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අ.භා. 1.00  පාර්ලිවම්න්ුරව රැසන විය.   

කථානායකුරො [ගු කු නයසූරිය ෙහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 
பாராளுமன்றம் பி.ப. 1.00 மைிக்குக் கூடியது.  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண்புமிகு கரு ஜயசூாிய] தகலகம 

வகித்தார்கள். 

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

 
 
 

නිවේදන 
அறிவிப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 
I 
 

සනථාවර නිවයෝග යාවත්කාලීන කිරීෙ 
நிகலயியற் கட்டகளககள இற்கறப்படுத்தல்   

UPDATING OF STANDING ORDERS 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු මන්ත්රීවුනි  රී ලංකා ප්රනාතාන්්රික සමානවා ජ නනරනශ  
පාර්ලිශම්න්තුශේ දරතනට ක්රියාත්මක වන සථ්ාවර නිශයෝග ශමම 
සභාශේ ශයෝනනා සම්මතශයන් 1979 මතයි මස 01වතනි ිංන ිසට 

වල පතවතත්ශවන අතර අවසන් වරට 1993 ශපවරවාන් මස 06වතනි 
ිංන දරක්වා සංශ ෝධිතව දර ක තුනකට ආසන්න කාලයක් භාවිතා 
කර ඇි  අතර  ශමම ස්ථාවර නිශයෝග අදර පවි න කාලීන 
වයවස්ථාදරායක අව යතාවන්ට අුකූලලව යාවත්කාලීන කිරීම 

අතයව ය කාරටයක් ී  ඇි  වව සභාශේ අවධානයට ශයොු  
කිරීමට කතමතත්ශතමි.  

එශලසම  පාර්ලිශම්න්තුශේ රැසී් ම් පවත්වන ශේලාවන්  

ආංශික අධීක් ට කාරක සභා  විදරුත් ්න්දර රමය යනා ජ 
ව ශයන් ිසදු ී  ි ශවන සහය ිසදු කිරීමට නියමිත නවතාවයන් 
පවි න සථ්ාවර නිශයෝගවලට අන්තර්ගත විය යුතු වව අපශ  

වලවත් හයතඟීමයි.  

ශලෝකශ  ිංයුණු රටවල දරතනට පවි න තත්ත්වයන් පිළිවාවදර 
විවිධාකාර ශේශීය  විශේශීය විේවතුන්  ක්ශ  ත්රශ  විශ   යයන් 

විිසන් ඉිංන්පත් කරන ලදර අදරහයස් හයා ශයෝනනා දර  පුනගිය හයත්වතනි 
පාර්ලිශම්න්තුශේ ජ පවා සථ්ාවර නිශයෝග පිළිවා කාරක සභාව 
විිසන්  ජර්ඝ ව ශයන් සාකච්්ා කර ඉිංන්පත් කර ි බූ අදරහයස ් දර  

මතනවින් අධයයනය කර නිශයෝනය කථානායක ගු ි ංලග 
ුනමි පාල  නිශයෝනය කාරක සභාපි  ගු ශසල්වම් 
අවෛක්කලනාදරන්  අමාතය ගු නන්ිංම ී රක්ශකොඩි  නිශයෝනය 
අමාතය ගු අජිත් ී.. ශපශර්රා  ගු විජිත ශහය රත්  ගු ආනන්දර 

කුමාරිසන්  ගු එම්.ඒ. ුනමන්ි රන් සහය ගු (ආනාර්ය  නයම්පි  

විරමරත්න යන මන්ත්රීවුන්ශගන් සමන්විත මාශ  
සභාපි ත්වශයන් යුත් සථ්ාවර නිශයෝග පිළිවා කාරක සභාව 
විිසන් රැසී් ම් වාර දරහයයක ජ පමට ගතඹුන්න් සලකා වලා  ඉන් 
අනතුුව වර්තමාන අමාතයවුන් වන ගු රුෆ්් හයීමම්  ගු 

(ආනාර්ය  විනයදරාස රානපක්   වර්තමාන පාර්ලිශම්න්තුශේ විුේධ 
පාර් ්වශ  නායකවරයා ශලස කටයුතු කරන ගු රානවශරෝිංයම් 
සම්පන්දරන්  හයත්වතනි පාර්ලිශම්න්තුශේ හිටුව කථානායක ගු 

නමල් රානපක්  යන පාර්ලිශම්න්තුශේ ශනය ධ් මන්ත්රීවුන්ශගන් 
සමන්විත විශ    කමිටුව විිසන් දර ඉිංන්පත් කරන ලදර නිර්ශේ  දර  
තවත් අවස්ථා හයතරක ජ ිසයලුම ගු පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවුන්ට 

ආරාධනය කර පතය ගටනාවක  ජර්ඝ සාකච්්ාවකින් අනතුුව 
ඉිංන්පත් වූ ිසයලු අදරහයස් සහය සංශ ෝධන සතලකිල්ලට භානන 
කරමින්  ඉතාමත් කතපී ශමන් හයා ඕනෑකමින් සකස් කරුක ලතබූ 

ශයෝජිත පාර්ලිශම්න්තුශේ සථ්ාවර නිශයෝගවල අවසාන 
ශකටුම්පත භා ාත්රශයන්ම පිළිශයල කර ශමම ගු සභාශේ ූරර්ට 
අවධානයට සහය හයතකි ඉක්මනින් ඉිංන් ිංනක ජ පාර්ලිශම්න්තුව 
විිසන් අුකමත කිරීමට හයතකිවන පන්ිං අදර ිංන සභාගත කරන වව 

දරන්වමි. 

අන්තර් පාර්ලි ශම්න්තු සංගමය විිසන් රී ලංකා පාර්ලිශම්න්තුව 
ආිසයාශේ නව ආදරර් වත් පාර්ලිශම්න්තුව ශලස පිළිශගන ි ශවන 

ශමවන් ශමොශහයොතක  සභාශේ කටයුතු අභිමානවත් ශලස  
මි ගුකව  අදරට ගතළශපන අයුන්න් පවත්වාශගන යාමට 
අතයව ය ශමම ශයෝජිත ස්ථාවර නිශයෝග ශහයොිනන් කියවා වලා  

තවදුරටත් අධයයනය කර ඒවා සම්වන්ධශයන් අදරහයස්  ශයෝනනා 
හයා සංශ ෝධන ි ශේ නම් 2017 ජුනි මස 21වතනි වදරාදරා ශහයෝ ඊට 
ශපර පාර්ලිශම්න්තුශේ මහය ශල්කම්වරයාට ලිඛිතව භාර  ජමට 

අව ය කටයුතු කරන ශලස ඉතාමත් ඕනෑකමින් ඉල්ලා ිසටිමි.  

ශයෝජිත සථ්ාවර නිශයෝග අවසන් ශකටුම්පශත් මූලධර්ම 
පිළිවා ශපොදු සාකච්්ාවක් පතවතත්ී මට ගු මන්ත්රීවුන්ට අව ය 

නම් 2017 ජුනි මස 22වතනි බ්රහයස්පි න්දරා ඒ සාහයා පතය ශදරකක 
පමට කාලයක් ලවා ජමට අව ය කටයුතු ූදදරානම් කළ හයතකි වවත් 
ශමම ගු සභාවට දරන්වුක කතමතත්ශතමි.  

ඉන් අනතුුව  ජූලි මාසශ  පළුවතනි රැස්ී ම් සි ශ  ජ 

ශයෝජිත පාර්ලිශම්න්තුශේ සථ්ාවර  නිශයෝගවල අවසාන 
ශකටුම්පත ශමම සභාශේ ජ විධිමත් ශලස සම්මත කිරීමට 
අශේක් ා කරන වව දර අවධාරටශයන් යුතුව සාහයන් කරමි. 

මීට අමතරව  මහයනන මන්ත්රීවුන් ව ශයන් අපශගන් 
අශේක් ා කරුක ලවන අව ය විශි ට්තා ම්ටටම සම්වන්ධශයන් 
මහයනන වි ්වාසය ඇි  කිරීම පිණිසත්  පාර්ලිශම්න්තුශේ 

වතෛකටයුතු සම්වන්ධශයන් ඉහයළ ගුටාත්මක ශස වාවක් සහයි ක 
කිරීම පිණිසත්  අව ය වන්නා වූ පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවුන් සාහයා 
පිළිශයළ කර ඇි  නර්යා ධර්ම සංග්රහයශ  ශයෝජිත අවසාන 

ශකටුම්පත දර ඉිංන්ශ  ජ හයතකි ඉක්මනින් සම්මත කිරීමට හයතකිවුක 
පිණිස අදර ිංන සභාගත කරන වව දර දරන්වා ිසටිමි.  

ගු මන්ත්රීවුනි  ශම් සම්වන්ධශයන්  ව සෑම 
ිසයලුශදරනාශ ම සහයශයෝගය සහය සක්රිය දරායකත්වය අශේක් ා 

කරන වව අවසාන ව ශයන් මතක් කරමින්  අදරාළ පිටපත් 
 වතුමන්ලාශ  සභා ශම්සය මත තවා ි ශවන වව දර දරන්වා ිසටිමි.  

අවසාන ව ශයන්  ශමම ශල්ඛන ුද්රටය කිරීමට මහයත් 

කතපී ශමන් කටයුතු කළ වතෛවලන රනශ  ුද්රටාලයාධිපි නිය  
ුද්රටාලශ  පාර්ලිශම්න්තු සම්වන්ධීකරට නිලධාන් සහය 
පාර්ලිශම්න්තුශේ ිසයලුම කාර්ය මණ්ෛලය ශවුකශවන් මාශ  

හයෘදරයංගම ස්තුි ය ුවදර කරමි.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

II 
 

අපරාධා නඩු විධාාන සංග්රහය වවිවශ්්  විිවවිධාාන  
වසංවශ්ෝධාන  පනත් වකටුම්පත: වර් නධාිවකරටය  

වපත්සෙෂේ 
குற்றவியல் நடவடிக்ககமுகறச் சட்டக்ககாகவ 

( விகசட ஏற்பாடுகள்) (திருத்தம்) சட்டமூலம் : 

உயர்நீதிமன்றுக்கு மனு 
CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (SPECIAL PROVISIONS) 
(AMENDMENT) BILL: PETITION TO THE SUPREME COURT  
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රී ලංකා ප්රනාතාන්්රික සමානවා ජ නනරනශ  ආණ්ඩුරම 
වයවස්ථාශේ 121(1  වයවසථ්ාව ප්රකාරව අඅපරාධ නඩු විධාන 
සංග්රහයය (විශ    විධිවිධාන  (සංශ ෝධන අ නමති  පනත් 

ශකටුම්පත සම්වන්ධශයන් ශර  ්ධාධිකරටය ශවත ඉිංන්පත් කරන 
ලදර තවත් ශපත්සමක පිටපතක්  2017 ජූනි 06 ිංන මාශ  
නිශේදරනශ  සාහයන් ශපත්සමට අමතරව මා ශවත ලතබී ඇි  වව 

පාර්ලිශම්න්තුවට දරතුකම්  ජමට කතමතත්ශතමි. 

 
III 

 

පාර්ලිවම්න්ුරවේ කාරක සභා කාල ස හන් 

ප්රදර්ශ්නය වකවරන ිජිට ල් ප්රදර්ශ්න පුවු 
பாராளுமன்றக் குழுக்களின் கநர அட்டவகைகயக் 

காட்சிப்படுத்தும் டிஜிட்டல் திகர  
DIGITAL DISPLAY BOARDS DISPLAYING COMMITTEE 

SCHEDULES OF PARLIAMENT 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ිසයලුම ගු මන්ත්රීවුනි  පාර්ලිශම්න්තුශේ කාරක සභා කාල 
සටහයන් දරතනට ප්රදරර් නය කරන පතරැණි ප්රදරර් න ුවවු ඉවත් කර 
ඒ ශවුකවට නූතන ඩිජිටල් ප්රදරර් න ුවවු පාර්ලිශම්න්තුශේ මන්ත්රී 
පිවිුනශම් මන්ත්රී පිවිුනම් කුෆන්ටරය පිටුපස  කාර්ය මණ්ෛල 

පිවිුනශම් සහය සභා ගර්භයට ප්රශේ  වන ආලින්දරශ  සවි ශකොට 
ප්රදරර් නය කිරීමට ිසයලු කටයුතු ශයොදරා ඇි  වවත්  ිසයලුම ගු 
මන්ත්රීවුන්ට තමන් ශස වය කරන කාරක සභාව පතවතත්ශවන 

ශේලාව  කාරක සභා කාමරය  කාරක සභාශේ වර්තමාන තත්ත්වය 
දරතක වලා ගතමමට හයතකි වවත් ශමම ගු සභාවට දරතන්ී මට 
කතමතත්ශතමි.  

 

ලිිළ වල්ඛනාදිය ිළිතගැන්වීෙ 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගු ගයන්ත කුටාි ලක ෙහතා වඉඩම් සහ පාර්ලිවම්න්ුර 

ප්රි සංසනකරට අොතය හා ණණ්ඩු පෂේ වේ  ප්රධාාන 
සංවිධාායකුරො   
(மாண்புமிகு கயந்த கருைாதிலக்க - காைி மற்றும் 

பாராளுமன்ற மறுசீரகமப்பு அகமச்சரும் அரசாங்கக் கட்சியின் 

முதற்ககாலாசானும்) 

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

ගු කථානායකතුමනි  අග්රාමාතයතුමා සහය නාි ක ප්රි පත්ි  
හයා ආර්ථික කටයුතු අමාතයතුමා ශවුකශවන් මා 2016 වර් ය 

සාහයා රානය ශස වා ශකොමි න් සභාශේ කාර්ය සාධන වාර්තාව හයා 

වාර්ෂික ගිණුම් ඉිංන්පත් කරමි.  

එම වාර්තාව අභයන්තර පන්පාලනය හයා රානය 
කළමනාකරටය පිළිවා ආංශික අධීක් ට කාරක සභාව ශවත 
ශයොු කළ යුතුයතයි මම ශයෝනනා කරමි.   

 
ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු ගයන්ත කුටාි ලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගු කථානායකතුමනි  අග්රාමාතයතුමා සහය නාි ක ප්රි පත්ි  

හයා ආර්ථික කටයුතු අමාතයතුමා ශවුකශවන් මම 200  අංක 3  
දරරන සුද්ර ූෂ ටය වතළතක්ී ශම් පනශත් 6 වගන්ි ශ  (ඉ  ශදදරය 

සහය 21 වගන්ි ය සමඟ කියවිය යුතු  එීම පනශත්  1 වගන්ි ය 
යටශත් මහයවතලි සංවර්ධන හයා පන්සර අමාතයවරයා විිසන් සාදරන 
ලදුව 2016 ශදරසතම්වර් 06 ිංනති  අංක 1996/27 දරරන අි  විශ    

ගතස්ට පත්රශ  පළ කරන ලදර නිශයෝග  ඉිංන්පත් කරමි.  

එම නිශයෝග ි රසර සංවර්ධනය හයා පන්සරය සහය සව්ාභාවික 
සම්පත් පිළිවා ආංශික අධීක් ට කාරක සභාවශවත ශයොු  කළ 
යුතුයතයි මම ශයෝනනා කරමි. 

 
ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු වනෝන් අෙරුරංග ෙහතා වසංචාරක සංවර්ධාන හා 

ක්රිසනි යානි ණගක ක ක තුුර අොතයුරො   
(மாண்புமிகு கஜான் அமரதுங்க - சுற்றுலாத்துகற அபிவிருத்தி 

மற்றும் கிறிஸ்தவ சமய அலுவல்கள் அகமச்சர்) 

(The Hon. John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs ) 
Hon. Speaker, I present the Annual Performance 

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

 
ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු ගයන්ත කුටාි ලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගු කථානායකතුමනි  ි රසර සංවර්ධන හයා වනජීවි 

අමාතයතුමා ශවුකශවන් මම 2016 වර් ය සාහයා නාි ක දේභිදර 
දදරයාන ශදරපාර්තශම්න්තුශේ වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව මම 

ඉිංන්පත් කරමි.  

එම වාර්තාව ි රසර සංවර්ධනය හයා පන්සරය සහය සව්ාභාවික 
සම්පත් පිළිවා ආංශික අධීක් ට කාරක සභාව ශවත ශයොු  කළ 

යුතුයතයි මම ශයෝනනා කරමි.   

 
ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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ගු ගයන්ත කුටාි ලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගු කථානායකතුමනි  ප්රවාහයන හයා ිසවිල් ගුවන් ශස වා 

අමාතයතුමා ශවුකශවන් මම 2016 වර් ය සාහයා ප්රවාහයන හයා ිසවිල් 
ගුවන් ශස වා අමාතයාං ශ  කාර්ය සාධන වාර්තාව  ඉිංන්පත් 

කරමි.  

එම වාර්තාව ප්රවාහයනය හයා සන්නිශේදරනය පිළිවා ආංශික 
අධීක් ට කාරක සභාව ශවත ශයොු  කළ යුතුයතයි මම ශයෝනනා 

කරමි.    

 
ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු ගයන්ත කුටාි ලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ුදරල් හයා නනමාධයය අමාතයතුමා ශවුකශවන් මම 201  වර් ය 

සාහයා නනාධිපි වරයාශ  අරුදරල පිළිවා විගටකාධිපි ශ  
වාර්තාව ඉිංන්පත් කරමි.  

එම වාර්තාව රනශ  ුදරල් පිළිවා කාරක සභාව ශවත ශයොු  
කළ යුතුයතයි මම ශයෝනනා කරමි.   

 
ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු ලෂේ නෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා වඋසසන අධායාපන හා 

ෙහාොර්ග අොතයුරො සහ පාර්ලිවම්න්ුරවේ 
සභානායකුරො  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற்றும் 

தநடுஞ்சாகலகள் அகமச்சரும் பாராளுமன்றச் சகப 

முதல்வரும்) 

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

ගු කථානායකතුමනි  197  අංක 16 දරරන වි ්වවිදරයාල 

පනශත් 27 (1  වගන්ි ය යටශත් දසස් අධයාපන හයා මහයාමාර්ග 
අමාතයවරයා විිසන් වි ව්විදරයාල ප්රි පාදරන ශකොමි න් සභාශේ 
නිර්ශේ ය සහිතව  ඌව ශවල්ලසස් වි ව්විදරයාලශ  තාක් ණික 

අධයයන ී.ධයක් පිහිටුී ම සම්වන්ධශයන් සාදරන ලදුව 2017 
අශප්ර ල් 19 ිංනති  අංක 201 /   දරරන අි  විශ    ගතස්ට පත්රශ  
පළ කරන ලදර නියමය මම ඉිංන්පත් කරමි.  

එම නියමය අධයාපනය හයා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිවා 

ආංශික අධීක් ට කාරක සභාව ශවත ශයොු කළ යුතුයතයි මම 
ශයෝනනා කරමි.    

 
ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු ගයන්ත කුටාි ලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගු කථානායකතුමනි  වරාය හයා නාවික කටයුතු අමාතයතුමා 

ශවුකශවන් 2016 වර් ය සාහයා වරාය හයා නාවික කටයුතු 
අමාතයාං ශ  කාර්ය සාධන වාර්තාව මම ඉිංන්පත් කරමි.  

එම වාර්තාව ප්රවාහයනය හයා සන්නිශේදරනය පිළිවා ආංශික 

අධීක් ට කාරක සභාව ශවත ශයොු කළ යුතුයතයි මම ශයෝනනා 
කරමි.    

 
ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු විටර අවේවර්ධාන ෙහතා වසනවවද්ශ් ක තුුර 
අොතයුරො  
(மாண்புமிகு  வஜிர அகபவர்தன - உள்நாட்டலுவல்கள் 

அகமச்சர்) 

(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
ගු කථානායකතුමනි  2016 වර් ය සාහයා මන්නාරම ිංස්්රික් 

ශල්කම් කාර්යාලශ  කාර්ය සාධන වාර්තාව හයා වාර්ෂික ගිණුම් 

මම ඉිංන්පත් කරමි.  

එම වාර්තාව අභයන්තර පන්පාලනය හයා රානය 
කළමනාකරටය පිළිවා ආංශික අධීක් ට කාරක සභාව ශවත 

ශයොු කළ යුතුයතයි මම ශයෝනනා කරමි.    
 
ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු ගයන්ත කුටාි ලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගු කථානායකතුමනි  අධිකරට අමාතය සහය ුදේධ ාසන 

අමාතයතුමා ශවුකශවන් 2016 වර් ය සාහයා අධිකරට 
අමාතයාං ශ  කාර්ය සාධන වාර්තාව මම ඉිංන්පත් කරමි.  

එම වාර්තාව වනි ක කටයුතු (ූෂ ට විශරෝධී  සහය මාධය 
පිළිවා ආංශික අධීක් ට කාරක සභාව ශවත ශයොු කළ යුතුයතයි 
මම ශයෝනනා කරමි.    

 
ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු ගයන්ත කුටාි ලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගු කථානායකතුමනි  විශේ  රැකියා අමාතයතුමිය 

ශවුකශවන් 2016 වර් ය සාහයා විශේ  රැකියා අමාතයාං ශ  

වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව මම ඉිංන්පත් කරමි.  

එම වාර්තාව නාතයන්තර සවාතා පිළිවා ආංශික අධීක් ට 
කාරක සභාව ශවත ශයොු කළ යුතුයතයි මම ශයෝනනා කරමි.    

 
ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු ගයන්ත කුටාි ලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගු කථානායකතුමනි  තතපතල්  තතපතල් ශස වා හයා ුස්ලිම් 

ආගමික කටයුතු අමාතයතුමා ශවුකශවන් 2016 වර් ය සාහයා 
තතපතල් ශදරපාර්තශම්න්තුශේ කාර්ය සාධන වාර්තාව මම ඉිංන්පත් 
කරමි.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

එම වාර්තාව අභයන්තර පන්පාලනය හයා රානය 
කළමනාකරටය පිළිවා ආංශික අධීක් ට කාරක සභාව ශවත 
ශයොු කළ යුතුයතයි මම ශයෝනනා කරමි.    

 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු ගයන්ත කුටාි ලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගු කථානායකතුමනි  මි ය හයා සාමය සහය දරක්ෂිට 

සංවර්ධන අමාතයතුමා ශවුකශවන් 2016 වර් ය සාහයා මි ය හයා 
සාමය සහය දරක්ෂිට සංවර්ධන අමාතයාං ශ  වාර්ෂික කාර්ය 
සාධන වාර්තාව මම ඉිංන්පත් කරමි.  

එම වාර්තාව නාි ක ආරක් ාව පිළිවා ආංශික අධීක් ට 
කාරක සභාව ශවත ශයොු කළ යුතුයතයි මම ශයෝනනා කරමි.  

 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු ගයන්ත කුටාි ලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගු කථානායකතුමනි  නාි ක සහයජීවනය  සංවාදර හයා රානය 

භා ා අමාතයතුමා ශවුකශවන් 2016 වර් ය සාහයා නාි ක 

සහයජීවනය  සංවාදර හයා රානය භා ා අමාතයාං ශ  වාර්ෂික කාර්ය 
සාධන වාර්තාව මම ඉිංන්පත් කරමි.  

එම වාර්තාව ප්රි සන්ධානය හයා දතුර හයා නත ශඟනහිර නතවත 

ශගොෛ නතඟීම පිළිවා ආංශික අධීක් ට කාරක සභාව ශවත ශයොු  
කළ යුතුයතයි මම ශයෝනනා කරමි.    

 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගු ගයන්ත කුටාි ලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගු කථානායකතුමනි  ක්රීෛා අමාතයතුමා ශවුකශවන් 2016 

වර් ය සාහයා ක්රීෛා අමාතයාං ශ  වාර්ෂික කාර්ය සාධන මම 

වාර්තාව ඉිංන්පත් කරමි.  

එම වාර්තාව තුට  ක්රීෛා  කලා සහය දුමයන් පිළිවා 
ආංශික අධීක් ට කාරක සභාව ශවත ශයොු කළ යුතුයතයි මම 

ශයෝනනා කරමි.    
 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගු ගයන්ත කුටාි ලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගු කථානායකතුමනි  සංවර්ධන දපාය මාර්ග හයා නාතයන්තර 

ශවශළා අමාතයතුමා ශවුකශවන් 19   අංක    හයා 19 7 අංක 2  

දරරන පනත් මඟින් සංශ ෝධිත 1969 අංක 1 දරරන ආනයන හයා 
අපනයන (පාලන  පනශත්   වගන්ි ශ  (3  දප වගන්ි ය සහය 1  
වගන්ි ය සමඟ කියවිය යුතු එීම පනශත් 20 වගන්ි ය යටශත් 
සංවර්ධන දපාය මාර්ග හයා නාතයන්තර ශවශළා අමාතයවරයා 

විිසන් සාදරන ලදුව   2017 මතයි 19 ිංනති  අංක 2019/2  දරරන 

අි විශ    ගතස්ට පත්රශ  පළ කරන ලදර නිශයෝග මම ඉිංන්පත් 
කරමි.  

එම නිශයෝග ආර්ථික සංවර්ධනය පිළිවා ආංශික අධීක් ට 
කාරක සභාව ශවත ශයොු කළ යුතුයතයි මම ශයෝනනා කරමි.    

 
ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
වපත්සම් 
மனுக்கள் 
PETITIONS 

 

ගු වනෝන් අෙරුරංග ෙහතා  
(மாண்புமிகு கஜான் அமரதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
Hon. Speaker, I present a petition from Mr. N. 

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

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු නන්ිංම ී රක්ශකොඩි මහයතා - පතමිට නතත.   

ගු හයන්න් ප්රනාන්දු මහයතා - පතමිට නතත. 

 
ගු අිටත් පී. වපවර්රා ෙහතා වවිදුලිබල හා පුනර්නනීයය 
බලශ්ෂේි  නිවයෝනය අොතයුරො  
(மாண்புமிகு அஜித் பீ. தபகரரா - மின்வலு மற்றும் 

புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அகமச்சர்) 

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

ගු කථානායකතුමනි  මම පහයත සාහයන් ශපත්සම් හයය 
පිළිගන්වමි. 

(1) මතුගම  යටශදරොලවත්ත යන ලිපිනශයහි පිංංි  ඒ.එස.්ඒ. 
නන්ද්රලතා ීමමන් මහයත්මියශගන් ලතුදණු ශපත්සම  

(2) ශහයොරට  නයූදන්ය මාවත  අංක 10/0  දරරන සථ්ානශයහි 
පිංංි එච්.එම්. ුවනයමාලි අමරශස න මහයත්මියශගන් 
ලතුදණු ශපත්සම  

(3) වණ්ෛාරගම  වෑවිට  අරී රා" අ යන ලිපිනශයහි පිංංි  ශ" .  
සව්ර්ටලතා මහයත්මියශගන් ලතුදණු ශපත්සම  

(4) ශපෝුවදරණ්ෛ  ගුුශගොෛ  අංක 267 දරරන සථ්ානශයහි 
පිංංි ශක්.  විමලශස න මහයතාශගන් ලතුදණු ශපත්සම  

(5) පානදුර  තන්ත්රීුල්ල  නයවර්ධන පටුමග  ඉන්ද්රශනෝි  
මාවත  අංක 122/ීම දරරන සථ්ානශයහි පිංංි  එන්.එස.් 
දරසනායක  මහයතාශගන් ලතුදණු ශපත්සම  සහය 

(6) වණ්ෛාරගම  ගුංගුව  ගුටානන්දර මාවත  අංක 110/  දරරන 
සථ්ානශයහි පිංංි ී..එල්. ිසන්යාවතී අල්විස ්මහයත්මියශගන් 
ලතුදණු ශපත්සම. 

 
ගු අවශ්ෝෂේ අවේසංහ ෙහතා වප්රවාහන හා සවිල් ුවවන් 

වස්වා නිවයෝනය අොතයුරො  
(மாண்புமிகு அகசாக் அகபசிங்க - கபாக்குவரத்து மற்றும் 

சிவில் விமானச் கசகவகள் பிரதி அகமச்சர்)  

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

ගු කථානායකතුමනි  ශේයන්ශගොෛ දුම්න්ය ස්ථානශ  දුම්න්ය 
ස්ථානාධිපි  ශලස ශස වය කරන ආර්.එස්.එස්.එම්.එම්.එච්.ඩී.  
ශහය රත් මහයතාශගන් ලතුදණු ශපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

1167 1168 

[ගු ගයන්ත කුටාි ලක මහයතා] 
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ගු වාසුවද්ව නානායෂේකාර ෙහතා 
(மாண்புமிகு வாசுகதவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගු කථානායකතුමනි  මම පහයත සාහයන් ශපත්සම් ශදරක 
පිළිගන්වමි. 

(1) වත්තල  හයතාල  පල්ලියවත්ත  3වතනි පටුමග  අංක 26/11 
දරරන සථ්ානශයහි පිංංි  ශක්.ජී.ආර්. ෛයස ් මහයතාශගන් 
ලතුදණු ශපත්සම  සහය 

(2) ප්ටටියාවත්ත  දෛ ශවොකලවල  අංක 1/3 දරරන සථ්ානශයහි 
පිංං  ි ෛේලිේ.ඒ.ී..ීම. ී රිසංහය මහයත්මියශගන් ලතුදණු 
ශපත්සම. 

 

ගු එම්.එසන. තේෆිෂේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு எம்.எஸ். ததளபீக்) 

(The Hon. M.S. Thowfeek) 
Hon. Speaker, I present - 
(1)  a petition from Mr. Ahamadu Jan Rasul  Jan of 

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

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

 

ගු වෂේ.වෂේ. ිළයදාස ෙහතා 
(மாண்புமிகு கக.கக. பியதாஸ) 

(The Hon. K.K. Piyadasa 

ගු කථානායකතුමනි  නාවලපිටිය  හයරංගලගම  අංක 1 /2 
දරරන සථ්ානශයහි පිංංි ඒ.ී . ුිංයන්ශස  මහයතාශගන් ලතුදණු 
ශපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු ලක් ම්න් ආනන්දර විශ" මාන්න මහයතා - පතමිට නතත. 
ගු ඒ. ඒ. විශ" තුංග මහයතා - පතමිට නතත. 
 

ගු ක. ුරවරයිවරත්නසංහම් ෙහතා 
(மாண்புமிகு  க. துகரதரட்ைசிங்கம்) 

(The Hon. K. Thurairetnasingam) 
தகௌரவ சபாநாயகர் அவர்ககள, திருககாைமகல, 

தம்பலகாமம், வர்ைகமடு என்னும் இடத்தில் வதியும் திரு. 

ாீ.சண்முகலிங்கம் அவர்களினது 28.11.2016ஆம் 

திகதியிடப்பட்ட மனுகவச் சமர்ப்பிக்கின்கறன்.  
 

ඉදිරිපත් කරන ලද වපත්සම්  ෙහනන වපත්සම් ිළිතබඳ කාරක 
සභාව  පැවරිය තුුර යයි නිවයෝග කරන  ලදී. 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனுக்ககளப் தபாதுமனுக் குழுவுக்குச் சாட்டக் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 

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

ප්රශ්නනවල  වාිකක ිළිතුරු 
வினாக்களுக்கு வாய்மூல விகடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ෙත් වුරර පානය අඩු කිරීෙ : රනවේ  ක්රියා ොර්ග  
மதுபானப் பாவகனகயக் குகறத்தல் : அரசாங்க 

நடவடிக்கக 
REDUCE CONSUMPTION OF LIQUOR: COURSES OF ACTION   

859/’16 

1. ගු බුද්ිවක පි රට ෙහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ශසෞඛය  ශපෝ ට හයා ශේශීය වවදරය අමාතයතුමාශගන් ඇූද 
ප්ර න්ය- (1 : 

(අ  (i) මත්වතුර පානය ඉහයළ ශගොස ්ඇි  වවත්  

 (ii)  මත්වතුර පානය කිරීම ුවේගලයන්ශ  ශසෞඛය 
පින්හීමට ප්රධාන ශහය තුවක් වවත්  

 එතුමා දරන්ශන්දර? 

(ආ  (i) මත් වතුර පානය අඩු කිරීමට රනය ක්රියා මාර්ග 
ශගන ි ශේ දර  

 (ii)  එශස  නම්  එම ක්රියා මාර්ග කවශර්දර   

 (iii) මත් වතුර පානය කිරීම ශහය තුශවන් වතලශාන 
ශරෝගාවාධයන්ට ප්රි කාර කිරීමට රනය වසරකට 
වතය කරන ු දරල දරළ ව ශයන් ශකොපමටදර  

 (iv)  ශමම ුදරල  ශසෞඛය සාහයා රනය වතය කරන 
ුදරලින් ශකොපමට ප්රි  තයක්දර  

 යන්න එතුමා ශමම සභාවට දරන්වන්ශන්දර? 

(ඇ  ශනො එශස  නම්  ඒ මන්දර? 
 

சுகாதாரம், கபாசகன மற்றும் சுகதச மருத்துவ 

அகமச்சகரக் ககட்ட வினா:  

(அ) (i) மதுபானம் அருந்துதல் அதிகாித்துள்ள 

ததன்பகதயும்; 

 (ii) மதுபானம் அருந்துதல் ஆட்களின் சுகாதாரச் 

சீர்ககட்டிற்கு பிரதானமானததாரு காரைமாக 

அகமகின்றததன்பகதயும்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) மதுபானம் அருந்துவகதக் குகறப்பதற்கு 

அரசாங்கம் நடவடிக்கக கமற்தகாண்டுள்ளதா 

என்பகதயும்; 

 (ii) ஆதமனில், அந்நடவடிக்கககள் யாகவதயன் 

பகதயும்; 

 (iii) மதுபானம் அருந்துதல் காரைமாக ஏற்படும் 

கநாய்களுக்கு சிகிச்கச அளிப்பதற்காக 

அரசாங்கம் வருடதமான்றிற்கு தசலவிடும் 

பைத்ததாகக அண்ைளவாக எவ்வளதவன் 

பகதயும்; 

 (iv) இப்பைத்ததாகக சுகாதாரத்திற்காக அரசாங்கம் 

தசலவிடும் பைத்ததாககயின் சதவீதமாக  

எவ்வளவு  என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்கறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Health, Nutrition  and 

Indigenous  Medicine:  

(a) Is he aware that - 

 (i) consumption of liquor has increased; and 

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

(b) Will he inform this House - 

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

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

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

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

(c) If not, why?  

 

ගු වවවදය  රාිටත වස්නාරත්න ෙහතා වවසෞඛය  
වපෝ ට හා වද්ශීය වවදය අොතයුරො  
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித கசனாரத்ன - 

சுகாதாரம், கபாசகை மற்றும் சுகதச மருத்துவ அகமச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health, 
Nutrition and  Indigenous Medicine)  

ගු කථානායකතුමනි  එම ප්ර න්යට පිළිතුර ශමශස යි. 

(අ  (i)  ේ. 

 (ii)  ේ. 

(ආ  (i)  ේ. 

 (ii)  

 මධයසාර පිළිවා නාි ක ප්රි පත්ි යක් ශසෞඛය 
අමාතයාං ය විිසන් අශනකුත් අමාතයාං වල 
සහයභාගිත්වශයන් පිළිශයල ශකොට ඇත. 

 ුනරාවදු ශදරපාර්තශම්න්තුව  අධයාපන 
ශදරපාර්තශම්න්තුව  සමාන ශස වා ශදරපාර්තශම්න්තුව  
ක්රීෛා අමාතයාං ය හයා ශම් සම්වන්ධශයන් කටයුතු 
කරන රානය ශනොවන සංවිධානත්  ුදේධිමතුන් හයා 
ශලෝක ශසෞඛය සංවිධානය හයා ශසෞඛය 
අමාතයාං යත් එක්ව දපාය මාර්ග සතලතසම්ක් 
පිළිශයල කිරීම ශම් ිංනවල ිසදු කරමින් පවතී. 

 ශසෞඛය අමාතයාං ය හයා මත්පතන් පානය අඩු 
කිරීම පිළිවා දනන්දුවක් දරක්වන ශවනත් රානය 
ආයතන සමඟ මහයනනතාව දරතුකවත් කිරීමට 
කටයුතු කරුක ලවයි. 

 (iii) වසරකට මිලියන 1 2ක් පමට. 

 (iv) ිසයයට 0.0006කි. 

(ඇ  පතන ශනොනඟී.  

 
ගු බුද්ිවක පි රට ෙහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගු ඇමි තුමනි  මම  වතුමාට ස්තුි වන්ත ශවනවා. ගු 

කථානායකතුමනි   වතුමාටත් ශපශනනවා ඇි  ශම් ප්ර න්ය 
හයදරේ ජ අමත්පතන්අ කියලා පාවිච්ි ශනොකරන්න මම  පන්ස්සම් 
ශවලා ි ශවන ආකාරය.  එශහයම ශනොුෆටා නම්  ඒක අශේ 

අපතන්අවලටත් කරන අශගෞරවයක් ශවනවා. ඒ නිසා තමයි මම 
අමත්වතුරඅ  කියලා ශයොදරලා ශම් ප්ර ්නය හයතදුශේ.  

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සාමානයශයන් මමත්වතුරම කියන වනනය  වතඩිය පාවිච්ි 

ශවන්ශන් නතහයත. 
 

ගු බුද්ිවක පි රට ෙහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඒ නිසාම තමයි මම එශහයම ශයදුශේ. මපතන්ම කියලා ශයොදරන 

එක ශවෞේධයන් විධියට අපි පාවිච්ි කරන මපතන්මවලටත් කරන 

අශගෞරවයක්. ගු කථානායකතුමනි  මමත්පතන්ම කියලා පාවිච්ි 

ශනොකර හිතාමතාම මමත්වතුරම කියන වනනය පාවිච්ි කරමින් මම 
ශම් ප්ර න්ය හයතදුශේ ඒකයි.  

ුළු රටම ඒ විධියට පාවිච්ි කරනවා නම් ශහයොායි. මම ගු 
ඇමි තුමාශගන් දරතනගන්න කතමති යි  විශ   ශයන්ම මදරයසාර  

අශළවි කරුක ලවන ස්ථාන පිහිටුී ශම්  ජ  පාසල් සහය ආගමික 
ස්ථානවලින් මීටර්  00ක් ඈි න් පිහිටා ි බිය යුතු වවට නියම කර 
ි ශවන එම දුර ප්රමාටය  මීටර් 100 දරක්වා අඩු කිරීශම් 

තීරටයටත්  ඒ වාශ ම සංනාරක මණ්ෛලශ  අුකමති ය ඇි ව 
"boutiques" සහය අvillas" වතනි විවිධාකාර නම්වලින්  වලපත්ර ලවා 
ගන්නා ස්ථාන හයරහයා ිසදුවන මත් වතුර ප්රවර්ධනයටත් වතට 

විනන්නට  වතුමාශ  අමාතයාං ය අශනකුත් අමාතයාං ත් එක්ක 
ශගන ි ශවන ක්රියා මාර්ගය ශමොකක්දර? 

 
ගු වවවදය  රාිටත වස්නාරත්න ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித கசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

එම මීටර්  00 දුර ප්රමාටය මීටර් 100 දරක්වා අඩු කිරීමක් 

කිිසදරාක ිසදු ශකශරන්ශන් නතහයත. එශහයම ශයෝනනාවක් ඇවිල්ලාත් 
නතහයත  තීන්දුවක් අරශගනත් නතහයත.  

ශදරවතනි කාරටය තමයි   මීටර්  00ක දුර ප්රමාටය  තුළ 
ි ශවන සංනාරක මණ්ෛලය අුකමත කළ ශහයෝටලයකට මත්පතන් 

විකිණීමට ඉෛ හයතන්යාට  මීටර්  00 ඇතුළත ි ශවන මත් පතන් 
අශළවි සතල් ිසයල්ල තහයනම් කිරීම සාහයා ක්රියා මාර්ග ගන්න 
කතබින්ට මණ්ෛලය තීන්දු කළා. ඒ සාහයා කතබින්ට ප්රිකාවක් 

ශගනතල්ලා ඒක අුකමත කළා. ඒ විතරක් ශනොශවයි   එම මීටර් 
 00ක දුර ප්රමාටය  තුළ ි ශවන දුම්වතටි විකිණීශම් ිසයලුම සථ්ාන 
තහයනම් කරන්නටත්  එම කතබින්ට ප්රිකාශවන්ම ශයෝනනා කරලා 

කතබින්ට මණ්ෛලය අුකමත කර ි ශවනවා. ූරනා භූමි පමටක් 
ශනොශවයි  විශ   ශයන්ම පාසල් ඇතුළු කුෛා දරුවන් ගතවශසන 
ඕනෑම ස්ථානයක ිසට මීටර්  00ක් ඇතුළත දුම්වතටි ශහයෝ දුම්ශකොළ 

නි ප්ාදරන කිිසවක් විකිණීම තහයනම් කර ි ශවනවා. 

 

ගු බුද්ිවක පි රට ෙහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගු කථානායකතුමනි  සාමානයශයන් වතලුශවොත් ි ස් අුෆුදු 
යුේධය පතවති  කාලශ  එල්ටීටීඊ ක්රියාකාරකම් නිසා දරවසකට මිය 

ගිය සංඛයාව  3 ක් -   0ක් අතර සංඛයාවක්. 

ඒත් ලංකාශේ දුම්ශකොළ සහය දුම්ශකොළ ආශ්රිත නි ්පාදරන නිසා 
අුෆුේදරකට මතශරන සංඛයාව 20 000ක් ශවනවා  දරවසකට 

මතශරන සංඛයාව   .7ක් ශවනවා  ආසන්න ූරර්ට සංඛයාව  
හයතටියට ගත්තාම   යි. ඒ කියන්ශන් එල්ටීටීඊ ක්රියාකාරකම් නිසා 
දරවසකට මතුණු සංඛයාවටත් වෛා වතඩියි. එතශකොට  සතවෑ 

ත්රස්තවාිංයා වන්ශන් දුම්ශකොළ සමාගමයි. දුම්ශකොළ  එල්ටීටීඊ 
ත්රස්තවාිංයාටත් වෛා භයානකයි. ශම් තත්ත්වය තුළ දුම්ශකොළ හයා 
මධයසාර පිළිවා නාි ක අධිකාන්ය පනතට සංශ ෝධන ඇවිත් ඒවා 

ලත් තතනම  ශලොේ ුෆටා කියලා විවිධ මාධයවල පළ ශවනවා.  
විවිධ අය රනයට  ශනෝදරනා කරනවා. අපි රූපමය අවවාදර මි ය 
ක්රියාත්මක කිරීමට දරතවතන්ත සටනක් කළා කියලා   වතුමා 
දරන්නවා. පුනගිය කාලශ  අලුත් කශේ කළු ශකෝ්ට පවා දුම්ශකොළ 

ශකොම්පතනියට යට ශවලා ි ුදශණ්. හයතවතයි  වර්තමාන ආණ්ඩුව 
යටශත් ගු ඇමි තුමනි   වතුමාත්  අි ගු නනාධිපි තුමාත් 
දරතවතන්ත ක්රියාමාර්ගයක් අරශගන මි  සම්පාදරනය කරලා ිසගරැ්ට 

පතක්ටටුශේ රූපමය අවවාදරය ිසයයට  0කට ශගන එන්න අපට 
ුවළුවන් ුෆටා. අපි මීට එහයා යා යුතුව ි ශවනවා. ඒ සම්වන්ධශයන්  
දරතන් රනශ  මතිංහයත් ී ම ශමොකක්දර? ඒක නතවි ලාදර? නතත්නම් 

ක්රියාත්මක ශවනවාදර?    

1171 1172 

[ගු ුදේධික පි රට මහයතා] 
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ගු වවවදය  රාිටත වස්නාරත්න ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித கசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

අපි ිසගරැ්ට පතක්ටටුශේ රූපමය අවවාදරය ිසයයට  0 කළා 
පමටක් ශනොශවයි. අපි දුම්ශකොළ වේදර ිසයයට 90ක් කළා. ඒක 
තමයි ශලෝකශ  පනවලා ි ශවන වි ාලම වදු ප්රි  තය. 

ශලෝකශ  කිිසම රටක් දුම්ශකොළවලට ිසයයට 90ක වදු 
ප්රමාටයක් පනවලා නතහයත. ඒ ශේලාශේ දුම්ශකොළ සමාගම කිේශේ 
 ුෆන්ශ  ලාභ ප්රි  තය ිසයයට එකයි  එම නිසා ඒ අයට 

දුම්ශකොළ සමාගම පවත්වා ශගන යන්න වතහයත  වදු ප්රි  තය අඩු 
කරන්න කියලායි.  නුත්  මම ිසයලු දරත්ත ඒ අයට ශපන්ුකවාම  ඒ 
අය කිේවා පුන ිංශනක මට ඒ පිළිවා පිළිතුු සපයන්නම් කියලා.  
නුත්  අදර වනතුු ඒ පිළිවා පිළිතුු සතපයුශේ නතහයත.  නුත්  

 ුෆන් දුම්ශකොළ සමාගම පවත්වා ශගන යනවා.  

ඒ වාශ ම 2020 වසශරන් පුනව ලංකාශේ දුම්ශකොළ වගාව 
කිරීමට ඉෛ හයන්න්ශන් නතහයත කියලා අපි තීන්දුවක් ගත්තා. 
දුම්ශකොළ වගාව 2020 වසශර් ිසට තහයනම් කරනවා. දුම්ශකොළ 
වගා කරන ශගොී න් 3  000ක් ඉන්නවා. අපි ඒ අය ශවුකශවන් 
විකල්ප ශවෝග වගා කිරීශම් වතෛ පිළිශවළක් ආරම්භ කරලා 
ි ශවනවා.  අුෆුේශදරන් අුෆුේදර ුදරල් ලවා  ජලා අපි 2020 
ශවනශකොට දුම්ශකොළ වගාව නතර කරනවා.  

ඒ එක්කම අපි තවත් තීන්දුවක් ගත්තා. එය කතබින්ට මණ්ෛලය 
අුකමත කළා. ඒ තීන්දුව තමයි පාසල් සහය ශි යයන් ගතවශසන 
ස්ථාන අවට  -මීටර  00ක් දුරට- දුම්ශකොළ නි ප්ාදරන ිසයල්ල 
තහයනම් කිරීම. ඒ වාශ ම තව තීන්දුවක් ගත්තා. එයත් කතබින්ට 

මණ්ෛලය අුකමත කළා. ඒ තමයි  තනි ිසගර්ට එක - single stick - 
විකිණීම තහයනම් කිරීම.  අපි ඒකත් තහයනම් කරනවා. එතශකොට 
ිසගර්ට එකක් බීමට අව ය නම්  ිසගර්ට පතක්ට එකම ගන්න ඕනෑ.  

ඊළඟට  අplain packaging" කියන එක ශගශනනවා. ිසයයට 
 0ක රූපමය අවවාදර ශගනතල්ලා  ඉි න් ිසයයට 20ත්  ුෆන්ට කිිසම 
ශදරයක් ලියන්න වතහයත.  ුෆන්ශ  නම විතරක් ලියන්න ඕනෑ. ඒ 
වාශ ම අපි කියන වර්ටය තමයි ශයොදරන්න ඕනෑ. ඒ කියන්ශන් 
ිසගර්ට පතකත්ටටුව ුනදු දර  කළු දර කියන එක සම්වන්ධව. මතක තවා 
ගන්න   ශලෝක ශසෞඛය සංවිධානය ශමවර සතිස වාරශ  ජ ශම් 
කාරටා පිළිශගන ි ශවනවා  ඒ විතරක් ශනොශවයි  ශපොදු රානය 
මණ්ෛලීය  නායක සුළුශේ සතිස වාරය ි ුදටා. ඒ සුළුශේ 
මහයශල්කම්වන්ය මට ප්රකා  කශළ  ුල් දරවශස  තාක් ණික 
කාරටාවල ජ ුළු සතිසවාරය ුවරාම කථා කශළ   පුනගිය දරවස්වල 
ලංකාව ගත් තීන්දු ගතන කියලා. එතුමිය මා සමඟ පතයක පමට 
කාලයක් කථා කළා. ශම් තීන්දු ගතමම  තීන්දු ගතමශම් ජ ඇි වූ 
වලපෑම් සහය ඒවා මතෛ පතවතත්වූශ  ශකශස දර යන කාරටා පිළිවාව 
ඇය කථා කළා. ශදරවන සතිසවාරශ  ජ  ආිසයාව ශවුකශවන් 
ශේ නය පතවතත්ී ශම් අවස්ථාවට මට ආරාධනා කළා.  
හයතරශදරනයි කථා කශළ . අප්රිකාව  ආිසයාව  පතිසක්ක් සහය 
යුශරෝපය. අපට ඒ තරම් පිළිගතමමක් ි ුදටා. ශලෝක ශසෞඛය 
සංවිධානය කිේවා  වර්තමාන ශලෝකශ  හයතම රටකටම role 
model එක තමයි රී ලංකාව -රී ලංකාශේ ශසෞඛය ප්රි පත්ි ය- 
කියලා. එීම  සතිසවාරශ  ජ ශගෝලීය ප්ර න්යක් ව ශයන් කථා 
කශළ   අදර ශලෝකශ  ිසයයට 70ක් මිය යන්ශන් ශවෝ ශනොවන 

ශරෝගවලට ශගොදුුී ශමන් කියන කාරටයයි. අශේ රශටත් 
නනගහයනශයන් ිසයයට 70ක් ශවෝ ශනොවන ශරෝගවලින් තමයි මිය 
යන්ශන්.  

 වතුමා කිේව විධියට දුම්බීම නිසා වර් යකට මිනිසු්න 
2  000ක් පමට මිය යනවා. එයින් ිසයයට  ක් කුෛා දරුවන්. 
ශදරමේපියන් සහය වතඩිහිටියන් ශවොන ිසගරැ්ටටුශේ දුම් ආඝ්රාට 
කරලා  passive smoking නිසා  ිසයයට  ක් පමට කුෛා දරුවන් 
මිය යනවා. ඒ නිසා අපි ශම්කට ගත්ත තීන්දු තීරට තමයි ඉතාම 
වතදරගත්. ශමොකදර  ශලෝක ශසෞඛය සංවිධානය කියන විධියට 

ශලෝකශ  රටවල් දුම් ශකොළවලින් ඇි  ශවන ශරෝග සාහයා 
ප්රි කාර කිරීමට ශෛොලර් ්රිලියනයක් වියදරම් කරනවා. ආදරායම් 
ලවනවා ශෛොලර් බිලියන 269ක්. නුත්  ශලෝක ශසෞඛය 
සංවිධානය නිකුත් කළ ප්රකා නශ  ි ශවනවා  අශලෝකශ  
ශසෞඛය ඇමි වු ශම් පිළිවාව කිිසම සතලකිල්ලක් දරක්වන්ශන් 
නතහයත.අ කියලා. ශම් සම්වන්ධශයන් ඉතා දරතඩි ක්රියාමාර්ග ගත්ත 
ශලෝකශ  එකම රට ලංකාව කියලා ශමවරත් ශලෝක ශසෞඛය 
සංවිධානශ  සතිසවාරශ  ජ ලංකාව ගතන ඉතාමත්ම පතහයත ජමකින් 

කථා කළා. FCTC සම්ශම්ලනය ඉිංන්ශ  ජ දුගුශේ පතවතත්ී මට 
ි ශවනවා.  වතුමන්ලාත් දරන්නවා  දුගුශේ හිටිශ  ඉතාමත්ම 
සරල නනාධිපි වරශයක් වව. එතුමා යටශත්ත් දුගුශේ 
ශමවතනිම ක්රියා මාර්ග ගත්තා. දුගුශේ ශසෞඛය ඇමි වරයා 
ආරාධනා කළා නනාධිපි වරයාටත්  මටත් විශ    ආරාධිත 
අුත්තන් ව ශයන් FCTC සම්ශම්ලනශ  ජ අපි ගත්ත ක්රියාමාර්ග 
ගතන පතහයතිංලි කරන්න. ඒ නිසා ුළු ශලෝකයම අපට ප්ර ංසා 
කරලා ි ශවනවා. ඉිංන්යටත් දුම් ශකොළ සහය මත් ද්රවයවලට 
එශරහිව ශසෞඛය අමාතයාං ය ව ශයන් අපි අව ය තීන්දු තීරට 
ගන්නවා. ඇත්තටම මත්වතුර සම්වන්ධශයන් වතඩිම ක්රියා මාර්ග 
ප්රමාටයක් ගන්න ශවන්ශන් ුදරල් අමාතයාං යටයි.  

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු මන්ත්රීතුමනි  තවත් අතුු ප්ර න් ි ශවනවාදර? 

 
ගු බුද්ිවක පි රට ෙහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගු කථානායකතුමනි  තුන්වතනි අතුු ප්ර න්යත් මම 

අසනවා. අගමති තුමාශ  ප්ර ්නත් නති  නිසා අදර ටිකක් ශවලාව 
ි ශවනවා ශන්. 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නතහයත  තව වතෛ ශගොෛක් ි ශවනවා.  

 

ගු බුද්ිවක පි රට ෙහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගු කථානායකතුමනි  දුම්වතටි පිළිවා කාරටශ  ජ  වතුමාත් 
අපට ශලොකු  ක්ි යක් ලවා ශදරනවා. අපි ඒ සම්වන්ධශයන් 

 වතුමාට සත්ුි වන්ත ශවනවා. ඒ වාශ ම  ශසෞඛය ඇමි තුමා 
සාහයන් කරුව කාරටය ගතන අපට රටක් ව ශයන් ආෛම්වරයි. 
ඇත්තටම නනාධිපි තුමාත්  ගු ඇමි තුමාත් ශම් සම්වන්ධශයන් 
ගන්න ක්රියා මාර්ග පිළිවාව අපි ආෛම්වර විය යුතුයි. ගු 

ඇමි තුමනි  එල්ටීටීඊ සංවිධානයට අයිි  වතංකු ගිණුම් අපි 
තහයනම් කළා. ඒවා ලංකාවට ගන්න ක්රියා කළා. එල්ටීටීඊ 
සංවිධානයට අයිි  රත්රන් තහයනම් කරලා  අපි ඒ රත්රන් මහය 

වතංකුව යටතට ගත්තා. පුන ගිය ආණ්ඩුව- 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු මන්ත්රීතුමා  ශම්වා දුම්වතටිවලට සම්වන්ධදර? 

 
ගු බුද්ිවක පි රට ෙහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

සම්වන්ධයි. මම සම්වන්ධය ලස්සනට ශපන්වන්නම්  ගු 
කථානායකතුමනි.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

එල්ටීටීඊ සංවිධානය යටශත් ි බී ඒ ගත්ත ිසයල්ලම ි ුදටාදර  
නතේදර කියන එක ශවනම කථාවක්. හයතවතයි  දුම්ශකොළ සමාගමට 
ඉෛම් සහය වදු සහයන යනාිංය ශදරනවා. මම කලින් සංඛයාව 
ශපන්ුකවා. එල්ටීටීඊ එකට වෛා භයානකයි දුම්ශකොළ සමාගම. 
එතශකොට දුම්ශකොළ හයා මදරයසාර පිළිවා නාි ක අධිකාන්ය පනත -
NATA Act එක- අුකව CSR වයාපෘි   එශහයම නතත්නම් සමාන 
සත්කාරක වතෛසටහයන් සාහයා දුම්ශකොළ ශකොම්පතනිවලට දදරුෆ 
කරන්න වතහයත. ඇත්තටම මම ශපන්නුව විධියට වරපතළ 
ත්රස්තවාිංයා දුම්ශකොළ ශකොම්පතනියයි. ශපන්වන්ශන්  අරී ලාංකිකඅ 
කියලා. ඒ ුෆටාට British American Tobacco Company. 
කියන්ශන්  CTC කියලා. CTC කිේවාට  Ceylon Tobacco 
Company ශනොශවයි. ශම්කයි ඇත්ත. ඒ ශගොල්ශලෝ තවමත් 
NATA Act එශකන් න්ංගලා ගිහිල්ලා  විවිධ CSR වයාපෘි වලට 
ිංගට හයරහයාට විවිධාකාරශයන් අුකග්රහයයන් දරක්වනවා. ඒ වාශ ම 
තමයි බියර් ශකොම්පතනි. විවිධාකාරශ  ශසල්ලම් කරලා  ඒ අයශ  
ප්රනාරය ක්රියාත්මක කරනවා. ශම් බියර් ශකොම්පතනි එශකන් තමයි 
වතශේ පටන් ගන්ශන්. 

අශනක් පතත්ශතන් දුම්ශකොළ සමාගම කරන CSR වයාපෘි . ඒ 
වාශ ම දුම්ශකොළ සමාගම් කෘෂිකර්ම ඇමි වුන්ට -වර්තමාන 
ආණ්ඩුශේ ශනොශවයි  පුන ගිය ආණ්ඩුශේ- CSR වයාපෘි වලට 
දදරුෆ කළා. මම දරන්නවා  කෘෂිකර්ම ඇමි  විධියට මහින්දර යාපා 
අශේවර්ධන මහයතා ඉන්නශකොට වතලිගම CSR වයාපෘි වලට 
එතුමාට දදරුෆ කළ වව. පනත අුකව තහයනම් වව දරතන දරතනම එදරා 
ිං.ු. නයරත්න මති තුමා දුම්ශකොළ සමාගම හයදරලා දුන්ුක 
කිලිශනොච්ිශ  ශපොලීිසය විවෘත කළා. ශම්වා ශනොවිය යුතු 
ශේවල්. එම නිසා ශම් සම්වන්ධශයන් අමාතයාං ශ  මතිංහයත් ී ම 
ශමොකක්දර? 

 

ගු වවවදය  රාිටත වස්නාරත්න ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித கசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
කිිසම ශකශනකුට පතහයතිංලිවම NATA Act එක යටශත් 

ශමවතනි කිිසම අුකග්රහයයක් ලවා ගන්න වතහයත. රනයට ශහයෝ ශවනත් 
අශයකුට ශමවතනි කිිසම ශේකට අුකග්රහයය ලවා ගන්න වතහයත. 
එවතනි ශේවල් ි ශවනවා නම් මම ඒක ශහයොයා වලලා ඒ පිළිවා 
සම්ූරර්ට-  

 

ගු බුද්ිවක පි රට ෙහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
පුනගිය අය වතශ ත් ි ුදටා. ගු ඇමි තුමනි   වතුමාට 

මතක ඇි   පුනගිය අය වතශ ත් ශයෝනනා කරලා ි ුදටා 
දුම්ශකොළ ශකොම්පතනිශයන් ගන්න ආධාරයක්. මතකදර? ඒක 
වතරිංයි. එශහයම කරන්න වතහයත. 

 

ගු වවවදය  රාිටත වස්නාරත්න ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித கசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
 වතුමා දරන්නා කුණු ටික කියන්න. එවිට මම නිිස ක්රියා 

මාර්ග ගන්නම්. මට ක්රියා මාර්ගයක් ගතමමට ශනොහයතකි ඒවා මම 
කතබින්ට මණ්ෛලයට දරාන්නම්.  

 

උුරු දුම්රිය ොර්ගය: විසනතර 
வடக்கு புககயிரத பாகத: விபரம் 
NORTHERN RAILWAY LINE: DETAILS  
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2. ගු ණර්. එම්. පද්ෙ උදයශ්ාන්ත ුවටවස්කර ෙහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குைகசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ප්රවාහයන හයා ිසවිල් ගුවන් ශස වා අමාතයතුමාශගන් ඇූද ප්ර න්ය

- (1): 

(අ  (i) යාපනය දරක්වා ිංශවන දතුු දුම්න්ය මාර්ගය 
ඉිංකරන ලදර වර් ය කවශර්දර  

 (ii) 1983 වර් ය වනවිට යාල්ශේවි දුම්න්ය දතුු දුම්න්ය 
මාර්ගය තුළ ිංනකට ගමන් කරන ලදර වාර සංඛයාව 
ශකොපමටදර  

 (iii) 1983 වර් ය වනවිට ශකොළඹ ිසට යාපනය දරක්වා දර 
යාපනශ  ිසට ශකොළඹ දරක්වා දර වාර්ෂිකව ගමන් 
ගත් මගීන් සංඛයාව ශකොපමටදර  

 (iv) වර්  19 0 ිසට 19 3 දරක්වා ලතබූ වාර්ෂික ආදරායම  
එක් එක් වර් ය අුකව ශවන් ශවන් ව ශයන් 
ශකොපමටදර  

 (v)  දුම්න්ය මාර්ගය ත්රසත්වා ජ ප්රහයාරශයන් විනා  කරන 
ලදර ිංනය කවශර්දර  

 (vi) ප්රහයාරය එල්ල වූ සථ්ානය කවශර්දර  

 (vii) ිසදු වූ විනා ය ශකොපමටදරතයි ගටනය කර ි ශේදර  

 (viii)  එශස  නම්  එය ශකොපමටදර    

 යන්න එතුමා ශමම සභාවට දරන්වන්ශන්දර? 

(ආ  (i) 2009 යුේධය නිම ී ශමන් පුන දතුු දුම්න්ය 
මාර්ගය පිළිසකර කිරීමට එක් එක් වර් ශ  ජ 
ශවන්කළ ු දරල ශකොපමටදර  

 (ii) දරතනට ගමන් ගන්නා වාර සංඛයාව ශකොපමටදර  

 (iii) 2009 ිසට ශම් දරක්වා එක් එක් වර් ශ  ජ ගමන් කර 
ඇි  මගීන් සංඛයාව ශකොපමටදර  

 (iv) ඉහයත (iii) හි සාහයන් එක් එක් වර් ය තුළ ලවා ඇි  
ආදරායම ශකොපමටදර  

 යන්නත් එතුමා ශමම සභාවට දරන්වන්ශන්දර? 

(ඇ    ශනො එශස  නම්  ඒ මන්දර? 
 

கபாக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமான கசகவகள் 

அகமச்சகரக் ககட்ட வினா:  

(அ) (i) யாழ்ப்பாைம் வகர தசல்கின்ற வடக்கு 

புககயிரத பாகத அகமக்கப்பட்ட வருடம் 

யாததன்பகதயும்; 

 (ii) 1983ஆம் ஆண்டளவில் யாழ்கதவி புககயிரதம் 

வடக்கு புககயிரத பாகதயில் நாதளான்றில் 

எத்தகன தடகவகள் தசன்றுள்ளததன்பகதயும்; 

 (iii) 1983ஆம் ஆண்டளவில் தகாழும்பிலிருந்து 

யாழ்ப்பாைம் வகரயும் யாழ்ப்பாைத்திலிருந்து 

தகாழும்பு வகரயும் வருடாந்தம் பயைித்துள்ள 

பயைிகளின் எண்ைிக்கக எவ்வளதவன் 

பகதயும்; 

 (iv) 1980 முதல் 1983ஆம் ஆண்டு வகர தபற்ற 

வருடாந்த வருமானம் ஆண்டு வாாியாக 

தனித்தனியாக எவ்வளதவன்பகதயும்; 

 (v) புககயிரதப் பாகத பயங்கரவாதத் தாக்குதலால் 

அைிக்கப்பட்ட திகதி யாததன்பகதயும்; 

 (vi) தாக்குதல் கமற்தகாள்ளப்பட்ட இடம் 

யாததன்பகதயும்; 

 (vii) ஏற்பட்ட அைிவு எவ்வளதவன்பது 

கைிப்பிடப்பட்டுள்ளதா என்பகதயும்; 

 (viii) ஆதமனில், அது எவ்வளதவன்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 
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(ஆ) (i) 2009 இல் யுத்தம் முடிவகடந்த பின்னர் வடக்கு 

புககயிரத பாகதகய புனரகமக்க ஒவ்தவாரு 

ஆண்டிலும் ஒதுக்கப்பட்ட பைத்ததாகக எவ்வள 

தவன்பகதயும்; 

 (ii) தற்கபாது எத்தகன தடகவகள் தசல்கின்றததன் 

பகதயும்; 

 (iii) 2009 முதல் இற்கறவகர ஒவ்தவாரு 

வருடத்திலும் பயைித்துள்ள பயைிகளின் 

எண்ைிக்கக எவ்வளதவன்பகதயும்; 

 (iv) கமற்படி (iii) இல் குறிப்பிட்டுள்ள ஒவ்தவாரு 

வருடத்திலும் தபற்றுக்தகாண்டுள்ள வருமானம் 

எவ்வளதவன்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்கறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Transport and Civil Aviation: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the year in which the Northern Railway 

Line running up to Jaffna was constructed; 

 (ii) The number of trips the Yaldevi train made 

to Jaffna in the Northern Railway Line by 
1983; 

 (iii) the number of passengers who travelled 

from Colombo to Jaffna and from Jaffna to 
Colombo annually by 1983; 

 (iv) the annual income generated from 1980 to 

1983 separately in relation to each year; 

 (v) the date on which the Railway Line was 

destroyed by terrorists; 

 (vi) the location of the attack; 

 (vii) whether the damage has been estimated; 

and 

 (viii) if so, what that estimate is? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) the amount of money allocated to 

reconstruct the Northern Railway Line in 
each year after the conclusion of the war in 
2009; 

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

 (iii) the number of passengers who have 

travelled in the Northern Railway Line each 
year from 2009 up to date; and 

 (iv) the income generated in each year 

mentioned in (iii) above? 

(c) If not, why? 
 

ගු අවශ්ෝෂේ අවේසංහ ෙහතා වප්රවාහන හා සවිල් ුවවන් 

වස්වා නිවයෝනය අොතයුරො  
(மாண்புமிகு அகசாக் அகபசிங்க - கபாக்குவரத்து மற்றும் 

சிவில் விமானச் கசகவகள் பிரதி அகமச்சர்)  

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

ගු කථානායකතුමනි  ප්රවාහයන හයා ිසවිල් ගුවන් ශස වා 
අමාතයතුමා ශවුකශවන් මා එම ප්ර ්නයට පිළිතුු ශදරනවා. 

(අ  (i) 1905 අශගෝසත්ු මස 01. 

 (ii) 02කි. 

 (iii) දරත්ත ශනොමතත. 

 (iv)  
 

 

  

 (v)  1985 නනවාන් 19 සහය 19 6 මාර්තු 2 . 

 (vi) කිලිශනොච්ිය - ශකොකාවිල්හි  ජ 19  .01.19 

  වුෆනියාව හයා ුවලියන්කුලම අතර යාල්ශේවි දුම්න්ය 
ුවුවුවා හයතරීම 19 6.03.2  

 (vii) නතත. 

 (viii) අදරාළ ශනොශේ. 

(ආ  (i) 

 (ii) 08කි. 

 (iii)  

 

 

 
 
 
 
 

 (iv)  
 

 

 

 

 

 

 
(ඇ  පතන ශනොනඟී.  

 
ගු ණර්. එම්. පද්ෙ උදයශ්ාන්ත ුවටවස්කර ෙහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குைகசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගු කථානායකතුමනි  මශ  පළුවන අතුු ප්ර න්ය ශමයයි. 

 වතුමා දුන්ුක පිළිතුර අුකව  ලංකා ඉි හයාසශ  දතුර  දරකුට යා 
කරුව දුම්න්ය මාර්ගය  වතුමා කියුව අදරාළ ිංනශ  ජ එල්ටීටීඊ 
ත්රස්තවා ජ වයාපාරය විිසන් විනා  කරන්න කටයුතු කළා. ශමම 
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වර් ය ආදරායම (ු  

1980 358,948,116.00 

1981 408,878,368.00 

1982 435,362,852.00 

1983 447,908,989.00 

වර් ය මුදල වු.  වවිවද්ශ් 
ටය ය වත් ලද මුදල් 

මුදල වු.  වවද්ශීය 
අරමුදල් ෙඟින් ලද මුදල්  

2011 - 
2013 

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

2014   20,285,489,446.59      735,214,017.87 

2015   13,716,686,867.80   5,400,910,047.49 

2016                --   6,991,252,225.65 

2017                --        38,225,725.89 

වර් ය ෙගීන් සංඛයාව 

2009 2,587,500 

2010 2,737,800 

2011 2,807,199 

2012 3,792,327 

2013 3,833,215 

2014 4,049,194 

2015 4,336,797 

2016 4,421,985 

2017 (නන  ශපව මාස 
සාහයා  

   691,128 

වර් ය ෙගී ණදායෙ වු.  

2009 261,301,720.24 

2010 311,267,564.90 

2011 317,385,990.00 

2012 341,883,540.00 

2013 426,680,705.00 

2014 522,545,337.00 

2015 682,728,628.00 

2016 718,884,158.00 

2017 (නන  ශපව මාස සාහයා  113,585,983.00 



පාර්ලිශම්න්තුව 

විනා ය සම්වන්ධව ම ට අහයන්න ප්ර න්යක් ි ුදටා.  වතුමාශ  
පිළිතුශරන් එය පතහයතිංලි ුෆශණ් නතහයත. ශම් ත්රස්තවා ජ ප්රහයාරය විිසන්  
ිසදු කරන ලදර ශේශපොළ හයානිය පිළිවා තක්ශස ුවක් කර ි ශේදර?  

 

ගු අවශ්ෝෂේ අවේසංහ ෙහතා  
(மாண்புமிகு அகசாக் அகபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

දුම්න්ය මාර්ගයට ිසදු කරුව හයානිය පිළිවාව ඒ අවස්ථාශේ ජ 
තක්ශස ුවක් කරලා නතහයත. මා හිතන හයතටියට ඒ වකවාුකශේ 
ි ුදණු තත්ත්වය මත ඒ පිළිවා තක්ශස ු කරන්න දුම්න්ය 

ශදරපාර්තශම්න්තුවටවත් ඒ ප්රශේ වලට යන්න විධියක් ි ශවන්න 
නතතුව ඇි . ඒ නිසා තක්ශස ුවක් කරලා නතහයත. ඒ අවස්ථාශේ ජ 
රනශ  ශස වකයන්ට ඒ ප්රශේ යට යන්න වතන් තත්ත්වයක් තමයි 

ි ුදශණ්. 

 
ගු ණර්. එම්. පද්ෙ උදයශ්ාන්ත ුවටවස්කර ෙහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குைகசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
රානය ශේපළ අවභාවිතයකට ශන් ඒක වතශටන්ශන්. ලංකා 

ඉි හයාසශ  ත්රසත්වා ජ වයාපාරයක් ිසදු කළ මහයා විනා යක් ශන්. 
ඒක ශලෝක ඉි හයාසශ ම බිහි ුෆණු ුදුුම ත්රස්තවා ජ වයාපාරය 
විිසන් විනා  කළ ශලොකුම විනා යක් ශන්. ඒ සම්වන්ධශයන් ඉන් 

පුනව ශහයෝ ශම් ශමොශහයොත වන ශකොට ශහයෝ දුම්න්ය 
ශදරපාර්තශම්න්තුව විිසන් ශමොන වාශ  විනා යක් ිසදු ුෆටාදර  ශම් 
අලාභහයානි ශකොපමටදර කියන එක පිළිවාව ගටනයක් කර 

ි ශේදර?  

 

ගු අවශ්ෝෂේ අවේසංහ ෙහතා  
(மாண்புமிகு அகசாக் அகபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

1985  වසශර් එය විනා  ශකුවාට පස්ශස   19  -2009 දරක්වා 
වසර ගටනක් යන ශතක් යුේධය ි ුදටා. අපට ඒ පතත්තට යන්න 
වතන් තත්ත්වයකුත් ි ුදටා. ඒක  වතුමාත් දරන්නවා. ශකශස  

ශවතත් ඉන් පුනව නනතාවශ  අව යතාව මත පුන ගිය රනය 
ශේශීය සහය විශේශීය අරුදරල් ුපියල් ශකෝටි    00ක් පමට 
වියදරම් කරලා ශම් දුම්න්ය මාර්ගය සකස් කරලා ි ශවනවා. ඒ 

සම්වන්ධශයන් රනයට ිසදුුෆණු පාඩුව පිළිවාව කිිසම 
තක්ශස ුවක් පුන ගිය රනය විිසන් කරලා නතහයත. 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහයොායි  තුන්වතනි අතුු ප්ර න්ය අහයන්න. 

 
ගු ණර්. එම්. පද්ෙ උදයශ්ාන්ත ුවටවස්කර ෙහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குைகசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මශ  තුන්වතනි අතුු ප්ර න්ය ශමයයි. දතුශර් ිසවාජිලිංගම්ලා  

දතුු පළාත් සභාශේ මහය ඇමි  වි ශන්සව්රන්ලා මතු කරන 
ශවදුම්වා ජ මතවාදරය තමයි එදරා එල්ටීටීඊ ප්රභාකරුකත් හයතදුශේ  

අදතුශර් ශදරමළ නනතාවට වි ාල අසාධාරටයක් ශවනවා  දතුශර් 
නනතාවට සලකන්ශන් නතහයතඅ කියලා. කෘෂි කර්මාන්තය 
සම්වන්ධව  වාන් මාර්ග සම්වන්ධව  ඒ ප්රශේ ශ  සංවර්ධනශ  
සමස්තය සම්වන්ධව එවතනි මතයක් හයතදුවා. නුත්  ුෆන් තමයි 

ශදරමළ අන්තවාදරය හයදරලා - වතුමාශගන් අතුු ප්ර න්යයි මම 
අහයන්ශන්.- ශම් මහයා විනා ය ිසදු කශළ . මම වර්තමාන රනය 
නිශයෝනනය කරන  වතුමාශගන් ඉල්ලා ිසටිනවා  කුමන ශහයෝ 

රනයකින් එවතනි තක්ශස ුවක් ිසදු ශනොී  ි ශවනවා නම් ඒක 

දරතන්වත් ිසදු කරන්න කියලා. ශලෝක ත්රස්තවා ජ වයාපාරයක් 

හයතටියට එල්ටීටීඊ සංවිධානය ශම් රශ්ට ආර්ථිකයට ිසදු කරන ලදර 
විනා ය කුමක්දර කියන එක පිළිවාව යම් කිිස දරවසක ලංකා 
ඉි හයාසය ගතන ශසොයා වලන ශම් රශ්ට අනාගත දරුවන්ට 
දරතනගතමමට එය අි  ය වතදරගත් ශවනවා. දතුු යාල්ශේී  

දුම්න්යට කරන ලදර විනා ය ගටනය කරන්නය කියා මම 
 වතුමාශගන් ඉල්ලනවා.   

 වතුමා සභාගත කරන ලදර වාර්තාව අුකව  දතුශර් සහය 

දරකුශණ් ශදරමළ සහය ිසංහයල නනතාව ඇතුළු ිසයලු නන වර්ග අතර 
සංහිිනයාවට පුන ගිය මහින්දර රානපක්  මති තුමාශ  රනය විිසන් 
සාදරන ලදර දුම්න්ය මාර්ගය අි  ය වතදරගත් වන ශහය තුවක් වවට පත් 

ශවලා ි ශවනවා කියලා  වතුමා පිළිගන්නවාදර? 

 
ගු අවශ්ෝෂේ අවේසංහ ෙහතා  
(மாண்புமிகு அகசாக் அகபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

රනයක වගීමම තමයි ශම් රශ්ට නනතාවට ඒ අව ය පහයුනකම් 
සතපයීම. යුේධය අවසාන ුෆටාට පසශ්ස  දතුර සහය දරකුට යා 

කරන්න ඒ දුම්න්ය මාර්ගය අව ය ුෆටා. ඒ කාලශ  ඒ රනය තමයි 
පත් ශවලා ි ුදශණ්. ඒ නිසා පුනගිය රනය විිසන් ඒ දුම්න්ය මාර්ගය 
රනය හයතදුවා. ඒක කුෆුත් දරන්නවා ශන්.  වතුමාට අහයන්න ඕනෑ 

මහින්දර රානපක්  මති තුමා ශම්ක ශකුවා කියලාදර? පුන ගිය රනය 
ශම්ක කළා කියලා හයතම ශකශනක්ම දරන්නවා ශන්. ශම්ක තව 
තවත් ුවන  ුවනා අහයන්න ඕනෑ නතහයත ශන්. [වාධා කිරීමක්]              

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහයොායි  ගු ඇමි තුමා.  

 
ගු අවශ්ෝෂේ අවේසංහ ෙහතා  
(மாண்புமிகு அகசாக் அகபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

මන්ත්රීතුමනි  ි ස් අුෆුදු යුේධයකින් ශම් රශ්ට ආර්ථිකය කෛා 

වතටුටා. නතවත වරක් ශමවතනි ප්ර න් කථා කරලා  නතවත ශදරමළ - 
ිසංහයල නනතාව අතර අනව ය ප්ර න් ඇි  කරන්න එපා.  
ශමොකටදර   ශමවතනි ප්ර න් අහයන්ශන්?  

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි ඒක ශමතතනින් අවසාන කරු.  විවාදරයක් කර ගන්න එපා.  

 
ශ්රී ලංකා පරිපාලන වස්වවේ  නව තනුරු: පත්වීම්                                                                                                                                   

 தபாது நிருவாக கசகவயில் புதிய பதவிகள் : 

நியமனங்கள்  
NEW POSTS IN SRI LANKA ADMINISTRATIVE SERVICE:  

APPOINTMENTS  

  1365’/16 

5. ගු ශ්ාන්ි  ශ්රීසනකන්දරාසා ෙහත්ක ය  
(மாண்புமிகு (திருமதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 

(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 

රානය පන්පාලන සහය කළමනාකරට අමාතයතුමාශගන් ඇූද 

ප්ර න්ය - (1 : 

(අ  (i) එක් එක් ිංස්්රික්කය සාහයා අි ශර්ක ිංසාපි  
(සංවර්ධන  තනතුරක්දර  එක් එක් ප්රාශේශීය 
ශල්කම් කාර්යාලය සාහයා  සහයකාර ප්රාශේශීය 
ශල්කම් (සතලුනම් හයා සංවර්ධන  තනතුරක්දර 
ව ශයන් නව තනතුු ඇි කිරීම සාහයා 

1179 1180 

[ගු ආර්. එම්. පේම දදරය ාන්ත ගුටශස කර මහයතා] 
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 ජපවයාේතව  කටයුතු ිසදු කරමින් පවි න වව හයා 
ශම් සාහයා රී ලංකා පන්පාලන ශස වශ  නිලධාන්න් 
පත්කිරීමට කටයුතු ිසදු ශවමින් පවි න වව 
පිළිගන්ශන්දර  

 (ii) රී ලංකාශේ දරතනට පවි න  ජපවයාේත ශස වාවලින් 
රී ලංකා රම සම්පාදරන ශස වයදර එක් ශස වාවක් 
වන අතර  ශමම ශස වශ  නිලධාන්න් සාහයා ුනදුුන 
තනතුු නිර්මාටය කර ශනොමති  වතවින්  පළ  ු
ශර ණිශ  නිලධාන්න් ශවොශහයොමයක් II ශර ණිශ  
හයා III ශර ණිශ  තනතුුවල රානකාන් කරන වව 
දරන්ශන්දර  

 (iii) එවතවින්  අලුි න් ඇි  කිරීමට නියමිත ශමම 
තනතුු රම සම්පාදරන ශස වශ  නිලධාන්න්ට 
ලවා ජම සාහයා කටයුතු කරන්ශන්දර  

 යන්න එතුමා ශමම සභාවට දරන්වන්ශන්දර? 

(ආ  ශනො එශස  නම්  ඒ මන්දර? 

 

தபாது நிருவாக மற்றும் முகாகமத்துவ அகமச்சகரக் 

ககட்ட வினா:  

(அ) (i )  ஒவ்தவாரு மாவட்டத்துக்குதமன கமலதிக 

அரசாங்க அதிபர் (அபிவிருத்தி) பதவிதயான்றும்  

ஒவ்தவாரு பிரகதச தசயலகத்துக்குதமன உதவி 

பிரகதச தசயலாளர் (திட்டமிடல் மற்றும் 

அபிவிருத்தி) பதவிதயான்றும் என்றவாறு புதிய 

பதவிககள உருவாக்குவதற்காக நாடளாவிய 

ாீதியியல் நடவடிக்கக கமற்தகாள்ளப்பட்டு 

வருவகதயும், இதற்கு இலங்கக தபாது நிருவாக 

கசகவ உத்திகயாகத்தர்ககள நியமிப்பதற்கு 

நடவடிக்கக கமற்தகாள்ளப்பட்டு வருவகதயும் 

ஏற்றுக்தகாள்வாரா; 

 ( i i )  இலங்ககயில் தற்கபாது காைப்படும் நாடளா 

விய கசகவகளில் இலங்கக திட்டமிடல் 

கசகவயும் ஒன்றாக உள்ளகதாடு, இச்கசகவ 

யில் உள்ள உத்திகயாகத்தர்களுக்கு தகுந்த 

பதவிகள் உருவாக்கப்படாகமயால், முதலாம் 

தரத்கதச் கசர்ந்த அகநக உத்திகயாகத்தர்கள் 

தரம் II மற்றும் தரம் III பதவிகளில் கடகம 

புாிகின்றனர் என்பகத அறிவாரா; 

 ( i ii )  ஆககயால், புதிதாக உருவாக்கப்படவுள்ள இப் 

பதவிககள திட்டமிடல் கசகவகயச் கசர்ந்த 

உத்திகயாகத்தர்களுக்கு வைங்குவதற்கு நடவ 

டிக்கக கமற்தகாள்வாரா; 

 என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(ஆ) இன்கறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Public Administration and 

Management: 

(a) Will he inform this House -  

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

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

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

(b) If not, why? 
 
ගු ණර්.එම්. රංිටත් ෙද්දුෙ බණ්ඩාර ෙහතා වරානය 

පරිපාලන හා කළෙනාකරට අොතයුරො  
(மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத்தும பண்டார - தபாது 

நிர்வாக மற்றும் முகாகமத்துவ அகமச்சர்) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of 
Public Administration and Management) 
ගු කථානායකතුමනි  එම ප්ර න්යට පිළිතුර ශමශස යි. 

(අ  (i) නතත. 

  එවතනි නව තනතුු ඇි  කිරීමට කිිසදු ූදදරානමක් 
ශනොමතත. 

 (ii) රී ලංකා රමසම්පාදරන ශස වශ  I ශර ණිශ  
අුකමත තනතුු සංඛයාව 1 1ක් ශේ. අංක 
1670/32 හයා 2010.09.10 ිංනති  අි විශ    ගතස්ට 
පත්රශ  පළ කරන ලදර රී ලංකා රමසම්පාදරන 
ශස වා වයවසථ්ාශේ 10.2.1.2 වගන්ි ය අුකව 
පවි න ුවරේපාඩු සංඛයාව ශනොසලකා  ුනදුුනකම් 
සුවරාලන ිංනශ  ිසට දසසී් ම් ලවා ශදරන වතවින් 
දරතනට I ශර ණිශ  නිලධාරී 1 171 ශදරශනකු 
ශස වශ  ශය ජ ිසටිි . 

  ශමම නිලධාන්න් අතුන්න් 11  ශදරශනකු I 
ශර ණිශ  තනතුුවල ශස වය කරන අතර  1 
ශර ණිශ  නිලධාරී 1 13 ශදරශනකු විශ    ශර ණි 
තනතුුවල රානකාරී ඉටු කරි . තවදර  I ශර ණිශ  
නිලධාරී 1  1ක් II(II) ශර ණිශ  තනතුුවල 
ශස වය කරි . එක් නිලධාන්ශයකු විශේ  ූෂත 
ශස වයට එක්ී  ඇත. තවත් නිලධාන්ශයක් 
වයාපෘි යක ශස වය කරයි. 

  ශම් වන විට රී ලංකා රමසම්පාදරන ශස වශ  I 
ශර ණිශ  ුවරේපාඩු 1 ක් පවතී. විවිධ ශහය තු මත I 
ශර ණිශ  නිලධාන්න් ශමම තනතුු සාහයා අයදුම් 
ශනොකිරීම ශමම ුවරේපාඩු ඇි  ී මට ශහය තු ී  
ි ශේ. 

 (iii) නතත.  

  (අ  (i) පිළිතුු අුකව.  

(ආ  අදරාළ ශනොශේ. 
 

ගු ශ්ාන්ි  ශ්රීසනකන්දරාසා ෙහත්ක ය  
(மாண்புமிகு (திருமதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 

(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
தகளரவ சபாநாயகர் அவர்ககள, மாவட்ட திட்டமிடல் 

தசயலகமானது, 28.01.1997ஆம் திகதிய 96/2789/102/185ஆம் 

இலக்க அகமச்சரகவத் தீர்மானத்துக்கு அகமவாக 

உருவாக்கப்பட்டது. இந்தச் தசயலகமானது, மாவட்ட 

அபிவிருத்தி கவகலககள கமற்பார்கவ தசய்தல், அவற்கற 

அமுல்படுத்துதல் கபான்ற பல்கவறு தசயல்ககளச் 

தசயற்படுத்துவதற்காக உருவாக்கப்பட்டது. ஆனால், 

27.01.2017ஆம் திகதி SLIDAவிகல நகடதபற்ற மாவட்ட 

தசயலாளர்களது கூட்டத்திகல, வாகனங்களது கட்டுப்பாட்டுச் 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

தசயற்பாடுகள் மற்றும் மனித வளக் கட்டுப்பாடுககள மீளப் 

தபறுவததனத் தீர்மானிக்கப்பட்டது. எனகவ, என்னுகடய 

முதலாவது கமலதிக வினா: அகமச்சரகவத் தீர்மானத்துக்கு 

முரைாக மாவட்டச் தசயலாளர்கள் இவ்வாறானததாரு 

தீர்மானத்கத எடுக்க இயலுமா? என நான் ககட்கின்கறன்.  

 

ගු ණර්.එම්. රංිටත් ෙද්දුෙ බණ්ඩාර ෙහතා  
(மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத்தும பண்டார) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
මම  වතුමියශ  ප්ර ්නය ගතන ශසොයා වලා දත්තරයක් 

ශදරන්නම්. දරතනට මට දත්තරයක් ශදරන්න විධියක් නතහයත. ශකොයි 
ිංස්්රික් ශල්කම්වරයාදර අමාතය මණ්ෛල තීරටයට පටහයතනිව 
කටයුතු කරලා ි ශවන්ශන් කියලා කුටාකර මට දරන්වන්න. 
එතශකොට මට දත්තරයක් ශදරන්න ුවළුවන්. 

 

ගු ශ්ාන්ි  ශ්රීසනකන්දරාසා ෙහත්ක ය  
(மாண்புமிகு (திருமதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 

(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
இந்த மாவட்ட தசயலாளர்தான் என்பகத எனக்குக் 

குறிப்பிட்டுக் கூறமுடியாது. ஆனால், மாவட்டச் தசயலாளர் 

களது கூட்டத்தில் இது நகடதபற்றது என்பகத அறியக் 

கூடியதாக இருக்கின்றது. அவ்வாகற, இகதகூட்டத்தில் 

“திட்டமிடல் தசயலகம்” என்ற தபயகர “திட்டமிடல் பகுதி” 

என மாற்றுவது எனவும் தீர்மானிக்கப்பட்டது என்ற 

விடயத்கதயும் நான் இங்கு ததாிவிக்க விரும்புகின்கறன். 

இதகன ஆராய்ந்து, இதற்கு சாியானததாரு பதிகலத் 

தருமாறும் தயவாகக் ககட்டுக்தகாள்கின்கறன்.  
 

ගු ණර්.එම්. රංිටත් ෙද්දුෙ බණ්ඩාර ෙහතා  
(மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத்தும பண்டார) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
සතලුනම් හයා සංවර්ධන ශස වය සාහයා සෑම ිංස්්රික්කශ ම 

අධයක් වරශයක් ඉන්නවා. ඒ අධයක් වරයා යටශත් තමයි 
සතලුනම් හයා සංවර්ධන ශස වය පාලනය ශවන්ශන්. ඒ නිලධාන්යාට 
ශවනම කාර්යාලයක් ි ශවනවා. ඒ කටයුතුවලට කුෆුවත් ඇඟිලි 
ගහයන්ශන් නතහයත. ඒ සතලුනම් හයා සංවර්ධන  ශස වශ  කටයුතු 
ශවොශහයොම ශහයොිනන් කරශගන යනවා. 

 

ගු ශ්ාන්ි  ශ්රීසනකන්දරාසා ෙහත්ක ය  
(மாண்புமிகு (திருமதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 

(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
எனது அடுத்த கமலதிகக் ககள்வி: நாடளாவிய ாீதியில் 

திட்டமிடல் கசகவயில் அனுமதிக்கப்பட்டவர்களின் 

எண்ைிக்கக 141. எனினும், இப்தபாழுது இச்கசகவயில் 

தமாத்தமாக 171 கபாோ் கசகவயாற்றுகின்றார்கள். இதன் அடிப் 

பகடயில் 30 கபாோ் கமலதிகமாகப் பைிபுாிகின்றார்கள். 

திட்டமிடல் கசகவயில் கமலதிகமாகவுள்ள 30 உத்திகயாகத் 

தர்களுக்குமான பதவிககள வைங்குவதற்கு, ஒவ்தவாரு 

மாவட்டச் தசயலகத்திலும் கமலதிக அரச அதிபர் -காைி, 

கமலதிக அரச அதிபர் -நிர்வாகம் என்று இருப்பதுகபால, 

கமலதிக அரச அதிபர் - அபிவிருத்தி என்தறாரு பகுதிகயயும் 

உருவாக்கி,  அந்த இடத்கதக் தகாடுப்பதற்கு நடவடிக்கக 

எடுக்கப்படுமா? 
 

ගු ණර්.එම්. රංිටත් ෙද්දුෙ බණ්ඩාර ෙහතා  
(மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத்தும பண்டார) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
නතහයත. එශහයම තීරටයක් අරශගන නතහයත  ගු මන්ත්රීතුමිය. 

එශහයම අව යතාවකුත් නතහයත. දරතන් ිංස්්රික් අධයක් වරශයක් පත් 
කර ි ශවනවා  ඒ යටශත් තමයි කටයුතු කරන්ශන්. එශහයම 
අව යතාවක් එන්ශන්ත් නතහයත. අපි එශහයම තීරටයක් අරශගනත් 
නතහයත.  

පුන්වනීයරාවි ගම්ොනය : මූලික පහසුකම් 
புன்கனநீராவி கிராமம் :அடிப்பகட வசதிகள் 
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6.  ගු ඩග්ලසන වද්වානන්දා ෙහතා 
 (மாண்புமிகு டக்ளஸ் கதவானந்தா) 

 (The Hon. Douglas Devananda) 
වන්ධනාගාර ප්රි සංසක්රට  ුවනුත්ථාපන  නතවත පිංංි 

කිරීම හයා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාතයතුමාශගන් ඇූද                 
ප්ර න්ය - (1 : 

(අ  (i) කිලිශනොච්ි ිංස්්රික්කශ   කණ්ෛාවලයි ප්රාශේශීය 
ශල්කම් ශකෝටධාසශ   ුවන්වනමරාවි 
ගම්මානශ  දරතනට පුෆල් 1 37ක් ජීවත් වන වවත්  

 (ii) ශමම පුෆල්වලින්  පුෆල් 7 0කට ශම් දරක්වා සථ්ීර 
නිවාස ශනොලතබී ඇි  අතර   පුෆල් 391ක් කාන්තා 
මූලික පුෆල් වවත්  

 (iii) ශමම ගම්මානයට මූලික පහයුනකම් ශවොශහයොමයක් 
ලවා ිංය යුතු වවත්  

 (iv) ගම්වතිසයන් ශවොශහයෝ ශදරශනකුට ඉෛම් වලපත්ර 
ශනොමති  ී ම වරපතළ ප්ර න්යක් වවට පත්ී  ඇි  
වවත්  

 (v) විශ   ශයන් කාන්තා මූලික පුෆල්වල 
ජී වශනෝපායන් ශවොශහයෝ අෛාළ ී  ඇි  වවත්  

 එතුමා දරන්ශනහිදර? 

(ආ  (i) ශමම නනතාවශ  ඉහයත අව යතාවයන් 
සම්වන්ධශයන් ශම් දරක්වා ශගන ඇි  පියවර 
කවශර්දර  

 (ii) ශම් වනවිටත් පියවර ශගන ි ශේ නම්  ඒවා 
ආරම්භ කළ ිංනය සහය අවසන් වන ිංනය කවශර්දර  

 (iii) ශමශතක් කිිසඳු පියවරක් ශගන ශනොමති  නම්  
ශමම ගතටලුව පිළිවාව ගුක ලවන ඉිංන් පියවර 
කවශර්දර   

 යන්න එතුමා ශමම සභාවට දරන්වන්ශන්දර? 

(ඇ  ශනො එශස  නම්  ඒ මන්දර? 

 
சிகறச்சாகலகள் மறுசீரகமப்பு, புனர்வாழ்வளிப்பு, 

மீள்குடிகயற்ற மற்றும் இந்துமத அலுவல்கள் அகமச்சகரக் 

ககட்ட வினா:  
 

(அ) (i) கிளிதநாச்சி மாவட்டத்தில், கண்டாவகள 

பிரகதச தசயலாளர் பிாிவின், புன்கனநீராவி 

கிராமத்தில் தற்சமயம் 1837 குடும்பங்கள் 

வசிக்கின்றனதவன்பகதயும்; 

 (ii) கமற்படி குடும்பங்களில், 780 குடும்பங்களுக்கு 

இற்கறவகரயில் நிரந்தர வீடுகள் கிகடக்க 

வில்கலதயன்பதுடன், 391 குடும்பங்கள் 

தபண்ககள குடும்பத்தகலவர்களாக தகாண்ட 

குடும்பங்களாகும் என்பகதயும்; 

 (iii) கமற்படி கிராமத்துக்கு அகநகமான அடிப்பகட 

வசதிககளப் தபற்றுக்தகாடுக்க கவண்டியுள்ள 

ததன்பகதயும்; 

 (iv) அகநகமான கிராமவாசிகளுக்கு காைி உாிமப் 

பத்திரங்கள் இன்கம தபரும் பிரச்சிகனயாக 

மாறியுள்ளததன்பகதயும்; 
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 (v) குறிப்பாக தபண்ககளக் குடும்பத் தகலவர் 

களாகக் தகாண்ட குடும்பங்களின் வாழ்வாதாரம் 

தபருமளவு பாதிக்கப்பட்டுள்ளததன்பகதயும்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இம்மக்களின் கமற்படி கதகவப்பாடுகள் ததாடர் 

பில் இற்கறவகரயில் கமற்தகாள்ளப் பட்டுள்ள 

நடவடிக்கககள் யாகவ என்பகதயும்; 

 (ii) ஏற்தகனகவ நடவடிக்கககள் கமற்தகாள்ளப் 

பட்டிருப்பின், அகவ ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதி 

மற்றும் முடிவுறுத்தப்படும் திகதி யாததன் 

பகதயும்; 

 (iii) இற்கறவகரயில், எவ்வித நடவடிக்கககளும் 

கமற்தகாள்ளப்படவில்கல எனில், இப் 

பிரச்சிகன ததாடர்பில் கமற்தகாள்ளப் படவுள்ள 

நடவடிக்கககள் யாகவ என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்கறல், ஏன்? 

  

asked the  Minister of Prison Reforms, Rehabilitation, 

Resettlement and Hindu Religious Affairs: 

(a) Is he aware that - 

 (i) 1,837 families are presently living in the 
village named Punnai Neeravi in 
Kandavalai Divisional Secretary's Division 
in the Kilinochchi District; 

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

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

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

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

(b) Will he inform this House - 

 (i) the nature of the steps that have been taken 
so far to fulfil the needs of the people of the 
aforesaid village;  

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

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

(c)    If not, why? 
 

ගු ඩී.එම්. සනවාක නාදන් ෙහතා වබන්ධානාගාර 
ප්රි සංසනකරට  පුනුත්ථාපන  නැවත පදිංික කිරීෙ හා 

හින්දු  ණගක ක ක තුුර අොතයුරො  
(மாண்புமிகு டி.எம். சுவாமிநாதன் - சிகறச்சாகலகள் 

மறுசீரகமப்பு, புனர்வாழ்வளிப்பு, மீள்குடிகயற்றம் மற்றும் 

இந்துமத  அலுவல்கள் அகமச்சர்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 
தகௌரவ சபாநாயகர் அவர்ககள, அந்த வினாவுக்கான 

விகட பின்வருமாறு: 

 (அ)  (i)  ஆம்.  

 (ii)  ஆம். 

 (iii)  ஆம். 

 (iv)  ஆம். 

 (v)  ஆம். 

(ஆ) (i )   மற்றும் (ii )  

  கிளிதநாச்சி மாவட்ட கண்டாவகள பிரகதச 

தசயலர் பிாிவிலுள்ள புன்கனநீராவி கிராம 

கசகவயாளர் பிாிவில் 1,800 குடும்பங்கள் 

மீளக்குடிகயறி வசித்து வருகின்றனர். இக்கிராம 

மக்களுக்கு 2016ஆம் ஆண்டுவகர 1,031 

வீடுகள் கட்டப்பட்டு வைங்கப்பட்டுள்ளன.  

  புன்கனநீராவி கிராம கசகவயாளர் பிாிவில் 

2016ஆம் ஆண்டு எனது அகமச்சின் கீழ் 

கமற்தகாள்ளப்பட்ட கவகலத்திட்டங்களில் 

ஒன்றான வாழ்வாதார உதவித் திட்டத்தின் கீழ் 

278 குடும்பங்களுக்கு வாழ்வாதார உதவிகள் 

வைங்கப்பட்டுள்ளன. இவ்வாழ்வாதார உதவித் 

திட்டத்தின்கீழ் உதவி தபற்ற குடும்பங்களில் 118 

குடும்பங்கள் தபண் தகலகமத்துவம் தகாண்ட 

குடும்பங்கள் ஆகும்.  

  புன்கனநீராவி கிராம கசகவயாளர் பிாிவில் 

மீள்குடிகயற்றம் கமற்தகாள்ளப்பட்ட பின்னர், 

2016ஆம் ஆண்டு வகரயும் பல உட்கட்டகமப்பு 

கவகலகள் முன்தனடுக்கப்பட்டுள்ளன.  

  உள்ளூர் வீதிகள் புனரகமப்புச் தசய்யப் 

பட்டிருக்கின்றன. அத்கதாடு, கல்லாறு பிரதான 

வீதியின் பாலம், உைவனூர் கிராமத்திற்கு 

தசல்லும் பிரதான வீதியில் உள்ள பாலம் 

என்பன புனரகமப்புச் தசய்யப்பட்டிருக்கின்றன. 

கமலும் கண்ைகிநகர், புன்கனநீராவி, குமார 

சாமிபுரம் மற்றும் உைவனூர் கிராமங்களின் 

தபாதுகநாக்கு மண்டபங்கள் புனரகமப்புச் 

தசய்யப்பட்டிருக்கின்றன. இப்பிாிவில் அகமந் 

துள்ள கறுக்காய்க்குளம் புனரகமப்புச் தசய்யப் 

பட்டிருக்கின்றது. இப்பிரகதசத்தில் மின்சார 

இகைப்புக்கள் 96 சதவீதம் பூர்த்தி 

தசய்யப்பட்டிருக்கின்றன.  

  2017ஆம் ஆண்டு உட்கட்டகமப்பு கவகலத் 

திட்டங்களின் கீழ் கல்லாறு பிரதான வீதி, 

புன்கனநீராவி - பிரமந்தனாறு பிரதான வீதி, 

குமாரசாமிபுரம் பிரதான வீதி, உப்புக்குளம் வீதி 

என்பன புனரகமப்புக்காகத் ததாிவுதசய்யப் 

பட்டுள்ளன. 

     (iii )    நடவடிக்கககள் கமற்தகாள்ளப்பட்டிருக் 

கின்றன.   

(இ)  ஏற்புகடயதல்ல.  

 
ගු ඩග්ලසන වද්වානන්දා ෙහතා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் கதவானந்தா) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகௌரவ அகமச்சர் அவர்ககள, கடந்த கால ஆட்சியிலும் 

சாி, தற்கபாகத ஆட்சியிலும் சாி, மீள்குடிகயற்றத் திட்டங் 

களில் பல குகறபாடுகள் இருக்கின்றன. அது ததாடர்பாக 

உங்ககளாடு கலந்துகரயாடுவதற்கு எனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்கத 

ஏற்படுத்தித் தருமாறு ககட்டுக்தகாள்கின்கறன். இன்கறக்குப் 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

பலர் வீட்டுத்திட்டம் இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டுக் தகாண்டிருக் 

கின்றார்கள். அங்கு மகைகாலம் ஆரம்பமாக இருக்கிறது. 

ஆனபடியால், உங்களுகடய வீட்டுத்திட்டத்கத விகரவாக 

நகடமுகறப்படுத்துமாறு ககட்டுக்தகாள்வகதாடு, அதற்கு 

என்னுகடய வாழ்த்துக்ககளயும் ததாிவித்துக் தகாள்கின்கறன். 

நன்றி.  
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර න් අංක 7 - 13  /ම16 - (1   ගු වන්දුල ගුටවර්ධන 

මහයතා. 
 

ගු බන්දුල ුවටවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගු කථානායකතුමනි  මම එම ප්ර න්ය අහයනවා. 

 
ගු ගයන්ත කුටාි ලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගු කථානායකතුමනි  ග්රාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිවා 

අමාතයතුමා ශවුකශවන් මා එම ප්ර න්යට පිළිතුර ලවා ජම සාහයා 
මාසයක කාලයක් ඉල්ලා ිසටිනවා. 

 

ප්රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීෙ  නිවයෝග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශදරවන වටය.  

 
එල්ටීටීඊ රසනතවාදී ප්රහාරවයන් පීඩාව  පත් 

පුද්ගලයන්: පල්ලියවගොඩැල්ල සහ අෂේබර්පුර 
ගම්ොන    

எல்ாீாீஈ பயங்கரவாதிகளின் தாக்குதலால் 

பாதிக்கப்பட்கடார் : பள்ளியதகாதடல்ல மற்றும் 

அக்பர்புரம் கிராமங்கள் 
PERSONS AFFECTED BY LTTE TERRORIST ATTACKS: 
VILLAGES OF PALLIYAGODELLA AND AKBARPURA   
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3. ගු ලකී නයවර්ධාන ෙහතා වගු එම්.එච්.එම්. සල්ොන් 
ෙහතා වවනුව   

 (மாண்புமிகு லக்கி ஜயவர்தன - மாண்புமிகு எம்.எச்.எம். 

சல்மான் சார்பாக) 

 (The Hon. Lucky Jayawardana on behalf of the Hon. 
M.H.M. Salman) 
වන්ධනාගාර ප්රි සංසක්රට  ුවනුත්ථාපන  නතවත පිංංි 

කිරීම හයා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාතයතුමාශගන් ඇූද ප්ර න්ය- 
(1): 

(අ  (i) 1992 වර් ශ  ජ  ශපොශළොන්නුව ිංස්්රික්කශ   
පල්ලියශගොෛතල්ල සහය අක්වර්ුවර යන 
ගම්මානවලට ශකොටි ත්රසත්වා ජන් විිසන් එල්ල 
කරන ලදර ප්රහයාරශයන් ජීවිතක් යට පත්වූ  නිවාස  
ශේපළ අහිමිවූ ශහයෝ ශවනත් ආකාරශයන් ී.ෛාවට 
පත් ුවේගලයන් පිළිවා විසත්ර කවශර්දර  

 (ii) එම ත්රසත් ප්රහයාරශයන් මියගිය ුවේගලයන් අතර 
එවකට පුෆශල් ගෘහයමූලිකයන් ශලස හයඳුනාශගන 
ිසටි ුවේගලයන් සංඛයාව ශකොපමටදර  

 (iii) අවතතන් වූ පුෆල් සාහයා නිවාස ලවා ජශම් ජ 
අුකගමනය කළ යුතු වවට සාහයන් අමාතයාං ශ  
ශපොදු නිර්ටායකශයහි අුක පුෆල් ශලස සලකන 
රමශේදරය නිසා එම ත්රසත් විපතට ු 1ටදුන් 
අවසථ්ාශේ ජ වයස 1 න් පහයළ තතනතත්තන්ට 
වලවත් අසාධාරටයක් ිසදුී  ි ශවන වව 
පිළිගන්ශන්දර  

 (iv) එශස  නම්  DPS/ DD-3/ Housing Proj/ 2016 
යටශත් ක්රියාත්මක තර්නනයට ලක්වූ 
ගම්මානයන්හි නතවත පිංංි  කිරීම සාහයා වූ 
නිවාසලාභීන් ශතෝරාගතමශම් ජ එවකට වාල 
වයශස  පුනවූ දරතනට පුෆලක් ශලස ජීවත්වන 
ුවේගලයන් අුක පුෆල් ශලස පිළිගතමමට දපශදරස ්
ශදරන්ශන්දර  

 (v) එම අුක පුෆල් සාහයා නිවාස ලවා ජමට පියවර 
ගන්ශන්දර  

  යන්න එතුමා සාහයන් කරන්ශන්දර?  

(ආ  ශනො එශස  නම්  ඒ මන්දර? 

 

சிகறச்சாகலகள் மறுசீரகமப்பு, புனர்வாழ்வளிப்பு,  மீள் 

குடிகயற்றம் மற்றும் இந்துமத அலுவல்கள் அகமச்சகரக் 

ககட்ட வினா:  

(அ) (i )  1992 ஆம் ஆண்டில் தபாலனறுகவ மாவட் 

டத்தில் பள்ளியதகாதடல்ல, அக்பர்புரம் ஆகிய 

கிராமங்களுக்கு புலிப் பயங்கரவாதிகளால் 

கமற்தகாள்ளப்பட்ட தாக்குதலால் உயிாிைந்த, 

வீடுககளயும் தசாத்துக்ககளயும் இைந்த அல்லது 

கவறு வககயில் பாதிப்புக்கு உள்ளானவர்கள் 

பற்றிய விபரங்கள் யாகவ என்பகதயும்; 

 (ii) கமற்படி பயங்கரவாதத் தாக்குதலால் உயிாிைந்த 

வர்களிகடகய அப்கபாது குடும்பத்தின் பிரதான 

குடியிருப்பாளர்களாக இனங்காைப்பட்டிருந்த 

ஆட்களின் எண்ைிக்கக யாததன்பகதயும்; 

 (iii) இடம்தபயர்ந்த குடும்பங்களுக்கு வீடுககளப் 

தபற்றுக்தகாடுக்கும்கபாது ககடப்பிடிக்க 

கவண்டும் எனத் ததாிவிக்கப்பட்டுள்ள அகமச் 

சின் தபாதுவான அளவுககால்களில், உப குடும் 

பங்களாகக் கருதும் முகறகமயின் காரைமாக 

கமற்படி பயங்கரவாதத் தாக்குதகலச் 

சந்தித்தகபாது 18 வயதிற்கு குகறந்தவர்களுக்கு 

பாாிய அநீதி இகைக்கப்பட்டுள்ளது என்பகத 

ஏற்றுக்தகாள்வாரா என்பகதயும்; 

 (iv) ஆதமனில், DPS/DD-3/Housing Proj/2016 இன் கீழ் 

அமுலிலுள்ள, அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளான 

கிராமங்களில் மீள்குடிகயற்றத்திற்கான வீடு 

தபறுனர்ககளத் ததாிவுதசய்யும் கபாது 

அப்கபாது பராயமகடயாத வயதினராயிருந்த, 

தற்கபாது ஒரு குடும்பமாக வாழும் ஆட்ககள 

உப குடும்பங்களாக அங்கீகாிக்க ஆகலாசகன 

வைங்குவாரா என்பகதயும்; 

 (v) கமற்படி உப குடும்பங்களுக்கு வீடுககளப் 

தபற்றுக்தகாடுக்க நடவடிக்கக எடுப்பாரா 

என்பகதயும்; 

 அவர் குறிப்பிடுவாரா? 

(ஆ) இன்கறல், ஏன்? 
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asked the Minister of Prison Reforms, Rehabilitation, 
Resettlement and Hindu Religious Affairs: 

(a) Will he state- 

 (i) the details of the persons who lost their 
lives, houses or property or affected in any 
other manner as a result of the attack made 
by the LTTE terrorists on the villages of 
Palliyagodella and Akbarpura in 
Polonnaruwa District  in 1992; 

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

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

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

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

(b) If not, why? 
 

ගු ඩී.එම්. සනවාක නාදන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு டி.எம். சுவாமிநாதன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Hon. Speaker, I table* the Answer. 
 

* සභාවම්සය ෙත තබන ලද ිළිතුරර: 
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 

 

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

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

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

 (iii) No. 

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

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

(b) Does not arise. 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර න් අංක   - 13 0/ම16 - (1   ගු ෛලස ් අලහයේශපුම 
මහයතා. 

 

ගු බන්දුල ුවටවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගු කථානායකතුමනි  ගු ෛලස් අලහයේශපුම මන්ත්රීතුමා 

ශවුකශවන් මම එම ප්ර ්නය අහයනවා. 
 

ගු ලෂේ නෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I ask for two weeks’ time to answer that Question. 
 
ප්රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීෙ  නිවයෝග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

  
වපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීවෙන් ඇසූ ප්රශ්නනය 

தனி அறிவித்தல் மூல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
I  

 
වවදය සසුන්වග් පන්ි  වර්නනය 

மருத்துவ மாைவர்களது விாிவுகரப் பகிஸ்காிப்பு 
BOYCOTT OF LECTURES BY MEDICAL STUDENTS  

 
ගු දිවන් න ුවටවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திகனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගු කථානායකතුමනි  මා ශමම ප්ර න්ය ශයොු  කරන්ශන් 
අශේ ගු දසස ් අධයාපන හයා මහයාමාර්ග අමාතයතුමා ශමන්ම 

පාර්ලිශම්න්තුශේ සභානායකතුමාටයි.   

රී ලංකාශේ වවදරය ී.ධ පිහිටි සෑම වි ව්විදරයාලයකම වවදරය 
අධයාපනය ලවන 6 000ට වතඩි වවදරය ිසුනන් පන්ි  වර්නනයක 

ශය ජ ඇත්ශත් ගුටාත්මක වවදරය අධයාපනයක් හයා වවදරයවුන් 
බිහි කිරීමට ගත යුතු පියවර සම්වන්ධව දසස් අධයාපන 
අමාතයාං ය හයා රනය විසඳුමක් ලවාශනො ජම නිසා වව පතහයතිංලි ී  

ඇත. ඒ සාහයාම සතයග්රහයයක ශයශදරන ශමම වවදරය ිසුනන්ශ  
පන්ි  වර්නන ිංන සංඛයාව  00 ඉක්මවා ඇි  අතර  එම සෑම 
වි ව්විදරයාලයකම වවදරය ී.ධාධිපි වු  ආනාර්යවු ශම් ප්ර න්ය 
විසඳීමට රනය හයා දසස ් අධයාපනය අමාතයාං ය මතිංහයත් ී  

කටයුතු කරන ශලස ලිඛිතව ඉල්ලා ඇත.  

රනය හයා දසස ් අධයාපන අමාතයාං ය සයිටම් ආයතනය 
ශපෞේගලික වවදරය අධයාපනය සාහයා ුනදුුනකම් ශනොමති  

ආයතනයක් වව ප්රකා  කිරීමට දරක්වා ඇි  අශපොශහයොසත්භාවය 
නිසා නිදරහයස් වවදරය අධයාපනය ශවුකශවන් කටයුතු කරන ශමම 
වි ව්විදරයාලවල ශි යයන් හයා පාලනය අතර අර්ුදදරය දරතන් 

දත්සන්න ී  ඇත.  

එශහයයින්   

1189 1190 



පාර්ලිශම්න්තුව 

01. ශමම වි ව්විදරයාලවල වවදරය ී.ධ සහය දසස ් අධයාපන 
අමාතයාං ය හයා රනය අතර ඇි ී  ි ශවන අර්ුදදරය නිසා 
මතුී  ි ශවන පන්ි  වර්නනය විිසන් ඉිංන්පත් ශකොට ඇි  
ඉහයත සාහයන් සාධාරට ඉල්ලීම් -සයිටම් ආයතනය අශහයෝිස 
කිරීශම් ප්රධාන ඉල්ලීම- ඉ ටු කරනවාදර?  

ශම් සාහයා සයිටම් ආයතනයට ුනදුුනකම් නති  වව දරතන් 
ආණ්ඩුවම පිළිශගන හයමාරයි.  

ගු කථානායකතුමනි  සයිටම් ආයතනශ  වවදරය දපාධිය 
ලවන අයට Sri Lanka Medical Council එක මඟින් යළි 
විභාගයක් පවත්වා  ඒ අුකව කටයුතු කරන්නය කියා ආණ්ඩුව දරතන් 
නිර්ශේ  කර ි ශවනවා. වවදරයවරයකු ී මට ුනදුුනකම් ලතබීමට-  
 

ගු ලෂේ නෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, that is outside the text. 

 
ගු දිවන් න ුවටවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திகனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
 I am trying to explain just a little. Hon. Leader of the 

House will bear with me. I am not deviating much.  
Firstly, I just want to make it clear that the Government 
has now accepted that these medical students who are 
claiming to be registered have to sit for another 
examination. That means they are not qualified. Secondly, 
the medical studies that have been conducted at the 
Malabe Hospital is unacceptable. ඒක පිළිගන්න වතන් වව 
රනයම දරතන් පිළිගන්නවා. ඒ සාහයා අවිසස්ාශේල්ල ශරෝහයලටත්  
ශහයෝමාගම ශරෝහයලටත් යන්න කියනවා. ඒවාත් වවදරය 
අධයාපනය හයන්යාකාරව ලවන්න ුවළුවන් ශරෝහයල් ශදරකක් 
ශනොශවයි. අශේ ගම් පළාශත් ශරෝහයල් ුෆටත් ඒ වව අප කියන්න 
ඕනෑ. එශහයම වවදරයවුන් බිහි කරන්න වතහයත. ශි යයන් පන්ි  
වර්නනයක ශයශදරමින් කරන ඒ සාධාරට ඉල්ලීම වතරැිංයි කියන්න 
රනය ුලින් කියුව කුණුවලින් ශවොශහයොමයක් රනයම දරතන් 
පිළිගනිමින් ිසටිනවා.  

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු මන්ත්රීතුමා  දරතන් අවසන් කරන්න.  
 

ගු සුජීව වස්නසංහ ෙහතා වනාතයන්තර වවවළඳ රානය 

අොතයුරො  
(மாண்புமிகு சுஜீவ கசனசிங்க - சர்வகதச வர்த்தக இராஜாங்க  

அகமச்சர்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 

ගු මන්ත්රීතුමා- [වාධා කිරීමක්] 
 

ගු කථානායකුරො 
( மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
I do not want you to get into an argument. 

 

ගු දිවන් න ුවටවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திகனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගු රානය අමාතයතුමා   වතුමා අසතුටින් ිසටින වව 

ප්රිසේධිශ  ප්රකා  කර ි ශවන නිසා - [වාධා කිරීමක්] කඩුශවල 
මන්ත්රීතුමා අසතුටින් ිසටින වව ප්රකා  කිරීම නිසා- [වාධා කිරීමක්] 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ප්ර ්නය අහයන්න  ග  ුමන්ත්රීතුමා. We have a time constraint.    

 
ගු දිවන් න ුවටවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திகனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මා ගු අමාතයතුමාශගන් ඇූද පළුවන ප්ර න්ය  එම ඉල්ලීම් 
ඉ ්ට කරනවාදර යන්නයි. 

 

02.   සාමකාමී දේශඝෝ ටවල ශයශදරන එම ශි ය ශි යාවන්ට 
මර්දරනය හයා හිංසාව ිංයත් කිරීශමන් වතළීම රනය සාකච්්ා 
මාර්ගයට පිවිශසනවාදර? 

03.  එම ශි ය ශි යාවන්ට හිමි මහයශපොළ අත්හිටුී මට කටයුතු 
කරමින් ගු අමාතයතුමාශ  අමාතයාං ය ශගන ඇි  
අසාධාරට ක්රියා මාර්ගය වහයා ඉවත් කිරීමට කටයුතු 
කරනවාදර?  

 ඒ ශි යයන් දරහයස ් ගටනකශ  මහය ශපොළ   ජමනාවත් 
නවත්වා ි ශවනවා  ගු කථානායකතුමනි.  

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දරතන් අපි ගු අමාතයතුමාට අවසථ්ාව ශදරු  පිළිතුර ශදරන්න.  

 
ගු ලෂේ නෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගු කථානායකතුමනි  ගු ිංශන් ් ගුටවර්ධන මන්ත්රීතුමා 

ස්ථාවර නිශයෝග 23(2  යටශත් අසුක ලතබූ ප්ර න්යට පිළිතුර 
ශමශස යි: 

දරකුණු ආිසයා තාක් ට හයා වවදරය ආයතනය -SAITM එක- 

ආරම්භ කර ඇත්ශත් 2009 වර් ශ  ජ ය. ශමම ආයතනය සාහයා 
වි ව්විදරයාල ප්රි පාදරන ශකොමිසම මඟින් ශකොන්ශේිසවලට යටත්ව 
MBBS දපාධිය ප්රදරානය කිරීම සාහයා වලය ලවා  ජ ඇත්ශත් 2011 

වර් ශ  ජ ය. එම අධයාපන ආයතනය ආරම්භ ී මත්  ශකොන්ශේිස 
සහිත ලියා පිංංිය ලවා  ජමත් යන කටයුතු ශදරකම ිසදු ී  ඇත්ශත් 
ගු මන්ත්රීතුමාදර අමාතය ුරරයක් දරතරූ පුන ගිය රනය වකවාුකශේ ජ 

ය. පුනගිය රනය කාලශ  තමයි ඒකට අවසර දුන්ශන්  ලියාපිංංිය 
දුන්ශන්. තව ශහයොා එකක් ි ශවනවා  ශපොේෛක් අහයශගන ඉන්න.   

ශමම ආයතනය විිසන් දපාධි පින්නතමීම සාහයා ඉවහයල් වන 

දසස් අධයාපනය ප්රවර්ධනය කාර්යය සාහයා දපාධි ප්රදරානය 
කිරීශම් ආයතනයක් ව ශයන් අසුෆත් ඒෂියන් ඉන්සට්ිටියු්ට  ්් 
ශටක්ශනොශලොජි ඇන්ේ ශමඩිිසන් (ප්රයිව්ට  ලිමිටේ ආයතනයඅ 
පිළිගුක ලතබීම සම්වන්ධශයන් ගු පාර්ලිශම්න්තුව දරතුකවත් කිරීම 

සාහයා 2013.09.26වතනි ිංන අංක 1 29/36 දරරන අි විශ    ගතස්ට 
පත්රශ  පළ කරන ලදර නියමය දසස ් අධයාපන ඇමි වරයා 
ශවුකශවන් සභාගත කර ඇත්ශත් වර්තමාන ඒකාවේධ විපක්  

නායක ිංශන්  ් ගුටවර්ධන මති තුමා විිසන්. ශමතුමා තමයි ඒ 
ගතස්ට එක- [වාධා කිරීම්] 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Let the Hon. Minister reply. - [Interruption.] Let him 

give the reply. 
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[ගු ිංශන් ් ගුටවර්ධන මහයතා] 
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ගු ලෂේ නෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ශම් වාශ  වංශකොශලොත් - [වාධා කිරීම්] අපට ල" නයි.  වතුමා 

තමයි ඒ ගතස්ට එක ඉිංන්පත් කශළ .  [වාධා කිරීම්] 
 

ගු දිවන් න ුවටවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திகனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

What you have read is wrong. -[Interruption.] 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Hon. Dinesh Gunawardena, I will give you the 

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

 

ගු ලෂේ නෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එදරා ශමතුමා ඒ ගතස්ට එක ඉිංන්පත් කරලා  මහින්දර රානපක්  

මති තුමා ශම් ආයතනය පටන් අරශගන ුපියල් මිලියන 600ක් 
සල්ලිත් දුන්නා. [වාධා කිරීම්]  අවසථ්ාවා ජ ශේ පාලනය ශම්ක 
තමයි. [වාධා කිරීම්]  

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Hon. Dinesh Gunawardena, I will allow you to speak 

later. Let the Hon. Minister reply. ගු ිංශන් ් ගුටවර්ධන 
මති තුමනි   වතුමාට පතහයතිංලි කර ගන්න අවසථ්ාව ශදරන්නම්. 
ඇමි තුමාට පිළිතුු ශදරන්න අවසථ්ාව ශදරන්න. ඊට පුනව 
 වතුමාට පතහයතිංලි කර ගන්න ුවළුවන්.  ගු ඇමි තුමා කියන්න. 

 

ගු ලෂේ නෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එදරා ඒ ගතස්ට එක ඉිංන්පත් කළ අය අදර ඒකට විුේධව 

සාකච්්ා පවත්වනවා. ශම්ක අපට අදරහයා ගන්න වතහයත. අපි 
ශේ පාලනය කරන එක ඇත්ත. නුත් ශම් වාශ  අවසථ්ාවා ජ 
විධියට ශනොශවයි. මහින්දර රානපක්  මති තුමා ශම් ආයතනය පටන් 
ගත්තා. එතුමා පටන් ගත්තා විතරක් ශනොශවයි  ළමයින්ට ශි යත්ව 
දුන්නා. ුපියල් මිලියන 600ක් සල්ලිත් දුන්නා.  ගු ිංශන්  ්
ගුටවර්ධන මන්ත්රීතුමනි   වතුමා තමයි ඒ ගතස්ට එක ඉිංන්පත් 
කශළ . ඇයි දරතන් ශම්කට විුේධ වන්ශන්?  ඇයි විුේධ වන්ශන්?  
[වාධා කිරීම්] කනගාටුව පළ කරන්න. 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු ඇමි තුමනි  පිළිතුු  ජලා ඉවරදර?  
 

ගු ලෂේ නෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ශම් වාශ  අවස්ථාවා ජ ශේ පාලනය කරන අය නාි ශයන් 

සමාව ඉල්ලන්න ඕනෑ. [වාධා කිරීම්] ශම් පිළිවාව එතුමාශ  
මතකය ආවර්නනය කිරීම සාහයාත් ගු පාර්ලිශම්න්තුව හයා 
මහයනනතාව දරතුකවත් කිරීම සාහයාත් 2013.12.11 වන ිංන හයතන්සාේ 
වාර්තාව මම සභාගත* කරනවා.  

SAITM එක සාහයා ශකොන්ශේිස සහිත ලියා පිංංිය ලවා 

 ජශමන් පුනව වි ්වවිදරයාල ප්රි පාදරන ශකොමි න් සභාව සහය රී 
ලංකා වවදරය සභාව මඟින්දර පිළිශගන ඇි  අධයාපන ශපොදු 
සහයි ක පත්ර දසස් ශපළ විභාගය සමත් වූ ිසුනන් 2011 වර් ශ  
ිසට සෑම වර් යකම වවදරය අධයාපනය  සාහයා ශමම ආයතනයට 

ඇතුළත් කර ශගන ඇත.  

ඒ අුකව වර්තමානශ  ශමම ආයතනශ  ලියා පිංංි ී  
අධයාපනය හයදරාරන ිසුනන් සංඛයාව   3ක් ශේ. ශමම ිසුනන්ශගන් 

ිසයයට  9ක්ම රී ලංකාශේ ශදරමේපියන්ශ  දරුවන් ශේ.  

අභියානනාධිකරටය මඟින් SAITM ආයතනශ  ිසුනන්ට 
වවදරය සභාශේ තාවකාලික ලියා පිංංිය ලවාශදරන ශලස රී ලංකා 

වවදරය සභාවට නිශයෝග කර ඇත. රනශ  වවදරය ී.ධවල 
අධයාපනය ලවන ිසුනන් SAITM ආයතනය වසා දරමන ශලස 
ඉල්ලමින් අසාධාරට පන්ි  වර්නනයක් ිසදු කළත්  දසාවිශයන් 

තීන්දුවක්  ජලා ි ශවනවා  ශම්ක පිළිගන්න කියලා. නුත්  ළමයි 
පන්ි  වර්නනය කරනවා. ශම්ක අසාධාරටයි.  

ශම් සම්වන්ධශයන් අමාතයාං ය මඟින් ිසයලු වවදරය 
ී.ධාධිපි වුන් සමඟ සාකච්්ාවක් පතවතත්වූ අතර   එම 

සාකච්්ාශේ ජ මූලික තීරටයක් ශලස SAITM ආයතනයට ශමම 
වසර තුළ තව දුරටත් ිසුනන් ඇතුළත් කර ශනොගතමශම් 
එකඟතාවකට එළතඹුණි.  

ගු කථානායකතුමනි  ශම් ශයෝනනාව දුන්ශන් ී.ධාධිපි වු 
විිසන්.  

අදරාළ පන්ි  වර්නනය කරේ ජ ිසුනන් අධයාපන කටයුතුවලට 

ශයොු කිරීමටදර ී.ධාධිපි වු එකඟ විය. එශස  ුෆවදර  ශමම තීරටය 
ක්රියාත්මක කිරීමට ී.ධාධිපි වුන්දර අශපොශහයොසත් විය.  

ඉන් පුනව අි ගු නනාධිපි තුමාශ  නායකත්වය යටශත් 

ශමම ගතටලුව සම්වන්ධශයන් රී ලංකා වවදරය සංගමය  රනශ  
විශ   ය වවදරයවුන්ශ  සංගමය  වවදරය ී.ධ 
ආනාර්යවුන්ශ  සංගමය  වවදරය ී.ධාධිපි වුන්  වි ව්විදරයාල 

ප්රි පාදරන ශකොමි න් සභාව  ශසෞඛය අමාතයාං ය  දසස ්
අධයාපන අමාතයාං ය  සව්ාධීන විේවත් වවදරය වෘත්ි කයන්  
SAITM ආයතනය ඇතුළු ිසයලු පාර් ව් නිශයෝනනය වන පන්ිං 
සාකච්්ා වාර ගටනාවක් පතවතත්ුෆණි. එම සාකච්්ාශේ ජ මතු වූ 

කුණු ුල් කර ගනිමින් රනය විිසන් ක්රියාත්මක වන මතු 
කියතශවන ප්රි පත්ි මය තීරට ගුක ලතබිට. 

 

01.  වවදරය අධයාපනය හයතදරෑරීම සාහයා නියමිත අනිවාර්ය 
මූලික ුනදුුනකම් අතයව ය ශකොන්ශේිසයක් ශලස මි ගත 
කිරීම. 

02.  ශමරට ලියා පිංංි  ශපෞේගලික වවදරය විදරයාලවල 
අධයාපන ම්ටටම පන්පාලනය හයා කළමනාකාන්ත්වය 
පිළිවා නි ්ි ත තත්ත්වයක් හයා ප්රමිි යක් පවත්වා ශගන 
යෑම අනිවාර්යය කිරීම සහය මීට සහයාය වන සෑම 
ආයතනයක්ම ශකොළඹ ශකොටස ් ශවශළා ශපොශළ  
ලතයිසත්ුගත සමාගමක් හයතටියට පාලක මණ්ෛලශ  
පාලනයට යටත්ව ක්රියාත්මක කිරීම සහය නනතාව ට 
හිමිකාන්ත්වය සතු ආයතන වවට ඒවා පත් කිරීම. 

03.  වවදරය දපාධියට අදරාළ අවසන් පරීක් ටය සමත් 
SAITM ිසුනන් හයට ශහයෝමාගම ශහයෝ අවිසස්ාශේල්ල රනශ  
ශරෝහයල්වල සායනික ුව 1ණුව ලවා  ජම. රී ලංකා වවදරය 
සභාව හයා වි ව්විදරයාල ප්රි පාදරන ශකොමි න් ස භාශේ 
අධීක් ටය යටශත් පවත්වුක ලවන පරීක් ටයකට 
SAITM ිසුනන් ශපම ිසටීම අනිවාර්යය කිරීම. 
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————————— 
*  පුසනතකාලවේ  තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුව 

04.   SAITM ආයතනයට අදරාළ රනශ  තීරට ක්රියාත්මක කරන 
ශතක් ඒ සාහයා අලුි න් ිසුනන් වාවා ගතමම අත්හිටුී ම. 

05.   නී න පහයුනකම්වලින් සමන්විත වවදරය ශනවිල් ප්රනාන්දු 
ශරෝහයල රනයට පවරාශගන ශික් ට ශරෝහයලක් ශලස 
පවත්වාශගන යන්න ශනොමිශල් ශසෞඛය ශස වා සතපයීම. 

06.  රනශ  වි ව්විදරයාලවලට ඇතුළත් ී මට වරම් ශනොලවන 
ිසුනන්ට ශමරට ජම දසස ් අධයාපනය ලතබීශම් අවසථ්ාව 
ුවළුල් කිරීම හයා ඒ සාහයා ප්රමිි ගත පදරනමක් මත 
ශපෞේගලික අං ශ  සහයාය ලවා ගතමම.  

ගු කථානායකතුමනි  ඇත්ත ව ශයන්ම මා කලින් කිේවා 
වාශ  පුන ගිය ආණ්ඩුව කාලශ  තමයි ශම් කටයුත්ත පටන් 
ගත්ශත්. ඇයි  දරතන් ශම් ශි යයන් දිසගන්වන්ශන්? අවසථ්ාවා ජ 

ශේ පාලනශ  දච්න අවසථ්ාවක් ශම්ක. [වාධා කිරීමක්] 
කනගාටුයි. ිංශන් ් ගුටවර්ධන මති තුමා අශේ මිත්රශයක්. අපට 
එතුමා ගතන කනගාටුයි.  

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහයොායි  ශවොශහයොම ස්තුි යි.  
 

ගු දිවන් න ුවටවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திகனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගු කථානායකතුමනි  - 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු ිංශන් ් ගුටවර්ධන මති තුමනි   වතුමාට ශම් අවසථ්ාශේ 
 ජ  විවාදර කරන්න ඉෛ ශදරන්න වතහයත. නුත්  වතුමාට නිවතරැිං 
කිරීමක් කරන්න අව ය නම්  ුනළු ශේලාවක් ලවා ශදරන්න ුවළුවන්.  

 

ගු දිවන් න ුවටවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திகனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

විවාදර කරන්න ශනොශවයි මා ඉල්ලා ිසටින්ශන්.  

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ේ  නිවතරැිං කිරීමක් කරන්න.  
 

ගු දිවන් න ුවටවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திகனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

7 000කට වතඩිය ිසුනන් පන්ි  වර්නනයක ශයිංලා ඉන්නවාය 
කියලා මා කිේවා. ගු දසස් අධයාපන ඇමි තුමා පිළිගන්න ඕනෑ  

ශම්ක වරපතළ ප්ර න්යක් වව. වවදරය ී.ධයන් ිසයල්ශල්ම 
ඉගතන්ී ම් කටයුතු ශම් වනශකොට ඇන හිටලා ි ශවනවා. 
දගන්වන්ශන් නතහයත. ී.ධාධිපි වු  ආනාර්යවු ශම් 

සම්වන්ධශයන් ඇමි තුමාටත් කියලා ි ශවනවා. ශම් පිළිවාව 
කුණු ලිඛිතව ඉිංන්පත් කර ි ශවනවා. 

 ඊළඟ කාරටය හයතටියට මම කිේශේ ශම්කයි. ඇමි තුමා 

යටශත් ි ශවන දසස් අධයාපන අමාතයාං ය තුළින් ශම් ිසුනන් 
7 000ටම මහයශපොළ ශි යාධාර ලවා  ජම නවත්වලා ි ශවනවා. 
[වාධා කිරීමක්] 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු සභානායකතුමා. 
 

ගු දිවන් න ුවටවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திகனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මශ  පතහයතිංලි කිරීම අවසන් නතහයත  ගු කථානායකතුමනි. 
මට ඒ සම්වන්ධශයන් පතහයතිංලි කරන්න අවසථ්ාව ලවා ශදරන්න. 
Please give me a chance. ඇයි  ශමශහයම හයතිසශරන්ශන්? 

ශපොේෛක් ඉන්න.  
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Let him give the reply.  
 

ගු දිවන් න ුවටවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திகனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ශපොේෛක් මට ඉෛ ශදරන්න. මම ශම්  කාරටය කිේවාට පසශ්ස  
ඇමි තුමා දත්තර ශදරන්න. 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

I am allowing him togive the reply.  
 
ගු දිවන් න ුවටවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திகனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඇමි තුමා  මට ඒ සම්වන්ධශයන් පතහයතිංලි කරන්න ඉෛ ලවා 

ශදරන්න. 
 

ගු අකිල විරාජ් කාරියවසම් ෙහතා වඅධායාපන 
අොතයුරො  
(மாண்புமிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அகமச்சர்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
What is your point of Order? 
 

ගු අකිල විරාජ් කාරියවසම් ෙහතා 
(மாண்புமிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගු කථානායකතුමනි  එතුමාශ  කතමතත්ත මත තමයි 

ස්ථාවර නිශයෝග 23(2  යටශත් එතුමාට දත්තර ශදරන්න ුවළුවන් 

වන්ශන්.  
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ේ  එශහයම තමයි.  I gave him the permission.  
 

ගු දිවන් න ුවටවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திகனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ශමහි අඩු පාඩුකම් ි ශවනවා. නුත් ශම් ප්ර න්ය ුළු රටම 

ු 1ට ශදරන වරපතළ ප්ර න්යක්. ඒ නිසා අපි කියන්ශන් ශම්කයි.  
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[ගු ලක් ්මන් කින්ඇල්ල මහයතා] 
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ගතස්ට එකක් ඉිංන්පත් කළාය කියලා සභානායක හයතටියට  - [වාධා 

කිරීමක්] ශපොේෛක් ඉන්න. 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එච්නර දුර යන්න වතහයත  ගු මන්ත්රීතුමා. 

 
ගු දිවන් න ුවටවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திகனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
I have to correct it.  

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Hon. Minister, do you have anything to say about the 

payment of "Mahapola"?  මහයශපොළ ශි යාධාර ගතන ප්ර ්නයක් 
ඇ 1වා. [වාධා කිරීම්] 

 

ගු ලෂේ නෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මන්ත්රීතුමා කියන්ශන් වි ව්විදරයාවලට එන්ශන් නති  ළමයින්ට 
මහයශපොළ ශි යාධාර ලවා ශදරන්න කියලාදර? 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක තමයි ප්ර න්ය. 

 

ගු ලෂේ නෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මන්ත්රීතුමා කියන්ශන් වි ව්විදරයාලවලට එන්ශන් නති  
ළමයින්ට මහයශපොළ  ශි යාධාර ලවා ශදරන්න කියලාදර? පන්ි  

වර්නනය කරන අයට මහයශපොළ ශි යාධාර ලවා ශදරන්න කියලාදර 
කියන්ශන්?  මහයශපොළ ශි යාධාර එශහයම ශදරන්ශන් නතහයත. [වාධා 
කිරීමක්] 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඊළඟ ප්ර න්ය ශමොකක්දර? 

 
ගු දිවන් න ුවටවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திகனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගු කථානායකතුමනි, මහයශපොළ ශි යාධාරය දදුරා ගන්න 
ගු ඇමි තුමාට අයිි යක් නතහයත. ශම්ක සාමානය ගම්වදර ිසුනන්ට 
කරන අසාධාරටයක්; මහයා දරෛයමක්. 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු මන්ත්රීතුමනි, දරතන් ඒ ප්ර න්යට පිළිතුු දුන්නා ශන්.  

 
ගු දිවන් න ුවටවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திகனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Then, the other question is- 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Hon. Minister, are you prepared to reply?  We have 

gone too far on this.  
 

ගු ලෂේ නෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

I am going to reply. අශේ ආණ්ඩුශේ ප්රවල ඇමි වරයකුව 
හිටුව ලලිත් ඇතුලත්ුදරලි මති තුමා මහයශපොළ ශි යාධාර රමය 
පටන් ගත්ශත් පන්ි වලට ශනොඑන අයට ශගවන්න ශනොශවයි, 

පන්ි වලට එන අයට ශගවන්නයි. 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Okay. Let us close this matter at this point. ගු 
ඇමි තුමනි, අපි ශම්ක ශමතතනින් අවසන් කරු. ශහයොායි, 

ශවොශහයොම ස්තුි යි. [වාධා කිරීම්] We cannot go into a debate on 
this issue now. Hon. Minister, have you finished with your 
reply? We cannot just spend the whole day on this issue.  

 

ගු ලෂේ නෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

I have finished.  -[Interruption.] 
 

ගු සුජීව වස්නසංහ ෙහතා  
(மாண்புமிகு சுஜீவ கசனசிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
You all are responsible for this whole problem from 

the beginning.  

 

ගු ලෂේ නෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගු මන්ත්රීතුමනි,  වතුමා නාි ශයන් සමාව ගන්න ඕනෑ. 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
We have to finish this now.  
 

ගු උදය ප් රභාත් ගම්ෙන්ිළල ෙහතා 
(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
 

නැඟී සටිවේ ය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු දදරය ගම්මන්පිල මති තුමනි, ශම් ප්ර න්ය ගතන ශමතතනින් 
එහයාට වාදර කරන්න වතහයත. මම කාටවත් අවස්ථාව ශදරන්ශන් නතහයත. 

We cannot do that.  ශවලාව ගත ශවලා ි ශවනවා. [වාධා කිරීම්]  

ගු මන්ත්රීතුමනි,  වතුමා ප්ර න්යක් ඇ 1වා. ඇමි තුමා 
පිළිතුරක් දුන්නා. එතතනින් එහයාට ශදරන්න ශවනත් පිළිතුරක් නතහයත. 
He is not clarifying any more. He has explained the position 
and that is all.  වතුමා තව ඇ 1වාත් එතුමා ශදරන්ශන් ඒ පිළිතුර 
තමයි. Hon. Minister, have you got anything more to say?  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගු ලෂේ නෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මට අලුශතන් කියන්න ශදරයක් නතහයත. 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Then, that is all. 
 

ගු අකිල විරාජ් කාරියවසම් ෙහතා 
(மாண்புமிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Point of Order එකකට යන්න ඕනෑ නතහයත. දරතන් අපි ශම්ක 
ශමතතනින් නවත්වු.  

 
ගු අකිල විරාජ් කාරියවසම් ෙහතා 
(மாண்புமிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගු කථානායකතුමනි,- 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු අධයාපන ඇමි තුමා. 

 
ගු අකිල විරාජ් කාරියවසම් ෙහතා 
(மாண்புமிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගු කථානායකතුමනි,- [වාධා කිරීම්] කථා කරන්න ශදරන්න. 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
There is a point of Oder being raised.  ගු අධයාපන 

ඇමි තුමා කථා කරන්න. 

 
ගු අකිල විරාජ් කාරියවසම් ෙහතා 
(மாண்புமிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගු කථානායකතුමනි, හයන්යට අශේ - [වාධා කිරීම්] ඉි න් ඕක 

ශන් කියන්ශන්. [වාධා කිරීම්] ගු කථානායකතුමනි,- [වාධා 

කිරීම්] ශපොේෛක් නවත්වා ගන්න ශකෝ. [වාධා කිරීම්]  වතුමා 
කථා කරන එක ශපොේෛක් නවත්වා ගන්න ශකෝ. [වාධා කිරීම්]  

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

වාඩිශවන්න, වාඩිශවන්න. 

 
ගු අකිල විරාජ් කාරියවසම් ෙහතා 
(மாண்புமிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
මන්ත්රීතුමා,  වතුමා වතඩිහිටි ශේ පාලනයශයක් ශන්. වාඩි 

ශවන්න ශකෝ. 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

වාඩිශවන්න. 

 
ගු ටී. රංිටත් ද වසොයිසා ෙහතා 
(மாண்புமிகு ா.ீ ரஞ்ஜித் த தசாய்சா) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

වාඩිශවන්ශන් නතහයත. 

 
ගු අකිල විරාජ් කාරියවසම් ෙහතා 
(மாண்புமிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගු කථානායකතුමනි, හයන්යට ශමතුමා කියන්ශන් 

පාර්ලිශම්න්තු එන්ශන් නතතුව පාර්ලිශම්න්තු  ජමනාව ශදරන්න 
කියනවා වාශ  කථාවක්. 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 වතුමන්ලා වාඩිශවන්න. ආණ්ඩු පක් ශ ත්, විපක් ශ ත් 
ිසයලුම මන්ත්රීතුමන්ලා වාඩිශවන්න. තර්නනය කරන්න එපා. ගු 

මන්ත්රීතුමන්ලා වාඩිශවන්න. මම විනාඩි 20ක සාධාරට කාලයක් 
දුන්නා. ඊට වෛා කාලය ශදරන්න වතහයත. [වාධා කිරීම්] 

 
ගු ටී. රංිටත් ද වසොයිසා ෙහතා 
(மாண்புமிகு ா.ீ ரஞ்ஜித் த தசாய்சா) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ගු කථානායකතුමා සාධාරට ශවන්න. [වාධා කිරීම්] 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එක්ශකශනක් කථා කරන්න. 

 
ගු දිවන් න ුවටවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திகனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගු කථානායකතුමනි, SAITM කියන්ශන්,- [වාධා කිරීම්] 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු මන්ත්රීතුමන්ලා වාඩිශවන්න. එශහයම නතත්නම් මට යම් 
පියවරක් ගන්න ිසේධ ශවනවා. වාඩිශවන්න. [වාධා කිරීම්] ගු 
රංජිත් දර ශසොයිසා මන්ත්රීතුමා, වාඩිශවන්න. 

 
ගු ටී. රංිටත් ද වසොයිසා ෙහතා 
(மாண்புமிகு ா.ீ ரஞ்ஜித் த தசாய்சா) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

වාඩිශවන්ශන් නතහයත. 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

වාඩිශවන්ශන් නතහයත? ගු ිංශන් ් ගුටවර්ධන මන්්රිතුමනි, 

 වතුමා ශමතතන ජ ප්ර ්නයක් ඇ 1වා, ශමතුමා ඒ ප්ර න්යට දත්තර 

දුන්නා. එතතනින් එහයාට කිිසවක් ශවන්න ශදරන්න වතහයත. තර්නනය 
කරලා ශගන යන්න අමාුයි, ශසොයිසා මන්ත්රීතුමා. 
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ගු දිවන් න ුවටවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திகனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

එශහයම කථා කරන එක වතරැිංයි. 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ුවටුශේ වාඩිශවන්න. [වාධා කිරීම්] I gave you an opportunity 
to speak. 

 
ගු දිවන් න ුවටවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திகனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
SAITM කියලා කියන්ශන්, "South Asian Institute of 

Technology and Management" කියන එකයි. ඒකට ශවනත් 
අර්ථකථන ශදරන්න හයදරනවා. 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හයන්, ඇමි තුමා ඊට වතඩිය දත්තරයක් ශදරන්ශන් නතත්නම් 
ශමොනවා කරන්නදර? [වාධා කිරීම්] දත්තරයක් ශදරන්ශන් නතත්නම් 

මට කරන්න ශදරයක් නතහයත. [වාධා කිරීම්] Hon. Minister, please 
finish this. 

 
ගු ලෂේ නෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගු ිංශන් ් ගුටවර්ධන මන්ත්රීතුමනි, දරතන්  වතුමා කියන්ශන්, 

 වතුමා විිසන්ම ඉිංන්පත් කරුව ගතස්ට එක වතරැිංයි කියලාදර? 

 
ගු දිවන් න ුවටවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திகனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Why are you misleading the House? 

 
ගු ලෂේ නෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශමතුමා කියනවා, ශමතුමා ඉිංන්පත් කරුව ගතස්ට එක වතරැිංයි 
කියලා. [වාධා කිරීම්] 

 
ගු සුජීව වස්නසංහ ෙහතා  
(மாண்புமிகு சுஜீவ கசனசிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඇයි වතරැිං එකක් ශගනාශේ? 

 
ගු දිවන් න ුවටවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திகனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
SAITM means "South Asian Institute of Technology 

and Management". 
 
ගු ලෂේ නෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මන්ත්රීතුමා, ගතස්ට එක ඉිංන්පත් කරුව  වතුමාට ශමශහයම කථා 

කරන්න ුවළුවන්දර? 

ගු දිවන් න ුවටවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திகனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගු කථානායකතුමනි, ශමතුමා කියන ශේ සාධාරට නතහයත. 

 
ගු ලෂේ නෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 වතුමා තමයි SAITM එක සම්වන්ධ ගතස්ට එක ඉිංන්පත් 
කශළ .  වතුමාට ශමශහයම කථා කරන්න ුවළුවන්දර? 

 
ගු දිවන් න ුවටවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திகனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ශමතුමා අදර ශම් ගු සභාව ඉිංන්ශ  අසතයයක් ප්රකා  කශළ . 

 
ගු ලෂේ නෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශමශහයම කථා කරන්න ුවළුවන්දර? [වාධා කිරීම්] 

 

ගු දිවන් න ුවටවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திகனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
SAITM කියන්ශන්, "South Asian Institute of 

Technology and Management" කියන එකයි. 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Now he knows that and he gave the reply. එතුමා පිළිතුරක් 
දුන්නා. [වාධා කිරීම්] එතුමා ඊට වෛා දත්තරයක් ශදරන්ශන් 
නතත්නම් කරන්න ශදරයක් නතහයත. ශවනත් ප්ර ්න ි ශවනවා නම් 

අහයන්න. 
 

ගු දිවන් න ුවටවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திகனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

He is misleading the House. නුත්, ශමතුමා අසතයයක් 

ශන් කිේශේ. "Management" කියන එකට "Medicine" කියලා 
අසතයයක් කිේවා. It should be "South Asian Institute of 

Technology and Management". 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු ඇමති තුමා,  වතුමාට මීට වතඩිය පිළිතුු ශදරන්න 
ි ශවනවාදර? 
 

ගු ලෂේ නෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශමතුමා ප්ර ්නය ඇුනශේ SAITM එක ගතන. 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

SAITM එක ගතන පිළිතුු දුන්නා. [වාධා කිරීමක්] 

 වතුමාට තව පතහයතිංලි කිරීම් ි ශවනවා නම් කරන්න.  

එතතනින් එහයාට මට ඉෛ ශදරන්න වතහයත. ගු ටී. රංජිත් දර ශසොයිසා 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

මන්ත්රීතුමා, පාර්ලිශම්න්තුව තුළ ඇඟිල්ල ිංගු කරලා තර්නනය 
කරන්න එපා.  වතුමා වාඩි ශවන්න. [වාධා කිරීමක්]  වතුමා වාඩි 
ශවන්න, නතත්නම් මට නම් කරන්න ිසේධ ශවනවා. [වාධා 

කිරීමක්] වාඩි ශවන්න. ශම්ක පාර්ලිශම්න්තුවක්. ශම්ක ගු 
පාර්ලිශම්න්තුවක්; ශම්ක ගු පාර්ලිශම්න්තුව, ගු  ටී. රංජිත් දර 
ශසොයිසා මන්ත්රීතුමා. මම අවසථ්ාව දුන්නා.  අපි ශම් ගතන විනාඩි 

20ක් කථා කළා. [වාධා කිරීමක්] 

අපි ුවළුවන් තරම් අවස්ථාව දුන්නා. නුත්, තුන්නාන්ශස ලා 
එතතනින් එහයාට ගිහිල්ලා. [වාධා කිරීමක්] පාර්ලිශම්න්තුවට 

තර්නනය කරන්න ුවළුවන්දර? ශම්ක ආදරර් වත් තතනක්. [වාධා 
කිරීමක්] තුන්නාන්ශස ලා දරතන ගන්න, ශම්ක ආදරර් වත් තතනක් 
කියලා. තර්නනය කරලා ඇඟිල්ල  ිංගු කරලා, වලපෑම් කරලා 

ශමතතන තීරට ගන්න වතහයත. ශම්ක ගු පාර්ලිශම්න්තුව. ඒක දරතන 
ගන්න. 

 

ගු ප්රසන්න රටවීර  ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைவீர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

පාර්ලිශම්න්තුව සව්ාධීන ශවන්න ඕනෑ. 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ශමොකක්දර මන්ත්රීතුමා? 

 
ගු ප්රසන්න රටවීර  ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைவீர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

පාර්ලිශම්න්තුව සව්ාධීන ශවන්න ඕනෑ. 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
එශහයම තමයි කරන්ශන්. අපි දරන්නවා. ශම්ක ප්රාශේශීය 

සභාවක් ශනොශවයි. ගු ඇමති තුමා, කථා කරන්න. ශම්ක 
පාර්ලිශම්න්තුව. ප්රාශේශීය සභාවක් ශනොශවයි. වාඩි ශවන්න. කථා 
කරන්න අවස්ථාව ශදරන්න. ඊට පුනව මම ගු ිංශන් ් ගුටවර්ධන 
මන්ත්රීතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව ශදරන්නම්.  [වාධා කිරීමක්] 

පාර්ලිශම්න්තුශේ වතෛ කටයුතු කරන්න අව ය නම් එතුමාට 
අවස්ථාවක් ශදරන්නම්.  ඊට පුනව ගු ිංශන් ් ගුටවර්ධන 
මන්ත්රීතුමාට අවසථ්ාව ශදරන්නම්. ශවන කාටවත් ශදරන්න වතහයත.  
[වාධා කිරීමක්]  එශහයම නම් කරන්න ශදරයක් නතහයත.  වතුමා වාඩි 
ශවන්න. තුන්නාන්ශස ලා ඒ විධියට හයතිසශරන්න. [වාධා කිරීමක්]  

 
ගු ලෂේ නෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගු ිංශන් ් ගුටවර්ධන මන්ත්රීතුමා ඉිංන්පත් කරුව ගතස්ට එක 

මම කියවන්නම්. ශපොේෛක් අහයගන්න, please. 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
දරතන් එතුමාට කථා කරන්න ඉෛ ශදරන්න.  

 

ගු ලෂේ නෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ශපොේෛක් අහයශගන ඉන්න.  

ගු දිවන් න ුවටවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திகனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
He is always misleading the House.  
 
ගු ලෂේ නෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එතුමා ඉිංන්පත් කරුව ගතස්ට එශක් ි ශවන්ශන්, "South Asian 

Institute of Technology and Medicine"  කියලා. 
 

ගු ප්රසන්න රටවීර  ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைவீர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

ිංනය කියන්න. 
 

ගු ලෂේ නෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
2013.12.11. ශමතුමාශ ම ගතස්ට එශක් ි ශවනවා, 

"Medicine" කියන වනනය.  
 

ගු දිවන් න ුවටවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திகனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
It is, "South Asian Institute of Technology and 

Management."  [වාධා කිරීමක්]  
 

ගු ලෂේ නෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 වතුමාශ  ගතස්ට එශක් ි ශවනවා, "Medicine" කියලා.  
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඒ ශල්ඛනය භාර ශදරන්න. Otherwise, I will suspend the 

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

 

ගු අකිල විරාජ් කාරියවසම් ෙහතා 
(மாண்புமிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
"Medicine" කියලා ගතස්ට එශක් නතත්නම් පටන් ගත්ශත් 

ශකොශහයොමදර?  
 

ගු ලෂේ නෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගතස්ට එශක් ි ශවන්ශන් "Medicine" කියලා. "Management" 

ශනොශවයි.  
 

ගු අකිල විරාජ් කාරියවසම් ෙහතා 
(மாண்புமிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගතස්ට එශක් නතත්නම් පටන් ගත්ශත් කුෆදර?  [වාධා කිරීමක්]  

මම දරතන්  ඒකට පිළිතුර ලවා ශදරන්නම්. ඊළඟ අමාතයාං  
නිශේදරනශ   පිළිතුර ශදරනවා. අහයගන්න, යන්න එපා.  

 

ගු දිවන් න ුවටවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திகனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ුවරා විදරයා ශකොමසාන්ස් ශහයෝටලයක් හයදරන්න දුන්ශන් නතහයත 

කියලා ශගදරර යවලා - 

1203 1204 

[ගු කථානායකතුමා] 
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ගු අකිල විරාජ් කාරියවසම් ෙහතා 
(மாண்புமிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ශහයෝටල් ශකොශහය දර හයදරන්ශන්? 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ශම්ක 2013.12.11වතනි වදරාදරා පළුෆණු හයතන්සාේ වාර්තාව; 

Volume 222 - No. 09.   අව ය නම් හයතන්සාේ වාර්තාව ශදරන්නම්. 

 වතුමා වලන්න.  

 

ගු දිවන් න ුවටවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திகனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
 වතුමා  මට ශමය  record කරන්න ඉෛ ශදරන්න. 

 
ගු ලෂේ නෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Record කරන්න. 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Record කරන්න ඉෛ ශදරන්න ුවළුවන්. Record කරන්න ඉෛ 

ශදරනවා.  

 
ගු දිවන් න ුවටවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திகனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Record කරන්න ශදරන්ශන් නතහයත ශන්. 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඉි න්  වතුමා කථා කරන්න ශදරන්ශන් නතහයත ශන්. පස්ශස  

 වතුමාශ  ක්ටටිය  ක්ශකෝම ඇවිල්ලා තර්නනය කරනවා ශන්. 
[වාධා කිරීම්] 

මම ිංශන් ් ගුටවර්ධන මන්ත්රීතුමාට අවසථ්ාව ශදරන්නම්. 
ඉසශ්සල්ලාම ගු මන්ත්රීවු වාඩි ශවන්න. [වාධා කිරීම්] 

ගු ිංශන් ් ගුටවර්ධන මති තුමා. 

 
ගු දිවන් න ුවටවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திகனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ශවොශහයොම ස්තුි යි, ගු කථානායකතුමා අශේ හයඬට සවන් ජම 
ගතන. 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ස්තුි  කරන්ශන්  1ඟක් ශවලා ගිහිල්ලා. ශමොකදර,  වතුමාට 
මම ුල ඉාලාම අවසථ්ාව දුන්නා.  වතුමාට text එකට වතඩිය 
කියන්නත් අවස්ථාව දුන්නා.  Text එශක් නති  ඒවා පිළිවාව 

කියන්නත් මම විනාඩි 10ක් අවසථ්ාව දුන්නා.  
 

ගු දිවන් න ුවටවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திகனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

හයන්. ශම්ක ලංකාශේම වවදරය විදරයාව පිළිවා ප්ර න්යක්.  

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක හයන්. ඒ නිසා තමයි අවස්ථාව දුන්ශන්. 

 
ගු දිවන් න ුවටවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திகனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 වතුමාට, අපට සහය තව නූපන් අයටත් යන්න ශවනවා 

ශදරොස්තර ළඟට. හයන් ුව 1ණුවක් නති  ශදරොස්තරලා ළඟට යන්න 
එපාය කියන එක තමයි ශම් කියන්ශන්. 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 වතුමා කුණු පතහයතිංලි කරන්න. 

 
ගු දිවන් න ුවටවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திகனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

සල්ලිවලට ශදරොස්තරලා හයදරලා ශවදරකම් කරන්න ුවළුවන්දර? 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දරතන් ප්ර ්නය කියන්න. දරතන් ශම් ගතන මත ශදරකක් ශන් 

ි ශයන්ශන්. 

 
ගු දිවන් න ුවටවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திகனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

එශහයම ශවදරකම් කරන්න වතහයත ශන්.  

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 වතුමාට ශම් වාශ  පතහයතිංලි කිරීම කරන්න අවසථ්ාව 
ශදරන්නම් කියලා මම ු ල ජම කිේවා. 

 
ගු දිවන් න ුවටවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திகனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඉි න් දුන්ශන් නතහයත ශන්. 

  
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නතහයත, නතහයත. අවසථ්ාව ශදරන්න හයදරනශකොට තමයි නතඟිටලා 
තවත් ඒවා පටන් ගත්ශත්.  

 
ගු දිවන් න ුවටවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திகனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

නතහයත. එශහයම එකක් නතහයත. 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඉි න් දරතන් කියන්න. දරතන් කියන්න.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගු දිවන් න ුවටවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திகனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

හයතම මන්ත්රීවරශයකුටම අයිි යක් ි ශයනවා. 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අයිි ය නිසා තමයි මන්ත්රීතුමා, ශම් ගතන වාදරයක් ි යන්න 
වතහයත ශන්. 

 

ගු දිවන් න ුවටවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திகனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
No.  I am trying to correct it.  

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
So, you go ahead now.  

 
ගු දිවන් න ුවටවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திகனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගු කථානායකතුමනි, South Asian Institute of 

Technology and Managementවලට තමයි registration එක 
අරශගන ි ශයන්ශන්. [වාධා කිරීමක්] ලක් ම්න් කින්ඇල්ල 
මති තුමනි, කුටාකර  වතුමා ඉාගන්න. 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Hon. Kiriella, let him explain first. Then, you can 

reply that.  
 
ගු දිවන් න ුවටවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திகனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

He is disturbing me. He must allow me to explain.  අපි 

කියන ශේ ගතන, අපි ළඟ ශතොරතුු ඇි වයි කියන්ශන්.  ශනවිල් 
ප්රනාන්දු මහයත්මයා මම දරන්නවා. එතුමා හිටුව මන්ත්රීවරශයක්; 

ශදරොස්තරවරශයක්; ගු කරන්න ුවළුවන් සල්ලිකාරශයක්; 

ශවෞේධශයක්; ිසංහයල ශකශනක්. ඒ  ක්ශකෝටම ගු කරනවා. 
නුත් වතරිං වතෛක් කරනවා නම් ඒක පේකාරකමක්. 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කාරටය ශමොකක්දර කියලා කියන්න. 

 
ගු දිවන් න ුවටවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திகனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ශහයට ශපොශසොන් ශපොශහයොය නිසා පේකාර වතෛක් කරන්න එපා 

කියන කාරටයයි කියන්ශන්. 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහයොායි. එච්නරදර, අවසානදර? 

ගු දිවන් න ුවටවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திகனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
නතහයත. SAITM is the South Asian Institute of 

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

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Okay. Is that all?  - [Interruption.]   ගු දරයාිසන් නයශස කර 
ඇමි තුමා ශම් ගතන විවාදරයක් යන්න අව ය වන්ශන් නතහයත. ගු 
ඇමි තුමාට කථා කරන්න ශදරන්න. 

 
ගු දයාසරි නයවස්කර ෙහතා වක්රීඩා අොතයුරො  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயகசகர - விகளயாட்டுத்துகற 

அகமச்சர்) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Point of Order එකට  වතුමාට අවස්ථාව ශදරනතුු 
ශපොේෛක් ඉන්න. 

 
ගු දයාසරි නයවස්කර ෙහතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயகசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Sir, please give me one minute. 

 
ගු ලෂේ නෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගු කථානායකතුමනි, මට ශම් ගතන කියන්න ි ශයන්ශන් 
ගු ිංශන් ් ගුටවර්ධන මති තුමා ඉිංන්පත් කරුව ගතස්ට එශක්, 

“Management”  කියලා වනනයක් නතහයත. “Medicine” කියන 

වනනය තමයි ි ශවන්ශන්. 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
හයන්.  So, we will close this now.  [Interruption.] Hon. 

Dayasiri Jayasekara, what is your point of Order? 

 
ගු අකිල විරාජ් කාරියවසම් ෙහතා 
(மாண்புமிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගු කථානායකතුමනි, - 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු ඇමි තුමනි, ශපොේෛක් ඉන්න.  ගු දරයාිසන් නයශස කර 
අමාතයතුමාශ  point of Order එක ශමොකක්දර කියලා කියන්න. 
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ගු දයාසරි නයවස්කර ෙහතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயகசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගු කථානායකතුමනි, අපි ශම්ක COPE එශක් ජත් මතු කළා. 

“Management” කියලා ශම් Institute එශක් නම ි ශවනවා නම්, 

ශකොශහයොමදර ශම්ශක් Medical Degree එකක් ශදරන්න ශි  ්යත්ව 

දුන්ශන් කියන එක තමයි අපට ි ශවන ේ ර ්නය. අපට ි ශවන 
ේ ර ්නය අන්න ඒකයි. ඒක සම්ූරර්ට වතරැිංයි.  

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහයොායි, ගු අධ් යාපන ඇමි තුමා කථා කරන්න. 

 
ගු අකිල විරාජ් කාරියවසම් ෙහතා 
(மாண்புமிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගු කථානායකතුමනි, SAITM එක ආරම්භ කිරීශම් 

ක්රියාවලියට විුේධව එකම කල්තතබීශම් විවාදරය ශගනාශේ මමයි. 
ඒ ශගනාශේ අපි විපක් ශ  ිසටිය ජයි. මම ගු ිංශන් ් ගුටවර්ධන 
මන්ත්රීතුමාශගන් අහයන්ශන් එක ප්ර ්නයයි. ගු කථානායකතුමනි, 

ශමතුමා කියන විධියට Medical Faculty එකක් ආරම්භ කරන්න 
ඒශක් ප්රි පාදරන නතත්නම්, 2009 ඉාලා Medical Faculty එකකට 
ළමයි ගත්ශත් ශකොශහයොමදර? ඒ විතරක් ශනොශවයි, ශම් ආයතනයට 

දසස ් ශපළ "S" 2ක් ි ශවන ළමයිුකත් ගත්තා. එස් "S" 1ක් 
ි ශවන ළමයිුකත් ගත්තා. අපි හයදරන්ශන් විධිමත්භාවයක් ඇි ව 
වතෛ කරන්න. අපි හයදරන්ශන් ශම්ශක් ගුටාත්මකභාවය හයදරන්නයි. 

ඒක ශමතුමාට පතහයතිංලි කරලා ශදරන්න ඕනෑ.  

 

ගු දිවන් න ුවටවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திகனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 
නැඟී සටිවේ ය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහයොායි, this is the last time. ගු ිංශන් ් ගුටවර්ධන 
මන්ත්රීතුමා කථා කරන්න. ශමතතනින් ශම් කථාව අවසානයි. We 
have to finish this.  

 

ගු දිවන් න ුවටවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திகனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අධයාපන අමාතය ගු අකිල විරා"  කාන්යවසම් මති තුමා 
මශගන් අහයනවා, 2009 ජ එතතන වවදරය විදරයාලයක් ආරම්භ කශළ  
ශකොශහයොමදර කියලා. මි  විශරෝධීයි. ඒක තමයි කියන්ශන්. මි  

විශරෝධී ආයතනයක් ි ශවනවා. ඒක මි  විශරෝධීයි. ගු අකිල 
විරා"  කාන්යවසම් ඇමි තුමාත් පිළිගන්නවා ශම් ආයතනය මි  
විශරෝධීයි කියලා. ලක් ම්න් කින්ඇල්ල ඇමි තුමා ඒක 

පිළිගන්ශන් නතහයත. ඒකයි ප්ර න්ය. 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දරතන් ඒ ප්ර ්නය අවසානයි.  

මීළඟට, ගු ෛ ලස් ශේවානන්දර මන්ත්රීතුමා. You may raise 

your Question.  

II 
 

වප්දුු ුරඩුව ධීවර වරාය සංවර්ධානය 
பருத்தித்துகற மீன்பிடித் துகறமுக அபிவிருத்தி 
DEVELOPMENT OF POINT PEDRO FISHERIES HARBOUR  

 
ගු ඩග්ලසන වද්වානන්දා ෙහතා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் கதவானந்தா) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகௌரவ சபாநாயகர் அவர்ககள, கடற்தறாைில் மற்றும் 

நீரக வளமூல அபிவிருத்தி அகமச்சர் மாண்புமிகு மஹிந்த 

அமரவீர அவர்களிடம் ககள்வி ககட்க அனுமதித்ததற்கு நன்றி. 

கடற்தறாைில் மற்றும் நீரக வளமூல அபிவிருத்தி 

அகமச்சும் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியும் இகைந்து 

யாழ்ப்பாைம், பருத்தித்துகறத் துகறமுகத்கத அபிவிருத்தி 

தசய்வதற்கு உத்கதசித்துள்ள நிகலயில், கமற்படி அபிவிருத்திச் 

தசயற்பாட்டுக்குத் கதகவயான காைிகள் சுவீகாிப்புத் 

ததாடர்பில் ஏற்தகனகவ அப்பகுதிக் கடற்தறாைிலாளர் 

களுடன் கலந்துகரயாடப்பட்டு இைக்கம் காைப்பட்டுள்ள 

தாகத் ததாியவருகின்றது. அந்தவககயில், துகறமுகம் 

அகமந்துள்ள கிைக்கு, கமற்கு மற்றும் ததற்குப் பகுதிகளில் 

காைிகள் சுவீகாிக்கப்படும் என்றும் கிைக்குப் பகுதிகயப் 

தபாறுத்தவகரயில் அங்கக அகமயப்தபற்றுள்ள நடராஜர் 

ககலயரங்கு வகரயில் மாத்திரகம காைி சுவீகாிப்பு 

இடம்தபறும் என்றும் கடற்தறாைில் மற்றும் நீரக வளமூல 

அபிவிருத்தி அகமச்சு அதிகாாிகளால் ததாிவிக்கப்பட்டு, 

ஏற்தகனகவ வகரபடம் ஒழுங்காகக் காட்டப்படாமல், 

கடற்தறாைிலாளர்களுடன் இைக்கப்பாடுகள் எட்டப்பட்டிருந்த 

தாகவும் ததாியவருகின்றது. ஆனால், தற்கபாது முன்னர் 

ஒழுங்காகக் காட்டப்படாத வகரபடத்கத முழுகமயாகக் 

காட்டி, துகறமுக எல்கலயானது ஏற்தகனகவ ததாிவிக்கப் 

பட்ட கிைக்குப் பகுதி நடராஜர் ககலயரங்கிகனத் தாண்டி, 

4ஆம் குறுக்குத்ததரு வகர தசல்லும் என்று ததாிவிக்கப் 

படுவதாகத் ததாியவரும் நிகலயில், இத்தககய காைிச் 

சுவீகாிப்பு இடம்தபறுமானால், தகாட்டடிக் கிராமம் 

முழுகமயாக அைிக்கப்படும் நிகலகயற்படும் என்றும் 

அவ்வாறானததாரு நிகல ஏற்படுமானால், அங்கு வாழ்ந்து 

வருகின்ற 265 குடும்பங்களினதும், முகனப் பகுதிக்குட்பட்ட 

சுமார் 150 குடும்பங்களினதும் வாழ்க்கக பாாிய 

பாதிப்புகளுக்கு உட்படும் என்றும் அம்மக்கள் ததாிவித்து 

வருகின்றனர்.   

இந்த மக்கள் இப்பகுதியில் நீண்ட காலந்ததாட்டுப் 

பரம்பகர பரம்பகரயாக வாழ்ந்துவரும் நிகலயில், கமற்படி 

கிராமத்தினுள் தங்களது வாழ்வாதாரத் கதகவகளுக்கான 

அகனத்து ஏற்பாடுககளயும் மட்டுமன்றி, தங்களது நிகலயான 

வாழ்க்ககக்கான அகனத்து வசதிககளயும் அகமப்புககளயும் 

ஏற்படுத்திக் தகாண்டுள்ளனர். அகதகநரம், இம்மக்கள் ததாைில் 

தசய்கின்ற சுமார் 275 வகரயிலான மீன்பிடிப் படகுகளும் 

இப்பகுதியிகலகய கட்டப்பட்டு வருகின்றன.  இந்த நிகலயில், 

இம்மக்கள் அப்பகுதியிலிருந்து அப்புறப்படுத்தப்பட்டால், 

அவர்களது வாழ்க்கக மற்றும் வாழ்வாதாரங்ககளயிட்டுப் 

பாாிய சவால்களுக்கு அவர்கள் முகங்தகாடுக்க கவண்டிய 

நிகலகயற்படும். 

பருத்தித்துகற துகறமுக அபிவிருத்திக்தகன ஏற்தகனகவ 

அப்பகுதிக் கடற்தறாைிலாளர்களுடன் கலந்துகரயாடி 

இைக்கம் காைப்பட்ட வககயில் காைிகள் சுவீகாிக்கப்பட்டு, 

அதகன அபிவிருத்தி தசய்வதற்கும் அதன்மூலமாக கமற்படி 

மக்களின் வாழ்வாதாரங்ககளப் பாதுகாப்பதற்கும் வைிவகக 

ககள கமற்தகாள்ள முடியுமா? அல்லது  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

கமற்படி அபிவிருத்தித்திட்டத்திற்கு கமலும் காைிகள் 

கதகவதயனில், அம்மக்களின் வாழ்க்கக மற்றும் 

வாழ்வாதாரங்களுக்குப் பாதிப்பற்ற வககயில், அம்மக்களுடன் 

மீண்டுதமாருமுகற கலந்துகரயாடி ஒரு தீர்மானத்திற்கு 

வருவதற்கான நடவடிக்ககயிகன கமற்தகாள்ள முடியுமா?  

கடற்தறாைிகல ஒரு குடும்பத்ததாைிலாக இம்மக்கள் 

கமற்தகாண்டு வருகின்ற நிகலயில், அவரவர் ததாைில் 

தசய்கின்ற படகுகள் அவரவரது இருப்பிடங்களுக்கு 

அருகிகலகய கட்டப்பட்டு, அவற்றின் பராமாிப்புகள் உட்பட 

ததாைில்சார்ந்த ஏகனய தசயற்பாடுகள் அங்கு கமற்தகாள்ளப் 

படுகின்றன. இதன்கபாது குடும்பத்தாகர ஈடுபட்டு 

வருகின்றனர். கமற்படி துகறமுக அபிவிருத்திப் பைிகள் 

காரைமாக அப்பகுதியிலிருந்து படகுகள்  அப்புறப்படுத்தப் 

படும் நிகலயில் இம்மக்கள் ததாைில்ாீதியில் பாதிப்புக்களுக்கு 

உட்பட கநாிடும்.  

இவ்வாறான நிகலயில் இம்மக்களுக்கு அதற்குாிய 

இைப்பீடுககள வைங்குவதற்கு ஏகதனும் ஏற்பாடுகள் 

கமற்தகாள்ளப்படுகின்றனவா? அல்லது மாற்று ஏற்பாடுகள் 

ஏதும் இருக்கின்றனவா?  

கமற்படி எனது ககள்விகளுக்கான பதிகலயும் எடுக்கப் 

படக்கூடிய நடவடிக்கக ததாடர்பான விளக்கத்கதயும் 

தகளரவ அகமச்சர் அவர்கள் இந்த சகபக்குத் ததாிவிப்பா 

தரன்று எதிர்பார்க்கின்கறன். 

 

ගු ෙහින්ද අෙරවීර ෙහතා වධීවර හා නලන සම්පත් 

සංවර්ධාන අොතය සහ ෙහවැලි සංවර්ධාන රානය 
අොතයුරො  
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர - கடற்தறாைில் மற்றும் நீரக 

வளமூல அபிவிருத்தி அகமச்சரும் மகாவலி அபிவிருத்தி  

இராஜாங்க    அகமச்சரும்) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries and 
Aquatic Resources Development and State Minister  of  
Mahaweli Development) 

ගු කථානායකතුමනි, ගු ෛ ලස් ශේවානන්දරා මන්ත්රීතුමා 
විිසන් ස්ථාවර නිශයෝග 23(2  යටශත් ඉිංන්පත් කරන ලදර ප්ර න්යට 

 ජර්ඝ පිළිතුරක් ලවා ශදරන්න ි ශවනවා. එම නිසා මම පිළිතුර 

සභාගත* කරන ගමන්, ශකටිශයන් කුණු ඉිංන්පත් කිරීමක් 

කරන්න කතමති යි. 
 

ගු කථානායකතුමනි, යාපනය ඇතුළු දතුු ප්රශේ ශ  ධීවර 
කර්මාන්තශ  ශයශදරන නනතාවට යුේධය අවසාන ුෆටත් නිිස 
ආදරායමක් ලවා ගන්න වතන් ුෆටා. 19 0 දර කය වන විට ශමරට 
ධීවර කර්මාන්තය සාහයා ිසයයට  0ක දරායකත්වයක් දතුු 
ප්රශේ ශ  නනතාව දරතක්වූවා. නුත්, 1983 වසර ආරම්භශ  ිසට 
2009 වසර වන ශතක් එම දරායකත්වය ිසයයට   දරක්වා පහයත 
වතටීමක් ිසදු ුෆටා. එම දරායකත්වය ඉතා අවම ම්ටටමකට වතටුටා. 
වර්තමානය වන විටත් එම දරායකත්වය පවි න්ශන්, ධීවර 
කර්මාන්තශ  ඉහයළ යාම ිසදු ී  ි ශවන්ශන්, ිසයයට 12ක 
ම්ටටමකින් විතරයි. ශමය කිිසශස ත්ම ප්රමාටවත් ශවන්ශන් නතහයත. 
ඒකට ශහය තුව, දතුු ප්රශේ ශ  ධීවර කර්මාන්තශ  ශයශදරන 

නනතාව ශවරළාසන්න ු 1ශේ ධීවර කටයුතුවල ශය ජමයි. ඒ 
වාශ ම තවමත්  ුෆන් භාවිත කරන්ශන් පතරණි ඒ සාම්ප්රදරායික 
රමයි. එයින්  ේවට ගිහිල්ලා, නී න තාක් ටය භාවිත කරලා 
ධීවර කර්මාන්තශ  ශයශදරන්න  ුෆන්ට අවකා යක් නතහයත. මම 
එම ප්රශේ වලට ගිය අමාතයවරශයක් විධියට කියන්න කතමති යි, 

අපි දරකුශණ් අුෆුදු 1 කට - 20කට ඉස්ශසල්ලා දරතකුව ධීවර 
කර්මාන්තය තමයි තවම දතුු ප්රශේ ය තුළ ක්රියාත්මක 

ශවන්ශන්. ඉතාම පතරණි ශවෝ්ටටු තමයි ි ශවන්ශන්. ඒ වාශ ම 
කිිසම තාක් ටයක් ඒ අයට තවමත් ලවා ශදරන්න වතන් ුෆටා. අපි 
දරතන් අව ය කටයුතු ආරම්භ කරලා ි ශවනවා. ගු 
කථානායකතුමනි, ඒ ුළු ප්රශේ යටම වරායක් නතහයත. ගතඹුු 
ු 1දරට යවන්න ුවළුවන් තත්ත්වශ  ව 1ිංන යාත්රාවක්වත් නතහයත. 
අපි ශම් ප්ර න්ය පිළිවාව කතබින්ට මණ්ෛලයට වන්න් වර කුණු 
ඉිංන්පත් කළා. නනාධිපි තුමා, අග්රාමාතයතුමා ඇතුළු කතබින්ට 
මණ්ෛලය ශම් ප්ර න්ය ගතන  ජර්ඝ ව ශයන් සාකච්්ා කළා.  

ගු ෛ ලස් ශේවානන්දර මති තුමා ඇතුළු  ඒ ප්රශේ ශ  ඉන්න 
මහයනන නිශයෝජිතශයෝත් වන්න්වර කිේවා,  "දතුු ප්රශේ ශ  
ධීවර කර්මන්තය  ිංයුණු කර ශදරන්න.අ කියා.  ඒ අුකව අපි දරතන් 
සතලුනම් කර ි ශවනවා, ශේදුුතුඩුශේ සහය ශේසාශල් ධීවර 
වරායන් ඉිං කරන්න.  

ශේදුුතුඩුශේ ඉිංකරන ධීවර  වරාය එහි ි ශවන පිහිටීම අුකව 
ලංකාශේ  ශලොකුම ධීවර වරාය වවට  පත් ශවනවා. ඒ හයා ආශ්රිතව 
ධීවර නනතාවට වි ාල ව ශයන් යහයපතක් වන ආකාරශයන් තමයි  
ඒ කටයුත්ත ිසේධ ශවන්ශන්. ශම් සාහයා  අව ය ුලය ප්රි පාදරන 
ලවා ශදරන්න  ආිසයාුක සංවර්ධන වතංකුව දරතනටමත් එකඟතාවය  
පළ කර ි ශවනවා.  ඒ අුකව අපි ප්රධාන ම්ටටශම් වරායවල් 
ශදරකයි හයදරන්ශන්. එකක්,  ශේදුු තුඩුශේ. අශනක, ශේසාශල්. ඊට 
අමතරව යාපනය ිංස්්රික්කශ  නතංගුරම්  ශපොළවල් 7ක්   අපි 
සංවර්ධනය කරනවා. ඒ වාශ ම කුෛා ධීවරයන්ශ   කටයුතු 
ශවුකශවන් ුළු දතුු පළාශත් ධීවර ශතොටුපළ 20ක් සංවර්ධනය 
කරන්නට  ආිසයාුක සංවර්ධන වතංකු මූලය ප්රි පාදරනත්, රනය 
ශවනම මූලය ප්රි පාදරනත්  අදර ශවනශකොට   ශවන්  කර ි ශවනවා; 
ශම් කාල පරාසය තුළටම දතුශර් ධීවර වරායක්  නිර්මාටය 
කරන්නට මූලය  ප්රි පාදරන ශවන් කර ි ුදශණ් නති  නිසා. ඒ 
අුකව ශම් ධීවර වරාය නිර්මාටය කරන්නට දරතනටමත් ශමොරටුව 
වි ව්විදරයාලශ  කණ්ෛායමක් ගිහින්   කයතා අධයයනයක් කර, 

ලංකාශේ ඉතාමත් සාර්ථක වරායක් වවට ශම් ශේදුුතුඩුශේ වරාය 
පත් ශවනවාය කියන කාරටය  අපට දරතනටම දරතුකම්  ජ ි ශවනවා. 
ඒ  අුකව ශමය ක්රියාත්මක කරන්නට යාශම් ජ ශමයින් හයානියක්  

ිසදුවන වවටත්, ඒ වාශ ම ුනළු කර්මාන්තවල ශයශදරන අයට 
වාධාවක් ඇි  වන වවටත් ශම් ප්රශේ ශ  නනතාවශ  දරතඩි 
විශරෝධතාවයක් ඇි  ුෆටා. ඒ අුකව අශේ අමාතයාං ශ  
නිලධාරීන් ඒ ප්රශේ යට ගිහින්  ශේදුුතුඩුශේ ප්රාශේශීය 
ශල්කම්වරයා ඇතුළු කණ්ෛායම  ධීවර නිශයෝජිතයන් සමඟ 
සාකච්්ා කිරීශමන් අනතුුව, ඒ තත්ත්වය  පිළිවදරව වතටහීමකින් 
යුතුව  ඒ අයටත් ඒ අයශ  කර්මාන්ත කර ශගන යන ආකාරයට 
ඒ අවසථ්ාව ලවා ශදරන ගමන්  ශම් වරාය සකස ්කිරීම පිළිවාව 
දරතුකවත් කළාට පස්ශස ,  ඒ ප්රශේ ශ  නනතාවශගන් වි ාල 
ප්රමාටයක්  ඒ ශවුකශවන් කතමතත්ත ප්රකා  කර ි ශවනවා.  

ඒ අවස්ථා ශේ කියා ි ශවන්ශන් පුෆල් 1 0ක් විතර ශම්කට 
විුේධ ශවනවාය කියායි. නුත් එය දරතන් සම්ූරර්ටශයන් ශවනස ්
ශවලා ි ශවනවා. දරතන් ඉතාමත්  ුනළු පින්සකශ  තමයි විශරෝධයක් 
මතු වන්ශන් ගු ෛ ලස් ශේවානන්දරා මන්ත්රීතුමනි. අපි ඒ අයටත් 
කිිසදු අසාධාරටයක් ශවන්න ඉෛ ි යන්ශන් නතහයත. ශම් වරාය 
ආශ්රිත කටයුතුවලට යම් ඉෛම් පවරා ගතමමක් ිසේධ ශවනවා නම්  
අපි ඒවාට නිිස පන්ිං සාධාරට විධියට වන්ිං ශගී මක් ිසදු කරනවා. 
ඒ වාශ ම ශම් ධීවර වරාය තුළ ඍජු සහය වර රැකියා වි ාල 
ප්රමාටයක් නිර්මාටය ශවනවා. දරකුශණ් අය ශගන ගිහින් ඒ 
වරාශ  රැකියා ලවා ශදරන්න අපි වලාශපොශරොත්තු ශවන්ශන් 
නතහයත.  

ශමහි ඇි  වන ිසයලුම රැකියා  ඒ ප්රශේ ශ , ඒ ිංස්්රික්කශ  
තුට තුණියන්ට ලවා ශදරන්නටයි අපි කල්පනා කරන්ශන්. අපි 
දරතනටමත්  ඒ පිළිවාව අදරහයස් කර ි ශවනවා. එශස  නතත්නම් ශම් 
සංහිිනයාව අපට ශගොෛනඟා ගන්න ුවළුවන් ශවන්ශන් නතහයත.  අශේ 

ප්රශේ වලින්, අශේ මති වරට ශකෝටධාසවලින් ශගන ගිහින් ඒ 

1211 1212 

[ගු ෛ ලස් ශේවානන්දරා මහයතා] 
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රැකියා අවසථ්ා ුවරවන්න ගිශයොත් ඒ පිළිවාව ගතටලුවක් ඇි  
ශවනවා. එම නිසා ඒ ආශ්රිතව ඇි වන ඍජු රැකියාත්, වර රැකියාත් 
ිසයල්ලම ඒ ප්රශේ ශ  තුට තුණියන්ටයි ලවා ශදරන්ශන් 
කියන  එක අපි වගීමශමන් කියනවා.  

ශම් තුළින්  ඒ ප්රශේ ශ  ධීවරයන්ට වි ාල ආදරායමක් ලවා 
ගන්නට  ුවළුවන් ශවනවා.  ව 1ිංන යාත්රා  ඉතා වි ාල ප්රමාටයක් 
ලවා ශදරන්න අපි වලාශපොශරොත්තු ශවනවා. ද තුශර් ධීවර 
කර්මාන්තය ිංයුණු කරන්න විශ    වයාපෘි යක් විධියට  ඒ සාහයා 

ිසයයට පටහයක සහයනාධාරයක් ලවා ශදරන්නටත් අපි 
වලාශපොශරොත්තු ශවනවා. ඒ ආශ්රිතව මත්සය සතකුනම්  මධයස්ථාන 
බිහිී මක් ිසේධ ශවනවා.  ඒ වාශ ම ශිතාගාර ඇි  ශවනවා.  අයිස ්
යන්ත්රාගාර ඇි  ශවනවා.  ඒ වාශ ම ඒ ආශ්රිතව තවත් කර්මාන්ත  
රාශියක් ඇි  ී  රැකියා වි ාල ප්රමාටයක් නිර්මාටය ශවනවා.  
දතුු පළාශත් නනතාවශ  - තුටයන්ශ  රැකියා ප්ර න්යට  යම් 
විසඳුමක් ලවා ශදරන්න, රශ්ට ආර්ථිකයට  ක්ි යක් ලවා ශදරන්න  
වාශ ම  විශේ  විනිමය  රටට ශගන ඒශම්  වයාපෘි යක් වවට 
ශමය පත් කර ගතමශම් අශේක් ාවක් ි ශවනවා.  

නල ජීවි වගා කර්මාන්තුවර - aquaculture industrial park - 

අපි දරතනටමත් දතුු ප්රශේ ශ  ආරම්භ කර ි ශවනවා. ුකදුශර් ජම 
මන්නාරශම් ආරම්භ ශවනවා.  ඒ  ආශ්රිතව රැකියා දරහයදරාහයක්වත් 
නිර්මාටය ශේය කියා අපි වලාශපො ශරොත්තු ශවනවා.  අක්කර තුන්  
දරාහයක කර්මාන්ත ුවරයක් තමයි ආරම්භ කරන්ශන්.  
සම්ූරර්ටශයන්ම විශේ  ශවශළාශපොළ ඉලක්ක කර ශගනයි ඒ 
කර්මාන්ත ුවරය ආරම්භ කරන්ශන්.  අප වලාශපොශරොත්තුව 
වන්ශන් දතුශර් නනතාවට හයානියක් ශනොවන ආකාරයට, වතරැේදරක් 
ශනොවන ආකාරයට ශම් කටයුත්ත කරන්නයි. අවශවෝධශ  යම් 
අඩු පාඩුවක් නිසා ඒ නනතාවශ  විශරෝධතාව ි ුදටා.  වතුමන්ලා  
ඒ පිළිවාව නනතාව දරතුකවත් කර ශම් කටයුත්තට සහයශයෝගය ලවා  
දුන්ශනොත් අපට ශම් ප්ර න්ය  විසාාගන්නට ලතශවනවාය කියා 
මහයනන නිශයොජිතශයෝ විධියට අපි වලාශපොශරොත්තු ශවනවා.  

 

* සභාවම්සය ෙත තබන ලද ිළිතුරර: 
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 

ශමරට ධීවර කර්මාන්තය සාහයා දතුු පළාශත් දරායකත්වය 19 0 දර කය 

ආරම්භය වන විට ිසයයට  0ක් විය. ශමය 19 3 වසශර් යුේධය ආරම්භව 2009 

වසර වන විට ිසයයට   දරක්වා පහයත වතටී ි ුදණි. එම අගය ශම් වන විට ිසයයට 

12 ම්ටටශම් පවතී. ඒ අුකව, යුේධයට ශපර පතවති  තත්ත්වය යටශත් ුෆවදර 

දතුු පළාශත් ධීවර කර්මාන්තය සංවර්ධනයට ඉහයළ විභවතාවක් පවතී. 

තවදර, දතුු ප්රශේ ශ  නනතාවශ  ජීවශනෝපාය සංවර්ධනය සාහයා 

දරායකත්වය ලවා  ජශම් ඉහයළ  කයතාවක් සහිත ක්ශ  ත්රය වන්ශන් දර ධීවර 
කර්මාන්තයයි. ශම් වන විට දතුු පළාශත් ප්රධාන ව ශයන් ක්රියාත්මක 
වන්ශන් සාම්ප්රදරායික, ශවරළාසන්න ධීවර කර්මාන්තය වන අතර එහි ධාන්තාව 
තවදුරටත් ඉහයළ නතංී ශම් ීමමාව ඉක්මවා ඇත. එවතවින්, වෛා ඉහයළ 
ඵලදරායිතාවක් සාහයා අක්ශවරළ හයා ගතඹුු ු 1ශේ ධීවර කර්මාන්තය ශකශරහි 
වතඩි අවධානයක් ශයොු කළ යුතුය. එශස  ුෆවදර, සාම්ප්රදරායික ුනළු පන්මාට 

ධීවරයා රැක ගතමශම් අභිලා ය තහයුෆු කරන  අතරම, වාණින ම්ටටශම් ධීවර 
කර්මාන්තය නංවාලීම ශකශරහිදර අමාතයාං ශ  අවධානය ශයොු කර ඇත. ඒ 
සාහයා ශවරළාසන්න ුනළු පන්මාට ධීවර කර්මාන්තයට අමතරව වි ාල 
පන්මාටශ  ව 1ිංන යාත්රා (අවම අඩි    ඉක්මවන  කර්මාන්තය සාහයා ශයොු 
කළ යුතුය. 

ශම් සාහයා වන ප්රධාන වාධාව ව ශයන් දතුු පළාශත් ධීවර යටිතල 

පහයුනකම් ප්රමාටවත් ශනොී ම හයඳුනාශගන ඇත. වටහිර ශවරළ තීරශ  
කල්පිටිශ  ිසට නත ශඟනහිර ශව රළ තීරශ  ශකොේශේ දරක්වා සම්ූරර්ට ශවරළ 
තීරය තුළ එකදු ධීවර වරායක් ශහයෝ ශනොමතත. ශමම තත්ත්වය අවධාරටය 
කරමින් දතුු පළාශත් ිසයලුම ධීවරයන් සාහයා පහයුනකම් සතලශසන පන්ිං 
ආිසයාුක සංවර්ධන වතංකු සහයායක දතුු පළාත් ි රසාර ධීවර සංවර්ධන 
වයාපෘි ය සතලුනම් කරන ල ජ. ශම් යටශත් පහයත වතෛසටහයන් ක්රියාත්මක කරයි. 

1. ධිවර වරාය, නතංගුරම්ශපොළ හයා ශතොටුශපොළ සංවර්ධනය. 

2.  නලජීී  වගා සංවර්ධනය. 

3. ධීවර පුෆල් ආශ්රිත ජීවශනෝපාය සංවර්ධනය. 

ශමම වතෛසටහයන් අතන්න් ධීවර වරාය, නතංගුරම්ශපොළ හයා ශතොටුශපොළ 
සංවර්ධන වතෛසටහයන යටශත් පහයත වයාපෘි  ශයෝනනා කර ඇත. 

1. ශේදුුතුඩුව හයා ශේසාශල් ධීවර වරාය ඉිං කිරීම. 

2. යාපනය ිංස්්රික්කශ  නතංගුරම්ශපොළ 7ක් සංවර්ධනය කිරීම. 

3. දතුු පළාශත් ධීවර ශතොටුශපොළ 20ක් සංවර්ධනය කිරීම. 

ශම් යටශත් ඉිංවන වි ාලම ධීවර වරාය වන්ශන් ශේදුුතුඩුව ධීවර වරාය 

ශේ. 

ශයෝජිත ශේදුුතුඩුව ධීවර වරාය සතලුනම් කර ඉිං කිරීශමන් අනතුුව 

ශමරට වි ාලම ධීවර වරාය ශේ. ශමය දතුු ප්රශේ ශ  සංවර්ධනය සාහයා 

ශවශහයවින් ඉවහයල් වුක ඇත. ශමොරටුව වි ්වවිදරයාලය මඟින් සකස් කරන ලදර 

මූලික සතලුනම්වලට අුකව ශේදුුතුඩුව ධීවර වරාය ඉිං කිරීම සාහයා අත්පත් 

කර ගතමමට ශයෝජිත ශපෞේගලික ඉෛම් සාහයා හිමිකම් කියන ුවේගලයින් 

හයඳුනා ගතමම සහය නතවත පිංංි කිරීම සාහයා සතලුනම් සකස් කර ඒ 
සම්වන්ධශයන් එම ධීවර ප්රනාව දරතුකවත් කිරීමට ක්රියා කරන ල ජ. අදරාළ ිසයලු 

සාකච්්ා ප්රාශේශීය ශල්කම්වරයා දරතුකවත් කර, එම කාර්යාලය 

සම්වන්ධීකරටශයන් ක්රියාත්මක කරන ල ජ. 

ධීවර වරාය සතලුනම් කිරීශම් ඉිංන් පියවරක් ශලස මතුකම් කටයුතු ිසදු කර 

වයාපෘි යට අදරාළ ීමමාව සලකුණු කිරීශමන් අනතුුව එම සතලතස්ම සාහයා, 

ධීවර වරාය ඉිංකිරීම නිසා ිසය යාත්රා නවත්වා තතබීශම් පහයුනකම් අහිමි වන වව 
පවසමින් ශයෝජිත පන්රශ  නත ශඟනහිර ශවරළ තීරය භාවිත කරන පිටත 

එන්ජින් සහිත ශවෝ්ටටු හිමි ධීවරයන් විිසන් විශරෝධතාව ප්රකා  කරන ල ජ.  ඊට 

ශහය තුව වරාය ඉිං කිරීශමන් අනතුුව තමාට ධීවර ශතොටුශපොළ අහිමි වන වවට 

වන ආකල්පයයි. ශම් තත්ත්වය සම්වන්ධශයන් අමාතයාං  නිලධාන්න් සහය 

ශේදුුතුඩුව ප්රාශේශීය ශල්කම්, අදරාළ ධීවර ප්රනවට කුණු පතහයතිංලි කරන ලදර 

අතර ශයෝජිත ධීවර වරාය තුළ ශමම කුෛා පන්මාට ධීවර යාත්රා සාහයා නතංගුරම් 

දරතමීශම් පහයුනකම් සතලිසය හයතකි වවට දරතුකවත් කිරීශමන් අනතුුව එම ගතටලුව 
නිරාකරටය විය. 

ශම් වන විට එම ධීවර ප්රනාව විිසන් ධීවර වරාය ඉිංකිරීම සාහයා විශරෝධය 

දරක්වමින් ඉල්ලා ිසටින්ශන්, ශයෝජිත වරාය කුෛා පන්මාටශයන් ඉිංකර දරතනට 

 ුෆන් භාවිත කරන ශවරළ තීරය පිටත එන්ජින් සහිත යාත්රා සාහයා නිදරහයස් කර 

ශදරන ශලසය. 

දතුු පළාත තුළ ධීවර වරායන් ඉිංකිරීමට ඇි  ස්ථාන ඉතා ීමමිත වතවින්, 

ශමම ධිවර වරාය ඉිං කිරීමට සතලුනම් කර ඇත්ශත් සම්ූරර්ට දතුු පළාතම 

ආවරටය වන පන්ිං ගතඹුු ු 1ශේ ධීවර කටයුතු සාහයා භාවිත කරන යාත්රා 

සාහයා සහය දරතනට එම ප්රශේ ශ  ධීවර කටයුතු සාහයා භාවිත කරන කුෛා යාත්රා 

සාහයා පහයුනකම් සතලිසය හයතකි පන්ිං ව 1 කාර්යය ධීවර වරායක් ව ශයනි. ඉෛම් 

අත්පත් කර ගතමම මඟින් ප්රනාවට ිසදුවන අපහයුනතා අවම කිරීම සාහයා 

ශවරළාසන්න ඉෛම් අත්පත් කර ගතමම ශවුකවට ු 1දු ප්රශේ ය ශගොෛකර 
වරාය පන්රශ  ඉිං කිරීම් සාහයා ශයොදරා ගතමම ව ශයන් වයාපෘි  වි ය පථය 

ශවනස් කරමින් මූලික සතලුනම් ශවනස් කිරීමට තීරටය කරන ල ජ. ඒ අුකව 

ධීවර ප්රනාව විිසන් ඉිංන්පත් කරන ශමම විශරෝධතාව පදරනම් විරහිතය. 

ශයෝජිත සතලුනම් අුකව ුවේගලයන් නතවත පිංංි කිරීමක් ිසදු ශනොශේ. ඒ 

අුකව ප්රශේ ශ  ජීවත් වන ධීවර පුෆල් 26 ක් හයා ශවරළාශ්රිත ධීවර පුෆල් 

1 0කශ  ජීවශනෝපාය ශහයෝ සාමානය නන ජීවිතශ  පතවතත්මට ධීවරයින් 
පවසන ආකාරශ  කිිසදු වාධාවක් ිසදු ශනොශේ. 

01. ශමම වරාය ඉිං කිරීශමන් ප්රශේ වාීමන්ශ  ශහයෝ ධීවරයන්ශ  
සාමානය නන ජීවිතයට කිිසදු ආකාරයක අහිතකර වලපෑමක් ිසදු 
ශනොශේ. ශකශස  ශවතත්, ධීවර වරාය ඉිං කිරීම තුළින් ිසදු වන 
ආර්ථික ප්රසාරටශ  ප්රි ලාභ ප්රශේ ශ  නනතාවට ුකක්ි  විඳීමට 
අවස්ථාව දදරාවන වතවින් එම නනතාවශ  ජීවන තත්ත්වය නිතති න්ම 
ඉහයළ ම්ටටමකට ශගන යා හයතකිය. 

02. ශමම වයාපෘි ය සම්වන්ධශයන් තවදුරටත් ශතොරතුු දරතන ගතමම එම 
ප්රනාව අශේක් ා කරන්ශන් නම්, ඒ සාහයා අව ය පියවර ගත හයතකිය. 
ශම් වන විටත් ශමම කුට සම්වන්ධශයන් අමාතයාං ය දරතුකවත්ව 
ිසටින අතර, එම ප්රනාව සමඟ කඩිනමින් සාකච්්ා කිරීමට විධිවිධාන 
සලසන ශලස අමාතයාං ය ධීවර හයා නලන සම්පත් 
ශදරපාර්තශම්න්තුශේ අධයක්  නනරාල් ශවත දරන්වා ඇත.  

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Hon. Douglas Devananda, is that all right? The reply 

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

ගු ඩග්ලසන වද්වානන්දා ෙහතා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் கதவானந்தா) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகௌரவ அகமச்சர் அவர்ககள, உங்களது கருத்துக்ககள 

யும் எண்ைங்ககளயும் வரகவற்கின்ற அகதகநரத்தில், The 
simultaneous interpretation was stopped. So, I could not 
hear much.  
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Everything has been tabled. 

 
ගු ඩග්ලසන වද්වානන්දා ෙහතා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் கதவானந்தா) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கள் எனக்தகாரு சந்தர்ப்பம் 

தகாடுத்தால், சம்பந்தப்பட்டவர்ககளாடு ஒரு கலந்துகர 

யாடகல நடத்தி இறுதி முடிவுக்கு வரலாம்.  நன்றி.   

 

ගු ෙහින්ද අෙරවීර ෙහතා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ශහයොායි, ගු මන්ත්රීතුමනි. තුන්නාන්ශස ලාශ  ප්රශේ යට, 

ගමට, ඇවිල්ලා ඒ ධීවරයන් සමඟ සාකච්්ා කරලා ශමම කටයුත්ත 
ආරම්භ කරන්න මම වලාශපොශරොත්තු වනවා. 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, සථ්ාවර නිශයෝග 23(2  යටශත් ප්ර ්නය. ගු අුකර 

කුමාර ිංසානායක මන්ත්රීතුමා. 

 
III 

 
විරාෙ ලත් ග්රාෙ නිලධාාරින් නැවත බඳවා ගැීයෙ  
ஓய்வுதபற்ற கிராமகசவகர்ககள மீள்நியமனம் 

தசய்தல்  
RE-EMPLOYMENT OF RETIRED GRAMA NILADHARIS   

 

ගු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිශයෝග 23(2  යටශත් ශමම 
ප්ර න්ය ඉිංන්පත් කිරීමට අවසථ්ාව ලවා  ජම පිළිවා මම  වතුමාට 
ශවශහයවින් ස්තුි වන්ත වනවා.  

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශේලාව සම්වන්ධශයන් අවධානය ශයොු කරන්න, ගු 
මන්ත්රීතුමා. 

 
ගු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගු කථානායකතුමනි, කලින් ිසදු වූ ප්ර න්වලට මම වග 

කියන්න ඕනෑ නතහයත.  

ග්රාම නිලධාන් ශස වය සාහයා විරාම ලත් නිලධාන්න් නතවත 
වාවා ගතමමට ශගන ඇි  තීරටය ශහය තුශවන් පතන නතඟී ඇි  

ගතටලුකාරී තත්ත්වය පිළිවාව ශමම සභාශේ අවධානය ශයොු 

කරවුක කතමතත්ශතමි.  

ශම් වන විට ග්රාම නිලධාන් ශස වශ  ුවරේපාඩු 1,850ක් පමට 
පවි න වවත්, ඒ ශහය තුශවන් රානකාරී වසම් ගටනාවක වතෛ 
වලන නිලධාරීන් පත් කිරීමට ිසදුව ඇි  වවත්, ප්රමාටවත් 

නිලධාන්න් ශනොමති ී ම ශහය තුශවන් මහය නනතාවට දු ්කරතාවලට 
ු 1ටපෑමට ිසදු වන වවත් වාර්තා වනවා. ඒක අපි පිළිගන්නවා. 
එය කියාත් ි ශවනවා. ගු කථානායකතුමනි,  ග්රාම නිලධාන්න් 

4,500ක් වාවා ගන්න ගිහිල්ලා ු 1ට  ජුව දු ක්රතාව  වතුමාත් 
දරන්නවා. ඒ කාලශ  කතබින්ට මණ්ෛලශ  ිසදු ුෆණු ිසදුී ම් 
පිළිවාව අපි අහයලා ි ශවනවා.  

ගු කථානායකතුමනි, එම ුවරේපාඩු පිරී ම සාහයා පුනගිය 
වසශර් සතේතතම්වර් මාසශ  පවත්වන ලදර තරග විභාගය සාහයා 
එක්ලක්  අූදදරාහයකට වෛා වතඩි පින්සක් ුපියල්  00 වතගින් විභාග 

ගාස්තු ශගවා ශපම ිසටියා. ශම් වන ශතක් එම විභාගශ  ප්රි ඵල 
නිකුත් කර නති  අතර, ඒ ශහය තුශවන්ම වාවා ගතමම් ිසදු කර 
නතහයත.  

ගු කථානායකතුමනි, මා වගීමශමන් කියනවා, විභාග 

ශදරපාර්තශම්න්තුව විිසන්ම එම ප්ර න් පත්ර සකස ් කර, ඒවා වලා 
ලකුණු සකස් ශකොට අවසන් කර ි ශවන වව. ගු අධයාපන 
ඇමි තුමනි, දරතන්  වතුමා විභාග ශදරපාර්තශම්න්තුශවන් 

ඇ 1ශවොත් සතේතතම්වර් මාසශ  පතවති  ග්රාම ශස වා විභාගයට 
ශමොකදර ුෆශණ් කියලා එය දරතන ගත හයතකියි. අශප්ර ල් මාසය වන 
විටත්  එහි ප්රි ඵල සකස ් කරලා අවසානයි.  සව්ශේ  කටයුතු 

අමාතයාං යට ිංගින් ිංගටම දරතුකම්  ජලා ි ශවනවා, ශම් ප්රි ඵල 
ශගන යන්න කියලා. අශප්ර ල් මාසශ  ජ එය ලිඛිතව දරතුකම්  ජලා 
ි ශවනවා. හයතවතයි, ශම් ප්රි ඵල ස්වශේ  කටයුතු අමාතයාං ශයන් 

ශගන යන්ශන් නති ව, පවි න ුවරේපාඩු සාහයා විරාමික ග්රාම 
නිලධාන්න් වාවා ගතමමට ආණ්ඩුව ූදදරානම් ශවනවා.  

ගු කථානායකතුමනි, ගු වජිර අශේවර්ධන ඇමි තුමාශ  

ලිපි අිසරසඅ යටශත්, සව්ශේ  කටයුතු අමාතයාං ශ  එතුමාශ  
ශපෞේගලික ශල්කම් නාමල් අශේවර්ධන -මා දරන්ශන් නතහයත, 
එතුමා යාි ශයක්දර කියලා. එතුමා නාමල් අශේවර්ධන,  වතුමා 
වජිර අශේවර්ධන.-  මන්ත්රීවුන්ට පතහයතිංලිවම ලියුමක් යවලා 

ි ශවනවා. ශමොකක්දර, ඒ? 

ිංස්්රික්කශ  නම, ප්රාශේශීය ශල්කම් කාර්යාලය, ශස වය කළ 
ග්රාම නිලධාන් වසම යනාිංය සාහයන් කර විරාම වතටුේ ප්රදරාන 

පත්රයත් එක්ක ලියුම් එවන්නය කියලා දරතුකම් ශදරනවා. ඒ සාහයා 
අදරාළ අමාතයවු නිර්ශේ  කරලා එවනවා. ඒ පිළිවා විසත්ර මා 
ළඟ ි ශවනවා, ගු කථානායකතුමනි. ී.. හයතන්සන් ඇමි තුමාශ  

නිර්ශේ , විනයපාල ශහය්ටටිආරච්ි මන්ත්රීතුමාශ  නිර්ශේ , 

ගාමිණී නයවිරම ශපශර්රා ඇමි තුමාශ  නිර්ශේ , ගයන්ත 
කුටාි ලක ඇමි තුමාශ  නිර්ශේ , ලීම නයවර්ධන 

මන්ත්රීතුමාශ  නිර්ශේ , හයර්  දර ිසල්වා නි ශයෝනය ඇමි තුමාශ  
නිර්ශේ , අශ ෝක් අශේිසංහය නිශයෝනය ඇමි තුමාශ  නි ර්ශේ , 

ශක්.ශක්. පියදරාස මන්ත්රීතුමාශ  නිර්ශේ , දරකුණු පළාත් සභා 
මන්ත්රී ගයාන් සංජීව මති තුමාශ  නිර්ශේ , ගු මංගල සමරී ර 

ඇමි තුමාශ  නිර්ශේ , එේවේ ගුටශස කර මන්ත්රීතුමාශ  
නිර්ශේ , සාගල රත්නායක ඇමි තුමාශ  නි ර්ශේ  එවලා 
ි ශවනවා. ශම් ශමොකක්දර ශවලා ි ශවන්ශන්?  

ගු කථානායකතුමනි, අදරාළ පළාත්වල මන්ත්රීවුන්ශ  
නි ර්ශේ  මත විරාමික ග්රාම නිලධාන්න් වාවා ගන්නවා. 
1,80,000ක් විභාගය ලියා ඉන්නවා, ප්රි ඵල නිකුත් කරලා 

ි ශවනවා. ඒ අය වාවා ගන්ශන් නතතුව, විරාමික ග්රාම 
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නිලධාන්න්ශ  නම හයා ලිපිනය, ශස වය කළ ප්රාශේශීය ශල්කම් 

කාර්යාලය, විරාම ගතන්වූ ිංනය, දුරකථනය, නි ර්ශේ ය, නිර්ශේ  
කළ මන්ත්රීවුන් යනා ජ විසත්ර ඉල්ලා ි ශවනවා. ශම් අය විරාම 
ගිහිල්ලායි ි ශවන්ශන්, ගු කථානායකතුමනි.  

මා විශ   ශයන්ම මතු කරන්ශන්, ශම් අය ශම් වනශකොට 

විරාම ගිහින් විවිධ ශේ පාලන කටයුතුවල නිරත ශවලා ඉන්නවාය 
කියන එකයි. සමහයු රැසී් ම් ූදදරානම් කරලා ි ශවනවා; රැසී් ම් 
ශේිංකාවලට නතඟලා ි ශවනවා. විභාගය ලියුව ළමයින් ිසටිය ජ, 

විරාම ශගොස් ිසටින   ඒ අයට  තමයි යළි පත්ී ම් ලවා ශදරන්නට ශම් 
කටයුතු කරන්ශන්.  

හයතවතයි, ශම්ශක් තවත් තත්ත්වයක් ි ශවනවා. ආණ්ඩුශේ 

එක්සත් නාි ක පක්  මන්ත්රීවුන්ශගන් විතරයි ශමම පත්ී ම්වලට 
නිර්ශේ  ලවාශගන ි ශවන්ශන්. දරයාිසන් නයශස කර ඇමි තුමනි, 

ශමහි  වතුමා නි ර්ශේ  කරුව අය නතහයත; නිමල් ිසන්පාල දර ිසල්වා 

ඇමි තුමා නිර්ශේ  කරුව අය නතහයත. එශහයම ුෆටාය කියලා ශමය 
සාධාරට වන්ශන් නතහයත. එශහයම නිර්ශේ  දුන්නාට අත 
දස්සන්නත් එපා.  

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු මන්ත්රීතුමනි, අවසන් කරන්න. 

 
ගු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මා අවසන් කරනවා, ගු කථානායකතුමනි.  

නවක පින්සකට රානය ශස වයට ඇතුළත් ී මට ඇි  ඉෛ 

අ 1රමින් ශමශලස විරාමික නිලධාන්න් වාවා ගතමමට කටයුතු 
කිරීම වලවත් අසාධාරටයක් වනවා. එශස ම ශමශස  වාවා 
ගතමමට නියමිත විරාමික නිලධාන්න් ශවො ශහයොම ශදරශනක් 

විරාමශයන් පුනව විවිධ ශේ පාලන වතෛ කටයුතුවල නිරත වූ 
අයයි. ශේ පාලන අයිි වාිසකම් හිමි ශනොවන මති වරට 
රානකාන්වලට සම්වන්ධ තනතුරක් ශවත ශමවතනි නිලධාන්න්ට 
නතවත ප්රශේ  ී මට ඉෛ සතලීමම එම වෘත්තීශ  පවත්වා ගත යුතු 

ස්වාධීනත්වයට වලවත් පහයරක් වන අතර, නනතාවශ  වි ව්ාසය 
පළුදු ී මටදර ශහය තු වනවා. ශම් තත්ත්වය තුළ ශම් ගතටලුවලට ගු 
ඇමි තුමා පිළිතුු ලවාශදරයි කියා මා වලාශපොශරොත්තු වනවා. 

 

01. ග්රාම නිලධාන් ශස වශ  ශම් වනවිට පවි න ුවරේපාඩු 
කවශර්දර? 

02.  එම ග්රාම නිලධාන්න් වාවා ගතමම සාහයා පවත්වන ලදර 
විභාගශ  ප්රි ඵල ශමශතක් නිකුත් කිරීමට අසමත් ී  
ි ශවන්ශන් ඇයි?  

මා නතවතත් කියනවා, ගු අධයාපන ඇමි තුමාට විභාග 

ශදරපාර්තශම්න්තුශවන් ශම් ගතන අහයන්න කියලා. ඒ විභාගශ  
ප්රි ඵල නිකුත් කරලා අවසානයි. සව්ශේ  කටයුතු අමාතයාං ය 
ප්රි ඵල ශගන යන්ශන් නතහයත. ඒකයි ිසේධ ශවලා  ි ශවන්ශන්. 

 

03.  ග්රාම නිලධාන් ුවරේපාඩු සාහයා විරාමික නිලධාන්න් වාවා 
ගතමමට නිකුත් ශකොට ි ශවන නරශල්ඛය කවශර්දර? ඒ 
අුකව ශකොපමට සංඛයාවක් වාවා ගන්නවාදර? 

04.   විරාමික නිලධාන්න් වාවා ගතමම ශහය තුශවන් ශස වයට 
අදරාළ ගතටලු රැසක් පතන නඟින වව පිළිගන්ශන්දර? විරාමික 
වාවා ගතමම් නතර කිරීම සාහයා පියවර ගන්ශන්දර? 

05.  එම වාවා ගතමම් අවලංගු කිරීමට පියවර ගුක ලවන්ශන්දර? 
නව නිලධන්න් වාවා ගතමම් සාහයා කටයුතු කරන්ශන් 
ශකශස දර?  

ඉහයත ප්ර න්වලට ගු ඇමි තුමාශගන් පිළිතුු දරතන ගන්න 
කතමති යි. ශවොශහයොම ස්තුි යි, ගු කථානායකතුමනි. 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු අමාතයතුමා. 

 
ගු විටර අවේවර්ධාන ෙහතා වසනවවද්ශ් ක තුුර 

අොතයුරො  
(மாண்புமிகு  வஜிர அகபவர்தன - உள்நாட்டலுவல்கள் 

அகமச்சர்) 

(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
ගු කථානායකතුමනි  අුකර කුමාර ිංසානායක මන්ත්රීතුමා 

ඇූද ප්ර න්වලටත් එක්කම මම පිළිතුු ශදරන්න කතමති යි.  

ග්රාම නිලධාන් ශස වශ  ශම් ශවන ශකොට ුවරේපාඩු 1 72 ක් 
ි ශවනවා. ඒ  0 වතනි මාසශ  30වතනි දරා ශවන ශකොට. ඒ එක්කම 
 වතුමා ශදරවතනි ප්ර න්ය හයතටියට අහයනවා  පවත්වන ලදර විභාගශ  

ප්රි ඵල නිකුත් කිරීම සම්වන්ධශයන්. ඇත්ත ව ශයන්ම 
සතේතතම්වර් මාසශ  ශමම විභාගය පතවතත්වූවා. ඊට පසශ්ස   විභාග 
ශකොමසාන්සව්රයාට කිහිප වතාවක් කථා කරලා මම කිේවා  

ඉක්මනින් ශම්ශක් ප්රි ඵල අපට ූදදරානම් කරලා ශදරන්න කියලා. ඒ 
අුකව - [වාධා කිරීමක්] මම පතහයතිංලි කළාට පසශ්ස   වතුමාට 
කථා කරන්න ුවළුවන්.  

විභාග ශකොමසාන්ස්තුමා ශපවරවාන් මාසශ  අග ශවන ශකොට 
ප්රි ඵල ූදදරානම් කළා. ග්රාම නිලධාන් සංගම් එවුව ලිපි මශ  අශත් 
ි ශවනවා. ඒ සංගම්වලින් සහය අශනක් අය සාකච්්ා කළාම ඒ 
අයශ  ශයෝනනාවක් ි ුදටා  අග්රාම නිලධාන් වසම් 1  022ක 

ශස වය කරන ශකොට විවිධ ප්ර න් ඇි  ශවනවා. ශම් විභාගශයන් 
ිසයයට  0ක් විතර කාන්තාවන් එනවා. ඒක නිසා ුවළුවන් නම් 
ශදරපාර් ව්ශයන්ම ිසයයට  0/ 0 වාවා ගතමමක් ශම් සාහයා 

කරන්න.අ කියලා.  

අපි අමාතයාං ය හයතටියට ඒකට එකඟ නතහයත. විභාග ප්රි ඵල 
අුකව ශම් කණ්ෛායම වාවා ගත යුතුයි කියන තතනයි අපි හිටිශ . 

සංගම්වල ශයෝනනාවත්  අදරහයුනත් අුකව අපි ඊට පස්ශස  සාකච්්ා 
කළා  ශම්කට ශමොකක්දර කරන්න ුවළුවන් කියලා. විභාග ලියුව 
අයශගන් ිසයයට  0ක් කාන්තාවුකත්  ිසයයට  0ක් පින්මි අයත් 

ගන්න ගිශයොත් ආණ්ඩුරම වයවස්ථාව අුකව මානව හිමිකම් 
දල්ලංඝනයක් ිසදු ශවන නිසා ඒ කතබින්ට ප්රිකාව අපි කතබින්ට 
මණ්ෛලයට ඉිංන්පත් ශනොකර ිසටියා. ඒ අතශර් විභාග 
ශකොමසාන්සව්රයා මශගන් විමුනවා  අකුමන පදරනම මතදර වාවා 

ගතමම් ිසදු කරන්ශන්?අ කියලා. ශමොකදර ප්රි ඵල නිකුත් කිරීම ිසදු 
කළ යුතුව ි ශවන්ශන් ිංස්්රික්ක අුකව අපි වාවා ගන්නා 
ක්රියාදරාමය අුකව.  

වාවා ගන්නා ක්රියාදරාමය අපි රානය ශස වා ශකොමි න් සභාවට 
යවලා ි ශවනවා. රානය ශස වා ශකොමි න් සභාව එය අුකමත 
කරලා නතවත එවලා ි ශවනවා. ශම් පරස්පර විශරෝධී ප්ර න්ය නිසා 

යම් තාක් දුරට ශම් කාරටාව කල් ගියා. දරතනට සි  කිහිපයකට 
ඉහයත ජ  රානය ශස වා ශකොමිසමත්  අපිත් අතර අවසාන තීරටය 
අරශගන අවසන් ශවලායි ි ශවන්ශන්. ඒ අුකව ිංස්්රික්ක අුකව 

වාවා ගතමශම් ක්රියා පටිපාටිය පිළිවාව පතහයතිංලි කරලා විභාග 
ශදරපාර්තශම්න්තුවටත්  අදරාළ අං වලටත් යවලා ි ශවනවා. ශම් 
වන ශකොට ග්රාම නිලධාන් වසම් 1  022න්   700ක් ආපදරාවට ලක් 

ශවලා ි ශවනවා. 

1217 1218 



පාර්ලිශම්න්තුව 

දතුු සහය නත ශඟනහිර ප්රශේ වල මමනනපි  නනතා ශස වයඅ 

වතෛසටහයන ක්රියාත්මක වන ිංස්්රික්කවල -කිලිශනොච්ිය  

මන්නාරම  වුෆනියාව  ුලි ේ සහය ඒ ිංස්්රික්කවල- 

ිංසාපි වුන්ට අපි දරතුකම් දුන්නා  ඒ ප්රශේ වල වතෛ කටයුතු කර 

ශගන යාම සාහයා අව ය නම් විරාම යන අය තවදුරටත් ශස වශ  

තවා ගන්න කියලා. ශම් අයට පමටක් ශනොශවයි  පුනගිය දරවසව්ල 

විරාම යාමට නියමිතව ිසටි ගම්පහය  කෑගල්ල  ගාල්ල ිංස්්රික්කවල 

ප්රාශේශීය ශල්කම්වුන්ශ  ශස වා කාලය ශම් ආපදරා තත්ත්වය 

යථා තත්ත්වයට පත් ශවන තුු අපි මාස තුනකට  ජර්ඝ කළා. එය 

තමයි ශදරවතනි ප්ර ්නශ  පිළිතුර. 

ගු මන්ත්රීතුමාශ  තුන්වතනි ප්ර න්යට පිළිතුර ව ශයන් 

කියන්න ි ශවන්ශන්  ග්රාම නිලධාන් ුවරේපාඩු සාහයා විරාමික 

නිලධාන්න් වාවා ගන්න අපි නරශල්ඛයක් නිකුත් කරලා නතහයත 

කියලායි. හයතවතයි  සමහයර තතන්වල ීමමා නිර්ටශ  ගතටලු  ප්ර න් 

රාශියක් ි ශවන නිසා  ඒ අුකව යම් තතනක ප්ර න් වතඩි නම් ඒ 

සම්වන්ධශයන් ක්රියා කරන්න අදරාළ විරාම ගිය නිලධාන්යා එශස ම 

ි යා ගන්න කියලා අප කියා ි ශවනවා.  

විරාමික නිලධාන්න් වාවා ගතමම ශහය තුශවන් ශම් ශස වාශේ 

ගතටලු රැසක් මතු ශවනවා කියලා මම හිතන්ශන් නතහයත. ශම් 

ි ශවන ග්රාම නිලධාන් වසම් 1  022ම විවිධ සංගම්වලට අයිි යි  

එක්ශකෝ  විවිධ මත දරරන සංවිධානවලට අයිි යි. ඒ අුකව මම 

හිතන්ශන් නතහයත  එශහයම ප්ර න්යක් පතන නඟිනවා කියලා. වහයාම 

අපි ඒ තනතුු සාහයා වාවා ගතමමට අව ය පියවර ගන්නවා. ඒ 

වාවා ගන්නා අවසථ්ාව ශවන ශකොට දරතනට කුෆු ශහයෝ 

විරාමිකශයක් ශස වශ  ඉන්නවා නම්  අදරාළ ස්ථානයට 

විභාගශයන් ශත්රී එන ුවේගලයා පතමිණීශමන් පුන විරාමිකයාශ  

ශස වය ඉශේම අශහයෝිස ශවනවා. අපි දරතනට ඒ    00ටම දරතුකම්  ජලා 

ි ශවනවා  අදරාළ නිලධාන්න් ඉන්නවා නම් ඇතුළත් කර ගන්න 

කියලා.  

ගු මන්ත්රීතුමා අසා ි ුදටා  අ19 7 ජ වගා නිලධාන් ශස වශයන් 

අන්තර්ග්රහයටය කළ අය ශමහි ඉන්නවාදර?අ කියලා. ඇත්ත 

ව ශයන්ම 19 7 අය ශම්කට අයිි  ශවන්ශන් නතහයත. ශහය තුව  - 

[වාධා කිරීමක්] ඒක තමයි. දදරාහයරටයක් විධියට ගත්තාම  ඒ අය 

දරතන් වයස අුෆුදු 70 ඉක්මවලා ි ශවන්ශන්. ඒ නිසා  19 7 

වසශර් ජ අන්තර්ග්රහයටය කළ අය ශම්කට අයිි  ශවන්ශන් නතහයත. 

හයතවතයි  ඒ අතශර් මහයනන නිශයෝජිතශයක් හයතටියට මම ශවොශහයෝ 

අයට කිේවා  තමන්ශ  ශකෝටධාසවල ප්ර ්න ි ශවනවා නම් 

කුටාකරලා -  ශමොකදර  ශවොශහයෝ ශදරශනක්  ශවොශහයෝ අවස්ථාවල 

කියනවා  තමන්ශ  ශකෝටධාසවල ප්ර ්න ි ශවනවා කියලා. 

අක්මීමන ගත්ශතොත් ගංවතුර ි ශවනවා. ශවන්තර- ඇල්පිටිය 

ගත්ශතොත් ගංවතුර ි ශවනවා. ගාල්ල ගත්ශතොත්  ඒ ප්රාශේශීය 

ශල්කම් ශකෝටධාස දරහයනවශ ම ප්ර න් ි ශවනවා. ඒ නිසා මම 

කියන්න කතමති යි  දරතනට අුකර කුමාර ිංසානායක  - වතුමාට මට 

කියශවන්ශන්ම මමහිටුව ඇමි තුමාමම කියලායි මන්ත්රීතුමනි.  

ශකශස  ශහයෝ දරතනට ඒ ප්ර ්නය මතු වන්ශන් නතහයත. අපට ි ුදණු 

ප්රධාන ප්ර න්ය ුෆශණ් ග්රාම ශස වා සංගම්වලින් ඉිංන්පත් කර ි ුදණු  

ිසයයට  0   0 ගන්න කියන ශයෝනනාවයි. 

 
ගු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගු කථානායකතුමනි - 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහයොායි  එශහයම නම් පතහයතිංලි කිරීමක් කරශගන අපි අශනක් 
ඒවාට යු. 

 
ගු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගු කථානායකතුමනි  දරතන් මාතර  ගාල්ල  කළුතර  රත්නුවර 
සහය ශකොළඹ ිංස්්රික්කවල යම් ප්රශේ  කිහිපයක් ගංවතුන්න් විනා  
ී ම නිසා ග්රාම නිලධාන් මහයත්වුන්ට හයිංිස කර්තවයයන් පතමිට 

ි ශවනවා  ඒ නිසා තමයි ශම් වතශේ කරන්ශන් කියන අර්ථ 
කථනයක්ශන් එතුමා ශදරන්න හයතදුශේ. හයතවතයි  ගු ඇමි තුමා 
ලියුම යවා ි ශවන්ශන් 2017 අශප්ර ල් 2 වතනි දරායි. 

 
ගු විටර අවේවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  வஜிர அகபவர்தன) 

(The Hon. Wajira Abeywardana) 
නතහයත  නතහයත. ශම් ප්ර න්යට කලින් ලියුම යවා ි ශවන්ශන්. 

 
ගු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගු කථනායකතුමනි  ජුනි මාසශ  ගංවතුරක් එන වව 

ශමතුමා කලින් දරතනශගන ඉාලා ි ශවනවා. ඒ නිසා ශමතුමා ුනදුුන 

ස්වශේ  කටයුතු අමාතයාං යට ශනොශවයි  ආපදරා කළමනාකරට 

අමාතයාං යටයි. ශමොකදර  කලින්ම ලියුම යවා ි ශවනවා. ඊළඟට 

-[වාධා කිරීමක්] ගු ඇමි තුමනි  ශපොේෛක් ඉන්න.  වතුමා 

වතරිං කියන්න එපා. දරතන් ශම් ගංවතුර තත්ත්වශයන් ඇි වූ ආපදරා 

ශහය තුශවන් ගම්වල ප්ර ්න මතු ශවලා ි ශවනවා  ඒවා විසඳීම සාහයා 

විරාමලත් ග්රාම නිලධාන්වු වාවා ගන්න ඕනෑයි කියන 

සාුකකම්පිත පතත්තට  වතුමා ශම් කාරටාව ගන්න එපා.  වතුමා 

ශම් ලියුම යවා ි ශවන්ශන් අශප්ර ල් 2 වතනි දරායි.  ය කියන 

විධියට  වතුමාට ි ශවනවා  ශහයොා යානයක්.  අර ශෛොේලර් 

යන්ත්ර ි ශවන්ශන්  වතුමාශ   ළුශේදර ශකොශහයදර.  

ඊළඟට වලන්න  ශම් මා ළඟ ි ශවනවා ශම්කට අදරාළ 

ශල්ඛනය. ශම් ශල්ඛනය අුකව  ගු මන්ත්රීවු  ශම් ග්රාම  

නිලධාන්න් වාවා ගන්නය කියලා නිර්ශේ  කරන්න ඕනෑ. ශම්ක  

 වතුමාශ  අමාතයාං ශ  ි ශවන ශල්ඛනය. නම හයා ලිපිනය  

ශස වය කළ ප්රාශේශීය ශල්කම් ශකෝටධාසය  විරාම ගතන්වූ ිංනය  

දුරකථන අංකය සහය නිර්ශේ ය කියන ශීර්  යටශත් ඒ විස්තර ශම් 

ශල්ඛනශ  ඇතුළත් කරන්න ි ශවනවා. කුෆදර නිර්ශේ  

කරන්ශන්? තුන්නාන්ශස ලාශ  මන්ත්රීවුුකයි.  

ගු කථානායකතුමනි   වතුමාට මතක ඇි    වතුමා ශම් 

අමාතයාං ශ  අමාතයවරයා හයතටියට ිසටි කාලශ  ග්රාම  

නිලධාන්න්    00ක් විධිමත්ව වාවා ගන්න ගියා. ඒ අවසථ්ාශේ ජ ඒ 

කතබින්ට මණ්ෛලශ  ඇි  ුෆණු තත්ත්වය ශමොකක්දර? ග්රාම 

නිලධාන් තනතුු ගශම් ශේ පාලන වලය තහයුෆු කර ගතමම 

සාහයා වතදරගත් වන නිසා ශේ පාලන පත්ී ම් ශදරන්න දත්සාහය 

කළා.  වතුමා ඒක වතළතක්වූවා.   

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ අවසථ්ාශේ විධිමත් විධියට වාවා ගත්තා. 

1219 1220 

[ගු වජිර අශේවර්ධන මහයතා] 
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ගු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ නිසා එතතන ඇි  ුෆණු තත්ත්වය   වතුමාට එල්ල ුෆණු 
ප්රහයාර පිළිවාව මා දරන්නවා. එවතනි තත්ත්වයක් ි බිය ජයි යළි ශම් 
ආකාරයට කටයුතු කරන්ශන්. ශම් විභාගය පතවතත්වූශේ පුන ගිය 

අුෆුේශේ සතේතතම්වර් මාසශ යි. ශම් අුෆුේශේ ශපවරවාන් මාසය 
වන විට ප්රි ඵල නිකුත් ශවලා ි ශවනවා. විභාග ශදරපාර්තශම්න්තුව 
ශමතුමාශ  අමාතයාං යට ලිපියක් යවා ි ශවනවා  අකුටාකර  

ප්රි ඵල අරශගන යන්නඅ කියලා. ශමොකදර  ශමතුමාශ  
අමාතයාං ශයන් ගිහිල්ලා ප්රි ඵල අරශගන යන්ශන් නතහයත. ප්රි ඵල 
අරශගන යන්ශන් නති ව අර පතරණි  තමන්ශ  හිතවා ජ 
කණ්ෛායමක් දරාලා ග්රාමීය ම්ටටශම් රානය ශස වය තමන්ශ  අතට 

ගතමම සාහයායි ශම් ක්රියා කරන්ශන්. ශමය වතළතක්විය යුතුයි ගු 
කථානායකතුමනි. ශමය වතළතක්ී ම සාහයා ගු ඇමි තුමා කටයුතු 
කළ යුතුයි. එක්ලක්  අූදදරහයසකට වතඩි පින්සක් විභාගයට ශපම 

ිසට ි ශවනවා. ප්රි ඵල නිකුත් කර ි ශවනවා. ගු ඇමි තුමනි  ඒ 
අය ඉක්මනින්ම  වාවා ගතමම සාහයා තුන්නාන්ශස  කටයුතු 
කරන්න. ඒ වාවා ගන්න ශකොට ශේ පාලනය  ඒවා ශම්වා ගතන 

වතෛක් නතහයත. හයතවතයි  විධිමත් රමශේදරයකට ඒ දරුවන් වාවා 
ගන්න. 

 
ගු විටර අවේවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  வஜிர அகபவர்தன) 

(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ගු කථානායකතුමනි  මට විනාඩියක් ශදරන්න. ශමතුමා කිේව 

කාරටයට පිළිතුරකට වතඩිය- 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එතුමා ශයෝනනාවක් කරනවා- 

 
ගු විටර අවේවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  வஜிர அகபவர்தன) 

(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ඇත්තටම ගු අුකර කුමාර ිංසානායක මන්ත්රීතුමා නම් 

කිහිපයක් එේවත් අපි වහයාම ඒවාත් ඇතුළත් කරනවා. 

මම කියන්ශන් වරදරකට ශනොශවයි. මහයනන නිශයෝජිතයන් 
තමයි දරන්ශන් ගශම් කුමන ශකෝටධාසශ දර ප්ර න් ි ශවන්ශන් 
කියලා. එම නිසා එතුමා කිේවා වාශ  මම කලින් යවන්ශන්- 

         
ගු ෙහින්දානන්ද අුත්ගෙවග් ෙහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமகக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගු කථානායකතුමනි   වතුමා ඒක අුකමත කරනවාදර? 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
 වතුමා වාඩි ශවන්න  පස්ශස  කියන්න. [වාධා කිරීමක්] 
 
ගු විටර අවේවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  வஜிர அகபவர்தன) 

(The Hon. Wajira Abeywardana) 

පළාත් පාලන මති වරටය කල් යන්නත් ි ශවන වි ාල 
ප්ර න්යක් තමයි ශම් ශකෝටධාසවල නිවතරිං තීන්දු තීරට ගතමමට 

අශපොශහයොසත්ී ම. ඒ නිසා තමයි මම කල් ශේලා ඇි ව ලතහයතසි්  
කශළ  - 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ශහයොායි  ශවොශහයොම ස්තුි යි. ඉිංන්ශ  ජ අපි ඒක නිවතරිං කරු.  

මීළඟට  අමාතයාං  නිශේදරන  ගු අකිල විරා"  කාන්යවසම් 
මහයතා. 

 

පුරාවිදයා ෂේව ්රවේ  ෙුරව ඇි  ගැ ු : 

අධායාපන අොතයුරොවග් ප්රකාශ්ය 
ததால்தபாருள் துகறயில் எழுந்துள்ள 

பிரச்சிகனகள்: கல்வி அகமச்சாினது கூற்று 
PROBLEMS ARISEN IN THE FIELD OF 

ARCHAEOLOGY: STATEMENT BY MINISTER OF 
EDUCATION 

 
ගු අකිල විරාජ් කාරියවසම් ෙහතා වඅධායාපන 

අොතයුරො  
(மாண்புமிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அகமச்சர்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
ගු කථානායකතුමනි  මම ගු ිංශන් ් ගුටවර්ධන 

මන්ත්රීතුමාශගන් ඉල්ලා ිසටිනවා සභාශේ රැඳී ිසටින්න කියලා. 
ශමොකදර  එතුමාත් ශම් ප්ර න්ය පතන නතුවවා. එක අවස්ථාවක 

එතුමා කියූ ශදරයක් හයතන්සාේ වාර්තාශේ ි ශවනවා. ඒ තමයි අගාලු 
ශකොටුව ශලෝක දුමශයන් ඉවත්ී මට යනවා  ඒ සාහයා කටයුතු 
කරන්නඅ කියලා එතුමා ඉල්ලා ි බීම. ඒ සාහයා තමයි ශම් කටයුතු 
කරලා ි ශවන්ශන්. ශම් අමාතයාං  නිශේදරන ශයන් පුන  වතුමා ඒ 

පිළිවාව දරතුකවත් ශවයි.  

ගු කථානායකතුමනි  ුවරාවිදරයා වි ය භාර අමාතයවරයා 
ශලසත්  ශමරට රී විභූි ය  අතීත දුමය  ශපෞ්ත්වය ුනරක්ෂිත 

කිරීශම් වගීමම දරරන මහයනන නිශයෝජිතශයකු ශලසත්  රටට 
නාි යට ආදරරය කරන ුවරවතිසශයකු ශලසත් මා ශමම විශ    
ප්රකා ය ිසදු කිරීමට වලාශපොශරොත්තු ශවනවා. රටක අභිමානය හයා 

නාි ක අනනයතාව ශලොවට කියාපෑමට ඇි  ප්රවලතම සාධක වවට 
පත් වන්ශන් ඒ රට තුළ නිධානව ඇි  ුවරාවිදරයා සාධක වව මා 
අුතුශවන් ශම් සභාවට මතක් කර ිංය යුතු නතහයත.  

ගු කථානායකතුමනි  වසර ශදරදරහයස් පන්ිසයයක් පමටක් 
ශනොව වසර හයතළිස් අටදරහයසක් (   000  - හයතටදරහයසක් (60 000  
දරක්වා ඈත ඉි හයාසයට ිංව යන අශේ මේබිශම් ුවරාවිදරයාත්මක 

සාධක  සාක්ෂි අනාවරටය කිරීම  අධයයනය කිරීම  දරතුකම 
 1වමාු කිරීම  සංරක් ටය හයා ුනරක්ෂිත කිරීම ශමන්ම ශමරට 
අතීත රී විභූි ය ශලොවටම ප්රදරර් නය කිරීමට අපි ක්රියා කළ යුතුයි. 
විවිධ කාල වකවාුකවල ශමරට ආරමටය කළ ආරමණිකයන් 

අතීතශ  පතවි  රී විභූි ය විදරහයාපාන ුවරාවස්තු සංහයාරයට ලක් 
කරමින් ශමරට ඉි හයාසය මකා දරතමීමට දත්සාහය කළ අවස්ථා 
ි ුදටා.  

ගු කථානායකතුමනි  රනයක් ශලසත්  වි ය භාර 
අමාතයවරයා ශලසත් ිසයලු නාතීන්ශ  අනනයතාව ගු කරන  
සංහිිනයාව  සහයජීවනය පිළිගන්නා ිසංහයල ශවෞේධශයකු ශලසත් 

කිිස විශටක මා ශම් රශ්ට දුමය අනාරක්ෂිතී මට ඉෛ ශනොතවන 
වව ශම් සභාවට මතක් කර ිංය යුතුයි.  

ශයෝධ වාන්මාර්ග වයාපෘි   ශගොෛනතඟිලි  වාස්තුවිදරයාශේ ශකළ 

පතමිණි වටදරාශගවල්  ශවශහයර විහයාර  සත් මහයල් ප්රාසාදර  
ශලෝවාමහයාපාය  පිරමීෛ තාක් ටය හයා දශරුකර ගතටුණු මහයා 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

දරතගතේ  ිත්ර  මූර්ි   කතටයම්  ීමගින්ය වතනි කලා නිර්මාට  මහයා 
නගර සතලුනම් වතනි අතීත දුමයන් අපශ  හයදරවත් තුළ අභිමානය 
හයා  ශප්රෞ්ත්වය නතවත නතවතත් නනිත කරී මට සමත්. ශගී  ගිය 

දර ක තුන තුළ පතවි  යුේධය ශහය තුශවන් අදරාළ ප්රශේ වල 
ුවරාවිදරයා දුමයන් සංරක් ටය කිරීශම් ජ ගතටලු මතු වූ වව අප 
පිළිගත යුතුයි. නුත් යුේධය අවසන් ී  වසර අටක් ගත ී  ඇි  ශම් 

ශමොශහයොත වන තුු දතුු හයා නත ශඟනහිර පළාත්වල ුවරාවිදරයා 
භූමි ුනරක්ෂිත කිරීශම් කටයුතු මන්දරගාමීී ම තුළ ගතටලු රැසක් ඇි  
ී  ි ශවනවා. ශමය වරපතළ තත්ත්වයක්.  

ඇතතම් විට එල්ටීටීඊ ත්රස්තවා ජන් විනා  ශනොකළ ඇතතම් 
ුවරාවිදරයා භූමි  දරතගතේ  සම්ාරක යුේධය අවසන් වූ පුන පුනගිය වසර 
කිහිපය ඇතුළත නිධන් ශහයොුන්ශ  හයා විවිධ පාර් ව්යන්ශ  

වලපෑශමන් විනා  ී  ගිය වව රහයසක් ශනොශේ.  

ගු කථානායකතුමනි  පුනගිය පාලන කාලය තුළ දතුු හයා 
නත ශඟනහිර ඇතුළු ුවරාවිදරයා වටිනාකමක් ඇි  ශවොශහයෝ ප්රශේ  
නිිස අයුන්න් හයඳුනාගතමම ශහයෝ මායිම් ලකුණු කිරීශම් ක්රියාවලිය 

විධිමත් ශලස ිසදු ුෆශණ් නතහයත. එශමන්ම විවිධ ුවේගලයන් තමන්ට 
අභිමත පන්ිං ශලෝක දුමයන් සමඟ අත්තශනෝමි ක ශලස 
ශසල්ලම් කිරීමට කටයුතු කර ඇි  වවට අදර වන විට ප්රතයක්  ී  

ි ශවනවා. ගාලු ශකොටු පුෆර  දරඹුලු ශලන් විහයාර ඇතුළු ශලෝක 
දුමයන් වාශ ම තවත් වතදරගත් ුවරාවිදරයාත්මක ස්ථාන රැසක් අදර 
වන විට අතීතශ  ිසදු වූ විවිධ ශේ පාලන අතශපී ම් සහය ඊට 

එශරහිව නතඟී ශනොිසටි අකාර්යක් ම නිලධාන්න් නිසා විනා ී ශම් 
අවදරානමකට ලක් ී  ි ශවනවා.  

ගු කථානායකතුමනි  ඒ වාශ ම ශම් වන විට ශමරට 

නනතාවශ  සහයජීවනය හයා සංහිිනයාව බිා දරමන දතුු සහය 
නත ශඟනහිර ශවශසන අතශළොසස්ක් අන්තවා ජන්ශ  වලපෑම්දර ශම් 
ුවරාවසත්ු විනා යට වලපා ි ශවනවා. ඇතතම්විට ශම් තත්ත්වය 

වාර්ගික ගතටුම් වවට  1වා දරක්වන අවාසනාවන්ත ම්ටටම දරක්වාදර 
 ඩු දුවා අවසන්. ිසංහයල  ශදරමළ  ුස්ලිම් සංහිිනයාවට අභිශයෝග 
කරමින් ඇතතම් පින්ස් ුවරාවිදරයා භූමි තුළ අනවසර ඉිං කිරීම් ිසදු 
කිරීම  ුවරාවස්තු විනා  කර දරතමීම ආ ජ ිසදුී ම් රැසක් ශම් වන විට 

වාර්තා ී  ි ශවනවා.  
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු අමාතයවුනි  මන්ත්රීවුනි  ගු අකිල විරා"  කාන්යවසම් 
ඇමි තුමාට disturb වන නිසා ශපොේෛක් silent ශවන්න.  

 

ගු අකිල විරාජ් කාරියවසම් ෙහතා 
(மாண்புமிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ගු කථානායකතුමනි  තත්ත්වය ශම් දරක්වා දුර ිංග ගිශ  
ශකොශහයොමදර  දුර ිංග ගිශ  ඇයි යන ප්ර න්වලට වහයාම විසඳුම් 
ශසී ශම් අව යතාව වි ය භාර අමාතයවරයා ශලස මටත්  අශේ 

අමාතයාං යටත් ි ශවනවා. එය නනතාව මාහයට ලවාදුන් වරමක්. 
ඒ වාශ ම කතබින්ට මණ්ෛලශයන් මට දුන් වලයක්.  

ගු කථානායකතුමනි  ශම් ප්රකා ය කිරීමට වලපෑ ප්රධාන 

කුණු කිහිපය මා අවධාරටය කිරීමට කතමති යි.  

පළුවතන්න: 

2004 වසශර් ිසට ශම් දරක්වා වසර 13ක් ි සශ්ස  ුවරාවිදරයා 
අධයක්  නනරාල්වරයා ශලස කටයුතු කළ ශසනරත් ිංසානායක 
මහයතා එම ුරරශයන් ඉවත් කිරීමට කතබින්ට මණ්ෛලය තීරටය 
කිරීම.  

 ශදරවතන්න: 

  1ට අදරාළ ශනෝදරනා පත්රය භාර දුන් පුනව ඇතතම් ුවවත් පත් 
සහය සමාන නාල ශවේ අෛවි වාර්තා කර ි බූ අසතය කුණු 
ඇතුළත් අපහයාසාත්මක ප්රවෘත්ි  වාර්තා.  

තුන්වතන්න: 

ශම් රශ්ට ුවරාවිදරයාව සම්වන්ධව ිසදුවන යමක් ශේ නම්  ඒ 
ිසයල්ල රටට ආදරරය කරන  අප ගතන වි ව්ාසය තතබූ රී ලාංීමය 
නනතාවට දරතනගතමමට ඇි  අයිි ය තහයුෆු කිරීම.  

ශම් නිසායි  ඉහයත ප්රශේ ය ලවාගනිමින් විශ    ප්රකා යක් 
නිකුත් කිරීමට මා තීරටය කශළ .  

ගු කථානායකතුමනි  ුවරාවිදරයා අධයක්  නනරාල් ුරරය දරතරූ 

ශසනරත් ිංසානායක මහයතා එම ුරරශයන් ඉවත් කිරීමට මූලිකවම 
වලපෑ කුණු මා ශමම ගු සභාවට ඉිංන්පත් කිරීමට කතමති යි. 
2010 - 2012 වසරවල ජ මධයම පළාත් ුවරාවිදරයා කාර්යාලශ  

ප්රසම්පාදරන කටයුතුවල ජ ිසදුව ඇි  වවට වාර්තා ී  ඇි  අරමිකතා 
සම්වන්ධශයන් සංසක්ෘි ක හයා නාි ක දුමයන් පිළිවා 
අමාතයාං ය යටශත් පුනගිය පාලන සමශ  ජ පවත්වන ලදර මූලික 
විමර් නයක ජ ශසනරත් ිංසානායක මහයතාට ශනෝදරනා 12ක් 

ඇතුළත් ශනෝදරනා පත්රයක් නිකුත් කිරීමට තීරටය කර ි ශවනවා.  

ගු කථානායකතුමනි  අප පරීක් ටයක් පතවතත්ී මට 
කටයුතු කළාය කියා සමහයර අවස්ථාවල සාහයන් කර ි ශවනවා මා 

දරතක්කා. නුත්  ශම්ක අශේ පරීක් ටයක් ශනොශවයි. ශම්ක 
පුනගිය ආණ්ඩුව කාලශ  කළ පරීක් ටයක්.  

ගු කථානායකතුමනි  විධිමත් පන්ිං ප්රසම්පාදරන ක්රියාවලිය ිසදු 

ශනොකිරීම  වි මානාර ිසදු කරන ලදර නිලධාන්න්ට එශරහිව විනය 
පියවර ශනොගතමම  එවකට නාි ක දුමයන් පිළිවා අමාතයාං ය 
යටශත් ප්රධාන අභයන්තර විගටක විිසන් 2013.07.11 වන ිංන 

ලවාදුන් අභයන්තර විමර් න වාර්තාවට අුකව ශනෝදරනා ලතබූ 
ුවේගලයන් සම්වන්ධශයන් ආයතන සංග්රහයය අුකව කටයුතු 
ශනොකිරීම  විහයාරාරාම සංරක් ටය කිරීශම් ජ ුකුනදුුන දරතව ශයොදරා 

ගත්ශත් යයි ශනෝදරනා එල්ල වූ එම සංරක් ට නිලධාන්න්ට 
එශරහිව පියවර ශනොගතමම  ිංගින් ිංගටම ුවරාවිදරයා 
ශදරපාර්තශම්න්තුශේ ිසදුවූ ූෂ ට සහය අරමිකතා සම්වන්ධශයන් 
ක්රියාත්මක ශනොී ම ඇතුළු ශනෝදරනා රැසක් එම ශනෝදරනා පත්රශ  

අන්තර්ගත ශවනවා.  

ගු කථානායකතුමනි  මීට අමතරව  ුවරාවිදරයා අධයක්  
නනරාල් ුරරශ  වසර 13ක් රානකාන් කටයුතු කර ඇතත්  ශම් 

දරක්වා ගත වූ කාලය තුළ ුවරාවිදරයා ශදරපාර්තශම්න්තුශේ විධායක 
ම්ටටශම් තනතුුවලින් ිසයයට  0ක් පමට සම්ූරර්ට කිරීමට 
අශපොශහයොසත් ී ම  කළමනාකරට ශස වා ශදරපාර්තශම්න්තුශේ 

අුකමති යකින් ශතොරව තම අභිමතය පන්ිං කනි ධ් ශස වකයන් 
වාවා ගතමම ආ ජ  ශනෝදරනාදර   1 සම්වන්ධශයන් එල්ල ී  
ි ශවනවා.  

ගු කථානායකතුමනි  ුවරාවිදරයා ශදරපාර්තශම්න්තුවට අයත් 
සංරක් ට භූමි වාහිර  ුවේගලයන් විිසන් අත්පත් කරගතමම  
ඇතතම් ස්මාරක එක් එක් ුවේගලයන්ශ  අභිමතය පන්ිං විකෘි  
කිරීමට ඉෛ ලවා ජම  ඒ සම්වන්ධශයන් ුවරාවිදරයා පනශත් 

විධිවිධාන අුකව ක්රියාත්මක ශනොී ම   1 සම්වන්ධශයන් ඇි  
වරපතළම ශනෝදරනායි. 

ශම් රශ්ට දතුු  නත ශඟනහිර ප්රශේ වල පවි න ුවරාවිදරයා භූමි 

තුළ විවිධ ුවේගලයන් අනවසර ඉිංකිරීම් ිසදු කරන විට  අත්පත් 
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[ගු අකිල විරා"  කාන්යවසම් මහයතා] 
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කරගතමම් ිසදුකරන විට  ඒවා නතර කිරීම  ඒ සම්වන්ධශයන් 

මි මය පියවර ගතමශම් වගීමම හයා වලතල ුවරාවිදරයා පනත අුකව 
සෘජුවම පතවරී ි ශවන්ශන් ුවරාවිදරයා ශදරපාර්තශම්න්තුශේ අධයක්  
නනරාල් ශවතයි. එශස  ි බිය ජ    1 එම වගීමම පතහයතර හයතරීම 
හයරහයා ිසදු වන්ශන් ශම් රට තුළ නනතාව අතර අවි ව්ාසය ඇි ී ම 

හයා අන්තවාිංන්ශ  වලපෑම් ශහය තුශවන් ුවරාවිදරයා දුම විනා  ී  
යාම පමටයි. ශමවන් වටපිටාවක් තුළ යම් නිලධාන් යකු වගීමම් 
පතහයතර හයන්මින් ිංගින් ිංගටම කටයුතු කරනවා නම්  වි යය භාර 

අමාතයවරයා ශලසත්  රනයක් ශලසත් ඒ සම්වන්ධශයන් අප 
ක්රියාමාර්ග ගත යුතුයි. නනතාව අපට පරමාධිපතය වලය ලවා ජ 
ි ශවන්ශන් නිලධාන් යාන්ත්රටය තුළ ිසදුවන රටට අහිතකර හයා 

අකාර්යක් ම තත්ත්වයන් මඟහයන්මින් අව ය කටයුතු කිරීම 
සාහයායි. මහයනන නිශයෝජිතයකු ශලස මාහයට පවරා ඇි  එම 
වගීමම අවමල් ශර්ණුවකින් ශහයෝ පතහයතර හයතරීමට මා කිිස විශටකත් 

ූදදරානම් නතහයත. එශස ම  ශසනරත් ිංසානායක මහයතා සමඟ  කිිසදු 
ආකාරයක ශපෞේගලික ගතටලුවක් මට ශනොමති  වව අවධාරටය 
කරන්න කතමති යි. අපට ි ශවන්ශන් ුවරාවිදරයා අධයක්  
නනරාල්වරයා තම වගීමම නිිස අයුන්න් ඉ ටු කළාදර  නතේදර යන 

ශසොයා වතලීම පමටයි.   1ට ශමම ශනෝදරනා සම්වන්ධශයන් 
නිදරහයසට කාරටා ඉිංන්පත් කිරීමට අවකා  සලසා ි ශවනවා.  

ශසනරත් ිංසානායක මහයතා එම ුරරශයන් ඉවත් කිරීමට ගත් 

තීරටය  1ශදරක් අමාතයවරයා විධියට මා ගත් තනි තීරටයක් 
ශනොවන වවත් මා සාහයන් කරන්න කතමති යි. එය කතබින්ට 
මණ්ෛලය සාමූහිකව එළතඹි තීරටයක්. අදරාළ ශනෝදරනා  

සම්වන්ධශයන් හයා පතවති  අකාර්යක් මතාව ශහය තුශවන්  ආනාර්ය 
ශසනරත් ිංසානායක මහයතා ුරරශයන් ඉවත් කිරීමට අදරාළව 
 ශනෝදරනා පත්රය අධයාපන අමාතයාං ශ  ශල්කම්වරයා විිසන්   1ට 

භාර දුන් පුන ුවවත් පත් කිහිපයක වාර්තා වූ ුවවතක් පිළිවාව මශ  
අවධානය ශයොු ුෆටා.  

ගු කථානායකතුමනි  මතයි මස 21වන ිංන ඉන්දරා  මමලංකාමම 

ුවවත් පත ශලෝක දුම ීමගින්ශ  කළුිංය ශපොකුට අසල 
ප්රශේ ශ  ශහයෝටලයක් ඉිං කිරීම සාහයා අුකරාධුවර ආලංකුලම 
නම් ප්රකට වයාපාන්කයාට ලවා ජමට අමාතයවරයාශ  
ශල්කම්වරයකු හයරහයා කටයුතු කර ඇි  වවත්  ශම් පිළිවා 

විශරෝධය පළ කළ ුවරාවිදරයා අධයක්  නනරාල්වරයාට ුරරශයන් 
ඉවත් වන ශලස අධයාපන අමාතයවරයා විිසන් වලපෑම් කරන 
වවත් වාර්තා කර ි ුදටා. 

එශමන්ම කළුිංය ශපොකුට අවට ප්රශේ ශ  ඉෛමක් අත් පත් 
කර ගනිමින් වසර 2 300කට වෛා පතරැණි ශසල් ලිපි විනා  
කිරීමටදර කටයුතු කර ඇි  වව එහි වාර්තා කර ි ුදටා. එශමන්ම  

තවත් ුවවත් ීමපයක්දර ශම් පිළිවාව ඒක පාර් ී් ය මාධය 
වාර්තාකරටයක ශයශදරමින් ඉහයත කුට හයා සමාන අසතය 
ශතොරතුු ඉිංන්පත් කරමින් පාධක නනතාව ශනොමඟ යතී ශම් 

දත්සාහයයක නිරත වූ වව අවධාරටය කළ යුතුයි. රශ්ට අදරහයස ්
දරතක්ී ශම් අයිි ය ශවුකශවන්  මාධය නිදරහයස ශවුකශවන් රනය 
කටයුතු කරන ශමොශහයොතක ප්රනාතන්ත්රවාදරය පිළිවාව ඉහයළින් 
කතා කරන  සමානවාදරය ගතන දදරන් අනන ශේ පාලන පක් යක 

ශහයවනතල්ල යට ක්රියාත්මක අලංකාඅ ුවවත් පශත් ඉන්දරා සංග්රහයය 
ශමවතනි ආකාරශ  ප්රලාප නනතාව අතරට ශගන යෑම අපි 
පිළිකුශලන් යුතුව ශහයළා දරකිනවා. ශමශලස අපහයාසාත්මක ුවවත්  

අසතය ුවවත් පළ කිරීම  නන්ත ඝාතන මාධය හයරහයා ිසදු ී ම 
කනගාටුදරායක තත්ත්වයක්.  

රී ලංකාශේ ප්රනාතන්ත්රවා ජ ප්රවාහයශ  ක්රියාත්මක ිසයලු  ුවවත් 

පත් සව්යං නියාමනය සාහයා අත්සන් තතබීම ිසදු කරනවා. ගු 
කථානායකතුමනි  ඒ ුවවත් පත සව්යං නියාමන ක්රියාවලිය සාහයා 
ශහයෝ අත්සන් තවා ශනොමති  වව රී ලංකා ුවවත් පත් පතමිණිලි 

ශකොමිසම අප ශවත ලිඛිතව දරන්වා එවා ි ශවනවා.  න්න ඕකයි 

ශම් ුවවත් පශත් තත්ත්වය. ශම් වටාපිටාව තුළ තමන්ට ඕනෑ 
ආකාරයකින්  ඕනෑම ශකශනකුට අභූත ශනෝදරනා නතඟීශම් 
හයතකියාව  ුෆන්ට ි ශවනවා.  

ගු කථානායකතුමනි  මීළඟට මා සාහයන් කරන්න කතමති යි 

පුනගිය ඉන්දරා මමිංවයිනමම ුවවත් පත ශම් සම්වන්ධශයන් වාර්තා කළ 
ප්රවෘත්ි ය පිළිවාව. එම ුවවි න්  ුෆන් සාහයන් කරනවා  වත්මන් 
අමාතයවරයා ුවරාවිදරයා කටයුතු හයා සංනාරක කටයුතු පටලවාශගන 

කටයුතු කර න්ශනකු වවත්  දරඹුල්ශල් කළුිංය ශපොකුට රක්ෂිතයට 
අයත් වන රක්ෂිතශ  ප්රශේ යක් සංනාරක ශහයෝටලයකට ලවා  ජ 
ඇි  වවත්  2017 නනවාන් මාසශ  ජ එම රක්ෂිතශ  කටාරමක ි බූ 

ශිලා ශල්ඛනයකට ග්රයින්ෛරයක් ශයොදරා ශගන හයානි කර ඇි  
වවත්. එශස ම  සංනාරක වයාපාරය සාහයා ුවරා විදරයාව 
පටලවාගතමශමන් ශමම තත්ත්වය මතුව ඇි  වව සහය ුවරාවිදරයා 

ස්ථාන සංනාරක වයාපාර සාහයා වදු  ජශම් අරුණින් කළ 
කටයුතුවලට එශරහි වූ ුවරාවිදරයා අධයක්  නනරාල්වරයා ුරරශයන් 
ඉවත් කිරීමට කටයුතු කර ඇි  වවත් මතු කරමින් ශමම ුවවත් පත 
තවදුරටත් කුණු වාර්තා කර ි ුදටා.  

ගු කථානායකතුමනි  ශමරට පවි න ශලෝක දුමයන් 
පිළිවාව  රනය පිළිවාව සහය ුවරාවිදරයා වි යය භාර අමාතයවරයා  
වන මා පිළිවාව අසතය ුවවත් වාර්තා කිරීම පිළිවාව අපශ  

අප්රසාදරය පළ කිරීමට මා ශමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. 
ප්රනාතන්ත්රවාදරය පිළිවාව මහය ඉහයළින් දදරන් අනන ඇතතම් 
මාධයවල හයතිසරීම ්තිසස්්ටවාිං ු 1ණුවරක් ශගන ි ශවනවා. 

මාධයයක ඇි  වගීමම  ප්රවෘත්ි  පිළිවා වි ව්සමයත්වය  
සමවරතාව  අපක් පාි  අදරහයස් ලවා ගතමම  ුවවතක නිරවදරයතාව  
එම ුවවත ුද්රටය කර පළ කිරීමට ශපර තහයුෆු කර ගතමම ආිං 

මූලික ිසේධාන්ත පවා අමතක කර දරමමින් ශම් ආකාරශ  පදරනම් 
විරහිත මෛ ප්රකා  නිකුත් කිරීම පිළිවාව ශමරට ුවවත් 
සම්වන්ධශයන් කටයුතු කරන ිසයලු ආයතන  මාධය සංවිධාන 

අවධානය ශයොු  කළ යුතුයි. මාධයශේිංන් පිළිවාව පමටක් 
ශනොව මාධයශයන් නඟන අභූත ශනෝදරනා නිසා ී.ෛාවට පත් වන 
ුවේගල නන්ත පිළිවාවත්  ශමවතනි තත්ත්ව  නිසා මාධය සම්වන්ධව 
පලුදු ී  යන නනතා වි ්වාසය පිළිවාවත් මාධය සංවිධාන 

අවධානය ශයොු කළ යුතුයි. එශස ම එවතනි අසතය ුවවත් වාර්තා 
පළ කිරීම නිසා ගිලිහී යන්ශන් සමස්ත මාධයශේිංන්ශ  වෘත්තීය 
ගුත්වය වවත් සාහයන් කරුක කතමති යි. 

ගු කථානායකතුමනි  වි යය භාර අමාතයවරයා ශලස මා 
කිිස විශටකත් කිිසදු වයාපාන්කයකුට ශහයෝටල් ඉිං කිරීම සාහයා 
කිිසදු ුවරාවිදරයා වටිනාකමක් සහිත ඉෛමක් ලවා ශදරන ශලස 

ුවරාවිදරයා අධයක්  නනරාල්වරයාට වලපෑම් කර නති  වව මා 
නතවතත් අවධාරටය කරනවා. මා අභිශයෝග කරනවා  යම්කිිසවකු 
එවතනි ශනෝදරනාවක් කරනවා නම්  අදරාළ නම් ගම් සාහයන් කරමින් 

වගීමශමන් යුතුව එවතනි ශනෝදරනා ඉිංන්පත් කරන ශලස. ඒ 
වාශ ම  ප්රනාතන්ත්රවාිං යහය පාලන රනයක් පවි න ශම් 
ශමොශහයොශත් මාධය නිදරහයස දපන්මයටත් වෛා ලවා  ජ ඇි  
වටාපිටාවක මා එවතනි කිිසදු ආකාරයක වලපෑමක් ිසදු කශළ  නම් 

ඒ පිළිවා ප්රකා  කිරීමට හිටුව ුවරාවිදරයා අධයක්  
නනරාල්වරයාටත් හයතකියාව ි ශවනවා.  

අශේ රනයට කිිසම ුෆවමනාවක් නතහයත  එවතනි සථ්ානවල 

ශහයෝටල් හයදරන්න. තවම එවතනි කිිසම ුෆවමනාවක් නතහයත. මා 
මාධයවලටත් දරතුකම් ශදරන්න කතමති යි  හිතලු නිර්මාටය කරමින් 
ප්රවෘත්ි  වාර්තා කරනවාට වෛා මාධයයට ඇි  සමාන වගීමම  

යුතුකම ශමන්ම මාධයයට කළ හයතකි වලපෑම් පිළිවාව මනා 
අවශවෝධයකින් යුක්තව  එය ශත්ුම් ගනිමින් ශතොරතුු වාර්තා 
කරන ශලස. ඒ වාශ ම එම මාධය ආයතනවල හිමිකුවන්ටත් 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

මතක් කිරීමට කතමති යි  විවිධ ශේ පාලන නයාය පත්ර හයා 
ශපෞේගලික මතවාදර අුකව කටයුතු කරන මාධය වෘත්ි කයන් 
හයරහයා සමානයට ිසදු වන හයානිය පිළිවාව වගීමම  ව අශත් 

පවි න වව.  

ගු කථානායකතුමනි  රානය පාලනශ  ජ මහය නනතාව 
තමන්ශ  ්න්දර වලය හයරහයා මහයනන නිශයෝජිතයන් ශතෝරා පත් 

කර ගන්ශන්  ුෆන් ශවුකශවන් ුනරක්ෂිත තීන්දු තීරට ගතමම 
සාහයායි.      

එශමන්ම නිලධාන් යන්ත්රටය හයරහයා රශ්ට නනතාව ශවුකශවන් 

විය යුතු කාර්ය භාරය සාහයා නායකත්වය ලවා  ජමයි. නුත් අදර 
ඇතතම් අකාර්යක් ම හයා ූෂෂිත නිලධාන්න්ට එශරහිව අප 
ක්රියාත්මක වන විට තමන්ශ  පටු ශේ පාලන අව යතාවන් සහය 

තමන්ශ  ශනොහයතකියාවන් වසා ගතමමට ඇතතම් නිලධාන්න් සහය 
පින්ස ්දරරන වාල දත්සාහයයන් ශම් රශ්ට නනතාව අවශවෝධ කර ගත 
යුතුයි.  

පුනගිය පාලන සමශ   ජ යුේධශයන් පුනව  එල්ටීටීඊ පාලන 

සමශ ත් විනා  ශනොවූ දතුු - නත ශඟනහිර පළාත් ුවරා විිසරී ඇි  
ුවරාවසත්ු විනා යට එශරහිව ඊට අුකවල දුන්  ඊට සම්වන්ධ වූ 
ුවේගලයින් සම්වන්ධව ුළු රටම දරන්නවා. ඒ වාශ ම 

යුශනසශ්කෝව ශලෝක දුමයක් ශලස නම් කරන ලදර දරඹුලු ශලන 
විහයාරය  ගාලු ශකොටු පුෆර තුළ අනවසර ඉිං කිරීම් ිසදු කරන්නට 
ඉෛ ලවා  ජ ි ශවන්ශන්ත් හිටුව ුවරාවිදරයා අධයක්  

නනරාල්වරයාශ  පාලන සමශ  ජ වව මා මතක් කරන්න 
කතමති යි.  

පුනගිය පාලන සමය තුළ ුවරාවිදරයා රක්ෂිතවල ශහයෝටල් ඉිං 

කරන විට මි  විශරෝධී අයුන්න් ගල් ශකොන් පවත්වා ශගන යන විට  
අනවසරශයන් ුවේගලයන් පිංංි වන විට  ුවරාවිදරයා වස්තු වනසන 
විට ුණිවත රැකුව ඇතතම් කණ්ෛායම් අදර අවමල් ශර්ණුවක 

වලපෑමකින් ශතොරව ුවරාවිදරයා ස්ථාන සංරක් ටයට පමටක් මා 
ඇතුළු රනය ඇප කතප වන ශමොශහයොතක අභූත ශනෝදරනා එල්ල 
කිරීම කනගාටුවට කුටක්. ඇතතම් ූෂෂිත හයා අකාර්යක් ම 
නිලධාන්න් තනතුන්න් ඉවත් කරන විට එම ිසදුී ම් ශවනත් විකෘි  

කරන ලදර කුණු මත  අවසථ්ාවා ජ ශේ පාලන මෛ වයාපාර සාහයා 
ශයොදරා ගතමම රනයක් ශලස අප ප්රි ක්ශ  ප කරනවා.  

සංනාරක වයාපාරය සහය ුවරාවිදරයාව පිළිවාව මා හයට ඇි  

දරතුකම සම්වන්ධශයන් ඉන්දරා අිංවයිනඅ ුවවත් පශත් පුනගිය  
විශ   ාංගය ලියුව මාධයශේිංයා ප්ර ්න කර ි ුදටා. වි ය භාර 
අමාතයවරයා ශලස ඒ සම්වන්ධශයන් මා සාහයන් කළ යුතුයි. 

ශලෝකශ  ුවරාවිදරයා සථ්ාන සහය ශදරස් විශදරස් සංනාංරක වයාපාරය  
ඒ හයා වතඳී පවි න ආකාරය පිළිවාව ශමරට ශවොශහයෝ ශදරනකුට 
නිිස දරතුකමක් ශනොමති  ී ම කනගාටුවට කුටක්.   

අතීත දුමය අප මතු කර ගන්ශන් වි ාල වියදරමක් දරරමිුකයි. 
ඒ මතු කර ගත් අතීත දුමය  ඒ වටිනාකම අප අනාවරටය කළ 
යුතුයි. එය මහයනනතාවට ප්රදරර් නය කළ යුතුයි. ඒ සම්වන්ධශයන් 
විධිමත් අධයනයක් කළ යුතුයි. ශකෞතුකාගාර ඉිං කළ යුතුයි. 

ුවරාවිදරයාව සම්වන්ධශයන්දර දරතුකම් ශක්න්ද්රසථ්ාන ඉිං කළ යුතුයි. 
විශේ  සංනාරකයන්ශ  ආකර් ටය ිංනා ගත හයතකි අයුන්න් අප 
රශ්ට අතීත දුමය  රී විභූි ය ප්රවර්ධනය කළ යුතුයි.  

ුවරාවිදරයාත්මක සාධක  සාක්ෂි  සංනාරක ආකර් ටය ිංනා 
ගන්නා සම්පත් වවට පත් කර ගත යුතුයි. සංනාරකයින් හයරහයා 
ලතශවන ආදරායම නතවත ශම් ුවරාවස්තු සංරක් ටයටත්  

සංනාරකයන්ශ  පහයුනකම් සංවර්ධනය කිරීමටත් ශයදරවිය යුතුයි. 

ුවරාවිදරයා දුමයන් අප මතු කර ගත යුත්ශත් ගවෛා කර 
තතබීමටවත්  සඟවා තතබීමටවත් ශනොශවයි. ශමන්න ශම් තත්ත්වය 
අවශවෝධ කර ගතමමට අප සමත් විය යුතුයි. නව ප්රවටතාවන් 
සමඟ ශලෝකය අධයයනය කරමින් ඉිංන්යට යාමට සහය ශකොශදරේ 

මානිසකත්වශයන් අත්මි ජ නිවහයල්ව ිසි විලි අවිං කිරීමට අශේ 
මනස සකස් කර ගත යුතුයි.  

මම යුශනසශ්කෝ සංවිධානශ  විධායක කමිටුශේ සාමාජිකයකු 

වාශ ම ශමරට යුශනස්ශකෝ සභාපි වරයා ශලසත් කටයුතු 
කරනවා. මා යුශනස්ශකෝ සංවිධානශ  අධයක්  නනරාල් එරීනා 
ශවොශකෝවා මහයත්මිය සමඟ ීමගින්ය  දරඹුල්ල ආ ජ ස්ථාන රැසක 

සංනාරකයකට එක් ුෆටා. එහි ජ අනාවරටය ුෆණු දරඹුලු ශලන  
ගාලු ශකොටුව ආ ජ ශලෝක දුම ුවරාවිදරයා ස්ථානයන් යුශනසශ්කෝ 
ශලෝක දුම ලතයිසත්ුශවන් ඉවත් ී ශම් අවදරානමක් පවි න 

වවත්  ඊට ප්රධාන ශහය තුව ී  ි ශවන්ශන් අදරාළ ුවරාවිදරයා සථ්ාන 
ආශ්රිතව ිසදු කරන අනවසර ඉිං කිරීම්   වවත් ශහයළි ුෆටා.  

ගු කථානායකතුමනි  ුවරාවිදරයා දුමයන් විවිධ 
පාර් ්වයන්ශ  අව යතා මත ශමශලිසන් විනා  කරන්නට 

ඉෛකෛ ලවා  ජ  ුවරාවිදරයා පනත අුකව ක්රියාත්මක ශනොී  නිහයඬව 
ිසටින නිලධාන්න්ශ  අකාර්යක් මතාවට විුේධව කටයුතු කිරීම 
වරදරක් නම්  අප කළ යුත්ශත් ුවරාවිදරයා ශදරපාර්තශම්න්තුව වසා 

දරමා න්ිස ශස  නාි ක සම්පත් මංශකොල්ල කෑමට ඉෛ ලවා  ජ ඒවා 
ශපෞේගලිකව ුකක්ි යට පවරා නිහයඬව ිසටීමයි. වි ය භාර 
අමාතයවරයා ශලස ඒ සාහයා මා කිිස ශලසකින් ඉෛ තවන්ශන් 

නතහයත. ඊනියා මාධය වාර්තා කර ි ශවනවා  ීමගින්ශ  ශහයෝටල් 
වයාපෘි යකට ඉෛ ලවා ශනොදුන් නිසා ුවරාවිදරයා අධයක්  
නනරාල්වරයා මාු ශකොට ඇමි ට හිතවත්  ඇමි ශ  පදරයට 

නටන අධයක්  නනරාල්වරයකු පත් කිරීමට තීරටය කර ඇි  
වව. ශම් සම්වන්ධශයන් ුවරාවිදරයා ක්ශ  ත්රශ   ඉන්න ිසයලුම 
නිලධාන්න්  වියතුන් සාක්ෂි දරරාවි. අභිනවශයන් වතෛ වලන 

අධයක්  නනරාල්වරයා ශලස පත් කරන ලදර මහයානාර්ය ී..බී. 
මණ්ෛාවල මහයතා ඉිංන්ශ  ජ තම රානකාන් කටයුතු කරන ආකාරය 
පිළිවාව හයතශමෝටම වලන්න ුවළුවන්. ශමොකදර  එතුමා ුවරාවිදරයා 
සභාශේ සභාපි වරයා. ඒ වාශ ම ුවරාවිදරයා ශදරපාර්තශම්න්තුශේ 

ූෂ ට ක්රියාවලට සම්වන්ධ තවත් නිලධාන්න්ට එශරහිව ක්රියා 
මාර්ග ගන්නවා.  

එශස ම ුවරාවිදරයා ශදරපාර්තශම්න්තුශේ යන්ත්රටය  ක්ි මත් 

කිරීමට  ප්රි වුහයගත කිරීමට කටයුතු කරනවා. ගු 
කථානායකතුමනි  විශේනනයන්ට මා කතමති යි. ශනෝදරනාවන්ට මා 
කතමති යි. නුත් මා කිිස ශලසකින්වත් කතමති  නතහයත  පදරනම් 

විරහිත විශේනනයන්ට. මා කිිස ශලසකින්වත් කතමති  නතහයත  
පදරනම් විරහිත ශනෝදරනාවන්ට. අපි ශේ පාලන ව ශයන් අශේ 
නන්තවල කළු පතල්ලම් ඉි න් කර ගත් ුවේගලයන් ශනොශේ.  

ගු කථානායකතුමනි  ශමම ශනෝදරනාව සම්වන්ධශයන් තව 
වතදරගත් කුටකට  වතුමාශ  අවධානය ශයොු කරන්න මා 
කතමති යි. මහයනන නිශයෝජිතයන් ශලස අපට එල්ල කරන 
ශනෝදරනා නනප්රිය කරී ම පහයුනයි. ශහය තුව  අපට එල්ල කරන 

ශනෝදරනා ශේ පාලන භාවිතාවකට යටත් ී මයි. අපට විුේධව යම් 
ශනෝදරනාවක් එල්ල ුෆටාම විුේධ ශේ පාලන කණ්ෛායම්වල 
සටන් පාධයක් වවට එය පත්වනවා. ගු කථානායකතුමනි  එම 

නිසා මහයනන නිශයෝජිතයන්ට එල්ල වන ශමවතනි පදරනම් විරහිත 
අභූත ශනෝදරනා විභාග කිරීශම් සාධාරට යන්ත්රටයක් සකස් කිරීම 
පිළිවාව ිසයලු ශදරනාශ  අවධානය ශයොු කරන්න කියලා මා 

අවසාන ව ශයන් ඉල්ලීමක් කරන්න කතමති යි.   

ශවොශහයොම සත්ුි යි. 
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[ගු අකිල විරා"  කාන්යවසම් මහයතා] 
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ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශවොශහයොම ස්තුි යි.  ශම් වනශකොට අපි පතයක් පමට ප්රමාදර 
ශවලා ඉන්ශන්.  

මීළඟට  වන්ධනාගාර ප්රි සංසක්රට  ුවනුත්ථාපන  නතවත 

පිංංි කිරීම හයා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාතය ගු ඩී.එම්. 
ස්වාමිනාදරන් ඇමි තුමා. 

 
ගු ඩී.එම්. සනවාක නාදන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு டி.எம். சுவாமிநாதன்) 

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

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

  
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Yes, if it is in order, you can table it.  

 
ගු ඩී.එම්. සනවාක නාදන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு டி.எம். சுவாமிநாதன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Sir, I table* the answer. 

 
* සභාවම්සය ෙත තබන ලද ිළිතුරර: 
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 
 

 
තට් ාන්කුලම් ප්රවද්ශ්වේ  නනතාව  පාීයය නලය 

ලබාදීෙ : බන්ධානාගාර ප්රි සංසනකරට  

පුනුත්ථාපන  නැවත පදිංික කිරීෙ හා හින්දු 
ණගක ක ක තුුර අොතයුරොවග් ප්රකාශ්ය 

தட்டான்குள மக்களுக்கு குடிநீகரப் 

தபற்றுக்தகாடுத்தல்: சிகறச்சாகலகள் மறுசீரகமப்பு, 

புனர்வாழ்வளிப்பு, மீள்குடிகயற்றம் மற்றும் இந்துமத 

அலுவல்கள் அகமச்சாினது கூற்று  
PROVISION OF DRINKING WATER FOR PEOPLE IN 

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

RELIGIOUS AFFAIRS 

வவுனியா மாவட்ட தவங்கலச் தசட்டிகுளம் பிரகதச தசயலகப் 

பிாிவிலுள்ள தட்டான்குளம் கிராமத்தில் 186 குடும்பங்ககளச் 

கசர்ந்த 870 கபர் வசித்து வருகின்றனர். இக்கிராமத்திற்கு 

2014ஆம் ஆண்டு தனியார் அகமப்தபான்றினால் நீர் 

சுத்திகாிப்பு நிகலயதமான்று அகமக்கப்பட்டு, தட்டான்குளம் 

கிராம அபிவிருத்திச் சங்கத்திடம் அதன் தபாறுப்பு ஒப்பகடக் 

கப்பட்டது. எனினும் இச்சங்கம் குறித்த நீர் சுத்திகாிப்பு 

நிகலயத்கதச் சீராகச் தசயற்படுத்தாகமயால் தபாதுமக்களுக் 

கான நீர் விநிகயாகம் ஒழுங்காக கமற்தகாள்ளப்படவில்கல. 

இதனால் குறித்த தனியார் அகமப்பு அந்த நீர் சுத்திகாிப்பு 

நிகலயத்திகனப் பிரகதசத்திலிருந்து அகற்ற முற்பட்ட 

கவகளயில், பிரகதசத்தின் நன்கம கருதி மீண்டும் தசட்டிகுளம் 

பிரகதச கவத்தியசாகலயில் குறித்த நீர் சுத்திகாிப்பு 

உபகரைங்கள் தபாருத்தப்பட்டு அந்நிகலயம் இயங்கி 

வருகின்றது. 

தற்கபாகதய தரவின்படி இக்கிராமத்தில் 50 நபர்கள் சிறுநீரக 

கநாயினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். ஆயினும் இதுவகரயில் 

ஒருவர் மட்டுகம சிறுநீரக கநாயினால் பாதிப்பகடந்து 

இறந்துள்ளார். கடந்த 2017.05.05ஆந் திகதி முதல் கிராமத்தில் 

நீர்த்தாங்கிகள் கவக்கப்பட்டுத் தண்ைீர் வண்டிகள்மூலம் 

அந்த நீர்த்தாங்கிகளுக்கு நீர் வைங்குவதனூடாக இவர்களுக் 

கான குடிநீர் விநிகயாகம் கமற்தகாள்ளப்பட்டு வருகின்றது . 

கமலும், இந்த ஆண்டில் - 2017 இல் நீர் இகைப்புத் 

திட்டத்தின்கீழ் எமது அகமச்சின் நிதியுதவியில் தட்டான்குளம் 

கிராமத்திற்கு 1.8 Mn ரூபாய் தசலவில் நீர் சுத்திகாிப்பு 

நிகலயதமான்றிகன அகமப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் மக ற் 

தகாள்ளப்பட்டுள்ளன.   
 

 ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රධාන කටයුතු ආරම්භශ  ජ ශයෝනනා. 

 
පාර්ලිවම්න්ුරවේ රැසනවීම් 
பாராளுமன்ற அமர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 
ගු ගයන්ත කුටාි ලක ෙහතා   
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க ) 

(The Hon. Gayantha  Karunatileka ) 
Sir, I move,  

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

  
ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to.     

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අදර ිංන නයාය පත්රශ  වි යය අංක 1 - ක්රීෛා පනත යටශත් 
නිශයෝග අුකමත කිරීම  ක්රීෛා ඇමි තුමා. 

Order, please!  ශම් අවසථ්ාශේ  ජ ගු නිශයෝනය කාරක 

සභාපි තුමා මූලාසනයට පතමිශටනවා ඇත. 

 
අනුරුව ගු කථානායකුරො මූලාසනවයන් ඉවත් වූවයන්, 

නිවයෝනය කාරක සභාපි ුරො [ගු වසල්වම් අවඩෂේකලනාදන් 
ෙහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலகவ, குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் 

அவர்கள்  [மாண்புமிகு தசல்வம் அகடக்கலநாதன்]  தகலகம 

வகித்தார்கள். 

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

ක්රීෛා පනත : නිශයෝග 
விகளயாட்டுக்கள் சட்டம்: ஒழுங்குவிதிகள் 

SPORTS ACT: REGULATIONS  
 

[අ.භා. 3.01] 
 

ගු දයාසරි නයවස්කර ෙහතා වක්රීඩා අොතයුරො  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயகசகர - விகளயாட்டுத்துகற 

அகமச்சர்) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
ගු නිශයෝනය කාරක සභාපි තුමනි, පහයත සාහයන් ශයෝනනාව 

මා ඉිංන්පත් කරනවා: 

"1973 අංක 2  දරරන ක්රීෛා පනශත් 31  වගන්ි ය සමඟ කියවිය යුතු  1 

වගන්ි ය යටශත් නාි ක ක්රීෛා සංගම් සම්වන්ධශයන් ක්රීෛා අමාතයවරයා 

විිසන් සාදරන ලදුව, 2016  ක්ශතෝවර් 27 ිංනති  අංක 1990/23 දරරන අි  
විශ    ගතස්ට පත්රශ  සහය 2017 ශපවරවාන් 13 ිංනති  අංක 2006/13 දරරන 

අි  විශ    ගතස්ට පත්රශ  පළ කරුක ලතව, 2017.04.05 ිංන ඉිංන්පත් කරන 

ලදර නිශයෝග අුකමත කළ යුතු ය. 

(අමාතය මණ්ෛලශ  අුකමි ය දරන්වා ි ශේ. අ 

ගු නිශයෝනය කාරක සභාපි තුමනි, අපි අදර ශම් 1990/23 
දරරන හයා 2016.10.27 ිංනති  නව ක්රීෛා නිශයෝග මාලාව සහය 

සංශ ෝධන නිශයෝග මාලාව හයඳුන්වා  ජශම් අවස්ථාවටයි එළඹී 
ි ශවන්ශන්. මීට අදරාළ ගතස්ට නිශේදරනය අශප්ර ල් මාසශ   ශවනි 
දරා ඉිංන්පත් කළ වව මා කියන්න කතමති යි. ඒ වාශ ම ශමය 

ආංශික අධීක් ට කාරක සභාවටත් ශයොු  කරලා ි ුදටා. සි  
හයයක කාලයකට පස්ශස  ඒ ආංශික අධීක් ට කාරක සභාශවන් 
යම් තීන්දුවක් ශදරන්ශන් නතත්නම්, ඒ අුකව අපට ශමය විවාදරයකට 

ශයොු කරලා අව ය කටයුතු කිරීශම් ඉිංන් ක්රියා මාර්ග ගන්න 
ුවළුවන්.  

ශම් ක්රීෛා නිශයෝග මාලාව පිළිවාව අුෆුදු ගටනාවක් ි ස්ශස  

සාකච්්ා, සම්මන්ත්රට ි ුදණු වව මා විශ   ශයන්ම කියන්න 
කතමති යි. විශ   ශයන්ම ක්රීෛා අමාතයාං ය භාරව මට ශපර ිසටි 
අශේ මහින්දරානන්දර අලුත්ගමශ  මති තුමාත්, ඒ වාශ ම නවින් 

ිංසානායක මති තුමාත් ක්රීෛා පනශත් ි ශවන විවිධ අඩු පාඩු හයා 
දුර්වලතා පිළිවාව නාතයන්තර  ලිම්පික් කමිටුවත්, ලංකාශේ 
 ලිම්පික් කමිටුවත් සමඟ ිංගින් ිංගටම සාකච්්ා කළා. එම නිසාම 
සමහයර කාරටා පිළිවාව අව ය ක්රියා මාර්ග ගතමම සාහයා අපි 

එකඟතාවකට ආවා. නුත්, සෑශහයන කාලයකින් එය ඉ ට් ශවලා 
ි ුදශණ් නතහයත. මා ඇමි වරයා විධියට පත් ුෆටාට පස්ශස  අපි 
 ුෆන් සමඟ සාකච්්ා කරලා ශම් නිශයෝග මාලාව අදර අපි 

සාකච්්ාවට භානනය කරනවා. විශ   ශයන්ම අන්තර්නාි ක 
 ලිම්පික් කමිටුවටත්, ඒ වාශ ම නාි ක  ලිම්පික් කමිටුවටත්, ඒ 
වාශ ම ශම් සම්වන්ධව අශේ ිසයලුම ක්රීෛා සංගම් අපට දරතක්වූ 

සහයශයෝගය පිළිවාවත් මම ස්තුි වන්ත වනවා. ශමොකදර,  ුෆන්ශ  
අදරහයස් දදරහයස් එක්ක තමයි අපි ශමය සකස් කශළ .  

මම වතඩි ශවලා කථා කරන්ශන් නතහයත, ගු නිශයෝනය කාරක 

සභාපි තුමනි. ශමොකදර, ශම් විවාදරය ඉිංන්යට ශගන යන්න ඉෛ 
තවන්න ඕනෑ නිසා. අලුත් කාරටා ගටනාවක් ශමහි ඇතුළත් 
කරලා ි ශවනවා. විශ   ශයන්ම ඒ, ඒ සංගම් ලංකාශේ 
ආණ්ඩුශවන් ගන්නා වූ ුදරල් සම්වන්ධව ශවොශහයොම පතහයතිංලි 

ක්රියාදරාමයක් ශමහි සාහයන් වනවා. ශමහි විගණිත මූලය ප්රකා  
ඉිංන්පත් කිරීමට වතෛ පිළිශවළක් සකස් කරලා ි ශවනවා. ඒ අුකව 
සෑම වර් යකම ශපවරවාන් 2 වතනිදරාට කලින් විගණිත මූලය 

ප්රකා  ඉිංන්පත් කරන්න ඕනෑය කියලා ශමහි සාහයන් වනවා. ඒ 
වාශ ම විශ    මහයා සභා රැසී් මට ිංන 1 කට කලින් විගණිත 
මූලය ප්රකා  ඒ ඒ ක්රීෛා සංගම්වලට යවන්න ඕනෑය කියලාත් ශමහි 

සාහයන් වනවා. 

ඇමි වරයා විධියට මශ  නිර්ශේ ය අුකව ඕනෑම ක්රීෛා 

සංගමයකට තරග කරන්න ඉෛ  ජම සාහයා  අත්සන ශයොදරන්න ඒ 
කාලශ  මට වලය ි ුදටා. මම ඒ වලය ඉවත් කර ගත්තා. ඒ 
අුකව අදර වනශකොට විවිධ ශේ පාලන වලපෑම් මත ිසදු ුෆටාය 
කියන කාරටා සම්ූරර්ටශයන්ම ශමයින් අපි අශහයෝිස කරලා 

ි ශවනවා. ුනදුුනකම් ගටනාවක් අපි ඇතුළත් කරලා ි ශවනවා, ඒ 
ඒ ක්රීෛා සංගම්වල නිලතල ගතමශම් ජ අව ය කරන ක්රියා මාර්ග 
ගන්න. පතහයතිංලිවම එක් පතත්තකින් ශේ පාලන ව ශයන් ක්රීෛා 

සංගම්වලට කරන වලපෑම් ඉවත් කිරීමටත්, අශනක් පතත්ශතන් 
ක්රීෛා සංගම්වලට සව්ාධීනව කටයුතු කරශගන යාමට  අව ය 
කරන වාතාවරටය සකස් කිරීමත්, සව්ාධීනව පවත්වාශගන යන 

ක්රීෛා සංගම් කිිසයම් ශවලාවක ආණ්ඩුශේ ුදරල් භාවිත කරනවා 
නම් ඒ ශවුකශවන් යම් මූලය වගීමමක්  ුෆන්ට පවරන්නත් තමයි 
අපි ශම් වතෛ පිළිශවළ සකස් කශළ . ඒ වාශ ම ක්රීෛා මි  - රීි  

මාලාශේ ි ුදණු යම් යම් නිශයෝග අපි සංශ ෝධනය කරලා, 
නිවතරැිංව සකස් කරලා ි ශවනවා.  

ශම් අවස්ථාශේ ජ මම විශ   ශයන්ම කියන්න කතමි යි,  අශේ 
ඊළඟ වතෛ පිළිශවළ වන්ශන් ක්රීෛා පනත සම්ූරර්ටශයන්ම නව 

පනතක් විධියට ශගන ඒමට කටයුතු කිරීම වව. ශම් පනත, 1973 
අුෆුේශේ සම්මත කරන ලදර පනතක්. ඒ පනත අදර කාලයට 
ගතළශපන ශලස සකස් කරන්න අපි දරතන් වතෛ පිළිශවළක් සකස ්

කරලා ි ශවනවා. ඊට අදරාළ කමිටුව අපි පත් කරලා ි ශවනවා. 
එම කමිටුව හයරහයා ශම් ක්රියාදරාමය ක්රියාත්මක කරන්න අපි 
වලාශපොශරොත්තු වනවා.  මම මීට වෛා කථා කරන්න 

වලාශපොශරොත්තු ශවන්ශන් නතහයත.  ශමම විවාදරය අවසානශ  මශ  
පිළිතුු කථාශේ  ජ  ශම්  සම්වන්ධශයන් ි ශවන ප්ර ්නවලට 
දත්තර ශදරන්න මම  වලාශපොශරොත්තු වනවා.   වතුමන්ලාශ ත් 

අදරහයස් ඉිංන්පත් කරලා, ශමය  ක්ි මත් කිරීමට අව ය  කටයුතු  
කරන්න කියලා මම ිසයලුම ගු මන්ත්රීවුන්ශගන් ඉල්ලා 
ිසටිනවා.  

ගු නිශයෝනය කාරක සභාපි තුමනි, 2016.10.27 අපි ශමය 
එක ශයෝනනාවලියක් විධියට ශගනාවා. ඊට අමතරව අපි එයට තව 
සංශ ෝධන ීමපයක් 2017.02.13 ශගනාවා. ශම් ශදරකම එකට අපට 
ුද්රටය කර ගන්න ුවළුවන් ුෆශටොත් ක්රීෛා සංගම්වලට ි ශවන 

ප්ර න්වලින් ටිකක් ශහයෝ ශේරා ගන්න ුවළුවන් තත්ත්වයක් ඇි  
ශවයි.  නතත්නම් ශම්ක ශත්ශරන්ශන් නතහයත. ශම් ශදරක එකට එකතු 
කරලා තමයි ඒශගොල්ලන්ට හයතම ශවලාශේම වලන්න ිසදු ශවලා 

ි ශවන්ශන්. ඒ කටයුත්ත කරන්න  මා පාර්ලිශම්න්තුශේ අවසරය 
ඉල්ලනවා. අදර ිංන ශමම විවාදරය ඉිංන්යට කරශගන යාමට 
අවස්ථාව ලවා  ශදරමින්  මශ  වනන සව්ල්පය අවසන් කරනවා.   

 
ප්රශ්නනය සභාිමමුඛ කරන ලදී. 
வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

 
[பி.ப. 3.07] 

 

ගු එසන. ශ්රීතරන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்ககள , 

இலங்ககயின் விகளயாட்டுத்துகறயில் விகளயாட்டுச் 

சட்டதிட்டங்களுக்குட்பட்ட கதசிய விகளயாட்டுக் கைகங்கள் 

ததாடர்பில் விகளயாட்டுத்துகற அகமச்சாினால் ஆக்கப்பட்ட 

ஒழுங்குவிதிகள் சம்பந்தமான இன்கறய விவாதத்திகல 

பங்குதகாள்வதில் மகிழ்ச்சியகடவதுடன், தகௌரவ அகமச்சர் 

தயாசிறி ஜயகசகர அவர்கள்  சமுகமாயிருக்கின்ற 

இவ்கவகளயில் சில விடயங்ககளப் பதிவுதசய்ய 

விரும்புகின்கறன்.  
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கிளிதநாச்சியிகல சர்வகதச தரத்திலான ஒரு விகளயாட்டு 

கமதானம் அகமப்பதற்கான கவகலத்திட்டங்கள் கடந்த 4 

ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் கமற்தகாள்ளப்பட்டன. 4,500 

மில்லியன் ரூபாய் தசலவிகல உருவாக்கத் திட்டமிடப்பட்ட 

அந்தச் சர்வகதச விகளயாட்டு கமதானம் இன்கறய 

நிகலயிகல இயங்கமுடியாத - அங்கிருக்கின்ற மாைவர்களும் 

இகளஞர்களும் அதகனப் பயன்படுத்த முடியாத - 

நிகலயிகலகய காைப்படுகின்றது. இப்தபாழுதும் அங்கு 

கவகலகள் நகடதபறுவதாகக் குறிப்பிடப்படுகின்றகத 

தயாைிய, எந்தவித கவகலகளும் அங்கு நகடதபறுவதாகத் 

ததாியவில்கல. அந்த கமதானத்தின் ஓரமாக ஒகரதயாரு 

உள்ளக விகளயாட்டரங்கு மட்டும் கட்டப்பட்டிருக்கின்றது.  

அதுகபால, மன்னார் மாவட்டத்திலும் சர்வகதச 

தரத்திலான ஒரு விகளயாட்டு கமதானம் அகமப்பதற்கான 

முயற்சிகள் கமற்தகாள்ளப்பட்டும்கூட இதுவகர அதற்குாிய 

கவகலகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டதாக இல்கல. கிளிதநாச்சி 

மாவட்டத்திகல இந்த விகளயாட்டு கமதானம் அகமக்கப் 

பட்டகபாதுதான் குருநாகல் மாவட்டத்திலும் சர்வகதச 

தரத்திலான ஒரு விகளயாட்டு கமதானம் உருவாக்கப்பட்டது. 

ஆனால், குருநாகல் மாவட்டத்திகல அந்த விகளயாட்டு 

கமதானத்திற்கான கவகலகள் யாவும் பூரைமாக 

முடிவுறுத்தப்பட்டுத் தற்கபாது அது பயிற்சிகளுக்காக 

விடப்படுகின்ற அரங்காக மாற்றப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த 

நிகலகமயானது, ததற்கிலும் வடக்கு - கிைக்கிலும் ஒரு 

பாரபட்ச நிகலகமயிகனக் காட்டுவதாக,  கவறுபாடான 

அடிப்பகடககளக் தகாண்டிருக்கின்றது.  

இங்கக முன்னாள் விகளயாட்டுத்துகற அகமச்சர் 

மஹிந்தானந்த அலுத்கமகக அவர்களும் இருக்கிறார். 

அவருகடய காலத்தில்தான் இந்த விடயங்கள் முன்தனடுக்கப் 

பட்டிருந்தன. தகௌரவ அகமச்சர் அவர்ககள, இதுவகர அந்த 

கமதானம் தசயற்படாமல் இருப்பது மிகவும் கவதகனக் 

குாியது.  

 
ගු දයාසරි නයවස්කර ෙහතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயகசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මම  වතුමා අහයුව කාරටයට දත්තරයක් ශදරන්නම්. 

කුුටෑගල ශහයෝ මන්නාරශම් තවම වතෛ කටයුතු අවසන් කරලා 
නතහයත. ගු මහින්දරානන්දර අලුත්ගමශ  හිටුව ඇමි තුමා  පළාත් 
නවශ ම - පළාශතන් පළාතට - ක්රීෛා සංීමර්ට ආරම්භ කළා. ඒ 
අුකව තමයි දරතනට ක්රීෛා සංීමර්ට හයදරලා නති  පළාත් ශදරකක් වන 
වයඹ පළාශත්ත්, මන්නාරම පළාශත්ත් අපි ඒ වතෛ කටයුතු ටික 
කරලා ි ශවන්ශන්. කිලිශනොච්ිශ  හයදරන ඒ ක්රීෛාංගටය වාර  ජලා 
ි ුදශණ් රානය ඉංජිශන්ු සංසථ්ාවටයි. ඒක මම ශනොශවයි වාර 
දුන්ශන්. මහින්දරානන්දර අලුත්ගමශ  හිටුව ඇමි තුමාශ  කාලශ  ජ 
තමයි ඒ ක්රීෛාංගටය හයදරන්න වාර දුන්ශන්. හයතවතයි, ු දරල් නති ව 
රානය ඉංජිශන්ු සංසථ්ාශේ වි ාල අර්ුදදරයක් ඇි ශවලා 
ි ශවනවා. ඒ නිසා එම කටයුතු දරතන් නතර කරලා ි ශවනවා.  
ිංගින් ිංගටම අපි කථා කරලා කිේවා, "ුදරල් නති ව  ුෆන් ශලොකු 
ප්ර න්යක ඉන්ශන්" කියලා. ඒ නිසා අපි ගිය සි ශ   තීරටයක් 
ගත්තා, එය එතතනින් අශහයෝිස කරලා නතවත tender call කරලා 
අනික් වතෛ ටික කරන්න.  දරතනට ඇත්තටම indoor stadium 
එශක්ත්, swimming pool  එශක්ත් වතෛ කටයුතු අවසන් කරලා 
ි ශවනවා. හයතවතයි, ground එක හයදරන එශක් සහය pavilion එශක් 
ශලොකු ප්ර න්යක් ි ශවනවා. ඒකට අපි ශවනම දරතන් tender call 

කරලා ි ශවනවා. Tender call කිරීම සහය එහි ප්රමාදරය සම්වන්ධ 
කටයුතු මශ  අශත් ි ශවන කාර්ය භාරයක් ශනොශවයි.  

විශ   ශයන්ම රානය ඉංජිශන්ු සංස්ථාශේ ි ශවන ප්රමාදරය 

සහය අපි දුන්ුක ුදරල්වලින්  ුෆන් වතෛ කරලා නති  එක තමයි 

ශමතතන ි ශවන ප්ර ්නය. මම ශම් කාරටය පිළිවාව කතබින්ට 

මණ්ෛලශ  ජ ගු සජිත් ශප්ර මදරාස මති තුමා එක්කත් සාකච්්ා 
කළා. විශ   ශයන්ම swimming pool එශක්ත්, indoor stadium 

එශක්ත් වතෛ කටයුතු කරලා අවසන්. හයතවතයි, අපි ඉතාම ඉක්මනින් 
අනික් කටයුතුත් අවසන් කරනවා.  වතුමාට වතඩිය මට ුෆවමනායි, 

කිලිශනොච්ිශ  ඉිංකරන ශම් ක්රීෛාංගටය විවෘත කරන්න. 
ශමොකදර,  යාපනයට  ක්රීෛාංගටයක් නති  නිසා. ඒ සම්වන්ධශයන්  
අපි ඉතාම ඉක්මනින් ක්රියා කරනවා. දතුශර් ඒ වතෛ කටයුතු 

කරන්ශන් නති ව, දරකුශණ් සහය ශවනත් තතන්වල කරනවා කියලා 
වතරැිංයට හිතන්න එපා. දතුරත් වටිනවා; දරකුටත් වටිනවා; 
නතශඟනහිරත් වටිනවා; වසන්ාහිරත් වටිනවා. ශවොශහයොම සත්ුි යි. 

 
ගු එසන. ශ්රීතරන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தகௌரவ அகமச்சர் அவர்ககள! ததற்கு கபாலகவ வடக்கு, 

கிைக்கும் முக்கியமானததன்று நீங்கள் இங்கக குறிப்பிடுவது 

நல்லது. நீங்கள் தந்த பதிலுக்கு நன்றி. தகௌரவ விகளயாட்டுத் 

துகறப் பிரதி அகமச்சர் அவர்களும் இங்கிருக்கிறார். ஆனால், 

நீங்கள் தசால்வதுகபால குறிப்பிட்டுக் கூறக்கூடியளவுக்கு 

வடக்கிகலா, கிைக்கிகலா சர்வகதச தரத்திலான ஒரு 

விகளயாட்டு கமதானம் இதுவகர அகமக்கப்படவில்கல 

என்பகதத்தான் நான் இந்த இடத்திகல பதிவுதசய்ய 

விரும்புகின்கறன். அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளில்கூட அதகன 

நீங்கள் நிகறகவற்றுவீர்களா என்பது எனக்குத் ததாியாது.  

இங்கக பல்கவறு ஒழுங்குவிதிகள் தகாண்டுவரப்படு 

கின்றன. ஆயினும், சர்வகதச தரத்திலான கபாட்டிகளிகல 

பங்குதகாள்ளக்கூடிய வடக்கு, கிைக்கில் இருக்கின்ற 

இகளஞர்கள், மாைவர்கள் ஏன், இலங்ககயின் கதசிய 

அைிகளுக்குள் உள்வாங்கப்படுவதில்கல? இது மிக 

முக்கியமானது. இலங்ககயில் முத்கதயா முரளிதரன் பந்து 

வீச்சாளராக மட்டும் இருந்தாகர தவிர, இலங்கக கிாிக்தகட் 

அைிக்கு தகலவராக - captain ஆக - எப்கபாதுகம 

இருக்கவில்கல. அந்த அந்தஸ்து நிகல இந்த நாட்டிகல 

அவருக்கு வைங்கப்படவில்கல. இதகன நீங்கள் 

உைர்ந்துதகாள்ள கவண்டும். அகதகபால, இந்த நாட்டிகல 

இருக்கின்ற தமிழ் இகளஞர்களுக்ககா அல்லது முஸ்லிம் 

இகளஞர்களுக்ககா இலங்ககயின் cricket team இல்  அல்லது 

football team இல் அல்லது ஏகனய team களில் 

விகளயாடுவதற்குாிய சந்தர்ப்பங்கள் வைங்கப்படுவதில்கல. 

இந்த நிகலகமயிகன ஏன், சீர்தசய்ய முடியாமல் 

இருக்கின்றது? என்று ககட்டால், "வடக்கு, கிைக்குப் 

பகுதிகளிகல இருப்பவர்களுக்கு பயிற்சிகள் கபாதாது" அல்லது 

"அவர்கள் விகனத்திறன் அற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள்; 

ஆற்றல் குகறந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள்" என்றவாறான 

கருத்துகள் தசால்லப்படுகின்றன.  

அண்கமயிகல யாழ். மாவட்டத்திலிருந்து மாகாை மட்டப் 

கபாட்டிகளில் பங்குபற்றிய மாைவர்கள் கதசிய மட்டப் 

கபாட்டிகளிகல பங்குபற்றி, சர்வகதசப் கபாட்டிகளில் 

பங்குபற்றக்கூடியளவுக்குத் தமது ஆற்றல்ககள 

தவளிப்படுத்தியிருக்கின்றார்கள்.  ககாலூன்றிப் பாய்தலில் பல 

மாைவிகள் தவற்றிதபற்றுள்ளார்கள்.  அகதகபான்று 

badminton கபாட்டிகளிலும் பல மாைவிகள் சாதகன 

பகடத்துள்ளார்கள். அதகனவிட, பல மாைவ மாைவிகள் 

உயரம் பாய்தல் கபாட்டியில்கூட பங்குபற்றி, தவற்றி தபற்றுப் 

பல சாதகனககள நிகலநாட்டியிருக்கின்றார்கள். இன்று 

யாழ்ப்பாைம் இந்துக் கல்லூாி மாைவர்கள் இந்தப் 

பாராளுமன்றத்கதப் பார்கவயிடுவதற்காக வந்து இங்கக 
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கலாியிகல இருக்கின்றார்கள். அந்தக் கல்லூாி மாைவர் 

ஒருவரும் உயரம் பாய்தலில் சர்வகதசப் கபாட்டிகளிகல 

பங்குதகாண்டிருந்தார். அவ்வாறான ஆற்றலுள்ள தமிழ், 

முஸ்லிம் மாைவர்கள் இந்த நாட்டிகல இருந்தும்கூட ஏன், 

இலங்ககயின் விகளயாட்டு அைிகளில் தமிழ், முஸ்லிம் 

இகளஞர்கள் கசாோ்க்கப்படுவதில்கல? என்ற ககள்வி பரவலாக 

இருக்கின்றது. இதற்குப் பல்கவறுபட்ட காரைங்கள் 

தசால்லப்படலாம். ஆனால், இதிலும் ஏகதா ஒரு வககயான 

பின்தள்ளப்படுகின்ற இனவாத ாீதியான சிந்தகனகள் 

இருப்பதாககவ பல கபருகடய கருத்துக்கள் இருக்கின்றன.  

அதன்படி பார்க்கின்றதபாழுது காலங்காலமாக உருவாக்கப் 

படுகின்ற இலங்கக அைிகளில் இவர்கள் கசாோ்க்கப்படவில்கல 

என்பகத அறியக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இந்த இடத்திகல 

நீங்கள் இதகனக் கவனத்திற்தகாள்ளகவண்டும்.    

மிக முக்கியமாக அந்தந்த மாகாைங்களுக்கான ததாிவு 

தசய்யப்பட்ட அைிகள் அதாவது இலங்ககயிகல இருக்கின்ற 

9 மாகாைங்களிலும் ததாிவுதசய்யப்பட்ட அைிகள் 

கபாட்டிகளில் கமாதக்கூடியதான தசயற்பாடுகள் இலங்கக 

யிகல தகாண்டுவரப்படவில்கல. தமன்பந்து அல்லது 

கடினப்பந்துக் கிாிக்கட் கபாட்டிகளாக இருக்கலாம் அல்லது 

உகதபந்தாட்டம், வகலப்பந்தாட்டம், கரப்பந்தாட்டம் கபான்ற 

கபாட்டிகளாக இருக்கலாம், அவற்றில் பங்குதகாள்கின்ற 

அைிகளில் ததாிவுதசய்யப்பட்ட அைிகளாக, மாகாை மட்ட 

அைிகளாக கதசிய ாீதியிகல கபாட்டி கபாடுவதற்கான 

தசயற்பாடுகள் முன்தனடுக்கப்படுவதில்கல.  அவ்வாறான 

அைிகள் மிகப் கபாதாமலிருக்கின்றன. இந்த நிகலகம 

மாற்றப்பட கவண்டும்.   

 
ගු එච්.එම්.එම්. හරීසන ෙහතා වක්රීඩා නිවයෝනය 

අොතයුරො  
(மாண்புமிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ் - விகளயாட்டுத்துகற பிரதி 

அகமச்சர்) 

(The Hon. H.M.M. Harees - Deputy Minister of Sports) 
உண்கமயில் திறகமக்கு முன்னுாிகம என்ற 

அடிப்பகடயில்தான் இலங்ககயில் அந்தச் சம்பிரதாயம் 

இருந்துவருகின்றது. நீங்கள் குறிப்பிட்டபடி கதசிய அைிகளில் 

குறிப்பாக, முத்கதயா முரளிதரன் கிாிக்கட் அைியில் சிறந்த 

விகளயாட்டு வீரராகவும் உப captain ஆகவும் இருந்தவர். 

இப்தபாழுதுகூட கதசிய காற்பந்தாட்ட- football அைியில் வட 

மாகாைத்தின் மன்னார் மாவட்டத்கதச் கசர்ந்த இரண்டு 

வீரர்கள்  இடம்தபற்றிருக்கின்றார்கள். அகதகபான்று ஏகனய 

பல விகளயாட்டு அைிகளில் சிறுபான்கம இனத்தவர்கள் 

இருந்துவருகின்றனர்.  

அகதகநரம் நீங்கள் குறிப்பிட்டதுகபான்று ஒன்பது 

மாகாைங்களுக்குமிகடயிலான விகளயாட்டுப் கபாட்டிககள 

அகமச்சு ஒவ்தவாரு வருடமும் நடத்துகின்றது. அது கடந்த 

வருடம் யாழ்ப்பாைத்தில் மிகச் சிறப்பாக நகடதபற்றது.  

நானும் வடக்கு, கிைக்குப் பிரகதசத்கதச் கசர்ந்தவன். 

குறிப்பாக யுத்தம் காரைமாககவ எங்களுகடய வடக்கு, 

கிைக்கில் விகளயாட்டுத்துகற பின்தங்கியிருக்கின்றது. 

இப்தபாழுதுதான் அங்கு மாவட்ட ாீதியாக, மாகாை ாீதியாக 

விகளயாட்டு கமதானத் ததாகுதிகள் அகமக்கப்படுகின்றன; 

கிராமிய விகளயாட்டு கமதானங்கள் அபிவிருத்தி 

தசய்யப்படுகின்றன. கூடிய விகரவில் இந்த நிகலகமகள் 

சீராகும் என்று எனக்கு நம்பிக்கக இருக்கின்றது. 

ගු එසන. ශ්රීතරන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தகளரவ பிரதியகமச்சர் அவர்ககள! அங்கு விகளயாட்டுத் 

துகற பின்தங்கியிருப்பதற்கு யுத்தம் காரைமாகச் 

தசால்லப்படுகின்றது. யுத்தத்தின்தபாழுது வடக்கு, கிைக்கிகல 

இருக்கின்ற மக்களுக்கான தபாருளாதாரத் தகட இருந்தது. 

அவர்களுக்கு உண்பதற்கு உைவுகூட அரசாங்கத்தால் 

கபாதியளவில் அனுப்பப்படவில்கல. அவ்வாறு இருக்கின்ற 

தபாழுது சம்பந்தப்பட்டவர்கள் கமதானங்ககளத் திருத்தி 

யிருப்பார்களா? அல்லது அங்கு விகளயாட்டு உபகரைங் 

ககள அனுப்பியிருப்பார்களா?  

அங்குள்ள இகளஞர், யுவதிகள் விகளயாட்டிகல ஆற்றல் 

வாய்ந்தவர்கள்; திறகம வாய்ந்தவர்கள். இலங்ககக்கு 

முதன்முதல் ஒலிம்பிக் தங்கப் பதக்கத்கத எடுத்துக் 

தகாடுத்தவகர எதிர்வீரசிங்கம் என்பது உங்களுக்குத் ததாியும். 

இந்த மண்ைிகல வாழ்ந்த ஒரு தமிைர்தான் இலங்ககக்கு 

அந்தப் தபருகமகயத் கதடிக் தகாடுத்திருக்கிறார். அவ்வாகற 

இலங்ககயின் முதலாவது இராணுவத் தளபதியாக 

இருந்தவர்கூட ஒரு தமிைர். அவ்வாறு ஆற்றல் பகடத்தவர்கள் 

தமிைர்கள். ஏன், இலங்ககயிகல தபாலிஸ் மாஅதிபர்களாக 

இருந்த ருத்ரா ராஜசிங்கம், சுந்தரலிங்கம், ஆனந்தராஜா 

கபான்றவர்களும் மிகச் சிறந்த விகளயாட்டு வீரர்களாக 

இருந்தார்கள். ஆககவ, இலங்ககயில் ஆற்றல் பகடத்தவர்கள்  

வடக்கு, கிைக்கிகல வாழ்ந்திருக்கின்றார்கள். ஆனால், 

அவர்கள் முன்கனறுவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் வைங்கப்பட 

வில்கல. காலங்கள் கடந்துவந்திருக்கின்றன. ஆனால், 

இன்னமும் எமது பிரகதசங்களில் கமதானங்கள் சாியாக 

அகமக்கப்படவில்கல அல்லது கமதானங்ககள ஒழுங்கு 

படுத்துவதற்கு நடவடிக்கககள் எடுக்கப்படவில்கல. 

 
ගු නිවයෝනය කාරක සභාපි ුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
தகளரவ உறுப்பினர் அவர்ககள, இப்தபாழுது 

உங்களுகடய உகரகய முடித்துக்தகாள்ள கவண்டும்.   

 

ගු එසන. ශ්රීතරන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தகளரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்ககள, 

என்னுகடய கநரத்கத அகமச்சர் எடுத்துவிட்டார். 

தயவுதசய்து எனக்கு இன்னும் இரண்டு நிமிடங்கள் தாருங்கள்!  

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டதுகபால, உலகத்திகல புகழ்தபற்ற 

விகளயாட்டு வீரர்களில் ஒருவராக முத்கதயா முரளிதரன் 

எவ்வளகவா சிறப்பாக விகளயாடியவர். ஆனால், அவர் ஒரு 

captain தரத்துக்கு வரக்கூடிய சூைல் உருவாக்கப்பட 

வில்கலகய! ஆககவ, அந்த நிகலகமகள் மாற்றப்பட 

கவண்டும் என்பகதத்தான் நான் இந்த இடத்திகல 

சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்கறன்.  

மிக முக்கியமாக நீங்கள் தசன்ற வருடம் யாழ்ப்பாைத்தில் 

விகளயாட்டுப் கபாட்டிககள நடத்தியிருந்தீர்கள். ஆனால், 

தம்புள்ளவில், கண்டியில், தகாழும்பில் இருப்பதுகபால 

சர்வகதச தரத்திலான ஒரு விகளயாட்டு கமதானத்கத அங்கு 

உங்களால் காட்ட முடியவில்கலகய! யுத்தம் முடிவகடந்து 7 

ஆண்டுகள் கடந்திருக்கின்றன. இகதச் தசயற்படுத்துவதற்கு 

இவ்வளவு ஆண்டுகள் கதகவயில்கல. "விகளயாட்கட 

அபிவிருத்தி தசய்கின்கறாம்" என்கின்றார்கள். ஆனால், 
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எங்களுகடய பகுதிகளிகல இந்தச் தசயற்பாடுகள் சாியாக 

அகமயவில்கல என்பகதத்தான் நான் இந்த இடத்திகல 

குறிப்பிடுகின்கறன். மிக முக்கியமாக கிளிதநாச்சியிகல 

சர்வகதச விகளயாட்டு கமதானம் அகமப்பதற்கு 4,500 

மில்லியன் ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டும்கூட ஏன், அது இவ்வாறான 

ஒரு கமாசடிக்கு உள்ளாக்கப்பட்டது? இதற்குாிய காரைம் 

என்ன? "திரும்பவும் அதற்குக் கூறுவிகல ககாருகவாம்; 

திரும்பவும் அதற்குாிய பைம் ஒதுக்குகவாம்" என்று நீங்கள் 

தசான்னால், அது இன்னுமின்னும் காலத்கத இழுத்தடிக்கின்ற 

விடயமாககவ இருக்கும். ஆககவ, இந்த விடயங்களில் கவனம் 

தசலுத்துமாறு ககட்டு, என்னுகடய உகரகய நிகறவு 

தசய்கின்கறன். நன்றி.  

 

ගු නිවයෝනය කාරක සභාපි ුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
நன்றி. 

 
[අ.භා. 3.1 ] 

 
ගු වපූනය  අුරරලිවේ  රතන හික  
(மாண்புமிகு (வை.) அத்துரலிகய ரதன கதரர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
ගු නිශයෝනය කාරක සභාපි තුමනි, අදර ක්රීෛා අමාතයවරයා 

විිසන් නාි ක ක්රීෛා සංගම් සංශ ෝධනයට අදරාළව සකස් කරන ලදර 

නිශයෝග කිහිපයක් ඉිංන්පත් කර ි ශවනවා. ශම් අවස්ථාශේ ජ 
ක්රීෛාව සම්වන්ධශයන් අදරහයස ්කිහිපයක් ප්රකා  කරන එක ඉතාම 
වතදරගත් ශවනවා කියලා මම හිතුවා. 

සාමානයශයන් ලංකාශේ ශහයෝ ශවනත් රටක ශහයෝ ක්රීෛාශේ 

ඉලක්කය, ක්රීෛාශේ පරමාර්ථය හයතටියට ශවොශහයෝ ශවලාවට අපට 

ශපශනන්නට ි ශවන්ශන් අන්තර්නාි ක ම්ටටමින් පදරක්කම් 

ලවාගතමමයි. ඒ පිළිවාව තමයි අපි නිතරම සාකච්්ා කරන්ශන්. 

ගු නිශයෝනය කාරක සභාපි තුමනි, අන්තර්නාි ක ම්ටටමින් 

පදරක්කම් ලවාගතමම ශහයෝ එය ඉලක්ක කරශගනම ක්රීෛාව සකස ්

කළත්, එය දරතනට ශලෝක ය පිළිගත් ප්රි පත්ි ය කියා අපි වි ව්ාස 

කරන්ශන් නතහයත. එය ශලෝකය පිළිගත් ප්රි පත්ි ය ශනොශවයි. අපි 

රටක ක්රීෛාවක් ඉලක්කගත කරන්ශන් ප්රධාන ව ශයන්ම ඒ රශ්ට 

ශසෞඛය, සාමූහිකත්වය, විනය, ආධයාත්මික සංවර්ධනය කියන 

ශමන්න ශම් ශපොදු නිර්ටායකයන් අත්පත් කර ගතමශම් 

පරමාර්ථය ශපරදරතන් කරශගනයි. තුට ඇමි වරශයක් අදර ක්රීෛා 

ඇමි වරයා ව ශයන් පත්ශවලා ඉන්නවා. එතුමා ශමම ිංසානතීන් 

පිළිවාව විශ    අවධානය ශයොු කරලා කටයුතු කරයි කියා මම 

වලාශපොශරොත්තු ශවනවා. 

 
ගු නිවයෝනය කාරක සභාපි ුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 

Edward Gunasekara to the Chair? 

 
ගු කුටාරත්න පරටවිතාන ෙහතා වනිපුටතා 
සංවර්ධාන හා වෘත්තීය පුහුු නිවයෝනය අොතයුරො  
(மாண்புமிகு கருைாரத்ன பரைவிதான -  திறன்கள் 
அபிவிருத்தி மற்றும் ததாைில் பயிற்சி பிரதி அகமச்சர்) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister of 
Skills Development and Vocational Training) 
I propose that the Hon. Edward Gunasekara do now 

take the Chair. 

ගු වපූනය  අුරරලිවේ  රතන හික  
(மாண்புமிகு (வை.) அத்துரலிகய ரதன கதரர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
 

විසන් සනථිර කරන ලදී. 
ஆகமாதித்தார். 
Seconded. 

 
ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්, සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
අනුරුව ගු නිවයෝනය කාරක සභාපි ුරො මූලාසනවයන් 

ඉවත් වුවයන්, ගු එඩ්වඩ් ුවටවස්කර ෙහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலகவ, மாண்புமிகு  எட்வட் குைகசகர 

அவர்கள்  தகலகம வகித்தார்கள்.  
 

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

 

ගු වපූනය  අුරරලිවේ  රතන හික  
(மாண்புமிகு (வை.) அத்துரலிகய ரதன கதரர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
මූලාසනාරූ් ගු මන්ත්රීතුමනි, ඒ අුකව සමස්තයක් විධියට 

අපි කල්පනා කරන්ශන්, අපි ක්රීෛාශේ මූලික නිර්ටායකයන් සකස ්
කරගතමම අව යයි කියන එකයි. ඒ කියන්ශන් අපි යම් කිිස 
නාි යක සාමූහිකත්වය ශගොෛනඟන්ශන් ශකශස දර, ඒ වාශ ම අපි 

ශකොශහයොමදර ඒ නාි ශ  නිශරෝගීකම සාක් ාත් කරගන්ශන්, අපි 
ශකොශහයොමදර සමසත් නාි යක කඩිසරකම පවත්වාගන්ශන්, 

නාි යක විනය පවත්වාගන්ශන් ශකොශහයොමදර, ඒ වාශ ම 

ආධයාත්මිකත්වය සකස් කරගන්ශන් ශකොශහයොමදර කියන එකයි. 
ශමන්න ශම් කාරටා ුල් කරශගන තමයි අපි ක්රීෛාශේ 
ඉලක්කයන් සකස් කරගත යුත්ශත්. ඒ වාශ ම අපට ක්රීෛාව 

සම්වන්ධශයන් දරර් නයක් නති කම වලවත් ප්ර ්නයක් ශවලා 
ි ශවනවා. 

 ව අපි කුෆුත් දරන්නවා, විශ   ශයන්ම චීන ුදේධාගම 

සංවර්ධනශ  ජ කායික සමවරතාව සහය ආධයාත්මික සමවරතාව, 

නතත්නම් කායික හයා මානිසක සමවරතාව කියන එක ඉතා වතදරගත් 
ශකොට සතලූල වව. ශවෞේධයින් විිසන් භාවනාව, ඒ කියන්ශන් 
තතන්පත්ව එරමිනිය ශගොතාශගන  ජර්ඝ ශේලාවක් ආධයාත්මික 

සංයමයකට පත්ී ම ඉතා වතදරගත් ුව 1ණුවක් හයතටියට සතලකුවා. ඒ 
වාශ ම පුන කාලශ  චීන ශවෞේධයන් විිසන් විශ   ශයන්ම 
ආධයාත්මික හික්මීම කියන එක ක්රීෛාවට ඉතා වතදරගත් අංගයක් 

කියන එක ප්රුඛත්වයක්ශකොට සතලකුවා. ඒ අුකව කුංු  කියන 
සටන් කලාව ගත්ශතොත්, විශ   ශයන්ම ඒ ක්රීෛාව ප්රධාන 
ව ශයන්ම ආරම්භ ුෆශණ් ශවෞේධ භික්ෂුන්වහයන්ශස ලාශ  

මූලිකත්වශයන්. අදරත් චීනශ  ි ශවන  ාඕලින් ආරාමය වි ාල 
ආරාමයක්. ඒක  ාඕලින් නමින් වාණින ම්ටටමිුකත් ශගොෛනතඟිලා 
ි ශවනවා. ආධයාත්මික ම්ටටමින් එම සාම්ප්රදරායික පන්සල අදරත් 

අපට චීනශ  දරතකගන්න ුවළුවන්කම ලතශවනවා. එහි ප්රධාන 
අරුට ුෆශණ් ඉතාම ගතඹුු දරර් නයක්. ිංයුණු, කායික 
සමවරතාව, නතත්නම් කඩිසරකම, විනය, සංයමය, 

ආධයාත්මිකත්වය කියන ඒ ිසයලු කාරටා ුල් කරශගන තමයි 

චීනශ  කුංු  කියන සටන් කලාව, නතත්නම් ආධයාත්මික ුව 1ණුව 
ඇි  ුෆශණ්. 

මූලාසනාරූ් ගු මන්ත්රීතුමනි, ඉන්ිංයාශේ ශයෝග අභයාස 

පිළිවාව අපි කුෆුත් දරන්නවා. ශයෝග අභයාසවලට  ජර්ඝ 
දරර් නයක් ි ශවනවා. අපි පතංනලී පිළිවාව ගත්ශතොත්, 

පතංනලීශ  කාලය ුදේධ කාලයට සමාන්තරයි කියලා තමයි අපි 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

වි ව්ාස කරන්ශන්. පතංනලීශ  දරර් නය මඟින් ශයෝග අභයාසත් 
එක්තරා දුරකට සාමූහික ආධයාත්මික සංයමයට අව ය කරන 
විනය, හික්මීම, සාමූහිකත්වය, නිශරෝගීකම, ආධයාත්මිකත්වය 

ුල් කරගත් වි ාල කායික වයායාම පේධි යක්. එම ශයෝග 
අභයාස  ාඕලින් ආරාමශ  කරන ක්රීෛාවට වෛා, නතත්නම් 
"martial arts" කියලා හයඳුන්වන සටන් කලාවට වෛා ශවනස ්වූ, 

නතත්නම් සංයමය ුල් කරගත් කායික සමවරතාවට අදරාළ කායික 
වයායාම පේධි යක් හයතටියට තමයි සලකන්ශන්. 

අදර  එක්සත් නාතීන්ශ  සංවිධානය යටශත් ශයෝග කියන වි ය 

ුළු ශලෝකයම පිළිගත්ත පාසල් වි යයක් වවට පන්වර්තනය 
කරන්න ඉන්ිංයාශේ අග්රාමාතයතුමාට ුවළුවන්කම ලතබිලා 
ි ශවනවා. ඒ අුකව ක්රීෛාශේ ිං ානි ය පිළිවා කල්පනා කරේ ජ, 

අශේ අවධානය ශයොු ශවන්න ඕනෑ ආධයත්මික නතඹුුව සහිතව, 

විශ   ශයන් ආිසයාුක කලාපශ  -ශම්ක යුශරෝපශ  දුමයක් 
ශනොශවයි, ආිසයාුක කලාපශ  දුමයක්-  ශගොෛනතුවණු ශේවල් 
අපි ශකොශහයොමදර නාි ක ම්ටටශම් ප්රුඛ අංග වවට පත් කරන්ශන් 

කියලා. අපි කුෆුවත් දරන්නවා කරාශත්, වූෂු වාශ  ක්රීෛාවන්  ුල් 
කාලශ  පන්සල් ආශ්රිතව  තමයි ශගොෛනතුවශණ් කියලා.  ඒවා අදර 
වාණින ම්ටටමට හයා අන්තර්නාි ක ම්ටටමට වයාේත ශවලා 

ි ශවනවා. ඒවා අදර නාතයන්තර පදරක්කම්ලාභී තරග හයතටියට නම් 
කරලා ි ශවනවා. ඒවාත් ක්රීෛාශේ ඉසේ වවට පත් ශවලා 
ි ශවනවා. ඒවා අන්තර්නාි ක පිළිගතමමට ලක් ුෆණු ප්රවටතා.  

ශම් ිසයල්ල ආිසයාව ුල් කරශගන බිහිුෆණු ආධයාත්මික 
සටන් කලාශේ ශකොටස් හයතටියට තමයි ුල් කාලීනව ි ුදශණ්. අදර 
ඒවා අන්තර්නාි ක ම්ටටමට පත් ශවලා ි ශවනවා. අපි කුෆුත් 

දරන්නවා සාම්ප්රදරායිකව රී ලංකාශේ නනප්රියම ක්රීෛාව ක්රික්ට කියලා. 
කුමන ශහයෝ ක්රීෛාවක් - විශේශීය ක්රීෛාවක් ශහයෝ  ශේශීය ක්රීෛාවක්-  
ගත්තත් ඒ ක්රීෛාවට කතපී ම අව යයි. ඒ වාශ ම  ජර්ඝ කාලීන 

ුව 1ණුව අව යයි. කුමන ක්රීෛාවක් ුෆටත් ශම් ිසයල්ල අශේ නාි ක 
අභිමානයටත්, ඒ වාශ ම සමසත් නනතාවශ  නිශරෝගීකමටත්, 

විනයක් හයා ආත්ම සංයමයක් ඇි  කර ගතමමටත් ශහය තු ශවනවා. 
ඒ වාශ ම අපි 1970 දර කශ  පාසල් වි යයට සරඹ ක්රීෛාව 

හයඳුන්වා දුන්නා. සෑම පාසල් දරර් නයක ජම සරඹ ක්රීෛාව ප්රුඛ 
ක්රීෛාවක් ුෆටා. ඒ වාශ ම චීනය, ශසෝවිය්ට ුිසයාව -ඒ කාලශ  
ශසෝවිය්ටශේ ය- සරඹ ක්රීෛාව ඉතාම ඉහයළ තත්ත්වයකට 

ශගනතවිත් ි ශවනවා. අදර චීනය නාි ක සාම්ප්රදරායක් හයතටියට සෑම 
දදරෑසනකම ප්රධාන සථ්ානවල  සරඹ ක්රීෛාවන් පවත්වනවා.  

මම හිතන්ශන් ශමන්න ශම් වාශ  ප්රවටතා ගතන අපි කල්පනා 

කරන්න ඕනෑ කියලායි. ඒ වාශ ම අපට අන්තර්නාි ක ම්ටටමට 
යා හයතකි,  අශේ රශ්ට පාරම්පන්කව ි ුදණු, අපට ිංයුණු කළ හයතකි 
වතදරගත්ම ක්රීෛාව තමයි නලය ආශ්රිත ක්රීෛා. ලංකාශේ 

විශ   ශයන්ම, වියළි කලාපශ  සෑම තතනම වතේ ි ශවනවා. ඒවා 
අපට පාවිච්ි කරන්න ුවළුවන්. වි ාල මහයා වතේ ි ශවනවා. ඒ 
වාශ ම අශේ රට වශ්ටට සාගරයක් ි ශවනවා. ඒ වාශ ම වි ාල 
ගංගා ප්රමාටයක් ි ශවනවා. ශම් සෑම ශදරයක්ම පාවිච්ි කරලා 

අපට ශවොශහයොම ශලශහයිසශයන් නල ක්රීෛාව ප්රුඛ ක්රීෛාවක් වවට 
පත් කරන්න ුවළුවන්. නුත්, අපි ශම් ගතන ඉතාම අඩු 
තක්ශස ුවක් තමයි කරලා ි ශවන්ශන්. අපට හයතමතතනම 

swimming pools හයදරන්න ුෆවමනා නතහයත. අුකරාධුවරය, 

ශපොශළොන්නුව වතනි ප්රශේ වල ිසටින ඕනෑම දරුශවකුට වතවකට 
වතහයතලා ී.නන්න ුවළුවන්. අුතුශවන් swimming pools අව ය 

නතහයත. හයතශමෝම හයතන්දරෑශේ  , 6 ශවනශකොට ඇළවලට, වතේවලට 
වහිනවා. එම නිසා  අපට ඒක නාි ක ම්ටටශම් ක්රීෛාවක් වවට පත් 
කරන්න ඉතාම පහයුනයි.  ඒ වාශ ම තුට, වතඩිහිටි හයතම ශදරනාම 

ඒ සාහයා ශයොු කරන්න ශලශහයිසයි.  

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 වවහයන්ශස ට තව විනාඩියක කාලයක් ි ශවනවා. 

 

ගු වපූනය  අුරරලිවේ  රතන හික  
(மாண்புமிகு (வை.) அத்துரலிகய ரதன கதரர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
මූලාසනාරූ් ගු මන්ත්රීතුමනි, වතදරගත් මාතෘකාවක් පිළිවා 

සාකච්්ා කරන ශම් අවස්ථාශේ ශමන්න ශම් කාරටාවලට 

අවධානය ශයොු කිරීම ඉතා වතදරගත් කියලායි මම හිතන්ශන්. ඒ 
වාශ ම සමස්ත සාුහික ක්රීෛා කියන එක අපි ගනිු. ඒ කියන්ශන් 
නිශරෝගීකම ඉලක්ක කර ගත් සාමූහික ක්රීෛා ශකශරහි අපි ශයොු 
විය යුතුයි.  අශේ ක්රීෛකශයක්, ශදරශදරශනක් ශර්ස් අ ව්ශයක් වාශ  

නාතයන්තර ම්ටටමට හයදරන එක ශනොශවයි, ක්රීෛාශේ අභිමතාර්ථය 
කියන එක අපි අවධානයට ගත්ශතොත් ඉතාම වතදරගත් කියලා මම 
හිතනවා. ඊළඟට, අශේ ක්රීෛාශේ සාු හික ක්රීෛාවන් හයතටියට 

අන්තර්නාි කව ඉිංන්යට ශගන යන්න ුවළුවන් ක්රීෛා ශමොනවාදර? 

අපි මීට අුෆුදු 10කට විතර කලින් නවන හයා පිටිය තරගවලින් 
ඉතාම ශහයොා ම්ටටමක -ආිසයාුක ම්ටටශම්-  හිටියා. නුත් අදර වන 

විට අපට ඒ ම්ටටම රාවා ගන්න වතන් ශවලා ි ශවනවා. එම නිසා 
රටක අභිමානයත්, රශ්ට සාුහිකත්වයත්, විනයත්, ශසෞඛය 
සම්පන්න වවත් ඇි  කිරීම සාහයා ක්රීෛාව අතයව ය ශවනවා.  

මූලාසනාරූ් ගු මන්ත්රීතුමනි, ශමන්න ශම් පිළිවාව අවධානය 
ශයොු කිරීම ඉතා වතදරගත් කියලා මම හිතනවා. ශවොශහයොම 
ස්තුි යි.  

 
[අ.භා. 3.26] 
      

ගු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මූලාසනාරූ් ගු මන්ත්රීතුමනි, ක්රීෛා පනත යටශත් ක්රීෛා 

සංගම් ලියා පිංංි කිරීමට අදරාළ නිශයෝග හයදරන ශමම අවසථ්ාශේ ජ 

මම කුණු කිහිපයක් කියන්න කතමති යි.  නුත් ඇමති තුමා 
තවම සභාවට පතමිට නති  නිසා  එතුමා එනශතක් නාි ක 
වතදරගත්කමකින් යුක්ත කුණු ශදරකක් ශම් විවාදරය පතවතත්ශවන 

අවස්ථාව ශවනශකොට ිසදු ශවමින් ි ශවන නිසා ඒ ගතන යම් මූලික 
හයතිනන්ී මක් කිරීම ශහයොායි කියලා මම හිතුවා.   

ුලාසනාරූ් ගු මන්ත්රීතුමනි, ප්ර න්යට තුඩු  ජ ි ශවන 
SAITM ආයතනය පිළිවා  අදර ශම් පාර්ලිශම්න්තුව තුළ සතලකිය 
යුතු සාකච්්ාවක් ඇි  ුෆට වව  වතුමා දරන්නවා. මම හිතුවා ඒ 
ගතන කුණු කිහිපයක් ඉිංන්පත් කරන්න අව යයි කියලා. 

ශමොකදර, ඒ ශේලාශේ ගු කථානායකතුමා සමඟ වාදර විවාදරවලට 
යන්න වතන් නිසා අපි අදරහයස් දරතක්ී ශමන් වතළකි ිසටියා.  

අදර ශම්  SAITM ආයතනය සම්වන්ධව  කථා කරනශකොට 
 වතුමා දරන්නවා,  ලංකා ඉි හයාසශ  ප්රථම වතාවට ශම් 
මි විශරෝධි SAITM ආයතනයට විුේධව රනශ  වවදරය 
විදරයාලවල වවදරය ශි ය ශි යාවන් 7,200ක්ශදරනා ිංන  00ක 
අඛණ්ෛ සතයග්රහයයක් ශම්වනශකොට සම්ූරර්ට කර ි ශවන වව. 
2016 නනවාන් 21 ශවනිදරා තමයි ශම් දගත් වවදරය ශි යයන් ඒ 
කියන්ශන් අශේ රශ්ට  දසස් ශපළ  සමත්ශවලා ගිය  දරක් තම 
ළමයින් 7,200ක් ශම් සතයග්රහය වයාපාරය පටන් ගත්ශත්. 2016 
නනවාන් 21 ඉාලා ශම් සි ය ශවනශකොට එයට දරතන් ිංන  00ක් 
සම්ූරර්ට ශවනවා. ශම් ආණ්ඩුශේ දරතන් ඇමි වු 100ක් පමට 
ිසටිනවා. එක්ශකනාට ඇමි කම් ශදරක තුනක්  ි ශයනවා.  නුත් 
ශම් ආණ්ඩුව වග කියන්ශන්, ශම් ආණ්ඩුවට කින් එශරන්ශන්, ශම් 
ආණ්ඩුශේ ප්ර න්ය වවට පත්ශවලා ි ශයන්ශන් ුදරල් මත මි  
විශරෝධි අධයාපන කෛයකට ගිහින් ඉශගන ගන්නා කණ්ෛායශම් 
ප්ර න්ය ගතන පමටයි.  
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අදර පාර්ලිශම්න්තුශේ ජ ශහයළිදරරුෆ ුෆටා, ශම් SAITM  

ආයතනය පිළිවා ගතස්ට එක රානපක්  පාලනය යටශත් ඉිංන්පත් 
ශවලා ි ශවන වව. ඒක ඇත්ත. නුත් ඒ ගතස්ට එක මි  
විශරෝධියි. SAITM  ආයතනය වි ්වවිදරයාලයක් ව ශයන් ලියා 
පිංංි කිරීමට අදරාළ කාරටය පිළිවා දසස් අධයාපන ඇමි වරයා 

ශකොශළ  වහයලා ගියා. එතුමා හයන්යට කිේශේ නතහයත. ඒක මම 
දසාවිශයත් අභිශයෝගයට ලක් කරලා ි ශයන කාරටයක්.  

මූලාසනාරූ් ගු මන්ත්රීතුමනි, ඕනෑම වි ව්විදරයාලයක් ලියා 

පිංංි කරනවා නම් 197  අංක 16 දරරන වි ව්විදරයාල පනත යටශත් 
ලියා පිංංි කළ යුතුයි. හිටුව දසස ් අධයාපන අමාතය එස්.බී. 
ිංසානායක මහයතා ඒ සම්වන්ධශයන් යම් ශරගුලාිස ප්රමාටයක් 

හයදරලා ි ශයනවා. ඒ පනත අුකව සුවරාලිය යුතු ශකොන්ශේිස 
ප්රමාටයක් ි ශයනවා.  ඒ පනශත්  27 වගන්ි ය අුකව SAITM  

ආයතනය වි ව්විදරයාලයක් ව ශයන් ලියාපිංංි කරලා නතහයත. 

SAITM  ආයතනය  ඒ විධියට ගතස්ට කරලා නතහයත. ඒ නිසා ඒකට 
වි ව්විදරයාල වරමක් නතහයත. ඒක ශහයොශරන් පටන් ගත්තා; 
සල්ලිවලට පටන් ගත්තා කියන කුණු පතත්තකම ි ේවත් 
මතයුකූලලව ඒ ක්රියාවලිය සම්ූරර්ට කරලා නතහයත. ඒ, පළුවන 

කාරටය.  

ශදරවන කාරටය තමයි ිංශන් ් ගුටවර්ධන මන්ත්රීතුමා කිේවා, 
SAITM  එක කළමනාකරට ආයතනයක් ශලස ඇි  කරන්න 

තමයි  ුලින් අවසර අරශගන ි ශවන්ශන් කියලා. පුනව එතුමන්ලා 
දරාුව ගතස්ට එශක් "medicine" කියලා ි ශවන වව ඇත්ත. වවදරය 
ශි යයන් ුව 1ණු කරන්න කියලා පවත්වාශගන යන SAITM 

ආයතනය, රනශ  වවදරයවුන් strike කරනශකොට ශනොමිලශ  
ශවශහයත් ශදරනවා කියලා කියන Neville Fernando Hospital එක, 

සායනික අධයාපනය සාහයා ුව 1ණුවක් ි ශයන, ුනදුුනකම් ි ශයන 

ශරෝහයලක් ව ශයන් ශසෞඛය අමාතයාං ය අදර ශවනතුුත් 
පිළිශගන නතහයත කියන කාරටය සම්වන්ධව මම අදරත් අභිශයෝග 
කරනවා. එශහයම සහයි කයක් නතහයත.  නිකම් ශකොළ කෑල්ලක් 

වාශ  එකක් දුන්නා, ඒක සහයි කයක් ශනොශවයි.  

මීට අුෆුදු ගටනකට කලින් වසන්ාහිර පළාත් ශසෞඛය 
අධයක් වරයා ව ශයන් ිසටි වවදරයවරයා ඒ ශවලාශේ එතුමාශ  
දුව සයිටම් එශක් ඉශගන ගත්ත ශවලාශේ එය දුන්නා. හයතවතයි, 

එතුමාට වලයක් නතහයත, ඒක සායනික ුව 1ණුව ලවා ජශම් 
ආයතනයක් ව ශයන් පිළිගන්න සහයි කයක් ශදරන්න. තමන්ශ  
දුව ඉශගන ගත්තු ශවලාශේ ඒක දුන්නා.  ඒත් අපි දරන්නවා, ඒ 

දරුවාත් පුනව ඒශකන් ඉවත් කර ගත්තා කියලා. ඒ නිසා 
පළුශවනි කාරටය තමයි  ශම් රශ්ට රානපක්  පාලනය විිසන් 
මි විශරෝධීව ුදරල් වලය මත, තර්නනය මත, මි  කෛලා ඒ 

කාලශ  හයතම වතෛක්ම කළා කියන එක.   

 වතුමා දරන්නවා,  මත්තල එයාර්ශපෝ්ට එක හයදරලා ි ශයනවා, 
නුත් feasibility report එකක් නතහයත කියන කාරටය COPE 

කමිටුශේ ජ   ේුව ුෆණු වව. මූලාසනාරූ් ගු මන්ත්රීතුමනි, 

මත්තල අන්තර් නාි ක ගුවන් ශතොටුපළක් හයදරලා ි ශයනවා, 
feasibility report එකක් නතහයත. ශකොච්නර මගීන් එනවාදර, 
ශකොච්නර මගීන් යනවාදර, ශකොච්නර වඩු භාණ්ෛ ඒවිදර, නතේදර 

කියලා කරුව අධයයනයක් නතහයත. Airport එක හයදරුව එහි ප්රධාන 
ඉංජිශන්ුවාම  කමිටුශේ ජ නතඟිටලා කිේවා,  "සර්,  ඒක මම ම 
කළා" කියලා.  වතුමා දරන්නවා,  three-wheeler park  එකක් 

දරාන්නත් ශපොඩි අධයයනයක් අව යයි කියලා. ඒ කාලශ  
රානපක් ලා වතෛ කශළ  එශහයමයි. ඒ යටශත්ම තමයි,  ඒ 
තර්නනශයන්ම තමයි එස්.බී. ිංසානායක මහයත්තයලා ශම් මි  

විශරෝධි ආයතනය හයතදුශේ. රානපක්  පාලනශ  ශම් හයතම වතරැේදරම  
 වතුමන්ලා ශහයොාාකාරවම දරතන  ිසටියා. වවදරය අධයාපන 
ආයතනයක් කියලා 2013 ශදරසතම්වර්වල තමයි SAITM එක 

සම්වන්ධ ගතස්ට එක ගහයලා ි ශයන්ශන් කියලා අදර  ේුව ුෆටා.  ඒ 

වව දසස ් අධයාපන ඇමි වරයා වන කින්ඇල්ල මහයතා කිේවා. 
මූලාසනාරූ් ගු මන්ත්රීතුමනි,  2013 වවදරය ආයතනයක් 
කියලා ගතස්ට කරනශකොට 2009 ඉාලා ශි ය ශි යාවන් 600ක් 
විතර අරශගන ි ශයන්ශන් ශකොශහයොමදර?  

ගු ඇමි තුමනි, රශ්ට ප්රි පත්ි  සම්පාදරකයන් ව ශයන් 
 වතුමන්ලා ශම්වා වලන්ශන් නතේදර?  වතුමන්ලා කාටදර යට 
ශවලා ි ශවන්ශන්?  වතුමන්ලා ගාල්ශලන්, අුකරාධුවරශයන්, 

කල්ුශටන්, ුවත්තලශමන් ඉශගන ගන්න ආුව සාමානය ශි ය 
ශි යාවන්, දගත් ශි ය ශි යාවන් 7,200කශ  අයිි වාිසකම ශහයළා 

දරකින්ශන්  ුෆන් කුමක් කළ නිසාදර?  ුෆන් සාධාරට ප්ර න්යක් 
නඟන නිසා අදර පාර්ලිශම්න්තුව තුළ  ේුව ුෆටා, SAITM එක 
වවදරය අධයාපන ආයතනයක් කියලා ගතස්ට එක නිකුත් කරලා 

ි ශවන්ශන් 2013 ශදරසතම්වර්වල, හයතවතයි, 2009 ිසට මි  විශරෝධි 
ශලස ශි යයන් වාවා ගන්නවා කියලා.  

මූලාසනාරූ් ගු මන්ත්රීතුමනි, ශම්ක ශි යයන්ශ  සටනක් 
පමටක් ශනොශවයි. ශි යශයෝ ශම් සටන ආරම්භ කළ ක්ටටිය. අදර 
වලන්න. SAITM ආයතනය මි  විශරෝධියි, එහි ප්රමිි යක් නතහයත. 

එම නිසා ආයතනය ශම් විධියට පවත්වාශගන යන්න ශදරන්න වතහයත 
කියන්ශන්, ශි යයන් පමටක් ශනොශවයි; ශම් රශ්ට වවදරය ී.ධ 
අශ්ටම ඉන්න ී.ධාධිපි වුත් කියනවා.  ුෆන් ඉතාම ඉහයළ 

දගත්කමක් ි ශවන අයයි.  වතුමන්ලා කුෆුත් දරන්නවා, 
වවදරයවරශයක් ශවන්න සෑශහයන්න පාෛම් කරන්න ඕනෑ වව. 
ඉි න්, ී.ධාධිපි වරශයක් ශවන්න නම් ඉතාවි ාල දරතුකමක් 

අව යයි. අපි සාමානයශයන් දරන්න විධියට  ුෆන් 
ශේ පාලමකරටය ුෆණු අය ශනොශවයි. එතශකොට වවදරය ී.ධ 
අශ්ටම ී.ධාධිපි වු කියනවා, "SAITM ආයතනශ  ප්රමිි ය 

නතහයත"යි කියලා. එශහයම නම් ආණ්ඩුව ශකොශහයොමදර කියන්ශන් එහි 
ප්රමිි ය ි ශවනවා කියලා.  

රශ්ට වවදරය වෘත්තීයට සම්වන්ධ ප්රධාන ආයතනය වන රී 
ලංකා වවදරය සභාව ි ශවනවා. ඒකට තර්නනය කරේ ජ  ුෆන් 
කියනවා, "SAITM ආයතනය පිළිගන්න වතහයත. එහි ප්රමිි ය 

නතහයතඅ කියලා. ඊළඟට, රශ්ට වවදරය වෘත්ි කශයෝ එශස  කියනවා. 
ඒ අයශ  වෘත්තීය සමිි  පමටක් ශනොශවයි එශස  කියන්ශන්.  
 වතුමාත් දරන්නවා, වෘත්තීය සමිි  සම්වන්ධව ගතටලුව අපටත් 

ි ශවනවා කියලා. නුත් අපි පිළිගන්න ඕනෑ, ඉල්ලීම අසාධාරට 
නම්, රනශ  ශරෝහයල්වල වතෛ කරන 17,000ක්-1 ,000ක් පමට 
වන වවදරයවුන්ව වෘත්තීය සමිි යකට නටවන්න වතහයත කියලා. 

ශම්ක ඉතාම සාධාරට කාරටයක්. ඒක නිසා අි  ව 1තරයක් 
වවදරයවු ශම්කට විුේධ ශවලා ඉන්නවා. ඒ විතරක් ශනොශවයි. 
1,700ක් වන විශ   ය වවදරයවුන්ශගන් 1,200ක් පමට 
නිශයෝනනය වන විශ   ය වවදරයවුන්ශ  සංගමය 

නනාධිපි තුමා හයු ශවලා ලිඛිතව  ජලා ි ශවනවා, "SAITM 

ආයතනය මි  විශරෝධියිඅ කියලා.  

මූලාසනාරූ් ගු මන්ත්රීතුමනි, එතශකොට ශම් රශ්ට වවදරය 
ී.ධ භාරව ඉන්න ආනාර්ය මණ්ෛලශ  ිසයලුම ශදරනා "SAITM 

ආයතනය මි  විශරෝධියි; එහි ප්රමිි ය නතහයත"යි කියනවා නම්, 

රශ්ට ඉන්න වවදරයවුන්ශගන් අි  ව 1තරයක් "SAITM 

ආයතනශ  ප්රමිි ය නතහයත; මි  විශරෝධියි" කියනවා නම්, ඒ 
වාශ ම රී ලංකා වවදරය සභාව  එශස  කියනවා නම්, වවදරය 

ශි යශයෝ එශස  කියනවා නම්, රශ්ට අදර ි ශවන ශේ පාලන 
පක් වලිුකත් අි  ව 1තරයක් කියනවා නම්, -ශේ පාලන පක්  
පතත්තකින් ි යු.- වවදරය ක්ශ  ත්රයට අදරාළ හයතම ශකනාම  එශස  

කියනවා නම්, කුෆදර SAITM ආයතනය මතයුකූලලයි කියන්ශන්? 

කුෆදර ශම්ක හයන්යි කියලා කියන්ශන්? එශහයම කියන්ශන් 
SAITM එක අයිි කාර ශනවිල් ේ රනාන්දු මහයත්මයායි, ආණ්ඩුවයි 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

විතරයි. කලින් ආණ්ඩුවත් ශම්ක වතරැිංයි කියලා දරතන් පිළිගන්නවා 

ශන්. මහින්දර රානපක්  මහයත්මයාශ  ආණ්ඩුව කාලශ  තමයි 
SAITM එක ශගනාශේ. ඒක වතරැිංයි කියලා අදර  ුෆන් 
පිළිගන්නවා. එක්සත් නාි ක පක් ශ  තුන්නාන්ශස ලා විධායක 
නනාධිපි  ක් රමය හයදුන්වා දුන්නා. අදර තුන්නාන්ශස ලා කියනවා 

ශන්, "ඒක වතරැිංයි, අයින් කරන්න ඕනෑ." කියලා. ශකශනකුට 
තමන්ශ  වතරැේදරක් දරතක්කාම ඒ වරදර හයදරාගන්න ි ශවන ඉෛ කෛ 
ේ රි ක්ශ  ප කරන්න වතහයත ශන්. මම අහයන්ශන් ඒකයි. ආණ්ඩුවට 

සම්වන්ධ ආයතන ගතනයි මම ශම් කියන්ශන්. වවේ ය සභාව 
ආණ්ඩුවට සම්වන්ධ ආයතනයක්. ී.ධාධිපි වු කියන්ශන් 
ආණ්ඩුවට සම්වන්ධ ආයතනවල ේ රධාමන්.  ුෆන් කියනවා, 

"ශම්ක වතරැිංයි" කියලා.  

මම දරතනගන්න කතමති යි, ශම් රශ්ට ශවොන වතුරවල ප්රමිි ය 
පිළිවා ේ ර ්නයක් ආශවොත් ආණ්ඩුව පිළිගන්ශන් ශමොන මතයදර 

කියලා. අපි දරන්නවා, ආණ්ඩුව ුලින්ම පිළිගන්ශන් නලසම්පාදරන 
මණ්ෛලශ  ිසටින රසායන විේ යායයින් කියන මතය වව. ඊට 
පසශ්ස  ආණ්ඩුවට ුවළුවන් ආණ්ඩුවට සම්වන්ධව ි ශවන MRI 

එශක් researches කරලා වලන්න. ආණ්ඩුශේ ආයතනයක් කියන 

එකවත් පිළිගන්ශන් නති  ආණ්ඩුවක් ශන් ශම්ක. මූලාසනාරූ් 
ගු මන්ත් රීතුමනි, ඒ නිසායි අපි ශම් රටට කියන්ශන් ශම් සටන 
වවේ ය ශි  ්යයන්ශ  සටනක් ශනොශවයි කියලා. අදර ඒ 

ශගොල්ලන්ට  ජලා ි ශවන මහයශපොළ ශි  ්යාධාර ුදරල් කපලා 
ි ශවනවා. ඒ විතරක් ශනොශවයි, අදර වන විට වවේ ය ශි  ්යයන්ශ  
පන්ි  වර්නනය මාස පහයමාරක් දරක්වා ඇවිල්ලා ි ශවනවා. ශම් 

විධියට ුෆශටොත් ශමොකදර ශවන්ශන්? තව මාසයක් ශම් පන්ි  
වර්නනය ගිශයොත් ශවන ශේ තමයි ලවන අුෆුේශේ ශනොවතම්වර් 
මාසශ  ීමමාවාිසක වවේ යවු ව ශයන් ශරෝහයල්වලට එන්න 

ිසටින ීමමාවාිසක වවේ යවු 1,200ක් නති  ශවන එක. 

 රනශ  වවේ යවු strikes කරුව ශවලාශේ SAITM කෛය 
ඇරලා ශනොමිශල් ශවශහයත් ශදරනවා කිේව ආකාරය අපි දරතක්කා. 

එශහයම කශළ  දේශඝෝ ටයට shot එක ශදරන්න ඕනෑකමටයි. අපි 
දරතක්කා, පුන ගිය ගංවතුර ශවලාශේ ජ SAITM එක ශමොකක්දර කශළ  
කියලා. ගංවතුර ශවලාශේ ජ SAITM එශකන් කළාදර? ගංවතුශර් ජ 
මති ඇමති වු නිශයෝනනය කරන රත්නුවරයට, කළුතරට, 

ුදලත්ිසංහයලට, ශදරනියායට ගිශ  කුෆදර? SAITM ක්ටටියදර? 

"කුහයකශයෝ", "ඉශගන ගන්නවාට විුේධයි" කියලා ශන් 
වවේ යවුන්ට කියන්ශන්. රනශ  වවේ යවු ගිහිල්ලා තමයි 

ගංවතුර ශවලාශේ ජ වතෛ කශළ . අදර කරන්ශනත්  ුෆන්. 

මූලාසනාරූ් ගු මන්ත් රීතුමනි, SAITM එශකන් pass ශවන 
කුෆුවත් අයගමට, රත්නුවරශ  ශකළවරකට ශහයෝ ශදරනියායට 

යවන්න තුන්නාන්ශස ලාට වතහයත. ලක්  150ක් විතර වියදරම් 
කරලා වවේ යව රශයක් ුෆටාට පසශ්ස  අයගම ශවශහයත් 
සාේුවවක් දරාලා ඒ ගටන ශහයොයන්න වතහයත. ඒ නිසායි මම ශම් 

කුට කියන්ශන්. ශම් ේ ර ්නශ  ජ එක එක ූලට ේ රකාර කරමින් 
ඉතාමත්ම වතරැිං කාරටයක් ශවුකශවන් තුන්නාන්ශස ලා 
ආණ්ඩුවක් ව ශයන් ශපම ඉන්නවා.  

මතක ි යාගන්න, තුන්නාන්ශස ලාට අදර නතත්නම් ශහයට 
නියත ව ශයන්ම ශම්ශකන් පරානය ලතශවනවා.  වතුමන්ලාට 
කිිසම ශහය තුවක් නිසා ශම්ක නය  රහයටය කරන්න හයම්ව ශවන්ශන් 
නතහයත කියන එක අපි ආණ්ඩුවට වරපතළ ශලස කියනවා. ශමොකදර, 
අදර ශි  ්ය ේ යාපාර සටනක් විතරක් ශනොශවයි, අදර දරවල් 12ට  
වෘත්තීය සමිි  ිසයල්ලම සාකච්්ා කළා. ආණ්ඩුව ශම් විධිශ  
ුරණ්ඩු පිළිශවතක නම් යන්ශන්, ආණ්ඩුව රශ්ට වෘත්ි කයන්, 

රා"  ය ආයතන කියන ිසයල්ල ේ රි ක්ශ  ප කරමින් නම්  යන්ශන්, 

රශ්ට වෘත්තීය සමිි  අදර ශපළ ගතශසමින් ඉන්නවා ශම්කට 
විුේධව වතෛ වර්නනවලට යන්න. තුන්නාන්ශස ලා මතක 

ි යාගන්න, ඉතාමත් ී.ෛාකාරී පාලනයක් ුකක්ි  විාලා ඒ 
පාලනශ  ි බිච්න ේ ර ්නවලින් ශහයම්වත් ශවච්න මිනිස්ුනන්ශ  
මහයන්ිසය විිසන් රානපක්  පාලනය ශපරලුවාට පසශ්ස  
තුන්නාන්ශස ලා වලයට පතමිණි වව. හයතවතයි මතක ි යාගන්න, 
තුන්නාන්ශස ලාශ  ආණ්ඩුව රානපක්  මති තුමාශ  ආණ්ඩුව 
තරම්  ක්ි මත් ආණ්ඩුවක් ශනොශවයි කියලා. 
තුන්නාන්ශස ලාශ  ආණ්ඩුව, අභ් යන්තර වියුෆල්වලින් ගහයන, 

ඇමි  මණ්ෛලය එශහයට ශමශහයට අනාගන්න, නනාධිපි  එක 
පතත්තක, අගමති  තව පතත්තක ඉන්න, ශහයලශවන දරතක් වාශ  
ආණ්ඩුවක්. [වාධා කිරීමක්] ශමොකක්දර ප්රසන්න රටී ර මන්ත්රීතුමා 
කිේශේ? 

 

ගු ප් රසන්න රටවීර  ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைவீர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

 වතුමන්ලාශ  ශන් ආණ්ඩුව. ශම් ආණ්ඩුව ශ න්න 
 වතුමන්ලා ශන් සහයාය දුන්ශන්. 

 

ගු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
කථානායකතුමා ේ රසන්න රටී ර මන්ත් රීතුමාට කිේව එක 

තමයි මටත් මතක් කරන්න ි ශවන්ශන්. ආණ්ඩු ශ න්ශන් ශම් 
රශ්ට නනතාවයි. අපි ශේ පාලන පක් යක් ව ශයන් අශේ 
භාවිතය සම්වන්ධව ශවනම කථා කරු. නුත් හයතම 
ආණ්ඩුවකටම පතන පතන, හයතම ආණ්ඩුශේම ඇමි කම් කරන, 
රානපක් ත් එක්ක අදර ඉාශගන, රානපක් ත් එක්ක හයතම නරා 
වතශේටම අත දස්සලා අන්ි ම සි ශ  පක්  මාු  කරලා පනින 
ශේ පාලන ශපන්ශදරෝ ශනොශවයි අපි. අපි ඒක කාටත් කියන්න 
ඕනෑ. අපට අභිශයෝග කරන්න එක එක ශේවල් කියන ක්ටටියට 
අපි ඒ වව කියන්න ඕනෑ. අපිව සල්ලිවලට ගන්නත් වතහයත; 
ඇමි කම්වලට ගන්නත් වතහයත. අඩි 100ක් ඇතුශළ  බිංශගයක 
හිටියත් අපි ේ රි පත්ි  පාවා ශදරන්ශන්ත් නතහයත. ඒක රුෆ්් හයීමම් 
ඇමි තුමා මතක ි යාගන්න ඕනෑ. අපි පතහයතිංලිව කියන්ශන් 
ශම්ක ශේ පාලන ේ ර ්නයක් ශනොශවයි, ශම්ක නාි ක ේ ර න්යක් 
වවයි.  

SAITM ේ ර ්නය ිංහයා යූඑන්ී.- ් රී ලංකා විධියට වලන්න 
එපා. ශකොයි පක් ශ ත් ශදරමේපියන්ශ  දරුශවෝ ශම්ශක් ඉන්නවා. 
අදර ශදරමේපියන් සංවිධානය ශවලා ි ශවනවා. වි ්වවිේ යාල 
ශි  ්යයින්ශ  ශදරමේපියන් ඇවිල්ලා කඳුලු ගෑස් කනවා 
 වතුමන්ලා දරතකලා ි ශවනවාදර? මීට කලින් එශහයම ශවලා නතහයත. 
තවම ක් රීෛා ඇමි තුමා නති  නිසා මම ශම් ටික කියන්ශන්. 

SAITM ේ ර ්නය ගිනි ගන්න නාි ක ේ ර ්නයක් වවට පත් ශවලා 
ි ශවනවා. ශම්ක අසාධාරටයි. [වාධා කිරීමක්] ඇමි තුමා 
සභාශේ නතහයත ශන්. මම ඇමි තුමාශ  ුවටුවට කථා කරන්නයත. 
ඒක කියලා තමයි මම කථාව පටන් ගත්ශත්. ඇමි  ුවටුවලට කථා 
කරලා වතෛක් නතහයත ශන්.  

 

ගු ෙන්ත්රීවරවයෂේ 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

නිල කාමරශ  ඉාන් අහයශගන ඇි . 
 

ගු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
එශහයමනම් ඉි න් ශගදරර ඉාන් අහයන්න ුවළුවන් ශන්. 

කාමරවල ඉාන් අහයනවා නම් පාර්ලිශම්න්තු එන්න ඕනෑ නතහයත 
ශන්. SAITM ේ ර ්නය සම්වන්ධව අදර ලක් ම්න් කින්ඇල්ල 
ඇමි වරයා ශකොශළ  වහයලා කථා කරුව එක ගතනයි මට කියන්න 
ඕනෑකම ි ුදශණ්.  

1243 1244 

[ගු බිමල් රත්නායක මහයතා] 
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ගතස්ට එශක් SAITM  එක වි ව්විදරයාලයක්  විධියට ලියා 

පිංංි ශවලා නතහයත කියන එක එතුමා පිළිගන්නට ඕනෑ. ඒක 
දසාවිශ   ේුව ශවලා ඉවරයි. ඒ ගතන මම මූලික කුටක් 
කියන්න ඕනෑ. ශමොකදර,  ශම් SAITM  එක සම්වන්ධ අරගළයට 
අදරට ිංන  00ක් සම්ූරර්ට ශවලා ි ශවනවා. ඒ නිසා නියත 

ව ශයන්ම අපි කියනවා, නනතා විුක්ි  ශපරුට ව ශයන් අපට 
ලවා ශදරන්නට ුවළුවන් සහයශයෝගය අපි ලවා ශදරනවා කියා.   

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 වතුමාට වි ය ගතන කථා කරන්නට ඕනෑ නම් තව විනාඩි 

දරහයයක් ශදරොළහයක් ඉි න්ව ි ශවනවා.  

 
ගු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඇමි තුමා සභාවට එනතුු මා ශම්  වි ය ගතන කථා 

කරන්ශන්. මම  ක්ශකෝටම ලතහයතස්ි  ශවලායි ඉන්ශන්. ඇමි තුමා 
ිසටියා නම් ඇමි තුමාත් එක්ක වි ය ගතන කථා කරනවා. සථ්ිර 

ව ශයන්ම ශම් සටන ශි යයන්ශ  සාධාරට හයා ශපොදු 
අධයාපනශ  අයිි වාිසකම් ශවුකශවන්,  අධයාපනශ  ප්රමිි ය 
ශවුකශවන්  කරන සටනක් විධියට අප   එයට සහයශයෝගය ලවා 

ශදරනවා.   

මූලාසනාරූ් ගු මන්ත්රීතුමනි, ඒ එක්කම මා ශම් කාරටයත් 
කියන්න කතමි යි. අදරට -ජූනි  ශවනි දරාට- සාලාව අවි ගවෛාව 

පිපින්ලා අුෆුේදරක් ශවනවා. සාලාව හයානියට පත් ශවච්න අ යශ  
නනතා එකුතුශේ ශල්කම්, නන්දරන ූදන්යආරච්ි මහයතා නිකුත් 
කළ මාධය නිශේදරනශ  කුටක් මා ශම් අවසථ්ාශේ ජ කියන්නට 
කතමි යි. එහි කියා ි ශවනවා, "ශදරදරහයස් ශදරිසයයකට ආසන්න 

ප්රමාටයකට කුමන ශහයෝ අලාභ හයානියක්  ිසේධ ශවලා ි ුදටාට 
ශදරිසය විසස්ක වාශ  පින්සකටයි  නිවතරිං ව ශයන් වන්ිං ලතබී  
ි ශවන්ශන්. අුෆරේදරක්  ගත වන ශම් ශමොශහයොත වන විටත් ඉි න් 

වි ාල පින්සකට හයන්යාකාරව වන්ිං ලතබී නතහයතඅ කියා.  

තවම ක්රීෛා ඇමි තුමා ශම් සභාවට පතමිණිශ  නතහයත. අපි 
ඇත්තටම කනගාටු ශවනවා.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශවලාව යනවා. 

 
ගු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
"හයතන්සාේඅ ුවරවන්න ශනොශවයි ඇත්තටම මම කථා 

කරන්ශන්.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නුත්  වතුමාට නියමිත කාලය - 

 
ගු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මම කතමි යි දරතන් ශම් වි ය ගතන කථා කරන්න. [වාධා 

කිරීමක්] හයතන්සාේ වලා දත්තර ශදරනවා කියා කිේවාදර?  ශහයොායි.   

ක්රීෛා පනත යටශත් නිශයෝග සම්වන්ධශයන් විශ    

විශේනනයක් නතහයත. නුත් අප දරන්නවා, ශම්  නිශයෝග අුකව 
ශනොශවයි  1ඟක් ක්රීෛා සංගම්  ක්රියාත්මක ශවන්ශන් කියා.  මා ගු 
ඇමි වරයාශගන් එක ඉල්ලීමක් කරනවා. ශමහි  එක වගන්ි යක් 
නිරුෆල් නතහයත. එක වගන්ි යක් ි ශවනවා, ශම් ක්රීෛා සංගම් 

විගටකාධිපි  ශදරපාර්තශම්න්තුශේ විගටනයට හයන්යාකාරව අදරාළ 
ශවනවාදර කියා. ඇමි තුමා දරතන් සභාවට එනවා. සෑශහයන 
ශවලාවක් කථා කරන්න ිසේධ ුෆටා, ඇමි තුමා සභාවට ශගන්වා 

ගන්න. [වාධා කිරීමක්] 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු දරයාිසන් නයශස කර  අමාතයතුමා. 

 
ගු දයාසරි නයවස්කර ෙහතා 
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயகசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගු මන්ත්රීතුමා, මම දරතුකයි දරවල් කෑම කන්න ගිශ . මම 

 වතුමා කළ කථාව අහයශගන ිසටියා. හයතවතයි,  වතුමා ක්රීෛා ගතන 
කථා කශළ  නතහයත;  SAITM  එක ගතන කථා කළා. ශවොශහයොම 

ස්තුි යි. මාත්   ය කාරටය ගතන කියන්නයි හිටිශ . ශහයොායි,  

SAITM  එක  ගතන අපි ශවනම කථා කරු.  

 
ගු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
 වතුමා කතබින්ට මාධය ප්රකා ක ව ශයන් පත් ුෆටාට 

පසශ්ස , ප්රවෘත්ි වලට පාර්ලිශම්න්තුශේ ජ කියා ි ුදටා මා දරතක්කා, 

"SAITM  එක  වහයන්න  ඕනෑ. ඒ කියන්ශන්  කෛය  වහයන්න  
ඕනෑ. ඒශක් ඉන්න  ළමයින්ට සාධාරටය ඉ ්ට ශවන්න  ඕනෑඅ 
කියා. ඒක ඉතාම වතදරගත් ප්රි පත්ි යක්. අපි ඒක ලක් ම්න් 

කින්ඇල්ල ඇමි තුමාට කිේවා. ඒක එතුමා අහයශගන හිටියා. එතුමා 
කියනවා, දසාවියට අපහයාස කිරීම සම්වන්ධව  වතුමාට නඩු 
දරාන්න ඕනෑලු.  

 
ගු දයාසරි නයවස්කර ෙහතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயகசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඕනෑ නම් නඩු දරමාවි. 

   
ගු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
 වතුමා කථා කරන අවසථ්ාශේ ජ ඒකට දත්තර ශදරන්න. 

 
ගු දයාසරි නයවස්කර ෙහතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயகசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
දරතන් SAITM  එක  ගතන කථා කළා ඇි . දරතන් අපි ක්රීෛා පනත 

යට  ශත් නිශයෝග ගතන කථා කරු.  

  
ගු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
දරතන් මම ක්රීෛා පනතට ආවා.  වතුමා ආවාශන්.  වතුමා 

ශදරොශරන් එන ශකොට ක්රීෛා පනත යට  ශත් නිශයෝග ගතනයි මා කථා 
කරමින් ිසටිශ . 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු මන්ත්රීතුමාට විනාඩි 11ක් ි ශවනවා.  

      
ගු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මූලික කාරටය, ක්රීෛා සංගම් විගටකාධිපි තුමාශ  

විගටනයට  යටත් ශවනවාදර කියන එක හයන්යාකාරව ශමහි නිරුෆල් 
නතහයත. අවාර්තා ලවා ිංය යුතුයඅ කියා එක තතනක  ි ශවනවා. ශම් 
ප්ර න්ය   වතුමා දරන්නවා. අපි  COPE එකට ක්රික්ට ආයතනය 

ශගන්වූවාට පසශ්ස   ක්රික්ට ආයතනශ  සභාපි වරයා යම් කිිස 
ආකාරයක මතයක් ඉිංන්පත් කළා.  වතුමාට ඇමි  ව ශයන් 
එන්න වතන් නිසා  වතුමා එදරා පතමිට ිසටිශ  නතහයත. ක්රික්ට 

ආයතනශ  සභපි තුමාශ  පතත්ශතන් යම් කිිස මතයක් ඉිංන්පත් 
ුෆටා,  ක්රික්ට   ආයතනය රශ්ට  -ඒකාවේධ අරුදරලින්- සල්ලි 
ගන්ශන් නති  නිසා අඅදරාළ නතහයතඅ කියා. පස්ශස  අපට ිසේධ ුෆටා, 

ස්ථාවර නිශයෝග   ක්ශකොම ශපන්වලා  එය අඅයිි යිඅ කියා 
කියන්න. එම නිසා එම කුට ශමහි හයන්යාකාරව නිරුෆල් 
කරන්නය කියා මම   වතුමාශගන් ඉල්ලා ිසටිනවා. පනශත් ඒ හයා 

සම්වන්ධ සථ්ානයක එම කාරටය ි ශවනවා. නුත් එම කාරටය 
පතහයතිංලි මිං නිසා නිරුෆල් කරන්නය කියා මම ඉල්ලා ිසටිනවා.  

ශදරවතනි කාරටය, ශමහි  සාමාජිකයන් පත් කිරීශම් ජ දරතනට 

ගතටලුවක් ඇි  ී  ි ශවන ේවිත්ව ුවරවතිසභාවය වාශ  ශදරයක් 
ගතන -අඩු ගටශන් ක්රීෛා සංගම්වල සභාපි වුන් 
සම්වන්ධශයන්වත්-  වතුමා  කල්පනා කරනවාදර කියා මම  
 වතුමාශගන් දරතනගන්නට කතමි යි.  මා එශහයම කියන්ශන්,  

ුනවි ාල ආදරායම් ලවන සමහයර ක්රීෛාවන් ි ශවන වව  වතුමා 
දරන්නවා. ුනවි ාල ආදරායම් ලතශවනවා. ුපියල් බිලියන ගටන් 
ආදරායම ලතශවනවා.  ක්රීෛා අමාතයාං ශ  ආදරායමට වෛා වතඩියි 

එම ආයතනශ   ආදරායම. ඒවා සමහයර ශවලාවට දපාය මාර්ග  
ව ශයන් රටට වතදරගත් ආයතනයන්ය කියන එක අපි දරකිනවා. එම 
නිසා  වතුමාට  අඩු ගටශන් පන්පාලන ව ශයන් ශහයෝ ශරගුලාිස 

හයත ජශම් වලයක් ි ශවනවා නම්, එවතනි ආයතනවලට 
සභාපි වුන් පත් කිරීශම් ජ අඩු ගටශන් රී ලංකාශේ 
ුවරවතිසයන්ට විතරක් ීමමා කරන්නටය කියා මා කියා ිසටිනවා.   

ගු අමාතයතුමනි, රට ගතන හිතන ශලෝකශ  ශවොශහයෝ රටවල 
පාර්ලිශම්න්තුශේ, පළාත් සභාවල පමටක් ශනොශවයි ශමවතනි 
නාි ක ආයතනවල තනතුුත් ඒ රශ්ට ුවරවතිසයන්ට පමටක් ීමමා 
කරලා ි ශවන වව  වතුමා දරන්නවා.  

ශරගුලාිස සම්වන්ධව මශ  අදරහයස වන්ශන් ශරගුලාිස හයදරලා 
මිං, ඒවා ක්රියාත්මක ශවන්නත් ඕනෑය කියන එකයි. ගු 
අමාතයතුමනි, ක්රීෛාව සම්වන්ධශයන්  වතුමාට මතු කරන ඊළඟ 

කුට ශම්කයි. පාසල්වලින් තමයි සෑම ක්රීෛාවකටම අදරාළ  
ක්රීෛකයන් නිර්මාටය ශවන්ශන්. අපි දරන්නා කියන නාි ක 
ම්ටටශම් ක්රික්ට ක්රීෛකයන්, මලල ක්රීෛකයන්, පා පන්දු ක්රීෛකයන්, 

ශවොලිශවෝල් ක්රීෛක-ක්රීඩිකාවන් යන ශම් ිසයලු ශදරනාම ිසයයට 
99ම එන්ශන්, පාසල් ම්ටටමින් සතලකිය යුතු සංවිධාන වූහයයක් 
ක්රීෛාවට ි ශවන නිසායි. නුත් මූලාසනාරූ් ගු මන්ත්රීතුමනි,  

අදර ි ශවන තරගකාන්ත්වය සහය තාක් ණික ම්ටටම අුකව, පාසශල් 
ක්රීෛා භාර ගුුවරයාට, ක්රීෛා භාර ගුුවන්යට ශම් ක්රීෛා  ුව 1ණුී ම් 
කරන්න වතහයත. ඒක අපි කුෆුත් දරන්නා ශදරයක්. ඒ නිසා ශම් සෑම 

පාසලක්ම ුවුදුශවලා ි ශවනවා යම් කිිස ුදරලක් ශගවලා 
ුව 1ණුකුවන් ලවා ගන්න. නුත්,  නාි ක ම්ටටශම් 
ුව 1ණුකුවන්-අන්තර් නාි ක ම්ටටශම් ශනොශවයි- ගන්න ගියාම, 

ීමමිත පින්සයි ඉන්ශන්. ඒ අයශ  අය කිරීම් ඉතාම ඉහයළයි. ඒ නිසා 

දරතන් ශකොළඹ ආශ්රිත -නාගන්ක- ඉතාම  ක්ි මත් පාසල්, ු දරල් 

හයදරල් සහිත ශදරමේපියන්ශ  දරුවන් ඉන්න පාසල් ශම් ගතටලුව යම් 
ප්රමාටයකට ශේරා ශගන ි ුදටත්, ඒ පාසල්වලට පවා ිසේධ 
ශවලා ි ශවනවා,  ශම් ක්රීෛාවලට සහයභාගි වන ශි ය-
ශි යාවන්ශගන් සතලකිය යුතු ුදරලක් අය කරන්න, coach esලාට 

ශගවන්න. ශමොකදර, ු දරල් ශගවන්ශන් නතත්නම් ඒ ශගොල්ලන් 
එන්ශන් නතහයත. ඒක පතහයතිංලියි.  

ක්රීෛා ඇමි තුමාට දරක්  ක්රීෛකයන් ලතශවන්ශන් අධයාපන 

පේධි ය හයරහයායි. අශේ රශ්ට ක්රීෛා සමාන රමය එච්නර ිංයුණු 
නතහයත ශන්. ක්රීෛා සමානවලින් ක්රීෛකයන් ඉහයළට ශගශනනවා 
අඩුයි. එම නිසා  මම  වතුමාශගන් ඉල්ලා ිසටිනවා, ක්රීෛාශේ යම් 

කිිස සමත්කමක් ශපන්වන පාසල්වලටවත් -රශ්ට පාසල් ිසයයක් 
ශහයෝ පනහයක් ශහයෝ ශතෝරා ශගන-  ශහයොා ුව 1ණුකුවන් ලවා  ජලා 
 ුෆන්ට ක්රීෛා අමාතයාං ශයන් යම් කිිස ුදරලක් ශගී ශම් 

ක්රියාවලියක් හයඳුන්වා ශදරන්න කියලා. නතත්නම් පාසලකට අව ය 
කරන ුව 1ණුකුවන් ගන්නත් වතහයත; ඒ අයට ශගවන්නත් වතහයත. 
එම නිසා  ඒ කුට  වතුමාශ  අවධානයට ශයොු කරවනවා. 

මූලාසනාරූ් ගු මන්ත්රීතුමනි, ක්රීෛා අමාතයාං යට ශවන් 

කරන, ක්රීෛා සංවර්ධන ශදරපාර්තශම්න්තුවට ශවන් කරන ුදරල 
ඌන දපශයෝනනයි. ඒ කියන්ශන්, ඒ ුදරල් පාවිච්ි කරන්ශන් 
නතහයත. 201 , 2016 වර් වල විගටන වාර්තා තවම ලතබිලා නතහයත. 

201  වර් ශ  විගටන වාර්තාව අුකව, ුපියල් මිලියන තුන්දරහයස ්
ගටනකින්, ුපියල් මිලියන ශදරදරහයස ් ගටනක් පාවිච්ි කරලා 
නතහයත කියලා තමයි විගටකාධිපි වරයා කියන්ශන්. 2013 

වර් ශ  තත්ත්වයත් ඒකයි. ශදරන සල්ලිත් පාවිච්ි කරන්ශන්ත් 
නතහයත. පාවිච්ි කරුව සල්ලිවලින් ශහයොරකම් කරුව එක ශවනම 
කථාවක්. ශදරන සල්ලි ටික පාවිච්ි කරන්ශන්ත් නතහයත.  ඒ ශකශස  

ශවතත්,  ඒ ුදරල් ශවන් කරන්න කියලා අපි  වතුමාශගන් ඉල්ලා 
ිසටිනවා.  ුව 1ණුකුවන් තමයි ක්රීෛාශේ පට. ක්රීෛකයා තමයි 
අපට ශපශනන්ශන්. හයතවතයි, එයා පිටුපස ඉන්න ගියර් එක තමයි 

ුව 1ණුකුවා.  ුෆන්ට සල්ලි ශදරන්න ඕනෑ. නතත්නම්  ුෆන් ුව 1ණු 
කරන්න එන්ශන් නතහයත. ඒක එක කුටක්.  

මූලාසනාරූ් ගු මන්ත්රීතුමනි, ඊළඟට, ගම්වල ක්රීෛා සමිි  
ි ශවන වව  වතුමා දරන්නවා. නුත් දරතන් ළමයි ක්රීෛා කරනවා 

අඩුයි. ඒක අපි කුෆුත් දරන්නවා. නුත්, ගම්වල ක්රීෛා සමිි  
ි ශවනවා. ගම්වල තුට සමිි ත් ි ශවනවා,  තුට ශස වා 
සභාශවන් කරන. ශම් තුට සමිි  ගතන  වතුමාත් දරන්නවා, මාත් 

දරන්නවා, ශම් මන්ත්රීතුමන්ලා කුෆුත් දරන්නවා. ශම් තුට ක්රීෛා 
සමිි  අපි ළඟට එන්ශන් ශමොනවාටදර?  ුෆන් අශපන් ශමොනවා 
ඉල්ලන්නදර එන්ශන්? ශවොශහයෝ ශවලාවට අශපන් ඉල්ලනවා, 

“අපට වත්ට, ශවෝල ටිකක් ශදරන්න,  ශවොලිශවෝල් ශන්ට එකක් 
ශදරන්න” කියලා. අපි දරන්නවා, ශම්වා ශකොච්නර දුන්නත් කවදරාවත් 
ක්රීෛාව ිංයුණු ශවන්ශන් නතහයත කියලා. මම හිතන හයතටියට ගම්වල 

ක්රීෛා සමිි  ශවනමයි, තුට සමිි  ශවනමයි හයදරන එක ඉතා 
දු ්කරයි. ඒක ප්රාශයෝගික නතහයත. තුට ශස වා සභාව යටශත් 
ි ශවන තුට සමිි  ශහයෝ ගම් ම්ටටමින් යම් කිිස ආකාරයකට 
 ක්ි මත්ව ක්රියාත්මක වන, ශතෝරා ගත්ත ක්රීෛා සමිි වලට  -

පඬුවසු්කවරට විතරක් ශනොශවයි, රටටම-  ුව 1ණුකුවන් ලවා 
ශදරන, ුපියල් ලක්  හයතරක, පහයකවත් වියදරමක් කරන්න ුවළුවන් 
වන විධියට වතෛ පිළිශවළක් හයදරන්න. ශමොකදර, ගම්වල ළමයි 

රස්ි යාදු ගහයන්ශන් නති ව ශසල්ලම් කරන එක ශහයොා නිසා. ඒ 
වගීමම  වතුමා අශත් තමයි ි ශවන්ශන්. ඒක අධයාපන 
ඇමි තුමාට කරන්න වතන් ශදරයක්.  

දරතන් පාසල්වල අලුි න් වයාේත ශවමින් ි ශවනවා, කාන්තා 
පා පන්දු, රගර් වාශ  ක්රීෛා. කාන්තාවන්ශ  ශපෞු  වර්ධනය 
පතත්ශතන් ගත්තත්, එය ශලෝකය ුවරාම ි ශවන සාර්ථක ශදරයක්. 
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එම නිසා ඒ සම්වන්ධශයන්  වතුමාශ  අවධානය ශයොු කරනවා. 

 වතුමාට ලතබී ි ශවන ුදරල්වලින් විශ   ශයන්ම ගතහයතුක 
දරුවන්ට සාම්ප්රදරායිකව නියමශවලා ි ශවන ශන්ටශවෝල් වතනි 
ක්රීෛා හයතුටාම අනිකුත් ක්රීෛා  සාහයා  ුෆන් ශයොු  කිරීශම් වතෛ 
පිළිශවළක් පටන් ගන්න.  

අවසාන ව ශයන්, ක්රීෛා අමාතයාං ශ  201  විගටන 
වාර්තාව ගතන දරයාිසන් නයශස කර ඇමි තුමාශගන් මා දරතන ගන්න 
කතමති යි. දරතන් ුනගතදරාස නාි ක ක්රීෛා සංීමර්ට අධිකාන්ය 

ගත්ශතොත්, 2012 වර් ශයන් පසශ්ස  පාර්ලිශම්න්තුවට කිිසම 
වාර්තාවක් ඉිංන්පත් කරලා නතහයත. ඒ කියන්ශන් අුෆුදු  කින් 
පාර්ලිශම්න්තුවට වාර්තාවක්  ජලා නතහයත. 2012 වාර්තාව  ජලා 

ි ශවන්ශන් 2016 ජුනි මාසශ  ජ. ඒ වාශ ම මහයා වි ාල වංනා 
ප්රමාටයක්, නාසි් කාර වියදරම් ප්රමාටයක් පිළිවාව 201  විගටන 
වාර්තාශේ සාහයන් කර ි ශවනවා. හිටුව ඇමි වරයා ශවුකශවන් 

ශවන් කළ හයතකි දපන්ම වාහයන සංඛයාව 3ක් ුෆවදර, වාහයන 9ක් 
ශවන්කර ි ුදණු වවට සාහයන් කර ි ශවනවා.  

ප්රසන්න මන්ත්රීතුමනි, අන්න ඒක ආණ්ඩුව පරේදරුව ුවංි 
ශහය තුවක්. එතුමා ශමම අවස්ථාශේ ජ ශම් ගු සභාශේ නතහයත ශන්. 

අමාතයවරයාට ශවන්කර ි ශවන්ශන් වාහයන 3යි. නුත් වාහයන 
9ක් පාවිච්ි කරලා ි ශවනවා. එවතනි වංනා  වි ාල ප්රමාටයක් 
201  විගටන වාර්තාශේ ි ශවනවා.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි. දත්තර ශදරන්න අයිි යක් ි ශවන නිසා 
ශම් විගටන නිරීක් ටය වලන්න. 201  වර් යට අදරාළව ග්රාමීය 
ක්රීෛා පිටි වතඩිිංයුණු කිරීම, ිංස්්රික් ුව 1ණු මධයසථ්ාන වතඩිිංයුණු 

කිරීම යනාිංයට ුපියල් මිලියන 1,220ක් ශවන් කර ි ුදටත්, 

එයින් ුපියල් මිලියන 900ක්ම -ිසයයට 70ක්ම- මහයුකවර 
ිංස් ්රික්කයට ශවන් කර ි බීම ක්රීෛාව නාි ක ව ශයන් නඟා 

ිසටුී ම ශකශරහි අහිතකර ශලස වලපා ි ශවනවා. දරතන් ශම් 
තත්ත්වය කුුටෑගල ිංස්්රික්කයට ඇවිත් ි ශවනවාදර කියලා මා 
දරන්ශන් නතහයත. ශමවතනි කුණු ගටනාවක් ශම් විගටන 

වාර්තාශේ ි ශවනවා. ශම් සම්වන්ධශයන් ඇමි තුමාශ  පිළිතුර 
ශමොකක්දර කියලා මා දරතනගන්න කතමති යි.   

 
ගු ුර ාර ඉඳුනිල් අෙරවස්න ෙහතා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரகசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

කුුටෑගලට ලතශවනවාට තුන්නාන්ශස  විුේධදර?  

 
ගු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
කුුටෑගලට ලතශවනවාට මම විුේධ නතහයත. නුත් රශ්ට 

ඇමි වරයා පත්කර ි ශවන්ශන් පඬුවස්ුකවරට ශනොශවයි ශන්; 

බිංගින්යට ශනොශවයි ශන්; කුුටෑගලට ශනොශවයි ශන්. මහයුකවර 
ිංස්්රික්කයට ශනොශවයි ශන්, මහින්දරානන්දර අලුත්ගමශ  හිටුව 

ඇමි තුමා පත්කරලා ි ුදශණ්. එතුමා රශ්ටම ක්රීෛා ඇමි .  

ගු ඇමි තුමනි,  වතුමා දරන්නවා, මා  වතුමාට ලිපියක් භාර 
දුන්නා, යාපනශ  නාවක්කුලි ප්රශේ ශ  ක්රීෛා සමිි යකට 

පි්ටටනියක් හයදරලා ශදරන්නය කියලා.  වතුමා දරන්නවා, ඒ ප්රශේ ය 
අන්ත, දුගී ප්රශේ යක් කියලා. ඒ විතරක් ශනොශවයි. ඒ ප්රශේ ය 
කුලවාදරශයන් ී.ෛා විිනන ප්රශේ යක්. අශේ රශ්ට යාපනශ  අුතුම 
ශේ පාලනයක් ක්රියාත්මක වනවා. යාපනය ිංස්්රික්කය 

නිශයෝනනය කරන ගු මන්ත්රීතුමන්ලාට නිිස ශගෞරවය ඇි වයි 
මා ශම් කාරටය කියන්ශන්. ඒ ප්රශේ ශ  ශේ පාලනය තුළ 
කුලවාදරය ක්රියාත්මක වනවා. සමහයර ප්රශේ වලට සල්ලි 

හයම්වශවලා නතත්ශත්, ුස්ලිම් ශහයෝ ිසංහයල නිසා ශනොශවයි, 

කුලශයන් පහයළ නිසායි. 

ගු ෙහින්දානන්ද අුත්ගෙවග් ෙහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமகக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගු මන්ත්රීතුමනි, මා  වතුමාට වාධා කරනවා ශනොශවයි. 
ඇමි වරයාට වාහයන 9ක්  ජලා ි ශවනවාය කියලා විගටන 
වාර්තාශේ ි ශවනවා ශන්. ඒ වාහයනවල අංක  වතුමාට කියන්න 

ුවළුවන්දර? ඒ එක්කම  වතුමා කිේවා, 2014 විගටන වාර්තාශේ 
ූෂෂිත ගුකශදරුක වි ාල ප්රමාටයක් ි ශවනවාය කියලා. ඒ ටිකත් 
 වතුමා කියනවා නම් ශහයොායි. 

      

ගු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
 වතුමා 201  ගිණුම් වාර්තාව අරශගන වලන්න. මට ශවලාව 

ශදරනවා නම් ඒ ගතන කියන්න ුවළුවන්. මා  වතුමාට ඒ විගටන 

ශදදරය කියන්නම්.  ීමඒ.1/17/1 නරශල්ඛශ  3 (1  ශදදරය යටශත් 
සාහයන් වනවා, "අමාතයවරයා ශවුකශවන් ශවන් කළ හයතකි දපන්ම 
වාහයන සංඛයාව 3ක් ුෆවදර, වාහයන 9ක් ශවන්කර ඇතඅ කියා. 

 

ගු ෙහින්දානන්ද අුත්ගෙවග් ෙහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமகக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

වාහයන අංක කියන්න. 
 

ගු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
වාහන අංක විගටන වාර්තාවවන් ගන්න පුළුවන්. එවහෙ 
නැත්නම් COPE එවෂේදී වහෝ PAC එවෂේදී ගන්න 

පුළුවන්. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු මන්ත්රීතුමනි,  වතුමාට ශවන්කර ි ශවන කාලය 
අවසානයි. 

 

ගු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

ගු ඇමි තුමනි, ක්රික්ට ආයතනශ  වංනා පිළිවාව  වතුමා 
පරීක් ට කමිටුවක් පත් කළා. අපි දරතනගන්න කතමති යි, ඒ 
කමිටුශවන් ශමොනවාදර කරලා ි ශවන්ශන් කියලා.  වතුමා 
දරන්නවා, පා පන්දු සම්ශම්ලනය යූශරෝ දරහයස් ගටන්, දරස දරහයස ්
ගටන් වංනා කරලා ි ශවන වව. ඒකට නාතයන්තර පා පන්දු 
සම්ශම්ලනශයන් දරඬුවම් දුන්නාට,  වතුමාශ  අමාතයාං ශයන් 
ශගන ි ශවන ක්රියාමාර්ග ශමොනවාදර කියලා අපි දරතන ගන්න 
කතමති යි.  

ශම් කුණු ප්රකා  කරමින්, මා ඉිංන්පත් කළ ශයෝනනා 
ඇමි තුමාශ  අවධානයට ගන්නය කියන ඉල්ලීම කරමින් මශ  
කථාව අවසන් කරනවා. මහින්දරානන්දර අලුත්ගමශ  මන්ත්රීතුමාට 
අව ය නම් ශම් වාර්තාශේ ශ්ොශටෝ ශකොපියක් එවන්න ුවළුවන්. 

 

ගු දයාසරි නයවස්කර ෙහතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயகசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ශම් අවස්ථාශේම  වතුමාට පිළිතුරක් ශදරන්නම්. ගු 

මන්ත්රීතුමා ඇ 1වා, විගටකාධිපි වරයාට වලය ි ශවනවාදර 
කියලා. මා එයට දත්තර ශදරන්නම්. අශේ ක්රීෛා පනශත් 21 (3  
යටශත් ශවොශහයොම පතහයතිංලිව ි ශවනවා, "ඒ කමිටුශේ සහය ඒ සෑම 
සංගමයකම ගිණුම් විගටකාධිපි වරයා විිසන් ගටනය කළ 
යුතුයිඅ කියලා.  

1249 1250 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ඊළඟට ේවිත්ව ුවරවතිසභාවය පිළිවාව එතුමා කථා කළා. 
ුවරවතිසභාවය පිළිවාව 2016.10.27 ගතස්ට පත්රශ  අඕඅ වගන්ි ය 
යටශත් ශවොශහයොම පතහයතිංලිව සාහයන් වනවා, "රී ලංකාශේ 

ුවරවතිසයකු ශනොශේ නම් ශහයෝ ුවරවතිසයකු ී ම අවසන් ුෆවශහයොත්අ 
කියලා. 

 වතුමා  ේවිත්ව ුවරවතිසභාවය පිළිවාව කථා කශළ . 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

පතහයතිංලියි.   

මීළඟට,  ගු නලින් වණ්ෛාර නයමහය මන්ත්රීතුමා  කථා 
කරන්න. 

 
[අ.භා. 3. 7] 

 
ගු නලින් බණ්ඩාර නයෙහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මූලාසනාරූ් ගු මන්ත්රීතුමනි  මට කාලය ලවා  ජම 
සම්වන්ධව ස්තුි වන්ත ශවනවා. විශ   ශයන්ම අශේ ක්රීෛා 
ඇමි තුමා ශවොශහයොම වතදරගත් තීන්දු-තීරට කිහිපයක් ශගන 

ි  ශවන අවස්ථාවක  ක්රීෛාව සම්වන්ධව කථා කරන්නට ලතබීම 
සතුටක්.  පුනගිය කාලශ  ශම් ක්රීෛා සංගම් පිළිවාව වරපතළ 
ගතටලු ි ුදටා. ශගොෛක් ශවලාවට ක්රීෛා සංගම්වල ි ුදශණ් දරුණු 

ඒකාධිකාන් පාලනයක්. රශ්ට නායකශයෝ ඒකාධිපි යන් ශවේ ජ ශම් 
ක්රීෛා සංගම්වල නාය කශයෝත් ඒකාධිපි යන් ශවලායි ි ුදශණ්. 
විනයක් ි ුදශණ් නතහයත  මි යක් ි ුදශණ් නතහයත  විගටනයක් 

ි ුදශණ් නතහයත. ුදරල් පිළිවාව කිිස වග ීමමක් ි ුදශණ් නතහයත. ශම් 
විධියට තමයි ශම් ක්රීෛා සංගම් කටයුතු ශකුශේ. ඒ අය පිට 
ශකශනකුට එන්න අවස්ථාව දදරා කරලා දුන්ශන් නතහයත. ශකොටින්ම 
කියනවා නම් ශම්ක මාක්යාවක් වවට පත් කරශගන හිටුව කාලයක් 

තමයි අපි දරතක්ශක්. ශම් මාක්යාශවන්  මිශදරන්න ගු ක්රීෛා 
ඇමි තුමා අදර මි -රීි  ගටනාවක් ශගනතල්ලා ි ශවනවා.  

 විශ   ශයන්ම ක්රීෛා සංගම්වල තනතුු සාහයා හිටුව 

නිලධාන්න් ඉිංන්පත් ශවනවා නම්  අනිවාර්යශයන්ම පුනගිය 
කාලශ  විගටන වාර්තා ඉිංන්පත් කළ යුතුයි කියන තීන්දුව 
අරශගන ි ශවනවා.  ඒක නිසා ශම් දරවසව්ල  භූමිශතල් ගෑුෆණු 

ගතරඬි වාශ  තමයි හිටුව ක්රීෛා සංගම් නිලධාන්න් ව 1තරයක් 
කටයුතු කරන්ශන්. ශමොකදර අුෆුදු ගටනාවක් හයදරලා නති  
විගටන වාර්තා හයදරන්න දරතන් කටයුතු කරශගන යනවා. මම ගු 

ක්රීෛා ඇමි තුමාට ස්තුි වන්ත ශවනවා  ශම් වාශ  ශවොශහයොම 
රැඩිකල් තීන්දු අරශගන ශම් ක්රීෛාව හයන් ිං ාවට -නිවතරැිං ිං ාවට- 
ශයොු කිරීමට කටයුතු කිරීම සම්වන්ධව. විශ   ශයන්ම අපි 
දරන්නවා  රටක ක්රීෛාව කියන්ශන් ඒ ර ට වවළවන්න  ශලෝක ය 

ඉිංන්ශ   සවා තවන්න  නාි යක් විධියට නතඟි්ටටලා ි යන්න 
ුවළුවන් අං යක් වව.  

ශලෝකශ  ක්රික්ට ක්රීෛාව ගතන කථා කරේ ජ කුෛා ූෂපතක් 

විධියට ශ්රි ලංකාව කියන නම කාටවත් අමතක ශවන්ශන් නතහයත. 
අපි ක්රික්ට ශලෝක කුසලානය ිංනා ගත්තු රටක් විධියට  ශටස්්ට 
වරම් ලවුව රටක් විධියට  ශලෝකශ  ප්රවලම රටවල් කිහිපය අතර 

ි ශවන ප්රවල කණ්ෛායමක් විධියට ශලෝකය ඉිංන්ශ  අශේ රට 
වවළවන්න ක්රික්ට ක්රීෛාවට ුවළුවන් ශවලා ි ශවනවා. ඒ වාශ  
ශවොශහයොම වටිනා ශදරයක් තමයි ක්රීෛාව. ඒ විතරක් ශනොශවයි  

පුනගිය කාලශ  ශනොශයක් ක්රීෛා අං වලින් අශේ රට ඉිංන්යට 

ගිහිල්ලා ි ශවනවා. හයතවතයි  යම් යම් ක්රීෛා අං වල බිා වතටීම් 
ි ශවනවා  දුර්වලතා ි ශවනවා. අපි  ඒවා හයඳුනාශගන ි ශවනවා. 
විශ   ශයන්ම මලල ක්රීෛාව පුන ගිය වසර දරහයයක  ශදරොළහයක 
කාලය තුළ ශවොශහයොම පුනගාමී තත්ත්වයක තමයි ි ුදශණ්. ඒක 

නිසා  නව තීන්දු-තීරට අරශගන අශේ මලල ක්රීෛාව  සවලා 
තවන්න කටයුතු කරන්න අපට ුවළුවන් ශවයි කියලා අපි හිතනවා.  

ශම් කාලශ  වතඩි ුවර කථා කරන ශකශනක් තමයි  අශේ 

ුනසන්ි කා නයිසංහය ක්රීඩිකාව. ෛන්කන් වයි්ට මති තුමාශගන් 
පසශ්ස  අපට  ලිම්පික් පදරක්කමක් ලතුදශණ් ුනසන්ි කා නයිසංහය 
ක්රීඩිකාවශගන්. ශමොන ශමොන ගතටලු ි ුදටත් එතුමිය අශේ රටට 

සම්පතක්. ශපෞේගලික කාරටා ගතන ශමොන ශමොන ගතටලු 
ි ුදටත් අපි රැක ගත යුතු ක්රීඩිකාවක් විධියට අපි ුනසන්ි කා 
නයිසංහයව දරකිනවා. ශේ පාලන ු 1ණුවර ශමොන විධියට ි ුදටත්  

පුන ගිය කාලශ  අශේ ශේ පාලනයයන් ශමොන ශමොන විධියට 
ුනසන්ි කා නයිසංහයව අවභාවිත කළත්  අපි ආණ්ඩුවක් විධියට  
රටක් විධියට ුනසන්ි කා නයිසංහය මහයත්මියට ගු කළ යුතුයි  
එතුමිය ගතන ශගෞරවශයන් කටයුතු කළ යුතුයි කියලා මම 

හිතනවා.  

ගු දරයාිසන් නයශස කර ඇමි තුමා  ුනසන්ි කා නයිසංහය 
මහයත්මියශ  අනාගතය ගතන  එතුමිය ශම් රශ්ට ක්රීෛාව ශවුකශවන් 

ශයොදරවා ගන්ශන් ශකොයි විධියටදර කියන එක ගතන වලලා තීන්දු-
තීරට ගමවි කියලා මා හිතනවා. විශ   ශයන්ම හිටුව ක්රීෛා 
ඇමි තුමාන්ලා ුනසන්ි කා නයිසංහය මහයත්මියව භාවිත කශළ  

ශේ පාලනය ශවුකශවුකයි. ක්රීෛාව ශවුකශවන් ශනොශවයි. 
එතුමියව කෑගල්ල ිංස්්රික්කශයන් ්න්දරය ඉල්ලන්න ශයොු කළා.  
එශහයම කශළ  එතුමියශ  ක්රීෛාව ිංයුණු කරන්නවත්  එතුමියශ  

ක්රීෛා හයතකියාවන් තුළින් රශ්ට ක්රීෛකයන් බිහි කරන්නවත්  
ක්රීෛකයන් ුව 1ණු කරන්නවත් ශනොශවයි. තමන්ශ  ශේ පාලන 
ශේිංකාවට අරශගන තමන්ශ  ්න්දර ශගොෛ වතඩි කර ගන්නයි  

තමන්ශ  වලය තහයුෆු කර ගන්නයි  තමන්ශ  ඒකාධිපි  
නායකයාශ  අව යතාව ඉ ්ට කර ගන්න තමයි ුනසන්ි කා 
නයිසංහය කියන ක්රීඩිකාව ශයොදරා ගත්ශත්. අපි ුනසන්ි කා නයිසංහය 
ක්රීඩිකාව ශයොදරා ගන්ශන් අශේ ්න්දර ශගොෛ වතඩි කර ගන්නවත්  

ු 1ටත් තහයඩු ග හයශගන අශේ ක්රීෛා ඇමි තුමාශ වත්  
නනාධිපි තුමාශ වත්  අගමති තුමාශ වත් ගුට ගායනා කරන්න 
ශනොශවයි.  අපි එවතනි ශේවල්වලට  ක්රීඩිකාවන් ශයොදරා ගන්ශන් 

නතහයත. ඒ නිසා අපි ගු ක්රීෛා ඇමි තුමාට කියනවා  එතුමියශගන් 
ගන්න ුවළුවන්  ක්ි ය රටට ගන්න ුවළුවන් විධිශ  වතෛ 
පිළිශවළක් සකස ්කරලා ඉිංන්පත් කරන්න කියලා. 

පළාත් ක්රීෛා තරග ගතන කථා කරේ ජ සමහයර නිර්ටායක 
ගතනත් කියන්න ශවනවා. ගු ක්රීෛා ඇමි තුමනි   වතුමා 
ශපොේෛක් ශම් සම්වන්ධවත් අවධානය ශයොු  කරන්න.  අදර මට 

පාර්ලිශම්න්තුශේ ජ හයම්ව ුෆටා  වයස අුෆුදු 1 න් පහයල ුෆෂු 
තරගාවලියට සහයභාගි ුෆණු දරුවන් කිහිප ශදරශනක් . ඒ දරුවන් 
ක්රීෛා තරගවලට ගියාම  ඒ අයශ  වයස ් ීමමාව නිර්ටය කරන 
මාසය හයතටියට තීරටය කර ි ුදශණ්  ඉිංන් ශනොවතම්වර් මාසය.  ඒ 

නිසා ඒ ළමයින්ට තරග කරන්ශන් නති ව ආපුන එන්න ිසදුශවලා 
ි ුදටා.   වතුමා ශම් සම්වන්ධවත් අවධානය ශයොු  කරන්න.  
ුෆෂු තරගාවලියට ගිහිල්ලා තරග කරන්න වතන් ුෆණු නිසා ඒ ළමයා 

අඬ අඬා ඇවිල්ලා ි ශවනවා. අුෆුදු 1 න් පහයළ ඒ ළමයාශ  
තරගය අදර ි ශවන්ශන්. නුත් ඒ සාහයා වයස ීමමාව වලලා 
ි ශවන්ශන් ඉිංන් ශනොවතම්වර් මාසය. ඒ නිසා එවතනි 

අසාධාරටකම් ිසදු ුෆණු අවසථ්ා ි ශවනවා.  

ක්රීෛා ඇමි තුමා පළාත් ක්රීෛා සංීමර්ට කිහිපයක් සකස ්
කරමින් යනවා. වයඹ පළාශත් පළාත් ක්රීෛා සංීමර්ටය බිංගින්ය 
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ආසනශ  හයදරන්න එතුමා තීන්දු-තීරට ශගන ි ශවනවා. මීට 

මාසයකට විතර කලින් එතුමාත්  මාත්  එකතු ශවලා ඒකට ුල්ගල 
ි යලා වතෛ ආරම්භ කළා.  දරතන් එහි වතෛ කටයුතු ශකරී ශගන 
යනවා. ඒ නිසා එය ශවන ශකොශහය ටවත් ශගන යන්න වතහයත  හිටුව 
ගු ක්රීෛා ඇමි තුමනි. බිංගින්ශ   පරාල ඇටයක් ගහයලා ඒක 

ස්ථාපිත කරලා  තහයුෆු කරලා ඉවරයි. එහි වතෛ දරතන් ශකරීශගන 
යනවා. ඒ වතශේ එහයාට - ශමහයාට යන්ශන් නතහයත   වතුමන්ලා 
එහයාට -ශමහයාට ගියාට.  එම පළාත් ක්රීෛා සංීමර්ටය අපට ලවා  ජම 

සම්වන්ධව ක්රීෛා ඇමි තුමාට මම සත්ුි  වන්ත ශවනවා. 

විශ   ශයන්ම අශේ රතන ස්වාමීන් වහයන්ශස  නල ක්රීෛා ගතන 
කථා කළා. නල ක්රීෛාව පිළිවාව ශහයොා වතෛ පිළිශවළක් සකස ්

කිරීම සංනාරකයින් ප්රවර්ධනය කරන්න ශවොශහයොම ශහයොා 
අවස්ථාවක් ශවනවා. විශ   ශයන්ම සංනාරකයන් ආකර් ටය වන 
පතත්තක් හයතටියට නල ක්රීෛාව සලකන්න ුවළුවන්. ඒ සම්වන්ධවත් 

මම එතුමාශ  අවධානය ශයොු  කරනවා. 

නවවතනි ආිසයාුක වයස ්කාණ්ෛ පිහිණුම් තරගාවලියක් සාහයා 
ක්රීෛකයින්  0ශදරශනක් විතර ශහයට-අනිේදරා දසශ්වකිසථ්ානය වලා 
ගමන් කරන්න නියමිතව ිසටින වව ගු ක්රීෛා ඇමි තුමාට මම 

මතක් කර ිසටිනවා. ශම් අය අතර ශවොශහයොම අසරට අය ඉන්නවා  
දුේපත් ක්රීෛකශයෝ ඉන්නවා. අඩුම ගටශන් ශම් අයට ගුවන් ටික්ට 
පතවත් ලවා  ජලා ඒ අයට යම් කිිස  ක්ි යක්  සහයනයක් ලවා 

ශදරන්න ි ශවනවා නම් ශහයොායි. ශමොකදර  ඒ දරුශවෝ අපට කථා 
කරුව ශවලාශේ කිේවා  ඒ අයට යම් කිිස සහයනයක්  සහයශයෝගයක් 
ලවා ශදරන්න කටයුතු කරන්න කියලා.  - [වාධා කිරීමක්] 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු මන්ත්රීතුමනි  දරතන් කථාව අවසන් කරන්න. 
 

ගු නලින් බණ්ඩාර නයෙහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මූලාසනාරූ් ගු මන්ත්රීතුමනි  මට තව විනාඩි ශදරකක් 

ශදරන්න.   

ගු ක්රීෛා ඇමි තුමාශගන් මම ඉල්ලා ිසටිනවා  
දස්ශවකිස්ථානයට යාමට නියමිත ඒ දරුවන්ට යම් සහයශයෝගයක් 

ලවා ශදරන්න කියලා. 

මූලාසනාරූ් ගු මන්ත්රීතුමනි  තව එක කාරටයක් පිළිවාව 
සාහයන් කරන්න කතමති යි.  ශම් ිංනවල අමාතයාං වල කාමර 

ගතන කථා ශවනවා. ශපොේෛක් ඒ ගතනත් වනනයක් කියන්න ඕනෑ. 
යහය පාලන ආණ්ඩුශේත්  සමහයර එක එක විධිශ  ශම්නියාකාරශයෝ 
ඉන්නවා.   ඊශ -ශපශර්දරා අමාතයාං වල ශවනසක් කළ වව අපි 

දරන්නවා.   අමාතයාං වල  ශවනස කරේ ජ යම් යම් ශේවල් ශවනස ්
ුෆටා. තමන් ඉස්ශසල්ලාම ගිහිල්ලා අමාතයාං ශ  වතෛ භාර 
ගන්නත් කලින් තමන්ශ  ශේ  ීමමා මායිම් ශවන් කරන්න ගියාම 
ශම්ක මහයා අුෆල් නාලයක් වවට පත් ශවනවා. තමන් ශේ  ීමමා 

මායිම් ලකුණු කරන්න කලින් ඉසශ්සල්ලාම වතෛ භාරශගන  ශම් 
වතශේ අධයයනය කරන්න ඕනෑ. අදරාළ ගු ඇමි තුමාත් එක්ක 
එකතු ශවලා සාකච්්ා කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා පතහයතිංලිවම 

කියනවා  ශේ  ීමමා මායිම් ලකුණු කරන්න ඉසශ්සල්ලා තමන්ශ  
වපසන්ය  තමන්ශ  වග ීමම ශත්ුම් ගන්න ඕනෑ වව. 
අමාතයාං යක කතබින්ට ඇමි  ශකශනක් ඉන්නවා. සමහයර 

ශවලාවට එම කතබින්ට ඇමි තුමා යටශත් රානය ඇමි  ශකශනක් 
ඉන්නවා ශවන්න ුවළුවන්  නිශයෝනය ඇමි තුශමක් ඉන්න ුවළුවන්.  

අපි දරන්නවා  විශ   ශයන්ම කබීර් හයාෂිම් ඇමි තුමා යටශත්  

ි ුදණු අමාතයාං ශ  නිශයෝනය ඇමි වරයා විධියට හිටිශ  
ඉරාන් විරමරත්න මති තුමා. එතුමා ශකොශහය වත් ශේ  ීමමා මායිම් 
කර ශගන හිටිශ  නතහයත. ි ශවන කාමර  සාකච්්ා කාමර  
ශවොශහයොම සමඟිශයන්  ශවදරා - හයදරා ශගන එකට කටයුතු කළා. 

දරතන් ශම් අලුත් ඇමි තුමා ගියාට පසශ්ස  මතිංන් ඉරක් ගහයලා  
වතටක් ගහයලා - [වාධා කිරීමක්]  මහයා නංනාලයක් වවට පත් ශවලා 
ි ශවනවා. ඒ නිසා අපි කියනවා  යහය පාලන කින් කළයට -  [වාධා 

කිරීමක්]   

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දරතන් කථාව අවසන් කරන්න. 

 

ගු නලින් බණ්ඩාර නයෙහ ෙහතා 
 (மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මූලාසනාරූ් ගු මන්ත්රීතුමනි  මට විනාඩියක් ශදරන්න.  

අපි කියනවා   යහය පාලන කින් කළයට ශගොම දරමන්න යන්න 
එපා කියලා. සමහයු යන යන තතන වාල්ිං අිංන්න තමයි වලා 
ශගන ඉන්ශන්. එතුමා ුදරල් අමාතයාං ශ  හිටියා  - [වාධා 

කිරීමක්] මට විනාඩියක් ශදරන්න. [වාධා කිරීමක්]                       

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 වතුමා ක්රීෛාව ගතන ශනොශවයි ශන් කථා කරන්ශන්. 

 
ගු නලින් බණ්ඩාර නයෙහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ුදරල් අමාතයාං ශ  හිටියා. ුදරල් අමාතයාං ශ  ඉන්න 

ශකොට එතතනත් වාල්ිං ශපරළා ශපරළා තමයි හිටිශ . දරතන් අලුත් 
අමාතයාං යට ගියාම එතතනත් වාල්ිං අිංනවා. අශේ කබීර් හයාෂිම් 
ඇමි තුමා එක්ක වතෛ කරන්න වතන් නම්  ශම් ආණ්ඩුශේ ශවන 

කුෆු එක්කවත් වතෛ කරන්න වතහයත. කබීර් හයාෂිම් ඇමි තුමා 
එච්නර ශහයොා ඇමි වරශයක්. ඒ නිසා පතහයතිංලිවම කියනවා  ඒ 
වාශ  වාල්ිං අිංන අය හිටිශයොත් අශේ වමත්රීපාල ිසන්ශස න 

මහයත්මයාත්  රනිල් විරමිසංහය මහයත්මයාත් සහයශයෝගශයන් වතෛ 
කරන  ආණ්ඩුවට ඒක වාධාවක් කියලා.  

ශපොඩි හයාල් කෑලි දරතඟලුවාට ආණ්ඩු ශපරශළන්ශන් නතහයත. ඒ 

නිසා  වතුමන්ලා කලවල ශවන්නත් එපා. හයතවතයි  අපි ඒ හයාල් 
කෑලිවලට කියනවා  ශම් ආණ්ඩුවට වාධා කරන්ශන් නති ව  එක් 
එක් ශකනාශ  අව යතා ඉ ්ට කරගන්න කටයුතු කරන්ශන් 

නති ව  අ දරවල් මිශගල් - රෑ දරනිශයල්අ  නන්ත රඟපාන්ශන් නති ව 
ශම් ආණ්ඩුවට සහයශයෝගය ශදරන්නය කියලා. වතෛ කරන 
ඇමි වුන් අපහයුනතාවට පත් කරලා  ඒ අයශ  කාර්ය ශූරත්වය 
නති  කරලා  අනව ය ප්ර ්න ඇි  කරලා කටයුතු කරන්න එපායි 

කියන එක මතක් කරමින් මා නිහයඬ ශවනවා. ශවොශහයොම ස්තුි යි. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශවොශහයොම සත්ුි යි.  

මීළඟට ගු මහින්දරානන්දර අලුත්ගමශ  මන්ත්රීතුමා.  වතුමාට 

විනාඩි 22ක කාලයක් ි ශවනවා. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

[අ.භා.  .07] 

 

ගු ෙහින්දානන්ද අුත්ගෙවග් ෙහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமகக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මූලාසනාරූ් ගු මන්ත්රීතුමනි  මා ඉතා සන්ශතෝ  වනවා 

අශේ හිතවත් ක්රීෛා අමාතය ගු දරයාිසන් නයශස කර මති තුමා විිසන් 
ක්රීෛා පනත යටශත් නිශයෝග පාර්ලිශම්න්තුවට ඉිංන්පත් කර 
ි ශවන ශම් ශමොශහයොශත් අදරහයස් ප්රකා  කරන්න අවසථ්ාවක් ලතබීම 

ගතන.  

මූලාසනාරූ් ගු මන්ත්රීතුමනි   ක්රීෛාව කියන වි යය තවම 
අශේ පාර්ලිශම්න්තුව ශත්ුම් අරශගන නතහයත. ඒ විතරක් 
ශනොශවයි. රටක් හයතටියට අපි තවම ශත්ුම් අරශගනත් නතහයත. ශම් 

ක්රීෛාව කියන වි යශ  ි ශවන වපසන්ය  ශමහි ි ශවන වටිනාකම  
ශමහි ි ශවන වරපතළකම ආණ්ඩුවක් හයතටියට ශත්ුම් අරශගනත් 
නතහයත. ඒ නිසා ශම් ක්රීෛාව කියන වි යශ  වපසන්ය ශත්ුම් 

අරශගන රනයක් හයතටියට  රටක් හයතටියට ශම් වි යය තුළ හයන්යට 
කටයුතු කළා නම් ශම් වි යශයන් කරන්න ුවළුවන් කාර්ය භාරය   
වි ාලයි. 

දරතන් වලන්න  ක්රීෛා පනත යටශත් ඉිංන්පත් කර ි ශවන 
නිශයෝග සම්වන්ධශයන්  විවාදරයට ගතශනන ශම් අවස්ථාශේ ජ 
ශමොනවාදර කථා කරන්ශන්?  නනතා විුක්ි  ශපරුට විනාඩි 2 ක් 

කථා කළා SAITM එක ගතන. මශ  මිත්ර ගු නලින් වණ්ෛාර 
නයමහය මන්ත්රීතුමා කථා කළා  ගු කබීර් හයාෂිම් ඇමි තුමාශ  
අමාතයාං ශ  රානය ඇමි වරයාශ  කාර්යාලය පිළිවාව. [වාධා 
කිරීමක්]  විනාඩි ශදරකක් තුළ ශහයෝ  වතුමා ගත්ශත් ඒ ප්ර න්ය. මා 

ඒකට යන්ශන් නතහයත. TNA එශක් මන්ත්රීවු කථා කළා  දතුු 
නතශඟනහිර ශවනත් ප්ර ්න ටිකක් ගතන. හයතවතයි  ශම් කථා කරුව 
ගු මන්ත්රීවුන්ශගන් වතඩි පින්සක් ශම් වි යය හයන්යට අධයයනය 

කරලා කථා ශනොකිරීම ඉතාම කනගාටුදරායක තත්ත්වයක්ය කියන 
එක මා ුලින්ම සාහයන් කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූ් ගු මන්ත්රීතුමනි  ක්රීෛාශවන් රටට කරන්න 

ුවළුවන් ශවොශහයෝ ශේ ි ශවනවා.  ශවොශහයෝ ශවලාවට අශේ ගු 
මන්ත්රීවු  ශම් රශ්ට මිනිස්ුන හිතන්ශන් ක්රීෛාව කියන්ශන් පි්ටටනි 
හයදරන එකයි  bat, ball ශදරන එකයි  match වලන එකයි කියලායි. 

අශේ රශ්ට මිනිසු්න ක්රීෛාව හයඳුනා ශගන ි ශවන ආකාරය තමයි ඒ. 
මූලාසනාරූ් ගු මන්ත්රීතුමනි  ක්රීෛාව කියන්ශන් ඊට වෛා ුවළුල් 
වි යයක්. ක්රීෛාව තුළින් රටකට කරන්න ුවළුවන් ශවොශහයෝ ශේ  

ි ශවනවා. ක්රීෛාව  ිංයුණු කිරීම තුළින් රශ්ට ක්රීෛා සංසක්ෘි යක් 
හයදරන්න අපට ුවළුවන්. ක්රීෛා සංස්කෘි යක් හයදරලා  නිශරෝගී පින්සක් 
රශ්ට බිහි කරලා දරතවතන්ත වතෛ පිළිශවළක්  කරන්න ුවළුවන්.  

මූලාසනාරූ් ගු මන්ත්රීතුමනි  අදර වලන්න  ශම් රශ්ට 

නනගහයනශයන් ිසයයට ීමයක් ිංයවතඩියා ශරෝගශයන් ශපශළනවාදර 
කියලා.  ඒ විතරක් ශනොශවයි. අදර ශම් රශ්ට නනගහයනශයන් ිසයයට 
ීමයක් හයෘදරයාවාධ ශරෝගවලින් ශපශළනවාදර කියලා වලන්න. අදර 

වලන්න   පාසල් යන දරුවන්ශගන් ිසයයට ීමයදර ක්රීෛා කරන්ශන් 
කියලා.  අදර ප්රාථමික අධයාපනශ  ශයශදරන දරුවන්ශගන් ිසයයට 
 යි ක්රීෛා කරන්ශන්.  ගු ක්රීෛා ඇමි තුමනි   වතුමා පාසල්වල 

ක්රීෛා දත්සවවලට ගිහිල්ලා  තයාග ශවදරා ශදරන්න යේ ජ ළමයින්   
ටික පතය භාගයක් අේශේ ි යන්න. අඩු ගාශන් ළමයින් පස ්
ශදරනකුවත් ක්ලාන්තය හයතිංලා වතශටනවා. ඒ ළමයින්ට වතුර 

ශදරන්න ශවනවා. ළමයින්ට අදර හිට ශගන ඉන්න වතහයත. ඒ නිසා ශම් 
ක්රීෛාශවන් කරන්න ඕනෑ ශවොශහයෝ ශේවල් ි ශවනවා.  

ගු ඇමි තුමනි  මට මතකයි මා ක්රීෛා ඇමි වරයා ව ශයන් 
ිසටි කාලශ  ක්රීෛා සංසක්ෘි යක් හයත ජම සාහයා අධයාපන 

අමාතයාං යත් එක්ක ඒකාවේධ ශවලා දරතවතන්ත වතෛ පිළිශවළක් 

කළා. අපි අධයාපන අමාතයාං යත් එක්ක මාසයකට වතාවක් 
එකට ඉාශගන සාකච්්ා කළා. අදර ඇි  ී  ි ශවන තත්ත්වය ගතන 
මා  වතුමාට ශනොශවයි ශදරොස් කියන්ශන්.  ඒ කරුව කාර්ය භාරයන් 
ගතන නිලධාන් මහයත්වු ශහයොයා වලා ඇමි තුමා දරතුකවත් කරලා 

මඟ ශපන්වා  කටයුතු  කරන්න ඕනෑ.  ඒ වතෛසටහයන අදර 
ශවන්ශන් නතහයත. එදරා අධයාපන අමාතයාං යයි  ක්රීෛා 
අමාතයාං යයි  ශසෞඛය අමාතයාං යයි  සංනාරක අමාතයාං යයි 

අතර ඒකාවේධ කමිටුවක් ි ුදටා.   ඒ තුළින් ක්රීෛා සංස්කෘි යක් 
හයදරන්න  රශ්ට ක්රීෛා ආර්ථිකයක් හයදරන්න  sports tourism සාහයා - 
ඒ ිසයලු ශේ - හයදරන්න දරතවතන්ත වතෛ පිළිශවළක් අපි ආරම්භ කළා. 

අපි ක්රීෛා ආර්ථිකයක් යම් තරමකට ශගනාවා ගු ඇමි තුමනි.  
ක්රීෛා සංස්කෘි ය හයදරන්න  පාසලට ක්රීෛාව වි යයක් හයතටියට 
ශගශනන්න අපි දරතවතන්ත වතෛ පිළිශවළක් කළා. එදරා සෑම 

පාසලකම හයතමදරාම දශේට පාසල පටන් ගන්න කලින්  රීර ුනවතා 
වතෛසටහයන් ක්රියාත්මක කළා.  ඒ ිසයල්ල අදර නතවි ලා. ඒ වාශ ම 
පාසල් දරුවන්ශ  ප්රගි  වාර්තාවට ක්රීෛාව වි යක් හයතටියට 
ශගශනන්න දරතවතන්ත වතෛ පිළිශවළක් අපි එදරා කළා. 

දරුශවෝ නාතයන්තර ම්ටටමින් ිංනන විට  නාතයන්තරය ිංනන 
දරුවා වි ව්විදරයාලයට ඇතුළුශවන විට ලකුණු වලන්ශන් නති ව 
වි ව්විදරයාලයට ශතෝරා ගන්නට රමශේදර ශ න්නට අපි කතබින්ට 

ප්රිකා ඉිංන්පත් කළා. අදර ඒ කටයුතු ටික ශවන්ශන් නතහයත. ගු 
ඇමි තුමනි   වතුමාශ  අවධානය ඒ ගතන ශයොු කරවනවා. 
රටට මශරෝගිමත් පින්සක් බිහි කරන්නට ශම් ක්රීෛාව කියන වි ය 

ුනවි ාල කාර්ය භාරයක් කරනවා. ආණ්ඩුව ක්රීෛා අමාතයාං යට 
ශදරන්ශන් ලක්  100යි නම්  ශසෞඛය අමාතයාං යට ශවශහයත් 
ගන්නට බිලියන 10ක් ශදරනවා. ඒ බිලියන 10න් එක බිලියනයක් 

කපලා ක්රීෛා අමාතයාං යට ශදරන්න  රශ්ට ක්රීෛා සංස්කෘි යක් 
හයදරන්නට  ශම් රශ්ට මශරෝගි පරුවරක් බිහි කරන්නට. නුත් ඒවා 
ශනොශවයි ශම්ශක් ශවන්ශන් මූලාසනාරූ් ගු මන්ත්රීතුමනි. ගු 

ඇමි තුමනි  එම නිසා මම  වතුමාශ  විශ    අවධානය ශයොු 
කරවනවා ශම් රශ්ට ක්රීෛා සංසක්ෘි යක් හයත ජම ගතන. ශලෝකශ  
ශවොශහයෝ රටවල ි ශවන sports culture එක පිළිවාව  වතුමාශ  
දරතඩි අවධානය ශයොු කරන්න කියලා ඉල්ලා ිසටිනවා. 

මූලාසනාරූ් ගු මන්ත්රීතුමනි  ඊළඟට අපි ක්රීෛා ආර්ථිකයක් 
ගතන වලන්නට ඕනෑ.  වතුමා දරන්නවා අදර නර්මනිය වාශ  ිංයුණු 
රටවල ක්රීෛාව නිසා ක්රීෛා ආර්ථිකයක් හයතිංලා ි ශවනවා. 

 වතුමාට මම ශවන  දදරාහයරට කියන්නට ඕනෑ නතහයත. මම 
නාවලපිටිය නයි ලක ක්රීෛාංගටය ආශ්රිතව ක්රීෛා ආර්ථිකයක් 
හයතදුවා. ගු ඇමි තුමා  නයි ලක ක්රීෛාංගටය හයදරලා 201  

අුෆුේශේ පමටක් ඒ ක්රීෛාංගටයට අපි තරගාවලි 29ක් 
ශගනතල්ලා ි ශවනවා. ඒ කාලශ  badminton tournament එකක් 
ආවාම දරවස් පහයක් ගහයනවා. ඒ දරවස් පහය තුළ නාවලපිටිශ  එක 

ශහයෝටලයක කාමරයක් නතහයත  එක කෛයක ගන්න වෛයක් නතහයත   
ඉන්න එක තතනතක් නතහයත. මිනිසු්න ඒ ක්රීෛාංගටය හයරහයා යම් 
ආර්ථික වතෛ පිළිශවළක් හයදරා ගන්නවා. අපි කියන්ශන් සාමානය 
ුවංි ශේවල්.  වතුමා දරන්නවා ිසංගේූරුව වාශ  රටවල racing 

cars දුවන දරවසව්ලට ශහයෝටල්වල කාමර මහයා ගටන්වලට යනවා. 
අපිට ක්රීෛා ආර්ථිකයක් හයදරලා ශම් රශ්ට ආර්ථිකයට දරායක ශවන්න 
ුවළුවන් ගු ඇමි තුමා. 

ඒ වාශ ම අපි sports tourism ගතනත් වලන්න ඕනෑ. මට 
මතකයි අපි Colombo Port City  එක හයදරන්න ගිය ශේලාශේ මම 
මහින්දර රානපක්  නනාධිපි තුමාට ශයෝනනා කළා  ඒ Colombo 

Port City  එක වශ්ට Formula One track එකක් දරාන්න කියලා. 
අපි කථා කරලා ඒ සාහයා එකඟ ුෆටා. චීන ආශයෝනකශයක් එකඟ 
ුෆටා Formula One track එක දරාන්නට.  වතුමා දරන්නවා 

ිසංේූරුශේ Formula One track එක නිසා ඒ රශ්ට ආර්ථිකයට 
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ශකොතරම් පිටුවහයලක් ශවනවාදර කියලා. නුත් මෑත කාලශ  

 වතුමන්ලා Colombo Port City එක ගතන සාකච්්ා කළ 
ශේලාශේ ඒ Formula One track එක අයින් කරලා ි ශවනවා.  

මූලාසනාරූ් ගු මන්ත්රීතුමනි  ශම් වි ය පිළිවාව ශම් 
පාර්ලිශම්න්තුව  ශම් ආණ්ඩුව මීට වතඩිය ුවළුල් අවධානයක් ශයොු  

කළ යුතුයි. ඒ වාශ ම  ක්රීෛා අමාතයාං ය  ක්ි මත් කිරීම සාහයා 
ශම් අමාතයාං යට අව ය ප්රි පාදරන ලවා ජලා ඒ ශකශරහි දරතඩි 
අවදරානයක් ශයොු කළ යුතුයි කියලා මම වි ව්ාස කරනවා. ගු 

ඇමි තුමනි  එම නිසා  වතුමා අපි අමාතයාං ය කළ කාලශ  ිසටි 
නිලධාරීන් ශගනතල්ලා ශපොේෛක් අහයන්න  ඒ ලිපි ශල්ඛන 
ශගනතල්ලා වලන්න. වලලා ඒ වතෛ කටයුතු පිළිවාව  වතුමාශ  

අවධානය ශයොු  කරන්න. ශමොකදර  මම දරන්නවා  වතුමා දරක්  
ඇමි වරශයක්  වතෛ කරන්නට කතමති  ඇමි වරශයක්.  වතුමා 
වතෛ කරන ඇමි වරශයක් නිසා ඒ කටයුතු ටික කරයි කියලා මම 

වි ව්ාස කරනවා.  

 අශේ ගු බිමල් රත්නායක මන්ත්රීතුමා සභාශවන් ගිහිල්ලා. 
එතුමා පතය ගටනාවක් ක්රීෛා අමාතයාං ශ  201  විගටකාධිපි  
වාර්තාව කියවලා  ඒශකන් ශමොනවා හයන් කියන්න ුවළුවන් ශවයි 

කියලා හිතලා. ශම්ශක්  ත පහයක ශදරයක් කියන්නට නතහයත. 
මූලාසනාරූ් ගු මන්ත්රීතුමනි  මහින්දරානන්දර අලුත්ගමශ  ක්රීෛා 
අමාතයවරයාව ිසටි අවසාන අුෆුේශේ නිකුත් කළ විගටකාධිපි  

වාර්තාව. එතුමාට ශම්ශකන් කියන්න ුවළුවන් ුෆණු එකම ශේ 
තමයි  නිරීක් ටශ  ි ශවනවා මමඇමි වරයාට අයිි  වාහයන 3යි  
නුත් වාහයන 9ක් එතුමාට ශවන් කරලා ි ශවනවාමම කියලා. ශම්වා 

නිරීක් ට. ශම් නිරීක් ටවලට ක්රීෛා අමාතයාං ශයන් දත්තර 
 ජලා ි ශවනවා  මමඑතුමා භාවිතා කරන්ශන් වාහයන 3යි. අශනක් 
වාහයන භාවිතා කරන්ශන් එතුමාට හිමි ඇමි  කාර්ය මණ්ෛලයමම 

කියලා. එම නිසා නිරීක් ට කියලා වතෛක් නතහයත  
විගටකාධිපි වරයාශ  වාර්තාවයි  නිරීක් ටයි කියන්ශන් 
ශදරකක්.  

 ය කුෆු ශමොනවා කථා කළත්  මම ක්රීෛා ඇමි වරයා 
ව ශයන් ිසටි කාලශ  -මහින්දරානන්දර අලුත්ගමශ  ක්රීෛා 
අමාතයවරයා ව ශයන් ිසටි කාලශ -  ත පහයක ශහයොරකමක් ක්රීෛා 
අමාතයාං ශයන් කරලා ි ශවනවා නම්  ේුව කරන්න  කියන්න. 

ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ඕනෑම ශකශනකුට ශම් විවාදරශ  ජ කථා 
කරන්නට ුවළුවන්. ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ජ වගීමමකින් කියනවා  
එශහයම  ේුව කශළොත් මම ආශ  ශේ පාලනය කරන්ශන් නතහයත 

කියලා.  

මූලාසනාරූ් ගු මන්ත්රීතුමනි  එතුමාශ  කථාශේ ජ කිේවා 
ග්රාමීය ක්රීෛා පිටි හයදරන විට ිසයයට  0ක් මහයුකවර ිංස්්රික්කයට 

හයතදුවා කියලා  විගටකාධිපි  වාර්තාව අුකව සාහයන් වනවා 
කියලා.  ේ  මම හයතදුවා. මූලාසනාරූ් ගු මන්ත්රීතුමනි  මම 
ුකවරට  මශ  ගමට යම් ප්රමාටයක් වතඩිශයන් හයතදුවා. ඒක මම 

නතහයතයි කියලා කියන්ශන් නතහයත. නුත් මම ලංකාවටම කරලායි 
මශ  ිංස්්රික්කයට හයතදුශේ. මම එන්න කලින් ලංකාශේ පළාත් 
නවයට ක්රීෛා සංීමර්ට ි ුදශණ් නතහයත. මූලාසනාරූ් ගු 
මන්ත්රීතුමනි  මම ඇමි වරයා වන විට කුුටෑගල ිංස්්රික්කයට 

පිහිුකම් තටාකයක් ි ුදශණ් නතහයත  අශේ ගු දරයාිසන් නයශස කර 
මති තුමා දරන්නවා. ුවත්තලශම් අශේ හිතවත් මන්ත්රීතුමාත් දරන්නවා  
ුවත්තලමට පිහිුකම් තටාකයක් ි ුදශණ්ත් නතහයත. ඒ වාශ ම 

අම්පාරට පිහිුකම් තටාකයක් ි ුදශණ් නතහයත. අපි අුෆුදු 
ගටනාවක් ශකොතරම් ඉසස්රහයාට ගිය මිනිස්ුනදර? ක්රීෛා නිශයෝනය 
ඇමි තුමා දරන්නවා අම්පාරට පිහිුකම් තටාකයක් ි ුදශණ් නතහයත 

කියලා.  

මම වගීමශමන් කියනවා මශ  ශපෞේගලික සංකල්පයක් 
අුකව මාස හයයක් ි සශ්ස  ලියලා  හයදරලා මහින්දර රානපක්  

නනාධිපි තුමාට ගිහින් දුන්නා  අසර්  මට ශම්කට සල්ලි ශදරන්නඅ 

කියලා. එතුමා මට ුපියල් මිලියන    00ක්  ුපියල් බිලියන 
හයතර හයමාරක් දුන්නා  ලංකාශේ පළාත් නවයට නාතයන්තර 
ම්ට ටශම් ක්රී ෛාංගට සංීමර්ට නවයක් සහය ිංස්්රික්ක 2 ට 2 ක් 
හයදරන්නට.  

ඊළඟට  ගු ඇමි තුමනි  අශේ තුන්වතනි ශයෝනනාව ශලස 
ි ුදශණ් ග්රාම නිලධාන් වසම් 1   13ට ක්රී ෛාංගට 1   13ක් 
හයත ජමයි. ශම් සංකල්පය  ස්ශස  අප වතෛකටයුතු කළා. ඒ අුකව 

අශේ පළාශත් දරතවතන්ත ක්රීෛා සංීමර්ට හයදරලා  ිංස්්රික්කවල ක්රීෛා 
සංීමර්ට හයදරලා  ග්රාමීයව ක්රීෛා පිටි හයදරලා  ක්රීෛා සංස්කෘි යක් 
හයදරන පළුවතනි වතෛ පිළිශවළ -හයතම ගමකටම ක්රීෛා පිටියක් 

ලවා ජම- අප මහයුකවන්න් ආරම්භ කළා. ඒ අුකව මහයුකවර 
වතඩිශයන් ඒ ශේවල් හයතදුටා. ඒ pilot project එක අප මහයුකවර 
කළා.  එක වයාපෘි යක ශදරයක් හයතටියටයි අප මහයුකවරට වතඩි 

ප්රි පාදරන ප්රමාටයක් ලවා දුන්ශන් කියන කාරටය ශම් 
අවස්ථාශේිං මම විශ   ශයන්ම මතක් කරන්න ඕනෑ.  

ගු අමාතයතුමනි  මම දරතන්  වතුමාශ  මාතෘකාවට එන්නම්. 
 වතුමා අදර ක්රීෛා පනත යටශත් නිශයෝග ශම් ගු සභාවට 

ඉිංන්පත් කර ි ශවනවා. අප ශමොන තරම් ශරගුලාිස  මි  
ශගනාවත්  ක්රීෛා සංගම් ඒවා ක්රියාත්මක කරන්ශන් නතත්නම් අප 
ඒවා ශගනතත් වතෛක් නතහයත. මි   අටපනත්  ශකටුම්පත් 

ශගශනනවා වාශ ම  ශම් කටයුතු අධීක් ටය කිරීමටත් කමිටුවක් 
පත් කරන්න කියා මා  වතුමාශගන් ඉල්ලා ිසටිනවා.   

මූලාසනාරූ් ගු මන්ත්රීතුමනි  මට මතකයි  මම ක්රීෛා 

අමාතයවරයා ශලස කටයුතු කළ කාලශ  ක්රීෛා සංගම්වල 
නිලවරටවල ජ ඕනෑම ශකශනකුට ඒ සාහයා ඉල්ලන්න ුවළුවන් 
වාතාවරටයක් තමයි ි ුදශණ්. ඒ වාශ ම ඒ තතනතත්තාට එම 

තනතුශර් ඕනෑ කාලයක් ඉන්නත් ුවළුවන්. ගු ඇමි තුමනි  මම 
ක්රීෛා වි යය භාර ගන්නශකොට සමහයර අය අුෆුදු නවයක් ි සශ්ස  
සභාපි  තනතුශර් ඉාලා ි ුදටා. සමහයර අය අුෆුදු 12ක් ඉාලා 

ි ුදටා. හයතවතයි  ශම් අුෆුදු 9  12 ඇතුළත  ුෆන් ක්රීෛාව විනා  
කරලා තමයි ි ුදශණ්. මම ඒක නතවතත්තුවා. එශස  ශමශස  
නවත්වන්න ුවළුවන් අය  ශනොශවයි මම නතවතත්තුශේ. ගු 
ඇමි තුමනි   වතුමා එය දරන්නවා. ආරක් ක අමාතයාං ශ  

හිටුව ශල්කම් ශගෝධාභය රානපක්  මති තුමාශ  ශපෞේගලික 
ශල්කම් ශලස කටයුතු කළ පාලිත ප්රනාන්දු මහයත්මයා මම 
නතවතත්තුවා. එතුමා මලල ක්රීෛා සංගමශ  හිටුව සභාපි වරයායි. 

එතුමා එම තනතුන්න් අයින් කරන්න කුෆුවත් හිතන්ශන් නතහයත 
ශන්. නුත්  මම එතුමා අයින් කළා.  

 
ගු ුර ාර ඉඳුනිල් අෙරවස්න ෙහතා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரகசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
 වතුමාට වය හිතුශණ් නතේදර?  

 

ගු ෙහින්දානන්ද අුත්ගෙවග් ෙහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமகக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

එතුමා ඉවත් කරන්න මට කිිසම වයක් හිතුශණ් නතහයත  ගු 
මන්ත්රීතුමනි. ඒ අය එශහයම ඉවත් කළාට  ඇමි වු අයින් කරන 
ආණ්ඩුවක් ශනොශවයි එදරා ි ුදශණ්. අප එතුමාව ඉවත් කළා.  

මූලාසනාරූ් ගු මන්ත්රීතුමනි  පා පන්දු ක්ශ  ත්රශ  මහයා 

වංනාවක් ගතන කථා කළා. ගු ඇමි තුමනි   වතුමා දරන්නවා 
ඇි   පා පන්දු ක්ශ  ත්රශ  මහයා වංනා වතෛ කළ ඒ ුවේගලයා ඉවත් 
කළා විතරක් ශනොව මම ඒ ුවේගලයා අුෆුදු පහයක තරග 

තහයනමකට ලක් කළා. හයතවතයි  ශමන්න ශම් කාරටය මම 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

 වතුමාශ  අවධානයට ශයොු කරවනවා. ශමවර එක්ශකශනක් 
සභාපි  තනතුරට ඉිංන්පත් කරලා එයා ිංනවන්න   1 try 
කරනවා  සභාපි  තනතුරට ඉල්ලන ශදරශදරනාශගන් 

එක්ශකශනකුට එයා දදරුෆ කරනවා. බිලියන ගටන් වංනා කළ ඒ 
ුවේගලයාශගන්  වතුමාත් ශපොේෛක් ප්රශේ ම් ශවන්න.  

මූලාසනාරූ් ගු මන්ත්රීතුමනි  ක්රීෛා සංගම්වල ි ුදණු එම 

මි  ශවනස ් කරලා  අප ඒ සාහයා කාලයක් නියම කළා. 
අඑක්ශකශනකුට තනතුරක අුෆුදු හයතරයි ඉන්න ුවළුවන්. ඊට 
පුනවත්   1ට එම තනතුර ශදරනවා නම් ක්රීෛා සංගමශ  ප්රගි ය 

වලලා තමයි ශදරන්න ඕනෑ.අ කියා අප තීන්දු කළා. ගු 
ඇමි තුමනි  අප 2013 ජ ඒ ශරගුලාිස ශගනතවිත් ඒ ශවනස්ී ම් ටික 
කළා. ශම් සංගම් ක්රීෛාව වයාපාරයක් වවට පත් කරශගන ි ුදටා. 

 වතුමා දරන්නවා ඇි   ක්රීෛාශවන් තමයි සමහයර සංගම්වල මිනිුනන් 
ජීවත් ුෆශණ් කියලා.  ුෆන් ක්රීෛාව තමන්ශ  ජීවශනෝපාය කර 
ගත්තා. අප ඒ ශේවල් ශවනස් කළා.  වතුමා දරතන් ඒ ශේවල් කිේවා 
ශන්. අසංගමයක ප්රධාන තනතුු -සභාපි   ශල්කම්- සාහයා තරග 

කරනවා නම්   1 වෘත්තීමය ක්රීෛකශයක් විය යුතුය.අ කියා අප 
කිේවා. ඒ වාශ ම  අඩු ගටශන්   1 අA" Division ක්රීෛා කරලා 
එන්න ඕනෑය කියාත් අප කිේවා. එවතනි ශරගුලාිස පනශත් ි ුදශණ් 

නතහයත  ගු ඇමි තුමනි. එම ශරගුලාිස අප ඇතුළත් කළා.  වතුමා 
දරන්නවා  පුෆශල්ම ුෆණු සමහයර සංගම් ි ුදණු වව. තාත්තා 
සභාපි   අම්මා ශල්කම්  දුව භාණ්ෛාගාන්ක  වෑනා දප සභාපි . ඒ 

ිසයලු ශේ අප තහයනම් කළා. මම ඉන්න කාලශ  ක්රීෛා සංගම්  ක් 
තහයනම් කළා  ගු ඇමි තුමනි.   

ගු ඇමි තුමනි  ගිණුම් විගටනය සම්වන්ධව  වතුමා කථා 

කළා. අප 2013 ගතස්ට එශක් ශම් ිසයල්ල හයදරලා ි ුදටා. කිිසම 
ක්රීෛා සංගමයක් ගිණුම් ශතොරතුු  ජලා ි ුදශණ් නතහයත. මිලියන 
ගටන්වල ප්ර න් ි ශවනවා  නුත් ගිණුම් ශදරන්ශන් නතහයත. අශම් 

ිසයලු ගිණුම් විගටකාධිපි වරයාශ  අවධානයට ශයොු  ශවන්න 
ඕනෑ  විගටනය කරන්න ඕනෑ  එශහයම විගටනය කරන්ශන් 
නතත්නම් නිලවරටයකට යන්න ශදරන්ශන් නතහයත.අ කියා අප 
තීරටය කළා.   

අනික් කාරටය ශම්කයි. ක්රීෛා සංගමයක නිලවරටයක් -
්න්දරයක්- ි යන්න යන ශකොට සල්ලි  ජලා  ක්ශකොම මිනිුනන් ටික 
තමන්ශ  පතත්තට ගන්නවා. වය කරලා  අත දස්සවලා ්න්දරය 

ගන්න ඒ රමය අප ශවනස් කළා. ශමශතක් කාලයක් ි ුදශණ් ශම් 
නිලවරටයකට ඉිංන්පත් ශවන ශකශනකුට කතමති  නම් තමන්ශ  
අත දස්සලා ්න්දරය ශදරන රමයයි. එතශකොට සල්ලි ගත්ත ක ්ටටිය 

අත දස්සලා ඒ අයට ්න්දරය ශදරන්න ඕනෑ. අප එය ශවනස් කළා  
නතවතත්තුවා. අප රහයස් ්න්දරයකට ගියා. එහි ජ අපට විවිධ වලපෑම් 
ආවා. අප ඒක නවත්වලා  රහයස් ්න්දරයකට ගිහින්  එම සංගම්වල 

තනතුුවලට සව්ාධීනව ුවේගලයන්ට පත්ශවන්න අව ය කටයුතු 
කළා.   

ඊළඟට  inactive sports clubs ගතනයි මා කියන්ශන්. ගු 
ඇමි තුමනි  සමහයර ක්රීෛා සමාන ක්රියාකාරී නතහයත  අුෆුදු 

ගටනකින් නාි ක සංගම් ි යා නතහයත.  ඒ ිසයල්ල අවලංගු කරලා  
ඒවාට අව ය මි  අටපනත් අප ශගනාවා. ඒ වාශ ම  වතුමා 
දරන්නවා  විවිධ ූෂ ට ශනෝදරනා එල්ල ුෆණු ක්ටටිය ක්රීෛා සංගම්වල 

ිසටි වව. පුන ගිය මති වරටශ  ජ ජූශෛෝ සංගමශ   ක්ටටියක් -
මහයුකවර ිංස්්රික්කශ  ක්රීෛා නිලධාන්න් පින්සක්- මට විුේධව වතෛ 
කළා. ඒකට ශහය තුව ශම්කයි.  ුෆන් කලින් ජූශෛෝ සංගමශ  ඉාලා 

විශේ  සංනාර සාහයා කියා රට පතන්නා. රට පතනලා අුෆුදු ශදරකක් 
එශහය  ඉාලා ශමශහය  ආවා. ඇවිත් නතවත ්න්දරය ඉල්ලන්න ආවා. 
මම එයට ඉෛ දුන්ශන් නතහයත. එය තහයනම් කළා.  

ක්රීෛා සමානශ  තනතුරක් භාර ගන්නවා. නපානශ  

tournament එකකට යනවා. නපානශ  ජ පතනලා අුෆුදු ශදරකක් 
ඉාලා  ආපුන තනතුරට එනවා. අපි ඒ ිසයලු ශේ වතළතක්වූවා  ගු 
අමාතයතුමා. අපි ඒවා තහයනම් කළා.  වතුමාටත් එය මතක ඇි . 
 වතුමා ඒ ගතන දරන්නවා.  

ගු අමාතයතුමනි   වතුමා ශමයට තවත් ශහයොා ශයෝනනා 
ීමපයක් ඇතුළත් කර ි ශවනවා. ඒක ඉතාම ශහයොායි. ඒ වාශ ම 
මා  වතුමාශ  අවධානය ශයොු  කරවනවා  ක්රීෛකයන්ට 

ශදරමේපියන්ශගන් වන වලපෑම් සහය ක්රීෛා සංගම්වලට 
ශදරමේපියන්ශගන් වන වලපෑම් ශකශර්. මශ  කාලශ  ජ එය 
වතළතක්ී ම සාහයා මි  ශගන එන්න මට වතන් ුෆටා. ගු 

අමාතයතුමනි   වතුමා දරන්නවා  තරගාවලියක් පතවතත්ශවන විට 
මරාගන්නා වව. ශදරමේපිශයෝ ගහයගන්නවා  මරාගන්නවා.  වතුමා 
දරන්නවා  සමහයර තතන්වල ශදරමේපියන් ශරෝහයල්ගත කරන වව. ඒ 

නිසා මා ඒ කුට ශකශර්  වතුමාශ  අවධානය ශයොු 
කරවනවා.  වතුමාශ  අවධානය ශයොු කරලා ඊට අදරාළ 
කාරටාත් ශම් පනතට ශගන එන්න ුවළුවන් නම් ඉතාම ශහයොායි 
කියා ගු අමාතයතුමාට මම කියනවා.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු මන්ත්රීතුමා  තවත් විනාඩි පහයක කාලයක්  වතුමාට 
ි ශවනවා.  

 
ගු දයාසරි නයවස්කර ෙහතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயகசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගු මන්ත්රීතුමා  ශදරමේපියන්ශ  වලපෑම් ගතන-  

 
ගු ෙහින්දානන්ද අුත්ගෙවග් ෙහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமகக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගු අමාතයතුමනි  ක්රීෛකයන් ශතෝරා ගතමම -selections- 

එක් අවසථ්ාවක්. ශදරමේපියන්ශ  ගහයගතනිල්ල වලන්න ශවනත් 
ශමොකවත් ඕනෑ නතහයත  වතේමින්ටන් ක්රීෛාව ගන්න. ශදරමේපිශයෝ 
නිලවරටයට එන්න දත්සාහය කරනවා. අපි ශදරමේපියන් එන එක 

නතවතත්වූවා. නාි ක ම්ටටශම් ක්රීෛකයකු එනවා නම් තනතුු 
දරරන්න වතහයත කියා මශ  කාලශ  මම නිශයෝගයක් ශගනාවා. 

 
ගු දයාසරි නයවස්කර ෙහතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயகசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
එය ි ශවනවා.  

 
ගු ෙහින්දානන්ද අුත්ගෙවග් ෙහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமகக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

 ේ  ඒක ි ශවනවා තමයි. දරතන් ඒක හයන්. හයතවතයි අමාතයතුමා  
ඒ අය ඇවිල්ලා තරගවල ජ රණ්ඩු ී ම ආිං ශේවල් ිසේධ ුෆශටොත් 
ඒවාට විුේධව අව ය කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ක්රීෛකයන් 

ශදරශදරශනකු ශසල්ලම් කරනශකොට පහයළ ඉාශගන ඒ අයශ  
අම්මලා තාත්තලා ගහය ගන්නවා. ඒකයි මා  වතුමාට කියන්ශන්  
ඒවා සම්වන්ධශයන් දරතඩි මි  ශගශනන්න ඕනෑ කියා. එය 

ක්රීෛාශේ දරකින්න ලතශවන ඉතාම පහයත් ිසේධියක්. ඒ නිසා 
 වතුමාශ  අවධානය ඒ ශකශර් ශයොු  කරන්න කියා මා 
කියනවා.  
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ගු අමාතයතුමා  ඒ කාලශ  ිසයලු පළාත් ක්රීෛා ඇමි වුන් 

එක්ක අශේ ශලොකු වතෛ පිළිශවළක් ි ුදටා. පළාත් ක්රීෛා 
ඇමි වුන් කතාවා  ක්රීෛාව නතංී ම සාහයා අපි ඒ අයට සල්ලි 
දුන්නා. මශ  අමාතය ුරරය දරතරූ අවසාන කාලශ  මා ලංකාශේ 
සෑම පළාත් සභාවකම ලියා පිංංි ිසයලු ක්රීෛා සමානවලට ක්රීෛා 

භාණ්ෛ දුන්නා. ඒ අුකව අපි දරතවතන්ත වතෛ පිළිශවළක් ක්රියාත්මක 
කළා. ගු අමාතයතුමනි  අධයාපන අමාතයාං යත්  ශසෞඛය 
අමාතයාං යත්  සංනාරක අමාතයාං යත්  ක්රීෛා අමාතයාං යත් 

එක්ක කරන ඒකාවේධ වතෛ පිළිශවළ  වතුමා අතට ගන්න කියන 
ඉල්ලීම මා  වතුමාශගන් කරනවා. ඒ වාශ ම  ක්රීෛා අමාතයාං ය 
විශ   ශයන් අධයාපන අමාතයාං යත් එක්ක කරුව ඒ වතෛ 

පිළිශවළ  වතුමාශ  අතට ගන්න කියා මා කියනවා. පාසලට 
ක්රීෛාව අනිවාර්ය කරුව එක  ප්රගි  වාර්තාවට ක්රීෛාව වි යයක් 
හයතටියට ඇතුළත් කරුව එක  ක්රීෛා සංසක්ෘි ය ආිං ිසයලු කටයුතු 

 වතුමාශ  අතට ගන්න. ඒවා  වතුමාශ  අතට ශගන කටයුතු 
කරන්න. එශහයම නති  ුෆශටොත්  ශම් වතෛ පිළිශවළ හයන්යාකාරව 
ක්රියාත්මක වන එකක් නතහයත  ගු අමාතයතුමා. ඒ කුට 
 වතුමාශ  අවධානයට ශයොු කරවනවා.  

මූලාසනාරූ් ගු මන්ත්රීතුමනි  අශේ ගු එස්. රීතරන්  
මන්ත්රීතුමා කතා කළා. අපි අසාමය ශවුකශවන් ක්රීෛාවඅ නමින් 
වයාපෘි යක් ආරම්භ කළා. මම දතුර නත ශඟනහිර පළාශත් 

කිලිශනොච්ිශ  talent identification camp එකක් කළා. එතුමා 
කිේවා දරක් යන් ඉන්නවා කියා. අපි දරක් යන් ශගනාවා. 
ඇමි වරයාව ිසටි කාලශ  මම එල්ටීටීඊ සංවිධානශ  ිසටි ශහයොාම 

ශවඩික්කුවන් හයතරශදරශනකු ශකොළඹට ශගනාවා. ශකොළඹට 
ශගනතල්ලා ඒ අය ුනගතදරාස ක්රීෛාංගටශ  නවත්වා තවා ආිසයාුක 
ශවඩි තතබීශම් ශූරතාවට අපි ඒ එල්ටීටීඊ ශවඩික්කුවකු යතේවා. 

  1 පළුවන ස්ථානයට ශගන එන්න අපට ුවළුවන් ුෆටා. ඒ නිසා 
යුේධයත් එක්ක ිසටි තුටයන් ුවනුත්ථාපනය කරලා  ක්රීෛාවට 
ශයොු කරලා අSport for Peace" කියන දරතවතන්ත වතෛ පිළිශවළක් 

හයදරා දතුර නත ශඟනහිර වි ාල ආශයෝනනයක් කළා. ඒ ආකාරයට 
අපි දරතවතන්ත වතෛ පිළිශවළක් දතුු නත ශඟනහිර කළා  ගු 
අමාතයතුමා. ඒ වාශ ම දතුර නත ශඟනහිර කිලිශනොච්ිය 
ක්රීෛාංගටය ගතනත් කියන්න ඕනෑ. ගු අමාතයතුමනි   වතුමා ඒ 

ගතන කිේවා.  වතුමා ඒ ප්ර ්නශ  හිර ශවලා කියා මම දරන්නවා. 
හයතවතයි  කිලිශනොච්ිය ක්රීෛාංගටය තමයි මා ුලින්ම ුල්ගල 
තවුව ක්රීෛාංගටය. ශම් වන ශකොට අශනක් ක්රීෛාංගට ිසයල්ල ඉිං 

කරලා අවසන් ශවලා ඒවාශ  ක්රීෛා කරනවා. හයතවතයි  අදර වන කල් 
කිලිශනොච්ිය ක්රීෛාංගටය ආරම්භ කරන්න අපට වතන් ුෆටා. මම 
දරන්නවා ඒ සම්වන්ධශයන්  වතුමාට technical issue එකක් 

ි ශවන වව. හයතවතයි  එය කඩිනමින් අවලංගු කරලා අව ය කටයුතු 
කරන්න. දතුර පළාශත්  කිලිශනොච්ිශ  දරුවන්ට ි ශවන 
ශහයොාම තතන එයයි. ගු අමාතයතුමනි   වතුමා දරන්නවා 

ශවොක්ිසං  ශවොලි ශවෝල්  ශන්ට ශවෝල්  මලල ක්රීෛා  පිහිුකම්  
ඉලක්කයට ශවඩි තතබීම ආිං ක්රීෛා සාහයා ඉතාම දරක් යන් දතුර 
පළාශත් ඉන්න වව. ඒ අයට ුව 1ණු වන්න ස්ථානයක් නතහයත. ඒ 
නිසා ගු අමාතයතුමා  ඒ ක්රීෛාංගට කඩිනමින් ලවා  ජම ශකශර් 

 වතුමාශ  අවධානය ශයොු කරන්න කියන ඉල්ලීම මා කරනවා. 

ගු අමාතයතුමා  අක්රීෛා  ක්ි අ වතෛසටහයන ගතනත් කියන්න 
ඕනෑ. අපි අශේ කාලශ  අශේ මානව සම්පත් වතඩි ිංයුණු කරන්න 

කටයුතු කළා.  වතුමා දරන්නවා ඒ කාලශ  Project Officersලා 
ිසටිශ  හයතරශදරශනකු පමටයි කියා. අපි එම සංඛයාව 20 දරක්වා 
වතඩි කළා. අශේ ක්රීෛා අමාතයාං ශ   ක්රීෛා සංවර්ධන 

ශදරපාර්තශම්න්තුශේ Deputy Directorsලා ිසටිශ  නතහයත. අපි ඒ 
තනතුර හයතදුවා. ගු අමාතයතුමා  ක්රීෛා අමාතයාං ශ  මානව 
සම්පත් ප්ර න්යක් ි ශවනවා.  වතුමා ඒ කටයුත්ත කරන්න කියන 

ඉල්ලීම මා කරනවා. ගු අමාතයතුමා  ක්රීෛා නිලධාන්න්ශ  වතටුප 
ගතනත් ශලොකු ප්ර න්යක් ි ශවනවා.  

ගු දයාසරි නයවස්කර ෙහතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயகசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒක හයන්. 

 
ගු ෙහින්දානන්ද අුත්ගෙවග් ෙහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமகக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

 වතුමාට ශවොශහයොම ස්තුි යි  ඒක හයන් නම්. මශ  කාලශ  
මම වතටුේ ශකොමිසමට වලහයත්කාරශයන් ගියා. මා යනශකොට 

වතටුේ ශකොමිසශම් සභාපි තුමා ශදරොර වහයලා මට කිේවා  අඑළියට 
යන්නඅ කියා. මම කිේවා  අමම යන්ශන් නතහයත.අ කියලා. එශහයම 
කියලා මා ඒ රැසී් ශමහි වශලන් ඉාගත්තා. මා එහි ඉාශගන 
කිේවා  අශම් ප්ර න්ය විසාන්න ඕනෑ.අ කියා. මා වතටුේ ශකොමිසමට 

වශලන් ගිහින් ඉාශගන  කතා කරලා සෑශහයන දුරකට ශහයොා 
තත්ත්වයක් ඇි  කළා. නුත් අදර වන කල්ම ඒ කටයුත්ත ිසේධ 
ශවලා නතහයත. ඒ නිසා ක්රීෛා නිලධාන්ශයෝ ශවොශහයෝ පින්සක් රට 

යනවා. ක්රීෛා නිලධාන්න්ශ  වතටුේ ප්ර න්ය ශකශර්  වතුමාශ  
අවධානය ශයොු කරන්න කියා මා කියනවා.   

 
ගු දයාසරි නයවස්කර ෙහතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயகசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
එය අවසන්. 

 
ගු ෙහින්දානන්ද අුත්ගෙවග් ෙහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமகக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ශවොශහයොම සත්ුි යි  ගු අමාතයතුමා. ඒ වාශ ම අපි ක්රීෛා 
නිලධාන්න් ශවුකශවන් ක්රීෛා තරගාවලියක් හයතම අුෆුේදරකම 
පතවතත්වූවා. දරතන් එය නතවි ලා ි ශවනවා. යළි ඒ කටයුත්ත කිරීම 

ශකශර් මා  වතුමාශ  අවධානය ශයොු  කරවනවා. ගු 
අමාතයතුමා  ක්රීෛාශේ කෛා වතටීමක් ි ශවනවා.       

අවසාන ව ශයන් තව එක කුටක් කියන්න ඕනෑ. ගු 

ඇමි තුමනි   වතුමා දරන්නවා ඇි   මාලිංවයින පාපන්දු ක්රීෛාව 
ඉශගන ගත්ශත් අශපන් වව. අදර මාලිංවයින ඇවිල්ලා අපට ගහයලා 
යනවා. අදර අපි මාලිංවයිනට පරාදරයි.  වතුමා දරන්නවා ඇි   

අක්රික්ටඅ කිේවාම ශලෝකශ   ක්රික්ට තරගාවලි ිසයල්ලම 
නයග්රහයටය කරලා ශප්ර ක් කයන් ක්රික්ට ක්රීෛාව පිළිවාව ශමොන 
තරම් දනන්දුවක් දරතක්ුෆවාදර  ආදරරය කළාදර කියලා. අදර ක්රික්ට 

ක්රීෛාශේ වරපතළ කෛා වතටීමක් ි ශවනවා.  ය ක්රික්ට ක්රීෛා ශේ 
කෛා වතටීම එදරා මම දරතක්කා  ඇමි තුමනි. හයය හයත් ශදරශනක් 
ඉා ශගන  ඒකාධිකාරයක් ි යා ශගන ශකෝටි ගටන් හයම්ව කරන 
ශකොට  ඒක ශවනස් කරලා නවක ක්රීෛකයන් ශ න්න ඕනෑය 

කියන තතන මම හිටියා. හයතවතයි  මට ඒ සටන විතරක් ිංනා ගන්න 
වතන් ුෆටා.  ය පතරණි ක්රීෛකයන් එක එක්ශකනා විරාම 
ගන්වන්න කියලා මම කිේවා  ශදරවතනි ශපළ ක්රීෛකයන් හයදරන්න 

කියලා කිේවා. අශේ ශහයොාම ශස්ට එක ගියාට පස්ශස  දරතන් අපට 
ක්රීෛකශයෝ නතහයත. ඒ නිසා ක්රීෛාශේ වරපතළ කෛා වතටීමක් 
ි ශවනවා.  

 වතුමා දරන්නවා  අපි ශන්ටශවෝල් ක්රීෛාශවන් ආිසයාුක 
තරගය නයග්රහයටය කළ ක්ටටිය වව. අපි මලල ක්රීෛාශවන් 
 ලිම්පික් පදරක්කම් ිංනුව රටක්. හයතවතයි  ගු ඇමි තුමනි  අදර 

ආිසයාුක තරගාවලියක ජ පදරක්කමක් ිංනා ගන්න වතන් තත්ත්වයට 
අපි වතටිලා. ගු ඇමි තුමනි  ඒ ශේවල් කරන්න වතන් මිනිස්ුන ශම් 
ක්ශ  ත්රවල නතහයතයි කියලා මම  වතුමාට කියනවා. ඉතාම දරක්   
හයතකියාවන් ි ශවන දරුශවෝ අශේ රශ්ට ඉන්නවා. හයතවතයි  ගු 

ඇමි තුමනි  ශම් සාහයා වතෛ පිළිශවළක්  මඟ ශපන්ී මක් තමයි 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

අව ය ශවලා ි ශවන්ශන්. ඒ වතෛ පිළිශවළ හයදරලා දුන්ශනොත් ඒ 
මඟ ශපන්ී ම කරන්න  වතුමාට හයතකියාව ි ශවන වව මම 
දරන්නවා. ශම් අවස්ථාශේ ක්රීෛා අමාතයාං ශ  නිලධාන් මහයත්වු 

ිසයලු ශදරනාම ශම් අවසථ්ාශේ රානය නිලධාන්න්ශ  කුටිශ  ිසටින 
නිසා  වතුමන්ලාට මම කියනවා   වතුමන්ලාශ  
ඇමි තුමාශගන්  වතුමන්ලා වතෛ ගන්ශන් නතහයතයි කියලා.  මම 

දරන්ශන් එච්නරයි.  වතුමන්ලා ශම් ඇමි තුමාශගන් වතෛ ගන්ශන් 
නතහයත. ශම් ඇමි තුමාට ුවළුවන්  ආණ්ඩුවට කථා කරන්න  
ආණ්ඩුශවන් අව ය ශේවල් ගන්න. ඒ නිසා ක්රීෛාව කියන ශම් 

ුවළුල් වි යය පි්ටටනියකට  ක්රීෛා භාණ්ෛයකට ීමමා කරන්න එපා. 
ක්රීෛාව කියන්ශන් දරතවතන්ත ුවළුල් වි යයක්. ඒ නිසා රශ්ට ක්රීෛා 
සංසක්ෘි යක් හයදරන්න  රශ්ට ක්රීෛා ආර්ථිකයක් හයදරන්න. ශම්ක 

දරතවතන්ත වතෛ පිළිශවළකට යන්න ුවළුවන් වි යයක්. ඒ නිසා ශම් 
ශකශරහි අවධානය ශයොු කරන්නය කියන ඉල්ලීම මම කරනවා. 

මූලාසනාරූ් ගු මන්ත්රීතුමනි  අවසාන ව ශයන්  වතුමාට 
කියන්ශන් ශම්කයි.  ශමච්නර ක්රීෛා පි්ටටනි හයදරලා  ිසයල්ලම කරලා 

අවසානශ  ක්රීෛා ඇමි වුන්ට ශමොකක්දර ශවන්න යන්ශන්? 
සශතොශසන්  කතරම් ශවෝේ ශගන්වුව  එකට හිශර් දරමන්න හයදරනවා. 
ඒක තමයි ශවන්න යන්ශන්.  වතුමා දරන්නවා  ශම් කතරම් ශවෝේ 

ශගන්වන්න ක්රීෛා අමාතයාං ය  ත පහයක්වත් වතය කරලා නතහයතයි 
කියලා. ශම් ක්රීෛා භාණ්ෛ ශ න්න කිේශේ කුෆුවත්  ශගනාශේ 
සශතොස  ශවදුශේ සශතොස. ශවදරා හයතන්ශ  - [වාධා කිරීමක්] ඒක 

අහයන්න ඕනෑ  සශතොශසන්. ඒක මම දරන්ශන් නතහයත  ස ශතොශසන් 
තමයි අහයන්න ඕනෑ. [වාධා කිරීමක්] හයන්  හයන්.  වතුමාශ  
ප්ර න්යට මම දත්තර ශදරන්නම්.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු දරයාිසන් නයශස කර ඇමි තුමා. 

 
ගු දයාසරි නයවස්කර ෙහතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயகசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඇත්තටම මම කියන්න ඕනෑ  ශම්කට මහින්දරානන්දර 

අලුත්ගමශ  මති තුමා අල්ලා ගන්න එක වතරිංයි කියලා. ශම්කට 
නිශයෝගය දුන්න එක්ශකනා  වතුමා දරන්නවා. ඒ ුවේගලයා 
ශේ පාලනයශයක්.  

 
ගු ෙහින්දානන්ද අුත්ගෙවග් ෙහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமகக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

තරග පාවා ශදරන්න වතහයත.  

 
ගු දයාසරි නයවස්කර ෙහතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயகசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

තරග පාවා ශදරන එක ශනොශවයි   වතුමා කුටාකරලා 

කියන්න  අන්න එයා තමයි ශම් නිශයෝගය ශල්කම්වරයාට දුන්ශන් 
කියලා.  

 
ගු ෙහින්දානන්ද අුත්ගෙවග් ෙහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமகக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගු ඇමි තුමනි  ක්රීෛාශේ මි යක් ි ශවනවා  තරග පාවා 
ශදරන්න වතහයතයි කියලා.   

ගු දයාසරි නයවස්කර ෙහතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயகசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
 වතුමාව හිශර් දරමන්නයි හයදරන්ශන්.  මම ඒකට විුේධයි. ඒ 

නිසා ශදරයියශන් කියලා  වතුමාට ගතලශවන්නවත් ශම් නිශයෝග 
දුන්න මිනිහයාශ  නම කියන්න. 

 
ගු ෙහින්දානන්ද අුත්ගෙවග් ෙහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமகக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලාසනාු් ගු මන්ත්රීතුමනි  අමාතයවු හයතටියට අපි හයතම 

ශදරයක්ම කරලා ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ කථා කළාම අවසානශ  
ශමොකක්දර කරන්ශන්? අවසානශ  කරන්ශන්  ශවනත් 
අමාතයාං යක් විිසන් සල්ලි  ජලා ශගන්වලා  ිසයලුශදරනාම  කළ 

ශදරයකට   එක නිලධාන්ශයක් ශගන්වලා කියනවා  මහින්දරානන්දර 
හිශර් දරමන්න ඕනෑ නිසා  ශම්කට වාිකව දපශදරස් දුන්නා  කියලා 
ලියුමක් ශදරන්න කියලා. එශහයම වාිකව දපශදරස් දුන්නාය කියලා 

ශපොදු ශේශපොළ පනත යටශත් හිශර් දරමන්න හයදරනවා. ශම්කදර යහය 
පාලනය? ශම් වාශ  පහයත් ශපශළ  වතෛ කරන්න එපා. ක්රීෛා 
ඇමි තුමා හයතටියට  වතුමා කියනවා  අපි ශමතතන වතරැේදරක් 

කරලා නතහයතයි කියලා. අශේ අමාතයාං ය වරැේදරක් කරලා නතහයතයි 
කියලා ක්රීෛා ඇමි වරයාම පිළිගන්නවා  නවින් ිංසානායක 
ඇමි වරයා පිළිගන්නවා. හයතවතයි  ආණ්ඩුශේ ඉන්න එක්සත් 

නාි ක පක් ශ  අය ඒක පිළිගන්ශන් නතහයත. කමක් නතහයත  
මූලාසනාරූ් ගු මන්ත්රීතුමනි  ඒ ගතන මම පුනව කථා කරන්නම්.   

රශ්ට මි යක් ි ශවනවා. අපි මි යට ගු කරනවා. එශහයම 
හිශර් දරමන්න ගියාය කියලා අපි ශගන යන සටන නවත්වන්ශන් 

නතහයත  ගු ඇමි තුමනි.  නතවත වාරයක්  වතුමාට ුනව පතනවා. 
 වතුමා දරක්  ඇමි වරශයක්. ඉතාම දනන්දුවන ඇමි වරශයක්. 
හයතවතයි  අමාතයාං ය  වතුමාශගන් ප්රශයෝනනයක් ගන්ශන් නතහයත  

රට  වතුමාශගන් ප්රශයෝනනයක් ගන්ශන් නතහයත  ආණ්ඩුව 
 වතුමාශගන් ප්රශයෝනනයක්  ගන්ශන් නතහයත. ඒ නිසා ශම් වි ය 
ශහයොිනන්  ුවළුල්ව ශත්ුම් අරශගන ඒ ගතන දරතඩි අවධානය ශයොු 

කරන්නය කියන ඉල්ලීම කරමින් මම නිහයඬ ශවනවා. ස්තුි යි. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශවොශහයොම සත්ුි යි.  

මීළඟට  ගු අේදුල්ලාහය් මහය්රූ්් මන්ත්රීතුමා. ඊට ප්රථම 
කුෆුන් ශහයෝ ගු මන්ත්රීවරයකු මූලාසනය සාහයා ගු ශ හයාන් 

ශස මිසංහය මන්ත්රීතුමාශ  නම ශයෝනනා කරන්න. 

 
ගු දයාසරි නයවස්කර ෙහතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயகசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

 මූලාසනාරූ් ගු මන්ත්රීතුමනි  අගු ශ හයාන් ශස මිසංහය 
මන්ත්රීතුමා දරතන් මූලාසනය ගත යුතුයඅයි මා ශයෝනනා කරනවා.  

 
ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුව ගු එඩ්වඩ් ුවටවස්කර ෙහතා මූලාසනවයන් ඉවත් 

වූවයන්  ගු වශ්හාන් වස්ෙසංහ ෙහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண்புமிகு எட்வட் குைகசகர அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலகவ, மாண்புமிகு  தசஹான் கசமசிங்க 

அவர்கள்  தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair, 
and THE HON. SHEHAN SEMASINGHE took the Chair. 
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ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු අේදුල්ලාහය් මහයර්ූ්් මන්ත්රීතුමා කථා කරන්න.  
 

[பி.ப. 4.31] 
 

ගු අේදුල්ලාහන ෙහනරූෆන ෙහතා 
(மாண்புமிகு அப்துல்லா மஹ்ரூப்) 

(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்ககள, இன்று 

தகௌரவ விகளயாட்டுத்துகற அகமச்சர் அவர்களினால் 

தகாண்டுவரப்பட்ட ஒழுங்குவிதிகள் ததாடர்பான விவாதத்தில் 

கபசுவகதயிட்டு நான் மகிழ்ச்சியகடகின்கறன். நான் 2000ஆம் 

ஆண்டிலிருந்து இன்று வகரக்கும் விகளயாட்டுத்துகற 

அகமச்சர்கள் 5 கபாின்கீழ் இந்த விகளயாட்டுத்துகற 

சம்பந்தமாகப் கபசியிருக்கின்கறன். முன்னாள் விகளயாட்டுத் 

துகற அகமச்சர்களான கஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து அவர்கள், 

காமினி தலாக்குகக அவர்கள், எங்களுகடய நண்பர் 

மஹிந்தானந்த அலுத்கமகக அவர்கள் ஆகிகயாாிடத்திலும் 

நான் திருககாைமகல மாவட்டத்தின் விகளயாட்டுத்துகற 

ததாடர்பாகப் கபசியகபாததல்லாம் அவர்கள் நிதி ஒதுக்கித் 

தருவதாகத்தான் கூறினார்கள். முன்னாள் அகமச்சர் காமினி 

தலாக்குகக அவர்கள் 55 மில்லியன் ரூபாய்  தருவதாகக் 

கூறியிருந்தார். முன்னாள் அகமச்சர் மஹிந்தானந்த 

அலுத்கமகக அவர்கள் 135 மில்லியன் ரூபாய் தசலவில் 

திருககாைமகல மாவட்டத்திலுள்ள கிண்ைியா விகளயாட்டு 

கமதானத்கத எங்களுக்கு அகமத்துத் தருவதாகக் 

கூறியிருந்தார்.   

இந்த நாட்டுக்குப் பல்கவறுபட்ட அரசியல் தகலவர் 

களினால் சுதந்திரம் தபற்றுக் தகாடுக்கப் பட்டிருக் கின்றது. 

ஆயினும், அவர்களினால் உலகளாவிய ாீதியிகல இந்த நாடு 

கபசப்படவில்கல. அர்ஜுன ரைதுங்க, சனத் தஜயசூாிய, 

தராஷான் மகாநாம, சுசந்திகா தஜயசிங்க கபான்றவர்களின் 

சாதகனயால்தான் இந்த நாடு உலகளாவிய ாீதியில் 

கபசப்பட்டது. இவர்களின் தபயகரக்கூறி, இவர்களது நாடான 

ஸ்ரீலங்காகவ எங்களுக்குத் ததாியுதமன்று தவளிநாட்டவர்கள் 

கூறினார்கள். அப்படிப்பட்ட விகளயாட் டுத்துகறக்குக் 

தகாழும்பு கபான்ற அபிவிருத்தியகடந்த மாவட்டங்களி 

லிருந்து வந்தவர்கள் தபருகம கசாோ்க்கவில்கல. கிராமியச் 

சூைலிகல வளர்ந்த விகளயாட்டுத்துகற வீரர்களால்தான் இந்த 

நாடு உலகிகல பிரபல்யப்படுத்தப் பட்டது. கிாிக்கட் 

துகறயிகல அர்ஜுன ரைதுங்கவின் தகலகமயிகலதான் 

சாதகன புாிந்தார்கள். டங்கன் கவற் என்பவகரப் பற்றிக் 

ககதக்கின்கறாம். அவர் தவளிநாட்டவர் என்பதால் அவர் 

சாதகன புாிந்தது புதுகமயல்ல. ஆனால், சுசந்திகா தஜயசிங்க 

கபான்றவர்கள் சாதகன புாிந்தகபாது அவாின் தபயகரக் 

கூறி, ஸ்ரீ லங்காகவப் பற்றித் தாம் அறிந்திருப்பதாக 

தவளிநாடுகளில் கூறினார்கள். இப்கபாது தூர ஓட்ட 

சாதகனககளப் புாிகின்ற வீரர்ககளக்தகாண்ட தன்சானியா 

அல்லது கசாமாலியா கபான்று அல்லது ஆபிாிக்க நாடுகள் 

கபான்று அல்ல எமது நாடு.   

திருககாைமகல மாவட்டத்திகல 1952 ஆண்டு ததாடக்கம் 

1990ஆம் ஆண்டு வகர cricket, football முதலிய விகளயாட் 

டுக்களிகல மாவட்ட, மாகாை, கதசிய மட்டச் சாதகனககளப் 

புாிந்தவர்கள் இருக்கின்றார்கள். இருந்தகபாதிலும் அங்கு 400 

மீற்றர் ஓடக்கூடிய சிறந்தததாரு கமதானம் இல்கல; 

சிறந்தததாரு நீச்சல் தடாகம் இல்கல. 160 மில்லியன் 

ரூபாய்க்கான சம்பூரைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு கவகலத் 

திட்டத்கத அங்கு கமற்தகாள்ளுமாறு கடந்த காலங்களிகல 

பதவியிலிருந்த விகளயாட்டு அகமச்சர்கள் ஐந்து கபாிடம் 

நான் ககட்டிருக்கின்கறன். கமலும் அகமச்சர் தயாசிறி 

ஜயகசகர அவர்கள் விகளயாட்டுத்துகற அகமச்கசப் 

தபாறுப்கபற்றகபாது அவகர கநரடியாகச் சந்தித்து, 

ஒவ்தவாரு வருடமும் எங்களுகடய பிரகதசத்திற்கு குறித்த ஒரு 

ததாகக நிதிகய ஒதுக்கி எங்களுகடய மாைவர்களுக்கு 

அல்லது விகளயாட்டு வீரர்களுக்கு மற்றும் அங்கு கதசிய 

மட்டத்தில் சாதகன புாிந்தவர்களுக்கு ஏற்ற முழு 

வசதிககளயும் தசய்து தாருங்கள்! என்று ககட்கடன். அதன்படி 

அந்தப் பிரகதசத்திற்குச் சிறு பைத்ததாகககள் ஒதுக்கப் 

பட்டகபாதிலும் குறித்த கவகலத்திட்டத்திற்காகப் 

தபாருத்தமில்லாத கமதானங்கள் குறிக்கப்பட்டுப் பாாிய 

கமாசடிகள் இடம்தபற்றன. எமது மாவட்ட அபிவிருத்திக் 

குழுவிகல அது பற்றிக் ககட்டகபாது, ஒதுக்கிய பைத்திற்கும் 

கமற்தகாண்ட கவகலத்திட்டத்திற்கும் என்ன நடந்தது என்று 

ததாியாமல் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் முைித்தார்கள்.   

திருககாைமகல மாவட்டத்தில் கதசிய மட்டத்திகல 

புாியப்பட்ட ஒரு விகளயாட்டு வீராின் சாதகன ஒன்று 

இற்கறவகர முறியடிக்கப்பட முடியாமல் இருக்கின்றது. 

அதாவது? மட்டக்களப்பு கமதானத்திகல 1972ஆம் ஆண்டு 

high jump, long jump, 100-metres விகளயாட்டுக்களில் 

ஜபறுல்லா என்கின்றவர் சாதகனகய நிகலநாட்டியிருந்தார். 

அவருகடய high jump சாதகன 17 வருடங்களுக்குப் பிறகு 

முறியடிக்கப்பட்டது. 100-metres ஓட்டத்தில் அவர் 

ஏற்படுத்திய சாதகன 24 வருடங்களுக்குப் பிறகு முறியடிக்கப் 

பட்டது. ஆனால், அவர் long jump இல் நிகலநாட்டிய கதசிய 

மட்டச் சாதகன 44 வருட காலமாக முறியடிக்கப்படவில்கல. 

கிண்ைியா மண்கைச் கசர்ந்த அந்த விகளயாட்டு வீரர் 

இன்று இரண்டு kidney களும் பழுதகடந்த நிகலயிகல ஒரு 

கநாயாளியாக இருக்கின்றார். அவர் ஒரு விகளயாட்டுத்துகற 

ஆசிாியராவார். அத்துடன், இந்த நாட்டில் கதசிய மட்டத்திகல 

தன்கன அகடயாளம் காட்டியவர். எனகவ, அவர் 

வாழுகின்றகபாது அவகரக் தகௌரவியுங்கள்! அவருக்கு 

promotion ஐக் தகாடுங்கள்! என்று நான்  விகளயாட்டுத்துகற 

அகமச்சுக்கும் கல்வி அகமச்சுக்கும் தசால்லியிருக்கின்கறன். 

ஆனால், ஒன்றுகம நடக்கவில்கல. இன்று பத்திாிகககளில் 

சுசந்திகா அவர்கள் அவருக்குக் கிகடத்த பதக்கத்கத ஏலம் 

விடப்கபாகிறார் என்று தசய்திகள் வருகின்றன. அது சாிகயா, 

பிகைகயா ததாியவில்கல.  

வடக்கு, கிைக்கு மாகாைங்களிகல 30 வருடகால யுத்த 

சூைலில் வாழ்ந்த தமிழ் மாைவ, மாைவிகள் இன்று கதசிய 

மட்டத்திகல சாதகன புாிந்தகபாதும், ஆசிய விகளயாட்டுப் 

கபாட்டிகளில் கலந்துதகாள்வதற்காகப் பயிற்சி தபறுவதற்கு  

ஒரு நல்ல விகளயாட்டு கமதானம் இல்லாமல் இருக் 

கிறார்கள். குறிப்பாக கிண்ைியா பிரகதசத்கத எடுத்துக் 

தகாண்டால், அங்கு  ஒரு விகளயாட்டு கமதானம் இல்கல. 

ஆயினும்கூட அங்குள்ளவர்கள் அன்று சாதகன புாியாமல் 

இருக்கவில்கல. 24 வருடங்களுக்கு முன்பு புத்தளம் 

மாவட்டத்திகல இருக்கின்ற தவன்னப்புவ கயாசப் வாஸ் 

கல்லூாி தகாழும்பு மாவட்டத்திகல இருக்கின்ற நாலந்தா, 

ஆனந்தா, கறாயல், டி.எஸ். கசனநாயக்க கபான்ற 

கல்லூாிகளுக்குச் சவாலாகத் திகழ்ந்திருக்கின்றது. அன்று 

அவர்கள் விகளயாட்டுத்துகறயில் கதசிய மட்டத்திகல 

சாதகன புாிந்திருக்கிறார்கள். ஆனால், அங்கு ஒரு 

விகளயாட்டு கமதானம் இருக்கவில்கல.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have two minutes more.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගු අේදුල්ලාහන ෙහනරූෆන ෙහතා 
(மாண்புமிகு அப்துல்லா மஹரூப்) 

(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
திருககாைமகல மாவட்டத்திலுள்ள கிண்ைியா 

பிரகதசத்திகல 400 மீற்றர் ஓட்ட வசதிதகாண்ட ஒரு விகள 

யாட்டு கமதானம், ஒரு கிாிக்தகட் கமதானம், நீச்சல் தடாகம் 

என்பவற்கறக் தகாண்ட முழுகமயான ஒரு ‘ஸ்கரடிய’த்கத 

விகளயாட்டுத்துகற அகமச்சு  உருவாக்கித் தரகவண்டும்.  

அதுமட்டுமல்லாமல், இன்று ககாமரன் கடவல, 

தமாறதவவ,  பதவிசிறிபுர கபான்ற இடங்களிலிருந்துதான் -  

 

ගු දයාසරි නයවස්කර ෙහතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயகசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගු මන්ත්රීතුමනි  McHeyzer Stadium එක  වතුමා 

නිශයෝනනය කරන ිංස්්රික්කශ  ි ශවන ක්රීෛාංගටයක්. එහි ිසයලු 

පහයුනකම් ි ශවනවා. Ground එශක් විතරයි දරතන් ප්ර න්ය 
ි ශවන්ශන්.  වතුමා ගිහිල්ලා වලන්න  එහි පහයුනකම් ිසයල්ල 
ි ශවනවා. 

 

ගු අේදුල්ලාහන ෙහනරූෆන ෙහතා 
(மாண்புமிகு அப்துல்லா மஹரூப்) 

(The Hon. Abdullah Mahrooff) 

ගු ඇමි තුමනි   වතුමාට කියන්න ඕනෑ  McHeyzer 

Stadium එකට 200  වර් ශ  ජ සල්ලි ශවන් කළා  Rs. 55 
million. ඊට පස්ශස  Rs. 135 million ශවන් කළා. දරතන්  ක්ශකෝම 
විනා  කරලා ි ශවන්ශන්. ්රිකුටාමලය ිංස්්රික්කශ  වතඩිුවරම 

national, provincial records ි යුව  කින්නියා පළාතට - Kinniya 

DS Division එකට -  400-metre ground එකක් නතහයතයි කියලායි 

මම කිේශේ. අුෆුදු ිසයයක පමට කාලයක ඉාලා McHeyzer 
Stadium එක ශහයොාටම ි ශවනවා. අශේ පළාත සම්වන්ධව දරතන් 
කියන්ශන්. ශමොරවතවට  පදරවි රී ුවරට  ශගෝමරන්කෛවලට DS 
divisionwise සල්ලි ශවන් කශළ  නතහයත.  වතුමන්ලා DS 

Divisionwise හයන් එවතනි එක ground එකක් ි යා ගන්න. 

சர்வகதச மட்டத்தில் சாதகன புாிந்த சுசந்திகா 

கபான்றவர்களின் தபயாிகல முழுகமயான விகளயாட்டு 

கமதானங்ககள மாவட்ட, கதசிய மட்டத்திகல உருவாக்கு 

வதன் மூலம் இந்த விகளயாட்டுத்துகறகய ஊக்குவியுங்கள்! 

எமது கிண்ைியா பிரகதசத்திகல 400 மீற்றர் சுற்றளவான 

முழுகமயான விகளயாட்டு கமதானத்கத அகமப்பதற்கான 

நிதிதயாதுக்கீட்கட அடுத்த வரவு - தசலவுத் திட்டத்தினூடாக 

வாவது நீங்கள் தபற்றுத்தர கவண்டுதமன்று ககட்டு 

விகடதபறுகின்கறன். நன்றி.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Douglas Devananda. 

You have 12 minutes.  
 
 

[பி.ப. 4.39] 

 

ගු ඩග්ලසන වද්වානන්දා ෙහතා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் கதவானந்தா) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்ககள, 

கடந்தகால யுத்தத்தின் இறுதிக்காலம் வகரயில் கநரடிப் 

பாதிப்புகளுக்கு உட்பட்ட வடக்கு மாகாைத்தில் ஏகனய 

அகனத்துத் துகறககளயும் கபான்கற விகளயாட்டுத் 

துகறயும் பாாிய பின்னகடவுகளுக்கு உட்பட்டிருக்கின்ற 

நிகலகயக் காைக்கூடியதாக இருக்கின்றது. சுமார் முப்பது 

வருடங்களாக யுத்தம் நகடதபற்றுள்ள ஒரு மண்ைில், 

யுத்தத்தின் பின்னரான குறுகிய காலத்துக்குள், அந்த 

யுத்தத்தினால் கநரடிப் பாதிப்புகளுக்கு உட்பட்ட மக்கள் 

விகரவாக இயல்பு நிகலக்கு வருவார்கதளன எதிர்பார்க்க 

முடியாது. அத்தககய மக்கள் சார்ந்து வாழுகின்ற அல்லது 

அத்தககய மக்கள் வாழும் சூைகலச் சார்ந்து வாழுகின்ற எமது 

இளம் தகலமுகறயினகர கடந்தகால கசப்பான வரலாறு 

படியாதவாறு இயல்புநிகல தகாண்ட வாழ்க்ககமுகற கநாக்கி 

நகர்த்திச் தசல்வதற்கு கல்வித் துகறகயப் கபான்கற 

விகளயாட்டுத்துகறயும் மிகவும் அவசியமாகின்றது. அந்த 

வககயில் இத்துகறகள் சார்ந்த வளர்ச்சியின்பால் அதிக 

கவனம் தசலுத்தப்பட கவண்டியுள்ளதுடன், அதற்குாிய 

வாய்ப்புகளும் ஊக்குவிப்புகளும் அதிகாிக்கப்பட கவண்டிய 

நிகலயில், அப்பாதிப்புக்கள் இன்னமும் ததாடர்வகதகய 

காைக்கூடியதாக இருக்கின்றது.  

யுத்தத்தின் பின்னரான காலகட்டத்தில் வடக்கில், 

குறிப்பாக யாழ்ப்பாைத்தில், சமூகச் சீர்ககட்டுச் தசயற் 

பாடுகள், வன்முகறகள் கபான்ற துரதிருஷ்டவசமான தசயற் 

பாடுகள் இடம்தபற்றுவருவகத இங்கு நான் சுட்டிக்காட்ட 

விரும்புகின்கறன். யுத்தமானது சுமுகமான முகறயிலன்றி எதிர் 

யுத்ததமான்றின் மூலமாகத் கதாற்கடிக்கப்பட்டு, அந்த 

யுத்தமானது தமிழ், சிங்கள மக்களிகடகய ஓர் இனவாத 

யுத்ததமன கருத்தியல்கள் பரப்பப்பட்ட நிகலயில், யுத்தத்தில் 

கதாற்கடிக்கப்பட்ட மக்கள் சார்ந்த தரப்பினர் அது தமது 

இனத்தின் கதால்விதயன எண்ணுகின்ற வாய்ப்புகள் 

அதிகமாகும். இதற்கு இந்த யுத்தத்கத இனவாதமயப்படுத்திய 

சுயலாப அரசியல்வாதிகள் மற்றும் அது சார்ந்த ஏகனய 

தரப்பினர் அகனவருகம தபாறுப்புக் கூறகவண்டும். 

இத்தககய மனநிகலயில் இருக்கின்ற எமது இகளஞர், 

யுவதிகள் தங்களது இறுக்கமான மனநிகல வட்டத்திலிருந்து 

விடுபட்டு தவளிகய வருவதற்குத் துகையாக இந்த 

விகளயாட்டுத்துகற வடக்கு மற்றும் கிைக்கு மாகாைங்களில் 

மிகவும் பரந்தளவிலும் பலமிக்கதாகவும் வளர்த்ததடுக்கப்பட 

கவண்டியது அவசியமாகும். 

எமது நாட்டில் விகளயாட்டுத் துகறயானது பாடசாகல 

மட்டத்திலிருந்து கட்டிதயழுப்பப்பட்டு வந்தாலும் மாறுபட்ட 

நிகலகளிலான வளப் பங்கீடுகள் மற்றும் ஏகனய வசதிககளப் 

தபாறுத்து, பிரகதசத்திற்குப் பிரகதசம், இடத்திற்கு இடதமன 

அத்துகறயானது ஒருவித பக்கச்சார்பான நிகலயிகலகய 

வளர்த்ததடுக்கப்பட்டு வருவகதக் காைக்கூடியதாக 

இருக்கின்றது. குறிப்பாக, நகரப் பகுதிகளிலுள்ள பாடசாகல 

களுக்கு அதிகமாகக் கிட்டுகின்ற விகளயாட்டுத்துகற சார்ந்த 

வாய்ப்புகள், நகர்ப்புறம் சாராத ஏகனய பகுதிகளுக்குக் 

கிட்டுவதில்கல. இது ஒரு நிகல! ஏகனய மாகாைங்களுக்கு 

கிட்டும் வசதிகள் வடக்கு மாகாைத்திற்குக் கிட்டாகம என்பது 

இன்தனாரு நிகல! எமது மக்கள் தங்களுக்கான 

வாழ்வாதாரங்கள் முதற்தகாண்டு வலுவாதாரங்களுக்கும் 

கட்டாந்தகர மட்டத்திலிருந்கத முயற்சிக்க கவண்டிய 

நிகலயில் இருந்து வருகின்றனர் என்பகத இங்கு 

கவதகனயுடன் ததாிவித்துக்தகாள்ள கவண்டியுள்ளது.  

எமது நாட்கடப் தபாறுத்தவகரயில் காற்பந்தாட்டமானது 

முதன்முதலில் யாழ்ப்பாைத்திகலகய அறிமுகப்படுத்தப் 

பட்டது. அதாவது, பிாித்தானியாின் காலனித்துவ 

ஆட்சியின்கபாது, 1881ஆம் ஆண்டில், வைபிதா கஜ.ஏ.ஆர். 

சுமயித் அவர்களால் யாழ். புனித பற்றிக் கல்லூாியில் 
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காற்பந்தாட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இன்று இவ் 

விகளயாட்டுத்துகற சார்ந்து பல திறகமசாலிகள் வடக்கு 

மாகாைத்திகல காைப்படுகின்ற நிகலயில் அவர்ககளத் 

கதசிய மட்டத்திற்கும் அதிலிருந்து சர்வகதச மட்டத்திற்கும் 

தமன்கமலும் அகைத்துச் தசல்லக்கூடிய வககயிலான 

ஏற்பாடுகளும் ஊக்குவிப்புகளும் அவசியமாகும். தற்கபாகதய 

அரசின் விகளயாட்டுத்துகற அகமச்சானது ததாகுதிக்கு ஒரு 

விகளயாட்டு கமதானம் என்ற ாீதியில் அகனத்து 

வசதிககளயும் தகாண்ட விகளயாட்டு கமதானங்ககள 

அகமத்து வருவதாகக் கூறப்படுகின்றது. இந்தத் திட்டத்தின் 

கீழ் வடக்கு, கிைக்கு மாகாைங்களில் எவ்விதமான முயற்சிகள் 

கமற்தகாள்ளப்படுகின்றன? என்பது குறித்து விகளயாட் 

டுத்துகற அகமச்சர் விளக்கமளிக்க கவண்டும் எனக் 

ககட்டுக்தகாள்கின்கறன். 

வடக்கு மாகாைத்தின் விகளயாட்டுத்துகறகய 

அபிவிருத்தி தசய்யும் கநாக்கில், சகல வசதிககளயும் தகாண்ட 

சர்வகதச தரமுகடய விகளயாட்டரங்கு ஒன்று அகமக்கப்பட 

கவண்டும் என்ற எமது நீண்டகாலக் ககாாிக்ககக்கு 

அகமவாக, சுமார் 325 மில்லியன் ரூபாய் மதிப்பீடு 

தசய்யப்பட்டு, 2011ஆம் வருடம் யூகல மாதம் 20ஆம் திகதி 

கிளிதநாச்சி மாவட்டத்தில் விகளயாட்டரங்கு அகமக்கும் பைி 

கமற்தகாள்ளப்பட்டது. 2013ஆம் வருடத்தில் இது பூர்த்தி 

தசய்யப்பட்டு கதசிய மட்ட விகளயாட்டுப் கபாட்டிகள் இங்கு 

நடத்தப்படும் என்றும் கூறப்பட்டது. அதன் பின்னர், இந்த 

விகளயாட்டரங்கின் நிர்மாைப் பைிகள் ததாடர்பாக நான் 

கடந்த யூன் மாதம் 21ஆம் திகதி இந்தச் சகபயில் ககள்வி 

எழுப்பியிருந்த நிகலயில், இம்கமதான நிர்மாைப் பைிகள் 

முடிக்கப்பட்டு, இங்குதான் 2016ஆம் ஆண்டுக்கான கதசிய 

விகளயாட்டுப் கபாட்டிகள் நடத்தப்படுதமன விகளயாட்டுத் 

துகற அகமச்சர் அன்று கூறியிருந்தார். இருந்தும், கடந்த 

வருட கதசிய விகளயாட்டு விைா யாழ். துகரயப்பா 

கமதானத்திகலகய நடத்தப்பட்டது. இன்றுவகர அதனது 

பைிகள் நிகறவுதசய்யப்பட்டதாகத் ததாியவில்கல. 

அகதகநரம், "ததாற்றா கநாய்ககளத் தவிர்த்துக்தகாள்ளல்" 

என்ற ாீதியில் சாீர ஆகராக்கியம் கருதியதான கயாகா 

பயிற்சிகள் நாடளாவிய ாீதியில் கமற்தகாள்ளப்பட்டு 

வருவதாகவும் அதற்தகன இந்த அரசு பாாியளவிலான 

தசலவுககளச் தசய்து வருவதாகவும் ததாிவிக்கும் தசய்திககள 

ஊடகங்களில் ஆடிக்தகாருமுகற அமாவாகசக்கு ஒருமுகற 

காைக்கூடியதாக இருக்கிறது. கயாகா ககலகயப் தபாறுத்தும் 

யாழ்ப்பாைத்திற்கு என்று ஒரு கமன்கமயான தனித்துவம் 

வரலாற்று ாீதியாக இருந்துவருவகத இங்கு சுட்டிக்காட்ட 

விரும்புகின்கறன். அதாவது, கயாகா ககல ததாடர்பிலான மிக 

உயாிய வரகவற்புக்குாியவராகத் திகழுகின்ற ஞானகுரு 

சிவகயாக சுவாமிகள் யாழ்ப்பாைம், தகாழும்புத்துகற வீதியில் 

பல வருடங்களாக தவநிகல இருந்த மகான் என்பது வரலாறு. 

இத்தககய வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க பகுதியிகல இந்த கயாகா 

ககல என்பது இன்று எமது இளம் தகலமுகறயினாிகடகய 

எத்தககய வளர்ச்சிகயக் கண்டிருக்கிறது? எத்தககய 

ஈர்ப்பிகனப் தபற்றிருக்கிறது? என்று ஆய்வுகள் எதுவும் 

கமற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளதாகத் ததாியவில்கல. இகத நிகலகய 

நாடளாவிய ாீதியிலும் உள்ளததன அறியமுடிகின்றது. எனகவ, 

பாாிய தசலவுககள கமற்தகாண்டு ஒரு விடயத்கத 

கமற்தகாள்கின்றகபாது, அது ஊடகங்களுக்கான விளம்பரமாக 

மட்டும் இருக்காமல், அது சார்ந்த பயனாளி களின் பலன்கள் 

குறித்தும் சிந்திக்க கவண்டும் எனக் ககட்டுக்தகாள்கின்கறன். 

அகதகநரம், யாழ்ப்பாைத்தில் சகல வசதிககளயும் 

தகாண்ட உள்ளக விகளயாட்டுத் ததாகுதி ஒன்று 

அகமக்கப்பட கவண்டும். அங்கு சர்வகதச தரத்திலான 

கிாிக்தகட் கமதானதமான்று அகமக்கப்பட கவண்டும்  என்ற 

எனது ககாாிக்கககளுக்கு அகமவாக அதற்கான நடவடிக்கக 

கள் எடுக்கப்படுவதாகக் தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கள் 

ஏற்தகனகவ ததாிவித்திருந்தார். அவற்றின் தற்கபாகதய 

நிகல என்ன என்பதுகுறித்து அறிய விரும்புகின்கறன்.  

எமது நாட்கடப் தபாறுத்தவகரயில், கிாிக்தகட் 

விகளயாட்டுக்குத் தரப்படுகின்ற முக்கியத்துவம் ஏகனய 

விகளயாட்டுகளுக்குத் தரப்படுவதில்கல என்ற குற்றச்சாட்டு 

ததாடர்ந்து பலராலும் முன்கவக்கப்படுகின்ற ஒரு குற்றச் 

சாட்டாககவ இருந்து வருகின்றது. இவ்வாறு முக்கியத்துவம் 

தரப்படுவதாகக் கூறப்படுகின்ற கிாிக்தகட் விகளயாட்டுத் 

துகற கூட, இன்று எந்தளவில் இருக்கின்றது என்பதுவும் ஒரு 

ககள்விக் குறியாககவ இருக்கின்றது.  எமது நாட்டின் 

கிாிக்தகட் விகளயாட்டுத் துகறகயப் தபாறுத்தவகரயில், 

கிைக்கு மாகாைத்திலிருந்து இதுவகரயில் ஒரு வீரகரனும் 

கதசிய மட்ட அைிக்கு ததாிவுதசய்யப்படாத நிகல 

காைப்படுவதாகத் ததாியவருகின்றது. அகத கநரம், வடக்கு 

மாகாைத்கதப் தபாறுத்தவகரயிலும் மிக நீண்ட காலமாக 

இகத குகறபாடு நிலவுகின்றது. வடக்கு, கிைக்கு 

மாகாைங்களில் சிறந்த கிாிக்தகட் விகளயாட்டு வீரர்கள் 

இல்லாமல் இல்கல. அவர்கள் இனங்காைப்பட்டு, 

ஊக்குவிக்கப்படாத நிகலயும் அவர்களுக்குக் ககதகாடுத்து 

உதவாத நிகலயுகம நிலவுகின்றன. எனகவ, இவ்விடயம் 

குறித்தும் விகளயாட்டுத்துகற அகமச்சர் அவர்கள் கவனம் 

தசலுத்த கவண்டும் எனக் ககட்டுக்தகாள்கின்கறன். கமலும், 

வடக்கு மாகாைத்தில் கிாிக்தகட் விகளயாட்கட 

கமம்படுத்தும் கநாக்கில் பல்கவறு நடவடிக்ககககள 

கமற்தகாள்ளுமாறு நான் ஏற்தகனகவ விடுத்திருந்த 

ககாாிக்ககக்கு அகமவாக, முல்கலத்தீவு, கிளிதநாச்சி, 

மன்னார் கபான்ற மாவட்டங்களில் அதற்கான நடவடிக்கக 

ககள கமற்தகாள்ள உள்ளதாகவும், யாழ். மாவட்டக் 

கிாிக்தகட் சங்கத்கத நாடளாவிய ாீதியில் ஏகனய 

சங்கங்களுடன் இகைத்துக்தகாள்ள நடவடிக்கக 

எடுப்பதாகவும் தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கள் ததாிவித் 

திருந்தார். இந்த ஏற்பாடுகள் தற்கபாது எந்த நிகலயில் 

இருக்கின்றன?  என்பது குறித்தும் தகௌரவ அகமச்சர் 

அவர்கள் அறியத்தருவார் என எதிர்பார்க்கின்கறன். 

குறிப்பாக, வடக்கு, கிைக்கு மாகாைங்ககளப் 

தபாறுத்தவகரயில் விகளயாட்டுத் துகறயும் மிகவும் 

பின்தங்கிய நிகலயிகலகய இருப்பகதத் ததாடர்ந்து 

காைக்கூடியதாக இருக்கிறது. கடந்த வருடத் கதசிய 

ாீதியிலான விகளயாட்டுப் கபாட்டிகளில் கிைக்கு மாகாைம் 

8வது இடத்கதயும் வடக்கு மாகாைம் 9வது இடத்கதயுகம 

தபற்றிருக்கின்ற நிகலயில், வடக்கு, கிைக்கு மாகாைங்களில் 

விகளயாட்டுத் துகறகயக் கட்டிதயழுப்பும் கநாக்கில் 

பாடசாகல மட்டத்திலிருந்கத அதகன ஊக்குவிப்பதற்கும் 

அதற்கான வசதிககள ஏற்படுத்திக் தகாடுப்பதற்கும் 

அதிமுக்கிய கவனம் தசலுத்தப்பட கவண்டும் என மீண்டும் 

நான் வலியுறுத்த விரும்புகின்கறன். அத்துடன், கபடி உட்பட 

ஏகனய கதசிய ாீதியிலான விகளயாட்டுககள ஊக்குவிப் 

பதற்கான நடவடிக்ககககள முன்தனடுக்க கவண்டும். 

கடற்ககர விகளயாட்டுக்ககள கமலும் வளர்த்ததடுக்கக்கூடிய 

தசயற்திட்டங்ககளயும் அப்பகுதிகளில் வளர்த்ததடுக்க 

முன்வருவகதாடு, வடக்கு, கிைக்கு மாகாைங்களில் பிராந்திய 

விகளயாட்டுக் கைகங்ககள வலுமிக்கதாக கமம்படுத்தி, 

அவற்கற ஏகனய மாவட்டங்களுடன் ததாடர்புபடுத்தும் 

நடவடிக்கககளும் முன்தனடுக்கப்பட கவண்டும். அந்த 

வககயில், முன்னாள் யுத்த வலயங்களான வடக்கு, கிைக்கு 
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மாகாைங்களில் உள்ள இகளஞர், யுவதிககள அதிகபட்சம் 

விகளயாட்டுத்துகறயுடன் இகைத்து, அவர்ககள 

கமம்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கக எடுத்து உதவுமாறு தகௌரவ 

அகமச்சர் தயாசிறி ஜயகசகர அவர்களிடம் ககட்டுக் 

தகாள்கின்கறன்.  நன்றி. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. H.M.M. Harees, you 

have twelve minutes.  

 
[பி.ப. 4.51] 

 

ගු එච්.එම්.එම්. හරීසන ෙහතා වක්රීඩා නිවයෝනය 

අොතයුරො  
(மாண்புமிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ் - விகளயாட்டுத்துகற பிரதி 

அகமச்சர்) 

(The Hon. H.M.M. Harees - Deputy Minister of Sports) 
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம்.  

தகளரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்ககள, இன்று 

விகளயாட்டுத்துகற அகமச்சர் அவர்களால் சமர்ப்பிக் 

கப்பட்ட, விகளயாட்டுக் கைகங்ககள ஒழுங்குபடுத்து 

வதற்கான ஒழுங்குவிதிகள் பற்றிய விவாதத்தில் கலந்து 

தகாள்வகதயிட்டு மகிழ்ச்சியகடகின்கறன். குறிப்பாக 

விகளயாட்டுத்துகற அகமச்சு தகளரவ அகமச்சர் தயாசிறி 

ஜயகசகர அவர்களின் தகலகமயின்கீழ் இந்த நாட்டின் 

விகளயாட்டுத்துகறகய ஊக்குவித்து கமம்படுத்துவதற்காகப் 

பல்கவறு ஆக்கபூர்வமான நடவடிக்ககககள 

எடுத்துவருகின்றது. அந்த அடிப்பகடயில் இந்த நாட்டிலுள்ள 

கதசிய விகளயாட்டுக் கைகங்ககள கமம்படுத்துவதற்காகவும் 

அவற்கற விகனத்திறன் மிக்கதாகச் தசயற்பட கவப்பதற் 

காகவும் இதுவகர அவற்றிலுள்ள குகறககள நீக்கி 

அவற்கறத் திறம்பட இயக்க கவப்பதற்காகவும் இந்த 

ஒழுங்குவிதிககள தகளரவ அகமச்சர் அவர்கள் சமர்ப் 

பித்துள்ளார். அதாவது, கடந்தகால ஆட்சியில், குறிப்பாக 

ஒருசில கதசிய விகளயாட்டுக் கைகங்கள் முகறயான 

ஆண்டறிக்கக, அதுகபான்று முகறயான கைக்கறிக்கக 

யின்றி முகறககடாகச் தசயற்பட்டு வந்திருப்பகத நாங்கள் 

அறிந்திருக்கின்கறாம். அவ்வாறான முகறககடுககள நீக்கி 

அவற்கறத் திறம்பட இயக்க கவப்பதற்காககவ இந்த 

ஒழுங்குவிதிகள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.  

இங்கு கபசிய தகளரவ உறுப்பினர்கள் பல விடயங்ககளச் 

சுட்டிக்காட்டியிருந்தார்கள். அவர்களில் எனக்கு முன்பு கபசிய 

தகளரவ டக்ளஸ் கதவானந்தா அவர்கள் வட மாகாைத்தின் 

விகளயாட்டுத் துகறகய ஊக்குவிப்பதற்காக அகமச்சு 

எவ்வாறான நடவடிக்ககககள எடுத்திருக்கின்றது? என்பது 

பற்றி வினவியிருந்தார். உண்கமயில் எமது அகமச்சர் தகளரவ 

தயாசிறி ஜயகசகர அவர்கள் வட மாகாைத்தின் 

விகளயாட்டுத் துகறகய ஊக்குவிப்பதற்காகக் கடந்த 

2016ஆம் ஆண்டுக்கான கதசிய விகளயாட்டு நிகழ்கவ யாழ். 

நகாில் நடத்தியிருந்தார். அப்தபாழுது அகமச்சரும் நானும் 

மற்றும் அகமச்சின் அதிகாாிகள் பலரும் பல வாரங்களாக வட 

மாகாைத்தின் பல பிரகதசங்களுக்கும் தசன்று விகளயாட்டுத் 

துகறகய ஊக்குவிப்பதற்காக, அதிலுள்ள குகறபாடுககள 

நீக்குவதற்காகப் பல்கவறு நடவடிக்ககககளயும் 

எடுத்திருந்கதாம்.  

குறிப்பாக வட மாகாைத்தின் மாகாை விகளயாட்டு 

கமதானம் கிளிதநாச்சி நகாில் அகமக்கப்பட்டு வருகின்றது. 

அந்த கவகலககள கமலும் துாிதப்படுத்துவதற்காகப் பல்கவறு 

நடவடிக்கககள் எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. வட மாகாைத்தின் 

ஏகனய மாவட்டங்களில் ஒன்றான வவுனியா மாவட்டத்தில் 

மாவட்ட விகளயாட்டு கமதான கவகலகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டு 

நகடதபற்று வருகின்றது. அகதகபான்று மன்னார் மாவட்டத் 

திற்கான விகளயாட்டுத் ததாகுதிகய நானாட்டான் 

பிரகதசத்தில் அகமப்பதற்கான கவகலகள் ஆரம்பித்து 

கவக்கப்பட்டுள்ளன. அதுகபான்று முல்கலத்தீவு மாவட்ட 

விகளயாட்டு கமதானமும் அகமக்கப்படவிருக்கின்றது. 

இதற்கு அப்பால் அந்தப் பிரகதசத்திலுள்ள கிராமிய 

விகளயாட்டு கமதானங்களுக்குப் தபருமளவில் நிதி ஒதுக்கீடு 

தசய்து அவற்கறச் சிறந்த முகறயில் அகமப்பதற்கும் 

அகமச்சு நடவடிக்கக எடுத்துவருகின்றது.  

இன்று குறிப்பாக வட மாகாைத்தின் பல வீரர்கள் கதசிய 

விகளயாட்டு அைியில் இடம்தபற்று வருகின்றார்கள். 

குறிப்பாக உகதபந்தாட்ட அைி, அகதகபான்று வகலப் 

பந்தாட்டம், கபடி கபான்ற பல்கவறு அைிகளில் இடம்தபற் 

றிருக்கின்றார்கள். எதிர்காலத்தில் கமலும் பல விகளயாட்டு 

வீரர்ககள உள்வாங்குவதற்கு நாங்கள் நடவடிக்கக 

எடுத்திருக்கின்கறாம்.  

அகதகபான்று வட மாகாைத்திற்கான சர்வகதச கிாிக்தகட் 

கமதானம் சம்பந்தமாகவும் கபசப்பட்டது. ஒரு சர்வகதசக் 

கிாிக்தகட் கமதானத்கத யாழ். மாவட்டத்தில் 

அகமப்பதற்காக கிாிக்தகட் சகபத் தகலவர் - பிரதிச் 

சபாநாயகர் தகளரவ திலங்க சுமதிபால அவர்கள் அங்கு 

விஜயஞ்தசய்து, நிகலகமககளப் பார்கவயிட்டு, அதற்கான 

நடவடிக்ககககள முடுக்கிவிட்டுள்ளார்.  

இகதகபான்றுதான் எங்களுகடய கிைக்கு மாகாைத்திலும் 

விகளயாட்டுத்துகற அபிவிருத்தி தசய்யப்பட்டு வருகின்றது. 

பிரதி அகமச்சர் என்ற ாீதியில் நான் அங்கு கடந்த இரண்டு 

வருடங்களாகப் பல்கவறு பிரகதசங்களிலும் விகளயாட்டுத் 

துகறகய அபிவிருத்தி தசய்து வருகின்கறன். குறிப்பாக 

அண்கமயில் திருககாைமகலயில் மாகாை விகளயாட்டுத் 

ததாகுதிகய அகமச்சர் அவர்கள் திறந்துகவத்தார். 

அகதகபான்று மட்டக்களப்பு மாவட்ட விகளயாட்டு 

கமதானத் ததாகுதி - தவபர் கமதானம் திறந்து 

கவக்கப்பட்டிருந்தது மற்றும் அம்பாகறயில் குறித்த 

விகளயாட்டு கமதான கவகலகள் இறுதிக் கட்டத்கத 

அகடந்திருக்கின்றன. கூடிய விகரவில் அதகனத் 

திறக்கவிருக்கின்கறாம்.      

அதுமட்டுமல்லாமல், அம்பாகற, திருககாைமகல, மட்டக் 

களப்பு மாவட்டங்களில் பல்கவறு பிரகதசங்களுக்கு கிராமிய 

விகளயாட்டு கமதானங்களுக்கான நிதிககள நாங்கள் 

ஒதுக்கீடு தசய்திருக்கின்கறாம். இங்கு மட்டக்களப்பு 

மாவட்டத்தின்  தகௌரவ உறுப்பினர்களான அலி ஸாஹிர் 

தமௌலானா அவர்களும் ஸ்ரீகநசன் அவர்களும் 

இருக்கிறார்கள். நாங்கள் அந்தப் பிரகதசத்திற்குச் 

தசன்றகபாது இரு உறுப்பினர்களும் எங்களுக்கு மட்டக்களப்பு 

மாவட்டத்திலுள்ள குகறபாடுகள் சம்பந்தமாக 

எடுத்துக்கூறியிருந்தார்கள். நாங்கள் படிப்படியாக நிதிககள 

வைங்கி இந்த மாவட்டங்களில் கிராமிய கமதானங்ககள 

அபிவிருத்தி தசய்வதற்குத்  திட்டமிட்டுள்களாம். அந்த 

அடிப்பகடயில் கடந்த வருடம் தகௌரவ அலி ஸாஹிர் 

தமாலானா அவர்களிடம் ஏறாவூர் தபாது  விகளயாட்டு 

கமதானத்கத அபிவிருத்தி தசய்வதற்காக 5 மில்லியன் 
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ரூபாகய ஒதுக்கீடு தசய்து தகாடுத்திருந்கதாம். அவருகடய 

கவண்டுககாளின்கபாில் அந்த கமதானத்கத கமலும் 

அபிவிருத்தி தசய்வதற்கு நடவடிக்கக எடுத்திருக்கின்கறாம்.  

இகதகபான்று கிைக்கு மாகாை விகளயாட்டுக் 

கைகங்ககள வலுப்படுத்துவதற்காக எங்களுகடய அகமச்சினூ 

டாக விகளயாட்டு உபகரைங்ககள வைங்குகின்ற 

தசயற்றிட்டத்கத அடுத்த மாதம் ஆரம்பிக்கவிருக்கின்கறாம். 

அவ்வாறான நடவடிக்ககககள மாகாை சகப உறுப்பினர் 

ககளயும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுடன் ததாடர்புபடுத்தி 

அவர்களூடாக கமற்தகாள்வதற்கு நாங்கள் திட்டமிட்டிருக் 

கின்கறாம்.  

கமலும், எங்களுகடய அகமச்சர் அவர்கள் இந்த 

அகமச்கசப் தபாறுப்தபடுத்த பின்பு விகளயாட்டுத் 

துகறயிலுள்ள குகறபாடுககள நிவர்த்தி  தசய்வதற்காகப் 

பல்கவறு நடவடிக்ககககள எடுத்துவருவது இன்று சகலரும் 

அறிந்த விடயம். குறிப்பாக, மாகாை  விகளயாட்டுத் ததாகுதி 

சம்பந்தமான  நடவடிக்கககள், மாவட்ட விகளயாட்டுத் 

ததாகுதி சம்பந்தமான நடவடிக்கககள், கிராமிய விகளயாட்டு 

கமதான அபிவிருத்தி, இவற்றுக்கு அப்பால் இனங்களுக் 

கிகடயில் சமாதானத்கதயும் ஐக்கியத்கதயும் ஏற்படுத்து 

வதற்காக “விகளயாட்டினூடான சமாதானம்” என்ற 

தசயற்றிட்டம் கபான்ற பல்கவறு நடவடிக்கககள் 

கமற்தகாள்ளப்படுகின்றன. அகதகபான்று வருட ஆரம்பத்தில் 

ததாற்றா கநாகயக் கட்டுப்படுத்துவதற்காக எங்களுகடய 

அகமச்சு உடற்பயிற்சி வாரத்கதப் பிரகடனப்படுத்தி, 

அதனூடாக நாட்டின் பல்கவறு பிரகதசங்களிலும் அந்த 

நிகழ்ச்சித் திட்டத்கத நகடமுகறப்படுத்தி வருகின்றது.  

தகௌரவ டக்ளஸ் கதவானந்தா அவர்கள், கயாகா 

ககலகயப் பற்றிக் குறிப்பிட்டார். குறிப்பாக ததாற்றா கநாய் 

சம்பந்தமான உடற்பயிற்சி என்பது  தபாதுவான ஒரு 

நிகழ்ச்சித்திட்டம். இருந்தும், நாங்கள் எதிர்காலத்தில் கயாகா 

சம்பந்தமான நிபுைர்ககளக் தகாண்டுவந்து எங்களுகடய 

அகமச்சினூடாக அதகனச் தசயற்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கக 

எடுப்கபாதமன்று இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் கூறிக்தகாள்ள 

விரும்புகின்கறன்.  

அடுத்து, இன்று நாட்டில் நடக்கின்ற சில விடயங்கள் 

பற்றியும் நான் கூறக்  கடகமப்பட்டிருக்கின்கறன். அதாவது, 

இன்று  முஸ்லிம் சமூகத்தின் மத்தியில் ஒரு பதற்றமும் பீதியும் 

ஏற்பட்டிருக்கின்றது. இந்தப் புனித ரமைான் மாதத்தில் சில 

பிரகதசங்களில் தனியாருக்குச் தசாந்தமான ககடகள் 

உகடக்கப்பட்டுக் தகாண்டிருக்கின்றன; தீ கவக்கப் 

பட்டிருக்கின்றன. அகதகபான்று, கடந்த காலங்களில் 

பள்ளிவாசல்கள் சில தீ கவக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இவ்வாறான 

நடவடிக்கககள் இன்று இந்த நாட்டில் முஸ்லிம்கள் மத்தியில் 

அச்சத்கத ஏற்படுத்தியிருக்கின்றன. இதுசம்பந்தமாக இன்று 

பாராளுமன்ற அலுவலகத்தில் சகல முஸ்லிம் பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர்களும் ஒன்றுகூடி  விாிவாக ஆராய்ந்கதாம். இந்த 

தநருக்கடிகயத் தீர்த்து கவப்பதற்கு இன்று முஸ்லிம் 

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் என்ற ாீதியில் நாம் தபரும் 

அழுத்தத்திற்கும் நிர்ப்பந்தத்திற்கும் உள்ளாக்கப்பட்டிருக் 

கின்கறாம். எனகவ, இதுசம்பந்தமாக உடனடியாக கமதகு 

ஜனாதிபதி அவர்ககளயும் மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்ககளயும் 

சந்தித்து, இந்த நடவடிக்கககள் கமலும் இந்த நாட்டில் 

இடம்தபறாமல் இருப்பதற்கும் முஸ்லிம் சமூகத்திற்குாிய 

பாதுகாப்கப ஏற்படுத்துவதற்கும் சிங்கள, தமிழ், முஸ்லிம் 

மக்கள் மத்தியில் நிகலயான ஐக்கியத்கதயும் சமாதானத் 

கதயும் ஏற்படுத்துவதற்குமான ஒரு திட்டத்கத வகுக்க 

கவண்டுதமன்று அவர்களிடம் ககட்டுக்தகாள்வததனத் 

தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இன்று இந்த நிகலகம கமலும் 

தீவிரமகடவகத எமது சமூகம் கவகலயுடன் பார்க்கின்றது. 

இகத அதிரடியான முகறயில் கட்டுப்படுத்துவதற்கு 

அரசாங்கம் நடவடடிக்ககதயடுக்க கவண்டுதமன்று இந்த 

சகபயில் கவண்டுககாள் விடுக்கின்கறன்.  

கமலும், எமது மாவட்டத்தில் தகலசிறந்த ஒரு 

விகளயாட்டு நிபுைராகவும் எனது ஆசிாியராகவும் இருந்த 

எம்.ஏ.எம். முஸ்தபா அவர்கள் இன்று காலமாகியுள்ளார். அவர் 

ஒரு விகளயாட்டு ஆசிாியராக மட்டுமல்லாது, எமது பிராந்திய 

scout ஆகையாளராகவும் இருந்தார். அவரது மகறவுக்கு 

எனது ஆழ்ந்த அனுதாபத்கதத் ததாிவித்துக்தகாள்கின்கறன். 

அகதகபான்று எனது தந்கதயான அல்ஹாஜ் எம்.ஏ. ஹபீப் 

தமாஹமட் அவர்கள் கடந்த வாரம் வபாத்தானர்கள். அவாின் 

மகறவுக்கு அனுதாபம் ததாிவித்த  எங்களுகடய தகௌரவ 

பிரதமர் அவர்களுக்கும் தகௌரவ அகமச்சர் தயாசிறி 

தஜயகசகர அவர்களுக்கும் அகதகபான்று ஏகனய 

அகமச்சர்கள், பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் 

அதிகாாிகள், தபாது மக்கள் அகனவருக்கும் நன்றிகயத் 

ததாிவித்து, எனது உகரகய முடித்துக்தகாள்கின்கறன்.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ස්තුි යි.  

මීළඟට  ගු ගාමිණී ශලොකුශ  මන්ත්රීතුමා. 

 

[අ.භා.  .01] 

 
ගු ගාක ණී වලොකුවග් ෙහතා 
(மாண்புமிகு காமினி தலாக்குகக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

මූලාසනාරූ් ගු මන්ත්රීතුමනි  ක්රීෛා පනත යටශත් නිශයෝග 
පිළිවාව කථා කරන ශම් අවස්ථාශේ ජ   ක්රීෛා අමාතයාං ය 

කියන්ශන් ඉතාමත් වතදරගත් අමාතයාං යක් වව මම කියන්න 
ඕනෑ. එම නිසා ශමම අමාතයාං ය තුළින් අශේ තුට 
පරම්පරාවට ක්රීෛාව වාශ ම විනය පිළිවාවත් ශහයොා අවශවෝධයක් 

ලවාශදරන්න ුවළුවන්. මමත් ශම් අමාතයාං ශ  ඇමි වරයා 
ව ශයන් කටයුතු කර ි ශවනවා. ඒ වාශ ම ගු දරයාිසන් 
නයශස කර මති තුමා ශම් පිළිවාව අවශවෝධශයන් යුතුව කටයුතු 

කරනවාය කියන එකත් අපට ශපශනනවා. නුත්  අදර ිංන ක්රීෛා 
පනත යටශත් ශමම නිශයෝග ශගන ඒශමන් පමටක් ක්රීෛාව ිංයුණු 
කරන්න ුවළුවන්කමක් නතහයත. ක්රීෛාව පිළිවාව ශහයොා 
 අවශවෝධයක්  ගතඹුු දරතුකමක් ඇි ව ශම් කටයුත්ත කරන්න 

ඕනෑ. ශමොකදර  අදර අපි ක්රීෛාශේ ජ කරන්ශන්  ශකොශහය  ශහයෝ ගමකින් 
දරක්  ක්රීෛකශයක් මතු ුෆටාම   1ව ශකොළඹට ශගනතවිත් ිංයුණු 
කරන එකයි. නුත්  අපි ගශම් ම්ටටශම් ඉාලා ක්රීෛකශයක් 

හයදරන්න කටයුතු කරන්ශන් නතහයත. ඒ නිසා තමයි අපි ඒ කාලශ  
කල්පනා කශළ   ශම් රට තුළ ක්රීෛා පාසල් රමයක් ඇි  කරන්න 
ඕනෑ කියලා.  

අදර ලංකාශේ ක්රීෛා පාසල් කිහිපයක් ි ශවනවා. ඒවායින් තමයි 
ක්රීෛා තරගවල ජ දරක්  ක්රීෛකශයෝ මතුශවන්ශන්. හයතවතයි  ඒ 
ක්රීෛකයින්ට අපි දදරුෆ කරන්න ඕනෑ  ඒ ක්රීෛා පාසල්වලට අපි දදරුෆ 

කරන්න ඕනෑ. මම ක්රීෛා ඇමි වරයා ව ශයන් කටයුතු කරන 
ශකොට එම ක්රීෛා පාසල් වතඩිිංයුණු කරන්න ඕනෑ කියලා මම 
හිතුවා. ඒ නිසා අපි ිංක්වතල්ල විජිත මධය මහයා විදරයාලය  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ශස නානායක මහයා විදරයාලය  පිළියන්දරල මධය මහයා විදරයාලය  
වලව මහයා විදරයාලය ශතෝරාගත්තා. ඒවායින් තමයි දරක්  
ක්රීෛකශයෝ මතුශවන්ශන්. එම ක්රීෛා පාසල්වල ිසටින දරුවන්ට 

අධයාපන ශදරපාර්තශම්න්තුශවන් ආහයාර සාහයා ලවාශදරන ුදරල 
ප්රමාටවත් නතහයත. එම ුදරලින් ශපෝ යදරායී ආහයාරශේලක් ශදරන්න 
ුවළුවන්කමක් නතහයත. එම නිසා අපි  ක්රීෛා අරුදරලින් එම දරුවන් 

ශවුකශවන් මාසයකට ුපියල්  00 වතගින්  ක්රීෛා පාසලට ුදරල් 
ලවාදුන්නා  ඒ දරුවන්ශ  ආහයාරශේලට ශපෝ යදරායී යමක් එකතු 
කරන්න කියලා. තව ුපියල්  00ක ුදරලක් එම ක්රීෛකයින්ශ  

අතට දුන්නා ශපෝ යදරායි ආහයාරශේලක් අි ශර්කව ගන්න කියලා. 
එශහයම ක්රියා කළාම ක්රීෛා තරගවලට ගිහිල්ලා තරග කරන්න ඒ 
ක්රීෛකයින්ට  ක්ි යක් ලතශවනවා. ශමොකදර  අධයාපන 

ශදරපාර්තශම්න්තුශවන් ක්රීෛා පාසල්වල ශි ය නිවාසයක ිසටින 
ශි යයින්ට ලතශවන්ශන් ශවොශහයොම ුනළු ුදරලක්. 

 ක්රීෛා පාසල් ිංයුණු කරන්න අපි කල්පනා කළා. ඒ නිසා අපි 
ශස නානායක මහයා විදරයාලශ  ශි ය නිවාස ඉිංකළා  swimming 

pool එක හයතදුවා  මීටර්  00 track එක හයතදුවා  ඒ පාසලට අව ය 

කරන සම්පත් ලවාදුන්නා. ඒ වාශ ම අපි වලව මහයා විදරයාලය   
විජිත මධය මහයා විදරයාලය  පිළියන්දර මධය මහයා විදරයාලය වතනි 
විදරයාලවලත් එම ක්රීෛා කටයුතු ිංයුණු කළා.  ශම් විධියට අපි හයතම 
අුෆුේදරකම විදරයාල  ක්  6ක් ශතෝරාශගන ක්රීෛා කටයුතු ිංයුණු 

කළා. අශේ රශ්ට ක්රීෛාව ිංයුණු කරනවා නම්  අපි ක්රීෛකයාව 
පාසශල් ිසටම හයඳුනාශගන යන්න ඕනෑ. එශහයම ුෆටාම අපට 
අුෆුදු 1  දරක් ශයෝ ඉන්නවා  අුෆුදු 1  දරක් ශයෝ ඉන්නවා   

අුෆුදු 16 දරක් ශයෝ ඉන්නවා. ශම් වශ  එක එක ම්ටටම්වල 
දරක් ශයෝ ඉන්නවා. ක්රීෛා අමාතයාං යට ශහයොා නිලධාන් 
කණ්ෛායමක් ඉන්නවා. නුත්  ක්රීෛා අමාතයාං ශයන් කරන්ශන්  

ශකොශහය  ශහයෝ පළාතකින් දරක්  ක්රීෛකශයක් මතු ුෆශටොත් ඒ 
ක්රීෛකයාව අරශගන ඇවිල්ලා ඉසස්රහයට ශගනයෑමයි. නුත් 
අලුි න් ක්රීෛකයකු හයදරාශගන යන වතෛ පිළිශවළක් තවම නතහයත. ඒ 

නිසා අපට ඕනෑ කරන්ශන්  ගශමන් දරක්  ක්රීෛකයන් හයදරාශගන එන 
වතෛ පිළිශවළක්.   

ුනසන්ි කා නයිසංහය මහයත්මිය ඉතාම දරක්  ක්රීඩිකාවක්. ඒ 

කාලශ  හිටුව ක්රීෛා නිලධාන් මහයත්තුු ඇයව දරතකලා ශකොළඹට 
එක්කශගන ආවා. හයතවතයි  එහි අවාසනාවන්ත තත්ත්වයකුත් 
ි ශවනවා. ඒ ක්රීෛකයාව හයදරුව ක්රීෛා දපශේ කවරයාට කිිසම 
තතනක් ලතශවන්ශන් නතහයත. ශකොළඹ ඉන්න දපශේ කශයක් 

ඇවිල්ලා භාර අරශගන   1 තමයි ඒ ක්රීෛකයාශ  හයතකියාවන් 
ිංයුණු කරන්ශන්. 

ුනසන්ි කා නයිසංහය මහයත්මියත් එක්ක වාදරයක් ඇි  ුෆටත්  

වාදරයක් ශවන්න වටින්ශන් නතහයත කියලායි මම හිතන්ශන්.  එතුමිය 
ශම් රටට ඉතා වි ාල ීමර්ි යක් ලවා දුන් ක්රීඩිකාවක්.  එතුමිය 
ශවුකශවන් විශ    වතෛ පිළිශවළක් ඇි  කරන්න ඕනෑ.  එදරා මම 

ඇමි වරයා හයතටියට ඉන්න කාලශ  Commonwealth 
Gamesවලින් රන් පදරක්කම් ගත්ත ිසයලු ක්රීෛකයින්ට විශ    
සතලීමමක් කරන්න වතෛ පිළිශවළක් ඇි  කළා.  එවකට හිටුව 

නනාධිපි තුමාට කියලා  ඒ ිසයලු ශදරනාට තීු වදු රහිත වාහයනයක් 
අපි අරන් දුන්නා  ඒ ශගොල්ලන්ට ඕනෑ කරන පහයුනකම් සකස ්
කරලා දුන්නා  ඒ ශගොල්ලන්ට ඕනෑ කරන  ශනොශයකුත් කටයුතු 
කර දුන්නා.  රැකියාවක් ලවා ශදරන එක ශනොශවයි ප්ර ්නය.  අපි ඒ 

ශගොල්ලන්ව අශේ රටට ීමර්ි ය ශගනාුව  රටට නවයක්  ජුව දදරවිය 
හයතටියට වලා කියා ගන්න ඕනෑ.  ඒ හින්දරා අපි ඒ කාලශ  දරක්  
පදරක්කම්ලාභීන් ශවුකශවන් දත්සවයක් පවත්වන්න වතෛ 

පිළිශවළක් ආරම්භ කළා.  ඒ ශගොල්ලන්ශ  වත ශගොත ඇතුළත් 
ශපොතක් සකස් කරලා  හයතම ශදරනාටම රත්තරන් පදරක්කමක්  ජලා  
ඒ අය ිංහයා වලන්න අපි කටයුතු කළා. ශම් ක්රීෛාව සම්වන්ධව 

ි ශවන ශලොකුම ප්ර ්නය තමයි ක්රීෛා සංගම්. ඉතා ශහයොා ක්රීෛා 

සංගම් ි ශවනවා. සමහයර නාි ක ක්රීෛා සංගම්වලට සමිි  පහයක්වත් 
නතහයත. මම  නම් කියන්ශන් නතහයත  ශපොත්පත් වතලුවාම 
තුන්නාන්ශස ලාට වලා ගන්න ුවළුවන් ශවයි. ක්රීෛා 
සම්ශම්ලනයට සාමාජික සංගම් 0 යි. ඒවා  ක්ශකොම නාතයන්තර 

ගමන් බිමන් යන්න විතරයි සකස් කර ශගන ඉන්ශන්.  
ශදරපාර්තශම්න්තුශවන් විවිධ කටයුතුවලට සල්ලි ගන්නවා.  

අපි වතලුශවොත්  ඒ සංගම් පශහය ම ඉන්ශන් හිතවත් අය. ඒ නිසා 

ශමහි සංශ ෝධන ිසදු කරන ශකොට ශම් ගතනත් අවධානය ශයොු 
කරන්න. අඩු ගටශන් ක්රීෛා සංගම් 2 ක්වත් ි ශවන එකක් තමයි 
ක්රීෛා සම්ශම්ලනයක් ශවන්න ඕනෑ.  හයතර ශදරශනකුශගන් යුත් 

සම්ශම්ලනයක් ුෆටත්  අශනක් සම්ශම්ලනවලට වාශ  තමයි 
සලකන්ශන්. ඒක  තමන්ශ  ප්රශයෝනනයට හයදරා ගත්තු එකක්.  මම 
ඒ පිළිවාව අටපනත් සංශ ෝධනය කරන්න හයතදුවා.  නුත් ඒක 

කරන්න ුවළුවන් - මම ක්රීෛා ඇමි වරයා හයතටියට පත් ශවන ශකොට 
ක්රීෛා අමාතයං ශ   1ඟක් නිලධාන්න් එක්ශකෝ ක්රීෛා 
සම්ශම්ලනයක සභාපි   නතත්නම් ශල්කම්.  මම තීන්දුවක් ගත්තා   
ක්රීෛා අමාතයාං ශ  නිලධාන්න්ට කිිසම සම්ශම්ලනයක නිලයක් 

දරරන්න වතහයත කියලා.  ඒ ශගොල්ලන්ට දපශදරස් ශදරන එක විතරයි 
කරන්න ි ශවන්ශන්.  හයතවතයි  ක්රීෛා අමාතයාං ශ  ශහයොා නිලධාන් 
කණ්ෛායමක් ඉන්නවා. 

   
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගු මන්ත්රීතුමා   වතුමාට තව මිනිත්තු ශදරකක කාලයක් 

ි ශවනවා. 
 

ගු ගාක ණී වලොකුවග් ෙහතා 
(மாண்புமிகு காமினி தலாக்குகக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 
ඒ අය ශහයොිනන් වතෛ කරනවා.  ඒ අයට ුෆවමනා ක්රීෛාව ිංයුණු 

කිරීමටයි. නුත්  අපට ශවලා ි ශවන්ශන් දරක්  ක්රීෛකයන් 
ඉිංන්යට ශගන ඒමට වතෛ පිළිශවළක් නති  එකයි. තුන්නාන්ශස  

දරක්  ඇමි වරශයක්.  දරක්  ශලස කටයුතු කරන ශකශනක්. මම 
තුන්නාන්ශස ට  කියන්ශන් ඒ පිළිවා වතෛ පිළිශවළක් සකස ්
කරන්න කියලායි.  

 ක්රික්ට ක්රීෛාව ගතන අපට ශම් දරවස්වල ටිකක් කනගාටුයි. අශේ 
ක්රික්ට කණ්ෛායම ශලෝක කුසලානය නයග්රහයටය කළාට පුනව 
පතවති  තරගවල ජ හයතමදරාම finalsවලට ආවා  නතත්නම් semi-
finalsවලට ආවා. Finalsවලට ගිහිල්ලා තමයි  1ඟාක් තරගවලින් 
පරානයට පත් ුෆශණ්. අපි අදර  ඒ ම්ටටශමන් ශවොශහයෝ දුරට වතහයතර 
ශවලා ි ශවනවා.  ඒශක් ශමොකක් ශහයෝ වතරැේදරක් ඇි .  
තුන්නාන්ශස ලා ඒ සාහයා මතිංහයත් ශවලා ශසොයා වලා   ඒක 
සකස් කරන්න කියන ඉල්ලීම මම කරන්න කතමති යි. ඒ වාශ ම 
ග්රාමීය පාසල්වල ක්රීෛාව ිංයුණු කිරීමට ක්රීෛා අමාතයාං යයි  
අධයාපන ශදරපාර්තශම්න්තුවයි අත් වතල් වතා ගත් වතෛ පිළිශවළක් 
ඇි  කරලා  වයස අුෆුදු 12  අුෆුදු 13 ිසට ක්රීෛකයාව 
හයඳුනාශගන  නාි ක ම්ටටම දරක්වා ඒ ක්රීෛකයාව ශගන යන වතෛ 
පිළිශවළක් ඇි  කරන්න කියලා මම තුන්නාන්ශස ශගන් ඉල්ලා 
ිසටිනවා. මම මීට වතඩිය කථා කරන්ශන් නතහයත.  මශ  කථාව 
ශමතතනින් අවසන් කරනවා.  තුන්නාන්ශස ශ  දරක් කම්  
පාවිච්ි කරලා ක්රීෛා ක්ශ  ත්රය ිංයුණු කිරීමට ක්රියා කරන්න කියන 
ඉල්ලීම කරමින් මශ  වනන සව්ල්පය අවසන් කරනවා.   

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මීළගට  ගු තු ාර ඉඳුනිල් අමරශස න මන්ත්රීතුමා කථා 

කරන්න.  වතුමාට විනාඩි 9ක කාලයක් ි ශවනවා.  

1275 1276 

[ගු ගාමිණී ශලොකුශ  මහයතා] 
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ගු ුර ාර ඉඳුනිල් අෙරවස්න ෙහතා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரகசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ශවොශහයොම සත්ූි යි  මූලාසනාරූ් ගු මන්ත්රීතුමනි.    

2016.10.27 ිංනති  අංක 1990/23 දරරන  නව ක්රීෛා නිශයෝග 
මාලාව හයා සංශ ෝධිත නිශයෝග හයඳුන්වා  ජම යටශත් ඉතා වතදරගත් 
නව මි  නියමයන් ගටනාවක්  ශමම අවසථ්ාශේ ජ  හයඳුන්වා  ජම 

පිළිවාව  මා විශ   ශයන් ක්රීෛා අමාතයතුමාට ස්තූි වන්ත වනවා.  
ශමශතක් කාලයක් අවිධිමත් ආකාරයට යමක් ිසදු ුෆටා නම්  
කාලීනව ඒවාශ  වතරැිං නිවතරිං කර ගනිමින්  සංශ ෝධනය කර 
ගනිමින් ඉිංන්යට යාම ඉතා කාශලෝිත ශදරයක් කියලායි මම 

හිතන්ශන්.  

ඒ පිළිවාව අපි විශ   ශයන් ස්තුි වන්ත වනවා. මක්රීෛාවම කියන 
කාරටශ  ජ නාතයන්තර සම්මාන  නයග්රහයට  තරග පමටක් අපට 

ලඝු කරන්න වතහයත. ක්රීෛාව තුළින් රටක් හයතටියට අපි නාතයන්තර 
සම්මාන ඉලක්ක කර ගත යුතුයි. විශි ්ට දරක් තාවන් දරක්වන 
ක්රීෛකයන්  ක්රීඩිකාවන් ිසයල්ල අපට ඉන්න ඕනෑ වාශ ම ක්රීෛාව 

කියන කාරටය තුළ අපි නාි ක ව ශයන් වලාශපොශරොත්තු වන 
වි ාල කටයුත්තක් ි ශවනවා. එය නයග්රහයටයම ශනොශවයි. අපි 
ක්රීෛා සංස්කෘි යක් නිර්මාටය කරනවා කියලා කියන්ශන්  අපි 

අශේ රට වතිසයන් තුළ ක්රීෛා මානිසකත්වයක් නිර්මාටය කරනවා 
කියලා කියන්ශන් අශේ සමානය පන්ූරර්ට සමානයක් වවට පත් 
කරන්නට අපි කරන වි ාල ආශයෝනනයක්. මිනිස්ුන තෘේි මත් 
වන්න  ශසෞඛය සම්පන්න වන්න  නිශරෝගිමත් වන්න ක්රීෛාව 

අව යයි. ඒ ිසයලු කාරටා ිසේධ ුෆටාම තෘේි මත් නනතාවක් 
අශේ රශ්ට ශගොෛ නඟන්නට ුවළුවන්. අපට ක්රීෛාව විවිධාකාරශයන් 
සමානගත කරන්න ුවළුවන්.  

පාසල් ශි ය ශි යාවන්ශගන් පටන් ගත්තාම වතඩිහිටියන් දරක්වා 
තෘේි මත් නාි යක් අපට හයදරන්න ුවළුවන් නම්  ඒක තමයි ක්රීෛාව 
සම්වන්ධශයන් අපට ි ශවන ප්රධානම වගීමම. හයතවතයි  අශේ 

යුගශ  ජ අපි ක්රීෛා කරුව ආකාරයන් සහය ඒ ඈත යුගශ  ජ ක්රීෛාවට 
ි ුදණු තතන අදර අශේ අලුත් තුට පරුවර අතර ි ශවනවාදර කියන 
ප්ර න්ය අපට පතන නඟිනවා. අදර තුට පරුවර පන්ගටක 

ක්රීෛාවන්වලට ශකොටු ශවලා ි ශවනවා. Laptops computersවල  
දුරකථනවල එල්වශගන දරවශස  පතය 2 න් පතය ීමයක් අශේ තුට 
තුණිශයෝ නාස්ි  කරනවාදර? අදර තුට පරුවර නිකමට එක 

දරාඩිය බින්දුවක් ශහයළමින්  ාරීන්ක ක්රියාකාරකමක ශකොපමට 
ශේලාවක් නිරත වනවාදර කියන කාරටය ගත්තාම මා හිතන 
හයතටියට එය ශවොශහයෝම ශ ෝනමයයි. ඒ වාශ ම ක්රීෛා කටයුතු 
පිළිවාව අශේ තුට පරුවර දරක්වන දනන්දුවත් ඉතාමත්ම 

ශ ෝනමයයි. ශම්වාට වතඩිහිටිශයෝ හයතටියට අපිත් වග කියන්න 
අව යයි. විශ   ශයන් ශදරමේපියන් මමඅධයාපනය- අධයාපනය -
අධයාපනයමම කිය කියා අධයාපනයටම -ශපොතට පතටම- දරුවන්ව 

ශයොු කරනවා මිසක් පන්වාහිර ක්රියාකාරකම් සාහයා තමන්ශ  
දරුවන් ශයොු කරන්ශන් නතහයත. එම නිසා ශම් සම්වන්ධශයන් මා 
හිතන විධියට ශදරමේපියුකත් වතඩි වතඩිශයන් දනන්දු වන්න ඕනෑ. 

තෘේි මත් නාි යක් ශගොෛ නතඟීම කියන කාරටය ශවුකශවන් මා 
හිතන්ශන් ක්රීෛාව ඉතාමත්ම වතදරගත්. ක්රීෛා අමාතයාං යත් ඒ 
පිළිවාව වග ීමමකින් වතෛ කරන එක ඉතාමත්ම වතදරගත්.   

හිටුව ක්රීෛා ඇමි තුමන්ලා කිහිප ශදරශනකුත් අදර ශම් සභාශේ 
කථා කළා. එතුමන්ලාත් ක්රීෛාව සම්වන්ධශයන් ශලොකු 
කයිවාුවක් ගත 1වා.  Football ක්රීෛාව නංවාලීම සාහයා විවිධ ක්රීෛා 
සමාන සාහයා විවිධ ආයතනවලින් ගත් ුදරල් පිළිවාව කිිසම වග 

විභාගයක් ිසේධ ුෆශණ් නතහයතයි කියන කාරටය පුන ගිය කාලශ  

අපට අහයන්න දරකින්න ලතුදටා. ඒ ුදරල් අයථා භාවිතය නිසා ගත් 

මි මය සහය අධිකරට ක්රියා මාර්ග අපි දරතක්කා. ඒ එක්කම සමහයර 
ශවලාවට අශේ ක්රික්ට කණ්ෛායශම් ක්රීෛකයින් නාි ක 
කණ්ෛායශමන් කතශපන ශකොට ශේ පාලන වලවතුන් ශසොයා 
ශගන ගිහිල්ලා ශේ පාලන වලවතුන්ශ   ක්ි ශයන් -හයයිශයන්- 

නතවත අශේ නාි ක ක්රික්ට කණ්ෛායමට ඇතුළු වන්න දත්සාහය 
දරරුව අවස්ථා සහය නතවත ඇතුළු ුෆණු අවසථ්ාත් අපි දරතක්කා. 

ශත්රීම් කමිටුව පාලනය කරුව හයතටි අපි දරතක්කා. සමහයර 

වලවතුන් football ගහයුව හයතටි අපි දරතක්කා. තමන්ට අභිශයෝගයක් 
වන ක්රීෛකයන් එක්ක හයා තමන්ට තරගයක් ශදරන ක්රීෛකයන් 
එක්ක ගුකශදරුක කරුව විලාසය අපි දරතක්කා. ක්රීෛාවට 

ශනොගතළශපන  ක්රීෛාශේ මි  - රීි න් සහය සාරධර්ම - නර්යාධර්ම - 
එක්ක ශනොගතළශපන අවිධිමත් පතත්තකට ගිය ක්රීෛාවන් අපි 
විශ   ශයන් දරතක්කා. ඒවා නම් ව ශයන් කියන්නට අව ය 

ශවන්ශන් නතහයත. ශමන්න ශම් ිසයලු කාරටයන් නිසා විශ   ශයන් 
අපි සන්ශතෝ යට පත් වනවා. හයඳුන්වා ශදරන නව මි  - රීි  එක්ක 
අපට නිරන්තරශයන්ම අහයන්න දරකින්න ලතශවන ප්රධාන ප්ර න්යක් 
තමයි  ශම් ක්රීෛා සංගම්වල විගටන කටයුතු වාශ ම මූලයමය 

කටයුතු සම්වන්ධශයන් ි ශවන ූෂ ට සහය අරමිකතාවන්.  ඒ ක්රීෛා 
සමානවලට  ක්රීෛා සංගම්වලට අි ව 1තර ුදරල් කන්දරරාවක් 
ලතශවනවා. ඒ ලතශවන ුදරල් කන්දරරාවත් එක්ක ඒ සංගම්වල 

නිලතල ශහයොවවන්නට කරන ශපොරකෑම්  ඒවාශ  ි ශවන අනියම් 
වාිස සමඟ තමයි ශම් ූෂ ටය කියන එක පටන් ගන්ශන්. ුදරල 
කියන කාරටයත් එක්ක පටන් ගන්න ූෂ ටය  අරමිකතාවන් 

නිිස විගටනයකට යටත් කර ගන්නට ශම් මි  - රීි  ශගන ඒම 
පිළිවාවත් මම විශ   ශයන්ම සන්ශතෝ යට පත්වනවා.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු මන්ත්රීතුමා   වතුමාට තව මිනිත්තු ශදරකක කාලයක් 

ි ශවනවා. 

 
ගු ුර ාර ඉඳුනිල් අෙරවස්න ෙහතා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரகசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

හයතවතයි  අදර කථිකයුකත් අඩුයි මූලාසනාරූ් ගු මන්ත්රීතුමනි.  

ශේ පාලනිකව මන්ත්රීවුන් හයතටියට ඉන්න අය  ක්රීෛා 

සංගම්වල සභාපි  ුල් ුවටු ශහයොවවලා  ක්රීෛාශේ ුවාශවන් කතී. 
ශපුකණු හයතටිත් අපි පුන ගිය කාලශ  දරතක්කා. ක්රීෛා සංගම්වල ුල් 
ුවටුශේ ඉා ගන්න ුවේගලයාශගන් ක්රීෛාවට ශස වයක් වනවා 

ශවුකවට -ක්රීෛාව වවළනවා ශවුකවට- ක්රීෛාශේ ුවාශවන් ඒ  
ුවේගලයා වවළන ස්වරූපයකුත් අපි පුනගිය කාලශ  දරතක්කා. මම 
හිතන්ශන් ඒ සම්වන්ධශයුකත් නව මි  රීි  ඇවිල්ලා ි ශවනවා. 

මන්ත්රීවරශයකු ශවන්න ුවළුවන්. හයතවතයි  ඒ ක්රීෛාව පිළිවාව 
විශ   ත්වයක් - දරක් තාවක් - දරක්වලා  නාි ක ව ශයන් 
නයග්රහයට ලතුද අයට පමටක් ුල් ුවටුවල ඉා ගන්න ුවළුවන් වන 
විධිශ  මි  රීි  මාලාවක් ඉිංන්ශ  ජ ශගන එන්න කටයුතු 

කරනවා. ඒවා ඉතාම වතදරගත් කාරටා කියා මා හිතනවා. මට ලතබී 
ි ශවන ීමමිත කාලය තුළ මම ශම් කාරටයත්  කියන්නට ඕනෑ. 
වෘත්තීය ව ශයන් ක්රීෛකයන් වාවා ගතමම සාහයා අපි දරක්වන 

දරායකත්වය ඉතාම අඩුයි.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 වතුමාට දරතන් කථාව අවසාන කරන්න ශවනවා. ඒ නිසා 
කුටාකරලා කාලය කළමනාකරටය කර ගන්න. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගු ුර ාර ඉඳුනිල් අෙරවස්න ෙහතා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரகசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

වෘත්තීය ක්රීෛකයන් හයතටියට ඉන්න අයට අපි දරක්වන දනන්දුව 
ඉතාම මිං වව මා ශම් අවස්ථාශේ ජ කියන්න ඕනෑ. මම 
නිශයෝනනය කරන්ශන් පඬුවසු්කවර ආසනයයි. ඒ ආසනය තමයි 

ක්රීෛා ඇමි තුමාත් නිශයෝනනය කරන්ශන්. අධයාපන 
අමාතයාං ශයන් ක්රීෛා දපශේ කයන් වාවා ගන්නට කටයුතු 
කරනවාය කියා පළ කර ි බූ ආරංියත් එක්ක මාව හයු ශවන්න 

කාන්තාවක් ආවා. ඇයශ  වයස අුෆුදු  2යි. ඇය සාමානය 
ශපළත් pass; දසස් ශපළත් pass. හයතවතයි  ඇයට වයස හයරසශ්වලා 
ි ශවනවා. ඇය සමසත් ලංකා තරගවලින් වි ාල නයග්රහයට ලවුව 
කාන්තාවක්. ඒ වාශ  අය සාහයාත් අනියම් පදරනමින් ශහයෝ රැකියා 

අවස්ථාවක් ලවා ශදරන්නට ුවළුවන් නම් එය ඉතා වතදරගත් වනවා. ඒ 
එක්කම මම ුනසන්ි කා නයිසංහය ගතනත් කියන්න ඕනෑ. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

අවසන් කරන්න. 

 

ගු ුර ාර ඉඳුනිල් අෙරවස්න ෙහතා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரகசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ුනසන්ි කා නයිසංහය සම්වන්ධශයන් ක්රීෛා ඇමි තුමාශ  
ආකල්පය ශමොකක්දර කියලා කියන්න නම් මම දරන්ශන් නතහයත. මට 
තව තත්පර ි හයක් ලවා ශදරන්න  මූලාසනාරූ් ගු මන්ත්රීතුමනි. 

ුනසන්ි කා නයිසංහය කියන්ශන් අශේ රටට නාි ක ව ශයන් 
නයග්රහයට රාශියක් ශගනාුව ක්රීඩිකාවක්. ඇය අදර කුමන ශේ පාලන 
පක් යක හිටියත් අපට කමක් නතහයත  කුමන ශේ පාලන 
නායකශයක් එක්ක හිටියත්  අපට කමක් නතහයත. ුනසන්ි කා 

නයිසංහය වාශ  රටට  නාි යට ීමර්ි යක් ශගනාුව ක්රීඩිකාවන් 
ශවුකශවුකත් අපට අවම ව ශයන් විරාම වතටුපක් -  ජමනාවක් - 
ලවා ශදරන්නට ුවළුවන්කමක් ි ශවනවා නම් ඒක ඉතාම වතදරගත් 

වව ප්රකා  කරමින් මශ  වනන සව්ල්පය අවසන් කරනවා. 
ශවොශහයොම සත්ුි යි. 

 
[பி.ப. 5.20] 

 

ගු ඥානමුත්ුර ශ්රීවන්සන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஞானமுத்து ஸ்ரீகநசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
தகளரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்ககள, 

விகளயாட்டுத்துகற பற்றிய இந்த விவாதத்தில் எனது 

கருத்துக்ககளயும் பகிர்ந்துதகாள்வதில் மகிழ்ச்சியகட 

கின்கறன். நாங்கள் விகளயாட்டுத்துகற என்பகத தவறுமகன 

ஒரு விகளயாட்டாக எடுத்துக்தகாள்ளக்கூடாது. ஏதனனில், 

விகளயாட்டுத் துகறயின்மூலமாகப் பல நன்கமககள 

அகடயக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அது தகலகமத்துவத்கத 

வளர்ப்பதற்கு உதவுகின்றது; ஆளுகமகய விருத்தி தசய்வ 

தற்கு உதவுகின்றது; விட்டுக்தகாடுக்கும் மனப்பாங்கக 

வளர்ப்பதற்கு உதவுகின்றது. அதகனயும்விட பரஸ்பர 

புாிந்துைர்வு, நட்புைர்வு கபான்றவற்கற உருவாக்குவதில் 

முக்கியமான பங்களிப்புச் தசய்கின்றது.  

கடந்த காலத்கத எடுத்துப் பார்க்கின்றகபாது, வடக்கு, 

கிைக்குப் பிரகதசத்தில் யுத்தம் நிலவிய காலத்தில் 

விகளயாட்டுத்துகற மிகவும் பின்தள்ளப்பட்டிருந்தது. அங்கு 

எத்தகனகயா விகளயாட்டு வீரர்கள், வீராங்ககனகள் 

இருந்தும்கூட அவர்கள் விகளயாட்டுத் துகறக்கு 

முக்கியத்துவம் அளிக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிகல யுத்த காலத்தில் 

இருக்கவில்கல. ஆனால், இன்று யுத்தம் தமளனிக்கப்பட்டதன் 

பின்னர் பல இகளஞர், யுவதிகள் விகளயாட்டுத் துகறயில் 

ஆர்வம் காட்டுகின்றார்கள். ஆனால், அவர்களுக்குாிய 

வசதிகள் எந்த அளவுக்குச் தசய்து தகாடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன 

என்பகதப்பற்றி நாங்கள் ஆராய கவண்டியிருக்கின்றது.  

நான் அங்கு கல்வித்துகற சார்ந்தததாரு பைியில் - பிரதிக் 

கல்விப் பைிப்பாளராக இருந்த காலத்தில் பாடசாகலகளில் 

பல்கவறுபட்ட விகளயாட்டுப் கபாட்டிகள் நடந்திருக்கின்றன. 

குறிப்பாக யுத்தம் நகடதபற்ற ஒரு பிரகதசமாகக் 

கருதப்படுகின்ற மட்டக்களப்பின் கமற்குப் பிரகதசத்தில் 

மாைவிகள் விகளயாட்டுத் துகறயில் ஆர்வமாக 

இருந்தார்கள். ஆனால், அவர்களுக்தகன்று ஒரு கமதானம் 

இல்லாத நிகலயிலும் அவர்களுக்தகன்று விகளயாட்டு 

உபகரைங்கள் வைங்கப்படாத நிகலயிலும்கூட அவர்கள் 

வயல் நிலங்களில் விகளயாடி உகதபந்தாட்டத்தில் கதசிய 

மட்டத்தில் மூன்று தடகவகள் இரண்டாம், மூன்றாம் 

இடங்ககளப் தபற்றிருந்தார்கள்.  

மட்டக்களப்பிலுள்ள கடுக்காமுகன வாைி வித்தியாலயம் 

கதசிய மட்டத்தில் மூன்று தடகவகள் மாைவர்களுகடய 

திறகமககளப் பதிவுதசய்திருந்தது. ஆனால், அவர்களுக்கு ஒரு 

கமதானம் அகமக்கப்பட்டிருக்கவில்கல; விகசடமாக 

விகளயாட்டு உபகரைங்கள் வைங்கப்பட்டிருக்கவில்கல; 

பயிற்சியாளர்கள் வைங்கப்பட்டிருக்கவில்கல. இருந்தாலும் 

தங்களுகடய திறகமகள் மூலமாக கடுக்காமுகனப் 

பாடசாகல மாைவிகள் கதசிய மட்டத்தில் மூன்று தடகவகள் 

சாதகனககளப் பதிவுதசய்திருந்தார்கள். ஆனால், அவ்வாறு 

சாதகனபுாிந்த அந்த மாைவர்கள் எந்தளவுக்கு 

ஊக்குவிக்கப்பட்டார்கள்? என்ற ககள்வி எங்கள் மத்தியில் 

எழுகின்றது.  

அம்பாகற மாவட்டத்கதச் கசாோ்ந்த பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர் ககாடீஸ்வரன் அவர்கள் இந்த இடத்தில் ஒரு 

விடயத்திகனச் தசால்லுமாறு என்னிடம் ககட்டுக்தகாண்டார். 

அதாவது, அக்ககரப்பற்றிலுள்ள ஆகலயடிகவம்பு என்னும் 

இடத்தில் அகமந்துள்ள தருமசங்காி விகளயாட்டு 

கமதானத்திற்காக 7.5 மில்லியன் ரூபாயிகன எங்களுகடய 

விகளயாட்டுத்துகற அகமச்சர் அவர்கள் ஒதுக்கியகமக்கு 

அவருக்கு நன்றிகயத் ததாிவிக்குமாறு குறிப்பிட்டிருந்தார். 

அகதகவகள, அந்த விகளயாட்டு கமதானத்திற்கு 

ஒதுக்கப்பட்ட நிதி மூலமாக அங்கு அபிவிருத்தி கவகலகள் 

ததாடங்கப்படவில்கல என்ற ஒரு மனகவதகனகயயும் 

ததாிவித்துச் தசன்றார். தகளரவ உறுப்பினர் சார்ஸ் 

நிர்மலநாதன் அவர்களும் ஒரு விடயத்திகனக் கூறுமாறு 

குறிப்பிட்டிருந்தார்.  மன்னாாிலுள்ள எமில் நகாில் ஒரு 

விகளயாட்டு கமதானத்கத அகமத்துத் தந்தகமக்காக 

விகளயாட்டுத்துகற அகமச்சருக்கு தன்னுகடய நன்றிகயத் 

ததாிவிக்குமாறு அவர் என்னிடம் கூறிச் தசன்றார். அந்த 

வககயில், நீங்கள் தசய்த நல்ல பைிகளுக்கு நாங்கள் 

நன்றிகயத்  ததாிவித்துக் தகாள்கின்கறாம்.  

தசன்ற ஆண்டு மட்டக்களப்பின் பிரபல்யமான 

விகளயாட்டு கமதானமான தவபர் கமதானத்திகனத் திறந்து 

கவப்பதற்காக நீங்கள் அங்கு வருகக வந்தீர்கள். அந்த 

கவகளயில் நான் உங்ககளச் சந்தித்து, சில விகளயாட்டு 

கமதானங்கள் ததாடர்பில் ஒருசில ககாாிக்ககககள 

உங்களிடம் விடுத்திருந்கதன். நீங்கள் உடனடியாகச் தசயற் 

பட்டு அந்த இடங்களுக்குச் தசன்று அவற்கறப் பார்கவயிட்டு 

ஓர் அறிக்ககயிகனத் தயாாித்து அதகன பிரகதச தசயலாளர் 
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மூலமாக உங்களது அகமச்சுக்கு அனுப்பிகவக்குமாறு 

உங்களுடன் வந்திருந்த தபாறியியலாளகரப் பைித்திருந் 

தீர்கள். அப்கபாது நான் மகிழ்ச்சியகடந்கதன். அதற்கு 

அகமவாக அடுத்த நாள் காகல கவகளயில் அந்த குறிப்பிட்ட 

தபாறியியலாளர் யுத்தத்தினால் மிகவும் கமாசமாகப் 

பாதிக்கப்பட்ட அந்தப் பிரகதசத்தில் அகமந்துள்ள மகிைடித்தீவு 

கமதானம், நாவற்காடு கமதானம் மற்றும் இலுப்படிச்கசகன 

கமதானம் ஆகிய மூன்று கமதானங் ககளயும் 

புனரகமப்பதற்கான அபிவிருத்தி மதிப்பீடுககள தயார் தசய்து 

அந்த மதிப்பீட்டு அறிக்ககயிகன உங்களுக்கு வைங்கி 

கவத்தார். அதற்கான நிதியிகன ஒதுக்கீடு தசய்து அந்த 

அபிவிருத்திப் பைிககளச் தசய்வதற்கு உதவுவதாக நீங்கள் 

கூறியிருந்தீர்கள். ஆனால், துரதிருஷ்டவசமாக எந்ததவாரு 

கமதானத்திற்கும் நிதி ஒதுக்கப்படவில்கல. இதகன நாங்கள் 

ஒரு குகறயாகச் தசால்லவில்கல. இரண்டு ஆண்டுகள் 

கடந்துவிட்டன. எதிர்வருகின்ற வரவு தசலவுத்திட்டத்தின் 

மூலமாவது அந்த மூன்று கமதானங் ககளயும் அபிவிருத்தி 

தசய்வதற்கு நீங்கள் உதவ கவண்டும். குகறந்தபட்சம் 

ஏகதாதவாரு வககயில் அந்த கமதானங்களின் அடிப்பகடத் 

கதகவககளப் பூர்த்தி தசய்வதற்காவது இந்த ஆண்டில் 

உங்களுகடய உதவிகய நாங்கள் எதிர்பார்த்கதாம். 

உங்ககளச் சந்தித்துக் ககட்டகபாது, இந்த முகற வரவு-

தசலவுத்திட்டத்தின் மூலமாக விகளயாட் டுத்துகறக்கு 

ஒதுக்கப்பட்ட நிதியின் பற்றாக்குகற பற்றி நீங்கள் 

குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள். 

அகதகவகள, கிைக்கு மாகாைத்கதச் கசாோ்ந்த விகளயாட் 

டுத்துகறப் பிரதி அகமச்சர் அவர்கள் இங்கிருக்கிறார். நான் 

உகரயாற்றிய இரண்டு வரவு-தசலவுத்திட்டத்தின்கபாதும் 

பிரதி அகமச்சர் அவர்கள் ஒரு விடயத்கதக் குறிப் 

பிட்டிருந்தார். உடனடியாக தன்கனச் சந்திக்குமாறு 

ககட்டிருந்தார். எந்ததந்த இடங்களில் அபிவிருத்தியில் தளர்வு 

காைப்படுகின்றது, எந்ததந்த இடத்தில் கமதானங்கள் 

அகமக்கப்பட கவண்டியிருக்கின்றது என்ற விபரத்கதத் 

தந்தால், தான் யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட அந்த வலயங் 

களுக்குச் தசன்று, அங்குள்ள கமதானங்ககள மதிப்பீடு 

தசய்வதற்கும் அபிவிருத்திககளச் தசய்வதற்கும் உடனடியாகச் 

தசயற்படுவதாக இரண்டு தடகவகள் எங்களுக்கு உத்தரவாதம் 

அளித்திருந்தார். நாங்கள் அவகர இரண்டு தடகவகளும் 

எதிர்பார்த்திருந்கதாம். ஆனால், அவரது வரவின்கம 

எங்களுக்கு கவதகனகயத் தந்தது. ஏதனன்றால், அவர் கிைக்கு 

மாகாைத்கதச் கசாோ்ந்த தமிழ் கபசுகின்ற ஒரு பிரதி 

அகமச்சராக இருப்பதனால் அவாிடம் பல விடயங்ககளக் 

கூறி, அவர் மூலமாக நாங்கள் பல விகளயாட்டு 

கமதானங்ககள அபிவிருத்தி தசய்துதகாள்ளலாம் என்று 

எதிர்பார்த்கதாம். ஆனால், அவருகடய வரவு அங்கு இல்லாத 

நிகலயில் நாங்கள் ஏமாற்றம் அகடந்திருக்கின்கறாம். 

குறிப்பாக, நான் தசால்லுகின்ற விடயம் என்னதவன்றால், 

விகளயாட்டுத்துகற என்பது இனத்துக்கு அப்பால், மதத்துக்கு 

அப்பால், சாதிக்கு அப்பால், பிரகதசத்திற்கு அப்பால்  தசன்று 

சகல மக்ககளயும் சமத்துவமான நிகலயில் இகைக்கின்ற ஒரு 

துகறயாக இருக்ககவண்டும். தகௌரவ விகளயாட்டுத்துகற 

அகமச்சர் அவர்கள் சமத்துவமான சிந்தகனயுகடயவர். 

சமத்துவமாக சிந்தித்து சகல பகுதிகளிலும் விகளயாட்டுத் 

துகறசார்ந்த அபிவிருத்திககளச் தசய்யகவண்டுதமன்று 

விரும்புகின்றவர் என்று நான் நிகனக்கின்கறன். அதனால், 

உங்களுகடய கசகவககள யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 

பிரகதசங்கள் அதிகமாக எதிர்பார்த்துக் கிடக்கின்றன.  

விகளயாட்டுத்துகற பிரதி அகமச்சகரப் தபாறுத்த 

மட்டில், அவர் எங்களுகடய மாகாைத்கதச் கசாோ்ந்தவராக 

இருப்பதனால் அந்தப் பகுதியில் நடந்த யுத்தத்தின் 

தகாடுகமககளப் பற்றி நன்கு அறிந்திருக்கிறார். அங்குள்ள 

குறிப்பிட்ட பிரகதசங்கள் யுத்தத்கதக் காரைம் காட்டி, 

திட்டமிட்ட அடிப்பகடயில் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தன. ஆனால், 

யுத்தம் முடிவகடந்த நிகலயிலும்கூட, பாதிக்கப்பட்ட 

பிரகதசங்களுக்கு பிரதியகமச்சர் மூலமாக ஒதுக்கப்பட்ட 

நிதியிலிருந்து எந்ததவாரு நிதியும் வைங்கப்பட்டதாக நான் 

அறியவில்கல. ஒவ்தவாருவரும் குறிப்பிட்ட கட்சி சார்பாகப் 

கபாட்டியிட்டு தவற்றியீட்டுகின்றார்கள். தவற்றியீட்டியதன் 

பின்னர், அவர்கள் அகமச்சர்களாக,  பிரதி அகமச்சர்களாக 

கதசிய ாீதியில் நியமிக்கப்படுகின்றார்கள். இவ்வாறு இவர்கள் 

கதசிய மட்டத்துக்குாிய அகமச்சர்களாக நியமிக்கப் 

பட்டிருக்கின்றகபாதிலும் எங்களுகடய பிரதி அகமச்சர் 

அவர்கள் தமிழ் பிரகதசத்தின் அபிவிருத்தி சம்பந்தமாகப் 

பார்க்கின்ற பார்கவ குகறவாக இருக்கின்றது என்பகத நான் 

இந்தச் சகபயில் கூறிக்தகாள்ள விரும்புகின்கறன். 

ஏதனன்றால், கடந்த காலத்தில் அவர் மூலமாக ஒதுக்கப்பட்ட 

நிதியில் எங்களுகடய தமிழ்ப் பிரகதசங்களில் எந்ததந்த 

கமதானங்கள் அபிவிருத்தி தசய்யப்பட்டிருக்கின்றன? 

எந்ததந்த இடங்களுக்கு உபகரைங்கள் கிகடத்திருக்கின்றது? 

என்ற பட்டியகல அவர் எங்களுக்குச் சமர்ப்பித்தால், 

எந்தளவுக்கு ஒதுக்கப்படுகின்ற நிதிகள் சமத்துவமான 

முகறயில் எல்லா இடங்களுக்கும் தசன்றகடந்திருக்கின்றது 

என்பகத நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும். எனகவ, 

தகௌரவ அகமச்சர் அவர்ககள, நீங்கள் அபிவிருத்தி 

விடயத்துக்கு  நிதி வைங்குகின்றகபாது, அதில் இனச் 

சாயகமா, மதச் சாயகமா அல்லது பிரகதச சாயகமா 

பூசக்கூடாது. எல்லா இடங்களுக்கும் சமத்துவமான முகறயில் 

அபிவிருத்திகள் தசன்றகடய கவண்டும்.  

கடந்த காலத்தில் யுத்தத்தின் காரைமாக அபிவிருத்தியில் 

பின்தள்ளப்பட்ட பிரகதசங்கள், குறிப்பாக, மட்டக்களப்பில் 

வாவியின் மூலமாக கமற்குக்ககர, கிைக்குக்ககர என்று 

இரண்டாகப் பிாிந்திருக்கின்ற பிரகதசத்தில், கிைக்குக்ககரப் 

பிரகதசம் தபரும்பாலும் இராணுவத்தின் கட்டுப்பாட்டில் 

இருந்த பிரகதசம்; கமற்குக்ககரப் பிரகதசம் விடுதகலப் 

புலிகளின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த பிரகதசம். கமற்குக்ககரப் 

பிரகதசம் என்பது, 30 வருட கால யுத்தத்தினால் 

நீண்டகாலமாக அபிவிருத்தி என்ற ஓர் அாிச்சுவட்கடகயனும் 

காைாத ஒரு பிரகதசம். அந்தப் பிரகதசங்களுக்கு 

எங்களுகடய தகௌரவ பிரதி அகமச்சர் அவர்கள் கநரடியாக 

வந்து அவற்கறப் பார்கவயிடுவதாகவும் அவதானிப்பதாகவும் 

அந்த அவதானிப்பின்மூலமாக அந்தப் பிரகதசங்களுக்குாிய 

அபிவிருத்திக்குாிய நிதியிகனத் தருவதாகவும் குறிப் 

பிட்டிருந்தார். ஆனால், துரதிருஷ்டவசமாக அந்த 

எதிர்பார்ப்புக்கள் எங்களுக்குப் பலிதமாகவில்கல; அவர் 

அங்கு வரவில்கல. இரண்டு தடகவகளும் எமது மக்கள் 

அவகர எதிர்பார்த்திருந்தார்கள். அந்த எதிர்பார்ப்புக்குாிய 

பயன் கிகடக்கவில்கல. தகௌரவ அகமச்சர் அவர்ககள, 

நீங்கள் சமத்துவமாக, சம நீதியாக சிந்திக்கின்ற ஒருவர் என்ற 

அடிப்பகடயில், உங்களிடம் இருக்கின்ற நிதிகயக்தகாண்டு 

சகல பிரகதசங்களுக்கும் சமத்துவமான, சம பார்கவக்குாிய 

சமமான அபிவிருத்திகய ஏற்படுத்துவதற்கு நீங்கள் நிச்சயமாக 

தசயற்படுவீர்கள் என்று நாங்கள் நம்புகின்கறாம்.  

அகதகவகள, கடந்த காலத்தில் எந்தவிதமான உதவிகளும் 

இல்லாத  ஒரு நிகலயில், அதாவது, நான் ஏற்தகனகவ 

குறிப்பிட கடுக்காமுகன வாைி வித்தியாலயத்தில் ஒரு 

கமதானம் இல்லாத நிகலயில், அந்த மாைவர்கள் தநல் 

உற்பத்தி தசய்யப்படுகின்ற வரகவ என்று தசால்லப்படும் 

பிரகதசத்தில்தான் விகளயாட்டுக்ககளப் பைகி, கதசிய 

இடத்தில் இரண்டாம் இடத்கதப் தபற்றிருந்தார்கள். மூன்று 
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தடகவகள் அந்த நிகலகயத் தக்ககவத்திருந்தார்கள் 

என்பகதயும் நான் இங்கு ஞாபகப்படுத்த விரும்புகின்கறன். 

அகதகபான்று கிரான் மகா வித்தியாலயம், தன்னாமுகன 

புனித வளனார் வித்தியாலயம், புனித மிக்கல் கல்லூாி கபான்ற 

பாடசாகலகளில் புனித மிக்கல் கல்லூாி நகரத்தில் இருக்கிறது. 

நான் ஏற்தகனகவ குறிப்பிட்ட கிரான் மகா வித்தியாலயம், 

தன்னாமுகன புனித வளனார் வித்தியாலயம், கதிரதவளி 

வித்தியாலயம் கபான்றகவ வசதிகள் இல்லாத நிகலயிலும் 

கூட, அவற்றின் சாதகனககளத் கதசிய மட்டத்தில் பதிவு 

தசய்திருக்கின்றன.  குறிப்பாக, கிரான் மகா வித்தியாலயத்தி 

லிருந்து சர்வகதச மட்டத்திற்குச் தசன்று சாதகனகயப் 

பகடத்த மாைவர்கள் இருக்கின்றார்கள். இப்படிப்பட்டவர் 

களுக்குாிய தகௌரவம் கிகடக்ககவண்டும். அவர்ககளத் 

தட்டிக்தகாடுத்து வளர்க்ககவண்டும். கதசிய மட்டத்தில் 

மாத்திரமல்லாமல் சர்வகதச மட்டத்திலும் அவர்கள் 

சாதகனககளப் பதிவு தசய்வதற்கு நீங்கள் வைிகாட்ட 

கவண்டுதமன்று இந்த இடத்தில் உங்களிடம் மிகவும் 

உருக்கமாக நான் ககட்டுக்தகாள்கின்கறன்.   

அடுத்து, விகளயாட்டு கமதான அபிவிருத்தி ததாடர்பில் 

நாம் பார்க்ககவண்டும். கடந்த காலத்தில் புலிகளின் முழுகம 

யான கட்டுப்பாட்டிலிருந்த மட்டக்களப்பின் கமற்குக்ககரப் 

பிரகதசத்தில் யுத்தத்திற்குப் பிற்பட்ட காலத்தில் பல 

விகளயாட்டுக் கைகங்கள் உருவாகியுள்ளன. அங்குள்ள 

இகளஞர்கள் பல கமதானங்ககளத் தாங்களாககவ உருவாக்கி 

வருகின்றார்கள். இவ்வாறு உருவாக்கிப் பல சுற்றுப் 

கபாட்டிககளயும் நடத்தி வருகின்றார்கள். ஆனால், 

தங்களுகடய நிதியிலிருந்து தான் சகல விடயங்ககளயும் 

தசய்துதகாண்டிருக்கின்றார்ககள ஒைிய, அவர்களுக்குக் 

கிகடக்கின்ற நிதிமூலம் மிகமிகக் குகறவாகக் 

காைப்படுகின்றது என்பகதயும்  இந்த இடத்தில் நான் 

சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்கறன்.   

அகதகபான்று, களுதாவகள மகாவித்தியாலயத்தில் pole 

vault என்று தசால்லப்படுகின்ற தடியூன்றிப் பாய்தல் 

கபாட்டியில் கதசிய மட்டத்தில் சாதகன பகடத்த மாைவ 

னுக்குப் பாய்வதற்குாிய mattress - தமத்கதகூட இல்லாத 

நிகலயில் அவர் பயிற்சி தபற்றுத் கதசிய மட்டத்திற்குச் தசன்று 

சாதகன பகடத்திருக்கின்றார். ஆககவ, வடக்கு, கிைக்குப் 

பிரகதசங்களில் வளங்கள் பற்றாக்குகறயாக இருந்தாலும், 

அவர்களுக்குாிய உபகரைங்கள் பற்றாக்குகறயாக இருந் 

தாலும் அவர்கள் சுயமாகத் தங்களுகடய இயல்பூக்கம் 

காரைமாகச் சாதகனககளப் பகடத்து வருகின்றார்கள். 

இப்படியானவர்ககள நீங்கள் தட்டிக்தகாடுக்க கவண்டும். 

அவர்களது சாதகனகயச் சர்வகதசம்வகர தகாண்டுதசல்ல 

கவண்டும். கிரான் மகா வித்தியலாய மாைவர்கள் ஈரான் வகர 

தசன்று வந்திருக்கின்றார்கள். அகதகவகள, மட்டக்களப்பு 

இகளஞர்கள் சிலர் ததற்காசிய விகளயாட்டுப் கபாட்டியில் 

கபடிப் கபாட்டியில் கலந்துதகாண்டு 3ஆம் இடத்கதப் 

தபற்றுள்ளார்கள். இவ்வாறு திறகம தபற்றவர்கள் நிகறயப் 

கபாோ் காைப்படுகின்றார்கள். அவர்கள் தபற்றிருக்கின்ற 

திறகமககள அவர்கள் தவளிக்காட்டியிருந்தும்கூட அவர்கள் 

ததாைில் ாீதியாக விகளயாட்டுத்துகற சார்ந்த ததாைில்ககளப் 

தபற்றுக்தகாள்ள முடியாது புளுங்கிக்தகாண்டிருக்கின்றார்கள். 

நாங்கள் உங்ககள மதிக்கின்கறாம். உங்களுகடய பைிகய 

மதிக்கின்கறாம். உங்களுகடய தசயற்பாட்கட மதிக் 

கின்கறாம். அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்து இரண்டு வருடங்கள் 

ஓடிவிட்டன. ஆககவ, நீங்கள் எதிர்வரும் காலத்திலாவது, 

உங்களுகடய தசயற்பாடுகள் மூலமாக இந்தப் பிரகதசங்களில் 

உள்ள கமதானங்கள் விருத்தியகடய கவண்டும்.   

குறிப்பாக, மட்டக்களப்பு நகாில் காைப்படுகின்ற ‘தவபர்’ 

விகளயாட்டரங்கு என்று தசால்லப்படுகின்ற ஒரு கமதானம் 

மாத்திரம்தான் அங்கக ஒரு சிறப்பான கமதானமாகக் 

காைப்படுகின்றது. அது கடந்த காலத்தில்கூட ஒரு சிறப்பான 

கமதானமாக இருந்தது. கடந்தகால ஆட்சியின்கபாது 

அதற்குாிய அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகள் முன்கவக்கப்பட்டன. 

அதன்பின்னர் நீங்கள் அந்த கமதானத்தின் அபிவிருத்திகயச் 

சிறப்பாகச் தசய்து ககயளித்திருக்கின்றீர்கள்.   
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! ශම් අවස්ථාශේ ජ ගු නිශයෝනය කාරක 
සභාපි තුමා මූලාසනයට පතමිශටනවා ඇි . 

 
අනුරුව ගු වශ්හාන් වස්ෙසංහ ෙහතා මූලාසනවයන් ඉවත් 

වුවයන්  නිවයෝනය කාරක සභාපි ුරො මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண்புமிகு  தசஹான் கசமசிங்க அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலகவ, குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் 

அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. SHEHAN SEMASINGHE left the Chair 
and DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES took the Chair. 

 
ගු නිවයෝනය කාරක සභාපි ුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please continue with your speech. 

 

ගු ඥානමුත්ුර ශ්රීවන්සන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஞானமுத்து ஸ்ரீகநசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
கூறிய விடயங்ககள நான்  மீண்டும் மீண்டும் 

கூறவிரும்பவில்கல. தகௌரவ பிரதியகமச்சர் அவர்கள் கடந்த 

இரண்டு வருட காலத்தில் இந்தப் பாதிக்கப்பட்ட தமிழ்ப் 

பிரகதசங்களுக்குச் தசன்று பாதிக்கப்பட்ட பிரகதசங்களில் 

கமற்தகாண்ட அபிவிருத்தி நடவடிக்கககள் எங்களுக்குத் 

திருப்தி தருவதாக இல்கல. எனகவ, கநரடியாக உங்களுகடய 

கண்காைிப்பின் கீழ் இந்தப் பாதிக்கப்பட்ட பிரகதசங்களுக் 

கான கமதான அபிவிருத்திககள நீங்கள் கமற்தகாள்ள 

கவண்டும்.  

அண்கமயில் விகளயாட்டு உபகரைங்கள் வைங்கப்பட 

இருப்பதாகக் குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள். அந்த உபகரைங்ககளக் 

கூட இந்தத் திறகம காட்டுகின்ற பாடசாகலகளுக்கு நீங்கள் 

வைங்ககவண்டும். தயவுதசய்து ஏற்தகனகவ உதவி 

வைங்கப்பட்டிருக்கின்ற கிராமங்கள், பாடசாகலகள் 

கபான்றவற்றின் விபரங்ககள ஒரு தடகவ நீங்கள் பாருங்கள்! 

உண்கமயில், மட்டக்களப்பில் எறத்தாை 73 வீதம் தமிைர்களும் 

26 வீதம் முஸ்லிம் சககாதரர்களும் வாழ்கின்றார்கள். இதகன 

கவத்துப் பார்க்கின்றகபாது இந்த வளப் பகிர்வுகள் 

எந்தளவிற்குக் காத்திரமாகச் தசய்யப்பட்டிருக்கின்றது? 

என்பகதயும் இந்த வளப் பகிர்வுகள் இன விகிதாசாரத்திற் 

ககற்ப அல்லது அங்கு காைப்படுகின்ற பாடசாகலகளின் 

எண்ைிக்ககக்ககற்ப தசய்யப்பட்டிருக்கின்றதா? என்பகதயும் 

நீங்கள் கவனத்திற்தகாள்ள கவண்டும். இந்த அரசுக்கு 

இன்னும் 3 ஆண்டுகள் இருக்கின்றன. இந்த 3 ஆண்டுகளில் 

எங்களுக்குள்ள இப்படியான குகறபாடுகள் நீக்கப்பட்டு, 

திருப்திகரமான முகறயில் இந்த அபிவிருத்திககளச் 

தசய்வதற்கு உங்களுகடய பார்கவ எங்கள்மீது விைகவண்டு 

தமன்று எதிர்பார்க்கின்கறாம்.   

அகதகவகளயில் இன்னுதமாரு விடயத்கதக் கூறிக் 

தகாள்ள விரும்புகின்கறன். எமது நாட்டில் யுத்தத்தினால் 

1283 1284 

[ගු යානුත්තු රීශන්සන් මහයතා] 
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வஞ்சிக்கப்பட்டவர்கள், யுத்தத்தினால் அங்கவீனமாக்கப் 

பட்டவர்கள், இயற்ககயாக அங்கவீனமாகப் பிறந்தவர்கள் 

என்தறல்லாம் மாற்றுத் திறனாளிகளின் தபாியததாரு பட்டியல் 

இருக்கின்றது. ஆனால், அவர்களுகடய ஆற்றல் மற்றும் 

திறகமககள தவளிக்காட்டக்கூடிய, அவர்ககள 

ஊக்குவிக்கக்கூடிய விகளயாட்டுக் களங்ககள அல்லது 

விகளயாட்டுப் கபாட்டிககள ஏற்படுத்திக் தகாடுக்கின்ற 

தன்கமகள் எமது நாட்டில் குகறவாகக் காைப்படுகின்றன. 

இன்று அந்த மாற்றுத் திறனாளிகள் தங்களுக்குப் பயிற்சி 

இல்லாத கபாதிலும்கூட கதசிய மட்டத்தில் பல சாதகனககள 

நிகழ்த்தி வருகின்றார்கள். அவர்களுகடய உளவியல் 

கதகவகள் நிகறகவற்றப்படாதகபாதுதான் அவர்கள் விபாீத 

மான தசயல்களிலும் விபாீதமான வைிகளிலும் தசல்கின்ற ஒரு 

நிகலகம காைப்படுகின்றது. ஆககவ, எமது சமூகத்தில் 

கைிசமான அளவில் இருக்கின்ற இப்படிப்பட்ட மாற்றுத் 

திறனாளிகளுக்கான விகளயாட்டுப் கபாட்டிககள ஒழுங்கு 

தசய்ய கவண்டிய கதகவ இருக்கின்றது என்பகதயும் 

அகமச்சரர்கள் கவனத்திற்தகாள்ள கவண்டும். 

கடந்த காலத்தில் நாங்கள் பல பாடங்ககளக் 

கற்றிருக்கின்கறாம். இந்தக் கற்றுக் தகாண்ட பாடங்ககள 

கவத்துக்தகாண்டு, இனிவரும் காலத்தில் இந்த இகளஞர்கள், 

யுவதிகள் மத்தியில் பாரபட்சம் காட்டப்படுவது, பக்கச் சார்பாக 

நடந்து தகாள்வது, ஓரநீதி வைங்கப்படுவது கபான்ற தசயற் 

பாடுககளக் ககளந்து, நாங்கள் எல்கலாரும் சமத்துவமான 

பார்கவயில் சமத்துவமான சிந்தகனயில் விகளயாட்டுத் 

துகறயிகன வளர்த்ததடுக்க கவண்டும். அதற்குப் தபாருத்த 

மான ஓர் அகமச்சராக உங்ககள நாங்கள் அகடயாளம் 

காண்கின்கறாம். எனகவ, ஏற்தகனகவ நீங்கள் மதிப்பீடு தசய்த 

எங்களுகடய அந்த மூன்று கமதானத்திற்கான 

அபிவிருத்திக்குாிய குகறந்தமட்டச் தசலகவயாவது இந்த 

ஆண்டில் கமற்தகாள்ள நீங்கள் முயற்சி எடுப்பீர்கள் என்று 

நாம் நம்புகின்கறாம்.  

அகதகவகள வவுைதீவு பிரகதச தசயலகத்திற்கு உட்பட்ட 

பிரகதசத்தில் ஒரு பாாிய நிலப்பரப்பு ஒன்று இருக்கின்றது. 

அந்த நிலப்பரப்பில் ஒரு முழுகமயான கமதானத்திகன 

அகமப்பதற்கு நீங்கள் உதவ கவண்டும். அகதகவகள 

மகிைடித்தீவு என்ற கிராமத்தில் 400 மீற்றர் ஓடக்கூடிய ஒரு 

சுவட்டிகன அகமக்கக்கூடிய கமதானம் ஒன்று இருக்கின்றது. 

அதிலும் நீங்கள் அவ்வாறானததாரு கமதானத்கத அகமக்க 

உதவ கவண்டும். இகதவிட சத்துருக்தகாண்டான் என்ற 

இடத்தில் சர்வகதச மட்டத்திலான ஒரு கமதானத்கத 

அகமப்பதற்காக அங்கு 15 ஏக்கர் காைி ஒதுக்கீடு 

தசய்யப்பட்டிருக்கின்றது என்று நிகனக்கின்கறன். இது 

நகரத்திற்கு அண்கமயில் இருக்கின்ற,  மாவட்டச் தசயலகம் 

புதிதாக அகமக்கப்படுகின்ற ஒரு பிரகதசமாகும்.  இதகனயும் 

நீங்கள் கருத்திற் தகாள்ள கவண்டும். 

விகளயாட்டுத் துகறகய அபிவிருத்தி தசய்வதன்மூலமாக , 

விகளயாட்டுத்துகறயின் ஊடாக எங்கள் மத்தியில் ஐக்கி 

யத்கத ஏற்படுத்திக் தகாள்வதற்கும் பாடசாகல மட்டத்தி 

லிருந்து எங்களுகடய சிறார்கள் ஒற்றுகமயாக ஒன்றுபட்டு, 

பரஸ்பர புாிந்துைர்கவாடு, சகிப்புத் தன்கமகயாடு 

வாழ்வதற்குாிய ஒரு சூழ்நிகலகய உருவாக்குவதற்கும் ஏற்ற 

விதத்தில் உங்களுகடய அகமச்சிகன நீங்கள் முன்தகாண்டு 

தசல்வீர்கள் என்ற நம்பிக்கக எனக்கு இருக்கின்றது.  

இறுதியாக, இன்னுதமாரு தடகவ கூறுகின்கறன், 

எங்களுகடய பிரதி அகமச்சர் அவர்கள் இந்த சகல 

பிரகதசங்ககளயும் சமமாகக் கைித்து, சமமாக நிதியிகனப் 

பகிர்வு தசய்து எல்கலாருக்கும் சமத்துவமான ஓர் 

அபிவிருத்திகயச் தசய்ய கவண்டும். கிைக்கு மாகாைத்தில் 

நாங்கள் முஸ்லிம் காங்கிரஸ் கட்சிகயாடு ஓர் இைக்க 

அரசியகலச் தசய்துதகாண்டிருக்கின்கறாம். இதனடிப் 

பகடயில் அங்கு முதலகமச்சர் பதவிகூட எங்களுகடய 

முஸ்லிம் சககாதர இனத்கதச் கசர்ந்தவர்களுக்கக 

வைங்கப்பட்டிருக்கின்றது. இவ்வாறான இைக்க அரசியல் 

இருந்தும்கூட எங்களுகடய அபிவிருத்தி விடயத்தில் ஒரு 

சுைக்கமான தன்கமகய காைப்படுகின்றது. எனகவ, இந்த 

விடயத்தில் எல்கலாகரயும் திருப்திப்படுத்தக்கூடிய விதத்தில் 

இனிவரும் காலத்திலாவது இந்தச் தசயற்பாடுகள் 

நகடதபறுவதற்கு தகௌரவ  அகமச்சர் அவர்கள்  எங்களுக்கு 

ஒத்துகைப்பிகன வைங்க கவண்டும். 

கமலும், விகளயாட்டுத் துகறயில் மாகாை மட்டத்தில், 

கதசிய மட்டத்தில், சர்வகதச மட்டத்தில் தங்களுகடய 

திறகமககள தவளிக்காட்டுகின்றவர்களுக்கு ததாைில்வாய்ப் 

புககள வைங்குவதற்ககற்ற வககயில் அதற்குாிய அறிவுறுத் 

தல்ககள வர்த்தமானிமூலம் தவளியிடுவதற்கு அகமச்சர் 

அவர்கள் ஆவன தசய்யகவண்டுதமன்று ககட்டு, எனது 

உகரயிகன நிகறவுதசய்கின்கறன். நன்றி.  
 
 

[අ.භා.  . 0] 

 
ගු ණනන්ද අුත්ගෙවග් ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமகக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ගු නිශයෝනය කාරක සභාපි තුමනි, ම ට කථා කරන්න 

කාලය ලවා ජම පිළිවාව  වතුමාට ස්තුි වන්ත ශවනවා. ක්රීෛා 
පනත යටශත් නිශයෝග පිළිවා කථා කරන අවස්ථාශේ ජ මටත් 
කථා කරන්න අවසථ්ාව ලවා ජම පිළිවාව නතවතත්  වතුමාට 

ස්තුි වන්ත ශවනවා. අදර දශේ ිසට ශම් දරක්වා විවිධ වූ ශේ පාලන 
පක්  නිශයෝනනය කරමින් විවිධ අදරහයස් දරක්වන අවස්ථාශේ ජ මට 
ලතබී ි ශවන ශම් ශකටි කාලය තුළ ඉතා වතදරගත් වූ කාරටා 
ීමපයක් ශම් සභාව හයුශේ තවන්නට මම වලාශපොශරොත්තු 

ශවනවා.  

අශේ මධයම පළාත ගත්ශතොත් ජූශෛෝ ක්රීෛාව පිළිවාව ඉතා 
හයසළ අත් දරතීමම් ි ශවන, ජූශෛෝ ක්රීෛාව ශලෝකයට ශගනගිය 

වි ාල ක්රීෛකයන් සංඛයාවක් ජීවත් වන පළාතක්. ඒ වාශ ම 
ජූශෛෝ ක්රීෛාවට සම්වන්ධ සමිි  සමාගම් ිංහයා වතලුවාම වතඩිම 
සාමාජික සංඛයාවක් ජීවත් වන්ශන් නාවලපිටිය සහය ගම්ශපොළ 

ප්රශේ වලයි. පුනගිය ආණ්ඩුශේ හිටුව ක්රීෛා ඇමි වරයා මහයුකවර 
ිංස්්රික්කශ  අශේ ආසනය නිශයෝනනය කළත්, ජූශෛෝ ක්රීෛාවට 
සම්වන්ධ ක්රීෛකයින්ට ක්රීෛා කිරීම සාහයා කිිසම සථ්ානයක් හයදරලා 

ශදරන්න එතුමාට වතන් ශවලා ි ශවනවා. ඒ ශගොල්ලන් මතන්ලා 
ඉපදුටා වාශ  තමයි දරතන් කථා කරන්ශන්. අකථාව ශදරෝලාශවන්-
ගමන පයින්.අ ශම්ක තමයි යථාර්ථය, ගු නිශයෝනය කාරක 

සභාපි තුමනි.  

පුනගිය ආණ්ඩුශේ හිටුව ක්රීෛා ඇමි වරයා එක්ක මම 
ශේ පාලන කටයුතු කරන අවස්ථාශේ ජ ිසේධ ශවච්න කතරම් ශවෝේ 
ිසේධිය පිළිවාව මම දරන්නවා. ගු අමාතයතුමා අදර කිේවා, 

" වතුමා නිවතරිංයි. කතරම් ශවෝේ ිසේධිශ  ජ එයට දපශදරස ්
දුන්ශන් ශවන ශකශනක්අ කියලා. එත ශකොට එතුමා ශනොශවයි 
ක්රීෛා අමාතයතුමා ව ශයන් ඉාලා ි ශවන්ශන්. හිටුව ඇමි තුමාට 

ශකොන්දර පට ඇි ව ඒක අදර කියන්නත් වතන් ුෆටා. එතුමාශ  
කථාශේ ජ කියන්නත් වතන් ුෆටා. ඇමි තුමා ඒක නිවතරැිං කරයිදර 
නතේදර කියලා මා දරන්ශන් නතහයත. ශම්කට දපශදරස් දුන්ශන් ශවන 

ශකශනක්. මම දරන්නවා ඒ කුෆදර කියලා. මහින්දර රානපක්  හිටුව 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

නනාධිපි වරයාට තව අුෆුදු ශදරකක් ශම් රශ්ට නනාධිපි වරයා 
හයතටියට ඉන්න ි ශවේ ජ එතුමා පරානය කරන්න අකලින් ්න්දරය 
ි යන්නඅ කියලා ශයෝනනාව ශගනතල්ලා කටයුතු කරුව ශකනා 

තමයි හිටුව ක්රීෛා ඇමි තුමාට දපශදරස් දුන්ශන්, "ක්රීෛා භාණ්ෛ 
ශ න්න, කතරම් ශවෝේ ශ න්න.අ කියලා. කතරම් ශවෝේ ටික 
ශවදුශේ ශකොශහය දර? රී ලංකා නිදරහයස් පක් ශ  පක්  කාර්යාලවලට 

කතරම් ශවෝේ ශවදුශේ. එතුමා දපශදරස් ශනොශදරන්න ඇි ; නිශයෝග 
ශනොශදරන්න ඇි . හයතවතයි එතුමා වතරැේදරක් කරලා ි ශවනවා. ඒ 
තමයි රී ලංකා නිදරහයස් පක්  කාර්යාලවලට ඒ කතරම් ශවෝේ ශවදරුව 

එක. මම ඉතා ශහයොිනන් ඒ කාරටය පිළිවාව දරන්නවා. 

ගු නිශයෝනය කාරක සභාපි තුමනි, ජූශෛෝ ක්රීෛාව පිළිවාව 
ඉතා දනන්දුශවන් කටයුතු කරන නාවලපිටිය සහය ගම්ශපොළ 

ඇතුළු මධයම පළාශත් ිසයලුශදරනා ශවුකශවන් ගු 
අමාතයතුමාශගන් මා ඉල්ලීමක් කරනවා, ජූශෛෝ ක්රීෛාව කරන්න 
ුවළුවන් මධයසථ්ානයක් අපට හයදරලා ශදරන්න කියලා. ඒ සාහයා 
අව ය ඉෛම් ශදරන්න අපට ුවළුවන්. නාවලපිටිය ආසන ශයන් හයන් 

ගම්ශපොළ ආසනශයන් හයන් ඒ සාහයා අපට ඉෛමක් ශවන් කරලා 
ශදරන්න ුවළුවන්. මම නිරන්තරශයන් හයතම අවස්ථාවක ජම 
 වතුමාශගන් ශම් සම්වන්ධව ඉල්ලීම් කරලා ි ශවනවා, ශම් 

සාහයා දදරුෆ කරන්න කියලා. මම ඒ වි ්වාසය ි යාශගන ඉන්නවා, 
ඒ කටයුත්තට  වතුමා දදරුෆ කරයි කියලා. ජූශෛෝ ක්රීෛාශේ 
නාමශයන් ඒ කටයුත්ත කරන ශලස මම  වතුමාශගන් ඉතා 

ශගෞරවශයන් ඉල්ලා ිසටිනවා.  

ශම් ක්රීෛාව පිළිවාව කථා කරන හිටුව අමාතයවු ශහයොාට 
ඇාශගන ශමතතනට ඇවිල්ලා ුනදරනන් විධියට කථා කරනවා. 

මමත් ශම් පිළිවාව ශහයොාට දරන්නා ශකශනක්. මමත් ඒ ආසනශ  
හිටුව ශකශනක්. ක්රීෛා පි්ටටනි  0ක් කතුවවා කිේවා.  නුත්, කපා 
ි බූ පි්ටටනි තමයි මතෂින් දරාලා ුනේදර කශළ . හයතවතයි, පි්ටටනි කපුව 

විධියටම ුදරල් ටික ගත්තා. ඒවා මම ඇස් ශදරකින් දරතක්කා. දරතන් ශම් 
ක්රීෛා භාණ්ෛ ශවදුවා කියලා, කතරම් ශවෝේ ශවදුවා කියලා හිටුව 
ක්රීෛා ඇමි තුමාට නඩුවක් ි ශවනවාලු. එතුමාට කියන්න ුවළුවන් 
එශහයම ශවදරන්න කුෆදර නිශයෝග දුන්ශන් කියලා. ක්රීෛා ඇමි වරයා 

විධියට හිටියා නම් එතුමා තමයි වලධාන්යා. ගු දරයාිසන් නයශස කර 
මති තුමනි,  වතුමා තමයි ක්රීෛා ඇමි තුමා.  වතුමා ක්රීෛාව 
පිළිවාව ිසයලු ශේට වග කිව යුතු වලධාන්යා. කුෆු හයන් වතරැේදරක් 

කශළොත්  වතුමා ඒ වතරැේදර වාර ගන්න ඕනෑ. නතත්නම්, එශහයම 
කරන්න කියලා කියුව ශකනා කුෆදර කියලා කියන්න ඕනෑ. කුෆු 
හයන් කිේවාට  වතුමා ඒක කරන්න ුෆවමනාවක් නතහයත.  වතුමා 

හයන්යට ඒ කාරටය ඉ ්ට කරන්න ඕනෑ. හයතවතයි, ඒ කාලශ  
එශහයම ශනොශවයි ි ුදශණ්. ආත්ම ශගෞරවශයන් වතෛ කරන්න, 
 ක්ි ශයන් වතෛ කරන්න කිිසම ඇමි වරශයකුට අවස්ථාවක් 

ි ුදශණ් නතහයත. ශමොකදර, ඊට ඉහයළින් වතෛ කරන මිනිස්ුන හිටියා. 
නාවලපිටිය නයි ලක ක්රීෛාංගටය ි ශවනවා. පාපන්දු ක්රීෛාශවන් 
නාතයන්තරය නය ගත්ශත් ගම්ශපොළ විගුලවත්ත සහය නාවලපිටිය 
නයි ලක ක්රීෛාංගටවල ශසල්ලම් කරලායි. අදර නාවලපිටිශ  

ශමොන ඉස්ශකෝශල් ළමයි දර රගර් ක්රීෛා කරන්ශන්?  

නාමල් ශේබිශ  ුෆවමනාවටයි, වතිසල් රානපක්  
මහයත්මයලාශ  ුෆවමනාවටයි  ඒ ශගොල්ලන්ට දරාඩිය දරාන්ශන් 

නතතුව ශසල්ලම් කරන්න අශේ භූමිය ප්රශයෝනනයට ගත්තා. ඒකට 
අශේ මුක යයාත් අ 1ශවලා රගර් ගහයන්න ඒ පි්ටටනිය හයදරලා 
දුන්නා. නාවලපිටිශ  ශකොශහය දර රගර් ගහයන්ශන්? ක්රීෛාව පිළිවාව 

නිිස අවශවෝධයක් ි ුදටා නම් ශම්වා කරන්ශන් නතහයත. ගු 
නිශයෝනය කාරක සභාපි තුමනි, ශම්වා නිවතරිං විය යුතුයි.  
නාවලපිටිය සහය ගම්ශපොළ football ගහයලා තමයි නාතයන්තර 

ීමර්ි යට පත් ුෆශණ්; නාතයන්තර සම්මාන ගත්ශත්.   

ගු නිශයෝනය කාරක සභාපි තුමනි, තව කාරටයක් සාහයන් 

කරන්න අව යයි. අදර ුනසන්ි කා නයිසංහය මති නිය පිළිවාව ශම් 
රශ්ට මහයා ආන්ශදරෝලනයක් ඇි  ශවලා ි ශවනවා. මම හිතන 
හයතටියට ක්රීෛා ඇමි තුමා ඒ කාරටා නිවතරිං කරන්න දත්සාහය 
අරශගන ි ශවනවා. අදර පත්තශර්ත් ඒ කුණු නිවතරිං ශවලා 

ි ශවනවා. අශේ ිසංහය ශකොඩිය ශලෝකයට ශගනිහින්  සවා 
ශපන්ුකශේ ඇයයි.  අදර ක්රික්ට ක්රීෛාව සාහයා 11 ශදරශනක් ශවනත් 
රටකට යනශකොට, ඊට වෛා ක්රීෛා අමාතයාං ශ   වි ාල පින්සක් 

ුදරල් වියදරම් කරශගන ඒක වලන්න යනවා. ඒ රටවල ජ අශේ 
මිනිුනන් වි ාල පින්සක් ුවටුවල වාඩිශවලා අශේ අය ක්රීෛා 
කරනශකොට නයශඝෝ ා නගනවා. හයතවතයි, ුනසන්ි කා තනියම 

ගිහිල්ලා ිංනලා ිසංහය ශකොඩිය  සවා තතුදවා. ගු ඇමි තුමනි, 
ඇය ශමොන ශේ පාලන පක් යක හිටියත්, ශමොන මි මතාන්තර 
දරතුවත් ඒ ිසයලු ශේ පතත්තකට දරාලා ක්රීෛාශේ නාමශයන් 

එතුමියට ශපන් න්  එකක් ශදරන්න.  අදර ශම් ක්රීෛා අමාතයාං ය 
විතරක් ශනොශවයි, අශනකුත් අමාතයාං   ශකොච්ර  වාහයන පාවිච්ි 
කරනවාදර? ශමොන තරම් වරප්රසාදර විිනනවාදර? නුත් ශම් වාශ  
වතදරගත් ශදරයක් කරුව, ශම් රටට ශගෞරවයක් ශගනතත්  ජුව 

ුනසන්ි කා නයිසංහය මති නියට ඒ වාශ  කරලා දුන්ශනොත්  
 වතුමාට පේ ිසේධ ශවන්ශන් නතහයත.  වතුමාට ඒ ශගෞරවය 
ලතශවයි. ශම් රශ්ට නනතාවශ  නාමශයන් ශම් අවසථ්ාශේ ජ  

 වතුමාශගන් අපි ඒ ඉල්ලීම කරනවා.  

ගු නිශයෝනය කාරක සභාපි තුමනි, ක්රීෛා අමාතයාං ශ  
වාහයන පාවිච්ිය පිළිවාව හිටුව ක්රීෛා ඇමි තුමා කිේවා. අශේ 

ආසනය නිශයෝනනය කරන මශ  යාි  ගු මන්ත්රීතුමා වාහයන 
පිළිවාව කිේවා. 2013 මති වරටශ  ජ  ක්රීෛා අමාතයාං ශ  
වාහයනයක් "ී රිසංහය අලුත්ගමශ  ිංනවු" කියලා ස්ටිකර් 

ගහයශගන පාවිච්ි කළා. ඒ, GE - 203  වාහයනය. මම ශම් පිළිවාව 
ශහයළිදරරේවක් කළා.  ශම් පිළිවා පරීක් ටයක් කරන්න කියලා 
මම ශපොලිසප්ි තුමාශගන් ඉල්ලීමක් කළා. ඒ පරීක් ටයට 

ශමොනවා ිසේධ ුෆටාදර කියලා මා තවම දරන්ශන් නතහයත. ඊට පසශ්ස  
මට ඒ ගතන දරතන ගන්න හයතකියාවක් ලතුදශණ් නතහයත. එම කාරටා 
ශම් ගු පාර්ලිශම්න්තුවට මම ඉිංන්පත් කළා.  ගු නිශයෝනය 
කාරක සභාපි තුමනි, මම නතවතත්  වතුමා ඉිංන්ශ  ඒ කාරටය 

මතක් කරනවා. ක්රීෛා ඇමි තුමාශගන් අහයනශකොට කිේවා, ශම් 
වාහයන ක්රීෛා අමාතයාං යට අයිි  නතහයත කියලා. හිටුව ඇමි තුමා 
කියනවා, "මම ශම් වාහයන ගතන දරන්ශන් නතහයත" කියලා.  හයතවතයි, 

ශම් ිසයලු ිසේධි මම දරන්න නිසායි නිවතරිංව ශම් ගු සභාවට 
ඉිංන්පත් කශළ . ඒ පිළිවාවත්  වතුමන්ලාශ  ශගෞරවමය 
අවධානය, ක්රීෛා අමාතයතුමාශ  ශගෞරවමය අවධානය ශයොු 

කරවනවා. 

ගු නිශයෝනය කාරක සභාපි තුමනි, ගු ක්රීෛා ඇමි තුමා 
ශම් ළඟ ජ නාවලපිටියට ගිහිල්ලා  ගම්ශපොළ විගුලවත්ත 

ක්රීෛාංගටය විවෘත කළා. ගු ඇමි තුමනි, මම ශපශර්දරාත් 
විගුලවත්ත ක්රීෛාංගටය ළඟ හිටිශ . එහි වතම්ම කෛාශගන 
ගිහිල්ලා. ඒ ිසයලු ශේ හයදරන්න තමයි ුදරල් ශවන් කරලා ි ුදශණ්.  
රෑට හයරක් ලගින්ශන් විගුලවත්ත ක්රීෛාංගටශ .  ඒ වියදරම් කරුව 

ුදරල් සම්ූරර්ටශයන් විනා යි. ගු අමාතයතුමනි, ශම් 
ක්රීෛාංගටයට තව ශපොඩි වියදරමයි කරන්න ි ශවන්ශන්. 
විගුලවත්ත ක්රීෛාංගටය තමයි අදර ගම්ශපොළ සහය නාවලපිටිය 

නනතාවට ශසල්ලම් කරන්න ි ශවන ප්රධානම ක්රීෛාංගටය.  අදර 
ුනපින් ක්රීෛකයන් ශසල්ලම් කරන නයි ලක ක්රීෛාංගටයට සල්ලි  
ශගවන්න ඕනෑ. අශේ මිනිුනන් ුවටුවල වාඩි ශවන්න ඕනෑ, රගර් 

ශසල්ලම් කරනශකොට වලාශගන ඉන්න. අදර අශේ සාමානය 
ළමයින්ට ශසල්ලම් කරන්න පි්ටටනියක් නතහයත. හිටුව ක්රීෛා 
ඇමි තුමා මධය මහයා විදරයාල පි්ටටනිශ  ශගවල් හයදරුව ශකනා. ශම් 

ශලෝකශ  කිිසම ක්රීෛා ඇමි වරශයක් ළමයි ශසල්ලම් කරන 
පි්ටටනියක ශගවල් හයදරලා නතහයත. නුත් ඒ ශේ ිසේධ ශවලා 
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ි ශවනවා.  වතුමා ක්රීෛා ඇමි වරයා හයතටියට, නාවලපිටියට යන 

ශවලාවක ශපොේෛක් ශගොෛශවලා නාවලපිටිය මධය මහයා 
විදරයාලශ  පි්ටටනියට ශමොනවාදර ශවලා ි ශවන්ශන් කියලා 
වලන්න. අදර ඒ පි්ටටනිය පන්හයරටය කරන මිනිුනන් ඒ ශගවල් 
සහිත ඉෛම නතවත ලවා ශදරන්න කතමති  ශවලා ි ශයනවා. අදර 

අධයාපන අධයක්  රාමනාදරන් මති තුමා,  

 
ගු නිවයෝනය කාරක සභාපි ුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගු මන්ත්රීතුමා  වතුමාට ලවා දුන් කාලය අවසානයි. 

 
ගු ණනන්ද අුත්ගෙවග් ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமகக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ගු නිශයෝනය කාරක සභාපි තුමනි, මට තව විනාඩියක් ලවා 
ශදරන්න.  

සතලුනම් කමිටුශේ  සභාපි වරයා හයතටියට මම ශයෝනනාවක් 
කළා, ළමයින්ශ  නාමශයන් ශම් පි්ටටනිය ශේරලා ශදරන්න 

කියලා. අදර ඒ පි්ටටනිශ  පිංංි ිසයලු ශදරනා ඒ ඉෛම් ශකොටස  
නතවත පන්තයාග කරන්න කතමති  ශවලා ි ශයනවා. හිටුව  
ඇමි තුමා ශමොනවා කළත් මුක යයන් දරන්නවා, අපි ශම් වතරැේදරක් 

කරලා ි ශයන්ශන් කියලා. අපි ශම් පි්ටටනිශ  ශගවල් හයදරාශගන 
ඉන්න එක වතරිංයි කියලා ඒ මිනිුනන් දරන්නවා. ගු ඇමි තුමනි, 
එම කටයුත්තත් නිවතරිං කර ශදරන ශලස මා  වතුමාශගන් ඉල්ලා 

ිසටිනවා.  

එදරා  දරුවන්ට විගුලවත්ත ක්රීෛාංගටශ  හයවසට ශසල්ලම් 
කරන්න ුවළුවන්කම ි ුදටා. නුත්, අදර ඒ ක්රී ෛාංගටය ුදරල් 

ශගවන තත්ත්වයට පත් ශවලා ි ශවනවා. ඒ වාශ ම ුදරල් 
ශගේශේ නතත්නම්, නාවලපිටිය නයි ලක ක්රීෛාංගටශ  ුවටුවක 
වාඩි ශවන්න වතහයත; ක්රීෛාංගටයට ඇතුළු ශවන්න වතහයත. ඒ 
අහිංසක ශදරමේපියන්ශ  දරුවන් නාතයන්තරයට ශගනිච්ශච් ඒ 

ක්රීෛාංගට. එදරා ඒ ක්රීෛාංගටවලට  ුදරල් ශවන් කර  ජලා, 
නාතයන්තර ක්රීෛාංගට වවට පත් කරලා, දරුවන්ට ශසල්ලම් 
කරන්න අවසථ්ාව සලසා  ජලා ි ුදටා.  

ගු ඇමි තුමනි, නාවලපිටිය සහය ගම්ශපොළ නනතාවශ  
අහිංසක දරුවන් ශවුකශවන් ක්රීෛා පි්ටටනියක් හයදරා ගන්න අපි 
ඉෛමක් ශදරනවා. ශම් අවස්ථාශේ ජ  වතුමාශගන් ඉතා 

ශගෞරවශයන් ඉල්ලා ිසටිනවා, ඒ කටයුතු ඉටු කරලා ශදරන ශලසට. 
මට ශවලාව ලවා  ජම ගතන ගු නිශයෝනය කාරක සභාපි තුමනි 
 වතුමාට ස්තුි වන්ත ශවමින් මා නිහයඬ ශවනවා. 
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ගු ඉන්දික අනුුද්ධා වහ්රත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த கஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගු නිශයෝනය කාරක සභාපි තුමනි, නාි ක ක්රීෛා සංගම් ලියා 

පිංංි කිරීමට අදරාළව ක්රීෛා අමාතයවරයා විිසන් අදර ඉිංන්පත් කර 

ි ශවන නිශයෝග අුකව, ක්රීෛාව ශවුකශවන් නාි ක වතෛ පිළිශවළක් 
ආරම්භ කිරීමට ි ශවන ුෆවමනාව යම්කිිස විධියකින් ශපන්ුකම් 
කරනවා. අදර විවාදරයට එක් වූ ශගොෛක් මන්ත්රීවු ක්රීෛාශේ ි ශවන 

වතදරගත්කම ගතන කථා කළා. ඒ වතදරගත්කම ශකොශතක්දර කියනවා 
නම්,  දතුශර්ත්, දරකුශණ්ත්, වටහිරත්, නත ශඟනහිරත් ඉන්න ිසයලු 
නාතීන් ක්රීෛාව තුළින් එකතු කරන්න ුවළුවන් වව කියතුෆටා. ඒ 

අුකව වර්තමාන රනය වලාශපොශරොත්තු වන සංහිිනයාව කරා ශම් 
රට ගමන් කරවන්න ුවළුවන් ුනවිශ  ෂීම අමාතයාං ය හිමි ශවලා 
ි ශවන්ශන්  වතුමාටයි.  

ගු ඇමි තුමනි, ගු රීතරන් මන්ත්රීතුමාශ  කථාව මම 

අහයශගන හිටියා. කිලිශනොච්ිශ  ක්රීෛා පිටිය හයතිංලා නති  එක 
ගතන එතුමා ශනෝදරනා කළා. පුනගිය වසර තුළ පළාත් ිසයල්ලටම 
ක්රීෛා පිටි ලතශවේ ජ එතුමා කියනවා, "වයඹ ක්රීෛා පිටි හයතශදරනවා, 
දරකුශණ් ක්රීෛා පිටි හයතශදරනවා, හයතවතයි, දතුශර් අශේ ක්රීෛා පිටිය 

හයතශදරන්ශන් නතහයතඅ කියලා. ශමන්න ශම් මානිසකත්වශයන් තමයි 
ඒ මන්ත්රීතුමන්ලා කටයුතු කරන්ශන්. එතුමා කියනවා, "ුරලිදරරන් 
ශහයොා දරක්  ක්රීෛකශයක්. හයතවතයි, ුරලිදරරන්ට කණ්ෛායශම් 

නායකත්වය හයම්ව ශවන්ශන් නතහයතඅ කියලා. ශමන්න ශම් 
මානිසකත්වය තමයි අදර දතුශර්  ි ශවන්ශන්. එම පළාත් 
නිශයෝනනය කරන ගු මන්ත්රීවු ඒ මානිසකත්වය ශගනතල්ලා 

ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ අත හයන්නවා නම්, ඉතා කනගාටුයි.  

දරතල් පන්දු ක්රීඩිකාවක වන තර්නනි ශිවලිංගම් ක්රීඩිකාවට අදර 
අපි ශමොන වාශ  තත්ත්වයක් ලවා  ජලා ි ශවනවාදර කියලා එතුමා 

ශහයොයා වලන්න නතතුව ඇි . එවතනි දරක්  ක්රීෛක ක්රීඩිකාවන් 
හයඳුනා ගතමමට සෑම රනයක්ම -ශම් රනය ශමන්ම පුනගිය රනය- 
ක්රියා කරනවා. මට මතකයි, අපි ුරලිදරරන් ශවුකශවන් එක 
කාලයක් ශවෝධි ූරනාත් පතවතත්වූවා. පන්දුව දරමා ගතීමම 

සම්වන්ධශයන් ුරලිදරරන්ට එල්ල වූ ශනෝදරනාශවන් ුදරා ගතමමට 
අශේ අර්ජුන රටතුංග අමාතයවරයා එදරා හිටුව ක්රික්ට නායකයා 
විධියට වි ාල ශවශහයසක් ගත්තා. ඒ වාශ ම එදරා හිටුව ක්රීෛා 

ඇමි වු ඒ ශවුකශවන් වි ාල ශවශහයසක් ගත්තා; එවකට හිටුව 
නනාධිපි  වි ාල ශවශහයසක් ගත්තා. ුරලිදරරන් ශවන නාි යක, 
ශවන ආගමක ශකශනකු කියලා පටු විධියට අපි හිතුශේ නතහයත.  

ගු නිශයෝනය කාරක සභාපි තුමනි, රශ්ට සංහිිනයාව හයදරන්න 
හයතම ක්රීෛාවක්ම ිංයුණු කළ යුතුයි. අදර පා පන්දු ක්රීෛාවට ුස්ලිම් 
සශහයෝදරරශයෝ ශමොන තරම් පින්සක් සම්වන්ධ ශවලා ඉන්නවාදර 

කියලා අපට ශපශනනවා; අදර වි ාල ප්රමාටයක් ශයොු ශවලා 
ඉන්නවා. ඒ ුසල්ිම් සශහයෝදරරයන් එක්ක, අශේ ිසංහයල හයා ශදරමළ 
සශහයෝදරරශයෝ ිසයලුශදරනා ක්රීෛාශේ ජ එකතු  වනවා. ශම් ආණ්ඩුව 

රශ්ට සංහිිනයා ක්රියාවලිය ශගනයනවා නම්, ක්රීෛාව ිංයුණු කරන්න 
ඕනෑ. ක්රීෛාව ිංයුණු කරන්න අව ය ඒ නවය ි ශවන, ඒ හයතකියාව 
ි ශවන, ඒ මානිසත්වය ි ශවන අමාතයවරශයකුට ක්රීෛා 
අමාතයාං ය  ලතබීම ගතන අපි සතුටු වනවා. ගු ඇමි තුමනි, අපි 

ශම්  වතුමාට ුනදු  1ුක ගානවා ශනොශවයි;  වතුමාශගන් යමක් 
වලාශපොශරොත්තුශවන් කථා කරනවා ශනොශවයි. අපි කියන්ශන්, 
 වතුමාට අමාතයාං ය ලතුදටාට මිං;  අ ව්යා දුවන්න දරතුවාට 

මිං, දුවන්න දරාන්ශන් කකුල් ශදරක ගතට ගහයලා නම්.  

දරතන් වලන්න. පුනගිය අය වතශ  ජ  වතුමාට ශවන් කර 
ි ශවනවා, ුපියල් ශකෝටි 7  කට වතඩි ුදරලක්. හයතවතයි, ශම්ක 

ගටනක් විතරයි. අය වතශයන් ශවන් කරන ුදරල් ප්රමාටශයන් 
 වතුමාට වියදරම් කරන්න ලතශවන්ශන්, ුපියල් ශකෝටි 322ක්  
වාශ  ශවොශහයොම ශපොඩි ුදරලක්. මම හිතන හයතටියට ඉතුු ුදරල් 

ටිකත්  වතුමාට ලතුදටා නම්, කිලිශනොච්ිශ  ක්රීෛා පිටිය හයතිංලා 
ඉවරයි;  වතුමා ක්රීෛාව තුළින් වලාශපොශරොත්තු ුෆණු ිංයුණුව 
කරන්න ි ුදටා. ශම් ආණ්ඩුවට ුදරල් ශනොමති  වව, ශම් 
ආණ්ඩුශේ අකර්මටයභාවය ශමන්න ශමතතනින් ශහයොාාකාරවම 

ශපශනනවා.  වතුමන්ලා අධයාපනය ශවුකශවන් ිසයයට 6ක් 
ශවන් කළාය කියලා මහයා දනාුවට කෑ ගහයලා ප්රිසේධ කළා. 
නුත්, අදර පාසල්වල වහයලවල් කෛාශගන යන තරමට ගරා වතටුණු 

තත්ත්වයට පත් ශවලා. එශහයම නම්, ශම් ක්රීෛාවටත් ිසේධ ශවලා 
ි ශවන්ශන් ඒකයි. 

එම නිසා මාතෘකාවට එමින්,   ව තුන්නාන්ශස ලා ශම්  ක්රීෛා 

සංගම් ිංයුණු කරන්නට  අදර කටයුතු කිරීම  සම්වන්ධශයුකත් මා 
යමක් කියන්නට  ඕනෑ.   ක්රීෛා සංගම්වල ි ශවන විශරෝධතා, ක්රීෛා 
සංගම්වල ි ශවන ගත ටලු, ක්රීෛා සංගම්වල ඉන්න නිලධාන්න් 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

විගටන වාර්තා ඉිංන්පත් ශනොකිරීම් යන ගතටලු කාරටා 
ගටනාවක් ශම් ක්රීෛා අමාතයාං ය තුළ  අදර ශගොෛ ගතීම ි ශවනවා.  

ගු නිශයෝනය කාරක සභාපි තුමනි, කාය වර්ධන, 

වතේමින්ටන්, දරතල් පන්දු යන ශම්   හයතම ක්රීෛාවක්  ගතනම සලකා 
වලන විට   විශ   ශයන්  ශම් මෑතක ජ අපට දරතන ගන්නට ලතුදණු 
යම් ශදරයක් ගතන ශම් අවසථ්ාශේ ජ කියන්නට ඕනෑ.  පාපන්දු ක්රීෛාව 

ශවොශහයොම දේශේගකර තරගකාන්  ක්රීෛාවක්.  පාපන්දු මණ්ෛලශ   
අුෆුදු ි හයක් ි ුදණු  ඒකාධිකාරය කෛලා, එම ඒකාධිකාරය ඉවත් 
කළා.  සභාපි වරයකු පත් කරලා,  අුෆුදු ි හයක්  සමගිශයන් 

පාලනය ශගන ගිය   ඒ පාපන්දු මණ්ෛලය විුනුවා හයන්න්න,  ඒ 
මණ්ෛලය නතවත තමන්ශ  අතට ගන්න දරතන්  වි ාල වතෛ 
ශකොටසක් කරනවා.  ඒ සාහයා වි ාල වතෛ ශකොටසක් කරන ගමන් 

වර්තමාන සභාපි වරයා  අුෆුදු ි හයක් ි ුදණු පාලනය  නතවත 
අල්ලා ගන්නට දත්සාහය කරනවා. ශම්වා මාධය තුළින් අපි 
දරකිනවා;  මාධය තුළින් අපි අහයනවා.  ශම් ක්රීෛකයන් ක්රීෛා කරයි,  
නයග්රහයට ශගන එයි. හයතවතයි සංගම්වල ඉන්න දදරවිය 

අමාතයාං යත්  එක්ක එකතුශවලා නියම  වතෛසටහයනකට  
එන්ශන් නතත්නම්,  එම ුදරල් හයන්යාකාරව ශපන්ුකම් කරන්ශන් 
නතත්නම්, ක්රීෛකයන්ට  අව ය පහයුනකම් ශදරන්ශන් නතත්නම්, -  

 
ගු නිවයෝනය කාරක සභාපි ුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගු මන්ත්රීතුමා,    වතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.  

 
ගු ඉන්දික අනුුද්ධා වහ්රත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த கஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගු නිශයෝනය  කාරකසභාපි තුමනි, මම තව  එක විනාඩියක් 

වතගෑපත්ව  වතුමාශගන් ඉල්ලා ිසටිනවා. තුටශයෝ ශවුකශවන්,  
ක්රීෛාව ශවුකශවන් කථා කරන්න  මට තව විනාඩියක්  ඇි .  ගු 
ඇමි තුමනි, ශම් ශකොන්දර ශකළින් ි යාශගන ගන්නා  තීන්දු ි රට 

ශවුකශවන් කුටාකර   වතුමා ශපම ිසටින්න.  ශමොකදර, ශම් 
ආණ්ඩුව ආුව ගමන්ම FCID  භූතයාව ශගනතවිත් දරතම්මා.   CSN  
නාලිකාව වසා දරතම්මා. ඒ වාශ ම  ක්රි ් සමාගම එකතු කර නාමල් 

රානපක්  මන්ත්රීතුමාට නඩුවක් දරතම්මා.  අදර ශමොකක්දර ිසේධ ශවලා 
ි ශවන්ශන්?  ආණ්ඩුවට වාිසයක් ලතුදටාදර?  ආණ්ඩුව වාිසයට 
කටයුතු කළාදර? නතහයත. ආණ්ඩුව  කරුව ශම් ිසයලු කටයුතුවලින් 

ිසේධ ුෆශණ් අදර සමහයර ක්රීෛකයන්ට අුකග්රහයයකශයක් ශසොයා 
ගන්නට ශනොහයතකි තත්ත්වයට පත්ී මයි.   

අදර සමහයර ක්රීෛාවලට අුකග්රහයයකයින් ඉිංන්පත් ශවන්ශන් නති  

තත්ත්වයට පත් ශවලා ි ශවනවා. CSN  නාලිකාව,  ක්රීෛාපිටියට 
ගිහින් එල්ශල් ගහයන ක්රීෛ කයාව  රටට ශලෝකය ට ශපන්වුව 
නාලිකාවක්. ඒ නාලිකාව වහයන තත්ත්වයට අදර ශම් ආණ්ඩුව 

කටයුතු කර ි ශවනවා.  ශම් වාශ  පටු ආකාරයට කටයුතු  
කරන්න  එපාය කියා ශම්  ආණ්ඩුශවන්  විශ     ඉල්ලීමක්   
කරනවා.  ශම් ආණ්ඩුව නාි ක ආණ්ඩුවක්; පක්  ශදරකක් 
එකතුශවලා හයදරුව ආණ්ඩුවක්. එශහයම නම්  නාි ක වතෛ 

පිළිශවළවල්  ි ශවන්නට ඕනෑ. ශවනත් අමාතයාං වල ශනොදරකින 
ුනවිශ  ෂීතාවක් අදර ශගනාුව නිශයෝග  අතර ි ශවනවා. ගු 
ඇමි තුමනි,  වතුමා  කකුල් ගලවාශගන ශහයෝ,  කකුල් කෛාශගන 

ශහයෝ ශම් ගමන දුවන්නය කියලා අශේ  ුනභාශිංසන  එකතු 
කරනවා.  ගු නිශයෝනය  කාරක සභාපි තුමනි,  මට අවස්ථාව 
ලවා  ජම ගතන  වතුමාට ස්තුි වන්ත ශවමින් මශ  කථාව අවසන් 

කරනවා.  

[பி.ப. 5.59] 

 

ගු අ. අරවින්ද් කුොර් ෙහතා 
(மாண்புமிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 

(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்ககள, இன்று 

நாங்கள் விகளயாட்டுத்துகற அகமச்சரால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 

விகளயாட்டுத்துகற சம்பந்தமான ஒழுங்குவிதிகள் பற்றிய 

விவாதத்தில் கலந்துதகாண்டு எங்களது கருத்துக்ககள 

முன்கவத்துக் தகாண்டிருக்கின்கறாம். இந்த நாட்டிலுள்ள 

முக்கிய பத்து அகமச்சுக்ககள எடுத்துக்தகாண்டால், அதிகல 

விகளயாட்டுத்துகற அகமச்சும் ஒன்தறன்பகத எவரும் 

மறுதலிக்க முடியாது. அந்தளவுக்கு விகளயாட்டுத்துகற 

அகமச்கச முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஓர் அகமச்சாக நாங்கள் 

அகடயாளம் காண்கின்கறாம். விகளயாட்டுத்துகற 

அகமச்கசப் தபாறுத்தளவிகல ஒற்றுகமகய, சககாதரத்து 

வத்கத, நாட்டின் இகறகமகயக் காப்பாற்றக்கூடிய சக்தி 

தகாண்ட ஓர் அகமச்சாக அதகனப் பார்க்க முடியும். 

அதாவது, நாட்டிலுள்ள இனங்களுக்கிகடகய ஒற்றுகமகய  

ஏற்படுத்தக்கூடிய தன்கம இந்த அகமச்சுக்கு இருக்கின்றது. 

அல்லது பிாிவிகனகய - கவற்றுகமகய ஏற்படுத்த 

கவண்டுதமன்றால், அதகனத் திட்டமிட்டுச் தசய்யக்கூடிய 

அகனத்து வாய்ப்புக்களும்கூட இந்த அகமச்சின் தசயற்பாடு 

களில் இருக்கின்றன. ஆனால், உண்கமயிகல இந்த நாடு 

தபருகம தகாள்ள கவண்டும்; எங்களால் தபருகம தகாள்ள 

முடியும். ஏதனனில், இப்தபாழுது இந்த அகமச்சுக்கு மிகப் 

தபாருத்தமான ஒருவர் அகமச்சராக இருக்கின்றார். இன்று 

அந்த அகமச்சினூடாக நாட்டின் அகனத்துப் பகுதிகளும் 

விகளயாட்டுத்துகறயிகல முன்கனற்றம் கண்டுவருகின்றது. 

அதகனயிட்டு எங்களால் சந்கதாசமகடய முடியும். 

விகளயாட்டுத்துகற ஊக்குவிக்கப்பட கவண்டு தமன்ற 

நிகலப்பாட்டில் அகமச்சரும் அகமச்சின் அதிகாாிகளும் 

இருந்து தசயற்படுவதன் காரைமாக ஒரு நல்ல இலக்கக 

நாங்கள் அகடய முடியுதமன்று நான் நிகனக்கின்கறன். 

இலங்கக நாட்கடப் தபாறுத்தளவிகல இலங்கக 

உலகளாவிய ாீதியிகல கதயிகலக்குப் பிரசித்தி தபற்ற ஒரு 

நாடாகப் தபயர் தபற்றிருக்கின்றது. 1996ஆம் ஆண்டு எமது 

கிாிக்தகட் வீரர்கள் உலகக் ககாப்கபகயக் ககப்பற்றிய 

நிகழ்வு அந்தப் தபயருக்கு கமலும் தமருகூட்டும் வண்ைமாக 

அகமந்தது. அதன் பின்னர் இலங்கக என்ற நாட்கட 

அகனத்து நாடுகளும் திரும்பிப் பார்க்க ஆரம்பித்தன. 

இவ்வளவு சிறிய நாடாக இருந்தும் இலங்கக உலகிகல 

ஜாம்பவானாக மாறியது. 1996ஆம் ஆண்டு உலகக் 

ககாப்கபகய சுவீகாித்த எமது கிாிக்தகட் அைியினர், 

இலங்கககய அகனத்து நாடுகளும் பார்த்து தபருகமதகாள்ள 

கவத்தனர். இவ்வாறான நல்ல நிகழ்வுகளுக்கு நாட்கட 

இட்டுச்தசல்லக்கூடிய வாய்ப்பு விகளயாட்டுத்துகறயிகல 

இருக்கின்றது. அந்த வககயில், விகளயாட்டுத்துகற அகமச்சு 

திறகமயாக தசயற்படும்கபாது எங்களால் ஒரு நல்ல இலக்கக 

அகடய முடியும். 

ஆனால், கடந்த காலங்களில் என்ன நடந்தது? கடந்த 

காலங்களிகல விகளயாட்டுத்துகற அகமச்கசப் தபாறுத்தள 

விகல அது முற்றுமுழுவதும் அரசியல்ாீதியான தசயற் 

பாட்கடக்தகாண்ட ஓர் அகமச்சாககவ விளங்கியது. 

திறகமயானவர்களுக்கு இடம் கிகடக்கவில்கல. வசதி 

பகடத்தவர்களுக்கு மாத்திரம் இடம் கிகடத்தது. அரசியல் 

வாதிகளின் உறவினர்கள், அவர்களுக்கு ஆதரவளித்தவர் 

கதளன்று திறகமயற்றவர்ககள ஊக்குவிக்கும் ஒரு பாங்கு 

முன்கனய அரசாங்க காலத்திகல ககடப்பிடிக்கப்பட்டு 
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வந்தது. இவ்வாறான நிகலகமகள் காரைமாக எமது 

விகளயாட்டுத்துகற பின்கனாக்கிச் தசல்ல ஆரம்பித்தது. 

விகளயாட்டுத்துகறயிகல பல்கவறு ஊைல்கள் இடம்தபற 

ஆரம்பித்தன. ஏகனயவர்களின் ககலிப் கபச்சுக்கு உள்ளாகும் 

ஓர் அகமச்சாக அது மாறியது. இவ்வாறு தசயற்படும்கபாது 

நாட்டிகல எவ்வாறு எங்களால் தபாருத்தமானவர்ககள 

விகளயாட்டுத்துகறயிகல ஊக்குவிக்க முடியும்? எவ்வாறு 

எங்களால் திறகமயானவர்ககள முன்தகாண்டுவர முடியும்? 

எவ்வாறு திறகமயானவர்களுக்கு தகுந்த இடத்கதப் 

தபற்றுக்தகாடுக்க  முடியும்? என்ற ககள்விகள் இயல்பாககவ 

எழுகின்றன. இந்த நிகலகம தற்கபாது மாறிவருகின்றது . 

திறகமயானவர்களுக்கு மாத்திரம் இடமுண்டு என்ற நிகலகம 

இப்கபாது ஏற்பட்டிருக்கின்றது. இதகன நான் வரகவற் 

கின்கறன், ஆதாிக்கின்கறன். 

நான் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் பதுகள மாவட்டத்கதப் 

தபாறுத்தளவிகல அங்கக வின்சன்ற் டயஸ் என்ற 

விகளயாட்டு கமதானம் இருக்கின்றது. அது கபாதிய 

இடவசதிகயக் தகாண்ட விகளயாட்டு கமதானமாக 

இருந்தாலும்கூட அங்கு வளப்பற்றாக்குகற மிகவும் அதிகமாக 

இருப்பகத நாங்கள் காைக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ஆககவ, 

விகளயாட்டுத்துகற அகமச்சுக்குப் தபாறுப்பாக இருக்கும் 

அகமச்சர் அவர்கள் இந்த கமதானத்கத தமன்கமலும் 

புனர்நிர்மாைம் தசய்து அதகன விஸ்தாிப்பதற்கு 

ஆக்கபூர்வமான நடவடிக்ககககள கமற்தகாள்ள கவண்டு 

தமன்று நான் இந்த உயாிய சகபயிகல விநயமாகக் 

ககட்டுக்தகாள்கின்கறன்.  

தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்ககள, 

மகலயகத் கதாட்டப்புறங்ககளப் தபாறுத்தளவிகல அங்கக 

திறகமயான இகளஞர்கள் விகளயாட்டுத் துகறயிகல 

தங்ககள ஈடுபடுத்திக் தகாண்டிருக்கிறார்கள். திறகமயான 

யுவதிகள் விகளயாட்டுத்துகறயிகல ஆர்வம் காட்டு 

கின்றார்கள். மகலயகத்திகல கரப்பந்தாட்டம் மிகப் பிரசித்தி 

தபற்ற ஒரு விகளயாட்டாக இருக்கின்றது. 

அவ்விகளயாட்டிகல  திறகமமிக்க வீரர்கள் இருக்கிறார்கள். 

ஆனால், துரதிருஷ்டவசமாக அவர்களுக்கான வாய்ப்புகள் 

இல்லாமற்கபாகும் காரைத்தினால் அல்லது அவர்களுக்கு 

வாய்ப்கப ஏற்படுத்திக் தகாடுக்காத காரைத்தினால் 

அவர்களின் திறகமகள் முடக்கப்படுகின்றன. அவர்கள் 

மாவட்ட ாீதியிலும் கதசிய ாீதியிலும் பிரகாசிக்க முடியாத ஒரு 

நிகலகம காைப்படுகின்றது. ஆககவ, இதகன நிவர்த்தி 

தசய்ய கவண்டும். திறகமயானவர்ககள முன்தகாண்டு 

வரகவண்டும். இகலமகற காயாக இருக்கும் மகலயக 

இகளஞர் யுவதிககள விகளயாட்டுத் துகறயிகல பிரகாசிக்க 

கவக்க கவண்டும். அதற்கு ஆக்கபூர்வமான நடவடிக்ககககள 

இந்த அகமச்சு கமற்தகாள்ள கவண்டும். 

அகதகபால் ஓட்டமும் நகடயும் என்று எடுத்துக் 

தகாண்டால், அது மகலயகத்தவர்களுக்கு இயல்பாககவ 

இரத்தத்துடன் ஊறிப்கபாயுள்ள ஒரு விடயம். அதகன 

அவர்களுக்குச் தசால்லிக்தகாடுக்க கவண்டிய அவசியம் 

கிகடயாது. இவ்வாறு இயல்பாககவ அவர்களின் இரத்தத்தில் 

ஊறிப்கபாயிருக்கும் இந்தத் துகறயினூடாக அவர்ககள 

மரதன் ஓட்டப்கபாட்டி மற்றும் குறுந்தூர ஓட்டப் கபாட்டிகளில் 

முன்கனாக்கிக் தகாண்டுதசல்ல முடியும். எனகவ, அவர்களுக் 

கான வாய்ப்கப ஏற்படுத்திக்தகாடுக்க கவண்டும்.  

அதுமாத்திரமல்ல, கதாட்டப்புறங்ககளப் தபாறுத்தளவிகல 

ஆங்காங்கக விகளயாட்டு கமதானங்கள் என்று 

தசால்லப்படும் சிறிய தளங்கள் இருக்கின்றன. அவற்கற 

எவரும் விகளயாட்டு கமதானங்கள் என்று தசால்ல முடியாது. 

அவற்கற விகளயாட்டு கமதானத்துடன் ஒப்பிடவும் முடியாது. 

ஏகதா ஒப்புக்காக ஆங்காங்கக வீடுகளுக்குத் தளங்ககள 

தவட்டுவகதப்கபால் சிறுசிறு தளங்கள் அங்கக 

அகமக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அவற்கறத்தான் நாங்கள் 

கதாட்டப்புறங்களிகல விகளயாட்டு கமதானம் என்று 

தசால்லுகின்கறாம். இந்த நிகலகம மாறகவண்டும். 

அகனத்து மக்களுக்கும் கிகடக்கும் அகனத்து வசதிககளயும் 

அவர்களுக்கும் ஏற்படுத்திக் தகாடுத்து அவர்ககளயும் 

விகளயாட்டுத் துகறயில் பிரகாசிக்க கவக்க ஆக்கபூர்வமான 

நடவடிக்ககககள கமற்தகாள்ள கவண்டும்.  

இந்த உயாிய சகபயிகல இன்னுதமாரு விடயத்கத நான் 

பகிர்ந்துதகாள்ளலாதமன்று நிகனக்கின்கறன். கடந்த வருடம் 

தகௌரவ விகளயாட்டுத்துகற அகமச்சர் அவர்கள் 

மகலயகத்திலுள்ள பல்கவறு விகளயாட்டு கமதானங்ககளப் 

புனர்நிர்மாைம் தசய்வதற்கான நிதிதயாதுக்கீட்டிகன 

கமற்தகாண்டு, அதற்கான தபாறுப்பிகன என்னிடம் 

வைங்கியிருந்தார். என்னால் முடிந்தளவில் சுமார் 25 

விகளயாட்டு கமதானங்ககளப் புனர்நிர்மாைம் தசய்யக் 

கூடிய வாய்ப்புக் கிகடத்தது. அதுவும்கூட ஏகனய 

விகளயாட்டு கமதானங்களுக்கு ஒப்பாக - ஏகனய 

விகளயாட்டு கமதானங்களுக்கு நிகராக அவற்கறப் 

புனர்நிர்மாைம் தசய்ய முடியாத நிகலகம, ஏதனனில், நிதிப் 

பற்றாக்குகற. ஆககவ, இந்த வருடமும் நான் விகளயாட்டு 

கமதானங்ககளப் புனர்நிர்மாைம் தசய்வதற்கான 

நிதிதயாதுக்கீட்கட கமற்தகாள்ளுமாறு தகௌரவ அகமச்சர் 

அவர்களிடத்தில் நான் கவண்டுககாள் விடுத்திருக்கின்கறன். 

நிச்சயமாக எனது கவண்டுககாள் அவரது கவனத்கத ஈர்க்கும் 

என்று நம்புகின்கறன். கடந்தமுகற அவர் எவ்வாறு 

கதாட்டப்புறங்களிலுள்ள விகளயாட்டு கமதானங்ககள 

புனர்நிர்மாைம் தசய்வதற்கு நிதிதயாதுக்கித் தந்தாகரா, 

அகதகபால் இம்முகறயும் - இந்த வருடமும் - அதகனச் 

தசய்வார் என்ற நம்பிக்கக எனக்கு இருக்கின்றது. ஆககவ, 

ஏற்தகனகவ நிதி ஒதுக்கீடு தசய்துதந்தகமக்கும், இனி நிதி 

ஒதுக்கீடு தசய்யவிருப்பதற்கும் அவருக்கு நான் இந்த 

இடத்திகல நன்றிகயத் ததாிவித்துக்தகாள்கின்கறன்.   

விகளயாட்டு கமதானங்ககளப் புனர்நிர்மாைம் 

தசய்வதனூடாக நாங்கள் விகளயாட்டுத்துகறகய 

கமயப்படுத்த முடியும்; விகளயாட்டுத்துகற அகனவருக்கும் 

சமம் என்ற நிகலகமகய ஏற்படுத்த முடியும். 

அதுமாத்திரமன்றி, விகளயாட்டுத்துகறயிகல பாரபட்சம் 

கிகடயாது, ஏற்றத்தாழ்வுகள் கிகடயாது, அரசியல் கிகடயாது 

என்ற நிகலகமகய ஏற்படுத்த முடியும். அவ்வாறு 

ஏற்படுத்துவதனூடாக விகளயாட்டுத்துகறயானது 

அகனவருக்கும் சமம் என்ற ஓர் எண்ைப்பாட்கட அல்லது 

சிந்தகனகய ஏற்படுத்த முடியும். இப்தபாழுது, நாங்கள் இந்த  

நாட்டிகல ஒற்றுகமக்கும் சமாதானத்துக்கும் மிக அதிகமாககவ 

குரல் தகாடுத்து வருகின்கறாம். ஒற்றுகமயும் சமாதானமும் 

எங்கு நிலவுகின்றகதா, அங்குதான் நிரந்தர அகமதி நிலவும். 

ஒரு வீடாக இருந்தாலும்கூட, அங்கு ஒற்றுகமயும் 

சமாதானமும் இருந்தால் மாத்திரகம அந்த வீடு சந்கதாஷமாக, 

மகிழ்ச்சிகரமானதாகக் காைப்படும். அகதகபால் ஒரு நாட்டில் 

ஒற்றுகமயும் சககாதரத்துவமும் சுபிட்சமும் இருந்தால்தான், 

அந்த நாடு தசைிப்பு மிக்க நாடாக மாறும். அந்த வககயில் 

இந்த நாட்கட நல்வைிப்படுத்துவதற்கு இனங்களுக்கு 

மத்தியிகல சககாதரத்துவத்கதயும் ஒற்றுகமகயயும் 

ஏற்படுத்துவதற்கு விகளயாட்டுத்துகற அகமச்சு நிச்சயமாக 

அதனது பங்களிப்கபச் தசலுத்த முடியும் என்பகத இந்த 

உயாிய சகபயிகல ததாிவித்துக்தகாண்டு, சந்தர்ப்பமளித்த 

உங்களுக்கு நன்றிகூறி, விகடதபறுகின்கறன். நன்றி, 

வைக்கம். 
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පාර්ලිශම්න්තුව 
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ගු දයාසරි නයවස්කර ෙහතා වක්රීඩා අොතයුරො  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயகசகர - விகளயாட்டுத்துகற 

அகமச்சர்) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
ගු නිශයෝනය කාරක සභාපි තුමනි, අදර මන්ත්රීවු 

ගටනාවක් අශේ ශරගුලාිස පිළිවා අවධානය ශයොු කිරීම ගතන 
මම ඉතාමත් සන්ශතෝ  වනවා. එතුමන්ලා වි ාල අදරහයස ්

ප්රමාටයක් ඉිංන්පත් කළා. මම ඒ ගතන එතුමන්ලාට ස්තුි වන්ත 
වනවා. හිටුව ක්රීෛා අමාතය මහින්දරානන්දර අලුත්ගමශ  මති තුමා 
ප්රකා  කළා, ක්රීෛා ශරගුලාිස ඇි  කළාට වතෛක් නතහයත, ඒවා 
ක්රියාත්මක කරන්න අව ය කටයුතු කරන්න කියලා. 2011 ඉාලා 

විගටන වාර්තා  ජුව නති  සංගම් වි ාල සංඛයාවක් අුෆුදු 
ගටනකට පුනව ශම් වන විට විගටන වාර්තා ලවා  ජලා ි ශවනවා. 
ලංකාශේ ශමම ක්රීෛා ශරගුලාිස හයරහයා ක්රීෛා අමාතයාං ය ලවා 

ශදරන ුදරල් ප්රමාටය පිළිවා පළුශවනි වතාවට ඇගයීමකට ලක් 
කරන්න අදර අපට ුවළුවන්කම  ලතුදටා. මීට පුනව හයතම 
අුෆුේදරකම විගණිත මූලය ප්රකා න ලවා ශගන තමයි  ුෆන්ශ  

විශ    මහයා සභා රැස්ී ම පවත්වන්ශන්. අපි ක්රීෛා අමාතයාං ය 
විධියට ශදරන ුදරල් ටික  ුෆන් පාවිච්ි කරන විධිය ගතන අපට 
ශවොශහයොම පතහයතිංලි විගණිත මූලය ප්රකා නයක් ලවා ශදරන්න ඕනෑ. 

ඒ වාශ ම විගටකාධිපි තුමා යටශත්- එතුමා හයතම සංගමයකටම 
විවිධ audit firms පත් කරලා ි ශවනවා. ඒ අය විිසන් තමයි ශමය 
හයදරන්ශන්. ඉන්පුන, එය විගටකාධිපි ට - Auditor Generalට - 

යවා එතුමා සම්මත කර දුන්නාට පුනව, ඉි න් කටයුතු ටික කරන්න 
ුවළුවන්.  

2011 ඉාලා 2016 වන ශතක්ම - කිිසම විගටනයක් කරුව 
නති  සංගම් ශම් රශ්ට ි ශවනවා. විගණිත මූලය ප්රකා න ඉිංන්පත් 

කරන්ශන් නති ව තමන්ශ  මහයා සභා රැසී් ම් පතවතත් වූ සංගම් 
වි ාල සංඛයාවක් ි ශවනවා. අදර ඒ අය ඒ කටයුතු ටික කරනවා. 
අදර වන විට සංගම් 2 ක් විගටන වාර්තා ලවා  ජලා ි ශවනවා. 

විගටනය ිසදු ශවමින් පවි න සංගම් 17ක් ි ශවනවා. ගතටලු 
සහයගත තත්ත්වශ  ි ශවන සංගම් 16ක් ි ශවනවා. මම ඒ 
සම්වන්ධශයුකත් අව ය වතෛ කටයුතු ටික කරනවා. අශේ  

වලාශපොශරොත්තුව ි ුදශණ් මතයි 31 වන විට සමස්ත ක්රීෛා 
සංගම්වල විගණිත මූලය ප්රකා න සහිතව මහයා සභාව පවත්වලා, 
්න්දරය පවත්වනවා නම් ්න්දරය පවත්වලා අවසන් කරන්න. 

හයතවතයි, සමහයර සංගම්වලට ශමම විගණිත මූලය ප්රකා න එකතු 
කිරීශම්  ජ -ශම් අුෆුේශේ ප්ර න්යක් ශනොශවයි, ගිය අුෆුේශේ 
ප්ර න්යක් ශනොශවයි- පරට ඒවාත් එකතු කරන්න ි ශවන 
තත්ත්වයක් තුළ  ුෆන්ට අපි කල්ශේලා ලවා  ජලා ි ශවනවා. ඒ 

අුකව ජූලි මාසය වන විටවත් ශම් සංගම්වල නිලවරට ටික ි යලා 
සංගම්වල මහයා සභා රැසී් ම් පවත්වා සම්ූරර්ටශයන්ම අවසන් 
කරන්න අපි වලාශපොශරොත්තු වනවා. 

ගු නිශයෝනය කාරක සභාපි තුමනි, පළාත් ක්රීෛා 
අමාතයවුන්ට ුදරල්  ජම ගතන කථා කළා. අපි ගිය අුෆුේශේ 
පළාත් ක්රීෛා අමාතයවුන්ට ශවනම ුදරල් දුන්නා. ඒ විතරක් 

ශනොශවයි, අපි පළාත් ක්රීෛා අමාතයවුන්ශ  සම්ශම්ලනයක් 
පළුශවනි වතාවට පවත්වනවා. අපි ඒ අුකව තීන්දු-තීරට 
අරශගන ක්රියාත්මක කරනවා. මහින්දරානන්දර අලුත්ගමශ  

මන්ත්රීතුමා කථා කරමින් කිේවා, අධයක් වුන්ශ  තනතුු 
සංඛයාවක් හයතදුවා කියලා. මම එතුමාට ඒ ගතන ස්තුි වන්ත වනවා. 
හයතවතයි, එතුමා අධයක් වුන්ශ  තනතුු හයතදුවාට අධයක් වුන් 

වාවා ගන්න විධියක් නති ව අදර ක්රීෛා සංවර්ධන ශදරපාර්තශම්න්තුව 
යම් ප්ර න්යකට ු 1ටපාලා ි ශවනවා. වයාපෘි  නිලධාන්න් 20 
ගටනක් ඉතාම ඉක්මනින් වාවා ගන්න මම වලාශපොශරොත්තු 
වනවා. ඒ වාශ ම ක්රීෛාව කළ, ක්රීෛාශවන් දපාධියක් ගත්ත අය 

ක්රීෛා අමාතයාං යට වාවා ගතමශම් විශ    වතෛ සටහයනකුත් ශම් 

වන විට පළුශවනි වතාවට සකස් කරලා ි ශවනවා. ක්රීෛා කරුව 

අය, ක්රීෛා වි ය හයදරාරුව අය, ක්රීෛා දපාධිය ගත්ත 100ක පමට 
පින්සක් අපට වාවා ගන්න ුවළුවන් ශවයි කියලා මම හිතනවා. ඒ 
අුකව ශමහි ි ශවන ප්ර න් ටික අවසන් කර ක්රීෛා අමාතයාං ය 
තවත්  ක්ි මත් කර ගතමමට අප වලාශපොශරොත්තු වනවා.  

ගු නිශයෝනය කාරක සභාපි තුමනි, ෛ ලස ් ශේවානන්දරා  
මති තුමා කිලිශනොච්ිශ  ප්ර ්නය ගතන ශයෝනනා කළා. ශම් ගතන 
යානුත්තු රීශන්සන් මන්ත්රීතුමාත් කථා කළා. මම එතුමන්ලාට 

කියන්න කතමති යි, ශමය ඉතා ඉක්මනින් අපි අවසන් කරනවා 
කියලා. ශම්ක අශේ ප්ර ්නයක් ශනොශවයි, ශම්ක රානය ඉංජිශන්ු 
සංස්ථාශේ ි ශවන ප්ර න්යක්.  ුෆන්ශ  ප්ර ්නයක්  නිසා තමයි ප 1 

ශවලා ි ශවන්ශන්.  

ගු නිශයෝනය කාරක සභාපි තුමනි, මම මතක් කරන්න 
කතමති යි, ගිය අුෆුේශේ ක්රීෛා අමාතයාං ශ  අරුදරල්වලින් 

ිසයයට 3 ක් දුන්ශන් දතු -ුනත ශඟනහිර ප්රශේ වලටය කියලා. 
අපි කිිසම ශවලාවක දතු -ුනත ශඟනහිර ප්රශේ  අමතක කරලා 
නතහයත. අප ට ශදරන්න ුවළුවන් සහයශයෝගය හයතම ශවලාවකම 
ශදරනවා. ගු නිශයෝනය කාරක සභාපි තුමනි, අපට කරන්න 

ුවළුවන් දපන්ම  ක්ි ය  වතුමාශ  ප්රශේ වලටත් අපි ලවා 
ශදරනවා කියලා  වතුමාත් දරන්නවා. ගාමිණී ශලොකුශ  මති තුමා, 
ක්රීෛා පාසල් ිංයුණු කිරීම ගතන කිේවා. අපි ඒකට වතෛ පිළිශවළක් 

සකස් කළා. නුත් ශම් අුෆුේශේ අශේ ක්රීෛා පාසල්වලට ශදරන්න 
ි ුදණු ුදරල් ප්රමාටයක් වන ුපියල් මිලියන  0ක් අධයාපන 
අමාතයාං යට පවරා ශගන ි ශවනවා.  

එතුමා ප්රකා  කළා, ක්රීෛකයන් ශසොයා ගතමම පිළිවාව වතෛ 
පිළිශවළක් නතහයතයි කියලා. මා කනගාටු වනවා, එතුමා ඒ 
සම්වන්ධව කියවා නති  එක ගතන. අපි වතෛ පිළිශවළක් පටන් 

ගත්තා.  

ුළු ලංකාශේම පාසල් 6,440ක අුෆුදු 13ක් වයසති  දරුවන් 
3,75,000ක් පරීක් ටයකට භානන කරලා,  ුෆන්ශගන් 7 ,000ක් 

ශතෝරාශගන, ඉිංන් අුෆුදු 2ක කාලය තුළ ලංකාශේ පාසල් 316ක 
 ුෆන්ව ුව 1ණු කරන්න අපි වලාශපොශරොත්තු වනවා. ශමම 
වයාපෘි ය 202  දරක්වා ක්රියාත්මක කරන්න අශේ 
වලාශපොශරොත්තුවක් ි ශවනවා. ලංකාශේ අනාගත  ලිම්පික් 

පදරක්කම් ිංනන අය ඒ තුළින් ඉිංන්යට ශගශනන්න අපි 
වලාශපොශරොත්තු වනවා.  

ුනසන්ි කා නයිසංහය මති නිය ගතන කිහිපශදරශනක්ම කථා 

කළා. අපි එතුමියට අකටයුත්තක් කරලා නතහයතයි කියලා මා 
කියන්න කතමති යි. ඇය  ලිම්පික් පදරක්කම ශගශනන තුු ක්රීෛා 
අමාතයාං ය ඇය ශවුකශවන් වි ාල ුදරලක් වියදරම් කරලා 

ි ශවනවා. ඒ විතරක් ශනොශවයි. එතතනින් පසශ්ස ත් රනය විධියට 
ඇයට වියදරම් කර ි ශවනවා. මා කියන්න කතමති යි, මා ශම් 
අමාතයාං ය භාර ගන්නශකොට ඇයට කිිසම තනතුරක් ි ුදශණ් 

නතහයතයි කියලා. ඊට පස්ශස  තමයි, අපි කතබින්ට ප්රිකාවක් 
ඉිංන්පත් කරලා ක්රීෛා අමාතයාං ශ  දපශේශිකාවක් විධියට ඇයට 
ඒ රැකියාව ලවා දුන්ශන්. ඒ අුකව ඇය ක්රියාත්මක කරන 
කාර්යයන් පිළිවාව මාිසක කාර්ය සාධන වාර්තාවක් ගන්න 

කියලා කතබින්ට ප්රිකාශේම ි ශවනවා. ඒ වාශ ම ශම් අුෆුේශේ 
කළ ශේවල් හයා ලවන අුෆුේශේ කරන ශේවල් පිළිවා වාර්තාවක් 
අුෆුේදරකට වරක් ගන්න ඕනෑ. ශම්වා ශලොකු ශේවල් ශනොශවයි. 

ක්රීෛාව ගතන දරන්නා ශකශනකුට ශම් වාර්තා ශදරන්න ුවළුවන්. ශම් 
වාර්තා මාස ගටනාවක් ශනොලතුදණු නිසා තමයි, ක්රීෛා 
අමාතයාං ය විධියට අපි ලිපියක් යතේශේ, "ඉිංන් මාස කිහිපය තුළ 

ඒවා ක්රියාත්මක කරන්න අව ය කරන කටයුතු අපි කරන්නම්. 
හයතවතයි අපට අව ය කරන වාර්තා ටික ශදරන්නඅයි කියලා. ඒක 
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ඇය වතරැිං විධියට ශත්ුම් ශගන ි ුදටා. ඇය හිතුශේ, ඇයශ  

පඩිය නවත්වන්න හයදරනවාය කියලායි. එය සම්ූරර්ට අසතයයක්. 
එතුමියට ආපුන ලිපියක් යතේවා, එතුමියට ඇවිල්ලා අශේ ක්රීෛා 
අමාතයාං ශ  අි ශර්ක ශල්කම් (පාලන  ිසන්වේදරන මති තුමා 
හයුශවලා, අව ය වාර්තා ටික  ජලා කුටාකර ශම් ප්ර න්ය විසාා 

ගන්නය කියලා. ශමොකදර, ශම් සම්වන්ධව විගටන අං ශයන් 
ිංගින් ිංගටම අශපන් ප්ර න් කරලා ි ුදටා, වාර්තා ශදරන්ශන් 
නතතුව ඇයට පඩිය ශගවන්ශන් ඇයි කියලා. ශම්ක අශේ ප්ර ්නයක් 

ශනොශවයි. ඒ ගතන අවශවෝධයක් නති  අය එය අවශවෝධ කර ගත 
යුතුයි කියා මා වි ව්ාස කරනවා. ඒ වාශ ම ඇයට වතටුප ව ශයන් 
ුපියල් 60,000ක් ශදරනවාය කියන එක ශලොකු කාරටයක් 

ශනොශවයි. ශම් ුපියල් 60,000ට අමතරව රී ලංකා යුදර 
හයුදරාශවුකත් තවත් ුපියල් 60,000ක් ඇයට ශගවනවාය කියන 
එක ශම් රශ්ට නනතාවට දරතනගන්න මා කියන්න ඕනෑ. ඒ අුකව 

රනය විිසන් මාිසකව ුපියල් 1,20,000ක් ඇයට ශගවමින් තමයි 
ශම් කටයුතු ටික කරන්ශන්. ඒ කාරටය අවශවෝධ කරගන්න 
ඕනෑ. ශම් රශ්ට නනතාවට මා කියන්න කතමති යි, අශේ ක්රීෛකයන් 
වලාගතමම සාහයා මා දපන්ම දත්සාහයයක් දරරන වව.  

ශම් සම්වන්ධශයන් කතබින්ට ප්රිකාවක් ඉිංන්පත් කරන්න මා 
වලාශපොශරොත්තු වනවා. ඇය විතරක් ශනොශවයි,  ලිම්පික් 
පදරක්කම් ිංනාගත්ත තවත් වි ාල පින්සක් ඉන්නවා. දදරාහයරටයක් 

ව ශයන් ගත්ශතොත්, ශ්රියානි කුලවං , ුනගත් ි ලකරත්න, 
දරමයන්ි  දරර් ා, ුව ප්ානි රාමනායක යන අයත්, ඒ වාශ ම වර 
ඉිසලීශම් ක්රීෛකයුකත් ඉන්නවා. ශම් අය ශපොදු රානය මණ්ෛලීය -

Commonwealth- පදරක්කමක් ිංනා ගන්නවාය කියන එක ඉතාම 
අමාු කාර්යයක්. අපට හිතාගන්න වතහයත, ශමය ශකොතතනින්දර 
පටන් ගන්ශන් කියලා. සමහයර අය කියනවා, ුනසන්ි කා නයිසංහය 

මති නියට පමටක් විරාම වතටුපක් ශදරන්නය කියලා. එතශකොට 
අනික් අය  ශමොනවාදර කියන්ශන්? ඒ අය ශම් වනතුු අපට 
කරදරරයක් කරලා නතහයත. ශ්රියානි කුලවං  මති නිය ඇතුළු අනික් 

අය එකතුශවලා  ප්රවෘත්ි  සාකච්්ාවක් පවත්වා අශපන් ඉල්ලීමක් 
කරන්න ඕනෑ, ශම්වා ශදරන්නය කියලා. අපට එශහයම ශදරන්න 
විධියක් නතහයත. ඒ නිසා අපි යම් රමවත් වතෛ පිළිශවළකට යන්න 
ඕනෑ. මා කතබින්ට ප්රිකාවක් ඉිංන්පත් කරලා අහයන්න කතමති යි, 

ශම් අයට ශමොන විධියටදර විරාම වතටුපක් ිංය යුත්ශත් කියලා. 
සමහයර විට ඉතාම අසරට ුෆණු ක්රීෛක ක්රීඩිකාවන් ඉන්නවා. ඒ අය 
ශේරාගන්න ුවළුවන් විධිශ  වතෛ පිළිශවළක් අපි සකස් කරන්න 

ඕනෑ. ඒ නිසා අපි ුනසන්ි කා නයිසංහය ශවුකශවුකත්, අනිකුත් 
ක්රීෛකයන් ශවුකශවුකත් ශපොදුශේ යම් තීරටයක් ගත යුතුයි. ඒ 
වාශ ම ුනසන්ි කා නයිසංහයට තීු වදු රහිත වාහයනයක් ලවා 

දුන්නාය කියලා අශේ ගාමිණී ශලොකුශ  මන්ත්රීතුමා කිේවා. මා 
කියන්න කතමති යි, ඒ සම්වන්ධශයන් අනාගතශ  ජ සලකා වලා 
ඉිංන් කටයුතු කරන්න කතමති යි කියලා.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි. එක් එක් පළාත්වල විවිධ ප්රශේ වල 
ි ුදණු ප්ර ්න ගටනාවක් ගතන ශම් ගු සභාශේ කථා කළා. 
විශ   ශයන්ම අරවින්ේ කුමාර් මති තුමා වින්සන්්ට ෛයස ්
ක්රීෛාංගටය ගතන කථා කළා. ඒ වාශ ම විගුලවත්ත ක්රීෛාංගටය 

පිළිවාව කථා කළා. ආනන්දර අලුත්ගමශ  මන්ත්රීතුමාට මා 
කියන්න කතමති යි, ඒ ක්රීෛාංගටශ  තාේපයට පමටක් ුපියල් 
ලක්   6ක් වතය වනවාය කියලා. ක්රීෛාංගටයක් හයදරන ුදරලයි 

තවත් ප්රශේ යක තාේපයකට වියදරම් කරන්ශන්. ි ශවන තත්ත්වය 
අුකව වතෛ කරන්න ශවොශහයොම අමාුයි. එදරා මා ඒ සථ්ානය 
වලාශගන ආවා. 

මම දපන්ම දත්සාහයයක් දරරන්නම්, ඒකට යම්  ක්ි යක් 
ශදරන්න. ඒ වාශ ම රීශන්සන් මන්ත්රීතුමා ඒ අයශ  ක්රීෛා පිටි 
පිළිවාව විශ    ඉල්ලීම් ගටනාවක් ඉිංන්පත් කළා. ගු නිශයෝනය 

කාරක සභාපි තුමනි, මම ශම් කාරටය  වතුමාට කියන්න 

කතමති යි. අපට ලතශවන ුපියල් මිලියන 100ක, 150ක විතර 

ුදරලක් තමයි අශේ මන්ත්රීවුන්ශ  ඉල්ලීම අුකව ලංකාශේම 
ි ශවන ක්රීෛා පිටි සංවර්ධනය කරන්න ශදරන්න ි ශවන්ශන්. 
පුනගිය අුෆුේශේත් අපට ලතුදණු ුදරල් ප්රමාටය ටිකක් අඩු ුෆටා. 
ශම් අුෆුේශේ අපි ුදරල් අමාතයාං යත් එක්ක සාකච්්ා කරලා, ඒ 

ුදරලින් යම් ප්රමාටයක් අරශගන ි ශවනවා. මම වලාශපොශරොත්තු 
ශවනවා, ශකොශහයොම හයන් ලංකාව ුවරාම සමානව ශම් ක්රියාදරාමය 
ඉසස්රහයට ශගන යන්න.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි, ලංකාශේ ි ශවන පළාත් ක්රීෛාංගට සහය 
ිංස්්රික් ක්රීෛාංගටවලට ුපියල් මිලියන 300, 400 වියදරම් කරලා 
තමයි අපි ඒවා හයදරන්ශන්. ඇත්ත ව ශයන්ම අවසානශ  ජ 

ශවන්ශන් ශම්වා නෛත්තු කරන්න වතුව වි ාල අර්ුදදරයකට යන 
එකයි. ඒක නිසා  අශේ අමාතය මණ්ෛලයට මම කතබින්ට 
ප්රිකාවක් ඉිංන්පත් කළා. ඒ අුකව පළාත් ක්රීෛාංගට සහය ිංස්්රික් 

ක්රීෛාංගට සම්ූරර්ටශයන් ක්රීෛා අමාතයාං ශ  පන්පාලනයට 
අරගන්න ඕනෑ. එයට ශවනම වතෛ පිළිශවළක් සකස් කරන්න 
ුනගතදරාස නාි ක ක්රීෛා සංීමර්ට අධිකාන්යට පවරා ශගන එයින් 
නෛත්තු කිරීශම් වතෛපිළිශවළ ක්රියාත්මක කරන්න අපි 

වලාශපොශරොත්තු ශවනවා.  

ගු නිශයෝනය කාරක සභාපි තුමනි, දදරාහයරටයක් විධියට 

මා ශම් කාරටය කියන්න කතමති යි. ඉිංන්පත් කර ි ශවන 

කතබින්ට ප්රිකාව අුකව අශේ ගයන්ත මති තුමන්ලාශ  ප්රශේ ශ  

-ගාල්ශල්- හයදරන ක්රීෛා පිටිය හයතදුවාට පස්ශස  ඒශක් අයිි ය 
ි ශවන්ශන් ගාල්ල ප්රාශේශීය සභාවට ශහයෝ නගර සභාවට. ඒ 

ආයතනවලට ශම් තරම් ක්රීෛාගංටයක් පවත්වාශගන යන්න වතහයත. 

ඒකට අව ය කරන නිලධාන්න් ටික අපි වාවා ගන්න ඕනෑ. ඒකට 

අපට අවසර ලතබිලා ි ශවනවා. දරතනට අපි වලාශපොශරොත්තු 

ශවනවා මහයුකවර, ශපොශළොන්නුව, මාතර කියන ක්රී ෛාංගට ශම් 

යටශත් සම්ූරර්ටශයන් ආරක් ා කරන්න. ඒ විතරක් ශනොශවයි, 

 ඒවා පවත්වාශගන යන්න වි ාල වියදරමකුත් යනවා. ඒවා ආරක් ා 
කරශගන පවත්වාශගන යනවා වාශ ම ක්රීෛක-ක්රීඩිකාවන්ට 

නවාතතන් පහයුනකම් ආ ජ ිසයල්ලම අපට ලවා ශදරන්න ිසදු ශවනවා.  

එදරා අශේ රශ්ට ක්රීෛාංගට පහයුනකම් ශමශහයම ි ුදශණ් නතහයත. 

අදර අපි හයතම පළාතටම ක්රීෛා සංීමර්ටයක් හයදරනවා. හයතම 

ිංස්්රික්කයකටම ක්රීෛා සංීමර්ටයක් හයදරනවා. ඊළඟට, අශේ 

වලාශපොශරොත්තුව ි ශවන්ශන් හයතම ප්රාශේශීය ශල්කම් 

ශකෝටධාසයකටම ක්රී ෛාංගටය ගටශන් සංවර්ධනය කරන්න. ශම් 
අුෆුේශේ අපට ුවළුවන් විධියට යම් ප්රමාටයක කටයුතු කරනවා. 

ුදරල් අමාතයාං ශයන් අපි ශම් සාහයා විශ    ඉල්ලීමක් කරලා 

ි ශවනවා. ලවන අුෆුේශේ අපට ුලින්ම ප්රාශේශීය ශල්කම් 

ශකෝටධාස  0ක, 100ක  එක ක්රී ෛාංගටයක් ගටශන් හයදරලා 

ශදරන්න ුවළුවන් නම් ඒක ශවොශහයොම වටිනවා. ශමොකදර අශේ 

මන්ත්රීවුන් ඉල්ලන ඉල්ලීම් අුකව ුපියල් ලක්  60ක්, 70ක්, 
100ක්, 150ක් යනවා, ශම් වාශ  ක්රීෛාංගටයක් සම්ූරර්ටශයන් 

හයදරලා ඉවර කරන්න. ඒක හයදරලා ඉවර ුෆටාට පසශ්ස  ඒ ප්රශේ ශ  

සමස්ත යටිතල පහයුනකම් සංවර්ධනය කිරීශම් වතෛ පිළිශවළ 

ක්රියාත්මක ශවයි. ඒක නිසා මම ඒ කාරටයත් කියන්න කතමති යි.  

විශ   ශයන්ම මලල ක්රීෛාව වාශ ම අශනකුත් ක්රීෛා ිංයුණු 

කරන සමස්ත වතෛ පිළිශවළක් අපි ක්රියාත්මක කරනවා. ශම් 

ශරගුලාිස තුළ අපි ශවොශහයොම පතහයතිංලිව අුකගත කරලා ි ශවනවා, 
ඒ ඒ සංගම්වලට පත්ශවන්න ඕනෑ නිලධාන්න්ට ි ශවන්න ඕනෑ 

ුනදුුනකම් ශමොනවාදර කියලා. භාණ්ෛාගාන්කවරශයක් ශවන්න 

 ි ශවන්න ඕනෑ ුනදුුනකම් ශමොනවාදර කියලා අපි සාහයන් කරලා 

ි ශවනවා. ඒ විගණිත මූලය ප්රකා න ඉිංන්පත් ශනොකිරීම තුළ ඇි  

ශවලා ි ශවන ප්ර න් ශමොනවාදර?  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

අදර පළුවතනි වතාවට වතේමින්ටන් සංගමය විගණිත මූලය 
ප්රකා න ඉිංන්පත් ශනොකිරීම මත අපි ඒ නිලවරටය තහයනම් කළා. 
අපි රශ්ට ක්රීෛා මි ය වතදරගත් කියලා කල්පනා කරන නිසා, අපි 
රශ්ට ක්රීෛා මි යට ගු කළ යුතු නිසා අපි වතේමින්ටන් 
නිලවරටය තහයනම් කළා.  නතවත අපි වතේමින්ටන් නිලවරටය 
කතාවලා ි ශවනවා. ශම් ක්රියාදරාමය තුළ ලංකාශේ ක්රීෛා සංගම් 
නිවතරැිං තතනකට ශගශනන්නත් ඒ වාශ ම ඒ ක්රීෛා සංගම් සව්ාධීන 
ශලස කටයුතු කරන්න අව ය කරන කාරටා ටික මතු කරන්නත් 
අපට ුවළුවන් ශවයි කියලා මා වි ව්ාස කරනවා. ඒක නිසා ශම් 
ක්රියාවලිය හයන්යට ක්රියාත්මක ුෆශටොත් අපට ුවළුවන් ලංකාශේ 
ක්රීෛා ක්ශ  ත්රය නිවතරිංව ඉස්සරහයට ශගන යන්න.  

ගු නිශයෝනය කාරක සභාපි තුමනි, මම ශම් කාරටයත් 
කියන්න කතමති යි. අදර අපි ූදදරානම් ශවමින් ඉන්ශන් ආිසයාුක 
මලල ක්රීෛා තරගාවලියටත්, ශපොදු රානය මණ්ෛලයීය ක්රීෛා 
තරගාවලියටත් අශේ ක්රීෛකයන් ුනදුුන විධියට සකස ්කරන්න. ඒ 
අුකව අපි වතෛ පිළිශවළක් සකස් කරලා ි ශවනවා. ශම් 
ශවනශකොටත් අශේ ක්රීෛක-ක්රීඩිකාවන් ශවනම සංිතගත කරලා, 
 ුෆන්ට ආහයාරපාන ලවා  ජලා,  ුෆන්ට අව ය කරන වයායාම් ටික 
කරනවා. ඒ වාශ ම  ුෆන් හයතම ශකශනකුටම අදර ශවනශකොට 
අශේ ක්රීෛා අරුදරශලන් මාිසකව අපි  ජමනාවක් ශගවනවා. 
පළුවතනි  ලිම්පික් සහය ශපොදු රානය මණ්ෛලයීය සංිතවල අයට 
ුපියල් 10,000, ුපියල් 1 ,000, ුපියල් 3 ,000 දරක්වා 
ශගවනවා. ඒ වාශ ම  ුෆන්ශ  ුව 1ණුකුවන්ට අපි මාිසකව 
ුදරලක් ශගවනවා. අපි  ුෆන්ව  ක්ි මත් කරන්න වලාශපොශරොත්තු 
ශවනවා. ඒ අුකව ක්රීෛා අමාතයාං ය විධියට අපි හයතම මාසයකම 
ුපියල් ලක්  1 ක, 20ක විතර ප්රමාටයක් ශම් සංිතගත කරලා 
ඉන්න ක්රීෛක- ක්රීඩිකාවන්ට  ශගවනවා. ඒ විධියට ුදරල් ශගවලා 
 ුෆන්ව  ක්ි මත් කරන වතෛ පිළිශවළ අපි සකස් කරලා 
ි ශවනවා.  

ුනගතදරාස ක්රීෛාංගටශ  ි ශවන ප්ර ්නය පිළිවාව මාධය මඟින් 
ිංගින් ිංගටම කථා කළා. මම කියන්න කතමති යි, ුනගතදරාස 
ක්රීෛාංගටශ  ි ශවන ධාවන පථය ගු මහින්දරානන්දර 
අලුත්ගමශ  මති තුමා හිටුව කාලශ  ජ තමයි හයතදුශේ කියන එක. 
හයතවතයි ඒක අුෆුේදරක්වත් ි යා ගන්න හයම්ව ුෆශණ් නතහයත; 
කෛාශගන වතටුටා. අවසානශ  ජ අපට ක්රීෛා පිටියක් නතතුව ගියා; 
ධාවන පථයකුත් නතතුව ගියා. අශේ ිංයගම ක්රීෛාංගටශ  ධාවන 
පථයත් දරතන් කෛාශගන වතටිලායි ි ශවන්ශන්. ුනගතදරාස 
ක්රීෛාංගටශ  ධාවන පථයත් කෛාශගන වතටිලායි ි ශවන්ශන්. අපි 
ඒ සාහයා ශටන්ෛර් පටිපාටිය ක්රියාත්මක කරශගන ගියා. පළුවන 
ශටන්ෛරය ඇත්තටම අභියානනා මණ්ෛලශයන් ප්රි ක්ශ  ප කළා, 
නතවත ශටන්ෛර් කතාවන්න කියලා. ඒ අුකව ඒ මි යට ගු 
කරමින් අපි නතවත ඒ ක්රියාදරාමය සථ්ාපිත කරලා ි ශවනවා. තව 
සි යක්-ශදරකක් ඇතුළත ශකොශහයොම හයන් ශම් ශටන්ෛර් පටිපාටියත් 
අවසන් කරලා, සම්ූරර්ටශයන්ම වතෛ පිළිශවළක් සකස් කරන්න 
අපි වලාශපොශරොත්තු ශවනවා. ුනගතදරාස ක්රීෛාංගටශ  ධාවන 
පථය ශම් අුෆුේදර අවසන් ශවන්න මාස කිහිපයකට කලින් ඉතාම 
ඉක්මනින් හයදරලා ඉවර කරන්න ුවළුවන් ශවයි කියලා අපි හිතනවා.  

අුෆුදු 2 කට පසශ්ස  ුනගතදරාස ක්රීෛා සංීමර්ටශ  
අලුත්වතඩියා කටයුතු වි ාල සංඛයාවක් කරන්න පුන ගිය සි ශ  
අපට කතබින්ට මණ්ෛලශ  අුකමති ය ලතුදටා. ඒ අුකව අපි 
වලාශපොශරොත්තු ශවනවා, 2018, 2019 වර්  තුළ කල්පනාකාරීව 
සකස් කරන යම් වතෛ පිළිශවළක් ඉසස්රහයට ශගන යන්න. ඒ 
වාශ ම ිංයගම ක්රීෛාංගටය සංවර්ධනය කරන්නත් අපි 
වලාශපොශරොත්තු ශවනවා. ඒ සාහයා ශම් අුෆුේශේ අපට ුපියල් 
මිලියන  00ක් ලවා දුන්නා, අශේ හිටුව ුදරල් ඇමි තුමා. මම 
එතුමාට -රවි කුටානායක මති තුමාට- ස්තුි වන්ත ශවනවා. ඒ 
වාශ ම අපි වලාශපොශරොත්තු ශවනවා, ලවන අුෆුේශේ ඒ සාහයා 
තවත් ුදරලක් ලවා ගන්න. ඒ විතරක් ශනොශවයි, විශේ  ආධාර 
ුදරලක් මඟින් ඒ ක්රීෛාංගටය රටට අව ය කරන විධියට 

සම්ූරර්ටශයන්ම සකස් කරන්න අපි වලාශපොශරොත්තු ශවනවා. ඒ 
වාශ ම ුකවරඑළිශ  අධි දන්නතාං  හයතකියාවන්ශගන් යුක්ත 
ක්රීෛා පිටියක් සකස් කරන වතෛ පිළිශවළට අපි ශෛොලර් මිලියන 
 0ක් අුකමත කර ගත්තා. ආිසයාශේ ි ශවන හයතරවන 
ක්රීෛාංගටය විධියට එය ගෘහයසථ් ක්රීෛාගාර සහිතව ඉතාම ිංයුණු 
තත්ත්වයකට පත් කරන්න අපි වලාශපොශරොත්තු ශවනවා. මම 
කල්පනා කරනවා, ුවළුවන් තරම් ඉක්මනින් ශම් ක්රියාදරාමය 
අවසන් කර ගන්න. අපට අව ය කරන යටිතල පහයුනකම් ිසයල්ල 
අපි සකස් කරන්න වලාශපොශරොත්තුශවුකයි ඉන්ශන්.  

දරතන් පාසල් ම්ටටශම් ඉාලාම ි ශවන ප්රධාන අර්ුදදරයක් තමයි,  
අශේ දරුවන් ක්රීෛා කටයුතුවලට ශයොු ී ම අඩුී ම. ඉි න් ඒ 
තත්ත්වය නති  කර, දරුවන් වතඩිශයන් ක්රීෛවලට ශයොු  කර 
ගතමම සාහයා රාජිත ශස නාරත්න මති තුමා විිසන් කතබින්ට 
ප්රිකාවක් ඉිංන්පත් කළා, හයතම ිංනකම පතය භාගයක් දරුවන් ක්රීෛා 
පිටිශ  රාවන්න ුවළුවන් වතෛ පිළිශවළක් සකස් කරන්න කියලා. 
ඒකට අකිල විරා"  කාන්යවසම් මති තුමා එකඟතාව පළ කළා. ඒ 
අුකව දරතන් ුවළුවන් තරම් ඉක්මනින් හයතම පාසලකම, හයතම දරවසකම 
පතය භාගයක කාලයක් ශකශස  ශහයෝ දරුවන්  ාරීන්ක ුනවතා 
වතෛසටහයන්වලට, විවිධ ක්රීෛාවලට ඉිංන්පත් කරන වතෛ පිළිශවළක් 
අපි ඒකාවේධව කරනවාය කියන කාරටයත් මම කියන්න 
කතමති යි. ඒ සාහයා අශේ අමාතයාං යත්, අධයාපන 
අමාතයාං යත් අත්වතල් වතා ශගන වතෛසටහයන් ගටනාවක් 
ක්රියාත්මක කරනවා. අප අතර කිිසම ප්ර ්නයක්, අර්ුදදරයක් නතහයත. 
අපි ිසයලුශදරනාම එකතු ශවලා ක්රීෛාව ිංයුණු කිරීම සාහයා අව ය 
කරන කටයුතු ටික කරනවාය කියන කාරටයත් මතක් කරමින් 
මම මාශ  වනන සව්ල්පය අවසන් කරනවා.  

ගු නිශයෝනය කාරක සභාපි තුමනි, ශම් ගතස්ට නිශේදරන 
ශදරක ිංන ශදරකක සංශ ෝධනයක් සහිතවයි ආශේ. අපට ශම්ක 
එකට ගතස්ට කිරීම තුළින් ශම් ි ශවන අර්ුදදරය නතර කර ගන්න 
ුවළුවන් ශවයි කියලා මම වි ව්ාස කරනවා. ඒ ගතන මම යම් 
අදරහයසක් දරතන ගන්න කතමති යි, ශකොශහයොමදර අපි ශම්ක කරන්ශන් 
කියලා. ශමොකදර, ශම් ිංන පිළිවාව ප්ර න්යක් ි ශවන නිසා. එකක් 
2016.10.27 වන ිංන තමයි පළ කරලා ි ශවන්ශන්. අශනක් එක 
පළ කරලා ි ශවන්ශන්, 2017.02.13 වන ිංන. ඉි න් ශම් ශදරශක් 
ි ශවන කාරටා සංශ ෝධන සහිතව ි ශවන නිසා සමහයර ක්රීෛා 
සංගම්වලට වි ාල පටලතවිල්ලක් ි ශවනවා, ශම්ක එකතු කර 
ගතමම සම්වන්ධව. ඒ නිසා අපි ශම්ක එක ගතස්ට පත්රයක් විධියට 
ශහයෝ එක document එකක් විධියට හයදරා ගත්ශතොත් ශහයොායි කියලා 
මම වි ්වාස කරනවා. ඒකට යම් අවසරයක් ලතුදශටොත් ශහයොායි. 
ශම්ක ඇුණුමක් සහිතව දරතමීම තුළ ක්රීෛා සංගම් වි ාල 
අර්ුදදරයකට ලක් ශවලායි ඉන්ශන්.  ුෆන්ට ශත්ශරන්ශන් නතහයත, 
ශම් ශමොකක්දර කරන්ශන් කියලා. ඒ නිසා ඒ ගතනත් ශපොඩි 
අදරහයසක් ඉිංන්පත් කරමින් මම මාශ  වනන සව්ල්පය අවසන් 
කරනවා.  

 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්, සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
කල්තැබීෙ 
ஒத்திகவப்பு 

ADJOURNMENT 
 

ගු ගයන්ත කුටාි ලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූලාසනාරූ් ගු මන්ත්රීතුමනි, "පාර්ලිශම්න්තුව දරතන් කල් 

තතබිය යුතුය"යි මා ශයෝනනා කරනවා. 
 

ප්රශ්නනය සභාිමමුඛ කරන ලදී. 
வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 
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ගු නිවයෝනය කාරක සභාපි ුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Adjournment Motion to be moved by the Hon. 

Edward Gunasekara. Before he starts, will an Hon. 
Member propose the Hon. J.M. Ananda Kumarasiri to the 
Chair? 

 
ගු ගයන්ත කුටාි ලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
I propose that the Hon. J.M. Ananda Kumarasiri do 

now take the Chair. 
 
ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්, සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුව ග  ු නිවයෝනය කාරක සභාපි ුරො මූලාසනවයන් 

ඉවත් වූවයන්, ගු වජ්. එම්. ණනන්ද කුොරසරි ෙහතා ෙහතා 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலகவ, மாண்புமிகு கஜ.எம். ஆனந்த 

குமாரசிறி அவர்கள்  தகலகம வகித்தார்கள்.  

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES 
left the Chair, and THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI took the 
Chair. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු මන්ත්රීතුමනි,  වතුමා කථා කරන්න. 

 
වපොලිි න් හා ප්ලාසනටිෂේ භාවිතය නිසා සදුවන 

පරිසර විනාශ්ය 
தபாலித்தீன் மற்றும் பிளாஸ்டிக் பாவகனயால்  

ஏற்படும் சூைல் பாதிப்புகள்  
ENVIRONMENTAL DESTRUCTION DUE TO USAGE OF 

POLYTHENE AND PLASTIC 

[අ.භා. 6.30] 

 
ගු එඩ්වඩ් ුවටවස්කර ෙහතා 
(மாண்புமிகு எட்வட் குைகசகர) 

(The Hon. Edward Gunasekara) 

මූලාසනාරූ් ගු මන්ත්රීතුමනි, සභාව කල් තවන අවසථ්ාශේ 

මම පහයත සාහයන් ශයෝනනාව ඉිංන්පත් කරනවා. 

"අප රශ්ට ිංශනන් ිංන පාන්සන්ක ව ශයන් ිසදු වන විනා යන් මඟින් 

කාලගුණික, ශේ ගුණික විපර්යාසයන්ට වි ාල වලපෑමක් ඇි  වන වව 

කුෆුත් දරන්නා කුටකි. ඉන් එක් කුටක් වන්ශන් ශපොලිි න් හයා ේලාස්ටික් 

භාවිතයයි. ශපොලිි න්, ේලාස්ටික් ශවෝතල් වතනි ශේ පන්හයරටය කර ඒවා 
තතනින් තතන දරතමීම ශහය තුශවන් පන්සරයට දරතඩි හයානිකර තත්ත්වයක් ඇි  ශේ.  

ශලෝකශ  ිංයුණු රටවල ශමම විනා ය වතළතක්ී ම සාහයා විවිධ මි  පනවා 

ඇතත් අප රශ්ට එවතනි තත්ත්වයක් ශනොමති  වතවින් ශපොලිි න්, ේලාස්ටික් 

වතනි ශේ මඟින් ිසදු වන පන්සර විනා ය වතළතක්ී මට මි මය වතෛ පිළිශවළක් 

ශගන ඒමට මම ශම් සභාවට ශයෝනනා කරමි." 

මූලාසනාරූ් ගු මන්ත්රීතුමනි, මම ශම් ශයෝනනාව සකස ්
කරලා පාර්ලිශම්න්තුවට ශයොු කරේ ජ ශකොශළොන්නාශේ ප්ර න්ය 
ඇි  ශවලා ි ුදශණ්ත් නතහයත; ඊශ  ශපශර්දරා ඇි  ුෆණු නල ගතල්ම 

ිසදු ශවලා ි ුදශණ්ත් නතහයත. ශම්ක ශවොශහයෝ කාලයක් ි ස්ශස  ශම් 

රශ්ට ි ශවන වරපතළ ප්ර න්යක්.  වතුමාත් දරන්නවා, ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්න 22 ශදරනාමත් දරතන ගත යුතුව ි ශවනවා, 
ශම්ක ශම් රශ්ට ි ශවන ප්ර න් අතුන්න් මූලික ප්ර ්නයක් වවට දරතන් 
පත් ශවලා ි ශවන වව. අදර රශ්ට ශෛංගු ශරෝගය ිංශනන් ිංන වතඩි 
ශවමින් පවි නවා. ඒ හයතම කාරටයක්ම ගත්තාම අවසානශ  ජ 

අපට ශපශනනවා, අපි දරන්නවා, ශනොිංරන ශේවල් ශවශළා 
ශපොළට ශගනතවිත් අදර අශේ රට ඉතාම වාල රටක් වවට පත් 
කරශගන ි ශවන වව. ඉතාම පහයුන නිසා supermarketsවලත්, 

අශනකුත් හයතම තතනකමත් ශම් ශනොිංරන ශේවල් පන්හයරටයට 
ශගන ි ශවනවා.  

පුනගිය දරවස්වල ගංවතුර ගලුව අවස්ථාශේ ජත් අපි ශකොතරම් 

වතුර ශවෝතල් ශවදුවාදර? මම හිතන විධියට ලක් යකට වෛා 
ශවදරලා ි ශවනවා. ඒ ිසයල්ලම ශකොශහය ටදර යන්ශන්? ඒවාට 
ශමොකක්දර ශවන්ශන්? මම හිතන හයතටියට ශවදුව වතුර ශවෝතල්  

සංඛයාව ලක් යකට වතඩියි. අපි ේලාසට්ික් වතුර ශවෝතල් තමයි 
වතඩිශයන් ශවදුශේ. පාසලක් ගත්ශතොත්, සාමානයශයන් ශලොකු 
පාසලක දරුවන්  ,000ක් හිටිශයොත්, එයින් 1,000ක් ශදරනා lunch 

sheets 1,000ක් දරවසකට පාසලට ශගනාශවොත්, ඒ පාසල් භූමියට 

ිංනපතා lunch sheets 1,000ක් එකතු ශවනවා. ඒක තමයි ඇත්ත 
කථාව.  

පුනගිය මතයි රැලිශ  ජ, අශේ පක් ශයන් කරුව මතයි රැලිශ  ජ 

අපි පයින් යේ ජ දරතක්කා, මරදරාන පතත්ශත් ශමොන තරම් shopping 

bags, ශමොන තරම් කෑම ශගනාුව ශප්ටටි, ශමොන තරම් වතුර 
ශවෝතල් සහය විවිධ ේලාසට්ික් ශවෝතල් පාර ිංශ  ි ුදටාදර කියලා. 

ඉි න් ඒ හයතම කාරටයකින්ම අවසානශ  ජ ලතශවන ප්රි ඵලය 
කුමක්දර කියන එක කුෆුත් දරන්නවා.  

ශම් රශ්ට පළාත් පාලන ආයතන මඟින් කරන්න ුවළුවන් 

කාරටා ශගොෛාක් ි ශවනවා. නුත් රශ්ට මි යක්-රීි යක් නතතුව 
ගියාම එවතනි ආයතනයකිුකත් ඒවා පාලනය කරන්න වතහයත. මම 
ශම් මෑතක ජ මශ  ගශම් මීටර 100ක් විතර ිංග කාුකවක් අශේ 

ුදරලකින් වතන්ශදරේවා. මූලාසනාරූ් ගු මන්ත්රීතුමනි, පුනගිය 
වතස්සට කාුකශේ ශකළවර ේලාස්ටික් ශවෝතල්  0ක් විතර හිර 
ශවලා ි ුදටා. ඒ, අලුත්ම කාුකශේ. ඒ වාශ  එක්තරා කාුකවක 
වි ාල ශලස ේලාසට්ික් ශවෝතල් හිර ශවලා ි ශවන පින්තූරයක් 

ඊශය ශපශර්දරා Facebook එශකත් පළ කරලා ි ුදටා, මම දරතක්කා.  
සභාව කල් තවන අවසථ්ාශේ ජ ශම් සභාවට ඕනෑ තරම් ශයෝනනා 
ඉිංන්පත් කරනවා. ඒවා ගතන අපි කථා කරනවා; ඇමි තුමා 

ඇවිල්ලා දත්තර ශදරනවා. ඒක එතතනින් ඉවරයි. හයතවතයි ශම් 
කාරටය එශලස ඉවර කශළොත් දපිංන්න ඉන්න දරුවන්ශ ත්, අදර 
ඉපිංලා ඉන්න අයශ ත්, ශම් ජීවත් ශවලා ඉන්න අපශ ත් 

ජීවිතවලට වි ාල හයානියක් ිසදු ශවනවා; වි ාල තර්නනයක් ිසදු 
ශවනවා. මූලාසනාරූ් ගු මන්ත්රීතුමනි, පන්සරය භාර අශේ ගු 
නිශයෝනය ඇමි තුමා ශම් අවසථ්ාශේ ජ ගු සභාශේ ඉන්නවා. 

ශම්ක සභාව කල් තවන අවස්ථාශේ ශයෝනනාවක් ුෆටාට, අදර 
ශමතතන තීරට ගන්න වතන් ුෆටාට, තීරටයක් ගන්න තතනට අපි 
22 ශදරනාම යන්න ඕනෑ.  

අපි ශලෝකශ  ිංයුණු රටවල්, ආිසයාශේ ිංයුණු රටවල් ශදරස 

වලු.  වතුමා දරන්නවා, ිසංගේූරුශේ නායකයා චුයින්ගම් 
භාවිතය තහයනම් කළා වව, රට ිංයුණු කරන්න ඕනෑ නිසා. අපට ඒ 
තත්ත්වයට යන්න වතන් ඇයි? රට ිංයුණු කරන්න ඕනෑ කියා 

කියනවා, රශ්ට පන්සරය ආරක් ා කරන්න ඕනෑ කියා කියනවා, 
ශෛංගු මදුුවාශගන් ආරක් ා ශවන්න ඕනෑ කියා කියනවා, කුණු 
ප්රි නක්රීකරටය ගතන කියා ශදරනවා. හයතවතයි ශම් රශ්ට කුණු එකතු 

ශවන විධිය ගතන වලලා ඒවා වළක්වන රමශේදරයක් හයදරලා නතහයත. 
අදර supermarket එකකට ගියාම shopping bags ීමයක් අරශගනදර 
ශගදරර යන්ශන්? අපි දරන්නවා, අශනකුත් රටවල වෑ  එකකට අය 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

කරනවා. අදර ශම් රශ්ට වෑ  එකකට අය කශළොත් ශමොකදර 
ශවන්ශන්?  මා දරන්නා පන්ිං  එශලස අය කරන්න ගිහිල්ලා නඩුවක් 
පවරලා ි ශවන අවසථ්ාවකුත් ි ශවනවා. ඒ නිසා ශම් රමශේදරය 

මි මය ව ශයන් ශවනස් කරන්න ඕනෑ. නුත්, ඒක ලිහිල් 
මි යක් ශවන්නට වතහයත.  

මූලාසනාරූ් ගු මන්ත්රීතුමනි,  වතුමා දරන්නවා අදර ගමක 

මළ ශගයක් ි ුදශටොත් ුනදු පාට ශපොලිතීන් කිශලෝ ශකොච්නර 
එල්ලනවාදර කියලා. ශම් ශපොලිතීන් කිශලෝ ටික මාසයක් විතර 
ගියත් මහය ශපොශළොවට පස් ශවන්ශන් නති  වව අප දරන්නවා. 

මාසයකට මළ ශගවල් තුනක්, හයතරක් එක ගමක ිසේධ ශවනවා. 
ගු ඇමි තුමනි, මම කියන්ශන්, මළ ශගයක් ිසේධ ුෆටාම අදරාළ 
ග්රාම නිලධාන්ට මරටය දරතුකම් ශදරන අවසථ්ාශේ ජ   1 අි න්ම, 

''ශපොලිතීන් එල්ලන්න තහයනම්'' කියලා දරතුකම්  ජමක් කරන්න ඕනෑ 
කියලායි.  ිසයලුම ශේ පාලන පක් වලට ුලින්ම ශම් කාරටය 
කියන්න ඕනෑ. පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝනනය කරන සෑම 
ශේ පාලන පක් යකම නායකයින් මාර්ගශයන්, ප්රාශේශීය 

නායකයින් මාර්ගශයන් අපි දරතුකම්  ජලා නිශයෝගයක් පනවන්න 
ඕනෑ, ''ශපොලිතීන් පාවිච්ි කරන්න එපා'' කියලා.  

විශ   ශයන්, මළ ශගවල් සහය ශේ පාලන පක් වල ශපොලිතීන් 

භාවිතය නිසා තමයි අදර ගම්වල ශපොලිතීන්වලට අදරාළව විනා යක් 
ිසදු වන්ශන්. ඒක නවත්වන්න අපට ගත හයතකි රමශේදර ි ශවනවා. 
ඒ නිසා ශම් කාරටය සභාව කල් තවන අවස්ථාශේ ශයෝනනාවක් - 

Adjournment Motion එකක් - හයතටියට ශනොසලකා කටයුතු කළ 
යුතුයි. ශම් අවස්ථාශේ ශම් ගු සභාශේ ිසටින මන්ත්රීවු කිහිප 
ශදරනා ඇතුළුව, 225ශදරනාම එකට එකතු ශවලා ශම් රට විනා  

කරන ශමම ගතටලුවට පිළියම් ශයිංය යුතුයි. ශපොලිතීන් ඇතුළු 
ශනොිංරන ශේවල් එක මාසයක් තුළ ශම් රටට එකතු ුෆටාම ශමොන 
තරම් විනා යක් ිසේධ ශවනවාදර? ශකොශළොන්නාශේ කුණු ශගොශේ 

ශපොලිතීන් ශකොච්නර ි ශවන්න ඇේදර?  

අශනක් පතත්ශතන් වතලුශවොත්, ශනොිංරන ශපොලිතීන් සහය 
ේලාස්ටික් කුණු හයතටියට ශවන විධියකට ශවන් කශළොත් අපට ඒක 
ුදරල් කර ගන්න ුවළුවන්. එශහයම ුෆටත්, ඒ ආකාරයට ුදරල් කර 

ගන්න ුවළුවන් කියලා ඒකට රමශේදර හයදරනවාට වතඩිය ශම්වා 
පන්ශභෝනනය නවත්වන රමශේදරයක් හයතදුශවොත්, ශම්ක රට 
ඇතුළට යන විධිය නති  කශළොත් ඒක වතදරගත්.  තමන්ශ  වඩු 

වාහිරාිංය ශගනියන්න මල්ලක් පාවිච්ි කිරීමට හයතම ශකශනකුම 
ුවුදු කළ යුතුයි. අපි ුවංි කාලශ  අශේ ශගදරර පන් මලු පාවිච්ි 
කළා. අදර පන් මලු පාවිච්ි කරනවා ි යා, එශහයම ඒවා ගමක අශේ 

අලුත් ළමශයකුට දරකින්නවත් නතහයත. ඒ නිසා හයතම තතනක ජම 
ශනොිංරන භාණ්ෛ, ද්රවය අපට පාවිච්ි කරන්න ශවනවා. ඊශ  
අගමති තුමා ඇශමන්කා එක්සත් නනපදරශ  රැසී් මක ජ සුද්රීය 

පන්සරය පිළිවාව කථා කළා මම දුටුවා.  

ඇත්ත ව ශයන් අපි ශම් එකතු කරන කුණු අන්ි මට මහයා 
සාගරයටයි යන්ශන්. ඒ නිසා මහයා සාගරශ  විපර්යාසයක් ිසේධ 
ශවනවා. ශලෝකය ව ශයන් ගත්තාම අපි ුවංි රටක් ුෆටාට, 

වතඩිශයන් කරන පන්සර විනා ය ුළු ශලෝකයටම වලපාන්න 
ුවළුවන්. ගු ඇමි තුමනි,  වතුමා තුට ඇමි  ශකශනක් 
හයතටියට ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට යම් කිිස වතෛ පිළිශවළක් 

ශගශනන්න. හයතම මන්ත්රීවරශයකුටම එහි වග ීමම භාර ශදරන්න.  

මූලාසනාරූ් ගු මන්ත්රීතුමනි, අපි දරන්නවා ශෛංගු ශරෝගශ  
වයාේි ය අදර ශම් රශ්ට ිංශනන් ිංන ඉහයළ යන වව. මම රට ගතන 

සාහයන් ශනොකර ශම් කාරටය කියන්නම්. ලංකාශේ ජ ශෛංගු 
ශරෝගය වතළඳුණු එක්තරා කාන්තාවක් මශ  යාි ශයක් ඉන්න 

යුශරෝපශ  ප්රධාන රටකට ගියා. ඇය ශමශහයන් ශෛංගු ශරෝගයට 

ශවශහයත් අරශගනයි ගිශ . ගුවන් යානාශේ පතය 10ක්, 12ක් ගත 
කර ඒ රටට ගියාම මහයන්ිසය නිසා, ශතශහය්ටටුව නිසා ඇය නතවත 
අසමප ුෆටා. එහි ජ ශෛංගු ශරෝගය දත්සන්න ශවලා ඇය එයින් 
මිය ගියා. අන්ි මට ඒ රශ්ට දරන්නා හයඳුනන ශකශනකුවත් -ආරය 

කරන අයවත්- අශේ රටට එවන්ශන් නති  ම්ටටමට පත් ශවලා 
ි ශවනවා. ඒක තමයි අශේ රශ්ට ි ශවන තත්ත්වය. ශම් ගතන අපි 
සලකන්ශන් නතහයත. තමන්ට එයට ු 1ට ශදරන්න ුෆශටොත් විතරයි 

ඒ ගතන ශලොකුවට හිතන්ශන්.  

මූලාසනාරූ් ගු මන්ත්රීතුමනි,  සභාව කල් තවන අවසථ්ාශේ 

ශගශනන ලදර සාමානයය ශයෝනනාවක් හයතටියට ශම් ගතන හිතන්න 
එපා කියලායි මම නතවතත් කියන්ශන්. ශම් සභාශේ අපි තුන් හයතර 

ශදරශනක් එක්කාුන ශවලා කාලය ගත කළ වතෛක් හයතටියට ශමය 
පත් කරන්න එපා. ඒ නිසා ගු ඇමි තුමනි, මම මූලාසනය 

මාර්ගශයන් කියන්ශන්,  වතුමා ශම්කට වතෛ පිළිශවළක් සකස ්
කරන්න කියලායි. ඒ ශවුකශවන් අපි  ක්ශකෝම ඉන්නවා.  

ඊශ  ආශු මාරිසංහය මන්ත්රීතුමා නනතා විුක්ි  ශපරුශණ් 

මන්ත්රීවරශයකුශගන් අහයනවා මට ඇ 1ටා, ''මන්ත්රීවු 22 ශදරනාම 
එකතු ශවලා පක් , පාට ශභ්දරයකින් ශතොරව අපි ශෛංගු මර්දරනය 

පිළිවාව ශමොකක් හයන් වතෛ පිළිශවළක් කරු ශන්දර?'' කියලා. 
ඇත්ත ව ශයන් කළ යුත්ශත් ඒක තමයි. මම ශම් ශයෝනනාව 

ශගශනන ශකොට ශම් රශ්ට වි ාල විනා කාරී කටයුතු ශදරකක් 

ිසේධ ශවලා ි ශවනවා. ඉිංන්යට තවත් ිසේධ ශවනවා.  

මා නිශයෝනනය කරන මිුකවන්ශගොෛ ආසනශ  කලාප 

අධයාපන කාර්යාලයට මම ශයෝනනා කරලා ි ශවනවා, එම 
කලාපශ  කිිසම පාසලක් ඇතුළට ේලාස්ටික් සහය ශපොලිතීන් ශගන 

ඒම නවත්වන රමශේදරයක් සකස් කරන්න කියලා. ශමය පුනගිය 
කාලශ  ඉාලා කළ ුනුවුදු ශයෝනනාවක්. ඒ නිසා ශමහි වතඩි 

වරක් නතහයත.  

ඒ නිසා ශම් ගතන ශලොකු ුෆවමනාවක් නතහයත. නුත්, ශම්කට 
යම් කිිස මි මය වතෛ පිළිශවළක් අපි හයදරන්න ඕනෑ. මි යක් ඇි  

කරන්න ඕනෑ. එශහයම නති ව ශම් කටයුත්ත කරලා වතෛක් නතහයත. 
අදර පාරවල්වල ුනළඟට පාශවලා යන ශපොලිතීන් වෑ  ශකොච්නර 

ි ශවනවාදර? අදර මුවල් ශගයක වතෛ කටයුතු ඉවර ශවන ශකොට 

මත්පතන් එක්ක කලවම් කරන්න ශගනාුව බීම වර්ගවල ේලාසට්ික් 
ශවෝතල් ශකොපමට ි ශවනවාදර? අවසානශ  ඒවා  ක්ශකෝම 

වතශටන්ශන් මහය පාරටයි. ශම් හයතම එකකින්ම ශම් රට ඉතාම 
විනා කාරී තත්ත්වයකට පත් ශවනවා. ශලෝකශ  ිංයුණු ුෆණු 

රටවල් ගත්ශතොත් ඒවාශ  නායකයින්, ප්රධාමන් තමයි ශම්වාට 
මි  රීි  හයදරන්ශන්. අශේ රශ්ට ුෆටත් ඒවා හයදරන තතන ඉාශගනයි 

අපි අදර ශම් කථා කරන්ශන්.  මූලාසනාරූ් ගු මන්ත්රීතුමනි, ඒ 

නිසා අදර දරවශස ත් ශම් ගතන  කථා කරලා, ුනළඟට පාශවලා යන 
වනන ටිකක් වවට පත් ශනොකර රටට වතෛක් වන විධියට මි මය 

ව ශයන් ශම්කට හයන්යාකාර වතෛ පිළිශවළක් හයදරන්නය කියන 
ඉල්ලීම  වතුමා මාර්ගශයන් මා ගු ඇමි තුමාට ඉිංන්පත් 

කරනවා.  මට අවස්ථාව ලවා  ජම පිළිවාව  වතුමාට ස්තුි වන්ත 
ශවමින් මා නිහයඬ ශවනවා.    

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශවොශහයොම සත්ුි යි.  

ශයෝනනාව සථ්ිර කිරීම, ගු (මහයානාර්ය  ආශු මාරිසංහය 
මන්ත්රීතුමා. 

1303 1304 
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ගු (ෙහාචාර්ය) ණශු ොරසංහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූලාසනාරූ් ගු මන්ත්රීතුමනි, ගු එේවේ ගුටශස කර 

මන්ත්රීතුමා විිසන් ඉිංන්පත් කරන ලදර ශම් කාශලෝිත ශයෝනනාව 
මා ස්ථිර කරන ගමන් මට ශම් අවසථ්ාශේ කථා කරන්න ලතබීම 
ගතන සතුටට පත් ශවනවා.  

මා දරන්නා පන්ිං, ගු එේවේ ගුටශස කර මන්ත්රීතුමා විිසන් ශම් 
ශයෝනනාව ඉිංන්පත් කශළ  මාර්තු මාසශ යි. මාර්තු මාසශ  ිසටම 
ශම් ශයෝනනාවට අදරාළ කාරටා සාකච්්ාවට භානනය ශවනවා. ඒ 

අතරතුරම තමයි අදර වන විට ශම් ඇි  ශවලා ි ශවන 
වයසනවලටත් අප ු 1ට  ජ ි ශවන්ශන්.  

අනිවාර්යශයන්ම ශම් ශයෝනනාව ශම් රශ්ට  මි යක් හයතටියට 

ක්රියාත්මක විය යුතු ශදරයක්ය කියන එක අපි හිතන්න ඕනෑ.  මා 
දරන්නා තරමට ශම් කාරටය ගතන ශම් ආණ්ඩුව මි  සම්පාදරනය 
කර ගන්නා තතනට වතෛ කරමින් ඉන්න අවස්ථාවකුයි ශම් 

ි ශවන්ශන්. විශ   ශයන් ප්රධානම ප්ර ්නය ි ශවන්ශන් අපි කථා 
කරන ශපොලිතීන් ඇතුළු ේලාස්ටික් ශවෝතල් භාවිතය 
සම්වන්ධශයුකයි. දදරාහයරටයකට ශම් රශ්ට වතෛ කරන 
නනතාවශගන් ශගදරන්න් දශේට වත් එකක් අරශගන එන නනතාව 

මිලියන  ක් විතර ුෆශටොත් අඩුම තරමින් ඒ නනතාවශගන් 
භාගයකට වතඩි පින්සක් තමන්ශ  වත් පත වතාශගන යන්ශන් 
ශපොලිතීන් ශකොළවලයි. ඒ  අුකව  අවසානශ  අඩුම තරමින් 

මිලියන 3ක විතර ශපොලිතීන් ශකොළ ප්රමාටයක් අනිවාර්යශයන්ම 
පන්සරයට එකතු ශවනවා. එතශකොට ිංනපතා පන්සරයට එකතු වන 
ශම් මිලියන 3ක අපද්රවය නිසා -ශම්වා ශනොිංරන අපද්රවය. 

කවදරාවත් ශම්වා ිංරන්ශන් නතහයත-  ිසදු වන පන්සර විනා ය ගතන, 

එයින් වන වයසනය ගතන අප ිසයලු ශදරනාම ශහයොිනන් දරන්නවා. ඒ 
නිසා ශම් ගතන වාදර විවාදර කරන්න ශදරයක් නතහයත. අශේ ගු 

නිශයෝනය ඇමි තුමා ශමයට අදරාළ සංඛයා ශල්ඛනත් ඉිංන්පත් 
කරමින් එතුමාශ  පිළිතුු කථාව ඉිංන්පත් කරාවි.  

මූලාසනාරූ් ගු මන්ත්රීතුමනි, ශමන්න ශම් ශපොලිතීන් 
භාවිතය එක්වරම අපට තහයනම් කිරීමට වතන් නම් ුලින්ම එය 

රමාුකූලලව අවම කරලා, අවසානශ  තහයනම් කරන තතන දරක්වා 
යා යුතු ශවනවා.  ේලාස්ටික් ශවෝතල් සම්වන්ධශයන් ගත්ශතොත් 
අදර ශලෝකශ  සමහයර රටවල ප්රි නක්රීකරටය කළ හයතකි ේලාස්ටික් 

වර්ග භාවිත කරනවා. ශමහි ජ ේලාස්ටික් ශවෝතල් තහයනම් කරලා  
සම්ූරර්ටශයන්ම ී දුු ශවෝතල් භාවිත කරන තතනට කටයුතු 
කරන්න වතන් ශේවි. එශහයම නම් ශම්වා තහයනම් කරන්න වතන් නම් 

ශලෝකශ  ිංයුණුවත් එක්ක ප්රි නක්රීයකරටය කළ හයතකි ේලාස්ටික් 
වර්ගවලට අපි ශයොු විය යුතු ශවනවා. යම් කිිස රමශේදරයකින් 
ශම් වතෛසටහයන ඉතාමත් ඉක්මනට ක්රියාත්මක විය යුතුයි; මි ගත 

විය යුතුයි. අපි කථා කරන ශෛංගු මර්දරනය ඇතුළු ශම් හයතම 
ශදරයක්ම එක්තරා තතනක  හිර ශවලා ි ශවනවා ශම් ේලාස්ටික් 
ශවෝතල් භාවිතය නිසා.  

මූලාසනාරූ් ගු මන්ත්රීතුමනි, ගු එේවේ ගුටශස කර 
මන්ත්රීතුමා මතක් කළා වාශ  අපි ජුනි 01වතනි දරා ඉාලා පටන් 
ගත්තා,   ශම් රශ්ට ශෛංගු මර්දරනය සාහයා ුනවිශ  ෂී කාර්ය භාරයන් 
කරන මාස තුනක වතෛ සටහයනක්. ඒ විතරක් ශනොශවයි. ජුනි 

01වතනි දරා ඉාලා අපි පටන් ගත්තා, කසළ කළමනාකරටශ  ජ 
"ිංරන කසළ" සහය "ශනොිංරන කසළ" ආ ජ ව ශයන් කසළ ශවන් 
කිරීශම් වතෛසටහයනක්.  මූලාසනාරූ් ගු මන්ත්රීතුමනි, පින්ිසදු 

රටක්, පින්ිසදු නාි යක් බිහි කරන්න නම් අපි පින්ිසදු රට වතිසයන් 
විය යුතු ශවනවා. එශහයම නම් අපි ුලින්ම අශේ ශකොටස ඉටු කළ 
යුතු ශවනවා.  

පුනගිය දරවසව්ල අපි විවිධ සාකච්්ාවල ජ කථා කළා, -ගු 

එේවේ ගුටශස කර මන්ත්රීතුමා මතක් කළා වාශ - ිසයලු  
මන්ත්රීවුන් එකතුශවලා, මන්ත්රීවුන් 22 ම එකතු ශවලා ශම් 
සම්වන්ධව කටයුතු කරු කියලා. අපි 22  ශදරනාටම එකතු 
ශවන්න ුවළුවන් මාතෘකාවක් ශම්ක. ශමොකදර, ශෛංගු මදුුවා මටත් 

කනවා, නනතා විුක්ි  ශපරුශණ් මන්ත්රීතුමාටත් කනවා, මහින්දර 
රානපක්  මහයත්මයාටත් කනවා. ඒ නිසා ශම්ක අපි හයතම ශදරනාටම 
එකතු ශවන්නට ුවළුවන් මාතෘකාවක්. ශෛංගු මර්දරන 

වතෛසටහයනට,  රට පින්ිසදු කරන වතෛසටහයනට අපි එක හයා 
සමානව දරායකත්වය දුන්ශනොත් අපට ශම් කටයුතු සාර්ථකව 
ක්රියාත්මක කරන්න ුවළුවන්. ශේ පාලන ශේදර, නාි  ශේදර, පක්  

ශේදර වාශ  ිසයලු ශේවල් අමතක කරලා අපි ිසයලු ශදරනාට එකතු 
ශවලා කටයුතු කරන්නට ුවළුවන් මාතෘකාවක් ශම්ක. රට ගතන 
හිතලා, අශේ අනාගත ූෂ දරුවන් ගතන හිතලා ශම් වතෛසටහයනට අපි 

ිසයලු ශදරනාම එකතු විය යුතුයි. එශහයම ුෆශටොත් විතරයි අපි 22  
ශදරනාම එකතුශවලා ඉිංන්යට ශගන යන වතෛසටහයනක් විධියට 
අපට ශමය ඉිංන්යට ශගන යන්න ුවළුවන් ශවන්ශන්.  

අපි ුලින්ම ශම් රට පින්ිසදු කිරීශම් වතෛසටහයන ආරම්භ කරු. 

රට පින්ිසදු කිරීශම් වතෛසටහයනට ප්රධාන දරායකත්වයක් ශදරන්නට 
ුවළුවන් මි  - රීි  පතනී ශමන් සහය ශපොලිි න් භාවිතය අවම 
කිරීශමන්. ශම් සාහයා මූලික ව ශයන්ම කසළ කළමනාකරටය 

පිළිවා නිවතරිං වතටහීමක් රශ්ට ිසයලු ශදරනාටම ලවා ිංය යුතු 
ශවනවා. ඒ කටයුත්ත රානය නිලධාන්න්ටවත්, ශේ පාලනයයන්ටවත් 
විතරක් කළ හයතකි ශදරයක් ශනොශවයි, රශ්ට ිසයලු ශදරනා එක හයඬින් 

එකතුශවලා කළ යුතු ශදරයක්. රශ්ට වන ස්වාභාවික වයසන සහය 
අනාගත ශලෝකශ  ඇි  වන ශේ ගුණික විපර්යාස ශදරස වතලුවාම 
ශපශනනවා, මුක යයා විිසන්ම පාවිච්ි කරන පන්සර හිතකාමී 

ශනොවන ශේවල් නිසා ශම් වයසන වතඩි ශවනවා මිසක් අඩු 
ශවන්ශන් නතහයත කියලා. එම නිසා ප්රධාන ව ශයන් පාසල් වි ය 
මාලාවට කසළ කළමනාකරටය සම්වන්ධ දරතුකවත් කිරීශම් 

රමශේදරයක් ඇතුළත් කිරීම අව ය ශවනවා.   

සමහයර රටවල ශම් පිළිවාව දගන්වන්ශන් අශමොන්ටිශසෝන්ශ අ 
ඉාලායි. ඒ රටවල කසළ කළමනාකරටය ගතන නිවතරිං දරතක්ම 
ඇි  ශවන්ශන් ළදරු පාසල්වලින්. ළදරු පාසල් හයරහයා ශම් පාෛම 

හයන්යට ඉගතන්වූවාම දරුවා ශගදරර ඇවිල්ලා ඒ කසළ 
කළමනාකරට කටයුතු හයන්යට කරනවා. එතශකොට 
ශදරමුෆපියන්ටත් ඒ විධියට කළ යුතු ශවනවා. ශම් කසළ 

කළමටාකරට රමශේදරය හයන්යට ඉගතන්ුෆවශහයොත්  ළදරු පාසල් 
යන දරුවා ශදරමුෆපියන්ටත් දගන්වන තත්ත්වයට පත්ශවනවා. ඒ 
නිසා මම විශ   ශයන් ශයෝනනා කරනවා ප්රාථමික අං ශ  වි ය 

මාලාවට, -ගු අධයාපන අමාතයතුමා ශහයෝ අධයාපන 
අමාතයාං ය හයරහයා- පළු වසශර් ිසට කසළ කළමනාකරට 
වතෛසටහයනක් ඇතුළත් කළ යුතුයි කියලා. 

අශනකුත් රටවල “Moral Education” කියලා ශවනම subject 
එකක් ි ශවනවා, තමන්ශ  අනාගතය ගතන හිතන්ශන් 
ශකොශහයොමදර, අනාගතය  දරකින්ශන් ශකොශහයොමදර කියලා දගන්වන. 
ඒ විධියට කසළ කළමනාකරටය පිළිවා පාධමාලාවක් අශේ 

පාසල්වල ප්රාථමික අං යට ඇතුළත් කළ යුතු ශවනවා. එවිට 
පින්ිසදු රටක්, පින්ිසදු නාි යක් හයරහයා අපට ි ශවන ප්රාථමික ප්ර න් 
විසාා ගන්නට ුවළුවන් ශවනවා. අදර වන විට ශම් රශ්ට ශෛංගු 

ප්ර න්ය ඉතාම  දරුණු විධියට දග්ර ශවලා ි ශවනවා.  

ේලාස්ටික් සහය ශනොිංරන අපද්රවය භාවිතය ශම් ගතටලුශේ 
ප්රධාන කාරටයක් ශවනවා. ශනොිංරන අපද්රවය භාවිතශ  ජ දරතඩි 

මි  - රීි  ශගන ආ යුතුයි. Supermarket එකකට ගියාම 
ශපශනනවා අපි ශකොපමට ේලාස්ටික් ප්රමාටයක් භාවිත 
කරනවාදර කියලා. අපි නතවත අශේ පරට පන් මල්ල භාවිත කිරීම 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගතන අවධානය ශයොු කළ යුතුයි. අදර පන් මල්ල ුනපින් වෑ  එකක් 
විධියට ලස්සනට අරශගන යන රටවල් ශලෝකශ  ි ශවනවා. අපි 
නතවත ශමවතනි ශේවල් භාවිතයට ුවුදු විය යුතුයි. අපි කශේකට 

යන විට recycle විධියට පාවිච්ි කළ හයතකි මල්ලක්, එශහයම 
නතත්නම් නතවත නතවත භාවිත කළ හයතකි මල්ලක් රැ ශගන යා යුතු 
ශවනවා. ශලෝකශ  ිංයුණු ර ටවල ශම් සම්ප්රදරාය හයන්යාකාරව ඉ ට් 

ශවනවා. ඇයි අශේ රටට වතන්? අශේ රට අතීතශ  ිසට එවතනි 
සම්පත් භාවිත කළ රටක්. 

අශේ ගු එේවේ ගුටශස කර මන්ත්රීතුමා සාහයන් කළ විධියට 

අපි මළ ශගදරරකට පාවිච්ි කරන්ශන් ුනදු ශකොඩි. අශේ අතීතශ  
එශහයම ශනොශවයි. මූලාසනාරූ් ගු මන්ත්රීතුමනි  වතුමාත් 
දරන්නවා, වතල්ලවාය ප්රශේ ශ ත් මළ ශගවල් සාහයා ශගොක් ශකොළ 

පාවිච්ි කශළ . ඇයි අපට අදර ශගොක් ශකොළ පාවිච්ි කරන්න වතන්? 
අදර අපි ඒ ශවුකවට ක් ණික රම භාවිත කරන්නට දත්සාහය 
අරශගන ි ශවනවා. ඒ සාහයා ශහයොාම දදරාහයරට ි ශවනවා. අදර 
වන විට සුංගලය, ශවසක් ූලඩුව හයදරන්ශන්ත් ේලාස්ටික්වලින්. 

ශමොකක්දර ශම් ශේදරවානකය? අපි සුංගල් හයතදුශේ 
ේලාස්ටික්වලින්දර? අපි ශවසක් ූලඩු හයතදුශේ ේලාස්ටික්වලින්දර? 
අශේ අමම්ලා තාත්තලා ශගදරර ජ අපට කියලා දුන්නා, අපි අශේ 

දරුවන්ට කියලා දුන්නා ශකොශහයොමදර සුංගලය හයදරන්ශන්, 

ශකොශහයොමදර ශවසක් ූලඩුව හයදරන්ශන් කියලා.  

නුත්, අදර අශේ රට ශවසක් ූලඩුව, සුංගලය පවා චීනශයන් -

ේලාස්ටික්වලින් හයදරලා- ශගන්වන තත්ත්වයට පත් ශවලා 
ි ශවනවා. ශමොකක්දර ශම් ශේදරවානකය? ශම් ගතන අපි අශේ හයෘදරය 
සාක්ෂිශයන් ප්ර න් කළ යුතු ශවනවා. එම නිසා මම නතවතත් 

කියන්ශන්, ශම්ක අශේ ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්න මන්ත්රීවු 
22 ශදරනාටම එකතු ශවන්න ුවළුවන් මාතෘකාවක් වවයි. අශේ 
අනාගත ූෂ දරුවන් ශවුකශවන් ශෛංගු නති  පන්සරයක් හයදරන්න, එම  

දවදුර මර්දරනය කරන්න රට පින්ිසදු කරු කියන මාතෘකාව යටශත් 
අපි ිසයලුශදරනාම එකතු ශවු කියන ආරාධනාව  වතුමන්ලාට 
කරමින්  මශ  කථාව අවසන් කරනවා, ස්තුි යි. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට, ගු සන්ිංත් සමරිසංහය මන්ත්රීතුමා.  වතුමාට විනාඩි 
 ක කාලයක් ි ශවනවා. 

 
[අ.භා. 6. 0] 

 

ගු සන්දිත් සෙරසංහ ෙහතා  
(மாண்புமிகு சந்தித் சமரசிங்க) 

(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

මූලාසනාරූ් ගු මන්ත්රීතුමනි  මට කථා කරන්න අවස්ථාව 

ලවා ජම පිළිවාව ුලින්ම  වතුමාට සත්ුි වන්ත ශවනවා.  

අශේ ගු එේවේ ගුටශස කර මන්ත්රීතුමා අදර ිංන සභාව කල් 
තවන අවසථ්ාශේ ඉතාම වතදරගත් ශයෝනනාවක් ඉිංන්පත් කර 

ි ශවනවා. අදර මධයම පන්සර අධිකාන්ය සහය පන්සර අමාතයාං ය 
හයරහයා අශේ රශ්ට ග්රාමීය ම්ටටමින්  පාසල් ම්ටටමින්  පළාත් පාලන 
ආයතන ම්ටටමින් අශේ පන්සරය ආරක් ා කිරීම සාහයා වි ාල වතෛ 
පිළිශවළක් ක්රියාත්මක කළත්  නනතාවට එය වතිංලා නතහයත  දරතනිලා 

නතහයත කියන කාරටය අපට ශත්ශරනවා. කසළ කළමනාකරටය 
කිරීශම් හයා පන්සරය ආරක් ා කිරීශම් වතෛ පිළිශවළ  ගතන නනතාව 
දරතුකවත් කරන්නත්  ඒ සාහයා අව ය ශේවල් ලවා ශදරන්නත් අදර අදර 

මධයම පන්සර අධිකාන්ය වි ාල ශවශහයස මහයන්ිසයක් දරරනවා. ඒ 
වාශ ම ඒ ආයතනය ඒ සාහයා වි ාල ු දරලක් වතය කරනවා.  

අදර සෑම පළාත් පාලන ආයතනයකම පන්සර නිලධාන්ශයක් 
ශහයෝ නිලධාන්නියක් ිසටිනවා. නුත්  එම නිලධාන්න් ිංහයා 
වතලුවාම  අදර ඒ අය   මි  ශපන්වන්න  නතත්නම් reports ශදරන්න 
පමටයි ිසටින්ශන්.  ුෆන් ප්රාශයෝගිකව නනතාව සමඟ එකතු 
ශවලා  වතෛ කරලා ශම්  ප්ර ්න විසාන්න කටයුතු කරන එක අඩුයි. 
ශම් පිළිවා නනතාවට දරතශනන වතෛ පිළිශවළක් කරන්න ුවළුවන් 
වන්ශන්ත් පළාත් පාලන ආයතන හයරහයායි. නුත්  පළාත් පාලන 
ආයතනවල ි ශවන ප්ර න් නිසා අදර ශම් කසළ කළමනාකරටය 

නිිසයාකාරව ිසදු වන්ශන් නතහයත.  

අපි දරන්නවා  අදර පළාත් පාලන ආයතන හයරහයා කතළි කසළ 
එකතු කිරීශම් ජ ේලාස්ටික් ශවන් කර එකතු කරන්න අව ය වඩු 
භාණ්ෛ පවා ලවා ජ ි ශවන වව. හයතවතයි  නිශවසව්ලින් ඒවා ඒ 
විධියට එකතු කළත්  ඒවා රැශගන යන වාහයනය ඒ ිසයල්ලම එකට 
අරශගන ගිහින් කුණු දරමන තතන ජ  ක්ශකොම එකට හයලනවා. ඒ 
කියන්ශන්  ේලාසට්ික් ටිකයි  ශවෝතල් ටිකයි අනිකුත් ිසයලු 
අපද්රවය එක්කම හයලනවා. නිශවසව්ල ජ ඒවා ශවන් කරලා දුන්නත්  
කුණු ශගන ගිහින් දරමන තතනට යන ශකොට ඒවා ශවන් වන්ශන් 
නතහයත. ශකොළඹ ප්රශේ ශ  නම් ඒ ශේ ිසදු වන වව අපි ශහයොාටම 
දරන්නවා.  ඒ වාශ ම  ඒ අවට අශනක් ප්රශේ වලත් එශහයම ිසදු 
ශවනවා.  ශම් සාහයා ි ශවන මි ය හයන්යට ක්රියාත්මක කරලා ඒ 
වතෛකටයුතු ටික කරනවා නම් ශම් ප්ර න් විසාාගන්න ුවළුවන්.  

මට කලින් කථා කළ ගු ආශු මාරිසංහය මන්ත්රීතුමා කිේවා 
වාශ   ශම් ශෛංගු ශරෝගය පිළිවා ප්ර න්ය ඉතාම වරපතළයි. ඒ 
ප්ර න්ය ුළු ලංකාවටම -මා නිශයෝනනය කරන කෑගල්ල 
ිංස්්රික්කයටත්-  ඉතාම වි ාල ශලස වලපා ි ශවනවා. ශෛංගු 
ශරෝගීන් වි ාල සංඛයාවක් අදර ශරෝහයල්ගත ී  ිසටිනවා. ඊශ  මම 
කෑගල්ල මහය ශරෝහයලට ගියා. එහි වා්ටටුවක් තනිකරම ශෛංගු 
ශරෝගීන්ශගන් පිරී ි ශවනවා. ඒ සමහයර ශරෝගීන්ට ඉන්න ඇාන් 
නතහයත. සමහයර අය වංකුවල ඉන්දරවලා ි ශවනවා.  ශම් ප්ර ්නය ිංහයා 
වතලුවාම ශම් කතළි කසළ කළමනාකරටය ඉතාම වතදරගත් වව 
අපට ශපශනනවා. කතළි කසළ කළමනාකරටය කිරීශමන් අප 
වලාශපොශරොත්තු වන්ශන් අනාගත දරුවන් ශවුකශවන් ශහයොා 

රටක් බිහි කිරීමයි.    

මූලාසනාරූ් ගු මන්ත්රීතුමනි  මට ලතබී ි ශවන කාලය 
ීමමිත නිසා අශේ ගු නිශයෝනය ඇමි තුමාශගන් මම එක 
ඉල්ලීමක් කරන්න කතමති යි. අදර ශම් කතළි කසළ එකතු කරලා 
ගංගාවලට  ඇළවලට තමයි ගිහින් දරමන්ශන්. ශම් ශහය තුව නිසා ඒ 
ුළු ප්රශේ යක්ම ූෂ ටය ශවලා ි ශවනවා. 

කෑගල්ල ිංස්්රික්කය ගත් විට  එහි වතඩිශයන්ම සංනාරකයන් 
එන ප්රශේ යක් තමයි පින්නවල ප්රශේ ය. ඒ ප්රශේ යට 
සංනාරකයන් එන්ශන් අලි ඇතුන් නරඹන්නයි. එම ප්රශේ ශ  
ගංගා ආශ්රිතව ශහයෝටල් ි ශවනවා  සංනාරක නිශක්තන ි ශවනවා  
අවන්හයල් ි ශවනවා. ඒ ිසයල්ශල්ම ි ශවන කතළි කසළ  දරමන්ශන්  
මා යට වාශ ම කුෛා  යටයි. ඒ නිසා සතකුටවත් ඒ වතු ශර් 
නාන්න වතහයත. ඒ ප්රශේ ශ  මහය නනතාවට එම නලා වල වතුර 
නාන්න වතහයත  වතුර ටිකක් ශවොන්නත් වතහයත. ඒ වාශ  වි ාල 
ප්රාශයෝගික ගතටලු ි ශවනවා. DCB රැසී් ම්වල ජ මම මධයම 
පන්සර අධිකාන්ය සමඟ ශම් ගතන අනන්තවත් කතා කර ි ශවනවා. 
එශස   කතා කළත් කිිසම ශදරයක් මධයම පන්සර අධිකාන්ය හයරහයා 
ිසදු කර නතහයත. ඒ ගතන අපට කනගාටුයි. අපි ඒ ගතන ශවශහයවින් 
කනගාටුව පළ කරනවා. ශමොකදර  ශහයොා දරක්  නිලධාන්න් ිසටියත් 
ශේ පාලන අතගතීමම් නිසා අව ය කටයුතු ිසදු වන්ශන් නතහයත. ඒ 
නිසා මා ගු ඇමි තුමාශගන් ඉල්ලා ිසටිනවා  කුටාකර ශම් 
පිළිවාව දත්තරයක් ශදරන්න කියා. එශස ම මහයනන නිශයෝජිතයන් 
වන අප ිසයලු ශදරනාම එකතු ශවලා ශම් ප්ර ්නයට විසඳුමක් 
ශසොයු. මට අවසථ්ාව ලවා  ජම ගතන මූලසනාරූ් ගු 
මන්ත්රීතුමාට ස්තුි වන්ත ශවමින් මා නවි නවා. ශවොශහයොම 

ස්තුි යි.  

1307 1308 

[ගු (මහයානාර්ය  ආශු මාරිසංහය මහයතා] 
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ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට  ගු තු ාර ඉඳුනිල් අමරශස න මන්ත්රීතුමා.  එතුමා ශම් 
අවස්ථාශේ සභාශේ නති  නිසා - මීළඟට  ගු අජිත් ී.. ශපශර්රා 
නිශයෝනය අමාතයතුමා. ගු නිශයෝනය අමාතයතුමනි   වතුමාට 

නියමිත කාලය විනාඩි 10යි.  

 
[අ.භා. 6. 6] 

 
ගු අිටත් පී. වපවර්රා ෙහතා වවිදුලිබල හා පුනර්නනීයය 
බලශ්ෂේි  නිවයෝනය අොතයුරො  
(மாண்புமிகு அஜித் பீ. தபகரரா - மின்வலு மற்றும் 

புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அகமச்சர்) 

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

මූලාසනාරූ් ගු මන්ත්රීතුමනි  ශමම ශයෝනනාව ඉිංන්පත් 
කිරීම ගතන ගු එේවේ ගුටශස කර මන්ත්රීතුමාට මම ස්තුි වන්ත 
ශවනවා. ඒ වාශ ම  ශම් කාරටය ගතන වතදරගත් අදරහයස් ප්රකා  

කරුව ගු මන්ත්රීතුමන්ලාටත් මා ස්තුි වන්ත වනවා. ශම් කාරටය 
පිළිවාව වතදරගත්ම ශේ තමයි අශේ රශ්ට කසළ ප්ර න්ය ශදරස අප 
දරකින සාම්ප්රදරායාුකූලල විධිය ශවනස් කිරීම අව යයි කියන 
කාරටය. ගු එේවේ ගුටශස කර මන්ත්රීතුමනි  ගු 

අමාතයතුමනි  අපි ඉතාම ශහයොා  යහයපත් සංකල්පයක් ගතන 
සාකච්්ා කරනවා. ඒ තමයි ප්රි නක්රීකරටය. අප කුෛා කාලශ ත් 
ප්රි නක්රීකරටය ගතන ඉශගන ගත්තා. ප්රි නක්රීකරටය ශහයොායි. 

ප්රි නක්රීකරටශයන් ලතශවන වටිනාකම වතඩියි. එය අපට  ාස්ත්රීය 
ව ශයන් ඉතාම වටිනා විසඳුමක්. නුත් අශේ රශ්ට සංස්කෘි ය  
අශේ රශ්ට ප්රාශයෝගික තත්ත්වයන් ආිං ිසයල්ල සලකන විට  

ේලාස්ටික්  ශපොලිතීන් සහය ශවනත් ජීවමය අපද්රවය ුෆවත් අශේ 
රශ්ට ි ශවන සම්ූරර්ට කසළ ප්රමාටය කසළ ප්රි නක්රීකරට 
ක්රියාවලිය හයරහයා ශවන් කර ගතමම සහය එශස  ශවන් ශකොට ඒවා 

කළමනාකරටය ප්රාශයෝගික නති  වවයි මට හයත ශඟන්ශන්  
දරතශනන්ශන්.  

විශ   ශයන්ම අදර වන ශකොට ශම් ප්ර න්ය දරතවතන්ත  
මාරාන්ි ක අර්ුදදරයක් වවට පත් ී  ි ශවන නිසා අපට ක් ණික 

විසඳුම් අව ය වනවා. ඒ එක්කම කිව යුතු වතදරගත්ම ශදරයක් තමයි  
ශම් කාරටය පිළිවාව වර්තමාන රනය මීශතොටුල්ල කුණු කන්දර 
කෛා වතශටන්න කලින් යම් යම් තීරටවලට එළඹී ි ුදණු වව. ඉන් 

එකක් තමයි  ප්රාශයෝගිකව කල්පනා කශළොත් අශේ රශ්ට ි ශවන 
ිසයලු කුණු එකතු කරලා ඒ කුණු දරහයනය කිරීම මඟින් විදුලිය 
දත්පාදරනය කශළොත් ඒ කුණුවලින් අපට ශමගාශවෝට  0ක විතර 

ප්රමාටයක විදුලිය දත්පාදරනය කරගන්න ුවළුවන් කියන කාරටය. 
අපි ඒ රමයට කියනවා  “waste-to-energy” කියා. ශම් “waste-to-
energy” ක්රියාවලිය තුළ ශම් රශ්ට ි ශවන සම්ූරර්ට කසළ 

ප්රමාටය විදුලිය දත්පාදරනය කිරීමට පාවිච්ි කරන්න අපට 
ුවළුවන්. කලින් ප්ර න්යක් ි ුදටා  “waste-to-energy” ක්රියාවලිය 
තුළ ලතශවන විදුලි වලය දත්පාදරනය කිරීමට වි ාල ුදරලක් වතය 

ශවනවා  එවකට කිශලෝශවෝට පතයක් ශවුකශවන් ශගවූ ුපියල් 
23.10ක් වූ ුදරල් ප්රමාටය සෑශහයන්ශන් නතහයත  ඒ නිසා ශමය 
ආර්ථික ව ශයන් ඵලදරායි නතහයත කියා. පුනගිය කතබින්ට මණ්ෛලය 
තීන්දු කළා  කසළ දරහයනය කිරීම මඟින් විදුලිය දත්පාදරනය කර 

නාි ක පේධි යට ශදරනවා නම් එම විදුලිය ඒකකයකට ුපියල් 36 
වතගින් ශගවනවා කියා.  

මම විදුලිවල  නිශයෝනය අමාතයවරයා ව ශයන්  වටත්  

රටටත් වගීමශමන් කියන්න කතමති යි  කසළ දරහයනය කිරීම මඟින් 
විදුලිය දත්පාදරනය කරන්න යම්කිිස වයාපාන්කයකු ූදදරානම් නම්  
ඒ සෑම විදුලි ඒකකයක්ම මිල  ජ ගන්න විදුලිවල මණ්ෛලය ූදදරානම් 

වව. ඒ වාශ ම සාමානය සම්මත ප්රමාටයට වෛා වතඩි ුදරලක් 

ශගවන්නත් ූදදරානම්. ඒ සාහයා දරතනටමත් සමාගම් ීමපයක් ඉිංන්පත් 
ශවලා ි ශවනවා.  

ඒ වාශ ම ශපොලිතීන් සම්ූරර්ටශයන්ම වතහයතර කිරීම පිළිවා 
අදරහයස සංකල්පනාත්මක ව ශයන් ශහයොායි. ගු එේවේ 

ගුටශස කර මන්ත්රීතුමනි  හයතවතයි  ශම් මුක ය සංහයි ශ  
ක්රියාවලියත්  විශ   ශයන්ම රී ලාංකික නනතාවශ  හයතිසරීමත් 
ිංහයා වලන ශකොට අපට එතතනට යන්න ුවළුවන්දර කියා සතකයක් 

ඇි  ශවනවා. අශනක් අතට ශපොලිතීන් ප්ර න්ය  1දරකලා ප්ර න්යක් 
ශනොශවයි  සමස්ත කසළ කළමනාකරටය පිළිවා ප්ර න්යක්. ඒ 
වාශ ම  Sectoral Oversight Committee on Sustainable 

Development and Environment and Natural Resources  
එශක් ජ අදරත් අපි ශම් ප්ර න්ය පිළිවාව සාකච්්ා කළා. එතතන ජ 
ආුව එක ප්ර ්නයක් තමයි විවිධ  විවිධ වදු පතනී ම් මඟින් 

අවධර්යවත් කරන්න දත්සාහය කිරීම. හයතවතයි  අවසානශ  ශම්වා 
පාන්ශභෝගිකයා මතයි පතටශවන්ශන්. ඒ නිසා ශපොලිතීන් 
කළමනාකරටය පිළිවාව  ශපොලිතීන් භාවිතය අවම කිරීම 
පිළිවාව අපට වතෛ පිළිශවළක් ි බිය යුතුය කියා මා පිළිගන්නවා. 

ඒ වාශ ම ිංරා යන ශපොලිි න්  ිංරා යන ේලාස්ටික් භාවිතයට 
ිංන්මත් කළ යුතුයි. හයතවතයි  අපට ක් ණික විසඳුමක් ඕනෑ. ඊළඟ 
වසර  එකහයමාර තුළ ශම් රශ්ට කසළ ප්ර ්නයට තීරටාත්මක 

විසඳුමක් ඕනෑ නම් එකම විසඳුම “waste-to-energy.”  

ඒ තුළින් ශම් රශ්ට ි ශවන සමස්ත කසළ ප්රමාටය දරහයනය 
කරන්න ුවළුවන්. හයතවතයි  මිර කරලා  මිරනය ඉවත් කරලා ලවා 

ගන්නා කසළ දරහයනය කරලා විදුලිය දත්පාදරනය කරන්න වතහයත. 
ප්රි නක්රීයකරටය හයරහයා එන අතුු ඵලවලින් විදුලිය දත්පාදරනය 
කරන්න වතහයත. ේලාස්ටික් ටිකත් අයින් කර ශගන  ශපොලිතීන් 

ටිකත් අයින් කර ශගන විදුලිය දත්පාදරනය කරන්න වතහයත. ඒ 
සමස්ත කසළ ප්රමාටයම ලතශවනවා නම්   ශත්ශරන භා ාශවන් 
කියනවා නම්  අුශවන්ම ලතශවනවා නම්   ඒ සමස්ත කසළ 

ප්රමාටය නිිස ශලස එකතු කරලා  කසළ ි ශවන සථ්ානවලට 
සතලකිය යුතු ප්රමාටයක ආසන්න ස්ථානයක ජ දරහයනය කරලා 
විදුලිය දත්පාදරනය කරනවා නම් ශම් ප්ර න්ය සම්ූරර්ටශයන් 
විසාන්න ුවළුවන්. ඒ සාහයා දරතනට ුතුරානශවලත්  කරිංයාශන්ත්  

ගම්පහය ප්රශේ ශ ත් ක්රියාත්මක කරන්නට ශයෝනනා තුනක් 
ඉිංන්පත් ශවලා ි ශවනවා.  

මශ  ශපෞේගලික අදරහයස නම් ශපොලිතීන් අවධර්යවත් කිරීම  

ිංරා යන ේලාසට්ික් වධර්යවත් කිරීම පිළිවාව හිතන ගමන්ම  
සමස්ත කසළ ප්ර න්ය විසඳීම සාහයා ි ශවන එකම  ප්රාශයෝගික 
අවසානයක් ි ශවන විසඳුම තමයි “waste-to-energy.”   විදුලිය 

ඒකකයකට ුපියල් 36ක් ශගවන්න රනය ලතහයතස්ි  නම් මම ශම් 
රශ්ට වයාපාන්කයන්ට ආරාධනා කරනවා  කුටාකරලා ශම් 
සාහයා ඉිංන්පත් ශවන්න  ශම් අවස්ථාව ගන්න කියලා. ශම් ප්ර න්ය 

පිළිවා කාරටශ  ජ සහයශයෝගශයන් කටයුතු කරලා ඉක්මන් 
විසඳුමකට එන්න අපි ලතහයතස්ි යි. ඒ වාශ ම “waste-to-energy” 
සාහයා කසළ දරහයනය කිරීශමන් පුන ඉි න් වන අළු රැාී ම  
කළමනාකරටය කිරීම සාශේක් ව පහයුනයි.   

 

ගු එඩ්වඩ් ුවටවස්කර ෙහතා 
(மாண்புமிகு எட்வட் குைகசகர) 

(The Hon. Edward Gunasekara) 

ඒ සාහයා කුෆු හයන් ඉිංන්පත් ශවලා ි ශවනවාදර? 
 

ගු අිටත් පී. වපවර්රා ෙහතා  
(மாண்புமிகு அஜித் பீ. தபகரரா) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
  ේ  එවතනි ආයතන තුනක් සාහයා කතබින්ට අුකමති ය ලවා  ජ 

ි ශවනවා. ඒ  කරිංයාන  ුතුරානශවල සහය ගම්පහය ප්රශේ ශ .  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

අශේ රශ්ට ි ශවන කසළ ප්රමාටය අුකව අඩු ගටශන් තවත් එක් 
ආයතනයකට අවස්ථාව ි ශවනවා. ඒ වාශ ම ුකවර ප්රශේ ශ  
තවමත් හයන් වතෛ පිළිශවළක් නතහයත. වදුල්ල ප්රශේ ශ  තවමත් වතෛ 

පිළිශවළක් නතහයත. ශම්  ක්ශකොම ශයෝනනා ි ශවන්ශන් වස්නාහිර 
පළාත පිළිවාවයි.  

 
ගු අනුරාධා නයරත්න ෙහතා වෙහවැලි සංවර්ධාන හා 

පරිසර නිවයෝනය අොතයුරො  
(மாண்புமிகு அநுராத ஜயரத்ன - மகாவலி  அபிவிருத்தி மற்றும் 

சுற்றாடல் பிரதி அகமச்சர்) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne- Deputy Minister of 
Mahaweli Development and Environment) 
ගු නිශයෝනය ඇමි තුමනි    අශේ ුකවර ප්රශේ ශ  ශම් 

වනශකොට කෘෂිකර්ම අමාතයාං යත් එක්ක ඒකාවේධව 
කසළවලින් ශකොම්ශපොස්්ට  ශපොශහයොර හයත ජශම් වයාපෘි යක් සාහයා  

Cabinet Committee on Economic Management  එක මඟින්  
කතබින්ට එකට ඉිංන්පත් කරලා කතබින්ට අුකමති යත් ලවා ශගන 
ිසයලු කාරටා අවසන් කරලා  ුෆන්ට ඉෛම් පවා ලවා  ජලා අවසන්.  
ඇත්තටම  වතුමා කියන කාරටාව  හයන්. ශමොකදර  ශම්ශක් 

residual waste එකක් ි ශවනවා. ඒ කියන්ශන් නතවත ඉවතලන 
කුණු ප්රමාටයක් එකතු ශවනවා. ඒ කුණුවලට කරන්ශන් 
ශමොකක්දර කියන එක පිළිවාව ගතටලුවක් මතු ශවලා ි ශවනවා. ඒ 

කියන්ශන් නතවතත් ඒ ඉි න් වන කුණු අර ශගන ගිහිල්ලා තවත් 
ස්ථානයකට දරමන්න ිසේධ ශවනවා. ඒ නිසා  වතුමා කියන 
කාරටාව හයන්. ශම් කසළ සම්ූරර්ටශයන්ම අවසන් කරන්න 

ුවළුවන් රමශේදරය තමයි  වතුමා කියන්ශන්.  ශම් වන  විට අපි 
ුකවර ප්රශේ ශ  ඒ සමාගම් ශතෝරලා  ුෆන්ට එම අවසථ්ාව ලවා 
 ජම සාහයා කටයුතු කරමින් ිසටිනවා.  ිසයයට  0ක විතර වතෛ 

ප්රමාටයක්  අවසන් කර ි ශවනවා. 

 
ගු අිටත් පී. වපවර්රා ෙහතා  
(மாண்புமிகு அஜித் பீ. தபகரரா) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
ශවොශහයොම සත්ුි යි  නිශයෝනය ඇමි තුමනි.  

ඒක එක විසඳුමක්. ශමොකදර  මශ  දරතුකශම් හයතටියට ුකවර 
ප්රශේ ශ  ි ශවන කුණු ප්රමාටය විදුලිය නි ප්ාදරනය කිරීමට 

ප්රමාටවත් නතහයත. ුකවර කසළ ප්ර ්නයක් ි ශවනවා තමයි.  නුත්  
ආර්ථිකමය ඵලදරායීතාවශයන් යුතු විදුලිය දත්පාදරනය කිරීශම් 
යන්ත්ර ුකවර ප්රශේ ශ  සවි කිරීමට ඒ කසළ ප්රමාටය ප්රමාටවත් 

වන්ශන් නතහයත.  වතුමා කියන කාරටයත් එක් විසඳුමක්. හයතවතයි 
ඒ කසළවල ි ශවන ජීවමය ශකොටස් - biodegradable -  භාවිත 
කිරීශමන් පස්ශස  ඉි න් වන අශනකුත් ශේවල් තවත් තතනක 
වහයාලන්න අපට ිසේධ ශවනවා.  

අදර වනශකොට අපි ශකොළඹ ිංස්්රික්කය තුළ කසළ ශවන් 
කරලා එකතු කරනවා. ඇත්තටම ඒ සාහයා රශ්ට නනතාවශගන් 
සෑශහයන සහයශයෝගයක් ලතශවනවා. මා දරන්නවා  ශවන් කර එකතු 

කරන ලදර ඒ ේලාසට්ික් ශකොටස්  දරතන් යම් ස්ථානයක ශගොෛ ගහයලා 
ි ශවන වව. ේලාස්ටික්  ී දුු  ජීවමය ශකොටස් අපි ශවන ශවනම 
එකතු කරලා ඒවා නතවත ශගොෛ ගහයනවා. 

නුත්  අපි ශම් සම්වන්ධශයන් ඉශගන ගන්න ඕනෑ  ශේවල් 
ි ශවනවා. ිසංගේූරුව වතනි රටවල ශකළින්ම ිසයලුම කසළ එක 
වර දරහයනය කරනවා. ඊට පසශ්ස  ඒ අළු ටික ු 1දරට දරමනවා. සමහයර 

නී න නගරවල තත්ත්වයත් එශහයමයි. හයවායි අගුකවර ේලාස්ටික්දර  
දරරදර  යකෛදර කියන ිසයල්ල ශකළින්ම එක වර දරහයනය කරලා 
ශමගාශවෝට  0ක විදුලිවලයක් දත්පාදරනය කරනවා. ඒ වාශ ම 

 ස්්රියාශේ වියානා නගරය මතේශේ තමයි “waste-to-energy” 

විදුලි වලාගාරය ි ශවන්ශන්. ට්රක් එශකන් ශකළින්ම ඒ ිසයලුම 
ද්රවය එතතනට ශගනතල්ලා ශමම “waste-to-energy” ක්රියාවලිය 
සාහයා පාවිච්ි කරනවා.    

 
ගු අනුරාධා නයරත්න ෙහතා  
(மாண்புமிகு அநுராத ஜயரத்ன) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne) 

ගු නිශයෝනය ඇමි තුමනි  සමාවන්න ඕනෑ  මම ශපොඩි 

වාධාවක් කරනවා.  

ශම් කටයුත්ත සාහයා ආයතන තුනක් තීරටය කළා කියලා 
නිශයෝනය ඇමි තුමා මතක් කශළ  අපි නාගන්ක සංවර්ධන 
අධිකාන්ය හයරහයා ඉිංන්පත් කරුව කතබින්ට ප්රිකාව සම්වන්ධශයන් 

කියලායි මා හිතන්ශන්.  ුෆන්ට ඒ අුකමති ය ලවා දුන්නා කියලා 
එතුමා කිේවා. අශේ පාන්සන්ක ඇගතයීම් වාර්තා පිළිවාව ඒ 
කණ්ෛායම සමඟ ශම් වනශකොට අපි සාකච්්ා කර ශගන යනවා. 

මට මතක විධියට ඒ සාකච්්ාවල ජ  ුෆන් කිේව එක කාරටාවක් 
වන ශම් විදුලිය ඒකකයක් ුපියල් 36කට මිල ජ ගන්න කතබින්ට 
මණ්ෛලශ  අුකමති ය ලතුදටා. හයතවතයි  මිල ජ ගතමම සාහයා වූ 

ගිවිුනමට - power purchase agreement එකට - විදුලිවල 
මණ්ෛලය තව ශවනකල් එකඟතාව ප්රකා  කරලා නතහයත. ගු 
නිශයෝනය ඇමි තුමනි  ඒ පිළිවාව ශපොඩි පතහයතිංලි කිරීමක් 

කරනවාදර? 

 
ගු අිටත් පී. වපවර්රා ෙහතා  
(மாண்புமிகு அஜித் பீ. தபகரரா) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ඒ පිළිවාව ි ශවන ප්ර ්නය ශමශහයමයි. කතබින්ට මණ්ෛලශ  ජ 
අුකමති ය ලතුදශණ් විදුලිවල මණ්ෛලය ුපියල් 23.10ක් 

ශගවන්නත්   23.10 ිසට 36 දරක්වා වූ පරතරය භාණ්ෛාගාරය විිසන් 
ශගවන්නත්. ඒකයි එකඟතාව. ඒ එකඟතාව මත තමයි ඒ වතෛ 
පිළිශවළට එකඟ ුෆශණ්. එම නිසා ශම් ුදරල ශකොශහයොම ශගේවත් 

එකයි. විදුලිවල මණ්ෛලය අදර පවත්වා ශගන යන්ශන්ත් රනශ  
අරුදරල් හයරහයා. ඒ නිසා සෘජුව විදුලිවල මණ්ෛලය ශගේවත් එකයි  
භාණ්ෛාගාරය ශගේවත් එකයි. එකම ප්රි ඵලය. හයතවතයි  වතදරගත් 
පණිුෆෛය වන්ශන් “waste-to-energy” ක්රියාවලිය මඟින් විදුලිය 

නි ප්ාදරනය කරන ඕනෑම විදුලිය නි ප්ාදරකශයකුට දරතන් අපි විදුලිය 
ඒකකයකට ුපියල් 36 ගටශන් ශගවනවා. ශම්ක ප්ර න්යක් 
ශනොශවයි. ශම් වනශකොට කිිසම ප්ර න්යක් නති ව ශමගාශවෝට 

3 000ක් පමට රටට අව යයි. කසළ පිළිස්ීමම මඟින් සම්ූරර්ට 
ව ශයන් නි ්පාදරනය කරන්න ුවළුවන් වන්ශන් ශමගාශවෝට  0යි. 
එම නිසා ඒ ුළු ප්රමාටයම විදුලිවල මණ්ෛලය මිල ජ ගන්න 

ලෑස්ි යි. ගු නිශයෝනය ඇමි තුමනි  මා ශම් පණිුෆෛය කියන්ශන් 
 වතුමාට වෛා  රටට  මාධයවලට. ශම්ක තමයි ශම් ප්ර න්ය සාහයා 
ප්රාශයෝගික  ශකටිම  දරතශනන  ශත්ශරන විසඳුම. ඒ වාශ ම 

ේලාස්ටික් සහය ශපොලිතීන් කළමනාකරටය සහය ඒවා භාවිතය අඩු 
කිරීම පිළිවාව අශේ එේවේ ගුටශස කර මන්ත්රීතුමා ඉිංන්පත් කළ 
අදරහයස් සමඟත් මා එකඟ වනවා.  

ශවොශහයොම සත්ුි යි. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශවොශහයොම සත්ුි යි. 

ගු අුකරාධ නයරත්න නිශයෝනය ඇමි තුමා.  වතුමාට 
විනාඩි 20ක කාලයක් ි ශවනවා. 
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ගු අනුරාධා නයරත්න ෙහතා වෙහවැලි සංවර්ධාන හා 

පරිසර නිවයෝනය අොතයුරො  
(மாண்புமிகு அநுராத ஜயரத்ன - மகாவலி  அபிவிருத்தி மற்றும் 

சுற்றாடல் பிரதி அகமச்சர்) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne - Deputy Minister of 
Mahaweli Development and Environment) 

මූලාසනාරූ් ගු මන්ත්රීතුමනි  ගු එේවේ ගුටශස කර 
මන්ත්රීතුමා ශවොශහයොම කාශලෝිත මාතෘකාවක් අදර සභාව කල් 
තවන අවස්ථාශේ ජ ශයෝනනා කරලා ි ශවනවා. ශමොකදර  පුන ගිය 

ිංන ීමපශ  ජ රටක් විධියට අපට වරපතළ වයසනයකට ු 1ට 
ශදරන්න ිසේධ ුෆණු ආකාරය අපි දරතක්කා. ශම් වයසනය ශකොතරම්දර 
කියනවා නම්  මා හිතන්ශන් 200  වර් ශ  ජ ඇි  වූ ුනනාමියට 

පසශ්ස  රටක් හයතටියට ු 1ට දුන් වරපතළම වයසනයට තමයි 
පුනගිය සි ය ඇතුළත අපි ු 1ට දුන්ශන්. ශම් කාරටාශේ ජ අපි 
අුකගමනය කළ පන්සරය ආරක් ා කිරීශම් රමශේදර ශමොනවාදර  

පන්සරය ආරක් ා කිරීශම් රමශේදර අපි හයන්යාකාරව කළාදර  
පන්සරයට අප ිසයලු ශදරනාශගන් ිසදු වූ හයානි ශමොනවාදර කියන 
කාරටා පිළිවාව අපි හයන්යාකාර වූ ගටනයක් කරලා ඒවා නිවතරිං 
කිරීම ශවොශහයොම පතහයතිංලිව කළ යුතුව ි ශවනවා. එශහයම නති  

ුෆශටොත් ිංගින් ිංගටම අපට ශම් කාරටාවලට ු 1ට ශදරන්න ිසේධ 
ශවලා රටක් හයතටියට ආපදරා කළමනාකරට අමාතයාං ය හයරහයා 
මහයා භාණ්ෛාගාරශයන් ශගවන ුදරල් ප්රමාටය ිංශනන් ිංන වතඩි 

කර ශගන රට ිංශනන් ිංන අගාධයකට වතශටන තත්ත්වයකට 
පත්වන වව ශවොශහයොම පතහයතිංලියි. එම නිසා පන්සර අමාතයාං ය 
ශවුකශවන් මා ශවොශහයොම වග ීමශමන් කිව යුතු කාරටාවක් 

ි ශවනවා.  

අශේ ගු එේවේ ගුටශස කර මන්ත්රීතුමා ශගනා ශයෝනනාවට  
අශේ ආශු මාරිසංහය මන්ත්රීතුමා ඉිංන්පත් කළ ශයෝනනා 

ශවොශහයොමයකට පන්සර අමාතයාං ය හයතටියට අපි අදර වනශකොට 
ශවොශහයෝ තීන්දු තීරට විසඳුම් අරශගන ි ශවනවා. මා ඒ පිළිවාව 
කුණු ඉිංන්පත් කරන්නම්. ශම්ශකිං මූලිකවම කිව යුතු ශදරයක් 

ි ශවනවා. ශපොලිතීන්  ේලාසට්ික් කියන කාරටා එක්කයි අදර ශම් 
ශයෝනනාව ඉිංන්පත් ුෆශණ්. අදර වනශකොට අශේ රටට ආනයනය 
කරන ශපොලිතීන් ප්රමාටය ශම්රික් ශටොන් ලක්   කට ආසන්න 
වනවා. ශම්රික් ශටොන් ලක්   ක පමට ප්රමාටයක් ශම් රටට 

ආනයනය කරන ශකොට ඒ ප්රමාටශයන් ශම්රික් ශටොන් 3 0 000ක් 
පන්ශභෝනනය ශකශරන්ශන් රට තුළයි. 

තවත් ශටොන් 1 0 000ක් ප්රි අපනයනය හයතටියට රටින් එළියට 

යනවා. ශම් ශටොන් 3 0 000ක ප්රමාටශයන් ිසයයට 60ක 
ප්රමාටයක් - ශටොන් 210 000ක ප්රමාටයක් - රට ඇතුළත 
වාර්ෂිකව ඉතුු වනවා. ශම් ශටොන් 210 000 තමයි අපි ශම් කථා 

කරන ිසයලු ශදරනා අතශර් ශවිංලා ගිහිල්ලා ි ශවන්ශන්. විවිධ 
ආයතවලින් ශවන්න ුවළුවන්  එශහයම නතත්නම් ශවොශහයෝ විට 
ශවශළා ආයතන වාශ  තතන්වලින් ශම්වා අශේ නනතාව අතට 

පත් වනවා.  

මූලාසනාරූ් ගු මන්ත්රීතුමනි  ශම් රට තුළ භාවිත කරන 
සම්ූරර්ට ශපොලිතීන් ප්රමාටය සමස්ත නනතාවත් එක්ක 
සංසන්දරනය කරලා වතලුශවොත්  ශම් රශ්ට හයතම ුවරවතිසශයකුම 

ශපොලීි න් කිශලෝග්රෑම් 0. ක ප්රමාටයක් භාවිතා කරනවා. අි ගු 
නනාධිපි තුමා තමයි පන්සර අමාතයාං යට නායකත්වය ලවා 
ශදරන්ශන්. එතුමා ශම් ිසයලු කාරටා පතත්තකින් තවා තීන්දු තීරට 

ක්රියාත්මක කරන්න අව ය මි  සම්පාදරනය කරන්න දත්සාහය  
කළා. නුත් ශම්වා පිටු පසශ්ස  ඉන්ශන් මහයා වලවත් වයාපාන්ක 
ප්රනාව වව ශවොශහයෝ අවස්ථාවන්හි ජ අපි දරතක්කා. ශම් වලවත් 

වයාපාන්ක ප්රනාව ශමොනවාදර කරන්ශන්?  ුෆන් ශම් මි  සම්පාදරනය 
කරන්න හයදරන හයතම අවසථ්ාවක ජම ඒ මි න් යටපත් කරලා  

තුන්ට අව ය කරන කටයුතු කරන්න ූදදරානම් වනවා.  ඒ නිසා 

තමයි ිංගින් ිංගටම ශම්වාට මි  - රීි  ශගනාවත්  ශම්වා 
හයන්යාකාර වූ රමශේදරයකට අපට හයුනුවා ගන්න ුවළුවන්කමක් 
ලතුදශණ් නතත්ශත්. ශම් මි  රීි  සහය ඉිංන්ශ  ජ කරන්න යන 
කාරටා පිළිවාව මා ශම් අවස්ථාශේ ජ ිසහිපත් කරනවා. 

 අපි තවත් කාරටයක් මතක තවා ගත යුතුව ි ශවනවා  
මූලාසනාරූ් ගු මන්ත්රීතුමනි. අදර වනශකොට හයඳුනා ගත් 
කර්මාන්ත 160ක විතර ප්රමාටයක් ි ශවනවාය කියා මා හිතනවා. 

ඒ වාශ ම  ලියා පිංංි ශනොවූ කර්මාන්තකුවන් 300ක වාශ  
ප්රමාටයක් ඉන්නවා. ශම් සමස්ත කණ්ෛායමත් එක්ක යතශපන 
ප්රමාටය ගත්ශතොත් 20 000ක්   2  000ක විතර නනතාවක් ශම් 

කියන කර්මාන්තත් එක්ක නියතශලනවා. අපි ශම් ශගශනන මි  - 
රීි  වාශ ම අපි කරන්න හයදරන ිසයලු ශේවල් රශ්ට ප්රාශයෝගික විය 
යුතුයි. ශම් ඉිංන්පත් කරන මි වලට රශ්ට නනතාවට අුකගත 

ශවලා කටයුතු කිරීශම් හයතකියාව ශවොශහයොම පතහයතිංලිව ි ශවන්න 
ඕනෑ. එශහයම නති ව  අපි ශකොච්නර මි  සම්පාදරනය කළත් ශම්වා 
ක්රියාත්මක ශවන්ශන් නතහයත. පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවුන් 22  
ශදරනාම - ව 1තරය - අත දස්සලා සම්මත ුෆණු  මි න් ඕනෑ තරම් 

ි ශවන වව අපි දරන්නවා  පනත් ශකටුම්පත් ඕනෑ තරම් ි ශවනවා. 
හයතවතයි  රශ්ට නනතාවවත්  ශවොශහයෝ විට පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්න 
නිශයෝජිතයුකත් දරන්ශන් නති  පනත් ඕනෑ තරම් ි ශවනවා. ඒ 

නිසා එවතනි පනත් හයත ජම ශනොශවයි අශේ වලාශපොශරොත්තුව 
වන්ශන්. ශවොශහයොම ප්රාශයෝගිකව  නිවතරැිං රමශේදරයක් තුළ මි  - 
රීි  ශගනතල්ලා  ශම් රශ්ට ඉන්න නනතාවට ඊට අුකගත ශවන්න 

ුවළුවන් ආකාරයට ඒ මි  සම්පාදරනය කරන්න තමයි අපි 
වලාශපොශරොත්තු වන්ශන්. ඒ සාහයා මම දදරාහයරටයක් ශදරන්නම්. 
එළවලු ප්රවාහයනය කිරීම සාහයා ේලාස්ටික් භානන භාවිත කරන්න 

කියලා එක් කාලයක ශයෝනනාවක් ඉිංන්පත් ුෆණු වව අපි දරතක්කා. 
හයතවතයි  ශමොකක්දර කශළ ? ිසයලු ශදරනා එළවලු ශගශනන ශකොට 
ේලාස්ටික් භානනවල එළවලු ටික දරාලා ප්රවාහයනය කරන්න කියලා 

මි යක් එක පාර හයතදුවා. එතශකොට ශමොකක්දර ුෆශණ්  
මූලාසනාරූ් ගු මන්ත්රීතුමනි? එකම එක් ශකශනකුවත් ශම් 
වතශේ කශළ  නතහයත. දරාුව විධියටම ඒ මි ය අකුළා ගන්න ිසදු ුෆටා. 
අිසයලු ආයතනවලින් භාණ්ෛ ලවා ශදරන ශකොට ශපොලිතීන් 

කිිසවක් පාවිච්ි කරන්න ුවළුවන්කමක් නතහයතඅ කියා එක් 
අවස්ථාවක ජ කතබින්ට ප්රිකාවක් ශගනාවා. ශපොලිතීන් භාවිතා 
කිරීම සම්ූරර්ටශයන් තහයනම් කිරීම සාහයා වූ මි  සකස් කිරීම 

සාහයා තමයි ඒ කතබින්ට ප්රිකාව ශගනාශේ.  

අවසානශ  ශමොකක්දර ුෆශණ්? ඒ කතබින්ට ප්රිකාව ඉිංන්පත් 
කරුව අමාතයවරයාටම තවත් කතබින්ට ප්රිකාවක් ඉිංන්පත් 

කරන්න ිසදු ුෆටා  අශම් කාරටය දරතනට ක්රියාත්මක කරන්න 
වතහයත. ශමොකදර  ශම්කට විකල්ප වූ රමශේදරය ඉසශ්සල්ලා හයඳුන්වා 
ිංය යුතුයිඅ කියලා. නුත් අදර වනශකොට අි ගු නනාධිපි තුමා 

ශවොශහයොම ප්රාශයෝගිකව වතෛ පිළිශවළක් ඉිංන්පත් කරලා 
ි ශවනවා. ශම් රශ්ට නනතාවට අුකගත ශවන්න ුවළුවන් 
රමශේදරයකට අලුත් මි  හයඳුන්වා ශදරන්න එතුමා කටයුතු කරලා 
ි ශවනවා. ඒ  ශමොකදර?  ශම් වනශකොට අපි මයිශරෝන 20ට අඩු  

ශපොලිතීන් භාවිතය සම්ුවර්ටශයන් තහයනම් කරලා ි ශවනවා. 
දරතන් අපි මි  සම්පාදරනය කරමින් ඉන්නවා  මයිශරෝන  0 දරක්වා 
ශම් ප්රමාටය වතඩි කරන්න. මයිශරෝන 20ට අඩු ශපොලිතීන් 

භාවිතය තහයනම් කරේිං අපට අමාතයාං ය හයතටියට යම් යම් 
ප්ර න්වලට ු 1ට ශදරන්න ිසදු ුෆටා. වයාපාන්ක ප්රනාව හයතටියට 
ශවොශහයෝ ශදරශනකුට ප්ර න් ඇි  ශවච්න අවස්ථා ි ුදටා. හයතවතයි  

 ුෆන් රමශයන් ඒකට අුකගත ුෆටා. අපි  ඉිංන් මාසය  ශදරක 
ඇතුළත ශම් ප්රමාටය මයිශරෝන  0 දරක්වා වතඩි කරන්න 
වලාශපොශරොත්තු වනවා. මයිශරෝන  0 දරක්වා වතඩි කරනශකොට 

ශම් ශපොලිතීන් භාවිතය සෑශහයන දුරට අඩු කරන්න අපට 
ුවළුවන්කම ලතශවනවා.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

අි ගු නනාධිපි තුමා ශම් ශවුකශවන් කතබින්ට ප්රිකාවක් 

ඉිංන්පත් කරලා ි ශවනවා. ශම් කතබින්ට ප්රිකාව හයරහයා අදර 

වනශකොට ක්රියාත්මක කළ යුතු මි  සහය ඒ මි න් සෑ ජම සාහයා වූ 

විේවත් කමිටුවක් පත් කරලා ි ශවනවා. ශම් කතබින්ට ප්රිකාව 

ඉිංන්පත් කරන්ශන් හයයවතනි මාසශ  02 වතනිදරා. ඒ කතබින්ට 

ප්රිකාව තුළින් අි ගු නනාධිපි තුමා විේවත් කමිටුවත් පත් කිරීම 

සාහයා කතබින්ට අවසරය ලවාශගන ි ශවනවා. ඒ විේවත් කමිටුව 

ඉිංන්පත් කරුව ශයෝනනා ීමපයක් ි ශවනවා. ඒ ශයෝනනා ීමපය මම 

ඉිංන්පත් කරන්නම්  මූලාසනාරූ් ගු මන්ත්රීතුමනි. එතශකොට 

 වතුමන්ලාට පතහයතිංලි ශේවි  ඉිංන් මාස ීමපය ඇතුළත රට තුළ 

ශපොලිතීන් සහය ේලාසට්ික් භාවිතය ක්රියාත්මක ශවන්ශන් 

ශකොශහයොමදර කියන කාරටය සම්වන්ධශයන්.  

අදර වන විට අපි කතබින්ට ප්රිකාව හයදරලා අවසන්. ඉිංන් සි ය-
ශදරක ඇතුළත අපි ශමය කතබින්ට මණ්ෛලයට ඉිංන්පත් කරලා   එය 

ශම් රශ්ට මි යක් හයතටියට ක්රියාත්මක කරන්න වලාශපොශරොත්තු 

ශවනවා.  

අපි දරන්නවා  ශේ පාලන පක්  හයතටියට අපි ශමොන තරම් 
ශපොලිතීන් ප්රමාටයක් පාවිච්ි කරනවාදර කියලා. පන්සර නිශයෝනය 

අමාතයවරයා හයතටියට මම කියන්න ඕනෑ  අපි ශමවර මතයි ිංනශ  ජ 

ඒ සාහයා ආදරර් යක් ලවා දුන් වව. අපි අශේ මතයි ශපළපාළිය 

පතවතත්වූශේ මහයුකවර ජ. මහයුකවර පවත්වුව ඒ මතයි ශපළපාළිය 

සාහයා  එහි සතරිසලි සාහයා අපි ශපොලිතීන් ුනළු ප්රමාටයක්වත් 

පාවිච්ි කශළ  නතහයත. ශරිං සහය ශවනත් ද්රවය දපශයෝගි කර ශගන 

තමයි අපි ඒ ිසයලු සතරිසලි කටයුතු කශළ . ඒ වාශ ම ශම් කමිටුව 

හයරහයා අපි ශයෝනනා කරලා ි ශවනවා  ආගමික සහය අශනක් 

කටයුතුවල ජ ිසයලු සතරිසලි සාහයා ශපොලිතීන් භාවිතය 

සම්ූරර්ටශයන් තහයනම් කිරීම සාහයා වූ මි  හයදරන්න කියලා. ඒ 

වාශ ම පාන්ශභෝගිකයින් සාහයා ශපොලිතීන් වෑ  ලවා ශදරනවා 

ශවුකවට කෛදරාිස  පන් හයා ශරිං වතනි ශේශීය අු ද්රවයවලින් 

නි ප්ාදරනය කරන වෑ  ලවා  ජමට අපි ශයෝනනා කරලා ි ශවනවා. 

ශේශීය අු ද්රවය වයාපාර ප්රවර්ධනය කරන්න ුවළුවන් ආකාරයට  

ශපොලිතීන් ශවුකවට පාවිච්ි කරන්න ුවළුවන් යම් අු ද්රවය ලවා 

 ජම සාහයා වූ රමශේදරයක් ශම් හයරහයා අපි ශයෝනනා කරලා 

ි ශවනවා. ඒ වාශ ම තාක් ණික ශවනස්කම් ිසදු කරන්නත් අපි 

වලාශපොශරොත්තු ශවනවා. දදරාහයරටයක් හයතටියට ගත්තාම 

ඇස්වතස්ශටොස් කර්මාන්තය හයරහයා පාන්සන්ක ව ශයන් වි ාල 

හයානියක් ිසදු වන වවත්  ඒ මඟින් ුවේගලයින්ට ිසදු වන හයානිය 

පිළිවාවත් අපි හයඳුනා ශගන ි ශවනවා. අපි  ුෆන්ට ඒ තහයනම සහය 

මි  පනවා ි ශවන්ශන් 201  වසශර් ඉාලායි. අපි ශම් කටයුත්ත 

කශළ  මීට අුෆුේදරකට ඉහයත ජයි. හයතවතයි  201  වසර වන විට අපි 

කියන ඒ රසායනික ද්රවය -chemicals- පාවිච්ි කරන්ශන් නතතුව 

ඇස්වතස්ශටොස් නිපදරී ම සාහයා ඒ අය දරතන් ශම් වන විට වතෛ 

පිළිශවළ සකස් කර ශගන යනවා. එතශකොට ශම් රශ්ට ි ශවන 

කර්මාන්ත ාලා වහයන්න ශවන්ශන් නතහයත. ශම් රශ්ට 

කර්මාන්ත ාලාවල වතෛ කරන ශස වකයින් පාරට ඇදරලා දරමන්න 

ිසදු ශවන්ශන් නතහයත. පන්සරයත් ආරක් ා කරශගන  ඒ ආයතනත් 

ආරක් ා කරශගන  ඒ ිසයල්ල හයන්යාකාරව කරන්න අපට 

ුවළුවන්කම ලතබී ි ශවනවා. ඒ නිසා  ශපොලිතීන් නි ප්ාදරනය 

කරන  ශපොලිතීන් ආශ්රිත විවිධ නි ්පාදරන ිසදු කරන සමාගම් 

තාක් ණික ශවනස්කම්වලට ශයොු කිරීම සාහයා වූ කාල ීමමාවන් 

ලවා  ජමට අපි ශයෝනනා කරලා ි ශවනවා. එතශකොට ඒ කාල 

ීමමාව ඇතුළත  ුෆන්ට ඒ කාරටා ඉටු කර ගන්න වතන් ුෆශටොත්  

ශවොශහයොම පතහයතිංලිව මධයම පන්සර අධිකාන්ය හයරහයා ඒ ආයතන 

තහයනම් කරන්න අපට ිසදු ශවනවා.  

ුලාසනාරූ් ගු මන්ත්රීතුමනි  ශපොලිතීන් ආනයනය කිරීම 

සාහයා අපි දරතනට ිසයයට දරහයයක වේදරක් අය කරනවා. ඒ ිසයයට 

දරහයයක වේදර තුළ මම හිතන විධියට අපි වාර්ෂිකව ුපියල් මිලියන 

  600ක ුදරලක් ලවනවා. මහයා භාණ්ෛාගාරය හයරහයා  ඒ කියන්ශන් 

ුදරල් අමාතයාං ය හයරහයා තමයි එම අරුදරල ක්රියාත්මක 

ශවන්ශන්. ඒ ුපියල් මිලියන   600ක ුදරශලන් තමයි අපි 

 ු පියල් මිලියන  00  600 අරශගන ශවොශහයෝ වයාපෘි  කරන්ශන්. 

ේලාස්ටික් සහය ශනොිංරන ද්රවය ප්රි නක්රිකරටය කිරීම සාහයා වූ 

වයාපෘි  ක්රියාත්මක කරන්ශන් ඒ අරුදරශලන්. අපි ඒ පනවා 

ි ශවන ිසයයට දරහයයක වේදර  ිසයයට විස්ස දරක්වා වතඩි කරන්නත් 

අපි වලාශපොශරොත්තු ශවනවා. එතශකොට ඒ හයරහයාත් ශවොශහයොම 

පතහයතිංලිව ශපොලිතීන් ආනයනය කරනවා ශවුකවට විකල්ප 

ආනයනය කිරීශම් හයතකියාව වයාපාන්කයන්ට ලතශවනවා. ඒ 

වාශ ම අවිධිමත් ශලස සහය අනවසරශයන් ශපොලිතීන් නි ප්ාදරනය 

කරන කර්මාන්ත ාලා ශවොශහයොමයක් අශේ  රශ්ට ි ශවනවා. ඒක 

තමයි අදර අශේ රශ්ට ි ශවන ප්රධාන ගතටලුව. ශම් ි ශවන 

ප්රමිතීන්වලට අුකූලල ශනොී  ක්රියාත්මක වන ආයතන ශවොශහයෝ 

ප්රමාටයක් ි ශවනවා.  

 

ගු එඩ්වඩ් ුවටවස්කර ෙහතා 
(மாண்புமிகு எட்வட் குைகசகர) 

(The Hon. Edward Gunasekara) 

ගු නිශයෝනය ඇමි තුමනි  ශමම වතෛසටහයන යන නිසායි මම 

ශම් කියන්ශන්. ඉිංන්ශ  ජ ඇි  කරන කර්මාන්ත සාහයා  ආහයාර 

නි ප්ාදරනය කරේ ජ එශහයම ශපොලිතීන් වාශ  ශේවල් ඇතුළත් 

ශනොකර- ශමශතක් ශකශරන ඒවා ශවනස් කරන්න  ශවනත් 

විකල්ප නියම කරන්න අපට කාලයක් ගත ශවයි. නුත් අලුි න් 
නි ප්ාදරනය කරන ශේවල් සාහයා- අපි හිතු  ශයෝග්ට  කින් පතක්ට 

වාශ  ශේවල් කියලා. දරතන් අදර ගත්ශතොත් ේශල්න්ටිය අර ශගන 

යන්ශන්ත් ශපොලිතීන් කවරයක දරමලා. ඒ තත්ත්වයට පත් ශවලා 

ි ශවනවා. ඒ නිසා ඉිංන්ශ  ජ නි ්පාදරනය කරන ශේවල් 

සම්වන්ධශයන් යම් වතෛ පිළිශවළක් හයදරන්න කියලා තමයි අපි 

ඉල්ලන්ශන්. ඒ සාහයා අපි දනන්දු ුෆශටොත් ඒක ශවොශහයොම පහයුන 
ශවයි කියලායි මම හිතන්ශන්.  වතුමා කියුව ිසයයට දරහයයක වේදර  

ිසයයට විස්ස ී ශමන් ශවොශහයෝ ශවලාවට පාන්ශභෝගිකයාට ඒ මිල 

එකතු ශවන්න ුවළුවන්  ගු අජිත් ී.. ශපශර්රා නිශයෝනය 

ඇමි තුමා කිේවා වාශ . වේදර ගත 1වත් පාන්ශභෝගිකයාටත් පහයුන 

නිසා ශපොලිි න් පාවිච්ිය ඉවත් කරන්න අමාු ශවනවා.  

 
ගු අනුරාධා නයරත්න ෙහතා  
(மாண்புமிகு அநுராத ஜயரத்ன) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne) 

නතහයත  ගු මන්ත්රීතුමනි. ඇත්තටම එතතන ජ ශමශහයම 

කාරටයක් තමයි ශවන්ශන්. අපි දදරාහයරටයක් හයතටියට ගත්ශතොත් 
එශහයම ශපොලිි න් මල්ලක් ුපියල් 1. 0කට-2.00කට ශදරන්න 
ුවළුවන්. නුත් විකල්පයක් ශලස හයානියට ලක් වන මල්ලක් ලවා 

ශදරනවා නම්  ඒශක් මිල අධිකයි.  

 
ගු එඩ්වඩ් ුවටවස්කර ෙහතා 
(மாண்புமிகு எட்வட் குைகசகர) 

(The Hon. Edward Gunasekara) 

 1ඟාක් විශේ  රටවල බිල ශගවන්න ගියාම වෑ  ඒක ඕනෑදර 

කියලා අශපන් අහයනවා. වෑ  එක ඕනෑ නම් මිලක් ගහයනවා. 

ශමශහය  එශහයම කරන්න වතහයත. වෑ  එකක් ඉල්ලුවත්  නතතත් 

ශපොලිි න් වෑ  එකකට දරමලා තමයි ශදරන්ශන්. එතතන ජ තමයි 

පාන්ශභෝගිකයාට දරතශනන්ශන්  ශම්කට ශගවන්න ශවනවාය කියන 

එක.  

1315 1316 

[ගු අුකරාධ නයරත්න මහයතා] 
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ගු අනුරාධා නයරත්න ෙහතා  
(மாண்புமிகு அநுராத ஜயரத்ன) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
ගු මන්ත්රීතුමනි  ඇත්තටම ඕශක් ශදරපතත්තක් ි ශවනවා. එහි 

පළුවතනි කාරටාව තමයි  කවරයක මිල ුපියලක්  ුපියල් 
එකයි  ත පනහයක් ුෆටාම පාන්ශභෝගිකයාට ප්ර ්නයකුත් නතහයත  
බිලට ුපියලක්  එකයි පනහයක් එකතු කළාම ඒ පිළිවාව 
කුෆුවත් වතඩිය ශහයොයන්ශනත් නතහයත  ඒ පිළිවාව අහයන්න 
අව යතාවකුත් නතහයත. හයතවතයි  එහි මිල ුපියල්  ක්  6ක්  7ක් 
ශවනශකොට ශපොලිතීන් මලු අව ය අව ය ආකාරයට දස්සාශගන 
යන්න පාන්ශභෝගිකයින් කුෆුවත් දත්සාහය කරන්ශන්ත් නතහයත. 
ඒක එක පතත්තක්.  

ශදරවතනි කාරටාව තමයි  අපි දදරාහයරටයක් විධියට කෛදරාිස 
මලු සහය අශනකුත් ආශේ ක ගත්තාම ඒවා ශපොලිතීන් සමඟ 
සංසන්දරනය කළාම යම් ප්රමාටයකින් මිල වතඩියි. ශපොලිතීන් 
මල්ලක් ුපියල් 1. 0ක් ශවනවා නම්  කෛදරාිස මල්ල ුපියල් 
2. 0ක්  ුපියල් 3ක් ශවන්න ුවළුවන්. හයතවතයි  අපි මිල වතඩි 
කිරීමක් හයරහයා ශපොලිතීන් මල්ලක මිල ුපියල් 3. 0ක් 
කරනශකොට  ුපියල් 3. 0ට ශපොලිතීන් මල්ල ශදරනවා ශවුකවට 
එම මිලටම එම වර ප්රමාටයම ශගන යා හයතකි කෛදරාිස මල්ලක් 
ලවා ශදරන්න අපට ශවොශහයොම පතහයතිංලිව ුවළුවන්කම ි ශවනවා. ඒ 
නිසා අපි ශම් කාරටා ශදරකම සංසන්දරනය කරලා තමයි අපි ශමම 
වදු පතනී ම කරන්න වලාශපොශරොත්තු ශවන්ශන්. 

අපි ශමහි ජ විශ   ශයන් ිසහිපත් කළ යුතු තවත් එක් 
කාරටයක් ි ශවනවා. දදරාහයරටයක් විධියට අපි ඇශමන්කාවට 
ගියාම දරකිනවා  ශවොශහයෝ ශවශළා සතල්වලින්  ඒ කියන්ශන් food 
cityවලින් අපි භාණ්ෛ මිල ජ ගන්නශකොට භාණ්ෛ අරශගන යන්න 
කෛදරාිස වෑ  එකක් ශදරනවා. ඒක handle  එකක් ි ශවන වෑ  
එකක් ශනොශවයි. හයතවතයි  අශේ ශවොශහයෝ නනතාව supermarket 
එකකින් ශහයෝ කෛයකින් ශහයෝ වඩු ටික අරශගන වස් එශකන් 
ශගදරර යනවා. මූලාසනාරූ් ගු මන්ත්රීතුමනි  නුත්   1ට ඒ වඩු 
ටික අශත් ි යාශගන  එශහයම නතත්නම් කිහිල්ශල් ගහයශගන වස ්
එශක් ශගදරරට යන්න ුවළුවන්දර වාශ  ප්රාශයෝගික ප්ර න්ත් 
ි ශවනවා. ඒ නිසා තමයි මම කිේශේ  අපි ශම් පනවන මි ය රශ්ට 
නනතාවට අුකගත විය හයතකි මි යක් වවට පත්විය යුතුයි කියලා. ඒ 
නිසා තමයි ශවොශහයොම සතලුනම් සහයගතව ශම් මි  සකස් කරලා 
ි ශවන්ශන්. ශමොකදර  අශේ සමහයර ශයෝනනා අුකව අපට ශහයට 
ුෆටත් ශම්ක ශවනස් කරන්න ුවළුවන්  ශපොලිතීන් භාවිතය පිළිවා 
මි  ශහයට ුෆටත් ශ න්න ුවළුවන්. ඒ මි  පාර්ලිශම්න්තුවට 
ශගනාශවොත් ශමතතන ඉන්න 22 ශදරනාම අත දසස්ලා සහයශයෝගය 
ශදරනවා. ඒ පිළිවා කිිස තර්කයක් නතහයත. හයතවතයි  මම ඉසශ්සල්ලා 
ශපන්වා දුන්ශන් ඒකයි. ඉි හයාසශ  ඒ විධියට කරන්න ගිය ිසයලු 
දත්සාහයයන් අසාර්ථක ුෆටා. එම නිසා අපි කරන්න හයදරන්ශන් 
ශම්ක - 

 

ගු එඩ්වඩ් ුවටවස්කර ෙහතා 
(மாண்புமிகு எட்வட் குைகசகர) 

(The Hon. Edward Gunasekara) 
ගු නිශයෝනය ඇමි තුමනි  ගු (මහයානාර්ය  ආශු මාරිසංහය 

මන්ත්රීතුමා කිේවා වශ  ආකල්පමය ව ශයන් ශවනසක් කරන්න 
ඕනෑ. ඒ සාහයා වන ආකල්පමය ශවනස පාසල්වලින්ම ආරම්භ 
කළා නම් තමයි ශහයොා. මිල වතඩි කළා  tax වතඩි කළා කියනවාට 
වතඩිය  ආකල්පමය ව ශයන් ශවනසක් ඇි  කරලා  රශ්ටම ශම් 
තත්ත්වය ශවනස් කරන්න ුවළුවන් රමයක්  වතුමන්ලාශ  
වතෛසටහයන තුළින්ම ක්රියාත්මක කරනවා නම් ශහයොායි. 

 

ගු අනුරාධා නයරත්න ෙහතා  
(மாண்புமிகு அநுராத ஜயரத்ன) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne) 

ශවොශහයොම පතහයතිංලිව.  ඒ වාශ ම ගු මන්ත්රීතුමනි  ශම් කියන 
කාරටා ටික ක්රියාත්මක ශවනවාත් එක්කම අපිළිසුඅ වයාපෘි ය 

හයරහයා  වතුමා කියුව කාරටාවත් අපි ක්රියාත්මක කරනවා. 

ශමොකදර  අපිළිසුඅ වයාපෘි ය ක්රියාත්මක කරනශකොට 

ශපශනනවා  සාමානයශයන්   වසන්න් පුනව ඉසශ්කෝශලක පන්සර 
නියුශවෝ ඉන්නවාදර කියලා ශහයොයාගන්න අදර හයන්ම අමාු වව. 
ශමොකදර ශහය තුව? ඊට වෛා වතදරගත් ුෆණු කාරටා ශවොශහයෝමයක් 
ි ශවන නිසා. හයතවතයි  අපි මධයම පන්සර අධිකාන්ය හයරහයා පන්සර 

නියුවන් ුව 1ණු කිරීමත්  විශ   ශයන්ම අපිළිසුඅ වයාපෘි ය 
හයරහයා  ුෆන් දරතුකවත් කිරීශම් වතෛසටහයුකත් අදර  ශවනශකොට 
ක්රියාත්මක කරශගන යනවා.  

මූළාසනාරූ් ගු මන්ත්රීතුමනි  ඒ වාශ ම අි ගු 
නනාධිපි තුමා ශම් වි යට නායකත්වය ලවා ජම තුළින්ම අපි 
විශ    ිසදුී මක් දරතක්කා. ඉි හයාසශ  කවදරාවත් වතලි 
ශතොටුශපොළවල් පිළිවාව ශම් විධියට කථා කරලා ි ශවනවාදර? 
කතලෑවල ගහයක් ශදරකක් කතශපනශකොට ශම් තරම් හයඬ නතුවණු 
යුගයක් ඉි හයාසශ  ි බිලා ි ශවනවාදර? අපි ඊශ  ශපශර්දරා 
තේශවෝශේ යනශකොට ුපියල් මිලියන  0කට වෛා වටිනාකමක් 
ඇි  ගස් ප්රමාටයක් කපලා ි ුදටා. අපි ඒවා අල්ලාශගන අදරාළ 
නිලධාන්න්ට දරඬුවම් කරලා  අදර ශවනශකොට විමර් න කටයුතු 
කරශගන යනවා. හයතවතයි  ඉි හයාසශ  ශම්වා පිළිවාව ශම් විධියට 
කටයුතු කරුව වකවාුක ි ුදටාදර? අදර රශ්ට රානය නායකයාශ  
ඉාලා ිසයලුම ශදරනා පන්සරය පිළිවාව කථා කරනවා  පන්සරය 
ආරක් ා කිරීම පිළිවාව කථා කරනවා. අපි අදර අන්න එතතනට 
පන්සර වි ය අරශගන ගිහිල්ලා ි ශවනවා. ශම් නිසා අපි 
ශවොශහයොම  වග ීමමකින් යුතුව කියනවා  ශම් මි  ටිකත් හයදරලා 
ි ශවන්ශන් ිසයලුම ශදරනා එක්වර සතුටු කරන්න ශනොශවයි. 
හයතවතයි  ඒ සාහයා රශ්ට නනතාවටත් අුකගත ශවන්න ුවළුවන්  
ශවොශහයොම පතහයතිංලිව ක්රියාත්මක කරන්න ුවළුවන් මි  මාලාවක් 
තමයි සකස් කරලා ි ශවන්ශන්. ශම් මි න් ටික තව සි යක් 
ශදරකක් ඇතුළත කතබින්ට ප්රිකාවට ඇතුළත් කරනවා. එශස  
ඉිංන්පත් කරන ශයෝනනා මාලාව තමයි අදර මම ඉිංන්පත් කශළ .  

ගු මන්ත්රීතුමනි  එශස  ඉිංන්පත් කරන මි ත් එක්ක 
ශපොලිතීන් භාවිතය සෑශහයන දුරට අවම කරන්න අපට ශවොශහයොම 
පතහයතිංලිව ුවළුවන්කම ලතශවනවාය කියන එක වග ීමශමන් යුතුව 
ශම් සභාශේ ජ ිසහිපත් කරනවා. එම නිසා ශම් වශ  කාශලෝිත 
මාතෘකාවක් සභාව කල්තවන අවස්ථාශේ විවාදරයට ගතමම සාහයා 
ශයෝනනාවක් හයතටියට ඉිංන්පත් කිරීම පිළිවාව  වතුමාටත් 
ස්තුි වන්ත ශවනවා. විශ   ශයන්ම ශම් ශවුකශවන් අවධානය 
ශයොු කරන  වතුමන්ලා වාශ  ගු මන්ත්රීතුමන්ලාශගුකත්  ඒ 
වාශ ම ශහයොා අදරහයස් ඉිංන්පත් කළ ගු මන්ත්රීතුමන්ලාශගුකත් 
අපි ශවොශහයොම ුෆවමනාශවන් ඉල්ලා ිසටිනවා   වතුමන්ලාශ  
අදරහයස ්හයා  ක්ි ය ලවා ජම සාහයා ශම් කමිටු නිශයෝනනය කිරීමට 
පත මිට සම්වන්ධ ශවන්න කියා. මම ඒ ඉල්ලීමත් කරමින්  
මූලාසනාරූ් ගු මන්ත්රීතුමනි  අදර මට ශම් අවසථ්ාව ලවා ජම 
පිළිවාව  වතුමාටත් ස්තුි වන්ත ශවමින් මශ  කථාව අවසන් 
කරනවා. ශවොශහයොම සත්ුි යි. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශවොශහයොම සත්ුි යි. 
 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
පාර්ලිවම්න්ුරව ඊ  අනුකූලව අ. භා. 7.24   අද දින සභා 

සම්ෙි ය අනුව  2017 ජුනි ෙස 09 වන සකුරාදා පූ. භා. 10.30 වන 
වතෂේ කල් ගිවේ ය. 

அதன்படி பி.ப. 7.24 மைிக்கு பாராளுமன்றம், அதனது இன்கறய 

தீர்மானத்துக்கிைங்க, 2017 யூன் 09, தவள்ளிக்கிைகம மு.ப. 10.30 

மைிவகர ஒத்திகவக்கப்பட்டது. 
Parliament Adjourned accordingly at 7.24 p.m. until 10.30 a.m. on 

Friday, 09 th May, 2017, pursuant to the Resolution of Parliament of 
this Day. 

1317 1318 



 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



සැ.තු. 
 
ශමම වාර්තාශේ අවසාන ුද්රටය සාහයා ස්වීමය නිවතරිං කළ යුතු තතන් දරක්වුක න්ිස මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශගන නිවතරිං කළ යුතු 

ආකාරය එහි පතහයතිංලිව ලකුණු ශකොට  පිටපත ලතබී ශදරසි යක් ශනොඉක්මවා හැන්සාඩ් සංස්කාරක ශවත ලතශවන ශස  එවිය යුතුය. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர் இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிகை திருத்தங்ககளத் தமது பிரதியில் ததளிவாகக் குறித்து அதகனப் பிகை 

திருத்தப்படாத பிரதி கிகடத்த இரு வாரங்களுள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியருக்கு அனுப்புதல் கவண்டும். 
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හැන්සාඩ් වාර්තා  

වකොළඹ 5  වපොල්වහ්න්වගොඩ  කිුළපන පාර  අංක 163 දරන සනථානවයහි ිළහිටි 
රනවේ  ප්රවෘත්ි  වදපාර්තවම්න්ුරවේ ිළහිටි රනවේ  ප්රකාශ්න කාර්යාංශ්වයන්  

ක ල දී ගත හැක. 
 

වෙෙ හැන්සාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk වවේ අඩවිවයන්  

බාගත හැක. 

 

 

 

 

ஹன்சாட் அறிக்ககயின் பிரதிககள  

இல. 163, கிருலப்பகன வீதி, தபால்கஹன்தகாட,  தகாழும்பு 5இல் அகமந்துள்ள  

அரசாங்க தகவல் திகைக்களத்தின் அரசாங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பைம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகாள்ளலாம். 

 

 

இந்த ஹன்சாட் அறிக்கககய www.parliament.lk எனும் இகையத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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රී ලංකා රනශ  ුද්රට ශදරපාර්තශම්න්තුශේ ුද්රටය කරන ල ජ. 


