  நா .   

தி ேகாணமைல மாவட்டத்திேல 1952ஆம் ஆண்  
ெதாடக்கம் 1990ஆம் ஆண்  வைர cricket, football த ய 
விைளயாட் க்களிேல மாவட்ட, மாகாண, ேதசிய மட்டச் 
சாதைனகைளப் ாிந்தவர்கள் இ க்கின்றார்கள். 
இ ந்தேபாதி ம் அங்கு 400 மீற்றர் ஓடக்கூ ய சிறந்தெதா  
ைமதானம் இல்ைல; சிறந்தெதா  நீச்சல் தடாகம் இல்ைல. 160 
மில் யன் பாய்க்கான சம் ரணப்ப த்தப்பட்ட ஒ  
ேவைலத்திட்டத்ைத அங்கு ேமற்ெகாள் மா  கடந்த 
காலங்களிேல பதவியி ந்த விைளயாட்  அைமச்சர்கள் 

ஐந்  ேபாிட ம் நான் ேகட் க்கின்ேறன். ேம ம் அைமச்சர் 
தயாசிறி ஜயேசகர அவர்கள் விைளயாட் த் ைற 
அைமச்ைசப் ெபா ப்ேபற்றேபா  அவைர ேநர யாகச் 
சந்தித் , ஒவ்ெவா  வ ட ம் எங்க ைடய பிரேதசத்திற்கு 
குறித்த ஒ  ெதாைக நிதிைய ஒ க்கி எங்க ைடய 
மாணவர்க க்கு அல்ல  விைளயாட்  ரர்க க்கு மற் ம் 
அங்கு ேதசிய மட்டத்தில் சாதைன ாிந்தவர்க க்கு ஏற்ற  
வசதிகைள ம் ெசய்  தா ங்கள்! என்  ேகட்ேடன். அதன்ப  
அந்தப் பிரேதசத்திற்குச் சி  பணத்ெதாைககள் ஒ க்கப் 
பட்டேபாதி ம் குறித்த ேவைலத்திட்டத்திற்காகப் 
ெபா த்தமில்லாத ைமதானங்கள் குறிக்கப்பட் ப் பாாிய 
ேமாச கள் இடம்ெபற்றன. எம  மாவட்ட அபிவி த்திக் 
கு விேல அ  பற்றிக் ேகட்டேபா , ஒ க்கிய பணத்திற்கும் 
ேமற்ெகாண்ட ேவைலத்திட்டத்திற்கும் என்ன நடந்த  என்  
ெதாியாமல் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் ழித்தார்கள்.   

தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் ேதசிய மட்டத்திேல 
ாியப்பட்ட ஒ  விைளயாட்  ராின் சாதைன ஒன்  

இற்ைறவைர றிய க்கப்பட யாமல் இ க்கின்ற . 
அதாவ ? மட்டக்களப்  ைமதானத்திேல 1972ஆம் ஆண்  
high jump, long jump, 100-metres விைளயாட் க்களில் 
ஜப ல்லா என்கின்றவர் சாதைனைய நிைலநாட் யி ந்தார். 
அவ ைடய high jump சாதைன 17 வ டங்க க்குப் பிறகு 

றிய க்கப்பட்ட . 100-metres ஓட்டத்தில் அவர் 
ஏற்ப த்திய சாதைன 24 வ டங்க க்குப் பிறகு றிய க்கப் 
பட்ட . ஆனால், அவர் long jump இல் நிைலநாட் ய ேதசிய 
மட்டச் சாதைன 44 வ ட காலமாக றிய க்கப்படவில்ைல. 
கிண்ணியா மண்ைணச் ேசர்ந்த அந்த விைளயாட்  ரர் 
இன்  இரண்  kidney க ம் ப தைடந்த நிைலயிேல ஒ  
ேநாயாளியாக இ க்கின்றார். அவர் ஒ  விைளயாட் த் ைற 
ஆசிாியராவார். அத் டன், இந்த நாட் ல் ேதசிய மட்டத்திேல 
தன்ைன அைடயாளம் காட் யவர். எனேவ, அவர் 
வா கின்றேபா  அவைரக் ெகௗரவி ங்கள்! அவ க்கு 
promotion ஐக் ெகா ங்கள்! என்  நான்  விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சுக்கும் கல்வி அைமச்சுக்கும் ெசால் யி க்கின்ேறன். 
ஆனால், ஒன் ேம நடக்கவில்ைல. இன்  பத்திாிைககளில் 
சுசந்திகா அவர்கள் அவ க்குக் கிைடத்த பதக்கத்ைத ஏலம் 
விடப்ேபாகிறார் என்  ெசய்திகள் வ கின்றன. அ  சாிேயா, 
பிைழேயா ெதாியவில்ைல.  

வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களிேல 30 வ டகால த்த 
சூழ ல் வாழ்ந்த தமிழ் மாணவ, மாணவிகள் இன்  ேதசிய 
மட்டத்திேல சாதைன ாிந்தேபா ம், ஆசிய விைளயாட் ப் 
ேபாட் களில் கலந் ெகாள்வதற்காகப் பயிற்சி ெப வதற்கு  
ஒ  நல்ல விைளயாட்  ைமதானம் இல்லாமல் இ க் 
கிறார்கள். குறிப்பாக கிண்ணியா பிரேதசத்ைத எ த் க் 
ெகாண்டால், அங்கு  ஒ  விைளயாட்  ைமதானம் இல்ைல. 
ஆயி ம்கூட அங்குள்ளவர்கள் அன்  சாதைன ாியாமல் 
இ க்கவில்ைல. 24 வ டங்க க்கு ன்  த்தளம் 
மாவட்டத்திேல இ க்கின்ற ெவன்னப் வ ேயாசப் வாஸ் 
கல் ாி ெகா ம்  மாவட்டத்திேல இ க்கின்ற நாலந்தா, 
ஆனந்தா, ேறாயல், .எஸ். ேசனநாயக்க ேபான்ற 
கல் ாிக க்குச் சவாலாகத் திகழ்ந்தி க்கின்ற . அன்  
அவர்கள் விைளயாட் த் ைறயில் ேதசிய மட்டத்திேல 
சாதைன ாிந்தி க்கிறார்கள். ஆனால், அங்கு ஒ  
விைளயாட்  ைமதானம் இ க்கவில்ைல.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have two minutes more.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
தி ேகாணமைல மாவட்டத்தி ள்ள கிண்ணியா 

பிரேதசத்திேல 400 மீற்றர் ஓட்ட வசதிெகாண்ட ஒ  விைள 
யாட்  ைமதானம், ஒ  கிாிக்ெகட் ைமதானம், நீச்சல் தடாகம் 
என்பவற்ைறக் ெகாண்ட ைமயான ஒ  ‘ஸ்ேர ய’த்ைத 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சு  உ வாக்கித் தரேவண் ம்.  

அ மட் மல்லாமல், இன்  ேகாமரன் கடவல, 
ெமாறெவவ,  பதவிசிறி ர ேபான்ற இடங்களி ந் தான் -  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු මන්තීතුමනි, McHeyzer Stadium එක ඔබතුමා 

නිෙයෝජනය කරන දිස්තික්කෙය් තිෙබන කීඩාංගණයක්. එහි සියලු 
පහසුකම් තිෙබනවා. Ground එෙක් විතරයි දැන් පශ්නය 
තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමා ගිහිල්ලා බලන්න, එහි පහසුකම් සියල්ල 
තිෙබනවා. 

 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට කියන්න ඕනෑ, McHeyzer 

Stadium එකට 2004 වර්ෂෙය්දී සල්ලි ෙවන් කළා, Rs. 55 
million. ඊට පස්ෙසේ Rs. 135 million ෙවන් කළා. දැන් ඔක්ෙකෝම 
විනාශ කරලා තිෙබන්ෙන්. තිකුණාමලය දිස්තික්කෙය් වැඩිපුරම 
national, provincial records තියපු  කින්නියා පළාතට - Kinniya 
DS Division එකට -  400-metre ground එකක් නැහැයි කියලායි 
මම කිව්ෙව්. අවුරුදු සියයක පමණ කාලයක ඉඳලා McHeyzer 
Stadium එක ෙහොඳටම තිෙබනවා. අෙප් පළාත සම්බන්ධව දැන් 
කියන්ෙන්. ෙමොරවැවට, පදවි ශී පුරට, ෙගෝමරන්කඩවලට DS 
divisionwise සල්ලි ෙවන් කෙළේ නැහැ. ඔබතුමන්ලා DS 
Divisionwise හරි එවැනි එක ground එකක් තියා ගන්න. 

சர்வேதச மட்டத்தில் சாதைன ாிந்த சுசந்திகா 
ேபான்றவர்களின் ெபயாிேல ைமயான விைளயாட்  
ைமதானங்கைள மாவட்ட, ேதசிய மட்டத்திேல உ வாக்கு 
வதன் லம் இந்த விைளயாட் த் ைறைய ஊக்குவி ங்கள்! 
எம  கிண்ணியா பிரேதசத்திேல 400 மீற்றர் சுற்றளவான 

ைமயான விைளயாட்  ைமதானத்ைத அைமப்பதற்கான 
நிதிெயா க்கீட்ைட அ த்த வர  - ெசல த் திட்டத்தி டாக 
வாவ  நீங்கள் ெபற் த்தர ேவண் ெமன்  ேகட்  
விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  

ஸ 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Douglas Devananda. 

You have 12 minutes.  
 
 

[பி.ப. 4.39] 
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

கடந்தகால த்தத்தின் இ திக்காலம் வைரயில் ேநர ப் 
பாதிப் க க்கு உட்பட்ட வடக்கு மாகாணத்தில் ஏைனய 

அைனத் த் ைறகைள ம் ேபான்ேற விைளயாட் த் 
ைற ம் பாாிய பின்னைட க க்கு உட்பட் க்கின்ற 

நிைலையக் காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . சுமார் ப்ப  
வ டங்களாக த்தம் நைடெபற் ள்ள ஒ  மண்ணில், 

த்தத்தின் பின்னரான கு கிய காலத் க்குள், அந்த 
த்தத்தினால் ேநர ப் பாதிப் க க்கு உட்பட்ட மக்கள் 

விைரவாக இயல்  நிைலக்கு வ வார்கெளன எதிர்பார்க்க 
யா . அத்தைகய மக்கள் சார்ந்  வா கின்ற அல்ல  

அத்தைகய மக்கள் வா ம் சூழைலச் சார்ந்  வா கின்ற எம  
இளம் தைல ைறயினைர கடந்தகால கசப்பான வரலா  
ப யாதவா  இயல் நிைல ெகாண்ட வாழ்க்ைக ைற ேநாக்கி 
நகர்த்திச் ெசல்வதற்கு கல்வித் ைறையப் ேபான்ேற 
விைளயாட் த் ைற ம் மிக ம் அவசியமாகின்ற . அந்த 
வைகயில் இத் ைறகள் சார்ந்த வளர்ச்சியின்பால் அதிக 
கவனம் ெச த்தப்பட ேவண் ள்ள டன், அதற்குாிய 
வாய்ப் க ம் ஊக்குவிப் க ம் அதிகாிக்கப்பட ேவண் ய 
நிைலயில், அப்பாதிப் க்கள் இன்ன ம் ெதாடர்வைதேய 
காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற .  

த்தத்தின் பின்னரான காலகட்டத்தில் வடக்கில், 
குறிப்பாக யாழ்ப்பாணத்தில், ச கச் சீர்ேகட் ச் ெசயற் 
பா கள், வன் ைறகள் ேபான்ற ரதி ஷ்டவசமான ெசயற் 
பா கள் இடம்ெபற் வ வைத இங்கு நான் சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன். த்தமான  சு கமான ைறயிலன்றி எதிர் 

த்தெமான்றின் லமாகத் ேதாற்க க்கப்பட் , அந்த 
த்தமான  தமிழ், சிங்கள மக்களிைடேய ஓர் இனவாத 
த்தெமன க த்தியல்கள் பரப்பப்பட்ட நிைலயில், த்தத்தில் 

ேதாற்க க்கப்பட்ட மக்கள் சார்ந்த தரப்பினர் அ  தம  
இனத்தின் ேதால்விெயன எண் கின்ற வாய்ப் கள் 
அதிகமாகும். இதற்கு இந்த த்தத்ைத இனவாதமயப்ப த்திய 
சுயலாப அரசியல்வாதிகள் மற் ம் அ  சார்ந்த ஏைனய 
தரப்பினர் அைனவ ேம ெபா ப் க் கூறேவண் ம். 
இத்தைகய மனநிைலயில் இ க்கின்ற எம  இைளஞர், 

வதிகள் தங்கள  இ க்கமான மனநிைல வட்டத்தி ந்  
வி பட்  ெவளிேய வ வதற்குத் ைணயாக இந்த 
விைளயாட் த் ைற வடக்கு மற் ம் கிழக்கு மாகாணங்களில் 
மிக ம் பரந்தளவி ம் பலமிக்கதாக ம் வளர்த்ெத க்கப்பட 
ேவண் ய  அவசியமாகும். 

எம  நாட் ல் விைளயாட் த் ைறயான  பாடசாைல 
மட்டத்தி ந்  கட் ெய ப்பப்பட்  வந்தா ம் மா பட்ட 
நிைலகளிலான வளப் பங்கீ கள் மற் ம் ஏைனய வசதிகைளப் 
ெபா த் , பிரேதசத்திற்குப் பிரேதசம், இடத்திற்கு இடெமன 
அத் ைறயான  ஒ வித பக்கச்சார்பான நிைலயிேலேய 
வளர்த்ெத க்கப்பட்  வ வைதக் காணக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற . குறிப்பாக, நகரப் பகுதிகளி ள்ள பாடசாைல 
க க்கு அதிகமாகக் கிட் கின்ற விைளயாட் த் ைற சார்ந்த 
வாய்ப் கள், நகர்ப் றம் சாராத ஏைனய பகுதிக க்குக் 
கிட் வதில்ைல. இ  ஒ  நிைல! ஏைனய மாகாணங்க க்கு 
கிட் ம் வசதிகள் வடக்கு மாகாணத்திற்குக் கிட்டாைம என்ப  
இன்ெனா  நிைல! எம  மக்கள் தங்க க்கான 
வாழ்வாதாரங்கள் தற்ெகாண்  வ வாதாரங்க க்கும் 
கட்டாந்தைர மட்டத்தி ந்ேத யற்சிக்க ேவண் ய 
நிைலயில் இ ந்  வ கின்றனர் என்பைத இங்கு 
ேவதைன டன் ெதாிவித் க்ெகாள்ள ேவண் ள்ள .  

எம  நாட்ைடப் ெபா த்தவைரயில் காற்பந்தாட்டமான  
தன் த ல் யாழ்ப்பாணத்திேலேய அறி கப்ப த்தப் 

பட்ட . அதாவ , பிாித்தானியாின் காலனித் வ 
ஆட்சியின்ேபா , 1881ஆம் ஆண் ல், வணபிதா ேஜ.ஏ.ஆர். 
சுமயித் அவர்களால் யாழ். னித பற்றிக் கல் ாியில் 

1267 1268 



2017 ජුනි 07 

காற்பந்தாட்டம் அறி கப்ப த்தப்பட்ட . இன்  இவ் 
விைளயாட் த் ைற சார்ந்  பல திறைமசா கள் வடக்கு 
மாகாணத்திேல காணப்ப கின்ற நிைலயில் அவர்கைளத் 
ேதசிய மட்டத்திற்கும் அதி ந்  சர்வேதச மட்டத்திற்கும் 
ெமன்ேம ம் அைழத் ச் ெசல்லக்கூ ய வைகயிலான 
ஏற்பா க ம் ஊக்குவிப் க ம் அவசியமாகும். தற்ேபாைதய 
அரசின் விைளயாட் த் ைற அைமச்சான  ெதாகுதிக்கு ஒ  
விைளயாட்  ைமதானம் என்ற ாீதியில் அைனத்  
வசதிகைள ம் ெகாண்ட விைளயாட்  ைமதானங்கைள 
அைமத்  வ வதாகக் கூறப்ப கின்ற . இந்தத் திட்டத்தின் 
கீழ் வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் எவ்விதமான யற்சிகள் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றன? என்ப  குறித்  விைளயாட் 

த் ைற அைமச்சர் விளக்கமளிக்க ேவண் ம் எனக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

வடக்கு மாகாணத்தின் விைளயாட் த் ைறைய 
அபிவி த்தி ெசய் ம் ேநாக்கில், சகல வசதிகைள ம் ெகாண்ட 
சர்வேதச தர ைடய விைளயாட்டரங்கு ஒன்  அைமக்கப்பட 
ேவண் ம் என்ற எம  நீண்டகாலக் ேகாாிக்ைகக்கு 
அைமவாக, சுமார் 325 மில் யன் பாய் மதிப்பீ  
ெசய்யப்பட் , 2011ஆம் வ டம் ைல மாதம் 20ஆம் திகதி 
கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில் விைளயாட்டரங்கு அைமக்கும் பணி 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட . 2013ஆம் வ டத்தில் இ  ர்த்தி 
ெசய்யப்பட்  ேதசிய மட்ட விைளயாட் ப் ேபாட் கள் இங்கு 
நடத்தப்ப ம் என் ம் கூறப்பட்ட . அதன் பின்னர், இந்த 
விைளயாட்டரங்கின் நிர்மாணப் பணிகள் ெதாடர்பாக நான் 
கடந்த ன் மாதம் 21ஆம் திகதி இந்தச் சைபயில் ேகள்வி 
எ ப்பியி ந்த நிைலயில், இம்ைமதான நிர்மாணப் பணிகள் 

க்கப்பட் , இங்குதான் 2016ஆம் ஆண் க்கான ேதசிய 
விைளயாட் ப் ேபாட் கள் நடத்தப்ப ெமன விைளயாட் த் 

ைற அைமச்சர் அன்  கூறியி ந்தார். இ ந் ம், கடந்த 
வ ட ேதசிய விைளயாட்  விழா யாழ். ைரயப்பா 
ைமதானத்திேலேய நடத்தப்பட்ட . இன் வைர அதன  
பணிகள் நிைற ெசய்யப்பட்டதாகத் ெதாியவில்ைல. 

அேதேநரம், "ெதாற்றா ேநாய்கைளத் தவிர்த் க்ெகாள்ளல்" 
என்ற ாீதியில் சாீர ஆேராக்கியம் க தியதான ேயாகா 
பயிற்சிகள் நாடளாவிய ாீதியில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  
வ வதாக ம் அதற்ெகன இந்த அரசு பாாியளவிலான 
ெசல கைளச் ெசய்  வ வதாக ம் ெதாிவிக்கும் ெசய்திகைள 
ஊடகங்களில் ஆ க்ெகா ைற அமாவாைசக்கு ஒ ைற 
காணக்கூ யதாக இ க்கிற . ேயாகா கைலையப் ெபா த் ம் 
யாழ்ப்பாணத்திற்கு என்  ஒ  ேமன்ைமயான தனித் வம் 
வரலாற்  ாீதியாக இ ந் வ வைத இங்கு சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன். அதாவ , ேயாகா கைல ெதாடர்பிலான மிக 
உயாிய வரேவற் க்குாியவராகத் திக கின்ற ஞானகு  
சிவேயாக சுவாமிகள் யாழ்ப்பாணம், ெகா ம் த் ைற தியில் 
பல வ டங்களாக தவநிைல இ ந்த மகான் என்ப  வரலா . 
இத்தைகய வரலாற் ச் சிறப் மிக்க பகுதியிேல இந்த ேயாகா 
கைல என்ப  இன்  எம  இளம் தைல ைறயினாிைடேய 
எத்தைகய வளர்ச்சிையக் கண் க்கிற ? எத்தைகய 
ஈர்ப்பிைனப் ெபற்றி க்கிற ? என்  ஆய் கள் எ ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதாகத் ெதாியவில்ைல. இேத நிைலேய 
நாடளாவிய ாீதியி ம் உள்ளெதன அறிய கின்ற . எனேவ, 
பாாிய ெசல கைள ேமற்ெகாண்  ஒ  விடயத்ைத 
ேமற்ெகாள்கின்றேபா , அ  ஊடகங்க க்கான விளம்பரமாக 
மட் ம் இ க்காமல், அ  சார்ந்த பயனாளிகளின் பலன்கள் 
குறித் ம் சிந்திக்க ேவண் ம் எனக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

அேதேநரம், யாழ்ப்பாணத்தில் சகல வசதிகைள ம் 
ெகாண்ட உள்ளக விைளயாட் த் ெதாகுதி ஒன்  

அைமக்கப்பட ேவண் ம். அங்கு சர்வேதச தரத்திலான 
கிாிக்ெகட் ைமதானெமான்  அைமக்கப்பட ேவண் ம்  என்ற 
என  ேகாாிக்ைகக க்கு அைமவாக அதற்கான நடவ க்ைக 
கள் எ க்கப்ப வதாகக் ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள் 
ஏற்ெகனேவ ெதாிவித்தி ந்தார். அவற்றின் தற்ேபாைதய 
நிைல என்ன என்ப குறித்  அறிய வி ம் கின்ேறன்.  

எம  நாட்ைடப் ெபா த்தவைரயில், கிாிக்ெகட் 
விைளயாட் க்குத் தரப்ப கின்ற க்கியத் வம் ஏைனய 
விைளயாட் க க்குத் தரப்ப வதில்ைல என்ற குற்றச்சாட்  
ெதாடர்ந்  பலரா ம் ன்ைவக்கப்ப கின்ற ஒ  குற்றச் 
சாட்டாகேவ இ ந்  வ கின்ற . இவ்வா  க்கியத் வம் 
தரப்ப வதாகக் கூறப்ப கின்ற கிாிக்ெகட் விைளயாட் த் 

ைற கூட, இன்  எந்தளவில் இ க்கின்ற  என்ப ம் ஒ  
ேகள்விக் குறியாகேவ இ க்கின்ற .  எம  நாட் ன் 
கிாிக்ெகட் விைளயாட் த் ைறையப் ெபா த்தவைரயில், 
கிழக்கு மாகாணத்தி ந்  இ வைரயில் ஒ  ரேர ம் 
ேதசிய மட்ட அணிக்கு ெதாி ெசய்யப்படாத நிைல 
காணப்ப வதாகத் ெதாியவ கின்ற . அேத ேநரம், வடக்கு 
மாகாணத்ைதப் ெபா த்தவைரயி ம் மிக நீண்ட காலமாக 
இேத குைறபா  நில கின்ற . வடக்கு, கிழக்கு 
மாகாணங்களில் சிறந்த கிாிக்ெகட் விைளயாட்  ரர்கள் 
இல்லாமல் இல்ைல. அவர்கள் இனங்காணப்பட் , 
ஊக்குவிக்கப்படாத நிைல ம் அவர்க க்குக் ைகெகா த்  
உதவாத நிைல ேம நில கின்றன. எனேவ, இவ்விடயம் 
குறித் ம் விைளயாட் த் ைற அைமச்சர் அவர்கள் கவனம் 
ெச த்த ேவண் ம் எனக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். ேம ம், 
வடக்கு மாகாணத்தில் கிாிக்ெகட் விைளயாட்ைட 
ேமம்ப த் ம் ேநாக்கில் பல்ேவ  நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள் மா  நான் ஏற்ெகனேவ வி த்தி ந்த 
ேகாாிக்ைகக்கு அைமவாக, ல்ைலத்தீ , கிளிெநாச்சி, 
மன்னார் ேபான்ற மாவட்டங்களில் அதற்கான நடவ க்ைக 
கைள ேமற்ெகாள்ள உள்ளதாக ம், யாழ். மாவட்டக் 
கிாிக்ெகட் சங்கத்ைத நாடளாவிய ாீதியில் ஏைனய 
சங்கங்க டன் இைணத் க்ெகாள்ள நடவ க்ைக 
எ ப்பதாக ம் ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள் ெதாிவித் 
தி ந்தார். இந்த ஏற்பா கள் தற்ேபா  எந்த நிைலயில் 
இ க்கின்றன?  என்ப  குறித் ம் ெகௗரவ அைமச்சர் 
அவர்கள் அறியத்த வார் என எதிர்பார்க்கின்ேறன். 

குறிப்பாக, வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்கைளப் 
ெபா த்தவைரயில் விைளயாட் த் ைற ம் மிக ம் 
பின்தங்கிய நிைலயிேலேய இ ப்பைதத் ெதாடர்ந்  
காணக்கூ யதாக இ க்கிற . கடந்த வ டத் ேதசிய 
ாீதியிலான விைளயாட் ப் ேபாட் களில் கிழக்கு மாகாணம் 
8வ  இடத்ைத ம் வடக்கு மாகாணம் 9வ  இடத்ைத ேம 
ெபற்றி க்கின்ற நிைலயில், வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் 
விைளயாட் த் ைறையக் கட் ெய ப் ம் ேநாக்கில் 
பாடசாைல மட்டத்தி ந்ேத அதைன ஊக்குவிப்பதற்கும் 
அதற்கான வசதிகைள ஏற்ப த்திக் ெகா ப்பதற்கும் 
அதி க்கிய கவனம் ெச த்தப்பட ேவண் ம் என மீண் ம் 
நான் வ த்த வி ம் கின்ேறன். அத் டன், கப  உட்பட 
ஏைனய ேதசிய ாீதியிலான விைளயாட் கைள ஊக்குவிப் 
பதற்கான நடவ க்ைககைள ன்ென க்க ேவண் ம். 
கடற்கைர விைளயாட் க்கைள ேம ம் வளர்த்ெத க்கக்கூ ய 
ெசயற்திட்டங்கைள ம் அப்பகுதிகளில் வளர்த்ெத க்க 

ன்வ வேதா , வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் பிராந்திய 
விைளயாட் க் கழகங்கைள வ மிக்கதாக ேமம்ப த்தி, 
அவற்ைற ஏைனய மாவட்டங்க டன் ெதாடர் ப த் ம் 
நடவ க்ைகக ம் ன்ென க்கப்பட ேவண் ம். அந்த 
வைகயில், ன்னாள் த்த வலயங்களான வடக்கு, கிழக்கு 
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மாகாணங்களில் உள்ள இைளஞர், வதிகைள அதிகபட்சம் 
விைளயாட் த் ைற டன் இைணத் , அவர்கைள 
ேமம்ப த் வதற்கு நடவ க்ைக எ த்  உத மா  ெகௗரவ 
அைமச்சர் தயாசிறி ஜயேசகர அவர்களிடம் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  நன்றி. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. H.M.M. Harees, you 

have twelve minutes.  
 
[பி.ப. 4.51] 

 

ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ් මහතා (කීඩා නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ் - விைளயாட் த் ைற பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. H.M.M. Harees - Deputy Minister of Sports) 
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  
விைளயாட் த் ைற அைமச்சர் அவர்களால் சமர்ப்பிக் 
கப்பட்ட, விைளயாட் க் கழகங்கைள ஒ ங்குப த்  
வதற்கான ஒ ங்குவிதிகள் பற்றிய விவாதத்தில் கலந்  
ெகாள்வைதயிட்  மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். குறிப்பாக 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சு ெகளரவ அைமச்சர் தயாசிறி 
ஜயேசகர அவர்களின் தைலைமயின்கீழ் இந்த நாட் ன் 
விைளயாட் த் ைறைய ஊக்குவித்  ேமம்ப த் வதற்காகப் 
பல்ேவ  ஆக்க ர்வமான நடவ க்ைககைள 
எ த் வ கின்ற . அந்த அ ப்பைடயில் இந்த நாட் ள்ள 
ேதசிய விைளயாட் க் கழகங்கைள ேமம்ப த் வதற்காக ம் 
அவற்ைற விைனத்திறன் மிக்கதாகச் ெசயற்பட ைவப்பதற் 
காக ம் இ வைர அவற்றி ள்ள குைறகைள நீக்கி 
அவற்ைறத் திறம்பட இயக்க ைவப்பதற்காக ம் இந்த 
ஒ ங்குவிதிகைள ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் சமர்ப் 
பித் ள்ளார். அதாவ , கடந்தகால ஆட்சியில், குறிப்பாக 
ஒ சில ேதசிய விைளயாட் க் கழகங்கள் ைறயான 
ஆண்டறிக்ைக, அ ேபான்  ைறயான கணக்கறிக்ைக 
யின்றி ைறேகடாகச் ெசயற்பட்  வந்தி ப்பைத நாங்கள் 
அறிந்தி க்கின்ேறாம். அவ்வாறான ைறேக கைள நீக்கி 
அவற்ைறத் திறம்பட இயக்க ைவப்பதற்காகேவ இந்த 
ஒ ங்குவிதிகள் சமர்ப்பிக்கப்பட் க்கின்றன.  

இங்கு ேபசிய ெகளரவ உ ப்பினர்கள் பல விடயங்கைளச் 
சுட் க்காட் யி ந்தார்கள். அவர்களில் எனக்கு ன்  ேபசிய 
ெகளரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா அவர்கள் வட மாகாணத்தின் 
விைளயாட் த் ைறைய ஊக்குவிப்பதற்காக அைமச்சு 
எவ்வாறான நடவ க்ைககைள எ த்தி க்கின்ற ? என்ப  
பற்றி வினவியி ந்தார். உண்ைமயில் எம  அைமச்சர் ெகளரவ 
தயாசிறி ஜயேசகர அவர்கள் வட மாகாணத்தின் 
விைளயாட் த் ைறைய ஊக்குவிப்பதற்காகக் கடந்த 
2016ஆம் ஆண் க்கான ேதசிய விைளயாட்  நிகழ்ைவ யாழ். 
நகாில் நடத்தியி ந்தார். அப்ெபா  அைமச்ச ம் நா ம் 
மற் ம் அைமச்சின் அதிகாாிகள் பல ம் பல வாரங்களாக வட 
மாகாணத்தின் பல பிரேதசங்க க்கும் ெசன்  விைளயாட் த் 

ைறைய ஊக்குவிப்பதற்காக, அதி ள்ள குைறபா கைள 
நீக்குவதற்காகப் பல்ேவ  நடவ க்ைககைள ம் 
எ த்தி ந்ேதாம்.  

குறிப்பாக வட மாகாணத்தின் மாகாண விைளயாட்  
ைமதானம் கிளிெநாச்சி நகாில் அைமக்கப்பட்  வ கின்ற . 
அந்த ேவைலகைள ேம ம் ாிதப்ப த் வதற்காகப் பல்ேவ  
நடவ க்ைககள் எ க்கப்பட் க்கின்றன. வட மாகாணத்தின் 
ஏைனய மாவட்டங்களில் ஒன்றான வ னியா மாவட்டத்தில் 
மாவட்ட விைளயாட்  ைமதான ேவைலகள் ஆரம்பிக்கப்பட்  
நைடெபற்  வ கின்ற . அேதேபான்  மன்னார் மாவட்டத் 
திற்கான விைளயாட் த் ெதாகுதிைய நானாட்டான் 
பிரேதசத்தில் அைமப்பதற்கான ேவைலகள் ஆரம்பித்  
ைவக்கப்பட் ள்ளன. அ ேபான்  ல்ைலத்தீ  மாவட்ட 
விைளயாட்  ைமதான ம் அைமக்கப்படவி க்கின்ற . 
இதற்கு அப்பால் அந்தப் பிரேதசத்தி ள்ள கிராமிய 
விைளயாட்  ைமதானங்க க்குப் ெப மளவில் நிதி ஒ க்கீ  
ெசய்  அவற்ைறச் சிறந்த ைறயில் அைமப்பதற்கும் 
அைமச்சு நடவ க்ைக எ த் வ கின்ற .  

இன்  குறிப்பாக வட மாகாணத்தின் பல ரர்கள் ேதசிய 
விைளயாட்  அணியில் இடம்ெபற்  வ கின்றார்கள். 
குறிப்பாக உைதபந்தாட்ட அணி, அேதேபான்  வைலப் 
பந்தாட்டம், கப  ேபான்ற பல்ேவ  அணிகளில் இடம்ெபற் 
றி க்கின்றார்கள். எதிர்காலத்தில் ேம ம் பல விைளயாட்  

ரர்கைள உள்வாங்குவதற்கு நாங்கள் நடவ க்ைக 
எ த்தி க்கின்ேறாம்.  

அேதேபான்  வட மாகாணத்திற்கான சர்வேதச கிாிக்ெகட் 
ைமதானம் சம்பந்தமாக ம் ேபசப்பட்ட . ஒ  சர்வேதசக் 
கிாிக்ெகட் ைமதானத்ைத யாழ். மாவட்டத்தில் 
அைமப்பதற்காக கிாிக்ெகட் சைபத் தைலவர் - பிரதிச் 
சபாநாயகர் ெகளரவ திலங்க சுமதிபால அவர்கள் அங்கு 
விஜயஞ்ெசய் , நிைலைமகைளப் பார்ைவயிட் , அதற்கான 
நடவ க்ைககைள க்கிவிட் ள்ளார்.  

இேதேபான் தான் எங்க ைடய கிழக்கு மாகாணத்தி ம் 
விைளயாட் த் ைற அபிவி த்தி ெசய்யப்பட்  வ கின்ற . 
பிரதி அைமச்சர் என்ற ாீதியில் நான் அங்கு கடந்த இரண்  
வ டங்களாகப் பல்ேவ  பிரேதசங்களி ம் விைளயாட் த் 

ைறைய அபிவி த்தி ெசய்  வ கின்ேறன். குறிப்பாக 
அண்ைமயில் தி ேகாணமைலயில் மாகாண விைளயாட் த் 
ெதாகுதிைய அைமச்சர் அவர்கள் திறந் ைவத்தார். 
அேதேபான்  மட்டக்களப்  மாவட்ட விைளயாட்  
ைமதானத் ெதாகுதி - ெவபர் ைமதானம் திறந்  
ைவக்கப்பட் ந்த  மற் ம் அம்பாைறயில் குறித்த 
விைளயாட்  ைமதான ேவைலகள் இ திக் கட்டத்ைத 
அைடந்தி க்கின்றன. கூ ய விைரவில் அதைனத் 
திறக்கவி க்கின்ேறாம்.      

அ மட் மல்லாமல், அம்பாைற, தி ேகாணமைல, மட்டக் 
களப்  மாவட்டங்களில் பல்ேவ  பிரேதசங்க க்கு கிராமிய 
விைளயாட்  ைமதானங்க க்கான நிதிகைள நாங்கள் 
ஒ க்கீ  ெசய்தி க்கின்ேறாம். இங்கு மட்டக்களப்  
மாவட்டத்தின்  ெகௗரவ உ ப்பினர்களான அ  ஸாஹிர் 
ெமௗலானா அவர்க ம் ஸ்ரீேநசன் அவர்க ம் 
இ க்கிறார்கள். நாங்கள் அந்தப் பிரேதசத்திற்குச் 
ெசன்றேபா  இ  உ ப்பினர்க ம் எங்க க்கு மட்டக்களப்  
மாவட்டத்தி ள்ள குைறபா கள் சம்பந்தமாக 
எ த் க்கூறியி ந்தார்கள். நாங்கள் ப ப்ப யாக நிதிகைள 
வழங்கி இந்த மாவட்டங்களில் கிராமிய ைமதானங்கைள 
அபிவி த்தி ெசய்வதற்குத்  திட்டமிட் ள்ேளாம். அந்த 
அ ப்பைடயில் கடந்த வ டம் ெகௗரவ அ  ஸாஹிர் 
ெமளலானா அவர்களிடம் ஏறா ர் ெபா   விைளயாட்  
ைமதானத்ைத அபிவி த்தி ெசய்வதற்காக 5 மில் யன் 
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பாைய ஒ க்கீ  ெசய்  ெகா த்தி ந்ேதாம். அவ ைடய 
ேவண் ேகாளின்ேபாில் அந்த ைமதானத்ைத ேம ம் 
அபிவி த்தி ெசய்வதற்கு நடவ க்ைக எ த்தி க்கின்ேறாம்.  

இேதேபான்  கிழக்கு மாகாண விைளயாட் க் 
கழகங்கைள வ ப்ப த் வதற்காக எங்க ைடய அைமச்சி  
டாக விைளயாட்  உபகரணங்கைள வழங்குகின்ற 
ெசயற்றிட்டத்ைத அ த்த மாதம் ஆரம்பிக்கவி க்கின்ேறாம். 
அவ்வாறான நடவ க்ைககைள மாகாண சைப உ ப்பினர் 
கைள ம் பாரா மன்ற உ ப்பினர்க டன் ெதாடர் ப த்தி 
அவர்க டாக ேமற்ெகாள்வதற்கு நாங்கள் திட்டமிட் க் 
கின்ேறாம்.  

ேம ம், எங்க ைடய அைமச்சர் அவர்கள் இந்த 
அைமச்ைசப் ெபா ப்ெப த்த பின்  விைளயாட் த் 

ைறயி ள்ள குைறபா கைள நிவர்த்தி  ெசய்வதற்காகப் 
பல்ேவ  நடவ க்ைககைள எ த் வ வ  இன்  சகல ம் 
அறிந்த விடயம். குறிப்பாக, மாகாண  விைளயாட் த் ெதாகுதி 
சம்பந்தமான  நடவ க்ைககள், மாவட்ட விைளயாட் த் 
ெதாகுதி சம்பந்தமான நடவ க்ைககள், கிராமிய விைளயாட்  
ைமதான அபிவி த்தி, இவற் க்கு அப்பால் இனங்க க் 
கிைடயில் சமாதானத்ைத ம் ஐக்கியத்ைத ம் ஏற்ப த்  
வதற்காக “விைளயாட் டான சமாதானம்” என்ற 
ெசயற்றிட்டம் ேபான்ற பல்ேவ  நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றன. அேதேபான்  வ ட ஆரம்பத்தில் 
ெதாற்றா ேநாையக் கட் ப்ப த் வதற்காக எங்க ைடய 
அைமச்சு உடற்பயிற்சி வாரத்ைதப் பிரகடனப்ப த்தி, 
அத டாக நாட் ன் பல்ேவ  பிரேதசங்களி ம் அந்த 
நிகழ்ச்சித் திட்டத்ைத நைட ைறப்ப த்தி வ கின்ற .  

ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா அவர்கள், ேயாகா 
கைலையப் பற்றிக் குறிப்பிட்டார். குறிப்பாக ெதாற்றா ேநாய் 
சம்பந்தமான உடற்பயிற்சி என்ப   ெபா வான ஒ  
நிகழ்ச்சித்திட்டம். இ ந் ம், நாங்கள் எதிர்காலத்தில் ேயாகா 
சம்பந்தமான நி ணர்கைளக் ெகாண் வந்  எங்க ைடய 
அைமச்சி டாக அதைனச் ெசயற்ப த் வதற்கு நடவ க்ைக 
எ ப்ேபாெமன்  இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

அ த் , இன்  நாட் ல் நடக்கின்ற சில விடயங்கள் 
பற்றி ம் நான் கூறக்  கடைமப்பட் க்கின்ேறன். அதாவ , 
இன்   ஸ் ம் ச கத்தின் மத்தியில் ஒ  பதற்ற ம் பீதி ம் 
ஏற்பட் க்கின்ற . இந்தப் னித ரமழான் மாதத்தில் சில 
பிரேதசங்களில் தனியா க்குச் ெசாந்தமான கைடகள் 
உைடக்கப்பட் க் ெகாண் க்கின்றன; தீ ைவக்கப் 
பட் க்கின்றன. அேதேபான் , கடந்த காலங்களில் 
பள்ளிவாசல்கள் சில தீ ைவக்கப்பட் க்கின்றன. இவ்வாறான 
நடவ க்ைககள் இன்  இந்த நாட் ல் ஸ் ம்கள் மத்தியில் 
அச்சத்ைத ஏற்ப த்தியி க்கின்றன. இ சம்பந்தமாக இன்  
பாரா மன்ற அ வலகத்தில் சகல ஸ் ம் பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்க ம் ஒன் கூ   விாிவாக ஆராய்ந்ேதாம். இந்த 
ெந க்க ையத் தீர்த்  ைவப்பதற்கு இன்  ஸ் ம் 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் என்ற ாீதியில் நாம் ெப ம் 
அ த்தத்திற்கும் நிர்ப்பந்தத்திற்கும் உள்ளாக்கப்பட் க் 
கின்ேறாம். எனேவ, இ சம்பந்தமாக உடன யாக ேமதகு 
ஜனாதிபதி அவர்கைள ம் மாண் மிகு பிரதமர் அவர்கைள ம் 
சந்தித் , இந்த நடவ க்ைககள் ேம ம் இந்த நாட் ல் 
இடம்ெபறாமல் இ ப்பதற்கும் ஸ் ம் ச கத்திற்குாிய 
பா காப்ைப ஏற்ப த் வதற்கும் சிங்கள, தமிழ், ஸ் ம் 
மக்கள் மத்தியில் நிைலயான ஐக்கியத்ைத ம் சமாதானத் 
ைத ம் ஏற்ப த் வதற்குமான ஒ  திட்டத்ைத வகுக்க 

ேவண் ெமன்  அவர்களிடம் ேகட் க்ெகாள்வெதனத் 
தீர்மானிக்கப்பட் க்கின்ற . இன்  இந்த நிைலைம ேம ம் 
தீவிரமைடவைத எம  ச கம் கவைல டன் பார்க்கின்ற . 
இைத அதிர யான ைறயில் கட் ப்ப த் வதற்கு 
அரசாங்கம் நடவட க்ைகெய க்க ேவண் ெமன்  இந்த 
சைபயில் ேவண் ேகாள் வி க்கின்ேறன்.  

ேம ம், எம  மாவட்டத்தில் தைலசிறந்த ஒ  
விைளயாட்  நி ணராக ம் என  ஆசிாியராக ம் இ ந்த 
எம்.ஏ.எம். ஸ்தபா அவர்கள் இன்  காலமாகி ள்ளார். அவர் 
ஒ  விைளயாட்  ஆசிாியராக மட் மல்லா , எம  பிராந்திய 
scout ஆைணயாளராக ம் இ ந்தார். அவர  மைற க்கு 
என  ஆழ்ந்த அ தாபத்ைதத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 
அேதேபான்  என  தந்ைதயான அல்ஹாஜ் எம்.ஏ. ஹபீப் 
ெமாஹமட் அவர்கள் கடந்த வாரம் வபாத்தானர்கள். அவாின் 
மைற க்கு அ தாபம் ெதாிவித்த  எங்க ைடய ெகௗரவ 
பிரதமர் அவர்க க்கும் ெகௗரவ அைமச்சர் தயாசிறி 
ெஜயேசகர அவர்க க்கும் அேதேபான்  ஏைனய 
அைமச்சர்கள், பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் மற் ம் 
அதிகாாிகள், ெபா  மக்கள் அைனவ க்கும் நன்றிையத் 
ெதாிவித் , என  உைரைய த் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

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

මීළඟට, ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 5.01] 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කීඩා පනත යටෙත් නිෙයෝග 

පිළිබඳව කථා කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී   කීඩා අමාත්යාංශය 
කියන්ෙන් ඉතාම වැදගත් අමාත්යාංශයක් බව මම කියන්න ඕනෑ. 
එම නිසා ෙමම අමාත්යාංශය තුළින් අෙප් තරුණ පරම්පරාවට 
කීඩාව වාෙග්ම විනය පිළිබඳවත් ෙහොඳ අවෙබෝධයක් ලබාෙදන්න 
පුළුවන්. මමත් ෙම් අමාත්යාංශෙය් ඇමතිවරයා වශෙයන් කටයුතු 
කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මැතිතුමා ෙම් 
පිළිබඳව අවෙබෝධෙයන් යුතුව කටයුතු කරනවාය කියන එකත් 
අපට ෙපෙනනවා. නමුත්, අද දින කීඩා පනත යටෙත් ෙමම 
නිෙයෝග ෙගන ඒෙමන් පමණක් කීඩාව දියුණු කරන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. කීඩාව පිළිබඳව ෙහොඳ  අවෙබෝධයක්, ගැඹුරු 
දැනුමක් ඇතිව ෙම් කටයුත්ත කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, අද අපි 
කීඩාෙව්දී කරන්ෙන්, ෙකොෙහේ ෙහෝ ගමකින් දක්ෂ කීඩකෙයකු මතු 
වුණාම ඔහුව ෙකොළඹට ෙගනැවිත් දියුණු කරන එකයි. නමුත්, අපි 
ගෙම් මට්ටෙම් ඉඳලා කීඩකෙයක් හදන්න කටයුතු කරන්ෙන් 
නැහැ. ඒ නිසා තමයි අපි ඒ කාලෙය් කල්පනා කෙළේ, ෙම් රට තුළ 
කීඩා පාසල් කමයක් ඇති කරන්න ඕනෑ කියලා.  

අද ලංකාෙව් කීඩා පාසල් කිහිපයක් තිෙබනවා. ඒවායින් තමයි 
කීඩා තරගවලදී දක්ෂ කීඩකෙයෝ මතුෙවන්ෙන්. හැබැයි, ඒ 
කීඩකයින්ට අපි උදවු කරන්න ඕනෑ; ඒ කීඩා පාසල්වලට අපි උදවු 
කරන්න ඕනෑ. මම කීඩා ඇමතිවරයා වශෙයන් කටයුතු කරන 
ෙකොට එම කීඩා පාසල් වැඩිදියුණු කරන්න ඕනෑ කියලා  හිතුවා. ඒ 
නිසා අපි දික්වැල්ල විජිත මධ්ය මහා විද්යාලය, ෙසේනානායක මහා 
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විද්යාලය, පිළියන්දල මධ්ය මහා විද්යාලය, වලව මහා විද්යාලය 
ෙතෝරාගත්තා. ඒවායින් තමයි දක්ෂ කීඩකෙයෝ මතු ෙවන්ෙන්. එම 
කීඩා පාසල්වල සිටින දරුවන්ට අධ්යාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් 
ආහාර සඳහා ලබාෙදන මුදල පමාණවත් නැහැ. එම මුදලින් 
ෙපෝෂ්යදායී ආහාර ෙව්ලක් ෙදන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. එම නිසා 
අපි  කීඩා අරමුදලින් එම දරුවන් ෙවනුෙවන් මාසයකට රුපියල් 
500 බැගින්  කීඩා පාසලට මුදල් ලබාදුන්නා, ඒ දරුවන්ෙග් ආහාර 
ෙව්ලට ෙපෝෂ්යදායී යමක් එකතු කරන්න කියලා. තව රුපියල් 
500ක මුදලක් එම කීඩකයින්ෙග් අතට දුන්නා ෙපෝෂ්යදායි ආහාර 
ෙව්ලක් අතිෙර්කව ගන්න කියලා. එෙහම කියා කළාම කීඩා 
තරගවලට ගිහිල්ලා තරග කරන්න ඒ කීඩකන්ට ශක්තියක් 
ලැෙබනවා. ෙමොකද, අධ්යාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් කීඩා 
පාසල්වල ශිෂ්ය නිවාසයක සිටින ශිෂ්යයන්ට ලැෙබන්ෙන් 
ෙබොෙහොම සුළු මුදලක්. 

 කීඩා පාසල් දියුණු කරන්න අපි කල්පනා කළා. ඒ නිසා අපි 
ෙසේනානායක මහා විද්යාලෙය් ශිෂ්ය නිවාස ඉදි කළා, swimming 

pool එක හැදුවා, මීටර් 400 track එක හැදුවා, ඒ පාසලට අවශ්ය 
කරන සම්පත් ලබාදුන්නා. ඒ වාෙග්ම අපි වලව මහා විද්යාලය,  
විජිත මධ්ය මහා විද්යාලය, පිළියන්ද මධ්ය මහා විද්යාලය වැනි 
විද්යාලවලත් එම කීඩා කටයුතු දියුණු කළා.  ෙම් විධියට අපි හැම 
අවුරුද්දකම විද්යාල 5ක්, 6ක් ෙතෝරාෙගන කීඩා කටයුතු දියුණු 
කළා. අෙප් රෙට් කීඩාව දියුණු කරනවා නම්, අපි කීඩකයාව 
පාසෙල් සිටම හඳුනාෙගන යන්න ඕනෑ. එෙහම වුණාම අපට 
අවුරුදු 14 දක්ෂෙයෝ ඉන්නවා; අවුරුදු 15 දක්ෂෙයෝ ඉන්නවා;  
අවුරුදු 16 දක්ෂෙයෝ ඉන්නවා. ෙම් වෙග් එක එක මට්ටම්වල 
දක්ෂෙයෝ ඉන්නවා. කීඩා අමාත්යාංශයට ෙහොඳ නිලධාරි 
කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. නමුත්, කීඩා අමාත්යාංශෙයන් කරන්ෙන්, 
ෙකොෙහේ ෙහෝ පළාතකින් දක්ෂ කීඩකෙයකු මතු වුෙණොත් ඒ 
කීඩකයාව අරෙගන ඇවිල්ලා ඉස්සරහට ෙගනයෑමයි. නමුත් 
අලුතින් කීඩකයකු හදාෙගන යන වැඩ පිළිෙවළක් තවම නැහැ. ඒ 
නිසා අපට ඕනෑ කරන්ෙන්, ගෙමන් දක්ෂ කීඩකයන් හදාෙගන එන 
වැඩ පිළිෙවළක්.   

සුසන්තිකා ජයසිංහ මහත්මිය ඉතාම දක්ෂ කීඩිකාවක්. ඒ 
කාලෙය් හිටපු කීඩා නිලධාරි මහත්තුරු ඇයව දැකලා ෙකොළඹට 
එක්කෙගන ආවා. හැබැයි, එහි අවාසනාවන්ත තත්ත්වයකුත් 
තිෙබනවා. ඒ කීඩකයාව හදපු කීඩා උපෙද්ශකවරයාට කිසිම 
තැනක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙකොළඹ ඉන්න උපෙද්ශකෙයකු 
ඇවිල්ලා භාර අරෙගන ඔහු තමයි ඒ කීඩකයාෙග් හැකියාවන් 
දියුණු කරන්ෙන්. 

සුසන්තිකා ජයසිංහ මහත්මියත් එක්ක වාදයක් ඇති වුණත්, 
වාදයක් ෙවන්න වටින්ෙන් නැහැ කියලායි මම හිතන්ෙන්.  එතුමිය 
ෙම් රටට ඉතා විශාල කීර්තියක් ලබා දුන් කීඩිකාවක්.  එතුමිය 
ෙවනුෙවන් විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරන්න ඕනෑ.  එදා මම 
ඇමතිවරයා හැටියට සිටි කාලෙය් Commonwealth Gamesවලින් 
රන් පදක්කම් ගත්ත සියලු කීඩකයින්ට විෙශේෂ සැලකීමක් කරන්න 
වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කළා.  එවකට හිටපු ජනාධිපතිතුමාට කියලා, 
ඒ සියලු ෙදනාට තීරු බදු රහිත වාහනයක් අපි අරන් දුන්නා; ඒ 
ෙගොල්ලන්ට ඕනෑ කරන පහසුකම් සකස් කරලා දුන්නා; ඒ 
ෙගොල්ලන්ට ඕනෑ කරන  ෙනොෙයකුත් කටයුතු කර දුන්නා.  
රැකියාවක් ලබා ෙදන එක ෙනොෙවයි පශ්නය.  අපි ඒ ෙගොල්ලන්ව 
අෙප් රටට කීර්තිය ෙගනාපු, රටට ජවයක් දීපු උදවිය හැටියට බලා 
කියා ගන්න ඕනෑ.  ඒ හින්දා අපි ඒ කාලෙය් දක්ෂ පදක්කම්ලාභීන් 
ෙවනුෙවන් උත්සවයක් පවත්වන්න වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ කළා.  
ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් වත ෙගොත ඇතුළත් ෙපොතක් සකස් කරලා, හැම 
ෙදනාටම රත්තරන් පදක්කමක් දීලා, ඒ අය දිහා බලන්න අපි 
කටයුතු කළා. ෙම් කීඩාව සම්බන්ධව තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය 

තමයි කීඩා සංගම්. ඉතා ෙහොඳ කීඩා සංගම් තිෙබනවා. සමහර 
ජාතික කීඩා සංගම්වලට සමිති පහක්වත් නැහැ. මම, නම් 
කියන්ෙන් නැහැ, ෙපොත්පත් බැලුවාම තමුන්නාන්ෙසේලාට බලා 
ගන්න පුළුවන් ෙවයි. කීඩා සම්ෙම්ලනයට සාමාජික සංගම් 05යි. 
ඒවා ඔක්ෙකොම ජාත්යන්තර ගමන් බිමන් යන්න විතරයි සකස් කර 
ෙගන ඉන්ෙන්.  ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් විවිධ කටයුතුවලට සල්ලි 
ගන්නවා.  

අපි බැලුෙවොත්, ඒ සංගම් පෙහේම ඉන්ෙන් හිතවත් අය. ඒ නිසා 
ෙමහි සංෙශෝධන සිදු කරන ෙකොට ෙම් ගැනත් අවධානය ෙයොමු 
කරන්න. අඩු ගණෙන් කීඩා සංගම් 25ක්වත් තිෙබන එකක් තමයි 
කීඩා සම්ෙම්ලනයක් ෙවන්න ඕනෑ.  හතර ෙදෙනකුෙගන් යුත් 
සම්ෙම්ලනයක් වුණත්, අෙනක් සම්ෙම්ලනවලට වාෙග් තමයි 
සලකන්ෙන්. ඒක  තමන්ෙග් පෙයෝජනයට හදා ගත්තු එකක්.  මම 
ඒ පිළිබඳව අණපනත් සංෙශෝධනය කරන්න හැදුවා.  නමුත් ඒක 
කරන්න පුළුවන් - මම කීඩා ඇමතිවරයා හැටියට පත් ෙවන ෙකොට 
කීඩා අමාත්යංශෙය් හුඟක් නිලධාරින් එක්ෙකෝ කීඩා 
සම්ෙම්ලනයක සභාපති, නැත්නම් ෙල්කම්.  මම තීන්දුවක් ගත්තා,  
කීඩා අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින්ට කිසිම සම්ෙම්ලනයක නිලයක් 
දරන්න බැහැ කියලා.  ඒ ෙගොල්ලන්ට උපෙදස් ෙදන එක විතරයි 
කරන්න තිෙබන්ෙන්.  හැබැයි, කීඩා අමාත්යාංශෙය් ෙහොඳ නිලධාරි 
කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. 

   
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව මිනිත්තු ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ඒ අය ෙහොඳින් වැඩ කරනවා.  ඒ අයට වුවමනා කීඩාව දියුණු 

කිරීමටයි. නමුත්, අපට ෙවලා තිෙබන්ෙන් දක්ෂ කීඩකයන් 
ඉදිරියට ෙගන ඒමට වැඩ පිළිෙවළක් නැති එකයි. තමුන්නාන්ෙසේ 
දක්ෂ ඇමතිවරෙයක්.  දක්ෂ ෙලස කටයුතු කරන ෙකෙනක්. මම 
තමුන්නාන්ෙසේට  කියන්ෙන් ඒ පිළිබඳ වැඩ පිළිෙවළක් සකස් 
කරන්න කියලායි.  

 කිකට් කීඩාව ගැන අපට ෙම් දවස්වල ටිකක් කනගාටුයි. අෙප් 
කිකට් කණ්ඩායම ෙලෝක කුසලානය ජයගහණය කළාට පසුව 
පැවැති තරගවලදී හැමදාම finalsවලට ආවා, නැත්නම් semi-
finalsවලට ආවා. Finalsවලට ගිහිල්ලා තමයි හුඟාක් තරගවලින් 
පරාජයට පත් වුෙණ්. අපි අද  ඒ මට්ටෙමන් ෙබොෙහෝ දුරට බැහැර 
ෙවලා තිෙබනවා.  ඒෙක් ෙමොකක් ෙහෝ වැරැද්දක් ඇති.  
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ සඳහා මැදිහත් ෙවලා ෙසොයා බලා,  ඒක 
සකස ්කරන්න කියන ඉල්ලීම මම කරන්න කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම 
ගාමීය පාසල්වල කීඩාව දියුණු කිරීමට කීඩා අමාත්යාංශයයි, 
අධ්යාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුවයි අත් වැල් බැඳ ගත් වැඩ පිළිෙවළක් 
ඇති කරලා, වයස අවුරුදු 12, අවුරුදු 13 සිට කීඩකයාව 
හඳුනාෙගන, ජාතික මට්ටම දක්වා ඒ කීඩකයාව ෙගන යන වැඩ 
පිළිෙවළක් ඇති කරන්න කියලා මම තමුන්නාන්ෙසේෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා. මම මීට වැඩිය කථා කරන්ෙන් නැහැ.  මෙග් කථාව 
ෙමතැනින් අවසන් කරනවා.  තමුන්නාන්ෙසේෙග් දක්ෂකම්  
පාවිච්චි කරලා කීඩා ක්ෙෂේතය දියුණු කිරීමට කියා කරන්න කියන 
ඉල්ලීම කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළගට, ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මන්තීතුමා කථා 

කරන්න. ඔබතුමාට විනාඩි 9ක කාලයක් තිෙබනවා.  
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[ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා] 
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[අ.භා. 5.10] 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.    

2016.10.27 දිනැති අංක 1990/23 දරන  නව කීඩා නිෙයෝග 
මාලාව හා සංෙශෝධිත නිෙයෝග හඳුන්වා දීම යටෙත් ඉතා වැදගත් 
නව නීති නියමයන් ගණනාවක්  ෙමම අවස්ථාෙව්දී  හඳුන්වා දීම 
පිළිබඳව, මා විෙශේෂෙයන් කීඩා අමාත්යතුමාට ස්තූතිවන්ත වනවා.  
ෙමෙතක් කාලයක් අවිධිමත් ආකාරයට යමක් සිදු වුණා නම්, 
කාලීනව ඒවාෙය් වැරැදි නිවැරදි කර ගනිමින්, සංෙශෝධනය කර 
ගනිමින් ඉදිරියට යාම ඉතා කාෙලෝචිත ෙදයක් කියලායි මම 
හිතන්ෙන්.  

ඒ පිළිබඳව අපි විෙශේෂෙයන් ස්තුතිවන්ත වනවා. 'කීඩාව' කියන 
කාරණෙය්දී ජාත්යන්තර සම්මාන, ජයගහණ, තරග පමණක් අපට 
ලඝු කරන්න බැහැ. කීඩාව තුළින් රටක් හැටියට අපි ජාත්යන්තර 
සම්මාන ඉලක්ක කර ගත යුතුයි. විශිෂ්ට දක්ෂතාවන් දක්වන 
කීඩකයන්, කීඩිකාවන් සියල්ල අපට ඉන්න ඕනෑ වාෙග්ම කීඩාව 
කියන කාරණය තුළ අපි ජාතික වශෙයන් බලාෙපොෙරොත්තු වන 
විශාල කටයුත්තක් තිෙබනවා. එය ජයගහණයම ෙනොෙවයි. අපි 
කීඩා සංස්කෘතියක් නිර්මාණය කරනවා කියලා කියන්ෙන්, අපි 
අෙප් රට වැසියන් තුළ කීඩා මානසිකත්වයක් නිර්මාණය කරනවා 
කියලා කියන්ෙන් අෙප් සමාජය පරිපූර්ණ සමාජයක් බවට පත් 
කරන්නට අපි කරන විශාල ආෙයෝජනයක්. මිනිසුන් තෘප්තිමත් 
වන්න, ෙසෞඛ්ය සම්පන්න වන්න, නීෙරෝගීමත් වන්න කීඩාව 
අවශ්යයි. ඒ සියලු කාරණා සිද්ධ වුණාම තෘප්තිමත් ජනතාවක් 
අෙප් රෙට් ෙගොඩ නඟන්නට පුළුවන්. අපට කීඩාව විවිධාකාරෙයන් 
සමාජගත කරන්න පුළුවන්.  

පාසල් ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන්ෙගන් පටන් ගත්තාම වැඩිහිටියන් දක්වා 
තෘප්තිමත් ජාතියක් අපට හදන්න පුළුවන් නම්, ඒක තමයි කීඩාව 
සම්බන්ධෙයන් අපට තිෙබන පධානම වගකීම. හැබැයි, අෙප් 
යුගෙය්දී අපි කීඩා කරපු ආකාරයන් සහ ඒ ඈත යුගෙය්දී කීඩාවට 
තිබුණු තැන අද අෙප් අලුත් තරුණ පරපුර අතර තිෙබනවාද කියන 
පශ්නය අපට පැන නඟිනවා. අද තරුණ පරපුර පරිගණක 
කීඩාවලට ෙකොටු ෙවලා තිෙබනවා. Laptop computersවල, 
දුරකථනවල එල්බෙගන දවෙසේ පැය 24න් පැය කීයක් අෙප් තරුණ 
තරුණිෙයෝ නාස්ති කරනවාද? අද තරුණ පරපුර නිකමට එක 
දාඩිය බින්දුවක් ෙහළමින් ශාරීරික කියාකාරකමක ෙකොපමණ 
ෙව්ලාවක් නිරත වනවාද කියන කාරණය ගත්තාම මා හිතන 
හැටියට එය ෙබොෙහෝම ෙශෝචනීයයි. ඒ වාෙග්ම කීඩා කටයුතු 
පිළිබඳව අෙප් තරුණ පරපුර දක්වන උනන්දුවත් ඉතාම 
ෙශෝචනීයයි. ෙම්වාට වැඩිහිටියන් හැටියට අපිත් වග කියන්න 
අවශ්යයි. විෙශේෂෙයන් ෙදමව්පියන් ''අධ්යාපනය- අධ්යාපනය -
අධ්යාපනය'' කිය කියා අධ්යාපනයටම -ෙපොතට පතටම- දරුවන්ව 
ෙයොමු කරවනවා මිසක් පරිබාහිර කියාකාරකම් සඳහා තමන්ෙග් 
දරුවන් ෙයොමු කරන්ෙන් නැහැ. එම නිසා ෙම් සම්බන්ධෙයන් මා 
හිතන විධියට ෙදමව්පියනුත් වැඩි වැඩිෙයන් උනන්දු වන්න ඕනෑ. 
තෘප්තිමත් ජාතියක් ෙගොඩ නැඟීම කියන කාරණය ෙවනුෙවන් මා 
හිතන්ෙන් කීඩාව ඉතාම වැදගත්. කීඩා අමාත්යාංශයත් ඒ පිළිබඳව 
වග කීමකින් වැඩ කරන එක ඉතාම වැදගත්.   

හිටපු කීඩා ඇමතිතුමන්ලා කිහිප ෙදෙනකුත් අද ෙම් සභාෙව් 
කථා කළා. එතුමන්ලාත් කීඩාව සම්බන්ධෙයන් ෙලොකු 
කයිවාරුවක් ගැහුවා.  Football කීඩාව නංවාලීම සඳහා විවිධ කීඩා 
සමාජ සඳහා විවිධ ආයතනවලින් ගත් මුදල් පිළිබඳව කිසිම වග 
විභාගයක් සිද්ධ වුෙණ් නැහැයි කියන කාරණය පසු ගිය කාලෙය් 

අපට අහන්න දකින්න ලැබුණා. ඒ මුදල් අයථා භාවිතය නිසා ගත් 
නීතිමය සහ අධිකරණ කියා මාර්ග අපි දැක්කා. ඒ එක්කම සමහර 
ෙවලාවට අෙප් කිකට් කණ්ඩායෙම් කීඩකයින් ජාතික 
කණ්ඩායෙමන් කැෙපන ෙකොට ෙද්ශපාලන බලවතුන් ෙසොයා 
ෙගන ගිහිල්ලා ෙද්ශපාලන බලවතුන්ෙග් ශක්තිෙයන් -හයිෙයන්- 
නැවත අෙප් ජාතික කිකට් කණ්ඩායමට ඇතුළු වන්න උත්සාහ 
දරපු අවස්ථා සහ නැවත ඇතුළු වුණු අවස්ථාත් අපි දැක්කා. 

ෙත්රීම් කමිටුව පාලනය කරපු හැටි අපි දැක්කා. සමහර 
බලවතුන් football ගහපු හැටි අපි දැක්කා. තමන්ට අභිෙයෝගයක් 
වන කීඩකයන් එක්ක හා තමන්ට තරගයක් ෙදන කීඩකයන් 
එක්ක ගනුෙදනු කරපු විලාසය අපි දැක්කා. කීඩාවට 
ෙනොගැළෙපන, කීඩාෙව් නීති - රීතින් සහ සාරධර්ම - චර්යාධර්ම - 
එක්ක ෙනොගැළෙපන අවිධිමත් පැත්තකට ගිය කීඩාවන් අපි 
විෙශේෂෙයන් දැක්කා. ඒවා නම් වශෙයන් කියන්නට අවශ්ය 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමන්න ෙම් සියලු කාරණයන් නිසා විෙශේෂෙයන් 
අපි සන්ෙතෝෂයට පත් වනවා. හඳුන්වා ෙදන නව නීති - රීති එක්ක 
අපට නිරන්තරෙයන්ම අහන්න දකින්න ලැෙබන පධාන පශ්නයක් 
තමයි, ෙම් කීඩා සංගම්වල විගණන කටයුතු වාෙග්ම මූල්යමය 
කටයුතු සම්බන්ධෙයන් තිෙබන දූෂණ සහ අකමිකතාවන්.  ඒ කීඩා 
සමාජවලට, කීඩා සංගම්වලට අතිබහුතර මුදල් කන්දරාවක් 
ලැෙබනවා. ඒ ලැෙබන මුදල් කන්දරාවත් එක්ක ඒ සංගම්වල 
නිලතල ෙහොබවන්නට කරන ෙපොරකෑම්, ඒවාෙය් තිෙබන අනියම් 
වාසි සමඟ තමයි ෙම් දූෂණය කියන එක පටන් ගන්ෙන්. මුදල 
කියන කාරණයත් එක්ක පටන් ගන්න දූෂණය, අකමිකතාවන් 
නිසි විගණනයකට යටත් කර ගන්නට ෙම් නීති - රීති ෙගන ඒම 
පිළිබඳවත් මම විෙශේෂෙයන්ම සන්ෙතෝෂයට පත්වනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව මිනිත්තු ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
හැබැයි, අද කථිකයනුත් අඩුයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ෙද්ශපාලනිකව මන්තීවරුන් හැටියට ඉන්න අය, කීඩා 
සංගම්වල සභාපති මුල් පුටු ෙහොබවලා, කීඩාෙව් මුවාෙවන් කැපී 
ෙපනුණු හැටිත් අපි පසු ගිය කාලෙය් දැක්කා. කීඩා සංගම්වල මුල් 
පුටුෙව් ඉඳ ගන්න පුද්ගලයාෙගන් කීඩාවට ෙසේවයක් වනවා 
ෙවනුවට -කීඩාව බබළනවා ෙවනුවට- කීඩාෙව් මුවාෙවන් ඒ  
පුද්ගලයා බබළන ස්වරූපයකුත් අපි පසුගිය කාලෙය් දැක්කා. මම 
හිතන්ෙන් ඒ සම්බන්ධෙයනුත් නව නීති රීති ඇවිල්ලා තිෙබනවා. 
මන්තීවරෙයකු ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි, ඒ කීඩාව පිළිබඳව 
විෙශේෂත්වයක් - දක්ෂතාවක් - දක්වලා, ජාතික වශෙයන් 
ජයගහණ ලැබු අයට පමණක් මුල් පුටුවල ඉඳ ගන්න පුළුවන් වන 
විධිෙය් නීති රීති මාලාවක් ඉදිරිෙය්දී ෙගන එන්න කටයුතු 
කරනවා. ඒවා ඉතාම වැදගත් කාරණා කියා මා හිතනවා. මට ලැබී 
තිෙබන සීමිත කාලය තුළ මම ෙම් කාරණයත්  කියන්නට ඕනෑ. 
වෘත්තීය වශෙයන් කීඩකයන් බඳවා ගැනීම සඳහා අපි දක්වන 
දායකත්වය ඉතාම අඩුයි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට දැන් කථාව අවසාන කරන්න ෙවනවා. ඒ නිසා 

කරුණාකරලා කාලය කළමනාකරණය කර ගන්න. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
වෘත්තීය කීඩකයන් හැටියට ඉන්න අයට අපි දක්වන උනන්දුව 

ඉතාම මදි බව මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න ඕනෑ. මම 
නිෙයෝජනය කරන්ෙන් පඬුවස්නුවර ආසනයයි. ඒ ආසනය තමයි 
කීඩා ඇමතිතුමාත් නිෙයෝජනය කරන්ෙන්. අධ්යාපන 
අමාත්යාංශෙයන් කීඩා උපෙද්ශකයන් බඳවා ගන්නට කටයුතු 
කරනවාය කියා පළ කර තිබූ ආරංචියත් එක්ක මාව හමු ෙවන්න 
කාන්තාවක් ආවා. ඇයෙග් වයස අවුරුදු 42යි. ඇය සාමාන්ය 
ෙපළත් pass; උසස් ෙපළත් pass. හැබැයි, ඇයට වයස හරස්ෙවලා 
තිෙබනවා. ඇය සමස්ත ලංකා තරගවලින් විශාල ජයගහණ ලබපු 
කාන්තාවක්. ඒ වාෙග් අය සඳහාත් අනියම් පදනමින් ෙහෝ රැකියා 
අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්නට පුළුවන් නම් එය ඉතා වැදගත් වනවා. ඒ 
එක්කම මම සුසන්තිකා ජයසිංහ ගැනත් කියන්න ඕනෑ. 

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

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
සුසන්තිකා ජයසිංහ සම්බන්ධෙයන් කීඩා ඇමතිතුමාෙග් 

ආකල්පය ෙමොකක්ද කියලා කියන්න නම් මම දන්ෙන් නැහැ. මට 
තව තත්පර තිහක් ලබා ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
සුසන්තිකා ජයසිංහ කියන්ෙන් අෙප් රටට ජාතික වශෙයන් 
ජයගහණ රාශියක් ෙගනාපු කීඩිකාවක්. ඇය අද කුමන ෙද්ශපාලන 
පක්ෂයක හිටියත් අපට කමක් නැහැ; කුමන ෙද්ශපාලන 
නායකෙයකු එක්ක හිටියත්  අපට කමක් නැහැ. සුසන්තිකා 
ජයසිංහ වාෙග් රටට, ජාතියට කීර්තියක් ෙගනාපු කීඩිකාවන් 
ෙවනුෙවනුත් අපට අවම වශෙයන් විශාම වැටුපක් - දීමනාවක් - 
ලබා ෙදන්නට පුළුවන්කමක් තිෙබනවා නම් ඒක ඉතාම වැදගත් 
බව පකාශ කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[பி.ப. 5.20] 

 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

விைளயாட் த் ைற பற்றிய இந்த விவாதத்தில் என  
க த் க்கைள ம் பகிர்ந் ெகாள்வதில் மகிழ்ச்சியைட 
கின்ேறன். நாங்கள் விைளயாட் த் ைற என்பைத ெவ மேன 
ஒ  விைளயாட்டாக எ த் க்ெகாள்ளக்கூடா . ஏெனனில், 
விைளயாட் த் ைறயின் லமாகப் பல நன்ைமகைள 
அைடயக்கூ யதாக இ க்கின்ற . அ  தைலைமத் வத்ைத 
வளர்ப்பதற்கு உத கின்ற ; ஆ ைமைய வி த்தி ெசய்வ 
தற்கு உத கின்ற ; விட் க்ெகா க்கும் மனப்பாங்ைக 
வளர்ப்பதற்கு உத கின்ற . அதைன ம்விட பரஸ்பர 

ாிந் ணர் , நட் ணர்  ேபான்றவற்ைற உ வாக்குவதில் 
க்கியமான பங்களிப் ச் ெசய்கின்ற .  

கடந்த காலத்ைத எ த் ப் பார்க்கின்றேபா , வடக்கு, 
கிழக்குப் பிரேதசத்தில் த்தம் நிலவிய காலத்தில் 
விைளயாட் த் ைற மிக ம் பின்தள்ளப்பட் ந்த . அங்கு 
எத்தைனேயா விைளயாட்  ரர்கள், ராங்கைனகள் 
இ ந் ம்கூட அவர்கள் விைளயாட் த் ைறக்கு 

க்கியத் வம் அளிக்கக்கூ ய ஒ  சூழ்நிைல த்த காலத்தில் 
இ க்கவில்ைல. ஆனால், இன்  த்தம் ெமளனிக்கப்பட்டதன் 
பின்னர் பல இைளஞர், வதிகள் விைளயாட் த் ைறயில் 
ஆர்வம் காட் கின்றார்கள். ஆனால், அவர்க க்குாிய 
வசதிகள் எந்த அள க்குச் ெசய்  ெகா க்கப்பட் க்கின்றன 
என்பைதப்பற்றி நாங்கள் ஆராய ேவண் யி க்கின்ற .  

நான் அங்கு கல்வித் ைற சார்ந்தெதா  பணியில் - பிரதிக் 
கல்விப் பணிப்பாளராக இ ந்த காலத்தில் பாடசாைலகளில் 
பல்ேவ பட்ட விைளயாட் ப் ேபாட் கள் நடந்தி க்கின்றன. 
குறிப்பாக த்தம் நைடெபற்ற ஒ  பிரேதசமாகக் 
க தப்ப கின்ற மட்டக்களப்பின் ேமற்குப் பிரேதசத்தில் 
மாணவிகள் விைளயாட் த் ைறயில் ஆர்வமாக 
இ ந்தார்கள். ஆனால், அவர்க க்ெகன்  ஒ  ைமதானம் 
இல்லாத நிைலயி ம் அவர்க க்ெகன்  விைளயாட்  
உபகரணங்கள் வழங்கப்படாத நிைலயி ம்கூட அவர்கள் 
வயல் நிலங்களில் விைளயா  உைதபந்தாட்டத்தில் ேதசிய 
மட்டத்தில் ன்  தடைவகள் இரண்டாம், ன்றாம் 
இடங்கைளப் ெபற்றி ந்தார்கள்.  

மட்டக்களப்பி ள்ள க க்கா ைன வாணி வித்தியாலயம் 
ேதசிய மட்டத்தில் ன்  தடைவகள் மாணவர்க ைடய 
திறைமகைளப் பதி ெசய்தி ந்த . ஆனால், அவர்க க்கு ஒ  
ைமதானம் அைமக்கப்பட் க்கவில்ைல; விேசடமாக 
விைளயாட்  உபகரணங்கள் வழங்கப்பட் க்கவில்ைல; 
பயிற்சியாளர்கள் வழங்கப்பட் க்கவில்ைல. இ ந்தா ம் 
தங்க ைடய திறைமகள் லமாக க க்கா ைனப் 
பாடசாைல மாணவிகள் ேதசிய மட்டத்தில் ன்  தடைவகள் 
சாதைனகைளப் பதி ெசய்தி ந்தார்கள். ஆனால், அவ்வா  
சாதைன ாிந்த அந்த மாணவர்கள் எந்தள க்கு 
ஊக்குவிக்கப்பட்டார்கள்? என்ற ேகள்வி எங்கள் மத்தியில் 
எ கின்ற .  

அம்பாைற மாவட்டத்ைதச் ேசாந்்த பாரா மன்ற 
உ ப்பினர் ேகாடீஸ்வரன் அவர்கள் இந்த இடத்தில் ஒ  
விடயத்திைனச் ெசால் மா  என்னிடம் ேகட் க்ெகாண்டார். 
அதாவ , அக்கைரப்பற்றி ள்ள ஆைலய ேவம்  என் ம் 
இடத்தில் அைமந் ள்ள த மசங்காி விைளயாட்  
ைமதானத்திற்காக 7.5 மில் யன் பாயிைன எங்க ைடய 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சர் அவர்கள் ஒ க்கியைமக்கு 
அவ க்கு நன்றிையத் ெதாிவிக்குமா  குறிப்பிட் ந்தார். 
அேதேவைள, அந்த விைளயாட்  ைமதானத்திற்கு 
ஒ க்கப்பட்ட நிதி லமாக அங்கு அபிவி த்தி ேவைலகள் 
ெதாடங்கப்படவில்ைல என்ற ஒ  மனேவதைனைய ம் 
ெதாிவித் ச் ெசன்றார். ெகளரவ உ ப்பினர் சாள்ஸ் 
நிர்மலநாதன் அவர்க ம் ஒ  விடயத்திைனக் கூ மா  
குறிப்பிட் ந்தார்.  மன்னாாி ள்ள எமில் நகாில் ஒ  
விைளயாட்  ைமதானத்ைத அைமத் த் தந்தைமக்காக 
விைளயாட் த் ைற அைமச்ச க்கு தன் ைடய நன்றிையத் 
ெதாிவிக்குமா  அவர் என்னிடம் கூறிச் ெசன்றார். அந்த 
வைகயில், நீங்கள் ெசய்த நல்ல பணிக க்கு நாங்கள் 
நன்றிையத்  ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறாம்.  

ெசன்ற ஆண்  மட்டக்களப்பின் பிரபல்யமான 
விைளயாட்  ைமதானமான ெவபர் ைமதானத்திைனத் திறந்  
ைவப்பதற்காக நீங்கள் அங்கு வ ைக தந்தீர்கள். அந்த 
ேவைளயில் நான் உங்கைளச் சந்தித் , சில விைளயாட்  
ைமதானங்கள் ெதாடர்பில் ஒ சில ேகாாிக்ைககைள 
வி த்தி ந்ேதன். நீங்கள் உடன யாகச் ெசயற்பட்  அந்த 
இடங்க க்குச் ெசன்  அவற்ைறப் பார்ைவயிட்  ஓர் 
அறிக்ைகயிைனத் தயாாித்  அதைனப் பிரேதச ெசயலாளர் 
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லமாக உங்கள  அைமச்சுக்கு அ ப்பிைவக்குமா  
உங்க டன் வந்தி ந்த ெபாறியியலாளைரப் பணித்தி ந் 
தீர்கள். அப்ேபா  நான் மகிழ்ச்சியைடந்ேதன். அதற்கு 
அைமவாக அ த்த நாள் காைல ேவைளயில் அந்த குறிப்பிட்ட 
ெபாறியியலாளர் த்தத்தினால் மிக ம் ேமாசமாகப் 
பாதிக்கப்பட்ட அந்தப் பிரேதசத்தில் அைமந் ள்ள மகிழ த்தீ  
ைமதானம், நாவற்கா  ைமதானம் மற் ம் இ ப்ப ச்ேசைன 
ைமதானம் ஆகிய ன்  ைமதானங்கைள ம் 

னரைமப்பதற்கான அபிவி த்தி மதிப்பீ கைள தயார் ெசய்  
அந்த மதிப்பீட்  அறிக்ைகயிைன உங்க க்கு வழங்கி 
ைவத்தார். அதற்கான நிதியிைன ஒ க்கீ  ெசய்  அந்த 
அபிவி த்திப் பணிகைளச் ெசய்வதற்கு உத வதாக நீங்கள் 
கூறியி ந்தீர்கள். ஆனால், ரதி ஷ்டவசமாக எந்தெவா  
ைமதானத்திற்கும் நிதி ஒ க்கப்படவில்ைல. இதைன நாங்கள் 
ஒ  குைறயாகச் ெசால்லவில்ைல. இரண்  ஆண் கள் 
கடந் விட்டன. எதிர்வ கின்ற வர  ெசல த்திட்டத்தின் 

லமாவ  அந்த ன்  ைமதானங்கைள ம் அபிவி த்தி 
ெசய்வதற்கு நீங்கள் உதவ ேவண் ம். குைறந்தபட்சம் 
ஏேதாெவா  வைகயில் அந்த ைமதானங்களின் அ ப்பைடத் 
ேதைவகைளப் ர்த்தி ெசய்வதற்காவ  இந்த ஆண் ல் 
உங்க ைடய உதவிைய நாங்கள் எதிர்பார்த்ேதாம். 
உங்கைளச் சந்தித் க் ேகட்டேபா , இந்த ைற வர -
ெசல த்திட்டத்தின் லமாக விைளயாட் த் ைறக்கு 
ஒ க்கப்பட்ட நிதியின் பற்றாக்குைற பற்றி நீங்கள் 
குறிப்பிட் ந்தீர்கள். 

அேதேவைள, கிழக்கு மாகாணத்ைதச் ேசா்ந்த விைளயாட் 
த் ைறப் பிரதி அைமச்சர் அவர்கள் இங்கி க்கிறார். நான் 

உைரயாற்றிய இரண்  வர -ெசல த்திட்டத்தின்ேபா ம் 
பிரதி அைமச்சர் அவர்கள் ஒ  விடயத்ைதக் குறிப் 
பிட் ந்தார். உடன யாக தன்ைனச் சந்திக்குமா  
ேகட் ந்தார். எந்ெதந்த இடங்களில் அபிவி த்தியில் தளர்  
காணப்ப கின்ற , எந்ெதந்த இடத்தில் ைமதானங்கள் 
அைமக்கப்பட ேவண் யி க்கின்ற  என்ற விபரத்ைதத் 
தந்தால், தான் த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட அந்த வலயங் 
க க்குச் ெசன் , அங்குள்ள ைமதானங்கைள மதிப்பீ  
ெசய்வதற்கும் அபிவி த்திகைளச் ெசய்வதற்கும் உடன யாகச் 
ெசயற்ப வதாக இரண்  தடைவகள் எங்க க்கு உத்தரவாதம் 
அளித்தி ந்தார். நாங்கள் அவைர இரண்  தடைவக ம் 
எதிர்பார்த்தி ந்ேதாம். ஆனால், அவர  வரவின்ைம 
எங்க க்கு ேவதைனையத் தந்த . ஏெனன்றால், அவர் கிழக்கு 
மாகாணத்ைதச் ேசா்ந்த தமிழ் ேபசுகின்ற ஒ  பிரதி 
அைமச்சராக இ ப்பதனால் அவாிடம் பல விடயங்கைளக் 
கூறி, அவர் லமாக நாங்கள் பல விைளயாட்  
ைமதானங்கைள அபிவி த்தி ெசய் ெகாள்ளலாம் என்  
எதிர்பார்த்ேதாம். ஆனால், அவ ைடய வர  அங்கு இல்லாத 
நிைலயில் நாங்கள் ஏமாற்றம் அைடந்தி க்கின்ேறாம். 

குறிப்பாக, நான் ெசால் கின்ற விடயம் என்னெவன்றால், 
விைளயாட் த் ைற என்ப  இனத் க்கு அப்பால், மதத் க்கு 
அப்பால், சாதிக்கு அப்பால், பிரேதசத்திற்கு அப்பால்  ெசன்  
சகல மக்கைள ம் சமத் வமான நிைலயில் இைணக்கின்ற ஒ  

ைறயாக இ க்கேவண் ம். ெகௗரவ விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர் அவர்கள் சமத் வமான சிந்தைன ைடயவர். 
சமத் வமாக சிந்தித்  சகல பகுதிகளி ம் விைளயாட் த் 

ைறசார்ந்த அபிவி த்திகைளச் ெசய்யேவண் ெமன்  
வி ம் கின்றவர் என்  நான் நிைனக்கின்ேறன். அதனால், 
உங்க ைடய ேசைவகைள த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 
பிரேதசங்கள் அதிகமாக எதிர்பார்த் க் கிடக்கின்றன.  

விைளயாட் த் ைற பிரதி அைமச்சைரப் ெபா த்த 
மட் ல், அவர் எங்க ைடய மாகாணத்ைதச் ேசா்ந்தவராக 

இ ப்பதனால் அந்தப் பகுதியில் நடந்த த்தத்தின் 
ெகா ைமகைளப் பற்றி நன்கு அறிந்தி க்கிறார். அங்குள்ள 
குறிப்பிட்ட பிரேதசங்கள் த்தத்ைதக் காரணம் காட் , 
திட்டமிட்ட அ ப்பைடயில் ஒ க்கப்பட் ந்தன. ஆனால், 

த்தம் வைடந்த நிைலயி ம்கூட, பாதிக்கப்பட்ட 
பிரேதசங்க க்கு பிரதியைமச்சர் லமாக ஒ க்கப்பட்ட 
நிதியி ந்  எந்தெவா  நிதி ம் வழங்கப்பட்டதாக நான் 
அறியவில்ைல. ஒவ்ெவா வ ம் குறிப்பிட்ட கட்சி சார்பாகப் 
ேபாட் யிட்  ெவற்றியீட் கின்றார்கள். ெவற்றியீட் யதன் 
பின்னர், அவர்கள் அைமச்சர்களாக,  பிரதி அைமச்சர்களாக 
ேதசிய ாீதியில் நியமிக்கப்ப கின்றார்கள். இவ்வா  இவர்கள் 
ேதசிய மட்டத் க்குாிய அைமச்சர்களாக நியமிக்கப் 
பட் க்கின்றேபாதி ம் எங்க ைடய பிரதி அைமச்சர் 
அவர்கள் தமிழ் பிரேதசத்தின் அபிவி த்தி சம்பந்தமாகப் 
பார்க்கின்ற பார்ைவ குைறவாக இ க்கின்ற  என்பைத நான் 
இந்தச் சைபயில் கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 
ஏெனன்றால், கடந்த காலத்தில் அவர் லமாக ஒ க்கப்பட்ட 
நிதியில் எங்க ைடய தமிழ்ப் பிரேதசங்களில் எந்ெதந்த 
ைமதானங்கள் அபிவி த்தி ெசய்யப்பட் க்கின்றன? 
எந்ெதந்த இடங்க க்கு உபகரணங்கள் கிைடத்தி க்கின்ற ? 
என்ற பட் யைல அவர் எங்க க்குச் சமர்ப்பித்தால், 
எந்தள க்கு ஒ க்கப்ப கின்ற நிதிகள் சமத் வமான 

ைறயில் எல்லா இடங்க க்கும் ெசன்றைடந்தி க்கின்ற  
என்பைத நாங்கள் பார்க்கக்கூ யதாக இ க்கும். எனேவ, 
ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள, நீங்கள் அபிவி த்தி 
விடயத் க்கு  நிதி வழங்குகின்றேபா , அதில் இனச் 
சாயேமா, மதச் சாயேமா அல்ல  பிரேதச சாயேமா 

சக்கூடா . எல்லா இடங்க க்கும் சமத் வமான ைறயில் 
அபிவி த்திகள் ெசன்றைடய ேவண் ம்.  

கடந்த காலத்தில் த்தத்தின் காரணமாக அபிவி த்தியில் 
பின்தள்ளப்பட்ட பிரேதசங்கள், குறிப்பாக, மட்டக்களப்பில் 
வாவியின் லமாக ேமற்குக்கைர, கிழக்குக்கைர என்  
இரண்டாகப் பிாிந்தி க்கின்ற பிரேதசத்தில், கிழக்குக்கைரப் 
பிரேதசம் ெப ம்பா ம் இரா வத்தின் கட் ப்பாட் ல் 
இ ந்த பிரேதசம்; ேமற்குக்கைரப் பிரேதசம் வி தைலப் 

களின் கட் ப்பாட் ல் இ ந்த பிரேதசம். ேமற்குக்கைரப் 
பிரேதசம் என்ப , 30 வ ட கால த்தத்தினால் 
நீண்டகாலமாக அபிவி த்தி என்ற ஓர் அாிச்சுவட்ைடேய ம் 
காணாத ஒ  பிரேதசம். அந்தப் பிரேதசங்க க்கு 
எங்க ைடய ெகௗரவ பிரதி அைமச்சர் அவர்கள் ேநர யாக 
வந்  அவற்ைறப் பார்ைவயி வதாக ம் அவதானிப்பதாக ம் 
அந்த அவதானிப்பின் லமாக அந்தப் பிரேதசங்க க்குாிய 
அபிவி த்திக்குாிய நிதியிைனத் த வதாக ம் குறிப் 
பிட் ந்தார். ஆனால், ரதி ஷ்டவசமாக அந்த 
எதிர்பார்ப் க்கள் எங்க க்குப் ப தமாகவில்ைல; அவர் 
அங்கு வரவில்ைல. இரண்  தடைவக ம் எம  மக்கள் 
அவைர எதிர்பார்த்தி ந்தார்கள். அந்த எதிர்பார்ப் க்குாிய 
பயன் கிைடக்கவில்ைல. ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள, 
நீங்கள் சமத் வமாக, சம நீதியாக சிந்திக்கின்ற ஒ வர் என்ற 
அ ப்பைடயில், உங்களிடம் இ க்கின்ற நிதிையக்ெகாண்  
சகல பிரேதசங்க க்கும் சமத் வமான, சம பார்ைவக்குாிய 
சமமான அபிவி த்திைய ஏற்ப த் வதற்கு நீங்கள் நிச்சயமாக 
ெசயற்ப ர்கள் என்  நாங்கள் நம் கின்ேறாம்.  

அேதேவைள, கடந்த காலத்தில் எந்தவிதமான உதவிக ம் 
இல்லாத  ஒ  நிைலயில், அதாவ , நான் ஏற்ெகனேவ 
குறிப்பிட க க்கா ைன வாணி வித்தியாலயத்தில் ஒ  
ைமதானம் இல்லாத நிைலயில், அந்த மாணவர்கள் ெநல் 
உற்பத்தி ெசய்யப்ப கின்ற வரைவ என்  ெசால்லப்ப ம் 
பிரேதசத்தில்தான் விைளயாட் க்கைளப் பழகி, ேதசிய 
இடத்தில் இரண்டாம் இடத்ைதப் ெபற்றி ந்தார்கள். ன்  
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தடைவகள் அந்த நிைலையத் தக்கைவத்தி ந்தார்கள் 
என்பைத ம் நான் இங்கு ஞாபகப்ப த்த வி ம் கின்ேறன். 
அேதேபான்  கிரான் மகா வித்தியாலயம், தன்னா ைன 

னித வளனார் வித்தியாலயம், னித மிக்கல் கல் ாி ேபான்ற 
பாடசாைலகளில் னித மிக்கல் கல் ாி நகரத்தில் இ க்கிற . 
நான் ஏற்ெகனேவ குறிப்பிட்ட கிரான் மகா வித்தியாலயம், 
தன்னா ைன னித வளனார் வித்தியாலயம், கதிரெவளி 
வித்தியாலயம் ேபான்றைவ வசதிகள் இல்லாத நிைலயி ம் 
கூட, அவற்றின் சாதைனகைளத் ேதசிய மட்டத்தில் பதி  
ெசய்தி க்கின்றன.  குறிப்பாக, கிரான் மகா வித்தியாலயத்தி 

ந்  சர்வேதச மட்டத்திற்குச் ெசன்  சாதைனையப் 
பைடத்த மாணவர்கள் இ க்கின்றார்கள். இப்ப ப்பட்டவர் 
க க்குாிய ெகௗரவம் கிைடக்கேவண் ம். அவர்கைளத் 
தட் க்ெகா த்  வளர்க்கேவண் ம். ேதசிய மட்டத்தில் 
மாத்திரமல்லாமல் சர்வேதச மட்டத்தி ம் அவர்கள் 
சாதைனகைளப் பதி  ெசய்வதற்கு நீங்கள் வழிகாட்ட 
ேவண் ெமன்  இந்த இடத்தில் உங்களிடம் மிக ம் 
உ க்கமாக நான் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

அ த் , விைளயாட்  ைமதான அபிவி த்தி ெதாடர்பில் 
நாம் பார்க்கேவண் ம். கடந்த காலத்தில் களின் ைம 
யான கட் ப்பாட் ந்த மட்டக்களப்பின் ேமற்குக்கைரப் 
பிரேதசத்தில் த்தத்திற்குப் பிற்பட்ட காலத்தில் பல 
விைளயாட் க் கழகங்கள் உ வாகி ள்ளன. அங்குள்ள 
இைளஞர்கள் பல ைமதானங்கைளத் தாங்களாகேவ உ வாக்கி 
வ கின்றார்கள். இவ்வா  உ வாக்கிப் பல சுற் ப் 
ேபாட் கைள ம் நடத்தி வ கின்றார்கள். ஆனால், 
தங்க ைடய நிதியி ந்  தான் சகல விடயங்கைள ம் 
ெசய் ெகாண் க்கின்றார்கேள ஒழிய, அவர்க க்குக் 
கிைடக்கின்ற நிதி லம் மிகமிகக் குைறவாகக் 
காணப்ப கின்ற  என்பைத ம்  இந்த இடத்தில் நான் 
சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.   

அேதேபான் , க தாவைள மகாவித்தியாலயத்தில் pole 
vault என்  ெசால்லப்ப கின்ற த ன்றிப் பாய்தல் 
ேபாட் யில் ேதசிய மட்டத்தில் சாதைன பைடத்த மாணவ 

க்குப் பாய்வதற்குாிய mattress - ெமத்ைதகூட இல்லாத 
நிைலயில் அவர் பயிற்சி ெபற் த் ேதசிய மட்டத்திற்குச் ெசன்  
சாதைன பைடத்தி க்கின்றார். ஆகேவ, வடக்கு, கிழக்குப் 
பிரேதசங்களில் வளங்கள் பற்றாக்குைறயாக இ ந்தா ம், 
அவர்க க்குாிய உபகரணங்கள் பற்றாக்குைறயாக இ ந் 
தா ம் அவர்கள் சுயமாகத் தங்க ைடய இயல் க்கம் 
காரணமாகச் சாதைனகைளப் பைடத்  வ கின்றார்கள். 
இப்ப யானவர்கைள நீங்கள் தட் க்ெகா க்க ேவண் ம். 
அவர்கள  சாதைனையச் சர்வேதசம்வைர ெகாண் ெசல்ல 
ேவண் ம். கிரான் மகா வித்தியலாய மாணவர்கள் ஈரான் வைர 
ெசன்  வந்தி க்கின்றார்கள். அேதேவைள, மட்டக்களப்  
இைளஞர்கள் சிலர் ெதற்காசிய விைளயாட் ப் ேபாட் யில் 
கப ப் ேபாட் யில் கலந் ெகாண்  3ஆம் இடத்ைதப் 
ெபற் ள்ளார்கள். இவ்வா  திறைம ெபற்றவர்கள் நிைறயப் 
ேபா் காணப்ப கின்றார்கள். அவர்கள் ெபற்றி க்கின்ற 
திறைமகைள அவர்கள் ெவளிக்காட் யி ந் ம்கூட அவர்கள் 
ெதாழில் ாீதியாக விைளயாட் த் ைற சார்ந்த ெதாழில்கைளப் 
ெபற் க்ெகாள்ள யா  ங்கிக்ெகாண் க்கின்றார்கள். 
நாங்கள் உங்கைள மதிக்கின்ேறாம். உங்க ைடய பணிைய 
மதிக்கின்ேறாம். உங்க ைடய ெசயற்பாட்ைட மதிக் 
கின்ேறாம். அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்  இரண்  வ டங்கள் 
ஓ விட்டன. ஆகேவ, நீங்கள் எதிர்வ ம் காலத்திலாவ , 
உங்க ைடய ெசயற்பா கள் லமாக இந்தப் பிரேதசங்களில் 
உள்ள ைமதானங்கள் வி த்தியைடய ேவண் ம்.   

குறிப்பாக, மட்டக்களப்  நகாில் காணப்ப கின்ற ‘ெவபர்’ 
விைளயாட்டரங்கு என்  ெசால்லப்ப கின்ற ஒ  ைமதானம் 
மாத்திரம்தான் அங்ேக ஒ  சிறப்பான ைமதானமாகக் 
காணப்ப கின்ற . அ  கடந்த காலத்தில்கூட ஒ  சிறப்பான 
ைமதானமாக இ ந்த . கடந்தகால ஆட்சியின்ேபா  
அதற்குாிய அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் ன்ைவக்கப்பட்டன. 
அதன்பின்னர் நீங்கள் அந்த ைமதானத்தின் அபிவி த்திையச் 
சிறப்பாகச் ெசய்  ைகயளித்தி க்கின்றீர்கள்.   

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 

සභාපතිතුමා මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති. 
 

අනතුරුව ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு  ெசஹான் ேசமசிங்க அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. SHEHAN SEMASINGHE left the Chair 
and DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES took the Chair. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please continue with your speech. 

 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
கூறிய விடயங்கைள நான்  மீண் ம் மீண் ம் 

கூறவி ம்பவில்ைல. ெகௗரவ பிரதியைமச்சர் அவர்கள் கடந்த 
இரண்  வ ட காலத்தில் இந்தப் பாதிக்கப்பட்ட தமிழ்ப் 
பிரேதசங்க க்குச் ெசன்  பாதிக்கப்பட்ட பிரேதசங்களில் 
ேமற்ெகாண்ட அபிவி த்தி நடவ க்ைககள் எங்க க்குத் 
தி ப்தி த வதாக இல்ைல. எனேவ, ேநர யாக உங்க ைடய 
கண்காணிப்பின் கீழ் இந்தப் பாதிக்கப்பட்ட பிரேதசங்க க் 
கான ைமதான அபிவி த்திகைள நீங்கள் ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் ம்.  

அண்ைமயில் விைளயாட்  உபகரணங்கள் வழங்கப்பட 
இ ப்பதாகக் குறிப்பிட் ந்தீர்கள். அந்த உபகரணங்கைளக் 
கூட இந்தத் திறைம காட் கின்ற பாடசாைலக க்கு நீங்கள் 
வழங்கேவண் ம். தய ெசய்  ஏற்ெகனேவ உதவி 
வழங்கப்பட் க்கின்ற கிராமங்கள், பாடசாைலகள் 
ேபான்றவற்றின் விபரங்கைள ஒ  தடைவ நீங்கள் பா ங்கள்! 
உண்ைமயில், மட்டக்களப்பில் எறத்தாழ 73 தம் தமிழர்க ம் 
26 தம் ஸ் ம் சேகாதரர்க ம் வாழ்கின்றார்கள். இதைன 
ைவத் ப் பார்க்கின்றேபா  இந்த வளப் பகிர் கள் 
எந்தளவிற்குக் காத்திரமாகச் ெசய்யப்பட் க்கின்ற ? 
என்பைத ம் இந்த வளப் பகிர் கள் இன விகிதாசாரத்திற் 
ேகற்ப அல்ல  அங்கு காணப்ப கின்ற பாடசாைலகளின் 
எண்ணிக்ைகக்ேகற்ப ெசய்யப்பட் க்கின்றதா? என்பைத ம் 
நீங்கள் கவனத்திற்ெகாள்ள ேவண் ம். இந்த அரசுக்கு 
இன் ம் 3 ஆண் கள் இ க்கின்றன. இந்த 3 ஆண் களில் 
எங்க க்குள்ள இப்ப யான குைறபா கள் நீக்கப்பட் , 
தி ப்திகரமான ைறயில் இந்த அபிவி த்திகைளச் 
ெசய்வதற்கு உங்க ைடய பார்ைவ எங்கள்மீ  விழேவண்  
ெமன்  எதிர்பார்க்கின்ேறாம்.   

அேதேவைளயில் இன் ெமா  விடயத்ைதக் கூறிக் 
ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். எம  நாட் ல் த்தத்தினால் 
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வஞ்சிக்கப்பட்டவர்கள், த்தத்தினால் அங்க னமாக்கப் 
பட்டவர்கள், இயற்ைகயாக அங்க னமாகப் பிறந்தவர்கள் 
என்ெறல்லாம் மாற் த் திறனாளிகளின் ெபாியெதா  பட் யல் 
இ க்கின்ற . ஆனால், அவர்க ைடய ஆற்றல் மற் ம் 
திறைமகைள ெவளிக்காட்டக்கூ ய, அவர்கைள 
ஊக்குவிக்கக்கூ ய விைளயாட் க் களங்கைள அல்ல  
விைளயாட் ப் ேபாட் கைள ஏற்ப த்திக் ெகா க்கின்ற 
தன்ைமகள் எம  நாட் ல் குைறவாகக் காணப்ப கின்றன. 
இன்  அந்த மாற் த் திறனாளிகள் தங்க க்குப் பயிற்சி 
இல்லாத ேபாதி ம்கூட ேதசிய மட்டத்தில் பல சாதைனகைள 
நிகழ்த்தி வ கின்றார்கள். அவர்க ைடய உளவியல் 
ேதைவகள் நிைறேவற்றப்படாதேபா தான் அவர்கள் விபாீத 
மான ெசயல்களி ம் விபாீதமான வழிகளி ம் ெசல்கின்ற ஒ  
நிைலைம காணப்ப கின்ற . ஆகேவ, எம  ச கத்தில் 
கணிசமான அளவில் இ க்கின்ற இப்ப ப்பட்ட மாற் த் 
திறனாளிக க்கான விைளயாட் ப் ேபாட் கைள ஒ ங்கு 
ெசய்ய ேவண் ய ேதைவ இ க்கின்ற  என்பைத ம் 
அைமச்சரர்கள் கவனத்திற்ெகாள்ள ேவண் ம். 

கடந்த காலத்தில் நாங்கள் பல பாடங்கைளக் 
கற்றி க்கின்ேறாம். இந்தக் கற் க் ெகாண்ட பாடங்கைள 
ைவத் க்ெகாண் , இனிவ ம் காலத்தில் இந்த இைளஞர்கள், 

வதிகள் மத்தியில் பாரபட்சம் காட்டப்ப வ , பக்கச் சார்பாக 
நடந்  ெகாள்வ , ஓரநீதி வழங்கப்ப வ  ேபான்ற ெசயற் 
பா கைளக் கைளந் , நாங்கள் எல்ேலா ம் சமத் வமான 
பார்ைவயில் சமத் வமான சிந்தைனயில் விைளயாட் த் 

ைறயிைன வளர்த்ெத க்க ேவண் ம். அதற்குப் ெபா த்த 
மான ஓர் அைமச்சராக உங்கைள நாங்கள் அைடயாளம் 
காண்கின்ேறாம். எனேவ, ஏற்ெகனேவ நீங்கள் மதிப்பீ  ெசய்த 
எங்க ைடய அந்த ன்  ைமதானத்திற்கான 
அபிவி த்திக்குாிய குைறந்தமட்டச் ெசலைவயாவ  இந்த 
ஆண் ல் ேமற்ெகாள்ள நீங்கள் யற்சி எ ப்பீர்கள் என்  
நாம் நம் கின்ேறாம்.  

அேதேவைள வ ணதீ  பிரேதச ெசயலகத்திற்கு உட்பட்ட 
பிரேதசத்தில் ஒ  பாாிய நிலப்பரப்  ஒன்  இ க்கின்ற . 
அந்த நிலப்பரப்பில் ஒ  ைமயான ைமதானத்திைன 
அைமப்பதற்கு நீங்கள் உதவ ேவண் ம். அேதேவைள 
மகிழ த்தீ  என்ற கிராமத்தில் 400 மீற்றர் ஓடக்கூ ய ஒ  
சுவட் ைன அைமக்கக்கூ ய ைமதானம் ஒன்  இ க்கின்ற . 
அதி ம் நீங்கள் அவ்வாறானெதா  ைமதானத்ைத அைமக்க 
உதவ ேவண் ம். இைதவிட சத் க்ெகாண்டான் என்ற 
இடத்தில் சர்வேதச மட்டத்திலான ஒ  ைமதானத்ைத 
அைமப்பதற்காக அங்கு 15 ஏக்கர் காணி ஒ க்கீ  
ெசய்யப்பட் க்கின்ற  என்  நிைனக்கின்ேறன். இ  
நகரத்திற்கு அண்ைமயில் இ க்கின்ற,  மாவட்டச் ெசயலகம் 

திதாக அைமக்கப்ப கின்ற ஒ  பிரேதசமாகும்.  இதைன ம் 
நீங்கள் க த்திற் ெகாள்ள ேவண் ம். 

விைளயாட் த் ைறைய அபிவி த்தி ெசய்வதன் லமாக, 
விைளயாட் த் ைறயின் ஊடாக எங்கள் மத்தியில் ஐக்கி 
யத்ைத ஏற்ப த்திக் ெகாள்வதற்கும் பாடசாைல மட்டத்தி 

ந்  எங்க ைடய சிறார்கள் ஒற் ைமயாக ஒன் பட் , 
பரஸ்பர ாிந் ணர்ேவா , சகிப் த் தன்ைமேயா  
வாழ்வதற்குாிய ஒ  சூழ்நிைலைய உ வாக்குவதற்கும் ஏற்ற 
விதத்தில் உங்க ைடய அைமச்சிைன நீங்கள் ன்ெகாண்  
ெசல் ர்கள் என்ற நம்பிக்ைக எனக்கு இ க்கின்ற .  

இ தியாக, இன் ெமா  தடைவ கூ கின்ேறன், 
எங்க ைடய பிரதி அைமச்சர் அவர்கள் இந்த சகல 
பிரேதசங்கைள ம் சமமாகக் கணித் , சமமாக நிதியிைனப் 

பகிர்  ெசய்  எல்ேலா க்கும் சமத் வமான ஓர் 
அபிவி த்திையச் ெசய்ய ேவண் ம். கிழக்கு மாகாணத்தில் 
நாங்கள் ஸ் ம் காங்கிரஸ் கட்சிேயா  ஓர் இணக்க 
அரசியைலச் ெசய் ெகாண் க்கின்ேறாம். இதன ப் 
பைடயில் அங்கு தலைமச்சர் பதவிகூட எங்க ைடய 

ஸ் ம் சேகாதர இனத்ைதச் ேசர்ந்தவர்க க்ேக 
வழங்கப்பட் க்கின்ற . இவ்வாறான இணக்க அரசியல் 
இ ந் ம்கூட எங்க ைடய அபிவி த்தி விடயத்தில் ஒ  
சுணக்கமான தன்ைமேய காணப்ப கின்ற . எனேவ, இந்த 
விடயத்தில் எல்ேலாைர ம் தி ப்திப்ப த்தக்கூ ய விதத்தில் 
இனிவ ம் காலத்திலாவ  இந்தச் ெசயற்பா கள் 
நைடெப வதற்கு ெகௗரவ  அைமச்சர் அவர்கள்  எங்க க்கு 
ஒத் ைழப்பிைன வழங்க ேவண் ம். 

ேம ம், விைளயாட் த் ைறயில் மாகாண மட்டத்தில், 
ேதசிய மட்டத்தில், சர்வேதச மட்டத்தில் தங்க ைடய 
திறைமகைள ெவளிக்காட் கின்றவர்க க்கு ெதாழில்வாய்ப் 

கைள வழங்குவதற்ேகற்ற வைகயில் அதற்குாிய அறி த் 
தல்கைள வர்த்தமானி லம் ெவளியி வதற்கு அைமச்சர் 
அவர்கள் ஆவன ெசய்யேவண் ெமன்  ேகட் , என  
உைரயிைன நிைற ெசய்கின்ேறன். நன்றி.  
 
 

[අ.භා. 5.40] 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ම ට කථා කරන්න 

කාලය ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. කීඩා 
පනත යටෙත් නිෙයෝග පිළිබඳ කථා කරන අවස්ථාෙව්දී මටත් 
කථා කරන්න අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව නැවතත් ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අද උෙද් සිට ෙම් දක්වා විවිධ වූ ෙද්ශපාලන 
පක්ෂ නිෙයෝජනය කරමින් විවිධ අදහස් දක්වන අවස්ථාෙව්දී මට 
ලැබී තිෙබන ෙම් ෙකටි කාලය තුළ ඉතා වැදගත් වූ කාරණා 
කීපයක් ෙම් සභාව හමුෙව් තබන්නට මම බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  

අෙප් මධ්යම පළාත ගත්ෙතොත් ජූෙඩෝ කීඩාව පිළිබඳව ඉතා 
හසළ අත් දැකීම් තිෙබන, ජූෙඩෝ කීඩාව ෙලෝකයට ෙගනගිය  
කීඩකයන් විශාල සංඛ්යාවක් ජීවත් වන පළාතක්. ඒ වාෙග්ම 
ජූෙඩෝ කීඩාවට සම්බන්ධ සමිති සමාගම් දිහා බැලුවාම වැඩිම 
සාමාජික සංඛ්යාවක් ජීවත් වන්ෙන් නාවලපිටිය සහ ගම්ෙපොළ 
පෙද්ශවලයි. පසුගිය ආණ්ඩුෙව් හිටපු කීඩා ඇමතිවරයා මහනුවර 
දිස්තික්කෙය් අෙප් ආසනය නිෙයෝජනය කළත්, ජූෙඩෝ කීඩාවට 
සම්බන්ධ කීඩකයින්ට කීඩා කිරීම සඳහා කිසිම ස්ථානයක් හදලා 
ෙදන්න එතුමාට බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ෙගොල්ලන් මැරිලා 
ඉපදුණා වාෙග් තමයි දැන් කථා කරන්ෙන්. "කථාව ෙදෝලාෙවන්-
ගමන පයින්." ෙම්ක තමයි යථාර්ථය, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි.  

පසුගිය ආණ්ඩුෙව් හිටපු කීඩා ඇමතිවරයා එක්ක මම 
ෙද්ශපාලන කටයුතු කරන අවස්ථාෙව්දී සිද්ධ ෙවච්ච කැරම් ෙබෝඩ් 
සිද්ධිය පිළිබඳව මම දන්නවා. ගරු අමාත්යතුමා අද කිව්වා, 
"ඔබතුමා නිවැරදියි. කැරම් ෙබෝඩ් සිද්ධිෙය්දී එයට උපෙදස් 
දුන්ෙන් ෙවන ෙකෙනක්" කියලා. එත ෙකොට එතුමා ෙනොෙවයි 
කීඩා අමාත්යතුමා වශෙයන් ඉඳලා තිෙබන්ෙන්. හිටපු ඇමතිතුමාට 
ෙකොන්ද පණ ඇතිව  අද ඒක කියන්නත් බැරි වුණා. එතුමාෙග් 
කථාෙව්දී කියන්නත් බැරි වුණා. ඇමතිතුමා ඒක නිවැරැදි කරයිද 
නැද්ද කියලා මා දන්ෙන් නැහැ. ෙම්කට උපෙදස් දුන්ෙන් ෙවන 
ෙකෙනක්. මම දන්නවා ඒ කවුද කියලා. මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ජනාධිපතිවරයාට තව අවුරුදු ෙදකක් ෙම් රෙට් ජනාධිපතිවරයා 
හැටියට ඉන්න තිෙබද්දී එතුමා පරාජය කරන්න "කලින් ඡන්දය 
තියන්න" කියලා ෙයෝජනාව ෙගනැල්ලා කටයුතු කරපු ෙකනා 
තමයි හිටපු කීඩා ඇමතිතුමාට උපෙදස් දුන්ෙන්, "කීඩා භාණ්ඩ 
ෙග්න්න, කැරම් ෙබෝඩ් ෙග්න්න." කියලා. කැරම් ෙබෝඩ් ටික 
ෙබදුෙව් ෙකොෙහේද? ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් පක්ෂ 
කාර්යාලවලටයි කැරම් ෙබෝඩ් ෙබදුෙව්. එතුමා උපෙදස් 
ෙනොෙදන්න ඇති; නිෙයෝග ෙනොෙදන්න ඇති. හැබැයි එතුමා 
වැරැද්දක් කරලා තිෙබනවා. ඒ තමයි ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ 
කාර්යාලවලට ඒ කැරම් ෙබෝඩ් ෙබදපු එක. මම ඉතා ෙහොඳින් ඒ 
කාරණය පිළිබඳව දන්නවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ජූෙඩෝ කීඩාව පිළිබඳව 
ඉතා උනන්දුෙවන් කටයුතු කරන නාවලපිටිය සහ ගම්ෙපොළ 
ඇතුළු මධ්යම පළාෙත් සියලුෙදනා ෙවනුෙවන් ගරු 
අමාත්යතුමාෙගන් මා ඉල්ලීමක් කරනවා, ජූෙඩෝ කීඩාව කරන්න 
පුළුවන් මධ්යස්ථානයක් අපට හදලා ෙදන්න කියලා. ඒ සඳහා 
අවශ්ය ඉඩම් ෙදන්න අපට පුළුවන්. නාවලපිටිය ආසන ෙයන් හරි 
ගම්ෙපොළ ආසනෙයන් හරි ඒ සඳහා අපට ඉඩමක් ෙවන් කරලා 
ෙදන්න පුළුවන්. මම නිරන්තරෙයන් හැම අවස්ථාවකදීම 
ඔබතුමාෙගන් ෙම් සම්බන්ධව ඉල්ලීම් කරලා තිෙබනවා, ෙම් 
සඳහා උදවු කරන්න කියලා. මම ඒ විශ්වාසය - ඒ කටයුත්තට 
ඔබතුමා උදවු කරයි කියන විශ්වාසය- තබා ෙගන ඉන්නවා.  ජූෙඩෝ 
කීඩාෙව් නාමෙයන් ඒ කටයුත්ත කරන ෙලස මම ඔබතුමාෙගන් 
ඉතා ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

ෙම් කීඩාව පිළිබඳව කථා කරන හිටපු අමාත්යවරු ෙහොඳට 
ඇඳෙගන ෙමතැනට ඇවිල්ලා සුදනන් විධියට කථා කරනවා. 
මමත් ෙම් පිළිබඳව ෙහොඳට දන්නා ෙකෙනක්. මමත් ඒ ආසනෙය් 
හිටපු ෙකෙනක්. කීඩා පිට්ටනි 50ක් කැපුවා කිව්වා.  නමුත්, කපා 
තිබූ පිට්ටනි තමයි මැෂින් දාලා සුද්ද කෙළේ. හැබැයි, පිට්ටනි කපපු 
විධියටම මුදල් ටික ගත්තා. ඒවා මම ඇස් ෙදකින් දැක්කා. දැන් ෙම් 
කීඩා භාණ්ඩ ෙබදුවා කියලා, කැරම් ෙබෝඩ් ෙබදුවා කියලා හිටපු 
කීඩා ඇමතිතුමාට නඩුවක් තිෙබනවාලු. එතුමාට අසන්න පුළුවන් 
එෙහම ෙබදන්න කවුද නිෙයෝග දුන්ෙන් කියලා. කීඩා ඇමතිවරයා 
විධියට හිටියා නම් එතුමා තමයි බලධාරියා. ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර 
මැතිතුමනි, ඔබතුමා තමයි කීඩා ඇමතිතුමා. ඔබතුමා කීඩාව 
පිළිබඳව සියලු ෙද්ට වග කිව යුතු බලධාරියා. කවුරු හරි වැරැද්දක් 
කෙළොත් ඔබතුමා ඒ වැරැද්ද බාර ගන්න ඕනෑ. නැත්නම්, එෙහම 
කරන්න කියලා කියපු ෙකනා කවුද කියලා කියන්න ඕනෑ. කවුරු 
හරි කිව්වාට ඔබතුමා ඒක කරන්න වුවමනාවක් නැහැ. ඔබතුමා 
හරියට ඒ කාරණය ඉෂ්ට කරන්න ඕනෑ. හැබැයි, ඒ කාලෙය් 
එෙහම ෙනොෙවයි තිබුෙණ්. ආත්ම ෙගෞරවෙයන් වැඩ කරන්න, 
ශක්තිෙයන් වැඩ කරන්න කිසිම ඇමතිවරෙයකුට අවස්ථාවක් 
තිබුෙණ් නැහැ. ෙමොකද, ඊට ඉහළින් වැඩ කරන මිනිස්සු හිටියා. 
නාවලපිටිය ජයතිලක කීඩාංගණය තිෙබනවා. පාපන්දු කීඩාෙවන් 
ජාත්යන්තරය ජය ගත්ෙත් ගම්ෙපොළ විගුලවත්ත සහ නාවලපිටිය 
ජයතිලක කියන කීඩාංගණවල ෙසල්ලම් කරලායි. අද 
නාවලපිටිෙය් ෙමොන ඉස්ෙකෝෙල් ළමයි ද රගර් කීඩා කරන්ෙන්?  

නාමල් ෙබ්බිෙග් වුවමනාවටයි, බැසිල් රාජපක්ෂ 
මහත්මයලාෙග් වුවමනාවටයි  ඒ ෙගොල්ලන්ට දාඩිය දාන්ෙන් 
නැතුව ෙසල්ලම් කරන්න අෙප් භූමිය පෙයෝජනයට ගත්තා. ඒකට 
අෙප් මනුෂ්යයාත් අහුෙවලා රගර් ගහන්න ඒ පිට්ටනිය හදලා 
දුන්නා. නාවලපිටිෙය් ෙකොෙහේද රගර් ගහන්ෙන්? කීඩාව පිළිබඳව 
නිසි අවෙබෝධයක් තිබුණා නම් ෙම්වා කරන්ෙන් නැහැ. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම්වා නිවැරදි විය යුතුයි.  
නාවලපිටිය සහ ගම්ෙපොළ football ගහලා තමයි ජාත්යන්තර 
කීර්තියට පත් වුෙණ්; ජාත්යන්තර සම්මාන ගත්ෙත්.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, තව කාරණයක් සඳහන් 
කරන්න අවශ්යයි. අද සුසන්තිකා ජයසිංහ මැතිනිය පිළිබඳව ෙම් 
රෙට් මහා ආන්ෙදෝලනයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. මම හිතන 
හැටියට කීඩා ඇමතිතුමා ඒ කාරණා නිවැරදි කරන්න උත්සාහ 
අරෙගන තිෙබනවා. අද පත්තෙර්ත් ඒ කරුණු නිවැරදි ෙවලා 
තිෙබනවා. අෙප් සිංහ ෙකොඩිය ෙලෝකයට ෙගනිහින් ඔසවා 
ෙපන්නුෙව් ඇයයි.  අද කිකට් කීඩාව සඳහා 11 ෙදෙනක් ෙවනත් 
රටකට යනෙකොට, ඊට වඩා කීඩා අමාත්යාංශෙය්  විශාල පිරිසක් 
මුදල් වියදම් කරෙගන ඒක බලන්න යනවා. ඒ රටවලදී අෙප් 
මිනිසුන් විශාල පිරිසක් පුටුවල වාඩිෙවලා අෙප් අය කීඩා 
කරනෙකොට ජයෙඝෝෂා නගනවා. හැබැයි, සුසන්තිකා තනියම 
ගිහිල්ලා දිනලා සිංහ ෙකොඩිය ඔසවා තැබුවා. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ඇය ෙමොන ෙද්ශපාලන පක්ෂයක හිටියත්, ෙමොන මතිමතාන්තර 
දැරුවත් ඒ සියලු ෙද් පැත්තකට දාලා කීඩාෙව් නාමෙයන් 
එතුමියට ෙපන්ෂන්  එකක් ෙදන්න.  අද ෙම් කීඩා අමාත්යාංශය 
විතරක් ෙනොෙවයි, අෙනකුත් අමාත්යාංශ  ෙකොච්ර  වාහන පාවිච්චි 
කරනවාද? ෙමොන තරම් වරපසාද විඳිනවාද? නමුත් ෙම් වාෙග් 
වැදගත් ෙදයක් කරපු, ෙම් රටට ෙගෞරවයක් ෙගනැත් දීපු 
සුසන්තිකා ජයසිංහ මැතිනියට ඒ වාෙග් කරලා දුන්ෙනොත්  
ඔබතුමාට පව් සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමාට ඒ ෙගෞරවය 
ලැෙබයි. ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් නාමෙයන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී  
ඔබතුමාෙගන් අපි ඒ ඉල්ලීම කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, කීඩා අමාත්යාංශෙය් 
වාහන පාවිච්චිය පිළිබඳව හිටපු කීඩා ඇමතිතුමා කිව්වා. අෙප් 
ආසනය නිෙයෝජනය කරන මෙග් ඥාති ගරු මන්තීතුමා වාහන 
පිළිබඳව කිව්වා. 2013 මැතිවරණෙය්දී  කීඩා අමාත්යාංශෙය් 
වාහනයක් "වීරසිංහ අලුත්ගමෙග් දිනවමු" කියලා ස්ටිකර් 
ගහෙගන පාවිච්චි කළා. ඒ, GE - 2034 වාහනය. මම ෙම් පිළිබඳව 
ෙහළිදරව්වක් කළා.  ෙම් පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් කරන්න කියලා 
මම ෙපොලිස්පතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කළා. ඒ පරීක්ෂණයට 
ෙමොනවා සිද්ධ වුණාද කියලා මා තවම දන්ෙන් නැහැ. ඊට පස්ෙසේ 
මට ඒ ගැන දැන ගන්න හැකියාවක් ලැබුෙණ් නැහැ. එම කාරණා 
ෙම් ගරු පාර්ලිෙම්න්තුවට මම ඉදිරිපත් කළා.  ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, මම නැවතත් ඔබතුමා ඉදිරිෙය් ඒ කාරණය 
මතක් කරනවා. කීඩා ඇමතිතුමාෙගන් අහනෙකොට කිව්වා, ෙම් 
වාහන කීඩා අමාත්යාංශයට අයිති නැහැ කියලා. හිටපු ඇමතිතුමා 
කියනවා, "මම ෙම් වාහන ගැන දන්ෙන් නැහැ" කියලා.  හැබැයි, 
ෙම් සියලු සිද්ධි මම දන්නා නිසායි නිවැරදිව ෙම් ගරු සභාවට 
ඉදිරිපත් කෙළේ. ඒ පිළිබඳවත් ඔබතුමන්ලාෙග් ෙගෞරවනීය 
අවධානය, කීඩා අමාත්යතුමාෙග් ෙගෞරවනීය අවධානය ෙයොමු 
කරවනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු කීඩා ඇමතිතුමා 
ෙම් ළඟදී නාවලපිටියට ගිහිල්ලා  ගම්ෙපොළ විගුලවත්ත 
කීඩාංගණය විවෘත කළා. ගරු ඇමතිතුමනි, මම ෙපෙර්දාත් 
විගුලවත්ත කීඩාංගණය ළඟ හිටිෙය්. එහි බැම්ම කඩාෙගන 
ගිහිල්ලා. ඒ සියලු ෙද් හදන්න තමයි මුදල් ෙවන් කරලා තිබුෙණ්.  
රෑට හරක් ලගින්ෙන් විගුලවත්ත කීඩාංගණෙය්.  ඒ වියදම් කරපු 
මුදල් සම්පූර්ණෙයන් විනාශයි. ගරු අමාත්යතුමනි, ෙම් 
කීඩාංගණයට තව ෙපොඩි වියදමයි කරන්න තිෙබන්ෙන්. 
විගුලවත්ත කීඩාංගණය තමයි අද ගම්ෙපොළ සහ නාවලපිටිය 
ජනතාවට ෙසල්ලම් කරන්න තිෙබන පධානම කීඩාංගණය.  අද 
සුපිරි කීඩකයන් ෙසල්ලම් කරන ජයතිලක කීඩාංගණයට සල්ලි  
ෙගවන්න ඕනෑ. අෙප් මිනිසුන් පුටුවල වාඩි ෙවන්න ඕනෑ, රගර් 
ෙසල්ලම් කරනෙකොට බලාෙගන ඉන්න. අද අෙප් සාමාන්ය 
ළමයින්ට ෙසල්ලම් කරන්න පිට්ටනියක් නැහැ. හිටපු කීඩා 
ඇමතිතුමා මධ්ය මහා විද්යාල පිට්ටනිෙය් ෙගවල් හදපු ෙකනා. ෙම් 
ෙලෝකෙය් කිසිම කීඩා ඇමතිවරෙයක් ළමයි ෙසල්ලම් කරන 
පිට්ටනියක ෙගවල් හදලා නැහැ. නමුත් ඒ ෙද් සිද්ධ ෙවලා 
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තිෙබනවා. ඔබතුමා කීඩා ඇමතිවරයා හැටියට, නාවලපිටියට යන 
ෙවලාවක ෙපොඩ්ඩක් ෙගොඩෙවලා නාවලපිටිය මධ්ය මහා 
විද්යාලෙය් පිට්ටනියට ෙමොනවාද ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා 
බලන්න. අද ඒ පිට්ටනිය පරිහරණය කරන මිනිසුන් ඒ ෙගවල් 
සහිත ඉඩම නැවත ලබා ෙදන්න කැමැති ෙවලා තිෙයනවා. අද 
අධ්යාපන අධ්යක්ෂ රාමනාදන් මැතිතුමා,  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ලබා දුන් කාලය අවසානයි. 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට තව විනාඩියක් ලබා 

ෙදන්න.  

සැලසුම් කමිටුෙව්  සභාපතිවරයා හැටියට මම ෙයෝජනාවක් 
කළා, ළමයින්ෙග් නාමෙයන් ෙම් පිට්ටනිය ෙබ්රලා ෙදන්න 
කියලා. අද ඒ පිට්ටනිෙය් පදිංචි සියලු ෙදනා ඒ ඉඩම් ෙකොටස  
නැවත පරිත්යාග කරන්න කැමැති ෙවලා තිෙයනවා. හිටපු  
ඇමතිතුමා ෙමොනවා කළත් මනුෂ්යයන් දන්නවා, අපි ෙම් වැරැද්දක් 
කරලා තිෙයන්ෙන් කියලා. අපි ෙම් පිට්ටනිෙය් ෙගවල් හදාෙගන 
ඉන්න එක වැරදියි කියලා ඒ මිනිසුන් දන්නවා. ගරු ඇමතිතුමනි, 
එම කටයුත්තත් නිවැරදි කර ෙදන ෙලස මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

එදා  දරුවන්ට විගුලවත්ත කීඩාංගණෙය් හවසට ෙසල්ලම් 
කරන්න පුළුවන්කම තිබුණා. නමුත්, අද ඒ කී ඩාංගණය මුදල් 
ෙගවන තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මුදල් 
ෙගව්ෙව් නැත්නම්, නාවලපිටිය ජයතිලක කීඩාංගණෙය් පුටුවක 
වාඩි ෙවන්න බැහැ; කීඩාංගණයට ඇතුළු ෙවන්න බැහැ. ඒ අහිංසක 
ෙදමව්පියන්ෙග් දරුවන් ජාත්යන්තරයට ෙගනිච්ෙච් ඒ කීඩාංගණ. 
එදා ඒ කීඩාංගණවලට  මුදල් ෙවන් කර දීලා, ජාත්යන්තර 
කීඩාංගණ බවට පත් කරලා, දරුවන්ට ෙසල්ලම් කරන්න අවස්ථාව 
සලසා දීලා තිබුණා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, නාවලපිටිය සහ ගම්ෙපොළ ජනතාවෙග් 
අහිංසක දරුවන් ෙවනුෙවන් කීඩා පිට්ටනියක් හදා ගන්න අපි 
ඉඩමක් ෙදනවා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමාෙගන් ඉතා 
ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා, ඒ කටයුතු ඉටු කරලා ෙදන ෙලසට. 
මට ෙවලාව ලබා දීම ගැන ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 

 
[අ.භා. 5.50] 
  
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ජාතික කීඩා සංගම් ලියා 

පදිංචි කිරීමට අදාළව කීඩා අමාත්යවරයා විසින් අද ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන නිෙයෝග අනුව, කීඩාව ෙවනුෙවන් ජාතික වැඩ පිළිෙවළක් 
ආරම්භ කිරීමට තිෙබන වුවමනාව යම්කිසි විධියකින් ෙපන්නුම් 
කරනවා. අද විවාදයට එක් වූ ෙගොඩක් මන්තීවරු කීඩාෙව් තිෙබන 
වැදගත්කම ගැන කථා කළා. ඒ වැදගත්කම ෙකොෙතක්ද කියනවා 
නම්,  උතුෙර්ත්, දකුෙණ්ත්, බටහිරත්, නැ ෙඟනහිරත් ඉන්න සියලු 
ජාතීන් කීඩාව තුළින් එකතු කරන්න පුළුවන් බව කියැවුණා. ඒ 
අනුව වර්තමාන රජය බලාෙපොෙරොත්තු වන සංහිඳියාව කරා ෙම් 
රට ගමන් කරවන්න පුළුවන් සුවිෙශේෂීම අමාත්යාංශය හිමි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ඔබතුමාටයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ගරු ශීතරන් මන්තීතුමාෙග් කථාව මම 
අහෙගන හිටියා. කිලිෙනොච්චිෙය් කීඩා පිටිය හදලා නැති එක ගැන 
එතුමා ෙචෝදනා කළා. පසුගිය වසර තුළ පළාත් සියල්ලටම කීඩා 
පිටි ලැෙබද්දී එතුමා කියනවා, "වයඹ කීඩා පිටි හැෙදනවා, දකුෙණ් 
කීඩා පිටි හැෙදනවා, හැබැයි, උතුෙර් අෙප් කීඩා පිටිය හැෙදන්ෙන් 
නැහැ" කියලා. ෙමන්න ෙම් මානසිකත්වෙයන් තමයි ඒ 
මන්තීතුමන්ලා කටයුතු කරන්ෙන්. එතුමා කියනවා, "මුරලිදරන් 
ෙහොඳ දක්ෂ කීඩකෙයක්. හැබැයි, මුරලිදරන්ට කණ්ඩායෙම් 
නායකත්වය හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ" කියලා. ෙමන්න ෙම් 
මානසිකත්වය තමයි අද උතුෙර්  තිෙබන්ෙන්. එම පළාත් 
නිෙයෝජනය කරන ගරු මන්තීවරුන් ඒ මානසිකත්වය ෙගනැල්ලා 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අත හරිනවා නම්, ඉතා කනගාටුයි.  

දැල් පන්දු කීඩිකාවක වන තර්ජනි ශිවලිංගම් කීඩිකාවට අද 
අපි ෙමොන වාෙග් තත්ත්වයක් ලබා දීලා තිෙබනවාද කියලා එතුමා 
ෙහොයා බලන්න නැතුව ඇති. එවැනි දක්ෂ කීඩක කීඩිකාවන් 
හඳුනා ගැනීමට සෑම රජයක්ම -ෙම් රජය ෙමන්ම පසුගිය රජය- 
කියා කරනවා. මට මතකයි, අපි මුරලිදරන් ෙවනුෙවන් එක 
කාලයක් ෙබෝධි පූජාත් පැවැත්වූවා. පන්දුව දමා ගැසීම 
සම්බන්ධෙයන් මුරලිදරන්ට එල්ල වූ ෙචෝදනාෙවන් මුදා ගැනීමට 
අෙප් අර්ජුන රණතුංග අමාත්යවරයා එදා හිටපු කිකට් නායකයා 
විධියට විශාල ෙවෙහසක් ගත්තා. ඒ වාෙග්ම එදා හිටපු කීඩා 
ඇමතිවරු ඒ ෙවනුෙවන් විශාල ෙවෙහසක් ගත්තා; එවකට හිටපු 
ජනාධිපති විශාල ෙවෙහසක් ගත්තා. මුරලිදරන් ෙවන ජාතියක, 
ෙවන ආගමක ෙකෙනකු කියලා පටු විධියට අපි හිතුෙව් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, රෙට් සංහිඳියාව හදන්න 
හැම කීඩාවක්ම දියුණු කළ යුතුයි. අද පා පන්දු කීඩාවට මුස්ලිම් 
සෙහෝදරයන් ෙමොන තරම් පිරිසක් සම්බන්ධ ෙවලා ඉන්නවාද 
කියලා අපට ෙපෙනනවා; අද විශාල පමාණයක් ෙයොමු ෙවලා 
ඉන්නවා. ඒ මුසල්ිම් සෙහෝදරයන් එක්ක, අෙප් සිංහල හා ෙදමළ 
සෙහෝදරෙයෝ සියලුෙදනා කීඩාෙව්දී එකතු  වනවා. ෙම් ආණ්ඩුව 
රෙට් සංහිඳියා කියාවලිය ෙගන යනවා නම්, කීඩාව දියුණු කරන්න 
ඕනෑ. කීඩාව දියුණු කරන්න අවශ්ය ඒ ජවය තිෙබන, ඒ හැකියාව 
තිෙබන, ඒ මානසිකත්වය තිෙබන අමාත්යවරෙයකුට කීඩා 
අමාත්යාංශය  ලැබීම ගැන අපි සතුටු වනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, අපි 
ෙම් ඔබතුමාට සුදු හුනු ගානවා ෙනොෙවයි; ඔබතුමාෙගන් යමක් 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් කථා කරනවා ෙනොෙවයි. අපි කියන්ෙන්, 
ඔබතුමාට අමාත්යාංශය ලැබුණාට මදි කියලායි.  අශ්වයා දුවන්න 
දැමුවාට මදි, දුවන්න දාන්ෙන් කකුල් ෙදක ගැට ගහලා නම්.  

දැන් බලන්න. පසුගිය අය වැෙය්දී ඔබතුමාට ෙවන් කර 
තිෙබනවා, රුපියල් ෙකෝටි 744කට වැඩි මුදලක්. හැබැයි, ෙම්ක 
ගණනක් විතරයි. අය වැෙයන් ෙවන් කරන මුදල් පමාණෙයන් 
ඔබතුමාට වියදම් කරන්න ලැෙබන්ෙන්, රුපියල් ෙකෝටි 322ක්  
වාෙග් ෙබොෙහොම ෙපොඩි මුදලක්. මා හිතන හැටියට ඉතුරු මුදල් 
ටිකත් ඔබතුමාට ලැබුණා නම්, කිලිෙනොච්චිෙය් කීඩා පිටිය හැදිලා 
ඉවරයි; ඔබතුමා කීඩාව තුළින් බලාෙපොෙරොත්තු වුණු දියුණුව 
කරන්න තිබුණා. ෙම් ආණ්ඩුවට මුදල් ෙනොමැති බව, ෙම් 
ආණ්ඩුෙව් අකර්මණ්යභාවය ෙමන්න ෙමතැනින් ෙහොඳාකාරවම 
ෙපෙනනවා. ඔබතුමන්ලා අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් සියයට 6ක් 
ෙවන් කළාය කියලා මහා උජාරුවට කෑ ගහලා පසිද්ධ කළා. 
නමුත්, අද පාසල්වල වහලවල් කඩාෙගන යන තරමට ගරා වැටුණු 
තත්ත්වයට පත් ෙවලා. එෙහම නම්, ෙම් කීඩාවටත් සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ඒකයි. 

එම නිසා මාතෘකාවට එමින්,  ඔබ තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්  කීඩා 
සංගම් දියුණු කරන්නට  අද කටයුතු කිරීම  සම්බන්ධෙයනුත් මා 
යමක් කියන්නට  ඕනෑ.   කීඩා සංගම්වල තිෙබන විෙරෝධතා, කීඩා 
සංගම්වල තිෙබන ගැ ටලු, කීඩා සංගම්වල ඉන්න නිලධාරින් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

විගණන වාර්තා ඉදිරිපත් ෙනොකිරීම් යන ගැටලු කාරණා 
ගණනාවක් ෙම් කීඩා අමාත්යාංශය තුළ  අද ෙගොඩ ගැසී තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, කාය වර්ධන, 
බැඩ්මින්ටන්, දැල් පන්දු යන ෙම්   හැම කීඩාවක්  ගැනම සලකා 
බලන විට   විෙශේෂෙයන්  ෙම් මෑතකදී අපට දැන ගන්නට ලැබුණු 
යම් ෙදයක් ගැන ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්නට ඕනෑ.  පාපන්දු කීඩාව 
ෙබොෙහොම උද්ෙව්ගකර තරගකාරි  කීඩාවක්.  පාපන්දු මණ්ඩලෙය්  
අවුරුදු තිහක් තිබුණු  ඒකාධිකාරය කඩලා, එම ඒකාධිකාරය ඉවත් 
කළා.  සභාපතිවරයකු පත් කරලා,  අවුරුදු තිහක්  සමගිෙයන් 
පාලනය ෙගන ගිය   ඒ පාපන්දු මණ්ඩලය විසුරුවා හරින්න,  ඒ 
මණ්ඩලය නැවත තමන්ෙග් අතට ගන්න දැන්  විශාල වැඩ 
ෙකොටසක් කරනවා.  ඒ සඳහා විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරන ගමන් 
වර්තමාන සභාපතිවරයා  අවුරුදු තිහක් තිබුණු පාලනය  නැවත 
අල්ලා ගන්නට උත්සාහ කරනවා. ෙම්වා මාධ්ය තුළින් අපි 
දකිනවා;  මාධ්ය තුළින් අපි අහනවා.  ෙම් කීඩකයන් කීඩා කරයි,  
ජයගහණ ෙගන එයි. හැබැයි සංගම්වල ඉන්න උදවිය 
අමාත්යාංශයත්  එක්ක එකතුෙවලා නියම  වැඩසටහනකට  
එන්ෙන් නැත්නම්,  එම මුදල් හරියාකාරව ෙපන්නුම් කරන්ෙන් 
නැත්නම්, කීඩකයන්ට  අවශ්ය පහසුකම් ෙදන්ෙන් නැත්නම්, -  

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

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු නිෙයෝජ්ය  කාරක සභාපතිතුමනි, මම තව  එක විනාඩියක් 

බැගෑපත්ව ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. තරුණෙයෝ ෙවනුෙවන්,  
කීඩාව ෙවනුෙවන් කථා කරන්න  මට තව විනාඩියක්  ඇති.  ගරු 
ඇමතිතුමනි, ෙම් ෙකොන්ද ෙකළින් තියාෙගන ගන්නා  තීන්දු තීරණ 
ෙවනුෙවන් කරුණාකර  ඔබතුමා ෙපනී සිටින්න.  ෙමොකද, ෙම් 
ආණ්ඩුව ආපු ගමන්ම FCID  භූතයාව ෙගනැවිත් දැම්මා.   CSN  
නාලිකාව වසා දැම්මා. ඒ වාෙග්ම  කිෂ් සමාගම එකතු කර නාමල් 
රාජපක්ෂ මන්තීතුමාට නඩුවක් දැම්මා.  අද ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්?  ආණ්ඩුවට වාසියක් ලැබුණාද?  ආණ්ඩුව වාසියට 
කටයුතු කළාද? නැහැ. ආණ්ඩුව  කරපු ෙම් සියලු කටයුතුවලින් 
සිද්ධ වුෙණ් අද සමහර කීඩකයන්ට අනුගහයකෙයකු ෙසොයා 
ගන්නට ෙනොහැකි තත්ත්වයට පත්වීමයි.   

අද සමහර කීඩාවලට අනුගහයකයින් ඉදිරිපත් ෙවන්ෙන් නැති 
තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. CSN  නාලිකාව,  කීඩා පිටියට 
ගිහින් එල්ෙල් ගහන කීඩ කයාව  රටට ෙලෝකය ට ෙපන්වපු 
නාලිකාවක්. ඒ නාලිකාව වහන තත්ත්වයට අද ෙම් ආණ්ඩුව 
කටයුතු කර තිෙබනවා.  ෙම් වාෙග් පටු ආකාරයට කටයුතු  
කරන්න  එපාය කියා ෙම්  ආණ්ඩුෙවන්  විෙශේෂ  ඉල්ලීමක්   
කරනවා.  ෙම් ආණ්ඩුව ජාතික ආණ්ඩුවක්; පක්ෂ ෙදකක් 
එකතුෙවලා හදපු ආණ්ඩුවක්. එෙහම නම්  ජාතික වැඩ 
පිළිෙවළවල්  තිෙබන්නට ඕනෑ. ෙවනත් අමාත්යාංශවල ෙනොදකින 
සුවිෙශේෂීතාවක් අද ෙගනාපු නිෙයෝග  අතර තිෙබනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා  කකුල් ගලවාෙගන ෙහෝ  කකුල් කඩාෙගන 
ෙහෝ ෙම් ගමන දුවන්නය කියලා අෙප්  සුභාශිංසන  එකතු 
කරනවා.  ගරු නිෙයෝජ්ය  කාරක සභාපතිතුමනි,  මට අවස්ථාව 
ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා.  

[பி.ப. 5.59] 
 
ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
ெகௗரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இன்  

நாங்கள் விைளயாட் த் ைற அைமச்சரால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 
விைளயாட் த் ைற சம்பந்தமான ஒ ங்குவிதிகள் பற்றிய 
விவாதத்தில் கலந் ெகாண்  எங்கள  க த் க்கைள 

ன்ைவத் க் ெகாண் க்கின்ேறாம். இந்த நாட் ள்ள 
க்கிய பத்  அைமச்சுக்கைள எ த் க்ெகாண்டால், அதிேல 

விைளயாட் த் ைற அைமச்சும் ஒன்ெறன்பைத எவ ம் 
ம த க்க யா . அந்தள க்கு விைளயாட் த் ைற 
அைமச்ைச க்கியத் வம் வாய்ந்த ஓர் அைமச்சாக நாங்கள் 
அைடயாளம் காண்கின்ேறாம். விைளயாட் த் ைற 
அைமச்ைசப் ெபா த்தளவிேல ஒற் ைமைய, சேகாதரத்  
வத்ைத, நாட் ன் இைறைமையக் காப்பாற்றக்கூ ய சக்தி 
ெகாண்ட ஓர் அைமச்சாக அதைனப் பார்க்க ம். 
அதாவ , நாட் ள்ள இனங்க க்கிைடேய ஒற் ைமைய  
ஏற்ப த்தக்கூ ய தன்ைம இந்த அைமச்சுக்கு இ க்கின்ற . 
அல்ல  பிாிவிைனைய - ேவற் ைமைய ஏற்ப த்த 
ேவண் ெமன்றால், அதைனத் திட்டமிட் ச் ெசய்யக்கூ ய 
அைனத்  வாய்ப் க்க ம்கூட இந்த அைமச்சின் ெசயற்பா  
களில் இ க்கின்றன. ஆனால், உண்ைமயிேல இந்த நா  
ெப ைம ெகாள்ள ேவண் ம்; எங்களால் ெப ைம ெகாள்ள 

ம். ஏெனனில், இப்ெபா  இந்த அைமச்சுக்கு மிகப் 
ெபா த்தமான ஒ வர் அைமச்சராக இ க்கின்றார். இன்  
அந்த அைமச்சி டாக நாட் ன் அைனத் ப் பகுதிக ம் 
விைளயாட் த் ைறயிேல ன்ேனற்றம் கண் வ கின்ற . 
அதைனயிட்  எங்களால் சந்ேதாசமைடய ம். 
விைளயாட் த் ைற ஊக்குவிக்கப்பட ேவண்  ெமன்ற 
நிைலப்பாட் ல் அைமச்ச ம் அைமச்சின் அதிகாாிக ம் 
இ ந்  ெசயற்ப வதன் காரணமாக ஒ  நல்ல இலக்ைக 
நாங்கள் அைடய ெமன்  நான் நிைனக்கின்ேறன். 

இலங்ைக நாட்ைடப் ெபா த்தளவிேல இலங்ைக 
உலகளாவிய ாீதியிேல ேதயிைலக்குப் பிரசித்தி ெபற்ற ஒ  
நாடாகப் ெபயர் ெபற்றி க்கின்ற . 1996ஆம் ஆண்  எம  
கிாிக்ெகட் ரர்கள் உலகக் ேகாப்ைபையக் ைகப்பற்றிய 
நிகழ்  அந்தப் ெபய க்கு ேம ம் ெம கூட் ம் வண்ணமாக 
அைமந்த . அதன் பின்னர் இலங்ைக என்ற நாட்ைட 
அைனத்  நா க ம் தி ம்பிப் பார்க்க ஆரம்பித்தன. 
இவ்வள  சிறிய நாடாக இ ந் ம் இலங்ைக உலகிேல 
ஜாம்பவானாக மாறிய . 1996ஆம் ஆண்  உலகக் 
ேகாப்ைபைய சு காித்த எம  கிாிக்ெகட் அணியினர், 
இலங்ைகைய அைனத்  நா க ம் பார்த்  ெப ைமெகாள்ள 
ைவத்தனர். இவ்வாறான நல்ல நிகழ் க க்கு நாட்ைட 
இட் ச்ெசல்லக்கூ ய வாய்ப்  விைளயாட் த் ைறயிேல 
இ க்கின்ற . அந்த வைகயில், விைளயாட் த் ைற அைமச்சு 
திறைமயாக ெசயற்ப ம்ேபா  எங்களால் ஒ  நல்ல இலக்ைக 
அைடய ம். 

ஆனால், கடந்த காலங்களில் என்ன நடந்த ? கடந்த 
காலங்களிேல விைளயாட் த் ைற அைமச்ைசப் ெபா த்தள 
விேல அ  ற் வ ம் அரசியல்ாீதியான ெசயற் 
பாட்ைடக்ெகாண்ட ஓர் அைமச்சாகேவ விளங்கிய . 
திறைமயானவர்க க்கு இடம் கிைடக்கவில்ைல. வசதி 
பைடத்தவர்க க்கு மாத்திரம் இடம் கிைடத்த . அரசியல் 
வாதிகளின் உறவினர்கள், அவர்க க்கு ஆதரவளித்தவர் 
கெளன்  திறைமயற்றவர்கைள ஊக்குவிக்கும் ஒ  பாங்கு 

ன்ைனய அரசாங்க காலத்திேல கைடப்பி க்கப்பட்  
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வந்த . இவ்வாறான நிைலைமகள் காரணமாக எம  
விைளயாட் த் ைற பின்ேனாக்கிச் ெசல்ல ஆரம்பித்த . 
விைளயாட் த் ைறயிேல பல்ேவ  ஊழல்கள் இடம்ெபற 
ஆரம்பித்தன. ஏைனயவர்களின் ேக ப் ேபச்சுக்கு உள்ளாகும் 
ஓர் அைமச்சாக அ  மாறிய . இவ்வா  ெசயற்ப ம்ேபா  
நாட் ேல எவ்வா  எங்களால் ெபா த்தமானவர்கைள 
விைளயாட் த் ைறயிேல ஊக்குவிக்க ம்? எவ்வா  
எங்களால் திறைமயானவர்கைள ன்ெகாண் வர ம்? 
எவ்வா  திறைமயானவர்க க்கு தகுந்த இடத்ைதப் 
ெபற் க்ெகா க்க  ம்? என்ற ேகள்விகள் இயல்பாகேவ 
எ கின்றன. இந்த நிைலைம தற்ேபா  மாறிவ கின்ற . 
திறைமயானவர்க க்கு மாத்திரம் இட ண்  என்ற நிைலைம 
இப்ேபா  ஏற்பட் க்கின்ற . இதைன நான் வரேவற் 
கின்ேறன், ஆதாிக்கின்ேறன். 

நான் பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் ப ைள மாவட்டத்ைதப் 
ெபா த்தளவிேல அங்ேக வின்சன்ற் டயஸ் என்ற 
விைளயாட்  ைமதானம் இ க்கின்ற . அ  ேபாதிய 
இடவசதிையக் ெகாண்ட விைளயாட்  ைமதானமாக 
இ ந்தா ம்கூட அங்கு வளப்பற்றாக்குைற மிக ம் அதிகமாக 
இ ப்பைத நாங்கள் காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . ஆகேவ, 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சுக்குப் ெபா ப்பாக இ க்கும் 
அைமச்சர் அவர்கள் இந்த ைமதானத்ைத ெமன்ேம ம் 

னர்நிர்மாணம் ெசய்  அதைன விஸ்தாிப்பதற்கு 
ஆக்க ர்வமான நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள ேவண்  
ெமன்  நான் இந்த உயாிய சைபயிேல விநயமாகக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ெகௗரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 
மைலயகத் ேதாட்டப் றங்கைளப் ெபா த்தளவிேல அங்ேக 
திறைமயான இைளஞர்கள் விைளயாட் த் ைறயிேல 
தங்கைள ஈ ப த்திக் ெகாண் க்கிறார்கள். திறைமயான 

வதிகள் விைளயாட் த் ைறயிேல ஆர்வம் காட்  
கின்றார்கள். மைலயகத்திேல கரப்பந்தாட்டம் மிகப் பிரசித்தி 
ெபற்ற ஒ  விைளயாட்டாக இ க்கின்ற . 
அவ்விைளயாட் ேல  திறைமமிக்க ரர்கள் இ க்கிறார்கள். 
ஆனால், ரதி ஷ்டவசமாக அவர்க க்கான வாய்ப் கள் 
இல்லாமற்ேபாகும் காரணத்தினால் அல்ல  அவர்க க்கு 
வாய்ப்ைப ஏற்ப த்திக் ெகா க்காத காரணத்தினால் 
அவர்களின் திறைமகள் டக்கப்ப கின்றன. அவர்கள் 
மாவட்ட ாீதியி ம் ேதசிய ாீதியி ம் பிரகாசிக்க யாத ஒ  
நிைலைம காணப்ப கின்ற . ஆகேவ, இதைன நிவர்த்தி 
ெசய்ய ேவண் ம். திறைமயானவர்கைள ன்ெகாண்  
வரேவண் ம். இைலமைற காயாக இ க்கும் மைலயக 
இைளஞர், வதிகைள விைளயாட் த் ைறயிேல பிரகாசிக்க 
ைவக்க ேவண் ம். அதற்கு ஆக்க ர்வமான நடவ க்ைககைள 
இந்த அைமச்சு ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். 

அேதேபால் ஓட்ட ம் நைட ம் என்  எ த் க் 
ெகாண்டால், அ  மைலயகத்தவர்க க்கு இயல்பாகேவ 
இரத்தத் டன் ஊறிப்ேபா ள்ள ஒ  விடயம். அதைன 
அவர்க க்குச் ெசால் க்ெகா க்க ேவண் ய அவசியம் 
கிைடயா . இவ்வா  இயல்பாகேவ அவர்களின் இரத்தத்தில் 
ஊறிப்ேபாயி க்கும் இந்தத் ைறயி டாக அவர்கைள 
மரதன் ஓட்டப்ேபாட்  மற் ம் கு ந் ர ஓட்டப் ேபாட் களில் 

ன்ேனாக்கிக் ெகாண் ெசல்ல ம். எனேவ, அவர்க க் 
கான வாய்ப்ைப ஏற்ப த்திக்ெகா க்க ேவண் ம்.  

அ மாத்திரமல்ல, ேதாட்டப் றங்கைளப் ெபா த்தளவிேல 
ஆங்காங்ேக விைளயாட்  ைமதானங்கள் என்  
ெசால்லப்ப ம் சிறிய தளங்கள் இ க்கின்றன. அவற்ைற 
எவ ம் விைளயாட்  ைமதானங்கள் என்  ெசால்ல யா . 
அவற்ைற விைளயாட்  ைமதானத் டன் ஒப்பிட ம் யா . 

ஏேதா ஒப் க்காக ஆங்காங்ேக க க்குத் தளங்கைள 
ெவட் வைதப்ேபால் சி சி  தளங்கள் அங்ேக 
அைமக்கப்பட் க்கின்றன. அவற்ைறத்தான் நாங்கள் 
ேதாட்டப் றங்களிேல விைளயாட்  ைமதானம் என்  
ெசால் கின்ேறாம். இந்த நிைலைம மாறேவண் ம். 
அைனத்  மக்க க்கும் கிைடக்கும் அைனத்  வசதிகைள ம் 
அவர்க க்கும் ஏற்ப த்திக் ெகா த்  அவர்கைள ம் 
விைளயாட் த் ைறயில் பிரகாசிக்க ைவக்க ஆக்க ர்வமான 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம்.  

இந்த உயாிய சைபயிேல இன் ெமா  விடயத்ைத நான் 
பகிர்ந் ெகாள்ளலாெமன்  நிைனக்கின்ேறன். கடந்த வ டம் 
ெகௗரவ விைளயாட் த் ைற அைமச்சர் அவர்கள் 
மைலயகத்தி ள்ள பல்ேவ  விைளயாட்  ைமதானங்கைளப் 

னர்நிர்மாணம் ெசய்வதற்கான நிதிெயா க்கீட் ைன 
ேமற்ெகாண் , அதற்கான ெபா ப்பிைன என்னிடம் 
வழங்கியி ந்தார். என்னால் ந்தளவில் சுமார் 25 
விைளயாட்  ைமதானங்கைளப் னர்நிர்மாணம் ெசய்யக் 
கூ ய வாய்ப் க் கிைடத்த . அ ம்கூட ஏைனய 
விைளயாட்  ைமதானங்க க்கு ஒப்பாக - ஏைனய 
விைளயாட்  ைமதானங்க க்கு நிகராக அவற்ைறப் 

னர்நிர்மாணம் ெசய்ய யாத நிைலைம, ஏெனனில், நிதிப் 
பற்றாக்குைற. ஆகேவ, இந்த வ ட ம் நான் விைளயாட்  
ைமதானங்கைளப் னர்நிர்மாணம் ெசய்வதற்கான 
நிதிெயா க்கீட்ைட ேமற்ெகாள் மா  ெகௗரவ அைமச்சர் 
அவர்களிடத்தில் நான் ேவண் ேகாள் வி த்தி க்கின்ேறன். 
நிச்சயமாக என  ேவண் ேகாள் அவர  கவனத்ைத ஈர்க்கும் 
என்  நம் கின்ேறன். கடந்த ைற அவர் எவ்வா  
ேதாட்டப் றங்களி ள்ள விைளயாட்  ைமதானங்கைள 

னர்நிர்மாணம் ெசய்வதற்கு நிதிெயா க்கித் தந்தாேரா, 
அேதேபால் இம் ைற ம் - இந்த வ ட ம் - அதைனச் 
ெசய்வார் என்ற நம்பிக்ைக எனக்கு இ க்கின்ற . ஆகேவ, 
ஏற்ெகனேவ நிதி ஒ க்கீ  ெசய் தந்தைமக்கும், இனி நிதி 
ஒ க்கீ  ெசய்யவி ப்பதற்கும் அவ க்கு நான் இந்த 
இடத்திேல நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

விைளயாட்  ைமதானங்கைளப் னர்நிர்மாணம் 
ெசய்வத டாக நாங்கள் விைளயாட் த் ைறைய 
ைமயப்ப த்த ம்; விைளயாட் த் ைற அைனவ க்கும் 
சமம் என்ற நிைலைமைய ஏற்ப த்த ம். 
அ மாத்திரமன்றி, விைளயாட் த் ைறயிேல பாரபட்சம் 
கிைடயா , ஏற்றத்தாழ் கள் கிைடயா , அரசியல் கிைடயா  
என்ற நிைலைமைய ஏற்ப த்த ம். அவ்வா  
ஏற்ப த் வத டாக விைளயாட் த் ைறயான  
அைனவ க்கும் சமம் என்ற ஓர் எண்ணப்பாட்ைட அல்ல  
சிந்தைனைய ஏற்ப த்த ம். இப்ெபா , நாங்கள் இந்த  
நாட் ேல ஒற் ைமக்கும் சமாதானத் க்கும் மிக அதிகமாகேவ 
குரல் ெகா த்  வ கின்ேறாம். ஒற் ைம ம் சமாதான ம் 
எங்கு நில கின்றேதா, அங்குதான் நிரந்தர அைமதி நில ம். 
ஒ  டாக இ ந்தா ம்கூட, அங்கு ஒற் ைம ம் 
சமாதான ம் இ ந்தால் மாத்திரேம அந்த  சந்ேதாஷமாக, 
மகிழ்ச்சிகரமானதாகக் காணப்ப ம். அேதேபால் ஒ  நாட் ல் 
ஒற் ைம ம் சேகாதரத் வ ம் சுபிட்ச ம் இ ந்தால்தான், 
அந்த நா  ெசழிப்  மிக்க நாடாக மா ம். அந்த வைகயில் 
இந்த நாட்ைட நல்வழிப்ப த் வதற்கு இனங்க க்கு 
மத்தியிேல சேகாதரத் வத்ைத ம் ஒற் ைமைய ம் 
ஏற்ப த் வதற்கு விைளயாட் த் ைற அைமச்சு நிச்சயமாக 
அதன  பங்களிப்ைபச் ெச த்த ம் என்பைத இந்த 
உயாிய சைபயிேல ெதாிவித் க்ெகாண் , சந்தர்ப்பமளித்த 
உங்க க்கு நன்றிகூறி, விைடெப கின்ேறன். நன்றி, 
வணக்கம். 
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[අ.භා. 6.10] 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද මන්තීවරු 

ගණනාවක් අෙප් ෙරගුලාසි පිළිබඳ අවධානය ෙයොමු කිරීම ගැන 
මම ඉතාම සන්ෙතෝෂ වනවා. එතුමන්ලා  අදහස් විශාල පමාණයක් 
ඉදිරිපත් කළා. මම ඒ ගැන එතුමන්ලාට ස්තුතිවන්ත වනවා. හිටපු 
කීඩා අමාත්ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමා පකාශ කළා, 
කීඩා ෙරගුලාසි ඇති කළාට වැඩක් නැහැ, ඒවා කියාත්මක කරන්න 
අවශ්ය කටයුතු කරන්න කියලා. 2011 ඉඳලා විගණන වාර්තා දීපු 
නැති සංගම් විශාල සංඛ්යාවක් අවුරුදු ගණනකට පසුව ෙම් වන විට 
විගණන වාර්තා ලබා දීලා තිෙබනවා. ලංකාෙව් ෙමම කීඩා 
ෙරගුලාසි හරහා කීඩා අමාත්යාංශය ලබා ෙදන මුදල් පමාණය 
පිළිබඳ පළමුෙවනි වතාවට ඇගයීමකට ලක් කරන්න අද අපට 
පුළුවන්කම  ලැබුණා. මීට පසුව හැම අවුරුද්දකම විගණිත මූල්ය 
පකාශන ලබා ෙගන තමයි ඔවුන්ෙග් විෙශේෂ මහා සභා රැස්වීම 
පවත්වන්ෙන්. අපි කීඩා අමාත්යාංශය විධියට ෙදන මුදල් ටික ඔවුන් 
පාවිච්චි කරන විධිය ගැන අපට ෙබොෙහොම පැහැදිලි විගණිත මූල්ය 
පකාශනයක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම විගණකාධිපතිතුමා 
යටෙත්- එතුමා හැම සංගමයකටම විවිධ audit firms පත් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ අය විසින් තමයි ෙමය හදන්ෙන්. ඉන්පසු, එය 
විගණකාධිපතිට - Auditor Generalට - යවා එතුමා සම්මත කර 
දුන්නාට පසුව, ඉතිරි කටයුතු ටික කරන්න පුළුවන්.  

2011 ඉඳලා 2016 වන ෙතක්ම - කිසිම විගණනයක් කරපු 
නැති සංගම් ෙම් රෙට් තිෙබනවා. විගණිත මූල්ය පකාශන ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන් නැතිව තමන්ෙග් මහා සභා රැස්වීම් පැවැත් වූ සංගම් 
විශාල සංඛ්යාවක් තිෙබනවා. අද ඒ අය ඒ කටයුතු ටික කරනවා. 
අද වන විට සංගම් 24ක් විගණන වාර්තා ලබා දීලා තිෙබනවා. 
විගණනය සිදු ෙවමින් පවතින සංගම් 17ක් තිෙබනවා. ගැටලු 
සහගත තත්ත්වෙය් තිෙබන සංගම් 16ක් තිෙබනවා. මම ඒ 
සම්බන්ධෙයනුත් අවශ්ය වැඩ කටයුතු ටික කරනවා. අෙප්  
බලාෙපොෙරොත්තුව තිබුෙණ් මැයි 31 වන විට සමස්ත කීඩා 
සංගම්වල විගණිත මූල්ය පකාශන සහිතව මහා සභාව පවත්වලා, 
ඡන්දය පවත්වනවා නම් ඡන්දය පවත්වලා අවසන් කරන්න. 
හැබැයි, සමහර සංගම්වලට ෙමම විගණිත මූල්ය පකාශන එකතු 
කිරීෙම් දී -ෙම් අවුරුද්ෙද් පශ්නයක් ෙනොෙවයි, ගිය අවුරුද්ෙද් 
පශ්නයක් ෙනොෙවයි- පරණ ඒවාත් එකතු කරන්න තිෙබන 
තත්ත්වයක් තුළ ඔවුන්ට අපි කල්ෙව්ලා ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ 
අනුව ජූලි මාසය වන විටවත් ෙම් සංගම්වල නිලවරණ ටික තියලා 
සංගම්වල මහා සභා රැසව්ීම් පවත්වා සම්පූර්ණෙයන්ම අවසන් 
කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පළාත් කීඩා 
අමාත්යවරුන්ට මුදල් දීම ගැන කථා කළා. අපි ගිය අවුරුද්ෙද් 
පළාත් කීඩා අමාත්යවරුන්ට ෙවනම මුදල් දුන්නා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, අපි පළාත් කීඩා අමාත්යවරුන්ෙග් සම්ෙම්ලනයක් 
පළමුෙවනි වතාවට පවත්වනවා. අපි ඒ අනුව තීන්දු-තීරණ 
අරෙගන කියාත්මක කරනවා. මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
මන්තීතුමා කථා කරමින් කිව්වා, අධ්යක්ෂවරුන්ෙග් තනතුරු 
සංඛ්යාවක් හැදුවා කියලා. මම එතුමාට ඒ ගැන ස්තුතිවන්ත වනවා. 
හැබැයි, එතුමා අධ්යක්ෂවරුන්ෙග් තනතුරු හැදුවාට අධ්යක්ෂවරුන් 
බඳවා ගන්න විධියක් නැතිව අද කීඩා සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
යම් පශ්නයකට මුහුණපාලා තිෙබනවා. ව්යාපෘති නිලධාරින් 20 
ගණනක් ඉතාම ඉක්මනින් බඳවා ගන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා. ඒ වාෙග්ම කීඩාව කළ, කීඩාෙවන් උපාධියක් ගත්ත අය 
කීඩා අමාත්යාංශයට බඳවා ගැනීෙම් විෙශේෂ වැඩ සටහනකුත් ෙම් 

වන විට පළමුෙවනි වතාවට සකස් කරලා තිෙබනවා. කීඩා කරපු 
අය, කීඩා විෂය හදාරපු අය, කීඩා උපාධිය ගත්ත 100ක පමණ 
පිරිසක් අපට බඳවා ගන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා මම හිතනවා. ඒ 
අනුව ෙමහි තිෙබන පශ්න ටික අවසන් කර කීඩා අමාත්යාංශය 
තවත් ශක්තිමත් කර ගැනීමට අප බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා  
මැතිතුමා කිලිෙනොච්චිෙය් පශ්නය ගැන ෙයෝජනා කළා. ෙම් ගැන 
ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මන්තීතුමාත් කථා කළා. මම එතුමන්ලාට 
කියන්න කැමැතියි, ෙමය ඉතා ඉක්මනින් අපි අවසන් කරනවා 
කියලා. ෙම්ක අෙප් පශ්නයක් ෙනොෙවයි, ෙම්ක රාජ්ය ඉංජිෙන්රු 
සංස්ථාෙව් තිෙබන පශ්නයක්. ඔවුන්ෙග් පශ්නයක්  නිසා තමයි පහු 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම මතක් කරන්න 
කැමැතියි, ගිය අවුරුද්ෙද් කීඩා අමාත්යාංශෙය් අරමුදල්වලින් 
සියයට 35ක් දුන්ෙන් උතුරු-නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවලටය කියලා. 
අපි කිසිම ෙවලාවක උතුරු-නැ ෙඟනහිර පෙද්ශ අමතක කරලා 
නැහැ. අප ට ෙදන්න පුළුවන් සහෙයෝගය හැම ෙවලාවකම 
ෙදනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපට කරන්න 
පුළුවන් උපරිම ශක්තිය ඔබතුමාෙග් පෙද්ශවලටත් අපි ලබා 
ෙදනවා කියලා ඔබතුමාත් දන්නවා. ගාමිණී ෙලොකුෙග් මැතිතුමා, 
කීඩා පාසල් දියුණු කිරීම ගැන කිව්වා. අපි ඒකට වැඩ පිළිෙවළක් 
සකස් කළා. නමුත් ෙම් අවුරුද්ෙද් අෙප් කීඩා පාසල්වලට ෙදන්න 
තිබුණු මුදල් පමාණයක් වන රුපියල් මිලියන 40ක් අධ්යාපන 
අමාත්යාංශයට පවරා ෙගන තිෙබනවා.  

එතුමා පකාශ කළා, කීඩකයන් ෙසොයා ගැනීම පිළිබඳව වැඩ 
පිළිෙවළක් නැහැයි කියලා. මා කනගාටු වනවා, එතුමා ඒ 
සම්බන්ධව කියවා නැති එක ගැන. අපි වැඩ පිළිෙවළක් පටන් 
ගත්තා.  

මුළු ලංකාෙව්ම පාසල් 6,440ක අවුරුදු 13ක් වයසැති දරුවන් 
3,75,000ක් පරීක්ෂණයකට භාජන කරලා, ඔවුන්ෙගන් 75,000ක් 
ෙතෝරාෙගන, ඉදිරි අවුරුදු 2ක කාලය තුළ ලංකාෙව් පාසල් 316ක 
ඔවුන්ව පුහුණු කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ෙමම 
ව්යාපෘතිය 2028 දක්වා කියාත්මක කරන්න අෙප් 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිෙබනවා. ලංකාෙව් අනාගත ඔලිම්පික් 
පදක්කම් දිනන අය ඒ තුළින් ඉදිරියට ෙගෙනන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

සුසන්තිකා ජයසිංහ මැතිනිය ගැන කිහිපෙදෙනක්ම කථා 
කළා. අපි එතුමියට අකටයුත්තක් කරලා නැහැයි කියලා මා 
කියන්න කැමැතියි. ඇය ඔලිම්පික් පදක්කම ෙගෙනන තුරු කීඩා 
අමාත්යාංශය ඇය ෙවනුෙවන් විශාල මුදලක් වියදම් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. එතැනින් පස්ෙසේත් රජය විධියට 
ඇයට වියදම් කර තිෙබනවා. මා කියන්න කැමැතියි, මා ෙම් 
අමාත්යාංශය භාර ගන්නෙකොට ඇයට කිසිම තනතුරක් තිබුෙණ් 
නැහැයි කියලා. ඊට පස්ෙසේ තමයි, අපි කැබිනට් පතිකාවක් 
ඉදිරිපත් කරලා කීඩා අමාත්යාංශෙය් උපෙද්ශිකාවකු විධියට ඇයට 
ඒ රැකියාව ලබා දුන්ෙන්. ඒ අනුව ඇය කියාත්මක කරන 
කාර්යයන් පිළිබඳව මාසික කාර්ය සාධන වාර්තාවක් ගන්න 
කියලා කැබිනට් පතිකාෙව්ම තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් අවුරුද්ෙද් 
කළ ෙද්වල් හා ලබන අවුරුද්ෙද් කරන ෙද්වල් පිළිබඳ වාර්තාවක් 
අවුරුද්දකට වරක් ගන්න ඕනෑ. ෙම්වා ෙලොකු ෙද්වල් ෙනොෙවයි. 
කීඩාව ගැන දන්නා ෙකෙනකුට ෙම් වාර්තා ෙදන්න පුළුවන්. ෙම් 
වාර්තා මාස ගණනාවක් ෙනොලැබුණු නිසා තමයි, කීඩා 
අමාත්යාංශය විධියට අපි ලිපියක් යැව්ෙව්, "ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ 
ඒවා කියාත්මක කරන්න අවශ්ය කරන කටයුතු අපි කරන්නම්. 
හැබැයි අපට අවශ්ය කරන වාර්තා ටික ෙදන්න"යි කියලා. ඒක 
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ඇය වැරැදි විධියට ෙත්රුම් ෙගන තිබුණා. ඇය හිතුෙව්, ඇයෙග් 
පඩිය නවත්වන්න හදනවාය කියලායි. එය සම්පූර්ණ අසත්යයක්. 
එතුමියට ආපසු ලිපියක් යැව්වා, එතුමියට ඇවිල්ලා අෙප් කීඩා 
අමාත්යාංශෙය් අතිෙර්ක ෙල්කම් (පාලන) සිරිබද්දන මැතිතුමා 
හමුෙවලා, අවශ්ය වාර්තා ටික දීලා කරුණාකර ෙම් පශ්නය විසඳා 
ගන්නය කියලා. ෙමොකද, ෙම් සම්බන්ධව විගණන අංශෙයන් දිගින් 
දිගටම අෙපන් පශන් කරලා තිබුණා, වාර්තා ෙදන්ෙන් නැතුව 
ඇයට පඩිය ෙගවන්ෙන් ඇයි කියලා. ෙම්ක අෙප් පශ්නයක් 
ෙනොෙවයි. ඒ ගැන අවෙබෝධයක් නැති අය එය අවෙබෝධ කර ගත 
යුතුයි කියා මා විශ්වාස කරනවා. ඒ වාෙග්ම ඇයට වැටුප වශෙයන් 
රුපියල් 60,000ක් ෙදනවාය කියන එක ෙලොකු කාරණයක් 
ෙනොෙවයි. ෙම් රුපියල් 60,000ට අමතරව ශී ලංකා යුද 
හමුදාෙවනුත් තවත් රුපියල් 60,000ක් ඇයට ෙගවනවාය කියන 
එක ෙම් රෙට් ජනතාවට දැනගන්න මා කියන්න ඕනෑ. ඒ අනුව 
රජය විසින් මාසිකව රුපියල් 1,20,000ක් ඇයට ෙගවමින් තමයි 
ෙම් කටයුතු ටික කරන්ෙන්. ඒ කාරණය අවෙබෝධ කරගන්න 
ඕනෑ. ෙම් රෙට් ජනතාවට මා කියන්න කැමැතියි, අෙප් කීඩකයන් 
බලාගැනීම සඳහා මා උපරිම උත්සාහයක් දරන බව.  

ෙම් සම්බන්ධෙයන් කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කරන්න මා 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඇය විතරක් ෙනොෙවයි, ඔලිම්පික් 
පදක්කම් දිනාගත්ත තවත් විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. උදාහරණයක් 
වශෙයන් ගත්ෙතොත්, ශියානි කුලවංශ, සුගත් තිලකරත්න, 
දමයන්ති දර්ශා, පුෂ්පමාලි රාමනායක යන අයත්, ඒ වාෙග්ම බර 
ඉසිලීෙම් කීඩකයනුත් ඉන්නවා. ෙම් අය ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය -
Commonwealth- පදක්කමක් දිනා ගන්නවාය කියන එක ඉතාම 
අමාරු කාර්යයක්. අපට හිතාගන්න බැහැ, ෙමය ෙකොතැනින්ද 
පටන් ගන්ෙන් කියලා. සමහර අය කියනවා, සුසන්තිකා ජයසිංහ 
මැතිනියට පමණක් විශාම වැටුපක් ෙදන්නය කියලා. එතෙකොට 
අනික් අය  ෙමොනවාද කියන්ෙන්? ඒ අය ෙම් වනතුරු අපට 
කරදරයක් කරලා නැහැ. ශියානි කුලවංශ මැතිනිය ඇතුළු අනික් 
අය එකතුෙවලා  පවෘත්ති සාකච්ඡාවක් පවත්වා අෙපන් ඉල්ලීමක් 
කරන්න ඕනෑ, ෙම්වා ෙදන්නය කියලා. අපට එෙහම ෙදන්න 
විධියක් නැහැ. ඒ නිසා අපි යම් කමවත් වැඩ පිළිෙවළකට යන්න 
ඕනෑ. මා කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කරලා අහන්න කැමැතියි, 
ෙම් අයට ෙමොන විධියටද විශාම වැටුපක් දිය යුත්ෙත් කියලා. 
සමහර විට ඉතාම අසරණ වුණු කීඩක කීඩිකාවන් ඉන්නවා. ඒ අය 
ෙබ්රාගන්න පුළුවන් විධිෙය් වැඩ පිළිෙවළක් අපි සකස් කරන්න 
ඕනෑ. ඒ නිසා අපි සුසන්තිකා ජයසිංහ ෙවනුෙවනුත්, අනිකුත් 
කීඩකයන් ෙවනුෙවනුත් ෙපොදුෙව් යම් තීරණයක් ගත යුතුයි. ඒ 
වාෙග්ම සුසන්තිකා ජයසිංහට තීරු බදු රහිත වාහනයක් ලබා 
දුන්නාය කියලා අෙප් ගාමිණී ෙලොකුෙග් මන්තීතුමා කිව්වා. මා 
කියන්න කැමැතියි, ඒ සම්බන්ධෙයන් අනාගතෙය්දී සලකා බලා 
ඉදිරි කටයුතු කරන්න කැමැතියි කියලා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. එක් එක් පළාත්වල විවිධ පෙද්ශවල 
තිබුණු පශ්න ගණනාවක් ගැන ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කළා. 
විෙශේෂෙයන්ම අරවින්ද් කුමාර් මැතිතුමා වින්සන්ට් ඩයස් 
කීඩාංගණය ගැන කථා කළා. ඒ වාෙග්ම විගුලවත්ත කීඩාංගණය 
පිළිබඳව කථා කළා. ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමාට මා 
කියන්න කැමැතියි, ඒ කීඩාංගණෙය් තාප්පයට පමණක් රුපියල් 
ලක්ෂ 56ක් වැය වනවාය කියලා. කීඩාංගණයක් හදන මුදලයි 
තවත් පෙද්ශයක තාප්පයකට වියදම් කරන්ෙන්. තිෙබන තත්ත්වය 
අනුව වැඩ කරන්න ෙබොෙහොම අමාරුයි. එදා මා ඒ ස්ථානය 
බලාෙගන ආවා. 

මම උපරිම උත්සාහයක් දරන්නම්, ඒකට යම් ශක්තියක් 
ෙදන්න. ඒ වාෙග්ම ශීෙන්සන් මන්තීතුමා ඒ අයෙග් කීඩා පිටි 
පිළිබඳව විෙශේෂ ඉල්ලීම් ගණනාවක් ඉදිරිපත් කළා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, මම ෙම් කාරණය ඔබතුමාට කියන්න 

කැමැතියි. අපට ලැෙබන රුපියල් මිලියන 100ක, 150ක විතර 
මුදලක් තමයි අෙප් මන්තීවරුන්ෙග් ඉල්ලීම අනුව ලංකාෙව්ම 
තිෙබන කීඩා පිටි සංවර්ධනය කරන්න ෙදන්න තිෙබන්ෙන්. 
පසුගිය අවුරුද්ෙද්ත් අපට ලැබුණු මුදල් පමාණය ටිකක් අඩු වුණා. 
ෙම් අවුරුද්ෙද් අපි මුදල් අමාත්යාංශයත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා, ඒ 
මුදලින් යම් පමාණයක් අරෙගන තිෙබනවා. මම බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා, ෙකොෙහොම හරි ලංකාව පුරාම සමානව ෙම් කියාදාමය 
ඉස්සරහට ෙගන යන්න.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ලංකාෙව් තිෙබන පළාත් කීඩාංගණ සහ 
දිස්තික් කීඩාංගණවලට රුපියල් මිලියන 300, 400 වියදම් කරලා 
තමයි අපි ඒවා හදන්ෙන්. ඇත්ත වශෙයන්ම අවසානෙය්දී 
ෙවන්ෙන් ෙම්වා නඩත්තු කරන්න බැරුව විශාල අර්බුදයකට යන 
එකයි. ඒක නිසා  අෙප් අමාත්ය මණ්ඩලයට මම කැබිනට් 
පතිකාවක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ අනුව පළාත් කීඩාංගණ සහ දිස්තික් 
කීඩාංගණ සම්පූර්ණෙයන් කීඩා අමාත්යාංශෙය් පරිපාලනයට 
අරගන්න ඕනෑ. එයට ෙවනම වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න 
සුගතදාස ජාතික කීඩා සංකීර්ණ අධිකාරියට පවරා ෙගන එයින් 
නඩත්තු කිරීෙම් වැඩපිළිෙවළ කියාත්මක කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, උදාහරණයක් විධියට 
මා ෙම් කාරණය කියන්න කැමැතියි. ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
කැබිනට් පතිකාව අනුව අෙප් ගයන්ත මැතිතුමන්ලාෙග් පෙද්ශෙය් 
-ගාල්ෙල්- හදන කීඩා පිටිය හැදුවාට පස්ෙසේ ඒෙක් අයිතිය 
තිෙබන්ෙන් ගාල්ල පාෙද්ශීය සභාවට ෙහෝ නගර සභාවට. ඒ 
ආයතනවලට ෙම් තරම් කීඩාගංණයක් පවත්වාෙගන යන්න බැහැ. 
ඒකට අවශ්ය කරන නිලධාරින් ටික අපි බඳවා ගන්න ඕනෑ. ඒකට 
අපට අවසර ලැබිලා තිෙබනවා. දැනට අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා මහනුවර, ෙපොෙළොන්නරුව, මාතර කියන කී ඩාංගණ ෙම් 
යටෙත් සම්පූර්ණෙයන් ආරක්ෂා කරන්න. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
 ඒවා පවත්වාෙගන යන්න විශාල වියදමකුත් යනවා. ඒවා ආරක්ෂා 
කරෙගන පවත්වාෙගන යනවා වාෙග්ම කීඩක-කීඩිකාවන්ට 
නවාතැන් පහසුකම් ආදී සියල්ලම අපට ලබා ෙදන්න සිදු ෙවනවා.  

එදා අෙප් රෙට් කීඩාංගණ පහසුකම් ෙමෙහම තිබුෙණ් නැහැ. 
අද අපි හැම පළාතටම කීඩා සංකීර්ණයක් හදනවා. හැම 
දිස්තික්කයකටම කීඩා සංකීර්ණයක් හදනවා. ඊළඟට, අෙප් 
බලාෙපොෙරොත්තුව තිෙබන්ෙන් හැම පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසයකටම කී ඩාංගණය ගණෙන් සංවර්ධනය කරන්න. ෙම් 
අවුරුද්ෙද් අපට පුළුවන් විධියට යම් පමාණයක කටයුතු කරනවා. 
මුදල් අමාත්යාංශෙයන් අපි ෙම් සඳහා විෙශේෂ ඉල්ලීමක් කරලා 
තිෙබනවා. ලබන අවුරුද්ෙද් අපට මුලින්ම පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාස 50ක, 100ක  එක කී ඩාංගණයක් ගණෙන් හදලා 
ෙදන්න පුළුවන් නම් ඒක ෙබොෙහොම වටිනවා. ෙමොකද අෙප් 
මන්තීවරුන් කරන ඉල්ලීම් අනුව රුපියල් ලක්ෂ 60ක්, 70ක්, 
100ක්, 150ක් යනවා, ඒ වාෙග් කීඩාංගණයක් සම්පූර්ණෙයන් 
හදලා ඉවර කරන්න. ඒක හදලා ඉවර වුණාට පස්ෙසේ ඒ පෙද්ශෙය් 
සමස්ත යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
කියාත්මක ෙවයි. ඒක නිසා මම ඒ කාරණයත් කියන්න කැමැතියි.  

විෙශේෂෙයන්ම මලල කීඩාව වාෙග්ම අෙනකුත් කීඩා දියුණු 
කරන සමස්ත වැඩ පිළිෙවළක් අපි කියාත්මක කරනවා. ෙම් 
ෙරගුලාසි තුළ අපි ෙබොෙහොම පැහැදිලිව අනුගත කරලා තිෙබනවා, 
ඒ ඒ සංගම්වලට පත්ෙවන්න ඕනෑ නිලධාරින්ට තිෙබන්න ඕනෑ 
සුදුසුකම් ෙමොනවාද කියලා. භාණ්ඩාගාරිකවරෙයකු ෙවන්න 
 තිෙබන්න ඕනෑ සුදුසුකම් ෙමොනවාද කියලා අපි සඳහන් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ විගණිත මූල්ය පකාශන ඉදිරිපත් ෙනොකිරීම තුළ ඇති 
ෙවලා තිෙබන පශ්න ෙමොනවාද?  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අද පළමුවැනි වතාවට බැඩ්මින්ටන් සංගමය විගණිත මූල්ය 
පකාශන ඉදිරිපත් ෙනොකිරීම මත අපි  ඒ නිලවරණය තහනම් කළා.  
රෙට් කීඩා නීතිය වැදගත් කියලා අපි කල්පනා කරන නිසා,  රෙට් 
කීඩා නීතියට අපි ගරු කළ යුතු නිසා අපි බැඩ්මින්ටන් නිලවරණය 
තහනම් කළා.  නැවත අපි බැඩ්මින්ටන් නිලවරණය කැඳවලා 
තිෙබනවා. ෙම් කියාදාමය තුළ ලංකාෙව් කීඩා සංගම් නිවැරැදි 
තැනකට ෙගෙනන්නත් ඒ වාෙග්ම ඒ කීඩා සංගම් ස්වාධීන ෙලස 
කටයුතු කරන්න අවශ්ය කරන කාරණා ටික මතු කරන්නත් අපට 
පුළුවන් ෙවයි කියලා මා විශ්වාස කරනවා. ඒක නිසා ෙම් 
කියාවලිය හරියට කියාත්මක වුෙණොත් අපට පුළුවන් ලංකාෙව් 
කීඩා ක්ෙෂේතය නිවැරදිව ඉස්සරහට ෙගන යන්න.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම ෙම් කාරණයත් 
කියන්න කැමැතියි. අද අපි සූදානම් ෙවමින් ඉන්ෙන් ආසියානු 
මලල කීඩා තරගාවලියටත්, ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලයීය කීඩා 
තරගාවලියටත් අෙප් කීඩකයන් සුදුසු විධියට සකස් කරන්න. ඒ 
අනුව අපි වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරලා තිෙබනවා. ෙම් 
ෙවනෙකොටත් අෙප් කීඩක-කීඩිකාවන් ෙවනම සංචිතගත කරලා, 
ඔවුන්ට ආහාරපාන ලබා දීලා, ඔවුන්ට අවශ්ය කරන ව්යායාම් ටික 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම ඔවුන් හැම ෙකෙනකුටම අද ෙවනෙකොට 
අෙප් කීඩා අරමුදෙලන් මාසිකව අපි දීමනාවක් ෙගවනවා. 
පළමුවැනි ඔලිම්පික් සහ ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලයීය සංචිතවල අයට 
රුපියල් 10,000, රුපියල් 15,000, රුපියල් 35,000 දක්වා 
ෙගවනවා. ඒ වාෙග්ම ඔවුන්ෙග් පුහුණුකරුවන්ට අපි මාසිකව 
මුදලක් ෙගවනවා. අපි ඔවුන්ව ශක්තිමත් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ඒ අනුව කීඩා අමාත්යාංශය විධියට අපි හැම මාසයකම 
රුපියල් ලක්ෂ 15ක, 20ක විතර පමාණයක් ෙම් සංචිතගත කරලා 
ඉන්න කීඩක- කීඩිකාවන්ට  ෙගවනවා. ඒ විධියට මුදල් ෙගවලා 
ඔවුන්ව ශක්තිමත් කරන වැඩ පිළිෙවළ අපි සකස් කරලා 
තිෙබනවා.  

සුගතදාස කීඩාංගණෙය් තිෙබන පශ්නය පිළිබඳව මාධ්ය මඟින් 
දිගින් දිගටම කථා කළා. මම කියන්න කැමැතියි, සුගතදාස 
කීඩාංගණෙය් තිෙබන ධාවන පථය ගරු මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් මැතිතුමා හිටපු කාලෙය්දී තමයි හැදුෙව් කියන එක. 
හැබැයි ඒක අවුරුද්දක්වත් තියා ගන්න හම්බ වුෙණ් නැහැ; 
කඩාෙගන වැටුණා. අවසානෙය්දී අපට කීඩා පිටියක් නැතුව ගියා; 
ධාවන පථයකුත් නැතුව ගියා. අෙප් දියගම කීඩාංගණෙය් ධාවන 
පථයත් දැන් කඩාෙගන වැටිලායි තිෙබන්ෙන්. සුගතදාස 
කීඩාංගණෙය් ධාවන පථයත් කඩාෙගන වැටිලායි තිෙබන්ෙන්. අපි 
ඒ සඳහා ෙටන්ඩර් පටිපාටිය කියාත්මක කරෙගන ගියා. පළමුවන 
ෙටන්ඩරය ඇත්තටම අභියාචනා මණ්ඩලෙයන් පතික්ෙෂේප කළා, 
නැවත ෙටන්ඩර් කැඳවන්න කියලා. ඒ අනුව ඒ නීතියට ගරු 
කරමින් අපි නැවත ඒ කියාදාමය ස්ථාපිත කරලා තිෙබනවා. තව 
සතියක්-ෙදකක් ඇතුළත ෙකොෙහොම හරි ෙම් ෙටන්ඩර් පටිපාටියත් 
අවසන් කරලා, සම්පූර්ණෙයන්ම වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. සුගතදාස කීඩාංගණෙය් ධාවන 
පථය ෙම් අවුරුද්ද අවසන් ෙවන්න මාස කිහිපයකට කලින් ඉතාම 
ඉක්මනින් හදලා ඉවර කරන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා අපි හිතනවා.  

අවුරුදු 25කට පස්ෙසේ සුගතදාස කීඩා සංකීර්ණෙය් 
අලුත්වැඩියා කටයුතු විශාල සංඛ්යාවක් කරන්න පසු ගිය සතිෙය් 
අපට කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ලැබුණා. ඒ අනුව අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, 2018, 2019 වර්ෂ තුළ කල්පනාකාරීව 
සකස් කරන යම් වැඩ පිළිෙවළක් ඉස්සරහට ෙගන යන්න. ඒ 
වාෙග්ම දියගම කීඩාංගණය සංවර්ධනය කරන්නත් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ සඳහා ෙම් අවුරුද්ෙද් අපට රුපියල් 
මිලියන 500ක් ලබා දුන්නා, අෙප් හිටපු මුදල් ඇමතිතුමා. මම 
එතුමාට -රවි කරුණානායක මැතිතුමාට- ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ 
වාෙග්ම අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, ලබන අවුරුද්ෙද් ඒ සඳහා 
තවත් මුදලක් ලබා ගන්න. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, විෙද්ශ ආධාර 
මුදලක් මඟින් ඒ කීඩාංගණය රටට අවශ්ය කරන විධියට 

සම්පූර්ණෙයන්ම සකස් කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ 
වාෙග්ම නුවරඑළිෙය් අධි උන්නතාංශ හැකියාවන්ෙගන් යුක්ත 
කීඩා පිටියක් සකස් කරන වැඩ පිළිෙවළට අපි ෙඩොලර් මිලියන 
80ක් අනුමත කර ගත්තා. ආසියාෙව් තිෙබන හතරවන 
කීඩාංගණය විධියට එය ගෘහස්ථ කීඩාගාර සහිතව ඉතාම දියුණු 
තත්ත්වයකට පත් කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. මම 
කල්පනා කරනවා, පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් ෙම් කියාදාමය 
අවසන් කර ගන්න. අපට අවශ්ය කරන යටිතල පහසුකම් සියල්ල 
අපි සකස් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තුෙවනුයි ඉන්ෙන්.  

දැන් පාසල් මට්ටෙම් ඉඳලාම තිෙබන පධාන අර්බුදයක් තමයි,  
අෙප් දරුවන් කීඩා කටයුතුවලට ෙයොමු වීම අඩුවීම. ඉතින් ඒ 
තත්ත්වය නැති කර, දරුවන් වැඩිෙයන් කීඩවලට ෙයොමු කර 
ගැනීම සඳහා රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමා  කැබිනට් පතිකාවක් 
ඉදිරිපත් කළා, හැම දිනකම පැය භාගයක් දරුවන් කීඩා පිටිෙය් 
රඳවන්න පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න කියලා. ඒකට 
අකිල විරාජ් කාරියවසම් මැතිතුමා එකඟතාව පළ කළා. ඒ අනුව 
දැන් පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් හැම පාසලකම, හැම දවසකම පැය 
භාගයක කාලයක් ෙකෙසේ ෙහෝ දරුවන් ශාරීරික සුවතා 
වැඩසටහන්වලට, විවිධ කීඩාවලට ඉදිරිපත් කරන වැඩ පිළිෙවළක් 
අප ඒකාබද්ධව කරනවාය කියන කාරණයත් මම කියන්න 
කැමැතියි. ඒ සඳහා අෙප් අමාත්යාංශයත්, අධ්යාපන අමාත්යාංශයත් 
අත්වැල් බැඳ ෙගන වැඩසටහන් ගණනාවක් කියාත්මක කරනවා. 
අප අතර කිසිම පශ්නයක්, අර්බුදයක් නැහැ. අපි සියලුෙදනාම 
එකතු ෙවලා කීඩාව දියුණු කිරීම සඳහා අවශ්ය කරන කටයුතු ටික 
කරනවාය කියන කාරණයත් මතක් කරමින් මම මාෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ගැසට් නිෙව්දන 
ෙදක දින ෙදකක සංෙශෝධනයක් සහිතවයි ආෙව්. අපට ෙම්ක 
එකට ගැසට් කිරීම තුළින් ෙම් තිෙබන අර්බුදය නතර කර ගන්න 
පුළුවන් ෙවයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා.  මම යම් අදහසක් දැන 
ගන්න කැමැතියි, ෙකොෙහොමද අපි ෙම්ක කරන්ෙන් කියන එක 
ගැන. ෙමොකද, ෙම් දින පිළිබඳව පශ්නයක් තිෙබන නිසා. එකක් 
2016.10.27 වන දින තමයි පළ කරලා තිෙබන්ෙන්. අෙනක් එක 
පළ කරලා තිෙබන්ෙන්, 2017.02.13 වන දින. ඉතින් ෙම් ෙදෙක් 
තිෙබන කාරණා සංෙශෝධන සහිතව තිෙබන නිසා සමහර කීඩා 
සංගම්වලට විශාල පටලැවිල්ලක් තිෙබනවා, ෙම්ක එකතු කර 
ගැනීම සම්බන්ධව. ඒ නිසා අපි ෙම්ක එක ගැසට් පතයක් විධියට 
ෙහෝ එක document එකක් විධියට හදා ගත්ෙතොත් ෙහොඳයි කියලා 
මම විශව්ාස කරනවා. ඒකට යම් අවසරයක් ලැබුෙණොත් ෙහොඳයි. 
ෙම්ක ඇමුණුමක් සහිතව දැමීම තුළ කීඩා සංගම් විශාල 
අර්බුදයකට ලක් ෙවලායි ඉන්ෙන්. ඔවුන්ට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ, 
ෙම් ෙමොකක්ද කරන්ෙන් කියලා. ඒ නිසා ඒ ගැනත් ෙපොඩි 
අදහසක් ඉදිරිපත් කරමින් මම මාෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා.  

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

 
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Adjournment Motion to be moved by the Hon. 

Edward Gunasekara. Before he starts, will an Hon. 
Member propose the Hon. J.M. Ananda Kumarasiri to the 
Chair? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
I propose that the Hon. J.M. Ananda Kumarasiri do 

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

 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වූෙයන්, ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා  මූලාසනාරූඪ 
විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த 
குமாரசிறி அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள்.  

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 
COMMITTEES left the Chair, and THE HON. J.M. ANANDA 
KUMARASIRI took the Chair. 

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

 
ෙපොලිතින් හා ප්ලාසට්ික් භාවිතය නිසා සිදුවන 

පරිසර විනාශය 
ெபா த்தீன் மற் ம் பிளாஸ் க் பாவைனயால்  

ஏற்ப ம் சூழல் பாதிப் கள்  
ENVIRONMENTAL DESTRUCTION DUE TO USAGE OF 

POLYTHENE AND PLASTIC 

[අ.භා. 6.30] 
 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සභාව කල් තබන අවසථ්ාෙව් 

මම පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා. 

"අප රෙට් දිෙනන් දින පාරිසරික වශෙයන් සිදු වන විනාශයන් මඟින් 
කාලගුණික, ෙද්ශගුණික විපර්යාසයන්ට විශාල බලපෑමක් ඇති වන බව 
කවුරුත් දන්නා කරුණකි. ඉන් එක් කරුණක් වන්ෙන් ෙපොලිතින් හා ප්ලාස්ටික් 
භාවිතයයි. ෙපොලිතින්, ප්ලාස්ටික් ෙබෝතල් වැනි ෙද් පරිහරණය කර ඒවා 
තැනින් තැන දැමීම ෙහේතුෙවන් පරිසරයට දැඩි හානිකර තත්ත්වයක් ඇති ෙව්.  

ෙලෝකෙය් දියුණු රටවල ෙමම විනාශය වැළැක්වීම සඳහා විවිධ නීති පනවා 
ඇතත් අප රෙට් එවැනි තත්ත්වයක් ෙනොමැති බැවින් ෙපොලිතින්, ප්ලාස්ටික් 
වැනි ෙද් මඟින් සිදු වන පරිසර විනාශය වැළැක්වීමට නීතිමය වැඩ පිළිෙවළක් 
ෙගන ඒමට මම ෙම් සභාවට ෙයෝජනා කරමි." 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් ෙයෝජනාව සකස් 
කරලා පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙයොමු කරද්දී ෙකොෙළොන්නාෙව් පශ්නය 
ඇති ෙවලා තිබුෙණ්ත් නැහැ; ඊෙය් ෙපෙර්දා ඇති වුණු ජල ගැල්ම 
සිදු ෙවලා තිබුෙණ්ත් නැහැ. ෙම්ක ෙබොෙහෝ කාලයක් තිස්ෙසේ ෙම් 

රෙට් තිෙබන බරපතළ පශ්නයක්. ඔබතුමාත් දන්නවා, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න 225ෙදනා ද දැන ගත යුතුව තිෙබනවා, 
ෙම්ක ෙම් රෙට් තිෙබන පශ්න අතුරින් මූලික පශ්නයක් බවට දැන් 
පත් ෙවලා තිෙබන බව. අද රෙට් ෙඩංගු ෙරෝගය දිෙනන් දින වැඩි 
ෙවමින් පවතිනවා. ඒ හැම කාරණයක්ම ගත්තාම අවසානෙය්දී 
අපට ෙපෙනනවා, අපි දන්නවා, ෙනොදිරන ෙද්වල් ෙවෙළඳ 
ෙපොළට ෙගනැවිත් අද අෙප් රට ඉතාම බාල රටක් බවට පත් 
කරෙගන තිෙබන බව. ඉතාම පහසු නිසා supermarketsවලත්, 
අෙනකුත් හැම තැනකමත් ෙම් ෙනොදිරන ෙද්වල් පරිහරණයට 
ෙගන තිෙබනවා.  

පසුගිය දවස්වල ගංවතුර ගලපු අවස්ථාෙව්දීත් අපි ෙකොතරම් 
වතුර ෙබෝතල් ෙබදුවාද? මම හිතන විධියට ලක්ෂයකට වඩා 
ෙබදලා තිෙබනවා. ඒ සියල්ලම ෙකොෙහේටද යන්ෙන්? ඒවාට 
ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? මම හිතන හැටියට ෙබදුව වතුර ෙබෝතල්  
සංඛ්යාව ලක්ෂයකට වැඩියි. අපි ප්ලාස්ටික් වතුර ෙබෝතල් තමයි 
වැඩිෙයන් ෙබදුෙව්. පාසලක් ගත්ෙතොත්, සාමාන්යෙයන් ෙලොකු 
පාසලක දරුවන් 4,000ක් හිටිෙයොත්, එයින් 1,000ක් ෙදනා lunch 
sheets 1,000ක් දවසකට පාසලට ෙගනාෙවොත්, ඒ පාසල් භූමියට 
දිනපතා lunch sheets 1,000ක් එකතු ෙවනවා. ඒක තමයි ඇත්ත 
කථාව.  

පසුගිය මැයි රැලිෙය්දී, අෙප් පක්ෂෙයන් කරපු මැයි රැලිෙය්දී 
අපි පයින් යද්දී දැක්කා, මරදාන පැත්ෙත් ෙමොන තරම් shopping 
bags, ෙමොන තරම් කෑම ෙගනාපු ෙපට්ටි, ෙමොන තරම් වතුර 
ෙබෝතල් සහ විවිධ ප්ලාස්ටික් ෙබෝතල් පාර දිෙග් තිබුණාද කියලා. 
ඉතින් ඒ හැම කාරණයකින්ම අවසානෙය්දී ලැෙබන පතිඵලය 
කුමක්ද කියන එක කවුරුත් දන්නවා.  

ෙම් රෙට් පළාත් පාලන ආයතන මඟින් කරන්න පුළුවන් 
කාරණා ෙගොඩාක් තිෙබනවා. නමුත් රෙට් නීතියක්-රීතියක් නැතුව 
ගියාම එවැනි ආයතනයකිනුත් ඒවා පාලනය කරන්න බැහැ. මම 
ෙම් මෑතකදී මෙග් ගෙම් මීටර 100ක් විතර දිග කානුවක් අෙප් 
මුදලකින් බැන්ෙදව්වා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසුගිය 
වැස්සට කානුෙව් ෙකළවර ප්ලාස්ටික් ෙබෝතල් 50ක් විතර හිර 
ෙවලා තිබුණා. ඒ, අලුත්ම කානුෙව්. ඒ වාෙග් එක්තරා කානුවක 
විශාල ෙලස ප්ලාස්ටික් ෙබෝතල් හිර ෙවලා තිෙබන පින්තූරයක් 
ඊෙය් ෙපෙර්දා Facebook එෙකත් පළ කරලා තිබුණා, මම දැක්කා.  
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්දී ෙම් සභාවට ඕනෑ තරම් ෙයෝජනා 
ඉදිරිපත් කරනවා. ඒවා ගැන අපි කථා කරනවා; ඇමතිතුමා 
ඇවිල්ලා උත්තර ෙදනවා. ඒක එතැනින් ඉවරයි. හැබැයි ෙම් 
කාරණය එෙලස ඉවර කෙළොත් උපදින්න ඉන්න දරුවන්ෙග්ත්, අද 
ඉපදිලා ඉන්න අයෙග්ත්, ෙම් ජීවත් ෙවලා ඉන්න අපෙග්ත් 
ජීවිතවලට විශාල හානියක් සිදු ෙවනවා; විශාල තර්ජනයක් සිදු 
ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පරිසරය භාර අෙප් ගරු 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. 
ෙම්ක සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාවක් වුණාට, අද 
ෙමතැන තීරණ ගන්න බැරි වුණාට, තීරණයක් ගන්න තැනට අපි 
225ෙදනාම යන්න ඕනෑ.  

අපි ෙලෝකෙය් දියුණු රටවල්, ආසියාෙව් දියුණු රටවල් ෙදස 
බලමු. ඔබතුමා දන්නවා, සිංගප්පූරුෙව් නායකයා රට දියුණු 
කරන්න ඕනෑ නිසා  චුයිංගම් භාවිතය තහනම් කළා බව, රට දියුණු 
කරන්න ඕනෑ නිසා. අපට ඒ තත්ත්වයට යන්න බැරි ඇයි? රට 
දියුණු කරන්න ඕනෑ කියා කියනවා, රෙට් පරිසරය ආරක්ෂා 
කරන්න ඕනෑ කියා කියනවා, ෙඩංගු මදුරුවාෙගන් ආරක්ෂා 
ෙවන්න ඕනෑ කියා කියනවා, කුණු පතිචකීකරණය ගැන කියා 
ෙදනවා. හැබැයි ෙම් රෙට් කුණු එකතු ෙවන විධිය ගැන බලා ඒවා 
වළක්වන කමෙව්දයක් හදලා නැහැ. අද supermarket එකකට 
ගියාම shopping bags කීයක් අරෙගනද ෙගදර යන්ෙන්? අපි 
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දන්නවා, අෙනකුත් රටවල බෑග් එකකට අය කරනවා. අද ෙම් 
රෙට් බෑග් එකකට අය කෙළොත් ෙමොකද ෙවන්ෙන්?  මා දන්නා 
පරිදි  එෙලස අය කරන්න ගිහිල්ලා නඩුවක් පවරලා තිෙබන 
අවස්ථාවකුත් තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් කමෙව්දය නීතිමය වශෙයන් 
ෙවනස් කරන්න ඕනෑ. නමුත්, ඒක ලිහිල් නීතියක් ෙවන්නට බැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා අද ගමක 
මළ ෙගයක් තිබුෙණොත් සුදු පාට ෙපොලිතීන් කිෙලෝ ෙකොච්චර 
එල්ලනවාද කියලා. ෙම් ෙපොලිතීන් කිෙලෝ ටික මාසයක් විතර 
ගියත් මහ ෙපොෙළොවට පස් ෙවන්ෙන් නැති බව අප දන්නවා. 
මාසයකට මළ ෙගවල් තුනක්, හතරක් එක ගමක සිද්ධ ෙවනවා. 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම කියන්ෙන්, මළ ෙගයක් සිද්ධ වුණාම අදාළ 
ගාම නිලධාරිට මරණය දැනුම් ෙදන අවස්ථාෙව්දී ඔහු අතින්ම, 
''ෙපොලිතීන් එල්ලන්න තහනම්'' කියලා දැනුම් දීමක් කරන්න ඕනෑ 
කියලායි.  සියලුම ෙද්ශපාලන පක්ෂවලට මුලින්ම ෙම් කාරණය 
කියන්න ඕනෑ. පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන සෑම 
ෙද්ශපාලන පක්ෂයකම නායකයින් මාර්ගෙයන්, පාෙද්ශීය 
නායකයින් මාර්ගෙයන් අපි දැනුම් දීලා නිෙයෝගයක් පනවන්න 
ඕනෑ, ''ෙපොලිතීන් පාවිච්චි කරන්න එපා'' කියලා.  

විෙශේෂෙයන්, මළ ෙගවල් සහ ෙද්ශපාලන පක්ෂවල ෙපොලිතීන් 
භාවිතය නිසා තමයි අද ගම්වල ෙපොලිතීන්වලට අදාළව විනාශයක් 
සිදු වන්ෙන්. ඒක නවත්වන්න අපට ගත හැකි කමෙව්ද තිෙබනවා. 
ඒ නිසා ෙම් කාරණය සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාවක් - 
Adjournment Motion එකක් - හැටියට ෙනොසලකා කටයුතු කළ 
යුතුයි. ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින මන්තීවරු කිහිප 
ෙදනා ඇතුළුව, 225ෙදනාම එකට එකතු ෙවලා ෙම් රට විනාශ 
කරන ෙමම ගැටලුවට පිළියම් ෙයදිය යුතුයි. ෙපොලිතීන් ඇතුළු 
ෙනොදිරන ෙද්වල් එක මාසයක් තුළ ෙම් රටට එකතු වුණාම ෙමොන 
තරම් විනාශයක් සිද්ධ ෙවනවාද? ෙකොෙළොන්නාෙව් කුණු ෙගොෙඩ් 
ෙපොලිතීන් ෙකොච්චර තිෙබන්න ඇද්ද?  

අෙනක් පැත්ෙතන් බැලුෙවොත්, ෙනොදිරන ෙපොලිතීන් සහ 
ප්ලාස්ටික් කුණු හැටියට ෙවන විධියකට ෙවන් කෙළොත් අපට ඒක 
මුදල් කර ගන්න පුළුවන්. එෙහම වුණත්, ඒ ආකාරයට මුදල් කර 
ගන්න පුළුවන් කියලා ඒකට කමෙව්ද හදනවාට වැඩිය ෙම්වා 
පරිෙභෝජනය නවත්වන කමෙව්දයක් හැදුෙවොත්, ෙම්ක රට 
ඇතුළට යන විධිය නැති කෙළොත් ඒක වැදගත්.  තමන්ෙග් බඩු 
බාහිරාදිය ෙගනියන්න මල්ලක් පාවිච්චි කිරීමට හැම ෙකෙනකුම 
පුරුදු කළ යුතුයි. අපි පුංචි කාලෙය් අෙප් ෙගදර පන් මලු පාවිච්චි 
කළා. අද පන් මලු පාවිච්චි කරනවා තියා, එෙහම ඒවා ගමක අෙප් 
අලුත් ළමෙයකුට දකින්නවත් නැහැ. ඒ නිසා හැම තැනකදීම 
ෙනොදිරන භාණ්ඩ, දව්ය අපට පාවිච්චි කරන්න ෙවනවා. ඊෙය් 
අගමැතිතුමා ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් රැස්වීමකදී සමුදීය 
පරිසරය පිළිබඳව කථා කළා මම දුටුවා.  

ඇත්ත වශෙයන් අපි ෙම් එකතු කරන කුණු අන්තිමට මහා 
සාගරයටයි යන්ෙන්. ඒ නිසා මහා සාගරෙය් විපර්යාසයක් සිද්ධ 
ෙවනවා. ෙලෝකය වශෙයන් ගත්තාම අපි පුංචි රටක් වුණාට, 
වැඩිෙයන් කරන පරිසර විනාශය මුළු ෙලෝකයටම බලපාන්න 
පුළුවන්. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා තරුණ ඇමති ෙකෙනක් 
හැටියට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට යම් කිසි වැඩ පිළිෙවළක් 
ෙගෙනන්න. හැම මන්තීවරෙයකුටම එහි වග කීම භාර ෙදන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දන්නවා ෙඩංගු ෙරෝගෙය් 
ව්යාප්තිය අද ෙම් රෙට් දිෙනන් දින ඉහළ යන බව. මම රට ගැන 
සඳහන් ෙනොකර ෙම් කාරණය කියන්නම්. ලංකාෙව්දී ෙඩංගු 
ෙරෝගය වැළඳුණු එක්තරා කාන්තාවක් මෙග් ඥාතිෙයක් ඉන්න 

යුෙරෝපෙය් පධාන රටකට ගියා. ඇය ෙමෙහන් ෙඩංගු ෙරෝගයට 
ෙබෙහත් අරෙගනයි ගිෙය්. ගුවන් යානාෙව් පැය 10ක්, 12ක් ගත 
කර ඒ රටට ගියාම මහන්සිය නිසා, ෙතෙහට්ටුව නිසා ඇය නැවත 
අසනීප වුණා. එහිදී ෙඩංගු ෙරෝගය උත්සන්න ෙවලා ඇය එයින් 
මිය ගියා. අන්තිමට ඒ රෙට් දන්නා හඳුනන ෙකෙනකුවත් -ආශය 
කරන අයවත්- අෙප් රටට එවන්ෙන් නැති මට්ටමට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒක තමයි අෙප් රෙට් තිෙබන තත්ත්වය. ෙම් ගැන අපි 
සලකන්ෙන් නැහැ. තමන්ට එයට මුහුණ ෙදන්න වුෙණොත් විතරයි 
ඒ ගැන ෙලොකුවට හිතන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  සභාව කල් තබන අවසථ්ාෙව් 
ෙගෙනන ලද සාමාන්යය ෙයෝජනාවක් හැටියට ෙම් ගැන හිතන්න 
එපා කියලායි මා නැවතත් කියන්ෙන්. ෙම් සභාෙව් අපි තුන් හතර 
ෙදෙනක් එක්කාසු ෙවලා කාලය ගත කළ වැඩක් හැටියට ෙමය 
පත් කරන්න එපා. ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමනි, මම මූලාසනය 
මාර්ගෙයන් කියන්ෙන්, ඔබතුමා ෙම්කට වැඩ පිළිෙවළක් සකස් 
කරන්න කියලායි. ඒ ෙවනුෙවන් අපි ඔක්ෙකෝම ඉන්නවා.  

ඊෙය් ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමා ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 
මන්තීවරෙයකුෙගන් අහනවා මට ඇහුණා, ''මන්තීවරු 225ෙදනාම 
එකතු ෙවලා පක්ෂ, පාට ෙභ්දයකින් ෙතොරව අපි ෙඩංගු මර්දනය 
පිළිබඳව ෙමොකක් හරි වැඩ පිළිෙවළක් කරමු ෙන්ද?'' කියලා. 
ඇත්ත වශෙයන් කළ යුත්ෙත් ඒක තමයි. මම ෙම් ෙයෝජනාව 
ෙගෙනන ෙකොට ෙම් රෙට් විශාල විනාශකාරී කටයුතු ෙදකක් 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඉදිරියට තවත් සිද්ධ ෙවනවා.  

මා නිෙයෝජනය කරන මිනුවන්ෙගොඩ ආසනෙය් කලාප 
අධ්යාපන කාර්යාලයට මම ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා, එම 
කලාපෙය් කිසිම පාසලක් ඇතුළට ප්ලාස්ටික් සහ ෙපොලිතීන් ෙගන 
ඒම නවත්වන කමෙව්දයක් සකස් කරන්න කියලා. ෙමය පසුගිය 
කාලෙය් ඉඳලා කළ සුපුරුදු ෙයෝජනාවක්. ඒ නිසා ෙමහි වැඩි 
බරක් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් ගැන ෙලොකු වුවමනාවක් නැහැ. නමුත්, 
ෙම්කට යම් කිසි නීතිමය වැඩ පිළිෙවළක් අපි හදන්න ඕනෑ. 
නීතියක් ඇති කරන්න ඕනෑ. එෙහම නැතිව ෙම් කටයුත්ත කරලා 
වැඩක් නැහැ.  

අද පාරවල්වල සුළඟට පාෙවලා යන ෙපොලිතීන් බෑග් 
ෙකොච්චර තිෙබනවාද? අද මඟුල් ෙගයක වැඩ කටයුතු ඉවර ෙවන 
ෙකොට මත්පැන් එක්ක කලවම් කරන්න ෙගනාපු බීම වර්ගවල 
ප්ලාස්ටික් ෙබෝතල් ෙකොපමණ තිෙබනවාද? අවසානෙය් ඒවා 
ඔක්ෙකෝම වැෙටන්ෙන් මහ පාරටයි. ෙම් හැම එකකින්ම ෙම් රට 
ඉතාම විනාශකාරී තත්ත්වයකට පත් ෙවනවා. ෙලෝකෙය් දියුණු 
වුණු රටවල් ගත්ෙතොත් ඒවාෙය් නායකයින්, පධානීන් තමයි 
ෙම්වාට නීති රීති හදන්ෙන්. අෙප් රෙට් වුණත් ඒවා හදන තැන 
ඉඳෙගනයි අපි අද ෙම් කථා කරන්ෙන්.  මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඒ නිසා අද දවෙසේත් ෙම් ගැන  කථා කරලා, සුළඟට 
පාෙවලා යන වචන ටිකක් බවට පත් ෙනොකර රටට වැඩක් වන 
විධියට නීතිමය වශෙයන් ෙම්කට හරියාකාර වැඩ පිළිෙවළක් 
හදන්නය කියන ඉල්ලීම ඔබතුමා මාර්ගෙයන් මා ගරු ඇමතිතුමාට 
ඉදිරිපත් කරනවා.  මට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ ෙවනවා.    

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

ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම, ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ 
මන්තීතුමා. 

1303 1304 

[ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා] 
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[අ.භා. 6.40] 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 

මන්තීතුමා  ඉදිරිපත් කරන ලද ෙම් කාෙලෝචිත ෙයෝජනාව මා 
ස්ථිර කරන ගමන් මට ෙම් අවස්ථාෙව් කථා කරන්න ලැබීම ගැන 
සතුටට පත් ෙවනවා.  

මා දන්නා පරිදි, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා  ෙම් 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කෙළේ මාර්තු මාසෙය්යි. මාර්තු මාසෙය් සිටම 
ෙම් ෙයෝජනාවට අදාළ කාරණා සාකච්ඡාවට භාජනය ෙවනවා. ඒ 
අතරතුරම තමයි අද වන විට ෙම් ඇති ෙවලා තිෙබන 
ව්යසනවලටත් අප මුහුණ දී තිෙබන්ෙන්.  

අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් ෙයෝජනාව ෙම් රෙට්  නීතියක් හැටියට 
කියාත්මක විය යුතු ෙදයක්ය කියන එක අපි හිතන්න ඕනෑ.  මා 
දන්නා තරමට ෙම් කාරණය ගැන ෙම් ආණ්ඩුව නීති සම්පාදනය 
කර ගන්නා තැනට වැඩ කරමින් ඉන්න අවස්ථාවකුයි ෙම් 
තිෙබන්ෙන්. විෙශේෂෙයන් පධානම පශ්නය තිෙබන්ෙන් අපි කථා 
කරන ෙපොලිතීන් ඇතුළු ප්ලාස්ටික් ෙබෝතල් භාවිතය 
සම්බන්ධෙයනුයි. උදාහරණයකට ෙම් රෙට් වැඩ කරන 
ජනතාවෙගන් ෙගදරින් උෙද්ට බත් එකක් අරෙගන එන ජනතාව 
මිලියන 5ක් විතර වුෙණොත් අඩුම තරමින් ඒ ජනතාවෙගන් 
භාගයකට වැඩි පිරිසක් තමන්ෙග් බත් පත බැඳෙගන යන්ෙන් 
ෙපොලිතීන් ෙකොළවලයි. ඒ  අනුව  අවසානෙය් අඩුම තරමින් 
මිලියන 3ක විතර ෙපොලිතීන් ෙකොළ පමාණයක් අනිවාර්යෙයන්ම 
පරිසරයට එකතු ෙවනවා. එතෙකොට දිනපතා පරිසරයට එකතු වන 
ෙම් මිලියන 3ක අපදව්ය නිසා -ෙම්වා ෙනොදිරන අපදව්ය. 
කවදාවත් ෙම්වා දිරන්ෙන් නැහැ-  සිදු වන පරිසර විනාශය ගැන, 
එයින් වන ව්යසනය ගැන අප සියලු ෙදනාම ෙහොඳින් දන්නවා. ඒ 
නිසා ෙම් ගැන වාද විවාද කරන්න ෙදයක් නැහැ. අෙප් ගරු 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ෙමයට අදාළ සංඛ්යා ෙල්ඛනත් ඉදිරිපත් 
කරමින් එතුමාෙග් පිළිතුරු කථාව ඉදිරිපත් කරාවි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමන්න ෙම් ෙපොලිතීන් 
භාවිතය එක්වරම අපට තහනම් කිරීමට බැරි නම් මුලින්ම එය 
කමානුකූලව අවම කරලා, අවසානෙය් තහනම් කරන තැන දක්වා 
යා යුතු ෙවනවා.  ප්ලාස්ටික් ෙබෝතල් සම්බන්ධෙයන් ගත්ෙතොත් 
අද ෙලෝකෙය් සමහර රටවල පතිචකීකරණය කළ හැකි ප්ලාස්ටික් 
වර්ග භාවිත කරනවා. ෙමහිදී ප්ලාස්ටික් ෙබෝතල් තහනම් කරලා  
සම්පූර්ණෙයන්ම වීදුරු ෙබෝතල් භාවිත කරන තැනට කටයුතු 
කරන්න බැරි ෙව්වි.  ෙම්වා තහනම් කරන්න බැරි නම් ෙලෝකෙය් 
දියුණුවත් එක්ක පතිචකීකරණය කළ හැකි ප්ලාස්ටික් වර්ගවලට 
අපි ෙයොමු විය යුතු ෙවනවා. යම් කිසි කමෙව්දයකින් ෙම් 
වැඩසටහන ඉතාම ඉක්මනට කියාත්මක විය යුතුයි; නීතිගත විය 
යුතුයි. අපි කථා කරන ෙඩංගු මර්දනය ඇතුළු ෙම් හැම ෙදයක්ම 
එක්තරා තැනක  හිර ෙවලා තිෙබනවා ෙම් ප්ලාස්ටික් ෙබෝතල් 
භාවිතය නිසා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 
මන්තීතුමා මතක් කළා වාෙග් අපි ජුනි 01වැනි දා ඉඳලා පටන් 
ගත්තා,   ෙම් රෙට් ෙඩංගු මර්දනය සඳහා සුවිෙශේෂි කාර්ය භාරයන් 
කරන මාස තුනක වැඩසටහනක්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ජුනි 
01වැනි දා ඉඳලා අපි පටන් ගත්තා, කසළ කළමනාකරණෙය්දී 
"දිරන කසළ" සහ "ෙනොදිරන කසළ" ආදි වශෙයන් කසළ ෙවන් 
කිරීෙම් වැඩසටහනක්.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පිරිසිදු 
රටක්, පිරිසිදු ජාතියක් බිහි කරන්න නම් අපි පිරිසිදු රට වැසියන් 
විය යුතු ෙවනවා. එෙහම නම් අපි මුලින්ම අෙප් ෙකොටස ඉටු කළ 
යුතු ෙවනවා.  

පසුගිය දවස්වල අපි විවිධ සාකච්ඡාවලදී කථා කළා, -ගරු 
එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා මතක් කළා වාෙග්- සියලු  
මන්තීවරුන් එකතුෙවලා, මන්තීවරුන් 225 ෙදනාම එකතු ෙවලා 
ෙම් සම්බන්ධව කටයුතු කරමු කියලා. අපි 225 ෙදනාටම එකතු 
ෙවන්න පුළුවන් මාතෘකාවක් ෙම්ක. ෙමොකද, ෙඩංගු මදුරුවා මටත් 
විදිනවා, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් මන්තීතුමාටත් විදිනවා, 
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාටත් විදිනවා. ඒ නිසා ෙම්ක අපි හැම 
ෙදනාටම එකතු ෙවන්නට පුළුවන් මාතෘකාවක්. ෙඩංගු මර්දන 
වැඩසටහනට,  රට පිරිසිදු කරන වැඩසටහනට අපි එක හා 
සමානව දායකත්වය දුන්ෙනොත් අපට ෙම් කටයුතු සාර්ථකව 
කියාත්මක කරන්න පුළුවන්. ෙද්ශපාලන ෙබ්ද, ජාති ෙබ්ද, පක්ෂ 
ෙබ්ද වාෙග් සියලු ෙද්වල් අමතක කරලා අපි සියලු ෙදනාට එකතු 
ෙවලා කටයුතු කරන්නට පුළුවන් මාතෘකාවක් ෙම්ක. රට ගැන 
හිතලා, අෙප් අනාගත දූ දරුවන් ගැන හිතලා ෙම් වැඩසටහනට අපි 
සියලු ෙදනාම එකතු විය යුතුයි. එෙහම වුෙණොත් විතරයි අපි 225 
ෙදනාම එකතුෙවලා ඉදිරියට ෙගන යන වැඩසටහනක් විධියට 
අපට ෙමය ඉදිරියට ෙගන යන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්.  

අපි මුලින්ම ෙම් රට පිරිසිදු කිරීෙම් වැඩසටහන ආරම්භ කරමු. 
රට පිරිසිදු කිරීෙම් වැඩසටහනට පධාන දායකත්වයක් ෙදන්නට 
පුළුවන් නීති - රීති පැනවීෙමන් සහ ෙපොලිතින් භාවිතය අවම 
කිරීෙමන්. ෙම් සඳහා මූලික වශෙයන්ම කසළ කළමනාකරණය 
පිළිබඳ නිවැරදි වැටහීමක් රෙට් සියලු ෙදනාටම ලබා දිය යුතු 
ෙවනවා. ඒ කටයුත්ත රාජ්ය නිලධාරින්ටවත්, ෙද්ශපාලනඥයන්ටවත් 
විතරක් කළ හැකි ෙදයක් ෙනොෙවයි, රෙට් සියලු ෙදනා එක හඬින් 
එකතුෙවලා කළ යුතු ෙදයක්. රෙට් වන ස්වාභාවික ව්යසන සහ 
අනාගත ෙලෝකෙය් ඇති වන ෙද්ශගුණික විපර්යාස ෙදස බැලුවාම 
ෙපෙනනවා, මනුෂ්යයා විසින්ම පාවිච්චි කරනු ලබන පරිසර 
හිතකාමී ෙනොවන ෙද්වල් නිසා ෙම් ව්යසන වැඩි ෙවනවා මිසක් 
අඩු ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා. එම නිසා පධාන වශෙයන් පාසල් 
විෂය මාලාවට කසළ කළමනාකරණය සම්බන්ධ දැනුවත් කිරීෙම් 
කමෙව්දයක් ඇතුළත් කිරීම අවශ්ය ෙවනවා.   

සමහර රටවල ෙම් පිළිබඳව උගන්වන්ෙන් "ෙමොන්ටිෙසෝරිෙය්" 
ඉඳලායි. ඒ රටවල කසළ කළමනාකරණය ගැන නිවැරදි දැක්ම 
ඇති ෙවන්ෙන් ළදරු පාසල්වලින්. ළදරු පාසල් හරහා ෙම් පාඩම 
හරියට ඉගැන්වූවාම දරුවා ෙගදර ඇවිල්ලා ඒ කසළ 
කළමනාකරණ කටයුතු හරියට කරනවා. එතෙකොට 
ෙදමවුපියන්ටත් ඒ විධියට කරන්න ෙවනවා. ෙම් කසළ 
කළමණාකරණ කමෙව්දය හරියට ඉගැන්වුවෙහොත්  ළදරු පාසල් 
යන දරුවා ෙදමවුපියන්ටත් උගන්වන තත්ත්වයට පත්ෙවනවා. ඒ 
නිසා මම විෙශේෂෙයන් ෙයෝජනා කරනවා පාථමික අංශෙය් විෂය 
මාලාවට, -ගරු අධ්යාපන අමාත්යතුමා ෙහෝ අධ්යාපන 
අමාත්යාංශය හරහා- පළමු වසෙර් සිට කසළ කළමනාකරණ 
වැඩසටහනක් ඇතුළත් කළ යුතුයි කියලා. 

අෙනකුත් රටවල “Moral Education” කියලා ෙවනම subject 
එකක් තිෙබනවා, තමන්ෙග් අනාගතය ගැන හිතන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද, අනාගතය  දකින්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා උගන්වන. 
ඒ විධියට කසළ කළමනාකරණය පිළිබඳ පාඨමාලාවක් අෙප් 
පාසල්වල පාථමික අංශයට ඇතුළත් කළ යුතු ෙවනවා. එවිට 
පිරිසිදු රටක්, පිරිසිදු ජාතියක් හරහා අපට තිෙබන පාථමික පශන් 
විසඳා ගන්නට පුළුවන් ෙවනවා. අද වන විට ෙම් රෙට් ෙඩංගු 
පශ්නය ඉතාම  දරුණු විධියට උග ෙවලා තිෙබනවා.  

ප්ලාස්ටික් සහ ෙනොදිරන අපදව්ය භාවිතය ෙම් ගැටලුෙව් 
පධාන කාරණයක් ෙවනවා. ෙනොදිරන අපදව්ය භාවිතෙය්දී දැඩි 
නීති - රීති ෙගන ආ යුතුයි. Supermarket එකකට ගියාම 
ෙපෙනනවා අපි ෙකොපමණ ප්ලාස්ටික් පමාණයක් භාවිත 
කරනවාද කියලා. අපි නැවත අෙප් පරණ පන් මල්ල භාවිත කිරීම 
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ගැන අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි. අද පන් මල්ල සුපිරි බෑග් එකක් 
විධියට ලස්සනට අරෙගන යන රටවල් ෙලෝකෙය් තිෙබනවා. අපි 
නැවත ෙමවැනි ෙද්වල් භාවිතයට පුරුදු විය යුතුයි. අපි කෙඩ්කට 
යන විට recycle විධියට පාවිච්චි කළ හැකි මල්ලක්, එෙහම 
නැත්නම් නැවත නැවත භාවිත කළ හැකි මල්ලක් රැ ෙගන යා යුතු 
ෙවනවා. ෙලෝකෙය් දියුණු ර ටවල ෙම් සම්පදාය හරියාකාරව ඉෂ්ට 
ෙවනවා. ඇයි අෙප් රටට බැරි? අෙප් රට අතීතෙය් සිට එවැනි 
සම්පත් භාවිත කළ රටක්. 

අෙප් ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා සඳහන් කළ විධියට 
අපි මළ ෙගදරකට පාවිච්චි කරන්ෙන් සුදු ෙකොඩි. අෙප් අතීතෙය් 
එෙහම ෙනොෙවයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි ඔබතුමාත් 
දන්නවා, වැල්ලවාය පෙද්ශෙය්ත් මළ ෙගවල් සඳහා ෙගොක් ෙකොළ 
පාවිච්චි කෙළේ. ඇයි අපට අද ෙගොක් ෙකොළ පාවිච්චි කරන්න බැරි? 
අද අපි ඒ ෙවනුවට ක්ෂණික කම භාවිත කරන්නට උත්සාහ 
අරෙගන තිෙබනවා. ඒ සඳහා ෙහොඳම උදාහරණ තිෙබනවා. අද 
වන විට සරුංගලය, ෙවසක් කූඩුව හදන්ෙන්ත් ප්ලාස්ටික්වලින්. 
ෙමොකක්ද ෙම් ෙඛ්දවාචකය? අපි සරුංගල් හැදුෙව් 
ප්ලාස්ටික්වලින්ද? අපි ෙවසක් කූඩු හැදුෙව් ප්ලාස්ටික්වලින්ද? 
අෙප් අමම්ලා තාත්තලා ෙගදරදී අපට කියලා දුන්නා, අපි අෙප් 
දරුවන්ට කියලා දුන්නා ෙකොෙහොමද සරුංගලය හදන්ෙන්, 
ෙකොෙහොමද ෙවසක් කූඩුව හදන්ෙන් කියලා. නමුත්, අද අෙප් රට 
ෙවසක් කූඩුව, සරුංගලය පවා චීනෙයන් -ප්ලාස්ටික්වලින් හදලා- 
ෙගන්වන තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකක්ද ෙම් 
ෙඛ්දවාචකය? ෙම් ගැන අපි අෙප් හෘදය සාක්ෂිෙයන් පශ්න කළ 
යුතු ෙවනවා. එම නිසා මම නැවතත් කියන්ෙන්, ෙම්ක අෙප් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න මන්තීවරු 225ෙදනාටම එකතු ෙවන්න 
පුළුවන් මාතෘකාවක් බවයි. අෙප් අනාගත දූ දරුවන් ෙවනුෙවන් 
ෙඩංගු නැති පරිසරයක් හදන්න, එම  උවදුර මර්දනය කරන්න රට 
පිරිසිදු කරමු කියන මාතෘකාව යටෙත් අපි සියලුෙදනාම එකතු 
ෙවමු කියන ආරාධනාව ඔබතුමන්ලාට කරමින්  මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා, ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

5ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 6.50] 
 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න අවස්ථාව 

ලබාදීම පිළිබඳව මුලින්ම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

අෙප් ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා අද දින සභාව කල් 
තබන අවස්ථාෙව් ඉතාම වැදගත් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා. අද මධ්යම පරිසර අධිකාරිය සහ පරිසර අමාත්යාංශය 
හරහා අෙප් රෙට් ගාමීය මට්ටමින්, පාසල් මට්ටමින්, පළාත් පාලන 
ආයතන මට්ටමින් අෙප් පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා විශාල වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කළත්, ජනතාවට එය වැදිලා නැහැ, දැනිලා 
නැහැ කියන කාරණය අපට ෙත්ෙරනවා. කසළ කළමනාකරණය 
කිරීෙම් හා පරිසරය ආරක්ෂා කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ  ගැන ජනතාව 
දැනුවත් කරන්නත්, ඒ සඳහා අවශ්ය ෙද්වල් ලබා ෙදන්නත්  අද 
මධ්යම පරිසර අධිකාරිය විශාල ෙවෙහස මහන්සියක් දරනවා. ඒ 
වාෙග්ම ඒ ආයතනය ඒ සඳහා විශාල මුදලක් වැය කරනවා.  

අද සෑම පළාත් පාලන ආයතනයකම පරිසර නිලධාරිෙයක් 
ෙහෝ නිලධාරිනියක් සිටිනවා. නමුත්, එම නිලධාරින් දිහා බැලුවාම 
ෙපෙනනවා, අද ඒ අය   නීති ෙපන්වන්න, නැත්නම් reports 
ෙදන්න පමණයි සිටින්ෙන් කියා. ඔවුන් පාෙයෝගිකව ජනතාව 
සමඟ එකතු ෙවලා, වැඩ කරලා ෙම්  පශ්න විසඳන්න කටයුතු 
කරන එක අඩුයි. ෙම් පිළිබඳ ජනතාවට දැෙනන වැඩ පිළිෙවළක් 
කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්ත් පළාත් පාලන ආයතන හරහායි. 
නමුත්, පළාත් පාලන ආයතනවල තිෙබන පශ්න නිසා අද  කසළ 
කළමනාකරණය නිසියාකාරව සිදු වන්ෙන් නැහැ.  

අපි දන්නවා, අද පළාත් පාලන ආයතන හරහා කැළි කසළ 
එකතු කිරීෙම්දී ප්ලාස්ටික් ෙවන් කර එකතු කරන්න අවශ්ය බඩු 
භාණ්ඩ පවා ලබාදී තිෙබන බව. හැබැයි, නිෙවස්වලින් ඒවා ඒ 
විධියට එකතු කළත්, ඒවා රැෙගන යන වාහනය ඒ සියල්ලම එකට 
අරෙගන ගිහින් කුණු දමන තැනදී ඔක්ෙකොම එකට හළනවා. ඒ 
කියන්ෙන්, ප්ලාස්ටික් ටිකයි, ෙබෝතල් ටිකයි අනිකුත් සියලු 
අපදව්ය එක්කම හළනවා. නිෙවස්වලදී ඒවා ෙවන් කරලා දුන්නත්, 
කුණු ෙගන ගිහින් දමන තැනට යන ෙකොට ඒවා ෙවන් වන්ෙන් 
නැහැ. ෙකොළඹ පෙද්ශෙය් නම් ඒ ෙද් සිදු වන බව අපි ෙහොඳටම 
දන්නවා.  ඒ වාෙග්ම, ඒ අවට අෙනක් පෙද්ශවලත් එෙහම සිදු 
ෙවනවා.  ෙම් සඳහා තිෙබන නීතිය හරියට කියාත්මක කරලා ඒ 
වැඩකටයුතු ටික කරනවා නම් ෙම් පශ්න විසඳාගන්න පුළුවන්.  

මට කලින් කථා කළ ගරු ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමා කිව්වා 
වාෙග්, ෙම් ෙඩංගු ෙරෝගය පිළිබඳ පශ්නය ඉතාම බරපතළයි. ඒ 
පශ්නය මුළු ලංකාවටම -මා නිෙයෝජනය කරන කෑගල්ල 
දිස්තික්කයටත්-  ඉතාම විශාල ෙලස බලපා තිෙබනවා. ෙඩංගු 
ෙරෝගීන් විශාල සංඛ්යාවක් අද ෙරෝහල්ගත වී සිටිනවා. ඊෙය් මම 
කෑගල්ල මහ ෙරෝහලට ගියා. එහි වාට්ටුවක් තනිකරම ෙඩංගු 
ෙරෝගීන්ෙගන් පිරී තිෙබනවා. ඒ සමහර ෙරෝගීන්ට ඉන්න ඇඳන් 
නැහැ. සමහර අය බංකුවල ඉන්දවලා තිෙබනවා.  ෙම් පශන්ය දිහා 
බැලුවාම  කැළි කසළ කළමනාකරණය ඉතාම වැදගත් බව අපට 
ෙපෙනනවා. කැළි කසළ කළමනාකරණය කිරීෙමන් අප 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් අනාගත දරුවන් ෙවනුෙවන් ෙහොඳ 
රටක් බිහි කිරීමයි.    

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ලැබී තිෙබන කාලය 
සීමිත නිසා අෙප් ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙගන් මම එක 
ඉල්ලීමක් කරන්න කැමැතියි. අද ෙම් කැළි කසළ එකතු කරලා 
ගංගාවලට, ඇළවලට තමයි ගිහින් දමන්ෙන්. ෙම් ෙහේතුව නිසා  
මුළු පෙද්ශයක්ම දූෂණය ෙවලා තිෙබනවා. 

කෑගල්ල දිස්තික්කය ගත් විට, එහි වැඩිෙයන්ම සංචාරකයන් 
එන පෙද්ශයක් තමයි පින්නවල පෙද්ශය. ඒ පෙද්ශයට 
සංචාරකයන් එන්ෙන් අලි ඇතුන් නරඹන්නයි. එම පෙද්ශෙය් 
ගංගා ආශිතව ෙහෝටල් තිෙබනවා; සංචාරක නිෙක්තන තිෙබනවා; 
අවන්හල් තිෙබනවා. ඒ සියල්ෙල්ම තිෙබන කැළි කසළ  දමන්ෙන්  
මාඔයට වාෙග්ම කුඩා ඔයටයි. ඒ නිසා සතකුටවත් ඒ වතු ෙර් 
නාන්න බැහැ. ඒ පෙද්ශෙය් මහ ජනතාවට එම ජලාශවල වතුර 
නාන්න බැහැ; වතුර ටිකක් ෙබොන්නත් බැහැ. ඒ වාෙග් විශාල 
පාෙයෝගික ගැටලු තිෙබනවා. DCB රැස්වීම්වලදී මම මධ්යම 
පරිසර අධිකාරිය සමඟ ෙම් ගැන අනන්තවත් කතා කර තිෙබනවා. 
එෙසේ  කතා කළත් කිසිම ෙදයක් මධ්යම පරිසර අධිකාරිය හරහා 
සිදු කර නැහැ. ඒ ගැන අපට කනගාටුයි. අපි ඒ ගැන ෙබෙහවින් 
කනගාටුව පළ කරනවා. ෙමොකද, ෙහොඳ දක්ෂ නිලධාරින් සිටියත් 
ෙද්ශපාලන අතගැසීම් නිසා අවශ්ය කටයුතු සිදු වන්ෙන් නැහැ. ඒ 
නිසා මා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, කරුණාකර ෙම් 
පිළිබඳව උත්තරයක් ෙදන්න කියා. එෙසේම මහජන නිෙයෝජිතයන් 
වන අපි සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලා ෙම් පශ්නයට විසඳුමක් 
ෙසොයමු. මට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන මූලසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමාට සත්ුතිවන්ත ෙවමින් මා නවතිනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

1307 1308 

[ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා] 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මන්තීතුමා.  එතුමා ෙම් 

අවස්ථාෙව් සභාෙව් නැති නිසා - මීළඟට, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා. ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාට 
නියමිත කාලය විනාඩි 10යි.  

 
[අ.භා. 6.56] 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කිරීම ගැන ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමාට මම ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, ෙම් කාරණය ගැන වැදගත් අදහස් පකාශ 
කරපු ගරු මන්තීතුමන්ලාටත් මා ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙම් කාරණය 
පිළිබඳව වැදගත්ම ෙද් තමයි අෙප් රෙට් කසළ පශ්නය ෙදස අප 
දකින සාම්පදායානුකූල විධිය ෙවනස් කිරීම අවශ්යයි කියන 
කාරණය. ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමනි, ගරු 
අමාත්යතුමනි, අපි ඉතාම ෙහොඳ, යහපත් සංකල්පයක් ගැන 
සාකච්ඡා කරනවා. ඒ තමයි පතිචකීකරණය. අප කුඩා කාලෙය්ත් 
පතිචකීකරණය ගැන ඉෙගන ගත්තා. පතිචකීකරණය ෙහොඳයි. 
පතිචකීකරණෙයන් ලැෙබන වටිනාකම වැඩියි. එය අපට ශාස්තීය 
වශෙයන් ඉතාම වටිනා විසඳුමක්. නමුත් අෙප් රෙට් සංස්කෘතිය, 
අෙප් රෙට් පාෙයෝගික තත්ත්වයන් ආදි සියල්ල සලකන විට, 
ප්ලාස්ටික්, ෙපොලිතීන් සහ ෙවනත් ජීවමය අපදව්ය වුවත් අෙප් 
රෙට් තිෙබන සම්පූර්ණ කසළ පමාණය කසළ පතිචකීකරණ 
කියාවලිය හරහා ෙවන් කර ගැනීම සහ එෙසේ ෙවන් ෙකොට ඒවා 
කළමනාකරණය පාෙයෝගික නැති බවයි මට හැ ෙඟන්ෙන්; 
දැෙනන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන්ම අද වන ෙකොට ෙම් පශ්නය දැවැන්ත, 
මාරාන්තික අර්බුදයක් බවට පත් වී තිෙබන නිසා අපට ක්ෂණික 
විසඳුම් අවශ්ය වනවා. ඒ එක්කම කිව යුතු වැදගත්ම ෙදයක් තමයි, 
ෙම් කාරණය පිළිබඳව වර්තමාන රජය මීෙතොටමුල්ල කුණු කන්ද 
කඩා වැෙටන්න කලින් යම් යම් තීරණවලට එළඹී තිබුණු බව. ඉන් 
එකක් තමයි, පාෙයෝගිකව කල්පනා කෙළොත් අෙප් රෙට් තිෙබන 
සියලු කුණු එකතු කරලා ඒ කුණු දහනය කිරීම මඟින් විදුලිය 
උත්පාදනය කෙළොත් ඒ කුණුවලින් අපට ෙමගාෙවොට් 40ක විතර 
පමාණයක විදුලිය උත්පාදනය කරගන්න පුළුවන් කියන කාරණය. 
අපි ඒ කමයට කියනවා, “waste-to-energy” කියා. ෙම් “waste-to-
energy” කියාවලිය තුළ ෙම් රෙට් තිෙබන සම්පූර්ණ කසළ 
පමාණය විදුලිය උත්පාදනය කිරීමට පාවිච්චි කරන්න අපට 
පුළුවන්. කලින් පශ්නයක් තිබුණා, “waste-to-energy” කියාවලිය 
තුළ  විදුලි බලය උත්පාදනය කිරීමට විශාල මුදලක් වැය ෙවනවා, 
එවකට කිෙලෝෙවොට් පැයක් ෙවනුෙවන් ෙගවූ රුපියල් 23.10ක් වූ 
මුදල් පමාණය සෑෙහන්ෙන් නැහැ, ඒ නිසා ෙමය ආර්ථික වශෙයන් 
ඵලදායි නැහැ කියා. පසුගිය කැබිනට් මණ්ඩලය තීන්දු කළා, කසළ 
දහනය කිරීම මඟින් විදුලිය උත්පාදනය කර ජාතික පද්ධතියට 
ෙදනවා නම් එම විදුලිය ඒකකයකට රුපියල් 36 බැගින් ෙගවනවා 
කියා.  

මම විදුලිබල  නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයා වශෙයන් ඔබටත්, 
රටටත් වගකීෙමන් කියන්න කැමැතියි, කසළ දහනය කිරීම මඟින් 
විදුලිය උත්පාදනය කරන්න යම්කිසි ව්යාපාරිකයකු සූදානම් නම්, 
ඒ සෑම විදුලි ඒකකයක්ම මිල දී ගන්න විදුලිබල මණ්ඩලය සූදානම් 

බව. ඒ වාෙග්ම සාමාන්ය සම්මත පමාණයට වඩා වැඩි මුදලක් 
ෙගවන්නත් සූදානම්. ඒ සඳහා දැනටමත් සමාගම් කීපයක් ඉදිරිපත් 
ෙවලා තිෙබනවා.  

 ෙපොලිතීන් සම්පූර්ණෙයන්ම බැහැර කිරීම පිළිබඳ අදහස 
සංකල්පනාත්මක වශෙයන් ෙහොඳයි. ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 
මන්තීතුමනි, හැබැයි, ෙම් මනුෂ්ය සංහතිෙය් කියාවලියත්, 
විෙශේෂෙයන්ම ශී ලාංකික ජනතාවෙග් හැසිරීමත් දිහා බලන 
ෙකොට අපට එතැනට යන්න පුළුවන්ද කියා සැකයක් ඇති ෙවනවා. 
අෙනක් අතට ෙපොලිතීන් පශ්නය හුදකලා පශ්නයක් ෙනොෙවයි, 
සමස්ත කසළ කළමනාකරණය පිළිබඳ පශ්නයක්. ඒ වාෙග්ම  
Sectoral Oversight Committee on Sustainable Development 
and Environment and Natural Resources  එෙක්දී අදත් අපි ෙම් 
පශ්නය පිළිබඳව සාකච්ඡා කළා. එතැනදී ආපු එක පශ්නයක් 
තමයි විවිධ, විවිධ බදු පැනවීම් මඟින් අෛධර්යවත් කරන්න 
උත්සාහ කිරීම. හැබැයි, අවසානෙය් ෙම්වා පාරිෙභෝගිකයා මතයි 
පැටෙවන්ෙන්. ඒ නිසා ෙපොලිතීන් කළමනාකරණය පිළිබඳව; 
ෙපොලිතීන් භාවිතය අවම කිරීම පිළිබඳව අපට වැඩ පිළිෙවළක් 
තිබිය යුතුය කියා මා පිළිගන්නවා. ඒ වාෙග්ම දිරා යන ෙපොලිතින්, 
දිරා යන ප්ලාස්ටික් භාවිතයට දිරිමත් කළ යුතුයි. හැබැයි, අපට 
ක්ෂණික විසඳුමක් ඕනෑ. ඊළඟ වසර  එකහමාර තුළ ෙම් රෙට් 
කසළ පශ්නයට තීරණාත්මක විසඳුමක් ඕනෑ නම් එකම විසඳුම 
“waste-to-energy.”  

ඒ තුළින් ෙම් රෙට් තිෙබන සමස්ත කසළ පමාණය දහනය 
කරන්න පුළුවන්. හැබැයි, මිශ කරලා, මිශනය ඉවත් කරලා ලබා 
ගන්නා කසළ දහනය කරලා විදුලිය උත්පාදනය කරන්න බැහැ. 
පතිචකීකරණය හරහා එන අතුරු ඵලවලින් විදුලිය උත්පාදනය 
කරන්න බැහැ. ප්ලාස්ටික් ටිකත් අයින් කර ෙගන, ෙපොලිතීන් 
ටිකත් අයින් කර ෙගන විදුලිය උත්පාදනය කරන්න බැහැ. ඒ 
සමස්ත කසළ පමාණයම ලැෙබනවා නම්,  ෙත්ෙරන භාෂාෙවන් 
කියනවා නම්  අමුෙවන්ම ලැෙබනවා නම්,  ඒ සමස්ත කසළ 
පමාණය නිසි ෙලස එකතු කරලා, කසළ තිෙබන ස්ථානවලට 
සැලකිය යුතු පමාණයක ආසන්න ස්ථානයකදී දහනය කරලා 
විදුලිය උත්පාදනය කරනවා නම් ෙම් පශ්නය සම්පූර්ණෙයන් 
විසඳන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා දැනට මුතුරාජෙවලත්, කරදියාෙන්ත්, 
ගම්පහ පෙද්ශෙය්ත් කියාත්මක කරන්නට ෙයෝජනා තුනක් 
ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා.  

මෙග් ෙපෞද්ගලික අදහස නම් ෙපොලිතීන් අෛධර්යවත් කිරීම, 
දිරා යන ප්ලාස්ටික් ෛධර්යවත් කිරීම පිළිබඳව හිතන ගමන්ම, 
සමස්ත කසළ පශ්නය විසඳීම සඳහා තිෙබන එකම, පාෙයෝගික 
අවසානයක් තිෙබන විසඳුම තමයි “waste-to-energy.”   විදුලිය 
ඒකකයකට රුපියල් 36ක් ෙගවන්න රජය ලැහැස්ති නම් මම ෙම් 
රෙට් ව්යාපාරිකයන්ට ආරාධනා කරනවා, කරුණාකර ෙම් සඳහා 
ඉදිරිපත් ෙවන්න, ෙම් අවස්ථාව ගන්න කියලා. ෙම් පශ්නය පිළිබඳ 
කාරණෙය්දී සහෙයෝගෙයන් කටයුතු කරලා ඉක්මන් විසඳුමකට 
එන්න අපි ලැහැස්තියි. ඒ වාෙග්ම “waste-to-energy” සඳහා 
කසළ දහනය කිරීෙමන් පසු ඉතිරි වන අළු රැඳවීම, 
කළමනාකරණය කිරීම සාෙප්ක්ෂව පහසුයි.   

 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
ඒ සඳහා කවුරු හරි ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවාද? 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
 ඔව්, එවැනි ආයතන තුනක් සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය ලබා දී 

තිෙබනවා. ඒ, කරදියාන, මුතුරාජෙවල සහ ගම්පහ පෙද්ශෙය්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අෙප් රෙට් තිෙබන කසළ පමාණය අනුව අඩු ගණෙන් තවත් එක් 
ආයතනයකට අවස්ථාව තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම නුවර පෙද්ශෙය් 
තවමත් හරි වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ. බදුල්ල පෙද්ශෙය් තවමත් වැඩ 
පිළිෙවළක් නැහැ. ෙම් ඔක්ෙකොම ෙයෝජනා තිෙබන්ෙන් බස්නාහිර 
පළාත පිළිබඳවයි.  

 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා (මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன - மகாவ   அபிவி த்தி மற் ம் 
சுற்றாடல் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne- Deputy Minister of 
Mahaweli Development and Environment) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි,   අෙප් නුවර පෙද්ශෙය් ෙම් 

වනෙකොට කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශයත් එක්ක ඒකාබද්ධව 
කසළවලින් ෙකොම්ෙපෝස්ට්  ෙපොෙහොර හැදීෙම් ව්යාපෘතියක් සඳහා  
Cabinet Committee on Economic Management  එක මඟින්  
කැබිනට් එකට ඉදිරිපත් කරලා කැබිනට් අනුමැතියත් ලබා ෙගන 
සියලු කාරණා අවසන් කරලා ඔවුන්ට ඉඩම් පවා ලබා දීලා අවසන්.  
ඇත්තටම ඔබතුමා කියන කාරණාව  හරි. ෙමොකද, ෙම්ෙක් 
residual waste එකක් තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් නැවත ඉවතලන 
කුණු පමාණයක් එකතු ෙවනවා. ඒ කුණුවලට කරන්ෙන් 
ෙමොකක්ද කියන එක පිළිබඳව ගැටලුවක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
කියන්ෙන් නැවතත් ඒ ඉතිරි වන කුණු අර ෙගන ගිහිල්ලා තවත් 
ස්ථානයකට දමන්න සිද්ධ ෙවනවා. ඒ නිසා ඔබතුමා කියන 
කාරණාව හරි. ෙම් කසළ සම්පූර්ණෙයන්ම අවසන් කරන්න 
පුළුවන් කමෙව්දය තමයි ඔබතුමා කියන්ෙන්.  ෙම් වන  විට අපි 
නුවර පෙද්ශෙය් ඒ සමාගම් ෙතෝරලා ඔවුන්ට එම අවස්ථාව ලබා 
දීම සඳහා කටයුතු කරමින් සිටිනවා.  සියයට 80ක විතර වැඩ 
පමාණයක්  අවසන් කර තිෙබනවා. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි.  

ඒක එක විසඳුමක්. ෙමොකද, මෙග් දැනුෙම් හැටියට නුවර 
පෙද්ශෙය් තිෙබන කුණු පමාණය විදුලිය නිෂ්පාදනය කිරීමට 
පමාණවත් නැහැ. නුවර කසළ පශ්නයක් තිෙබනවා තමයි.  නමුත්  
ආර්ථිකමය ඵලදායීතාෙවන් යුතු විදුලිය උත්පාදනය කිරීෙම් යන්ත 
නුවර පෙද්ශෙය් සවි කිරීමට ඒ කසළ පමාණය පමාණවත් වන්ෙන් 
නැහැ. ඔබතුමා කියන කාරණයත් එක් විසඳුමක්. හැබැයි ඒ 
කසළවල තිෙබන ජීවමය ෙකොටස් - biodegradable -  භාවිත 
කිරීෙමන් පස්ෙසේ ඉතිරි වන අෙනකුත් ෙද්වල් තවත් තැනක 
බහාලන්න අපට සිද්ධ ෙවනවා.  

අද වනෙකොට අපි ෙකොළඹ දිස්තික්කය තුළ කසළ ෙවන් 
කරලා එකතු කරනවා. ඇත්තටම ඒ සඳහා රෙට් ජනතාවෙගන් 
සෑෙහන සහෙයෝගයක් ලැෙබනවා. මා දන්නවා, ෙවන් කර එකතු 
කරන ලද ඒ ප්ලාස්ටික් ෙකොටස්  දැන් යම් ස්ථානයක ෙගොඩ ගහලා 
තිෙබන බව. ප්ලාස්ටික්, වීදුරු, ජීවමය ෙකොටස් අපි ෙවන ෙවනම 
එකතු කරලා ඒවා නැවත ෙගොඩ ගහනවා. 

නමුත්, අපි ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඉෙගන ගන්න ඕනෑ  ෙද්වල් 
තිෙබනවා. සිංගප්පූරුව වැනි රටවල ෙකළින්ම සියලුම කසළ එක 
වර දහනය කරනවා. ඊට පස්ෙසේ ඒ අළු ටික මුහුදට දමනවා. සමහර 
නවීන නගරවල තත්ත්වයත් එෙහමයි. හවායි අගනුවර ප්ලාස්ටික්ද, 
දරද, යකඩද කියන සියල්ල ෙකළින්ම එක වර දහනය කරලා 
ෙමගාෙවොට් 40ක විදුලිබලයක් උත්පාදනය කරනවා. ඒ වාෙග්ම 

ඔස්ටියාෙව් වියානා නගරය මැද්ෙද් තමයි “waste-to-energy” 
විදුලි බලාගාරය තිෙබන්ෙන්. ටක් එෙකන් ෙකළින්ම ඒ සියලුම 
දව්ය එතැනට ෙගනැල්ලා ෙමම “waste-to-energy” කියාවලිය 
සඳහා පාවිච්චි කරනවා.    

 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, සමාවන්න ඕනෑ, මම ෙපොඩි 

බාධාවක් කරනවා.  

ෙම් කටයුත්ත සඳහා ආයතන තුනක් තීරණය කළා කියලා 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා මතක් කෙළේ අපි නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය හරහා ඉදිරිපත් කරපු කැබිනට් පතිකාව සම්බන්ධෙයන් 
කියලායි මා හිතන්ෙන්. ඔවුන්ට ඒ අනුමැතිය ලබා දුන්නා කියලා 
එතුමා කිව්වා. අෙප් පාරිසරික ඇගැයීම් වාර්තා පිළිබඳව ඒ 
කණ්ඩායම සමඟ ෙම් වනෙකොට අපි සාකච්ඡා කර ෙගන යනවා. 
මට මතක විධියට ඒ සාකච්ඡාවලදී ඔවුන් කිව්ව එක කාරණාවක් 
වන ෙම් විදුලිය ඒකකයක් රුපියල් 36කට මිලදී ගන්න කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ලැබුණා. හැබැයි, මිලදී ගැනීම සඳහා වූ 
ගිවිසුමට - power purchase agreement එකට - විදුලිබල 
මණ්ඩලය තව ෙවනකල් එකඟතාව පකාශ කරලා නැහැ. ගරු 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඒ පිළිබඳව ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් 
කරනවාද? 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 

ඒ පිළිබඳව තිෙබන පශ්නය ෙමෙහමයි. කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දී 
අනුමැතිය ලැබුෙණ් විදුලිබල මණ්ඩලය රුපියල් 23.10ක් 
ෙගවන්නත්,  23.10 සිට 36 දක්වා වූ පරතරය භාණ්ඩාගාරය විසින් 
ෙගවන්නත්. ඒකයි එකඟතාව. ඒ එකඟතාව මත තමයි ඒ වැඩ 
පිළිෙවළට එකඟ වුෙණ්. එම නිසා ෙම් මුදල ෙකොෙහොම ෙගව්වත් 
එකයි. විදුලිබල මණ්ඩලය අද පවත්වා ෙගන යන්ෙන්ත් රජෙය් 
අරමුදල් හරහා. ඒ නිසා සෘජුව විදුලිබල මණ්ඩලය ෙගව්වත් එකයි, 
භාණ්ඩාගාරය ෙගව්වත් එකයි. එකම පතිඵලය. හැබැයි, වැදගත් 
පණිවුඩය වන්ෙන් “waste-to-energy” කියාවලිය මඟින් විදුලිය 
නිෂ්පාදනය කරන ඕනෑම විදුලිය නිෂ්පාදකෙයකුට දැන් අපි විදුලිය 
ඒකකයකට රුපියල් 36 ගණෙන් ෙගවනවා කියන එකයි. ෙම්ක 
පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ෙම් වනෙකොට කිසිම පශ්නයක් නැතිව 
ෙමගාෙවොට් 3,000ක් පමණ රටට අවශ්යයි. කසළ පිළිස්සීම මඟින් 
සම්පූර්ණ වශෙයන් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් වන්ෙන් 
ෙමගාෙවොට් 40යි. එම නිසා ඒ මුළු පමාණයම විදුලිබල මණ්ඩලය 
මිලදී ගන්න ලෑස්තියි. ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, මා ෙම් 
පණිවුඩය කියන්ෙන් ඔබතුමාට වඩා, රටට; මාධ්යවලට. ෙම්ක 
තමයි ෙම් පශ්නය සඳහා පාෙයෝගික, ෙකටිම, දැෙනන, ෙත්ෙරන 
විසඳුම. ඒ වාෙග්ම ප්ලාස්ටික් සහ ෙපොලිතීන් කළමනාකරණය සහ 
ඒවා භාවිතය අඩු කිරීම පිළිබඳව අෙප් එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 
මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ අදහස් සමඟත් මා එකඟ වනවා.  

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

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

ගරු අනුරාධ ජයරත්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 
20ක කාලයක් තිෙබනවා. 
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ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා (මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன - மகாவ   அபிவி த்தி மற் ம் 
சுற்றாடல் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne - Deputy Minister of 
Mahaweli Development and Environment) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 

මන්තීතුමා ෙබොෙහොම කාෙලෝචිත මාතෘකාවක් යටෙත් 
ෙයෝජනාවක් අද සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්දී ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබනවා. ෙමොකද, පසු ගිය දින කීපෙය්දී රටක් විධියට අපට 
බරපතළ ව්යසනයකට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ වුණු ආකාරය අප 
දැක්කා. ෙම් ව්යසනය ෙකොතරම්ද කියනවා නම්, මා හිතන්ෙන් 
2004 වර්ෂෙය්දී ඇති වූ සුනාමියට පසේසේ රටක් හැටියට මුහුණ 
දුන් බරපතළම ව්යසනයට තමයි පසුගිය සතිය ඇතුළත අපි මුහුණ 
දුන්ෙන්. ෙම් කාරණාෙව්දී අප අනුගමනය කළ පරිසරය ආරක්ෂා 
කිරීෙම් කමෙව්ද ෙමොනවාද, පරිසරය ආරක්ෂා කිරීෙම් කමෙව්ද අප 
හරියාකාරව කළාද, පරිසරයට අප සියලු ෙදනාෙගන් සිදු වූ හානි 
ෙමොනවාද කියන කාරණා පිළිබඳව අප හරියාකාර වූ ගණනයක් 
කරලා ඒවා නිවැරදි කිරීම ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කළ යුතුව 
තිෙබනවා. එෙහම නැති වුෙණොත් දිගින් දිගටම අපට ෙම් 
කාරණාවලට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවලා රටක් හැටියට ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශය හරහා මහා භාණ්ඩාගාරෙයන් 
ෙගවන මුදල් පමාණය දිෙනන් දින වැඩි කර ෙගන රට දිෙනන් දින 
අගාධයකට වැෙටන තත්ත්වයකට පත්වන බව ෙබොෙහොම 
පැහැදිලියි. එම නිසා පරිසර අමාත්යාංශය ෙවනුෙවන් මා 
ෙබොෙහොම වග කීෙමන් කිව යුතු කාරණාවක් තිෙබනවා.  

අෙප් ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා ෙගනා ෙයෝජනාවට, 
අෙප් ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනා 
ෙබොෙහොමයකට පරිසර අමාත්යාංශය හැටියට අපි අද වනෙකොට 
ෙබොෙහෝ තීන්දු තීරණ විසඳුම් අරෙගන තිෙබනවා. මා ඒ පිළිබඳව 
කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නම්. ෙම්ෙකදි මූලිකවම කිව යුතු ෙදයක් 
තිෙබනවා. ෙපොලිතීන්, ප්ලාස්ටික් කියන කාරණා එක්කයි අද ෙම් 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් වුෙණ්. අද වනෙකොට අෙප් රටට ආනයනය 
කරන ෙපොලිතීන් පමාණය ෙමටික් ෙටොන් ලක්ෂ 5කට ආසන්න 
වනවා. ෙමටික් ෙටොන් ලක්ෂ 5ක පමණ පමාණයක් ෙම් රටට 
ආනයනය කරන ෙකොට ඒ පමාණෙයන් ෙමටික් ෙටොන් 350,000ක් 
පරිෙභෝජනය ෙකෙරන්ෙන් රට තුළයි. 

තවත් ෙටොන් 150,000ක් පතිඅපනයනය හැටියට රටින් එළියට 
යනවා. ෙම් ෙටොන් 350,000ක පමාණෙයන් සියයට 60ක 
පමාණයක් - ෙටොන් 210,000ක පමාණයක් - රට ඇතුළත 
වාර්ෂිකව ඉතුරු වනවා. ෙම් ෙටොන් 210,000 තමයි අපි ෙම් කථා 
කරන සියලු ෙදනා අතෙර් ෙබදිලා ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන්. විවිධ 
ආයතවලින් ෙවන්න පුළුවන්, එෙහම නැත්නම් ෙබොෙහෝ විට 
ෙවෙළඳ ආයතන වාෙග් තැන්වලින් ෙම්වා අෙප් ජනතාව අතට පත් 
වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රට තුළ භාවිත කරන 
සම්පූර්ණ ෙපොලිතීන් පමාණය සමස්ත ජනතාවත් එක්ක 
සංසන්දනය කරලා බැලුෙවොත්, ෙම් රෙට් හැම පුරවැසිෙයකුම 
ෙපොලීතින් කිෙලෝගෑම් 0.5ක පමාණයක් භාවිත කරනවා. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා තමයි පරිසර අමාත්යාංශයට නායකත්වය ලබා 
ෙදන්ෙන්. එතුමා ෙම් සියලු කාරණා පැත්තකින් තබා තීන්දු තීරණ 
කියාත්මක කරන්න අවශ්ය නීති සම්පාදනය කරන්න උත්සාහ  
කළා. නමුත් ෙම්වා පිටු පස්ෙසේ ඉන්ෙන් මහා බලවත් ව්යාපාරික 
පජාව බව ෙබොෙහෝ අවස්ථාවන්හිදී අපි දැක්කා. ෙම් බලවත් 
ව්යාපාරික පජාව ෙමොනවාද කරන්ෙන්? ඔවුන් ෙම් නීති සම්පාදනය 
කරන්න හදන හැම අවස්ථාවකදීම ඒ නීති යටපත් කරලා, තමුන්ට 

අවශ්ය කරන කටයුතු කරන්න සූදානම් වනවා.  ඒ නිසා තමයි 
දිගින් දිගටම ෙම්වාට නීති - රීති ෙගනාවත්, ෙම්වා හරියාකාර වූ 
කමෙව්දයකට අපට හසුරුවා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් 
නැත්ෙත්. ෙම් නීති රීති සහ ඉදිරිෙය්දී කරන්න යන කාරණා 
පිළිබඳව මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී සිහිපත් කරනවා. 

 අපි තවත් කාරණයක් මතක තබා ගත යුතුව තිෙබනවා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අද වනෙකොට හඳුනා ගත් 
කර්මාන්ත 160ක විතර පමාණයක් තිෙබනවාය කියා මා හිතනවා. 
ඒ වාෙග්ම  ලියා පදිංචි ෙනොවූ කර්මාන්තකරුවන් 300ක වාෙග් 
පමාණයක් ඉන්නවා. ෙම් සමස්ත කණ්ඩායමත් එක්ක යැෙපන 
පමාණය ගත්ෙතොත් 20,000ක,  25,000ක විතර ජනතාවක් ෙම් 
කියන කර්මාන්තවල  නියැෙලනවා. අපි ෙම් ෙගෙනන නීති - රීති 
වාෙග්ම අපි කරන්න හදන සියලු ෙද්වල් රෙට් පාෙයෝගික විය 
යුතුයි. ෙම් ඉදිරිපත් කරන නීතිවලට රෙට් ජනතාවට අනුගත 
ෙවලා කටයුතු කිරීෙම් හැකියාව ෙබොෙහොම පැහැදිලිව තිෙබන්න 
ඕනෑ. එෙහම නැතිව  අපි ෙකොච්චර නීති සම්පාදනය කළත් ෙම්වා 
කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් 225 
ෙදනාම - බහුතරය - අත උස්සලා සම්මත වුණු  නීතින් ඕනෑ තරම් 
තිෙබන බව අපි දන්නවා; පනත් ෙකටුම්පත් ඕනෑ තරම් තිෙබනවා. 
හැබැයි, රෙට් ජනතාවවත්, ෙබොෙහෝ විට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න 
නිෙයෝජිතයනුත් දන්ෙන් නැති පනත් ඕනෑ තරම් තිෙබනවා. ඒ 
නිසා එවැනි පනත් හැදීම ෙනොෙවයි අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුව 
වන්ෙන්. ෙබොෙහොම පාෙයෝගිකව, නිවැරැදි කමෙව්දයක් තුළ නීති - 
රීති ෙගනැල්ලා, ෙම් රෙට් ඉන්න ජනතාවට ඊට අනුගත ෙවන්න 
පුළුවන් ආකාරයට ඒ නීති සම්පාදනය කරන්න තමයි අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. ඒ සඳහා මම උදාහරණයක් ෙදන්නම්. 
එළවලු පවාහනය කිරීම සඳහා ප්ලාස්ටික් භාජන භාවිත කරන්න 
කියලා එක් කාලයක ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් වුණු බව අපි දැක්කා. 
හැබැයි, ෙමොකක්ද කෙළේ? සියලු ෙදනා එළවලු ෙගෙනන ෙකොට 
ප්ලාස්ටික් භාජනවල එළවලු ටික දාලා පවාහනය කරන්න කියලා 
නීතියක් එක පාර හැදුවා. එතෙකොට ෙමොකක්ද වුෙණ්, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි? එකම එක් ෙකෙනකුවත් ෙම් 
වැෙඩ් කෙළේ නැහැ. දාපු විධියටම ඒ නීතිය අකුළා ගන්න සිදු වුණා. 
"සියලු ආයතනවලින් භාණ්ඩ ලබා ෙදන ෙකොට ෙපොලිතීන් 
කිසිවක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ" කියා එක් 
අවස්ථාවකදී කැබිනට් පතිකාවක් ෙගනාවා. ෙපොලිතීන් භාවිත 
කිරීම සම්පූර්ණෙයන් තහනම් කිරීම සඳහා වූ නීති සකස් කිරීම 
සඳහා තමයි ඒ කැබිනට් පතිකාව ෙගනාෙව්.  

අවසානෙය් ෙමොකක්ද වුෙණ්? ඒ කැබිනට් පතිකාව ඉදිරිපත් 
කරපු අමාත්යවරයාටම තවත් කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් 
කරන්න සිදු වුණා, "ෙම් කාරණය දැනට කියාත්මක කරන්න 
බැහැ. ෙමොකද, ෙම්කට විකල්ප වූ කමෙව්දය ඉස්ෙසල්ලා හඳුන්වා 
දිය යුතුයි" කියලා. නමුත් අද වනෙකොට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
ෙබොෙහොම පාෙයෝගිකව වැඩ පිළිෙවළක් ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ජනතාවට අනුගත ෙවන්න පුළුවන් 
කමෙව්දයකට අලුත් නීති හඳුන්වා ෙදන්න එතුමා කටයුතු කරලා 
තිෙබනවා. ඒ, ෙමොකද?  ෙම් වනෙකොට අපි මයිෙකෝන 20ට අඩු  
ෙපොලිතීන් භාවිතය සම්පුර්ණෙයන් තහනම් කරලා තිෙබනවා. 
දැන් අපි නීති සම්පාදනය කරමින් ඉන්නවා, මයිෙකෝන 40 දක්වා 
ෙම් පමාණය වැඩි කරන්න. මයිෙකෝන 20ට අඩු ෙපොලිතීන් 
භාවිතය තහනම් කරද්දි අපට අමාත්යාංශය හැටියට යම් යම් 
පශ්නවලට මුහුණ ෙදන්න සිදු වුණා. ව්යාපාරික පජාව හැටියට 
ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුට පශ්න ඇති ෙවච්ච අවස්ථා තිබුණා. හැබැයි, 
ඔවුන් කමෙයන් ඒකට අනුගත වුණා. අපි  ඉදිරි මාසය, ෙදක 
ඇතුළත ෙම් පමාණය මයිෙකෝන 40 දක්වා වැඩි කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. මයිෙකෝන 40 දක්වා වැඩි කරනෙකොට 
ෙම් ෙපොලිතීන් භාවිතය සෑෙහන දුරට අඩු කරන්න අපට 
පුළුවන්කම ලැෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් ෙවනුෙවන් කැබිනට් පතිකාවක් 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ෙම් කැබිනට් පතිකාව හරහා අද 
වනෙකොට කියාත්මක කළ යුතු නීති සහ ඒ නීතින් සෑදීම සඳහා වූ 
විද්වත් කමිටුවක් පත් කරලා තිෙබනවා. ෙම් කැබිනට් පතිකාව 
ඉදිරිපත් කරන්ෙන් හයවැනි මාසෙය් 02 වැනිදා.  කැබිනට් පතිකාව 
තුළින් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විද්වත් කමිටුවත් පත් කිරීම සඳහා 
කැබිනට් අවසරය ලබාෙගන තිෙබනවා. ඒ විද්වත් කමිටුව ඉදිරිපත් 
කරපු ෙයෝජනා කීපයක් තිෙබනවා. ඒ ෙයෝජනා කීපය මම ඉදිරිපත් 
කරන්නම්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. එතෙකොට 
ඔබතුමන්ලාට පැහැදිලි ෙව්වි, ඉදිරි මාස කීපය ඇතුළත රට තුළ 
ෙපොලිතීන් සහ ප්ලාස්ටික් භාවිතය කියාත්මක ෙවන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන කාරණය සම්බන්ධෙයන්.  

අද වන විට අපි කැබිනට් පතිකාව හදලා අවසන්. ඉදිරි සතිය-
ෙදක ඇතුළත අපි ෙමය කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරලා,  එය 
ෙම් රෙට් නීතියක් හැටියට කියාත්මක කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  

අපි දන්නවා, ෙද්ශපාලන පක්ෂ හැටියට අප ෙමොන තරම් 
ෙපොලිතීන් පමාණයක් පාවිච්චි කරනවාද කියලා. පරිසර නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යවරයා හැටියට මම කියන්න ඕනෑ, අපි ෙමවර මැයි දිනෙය්දී 
ඒ සඳහා ආදර්ශයක් ලබා දුන් බව. අපි අෙප් මැයි ෙපළපාළිය 
පැවැත්වූෙව් මහනුවරදී. මහනුවර පවත්වපු ඒ මැයි ෙපළපාළිය 
සඳහා, එහි සැරසිලි සඳහා අපි ෙපොලිතීන් සුළු පමාණයක්වත් 
පාවිච්චි කෙළේ නැහැ. ෙරදි සහ ෙවනත් දව්ය උපෙයෝගි කර ෙගන 
තමයි අපි ඒ සියලු සැරසිලි කටයුතු කෙළේ. ඒ වාෙග්ම ෙම් කමිටුව 
හරහා අපි ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා, ආගමික සහ අෙනක් 
කටයුතුවලදී සියලු සැරසිලි සඳහා ෙපොලිතීන් භාවිතය 
සම්පූර්ණෙයන් තහනම් කිරීම සඳහා වූ නීති හදන්න කියලා. ඒ 
වාෙග්ම පාරිෙභෝගිකයින් සඳහා ෙපොලිතීන් බෑග් ලබා ෙදනවා 
ෙවනුවට කඩදාසි, පන් හා ෙරදි වැනි ෙද්ශීය අමු දව්යවලින් 
නිෂ්පාදනය කරන බෑග් ලබා දීමට අපි ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. 
ෙද්ශීය අමු දව්ය ව්යාපාර පවර්ධනය කරන්න පුළුවන් ආකාරයට, 
ෙපොලිතීන් ෙවනුවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් යම් අමු දව්ය ලබා 
දීම සඳහා වූ කමෙව්දයක් ෙම් හරහා අපි ෙයෝජනා කරලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම තාක්ෂණික ෙවනස්කම් සිදු කරන්නත් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. උදාහරණයක් හැටියට ගත්තාම 
ඇස්බැස්ෙටොස් කර්මාන්තය හරහා පාරිසරික වශෙයන් විශාල 
හානියක් සිදු වන බවත්, ඒ මඟින් පුද්ගලයින්ට සිදු වන හානිය 
පිළිබඳවත් අපි හඳුනා ෙගන තිෙබනවා. අපි ඔවුන්ට ඒ තහනම සහ 
නීති පනවා තිෙබන්ෙන් 2018 වසෙර් ඉඳලායි. අපි ෙම් කටයුත්ත 
කෙළේ මීට අවුරුද්දකට ඉහතදීයි. හැබැයි, 2018 වසර වන විට අපි 
කියන ඒ රසායනික දව්ය -chemicals- පාවිච්චි කරන්ෙන් නැතුව 
ඇස්බැස්ෙටෝස් නිපදවීම සඳහා ඒ අය දැන් ෙම් වන විට වැඩ 
පිළිෙවළ සකස් කර ෙගන යනවා. එතෙකොට ෙම් රෙට් තිෙබන 
කර්මාන්තශාලා වහන්න ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් රෙට් 
කර්මාන්තශාලාවල වැඩ කරන ෙසේවකයින් පාරට ඇදලා දමන්න 
සිදු ෙවන්ෙන් නැහැ. පරිසරයත් ආරක්ෂා කරෙගන, ඒ ආයතනත් 
ආරක්ෂා කරෙගන, ඒ සියල්ල හරියාකාරව කරන්න අපට 
පුළුවන්කම ලැබී තිෙබනවා. ඒ නිසා  ෙපොලිතීන් නිෂ්පාදනය 
කරන, ෙපොලිතීන් ආශිත විවිධ නිෂ්පාදන සිදු කරන සමාගම් 
තාක්ෂණික ෙවනස්කම්වලට ෙයොමු කිරීම සඳහා වූ කාල සීමාවන් 
ලබා දීමට අපි ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. එතෙකොට ඒ කාල 
සීමාව ඇතුළත ඔවුන්ට ඒ කාරණා ඉටු කර ගන්න බැරි වුෙණොත්, 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව මධ්යම පරිසර අධිකාරිය හරහා ඒ ආයතන 
තහනම් කරන්න අපට සිදු ෙවනවා.  

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙපොලිතීන් ආනයනය කිරීම 
සඳහා අපි දැනට සියයට දහයක බද්දක් අය කරනවා. ඒ සියයට 
දහයක බද්ද තුළ මම හිතන විධියට අපි වාර්ෂිකව රුපියල් මිලියන 
4,600ක මුදලක් ලබනවා. මහා භාණ්ඩාගාරය හරහා, ඒ කියන්ෙන් 
මුදල් අමාත්යාංශය හරහා තමයි එම අරමුදල කියාත්මක 
ෙවන්ෙන්. ඒ රුපියල් මිලියන 4,600ක මුදෙලන් තමයි අපි 
 රුපියල් මිලියන 500, 600 අරෙගන ෙබොෙහෝ ව්යාපෘති කරන්ෙන්. 
ප්ලාස්ටික් සහ ෙනොදිරන දව්ය පතිචකිකරණය කිරීම සඳහා වූ 
ව්යාපෘති කියාත්මක කරන්ෙන් ඒ අරමුදෙලන්. අපි ඒ පනවා 
තිෙබන සියයට දහයක බද්ද, සියයට විස්ස දක්වා වැඩි කරන්නත් 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. එතෙකොට ඒ හරහාත් ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව ෙපොලිතීන් ආනයනය කරනවා ෙවනුවට විකල්ප 
ආනයනය කිරීෙම් හැකියාව ව්යාපාරිකයන්ට ලැෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම අවිධිමත් ෙලස සහ අනවසරෙයන් ෙපොලිතීන් නිෂ්පාදනය 
කරන කර්මාන්තශාලා ෙබොෙහොමයක් අෙප්  රෙට් තිෙබනවා. ඒක 
තමයි අද අෙප් රෙට් තිෙබන පධාන ගැටලුව. ෙම් තිෙබන 
පමිතීන්වලට අනුකූල ෙනොවී කියාත්මක වන ආයතන ෙබොෙහෝ 
පමාණයක් තිෙබනවා.  

 

ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ෙමම වැඩසටහන යන නිසායි මම 
ෙම් කියන්ෙන්. ඉදිරිෙය්දී ඇති කරන කර්මාන්ත සඳහා, ආහාර 
නිෂ්පාදනය කරද්දී එෙහම ෙපොලිතීන් වාෙග් ෙද්වල් ඇතුළත් 
ෙනොකර- ෙමෙතක් ෙකෙරන ඒවා ෙවනස් කරන්න, ෙවනත් 
විකල්ප නියම කරන්න අපට කාලයක් ගත ෙවයි. නමුත් අලුතින් 
නිෂ්පාදනය කරන ෙද්වල් සඳහා- අපි හිතමු, ෙයෝගට්, කිරි පැකට් 
වාෙග් ෙද්වල් කියලා. දැන්  ප්ෙල්න්ටිය අර ෙගන යන්ෙන්ත් 
ෙපොලිතීන් කවරයක දමලා. ඒ තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
ඒ නිසා ඉදිරිෙය්දී නිෂ්පාදනය කරන ෙද්වල් සම්බන්ධෙයන් යම් 
වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න කියලා තමයි අපි ඉල්ලන්ෙන්. ඒ සඳහා 
අපි උනන්දු වුෙණොත් ඒක ෙබොෙහොම පහසු ෙවයි කියලායි මම 
හිතන්ෙන්. ඔබතුමා කියපු සියයට දහයක බද්ද, සියයට විස්ස 
වීෙමන් ෙබොෙහෝ ෙවලාවට පාරිෙභෝගිකයාට ඒ මිල එකතු ෙවන්න 
පුළුවන්, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කිව්වා 
වාෙග්. බද්ද ගැහුවත් පාරිෙභෝගිකයාටත් පහසු නිසා ෙපොලිතින් 
පාවිච්චිය ඉවත් කරන්න අමාරු ෙවනවා.  

 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 

නැහැ, ගරු මන්තීතුමනි. ඇත්තටම එතැනදී ෙමෙහම 
කාරණයක් තමයි ෙවන්ෙන්. අපි උදාහරණයක් හැටියට ගත්ෙතොත් 
එෙහම ෙපොලිතින් මල්ලක් රුපියල් 1.50කට-2.00කට ෙදන්න 
පුළුවන්. නමුත් විකල්පයක් ෙලස දිරා පත් වන මල්ලක් ලබා 
ෙදනවා නම්, ඒෙක් මිල අධිකයි.  

 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
හුඟාක් විෙද්ශ රටවල බිල ෙගවන්න ගියාම බෑග් ඒක ඕනෑද 

කියලා අෙපන් අහනවා. බෑග් එක ඕනෑ නම් මිලක් ගහනවා. 
ෙමෙහේ එෙහම කරන්න බැහැ. බෑග් එකක් ඉල්ලුවත්, නැතත් 
ෙපොලිතින් බෑග් එකකට දමලා තමයි ෙදන්ෙන්. එතැනදී තමයි 
පාරිෙභෝගිකයාට දැෙනන්ෙන්, ෙම්කට ෙගවන්න ෙවනවාය කියන 
එක.  
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ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්තටම ඕෙක් ෙදපැත්තක් තිෙබනවා. එහි 

පළමුවැනි කාරණාව තමයි, කවරයක මිල රුපියලක්, රුපියල් 
එකයි ශත පනහක් වුණාම පාරිෙභෝගිකයාට පශ්නයකුත් නැහැ, 
බිලට රුපියලක්, එකයි පනහක් එකතු කළාම ඒ පිළිබඳව 
කවුරුවත් වැඩිය ෙහොයන්ෙනත් නැහැ, ඒ පිළිබඳව අහන්න 
අවශ්යතාවකුත් නැහැ කියන එක. හැබැයි, එහි මිල රුපියල් 5ක්, 
6ක්, 7ක් ෙවනෙකොට ෙපොලිතීන් මලු අවශ්ය අවශ්ය ආකාරයට 
උස්සාෙගන යන්න පාරිෙභෝගිකයින් කවුරුවත් උත්සාහ 
කරන්ෙන්ත් නැහැ. ඒක එක පැත්තක්.  

ෙදවැනි කාරණාව ෙම්කයි.   අපි උදාහරණයක් විධියට කඩදාසි 
මලු සහ අෙනකුත් ආෙද්ශක ගනිමු. ඒවා ෙපොලිතීන් සමඟ 
සංසන්දනය කළාම යම් පමාණයකින් මිල වැඩියි. ෙපොලිතීන් 
මල්ලක් රුපියල් 1.50ක් ෙවනවා නම්, කඩදාසි මල්ල රුපියල් 
2.50ක්, රුපියල් 3ක් ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි, අපි මිල වැඩි 
කිරීමක් හරහා ෙපොලිතීන් මල්ලක මිල රුපියල් 3.50ක් 
කරනෙකොට, රුපියල් 3.50ට ෙපොලිතීන් මල්ල ෙදනවා ෙවනුවට 
එම මිලටම එම බර පමාණයම ෙගන යා හැකි කඩදාසි මල්ලක් 
ලබා ෙදන්න අපට ෙබොෙහොම පැහැදිලිව පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඒ 
නිසා අපි ෙම් කාරණා ෙදකම සංසන්දනය කරලා තමයි අප ෙමම 
බදු පැනවීම කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්. 

අපි ෙමහිදී විෙශේෂෙයන් සිහිපත් කළ යුතු තවත් එක් 
කාරණයක් තිෙබනවා. උදාහරණයක් විධියට අපි ඇෙමරිකාවට 
ගියාම දකිනවා, ෙබොෙහෝ ෙවෙළඳ සැල්වලින්, ඒ කියන්ෙන් food 
cityවලින් අපි භාණ්ඩ මිලදී ගන්නෙකොට භාණ්ඩ අරෙගන යන්න 
කඩදාසි බෑග් එකක් ෙදනවා. ඒක handle  එකක් තිෙබන බෑග් 
එකක් ෙනොෙවයි. හැබැයි, අෙප් ෙබොෙහෝ ජනතාව supermarket 
එකකින් ෙහෝ කඩයකින් ෙහෝ බඩු ටික අරෙගන බස් එෙකන් 
ෙගදර යනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නමුත් ඔහුට ඒ බඩු 
ටික අෙත් තියාෙගන, එෙහම නැත්නම් කිහිල්ෙල් ගහෙගන බස් 
එෙක් ෙගදරට යන්න පුළුවන්ද වාෙග් පාෙයෝගික පශ්නත් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි මම කිව්ෙව්, අපි ෙම් පනවන නීතිය රෙට් 
ජනතාවට අනුගත විය හැකි නීතියක් බවට පත්විය යුතුයි කියලා. ඒ 
නිසා තමයි ෙබොෙහොම සැලසුම් සහගතව ෙම් නීති සකස් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, අෙප් සමහර ෙයෝජනා අනුව අපට ෙහට 
වුණත් ෙම්ක ෙවනස් කරන්න පුළුවන්; ෙපොලිතීන් භාවිතය පිළිබඳ 
නීති ෙහට වුණත් ෙග්න්න පුළුවන්. ඒ නීති පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙගනාෙවොත් ෙමතැන ඉන්න 225ෙදනාම අත උසස්ලා සහෙයෝගය 
ෙදනවා. ඒ පිළිබඳ කිසි තර්කයක් නැහැ. හැබැයි, මම ඉස්ෙසල්ලා 
ෙපන්වා දුන්ෙන් ඒකයි. ඉතිහාසෙය් ඒ විධියට කරන්න ගිය සියලු 
උත්සාහයන් අසාර්ථක වුණා. එම නිසා අපි කරන්න හදන්ෙන් 
ෙම්ක,- 

 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ 

මන්තීතුමා කිව්වා වෙග් ආකල්පමය වශෙයන් ෙවනසක් කරන්න 
ඕනෑ. ඒ සඳහා වන ආකල්පමය ෙවනස පාසල්වලින්ම ආරම්භ 
කළා නම් තමයි ෙහොඳ. මිල වැඩි කළා, tax වැඩි කළා කියනවාට 
වැඩිය, ආකල්පමය වශෙයන් ෙවනසක් ඇති කරලා, රෙට්ම ෙම් 
තත්ත්වය ෙවනස් කරන්න පුළුවන් කමයක් ඔබතුමන්ලාෙග් 
වැඩසටහන තුළින්ම කියාත්මක කරනවා නම් ෙහොඳයි. 

 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව.  ඒ වාෙග්ම ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කියන 

කාරණා ටික කියාත්මක ෙවනවාත් එක්කම "පිළිසරු" ව්යාපෘතිය 
හරහා ඔබතුමා කියපු කාරණාවත් අපි කියාත්මක කරනවා. 

ෙමොකද, "පිළිසරු" ව්යාපෘතිය කියාත්මක කරනෙකොට 
ෙපෙනනවා, සාමාන්යෙයන් 8 වසරින් පසුව ඉස්ෙකෝෙලක පරිසර 
නියමුවන් ඉන්නවාද කියලා ෙහොයාගන්න අද හරිම අමාරු බව. 
ෙමොකද ෙහේතුව? ඊට වඩා වැදගත් වුණු කාරණා ෙබොෙහෝමයක් 
තිෙබන නිසා. හැබැයි, අපි මධ්යම පරිසර අධිකාරිය හරහා පරිසර 
නියමුවන් පුහුණු කිරීමත්, විෙශේෂෙයන්ම "පිළිසරු" ව්යාපෘතිය 
හරහා ඔවුන් දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහනුත් අද  ෙවනෙකොට 
කියාත්මක කරෙගන යනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා ෙම් විෂයට නායකත්වය ලබාදීම තුළින්ම අපි 
විෙශේෂ සිදුවීමක් දැක්කා. ඉතිහාසෙය් කවදාවත් වැලි 
ෙතොටුෙපොළවල් පිළිබඳව ෙම් විධියට කථා කරලා තිෙබනවාද? 
කැලෑවල ගහක් ෙදකක් කැෙපනෙකොට ෙම් තරම් හඬ නැඟුණු 
යුගයක් ඉතිහාසෙය් තිබිලා තිෙබනවාද? අපි ඊෙය් ෙපෙර්දා 
තබ්ෙබෝෙව් යනෙකොට රුපියල් මිලියන 80කට වඩා වටිනාකමක් 
ඇති ගස් පමාණයක් කපලා තිබුණා. අපි ඒවා අල්ලාෙගන අදාළ 
නිලධාරින්ට දඬුවම් කරලා, අද ෙවනෙකොට විමර්ශන කටයුතු 
කරෙගන යනවා. හැබැයි, ඉතිහාසෙය් ෙම්වා පිළිබඳව ෙම් විධියට 
කටයුතු කරපු වකවානු තිබුණාද? අද රෙට් රාජ්ය නායකයාෙග් 
ඉඳලා සියලුම ෙදනා පරිසරය පිළිබඳව කථා කරනවා; පරිසරය 
ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳව කථා කරනවා. අපි අද අන්න එතැනට 
පරිසර විෂය අරෙගන ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ෙම් නිසා අපි ෙබොෙහොම  
වග කීමකින් යුතුව කියනවා, ෙම් නීති ටිකත් හදලා තිෙබන්ෙන් 
සියලුම ෙදනා එක්වර සතුටු කරන්න ෙනොෙවයි. හැබැයි, ඒ සඳහා 
රෙට් ජනතාවටත් අනුගත ෙවන්න පුළුවන්, ෙබොෙහොම පැහැදිලිව 
කියාත්මක කරන්න පුළුවන් නීති මාලාවක් තමයි සකස් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් නීතින් ටික තව සතියක් ෙදකක් ඇතුළත 
කැබිනට් පතිකාවට ඇතුළත් කරනවා. එෙසේ ඉදිරිපත් කරන 
ෙයෝජනා මාලාව තමයි අද මම ඉදිරිපත් කෙළේ.  

ගරු මන්තීතුමනි, එෙසේ ඉදිරිපත් කරන නීතිත් එක්ක 
ෙපොලිතීන් භාවිතය සෑෙහන දුරට අවම කරන්න අපට ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව පුළුවන්කම ලැෙබනවාය කියන එක වග කීෙමන් යුතුව 
ෙම් සභාෙව්දී සිහිපත් කරනවා. එම නිසා ෙම් වාෙග් කාෙලෝචිත 
මාතෘකාවක් සභාව කල්තබන අවස්ථාෙව් විවාදයට ගැනීම සඳහා 
ෙයෝජනාවක් හැටියට ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව ඔබතුමාටත් 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ෙවනුෙවන් අවධානය 
ෙයොමු කරන ඔබතුමන්ලා වාෙග් ගරු මන්තීතුමන්ලාෙගනුත්, ඒ 
වාෙග්ම ෙහොඳ අදහස් ඉදිරිපත් කළ ගරු මන්තීතුමන්ලාෙගනුත් 
අපි ෙබොෙහොම වුවමනාෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා, ඔබතුමන්ලාෙග් 
අදහස් හා ශක්තිය ලබාදීම සඳහා ෙම් කමිටු නිෙයෝජනය කිරීමට 
පැ මිණ සම්බන්ධ ෙවන්න කියා. මම ඒ ඉල්ලීමත් කරමින්, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද මට ෙම් අවස්ථාව ලබාදීම 
පිළිබඳව ඔබතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 7.24ට, අද දින සභා 

සම්මතිය අනුව, 2017 ජුනි මස 09 වන සිකුරාදා පූ. භා. 10.30 වන 
ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

அதன்ப  பி.ப. 7.24 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  இன்ைறய 
தீர்மானத் க்கிணங்க, 2017 ன் 09, ெவள்ளிக்கிழைம .ப. 10.30 
மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

Parliament adjourned accordingly at 7.24 p.m. until 10.30 a.m. on 
Friday, 09 th May, 2017, pursuant to the Resolution of Parliament of 
this Day. 
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ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 


