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අ. භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් විය.   

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

 
பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .  

பிரதிச் சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால] 
தைலைம வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m.,  
MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. THILANGA 

SUMATHIPALA] in the Chair. 

 
නිෙව්දන 

அறிவிப் க்கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 
එකතු කළ අගය මත බදු (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත : ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ෙපත්සම් 
ேசர்ெப மதி வாி (தி த்தம்) சட்ட லம் : 

உயர்நீதிமன் க்கு ம க்கள் 
VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) BILL: 

PETITIONS TO THE SUPREME COURT 
 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 121(1) වන ව වස්ථාව පකාරව 

“එකතු කළ අගය මත බදු (සංෙශෝධන)” පනත් ෙකටුම්පත 
සම්බන්ධෙයන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ෙවත ඉදිරිපත් කරන ලද 
ෙපත්සම් තුනක පිටපත් ගරු කථානායකතුමා ෙවත ලැබී ඇති බව 
පාර්ලිෙම්න්තුවට දැන්වීමට කැමැත්ෙතමි. 
 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස් අධ ාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත තුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச்  
சைப தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් වාර්තා ඉදිරිපත් 

කරමි. 

(i) 2013 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා විවෘත විශව්විද ාලෙය් 
පශච්ාත් උපාධි ඉංගීසි භාෂා ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව 
සහ වාර්ෂික ගිණුම්;  

(ii) 2013 වර්ෂය සඳහා කැලණිය විශව්විද ාලෙය් පාලි හා 
ෙබෞද්ධ අධ යන පශච්ාත් උපාධි ආයතනෙය් වාර්ෂික 
වාර්තාව සහ ගිණුම්; 

(iii) 2013 වර්ෂය සඳහා ෙමොරටුව විශව්විද ාලෙය් වාර්ෂික 
වාර්තාව සහ ගිණුම් වාර්තාව; 

(iv) 2013 වර්ෂය සඳහා ෙකොළඹ විශව්විද ාලෙය් ෙද්ශීය 
ෛවද  විද ා ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව; 

(v) 2013 වර්ෂය සඳහා ෙකොළඹ විශව්විද ාලයීය පරිගණක 
අධ යනායතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව; සහ 

(vi) 2012 වර්ෂය සඳහා ෙප්රාෙදණිය විශව්විද ාලෙය් කෘෂි 
විද ා පශච්ාත් උපාධි ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව.  

එම වාර්තා අධ ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම 
ෙයෝජනා කරමි. 

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

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

ෙවනුෙවන් මම 2003 අංක 3 දරන රාජ  මූල  කළමනාකරණ 
(වගකීම) පනෙත් 10වැනි වගන්තිය යටෙත් වසර මැද රාජ  මූල  
තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාව - 2016 ඉදිරිපත් කරමි. 

එම වාර්තාව රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ 
යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.  
 

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙමම වාර්ෂික වාර්තා 

ඉදිරිපත් කිරීෙම් දී ඒ පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විපක්ෂයට 
විවාදයක්  ලබා දීම මීට ෙපර  මුදල් අමාත ාංශෙයන් දිගටම කර 
ෙගන ගියා.  අෙප් රජය කාලෙය්   අපි තමුන්නාන්ෙසේලාට එෙහම 
විවාදයක් ලබා දුන්නා. ඒ නිසා  රාජ  මූල  තත්ත්වය පිළිබඳ 
වාර්තාව සම්බන්ධෙයන්  විවාදයක් ලබා දීමට කාරුණික වන 
ෙලස මම ගරු සභානායකතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

505 506  



පාර්ලිෙම්න්තුව 

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

මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවට එය ෙයොමු කිරීමයි. ඊට පසුව අපි 
විවාදයක් ලබා ෙදන්නම්. රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවට 
ඉදිරිපත් ෙනොකර විවාදයක් දුන්ෙනොත් ඔබතුමන්ලා කියයි, ''ෙම්ක 
රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවට ඉදිරිපත් කර නැහැ''යි කියලා.  
[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමන්ලා එෙහම කියනවා.  විවාදයක් ලබා දීම 
සම්බන්ධෙයන්  පශ්නයක් නැහැ.  ෙම් පිළිබඳව අපි පසුව විවාදයක් 
ලබා ෙදන්නම්. 

 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු අධිකරණ හා බුද්ධ ශාසන අමාත තුමා.  

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,  අධිකරණ හා බුද්ධ ශාසන 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් 2015 වර්ෂය සඳහා නීති ෙකොමිෂන් සභා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව ෛනතික කටයුතු (දූෂණ විෙරෝධී) සහ මාධ   
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම 
ෙයෝජනා කරමි. 

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

2015 වර්ෂය සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායක 
කාර්යාලෙය් කාර්ය සාධන වාර්තාව. - [පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ හා 
ජනමාධ  අමාත තුමා ෙවනුවට ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා]  
 

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, නීතිය හා සාමය සහ 

දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම  2013 සහ 2014 
වර්ෂ සඳහා ශී ලංකා ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන 
වාර්තා  ඉදිරිපත් කරමි. 

එම වාර්තා ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 
සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 

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

 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා 
ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  

அறிக்ைககள் 
 SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS  
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,  තරුණ, කීඩා, කලා හා 

උරුමයන් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු 

කරන ලද කීඩා පනත යටෙත් නිෙයෝග සම්බන්ධෙයන්, එම 
කාරක සභාෙව් වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි. 

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා - පැමිණ නැත. 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් 

ෙදක පිළිගන්වමි. 

(1) ෙහෝමාගම, වෑකන්ද පාර, ෙනො. 60/9 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ඩබ්ලිව්.ෙක්. ගුණෙසෝම මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(2) අංෙගොඩ, හිඹුටාන, ෙපොල්වත්ත, ගුණෙසේකර මාවත, අංක 
241/1 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්.එම්. උපුල් ෙරෝහිත 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් 

ෙදක පිළිගන්වමි. 

(1) මාෙකොළ, මාෙකොළ දකුණ, ෙනො. 170/ඒ දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ඩී.එල්. ෙහට්ටිෙහේවා මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(2) යාපනය, පන්සල පාර, 158/4 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
රමීලා මර්වින් ක්ලැරන්ස ්මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් 

හතර පිළිගන්වමි. 

1. ගෙන්මුල්ල, නැදුන, 432/12 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි ඩී. 
රාජපක්ෂ මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

2. රාගම, බටුවත්ත, ගාමිණී මාවත, 199/A දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ෙක්.එල්. නිලූෂි මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

3. නුවරඑළිය, ගැමුණු මාවත, ෙනො. 18 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි  ෙක්.පී. ෙයෝගරත්නම් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 
සහ 

4. ෙකොටෙදනියාව, හල්ඔලුව, හීන්පන්ෙදණියවත්ත, අංක 
86/16 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි ෙම්රි එදිරිසිංහ 
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 
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ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා - පැමිණ නැත. 

 
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 

 
ෙවරළ සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව : අධ ක්ෂ 

ජනරාල් තනතුර 
கைரேயாரப் பா காப் த் திைணக்களம் : 

பணிப்பாளர் நாயகம் பதவி 
DEPARTMENT OF COAST CONSERVATION:  POST OF 

DIRECTOR-GENE 

    117/’15 

1. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
අගාමාත තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථීක කටයුතු 

අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2) : 

(අ) (i) 2014.05.01 දින පුරප්පාඩු වූ ෙවරළ සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධ ක්ෂ ජනරාල් තනතුර 
සඳහා නිලධාරිෙයකු පත්කළ කමෙව්දය කවෙර්ද; 

 (ii) උක්ත තනතුර දැරීමට සම්පූර්ණ කළ යුතු, 
අධ ාපන හා රාජ  ෙසේවෙය් නියමිත මූලික 
සුදුසුකම් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii) 2014.06.02 දින ඉහත තනතුරට තාවකාලික 
පදනමින් අනුයුක්ත කළ ඉන්දාණි මංගලිකා 
විකමනායක යන නිලධාරිනියෙග් අධ ාපන හා 
ෙවනත් සුදුසුකම් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iv) ඇය 2003.03.03 දින සිට 2013.02.11 දින දක්වා 
නිත  රාජ  ෙසේවෙය් ෙකතරම් කාලයක් ෙසේවය 
කර තිෙබ්ද;  

 (v) ෙවරළ සංරක්ෂණ අධ ක්ෂ ජනරාල් තනතුෙරහි 
වැඩ බැලීම සඳහා නිලධාරියකු පත් කළ යුත්ෙත් 
කවුරුන් විසින්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?   

(ආ) (i) ෙමම නිලධාරිනියට එෙරහිව මූල  අකමිකතා 
සම්බන්ධව අල්ලස ්ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාව මඟින් පරීක්ෂණයක් සිදු කරන 
බව දන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එවැනි නිලධාරිනියකට අධ ක්ෂ 
ජනරාල් තනතුරක් ලබාදීෙම් නීත ානුකූල පදනම 
කවෙර්ද; 

 (iii) අදාළ පත්වීම බල රහිත කිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, ඒ කවදාද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) 2014.05.01ஆம் திகதியன்  ெவற்றிடமாகிய 
கைரேயாரப் பா காப் த் திைணக்களத்தின் 
பணிப்பாளர் நாயகப் பதவிக்கு உத்திேயாகத்த 
ெரா வைர நியமித்த ைறைம யாெதன் 
பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  பதவிைய வகிப்பதற்காகப் ர்த்தி 
ெசய்ய ேவண் ய கல்விசார் மற் ம் அரசாங்க 
ேசைவயிலான உாிய அ ப்பைடத் தைக 
ைமகள் தனித்தனியாக யாைவ ெயன்பைத ம்; 

 (iii) 2014.06.02ஆம் திகதியன்  ேமற்ப  பதவிக்கு 
தற்கா க அ ப்பைடயில் இைணக்கப்பட்ட 
இந்திராணி மங்க கா விக்கிரமநாயக்க எ ம் 
உத்திேயாகத்தாின் கல்வி மற் ம் ஏைனய 
தைகைமகள் தனித்தனியாக யாைவெயன் 
பைத ம்; 

 (iv) இவர் 2003.03.03ஆம் திகதி தல் 2013.02.11 
ஆம் திகதி வைர நிரந்தர அரச ேசைவயில் 
எவ்வள  காலம் கடைமயாற்றி ள்ளார் என்ப 
ைத ம்; 

 (v) கைரேயார பா காப் ப் பணிப்பாளர் நாயகம் 
பதவியில் பதில் கடைமயாற் வதற்காக உத்தி 
ேயாகத்தெரா வைர நியமிக்க ேவண் யவர் 
யாெரன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) (i) ேமற்ப  உத்திேயாகத்த க்கு எதிராக நிதி 

ேமாச  சம்பந்தமாக இலஞ்சம் அல்ல  
ஊழல் பற்றிய சார்த் தல்கைள லனாய்  
ெசய்வதற்கான ஆைணக்கு வினால் விசா 
ரைணெயான்  ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற 
ெதன்பைத அவர் அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அத்தைகய உத்திேயாகத்தெரா  
வ க்கு பணிப்பாளர் நாயக பதவிைய 
வழங்குவதற்கான சட்டாீதியான அ ப்பைட 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  பதவிைய வ வற்றதாக்குவதற்கு 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அ  எப்ேபாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
  
 
 
 
 

 
asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the methodology applied in appointing an 
officer to the post of Director-General  in 
the  Department of Coast Conservation, 
which fell vacant on 01.05.2014; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) the basic educational qualifications and the 
stipulated basic qualifications in Public 
Service to be fulfilled to hold the aforesaid  
post, separately; 

 (iii) the educational qualifications  and other 
qualifications, separately of the  officer 
named Indrani MangalikaWickremanayaka, 
who was attached to the aforesaid post on a 
temporary basis on 02.06.2014; 

 (iv) the period of time for which she has been in 
Public Service  on a  permanent basis from 
03.03.2003 up to 11.02.2013; and 

 (v) the person who is authorized to  appoint an 
officer to act on the  post of  Director-
General  of  Coast Conservation? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) whether he is aware that an inquiry is being 
conducted against this officer before the  
Commission to Investigate Allegations of 
Bribery or Corruption in regard to financial 
irregularities; 

 (ii) if so, the legal basis of giving a post of 
Director-General to such an officer; 

 (iii) whether steps will be taken to cancel  the 
relevant  appointment; and 

 (iv) if so, the date on which it will be done? 

(c) If not, why?                          
 
 

ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා (මහවැලි සංවර්ධන හා 
පරිසර නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(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 නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ ජාතික 

පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම 
පශ්නයට පිළිතුර ලබා ෙදනවා. 

(අ) (i) රාජ  ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන 
අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්ෙග් අංක MOD/
ADM/2/113/03 හා 2014.05.26 දිනැති ලිපිය 
මඟින් 2014.06.02 දින සිට අධ ක්ෂ ජනරාල් 
තනතුෙර් වැඩ බැලීම සඳහා එම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පධාන ඉංජිෙන්රු අයි.එම්. 
විකමනායක මහත්මිය පත් කර ඇත. 

 (ii) ෙමම තනතුර ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානී තනතුරක් 
වන අතර, රාජ  පරිපාලන චක ෙල්ඛ 06/2006 
අනුව SL 3-2006 වැටුප් ඛණ්ඩයට අයත් විෙශේෂ 
ෙශේණිෙය් සුදුසුකම් සපුරා ඇති නිලධාරිෙයකු විය 
යුතුය. 

 (iii) ඉංජිෙන්රු විද ා උපාධිය 

  ජල ඉංජිෙන්රු විද ාපති උපාධිය 

  ශී ලංකා ඉංජිෙන්රු ආයතනෙය් සාමාජිකත්වය 

  ශී ලංකා ඉංජිෙන්රු ෙසේවෙය් I ෙශේණිය (අධි 
ෙසේවක ) නිලධාරිනියකි 

 (iv) ඇය 2003.03.03 වැනි දින සිට 2013.02.11 වැනි 
දින දක්වා නිත  රාජ  ෙසේවෙය් ෙයදී ඇති කාලය 
පිළිබඳ ෙතොරතුරු පහත දැක්ෙව්.  

  *  2003.03.03 සිට 2007.05.06 දක්වා වැටුප් රහිත 
නිවාඩු මත ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත ාංශය 
යටෙත්    

  පැවති ෙවරළ සම්පත් කළමනාකරණ ව ාපෘතිෙය් 
ෙසේවෙය් ද, 

   * 2007.05.07 සිට 2007.05.08 දක්වා දින 02ක් 
ෙදපාර්තෙම්න්තු ෙසේවෙය්ද,  

  * 2007.05.09 සිට 2008.04.30 දක්වා ද්විතියන 
පදනම මත ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත ාංශය 
යටෙත්    

      පැවති ෙවරළ සම්පත් කළමනාකරණ 
ව ාපෘතිෙය් ෙසේවෙය් ද, 

  * 2010.01.08 සිට 2010.01.17 දක්වා දින 08ක් 
ෙදපාර්තෙම්න්තු ෙසේවෙය් ද ෙයදී ඇත. 

 (v) ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානී තනතුරක් බැවින් අමාත  
මණ්ඩලය විසින් පත්කළ යුතුය. 

(ආ) (i) අල්ලස ්ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් 
සභාෙව් අංක BC/949/09/B32 දරන 2013.08.08 
සහ 2015.12.31 දිනැති ලිපි මඟින් අල්ලස ් ෙහෝ 
දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභා පනත 
යටෙත් සිදු කරනු ලබන පරීක්ෂණයක් සඳහා ෙමම 
නිලධාරිනිය සම්බන්ධෙයන් ෙතොරතුරු වාර්තාවක් 
ඉදිරිපත් කරන ෙලස ෙවරළ සංරක්ෂණ හා ෙවරළ 
සම්පත් කළමනාකරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත 
දන්වා ඇත. 

 (ii) ෙමම නිලධාරිනියෙග් වැඩ බැලීෙම් පත්වීම 
අවසන් කර ඇත. 

 (iii) අමාත  මණ්ඩලය විසින් නව වැඩ බලන අධ ක්ෂ 
ජනරාල්වරයකු පත් කිරීම ෙහේතුෙවන් ෙම් වන විට 
ෙමම පත් කිරීම බල රහිත වී තිෙබ්. 

 (iv)  2015.04.20 දින සිට. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ගරු නිෙයෝජ  

ඇමතිතුමනි, ෙමම පත් කිරීම කළ යුතුව තිෙබන්ෙන් අමාත  
මණ්ඩල නිර්ෙද්ශයකිනුයි. නමුත්, මීට කලින් ෙම් කියන 
නිලධාරිනිය පත් කර තිෙබන්ෙන්, අමාත  මණ්ඩල 
නිර්ෙද්ශයකින් ෙහෝ අනුමැතියකින් ෙතොරව ෙන්ද? 

 

ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, 2013 පත්වීම කරපු 

අවස්ථාෙව්දී ගැටලුවක් පැන නැඟී තිබුණා. හැබැයි, ෙම් වන ෙකොට 
ඒක නිවැරදි ෙවලා තිෙබනවා. 

 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, ගැටලු සහගත පත් කිරීමක් කළ 

නිසා ශී ලංකා ජන රජයටත් ඒ වාෙග්ම ෙවරළ සංරක්ෂණ 
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ෙදපාර්තෙම්න්තුවටත් මූල මය වශෙයන්, කීර්තිනාමය පැත්ෙතන් 
හා ෙවනත් ආකාරයකින් පාඩු ෙවලා තිෙබනවායි කියලා 
අමාත ාංශයට හැ ෙඟනවා ද? 

 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
පත් වීම සම්බන්ධෙයන් ගැටලුවක් තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව 

පරීක්ෂණයක් පවත්වාෙගන යනවා.  ඒ පිළිබඳව වන පරීක්ෂණය 
අවසන් වූ වහාම අපට ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්කම 
තිෙබනවා. හැබැයි, ඒ පරීක්ෂණය අවසන් වන ෙතක් එයින් සිදු 
වුණු හානිය ෙමොකක්ද කියන කාරණය පිළිබඳව පකාශයක් 
කරන්න බැහැ. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නෙයන් 

මම ෙමන්න ෙම් කාරණය ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි. 
ෙවරළ සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයත් වපසරිය තුළ 
ෙවරළට අයත් පෙද්ශ තුළ අනවසරෙයන් විවිධාකාර අකටයුතුකම් 
සිද්ධ ෙවනවා.  විෙශේෂෙයන්ම අවසරයකින් ෙතොර ෙවෙළඳාම 
සිද්ධ ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ෙවරළ ආශිත ශාක සහ විෙශේෂෙයන්ම 
ජීවීන් ඉවත් කිරීමත්, වැලි ඉවත් කිරීමත් සිද්ධ ෙවනවා. එය පසු 
ගිය රජය සමෙය් සිදු වුණාට වඩා යම් පමාණයකින් අඩු ෙවලා 
තිබුණා වුණත්, තවමත් ඒ අකටයුතුකම් සිද්ධ ෙවනවා. ෙම් 
අකටයුතුකම් මීටත් වඩා අවම කරන්න ෙවරළ සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට සහ අමාත ාංශයට තිෙබන දැක්ම සහ වැඩ 
පිළිෙවළ ෙමොකක්ද? 

 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ගරු බුද්ධික පතිරණ 

මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙමම පශ්නය මුල් පශ්නයට අදාළ 
ෙනොවුණත් මම පිළිතුරක් ෙදන්නම්. ෙවරළ සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අවසරයකින් ෙතොරව ෙමොනම ෙහේතුවක් 
මතවත් ඊට අයත් පෙද්ශය තුළ ඉදිකිරීමක් ෙහෝ ඒ ආදී යම් 
කටයුත්තක් කරන්න කිසිම විධියකින් අවසර ලබා දී නැහැ. පසු 
ගිය කාලවල විවිධ ඉදිකිරීම් සහ ෙවරළ හානි වන ආකාරයට විවිධ 
සිදුවීම් හා කියාකාරකම් රාශියක් සිද්ධ වුණා අපි දැක්කා. හැබැයි, 
ඒ සියලු ෙද්වල් ෙම් වන විට අධිකරණය ඉදිරියට පමුණුවා 
තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ සඳහා අවසර දුන් පුද්ගලයන් පවා යම් 
යම් විමර්ශනවලට භාජනය කර තිෙබනවා. අපි විශ්වාස කරන 
හැටියට ෙම් වන විට ඒ ආකාරෙය් කිසිම කටයුත්තක් සිදුෙවන්ෙන් 
නැහැ. හැබැයි යම් ෙහෝ කටයුත්තක් ෙවනවා කියා ගරු මන්තීතුමා 
කරුණු ඉදිරිපත් කෙළොත් අපට ඒ පිළිබඳව විෙශේෂෙයන් සලකා 
බලන්න පුළුවන්. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 3 -490/'16- (1), ගරු කනක ෙහේරත් මහතා. 
 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංස්කරණ හා ජනමාධ  අමාත  සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் 
அரசாங்கக் கட்சியின்  

தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, සමාජ සවිබලගැන්වීම් හා 

සුභසාධන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම 
සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
දක්ෂිණ පවාහන සංවර්ධන ව ාපෘතිෙය් 

උපෙද්ශකවරුන් : විස්තර 
ெதற்கு ேபாக்குவரத்  அபிவி த்திக் க த்திட்ட 

ஆேலாசகர்கள் : விபரம் 
CONSULTANTS OF SOUTHERN TRANSPORT DEVELOPMENT 

PROJECT: DETAILS  
496/’16 

4. ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
උසස්  අධ ාපන  හා මහාමාර්ග අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය- (1): 

(අ) (i) මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙය්, දක්ෂිණ පවාහන 
සංවර්ධන ව ාපෘතිෙය් උපෙද්ශකවරුන්ෙග් නම්, 
ලිපින, පත්වීම් දිනයන් හා අධ ාපන සුදුසුකම් 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (ii) එක් එක් උපෙද්ශකවරෙයකු සඳහා ෙගවනු ලබන 
දීමනා ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙය්, මහජන සම්බන්ධතා 
නිලධාරින්ෙග් නම්, ලිපින, පත්වීම් දිනයන් හා 
අධ ාපන සුදුසුකම් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කව ෙර්ද; 

 (ii) එක් එක් මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරින් සඳහා 
ෙගවනු ලබන දීමනා ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ඇ) (i) අ(i) සහ ආ(i)හි සඳහන් තනතුරු ඇති කිරීම සඳහා 

කළමනාකරණ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
අනුමතිය ලබා ෙගන තිෙබ් ද; 

  (ii) එෙසේ නම්, අනුමතිය ලබා ගත් දින කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) தி அபிவி த்தி அதிகாரசைபயின் ெதற்கு 
ேபாக்குவரத்  அபிவி த்திக் க த்திட்டத்தின் 
ஆேலாசகர்களின் ெபயர்கள், கவாிகள், 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

நியமனத் திகதிகள் மற் ம் கல்வித் தைகைமகள் 
ெவவ்ேவறாக யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) ஒவ்ேவார்  ஆேலாசக க்கும் ெச த்தப்ப ம் 
ெகா ப்பன கள் ெவவ்ேவறாக யாெதன் 
பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) தி அபிவி த்தி அதிகாரசைபயின் மக்கள் 
ெதாடர்  உத்திேயாகத்தர்களின் ெபயர்கள், 

கவாிகள், நியமனத் திகதிகள் மற் ம் கல்வித் 
தைகைமகள் ெவவ்ேவறாக யாைவெயன் 
பைத ம்; 

 (ii) ஒவ்ெவா  மக்கள் ெதாடர்  உத்திேயாகத் 
த க்கும் ெச த்தப்ப ம் ெகா ப்பன கள் 
ெவவ்ேவறாக யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ேமேல அ(i) மற் ம் ஆ(i)இல் குறிப்பிடப் 
பட் ள்ள பதவிகைள உ வாக்குவதற்கு 

காைமத் வ ேசைவகள் திைணக்களத்தின் 
அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அங்கீகாரம் ெபறப்பட்ட திகதி 
யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Higher Education and 

Highways: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) separately, the  names,  addresses, dates of 
appointment and educational qualifications 
of the consultants of Southern Transport  
Development Project of the Road  
Development Authority; and 

 (ii) separately,  the  allowances  paid  for  each 
consultant?  

(b) Will he  also  inform this House- 

 (i) separately, the names, addresses, dates of 
appointment and educational qualifications 
of the Public Relations Officers of the Road  
Development Authority; and 

 (ii) separately, the allowances paid for each 
Public Relations Officer? 

(c) Will he state - 

 (i) whether the approval of the Management 
Services Department has been obtained to 
create the posts mentioned in  (a) (i) and (b) 
(i); and 

 (ii) if so,  the date on which the approval was 
obtained? 

(d) If not, why? 

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

ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) නම     - ආර්.එම්.ඩී.පී.ඩබ්ලිව්.එස.් සුභාෂ් බණ්ඩාර 
යටවර මයා. 

  ලිපිනය- ෙනො. 383/ඒ, තලවතු ෙගොඩ පාර, 
අම්පිටිය. 

  පත්වීෙම් දිනය - 2015.12.01 

  අධ ාපන සුදුසුකම් - අෙපොස (සාෙප) 

 (ii) රුපියල් 25,000.00ක මාසික දිමනාවක් සහ 
පවාහන පහසුකම් සඳහා මසකට රුපියල් 
40,000.00ක දීමනාවක් පිරිනමයි. 

(ආ) (i) ඇමුණුම් 01හි දක්වා ඇත. 

 (ii) මසකට රුපියල් 25,000.00ක දීමනාවක්. 

(ඇ) (i) උපෙද්ශක ෙසේවා සහ සම්බන්ධීකරණ ෙසේවා ලබා 
ගැනීම සඳහා එවැනි ෙසේවා සපයන්නන් සමඟ 
වසරක් වැනි ෙකටි කාලයක්  සඳහා පමණක් එකී 
ෙසේවාවන් පසම්පාදනය කර ගන්නා බැවින්, 
කළමනාකරණ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
අනුමැතිය අදාළ ෙනොෙව්. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඈ) මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙය් කාර්ය සාධනය සාර්ථක කර 
ගැනීමට අවශ  ෙසේවා සම්පාදනය කර ගැනීම පිණිස පත් 
කරන ලද කමිටු වාර්තාව අනුව සිදු කර ඇත. එම ෙසේවා 
අවශ තාව සිදු කර ඇත්ෙත් අවුරුද්දක කාලයක් සඳහා 
පමණි. 

 කමිටු වාර්තාව ඇමුණුම 02හි දක්වා ඇත.  

 (ඇමුණුම් සභාගත* කරමි) 
 

ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් 

අහන්න යන්ෙන් අතුරු පශ්නයක් ෙනොෙවයි.  
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පළමුෙවනි අතුරු පශ්නයද? 
 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
නැහැ. ඇමුණුෙම් ෙකොපමණ ඉන්නවාද? නම් ෙනොකිව්වත් 

කමක් නැහැ. ගණන කියන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
සම්පූර්ණ ගණනද? මම කියන්නම්. 45 ෙදෙනක් ඉන්නවා. 

515 516 

[ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිස්ස  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමෙසේයි. 

මහාමාර්ග අමාත ාංශය යටෙත් තිෙබන මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරිෙය් උපෙද්ශක තනතුරු සඳහා රුපියල් 25,000ක මාසික 
දීමනාවකුයි, රුපියල් 40,000ක පවාහන පහසුකම් ලබා දීම මතයි 
බඳවා ෙගන තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට ඔක්ෙකෝම එකතුව රුපියල් 
65,000යි. මා ළඟ ෙල්ඛනය තිෙබනවා. ඒ ෙල්ඛනය අනුව 
56ෙදෙනක් ඉන්නවා.  

බුදු දහෙම් නම් අපි අහලා තිෙබනවා, "ෙසෝවාන්, සකෘදාගාමී, 
අනාගාමී, අරිහත්" කියලා මාර්ග ඵල ගැන කියනවා. චතුරාර්ය 
සත ෙයත් තිෙබනවා ෙන් දුක්ඛ, සමුදය, නිෙරෝධ, මාර්ග කියලා. 
හැබැයි, මහාමාර්ග කියලා නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, මම 
ඔබතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි  ගම්ෙපොළ, නුවර පාර, හාලිඇල 
පුරාණ විහාරෙය් වට්ටප්පල සීවලී හිමි නව කැලණි පාලම 
ඉදිකිරීෙම් ව ාපෘතිෙය් උපෙද්ශක පිළිබඳව.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එෙහම නමක්- 
 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙකොයි මාර්ග ඵලෙය්- 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒ ගැන ඔබතුමාෙග් පශ්නෙයන් අහලා නැහැ. 
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
සුභාෂ් ගැන ෙන්.  [බාධා කිරීම්] 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා අහලා තිෙබන්ෙන්, සුභාෂ් බණ්ඩාර යටවර ගැන 

විතරයි. ඒකට මම උත්තර දුන්නා. 
 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමා අහපු පශ්නයට ගරු ඇමතිතුමා උත්තර දුන්නා. 

පළමුවැනි අතුරු පශ්නය අවසන්. 
 

ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
හාමුදුරු නමකටත් උපෙද්ශක තනතුරක් දීලා තිෙබනවා. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා අහලා තිෙබන්ෙන් සුභාෂ් බණ්ඩාර යටවර ගැන 

විතරයි. මම උත්තර දුන්නා. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙදවැනි අතුරු පශ්නය අහන්න. 
 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මම අහන්ෙන්, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙය් උපෙද්ශක 

තනතුරට හාමුදුරු නමක් පත් කරලා තිෙබනවා. හරි ෙන්ද? 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම ඒකට උත්තරයක් ඉදිරි දිනක ෙදන්නම්. 
 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඒක පශ්නයට අදාළයි. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා අද අහලා තිෙබන්ෙන්, සුභාෂ් බණ්ඩාර යටවර ගැන 

විතරයි.  
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා කිව්වා, ලැයිසත්ුෙව් 45ෙදෙනකු ඉන්නවා 

කියලා. ඒ 45ෙදනාෙගන් එක්ෙකෙනකු ගැන ෙන්ද අහන්ෙන්.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒ සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිෙය්දී මම දීර්ඝ උත්තරයක් ෙදන්නම්. 

 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙදවැනි අතුරු පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඒ 45 ෙදනා  අතෙර් හාමුදුරුෙවොත් ඉන්නවා ෙන්? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙමය දැනගන්න ඕනෑ. අපි 

ජනාධිපතිවරණෙය්දී මහනුවර දිස්තික්කය වැඩි ඡන්ද 81,000කින් 
ජයගහණය කළා. පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණය වැඩි ඡන්ද 
131,000කින් ජයගහණය කළා. ඒ නිසා අපට වග කීමක් 
තිෙබනවා, ඒ අයට අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්න. [බාධා කිරීමක්] ඕක 
වැරදියි. මම ඕක බලන්නම්. 

 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙම් හාමුදුරුවන්ට මාර්ගඵල අවෙබෝධ කර ගැනීමක් ෙනොෙවයි 

ෙන්. ෙම් මහාමාර්ග අමාත ාංශෙය් උපෙද්ශක තනතුරක්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

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

 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මෙග් ඊළඟ අතුරු පශ්නය අහනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, උපෙද්ශක තනතුරු ලබා දීෙම්දී ඔබතුමාට ඒ 
අයෙග් CV එවා තිෙබනවා. ඉන් එකක් මා ළඟ තිෙබනවා. එහි 
සඳහන් වනවා, "ඒ. නිමල් චන්දසිරි, සාමාන  ෙපළ සමත්" 
කියලා. ඒ අනුව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙය් උපෙද්ශක තනතුර 
ලබා දීලා තිෙබන්ෙන් සාමාන  ෙපළ සමත් ෙකෙනකුට.   

ඒ වාෙග්ම තව එකක් මා ළඟ තිෙබනවා. ඔබතුමා සුභාෂ් 
බණ්ඩාර යටවර කියලා පිළිතුෙර්දී සඳහන් කරපු ෙකනාෙග් 
වෘත්තීය සුදුසුකම් විධියට දක්වා තිෙබන්ෙන් ගඟවට ෙකෝරළෙය් 
පාෙද්ශීය සභාෙව් විපක්ෂ නායක. ෙමෙහම තමයි ෙම් තනතුර දීලා 
තිෙබන්ෙන්. විපක්ෂ නායක, හිටපු සභාපති, උපෙද්ශක යන 
තනතුරු දීලා තිෙබන්ෙන් ෙමෙහම ෙන්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම් අය පත් කර තිෙබන්ෙන් ව ාපෘති සඳහා. ෙපොඩ්ඩක් 

ඉන්න. ෙම් අය සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැඳවා තමයි පත් කර 
තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
පශ්නය අහන ෙතක් ඉන්න. පශ්නය අහලා අවසන් වන්ෙන් 

නැතිව උත්තර ෙදන ෙකනාෙග් microphone එක on ෙවන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද?  ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, පශ්නය අහන 
ෙකනාෙග් microphone එක off ෙවලා. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඒක මම බලාගන්නම්. 

 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මම පශ්නය අහනෙකොට microphone එක on  ෙවලා 

තිබුෙණ්ත් නැහැ ෙන්? 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමා දැන් අතුරු පශ්න තුනක් ඇසුවා ෙන්? 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඔබතුමා බලා ගන්නවා නම් 

කියන්න ඕනෑ? 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා ඉඳගන්න. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම ඉඳගන්න ෙනොෙවයි. 

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

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අහන විධිය ගැන ඔබතුමා මට කියා ෙදන්න එපා. 

ඔබතුමා කරුණාකර ඉඳ ගන්න. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමා ෙකොෙහොමද එෙහම කියන්ෙන්? පශ්නය අහනකල් 

ඉඳලා තමයි උත්තර දීම සඳහා ඇමතිතුමාෙග්  microphone එක  
on ෙවන්න ඕනෑ. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමනි, ඔබතුමා  දැන් ෙදවන 

අතුරු පශ්නය අහන්න. 
 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙදවන අතුරු පශ්නය තවම අහලා ඉවර වුෙණ් නැහැ.  

Microphone එක දුන්ෙන් නැහැ ෙන්.  
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Microphone එක තවමත් ඔබතුමාට දීලා තිෙබනවා. 

 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙම් දැන් ෙන් දුන්ෙන්. උපෙද්ශක තනතුරක් සඳහා වට්ටප්පල 

සීවලී හාමුදුරුෙවෝ පත් කරලා තිෙබනවා. ඒක හරිද කියලායි මම 
ඇහුෙව්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒක වැරදියි. 
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ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමනි, මන්තීතුමා පශ්නය 

අහලා ඉවර වුණාට පසුව ඔබතුමා උත්තර දුන්නා නම් හරි. ගරු 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දැන් ෙදවන අතුරු පශ්නය අහලා අවසන්ද? 

 

ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
නැහැ. ෙදවන අතුරු පශ්නය අහලා අවසන් නැහැ. 
 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
හාමුදුරුවන්ෙග් පශ්නය ඔබතුමා ඉස්සර ෙවලා ඉදිරිපත් කළා 

ෙන්. 
 

ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
හාමුදුරුවන්ෙග් පශ්නය ඉවරයි.  
 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙදවන අතුරු පශ්නය විධියට ඔබතුමා තවත් කාරණාවක් ගැන 

කිව්වා.  
 

ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙම්කයි. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ජීව දත්ත 

වාර්තාවල වෘත්තීය සුදුසුකම් විධියට තිෙබන්ෙන් විපක්ෂ 
නායකකම්, පාෙද්ශීය සභා මන්තීකම් වාෙග් ඒවා. ඒ වාෙග් 
කට්ටියට තමයි උපෙද්ශකකම් දීලා තිෙබන්ෙන්, රුපියල් 
හැටපන්දහසක් දීලා. මම අහන්ෙන් ඒ පදනම ෙමොකක්ද කියලායි. 

 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
හරි, පශ්නය පැහැදිලියි. ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමනි, 

ඒ ෙදවන අතුරු පශ්නයට උත්තරයක් ෙදන්න. 
 

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

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දැන් තුන්වන 

අතුරු පශ්නය අහන්න. 
 

ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඒවා professional qualifications.  

තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙම්කයි. ෙම්ෙක් සඳහන් ෙවලා 
තිෙබනවා, නුවර, අරුප්පලවත්ත, අංක 106 ලිපිනෙය් පදිංචි 
සවින්ද සමරසූරිය කියලා ෙකෙනක් ගැන. ඒ එක උපෙද්ශකෙයක්. 
ඒ වාෙග්ම ඒ ලැයිස්තුෙව්ම සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා, සිරිල් 
සමරසූරිය, ෙනොම්මර 106, අරුප්පලවත්ත, නුවර යනුෙවන්. ෙම්, 
එකම පවුෙල් උපෙද්ශකෙයෝ.  

එකම පවුෙල් උපෙද්ශකෙයෝ. එකම ලිපිනෙය්, එකම ෙගදර 
ඉන්නා අය. ෙම් පවුල් සැලසුම් උපෙද්ශකකම් ෙනොෙවයි ෙන්. 
මහාමාර්ග අමාත ාංශෙය් උපෙද්ශකකම් ෙන් ෙම් දීලා 
තිෙබන්ෙන්. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ඡන්ෙදට වැඩ කරපු අයට ෙම් විධියට 
උපෙද්ශකකම් ෙදන්න නම්, රුපියල් 65,000 ගණෙන් ආණ්ඩුෙව් 
මුදල් ෙදන්න නම්, යහ පාලන ආණ්ඩුවක් පත් කර ගත්ෙත් 
ෙමොකටද? ෙම් ෙගොල්ලන්- [ෙඝෝෂා කිරීම්] ගරු ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල මැතිතුමනි, ඔය පතිපත්ති අගමැතිතුමාත් පිළිගන්නවාද 
කියා ඔබතුමා එතුමාෙගන් අසන්න. [ෙඝෝෂා කිරීම්]  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
හරි. දැන් පශ්නය පැහැදිලියි ෙන්. දැන් ගරු ලක්ෂ්මන් 

කිරිඇල්ල මැතිතුමා පැහැදිලි උත්තරයක් ලබා ෙදන්න. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ගරු (ෛවද ) නලින්ද 

ජයතිස්ස මහතා කියන විධියට එකම පවුෙල් අයට දීලා තිෙබනවා 
නම් මම ඒ ගැන බලන්නම්. [බාධා කිරීම්] ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි,- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමාට උත්තර ලබා දීමට 

අවස්ථාව ලබා ෙදන්න. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම ඔබතුමාට කිව්ව විධියට 

මහනුවර දිස්තික්කය ජනාධිපතිවරණෙය්දී ඡන්ද 81,000කින් 
දිනුවා; පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙය්දී ඡන්ද 1,31,000කින් දිනුවා. 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා අවුරුදු දහයක් ජනාධිපති වශෙයන් 
කටයුතු කළ කාලෙය් මහාමාර්ග ඇමති ෙම් වාෙග් පත්වීම් 250ක් 
දීලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] 250ක්! [බාධා කිරීම්] ෙම් අය ඒවා 
ගැන පරීක්ෂණ කරන්ෙන් නැහැ.  [බාධා කිරීම්] 250ක්! 250ක්!! 
ෙමොනවාද ෙම් කථා කරන්ෙන්?  [බාධා කිරීම්] 250ක් දීලා 
තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්]  

 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඒ record එක කඩන්න යන්ෙන්.  

 
 

ජාතික සංහිඳියාව සඳහා වූ කාර්ය සාධක බලකාය: 
විස්තර 

ேதசிய நல் ணக்கத் க்கான ெசயலாற் ப் 
பைடயணி : விபரம் 

TASK FORCE FOR NATIONAL RECONCILIATION: DETAILS 

 
548/’16 

5.  ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
අගාමාත තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (2): 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

(අ) (i) ජාතික සංහිඳියාව සඳහා වූ කාර්ය සාධක බලකාය 
නම් වූ ආයතනයක් පිහිටුවා තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එය පිහිටුවා ඇත්ෙත් අමාත  
මණ්ඩලෙය් අනුමතිය යටෙත්ද; 

 (iii) එය පිහිටුවනු ලැබුෙව් එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව 
හිමිකම් ෙකොමිසෙම්දී රජය විසින් පිළිගනු ලැබූ 
ෙයෝජනාවලිය අනුවද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ඉහත කාර්ය සාධක බලකාය පිහිටුවීෙම් අරමුණු සහ එයට 
පවරා ඇති කාර්ය භාරය කවෙර්දැයි එතුමා සඳහන් 
කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) ඉහත කාර්ය සාධක බලකාෙය් සභාපති හා 
අෙනකුත් සාමාජිකයින් කවුරුන්ද; 

 (ii) ඔවුන්ෙග් සුදුසුකම් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii) ෙමම කාර්ය සාධක බලකාෙය් කටයුතු ෙවනුෙවන් 
එහි සභාපති සහ අෙනකුත් සාමාජිකයන් 
10ෙද නාට ෙගවනු ලබන දීමනා හා අෙනකුත් 
වරපසාද කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட 
வினா: 

( அ) (i) ேதசிய நல் ணக்கத் க்கான ெசயலாற் ப் 
பைடயணி என்ற நி வனெமான்  நி வப் 
பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  அைமச்சரைவயின் அங்கீ 
காரத்தின் கீழ் நி வப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஐக்கிய நா கள் சைபயின் மனித உாிைமகள் 
ஆைணக்கு வில் அரசினால் ஏற் க் 
ெகாள்ளப்பட்ட ன்ெமாழி க்கைமய அ  
நி வப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) ேமற்குறித்த ெசயலாற் ப் பைடயணி நி வப் 
பட்டதன் ேநாக்கம் மற் ம் அதற்கு ஒப்பைடக்கப்பட்ட 
கடைமப் ெபா ப் கள் யாைவ என்பைத அவர் 
குறிப்பி வாரா?  

(இ) (i) ேமற்குறித்த ெசயலாற் ப் பைடயின் தைலவர் 
மற் ம் அதன் உ ப்பினர்கள் யாவர் 
என்பைத ம்; 

 (ii) இவர்கள  தைகைமகள் ெவவ்ேவறாக யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ெசயலாற் ப் பைடயணியின் பணி 
க க்காக அதன் தைலவர் மற் ம் ஏைனய 
உ ப்பினர்கள் 10 ேப க்குச் ெச த்தப்ப ம் 
ெகா ப்பன கள் மற் ம் ச ைககள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Prime Minister and Minister of National 
Policies and Economic Affairs: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)  whether an institution has been established 
by the name of the Task Force for National 
Reconciliation; 

 (ii)  if so, whether the aforesaid  institution has 
been established  with the approval of the 
Cabinet of Ministers; and 

 (iii)  whether the aforesaid institution was 
established  in accordance with the package 
of proposals accepted by the Government at 
the United Nations Human Rights 
Commission? 

(b)  Will he  state the objective  of establishing the 
aforesaid  task force along with  the functions 
assigned to it? 

(c)  Will he also inform this House- 

 (i)  the Chairman and the other members of the 
aforesaid task force; 

 (ii)  their qualifications, separately; and 

 (iii)  the allowances  and the other privileges 
provided  to the chairman and the other 10  
members of  it  for  the activities  carried 
out by them  through this task force? 

(d)  If not, why? 
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු රාජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா - ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ ජාතික 

පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම 
පශ්නයට පිළිතුර ලබා ෙදනවා. 
 

(අ) (i) නැත.  

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්.  

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ) (i) අදාළ ෙනොෙව්. 

  (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඈ) පැන ෙනොනඟී. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, "ජාතික සංහිඳියාව සඳහා වූ 

කාර්ය සාධක බලකාය" නැමති ආයතනයක් පිහිටුවා තිෙබන බවට 
මාධ  මඟින් වාර්තා කර තිබුණා. ඒ වාෙග්ම හිටපු ජනාධිපතිනිය 
වන චන්දිකා කුමාරතුංග මැතිනිය එහි පධාන භූමිකාව ඉටු කරන 
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[ගරු විමල් වීරවංශ මහතා] 
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බවටත්, එතුමිය ඒ කාර්යෙයහිලා සමහර කටයුතුවල නියැෙලන 
බවත් පවෘත්ති පවා පසු ගිය කාලෙය් ජනමාධ  ඔස්ෙසේ වාර්තා 
වුණා. නමුත්, ඔබතුමා ෙම් පශ්නෙය් (අ) (i)ට කියන්ෙන් "නැත" 
කියන පිළිතුරයි. ඒ අනුව ෙම් පිළිතුර නිවැරදිද කියලා නැවතත් 
විමසන්න කැමැතියි.  
 

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

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු අගමැතිතුමා. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ගරු මන්තීතුමා අහපු 

පශ්නවලට ගරු රාජ  ඇමතිතුමා පිළිතුරු දීලා තිෙබනවා. 
පශ්නයක් අහන්න ඕනෑ නම් ෙවනම පශ්නයක් හැටියට මතු 
කරන්න.  

මම එකක් කියන්න කැමැතියි. හිටපු ජනාධිපතිනිය චන්දිකා 
බණ්ඩාරනායක කුමාරණතුංග මැතිනිය එවැනි කාර්ය සාධක 
බලකායක භූමිකාවක් ඉටු කරන බව මම නම් දන්ෙන් නැහැ. ඕනෑ 
නම් මම එතුමියෙගන් අහලා ඔබතුමාට කියන්නම්. ඔබතුමන්ලා 
පරණ යහළුෙවෝ ෙන්. එක කාලයක් එතුමියත් එක්ක ආණ්ඩුවක් 
හැදුවා ෙන්. එතුමියෙගන් call එකක් දීලා අහන්නෙකෝ. නැත්නම් 
මම එතුමියෙගන් අහන්නම්. ඒක පශ්නයක් ෙනොෙවයි.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා ෙදවැනි අතුරු පශ්නය අහන්න. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මම විහිළු රසාංගයක් පටන් ගන්න අදහස් කෙළේ නැහැ, ගරු 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි. ෙම් රෙට් ෙපොදු ජනතාව දැනගත 
යුතුව තිෙබන පශ්නයක් මම ඉතා වගකීෙමන් අගමැතිතුමාෙගන් 
විමසන්ෙන්. හිටපු ජනාධිපතිනිය අෙප් පරණ යහළුවන් වුණාට, 
එතුමියෙග් අලුත් යහළුවන් දැන් ඔබතුමන්ලා ෙන්. අෙප් යාළුකම 
පරණයි ෙන්. එතුමිය සමඟ අලුත් යාළුකම් තිෙබන්ෙන් 
ඔබතුමන්ලාටයි. එතෙකොට මට දැනගන්න අවශ යි, ඒ පිළිබඳව 
පළ ෙවච්ච ජනමාධ  වාර්තා ෙබොරුද කියලා.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඒක මම දන්ෙන් නැහැ. මම නම් ජනමාධ ෙයන් එෙහම 

ෙදයක් දැක්ෙක් නැහැ. ඔබතුමා දන්ෙන් නැති වුණාට මම ෙපොඩි 
කාලෙය් ඉඳන් එතුමියව දන්නවා. අපි එකටයි නැටුම් ඉෙගන 
ගත්ෙත්. අපි ෙද්ශපාලනය කළත් ඒක තිබුණා. ගරු නිෙයෝජ  

කථානායකතුමනි, මම අහන්ෙන් ගරු මන්තීතුමා සංහිඳියාවට හා 
සමඟියට විරුද්ධ ද කියලායි. විරුද්ධ නැත්නම්, චන්දිකා 
කුමාරතුංග මැතිනිය ෙනොෙවයි, මහින්ද රාජපක්ෂ කළත්, කවුරු 
කළත් කමක් නැහැ ෙන්. 

ඒෙගොල්ලන් තමන්ෙග් සාකච්ඡා පැවැත්වූවාට අපි කවුරුවත් 
විරුද්ධ නැහැ. ඔබතුමා එක් කාලයක -2009 මැයි මාසෙය්දී- 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් මහ ෙල්කම්තුමා ආවාම සහෙයෝගය ලබා 
දුන්නා,  "අෙප් හමුදාෙව් අය යුද අධිකරණයට එවනවා" කියලා. 
ඊට පස්ෙසේ දරුස්මාන් ෙකොමිටියට ගිහිල්ලා කිව්වා, "ඒ අයට 
විරුද්ධව නඩු දානවා" කියලා. ඒවා නැතිව දැන් ෙවන විකල්පයක් 
කවුරු ෙහෝ ෙහොයලා ෙදනවා නම් ඇයි, අපි ඒවාට විරුද්ධ 
ෙවන්ෙන්? ඔබතුමන්ලා යුද අධිකරණයට යන්න කැමැති වුණා, 
දැන් "නැහැ" කියලා කිව්වාට. ඔබතුමා කැමැති වුණා, දරුස්මාන් 
එක්ක ගිහිල්ලා, -[බාධා කිරීම්] ඔය එකක්වත් අයින් වුෙණ් 
නැහැෙන්. අන්තිමට ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා අයින්ෙවලා 
ආව නිසා යුද අධිකරණය වැනි ඔක්ෙකොමෙගන් දැන් අපි ෙබ්රිලා 
ඉන්නවා. දැන් ඉන්ෙන් Truth and Reconciliation Commission 
එෙක්. ඔබතුමා සංහිඳියාවට පක්ෂද නැද්ද කියලා මට කියන්න; 
සංහිඳියාවට පක්ෂද නැද්ද කියලා මට කියන්න. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙදවැනි අතුරු 

පශ්නය අහන්න. 
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ඇහුවා.  
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
තවම අගමැතිතුමා කථා කරනවා. 

 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
දැන් අහන්ෙන් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය.  
 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා සංහිඳියාවට පක්ෂද නැද්ද? 
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අගමැතිතුමාට අමතරව 

කථා කරන තව කවුරු ෙහෝ ඉන්නවාද? [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමාට අතුරු පශ්නය 

අහන්න ඉඩ ෙදන්න. 
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්න ඇසීෙම් වාරය 

තිෙබන්ෙන් අපටයි. ඇමතිවරු ඉන්ෙන් උත්තර ෙදන්නයි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අගමැතිතුමා දැන් මෙගන් පශ්න අහනවා. ෙම් රෙට් සංහිඳියාව 
හැදුෙව් මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව. යුද්ධය අවසන් කරලාත් ෙම් 
රට ඒකීය රටක් බවට පත් කෙළේ ඒ ආණ්ඩුවයි. ඒ  ආණ්ඩුව 
සංහිඳියාවක් නැති කරන වැඩ පිළිෙවළක් කෙළේ නැහැ. ඔබතුමා 
කරුණාකරලා ෙකොෙළේ වහලා ගහන්න එපා. යුද අපරාධ අධිකරණ 
හදන්න අෙප් ආණ්ඩුව අත උස්සලා නැහැ. අද තමුන්නාන්ෙසේලා 
තිෙබන සංහිඳියාව නැති කරනවා. යාපනය විශ්වවිද ාලෙය් මීට 
කලින් ශිෂ යන්  සිංහල ෙදමළ හැටියට මරා ගත්ෙත් නැහැ. අද 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ඊනියා සංහිඳියාව යටෙත් යාපනය 
විශ්වවිද ාලෙය් සිංහල ශිෂ යින්ට ගහනවා. ඒකද සංහිඳියාව? 
[බාධා කිරීම්] සංහිඳියාව රටකට ඕනෑ. ඒ ගැන විවාදයක් නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් වැදගත් විධියට පශ්නයක් ඇහුවාම ඒකට 
සාධාරණව උත්තර ෙදන්න. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු අගමැතිතුමා. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු නි ෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා කිව්ෙව්, එෙහම එකක් 

නැහැ කියලායි. මාධ  වාර්තා මා දැකලා නැහැ. ඒත් ගරු 
මන්තීතුමාට මා ස්තුතිවන්ත වනවා, මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා සංහිඳියාව හැදුෙව් යුද්ධාධිකරණවලට හමුදාෙව් අය 
යවනවායි කියලා එතුමා පිළිගත්ත එකට. [බාධා කිරීම්] තමන් 
අහුෙවයි කියා දැන ගත්තාම තමයි විරුද්ධ වුෙණ්. එච්චරයි වුෙණ්. 
ඒක ඇත්ත ෙන්. 2009දී අත්සන් කළා. දරුස්මාන් කමිටුවට ගිහින් 
නැවත අත්සන් කළා. ඇයි ගිහින් අත්සන් කෙළේ? අපි කවුරුත් 
කිව්ෙව් නැහැ, යුද්ධාධිකරණයට යවන්නය කියලා. සංහිඳියාව ඇති 
කරන්න ඕනෑ. ෙදපැත්ෙත්ම මිනිසුන් මැරුණා. තස්තවාදය තිබුණා. 
ගරු මන්තීතුමනි, යුද්ධාධිකරණයක් නැතිව සංහිඳියාව ඇති 
කරන්න ඔබතුමා කැමැති නම්, චන්දිකා කුමාරණතුංග  ෙහෝ ඕනෑ 
ෙකනකුට කථා කරලා අදහස් ෙදන්න කියන්න. ඔබතුමාෙග් 
අදහසුත් ෙදන්න. කිසිම පශ්නයක් නැහැ.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අතුරු පශ්න තුනම ඇහුවා. [බාධා කිරීම්] 

 
 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා අවසාන අතුරු පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ඔබතුමාට.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, යුධ අපරාධ අධිකරණ 
පිහිටුවීමට මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් රජය කිසිම 
ආකාරයකින් එකඟ ෙවලා නැහැ; අපි කවුරුවත් එකඟ ෙවලා 
නැහැ. ඒ නිසා කරුණාකර ෙම් ගරු සභාව ෙනොමඟ යවන්න එපාය 
කියලා ගරු අගාමාත තුමාෙගන් ඉල්ලනවා. ෙමෙහම 
අගමැතිතුෙමකු ෙලොෙවත් නැහැ, ෙලොවි ගෙහත් නැහැ, ෙලොවි ගහ 
මුලත් නැහැ, ෙදල්කඳ ෙපොෙළත් නැහැ. ඒ නිසා මට තුන්වන 
අතුරු පශ්නය අහන්න තිබුණත්, මා තුන්වන අතුරු පශ්නය 
අහන්ෙන් නැහැ; අහලා වැඩක් නැහැ. 
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, 2009දී බෑන් කී මූන් එක්ක 

අත්සන් කළ ඒ ෙයෝජනාව දිහා බලන්න. එතෙකොට නම් යුද්ධ 
අධිකරණයට යවන්න එකඟ වුණා. දරුස්මාන් ළඟට ගිහින් එදා 
ෙමොහාන් පීරිස් හිටපු නීතිපතිතුමා ෙමොකක්ද කිව්ෙව් කියා 
ඇහුෙවොත්, ඒවාත් කියන්න පුළුවන්. ඕනෑ ෙවලාවට අගමැති. 
අනික් ෙවලාවට නැහැ. ඒකට මට කමක් නැහැ. මම කියන්ෙන් 
ඇත්තයි. කලින් යුද්ධ අධිකරණයට එකඟ ෙවලා, පස්ෙසේ තමන් 
යුද්ධ අධිකරණයට ෙගන යයි කියලා හිතුවාම විතරයි ඒකට 
විරුද්ධ වුෙණ්. නැත්නම් කවුද ගිහින් -[බාධා කිරීමක්] ඔව්, ඕනෑ 
ෙවලාවට අගමැති. එච්චරයි මට කියන්න තිෙබන්ෙන්. 

 
රාජ  ෙසේවය තුළ පවතින පුරප්පාඩු : විස්තර 
அரச ேசைவயி ள்ள ெவற்றிடங்கள் : விபரம் 
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7.  ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා 

(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
රාජ  පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1):  
(අ) (i) දැනට රාජ  ෙසේවය තුළ පවතින පුරප්පාඩු 

සංඛ ාව ෙකොපමණද; 
 (ii) එම පුරප්පාඩු පවතින ක්ෙෂේත ෙවන් ෙවන් 

වශෙයන් කවෙර්ද; 
 (iii) එම පුරප්පාඩු සඳහා රැකියා විරහිත උපාධිධාරින් 

බඳවා ගන්ෙන්ද; 
 (iv) එෙසේ නම්, ඒ කවර ක්ෙෂේත සඳහාද; 
 (v) පුරප්පාඩු සඳහා බඳවාගත හැකි උපාධිධාරින් 

සංඛ ාව ෙකොපමණද; 
 (vi) පුරප්පාඩු සඳහා රැකියා විරහිත උපාධිධාරින් 

බඳවාගනු ලබන කාලවකවානු කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

ெபா  நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

(அ)  (i)  இன்றளவில் அரசாங்க ேசைவயில் காணப்ப  
கின்ற ெவற்றிடங்களின் எண்ணிக்ைக எத்தைன 
என்பைத ம்; 

 (ii)  ேமற்ப  ெவற்றிடங்கள் காணப்ப கின்ற 
ைறகள் தனித்தனியாக யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ெவற்றிடங்க க்கு ெதாழிலற்ற பட்ட 
தாாிகள் ஆட்ேசர்ப் ச் ெசய்யப்ப வார்களா 
என்பைத ம்; 
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 (iv) ஆெமனின், அ  எந்ெதந்தத் ைறக க்கு 
என்பைத ம்; 

 (v)  ெவற்றிடங்க க்கு ஆட்ேசர்ப் ச் ெசய்யக்கூ ய 
பட்டதாாிகளின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (vi) ெவற்றிடங்க க்கு ெதாழிலற்ற பட்டதாாிகள் 
எக்காலப்பகுதியில் ஆட்ேசர்ப் ச் ெசய்யப்ப  
வார்கள் என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

  
asked the Minister of Public Administration and 

Management: 

(a) Will he inform this House- 

 (i)  the number of vacancies available in the 
Public Service at present; 

 (ii)  separately, the sectors in which the 
aforesaid vacancies exist; 

 (iii)  whether the unemployed graduates will be 
recruited for the aforesaid vacancies; 

 (iv)  if so, the sectors for which recruitments will 
be made; 

 (v)  the number of graduates that can be 
recruited for the vacancies; and 

 (vi)  the period in which unemployed graduates 
will be recruited for the vacancies?  

(b)  If not, why? 
 

 ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, රාජ  පරිපාලන හා 

කළමනාකරණ අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර 
ෙදනවා.  

 

(අ)  (i)   ෙමම අමාත ාංශය යටෙත් කියාත්මක වන දීප 
ව ාප්ත ෙසේවාවන් හා ඒකාබද්ධ ෙසේවාවන්හි ෙම් වන 
විට පවතින පුරප්පාඩු සංඛ ාව 8,388කි. 

      (ii)   ෙමම අමාත ාංශය යටෙත් කියාත්මක වන දීප 
ව ාප්ත ෙසේවාවන් හා ඒකාබද්ධ ෙසේවාවන්හි ෙම් වන 
විට පවතින පුරප්පාඩු පහත පරිදි ෙව්.  

 1. ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවය  - 207 

 2. ශී ලංකා විද ාත්මක ෙසේවය  - 178 

 3. ශී ලංකා වාසත්ු විද ාඥ ෙසේවය  -   18 

 4. ශී ලංකා ඉංජිෙන්රු ෙසේවය  - 147 

 5. ශී ලංකා ගණකාධිකාරි ෙසේවය  - 184 

 6. ශී ලංකා කමසම්පාදන ෙසේවය  - 137 

 7. රජෙය් භාෂා පරිවර්තක ෙසේවය  - 199 

  8. රජෙය් පුසත්කාලයාධිපති ෙසේවය - 394 

 9. රාජ  කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවය - 2340 

 10. ශී ලංකා ෙතොරතුරු තාක්ෂණ ෙසේවය - 1071 

 11. සංවර්ධන නිලධාරි ෙසේවය  - 3270 

 12. කාර්යාල ෙසේවක ෙසේවය  -    55 

 13. රියදුරු ෙසේවය  -   188   

(iii) ඔව්. 

 (iv) ඉහත අංක (ii)හි 1 සිට 6 දක්වා දීප ව ාප්ත 
ෙසේවාවලට හා අංක 7 සිට 10 දක්වා වූ ඒකාබද්ධ 
ෙසේවාවලට අදාළ ව වසථ්ාවල සුදුසුකම් සපුරාලන 
උපාධිධාරින්ට ඒ සඳහා පැවැත්ෙවන බඳවා ගැනීෙම් 
විභාගවලට ෙපනී සිටීෙම් හැකියාව ඇත. 

  ඊට අමතරව සංවර්ධන නිලධාරි ෙසේවය සඳහා රැකියා 
විරහිත උපාධිධාරින් බඳවා ගැනීෙම්දී උපාධිධාරි 
අභ ාසලාභි ෙයෝජනා කමය යන මැෙයන් වූ අංක 
අමප/16/0252/719/017 හා 2016.03.03 දිනැති 
අමාත  මණ්ඩල තීරණයට අනුව රාජ  ෙසේවෙය් 
දැනට ෙසේවය කරනු ලබන උපාධිධාරි ෙසේවක 
සංඛ ාව සමාෙලෝචනය ෙකොට එහි පතිඵල මත ඔවුන් 
ඵලදායී ෙලස නැවත සථ්ානගත කිරීම සඳහා 
කමෙව්දයක් සකස ් කිරීමටත්, එෙතක් සංවර්ධන 
නිලධාරි තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීම කල් තැබීමටත් 
තීරණය කර ඇත. ඒ සම්බන්ධෙයන් රාජ  පරිපාලන 
හා කළමනාකරණ අමාත ාංශ ෙල්කම්ෙග් 
පධානත්වෙයන් කමිටුවක් පත් කර ඇති අතර එම 
කමිටුෙව් නිර්ෙද්ශ මත ඉදිරි කටයුතු සිදු කිරීමට 
ෙයෝජිතව ඇත. 

 (v) ඉහත අංක (ii)හි 1 සිට 10 දක්වා ෙසේවාවලට අදාළව 
පැවැත්ෙවන බඳවා ගැනීෙම් විභාගවල පතිඵල මත 
පවතින පුරප්පාඩු සඳහා අදාළ බඳවා ගැනීම් සිදු 
ෙකෙර්. තවද සංවර්ධන නිලධාරි ෙසේවය සඳහා ඉහත 
අංක (iv)හි සඳහන් කමිටු නිර්ෙද්ශය මත බඳවා 
ගැනීම් සිදු කළ හැකිය. 

 (vi) කාල වකවානු නිශච්ිතව පකාශ කළ ෙනොහැක. එක් 
එක් ෙසේවාවලට අදාළව ෙම් වන විට බඳවා ගැනීම් සිදු 
කිරීමට ෙගන ඇති පියවර පසුබිම් වාර්තාෙවහි දක්වා 
ඇත. 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,  2016 අෙපේල් ෙවනෙකොට 

රැකියා විරහිතව උපාධිධාරින් 30,000ක් විතර ඉන්නවා. ෙම් 
දවස්වල උපාධි පදාෙනෝත්සව තිෙබන නිසා තව උපාධිධාරින් 
20,000ක් විතර ෙම් අවුරුද්ද තුළ එකතු ෙව්වි. 2013 වර්ෂෙය් 
උපාධිධාරින් 16,517ක් විශ්වවිද ාලවලින් පිටෙවලා තිෙබනවා. 
2014 වර්ෂෙය්දී උපාධිධාරින් 19,051ක් විශ්වවිද ාලවලින් 
පිටෙවලා තිෙබනවා. එතෙකොට, දළ වශෙයන් රැකියා විරහිත 
උපාධිධාරින් 50,000ක පිරිසක් ෙම් අවුරුද්ද අන්තිම වන විට 
එකතු ෙවනවා. නමුත් ඔබතුමාෙග් පිළිතුෙරන් කිව්ෙව් අටදහස් 
ගණනක පුරප්පාඩු තමයි  තිෙබන්ෙන් කියලා.  

ඔබතුමාෙගන් මම අහන්ෙන් ෙම්කයි. ඔබතුමා කියපු විධියට 
උපාධිධාරින් ෙම් තනතුරුවලට පත් ෙවනවා නම්, නැවත තරග 
විභාගයකට ලියලාද පත් ෙවන්න ඕනෑ? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඔබතුමාෙග් පශ්නයට අනුව, දැනට තිෙබන පුරප්පාඩු සංඛ ාව 

තමයි පිළිතුෙර් සඳහන් කරලා තිෙබන්ෙන්. බඳවා ගන්නා කමය 
පිළිබඳව තවදුරටත්  අදාළ අමාත තුමාෙගන්ම දැන ෙගන 
කියන්නම්. 

 
 

ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ඇමතිතුමා නැති නිසා මට හරියට පශ්නය අහන්න විධියක් 

නැහැ.  
 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒ ගැන අහලා, ඔබතුමාට කියන්නම්. 
 
 

ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
රැකියා විරහිත උපාධිධාරින් එක්ක සාකච්ඡා කරලා, ඒ ගැන 

ෙසොයා බලන්න අගාමාත තුමා කමිටුවක් පත් කළා. අෙප් ගරු 
නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා රාජ  ඇමතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් තමයි ඒ 
කමිටුව පත් කෙළේ. 

ඒ කමිටුෙවන් ෙසොයා ගත්ත vacancies ගණනයි, ෙම් ගණනයි 
හරිද?  Vacancies  17,000ද, 8,000ද? 
 
 

 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අපි අමාත ාංශ මට්ටමින් 

යම් කිසි පුරප්පාඩු  පමාණයක් ෙසොයා ගත්තා. නමුත් මුළු පුරප්පාඩු 
සංඛ ාව තමයි මන්තීතුමා අහලා තිබුෙණ්.  ගරු ඇමතිතුමාත් 
එක්ක කථා කරලා තමයි ඔබතුමාට ඒ පශ්නයට උත්තරයක් 
ෙදන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. 

 
 
 

ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. 

මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය්, පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් කාර්යාලවලට ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරින් විශාල 
පිරිසක් පත් කළා.  ෙම් යහපාලන ආණ්ඩුෙව් පතිපත්ති 
කඩාකප්පල් කරන, දියාරු කරන, ඒවාට කුමන්තණ කරන 
නිලධාරින් විශාල පිරිසක් අද වන විට ඒ තුළ ඉන්නවා. ඒ නිසා 
දැනට තිෙබන පුරප්පාඩු ටිකට අලුත් පිරිසක් ඉක්මනින් පත් කරලා 
අෙප් රජෙය් පතිපත්තිය කියාත්මක කරන්න කටයුතු කරන්න 
පුළුවන්ද? 

 
 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අනිවාර්යෙයන්ම එෙහම 

කරන්න තමයි රජය අදහස් කරන්ෙන්. 

සිරාජ් කාදර් මහතාට අයත් ඉඩම අත්පත් කර 
ගැනීෙම් නිෙව්දනය: අවලංගු කිරීම 

தி . சிராஜ் காதாின் காணி சு காிப்  அறிவித்தல் : 
இரத் ச்ெசய்தல் 

NOTIFICATION OF ACQUISITION OF LAND BELONGING TO 
MR. SIRAJ CADER: CANCELLATION 

566/’16 
8. ගරු විදුර විකමනායක මහතා 

(மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 
ඉඩම් අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය -(1): 
(අ) (i) මාතර දිසත්ික් ෙල්කම්වරයා විසින් 2014 සහ 2015 

වර්ෂවලදී විජයගහණ සැමරුම් උත්සවය සඳහා 
මාතර පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් පිහිටි, 
ෙකොටුෙව්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම්, මාතර, 
ෙවරළ පාර, අංක 47 දරන ඉඩම, බත්තරමුල්ල, 
පැලවත්ත, සපුමල් ෙපෙදෙසේ, අංක 793හි පදිංචි 
සිරාජ් කාදර් මහතාෙගන් තාවකාලිකව ලබා ෙගන 
ආපසු භාර දී ඇති බවත්; 

 (ii) 2014 පැවැති සැමරුම් උත්සවෙයන් පසුව කාදර් 
මහතා ෙවත ආපසු භාරදුන් එම ඉඩම, ඉඩම් 
අත්පත්කර ගැනීෙම් පනෙත් 2 වගන්තිය යටෙත් 
අත්පත්කර ගැනීම සඳහා 2014.12.04 දින මාතර 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් විසින් නිෙව්දනයක් නිකුත් කර 
ඇති බවත්; 

 (iii) ඉහත අ(i)හි සඳහන් ඉඩම අත්පත්කර ගැනීෙම් 
නිෙව්දනය අවලංගු කරන ෙමන් කාදර් මහතා 
විසින් 2014.12.19 දිනැති ලිපිය මඟින් ඉල්ලීමක් 
කර ඇති බවත්; 

 (iv) ෙම් දක්වා අදාළ නිෙව්දනය අවලංගු ෙනොකිරීම 
ෙහේතුෙවන් එම ඉඩම ඵලදායී ආකාරයට 
සංවර්ධනය කිරීමට හැකියාවක් හිමිකරුට ලැබී 
ෙනොමැති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) ඉහත සඳහන් ඉඩම අත්පත්කර ගැනීෙම් නිෙව්දනය 
අවලංගු කිරීම සඳහා කඩිනම් පියවර ගන්ෙන්ද යන්න 
එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
 
காணி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) மாத்தைற மாவட்டச் ெசயலாளாினால் 2014 
மற் ம் 2015ஆம் ஆண் களில் ெவற்றி விழா 
ெகாண்டாட்டத் க்கு மாத்தைற பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாிவில் அைமந் ள்ள ெகாட் ேவ 
ெகாட கிராம உத்திேயாகத்தர் பிாிவின், 
மாத்தைற, கடற்கைர தி, 47ஆம் இலக்க காணி, 
பத்தர ல்ல, ெபலவத்த, சப் மல் பிேளஸ், 
793ஆம் இலக்க விலாசத்தில் வசிக்கும் தி . 
சிராஜ் காதாிடமி ந்  தற்கா கமாக ெபற் க் 
ெகாள்ளப்பட்  மீளக்ைகயளிக்கப்பட் ள்ள 
ெதன்பைத ம்;  

 (ii) 2014ஆம் ஆண்  நைடெபற்ற நிைன கூ ம் 
ெகாண்டாட்டத்ைதத் ெதாடர்ந்  தி . காத க்கு 
மீளக்ைகயளிக்கப்பட்ட ேமற்ப  காணிைய, 
காணி ெகாள்ளல் சட்டத்தின் 2ஆவ  பிாிவின் 
கீழ் சு காிப்பதற்கு 2014.12.04ஆம் திகதியன்  
மாத்தைற பிரேதச ெசயலாளாினால் அறிவித்த 
ெலான்  ெவளியிடப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 
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 (iii) ேமற்ப  அ(i)இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள காணி 
சு காிப்  அறிவித்தைல இரத் ச் ெசய் மா  
தி . காதர் 2014.12.19ஆம் திகதிய க தம் லம் 
ேவண் ேகாள் வி த் ள்ளார் என்பைத ம்; 

 (iv) இ வைர குறித்த அறிவித்தல் இரத் ச் ெசய்யப் 
படாததன் காரணத்தினால் ேமற்ப  காணிைய 
பயன்மிக்கதாக அபிவி த்தி ெசய்வதற்கு 
உாிைமயாள க்கு வாய்ப் க் கிைடக்கவில்ைல 
என்பைத ம்; அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ேமற்குறிப்பிட்ட காணிையச் சு காிப்பதற்கான 
அறிவித்தைல இரத் ச்ெசய்வதற்கு ாிதமாக 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
 

asked Minister of Lands: 

(a) Is he aware that - 
 (i) the land located at No.47, Beach Road, 

Matara in the Kotuwegoda Grama Niladhari 
Division of the Matara Divisional 
Secretary's Division which belongs to Mr. 
Siraj Cader of No. 793, Sapumal Place, 
Pelawatta, Battaramulla, was taken over 
from him temporarily and returned by the 
District Secretary of Matara in order to hold 
the Victory Celebrations in years 2014 and 
2015; 

 (ii) a notification had been issued by the 
Divisional Secretary of Matara on 
04.12.2014 under Section 2 of the Land 
Aquisition Act in order to aquire the said 
land which was returned to Mr. Cader after 
the celebration in 2014; 

 (iii) Mr. Cader has made a request through the 
letter dated 19.12.2014 to the effect that the 
land aquisition order mentioned in a(i) 
above be cancelled; and 

 (iv) the aforementioned owner is unable to 
develop the said land in a productive 
manner since the said notification has not 
been cancelled up to now? 

(b) Will he inform this House whether action will be 
taken immediately to cancel the aforementioned 
land acquisition notification? 

(c) If not, why? 
 

 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (සංචාරක සංවර්ධන හා 
කිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාත තුමා සහ ඉඩම් 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி 
மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்ச ம் காணி 
அைமச்ச ம்)  
(The Hon.  John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs and Minister 
of Lands) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) ෙනොදනිමි. 

 (ii) නිෙව්දනය නිකුත් කර ඇති බව දනිමි. 

 (iii) දනිමි. 

 (iv) දනිමි. 

(ආ) නිෙව්දනය අවලංගු කිරීම සඳහා ගරු මහානගර හා 
බසන්ාහිර සංවර්ධන අමාත තුමාෙග් නිර්ෙද්ශය කැඳවා 
ඇත. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 

ගරු විදුර විකමනායක මහතා 
(மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 
ස්තුතියි. 

 

GPS තාක්ෂණ ව ාපෘතිය: විස්තර 
GPS ெதாழில் ட்பக் க த்திட்டம் : விபரம் 

GPS TECHNOLOGY PROJECT: DETAILS 
568/’16 

9. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත තුමාෙගන් ඇසූ  

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) ජාතික පවාහන ෙකොමිසම මඟින් ආරම්භ කරන 
ලද GPS තාක්ෂණය ෙයදවීෙම් ව ාපෘතිෙයහි 
අරමුණු කවෙර්ද; 

 (ii) එමඟින් බස ් මගීන්ට ලබා දීමට අෙප්ක්ෂා කළ 
අමතර ෙසේවා කවෙර්ද; 

 (iii) සවිකරන ලද GPS යන්ත සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) GPS යන්ත සවිකිරීම සඳහා ෙයදවූ මහජන මුදල් 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (v) ඒ සඳහා බස ්හිමියන්ෙගන් මුදලක් අයකර ගත්ෙත් 
නම්, එම මුදල ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) 2014 වර්ෂය ආරම්භෙය් සිට ෙමම යන්ත 
නඩත්තුව සඳහා මුදල් ෙගවීම නතර කර තිෙබ්ද; 

 (ii)  එෙසේ නම්, ඒ නඩත්තු ෙසේවා ගිවිසුෙම් කවර 
පරිච්ෙඡ්දයකට අනුවද; 

 (iii)  ෙසේවා ගාසත්ු ෙගවීම නතර කිරීම සඳහා බස ්
හිමියන්ෙග් එකඟතාව ලැබුෙණ්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) සවි කරන ලද GPS යන්ත කියාත්මකව 
පැවතිෙය්ද; 

 (ii) 2014 වර්ෂෙය් අග භාගෙය් සිට සියලුම GPS 
යන්ත අකියව තිෙබ්ද; 

 (iii)  ඒ ෙහේතුෙවන් බස ් හිමියන්ට තමන්ෙග් බස ් රථ 
ධාවනය සම්බන්ධෙයන් GPS යන්ත හරහා 
නිරීක්ෂණය කිරීමට ෙනොහැකිව තිෙබ්ද; 

 (iv) ඉහත අ(i)  හි අරමුණු සාක්ෂාත් කරෙගන තිෙබ්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
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ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமான ேசைவகள் 
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) ேதசிய ேபாக்குவரத்  ஆைணக்கு வினால் 
ஆரம்பிக்கப்பட்ட GPS ெதாழில் ட்பத்ைதப் 
பயன்ப த் ம் க த்திட்டத்தின் ேநாக்கம் யா ; 

 (ii) இதன் லம் ேப ந் ப் பயணிக க்கு 
வழங்குவதற்கு எதிர்பார்க்கப்பட்ட ேசைவ 
ேமம்பா கள் யாைவ; 

 (iii) ெபா த்தப்பட்ட G P S  சாதனங்களின் 
எண்ணிக்ைக யா ; 

 (iv) GPS சாதனங்கைள ெபா த் வதற்காக ஈ ப த் 
தப்பட்ட ெபா  மக்களின் பணத்ெதாைக யா ; 

 (v) இதற்காக ேப ந்  உாிைமயாளர்களிடம் பணம் 
அறவிடப்பட்டெதனில், அப்பணத்ெதாைக யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 2014ஆம் ஆண் ன் ஆரம்பம் தல் ேமற்ப  
சாதனங்களின் பராமாிப் க்கான பணக் ெகா ப் 
பன  நி த்தப்பட் ள்ளதா; 

 (ii) ஆெமனில், அ  பராமாிப் ச் ேசைவ 
உடன்ப க்ைகயின் எந்த அத்தியாயத்தின்ப ; 

 (iii) ேசைவக் கட்டணக் ெகா ப்பனைவ நி த் வ  
ெதாடர்பில்  ேப ந்  உாிைமயாளர்கள   
இணக்கப்பா  ெபறப்பட்டதா; 

 என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) (i) ெபா த்தப்பட்ட G P S  சாதனங்கள் 
இயங்கிக்ெகாண் ந்தனவா; 

 (ii) 2014ஆம் ஆண் ன் இ திப் பகுதியி ந்  
அைனத்  GPS சாதனங்க ம் ெசய ழந் 

ள்ளனவா; 

 (iii) இதன் காரணமாக ேப ந்  உாிைமயாளர் 
க க்கு தம  ேப ந்  பயணிப்பைத GPS 
சாதனங்கள் லம் அவதானிக்க யாத  நிைல 
ஏற்பட் ள்ளதா; 

 (iv) ேமேல  அ(i) இன் ேநாக்கங்கள் அைடயப் 
பட் ள்ளனவா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Transport and Civil Aviation: 
 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the objectives of the GPS Technology 
Project launched by the National Transport 
Commission; 

 (ii) the added services which are expected to be 
provided to passengers through this service; 

 (iii) the number of GPS machines installed; 

 (iv) the amount of public funds utilized for the 
installation of GPS machines; and 

 (v) if money was charged  for this purpose 
from the bus owners, the amount of money 
that was charged? 

(b) Will he state - 

 (i) whether payment of money to maintain 
these machines has been stopped from the 
beginning of year 2014; 

 (ii) if so, the paragraph of the maintenance 
agreement which is the basis for stopping 
payment;  and 

 (iii) whether consent of the bus owners was 
given to stop the service charge? 

(c) Will he also state - 

 (i) whether GPS machines which were 
installed were functioning; 

 (ii) whether all GPS machines have not been 
functioning since the latter part of 2014; 

 (iii) whether bus owners were unable to track 
their buses using GPS machines as a result 
of this situation; and 

 (iv) whether objectives mentioned in a(i) above 
have been fulfilled? 

(d) If not, why? 
 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා (පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 

ෙසේවා අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ලබා 
ෙදනවා. 

(අ) (i) ෙපොදු පවාහන ක්ෙෂේතෙය් ගුණාත්මක බව 
වර්ධනය කිරීම උෙදසා ආරක්ෂිත හා කාර්යක්ෂම 
පවාහන ෙසේවාවක් සැපයීම ෙමම ව ාපෘතිෙය් 
පධාන අරමුණ ෙව්. ඒ හා බැඳුණු ෙසසු අරමුණු 
පහත පරිදි ෙව්. 

• අදාළ බස ් රථ පවතින නිවැරදි සථ්ානය 
අක්ෂාංශ හා ෙද්ශාංශවලට අනුකූලව 
නිරීක්ෂණය කළ හැකිවීම මඟින්, 

 නියමිත ෙනොවන බස ් නැවතුම්පලවල 
නතර කරන්ෙන්ද, නියමිත බස ්
නැවතුම්පලවල නතර කරන්ෙන්ද, බස ්
නැවතුම්වල ෙබොෙහෝ ෙව්ලාවක් රැඳී 
සිටින්ෙන්ද යන්න නිරීක්ෂණය කළ 
හැකිවීම  සහ එෙලස සිදුවන 
අවසථ්ාවලදී අවවාද කිරීම ෙමන්ම 
අවශ  පියවර ගැනීම. 

 අනුමත මාර්ගෙය් ධාවනය 
කරන්ෙන්දැයි විමර්ශනය කිරීම. 
(Monitoring Route Violation) 

• අනාරක්ෂිතව ධාවනය වන බස ් රථ 
නිරීක්ෂණය කිරීම හා අදාළ ඉදිරි පියවර 
ගැනීම. 
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· ෙමමඟින් අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන් 
ගමනාන්තය ෙතක් මගී ජනතාවට 
ආරක්ෂාව සැලසීමයි. 

• මහජන පැමිණිලි ඒකකයට ලැෙබන 
පැමිණිලි විමර්ශනය කිරීම හා ක්ෂණිකව 
විසඳීම. 

· ජී.පී.එස.් උපකරණය සමඟ සවි කර ඇති 
ද්විත්ව සන්නිෙව්දන පද්ධතිය (Dual 
Communication System) මඟින් 
අදාළ බස ්රථයට ක්ෂණිකව කථා ෙකොට 
අදාළ වරෙද් සව්භාවය අනුව වරද 
නිවැරැදි කර ගැනීමත්, මගීන්ට ක්ෂණිකව 
විසඳුම් ලබා දීමත් සිදු කරනු ලැෙබ්. 

• ධාවන වාර්තා නිරීක්ෂණය කිරීම මඟින් එක් 
එක් මාර්ග අනුකූලව බස ් රථ ධාවනය 
විමර්ශනය කළ හැකි බැවින් ධාවන මාර්ග 
කළමනාකරණය කිරීමට හැකි වීම (එමඟින් 
නිවැරැදි කාල සටහන් කමයක් කාර්යක්ෂම, 
ඵලදායි ෙලස සකස ්කිරීමට පිටිවහලක් ෙව්.) 

• මගීන්ට ෙතොරතුරු සැපයීමට අදාළව දායක 
වීම (Passenger information desk)  
· දැනට තමාට අවශ  බස ් රථය පිළිබඳ 

ෙතොරතුරු 1955 අමතා ලබා ගත                  
හැකි අතර, ඉදිරිෙය්දී ෙකටි පණිවුඩ 
ෙසේවාව (SMS) මඟින් සහ සම්ාර්ට් 
ජංගම දුරකථනයකින් ඇන්ෙඩොයිඩ් 
මෘදුකාංගයක් (Android App) හරහා 
අවශ  ෙතොරතුරු ක්ෂණිකව මඟීන් ෙවත 
ලබා දීමට කටයුතු සිදු කරමින් පවතී.  

• බස ් රථ සම්බන්ධව ධාවන ගැටලු 
නිරාකරණය සඳහා අතීත දත්ත ඇතුළත් 
වාර්තා (past reports) උපෙයෝගී කර ගැනීම. 

• සමාජ අවශ තාවන් මත පදනම් වූ "සිසු 
සැරිය" පාසල් බස ්ෙසේවාව සහ "ගැමි සැරිය" 
ගාමීය බස ් ෙසේවාව නිසි පරිදි කියාත්මක 
වන්ෙන්ද යන්න නිරීක්ෂණය කිරීම සහ ඊට 
අනුකූලව මූල ාධාර ෙගවීම් සිදු කිරීම.  

 (ii) ෙමම ව ාපෘතිය මගින් මගී ජනතාවට සහ බස ්
හිමිකරුවන්ට ලබා ගත හැකි පතිලාභ පහත පරිදි 
සැෙකවින් දැක්විය හැකිය.  

 මගී ජනතාව ෙවත  

 මගීන්ට තමන්ට යෑමට අවශ  බස ් රථය 
කුමන බස ් නැවතුෙම් තිෙබන්ෙන්ද, 
ෙකොපමණ ෙව්ලාවකින් තමා සිටින 
සථ්ානයට ළඟා වන්ෙන් ද යන්න ජාතික 
ගමනාගමන ෙකොමිෂන් සභාෙව් පාලන 
මැදිරිෙය් සථ්ාපිත 1955 ක්ෂණික දුරකථන 
මාර්ගය ඔසේසේ අමතා දැන ගැනීෙම් 
පහසුකම් පවතින අතර,  

 ඉදිරිෙය්දී මගී ජනතාවට ෙකටි පණිවිඩ 
ෙසේවාව (SMS) මගින් සහ ඇන්ෙඩොයිඩ් ඇප් 
(Android App) පහසුකම් මඟින් තමාට 
අවශ  බස ් රථය පිළිබඳ විසත්ර ක්ෂණිකව 
ලබා ගත හැකි වනු ඇත. එමඟින්,  මඟීන්ට 
තමාෙග් කාලය කළමනාකරණය කරගත 
හැකි වීම. 

· මඟීන්ෙග් ආරක්ෂාව තහවුරු වීම 
(ගමනාන්තය ෙතක් සුරක්ෂිත බව)  

· මඟීන්ට ඉතා ෙහොඳ කාර්යක්ෂම ඵලදායී 
ෙසේවාවක් ලැබීම සහ ෙසේවාව පිළිබඳව 
විශව්සනීයත්වයක් ෙගොඩ නැඟීම. 

 බස ්හිමිකරු ෙවත 

· බස ්රථය තිෙබන සථ්ානය, ගමන් කරන 
මාර්ගය, ගමන් කරන ෙව්ගය, දිශාව ආදි 
ෙතොරතුරු ලබා ගත හැකි වීම. 
(අන්තර්ජාල පහසුකම් සහිත 
පරිගණකයක් මාර්ගෙයන් ෙහෝ සම්ාර්ට් 
ජංගම දුරකථනයක් මාර්ගෙයන් ෙමම 
ෙතොරතුරු ලබා ගත හැකිය.) එමඟින්, 
බස ් හිමිකරු ෙවත තම බස ් රථය නිසි 
පරිදි අධීක්ෂණය කිරීම පහසු වන අතර, 
තම ෙසේවක කණ්ඩායම් මනා ෙලස 
කළමනාකරණය කිරීමට පිටිවහලක් ෙව්. 

· මඟීන් සහ බස ්රථ ධාවකයන් බස ්රථයට 
විරුද්ධව අසත  පැමිණිලි සිදු කර 
ඇෙතොත් ඒවා නිරාකරණය කරගත හැකි 
වීම (අතීත ධාවන වාර්තා උපෙයෝගී කර 
ෙගන) 

· අනතුරු පාලනය කරගැනීෙමන් බස ්
රථය ආරක්ෂා කරගත හැකි වීම. 

· බස ් රථය අධික ෙව්ගෙයන් ධාවනය 
කරන විට නාද වන අනතුරු හැඟවීෙම් 
සංඥා මඟින් බස ් රථය ෙව්ගය 
පාලනයකට හුරු වන අතර එමඟින් 
අනතුරු අවම කර ගත හැකිය. එබැවින් 
රක්ෂණ ආයතන මඟින් අමතර වාසි 
ලබාගත හැකි වීම.  

· මගී පසාදයට ලක් වීම. 

 (iii) අන්තර් පළාත් පුද්ගලික බස ් රථ 2,085ක 
පමාණයක.   

 (iv) ජාතික ගමනාගමන ෙකොමිෂන් සභාව ව ාපෘතිය 
ෙවනුෙවන් දරන ලද පිරිවැය මිලියන 61කි. 

 (v) ඔව්, බස ්හිමියන්ෙගන් එම උපකරණ සවි කිරීමට 
අදාළව අය කරගත් මුදල මිලියන 23කි.  

  වාර්ෂිකව උපකරණෙය් ඇති සිම්පත් නඩත්තුව 
සඳහා අය කරගත් මුදල මිලියන 3කි. 

(ආ) (i) ඔව්. 

 (ii) නියමාකාරව නඩත්තු සහ ෙසේවා කටයුතු සිදු කිරීම 
මග හැරීම අදාළ ගිවිසුෙම් 12.1.1 යන වගන්තිය 
පකාරව. 

 (iii) නැත. 

  අදාළ ෙසේවා ගිවිසුම ජාතික ගමනාගමන 
ෙකොමිෂන් සභාව හා අදාළ ආයතනය අතර 
පැවතුණු ගිවිසුමක් ෙහයින් බස ් හිමිකරුවන්ෙග් 
මැදිහත්වීමක් ඒ සඳහා බලෙනොපායි. 

(ඇ) (i) ඔව්. 

 (ii) නැත. 

  2014 වර්ෂෙය් මුල් භාගෙය්දී 600ක පමණ 
පමාණයක් අකියව පැවතුණු අතර, ෙම් වන විට 
කියාත්මක තත්ත්වෙය් පවතින්ෙන් 800ක් පමණ 

537 538 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පමාණයකි. ෙසසු බස ් රථ විවිධ ෙහේතූන් මත 
උපකරණය අකිය කරෙගන පවතී.  එම අකිය වූ 
බස ්රථ නැවත යථා තත්ත්වයට ගැනීම සඳහා සුදුසු 
ෙසේවා සපයන ආයතනයක්  ෙතෝරා ගැනීමට පියවර 
ෙගන ඇත. 

 (iii) ෙමමඟින් ලබාගත හැකි ෙසේවාව පිළිබඳ සියලුම 
බස ්හිමියන් කිහිප විටක් දැනුවත් කළ ද ඉන් ඒ 
සඳහා ෙයොමු වී දැනට ෙසේවා පහසුකම් ලබා ෙගන 
ඇත්ෙත් සීමිත පිරිසකි.  එම පිරිස අතරින් තමාෙග් 
බස ්රථෙය් සවිකර ඇති ජී.පී.එස ්උපකරණය අකිය 
තත්ත්වෙය් පවතී නම් ඊට අදාළ ෙතොරතුරු ඔහුට 
ලබා ගත ෙනොහැකි ය. 

 (iv) තරමක් දුරට අෙප්ක්ෂිත පතිඵල ලබා ෙගන ඇත. 

(ඈ) පැන ෙනොනඟී. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,  දැන් එතුමාම සඳහන් කරපු 

ආකාරයට රුපියල් මිලියන 61ක් වියදම් කරලා, බස් 
හිමියන්ෙගනුත් රුපියල් මිලියන 23ක් එකතු කරෙගන, රුපියල් 
මිලියන 84ක් ෙයොදවා ෙම් ව ාපෘතිය ආරම්භ කර තිෙබනවා. ඒ 
අනුව බස් 2,085ක පාවිච්චිය සඳහා ෙම් උපකරණ ෙයොදවා 
තිෙබනවා. නමුත් එතුමා කියන විධියට එයින් දැනට පාවිච්චි 
ෙකෙරන්ෙන් 800ක් පමණ පමාණයක්. ඒ වාෙග්ම එතුමා 
කියනවා, සමහර බස ් රථවල ෙමම උපකරණය බස ් හිමියන් 
විසින්ම අකිය කරෙගන තිෙබන බව. ෙම් උපකරණය ෙයොදවා 
තිෙබන්ෙන් බස් රථය තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද කියලා ෙසොයා 
ගන්නයි. එතෙකොට ෙමම උපකරණය අකිය කරපු බස් රථ හිමියන් 
සම්බන්ධෙයන් ගත් කියා මාර්ගය ෙමොකක්ද? ෙම් GPS 
උපකරණය ෙයදුෙව් බස් රථය තිෙබන තැන ෙසොයාගන්න  නම්,  
එය අකිය කර තිෙබන බස් රථ තිෙබනවා නම් ඒවාත්  හඳුනාගන්න 
පුළුවන් ෙන්ද? 

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
2011 වර්ෂෙය් තමයි ෙම් ව ාපෘතිය ආරම්භ කරලා 

තිෙබන්ෙන්.  එය ආරම්භ කරද්දීම එහි යම් යම් ෙදෝෂ තිෙබන බව 
ෙසොයා ෙගන තිෙබනවා. එම ෙදෝෂ නිවැරැදි  කිරීම සඳහා  අපි 
විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා විෙශේෂ 
පාලන මැදිරියකුත් දැන් සකස් කරලා තිෙබනවා. ෙමොකද,  ඒ 
ෙවලාෙව් ෙම් උපකරණය හඳුන්වා දුන්නාට, එය නැවත 
අලුත්වැඩියා කිරීමක් ගැන ගිවිසුෙම් අන්තර්ගත ෙවලා නැහැ. ඒ 
නිසා ෙමය විශාල පශ්නයක් බවට පත්ෙවලා තිෙබනවා.   අපි දැන් 
ඒ පිළිබඳව අලුෙතන්ම වැඩපිළිෙවළක් සකස් කරෙගන යනවා. 
දැනට බස් රථ 3,222ක් තිෙබනවා. ඒ සඳහා නැවත ෙටන්ඩර්  
කැඳවා පසම්පාදන කමිටුවට ඉදිරිපත් කරලා,  එම වැඩ සටහන 
නැවත ආරම්භ කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. ෙම් සඳහා රජය විසින් දරන ලද රුපියල් මිලියන 61ට 
අමතරම බස් රථ හිමියන්ෙගන් අය කර ගත් රුපියල් මිලියන 23ක 
මුදලක් තිෙබනවා. නමුත් ඒවායින් බස ් හිමියන්ට පතිලාභයක් 
ලැබිලාත් නැහැ. ඔබතුමා මුලින් දීර්ඝ ෙලස පැහැදිලි කරන ලද බස් 

මඟීන්ට ලැබිය යුතු පතිලාභ ලැබිලාත් නැහැ. අඩු තරෙම් බස ්
හිමියන්ෙගන් අයකර ගත් මුදල් නැවත එම බස් හිමියන්ට 
ෙගවනවාද? 

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙමම ව ාපෘතිෙය් යම් කිසි 

අඩු පාඩු තිෙබන බව මා මීට ෙපර සඳහන් කළා.  රජය ෙම් සඳහා 
රුපියල් මිලියන 61ක් වියදම් කර තිබුණා. සාමාන ෙයන් එක  
GPS  උපකරණයකට රුපියල් 35,000ක් පමණ මුදලක් වැය 
ෙවනවා. නමුත් බස් හිමියන්ෙගන් අය කරලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් 
10,000ක වාෙග් මුදලක්. ඒක ඔවුන්ෙගන් සපයාෙගන තිෙබනවා. 

බස් හිමියන්ෙගන් සපයාගත් මුදල් ෙවනම තිෙබනවා.  ඒ  
මුදල තමයි රුපියල් මිලියන 23ක් ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. ෙකෙසේ 
ෙවතත් මම මුලින් කිව්වා වාෙග් ෙම්ෙක් අඩු පාඩු තිෙබනවා. ඒ, 
අඩු පාඩු නැවත සකස් කරන්නට ඕනෑ.  සමහර ගිවිසුම් 
සම්පූර්ණෙයන්ම වැරදියි. ෙමොකද,  අවශ  විධියට ඒවා ගිවිසුම්ගත 
ෙවලා නැහැ.  එම නිසා අපි නැවත අලුෙතන්ම කමෙව්දයක් 
හදලා,  ඒක කියාත්මක කරන්නට පාලක මැදිරියකුත් සකස් 
කරෙගන යනවා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මාෙග් තුන්ෙවනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි.  ෙම් ව ාපෘතිය නැවත අලුෙතන් ආරම්භ 
කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා කියන අදහස තමයි 
ඔබතුමාෙග් උත්තරෙය් තිෙබන්ෙන්. ඒක කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් කවදාද,  ඒ සඳහා තිෙබන සැලැස්ම 
ෙමොකක්ද? අඩු තරමින් ෙම් කියාවලිය නැවත ආරම්භ කරනවා 
නම් ඒ ආරම්භ කිරීමට තිෙබන වැඩ පිළිෙවළ ෙමොකක්ද?  

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම මුලින්ම කිව්වා වාෙග් 

දැනටමත් අපි අලුෙතන් පාලක මැදිරිය හදලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම දැනට බස් රථ 3,222ක් තිෙබනවා. නමුත් දැනට ධාවනය 
ෙවන්ෙන් 800ක් පමණයි. එම නිසා නියම විධියට ෙටන්ඩර් 
පටිපාටියක් කැඳවීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. මුලින්ම නියමු 
ව ාපෘතියක් විධියට ෙම්කට ආයතන හතක් ආවා. ඒ ආයතන 
හෙතන් ආයතන තුනකින් තමයි අරෙගන තිෙබන්ෙන්. ඉන් පසුව 
ෙම්වා අලුත් වැඩියා කරන්නට කථා කළාම ඒ අය රුපියල් 
මිලියන 8ක් ඉල්ලුවා. අපි ඒකට කැමති වුෙණ් නැහැ. එම නිසා 
විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරන්නට තිෙබනවා. ෙම් වසර තුළ නැවත 
ඒ සියලුම බස් රථවල අවශ තා සපුරන්නට අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 11-608/'16 - (1),  ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 

මන්තීතුමා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා. 
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ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අධ ාපන අමාත තුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ලබාදීම සඳහා සති ෙදකක 
කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
පැරණි ෙද්ශීය  වී වගාව: විස්තර  

உள்நாட் ப் பண்ைடய ெநல் னச் ெசய்ைக : விபரம்  
INDIGENOUS VARIETIES OF PADDY CULTIVATION: DETAILS 
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12.ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
කෘෂිකර්ම අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2) : 

(අ) (i) අතීතෙය් සිට පැවත එන ෙද්ශීය වී වර්ග වගා කිරීම 
සඳහා කෘෂි රසායන දව  අවශ  ෙනොවන බවත්;  

 (ii) ෙද්ශීය පැරණි වී පෙභ්ද වගා කිරීෙම්දී අවම ජල 
පමාණයක් අවශ  වන අතර පාරම්පරික කම 
භාවිතෙයන් පරිසරයට හා මිනිසාට සිදුවන හානිය 
අවම බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i)  ෙම් වනවිට හඳුනාෙගන ඇති, ශී ලංකාෙව් භාවිතා 
කළ පැරණි වී වර්ග සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම වී වර්ගයන්ෙග් නම් කවෙර්ද; 

 (iii) දැනට වගා කරන පැරණි වී වර්ග කවෙර්ද;  

 (iv) අෙනකුත් පැරණි වී වර්ග වගා ෙනොකිරීමට ෙහේතු 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) වර්ෂ 2014 වනවිට ෙද්ශීය පැරණි වී වර්ග, බීජ වී 
ෙලස ෙයොදා ෙගන  වගා කරනු ලබන කුඹුරු 
අක්කර පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) ශී ලංකාව පුරා එම බීජ  වී ව ාප්ත කිරීමට පියවර 
ෙගන තිෙබ්ද;  

 (iii) එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
 
கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) ெதான் ெதாட்  இ ந் வ கின்ற உள்நாட்  
ெநல் னங்கைளப் பயிாி வதற்காக விவசாய 
இரசாயனப் ெபா ட்கள் அவசியமாகா  
என்பைத ம்; 

 (ii) உள்நாட் ப் பண்ைடய ெநல் னங்கைள 
பயிாி ைகயில் ஆகக்குைறந்த அள  நீர் 
அவசியமாவேதா  பாரம்பாிய வழி ைறகைளக் 
ைகயாள்வதால் சுற்றாட க்கும் மனித க்கும் 
ஏற்ப கின்ற ேசதம் குைறவானெதன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இன்றளவில் இனங்காணப்பட் ள்ள இலங்ைக 
யில் பயன்ப த்தப்பட்ட பண்ைடய ெநல்  
னங்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) ேமற்ப  ெநல் னங்களின் ெபயர்கள் யாைவ; 

 (iii) தற்ேபா  பயிாிடப்ப கின்ற பண்ைடய ெநல்  
னங்கள் யாைவ; 

 (iv) ஏைனய பண்ைடய ெநல் னங்கள் பயிாிடப் 
படாைமக்கான காரணங்கள் யாைவ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) 2014ஆம் ஆண்டளவில் உள்நாட்  பண்ைடய 
ெநல் னங்கைள விைத ெநல்லாகப் பயன் 
ப த்தி பயிாிடப்ப கின்ற வயல்களின் ஏக்கரள  
யா ; 

 (ii) இலங்ைக ரா ம் அத்தைகய விைதெநல்ைலப் 
பரவச் ெசய்வதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப் 
பட் ள்ளதா; 

 (iii) ஆெமனில் அந்நடவ க்ைககள் யாைவ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
 
asked the Minister of Agriculture: 

(a) Is he aware that-  

 (i) agro-chemicals are not needed for 
cultivating indigenous varieties of paddy 
that have been in existence since ancient 
times; and  

 (ii) cultivating such old indigenous varieties of 
paddy needs a minimal amount of water 
and the use of conventional methods cause 
minimum damage to man and nature?  

(b) Will he inform this House - 
 (i) the number of old varieties of paddy 

identified to have been used in Sri Lanka by 
now; 

 (ii) the names of such varieties of paddy; 
 (iii) the names of old varieties of paddy 

cultivated at present; and 
 (iv) the reasons for not cultivating the other old 

varieties of paddy? 

(c) Will he also inform this House-  

 (i) the acres of paddy lands that are cultivated 
with old indigenous varieties of paddy as 
seed paddy by 2014; 

 (ii) whether steps have been taken to promote 
these varieties as seed paddy throughout Sri 
Lanka; and  

 (iii) if so, what those steps are? 

(d) If not why? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා (කෘෂිකර්ම රාජ  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர - கமத்ெதாழில் இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon.Wasantha Aluwihare - State Minister of 
Agriculture) ** 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත තුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ලබා ෙදනවා. 

(අ) (i) සහ (ii) ඔව්. 

(ආ) (i) 603 පමණ. 

 (ii) ඇමුණුමහි සඳහන්ව ඇත. ඇමුණුම සභාගත* 
කරමි. 

 (iii)  දැනට වගා කරන පැරණි වී වර්ග 27කි. (සාමාන  
අසව්ැන්න අක්කර බුසල් 50-60කි.) ඒවා නම්, 

  කළු හීනටි, සුදු හීනටි, මඩතවාලු, පච්චෙපරුමාල්, 
සුවඳැල්, ෙපොක්කාලි, කුරුලුතුඩ, සූදුරු සම්බා, 
සුවඳ සම්බා, රත් සුවදැල්, බටෙපොල ඇල්, රතු 
හීනටි, ෙගොඩ හීනටි, ෙබෙහත් හීනටි, දහනල, 
ෙද්වැද්දිරි, දික්වී, ෙගෝනබරු, ෙහේරත් බණ්ඩා, 
ෙහොඩරවාල, කහටවී, කලු බාල වී, 
කට්ටකුමන්ජල්,  මසුරන්, රත්තැල්, සුලායි, වන්නි 
දහනල. 

 (iv) ඔව්.  

  *  අසව්ැන්න අඩුබව (අක්කර බුසල් 30-40 ක්     
පමණ) 

  *  ශාකය ඇද වැටීමට පාතවීම 

  *  අසව්නු ලැබීමට වැඩි කාලයක් ගතවීම (මාස 5,  

   1/2 පමණ) 

  *  පාරිෙභෝගික රුචිය අඩුවීම (ඇෙලන සුළුභාවය  

   හා නිවුඩු සහිත වීම) 

  *  ෙරෝග හා පළිෙබෝධවලට පාතවීම. 

(ඇ) (i) ෙහක්ෙටයාර් 6862ක් පමණ වගා කර ඇත. 

 (ii) ඔව්. 

 (iii) කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් බතලෙගොඩ වී 
පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධන ආයතනෙයන් 
තත්ත්වෙයන් උසස ්බීජ නිෂ්පාදනය කරන අතර 
බීජ හා ෙරෝපණ දව  මධ සථ්ානෙයන් එම බීජ 
ගුණනය කර ෙගොවීන්ට ලබා දීම. 

  දැනට සකස ් කරමින් යන ජාතික කෘෂිකර්ම 
පතිපත්තිෙය් පවා බීජ නිෂ්පාදනය සඳහා වැඩි 
අවධානයක් ෙයොමු කර තිබීම. 

(ඈ)  අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය. ගරු රාජ  ඇමතිතුමනි, 

ඔබතුමා සඳහන් කළා, දැනට ලංකාෙව් පැරණි වී වර්ග 27ක් 
ෙහක්ෙටයාර් හයදහසකට වැඩි පෙද්ශයක වගා කරනවායි කියලා.  
ඇතැම් පැරණි සම්පදායික වී වර්ග වගා ෙනොකිරීමට ෙහේතු 

වශෙයන් කෘමීන් පශ්නය සහ ගස් ඇද වැටීම ඇතුළු  ෙහේතු 
ගණනාවක් සඳහන් කළා. එතෙකොට පැරණි සම් පදායික වී 
වර්ගවලින් එක ෙකොටසක් වගා ෙනොකරන්ෙන් ඒ ගැටලු නිසයි. 
අෙනක් ෙකොටස වගා කරන්ෙන් ඒ ගැටලු නැති නිසයි. එතෙකොට 
ඒ ගැටලු නැති වී වර්ගවල ඒ ජානමය උසස් භාවය අෙනකුත් වී 
වර්ගවලට මුහුන් කර එහි වටිනාකම, වාසිය ශී ලංකාෙව් 
ෙගොවීන්ට ලබා ෙදන්න අමාත ාංශයට දිගුකාලීන දැක්මක් සහ 
වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවා ද? 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, දැනට අපි ඒ සම්බන්ධව 

ෙල්කම්තුමා සමඟත් සාකච්ඡා කර තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් 
සියලුම ෙගොවිජන ෙසේවා මධ ස්ථාන නිලධාරින් දැනුවත් කිරීෙම් 
වැඩ සටහනක් ඉදිරි කාලය තුළදී කියාත්මක කරනවා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ගරු රාජ  ඇමතිතුමා 

සඳහන් කරපු වී පෙභ්ද අතර කියැවුෙණ් නැහැ, කෘත යුගෙය් 
ෙලොව තිබී ඉන් පස්ෙසේ නැති ෙවලා ගිහිල්ලා, වර්තමානය වන විට 
නැවත වතාවක් කථා බහට ලක් ෙවලා තිෙබන ස්වයංජාත ඇල් 
කියන සහල් වර්ගය පිළිබඳව.  

"ස්වයංජාත ඇල්" පිළිබඳව වර්තමානෙය් විශාල කථිකාවක් 
ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ස්වයංජාත ඇල් ෙගොඩ වී වර්ගයක් ෙලස 
වගා කරන්න පුළුවන් පවණතාවක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා.  ෙමම 
ස්වයංජාත ඇල් වී වර්ගය, වී පඳුරු කපන්න කපන්න එම වී 
පඳුෙරන් ආපහු සැරයක් පඳුරු දාලා වැෙවනවා. කෘමි හානි අඩුයි. 
ලංකාෙව් ඕනෑම ෙද්ශගුණික තත්ත්වයකට ඔෙරොත්තු ෙදනවා. 
ස්වයංජාත ඇල් වී වර්ගය පිළිබඳව අමාත ාංශය අවධානය ෙයොමු 
කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? වහරක අභයරතනාලංකාර 
ස්වාමින්වහන්ෙසේ පවා "ෙහළ ෙබොදු පියුම" සඟරාව හරහාත් ෙම් 
පිළිබඳව විශාල වශෙයන් කරුණු ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ෙමම 
වී වර්ගය පචලිත කරන්න අමාත ාංශය අවධානය ෙයොමු 
කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? 

 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මට ලැබී තිෙබන පිළිතුර 

අනුව එම වී වර්ගය පිළිබඳව විස්තරාත්මක පිළිතුරක් මට ෙම් 
අවස්ථාෙව් ලබා ෙදන්න බැහැ. නමුත්, පසුව ඒ පිළිබඳව ගරු 
මන්තීතුමා දැනුවත් කරන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

 
 

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

පශ්නය මම අහනවා. කෘෂිකර්ම අමාත ාංශය යටෙත් නව වී 
පෙභ්ද හඳුන්වා දීෙම්දී ෙබොෙහෝ විට එක් වී පෙභ්දයක්, නැත්නම් 
පෙභ්ද ෙදකක් තමයි ෙබොෙහෝ කාලයකට පසුව එන්ෙන්. අපි 
දන්නවා, හම්බන්ෙතොට වී පර්ෙය්ෂණායතනයක් තිෙබනවා, 
බතලෙගොඩ වී පර්ෙය්ෂණායතනයක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
මහඉලුක්පල්ලම වී පර්ෙය්ෂණායතනයක් තිෙබනවා. 
බතලෙගොඩත්, මහඉලුක්පල්ලමත්, හම්බන්ෙතොටත් හැරුණු 
ෙකොට වී සම්බන්ධෙයන් පර්ෙය්ෂණ කරන තවත් ආයතන 
ගණනාවක් තිෙබනවා. හැබැයි, පර්ෙය්ෂණ ක්ෙෂේතයට මන්දගාමී 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ස්වභාවයක් ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඇයි? පර්ෙය්ෂණ ක්ෙෂේතයට 
වැඩි බරක් තැබිය යුතු අවස්ථාවක, නව ෙසොයාගැනීම් සහ 
පර්ෙය්ෂණ ෙවනුෙවන් වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කළ යුතු 
අවස්ථාවක එය කුණු මුල්ෙල් තියලා තිෙබන්ෙන් ඇයි? 

 
 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙමතුමා කියන විධියට 

එවැනි ගැටලු අමාත ාංශය තුළ පැවතුණා. නමුත් අපි දැන් ඒ 
සම්බන්ධෙයන් වැඩසටහනක් කියාත්මක කර තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන් බතලෙගොඩ වී පර්ෙය්ෂණ මධ ස්ථානය තුළ අලුත් වී 
පෙභ්ද සම්බන්ධ ව පසු ගිය කාලය තුළදී කියාත්මක කළ 
වැඩසටහන් සම්බන්ධ සම්පූර්ණ වාර්තාවක් අපි ඉල්ලා තිෙබනවා. 
ඊට පස්ෙසේ තමයි ඔබතුමාෙග් ෙයෝජනාව කියාත්මක කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 13 -465/'16- ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா  
The Hon. Niroshan Perera  
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ ජාතික 

පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම 
පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මාසයක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 14 -491/'16- (1), ගරු කනක ෙහේරත් මහතා. 

 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල 

පහසුකම් අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම 
සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
 

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

අරුණ ෙද්ශපිය මහගමෙග් මහතා   ෙපොලීසියට කළ 
පැමිණිල්ල : විභාගය  

தி . அ ண ேதசப்பிாிய மஹகமேக ெபா ல் 
ெசய்த ைறப்பா  : விசாரைண  

COMPLAINT LODGED BY MR. ARUNA DESHAPRIYA 
MAHAGAMAGE: INVESTIGATION  
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15.ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) 2015.03.03 දින වැලිගම, උඩුපිල පදිංචි අරුණ 
ෙද්ශපිය මහගමෙග් මහතා විසින් අංක CIB/2-
138/37 යටෙත් වැලිගම ෙපොලීසිෙය් පැමිණිල්ලක් 
කර තිෙබ්ද;   

 (ii) එම පැමිණිල්ල විභාග කර තිෙබ්ද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) 2016.01.29 දින උක්ත පැමිණිල්ලට අදාළව, එම්. 
ඒ. ෙද්ශපිය මහතා විසින් අංක IGP/PAC/O/53/16 
යටෙත් ෙපොලිස ්මූලසථ්ානෙය් පැමිණිල්ලක්, කර 
තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ෙපොලිස ් මූලසථ්ානය විසින් එම 
පැමිණිල්ලට අදාළව පරීක්ෂණයක් සිදු කර තිෙබ්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, එය විසඳා ඇති ආකාරය කවෙර්ද; 

 (iv) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2015.03.03ஆம் திகதியன்   ெவ கம, உ பில 
வில் வசிக்கும் தி . அ ண ேதசப்பிாிய 
மஹகமேக CIB/2-138/37ஆம் இலக்கத்தின் கீழ் 
ெவ கம ெபா ஸ் நிைலயத்தில் ைறப்பா  
ெசய் ள்ளாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ைறப்பா   விசாரைண ெசய்யப் 
பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) இன்ேறல், ஏெனன்பைத ம்; அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 2016.01.29  ஆம் திகதியன்  ேமற்ப  ைறப் 
பா  ெதாடர்பாக, தி . எம்.ஏ. ேதசப்பிாிய இல. 
IGP/PAC/O/53/16 இன் கீழ் ெபா ஸ் தைலைம 
யகத்தில் ைறப்பா  ெசய் ள்ளாரா என்ப 
ைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ெபா ஸ் தைலைமயகம் ேமற்ப  
ைறப்பா  ெதாடர்பாக விசாரைண ேமற் 

ெகாண் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அ  எவ்வா  தீர்த்  ைவக்கப் 
பட்ட  என்பைத ம்; 

 (iv) இன்ேறல், ஏெனன்பைத ம்; அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்?  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

asked the Minister of Law and Order and Southern 
Development: 

(a) Will he inform this House -  

 (i) whether a complaint has been lodged with 
Weligama Police under CIB/2 - 138/37 by 
Mr. Aruna Deshapriya Mahagamage 
residing at Udupila, Weligama on 
03.03.2015; 

 (ii) whether this complaint has been 
investigated into; and 

 (iii)   if it has not been, the reason?  

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether Mr. M. A. Deshapriya has lodged a 
complaint with the Police Headquarters 
under IGP/PAC/O/53/16 on 29.01.2016 in 
respect of the above complaint; 

 (ii) if so, whether the Police Headquarters has 
conducted an investigation regarding that 
complaint;  

 (iii) if so, as to how it was resolved; and 

 (iv) If not , why? 

(c) If not, why?   
 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා (නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ 
සංවර්ධන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க - சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் 
ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙදනවා. 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) ඔව්. 

 (iii) පැන ෙනොනඟී. 

(ආ) (i) ඔව්. 

 (ii) ඔව්. 

 (iii) ෙදපාර්ශව්ය සමථ මණ්ඩලෙය්දී ද සමථ ෙනොවීම 
ෙහේතු ෙකොටෙගන 2016.04.29 දින මාතර 
මෙහසත්ාත් උසාවි නඩු අංක 52357/16 යටෙත් 
නඩු පවරා ඇත. 

 (iv) පැන ෙනොනඟී. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, අතුරු පශ්න අහනවාද? 
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, දැනට අතුරු පශ්න නැහැ. 

ෙමහි ගැටලුව බලලා ගරු ඇමතිතුමාත් සමඟ සාකච්ඡා කරන්නම්.  
 
 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 2-464/'16-(1), ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල 

මහතා 
 
 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.  
 
 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ ජාතික 

පතිපත්තිත හා ආර්ථික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම එම 
පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා මාසයක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 

 
 
 

ඒ.එච්.එම්. හනීෆා මහතාට සහ යූ.එම්.ඒ.එල්. 
සලාහුදීන් මහතාට අයත් ඉඩම් : වන්දි 

தி . ஏ.எச்.எம். ஹனிபா மற் ம் தி . .எம்.ஏ.எல். 
சலாஹுதீனின் காணி :இழப்பீ   

LANDS BELONGING TO MR. A.H.M. HANEEFA AND                        
MR. U.M.A.L. SALAHUDEEN: COMPENSATION  
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6. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් 
මවුලානා මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண - மாண் மிகு ெசயிட் அ  
ஸாஹிர் ெமௗலானா சார்பாக) 
(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Seyed 
Ali Zahir Moulana) 
උසස් අධ ාපන හා මහාමාර්ග අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය 

- (1): 

(අ) (i) කුරුණෑගල, මහ වීදිය පුළුල් කිරීෙම් ව ාපෘතිය 
කියාත්මක කිරීෙම්දී ගල්හින්න, නුවර පාර, අංක 
262/2 දරන සථ්ානෙය් පදිංචි ඒ. එච්. එම්. හනීෆා 
සහ යූ. එම්. ඒ. එල්. සලාහුදීන් යන මහත්වරුන්ට 
අයත්, මු.පි.ක. 2285 හි කැබලි අංක 101 දරන 
ෙපෞද්ගලික ඉඩම, අංක 1306/37 හා 2003.09.19 
දිනැති රජෙය් ගැසට් නිෙව්දනය මඟින් අත්පත් 
කර ගන්නා ලද බවත්; 

 (ii) වසර 10කට ෙපර පවරාගනු ලැබූ එම ඉඩම සහ 
කඩා ඉවත්කරන ලද ව ාපාරික ෙගොඩනැගිල්ල 
ෙවනුෙවන් වන්දි මුදල් ෙම් දක්වා පදානය කර 
ෙනොමැති බවත්;  එතුමා දන්ෙනහිද? 
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(ආ) එම ඉඩම සහ කඩා ඉවත් කරන ලද ව ාපාරික 
ෙගොඩනැඟිල්ල ෙවනුෙවන් අදාළ වන්දි මුදල ෙනොපමාව 
ලබා දීමට එතුමා පියවර ගන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 

உயர்கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) கு நாகல் பிரதான திைய விஸ்தாிக்கும் 
க த்திட்டம் நைட ைறப்ப த்தப்பட்டேபா  
கல்ஹின்ன, கண்  தி இல.262/2 இல் வசிக்கும் 
ஏ.எச்.எம். ஹனிபா மற் ம் .எம்.ஏ.எல். 
சலாஹுதீன் ஆகிேயா க்குச் ெசாந்தமான 

.பீ.க. 2285 இல் 101ஆம் இலக்க ண் த் 
தனியார்க் காணி 1306/37ஆம் இலக்க 
2003.09.19 ஆம் திகதிய அரசாங்க வர்த்தமானப் 
பத்திாிைக அறிவித்த ன் லம் சு காிக்கப் 
பட் ள்ள  என்பைத ம்; 

 (ii) 10 வ டங்க க்கு ன்னர் சு காிக்கப்பட்ட 
ேமற்ப  காணிக்கும் உைடத்  அகற்றப்பட்ட 
வியாபாரக் கட் டத்திற்குமான இழப்பீட் த் 
ெதாைக இ வைர ெச த்தப்படவில்ைல 
என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ேமற்ப  காணி மற் ம் உைடத்  அகற்றப்பட்ட 
கட் டத்திற்குாிய இழப்பீட் த் ெதாைகைய 
உடன யாக வழங்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா?  

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Higher Education and 
Highways: 

(a) Is he aware that - 

 (i) the private land bearing plot No. 101 of 
මූ.පි.ක. 2285 belonging to Mr. 
A.H.M.Haneefa and Mr. U.M.A.L. 
Salahudeen residing at No. 262/2, Kandy 
Road, Galhinna was acquired through the 
Gazette Notification No. 1306/37 dated 
19.09.2003 with the implementation of the 
project to expand the main street of 
Kurunegala; and 

 (ii) compensation has not hitherto been paid on 
behalf of the aforesaid land transferred 10 
years ago and the aforesaid business 
building which was demolished and 
removed? 

(b) Will action be taken to provide compensation 
without any delay for the aforesaid land and the 
building which was demolished and removed? 

(c) If not, why? 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல  
The Hon. Lakshman Kiriella  
Sir, I table* the Answer to that Question.  

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 
(a)     (i)   This land has been acquired. 

         (ii) Even though the notice under Section 38(A) had been 
issued to acquire the land in year 2003 and year 2009, 
payment of compensation has been delayed due to 
various reasons. 

  However, the owner of the land was informed on 
01.06.2016 that the estimated value entitled to him (Rs. 
3,580,500.00) and the owner of the land has appended 
to the Compensation Review Board saying   that 
amount is not sufficient. 

(b) The RDA will take further actions to pay the relevant 
compensation when the decision of the Compensation Review 
Board is received. 

(c)    Not relevant. 
 
අනුරාධපුර මහ නගර සභාෙව් සතිෙපොළ භූ මිය : 

නවීකරණ ව ාපෘතිය  
அ ராத ரம் மாநகர சைபயின் வாராந்த சந்ைதப் 

பிரேதசம் :ந னமயப்ப த் ம் க த்திட்டம்  
WEEKLY FAIR PREMISES OF ANURADHAPURA MUNICIPAL 

COUNCIL: MODERNIZATION PROJECT  
570/’16 

 
10.ගරු එස්. සී.  මුතුකුමාරණ මහතා (ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ 

මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண - மாண் மிகு ெசஹான் 
ேசமசிங்க சார்பாக)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana on behalf of the Hon. Shehan 
Semasinghe) 
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - 

(1): 

(අ) පළමු අදියර සඳහා රුපියල් මිලියන 15ක් අනුමත වී ඇති 
අනුරාධපුර මහ නගර සභාෙව්, මාළු ෙවළඳසැළ ෙපෙදස 
ඇතුළුව සතිෙපොළ භූ මිය නව ඉදිකිරීම් සහිතව නවීකරණය 
කිරීෙම් හා අපිරිසිදු ජලය ඉවත් කිරීෙම් ව ාපෘතිෙයහි; 

 (i) පළමු අදියර අවසන් කර, සැලසුම් කළ පරිදි 
ෙදසැම්බර් 31ට ෙපර ජනතා අයිතියට පත් 
කරන්ෙන්ද; 

 (ii)  එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද; 

 (iii) ෙදවන අදියර සඳහා මුදල් ෙවන්කර තිෙබ්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, එම අදියර ආරම්භ කරන දිනය 
කවෙර්ද; 

 (v) ෙදවන අදියර අවසන්කර ජනතා අයිතියට 
පත්කිරීමට සැලසුම් කර ඇති දිනය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

(அ) தற் கட்டத் க்காக பா 15 மில் யன் அங்கீகாிக் 
கப்பட் ள்ள அ ராத ரம் மாநகர சைபயின், மீன் 
சந்ைதப் பிரேதசம் உள்ளிட்ட வாராந்த சந்ைதப் 
பிரேதசத்ைத  திய கட் மானங்க டன் கூ யதாக 
ந னமயப்ப த் ம் மற் ம் கழி  நீைர  அகற் ம் 
க த்திட்டத்தின், 
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 (i) தற் கட்டத்ைத ர்த்தி ெசய் , திட்டமிடப் 
பட் ள்ளதன்  பிரகாரம் சம்பர் 31ஆந் திகதிக்கு 

ன்னர் மக்க க்கு ைகயளிப்பாரா; 
 (ii) ஆெமனில், அத்திகதி யா ; 
 (iii) இரண்டாவ  கட்டத் க்காக நிதி 

ஒ க்கப்பட் ள்ளதா; 
 (iv) ஆெமனில், குறித்த கட்டம் ஆரம்பிக்கப்ப ம் 

திகதி யா ; 
 (v) இரண்டாவ  கட்டத்ைதப் ர்த்தி ெசய் , 

மக்க க்கு ைகயளிப்பதற்குத் 
திட்டமிடப்பட் ள்ள திகதி யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Provincial Councils and Local 

Government: 

(a) Will he inform this House in relation to the project 
that has been proposed for modernizing 
Anurdhapura weekly fair including the fish market 
area of the Anuradhapura Municipal Council and 
for removing the contaminated water in those 
areas for which a provision of Rs.15 million has 
been approved for implementing Phase I - 

 (i) whether Phase I will be completed and be 
commissioned before 31st December as 
planned; 

 (ii) if so, the date on which it will be 
commissioned; 

 (iii) whether funds have been allocated for 
Phase II of this project; 

 (iv) if so, of the date on which activities of 
Phase II will be commenced; and 

 (v) the date on which Phase II has been planned 
to be commissioned after completion of that 
phase? 

(b)  If not, why? 
 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා (පළාත් සභා හා පළාත් 
පාලන රාජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன - மாகாண சைபகள் மற் ம் 
உள் ராட்சி இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne - State Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, පළාත් සභා හා පළාත් 

පාලන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 
කරනවා. 

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

 

(අ)  (i)  පළමු අදියරට අදාළව කඩ කාමර 16ක් ඇස්තෙම්න්තු ගත 
කර ඇත. එයින් කඩ කාමර 08ක වැඩ ෙකොටස ්අනුරාධපුර 
දිසත්ික් ෙල්කම් කාර්යාලය මඟින් අවසන් කර අනුරාධපුර 
මහ නගර සභාව ෙවත 2015.12.31 දින භාර දී ඇති අතර, 
එම කඩ කාමර මාළු ෙවෙළඳ සැල් ෙලස සකස ් කර 

ෙනොමැති නිසාත් 32ෙනක් වූ ෙවෙළඳ සැල් හිමියන් අතර 
කඩ කාමර 8 ෙබදා දීෙම්දී ඇති වන ගැටලු ෙහේතුෙවනුත් 
දැනට කිසිෙවකුට ඒවා ෙබදා ෙනොදී වසා දමා ඇත. 

 (ii)   කිව ෙනොහැක. 

 (iii)  ii අදියර සඳහා මුදල් ෙවන් කර ෙනොමැත. 

 (iv)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 (v)  අදාළ ෙනොෙව්. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ගරු ඩග්ලස ් ෙද්වානන්ද 

මැතිතුමා. 
 
 

ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 
தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

පුනරින් ජනතාවෙග් පානීය ජල පශන්ය 
நகாி மக்களின் கு நீர்ப் பிரச்சிைன 

DRINKING WATER PROBLEM OF POONERYN RESIDENTS    
 
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, நகரத் திட்டமிடல் 

மற் ம் நீர்வழங்கல் அைமச்சர் ெகளரவ ற ப் ஹக்கீம் 
அவர்களிடம் இந்த வினாைவக் ேகட்க அ மதித்ததற்கு நன்றி!  

கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தின் நகாிப் பிரேதசமான  448.75 
ச ரக் கிேலாமீற்றர் பரப்பளைவக் ெகாண்ட தாகும். இங்குள்ள 
19 கிராம ேசைவயாளர் பிாி களில் ெமாத்தம் 7,310 கு ம்பங் 
கைளச் ேசர்ந்த 25,742 ேபர் வாழ்ந்  வ கின்றனர். 
இவர்களின் பிரதான ெதாழில்களாக கடற்ெறாழி ம் விவசா 
ய ம் கால்நைட வளர்ப் ம் காணப்ப கின்றன. கடந்த 
காலங்களில் ஏற்பட்ட அசாதாரண சூழ்நிைல காரணமாக 
இடம்ெபயர்ந்  நிர்க்கதியாகிய இம்மக்கள் யாவ ம் 
மீள்கு யமர்ந் ள்ளேபாதி ம் பல அத்தியாவசியத் ேதைவகள் 
ேபாதியள  ர்த்தி ெசய்யப்படாத நிைலயில் வசித்  
வ கின்றார்கள். இம்மக்களின் அத்தியாவசியத் ேதைவகளில் 
ஒன்  கு நீர்ப் பிரச்சிைனயாகும். இப்பிரேதசத் க்குள் 

ற் வ மாக நீர்விநிேயாகம் ெசய்யக்கூ ய நீர்நிைலகள் 
காணப்படாைம, தற்ேபாதி க்கும் கிண களி ம் குளங் 
களி ம் ேகாைட காலங்களில் நீர் எ க்க யாத நிைலைம, 
ெதாடர்ந் ம் நீர் எ ப்பதால் நீாின் தன்ைம மா படல் 
ேபான்ற காரணங்களால் இக்கு நீர்ப் பிரச்சிைனையப் 
ேபாதியள  தீர்க்க யா ள்ள .  

இங்குள்ள 19 கிராம ேசைவயாளர் பிாி களில் 9 கிராம 
ேசைவயாளர் பிாி க க்கு மாத்திரேம நாி பிரேதச 
சைபயினால் நீர் விநிேயாகம் நைடெபற்  வ வதாகத் ெதாிய 
வ கின்ற . இந்த நீர் விநிேயாகமான  நகாி பிரேதச 
சைபக்குாிய 4 ' ராக்டர் ப சர்'க டன் குைறந்தள  ஆளணி 
ையக் ெகாண்ேட ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ வதாக ம் அதனால் 
அங்கு வசிக்கும் மக்களின் கு நீர்த் ேதைவையப் ேபாதியள  

ர்த்தி ெசய்ய யாம ப்பதாக ம் கூறப்ப கிற . 
அேதேவைள, ஏைனய 10 கிராம ேசைவயாளர் பிாி களில் 
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வசிக்கும் மக்க க்குத் ேதைவப்ப ம் கு நீர் அங்கு 
ேபாதியள  இல்ைல என ம் அறிய வ கின்ற . நீர் வழங்கல் 
மற் ம் வ காலைமப் ச் சைபயினால் இப்பிரேதச சைபக்குத் 
தற்கா கமாக வழங்கப்பட் ந்த 6,000 லீற்றர் ெகாள்ளள  
ைடய 'ப சர்' தற்ேபா  ப தைடந்த நிைலயில் காணப்ப  
வதாகக் கூறப்ப கின்ற . ேமற்ப  9 கிராம ேசைவயாளர் 
பிாி க க்குத் தற்ேபா  வழங்கப்பட்  வ ம் நீர் ெதாடர்பான 
விபரப் பட் யல் என்னிடம் உள்ள . 

தற்ேபா  நீர் வழங்கப்ப ம் 09 கிராம ேசைவயாளர்                   
பிாி கள் விபரம் 

இந்நிைலயில் நகாிப் பகுதிக்கு நிரந்தரமாக நீர் வழங்கக் 
கூ யதான இ  திட்டங்கள் இனங்காணப்பட் ள்ளன. 

தலாவ , நகாிக்குள அபிவி த்தித் திட்டத்தின் லமாக 
நீைரப் ெபற் க்ெகாள்வ . இத டாக நிலத்த  நீைர 
நன்னீராக மாற் வதன் லம் கு நீைர ம் கால்நைட 
அபிவி த்தி மற் ம் விவசாயம் ெசய்வதற்கான நீைர ம் 
வழங்கக்கூ யதாக இ க்கும். இ  நீண்ட காலத்திட்டமாகும். 
இரண்டாவ , இரைணம  யாழ்ப்பாண கு நீர் மற் ம் 
சுகாதாரத் திட்டத்தின் அ ப்பைடயில் குழாய்நீர் லம் 
இப்பகுதி மக்களின் கு நீர்ப் பிரச்சிைனக்கு ஓரள  தீர்  காண 

ம். இ  இைடக்காலத் திட்டமாகும். எனேவ, இப்பகுதி 
மக்களின் ேகாாிக்ைகக க்கு அைமவாக நான் இவ்வி  
திட்டங்கைள ம் வ த்தி வ கின்ேறன். இத்திட்டங்கள் 
ெசயற்ப த்தப்ப ம்வைர இப்பகுதி மக்களின் கு நீர்த் 
ேதைவைய ன்னி த்தி தற்கா க, உடன  ஏற்பா கள் 
அவசியமாகின்றன.  

ேமற்ப  கிராமங்க க்குப் ேபாதியள  கு நீைர வழங்க 
12,500 லீற்றர் ெகாள்ளள ைடய 'ெலாறி ப சர்'கள் 
இரண்ைட ம் 3,500 லீற்றர் ெகாள்ளள  ெகாண்ட ' ராக்டர் 
ப சர்'கள் இரண்ைட ம் நகாி பிரேதச சைபக்கு வழங்க 
நடவ க்ைக எ க்க மா? ேம ம் 1,000 லீற்றர் 
ெகாள்ளள  ெகாண்ட 10 தண்ணீர் தாங்கிகள் வழங்குவதற்கு 
நடவ க்ைக எ க்க மா?  

கடந்த 6 மாதங்களில் நீர் விநிேயாகத் க்கான எாிெபா ள் 
ெசலவினமாக மாத்திரம் ஏறக்குைறய 4 இலட்சம் பாய் 

நகாி பிரேதச சைபயால் ெசல  ெசய்யப்பட் ள்ளதாகத் 
ெதாிய வ கின்ற . இப்பகுதியான  நீண்ட கால த்தம் 
காரணமாகப் பாதிக்கப்பட்  மக்கள் இடம்ெபயர்ந்  

ற் தாக மீள்கு ேயற்றம் ெசய்யப்பட்ட பகுதி என்பதால் 
ேமற்ப  பிரேதச சைபக்கான வ மானங்கள் ேபாதியளவில் 
இல்லாத நிைலைம காணப்ப கின்ற .  

நகாி பிரேதச சைபயினால் ெசலவிடப்பட் ள்ள ேமற்ப  
எாிெபா ள் ெசல கைளப் பிரேதச சைபக்கு மீள்ெச த் 

வதற்கான சாத்தியங்கள் ஏ ம் உள்ளனவா? எதிர்வ ம்  
காலங்களில் தற்கா க ஏற்பாடாகத் ெதாடர்ந் ம் தைடயின்றி 
இதற்கு ஏ ம் நிதி தவிகள் ேமற்ெகாள்ள நடவ க்ைககள் 
எ க்க மா?  

அத் டன் ழங்காவில், நாச்சிக்குடா, காியாைல, 
நாகப வான் ஆகிய கிராம மக்க க்குக் கு நீர் வழங்கும் 
ேநாக்கத்தில் ழங்காவில் நிலத்த  நீர்த் திட்ட ம் ெஜய ரம் 
மற் ம் வைலப்பா  ஆகிய கிராம மக்க க்கு கு நீர் வழங்கும் 
ேநாக்கில் கிராமிய நீர் வழங்கல் மற் ம் சுகாதாரத் திட்ட ம் 
கடந்த காலத்தில் திட்டமிடப்பட்  ன்ென க்கப்பட் ந்தன 
என்பைதத் தாங்கள் அறி ர்கள். 

ழங்காவில் நிலத்த நீர்த் திட்டம் எப்ேபா  நிைற 
வைட ம் என்பைதக் கூற மா? 

ெஜய ரம், வைலப்பா  கிராமிய நீர்வழங்கல் மற் ம் 
சுகாதாரத் திட்டம் எப்ேபா  ஆரம்பிக்கப்ப ம் என்ப  
பற்றி ம் கூற மா?  

ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, சம்பந்தப்பட்ட 
அைமச்சர் அவர்கள் ச கமளித்தி ப்பதாகத்  ெதாியவில்ைல.  
எனேவ, இந்தக் ேகள்விக க்குப் பதிலளிப்ப  யார் ? 

 
 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා. ගරු මන්තීතුමාෙග් පශ්නයට පිළිතුර. 
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
Are you going to reply to this now?  
 
ගරු (ෛවද ) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය (නගර 
සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ  අමාත තුමිය) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) சுதர்ஷினி பர்னாந்  

ள்ேள - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர்வழங்கல்  
இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle - State 
Minister of City Planning and Water Supply) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, පිළිතුර ලබා දීම සඳහා 

ෙවනත් දිනයක් ලබා ෙදන  ෙලස ගරු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා 
ඉතාම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
On behalf of the Minister, the Hon. State Minister is 

asking for another date to reply.  
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
Okay. Thank you.  
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
අමාත ාංශ නිෙව්දන. ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය අමාත තුමා. 
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கி.ேச.பிாி  இடம் 1000 L ெகாள்ளள  

KN/61 ெகால்லன்குறிச்சி 02 தாங்கிகள் 
KN/62 ெசட் யாகுறிச்சி 

க க்காய்த்தீ  
04 தாங்கிகள் 
07 தாங்கிகள் 

KN/63 ஞானிமடம் 05 தாங்கிகள் 
KN/65 பள்ளிக்குடா 01 தாங்கி 
KN/66 மட் வில்நா  ேம  03 தாங்கிகள் 
KN/67 பரமன்கிராய் 02 தாங்கிகள் 
KN/74 நாச்சிக்குடா 

ெஜய ரம் 
ெஜய ரம் சந்ைத 
19 ஆம் கட்ைட 

03 தாங்கிகள் 
03 தாங்கிகள் 
03 தாங்கிகள் 
02 தாங்கிகள் 

KN/76 ெபான்னாெவளி 
பாலாவி 

18 தாங்கிகள் 
01 தாங்கி 

KN/72 பல்லவராஜன்கட்  
ெஜய ரம் கிழக்கு 

01 தாங்கி 
02 தாங்கிகள் 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය සඳහා ගල් අඟුරු  
මිලදී ගැනීම : විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 

අමාත තුමාෙග් පකාශය 
ைரச்ேசாைல அனல் மின் நிைலயத் க்கான 

நிலக்காி ெகாள்வன :  
மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 

அைமச்சாின  கூற்   
PURCHASE OF COAL FOR NORACHCHOLAI 

POWER PLANT: STATEMENT BY MINISTER OF 
POWER AND RENEWABLE ENERGY 

 

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  ரன்ஜித்  சியம்பலாபி ய - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya - Minister of Power and 
Renewable Energy) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල්                         

-ලක්විජය- ගල් අඟුරු බලාගාරය සඳහා ගල් අඟුරු මිල දී ගැනීම 
පිළිබඳව ෙම් දිනවල මාධ  මඟින් විවිධ අදහස් පළ වන බැවින්   
ගරු සභාව දැනුවත් කිරීම වැදගත් යැයි මම සිතුෙවමි. 

ෙමම බලාගාරෙය් ෙමගාෙවොට් 900ක ධාරතාවය මුළුමනින්ම 
කියාත්මක කිරීමට වසරකට ගල් අඟුරු ෙමටික් ෙටොන් ලක්ෂ 22ක් 
පමණ අවශ  ෙව්. ෙමම ෙතොගය පවාහනය කළ හැක්ෙක් මුහුද රළු 
ෙනොවන වසෙර් සැප්තැම්බර් මස සිට අෙපේල් දක්වා මාස හය, 
හතක කාල සීමාවක් තුළ පමණි. ෙමම විශාල අභිෙයෝගය ජයගත 
යුතුව ඇත. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ගල් අඟුරු ආනයනය 
ආරම්භ වූ 2009 සිට 2015 දක්වා කාලය සහ 2015 සිට අද දක්වා 
කාලය යන කාල තුළදී ගල් අඟුරු මිලදී ගැනීම් පිළිබඳව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් කරුණු පැහැදිලි කිරීම පහසු යැයි මම සිතමි. 2009 
පථම ෙටන්ඩරය සඳහා එක් ෙටන්ඩර් කරුෙවකු පමණක් ලංසු 
ඉදිරිපත් කිරීම සහ ඉතා ඉහළ මිලක් ඉදිරිපත් කර තිබූ නිසා 
ෙටන්ඩරය අවලංගු කිරීමට සිදු විය. 

ඉන් පසු 2015 දක්වා ෙටන්ඩර් 5ක් කියාත්මක වූ අතර, ඒ සෑම 
වතාවකම අවසන් වශෙයන් ගල් අඟුරු සැපයුම හිමි වූෙය් 
ෙනොෙබල් රිෙසෝසස් නම් සමාගමටයි. එම සමාගම කිසිම 
ෙටන්ඩරයකදී ෙටන්ඩර් මණ්ඩලෙය් තීරණයක් අනුව ඍජුව 
ෙනොෙත්රුණත් අභියාචනා මණ්ඩලෙය් තීරණ මත ෙහෝ අමාත  
මණ්ඩලෙය් තීරණ මත ෙහෝ අවසානෙය් දිගින් දිගටම බලාගාරයට 
ගල් අඟුරු සපයන එකම ගල් අඟුරු සැපයුම්කරු බවට පත්වීම 
විෙශේෂත්වයකි. ෙම් සෑම අවස්ථාවකදීම ෙටන්ඩරය අවලංගු ෙකොට 
නැවත ෙටන්ඩර් කැඳවීමට තීරණය වී ඇත. ෙම් කාලෙය්දී ඊළඟ 
ෙටන්ඩරය පිරිනැමීමට ආසන්න වන විට සැපයුම්කරු එකඟ වූ 
සැපයුම් පමාණය ලබා ෙනොදීම මඟින් ගල් අඟුරු හිඟයක් ඇති 
කිරීම සාමාන  කරුණක් වී ඇත. ෙමම තත්ත්වය ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අමාත ාංශය හා අමාත  මණ්ඩලයට ගල් අඟුරු 
හිඟයක් ඇති වීම වළක්වා ගැනීම සඳහා ෙනොෙබල් සමාගමට 
නැවත ෙටන්ඩරය ලබා දීමට ෙපලඹ වූ පධාන සාධකයක් බවට 
පත් වී තිබූ බව ෙපනී යයි. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙමම කාල සීමාව තුළ ගල් 
අඟුරු සැපයුෙම් තිබූ පශ්නගත තත්ත්වයක් නිසා ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලයට මහා පරිමාණ අලාභයක් විඳීමට සිදු විය. 

01.  ෙනොෙබල් සමාගම 2011දී ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 68.50/ 
73.40 මිල දර්ශකය මත පදනම් වූ මිලකට ගල් අඟුරු 
සැපයීමට එකඟව ගිවිසුම් ගතව තිබියදී එක්වරම 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 74.42 සථ්ාවර මිලකට ගල් අඟුරු 
ෙමටික් ෙටොන් ෙදලක්ෂ විසි ෙදදාහස ්හත්සිය තිස ්නවයක් 
සැපයීමට අවසථ්ාව ලබාෙගන ඇත. 

02. 2011දී මුහුද රළු අවසථ්ාවක ෙගන ආ ගල් අඟුරු නැව් 2ක් 
ෙගොඩ බෑමට ෙනොහැකි වීම නිසා ෙනොෙබල්  රිෙසෝසස ්
සමාගෙමන් ආපසු එම නැව් 2 ෙගන යාමට කළ ඉල්ලීම 
පතික්ෙෂේප වීෙමන් ෙටෝරියන් අයන් සහ සට්ීල් සමාගමට 
ෙමම ගල් අඟුරු ෙතොගය පසුව ගැනීෙම් පදනම යටෙත් 
ලබා දීෙමන් අදටත් විසඳාගත ෙනොහැකිව තිෙබන අර්බුදය 
නිසා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට සිදුව ඇති පාඩුව රුපියල් 
මිලියන 400කට ආසන්නය. 

03.  නියමිත පරිදි ෙනොෙබල් සමාගෙමන් ගල් අඟුරු සැපයුම 
ෙනොකිරීෙමන් 2011 සැප්තැම්බර් 28 සිට ඔක්ෙතෝබර් 23 
දක්වා බලාගාරය කියාත්මක කිරීමට ෙනොහැකි වී ඇති 
අතර, එම නිසා ලංවිමට සිදු වූ පාඩු වූ දළ වශෙයන් රුපියල් 
මිලියන 3,500ක් බව කියෙව්. 

04.  2014/2015 ගිවිසුම අනුව සැපයීමට එකඟ වූ ගල් අඟුරු 
පමාණෙයන් ෙමටික්ෙටොන් ලක්ෂ  3ක පමාණයක් ලබා 
ෙනොදීම නිසා සිදුවූ පාඩුව රුපියල් මිලියන 12,500ක් බව 
පැවෙසේ. 

05.  ගිවිසුම්ගත පරිදි ෙනොෙබල් සමාගෙමන් ගල් අඟුරු ෙතොග 
ෙනොලැබීම නිසා 2011දී ෙමටික් ෙටොන් 81,688ක් ද, 2012දී 
ෙමටික් ෙටොන් 59,358ක් ද, 2013දී වරින්වර ෙමටික් 
ෙටොන් 55,984ක් ද, නැවත ෙමටික්ෙටොන් 32,828ක් ද, 
නැවත ෙමටික් ෙටොන් 55,111ක් ද නිසි ෙටන්ඩර් 
පටිපාටියකින් ෙහෝ අමාත  මණ්ඩල අනුමැතියකින් 
ෙතොරව හදිසි අවශ තාව මත ෙතෝරියම් සමාගෙමන් ඉහළ 
මිල ගණන්වලට මිලදී ගැනීමට සිදුවී ඇත. 

2015 වසෙර් සැපයුම සඳහා වූ ෙටන්ඩරය: 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් සඳහා 2014 
ෙනොවැම්බර් මස ෙටන්ඩර් කැඳවූ අතර, සමාගම් 8ක් විසින් 
ෙටන්ඩර් ඉදිරිපත්ෙකොට ඇත. එයට පැරණි සැපයුම්කරු වූ 
ෙනොෙබල් සමාගම ෙමන්ම වර්තමාන දිගු කාලීන සැපයුම්කරු 
වන ස්විස් සිංගප්පූර් සමාගම ද ඇතුළත් විය. ෙමහිදී ෙනොෙබල් 
සමාගෙම් ලංසුව 1987 ෙපොදු ෙකොන්තාත් පනත යටෙත් ලියා 
පදිංචි වී ෙනොතිබූ නිසා පතික්ෙෂේප වී ඇති අතර, තරගය වැඩි කර 
ගැනීෙම් අරමුණ ඇතිව නීතිපති උපෙදස් ලබා ගැනීෙමන් පසු 
ෙනොෙබල් සමාගමද තරගය සඳහා ඇතුළත් කර ගැනීමට ෙටන්ඩර් 
මණ්ඩලය තීරණය කර ඇත.  

ඊට අමතරව පළමු ලංසු ඇගැයීම් වටෙය්දී වාණිජ ෙහේතූන් මත 
තවත් සමාගම් හතරක් පතික්ෙෂේප වී ඇත. ෙමය ජාතික 
වටිනාකමකින් යුත් ෙටන්ඩරයක් බැවින් ෙටන්ඩර් පදානෙය්දී 
ජාතික යහපත සාක්ෂාත් කර ගැනීම උෙදසා වූ අංක 
අමප/08/0072/301/004 සහ 2008.02.07 දිනැති අමාත  මණ්ඩල 
තීරණය අනුව යමින් අමාත  මණ්ඩලෙය් අනුමැතියද ලබා ෙගන 
තරගකාරිත්වය වැඩි කිරීම සඳහා එම සමාගම් 4ද නැවත ෙටන්ඩර් 
ඇගැයීමට ඇතුළත් කර ගැනීමට ෙටන්ඩර් මණ්ඩලය කටයුතු කර 
ඇත.  ඔබතුමාෙග් අවසරය පරිදි එම අමාත  මණ්ඩල තීරණෙය් 
පිටපත සභාගත* කරමි. (ඇමුණුම 01) 

ෙමම තරගෙය්දී අඩුම මිල වාර්තා වී ඇත්ෙත් ස්විස් සිංගප්පූර් 
සමාගෙම් ගල් අඟුරු ෙමටික් ෙටොන් 1කට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
82.47ක් හා ඊ ළඟට ෙනොෙබල් සමාගම ඉදිරිපත් කළ ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් 83.09 ෙලසය. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, එෙහත් ගුණාත්මකභාවය 
පිළිබඳ පමිතීන් 5ක් ඇතුළත් කළ විට ෙමම මිල ගණන් ස්විස් 
සිංගප්පූර් සමාගම ෙඩොලර් 101.71 හා ෙනොෙබල් සමාගම 89.96 
ක් ෙලස විය. එහිදී එම මිල ෙවනස්වීමට පධානවම බලපා තිබුෙණ් 
ගල් අඟුරු කැටවල පමාණය - size -   සම්බන්ධ වූ පරාමිතියයි. 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ෙටන්ඩර් ෙල්ඛනවල අනිකුත් සියලුම නිර්ණායක මනින සහ 
වාර්තා කරන කමෙව්දය ෙනොෙහොත් "ASTM" පමිතිය සඳහන් කර 
ඇති නමුත් ගල් අඟුරු කැටවල පමාණය මනින කමෙව්දය සඳහන් 
ෙකොට නැත. ෙටන්ඩර් ෙල්ඛනෙය් සඳහන් ෙකොට ඇත්ෙත් ගල් 
අඟුරු කැටවල පමාණය මනින කමෙව්දය පසුව දැනුම් ෙදනු ලබන 
බවයි. "To be notified" යනුෙවන් එහි සඳහන් කර ඇත. ෙටන්ඩර් 
ෙල්ඛනයට අදාළ පිටු ඇමුණුම 02 වශෙයන් සභාගත* කරමි.  

ෙම් නිසා කැටවල පමාණය  යන නිර්ණායකය ෙටන්ඩර් 
ෙල්ඛනය අනුව ලංසු ඇගයීම සඳහා ෙයොදා ගැනීමට ෙනොහැකි 
බවට ෙටන්ඩර් මණ්ඩලෙය් අදහස වී ඇත.  

පමාණය පිළිබඳ ඇති ජාත න්තර පමිතීන් පිළිබඳ ෙසොයා 
බැලීෙම්දී ෙටන්ඩර් මණ්ඩලයට නිරීක්ෂණය වී ඇත්ෙත් විවිධ 
රටවල ගල් අඟුරු සැපයීෙම් ගිවිසුම් 42කින් කිසිම රටක කැටවල 
පමාණය අනුව ගල් අඟුරුවල මිල අඩු වැඩි ෙනොකරන බවයි. 

එෙමන්ම, ෙටන්ඩර් ෙල්ඛනවල ගල් අඟුරුවල පමාණය යන 
නිර්ණායකයට අදාළ සමීකරණයද වැරදි ෙලස වාර්තා කර ඇත. 
සමීකරණෙය් ගල් අඟුරුවල බර -weight of coal- යන වචනය 
ෙවනුවට සඳහන් ෙකොට ඇත්ෙත් ගල් අඟුරුවල නියම පමාණය -
actual size of coal- යනුෙවනි. ෙටන්ඩර් ෙල්ඛනයට අදාළ පිටු 
ඇමුණුම 03 වශෙයන් සභාගත* කරමි.  

නමුත්, ෙටන්ඩර් ඇගයීමට ලක් කරන අවස්ථාෙව් ෙමම වරද 
නිවැරදි කළ ෙනොහැක. කිසිදු ලංසුකරු වකු ගල් අඟුරු කැටවල 
පමාණය  වැඩි වන පතිශතය වාර්තා කර ෙනොතිබූ අතර, වාර්තා 
කර තිබුෙණ් ඒ ඒ පමාණෙය්  ගල් අඟුරුවල බර පමාණයයි.  

එෙමන්ම පසු ගිය වසර පහ තුළ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
මිලදී ෙගන තිබුණු ගල් අඟුරු නැව් ෙතොග 78න් නැව් ෙතොග 
ෙදකක පමණක් ගල් අඟුරු කැටවල පමාණය අනුව මිල ෙවනස් 
කර ඇත. ෙමයින්ද ෙපනී යන්ෙන් කැටවල පමාණය මිල ෙකෙරහි 
බල ෙනොපාන බවයි. 

එෙමන්ම ශී ලංකාවට ගල් අඟුරු ෙගොඩබාන අවස්ථාෙව්දී පසු 
ගිය ගල් අඟුරු නැව්  ෙතොග 78න් එකදු නැව් ෙතොගයකවත් ගල් 
අඟුරු කැටවල පමාණය ශී ලංකාෙව්දී මැන බලා ගල් අඟුරු 
පටවන වරාෙය්දී ලබා දුන් වාර්තාව ෙගොඩබාන අවස්ථාෙව්දී 
තහවුරු කර ෙගන ෙනොමැත. අදටත් ගල් අඟුරු ෙගොඩබාන 
අවස්ථාෙව්දී කැටවල පමාණය යන නිර්ණායකය මැන බැලීමට           
ශී ලංකාෙව් අවශ  පහසුකම් නැති බවද ෙටන්ඩර් මණ්ඩලය 
නිරීක්ෂණය ෙකොට ඇත.  

එෙමන්ම තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව ලංසුකරුවන්ෙග් ණය 
ෙපොලිය ගණන් බැලීෙම්දී මාස තුනක ෙපොලිය ෙවනුවට මාස 
ෙදොළහක ෙපොලිය ගණන් බලා තිබුණි. ෙමයද නිවැරදි කර ගල් 
අඟුරු කැටවල පමාණය යන නිර්ණායකයට අදාළ නිවැරදි කිරීම් ද 
සිදු කිරීෙමන් පසු අවසන් තාක්ෂණික ඇගයීම් වාර්තාව ඉදිරිපත් 
කර ඇත. එම වාර්තාවට අනුව ස්විස් සිංගප්පූර් ආයතනය 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 82.87ක අවම ඇගයීම කළ ලංසුව ඉදිරිපත් 
කළ ආයතනය වූ අතර, ෙනොෙබල් සමාගම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
83.25ක ෙදවැනි අවම ඇගයීම කළ ලංසුව ඉදිරිපත් කර තිබුණි. 
ෙම් අනුව පසම්පාදන මණ්ඩලය ස්විස් සිංගප්පූර් ආයතනයට 
ෙටන්ඩරය ලබා දීමට නිර්ෙද්ශ කර ඇත. 

පසම්පාදන මාර්ග උපෙද්ශ වගන්ති 2.5 අනුව පසම්පාදන 
මණ්ඩලයට තාක්ෂණ ඇගයීම් කමිටු වාර්තා පිළිබඳ නි ර්ෙද්ශ 
කිරීමට, පතික්ෙෂේප කිරීමට, සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කිරීමට ෙහෝ මඟ 
ෙපන්වීමට බලය ඇත. අදාළ වගන්ති ඇතුළත් ඇමුණුම 04 
හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා සභාගත* කරමි.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඉන්පසු අමාත  මණ්ඩලය 
ෙමම තත්ත්වය පිළිබඳව දීර්ඝ වශෙයන් සාකච්ඡා ෙකොට ඇත. ගල් 
අඟුරුවල අවශ තාව සලකා බලා වසර 03කට ගල් අඟුරු ෙමටික් 
ෙටොන් ලක්ෂ 65ක් මිලදී ගැනීමට කැඳවා තිබූ ෙටන්ඩරය අනුව 
වාර්ෂික අවශ තාව වන ලක්ෂ 22ක පමාණය වසර 2ක් තුළ ෙබදී 
යන ආකාරයට ලබා දීමටත්, ෙමම වසර ෙදෙකහි ඉතිරි සියයට 50 
අවශ තාව ක්ෂණික මිලදී ගැනීම් මත ලබා දීමටත් තීරණය 
කෙළේය. එහි අදහස වූෙය් ගල් අඟුරු සැපයීෙම් ඒකාධිකාරය බිඳ 
දැමීමටත්, ඒ වන විට ෙලෝකෙය් ගල් අඟුරු ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ මිල 
අඩුවීෙම් වාසිය සලකා සැපයුම් පිළිබඳ අවදානමකින් ෙතොරව ගල් 
අඟුරු මිලදී ගැනීමටත්ය. එතැනින් ෙනොනැවතී අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් නියමෙයන් අමාත  මණ්ඩලය විසින් ගල් 
අඟුරු මිලදී ගැනීෙම් ඉතිහාසය සහ එහි වර්තමාන තත්ත්වය 
පිළිබඳව ෙසොයා බලා අවශ  නිර්ෙද්ශ ලබා දීමට පහත සඳහන් 
තිපුද්ගල කමිටුවද පත් කරනු ලැබීය. 

ලලිත් ආර්. ද සිල්වා මහතා - සභාපති 
(හිටපු අමාත ාංශ ෙල්කම් හා හිටපු නිෙයෝජ  භාණ්ඩාගාර 

ෙල්කම්) 

ඒ.එම්.ඩී. නයනකාන්ත මහතා - සාමාජික 
(අතිෙර්ක විගණකාධිපති) 

පී.බී.එස.්සී. ෙනෝනිස් මහතා - සාමාජික 
(අධ ක්ෂ - රාජ  මූල  ෙදපාර්තෙම්න්තුව) 

එම කමිටුව විසින් 2015 ෙදසැම්බර් 21 දාතමින් ඉදිරිපත් කරන 
ලද වාර්තාෙව් පිටපතක් වන ඇමුණුම 05 හැන්සාඩ් වාර්තාවට 
ඇතුළත් කිරීම සඳහා මම සභාගත* කරමි.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, තවද මා විසින් සඳහන් කළ 
යුතු එක් කාරණයක් වන්ෙන්, පශ්නගත ගල් අඟුරු ෙටන්ඩරය 
ආරම්භ කරන ලද්ෙද් 2014 වර්ෂෙය් අග භාගෙය්දී බවයි. 
තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව හා ස්ථාවර අමාත  මණ්ඩල 
පසම්පාදන කමිටුව පත් කරනු ලැබුෙව්, එම වකවානුව තුළදීය. 
ගල් අඟුරු ෙමටික් ෙටොන් ලක්ෂ 22න් සියයට 50ක් දිගු කාලීන 
ස්ථාවර සැපයුම්කරුෙගන් සහ සියයට 50ක් ක්ෂණික මිලදී 
ගැනීම්වලින් සපයා ගැනීමට වැය වූ මුදල ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
මිලියන 114ක් පමණ ෙව්. ෙමම පමාණය පැරණි කමයට 
ෙනොෙබල්  රිෙසෝසස් සමාගෙමන් මිලදී ගත්ෙත් නම් ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් මිලියන 121.5ක් ෙගවීමට සිදු ෙව්. ඒ අනුව ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් මිලියන 7.5ක නැත්නම් රුපියල් මිලියන 1,100කට 
ආසන්න මුදලක් ඉතිරි කර ගැනීමට හැකි වී ඇත.  

බලාගාරය පටන් ගත්තායින් පසුව පථම වතාවට මුළු 
ධාරිතාවම කියාත්මක කිරීමට අවශ  වන ගල් අඟුරු ෙමටික් 
ෙටොන් ලක්ෂ 22ම මාස හතක් තුළ සම්පූර්ණෙයන් සපයා 
ගැනීමටද ෙම් මඟින් අවස්ථාව සැලසුණි. ෙමම බලාගාරෙය් යන්ත 
තුනම එක් දිනකදී නතර කිරීමට සිදු වුවෙහොත්, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලයට සිදු වන අලාභය රුපියල් දසලක්ෂ තුන්සියයක් පමණ 
වන බව ෙමහිදී කල්පනා කිරීම වැදගත්ය. ඒ, එක් දිනක 
පමාණයයි. තවද, එක් අෙයකුට සීමා වී තිබුණු ගල් අඟුරු 
සැපයුෙම් ඒකාධිකාරය තරගකරුවන් දහයකට වැඩි පිරිසක් තරග 
වදින විනිවිදභාවෙයන් යුත් සරල මිලදී ගැනීෙම් කමයක් බවට පත් 
කර ගැනීමට අපට හැකි විය.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මාධ  වාර්තා කර තිබුෙණ් 
පශ්නගත දිගු කාලීන ෙටන්ඩරය ෙටොන් එකක් සඳහා ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් 58ක් ලබා දී ඇති අතර, ක්ෂණික ෙටන්ඩරය, ෙටොන් 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

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



පාර්ලිෙම්න්තුව 

එකක් සඳහා ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 51.25කට ලබා දී ඇති බවයි. 
ෙම් අනුව ඔවුන් සඳහන් කරන්ෙන් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 58න් 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 51.25ක් අඩු කිරීෙමන් ෙටොන් එකක් සඳහා 
ලැෙබන ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 6.75ක මිල ෙවනස නිසා රජයට 
ආසන්න වශෙයන් රුපියල් මිලියන 1,803ක අලාභයක් සිදුවී ඇති 
බවයි.  

ෙටන්ඩර් ෙදකක් සඳහා අවස්ථා ෙදකකදී කැඳවන විට මිල 
ගණන් ෙදකක් ඉදිරිපත් වීම පුදුම විය යුතු කරුණක් ෙනොෙව්. එම 
නිසා ෙදවතාවකදී කැඳවන ලද ෙටන්ඩර් ෙදකකට ලැබුණු මිල 
ගණන්වල ෙවනස පාදක කර ගනිමින් එය රජයට සිදු වූ අලාභයක් 
ෙහෝ අලාභයක් ෙලස ගණනය කර වාර්තා කිරීම නිවැරදි 
ෙනොෙවයි.  

දිගු කාලීන ෙටන්ඩරයට ලබා දී ඇති ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 58ද 
නියම මිලක් ෙනොවන අතර, නියම මිල ගණනය වන්ෙන් පහත 
සඳහන් ආකාරයට සූතයකට ආෙද්ශ කිරීෙමනි. 

ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 58 (පදනම් මිල) X මිලදී ගන්නා මාසෙය් දර්ශක මිල 
ෙටන්ඩරය පිරිනැමූ මාසෙය් ගල්  
       අඟුරු මිල දර්ශක මිල 

ඒ අනුව මිල අඩු වූ අවස්ථාවලදී අනිවාර්යෙයන් ෙගවීමට සිදු 
වන්ෙන් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 58 ෙහෝ ඊට අඩු මුදලකි.  

ක්ෂණික මිල තීරණය වන්ෙන් ඒ ඒ මාසෙය් ගල් අඟුරුවල 
පවතින මිල අනුවයි. සමහරු අලාභයක් ෙලස සඳහන් කර 
ඇත්ෙත්, ක්ෂණික එක් ෙටන්ඩරයකට ලැබුණු මිලක් අහඹු ෙලස 
ෙගන එම මිල දිගු කාලීන සැපයුම්කරුෙග් පදනම් මිල වන 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 58න් අඩු කර එම ෙවනස ෙමම 
ෙටන්ඩරෙය්දී මිලට ගත් ගල් අඟුරු  ෙතොගෙයන් වැඩි කිරීෙමනි. 

එය ෙකතරම් ෙනොමඟ යවනසුලු ෙපන්වීමක් දැයි පැහැදිලි කර 
ගැනීම අපහසු නැත. යම් ෙහයකින් ෙලොව ගල් අඟුරු මිල වැඩි වී 
එක් මසක ක්ෂණික මිල දී ගැනීමක් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 70ක් 
වූෙය් නම්, ස්ථාවර දිගුකාලීන මිල හා එහි ෙවනස පමණක් ෙගන 
ස්ථාවර මිලදී ගැනීම නිසා ෙමතරම් ලාභයක් ලැබුණා යැයි කීමටද 
ෙකෙනකුට පුළුවන. අද ජාත න්තර ගල් අඟුරු මිල පුෙරෝකථන 
අනුව ඉදිරි අෙගෝස්තු, සැප්තැම්බර් මාසවල AP14 දර්ශක මිල 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 64ක්, 65ක් දක්වා වැඩි විය හැක. එවිට ෙමම 
ගණන් බැලීම් මුළුමනින්ම ෙවනස් විය හැක.  

විගණන විමසුම් සඳහා පිළිතුරු යැවීම : 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, විගණන විමසුෙම් කරුණු 
ෙගන එය විමසුමක් ෙනොව විගණන වාර්තාවක් ෙසේ සලකා විශාල 
මතයක් ෙගොඩ නඟා ඇති බව ෙපෙන්. විගණන විමසුමක 
ෙතොරතුරු මත අදාළ අයෙගන් විමසීම අවසාන තීරණය ෙනොවන 
බව අප ෙහොඳින් කල්පනා කළ යුතුය. 2016.01.19 වන දින 
විගණන විමසුම යවා ඇත්ෙත් ලංවිම සභාපතිවරයා ෙවත වන 
අතර, එෙහත් එය අදාළ වන්ෙන් ලංකා ගල් අඟුරු සමාගෙම් 
සභාපතිවරයාටයි. ලංවිම සභාපතිවරයා ඒ බවට සටහනක්ද සහිතව 
ආපසු විගණන අධිකාරිවරයා ෙවත යවා ඇත. ඊට අමතරව 
විගණන අධිකාරිෙග් POE/C/CEB/COAL-SPOT/2016/2  සහ 
2016.03.02 දිනැති විගණන විමසුමටද ලංකා ගල් අඟුරු සමාගෙම් 
සභාපති විසින් 2016.04.01 දාතමින් පිළිතුරු යවා ඇති බව සඳහන් 
කළ යුතුය. ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, එම පිළිතුෙරහි 
පිටපතක් ඇමුණුම් අංක 06 ෙලස මම සභාගත* කරමි. 

තවද, 2016.04.08 වන දින අමාත ාංශ ෙල්කම්ෙග් 
පධානත්වෙයන් පැවති විගණන කළමනාකරණ කමිටුෙව්දී ද 
විගණන විමසුම්වලට ෙනොපමාව පිළිතුරු යවන ෙලස ගල් අඟුරු 
සමාගෙම් නිලධාරින්ට උපෙදස් ලබා දී ඇත. ෙකෙසේ වුවද, 
2016.01.19 දිනැති ලිපියට පිළිතුරු ගල් අඟුරු සමාගම විසින් යවා 
ෙනොමැති බව දැන ගැනීෙමන් පසු අමාත ාංශය ෙවත ඇති 
ෙතොරතුරු අනුව සකස් කරන ලද පිළිතුරු 02ක් අමාත ාංශ 
ෙල්කම් විසින් විගණකාධිපති ෙවත ෙයොමු කර ඇත. ගරු 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, එම පිළිතුරු ෙදෙකහි පිටපත් ෙදකක් 
ඇමුණුම් අංක 07 සහ 08 වශෙයන් මම සභාගත* කරමි. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මුලින් සඳහන් කළ 
ෙනොෙබල් රිෙසෝසස් සමාගම තමන්ට අසාධාරණයක් වූ බවට 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ ෙපත්සම ෙශේෂ්ඨාධිකරණය 
නිෂ්පභ කරන ලද බව කවුරුත් දන්නා කාරණයකි. එෙහත් ගරු 
අධිකරණය ෙටන්ඩර් පටිපාටිය කියාත්මක වූ ආකාරය ගැන දැඩි 
අවධානය ෙයොමු ෙකොට වැදගත් නිර්ෙද්ශ කිහිපයක් ලබා දී ඇත. 
එම නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳ අමාත ාංශය 
විසින් නීතිපතිවරයාෙග් උපෙදස් ඉල්ලා සිටි අතර, ඊට පිළිතුරු 
වශෙයන් ඔහුෙග් උපෙදස වූෙය්, 

ස්විස් සිංගප්පූර් සමාගම සමඟ සාකච්ඡා ෙකොට ඔවුන්ෙග් 
එකඟත්වය මත මූල  බැඳීම් ෙහෝ ලංවිමට පාඩුවක් සිදු ෙනොවන 
ආකාරයට ගිවිසුම අවලංගු කිරීම ෙහෝ; 

එවැනි එකඟතාවකට ඒමට ෙනොහැකි නම්, 2017.04.30 වන 
දින එළඹ ඇති ගිවිසුෙම් කාලය අවසන් වූ පසු ගිවිසුම අවසන් 
කිරීම සහ;  ෙම් පිළිබඳ සුදුසු පරිදි අමාත  මණ්ඩලය දැනුවත් 
ෙකොට අවශ  ඉදිරි පියවර ගැනීම.  

ඉහත සඳහන් පරිදි කියා කරමින් රටට වඩාත් වාසිදායක 
තීරණය ෙනොබියව ගැනීමට අප කියා කරන බවද දන්වා සිටීමට 
කැමැතියි. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ගරු අධිකරණය ෙමම 
ෙටන්ඩර් පරිපාටිය ගැන ෙපන්වා දී ඇති කරුණ ලලිත් ආර්. ද 
සිල්වා කමිටුෙව්ද විෙශේෂ අවධානයට ෙයොමු වී ඇති අතර, ෙමම 
ෙටන්ඩරය ගැන පමණක් ෙනොව, සමස්ත ෙටන්ඩර් පරිපාටිය 
සඳහා ද විහිදී ගිය හුදු කරුණු ෙලස සඳහන් කර ඇත. ෙමම 
කාරණය පිළිබඳව අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් පත් කරන ලද 
ලලිත් ආර්. ද සිල්වා කමිටුව මඟින් ඉදිරිපත් කරන ලද 2015.12. 
21 දිනැති වාර්තාෙව් 15වන පිටුෙව් පළමු ෙජ්දෙය් සඳහන් 
නිර්ෙද්ශයක්ද මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී උපුටා දක්වමි. එහි ෙමෙසේ 
සඳහන් ෙවනවා: 

"රජෙය් පසම්පාදන මාර්ෙගෝපෙද්ශ සංගහෙය් සහ පසම්පාදන 
අත්ෙපොෙතහි දැක්ෙවන කරුණුවල අවිනිශ්චිතතාවයන් තිබීමද, 
පසම්පාදන මාර්ෙගෝපෙද්ශ සංගහෙය් ලැයිස්තුගත කර ඇති පධාන 
ෙවනස්කම් (Major Deviations) ෙමම ෙටන්ඩර් ෙල්ඛනවල පැහැදිලිව 
සඳහන් කර ෙනොතිබීමද, එෙසේම අතීත පළපුරුද්ද, දවශීල වත්කම් 
සපයාෙගන තිබීම වැනි ඇතැම් ෙටන්ඩර් ෙකොන්ෙද්සි සම්බන්ධ 
නිර්ණායකයන් ෙටන්ඩර් ලියකියවිලිවල ඇතුළත් කර ෙනොතිබීමද ෙමම 
ෙටන්ඩරය ආශිතව ඇති වී ඇති අර්බුදයට ෙහේතු වී ඇති බව ෙමම 
කමිටුෙව් අවධානයට ෙයොමු විය. 

එබැවින් ෙමම කමිටුව, පසම්පාදන අභියාචනා කමිටු වාර්තාෙව් ෙහෝ 
ෙවනත් වාර්තාවල නම් සඳහන් නිලධාරින්ට එෙරහිව කියාමාර්ග ගැනීම 
නිර්ෙද්ශ ෙනොකරයි." 

ඉදිරිෙය්දී ෙමම අමාත ාංශෙය් ෙටන්ඩර් කැඳවීම් කියාවලිෙය්දී 
ඉහත වාර්තාවල සඳහන් අඩු පාඩු සම්පූර්ණ කර නිවැරැදි 
කමෙව්දයන් අනුගමනය කිරීමට අප අමාත ාංශය කටයුතු කරන 
බව සඳහන් කරමි. 

559 560 

[ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය  මහතා] 

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

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අවසාන වශෙයන් ගැඹුරින් 
ෙසොයා බැලීමට කමිටුවක් පත් කිරීම සම්බන්ධෙයනුත් මා කියන්න 
කැමතියි. ෙමම ෙටන්ඩර් කියාවලිය තුළින් තවදුරටත් රටට 
අලාභයක් සිදු වී ඇත්දැයි ෙසොයා බැලීමට මවිසින් පහත සඳහන් 
තිපුද්ගල කමිටුව පත් කිරීමට ෙයදුණි : 

මහාචාර්ය ෙක්.ෙක්.වයි.ඩබ්ලිව්. ෙපෙර්රා මහතා  -  සභාපති 

මහාචාර්ය ලක්ෂ්මන් ආර්. වටවල මහතා     - සාමාජික 

මහාචාර්ය ජනක බී. ඒකනායක මහතා       - සාමාජික 

එම කමිටුව විසින් ෙමම කාරණයට අදාළ සියලුම ෙතොරතුරු 
සලකා බලනු ඇත. කමිටුෙව් වාර්තාව ෙමම ජුලි මස 29වන දිනට 
ෙපර මා ෙවත ලබා ගැනීමට අෙප්ක්ෂා කරමි. එම කමිටුෙව් 
වාර්තාව ලද පසුව අවශ  තීන්දු තීරණ ගැනීමට බලාෙපොෙරොත්තු 
වන අතර, අවසන් තීරණ ගැනීම සඳහා ෙකටි සාධාරණ කාලයක් 
අවශ  වන්ෙන් විෙශේෂෙයන්ම ෙමම ෙටන්ඩර් කියාවලිය තුළ 
කිසිවකු වරදක් කර ඇත්නම් ඊට නිසි පියවර ගැනීම ෙමන්ම යම් 
කිසිවකු සාධාරණ අරමුණු ෙපරදැරිව සද්භාවෙයන් කියා කර 
ඇත්නම් ඒ පිළිබඳව ගැඹුරින් ෙසොයා බලා  කටයුතු කිරීම එක ෙසේ 
වැදගත් වන නිසාය. එවැනි පෙව්ශයක් ෙද්ශපාලනඥයින්ට, රාජ  
නිලධාරින්ට ෙමන්ම සමස්ත පජාවටම හිමි විය යුතු ෙපොදු 
අයිතිවාසිකමක් ෙලස මම සලකන්ෙනමි. එෙසේ නැතෙහොත් අ ප 
වැනි රටක ජාතිෙය් ඉදිරි ගමනට අවශ  වන තීන්දු තීරණ ගන්නා 
මිනිසුන් ෙසොයා ගැනීම දුෂ්කර වනු ඇත.  

ෙමම පකාශය සකස් කිරීෙම්දී අමාත ාංශෙය් අනිකුත් 
කටයුතුවලදී ෙමන්ම මමත්, මාෙග් අමාත ාංශෙය් නිෙයෝජ  
අමාත  නීතිඥ අජිත් පී. ෙපෙර්රා මැතිතුමාත් දීර්ඝ වශෙයන් 
සාකච්ඡා ෙකොට අවශ  කරුණු ෙසොයා බැලූ බවද සඳහන් කිරීම 
වැදගත් යැයි මම සිතමි. ස්තුතියි. 
 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මැතිතුමා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙමම කාරණය වැදගත් නිසා 

ඒ සම්බන්ධෙයන් දීර්ඝ පිළිතුරක් ලබා දීම පිළිබඳව ගරු 
ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ගරු ඇමතිතුමා කිව්ව පරිදිම 
2015ට ෙපර අවුරුදු පහක් එක දිගටම ෙනොෙබල් සමාගමට ෙමම 
ෙටන්ඩරය ලබා දීමත්, ඒ සමාගෙම් අයිතිකරුවන් කවුද කියන 
එකත් රහසක් ෙනොෙවයි. ඒ ඒ කියාවලීන් සිද්ධ වුෙණ් ෙකොෙහොමද 
කියා හිටපු ඇමතිතුමාත් දන්නවා. ෙමොකද, ඒ සමාගම කාෙග්ද, ඒ 
සමාගෙම් අයිතිකරුවන් කවුද, ඒක ෙමෙහයවූෙය් කවුද, ඒ 
සමාගෙම් ෙමෙහේ නිෙයෝජිතයා කවුද, ඒ නිෙයෝජිතයාෙග් සබඳකම් 
ෙමොනවාද කියන එක පිළිබඳව එතුමාටත් අවෙබෝධයක් තිෙබනවා. 
ඒ නිසා ඔබතුමන්ලා ෙටන්ඩර් පටිපාටියක් කියාත්මක කිරීම සඳහා 
දරපු උත්සාහෙය් වැරැද්දක් නැහැ. ඒක ෙහොඳයි. හැබැයි, සිදු වී 
තිෙබන ෙද් ෙම්කයි. ෙවනදා එක දිගටම ෙතෝරා ගන්නා ලද 
සමාගම ෙවනුවට ෙටන්ඩර් පටිපාටියක් හරහා ෙමම Swiss 
Singapore Overseas Enterprises (Pvt.)  Limited එක ෙතෝරා 
පත් කර ගැනීෙම්දීත් අර ගනු ෙදනුවම සිදු වී තිෙබනවා, ගරු 
ඇමතිතුමනි.  

විෙශේෂෙයන්ම ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් නිෙයෝගයක් පකාරව 
පසම්පාදන අභියාචනා මණ්ඩලෙය් තීන්දුව ලබා දී ඇති අතර, එහි 
පැහැදිලිව දක්වා ඇත්ෙත් Swiss Singapore Overseas 

Enterprises (Pvt.)  Limited  ෙවත  ෙටන්ඩරය පදානය කළ 
ආකාරය වැරදි සහගත බවයි. ඒක වැරදියි කියලා ජනාධිපතිතුමා 
විසින් පත් කරන ලද අභියාචනා මණ්ඩලය පකාශ කළා. එෙසේ ඒ 
පකාශය කර තිබියදී තමයි අර නිෙයෝගය ෙනොසලකා හැර 
ෙල්කම්තුමා විසින් කැබිනට් මණ්ඩලයට කැබිනට් පතිකාව 
යවන්ෙන්. පසම්පාදන මණ්ඩලය විසින් ලබා ෙදන ලද තීරණය 
අනුව තමයි -[බාධා කිරීමක්]  

මම අවසන් කරන්නම්, ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි. 
පසම්පාදන මණ්ඩලය විසින් ෙතෝරා ගන්නා ලද ෙටන්ඩර් 
පටිපාටියට අනුව තමයි කැබිනට් මණ්ඩලයට කැබිනට් පතිකාව 
යන්ෙන්. හැබැයි, අභියාචනා මණ්ඩලය විසින් ලබා ෙදන ලද 
තීරණය පිළිබඳව කිසිදු සැලකිල්ලකට ලක් කර නැහැ. ගරු 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒ නිසා තමයි ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට 
යන්න සිද්ධ වන්ෙන්. තාක්ෂණික ෙහේතු මත ෙශේෂ්ඨාධිකරණය 
නඩුව පැත්තකින් තියනවා. හැබැයි, ඒ නඩුව පැත්තක තබා තිබියදී 
වුවත් ෙමම ෙටන්ඩරය පිළිබඳව ඒ විනිසුරුවන් විසින් දක්වා 
තිෙබන අවධානය, ඒ විනිසුරුවන්ෙග් පකාශනවලින් පවා ඔබතුමා 
දකින්න ඇති. "ෙමවැනි  ෙද් සිදු ෙනොවිය යුතුයි" යන ආකාරෙය් 
පකාශයන් පවා සිදු ෙකොට තිෙබනවා. "හෘදය සාක්ෂිය කම්පනයට 
පත් ෙවනවා" කියා තමයි ඒ විනිසුරුවන් පකාශ කර තිෙබන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳව 
පකාශයකින් ඔබ්බට යන යම් විවාදයක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ 
පැවැත්විය යුතුව තිෙබනවා. ෙමොකද, විෙශේෂෙයන්ම පැවැති 
ආණ්ඩුව බිඳ වැට්ටීෙම්දී වංචා, දූෂණ පධාන සාධකයක් බවට පත් 
වුණා. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුෙවනුත් විෙශේෂෙයන්ම 
ගල් අඟුරු ගනු ෙදනු පිළිබඳව මතු වී තිෙබන ෙම්  
ආන්ෙදෝලනාත්මක තත්ත්වය පිළිබඳව මීටත් වඩා වැඩි 
සවිස්තරාත්මක සාකච්ඡාවක්  පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ සිදු විය යුතුය 
කියන එක තමයි අෙප් ෙයෝජනාව, ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමාෙග් පකාශෙයන් පසුව ඒ පිළිබඳව විවාදයකට 

යන්න බැහැ. ඔබතුමාෙග් ඉල්ලීම පැහැදිලියි.  ගරු ඇමතිතුමනි, 
ෙම් පිළිබඳව අදහසක් ඉදිරිපත් කරන්න අවශ ද?  

 
ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා 
(மாண் மிகு  ரன்ஜித்  சியம்பலாபி ய) 
(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 
ඔව්, ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම ෙකටිෙයන් 

ඉදිරිපත් කරන්නම්. විෙශේෂෙයන්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙසොයා 
බැලීෙම් කමිටුව පත් කෙළේ ෙටන්ඩරය අනුමත කළ කැබිනට් 
රැස්වීෙම්දීයි. ඊට පසුව තමයි ඔවුන්ෙග් වාර්තාව ආෙව්. ඒක එක 
කාරණාවක්.  [බාධා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ. ඔවුන්ෙග් වාර්තාව 
දුන්ෙන් ඊට මාස කිහිපයකට පස්ෙසේයි. ඒකයි පධාන කාරණාව.  

ෙදවනුව,  දැනට අෙප් තවත් කමිටුවක් කියාත්මක ෙවනවා. 
ෙම් මාසෙය් 29වැනි දා එහි වාර්තාව ලැෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
ඔබතුමා කිව්ව පරිදි ෙම් පිළිබඳව යම් කිසි විවාදයක් අවශ  නම් 
වැඩිදුරටත් ෙම් ගරු සභාෙව් සාකච්ඡා කරන්න අපි ඉතාම 
කැමැත්ෙතන්, සූදානමින් ඉන්නවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම් දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු. අද දින 

න ාය පතය් විෂය අංක 1- ගරු කීඩා ඇමතිතුමා. 
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[අ.භා. 2.20] 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් 

ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 
 
" ජාතික රාජ  සභාෙව් 1973 අංක 25 දරන කීඩා පනෙත් 31 වැනි 
වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු එකී පනෙත් 41 වැනි වගන්තිය යටෙත් කීඩා 
අමාත වරයා විසින් සාදන  ලදුව, 2013 ජනවාරි 15 දිනැති අංක 1793/3 
දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද, 2013 අංක 01 දරන ජාතික 
කීඩා සංගම් නිෙයෝගවල ඇතුළත් 13 සහ 17 වැනි වගන්ති සංෙශෝධනය 
කරමින් 2015  ෙනොවැම්බර් 9 දිනැති අංක 1940/7 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් 
පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2016.01.26 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග 
අනුමත කළ යුතු ය.  

(අමාත  මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය දන්වා තිෙබ්.)" 
 
පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙයෝජනා අංක 1 යටෙත් විවාදය ආරම්භ කරන්න. 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
 විවාදය අවසානෙය් මම උත්තර ෙදන්න බලාෙපොෙරොත්තු 

ෙවනවා. 
  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා.  
 
 
[අ.භා. 2.21] 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ජාතික රාජ  සභාෙව් 1973 

අංක 25 දරන කීඩා පනත යටෙත්  ජාතික කීඩා සංගම්වල ෙහෝ 
සම්ෙම්ලනයන්හි සභාපති, ෙල්කම්, භාණ්ඩාගාරික, උප සභාපති, 
සහකාර ෙල්කම්, සහකාර භාණ්ඩාගාරික යන නිල තලවලට 
පත්වීම් පිළිබඳව නීති සංෙශෝධනය කරන විවාදයට එක් වීමට 
අවස්ථාව ලබා දීම ගැන විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් ෙව්තනයක් -
පඩියක්- ලබන්ෙන් නැතිව ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් කටයුතු කළ යුතු නිල 
තල ලබා ගැනීම සඳහා ෙබො ෙහෝ අය රුපියල් ෙකෝටි ගණන් වියදම් 
කරමින්, මිනී මරා ගනිමින් කටයුතු කරන ආකාරය අප දකිනවා.  

නමුත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී කීඩාව දියුණු කරන්නටය කියා කීඩා 
සංගම්වල නිල තල ගන්නට යන අවස්ථා විතරක් ෙනොෙවයි, ගෙම් 
තිෙබන සමුපකාරෙය්ත් නිල තල ගන්න ගියාම ෙම් වාෙග් පශ්න 
ඇති වන බව අපි දකිනවා. ෙමවැනි අවස්ථා දිහා බැලුවාම ෙම් 
රෙට් මිනිසුන් ෙම් තරම් ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් අන් අය ෙවනුෙවන් උදවු 
කරන්න, අන් අය ෙවනුෙවන් කැප ෙවන්න ෙකොපමණ දඟලනවාද 
කියා අපට හිතාගන්න පුළුවන්. එෙහම පශ්න ඇති කරෙගන, 
රුපියල් ෙකෝටි ගණන් වියදම් කරෙගන, ෙම් නිල තල අරෙගන 
කරන්න යන්ෙන්, ඒ සංගමෙය් ෙහෝ, ඒ සංවිධානෙය් ෙහෝ මුඛ  
පරමාර්ථය ඉෂ්ට කරන්න ෙනොෙවයි. තමන්ෙග් සුඛ විහරණයට 
යන අවස්ථා තමයි අපි දකින්ෙන්.  

මා හිතන හැටියට ඒ නිසා තමයි ෙම් කීඩා අමාත ාංශය තුළින් 
කීඩාව පිළිබඳව නීති - රීති සකස් කරනවාට වඩා ෙම් සංගමයට 
පත්වන නිලධාරින් ෙවනුෙවන් කිහිප විටක්ම නීති - රීති සකස් 
කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ගෙම් සමුපකාරෙය් ඡන්දය 
බැලුවත්, නිල්, ෙකොළ, රතු ෙද්ශපාලන පක්ෂ අතර තිෙබන 
ෙභ්දයක් හැටියට තමයි අන්තිමට ඒක අවසන් වන්ෙන්. 
සමුපකාරෙය් නිල තල ගන්න දඟලන අය සමුපකාරෙය් දියුණුවට 
වැඩ කරනවාද? අන්තිමට එය ෙද්ශපාලන ජයගහණයක් මිසක් 
සමුපකාරිකයන්ෙග් ජයගහණයක් බවට පත්වන්ෙන් නැහැ.  

කීඩා සම්ෙම්ලනය දිහා බැලුවත්, කීඩා සංගම්වලට නිලධාරින් 
පත් කිරීම දිහා බැලුවත් ඒකත් නිල්, රතු, ෙකොළ ෙද්ශපාලන 
සටනක් විතරක් ෙනොෙවයි, එකම ෙද්ශපාලන පක්ෂෙය් බල 
අරගලයක් විධියට තමයි ෙබොෙහෝ විට දකින්න ලැෙබන්ෙන්. පසු 
ගිය කාලෙය් එවැනි අවස්ථා තමයි අපි දැක්ෙක්. ෙමවැනි 
දැඟලිල්ලක් තුළ, ෙමවැනි මුදල් වියදම් කිරීමක් තුළ, ෙමවැනි 
පශ්න ඇති කරෙගන පත්වන නිලධාරින් කීෙයන් කීෙදනාද දක්ෂ 
කීඩකයන්ට නිසි තැන ලබා දීම උෙදසා ඒ ශක්තිය ෙයොමු 
කරන්ෙන්; කීඩාව නංවාලීෙම් කටයුතු සඳහා ඒ ශක්තිය ෙයොමු 
කරන්ෙන්; දක්ෂ කීඩකයා නංවාලීමට අවශ  පහසුකම් ලබාදීම 
සඳහා ඒ ශක්තිය ෙයොමු කරන්ෙන්, ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි?  එම නිසාම තමයි අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, ඒ 
වාෙග්ම ගරු අගාමාත තුමා සර්ව පාක්ෂික කැබිනට් මණ්ඩලයක් 
හදලා, ෙම් සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලා වැඩ කරන සමාජයක් 
නිර්මාණය කරන්න උත්සාහ කෙළේ; ඒ වාෙග්ම මුළු 
පාර්ලිෙම්න්තුවම එකම රජයක් බවට පත් කරලා, ෙභ්ද භින්න 
වන්ෙන් නැතුව, ෙබදිලා ෙවන් වන්ෙන් නැතුව සියලු ෙදනාම 
එකතු ෙවලා සියලු ක්ෙෂේතයන් දියුණු කරන්න අවශ  සංකල්ප 
ඉදිරිපත් කරලා, සියලු ෙද්ශපාලන පක්ෂ එකතු කරෙගන 
ඉතිහාසෙය් පළමුවන වතාවට ෙම් රෙට් යහ පාලනය කියාත්මක 
කරන්නට කටයුතු කෙළේ. ෙකොෙහොම වුණත් ෙමෙතක් කල් ෙම් 
රෙට් තිබුණු අඳුරු ඉතිහාසය නිමා කරන්න තමයි එෙසේ ෙවෙහස 
වුෙණ්. 

ෙමවැනි බල අරගල නිසා විනාශ  ෙවන්ෙන් අෙප් රෙට්  
ජාතික ධනය. විනාශ ෙවන්ෙන් ජනතාවෙග් සල්ලි. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, ඒ අදාළ තනතුරුවලින් අවශ   කාර්යක්ෂමතාව ඉෂ්ට 
ෙවනවාද? ෙම් අය ෙම් තනතුරු ලබා ගන්න යන්ෙන් කීඩාව දියුණු 
කිරීමටද? එෙහම නැත්නම්  තමන්ෙග් බලය ෙහෝ පටු ෙද්ශපාලන 
අරමුණක් සඳහාද කියන එක අපි ෙසොයා බැලිය යුතු ෙවනවා. 
එවැනි අරමුණුවලට තිත තියන්න ඕනෑ කාලය අද එළැඹ  
තිෙබනවා.  

ෙම්  පශ්න පාලනය කරන්න ඕනෑ නිසා තමයි කීඩා ඇමතිතුමා 
ඉතාම යහපත් සිතකින් කීඩා පනත යටෙත් ෙම් නිෙයෝග 
ෙගනැල්ලා, ෙම් නිලධාරින් පත් කිරීෙම්දී යම් මට්ටමක ෙහෝ  
පාලනයක්  කර ගැනීමට අවශ  කටයුතු සිද්ධ කරන්ෙන්. ෙම්  
රෙට් වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා පත් ෙවනෙකොට ඒ පිළිබදව 
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මානව හිමිකම් පශ්න ඇති වුෙණ් නැහැ. ඒ සඳහා නඩු නැහැ. ඒ 
වාෙග්ම, ෙම් උත්තරීතර පාර්ලි ෙම්න්තුවට මහජන මන්තීවරු  
225ෙදෙනක්  පත්ෙවනෙකොට  මානව හිමිකම් පිළිබඳ නඩු ෙගොඩ 
ගැසී තිබුෙණ් නැති තරම්. එෙසේ  තිබුණා නම් ඒ ෙබොෙහොම 
අල්පයක්. නමුත් කීඩා සංගම්වල ස්ෙව්ච්ඡා ෙසේවයට නිලධාරින් 
පත්ෙවනෙකොට මානව හිමිකම් පිළිබද නඩු ෙගොඩ ගැහිලා  
තිෙබනවා. ඒ පත්වීම් වැරදියි. ඒ පත්වීම් පනත අනුව ෙනොෙවයි  
සිද්ධ   වුෙණ් කියන පශ්න-   

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! 

කරුණාකර ගරු ලකී ජයවර්ධන මන්තීතුමාෙග් නම  
මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන්න.  
 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(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 නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු ලකී  

ජයවර්ධන මන්තීතුමා මූලාසනය ගතයුතු යැයි  මා ෙයෝජනා 
කරනවා. 

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

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

சனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன  அவர்கள் 
தைலைம வகித்தார்கள்.    

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

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කීඩාෙව් උන්නතිය 

ෙවනුෙවන් දඟලනවාට වඩා, කීඩාෙව් උන්නතිය ෙවනුෙවන් 
කටයුතු කරනවාට වඩා,  කීඩා සංගම්වලට නිලධාරින් පත් කිරීෙම් 
කටයුතු පාලනය කිරීම සඳහා,  ඒවා  කමවත් කිරීම සඳහා, ඒවා  
සාධාරණව කිරීම  සඳහා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට විවිධ අණපනත් 
ෙගන  එන්න  අද  සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.  

 එදා ගරු මහින්දානන්ද  අලුත්ගමෙග්  ඇමතිතුමාත් කීඩා 
සංගම්වලට නිලධාරින් පත් කිරීම  පිළිබඳව හා  පාලනය කිරීම 
සඳහා ෙම් වාෙග් අණපනත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනාවා. ඊට 
පස්ෙසේ අෙප් ගරු නවින් දිසානායක ඇමතිතුමා ඒ කටයුතු 
කියාත්මක කරන්න ගිහින්  විවිධ පශ්නවලට මුහුණ දුන්නා. 
එතුමාට විවිධ අභිෙයෝගවලට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ  වුණා.  ඒ 
වාෙග්ම  වර්තමාන කීඩා අමාත , ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර 
මැතිතුමාත් කීඩා පනත යටෙත් ෙම් නිෙයෝග ෙගනැවිත් ෙම් 
නිලධාරින් පත් කිරීම යම්  පතිපත්තියකට අනුව, යම් නීති 
මාලාවකට අනුව කටයුතු කරන්න උත්සාහ කරනවා.   

මුලාසනාරූඪ ගරු  මන්තීතුමනි,  කීඩා අමාත ාංශෙය් වගකීම 
ෙමොකක්ද? ගෙම් ෙවල් ඉපනැල්ෙලන්  බිහිවන කීඩකයා  ඔහුෙග් 

ෙදමව්පියන්ෙග් ආර්ථික ශක්තියට බාධාවක් ෙනොවී ඔලිම්පික් 
තරගාවලිය දක්වා ෙගන යෑෙම්  කමෙව්දයක්  සෑදිය යුතු ෙවනවා. 
අපි  ඒ සඳහා සහාය දියයුතු ෙවනවා.  ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.  කීඩාව 
තුළින් නීෙරෝගිමත් ජාතියක් බිහි කිරීම සඳහා  අවශ  කටයුතු  කළ 
යුතු ෙවනවා.  ජාත න්තර කීඩා තරගවලදී අෙප් රටට  ජයගහණ  
අත්පත් කර දීෙමන් ෙලොව තුළ අභිමානවත් ශී ලාංකික ජාතියක් 
ෙගොඩ නැංවීෙම්  අවශ තාව සඳහා කටයුතු කළ යුතු ෙවනවා. 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර ඇමතිතුමා දක්ෂ කීඩකෙයක්. ඒ 
වාෙග්ම   දක්ෂ නීතිඥෙයක්. ඒ නිසා දැන්වත් ෙම් අභිෙයෝග ජය 
ගන්න පුළුවන්වනු ඇතැයි  මා  විෙශේෂෙයන් විශ්වාස කරනවා.   

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් ෙහොඳ අධ ාපනයක් 
තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ෙහොඳ උගතුන් ඉන්නවා. අධ ාපනය ලබා දිය 
හැකි ගුරුවරු ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම ෙහොඳ විශ්වවිද ාල ති ෙබනවා.  
නමුත් ෙම් රෙට් පුහුණුව ලබා දිය හැකිව තිබියදී,   ෙතොග  පිටින් 
කණ්ඩායම් පුහුණුව සඳහා නවසීලන්තය වැනි රටවලට  යවන්න  
කටයුතු  කළ හැටි  අපි පසු ගිය කා ලෙය්  දැක්කා. ඒක ෙම් රෙට්  
ලබා ෙදන්න පුළුවන් පුහුණුවක්. ෙම් රෙට් ලබා ෙදන්න බැරි 
පුහුණුවක් ෙනොෙවයි. ඒ වාෙග්ම කීඩා තරගවලට විෙද්ශගත 
ෙවනෙකොට ඒ කීඩකයන්ට වඩා  නිලධාරින් පිරිසක්  යන හැටි අපි 
දැක තිෙබනවා.  ඒ විධියට මුදල් අවභාවිතය සිද්ධ වුණත්, ගෙම් 
පාස ලින් විෙද්ශ තරගයකට ඉදිරිපත් වන කීඩකයාට සල්ලි 
ෙදන්න, අවශ  පහසුකම් ෙදන්න අවස්ථාව සැලසී තිබුෙණ් නැහැ. 
සමහර ෙවලාවට ෙදමව්පිෙයෝ ඒ සඳහා අප ළඟට පවා එනවා.  ඒ 
වාෙග්ම ෙමතැන සිටින  සියලුම මන්තීවරුන් ළඟටත්  එනවා.  
ඇවිදින් කියනවා, "මෙග් දරුවා අහවල් කීඩාව සඳහා විෙද්ශ රටක  
තරගයකට යන්න ෙත්රිලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා අවශ  ආධාර ලබා 
ෙදන්න" කියලා. අපි ෙම් ඉල්ලීම් කීඩා අමාත ාංශයට ෙයොමු 
කළාම, ඒ ෙගොල්ෙලෝ ෙදන උත්තරය තමයි, "ෙම්ක පාසල හරහා 
යන එකක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක පිළිගත් එකක් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා ෙම් 
දරුවාට පිට රටකට යන්න උදවු කරන්න බැහැ" කියන එක. ඒ 
වාෙග්  තහංචි දමන එක  තමයි  අපට හුඟක් ෙවලාවට දකින්න 
ලැෙබන්ෙන්.  

අපි දන්නවා, ෙදමව්පියන් සියලු ෙද් කරන්ෙන් තම දරුවන් 
ෙවනුෙවන් බව. ෙම් දරුවන්ෙග් අවශ තාව ඉෂ්ට කිරීම සඳහා 
ෙදමව්පියන් එක එක ව ාපාරිකයන් ළඟට ගිහින් හිඟා කන 
අවස්ථා අපි දැක තිෙබනවා. ඔවුන් ණය ෙවලා ෙහෝ ෙගදර තිෙබන 
බඩු මුට්ටු ටික උගස් තියලා ෙහෝ තමන්ෙග් දරුවා විෙද්ශ රටක 
පැවැත්ෙවන ඒ තරගාවලියට සහභාගි කරවන්න යවනවා.  ගරු 
දයාසිරි ජයෙසේකර ඇමතිතුමනි, මම විෙශේෂෙයන්ම ෙමතැනදී 
අවධාරණය කරනවා අපි ෙම් අඳුරු ඉතිහාසය ෙවනස් කරන්න 
ඕනෑ කියලා. කීඩා අමාත ාංශයට ලැෙබන රජෙය් සල්ලි, 
නැත්නම් විෙද්ශ රටකින්  ලැෙබන සල්ලි ෙමෙතක් කල් ෙබොෙහෝ 
විට නිලධාරින් සඳහා, නැත්නම් කීඩාංගණ ඉදි කිරීෙම්දී අකටයුතු 
ෙද්වල්වලට වැය වුණා. ඒ මුදල් අවභාවිත වුණා; වංචා, දූෂණ 
සිද්ධ වුණා. ෙදමව්පියන් ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් පාසලට ඇතුළු 
කරන දරුවා පාසල තුළදී යම් කීඩා දක්ෂතාවක් ෙපන්නුම් කරනවා 
නම්, කුමන කමයකින් ෙහෝ ෙව්වා ඔහුට විෙද්ශ රටකට ගිහින් ඒ 
කීඩා තරගවලට සහභාගි වීෙම් අවස්ථාව සලසනවා නම් එය  ඉතා 
වටිනවා. ඒ ෙදමව්පියන් අසරණ ෙවන්න ෙනොදී අපි ඒ සඳහා 
අවශ  මූල ාධාර සැපයිය යුතු ෙවනවා. ඒ ගැන අෙප් අවධානය 
ෙයොමු කරන්න ෙවනවා, ගරු ඇමතිතුමනි. මම එෙහම කියන්ෙන්, 
ෙබොෙහෝ දූෂණ, වංචා ෙම් කීඩාව තුළ සිදු ෙවන නිසායි. ෙම් දූෂණ, 
වංචා නවත්වලා, ෙමවැනි ෙහොඳ ෙද්වල්වලට  කීඩා අමාත ාංශෙය් 
මුදල් වියදම් කිරීමට හැකියාව, ශක්තිය ෙදන්න ගරු දයාසිරි 
ජයෙසේකර ඇමතිතුමාට පුළුවන් ෙවයි කියා අපි විශ්වාස කරනවා. 
හැකියාව, දක්ෂතාව තිෙබන ඇමතිවරෙයකු වශෙයන් ඔබතුමාෙග් 
අවධානය විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ෙකෙරහි ෙයොමු කෙළොත්, අපට ෙම් 
අඳුරු ඉතිහාසය ෙවනස් කරන්න පුළුවන් ෙවයි කියා මා හිතනවා.  
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ජාතික කීඩා සංගම්වල මුල් 
පුටු සඳහා කුළල් කා ගන්නා අවස්ථා අපි මා ධ  හරහා අනන්ත 
අපමාණව දැක තිෙබනවා. අද  කීඩාවට වඩා තරගයක් තිෙබනවා 
කීඩා සංගම්වල නිලතල ගන්න. කීඩාවලට වඩා ෙම් කීඩා 
සංගම්වල නිලතල  ගැනීම සඳහා  ෙපෞද්ගලික සල්ලි වියදම් කරන 
හැටි අපි දකිනවා.  

යටත් විජිත සමෙය්ත් ෙම් කීඩා සංගම් තිබුණා; කීඩා 
සම්ෙම්ලන කියාත්මක වුණා. නමුත්, ඒ කාලෙය් ෙමෙහම පශ්න 
තිබුෙණ් නැහැ. කීඩාවට ආදරය කළ පභූවරු බල තණ්හාවකින් 
ෙතොරව තම ධනය වියදම් කරමින්, ෙම් රෙට් කීඩා සංගම් 
ෙමෙහයවපු යුගයක් තිබුණා. ඒ අයෙග් යටි අරමුණු තිබුෙණ් 
නැහැ. ඒ අයට ෙද්ශපාලන අරමුණු තිබුෙණ් නැහැ. කීඩාව 
නංවාලීම සඳහා වූ කැමැත්ත තුළ ඉඳෙගන තමයි ඔවුන් ඒ කටයුතු 
කෙළේ. එදා රජෙය් සම්බන්ධයක් නැතිව, ෙම් කීඩා සංගම් හරහා 
ඔලිම්පික් තරගවලට පවා අෙප් කීඩකෙයෝ ෙයොමු වුණු හැටි අපි 
දැක්කා; ඒ ගැන අපි අහලා තිෙබනවා. 1937 වන විට ෙම් රෙට් 
ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව රජෙය් අනුගහය ඇතිව සංවිධානයක් 
ෙලස ඉදිරියට ආවා. ඒ වාෙග්ම එය පරිවාර කර ගත් කීඩා සංගම් 
බිහි ෙවලා තිබුණා.  

විෙශේෂෙයන්ම එදා සුදු අධිරාජ වාදින්ෙග් කාලෙය්, රාජ  
ෙසේවා කීඩා සමාජ ෙලස දිවයිෙන් හැම දිසාපතිවරෙයක් හරහාම 
කීඩා සංගම් කියාත්මක වුණා. අද වුණත් ෙකොළඹ නගරය දිහා 
බැලුෙවොත්, නුවරඑළිය නගරය දිහා බැලුෙවොත් එම  රාජ  ෙසේවා 
කීඩා සමාජ එෙහම නැත්නම් Government Service Sports Clubs 
කියන ඒවා තිෙබනවා.  අදත් ඒවා සමහර නගරවල නෂ්ටාවෙශේෂ 
වශෙයන් තිෙබනවා. සමහර දිස්තික්කවල ෙම්වා ඉතිරි ෙවලා 
තිෙබනවා.  

ඩන්කන් වයිට් වාෙග් සුපිරි ගණෙය් අෙප් රටට අභිමානයක් 
ෙගන එන්නට පුළුවන් කීඩකයන් බිහි වුෙණ් ෙමවැනි කීඩා සංගම් 
හරහා මිසක් අද වාෙග් ෙම් බලු ෙපොරවලින් පත් ෙවන නිලධාරින් 
සිටින කීඩා සංගම් හරහා ෙනොෙවයි. විෙශේෂෙයන්ම අපි අවධානය 
ෙයොමු කළ යුතු කාරණයක් තිෙබනවා. විවිධ කීඩා සමාජ හරහා 
ඔලිම්පික් තරගාවලියට ස්වාධීන කීඩකයන් ඉදිරිපත් වුණත්,  පසු 
කාලයක ජාත න්තර ඔලිම්පික් තරගාවලියට කීඩකයන් යැවීම 
ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව හරහා සිදු වුණා. ජාත න්තර ඔලිම්පික් 
කීඩා තරගවලට කීඩකයන් යැව්ෙව්, ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව 
හරහායි.  

1966 කාලෙය් ඔලිම්පික් කමිටුෙව් සාමාජිකයකු වූ  හිටපු 
සුගතදාස ඇමතිතුමා ජනසතු ෙසේවා අමාත වරයා වශෙයන් 
කටයුතු කරද්දී එතුමා තුළ කීඩාවට තිෙබන ෙපෞද්ගලික උනන්දුව 
නිසා ජනසතු ෙසේවා අමාත ාංශය යටෙත් පාසල්වල සිටින ශාරීරික 
අභ ාස ගුරුවරු -PT ගුරුවරු- අරෙගන ෙවනම අංශයක් 
පිහිටුවාෙගන රාජ  අනුගහය කීඩාවට ලබා දීම පථමවරට 
ඇරැඹුවා. ඊට පසුව ආචාර්ය එච්.ආර්.එස්. ගුණවර්ධන මැතිතුමා 
පථම කීඩා ඇමතිවරයා වශෙයන් - කීඩා සහ පාර්ලිෙම්න්තු 
කටයුතු අමාත වරයා වශෙයන් - 1970දී පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු 
කළා.  

කීඩා ඇමතිවරයා වශෙයන් පත් වුණු ආචාර්ය එච්.ආර්.එස්. 
ගුණවර්ධන අමාත වරයාට නිල වශෙයන් ෙම් කීඩාෙව් තිෙබන 
දූෂණ, වංචා පිළිබඳ කරුණු ඉදිරිපත් ෙවන්න පටන් ගත්තා. ඊට 
පසුව එතුමා  ෙම්වා ගැන ෙසොයා බැලීමක් කළාම දැන ගන්නට  
ලැබුණා, රට තුළ තිෙබන බහු ජාතික ව ාපාර කීඩාව සඳහා මුදල් 
ෙයොමු කරන ආකාරය. ඒ වාෙග්ම ජාත න්තර ව ාපාරවලින් එක් 
එක් කීඩා සංගම් සඳහා මුදල් ලබා දීම,  ජාත න්තර සංගම්වලින් 
කීඩා සඳහා මුදල් ලබා දීම,  ජාත න්තර වශෙයන් විවිධ 

ආයතනවලින් කීඩා අමාත ාංශයට නැත්නම් කීඩා සංවිධාන ෙවත 
මුදල් ලබා දීම සිදු වුණා. ෙම්වා නියාමනය කිරීම අවශ  වන බව 
එතුමාට වැටහුණා. ඒ වාෙග්ම ෙම් ආධාර වැඩිෙයන් ලබා ගැනීමට 
අවශ  කටයුතු කිරීම සඳහා රජෙය් මැදිහත් වීම අවශ යි  කියන 
එක එතුමාට වැටහුණා.  

එක පුද්ගලයකු අවුරුදු ගණනාවක් ඒ කීඩා සංගම්වල අරක් 
ෙගන, එහි නිල තලවල ෙයෙදමින් කීඩාව ඒකාධිපති ස්වරූපයට 
පත් කරෙගන තමන්ට වුවමනා විධියට කීඩාව හසුරුවන්න පටන් 
ෙගන තිබුණා. ෙම් තුළ මාෆියාවක් ෙගොඩනැඟුණා. එම ඉහත 
සඳහන් කාරණා ෙහේතු ෙකොට ෙගන තමයි 1973 අංක 25 දරන 
කීඩා පනත ෙම් රටට බිහි වුෙණ්. අද දින ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර 
ඇමතිතුමා කීඩා පනත යටෙත් නිෙයෝග ඉදිරිපත් කරමින්  
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් පනතට තවත් සංෙශෝධන ෙගන ඒම  තමයි  
ෙම් කර තිෙබන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කාලය අවසානයි. 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක් ෙදන්න. 

ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව, ශී ලංකා කිකට් ආයතනය, ශී ලංකා 
පාපන්දු සම්ෙම්ලනය,  දූෂණෙයන් නම් දරපු ආයතන විධියට 
තමයි අපි මාධ  ඔස්ෙසේ අහලා තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම පසු ගිය 
රජය කාලෙය් ෙපොදු රාජ  මණ්ඩලයීය කීඩා උෙළල ශී ලංකාවට 
ෙගන ඒමට රාජ  මුදල් රුපියල් ෙකෝටි 50කට වැඩිය වැය කළා. 
ඒ මුදල් වියදම් කරලා ලබා ගත්තු ෙදයක් නැහැ.  එය අපට යන්න 
බැරි ඉලක්කයක්. රෙට් ෙමච්චර වැඩ කරන්න තිෙබද්දී, රෙට් 
ෙමච්චර පශ්න තිෙබද්දී හම්බන්ෙතොටට ෙපොදු රාජ  මණ්ඩලයීය 
කීඩා උෙළල අරෙගන යන්න ගිහිල්ලා අෙප් රෙට් මුදල් ෙකෝටි 
ගණන් වියදම් කරපු යුගය අපි දැක්කා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙකෝටි ගණන් මුදල් වියදම් කරලා 
සූරියවැව කීඩාංගණය හැදුවා. කීඩා අංශය හරහා ෙම් රෙට් මහජන 
මුදල් නාස්ති කළා. දඹුල්ල කීඩාංගණය හදන්න ගිහිල්ලා අෙප් 
සල්ලි නාස්ති කළා. පල්ෙල්කැෙල් කීඩාංගණය හදන්න ගිහිල්ලා 
ජනතා මුදල් අයුතු ෙලස පරිහරණය කළා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
ෙකොළඹ සුගතදාස කීඩාංගණෙය් නවීකරණ කටයුතු ෙටන්ඩර් 
කැඳවීම්වලින් ෙතොරව කරන්න ගිහිල්ලා ෙම් රෙට් අහිංසක දුප්පත් 
ජනතාවෙග් සල්ලි කීඩාව මුවාෙවන් නාස්ති කරපු ආකාරය අපි 
දැක්කා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා අවසාන වශෙයන්  ෙම් 
කාරණය ෙකෙරහි ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර ඇමතිතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කර වනවා. ෙම් කීඩා ක්ෙෂේතය තුළින් කීඩාවට 
ෙනොගිය අෙප් අහිංසක මිනිස්සුන්ෙග් පවා මුදල් නාස්ති කරලා ඒ 
අය ෙලෝකයට ණයකාරයන් කරපු යුගයක් තිබුණා. එම යුගය 
අවසන් කරන්නට අපි ෙපරමුණ ගත යුතුයි  කියමින් මා නිහඬ 
ෙවනවා. 
 

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

The next speaker is, the Hon. Charles Nirmalanathan.  
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ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සාකච්ඡාවට අදාළව 

ෙනොෙවයි, පසු ගිය අෙපේල් මස 06 වැනිදා සභාව කල් තැබීෙම් 
විවාදය අවස්ථාෙව්දී -  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, කීඩා පනත යටෙත් නිෙයෝග 

සම්බන්ධෙයනුයි ෙම් අවස්ථාෙව් විවාද කරන්ෙන්. 
 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් නිවැරදි 

කිරීමක් සිදු කිරීම සම්බන්ධෙයනුයි අවසර ඉල්ලා සිටින්ෙන්. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙම් ඒ සඳහා ෙවලාව ෙනොෙවයි.   
 
ගරු මන්වරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ස්ථාවර නිෙයෝග යටෙත් එතුමාට ඒ සඳහා අයිතිය තිෙබනවා.  
 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් මට නියමිත ෙව්ලාව.   

මෙග් ෙවලාව ගත ෙවනවා.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමා කථා කරන්න.  
 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
මෙග් time එක. 
 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 

විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් කියාපිළිෙවත  සම්බන්ධෙයන්  2016 
අෙපේල් 06වැනිදා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලද සභාව කල් 
තැබීෙම් අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් විවාදයට මා 
සහභාගී  වුණා. එදින මෙග් කථාෙව්දී, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් අධ ක්ෂ ජනරාල්තුමිය නිවසක් ලබා 
ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද දිවුරුම් පකාශය හැන්සාඩ් 
වාර්තාවට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා මා විසින්  සභාගත කරනු ලැබුවා. 
නමුත්, කුමක් ෙහෝ ෙහේතුවකින් එය හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් 
ෙවලා නැහැ.  එදින මා විසින් සභාගත කරන ලද අල්ලස් ෙහෝ 
දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් අධ ක්ෂ ජනරාල් 
ඩිල්රුක්ෂි ඩයස් විකමසිංහ මැතිනිය ඉදිරිපත් කර තිෙබන දිවුරුම් 

පකාශය හැන්සාඩ්* ගත කරන ෙලස ඉල්ලා සිටිමින් මා නැවත 
වතාවක් එය පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පිළිබඳව ගරු කථානායකතුමාෙග් 

අවධානයට ෙයොමු කරන්නම්.  

Hon. Charles Nirmalanathan, please.   ෙ◌ 
 

[பி.ப. 2.39] 
 

ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, நன்றி. 

මට විනාඩි දහයක් ලබා දී තිබුණත්, ෙව්ලාව අඩු කර තිෙබනවා. 
இன்  விைளயாட் ச் சட்டத்தின் கீழான ஒ ங்குவிதிகள் 
பற்றிய விவாதத்தில் என்ைனப் ேபச அ மதித்தைமக்கு உங்க 

க்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  எங்க ைடய 
பிரேதசங்களில் கடந்த 30 வ டங்க க்கு ேமலாக த்தம் 
நைடெபற்றதன் காரணமாக விைளயாட் த் ைறயில் 
எங்க ைடய இைளஞர் வதிகள் மற் ம் மாணவர்க க்கு 
ஆர்வம் இ ந்தா ம் அவர்க க்குத் ேதைவயான விைள 
யாட்  உபகரணங்கள், விைளயாட்  ைமதானம் ேபான்ற 
வற்றில் குைறபா கள் ெதாடர்ந்தவண்ணேம இ ந்தன.  அந்த 
நிைலயில் த்தம் வைடந்ததன் பின்னர் எங்க ைடய 
பிரேதசங்களில் விைளயாட்  ைமதானம் அைமப்ப  பற்றிப் 
பல தடைவகள் வாக்கு திகள் வழங்கப்பட் ம் அதற்கான 

யற்சிகள் இன்ன ம் ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல என்பைத 
நான் இந்த ேநரத்தில் விைளயாட் த் ைற அைமச்சர் 
அவர்களிடம்  ெதாிவிக்க வி ம் கின்ேறன்.  உதாரணமாக 
2011ஆம் ஆண்  மன்னார் மாவட்டத்திற்குாிய விைளயாட்  
ைமதானத்ைத மன்னார் நகரப்பகுதியி ள்ள எமில்நகர் என்ற 
கிராமத்தில் அைமப்பதாக அப்ேபாைதய அரசாங்க அதிபர் 
ேவதநாயகம் அவர்கள் திட்டமிட் ந்தார்.  அதற்குாிய 
ஆவணங்க ம் இ ந்தன.  அதன் பின்  தற்ேபா  ஐந்  
ஆண் கள் கடந்த நிைலயில் அந்த இடம் விைளயாட்  
ைமதானம் அைமப்பதற்கு ஏற்றதல்ல என்  கூறி, தற்ேபா  
நானாட்டான் பிரேதச ெசயலகப்பிாிவி ள்ள ந வி க்குளம் 
என்ற இடத்தில் அதைன அைமக்க இ ப்பதாக நாங்கள் 
அறிந்ேதாம். ஆனால், 2011ஆம் ஆண்  திட்டமிடப்பட்டப  
அந்த விைளயாட்  ைமதானத்ைத அைமப்பதற்கான கட் ட 
ேவைலகேளா அல்ல  அதற்குாிய ஆயத்த ேவைலகேளா 
இன் வைர எ க்கப்படவில்ைல என்பைத ம் நான் 
ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 

வன்னித் ேதர்தல் மாவட்டங்களான மன்னாாில் மட் மல்ல, 
ல்ைலத்தீவி ம்   மாவட்ட விைளயாட்  ைமதானத்திற்குாிய 

ேவைலகள் இன் வைர ஆரம்பிக்கப்படவில்ைல. ஆனால், 
வ னியாவில் ஆரம்பிக்கப்பட் க்கின்ற . எனேவ, அதற் 
குாிய ேவைலகைளத் ாித கதியில் ஆரம்பிக்க ேவண்  
ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  அ  எப்ெபா  ஆரம்பிக் 
கப்ப ம் என்ற உத்தரவாதத்ைத ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் 
இன்  பதிலளிக்கும்ேபா  குறிப்பிட ேவண் ெமன் ம் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

569 570 

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



පාර්ලිෙම්න්තුව 

2011ஆம் ஆண்  மன்னார் எமில்நகர் பிரேதசத்தில் 
அைமப்பதற்குத் திட்டமிட் ந்த விைளயாட்  ைமதானத் 
திற்கு  59 மில் யன் பாய்  வழங்குவதாக ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்கள்  குறிப்பிட் ந்தார். அ ெதாடர்பாக கிட்டத்தட்ட 
நான்கு மாதங்க க்கு ன்  விைளயாட்  அைமச்சி ந்    
மன்னார் அரச அதிப க்குக் க தெமான்  வந்த . 
அக்க தத்தில் ஏற்ெகனேவ தீர்மானிக்கப்பட்ட இடத்தில்  
விைளயாட்  ைமதானம் அைமப்பதற்குாிய   ேவைலகைளத் 
திட்டமி ம்ப ம் அதற்கு 59  மில் யன் பாய் வழங்கு 
வதாக ம் குறிப்பிடப்பட் ந்த .   இன்  நான் ெதாைலேபசி 

லம் அரசாங்க அதிப டன் ெதாடர் ெகாண் ,  "அந்த 59 
மில் யன் பாய்க்கான ேவைலத்திட்டத்ைத  ஆரம்பிப்பதற்கு 
ஏதாவ  யற்சிகள் எ க்கப்பட்டதா?" என்  ேகட்டேபா ,  
"அந்தக் க தம் மட் ம்தான் வந்த ; அதன்பின்  அந்த 
நடவ க்ைககள் சம்பந்தமாக எந்தவித அறிவித்த மில்ைல" 
என்  அவர் ெசான்னார். அ  நைடெப வ  சாத்தியப்ப மா 
என்ற சந்ேதகத்தில்தான் அவர் பதிலளித்தார். அந்த 
ைமதானத்ைத மிகவிைரவில் உைதபந்தாட்ட ைமதானமாக  
ஆக்குவதற்கு அந்த 59 மில் யன் பாைய  வழங்குவதாக 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்க ம்  என்னிடம்  தனிப்பட்ட 

ைறயில் ேநர யாகத் ெதாிவித்தி ந்தார். ஆனால், 
இன் வைர அ ெதாடர்பான யற்சிகள் எ க்கவில்ைல.  
எனேவ, அந்தப் பணத்ைத மிக விைரவில் வழங்க 
ேவண் ெமன்  இச்சந்தர்ப்பத்தில்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 
ஏெனன்றால், மன்னார் மாவட்டம் உைதபந்தாட்டத்தில் 
மிக ம் ேதர்ச்சிெபற்ற ரர்கைளக் ெகாண் ள்ள .   
இலங்ைகத் ேதசிய அணியில் மன்னார் மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்த 
இரண்  ரர்கள் உள்ளனர் என்பைத ம் இந்த ேநரத்தில் நான் 
ெப ைம டன் ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

அத் டன், எங்க ைடய பிரேதசங்களில் த்தம் நைட 
ெபற்றதன் காரணமாக இவ்வள  கால ம் Cricket Associations  
பதி  ெசய்யப்படவில்ைல. த்தம் வைடந்த பின் ம்  
குறிப்பாக மன்னார், கிளிெநாச்சி, ல்ைலத்தீ  ஆகிய ன்  
மாவட்டங்களி ம் இ க்கின்ற Cricket Associations ஐப் பதி  
ெசய்வதில் மத்திய அைமச்சர் அவர்க ம் 'கிாிக்ெகட்' சைபயின் 
தைலவர் - பாரா மன்றப் பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்க ம் 
அசமந்தப்ேபாக்ைகக்  காட் வ கிறார்கள்.  

மன்னார், ல்ைலத்தீ , கிளிெநாச்சி ஆகிய மாவட்டங் 
களி ள்ள Cricket Associations ெதாடர்ந் ம் பதியப்படாமல் 
இ ப்பதற்கான தகுந்த காரணங்கைளக் கூற ேவண் ம். 
அவற்ைறப் பதிவதற்கு அவர்கள் ேகட்ட விபரங்கள் மற் ம் 
உாிய ஆவணங்கெளல்லாம் கிாிக்ெகட் சைபயின் தைலவரான 
எங்க ைடய பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்களிடம் ஒப்பைடக் 
கப்பட்  விட்டன. மன்னார் மாவட்டத்திற்குாிய ஆவணங் 
கைள நான் ேநர யாக அவாிடம் ஒப்பைடத்ேதன்.  ஆனால், 
இன் வைர அந்த Cricket Associations இைனப் 
பதிவதற்குாிய யற்சிகள் எ க்கப்படவில்ைல. இதற்குாிய 
காரணம் என்னெவன்  எங்க க்குத் ெதாியவில்ைல. எங்க  
ைடய பகுதியில் இ க்கின்ற விைளயாட்  ரர்க க்குத் 
ேதசிய ாீதியில் விைளயாடத் தகுதியி ந் ம் கழகங்கள் பதி  
ெசய்யப்படாததன் காரணமாக ேநர யாக அவர்களால் ேதசிய 
அணிக்குச் ெசல்ல யாமல் இ க்கின்ற .  க்கியமாக 
அந்த ன்  மாவட்டங்களின ம் Cricket Associations இைன 
நீங்கள் என்ன காரணத்திற்காக இவ்வள  கால ம் பதியாமல் 
தாமதித் க் ெகாண் க்கின்றீர்கள்? ஏன், இந்த அசமந்தப் 
ேபாக்கு? எங்க ைடய ரர்க ைடய ெகா ப்பன க ம் 
பதிவின்ைம காரணமாக  கிைடக்கப் ெப வதில்ைல; இந்த 
Cricket Associations பதியப்படாமல் இ ப்பதன் காரணமாக 

வ டாவ டம் கிாிக்ெகட் சைபயால் ஒ க்கப்ப கின்ற 
நிதிேயா அல்ல  விைளயாட்  உபகரணங்கேளா அவற் 

க்குக் கிைடப்பதில்ைல. ஆகேவ, இந்த ன்  மாவட் 
டங்க க்கும் உாிய Cricket Associations இன் பதி கைள 
தங்க ைடய ேமலான கவனத்திற்ெகாண்  மிக விைரவில் 
ேமற்ெகாள் ம்ப  தாழ்ைமயாகக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 
இப்ேபா  அைமச்சர் அவர்க ம் சைபக்குள் வ கின்றார். 
நல்ல சந்தர்ப்பம்!  

ேம ம், ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தின் ள்ளிவாய்க்கால் 
பகுதியில் 15 ஏக்கர் நிலம் சர்வேதச கிாிக்ெகட் விைளயாட்  
ைமதானம் அைமப்பதற்ெகன்  ஒ க்கப்பட் க்கின்ற . 
அ  பற்றி ம் நான் அைமச்சர் அவர்களின் கவனத்திற்குக் 
ெகாண் வ கின்ேறன். இங்கு நான் குறிப்பிட்ட விடயங்கைள 
மிக விைரவில் நிைறேவற்றித் த வேதா , எங்க ைடய பகுதி 
விைளயாட்  ரர்க ம் ேதசிய அணிக்குச் ெசன்  எம  
மாவட்டங்களின் ெப ைமைய நிைலநாட்டக்கூ ய வைகயில் 
அந்த விைளயாட்  ைமதானங்கைள அைமத் த் த மா ம் 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கைளத் தாழ்ைம டன் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் சைபயில் இ ப்பதால், நான் 
எமில்நகர் விைளயாட்  ைமதானம் சம்பந்தமாக அவாிடம் 
கூறலாெமன நிைனக்கின்ேறன்  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා අපට ෙපොෙරොන්දු වුණා මන්නාරම 
town එක ළඟ තිෙබන ground  එකට Rs. 59 million ෙදනවා 
කියලා. ඒ  ලිපි පමණයි ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. අපට ඒ 
සම්බන්ධෙයන් උත්තර ලැබිලා නැහැ. මම GA ට කථා කළා. GA  
මට කිව්වා, ඒ ගැන එපමණ බලයක් දීලා නැහැ කියලා. ඒ ගැන 
ඔබතුමා පිළිතුරක් ලබා දුන්ෙනොත් ෙහොඳයි.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔබතුමාට කියන්න කැමැතියි, CECB එෙකන් දැන් ඒ 

ඇස්තෙම්න්තු හදාෙගන යනවා. සල්ලි ඇවිල්ලායි තිෙබන්ෙන්. 
සල්ලි තිෙබනවා, ඒ පිළිබඳ පශ්නයක් නැහැ.  CECB එෙකන් 
ඇස්තෙම්න්තු සකස් කර ෙගන යනවා. ඇස්තෙම්න්තු ටික ලැබුණු 
ගමන් එය හදන්න පටන් ගන්නවා. 

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම district complex එක ගැන ෙනොෙවයි 

කියන්ෙන්.  
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නැහැ. නැහැ. මම දන්නවා. පුරවලා හදන්න තිෙබන එක ෙන්. 
 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ඔව්. 
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Rs. 59 million  දුන්න එක. ඒක හරි.  දැන් CECB එෙකන් 

ඇස්තෙම්න්තු සකස් කර ෙගන යනවා. ඇස්තෙම්න්තු ලැබුණු 
ගමන් සල්ලි ෙයොදවා හදන්න පුළුවන්. එහි කිසි ගැටලුවක් නැහැ. 
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ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
Thank you.   

ගරු ඇමතිතුමනි, අනික් කාරණය මුලතිව්, මන්නාරම හා 
කිලිෙනොච්චි නගර Cricket Association එෙක් register කිරීම 
සඳහා අපට සෑෙහන කාලයක් යනවා. ඒ දිස්තික්ක තුනට අදාළව 
documents ඔක්ෙකෝම දීලා ඉවරයි. අෙප් Deputy Speaker තමයි  
ශී ලංකා කිකට් ආයතනෙය් President. ෙමපමණ කාලයක් 
ගිහිල්ලාත් register කර නැහැ කියලා අෙප් associationsවල 
කට්ටියට දැන් එපා ෙවලා තිෙයන්ෙන්. ඒ සම්බන්ධෙයනුත් 
ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කර වනවා. ගරු ඇමතිතුමා මම 
කලින් සඳහන් කළ දිස්තික් තුන සම්බන්ධෙයන්  ඒ ලියා පදිංචි 
කිරීම  ඉක්මනින් කරලා ෙදන්න. Thank you. 

 
[பி.ப. 2.51] 
 
ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා (පුනරුත්ථාපන හා 
නැවත පදිංචි කිරීම රාජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ் - னர்வாழ்வளிப்  
மற் ம் மீள்கு ேயற்ற இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hizbullah - State Minister of 
Rehabilitation and Resettlement)  
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சு சம்பந்தமான இந்த 
விவாதத்திேல கலந் ெகாள்வதில் நான் மிக ம் மகிழ்ச்சி 
யைடகின்ேறன். விைளயாட் த் ைறைய ன்ேனற்றி அத  
டாக இனங்க க்கிைடயிேல குறிப்பாக இைளஞர்களிைடேய  

ாிந் ணர்ைவ ஏற்ப த்தி ஒற் ைமைய வளர்த்ெத ப்பதிேல 
ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்க ைடய 
தைலைமயில் ெகளரவ அைமச்சர் தயாசிறி ஜயேசகர அவர்கள் 
எ த் வ கின்ற யற்சிகைள நான் பாராட் கின்ேறன். 
விைளயாட் த் ைற என்ப  ெவ மேன விைளயாட்ேடா   
மாத்திரம் மட் ப்ப த்தப்படவில்ைல. அ  இைளஞர்க க்கு  
மத்தியிேல ஒற் ைமைய ஏற்ப த் கின்ற ஒ  ைறயாகும். 
குறிப்பாக வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களிேல தமிழ், ஸ் ம், 
சிங்கள இைளஞர் - வதிகள் மத்தியிேல ஒற் ைமைய 
ஏற்ப த் வதில் க்கிய அம்சமாக இந்த விைளயாட் த் ைற 
திகழ்கின்ற . அந்த வைகயில், விைளயாட் த் ைறைய 

ன்ேனற் வதில் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் அதிக 
அக்கைற ெச த்த ேவண் ெமன்  இந்த சந்தர்ப்பத்திேல நான் 
ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

பல்ேவ பட்ட விைளயாட் க் கழகங்க க்கு விைளயாட்  
உபகரணங்கள் இல்ைல. அதனால் சிறப்பான ைறயிேல  
விைளயாட யாமல் அவர்கள் இ க்கின்றார்கள். குறிப்பாக 

த்தம் காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட இைளஞர்கள் அவர்க 
ைடய பிரேதசங்களிேல விைளயா வதற்கு ைமதானம் 

இல்லாைம பாாிய பிரச்சிைனயாக இ க்கின்ற . வடக்கு, 
கிழக்கு வதி ேம விைளயாட்  ைமதானப் பற்றாக்குைற 
இ ந்  வ கின்ற . ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலகப் பிாிவி ம் 
ஆகக் குைறந்த  ஒ  விைளயாட்  ைமதானத்ைதயாவ  
அபிவி த்தி ெசய்வதற்கு யற்சிகைள எ த்தேபா ம் அ  
ைககூடவில்ைல.  

ஆகேவ, ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, குறிப்பாக வடக்கு, 
கிழக்கு மாகாணங்களிேல ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலகப் 
பிாிவி ம் ஆகக்குைறந்த  ஒ  விைளயாட்  ைமதானத்ைத 
யாவ  உ வாக்கேவண் ெமன்  இந்தச் சந்தர்ப்பத்திேல 
நான் ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.   

அண்ைமயிேல அபிவி த்தி ெசய்யப்பட்ட மட்டக்களப்  
விைளயாட்  ைமதானத்ைதக் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்களின் 
ஒத் ைழப்ேபா  ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் திறந்  
ைவத்தார்.  அேதேபான்  காத்தான்கு  ஹிஸ் ல்லா விைள 
யாட்  ைமதானம் ஏற்ெகனேவ உங்க ைடய அைமச்சினால் 
அபிவி த்தி ெசய்யப்பட்  இன்  இைடந விேல நிற்கின்ற .  
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்க ம் ெகளரவ பிரதி அைமச்ச ம் 
நண்ப மான ஹாிஸ் அவர்க ம் இங்கி க்கின்றார்கள்.  
அதிகளவான நிதி ெசல  ெசய்யப்பட்ட நிைலயி ம் அந்த 
ைமதானத்தின் ேவைலகள்  றா  இைடந விேல நி த் 
தப்பட் க்கின்றன.  ெகளரவ பிரதி அைமச்சர் அவர்க ம் 
கிழக்குப் பகுதிையச் ேசர்ந்த ஒ வர் என்பதால், இந்த 
ைமதானத்ைத ைமயாகப் ரணப்ப த் வதற்குாிய 
நடவ க்ைககைள எ க்கேவண் ெமன்  இந்தச் 
சந்தர்ப்பத்திேல நான் ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.   

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
ெகளரவ உ ப்பினர் ேநசன் அவர்க ம் இங்கி க்கின்றார்; 
வ ணதீ ப் பிரேதச ெசயலகத்தில் நடத்திய கூட்டெமான்றில்  
நாங்கள் கலந் ெகாண்டேபா  அந்தப் பிரேதச ெசயலகப் 
பிாிவில் நீண்டகாலமாக ஒ  விைளயாட்  ைமதானம் 
இல்லாத குைறபா  ெதாியப்ப த்தப்பட்ட . அந்தப் பிரேதசம் 

த்தத்தினால் மிக ம் ேமாசமாகப் பாதிக்கப் பட்டதாகும்.  
ஆகேவ, ெகளரவ அைமச்சர் அவர்க ம் ெகளரவ பிரதி 
அைமச்சர் அவர்க ம் வ ணதீ ப் பிரேதச ெசயலகப் பிாிவில் 
சகல வசதிகைள ம் ெகாண்ட ஒ  விைளயாட்  ைமதானத்ைத 
அைமத் த் தரேவண் ம். அதற்குத் ேதைவ யான இடத்ைதப் 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்களாகிய நாங்கள் ெபற் த்த வதற்கு 
ஆயத்தமாக இ க்கின்ேறாம். அதற்கான ஏற்பா கள் அங்கு 
நைடெபற் க் ெகாண் க்கின்றன.    

எனேவ, அதைன நீங்கள் நிைறேவற்றித் தரேவண்  
ெமன்  இச்சந்தர்ப்பத்திேல நான் ேகட் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
குறிப்பாக விைளயாட் த் ைற ஒற் ைமைய ஏற்ப த் கின்ற 
ஓர் அம்சமாக இன்  மாறியி க்கின்ற .  சில ச கவிேராத 
சக்திகள் இனாீதியாக ம் மதாீதியாக ம் கல் நிைலைய 
ஏற்ப த்தி, ச கங்க க்கு மத்தியில் பிள கைள ஏற்ப த்  
வதற்குத்  திட்டமிட் ச் ெசயற்ப கின்றன. அைவ இனங் 
கைளப் பிாித்  தங்கள் ெசாந்த அரசியல் இலாபங்கைள 
அைடவதற்காக ைனகின்ற இந்தச் சூழ்நிைலயிேல 
குறிப்பாக, இைளஞர்க க்கு மத்தியில் ஒற் ைமைய ம்  

ாிந் ணர்ைவ ம் ஏற்ப த் வதற்கு மிக க்கியமான ஒ  
சக்தியாக இ ப்ப  விைளயாட் த் ைறயாகும். இதன் லம் 
அவர்கள் ஒற் ைமேயா  ஒன் பட் ச் ெசயற்ப வார்கள். 
ஆகேவ, அந்த ஒற் ைமைய ம் இன நல் றைவ ம் 
வளர்ப்பதற்கு இந்த விைளயாட் த் ைறைய ன்ேனற்ற 
ேவண் ம். இதற்கு விைளயாட்  ைமதானங்கைள அபிவி த்தி 
ெசய்வ  மாத்திரமல்ல, விைளயா வதற்கான சூழ்நிைல 
கைள ம்  உ வாக்க ேவண் ம். அதாவ , பிரேதச ாீதியாக, 
மாவட்ட ாீதியாக சிங்கள, ஸ் ம், தமிழ் இைளஞர்கள் 
ஒன் ேசர்ந்  விைளயா வதற்கான ஏற்பா கைள 
விைளயாட்  அைமச்சு ெசய்ய ேவண் ம். குறிப்பாக சிங்கள, 

ஸ் ம், தமிழ் பிரேதசங்கைளச் ேசர்ந்த இைளஞர்கைள 
ஒன் திரட்  'கிாிக்ெகட்', football ேபான்ற விைளயாட் 

க்கைள விைளயா கின்றேபா  அவர்கள் மத்தியில் 
ாிந் ணர் , ஒற் ைம என்பன ஏற்ப ம். இன்  எம  

நாட் க்குத் ேதைவயான க்கியமான அம்சம் இந்தப் 
ாிந் ணர் ம் ஒற் ைம ம்தான். இவற்ைற நாங்கள் 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

வளர்க்காமல் இந்த நாட்ைடக் கட் ெய ப்ப யா .  
இதைன இழந்ததன் காரணமாகத்தான் இந்த நா  பல்ேவ  
பட்ட ேசாதைனகைளச் சந்தித்த . ஆகேவ, ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்கள் இைளஞர்கள் மத்தியில் ாிந் ணர்ைவ ம் ஒற் ைம 
ைய ம் ஏற்ப த் வதற்கு   அதிகளவான  யற்சிகைள எ க்க 
ேவண் ெமன்   இச்சந்தர்ப்பத்தில் ேகட் , விைடெப  
கின்ேறன். நன்றி. 
 

[අ.භා. 2.58] 
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කීඩා පනත යටෙත් නිෙයෝග 

ෙගන එමින් සංෙශෝධන කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාෙව් 
ෙපොදුෙව් කීඩා අමාත ාංශයත්, කීඩා සම්ෙම්ලන පිළිබඳවත් කරුණු 
කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්නට මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ 
යටෙත් මම මුලින්ම ඔබතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද සමහර 
සංෙශෝධනවල, -ෙමහි තිෙබන මූලික කරුණු අනුව- පදනම 
ෙමොකක්ද කියලා දැන ගන්නට කැමැතියි. ෙම් සංෙශෝධන අනුව 
ඔබතුමා  "රහස  ඡන්දය මඟින්" කියන එක "අත් එසවීම් මඟින්" 
කියලා ෙවනස් කරනවා. රහස  ඡන්දය සහ අත් එසවීම කියන්ෙන් 
විවාද කරන්නට තරම් ෙදයක් ෙනොෙවයි. නමුත් ඔබතුමා දන්නවා 
ෙම් ෙදකම රුපියල් ලක්ෂ ෙකෝටි ගණන්වලින් ගනු-ෙදනු ෙවන 
වැඩක් බව. එක්තරා විධියකට ෙලෝකෙය් පජාතන්තවාදීම ඡන්ද 
කමය කියලා පිළිගන්ෙන් රහස  ඡන්දයයි. පසු ගිය කාලෙය් 
සම්ෙම්ලන, නිලවරණව  ල සිදු වුණු මහ විශාල මුදල් ගනුෙදනු දිහා 
බැලුවාම, රහස  ඡන්දය නැතිව අත් එසවීම කියන තැනට ගියාම 
දැනටත් ආයතනගත ෙවලා තිෙබන වංචනික ස්වභාවය වැඩි 
ෙවන්නට පුළුවන් ෙන්ද කියන පශ්නය අපට පැන නඟිනවා.  

 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
එම පශ්නය නැඟීම සම්බන්ධව මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 

ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් සංෙශෝධනය අදාළ ෙවන්ෙන් ෙවන 
ෙහේතුවක් නිසා ෙනොෙවයි. කිකට් ආයතන නිලවරණෙය්දී අපට 
විශාල පශ්නයක් ආවා. මම හිතනවා ඔබතුමා ඉතිහාසය ටිකක් 
දන්නා ෙකෙනක් කියලා. සාමාන ෙයන් දිස්තික් සංගම්වල 
කැමැත්ත අරෙගන තමයි ජාතික සංගමෙය් ඡන්දය ෙදන්න 
එන්ෙන්. නමුත් දිස්තික් සංගමෙය්දී එකඟ ෙවලා ඇවිල්ලා රහස් 
ඡන්දය ෙදන විට මුදල් ගනුෙදනු මත ෙවනත් පුද්ගලයින්ට ඡන්දය 
ලබාෙදන වැඩ පිළිෙවළක් දිගටම කියාත්මක වුණා. එය 
වැළැක්විය හැකි වන්ෙන් ෙම් අත් එසවීෙම් ඡන්ද කමය මඟිනුයි. 
අපි හිතමු කුරුණෑගල දිස්තික් සංගමය තීරණයක් ගන්නවා "x" 
කියන පුද්ගලයාට ඡන්දය ෙදන්න. ඒ අනුව ජාතික සංගමයට 
ඇවිල්ලාත් "x" කියන පුද්ගලයාට අත ඔසවන්නට පුළුවන්. 
ෙමොකද, ඔහු දිස්තික් සංගමෙය් mandate එක තමයි ජාතික 
සංගමෙය්දී ඡන්දය ෙදන්න අරෙගන එන්ෙන්. නමුත් ඉස්සර කෙළේ 
එෙහම ෙනොෙවයි. දිස්තික් සංගමෙයන් තීන්දුවක් ගන්නවා "x" 
කියන ෙකනාට ඡන්දය ෙදන්න. නමුත් ඇවිල්ලා රහස් ඡන්දෙය්දී 
"y"ට ඡන්දය ෙදනවා. නමුත් ඒක දිස්තික් සංගමෙය් නියම 
mandate එක ෙනොෙවයි. එතැනදී තමයි ෙම් ෙහොරය සිදු වුෙණ්. 
නමුත් ෙමවර ඒ සිද්ධිය සම්පුර්ණෙයන්ම නැවතුණා. කාටවත් 
සල්ලි ෙදන්න වුවමනා නැහැ. දිස්තික් සංගමයට ගිහින් කථා 
කරන්නට අෙප්ක්ෂකෙයෝ ෙදෙදනාටම අයිතිවාසිකම තිබුණා. 
කථා කළාම ඒ අය තීන්දුවක් ෙගන ජාතික සංගමෙය්දී ඡන්දය 
දුන්නා. අෙනක් වතාවලට වඩා ෙවනස් තත්ත්වයක් ෙමවර ඇති 
වුෙණ් ඒ කාරණය නිසා කියලා තමයි මට කියන්නට තිෙබන්ෙන්. 
ෙම් කමය ෙබොෙහොම සාධාරණයි කියලා මම විශව්ාස කරනවා.  

ෙමොකද, ෙපර තිබුණු කමෙය්දී ෙමන්න ෙමෙහම සිද්ධියක් 
වුණා. ඒ කමයට අපි කියන්ෙන්  "ෙනල්සන්" කියලා.  එක කීඩා 
සමාජයක ෙනල්සන් කියන පුද්ගලයා ෙබොෙහොම පැහැදිලිව මම 
ෙපර සඳහන් කළ කියාව කළා. කීඩා සංගමයට පශ්න කරන්නට 
විධියක් නැහැ. ෙමොකද, එහි නිෙයෝජිතයා විධියට තමයි ඔහු ගිෙය්. 
නමුත් ඔහු ඡන්දය දුන්ෙන් ෙවනත් පුද්ගලයකුට. අන්න ඒ 
කියාදාමය තුළයි අත යට ගනු-ෙදනු සිද්ධ ෙවන්ෙන්. ඒකයි මම 
විශ්වාස කරන්ෙන්.  
 
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඇත්තටම ඒෙකන් ෙවන්ෙන් සංගමෙය් 

කැමැත්ත අදාළ ඡන්ද විමසීෙම්දී කියාත්මක ෙනොවීම පමණයි. 
නමුත් එහිදී මුදල් කථාව නතර ෙවන්ෙන් නැහැ. එතෙකොට 
වැඩිපුර මුදල් තිෙබන අයට දිස්තික් ෙහෝ පාෙද්ශීය කීඩා 
සංගමයක් ගන්න පුළුවන්ෙන්. දැන් ෙගොඩක් සිදු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්ත් ඒක ෙන්.  

 
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මම ඔබතුමාට තවත් කරුණක් කියන්නම්, ගරු මන්තීතුමනි. 

ෙමොකද, සමහර දිස්තික් සංගම්වලට පසු ගිය කාලෙය් ඡන්ද 
බලාෙගනම සල්ලි දුන්නා. ඒ කියන්ෙන් ඡන්දයට ෙපරාතුවත් 
තමන්ට ඡන්ද ටික ගන්න පුළුවන් ඒවාට සල්ලි දුන්නා. ෙම් 
සංෙශෝධනය ආවාම ඒක කරන්නට බැහැ. ෙමහිදී කලින් ඡන්දය 
ෙදන්න බැහැ. නමුත් ජාතික සංගමෙය් අෙප්ක්ෂකෙයෝ ගිහිල්ලා ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් Development Plan  එක ෙමොකක්ද කියලා දිස්තික් 
සංගම් සමඟ සාකච්ඡා කරනවා.  

ඒ සාකච්ඡාෙව්දී යම් කිසි විධියකින්  ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් තීන්දු 
තීරණ ටිකට එකඟ වුණා නම් ඒ කිකට් සමාජයට පුළුවන් 
තීන්දුවක් ගන්න.  ඒ ෙගොල්ලන්ෙග්  Ex-Co එකත්,  මුළු 
සංගමයත් එකතු ෙවලා "ෙම් පුද්ගලයා  අපට ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
උදවු කරනවා කියලා ඇවිල්ලා තිෙබනවා." කියලා ඡන්දයක් 
තියලා ඒ ෙගොල්ලන් ගන්නවා. අර පුද්ගලයා එන්ෙන් 
අරෙගොල්ලන්ෙග් කැමැත්ත අරෙගන ඒ කැමැත්ත පකාශ කිරීම 
සඳහායි.   හැබැයි, ඇවිල්ලා කරන්ෙන් ෙවනත් ෙදයක් නම් 
එතැනදී පශ්නයක් එනවා. අන්න ඒකයි තිෙබන පශ්නය වන්ෙන්.  
   

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ පාෙද්ශීය  සංගමෙය් කමිටු රැස්වීෙම්දී 

තීන්දුවක් ගන්නවා ෙන්. එතෙකොට ඒක ලිඛිතව ගත්ෙතොත් 
ගැටලුවක් ඇති වනවාද? උදාහරණයක් විධියට  කුරුණෑගල 
සංගමය කියනවා,  ඔවුන් කැමැති "x" කියන පුද්ගලයාටයි කියලා. 
ඒක නිශ්චිත ආකාරයට ලිඛිතව ගන්න බැරිද? 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
සාමාන ෙයන් Ex-Co එකට එන්ෙන් අර නිෙයෝජිතයන්ෙන්.   

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
එෙහම ආ යුතුයි. 
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ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
උදාහරණයක් විධියට නීතිඥ සංගමයක් කියලා හිතමු ෙකෝ. 

කුලියාපිටිය නීතිඥ සංගමෙය් සභාපති, ෙල්කම්  ෙදෙදනා  ජාතික 
නීති සංගමයට සහභාගි වනවා. එතෙකොට ඔවුන් තීන්දුවක් 
ගන්නවා, ඔවුන් සහෙයෝගය ෙදන්ෙන් කාටද කියලා. හැබැයි, 
ෙම්ෙක් තිෙබන ෙවනස තමයි ඒ යන අතරතුෙර් දැන ගන්න 
පුළුවන්, කාටද යම් කිසි විධියකින් බහුතර ඡන්ද පමාණයක් 
තිෙබන්ෙන් කියලා. ඒකත් එක්තරා විධියකින් සාකච්ඡා ෙවලා 
තීන්දු වන කාරණයක් බවට පත් ෙවනවා. ඔබතුමා කියන විධියට 
ෙම් කටයුත්ත හංගාෙගනම ඉඳලා කරන්න ඕනෑ තැනුත් 
තිෙබනවා.  මා ඒක පිළි ගන්නවා. 

    
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි,  කිකට් සම්බන්ධව අපට යම් පැහැදිලි 

අදහසක් තිෙබනවා. නමුත්, අෙනකුත් ආයතන තිෙබනවා.  
ඒවාෙය්දී මා පිළි ගන්නවා පාෙද්ශීය සංගමය ගන්න මතය තමයි 
අදාළ පුද්ගලයා  නිලවරණෙය්දී පකාශ කළ යුත්ෙත් කියලා. ඒ 
ගැන කිසිම විවාදයක් නැහැ. නමුත්, ෙම්ෙකන්  සුවිශාල බලපෑමක් 
ඒ පාෙද්ශීය සංගම්වලට සිද්ධ වනවා.  ෙබොෙහෝ පාෙද්ශීය සංගම්  
තුළ ඇත්තටම පාෙයෝගිකව කියාකාරී කණ්ඩායමක් නැහැ. 
ඉන්ෙන් ෙදතුන් ෙදනායි. අපි දන්නවා, තරගවලට ඉදිරිපත් වන්ෙන් 
වැඩි බලයක් සහිත පුද්ගලයින් බව.  සමහර ෙවලාවට හමුදාෙව් 
අය ඉදිරිපත් ෙවනවා. සමහර ෙවලාවට ෙපොලීසිෙය් අය ඉදිරිපත් 
වනවා.  සමහර ෙවලාවට ව ාපාරිකෙයෝ ඉදිරිපත් වනවා. සමහර 
ෙවලාවට රූපවාහිනී නාළිකාවල අය ඉදිරිපත් වනවා. එතෙකොට 
ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඡන්දයට කලින්  තරගෙය් පතිඵලය 
ඇවිල්ලා ඉවරයි.  

දැන් ෙම්ක ගැසට් එකට දමා තිෙබන නිසා මා දන්ෙන් නැහැ 
ඊළඟට ෙමොනවාද කරන්න තිෙබන්ෙන් කියලා.  පැහැදිලිවම 
ෙම්ෙකන් ෙවන්න පුළුවන් සාධාරණව, අවංකව, කීඩාවට යම් කිසි  
උදව්වක් කරන්න එන පරිපාලකෙයකුට ඒ අවස්ථාව නැති වීම. 
කිකට්වලට කවුරුත් අවංකව උදවු කරන්න එන්ෙන් නැහැ ෙන්. මා 
විශ්වාස කරන විධියට ඔක්ෙකෝම එන්ෙන් ෙහොරකම් කරන්න.  
නමුත්, ඔය ෙපොඩි ෙපොඩි කීඩා තිෙබනවාෙන්.  ඒවාට යම් කිසි 
ෙසේවයක් කරන්න එන්න ෙකෙනකුට  බැරි ෙවනවා ෙම්ක නිසා. 
ෙමොකද, ඔබතුමා දන්නවා ෙද්වාලවල බස්නායක නිලෙම්වරු පත් 
කරන තරග ගැන. ඉහළම රාජ  නිලධාරින්ෙග් ඡන්ද භාවිත කරන 
ඒවාෙය්දී පවා අතිවිශාල ෙලස මා කලින් කියාපු තත්ත්වය දකින්න 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් ගැන ඔබතුමා නැවත හිතා බලන්නය 
කියන ඉල්ලීම මා කරනවා. 

"යම් කීඩාවක් සඳහා ශී ලංකාව නිෙයෝජනය කර ඇති, එම 
කීඩාව පවර්ධනය කිරීෙමහිලා කාර්යයක් ඉටු කර ඇති පුද්ගලයන් 
යම් ජාත න්තර සංගමයක් සඳහා ශී ලංකාව නිෙයෝජනය කිරීමට 
පත් කරනු ලැබිය හැකිය" කියලා ෙමහි සඳහන් කර තිෙබනවා. 
ඒක හරි ෙන්. ඊළඟට කියා තිෙබනවා, "එෙහත් ඉහත කී 
නිර්ණායක කිසිවක් ෙනොමැති වුවද, එකී සංගමෙය් පරිපාලන 
කටයුතු පිළිබඳ පළපුරුද්දක් සහිත යම් තැනැත්ෙතකු ජාතික 
සංගමෙය් නිර්ෙද්ශය සහිතව ඇමතිවරයා විසින් වසර ෙදකකට 
වැඩි කාලයක් සඳහා  පත් කරනු ලැබිය හැකිය" කියලා.  මා 
දන්ෙන් නැහැ, ඒෙක්  ෙත්රුම ෙමොකක්ද කියලා. "...වසර 
ෙදකකට වැඩි කාලයක් සඳහා පත් කළ හැකිය." කියලා සඳහන් 
කර තිෙබනවා.   ඒක අඩු කාලයක්ද, වැඩි කාලයක්ද?  

අනික ගරු ඇමතිතුමනි,  ෙම්ක කියාත්මක කරද්දී  කීඩා පනත 
අනුව යම් නිර්ණායකයක් තිෙබනවාෙන්. "කීඩාව පවර්ධනය 
කිරීෙමහිලා කාර්ය භාරයක් ඉටු කර ඇති පුද්ගලයන් යම් 
ජාත න්තර සංගමයක් සඳහා ශී ලංකාව නිෙයෝජනය කිරීමට පත් 
කරනු ලැබිය හැකිය." කියලා කියන ෙකොට ලංකාව නිෙයෝජනය 
කර තිෙබන්න ඕනෑය කියන එක ෙන් කියන්ෙන්. එතෙකොට 
ලංකාව නිෙයෝජනය   කරපු ෙකෙනකු නැති නම් පමණක් ෙම් 
නිර්ණායකය දමන්න කියලා මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 
ඒකට ෙහේතුවක් තිෙබනවා.  

උදාහරණයක් විධියට අපි හිතමු ෙහොකීවලට ලංකාව 
නිෙයෝජනය කරමින් කවුරුවත් ඉදිරිපත් ෙවලා නැහැ කියලා. 
එවැනි අවස්ථාවකදී පමණක් ෙම් බලය ජාතික සංගමය හරහා  
ඔබතුමාට ගන්න කියන එකයි කියන්ෙන්.  ඔබතුමා දන්නවා 
ෙම්වාෙය් තිෙබන කැපිලි, ෙකටිලි විවිධ පශ්න නිසා සුදුසුකම් 
තිෙබන පුද්ගලයකු සිටියදී පවා ෙම් නිර්ණායකය කියාත්මක 
ෙවන්න පුළුවන් බව. එතෙකොට තමයි කැරම්වත් ගහපු නැති 
මිනිස්සු ෙවොලි ෙබෝල්, football clubs වලට පත් ෙවන්ෙන්. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්තටම ෙම් නිෙයෝග නිකුත් කරලා 

තිබුෙණ් 2015.11.09 දින. ඒ කියන්ෙන් මා වැඩ බාර ගන්න 
කලිනුයි. 

ෙකෙසේ ෙවතත් අෙප් සමස්ත නිෙයෝග පමාණයම සංෙශෝධනය 
වන වැඩ පිළිෙවළක් ළඟදි සකස් කරලා තිෙබනවා. දැන් ඒක 
නීතිපතිවරයා ළඟ තිෙබන්ෙන්. 
   

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
අර 56 කියන වගන්තියද? 
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නැහැ. මුළු සමසත් කීඩා නීතියම,- 

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
පනත? 
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
පනත ෙනොෙවයි.  'නිෙයෝග' ෙලස ෙගනත් සංෙශෝධනය 

කරන්න අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිෙබනවා. ෙමොකද, 
විෙශේෂෙයන්ම ෙද්ශපාලන වශෙයන් ඇඟිලි ගැසීම් සහ 
පරිපාලනමය වශෙයන් ඇඟිලි ගැසීම් කරන්න එපාය කියලා 2009 
ඉඳලා අන්තර්ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුෙවන් ෙගනා 
ෙයෝජනාවලියක් තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි යම් යම් කාරණාවලට 
යටත්ව සමස්ත වැඩ පිළිෙවළ අවසන් කර තිෙබනවා. ඒ 
සංෙශෝධන නීතිපතිතුමා ළඟ තිෙබනවා. ඔබතුමාෙග් ෙමම 
කාරණාව පිළිබඳව මම ෙවනම සාකච්ඡාවක් කරලා,- 
    

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙම්ක වැඩක් නැහැ, ඇමතිතුමා. අවුරුදු ෙදකකට වඩා වැඩි 

කාලයක් සඳහා පත් කරනවා කියන එක නම් ෙමහි තිෙබන්ෙන් 

577 578 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒක ගැටලුවක් බවට පත් ෙවනවා. මමත් ෙම් පිළිබඳව ගැඹුරු 
අධ යනයක් කරලා ෙනොෙවයි කථා කරන්ෙන්. නමුත් මට ලැබී 
තිෙබන සටහන් සහ මම අධ යනය කරපු පමාණය අනුවයි මම 
ෙම් කියන්ෙන්. 

 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒ ගැන අපි එතැනදී සාකච්ඡා කරමු. 

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඊළඟ කාරණය තමයි ෙද්ශපාලනඥයන් 

කීඩා සංගම්වල සභාපති තනතුරුවලට  පත්ෙවන එක. ඔබතුමාෙග් 
නිෙයෝගවලට ෙම් කාරණය ඍජුව සම්බන්ධ නැහැ. නමුත් ඔබතුමා 
දැන් "ජාතික සංගමයට ෙහෝ අනුබද්ධිත කීඩා සමාජයක ධුරයක් 
දැරීම සඳහා පහත සඳහන් අය නුසුදුසුය" කියලා සඳහන් කරලා 
තිෙබනවා. එහි යම් කරුණු පමාණයක් තිෙබනවා. වැඩි පමාණයක් 
තිෙබන්ෙන් වැරදි කරපු අය ගැන. නමුත් ඒ අතර ෙම් වෙග් 
ෙද්වලුත් තිෙබනවා. උදාහරණයක් වශෙයන් කිව්ෙවොත්, "යම් 
මුදිත ෙහෝ විද ත් මාධ යක ජනමාධ ෙව්දිෙයක් ෙහෝ එවැනි 
ජාලයක අයිතිකරුෙවක්", ඒ වාෙග්ම, "නිශ්චිත ජාතික සංචිතයක 
ෙහෝ ජාතික කණ්ඩායෙම් තරගකරුවකුෙග් ෙදමව්පිෙයකු ෙහෝ 
සෙහෝදර සෙහෝදරියක්" ඒ ෙවලාෙව් තනතුරක් දරමින් ඉන්නවා 
නම් ෙහොඳ නැහැ. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
එහි ඔච්චර පමාණයක් සඳහන් ෙවලා නැහැ. ෙකොෙහන්ද ඔය 

ලියවිල්ල ගත්ෙත්? 
     

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔබතුමා කියන්ෙන් "නිෙයෝග" පිළිබඳව ෙන්. මම "නිෙයෝග" 

සම්බන්ධව ෙනෙවයි ෙම් කථා කරන්ෙන්. ෙම් කාරණය ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ෙනොෙවයි. ඔබතුමන්ලාෙග් කීඩා පනතට අනුව 
ගත්ෙතොත් "ජාතික සංගමයක ෙහෝ අනුබද්ධිත කීඩා සමාජයක 
ධුරයක් දැරීම" සම්බන්ධව ෙම් වෙග් කරුණු පමාණයක් 
තිෙබනවා. නමුත් ෙද්ශපාලනඥයන් සම්බන්ධව ඒ තත්ත්වය 
නැහැ. මම දන්නවා, පසු ගිය රාජපක්ෂ පාලන කාලෙය් ෙම් 
තත්ත්වය වසංගතයක් වශෙයන් තිබුණා. ඔවුන්ට හැම 
තනතුරකටම එන්න ඕනෑකම තිබුණා. ෙද්වාලවලට, කීඩා 
සංගම්වලට, කාන්තා සමිති වාෙග් හැම ෙද්කටම. දැන් ඒ ෙරෝගය 
තිෙබන්ෙන් එක්ෙකනාටයි, ෙදන්නාටයි. ඒ ෙරෝගය ෙවනුෙවන් 
අපි කීඩාවන් බිලි දිය යුතු නැහැ කියලා මම හිතනවා. 

දැන් මා සතුව පුවත් පත් වාර්තා කිහිපයක් තිෙබනවා. කීඩා 
ජනමාධ ෙව්දින් කරන ෙද්වල් පිළිබඳව වැඩි වශෙයන් සාකච්ඡා 
ෙනොවන නිසා ෙහොකී සම්ෙම්ලනය පිළිබඳව එක් පුවත් පතක 
තිෙබන වාර්තාවක් උපුටා දක්වන්න මම හිතුවා. 2016 මාර්තු 
20වැනි දින පළ වූ පුවත් පත් වාර්තාවක් මම සභාගත* කරනවා. 

ෙම් තත්ත්වය ඊෙය්-ෙපෙර්දා ෙවනස් වුණාද කියලා මම 
දන්ෙන් නැහැ. මම නිශ්චිතව කියනවා, ෙහොකී සම්ෙම්ලනෙය් 
සභාපතිවරයා වශෙයන් අවුරුදු 10ක්ම කටයුතු කරන්ෙන් එකම 
ෙකනා. ඒ වාෙග්ම අධිකරණ නිෙයෝගයක් තිබිදීත් ඊට අදාළ 
කරන ඡන්ද පවත්වන්ෙන් නැතුව කටයුතු කරනවා කියන එක 
තමයි කියලා තිෙබන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි, 2015 දී ඔබතුමා කීඩා 
ඇමති වශෙයන් පත් ෙවන්න කලින් නිකුත් කළ ගැසට් එකක් 
අනුව ෙන් අපි දැන් කටයුතු කරන්ෙන්. ඔබතුමාට අලුත් ගැසට් 
නිෙව්දනයක් නිකුත් කරන්න පුළුවන්. පනත සම්පූර්ණෙයන් 
සංෙශෝධනය කරන්නත් පුළුවන්. ජනාධිපති ධුරය සඳහා ඉල්ලන 
එක අවස්ථා ෙදකකට සීමා කර තිෙබනවා නම්, අඩුම ගණෙන් 
කීඩා සංගම්වල පධාන තනතුරු සඳහා ඉල්ලුම් කරන එකත් අපට 
සීමා කරන්න බැරි ඇයි? ෙමොකද, අපි ඉතා පැහැදිලිව දන්න 
ෙදයක් තමයි, ඕනෑම ආයතනයක එකම අය වැඩි කාලයක් 
තනතුරු දැරුෙවොත් එම ආයතනය දූෂණය ෙවනවා කියන එක. 
ෙහොඳම උදාහරණය තමයි ෙහොකී සම්ෙම්ලනය සම්බන්ධෙයන් 
තිෙබන මා ඉහතින් සභාගත කළ පුවත් පත් වාර්තාව. එහි ෙමෙහම  
සඳහන්ව තිෙබනවා: 

 "ෙහොකී සම්ෙම්ලනෙය් සභාපතිවරයාව සිටි වර්තමාන නිෙයෝජ  
ෙපොලිස්පති... 

මම නම කියන්න යන්ෙන් නැහැ. 

"... වසර 10ක සිටම ෙහොකී සම්ෙම්ලනෙය් සභාපති ෙලස කටයුතු කරන 
අතර, ෙම් වන විට සමුළුව පත් කිරීම පවා අත්හිටුවන අධිකරණ 
නිෙයෝගයක්ද තිබියදී තවමත් සභාපති ධුරෙය් රැඳී සිටීමයි." 

මා සතුව තිෙබන පුවත් පත් වාර්තා අනුව කීඩා සංගම් 13ක 
පමණ - ඔබතුමාෙග් අවෙබෝධය අනුව ඊටත් වැඩිද කියලා මම 
දන්ෙන් නැහැ - ෙමවැනි ගැටලු පැන නැඟලා තිෙබනවා. ෙම් 
ෙකොටස කීඩාව සම්බන්ධ ෙපොදු පශ්නයක්. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු මන්තීතුමා, මට ෙපොඩි ෙවලාවක් ෙදනවාද? 

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙහොඳයි, කියන්න. 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මම විනාඩියක කාලයක් අරෙගන පැහැදිලි කරන්නම්. අපි 

අලුතින් ෙගනැල්ලා තිෙබන නිෙයෝග තුළත් ෙම් කියාදාමය 
තිෙබනවා. "ෙදවතාවකට වැඩිය“ ඒ කියන්ෙන් සම්පූර්ණ ෙසේවා 
කාලය අවුරුදු 4ක් ෙනොඉක්මවිය යුතුයි. ඒ පතිපත්තිය තමයි අපි 
ෙම් නිෙයෝගවලට ඇතුළත් කරලා තිෙබන්ෙන්. 
    

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඒක තමයි මටත් පැහැදිලි නැති කාරණය. මමත් ඒක mark 

කරෙගන හිටිෙය්. 
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
"Two terms" කියන එක. ඒ කියන්ෙන් ෙදවතාවයි ඉදිරිපත් 

ෙවන්න පුළුවන්. අපි ෙමෙහම හිතමු. යම් පුද්ගලයකු සභාපති 

579 580 

[ගරු බිමල් රත්නායක මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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තනතුෙර් සිටිෙයොත්, ඔහුට ෙදපාරක් පමණයි ඒ තනතුරට එන්න 
පුළුවන් වන්ෙන්,  "අවුරුදු 4ක් ෙනො ඉක්මවිය යුතුයි" කියන කාල 
සීමාව තුළ. එවිට ඔහුට ආෙයත් ඒ තනතුරට එන්න බැහැ. නමුත් 
ඔහුට ආපසු පහළ තනතුරකට යන්න පුළුවන්. ගරු මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමා කියපු කාරණයම තමයි දැන් තිෙබන පශ්නය. ඒ තනතුරට 
පත් වූ ෙකනා දිගින් දිගටම -අවුරුදු ෙදක, තුන, හතර, පහ- 
ඉන්නවා. ඒ නිසා අපි සඳහන් කර තිෙබනවා, සභාපති ෙකෙනකුට 
ඉන්න පුළුවන්, two terms පමණයි කියා. ඒ කියන්ෙන්, පත් වන්න 
පුළුවන් ෙදපාරක් පමණයි කියන එකයි. හැබැයි එෙහම පත් ෙවලා 
ගිය ෙකනාට ආපසු තවත් සෑෙහන කාලයක් යන කල් ඒ තනතුරට 
එන්න හම්බ වන්ෙන් නැහැ. අන්න ඒක තමයි දැනට ඇති කර 
තිෙබන තත්ත්වය. ඕනෑ නම් ඔහුට ඒ තනතුරට පහළ තනතුරකට 
ඉල්ලන්න පුළුවන්. සමහර ෙවලාවට ඔහු පහළ තනතුරකට 
ඉල්ලන්ෙන් නැහැ ෙන්. ඒක තමයි දැන් එතැනින්-  
     

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
සමහරු නම් එනවා. දැන් සමහරු අගමැති විධියට එන්න 

හිතාෙගන ඉන්නවා. පුටින් ගත්ෙතොත්-  
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ෙකොෙහන් ආවත්- 

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
පහළ තනතුරකට එන්න පුළුවන් ෙන්ද? 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
පහළ තනතුරකට එන්න පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතැන කාරණා ෙදකක් 
තිෙබනවා. ගරු මන්තීතුමනි, යම් යම් පුද්ගලයන් පත් ෙවලා 
ඇවිල්ලා දිගින් දිගටම එම තනතුරුවල ඉන්න එක තුළ විශාල 
ගැටලුවක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ තමයි, පහළ සිටින ෙකෙනකුට 
ඉහළට එන්න බැරි වීම. සභාපති තනතුෙරහි සිටින ෙකනාම තවත් 
team එකක් හදාෙගන ඇවිල්ලා සභාපති විධියට දිගින් දිගටම 
රැ ෙඳනවා. නමුත් ෙම් අනුව ඔහුට එන්න පුළුවන් two terms 
විතරයි. එවිට, එම තනතුෙර් කාලය අවුරුදු හතරක් ඉක්මවන්න 
බැහැ.  
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙකොෙහොම නමුත්, ඔබතුමා කියන්ෙන්, එක තනතුරක ඉන්න 

පුළුවන් අවුරුදු 4ක්ය කියන එක ෙන්ද, ගරු ඇමතිතුමා?  
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔව්, four years.  

  
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
අතුරු කමිටු කියන ඒවාට පත් කරන අයෙග් කාලයත් එයට 

ඇතුළත්ද?  

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒ කිසිම එකකට ඔහුට යන්න බැහැ. පහළ තනතුරක තමයි 

ඔහුට ඉන්න ෙවන්ෙන්. සෑම තනතුරකටම අදාළව ඔය විධියට 
කෙළොත් ෙවන්ෙන්, පරිණත පුද්ගලයන් කාටවත් පහළ ඉඳලා  
ඉහළට එන්න බැරිව යන තත්ත්වයක් ඇති වන එකයි. ඒ නිසා අපි 
කිව්ෙව්, සභාපති කියන තනතුර පමණක් ෙවනස් කරමු කියලායි. 
අෙනක් තනතුරුවල අයට ඉන්න පුළුවන්. ෙල්කම්ට ඉන්න 
පුළුවන්, උපසභාපතිට ඉන්න පුළුවන්. ඒ අයට ඉහළට යන්න 
පුළුවන්. නමුත් සභාපති වූ ෙකනාට අවස්ථා ෙදකකින් පසුව එම 
තනතුෙරහි ඉන්න බැහැ. සෑෙහන කාලයක් ඉඳලා තමයි ඔහුට 
ආපසු එන්න පුළුවන් වන්ෙන්. එතැනින් පසුව ආ හැකි කාල 
සීමාවත් තීරණය කරන්න අපි දැන් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
එවිට ඔය පශ්නය අවසාන වනවා.  
     

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඒ කියන්ෙන්, ආෙයත් පත් වන්නම බැහැ කියන එක 

ෙනොෙවයි ෙන්ද? 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
පත් වන්නම බැහැ කියන එක ෙනොෙවයි. Two termsවලින් 

පසුව ඉල්ලන්න බැහැ කියන එක දැනට සඳහන් කර තිෙබනවා. 
නැවත ආපසු ඔහුට එන්න පුළුවන් වන කාල සීමාව ෙමොකක්ද 
කියන එක ගැන තවම තීරණයක් ෙගන නැහැ. ඒකයි මා ඔබතුමාට 
කලිනුත් කිව්ෙව්. අප ඊළඟට ෙගෙනන නිෙයෝග මත තීන්දු 
කරන්න පුළුවන්, එය ෙකොපමණ කාලයක්ද කියලා. 
ඔබතුමන්ලාෙග් අර කමිටුවට ඉදිරිපත් කරලා, එතැනින් පසුව ඒ 
තුළ ඒ ගැන සාකච්ඡා කරගන්න පුළුවන්.  

   
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කීඩාව සම්බන්ධව අපට ෙම් 

ගරු සභාෙව් සාකච්ඡා කරන්න වැඩි අවස්ථාවක් ෙනොලැෙබන 
නිසා කීඩාව සම්බන්ධ තවත් පශ්න ෙදකතුනක් ඔබතුමාෙග් 
අවධානයට ෙයොමු කරනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ගරු සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කරපු පශ්නයක් තිෙබනවා, 
විෙශේෂෙයන් පසු ගිය කාලෙය් කිකට් පාලක මණ්ඩලෙය් සිදු වූ 
වංචා, දූෂණ විමර්ශන පිළිබඳව. ඒ සම්බන්ධෙයන් නීතිඥවරුන් 
තුන්ෙදෙනකු විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද කමිටු වාර්තාවක් පිළිබඳව 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී විවාද කළා. ඒවාට ඔබතුමා යම් පිළිතුරු 
පමාණයකුත් ලබා දුන්නා. ඒ කමිටු වාර්තාෙව් යම් යම් අඩු 
පාඩුකම්, සීමාවන් ගැන ඒ නීතිඥ මණ්ඩලයම සඳහන් කර තිබුණා 
වුණත්, ඉතා පැහැදිලිවම එහි සඳහන් කර තිබුණා, විවිධාකාර 
දූෂණ සහ අකමිකතා රාශියක් පිළිබඳව.          

උදාහරණයක් විධියට ගත්ෙතොත්, 2012 වසෙර් ආර්. ෙපේමදාස 
ජාත න්තර කිකට් කීඩාංගණෙය් සිදු කරන ලද අලුත්වැඩියාව 
සම්බන්ධෙයන් කිසිදු ෙටන්ඩර් පටිපාටියක් අනුගමනය ෙනොකර 
රුපියල් තිස්පන්ලක්ෂයකට අදාළ ෙකොන්තාත් එකක් යම්කිසි 
සමාගමකට ලබා දීම. ඒ වාෙග්ම තමයි කිකට් විකාශනය 
සම්බන්ධව කුඩා දැන්වීමක් පළ කර CSN නාළිකාවට රුපියල් 
මිලියන 125කට විකාශන අයිතිය ලබා දීම. ඊට පස්ෙසේ කිකට් 
ජාතික පුහුණුකරු ෙජෆ් මාෂ් පිළිබඳ පශ්නය. ඔහුට ශී ලංකා කිකට් 
ආයතනය මඟින් නීතිමය කියා මාර්ග ෙනොෙගන ඉන්න 

581 582 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් ලක්ෂයක් -රුපියල් ලක්ෂ 140ක් වාෙග් 
පමාණයක්- ෙගවලාත් ති ෙබනවා. ඒ කාරණෙයන් වුණු පාඩුව 
රුපියල් ලක්ෂ 134යි.  ඊට පස්ෙසේ ශී ලංකා කිකට් ආයතනයට 
අනුබද්ධ කිකට් සමාජවලට මුදල් ලබා දීෙම්දී විනිවිදභාවයකින් 
ෙතොරව කටයුතු කිරීම. ගණන රුපියල් මිලියන 265යි. ෙම් 
ආකාරයට ගත්තාම ආර්. ෙපේමදාස ජාත න්තර කිකට් 
කීඩාංගණෙය් floodlights ඉවත් කිරීම ඇතුළු සුවිශාල ෙචෝදනා 
පමාණයක් ඉදිරිපත් වුණා. ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් 
ෙම් කාරණය දැනගන්න කැමැතියි. සමහර විට ඔබතුමා අද 
පිළිතුරු කථාෙව්දී කියන්න සූදානම් නැති ෙවන්න පුළුවන්. ඒ නිසා 
මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, අමාත ාංශ නිෙව්දනයක් ෙලස 
ෙහෝ ඒ වංචා හා දූෂණ පිළිබඳ වර්තමාන තත්ත්වය රටට පැහැදිලි 
කරන්න කියලා. ෙමොකද, ඒවා අතිවිශාල දූෂණ. හැම ෙකනාම 
කියනවා, ඒවා FCID එකට ෙයොමු කර තිෙබනවා; COPE එකට 
ෙයොමු කර තිෙබනවා; අරකට, ෙම්කට ෙයොමු කර තිෙබනවා 
කියලා. නමුත්, අදාළ අමාත ාංශයට පැහැදිලි වග කීමක් 
තිෙබනවා ඒ වංචා හා දූෂණ පිළිබඳව ගත් පියවර ෙමොකක්ද කියා 
ෙසොයලා බලන්න.  

ගරු ඇමතිතුමනි, මා ඊළඟට ෙම් කාරණය දැන ගන්න 
කැමැතියි. කීඩා අමාත ාංශෙය් travel agency එකක් සම්බන්ධව 
2016.06.19 දින "රාවය" පුවත් පෙත් පළ වූ වාර්තාවක් මා ළඟ 
තිෙබනවා. ඔබතුමා අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් වාර්තාව බලන්න ඇති. 
නවසීලන්තෙය් පැවැති නායකත්ව පුහුණු වැඩසටහනකට 
නිලධාරින් යැවීම සම්බන්ධව ඒ වාර්තාෙව් පැහැදිලි කර 
තිෙබනවා. ඒකට අනුව කීඩා අමාත ාංශෙය් අභ න්තර 
විගණකවරිය -ෙචෝදනාවක් ඔප්පු ෙවලා නැති නිසා මා එතුමියෙග් 
නම කියන්න යන්ෙන් නැහැ- ලංකාෙව් ඉන්නවාට වඩා වැඩිපුර 
පිට රට ඉන්නවා කියා තමයි ෙම් පත්තෙර් තිෙබන්ෙන්.  
උදාහරණයකට ගත්ෙතොත් එතුමිය විවිධාකාර සංචාර රාශියකට 
එක ළඟ දිනවල සහභාගි ෙවලා තිෙබනවා. 2015 වසෙර් රග්බි 
සංගමෙයන් ජපානෙය් සංචාරයකට ගිහින් තිෙබනවා. මම දන්ෙන් 
නැහැ රගර් සම්බන්ධෙයන් එතුමියට තිෙබන අත් දැකීම ෙමොකක්ද 
කියලා. ෙමොකද, ලංකාෙව් women's rugby පටන් ගත්ෙත ළඟදි. 
එතුමිය ඒ කාෙල් පාසෙල් රගර් කීඩා කරපු ෙකෙනක් කියලා මම 
හිතන්ෙන් නැහැ. ඊට පස්ෙසේ 2016 අෙපේල් මස ජූෙඩෝ සංගමය 
එක්ක උස්ෙබකිස්තානයටත් ගිහින් තිෙබනවා. ළඟදි නවසීලන්ත 
සංචාරයකටත් යනවා කියා තමයි ෙම් පුවත් පෙත් තිෙබන්ෙන්. ඒ 
නිසා මා දැනගන්න කැමැතියි, ෙම් travel agency එකක්ද, 
ෙමොකක්ද ෙම් තත්ත්වය කියලා. ඔබතුමන්ලාෙග් කීඩා 
අමාත ාංශෙයන් අපට කාලයක් තිස්ෙසේ ෙමවැනි ගැටලු ගැන 
අහන්න ලැෙබනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, මා ඊළඟට ශී ලංකා කිකට් පාලක මණ්ඩලය 
සහ කිකට් සම්බන්ධවත් දැනගන්න කැමැතියි. ශී ලංකා කිකට් 
පාලක මණ්ඩලය ඔබතුමා යටෙත් තිෙබන ආයතනයක්. කිකට් 
පාලක මණ්ඩලය පිළිබඳව එක් විෙශේෂ කාරණයක් අපි ළඟදියි දැන 
ගත්ෙත්. කිකට් පාලක මණ්ඩලෙය් Cricket Aid Fund කියලා 
අලුතින් සමාගමක් පත් කරලා තිෙබනවාද? ඒක ඔබතුමාෙග් 
අවසරය, අනුමැතිය මතද හදලා තිෙබන්ෙන්? ශී ලංකා කිකට් 
පාලක මණ්ඩලය තිබියදී කිකට්වලට උදවු කරන්න තවත් ෙවනම 
ෙකොම්පැනි එකක් අවශ  ෙවන්ෙන් ඇයි? ඒ ෙකොම්පැනි එක 
කිකට් පාලක මණ්ඩලයට තිෙබන සම්බන්ධය ෙමොකක්ද? ඒ 
ෙකොම්පැනි එෙක් අධ ක්ෂවරු කවුද? Cricket Aid Fund එෙක් 
සභාපති ෙවන්ෙන් නිල බලෙයන් කිකට් පාලක මණ්ඩලෙය් 
සභාපතිවරයාද, එෙහම නැත්නම් ෙවනත් පුද්ගලයකුද? මම 
අහන්ෙන්, තනතුර. Cricket Aid Fund එෙක් සභාපති ෙවන්ෙන්  

ශී ලංකා කිකට් පාලක මණ්ඩලෙය් සභාපතිවරයාද, නැත්නම් යම් 
පුද්ගල කණ්ඩායමක්ද? දැන් කිකට් පාලක මණ්ඩලය කියන්ෙන්, 
මට දැෙනන විධියට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය වාෙගයි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත් COPE එක නිෙයෝජනය කරන 
ෙකෙනක් නිසා ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙහොඳට දන්නවා. ඒක යන්න, 
යන්න ගුහාවක් වාෙග්යි. අවසානයක් ෙනොවන ගුහාවක් වාෙග්යි. 
අර කමිටු, ෙත්රීම් කමිටු, එක එක කමිටු කියා එක එක නම් දමා 
එකම වැෙඩ්ට රුපියල් ලක්ෂ ගණන් පඩි ෙගවා සල්ලි කන 
ආයතනයක් බවට කිකට් පාලක මණ්ඩලය පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙකොයි සභාපති යටෙත්ත් එෙහමයි. අපට ඒ සම්බන්ධෙයන් කිසිම 
විවාදයක් නැහැ. ඒ ආයතනය අතිවිශාල මුදල් නාස්තියක් කරන 
බව පැහැදිලියි. දැන් කිකට් පාලක මණ්ඩලෙය් මූලික අරමුණ 
ෙමොකක්ද? කිකට් පාලක මණ්ඩලයට තිෙබන පධාන වගකීම 
තමයි, ලංකාෙව් කිකට් දියුණු කරන එක. ලංකාෙව් කිකට් දියුණු 
කරන එකට; කිකට්වලට ආධාර කරන එකට ෙවනම ආයතනයක් 
අවශ  නැහැ. කිකට් පාලක මණ්ඩලය තිෙබන්ෙන්ම ආධාර 
කරන්නයි. ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් ෙම් තර්කය අරෙගන 
බැලුෙවොත්, අනික් හැම සංගමයටමත් ඕනෑ ෙවනවා ෙන්, aid 
fund එකක්.   

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මම ෙම්කට සවිස්තරාත්මක පිළිතුරක් ෙදන්නම්. Cricket Aid 

Fund එක හැෙදන්ෙන් 2004 වර්ෂෙය් සුනාමි වැඩ පිළිෙවළත් 
එක්කයි. ඒෙක් මුදල් ඒ කාලෙය් වියදම් කරලා තිෙබනවා. ඊට 
පස්ෙසේ ඒක නතර වුණා. ඒක ඇත්තටම පටන් ගත්ෙත් තිලංග 
සුමතිපාල මහත්මයා 2004 වර්ෂෙය් සභාපතිවරයා විධියට 
සිටියදීයි. ඒක ඇති කෙළේ සුනාමිෙයන් විපතට පත් වූ පෙද්ශවලට 
උදවු කරන්නයි. කාලයක් යන ෙතක් ඒ අරමුදල ඒ විධියටම 
තිබුණා. හැබැයි, දැන් නැවත ඒ අරමුදල පණගන්වා තිෙබනවාය 
කියන එක තමයි මට ඔබතුමාට කියන්න ෙවන්ෙන්. ෙවනම 
ෙකොම්පැනියක් විධියට ෙනොෙවයි. ඒ කාරණය පිළිබඳව තව 
ටිකකින් මම ඔබතුමාට පැහැදිලිව කියන්නම්. ෙමොකද, ෙම් 
ෙවලාෙව්දී ඒ හා සම්බන්ධ නිලධාරින් ඉන්ෙන් COPE එෙක්. 
එතැනින් අවසර අරෙගන ෙම්වාට උත්තර ෙදන්න එක් 
නිලධාරිෙයකුට එන්න කියලා මම දැන් කිව්වා. ඊට පස්ෙසේ මම 
ඒකට අවශ  කරන කාරණා ටික කියන්නම්.   

දැනට මට ඔබතුමාට කියන්න තිෙබන්ෙන් ෙම් කාරණය 
පමණයි. 2004 වර්ෂෙය් සිට තිබුණු, කිකට් ආයතනය හා අනුබද්ධ 
වුණු ෙපොඩි අරමුදලක් විධියට කියාත්මක වුණු ස්ථානයක් තමයි 
එතැන තිෙබන්ෙන්.  
     

 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඒ නිලධාරි මහතා දැන් COPE එෙක් උත්තර ෙදනවා නම් ඒක 

ෙවනම කථාවක්. එතුමා  ෙමතැනදී උත්තර ෙදයි කියලා මම 
හිතන්ෙන් නැහැ. අපි ෙම් ෙද්වල් අහන්ෙන් කීඩා 
ඇමතිවරයාෙගන්. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් පශ්නවලට උත්තර 
ෙදන්න ඔබතුමා දැන් ලැහැස්ති නැත්නම් පසුව හරි උත්තර 
ෙදන්න. ගැසට් එක ෙවන එකක් නිසායි මම හැම ෙවලාෙව්ම 
ෙම්ක කියන්ෙන්. නමුත්, ඔබතුමා කරුණාකරලා ෙම්වාට උත්තර 
ෙදන්න. ෙමොකද, ෙමතැන හරි පැහැදිලි කාරණයක් තිෙබනවා. 
ෙකොෙහොමත් සුනාමිය නිසා එක එක් ෙකනා එක එක funds හදා 
ගත්තා ෙන්. "Helping Hambantota" එක් ෙකෙනක් හැදුවා. ඒ 
විධියට සුනාමිය විවිධ දූෂණවලට උදව් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 

583 584 

[ගරු බිමල් රත්නායක මහතා] 



2016  ජූලි  20 

ෙද්වල් සුනාමියට හැදුවා වුණත්, දැන් ෙම්වාෙය් අවශ තාවක් 
නැහැයි කියලා මම හිතනවා. විෙශේෂම කාරණයක් විධියට ෙම් 
කරුණ මම ඔබතුමාෙග් අවධානයට ලක් කරනවා. අපට ලැබී 
තිෙබන ෙතොරතුරු අනුව ෙම් අරමුදල ෙවනම සමාගමක් විධියට 
ලියා පදිංචි කරලා තිෙබනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙවනම බැංකු 
ගිණුමකුත් ආරම්භ කර තිෙබනවා. අපව සම්පූර්ණෙයන් 
whitewash වුණු, අපව සම්පූර්ණෙයන් පරාද වුණු England Tour 
එෙක්දි ඒකට ආධාර පිණිස යම් කටයුත්තක් කළාය කියලා අපට 
ආරංචි ලැබී තිෙබනවා. ඒ මුදල් ලංකාවට ලැබිලාද, කිකට් පාලක 
මණ්ඩලයට ලැබිලාද කියලා පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා 
කරුණාකරලා ෙම් පිළිබඳවත් ඔබතුමාෙගන් දැනගන්න කැමැතියි.  

2004 වර්ෂෙය් -ඔය Aid Fund එක හදපු කාලෙය්ම- ඒ 
අරමුදෙල් යම් කිසි වග කීමක් තිබිලා තිෙබනවා, හිටපු කිකට් 
කීඩකෙයකු වුණු, අපි කිකට් කීඩාව සම්බන්ධ කටයුතුවලදී ආදරය 
කරන හෂාන් තිලකරත්න මහත්මයාට. කිකට් ගහද්දි අපට 
ෙද්ශපාලනයක් නැහැ. සනත් ජයසූරියට වාෙග්ම, හෂාන් 
තිලකරත්නටත් අපි කැමැතියි. එතුමාට සුනාමි කළමනාකරණය 
සම්බන්ධවත් ඒ ෙවලාෙව් යම් විෙව්චන තිබුණා. නමුත්, අර ෙලොකු 
ගැහිලි අස්ෙසේ ඒවා එච්චර සාකච්ඡා වුෙණ් නැහැ. අද හෂාන් 
තිලකරත්න මහත්මයා කියන්ෙන් ෙද්ශපාලනඥෙයක්. එතුමාට 
සහ එතුමාෙග් බිරිඳට ෙම් ආයතනවල විවිධ තනතුරු ලබා 
ෙදනවාද කියන එක අපට පශ්නයක්. ෙමොකද, යම් ආකාරයක 
ෙචෝදනාවකට ලක් වූ පුද්ගලයන් නැවත නැවත එම තනතුරුවලට 
පත් කිරීම ෙම් රටත්, ෙම් රෙට් ජනතාවත් මුළාෙව් දැමීමක් කියලා 
අපි විශ්වාස කරනවා. පසු ගිය පාලනය ෙපරෙළන්න බලපෑ එක 
කරුණක් තමයි, කීඩාවට අනවශ  විධියට ෙද්ශපාලන ඇඟිලි 
ගැසීම් කිරීමත්, කීඩාව ඉස්සරහට දමා ෙගන සුවිශාල වශෙයන් 
මුදල් නාස්ති කිරීමත්. ඒක ඔබතුමාත් දන්නවා. මිනිස්සු වැරදි 
කරලා ඒවා හදා ගන්නවා නම්, අපට පශ්නයක් නැහැ.  

හෂාන් තිලකරත්න මහතා පමණක් ෙනොෙවයි, එතුමාෙග් 
බිරිඳට පවා කිකට් ආයතනෙය් තනතුරක් ෙදන්න යනවා කියලා 
2016.06.19 දින පත්තරයක වාර්තා කර තිෙබනවා. ෙම් පත්තරය 
ඔබතුමාත් බලන්න ඇති. ෙම් රෙට් ඉහළ තනතුරුවල සිටින 
පුද්ගලයන්ට තිෙබන ෙමො ළෙය් අමාරුව ෙමොකක්ද කියලා අපි 
දැනගන්න කැමැතියි. ඒ පුද්ගලයන් තමන්ෙග් ෙනෝනාත් ෙකොෙහේ 
හරි තනතුරකට දමනවා.  

සමහර ඇමතිවරු  ඉන්නවා, සමහර රාජ  නායකයන් 
ඉන්නවා, සමහර ඉහළ නිලධාරින් ඉන්නවා, ඒ අය තමන්ෙග් 
ෙනෝනට ෙමොකක් හරි තනතුරක් ෙදනවා. ඒ ගැන ලජ්ජා ෙවන්න 
ඕනෑ. එයා ෙනෝනා මිසක් ෙවන කවුරුවත් ෙනොෙවයි ෙන්. 
Competitive විධියට ඒ තනතුරකට එනවා නම් පශ්නයක් නැහැ. 
එෙහම නැතුව, ඇයි ෙම් ෙනෝනලා බෑනලා ඔක්ෙකෝම ෙම් 
තනතුරුවලට උස්සා ෙගන එන්ෙන්? ගරු ඇමතිතුමනි, ෙකළින් 
කථා කරන ඇමතිවරෙයකු විධියට ඔබතුමා ෙම් සම්බන්ධවත් 
ෙකළින් වැඩ කරනවා නම් ෙහොඳයි.   

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ජාත න්තර කීඩා තරග සඳහා 
දරුවන් යවනවා. ෙම්වා  පාසල් මට්ටමින් සංවිධාන කරන තරග 
ෙනොෙවයි. ඔබතුමා දන්නවා, ෙදමව්පියන් මැදිහත් ෙවලා 
ඉන්දියාව, මැෙල්සියාව වැනි රටවල් සමඟ කථා කර ෙගන තරග 
සංචාර කරන බව. ඒවා සම්බන්ධෙයන් යම් පමිතියක් ඇති 
කරනවා නම් ෙහොඳයි කියලා මම හිතනවා. ෙමොකද, ඒවා තුළ 
රැවටීම් සහ මහා විශාල මගඩි සිදු වන නිසා. ඒ නිසා ඒ තරග 
සම්බන්ධෙයන් පමිතියක් ඇති කරන්න ඕනෑ. අෙප් ළඟටත් ඒ 
දරුවන්, ෙදමව්පියන් එනවා, සල්ලි ෙහොයලා ෙදන්න ආදී වශෙයන් 
විවිධාකාර ෙද්වල් කියාෙගන. දඹදිව වන්දනාෙව් එක්ක යනවා 
වාෙග් දැන් ඒවාත් ෙවනම බිස්නස් එකක් ෙවලා. දරුවන් 

හිතන්ෙන් ඒ ෙගොල්ලන් ජාත න්තර තරගයකට යනවා කියලා 
ෙන්. නමුත් ගියාට පසුව තමයි ඒ ෙගොල්ලන් දැන ගන්ෙන්, ඒවාෙය් 
කිසිම පමිතියක් නැහැ කියලා. ඒ අය එෙහම යන එක නතර 
කරන්න කියන එක ෙනොෙවයි මම ෙම් කියන්ෙන්. අන්දමන් 
දූපත්වලට ගිහිල්ලා හරි කමක් නැහැ, ඒ දරුවන් experience 
එකක් ලබා ගන්න එක ෙහොඳයි. මම ඒක පතික්ෙෂේප කරන්ෙන් 
නැහැ. නමුත් එෙසේ යන්න කලින් කීඩා අමාත ාංශය හරහා අදාළ 
රෙට් ඊට සම්බන්ධ ආයතනය ෙමොකක්ද, ඒ පිළිබඳ  යම් කිසි 
පිළිගැනීමක් - accreditation - තිෙබනවාද කියලා ෙසොයා බලනවා 
නම් ෙහොඳයි. අඩු ගණෙන් ඒ ආයතනය ඒ රෙට් කිකට් කීඩාවට 
සම්බන්ධද, ෙහොකී කීඩාවට සම්බන්ධද, ෙචස් කීඩාවට සම්බන්ධද, 
athleticsවලට සම්බන්ධද කියලාවත් ෙසොයා බලලා, යම් කිසි 
නිර්ෙද්ශයක් සහිතව කටයුතු කරනවා නම් ෙහොඳයි, විෙශේෂෙයන්ම 
ෙම් අය පාසල් දරුවන් නිසා. විවෘත තරග සම්බන්ධෙයන් නම් 
පශ්නයක් නැහැ. පාසල් දරුවන් පිට රට යෑෙම්දී ෙකොෙහොමත් 
අධ ාපන අමාත ාංශෙයන් විෙශේෂ අවසරයක් ලබා ගත යුතුයි. ඒක 
කීඩා කටයුත්තක් නම් ඒ සඳහා ඔබතුමාෙගනුත් අවසර ගන්න 
ඕනෑ වන විධියට යම් කමයක් හදන්න කියන ඉල්ලීම මම 
කරනවා.  

 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා.  
     

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙහොඳයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඉතාම ෙඛ්දනීය කාරණය ෙම්කයි. 2016 
වසෙර් කනිෂ්ඨ ෙනට්ෙබෝල් තරගාවලිෙය් දක්ෂතම මැද ෙපළ 
කීඩිකාව ෙලස සම්මානයට පාත වූ ගාල්ල දිස්තික් කණ්ඩායම 
නිෙයෝජනය කළ ෙක්.බී. අචිනි මදුෂිකා පිළිබඳව මා යමක් සඳහන් 
කරන්න කැමැතියි. ඇය කියනවා, වයස අවුරුදු 19න් පහළ                     
ශී ලංකා කනිෂ්ඨ ෙනට්ෙබෝල් කණ්ඩායම නිෙයෝජනය කරමින් 
විෙද්ශ තරග සංචාරවලට යද්දී ගුවන් ටිකට්පෙත් සිටම ඔවුන්ටමයි 
වියදම් කරන්න සිද්ධ වුෙණ් කියලා. ඒ වාෙග්ම පසු ගිය දා පැවැති 
තරගාවලියක දී ඉතාම දුෂ්කර පසුබිමකින් ආපු දඹුල්ෙල් 
කීඩිකාවක් රන් පදක්කමක් දිනා ගත්තා. අන්තිමට ඇය දඹුල්ලට 
ගිෙය් බස ්එෙක් නැගලා. ඇය පිළිගන්න Airport එකට කවුරුවත් 
ගිහිල්ලා තිබුෙණ් නැහැ. සමහර විට නිලධාරිෙයක් ෙදන්ෙනක් 
ගියාද කියන්න මම දන්ෙන් නැහැ. නමුත් ඒ ළමයා දඹුල්ලට ගිෙය් 
බස් එෙක්. ඒක ඉතාම ෙඛ්දනීයයි.  ඇත්තටම ෙම් රෙට් ෙමෙහම 
ෙද්වල් ෙවනවාද කියලාත් හිෙතනවා. ඒ ළමයි නිසා තමයි අෙප් 
රට බැබෙළන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ. මම ෙම් කාරණා 
 ෙදකක් ගැන කියන්ෙන්. ඇමතිතුමනි, මම මුලින් කිව්ෙව්, අවුරුදු 
19න් පහළ ශී ලංකා කනිෂ්ඨ ෙනට්ෙබෝල් කණ්ඩායම නිෙයෝජනය 
කළ කීඩිකාවක් ගැන. ඒ කීඩිකාව එක්තරා පුවත් පතකට කියා 
තිෙබන කථාව මම කියවන්නම් : 

"...ඊට පසුව වයස අවුරුදු 19න් පහළ ශී ලංකා කනිෂ්ඨ 
ෙනට්ෙබෝල්  කණ්ඩායෙම් සාමාජිකාවක් ෙලස මැෙල්සියානු 
සහ ඉන්දියානු සංචාර සඳහා එක් වුණා. ඒ තරග සංචාර 
ෙදෙක්දී අපි විශාල ෙලස අත්දැකීම් ලබා ගත්තා. ඒ නිසා අපට 
විශාල ෙවෙහසක් වාෙග්ම අමතර වැයක් දරන්නත් සිදු වුණා. 
තාත්තාෙග් සුළු රැකියාෙවන් ෙම් සියල්ල ෙකොෙහොම ප්ලෑන්  
කරනවාද කියලා දන්ෙන් අම්මා තමයි. ඒ ගැන දන්නා නිසා 
තමයි ෙම් කීඩාව නතර කරලා දමමු කියලා අම්මා කිව්ෙව්. 
අම්මා ඒක කිව්ෙව් හිතකින් ෙනොෙවයි කියලා මම දන්නවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අන්තිමට මාෙග් කැමැත්තට එයාලා ඉඩ දුන්නා. ෙම් අතර 
ඉහත කී විෙදස් සංචාර ෙදකට යන්න වුණාම තවත් වියදම වැඩි 
වුණා. ඒ ෙවනුෙවන් ගුවන් ටිකට්පෙත් සිටම වියදම් කෙළේ අපි. 
අනුගාහකයන් ෙසොයන්න අපි පුහුණුවීම් කරනවාට වඩා 
ෙවෙහසක් දැරුවා. ඇතැම් රජෙය් ආයතනවලදී පුදුම 
කලකිරීමක් ඇති වුණා..."  

ඒ එක ළමෙයකුට මතු වුණ පශ්න.  

ඊළඟට, මම කිව්ෙව් ළඟදී රන් පදක්කමක් දිනා ගත් දඹුල්ෙල් 
කීඩිකාවක් ගැන. ඇය ජාත න්තර සම්මානයක් දිනා ෙගන 
ලංකාවට එන ෙකොට අවම වශෙයන් ඇය පිළිෙගන ෙගදරට 
ෙගනිහින් දමන්නවත් කීඩා අමාත ාංශෙයන්, අදාළ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ෙහෝ සංගම්වලින් කිසිම වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කරලා තිබුෙණ් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] කනිෂ්ඨ වුණත් 
රට නිෙයෝජනය කිරීමක් ෙන්.   

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ කරුණ  නිවැරදි කරන්න ඕනෑ. 

සාමාන ෙයන් පාසල් මට්ටමින් පැවැත්ෙවන තරග සඳහා දරුවන් 
යවන්ෙන්ත්, ඒ සඳහා අනුමැතිය ලබා ෙදන්ෙන්ත් අධ ාපන 
අමාත ාංශෙයන්. ඒ කිසිම අවස්ථාවක අෙප් සම්බන්ධයක් 
ඇත්ෙත්ම නැහැ. ඒ වාෙග් තරගවලට පිට රට යන කීඩක 
කීඩිකාවන්ට ගුවන් ටිකට් පත් ටිකක් අරෙගන ෙදන්නවත් අපට 
මුදලක් - vote - ෙවන් ෙවන්ෙන්  නැහැ. ෙම් අවුරුද්ෙද් දකුණු 
ආසියානු මලල කීඩා තරගාවලියට ගිය වියදම් ටිකවත් අපට පියවා 
ගන්න ලැබුෙණ් නැහැ. අපි රවි කරුණානායක ඇමතිතුමාට කථා 
කර ෙවනත් විධියකට ලැබුණු මුදලකින් තමයි ඒ ටික පියවා 
ගත්ෙත්. සාමාන ෙයන් ඒ විධිෙය් කියාදාමයක් ඉතිහාසෙය්ත් 
තිබිලා නැහැ. ඒ සඳහා vote එකක් ෙවන් වුෙණ් නැහැ. හැබැයි, අපි 
ෙම් අවුරුද්ෙද් හැම සංගමයකටම කියලා තිෙබනවා, 2017 
වසෙර්දී ඔබට තිෙබන ජාත න්තරව පිළිගත් කීඩා තරග ටික 
කරුණාකර අපට දන්වන්න  කියලා. එතෙකොට  Budget එකට 
දාලා මුදලක් ෙවන් කර ගැනීමට ඉල්ලීමක් කරන්න අපට පුළුවන්. 
එෙහම ඉල්ලීමක් කරන්ෙන් නැතිව  මුදල් ෙදන්න විධියක් නැහැ. 
කනිෂ්ඨ අංශෙය් තරගවලට ඒ වාෙග් තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ඒකයි. ඒ කටයුතු කරන්ෙන් පාසල් කීඩා සංගමෙයන්.  

 
ඒ දරුවන්ට  අධ ාපන අමාත ාංශෙයන් සල්ලි ෙදන්න විධියක් 

නැති නිසා, ඒ දරුවන් කරන්ෙන් ෙවනත් අයෙගන් ආධාර ඉල්ලන 
එකයි. නමුත් මම පැහැදිලිවම කියන්න කැමැතියි, පසු ගිය 
කාලෙය්  පිට රට තිබුණු හැම තරගයකටම වාෙග් ඒ කීඩක 
කීඩිකාවන්ෙග් ගුවන් ටිකට්වලට කීඩා අමාත ාංශෙයන් මුදල් ලබා 
දුන් බව, අෙනක් වියදම් සඳහා මුදල් ෙදන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් 
තිබුෙණ් නැති නිසා.  ගරු මන්තීතුමා සඳහන් කළ සිද්ධි ෙදකම 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් කනිෂ්ඨ අංශෙය් තරගවලට සහභාගි වූ 
කීඩකයන්ටයි. ඒ අධ ාපන අමාත ාංශෙයන් ගිය කණ්ඩායම් 
මිසක් අෙප් අමාත ාංශයට අදාළ කණ්ඩායම් ෙනොෙවයි. හැබැයි, 
ඒක එෙහමයි කියලා මම කර අරින්න සූදානම් නැහැ. ජාත න්තර 
තරගවලදී  තිෙබන එවැනි තත්ත්ව පිළිබඳව ඒ කීඩා සංගම් ෙම් 
වන තුරුත් අමාත ාංශය දැනුවත් කර නැහැ. ඒ නිසා අවුරුද්දක, 
ෙදකක කාලය තුළ පැවැත්වීමට නියමිත තරගවල විස්තර 
කරුණාකර අපට ෙදන්න කියලා මම දැන් කියලා තිෙබනවා, 
ඒවාට යන වියදම් සඳහා budget  කරන්න ඕනෑ නිසා. ඒ විස්තර  
තිබුෙණොත් බයක් නැතිව අපට මුදලක් ෙවන් කර ගැනීමට 
ඉල්ලීමක් කරන්න පුළුවන්. මම කනගාටු වනවා, ෙම් වාෙග් 

තත්ත්වයක් ඇති වීම සම්බන්ධව. ඇත්තටම එය මෙග් 
කාර්යභාරෙයන් පිට තිෙබන එකක්. නමුත්, කීඩා ඇමතිවරයා 
විධියට එහි වගකීෙමන් ෙකොටසක් මටත් භාර ෙවනවාය කියන 
එක මම ෙම් අවස්ථාෙව් කියන්න කැමැතියි.  
     

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ඉදිරිපත් කරන අවසාන 

කරුණ ෙමයයි. අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් දක්ෂ කැරම් කීඩකෙයෝ 
ඉන්නවා. ඔවුන් අපට ඉදිරිපත් කරපු කරුණක් තමයි, කැරම් 
කීඩාව සඳහා වන ජාතික සම්ෙම්ලනයට තැනක් නැහැ කියන එක. 
රුපියල් ලක්ෂ 213ක් දීලා කෘෂිකර්ම අමාත ාංශයට 
ෙගොඩනැඟිල්ලක් කුලියට ගන්නා රෙට්, රුපියල් ලක්ෂ 110ක් දීලා 
කිසිම වැඩක් කරන්ෙන් නැති සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහත්තයාෙග් 
අමාත ාංශයට ෙගොඩනැඟිල්ලක් කුලියට ගන්නා රෙට්, ජාතික 
කීඩා සම්ෙම්ලනයට තැනක් ෙදන්න ගරු අමාත තුමා බැහැයි 
කියන එක ඇත්තටම ලජ්ජයි.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නැහැ. නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම එය 

පතික්ෙෂේප කරනවා. දැනට ඉන්න තැනත් - 
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙකොහුවල. මම ෙහොඳට දන්නවා, එතැන ඉන්න බැහැ.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒ ඉන්න තැනට සල්ලි ෙදන්ෙන් අපි. කීඩා අමාත ාංශෙයන් 

සල්ලි ෙදන්ෙන්.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
නැහැ. නැහැ.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු මන්තීතුමනි,  ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔය විධියට ෙචෝදනා 

කරන එක ගැන අපි බලන්න ඕනෑ ෙන්. ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වන 
විට කීඩා සංගම් 60ක් තිෙබනවා. ඒ කීඩා සංගම් 60 සඳහාම office 
එකක් ඉල්ලනවා. අපි කල්පනා කරන්න ඕනෑ, ෙකොෙහොමද ඒවා 
ෙදන්ෙන් කියලා. අපට එෙහම ඉඩකඩක් ෙදන්න විධියක් නැහැ. 
සමහර කීඩා සංගම්වල  නිලධාරින් 10ක් 15ක් එක තැනක 
ඉන්නවා. ඒ නිසා මම කැරම් සංගමයට කිව්වා, ඔබතුමන්ලා ෙම් 
ස්ථානය කුලියට ගන්න, මම අවුරුදු එකහමාරක පමණ 
කාලයකට සල්ලි ෙදන්නම්  කියලා.  කීඩා අමාත ාංශය ඇතුෙළේ 
අපි දැන් building  එකක් හදා ෙගන යනවා.  අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා, ෙම් කීඩා සංගම් හැම එකකටම එතැනින් කුඩා ඉඩකඩක් 
ලබා ෙදන්න. ඒක අපි කළ යුතුව තිෙබනවා. නමුත්,  කීඩා සංගම් 
60කට office  ෙදන එක අමාරු වැඩක්. ෙම්වාෙය් සමහර ඒවා 
නිකම් ෙබෝඩ් ලෑලිවලට පමණක් තිෙබන කීඩා සංගම්. වැඩ කරන 
ඒවාත් තිෙබනවා. ඒ නිසා මම ෙමතැනදී ගරු මන්තීතුමා කියන 
කාරණය පතික ්ෙෂේප කරනවා. ඔබතුමා ගිහිල්ලා කැරම් 
සංගමෙයන් අහන්න, මම  ගිහිල්ලා  තමයි ඒක විවෘත කෙළේ.  

587 588 

[ගරු බිමල් රත්නායක  මහතා] 



2016  ජූලි  20 

අවුරුදු එකහමාරකට ඒ ස්ථානයට සල්ලි දුන්ෙන්ත්  කීඩා 
අමාත ාංශෙයන්.  
     

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඒක ෙහොඳ  ෙදයක් ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් මම ඒ තැන දකින 

නිසායි එෙහම කිව්ෙව්. එම ස්ථානය ජාතික කීඩා සම්ෙම්ලනයකට 
තියා, ෙවනත් කටයුත්තක් කරන්නවත් පුළුවන් තැනක් ෙනොෙවයි. 
සමහර විට ඒ පධානීන්ට නතර ෙවලා ඉන්න එතැන ෙහොඳ ඇති. 
නමුත් කීඩාව කරන්න එතැන පමාණවත් නැහැ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහ්රූෆ් මහතා. 
 
 
 
[பி.ப. 3.35] 
 
ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம் 

 ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  
விைளயாட் ச் சட்டத்தின்கீழ் ஒ ங்குவிதிகள் சம்பந்தமான 
விவாதத்தில் கலந் ெகாண்  எம  கிழக்கு மண்ணிேல  
விைளயாட் த் ைறயி ள்ள பிரச்சிைனகைளப் பற்றி 
அைமச்சர் அவர்களிடம் எ த் ச்ெசால்வதற்குச் சந்தர்ப்பம் 
தந்தைமக்காக உங்க க்கு நன்றி ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 
ெபா த் ேதர்த ல் கு நாகல் மாவட்டத்திேல ன்னாள் 
ஜனாதிபதி அவர்கள்  ெபற்ற வாக்குகைள விட, வட ேமல் 
மாகாண சைபத் ேதர்த ல் அைமச்சர் தயாசிறி ஜயேசகர 
அவர்கள் இலட்சக் கணக்கான மக்க ைடய - இைளஞர் 
க ைடய அதிகூ ய வாக்குகைளப் ெபற்றவர். அத்தைகய ஓர் 
இளம் அைமச்சாிடேம என் ைடய இந்தக் ேகாாிக்ைககைள 
நான் ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன்.  

விைளயாட் த் ைறயில் இந்த நாட்ைடச் சர்வேதச ம் 
தி ம்பிப் பார்க்க ைவத்த , நகரப் றப் பாடசாைலகளில் கல்வி 
கற்றவர்களினாேலா அல்ல  நகரத்ைத ேமம்ப த் 
தியதனாேலா அல்ல. இலங்ைகயில் ஆங்கிேலயர் காலத்தி 

ந்  கிாிக்ெகட் விைளயாட்  இடம்ெபற்  வந்த . 
கிாிக்ெகட் விைளயாட்  என்ப  நாலந்தா, ேறாயல், ஆனந்தா, 
டீ.எஸ். ேபான்ற colleges களிேல பிரபல்யமைடந் 
தி ந்தேபாதி ம் கிராமியப் பாடசாைலகளிேல கற்  வந்த 
அர்ஜுன ரண ங்க ேபான்றவர்கள்தான் விைளயாட் த் 

ைறயில் சர்வேதசத்ைத இலங்ைகயின் பக்கம் தி ம்பிப் 
பார்க்க ைவத்தவர்கள். அேதேபான்  கிராமத்திேல மலர்ந்த 
சுசந்திக்கா ஜயசிங்க ேபான்றவர்கள்தான் இந்த நாட் க்குத் 
தங்கப் பதக்கத்ைதப் ெபற் க்ெகா த்தவர்கள். இப்ப ப் பலர் 
இ க்கின்றார்கள். ஆனால், இன்  இந்த நா  விைளயாட் த் 

ைறயில் சாதைன ாிந்த வடக்கு, கிழக்கு மண்ைணச் 
ேசர்ந்தவர்கைளத் தி ம்பிப் பார்க்காமல் ெசன் ெகாண் 

க்கின்ற .  

ஒ  விடயத்ைத நான் கூற ஆைசப்ப கின்ேறன். அதாவ , 
கிண்ணியா மண்ணிேல பிறந்த ெஜப ல்லா என்பவர் 
1972ஆம் ஆண்  யாழ். இந் க்கல் ாி மாணவனாக 
இ ந்தேபா  ெகா ம்பி ள்ள விைளயாட்  ைமதானத்திேல 

நடந்த ஒ  ேபாட் யில் ேதசிய மட்டத்திேல ன்  
சாதைனகைளப் ாிந்தார். ஆசிாியரான அவர் இன்  மிக ம் 
கஷ்டமான நிைலயில் இ க்கின்றார். அவ ைடய இரண்  
kidneyக ம் பாதிக்கப்பட்  ேவ  kidney ெபா த்தப் 
பட் ள்ள . அவ க்கு ஜனாதிபதி நிதிகூடக் கிைடக்கவில்ைல.  
ம த் வமைனயி ந்  மீண் ந்தா ம் இன்  அவர் ஒ  
சுகேதகியாக இல்ைல.  ஆனால், அவ ைடய விைளயாட் ச் 
சாதைனகள் பல! அதாவ  நீளம் பாய்தல், உயரம் பாய்தல்,100 
மீற்றர் ஓ தல் ேபான்ற விைளயாட் க்களிேல அவர் சாதைன 
பைடத்தார். 22 வ டங்க க்குப் பிறகுதான் அவ ைடய high 
jump சாதைன றிய க்கப்பட்ட . 32 வ டங்க க்குப் 
பிறகுதான் அவ ைடய 100-metre ஓட்டச் சாதைன 

றிய க்கப்பட்ட . அேதேநரம் அவ ைடய long jump 
சாதைன  இ வைர ம் சுமார் 43 வ ட காலமாக  

றிய க்கப்படாத நிைலயில் இ க்கின்ற . அப்ப ப்பட்ட 
ஒ  சாதைன ரேன இன்  தன  இரண்  kidney க ம் 
ப தைடந்த நிைலயில் ெபா ளாதார ாீதியாகக் கஷ்டப்ப  
கின்றான். இப்ப ப்பட்ட சாதைனயாளர்கள் பலர் 
இ க்கின்றார்கள். அந்த வைகயில் என்ேனா  கல்வி கற்ற 
பனாெகாட மேகஸ்வரன் அவர்க ைடய சேகாதரர் ர ந்திரன் 
என்பவர் ேதசிய மட்டத்திேல high jump, triple jump இேல 
சாதைன ாிந்தவர். ஆனால், அவர் ரதிஷ்டவசமாகப் 
ப ெகாைல ெசய்யப்பட்டார். இன்  நாங்கள் 
அப்ப ப்பட்டவர்கைள எல்லாம் நிைன கூரேவண் ய ஒ  
காலகட்டத்தில் இ க்கின்ேறாம்.  

இன்  வடக்கு, கிழக்கு மாகாணத்திேல இ க்கின்ற 
விைளயாட்  ரர்கள் அங்கு எந்தெவா  சிறந்த விைளயாட்  
ைமதான ம் இல்லாமேலேய ேதசிய மட்டத்தில் சாதைன 

ாிகின்றார்கள். உலகளாவிய ாீதியாக விைளயாட் த் ைற 
ன்ேனற்றமைடந்தா ம்கூட ெதன்கிழக்காசிய விைளயாட் 
க்களிேல இன்  வடக்கு, கிழக்கு மாணவர்க ம் சாதைன 

கைளப் ாிந் ெகாண் க்கின்றார்கள். ஆகேவ, விைளயாட் 
த் ைற அபிவி த்தியிேல எங்க ைடய வடக்கு, கிழக்கும் 

தி ம்பிப் பார்க்கப்பட ேவண் ய பகுதிகளாகும். எப்ப ேயா 
நீங்கள் நகரப் றப் பாடசாைலகைள ம் நகரப் ற ைமதானங் 
கைள ம் அபிவி த்தி ெசய்  ெகாண் க்கின்றீர்கள்.  
ஆகேவ, இப்ெபா  நீங்கள் கிராமப் றங்கைளத் தி ம்பிப் 
பார்க்க ேவண் ம்.  

ஏன், நான் இைத உங்க க்குக் கூ கிேறன் என்றால், 
சாதைன என்ப  வசதிகைளப் ெபற் க்ெகா த்த பிறகு 
ஏற்ப த் வதல்ல என்பதனால். கால்நைடக க்குப் பின்னால் 
ஓ த் திாிந்தவர்க ம்  விைளயாட்  ைமதானம் இல்லாத 
வர்க ம் உபகரணங்கள் எ ம் கிைடக்காதவர்க ம்தான் 
சாதைன பைடத்தி க்கிறார்கள். சுசந்திகா ெஜயசிங்க என்ற 
ஒ  ெபண்மணி இந்த நாட் க்கு  தங்கப் பதக்கத்ைதப் 
ெபற் க்ெகா த்தார். ஆனந்த, நாலந்த, ேறாயல் ேபான்ற 
கல் ாிகளில் திறைமயாகக் 'கிாிக்ெகட்' விைளயா யவர்கள் 
எல்ேலா ம் சர்வேதசத்தில் சாதைன ாியவில்ைல. அர்ஜுன 
ரண ங்க, சனத் ஜயசூாிய, க விதாரண, மஹாநாம 
ேபான்றவர்கள் கிராமியத்ைதத் தி ம்பிப்பார்க்க ைவத்தவர்கள்.  

ன்னாள் விைளயாட் த் ைற அைமச்சர் ெகளரவ 
காமினி ெலாக்குேக அவர்கள் இங்ேக இ க்கிறார். 
தி ேகாணமைல மாவட்டத்தி ள்ள கிண்ணியா என்ற  
கிராமம்  அகில இலங்ைக ாீதியாகப் பல சாதைனகைளப் 

ாிந்தி க்கிற . ஆனால், இன்  விைளயாட் த் ைறயிேல 
அக்கிராமம் ஜ்ய நிைலைய அைடந்தி க்கின்ற . நான் 

ன்னாள் அைமச்சர் அவர்களிடம், "இங்கு ஒ  வசதியான 
விைளயாட்  ைமதானெமான்ைற அைமத் த் தா ங்கள்" 
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என்  ேகட்டேபா , அவர் அதற்காக 55 மில் யன் பாைய 
ஒ க்கித் த வதாக அப்ேபா  எனக்கு ஓர் உ திெமாழிையத் 
தந்தார்.  ஆனால், அவ ைடய அைமச்சு மாற்றப்பட்ட . 
அதற்குப் பிறகு விைளயாட் த் ைற அைமச்சராக நியமிக்கப் 
பட்ட நாவலப்பிட் ையச் ேசர்ந்த மஹிந்தானந்த அ த்கமேக  
அவர்கள் எனக்கு உத்தரவாதம் தந்தார்; அைத ம் 
சாதிக்க யாமல் ேபான . தற்ேபா  இைளஞர்க ைடய 
நன்மதிப்ைபப் ெபற்ற ஓர் இைளஞரான என  மிக ம் 
வி ப்பத்திற்குாிய நண்பர் தயாசிறி ஜயேசகர அவர்கள்  
அைமச்சராக இ க்கிறார். கு நாகல் மாவட்டத்தில் இந்த 
நாட் ன் ன்னாள் ஜனாதிபதி அவர்கள் ெபற்ற வாக்குக க்கு 
அதிகமாக அவர் வட ேமல் மாகாண சைபத் ேதர்த ல்   4 1/2   
இலட்சம் இைளஞர்களின் வாக்குகைளப் ெபற்றவர்.  

இைளஞர்க ைடய விைளயாட் த் ைறைய ன்ேனற்  
வதற்கு ஒவ்ெவா  DS Division  மட்டத்தி ம்   ெதாகுதி 
மட்டத்தி ம்  சர்வேதச மட்டத்திேல மிளிரக்கூ ய வைகயில் 
அதன் தரத்திற்ேகற்ப ஒவ்ெவா  விைளயாட்  ைமதானத்ைத 
25 மாவட்டங்களி ம்    அைமத் க்ெகா க்க ேவண் ம்.  நான் 
அதற்காக  3 வ டங்களாக  என  நிதிெயா க்கீட்ைடச் 
ெசய்  கிண்ணியாவிேல ஓர் இடத்ைத இனங்கண்ேடன். 
சாதைன பைடத்த அந்தப் பிரேதசத்தில் 400 மீற்றர் ஓடக்கூ ய 
ஒ  ground இல்ைல.  எங்க ைடய ன்னாள் அைமச்சர் 
காமினி ெலாக்குேக அவர்கள், அங்கு  ஒ  நீர்த்தடாகம்,  indoor 
stadium,  400 மீற்றர் ground,  'கிாிக்ெகட்' ைமதானம் ேபான்ற 

 வசதிக டன்கூ ய உள்ளக அரங்ைகக் ெகாண்ட ந ன 
ைமதானத்ைத த கிேறன் என்  கூறியி ந்தார். ரதி ஷ்ட 
வசமாக அவர் ேவேறார் அைமச்சுக்கு மாற்றப்பட்டார். 
இப்ெபா  எங்க ைடய அைமச்சர் அவர்கள் பல ைற 
எனக்கு  வாக்கு தி தந்தி க்கிறார். அவாிடம் எங்க ைடய 
மாவட்டத்தி ள்ள 20க்கு ேமற்பட்ட விைளயாட்  
ைமதானங்கைள அைமத் த்த மா  ேகட் க்கிேறன். என  
நீண்டகால நண்பரான பிரதியைமச்சர் ஹாீஸ் அவர்க டன் 
2000 - 2001 காலப்பகுதியி ம் 2004 இ ம் நான் பாரா  
மன்றத்தில் இ ந்தி க்கிேறன். இப்ெபா ம்  அவ டன் 
ேசர்ந்தி க்கும் சந்தர்ப்பம் எனக்குக் கிைடத் தி க்கிற . 
எனேவ, அைமச்சர் அவர்க ம் பிரதியைமச்சர் அவர்க ம்  
தி ேகாணமைல மாவட்டத்திேல 1940 - 1994ஆம் ஆண்  
வைர ம் சாதைன ாிந்த கிண்ணியா மண் க்கு  சர்வேதச 
விைளயாட்  ைமதானம் ஒன்  கிைடப்பதற்கு  வழியைமக்க 
ேவண் ம். இந்த ேநரத்திேல நான் இதைன ஏன், உங்க க்குக் 
கூ கிேறன் என்றால் எம  மாவட்டத்தில் மீண் ம் இந்த 
மண்ைணத் தி ம்பிப்பார்க்க ைவக்கக்கூ ய தகுதிவாய்ந்த 
விைளயாட்  ரர்கள் இ க்கிறார்கள் என்பதனால்தான். 
என்ைனப்ெபா த்தவைரயிேல, அன்  நான் கல்வியில் 
கணிதத்தி ம் விஞ்ஞானத்தி ம்  சிறந்த சித்திகைள ெபற்றி ந் 
தா ம் கிண்ணியா மண்ணி ந்  ேதசிய மட்டத்திேல 
100மீற்றர், 200மீற்றர், discus  ேபான்ற விைளயாட் களில் 
நான் தன்ைம மாணவனாகத் ெதாிவாகியி ந்தைமயால்தான் 
எனக்கு  யாழ். இந் க் கல் ாியில்  அ மதி கிைடத்த .    

ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, விைளயாட் த் ைறயில் 
சாதைன ாிந்தவர்க க்கு ட் த் திட்டத்ைதக் ெகாண்  
வா ங்கள்! உதவித் திட்டத்ைதக் ெகாண் வா ங்கள்! 
அப்ப ப்பட்டவர்க க்கு இ தய  சிகிச்ைச அல்ல  kidney 
மாற் ச் சிகிச்ைச நைடெப கின்றேபா  விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சின் லம் நிதிைய ஒ க்கிக் ெகா ங்கள்!  இ  
அவர்கைளக் ெகளரவிக்கின்ற ஒ  நிகழ்வாகும்.  நீங்கள் இந்த 
நாட் ேல ேதசிய மட்டத்திேல சிந்திக்கின்ற ஓர் இளம் 

தைலவன். எதிர்காலத்திேல உங்க ைடய ெசயற்றிட்டங்கள் 
அைனவ க்கும் நம்பிக்ைக ட்டக்கூ யதாக ம் விைளயாட் 

த் ைற இைளஞர்கைளக் கவரக்கூ யதாக ம் இ க்க 
ேவண் ம். எனேவ, எம  மண் க்கு மட் மல்ல, ஒவ்ெவா  
ெதாகுதியி ம் ஒவ்ெவா  மாவட்ட மட்டத்தி ம் ஒவ்ெவா  
DS Division இ ம் ரணத் வம்மிக்க ஒ  விைளயாட்  
ைமதானத்ைத   அைமத் க்ெகா க்க ேவண் ெமன்  ேகட் , 
எனக்குக் கிைடத்த சந்தர்ப்பத்திற்கு நன்றி கூறி 
விைடெப கின்ேறன்.  
 

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

මීළඟට, ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

ඊට ෙපර මූලාසනය සඳහා ගරු කනක ෙහේරත් මන්තීතුමාෙග් 
නම ෙයෝජනා කරන ෙලස මා ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 

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

අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, ගරු කනක ෙහේරත් මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

 அதன்பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு கனக ேஹரத் அவர்கள்  
தைலைம வகித்தார்கள். 
       Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair 
and THE HON. KANAKA HERATH took the Chair. 
 

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

[අ.භා. 3.45] 
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කීඩා අමාත ාංශය ෙම් අති 

විෙශේෂ ගැසට් පතෙයන් කීඩා සංගම් සම්බන්ධව ගන්නා තීන්දුව  
ඉතා ෙහොඳ කටයුත්තක් වාෙග්ම ෙම්ක මීට වඩා පළල් ෙවන්න 
ඕනෑ කියලායි මම හිතන්ෙන්. අද කීඩා සංගමයක සාමාජිකයන් 
දිහාත් මීට වඩා ෙහොඳින් බලන්න ඕනෑ. සෑම කීඩා සංගමයක්ම 
රැඳිලා තිෙබන්ෙන් රට පුරා තිෙබන කීඩා සංගම්වලින්.  

අපි දන්න විධියට සියයට 90ක් සාමාජික සංගම් අකියයි. 
ඒවාෙය් පැවැත්ම පිළිබඳව, ඒවාෙය් කියාකාරිත්වය පිළිබඳව නිසි 
ඇගයීමක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා කණ්ඩායමක් සංගම් කිහිපයක් 
තියාෙගන හැමදාමත් කීඩා සංගමෙය් බලය අල්ලාෙගන කියා 
කරනවා. ඒෙකන් සමස්ත කීඩාවටම පෙයෝජනයක් ෙවන්ෙන් 
නැහැ. කීඩා සංගම්වල නිල තල ගන්න කැමැති කණ්ඩායමක් 

591 592 

[ගරු  අබ්දුල්ලාහ් මහ්රූෆ්  මහතා] 
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පාෙද්ශීය කීඩා සංගම් කිහිපයක් තියාෙගන වාර්ෂික නිලවරණෙය්දී 
බලය ගන්නවා. ඒ කණ්ඩායම්  අමනාප වුණාම උසාවි ගිහිල්ලා 
තහනම් නිෙයෝග ගන්නවා.  

ගරු කීඩා ඇමතිතුමනි, එම නිසා මම හිතනවා,  කීඩාව දියුණු 
කරන්න ඕනෑ නම්, ඉස්සරෙවලාම ෙම් කීඩා සංගම්වල සංයුතිය 
හරියාකාරව කියාකාරීන්ෙගන් සම්බන්ධ ෙවන්න ඕනෑ කියලා. 
ෙමොකද, සමහර කීඩා සංගම් ගත්තාම සාමාජික සංගම් 5ක් වත් 
නැහැ. පස්ෙදෙනක් එකතු ෙවලා කීඩා සංගමයක් පිහිටුවා ෙගන 
සමස්ත කීඩාවම පාලනය කරන්න උත්සාහ කරනවා. අඩු ගණෙන් 
ඒකට පමිතියක් තිෙබන්න ඕනෑ. කීඩා සම්ෙම්ලනයක් පිහිටුවනවා 
නම්, අඩු ගණෙන් සාමාජික කීඩා සංගම් 25ක් වත් තිෙබන්න ඕනෑ. 
ඊළඟට, සාමාජික කීඩා සංගම් වාර්ෂිකව කීඩා කටයුතු කරලා 
හරියාකාරව කීඩාවත් එක්ක සම්බන්ධ ෙවච්ච සමිති ෙවන්න ඕනෑ. 
ගරු කීඩා ඇමතිතුමනි, ෙම් පිළිබඳව පරීක්ෂා කරලා බැලුෙවොත් 
තමුන්නාන්ෙසේට ෙහොඳට පැහැදිලිව ෙපෙන්වි. එෙහම නැත්නම්, 
හැමදාම කීඩා සංගම් එක්ක නිල තල ලබා ෙගන තමන්ට ඕනෑ 
විධියට හසුරුවන කීඩා සංගම් කිහිපයක් තිෙබනවා. සමහර 
සම්ෙම්ලන මම දැකලා තිෙබනවා, කීඩා සංගම් 5ක් වත් නැහැ. 
හැබැයි, ජාතික කීඩා සම්ෙම්ලනය හැටියට තමයි කියාත්මක 
ෙවන්ෙන්. රට ෙවනුෙවන්, ඒ කීඩාව ෙවනුෙවන් ඒ ෙගොල්ලන් 
තමයි කථා කරන්ෙන්. ජාත න්තරයට යන්ෙන් ඒ ෙගොල්ලන් 
තමයි. ඒ ෙගොල්ලන්ට ඕනෑ කරන කිහිප ෙදනා තමයි ඒකට 
යන්ෙන්. නියම දක්ෂ කීඩකයාට තැනක් හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ 
නිසා කීඩාව දියුණු ෙවනවා නම්, පාසලත් එක්ක ෙම් කීඩාව 
සම්බන්ධ ෙවන්න ඕනෑ.  

කීඩා අමාත ාංශයත්, අධ ාපන අමාත ාංශයත් එකට එකතු 
ෙවලා රට පුරා සිටින දක්ෂ කීඩකයන් ෙතෝරන වැඩ පිළිෙවළක් 
ඇති ෙවන්න ඕනෑ. එෙහම දක්ෂයන් ෙතෝරන වැඩ පිළිෙවළක් ඇති 
වුෙණොත් දක්ෂ කීඩකයන් මතු ෙවයි. ඒ කීඩකයන් ජාත න්තරයට 
යයි. ජාත න්තර වශෙයනුත් අෙප් කීඩකයන් ශක්තිමත් ෙවයි. ඒ 
තුළින් අෙප් රටට ජයගහණ ලබා ගන්න පුළුවන් ෙවනවා. ඒ නිසා 
තමයි පාසල්වල කීඩාව දියුණු කරන්න ඕනෑ. කීඩාව වැඩිදියුණු 
කරන්න පාසල්වලට පහසුකම් ෙදන්න ඕනෑ. ඒක අධ ාපන 
අමාත ාංශයට තනිවම කරන්න බැහැ. කීඩා අමාත ාංශයත් ඒකට 
මැදිහත් ෙවන්න ඕනෑ. අධ ාපන අමාත ාංශෙය් තිෙබන බරත් 
එක්ක කීඩා අංශය ශක්තිමත් කරන්න නම්, කීඩා අමාත ාංශය 
ශක්තිමත් ෙවන්න ඕනෑ. අපි ඒ කාලෙය් කල්පනා කළා, රෙට් එක 
දිස්තික්කයකට එක කීඩා පාසලක්වත් ඇතිෙවන්න ඕනෑ කියලා. ඒ 
අනුව පාසල් කීපයක් අපි ආරම්භ කළා. ෙම් කීඩා පාසල්වලින් 
හැමදාම කීඩකයන් බිහිවුණා. ෙසේනානායක මහා විද ාලය; 
විජිතෙවල මහා විද ාලය අපි ආරම්භ කළා. වලව මහා විද ාලය 
අපි ආරම්භ කළා. නමුත්, තවම ඒක කියාත්මක වුෙණ් නැහැ.  

ඒවා හැම දාම දක්ෂ කීඩකෙයෝ බිහි වුණු කීඩා පාසල්. ඒවා 
වැඩිදියුණු කළාම දිස්තික්ක මට්ටමින්, පළාත් මට්ටමින් හා ජාතික 
මට්ටමින් කීඩකෙයෝ මතු ෙවනවා. එතෙකොට කීඩා අමාත ාංශයට 
පුළුවන්, ඒ මතු ෙවන කීඩකෙයෝ ඉදිරියට ෙගන ෙගොස් ජාත න්තර 
මට්ටමට ෙගන එන්න. එෙහම තමයි, ෙම් රෙට් කීඩාව දියුණු 
කරන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. දැන් ෙවන්ෙන් ෙකොෙහේ හරි දක්ෂ 
කීඩකෙයක් දැක්කාම, ෙකොළඹ ඉන්නා පුහුණුකරුෙවකු එම 
කීඩකයාව අර ගන්නා එකයි. ඒෙකන් සමහර ෙව්ලාවට කීඩකයා 
දියුණු ෙවන්න පුළුවන්. එෙහම නැත්නම් කීඩකයා නාස්ති ෙවන්න 
පුළුවන්. ගෙම් පුහුණුකරුට කිසිම තැනක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. 
ෙමතැන ෙලොකු පශ්නයක් තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ ගැන ෙසොයා බලා එය විසඳිය හැකි වැඩ 
පිළිෙවළක් ආරම්භ කරන්න ඕනෑ. අද විශාල ශිෂ  සංඛ ාවක් 
රෙට් අධ ාපනය ලබනවා. ඒ අය අතෙර් දක්ෂෙයෝ ඕනෑ තරම් 
ඉන්නවා. ඒ දක්ෂෙයෝ ෙතෝරා ගන්න පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක් ඇති 

ෙවන්න ඕනෑ. දැන් අපි කරන්ෙන් ෙකොෙහන් හරි දක්ෂෙයක් මතු 
වුණාම, ඒ දක්ෂයාව අරෙගන යන එකයි. එෙහම නැතුව දක්ෂෙයෝ 
ෙතෝරා ගන්නා වැඩ පිළිෙවළක් අපි ඇති කරලා නැහැ. ඒ එක්කම 
කීඩා සංගම් කරන්ෙන් දක්ෂෙයක් ආවාම, තමන්ෙග් සංගමයට 
බඳවා ෙගන ඒ සංගමය ෙගන යන එකයි.  

කීඩා සංගම්වල තිෙබන ඔය පශ්නය නිසා තමයි, හැම දාම 
කණ්ඩායමක් පත් ෙවන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේ ඒකටත් ෙමතැනදී 
පතිකර්මයක් ෙයොදා තිෙබනවා, අවුරුදු ෙදකකට වඩා ඉන්න බැහැ 
කියා. වාර ෙදකකට වඩා ඉන්න බැහැ කියා. ඒෙක් ෙහොඳ පැතිත් 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඒෙක් නරක පැතිත් තිෙබනවා. ජාත න්තර 
කීඩා කරනෙකොට සභාපතිවරෙයක් දිගටම හිටිෙයොත්, ඔහුට 
ජාත න්තර සම්බන්ධතා දිගටම පවත්වා ෙගන යන්න පුළුවන්. 
නමුත් ඒෙකන් අනිටු ඵල විපාකත් ඇති ෙවනවා. ෙම්ෙක් 
අසාධාරණයක් නැහැ. නමුත් කීඩා සංගමයක සභාපතිවරෙයක් 
පත් ෙවනෙකොට, ඒ කීඩා සංගම්වලට අනුබද්ධ සාමාජික කීඩා 
සමිතිත් හරියාකාරව පිහිටුෙවන්න ඕනෑ. ඒ කීඩා සමිති 
හරියාකාරව පිහිටුෙවන්ෙන් නැත්නම් බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ෙදය 
ෙනොෙවයි, එම නිලවරණෙයන් ඇති ෙවන්ෙන්. හැම දාම 
කණ්ඩායම් ෙදකක්, තුනක් හැෙදනවා. තමන්ට ඕනෑ සාමාජික 
සමිති ටිකක් හදා ගන්නවා. ඒවාට ඡන්දෙයන් පත් ෙවනවා මිසක්, 
ඒ සාමාජික සංගම්වලින් - මම කියන්ෙන් නැහැ ඔක්ෙකෝම කියා.- 
සියයට 70ක් පමණ කීඩා කරන සමිතිත් ෙනොෙවයි. ඒවා 
නිලවරණ ෙයන් ඡන්දය ගැනීමට හදා ගන්නා සමිති පමණයි. ගරු 
ඇමතිතුමනි, පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙය් කීඩා නිලධාරින් 
ඉන්නවා.  තමුන්නාන්ෙසේලාට පුළුවන්, එම නිලධාරින් හරහා ෙම් 
කීඩා සංගම් කියාත්මක කීඩා සංගම්ද කියා වාර්තාවක් ලබා 
ගන්න. එම වාර්තාව සම්පූර්ණ ෙවන්ෙන් නැත්නම් ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් සාමාජිකත්වයත්, ඒ ඡන්ද බලයත් අහිමි කරන්න 
පුළුවන්. කීඩාව දියුණු කරන්න නම් එෙහම වැඩ පිළිෙවළක් ඇති 
ෙවන්න ඕනෑ.  

අද කීඩාව ව ාපාරයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. හුඟාක් අය 
විෙද්ශ ගමන් යෑමට ෙමය ෙයොදා ෙගන තිෙබනවා. කීඩා 
තරගයකට කීඩකෙයෝ යවනෙකොට, ඒ කීඩා තරගය සඳහා එක 
එක නිල හදා ෙගන යෑමට කී ෙදෙනකු ඉදිරිපත් ෙවනවාද කියා 
තමුන්නාන්ෙසේටත් ෙපෙනනවා ඇති. කීඩා අමාත ාංශෙය් කීඩා 
අරමුදල තිෙබන්ෙන් ෙමන්න ෙම්වාට තමයි. ෙම් අරමුදලින් තමයි, 
ඒවා කියාත්මක ෙවන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා කීඩා සංගම්වලට 
මුදල් ෙදන්ෙන්, කීඩකයින්ට පිටරට යන්න මුදල් ෙදන්ෙන්, 
කීඩකයන්ට පුහුණු ෙවන්න මුදල් ෙදන්ෙන් ෙම් අරමුදල පාවිච්චි 
කරලායි. එදා ෙම් අරමුදල ආරම්භ කළ අය, ෙබොෙහොම දුර 
කල්පනා කරලා ආරම්භ කරපු අරමුදලක් ෙමය. ඒ තුළ කීඩාව 
දියුණු කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ නිසා 
තමුන්නාන්ෙසේ දක්ෂ ඇමතිවරෙයකු හැටියට ෙම් ගැන තව ටිකක් 
ගැඹුරට කල්පනා කෙළොත්, ෙම් කළා වාෙග්ම ෙම් කටයුත්ත 
සාර්ථකව ඉදිරියට ෙගන යන්න පුළුවන් ෙවයි කියා මා විශ්වාස 
කරනවා.  

කීඩාව ෙද්ශපාලනෙය් තිෙබන කටයුත්තක් ෙනොෙවයි. කීඩාව 
කීඩකයන්ට අයිති කටයුත්තක්. කීඩාව දියුණු විය යුත්ෙත් කීඩාවට 
කැමැත්තක් තිෙබන, ඒකට හයියක් තිෙබන උදවිය හරහායි. ඒ අය 
කීඩාව පිළිබඳව ඇප කැප ෙවලා කියා කරනවා. සමහරු තනතුර 
ගන්නවා පමණයි. ඔවුන්ට කීඩාව ගැන කල්පනාවක් නැහැ. 
තමන්ෙග් මිතයන්ට, හිතවතුන්ට තැන ෙදන්න තමයි, ඒ අය කියා 
කරන්ෙන්. පසු ගිය වකවානුෙව්ම අපි ඒක දැක්කා. ඒ නිසා කීඩාව 
දියුණු කරනවා නම් දක්ෂ කීඩකයන්ෙග්, විශාම ගිය 
කීඩකයන්ෙග්, ඒ පිළිබඳව හැඟීමක්, වුවමනාවක් තිෙබන 
උදවියෙග් මැදිහත්වීම සිදු ෙවන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ෙම් කීඩා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සංගම් කමෙය් බරපතළ දුර්වලකම් කිහිපයක් තිෙබනවා. ඒ 
බරපතළ දුර්වලකම් නිවැරදි ෙවන්න ඕනෑ. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ 
නිසා තමුන්නාන්ෙසේ ෙම් පිළිබඳව මැදිහත් ෙවලා කියා කරන්න 
කියා ඉල්ලමින්, කීඩා පනත යටෙත් නිෙයෝග තුළින් ෙගන ආ ෙම් 
සංෙශෝධනය පිළිබඳව අෙප් ස්තුතියත් පුද කරමින්, ෙමය තවත් 
පුළුල් කර  නිරවුල්ව කීඩාෙව් ෙයෙදන, කීඩාවත් එක්ක කියා 
කරන උදවියෙග් ආයතනයක් බවට පරිවර්තනය කරන්න කියාත් 
ඉල්ලමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඊළඟට, ගරු අර්ජුන රණතුංග අමාත තුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

පහෙළොවක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 3.54] 
 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා (වරාය හා නාවික කටයුතු 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க - ைற கங்கள் மற் ம் 
கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga - Minister of Ports and 
Shipping) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම 

සම්බන්ධෙයන් පථමෙයන්ම ඔබතුමාට සත්ුතිවන්ත වනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම කීඩා පනත සංෙශෝධනය කරන්න හිටපු කීඩා ඇමති 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමා 2013 ජනවාරි 15 වැනිදා 
කියා කළා. මම පාර්ලිෙම්න්තුවට ආපු දවෙසේ ඉඳලා හැම දාම 
කියනවා, කීඩාව සම්බන්ධෙයන් ෙම් රෙට් පනත් තිබුණත්, ඒ 
පනත් කියාත්මක වනවාද කියන එක අපි ෙහොයා බලන්න ඕනෑ 
කියා. ඒ වාෙග්ම  අෙප් රෙට් කිසිම ආයතනයකට ජාතික 
පතිපත්තියක් නැහැ.  

අපි පසු ගිය කාලෙය් බලාෙපොෙරොත්තු වුණා කීඩාව 
සම්බන්ධෙයන් ජාතික පතිපත්ති හදලා, පනත් සංෙශෝධනය 
කරලා, කීඩාව ආරක්ෂා කරන වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරියට ෙගනයන්න. 
විෙශේෂෙයන්ම මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් හිටපු කීඩා ඇමතිතුමා 
ෙම් සඳහා ආරම්භයක් ලබා දීලා, සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කළා. ඒ 
වාෙග්ම මමත් සංෙශෝධන විශාල පමාණයක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ 
සංෙශෝධන තවම කීඩා පනතට ඇතුළත් කර නැහැ. ඒ 
සංෙශෝධනත් මම අද ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ සංෙශෝධන පිළිබඳවත් 
ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කර වනවා. වි ෙශේෂෙයන්ම 
ෙම් රට ජාත න්තරයට ගිෙය් සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය 
ෙලෝකෙය් පළමුවැනි කාන්තා අගමැතිනිය හැටියට පත් වුණාට 
පසුවයි. ඊට පස්ෙසේ අෙප් රෙට් ෙද්ශපාලන නායකයින් හිටියා. 
කීඩකයන් හිටියා. කීඩාව හරහා ෙම් රට ෙලෝකෙය් ජනපිය 
ෙවන්න පටන් ගත්තා. කිකට් කීඩාව කරපු ෙකෙනකු හැටියට 
මටත් අවස්ථාවක් ලැබුණා, 1996 කිකට් ෙලෝක කුසලානය 
ජයගහණය කරන්න. 1973 අංක 25 දරන කීඩා පනත -දැනට 
අවුරුදු 40කට ඉස්ෙසල්ලා- ෙම් රටට ඉදිරිපත් කරපු ඇමතිවරු ෙම් 
ගැන ෙහොඳ දැනුමක් ඇතිව එය ඉදිරිපත් කර ඇති බව අපි කියන්න 
ඕනෑ.  

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර ඇමතිතුමනි, පනත් තිබුණාට පනත් 
කියාත්මක කරන්න කීඩා අමාත ාංශයට ෙහෝ එහි නිලධාරින්ට 
පුළුවන්ද කියන පශ්නය තිෙබනවා. සමහර ෙවලාවට ෙම් පනත 
කියවා ගන්න පුළුවන්ද කියන කාරණය සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක් 

තිෙබනවා. නීති තිෙබන බව අපි දකිනවා. නීතිය තමන්ට ඕනෑ 
විධියට තමන්ෙග් වාසියට  හරවා ගන්නත්, ඕනෑ නම් තමන්ෙග් 
හිතවතාෙග් වාසියට හරවා ගන්නත්  කටයුතු කළ කාලයක් 
තිබුණා. මම හිතන හැටියට අදත් ඒ තත්ත්වෙය් නම් එතරම් 
ෙවනසක් ඇතිෙවලා නැහැ.  

කීඩා පනෙත් 41 වැනි වගන්තිය යටෙත් අති විෙශේෂ ගැසට් 
පතෙය් පළ කරන නිෙයෝගයන් හැකි විගස පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙගනැල්ලා සම්මත කර ගන්න එක ඉතාමත් වැදගත් ෙදයක් 
වනවා. ෙමොකද, පසු ගිය කාලෙය් කීඩාව හරහා අතිවිශාල 
අනවශ  ෙද්වල් සිදු වුණු බව අපි දැක්කා. කීඩාව  රෙට් තැනකට 
ෙගන යනවා නම්, එෙහම ෙගන යන්ෙන් දරුෙවක්ව කීඩාවට 
සම්බන්ධ කිරීමටද කියන කාරණයයි අපි බලන්න ඕනෑ. ඒ 
කටයුත්ත කරන්ෙන් පාසෙලන්. ඕනෑම කීඩකෙයකුට මූලික 
අත්තිවාරම දමන්ෙන් පාසෙලන්. අද වනෙකොට මුළු පාසල් කීඩා 
පද්ධතියම හුඟක් දුරට ආපස්සට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. කිකට් 
කීඩාව ෙවන්න පුළුවන්; මළල කීඩාව ෙවන්න පුළුවන්; අනිකුත් 
කීඩාවන් ෙවන්න පුළුවන්. අද ෙලෝකෙය් කීඩාව සම්බන්ධෙයන් 
පවතින මූල මය පැත්ත දිහා බලනෙකොට කියනවා, කීඩාව 
professionalෙවලාය කියලා. ඒ හරහා තිෙබන අෙප්කම, කීඩාෙව් 
තිෙබන යහ ගුණය හුඟක් දුරට අඩු ෙවලා, මුදල් පසු පසම හඹා 
යන තත්ත්වයකට පත්ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් හරහා කීඩාව ඉදිරියට 
ගියා කියලා හිතනවා නම් මම හිතන්ෙන් ඒක වැරැදියි. 
කීඩකයන්ට මුදල් ලැෙබන්න ඕනෑ. ආයතනවලට මුදල් 
ලැෙබන්න ඕනෑ. නමුත් මුදල් හම්බ කිරීෙම් පරමාර්ථෙයන්ම 
කීඩාව කරනවා නම් කීඩා කරන එෙක් ඵලක් නැහැ. අපි කීඩා 
කරන  කාලෙය් හිටපු පුහුණුකරුවන් දිහා බැලුෙවොත්,  ඒ කාලෙය්  
මුදලට වැඩ කරපු පුහුණුකරුවන් හිටිෙය් ෙබො ෙහොම අඩුෙවන්.  ඒ 
වාෙග් පුහුණුකරුවන් යටෙත් පුහුණුව ලබන්න අපිට වාසනාව 
තිබුණා. කීඩකයනුත් එෙහමයි. හැම ෙවලාෙව්ම රට ෙවනුෙවන් 
කීඩා කරනවාය කියන එක තමයි අපට තිබුණු ෙලොකුම 
අවශ තාව, ෙලොකුම ආඩම්බරය වුෙණ්. නමුත් අද වනෙකොට ඒ 
තත්ත්වය හුඟක් දුර ට ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා.  

මම ඒ සම්බන්ධව කීඩකයන්ට ෙදොස් කියන්ෙන් නැහැ. මම 
ෙදොස් කියන්ෙන් පරිපාලනයටයි. පරිපාලනය  කරනෙකොට  
කීඩකයන් හදා ගන්න අපි දැන ගන්න ඕනෑ. කීඩකයන් එක්ක 
ජනපිය ෙවන්න, කීඩකයන්ට අවශ ම ෙද් කරන්න ගිහිල්ලා පසු 
ගිය අවුරුදු තුන හතෙර් කිකට් කීඩාව අන්ත විනාශයකට පත් වුණ 
බව අපි දැක්කා. ඒකට මූලිකම ෙහේතුව වුෙණ් ෙද්ශපාලන 
බලපෑම්. හිටපු කීඩා අමාත  ගාමිණී ෙලොකුෙග් මැතිතුමා ෙහොඳට 
කථා කළා. මට කියන්න කනගාටුයි, එතුමා ඇමති හැටියට ඒ 
පුටුෙව් ඉන්නෙකොට අද එතුමා කිව්ව ෙද්වල් කියාත්මක වුණා 
නම්, දයාසිරි ජයෙසේකර ඇමතිතුමාට කරන්න එතරම් වැඩක් ඉතිරි 
වන්ෙන් නැහැ. එතුමා ඒ පුටුෙව්  ඉන්නෙකොට කෙළේ තනිකරම 
අෙනක් පැත්ෙත් ෙද්වල්. අන්න එතැන තමයි අපට වැදගත්කම 
තිෙබන්ෙන්. ගාමිණී ෙලොකුෙග් හිටපු ඇමතිතුමාට ෙම්වා දැන්වත් 
ෙත්රිලා අපව දැනුවත් කිරීම ගැන මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාට ෙචෝදනාවක් කරනවා 
ෙනොෙවයි. 2015 අෙප් විස්සයි-විස්ස කිකට් ෙලෝක කුසලාන 
තරගය තිබුණා. ඒ තරගයට යන්න ඉස්සරෙවලා අෙප් කීඩකයන් 
කිහිප ෙදෙනක් FCID එකට කැෙඳව්වා. තරග පාවා දීම ගැන - 
[බාධා කිරීමක්] ඉතාමත් වැදගත් ආයතනයක්. ඒ නිසා ෙපොඩ්ඩක් 
ඉන්න ෙකෝ. තරග පාවාදීම්වලට සම්බන්ධයි කියලා තමයි ඒ 
කීඩකයන් එතැනට ෙයොමු කෙළේ. ඕනෑම කීඩකෙයකුට  තරග 
පාවා දීෙම් ෙචෝදනා තිබුණා නම් අනිවාර්ෙයන්ම දඬුවම් දිය යුතුය 
කියලා ඉස්සරෙවලාම කථා කරන ෙකෙනක් මම. නමුත් 
තරගාවලියකට ඉස්සරෙවලා එවැනි ෙද් කියාත්මක ෙවනෙකොට - 
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් කණ්ඩායෙම් නායකයා, පධාන කීඩකෙයක් 
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සහ තවත් තරුණ කීඩකෙයක් - ෙම් කීඩකයන් තුන් ෙදනාම  දවස් 
කිහිපයකට ඉසස්රෙවලා FCID එකට අර ෙගන ගිහිල්ලා කළ ඒ 
කියා දාමය අපට අනුමත කරන්න බැහැ. ඒ තරගාවලිය ඉවර 
වුණාට පස්ෙසේ ඒ කීඩකයන්ව ෙගනැල්ලා පරීක්ෂණවලට ලක් 
කරලා අවශ  ෙද් කරන්න තිබුණා. අපි දැක්කා, මාධ  හරහා 
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් කිකට් කණ්ඩායෙම් නායකයා විශාල 
අපකීර්තියකට පත් වුණු බව. එෙහම මනසක් ඇතිව ගිහිල්ලා කීඩා 
කරන්න බැහැ. අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, කිකට් පාලක 
මණ්ඩලෙයන් එළියට යන ෙකොට; තරගාවලියට යන ෙකොට 
තරගාවලිය ජයගහණය කර ෙගන එන්න ඕනෑ කියලා. ඒ නිසා 
ඉදිරියට ෙම් වාෙග් ෙද්වල් සිදු ෙනොෙවන්න අනිවාර්යෙයන්ම 
ඔබතුමා වග බලා ගත යුතුය කියන එක මම ඉතාමත් ඕනෑකමින් 
දන්වා සිටිනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම මම ඔබතුමාෙගන් තවත්               
ෙදයක් ඉල්ලනවා. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ෙව්ග පන්දු යවන 
පුහුණුකරුවකුෙග් පශ්නයක් මම මාධ  හරහා දැක්කා. ඒ අනුෂ 
සමරනායක කියන පුහුණුකරුවා තරග පාවා දීෙම් ෙචෝදනා යටෙත් 
කිකට් පාලක මණ්ඩලෙයන් ඉවත් කර තිෙබනවා. ඔබතුමා 
පුළුවන් නම් ඒ පිළිබඳව වාර්තාවක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ලබා 
ෙදන්න. ෙලෝක කිකට් කවුන්සිලෙය් තරග පාවා දීම පිළිබඳව 
විෙශේෂ කමිටුවක් තිෙබනවා. එයින් ඔහු නිදහස් කරලා ලියුමක් 
එවලා කියලා අපට දැන ගන්න ලැබී තිෙබනවා. ඒක ෙකොතරම් 
දුරට ඇත්තද නැද්ද මම දන්ෙන් නැහැ. එෙහම ලියුමක් ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා නම් ඔබතුමා මැදිහත් ෙවලා අනුෂ සමරනායක කියන 
පුහුණුකරුවා  හරිද වැරදිද කියලා ෙම් රට දැනුවත් කරන්න. 
එෙහම වරදක් කර තිෙබනවා නම් ඒ ගැන පරීක්ෂණයක් 
පවත්වන්න.  ඒ පුද්ගලයා; ඒ පුහුණුකරුවා වරදක් කරලා නැත්නම් 
ඒ කියා දාමය කරන්න ඉදිරිපත් වුණු පුද්ගලයන් සහ ෙමවැනි 
දඬුවමක් ෙදන්න හදපු පුද්ගලයන් ගැන ඔබතුමා විෙශේෂ අවධානය 
ෙයොමු කරලා තීරණයක් ගත යුතුයි.  

කීඩා සංගම්වලට ඒ කාර්යාල පවත්වන්න අවශ  පහසුකම් 
නැහැයි කියලා ගාමිණී ෙලොකුෙග් හිටපු ඇමතිතුමා කිව්වා. මට 
මතකයි, පසු ගිය කාලෙය් ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුෙව් 
ෙගොඩනැඟිල්ල හදනෙකොට එහි එක් අවශ තාවක් තමයි කීඩා 
සංගම්වලට අවශ  කාර්යාලය ලබා දීම. හැබැයි, අවාසනාවකට 
පසු ගිය කාලය තිස්ෙසේම ඒක චීන ෙහෝටලයකට බදු දීලා තිබුණා. 
අපි හැමදාම ෙම් ගැන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කළා. ඒ ගැන 
දැනුවත් කළා. කීඩා සංගම්වලට  කාර්යාල ලබා ෙදනවාට වඩා චීන 
ෙහෝටල්වලට -චීන ආපන ශාලාවකට- දීලා මුදල්  ලබා ගැනීම පසු 
ගිය කාලෙය් කියාත්මක ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් විධියට කීඩා 
ආයතනවලට අවශ  පහසුකම් ෙනොදී ෙමවැනි ෙද්වල් කිරීම ගැන 
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්නය කියලා මම ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම  පසු ගිය කාලෙය් ලබා දී 
තිෙබන කීඩා සංගම් නිෙයෝගවලට අදාළව ෙවනස් කළ යුතු 
නිෙයෝග කිහිපයක් ඇතුළත් ෙල්ඛනය සභාගත* කරනවා.  

ඒ සඳහා ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න. 
ෙමොකද, මා ෙම්වා ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන් ෙවන ෙදයක් නිසා 
ෙනොෙවයි, ෙම් කීඩාව ආරක්ෂා කරන්න අවශ  නිසායි. කීඩාව 
ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ නම්, තිෙබන නීති කියාත්මක ෙවන්නත් 

ඕනෑ. එක පුද්ගලයකුට එක විධියකටත්, තවත් පුද්ගලයකුට තවත් 
විධියකටත් නීතිය කියාත්මක ෙනොකර නිවැරැදි විධියට නීතිය 
කියාත්මක කරන්න ඕනෑ.  

ගරු ඇමතිතුමනි, විෙශේෂෙයන් ෙම් කාරණයත් මා ඔබතුමාට 
කියන්න ඕනෑ. හිටපු කීඩා අධ ක්ෂ ජනරාල්වරයා ගැනත් පශ්න 
රාශියක් තිබුණා. මට මතකයි, පසු ගිය කාලෙය් ෙවොලිෙබෝල් නිල 
වරණෙය්දී මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය වූ බවට තීන්දුවක් ෙගන 
තිබුණු බව. ශී ලංකා කිකට් ආයතනෙය් තිබුණු නිල වරණය 
ගැනත් මා complaint එකක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ ගැන 
අපට  පසුව කථා කරගන්න පුළුවන්. නමුත් එහිදී යම් වරදක් 
ෙවලා තිෙබනවා නම් ඒ වරද නිවැරැදි කරන්න. සමහර විට කීඩා 
ඇමතිවරයකුට බැණුම් අහන්නත් සිද්ධ වනවා, නිලධාරින්ෙගන්. 
අපි වුණත් අමාත ාංශයක ඉන්න ෙකොට අෙප් නිලධාරින් ෙදන 
උපෙදස් අනුව තමයි ෙබොෙහෝ විට කියාත්මක වන්ෙන්. ඒ නිසා 
ෙමවැනි නිලධාරින් ගැන ෙලොකු වුවමනාවකින් ෙසොයන්න ඕනෑ 
කාලයක් උදාෙවලා තිෙබනවා. අමාත වරුන් හැටියට අපට 
ෙකොපමණ වැඩ තිබුණත්, කාර්ය බහුල වුණත්, නිලධාරින් ෙදන 
ෙදයම කියාත්මක කරන්ෙන් නැතුව අපට අවශ , රටට අවශ  
වැඩ පිළිෙවළක් ඉදිරියට ෙගන යෑම අෙප් රාජකාරියයි.  

මා වැඩිපුර කාලය ගන්ෙන් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම ගරු කීඩා 
ඇමතිතුමාට මා ස්තුතිවන්ත වනවා, කීඩා පනත යටෙත් නිෙයෝග 
ඉදිරිපත් කරලා කීඩාෙව් යහපත සඳහා නැවත වරක් සංෙශෝධන 
ඉදිරිපත් කිරීම ගැන. ඒ වාෙග්ම මා දුන් නිෙයෝග ඇතුළත් කෙළේ 
නැති වුණත්, මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් හිටපු ඇමතිතුමාටත් මා 
ස්තුතිවන්ත වනවා. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඇතුළත් කළා. 

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
ඔබතුමා එකක්වත් ඇතුළත් කරලා නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 

එෙහම කරන්න. මා ඒ නිෙයෝග ඔබතුමාට ඉදිරිපත් කළත් මා කීඩා 
කරන්න යන්ෙන්ත් නැහැ. ඔබතුමා ගත් මූලික කියාදාමය ගැන මා 
ඉතාමත් ස්තුතිවන්ත වනවා. 2001 මා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
පත්වුණු දවෙසේ සිට හැම දවසකම වාෙග් මා ෙම් ගැන සාකච්ඡා 
කරනවා. කීඩාවට අවශ  ඕනෑම අවස්ථාවක අපි ඒ ෙවනුෙවන්  
ඉදිරිපත් වන බව කියමින්, කීඩාව සම්බන්ධෙයන් ෙම් රටට අවශ  
ජාතික පතිපත්තියක් ඉදිරිපත් කරන ෙලස මා ගරු 
ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ෙම් රෙට් කීඩාෙව් පවීණයන් 
ඉන්නවා. කීඩාෙව් පවීණයන් සහභාගි කරවාෙගන ජාතික 
පතිපත්තියක් ඉදිරිපත් කරන්න. ෙත්රීම් කමිටුවලට, එෙහම 
නැත්නම් පරිපාලනයට අවශ  සියලුම ෙද් සකස් කරමින්, 
ඉදිරිෙය්දී කීඩාව නිවැරැදි මාර්ගෙය් ෙගන යන්න අපට පුළුවන් 
ෙවයි.  මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම ගැන මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් වචන ස්වල්පය  අවසන් 
කරනවා.  

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

The next speaker is the Hon. Gnanamuthu Srineshan. 
You have 10 minutes.  
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*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
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*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

[பி.ப. 4.07] 

 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

விைளயாட் ச் சட்டத்தின் கீழான ஒ ங்குவிதிகள் ெதாடர் 
பான இன்ைறய விவாதத்தில் கலந் ெகாள்வதில் நான் 
சந்ேதாசமைடகின்ேறன்.  எங்க ைடய விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சைரப் ெபா த்தமட் ல் அவர் மீ  எங்க க்கு 
ேநர்கணியமான பார்ைவ இ க்கின்ற . அவ ைடய 
ேநர்கணியமான அ கு ைறயிைன எங்களால் அவதானிக் 
கக்கூ யதாக இ க்கின்ற . அண்ைமயில் அவர் 
மட்டக்களப் க்கு விஜயம் ெசய்  அங்குள்ள பிரபல்யம் 
வாய்ந்த 'ெவபர்' ைமதானத்திைனத் திறந்  ைவத்தார். 
நாட் ன் எல்லாப் பிரேதசங்க க்கும் ெசன்  
விைளயாட் த் ைறயிைன விஸ்தாிக்க ேவண் ெமன்ற 
ெசய்தியிைன அதன் லமாக  எங்க க்குத் தந்தி ந்தார். அந்த 
வைகயில் அவ ைடய ேநர்கணியமான  அ கு ைற, 
ேநர்கணியமான சிந்தைனைய நாங்கள் வரேவற்கின்ேறாம். 
நா ம் அவைர அ கி விைளயாட்  ைமதான அபிவி த்தி 
ெதாடர்பான ஒ  ேவண் ேகாளிைன  வி த்ேதன். 
உடன யாக அவர் தன் ைடய ெபாறியியலாளைர அைழத்  
அந்த ைமதானங்க க்கு ேநர யாகச் ெசன்  பார்ைவ 
யி மா  பணிப் ைர வி த்தார். அதன்ேபாில் ம நாேள 
அப்ெபாறியியலாளர் அந்த இடங்க க்குச் ெசன்  குறிப்பிட்ட 

ன்  ைமதானங்கைள அபிவி த்தி ெசய்வ  ெதாடர்பான 
ஆேலாசைனகைள ம் அ த்த த்  ெசய்யேவண் ய 
நடவ க்ைககைள ம் அைமச்சாின் சார்பாகத் ெதாிவித் 
தி ந்தைம குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.  

விைளயாட் த் ைறைய ெவ மேன விைளயாட்டாக 
மட் ம் க திவிட யா . அ  க்கியமான ஒ  
விடயமாகும். ெமக் கல் என்ற ஆய்வாளாின் க த் ப்ப  14 
வைகயான ஊக்கல்கள் இ ப்பதாக அவர் குறிப்பிட் 

க்கிறார். அந்த வைகயில், 'ேபா க்கல்' என்  ஒ வைக 
யான ஊக்கல் இ க்கின்ற ; 'கு க்கல்' என்  இன்ெனா  
வைகயான ஊக்கல் இ க்கின்ற . 'ேபா க்கல்' மற் ம் 
'கு க்கல்' ஆகிய இந்த இரண்  வைகயான ஊக்கல் 
கைள ம் சாியான ைறயில் ெநறிப்ப த்தேவண் மாக 
இ ந்தால் பிள்ைளகைள ஆரம்பத்தி ந்ேத விைளயாட் ல் 
ஈ பா  ெகாண்டவர்களாக வழிகாட்ட ேவண் ம். எனேவ 
பாடசாைல மட்டத்தில் மட் மல்ல, கிராம, பிரேதச ெசயலக, 
மாவட்ட, மாகாண, ேதசிய மற் ம் சர்வேதச மட்டங்களில் 
விைளயாட் த் ைறயிைன அபிவி த்தி ெசய்யக்கூ ய 
விதத்தில் எம  அைமச்சர் தன  ெசயற்பா கைள 

ன்ென த் ச் ெசல்வார் என்ற நம்பிக்ைக எங்க க்கு 
இ க்கின்ற .  

குறிப்பாக, 70 சத தமான மக்கள் வாழ்கின்ற பிரேதசமாக 
கிராமங்கள் காணப்ப கின்றன; 30 சத தமான மக்கள் 
வாழ்கின்ற பிரேதசமாக நகரங்கள் காணப்ப கின்றன. அந்த 
வைகயில், கூ தலான விைளயாட்  ரர்கள் விைள ம் 
மண்ணாக கிராமிய மண் காணப்ப கின்ற . கிராமிய 
மட்டத்தி ந்  விைளயாட் த் ைறயிைன வளர்ப்பதன் 

லமாக அதிதிறைம வாய்ந்த விைளயாட்  ர, ராங் 
கைனகைள இந்த நாட் க்குப் ெபற் க்ெகா க்கக்கூ ய 
வாய்ப்  இ க்கின்றெதன்பைத நான் ெசால் த்தான் நீங்கள் 
அறியேவண் ய அவசியமில்ைல. ஏெனன்றால் எம  
நாட் க்கு கீர்த்திையப் ெபற் த்தந்த விைளயாட்  ர, 

ராங்கைனகள் அேநகமாக கிராமப் றங்களி ந் தான் 

விைளந்தி க்கிறார்கள் என்பைத நீங்கள் அறி ர்கள். அந்த 
வைகயில் 30 வ ட கால த்தம் ந்ததன் பின்னர் 
இைளஞர், வதிகள் தங்களிைடேய காணப்ப கின்ற 
சக்தியிைன - ெமக் க ன் க த்தின்ப  கூ வதாக இ ந்தால் 
'ேபா க்கல்', 'கு க்கல்' ேபான்ற சக்தியிைன - சாியான 

ைறயில் பயன்ப த்திக்ெகாள்வதற்கு இந்த விைளயாட் ச் 
ெசயற்பா கைள கிராம மட்டங்கள்ேதா ம் விஸ்தாிக்க 
ேவண் ெமன்ற ேகாாிக்ைகயிைன - ேவண் ேகாளிைன - 
உங்கள் கவனத்திற்குத் த கின்ேறன். குறிப்பாக, ஒ  
மாவட்டத் க்கு ஒ  ைமதானம் என்ற வைகயில் சர்வேதச 
மட்டத் க்கைமய ைமதானங்கைள விஸ்தாிக்கேவண் ய 
ேதைவ இ க்கின்ற . கிழக்கு மாகாணத்ைதப் ெபா த்த 
மட் ல் அம்பாைற, மட்டக்களப் , தி ேகாணமைல ேபான்ற 
மாவட்டங்கள் கடந்த காலத்தில் த்தம் நைடெபற்ற 
இடங்களாகும். என்றா ம், அபிவி த்தி என்ற விடயத் 

க்கான நிகழ்ச்சி நிர ல் அம்மாவட்டங்க க்கு ன் ாிைம 
ெகா க்கப்படவில்ைல.  

ஆனால், இன்  த்தம் ெமளனிக்கப்பட்டதன் பின்ன ம் 
நாங்கள் அந்த இடங்களில் விைளயாட் த் ைறயிைன 
அபிவி த்தி ெசய்யாமல் இ ப்ப  எம  இைளஞர் வதி 
க க்கு ேவதைனையத் த வதாக அைம ம். 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரப் ெபா த்தமட் ல் நாங்கள் 
அவர் மீ  நம்பிக்ைக ைவத்தி க்கின்ேறாம்.  ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்கேள, இந்த ஐந்தாண்  காலப்பகுதியில் 
கிழக்கு மாகாணத்தில் காணப்ப கின்ற அம்பாைற, 
தி ேகாணமைல, மட்டக்களப்   ேபான்ற மாவட்டங்களி ம் 
அேதேபான்  வடமாகாணத்தில் காணப்ப கின்ற 
யாழ்ப்பாணம், கிளிெநாச்சி, ல்ைலத்தீ , வ னியா, மன்னார் 
ேபான்ற மாவட்டங்களி ம் இந்த விைளயாட் த் ைறைய 
அபிவி த்தி ெசய்யக்கூ ய விதத்தில் உங்க ைடய ெசயற் 
பா கள் அைமயேவண் ெமன ம் அைவ மற்ைறயவர்க க்கு 
ஒ  ன் தாரணமாக, ஓர் எ த் க்காட்டாக விளங்க 
ேவண் ெமன ம் இந்த இடத்தில் நான் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  இைளஞர் வதிகள் அவர்கள  உள்ளத் 
ைதப் பதப்ப த்திக்ெகாள்வதற்கு -பண்ப த்திக்ெகாள்வதற்கு, 
தைலைமத் வத்திைன வளர்த் க்ெகாள்வதற்கு, விட் க் 
ெகா ப்பிைன ம் சகிப் த் தன்ைமயிைன ம் வளர்த் க் 
ெகாள்வதற்கு விைளயாட்  ஓர் உத்தியாக - உபாயமாக 
அைமகின்ற  என்பதைன நீங்கள் அறி ர்கள்.  எனேவ, 
பாடசாைல மட்டத்தி ந்  நாங்கள் விைளயாட் க்கைளக் 
கட் ெய ப்பேவண் ய ேதைவயி க்கின்ற .   

உண்ைமயிேலேய தம  திறைமையக் காட்  நாட் ற்குத் 
தங்கப்பதக்கம் ெபற் த் த கின்ற சில ர, ராங்கைனகள் 
ெகளரவிக்கப்ப வதில்ைல என்  ஏற்ெகனேவ உைரயாற்றிய 
JVP  உ ப்பினர் பிமல் ரத்நாயக்க அவர்கள் குறிப் 
பிட் ந்தார்.  அவர்கள் சாதாரணமாகப் ேப ந்  வண் யில் 
ெசன்  மிக ம் அவஸ்ைதப்பட் , பிற நா களில் 
ெகளரவிப் கைளப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கும் பங்குபற்றல் 
கைளச் ெசய்வதற்கும் உாிய  ஏற்பா கைள ேமற்ெகாள்கின்ற  
நிைலைம காணப்ப கின்றெதன்  குறிப்பிட் ந்தார்.  
அண்ைமயில் கிழக்கு மாகாணத்தி ந்  ெசன் , ெதற்காசிய 
விைளயாட்  நிகழ்வில் கப ப் ேபாட் யில் கலந் ெகாண்  
பதக்கங்கைளப் ெபற்  நாட் க்குக் ெகளரவம் ேசர்த்த 

ரர்கள்கூட கிழக்கு மாகாணத்தி ந்  றப்ப கின்றேபா  
பல்ேவ பட்ட அவஸ்ைதகைளச் சந்தித்தார்கள்.  
அவர்க க்குக் ெகா க்கேவண் ய நிதிையக்கூட சாியான 
ேநரத்தில் வழங்கவில்ைல.  அைத உங்கள  பிைழயாக நான் 
க தவில்ைல.  அங்கி க்கின்ற சில அதிகாாிகள் விட்ட 
தவ கள் காரணமாக அவர்க க்குாிய காேசாைல உாிய 
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ேநரத்தில் கிைடக்காத நிைலைமயில் அவர்கள் அவஸ்ைதப் 
பட் க் கைடசி ேநரத்தில்  என்னிடம் வந்  தங்கள  பயணம் 
தாமதிக்கக்கூ ய நிைலயி க்கின்ற  அல்ல  தங்க க்கு 
இந்தச் சந்தர்ப்பம் கிைடக்காமல் ேபாகக்கூ ய ஒ  
நிைலயி க்கின்ற  என்  கூறி 1,20,000 பாையத் தமக்குத் 
த ம்ப  ேகட் க்ெகாண்டார்கள்.  அந்த விைளயாட்  

ரர்கள  பங்குபற்றல் இந்தியாவில் இடம்ெப வதால் நான் 
அந்தப் பணத்ைதக் ெகா த்  அவர்கைள அ ப்பியி ந்ேதன்.  
அதற்குப் பின்னர் அவர்கள் அந்தப் பணத்ைதத் தி ப்பித் 
த வதற்குாிய நடவ க்ைகைய ம் ெசய்தி ந்தார்கள் 
என்பைத ம் இங்கு குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.   

எனேவ, விைளயாட் த் ைறயில் ேதசிய மட்டத்தி ம் 
சர்வேதச மட்டத்தி ம் எம  நாட் க்குக் கீர்த்தியிைன ம் - 

கைழ ம் ேசர்க்கின்ற விைளயாட்  ர, ராங்கைனகள் 
ெகளரவிக்கப்பட ேவண் ம்; அவர்கள் ெவளிநா களில் 
நைடெப ம் விைளயாட் க்களில் கலந் ெகாள்வதற்கும் 
அவற்றில் பங்குதாாிகளாக இ ப்பதற்கு ாிய வாய்ப் கள் 
இலகுப த்தப்பட ேவண் ம் என்பைதேய நான் இந்த 
இடத்தில் கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கிேறன். அ மட் மல்லாமல் 
ேதசிய மட்டத்தில் சர்வேதச மட்டத்தில் அவர்கள் காட் கின்ற- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have two more minutes.      

 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
-அந்தத் திறைமக க்குப் பாிசாக அவர்க க்கு 

விைளயாட் த் ைற சார்ந்த பதவிகைளப் ெபற் க் 
ெகாள்வதற்கும் - உத்திேயாகங்கைளப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கும் 
உாிய அ மதி வழங்கப்பட ேவண் ம்.  ஆனால், இன்  
வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் சர்வேதச விைளயாட் ப் 
ேபாட் களில் கலந் ெகாண்டவர்கள் ஒ  கூ யாள் 
ேவைலையக்கூடப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கு அதாவ  ஒ  labour  
ஆகக் கூடச் ேசர்ந் ெகாள்வதற்கு  ண் ய க்கின்ற 
நிைலைமயிைனப்  பார்க்கக்கூ யதாக இ க்கின்ற .  எனேவ, 
நாட் க்குப் கழ் ேசர்க்கின்ற இந்த ர, ராங்கைனகள் தம  
திறைமகைள ெவளிப்ப த்தக்கூ ய இந்த விைளயாட் த் 

ைற சார்ந்த உத்திேயாகங்களில் ேசர்ந்  நாட் க்கு ேம ம் 
விைளயாட்  ரர்கைளப் பயிற் வித் த் த வதற்குாிய 
மார்க்கங்கைளப் ெபற் த்தரேவண் ம்.  குறிப்பாகச் சில 
விைளயாட்  ரர்கள் என்னிடம் வந்  தாங்கள் சர்வேதச 
மட்டத்தில் ெசன்  சான்றிதழ்கைளப் ெபற்றி ப்பதாக ம்  
ஆனால், தங்க க்குாிய ெதாழில் வாய்ப் க்கள் சாியான 

ைறயில் வழங்கப்படவில்ைலெயன் ம் கூறி ஆதங்கப் 
பட் க்ெகாண்டார்கள்.   

நான் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கைள நம் கின்ேறன்.  
இப்ப  ேதசிய மட்டத்தி ம் சர்வேதச மட்டத்தி ம் நாட் க் 
குப் கைழச் ேசர்த் த் தந்த அந்த ர, ராங்கைனக க்கு 
உாிய பதவிகைள - உத்திேயாகங்கைள வழங்குவதன் லமாக 
அவர்கள் ெகளரவிக்கப்பட்  ேம ம் தங்கைளப் ேபான்ற 
விைளயாட்  ரர்கைள இந்த மண் க்குப் ெபற் த் 
த வதற்கு வழிவைக ெசய்யேவண் ெமன்  ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  அத்ேதா  லம் ெபயர்ந்  ெசன்ற எம  
உற கள் ெவளிநா களி ந்  சிறந்த விைளயாட்  
ைமதானங்கைள அைமத் க் ெகாள்வதற்காக என்னிடம் சில 
proposalகைள அதாவ  பிேரரைணகைளத் தந்தி க்கிறார்கள்.  

அந்தப் பிேரரைணகைள நீங்கள் அ மதிக்கின்ற பட்சத்தில், 
அவர்கள் ெவளிநா களி ந்  நிதியிைனத் திரட்  மட்டக் 
களப்பில் சிறந்த ைமதானங்கைள  அைமப்பதற்கு 

ன்வ வார்கள்.  இ  சம்பந்தமாக உங்களிடம் கலந் ைர 
யாட இ க்கின்ேறன் என்பதைனக் கூறி, என  உைரயிைன 

க்கின்ேறன்.  நன்றி.   
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ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කීඩා පනෙත් වගන්ති 

සංෙශෝධනය කරමින් නිෙයෝග ඉදිරිපත් කර ඇති ෙම් අවස්ථාෙව් 
ඒ පිළිබඳව අදහස් කීපයක් පළ කරන්නට මා බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  

ගරු අමාත තුමනි, ඔබතුමා ෙමම පනතට සංෙශෝධන ෙදකක් 
ඉදිරිපත් කරමින් ගැසට් පතයක්  මඟින් පළ කරන ලද නිෙයෝග 
අනුමතිය සඳහා අද ෙමම ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් කීඩා පනත මුලින්ම 
සකස් කෙළේ 1973 වර්ෂෙය්දී එවකට කීඩා අමාත ව සිටි ෙක්.බී. 
රත්නායක මැතිතුමා විසිනුයි. කීඩා ෙරගුලාසි හැදුෙව් 1974 
වර්ෂෙය්දීයි. එතුමා  හදපු කීඩා පනත, කීඩා ෙරගුලාසි  තමයි  අප 
ෙම් විටින් විට සංෙශෝධනය කරමින් කීඩාෙව් උන්නතිය 
ෙවනුෙවන් තීන්දු තීරණ ගන්ෙන්.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1973, 1974 වර්ෂවල ෙම්  
කීඩා පනත සහ ෙරගුලාසි සකස් කළත් ඊට පසු අවස්ථා 
කිහිපයකදීම ෙම් කීඩා පනෙත් සහ ෙරගුලාසිවල සංෙශෝධන 
විටින් විට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ 
ඉදිරිපත් කළ යම් යම් සුළු සුළු සංෙශෝධන හැෙරන්නට, ෙම් කීඩා 
පනත හා ෙරගුලාසි පිළිබඳ පූර්ණ අධ යනයක් කර රටට 
කාෙලෝචිත විධියට, කීඩාවට උචිත විධියට  පසු ගිය  කාලෙය් 
සංෙශෝධන කර තිබුෙණ් නැහැ. මම 2011 කීඩා අමාත වරයා 
හැටියට පත් වුණාට පස්ෙසේ, ෙම් කීඩා පනත සහ කීඩා ෙරගුලාසි 
සංෙශෝධනය විය යුතුය කියා කීඩා සංගම්වල ෙලොකු ඉල්ලීමක් 
තිබුණු බව ඔබතුමා දන්නවා. ඊට ෙහේතුව තමයි, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, 1973 වකවානුෙව් රෙට් තිබුණු තත්ත්වයත් ෙම් වන 
විට  කීඩා සංගම්වල  තත්ත්වයත් අතර  තිෙබන  ෙවනස. එදා 
කීඩා පනත, කීඩා ෙරගුලාසි  භාවිතා කරමින්  කීඩාවට කර 
තිෙබන විනාශය  පිළිබඳ ෙම් කීඩා සංගම්  විසින් විටින් විට අපට 
කිව්වා. ඒ අනුව  ෙම් කීඩා පනත, කීඩා ෙරගුලාසි පිළිබඳ පූර්ණ 
අධ යනයක් කර ෙම් පිළිබඳ අපට අදහස ්  ඉදිරිපත් කරන්නය 
කියා, මා ෛවද  මයියා  ගුණෙසේකර මැතිතුමා,  නීතිඥ පණ්ඩුක 
කීර්තිනන්ද මැතිතුමා, ඔලිම්පික් කමිටුෙව් සභාපතිතුමා, 
අමාත ාංශෙය් හිටපු ෙල්කම්තුමා යන අයෙගන් සැදුම්ලත් 
කමිටුවක් පත් කළා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ අනුව අප ඔලිම්පික් 
සංගමයත් එක්ක ෙම් කටයුත්ත ආරම්භ කළා. එතැන සිට 
ලංකාෙව් සියලු සංගම් කැඳවා, කීඩා පනත සහ කීඩා ෙරගුලාසි  
සංෙශෝධනය කරන්න අවශ  වටපිටාව සකස් කරන්න අවුරුදු 
එකහමාරක කාලයක් ගියා. ඒ අනුව, 1973න් පස්ෙසේ  පළමුවන 
වතාවට කීඩා පනත හා ෙරගුලාසි පිළිබඳ පූර්ණ අධ යනයක් කර 
පනත  සංෙශෝධනය  කර, ෙරගුලාසි පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කළා. ඒවා සම්මත වුණා. ඒවායින් ෙරගුලාසි ෙදකක් තමයි ගරු 
ඇමතිතුමා නැවතත් සංෙශෝධනය කරනු ලැබූ නිෙයෝග හැටියට 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. එක සංෙශෝධනයකින් ඔබතුමා  
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කියනවා, එදා  රහස්  ඡන්දය  පකාශ කරන්න  තිබුණු  අයිතිය 
ෙවනුවට අත උස්සලා ඡන්දය පකාශ කිරීමට අවස්ථාව ෙදන්න 
කියා. ෙදවැනි  සංෙශෝධනය තමයි වසර හතරකට ෙවන් කර තිබූ 
කාලසීමාව සංෙශෝධනය කිරීම. ගරු අමාත තුමනි ඔබතුමා 
දන්නවා, කීඩා සංගමයකට කාලය තිබුෙණ්  අවුරුදු ෙදකයි කියන 
එක. අවුරුදු ෙදෙකන් ෙදකට නිලවරණයකට යන්න  ඕනෑ. ෙම්ක 
අපි අවුරුදු  හතර දක්වා දීර්ඝ කළා. ඔබතුමා ෙම් ගැසට් නිෙව්දනය 
මඟින්  ඒ තිබුණු පාෙයෝගික ගැටලුවක්  නිවැරදි කර තිෙබනවා. 
ඒක ෙහොඳයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ෙම් කාරණය ෙකෙරහිත් 
ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. මා  දැකපු ෙදයක්  
තමයි, විටින් විට විවිධ ඇමතිවරු පත් වී එනෙකොට විවිධ කීඩා 
සංගම්වල නිලධාරින් ඇවිත් තමන්ෙග් පැවැත්ම ෙවනුෙවන්, 
තමන්ෙග් වාසිය ෙවනුෙවන් ෙම් කීඩා පනෙත් ෙරගුලාසි ෙවනස් 
කරන්නටය කියා ෙයෝජනා කරන එක. ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර 
ඇමතිතුමා එතැනට වැෙටයි කියා මා විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. 
තමන්ට ෙපෞද්ගලික වාසි වන පරිදි කීඩා පනතට අත ගහන්න එපා 
කියන ෙගෞරවනීය ඉල්ලීම මම ගරු ඇමතිතුමාට කරන්නට 
කැමතියි. ඔබතුමා  අද ෙවන තුරු එෙහම කරලා නැහැ. ඉදිරිෙය්දී 
ඔබතුමාට එවැනි ෙයෝජනාවක් ආෙවොත්, ෙම්  පනතට  හා 
ෙරගුලාසිවලට අත ගහනෙකොට ඉතාම කල්පනාකාරි ෙවන්න කියා 
මා කියා සිටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  එදා කීඩා පනත  හා ෙරගුලාසි 
ෙවනස් කරන්න අපට මුල් වුණු කාරණා කිහිපයක් තිබුණා. 
කීඩාවට ෙබොෙහොම ආදරය කරන මන්තීවරෙයක් වන ගරු කනක 
ෙහේරත් මන්තීතුමා  මුලසුෙන් ඉන්න අවස්ථාවක මට කථා 
කරන්නට ලැබීම ගැන මම සතුටු ෙවනවා. අෙප් හිතවත් ගරු 
කනක ෙහේරත් මන්තීතුමා කීඩා සංගමයක  සභාපති ෙකෙනකු 
හැටියටත් කටයුතු කළා.  

පසු ගිය කාලෙය් කීඩා සංගමයකට වසර ෙදකක කාලයක් 
තමයි තිබුෙණ්. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා පිළිගන්නවා ඇති, 
අවුරුදු ෙදකකින් කිසිම ෙකෙනකුට වැටුණු කීඩාවක් හදන්න බැරි 
බව. ජාතික පතිපත්තියක් හදලා කටයුතු කරන්න අඩු ගණෙන් 
අවුරුදු හතරක්වත් යනවා. ඒ නිසා තමයි අප ෙම් කාල සීමාව 
අවුරුදු හතරක් කෙළේ. හැබැයි ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙමතැන 
ෙපොඩි වරදක් කර තිෙබනවා. අප ෙම් කාලය අවුරුදු හතරක් දක්වා 
දික් කෙළේ ෙපොඩි condition එකක් දමලායි. අපි අවුරුදු හතරක් 
ඉන්න ෙදනවා. හැබැයි, ෙම් සංගමෙය් නිලධාරින් ෙම් අවුරුදු ෙදක 
තුළ කටයුතු කළ ආකාරය පිළිබඳව කීඩා සංවර්ධන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව සෑහීමකට පත් ෙවනවාද කියා අප බලනවා. ඒ 
ගැන ෙසොයා බලන්න අධ ක්ෂ ජනරාල්වරයාට බලය දීලා තිබුණා. 
කීඩා සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව එෙසේ සෑහීමකට පත් ෙවනවා 
නම් පමණයි නිලවරණයකට යන්ෙන් නැතිව අවුරුදු හතරක් 
දක්වා දීර්ඝ කරන්න අවසර ෙදන්ෙන්. හැබැයි, දැන් ෙම් 
නිෙයෝගවලින් ඔබතුමා අවුරුදු හතරම එකදිගට යන්න ෙදනවා. 
ෙම්ෙකන් මතු වන පශ්නය ෙමයයි. ෙම් කීඩාව විනාශ කරන 
ෙකෙනක් ආෙවොත්, අවුරුදු හතරක් යන ෙකොට ආෙය් කීඩාෙව් 
ගන්න ෙදයක් නැතිව යනවා. ඒ නිසා ඒ කාරණයට ඔබතුමාට 
ෙපොඩි සංෙශෝධනයක් ෙග්න්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි. අවුරුදු හතර 
ෙදන ෙකොට අවුරුදු ෙදකකින් ඔහුෙග් කීඩාෙව් ව ාප්තිය පිළිබඳව 
යම් යම් කාරණා ෙසොයා බලන්න. අප ඒ නීතිය හැදුවා. ඔබතුමා 
එය ෙගනැත් බලන්න, අප ඒෙක් යම් ෙකොන්ෙද්සි ටිකක් දමලා 
තිෙබනවා. ඒ ෙකොන්ෙද්සි ටික සපුරනවා නම් තමයි ඔහුට අවුරුදු 
හතරක කාලයක් ඉන්න පුළුවන් වන්ෙන්.  

ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාට ෙමෙහම කියන්ෙන් ඇයි 
කියා දන්නවාද? මම පාපන්දු කීඩාෙවන් ලත් අත් දැකීම නිසායි 
ෙමෙහම කියන්ෙන්. පාපන්දු කියන්ෙන් අෙප් රෙට් ෙබොෙහොම 
ඉහළින්ම තිබුණු කීඩාවක්. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මම ඒ 
තැනැත්තාෙග් නම කියන්න කැමැති නැහැ. ෙම් පාපන්දුෙව් 
උරුමක්කාරෙයක් හිටියා. අවුරුදු ෙදකක් පාපන්දුව පරිපාලනය 
කෙළේ ඒ පුද්ගලයායි. ඔහු FIFA එෙක් සල්ලි බිලියන ගණනක් 
ෙහොරකම් කළා. කිසි ෙකෙනකුට එතැනින් ඔහුව ඉවත් කරන්න 
බැරි වුණා. ඇයි ඒ? ෙම් පනෙත් තිබුණු අඩු පාඩුකම් නිසායි. අප 
ෙම් පනතට සං ෙශෝධනයක් ෙගනාවා, "ෙකෙනකුට ඉන්න පුළුවන් 
වසර හතරයි. හැබැයි, ඔහුට විරුද්ධව ෙචෝදනා තිෙබනවා නම්, 
ඔහු ෙම් කීඩාව ෙවනුෙවන් යම් යම් අකටයුතුකම් කර තිෙබනවා 
නම් ඔහුට එම තනතුෙර් ඉන්න බැහැ" කියා. ගරු ඇමතිතුමනි, අප 
ෙම් අකටයුතුකම්වලට වැට බැන්දා.  

ඊළඟට, අපි මලල කීඩාව අරෙගන බලමු. ඔබතුමාට මතක 
ඇති, පසු ගිය කාලෙය් මලල කීඩා සංගමෙය් සභාපති ධුරය එක 
දිගටම -අවුරුදු අටක් තිස්ෙසේ- දැරුෙව් එක පුද්ගලෙයක් විසිනුයි. 
එතුමා ඒ අවුරුදු අටට මලල කීඩාව ෙවනුෙවන් ෙකොයි තරම් 
ෙදයක් කළාද කිව්ෙවොත්, අවසාන සාර්ක් කීඩා තරගාවලිෙය්දී එක 
පදක්කමක්වත් නැතිවයි ලංකාව ආෙව්. එයා මලල කීඩාව 
ෙබොරැල්ෙල් කනත්තට ෙගන ගිහින් තමයි නැවැත්තුෙව්. පනතට 
අප ෙම් ෙකොන්ෙද්සි දැම්ෙම් නැත්නම් ඔහු ආපහු එම තනතුර 
ඉල්ලන්න තීරණය කර තිබුණා. හැබැයි, අප ඒකට ඉඩ දුන්ෙන් 
නැහැ,  කීඩා පනතට ෙරගුලාසි ෙගනාවා. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ඇමතිවරයාට ඒ බලය තිෙබනවාය කියා ෙමහි සඳහන් කර 
තිෙබනවා. සමහර ෙද්වල් ෙදන්න බැහැ. හැබැයි, ඇමතිවරයාට 
බලය තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙකොයි තරම් බලය 
තිබුණත්, ෙකොන්ෙද්සිය දමන්න බැහැ. ඔබතුමාට ඉහළින් 
ෙකොෙහවත් නිෙයෝගයක් එනවා ඕක ෙදන්න කියා. මතක ෙන්, 
පසු ගිය කාලෙය් ඔබතුමා කිකට් පාලක මණ්ඩලෙය් ඡන්දය 
තියන්න යන ෙකොට ඉහළින් නිෙයෝගයක් ආවා ෙන්, අතුරු 
කමිටුවක් පත් කරන්න කියා. හැබැයි, ඔබතුමා වීරයා වාෙග් 
තීන්දුවක් ගත්තා. ඔබතුමාට ඉහළින් ඇවිත් ඔය ෙවනුෙවන් 
interim committee එකක් පත් කරන්න ගියා. මම ෙබොෙහොම 
ෙගෞරවෙයන් ඔබතුමාට කියන්න ඕනෑ, එතැනදී ඔබතුමා ෙකළින් 
හිටියා. එය කරන්න දුන්ෙන් නැහැ. ඒක තමයි ෙවන්න ඕනෑ. 

කීඩා පනත යටෙත් ෙරගුලාසි ෙගනැත්, පනතින් ඇමතිවරයාට 
තිබුණු බලය එළියට දමපු, විමධ ගත කරපු එකම ඇමතිවරයා 
මමයි. මම ඒ බලය ගත්ෙත් නැහැ. ඒ බලය ගත්තාම අපට ඉහළින් 
නිෙයෝග එන බව මා දන්නවා. ඊට වඩා ෙහොඳයි, නීතියට ඇතුළත් 
කළාම ආෙය් අපට කවුරුවත් කියන්න එන්ෙන් නැහැ. ෙමොනම 
ෙහේතුවකටවත් ඒ විධියට කාෙගන්වත් එවැනි නිෙයෝග එන්න 
බැහැ, ෙහොඳ ෙද් කරන්න කියා අප කීඩා පනතට නීති රීති 
ෙගනාවා. ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමනි, මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා 
සිටින්ෙන් එෙහම කටයුතු කරන්න කියායි. උදාහරණයක් 
වශෙයන් මම ඔබතුමාට පාපන්දු කීඩාව ගැන කියන්නම්.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මට තිෙබන කාලය ෙහෝ අරෙගන මම ඔබතුමාට ෙම් කාරණය 

කිව්ෙවොත් ෙහොඳයි. ෙමොකද, ඔබතුමාෙග් කාරණා එකක්වත් මම 
ෙවනස් කර නැහැ. ෙම් ගැසට් පතෙය් ඒ කාරණා එෙහමම 
තිෙබනවා. හැබැයි, ඔබතුමා කීඩා ඇමති වශෙයන් කටයුතු කළ 
කාලෙය් නිකුත් කළ ගැසට් පතෙය් වසර හතරක සමස්ත ෙසේවා 
කාල එකතුව ගණනය කළ යුතු කාල වකවානුව පිළිබඳව සඳහන් 
කර තිබුෙණ් නැහැ.  

603 604 

[ගරු  මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග්  මහතා] 
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ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඒක හරි. 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
අන්න ඒකට තමයි ෙම් නිෙයෝග ෙගනාෙව්. අනික් ඒවා ෙවනස් 

ෙවලා නැහැ. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම දැන් අහලා බලන ෙකොට දැන ගත්ෙත් 

ෙවන ෙදයක්. එෙහම නම් මම ඒ කියපු ෙදය ඉල්ලා අස් කර 
ගන්නම්.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔබතුමාෙග් කාලෙය් කරපු කිසිම ෙදයක් ෙවනස් ෙවලා නැහැ. 

ඉල්ලන්න ආවාම ඒ අය ඇහුවා, ෙම් අවුරුදු හතර එන්ෙන් 
ෙකොෙහන්ද කියලා.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් නීතිය අනුව පත් වන ෙකෙනකුට අවුරුදු 

හතරක් එක දිගටම ඒ තනතුෙර් ඉන්න පුළුවන්ද?  [බාධා කිරීමක්] 
නැහැ. නිලවරණෙයන් ෙම් අවුරුද්ෙද් පත් වුණාම අවුරුදු හතරක් 
එක දිගට එයාට ඉන්න පුළුවන් ෙන්ද?  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නැහැ, two terms විධියටයි යන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන්, ඉන්න 

පුළුවන් උපරිම කාලය අවුරුදු හතරයි. හැබැයි, ෙදපාරක් - two 
terms -  යන්න පුළුවන්. අපි අවුරුදු ෙදකයි කියා හිතමු. අවුරුදු 
ෙදක, ෙදක අවුරුදු හතරක් ඉන්න පුළුවන්. අවුරුදු හතරට වඩා 
ඉන්න බැහැ.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
අවුරුදු හතරට වඩා ඉන්න බැරි නම්, නිලවරණය එන්ෙන් 

අවුරුදු ෙදකකින්ද, හතරකින්ද?  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
සමහර ඒවාෙය් නිලවරණය අවුරුද්දකින් එනවා. සමහර 

ඒවාෙය් අවුරුදු ෙදකකින් එනවා. එෙහම ෙන් එන්ෙන්. හැම 
එෙක්ම අවුරුදු හතර වන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
නැහැ, ගරු ඇමතිතුමනි. අප සකස් කරපු විධියට නම් තිබුෙණ් 

අවුරුදු ෙදකකින් නිලවරණය පවත්වනවා කියායි.  

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒක තීරණය වන්ෙන් ෙමෙහමයි. ඔලිම්පික් 

කමිටුව ජාතික සංගම්වලට කියා තිෙබනවා, ඒ අයෙග් ජාත න්තර 
සංගම්වල තිෙබන කාල වකවානුව තමයි ෙම් නිලවරණවලට 
අදාළ විය යුත්ෙත් කියා. උදාහරණයක් විධියට අපි table tennis 
කීඩාව ගනිමු.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් ෙවලාව ෙනොෙවයි ඔබතුමාෙග් 

ෙවලාවයි ෙම් ගන්ෙන්.  
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
කමක් නැහැ.  

Table tennis කීඩාෙව් නිලවරණය පැවැත්විය යුතු කාල සීමාව 
අපි ෙමෙහේ අවුරුද්දක් කියා දමලා තිබුණාට, එය අවුරුදු ෙදකින් 
ෙදකටයි තිෙබන්ෙන් කියා International Table Tennis 
Federation එෙකන් කියා තිෙබනවා නම්, අන්න එය ජාතික 
සංගමයට අදාළ වනවා කියා තමයි ඔවුන් අපට කියා තිෙබන්ෙන්.  
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔලිම්පික් කමිටුව ෙගෙනන සියලු ෙද් 

විශ්වාස කරන්න එපා කියන ඉල්ලීම මා ඔබතුමාෙගන් ෙබොෙහොම 
ෙගෞරවෙයන් කරනවා. යම් කීඩාවක් වැටිලාය කියලා අපි හිතමු. 
ෙකෙනකුට ඇවිල්ලා අවුරුදු ෙදකකින් ඒ  කීඩාව  දියුණු කරන්න 
පුළුවන් කියනවා නම්, ඒ අසත ක්. ෙකෙනක් අලුතින් ඇවිල්ලා 
පරණ අයෙග් වැරැදි ෙසොයලා අනම්මනම් කරන ෙකොටම මාස 
හයක් විතර යනවා. ඊට පස්ෙසේ, කාමර හදලා අනම්මනම් කරන්න 
තවත් මාස හයක් විතර යනවා. ඊළඟ ඡන්දය දිනන්න තවත් මාස 
හයක් යනවා. එතෙකොට මාස හයයි වැඩ කරන්න තිෙබන්ෙන්. 
ඉතින්, ඕනෑම කීඩාවක් සම්බන්ධ පතිපත්තියක් - policy - හදලා 
එය කියාත්මක කරන්න අවම වශෙයන් අවුරුදු හතරක්වත් යනවා, 
ගරු ඇමතිතුමා. ඒ නිසා අපි ඒ නිල කාලය අවුරුදු හතරකට දීර්ඝ 
කළා. අවුරුදු හතරකට දීර්ඝ කරලා, අවුරුදු ෙදකකදී ඒ පිළිබඳව 
අධ යනයක් කර බැලුවා, අවුරුදු හතරම වැඩ කරන්න ෙදනවා ද 
කියලා. ඔබතුමා කියන විධියට එෙහම පශ්නයක් නැත්නම් 
ගැටලුවක් නැහැ. එෙහම නැත්නම්, ඒ ෙකෙරහි ඔබතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරන්න, ගරු අමාත තුමනි. ෙමොකද, කීඩා ෙව් 
උරුමක්කාරයන්ම තමයි කීඩාෙව් කරුමක්කාරයන් වන්ෙන්ත්. 
ඒක මෙග් අද්දැකීම.  

ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමා දන්නවා ඒ කාලෙය් basketball 
කීඩාෙව් තනතුරුවල සිටි අය ගැන. සමහරු එක දිගට අවුරුදු 
නවයක් ඒ තනතුරුවල සිටියා. Badminton කීඩාෙව්  තනතුරුවල 
සමහරු අවුරුදු හයක් සිටියා. පිහිනුම් කීඩාෙව්  තනතුරුවල 
සමහරු අවුරුදු 9ක් සිටියා. ෙම් ඒකාධිකාරිය කැඩුෙව් නැත්නම්, 
කීඩාව ඉදිරියට ෙගන යන්න අපට බැහැ, ගරු ඇමතිතුමා. ඒ අය 
එන්ෙන්  කීඩාව දියුණු කරනවා කියලායි. හැබැයි, ඒ අය කීඩාව 
තමන්ෙග් ජීවෙනෝපාය කර ගන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කීඩාවට ආදරය කරන විශාල 
පිරිසක් ෙම් රෙට් ඉන්නවා. අද ඒ අය ෙම් කීඩා සංගම්වල 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තනතුරුවලට එන්ෙන් නැහැ. ෙම් කීඩා මාෆියාවට එකතු ෙවන්න 
ඒ අය එන්ෙන් නැහැ. ඒ අයට එන්න, ෙගෞරවනීය පිරිසක් කීඩා 
සංගම්වලට ෙගන එන්න අවශ  පසු බිම තමයි අපි හැදුෙව්, කීඩා 
පනත හදලා, ෙරගුලාසි හදලා. ගරු ඇමතිතුමනි, අපි ඔබතුමාෙගන් 
නැවතත් ඉල්ලා සිටින්ෙන්, කවුරු ෙමොනවා කිව්වත් කීඩා පනත 
සහ ෙරගුලාසි පිළිබඳව ඔබතුමා පූර්ණ අධ යනයක් කරන්න 
කියලායි. ඔබතුමා නීතිඥෙයක්. ඔබතුමාට ෙම් පිළිබඳව ෙහොඳ 
දැනුමක් තිෙබනවා. ඒ නිසා කවුරු ෙමොනවා කිව්වත් ෙම් පිළිබඳව 
පූර්ණ අධ යනයක් කරන්ෙන් නැතිව,  ෙම් පිළිබඳව ෙපෞද්ගලිකව 
ෙසොයා බලන්ෙන් නැතිව පනතට සහ ෙරගුලාසිවලට අත ගහන්න 
එපා කියන ඉල්ලීම මා කරනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, අද ඔබතුමා සංෙශෝධනයක් ෙගනැවිත් 
තිෙබනවා, ''අත ඔසවා ඡන්දය පකාශ කළ යුතුය'' කියලා. නමුත් 
ෙම් අතෙර් නීති ෙකටුම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ලියැවිල්ලක් 
යවනවා, ඡන්ද කම ෙදකක් ඇතුළත් කරලා. අද පාර්ලිෙම්න්තුවට 
සංෙශෝධනයක් ෙගෙනනවා, රහස් ඡන්ද එපා, අත ඔසවා ඡන්දය 
පකාශ කරන්න ඕනෑ කියා. අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙමය සම්මත වන 
විට නීති ෙකටුම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට තව ලියැවිල්ලක් යවනවා 
-එය ඔබතුමන්ලාම යවපු එකක්- ෙම් ඡන්ද කම ෙදකම ගැන 
කියලා. ඉතින්  අපට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ, ෙමොකක්ද කරන්ෙන් 
කියලා. එක්ෙකෝ රහස් ඡන්දයක් කියන එක තියන්න. එෙහම 
නැත්නම්, අත ඔසවා ඡන්දය පකාශ කිරීම කියන එක තියන්න. ෙම් 
ෙදකම ෙගෙනන්න එපා ගරු ඇමතිතුමනි. ෙම් කම ෙදකම ෙගන 
ආ ගමන් ආපසු  මාෆියා එක එනවා. මා නම් දන්නා තරමට 
ෙහොඳම ෙද්, අත ඔසවා ඡන්දය පකාශ කිරීම කියන එකයි. ෙමොකද, 
මම ෙහොඳටම දන්නවා එතැන සිදු වන ෙද්. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, මා ඔබතුමාට එය කියන්නම්. නිලවරණයට කලින් 
හැෙමෝම සල්ලි ෙබදනවා. අන්තිෙම්දී සංගම්වලින් එන 
නිෙයෝජිතයා ෙනොෙවයි රහස් ඡන්දය ෙදන්ෙන්. ඒ නිසා නීති 
ෙකටුම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට යවා තිෙබන ලියැවිල්ල ආපසු 
ෙගන්වා ගන්න, ගරු ඇමතිතුමනි. ඔබතුමා ෙම් නිෙයෝග ෙගෙනන 
එක ෙහොඳයි. ඔබතුමා ෙම් තීරණෙය් ඉන්න. නමුත් අර කලින් කී 
නිෙයෝගය කියාත්මක කරන්න එපා.  එය කියාත්මක කිරීම සඳහා 
කවුරුන් ෙහෝ ගැටයක් ගහලා තිෙබනවා. ඒ ගැටය ගහලා 
තිෙබන්ෙන්, පරණ මාෆියාකාරෙයක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කීඩා පනත සහ ෙරගුලාසි 
පිළිබඳව මා  මින් එහාට කථා කරන්ෙන් නැහැ. මා ඔබතුමාෙගන් 
නැවතත් ඉල්ලා සිටින්ෙන්, ෙම් පනත සහ ෙරගුලාසි පිළිබඳව යම් 
තීන්දුවක් ගන්නවා නම්, ඔබතුමා ඒ ගැන ෙපෞද්ගලිකව ෙසොයා 
බලන්න කියන එකයි, ගරු ඇමතිතුමනි. ෙමොකද,  ෙම් අලුත් 
ගැසට් එක එන විටම මට ෙත්රුණා, ඔබතුමාත් කෙඩ් යන්න 
පටන්ෙගන  කියලා. ෙකෙසේ ෙවතත්,  මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා 
ඔබතුමා ෙම් තීන්දුවත් එක්ක සිටීම පිළිබඳව.  

ගරු අමාත තුමනි, කීඩාව සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරවිය යුතු කාරණා කීපයක් තිෙබනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි අපි ඉදි කරපු පළාත් කීඩා සංකීර්ණ, දිස්තික් කීඩා 
සංකීර්ණ ගැනත් කියන්න ඕනෑ. ෙම් විෂයය භාරගන්නා විට මා 
දැකපු ෙදයක් තිබුණා. කීඩාවට අදාළව ලංකාෙව් සියලු යටිතල 
පහසුකම් ටික තිබුෙණ් ෙකොළඹ. පිහිනුම් තටාක, ගෘහසථ් 
කීඩාංගණ, synthetic tracks ආදි සියල්ල තිබුෙණ් ෙකොළඹ. 
හැබැයි කීඩාෙව් දක්ෂයන් සිටිෙය් ගෙම්. නමුත් ගමට යටිතල 
පහසුකම් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා අපි ජාතික පතිපත්තියක් හදලා 
එවකට හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ඒ ගැන 
කිව්වාම, ඒ සඳහා රුපියල් බිලියන හතර හමාරක් -රුපියල් 

මිලියන 4,500ක්- අපට දුන්නා. ඒ අනුව අෙප් කාලෙය් අපි 
කිලිෙනොච්චිය කීඩාංගණය හැදුවා. කිලිෙනොච්චිෙය් අෙප් ගරු 
මන්තීතුමනි, நான் உங்க க்குச் ெசான்ன, அத ேபச ெசான்ன. 

ேபச மாட்டாங்க அவ . අපි කිලිෙනොච්චිය පිට්ටනිය හැදුවා. 
උතුෙර් දක්ෂ කීඩක කීඩිකාෙවෝ විශාල පිරිසක් ඉන්නවා.   SD & 
CC එක ෙබොරු කිය කියා තවම අමාත ාංශය ෙනොමඟ යවනවා. 
ඒක සම්පූර්ණෙයන් වැරැදියි.   

ගරු ඇමතිතුමනි, ගන්න ෙව්වැල අතට. ඒ අයට දී තිෙබන 
කාලය දැන් ඉවරයි. ඒ අයට දඩ ගහන්න. ඒ අය terminate 
කරන්න. උතුෙර් ඉන්නවා උතුෙරන් බිහි වූ, දක්ෂ කීඩකයන් 
විශාල පිරිසක්. අපි ගිහින් කිලිෙනොච්චිෙය් කීඩා උත්සව 
පැවැත්වූවා. අෙප් ගරු ශීතරන් මන්තීතුමා, ඒ කාලෙය් නම් අපත් 
එක්ක කථා කෙළේ නැහැ. නමුත් දැන් කථා කරනවා. උතුෙර් දක්ෂ 
කීඩකෙයෝ ඉන්නවා. එතුමාත් දැන් මට කිව්වා, අෙප් ground එක 
හදලා ෙදන්න කියලා. ඒ වාෙග්මයි මඩකළපුව තිෙබන 
කීඩාංගණය. ගරු ඇමතුමනි, ඔබතුමා පසු ගිය දාක ගිහිල්ලා එය 
විවෘත කළා. අපි ඒ ගැන ෙබෙහවින් සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ෙහොරණ 
කීඩාංගණය හදලා දැන් එය ෙබදාගන්න බැරිව ඉන්නවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා අපි එය හැදුෙව් කුමන කීඩාවලටද 
කියපා.   

අජිත් පී. ෙපෙර්රා නිෙයෝජ  අමාත තුමා දැන් කියනවා ලු, 
එහි කිකට් ගහන්න ඕනෑ කියලා. දැන් අන්න ආෙයත් ෙවනස් 
කරන්න හදනවා ලු. එක එක ඇමතිතුමන්ලාට ඕනෑ විධියට 
පිට්ටනි හැදුෙවොත් ෙම් වැෙඩ් කරන්න බැහැ. ඒ නිෙයෝජ  
අමාත තුමා කිකට් ගහන්න කැමැතියි කිව්වත්, ෙහොරණ දිස්තික් 
කීඩාංගණය කිකට් ගහන්න හදලා නැහැ. ඒක හදලා තිෙබන්ෙන් 
යම් වැඩ පිළිෙවළක් තුළයි. ඒ පිට්ටනිය තිෙබන්ෙන් පාපන්දු, 
රගර්, මලල කීඩා සඳහා.  

ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඒ කීඩාංගණය විවෘත 
කරන්න. ඔබතුමා පසු ගිය දා මාතර එකක් විවෘත කරලා තිබුණා. 
ඒ වාෙග්ම ෙහොරණ කීඩාංගණයත් විවෘත කරන්න කටයුතු 
කරන්න. ගරු ඇමතිතුමනි, මහනුවර, දිගන කීඩාංගණය අපි හදලා 
සියලු වැඩ ඉවර කරලා තිබුණා. ඒකට පළාත් සභාෙවන් පශ්නයක් 
මතුෙවලා ඔබතුමා ඒ පශ්නය විසඳලා තිබුණා. ඒ නිසා 
පල්ෙල්කැෙල් කීඩාංගණයත් කඩිනමින් විවෘත කරන්න කටයුතු 
කරන්න කියන ෙගෞරවනීය ඉල්ලීම අපි ඔබතුමාට කරනවා.  

තිකුණාමලෙය් පළාත් කීඩා සංකීර්ණය ගැනත් කියන්න ඕනෑ. 
අෙප් මුස්ලිම් මන්තීතුෙමකුත් ඒ ගැන කිව්වා. ඒ පෙද්ශය විශාල 
කීඩකෙයෝ පිරිසක් බිහි ෙවච්ච පෙද්ශයක්. හැබැයි, පසු ගිය අවුරුදු 
එකහමාෙර් කාලය තුළ සම්පූර්ණෙයන්ම ඒ පිට්ටනිය හැදීෙම් 
කටයුතු නැවතිලා. ඔබතුමන්ලාෙග් යහපාලන ආණ්ඩුව කාලෙය් 
ඒ පිට්ටනි හැදීෙම් කටයුතු නැවතිලා.  [බාධා කිරීමක්] ගරු නලින් 
බණ්ඩාර මන්තීතුමනි, ඔතැන ඉඳෙගන කෑ ගහනවාට වඩා, 
ෙපොඩ්ඩක් ඒ ගැන ෙහොයලා බලන්න.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ගම්වලින් ඉතා දක්ෂ කීඩක ෙයෝ බිහි ෙවලා 
එනවා.  නලින් බණ්ඩාර මන්තීතුමනි දැන් කීඩා ඇමතිතුමා 
බිංගිරිෙය් පළාත් කීඩා සංකීර්ණයක් හදනවා. බලන්න ෙමොන 
තරම් දක්ෂ ඇමතිවරුද කියලා. බිංගිරියට පළාත් කීඩා 
සංකීර්ණයක් එනවා. බිංගිරිය ආසනෙය් පිහිනුම් තටාක 
හැෙදනවා. ගරු නලින් බණ්ඩාර මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඒකට 
ගිහිල්ලා නාන්න. ෙපොඩ්ඩක් නාන්න. නාලා පුරුදු නැහැ ෙන්. ෙම් 
ඇමතිතුමා හදන කීඩා තටාකෙය් නාන්න. ඇමතිතුමා ඒක හදලා 
තිෙබන්ෙන්ත් ඔබතුමාට නාන්නම තමයි.  
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ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha) 
ඔබතුමන්ලා ජරාව-  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ජරාව? මම ෙනොෙවයි ඒක හැදුෙව්. ඔබතුමා කීඩා 

ඇමතිතුමාටද ඒක කියන්ෙන්?  මම ෙනොෙවයි හැදුෙව්. හදපු 
ෙකනාට ඒක කියන්න. [බාධා කිරීමක්] එතුමා එෙහම ෙකෙනක් 
ෙනොෙවයි. එතුමා එෙහම කරලා නැහැ. [බාධා කිරීමක්]   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
  
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඉක්මණින් කථාව ඉවර කරනවා. [බාධා කිරීමක්] හරි, හරි. 

නලින් බණ්ඩාර මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාට විහිළුවටයි කිව්ෙව්. 
මම කිව්ෙව්, ඔබතුමාට ආඩම්බර ෙවන්න ඕනෑ කාරණයක්. 
ඔබතුමාෙග් ආසනෙය් ඔබතුමාට හදන්න බැරි වුණ ෙදයක් දයාසිරි 
ජයෙසේකර ඇමතිතුමා හදනවා. ඔබතුමා ඒ ගැන ආඩම්බර ෙවන්න 
ඕනෑ. ඔබතුමා ඒ ගැන සතුටු ෙවන්න. ඔබතුමා ඒකට සුබ පතන්න. 
අද දක්ෂ ඇමතිවරෙයක් බිංගිරියට ඇවිල්ලා තිෙබනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, පළාත් කීඩා සංකීර්ණ ටික හැදීම කඩිනමින් 
ආරම්භ කරන්න. ගරු ඇමතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් ෙම් 
කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. ඔබතුමාට මතක ඇති, පාසලට කීඩාව 
අනිවාර්ය කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් අපි  ආරම්භ කරපු බව. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඒ වැඩ පි ළිෙවළ දැන් කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ. 
ඔබතුමාට ෙම් හැම එකක්ම බලන්න බැහැ. ඒ කාලෙය් නිලධාරින් 
හිටියා. කීඩා අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ඉන්නවා. අධ ාපන 
අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ඉන්නවා.  ෙම් ෙගොල්ලන්ට ඒවා 
බලන්න කියන්න. ඒ දවස්වල අපි කීඩා අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම්වරයා, ෙසෞඛ  අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්වරයා, අධ ාපන 
අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්වරයා ෙගන්වලා, පාසලට කීඩාව 
අනිවාර්යය කරලා, කීඩාව විෂයයක් කරලා ෙම් ක්ෙෂේතය හැදුවා. 
හැබැයි ගරු ඇමතිතුමනි,  ඒක දැන් ඒවා කියාත්මක ෙවන්ෙන් 
නැහැ. අධ ාපන ඇමතිතුමා -අකිල විරාජ් ඇමතිතුමා- දැන් ෙම්ක 
follow-up කරනවාද කියලා මා දන්ෙන් නැහැ. කීඩා අධ ාපන 
අංශෙයන් කියනවා, ඒ වැඩ පිළිෙවළ වැටිලා;  නැවතිලා කියලා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඉස්සර අපි කීඩාව විෂයයක් හැටියට පාසලට 
ෙගෙනන්න ගියා. ඔබතුමා දන්නවා, ෙම් රෙට් පාථමික අධ ාපනය 
ලබන ශිෂ යන්ෙගන් කීඩා කරන්ෙන් සියයට පහයි කියලා. 
සාමාන  ෙපළ දක්වා  යනෙකොට ඒක සියයට 2.5ට බහිනවා. 
උසස් ෙපළ  දක්වා යනෙකොට ඒක දශම පහට බහිනවා. එෙහම 
වුෙණොත් තව ටික කාලයක් යන ෙකොට කීඩාව ෙම් රෙටන් නැති 
ෙවනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ නිසා ෙම් දරුෙවෝ ෙලඩ්ඩු  ෙවනවා. 
ඔබතුමා දන්නවාද, ෙම් රෙට් ෙමොන තරම් ෙලඩ්ඩු පමාණයක්ද 
ඉන්ෙන් කියලා. ඒ සංඛ ා ෙල්ඛන කියන්න මට ෙවලාවක් නැහැ. 
ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමනි, පාසලට කීඩාව ෙගෙනන කටයුත්ත 
ඔබතුමාෙග් අතට ගන්න. මට ෙත්ෙරනවා, ඒක ඔබතුමා අතට 
ගන්න අකිල විරාජ් ඇමතිතුමාත් එක්ක ෙපොඩ්ඩක් අමාරුයි කියලා. 
නමුත් ෙම් කටයුත්ත ඔබතුමාෙග් අතට ගන්න. ඔබතුමාෙග් අතට 

අරෙගන ඔබතුමා ෙම් වැඩසටහන කියාත්මක කරන්න. ෙම්ක 
ජාතික පශ්නයක්, ගරු ඇමතිතුමනි. ෙම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක 
කෙළේ නැත්නම් කීඩාව දියුණු කිරීෙම් කටයුතු අපට කරෙගන 
යන්න බැහැ.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් ජාතික වැඩසටහන් ටික -අපි පසු ගිය 
කාලෙය් ආරම්භ කරපු කීඩා ජාතික යටිතල පහසුකම් වැඩසටහන, 
පාසලට කීඩාව ෙගන එන ජාතික වැඩසටහන- කියාත්මක 
කරන්න. ඒ වාෙග්ම මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, අෙප් 
කාලෙය් ආරම්භ කරපු ෙකෞතුකාගාරෙය් වැඩ කටයුතු ඔබතුමා 
කරෙගන යන එක ගැන. ඒක ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. අපි ඒ පිළිබඳව 
සුබ පතනවා.  ෙම් ජාතික වැඩසටහන් ටික ඔබතුමාෙග් අතට 
අරෙගන  කියාත්මක කරන්න ඔබතුමාට ශක්තිය, ෛධර්ය 
ලැෙබ්වායි කියා පාර්ථනා කරනවා. නැවතත් මම ඔබතුමාෙගන් 
ඉල්ලා සිටින්ෙන් ෙම් කීඩා පනත යටෙත් පනවන  නිෙයෝග 
ඔබතුමාෙග් පූර්ණ අධීක්ෂණය යටෙත්, ඔබතුමාෙග් පූර්ණ 
අවධානය යටෙත් කියාත්මක කරන්න කියලායි. ඒ ඉල්ලීම 
කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

10ක කාලයක් තිෙබනවා.  

ඊට පථම මූලාසනය සඳහා ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතාෙග් 
නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 

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

 
අනතුරුව ගරු කනක ෙහේරත් මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு மாண் மிகு கனக ேஹரத் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. KANAKA HERATH left the Chair, and 
THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 
 
[අ.භා. 4.36] 
 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතාම වැදගත් අවස්ථාවකයි 

මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලැබුෙණ්. ඒ වාෙග්ම ඉතාම  වැදගත් 
පිරිසක් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. හිටපු කීඩා ඇමතිතුමා ෙම් ගරු 
සභාෙව් ඉන්නවා. වර්තමාන කීඩා ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් 
ඉන්නවා. අෙප් සී.බී. රත්නායක මැතිතුමාත් හිටපු කීඩා 
ඇමතිතුෙමක්. එතුමාත් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම   
ඉන්නවා, ''ඡායා මායා'' කැබිනට් එෙක් කීඩා ඇමතිතුමාත්. ඒ නිසා 
ෙම්ක ඉතාම වැදගත් අවස්ථාවක්. එවැනි අවස්ථාවක කථා 
කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම වර්තමාන කීඩා ඇමතිතුමාට අපි ස්තුවන්ත 
ෙවනවා, කීඩා පනත යටෙත් ෙම් නිෙයෝග ෙගන ඒම පිළිබඳව.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

විෙශේෂෙයන් අපට මතකයි, පසු ගිය කාලෙය් කීඩාවට අත් 
ෙවලා තිබුණු ඉරණම. හිටපු කීඩා ඇමතිතුමාත් ඉන්න ෙවලාෙව් ඒ 
ගැන කරුණු කිහිපයක් මතක් කරන්නම්.  "මහින්ද රාජපක්ෂ 
කීඩාංගණය" කියලා එකකට රුපියල් ෙකෝටි හයහමාරක මුදල් 
ෙයොදවලා තිබුණා.  

හැබැයි, ෙම් කීඩාංගණයට අයිතිකරුෙවක් නැහැ. ෙම්ක කීඩා 
අමාත ාංශයට අයිතිත් නැහැ. ''මහින්ද රාජපක්ෂ පදනමට'' අයිති 
නම්, ඒත් කමක් නැහැ. නමුත් ඒකට අයිතිත් නැහැ. ඇඩස් නැති 
ආයතනයකට තමයි ෙම් විධියට රුපියල් ෙකෝටි හයහමාරක් 
වියදම් කරලා තිෙබන්ෙන්. හිටපු කීඩා ඇමතිතුමා දැන් ෙබොෙහොම 
වැදගත් විධියට කථා කළාට,  එතුමා තමයි  ඒ දවස්වල ඒ 
ආකාරයට කටයුතු කෙළේ. ඒ වාෙග්ම- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
''හිටපු කීඩා ඇමතිතුමා'' කිව්ෙව් මටද? 
 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ඔව්, ඔබතුමාට. ඊට පස්ෙසේ- 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, what is your point of Order?  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු නලින් බණ්ඩාර මන්තීතුමනි, දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ 

කීඩාංගණයට අයිතිකරුෙවක් ඉන්නවාද, නැතිද කියන එකට වඩා, 
එයින් සිදු ෙවන ෙසේවාව බලන්න. ෙදවැනි කාරණය, කීඩා 
අමාත ාංශයට ඒ මුදල් පතිපාදන ලබා දුන්ෙන් කැබිනට් පතිකාවක් 
ඉදිරිපත් කරලා ඒ ෙයෝජනාව අනුවද, නැතිනම් ෙපෞද්ගලිකවද 
කියන කාරණයත් ඔබතුමා ෙසොයා බලා කියන්න. 
 

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

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඊෙය්-ෙප ෙර්දා සූරියවැව 

පැත්ෙත් යන ගමන් ෙමතුමා හැදුවාය කියන ෙටනිස් කීඩාංගණයක් 
බලන්න ගියා. මට ෙබොෙහොම ආසා හිතුණා ඒක බලන්න. රුපියල් 
මිලියන 40ක් වියදම් කරලා තමයි ෙම් ෙටනිස් කීඩා පිටිය හදලා 
තිබුෙණ්. හැබැයි එතැනට ගියාට පස්ෙසේ මට හිතුණා, ෙම්ක ෙවඩි 
පිටියක්ද, එෙහම නැත්නම් car  races තියන්න හදපු, පස් පුරවපු 

ground එකක්ද කියලා. ෙම්වා තමයි රාජපක්ෂ යුගෙය් හිටපු, ඔය 
මහ ෙලොකු පම්ෙපෝරි ගහන අය කරපු වැඩ. රුපියල් මිලියන 40ක් 
වියදම් කළත් කරපු ෙදයක් නැහැ. හිස් පිටියක් විතරයි 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් සල්ලි ෙකොෙහේටද ගිෙය් කියන එක තමයි 
පශ්නය. ෙම් සල්ලි ෙකොෙහේටද ගිෙය් කියන එක අපට දැනගන්න  
පසු ගිය කාලෙය් සිදු වුණු ඕනෑ තරම් ෙද්වල්- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
Sir, I rise to a point of Order?  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, what is your point of Order?  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු නලින් බණ්ඩාර 

මන්තීතුමා හම්බන්ෙතොට ෙටනිස් පිටියක් පිළිබඳව කිව්වා. අපි 
Commonwealth Games ලංකාවට ෙගෙනන්න bid කරලා- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු නලින් බණ්ඩාර මන්තීතුමා මෙග් නම සඳහන් කළා.  

ඔබතුමා මට ඒ ගැන  කියන්න ඉඩ ෙදන්න.  එතුමා මෙග් නම 
කියලා, මට ෙචෝදනා කළා.  [බාධා කිරීම්] මට ඒ ගැන කියන්න 
ෙදන්න. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඒ පැත්ෙත් 
ඉන්න එපා. ඔබතුමා මධ ස්ථව ඉන්න.  [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ෙහොරකම් කරපු ඒවා කියන ෙකොට අහෙගන ඉන්න බැහැ. 

ඒකයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙහොරකම් කරපු ඒවා ගැන කිව්වාම, 
කම්බා ෙහොරුන්ට අහෙගන ඉන්න බැහැ. ඒ නිසා කරුණාකර මට 
කථා කරන්න මෙග්  කාලය ෙදන්න.  

රුපියල් මිලියන 40කට සිද්ධ වුණු ෙදයක් නැහැ. නිකම් පස් 
ෙගොඩවල් ටිකක් එහාට ෙමහාට කරලා තිෙබනවා විතරයි. එතැන 
කීඩා පිටියක් නැහැ. මට එය දැක්කාම හිතුණා,  ෙදයියෙන්! 
ෙම්ෙක් ෙටනිස් ගහන්න තියා, football ගහන්න තියා, අඩුම 
ගණෙන් එල්ෙල් ගහන්නවත් බැහැ ෙන් කියලා.  ඔන්න! හදපු 
කීඩා පිටි. ඒ වුණත්, මහා ෙලොකුවට, මහා වැඩකාරෙයෝ වාෙග් 
කථා කරනවා.  

ඔන්න! අෙප් වර්තමාන කීඩා ඇමතිතුමා, දැන් අපූරුවට වැඩ 
පටන් ෙගන තිෙබනවා. බිංගිරිෙය් වාෙග්ම ලංකාව පුරාම කීඩා පිටි 
හදනවා. මෙග් ආසනය වන බිංගිරිය ආසනෙය් එතුමායි මමයි 
එකතු ෙවලා කුඩා කීඩාංගණ 40ක් හැදුවා. අපි එෙහමයි, ෙම් යහ 
පාලන ආණ්ඩුෙව් සමගිෙයන් වැඩ කරන්ෙන්. හැබැයි, පසු ගිය 
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රජෙය් අය කරපු ෙද්වල් ගැන කථා කරද්දී ඒ අයට පුටුෙව් ඉන්න 
බැහැ, ආසනය උණු ෙවනවා; ආසනය රත් ෙවනවා. ෙමොකද, 
ෙහොරකම් කරපු ඒවා ගැන කථා කරද්දී කම්බා ෙහොරුන්ට ඉන්න 
බැහැ.   ඒ අයව FCID එකට ෙගන යන ෙකොට සමහරු කියනවා, 
ෙබොරුවට ෙගන යනවා කියලා. ෙම් විධියට රුපියල් මිලියන 40ක් 
වියදම් කරලා පස් කණ්ඩි පුරවලා ෙබොරු වැඩ කරපු අයව ෙගන 
යන්න ඕනෑ  FCID එකට ෙනොෙවයි.  ඊටත් එහා ෙගන ගිහින්, 
පුළුවන් නම් එල්ලුම්ගහටම ෙගන යන්න ඕනෑ. එෙහම අයට ෙම්වා 
ගැන කියද්දී ඉන්න බැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

රුපියල් මිලියන ගණනක් වියදම් කරලා සුගතදාස ගෘහස්ථ 
කීඩාංගණෙය් ධාවන මංතීරු හදනවාය කියලා ෙමොකක්ද කෙළේ? 
ඒක හදලා අවුරුද්දක් තිබුණාද? අද ෙම්වාට ෙමොනවාද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? ෙම් ගැන ෙසොයා බලා ඒවාට විරුද්ධව කටයුතු 
කරන්න කියලා මම ගරු කීඩා ඇමතිතුමාට කියනවා. ඒ අපරාධ 
කරපු අයට, ඒ ආයතනවලට, ඒ ෙව්ලාෙව් හිටිය ඇමතිවරුන්ට, 
ෙහොරකම් කරපු අයට විරුද්ධව කටයුතු කරන්නය කියලා 
වර්තමාන කීඩා ඇමතිතුමාට ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියනවා. ෙමවැනි 
වැඩ කළ අය තමයි අද ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුවට ඇඟිල්ල දිගු 
කරන්ෙන්. හැබැයි, තමන් එක ඇඟිල්ලක්  දිගු කරන ෙකොට, 
ඇඟිලි හතරක් තමන්ෙග් පැත්තට දිගු ෙවලා තිෙබනවාය කියන 
එක ඒ අයට මතක නැහැ. කීඩාව දියුණු කරනවා ෙවනුවට,  කීඩාව 
වවා ෙගන කාපු අය තමයි අද ෙම් විධියට කථා කරන්ෙන්. ජනතාව 
දන්නවා ඇත්ත; ජනතාව දන්නවා සත ය. අද අපි දන්නවා - [බාධා 
කිරීමක්] ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමනි, ඔබතුමා 
යන්න එපා, අහෙගන ඉන්න. ෙහොඳ හරිය කියනකල් ෙපොඩ්ඩක් 
ඉන්න.  ඒ විධියට වැඩ කරපු අය තමයි අද මහා ෙලොකුවට, මහා 
වීරයන් බවට පත් ෙවලා ඉන්ෙන්.  වර්තමාන ජනාධිපති 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා,  ගරු අගමැතිතුමාත් එක්ක ෙම් 
යහ පාලන ආණ්ඩුව ඉතාම සාර්ථකව ඉදිරියට ෙගන යනවා.    

පසු ගිය කාලෙය් අපට ෙලොකු ෙචෝදනාවක් තිබුණා, 
වැරැදිකරුවන්ට දඬුවම් ෙදන්ෙන් නැහැයි කියලා. හැබැයි, අද  
වැරැදිකරුවන්ට දඬුවම් ෙදද්දී, වැරැදිකරුවන් අධිකරණයට ෙගන 
යද්දී අපට කියනවා, "ෙද්ශපාලන පළි ගැනීම් කරනවා"යි කියලා.  
එෙහම කියලා, ෙබොෙහොම අපූරුවට නිෙරෝගී  පුද්ගලයන් විධියට 
උසාවියට යන පුද්ගලයන්, බන්ධනාගාර ගත කළාට පසුව ඒ අය 
ෙලඩුන් බවට පත් ෙවනවා. සමහරු ඒවාටත් ආණ්ඩුවට ඇඟිල්ල 
දිගු කරනවා. පසු ගිය කාලෙය් තිබුණු මාෆියාව ෙම් සෑම තැනම 
කියාත්මක ෙවනවා. රජෙය් ෛවද  නිලධාරි සංගමයට පසු ගිය 
කාලෙය් අපත් එක්ක ගැටලු තිබුණා. ෙම් ෛවද වරු වැරැදි වාර්තා 
ඉදිරිපත් කරලා ද දන්ෙන් නැහැ. ෙබොෙහොම ෙහොඳින් හිටිය, පාද 
යාතා යන්න හිටිය සමහර අය බන්ධනාගාර ගත වුණාට පස්ෙසේ 
ෙරෝහල් ගත ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙම්වා ගැනත් ෙසොයා 
බලන්න ෙවනවා. ඒ නිසා මහා ෙලොකු වීරෙයෝ වාෙග් කථා කළාට, 
ඒ අයෙග් ඇත්ත ජනතාව ඉදිරිෙය් එළියට එන ෙකොට, ෙබොරු 
සිංහයන්ෙග් ඇත්ත තත්ත්වය දැන ගන්න පුළුවන් ෙවනවා.  

ඒකාබද්ධ කල්ලිෙය් අයට ෙම් අවස්ථාෙව් අපි කියන්න 
කැමැතියි,  ෙම් ආණ්ඩුව ෙපරළන්න කරන කුමන්තණ කිසිවක්  
සාර්ථක වන්ෙන් නැහැ කියලා. [බාධා කිරීම්] ඉදිරි අවුරුදු 
හතරහමාරට ෙමහා නම්, ඔබතුමන්ලා සිහින මවන ආණ්ඩුව 
ඔබතුමන්ලාට දකින්න හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. අඩුම ගණෙන්,  
ඉදිරි අවුරුදු හතරහමාෙරන් පසුවවත් ඔබතුමන්ලා සිහින මවන 
ආණ්ඩුව ඔබතුමන්ලාට දකින්න පුළුවන් වුෙණොත්  ඒක පුදුමයක් 
කියලයි මම හිතන්ෙන්. ෙමොකද, මාස හැෙටන් අලුත් රටක් හදන 
වැඩ පිළිෙවළ ෙම් ආණ්ඩුව කියාත්මක කළාට පස්ෙසේ, 

අනිවාර්යෙයන්ම ඊළඟ වතාෙව්ත් ජනතාව ෙම් ආණ්ඩුව බලයට 
පත් කරනවාය කියන එක අපට ස්ථිරයි. අෙප් වර්තමාන කීඩා 
අමාත තුමා ඉතාම ෙහොඳින් ෙම් අමාත ාංශය කරෙගන යනවා. 
ඒක අපට පැහැදිලිවම කියන්න පුළුවන්. 

 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
තව වැඩිම වුෙණොත් ෙදකයි. 
 
 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, ගරු අගමැතිතුමා එතුමාට අවශ  

ශක්තිය ලබා ෙදනවා. ඒ ශක්තිය අරෙගන කීඩාෙව් තිෙබන අඩු 
පාඩු, විෙශේෂෙයන්ම කීඩා නිලධාරින්ෙග් තිෙබන ගැටලු, 
කීඩකයන්ට තිෙබන අපහසුතා නැති කිරීම සඳහා කටයුතු කරන්න 
කියලා ඉල්ලා සිටිනවා.  

ඒ වාෙග්ම පාසල්වල කීඩාව සම්බන්ධෙයන්  විශාල පශ්න 
තිෙබන බව අපි දන්නවා. පාසල්වල සිටින කීඩකයන්ට, ගම්වල 
සිටින කීඩකයන්ට අතහිත ෙදන වැඩ සටහනක් කියාත්මක 
කරන්න කියලා ඉල්ලනවා.  ඒ වාෙග්ම අවධානය ෙයොමුකළ යුතු 
තවත් කාරණයක් තිෙබනවා, ගරු ඇමතිතුමනි. ඔබතුමා අද 
ෙගනැල්ලා තිෙබන කීඩා  පනත යටෙත්  නිෙයෝගවල,  17 වන 
වගන්තිෙය් "රහස  ඡන්දය මඟින්" කියන වචන ෙවනුවට "අත් 
එසවීම මඟින්" යන වචන ආෙද්ශ කිරීමට ෙයෝජනා කර 
තිෙබනවා.   ෙමහි පැති ෙදකක් තිෙබනවා. අපි දන්නවා, කීඩාෙව් 
මාෆියාවක් තිෙබන බව. ඒ වාෙග්ම රහස  ඡන්දයක් ෙවනුවට අත් 
එසවීම මඟින් ඡන්දය පකාශ කිරීම කියන කාරණය තුළින් 
ජාත න්තර ඔලිම්පික් කමිටුෙව් දී  යම් කිසි ගැටලු සහගත 
තත්ත්වයක් මතු ෙවයිද  කියලා ෙපොඩි සැකයක් ඇති ෙවනවා.  ඒ 
නිසා එම කාරණය ගැනත් ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවන්න 
කැමැතියි.  

තවත් කාරණයක් තමයි,  ශී ලංකා කිකට් ආයතනය ෙම් වන 
ෙකොට කිසියම් ගැටලුකාරි තත්ත්වයකට මුහුණ පා තිෙබනවා 
කියන එක. පසු ගිය කාලය තුළ නිලධාරින් ෙවනස් කිරීම, 
පුහුණුකරුවන් ෙවනස් කිරීම හරහා ෙම් කණ්ඩායම දිගින් දිගටම 
දුර්වල වුණා. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධවත් ඔබතුමාෙග් අවධානය 
ෙයොමු කරන්න කියලා ෙම් අවස්ථාෙව් දී මතක් කරනවා.  

 කුරුණෑගල දිස්තික්කය ගැන කථා කරනවා නම්,  
කුරුණෑගල දිස්තික්කයට හරිහමන් කීඩාංගණයක් නැහැ.  ඒ 
සම්බන්ධෙයන් දැනටමත් ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු ෙවලා 
තිෙබනවා කියලා මා හිතනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙහොඳ කිකට් 
කීඩාංගණයක අවශ තාව අපට තිෙබනවා. ෙවලෙගදර 
කීඩාංගණය, ජාත න්තර කිකට් තරග සඳහා කීඩා කරන්නට  
පුළුවන් තත්ත්වයක නැහැ. ඒ වාෙග්ම මලල කීඩා සහ අෙනකුත් 
කීඩා තරග සඳහා  ජාත න්තර මට්ටෙම් කීඩාංගණයක් නැති 
පශ්නය තිෙබනවා. ඒ ගැනත් ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරවන්න කැමැතියි.  යහ පාලන ආණ්ඩුව යටෙත් කීඩාව නඟා 
සිටුවන්නට, කීඩාව ඔසවා තබන්නට ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර කීඩා 
ඇමතිතුමාට ශක්තිය ලැෙබ්වා! කියා පාර්ථනා කරමින් මම 
නවතිනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කාලය ලබා දීම 
පිළිබඳව ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[பி.ப. 4.45] 
 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இன்ைறய தினம் விைளயாட் ச் சட்டத்தின் கீழான ஒ ங்கு 
விதிகள் ெதாடர்பான விவாதத்தில் உைரயாற் வதற்குச் 
சந்தர்ப்பம் ெகா த்தைமக்காக உங்க க்கு நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

இந்த இடத்திேல மிக க்கியமாக, நான் வாழ்கின்ற 
கிளிெநாச்சி மாவட்டத்திேல அைமக்கப்பட் க் ெகாண் க் 
கின்ற ஒ  சர்வேதச விைளயாட்  ைமதானம் ெதாடர்பில் 
ெகளரவ விைளயாட் த் ைற அைமச்சர் தயாசிறி ஜயேசகர 
அவர்களின் கவனத்ைத ஈர்க்க வி ம் கின்ேறன்.  2009ஆம் 
ஆண் க்குப் பிற்பா  கிளிெநாச்சி மாவட்டத்திேல சர்வேதச 
தரத்திலான ஒ  விைளயாட்டரங்கு அைமப்பதற்கு 
ஆரம்பிக்கப்பட்ட . அவ்வா  அைமக்கப்படத் ெதாடங்கிய 
அந்த விைளயாட்டரங்கு இன் வைர ம் அைமக்கப்பட் க் 
ெகாண்ேட இ க்கின்ற . விைளயாட்  என்ப  விைளயா க் 
ெகாண்ேட இ ப்ப ேபால் ஒ  விைளயாட்  ைமதான ம் 
ெதாடர்ந்  அைமக்கப்பட் க்ெகாண்ேட இ க்கின்ற ஒ  
நிைலைமையத்தான் அங்கு பார்க்கக் கூ யதாக இ க்கின்ற . 
இவ்வள  காலமாகி ம் அதற்குாிய ேவைலத்திட்டங்கள் 
சாியான ைறயில் த்தப்படவில்ைல என்ற விடயம் 
மிக ம் கவைலக்குாியதாகும்.  அண்ைமயில்  நான் இ  
ெதாடர்பான ேகள்விைய இந்த உயர்ந்த சைபயி டாக 

ன்ைவத்தி ந்ேதன்.  அவ்வா  ன்ைவக்கப்பட்டெபா  
அதற்குாிய பண லங்கள் எங்ேகயி ந்  ெபறப்பட்டன?  
சாியான ைறயில் கூ விைலகள் ேகாரப்பட் த்தான் அந்த 
ேவைலத்திட்டங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டதா?  நைட ைறப் 
ப த்தப்ப கிறதா?  அங்ேகயி க்கின்ற ஒவ்ெவா  ெசயற்பா  
க ம் அந்த மாவட்டத்தின் சாியான வழி ைறக க்கைமய 

காைமத் வக்கு க்களின் திட்டமிட க்கைமய ேமற்ெகாள் 
ளப்பட்டதா? என்ற ேகள்விகைள ம் நான் ேகட் ந்ேதன்.  
ஆனால், அவற் க்குச் சாியான விைடகள் ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்களிடமி ந்  இன்ன ம் கிைடக்கப்ெபறவில்ைல என்ப  
மிக ம் கவைலக்குாிய விடயமாகும்.  மிக க்கியமாக இ  
நீண்ட காலமாக எ த் ச்ெசல்கின்ற ஒ  விடயமாக 
இ க்கின்ற .   

பல்ேவ பட்ட விைளயாட்  ரர்கைள உள்ளடக்கிய 
அந்த மாவட்டத்தில் த்தத்திற்குப் பின்னர் சர்வேதச 
தரத்திலான ஒ   விைளயாட்  ைமதானத்திேல தங்க ைடய 
பயிற்சிகைள ேமற்ெகாள்வதற்கும் தங்க ைடய பயிற்சி 
க க்கான நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வதற்கும் இ வைர 
அவர்க க்குச் சந்தர்ப்பங்கள் வழங்கப்படவில்ைல.  
அேதேநரம் கிளிெநாச்சி, ல்ைலத்தீ , வ னியா, மன்னார் 
ஆகிய மாவட்டங்க க்கு விைளயாட் த் ைறக்காக ஒ க்கப் 
ப கின்ற நிதியின் அள கூட மிகமிகக் குைறந்தளவிேலேய 
காணப்ப கின்ற .  அதனால் அந்த மாவட்டங்களிேல 
இ க்கின்ற மாணவர்கள், பயிற்சியாளர்கள், இைளஞர்கள் 
ேபான்ேறார் விைளயாட் த் ைறயில் மிகக் கூ யளவில் 
தங்கைள ஈ ப த்திக்ெகாள்வதற்கும் அதற்குாிய ன்ேனற்ற 
கரமான நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வதற்கும் 
தயங்குகின்றார்கள்.  குறிப்பாக, கிளிெநாச்சி மாவட்டத்திேல 
ேவைலயற்ற இைளஞர் வதிகளாக ஏறக்குைறய 20,500 ேபர் 
இ வைர பதி  ெசய்யப்பட் க்கின்றார்கள்.   

இதிேல விைளயாட் த் ைற சார்ந்த பலேப ைடய 
ெவற்றிடங்கைள நிரப் வதற்குக்கூட சாியான நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல என்ப  இங்கு மிக க்கியமாக 
கவனத்திற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ய விடயமாகும். இதைன 
விட,  மாவட்டங்களில் இ க்கின்ற பல கழகங் க க்குச் 
ெசாந்தமான பல்ேவ பட்ட ைமதானங்கள் – 
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු මන්තීතුමා, මම කිලිෙනොච්චිය කීඩාංගණය  ගැන 

විනාඩියකින් කියන්නද? 
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
கிளிெநாச்சியின் நகரப்பகுதியிேல அைமக்கப்பட் க் 

ெகாண் க்கின்ற சர்வேதச விைளயாட்  ைமதானம்  
ெதாடர்பாக நான் ஏற்ெகனேவ உங்க க்குத் ெதாிவித் 

ள்ேளன் 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මම ඔබතුමාට කිලිෙනොච්චිය ගැන ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් 

කරන්නම්. ඔබතුමා ඒ ගැන ෙගොඩාක් උනන්දු ෙවන නිසායි මම 
ෙම් කථා කරන්ෙන්. අෙප් ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
මැතිතුමාත් ඒ ගැන මතක් කළා. ෙමොකද, ෙහේතුව? රාජ  
ඉංජිෙන්රු සංස්ථාව බංෙකොෙලොත්. දහසකට විතර පඩි ෙගවන්නට 
මුදල් නැතිව රුපියල් මිලියන 750ක බැංකු loan එකක් අනුමත 
කරන්නට කියලා අද කැබිනට් එෙකන් ඉල්ලා තිබුණා. ෙම්ක 
තමයි  රාජ  ඉංජිෙන්රු සංස්ථාෙව් අද තිෙබන තත්ත්වය. අපි 
දුන්නු මුදල් වාෙග්ම පසු ගිය ආණ්ඩුව දුන්නු මුදලුත් කිලිෙනොච්චි 
කීඩාංගණය හදන්නට පාවිච්චි කරන්ෙන් නැතිව, ඒ මුදල් 
සම්පූර්ණෙයන්ම පාවිච්චි කෙළේ ෙසේවකයන්ෙග් පඩි ෙගවන්නට. 
දහසක් ෙසේවකෙයෝ වැඩක් නැතිව ඉන්නවා. ෙම්ක තමයි රාජ  
ඉංජිෙන්රු සංස්ථාෙව් තත්ත්වය. දැන් ඔවුන්ට බලපෑම් කරලා 
වැඩක් නැහැ. ෙමොකද, කලින් සිදු වුණු ඒවාෙය් පශ්න ෙම් 
තිෙබන්ෙන්. අපි දැන් කථා කරලා වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කළා. 
ජූලි අග වන විට පිහිනුම් තටාකයත්, ගෘහස්ත කීඩාංගණයත් 
ආරම්භ කරනවා. ඒක අපි ජූලි අග වන විට විවෘත කරනවා, ඔවුන් 
අපට එය භාර දීමට සූදානම්. සැප්තැම්බර් මාසෙය් තිෙබන ජාතික 
මහා කීඩා උෙළලට ගෘහස්ත කීඩාංගණයත්, පිහිනුම් තටාකයත් 
පාවිච්චි කරලා ඒ කීඩා තරග සියල්ල එතැන පවත්වනවා. ඒ 
වාෙග්ම දුෙරයිඅප්පා කිඩාංගණයත් තිෙබනවා.  නමුත් කීඩා පිටිය 
හදන එෙක් ෙපොඩි පමාදයක් තිෙබනවා. අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා ඔක්ෙතෝබර් අග පමණ වන විට කීඩා පිටියත් හදලා 
සම්පූර්ණම වැඩ කටයුතු ටික අවසන් කරන්නට. ඇත්ත 
වශෙයන්ම ඒ පමාදය ඇති වුෙණ් රාජ  ආයතනවල තිෙබන 
පශ්නත් සමඟයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்க ைடய க த் க்கைள நான் 

ெசவிம த் க்ெகாண்ேடன். நீங்கள் ெசால் கின்ற அந்த 
உள்ளக விைளயாட்டரங்கின் ேவைலத்திட்டங்கைள அண்ைம 
யிேல நான் அரசாங்க அதிபேரா ம் பிரேதச ெசயலாளேரா ம் 
ெசன்  ேநர யாகப்   பார்த்ேதன். நீங்கள் ெசால்வ ேபால 
இந்த ைல மாதத்திற்குள் அந்த ேவைலத்திட்டங்கள் 
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ற்றால் ெசப்ெரம்பர் மாதம்  அங்கு உள்ளக 
விைளயாட் க்கைள  நடத்தக்கூ ய வாய்ப் கள் இ க் 
கின்றன. அத் டன், நீச்சல் தடாகம் அைமக்கப்பட் க்கிற . 
அதன் இ தி ேவைலக ம் நைடெபற் க் ெகாண் க் 
கின்றன. ஆனால், கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில் கூ தலான 
இைளஞர்கள் விைளயா வ  உைதபந்தாட்டம் - 
காற்பந்தாட்டம் ஆகும். ஆனால் இப்ெபா  cricket விைள 
யாட் ம் கூ தலான அக்கைறையச் ெச த் கிறார்கள். 
அதற்குப்  ெபா த்தமான ைமதானங்கள் இந்த மாவட்டத்தில் 
இல்ைல. இப்ெபா  அைமக்கப்ப கின்ற நீச்சல் தடாகம், 
உள்ளக விைளயாட்  ைமதானம் என்பவற் க்குக்  கிழக்குப் 
பக்கமாக இ க்கின்ற ஒ  ெபாிய நிலப்பரப்  ஏற்ெகனேவ  
கிளிெநாச்சி மகாவித்தியாலயத்திற்ெகன்  ஒ க்கப்பட்ட ஒ  
ைமதானமாக இ ந்த . ஆனால், இப்ெபா  அந்த  
ைமதானம் cricket விைளயாட்டரங்குக்காக ஒ க்கப்பட் ப் 
பதாகக் குறிப்பி கிறார்கள். அந்த இடத்ைதயாவ   தற்கா க 
ஒ  cricket ைமதானமாக,  அதில் cricketஐ - ெமன்பந் , க ன 
பந் கைள விைளயாடக்கூ ய வைகயில்  ஒ ங்கைமப் 
பதற்குத் ேதைவயான நிதிைய நீங்கள் வழங்கலாெமன்  நான் 
க கின்ேறன்.  

 மிக க்கியமாக, அந்த ைமதானத் டன் இைணந்த 
காணிப்பரப் க்களான கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தின் கைல 
இலக்கிய மன்றம் - கவின்கைலக் கல் ாி இ ந்த வளாகம்,  
நீர்ப்பாசனத் திைணக்களத்திற்குச் ெசாந்தமான காணி, 
கிளிெநாச்சி மகாவித்தியாலயத்தின் primary - ஆரம்பப்பிாி  
அைமந்தி ந்த பாடசாைலக் காணி ேபான்ற இடங்கள் 

வ ம் இப்ெபா  இரா வ மயமாக்கப்பட் க்கின்ற . 
அங்கு இரா வ காம் இ க்கிற . ஆனால், இரா வத் 
தினர் அங்கு ெபாியளவிேல இல்ைல. இ ந்தா ம்,  
அவர்க ைடய service station, quarters என்பனதான் அங்கு 
அைமக்கப்பட் க்கின்றன.  

அந்த இரா வ காம் அந்த இடத்தி ந்  
அகற்றப்ப கின்றெபா தான் அங்கு ேமற்ெகாள்ளப்ப  
கின்ற ஏைனய ேவைலத்திட்டங்கள் சாியான ைறயிேல 
அைம ம். ஆகேவ, கிளிெநாச்சியின் இதயப் பகுதியிேல 
இ க்கின்ற விைளயாட் த் ைறேயா  சம்பந்தப்பட்ட அந்த 
மிகப் பிரதானமான இடத்ைத நீங்கள் தய  ெசய்  கவனத்தில் 
எ த் ச் ெசயற்பட ேவண் ம். அ  கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தின் 
மிக க்கியமான ஒ  பிரேதசமாகும். இதைன வி விப்பதற்கு 
நீங்கள் நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம் என்பைத ம் நான் 
உங்களிடம் கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

இன் ெமா  விடயத்ைத ம் நான் ெகளரவ 
அைமச்ச ைடய கவனத்திற்குக் ெகாண் வ கின்ேறன்.  
அதாவ , இந்த நாட் ேல இ க்கின்ற உைதபந்தாட்டச் 
சங்கங்கள் உங்க ைடய அைமச்சின்கீழ் இ க்கின்றனவா? 
அல்ல   தனித் வமான ஓர் அைமப்பின்கீழ் இயங்குகின் 
றனவா? என்பைத ம் நீங்கள் கவனத்திற்ெகாள்ள ேவண் ம். 
ஏெனன்றால், உைதபந்தாட்டச் சங்கங்கள் சம்பந்தமாகப் 
பல்ேவ பட்ட க த்  ேவ பா கள் காணப்ப கின்றன 
அல்ல  அவற்றின் நடவ க்ைககள் சம்பந்தமாகப் பல 
ேகள்விகள் எ ப்பப்ப கின்றன.  

அேதேநரம் மன்னார், ல்ைலத்தீ , கிளிெநாச்சி ஆகிய 
மாவட்டங்களின் மாவட்ட கிாிக்ெகட் சைபகள் இலங்ைகயின் 
cricket association உடன் இன்ன ம் இைணக்கப்படவில்ைல. 
அதற்காக விண்ணப்பித் ம்கூட அந்த விண்ணப்பங்கள் 

ஏற் க்ெகாள்ளப்படாமல் இ க்கின்றன. விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சுக்கு அதற்கான காரணங்கள் இன்ன ம் சாியாகத் 
ெதாியாத ஒ  நிைல காணப்ப கின்ற . அதாவ  மன்னார், 

ல்ைலத்தீ , கிளிெநாச்சி மாவட்டங்கைளச் ேசர்ந்த 
ஒவ்ெவா  மாவட்ட கிாிக்கட் சைப ம் தங்கைள இலங்ைக 
கிாிக்கட் சைபேயா  இைணக்குமா  விண்ணப்பங்கள் 
அ ப்பி ம்கூட ஏன்,  இன்ன ம் அைவ இைணக்கப்படாமல் 
இ க்கின்றன? தங்க ைடய அங்கத் வம் சம்பந்தமாக 
அவர்கள் சம்பந்தப்பட்டவர்க க்கு அறிவித்தெபா ம் அ  
சம்பந்தமாக எந்த நடவ க்ைக ம் ேமற்ெகாள்ளாமல், 
அங்கி ந்  அவர்க க்குச் சில அறி த்தல்கள் வழங்கப் 
ப கின்றன. அதாவ , "நீங்கள் வடக்கு மாகாணத்ேதா  
ேசர்ந்  ெசயற்ப ங்கள்! அந்த மாகாணத்தில் இ க்கின்ற 
வர்கேளா  இைணந்  ெசயற்பட்டால் என்ன? ஏன், நீங்கள் 
மாவட்டம் என்  தனிேய இயங்க ேவண் ம்?" என்ெறல்லாம் 
ேகள்விக ம் ேகட்கப்ப கின்றன. ஆனால், இலங்ைக 
யி ள்ள பல்ேவ பட்ட கழகங்க க்கு இந்த cricket 
association இல் அங்கத் வம் வகிப்பதற்கான நடவ க்ைககள் 
எ க்கப்பட் க்கின்றன அல்ல  சந்தர்ப்பங்கள் வழங்கப் 
பட் க்கின்றன. ஒ  மாவட்டத்தின  கிாிக்கட் சைபக்கு 
அவ்வா  அங்கத் வம் வழங்காமல், கழகங்க க்கு மட் ம் 
அங்கத் வம் வழங்குவ  ஏன்? என்ப  ஒ  ேகள்விக்குாிய 
விடயமாகும். ஆகேவ, இந்த விடயங்கைளக் கவனத்தில் 
எ த்தால்தான் விைளயாட் த் ைறயில் அபிவி த்திையக் 
ெகாண் வர ம்.  

உள்ளக விைளயாட் க்கள் மற் ம் நீச்சல் தடாகங்கள் 
ஒ றமி க்க, மாவட்டத்திேல  மிகப் பிரதானமாக 
இ க்கின்ற காற்பந்தாட்டம், கிாிக்ெகட்-க னப் பந் , 
ெமன்பந்  - ேபான்ற ைறகளிேல மாணவர்கள் - 
இைளஞர்கள் வளர்ச்சியைடந்  வ கின்ற சூழ ல் அங்கு 
அதற்குாிய ைமதானங்கள் சாியாக உ வாக்கப்படவில்ைல. 
இந்த ேநரத்தில், வடக்கு மாகாணத்தில் அல்ல  கிழக்கு 
மாகாணத்தில் ஒ  சர்வேதச கிாிக்ெகட் ைமதானம் இன்ன ம் 
உ வாக்கப்படவில்ைல என்ற அந்தக் கவைலைய ம் நான் 
இந்தச் சைபயிேல ெதாிவிக்க வி ம் கின்ேறன். வடக்கு 
மாகாணத்தில் எத்தைனேயா இைளஞர்கள் கிாிக்ெகட் 
விைளயாட் ல் பங்குபற் கின்றனர். ஏன், அவர்க க்காக  
சர்வேதசத் தரத்திலான, சாியான ஒ  ைமதானத்ைத இ வைர 
உ வாக்க யவில்ைல? அங்கு உைதபந்தாட்டத் க்குக்கூட 
ஒ  ைமதானம் உ வாக்கப்ப வதற்கான வாய்ப் க்கள் 
இ வைர கிைடக்கவில்ைல. இன்  cricket association, 
football league - இவற்றி ைடய ெசயற்பா கள்கூட 
ஒவ்ெவா  மாவட்டத்தி ம் அரசியல் சார்ந்த அல்ல  
தனிநபர்க ைடய ஆதிக்கம் சார்ந்த விடயங்களாக 
மாறிக்ெகாண் க்கின்றன. இப்ப ப் பல விடயங்கைள  
விைளயாட் த் ைற சம்பந்தமான விவாதம் நைடெப கின்ற 
இன்ைறய நாளில் இந்த அைமச்சின் கவனத் க்குக் 
ெகாண் வந்தி க்கிேறன். எனேவ, விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சு மிக க்கியமாக இந்த விடயங்கைளக்  
கவனத்திற்ெகாண்  ெசயற்பட ேவண் ம் என்   கூறி, 
என் ைடய உைரைய நிைற  ெசய்கின்ேறன்.  
 

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

මීළඟට ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මන්තීතුමා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 4.55] 
 

ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசான் விதானேக) 
(The Hon. Heshan Withanage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ඉතා වැදගත් කාරණයක් 

පිළිබඳව ෙකෙරන විවාදෙය්දී අදහස් දක්වන්න අවස්ථාවක් ලබා 
දීම ගැන පළමුෙවන්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

අද ෙම් විවාදෙය්දී කරුණු දැක්වූ  හිටපු ගරු අමාත වරු 
වාෙග්ම ෙජ ෂ්ඨ ගරු මන්තීවරු කිහිප ෙදනකුෙග්ම අදහස්වලින් 
කියැවුෙණ් එක් එක් කාල සීමාවන් තුළදී කීඩාවට වුණු ෙසේවාවන් 
සහ  හානිදායක තත්ත්වයන් පිළිබඳවයි. ෙකෙසේ ෙහෝ ෙම් රෙට් 
කීඩාව දියුණු කිරීමට, ෙම් රෙට් කීඩාව නිසි මඟකට ෙයොමු කිරීමට, 
ෙම් රෙට් කීඩාව තුළින් ජයගහණ අත්පත් කර ගැනීමට නම් ෙම් 
විවාදවලදී එක් එක් පාර්ශ්ව පිළිතුරු ෙදනවා වාෙග්ම අප සියලු 
ෙදනා එකතු ෙවලා කටයුතු කරන්න ඕනෑයි කියලා මා විශ්වාස 
කරනවා. විෙශේෂෙයන් හිටපු ගරු අමාත වරු තමන්ෙග් 
කාලසීමාවන් තුළදී තමන්ට හැකි උපරීම  ආකාරෙයන් කටයුතු 
කරපු අවස්ථා තිෙබනවා; නැති අවස්ථා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ළඟදී SAG තරගාවලිය 
තිබුණා. අපි දැක්කා, ඒ තරගාවලිෙය් ජයගහණ වැඩි පමාණයක් 
අත්පත් කර ගන්න තරගාවලියට ෙපර ෙම් රෙට් ඒ අදාළ 
බලධාරින්ෙග් පුදුමාකාර උනන්දුවක් තිබුණ බව. ඒ ෙවනුෙවන් 
ගරු අමාත තුමා විශාල මුදල් පමාණයක් අදාළ කීඩා සංගම්වලට 
ලබා දුන්නා. මා ඒ ගැන මතක් කරන්නම්.  ෙවොලිෙබෝල් සංගමයට 
රුපියල් ලක්ෂ 100ක්,  පාපැදි සංගමයට රුපියල් ලක්ෂ 84ක්, වුෂූ 
සංගමයට රුපියල් ලක්ෂ 76ක්, මල්ලවෙපොර කීඩා සංගමයට 
රුපියල් ලක්ෂ 74ක්, ස්ෙකොච් කීඩා සංගමයට රුපියල් ලක්ෂ 64ක්, 
බැඩ්මින්ටන් සංගමයට රුපියල් ලක්ෂ 61ක්, ෙම්ස පන්දු සංගමයට 
රුපියල් ලක්ෂ 58ක් වශෙයන් විශාල මුදල් පමාණයක් ඒ කීඩා 
සංගම්වලට ෙවන් කරලා  බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්, ඉදිරි SAG  
තරගාවලිෙය්දී ෙම් රටට ජයගහණ රැසක් ෙගන එන්නට පුළුවන් 
ආකාරයට තමන්ෙග් කීඩකයන්ට අවශ  පුහුණුව ලබා දීලා ඒ 
අවශ  සූදානම ඇති කරන්නයි. අන්තිෙම්දී ෙමොකද වුෙණ්?  
තරගාවලිය ඉවර වුණා. අර උනන්දුෙවන් හිටපු බලධාරින්, 
උනන්දුෙවන් හිටපු සංගම්වල නිලධාරින් ඒ තරගාවලිෙය් 
පතිඵලයත් එක්ක එතැනින් එහාට කථා කරන්ෙන් නැහැ. අර 
මුලින් තිබුණු උනන්දුව නැති ෙවලා ගියා. අන්තිෙම්දී අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණු පතිඵල ලැබුෙණ් නැහැ.  ෙම් රෙට් අපි දකින 
ෙවනසත් ෙම්කයි. ෙමොන තරම් මුදල්වලින් සහෙයෝගය දුන්නත්, 
ෙද්ශපාලන අධිකාරිෙය් සහෙයෝගය දුන්නත් ඒ අදාළ 
තරගාවලිෙයන් පස්ෙසේ පසු විපරම් කිරීමක් කවදාවත් ෙවලා නැහැ. 
මා ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට ෙමය ෙයොමු කරනවා.  ඒ 
පසුවිපරම ෙනොවීම තුළින් ෙම් රෙට් මහජනතාවෙග් මුදල් විශාල 
වශෙයන් විනාශ වනවා වාෙග්ම ෙම් රෙටන් බිහි ෙවන්න ඕනෑ 
කීඩකයින් විශාල පමාණයක් ෙම් රටට අහිමි ෙවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා අපි කියනවා, SAG 
තරගාවලිෙයන් ෙහොඳ ආදර්ශයක් අරෙගන ෙම් ලැබුණු පතිඵල 
පිළිබඳ වි ශ්ෙල්ෂණයක් කරන්න කියලා. දැන් බලන්න, පිහිනුම් 
තරගවලදී  පදක්කම් දිනා ගන්නා අය සම්බන්ධෙයන් බැලුෙවොත්,  
ලංකාෙව් ස්ථිර පදිංචිය තිෙබන එක කීඩකයකුවත් පිහිනුම් 
කීඩාෙවන් පදක්කම් ෙගනාවාද? ඒ ඔක්ෙකෝම  පිට රටවල ඉන්න 
අය.  විශාල වශෙයන් ධනය තිෙබන, මුදල් වියදම් කරන්න පුළුවන් 
අය  පිට රටවල ගිහිල්ලා අධ ාපනය ලබන අතරතුර, විෙද්ශික 
තරගකරුවන් එක්ක විෙනෝදයට පිහිනලා ලංකාෙව් තරගවලට 
මුහුණ දුන්න ගමන් පළමුවැනි තැන දිනා ගන්නවා.  ලංකාෙව් 
පිහිනුම් කීඩාව ෙකොතැනද තිෙබන්ෙන් කියලා එයින් අපට හිතා 
ගන්න පුළුවන්. ඔවුන් තමයි ඇවිල්ලා ෙම් තරග නිෙයෝජනය 
කරන්ෙන්.  SAG පදක්කම්ලාභී  සියලු ෙදනා පදක්කම් ටික 

අරෙගන, ඒ ලැබුණු මුදල් කන්දරාවත් අරෙගන ඔවුන් දැනට ජීවත් 
ෙවන රටවලට ගියා. හැබැයි, ෙම් රෙට් පිහිනුම් කීඩාවට  ෙමොකද 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්? හරි විධියට කියනවා නම්, අෙප් රෙට් 
ෙමොනරාගල, ඇඹිලිපිටිය වාෙග් පෙද්ශවල අහිංසක දරුෙවකු 
ෙකොළඹ ජාත න්තර පාසලක දරුෙවකු එක්ක ඉංගීසි භාෂාෙවන් 
විවාදයකට එනවා වාෙග් වැඩක් තමයි ෙවන්ෙන්. ෙමොනම 
ෙවලාවකවත් ඒ සඳහා කලින් සූදානම් කිරීමක් කරන්ෙන් නැහැ.  
නමුත්, අපි පුදුමාකාර සතුටක් ලබනවා ෙම් අසවල් පුද්ගලයා 
පිහිනුම් කීඩාෙවන්  ජාතික ශූරතාවය දිනුවා, ෙම් පුද්ගලයා දැන් 
SAGවලට සූදානම් ෙවනවායි කියලා. ෙමතැනට නම් ෙම් රෙට් 
කීඩාව යන්ෙන්, ගරු අමාත තුමා ෙමොන තරම් මහන්සි වුණත් 
වැඩක් නැහැ; ෙම් ෙවනුෙවන් සංගම්වලට ෙමොන තරම් වියදම් 
කළත් වැඩක් නැහැ. කීඩාව නිසි පමිතියකට, නිසි track  එකකට 
දමන්න අවශ  ෙවනවා.  

අෙප් ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග්  හිටපු අමාත තුමා 
තමන්ෙග් කාල සීමාව තුළ කීඩාව ෙවනුෙවන් කෙළේ ෙමොනවාද 
කියලා කිව්වා. එතුමාෙග් කථාවට පස්ෙසේ අෙප් ගරු නලින් 
බණ්ඩාර  මන්තීතුමා, හිටපු අමාත තුමාෙග් කාලෙය් වුණ සිද්ධි 
ටික ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට මතක් කරලා දුන්නා. මම ෙම් ෙවලාෙව් 
රත්නපුර දිස්තික්කෙය් ඇඹිලිපිටිය පෙද්ශය නිෙයෝජනය කරන 
මන්තීවරෙයක් විධියට, කීඩාව ෙවනුෙවන් අෙප් ගම්වලට ෙමොන 
තරම් ශක්තියක් දීලා තිෙබනවාද කියන කාරණය ගැන කථා 
කෙළොත්, ඔය කථා කරපු ඇමතිතුමන්ලාට සතුටු ෙවන්නට හැකි 
උත්තරයක් ෙදන්න බැහැ. ෙමොකද, ඒක එක එක ආකාරයට 
තමන්ට අවශ  විධියටයි කියාත්මක වුෙණ්.   

ඔබ දන්නවා, මීට අවුරුදු ගණනාවකට ඉස්සර ෙවලා රණසිංහ 
ෙපේමදාස හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් යුගෙය් ඇඹිලිපිටිය පෙද්ශෙය් 
කීඩාව දියුණු කරන්න අවශ  පරිසරය ඉතා විශාල වශෙයන් 
හැදුවා. මහවැලි කීඩාංගණය හදලා, ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාවට, ඒ 
පෙද්ශෙය් දරුවන්ට අවශ  ශක්තිය ලබලා දුන්නා. අද ඒක 
වල්බිහිෙවලා තිෙබනවා. ඒ කීඩාංගණය පළාත් සභාවට බාර දීලා 
තිබුණත් පසු ගිය අවුරුදු ගණනාව තුළම ඒ ගැන මැදිහත්වීමක් 
වුෙණ් නැහැ. හැබැයි, විශාල ධනස්කන්දයක් වියදම් කරලා ඊට 
එහායින්  සූරියවැව කිකට් කීඩාංගණයක් හැදුවා.  ෙකෝටි ගණනක් 
වියදම් කරලා හදපු ෙම් සූරිය වැව කිකට් කීඩාංගණයට පසු ගිය 
අවුරුදු 5 තුළ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? 2011දී ෙම් 
කිඩාංගණය ෙවනුෙවන් දැරූ වියදම රුපියල් මිලියන 20.96යි; 
ආදායම රුපියල් මිලියන 2යි.  2012දී දැරූ වියදම රුපියල් මිලියන 
19යි; ආදායම රුපියල් මිලියන 6යි. 2013දී වියදම රුපියල් 
මිලියන 20යි; ආදායම රුපියල් මිලියන 2යි. 2014දී වියදම 
රුපියල් මිලියන 18යි; ආදායම මිලියන 2යි. 2015දී වියදම 
රුපියල් මිලියන 12යි;  ආදායම මිලියන 3යි. ෙමන්න ෙම් ව ාපෘති 
තුළින් කීඩාව නංවන්න පුළුවන් කියලා කල්පනා කරලා,  ජනපිය 
කීඩාව විධියට සලකන කිකට් කීඩාව ෙවනුෙවන් පසු ගිය රජය 
තුළ යම්කිසි ශක්තියක්  එතුමන්ලා ලබලා දුන්නා. ඒ  ෙහේතු නිසාම 
ෙම් ෙවනෙකොට රුපියල් බිලියන 2.4ක මූල  වගකීමක් තිෙබන 
ආයතනයක් බවට ශී ලංකා කිකට් ආයතනය පත්ෙවලා තිෙබනවා. 
ශී ලංකා කිකට් ආයතනය ෙම් සා විශාල මූල  අර්බුදයකට 
පත්ෙවන්න ෙහේතුෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? කිකට්  ආයතනය 
ෙනොදැන, කැබිනට් මණ්ඩලයට හිතිච්ච  විධියට තමන්ෙග් 
ෙද්ශපාලන අරමුණු ෙවනුෙවන්  ෙම් වාෙග් තීන්දු තීරණ අරෙගන 
ෙමවැනි ව ාපෘති කියාත්මක කිරීම නිසා තමයි ශී ලංකා                     
කිකට් ආයතනය ෙම් තරම් මූල  අර්බුදයකට පත් වුෙණ් 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අද එතැනින් නැඟිටින්න ඕනෑ 
කියා  අපි විශ්වාස කරනවා. ෙම් සඳහා ෙද්ශපාලනයක් අවශ  
ෙවන්ෙන් නැහැ.  

අපි විශ්වාස කරනවා, ෙම් ෙවනුෙවන්  නායකත්වය ෙදන ගරු 
දයාසිරි ජයෙසේකර ඇමතිතුමා, නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා අවශ  
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ශක්තිය ෙදන බව. ඒ කටයුත්තට හයියක් ෙවන්න සියලු ෙදනාට 
යුතුකමක් තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි කියනවා, පසු ගිය කාල සීමාවල 
ෙවච්ච අසාධාරණ ෙද්ශපාලන වුවමනා නිසා  ෙම් රෙට් කීඩාව 
තිෙබන්න ඕනෑ තැනින් අවුරුදු ගණනකින් පහළට ගිය බව. ඒ 
නිසා  කීඩා සංගම් මුවාෙවන් කරන මංෙකොල්ලය නතර කරන්න 
දැන් අවශ යි. කීඩා සංගම්වල අවුරුදු ගණනාවක් පරණ බලධාරින්  
ඉන්නවා. සුසන්තිකා කීඩා කරන කාලෙය් හිටපු නිලධාරින් 
සුසන්තිකාෙග් දරුවන් කීඩා කරන තුරු ෙම් සංගම්වල නිලධාරින් 
- බලධාරින් -බවට පත්ෙවලා ඉන්නවා. යල් පැන ගිය පරණ 
බලධාරින් ෙම්ක මිරිකාෙගන, හිර කරෙගන තමන්ෙග් අවශ තා 
ෙවනුෙවන් සිටීම තුළින් ෙම් රෙට් කීඩාව දියුණු ෙවන්ෙන් නැහැ. 
ෙම් රෙට් කීඩාව දියුණු ෙවන්න නම් පවුල් බලය ෙද්ශපාලන 
බලෙයන් අයින් කරලා, කීඩාව ස්වාධීන ජාතික පතිපත්තියක් 
අනුව  ඉදිරියට ෙගන යන වටපිටාවක් නිර්මාණය ෙවන්න ඕනෑ.  

අපි දැක්කා, පසු ගිය කාලෙය් රගර් කීඩාව තිබුෙණ් ෙකොතැනද 
කියා. රගර් කීඩාව තුළින්  දක්ෂ කීඩකයන්ට එළියට එන්න 
හැකියාවක් තිබුෙණ් නැහැ. ඔවුන් හිරකරලායි තිබුෙණ්. 
උදාහරණයක් විධියට ෆසිල් මරීජා වාෙග් දක්ෂ රගර් කීඩකයන්ට 
එතැනම තමන්ෙග් කීඩා ජීවිතය අවසන් කරන්න වුණා. ඒ කාලෙය් 
ෙහොයා ගත්ත යම් යම් කීඩකයන් තමන්ට ඕනෑ ආකාරයට 
ෙයොදවලා කීඩාෙව් ජයගහණය ෙගෙනන්න කියා තමන්ෙග් හයිය 
ශක්තිය පාවිච්චි කළා. ඒ නිසා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
අවසාන වශෙයන් කියනවා ෙම් රෙට් කීඩාව දියුණු කරන්න නම්, 
කිකට් කීඩාව විතරක් ෙනොෙවයි, මලල කීඩාව විතරක් ෙනොෙවයි, 
හැම කීඩාවක් සම්බන්ධෙයන්ම ගෙම් තිෙබන සම්පත් ටික 
ෙකොළඹට අරෙගන එන්න කටයුතු කරන්න ඕනෑ. නැත්නම් 
ජාත න්තර පුහුණුකරුවන් ෙගනැල්ලා, ෙම් රෙට් අහිංසක දුවා 
දරුවන්ෙග් ශක්තිය ජාත න්තරයට අරෙගන යන්න පුළුවන් 
වටපිටාවක් නිර්මාණය කරන්න ඕනෑ. එෙහම නැතුව තමන්ෙග් 
ෙද්ශපාලන ඕනෑකමක් ෙවනුෙවන් කීඩාව පාවිච්චි කරනවා නම්, 
දිස්තික් සංගමෙය් සභාපතිකම ගන්නවා නම්, දිස්තික් සංගමෙය් 
බලය තමන්ෙග් අතට අරෙගන තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන ඕනෑකම 
කියාත්මක කරනවා නම්, අනාගතෙය්දීත් අපට ෙම් වාෙග් පතිඵල  
එයි. SAG තරගාවලිය කියන්ෙන් ෙහොඳ තරගාවලියක්. ඒ සඳහා 
දක්ෂ කීඩකයන් ටිකක් අරෙගන යන්න පුළුවන් ගමනකට සූදානම් 
ෙවන්න ඕනෑ. ඒ කටයුතුවලට නායකත්වය ෙදන්න ෙද්ශපාලන 
අධිකාරිය හරි කමෙව්දය අනුගමනය කරන්න ඕනෑ. බලධාරින්ට 
තමන්ෙග් ඕනෑ එපාකම්  ඉටු කර ගැනීමට අවස්ථාව  ෙනොදිය 
යුතුයි කියන එක මතක් කරනවා.  ෙම් රෙට් කීඩාව යහපාලන 
ආණ්ඩුවත් එක්ක බද්ධ කරෙගන ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මැතිතුමා 
අනාගතෙය් දරුවන්ට කීඩාෙවන් ෙම් රටට ජයගහණ අත්කරලා 
ෙදන්න පුළුවන් වන විධියට ඒ කටයුතු කරයි කියා විශ්වාස 
කරනවා. අඩුම තරමින් ෙමවර බැරි වුණත් ලබන ඔලිම්පික් 
තරගාවලිය ෙවනෙකොට හරි දක්ෂ කීඩක කීඩිකාවන් බිහි කරන්න 
පුළුවන් වටපිටාවක් නිර්මාණය කරයි කියන ඒ බලාෙපොෙරොත්තුව 
තබාෙගන මෙග් ෙකටි වචන කිහිපය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
 

[අ.භා. 5.05] 
 
ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
මූලාසනය ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, අද දවෙසේ ගරු දයාසිරි 

ජයෙසේකර ඇමතිතුමා විසින් කීඩා පනත යටෙත් නිෙයෝග මඟින් 
ෙගන එන ලද සංෙශෝධන පිළිබඳව කථා කරන්නට අවස්ථාව ලබා 
දීම පිළිබඳව පළමුෙවන්ම මම සත්ුතිවන්ත ෙවනවා.  

මූලාසනය  ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කථාව ආරම්භ 
කිරීමට ෙපර කිව යුතු කාරණයක් තිෙබනවා. ගරු නලින් බණ්ඩාර 
ජයමහ මන්තීතුමා ෙම් අවස්ථාෙව්දී  ගරු සභා ගැෙබ් නැහැ. ඒ 
මන්තීතුමා කථා කරන විටම අපට වැටහුණා, එතුමා ෙපොඩ්ඩක් 
කනගාටුෙවන් ඉන්ෙන් කියලා. අඩුම තරමින් නිෙයෝජ  
ඇමතිකමක්, අධීක්ෂණ මන්තීකමක්වත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
රජය තුළින් එතුමාට ලැබුෙණ් නැති නිසා කනගාටුෙවන් ඉන්නවා 
කියන කාරණය එතුමාෙග් කථාෙවන් පැහැදිලි වුණා. 
විෙශේෂෙයන්ම එතුමා ෙචෝදනාවට ලක් කළා, අෙප් හිටපු කීඩා 
අමාත  ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමාවත්, මහින්ද 
රාජපක්ෂ රජයත්. මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් රජය 
විසින් පසු ගිය කාලෙය් කළ කීඩා ව ාපෘතිවලදී සිදු වූ අකමිකතා 
ලැයිස්තුවක් එතුමා කියවාෙගන ගියා. 

මූලාසනය ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, අපි පැහැදිලිව එතුමාට 
කියන්නට ඕනෑ, ඒ කියවාෙගන ගිය ලැයිස්තුෙව් යම් කිසි 
ෙචෝදනාවක් ඔප්පු කරන්නට පුළුවන්කමක් තිෙබනවා නම්, 
පැමිණිල්ලක් කරන්න පුළුවන්කමක් තිෙබනවා නම්, නිසි 
කමෙව්දය පාවිච්චි කරලා ඕනෑම ආයතනයකට ගිහින් තමන්ට 
තිෙබන ෙතොරතුරු ලබාදීලා ඒ පැමිණිල්ල කරනවාට ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් හැටියට අපට කිසි ගැටලුවක් නැති බව. 
නමුත්  යම්කිසි ෙල්ඛනයක් කියවලා එක්තරා පුද්ගලයකුට ෙහෝ 
පසු ගිය ආණ්ඩුවට මඩ ගහන්නට ෙම් ගරු සභාව භාවිත කරනවා 
නම් අපි ඒක අනුමත කරන්ෙන් නැහැයි කියන කාරණයත් ෙම් 
ෙවලාෙව් මතක් කර සිටින්නට ඕනෑ. 

මූලාසනය ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, කීඩා පනත යටෙත් 
ෙගන එන ලද නිෙයෝග පිළිබඳව කථා කරන විට මට සිහි   ෙවන 
කාරණයක් තිෙබනවා. අපි ලංකාෙව් කීඩාව ගැන ඉතාමත්ම 
ආඩම්බරෙයන් කථා කළ කාල වකවානුවක් තිබුණා. පසු ගිය 
කාලෙය් අපි එක පැත්තකින් රෙට් පැවති යුද්ධෙයන් පීඩාවට පත් 
වන විට මානසිකව යම් සහනයක් ලබා ගන්නට තිබුණු එකම 
අවස්ථාව තමයි ලංකාව ඉදිරිපත් වන කීඩා තරගයක් දිහා බැලීම. 
ඒ කීඩා තරගෙයන් ජයගහණය ලබන විට අපි ඒ යුද 
මානසිකත්වෙයන් ටිකක් ඈත් වුණා.  

කිකට් කීඩාව ෙවන්න පුළුවන්, ෙනට්ෙබෝල් කීඩාව ෙවන්න 
පුළුවන්, පාපන්දු කීඩාව ෙවන්න පුළුවන්, මලල කීඩා ෙවන්න 
පුළුවන්, ඒ හැම කීඩාවකින්ම යම් කිසි දක්ෂතා ෙපන්නපු 
කණ්ඩායම් අෙප් රෙට් සිටියා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දවස වන විට යුද්ධයක් 
ෙනොතිබුණත්, බදු බරින් ෙපෙළන ෙවලාෙව් අෙප් මානසිකත්වය 
හදාගන්නවත් බලන්න කීඩා තරගයක්වත් නැහැ. ඒ පිළිබඳව අපි 
කනගාටු ෙවනවා. කිසිම කීඩාවකින් අපට සෑහීමකට පත්ෙවන්න 
පුළුවන් ජයගහණයක් කරා යනවා බලා ගන්න පුළුවන්කමක් 
නැහැ. පසු ගිය කාලෙය් සෑම ජාත න්තර කිකට් තරගාවලියකදීම 
අෙප් කණ්ඩායම quarter-final, semi-final,  final ආපු අවසථ්ා 
ගණනාවක් තිබුණා. T-20 World Cup එෙක්දී, පන්දු ඕවර් 50 
World Cup එෙක්දී, Asian Gamesවලදී, Champion Trophy 
එෙක්දී -ඒ හැම තරගාවලියකදීම- අෙප් කණ්ඩායම අවසන් 
තරගය සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ අවස්ථා ගණනාවක් තිබුණා. අපට 
මතකයි, ඒ කාලෙය් විපක්ෂෙය් සිටි මන්තීවරු ෙචෝදනා කළා, 
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා මැච් බලන්න ගිහිල්ලා එම තරග 
පරද්දනවා කියලා. අෙප් කිකට් කණ්ඩායෙම් අද තිෙබන තත්ත්වය 
දිහා බැලුවාම semi-final ෙනොෙවයි, quarter-final ෙනොෙවයි, 
ෙදවැනි කඩ ඉෙමන් එහාට යන්න; කණ්ඩායමක් විධියට ඉදිරියට 
යන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. අපි දැක්කා, පසු ගිය දවස්වල පැවැති 
එංගලන්ත සංචාරය. අපි දැක්කා, එහිදී කීඩකයන් ෙසොයා ගන්න 
තිබුණු අමාරුව. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙශේණිගත කිරීම්වලට අනුව 
ෙටස්ට් කිකට් කීඩා කරන කණ්ඩායම් 9 අතරින් අෙප් ෙටස්ට් 
කිකට් කණ්ඩායම 7වැනි තැනට පත්ෙවලා තිෙබනවා. එක්දින 
කිකට් කණ්ඩායම් අතරින් අද ශී ලංකා කණ්ඩායම 6වැනි තැනට 
පත්ෙවලා තිෙබනවා. පසු ගිය ෙලෝක කුසලානය ජයගහණය කරපු 
ශී ලංකා T-20 කිකට් කණ්ඩායම අද T-20 කණ්ඩායම් අතරින් 
8වැනි තැනට පත්ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් කිකට් කීඩාව පමණයි.  

ෙනට්ෙබෝල් කීඩාව ගැන කථා කෙළොත්, පසු ගිය කාලෙය් 
අෙප් ෙනට්ෙබෝල් කණ්ඩායම දකුණු ආසියානු ශූරතාව දක්වා ගියා; 
දකුණු ආසියා ශූරතාව දිනුවා. සාක් තරගාවලිවලදී විෙශේෂ ශූරතා 
ලබා ගන්නවා අපි දැක්කා; තරග ජයගහණය කරනවා අපි දැක්කා. 
පාපන්දු කීඩකයන් සාක් පාපන්දු කුසලානය ජයගහණය කරන 
අවස්ථා අපි දැක්කා. නමුත් අපි අද කනගාටු ෙවනවා, ඒ හැම 
ක්ෙෂේතයකම දැන් කඩා වැටීමක් තිෙබනවා. 

අපට මතකයි, පසු ගිය කාලෙය් නලින් බණ්ඩාර මන්තීතුමා 
වැනි විපක්ෂෙය් හිටපු මන්තීවරු ෙමතැනට ඇවිල්ලා ෙචෝදනා 
කළා, ඇයි ෙමච්චර පහසුකම් ලබා ෙදන්ෙන්, ඇයි ෙමච්චර 
ෙගොඩනැඟිලි හදන්ෙන්, ඇයි ෙමච්චර කීඩා පිටි හදන්ෙන්, ඇයි 
ඒවා සඳහා ෙමච්චර මුදලක් ෙවන් කරන්ෙන්  කියලා. නමුත් අපි 
ෙත්රුම් ගත යුතු කරුණක් තිෙබනවා. එදා, මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාෙග් කාල වකවානුෙව්දී ගමට කීඩාව ෙගනගිය නිසා 
තමයි ගෙම් සිටින කීඩකයන්ට තමන්ෙග් දක්ෂතා ෙපන්නුම් කරලා 
ජාත න්තරය ජයගහණය කරන්න පුළුවන් වටපිටාව හැදුෙණ්. ඒ 
කීඩා පිටි ෙවනුෙවන් තවත් මුදලක් ෙවන්කර තිෙබනවා. ඒ 
පිළිබඳව ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා කිව්වා. 
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුෙවන් රුපියල් බිලියන 
4.5ක මුදලක් ෙම් ෙවනුෙවන් ෙවන්කරලා වැඩ කටයුතු ආරම්භ 
කළා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙපෞද්ගලිකව දන්නවා, 
මාතර දිස්තික්කෙය්, ෙකොටවිල කීඩාංගණෙය් වැඩ අවසන් 
කරන්න තිබුෙණ් 2015 අවුරුද්ෙද් ෙපබරවාරි මාසෙය්දීයි. නමුත් 
පසු ගිය මාසෙය් තමයි ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාත්, 
අගමැතිතුමාත් ගිහිල්ලා ඒ කීඩාංගණය විවෘත කෙළේ.  කීඩාංගණය 
විවෘත කිරීම අවුරුදු එකහමාරක් කල් දැම්මා. අවුරුදු එකහමාරක් 
කල් දාලා ඒ විවෘත කිරීම කෙළේත් අඩු පාඩුත් එක්කයි. ඒ වාෙග්ම 
එතුමන්ලා දැනුවත් ෙවලා හිටියාද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ, ඒ 
විවෘත කිරීම වන අවස්ථාව වන විට කීඩාංගණෙය් සියලු කටයුතු 
සිදු කරලායි තිබුෙණ්. එහි සමරු ඵලකය විතරයි නව ආණ්ඩුෙවන් 
හදපු ෙද්කට තිබුෙණ්. ෙමවැනි කීඩාංගණ ගණනාවක් තිෙබනවා. 
ෙහොරණ කීඩාංගණය, කිළිෙනොච්චිය කීඩාංගණය, මහනුවර 
කීඩාංගණය, පළාත් කීඩාංගණ 9ක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පළාත් 
කීඩාංගණ ඉදිවන තැන් හැෙරන්න අෙනකුත් දිස්තික්ක 16 තුළ 
කීඩාංගණ 16ක් ඉදිකිරීම පසු ගිය කාලය තුළ සිද්ධ වුණා. ඒ නිසා 
ගෙම් ඉන්න කීඩකයන්ට ඔවුන්ෙග් දක්ෂතා ෙපන්වන්න ෙකොළඹට 
එන්න ඕනෑ වුෙණ් නැහැ. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් 
ආණ්ඩුෙව් සංකල්පය වුෙණ් හැමදාම ෙකොළඹට සීමා ෙවලා තිබුණු 
ජාතික කීඩා උෙළල ගමට ෙගනයෑමයි. ජාතික කීඩා උෙළල ගමට 
ෙගන යමින් වට පිටාෙව් තිෙබන කීඩා පාසල් ටික හදන්න, 
කීඩාංගණ ටික හදන්න, ඒ සඳහා අවශ  පහසුකම් ටික හදන්න ඒ 
අවස්ථාෙව් ශක්තිය ලබා දුන්නා. 

හම්බන්ෙතොට ෙටනිස් කීඩාංගණයක් ගැන කිව්වා, 
හම්බන්ෙතොට Volleyball කීඩාංගණයක් ගැන කිව්වා, 
හම්බන්ෙතොට සූරියවැව කීඩාංගණය ගැන කිව්වා. කල්පනා කරලා 
බලන්න, ලැෙබන තරග ඒ කීඩාංගණවලට ෙදන්ෙන් නැත්නම් 

ආදායම් ලබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. ඒ කීඩාංගණවලට තරග 
 ෙනොදී එම කීඩාංගණවලින් කිකට් ආයතනයට ආදායමක් 
ලැෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අද සූරියවැව කිකට් කීඩාංගණය 
තිෙබනවා. නමුත්, එළැෙඹන ඕස්ෙට්ලියා කණ්ඩායෙම් ශී ලංකා 
සංචාරෙය්දී එකම එක තරගයක්වත් සූරියවැව ජාත න්තර 
කීඩාංගණයට ලබා දීලා නැහැ. සියලු තරග ලබා දී තිෙබන්ෙන් 
ෙකොහාටද? පල්ෙලකැෙල් කීඩාංගණයට සහ ෙකොළඹ තිෙබන 
කීඩාංගණවලට තමයි ඒ තරග ලබාදී තිෙබන්ෙන්. කීඩා තරග 
පවත්වන්ෙන් නැත්නම් ආදායමක් ලැෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 

ඔබතුමා කියනවා, සූරියවැව ජාත න්තර කීඩාංගණෙයන් 
ආදායම් ලබන්ෙන් නැහැ කියලා. ඒ කාලෙය් ෙපේමදාස 
ජාත න්තර කීඩාංගණයට කීඩා තරග දුන්ෙන් නැත්නම් එම 
කීඩාංගණය නඩත්තු කර ෙගන යන්න ආදායම් ලැෙබනවාද? 
සුගතදාස කීඩාංගණය හදලා තිෙබනවා. නමුත්, සුගතදාස 
කීඩාංගණයට කීඩා තරග ලැෙබන්ෙන් නැත්නම් එය නඩත්තු කර 
ෙගන යන්න ආදායම ලැෙබනවාද? ඒ නිසා ෙම් ෙදස පටු අරමුණු 
තුළින් බලන්න එපාය කියන ඉල්ලීම අප කරනවා. කීඩාව දියුණු 
ෙවන්න නම් ඒ පහසුකම් හැම ගමකටම, හැම නගරයකටම යන්න 
ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම පාසල් තුළටත් ඒ පහසුකම් යන්න ඕනෑ. පසු ගිය 
කාලෙය් පාසල් තුළටත් ඒ පහසුකම් ෙගන ගියා. පළමුෙවනි 
වතාවට මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව තුළින් 
ෙපෞද්ගලික ධන පරිත ාගෙයන් කරන කටයුතුවලදී ෙකොළඹින් 
පිට පාසල් තුළ කීඩාංගණ, පිහිනුම් තටාක ඉදි කරන්න පටන් 
ගත්තා. මම ෙපෞද්ගලිකව දන්නවා, මම නිෙයෝජනය කරන 
ෙදවිනුවර ආසනෙය් විජිත මධ  මහා විද ාලෙය් පිහිනුම් තටාකය, 
ෙවොලිෙබෝල් කීඩාංගණය, මලල කීඩා කීඩාංගණය යනාදී සියලුම 
ෙද්වල් ෙවනුෙවන් පසු ගිය කාලෙය් මුදල් ෙවන් ෙවලා ගෙම් 
කීඩකයන්ට තමන්ෙග් දක්ෂතාවන් ෙපන්නුම් කරන්න විශාල 
ශක්තියක් ලැබුණාය කියන කාරණය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් නිලවරණ 
තියලා නිලතලවලට අලුතින් පුද්ගලයන් පත් වුණා. ඒ පත් ෙවන 
හැම අවස්ථාවකම ආණ්ඩුව කිව්ෙව්,"දූෂණය, වංචාව අඩු කරන්න 
අලුෙතන් නිලවරණ තියලා කණ්ඩායම් පත් ෙවනවා" කියලායි. 
කිකට් ආයතනය ගැන පසු ගිය දවස්වල පත්තරවල තිබුණා මම 
දැක්කා. කිකට් ආයතනයට මුදල් ෙහොයාගන්න, නැත්නම් Cricket 
Aid එකට මුදල් ෙහොයා ගන්න, ආධාර ලබා ගන්න එංගලන්ත 
සංචාරය අතරතුෙර් මුදල් ඒක රාශි කිරීෙම් ව ාපෘතියක් ෙලෝඩ්ස් 
පිටිෙය්දී තිබුණා කියා ඒවාෙය් සඳහන් වුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම පත්තරවල තිෙබන 
විධියට දැක්ෙක්, ෙලෝඩ්ස් කීඩාංගණෙය් ෙම් කටයුත්ත කිරීම 
තුළින් රුපියල් ලක්ෂ 95ක මුදලක් ඉපැයුවා කියලායි. ඒ වාෙග්ම 
ඒ ෙවනුෙවන් වියදම් ෙවච්ච මුදලත් සඳහන් කර තිබුණා.  ඒ 
පින්තූරවල ලංකාෙවන් සහභාගී වුණු කණ්ඩායම් ඉන්නවා අපි 
දැක්කා. පැරණි කිකට් කීඩකයන්, පැරණි කිකට් නායකයන් 
වාෙග්ම කිකට් ආයතනය නිෙයෝජනය කරන සමස්ත නිලධාරින් 
කණ්ඩායමම ඒ එංගලන්ත සංචාරෙය්  හිටියා. ඔවුන් ෙවනුෙවන් 
වියදම් කරපු මුදලයි, ලැබුණු මුදලයි දිහා බැලුවාම අපි කල්පනා 
කර බලන්න ඕනෑ, ෙලෝඩ්ස ්පිටියට ගිහිල්ලා එවැනි උත්සවයක් 
තියන්න ඒ දරපු වියදමත් එක්ක ලැබුණු ආදායම පමාණවත් 
ෙවනවාද කියලා. ලංකාෙව් කිකට්වලට ආදරය කරන පිරිස 
ඉන්ෙන් ලංකාව තුළ. එංගලන්තෙය් ඉන්ෙන් එංගලන්තෙය් කිකට් 
කීඩාවට ආදරය කරන පිරිස. එම නිසා මෙග් ෙපෞද්ගලික 
විශ්වාසය වන්ෙන්, එවැනි යම් කිසි ෙදයක් කළ යුතු නම් ලංකාෙව් 
ඒ කටයුත්ත කිරීම සුදුසුයි කියලායි.  

අද දවෙසේ  කිකට් කීඩාව ගැන විතරක්  ෙනොෙවයි, මලල කීඩාව 
ගැනත් කථා කළ යුතුයි. පසු ගිය කාලෙය් පැවැති සාර්ක් කීඩාවලදී 

623 624 

[ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා] 
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සුගත් තිලකරත්නලා, සුසන්තිකා ජයසිංහලා මීටර් 200, මීටර් 400 
ධාවන තරග අවුරුදු ගණනාවක් දිගින් දිගටම ජයගහණය කරලා 
ආසියානු තරග මට්ටමට පැමිණියා. නමුත්, මෑත කාලෙය් පැවැති 
සාර්ක් කිඩා උෙළෙල්දී අපට දිනා ගන්න පුළුවන්කම තිබූ    
පදක්කම් ගිලිහී යනවා අපි දැක්කා.   

ගරු කීඩා ඇමතිතුමා කිව්වා,"තරගවලට ඉදිරිපත් ෙවන 
තරගකරුවන්ට මුදල් ලබා ෙදන කමෙව්දයක් නැහැ" කියලා. 
නමුත්, අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරන ෙවලාෙව් 
ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුෙව් මුදල් ඇමතිවරයා කරපු පකාශය 
ෙකෙරහි මම ගරු කීඩා ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. 
අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාෙව්දී එතුමා කියපු ෙද් 
තමයි,"කීඩා තරගවලට උනන්දුවක් දක්වන කීඩක කීඩිකාවන් 
ජාත න්තර තරගවලට සහභාගිවීෙම්දී ඔවුන් සඳහා දරන සම්පූර්ණ 
වියදම රජය විසින් දැරීමට මා ෙයෝජනා කරනවා" කියලා. ඊට 
පහළ ෙප්ළිෙය් තිෙබනවා,"ඉහත කරුණු ඉටු කරලීම සඳහා 
රුපියල් මිලියන 1,000ක මුදලක් කීඩා අමාත ාංශය ෙවත ෙවන් 
කරනවා" කියලා. මුදල් ඇමතිතුමා ෙමවැනි පකාශයක් කර තිබියදී 
ගරු කීඩා ඇමතිතුමා කියා සිටියා,"ජාත න්තරෙය් තරගවලට 
ඉදිරිපත්වීමට යන කීඩක කීඩිකාවන්ට ලබා ෙදන්න අපට මුදල් 
නැහැ" කියලා. ෙම් සඳහා රුපියල් මිලියන 1,000ක මුදලක් රෙට් 
ජාතික අය වැෙයන් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. දැන් අපි අෙගෝස්තු 
මාසය දක්වා ඇවිල්ලා තිෙබනවා. තව මාස ෙදකකින් අලුත් අය 
වැය ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් ෙවනවා.  පසු ගිය වසෙර් අය වැෙයන් 
ෙවන් කරපු රුපියල් මිලියන 1,000ට ෙමොකක්ද වුෙණ් කියන 
පශ්නය අපට මතු ෙවනවා. ඒ පිළිබඳවත් අප ගරු ඇමතිතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරවන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම විනාඩියකින් මෙග් කථාව 

අවසන් කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් මම 
ඉල්ලීමක් කරන්න කැමැතියි. පසු ගිය දා ෙකොටවිල කීඩාංගණය 
විවෘත කළා වාෙග්ම රට පුරාම ආරම්භ කරපු ව ාපෘති ගණනාවක් 
තිෙබනවා.  

ඒ සියලු ව ාපෘති ඉතා කඩිනමින් අවසන් කරලා, විවෘත 
කරන්න. කීඩාංගණ හදලා සමහර ෙවලාවට විවෘත කරන්න 
බලාෙගන ඉන්නවා ඇමතිවරයාෙග් දිනය ලැෙබන ෙතක්; 
ජනාධිපතිවරයාෙග් දිනය ලැෙබන ෙතක්; නැත්නම් පෙද්ශෙය් 
ඉන්න ෙද්ශපාලන නායකයාෙග් දිනය ලැෙබන ෙතක්. ෙකොටවිල 
කීඩාංගණය විවෘත කරන්න අවුරුදු එකහමාරක් එෙහම බලාෙගන 
හිටියා. ඒ නිසා ෙද්ශපාලන නායකත්වෙය් කාලය ෙම් කාර්යය 
සඳහා ඉතා ඉක්මනින් ෙයොදවලා ඒ කීඩාංගණ විවෘත කරන්න 
කියන ඉල්ලීම මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කරනවා. 

ගරු ඇමතිතුමනි, අද ඔබතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට 
සංෙශෝධනයක් ෙගෙනනවා, රහස් ඡන්ද එපා, අත් ඔසවා ඡන්දය 
පකාශ කරන්න ඕනෑ කියා. ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
මන්තීතුමාත් ෙම් සංෙශෝධනය ගැන මතක් කළා. විෙශේෂෙයන්ම 
ඔබතුමා රහස ් ඡන්දය තුළින් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් 
අකමිකතා හා දූෂණ වළක්වා ගන්න නම්, මම හිතනවා ඔබතුමා ඒ 
නිවැරදි මාර්ගෙය් යයි කියලා. අපි දැක්කා 2015 අවුරුද්ෙද් යහ 

පාලන රජෙයන් ආප්පවලට පාලන මිලක් දැම්මා. ආප්පවලට 
පාලන මිලක් දාලා කිව්වා, "හැම කඩයකම ආප්පයක් රුපියල් 
10ට විකුණනවා" කියලා. ඒ නිසා ෙම් ෙගෙනන සංෙශෝධනත් 
ආප්පවලට ලැබුණු පාලන මිල ෙසේ කර ගන්න එපා කියන ඉල්ලීම 
කරමින්, ගරු ඇමතිතුමාට කීඩාව දියුණු කිරීමට අවශ  ශක්තිය 
අමාත ාංශය හරහා ලැෙබ්වා කියන පාර්ථනයත් කරමින් මම 
නිහඬ වනවා. 

 
[අ.භා. 5.19] 
 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කීඩා පනතට අදාළ ඉතා 

වටිනා සංෙශෝධන කීපයක් ෙගන එන ෙවලාෙව් එම වටිනා 
විවාදයට කරුණු කීපයක් එකතු කරන්න ලැබීම ගැන මම අතිශය 
සතුටට පත් වනවා. පසු ගිය දවස්වල ඡායා කැබිනට් මණ්ඩලයක් 
පත් කර තිෙබනවා මම දැක්කා. ඒ ඡායා කැබිනට් මණ්ඩලෙය් 
අෙප් දකුෙණන් බිහි වුණු ඡායා කීඩා ඇමතිවරයා මායාවක් 
ෙනොෙව්වා කියලා මා පාර්ථනා කරනවා. එතුමා කථා කළාට 
පස්ෙසේ ෙම් කථාව කරන්න ලැබීම ගැන මම සතුටට පත් වනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් විවාදය පුරාවට ගරු 
මන්තීවරු කළ කථා අපි ඇහුවා. විවිධ අදහස් ෙම් ගරු සභාෙව් 
ඉදිරිපත් වුණා. හිටපු කීඩා ඇමතිවරුත් කථා කළා. ඒ වාෙග්ම 
කීඩා ඇමතිවරයා වරින් වර යම් යම් පැහැදිලි කිරීම් කළා. ෙම් ගරු 
සභාවට ගමකින් ආපු මන්තීවරෙයක් හැටියට මට එක ෙදයක් 
කියන්න තිෙබනවා. ඒ තමයි, තවමත් අෙප් ජාතික කීඩාවලට, 
විෙශේෂෙයන්ම ජාත න්තරයට යා හැකි කීඩාවලට ගම්වල 
දරුවන්ට ඉඩකඩක් සැබෑවටම විවෘත ෙවලා තිෙබනවාද කියන 
එක පිළිබඳ අප පශ්න කළ යුතුව තිෙබනවා. අපි ඒ ගැන ෙසොයා 
බැලිය යුතු වනවා. ගම්වල ජාත න්තර කීඩාංගණ  හදලා, 
පළාතකට එක කීඩාංගණයක් හදලා, එෙහම නැත්නම් 
දිස්තික්කයකට එක කීඩාංගණයක් හදලා කවුරු ෙහෝ කියනවා 
නම්, "ගම්වල දරුවන්ට ජාත න්තර තලයට යන්න, ජාතික 
කීඩාවලින් ඉස්සරහාට යන්න අවස්ථාව දුන්නා" කියලා ඒක ඒ 
තරම්ම නිවැරදි අර්ථ දැක්වීමක් හැටියට මා පිළිගන්ෙන් නැහැ. 
මෙග් මතය තමයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පාසල් දරුවා 
කීඩාවට ෙයොමු කිරීම ආරම්භ විය යුත්ෙත් ෙපර පාසෙලන් කියන 
එක. පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධ ස්ථානෙය් ඉඳලා තමයි දරුවා 
කීඩාවට ෙයොමු කළ යුත්ෙත් කියලා මා විශ්වාස කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම පාසෙල් පහළ ෙශේණිෙය් ඉඳලා දරුවාෙග් හැකියාව, 
දක්ෂතාව මැන බලා එම දරුවා කීඩාවට ෙයොමු කළ හැකි 
ෙකෙනක්ද කියන එක පිළිබඳ කිසියම් අධ යනයකින් ෙතොරතුරු 
එක්රැස් කරලා, පාසල තුළින් ඒ දරුවාට අවස්ථාවක් ෙදන්න ඕනෑ 
දරුවාෙග් දක්ෂතාව, හැකියාව අනුව ඉස්සරහාට යන්න. ඊට 
සමගාමීව පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් කීඩා පිටි ඉදි 
විය යුතුයි. දරුවන්ට ඒ සඳහා අවස්ථාව ලබා දිය යුතුයි කියලා අප 
විශ්වාස කරනවා.  

අද ගම්වල ඇතැම් පාසල්වල දරුවන් නගරෙය් පාසල්වලට 
ඇතුළු කර ගන්න ෙදමවුපියන් දරන උත්සාහයට එක ෙහේතුවක් 
ෙවනවා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගම්බද පාසල්වල 
දරුවන්ට කීඩා පහසුකම් ෙනොමැතිකම; කීඩාෙවන් ඉස්සරහාට 
යන්න ඉඩකඩ ෙනොමැතිකම. ඒක බරපතළ ෙහේතුවක් බවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා.  "ළඟම පාසල - ෙහොඳම පාසල" ව ාපෘතිෙය් 
තිෙබනවා මම දැක්කා, කීඩා සඳහා වැඩි අවධානයක් ලබා දීලා, 
ගම්බද පාසල්වල දරුවන්ට පුහුණුව ලබා ෙදන්න පුළුවන් ෙහොඳ 
කීඩාංගණ සහ කීඩාගාර පාසල්වල ඇති කරන ෙයෝජනාවක්. ඒක 
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ඉතා ෙහොඳ අදහසක් හැටියට මම දකිනවා. ඒ වාෙග්ම පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් කීඩා පිටි සංවර්ධනය කිරීමත් ඉතාම 
අවශ  කාරණයක් හැටියට මම දකිනවා. අපි ෙකොයි තරම් 
පුරාෙජ්රු කථා කළත්, විවිධ ෙද් කිව්වත්, හුඟක් ගම්බද පාසල්වල 
ඉන්න දක්ෂතාව තිෙබන දරුවන්ට ජාතික තලයට එන්න තිෙබන 
ඉඩකඩ තවම ඒ තරම් පමාණවත් මට්ට මක නැහැ, ෙකොෙහත්ම 
පමාණවත් නැහැ කියන එකයි මාෙග් විශ්වාසය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මලල කීඩාවට අවශ  මීටර 
400 ධාවන පථයක් තිෙබන එකම කීඩා පිටියක්වත් ගාලු 
දිස්තික්කෙය් නැහැ. ෙම් රෙට් ජාතික මට් ටෙම් කීඩකයන් රාශියක් 
නිර්මාණය වුණු, දක්ෂයන් විශාල පමාණයක් බිහි වුණු ගාලු 
දිස්තික්කෙය්, ගාල්ල නගරෙය් තිබුණු කීඩා පිටිය කිකට් 
කීඩාංගණයක් බවට පත් වුණාට පස්ෙසේ මලල කීඩාවට සුදුසු කීඩා 
පිටියක් ෙම් දක්වා සකස් කරලා නැහැ. හුඟක් ස්ථානවල කීඩා පිටි 
ඉදි කිරීම සඳහා අවධානය ෙයොමු කළත්, ඒ සඳහා මූලික පියවර 
ගත්තත්, මලල කීඩාවට අවශ  කීඩා පිටියක් ගාලු දිස්තික්කෙය් ඉදි 
කරන්න ෙම් වන ෙතක් හැකියාවක් ලැබුෙණ් නැහැ. විශාල මුදලක් 
වියදම් කරලා බද්ෙද්ගම නගරෙය් ඉදි කිරීමට ෙයෝජිත වුණු, නමුත් 
තවමත් කියාවට ෙනොනැගුණු මලල කීඩා පිටිය ඉදි කිරීම සඳහා 
අවධානය ෙයොමු කරලා එහි වැඩ කටයුතු අවසන් කරලා ෙදන්න 
කියලා ගාල්ල දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයකු 
හැටියට කීඩා ඇමතිවරයාෙගන් ඉල්ලීමක් කරන්න මම ෙමය 
අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.  

ඒ වාෙග්ම, පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් අඩුම 
තරමින් එක කීඩා පිටියක්වත් දියුණු කරන්න ඕනෑ. ඒ හරහා 
පාසල්වල ඉන්න දක්ෂ දරුවන්ට, තරුණයන්ට කීඩාවට ෙයොමු 
වීමට අවස්ථාව උදා කර දීම සඳහා අවශ  කටයුතු කරන්න කියලා 
මම ෙම් ෙවලාෙව්දී කීඩා ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා.  

මීට ටිකකට කලින් ෙම් සභාෙව් කියැවුණා, අද ෙම් රෙට් 
කීඩාෙව් යහ ගුණය පෙසකලා මුදල් මත කීඩාවට ෙයොමු වන 
අවස්ථා දක්නට තිෙබන බව. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
කීඩාව තිෙබන්ෙන් ෙමොකටද කියලා  කුඩා දරුෙවක් එක 
අවස්ථාවක මෙගන් ඇහුවා. මම ඒ දරුවාට විස්තර කරලා දුන්නා, 
කීඩාව කියන්ෙන් පුද්ගලෙයකුෙග් ශරීර ෙසෞඛ ය, ඉවසීම, දරා 
ගැනීෙම් ශක්තිය ආදී හැම එකක්ම පගුණ කරලා ෙහොඳ නිෙරෝගී 
පුද්ගලෙයක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් ෙදයක් කියලා. ඒ දරුවා 
අෙනක් පැත්තට මෙගන් ඇහුවා, එෙහම නම් කීඩා සංගම්වල  
විවිධ  තනතුරු ගන්න ෙම් තරම් ගහ ගන්ෙන් ඇයි, ෙම් තරම් ඇන 
ෙකොටා ගන්ෙන් ඇයි, ෙම් තරම් රණ්ඩු ෙවන්ෙන් ඇයි කියලා. අද 
අපට ෙපෙනන්න තිෙබනවා, කීඩාෙව් යහ ගුණය පෙසකලා කීඩා 
සංගම්වල තනතුරුවලට යන අයෙග් බලකාමිත්වය සඳහා වන 
සටන. ඒක කීඩාෙව් පරමාර්ථවලටත් අනුකූල ෙනොවන එකක්. 
කීඩාෙව් පරමාර්ථය පැත්තක තියලා තමයි ෙම් කීඩා සංගම්වල 
තනතුරුවලට යන අය අද සටන් කරන්ෙන්. ඒ අය එෙහම සටන් 
කරන්ෙන් කුමක් අරබයාද කියන එක අපට පශ්නයක්. කුමක් 
සඳහාද, ඒ අය මහා ෙලොකු සටනක නිරත ෙවලා ඉන්ෙන්? සමහර 
ෙවලාවට එකම තරාතිරෙම් අය ගහ ගන්නවා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
එකට ඉන්න අය ගහ ගන්නවා, එක පක්ෂෙය් ඉන්න අය රණ්ඩු 
ෙවනවා, එක පවුෙල් අය රණ්ඩු ෙවනවා. ඒ වාෙග් එකට ඉන්න 
අය පවා ෙම් කීඩා සංගම්වල තනතුරු ෙවනුෙවන් මහා ෙලොකු 
සටනක් කරනවා. ඒ අය ඒ තනතුරු ෙවනුෙවන් එෙහම සටන් 
කරලා ඒ තනතුරු දරන්ෙන් කීඩාෙව් උන්නතිය ෙවනුෙවන් නම්, 
ඒ ගැන අපට පශ්නයක් නැහැ. අපට ඒ ගැන සතුටු ෙවන්න 
පුළුවන්. හැබැයි එෙහම රණ්ඩු ෙවලා, සටන් කරලා තනතුරු 
අරෙගන කීඩාව ෙවනුෙවන් යමක් ෙනොකර ඒ තනතුරු සහ කීඩාව 

ෙවනුෙවන් ෙදන මුදල් භාවිත කරන්ෙන් ෙවනත් අරමුණු 
ෙවනුෙවන් නම්, ඒක ෙම් රටටත් පශ්නයක්; රෙට් අනාගතයටත් 
පශ්නයක්; අපි සියලු ෙදනාටත් පශ්නයක්.  

කීඩා ඇමතිතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් අවධානය ෙයොමු කරලා, 
හුෙදක් බලකාමිත්වය සහ ෙවනත් අරමුණු ඉලක්ක කර ෙගන එම 
තනතුරුවලට යන්න තිෙබන ඉඩකඩ, ඒ සඳහා සටන් කිරීමට 
තිෙබන ඉඩකඩ අහුරන විධිෙය් යම් යම් නිෙයෝග කීඩා පනතට 
එකතු කරලා තිෙබන බව අපට ෙපෙනනවා. අපි ඒක අගය 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම වත්මන් රජෙය් දැක්මත් සමඟ අෙප් රෙට් 
කීඩාව ෙවනුෙවන්, අෙප් රෙට් බාල පරපුර ෙවනුෙවන්, අෙප් රෙට් 
අනාගතය ෙවනුෙවන් යමක් කරන්න අලුත් කීඩා ඇමතිවරයාට 
හැකියාව ලැෙබ්වා කියා අපි පාර්ථනා කරනවා. ෙලෝකය ඉදිරිෙය් 
අෙප් රට පචලිත කරන්න කීඩාව ෙම් තාක් දුරට යම් කිසි 
ෙසේවාවක් කළාද, ෙම් රෙට් කීඩකයන් යම් කිසි ෙසේවාවක් කළාද, 
ඊට ෙනොෙදෙවනි ගමනක් ඉදිරියට ගිහිල්ලා, ෙම් රෙට් කීඩා 
ක්ෙෂේතය ෙදතුන් ගුණයකින් ඉහළ නංවලා, කීඩාෙවන් සිදු වන 
ෙමෙහය පුළුල් කරන්න අවකාශ ලැෙබ්වා කියාත් මම ෙම් 
ෙවලාෙව් පාර්ථනා කරනවා.  

ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මන්තීතුමා කථා කළ ෙව්ලාෙව්, 
එතුමා විවිධ කාරණා සඳහන් කළා. ඒ අතෙර් අෙප් එතුමා ගරු 
නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා ගැනත් සඳහන් කළා. එතුමා 
කිව්වා, නිෙයෝජ  ඇමතිකම්, අධීක්ෂණ මන්තීකම් නැතිකෙම් 
දුකින් ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා ෙපෙළනවා කියලා. 
මට හිෙතන හැටියට නම් ඒක එතුමාටම කියා ගත්ෙතොත් ෙහොඳයි. 
ෙමොකද, පසු ගිය දවස්වල අපට ෙපනුණා, නිෙයෝජ  ඇමතිකම්, 
ඇමතිකම්, තනතුරු නැති දුකින් ෙපෙළන්ෙන් කවුද කියලා. ඒක 
මුළු රටම දැක්කා. අද රෙට් තිෙබන පශ්නය  අපි කාට ෙහෝ 
තනතුරු ගන්න එකවත්, ෙම් ඇමති මුහුණ ෙවනුවට ෙවන 
මුහුණක් ෙගෙනන එකවත් ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. කවුරු හරි ෙකෙනකුට තනතුරක් දීලා, යාන-වාහන 
දීලා ඔහු සන්ෙතෝෂ කරලා ඉස්සරහට යන එක ෙනොෙවයි, අද 
රෙට් පශ්නය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අපි කවුරුත් එකතු ෙවලා රට 
ෙවනුෙවන් යමක් කරලා, ජාතික පතිපත්ති ටික හදාෙගන අෙප් 
රට ඉස්සරහට ෙගන යන්න කැප ෙවන එක තමයි අද  රෙට් 
අවශ තාව ෙවලා තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] ඒ නිසා ගරු නලින් 
බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමාටවත්, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් කිසිම 
මන්තීවරෙයකුටවත් කිසිම දුකක් නැහැ කියලා මා කියන්න 
කැමැතියි. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට දුකක් ෙනොෙවයි  ෙපොඩි 

හිරිකිතයක් නම් තිෙබනවා, සමහර උදවිය රෙට් අනාගතය 
පැත්තක තියලා, රෙට් අනාගත ගමන ගැන හිතන එක පැත්තක 
තියලා තනතුරු පසුපස දුවන එක ගැන. ඒ ගැන නම් අපට ෙපොඩි 
හිරිකිතයක් තිෙබනවා කියන එක  ෙම් ෙව්ලාෙව්  කියන්න 
කැමැතියි. [බාධා කිරීම්]  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මීට වඩා දිගට කථා කරන්න 
මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ.  අධ ාපන අමාත ාංශය, 
ෙසෞඛ  අමාත ාංශය කියන ෙම් සියල්ල ඒකාබද්ධ කරෙගන 
කිසියම් විධිමත් වැඩ පිළිෙවළක් ඉස්සරහට ෙගන යමින් සැලසුම් 
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සහගතව කීඩාෙව් දියුණුව ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන්න අෙප් කීඩා 
ඇමතිවරයාට ශක්තිය ලැෙබ්වා කියා පාර්ථනා කරමින් මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 5.30] 
 

ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හිටපු කීඩා අමාත , මා මිත 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින 
ෙව්ලාෙව්, එතුමා කියපු කාරණයකින්ම මෙග් කථාව පටන් ගන්න  
කැමැතියි. අද කීඩා පනත යටෙත් ෙගෙනන නිෙයෝග ගැන කථා 
කරද්දී, ෙදපාර්ශ්වෙයන්ම -ආණ්ඩුෙවන් ෙමන්ම විපක්ෂෙයන්-  
කළ ෙපොදු කථා අනුව, අද රෙට් කීඩාව අරාජික ෙවලා තිෙබනවා 
කියලා  සඳහන් වුණා. එෙසේ අරාජික වුණු කීඩාවකට සම්බන්ධ 
කිසිම සංගමයක සභාපතිවරෙයකුට තමන්ෙග් දැක්ම අනුව අවුරුදු 
ෙදකක කාලයක් ඇතුළත නැවත ඒ කීඩාව නංවන්න බැහැ කියලා 
එතුමා කියපු එක ගැන මම එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙමොකද, 
ඊටත් වඩා ජරාජීර්ණ වුණු රටක් අපට අවුරුද්දකින් හදන්න බැහැ 
කියන එකත් එතුමන්ලා ෙත්රුම් ෙගන තිෙබනවාය කියන එක 
අපට ඒෙකන් ෙපෙනනවා. එතුමාම ඒක පිළිගන්නවා. ඒ නිසා අපි 
එතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, අපට නියමිත අවුරුදු පහ අපට 
ෙදන්න කියලා.  අවුරුදු හතරහමාරක් යන ෙතක්, 2020 ෙපබරවාරි 
28 වැනි දා ෙවන ෙතක් ඡන්දයක්  ෙනොපැවැත්ෙවන නිසා. 

ගරු මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලා පාද යාතා ගිහිල්ලා, එක 
එක ඒවා කරලා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් බලය අල්ලන්න හදන 
එක ගැන අෙප් කිසිම විරුද්ධත්වයක් නැහැ.  [බාධා කිරීම්] ඒ 
එක්කම ඒකාබද්ධ කණ්ඩයම විසින් පත් කර ෙගන ඉන්නා ඡායා 
කැබිෙනට්ටුෙව් කීඩා අමාත , මා මිත ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර 
මැතිතුමා කිව්වා, පසු ගිය කාලෙය් ගෙම් කීඩාව දියුණු කරන්න 
කීඩාංගණ හැදුවා, එෙසේ හදා ඉවර කරන්න බැරි වුණු කීඩාංගණවල 
ඵලක විතරක් ෙවනස් කරලා අද විවෘත කරනවා කියා. ඉතින් 
ෙමොෙකෝ?  ෙම්වා කාෙග්වත් ෙපෞද්ගලික බූදල්වලින් හදපු ඒවා 
ෙනොෙවයි. ෙම්වා රෙට් මිනිසුන්ෙග් බදු මුදල්වලින් හදපු ඒවා. 
එෙහම නැත්නම් රෙට් මිනිසුන් ෙගවන්න එකඟ කර ගත් 
ණයවලින් ගත් සල්ලිවලින් තමයි ෙම් කීඩාංගණ හදා තිෙබන්ෙන්. 
ඒ කීඩාංගණ කාෙග්වත් ෙපෞද්ගලික බූදලයකින් හදපු ඒවා 
ෙනොවන නිසා ඒවා  විවෘත කරන්න රජයකට අයිතිය තිෙබනවා. ඒ 
නිසා අපි ඒ අයිතිය නිසියාකාරෙයන් පාවිච්චි කරලා ඒ කටයුතු 
ටික හරියට කරනවාය කියන එක කියන්න ඕනෑ. මම ඊට වඩා ඒ 
කරුණු ෙදක ගැන කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම කාරණා තුනක් 
ගැන මෙග් කථාෙවන් අවධානය ෙයොමු කරන්න   කැමැතියි. අෙප් 
රෙට් කීඩාව දියුණු කරන්න අපි අනිවාර්යෙයන්ම කටයුතු කරන්න 
ඕනෑ. කීඩාව තුළින් අෙප් ඉලක්කගත ජයගහණ කරා ළඟා වන්න 
බැරි ෙවලා තිෙබනවාය කියන කාරණය අපට ෙත්ෙරනවා. අපි 
හැෙමෝම එය පිළිගන්නවා. ඒ නිසා අපට ෙම් සඳහා ජාතික වැඩ 
පිළිෙවළක් අවශ යි. ෙකොළඹ නගරෙය් තිෙබන ජනපිය 
පාසල්වලට යන, සල්ලි තිෙබන ෙදමවුපියන්ෙග් දරුවන්ට පමණක් 
කීඩාෙව් තැන ලැෙබනවා ෙවනුවට, ඈත ගම්දනව්වල ඉන්නා 
දක්ෂතාව තිෙබන, හැකියාව තිෙබන එෙහත් අවසථ්ාව ෙනොමැති 
තරුණ-තරුණියන්ටත් ඒ අවස්ථාව ලබා දීම සඳහා කටයුතු කළ 
යුතුයි. ඒක මලල කීඩාව ෙවන්න පුළුවන්, කිකට් කීඩාව ෙවන්න 
පුළුවන්, බාස්කට් ෙබෝල් ෙවන්න පුළුවන්,  බැඩ්මින්ටන් ෙවන්න 
පුළුවන්. එම කීඩා  සඳහා ජාතික වැඩ පිළිෙවළක් හදලා දක්ෂයන් 
ෙසොයා යන talent search එකක අවශ තාව ෙම් ෙමොෙහොෙත් අෙප් 
රට හමුෙව් තදබල ෙලස තිෙබනවා  කියලා මා හිතනවා. මට 

මතකයි, එදා රණසිංහ ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමා සාෆ් කීඩා උෙළල 
ඉලක්ක කරෙගන රෙට් කීඩාව දියුණු කරන්න දැක්මක්, 
දර්ශනයක් ඇතුව කියා කළ ආකාරය. ඒ වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක 
වීම හරහා ෙනොෙයක් දක්ෂයන් දුෂ්කර පළාත්වලින් ඇවිල්ලා සාෆ් 
රන් පදක්කම් දිනා ගන්නා තත්ත්වයකට ආවා. එතුමාෙග් 
අභාවෙයන් පසුව එස්.බී. දිසානායක හිටපු කීඩා ඇමතිතුමා ෙම් 
පිළිබඳව යම් උත්සාහයක් ගත්තා කියලා මම හිතනවා.  නමුත් පසු 
කාලීනව අෙප් රෙට් කීඩාව ෙද්ශපාලනීකරණය වීම නිසා 
ජයගහණ ලබා ගන්න බැරි ජරා ජීර්ණ ෙවච්ච තැනකට පත්ෙවලා 
තිෙබනවා.  ෙමය ව ාපාරික මාෆියාවට යටත් ෙවලා තිෙබනවා.  
පධාන කීඩා සංගම්වල මුල් පුටු ඩැහැගැනීම නිසා ෙම් කීඩාව 
පරිහානියට ළඟා ෙවලා  තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙද්ශපාලන පක්ෂ නිෙයෝජනය කරන මහජන 
නිෙයෝජිතයන්ට කීඩා පාලක සංගම්වල පධාන තනතුරුවලට පත් 
වන්නට බැරිෙවන ආකාරෙය් ෙපෞද්ගලික මන්තී ෙයෝජනාවක්  
ෙම් වන විටත් මා ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ෙමොකද 
ෙහේතුව,  කීඩා ඇමතිවරයා සිටිනෙකොට තවත් ඇමතිවරයකු ෙහෝ 
මන්තීවරයකු කීඩා ඇමතිවරයා යටෙත් තිෙබන කීඩා පාලක 
මණ්ඩලයක මුල් පුටුවකට ආවාම, කීඩා ඇමතිවරයාට පාලනයක් 
නැති ෙවනවා. අතීතෙය්දී  ටිෙරෝන් පනාන්දු, ගාමිණී දිසානායක 
වැනි රටට ආදරය කරපු දක්ෂ ෙද්ශපාලනඥයන් රෙට් කීඩාව 
දියුණු කිරීෙම් අභිලාෂෙයන් එම තනතුරුවලට ඇවිල්ලා ඒ කීඩාව 
දියුණු කරපු ආකාරය අපි දැක තිෙබනවා. අද  අපට ජාත න්තර 
ෙගෞරවයක්  ලබා දී තිෙබන අෙප් කිකට් කීඩාව ෙම් තත්ත්වයට 
පත් කර ගැනීෙම් ෙගෞරවය හිමිවිය යුත්ෙත් දිවංගත ගාමිණී 
දිසානායක මැතිතුමාටයි. නමුත්, අවාසනාවකට ඊට පසු කාලයක 
ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් කියා කලාපය නිසා, ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් 
වුවමනාව පිළිබඳව තිබුණු ගැටලුවක් නිසා අද අෙප් රෙට් කීඩාව 
පරිහානියට ලක්ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම අපි කීඩා 
ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා,  ව ාපාරික මාෆියාවටවත්, 
ෙද්ශපාලන මාෆියාවටවත් යට ෙවන්ෙන් නැතිව අෙප් රෙට් කීඩාව 
දියුණු කරන්න කියලා.  අෙප් රටට ජයගහණ ෙගන එන්න ඕනෑ 
නම්, ගෙම් කීඩාව දියුණු කරලා; රෙට් කීඩාව දියුණු කරලා,  ෙම් 
මාෆියාවට  යට ෙවන්ෙන් නැතිව තීන්දු ගන්න.   

අවුරුදු හතරක කාලයකට පස්ෙසේ  නැවත තරග කරන්න බැහැ 
කියලා තාවකාලික පැලැස්තර විසඳුමක් ෙගනැල්ලා වැඩක් නැහැ 
කියන එකයි මෙග් අදහස. ඒ නිසා අවුරුදු හතරක කාලයක් - 
terms ෙදකක් - ෙදනවා නම්, එතැනින් ඉවර කරලා දමන්න. 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවට අනුව විධායක ජනාධිපතිවරෙයක් 
ෙදවතාවක් පත් වුණාට පස්ෙසේ එක term එකක් අගමැති ෙවලා, 
එෙහම නැත්නම්  මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා වාෙග් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා ආෙයත් විධායක ජනාධිපති ෙවන්න 
බැහැ.  ඒ නිසා කිකට් පාලක මණ්ඩලෙය් සභාපති ධුරෙය් 
ෙදවතාවක් හිටියා නම්, නැත්නම් ෙවොලිෙබෝල් සංගමෙය්, මලල 
කීඩා සංගමෙය් සභාපති ධුරෙය් ෙදවතාවක් හිටියා නම්, ඊට 
පස්ෙසේ ආෙයත් ෙල්කම් තනතුරකට හරි, විධායක සභාවට හරි 
ගිහිල්ලා ආෙයත් සභාපති ෙවන්න ඉඩ ෙදන්න එපා කියලා අපි 
ගරු කීඩා ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ෙමොකද ෙහේතුව, 
සභාපති ධුරෙය් ෙදවතාවක් ඉඳලා විධායක සභාවට ගියත්, ඒ 
ව ාපාරික මාෆියාව මඟින් සභාපතිකෙම් ෙහොල්මන් කරනවා. ඊට 
පස්ෙසේ ආෙයත් ඊළඟ පාර සභාපති ධුරයට එනවා.  ඒ නිසා ෙම් 
කමය නවත්වන්න ඕනෑ කියන එකයි අෙප් අදහස.  

කිකට් කීඩාව, ෙවොලිෙබෝල් කීඩාව, මලල කීඩාව වාෙග්ම 
අපට ෙම් සියලු කීඩාවලට දැක්මක් සහිතව talent search එකක 
ජාතික පතිපත්තියක් හදලා, ව ාපාරික මාෆියාව විසින් පාලනය 
කරනු ලබන කීඩාවක් ෙවනුවට සැබෑ දක්ෂයන්ට නිසි තැන 
ලැෙබන කීඩාවක් ෙගන එන්න කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා.  කීඩා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අමාත ාංශයට සහ කීඩා ඇමතිතුමාට ඒෙක් මූලික පියවර ගන්න 
පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. ෙමොකද, ලබන අවුරුද්ෙද්  පාෙද්ශීය 
කීඩා උෙළලවල් පැවැත්ෙවනවා. අපි දන්නවා, සාමාන ෙයන් ෙම් 
පාෙද්ශීය කීඩා උෙළලකට පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස තුළින් 
150ක්, 200ක් වත් එන්ෙන් නැහැ කියලා. එෙහම උත්ෙත්ජනයක් 
තිෙබනවා නම්, එෙහම පිබිදීමක් තිෙබනවා නම්, ෙකෝටි පෙකෝටි 
ගණනින් මුදල් වියදම් කරලා කීඩාංගණ හදපු පමණින් ඒ 
උත්ෙත්ජනය එනවා නම්, පාෙද්ශීය කීඩා උෙළල මීට වඩා 
සාර්ථක ෙවන්න ඕනෑ. ඒ නිසා අපි ගරු කීඩා ඇමතිතුමාෙගන් 
ඉල්ලීමක් කරනවා, ලියා පදිංචි කීඩා සංගම් ගණන වැඩි කරන්න; 
රාජ  ආයතනවල කීඩා සංගම් ඇති කරන්න; ෙපෞද්ගලික 
ආයතනවල කීඩා සංගම් ඇති කරන්න; ගම ඇතුෙළේ කීඩාවට 
පෙබෝධයක් ඇති කරන්න කියලා. දක්ෂයාට නිසි තැන ලැෙබනවා 
කියන විශ්වාසය ඇති කරලා, ලබන අවුරුද්ෙද් මාර්තු මාසෙය්දී 
පමණ පැවැත්වීමට නියමිතව තිෙබන පාෙද්ශීය කීඩා උෙළල හැම 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකම ඉතා සාර්ථක කීඩා උෙළලක් 
බවට පත් කරෙගන, එය -talent search එකක්- දක්ෂයන් ෙසොයා 
යන ඉසව්වක් බවට පත් කරලා ඒ විශ්වාසය තහවුරු කෙළොත්, ගම 
ඇතුෙළන් කීඩාව පිළිබඳව පිබිදීමක් ඇති කරන්න පුළුවන්. ඒ 
පිබිදීමට සමගාමීව තමයි ෙම් කීඩාංගණ හදන්නත්, ඒවාට අවශ  
පහසුකම් ලබාදීමත් ෙවන්න ඕනෑ. ෙමන්න ෙම් ෙදක එකට 
සමගාමීව ගිෙයොත් තමයි අපට රෙට් කීඩාව දියුණු කරලා 
ජාත න්තර ජයගහණ අත්කර ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළකට යන්න 
පුළුවන් ෙවන්ෙන්. අන්න ඒ නිසා අපි කීඩා ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා, කීඩාව ට අලුත් පිබිදීමක් ලබාදීමට අවශ  කියාමාර්ග 
ගන්න කියලා.  

අෙප් ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මන්තීතුමා ඇහුවා, කීඩාවට 
රුපියල් මිලියන 1,000ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා, ෙමොකක්ද 
කරලා තිෙබන්ෙන් කියලා. අපි දන්නවා, අෙප් වර්තමාන කීඩා 
ඇමති ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මැතිතුමා හැම පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසයකටම කීඩාංගණයක් ලබාෙදන වැඩ පිළිෙවළක් 
ආරම්භ කරලා තිෙබන බව. ඒක මම ෙපෞද්ගලිකව දන්නවා. 
ෙමොකද ෙහේතුව, මා නිෙයෝජනය කරන ෙකොෙලොන්නාව ආසනයට 
අවුරුදු 10ක්, 15ක් තිස්ෙසේ  කීඩාංගණයක් නැහැ. කීඩාවට එක 
 රුපියලක්වත් ෙවන් කරලා නැහැ.  ගරු නවීන් දිසානායක 
ඇමතිතුමා කීඩා ඇමතිවරයා වශෙයන් කටයුතු කරපු  කාලෙය් - 
පසු ගිය අවුරුද්ෙද් - කීඩා සමිතිවලට ලබාදීම සඳහා මට කීඩා 
භාණ්ඩ පමාණයක් ලබා දුන්නා. එච්චරමයි හම්බෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. නමුත් ෙම් අවුරුද්ෙද් රුපියල් මිලියන 4.2ක් 
වර්තමාන කීඩා ඇමතිතුමා අපට ලබා දීලා තිෙබනවා. ලබන 
අවුරුද්ෙද් ඉතිරි මුදල් ලබාෙදනවා කියලා අපිට කියලා තිෙබනවා.
- [බාධා කිරීමක්]- විෙශේෂෙයන්ම මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
මන්තීතුමා කෑ ගහන නිසා මම එතුමාෙග් දැනගැනීම සඳහා ෙම් 
කාරණය කියන්නම්. ෙමොකද, ෙකොෙළොන්නාෙවන් ජාත න්තර 
මට්ටෙම් කීඩකෙයක් බිහි කරන්න අපට වුවමනාවක් තිෙබනවා. ඒ 
සඳහා අෙප් කීඩා ඇමතිතුමාෙගන් අපට සහෙයෝගය ලැෙබනවා. 
කීඩාංගණයත් හැෙදනවා; talent search එකත් කරනවා. පාෙද්ශීය 
කීඩා උෙළලත් ඉතා ෙහොඳ ආකාරෙයන් පවත්වලා, ෙම් වැඩ 
පිළි ෙවළ තව අවුරුදු තුනක් ඇතුළත පතිඵල ලැෙබන වැඩ 
පිළිෙවළක් බවට පත් කරන්න  අවශ  සහෙයෝගය  අපි ලබා 
ෙදනවාය කියලා මා පැහැදිලිවම කියන්න කැමැතියි.  කීඩා පාලක 
සංගම්වල මුල් පුටුවල ෙමොන ව ාපාරික මාෆියාව හිටියත්, ෙමොන 
ෙද්ශපාලනඥයා හිටියත්, කීඩාව දියුණු කිරීෙම් වගකීම හැම 
පාෙද්ශීය ෙද්ශපාලනඥයාටම පැවරී තිෙබනවා. ඒ, පාෙද්ශීය 
ෙද්ශපාලනඥයාෙග් වගකීම විය යුත්ෙත් රෙට් පාලක මණ්ඩලය 
එක්ක පමණක්  ෙනොෙවයි, රෙට් කීඩා ඇමතිතුමා එක්කත් 
එකතුෙවලා තමන්ෙග් පෙද්ශෙයන් දක්ෂ කීඩකයන් බිහි කිරීමයි. 

තමන්ෙග් පෙද්ශයට පාරවල් හදන්න තිෙබන වුවමනාව වාෙග්ම, 
රස්සාවල් අරෙගන ෙදන්න තිෙබන වුවමනාව වාෙග්ම, ෙගවල් 
හදා ෙදන්න තිෙබන වුවමනාව වාෙග්ම, සමෘද්ධිය ලබා ෙදන්න 
තිෙබන වුවමනාව වාෙග්ම, තමන්ෙග් පෙද්ශෙයන් දක්ෂ 
කීඩකයන් බිහි කරන්නත් පාෙද්ශීය ෙද්ශපාලනඥයන්ට 
වුවමනාවක් හා කැක්කුමක් තිබිය යුතුයි.  ඒ සඳහා වැඩ 
පිළිෙවළක් හදා ගත්ෙතොත්අපට ෙම් රෙට් කීඩාව දියුණු කරන එක 
මහා විශාල වැඩක් ෙනොෙවයි කියලා මම හිතනවා. ඉදිරි අවුරුදු 
තුනක කාලය තුළදී කීඩා ඇමතිතුමා එක්ක එකතුෙවලා අපි ඒ 
ආදර්ශය ලබා  ෙදනවා. කීඩා ඇමතිතුමා ඒ සඳහා අපට සහෙයෝගය 
ලබා ෙදනවාය කියන එක ගැන අපට  විශ්වාසයක් තිෙබනවා.  ඒ 
වාෙග්ම  ජාත න්තර මට්ටෙම් කීඩකයන් බිහි කරන්න අපිට 
පුළුවන් ෙවයි කියන විශ්වාසයත් අප තුළ තිෙබනවා.  

අවසාන වශෙයන් මම ෙම් කාරණය ගැනත් කියන්න 
කැමැතියි. මම මීට ෙපර ෙපෞද්ගලික මාධ  ආයතනයක වැඩ 
කරද්දි සැහැල්ලු පන්දු කිකට් තරගාවලියක් සංවිධානය කරලා, 
talent search කරලා, ජාතික මට්ටෙම් කිකට් කීඩකයකු ෙගනාවා 
වාෙග්ම අනාගතෙය්දී අෙප් වර්තමාන කීඩා ඇමතිතුමාෙග් 
සහෙයෝගෙයන් සහ එතුමාෙග් උදව් උපකාර ඇතිව 
ෙකොෙළොන්නාෙවනුත් ජාත න්තර මට්ටෙම් හා ජාතික මට්ෙම් 
කීඩකයින් බිහි කරන්න අනිවාර්යෙයන්ම වැඩ කටයුතු කරනවාය 
කියලා පකාශ කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

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

මීළඟට, ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 5.40] 
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1973 අංක 25 දරන කීඩා 

පනත යටෙත් සාදන ලද නිෙයෝගවල ඇතුළත් වගන්ති 
සම්බන්ධෙයන් ගරු කීඩා අමාත තුමා ෙගන එන ලද ෙම් 
සංෙශෝධන පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන අවස්ථාෙව්දී මටත් 
ෙකටිෙයන් ෙහෝ ෙම් ගරු සභාව ඇමතීමට අවස්ථාව ලබා දීම 
පිළිබඳව ඔබතුමා ට පථමෙයන්ම මා ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙම් රෙට් 
කීඩාව පිළිබඳව කථා කරනෙකොට මම කියන්න ඕනෑ, ඉතා 
ෙහොඳින් කීඩාවට අවතීර්ණ වුණු යම් කාල පරිච්ෙඡ්දයක් අෙප් 
රෙට් තිබුණු බව. ඒ වාෙග්ම කීඩාව ඉතා පහත් මට්ටමට කඩා 
වැටුණු අවස්ථාවනුත් ෙම් රෙට් ඇතිවී තිෙබනවා. ගරු දයාසිරි 
ජයෙසේකර අමාත තුමා ෙම් වැටුණු කීඩාව ඉහළට ඔසවා තැබීම 
සඳහා ඉතා විනිවිදභාවෙයන් යුතුව  කටයුතු කිරීමට ෙම් ගන්නා වූ 
උත්සාහය පිළිබඳව අපි ඉතා සතුටට පත් වනවා. එතුමාට ඒ සඳහා 
සහ ෙයෝගය ලබා ෙදන බවට  අපි එකඟ වනවා.  

ඇත්ෙතන්ම අද ෙම් ගරු සභාෙව්දී හිටපු කීඩා ඇමතිවරුන්, ඒ 
වාෙග්ම මන්තීවරුන් කීප ෙදෙනකු කථා කළා.  එතුමන්ලා 
ෙනොෙයකුත් අදහස් ෙම් ගරු සභාෙව්දී එළි දැක්වුවා. නමුත් සමහර 
වගකිව යුත්තන් ෙම් ගරු සභාව අමතපු ආකාරය දිහා බැලුවාම 
මටම ලජ්ජා හිෙතනවා.  අපි ඇස් ෙදෙකන් දැක තිෙබන ෙද්වල් 
ගැන එතුමන්ලා  ෙමතැනට ඇවිල්ලා මහා මවා පෑමක් කරලා 
ෙපන්නුවා. එතුමන්ලා පට්ටපල් ෙබොරු, ෙබ්ගල් ෙමතැනට 
ඇවිල්ලා ඇද බෑවා. ෙම් කාරණා නිසායි කීඩාව ෙම් තැනට පත් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

631 632 

[ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා] 
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ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර ඇමතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු 
සභාෙව් නැහැ. නාවලපිටිය ආසනය නිෙයෝජනය කරන 
මන්තීවරයකු හැටියට මම ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර ඇමතිතුමාෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා, නාවලපිටිය ආසනයට කීඩා පිට්ටනියක් ලබා 
ෙදන්න කියලා. නාවලපිටිය ආසනෙය් දරුවන්ට ෙසල්ලම් 
කරන්න අද  කීඩා පිට්ටනියක් නැහැ. කීඩා පිට්ටනිෙය් ෙගවල් 
ගහලා තිෙබනවා. මධ  මහා විද ාලෙය් පිට්ටනිය ෙලොකු වැඩියි 
කියලා පර්චස් 40කට ෙහේත්තු කරලා, මීටර් 300ක ගහපු 
කීඩාංගණයත් අද වන ෙකොට නැති කර දමා තිෙබනවා.  පසු ගිය 
කාලෙය් හිටපු කීඩා ඇමතිවරයා ෙමතැනට ඇවිල්ලා  පම්ෙපෝරි 
ෙදොඩවනවා; මහ ෙලොකුවට විනිවිදභාවය ගැන කථා කරනවා.  

ෙමන්න තිෙබනවා, විනිවිදභාවය. වීරසිංහ අලුත්ගමෙග් 
පාවිච්චි කරන GE - 2034 වාහනය කාෙග්ද? ෙම් වාහනය ෙමොන 
අමාත ාංශය යටෙත් තිබුණත්, 2013 පළාත් සභා මැතිවරණය 
අවස්ථාෙව්දී ෙම් වාහනය ධාවනය කෙළේ වීරසිංහ අලුත්ගමෙග්ෙග් 
ෙබෝඩ් එක ගහලායි. විනිවිදභාවෙයන් යුතුව කටයුතු කරපු හිටපු 
කීඩා ඇමතිතුමාෙග් වැඩද ෙම්වා? ෙම් කියන ඒවා අසත යද? 
ෙම්වා කියනෙකොට අමාරුද?  ෙම්කට උත්තරයක් ෙදන්න.  

ෙම් කියන්ෙන් අසත යද? ෙරදි ඇඳ ෙගන, ටයි ෙකෝට් දමා 
ෙගන සුදනා ෙවන්න ෙමතැන කථා කරනවා. වීරසිංහ අලුත්ගමෙග් 
කියන්ෙන් හිටපු කීඩා ඇමතිවරයාෙග් එක කුෙසේ උපන් අක්කාෙග් 
මහත්තයා. ෙදෙදනාම  අලුත්ගමෙග් ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? මම 
තාත්තට අම්මට ෙහොඳට ජාතක ෙවච්ච අලුත්ගමෙග් ෙකෙනක්. 
ෙකොෙහොමද, ෙනෝනයි මහත්තයයි ෙදන්නම අලුත්ගමෙග් 
ෙවන්ෙන්? ඒෙක් සාධාරණය තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද? නිවරදිභාවය 
ගැන කථා කරන්ෙන් කවුද? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් 
ඩිෙෆන්ඩරය නතර කරලා තිබුෙණ් කහ ඉර උඩ. නාවලපිටිය 
ෙපොලීසිය ඉස්සරහ. ෙපොලීසිෙය් ෙදන්ෙනක් ඉන්නවා. ඩිෙෆන්ඩරය 
ෙදොරවල් ඇර ෙගන නවත්වලා තිෙබනවා. ෙමන්න කීඩා 
අමාත වරු ෙම් රෙට් නීතිය කියාත්මක කළ හැටි. පාෙද්ශීය 
සභාෙව් වාහන පස්ෙසන් යනවා. ෙපළපාළි යනවා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, එම වාහනය නවතා තිබූ ආකාරය පිළිබඳ 
ඡායාරූපය ඇතුළත් ෙල්ඛනයක් මම සභාගත* කරනවා.  

මම ෙම් පිළිබඳව ෙවනම පරීක්ෂණයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  ෙම් 
රට කාපු, කීඩාව විනාශ කරපු, මධ  මහා විද ාලවල ළමයින්ට 
ෙසල්ලම් කරන්න තිබුණු පිට්ටනිවල ගුරු ගම්මාන ගහපු කීඩා 
ඇමතිවරු තමයි ෙම් රෙට් විනිවිදභාවය ගැන කථා කරන්ෙන්, දැන් 
ඉන්න කීඩා ඇමතිවරයා නිවැරදි කරන්න කථා කරන්ෙන්. 
ෙමතැන ෙරදි ඇඳ ෙගන ද ෙම්වා කථා කරන්ෙන්? 

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, අක්කර 11ක් තිබුණු 
නාවලපිටිය මධ  මහා විද ාලය අද අක්කර 3/4ට බැහැලා. 
ළමයින්ට ෙසල්ලම් කරන්න පර්චස් 40ක් ඉතිරි කරලා. "ළඟම 
පාසල - ෙහොඳම පාසල" හැටියට නම් කළත්, අද විද ාලයට 
විද ාගාරයක් හදන්න තැනක් නැහැ; තට්ටු ෙදෙක් 
ෙගොඩනැඟිල්ලක් හදන්න තැනක් නැහැ. එතැන ගුරු ගම්මානයක් 
හදලා. ගුරු ගම්මානෙය් තිෙබන පළමුවැනි ෙග් අයිති දැන් 
ගම්ෙපොළ කලාප අධ ාපන අධ ක්ෂතුමාටයි. එයාෙග් ෙනෝනාට 
ලක්ෂ 17ට විකුණලා තිෙබනවා. ඉඩමක් නැතිව ගුරු ගම්මානෙය් 
ඉඩමක් දුන්නාමයි කියමු ෙකෝ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
අධ ාපන අධ ක්ෂතුමා රුපියල් ලක්ෂ 17කට විකුණලා එතුමාෙග් 
තිබුණු ෙග් ළඟ ෙගයක් හදා ගත්තා. ෙම් පිළිබඳව සම්පූර්ණ 

පරීක්ෂණයක් කරන්න කියලා ඒ සම්පූර්ණ ලිපිෙගොනු ටික                
මම අගමැතිතුමාට දුන්නා. අධ ාපන කාර්යාලෙය් එක 
ලිපිෙගොනුවක්වත් නැහැ. ෙමොකද, අධ ාපන අධ ක්ෂතුමාට ඉඩම 
හම්බ ෙවන ෙකොට ලිපිෙගොනු තිෙය්විද? එල්ආර්සී එෙක් එකම 
ලිපිෙගොනුවක්වත් නැහැ. මම ඒවා ගිහිල්ලා දුන්නා අගමැතිතුමාට. 
පරීක්ෂණයක් කරන්න කියලා අගමැතිතුමා නිෙයෝග කළා. 
පරීක්ෂණය කරන්න ගියාම "ෙහොරාෙග් අම්මෙගන් ෙප්න අහනවා 
වෙග්" අර අධ ාපන අධ ක්ෂතුමාෙගන් තමයි විස්තර අහන්ෙන්. 
එතුමා කියනවා, ෙම් ඉඩම විද ාලයට අවශ  නැහැයි කියලා. ඒ 
විද ාලෙය් ළමයි 1,200ක් හිටියා. අද ළමයි 550ට බැහැලා. ෙම් 
ඉස්ෙකෝෙල් වහලා. ඒ ඉඩම පර්චස් එකක් රුපියල් ලක්ෂ 3ක් 
වටිනවා. ගරු රවුෆ් හකීම් මැතිතුමා බලා ෙගන ඉන්නවා. ඔබතුමා 
ෙම් ගැන ෙහොඳින් දන්නවා. ෙම්වා ගැන කථා කරන ෙකොට 
ඔබතුමා හිනා ෙවනවා. ඔබතුමා ෙම් ගැන ෙහොඳටම දන්නවා. 
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, පර්චස් එකක් රුපියල් ලක්ෂ 3ක් 
වටිනවා. නගරය මැද තිෙබන මධ  මහා විද ාලය වහලා. 
තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන ෙහන්චයියලාට, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
වෘත්තීය සමිතියට, ගුරු ගම්මාන හදන්න නාවලපිටිෙය් ඕනෑ තරම් 
ඉඩම් තිෙබනවා. ෙම් ඉඩමට අල්ලපු ඉඩම අක්කර 100ක් 
තිෙබනවා.  

එදා 2002 ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා පවරා ගත් ඉඩමක් 
තිෙබනවා. ඒකත් කට්ටි කරලා තමන්ෙග් හිතවතුන්ට ෙබදලා 
තිෙබනවා. මමත් ෙද්ශපාලනය කළ පවුලක ෙකෙනක්. අෙප් 
තාත්තාෙග් තාත්තා තමයි පළමුවරට අලියා ලකුණින් නාවලපිටිය 
ආසනයට තරග කර තිෙබන්ෙන්. මටත් ෙද්ශපාලනය කිරීමට 
පරම්පරාෙවන් අයිතියක් තිෙබනවා. ඒ බූදලෙය් අයිතියක් මට 
තිෙබනවා. ෙහොරකම් කරලා ෙමතැන පම්ෙපෝරි ගහනවා.  හැමදාම  
FCID අර CID  ෙම් CID. ෙම්වා ඕනෑ නැහැ. කීඩා අමාත ාංශයට 
අයිති වාහනය අර ෙගන ගිහිල්ලා කර තිෙබන අවභාවිතය ගැන 
බලන්න. ෙම්කටද කීඩා අමත වරු පත් කර තිෙබන්ෙන්? 
රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව යට ෙත් සිදු වුණු ෙම් ෙද්වල් එපා ෙවලා තමයි 
අපි ඒ පක්ෂය අතහැරලා ෙම් පැත්තට ආෙව්. 

ගරු අර්ජුන රණතුංග ඇමතිතුමනි, මම තමුන්නාන්ෙසේෙග් 
කථාව ෙහොඳින් අහෙගන හිටියා. තමුන්නාන්ෙසේ ෙබොෙහොම 
ෙව්දනාෙවන් කථා කෙළේ.  තමුන්නාන්ෙසේට අද ඇමති තනතුරක් 
ලැබී තිෙබනවා. අපි ඒ ගැන සතුටු ෙවනවා. තමුන්නාන්ෙසේ කීඩාව 
තුළින් ෙම් රටට ජාත න්තර කීර්තියක් ෙගනාපු ෙකෙනක්. 
ෙද්ශපාලනය ෙකෙසේ ෙවතත් තමුන්නාන්ෙසේ කීඩාව තුළින් රටට 
ලබා දුන් ඒ ෙගෞරවය සම්බන්ධෙයන් අපි හිස නමා ආචාර 
කරනවා. 

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, සමහරු ඇවිල්ලා පාළු 
අම්බලෙම් වළං බින්දා. කරලා තිෙබන සට කපට වැඩ, කරලා 
තිෙබන ෙහොරකම් ඔක්ෙකොම අපි දන්නවා. මාව FCID එකට අර 
ෙගන ගිෙයොත් මම සාක්ෂි ෙදනවා. නාවලපිටිෙය් ඉඩම් නැහැ. 
ෙර්ල්ෙව් ඉඩම් බෙලන් අල්ලා ෙගන තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික බූදලය 
වාෙග් තිෙබන්ෙන්. ෙකොෙහද අවසර තිෙබන්ෙන්?  

අනුන්ට ඇඟිල්ල දික් කරනවා. ෙකොෙහේද අවසර තිෙබන්ෙන්? 
අෙප් පවුෙල් මිනිස්සු ෙද්ශපාලනය කරලා තිෙබනවා. නමුත් ෙම් 
වාෙග් දහ ජරා ෙද්ශපාලනයක් කරලා නැහැ. මා පාෙද්ශීය සභාෙව් 
සභාපතිවරයකු වශෙයන් සිටියා; පළාත් සභාෙව් මන්තීවරයකු 
වශෙයන් දීර්ඝ කාලයක් සිටියා; දැන් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී 
පත්ෙවලා ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මා රහසින් ෙහෝ වැරැද්දක් කෙළොත් 
FCID එෙකන් ෙගන යන කල් ඉන්ෙන් නැහැ. මා ෙගදර ගිහින් 
තමයි ඒවාට මුහුණ ෙදන්ෙන්. ෙමොකද, අෙප් මිනිසුන්ෙග් 
ෙගෞරවය අපි රකින්න ඕනෑ. අෙප් ඥාතින්ෙග් ෙගෞරවය අපි 
රකින්න ඕනෑ. වග කීමක් ඇතිව, ෙගෞරවයක් ඇතිව ෙද්ශපාලනය 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරලා මිය ගිය ඒ මිනිසුන්ෙග් ෙගෞරවය රකින්න අපි බැඳිලා 
ඉන්නවා. එතුමා ෙමතැනට ඇවිල්ලා අසත  පකාශ කරනවා. මා 
කවදාවත් ඒවාට ඔ ට්ටු ෙවන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා.  
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක් ෙදන්න. 

ෙමොකද, කියන්න කාරණා ඕනෑ තරම් තිෙබනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව විනාඩියක් තිෙබනවා. 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජූෙඩෝ කීඩාව මධ ම පළාෙත් 

පචලිත කීඩාවක්. කීඩා ඇමතිවරෙයක් මධ ම පළාෙතන් බිහි 
වුණා. නමුත් එතුමා ජූෙඩෝ කීඩාව පිළිබඳව ඇහැ ඇරලා බැලුෙව් 
නැහැ. ජූෙඩෝ කීඩාව කරන්න තැනක් නැහැ. අෙප් ඇමතිවරුන්, 
මන්තීවරුන් කිව්වා වාෙග් සල්ලි ගසා කන්න කෑලෑවල පිට්ටනි 
හදලා තිෙබනවා. නාවලපිටිෙය් කීඩාංගණෙයන් ෙකොපමණ ගසා 
කෑවාද කියලා මා දන්නවා. වවපු තණෙකොළ ෙකෝ? කීඩා 
ඇමතිවරයා හැටියට නාවලපිටිෙයන් පත්ෙවලා ආපු ෙකනා කරපු 
විනාශය තමයි ඒ. [බාධා කිරීමක්] මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
මට ෙවන්කර තිෙබන කාලය අවසන් බව තමුන්නාන්ෙසේ පකාශ 
කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි, දැන් අවසන් කරන්න.  

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙහොල්මන් ඇමති මණ්ඩලයක් 

පත් කරෙගන තිෙබනවා. ෙම් ෙගොල්ලන්ට බලයක් නැතුව ඉන්න 
බැහැ. කරලා තිෙබන ෙහොරකම් ගැන අහන ෙකොට, අන්න FCID  
එෙකන් අරෙගන ගියා, අරෙකන් අරෙගන ගියා, ෙම්ෙකන් 
අරෙගන ගියා කියලා කියනවා. අරෙගන ෙනොගිහින් ඉන්න 
පුළුවන්ද? ෙම් කරන ෙහොරකම්වලට අරෙගන ෙනොගිහින් ඉන්න 
පුළුවන්ද? 

 
ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, point of Order එකක් 

ඉදිරිපත් කරන්න තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ මන්තීතුමාෙග් කථාව 
පැහැදිලි නැහැ. ඔබතුමා ෙපොඩ්ඩක් පරීක්ෂා කර බලන්න. මද සාර 
පාවිච්චි කර  තිෙබන අය ඇතුළට ගන්න ෙකොටත්, කථාව ෙදන්න 
ඉස්ෙසල්ලාත් පරීක්ෂා කර බලන්න. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
එය point of Order එකක් ෙනොෙවයි. ගරු ආනන්ද 

අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 
 

ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා මද සාර පාවිච්චි කරනවා. 

ඕනෑ තැනකට මාව ගිහින් දමන්න. ඒ කාපු බීපු අය තමයි ෙම් කථා 
කරන්ෙන්.  

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

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
කෙට් කබර දමා තිෙබන්ෙන් මා ගිහින් දීපු ඒවා කාලා තමයි. 

මහින්දානන්දෙග් කෙට් කබර තිෙබන්ෙන් මා ගිහින් දීපු ඒවා 
කාලා තමයි. අපි කවදාවත් ජරාව කාලා නැහැ. ජරාව කාපු නිසා 
පිටිපස්ෙසේත් කබර ඇවිල්ලා ඇති.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් අවසන් කරන්න.  

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එහා පැත්තට ඇවිල්ලා කියලා 

ෙදනවා. මිනිෙහකුට කියා ෙදන්න තරම් තමන් හැදිලා ඉන්න 
ඕනෑ. ෙලෝකෙය් තිෙබන ෙලොකුම ෙහොරකම් ටික කරලා ෙමතැන 
සුදන ෙවන්න අනික් මිනිසුන්ටත් කියා ෙදනවා. අනික් අයට 
කියලා ෙදන්න තමන් හැදිලා ඉන්න ඕනෑ.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් අවසන් කරන්න.  

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේට මා 

ස්තුතිවන්ත වනවා, ෙම් දහජරා වැඩ කරපු මිනිසුන් ඉදිරිෙය් ෙම්වා 
දිග හරින්න අවස්ථාව ලබා දීම ගැන. ඒ වාෙග්ම මාව 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එවපු මහනුවර දිස්තික්කෙය් ජනතාවටත් මා 
ස්තුතිවන්ත වනවා. අපි ෙබොෙහොම ෙගෞරවයක් ඇතුව 
ෙද්ශපාලනය කරපු පවුලක්. එතුමා ෙදෙක් පන්තියට ඉෙගන 
ගත්ෙත් නැහැ. මා දන්නවා, එතුමා ගිය ඉස්ෙකෝෙල් ෙමොකක්ද 
කියලා. ෙරෝයල් එෙක් 9 වසෙර් ඉඳලා 10 වසරට ගිහිල්ලා විභාෙග 
ෙෆේල් ෙවලා ෙගදර සිටියා.  
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව දැන් අවසන් කරන්න.  

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්කයි ඇත්ත කථාව. මා 

නිවැරැදි කරන ෙකොට මෙග් කාලය අවසන් ෙවලා තිෙබනවා. මම 
ඒවාට භය නැහැ. මා භය නම් ෙසොෙහොෙන් ෙගවල් හදන්ෙන්ත් 
නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කාලය ලබා දීම පිළිබඳව 
තමුන්නාන්ෙසේට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, විජයපාල ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමා.  

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

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 

දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

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

 
අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் அக்கிரா 

சனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன  அவர்கள்  
தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair 
and THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

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

 
[අ.භා. 5.52] 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ඉතාමත් සතුටු වනවා,  

කීඩා අමාත වරයා හැටියට අෙප් ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මැතිතුමා 
වර්තමාන රජය යටෙත් කීඩාව සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී කීඩා පනතට නිෙයෝග ඉදිරිපත් කර තිබීම ගැන. 
ෙමය, ෙම් රෙට් කීඩා සමාජ, ඒ වාෙග්ම ජාතික කීඩා සංගම් 
පිළිබඳව ඉතාමත් දැඩි ෙලස අවධාරණය කරන අවස්ථාවක්. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මා සතුටු වනවා, හිටපු 
කීඩා අමාත වරුන් ෙදෙපොළක් -රත්නායක මැතිතුමාත්, 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමාත්- ෙම් ගරු සභාෙව් සිටීම 
ගැන. විෙශේෂෙයන්ම කිකට් කීඩාව තුළින් ලංකාව පිළිබඳව අපට 

අභිමානෙයන් කථා කරන්න පුළුවන් ඉතාමත් වැදගත් 
අවස්ථාවකට අවතීර්ණ කළ අෙප් ෙලෝක කිකට් ශූරතාව ලංකාවට 
ෙගනාපු අර්ජුන රණතුංග මැතිතුමාත් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. 
ඒ නිසා ෙම් අවස්ථාව, ඉතාමත් වැදගත් සංවාදයකට යන්න ඕනෑ 
අවස්ථාවක්. දයාසිරි ජයෙසේකර ඇමතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් 
ගරු සභාෙව් නැති වුණත් මා එතුමාට කියනවා, එදා ෙක්.බී. 
රත්නායක මැතිතුමා, ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමා වැනි ඉතාමත් 
ෙශේෂ්ඨ කීඩා අමාත වරුන් ෙම් රෙට් කීඩා ක්ෙෂේතය නඟා 
සිටුවන්න ගත්ත උත්සාහයන් ඉදිරියට ෙගන යමින්, අතිගරු 
ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග්ත්, ගරු අගාමාත  
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග්ත් සුසංෙයෝගය තුළින් බිහි වුණු 
ආණ්ඩුවක් තුළ දයාසිරි ජයෙසේකර මැතිතුමා යටෙත් ඉතා වැදගත් 
කාර්ය භාරයක් අපට ඉෂ්ට කරන්නට ෙවනවාය කියලා. කීඩා 
පනත යටෙත් ෙම් නිෙයෝග තුළින් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්, 
ෙම් රෙට් ඉතිහාසයත්, වර්තමානයත්, අනාගතයත් පිළිබඳව -තුන් 
කල් බලා- කටයුතු කරන්න ඕනෑය කියලායි.  

එදා ෙම් රටට කීඩා ජයගහණ ෙගනා  අර්ජුන රණතුංග 
මැතිතුමා  වැනි ෙකෙනක් කැබිනට් ඇමතිවරෙයක් වශෙයන්  
ඉන්න ෙවලාවක, එතුමා කීඩා ඇමතිව ෙනොසිටියත් ෙම් අවස්ථාව 
කිකට්  කීඩාෙව් හිණි ෙපත්ත ට යන්න  ඕනෑ  අවස්ථාවක්ය  කියා 
මම හිතනවා.  එෙහම වැඩ පිළිෙවළක් අපට සකස් කරන්නට 
පුළුවන්.   ගම් මට්ටමින්, පාෙද්ශීය මට්ටමින්, දිසත්ික්  මට්ටමින්, 
පළාත් මට්ටමින් ජාතික මට්ටම දක්වා යන  ගමන් මඟ ෙකොයි 
ආකාරයට  සැකසිලා තිෙබනවාද කියා අප බලන්නට  ඕනෑ.  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කියන්නට කනගාටුයි. 
මාත් වසර ගණනාවක් ෙද්ශපාලන කටයුතු කළා. මහජන 
නිෙයෝජිතයකු  හැටියට, පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපති හැටියට ඉඳලා  
තමයි  පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් හැ ටියට  ආෙව්.  ෙම් හැම 
කාලයකදීම අපි  ගම් මට්ටෙම් තිෙබන  ගාමීය කීඩා තරගවලට 
යනවා; තෑගි ෙබදා ෙදන්නට යනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් පතිපාදන 
ලබා ෙදනවා. නමුත් අද අෙප් ගම් මට්ටෙම් කීඩා සමාජවල 
තත්ත්වය  ඉතාමත්ම කනගාටුදායකයි.  ෙමොකද, කීඩා සමාජ අද 
නමට විතරයි.  අද කීඩා සමාජ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයක, 
ගාම නිලධාරී ෙකොට්ඨාසයක  කීඩා සමාජයක් හදන්නට  ඕනෑය 
කියා  කිව්වාට, පාෙද්ශීය  තරගවලට  එන්ෙන්  කීඩා සමිති දහයයි 
නැත්නම්   එෙකොළහයි කියන එක අපි දන්නවා. සමහර තැන්වල 
මා අලුත් ෙදයක් දැක තිෙබනවා.  කීඩා සමාජ ෙදක තුනක්  
එකතුෙවලා එක කීඩා සමාජයක නමින් පවත්වාෙගන යනවා. එය 
ෙම් රෙට් කීඩා ක්ෙෂේතය  තුළ ඉතාමත්ම නරක තත්ත්වයක්.  

අපට කීඩා නිලධාරින්  ඉන්නවා. ගාම නිලධාරි වසම් මට්ටමින්  
ඊට ඉහළ නිලධාරින් ඉන්නවා.  ගමට ගිහින් අහිංසක දරුවන්ෙග් 
දක්ෂතාවන්  එළි දක්වන්නට අප මුලින්ම  කටයුතු  සකස්  
කරන්නට  ඕනෑ. එම නිසා, සෑම කීඩා සමාජයක්ම අඩු ගණෙන්  
කීඩකයන් විසිපහක් සම්බන්ධ කර, එහි කීඩා  පුහුණුවීම්  කටයුතු 
අප ඉෂ්ට කළ යුතු ෙවනවා. කීඩා සමාජ මට්ටමින්   එනෙකොට   
එම ෙකොට්ඨාසෙය් තිෙබන සියලුම කීඩා සමාජ ඒක රාශි 
කරන්නට  ඕනෑ. කීඩා තරගයක් අවසානෙය්  ජය සංෙක්තයක් 
පිරිනමන්නට යනෙකොට  අෙන්! කීඩා සමාජ ෙදක තුනක් විතරයි  
තිෙබන්ෙන්. ෙම් ෙඛ්දවාචකෙයන් කීඩාව මුදවා ගන්නට  ඕනෑ. 
එතැනින්  එහාට, දිස්තික් මට්ටමට යනෙකොට  කීඩාෙව් ෙයෙදන 
තරුණ තරුණියන්ට  තිෙබන පහසුකම් ෙමොනවාද කියා අප 
දන්නවා. අපි පළාත් සභා මන්තීවරු හැටියට කාලයක් 
ඉන්නෙකොට  ඒ අය  තමන්ට අවශ  පාවහන් කට්ටලය ගන්නට 
අපි ළඟට එනවා. එෙසේ නැත්නම් ෙබෝලය ගන්නට ෙම් ඉන්න 
පළාත් සභා මන්තීවරු, විෙශේෂෙයන් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු  
හැම ෙකෙනක්ම  තමන්ෙග් විමධ ගත මුදල්වලින් විශාල මුදලක් 
සපයා ෙදනවා.  සාමාන  මන්තීවරෙයක් අඩු තරමින් අවුරුද්දකට  
රුපියල් ලක්ෂ ෙදකක් වැය කරනවා.  මා අවුරුදු  දහසයක් පළාත් 
සභා ව  නිෙයෝජනය කළා. මන්තී කණ්ඩායමක් එකට එකතු වී 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

විශාල මුදලක් වියදම් කරන බව ෙපනුණා.  නමුත් ෙමයින්  
ලැෙබන පතිඵලය ෙමොකක්ද?   සමහර ගම්වල අතීතෙය්  තිබිච්ච 
කීඩාපිටි අද කැලෑ බවට  පත් වී තිෙබනවා.  අද සමහර තැන්වල 
"ෙවොලිෙබෝල් ෙකෝට්"  එකක් නැහැ. අඩු තරමින්  කීඩා කරන්නට  
තැනක් නැති තත්ත්වයට පත්  වී තිෙබනවා.  

ගාල්ල ජාත න්තර  කීඩාංගණය හදනෙකොට  ගාල්ෙල්  තිබිච්ච  
පාපන්දු කීඩාව නැති වුණා.  ගාල්ෙල් ෙවනත්  මළල කීඩාවක්  
කරන්නට බැහැ.  අද ගාල්ල  සවුත්ලන්ඩ්   විද ාලය, ඇෙලෝසියස ්
විද ාලය, රිපන්  බාලිකා විද ාලය,  All Saints විද ාලය වාෙග්  
ඉතාමත් ෙහොඳ  විද ාලවලට අද කීඩාපිටි නැහැ.  ඒ සඳහා  තිබිච්ච 
එකම තැන ගාල්ල ජාත න්තර කීඩාංගනය.  අවුරුදු ගණනක්  
ගැන කථා කරන  අෙප් ගරු  කංචන විෙජ්ෙසේකර  මැතිතුමන්ලා, 
මා ළග ඉන්න ගරු අලුත්ගමෙග් මැතිතුමන්ලා අද මහ ෙලොකුවට  
විස්තර  කරනවා,  පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ කීඩා ක්ෙෂේතය 
දියුණු කරපු ආකාරය ගැන. තමුන්නාන්ෙසේලා අවුරුදු  විස්සක් ෙම් 
රට පාලනය කළා.  අඩු ගණෙන් ගාල්ලට  ජාත න්තර 
කීඩාංගණයක් හරියට හදා ගන්නට බැරි වුණා. ෙම්ක ගිහිල්ලා 
හැදුවා,  සූරිය වැව.   

සූරිය වැව මහින්ද රාජපක්ෂ කීඩාංගණය ගැන ඔබතුමන්ලා 
කියනවා. ගාල්ෙල් තිබිච්ච ජාත න්තර කීඩාංගණෙය්ත්  
අවුරුද්දකට කීඩා ෙදක තුනක්  හැර කීඩා  පැවැත්ෙවන්ෙන් නැහැ.  
එෙහම නම් රුපියල් ෙකෝටි පෙකෝටි  ගණන් මුදල් වැය කර, ඒ 
තුළින් මුදල් කාබාසිනියා කළා. අද රෙට් ජනතාව වැට් එක ෙගවන 
තත්ත්වයට පත්ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකද?  ෙමන්න ෙම් වාෙග් 
කාලකණ්ණි ආස්වාදයක් ලැබු නිසායි.  ෙමතුමන්ලා  කියනවා, 
"අද කීඩාංගණ විවෘත කරන්නට යනවාලු. ඒවා විවෘත කරන්නට 
තමන් බලාෙගන ඉන්නවාලු" කියා.  ෙම් රෙට්  මහින්ද රාජපක්ෂ 
නමින්  වැසිකිළියයි, ආදාහනාගාරය විතරයි  නම් කෙළේ  නැත්ෙත්. 
හැම තැනම "මහින්ද රාජපක්ෂ" කියා නම් කළා.  ඒ වාෙග් 
ෙම්නියා එකක් අපට නැහැ.  මා  නිෙයෝජනය කරන ආසනය තුළ 
රුපියල් ලක්ෂ ෙදදාහකට  වැඩි මුදලකින්  ලක්ෂ දහෙය් ව ාපෘති 
කියාත්මක කර තිෙබනවා. අපි ෙකොෙහේවත්  ෙබෝඩ්  ගහලා නැහැ.  
රුපියල් ලක්ෂ හය දාහක් වැය කර  කරාපිටිෙය් මාර්ග සංවර්ධනය 
කර  තිෙබනවා. අපි ෙකොෙහේවත් ෙබෝඩ් එකක් ගහෙගන නැහැ. අද 
මාර්ග සංවර්ධනය ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප ෙමවැනි තත්ත්වයකට පත් 
ෙවන්න ඕනෑ නැහැ. අප ෙමතැන වාද විවාද කරනවා. අලුත්ගමෙග් 
ෙදබෑයන් අද ෙමතැන ෙලොකු "සටනක්" කළා. ඒ ගැන මම 
කනගාටු ෙවනවා. අපට ඕනෑ වාද විවාද ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් සිටින 
අහිංසක මිනිසුන් ෙවනුෙවන් පාර්ලිෙම්න්තුව -ව වස්ථාදායකය- 
හැටියට අපට ෙගෙනන්න පුළුවන් හැම අණපනතක්ම ඉතාම 
සාධාරණ සහ යුක්තිසහගත ෙලස ෙගනැත්, ෙම් රෙට් කීඩා 
මාෆියාව නැති කරලා, ඒ තුළින් ජාත න්තරය ජයගහණය කරන්න 
පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කිරීමයි අප කළ යුත්ෙත්.  

 
 

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

ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා මූලාසනයට 
පැමිෙණනවා ඇති.  

අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වූෙයන්, ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
தைலைம வகித்தார்கள். 

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

ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඔබතුමාත් කීඩා ක්ෙෂේතෙය් 

වැඩ කටයුතු ෙබොෙහොමයක් කළ ෙකෙනක්; ෙනොෙයක් විෙව්චන 
තිබුණත් කීඩාව ෙවනුෙවන් මහන්සි වුණු ෙකෙනක්. ඒ නිසා 
ඔබතුමා මූලාසනෙය් ඉන්න අවස්ථාෙව් කථා කරන්න ලැබීම ගැන 
මම සතුටු ෙවනවා.  

අෙප් කංචන විෙජ්ෙසේකර මන්තීතුමා තමයි ඡායා 
කැබිෙනට්ටුෙව් කීඩා ඇමතිවරයා. මම ඒ ගැන සතුටු ෙවනවා. 
එතුමා අෙප් සෙහෝදර මන්තීවරෙයක්. එතුමා කථා කරන්ෙන් 
හරියට එතුමන්ලා හැම ෙදයක්ම කළා වාෙග්යි. ගරු කංචන 
වි ෙජ්ෙසේකර මන්තීතුමනි, ඔබතුමා අවුරුදු ගණනාවක් පළාත් 
සභාෙව් මන්තීවරෙයක් හැටියට හිටියා. ෙපොඩි එකා වාෙග් මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් පස්ෙසන් ගියා. මා අහනවා කීඩා 
ක්ෙෂේතයට ෙනොෙවයි, ෙවනත් ක්ෙෂේතවලටවත් ඔබතුමන්ලා 
ෙමොනවාද කෙළේ කියා. ඒ කාලෙය් එතුමන්ලාට කථා කරන්න බැරි 
වුණා. අද ෙමතුමන්ලා වැඳ පුදාෙගන පස්ෙසන් යනවා. හැබැයි, 
එදා මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමාත් එෙහම තමයි. එතුමාට 
කීඩා ක්ෙෂේතය දියුණු කරන්න අවශ  ෙද්වල් දුන්ෙන් නැහැ.  
අධිකරණෙය් නඩුවක් තිෙබන නිසා මම ෙම් කාරණය ගැන කථා 
කරන්ෙන් නැහැ. රගර් කීඩාවට ෙවන් කළ මුදල් ගැනයි මම 
කියන්න හැදුෙව්. ෙමොන ෙකෙහල් මලකින් මුදලක් ආවත් 
මන්තීවරුන්ට වියදම් කරන්න ෙදන රට ෙමොකක්ද? ගරු 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ඒවා දුන්ෙනත් 
නැහැ. රගර් කීඩාවට වියදම් කරන සල්ලි ගත්ෙත් කවුද? නාමල් 
රාජපක්ෂ මැතිතුමායි. මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමා තමයි ඒ කාලෙය් කීඩා ඇමතිවරයා. ඔබතුමා ඒක 
පිළිගන්න ඕනෑ. එතුමන්ලා CSN  නාළිකාව  ෙයොදාෙගන වැඩ 
කටයුතු කළ ආකාරය පිළිබඳව අප කල්පනා කරන්න ඕනෑ. මම 
වැඩි ෙචෝදනා කරන්ෙන් නැහැ. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා 
පැහැදිලිව ඕනෑම උත්තරයක් ෙදන්න.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Member, what is your point of Order? 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ගරු විෙජ්පාල 

ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමා මෙග් නම සඳහන් කරමින් කිව්වා, රගර් 
කීඩාව සම්බන්ධෙයන් ආ මුදල් ඔක්ෙකොම කීඩා 
අමාත වරයාෙගන් නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා ගත්තාය කියා. 
ගරු මන්තීතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඔබතුමා වග කීමකින් කථා 
කරන්න. ෙතොරතුරු නැතිව, ෙකොළයක් නැතිව ඔෙහොම කථා 
කරන්න එපා. විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමනි, අප ඔබතුමාට 
ෙබොෙහොම ගරු කරනවා. ඔබතුමා ෙතොරතුරු නැතිව කථා කරන්න 
එපා. මමයි ඒ කාලෙය් සිටි කීඩා ඇමතිවරයා. මුදල් ෙවන් කළ 
ආකාරය අප දන්නවා. නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමාව ෙම්වාට 
සම්බන්ධ කර ගන්න එපා. ඒවා ෙවන පශ්න. කීඩා අමාත ාංශෙය් 
මුදල් තමයි අප ෙවන් කෙළේ.  
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ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඔබතුමාට වැරදුණා ෙන්.  
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
නැහැ. මට වැරදුෙණ් නැහැ. මම ෙහොඳට දැනෙගනයි කථා 

කෙළේ.  

මම දන්නවා එතැනට මුදල් ආපු හැටි. ඒ මුදල් ෙකොෙහන්ද 
ආෙව් කියා මා දන්නවා. ඒ අමාත ාංශෙය් මුදල් ෙනොෙවයි. 
අධිකරණෙය් නඩුවක් තිෙබන නිසා මම ඒ ගැන කථා කරන්ෙන් 
නැහැ, ගරු නි ෙයෝජ  කථානායකතුමනි.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියයි තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
අධිකරණයට අපහාස කරන්න මම ලැහැස්ති නැහැ. 

ඔබතුමන්ලා නම් කියාවි. නමුත්, අපි හදවතට එකඟව ඇත්ත කථා 
කරන්න ඕනෑ. අප ඔය ඉඩම් ගැන, අක්කර එෙකොළහ නිවාසවලට 
ෙබදා දීපු ඒවා ගැන ෙනොෙවයි කථා කරන්ෙන්. අප කීඩාව ගැනයි 
කථා කරන්ෙන්. අන්න ඒක මතක තියාගන්න.  

ගරු කීඩා අමාත තුමාෙගන් මා ඉල්ලීමක් කරනවා. ඉදිරිෙය්දී 
ෙම් වැඩ පිළිෙවළ තුළින් අවශ  වන්ෙන් ගාමීය මට්ටමින් කීඩාව 
නඟා සිටුවීමයි. අදට, ෙහටට, අනිද්දාට අපට ජාත න්තරය 
දිනාගන්න බැහැ. ඒ පහසුකම් ටික තිෙයන්න ඕනෑ. ෙවොලිෙබෝල් 
කීඩාව කරන්න ගෙම් පහසුකම් නැත්නම්, පාපන්දු කීඩාව කරන්න 
ගෙම් පහසුකම් නැත්නම්, කිකට් කීඩාව කරන්න ගෙම් පහසුකම් 
නැත්නම් ඒවා දියුණු කරන්න ටික කලක් යනවා. අවුරුදු 
එකහමාරකින් ඒ සියල්ල කරන්න බැහැ. මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමනි, ඔබතුමා අවුරුදු පහක් තිස්ෙසේ 
ෙමොනවාද කෙළේ?  ගරු ශියානි වි ෙජ්විකම මන්තීතුමියනි, ඔබතුමිය 
අම්පාර පෙද්ශයට ෙහොඳ කීඩාංගණයක් ගත්ෙත් නැහැ. [බාධා 
කිරීමක්] ෙකොෙහේද?  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාෙග් කාලය අවසානයි.  
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ෙකොෙහේද ඒ කීඩාංගනය තිෙබන්ෙන්? මට කියන්න. අෙප් 

ශියානි විෙජ්විකම මන්තීතුමිය දැන් නිකම් කෑ ගහනවා. මහා 
ෙලොකුවට මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් පස්ෙසන් යනවා. නිකම් 
අසත  පකාශ කරන්න එපා. අපි ෙම් රෙට් ඇට ෙබෝලත් ගහපු 
උදවිය. ඒකත් අපට ෙහොඳට කරන්න පුළුවන්, මතක තියාගන්න. ඒ 
නිසා ෙබොරුවට කථා කරන්න ඕනෑ නැහැ. ඔබතුමන්ලා ගාමිණී 
දිසානායක, ෙක්.බී. රත්නායක, වී.ඒ. සුගතදාස වාෙග් ෙම් රෙට් 
සිටි කෘතහස්ත කීඩා ඇමතිවරු අනුගමනය කරන්න. ගරු ශියානි 
විෙජ්විකම මන්තීතුමියනි, ෙකොෙහේද ඒ කී ඩාංගණය හදා 
තිෙබන්ෙන්? මට ෙපන්වන්න.  

ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) யாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
අම්පාෙර්.  
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ෙමොනවාද ඒෙක් තිෙබන්ෙන්? කියන්න බලන්න.  
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කාලය අවසානයි.  
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ඒ කී ඩාංගණය තිෙබන්ෙන් ෙකොතැනද  කියා මට කියන්න. ඒ 

කීඩා පිටිෙය් හරකුන් ඇති කරන්න පුළුවන්. හරකුන්ට තණ ෙකොළ 
වවන්න පුළුවන්. කීඩා පිටියක් කියන්ෙන් ඔෙහොම එකක් 
ෙනොෙවයි. අන්න, සුගතදාස කීඩාංගණය දිහා බලන්න. ඒ වාෙග් 
නාන තටාක එක්ක, මීටර් 400 දුවන්න පුළුවන් විධිෙය් කීඩා පිටි 
තමයි හදන්න ඕනෑ.   

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

මීළඟට එච්.එම්.එම්. හරිස් මහතා. 

 
[பி.ப. 06.03] 
 

ගරු එච්. එම්. එම්. හරීස ් මහතා (කීඩා නිෙයෝජ  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ் - விைளயாட் த் ைற பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. H.M.M. Harees - Deputy Minister of Sports) 
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, விைளயாட் ச் 

சட்டத்தின் கீழான ஒ ங்குவிதிகள் சம்பந்தமான இந்த 
விவாதத்தில் கலந் ெகாண்  ேபசுவைதயிட்  மகிழ்ச்சியைட 
கின்ேறன்.  விைளயாட் த் ைற அைமச்சின் கீழ் வ கின்ற 
சங்கங்களின் கட் க்ேகாப்ைப ேம ம் ஒ ங்கைமப்பதற்காக 
இந்த ஒ ங்குவிதிகள்  ெகாண் வரப்பட் க்கின்றன. குறிப் 
பாக, இரகசிய வாக்ெக ப்ைபத் தவிர்த்  ைக யர்த்தி 
வாக்ெக ப்பதன் லம் சங்கத் ெதாி  ைறகளில்  
இடம்ெப கின்ற ஒ ங்கீனங்கைளத் தவிர்ப்பதற்கு எம  
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்க டன் அைமச்சு நடவ க்ைக 
எ த் ள்ள . இந்த நாட் ல் மாவட்டந்ேதா ம் உள்ள 
விைளயாட் ச் சங்கங்களின் பிரதிநிதிகைள ஊழல் மற் ம் 
சர்வாதிகார ேபாக்கிலன்றி ஜனநாயக ைறப்ப  
ெதாி ெசய்கின்ற ஒ  கட்டைமப்  இத டாக சீரான 

ைறயில் உ வாக்கப்ப ம் என்ப  சட்டத்தரணி என்ற 
அ ப்பைடயில் என  நம்பிக்ைகயாகும். ேம ம், ெகளரவ 
அைமச்சர் தயாசிறி ஜயேசகர அவர்கள் இந்த அைமச்ைசப் 
ெபா ப்ெப த்ததன் பின்  தன  பணிகைளக் கட்சி, இன 
ேபதங்க க்கு அப்பால் திறம்படச் ெசய்  வ கின்றார், 
எதிர்காலத்தி ம் அப்ப ச் ெசய்வாெரன்ற நம்பிக்ைக இந்த 
நாட் ன் பிரைஜகள் மத்தியில் குறிப்பாக விைளயாட்ைட 
ேநசிக்கின்ற மக்கள் மத்தியில் உ வாகியி க்கிற . 
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அதற்ேகற்றாற்ேபால் விைளயாட் த் ைற அைமச்சர் மற் ம் 
அைமச்சின் அதிகாாிகளின் பல்ேவ விதமான நடவ க்ைககள் 
மிக விைரவான ம் ாிதமானைவ மாக இ க்கின்றன. 
அண்ைமயில் இந்தியாவில் நைடெபற்ற 'SAG' - ெதற்காசிய 
விைளயாட் ப் ேபாட் களின்ெபா  எங்க ைடய நா  
இரண்டாவ  நிைலக்கு வந்த ம் அதிகபட்ச பதக்கங்கைளப் 
ெபற்ற ம் அதற்குச் சான்றாகும். அதைனயிட்  இந்த 
அைமச்சின் பிரதி அைமச்சர் என்ற ாீதியில் சந்ேதாசப் 
ப கின்ேறன்.  

வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசங்கள் 30 வ ட காலமாக த்தம் 
நைடெபற்ற பகுதிகளாகும். அேதேநரம் அைவ சுனாமியா ம் 
அதிகம் பாதிக்கப்பட் க்கின்றன. கடந்த அரசாங்க காலத்தில் 
அப்பிரேதசத்ைதச் ேசர்ந்த அைமச்சர்கள் பலர் இ ந் ம் அதன் 
வளர்ச்சிக்ெகன ேபாதிய நடவ க்ைககைள எ க்காதி ந் 
தார்கள். ஆனால், இன்  ெகளரவ அைமச்சர் அவா்கள் 
என் ைடய ேவண் ேகாளின் ேபாில் வடக்கு, கிழக்குப் 
பிரேதசத்தின் விைளயாட் த் ைறைய ஊக்குவிப்பதற்காக 
பல்ேவ  விதமான நடவ க்ைககைள  எ த்  வ கின்றார். 
குறிப்பாக, எப்ேபா ம் இல்லாத வைகயில் வடக்கு, கிழக்கின் 
சகல மாவட்டங்களி ம் ைமதான அபிவி த்தி, பாடசாைல 
ைமதான அபிவி த்தி ேபான்ற விடயங்க க்காக  2016ஆம் 
ஆண் க்ெகன ேகா க்கணக்கான பாய் ஒ க்கீ  
ெசய்யப்பட் ள்ள . அவற்றின் ேவைலக ம் ஆரம்பிக்கப் 
பட் ள்ளன. வட மாகாணத்ைதச் ேசர்ந்த ெகளரவ உ ப் 
பினர்கள் இந்தச் சைபயில் பல்ேவ  விதமான பிரச்சிைனகைள 
எ த் க்கூறினார்கள். குறிப்பாக, கிளிெநாச்சி ைமதான 
அபிவி த்தி தாமதமைடவ  சம்பந்தமாகக் கூறப்பட்ட . அந்த 
ைமதான அபிவி த்திக்ெகன அைமச்சு ேதைவயான நிதியிைன 
ஒ க்கீ  ெசய்தி க்கிற . அப்ப யி ந் ம், அதன் 
ெகாந்தராத்  உாிைம ெபற்ற இலங்ைக ெபாறியியல் 
கூட் த்தாபனம், அதன் உள்ளகப் பிரச்சிைன காரணமாக 
அங்குள்ள ேவைலகைளத் தாமதித்தி க்கின்ற .   

இ ந் ம், அண்ைமயில் யாழ்ப்பாணத்தில் இடம்ெபற்ற 
எம  அைமச்சின் உயர்மட்டக் கூட்டத்தில் அைமச்சர் அவர்கள் 
கலந் ெகாண்  எ த்த தீர்மானத்தின்ப , அந்த ைமதானத் 
தின் ெப ம் பகுதி ேவைலகைள வ கின்ற ஆகஸ்ட் 
மாதத் க்கு தல் த் வதற்கான நடவ க்ைககள்  
எ க்கப்பட் க்கின்றன.  

கிாிக்ெகட் கட் ப்பாட் ச் சைபயின் தைலவரான பிரதிச் 
சபாநாயகர் அவர்கள் இச்சைபக்குத் தைலைமதாங்கிக் 
ெகாண் க்கின்ற இவ்ேவைளயில் நான் ஒ  விடயத்ைதக் 
குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். அதாவ , யாழ். மாவட்ட  
உ ப்பினர் ெகளரவ சிறீதரன் அவர்கள் ேபசியெபா  
கிளிெநாச்சி, ல்ைலத்தீ , மன்னார் ேபான்ற மாவட்டங்களின் 
கிாிக்ெகட் சைபகள் ேதசிய கிாிக்ெகட் சைபயில் அங்கத் வம் 
ெப வதற்குச் சந்தர்ப்பம் வழங்கப்ப வதில்ைல என்  
கூறியி ந்தார். அ  சம்பந்தமாக கிாிக்ெகட் கட் ப்பாட் ச் 
சைபத் தைலவ ம் பிரதிச் சபாநாயக மான ெகளரவ திலங்க 
சுமதிபால அவர்க டன் ேபசி, ஆவன ெசய்ேவாம் 
என்பைத ம் நான் இங்கு ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

இன்  விைளயாட் த் ைறயின் வளர்ச்சியிைன ேமம் 
ப த் கின்ற வைகயில் ேதசிய ாீதியிலான ேவைலத்திட்டம் 
அைமச்சினால் வைரயப்பட் ள்ள . இ  சம்பந்தமாக 
ஜனாதிபதி அவர்க ம் பிரதம அைமச்சர் அவர்க ம் 

ரணமான ஆேலாசைனகைள வழங்கிக்ெகாண் க்கின் 
றார்கள். அந்த அ ப்பைடயில் எங்க ைடய அைமச்சர் 

அவர்க ைடய தைலைமயில் எதிர்காலத்தில் எம  நா  
விைளயாட் த் ைறயில் ஓர் உன்னதமான நிைலைய 
அைட ம் என்ற நம்பிக்ைக எங்க க்கு இ க்கின்ற .   

அ மட் மல்லாமல், அந்த நிைலக்குக் ெகாண் வ வதற் 
காக இன்  மாவட்டந்ேதா ம் விைளயாட்  ைமதானத் 
ெதாகுதிக ம் அேதேபான்  மாகாண விைளயாட் த் 
ெதாகுதிக ம் அைமக்கப்பட்  வ கின்றன. ஏற்ெகனேவ சில 
விைளயாட்  ைமதானத் ெதாகுதிகள் அைமக்கப்பட் த் 
திறக்கப்பட் க்கின்றன.  அேதேபான்  சில விைளயாட்  
ைமதானத் ெதாகுதிகள் அைமக்கப்பட் ம் வ கின்றன. 

இங்கு ேபசிய ெகளரவ உ ப்பினர்கள் பலர் கிராமிய 
ாீதியாக விைளயாட் த் ைறைய ஊக்குவிப்பதற்கு வசதிகள் 
ஏற்ப த்தப்பட ேவண் ெமன்  ேகாாிக்ைக வி த்தி க்கின் 
றார்கள்.  எனேவ, அ த்தகட்டமாக இந்தக் கிராமிய 

ரர்க க்குச் சந்தர்ப்பமளிக்கு கமாகப் பிரேதச ெசயலகப் 
பிாி கள்ேதா ம் விைளயாட் த் ெதாகுதிகைள அைமக்கின்ற 
திட்டத்திைன அைமச்சு ஆரம்பிக்க இ க்கின்ற .  அவ்வா  
பிாி கள்ேதா ம் விைளயாட் த் ெதாகுதிகள் ரண வசதி 
க டன் அைமக்கப்ப மானால்,  பாடசாைல மாணவர்கள் 
உட்பட கிராமப் றங்களி ள்ள ரர்கள் சிறந்த ைறயில் 
விைளயாட் ப் பயிற்சிகைளப் ெப வார்கள். அதன் லம் 
ேதசிய ாீதியாக மட் மல்லாமல் சர்வேதச ாீதியாக ம் இந்த 
நாட் க்குப் பதக்கங்கைள ம் கைழ ம் ஈட் த்த வார்கள் 
என்ற நம்பிக்ைக எனக்கு இ க்கின்றெதன்  கூறி, இந்த 
விவாதத்தில் ேபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பமளித்தைமக்கு நன்றி 
ெதாிவித் , விைடெப கின்ேறன்.   

 
[අ.භා. 6.13] 
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අෙප් කීඩා නීතිෙය් 

ෙරගුලාසි කීපයක් අපි ෙවනස් කර තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධව මම 
ෙබෙහවින්ම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ඒ සම්බන්ධව තමයි අෙප් 
සාකච්ඡාව දිගටම සිද්ධ වුෙණ්. මා කියන්න කැමැතියි, ෙමය 
වරදවා- 

 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ගරු සී.බී. රත්නායක 

මන්තීතුමාෙග් කතාවට අවස්ථාව දුන්ෙන් නැහැ ෙන්ද?  
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
එතුමාෙග් නම අපට ඉදිරිපත් කර නැහැ කියායි නිෙයෝජ  මහ 

ෙල්කම්තුමා කියන්ෙන්.  
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.   
 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ගරු අමාත තුමාෙග් පිළිතුරු කථාව අතරතුර 

අවසරයක් අරෙගන  අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න  පුළුවන්.  
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[ගරු එච්. එම්. එම්. හරීස්  මහතා] 
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ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
කමක් නැහැ ගරු අමාත තුමනි, ඔබතුමා කථා කරන්න.   

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු අමාත තුමාට විනාඩි 18ක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන් ගරු බිමල් 

රත්නායක මන්තීතුමාෙගන් පටන් ෙගන ෙම් සම්බන්ධව අදහස් 
දැක්වූ කථිකයන් සියලු ෙදනාට මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. එම 
කථාවලින් මතු වූ කාරණා කීපයක් පිළිබඳව ඔබතුමන්ලා දැක්වූ 
අදහස්වලට අවධානය ෙයොමු කරන්න මා කැමැතියි. විෙශේෂෙයන් 
ෙම් ෙවනස්කම කළ ෙහේතුව මා කියන්නම්. මා කලින් කිව්වා 
වාෙග්ම ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් හිටපු ඇමතිතුමාට මම 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. එතුමා 2009 ඉඳලා කීඩා පනත ෙවනස් කිරීම 
සඳහා, ෙරගුලාසි ෙවනස් කිරීම සඳහා අවශ  කරන මූලික කටයුතු 
ටික කර තිබුණා.  

අෙප් කීඩා ඡායා ඇමතිතුමාත් ෙම් ෙවලාෙව් ෙනොයා ගරු 
සභාෙව් රැඳී සිටියා නම් ෙහොඳයි. ෙමොකද, එතුමා ෙචෝදනා කීපයක් 
කර තිබුණා. ඒවාට උත්තර ෙදන්නත් ඕනෑ. [බාධා කිරීම්] ගරු 
මන්තීතුමා, ඉඳෙගන ෙපොඩ්ඩක් අහගන්න. [බාධා කිරීම්] ඡායා 
ඇමතිතුමා, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ෙපොඩ්ඩක් ඉඳලා ෙම් කාරණා 
අහගන්න එපා යැ. එෙහම ෙන්ද ෙහොඳ?  

    
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ඔය තනතුරට පත් කෙළේ  ගරු සභාෙව් ඉන්න ඕනෑ නිසා තමයි.  
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අෙප් මහින්දානන්ද 

අලුත්ගමෙග් හිටපු ඇමතිතුමා කාලයක් සංෙශෝධන 
සම්බන්ධෙයන් මහන්සි වුණා. නමුත් එය කියාත්මක කර ගන්න 
බැරි වුණා. අප කීඩා පනතට ෙගන ආ ෙරගුලාසි ෙම් වන ෙකොට  
තිෙබන්ෙන් නීතිපතිතුමා ළඟයි. අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, එය 
ඉතාම ඉක්මනින් සම්මත කර ගැනීම සඳහා අවශ  කරන කටයුතු 
ටික කරන්න. ෙමොකද, ඒකට ෙහේතු කාරණා සපයන සිද්ධි 
ගණනාවක් වුණා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන් මා කියන්න 
ඕනෑ, පශ්නය තිෙබන්ෙන් ලංකාෙව් ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව ගැන 
ෙනොවන බව. පසු ගිය කාල වකවානුෙව්දී විවිධ කීඩාවලට දිගින් 
දිගටම ඇති වූ ෙද්ශපාලන බලපෑම් නිසා ජාත න්තර ඔලිම්පික් 
කමිටුව පශ්න කිරීම් කළා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඔවුන් දිගින් 
දිගටම ඒ බලපෑම් ෙවනස් කරන තැනකට ආවා. ඒවා ෙවනස් 
කෙළේ නැත්නම් ලංකාෙව් ඔලිම්පික් කමිටුව ෙම්  කීඩා තහනම් 
කරන තැනකට එන්න, ජාත න්තර ඔලිම්පික් තරගවලට ඒ 
කීඩාවන් ෙවනුෙවන් යන්න බැරි වන තත්ත්වයකට පත් කරන්න 
තමයි ඔවුන් උත්සාහ කෙළේ. මා අමාත  ධුරයට පත් වුණාට පසුව 
ගිහිල්ලා ඔවුන් එක්ක ෙපෞද්ගලිකව සාකච්ඡා කරලා ඒ නීති 
ෙකටුම්පත් ටික දැන් වන විට සකස් කර තිෙබනවා. ඒකට අදාළව 
ෙනොෙවයි ෙම් ෙවනස්කම් ටික කරන්ෙන්. මා එය ෙබොෙහොම 

පැහැදිලිව කියන්න කැමැතියි. මම ෙම් සම්බන්ධව පැහැදිලි 
කිරීමකුත් කළා, අෙප් ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමාටත්.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන් නිල වරණ 
කීපයක් හදිසිෙය් පවත්වන්න අපට සිද්ධ වුණා. ෙහේතුව, ඒවාෙය් 
කාල වකවානු අවසන් වීමයි. විෙශේෂෙයන් කිකට් නිල වරණය 
පැවැත්වුණා. ඒ වාෙග්ම, රගර් නිල වරණයත් පැවැත්වුණා, පසු 
ගිය කාල වකවානුව තුළ. ඊට අමතරව, තවත් නිල වරණ 
ගණනාවක් පවත්වන්න අපට හැකියාව ලැබුණා. ඒ කියා දාමය 
තුළ ගැනීමට තිබූ කියා මාර්ග සම්බන්ධෙයන් තමයි අපි ෙම් 
ෙයෝජනාව ෙගනැවිත් තිබුෙණ්.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන් ගරු බිමල් 
රත්නායක මන්තීතුමා නවසීලන්ත නායකත්ව පුහුණුව ගැන කථා 
කළා. මා ඒ ගැනත් කියන්න කැමැතියි. "රාවය" කියන්ෙන්, මම 
ෙබෙහවින්ම ගරු කරන පුවත් පතක්. "රාවය" පුවත් පෙත් පළවන 
අෙනක් කාරණා පිළිබඳව මා එකඟතාව පළ කළාට "රාවය" පුවත් 
පෙත් කීඩා පිටුව ලියන්ෙන් කිසිම ෙදයක් ගැන දැනුවත්කමක් 
නැතිවයි කියන එක කියන්න ඕනෑ. ඒ නිසා මම විටින් විට ඔවුන්ට 
කථා කරනවා. කථා කරලා ඔවුන් නිවැරැදි කරන්න උත්සාහ 
කරනවා. හැබැයි ඔවුන් දිගින් දිගටම කියන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන් ෙනොදන්නා ෙද්වල්ම තමයි. ඒ නිසා මා ඒ ගැන ඊට වඩා 
කථාබහ කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් "රාවය" පුවත් පෙත් අෙනක් 
ෙකොටස් ගැන මෙග් ෙලොකු පැහැදීමක් තිෙබනවා. හැබැයි කීඩා 
පිටුව ගැන මෙග් විශාල ෙචෝදනාවකුත් තිෙබනවා. ෙමොකද, ඔවුන් 
නිවැරැදි ෙලස කාරණා පිළිබඳව ෙනොදැනුවත්ව, කාෙගන් ෙහෝ 
අසාගත් කාරණා කීපයක් තමයි දිගින් දිගට ලියන්ෙන්. හිටපු 
අධ ක්ෂතුෙමක් ඉන්නවා. එතුමා වෙට් හැම තැනම ගිහිල්ලා 
කියන කාරණා ටික එකතු කරෙගන, අරෙහන් ෙමෙහන් 
ෙසොයාගත් කෑලි ටික තමයි ලියන්ෙන්. ෙමොනවා හරි තිෙබනවා 
නම් මට එය ෙකළින්ම කිව්වාට කමක් නැහැ.  

මම ඒකට උත්තර ෙදන්න සූදානම්. ඒ නිසා ඒක ගැන 
ෙලොකුවට හිතන්න ඕනෑ නැහැය කියලායි මම කියන්ෙන්. 
නවසීලන්ත නායකත්ව පුහුණු වැඩ මුළුෙවන් අපි අදහස් කෙළේ 
ෙමොකක්ද කියන එක ගැන මම යමක් කියන්න ඕනෑ. ඇත්ත 
වශෙයන්ම අෙප් ජාතික කීඩා සංගම්වල තිෙබන පධාන පශ්නයක් 
තමයි ෙමවැනි වැඩ මුළුවලට ව ාපෘති නිලධාරින් පමණක් 
සහභාගී වීම. අෙප් රෙට් කීඩාවන් 60ක් විතර තිෙබනවා. ව ාපෘති 
නිලධාරින් ඉන්ෙන් 10ෙදනායි. ෙම් ව ාපෘති නිලධාරින් තමයි ඒ 
කීඩා සංගම් ෙවනුෙවන් හැම එකකටම යන්න වැඩ පිළිෙවළ 
සකස් කරෙගන තිබුෙණ්.  

ඉතිහාසෙය් ෙම්ක තමයි තිබුණු තත්ත්වය. නිරීක්ෂකයන් 
විධියට කිසිම ව ාපෘති නිලධාරිෙයක් අරෙගන යන්න එපා කියන 
ෙයෝජනාව අපි කරලා තිෙබනවා. ෙමතැනින් පස්ෙසේ ඒ ෙද් නතර 
ෙවනවා. හැබැයි, මතක තබා ගත යුතු කාරණයක් තිෙබනවා. 
SLIDA එකත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා අෙප් අමාත ාංශෙය් පධාන 
නිලධාරින් පිරිසක් නවසීලන්තෙය් පැවැති ෙම් වැඩ මුළුව සඳහා 
සහභාගි වුණා. ඔවුන් අවුරුදු හතරකට, පහකට සැරයක්වත් ෙම් 
වාෙග් වැඩ මුළුවකට ගිහිල්ලා තිබුෙණ් නැහැ. ගිය අය ඒ 
තනතුරුවල ඉන්නා නිසා ඒ වැඩ මුළුවට සම්බන්ධ වුණා මිසක 
ෙවන කාරණයක් නිසා ඔවුන් ඒ වැඩ මුළුවට ගියා ෙනොෙවයි.   

මම දන්නවා, ෙම් අය පසු ගිය කාල වකවානුව තුළ දිගින් 
දිගටම හැම සංගමයක් එක්කම සම්බන්ධතාවක් තිබුණු බව. 
ෙමොකද එක පුද්ගලෙයකු සංගම් හතරක්, පහක් ආවරණය 
කරනවා. අපට ෙම් වැෙඩ් කරන්න 10ෙදනායි ඉන්ෙන්. ඒ නිසා 
ෙම් ෙගොල්ලන් හැම සංගමයකම toursවලට එක්ක ෙගන යනවා. 
ෙම් ෙගොල්ලන් tours යන එක තමයි අවසාන වශෙයන් සිද්ධ 
වුෙණ්. දැන් මම ඒක නතර කරලා තිෙබනවා. දැන් නිරීක්ෂකයන් 
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විධියට කවුරුවත් එක්ක ෙගන යන්න ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙම් වැඩ 
මුළුවලට දිස්තික්කවල ඉන්න පුහුණුකරුවන්, ජාත න්තර 
තරගවලට ශක්තිය ෙදන පුහුණුකරුවන්, පාසල්වල ඉන්න දක්ෂ 
පුහුණුකරුවන් යවන වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න අප 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ඊට අමතරව Cricket Aid එක ගැන කථා කළා. ෙමය ලියා 
පදිංචි කිරීම සම්බන්ධව යම් තාක්ෂණික ෙදෝෂයක් තිෙබනවා. 
අෙප් සභාපතිතුමාට මම උපෙදස් දුන්නා, ෙම් සම්බන්ධව වහාම 
කියාත්මක ෙවන්න කියලා. මම ෙම් ගැන ෙහොයලා බැලුවාම මට 
දැනගන්න ලැබුෙණ්, ෙම්ක හදිසියි කියලා ඒ කියාදාමයට ෙපර 
ලියා පදිංචි කරලා තිෙබනවා කියලායි. ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
පත්තරවල විවිධ කාරණා පළ වුණා. මම ඒවාට එක පාරටම 
උත්තර ෙදන්න ගිෙය් නැහැ. රුපියල් ලක්ෂ 55ක ආදායමක් 
ලැබිලා තිෙබනවා. ඒක ශුද්ධ ආදායමක් විධියට කියන්න බැහැ. 
ෙමොකද තවමත් ඒක ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධානයක් නිසා. ඒ ගිය 
වියදෙමන් රුපියල් ලක්ෂ 55ක් ලැබිලා තිෙබනවා. ඒක Cricket 
Aid එෙක් ගිණුෙම් ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්. තවමත් Sri Lanka 
Cricket එෙක් ගිණුෙම්යි තිෙබන්ෙන්. අර කියාදාමය හරියට 
කියාත්මක වුණාට පස්ෙසේ, එන සභාපතිවරයා කවුරු ෙහෝ Cricket 
Aid එෙක් සභාපතිවරයා ෙවනවා මිසක, ඒෙකන් එළියට ගියත් 
ස්ථිරවම සභාපති ෙවන විධිෙය් නීතියක් කියාත්මක ෙවන්ෙන් 
නැහැ කියන එක මම විෙශේෂෙයන් කියන්න කැමැතියි. ගරු කංචන 
විෙජ්ෙසේකර මැතිතුමාත් ෙම් කාරණය මතු කළා. Cricket Aid 
එෙකන් සල්ලි හම්බ වුෙණ් නැහැ කියලා එතුමා කිව්වා. එතුමාට  
දැනගන්න මම කියන්න කැමැතියි, ඒ කාරණය මම කලින් කියපු 
විධියට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවාය කියලා.  

ඊට අමතරව අපි විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, හෂාන් 
තිලකරත්න මහත්මයා සහ එතුමාෙග් ෙනෝනා මහත්මිය ගැන කථා 
කරලා තිබුණු එක ගැන. විෙශේෂෙයන්ම අප පුද්ගලයන් විධියට 
හිතලා  කල්පනා කරන්ෙන් නැහැ. කිකට් කීඩාෙව් හිටපු 
නායකයන් විධියට අෙනක් අය සියලු ෙදනාම කිකට් කීඩාෙව් 
දියුණුවට සම්බන්ධ කරෙගන තිබුණා. හෂාන් තිලකරත්න 
මහත්මයා ඇවිල්ලා මාත් එක්ක කථා කළා. "ෙද්ශපාලනය කරපු 
හින්දාද මාව සම්බන්ධ කර ගත්ෙත් නැත්ෙත්" කියලා ඇහුවා. මම 
එතුමා එක්කත් සාකච්ඡා කෙළේ යම් කියාදාමයකදී යම් විධියකට 
ඔවුන්ෙගන් පෙයෝජනයක් ගැනීම සම්බන්ධවයි. නමුත් ඒක 
ෙද්ශපාලනීකරණය කරන්න ඉඩ තියන එක-     

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් කථාෙව්දී මා ෙම් කාරණය මතු කළා. 

ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව්දීත් මා ෙම් කාරණය ගැන 
කිව්වා. ශී ලංකා කිකට් ආයතනය ශී ලංකා කිකට් කීඩකයන් 
නැතුව කරන්න බැහැ කියන එක අප පිළිගන්නවා. නමුත් ශී ලංකා 
කිකට් ආයතනය ශී ලංකා කිකට් කීඩකයන්ෙග් වැඩිහිටි නිවාසයක් 
බවට පත් ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. එෙහම ෙවන්න ෙදන්න එපා. ඒක 
අනාථ මඩමක් ෙවන්න ෙදන්න එපා. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒක හරි. නමුත් අපි හැම ෙකනාෙග්ම දක්ෂතාෙවන් 

පෙයෝජනයක් ගන්න ඕනෑ නිසා යම් විධියකට  ගන්නවා මිසක අර 
විධිෙය් තත්ත්වයකට-  

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
දක්ෂතාවට ගන්න. ෙනෝනා මහත්මිය කරන්ෙන් ෙමොකක්ද?    
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒක හරි. ඒ ෙනෝනා මහත්මිය කරන එක ගැන අපි ෙවනම 

ෙහොයලා බලන්න ෙවයි. මට ආරංචි විධියට එතුමිය පඩි රහිත 
උපෙද්ශිකාවක් විධියටයි අරෙගන තිෙබන්ෙන්. ඇත්ත වශෙයන්ම 
ෙමෙහම කාරණයක් තිෙබනවා, ගරු මන්තීතුමනි. අපි පිරිමි කිකට් 
කණ්ඩායම් ටික ශක්තිමත් කළාට කාන්තා කිකට් කණ්ඩායම් 
ශක්තිමත් කරන වැඩ පිළිෙවළක් ඇත්ත වශෙයන්ම කිකට් 
ආයතනයට තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසාම කාන්තා කිකට් කණ්ඩායම් 
ටික ශක්තිමත් කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළකට කවුරු හරි කාන්තාවක් 
ෙයොදා ගැනීම පශ්නයක් නැහැ. 
    

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔබතුමා නීති ඥෙයක් නිසා දන්නවා ඇති, ක්ලින්ටන් 

මහත්මයා, ෙමොනිකා ෙලෙවන්ස්කි case එෙක් සාක්ෂි ෙදද්දී  
ඇල්ලුෙව් මුහුෙණ් හිනාෙවන්. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
අසත  කියනවා කියලා? මට ඒ වාෙග් ෙලෙවන්ස්කිලා 

සම්බන්ධ කර ගන්න ඕනෑ නැහැ. ඊට වඩා වැඩ පිළිෙවළක් අපට 
තිෙබනවා. ඒ කාරණය ගැන අපි සාකච්ඡා කරලා බලමු.  

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මැතිතුමා කීඩා සංගම්වල 
කියාකාරිත්වය පිළිබඳව පකාශ කළා. ගරු බිමල් රත්නායක 
මැතිතුමනි, මම දැන් වැඩ පිළිෙවළක් විධියට දිස්තික් කීඩා සංගම් 
හමුෙවමින් දිස්තික්කෙයන් දිස්තික්කයට යන්න පටන් ගත්තා. 
සමහර තැන්වල දිස්තික් කීඩා සංගමෙය් තුන්ෙදනායි ඉන්ෙන්. මම 
ඔවුන්ට කිව්වා, කීඩා ව ාප්තිය ගැන  ලබන අවුරුද්ද සඳහා  
budget එකක් කරුණාකරලා ෙම් අවුරුද්ෙද් අපට ෙදන්න කියලා. 
විවිධ කීඩාවන් බැලුවාම, අපි හිතමු football කියලා. අපි දන්ෙන් 
නැහැ කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් ෙමොනවාද කරන්ෙන් කියලා. 
මාතර දිස්තික්කෙය් ෙමොනවාද කරන්ෙන් කියලා අපි දන්ෙන් 
නැහැ. නමුත් සෑම කීඩා සංගමයක්ම එකතු කර ෙගන, 
දිස්තික්කෙයන් දිස්තික්කයට ගිහිල්ලා, ඒ දිසත්ික්කෙය් අයත් 
එක්ක සාකච්ඡා කර, විෙශේෂෙයන් ඒ පළාෙත් අධ ාපන 
ඇමතිවරුන් එකතු කර ෙගන, ඒ අයත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා, 
පාසල් මට්ටම සහ එතැනින් ඉහළට එන ළමයි ටික ෙකොෙහොමද 
බලා ගන්ෙන් කියන කාරණය සම්බන්ධව අපි වැඩ පිළිෙවළක් 
සකස් කරලා තිෙබනවා. ඒ ලබා ෙදන වැඩ පිළිෙවළ තමයි 2017 
වර්ෂෙය් අෙප් අය වැයට ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. ඒ අනුව තමයි 
දිස්තික් සංචිත විධියට වැඩ කරන්න ඔවුන්ට අවශ  කරන කටයුතු 
ටික සකස් කරන්ෙන්. 

මීට අමතරව මම අමාත වරයා ෙලස පත්වූ හැටිෙය් මම වැඩ 
පිළිෙවළක් පටන් ගත්තා, Talent Identification Programme 
කියලා. ඒ කියන්ෙන්, අෙප් දරුවන් තුන්ලක්ෂ හැත්තෑපන්දහසක් 
පරීක්ෂණයකට - test එකකට - භාජනය කර, ඒ පරීක්ෂණෙයන් 
විවිධ කීඩාවලට පනස්දහසක් ෙතෝරා ගන්නවා. සාමාන ෙයන් අපි 
කරන්ෙන් ෙමොකක් ෙහෝ meet එකකට ගිහිල්ලා, ඒ meet එෙක් 
ෙහොඳටම දුවන ළමයින් තුන් හතර ෙදනා අරෙගන train කරලා, ඒ 
ළමයි ටික විතරක් අරෙගන යාමයි. නමුත් දැන් අෙනක් කීඩාවලට 

647 648 

[ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර  මහතා] 
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ළමයින් නැහැ. ඒ නිසා අපි වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කළා. දැන් 
ෙලෝකෙය් සෑම රටකම කරන විද ාත්මක පරීක්ෂණයක් 
තිෙබනවා. යම් ෙකෙනක් දක්ෂ කිකට් කීඩාවටද;  footballවලටද; 
volleyballවලටද, දුවන්නද කියලා ඒ පරීක්ෂණෙයන් ෙහොයා 
ගන්න පුළුවන්. දුවනවා නම්, ජවන හා පිටිය කීඩාවලටද දක්ෂ 
යනාදී ෙද්වල් ෙහොයා ගන්න පුළුවන්.  

මුළු ලංකාෙව්ම ෙම් තුන්ලක්ෂ හැත්තෑපන්දහස දැනට දවස් 
ෙදකක් ඇතුළත trainersලා මඟින් train කරලා ඉවරයි. දවස් 
ෙදකක කාල වකවානුවක් ඇතුළත සම්පූර්ණෙයන් මුළු ලංකාෙව්ම 
ඒ කටයුත්ත අවසන් කරලා, එයින් පනස්දහසක් විවිධ කීඩාවලට 
ෙතෝරා ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ අයව කලාපීය 
මට්ටෙමන් - zonal මට්ටෙමන්- සංචිතගත කරලා, අෙප් ''කීඩා 
ශක්ති'' වැඩසටහන යටෙත් 2024 වසර දක්වා ඔලිම්පික් 
තරගාවලියට යන තුරු ෙම් කියාදාමය ඉදිරියට ෙගන යන්න අප 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. එවිට අඛණ්ඩ වැඩ පිළිෙවළක් අපට 
තිෙබනවා.  

අවුරුදු 13න් පහළ දරුවන් තමයි ෙම් විධියට ෙතෝරා ගැනීම 
කරන්ෙන්. ෙම් අයව දිගින් දිගටම ශක්තිමත්ව ෙගොඩනැඟුෙවොත් 
2024 වසර වන විට ඔලිම්පික් තරගාවලිය සඳහා යන කණ්ඩායම 
දැන් සිටම ශක්තිමත්ව ෙගොඩනඟන වැඩ පිළිෙවළකට අපට යන්න 
පුළුවන්. ෙමෙහම අඩිතාලමක් ෙනොදැමීම තුළ තමයි අහම්ෙබන් ආ 
සුසන්තිකාලා අපට හමු වුෙණ්. එතැනින් පස්ෙසේ එවැනි අය 
කවුරුවත් හමු වුෙණ් නැහැ. නමුත්, අපට දැන් ශක්තිමත් විධියට 
ෙම් කියාදාමය ඉදිරියට ෙගන යන්න පුළුවන්. 

අර්ජුන රණතුංග මැතිතුමා අද කථා කළා. ජාතික කීඩා 
පතිපත්තියත් එක්ක තිෙබන වැඩ පිළිෙවළට, කීඩා නිෙයෝග 
මාලාවට -regulations- එතුමාෙග්ත් අදහස් කිහිපයක් ලබා දී 
තිබුණා. ඒ ගැනත් සාකච්ඡා කරන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  තරග පාවාදීම්වලට අදාළව කීඩකයන් FCID එකට 
ෙගන යාම ගැන එතුමා කථා කළා. අනුෂ සමරනායක මහත්මයා 
ගැනත් එතුමා කථා කළා. කුසල් ජනිත් ෙපෙර්රා කීඩකයාෙග් 
කීඩා තහනමත් එක්ක, net practicesවලට යන අය අතර, ෙම් 
කීඩකයන්ට විවිධ  බලපෑම්  කරන අය ඉන්නවාය කියා අපට 
ෙලොකු ෙචෝදනාවක් ආවා. ගයාන් කියා පුද්ගලෙයක් හිටියා. 
සාමාන ෙයන් ඔහු ඉහළ මට්ටමින් කිකට් කීඩා කරලා තිබුණු 
ෙකෙනක් ෙනොෙවයි. අඩුම තරමින් ඔහු සාමාන  තරගවලට කීඩා 
කළ ෙකෙනකුත් ෙනොෙවයි. ලංකාෙව් teamsවල කිකට් කීඩා කළ 
ෙකෙනකුත් ෙනොෙවයි. හැබැයි, උෙද්ට ගිහිල්ලා ඔහු bowl 
කරනවා. අනුෂ සමරනායක මහත්මයා දැනගන්න ඕනෑ, ෙමවැනි 
පුද්ගලෙයක්  fast bowler ෙකෙනක් විධියට ෙතෝරා ගත්ෙත් 
ෙකොෙහොමද කියලා. ඒ සම්බන්ධව අපට පශ්නයක් තිෙබනවා. 
රංගන ෙහේරත් කීඩකයාත්, කුසල් ජනිත් ෙපෙර්රාත් ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව කිව්වා, තරග පාවා දීම පිළිබඳව ෙම් ෙදෙදනාටම ගයාන් 
කියන පුද්ගලයා මුදල් ෙදන්න කථා කළාය කියා. ඒ අවස්ථාෙව් 
අපට කරන්න  ෙවන ෙදයක් තිබුෙණ් නැහැ. ෙමොකද, එක 
පැත්තකින්  කුසල් ජනිත් ෙපෙර්රාට තරග තහනම් කරලා තිබුණා. 
ඔහුට තරග පාවාදීෙම් ෙචෝදනාවකුත් එල්ල වුණා. ඒ අතෙර් ඔහුට 
විරුද්ධව විවිධ ෙද්වල් ගත්තාය කියන ෙචෝදනාවකුත් එල්ල වුණා. 
ෙමය නිරාකරණය කර ගන්න අපට තිබුණු එකම කමය 
ෙමොකක්ද? ඒ නිසා තමයි ෙම් ගැන අපි FCID එකට පැමිණිලි 
කෙළේ. ඒ අනුව තමයි රංගන ෙහේරත්, කුසල් ජනිත් ෙපෙර්රා, 
මැතිව්ස් යන ෙම් තුන්ෙදනාම ගිහිල්ලා කට උත්තර දුන්ෙන්. තරග 
පාවා දීම්වලට ඔවුන් සම්බන්ධයි කියා ෙචෝදනාවක් ෙනොෙවයි 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් ෙචෝදනා සම්බන්ධව ඔවුන්ට කියන්න 
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද කියන එක ගැන ඔවුන් කට උත්තර දුන්නා. 
එෙහම නැතිව, ඔවුන් තරග පාවාදීම්වලට සම්බන්ධ කරලා වැඩ 
කටයුතු කෙළේ නැහැ. ඒ නිසා ෙම් සම්බන්ධෙයන් අර්ජුන රණතුංග 

මැතිතුමාට මම කියන්න කැමැතියි, කරුණාකර ෙම්ක වැරදියට 
ෙත්රුම් ගන්න එපා කියා. 

එෙහම කළාම අපටත් ෙහොඳ නැහැ. ෙමොකද, ෙම් තුන් ෙදනාම 
එතැනට ගිෙය් ඒ කාරණය පිළිබඳව කට උත්තරයක් ෙදන්න 
මිසක්  තරග පාවා දීම් සම්බන්ධව ෙචෝදනා එල්ල වූ නිසා 
ෙනොෙවයි. ඔවුන් තරග පාවා දීම්වලට සම්බන්ධ ෙවලා නැහැ. 
හැබැයි,  අනූෂ සමරනායක  මහත්මයා  ගයාන් කියන පුද්ගලයා 
ෙගනැල්ලා, පන්දු යැවීම සඳහා භාවිත කළා.  ඔහු ඒ කීඩකයන්ට 
තරග පාවා ෙදන්න කියා බලපෑම් කළා. ඒ සම්බන්ධෙයන් කට 
උත්තරයක් ගන්න තමයි ඔවුන්  ෙගන්වන්න අපට සිද්ධ වුෙණ්. 
ෙවන ෙහේතුවක් නිසා ෙනොෙවයි.  ඒ නිසා ෙමය වැරදියට ෙත්රුම් 
ගැනීම ගැන මම කනගාටු ෙවනවා. අපි ෙම් කරුණු ෙකෙසේ ෙහෝ 
ෙහොයා ගන්න ඕනෑ.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ලබාදුන් කාලය අවසානයි. 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් තව 

විනාඩියක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

දැන් ICC එක අනූෂ සමරනායක මහතාට තිබුණ 
ෙචෝදනාවලින් නිදහස් කරලා තිෙබනවා. නමුත් ශී ලංකා කිකට් 
ආයතනෙයන් ඔහුට විරුද්ධව ෙවනම පරීක්ෂණයක් කරනවා. ඒ 
කටයුතු අවසන් වුණාට පසුව තමයි ඉදිරි කටයුතු තීරණය කරන්න 
තිෙබන්ෙන්.  

කංචන විෙජ්ෙසේකර මන්තීතුමා කියලා තිබුණා රුපියල් 
මිලියන 1,000ක මුදල තවම පාවිච්චි කර ගන්න බැරි වුණා 
කියලා. එතුමා හරියට කරුණු ෙනොදැනයි කථා කරන්ෙන්. එතුමා 
''ඡායා - මායා'' වුණාම ඊට වඩා දැනුවත්කමක් තිෙබන්න ඕනෑ. 
රුපියල් මිලියන 500කට අදාළ වැඩ කටයුතු අපි ෙම් වනවිට 
කරලා තිෙබනවා. Zero-based budgeting system එකටයි අපි 
කටයුතු කරන්ෙන්. ඒ රුපියල් මිලියන 500 ඉවර වුණ ගමන්ම 
අෙප් අෙනක්  වැඩ කටයුතුවලට අවශ   ඉතුරු රුපියල් මිලියන 
500 ෙදන්න ගරු රවි කරුණානායක මුදල් ඇමතිතුමා සම්පූර්ණ 
එකඟතාව පළ කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් අවුරුද්ද 
ඉවරෙවනෙකොට රුපියල් මිලියන 1,000ම වියදම් කරලා, හැම 
පෙද්ශයකම කරන්න තිෙබන වැඩ කටයුතු සඳහා අවශ  වැඩ 
පිළිෙවළ අපි සකස් කරනවා. මතක තියා ගන්න ඕනෑ කාරණය 
තමයි, කීඩා ඇමතිවරයා නිෙයෝජනය කරන පළාතට පමණක් 
ෙසේවය කරපු වැඩ පිළිෙවළ දැන් ලංකාව පුරාම අපි කියාත්මක 
කරලා තිෙබන බව. ඒ කාරණයත් මම ෙබොෙහොම පැහැදිලිව 
කියන්න කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම එතුමා කියා තිබුණා, හදපු  
කීඩාංගණ ටික විවෘත කෙළේ නැහැ කියලා. බාෙගට හදපු ඒවා මම 
විවෘත කරන්ෙන් නැහැ. ඒවා හදලා ඉවර වුණාම තමයි මම විවෘත 
කරන්ෙන්. නුවර, දිගන කීඩාංගණය බාෙගට හදලා නතර කර 
තිබුණා. ෙමවර තමයි  අපි ඒ කීඩාංගණය ෙවනුෙවන් රුපියල් 
මිලියන 98ක මුදලක් ෙයෙදව්ෙව්. නුවර දිස්තික්කය නිෙයෝජනය 
කළ හිටපු  කීඩා ඇමතිවරයා අවුරුදු පහක් හිටියා.  නමුත් දිගන 
කීඩාංගණය හදාගන්න එතුමාට බැරි වුණා. මම එතුමාට ෙචෝදනා 
කරනවා ෙනොෙවයි. නමුත්, ෙම්වා එක එක්ෙකනා ලවා කියවන 
එක ෙනොෙවයි කරන්න තිෙබන්ෙන්. එෙහම බාෙගට හදපු ඒවා 
අපට විවෘත කරන්න බැහැ. මඩකළපුව කීඩාංගණයත් බාෙගට 
තමයි හදලා තිබුෙණ්. ඒක තමයි ඇත්ත තත්ත්වය. ඒ සියල්ෙල් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කටයුතු අපි නිම කරනවා. ෙම් රෙට් කීඩාව අලුත් ෙතෝතැන්නකට 
ෙගන යන්න අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගාමාත තුමාත්, 
අෙප් කැබිනට් මණ්ඩලයත්, අෙප් සියලු මන්තීවරුත් මට ෙදන 
සහෙයෝගය අගය කරනවා. අෙප් නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා, අෙප් 
ෙල්කම්තුමා, කීඩා සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ජනරාල්තුමා 
ඇතුළු කීඩා සංගම්වලින් මට ලබා ෙදන සහෙයෝගය නැවතත් 
ආදරෙයන් මතක් කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

 
පශ්නය 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) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
 

බස්නාහිර පළාෙත් උපාධිධාරි ගුරු පත්වීම්   
ேமல் மாகாணத்தில் பட்டதாாி ஆசிாியர்கள் நியமனம் 

GRADUATE TEACHER APPOINTMENTS IN WESTERN 
PROVINCE 

 
 
[අ.භා. 6.30] 
 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, සභාව කල් තබන 

අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් කරනවා. 

"රෙට් වැඩිම ජනගහනයක් හා වැඩිම පාසල් පමාණයක් සහිත බස්නාහිර 
පළාත් පාසල්වලද දැඩි ෙලස ගුරු හිඟයක් පවතී.  විෙශේෂෙයන් උසස්ෙපළ 
විද ා/ගණිත විෂය ධාරාව සඳහා පවතින ගුරු හිඟෙයන් සිසු දරුවන් 
පීඩාවට පත්ව සිටී.  බස්නාහිර පළාත් සභාව මඟින් පවත්වන ලද ගුරු 
විභාගෙයන් උපාධිධාරින් 4,000ක් පමණ සමත්ව ඇතත් ඔවුනට ෙමෙතක් 
ගුරු පත්වීම් ලබා දීමට පියවර ෙගන ෙනොමැත. 

එබැවින් ෙමම උපාධිධාරීන්ට අදාළ ගුරු පත්වීම් ලබා දීමට කටයුතු කරන 
ෙලස රජයට ෙයෝජනා කරමි." 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please!   

කරුණාකර මූලාසනය සඳහා ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 
මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න. 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, " ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 

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

 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள்.    

   Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and  
THE HON. EDWARD GUNASEKARA  took the Chair. 

 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම හිතන හැටියට අෙප් 

පළාත් පාලන ඇමති ෆයිසර් මුස්තාපා මැතිතුමා ෙම්කට 
සතුටුදායක පිළිතුරක් අරෙගන ඇවිල්ලා ඇති කියලා. එතුමා ෙම් 
දවස්වල ටිකක් වැඩිෙයන් වැඩ තිෙබන ඇමතිවරෙයක්. මැතිවරණ 
කමය ෙවනස් කිරීමට එතුමා මහන්සි ෙවනවා.  

1987 ඉන්දු ලංකා ගිවිසුම හරහා අෙප් රෙට් පළාත් සභා කමය 
ස්ථාපිත කරන්නට කලින් ජාතික පාසල්, පළාත් සභා පාසල් 
කියලා ෙබදීමක් තිබුෙණ් නැහැ. එදා රෙට් තිබුණ සියලු 
පාසල්වලට ගුරුවරුන් පත් කිරීෙම් බලය තිබුෙණ් අධ ාපන 
අමාත ාංශයට. ගුරු විද ාල හරහා පාසල්වලට ගුරුවරුන් බඳවා 
ගැනීෙම් කමෙව්දයක්  තිබුණා. නමුත් ෙම් වන විට අෙප් රෙට් 
ජාතික පාසල් 352ක්  මධ ම ආණ්ඩුෙව් අධ ාපන අමාත ාංශය 
යටෙත් පාලනය ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම පළාත් අධ ාපන අමාත ාංශ 
නවය යටෙත් පළාත් පාසල් 9,769ක් පාලනය ෙවනවා. ඒ අනුව 
සමස්ත පාසල් 10,121 අධ ාපන අමාත ාංශ 10ක් යටෙත් තමයි 
පාලනය ෙවන්ෙන්. පරිපාලනය විමධ ගත කිරීම සඳහා ෙමවැනි 
ආකාරෙය් ෙබදීමක් තිබුණාට, පාසලට ඇතුළත් වන දරුවා ඉහළට 
ඉෙගන ගන්නා විට ඔහුට ඒ ෙබදීම අදාළ ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා 
ජාතික පාසල්ද, පළාත් පාසල්ද කියලා ෙබදීමක් නැතිව ඒවාට 
අවශ  කරන සම්පත් -ෙභෞතික හා මානව සම්පත්- සියල්ල  ලබා 
දීම තමයි රජෙය් වගකීම. අපි එක පැත්තකින් හිතනවා අධ ාපන 
ඇමතිවරුන් 13කට ආසන්න පමාණයක්  සිටින විට අවශ  නම් 
ෙම් කියාවලිය ෙවනදාට වඩා සාර්ථකව කර ගන්නට පුළුවන් 
කියලා. නමුත් ෙම් වන විටත් රෙට් පාසල් වැඩි පමාණයක් 
පවතින, රෙට් ජනගහනෙයන් වැඩි පමාණයක් ජීවත් වන  
බස්නාහිර පළාෙත් තිෙබන  1,359ක් වන පාසල් පමාණයටවත් 
අවශ  කරන ගුරුවරු පමාණය බඳවා ගැනීමට අප අසමත් ෙවලා 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැනට බස්නාහිර පළාතට  
අනුමත ගුරුවරුන් සංඛ ාව 44,867ක් වන අතර, ගුරුවරුන් 
සිටින්ෙන් 42,359ක් පමණයි. ඒ අනුව, ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් ගුරු 
හිඟය 402යි, ගම්පහ දිස්තික්කෙය් ගුරු හිඟය 1,122යි, කළුතර 
දිස්තික්කෙය් ගුරු හිඟය 984යි. ඒ අනුව බස්නාහිර පළාෙත් 
2,508ක ගුරු හිඟයක් පවතිනවා.  

මම ෙම් ඉදිරිපත් කරන්ෙන් 2016 ෙපබරවාරි 11ෙවනි දින 
අධ ාපන අමාත ාංශය විසින් රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක 
සභාවට ඉදිරිපත් කරන ලද ගුරු අවශ තාව පිළිබඳ ෙතොරතුරු 

651 652 

[ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර  මහතා] 



2016  ජූලි  20 

වාර්තාෙව් විස්තර.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගුරුවරුන් 
2,508ක හිඟය නිසා ෙම් පළාෙත් ජීවත් වන සිසු දරුවන් මුහුණ 
ෙදන පීඩාව ඔබතුමාට අමුතුෙවන් මතක් කළ යුතු නැහැ. ෙමොකද, 
ඔබතුමාත් දන්නවා ගම්පහ දිස්තික්කෙය්ත් ෙකොතරම් ගුරු හිඟයක් 
පවතිනවාද කියලා. ෙම් පවතින ගුරු හිඟය සංඛ ාත්මකව 2,508 
වුණාට, ඒ ඒ විෂයයන්ට තිෙබන අඩු පාඩුකම් ඊට වඩා වැඩියි. 
ෙමොකද, දැනට සිටින ගුරුවරු අතර ගුරු උපෙද්ශක ෙසේවාෙව් 
නිරත ෙවන අයත් ඉන්නවා. ඔවුන්ද ෙම් cadre එකට ඇතුළත්ව 
තමයි සමස්ත ගුරුවරු පමාණය ගණනය කරලා තිෙබන්ෙන්.  

දැනට  ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීෙම් නිශ්චිත කමෙව්ද ෙදකයි 
අපට තිෙබන්ෙන්. එකක් තමයි, උපාධිධාරින් බඳවා ගැනීම. 
අෙනක් එක තමයි, විද ාපීඨ හරහා ගුරුවරුන් පුහුණු කරලා ගුරු 
ෙසේවයට ෙයොමු කිරීම. දැන් විවිධ පළාත් සභා උපාධිධාරින් 
ෙතෝරාෙගන, විභාගයක් පවත්වලා ගුරු පත්වීම් දීෙම් කමෙව්දයක් 
තිබුණා. ඒ අනුව පසු ගිය කාලෙය් බස්නාහිර පළාෙත්ත් ඒ විධියට 
ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීම සිදු කළා. 2014 ෙදසැම්බර් 27ෙවනි දා 
බස්නාහිර පළාත් සභාව මඟින් පවත්වන ලද ගුරු විභාගයට 
14,295 ෙදෙනකු මුහුණ දීලා තිෙබනවා. එහිදී ලකුණු 80ට 
වැඩිෙයන් අරෙගන සමත් වුණු උපාධිධාරින් 4,046 ෙදෙනක් 
ඉන්නවා.  වාර තුනකදී, ඒ කියන්ෙන් 2015.12.01ෙවනි දින 118 
ෙදෙනකු, 2016.03.23ෙවනි දින 170 ෙදෙනකු සහ 
2016.07.18ෙවනි දින 152 ෙදෙනකු විධියට ඔවුන්ෙගන් 440 
ෙදෙනක් බඳවාෙගන  තිෙබනවා. ගුරු විභාගෙයන් 4,046 ෙදෙනක් 
සමත් වුණාට බඳවාෙගන තිෙබන්ෙන් 440යි.  

බස්නාහිර පළාෙත් අධ ාපන ඇමතිවරයා සහ පධාන 
ඇමතිවරයා විටින් විට මාධ වලට පකාශ කරලා තිෙබනවා 
බස්නාහිර පළාෙත් තිෙබන ගුරු හිඟය පිළිබඳව. එක් අවස්ථාවකදී 
බස්නාහිර පළාෙත් ගුරු පුරප්පාඩු 2,565ක් පවතිනවා කියලා, "අද" 
පුවත් පතට පළාත් අධ ාපන ඇමති රංජිත් ෙසෝමවංශ මැතිතුමා 
පකාශ කරලා තිබුණා. ඒ වාෙග්ම, 2014දී පවත්වන ලද ගුරු 
විභාගෙයන් සමත් වූ උපාධිධාරින් අදියර ෙදකකින් මාර්තු මාසෙය් 
මුලදී, -ෙම් ගතවුණු මාර්තු මාසෙය් - බඳවා ගන්නා බවට එතුමා 
නැවත  පකාශ කරලා තිබුණා. 2016 ජූනි මාසෙය් 02ෙවනි දා 
ගම්පහ පෙද්ශෙය් පාසලක උත්සවයකට සහභාගි වුණු  
ජනාධිපතිතුමා බස්නාහිර පළාෙත් පවතින ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා 
ෙම් උපාධිධාරින් බඳවා ගන්න කියලා පසිද්ධ ෙව්දිකාෙව්දී 
බස්නාහිර පළාත් අධ ාපන ඇමති රංජිත් ෙසෝමවංශ මහතාට 
නිෙයෝග කළා කියලා පුවත් පත් වාර්තා කරලා තිබුණා. ඒ වාෙග්ම, 
2015.09.21ෙවනි දා බස්නාහිර පළාත් පධාන අමාත  ඉසුර 
ෙද්වපිය මහතා ෙපොෙරොන්දු ෙවලා තිෙබනවා,  ගුරුවරුන් 2,000ක් 
බඳවා ගැනීමට අධ ාපන අමාත ාංශෙයන් අනුමැතිය ඉල්ලා 
තිෙබනවා,  අනුමැතිය ලැබුණු පසු සති ෙදකක් තුළ බඳවා ගන්නවා 
කියලා.   

ෙම් ආකාරයට ගුරුවරුන් බඳවා ගන්න කියලා ජනාධිපතිතුමා 
නිෙයෝග කරලා තිෙබනවා; පධාන ඇමතිවරයා ෙපොෙරොන්දු ෙවලා 
තිෙබනවා. ඔහු ගිය අවුරුද්ෙද් කියා තිබුණා,  සති ෙදකක් ඇතුළත 
බඳවා ගන්නවා කියලා. අධ ාපන ඇමතිවරයා විටින් විට පකාශ 
කර තිෙබනවා, බඳවා ගැනීම් කරනවා කියලා. නමුත්, ෙම් 
උපාධිධාරින් තවමත් ෙගදර. ෙම්ක ජාතික අපරාධයක් 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් ශිෂ යන් වසර 13ක් තිස්ෙසේ 
පාසල් අධ ාපනය ලබලා, තවත් වසර 3ක් ෙහෝ 4ක කාලයක්  
විශ්වවිද ාල අධ ාපනය ලබලා, සාමාන  ෙහෝ විෙශේෂෙව්දී 
උපාධියක් ලබා ගත් අය.  තමන්ෙග් ශමය අධ ාපනය ෙවනුෙවන් 
වැය කරපු අය. ඒ වාෙග්ම ඒ අයට උගන්වන්න ෙම් රෙට් 
ජනතාවෙග් බදු මුදල් සෑෙහන පමාණයක් වියදම් කර තිෙබනවා. 
දැන් ඔවුන් පාරට බැහැලා දිගින් දිගටම උද්ෙඝෝෂණය කරමින් 
ඉල්ලන්ෙන් තමන් ට රක්ෂාවක් ෙදන්න කියලයි. තමන්ට වියදම් 
කරන ලද බදු මුදල්වලින් ෙම් රෙට් ජනතාවට ෙපරළා 
පෙයෝජනයක් ගන්නය කියලා තමයි ඔවුන් ඉල්ලන්ෙන්.   

පසු ගිය කාලය පුරාම බස්නාහිර පළාත් අධ ාපන 
අමාත ාංශය තිෙබන බත්තරමුල්ල රන්මඟ පායට හැම 
බදාදාවකම ගිහිල්ලා ඒ ශිෂ ෙයෝ ඇමතිවරයාව හමු වුණා. එක් 
වරකදී මටත් අධ ාපන අමාත ාංශය ඇතුෙළේදී  ගුරුපත්වීම් ඉල්ලා 
සිටින එම උපාධිධාරින් රාශියක් මුණ ගැහුණා. අධ ාපන 
ඇමතිවරයා ෙපොෙරොන්දු ෙවනවා. නමුත්, ෙම් ගුරු පත්වීම් ෙදන්න 
කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා බස්නාහිර පළාෙත් පවතින ගුරු 
හිඟය ගැන විෙශේෂෙයන් සලකා බලා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කටයුතු 
කරන්නය කියලා මා ෙයෝජනා කරනවා.  

පාසල්වල ෙමවර අෙපොස උසස් ෙපළ විභාගයට ෙපනී සිටින 
ශිෂ යින්ට -විෙශේෂෙයන් ජීව විද ා, ගණිත අංශවලින් ෙපනී සිටින 
ශිෂ යන්ට- ගුරු හිඟය නිසා බලවත් අසාධාරණයකට, 
අකටයුත්තකට මුහුණ ෙදන්නට සිදු ෙවලා තිෙබනවා. මධ ම 
ආණ්ඩුෙව් බලය තිෙබනවා; පළාත් සභාෙව් බලය තිෙබනවා. ඒ 
නිසා ගැටුමක් ඇති ෙවන්න විධියකුත් නැහැ. ෙමොකද, පළාත් 
සභාෙව් බලය තිෙබන්ෙන්ත් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට.  අෙප් 
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත , ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා 
මැතිතුමාත් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්. එතුමාෙග් රාජ  
ඇමතිතුමාත් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ෙකෙනක්. ඒ නිසා  ෙවන 
පළාත් සභාවල වාෙග් ගැටුමක් ෙවන්න විධියක් නැහැ. රංජිත් 
ෙසෝමවංශ මැතිතුමාට, ඉසුර ෙද්වපිය මැතිතුමාට නිෙයෝග 
කරන්න ඔබතුමන්ලාට පුළුවන්.  

ඇත්තටම ෙම්ක ලජ්ජාවට කාරණයක්. බස්නාහිර පළාෙත්, 
රෙට් වැඩිම ආදායම් උපදවන පළාෙත්, රෙට් දළ ජාතික 
නිෂ්පාදිතයට වැඩිම දායකත්වයක් ෙදන පළාෙත්  ෙදදහස් පන්සිය 
ගණනක ගුරු හිඟයක් පවතිද්දී,  ගුරු විභාගය සමතුන් 4,000ක් 
මහ පාරට බැහැලා උද්ෙඝෝෂණය කරද්දී, ෙම් ගුරු හිඟයට 
පිළියමක් විධියට උපාධිධාරින් බඳවා ගන්න බැරි නම් ෙමොකක්ද 
ෙම් වැෙඩ් ෙත්රුම? ෙමච්චර ෙලොකු ඇමති මණ්ඩලයක් සිටියදී - 
ඇමතිවරු සංඛ ාව 70යි කියලා ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 
තිබුණාට,  ඇමතිවරු සංඛ ාව 92කටත් වඩා සිටියදී - ෙම් ෙද් කර 
ගන්න බැරි නම්, රෙට් අධ ාපනය සම්බන්ධෙයන් ෙවනත් ෙද්වල් 
කරන එක ගැන කවර කථාද?  

මා ෙයෝජනා කරන්ෙන් ගුරු විභාගය සමත් ෙවලා සිටින 
උපාධිධාරින් බඳවා ගැනීම සඳහා කඩිනම් වැඩ පිළිෙවළක් දියත් 
කරන්න කියලායි. ෙබොරු ෙපොෙරොන්දු ෙදන්ෙන් නැතිව, ඒ අය 
ඉෙගන ගත්ත ෙද් ෙපරළා ෙම් රෙට් දරුවන්ට උගන්වන්න, රටට 
ෙසේවයක් කරන්න  වහාම ඒ අයට අවස්ථාව ලබා ෙදන්න කියන 
ෙයෝජනාව කරමින් මා නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම සත්ුතියි. 

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

 මීළඟට, ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා  මන්තීතුමා. 
 
 

[பி.ப. 6.40] 
 
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, ேமல் 

மாகாணப் பாடசாைலகளின் ெவற்றிடங்கைள நிரப் வதற்கு 
ேமல் மாகாணசைபயினால் நடத்தப்பட்ட பட்டதாாி 
ஆசிாியர்கைள நியமிப்பதற்கான பாீட்ைசயில் 4,000 
பட்டதாாிகள் சித்தியைடந் ள்ளேபா ம் அதிகமாேனா க்கு 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

நியமனங்கள் வழங்கப்படவில்ைல.  எனேவ, கணித, 
விஞ்ஞான பிாி க க்கு ஆசிாியர் பற்றாக்குைற நில வதால் 
ேமற்ப  பட்டதாாிக க்கு ஏற் ைடய நியமனங்கைள 
வழங்கக்ேகாாி மக்கள் வி தைல ன்னணி உ ப்பினர் 
ெகளரவ ைவத்திய கலாநிதி நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ அவர்கள் 

ன்ைவத்தி க்கும் இந்த ஒத்திைவப் ேவைளப் பிேர 
ரைணைய நான் ஆேமாதிக்கின்ேறன்.  ேமல் மாகாணத்ைத 

ன்னி த்தி இந்தப் பிேரரைணைய ன்ைவத்தி க்கின்ற 
ேபா ம் சிறப்பான ஒ  காலகட்டத்தில் இ  ன்ைவக்கப் 
பட் க்கின்ற  என்ற வைகயிேல இதற்குப் பலம் ேசர்க்கும் 
வைகயில் சில க்கியமான க த் க்கைள இந்தச் சைபயில் 
பகிர்ந் ெகாள்ளலாெமன்  நிைனக்கின்ேறன்.   

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
தற்காலத்தில் நாங்கள் அரசியலைமப்  மாற்றம் குறித்த 
கலந் ைரயாடல்கைள அரசியலைமப் ச் சைபயி டாக 
இந்தப் பாரா மன்றத்திேல  ெசய் வ கின்ேறாம்.  அந்த 
வைகயில் இந்த அரசியலைமப் ச் சைபயின் சார்பாக, 
அத டன் ெதாடர் ைடயதாகப் பல்ேவ  உப கு க்கள் 
இந்தப் பாரா மன்றத்திேல நியமிக்கப்பட் க்கின்றன.  
அந்தச் சைபயின் உப கு க்களில் Subcommittee on Centre-
Periphery Relations எனப்ப கின்ற மத்திய மற் ம் மாகாண 
அரசாங்கங்க க்கிைடயிேல அதிகாரங்கைளப் பகிர்ந்  
ெகாள்வ  சம்பந்தமான உப கு வில் நா ம் ஓர் உ ப்பின 
ராக இ க்கின்ேறன். அந்த உப கு வில் மத்திய 
அரசாங்கத் க்கும் மாகாண அரசாங்கங்க க்குமிைடேய 
அதிகாரங்கைளப் பகிர்ந் ெகாள்வ  சம்பந்தமாக 
உைரயாடல்கள் இடம்ெப கின்றேபா  அ க்க  ேபசப்ப  
கின்ற ஒ  விடயம், கல்வி சார்ந்த விடயங்கைள ம் சுகாதாரம் 
சார்ந்த விடயங்கைள ம் எவ்வா  மத்திய, மாகாண 
அரசாங்கங்க க்கிைடேய பகிர்ந் ெகாள்வ ? என்பதாகும்.   

குறிப்பாக, இந்தப் பாடசாைலகள் விடயத்தில் மத்தியிேல 
ஒ  கல்வியைமச்சு இ க்கின்ற ;  அ   நா  வ மாகத் 
ேதசிய பாடசாைலகைளக் ெகாண்டதாக பல்ேவ  அதிகாரங் 
கைளக்ெகாண்  தன  நிர்வாகத்ைத நடத்திவ கின்ற .  
அேதேபால் மாகாணங்களி ம் கல்வியைமச்சு இ க்கின்ற ;  
அந்த மாகாணக் கல்வியைமச்சின் கீேழ ம் பல்ேவ  
பாடசாைலகள் இ க்கின்றன.  அந்த அ ப்பைடயில்தான் 
ெகளரவ உ ப்பினர் ைவத்திய கலாநிதி  நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ 
அவர்கள் இந்தப் பிேரரைணையச் சமர்ப்பித்தி க்கிறார். சனத் 
ெதாைக அதிகமாகக் காணப்ப கின்ற ேமல் மாகாணத்தில் 
இந்தப் பட்டதாாி ஆசிாியர் நியமனங்கள் குைறந்தி ப்ப  
எவ்வா ?  குறிப்பாக கணித, விஞ்ஞான பாடங்க க்கு 
ஆசிாியர் பற்றாக்குைற நில வதால் அவற் க் கான 
நியமனங்கைள வழங்க ேவண் ம் எனக் ேகாாியி க் கின்றார்.  
இந்தத் த ணத்தில் இைவ கல்வியைமச்சு சார்ந்த 
நியமனங்களாக இ ந்தேபா ம் மாகாண சைபகள் மற் ம் 
உள் ராட்சி அைமச்சர் ெகளரவ ைபசர் ஸ்தபா அவர்கள் 
இன்  பதிலளிக்கின்றார் என்ப  மிக ம் சிறப்பான ஒ  
விடயம்.   

அவர் தன் தல் பாரா மன்ற உ ப்பினராக அரசிய ல் 
பிரேவசித்தேபா  ெப ந்ேதாட்ட ஆசிாிய நியமனங்கள் 
இடம்ெபற்றன; அ  ெதாடர்பாக ஏற்பட்ட பிரச்சிைனகைள 
அவர் நன்கு அறிவார். அந்த வைகயில் மத்திய, ஊவா, 
சப்பிரக வ ேபான்ற மாகாணங்களில் ெப ந்ேதாட்டப் பகுதி 
ஆசிாியர்கைள நியமிக்கும்ேபா ம்  இேத மாகாண, மத்திய 
அரசாங்க நியமனங்கள் அ ப்பைடயில் வ கின்ற பிரச் 
சிைனகள் அங்கும் பல்ேவ  விதங்களில் வ கின்றன.  

இச்சந்தர்ப்பத்தில் ஓர் உதாரணத்ைதச் ெசால்ல வி ம்  
கின்ேறன். அண்ைமயில்  3,000 ெப ந்ேதாட்ட ஆசிாிய 
உதவியாளர் நியமனங்கள் வழங்கப்பட்டன. அைவ 
பகுதிபகுதியாக வழங்கப்பட்டன.  அதில் ஒ  பகுதி மத்திய 
அரசாங்கத்தின் கீ ள்ள பாடசாைலக க்கும் வழங்கப்பட்டன. 

வெர யா விண்ணப்பதாாிக க்குக் கிைடத்த  நியமனக் 
க தங்களின்ப  அவர்க க்கு ஊவா மாகாணத்தின்கீழ் 
வ கின்ற பாடசாைலகள்  வழங்கப்பட் க்கிற . அவர்கள் 
நியமனக் க தங்கைளப் ெபற்றேபா ம் ஊவா மாகாண 
சைபயினால் அவர்க க்கான பாடசாைலகள் இன்ன ம் 
வழங்கப்படவில்ைல. அவர்கள் நியமனக் க தங்கைளக் 
ைககளில் ெபற் க்ெகாண்  ஒ  மாதத்திற்கும் ேமலாக  
மாகாணப் பாடசாைலகளில் நியமிக்கப்படாமல்  ேவைலயற்ற 
நிைலயில் இ க்கின்றார்கள். இத்தைனக்கும் அவர்க க்கு 
வழங்கப்ப கின்ற மாதாந்தச் சம்பளம் 6,000 பாய்.  இதற்கு 
ஊவா மாகாண சைபயினரால் ெசால்லப்ப ம்  காரணம், 
"6,000 பாய் சம்பளத்ைதக் ெகா த்  அந்த 200 ஆசிாிய 
உதவியாளர்கைள ம் பாடசாைலகளில் நியமிப்பதற்குப்  
ேபா மான நிதியில்ைல" என்பதாகும்.  மத்திய அரசாங்கம் 
ஆசிாிய உதவியாளர் நியமனங்கைளப் ெபற் க்ெகா த் ம் 
கூட மாகாண அரசாங்கத்தின் கீழ் நியமிக்கப்பட்டவர்க க் 
கான சம்பளத்ைத வழங்குவதற்குப் ேபாதிய நிதியில்ைல என்ற 
காரணத்தினால் அவர்கள் பாடசாைலக க்கு நியமிக்கப் 
படாமல் இ க்கின்ற ஒ  ர்ப்பாக்கிய நிைலைம 
காணப்ப கின்ற .  

எனேவ, நான் இங்கு பிரதானமாகக் கூ கின்ற விடயம், 
கல்வி அைமச்சுடன் ெதாடர்பான  இந்த நியமனங்கள் சார்பாக 
மத்திய, மாகாண அரசாங்கங்க க்கிைடேய ஒ  ாிந் 

ணர் ம் அந்நிேயான்னியமான ெசயற்பா ம் அவசியமாகக் 
காணப்பட ேவண் ம்.  குறிப்பாக மைலயகப் பகுதிகளிேல 
தமிழ் ெமாழி ல கணித, விஞ்ஞான ஆசிாியர்களின் 
பற்றாக்குைற ெப மளவில் காணப்ப கின்ற . இதனால் 
கணித, விஞ்ஞானத் ைறகளில் உயர்தரம் கற்கும் 
மாணவர்கள் ெப ம் சிரமத்திற்குள்ளாகியி க்கிறார்கள். 
இதற்கு ன்னதாக பல்ேவ  சந்தர்ப்பங்களிேல இந்த விடயம் 
பிரஸ்தாபிக்கப்பட்ட . வடக்கு, கிழக்கில் இ க்கின்ற தமிழ் 
ெமாழிையக் கற்ற, உயர்தரத்தில் கணிதம், விஞ்ஞானம் கற்ற 
அல்ல  கணித, விஞ்ஞானப் பட்டதாாிகைள மைலயகப் 
பகுதிகளி ள்ள  தமிழ்ெமாழி லப் பாடசாைலக க்கு நியமிப் 
பதாக உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்டா ம் அ  நைட ைறப் 
ப த்தப்படாைமயால் ஆசிாியப் பற்றாக்குைற ம் ெதாடர்ந்  
ெகாண் க்கின்ற .  

அண்ைமக் காலமாக ஊவா மாகாணத்திேல இத்தைகய 
குைறபா கள் அதிகமாகக் காணப்ப கிற .   அேதேவைள, 
மத்திய மாகாணத்தில் கணித, விஞ்ஞான பாடங்களில் ஓரள  
சித்தி ெப கின்ற நிைலைம காணப்ப வதால் ப ைள 
மாவட்டத்தி ந்  ெப ம்பாலான தமிழ்ெமாழி ல 
மாணவர்கள் வெர யா மாவட்டத்ைத ேநாக்கி உயர் தர 
வகுப் களில் கற்பதற்காக வ கிறார்கள். இதனால் இங்கு 
இரண்  பிரச்சிைனகள் எ கின்றன. ஒன் , ஆசிாிய 
நியமனங்கள் உாிய மாகாணங்க க்கு உாிய வைகயில் 
இடம்ெப வதில்ைல. மற்ற , இந்த ஆசிாிய நியமனங்கள் 
உாிய ைறயில் இடம்ெபறாததன் காரணமாக ஒ  
மாவட்டத்தி ந்  இன் ெமா  மாவட்டத்திற்கு உயர்தரக் 
கல்விக்காக மாணவர்கள் வந் ேசர்கின்றனர். அதனால் ேவ  
மாகாணத்தி ள்ள பாடசாைலயின் வளங்கள் ேபாதாைமயின் 
காரணமாக அந்தக் குறிப்பிட்ட மாவட்டத்தி ள்ள 
பாடசாைலயில் அதிகளவான மாணவர்கைள உள்வாங்க 
ேவண் ய நிைலைம ஏற்ப கின்ற . இதனால் இங்ேக 
பாடசாைல அ மதி ெதாடர்பான சிக்கல்க ம் நில கின்றன.  

655 656 

[ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා] 



2016  ජූලි  20 

எனேவ, கல்வி அைமச்சினால் வழங்கப்ப கின்ற இந்த 
நியமனங்கள், மத்திய அரசாங்கத்தின் தீர்மானங்கள் என்பன 
மாகாண அதிகாரங்கைளக் ெகாண்ட கல்வியைமச்சுடன் 
எவ்வா   ெபா ந் ம் என்ப  பற்றி இந்த இரண்  அைமச்சு 
க ம் ஒன் ேசர்ந்  ஒ  தீர்க்கமான க்கு வரேவண் ம். 
அப்ேபா தான் இந்த குறிப்பிட்ட பிரச்சிைனக்குத் தீர்  
காணக்கூ யதாக இ க்கும். ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கள் 
குறிப்பிட்ட ேபால பட்டதாாிகளாக இ ந் ம் ேவைலயற்  
அவர்கள் ேபாராட்டம் நடத்திக்ெகாண் க்கின்ற சூழ்நிைல 
காணப்ப கிற . இவ்வாறான குைறபா கள் பல்ேவ  
அைமச்சு மட்டங்களி ம் இ ப்பதனால் மத்திய, மாகாண 
அரசுகைளச் சமரசம் ெசய் ம் வைகயில் ஒ  ைறயான 
திட்டமிட ன்கீழ் இந்த ேவைலத்திட்டத்ைத ன்ென க்க 
ேவண் ெமனக் ேகட் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி. 
வணக்கம்.  
 

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

මීළඟට ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමා. 
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ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු (ෛවද ) නලින්ද 

ජයතිස්ස මන්තීතුමා ෙගනා ෙයෝජනාව ඉතාමත්ම කාලීන හා 
වැදගත් ෙයෝජනාවක් කියා මා විශ්වාස කරනවා. එතුමා කිව්ව 
විධියටම, දකුණු පළාෙත් තිෙබන මාතර, ගාල්ල, හම්බන්ෙතොට 
යන දිස්තික්ක තුෙන්ත් මීට සමානම මහා දැවැන්ත අර්බුදයක් ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා. අද ෙම් ජාතිෙය් වාසනාවට බිහි වුණු දරුවන් 
ෙවනුෙවන් පළාත් සභා ඇමතිවරු විසින් සහ වර්තමාන යහ පාලන 
ආණ්ඩුව විසින් ඉතාමත් යහපත් පතිචාරයක් දක්වා තිෙබනවාය 
කියන එක විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්න ඕනෑ. 2014 වසෙර්දී 
ගාල්ල, මාතර, හම්බන්ෙතොට දිස්තික්ක සහිත දකුණු පළාතට 
අදාළව උපාධිධාරින් බඳවා ගැනීම සිදු කළා. දළ වශෙයන් 
උපාධිධාරින් 8,500ක් පමණ. වයස අවුරුදු 35ට අඩු උපාධිධාරින්ට 
ඉල්ලුම්පත් ෙයොමු කරන ෙලසයි එහි සඳහන් කරලා තිබුෙණ්. 
පසුව අපි ඒ සඳහා දැඩි අරගළයක් කළා. ෙමොකද, ඒ ෙවන ෙකොට 
බස්නාහිර පළාත් සභාෙව් උපාධිධාරින් බඳවා ගැනීෙම් වයස 
අවුරුදු 45ක් ෙලසයි සඳහන් කරලා තිබුෙණ්. මම චන්දිම රාසපුත 
අමාත වරයාෙගන් ඇහුවා, "ඇයි, තමුන්නාන්ෙසේ දකුණු පළාෙත් 
උපාධිධාරින්ෙග් මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කරන්ෙන්" කියලා. 
ඊට පස්ෙසේ වයස් සීමාව 45 දක්වා වැඩි කරලා ඉල්ලුම් පත දාන්න 
දවස් 10ක් කල් දුන්නා. ඒ දරුෙවෝ 8,500ක් අයදුම්පත් ඉදිරිපත් 
කිරීම නිසා පළාත් සභාව රුපියල් 350 ගණෙන් දළ වශෙයන් 
රුපියල් ලක්ෂ 27ක් පමණ ෙසොයා ගත්තා. ගරු ඇමතිතුමනි, 
අවුරුදු එකහමාරකට විතර පස්ෙසේ තමයි ෙම්කට අදාළ විභාගය 
පැවැත්වූෙව්. බරපතළ පශ්නයක් මතු වුණු නිසා තමයි ඒ විභාගය 
පැවැත්වූෙව්. ෙමොකද, ඒ අයෙග් පයත්නය අනුව පළමුවැනි 
වතාවට මූලික පියවර වුෙණ්, පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 
මට්ටමින් උපාධිධාරින් ෙතෝරාෙගන එහි තිබුණු පුරප්පාඩු පුරවලා 
ඉතිරි පුරප්පාඩු අල්ලපු පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙයන් 
පුරවන්නයි. ඒ සඳහා පළාත් සභාෙව් රාජ  ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව 
මුළුමනින්ම විරුද්ධ වුණා. ෙමොකද, ආසන්න පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසවල සිටින ආසන්න ලකුණු ලබාගත් උපාධිධාරින්ට 
අසාධාරණයක් ෙවනවා කියලා. ඒ නිසා පාෙද්ශීය ෙල්කම් 

ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් බඳවාගත් අය හැරුණු ෙකොට ඉතුරු අය 
බඳවා ගැනීම සඳහා ඒ 8,500ෙදනා සඳහාම විභාගයක් පැවැත්වූවා. 
ඒ විභාගෙයන් ඔවුන් සමත් වුණා. ලකුණු ෙත්රුවා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා විශ්වාස කරන්න, ලකුණු අනුව මුළු 
පළාෙතන්ම ෙතෝරාගත්ෙත් 850ෙදනයි. අද ෙම් ෙමොෙහොත වන 
විටත් ඒ දරුෙවෝ දකුණු පළාත් සභාෙව් අධ ාපන අමාත ාංශය 
ළඟ විෙරෝධය පාලා අරගළ කරනවා. විභාගය සමත් ෙවලා, 
ලකුණුත් අරෙගන, උපාධිය සාපයක් බවට පත්ෙවලා තිෙබන 
දරුවන්ට අද රැකියා අවස්ථා ලබාෙදන්ෙන් නැහැ. දකුණු පළාත් 
සභාෙව් පාසල්වල ඕනෑ තරම් පුරප්පාඩු තිෙබනවා. නමුත් අද ඒ 
දරුවන්ට බරපතළ ගැටලුවක් ඇතිෙවලා තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම කටුවන පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් උපාධිධාරින් ෙතෝරා ගැනීෙම්දී 
උපාධිධාරින් 5ෙදෙනක් හිටියා. ඒ 5ෙදනා සඳහා primary අංශෙය්, 
ඒ කියන්ෙන් පාථමික අංශෙය් පුරප්පාඩු තුනයි තිබුෙණ්. එම 
පාථමික අංශෙය් පුරප්පාඩුවලින් පළමුවැනි ෙදෙදනාට පුරප්පාඩු 
ෙදකක් ලබා දුන්නා. ඊළඟට එක පුරප්පාඩුවක් ඉතුරු වුණා. ඒ 
පුරප්පාඩුව සඳහා ලකුණු 116 සම මට්ටම ලබාගත් තුන්ෙදෙනක් 
සිටියා.  

ඊළඟට පශ්නයක් මතු වුණා, ඒ එක පුරප්පාඩුව පුරවන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලා. ඒ වාෙග් අවස්ථාවල කාසි උඩ දාලා chance 
එකක් ෙදන්න බැහැ ෙන්. ඒ නිසා දකුණු පළාත් සභාෙව් 
අමාත වරයාම කියලා තිබුණා, එම උපාධිධාරින් තුන්ෙදනාෙගන් 
වැඩිම සුදුසුකම් තිෙබන ෙකනාට පත්වීම ෙදනවා කියලා. ඒ 
අයෙගන් ෙදෙදෙනක් බාහිර උපාධිධාරින්. එක් අෙයක් අභ න්තර 
උපාධිධාරිෙයක්. ඔහුට ෙදවැනි පන්තිෙය් සාමර්ථයක් තිෙබනවා. 

මා පශ්න කළායින් පස්ෙසේ කිව්වා, "අනිවාර්යෙයන්ම ඒ 
ෙදවැනි පන්තිෙය් සාමාර්ථය තිෙබන අභ න්තර උපාධිධාරියාට 
තමයි ෙම් පත්වීම ෙදන්ෙන්" කියලා.  නමුත් ගරු ඇමතිතුමනි, 
අදත් ඒ පුරප්පාඩුව එෙසේම තිෙබනවා.   අමාත වරයා ෙහෝ 
නිලධාරින්  ෙම් පුරප්පාඩුව පිෙරව්ෙව් නැහැ. එෙහම තිබියදී,  
2016ට නැවත වතාවක් පසු ගිය දවසව්ල applications කැ ෙඳව්වා, 
ගුරු ව වස්ථාව අනුව වයස 35ට සීමා වන පරිදි. දැන් දහස් 
ගණනක් ෙම් වතාෙව්ත්  රුපියල් 350, 400 වියදම් කරලා ඒ 
පුරප්පාඩුවලට ඉල්ලුම් කරලා තිෙබනවා.  නමුත්,  දැනටත්  
විභාගය පාස් ෙවලා, ලකුණු අරෙගන  ඉන්න අය ඉන්නවා.  
පුරප්පාඩු  තිෙබනවා; ෙදන්ෙන් නැහැ. අධ ාපන බලධාරින්ට, 
අමාත වරයාට ෙම් සම්බන්ධෙයන් කිසිදු ආකාරයක වැඩ 
පිළිෙවළක්, පතිපත්තියක්, කියා මාර්ගයක් නැහැ. ඔෙහේ 
නිකරුෙණ් බලාෙගන ඉන්නවා.  

අද  විශ්ව විද ාලයකින් උපාධියක් ලබා ගන්නවා කියලා 
කියන්ෙන් කණ කැස්බෑෙවක් විය සිදුෙරන් එළිය බලනවාට වඩා 
අමාරු ෙදයක්.  බාහිර උපාධියක් ලබා ගන්නවා කියලා කියන්ෙන් 
ඊටත් වඩා අමාරු ෙදයක්. අපි විශ්වවිද ාලයට ගිය කාලෙය් බාහිර 
උපාධිධාරින්ට උපාධියක් ලබා ගන්න ඒ තරම් මුදලක් වැය වුෙණ් 
නැහැ. නමුත්, බාහිර උපාධියක් ලබා ගන්න අද දහස් ගණනක් 
වැය කරන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. මහා දැවැන්ත syllabus එකක් 
පාඩම් කරලා තමයි එය ලබා ගන්න ඕනෑ. එෙහම ලබා ගත්තත් 
අද ෙම් උපාධිය ඒ අයට ශාපයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. අපි 
අමාත වරුන්ෙගනුත් බලධාරින්ෙගනුත් අහන්ෙන්, ජාතිෙය් 
දරුවන්ෙග් අවශ තා ෙත්රුම් ගන්න බැරි ඇයි කියලායි. ඒ අයටත් 
පවුල් තිෙබනවා. ඒ අයටත් අම්මලා, තාත්තලා ඉන්නවා. 
සෙහෝදර, සෙහෝදරිෙයෝ ඉන්නවා. අසල්වැසිෙයෝ ඉන්නවා. 
ඔවුන්ටත් අවශ තාවන් තිෙබනවා. ඒ අයත් හරි ලස්සනට ජීවත් 
ෙවන්න කැමැතියි.  ඒ මිනිසුන්ෙග් කුරුලු කූඩු ෙම් විධියට විනාශ 
කරන්න ෙම් පුද්ගලෙයෝ උත්සාහ ගන්ෙන් ඇයි කියලායි අපි පශ්න 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරන්ෙන්. ඒ නිසා නිශ්චිත වැඩ පිළිෙවළක්, පතිපත්තියක් සකස් 
කරලා කරුණාකර උපාධිධාරින්ෙග් පශ්නය  විසඳන්න කියන 
ඉල්ලීම අපි අෙප් පැත්ෙතන් කරමින් මා නිහඬ වනවා.  

 
 

[අ.භා. 6.54] 
 
 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා (පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா - மாகாண சைபகள் மற் ம் 
உள் ராட்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, (ෛවද ) නලින්ද ජයතිස්ස 

මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කරපු කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව ඉතා කාලීනයි, 
උචිතයි. මම හිතන්ෙන් ශී ලංකාෙව්- 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමම ෙයෝජනාව සම්බන්ධව කථා කරන 

අවස්ථාෙව්දී මම මූලාස නෙය් හිටිෙය් නැතිනම් මමත් ඔය කාරණය 
සම්බන්ධව කථා කරනවා. නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමා කිව්වා 
වාෙග් බස්නාහිර පළාෙත් ෙමම පශ්නය තිෙබනවා. විභාගයට 
ෙපනී හිටපු ෙබොෙහෝ ළමයි බලාෙගන ඉන්නවා. 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
මම හිතන්ෙන් ෙම්ක ජාතික පශ්නයක් කියලායි. ෙද්ශපාලන 

ෙභ්දයකින් ෙතොරව අපි සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලා 
අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් පශ්නයට විසඳුමක් ෙසවිය යුතුයි. අපි සියලු 
ෙදනාම නිදහස් අධ ාපනෙයන් බිහි වුණු අය.  

බස්නාහිර පළාත ගැන කථා කරනෙකොට, අනුමත ගුරු 
සංඛ ාව 34,374යි. දැනට ෙසේවය කරන සංඛ ාව 34,642යි. ඒ 
අනුව දැනට 260ක ගුරු අතිරික්තයක්  තිෙබනවා. නමුත්, 2016/1 
දරන චකෙල්ඛය අනුව school-based circular  එකක් ෙගනාවා. 
පාසලට පදනම් වූ ගුරු පත්වීම් ෙදන යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් ෙමම  
කියාදාමය තුළ දුෂ්කර පාසල්වලට පත්වීම් ගන්නවා. මාසයකින්, 
ෙදකකින් ෙවනත් පාසල්වලට යනවා.  මම හිතන්ෙන්, ෙම් 
පශ්නයට ඉතාමත් ෙහොඳ විසඳුමක් හැටියට school-based පත්වීම් 
කමෙව්දයට අපි සියලු ෙදනාම පශංසා කළ යුතුයි කියලායි. ෙම් 
චකෙල්ඛෙයන් පසු ගුරු පත්වීම් 37,205ක් තිෙබනවා. ඒ නිසා නව 
ගුරු පත්වීම් 2,831ක් අපට දිය හැකියි. 2004 විභාගෙයන් සමත් වූ 
උපාධිධාරින් 4,097ක් හිටියා. එයින් 574ක් සම්මුඛ පරීක්ෂණයට 
 කැ ෙඳව්වා. ගුරුවරු 1,067ක් ඒ සම්මුඛ පරීක්ෂණයට පැමිණිෙය් 
නැහැ. ඒ අනුව අපට  තවදුරටත් ගුරු පත්වීම් 3,523ක් ලබා ෙදන්න 
පුළුවන්.  

 
 

ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
බස්නාහිර පළාෙත්ද? 
 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ඔව්. මම හිතන්ෙන්, සමස්තයක් විධියට ගත්තාම සෑම පළාත් 

සභාවකම ෙම් පශ්නය තිෙබනවා. පළාත් සභාවල මහ ඇමතිවරු 

සහ අධ ාපන ඇමතිවරු කැඳවලා ෙම් පශ්නයට ක්ෂණික 
විසඳුමක් ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්නම් කියලා මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමන්ලාට දැනුම් ෙදනවා. ෙම් සම්බන්ධව 
අධ ාපන ඇමතිතුමා එක්කත් සාකච්ඡා කරලා පූර්ණ විසඳුමක් 
ලබා ගැනීමට අවශ යි. ඒ නිසා කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව 
සම්බන්ධෙයන් මම කියනවා, ගුරු පත්වීම්වලට ක්ෂණික විසඳුම් 
ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන බව. 

 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු ඇමතිතුමනි, අපත් සහභාගි ෙවනවා.  
 

ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට පැහැදිලි කර 

ගැනීමට අවශ ද? 
 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඇමතිතුමනි, මට යමක් පැහැදිලි කර ගැනීමට අවශ යි. 

ඔබතුමා ගුරු අතිරික්තයක් ගැන කිව්වා ෙන්ද? 
 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ඔව්. ඒ කියන්ෙන් cadre එක අනුවයි. Cadre එක තිබුෙණ් 

34,374යි. දැනට ගුරුවරු 34,642කට පත්වීම් දීලා තිෙබනවා. 
Cadre එක අනුව 260කෙග් excess එකක් තිෙබනවා. 

 

ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඔය කියන්ෙන් පළාත් පාසල්වල පමණක්ද? 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ඔව්. 

 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
අපි රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාෙව්දී අධ ාපන 

අමාත ාංශයත් එක්ක සාකච්ඡා කරන ෙකොට ෙම්කට වඩා ෙවනස් 
සංඛ ා ෙල්ඛනයක් තමයි ඉදිරිපත් වුෙණ්. ෙකොෙහොම වුණත් ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා පිළිගන්ෙන් කී ෙදෙනකුට රැකියා ෙදන්න 
පුළුවන් කියලාද? 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
3,523ෙදෙනකුට. 
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ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඒ පමාණයට ෙදන්න පුළුවන්. 
 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ඒ සම්බන්ධෙයන් මම බස්නාහිර පළාත් මහ ඇමතිතුමා එක්ක 

සහ අධ ාපන ඇමතිතුමා එක්ක කථා කරලා ක්ෂණික විසඳුමක් 
ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්නම්. ඔබතුමා පශ්නය ෙයොමු කළා. ෙම් 
පශ්නයට ක්ෂණික විසඳුමක් අනිවාර්යෙයන්ම අවශ යයි. 
නැත්නම් අධ ාපන ක්ෙෂේතෙය් යම් පශ්න මතු වනවා කියන එකත් 
මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී පිළිගන්නවා.  

 

ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඔබතුමා ගරු සභාව හමුෙව් තබන ෙම් වචනය මම විශ්වාස 

කරනවා සහ එයට ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙම් තරුණ ජීවිත. ඒ අය 
දවස් ගණන්, අවුරුදු ගණන් බලාෙගන ඉන්නවා. ඔබතුමාට දළ 
වශෙයන් කාල නිර්ණයක් කරන්න පුළුවන්ද, ගුරු පුරප්පාඩු 
පමාණය අපි ෙමපමණ කාලයකින් උපාධිධාරින්ෙගන් සම්පූර්ණ 
කරනවා කියලා. 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගරු මන්තීතුමා, ක්ෂණික විසඳුමක් ෙදන්න මම කටයුතු 

කරන්නම්. 
 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ෙහේතුව, පළාත් සභාව ෙවනුෙවන් පාර්ලිෙම්න්තුවට උත්තර 

ෙදන්ෙන් මම. හැබැයි, දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනෙයන් පසුව පළාත් සභාවලට ස්වාධීනත්වයක් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි පළාත් සභාත් එක්ක සාකච්ඡා කර ෙම් 

පශ්නයට විසඳුමක් ෙහොයමු. අපි ඒ සාකච්ඡාවට ඔබතුමන්ලාවත් 
සම්බන්ධ කර ගන්නම්. අපි සාකච්ඡාවක් කරලා ෙම්කට විසඳුමක් 
ෙහොයමු. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
තුන්දහස් ගණන බඳවා ගන්ෙන් බස්නාහිර පළාෙත් පැවැති 

ගුරු විභාගය අනුව ෙන්ද? 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
සමත් වුණු සංඛ ාව 4,097යි.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
සමත් වුණු අයෙග් ලැයිස්තුව අනුවද ෙතෝරා ගන්ෙන්. 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ඔව්. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 7.00ට, 2016 මාර්තු 08 දින 

සභා සම්මතිය අනුව, 2016 ජූලි මස 21වන බහස්පතින්දා පු.භා. 
10.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

 

அதன்ப  பி.ப. 7.00 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  2016 மார்ச் 
08ஆந் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க 2016 ைல 21, வியாழக்கிழைம 

.ப. 10.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 
 

Parliament adjourned accordingly at 7.00 p.m. until 10.30 a.m. on 
Thursday, 21st July, 2016 pursuant to the Resolution of Parliament of 
08th March, 2016. 
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සැ.යු. 
 
ෙමම වාර්තාෙව් අවසාන මුදණය සඳහා ස්වකීය නිවැරදි කළ යුතු තැන් දක්වනු රිසි මන්තීන් මින් පිටපතක් ෙගන නිවැරදි කළ යුතු 
ආකාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ෙකොට, පිටපත ලැබී ෙදසතියක් ෙනොඉක්මවා හැන්සාඩ් සංස්කාරක ෙවත ලැෙබන ෙසේ එවිය යුතුය. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்  
 

உ ப்பினர் இ திப் பதிப்பிற் ெசய்யவி ம் ம் பிைழ தி த்தங்கைளத் தம  பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்  அதைனப் பிைழ 
தி த்தப்படாத பிரதி கிைடத்த இ  வாரங்க ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ ப் தல் ேவண் ம். 
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