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ர

ய. பிரதி சபாநாயக

ெகா] தைலைம வகி%தாக.

The Parliament met at 1.00 p.m., MR. DEPUTY SPEAKER
[THE HON. CHANDIMA WEERAKKODY] in the Chair.

නිෙයෝජN කථානායකතුමා
(

பிரதி சபாநாயக அவ க)

(The Deputy Speaker)

ආණ්ඩුකම වNවස්ථාෙව් 121(1) වන වNවස්ථාව පකාරව
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය
ෙවත ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සමක පිටපතක් ගරු
කථානායකතුමා ෙවත ලැබී ඇති බව ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 50(2)
(අ) යටෙත් පාර්ලිෙම්න්තුවට දැන්වීමට කැමැත්ෙතමි.

නිෙව්දන

அறிவிக

ANNOUNCEMENTS
I

දිවි නැගුම පනත් ෙකටුම්පත :
ෙශේෂ්
ෂඨ
් ාධිකරණයට ෙපත්සම්

"

திவிெநம" ச ட ல : உய நீதிம
மக

DIVINEGUMA BILL : PETITIONS TO THE SUPREME COURT

නිෙයෝජN කථානායකතුමා
(

பிரதி சபாநாயக அவ க)

(The Deputy Speaker)

ආණ්ඩුකම වNවස්ථාෙව් 121(1) වන වNවස්ථාව පකාරව දිවි
නැගුම පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ෙවත
ඉදිරිපත් කරන ලද තවත් ෙපත්සම් අටක පිටපත්, 2012.10.12 දින
ගරු කථානායකතුමාෙග් නිෙව්දනෙය් සඳහන් ෙපත්සම් තුනට
අමතරව ලැබී ඇති බව ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 50(2)(අ) යටෙත්
පාර්ලිෙම්න්තුවට දැන්වීමට කැමැත්ෙතමි.

II

අපරාධ නඩු විධාන සංගහය
සංගහය (විෙශේෂ විධිවිධාන)
විධිවිධාන)
පනත් ෙකටුම්පත :
ෙශේෂ්
ෂඨ
් ාධිකරණයට ෙපත්සම්

றவிய நடவைக ைற ச டேகாைவ
(விேசட ஏபா&க) ச ட ல : உய
நீதிம மக

CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (SPECIAL PROVISIONS)
BILL : PETITIONS TO THE SUPREME COURT

නිෙයෝජN කථානායකතුමා
(

பிரதி சபாநாயக அவ க)

(The Deputy Speaker)

ආණ්ඩුකම වNවස්ථාෙව් 121(1) වන වNවස්ථාව පකාරව
අපරාධ නඩු විධාන සංගහය (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පත
සම්බන්ධෙයන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ෙවත ඉදිරිපත් කරන ලද
ෙපත්සම් ෙදකක පිටපත් ගරු කථානායකතුමා ෙවත ලැබී ඇති බව
ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 50(2)(අ) යටෙත් පාර්ලිෙම්න්තුවට
දැන්වීමට කැමැත්ෙතමි.

IV

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැස්වීම
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නිෙයෝජN කථානායකතුමා
(

பிரதி சபாநாயக அவ க)

(The Deputy Speaker)

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් 2012
ඔක්ෙතෝබර් මස 23 වන අඟහරුවාදා, එනම් අද දින පස්වරු 3.15ට
ගරු කථානායකතුමාෙග් නිල කාමරෙය්දී පැවැත්වීමට නියමිත
බැවින් ඊට පැමිණ සහභාගි වන ෙලස ගරු සභික මන්තීවරුන්
සියලු ෙදනාටම ෙමයින් දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි.

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම

சமபிகப ட ப திரக
PAPERS PRESENTED

ආණ්ඩුකම වNවස්ථාෙව් 44 වැනි වNවස්ථාෙව් (2) වැනි ෙඡ්දය සමග
කියවිය යුතු, 2000 අංක 43 දරන රක්ෂණ කර්මාන්තය විධිමත් කිරීෙම් පනෙත්
13 වැනි වගන්තිෙය් (1) වැනි උප වගන්තිෙය් (ඈ) ෙඡ්දය, 16 වැනි වගන්තිය
සහ 112 වැනි වගන්තිය යටෙත් ජනාධිපතිවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2012
ෙපබරවාරි 21 දිනැති අංක 1746/4 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු
ලැබූ නිෙයෝග.[අගාමාතNතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාතN
ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

ලදී..
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී
சபாடதி இ

க கடைளயிடபட.

Ordered to lie upon the Table.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා (ජලසම්පාදන හා
ජලාපවහන අමාතNතුමා
අමාතNතුමා සහ ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් පධාන
පධාන
සංවිධායකතුමා)
සංවිධායකතුමා)
(மாமி

திேன ணவ தன - நீ வழக,
வகாலைம! அைமச"# அரசாக$ தர!பி%
&த'ேகாலாசா(#)
(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply
and Drainage and Chief Government Whip)

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, අගාමාතNතුමා සහ බුද්ධ
ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාතNතුමා ෙවනුෙවන්, 2010 වර්ෂය
සඳහා ෙජනරාල් ශීමත් ෙජෝන් ෙකොතලාවල ආරක්ෂක
විශ්වවිදNාලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා මූලN පකාශන මම ඉදිරිපත්
කරමි.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ෙද්ශීය ෛවදN කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්
වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.

ෙමම වාර්තාව ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන කටයුතු
පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම
ෙයෝජනා කරමි.

ලදින්,, සභා සම්මත විය
විය..
පශ්නය විමසන ලදින්

வினா வி கப ஏ ெகாளபட.
Question put, and agreed to.

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
ලදී.
சபாடதி இ க கடைளயிடபட.
Ordered to lie upon the Table.

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා (මුදල් හා කම
කම සම්පාදන
නිෙයෝජN අමාතNතුමා
අමාතNතුමා)
තුමා)

2011 වර්ෂය සඳහා මුදල් හා කමසම්පාදන අමාතNාංශෙය් නීති කටයුතු
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන වාර්තාව.- [අගාමාතNතුමා සහ බුද්ධ ශාසන
හා ආගමික කටයුතු අමාතN ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ්
ගුණවර්ධන මහතා]

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
ලදී.

(மாமி

கீதா/ஜன ணவ தன - நிதி, தி1டமிட
பிரதி அைமச )

(The Hon. Gitanjana Gunawardena - Deputy Minister of
Finance and Planning)

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, වැවිලි කර්මාන්ත කටයුතු
පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් සභාපතිතුමා ෙවනුෙවන් මම
පහත සඳහන් වාර්තා සම්බන්ධෙයන් වැවිලි කර්මාන්ත කටයුතු
පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.

சபாடதி இ க கடைளயிடபட.
Ordered to lie upon the Table.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(i)

(மாமி திேன ணவ தன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි,
උසස් අධNාපන
අමාතNතුමා ෙවනුෙවන් මම පහත සඳහන් වාර්ෂික වාර්තා
ඉදිරිපත් කරමි.
(1) 2007, 2008, 2009 සහ 2010 වර්ෂ සඳහා රුහුණ
විශ්වවිදNාලෙය් වාර්ෂික වාර්තා; සහ
(2) 2009 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා නැෙඟනහිර විශ්වවිදNාලෙය්
වාර්ෂික වාර්තාව.
ෙමම වාර්තා උසස් අධNාපන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක
කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.

2009 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා ෙත් මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව;

(ii) 2009 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා ෙත් පර්ෙය්ෂණ ආයතනෙය්
වාර්ෂික වාර්තාව;
(iii) 2008 සහ 2009 වර්ෂ සඳහා තුරුසවිය අරමුදෙල් වාර්ෂික
වාර්තා;
(iv) 2009 වර්ෂය සඳහා ජාතික වැවිලි කළමනාකරණ
ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව;
(v) 2009/2010 වර්ෂය සඳහා සී./ස. කළුෙබෝවිටියාන ෙත්
කර්මාන්තශාලා සමාගෙම් වාර්ෂික වාර්තාව; සහ
(vi) 2009 වර්ෂය සඳහා රබර් පර්ෙය්ෂණ මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව.

ලදින්,, සභා සම්මත විය
විය..
පශ්නය විමසන ලදින්

வினா வி கப ஏ ெகாளபட.
Question put, and agreed to.

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
ලදී.
சபாடதி இ க கடைளயிடபட.
Ordered to lie upon the Table.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாமி திேன ணவ தன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි,
පරිසර අමාතNතුමා
ෙවනුෙවන්, 2009 සහ 2010 වර්ෂ සඳහා සමුදීය පරිසර ආරක්ෂණ
අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තා මම ඉදිරිපත් කරමි.
ෙමම වාර්තා පරිසර කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාවට
ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.

ලදින්,, සභා සම්මත විය
විය..
පශ්නය විමසන ලදින්

வினா வி கப ஏ ெகாளபட.
Question put, and agreed to.

(மாமி

දිසානායක

මහතා

சா)*த திசாநாய+க
-ைற அைமச )

-

(ෙද්ශීය

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, සුළු අපනයන ෙභෝග
පවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් සභාපතිතුමා
ෙවනුෙවන් මම පහත සඳහන් වාර්තා සම්බන්ධෙයන් සුළු
අපනයන ෙභෝග පවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක
සභාෙව් වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.

(ii) 2008 සහ 2009 වර්ෂ සඳහා ශී ලංකා කජු සංස්ථාෙව්
වාර්ෂික වාර්තා සහ ගිණුම්.

அறிைகக

CONSULTATIVE COMMITTEE REPORTS
ගරු සාලින්ද
අමාතNතුමා
අමාතNතුමා)
තුමා)

(மாமி வி-ற வி+கிரமநாய+க)
(The Hon. Vidura Wickramanayaka)

(i) 2007 සහ 2008 වර්ෂ සඳහා උක් පර්ෙය්ෂණ ආයතනෙය්
වාර්ෂික වාර්තා; සහ

උපෙද්ශක කාරක සභා වාර්තා

ஆேலாசைன

ගරු විදුර විකමනායක
විකමනායක මහතා

ෛවදN

,ேதச ம"$-வ$

(The Hon. Salinda Dissanayake - Minister of Indigenous
Medicine)

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, 2010 වර්ෂය සඳහා
ආයුර්ෙව්ද ෛවදN සභාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව සම්බන්ධෙයන්

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
ලදී.
சபாடதி இ க கடைளயிடபட.
Ordered to lie upon the Table.

ගරු ෙනරන්ජන් විකමසිංහ
විකමසිංහ මහතා

(மாமி ெநர%ஜ% வி+கிரமசிக)
(The Hon. Neranjan Wickramasinghe)

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා බලශක්ති
කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් සභාපතිතුමා
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ෙවනුෙවන් මම පහත සඳහන් වාර්තා සම්බන්ධෙයන් විදුලිබල හා
බලශක්ති කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් වාර්තාව
ඉදිරිපත් කරමි.
(1) 2010 වර්ෂය සඳහා පරමාණු ශක්ති අධිකාරිෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව; සහ
(2) 2010 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා සුනිතN බලශක්ති අධිකාරිෙය්
වාර්ෂික වාර්තාව.

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
ලදී.

ෙපත්සම්

மக

PETITIONS
නිෙයෝජN කථානායකතුමා

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත්
සංවර්ධන නිෙයෝජN අමාතNතුමා
අමාතNතුමා)
තුමා)

(மாமி ,ச*த /சிநிலேம - கட'ெறாழி, நீரக
வள4லக அபிவி"$தி பிரதி அைமச )

(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of
Fisheries and Aquatic Resources Development)

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම්
තුන පිළිගන්වමි.
(1) ඕපනායක, ගල්හිර පදිංචි එම්.එස්. කුලෙසේන මහතාෙගන්
ලැබුණු ෙපත්සම;
(2) බලන්ෙගොඩ, කිරිඳිගල, ආඳෙමන්ගම, අංක 50 දරන
ස්ථානෙයහි පදිංචි ජී.එම්. විමලා මහත්මියෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සම; සහ
(3) තිකුණාමලය, බක්මීගම, මැදවච්චිය, "වාසනා ෙටක්ස්"හි
පදිංචි එස්.ෙක්. විෙජ්නායක මහතාෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සම.

சபாடதி இ க கடைளயிடபட.
Ordered to lie upon the Table.

(பிரதி சபாநாயக அவ
(The Deputy Speaker)
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ගරු ලලිත් දිසානායක
අමාතNතුමා
අමාතNතුමා)
තුමා)

க)

(மாமி

அைமச )

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා - පැමිණ නැත.

මහතා (ෙසෞඛN නිෙයෝජN

ல)$ திசாநாய+க

-

,காதார பிரதி

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health)

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා (ජාතික භාෂා හා
සමාජ ඒකාබද්ධතා අමාතNතුමා
අමාතNතුමා)
තුමා)
(மாமி வா,ேதவ நாணாய+கார
ெமாழிக, ச4க ஒ"ைம!பா16 அைமச )

-

ேதசிய

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of National
Languages and Social Integration)

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම්
දහය ඉදිරිපත් කරමි.
(1) බලන්ෙගොඩ, රත්මලවින්න, අංක 100 - බී 1 දරන
ස්ථානෙයහි පදිංචි ඒ.එම්.එස්.එම්.එස්.එස්.බී. අත්තනායක
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;
(2) ෙපොල්ගහෙවල, යටිගල්ඔලුව, ෙපොරමඩල, "රන්ෂාමිණි"
නිවෙසහි පදිංචි පී.එච්. පතිරණ මහතාෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සම;
(3)

මතුරට, අම්පිටිෙගොඩ පදිංචි
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;

ඒ.බී.ජී.

විකුම්ෙසේන

(4) වතුරුගම, ඌරුවලවත්ත, අංක 46/2 දරන ස්ථානෙයහි
පදිංචි ඩී.ඒ. කාන්ති සමරවීර මැණිෙක් මහත්මියෙගන්
ලැබුණු ෙපත්සම;
(5) ෙගොඩකෙවල, ෙරෝහල හංදිය, අංක 23 දරන ස්ථානෙයහි
පදිංචි අයි. මාෙනල් රංජනී මහත්මියෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සම;
(6) බලන්ෙගොඩ, රාස්සගල, හැරමිටිගල, අංක 72 දරන
ස්ථානෙයහි පදිංචි එම්. යමුනාසිංහම් මහත්මියෙගන්
ලැබුණු ෙපත්සම;
(7) ඔට්ටමාවඩි, මීරාෙවෝෙඩයි, සමුපකාර පාෙරහි පදිංචි
මුහම්මදු සාලි සුෙබයිර් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;
(8) පැල්මඩුල්ල, උඩතුල, "සමන්" නිවෙසහි පදිංචි වයි.එම්.
විෙජ්ෙසේන මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;
(9) කුරුවිට, ෙදවිපහල ෙපෙලන්ගහයට පදිංචි ජී.එච්.එම්.
විෙජ්රත්න මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ
(10) සම්මන්තුෙර් 04, ආට්ටුක්කරුත්තාර් වීදිය, අංක 208 දරන
ස්ථානෙයහි පදිංචි ආදම්බාවා පාත්තුම්මා මහත්මියෙගන්
ලැබුණු ෙපත්සම.

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම්
ෙදක පිළිගන්වමි.
(1) ෙමොෙරොන්ෙතොට, මල්ගම්මන, ජයලත් ෙසවණ, අංක 10
දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ෙජ්.පී. ෙපේම ජයන්ත මහතාෙගන්
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ
(2) පල්ෙලකැෙල්, ටිනිටි රගර් ස්ෙට්ඩියම් පාර, අංක 110
දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ෙක්.සී.ආර්. පැලෙපොල්වත්ත
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாமி ேஜா% அமர-க)
(The Hon. John Amaratunga)

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම්
ෙදක පිළිගන්වමි.
(1) ගාල්ල, පනන්ගල, "නන්දන" නිවෙසහි පදිංචි ඩබ්ලිව්.
ලලිත් ආනන්දවංශ මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ
(2) මාතෙල්, නාඋල, හාඩුෙවල පදිංචි ආර්.එම්. ලීලාවතී
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම.

නිෙයෝජN කථානායකතුමා
(பிரதி சபாநாயக அவ
(The Deputy Speaker)

க)

ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා - පැමිණ නැත.
ගරු අජිත් කුමාර මහතා - පැමිණ නැත.

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා

(மாமி வச*த அ8விஹாேர)
(The Hon.Wasantha Aluwihare)

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, මම මාතෙල්, එම්සී පාර,
අංක 142/9 ඒ දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි අයිරාංගනි ඉන්දා රණතුංග
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි.

නිෙයෝජN කථානායකතුමා
(பிரதி சபாநாயக அவ
(The Deputy Speaker)

க)

ගරු ෙහේමාල් ගුණෙසේකර මහතා - පැමිණ නැත.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු වයි.
වයි.ජී.
ජී. පද්මසිරි මහතා

(மாமி ைவ.ஜீ. ப$மசிாி)
(The Hon. Y.G. Padmasiri)

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම්
ෙදක පිළිගන්වමි.
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(ii)

එහි ධාරිතාව ෙකොපමණද;

(iii)

ඒ යටෙත් පතිලාභී පවුල් සංඛNාව ෙකොපමණද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

එම
ජල
සම්පාදන
කමය
සඳහා
ඇස්තෙම්න්තුගත මුදල හා වියදම් වූ මුදල ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

(1) අමිතිරිගල, නාමල්ගමුව පදිංචි ෙජ්.පී. ජීවන්ති ජයසිංහ
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ
(2) රුවන්වැල්ල, ෙමොරාවත්ත පදිංචි පී.ෙක්.ඩී. වීරෙසේන
ෙමනවියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම.

ගරු විදුර විකමනායක
විකමනායක මහතා

(மாமி வி-ற வி+கிரமநாய+க)
(The Hon. Vidura Wickramanayaka)

එම ඉදි කිරීම් සිදු කරන ලද අය කවුරුන්ද;
ඒ සඳහා පතිපාදන ෙවන් කළ අය කවුරුන්ද;

(iv)

එහි වර්තමාන තත්ත්වය කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම්
ෙදක පිළිගන්වමි.
(1) ෙපොකුණුවිට, වැලිකල, තලාවත්ත පදිංචි සී.එම්. විතාන
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ
(2) බණ්ඩාරගම, වීදාගම, වරකාගහවත්ත පදිංචි එම්.ෙක්.
ඩී.අයි. ෙපෙර්රා මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම.

ගරු ෙනරන්ජන් විකමසිංහ
විකමසිංහ මහතා

(மாமி ெநர%ஜ% வி+கிரமசிக)
(The Hon. Neranjan Wickramasinghe)

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම්
ෙදක පිළිගන්වමි.
(1) මාවතගම, තලෙහේන්ෙගොඩ, "සම්පත්" නිවෙසහි පදිංචි
ජී.ඒ. විජයෙකෝන් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ
(2) කුරුණෑගල, ෙතෝරයාය, ගීන් විෙල්ජ්, අංක 2 දරන
ස්ථානෙයහි පදිංචි එස්.ඊ. පනාන්දු මහතාෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සම.
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම් මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාවට
ලදී..
පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී
சமபிகப ட ம கைள ெபாம   சா ட
க டைளயிடப ட.
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public
Petitions.

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු

வினாக வா

(ii)
(iii)

ல விைடக

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

நீ வழக , வ காலைம சைப அைமசைர
ேகட வினா:
(அ) (i) மாேஹா பிரேதச ெசயலாள ஆ&ைக
பிரேதச'தி
மாேஹா நகர'தி( நீ'
ேதைவைய )'தி ெச*வத+காக 2005ஆ/
ஆ0 ( இ2தி ப3தியி நிமாணிகபட
மாேஹா நீ வழக
திட/ மக&3
உாிைம
ைகயளிகபட
திகதி
யாெத(பைத6/;
(ii) அத( ெகா8ளள9 யாெத(பைத6/;
(iii) அத( கீ: பயனைட6/ 3;/பகளி(
எ0ணிைக யாெத(பைத6/
அவ 3றிபி;வாரா?
(ஆ) (i) ேம+ப நீ வழக திட'தி+காக மதி?;
ெச*யபட
பண'
ெதாைக
ம+2/
ெசலவிடபட பண' ெதாைக ெவ@ேவறாக
யாெத(பைத6/;
(ii) 3றி'த நிமாண'ைத
யாவ எ(பைத6/;

ேம+ெகா0டவக8

(iii) அத+காக நிதி ஒBகீ; ெச*தவக8 யாவ
எ(பைத6/;
(iv) அத( த+ேபாைதய நிைல யாெத(பைத6/
அவ இசைபயி அறிவிபாரா?
(இ) இ(ேற , ஏ(?

මහව ජල සම්පාදන ෙයෝජනාකමය
ෙයෝජනාකමය : ධාරිතාව

மாேஹா நீ வழ க திட : ெகாளள

asked the Minister of Water Supply and Drainage:

MAHO WATER SUPPLY SCHEME : CAPACITY

2147/’11
2. ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாமி தயாசிறி ஜயேசகர)
(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන අමාතNතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය (1):
(අ)
(i) මහව පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශෙය්, මහව
නගරෙය් ජල අවශNතා සපුරාලීම සඳහා 2005
වර්ෂෙය් අග භාගෙය්දී ඉදි කරන ලද මහව ජල
සම්පාදන ෙයොජනා කමය ජනතා අයිතියට පත්
කරන ලද දිනය කවෙර්ද;

(a) Will he state (i) the date on which Maho Water Supply
Scheme, which was constructed in the latter
part of the year 2005 to cater to the water
requirements of Maho town in Maho
Divisional
Secretary's
Division
was
commissioned;
(ii) the capacity of the aforesaid scheme; and
(iii) the number of families benefitted by the
aforesaid scheme?
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(b) Will he inform this House -

(i) separately, the estimated cost and the actual
expenditure of the aforesaid water supply
scheme;
(ii) the persons who carried out the construction
work of the aforesaid scheme;
(iii) the persons who allocated funds for the
aforesaid scheme; and
(iv) the current position of the aforesaid scheme?
(c) If not, why?
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாமி திேன ணவ தன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර
ෙමෙසේයි.
(අ) (i) 2012 මාර්තු 24 දින.

(ii) දිනකට 1,500M3 යි.
(iii) පවුල් 3,000 යි.
(ආ) (i) මහව, නිකවැරටිය ඒකාබද්ධ ජල ෙයෝජනා වNාපෘතිෙය්
ඇස්තෙම්න්තුගත මුදල රුපියල් මිලියන 723.0කි. එහි
වියදම් වූ මුදල රුපියල් මිලියන 786.0කි. (වැඩිපුර වියදම්
අවිනිශ්චිත වියදම් යටෙත් පියවා ඇත.)
(ii) පාෙද්ශීය
ෙකොන්තාත්කරුවන්
මඟිනි.
පධාන
ෙකොන්තාත්කරුවන්ෙග් නම් පහත සඳහන් කරමි.
1. ඇක්ෙසස් ඉංජිනියරින්
2. සිංහ ඩිවෙලොප්මන්ට්
3. ෆයිනයිට් ලංකා පයිෙවට් ලිමිටඩ්
4. ඉසුරු බිල්ඩර්ස්
5. ෙක්.පී.ෙපොෙජක්ට්ස් ඉන්ටනැෂනල් පයිෙවට් ලිමිටඩ්
6. රිෙකෝමා කන්ස්ටක්ෂන් ඉංජිනියර්ස්
7. ෙජනරල් ෙසේල්ස් කම්පැනි (පයිෙවට් ලිමිටඩ්)
8. ඇනලිටිකල් ඉන්ස්ටෘමන්ට් පයිෙවට් ලිමිටඩ්

(iii) ශී ලංකා රජෙය් පාග්ධන අරමුදලිනි.
(iv) මහව නිකවැරටිය ඒකාබද්ධ ජල ෙයෝජනා කමය
සඳහා ජලය ලබා ගනු ලබන්ෙන් මාගල්ල වැෙවනි.
ඊට නුදුරින් ඉදි කර ඇති ජල පවිතාගාරය මගින්
ජලය පිරිසිදු ෙකොට ඉන් ෙකොටසක් ෙබෝෙගොල්ලාගම
ඉදි කර ඇති භූගත ජල ටැංකියක් හරහා මහව ජල
කුලුන ෙවත ෙපොම්ප කරනු ලබයි. දැඩි නියං
තත්ත්වයන් පවතින අවස්ථාවලදී මාගල්ල වැව සිඳී
යන බැවින් විකල්පයක් ෙලස දැදුරු ඔෙයන් ලබා
ගන්නා සීමිත ජල පමාණයකින් පවිතාගාරය
කියාත්මක කරනු ලබයි. එම අවස්ථාවලදී පමණක්
මහව ෙතක් ජල සැපයුම අඩාළ වීම සිදු වන අතර,
වැසි කාලගුණික තත්ත්වයන්හිදී ෙම් සම්බන්ධෙයන්
කිසිදු ගැටලුමය තත්ත්වයක් පැන ෙනොනඟින බව
දන්වනු කැමැත්ෙතමි. වර්තමානෙය් තත්ත්වය
සලකා බැලීෙම්දී පසු ගිය කාලය තුළ පැවැති දැඩි
නියං තත්ත්වය ෙහේතු ෙකොට ෙගන මාගල්ල වැව සිඳී
ෙගොස් තිබූ අතර, ෙම් වන විට වර්ෂාපතනය
ලැෙබමින් පවතින බැවින් මාගල්ල වැෙව් ජල
ධාරිතාව වර්ධනය ෙවමින් පවතී.
(ඇ) පැන ෙනොනඟී.
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ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாமி தயாசிறி ஜயேசகர)
(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුෙවනි අතුරු
පශ්නය ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, මහව දිගන පෙද්ශෙය් සාදා
තිෙබන ෙම් කුලුෙනන් ඔබතුමන්ලා බලාෙපොෙරොත්තු වුණා, පවුල්
3,500කට වතුර ෙදන්න. නමුත් අද උෙද්ත් කථා කර බැලුවාම මට
දැන ගන්න ලැබුණා පවුල් 100කට තමයි දැනට වතුර ලැෙබන්ෙන්
කියලා.
ෙම් පවුල් 3,500න් ඉතුරු අයට රුපියල් මිලියන 786ක් වියදම්
කරලා මහව හදා තිෙබන ජල කුලුෙනන් ජලය ලබා දීමට අවශN
කටයුතු කරන්ෙන් කවදාද කියා මම අහන්න කැමැතියි. පවුල්
සියයකටයි දැනට ජලය සපයන්ෙන්.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாமி திேன ணவ தன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

අනික් අයට ජලය ලබා දීම සඳහා අවශN පතිපාදන සලසා
තිෙබනවා. මා කලින් සඳහන් කළ පරිදි මහවට ජලය අතිෙර්කව
සැපයීම සඳහා දැනට ඉදි ෙවමින් පවතින අනිකුත් වNාපෘති ෙදක නිකවැරටිය සහ වාරියෙපොල- මඟින් කටයුතු කරනවා. මහව සහ
දළඳාගම අවට ගම්මාන ආශිතවයි පවුල් තුන්දාස් පන්සියය
ඇස්තෙම්න්තු කරලා තිෙබන්ෙන්.

නිෙයෝජN කථානායකතුමා
(பிரதி சபாநாயக அவ
(The Deputy Speaker)

க)

තව අතුරු පශ්න තිෙබනවාද?

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாமி தயாசிறி ஜயேசகர)
(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
ජලය ලබා ෙදන්ෙන් ෙම් වNාපෘතිෙයන් විතරක් ෙනොෙවයිද?
පවුල් 3,500ටම ජලය ලබා ෙදන්න ඔබතුමා බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්
ෙවනත් කමෙව්දයකටද?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாமி திேன ணவ தன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

සම්පූර්ණ ධාරිතාවට ෙම් ෙයෝජනා කම ෙදකම -නිකවැරටිය
සහ වාරියෙපොල ෙදකම- හමාර කරන්න ඕනෑ. දැනට තිෙබන
ෙයෝජනා කමය අනුව අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, දැදුරු
ඔෙයනුත් ඉදිරිෙය්දී අපට වතුර ලබා ගන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாமி தயாசிறி ஜயேசகர)
(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඒ කියන්ෙන් one hundred plus; Thirteen Plus ෙනොෙවයි.
මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாமி திேன ணவ தன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

මා දන්ෙන් නැහැ, ඔබතුමා කියන ඉලක්කම් ෙමොනවාද
කියලා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாமி தயாசிறி ஜயேசகர)
(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

Thirteen Plus ඔබතුමාලාට දිරවන්ෙන්ම නැහැ ෙන්. ඒකයි
මම කිව්ෙව්. [බාධා කිරීම්] Thirteen Plus දිරවන්ෙන් නැති

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා]

නිෙයෝජN කථානායකතුමා

කට්ටිය ඉන්නවා. ෙපෙනනවා ෙන්, දහතුන කිව්ව ගමන්
නැඟිටිනවා. කථා ෙදකක් නැහැ. [බාධා කිරීම්] ඕක one thousand
plus. Thirteen Plus ෙනොෙවයි. කිව්ව ගමන් නැඟිට්ටා. තව
කවුරුවත් ඉන්නවාද, නැඟිටින කට්ටිය? නැහැ ෙන්.

ගරු අල්හාජ් ඒ.
ඒ.එච්.
එච්.එම්.
එම්. අස්වර් මහතා

(மாமி அஹா; ஏ.எ.எ#. அ>வ
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

)

ඉන්නවා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாமி தயாசிறி ஜயேசகர)
(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

වාසුෙද්ව මහත්තයා නැඟිටිනවා Thirteen Plus වලට. අෙනක්
අය minusවලටයි නැඟිටින්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, තුන්ෙවනි අතුරු පශ්නය
ෙමයයි.
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමනි, දැන් ඔබතුමාත් දන්නවා
වට රවුම් පමාණය අඩි 12ක් විතර වන ළිඳකට රුපියල් 7,500
ගණෙන්ත්, ඊට වැඩි වට රවුම් පමාණයක් තිෙබන ළිඳකට රුපියල්
7,500 ඉඳලා රුපියල් 15,000, රුපියල් 20,000 දක්වා වැඩි වන
විධියටත් ළිංවලට බද්දක් ගහන්න හදන බව. ඔබතුමා ෙනොෙවයි.
මම දන්ෙන් නැහැ, වාරිමාර්ග අමාතNාංශෙයන් අෙප් ගරු නිමල්
සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා ඒක කරනවාද කියලා. ජල සම්පාදන
හා ජලාපවහන ඇමතිවරයා විධියට ඔබතුමාෙගන් මම අහන්න
කැමැතියි, කපා ගන්නා සාමානN ළිඳකටත් රුපියල් 7,500
ගණෙන් ළිං බද්දක් ගහලා අඩුම තරෙම් ෙම් රෙට් මිනිස්සුන්ට
ළිඳක් කපා ගන්න තිෙබන අයිතිවාසිකමත් අෙහෝසි කරන්නද
ඔබතුමන්ලා ෙම් හදන්ෙන් කියලා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாமி திேன ணவ தன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, රජය එවැනි තීරණයක්
ෙගන නැහැ. ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන අමාතNවරයා හැටියට
මාත්, ඒ වාෙග්ම වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාතN
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමාත් කිසිම අවස්ථාවක
එවැනි තීරණයක් ෙගන නැහැ. අමාතN මණ්ඩලයත් එවැනි
තීරණයක් අනුමත කරලා නැහැ.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாமி தயாசிறி ஜயேசகர)
(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

මල බද්ද ගහනවාද?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாமி திேன ணவ தன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

නිලධාරිෙයක් තමුන්ට හිෙතන හිෙතන ෙයෝජනා පකාශයට
පත් කළාට අෙප් රජය ජනතාවාදී රජයක් හැටියට එවැනි ෙදයක්
කරන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා කලබල වන්න එපා.
අපි එෙහම ෙදයක් කරන්ෙන් නැහැ.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாமி தயாசிறி ஜயேசகர)
(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඒක මල බද්ද කියලා ගහන්ෙන්ත් නැද්ද?
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(பிரதி சபாநாயக அவ
(The Deputy Speaker)

க)

පශ්න අංක 3-2195/'11-(1), ගරු රවි කරුණානායක මහතා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாமி ரவி க"ணாநாய+க)
(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා.

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා

(மாமி கீதா/ஜன ணவ தன)
(The Hon. Gitanjana Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, මුදල් හා කම සම්පාදන
අමාතNතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා
මාසයක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

ලදී..
පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී

வினாைவ மெறா தின தி சமபிக கடைளயிடபட.
Question ordered to stand down.

විශ්වවිදNාල
විදNාල පජාවට
පජාවට නිවාස : පතිපාදන

பகைலகழக ச க தின க: நிதி
ஒகீ
HOUSING FOR UNIVERSITY COMMUNITY: FUNDS
ALLOCATED

2225/’12
4. ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி$ பிேரமதாஸ)
(The Hon. Sajith Premadasa)

ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම්
අමාතNතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ)

(ආ)

මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම පතිපත්ති මාලාෙව් "සැමට
නිවසක් - හිතට ෙසවණක්" වැඩ පිළිෙවළ යටෙත්,
විශ්වවිදNාල පජාෙව් නිවාස අවශNතාව සම්පූර්ණ කිරීම
සඳහා නිවාස 5000ක් ඒ ඒ විශ්වවිදNාල අවට ඉදි කර
දීමට ෙහෝ ඒ සඳහා සුදුසු ඉඩම් කැබැල්ලක් ලබා දීමට
අවශN පතිපාදන ෙවන් කරන බවට ෙපොෙරොන්දුවක් දී
ඇති බව එතුමා දන්ෙනහිද?
(i)

ඉහත වැඩසටහන සඳහා පතිපාදන ෙවන් කර
තිෙබ්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, ෙවන් කළ මුළු මුදල ෙකොපමණද;

(iii)

එම පතිපාදන ෙවන් කර ඇත්ෙත් නිවාස ඉදි
කිරීමටද; ෙනොඑෙසේ නම්, ඉඩම් කැබලි ලබා
දීමටද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

நிமாண, ெபாறியிய ேசைவக, டைம, ெபா
வசதிக அைமசைர ேகட வினா:
(அ) மஹி$த சி$தைன ெதாைல ேநா& ெகாைககளி
"සැමට නිවසක් - හිතට ෙසවණක්" ேவைல(திட(தி)
கீ+, ப கைலகழக ச-க(தினாி) &.யி/(
ேதைவைய 0(தி ெச1வத2காக 5000 5கைள
அ$த$த
ப கைலகழக6க7&
அ/கி
நிமாணிபத2& அ ல அத2& ெபா/(தமான
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காணி(8ைட வழ6&வத2&( ேதைவயான நிதி
ஏ2பா.ைன ஒ&வதாக வா&;தி அளிக
ப5ளெத)பைத அவ அறிவாரா?
(ஆ) (i) ேம2ப. நிக+சி(திட(& நிதி ஒக
ப5ளதா எ)பைத?@;
(ii) ஆெமனி , ஒகபட ெமா(த பண(
ெதாைக எBவளெவ)பைத?@;
(iii) ேம2ப.
நிதி
ஏ2பாடான
5கைள
நிமாணிபத2காகவா அ ல காணி(85
கைள வழ6&வத2காகவா ஒகப5ள
எ)பைத?@
அவ இசைப& அறிவிபாரா?
(இ) இ)ேற , ஏ)?
asked the Minister of Construction, Engineering
Services, Housing and Common Amenities:
(a) Is he aware that a pledge was made under the
“සැමට නිවසක් - හිතට ෙසවණක්” programme of
the "Mahinda Chintana - A Vision for the Future"
manifesto that funds would be allocated to build
5,000 houses around the relevant universities or
to provide a suitable plot of land for that purpose
in order to fulfil the housing need of the
university community?
(b) Will he inform this House (i) whether funds have been allocated for the
above purpose;
(ii) if so, the total amount of money so allocated;
and
(iii) whether those funds have been allocated to
build houses or to provide plots of land?
(c) If not, why?
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා (ඉදිකිරීම්,
ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා,
ා,
නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් අමාතNතුමා
අමාතNතුමා)
තුමා)
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නිෙයෝජN කථානායකතුමා
(பிரதி சபாநாயக

அவ க)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමනි, පළමුෙවනි අතුරු පශ්නය අහන්න.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමා සඳහන්
කළා 2011 දී රුපියල් බිලියන එකකුත්, 2012 දී රුපියල් මිලියන
682කුත් ෙවන් කළ බව. ඒ කියන්ෙන් විශ්වවිදNාල පජාවෙග්
නිවාස අවශNතා සඳහා නිවාස 5,000ක් සඳහා 2011 දී රුපියල්
බිලියනයක් ෙවන් කළා කියලාද?

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம ரவச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

නැහැ. ඔබතුමා අහලා තිෙබන්ෙන් නිවාස 5,000 සඳහාම
ෙවන් කළ මුදල ෙනොෙවයි.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඒ ගැන තමයි මම අහන්ෙන්.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம ரவச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ඔබතුමා අහනවා, "ඉහත වැඩසටහන සඳහා පතිපාදන ෙවන්
කර තිෙබ්ද, එෙසේ නම්, ෙවන් කළ මුදල ෙකොපමණද?" කියලා.
දැන් අවුරුදු ෙදකයි ෙගවිලා තිෙබන්ෙන්. ඒ අවුරුදු ෙදක තුළ ඒ
නිවාස 5,000ටම මුදල් ෙවන් ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. ඒෙකන් ඒ
අවුරුද්දට ඔෙරොත්තු ෙදන පමාණයට තමයි, මුදල් ෙවන් කර
තිෙබන්ෙන්. ඒ අනුව ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ආරම්භ ෙවලා තිෙබනවා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු
පශ්නය ෙමයයි. ඔබතුමා වග කීෙමන් පකාශ කරන්ෙන් නිවාස
5000ක් ඉදි කිරීම සඳහා 2011 වර්ෂෙය් රුපියල් බිලියන එකක් -ඒ
කියන්ෙන් රුපියල් මිලියන 1000ක්-

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம ரவச)

(மாமி

விம @ரவச - நி மாண, ெபாறியிய
ேசைவக, @டைம!, ெபா- வசதிக அைமச )

(The Hon. Wimal Weerawansa)

(The Hon. Wimal Weerawansa - Minister of Construction,
Engineering Services, Housing and Common Amenities)

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර
ෙමෙසේයි.
(අ) ඔව්.
(ආ) (i) ඔව්.
(ii) 2011 වසෙර් රුපියල් බිලියන 01යි.
2012 වසෙර් රුපියල් මිලියන 682යි.
(iii) ෙමම පතිපාදන උපෙයෝගී කර ගනිමින් ඒ ඒ
විශ්වවිදNාල සතු ඉඩම්වල නිවාස ඉදි කිරීම්
කටයුතු සිදු ෙවමින් පවතී.
(ඇ) පැන ෙනොනඟී.

ඒ නිවාස 5000ටම ෙනොෙවයි, ගරු මන්තීතුමනි.
(மாமி சஜி$ பிேரமதாஸ)
(The Hon. Sajith Premadasa)

මම අහන්ෙන් නිවාස 5000 ගැනයි.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம ரவச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

හරි, හරි. නිවාස 5000ක් හදන්ෙන් අවුරුදු කීයක් ඇතුළතද?

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මම අහන්ෙන් අවුරුදු ගණන ෙනොෙවයි. මම අහන්ෙන්
පතිපාදන ගැනයි.

පාර්ලිෙම්න්තුව

583

584

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු මන්තීතුමනි, පතිපාදන කියන ඒවා ෙවන් වන්ෙන්
ෙමෙහමයි. අවුරුදු 5ක් ඇතුළත නිවාස 5000ක් හදන්න
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා නම්, පළමුවැනි අවුරුද්ෙද් නිවාස
5000ටම පතිපාදන ෙවන් වන්ෙන් නැහැ. පළමුවැනි අවුරුද්දට
අදාළ ෙකොටසට මුල් අවුරුද්ෙද් පතිපාදන ෙවන් ෙවනවා. ඒ අනුව
තමයි මම කියන්ෙන් පළමුවැනි අවුරුද්ෙද් -2011 වසෙර්දීරුපියල් බිලියන එකක් ෙවන් වුණා; 2012 වසෙර්දී රුපියල්
මිලියන 682ක් ෙවන් වුණා කියලා.

අර නායකතුමාට එෙරහිවත් වංචාවල් කරන්න හදනවා. ඒක
ෙන්, ෙවලා තිෙබන්ෙන්.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி$ பிேரமதாஸ)
(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු
පශ්නය මම ඇහුෙව් නැහැ.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

(மாமி சஜி$ பிேரமதாஸ)
(The Hon. Sajith Premadasa)

රුපියල් බිලියන 682ක්?

නායකතුමාෙග් පර්ස් එකටත් ෙපොකට් ගහනවා. ඒ වාෙග් ෙම්
පශ්නවලට ෙදන උත්තරත් ෙපොකට් ගහන්න එපා.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

නිෙයෝජN කථානායකතුමා

රුපියල් බිලියන එකක් සහ රුපියල් මිලියන 682ක්. එතෙකොට
ෙදෙක්ම එකතුව රුපියල් බිලියන එකකුත් මිලියන 682ක්.

නිෙයෝජN කථානායකතුමා

(பிரதி சபாநாயக அவ
(The Deputy Speaker)

க)

නැහැ, නැහැ. එතුමා හරියට ලබා දුන්න දත්තයන් ගැනයි මම
ඇහුෙව්. මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ඔබතුමා ෙවන් කරන ලද
ඒ මුදල් පමාණෙයන් ෙම් වන විට නිවාස-

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

එතෙකොට ඒ මුදල්වලින් දැන් ඒ වැඩ පිළිෙවළ ආරම්භ ෙවලා
තිෙබනවා. එය යන්ෙන් නිවාස 5000 ඉලක්කයට තමයි.

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු
පශ්නය තමයි-

දැන් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය තුන් පාරක් විතර ඇහුවා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

නැහැ, නැහැ. මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය මම හරියට
ඇහුෙව් නැහැ.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ඇහුෙව් නැහැ.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி$ பிேரமதாஸ)
(The Hon. Sajith Premadasa)

නිෙයෝජN කථානායකතුමා
(பிரதி சபாநாயக அவ
(The Deputy Speaker)

க)

ගරු ඇමතිතුමනි, පශ්නය අහලා ඉවර වන ෙතක් ඉන්න.
නැත්නම් තවත් පශ්න වැලක් අහයි.

(மாமி சஜி$ பிேரமதாஸ)
(The Hon. Sajith Premadasa)

(மாமி சஜி$ பிேரமதாஸ)
(The Hon. Sajith Premadasa)

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ඔබතුමාෙග් ෙමෙහයවීෙමන්-

க)

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

මම ෙනොෙවයි. මම ෙවන් කරන්ෙන් නැහැ, ජනාධිපතිතුමා
තමයි මුදල් ෙවන් කරන්ෙන්.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி$ பிேரமதாஸ)
(The Hon. Sajith Premadasa)

ඕක ෙන් කියන්ෙන්. ෙපොඩි වංචාවක් ෙන්.
වංචාවල්ම කරන්න හදනවා ෙන්.

අතුරු පශ්න තුනක් ඇහුවා. උත්තර හතරක් දුන්නා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

නිෙයෝජN කථානායකතුමා

க)

(மாமி சஜி$ பிேரமதாஸ)
(The Hon. Sajith Premadasa)

ෙදවැනි අතුරු පශ්නය.

(பிரதி சபாநாயக அவ
(The Deputy Speaker)

(பிரதி சபாநாயக அவ
(The Deputy Speaker)

ෙපොඩි ෙපොඩි

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி$ பிேரமதாஸ)
(The Hon. Sajith Premadasa)

ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් ෙමෙහය වීෙමන් කියාත්මක වන ෙම්
වැඩසටහෙන් ෙවන් කර තිෙබන රුපියල් මිලියන 1682න් ෙම් වන
විට විශ්වවිදNාල පජාවෙග් නිවාස අවශNතාවෙයන් ෙකොපමණ
පමාණයක් සම්පූර්ණ කර තිෙබනවාද?

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

එයට පිළිතුර ෙමයයි. අග්නිදිග විශ්වවිදNාලය දැනට ආරම්භ වී
තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි. තනි පුද්ගල නිවාස
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ඒකක 10ක් ආරම්භ වී තිෙබනවා. පවුල් නිවාස ඒකක ෙදකක්
ආරම්භ වී තිෙබනවා. ශිෂNයන් 100ක් සඳහා ෙන්වාසික ඒකක
ආරම්භ වී තිෙබනවා. ඒ අනුව ෙවන් කළ මුදල -රුපියල් මිලියන
149ක්- දැන් ආෙයෝජනය කර තිෙබනවා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி$ பிேரமதாஸ)
(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඒකක ගැන ෙනොෙවයි ඇහුෙව්. නිවාස
5000න් නිවාස කීයක් සම්පූර්ණ කර තිෙබනවාද කියායි ඇහුෙව්.
අහන පශ්නයට උත්තර ෙදන්න.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ඉතින්, ෙදවියෙන්! මම ඒකට තමයි උත්තර දීෙගන එන්ෙන්.

නිෙයෝජN කථානායකතුමා

(பிரதி சபாநாயக அவ
(The Deputy Speaker)

க)

ඒ ඇසූ පශ්නයට ඇමතිතුමා උත්තර දුන්නාද?

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி$ பிேரமதாஸ)
(The Hon. Sajith Premadasa)

නැහැ. උත්තරය දුන්ෙන් නැහැ. ෙකොෙහේද යන්ෙන් මල්ෙල්
ෙපොල් වාෙග් එකකුයි කිව්ෙව්.

නිෙයෝජN කථානායකතුමා

(பிரதி சபாநாயக அவ
(The Deputy Speaker)

க)

උත්තර දුන්නාද නැද්ද කියා තීන්දු කරන එක ඇමතිතුමාෙග්
අයිතිය. ගරු ඇමතිතුමනි, ගරු මන්තීතුමා ඔබතුමාෙගන් පශ්නයක්
ඇහුවා. ඒ පශ්නයට ඔබතුමා පිළිතුර දුන්නාද?

අග්නිදිග විශ්වවිදNාලය ගැන මම කලින් කිව්වා. ඔබතුමා
ඇහුෙව් දැනට ෙමොනවාද පටන් අරෙගන තිෙබන්ෙන් කියායි.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி$ பிேரமதாஸ)
(The Hon. Sajith Premadasa)

නිවාස ගණන.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ෙවන ෙවනම කියලා ඔක්ෙකොම එකතු කරලා කියන්න
හදන්ෙන්. එෙහම කිව්වාම ෙහොඳයි ෙන්ද?

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி$ பிேரமதாஸ)
(The Hon. Sajith Premadasa)

ෙබොෙහොම ෙහොඳයි.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

වයඹ විශ්වවිදNාලෙය් මාකඳුර අධNයන කාර්ය මණ්ඩල නිල
නිවාස සංකීර්ණය එතැන හැෙදනවා. ඊළඟට ඌව ෙවල්ලස්ස
විශ්වවිදNාලෙය් අධNයන කාර්ය මණ්ඩල නිල නිවාස 45ක්
හැෙදනවා. ෙජNෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩල පවුල් නිවාස 6ක් හැෙදනවා.
යාපනය විශ්වවිදNාලෙය් ෛවදN නිල නිවාස 14ක් හැෙදනවා.
සබරගමුව විශ්වවිදNාලෙය් අනධNන ෙසේවක නිල නිවාස (තනි
පුද්ගල) ඒකක 32ක් හැෙදනවා. ෙම් විධියට ගත්ෙතොත් රුපියල්
මිලියන 447කට වැඩි මුදලක් දැනට වැය කර ඊට අදාළ නිවාස
පමාණයක් ඇති වී තිෙබනවා.

නිෙයෝජN කථානායකතුමා
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

මට පිළිතුර ෙදන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ.

නිෙයෝජN කථානායකතුමා
(பிரதி சபாநாயக அவ
(The Deputy Speaker)

க)

පිළිතුර ෙදන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැතිලු. මන්තීතුමා, ඔබතුමා
පශ්නය අහලායි තිෙබන්ෙන්. කරුණාකර, පිළිතුර ෙදන්න ඉඩ
ෙදන්න.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)
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(பிரதி சபாநாயக அவ
(The Deputy Speaker)

க)

උත්තරය හරි ෙන්. දැන් ෙදවන අතුරු පශ්නය.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி$ பிேரமதாஸ)
(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය
ෙමයයි.
ගරු ඇමතිතුමාෙග් පිළිතුෙර්දී සඳහන් කළා, දැනට රුපියල්
මිලියන 447ක් වැය කර නිවාස තනා තිෙබනවා කියලා. 2011
වර්ෂයට නිවාස තැනීමට ඔබතුමන්ලා රුපියල් මිලියන 1000ක් රුපියල් බිලියනයක්- ෙවන් කළා. එතෙකොට ඒ රුපියල්
බිලියනෙයන් රුපියල් මිලියන 447ක නිවාස පමාණයක් තමයි
දැනට හැදිලා තිෙබන්ෙන්.

මම අහලා තිෙබන විධියට තාත්තා නම් ඔෙහොම නැහැ.

නිෙයෝජN කථානායකතුමා

(பிரதி சபாநாயக அவ
(The Deputy Speaker)

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

க)

පිළිතුර දීලා අවසන් කරන්න ඉඩ ෙදන්න.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

මම දැන් පිළිතුර ෙදනවා, ගරු මන්තීතූමා. පිළිතුර කියා
අවසාන වන තුරු ෙපොඩ්ඩක් අහ ෙගන ඉන්න.

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු මන්තීතුමනි, ඒ පමාණයක වැඩ අවසන් ෙවලා තිෙබනවා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி$ பிேரமதாஸ)
(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා සඳහන් කළා 2011 අවුරුද්දට
නිවාස ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන1000ක් ෙවන් කළා කියලා. ඒ

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා]

නිෙයෝජN කථානායකතුමා

කියන්ෙන් රුපියල් බිලියනයක් කියන එකයි. ඒ වාෙග්ම
ඔබතුමාෙග් පිළිතුෙරහි සඳහන් කළා, දැනට හදා තිෙබන නිවාස
සඳහා වැය කර තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 447ක් කියලා.
මම අහන්ෙන් ෙම් කාරණයයි. 2011 දී ෙවන් වුණු රුපියල්
මිලියන 1000න් ඉතිරි රුපියල් මිලියන පන්සිය ගණනක් ආපසු
මහා භාණ්ඩාගාරයට ගියාද?

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, මට දැන් ෙත්ෙරනවා
නායකුමාට තිෙබන පශ්නය ෙලෙහසි පහසු පශ්නයක් ෙනොෙවයි
කියලා.

(பிரதி சபாநாயக அவ
(The Deputy Speaker)
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க)

Order, please! පශ්නයට උත්තර ෙදන්න.
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

රුපියල් මිලියන 447ක ෙගවල් හැදිලා ඉවරයි කියන එකයි අපි
ෙම් කියන්ෙන්. ඉතිරි ඒවාෙය් ආරම්භ ෙවලා වැඩ ෙකෙරමින්
පවතිනවා. තව ඒවාෙය් වැඩ ආරම්භ ෙවන්න නියමිතව තිෙබනවා.
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් මුදල් අෙප් අමාතNාංශය හරහා ෙනොෙවයි
විශ්විවදNාලවලට ෙයොමු ෙවන්ෙන්. ෙම් මුදල් උසස් අධNාපන
අමාතNාංශය හරහා විශ්වවිදNාලවලට ස්වාධීනව ෙවන්
ෙකෙරනවා. විශ්වවිදNාලවලින් තමයි ඔවුන්ෙග් අවශNතාවන්ට
අනුකූල විධියට ඒ ඉදි කිරීම් කටයුතු කර ෙගන යන්ෙන්.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා මෙග් පශ්නයට උත්තර ෙදන්න.

එය මම ඇසූ පශ්නයට පිළිතුර ෙනොෙවයි.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி சஜி$ பிேரமதாஸ)
(The Hon. Sajith Premadasa)

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

කියන ෙද් ෙත්ෙරන්ෙන් නැති වුණාම, රනිල් විකමසිංහ
මහත්මයාට තිෙබන අමාරුව ෙකොපමණද කියන එක මට දැන්
ෙත්ෙරනවා, ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி$ பிேரமதாஸ)
(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, ෙමතුමා පශ්නයට උත්තර
ෙදන්ෙන් නැහැ.

නිෙයෝජN කථානායකතුමා

(பிரதி சபாநாயக அவ
(The Deputy Speaker)

க)

ගරු ඇමතිතුමනි, කරුණාකරලා පශ්නයට පිළිතුර ෙදන්න.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி$ பிேரமதாஸ)
(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, අහන පශ්නයට උත්තර
ෙදන්න කියන්න.

නිෙයෝජN කථානායකතුමා
(பிரதி சபாநாயக அவ
(The Deputy Speaker)

க)

ෙම්ක බරපතළ පශ්නයක්.

(மாமி சஜி$ பிேரமதாஸ)
(The Hon. Sajith Premadasa)

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ඔබතුමා ඇසූ පශ්නයට තමයි මම උත්තර ෙදන්ෙන්. හැබැයි
ඔබතුමාට ඕනෑ උත්තරය ෙනොෙවයි. මම ෙදන්ෙන්, ඔබතුමා අහපු
පශ්නයට අදාළ උත්තරය. ඔබතුමා ඉල්ලන උත්තර ෙදන්න මට
බැහැ.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி$ பிேரமதாஸ)
(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, ෙපොඩ්ඩක් සාධාරණ
ෙවන්න ඕනෑ. මම පශ්නය ඇහුවාම එතුමා කිව්වා, රුපියල්
මිලියන 447යි වියදම් කරලා තිෙබන්ෙන් කියලා. මම අහන්ෙන්,
2011 වර්ෂයට ෙවන් කරපු මුදලින් ඉතිරි රුපියල් මිලියන පන්සිය
ගණනට ෙමොකක්ද වුෙණ් කියලායි.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ඔබතුමා ෙත්රුම් ගත්ත විධිය වැරැදියි. මම කිව්වාය කියලා
ඔබතුමා කියන්ෙන් ෙමොකක්ද?

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி$ பிேரமதாஸ)
(The Hon. Sajith Premadasa)

ඔබතුමාෙග් පිළිතුෙර්දී ඔබතුමා සඳහන් කළා, දැනට
විශ්වවිදNාල පජාවෙග් අවශNතාව ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන
447ක නිවාස සම්පූර්ණ කරලා තිෙබනවා කියලා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

සල්ලි ටික ආපසු මහා භාණ්ඩාගාරයට යවලා.

වැඩ අවසන් කරලා තිෙබනවා.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி$ பிேரமதாஸ)
(The Hon. Sajith Premadasa)

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

මම උත්තර ෙදන්නම් ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි.
ෙමතුමා හිතා ෙගන ඉන්ෙන්,- [බාධා කිරීම්]

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

(மாமி சஜி$ பிேரமதாஸ)
(The Hon. Sajith Premadasa)

ඒ වාෙග්ම ඔබතුමාෙග් පිළිතුෙරහි ඔබතුමා සඳහන් කළා,
2011 වසෙර් රුපියල් බිලියනයක් ෙම් සඳහා ෙවන් කළා කියලා.
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රුපියල් බිලියනයක් කියන්ෙන් රුපියල් මිලියන දාහක්. රුපියල්
මිලියන දාෙහන් අඩු කරන්න රුපියල් මිලියන හාරසිය
හතළිස්හතක්. ඉතිරි සල්ලිවලට ෙමොකක්ද වුෙණ්?

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ඉතිරි සල්ලිවලට තවම වැඩ ෙකෙරනවා.
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ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

නැහැ, මම පිළිගත්ෙත් නැහැ. [බාධා කිරීම්] ෙමොෙළේ
අමාරුවක්.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி$ பிேரமதாஸ)
(The Hon. Sajith Premadasa)

මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி$ பிேரமதாஸ)
(The Hon. Sajith Premadasa)

2011 වර්ෂෙය්?

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ඔව්.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් පුතාට
තිෙබනවා කියලා මම හිතුෙව් නැහැ.

ෙමෙහම

අසනීපයක්

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி$ பிேரமதாஸ)
(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி$ பிேரமதாஸ)
(The Hon. Sajith Premadasa)

ඉතිරි මුදල් ආපහු මහා භාණ්ඩාගාරයට යැව්වා. එෙහමද?

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ඒක
විශ්වවිදNාල
උපකුලපතිතුමන්ලාෙගන්
අහන්න.
තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා, මීට කලිනුත් සංවර්ධන කටයුතු සඳහා
විශ්වවිදNාලවලට යවා තිෙබන මුදල් ඒ අවුරුද්ද තුළ නියමිත
අරමුණු ෙවනුෙවන් ෙයොදවන්ෙන් නැතුව ආපසු භාණ්ඩාගාරයට
ගිය අවස්ථා තිෙබන බව.

අෙප් ගරු ඇමතිතුමාෙගන් මම අහන්න කැමැතියි, මහින්ද
චින්තන ඉදිරි දැක්ෙම් සඳහන්ව තිෙබන ආකාරයට විශ්වවිදNාල
පජාවෙග් නිවාස අවශNතාව සම්පූර්ණ කරන්නට -පන්දහසක
නිවාස අවශNතාව සම්පූර්ණ කරන්නට- ආශ්චර්යවත් ශී ලංකාව
තුළ තව ෙකොපමණ කලක් ගන්නවාද කියලා. [බාධා කිරීමක්] හරි
ෙන්. ආශ්චර්යවත් ශී ලංකාවක් ෙන්.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ඔබතුමා සතුටු වන්ෙන් අප තව ෙකොපමණ කාලයක්
ගත්ෙතොත්ද?

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා
ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி$ பிேரமதாஸ)
(The Hon. Sajith Premadasa)

එෙහනම් ඔබතුමා ඒක පිළිගන්නවා? ඒකයි මට දැන ගන්න
ඕනෑ. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කටයුතු සම්පූර්ණෙයන් තිෙබන්ෙන්
විශ්වවිදNාල උපකුලපතිතුමන්ලා යටෙත්යි. ෙමතුමාට වලිෙග
පෑගිලා.

නිෙයෝජN කථානායකතුමා

(பிரதி சபாநாயக அவ
(The Deputy Speaker)

க)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය
අහන්න.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி$ பிேரமதாஸ)
(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා
ගරු ඇමතිතුමාට. එතුමා පිළිගන්නවා, විශ්වවිදNාල පජාවෙග්
නිවාස ෙවනුෙවන් ෙවන් කරපු සල්ලි ටික ආපසු මහා
භාණ්ඩාගාරයට යවලා තිෙබනවා කියලා.

(மாமி சஜி$ பிேரமதாஸ)
(The Hon. Sajith Premadasa)

අහන පශ්නයට උත්තර ෙදන්න, ගරු ඇමතිතුමා.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

උත්තරය ෙදන්න පහසු කර ගන්නයි මම එෙහම ඇහුෙව්.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி$ பிேரமதாஸ)
(The Hon. Sajith Premadasa)

මම ෙබොෙහොම පිරිසිදුව පශ්න අහන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]
ඔබතුමාට ෙත්ෙරනවා ෙන්. උත්තර ෙදන්න.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

පුදුම පිරිසුදුයි.
[බාධා කිරීම්]

[බාධා කිරීම්] මට පිරිසිදු බව ෙත්ෙරනවා.

නිෙයෝජN කථානායකතුමා
(பிரதி சபாநாயக அவ
(The Deputy Speaker)

க)

කාලය පැය භාගයක් ගිහින් තිෙබනවා. තවම පශ්න හතරයි
අහලා තිෙබන්ෙන්.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, මහින්ද චින්තන ඉදිරි
දැක්ෙම් කියලා තිෙබනවා, ඉදිරි පස් වසර සඳහා තමයි ෙම්
සැලසුම් කර තිෙබන්ෙන් කියා. ඉතින් එතුමාට ගණන හදා ගන්න
කියන්න. දැන් අවුරුදු ෙදකක් ගියාෙන්. ඉතිරි කීයද කියලා ගණන
හදා ගන්න.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி$ பிேரமதாஸ)
(The Hon. Sajith Premadasa)

ඔබතුමා ෙම් උත්තරීතර සභාවට කියන්න. කවදාද ඒ වැඩ
ඉවර කරන්ෙන්?

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ඒක තමයි කිව්ෙව්. මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ෙම් කියනවා,
අවුරුදු පහක් ඇතුළතයි ෙම්වා කරන්ෙන් කියලා. දැන් අවුරුදු
ෙදකක් ගත වී තිෙබනවා. ඉතිරි කීයද? අවුරුදු තුනයි. ගණන
හැදුවාම ඔබතුමාට ෙත්ෙරනවා තව අවුරුදු තුනත් තිෙබනවා කියා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

එතෙකොට ෙම් අවුරුදු තුන ඇතුළත ෙවන් කරන සල්ලි ආපසු
යවන්ෙන් නැහැ? [බාධා කිරීම්]

උතුරු - නැෙඟනහිර අධNාපන
අධNාපන සංවර්ධනය : ආධාර

வட, கிழ க வி அபிவி தி : உதவிக

DEVELOPMENT OF EDUCATION IN NORTH AND EAST : AID

2293/’12

(a) Will he state the measures that have been taken by
the Government for the development of the
education sector in the Northern and the Eastern
Provinces after winning the war?
(b) Will he inform this House (i) the names of the foreign institutions and non
-governmental organizations that granted
aid;
(ii) separately, the value of the financial aid
given by each of those institutions annually;
and

5. ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாமி அகில விரா; காாியவச#)
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

අධNාපන අමාතNතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ) යුද ජයගහණෙයන් පසු උතුරු - නැෙඟනහිර පෙද්ශවල
අධNාපන ක්ෙෂේතෙය් සංවර්ධනය සඳහා රජය විසින්
ෙගන ඇති කියා මාර්ග කවෙර්ද යන්න එතුමා සඳහන්
කරන්ෙනහිද?
(ආ) යුද්ධෙයන් පසු උතුරු - නැෙගනහිර පෙද්ශවල
අධNාපන සංවර්ධනය සඳහා,
(i)

ආධාර ලබාදුන් විෙද්ශීය ආයතන
ෙනොවන සංවිධාන කවෙර්ද;

(ii)

එම එක් එක් ආයතනය මගින් ලබාදී ඇති
මූලNමය ආධාරවල වටිනාකම වාර්ෂිකව, ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

හා රාජN

2009 - 2012 දක්වා රජය විසින් වාර්ෂිකව
කරන ලද මුලN පතිපාදන ෙවන්කිරීම අදාළ
වNාපෘති අනුව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

கவி அைம சைர ேகட வினா:
(அ) த ெவறியி பின வட , கிழ 
பிரேதச"களி
கவி
அபிவி$தி காக
அரசா"கதினா ேமெகா%ள&ப'%ள நடவ)
ைகக% யாைவ எபைத றி&பி'வாரா?
(ஆ) ததி&
பின
வட ,
கிழ 
பிரேதச"களி கவி அபிவி$தி காக,
(i) உதவி வழ"கிய ெவளிநா' நி.வன"க%
ம./ அரச சாபற அைம&0 க% யாைவ
எபைத/;
(ii) ஒ3ெவா$ நி.வன/ 4லமாக வழ"க&
ப'%ள நிதி ாீதியான உதவிகளி ெப.மதி
ஆ7'வாாியாக
தனிதனியாக
யாைவ
எபைத/;
(iii) 2009-2012 வைர அரசா"கதினா ஆ7'
வாாியாக ேமெகா%ள&பட நிதிேயபா'
ஒ< கீ'க% ச/ப=த&பட க$திட"க>
கிண"க தனிதனியாக யாைவ எபைத/
அவ அறிவி&பாரா?
(இ) இேற, ஏ?
asked the Minister of Education:

(மாமி சஜி$ பிேரமதாஸ)
(The Hon. Sajith Premadasa)

(iii)
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(iii) separately, in relation to the relevant
projects, the financial provisions allocated
by the Government annually during the
period from the year 2009-2012;
for the development of education in the
Northern and the Eastern Provinces after the
war ?
(c) If not, why?

ගරු
ගාමිණී විජිත්
විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා
( අධNාපන
අධNාපන නිෙයෝජN අමාතNතුමා
අමාතNතුමා)
තුමා)

(மாமி

காமினி விஜி$ விஜய&னி த ெசாAசா
கவி பிரதி அைமச )

-

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa - Deputy
Minister of Education)

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, අධNාපන අමාතNතුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නට පිළිතුරු ෙදනවා.
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(අ) යුද ජයගහණෙයන් පසු උතුරු -නැෙඟනහිර පෙද්ශවල
අධNාපන සංවර්ධනය අදියර 03කින් සමන්විත ෙව්.
01. අවතැන් වූ පාසල් දරුවන්ෙග් අධNාපන සුදුසුකම්
ෙනොකඩවා පවත්වා ෙගන යෑම තහවුරු කිරීම.
02. නැවත පදිංචි කරවීෙම් පෙද්ශවල ආරම්භ කර ඇති
පාසල්වල අධNාපන කටයුතු ස්ථාපිත කිරීම.
03. පාසල් ගුණාත්මක සංවර්ධන වැඩසටහන් කියාත්මක
කිරීම.
යුද්ධෙයන් පසු උතුරු නැෙඟනහිර පළාත්වල
අවතැන්වූවන්, රජය විසින් සහන ගම්මානවල රඳවා තබා ෙගන
පහසුකම් සැපයීමට ක්ෂණිකව කටයුතු කරන ලදී. ජනාධිපති
විෙශේෂ කාර්යසාධන ඒකකය ඒකාබද්ධව නැෙඟනහිර නෙවෝදය,
උතුරු වසන්තය, වැඩසටහන්වලට සමගාමීව උතුරු නැෙඟනහිර
පළාත්වල සියලු අධNාපන සංවර්ධන වැඩසටහන් සැලසුම් කිරීම,
කියාත්මක කිරීම හා නියාමනය කිරීම සඳහා අධNාපන
අමාතNාංශෙය් විෙශේෂ ඒකකයක් පිහිටුවන ලදී. සහන ගම්මානවල
සිටින පාසල් යන වයෙසේ ළමුන් සඳහා පාසල් අධNාපනය
ෙනොකඩවා ලබා දීමට පියවර ගන්නා ලදී.
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එකක වටිනාකම රුපියල් 400,000.00 බැගින් රුපියල්
මිලියන 98ක වියදමින් උතුරු පළාතට පියාෙනෝ 246ක් සහ
රුපියල් මිලියන 56ක වියදමින් නැෙඟනහිර පළාතට පියාෙනෝ
141ක් ලබා දීම.
එකක වටිනාකම රුපියල් 30,000.00 බැගින් රුපියල් මිලියන
3.6ක වියදමින් උතුරු පළාතට ගීන් ෙබෝඩ් 122ක් සහ රුපියල්
මිලියන 15ක වියදමින් නැෙඟනහිර පළාතට ගීන් ෙබෝඩ් 500ක්
ලබා දීම.
උතුරු පළාෙත් පාසල් 46ක් සඳහා රුපියල් 2,623,113.00ක්
වටිනා විදNා උපකරණ හා රසායනික දවN ලබා දීම.
නැෙඟනහිර පළාෙත් පාසල් 45ක් සඳහා රුපියල්
2,566,089.00ක් වටිනා විදNා උපකරණ හා රසායනික දවN ලබා
දීම.
උතුරු නැෙඟනහිර පළාත්වල පාසල් 27ක් සඳහා DVD යන්ත
41ක් ලබා දීම. (වියදම රුපියල් 231,650.00යි.)
උතුරු නැෙඟනහිර පළාත්වල පාසල් 176ක් සඳහා රුපියල්
මිලියන 80.5ක ලී බඩු හා උපකරණ ලබා දීම.

ෙමහි මුල් අදියෙර්දී අවතැන් වූ පාසල් දරුවන්ෙග් මූලික
අධNාපන අයිතිවාසිකම් තහවුරු කිරීමට තාවකාලිකව ඉෙගනුම්
මධNස්ථාන පිහිටුවා අධNාපනික අවශNතා ෙසොයා බලා උචිත
අධNාපන සංවර්ධන වැඩසටහන් ඔවුන් ෙවනුෙවන් ආරම්භ කිරීමට
පළාත් හා ෙර්ඛීය අමාතNාංශය යටෙත් ෙයෝජිත වැඩසටහන්
සම්බන්ධීකරණය හා නියාමනය කරන ලදී.





කඩිනම් ඉෙගනුම් වැඩසටහන (ALP)

ෙමමඟින් සමස්ත උතුරු හා නැෙඟනහිර පළාත්වල
අධNාපනික අවශNතා (ෙභෞතික, මූලN හා මානව) ගණනය ෙකොට
ඒවා සපුරාලීම සඳහා පියවර ගන්නා ලදී.



බිම් ෙබෝම්බ අවදානම්
කියාත්මක කිරීම.



ගුරුවරුන් සඳහා ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන් හා
පරිගණක පුහුණු වැඩසටහන (Data Entry Operating)
කියාත්මක කිරීම.



විදුහල්පතිවරුන් හා නිෙයෝජN විදුහල්පතිවරුන් සඳහා
කළමනාකරණ පුහුණු වැඩසටහන් හා ධාරිතා සංවර්ධන
වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම.



“උතුරු මිතුරු” වැඩසටහන කියාත්මක කිරීම.

පළමුවැනි අදියෙර් වැඩසටහන් පහත අයුරින් ෙව්.
* සහන ගම්මානවල සිටින ළමුන් සඳහා අමතර ෙපළ ෙපොත්
කට්ටල
ලබා දීම, මසා නිම කළ පාට නිල ඇඳුම්
කට්ටල එක ළමයකුට 02 බැගින් ලබා දීම.
* පාසල් ළමුන් සඳහා ලී බඩු උපකරණ ලබා දීම.
* සරණාගත කඳවුරුවල සිටින සිසුන් සඳහා ෙපෝෂණ
වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම.
* පාසල් ළමුන් සඳහා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සැපයීම.

අලාභ හානි වූ පාසල්වල නැවත ඉදි කිරීම් හා
අලුත්වැඩියාවන් සිදු ෙකොට පාසල පතිසංවිධානය සඳහා
කටයුතු කිරීම. (පාසල් සංඛNාව 349යි, වියදම රුපියල්
මිලියන 545යි - ෙල්ඛන ඇමුණුම 03හි දක්වා ඇත.
ඇමුණුම 03 සභාගත*
සභාගත*කරමි.)
අධNාපන

වැඩසටහන්

තුන්වන අදියර ෙලස,

* සහන ගම්මානවල සිටින 5 ෙශේණිය ශිෂNත්ව, අෙපොස (සා/
ෙපළ), අෙපොස (උ/ෙපළ) සිසුන් සඳහා විෙශේෂ උපකාරක
පන්ති පැවැත්වීම.



උතුරු පළාෙත් සියලුම ද්විතීයික පාසල්වලට පරිගණක
ලබා දීම. (එක පාසලකට පරිගණක 05 බැගින් පාසල්
362කට පරිගණක 1,810ක් ලබා දී ඇත.)

* විෙශේෂ උපකාරක පන්ති සඳහා ෙකොළඹ පධාන පාසල්වල
විෙශේෂඥ ගුරුවරුන් ෙකොළඹ සිට සහන ගම්මාන ෙවත සති
අන්තෙය් යැවීම.



ජීවන අවියක් ෙලස ඉංගීසි භාෂාව, “ති භාෂා ශී ලංකා”
වැඩසටහන පාදක ෙකොට ෙගන පවත්වා ෙගන යාම.



පාසල් බාහිර ඇගයීම් ශක්තිමත් කිරීම.

ෙදවන අදියර ෙලස, නැවත පදිංචි කිරීෙම් කියාවලිය ඇරඹූ
පසු,



පතිඵල නැංවීමට සුවිෙශේෂී වැඩසටහන් දියත් කිරීම.



හර විෂයයන් සඳහා විෙශේෂෙයන් ගුරුවරුන් පුහුණු
කිරීම.



ද්විතීයික පාසල් සංවර්ධන වැඩසටහන හා ෙපෝෂිත
පාථමික පාසල් සංවර්ධනය කිරීම.



ALP වැඩසටහන අඛණ්ඩව කර ෙගන යාම.



ෙදමළ මාධN පශ්ෙනෝත්තර, විෂය නිර්ෙද්ශ, ඇගයීම්
වාර්තා, ගුරු අත් ෙපොත් නිකුත් කිරීම.

* නැවත ආරම්භ කරන ලද පාසල් සඳහා ෙපළ ෙපොත්, නිල
ඇඳුම්, පුස්තකාල ෙපොත්, ලී බඩු උපකරණ හා ජංගම
විදNාගාර පහසුකම් සැපයීම.
භාණ්ඩ වර්ගය
පාසල් පුස්තකාල සඳහා
(පුටු,ෙම්ස,ෙපොත් රාක්ක, වීදුරු
අල්මාරි) ලී බඩු කට්ටල
ෙඩෝවින් ෙබෝඩ්, ඊසල්, පැනල් ෙබෝඩ්
යනාදී චිත කලා උපකරණ කට්ටල
කීඩා උපකරණ කට්ටල

සංඛNාව
සංඛNාව
උතුරු
නැෙඟනහිර
පළාත
පළාත
163
166
150

400

නිෙයෝජN කථානායකතුමා

202

370

පිළිතුර සභාගත කෙළොත් පමාණවත් නැද්ද, ගරු මන්තීතුමා?

(பிரதி சபாநாயக அவ
(The Deputy Speaker)

க)

පාර්ලිෙම්න්තුව

595
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாமி அகில விரா; காாியவச#)
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ෙමම පශ්නෙය් (ආ) ෙකොටසට පිළිතුර ෙදන්න පුළුවන්ද, ගරු
නිෙයෝජN ඇමතිතුමා?

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாமி காமினி விஜி$ விஜய&னி த ெசாAசா)
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ආයතනද? ෙමය දීර්ඝ පිළිතුරක්, ගරු නිෙයෝජN
කථානායකතුමනි. මම ෙම් පිළිතුර සභාගත කරන්නම්.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாமி அகில விரா; காாியவச#)
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

විස්තර අවශN නැහැ, ගරු නිෙයෝජN ඇමතිතුමනි. (ආ)
ෙකොටසට පිළිතුර කියන්න.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாமி காமினி விஜி$ விஜய&னி த ெசாAசா)
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

මම ආයතන ටිකත් ෙමොනවාද කියලා කියන්නම්.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாமி அகில விரா; காாியவச#)
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ආයතන ෙනොෙවයි, (ආ) ෙකොටසට අදාළ පිළිතුර ෙමොකක්ද?

නිෙයෝජN කථානායකතුමා
(பிரதி சபாநாயக அவ
(The Deputy Speaker)

க)

ගරු නිෙයෝජN ඇමතිතුමනි, (ආ) ෙකොටසට විතරක් පිළිතුර
දීලා ඉතිරි ටික සභාගත කරන්න.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாமி காமினி விஜி$ விஜய&னி த ெசாAசா)
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

(ආ) (i) ඇමුණුම 01 - (a) හා 01 - (b)වලින් දැක්ෙව්.
ඇමුණුම 01 - (a) හා 01 - (b) සභාගත*
සභාගත*කරමි.
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ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாமி அகில விரா; காாியவச#)
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු නිෙයෝජN ඇමතිතුමනි, (ආ) (i)ට අනුව ආධාර ලබා දුන්
විෙද්ශ ආයතන සහ රාජN ආයතන කවෙර්ද යන්න අවශN නැහැ.
ඔබතුමාට කියන්න පුළුවන්ද ෙකොපමණ පමාණයක් ලබා දීලා
තිෙබනවාද කියලා?

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாமி காமினி விஜி$ விஜய&னி த ெசாAசா)
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ඔව්, කියන්නම්. ෙවන් ෙවන් වශෙයන් තිෙබනවා.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாமி அகில விரா; காாியவச#)
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ෙකොපමණ පමාණයක්ද?

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாமி காமினி விஜி$ விஜய&னி த ெசாAசா)
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ෙලෝක බැංකුව -World Bank-, ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව,
UNICEF, Save the Children, ඒ ආදී වශෙයන්.
(ii) ඇමුණුම 01 - (a) හා ඇමුණුම 01 - (b) හි 2වැනි
තීරුෙවහි 2009 වර්ෂය ද, 3වැනි තීරුෙවහි 2010
වර්ෂයද, 4වැනි තීරුෙවහි 2011 වර්ෂයද, 5වැනි
තීරුෙවහි 2012 වර්ෂයද වශෙයන් ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් දක්වා ඇත.
(iii) ඇමුණුම 02 හි දැක්ෙව්.
ඇමුණුම 02 සභාගත*
සභාගත*කරමි.
(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.
*සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම්
சபாடதி ைவ கபட இைண :
Annexes tabled:
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599
[ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා]

පාර්ලිෙම්න්තුව

600

601
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602

603
[ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා]

පාර්ලිෙම්න්තුව

604

605
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606

607
[ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා]

පාර්ලිෙම්න්තුව

608

609
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610

611
[ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා]

පාර්ලිෙම්න්තුව

612

613
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ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாமி அகில விரா; காாியவச#)
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු
පශ්නය ෙමයයි. පසු ගිය දවස්වල මාධN මඟින් පචාරය වුණා,
උතුරු පෙද්ශෙය් සංවර්ධන කටයුතු සඳහා එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය්
ජාතNන්තර අංශෙය් නායක ෙක්පී ෙනොෙහොත් කුමරන් පද්මනාදන්
නමැති අයත් රාජN ෙනොවන සංවිධානයක් පිහිටුවාෙගන විෙද්ශ
රටවලින් ආධාර ලබා ගන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා කියලා. ඒ
පිළිබඳව රජය නිෙව්දනයක් කළා මම දැක්කා. ගරු නිෙයෝජN
ඇමතිතුමනි, අධNාපනෙය් සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන
ෙමම ආයතන තුළ එම රාජN ෙනොවන සංවිධානයත් තිෙබනවාද
කියලා මා තමුන්නාන්ෙසේෙගන් අහන්න කැමැතියි.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாமி காமினி விஜி$ விஜய&னி த ெசாAசா)
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ඒක බලා ගන්න පුළුවන්, ඇමුණුම් 01 තිෙබනවාෙන්. ඒක
ෙක්පීෙග්ද, බාප්පාෙග්ද, පුංචි අම්මාෙග්ද කියලා ඔබතුමා බලා
ගන්න. ඒක ඇමුණුම් 01හි තිෙබනවා ෙන්.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாமி அகில விரா; காாியவச#)
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

මා එය ඔබතුමාෙගන් අහන්ෙන් ෙම් කාරණය නිසායි. මා
හිතන විධියට එල්ටීටීඊ සංවිධානයට අයත් විෙද්ශ රටවල තිෙබන
විශාල මුදල් පමාණයක් ගැන තවම ෙහළිදරවු ෙවලා නැහැ. අපි
මීට ඉස්සර ෙවලාත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පශ්න
අහලා තිෙබනවා. මට උත්තරයක් ලැබුෙණ් නැහැ, ගරු නිෙයෝජN
කථානායකතුමනි. ඒ නිසා මම අහන්ෙන් ඒ තරම් විශාල මුදල්
පමාණයක් තිෙබනෙකොට, ඒ විශාල මුදල් පමාණය ෙම් රෙට්
අධNාපනය ෙවනුෙවන් - අඩුම ගණෙන් උතුරු නැෙඟනහිර
පෙද්ශවල අධNාපනය ෙවනුෙවන්වත් - ඔය රාජN ෙනොවන
සංවිධානය හරහා ලබා ගන්නට තමුන්නාන්ෙසේලා කටයුතු කරලා
තිෙබනවාද කියලායි.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாமி காமினி விஜி$ விஜய&னி த ெசாAசா)
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

අනිවාර්යෙයන් කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ෙම් ඇමුණුම් 01හි[බාධා කිරීම්]

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாமி அகில விரா; காாியவச#)
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ඒ කියන්ෙන් ඒ සංවිධානය ෙම් තුළ තිෙබනවාද? [බාධා කිරීම්]

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாமி காமினி விஜி$ விஜய&னி த ெசாAசா)
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, ෙමතුමා පශ්නයක් අහනවා.
එතුමා වෙට් සිටින කට්ටිය එතුමාට විරුද්ධයි. ෙමොකද එතුමා
නායකතුමාට- [බාධා කිරීම්] ඒ නිසා ෙම් අය කෑ ගහනවා. [බාධා
කිරීම්] එතුමාට පශ්නය අහන්න ෙපොඩ්ඩක් ඉඩ ෙදන්න. එතුමා
ඔබතුමන්ලාෙග් පැත්ෙත ෙන්. එතුමාට පශ්නය අහන්න ඉඩ
ෙදන්න.
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ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாமி அகில விரா; காாியவச#)
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

මම තමුන්නාන්ෙසේෙගන් ඇහුෙව් ෙම් පශ්නයයි.
මම
නැවතත් එම පශ්නය අහනවා නම්, කුමරන් පද්මනාදන් කියන අය
තමයි එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් ජාතNන්තර අංශෙය් පධානියා
වශෙයන් කටයුතු කෙළේ. එල්ටීටීඊ සංවිධානය සතුව තිබුණු
වNාපාර ඇතුළු විෙද්ශ රටවල බැංකුවල තිෙබන විශාල මුදල්
පමාණයක් පිළිබඳ දත්තයන් ෙම් වන තුරු රජයක් වශෙයන්
අපට ෙහළිදරවු කරලා නැහැ. ඒ මුදල් පමාණය ෙම් රාජN ෙනොවන
සංවිධානය හරහා අෙප් රටට ලබාෙගන, අඩුම ගණෙන් උතුරු
නැෙඟනහිර පාසල් සංවර්ධනය ෙවනුෙවන්වත් ෙයොදන්න කටයුතු
කර තිෙබනවාද කියලා තමුන්නාන්ෙසේෙගන් අහන්න කැමැතියි.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாமி காமினி விஜி$ விஜய&னி த ெசாAசா)
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ෙකොපමණ එකක්ද ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි? අර
දුවන ෙහොරාෙග් ෙමොකක්ද එකත් ඇතියි කියලා කියනවා ෙන්.
ඒක නිසා එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් සල්ලි ලංකාවට ෙගෙනන්න
පුළුවන් නම් ඒකත් ෙලොකු ෙදයක්. හැබැයි ෙම් පශ්නය Defence
Ministry එෙකන් අහන්න ඕනෑ පශ්නයක්. ආරක්ෂක
අමාතNාංශෙයන් අහන්න. [බාධා කිරීමක්]

නිෙයෝජN කථානායකතුමා
(பிரதி சபாநாயக அவ
(The Deputy Speaker)

க)

මීළඟට තුන්වැනි අතුරු පශ්නය.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாமி அகில விரா; காாியவச#)
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය
ෙමයයි. පසු ගිය දවස්වල මා දැක්කා අධNාපන අමාතNාංශෙයන්
චකෙල්ඛයක් යවා තිෙබනවා, විෙශේෂෙයන් A/L විභාගයට සතියකට
ෙපර සියලුම tuition පන්ති නවත්වන්න ඕනෑයි කියලා. ඇත්ත
වශෙයන්ම ඒ ටියුෂන් පන්ති නවත්වපුවාම සාමානN පවුල්වල
දරුවන්ට විභාගයට ෙපර tuition ගිහිල්ලා අධNාපනය ලබා ගන්නට
තිෙබන අවස්ථාව නැති වීම තමයි සිදු ෙවන්ෙන්. යමක් කර ගන්නට
පුළුවන් ඇති හැකි අය විභාගයට ෙපර අන්තිම සතිෙය් ගුරුවරුන්ව
ෙගදරට ෙගන්වාෙගන ටියුෂන් ටික කර ගනියි. මා අහන්ෙන් ෙම්
වාෙග් චක ෙල්ඛයක් නිකුත් කිරීෙමන් තමුන්නාන්ෙසේලා
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලායි. ෙමය අපි නම්
දකින්ෙන් "පය බරවායට පිටකර ෙබෙහත් බැඳීම" වාෙග් වැඩක්
ෙලසයි. ෙමොකද, අධNාපන ඇමතිතුමා කිව්වා පශ්න පත පිට වන නිසා
ෙම් වාෙග් කියා මාර්ගයක් ගන්නට අදහස් කළා කියලා. මම
හිතන්ෙන් පශ්න පත පිටවන ආකාරය ගැන ෙසොයා බැලීම විභාග
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්ත්, අධNාපන අමාතNාංශෙය්ත් වග කීමක්
කියලායි. ඒ හැෙරන්නට ෙම් ආකාරයට කටයුතු කිරීෙමන් ෙම්
පශ්නයට විසඳුමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ.

නිෙයෝජN කථානායකතුමා
(பிரதி சபாநாயக அவ
(The Deputy Speaker)

க)

ගරු නිෙයෝජN අමාතNතුමා, පිළිතුරු ෙදන්න.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாமி காமினி விஜி$ விஜய&னி த ெசாAசா)
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි,-

පාර්ලිෙම්න්තුව
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නිෙයෝජN කථානායකතුමා

(பிரதி சபாநாயக அவ
(The Deputy Speaker)

க)
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ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாமி அகில விரா; காாியவச#)
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

කියන්න.

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි,-

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

නිෙයෝජN කථානායකතුමා

(மாமி காமினி விஜி$ விஜய&னி த ெசாAசா)
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

මැතිවරණයකට කලින් දින කීපයක් ෙදනවා, ඡන්ද දායකයාට
තමන්ෙග් මනස එකලස් කර ෙගන තමන් ඡන්දය ෙදන අයව
ෙතෝරා ගන්න. ඒ වාෙග් ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, -[බාධා
කිරීමක්]

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாமி அகில விரா; காாியவச#)
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ෙම් මැතිවරණයක් ෙනොෙවයි ෙන්.

(பிரதி சபாநாயக அவ
(The Deputy Speaker)

க)

නැවත ඒ සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක් අහන්න. දැන් පශ්න අංක
6, ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாமி அகில விரா; காாியவச#)
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, මට ඒ උත්තරෙයන්
සෑහීමකට පත් ෙවන්න බැහැ. ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි,
එතුමාෙග් පූර්වාදර්ශය වැරදියි. විභාග කරන්න බැහැ,
පන්සල්වලට ගිහින්.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாமி காமினி விஜி$ விஜய&னி த ெசாAசா)
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

වයි.
වයි. එච්.
එච්. මිෙනෝලි මහත්මිය : වන්දි

ෙපොඩ්ඩක් අහගන්නෙකෝ. මෙග් උත්තරය කියලා ඉවර නැහැ.

திமதி ைவ.எ . மிேனா : இழ
MRS. Y.H. MINOLI : COMPENSATION

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாமி அகில விரா; காாியவச#)
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ෙම්
මැතිවරණයක්
ෙනොෙවයි.
ෙම්
විභාග
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවත්, අධNාපන අමාතNාංශෙය්ත් වග කීමක්.
අධNාපන අමාතNාංශෙයන් පශ්න පත්තර පිට ෙවනවා කියලා
සතියකට ෙපර-

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாமி காமினி விஜி$ விஜய&னி த ெசாAசா)
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ෙම්ක ෙපොඩ්ඩක් අහගන්න. වැදගත් පශ්නයක් ඔබතුමා
ඇහුෙව්. ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. [බාධා කිරීමක්]

නිෙයෝජN කථානායකතුමා

(பிரதி சபாநாயக அவ
(The Deputy Speaker)

க)

ගරු විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා නිෙයෝජN අමාතNතුමා.
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6.ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மாமி ர%ஜ% ராமநாய+க)
(The Hon. Ranjan Ramanayake)

විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන හා සුබසාධන අමාතNතුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය-(1):
(අ)

ෙකොස්ගම, වයි. එච්. මිෙනෝලි මහත්මිය ෙසෞදි
අරාබිෙය්, රියාද් නගරෙයහි, අර්කා පැලස්හි ෙසේවෙය්
ෙයදී සිටියදී මියෙගොස් ඇති බව එතුමා දන්ෙනහිද?

(ආ)

(i)

මිෙනෝලි මහත්මියෙග් මරණයට ෙහේතුව ෙම්
වන විට ෙහළි වී තිෙබ්ද;

(ii)

එම ෙහේතුව මරණ පරීක්ෂණ වාර්තාවකින්
තහවුරු වී තිෙබ්ද;

(iii)

ඇයෙග් මරණය ෙවනුෙවන් ෙම් වන විට
ඇයෙග් ස්වාමිපුරුෂයා ඇතුළු ඥාතීන්ට වන්දි
මුදලක් ෙහෝ කිසියම් දීමනාවක් ලබා දීමට
කටයුතු කර තිෙබ්ද;

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாமி காமினி விஜி$ விஜய&னி த ெசாAசா)
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට් සිසු පරපුරට දින හතක් නම් වැඩියි.- අඩු ගණෙන් දින ෙදක තුනක්වත්
පන්සල්වලට ගිහිල්ලා, ෙබෝධි පූජාවක් තියලා, ආගමානුකූල චාරිත
වාරිත කරලා යහපත් මනසකින් විභාග ශාලාවට යන්න තමයි ගරු
ඇමතිතුමා ඒ ෙද් ෙයෝජනා කරලා තිෙබන්ෙන්.

ගරු පී.
පී. හැරිසන් මහතා

(மாமி B. ஹாிச%)
(The Hon. P. Harrison)

ෙබෝධි පූජාත් තහනම් කරලා.

නිෙයෝජN කථානායකතුමා

(பிரதி சபாநாயக அவ
(The Deputy Speaker)

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

ெவளிநா ேவைலவா  ஊவி, நலேனாைக
அைமசைர ேகட வினா:
(அ) ெகா கைமைய ேச"#த தி%மதி ைவ.எ. மிேனா(
ச)தி அேரபியாவி+ ாியா, நகர,தி-, அ"கா
ெபல.ேசைவயிஈப0%ைகயிமரணி,23ளா" எ+பைத அவ" அறிவாரா?
(ஆ) ( தி%மதி மிேனா(யி்+ மரண,2கான காரண
த8ேபா2 ெவளிவ#23ளதா எ+பைத9;
( ேம8ப0 காரண பிேரத பாிேசாதைன
அறிைகயி+;ல உ=தி ெச யப3ளதா
எ+பைத9;
i)

க)

එතුමා පශ්නය ඇහුවා. ඒක ෙයෝජනාවක් විතරයි. එෙහම
තීරණයක් නැහැ.

ii)

2012 ඔක්ෙතෝබර් 23

617

(

இவர2 மரண சா"பி- இழ@ பணேமா
அ-ல2 ஏேதB ெகாபனேவா அவர2
கணவ" உ3ளிட உறவின"கC ெப8=
ெகாபத8
த8ேபா2
நடவ0ைக
எகப3ளதா எ+பைத9
அவ" இசைப அறிவிபாரா?
(இ) இ+ேற-, ஏ+?
iii)

asked the Minister of Foreign Employment Promotion
and Welfare:
(a) Is he aware that Mrs. Y.H. Minoli of Kosgama has
died while serving at Arka Palace in Riyadh of
Saudi Arabia?
(b) Will he inform this House (i) whether the reason for Mrs. Minoli’s death
has been revealed by now;
(ii) whether that reason has been confirmed by a
post-mortem report ;and
(iii) whether action has been taken by now to pay
compensation or any other allowance to her
relatives including her husband on her
death ?
(c) If not, why?
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා (විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන
පවර්ධන හා
සුබ සාධන අමාතNතුමා
අමාතNතුමා)
තුමා)

(மாமி

லா% ெபேரரா-ெவளிநா16 ேவைல
வாA! ஊ+வி!, நலேனா#ைக அைமச )

(The Hon. Dilan Perera - Minister of Foreign Employment
Promotion and Welfare)

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර
ෙමෙසේයි.
(අ) ඔව්.
(ආ) (i) සාපරාධී
සිද්ධියක්
ෙහේතුෙකොටෙගන.

(c r i m i n a l
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පැමිණිලිකරු ෙවත රුපියල් ලක්ෂ 07ක මුදලක් ද,
උප නිෙයෝජිතයන් විසින් රුපියල් 80,000ක මුදලක්ද
ෙම් වනවිට ෙගවා අවසන් කර ඇත. ඊට අමතරව
උප නිෙයෝජිතවරිය විසින් මසකට රුපියල් 5,000
බැගින් වන ෙසේ රුපියල් 220,000ක් ෙගවීමට
නියමිතව ඇත.
ඒ අනුව මුළු මුදල රුපියල්
1,000,000ක් පැමිණිලිකරුට හිමිවනු ඇත.)
ෙම් මහත්මිය ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති
කාර්යාංශෙය් ලියාපදිංචි ෙනොවී නීතNනුකූල ෙනොවන
මාර්ගයකින් විෙද්ශගත වී තිබුණත් අෙප් ගීතාංජන
ගුණවර්ධන නිෙයෝජN අමාතNතුමා වරින් වර ෙම්
පිළිබඳව කථා කරලා සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්නය
කියලා ඉල්ලීමක් කළා. අෙප් රවි කරුණානායක
පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තීතුමාත්
ෙම්
පිළිබඳව
දුරකථනෙයන් මට කථා කරලා වරක් ඉල්ලීමක්
කළා. ෙම් කාන්තාව පිට රට ගිහින් තිබුෙණ්
නීතNනුකූලව ෙනොෙවයි. නමුත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තීවරුන්; ජනතා නිෙයෝජිතයන් ෙම් පිළිබඳව
විෙශේෂෙයන් අපට ඉල්ලීම් කළ තත්ත්වයන් තුළ ෙම්
කාන්තාව නීතNනුකූල ෙනොවන අයුරින් පිට රටට
යවපු බලපතලාභී නිෙයෝජිතායතනයට පරීක්ෂණ
පවත්වන අතරතුර, ඒ නිෙයෝජිතායතනයට රුපිල්
ලක්ෂ 07ක මුදලක වන්දියක් ෙගවන්නට නියම කර,
එම මුදල ෙමම කාන්තාවෙග් මරණය ෙවනුෙවන්
ලබා දුන්නා. ඊට අමතරව, ඒ බලපතලාභී
නිෙයෝජිතායතනය නම් කරලා තිබුණු උප
නිෙයෝජිතයන්ට රුපියල් ලක්ෂ 03ක වන්දියක්
ෙගවන්නට නියම කරලා, එයින් රුපියල් 80,000ක්
දැනට ලබා දීලා, තව රුපියල් 220,000ක මුදලක්
මාසයකට රුපියල් 5,000 බැගින් ෙගවන්නට නියම
කර තිෙබනවා. ඒ අනුව සම්පූර්ණෙයන් රුපියල්
මිලියනයක මුදලක් ඇයෙග් මරණය ෙවනුෙවන්
වන්දි හැටියට ෙදන්නට කටයුතු කර තිෙබනවා.

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.

නිෙයෝජN කථානායකතුමා
(பிரதி சபாநாயக அவ
(The Deputy Speaker)

க)

අතුරු පශ්න තිෙබනවාද, ගරු මන්තීතුමා?
incident)

(සියදිවි නසාගැනීම් සවුදි බලධාරීන් විසින් සාපරාධී
කියාවන් ෙසේ සලකන බවත්, ඒ අනුව සියදිවි
නසාගැනීම්වලදී මරණයට ෙහේතුව සාපරාධී සිද්ධියක්
ෙලස සඳහන් කරන බවත් රියාද් තානාපති
කාර්යාලය විසින් දන්වා ඇත.)
මරණ පරීක්ෂණ වාර්තාව අනුව සාපරාධී සිද්ධියක්
(criminal incident)
කියලායි සඳහන් ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. ඒකට ෙහේතුව, ඒ රෙට් නීතිය අනුව
සියදිවි නසා ගැනීම සාපරාධී සිද්ධියක් ෙලස සලකන
නිසා.

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மாமி ர%ஜ% ராமநாய+க)
(The Hon. Ranjan Ramanayake)

තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි. පළමුවන අතුරු
පශ්නය ෙමෙසේයි. ගරු ඇමතිතුමනි, අපි පසු ගිය යුගෙය් පුවත්
පත්වල දැක්කා මිෙනෝලි කියන, දූෂණය කරලා මිය ගිය
තැනැත්තිය ෙවනුෙවන් ෙගයක් දුන්නා කියලා ආණ්ඩුව ෙලොකු
පචාරයක් ෙගන ගියා. මම ඊෙය්ත් ඔවුන් සමඟ දුරකථනෙයන්
සංවාදයක නිරත වුණා. ඔවුන් කිව්වා එෙසේ ෙගයක් ලැබිලා නැහැ
කියලා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඒ ගැන දැනුවත්ද?

(ii) ඔව්.
(iii) ෙම් වන විට වන්දි මුදල් ලබා දීමට කටයුතු කර ඇත.
(ෙමම ෙසේවක මහත්මිය කාර්යාංශෙය් ලියාපදිංචි
කිරීෙමන් ෙතොරව විෙද්ශගත කරවූ රැකියා
නිෙයෝජිතායතනෙය්
බලපතලාභියා
විසින්

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා

(மாமி லா% ெபேரரா)
(The Hon. Dilan Perera)

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, ෙම් විධියට සිය දිවි
නසාගැනීම් සහ විවිධ ආකාරෙයන් කටයුතු කරන අයට-

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மாமி ர%ஜ% ராமநாய+க)
(The Hon. Ranjan Ramanayake)

සිය දිවි නසාගැනීමක්.

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා

(மாமி லா% ெபேரரா)
(The Hon. Dilan Perera)

සමහර ෙවලාවට සිය දිවි නසා ගැනීම් වුණ අවස්ථා තිෙබනවා.
ඒ වාෙග්ම පිට රට ගිහින් ආබාධිත ෙවලා ආපු අවස්ථා තිෙබනවා.
ඒ අය නීතNනුකූල මාර්ගෙයන් විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති
කාර්යාංශෙය් ලියා පදිංචි ෙවලා ගිහින් තිෙබනවා නම් අපි ඒ අයට
නිෙවස් සාදා දුන්නු අවස්ථා තිබුණා. නමුත් ෙම් කාන්තාව ගිහිල්ලා
තිබුෙණ් නීතNනුකූල ආකාරයට ලියා පදිංචි ෙවලා ෙනොෙවයි.
නීතNනුකූල ෙනොවන ආකාරයටයි ගිහින් තිබුෙණ්. පක්ෂ විපක්ෂ
ෙභ්දයකින් ෙතොරව ජනතා නිෙයෝජිතයන් ෙම් සම්බන්ධෙයන් මා
සමඟ කථා කළා. ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන නිෙයෝජN ඇමතිතුමා
ෙම් සම්බන්ධෙයන් විශාල මහන්සියක් වුණා. ගරු රවි
කරුණානායක මන්තීතුමා මට වරක් දුරකථනෙයන් කථා කළා,
ෙම් පිළිබඳව. ඒ කාරණා සැලකිල්ලට අරෙගන අපි ඒ කාන්තාව
ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියනයක වන්දියක් ලබා දීම සඳහා කටයුතු
කරලා තිෙබනවා.

නිෙයෝජN කථානායකතුමා

(பிரதி சபாநாயக அவ
(The Deputy Speaker)

க)

ෙදවැනි අතුරු පශ්නය.

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மாமி ர%ஜ% ராமநாய+க)
(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ගරු ඇමතිතුමනි, මම අහන්ෙන්, ඇයට නිවසක් ලබා දුන්නාද,
නැද්ද කියලායි.

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා

(மாமி லா% ெபேரரா)
(The Hon. Dilan Perera)

නිවසක් ලබා ෙදන්න විධියක් නැහැ. ෙමොකද, ඇය පිට රට
ගිෙය් නීතNනුකූල ෙනොවන මාර්ගෙයන්.

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மாமி ர%ஜ% ராமநாய+க)
(The Hon. Ranjan Ramanayake)

පුරවැසියකු නීතNනුකූල ෙනොවන මාර්ගෙයන් පිට රට ගිෙයොත්
ඔහුට ඒ rights ලැෙබන්ෙන් නැද්ද?

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා

(மாமி லா% ெபேரரா)
(The Hon. Dilan Perera)

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, නීතNනුකූල ෙනොවන
මාර්ගයකින් පිට රට ගිය අෙනක් අයට ෙනොකරන විධිෙය්
විෙශේෂයක් කරලා අපි ඇය ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියනයක වන්දි
මුදලක් ලබා ෙදන්න කටයුතු කර තිෙබනවා.

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மாமி ர%ஜ% ராமநாய+க)
(The Hon. Ranjan Ramanayake)

අෙප් විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමා පචාරයක් ගත්තා ෙගයක්
දුන්නා කියලා.
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ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ඔව්, ඔව්. ඒ ගැන තමයි මා ෙම් කියන්න හදන්ෙන්. ගරු
නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, මිෙනෝලි මහත්මිය මිය ගියාට
පස්ෙසේ එතුමියෙග් ස්වාමිපුරුෂයායි, දරුවායි, එතුමියෙග් පියායි
අපව මුණ ගැසුණා. ඒ අයට නීතNනුකූලව ඉඩමක් නැහැ.
තිෙබන්ෙන් තාත්තාෙග් පාර්ශ්වෙය් ඉඩමක්. තාත්තාෙග් වාචික
එකඟතාව මත තමයි එතැන ෙග් හදන්න ෙවන්ෙන්. නිවාස
සංවර්ධන අධිකාරිෙය් නිලධාරින් යවලා, ඒ අයත් එක්ක සාකච්ඡා
කරලා අවසානෙය්දී අපි ඒ අයට ණය ආධාර මුදලක් දුන්නා නිවස
හදා ගැනීම සඳහා.

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மாமி ர%ஜ% ராமநாய+க)
(The Hon. Ranjan Ramanayake)

කීයක්ද ගරු ඇමතිතුමා?

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

මෙග් මතකය අනුව රුපියල් ලක්ෂ 5ක වාෙග් මුදලක්. ඒක
වරදින්න පුළුවන්. රුපියල් ලක්ෂ 5ක්, 3ක්, 2ක් වාෙග් මුදලක්
ෙවන්න පුළුවන්.

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மாமி ர%ஜ% ராமநாய+க)
(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ඇයෙග් මරණෙය් වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ 5ද? අෙන් පව්!

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

නැහැ, නැහැ.

නිෙයෝජN කථානායකතුමා
(பிரதி சபாநாயக அவ
(The Deputy Speaker)

க)

ගරු රංජන් රාමනායක මන්තීතුමා, ඒ පශ්නය ෙවනම
අහන්න, ගරු විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමාෙගන්.

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා

(மாமி லா% ெபேரரா)
(The Hon. Dilan Perera)

මා කිව්ව රුපියල් මිලියනයයි, එතැන රුපියල් ලක්ෂ පහයි
එකතු කළාම රුපියල් ලක්ෂ 15යි. එතුමාට ගණන් බැහැ.

නිෙයෝජN කථානායකතුමා
(பிரதி சபாநாயக அவ
(The Deputy Speaker)

க)

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙවනම පශ්නයක්
අහන්න.
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ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු මන්තීතුමනි, රුපියල් මිලියනයක් දුන්නාය කිව්වාම, ඒකද
මැරුණු ෙකනාෙග් වටිනාකම කියලා ඔබතුමා ඇහුෙවොත් ඒක
ෙමොන තරම්
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ඇල්පිටිය පාෙද්ශීය
පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශය
පෙද්ශය : වැලි
ෙගොඩදැමීම

எபிய பிரேதச ெசயலக பிரேதச : மண
அக
ELPITIYA DIVISIONAL SECRETARY'S DIVISION : SAND
MINING

ලදී.]
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී
.]
[

அகிராசன க டைளப அகறப ள]

[Expunged on the order of the Chair.]
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7. ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා

(மாமி கய*த க"ணாதில+க)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

පශ්නයක්ද?

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා

(மாமி லா% ெபேரரா)
(The Hon. Dilan Perera)

එතුමාට ගණන් බැහැ.

පරිසර අමාතNතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :
(අ)
(i) භූ විදNා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය මඟින්
ඇල්පිටිය පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශය තුළ
වැලි ෙගොඩදැමීම සඳහා බලපත ලබා දී තිෙබ්ද;
(ii)

එෙසේ නම්, ලබා දී ඇති බලපත සංඛNාව
ෙකොපමණද;

(iii)

එම බලපතලාභින්ෙග් නම් සහ ලිපිනයන්
කවෙර්ද;

(iv)

ඔවුන්ට වැලි ෙගොඩ දැමීමට අවසර දී ඇති
ස්ථාන කවෙර්ද;

(v)

අදාළ බලපතලාභින් විසින් වැලි ෙගොඩ දැමීෙම්දී
අනුගමනය කළ යුතු ෙකොන්ෙද්සි තිෙබ්ද;

(vi)

එෙසේ නම්, ඒවා කවෙර්ද;

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

මැරුණු මිනිෙසකු ෙවනුෙවන් ෙදන ආධාර මුදෙලන් ඔහුෙග්
වටිනාකම මනින්න බැහැ. ආධාර මුදල ෙදන්ෙන් ඒ මනුස්සයාව
මිල කරන්න ෙනොෙවයි, ඒ පවුෙල් අයට නැඟිටින්න. ඒක
ෙත්ෙරන්ෙන් නැති නළුෙවක් ෙන්.

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மாமி ர%ஜ% ராமநாய+க)
(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ගරු ඇමතිතුමා, මිෙනෝලි කියන්ෙන් ලංකාෙව් පුරවැසිෙයක්.
ඇය නීතNනුකූල ෙනොවන මාර්ගෙයන් පිට රට ගිෙයොත් ඒකට වග
කියන්ෙන් කවුද? [බාධා කිරීම්]

නිෙයෝජN කථානායකතුමා

(பிரதி சபாநாயக அவ
(The Deputy Speaker)

க)

පශ්න අංක 7, ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා.

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

றாட அைம சைர ேகட வினா:
(அ) ( வி சாிதவிய அளைவ, ரக பணியக
தினா எபி"ய பிரேதச ெசயலக ஆ&ைக'
பிரேதச தி() மண அக*வத+ உாிம'
ப திர- வழக'ப/)ளதா எ0பைத1-;
( ஆெமனி,
வழக'ப/)ள
உாிம'
ப திரகளி0 எ3ணிைக யாெத0பைத1-;
( ேமப" உாிம' ப திர உாிைமயாள4களி0
ெபய4க) ம5- 6கவாிக) யாைவ
ெய0பைத1-;
( இவ4க&+ மண அக*வத+ அ(மதி
வழக'ப/)ள
இடக) யாைவ
ெய0பைத1-;
( ேமப" உாிம' ப திர உாிைமயாள4க) மண
அக*வி0ேபா8
பி0பற
ேவ3"ய
நிப:தைனக) உ)ளனவா எ0பைத1-;
( ஆெமனி அைவ யாைவெய0பைத1அவ4 இ சைபயி அறிவி'பாரா?
(ஆ) இ0ேற, ஏ0?
i)

ii)

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாமி ரவி க"ணாநாய+க)
(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, මා තුන්වැනි අතුරු පශ්නය
අහනවා.

නිෙයෝජN කථානායකතුමා

(பிரதி சபாநாயக அவ
(The Deputy Speaker)

க)

අතුරු පශ්න අවසන්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாமி ரவி க"ணாநாய+க)
(The Hon. Ravi Karunanayake)

නැහැ. ෙදකයි ඇහුෙව්.

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மாமி ர%ஜ% ராமநாய+க)
(The Hon. Ranjan Ramanayake)

මා අතුරු පශ්න ෙදකයි ඇහුෙව්. [බාධා කිරීම්]

iii)

iv)

v)

vi)

asked the Minister of Environment:
(a) Will he inform this House (i) whether the Geological Survey and Mines
Bureau has issued permits for sand mining
within Elpitiya Divisional Secretary's
Division;

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු ඒ.
ඒ.ආර්.
ආර්.එම්.
එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා

(ii) if so, the number of permits that have been
issued;

(மாமி ஏ.ஆ .எ#. அ!- காத
(The Hon. A.R.M. Abdul Cader)

ගරු නිෙයෝජN
තිෙබනවා.

(iii) the names and addresses of those permit
holders;
(iv) the names of the places where they have
been permitted to engage in sand mining;
(v) whether there are any conditions which the
permit holders should adhere to when they
engage in sand mining; and

කථානායකතුමනි,

ගරු ඒ.
ඒ.ආර්.
ආර්.එම්.
එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා

(மாமி ஏ.ஆ .எ#. அ!- காத
(The Hon. A.R.M. Abdul Cader)

)

තමුන්නාන්ෙසේ headphone එක දා ගන්න.

1.

.எ.எ. ஜயல

,'றாட

2.

எ..விேஜசிறி

(The Hon. A.R.M. Abdul Cader - Deputy Minister of
Environment)

3.

ாீ. ஞானசிறி

4.

டபி'(. மலவஆரசி

ගරු ඒ.
ඒ.ආර්.
ආර්.එම්.
එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා (පරිසර නිෙයෝජN
අමාතNතුමා
අමාතNතුමා)
තුමා)

ெகளரவ கய:த க=ணாதிலக றாட அைம சாிடேகட வினா>கான விைட:
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මන්තීතුමා, උත්තරය පිටු හතක්
තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේට ඔක්ෙකෝම කියවන්න ඕනෑ ද?

ஆறி
ெபய
ெப தைர

நீ ைறயி
ெபய
வ தஅ தர
நீ ைற
எலேமாதர
பட$ ைற
ைம திாீகம
நீ ைற
ல கய

எபி
காவா!
எபி
காவா!
ெப தைர

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා

(மாமி கய*த க"ணாதில+க)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා

(மாமி கய*த க"ணாதில+க)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු නිෙයෝජN ඇමතිතුමනි, උත්තරය සිංහෙලන් කිෙයව්වා
නම් ෙහොඳයි.

ගරු ඒ.
ඒ.ආර්.
ආර්.එම්.
එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා

(மாமி ஏ.ஆ .எ#. அ!- காத
(The Hon. A.R.M. Abdul Cader)

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, නම් සහ ලිපිනයන්
නැතුවාට කමක් නැහැ. වැලි ෙගොඩ දැමීමට අවසර දී ඇති ස්ථාන
ෙදමෙළන් ෙහෝ කිව්වාම ඇති.

නිෙයෝජN කථානායකතුමා

)

(பிரதி சபாநாயக அவ
(The Deputy Speaker)

පිටු හතක් තිෙබනවා.

க)

ගරු නිෙයෝජN ඇමතිතුමා, ගම්වල නම් ටික ෙදමෙළන් කිව්වා
නම් හරි.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා

(மாமி கய*த க"ணாதில+க)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු ඒ.
ඒ.ආර්.
ආර්.එම්.
එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා

එපමණ දිග විස්තරයක් ඕනෑ නැහැ. උත්තරය ෙකටිෙයන්
කිව්වා නම් ඇති. වැලි ෙගොඩ දැමීම සඳහා බලපත ෙකොපමණ දීලා
තිෙබනවාද කියලායි අහන්ෙන්.

(மாமி ஏ.ஆ .எ#. அ!- காத
(The Hon. A.R.M. Abdul Cader)

)

நரெவெக"ய ேதாட-, மிாி?வ ைத 12 ஆ- 83/,
நரெவெக"ய ேதாட-, ெகாடக:த ஓவிட.
-

එතැන ගම් පහක් තිෙබනවා.

ගරු ඒ.
ඒ.ආර්.
ආර්.එම්.
එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා

(மாமி ஏ.ஆ .எ#. அ!- காத
(The Hon. A.R.M. Abdul Cader)

බලපත 14යි. මම ෙදමෙළන්
ඔක්ෙකෝම headphones දා ගන්න.

නිෙයෝජN කථානායකතුමා

(பிரதி சபாநாயக அவ
(The Deputy Speaker)

හතක්

ඔබතුමාට කියන්න පුළුවන්ද, බලපතලාභින්ට වැලි ෙගොඩ
දැමීමට අවසර දී ඇති ස්ථාන?

ெபய

-

හයක්,

(மாமி கய*த க"ணாதில+க)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

(b) If not, why?

ஏ.ஆ .எ#. அ!- காத
பிரதி அைமச )

පිටු

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා

(vi) if so, what those conditions are ?

(மாமி

)

)

උත්තරය

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
කියවන්ෙන්.

க)

ගරු නිෙයෝජN ඇමතිතුමා, පිටු හතම කියවන්න අවශN
ෙවන්ෙන් නැහැ ෙන්ද?

(மாமி கய*த க"ணாதில+க)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ඔබතුමාට සිංහල බැරිද?

ගරු ඒ.
ඒ.ආර්.
ආර්.එම්.
එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා

(மாமி ஏ.ஆ .எ#. அ!- காத
(The Hon. A.R.M. Abdul Cader)

බැහැ.

)
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ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා

(மாமி கய*த க"ணாதில+க)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

(மாமி கய*த க"ணாதில+க)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

විපක්ෂෙය් ඉන්න ෙකොට පුළුවන්කම තිබුණා.

ගරු මන්තීවරෙයක්
මන්තීවරෙයක්

(மாமி உF!பின
(An Hon. Member)

ஒ"வ )

ගරු ඒ.
ඒ.ආර්.
ආර්.එම්.
එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා

ගරු ඒ.
ඒ.ආර්.
ආර්.එම්.
එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා

)

නැහැ, ගරු මන්තීතුමා. ඒක අපහාසයක් ෙනොෙවයි.

க)

ගරු ඒ.
ඒ.ආර්.
ආර්.එම්.
එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා

(மாமி ஏ.ஆ .எ#. அ!- காத
(The Hon. A.R.M. Abdul Cader)

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා

(மாமி கய*த க"ணாதில+க)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

එෙහම නම් ෙදමෙළන් කියන්න.

ගරු අල්හාජ් ඒ.
ඒ.එච්.
එච්.එම්.
එම්. අස්වර් මහතා

ගරු නිෙයෝජN ඇමතිතුමා, ඔබතුමා කැමැති විධියට පිළිතුරු
ෙදන්න.

)

(மாமி அஹா; ஏ.எ.எ#. அ>வ
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

නිෙයෝජN කථානායකතුමා
(பிரதி சபாநாயக அவ
(The Deputy Speaker)

க)

What is the point of Order?

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා

ගරු අල්හාජ් ඒ.
ඒ.එච්.
එච්.එම්.
එම්. අස්වර් මහතා

(மாமி அஹா; ஏ.எ.எ#. அ>வ
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

(மாமி கய*த க"ணாதில+க)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ආණ්ඩුවට ගියාට පස්ෙසේ සිංහලත් බැරි ෙවලා.

ගරු ඒ.
ඒ.ආර්.
ආර්.එම්.
එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා

(மாமி ஏ.ஆ .எ#. அ!- காத
(The Hon. A.R.M. Abdul Cader)

)

+றி த ெபய4க) ெசால'ப/விடன. வினா>கான
6D விைடைய1- நா0 சபாEட தி சம4'பிகி0ேற0.*
(பிரதி சபாநாயக அவ
(The Deputy Speaker)

க)

Every Member in this House has the right to speak in
all three languages, Sinhala, Tamil and English. When
the Hon. Deputy Minister is replying in Tamil, the Hon.
Member is forcing him to reply in Sinhala.
නිෙයෝජN කථානායකතුමා

(பிரதி சபாநாயக அவ
(The Deputy Speaker)

க)

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා

(மாமி கய*த க"ணாதில+க)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ෙකොන්ෙද්සි ෙමොනවාද කියා කියන්න.

ගරු ඒ.
ඒ.ආර්.
ආර්.එම්.
එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා

(மாமி ஏ.ஆ .எ#. அ!- காத
(The Hon. A.R.M. Abdul Cader)

)

ෙහොඳයි ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි.

ගරු ඒ.
ඒ.ආර්.
ආර්.එම්.
එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා

(மாமி ஏ.ஆ .எ#. அ!- காத
(The Hon. A.R.M. Abdul Cader)

ඒෙක් හුඟක් තිෙබනවා.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා

(மாமி கய*த க"ணாதில+க)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, අවසාන පශ්නයට උත්තරය
ෙමොකක්ද කිව්ෙව් නැහැ.

නිෙයෝජN කථානායකතුමා

)

That is not a point of Order. කියන්න, ගරු ඇමතිතුමා.

ගරු නිෙයෝජN ඇමතිතුමා, පිළිතුර සභාගත කරන්න.

(பிரதி சபாநாயக அவ
(The Deputy Speaker)

)

Sir, I rise to a point of Order.

දැන් නම් ටික කිව්වා.

නිෙයෝජN කථානායකතුමා

)

සිංහෙලන් කියවන්න බැහැ.

(மாமி ஏ.ஆ .எ#. அ!- காத
(The Hon. A.R.M. Abdul Cader)

නිෙයෝජN කථානායකතුමා

අනුගමනය කළ යුතු ෙකොන්ෙද්සි ෙමොනවාද කියා කියන්න.
ෙම් පැත්ෙත් ඉන්නෙකොට සිංහල පුළුවන්. සිංහෙලන් කියන්න.
(மாமி ஏ.ஆ .எ#. அ!- காத
(The Hon. A.R.M. Abdul Cader)

මාර අපහාසයක් ෙන්.

(பிரதி சபாநாயக அவ
(The Deputy Speaker)
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க)

ගරු නිෙයෝජN ඇමතිතුමනි, අවසාන පශ්නයට පිළිතුර
අහනවා.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා

(மாமி கய*த க"ணாதில+க)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ටිකක් කියන්න. [බාධා කිරීම්]

නිෙයෝජN කථානායකතුමා
(பிரதி சபாநாயக அவ
(The Deputy Speaker)

Order, please!

க)

)

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු ඒ.
ඒ.ආර්.
ආර්.එම්.
එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා

(மாமி ஏ.ஆ .எ#. அ!- காத
(The Hon. A.R.M. Abdul Cader)
* மண
அகGவி%ெபா"16

(111) ேம!ப" உாிம

)

*
*

*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*

ேலாட >"
ம'F#
பய%ப6$த!ப6த ேவ6#.
அகGIகைள ஆர#பி!பத' &%ன ம$திய
,'றாட
அதிகார
சைபயி%
4ல#
வழக!ப6கி%ற
,'றாட
இைசI
சா%றிதைழ! ெபFத ேவ6#.
மாதா*த உ'ப$தியி% அளI 160 கிN!கைள$
தாடலாகா-.
அகGI! பணிக &.ப. 6.00 மணி+# பி.ப. 6.00
மணி+# இைட!ப1ட கால$தி நைடெபFத
ேவ6#.
இ*த உாிம! ப$திர$தி% ஒ" பிரதிைய
ேவைல$தள$தி ைவ$தி"$த ேவ6#.
அகGI ெசAய!ப6கி%ற ழியி% ஆழ# 15
அகைளவிட அதிகாி$தலாகா-.
அகGI!
பணிகளி%ேபாஅய)
வசி!பவ கP+, பயி  ெசAைககP+ ம'F#
ெசா$-+கP+
ேசத#
ஏ'படாதவாF
ெசயலா'Fத ேவ6#.
Qசி ஏ'ப6வைத$ த6!பத' நீ ெதளி$த
ேவ6#.
ம அாி!ைப$ த6!பத' நடவ+ைக எ6$த
ேவ6#.
பிரேவச! பாைதகைள ஒRகாக அைம$த
ேவ6#.
ெபா- @திகP+ ேசத# ஏ'ப6$தலாகா-.
காணியி% எைலயி)"*- 5 மீ'ற நில!
பதிைய அகGI ெசAயா- ைகவி6த ேவ6#.
அகGவி%ேபா-,
ஏ'Fகி%றேபா-,
ஏ'றி
ெசல)%ேபாேசதக
ைறவாக
ஏ'பட+Sய வைகயி ெசயலா'Fத ேவ6#.
அகGI! பணிகளி%ேபா- த க ம'F#
மரகP+ ேசத# விைளவி$தலாகா-.
&த8தவி! ெப1ெயா%ைற ேவைல$தள$தி
ைவ$தி"$த ேவ6#.

තව ඕනෑද, ගයන්ත කරුණාතිලක මන්තීතුමා?

ெசால ேவ6மா?

பதிர உாிைமயாள$களி ெபய$க

ம!&' (கவாிக வ)மா&:

"பிர%1 அ%1
"எ+>கேவ1ட >"

*
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இ%(#

ெபய

கவாி

01

5.எ..எ. ஐயல

-)8வைத, ெம:ேஹன

02

எ>.?. விேஜசிறி

இல. 18, ைமாீகம,

03

ாீ. ஞானசிறி

ஹிபக8த, நவ8தகல

04

டபிH.ம.லவஆர>சி

ெகர"ெவ.Iவ,

கேனெகாட

வல.லாவி

ட

05

ேக.ஈ.ஏ. -மார

க.வக, வல.லாவி

06

ஐ.5. ம0 பிரசன

அ(ன மாவைத, இஹல

07

ஈ.ேக. சிறிேசன

எ.பி

"ய

Oயான8த, ெம
பி

ட

"விPய,

"கல

08

?.5. இஹலேக

ஏக$ 100, ஓலெபத

09

எ..ஆ$. ரணSர

4வ ைம. க., பி
எ.பி

வல,

"ய

10

எ..ஆ$.5. ஜயசிக

ஏக$ 100, ஓலெபத

11

?.ஏ. -மார

75, மஹஜன மாவைத,

12

எT.எ.சீ.ேஜ. -மார

எ.பி

மக)க
13

எ>.எ.. Vமனசிறி

வ, எ.பி

?.ஜீ. WXப-மார

ஆன8த விதியாலய

இவ$க,வழக

ப

ஆ!&
ப

வல,

"ய

மாவைத, எ.பி

(1v )

"ய

இஹல -'Wல, பி
எ.பி

14

"ய

675/ பி, மஹஜன மாவைத,

மண.

"ய

அக/வத!-

அ0மதி

ள இடக பிவ)மா&:

மண.

அக/3-

அ0மதியளிக

ள இடக

ெபய

ஆறி
ெபய

நீ ைறயி
ெபய

01

5.எ..எ. ஜயல

ெப8தைர

வதஅதர

02

எ>.?. விேஜசிறி

எ.பி

நீ$ைற

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා

(மாமி கய*த க"ணாதில+க)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

03

ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

04

ாீ. ஞானசிறி

டபிH.

"

எலேமாதர

கா.வா:

பட-ைற

எ.பி

ைமதிாீகம

"

கா.வா:

நீ$ைற

ெப8தைர

5.ல க

"ய

"ய

ம.லவஆர>சி

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:
පිළිතුර:

* சபாடதி

ைவ கபட விைட :
* Answer tabled:
(அ) (1)
(11)

வழக

ப

ள.

வழக

ப

ள

எணிைக 14.

05

ேக.ஈ.ஏ. -மார

ெப8தைர

5.ல க

06

ஐ.5. ம0

ெப8தைர

பவில வய.

ெப8தைர

க.வக

பிரசன
உாிம

பதிரகளி

07

ஈ.ேக. சிறிேசன

நீ$ைற
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ேம

நில மண. அக/3- அ0மதி வழக

ப

தாடலாகா.

ள
Ø

இடக
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மண. அக/3காக இய8திர
பயப

ெபய

காணியி ெபய

கிராம$

Ø

த

ப

Sதிகைள

ெபாறிக எ3'

தலாகா.

ெவ

"

வாகனகைள

ஆ!றி.

பிரேவசிக> ெச:தலாகா.
01

02

03

04

05

?.5.

நரெவ.ெக

இஹலேக

ேதா

"ய

எ..ஆ$.

மிாிTவைத, 12

ரணSர

ஆ' 

எ..ஆ$.5.

நரெவ.ெக

ஜயசிக

ேதா

ட'

?.ஏ. -மார

ெகா

டக8த

ஓவி

ட

கஹIவ ெத!-

ட'

Ø

மண. அக/வி ]ல' V!&> ^ழP. உள மர'

Ø

ஆ!றி

ெச"க,-> ேசத' விைளவிக_டா.

எர(.ல

"ய

07

இ)

எT.எ.சீ.

ெகா

டக8த

25ஈ, ெபெலத

ேஜ. -மார

ஓவி

ட, 65வ

ெகாட

ப

மண. அக/3

ப-திைய அக/தலாகா.
பணிக (.ப. 6.00 மணி-' பி.ப.

மணி-'

இைட

நைடெப&த. ேவ

26சீ, -டாகல



கஹ'பிPயெகாட

25ஈ, ெபெலத

மீ!றராயி)த.

WXப-மார

ெகேல, ஏPயT

ெகாட

பிரேவச

Ø

ட
Ø

கைட

நீ$

ேவ

பதிர

உாிைமயாள$க

பி"க ேவ"ய நிப8தைனக உளன.

ப

ட

காலதி.

அதைகய நிப8தைனக கீேழ தர

ப

ளன.

ைற-

பிரேவசி-'
ேவ

பாைதைய

Ø

உாிம

பதிர

Ø

ஆ"
கனி

Ø

அ.லாத

ப

மாதிர'

ேபணி

மண. அக/3காக ஈ

ப

' ஊழிய$களி

இ8த உாிம

33ஆ'

ெபா)

க

ச

வாசகதி!கைமய

பதிர

Ø

Vரகக,

டதி

51வ

அக/3கான

காணியி உாிைமயாளர வி)
உாிம

1992ஆ'

இலக

உாிைமைய

அக/3

ப-தியி.

உாிைமயாளரா.

ெசய!ப

மண.

ஏ!றி>

பிரேவச
ேவ

Ø

த

Wவி>

காலதி. மண.

சாிதவிய.

பணி

பாள$

அளைவ,

த

உாிம

இண-த. ேவ
உாிம

பாைதகைள

காலக

ேகா

அறவிட
கிY

வி

டதி0
ப

ஆ!றகைரகளி

அக/3

Ø

-றி

பி

பதிர

,

க"தெமாைற>

பண'

உாிம
நீ"

சம$

W-ளாவைத

நடவ"ைக

எ

அ[வாறிறி

மண.

த.

ேவ

இ)

வதாக

பைத

த

க

ப

வத

'.
திக

நைடெப&த. ேவ

கிழைம,
நா

ேபணி

நீ$

ப-திைய

35

மாதிர'

கிY

ைறயிP)8

ேநாகியதாக

ப

100

ப-திைய ேநாகியதாக

த. ேவ

S>சிைடயி0
'.

பிரேதசதி. bள'W பர3தைல த

த.

'.

மண.

அக/விெபா)

Ø

கைள

ப

த. ேவ

அக/3கைள

ஆர'பி

V!றாட.

அதிகார

வழக

ப

அ

"எTகேவ

ட$T"

(ன$

மதிய

'.

பத!-

சைபயி

]ல'

கிற V!றாட. இைச3> சாறிதைழ

ெப&த. ேவ
மாதா8த

"பிர

ம!&'

த

'.

உ!பதியி

அள3

160

கிY

கைள

தாடலாகா.
Ø

அக/3

பணிக (.ப. 6.00 மணி-' பி.ப. 6.00

மணி-'
அள3

க ம!&'

ஏ!படாதவா&

மீ!ற$க,மான

பயப

Wதகிழைம

களி.

'.

உ!பதியி

எ.ைலயி0

'.

ேலாட$T"

Ø

ெவளிகிழைம

மீ!ற$

ேம"நில மண  ெபா!"

அறியகிைட-ெமனி.,

ப

அக/வான

ேசத'

ேம.

அக/3
ேவ

V!றாட\-'

பதிரைத இைடநி&வத!- நடவ"ைக

மாதா8த

Ø

பத!-

எ

மண.

வ)த.

பித.

உாிம
க

ெபா

ம)-களிP)8'
5

நடவ"ைகக

ேம!ெகாள

ெமபேதா

அக/8ெத

ஆ!றகைரக,-'

ஏ!ப

ம!&'

Ø

உாிம

ெசயலாளரா.

வ)டதினா.

அாி

அக/3
ஆ!றி

Ø

ஆ!றகைர

ேசத'

Ø

ெபா)

'.

காரணமாக

Ø

கிற

உாிைமயாள$

பி-'

கிறேபா,

ேபணி

பணிகைள> V!றி\(ள S

100

பிரேதச

ஒ)

வித8ைரகிற
ேவ

ப

'.

அளைவ

பதிரைத

ஒaகாக

ேநாகியதான

வ)த. ேவ

அக/3- அ0மதி வழகிய மண.

களி

காரணமாக

தலாகா.

மீ!ற$க,' ஆ!றி கீ/
W

"ெயாைற

பணியகதி

விதிக

பதிர

பதிரைத

ேவ

ெதாட$பாக

Vரக

நாயகதினா.

நிப8தைனக,-

Ø

அக/3

ெப

'.

மண. அக/த. _டா.
Ø

எதி$வ)'

'.

(த\தவி

ெச.ல.

ெசாக,->
Ø

ப

'.

காணிைய

பி பிரகாரமறி

("யா.

வ)த.

பதிரதி ஒ) பிரதிைய ேவைல

Sதிக,-> ேசத' ஏ!ப

காணியி

சதி.

1
ஒ)

'.

ைவதி)த. ேவ

உாிைமயாள$

உாிைமயாள$

பாைத

ெமபேதா

எணிைக 04 ேப)- அதிகமாயி)தலாகா.

Ø

ஆ மண  ெபா!"

மாதிர'

'.

தளதி. ைவதி)த. ேவ
(vi)

'.

ஆ!றி அ"

?.ஜீ.

உாிம

-'

ம!&'

Ø

Vமனசிறி

ஏ!Wைடய

த. ேவ

த

மர'

Ø

ெஹெகாடயா-ல,

(v)

ம)த

ஆ!றகைரக,-> ேசத' விைளவிதலாகா.

எ>.எ..

26ஏ

W-ளாவைத

Ø

6.00

ஓவி

அாி

கைரகளி\'

]கி. பயிாிட
ெபல8தெகாட


06

கைரக

ெபா)

இஹல -'Wர

ேவ

'.

இைட

ப

ட

காலதி.

நைடெப&த.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු ඒ.ආර්.එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා]
Ø

இ8த

உாிம

ගරු අල්හාජ් ඒ.
ඒ.එච්.
එච්.එම්.
එම්. අස්වර් මහතා

பதிரதி

ஒ)

பிரதிைய

ேவைலதளதி. ைவதி)த. ேவ
Ø

அக/3

ெச:ய

ப

632

கிற

'.

-ழியி

(மாமி அஹா; ஏ.எ.எ#. அ>வ
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

)

Sir, I rise to a point of Order.

ஆழ'

15

அ"கைளவிட அதிகாிதலாகா.
Ø

அக/3

பணிகளிேபா

க,-,

பயி$>

ெசாக,->

ேசத'

ெசயலா!&த. ேவ
Ø

Iசி

ஏ!ப

Ø

ம அாி

ேவ

ஏ!படாதவா&

வைத

பத!-

நீ$

த.

'.
பாைதகைள

ஒaகாக

அைமத.

'.

காணியி எ.ைலயிP)8 5 மீ!ற$ நில
அக/3 ெச:யா ைகவி
அக/விேபா,

தலாகா.

த. ேவ

ப-திைய

'.

ஏ!&கிறேபா,

ஏ!றி>

ெச.லPேபா ேசதக -ைறவாக ஏ!பட_"ய
வைகயி. ெசயலா!&த. ேவ
அக/3

(த\தவி

ெப

Wத$க

"ெயாைற

ைவதி)த. ேவ
அக/வி

ம!&'

ேவைலதளதி.

'.

காரணமாக>

அக/விேபா
ெபா)

க

V!றி\(ள

அக!ற

பகதி\ள

கா.வா:களி. வி
Ø

அக/3

ப

கழி3

காணிக

அ.ல

பணிகைள>

அக/வி

ஏ!ப
ந

அரச

வி

Ø

டஈ

அக/3
நிர

Ø

பகதி\ள

ெசாக,-



ெதாைகைய>

பி

அக/3

ேம!ெகாள

விபக

ேநாி

மணிதியாலக

(ைற

ப

ட

நிலைத

ேசத'

உாிம

மைண

'.

இடதி.

ெமனி.

க

ைடயவராவா$.

(மாமி கய*த க"ணாதில+க)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

නිෙයෝජN කථානායකතුමා
(பிரதி சபாநாயக அவ
(The Deputy Speaker)

க)

පශ්න අංක 8-2524/'12-(1), ගරු අනුර දිසානායක මහතා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாமி அUர திஸாநாய+க)
(The Hon. Anura Dissanayake)

அைத

ப!றி

தி?$
24

(ன$

'.

(ஆ) எழா.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாமி காமினி விஜி$ விஜய&னி த ெசாAசா)
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, අධNාපන අමාතNතුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මාස තුනක
කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

ගරු
රනිල් විකමසිංහ
විකමසිංහ මහතා
නායකතුමා)
නායකතුමා)

&தவ )

අතුරු පශ්න

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.
ஏேத0'

ெச.வத!-

பணியகதி!- அறிவித. ேவ

(மாமி

Okay. That has been taken note of.

ெச\த ேவ"ய

ெச\வத!-

பா

Wனரைமத. ேவ
நைடெப&'

க)

නැහැ.

S

ஏேத0'

மிட அத ெபா)

பதிர உாிைமயாள$ கட

(பிரதி சபாநாயக அவ
(The Deputy Speaker)

சனிகிழைம,

ம!&'

காரணமாக

ம!&'

නිෙයෝජN කථානායකතුමා

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා

கிற

தினகளி. ேம!ெகாளலாகா.
Ø

Sir, he should feel ashamed. The Hon. Leader of the
Opposition is misleading the House. Tamil has been used
from the time Parliament started. There are Tamil
interpreters here. Then, there are Tamil Hansard
Reporters who take down proceedings for Hansard and
so on. He is misleading the international community.
The Hon. Manmohan Singh will give a slap on your face.

காணிக,

வத!- இடமளிதலாகா.

ஞாயி!&கிழைம

)

තිෙබනවාද?

ெசாக,- ேசத' விைளவிதலாகா.
Ø

(மாமி அஹா; ஏ.எ.எ#. அ>வ
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

'.

பணிகளிேபா

மரக,-> ேசத' விைளவிதலாகா.

Ø

க)

ගරු අල්හාජ් ඒ.
ඒ.එච්.
එච්.එම්.
එම්. අස්වර් මහතා
பத!- நடவ"ைக எ

ெபா Sதிக,-> ேசத' ஏ!ப

Ø

(பிரதி சபாநாயக அவ
(The Deputy Speaker)

ெதளித.

Ø

Ø

නිෙයෝජN කථානායකතුමා

What is your point of Order?

த

Ø

Ø

பவ$

ம!&'

'.

ைப த

பிரேவச
ேவ

வசி

'.

ேவ
Ø

அயP.

ெச:ைகக,-

(විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය්

ரணி வி+கிரமசிக

-

எதி +க1சி

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the
Opposition)

I must commend the Government for using Tamil,
after the Indian Prime Minister, the Hon. Manmohan
Singh pulled them up.

ලදී..
පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී

வினாைவ மெறா தின தி சமபிக கடைளயிடபட.
Question ordered to stand down.

නිෙයෝජN කථානායකතුමා
(பிரதி சபாநாயக அவ
(The Deputy Speaker)

க)

පශ්න අංක 9-2546/'12-(1), ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා.
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ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாமி ,னி ஹ*-%ென$தி)
(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாமி திேன ணவ தன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, අගාමාතNතුමා සහ බුද්ධ
ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාතNතුමා ෙවනුෙවන් මා එම
පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මාස තුනක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

ලදී..
පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී

வினாைவ மெறா தின தி சமபிக கடைளயிடபட.
Question ordered to stand down.

asked the Minister of Agriculture:
(a) Will he state separately, the certified price of the
government paid for a Kilogram of Samba and
Nadu varieties of paddy at present ?

වී නිෂ්පාදනය : සහතික මිල

(i) the cost of production of a kilogram of
paddy at present; and

PADDY PRODUCTION : CERTIFIED PRICE

(ii) the method employed to calculate that cost ?
2850/’12

10. ගරු අජිත් පී.
පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாமி அஜி$ B. ெபேரரா)
(The Hon. Ajith P. Perera)

කෘෂිකර්ම අමාතNතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):

(ආ)

(ii) இ(ேற , ெந ெகா*வன! ெச3ய%ப&
உதரவாத விைலைய அதிகாி%பதகாக
எ&க%ப&
எதி/கால
நடவ=ைக
யாெத(பைத5
அவ/ "றி%பி&வாரா?
(ஈ) இ(ேற , ஏ(?

(b) Will he inform this House -

அாிசி உப தி: உ தரவாத விைல

(අ)
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සම්බා සහ නාඩු වී කිෙලෝවක් සඳහා ෙම් වන විට
ෙගවනු ලබන රජෙය් සහතික මිල ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද යන්න එතුමා සඳහන්
කරන්ෙනහිද?
(i)

වර්තමානෙය් වී කිෙලෝවක නිෂ්පාදන පිරිවැය
ෙකොපමණද;

(ii)

එම පිරිවැය ගණනය කරනු ලබන කමෙව්දය
කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ)
(i) නිෂ්පාදන වියදමට සාෙප්ක්ෂව වී කිෙලෝවක්
සඳහා පමාණවත් සහතික මිලක් ෙගොවියාට ලබා
ෙදන්ෙන්ද;
(ii)

ෙනොඑෙසේ නම්, වී මිලදී ගන්නා සහතික මිල
වැඩි කිරීමට ගන්නා ඉදිරි පියවර කවෙර්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

கமெதாழி அைம சைர ேகட வினா:
(அ) சபா ம நாடாிசி ஒ கிேலா!" தேபா#
ெச$த%ப&
அரசா'கதி(
உதரவாத
விைலக* தனிதனியாக எ-வளெவ(பைத அவ/
"றி%பி&வாரா?
(ஆ) (i) தேபா# ஒ கிேலா ெந உபதி ெச3வத
காக ஏப& ெசலவின எ-வளெவ(
பைத5;
(ii) இ ெசலவின கணி%பிட%ப& 9ைறைம
யாெத(பைத5
அவ/ இ சைப" அறிவி%பாரா?
(இ) (i) உபதி ெசல!" ஒ%:டளவி ஒ கிேலா
ெந $காக
ேபாதியள!
உதரவாத
விைலைய விவசாயிக;" வழ'"வாரா
எ(பைத5;

(c) Will he state (i) whether farmers are paid a sufficient
certified price for a kilogram of paddy, in
comparison to the cost of production; and
(ii) if not, the steps intended to be taken to raise
the certified purchasing price of paddy ?
(d) If not, why ?
ගරු මහින්ද
අමාතNතුමා
තුමා)
අමාතN
තුමා)
(மாமி

යාපා අෙබ්වර්ධන

මහතා (කෘෂිකර්ම

மஹி*த யா!பா அேபவ தன
ெதாழி அைமச )

-

கம$

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena - Minister of
Agriculture)

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර
ෙමෙසේයි.
(අ) ඔව්.
සම්බා කිෙලෝගෑම් 01ක සහතික මිල රුපියල් 30.00යි.
නාඩු කිෙලෝගෑම් 01ක සහතික මිල රුපියල් 28.00යි.
(ආ) (i) වර්තමානෙය් වී කිෙලෝ 01ක නිෂ්පාදන පිරිවැය
(ෙගොවි පවුෙල් ශමෙය් වටිනාකමද වියදමට එකතු
කළ විට)
පධාන වාරිමාර්ග පෙද්ශවල - රුපියල් 20.00 - 25.00
වර්ෂා ෙපෝෂිත පෙද්ශවල - රුපියල් 30.00 - 31.00
(ෙගොවි පවුෙල් ශමෙය් වටිනාකම වියදමට එකතු
ෙනොකළ විට)
පධාන වාරිමාර්ග පෙද්ශවල - රුපියල් 16.00 - 21.00
වර්ෂා ෙපෝෂිත පෙද්ශවල - රුපියල් 26.00 - 27.00
(ii)

කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව මගින් ශී ලංකාෙව්
පධාන වී නිෂ්පාදන පෙද්ශ නිෙයෝජනය වන පරිදි
වී වගාව බහුලව සිදු වන ෙගොවිජන ෙසේවා
මධNස්ථානවලින් වැඩිපුර ෙගොවීන් සංඛNාවක්
ෙතෝරා ගන්නා අතර, අඩු වී වගා වපසරියක් ඇති

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා]

ගරු අජිත් පී.
පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாமி அஜி$ B. ெபேரரா)

මධNස්ථානවලින් අඩු ෙගොවීන් පිරිසක් ෙතෝරා
ෙගන, එම ෙගොවීනෙ
් ගන් රැස් කළ ෙතොරතුරු
අනුව ෙගොවි පවුෙල් ශමෙය් වටිනාකම වියදමට
එකතු කර එක් නිෂ්පාදන පිරිවැයකුත්, ෙගොවි
පවුෙල් ශමෙය් වටිනාකම වියදමට එකතු
ෙනොකර එක් නිෂ්පාදන පිරිවැයකුත් ගණනය
කරනු ලබයි.
(ඇ) (i) ඔව්.
(ii) අදාළ ෙනොෙව්.

ඔබතුමා කියන්ෙන් දැනට තිෙබන සහතික මිල -

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා

(மாமி மஹி*த யா!பா அேபவ
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

தன)

ෙම් ෙමොෙහොෙත් එෙහම ෙවනසක් අවශN නැහැ කියන එකයි
කියන්ෙන්.

(மாமி அஜி$ B. ெபேரரா)
(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු අජිත් පී.
පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாமி அஜி$ B. ெபேரரா)
(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුෙවනි අතුරු
පශ්නය ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා සඳහන් කළා සම්බා වී
කිෙලෝවකට රුපියල් 30ක සහතික මිලකුත්, නාඩු වී කිෙලෝවකට
රුපියල් 28ක සහතික මිලකුත් ලබා ෙදනවා කියලා. ඒ වාෙග්ම
ඔබතුමාෙග් පිළිතුර අනුව ෙම් වී කිෙලෝවක් සඳහා යන වියදම
රුපියල් 20 ඉඳලා 31 දක්වා පමාණයක් ෙවනවා. ෙම් කරුණු දිහා
සාෙප්ක්ෂව බැලුවාම අපට ෙපෙනනවා වී ෙගොවියාට ලැෙබන
ඉතිරි කිරීම්, නැත්නම් ලාභය ඉතාම සුළු මුදලක් බව. එවැනි
තත්ත්වයක් තුළ නිෂ්පාදන වියදමට සාෙප්ක්ෂව වී කිෙලෝවක්
සඳහා පමාණවත් සහතික මිලක් ෙගොවියාට ලබා ෙදන්ෙන්ද කියා
මා ඇසූ පශ්නයට ඔබතුමා "ඔව්" කියලා පිළිතුරු දුන්නා. ෙම් තරම්
නාමික ඉතිරි කිරීමක් -නාමික ලාභයක්- පමණක් තිබියදී ෙම්
සහතික මිල ෙගොවියාට පමාණවත්, ෙගොවියා සතුටු වන මිලක්
කියලා ඔබතුමා හිතනවාද?
(மாமி மஹி*த யா!பா அேபவ
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු අජිත් පී.
පී. ෙපෙර්රා මහතා

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
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தன)

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු
පශ්නය ෙමයයි. ඇමතිතුමා කියන්ෙන් ෙම් රෙට් වී ෙගොවියාට
දැනට ෙදන සහතික මිල ඔවුන් සතුටු වන, පමාණවත් මිලක්
කියලාද?

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා

(மாமி மஹி*த யா!பா அேபவ
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

தன)

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, සතුටු වනවාය කියන එක
එක් එක්ෙකනාෙග් ෙපෞද්ගලික මට්ටෙම් ෙදයක්.

ගරු අජිත් පී.
පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாமி அஜி$ B. ெபேரரா)
(The Hon. Ajith P. Perera)

ෙහොඳයි, ෙහොඳයි. ඔෙහොම හිතා ෙගන ඉන්න.

නිෙයෝජN කථානායකතුමා
(பிரதி சபாநாயக அவ
(The Deputy Speaker)

க)

පශ්න අංක 11-2883/'12 - (1), ගරු මනූෂ නානායක්කාර
මහතා.

ඔබතුමා ගත්ෙත් වර්ෂා ෙපෝෂිත පෙද්ශවල මිල.

ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා

(மாமி ம(ஷ நாணாய+கார)

ගරු අජිත් පී.
පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாமி அஜி$ B. ெபேரரா)

(The Hon. Manusha Nanayakkara)

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

(The Hon. Ajith P. Perera)

වර්ෂා ෙපෝෂිත පෙද්ශ ෙනොවුණත් අනික් ඒවාට සාෙප්ක්ෂව
ගත්තත් ඒත් තිෙබන්ෙන් සියයට 25කටත් වඩා අඩු ලාභයක්.

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා

(மாமி மஹி*த யா!பா அேபவ
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

தன)

එය වරින් වර සංෙශෝධනය කිරීමට යටත් ෙවනවා.

ගරු අජිත් පී.
පී. ෙපෙර්රා මහතා

ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, මුල් අවස්ථාෙව්ම පිළිතුරු
දුන්නු එකට. ඔබතුමා සංඛNා ෙල්ඛන කිෙයව්වා. දැන් ෙම්
වියදමයි, ආණ්ඩුව ෙදන මිලයි අතර තිෙබන පරතරය සාෙප්ක්ෂව
අඩු බවත්, වී ෙගොවියාට පමාණවත් ෙනොවන බවත් ඔබතුමා
පිළිගන්නවාද?

தன)

එක් එක් අවස්ථාවල ෙම් මිල ෙවන ෙවනම සංෙශෝධනය කිරීමට
යටත් ෙවනවා.

)

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, අධNාපන අමාතNතුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මාස ෙදකක
කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.
(பிரதி சபாநாயக அவ
(The Deputy Speaker)

(The Hon. Ajith P. Perera)

(மாமி மஹி*த யா!பா அேபவ
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

((The
மாமி காமினி விஜி$ விஜய&னி த ெசாAசா
Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

නිෙයෝජN කථානායකතුමා

(மாமி அஜி$ B. ெபேரரா)

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

க)

මටත් පිළිතුෙර් පිටපතක් ෙදන්න.

ලදී..
පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී

வினாைவ மெறா தின தி சமபிக கடைளயிடபட

.

Question ordered to stand down.

නිෙයෝජN කථානායකතුමා
(பிரதி சபாநாயக அவ
(The Deputy Speaker)

க)

පශ්න අංක 13-2148/'11- (1), ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා.
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ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாமி தயாசிறி ஜயேசகர)
(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා

(மாமி கீதா/ஜன ணவ தன)
(The Hon. Gitanjana Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, මුදල් හා කම සම්පාදන
අමාතNතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා
මාසයක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. පළමුවැනි වතාවටයි ෙම්
පශ්නය අහන්ෙන්.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாமி தயாசிறி ஜயேசகர)
(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, -

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாமி ரவி க"ணாநாய+க)
(The Hon. Ravi Karunanayake)

Sir, I rise to a point of Order. පළමුවැනි වර අහන
පශ්නවලට පිළිතුරු දීමට ෙම් ඇමතිවරුන්ට තිෙබන නැකත
ෙමොකක්ද?

ලදී..
පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී

வினாைவ மெறா தின தி சமபிக கடைளயிடபட

.

Question ordered to stand down.

638

நிமாண, ெபாறியிய ேசைவக, டைம, ெபா
வசதிக அைமசைர ேகட வினா:
(அ) (i) அரசா#க$தா 2011ஆ) ஆ*+ ெகா,)
மாவட$தி நிமாணிகபட +களி.
எ*ணிைகைய0);
(ii)
2012ஆ), 2013ஆ) 2014 ஆ) ஆ*+களி
நிமாணிக உ$ேதசிகப+ள +களி.
எ*ணிைகைய0);
(iii) ேம45றிபிட
+களி. நிமாண$தி45
ஒகபட பண$தி. அளைவ0)
அவ 78வாரா?
(ஆ) (i) திதாக கடபட +க இலவசமாக
வழ#கப+கி.றனவா எ.பைத0);
(ii)
இ.ேற
அ=+க கிரய$தி45 வி4க
ப+கி.ற அ ல 5$தைக5 விடப+கி.ற
விைலைய0);
(iii) அ=+க
எ=வ>பைடயி
ஒகப+
கி.றன எ.பைத0)
அவ இசைப5 அறிவிபாரா?
(இ) இ.ேற , ஏ.?
asked the Minister of Construction, Engineering
Services, Housing and Common Amenities:
(a) Will he state -

රජය ෙකොළඹ දිස්තික්කය තුළ ඉදි කරන නිවාස :
පතිපාදන

ெகா மாவ ட தி நிமாணிகப
க : ஒகீ

CONSTRUCTION OF HOUSES IN COLOMBO DISTIRICT BY
GOVERNMENT : ALLOCATION

2196/’11

14. ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாமி ரவி க"ணாநாய+க)
(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම්
අමාතNතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ)

(i)

වර්ෂ 2011 දී රජය විසින් ෙකොළඹ දිස්තික්කය
තුළ ඉදි කරන ලද නිවාස සංඛNාව ෙකොපමණද;

2012, 2013 සහ 2014 යන වර්ෂයන්හි දී ඉදි
කිරීමට අෙප්ක්ෂිත නිවාස සංඛNාව ෙකොපමණද;
(iii) ඉහත සඳහන් නිවාස ඉදි කිරීම සඳහා ෙවන්
ෙකොට ඇති මුදල් පමාණය ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)
(i) අලුතින් ඉදි කරන ලද නිවාස ෙනොමිෙල් ලබා
ෙදන්ෙන්ද;

(i)_the number of houses built in Colombo
District by the Government in the year 2011;
(ii) the number of houses expected to be
constructed in the years 2012, 2013 and
2014; and
(iii) the amount of money allocated for the
aforesaid construction of houses?
(b) Will he inform this House (i) whether the newly built houses are given
free;
(ii) if not, the price at which those houses are
sold or rented; and
(iii) the basis on which those houses are
allocated?
(c) If not, why?

(ii)

(ii)

ෙනොඑෙසේ නම්, එම අෙළවි කරනු ලබන ෙහෝ
කුලියට ෙදනු ලබන මිල ගණන් කවෙර්ද;
(iii) එම නිවාස ලබා ෙදන පදනම කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර
ෙදනවා.
(අ) (i) 2011 දී ෙකොළඹ දිස්තික්කය තුළ ඉදි කරන ලද නිවාස
ගණන 1,865යි.
(ii) නිවාස සංඛNාව 46,029යි.
(iii) රුපියල් මිලියන 28,032.5යි.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා

* නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය 2013/2014 ඉදි කිරීමට නියමිත
නිවාස 10,654 සඳහා පතිපාදන ඇස්තෙම්න්තු කර ඇත.
*නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 2012/2013 වර්ෂයන්හි ඉදි කිරීමට
නියමිත නිවාස 20,000 සඳහා වියදම ඇස්තෙම්න්තුගත කරමින්
පවතී.
(ආ) (i) ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය

* සසුෙනන් ෙසවන වැඩසටහන යටෙත් නිවාස ඉදි
කිරීම සඳහා නැවත අය ෙනොකරන ආධාර මත
නිවාස ඉදි කරනු ලැෙබ්.
නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය

* නිවාස වNාපෘතිෙය් ස්වභාවය අනුව අවස්ථානුකූලව
එය තීරණය කරනු ලැෙබ්.
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය
* නාගරික අඩු ආදායම් හා අඩු පහසුකම් නිවාසවල
ජීවත් වන ජනතාව සඳහා නිවාස ලබා ෙදනු ලැෙබ්.
(ii) ඒ ඒ වNාපෘති පිරිවැය අනුව මිල ගණන් තීරණය කරනු
ලැෙබ්.

(மாமி ரவி க"ணாநாய+க)
(The Hon. Ravi Karunanayake)

මෙග් පශ්නය අහන්නම්. 2012, 2013 සහ 2014 වර්ෂවලට
ෙගවල් 46,029ක් ඉදි කරනවා කියලා ඇස්තෙම්න්තු කරලා
තිෙබනවා කියලා ඇමතිතුමා ෙපන්වනවා. ඒකට රුපියල් මිලියන
28,032.5ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා කියලා කියනවා. ෙමතැන
ඔබතුමන්ලාෙග් ජනාධිපති ඇවිල්ලා අය වැය ඉදිරිපත් කරන
අවස්ථාෙව්දී 2012, 2013 සහ 2014ට ෙවන් කරලා තිෙබන මුදල්
පමාණය රුපියල් මිලියන 6,188යි කියලා කිව්වා. එෙහම නම්
2012, 2013, 2014 වර්ෂවලට රුපියල් මිලියන 28,032ක මුදලක්
ෙවන් කරලා තිෙබනවාය කියා ඔබතුමා ෙකොයි ආකාරෙයන්ද
කියන්ෙන්?

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා
දිස්තික්කයට මිසක් ෙකොළඹ-

අසා

තිෙබන්ෙන්

ෙකොළඹ

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாமி ரவி க"ணாநாய+க)
(The Hon. Ravi Karunanayake)

මම ඔබතුමාට තව ෙලෙහසි කළා. මම අහලා තිෙබන්ෙන්
ෙකොළඹ දිස්තික්කය ගැනයි.

(iii) ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය
විසිරි, විරු ගම්මාන, උපහාර ණය නිවාස ණය ආධාර
වැඩසටහන් යටෙත් ණය/ආධාර මුදල් ලබා ෙදන
අතර, ණය මුදල වාරික වශෙයන් අය කර ගැනීම සිදු
ෙකෙර්.
නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය
නිවාස වNාපෘතිෙය් ස්වභාවය අනුව අවස්ථානුකූලව
තීරණය කරනු ලැෙබ්. එනම් ණය පදනම මත,
සහනදායි පදනම මත, පශස්ථාපන පදනම මත, වාරික
පදනම මත හා විකුණුම් පදනම මත ෙව්.

ඔබතුමා ඇහුෙව් ෙකොළඹ දිස්තික්කය ගැන?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாமி ரவி க"ணாநாய+க)
(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔව්.
(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாமி ரவி க"ணாநாய+க)
(The Hon. Ravi Karunanayake)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි.
2011 වර්ෂෙය් ෙගවල් 1,865ක් ඉදි කරලා තිෙබනවා කියලා
ඔබතුමා කිව්වා. ඒ අවුරුද්ෙද්ම ෙගවල් 4,800ක් ෙකොළඹ නගර
සභාෙවන්ම කැඩුවා කියලාත් ඔබතුමා පිළිගන්නවා?

ෙකොළඹ දිස්තික්කය තුළ ෙම් නිවාස වැඩ පිළිෙවළ පධාන
වශෙයන් ආයතන කිහිපයක් මඟින් කරනවා. එකක් නිවාස
සංවර්ධන අධිකාරිය. අෙනක නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන
අධිකාරිය. ඊ ළඟට, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සහ සමෘද්ධි
අධිකාරිය. ෙම් වාෙග් ආයතන කිහිපයක් ෙම් වැඩ පිළිෙවළ තුළ
තම තමන්ෙග් කාර්ය භාරය ඉටු කරනවා. ඔබතුමා ඔය උපුටා
දක්වන්ෙන් අෙප් අමාතNාංශයට අයත් ආයතනවලට ෙවන් කළ
පතිපාදන ගැනයි. ගරු මන්තීතුමනි, උදාහරණයක් හැටියට
කිව්ෙවොත්-

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු මන්තීතුමනි,-

නිෙයෝජN කථානායකතුමා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.

(பிரதி சபாநாயக அவ
(The Deputy Speaker)

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

க)

ගරු මන්තීතුමා පශ්නය ඇහුවාම උත්තරය ෙදන්න.

(மாமி ரவி க"ணாநாய+க)
(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු ඇමතිතුමනි, මට ඒ ගැන ෙපොඩි පැහැදිලි කර ගැනීමක්
අවශNයි. ඒ කියන්ෙන් ඔබතුමාෙග් අමාතNාංශය කෑලිවලට කඩලා
තිෙබනවාද?

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

නැහැ, නැහැ.
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாமி ரவி க"ணாநாய+க)
(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔබතුමා මට අංග සම්පූර්ණ උත්තරයක් ෙදන්න හදන විට,
ෙම්ෙකන් මට තිෙබන්ෙන් 1,000යි, අෙනත් ෙකනාට 5,000යි
කියලා ඒ වාෙග් කියනවා. ඇයි ඔබතුමාට ඔක්ෙකොම දීලා
නැත්ෙත්? [බාධා කිරීමක්]

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

මන්තීතුමා, දැන් කඩුෙවල නැහැ. ෙමොකද දන්ෙන් නැහැ
ෙන්ද? [බාධා කිරීමක්]

නිෙයෝජN කථානායකතුමා

(பிரதி சபாநாயக அவ
(The Deputy Speaker)

க)

ගරු ඇමතිතුමා, පිළිතුර ෙදන්න.
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ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු නිෙයෝජN කථනායකතුමනි, එතුමා කියපු ආකාරයට
ෙකොළඹ නගර සභා බල පෙද්ශෙය් ජීවත් වන ජනතාව ඒ
පෙද්ශවල අනවසර පදිංචිකරුවන් වුණත්, නීතNනුකූල
පදිංචිකරුවන් වුණත් ඒ අයට නිවසක් නැති වන්ෙන් නැහැ. රාජN
ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන අමාතNාංශය යටෙත් දියත් කර
තිෙබන ෙකොළඹ නගරය යළි පතිෂ්ඨාපනය කිරීෙම්
වැඩ
පිළිෙවළින් සැබෑ ෙලසම ෙකොළඹ ජීවත් වන කිසිම පුද්ගලයකුට
කිසි ෙලසකින්වත් නිවසක් නැති වන්ෙන් නැහැ. දැනට සිටින
නිවසට වඩා සුදුසු නිවසක් ඔවුන්ට ලැෙබන විධියට තමයි ඒ වැඩ
පිළිෙවළ හදලා තිෙබන්ෙන්. ගරු මන්තීතුමනි, ඉතින් ඔබතුමා ඔය
ෙකොම්පඤ්ඤවීදිෙය් අය ගැන කියද්දී වුණත් මට කියන්න
තිෙබන්ෙන්, එතැනදී අපි ඒ අයට නියමිත නිවාස -සුදුසු ෙග්ෙදන ෙතක් කුලී පදනමින් ඉන්න එකඟ ෙවලා තිෙබනවාය කියන
එකයි.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாமி தயாசிறி ஜயேசகர)
(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ෙමොකක්ද ඒ වීථිය?

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

අපි පරණ ෙගවල් හදන විට, තාත්තා හදපු ෙගවල් ගණෙන්
දැන් යනවා. බලන්න අපි ෙකොපමණ උදවුවක්ද කෙළේ කියලා. දැන්
පුතණ්ඩියාව මම ඒ පරණ ෙගවල් ගණෙන් යවනවා.
මන්තීතුමා අහපු පශ්නයට පිළිතුර මම කියන්නම්. ගරු
මන්තීතුමනි, උදාහරණයක් හැටියට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය
2012, 2013 වර්ෂවල ඉදි කිරීමට නියමිත නිවාස 20,000 සඳහා
දැනට ඇස්තෙම්න්තු කරමින් පවතිනවා. ඒ අයෙග් වNාපෘතිය
ෙවන්ෙන් භාණ්ඩාගාර පතිපාදන මත පදනම්ව ෙනොෙවයි. ඒක
ෙවන්ෙන් සම්පූර්ණෙයන්ම ෙවනත් මුදල් පවාහයන් මත
පදනම්වයි. ඒ වාෙග් ෙම් වැඩ පිළිෙවළ යන්ෙන් සම්පූර්ණෙයන්ම
භාණ්ඩාගාර පතිපාදන මත පමණක් පදනම්ව ෙනොෙවයි. නිදසුනක්
හැටියට නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය ඇප ෙවලා, රාජN බැංකුවලින්
සහනදායී පදනමකින් ණය අරෙගන මහ ජනයාට දීලා ඒ අය හැදූ
නිවාසත් මම ෙම් කියපු නිවාස 1,865 තුළ තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම්
වැඩ පිළිෙවළ යන්ෙන් භාණ්ඩාගාර පතිපාදන මත පමණක් පදනම්
ෙවලා ෙනොෙවයි. ඔය ෙපොත බැලුවා කියලා තමුන්නාන්ෙසේට ෙම්
ගණන හදා ගන්න ෙකොෙහොමවත් පුළුවන් වන්ෙන් නැහැ.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாமி ரவி க"ணாநாய+க)
(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, මාෙග් ෙදෙවනි අතුරු
පශ්නය ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත් මාත් ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නිෙයෝජනය කරන්ෙන් ෙකොළඹ දිස්තික්කයයි.
ෙකොම්පඤ්ඤවීදිෙය් ෙගවල් 7,800ක් කඩන්න කියලා දැන් තීන්දු
කර තිෙබනවා. නමුත් ඒ අයට විකල්ප ෙගවල් දීලා නැහැ. ඔබතුමා
නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් ඇමතිවරයා හැටියට ඒ අයට විකල්ප
ෙගවල් හදා ෙනොදී පිට රට ෙකොම්පැනිවලට ෙම් ඉඩම් විකුණන්න
හදන්ෙන් ඇයි? දැන් ඔබතුමාම කියනවා දහතුන්වන ආණ්ඩුකම
වNවස්ථා සංෙශෝධනය අෙහෝසි කරන්න ඕනෑ කියලා. ඔබතුමාම
සුද්දන්ට විරුද්ධව කියනවා, බටහිර කුමන්තණයක් තිෙබනවා
කියලා. එෙහම නම් ඔබතුමාෙග් අමාතN මණ්ඩලය ඇතුෙළේම
ඔබතුමාට විරුද්ධව කුමන්තණයක් තිෙබනවා ෙන්. ඔබතුමා
දක්ෂයි. යමක් කිව්ෙවොත් කරනවා. මට මතකයි, අනුරාධපුරෙය්
වැඩක් කිව්වාම ඒ වැෙඩ් කළා කියා. ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් ෙම්
වාෙග් ෙදයක් ෙවන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් ඇයි?

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ජයෙසේකර වීථියද? [බාධා කිරීම්] ගරු මන්තීතුමනි, ඒ අය
එකඟ ෙවලා තිෙබනවා ඒ ස්ථානවලින් ඉවත් ෙවලා ෙවන තැනක
කුලියට නිවසක් අර ෙගන පදිංචි ෙවලා ඉඳලා නාගරික සංවර්ධන
අධිකාරිය ෙග් හදලා ෙදන කාලයට-

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாமி ரவி க"ணாநாய+க)
(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඒ අය එකඟෙවලා නැහැ, ඇමතිතුමනි. ඔබතුමායි ඒක
කියන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாமி ,ஜீவ ேசனசிக)
(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

එකඟෙවලා නැහැ.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ඔබතුමා කඩුෙවල ෙන්ද, ෙමොකද, ෙම් ෙකොම්පඤ්ඤවීදියට
බහින්ෙන්? දැන් කඩුෙවල නැහැ ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා
කියන ඒ කාරණයට මම එකඟ ෙවනවා. එකඟත්වයක් ඇති කර
ගැනීම සඳහා දැන් සාකච්ඡා පැවැත්ෙවමින් තිෙබනවා. ෙකොෙහොම
වුණත් අපි යමක් කරන්ෙන් ඒ පජාවත් එක්ක එකඟත්වයක් හදා
ෙගනයි. හැබැයි, ඉතින් තමුන්නාන්ෙසේලා ගිහිල්ලා එෙහම
ෙද්වල්වලට එකඟ ෙවන්න එපා කියලා ෙපොඩි ෙපොඩි විෂබීජ දමලා
අවුල් කිරීෙම් යම් කිසි වNාපාරයකුත් යනවා. ෙපෞද්ගලිකව
ඔබතුමාට කියනවා ෙනොෙවයි. නමුත් විපක්ෂෙය් උදවිය ගිහිල්ලා
එෙහම කරනවා. ඒ නිසා සමහරු ඒකට එකඟ වන්ෙන් නැති
තත්ත්වයකුත් තිෙබනවා. ෙකොෙහොම වුණත් ඒ අයෙග් කැමැත්ත
ඇතිව තමයි රාජN ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන අමාතNාංශය
ඒ වැඩ පිළිෙවළ ඉස්සරහට ෙගන යන්ෙන්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாமி ரவி க"ணாநாய+க)
(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු
පශ්නය ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, මම වගකීමකින් ෙම් පශ්නය
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු රවි කරුණානායක මහතා]

අහන්ෙන්. මම හිතන විධියට ඔබතුමාෙග් අමාතNාංශයට මුදල්
ෙවන් කරන්ෙන් නැතිව UDA එකට ෙවන් කරනවා ඇති. නමුත්
ඔබතුමාෙග් අමාතNාංශෙයන් බ්ලුමැන්ඩල් පාෙර් නිවාස
වNාපෘතියකට දැන් තුන්වැනි වතාවට මුල් ගල් තියලා තිෙබනවා.
ඔබතුමා ෙනොෙවයි තිබ්ෙබ්. එතැන තවම කිසිම ෙගයක් හදලා
නැහැ. ඒ වාෙග්ම ෙකොළඹ මහ නගර සභාෙව් ඡන්දය තිෙබන
අවස්ථාෙව් වැලිෙගොඩවත්ෙත්ත් ෙගවල් 500ක් හදනවා කියලා
මුල් ගල් තියලා තිෙබනවා. නමුත් අද වන ෙතක් එක ෙගයක්වත්
හදලා නැහැ.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

කවුද මුල් ගල් තිබ්ෙබ්?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாமி ரவி க"ணாநாய+க)
(The Hon. Ravi Karunanayake)

නාමල් රාජපක්ෂ, බැසිල් රාජපක්ෂ.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

නැහැ. නැහැ.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாமி ரவி க"ணாநாய+க)
(The Hon. Ravi Karunanayake)

මමයි කියන්ෙන්. වැලිෙගොඩවත්ෙත් ෙගවල් 500ක් හදනවා
කියා මුල් ගල් තිබ්බා. ඔබතුමාට වග කීමකින් මම ෙම් කාරණය
කියන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම නිවාස අධිකාරිෙයන් ඇවිත් මට්ටක්කුලිෙය්
ෙකෝවිල ඉදිරිපිට මීට අවුරුදු තුනකට ඉස්ෙසල්ලා ෙදවන වතාවට
මුල් ගල් තියලා තිෙබනවා. එතැනත් මුල්ගල් තබා තිෙබන්ෙන්
ඔබතුමා ෙනොෙවයි. එතැන ෙගවල් 1900ක් ඉදි කරනවා කිව්වාට
තවම එකක්වත් ඉදි ෙවලා නැහැ. එම උදවියමයි ඔය ඔක්ෙකෝම
කරන්ෙන්. ෙකෝට්ෙට්, අනුෙරෝධ මාවෙත් ෙගවල් 350ක් ඉදි
කරන්න තිෙබනවා. එකක්වත් ඉදි කර නැහැ.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ෙකෝට්ෙට් කවුද? ඔබතුමා කියන්ෙන් ෙකෝට්ෙට්ත් මුල් ගල්
තියලා කියලාද?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாமி ரவி க"ணாநாய+க)
(The Hon. Ravi Karunanayake)

නිවාස අධිකාරිෙයන් මුල් ගල් තියලා තිෙබනවා.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

නැහැ. නැහැ.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாமி ரவி க"ணாநாய+க)
(The Hon. Ravi Karunanayake)

නිවාස අධිකාරිෙයන් මුල් ගල් තියලා තිෙබන්ෙන්. ඕනෑ නම්
දැන් අපි ෙදෙදනා යමු. ඒ වාෙග්ම කඩුෙවල ආසනෙය් පයිප්ප
පාෙර් -[බාධා කිරීමක්]
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ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ෙමතුමාව කඩුෙවලින් එළවා දමා දැන් අසරණයා ෙවලා
ඉන්ෙන්; අවතැන් ෙවලා ඉන්ෙන්. දැන් ෙකොම්පඤ්ඤ වීදියට
බැහැලා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாமி ரவி க"ணாநாய+க)
(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔබතුමා ඔය ඇමතිකමට එන්න ෙපර මුල් ගල් තියලා
තිෙබනවා. තවම එක ෙගයක්වත් හදලා නැහැ. ඇමතිතුමනි,
2013 වර්ෂෙය්වත් මුදල් ටිකක් ලබා ෙගන ෙම් ෙගවල් ටික ඉදි
කරන්න කටයුතු කරන්න ඔබතුමාට පුළුවන්ද බැරිද? නැත්නම්
අකිල විරාජ් මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් අර ෙක්පී ළඟ තිෙබන
රුපියල් මිලියන 18,800න් ඔබතුමාට ගන්න පුළුවන්. ෙම් මුදල
ෙවනත් අයට ෙදන්ෙන් නැතුව කරුණාකර රෙට් සංවර්ධනයට
පාවිච්චි කරන්න කියා මා ඉල්ලනවා.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, ගරු රවි කරුණානායක
මන්තීතුමා ෙබොෙහොම වැදගත් ෙයෝජනාවකුයි ඉදිරිපත් කෙළේ.
දැනට අවුරුදු තුන හතරකට කලින් මුල් ගල් තබා තිෙබන සමහර
නිවාස වNාපෘතිවලට ෙක්පීෙගන් මුදල් අරෙගන ඒ මුදල්වලින් ඒ
නිවාස හදන්න කියලා ඔබතුමා කියන්ෙන්. එෙහම ෙන්ද?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாமி ரவி க"ணாநாய+க)
(The Hon. Ravi Karunanayake)

මම කියන්ෙන් එයා ඒ වාෙග්
අධිකරණයට ෙගෙනන්ෙන් නැතුව -

පට්ටපල්

ෙහොෙරක්;

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

පට්ටපල් ෙහොෙරක් නම් -[බාධා කිරීමක්]

නිෙයෝජN කථානායකතුමා
(பிரதி சபாநாயக அவ
(The Deputy Speaker)

க)

දැන් ඔබතුමා අතුරු පශ්නය අහලා ඉවරයි. ඒ පශ්නයට පිළිතුර
ෙදන්න.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாமி ரவி க"ணாநாய+க)
(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඒ පට්ටපල් ෙහොරාෙගන්, තිවිධ හමුදාෙව්, ෙපොලීසිෙය්
75,800ක් මරපු ඔය හාදයාෙගන් -[බාධා කිරීමක්]

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ඒ ෙහොරාෙගන් අපට සල්ලි ගන්න කියන්ෙන් ඇයි?

නිෙයෝජN කථානායකතුමා
(பிரதி சபாநாயக அவ
(The Deputy Speaker)

ෙමතැන කරන්ෙන්
ෙයෝජනාවකින් ඒක ගන්න.

க)

විවාදයක්

ෙනොෙවයි.

ඔබතුමා
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ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

මන්තීතුමාෙග් පුරුද්ද ෙම්. ඔබතුමා කියනවා ෙක්පී කියන්ෙන්
පට්ටපල් ෙහොෙරක් කියා. ඊට කලින් කිව්වා, එයාෙගන් සල්ලි
අරෙගන අර ෙගවල් ටික හදන්න කියා. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා
කියන විධියට තස්තවාදී පට්ටපල් ෙහොෙරක් ෙන්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாமி ரவி க"ணாநாய+க)
(The Hon. Ravi Karunanayake)

මම එෙහම කියනවා. ඔබතුමා එය පිළිගන්නවාද?
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රාජN ෙසේවා නිවාස ෙයෝජනා කම
කම : විස්තර

அரச ேசைவ 
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15. ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி$ பிேரமதாஸ)
(The Hon. Sajith Premadasa)

ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම්
අමාතNතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ)

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

මාත් කියනවා කියමු ෙකෝ. එෙහම කියන ගමන් අපට කියනවා
එයාෙගන් සල්ලි අරෙගන ෙගවල් හදන්න කියා.
(ආ)

මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම පතිපත්ති මාලාෙව් "සැමට
නිවසක් - හිතට ෙසවණක්" වැඩපිළිෙවළ යටෙත්,
ජල්තර, එඩ්මන්ටන් සහ ෙටොරින්ටන් නිවාස ෙයෝජනා
කම වැනි රාජN ෙසේවා නිවාස ෙයෝජනා කම 25ක් සෑම
දිස්තික්කයකම පධාන නගරය පදනම් කරෙගන, එම
දිස්තික්කෙය් ෙසේවය කරන නිවාස ෙනොමැති රජෙය් සහ
රාජN සංස්ථා ෙසේවකයින් ෙවනුෙවන් ආරම්භ කරන
බවට ෙපොෙරොන්දුවක් දී ඇති බව එතුමා දන්ෙනහිද?
(i)

ඉහත ෙපොෙරොන්දුව පකාරව නිවාස වNාපෘති
ආරම්භ කළ වර්ෂය කවෙර්ද;

(ii)

ෙම් වනවිට නිවාස වNාපෘති ඉදිකර අවසන්කර
ඇති නගර සංඛNාව ෙකොපමණද;

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாமி ரவி க"ணாநாய+க)
(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඒ සල්ලි දැන් තිෙබන්ෙන් කා ළඟද? ඔබතුමාෙග් ආණ්ඩුවත්
එක්ක ෙන් එයා සිටින්ෙන්. ඒ නිසා ෙන් එයාලා නිදහස් කරන්ෙන්.
සල්ලි ගත්තා; එයා රට ඇරියා.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ඔබතුමා ෙක්පී එක්ක ෙමොකුත් business කෙළේ නැහැ ෙන්.

නිෙයෝජN කථානායකතුමා

(பிரதி சபாநாயக அவ
(The Deputy Speaker)

க)

පශ්න අංක 15. සජිත් ෙපේමදාස මහතා අහන්න.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

සමා ෙවන්න ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, ඒ ගරු
මන්තීතුමා අහපු අවසන් පශ්නයට පිළිතුර ෙමයයි.
ගරු
මන්තීතුමනි, දැනට අවුරුදු තුන-හතරකට කලින් නිවාස වNාපෘති
පටන් ගන්න ගිය සමහර පෙද්ශ සම්බන්ධෙයන් නාගරික
සංවර්ධන අධිකාරිය හදා තිෙබන උපාය මාර්ගික සැලැස්මට අනුව
තමයි ඒවා එතැන ඉදිෙවනවාද නැද්ද කියන එක අලුතින් තීන්දු
ෙවන්ෙන්. ෙමොකද, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය ෙකොළඹ
නගරයට හදා තිෙබන සැලැස්ම ඇතුෙළේ තිබුණු සමහර ඒවා දැන්
එතැන ඒ වNාපෘතියට සුදුසු නැහැ කියන තීන්දුවකට ඇවිල්ලා
තිෙබනවා. හැබැයි ඒ ෙවනුවට ෙවනත් තැනක ඒ නිවාස
වNාපෘතිය හා සමාන ෙහෝ ඊට වැඩිය ෙහොඳ එකක් හැෙදනවා. ඒ
විධිෙය් පශ්නයක් තමයි ෙකොළඹ නගර සභා බල පෙද්ශය ඇතුෙළේ
තිෙබන්ෙන්. මන්තීතුමා ෙකෝට්ෙට් නගරය සම්බන්ධෙයන් කියපු
එක ගැන මම ෙසොයා බලා කටයුතු කරන්නම්.

නිෙයෝජN කථානායකතුමා

(பிரதி சபாநாயக அவ
(The Deputy Speaker)

க)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 15වන පශ්නය
අහන්න. දැන් ෙවලාව පහු ෙවලායි තිෙබන්ෙන්.

தி டக: விபர

PUBLIC SERVICE HOUSING SCHEMES : DETAILS

(iii)

එම නගර කවෙර්ද;

(iv)

ඉදිකිරීම් අවසන් නිවාසවල පදිංචිකර ඇති
රජෙය් සහ සංස්ථා ෙසේවක පවුල් සංඛNාව
ෙකොපමණද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

நிமாண, ெபாறியிய ேசைவக, டைம, ெபா
வசதிக அைமசைர ேகட வினா:
(அ) மஹி#த சி#தைன ெதாைல ேநா% ெகாைககளி
"සැමට නිවසක් - හිතට ෙසවණක්" ேவைல'
திட'தி( கீ*, ஜ தர, எம(ட( ம-./
ெராாி0ட( டைம' திட0க ேபா(. அரச
ஊழியக3கான 25 டைம' திட0க
அைன' மாவட0களி6/ பிரதான நகர'ைத
அ7பைடயாக ெகா89 அ/மாவட'தி
ேசைவயா-./ 9கள-ற அரச ம-./ அரச
:9'தாபன ஊழியக3காக ஆர/பிக
ப9வதாக வா%.தி அளிகப9ள எ(பைத
அவ அறிவாரா?
(ஆ) ( i ) ேம-ப7 வா%.திகைமய டைம
க='திட0க ஆர/பிகபட ஆ89
யாெத(பைத>/;
( i i ) இ(றளவி
டைம க='திட0க
நிமாணிகப9 @'தி ெசAயப9ள
நகர0களி(
எ8ணிைக
எ'தைன
ெய(பைத>/;
( i i i ) அ#நகர0க யாைவெய(பைத>/;
( i v )நிமாண
பணிக
@'திெசAயபட
9களி %7யம'தப9ள அரச ம-./
அரச :9'தாபன ஊழிய %9/ப0களி(
எ8ணிைக எBவளெவ(பைத>/
அவ இசைப% அறிவிபாரா?
(இ) இ(ேற , ஏ(?
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[ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා]

asked the Minister of Construction, Engineering
Services, Housing and Common Amenities:
(a) Is he aware that a pledge was made under the
“සැමට නිවසක් - හිතට ෙසවණක්” programme of the
"Mahinda Chintana" manifesto that 25 public
service housing schemes similar to the Jaltara,
Edmonton and Torrington housing schemes, which
will be centred around the main town of each of
the districts in which they serve, would be
commenced for public sector and corporation
employees who do not have houses ?
(b) Will he inform this House of (i) the year in which the housing projects were
commenced as per the above pledge;
(ii) the number of towns in which the housing
projects have been completed by now;
(iii) the names of the aforesaid towns; and
(iv) the number of families of public sector and
corporation employees who have been settled
in the houses of which the construction work
has been completed ?
(c)

If not, why?

648

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

මම කිව්වා. ෙකොළඹ, ඇල්විටිගල එකයි. සයිමන්ෙඩල් එකයි.
ෙසොයිසා පුර එකයි. මිහිඳුපුර, එඩ්මන්ටන් එකයි. කුරුණෑගල
ෙවලන්ෙගොල්ල වත්ත. වවුනියාව ගැන මම කිව්වා. ෙවෙහරගම
රජෙය් නිවාස වNාපෘතිය,-

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி$ பிேரமதாஸ)
(The Hon. Sajith Premadasa)

මම අහලා තිෙබන්ෙන්, නගර සංඛNාව ගැන. නගර කීයක
නිවාස වNාපෘති හදලා තිෙබනවාද?

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ඉතින් මම කිව්වා ෙන් නගර ටිකයි, වNාපෘති ටිකයි, හදපු
අවුරුද්දයි. ඔබතුමා මෙගන් අහන ඒවාටත් වඩා ෙකොපමණ ඒවාට
මම උත්තර ෙදනවාද? ඇයි ඒක අගය කරන්ෙන් නැත්ෙත්?

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி$ பிேரமதாஸ)
(The Hon. Sajith Premadasa)

අගය කරනවා. පිළිෙවළකට උත්තර ෙදන්න.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

මම උත්තර ෙදන්නද?

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

(අ)

ඔව්.

(ආ) (i)

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி$ பிேரமதாஸ)
(The Hon. Sajith Premadasa)

හරි. ඔබතුමා (ආ) (iii) ෙකොටසට උත්තර දුන්නා ෙන්ද?

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා
රාජN ෙසේවකයින් ෙවනුෙවන් ආරම්භ කළ නිවාස
වNාපෘති විස්තර පහත දැක්ෙව්.

(ii) ෙමම නිවාස ෙයෝජනා කම ඉදිෙවමින් පවතින
අතර, ඉදිකිරීම් කටයුතු කඩිනමින් සිදු කර ජනතා
අයිතියට පැවරීමට කටයුතු කරනු ලැෙබ්.

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

(iii) පැන ෙනොනඟී.
(iv) පැන ෙනොනඟී.
(ඇ) පැන ෙනොනඟී.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

මම අහලා තිෙබන්ෙන්, නගර සංඛNාව ෙකොපමණද කියායි.

ඇයි අංක (iv)ට පිළිතුර හැටියට "පැන ෙනොනඟී" කියන්ෙන්?

(மாமி சஜி$ பிேரமதாஸ)
(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

නගර සංඛNාව තමයි මම ෙම් කිව්ෙව්.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி$ பிேரமதாஸ)
(The Hon. Sajith Premadasa)

නගර ගණනයි අහලා තිෙබන්ෙන්. නගර කීයක හදා
තිෙබනවාද?

(மாமி சஜி$ பிேரமதாஸ)
(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ඒක මෙගන් අහලා වැඩක් නැහැ. ඒක මට ෙබ්රන්න පුළුවන්
පශ්නයක් ෙනොෙවයි.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி$ பிேரமதாஸ)
(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, (ආ) (iv) පශ්නෙයන් මම
අහලා තිෙබන්ෙන්, ඉදිකිරීම් අවසන් නිවාසවල පදිංචි කර ඇති
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රජෙය් සහ සංස්ථා ෙසේවක පවුල් සංඛNාව ෙකොපමණද කියායි.
ෙකොෙහොමද, ඒකට "පැන ෙනොනඟී" කියන්ෙන්? ෙමපමණ ෙගවල්
හදලා තිෙබනවා නම් පදිංචි කරපු පවුල් සංඛNාව කියන්න ඕනෑ.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, මම ඔබතුමාට කියන්නම්. ෙම් වන විට පවුල්
721යි.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி$ பிேரமதாஸ)
(The Hon. Sajith Premadasa)

රජෙය් ෙසේවක පවුල් 721යි?

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ඔව්.
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ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

සංගණනයක් කර තිෙබනවා, ජන ෙල්ඛන හා සංඛNාෙල්ඛන
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන්. 1981ට පස්ෙසේ සංගණනයක් කර
තිෙබනවා. ඒෙකන් ෙසොයා ෙගන තිෙබනවා, මුළු රෙට්ම-

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி$ பிேரமதாஸ)
(The Hon. Sajith Premadasa)

1981 වර්ෂෙය් ෙනොෙවයි. 2001 වර්ෂෙය්.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

නැහැ. නැහැ. 1981 වර්ෂෙය් සංගණනය කළාට පස්ෙසේ මුළු
රටම ආවරණය වන විධියට -

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி$ பிேரமதாஸ)
(The Hon. Sajith Premadasa)

2001 වර්ෂෙය්ත් තිබුණාෙන් සංගණනයක්.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி$ பிேரமதாஸ)
(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු
පශ්නය ෙමයයි.
ගරු ඇමතිතුමනි, සෑම දිස්තික්කයක්ම ආවරණය වන විධියට
නිවාස ෙයෝජනා කම 25ක් ස්ථාපනය කරනවාය කියලා "මහින්ද
චින්තන ඉදිරිදැක්ම" පතිපත්ති පකාශනෙයන්ෙපොෙරොන්දු ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ සඳහා ඔබතුමන්ලා දිස්තික් මට්ටෙමන් නිවාස අහිමි
රාජN ෙසේවකයන් ගැන සංගණනයක් කර තිෙබනවාද?

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

උතුරු නැෙඟනහිර පළාත් ඇතුළුව මුළු රටම ආවරණය වන
විධියට සංගණනයක් කර තිෙබනවා. ඒ සංගණනෙයන්
හඳුනාෙගන තිෙබනවා, නුසුදුසු නිවාස සහ නිවාස අහිමි සංඛNාව
ලක්ෂ හතකට ආසන්න පමාණයක් බව. ඒ ලක්ෂ හත ඇතුළත
තමයි ගරු මන්තිතුමනි, නිවාස අහිමි රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග්
සංඛNාව තිෙබන්ෙන්. මට මතකයි ඔබතුමාත් කිව්වා ලක්ෂ
12ක්, 15ක් කියලා. මාත් කිව්වා ලක්ෂ 12ක් කියලා. පාෙද්ශීය
ෙල්කම්වරුන් හරහා එන-

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

නිවාස අහිමි රාජN ෙසේවකයන් පිළිබඳව සම්පූර්ණ කරුණු
ඇතුළත් වාර්තාවක් අප සතුව නැහැ. ගරු මන්තීතුමනි, අෙප්
වැඩසටහන් ගැන දැනුවත් කර, ජනතාවෙග් ඉල්ලීම් අරෙගන
බැලුවාම සාමානNෙයන් නාගරික කලාපවල තමයි නිවාස ඉල්ලුම
වැඩි. නමුත් ඒ පමාණය ෙමන්න ෙම් නිශ්චිත සංඛNාවයි කියා අපට
ෙම් ෙවන තුරු හරියටම කියන්න බැහැ. ජන හා නිවාස
සංගණනෙය්දීත් රාජN ෙසේවකයන්ෙග් සංඛNා ෙල්ඛන අපට
ෙවනම ලබා ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி$ பிேரமதாஸ)
(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය
ෙමයයි.
ඇත්ත වශෙයන්ම රජෙය් ෙසේවක නිලධාරින්ෙග් නිවාස
පශ්නය විසඳන්නට
වැඩසටහනක් කියාත්මක කරනෙකොට,
ෙගවල් හදන්නට ඉස්ෙසල්ලා සංගණනයක් කර අවශNතාව හඳුනා
ගන්න ඕනෑ. ඇත්ත වශෙයන්ම කවදා ද ෙම් අවශNතාව හඳුනා
ගන්ෙන්? ෙකොපමණ රජෙය් ෙසේවක නිවාස සංඛNාවක් ෙම් රෙට්
බිහි විය යුතුද කියන සංගණනය කරන්න ඕනෑ, ෙගවල් හදන්න
ඉස්ෙසල්ලා. කවදාද ඒ සංගණනය කරන්ෙන්?

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி$ பிேரமதாஸ)
(The Hon. Sajith Premadasa)

ඔබතුමා ලක්ෂ 15ක් කියලා කිව්වා, ෙම් සභාෙව්.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ඔව්. ලක්ෂ 15, ලක්ෂ 12 වාෙග් ගණන් ඔබතුමාත් කිව්වා,
මාත් කිව්වා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி$ பிேரமதாஸ)
(The Hon. Sajith Premadasa)

මම කිව්ෙව්,
නිසායි. ඔබතුමා වගකීෙමන්
ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරපු සංඛNා ෙල්ඛන තමයි මම
ඉදිරිපත් කෙළේ.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

මම එෙහම වග කීෙමන් කියන ඒවා ඊට පස්ෙසේ ඔබතුමාත්
කියනවා ෙන්?
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පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி$ பிேரமதாஸ)
(The Hon. Sajith Premadasa)

අනිවාර්යෙයන්ම. ෙමය උත්තරීතර සභාවක්. ෙම් සභාෙව්
අසතN පකාශ කරන්න බැහැ ෙන්.
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ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ඊළඟ ජනාධිපතිවරණයට ෙපර.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

මම ඉදිරිෙය්දීත් ඒ විධියට
වග කීෙමන් කියන්න
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, ඔබතුමා එය නැවත කියයි කියන
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන්.
දැන් මම කියන්න ගිෙය් ෙම්කයි. ඒ ලක්ෂ හත ඇතුළත තමයි,
රජෙය් ෙසේවක නිවාස අවශNතාව තිෙබන්ෙන්. අප දැනට ජන
ෙල්ඛන හා සංඛNාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ලිඛිතව
ඉල්ලීමක් කර තිෙබනවා, ඒ රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් සංඛNාව අපට
ෙවන් කර ෙදන්න කියලා. අප අමුතුෙවන් ඒ ගැන සංගණනයක්
කරන්න ඕනෑ නැහැ. ඒෙගොල්ලන්ෙග් වාර්තාවලින් අපට ඒක
ෙවන් කර ෙදන්න කියලා තිෙබනවා. ඒක අපට ඉදිරිෙය්දී ලැෙබ්වි.
ඒ නිසා ඒ පශ්නය පැන නඟින්ෙන් නැහැ.

(மாமி சஜி$ பிேரமதாஸ)
(The Hon. Sajith Premadasa)

ඊළඟ ජනාධිපතිවරණයට ෙපර කියන්ෙන් කවදා ද?

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ඔබතුමාට ඕනෑ මාසයයි, දිනයයි, අවුරුද්දයි ද?

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி$ பிேரமதாஸ)
(The Hon. Sajith Premadasa)

නැහැ. දළ වශෙයන් වසර කියන්න. 2014ද, 2015ද, 2016ද?

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා
අෙනක් එක තමයි ෙම් කාරණය. අප රාජN බැංකුවලින්
සියයට 10ක තරම් අඩු ෙපොලියක් සහිතව ලක්ෂ 5ක මුදලක් ණය
ගැනීෙම් සුදුසුකම් නැති රජෙය් ෙසේවකයන්ට පවා ලබා දීලා
තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්, වැටුෙපන් කැෙපන උපරිම සීමාවත්
කැපුණු ෙසේවකයන්ට පවා නිවාස අධිකාරිෙයන් ඇපය දී ඒ අයට
ණය ලබා දී තිෙබනවා. අපි ඒ වාෙග් ණය දහස් ගණනක් ලබා දී
තිෙබනවා. ෙම් අවුරුද්ෙද් රුපියල් බිලියන හතරකට ආසන්න
මුදලක්, ගිය අවුරුද්ෙද් රුපියල් බිලියන තුනකට වැඩි මුදලක්
උතුරු නැෙඟනහිරත් ඇතුළුව රෙට් හැම දිස්තික්කයකම රාජN
ෙසේවකයන්ට ලබා දුන්නා. ඒ මඟින් තමන්ෙග් ඉඩෙම් තමන්ෙග්
ෙගය හදා ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළත් ෙම් එක්කම ෙකෙරනවා.

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ඊළඟ ජනාධිපතිවරණය තිෙයන්ෙන් ෙකොයි අවුරුද්ෙද්ද?

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி$ பிேரமதாஸ)
(The Hon. Sajith Premadasa)

මම වග කීෙමන් අහන්ෙන්. ඔබතුමා කිව්වා ඊට ෙපර අවසන්
කරනවා කියලා. එෙහම නම් ඒ දිනය ෙහෝ වසර කියන්න.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා
ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி$ பிேரமதாஸ)
(The Hon. Sajith Premadasa)

මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා ඔබතුමා ඒ පිළිතුර ලබා දුන්නාට. ඒ
වාෙග්ම මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම පතිපත්ති පකාශනෙයහි
තිෙබන, ''සියලුම රාජN ෙසේවකයන්ෙග් නිවාස අවශNතාව
සම්පූර්ණ කරන්න කටයුතු කරනවාය'' කියන ඒ ෙපොෙරොන්දුව ඊ
ළඟ ජනාධිපතිවරණයට ෙපර ඉටු කරන බව ඔබතුමාට නිශ්චිතව
වගකීෙමන් කියන්න පුළුවන් ද? ඔබතුමා ඒ ගැන වගකීෙමන්
පකාශයක් කරනවා ද?

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුව, අෙප් උත්සාහය, අෙප් කැපවීම, අෙප්
මැදිහත්වීම -ෙම් සියල්ලම- තිෙබන්ෙන් ඊළඟ ජනාධිපතිවරණයට
කලින් මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ෙම් කියලා තිෙබන සියලු
ෙපොෙරොන්දු ෙකෙසේ ෙහෝ ඉටු කරලා ඊළඟ ජනාධිපතිවරණෙය්දී
මහජනතාව අතරට යන්නයි.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி$ பிேரமதாஸ)
(The Hon. Sajith Premadasa)

ෙම් ෙපොෙරොන්දුව ගැන මා අහන්ෙන්.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ඊළඟ ජනාධිපතිවරණයට ෙපර ෙනොව, අපි උත්සාහ කරන්ෙන්
ඊට කලින් ෙම් ඔක්ෙකෝම ඉවර කරන්නයි.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம @ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

සියලු ෙපොෙරොන්දු ගැනයි මම කිව්ෙව්.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

නිෙයෝජN කථානායකතුමා

කවදා ද?

ෙදවන වටය.

(மாமி சஜி$ பிேரமதாஸ)
(The Hon. Sajith Premadasa)

(பிரதி சபாநாயக அவ
(The Deputy Speaker)

க)
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ගජමන්ගම ජල වNාපෘතිෙය්
වNාපෘතිෙය් ඉදිරි කිරීම් : කඩිනම්
කිරීම

கஜமகம நீ வழ க திட நிமாண :
ாிதபத
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(ii) as a result the people of the aforesaid area
are undergoing severe hardships?
(b) Will he inform this House -

CONSTRUCTION OF GAJAMANGAMA WATER SUPPLY
PROJECT : EXPEDITION

(i)

whether action will be taken to carry out the
construction work of the aforesaid project
speedily ;

(ii)

whether funds have been allocated for that
purpose; and
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1. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
ෙවනුවට)
ෙවනුවට)

(மாமி ேஜா% அமர-க
பதிரண சா பாக)

-

மாமி $திக

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Buddhika
Pathirana)

රාජN පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාතNතුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය - (1) :
(අ)

(i)

(ii)

හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් පිහිටි හුංගම,
ගජමන්ගම උස්සාන ජල වNාපෘතිෙය් ඉදි කිරීම්
කටයුතු අතරමඟ නවතා දමා ඇති බවත්;
එම නිසා එකී පෙද්ශෙය් ජනතාව දැඩි පීඩාවට
පත්ව ඇති බවත්;

එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

එම වNාපෘතිෙය් ඉදි කිරීම් කටයුතු කඩිනමින්
සිදු කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;

(ii)

ඒ සඳහා පතිපාදන ෙවන්කර තිෙබ්ද;

(iii)

එෙසේ නම්, එම ඉදි කිරීම් කටයුතු ආරම්භ කරන
දිනය කවෙර්ද;

(iii) if so, the date on which the aforesaid
construction work will be commenced?
(c) If not, why?
ගරු විජය දහනායක මහතා (රාජN පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ
කටයුතු නිෙයෝජN අමාතNතුමා
අමාතNතුමා)
තුමා)

(மாமி விஜய தஹநாய+க- ெபா- நி"வாக,
உநா1ட8வக பிரதி அைமச )

(The Hon. Wijaya Dahanayake - Deputy Minister of Public
Administration and Home Affairs)

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, රාජN පරිපාලන හා
ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාතNතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර
සභාගත*
සභාගත* කරනවා.

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:
පිළිතුර:
* சபாடதி ைவ கபட விைட :
* Answer tabled:

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(අ)

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

ெபா நிவாக, உ நாடவக அைமசைர
ேகட வினா:
(அ ) அபாேதாைட மாவட!தி ள ஹு%கம
கஜம'கம உய!திய நீ வழ%க திட!தி'
நிமாணி,-, பணிக இைடந/ேவ நி0!த,
ப/ ளெத'பைத1
) இதனா ேம2ப3 பிரேதச!தி' மக க/
பாதி,-4 உ ளாகி1 ளன எ'பைத1
அவ ஏ20 ெகா வாரா?
(ஆ ) ேம2ப3 க9!திட!தி' நிமாணி,-,
பணிகைள ாிதமாக ேம2ெகா வத24
நடவ3ைகெய/,பாரா எ'பைத1
) அத2கான நிதி ஏ2பா/க ஒக,ப/ ளதா
எ'பைத1
) ஆெமனி,
நிமாணி,-,
பணிக
ஆரபிக,ப/ திகதி யாெத'பைத1
அவ இசைப4 அறிவி,பாரா?
(இ) இ'ேற, ஏ'
)

(ආ)

(i

;

(i)

අතරමඟ නවතා නැත.

(ii)

නැත.

(i)

වNාපෘතියට අදාළ සියලුම වැඩ සිදු කර අවසන්ය.

(ii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(iii) අදාළ ෙනොෙව්.
(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.

(ii

)

(i

;

(ii

මුලටියන ආයුර්ෙව්ද ෙබෙහත් ශාලාව : ඖෂධ හිඟය

லயன ஆ ேவத மதக: ம
பறாைற

MULATIYANA AYURVEDIC DISPENSARY : DRUG SHORTAGE

;
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(iii

?

asked the Minister of Public Administration and Home
Affairs:
(a) Will he admit (i) that the construction work of the elevated
water supply project at Gajamangama in
Hungama of Hambantota District has been
stopped half way ; and

12. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
ෙවනුවට)
ෙවනුවට)

(மாமி

ேஜா% அமர-க - மாமி $திக
பதிரண சா பாக)

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon.
Buddhika Pathirana)

ෙද්ශීය ෛවදN අමාතNතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :
(අ)

මාතර දිස්තික්කෙය්, මුලටියන පාෙද්ශීය සභා කාර්යාල
භූමිෙයහි පිහිටි ආයුර්ෙව්ද ෙබෙහත් ශාලාෙව් පවතින
ඖෂධ හිඟය නිසා පෙද්ශෙය් ජනතාව දැඩි අපහසුතාවට
පත්ව සිටින බව එතුමා දන්ෙනහිද?

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා]

පිළිතුර::
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර
(ආ)

(i)

එම ෙබෙහත් ශාලාෙව් පවත්නා ඖෂධ හිඟය
කඩිනමින් මඟහැරවීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, ඊට ගත වන කාලය ෙකොපමණද;

* சபாடதி ைவ கபட விைட :
* Answer tabled:

(අ)

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

මුලටියන පාෙද්ශීය සභා ආයුර්ෙව්දෙය් දැඩි ඖෂධ හිඟයක්
ෙනොමැති අතර, ඒ ෙහේතුෙවන් බල පෙද්ශෙය් ජනතාවට දැඩි
අපහසුතාවක් ඇති වී ෙනොමැත.
(i)

ඖෂධ ෙතොග අවසන් වන සෑම අවස්ථාවකදීම සභා
අරමුදල් මඟින් ඖෂධ ලබා ෙගන ඇති අතර, ඇතැම්
ඖෂධ ෛදනිකව නිෂ්පාදනය කිරීමක් ද සිදු කරයි.
ඇමුණුම*
ඇමුණුම* බලන්න.

(ii)

විෙශේෂ කාලයක් අවශN ෙනොවන අතර, ෙම් වන විට
ඖෂධ හිඟයක් ඇති ෙනොවන ෙලස කටයුතු කර ඇත.

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

ேதச ம வ ைற அைமசைர ேகட வினா:
(அ) மாதைற மாவடதி லயன பிரேதச சைப
அ வலக வளவி" அைம# $ள ஆ&'ேவத
ம#தகதி" நில)கிற ம# * ெபாக$
ப,றா-ைறயினா" பிரேதசதி $ள மக$ க./
சிரம0க1- உ$ளாகி&$ளனெரபைத அவ'
அறிவாரா?
(ஆ

)

(ඇ)

අදාළ නැත.

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම්
பாராமற அம

) ேம,ப ம#தகதி" நில)கிற ம# *
ெபாக$
ப,றா-ைறைய
ாிதமாக
நீ-வத,நடவைக
எ.*பாரா
எபைத&/

(i

SITTINGS OF THE PARLIAMENT
I

;

) ஆெமனி", அத,காக
யாெதபைத&/

(ii

எ.-/

கால/

அவ' இசைப- அறிவி*பார?
(இ) இேற", ஏ

?

asked the Minister of Indigenous Medicine:

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாமி திேன ணவ தன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, සභානායකතුමා ෙවනුෙවන්
මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා :
"ස්ථාවර නිෙයෝග 7 හි විධිවිධානවල සහ 2010.07.09 දින පාර්ලිෙම්න්තුව
විසින් සම්මත කරන ලද ෙයෝජනාෙව් කුමක් සඳහන්ව තිබුණ ද, අද දින රැස්වීම්
පැවැත්ෙවන කාල ෙව්ලාව අ.භා. 1.00 සිට අ.භා. 7.00 දක්වා විය යුතුය. අ.භා.
4.00ට ස්ථාවර නිෙයෝග 7(5) කියාත්මක විය යුතු ය."

(a) Is he aware that the people of the area are highly
inconvenienced due to the shortage of drugs
prevailing in the Ayurvedic Dispensary situated
in the Mulatiyana Divisional Secretariat premises
of Matara District?

පශ්නය විමසන ලදින්,
ලදින්, සභා සම්මත විය.
විය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட

.

Question put, and agreed to.

II

(b) Will he inform this House -

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(i) whether speedy action will be taken to
overcome the shortage of drugs prevailing in
the aforesaid dispensary;
(ii) if so, of the time required for it?
(c) If not, why?

(மாமி திேன ணவ தன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, සභානායකතුමා ෙවනුෙවන්
මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා :
"නNාය පතෙය් පධාන කටයුතුවල අංක 2 දරන විෂයය පිළිබඳ වැඩ අද
දින රැස්වීෙම්දී අංක 23 දරන ස්ථාවර නිෙයෝගෙයහි විධිවිධානයන්ෙගන්
නිදහස් විය යුතු ය."

පශ්නය විමසන ලදින්,
ලදින්, සභා සම්මත විය.
විය.

ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා

(மாமி சா)*த திசாநாய+க)

வினா வி கப ஏ ெகாளபட.
Question put, and agreed to.

(The Hon. Salinda Dissanayake)

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර
සභාගත*
සභාගත* කරනවා.

* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.
ඇත.
*

னிைலயதி ைவ கபள

* Placed in the Library.

.
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වන සත්ව හා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂක
ආඥාපනත : නිෙයෝග

தாவர, வில கின பாகா  கடைள
சட : ஒ விதிக
FAUNA AND FLORA PROTECTION ORDINANCE :
REGULATIONS
[අ.භා.
භා. 2.20]
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා (ජලසම්පාදන හා
ජලාපවහන අමාතNතුමා
අමාතNතුමා සහ ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් පධාන
පධාන
සංවිධායකතුමා)
සංවිධායකතුමා)
(மாமி

திேன ணவதன - நீவழக,
வகாலைம அைமச அரசாக தரபி!
"த#ேகாலாசா$)

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply
and Drainage and Chief Government Whip)

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, අගාමාතNතුමා සහ බුද්ධ
ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාතNතුමා ෙවනුවට මා පහත සඳහන්
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා:
"(469 වැනි අධිකාරය වූ) වන සත්ව හා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂක
ආඥාපනෙත් 71 වැනි වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු, එකී පනෙත් 30 වැනි
වගන්තිය යටෙත් ෙගොවිජන ෙසේවා හා වනජීවී අමාතNවරයා විසින් සාදන ලදුව,
2012 සැප්තැම්බර් 6 දිනැති අංක 1774/27 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ
කරනු ලැබ, 2012.10.11 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග අනුමත කළ යුතුය."

ගරු නිෙයෝජN කථානායකතුමනි, ෙම් නිෙයෝග පිළිබඳව
නිෙයෝජN අමාතN ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මැතිතුමා විසින්
පැහැදිලි කරනවා ඇති.

තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව මා පැහැදිලි කරන්න කැමැතියි. සමුද
ක්ෂීරපායී සතුන් නිරීක්ෂණය, නියාමනය සහ පාලනය කිරීම
සඳහා වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් ෙරගුලාසි
සකස් කර ඇත. තල්මසුන්, ෙඩොල්ෆින්, ඩියුෙගොන් යන සත්ව
විෙශේෂ මුහුදු ක්ෂීරපායීන් ෙලස සැලෙක්. එයින් තල්මස් විෙශේෂ
19ක්, ෙඩොල්ෆින් විෙශේෂ 09ක් සහ මුහුදු ඌරන් විෙශේෂ 01ක්
ඇතුළු සත්ව විෙශේෂ 30ක් ශී ලංකා ෙවරළ තීරෙය් ජීවත් ෙවති.
ෙමම මුහුදු ක්ෂීරපායීන්ෙග් පැවැත්මට හා අභිජනනයට ශී
ලංකා මුහුදු තීරය ඉතාමත් ෙයෝගN බැවින්, එම සතුන් ශී ලංකා
මුහුදු තීරෙය් බහුලව වාසය කරති. එම නිසා බ්ලූ ෙව්ල්, ෆින් ෙව්ල්,
හම්බැක් ෙව්ල්, ස්පර්ම් ෙව්ල්, පිග්මි ෙව්ල්, ඩ්ෙවොෆ් ස්පර්ම් ෙව්ල්
යන ක්ෂීරපායී විෙශේෂ නැරඹීම සඳහා ශී ලංකා ෙවරළ තීරය
ෙලෝක පකටව ඇත.
වන සත්ව හා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂක ආඥාපනත යටෙත් දැඩි
ෙලස ආරක්ෂිත ක්ෂීරපායී සත්ව ෙල්ඛනෙය් ඉහත සත්ව විෙශේෂ
සියල්ලම අඩංගු කර ඇත. ඒ අනුව, ෙමම සතුන්ෙග් සංරක්ෂණයට
අදාළව කටයුතු කරන ශී ලංකාෙව් පධානතම ආයතනය වනජීවී
සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙව්.
පසු ගිය කාලය තුළ ෙම් රෙට් පැවැති යුදමය වාතාවරණය
අවසන් වීෙමන් පසු තල්මසුන් හා ෙඩොල්ෆින් නැරඹීෙම් සංචාරක
වNාපාරය පවර්ධනය වීෙම් පවණතාවක් දක්නට ලැෙබ්. සංචාරක
වNාපාරය වර්ධනය වීමත් සමඟින් එකී කර්මාන්තෙය් නියැෙලන
සමහර පුද්ගලයන් විසින් ෙමම ක්ෂීරපායී සතුන්ෙග් පැවැත්මට
බාධා වන අයුරින් කියාත්මක වන බවක් දක්නට ලැෙබ්. ෙමම
බාධා දිගටම පැවතුනෙහොත් එම සතුන් ශී ලංකා මුහුදු තීරෙයන්
බැහැරව වාසය කිරීම සඳහා ෙවනත් පෙද්ශ ෙතෝරා ගැනීමට ඉඩ
ඇත.
එබැවින්, එම තත්ත්වය පාලනය කිරීම සඳහාත්, මුහුදු
ක්ෂීරපායී සතුන් නැරඹීම තුළින් ෙමරටට විශාල විෙද්ශ විනිමයක්
උපයාගත හැකි බැවිනුත් එම තත්ත්වය ඉදිරියටත් පවත්වාෙගන
යාෙම් අවශNතාවක් දැඩිව පවතී. එම නිසා ෙමම සතුන්ෙග්
පැවැත්ම තහවුරු කිරීම සඳහාත්, සංචාරක කර්මාන්තය තිරසාර
කර ගැනීම සඳහාත් වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින්
සකස් කර ඇති ඉහත ෙරගුලාසි වඩා වැදගත් ෙව්.

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.
ලදී.

வினா எதிய ப ெபற

.

Question proposed.

නිෙයෝජN කථානායකතුමා

(பிரதி சபாநாயக அவக&)
(The Deputy Speaker)

Order, please! The Hon. Deputy Chairman of
Committees will now take the Chair.

අනතුරුව නිෙයෝජN කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්,, නිෙයෝජN කාරක සභාපතිතුමා
වුෙයන්
[ගරු
මුරුෙග්සු
මහතා]] මුලාසනාරූඪ විය
විය..
චන්දකුමාර්
චන්ද
කුමාර් මහතා

அதபிற, பிரதி சபாநாயக அவக அகிராசனதினி
அகலேவ, களி பிரதி தவிசாள அவக [மாமி
!ேக" ச#திரமா தைலைம வகிதாக
]
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.

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and MR.
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. MURUGESU
CHANDRAKUMAR] took the Chair.

මුහුදු ක්ෂීරපායී සතුන් නැරඹීෙම් ගැසට් නිෙව්දනයට අනුව,
එම සතුන්ෙග් ආරක්ෂාව හා පැවැත්ම තහවුරු කිරීමටත්,
නරඹන්නන්ෙග් ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමටත් පහත කියාමාර්ග
ෙගන ඇත.
සතුන්ෙග් ආරක්ෂාව සඳහා ෙගන ඇති කියාමාර්ග
කියාමාර්ග


සතුන්ෙග් ස්වාභාවික සංචරණ කියාවන්ට අවහිර
ෙනොවන අන්දමින් සංචාරක කර්මාන්තෙය් නියැලීම.



එම සතුන් නැරඹීෙම්දී තල්මසුන් දර්ශනය වූ විෙටක එම
ස්ථානෙය් සිට මීටර් 400ක් දුරදී යාතාෙව් ෙව්ගය අඩු
කළ යුතුය. මීටර් 100 දක්වා ලංවූ විට යාතාව නවතා
එන්ජිම කියා විරහිත කර ගත යුතුය. අෙනක් සත්ව
විෙශේෂ සඳහා මීටර් 50ක් දුරින් ෙබෝට්ටුව නවතා ගත
යුතුය.



සතුන්ට කෘතිම ආහාර ලබා දීම ෙහෝ ආෙලෝක ෙහෝ
ශබ්ද තරංග සහ සතුන් ආකර්ෂණය කරන කිසිදු
කියාවක් ෙනොකළ යුතුය.



සතුන්ෙග් ගමන් මාර්ගය අවහිර වන ෙලස ෙබෝට්ටු
ෙනොපැදවිය යුතු අතර, නවතා ෙනොතිබිය යුතුය. සතුන්
ආසන්නෙය් මුහුදට බැසීම, කිමිදීම ෙනොකළ යුතුය.

[අ.භා.
භා. 2.21]
ගරු එස්.එම්.
එම්. චන්දෙසේ
චන්දෙසේන මහතා (ෙගොවිජන ෙසේවා හා
වනජීවී නිෙයෝජN අමාතNතුමා
අමාතNතුමා)
තුමා)

(மாமி

எ(.எ. ச*திரேசன - கமநல ேசைவக&,
வனசீவராசிக& பிரதி அைமச)
(The Hon. S.M. Chandrasena - Deputy Minister of Agrarian
Services and Wildlife)

ගරු නිෙයෝජN කාරක සභාපතිතුමනි, මුහුදු ක්ෂීරපායී සතුන්
නැරඹීම සඳහා සකස් කරන ලද නිෙයෝග අද දින ඉදිරිපත් කර

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා මහතා]

නරඹන්නන්ෙග් ආරක්ෂාව සඳහා ෙගන ඇති කියාමාර්ග
කියාමාර්ග


සතුන් නැරඹීම සඳහා භාවිතා කරන ෙබෝට්ටු ෙහොඳ
තත්ත්වෙය් පවත්වා ගත යුතුය.



ධාවනය වන ෙබෝට්ටු සඳහා කියාකරුවකු, සහකාර
කියාකරුවකු හා ලියාපදිංචි මාර්ෙගෝපෙද්ශකයකු
අනිවාර්යෙයන්ම සිටිය යුතුය.



ෙබෝට්ටු තුළ සියලුම නරඹන්නන් සහ ෙසේවකයන් සඳහා
ජීවිතාරක්ෂක කට්ටල තිබිය යුතුය.



ෙබෝට්ටුෙව් ගමන් කරන්නන් සඳහා රක්ෂණාවරණයක්
තිබිය යුතුය.



ෙගොඩබිම සමඟ නිරන්තර සම්බන්ධතාවක් සහ ගමන්
මාර්ග හඳුනා ගැනීම සඳහා GPS උපකරණ, මාලිමා
යන්ත සහ සන්නිෙව්දන උපකරණ තිබිය යුතුය.



අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වයන් යටෙත් සතුන් නැරඹීම
සඳහා යාතා ධාවනය ෙනොකළ යුතුය.



මුහුදු ක්ෂීරපායී සතුන් ස්වාභාවික වාස භූමිවලදී
නිරීක්ෂණය කිරීෙම් කාර්යය සඳහා මඟීන් මුහුදට
රැෙගන යාමට ෙපර එම සතුන් ආරක්ෂා කිරීමට ගත යුතු
සංරක්ෂණ වැඩ පිළිෙවළ පිළිබඳව මඟීන් දැනුවත් කළ
යුතුය.



සතුන් නිරීක්ෂණය කරන අවස්ථාවන්හිදී යාතාව තුළ
සිටින මාර්ෙගෝපෙද්ශකයා විසින් සතුන්ෙග් හැසිරීම්
රටාවන් පිළිබඳව මඟීන් දැනුවත් කළ යුතුය.



ෙබෝට්ටුව තුළ මත් පැන් භාවිතා කිරීම ෙහෝ මත් පැන්
භාවිතා ෙකොට යාතාව තුළ ගමන් කිරීම ෙනොකළ යුතු
ෙව්.

ෙමෙසේ අවශNතාවන් පැන නඟින අවස්ථාවන්හිදී සංරක්ෂණ
කටයුතු සිදු කරමින් හා ඉදිරිෙය්දී සංචාරක කර්මාන්තය ෙහොඳින්
පවත්වාෙගන යාමට යටිතල පහසුකම් හා ඒ සම්බන්ධ නීති
ෙරගුලාසි ඉදිරියටත් සකස් කිරීෙම් කාර්යය වනජීවී සංරක්ෂණ
ෙදපාර්තෙම්න්තුව සතුව ඇත.
ගරු නිෙයෝජN කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අපි ෙම්
නිෙයෝග ඉදිරිපත් කෙළේ ෙම් කාරණා නිසායි. මුහුදු ක්ෂිරපායී
සතුන් අෙප් මුහුදු තීරෙය් බහුලව ජීවත් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම
තල්මසුන්, ෙඩොල්ෆින් වැනි මත්සNයන් බලන්නට අෙප්
සංචාරකයන් නිරන්තරෙයන්ම ෙම් මුහුදු සීමාෙව් ගැවෙසනවා.
වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව හැටියට අෙප් නිලධාරින්
දැක්කා, ෙම් තල්මසුන්, ෙඩොල්ෆින් වැනි සතුන් බලන්නට එන
සංචාරකයන් ෙබෝට්ටු පාවිච්චි කිරීෙම් දී අවිධිමත් ෙලස කටයුතු
කරන ආකාරය. සතුන්ට අවහිරයක්, බාධාවක් වන ආකාරයට
නුසුදුසු ෙබෝට්ටු පාවිච්චි කරමින් සතුන්ෙග් පැවැත්මට හානියක්
වන ආකාරෙයන් තමයි ඔවුන් කියා කර තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම
තල්මෙසකු නරඹන්නට අඩු ගණෙන් මුහුදු සීමාෙව් ඉඳලා මීටර්
100කට එහා යාම නරකයි. ඈත ඉඳලා බලන්නට ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම
ෙඩොල්ෆින් මාළුවා නරඹන්නත් ෙගොඩ බිෙම් ඉඳලා මීටර් 50ක්
විතර දුරට තමයි යන්නට ඕනෑ. නමුත් පසු ගිය කාලවලදී ෙම්
කාරණා සැලකිල්ලට ෙනොෙගන ෙඩොල්ෆින් අසලම, තල්මසුන්
අසලම ෙබෝට්ටු ගැවෙසමින් අෙප් රටට සුවිෙශේෂ සම්පතක් වන
මුහුදු ක්ෂිරපායී සතුන්ට හානි වන ආකාරයට සංචාරකයන් කටයුතු
කරනවා අපි දැක්කා. ඒ නිසා වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව
හැටියට සතුන්ෙග් පැවැත්ම සඳහා ෙම් නිෙයෝග නිකුත් කරන්නට
අප තීරණය කළා.
ෙමම නිෙයෝග නිකුත් කිරීෙමන් අප
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් අෙප් රටට සම්පතක් වන දුර්ලභ
ගණෙය් තල්මසුන්, ෙඩොල්ෆින් - මුහුදු ඌරන් - වැනි ක්ෂිරපායී
සතුන් ආරක්ෂා කරන්නයි. ෙමම නිෙයෝග සම්මත කර ගැනීෙමන්
පසුව ෙම් කටයුතු හරියාකාරව කියාත්මක කරන්නට අපි
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.
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ෙම් අෙප් රෙට් සංචාරක වNාපාරය අපි දියුණු කරමින් පවතින
අවස්ථාවක්. ඒ නිසා සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු කරන්නටත්
සතුන්ෙග් ආරක්ෂාව අපට ඉතාම වැදගත් වනවා. සංචාරක කටයුතු
කමානුකූලව කරන්නටත්, ඒ වාෙග්ම සංචාරෙය් ෙයෙදන අයට
අෙප් වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මාර්ෙගෝපෙද්ශකත්වය
ලබා ෙදන්නටත් ෙම් මඟින් කටයුතු කරන්නට අපි
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ වාෙග්ම සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු
කිරීෙම් දී දුර්ලභ ගණෙය් තල්මසුන්, ෙඩොල්ෆින් ඇතුළු සත්ව
විෙශේෂයන්ෙගන් අපි උපරිම පෙයෝජන ගන්නටත්, ඒ වාෙග්ම ෙම්
සතුන් අෙප් මුහුදු සීමාෙව් තව තවත් සංවර්ධනය කරන්නටත් ෙම්
නිෙයෝග ඉතාම වැදගත් වනවා. ඒ නිසා ෙගොවිජන ෙසේවා හා
වනජීවී නිෙයෝජN අමාතNවරයා හැටියට, අෙප් අමාතNාංශෙය්
ෙල්කම්තුමා, අධNක්ෂකතුමන්ලා ඇතුළු සියලු ෙදනාම එකතු
ෙවලා ෙම් නිෙයෝග හදා ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව මා ස්තුතිවන්ත
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම අපි ඉතාම ෙහොඳින් ෙම් කටයුතු ඉදිරියට
ෙගන යාමට බලාෙපොෙරොත්තු වන බවත් ෙම් අවස්ථාෙව් දී පකාශ
කරන්නට කැමැතියි.
[අ
අ.භා.
භා. 2.30]
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ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)
ගරු නිෙයෝජN කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම වන
සත්ව හා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂක ආඥාපනත යටෙත් තල්මසුන් සහ
ෙඩොල්ෆින් නැරඹීෙම් සංචාරක කර්මාන්තය ගැනත්, ඒ වාෙග්ම
තල්මසුන් සහ ෙඩොල්ෆින් සංරක්ෂණය උෙදසාත් ඉදිරිපත් කර
ඇති නිෙයෝග පිළිබඳව කථා කරන්නට අවස්ථාව ලැබීම ගැන මා
සතුටු වනවා. ෙම් පිළිබඳව ගරු නිෙයෝජN අමාතNතුමාෙග්
අවධානය ෙයොමු කරවන්නට මා කැමැතියි. ඔබතුමා තල්මසුන් සහ
ෙඩොල්ෆින් නැරඹීෙම් සංචාරක වNාපාරය සහ ඒ වාෙග්ම එහි
සංරක්ෂණ වැඩ කටයුතු කියාත්මක කිරීෙම් නාමෙයන් නිෙයෝග
රැසක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. මා ඔබතුමාෙගන් ෙම් කාරණය
ගැනත් අහන්නට කැමතියි.
මාස 14ක් මුළුල්ෙල් වනජීවී
සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අධNක්ෂක ජනරාල්වරෙයක්
නැහැ. මාස 14ක් මුළුල්ෙල් අධNක්ෂ ජනරාල්වරෙයක් පත් කර
ගන්නට බැරි වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙම් නිෙයෝග
කියාත්මක කරන්නට කටයුතු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඇත්ත
වශෙයන්ම මා ඔබතුමාට පකාශ කරන්නට කැමැතියි, ෙමම
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පරිපාලන ක්ෙෂේතෙය් බරපතළ කඩා වැටීමක්
තිෙබන බව. ෙකොටින්ම කියනවා නම් මාස 14ක් මුළුල්ෙල්
අධNක්ෂ ජනරාල්වරෙයක් පත් කර ගන්නට බැරි වුණු තත්ත්වයක්
තුළ ෙම් නිෙයෝග කමවත්ව, පිළිෙවළකට සැලසුම් සහගතව
කියාත්මක කරන්නට කටයුතු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා මා
පථමෙයන්ම ඔබතුමාෙගන් අහන්නට කැමැතියි.
වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් -පිරිස්
බලය, මානව සම්පත- අද ඉතාමත් දුර්වල මානසිකත්වයකිනුයි
කටයුතු කරන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම වනජීවී සංරක්ෂණ
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ක්ෙෂේත නිලධාරින් ගැනයි මම ෙම් කථා
කරන්ෙන්. වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් බීට්ටුවල
ෙසේවය කරන, ඒ වාෙග්ම ක්ෙෂේතෙය් ෙසේවය කරන නිලධාරි
මණ්ඩලය අද ඉතාමත් දුර්වල තත්ත්වයකට පත් ෙවලායි
සිටින්ෙන්. ගරු නිෙයෝජN ඇමතිතුමනි, විසිහතර පැයම
වනජීවීන්ෙග් සංරක්ෂණය උෙදසා කටයුතු කරන ෙම් නිලධාරි
මණ්ඩලයට අද ලැබිය යුතු ශක්තිය ලැබිලා නැහැ. සියලුම සම්පත්
ටික ෙබදන්ෙන් ෙකොළඹ ෙක්න්ද කර ෙගන. පිට පෙද්ශවලට
සම්පත් ෙබදී යෑමක් නැහැ. විෙද්ශ ශිෂNත්ව ලබා ෙදන ෙකොට
අගනුවර තිෙබන මහා කාර්යාලෙය් උසස්ම නිලධාරි මණ්ඩලය
තමයි තීන්දු කරන්ෙන්, ෙම් ශිෂNත්වවලට යන්ෙන්, ෙනොයන්ෙන්
කවුද කියලා. ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් යන්ෙන් ක්ෙෂේතෙයන් ෙනොෙවයි.
ඈත එපිට පෙද්ශවල වනජීවීන්ෙග් සුරක්ෂාව ෙවනුෙවන් ඇප
කැප ෙවන නිලධාරි මණ්ඩලය අද සම්පූර්ණෙයන් අමතක කරලා,
අගනුවර පධාන කාර්යාලෙය් නිලධාරින් ෙම් වාෙග් වැඩ
කටයුතුවලට ෙයොමු කිරීම නිසා අතිදුර්වල මානසිකත්වයක් අද
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වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව තුළ තිෙබනවායි කියන එක
කනගාටුෙවන් ෙහෝ ඔබතුමාට පකාශ කරන්නට ඕනෑ.

ගරු නිෙයෝජN ඇමතිතුමනි, තල්මසුන් සහ ෙඩොල්ෆින් යන
ක්ෂීරපායීන් සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා ෙවනමම ඒකක
පිහිටුවීම වැදගත් වනවා. ගරු නිෙයෝජN ඇමතිතුමනි, මා
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවීමට කැමැතියි, ෙනොවැම්බර්
සහ අෙපේල් යන මාස අතරතුර තමයි සංචාරක කර්මාන්තය
සාර්ථකව කියාත්මක වන්ෙන් කියන කරුණ ෙකෙරහි. ඒ
වාෙග්ම විෙශේෂෙයන්ම කල්පිටිය, මිරිස්ස, ෙදවිනුවර,
තිකුණාමලය, අලුත්ගම, අම්බලන්ෙගොඩ, උණවටුන, හික්කඩුව
යන පෙද්ශ ෙක්න්ද කර ෙගන තමයි ෙම් සංචාරක කර්මාන්තය
කියාත්මක ෙවන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක් තුළ
ෙවනමම ඒකකයක් ස්ථාපනය කර ඒ ඒකකය හරහා ෙම්
සංරක්ෂණ වැඩ කටයුතු කියාත්මක කිරීම උචිතයි; ෙයෝගNයයි
කියලා මම ෙයෝජනා කරනවා.
ෙම් නිෙයෝග, ෙරගුලාසි, නීතිරීති පනවන්නට ෙපර මම ෙම්
කරුණ
කියන්න කැමැතියි. ෙඩොල්ෆින් සහ තල්මසුන්
සංරක්ෂණය කිරීෙම් ජාතNන්තර ආදර්ශ ගණනාවක් තිෙබනවා.
ෙසොලමන් දූපත්, ඕස්ෙට්ලියාව හා නවසීලන්තය ගත්ෙතොත්
තල්මසුන් නැරඹීෙම් සංචාරක කටයුතු සඳහා වසරකට
සංචාරකයන්12,000ක් පමණ එනවා. දකුණු අපිකාෙව් ඒ වාෙග්ම
ෙටොංගා රාජධානිෙය් ෙහොඳ උදාහරණ, ෙහොඳ ආදර්ශ ඕනෑ තරම්
තිෙබනවා. පරිසර සංරක්ෂණ සහ පජා සහභාගිත්ව සංචාරක
කර්මාන්තය හරහා ෙම් තල්මසුන් සහ ෙඩොල්ෆින් සංරක්ෂණය කර
ඒ සංචාරක කර්මාන්තය හරහා අෙප් රටට ෙහොඳ විෙද්ශ විනිමයක්
උපයා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ සංරක්ෂණය හරහා ෙකොෙහොමද,
ෙපේර කලාපීය එෙහමත් නැත්නම් ෙම් කර්මාන්තය කියාත්මක වන
බලපෙද්ශවල ජනතාවට පතිලාභයක් ලැෙබන ආකාරයට වැඩ
කටයුතු කියාත්මක කරන්ෙන්? ඇත්ත වශෙයන්ම ගරු නිෙයෝජN
ඇමතිතුමනි, ෙම් නිෙයෝග, ෙරගුලාසි, නීතිරීති පනවන්නට ෙපර
ෙසොලමන් දූපත්වල, ඕස්ෙට්ලියාෙව්, නවසීලන්තෙය්, දකුණු
අපිකාෙව්, ෙටොංගා රාජධානිෙය් වාෙග් සාර්ථක සංරක්ෂණ වැඩ
කටයුතු, සංරක්ෂණය ආශිත සංචාරක කර්මාන්තය කියාත්මක වන
ඒ උදාහරණ පිළිබඳව අධNයනයක් කළාද? මම හිතන්ෙන් නැහැ,
ඒ වාෙග් අධNයනයක් සිදු වුණායි කියලා.

මම ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්නට කැමැතියි, [බාධා කිරීම්] ගරු නිෙයෝජN ඇමතිතුමා, සමා ෙවලා මෙග්
කථාව අවසානෙය් උත්තර ෙදන්න. තල්මසුන් සහ ෙඩොල්ෆින්
සංරක්ෂණ වNාපෘතිය දියත් කිරීෙම් පධාන වගකීම තිෙබන්ෙන්
වනජීවි සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවටයි. නමුත් අද වන විට
වනජීවි සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව කරන්ෙන් වන සත්ව හා
වෘක්ෂලතා ආරක්ෂක ආඥාපනත කියාත්මක කිරීම ෙනොව එම
ආඥාපනෙත් තිෙබන මූලික වගන්ති අමු අමුෙව් උල්ලංඝනය
කිරීෙම් කියාවයි. එයයි වනජීවි සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව
කරන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජN ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාට උදාහරණ
කියන්නම්. ඔබතුමා දන්නවා, ෙමම ආඥාපනෙත් 2(c) වගන්තියත්,
3(a) වගන්තියත් උල්ලංඝනය කරමින් නීති විෙරෝධි ෙලස
සංචාරක කඳවුරු වෙනෝදNාන ඇතුෙළේ කියාත්මක කර තිෙබනවා
කියලා. ෙමොකක්ද 2(c) වගන්තිෙය් කියන්ෙන්? ජාතික
වෙනෝදNානයකට පැමිෙණන සියලු සංචාරකයන්ට පහසුකම්
සැපයීෙම්
වගකීම
තිෙබන්ෙන්
වනජීවි
සංරක්ෂණ
ෙදපාර්තෙම්න්තුවටයි. එෙහම නම් ෙම් ආඥාපනෙත් 2(c)
වගන්තිය අද අමු අමුෙව් උල්ලංඝනය කරලා තිෙබනවා. ෙමොකක්ද
3(a) වගන්තිෙය් කියන්ෙන්? 3(a) වගන්තිෙය් කියනවා,
වෙනෝදNානයක සැතපුමක් ඇතුළත බල පෙද්ශෙය් ෙහෝටල්
කර්මාන්තය ෙහෝ ෙහෝටල් පහසුකම් සැපයීෙම් කටයුතු කියාත්මක
කරන්න බැහැ කියලා. නීති විෙරෝධි සංචාරක කඳවුරු ස්ථාපනය
කිරීම තුළින් ෙම් ආඥාපනෙත් 3(a) වගන්තියත් අද අමු අමුෙව්
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උල්ලංඝනය කරලා තිෙබනවා. මම ෙම් අවස්ථාෙව් විෙශේෂෙයන්ම
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා ගරු ජනාධිපතිතුමාට. වනජීවි සංරක්ෂණ
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙම් ආඥාපනත අමු අමුෙව් උල්ලංඝනය
කරන්නට කටයුතු කළත්, එම ෙදපාර්තෙම්න්තුව යාල ජාතික
වෙනෝදNානෙය් කියාත්මක වූ නීති විෙරෝධි සංචාරක කඳවුරු
ෙවනුෙවන්
පුන
පුනා
කථා
කළත්
විෙශේෂෙයන්ම
ජනාධිපතිතුමාෙග් මැදිහත් වීම යටෙත්, ජනාධිපති නියමෙයන් ඒ
නීති විෙරෝධි කඳවුරු ක්ෂණිකවම ඉවත් කරනු ලැබුවා. ඒ පිළිබඳව
මම ජනාධිපතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. නමුත් ෙහොඳට මතක
තියාගන්න, යාල ජාතික වෙනෝදNානෙය් පමණක් ෙනොෙවයි, ෙම්
වාෙග් නීති විෙරෝධි සංචාරක කඳවුරු කියාත්මක වන්ෙන් කියන
එක.
ෙම් වාෙග් නීති විෙරෝධි සංචාරක කඳවුරු උඩවලෙව් ජාතික
වෙනෝදNානෙය්ත් කියාත්මක ෙවනවා. ඒවා ඉවත් කරන්න
නිෙයෝගයක් ඇවිල්ලා නැහැ. විල්පත්තු ජාතික වෙනෝදNානෙය්ත්
එවැනි කඳවුරු කියාත්මක ෙවනවා. ඒවා ඉවත් කරන්න නිෙයෝග
ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ වාෙග්ම, කුමන සහ ෙහෝර්ටන්තැන්න
වෙනෝදNානවලත් ඒ වාෙග් වැඩසටහන් කියාත්මක කරන්නට
සැලසුම් සකස් ෙවමින් පවතිනවා. ගරු නිෙයෝජN ඇමතිතුමනි, මා
ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්නට ඕනෑ.
ඔබතුමා මෙග් මිතෙයක්. ෙම් පුද්ගලිකව කරන පහර ගැසීමක්
ෙනොෙවයි. කරුණු කාරණා, ෙහේතු, දත්ත, සංඛNා ෙල්ඛන සහිතවයි
මා ෙම් විෙව්චනය ඉදිරිපත් කරන්ෙන්.

ගරු එස්.එම්.
එම්. චන්දෙසේ
චන්දෙසේන මහතා
(மாமி

எ .எ . ச திரேசன)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

ගරු මන්තීතුමනි, මට තත්පරයක් ෙදන්න.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)
ගරු නිෙයෝජN ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී පිළිතුරු
සපයන්න. ගරු නිෙයෝජN ඇමතිතුමනි, තල්මසුන් සංරක්ෂණය
කරන්න, ෙඩොල්ෆින් සංරක්ෂණය කරන්න වනජීවි සංරක්ෂණ
ෙදපාර්තෙම්න්තුව හරහා නිෙයෝග නිකුත් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද?
ඔබතුමා යටෙත් තිෙබන වනජීවි සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව
වන සත්ව හා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂක ආඥා පනත අමු අමුෙව්
උල්ලංඝනය කරනවා. මම ඔබතුමාට උදාහරණ ඉදිරිපත්
කරන්නම්. දැන් බලන්න ගරු නිෙයෝජN ඇමතිතුමනි, විල්පත්තු
ජාතික වෙනෝදNානය හරහා 2010 ජනවාරි මාසෙය් පාරක් කපලා
තිෙබනවා. එෙහම පාරක් කපනවා කියන්ෙන් වන සත්ව හා
වෘක්ෂලතා ආරක්ෂක ආඥා පනෙත් 6වැනි වගන්තිය අමු අමුෙව්
උල්ලංඝනය කිරීමක්. ඇයි ෙම්වා ඉදිරිෙය් ඔබතුමා නිහඬව
ඉන්ෙන් කියන එක මම අහන්න කැමැතියි. අනවසරෙයන් සතුන්
ඇති කිරීම වැළැක්වීම සඳහා කඩා පැනීෙම් හමුදාවක් වනජීවි
සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් තිබුණා. අද ඒ හමුදාව විවිධ
ෙද්ශපාලන බලපෑම් නිසා සම්පූර්ණෙයන්ම අකර්මණN ෙවලා,
ක්ෂය වී ෙගොස් තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජN ඇමතිතුමනි, මා තවත් පුංචි කාරණාවක්
ඔබතුමාට කියන්නම්. වන සත්ව හා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂක
ආඥාපනෙත් 42වැනි වගන්තිෙය් VIII වන උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්
ෙවලා තිෙබනවා, ෙකොතල හිඹුටු ගස ආරක්ෂා කළ යුතු ගසක් බව,
සුදු හඳුන් ගස ආරක්ෂා කළ යුතු ගස් වර්ගයක් බව. ගරු නිෙයෝජN
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාම දන්නවා ඒ ගැන. ෙකොතල හිඹුටුවල
විදNාත්මක නාමය, Salacia reticulata. 2012 මාර්තු මාසෙය්
වැඩ බලන වනජීවි අධNක්ෂවරයා, අමාතNාංශ ෙල්කම්වරයා
නීතNනුකූල ෙනොවන ලිපියකින් අවසර ලබා දී තිෙබනවා ෙකොතල
හිඹුටු ඖෂධ පැළෑටිය ඕනෑ ඕනෑ විධියට කපලා අපනයනය
කරන්නට. ගරු නිෙයෝජN ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවාද ඒ
ගැන? ෙමොකක්ද ඒකට ෙහේතුව? විෂය දන්නා, හැකියාව ඇති
වනජීවී අධNක්ෂ ජනරාල්වරෙයකු ෙනොමැති වීම නිසා තමයි ෙම්
මහා හානිය වනජීවී ක්ෙෂේතයට සිද්ධ ෙවන්ෙන්.
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[ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා]

ගරු නිෙයෝජN ඇමතිතුමනි, තල්මසුන් ආරක්ෂා කරන්නට,
ෙඩොල්ෆින් ආරක්ෂා කරන්නට ඔබතුමා ෙරගුලාසි පනවනවා.
උඩවලෙව් ජාතික වෙනෝදNානයට, රුහුණු ජාතික වෙනෝදNානයට,
ලුණුගම්ෙවෙහර ජාතික වෙනෝදNානයට, දහයියාගල අභයභූමියට
ෙපේර කලාපයක්ව තිෙබන ෙබෝගහපට්ටිය පෙද්ශය -විෙශේෂෙයන්ම
අලි සම්පතට වැදගත් පෙද්ශයක්- ෙගොල්ෆ් පිටියක් හදන්නට ෙවන්
කරන ෙකොට ඇයි ඔබතුමා නිහඬ? රිටිගල පෙද්ශෙය් අලි
අනාථාගාරයක් පිහිටුවා තිෙබනවා. නමුත් අද වන තුරු ජල සම්පත
නැහැ. අද වන තුරු වැවක් නැහැ; වතුරත් නැහැ. ඔබතුමා දන්නවා
උඩවලෙව් අලි අනාථාගාරය ෙබොෙහොම සාර්ථක වNාපෘතියක් බව.
උඩවලෙව් ජලාශය ආශිතවයි ඒක තිෙබන්ෙන්. කාෙග් අනුදැනුම
මතද කිසිම ජල පහසුකමක් නැතුව රිටිගල අලි අනාථාගාරයක් ඉදි
කෙළේ? අලි නාවන්න කිසිම පහසුකමක් නැහැ. අලින්ට අවශN ජල
සම්පත ලබා ෙදන්නට කිසිම හැකියාවක් ෙනොමැතිව ෙකෝටි ගණන්
වැය කරලා රිටිගල අලි අනාථාගාරයක් හැදුවා.
ගරු නිෙයෝජN ඇමතිතුමනි, අද අලි මිනිස් ගැටුම අවම
කරන්නට විදුලි වැටවල් ස්ථාපනය කරන්ෙන් කිසිම කමවත්
විධියකට ෙනොෙවයි. කිසිම කමවත් වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ.
ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් හිතුවක්කාරකම්, සිතුවිලි මුදුන්පත් කර
ෙගන අද අලි වැටවල් බිහි ෙවනවා. එෙහම ෙනොෙවයි ගරු
නිෙයෝජN ඇමතිතුමනි, අලි වැටවල් ස්ථාපනය කරන්න නම්
සැලැස්මක් තිෙබන්නට ඕනෑ. අලි ගමන් කරන මාර්ග - elephant
corridors - හඳුනා ෙගන විදුලි වැටවල් ස්ථාපනය කිරීෙම්
වැඩසටහනක් අද රෙට් කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමොන යම්
ෙහෝ අර්බුදයක් ෙවලා අලි මිනිස් ගැටුම ඉස්මතු වන ෙකොට
ඔබතුමා එතැනට ගිහිල්ලා, "අපි ෙමතන විදුලි වැට හදමු; අතැන
විදුලි වැට හදමු"යි කියනවා. ඒක කමවත් වැඩසටහනක් ෙනොෙවයි.
ඒ වාෙග්ම මා ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි,
විදුලි වැටක් කමවත් විධියට කියා කරන්නට නම් පරිසර හිතකාමි
අගලක් සහිතව ඒක ඉදි ෙවන්නට ඕනෑය කියන කාරණයට.
නැත්නම් ඒක කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ; ඇත්ත වශෙයන්ම ඒක
ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා කරුණාකරලා ක්ෙෂේතයට ගිහිල්ලා
බලන්න. අද විදුලි වැටවල් ස්ථාපනය කිරීම, විදුලි වැටවල් නඩත්තු
කිරීම ෙලොකු පශ්නයක් බවට පත් වී තිෙබනවා. අලි මංකඩ හඳුනා
ෙගන, අලි ගමන් ගන්නා මාර්ග හඳුනා ෙගනයි ජාතික මට්ටෙම්
විදුලි වැටවල් ස්ථාපනය කරන්නට ඕනෑ.

ගරු නිෙයෝජN ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා සැබැවින්ම ෙම් රෙට්
වනජීවී ක්ෙෂේතය -වනජීවින් ඇතුළු සතා සිවුපාවා- ආරක්ෂා
කිරීෙම් වගකීම ඉටු කරනවා නම්, කරුණාකරලා ජාතික
වනජීවී සැලැස්මක් - national wildlife plan එකක් කළමනාකරණ කමයක් - management system එකක්ස්ථාපනය කිරීමට කටයුතු කරන්න ඕනෑ. මම ඒ ගැන ඔබතුමාෙග්
අවධානය ෙයොමු කරවන්නට කැමැතියි. හිතු මෙත්ට, තමන්ට
හිතුණු අවස්ථාවක, තමන්ට හිටි හැටිෙය් හිතට අදහසක් ආපු
විගසින් අලි වැටවල් ගහලා සංරක්ෂණ වැඩසටහන් කියාත්මක
කරලා කිසි ෙසේත්ම වන සතුන් ආරක්ෂා කරන්නට බැහැ; අලි
මිනිස් ගැටුම නතර කරන්නටත් බැහැ. ඒෙකන් එක ෙදයයි සිද්ධ
ෙවන්ෙන්. මුදල් සම්භාරයක් වැය කරලා, ඒෙකන් ගසා කන්න
පුළුවන්කම ලැෙබනවා. මා කියන්ෙන් නැහැ ඔබතුමා ගසා කනවා
කියලා. නමුත් විවිධ පුද්ගලයන්ට ගසා කන්න පුළුවන්. අද
පැහැදිලි ජාතික සැලැස්මක් ෙනොමැති නිසා ගසා කෑෙම් වනජීවී
සංරක්ෂණ වැඩසටහනක් තමයි අෙප් රෙට් කියාත්මක ෙවන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජN ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කිව්වා, වනජීවී
ෙදපාර්තෙම්න්තුව අද කෘතහස්ත ෙසේවාවක් කියාත්මක කර ෙගන
යනවා කියලා. ක්ෙෂේතෙය් සිටිනා බහුතරයක් වනජීවී සංරක්ෂණය
ෙවනුෙවන් ගැටුම්කාරි වාතාවරණයක් තුළ ජීවිතය පරදුවට තබා
අති විශිෂ්ට වූ, අද්විතීය ෙසේවාවක් කරනවා. මා ඒක පිළිගන්නවා.
නමුත් මා ෙම් කථා කරන්ෙන් පධාන කාර්යාලෙය් පුටු රත් කරකර
රට ෙවනුෙවන් සංරක්ෂණ සැලසුම් හදන නිලධාරින් ගැනයි.
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ගරු
නිෙයෝජN
ඇමතිතුමනි,
වනජීවී
සංරක්ෂණ
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුඛN අරමුණ වන්ෙන් වන ජීවීන් සුරක්ෂා
කිරීම නම්, මා අහන්න කැමැතියි, ඔබතුමාෙග් දිස්තික්කෙය්
අනුරාධපුරය, ෙනොච්චියාගම, මහවැලි "එච්" කලාපයට අයත්
මහවැලි රක්ෂිතෙය් අද ෙමොකක්ද සිද්ධ වන්ෙන් කියලා. අක්කර
48ක් ආවරණය කරමින් රුපියල් ෙකෝටි 30ක් වැය කරලා වනජීවී
රක්ෂිතයක් තුළ "Forest Rock Garden" කියලා අද ෙහෝටල්
කර්මාන්තය කියාත්මක වනවා. ඒ භූමි භාගය තුළ අක්කර 20ක
මහා පරිමාණෙය් කළු ගල් ක්ෙවොරි එකක් කියාත්මක වනවා.
අන්දරවැව රක්ෂිතය පිළිබඳවත් ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු
කරවන්න කැමැතියි. ෙමම රක්ෂිතය පිළිබඳව ඔබතුමා ෙහොඳට
දන්නවා. විල්පත්තුව ජාතික වෙනෝදNානෙය් සිට තලාව
මහමූකලානටත්,, ගල්ගමුව පෙද්ශයටත් අලි සංකමණය වීම සිදු
වන්ෙන් ෙමම රක්ෂිතය හරහායි. අන්දරවැව, පහමුෙන්ගම වැව,
හැලඹ වැව, ඉලන්දක්කුලම වැව, සීරම්බාගමවැව යන වැව්
රාශියක්ම ෙපෝෂණය වන්ෙන් ෙමම රක්ෂිතෙයන් බව මා
ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරන්න කැමැතියි.
ෙසෝමාවතිය ජාතික වෙනෝදNානෙය් අක්කර 6,110ක්
කන්දකාඩු ෙකෙසල් වNාපෘතිය සඳහා ෙඩෝල් නමැති බහු ජාතික
සමාගමකට ෙවන් කර දීලා තිෙබන්ෙන් වනජීවී සංරක්ෂණ
ෙදපාර්තෙම්න්තුව අහක බලා ෙගන ඉන්නෙකොටද කියන එක මා
අහන්න කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම අද මඩු අභය භූමිෙය් ගස් කැපීම
සිද්ධ වනවා. ඒ වාෙග්ම මා ඔබතුමාට කියන්න කැමැතියි, මාදු ගඟ
අභය භූමිෙය් නීති විෙරෝධී ෙහෝටල් හැෙදනවාය; මන්නාරම ෙයෝධ
වැව අභය භූමිෙය් ෙහෝටල් හැදීම සිදු වනවාය කියලා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජN ඇමතිතුමනි. යන්න,
මාතෙල් දිස්තික්කයට. යන්න, සීගිරිය අභය භූමියට. සීගිරිය අභය
භූමිෙය් ඉඩම් බිම් සවිය වැඩසටහන යටෙත් එක් එක් ෙපොෙහොසත්
පුද්ගලයින්ට, ධනවතුන්ට, අගනුවර සිටින ධන කුෙව්රයන්ට ෙබදා
ෙදන වැඩසටහනක් අද කියාත්මක වනවා. ගරු නිෙයෝජN
ඇමතිතුමනි, කරුණාකරලා සීගිරිය අභය භූමියට ගිහින් ඒ අභය
භූමිය තුළ සිදු වන ෙම් මහා ඉඩම් ෙකොල්ලය, ෙම් මහා ඉඩම්
ජාවාරම පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්නය කියලා
මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙයෝජනා කරනවා.
ගරු නිෙයෝජN ඇමතිතුමනි, මා ඔබතුමාෙගන් වැදගත්
පශ්නයක් අහන්න කැමැතියි. ඔබතුමා දන්නවා, මා උපෙද්ශක
කාරක සභාවට ඇවිල්ලා ඔබතුමාට බලවත් ෙයෝජනාවක් කළ
බව. ඒ තමයි ඉක්මනින්ම අලි සංරක්ෂණ සැලැස්මක් කියාත්මක
කිරීම සඳහා අලි සංගණනයක් කියාත්මක කරන්නය කියන එක.

ගරු එස්.එම්.
එම්. චන්දෙසේ
චන්දෙසේන මහතා
(மாமி

எ .எ . ச திரேசன)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

අපි සංගණනයක් කළා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා, මෙග් එම ෙයෝජනාව
පිළිෙගන අමාරුකම්, දුෂ්කරතාවන් රැසක් මැද්ෙද් අලි සංගණනය
කියාත්මක කිරීම ගැන. අෙගෝස්තු 11 දිනත්, 13 දිනත් අතර ඒ
වැඩසටහන කියාත්මක කළා. නිලධාරින් 4,000ක් උපෙයෝගි කර
ෙගන, රුපියල් මිලියන 25කට වැඩි මුදලක් වැය කරලා ස්ථාන
1,500ක ඒ සංගණනය කියාත්මක කරලා, අන්තර්කාලීන වාර්තාව
ෙදසැම්බර් මාසෙය්ත්, ජනවාරි මාසෙය්ත් එළි දැක්වූවා. අවසන්
වාර්තාව 2012 ජුනි මාසෙය් එළි දැක්වූවා. මා ඔබතුමාෙගන්
වැදගත් පශ්නයක් අහන්න කැමැතියි. මා ඔබතුමාෙගන් පුනපුනා
ඇහුවා, ෙම් සංගණන වාර්තාව ජනතාවෙග් දැන ගැනීමට ඉදිරිපත්
කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි කියලා. අදටත් ෙම් වාර්තාව රහසක්.
අදටත් ෙම් වාර්තාව නිකුත් කරලා නැහැ. නමුත් ෙම් වාර්තාව මා
සතුව තිෙබනවා. මා ෙකෙසේ ෙහෝ ෙම් වාර්තාව ෙසොයා ගත්තා. මා
උපෙද්ශක කාරක සභාවට ගිහින් ෙම් වාර්තාව ඉල්ලනෙකොට
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දුන්ෙන් නැහැ. මඟ හැරියා; කල් මැරුවා. එෙසේ කෙළේ ඔබතුමා
ෙනොෙවයි; නිලධාරින්. ෙමන්න වාර්තාව. මා එය ලබා ෙගන
තිෙබනවා. නමුත් අද වන විටත් ෙපොදු මහත් ජනතාවෙග් දැන
ගැනීමට ෙම් වාර්තාව නිකුත් කරලා නැහැ. මා ඔබතුමාෙගන්
අහන්න කැමැතියි, ෙම් වාර්තාව ෙහොර රහෙසේ තබා ෙගන ඉන්ෙන්
ඇයි, ෙම් වාර්තාව නිකුත් කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි කියලා. [බාධා
කිරීමක්] පන්නලා ෙදන කථාවක් ෙනොෙවයි. මා ඔබතුමාට
කියන්න කැමැතියි, ෙම් වාර්තාව නිකුත් ෙනොකරන්න ෙහේතුව
ෙමොකක්ද කියලා. ෙම් වාර්තාෙව් කතුවරුන් හැටියට එක් එක්
නිලධාරින්ෙග් නම් ෙයොදා ගන්නට අවස්ථාව ෙනොදුන්නු නිසා ෙම්
වාර්තාව මාස ගණනාවක් මුළුල්ෙල් වනජීවී සංරක්ෂණ
ෙදපාර්තෙම්න්තුව තුළ පුස් කකා තිෙබනවා. ෙම් වාර්තාව නිකුත්
කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? [බාධා කිරීමක්] පන්නලා ෙදන කථාවක්
ෙනොෙවයි.
ගරු නිෙයෝජN ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාට කියන්න කැමැතියි
ෙම් වාර්තාව නිකුත් ෙනොකරන්න ෙහේතුව ෙමොකක්ද කියලා. එක්
එක් නිලධාරින්ට ෙම් වාර්තාෙව් කතුවරු හැටියට නම් ෙයොදා
ගන්නට අවස්ථාව ෙනොදුන්න නිසා ෙම් වාර්තාව මාස ගණනාවක්
මුළුල්ෙල් වනජීවී ෙදපාර්තෙම්න්තුව තුළ පුස් කකා තිෙබනවා. ෙම්
වාර්තාව නිකුත් ෙනොකරන්ෙන් ඇයි? ෙම් වාර්තාව හංගා ෙගන
ඉන්ෙන් ඇයි? ෙම් වාර්තාව හංගා ෙගන ඉන්න ෙහේතුව ෙමොකක්ද?
ෙම් වාර්තාෙව් කතුවරුන් හැටියට වනජීවී ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්
නිලධාරින්ෙග් නම් වැටුෙණ් නැති නිසාද ෙම්ක එළි දක්වන්ෙන්
නැත්ෙත් කියලා මම ඔබතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි.
ගරු නිෙයෝජN ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙඩොල්ෆින් සංරක්ෂණය
කරන්න, තල්මසුන් සංරක්ෂණය කරන්න ෙකොපමණ උත්සාහ
කළත්, ඒ ෙමොනවා කරන්නටත් ඉස්සර ෙවලා කළ යුතු කාර්යයක්
තිෙබනවා. අඩුම ගණෙන් වනජිවී ෙදපාර්තෙම්න්තුවට මාස 14ක්
මුළුල්ෙල් පත් කරන්න බැරි වුණු අධNක්ෂ ජනරාල්වරයා පත්
කරන්න.

නිෙයෝජN කාරක සභාපතිතුමා
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ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජN ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා මෙග් මිතයා. තරහින්
ෙනොෙවයි මම ෙම් අදහස් ඉදිරිපත් කෙළේ. ෙම්වා සතN ෙතොරතුරු.
සැබැවින්ම වන සතුන්ට ආදරය කරන, ෙම් රෙට් වනජීවී

ක්ෙෂේතයට ආදරය කරන පුද්ගලෙයක් හැටියටයි මම ෙම්
කරුණු කාරණා ඔබතුමාට ඉදිරිපත් කෙළේ. මම ඔබතුමාෙගන්
ඉල්ලීමක් කරනවා, කරුණාකරලා විෂයය ගැන දන්නා,
දැනුමක් තිෙබන, හැකියාවක් තිෙබන, ක්ෙෂේතයට ආදරය
කරන, ක්ෙෂේතයට සම්පත් ෙබදා ෙදන, ෙම් රෙට් සැබැවින්ම
ජාතික වනජීවී සැලැස්මක් නිර්මාණය කිරීෙම් හැකියාවක්
තිෙබන අධNක්ෂ ජනරාල්වරෙයක් ෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට
පත් කරන්න කියලා. මාස 14ක් තිස්ෙසේ ඒ පත් කිරීම කරලා
නැහැ. ඒකට ෙහේතුව ෙමොකක්ද? මාස ගණනාවකින් අලි
සංගණන වාර්තාව ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. ඒකට ෙහේතුව
ෙමොකක්ද? ගරු නිෙයෝජN ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාට
කියන්න කැමැතියි ෙඩොල්ෆින් සහ තල්මසුන් සංරක්ෂණය
කරන්නට ෙපර වනජීවී
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඉහළ
නිලධාරින්ෙග් කාර්යක්ෂමතාව තහවුරු කරන්න කටයුතු
කරන්න කියලා. ඔබතුමා ඒ අයට ෙදන්න පුළුවන් උපරිම
නිෙයෝග, උපෙදස් ලබා දීලා ෙම් වනජීවී සංරක්ෂණ ක්ෙෂේතය
වැඩිදියුණු කරන්නට, සුරක්ෂා කරන්නට කටයුතු කරන්න.
ජනාධිපතිතුමාෙග්
නිෙයෝගය
පරිදි
යාල
ජාතික
වෙනෝදNානෙය් ඒ නීතNනුකූල ෙනොවන කඳවුරු ඉවත් කළා
වාෙග්ම කරුණාකරලා උඩවලෙව් ජාතික වෙනෝදNානෙය්ත්,
විල්පත්තු ජාතික වෙනෝදNානෙය්ත්, ඒ වාෙග්ම කුමන සහ
ෙහෝර්ටන් තැන්ෙන්ත් ෙයෝජිත නීතNනුකූල ෙනොවන සංචාරක
කඳවුරු බිම් සම්පූර්ණෙයන් හකුළා ගන්නට ක්ෂණික නිෙයෝගයක්
ලබා ෙදන්න කියලා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා
සිටිනවා. ගරු නිෙයෝජN කාරක සභාපතිතුමනි, මට අදහස්
දැක්වීමට අවස්ථාවට ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින්
මෙග් කථාව නිම කරනවා.

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! Hon. Member, please wind up now.
Your time is over.
ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

How long do I have, Sir?
නිෙයෝජN කාරක සභාපතිතුමා

களி பிரதி தவிசாள அவக)

(

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Your time is over. You had 17 minutes allotted to you.
You have taken an additional five minutes from the time
allotted to the Hon. Dayasiri Jayasekara.
ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

Sir, could you please give me one more minute
because I want to wind up?
නිෙයෝජN කාරක සභාපතිතුමා

களி பிரதி தவிசாள அவக)

(

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Okay. Please wind up.

[අ
අ.භා.
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ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා (වරාය හා මහාමාර්ග
නිෙයෝජN අමාතNතුමා
අමාතNතුමා)
තුමා)
(மாமி

ேராஹித அேபணவதன
ெந*+சாைலக பிரதி அைம-ச)

-

"ைற%க&க,

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana - Deputy Minister of
Ports and Highways)

ගරු නිෙයෝජN කාරක සභාපතිතුමනි, වන සත්ව හා
වෘක්ෂලතා ආරක්ෂක ආඥාපනත යටෙත් සමුද ක්ෂීරපායී
සතුන් නැරඹීම සඳහා නිෙයෝග නිකුත් කරන අවස්ථාෙව්දී
විෙශේෂෙයන්ම සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා සද්භාවෙයන් ෙම්
ගැන ෙලොකු විගහයක ෙයදුණා. අපත් එතුමාට සද්භාවෙයන්
පිළිතුරු දීමට බැඳී සිටිනවා. සාමානNෙයන් ෙම් වනජීවී -වන
සත්ව- කියන ෙකොට, සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමාට ඒකට
ෙලොකු සම්බන්ධකමක් තිෙබනවා. මා හිතන හැටියට එතුමා ඒ
ගැන ෙලොකු අවධානයක් ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. පාසල් යන
කාලෙය් පටන් අපට අහන්න ලැබිලා තිෙබනවා එතුමා හුඟක්
ෙවලාවට යාල වෙනෝදNානයට ගිහිල්ලා ඒ අලි සංරක්ෂණය
කිරීම ගැන, අලි බලා ගැනීම ගැන ෙලොකු අධNයනයක
ෙයදුණා කියලා. හැබැයි එතුමාට අද ෙවන ෙකොට අලි
පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ පශ්නය තමයි රෙට් කැලෑවල ඉන්න
අලියි, සිරිෙකොෙත් ඉන්න අලියි ගැන තිෙබන පශ්නය. [බාධා
කිරීමක්] අන්න හරි. සිරිෙකොෙත් අලි එෙකක්වත් කියන ෙද්
අහන්ෙන් නැහැ. ඒ එෙකක්වත් සංරක්ෂණය කරන්න
පුළුවන්කමක් ඇත්ෙතත් නැහැ. හැබැයි දැන් ඒෙක් ෙහොඳ අලි
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා]

නැහැ, ඔය දයාසිරි මන්තීතුමා වාෙග් ෙහොඳ අලිෙයක්
ෙදන්ෙනක් හිටියාට. ඉතුරු අලි ඔක්ෙකොම හීලෑ වුණ,
උඩවලෙව් ඉන්නවා වාෙග් හිඟන අලි.
ගරු මන්තීවරෙයක්
මන්තීවරෙයක්

(மாமி உ/0பின ஒ2வ)

(An Hon. Member)

විල් අලි.

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாமி ேராஹித அேபணவதன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

ඔව්. විල් අලි. එෙහම අලි තමයි ඉන්ෙන්. හැබැයි දැන් එතුමාට
- [බාධා කිරීමක්] වල් අලි ෙනොෙවයි, විල් අලි. වල් අලි නැහැ. ඒ
නිසා ෙම් අවස්ථාෙව් අප එතුමාට ෙම් කාරණය පැහැදිලි කරන්න
ඕනෑ. එතුමා කිව්ෙව් වනජීවී ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ෙම් රටට කිසිම
ෙදයක් සිදු වන්ෙන් නැහැ කියලායි.
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙබොෙහොම පැහැදිලි
ෙලස කිව්වා ෙම් ෙකොතල හිඹුටු පැළෑටිය ඕනෑ ඕනෑ විධියට කපලා
අපනයනය කරන්නට අමාතNාංශෙය් ෙල්කම්වරයා නීතNනුකූල
ෙනොවන ලිපියකින් අවසර දීලා තිෙබනවාය කියලා.
ගරු
නිෙයෝජN ඇමතිතුමා ෙම් සභාෙව්
ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම
අමාතNාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ඇතුළු පධාන නිලධාරින් ඉන්නවා. මා
වග කීමකින් කියනවා, ෙම් වන ෙකොට ෙකොතල හිඹුටු
සම්බන්ධෙයන් එවැනි කිසිම අවසරයක් අමාතNාංශය දීලා නැහැ
කියලා. [බාධා කිරීමක්] අධNක්ෂ ජනරාල්තුමා එවැනි කිසිම
අවසරයක් දීලා නැහැ. මා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙම්ක වග කීමකින්
කියනවා. [බාධා කිරීමක්] වැඩ බලන අධNක්ෂ ජනරාල්වරයා
එවැනි අවසරයක් දීලා නැහැ. ඔබතුමාට ෙගොවිජන ෙසේවා හා
වනජීවී අමාතNාංශෙයන් සහ වනජීවි ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් වැරැදි
ෙතොරතුරු එන බව අද ෙම් සභාවට පැහැදිලි වුණා. තවම
උපෙද්ශක කාරක සභාවට ඉදිරිපත් ෙනොකරපු ෙපොතක්
තමුන්නාන්ෙසේෙග් අතට ආවා. ගරු නිෙයෝජN ඇමතිතුමනි,
අමාතNාංශ ෙල්කම්තුමනි, ෙම්වා ගැන වැඩි අවධානයක් ෙයොමු
කරන්න. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ෙපොත එළියට දුන්ෙන් නැත්ෙත්
තමුන්නාන්ෙසේලා තවම කරලා තිෙයන සංගණනෙය් නිවැරදි
ෙතොරතුරු ඒෙක් නැති නිසායි. [බාධා කිරීමක්] ඔෙහොම ඉන්න.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

එෙහම නම් මුදණය කෙළේ ඇයි?

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாமி ேராஹித அேபணவதன)
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ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඇයි, හංගාෙගන ඉන්ෙන්?

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாமி ேராஹித அேபணவதன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

හංගාෙගන හිටිෙය් නැහැ. එහි යම් වරදක් තිෙයන නිසා ෙන්
එළියට දුන්ෙන් නැත්ෙත්. තමුන්නාන්ෙසේ ඇයි ෙහොෙරන්
ෙගනාෙව්? දැන් තමුන්නාන්ෙසේට විරුද්ධව විනය පරීක්ෂණයක්
පවත්වන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් හිටපු ජනාධිපතිවරයකුෙග් පුෙතක්
හැටියට එක එක තැන්වලට ෙහොෙරන් රිංගන එක හරිද කියලා
බලන්න. ඒක එපමණ සුබවාදී නැහැ ෙන්.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ෙහොෙරන් ෙනොෙවයි.

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாமி ேராஹித அேபணவதன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

ෙහොෙරන් ෙනොෙවයි නම් ඔය ෙපොත ආෙව් ෙකොෙහොමද?
තමුන්නාන්ෙසේට තැපෑෙල් එව්වාද? [බාධා කිරීමක්] ඇත්ත කථාව
ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේ අමාතNාංශෙය් කාව හරි අල්ලා
ගන්නවා. අල්ලාෙගන ෙගන්වා ගන්නවා. [බාධා කිරීමක්] ඕකට
කියන්ෙන් "සද්භාවෙයන් ෙහොරකම් කිරීම" කියලායි.
සද්භාවෙයන් ෙන් ඔක්ෙකොම කරන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] මම
තමුන්නාන්ෙසේට බාධා කෙළේ නැහැ.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

සතNය ෙහළි කෙළේ.

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாமி ேராஹித அேபணவதன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

සද්භාවෙයන් මා සතNය ෙහළි කරන්නම්.
ගරු නිෙයෝජN කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමතුමා දැන් යාල
වෙනෝදNානය ගැන කථා කළා. දැන් අවුස්සා ගත්තා. යාල
වෙනෝදNානය ගැන කථා කරන ෙකොට ෙම් කාරණයත් කියන්නට
ඕනෑ. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පසු ගිය දවෙසේ හම්බන්ෙතොට
දිස්තික් සම්බන්ධීකරණ රැස්වීෙම්දී විෂය භාර ඇමතිවරයාට
නිෙයෝගයක් දුන්නා, යාල වෙනෝදNානෙය් තිෙයන ඒ කඳවුරු
ෙමොන සමාගමකට අයිති වුණත් කමක් නැහැ, ඒ සියල්ලම ඉවත්
කරන්න කියලා.

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

ඔෙහොම ඉන්න, ඔෙහොම ඉන්න. බලන්න ෙකෝ. තාත්තාට
ඉවසාෙගන ඉඳීෙම් ගතියක් තිබුණා. [බාධා කිරීමක්] මම ඉතින්
උත්තර ෙදනවා ෙන්. මුදණය කරන්න පුළුවන්. සමහර
නිලධාරින්ෙගන් අමාතNාංශයට ෙතොරතුරු ආවාම ෙපොත මුදණය
කරනවා. නමුත් මුදණය කළාට පස්ෙසේ එහි තිෙයන ෙතොරතුරු
සද්භාවයකින් දීලා නැත්නම්, එහි තිෙබන්ෙන් සතN ෙතොරතුරු
ෙනොෙවයි නම් ඒක ෙවනස් කරන්න අමාතNාංශයට සිද්ධ වනවා.
ඒ නිසා තමයි එතුමන්ලා තවම ෙපොත අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට
ඉදිරිපත් කරන්නවත් එළියට දුන්ෙන් නැත්ෙත්.
ගරු මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ උපෙද්ශක කාරක සභාවට
සහභාගි වන්න. ඔය ෙපොත හංගාෙගන හිටියාය කියලා ෙම්
නිෙයෝජN ඇමතිතුමාට හම්බ ෙවන තෑග්ග ෙමොකක්ද? ඔය ෙපොත
හංගාෙගන හිටියාය කියලා ෙම් ඉන්න රාජN නිලධාරින් ලබන
වරපසාදය ෙමොකක්ද? [බාධා කිරීමක්]

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඒකට මම ස්තුති කළා.

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாமி ேராஹித அேபணவதன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

අපට මතකයි, ෙමතුමාෙග් පියා ඉන්න කාලෙය් යාල
වෙනෝදNානයට ෙහලිෙකොප්ටර් යානාවල් බැස්සුව බව. තවම
තිෙබනවා ඒ කාලවල කරපු ෙද්වල්. දැන් ෙම් වීදුරු ෙග් ඇතුෙළේ
ඉඳෙගන තමයි ගල් ගහන්ෙන්. ඔබතුමා ඕනෑ නම් ඒකටත් කියාවි,
"තාත්තා ඒක කරන ෙකොට මම පුංචියි" කියලා. දැන් ෙමොකුත්
ෙනොවුණු විධියට කථා කරනවා.
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ගරු නිෙයෝජN කාරක සභාපතිතුමනි, අපි ෙබොෙහොම පැහැදිලි
ෙලස අද ෙගෙනන නිෙයෝග සම්බන්ධෙයන් ෙම් කාරණය
කියනවා. අපි ෙම් රෙට් සංචාරක වNාපාරයත් රැක ගන්න ඕනෑ.
සංචාරක වNාපාරය කියලා කියන්ෙන් අෙප් රෙට් ආර්ථිකයට
ෙලොකු පිටුවහලක් ෙවන කර්මාන්තයක්. ෙමතුමා කියනවා, සමහර
තැන්වල ෙහෝටල් ඉදි ෙවනවා කියලා. අපි එෙහම කියන්ෙන්
නැහැ. වනජීවි ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් තිෙයන අණපනත් අනුව අෙප්
වන උදNානයක් ඇතුෙළේ සංචාරක ෙහෝටලයක්, නිවාඩු
නිෙක්තනයක් තිෙබනවා නම් ඒක වැරැදියි. ඒක ඉවත් කළ යුතුයි
කියලායි අපි කියන්ෙන්. හැබැයි වන උදNානයකට අයිති ෙනොවන,
වනජීවි ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයිති ෙනොවන තැනක ෙහෝටලයක්
ඉදි කරනවා නම් ඒක දිහා වැරැදි විධියට බලන එක වැරදියි. 2013
වර්ෂයට සංචාරකෙයෝ මිලියනයක් ලංකාවට ෙගන්වා ගන්න අපි
ඉලක්ක කරලා තිෙබනවා. ඒ ෙවනුෙවන් සංචාරක කර්මාන්තය
ශක්තිමත් ෙවන්න ඕනෑ. ඒ ෙවනුෙවන් කාමර ඉදි ෙවන්න ඕනෑ.
සංචාරක නිවාඩු නිෙක්තන ඉදි ෙවන්න ඕනෑ. ඒ නිවාඩු නිෙක්තන
වනජීවි ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයත් පෙද්ශවලට ළං ෙවලා
තිෙයන්න ඕනෑ. හැබැයි ෙමතුමන්ලා ඒවා දිහා බලන්ෙන්ත්
ෛවරෙයන් නම්, ඊර්ෂNාෙවන් නම් කවදාවත් ෙම්කට පිළිතුරක්
හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. ඊර්ෂNාව, ෛවරය ෙපරදැරි කර ගත්

ෙදයක් විතරයි එතුමන්ලා තුළ කියාත්මක වන්ෙන්. ගරු සජිත්
ෙපේමදාස මැතිතුමා සභාෙවන් එළියට යන්න ඉස්ෙසල්ලා
එතුමාට අපි තව උත්තර ෙදන්න ඕනෑ. ඇයි යන්ෙන්?
ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)
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ගරු නිෙයෝජN කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම
ෙඩොල්ෆින් සහ තල්මසුන් ගැන කථා කරද්දී, ගරු ධීවර නිෙයෝජN
ඇමතිතුමා ෙමතැන ඉන්න නිසා එතුමාටත්, අමාතNාංශෙය්
ෙල්කම්තුමාටත් ෙම් කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්
ධීවර කර්මාන්තයට සම්බන්ධ පෙද්ශයක් නිෙයෝජනය කරන
මහජන නිෙයෝජිතයකු හැටියට මම දැකලා තිෙබනවා, සංචාරක
වNාපාරයත් එක්ක බද්ධ ෙවච්ච අය ෙම් කර්මාන්තය හරියාකාරව
ඉටු කරන ආකාරය. ඔවුන් කවදාවත් ෙම් සතුන්ට හිංසාවක්
කරන්ෙන් නැහැ. ඒකට ෙහේතුව ඔවුන්ෙග් ආර්ථිකය ගැට ගැසිලා
තිෙබන්ෙන් ෙම් සතුන් එක්ක නිසායි. ෙඩොල්ෆින් ෙපන්වලා, ඒ
වාෙග්ම තල්මසුන් ෙපන්වලා තමයි ඔවුන් ෙම් කර්මාන්තය
කරන්ෙන්. ඔවුන්ෙගන් ෙම් සතුන්ට පශ්නයක් වන්ෙන් නැහැ.
නමුත් ඔවුන්ෙගන් සමහර අය වැරැදි කරනවා ඇති. ධීවර
කර්මාන්තෙය්දී ෙඩොල්ෆින්ට "මුහුදු ඌරා" කියලා නමක් පට
බැඳලා තිෙබනවා. සාමානNෙයන් ෙපෞරාණික ධීවරයන් කියනවා,
ෙම් මත්සNයාට අෙප් මනුෂN ජීවිතයත් එක්ක ෙලොකු
ෙලන්ගතුකමක් තිෙබනවා කියලා. ෙබෝට්ටුවක් ළඟට යන
ෙඩොල්ෆින් මත්සNයාට මිනිෙසකුෙග් ආශ්වාසය පශ්වාසය
දැනුනාම ඒ ෙබෝට්ටුව ළඟ වැඩිපුර ගැවෙසනවා. ෙම් මත්සNයා
පුරුදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් එෙහමයි. ෙම් මත්සNයා ඒ තරම්
ෙලන්ගතුකමක් මනුෂNයාට දක්වනවා. නමුත් සමහර ධීවරෙයෝ
තමන්ෙග් ෙබෝට්ටුවට මාළු නැති වුණ ෙවලාවට ෙම් අහිංසක
මත්සNයාව මරනවා. මරලා ඈත පිටිසර පෙද්ශවලට ගිහිල්ලා
"මුහුදු ඌරා" කියලා විකුණනවා. මම ඇස් ෙදෙකන් දැකලා
තිෙබනවා, ෙම් මත්සNයා කැපුවාම තනිකරම ෙල් පාටයි.

(The Hon. Sajith Premadasa)

ෙපොඩ්ඩක් එළියට යන්ෙන්. මම ආපහු එනවා.

නිෙයෝජN කාරක සභාපතිතුමා

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

(மாமி ேராஹித அேபணவதன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

ඕක තමයි ඉතින් හැම දාම ෙවන්ෙන්. කට්ටිය අතරමං කර
මාරු ෙවනවා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

නැහැ, ආපහු එනවා.

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாமி ேராஹித அேபணவதன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

හැම දාම කෙළේ ඕක ෙන්. අෙප් මිතෙයෝ කීප ෙදෙනක් ඕකට
අහු වුණා. ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමා ෙමොකද ෙහොරට හිනා
ෙවන්ෙන්? ඒක ඇත්ත ෙන්. ඕක තමයි එතුමා හැම දාම කරන්ෙන්.
ඒ අයට රනිල් විකමසිංහ මහත්තයාත් එක්ක ඉන්න ෙදන්ෙන්
නැතිව, ෙමොකක් හරි කුත්තු කරලා මාරු ෙවනවා. ඊට පස්ෙසේ
හිෙත් සද්භාවයක් නැතිව ෙලොක්කාට පක්ෂව අත්සන් කරන්න
ෙවනවා.
ගරු නිෙයෝජN කාරක සභාපතිතුමනි, දැන් වනජීවී සංරක්ෂණ
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය මණ්ඩලය 1,500ක් පමණ තමන්ෙග්
රාජකාරිවල නියැලී සිටිනවා. ඒ කාටවත් මානසික ආතතිය නැහැ.
එෙහම ෙදයක් නැහැ. ඒ අය තමන්ෙග් රාජකාරිය හරියාකාරව ඉටු
කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් වන විට උපාධිධාරින් 40,000ක් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාෙග් සංකල්පයක් අනුව අපි රජෙය් ෙසේවයට බඳවා
ගත්තා. ඒ උපාධිධාරින්ෙගන් 50කට ආසන්න පිරිසක් ෙම් වන විට
ෙම් අමාතNාංශයට අනුයුක්ත කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම්
අමාතNාංශෙය් හා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැඩ කටයුතු ටික ඉතා
ෙහොඳින් කියාත්මක ෙකෙරනවා. ඒ නිලධාරින් ඔවුන්ෙග් යුතුකම
සහ වගකීම හරියට ඉටු කරන බව අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක්
කරන්න ඕනෑ.

(களி பிரதி தவிசாள அவக)

Hon. Deputy Minister, please wind up now.
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாமி ேராஹித அேபணவதன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

ගරු නිෙයෝජN කාරක සභාපතිතුමනි, මට විනාඩියක් ෙදන්න.
ෙම් මත්සNයා මරලා විකුණන තත්ත්වයක් අපි දැකලා
තිෙබනවා. ඒ නිසා ගරු ධීවර නිෙයෝජN ඇමතිතුමනි, ගරු
ෙල්කම්තුමනි, ෙම් ගැන විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරන්න.
බහුදින ධීවර යාතාවලට ෙවරෙළේ ඕනෑම තැනකට එන්න
බැහැ. බහුදින ධීවර යාතාවක් තමුන්ෙග් ඕනෑකමට එක එක
තැන්වල නවත්වන්න බැහැ. ඒ සඳහා නියමිත වරායක් තිෙබනවා.
අපි තංගල්ල ගත්තත්, කිරින්ද ගත්තත්, අම්බලන්ෙගොඩ ගත්තත්,
ෙබ්රුවල ගත්තත්, ඒ වාෙග්ම හලාවත, පුත්තලම, මීගමුව ගත්තත්
ෙම් හැම තැනකම ධීවර වරායක් තිෙබනවා. හිටපු ධීවර
ඇමතිතුමාත් ෙමතැන ඉන්නවා. එතුමා ඒ ගැන දන්නවා.
අවාසනාවන්ත විධියට ෙම් මත්සNයා මරණයට ෙගොදුරු කරන යම්
ධීවර යාතාවක් තිෙබනවා නම්, ඒ යාතාවට දැඩි ෙලස නීතියක්
පනවන්න. ඒ නීතිය පනවලා ඒ ධීවර යාතාෙව් ගමන් කරන අයට
නැවත එවැනි ෙදයක් කරන්න ඉඩ ෙදන්න එපා. ඒක අතNවශNම
ෙදයක් කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා.
"ෙඩෝල්"
සමාගමට
ෙකෙසල්
වNාපෘතියක්
සඳහා
කන්දකාඩුෙවන් දීපු ඉඩම් පමාණය නැවත භාර ෙගන තිෙබනවා.
ඒ ඉඩම් ටික නැවත භාර ෙගන අවශN කටයුතු කරන්න දැන්
සූදානම් කරනවා. සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා කිව්වා, ෙම්වා
සම්බන්ධෙයන් දැඩි පශ්නයක් තිෙබනවා කියලා. වනජීවී
සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය භාරය අපි දන්නවා. එහි
සිටින නිලධාරින් සහ ගරු ඇමතිතුමා ඔවුන්ෙග් කාර්ය භාරය ඉටු
කරන ගමන්, ඒ හා සම්බන්ධ අෙනක් වNාපාරය වන සංචාරක
වNාපාරය මරලා වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට
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[ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා]

පැවැත්මක් හදා ගන්න කවදාවත් බලන්ෙන් නැහැ. එෙහම
තිෙබනවා නම් ඒක රටට අහිතකරයි. රෙට් ආර්ථිකයට අහිතකරයි.
අන්න ඒ නිසා අපි පැහැදිලිවම ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මන්තීතුමාට කියනවා, මීට පස්ෙසේ ෙම් සම්බන්ධෙයන් කථා කරන
ෙකොට ඒ ගැන සද්භාවයකින් කථා කරන එක ෙහොඳයි කියන එක.
එම කරුණ මතක් කරමින් අද මට කථා කරන්න ෙව්ලාව ලබා දීම
සම්බන්ධෙයන් ගරු නිෙයෝජN කාරක සභාපතිතුමාට ස්තුතිවන්ත
වනවා.

[பி. ப. 3.07 ]
ගරු එස්. විෙනෝ මහතා

(மாமி எ . விேனா)
(The Hon. S. Vino)

ெகளரவ  களி பிரதி தவிசாள அவகேள, தாவர,
விலகின பாகா கடைள சடதி கீழான
ஒவிதிக"
ெதாடபான
இ$த
விவாததிேல
கல$ெகா"வத% ச$தப& த$தைம  (த)* ந றி
-.கிேற . எக1ைடய நா3ேல தாவர ம%.&
விலகினக1ைடய
பாகா காக
சடக"
இய%றப4கி றன. அ$த சடக" நைட(ைறப4த
ப4கி றனவா எ பதிேல எக1  ச$ேதக& எகி ற.
அேதேபா*, வன விலகளா* ம க1  ஏ%ப4கி ற
பாதி க" ச&ப$தமாக ப*ேவ. ச$தபகளி* நாக"
ேக"விகைள
எபியி6 கிேறா&.
இ6$தா7&,
ம க1ைடய பாகா க6தி இ$த சடகளிேல
க4ைமயான ேபா ைக கைடபி3 க ேவ84ெம . நா
இ$த ேநரதிேல ேக4 ெகா"கி ேற .
இ இ 9ெமா6 விடயைத:& -றலாெமன
நிைன கிேற .வ னியி* நைடெப%ற இ.தி :ததி*
ப*லாயிர கண கான ம க" உயிாிழ$த& பல ேகா3 =பா
ெப.மதியான ெசா க" அழிவைட$த& உக1 
ெதாி:&. எ>சி:"ள ம க" ஏதி)களாக மீ84&
தக1ைடய கிராமகளி* இ . மீ"3ேய%ற&
ெச?யப36 கிறாக". இ$த நிைலயிேல ‘மரதா*
வி$தவைன மாேடறி மிதிபேபால’, அ$த ம க" கா4
யாைனகளி ெதா*ைலக1 & ஆளாகியி6 கி றாக".
றிபாக, C கா? பிரேதசதி)6 கி ற கா4கைள
அ83ய ப*ேவ. கிராமக" கா4 யாைனகளி
ெதா*ைலக1 "ளாகியி6 கி றன. தக1ைடய D4
கைள ேசதப4கி ற இ$த யாைனகளிடமி6$
உயிராபைத:& எதிேநா கேவ83ய ஒ6 EFநிைல
அவக1  இ6 கி ற. கட$த காலகளி7& கா4
யாைனகளா* அவக" ப*ேவ. அG.த*கைள:&
ேசதகைள:& அ9பவிதாக".
(*ைலதீH மாவடதி7"ள ஒ4Gடா பிரேதச
ெசயலக பிாிவி* இ6 கி ற (ைதய க4 எ ற
கிராமதி7& அதைனய83ய பிரேதசகளி7& கா4
யாைனகளி ெதா*ைலகைளவிடH& அ ெகா84வ$
விடபட
வள
யாைனகளி
ெதா*ைல
காணப4கிற. அ"ள ம க" அ றாட& பாகாப%ற
ஒ6 நிைலைமயிேலதா
வாF$ெகா836 கிறாக".
ஏ%ெகனேவ இழ$த தக1ைடய ெசா கைள ெம*ல
ெம*ல மீ84& ேசகாி வ6கி ற இ$த ேவைளயிேல,
தக1ைடய ெபா6ளாதார ேம&பா4 காக அவகளா*
பயிெச?ைகைய -ட ேம%ெகா"ள (3யாத ஒ6 நிைலைம
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காணப4கி ற.றிபாக வாைழ, ெத ைன, மரவ"ளி
ேபா ற
பயிெச?ைககளி*
ஈ4படவக1 
ஏ%ெகனேவ பல ேசதக" ஏ%ப4தப36 கி றன.
எதி்வ6& காலேபாக ேவளா8ைமைய ெச?ய (3யாத ஒ6
நிைலயிேல அ"ள ம க" ஏகி ெகா836 கிறாக".
அேதேபா ., அ கைடக1 " Kைழ:&
யாைனகளா* வியாபாாிக1  ஆப உ6வாகி
ெகா836 கிற. இ$த யாைனக" கைடகளி Gவகைள
இ3 ேசதப4தி,அகி6 கி ற அாிசி, ெந* ேபா ற
உணH ெபா6கைள உ84& நாசமா கி:& வ6கி றன.
இ$த வள யாைனக" எப3 அ ெகா84ேபா?
விடபடன? எ$த ேநா க காக அ அைவ
ெகா84ேபா? ேச கபடன? அதனா* அ$த ம க1 
ஏ%ப4கி ற அெசளகாியகைள, இழ கைள ப%றி
நாக" சி$திபா க ேவ84&. இ$த யாைனக" மத&
பி3தைவ ேபா . பாடசாைல அைறகளி கதHகைள:&
Gவகைள:& உைட மாணவகளி மதிய உணH காக
ேசகாி ைவ கப36 கி ற அாிசி, மா ேபா ற
உணH ெபா6க1  ேசதைத உ84ப8Cகி றன.
இதனா*
சில
பாடசாைலகளி
நிவாகதின
மாணவக1  மதிய உணH வழக (3யாத ஒ6
நிைலைமயிேல இ6 கி றன.
அட , இ$த ம க" அ சிறிய 3ைசகளி7&
த%கா)க ெகா3*களி7& வாFகி ற ஒ6 நிைலைமேய
இ6 கி ற. வ னியி)6$ இட&ெபய$ மீள
3ேயறிய அ$த ம க1  இ 9& நிர$தரமான D4க"
க3
ெகா4 கபடாத ஒ6 நிைலயிேல பைழய,
இ3$ேபான D4க1 " அவக" த%கா)கமாக
வாFகி ற ஒ6 EFநிைலயிேல, இ$த யாைனக" அ$த
D4களி* எ>சி இ6 கி ற Gவகைள:& இ3 த"ளி,
அவ%ைற ேசதப4தி ெதா*ைலக" ெகா4பத
காரணமாக அ$த ம க" மிகH& கMடப4கி றாக".
அம4ம*ல, ெப%ேறாாினா* தம சி. ழ$ைதகைள
அ பாகாபாக ப4 க ைவ க (3யாத ஒ6 நிைலைம
இ6 கி ற. ஆகேவ, இ$த யாைனக" எ ன
ேநா க காக அேக விடப36 கி றன எ பைத
நாக" ேக4 ெகா"ள வி6&கி ேறா&. அதாவ,
கா4களிேல விடபட ேவ83ய அ$த யாைனக" ம களி
வி6ப  மாறாக ம க" ெசறி$ வா& கிராம
பதிகளிேல விடபடத
ேநா கைத நாக"
உடன3யாக அறி$ெகா"ள வி6&கி ேறா&. வன
சீவராசிக"
இலாகாவின
அ$த
யாைனகைள
கா4க1 ேகா அ*ல எ$த பிரேதசதி)6$ அைவ
ெகா84வரபடனேவா,
அ$த
பிரேதச ேகா
உடன3யாக ெகா84 ெச*ல ேவ84& எ . அ$த
ம க" ேகா6கி றாக". இ*ைலேய*, அவக" அேக
நி&மதியாக ப4றக (3யாத ஒ6 Eழ7 "
த"ளப4வாக". அNவா. அவ%றிைன ( பி6$த பைழய
இடக1  மீ84& ெகா84 ெச*லாவிடா*, அேக
எதிவ6& காலகளி* பயிெச?ைகயி7& காலேபாக
ேவளா8ைமயி7& ஈ4பட (3யாத ஒ6 நிைலைம ஏ%ப4&
எ பைத:&
அவக"
மிகH&
கவைல:ட
ெதாிவி கி றாக".
නිෙයෝජN කාරක සභාපතිතුමා

(களி பிரதி தவிசாள அவக)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

உக1ைடய உைரைய (3 ெகா"1க"!
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ගරු එස්. විෙනෝ මහතා

(மாமி எ . விேனா)
(The Hon. S. Vino)

ஒ6 நிமிட&!
ஏ%ெகனேவ எக1ைடய ம8ணி மீ காக
எக1ைடய நிலக" ஆ கிரமி கப4வத% எதிராக
ப*ேவ. வைகயான ேபாராடகைள அ"ள எம
ம க" ெச?ெகா836 கி ற ஒ6 நிைலைமயிேல இ .
கா4க1 " விடபட ேவ83ய யாைனகைள திடமிட
வைகயி* ம க" வா& கிராமக1 " ெகா84வ$
வி36பத காரணமாக அ$த ம க" யாைனக1 
எதிராக மீ84& Dதியி* இறகி ேபாராட ேவ83ய ஒ6
நிைலைம " த"ளப36 கி றாக". கா4 யாைன
க1ைடய ெதா*ைல ஒ6 ப க& இ6$தா7&
ெத னிலைகயி)6$ ெகா84வ$ விடப36 கி ற
வள யாைனகளினா* றிபாக ஒ4Gடா பிரேதச
ம க"
ப*ேவ.
யரகைள
ச$தி
ெகா836 கி றாக". ஆகேவ, உடன3யாக அகி6$
அ$த யாைனகைள அக%ற ேவ84&. இ*ைலேய*, ம க"
Dதியி* இறகி ேபாராட ேவ83ய ஒ6 நிைலைம 
த"ளப4வாக" எ . மீ84& -றி ெகா84
விைடெப.கி ேற . ந றி.

-

නිෙයෝජN කාරක සභාපතිතුමා

(களி பிரதி தவிசாள அவக)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. Felix Perera. Before he
starts, will an Hon. Member propose the Hon. Janaka
Bandara to take the Chair?
ගරු ෆීලික්ස්
ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා (සමාජ ෙසේවා අමාතNතුමා
අමාතNතුමා)
තුමා)

(மாமி 34

ெபேரரா ச5க ேசைவக அைம-ச)
-

(The Hon. Felix Perera - Minister of Social Services)

I propose that the Hon. Janaka Bandara do now take
the Chair.
ලදින්,, සභා සම්මත විය
විය..
පශ්නය විමසන ලදින්

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

අනතුරුව නිෙයෝජN කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන්
ඉවත් වුෙයන්,
වුෙයන්, ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මුලාසනාරූඪ විය.
විය.

அத பிற,  களி பிரதி தவிசாள அவக
அ கிராசனதினி அகலேவ, மாமி அஹா ஏ.எ".எ#.
அ$வ அவக தைலைம வகிதாக.
Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left
the Chair, and THE HON. JANAKA BANDARA took the Chair.

[අ.භා.
භා. 3.16]
16]
ගරු ෆීලික්ස්
ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා

(மாமி 
ெபேரரா)
(The Hon. Felix Perera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තල්මසුන් - whales - ගැන
කථා කරද්දී, තල්මසුන් ෙපන්වීෙම් වNාපෘතිය පටන් ගත්ෙත් මම
ධීවර හා ජලජ සම්පත් ඇමතිවරයා වශෙයන් සිටියදීයි කියලා මට
මතක් ෙවනවා. මම ඒ සඳහා ෙවෝකස් කියන සංචාරක වNාපාරයත්
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එක්ක එකතු ෙවලා Cinnamon Grand Hotel එෙක් ෙලොකු
උත්සවයක් පවත්වලා ඒ පිළිබඳ වNාපෘතිය launch කළා.
සාමානNෙයන් ෙඩොලර් 60ක් ගත්තා.
නමුත් අපි එක
ෙබෝට්ටුවකට ෙඩොලර් 600ක් විතර ගත්තා. ෙලොකුම තල්මස්
ඝනත්වය -ෙලොකුම තල්මස් density එක- තිෙබන්ෙන් ලංකාෙව්
පෙද්ශයක් හරහායි; කිරින්ද පෙද්ශය හරහා තමයි එය පිහිටා
තිෙබන්ෙන්.
තල්මසුන් වර්ග රැසක් ඉන්නවා. ෙම් තල්මසුන් පිළිබඳව අපි
දරන සමහර මත ෙගොඩක් වැරදියි. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම්ක විෙද්ශ
විනිමය උපයන වNාපාරයක්. ඒ වාෙග්ම තල්මසා ක්ෂීරපායී
සෙතක්; කිරි බී වැෙඩන සෙතක්. මීටර් 22 දක්වා ෙලොකු
තල්මසුනුත් සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම තල්මසුන් වර්ග ෙගොඩක්
සිටිනවා. ෙම් අයව අෙප් රටට ෙග්න්න ඕනෑ ෙකොෙහොමද? ඒ
අයෙග් දිවි පැවැත්ම පිළිබඳව ගැඹුරු අධNයනයක් ෙනොකර ෙම්
පිළිබඳව නීතිරීති ෙගනා පමණින් එය ඉෂ්ට ෙවන්ෙන් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙම්
තල්මසුන්ට තිෙබන ෙලොකුම හානිය ශබ්ද දූෂණයයි. ශබ්ද දූෂණය
නිසා විශාල තල්මසුන් පමාණයක් ෙම් වන විට අඩු ෙවලා
තිෙබනවා. මුහුදු ඌරා, -sea cow කියන සතා- තල්මසා ෙලොකු
මත්සNයන්. ටූනාෙග් ඉඳලාම පමාණය අඩු ෙවලා තිෙබනවා.
ෙමොකද, ෙම් අය කථා කරන්ෙන් hertzවලින්. Hertz තිෙබනවා. 1
ඉඳලා 120 දක්වා hertzවලින් තමයි ෙම් අයෙග් දැනීම් සිදු
වන්ෙන්. සාමානNෙයන් තල්මෙසක් -මම ඒ දවස්වල ෙම් පිළිබඳව
අධNයනය කළ නිසායි දන්ෙන්- දවස් 45ක් තුළ කිෙලෝමීටර්
1,700ක් ඔබ ෙමොබ යනවා. එතෙකොට තරංග හරහා තමයි ෙම්
අයෙග් පැවැත්ම සහ breeding තිෙබන්ෙන්. සාමානNෙයන්
පැටිෙයක්ව අම්මාට visually දකින්න පුළුවන් වන්ෙන් උපරිම
කිෙලෝමීටර් භාගයක් එෙහම නැත්නම් මීටර් විස්සක් එහා පැත්තට
පමණයි. ඊට පස්ෙසේ පැටියා ෙසොයා ගන්න බැරි ෙවනවා.
අපි දන්නවා, සාමානNෙයන් යාල වාෙග් අභය භූමි
පළමුෙවන්ම පටන් අරෙගන තිෙබන්ෙන් 1872 දී ඇෙමරිකාෙව්දීයි
කියලා. නමුත් අවුරුදු 100කට පසුව මුහුෙද් අභය භූමි පටන් ෙගන
තිෙබනවා. අෙප් මුහුෙද් අභය භූමියක් නැහැ. අපට මුහුදට අභය
භූමියක් අවශNයි. මුහුෙද් අභය භූමියක් තිබුෙණොත් breeding
කියන එක, මත්සN සම්පත ෙබෝ වන ස්වාභාවික පරිසරය එතැන
ඇති කරන්න පුළුවන්. එම නිසා ඒ පිළිබඳව ගැඹුරු අධNයනයක්
කරලා අවශN කටයුතු කරන්ෙන් නැතිව, -අපි නීතිරීති ෙග්න එක
ෙහොඳයි- නීතිරීති ෙගනැත් වැඩක් නැහැ. නීතිරීතිවලට වඩා ශබ්ද
දූෂණය නැති කෙළොත් ෙහොඳයි. දැන් හුඟාක් නැව්වල propeller
එෙක් sound waves අඩු කරලා තිෙබනවා. එක්සත් ජාතීන්ෙග්
අලුත් නීතියකින් පැහැදිලිව කියලා තිෙබනවා, ඒ sound waves
අඩු කරන්න කියලා. "Maersk" කියන සුපසිද්ධ නැව් සමාගෙම්
නැව්වල propeller එක දැන් ෙවනස් කරලා. එම නැව් ලංකාවටත්
එනවා. ෙම් “තල්මසුන්” අප ළඟට ෙගන්වා ගන්න ඕනෑ. ශබ්ද
වැඩි යාතාවල ගියාම ඒ අයෙග් සම්බන්ධතාව ගිලිහිලා ඒ අය
පැත්තකට යනවා. ඉස්සර 1 සිට 150 දක්වා hertzවලට තමයි ඒ
අය ශබ්දය හුවමාරු කර ගත්ෙත්. අපි කථා කරන්ෙන් hertzවලින්.
අපි hertz 20,000 දක්වා කථා කරනවා. නමුත් දැන් ෙම් අය ඒ
ශබ්දවලට හුරු ෙවලා ඒක වැඩි කර ෙගන තිෙබනවා. තල්මසා
කියන්ෙන් එපමණටම ෙමොළය තිෙබන සෙතක්.
ඇත්ත වශෙයන්ම කියනවා නම්, අපි කනගාටු ෙවනවා. ෙම්
පිළිබඳව NARA ආයතනයත් එක්කත් කථා කරන්න ඕනෑ.
ෙමොකද, තල්මසා කියන්ෙන් මුහුෙද් සිටින සත්වෙයක්. ෙම් ෙවන
ෙකොට ෙම් සත්ව ගහනය සියයට 90කින් අඩු ෙවලා තිෙබනවා.
අඩු වීමට මූලික ෙහේතුව ෙලස ඉස්සර නම් අපි කිව්ෙව් ඒ සතුන්
දඩයම් කරලා මැෙරනවා කියලා. නමුත් දැන් තිෙබන පශ්නය
දඩයම ෙනොෙවයි. දැන් තිෙබන පශ්නය ශබ්ද දූෂණයයි. ශබ්ද
දූෂණය නිසා තමයි තල්මසුන් මැෙරන්ෙන්.
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ඇත්ත වශෙයන්ම අද අෙප් රටට සංචාරයකයන් ෙගන්වා
ගැනීමට ෙයොදා ගත හැකි ෙනොෙයකුත් පැති තිෙබනවා. ෙම්
business promotion එක දැම්ෙම් කීල්ස් ෙකොම්පැනියත් ෙවෝකර්ස්
ෙකොම්පැනියත් හරහායි. ඒ business promotion එක දමද්දී ඒ
ෙගොල්ලන් හරහා තමයි අපි සංචාරකයන් ආකර්ෂණය කර
ගත්ෙත්. Website එෙක් දමලා අපි සංචාරකෙයෝ ආකර්ෂණය කර
ගත්තා. කඳු ෙපන්වන්ෙන් නැතිව, ස්වාභාවික සම්පත්
ෙපන්වන්ෙන් නැතිව තල්මසුන් විතරක් ෙපන්වලා, අවසානෙය්දී
අපට ඒෙකන් යූඑස් ෙඩොලර් මිලියන 10ක 12ක විතර අමතර
ආදායමක් ලැබුණා. ඒකට addict වුණ සංචාරකෙයෝ ෙකොටසක්
සිටිනවා. සමහරු ස්වාභාවික පරිසරය බලන්න එනවා; වෘක්ෂලතා
බලන්න එනවා; කුරුල්ෙලෝ බලන්න එනවා. අපට ෙම්කත් ෙහොඳ
ආෙයෝජනයක්. ඒ ගැන වඩාත් සැලකිලිමත් ෙවන්න කියලා මම
කියනවා.
සාමානNෙයන් hertz 1 සිට 200 දක්වා තරංග කලාය තුළ
තමයි ඒ අය ශබ්දය හුවමාරු කර ගන්ෙන්. අධික යාතා ගමන නිසා
හානි ෙවලා තිබුණ ෆ්ෙලොරිඩා පාන්තෙය් සාරා-ෙසෝටා කියන
පෙද්ශය අද ෙම් පිළිබඳ සාගර අභයභූමියක් කරලා තිෙබනවා.
සන්නිෙව්දනය හරියට තිබුෙණ් නැත්නම් අපි ෙකොපමණ නීතිරීති
ෙගනාවත් වැඩක් නැහැ. ෙම්කට නීතිරීති පනවන්න ඕනෑ. ඒ
නීතිරීති පනවද්දී මීටර් 50ක් ළඟට ගිහිල්ලා බලනවා කියන එක
ෙකොපමණ සාර්ථකද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. තල්මසුන්
visually බලන්න පුළුවන් ෙබොෙහොම ළඟට ගිෙයොත් විතරයි. හුඟක්
ෙදෙනක් බලන්ෙන් දුරදක්නවලින්. කිසිම සංචාරක රසයක් ඒ තුළ
ගැබ් වන්ෙන් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැනට තිෙබන කාලීන
පශ්නයක් ගැන ඔබතුමාට කියන්න ඕනෑ. දැන් අෙප් මිනිස්සු වැඩි
ෙදෙනක් ඕස්ෙට්ලියා යනවා. අපි දැන් මාළු සම්පත, වනජීවී
සම්පත සුරක්ෂිත කරන්න කථා කරනවා; නිෂ්පාදනය වැඩි කර
ගන්න කථා කරනවා. ෙම් වන විට බහුදින යාතා 200ක් විතර අපට
අහිමි වී තිෙබනවා. ඒවා අර ෙගන ගිහිල්ලා දමලා එනවා. අෙප්
ධීවර සම්පත ගැන කථා කරද්දී ෙදවැනි පරම්පරාෙවන් සියයට
එකයි ධීවර කර්මාන්තයට එන්ෙන්. ෙදවැනි පරම්පරාව ගිහිල්ලා,
තුන්වැනි පරම්පරාවත් ගියාම මාළු ටික අල්ලන්ෙන් කවුද? ෙම්
කර්මාන්තයට ෙයොමු වන්ෙන් කවුද?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා

(தைலைமதா உபின அவக)
(The Presiding Member)

ගරු අමාතNතුමනි, දැන් අවසාන කරන්න.

ගරු ෆීලික්ස්
ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා

(மாமி 
ெபேரரா)
(The Hon. Felix Perera)

කරුණාකරලා මට තව විනාඩි ෙදකක් ෙදන්න.
ෙම් අය ගිහිල්ලා කරන්ෙන් ෙමොනවාද? ඉස්සරෙවලාම ෙමය
පටන් ගත්ෙත් නැෙඟනහිරින්.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாமி தயாசிறி ஜயேசகர)
(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඇයි ඒ?
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ගරු ෆීලික්ස්
ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා

(மாமி 
ெபேரரா)
(The Hon. Felix Perera)

ඇයි ඒ කියන කථාව ෙනොෙවයි මම අහන්ෙන්. නැෙඟනහිරින්
තමයි ඉස්සරෙවලාම පටන් ගත්ෙත්. ඒ ෙගොල්ලන් ඉස්සරෙවලාම
ඕස්ෙට්ලියාවට ගියා. එෙහේ ගියාම සල්ලිත් දීලා, කන්නත් දීලා,
ඉංගීසිත් උගන්වනවා. තවත් එකක් උගන්වනවා, මම ඒක
කියන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ඒක ආගමික පශ්නයක් වන නිසා. ඒ
නිසා කරුණාකරලා ෙම් ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්න. ෙම්
පිළිබඳව විශාල අවධානයක් ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. එෙහම නැති
වුෙණොත් තව ටිකක් කල් යද්දී මාළු අල්ලන්න මිනිස්සුත් නැහැ,
ෙබෝට්ටුත් නැහැ. එතෙකොට ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? අෙප් ෙපෝටීන්
ඌනතාවට අවශN ෙලොකුම ෙද් මාළු කියලා අපි කියනවා. නමුත්
ෙම් මාළු අල්ලන්න මිනිස්සු ෙකෝ? ඕස්ෙට්ලියාවට යන්ෙන් භය
නැති ධීවරෙයෝ. ධීවර පරම්පරාෙව් ෙදවැනි ෙකොටස උගත් අය.
අෙනක පරම්පරාෙවන් ධීවර කර්මාන්තය කරපු අය. ඊෙය්ෙපෙර්දා කිහිප ෙදෙනක් මැරිලත් තිබුණා. ඇත්තටම ඒකත්
දූෂණයක්. අෙප් රෙට් සාගර දූෂණයක්. ඉතින් ෙම් ගැන ෙපොඩ්ඩක්
බලන්න ඕනෑ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා

(தைலைமதா உபின அவக)
(The Presiding Member)

ෙහොඳයි, ගරු ඇමතිතුමනි කථාව අවසාන කරන්න.

ගරු ෆීලික්ස්
ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා

(மாமி 
ெபேரரா)
(The Hon. Felix Perera)

තව ටිකක් කියන්න තිෙබනවා. කමක් නැද්ද?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා

(தைலைமதா உபின அவக)
(The Presiding Member)

කාල ෙව්ලාව කළමනාකරණය කළ යුතුයි, ගරු ඇමතිතුමනි.
තවත් කථිකෙයෝ කිහිප ෙදෙනක් ඉන්නවා.

ගරු ෆීලික්ස්
ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා

(மாமி 
ெபேரரா)
(The Hon. Felix Perera)

ෙහොඳයි, එෙහම නම් කමක් නැහැ. ඔබතුමාට කීකරු ෙවලා
මම කථාව නවත්වන්නම්.
ෙම් ශබ්ද තරංග වැඩි වුෙණොත් තල්මසුන් නැතිව යාවි. එම
නිසා ශබ්ද තරංග සම්බන්ධෙයන් නීතිරීති පනවන්නය කියලා මම
ඉතාමත්ම කාරුණිකව ඉල්ලනවා. මම ෙම් විෂය භාර ඇමතිවරයා
වශෙයන් - ආරම්භක නියමුවා වශෙයන්- කටයුතු කරපු නිසා ඒ
පිළිබඳ දත්තයන්, ෙතොරතුරු ෙගොඩාක් මා ළඟ තිෙබනවා. ඒ නිසා
වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට සම්බන්ධ අයට මම
කියනවා, අවශN නම් අෙප් සහායත් ෙදන්න කැමැතියි කියා.
ෙමොකද, රටට සුබ ෙසතක් වන නිසා. ජාතික ආදායම වැඩි කර
ගන්න, රෙට් දායකත්වය ලබා ගන්න. ඒ සඳහා අෙප් දායකත්වය
ලබා ෙදන්න කැමැතියි.

[අ.භා.
භා. 3.25]
25]
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாமி தயாசிறி ஜயேசகர)
(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දවෙසේ අෙප් එස්.එම්.
චන්දෙසේන මැතිතුමා ෙගනා වන සත්ව හා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂක
ආඥාපනත යටෙත් නිෙයෝග සම්බන්ධව මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.
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එම නිෙයෝගවලට අදාළ ගැසට් නිෙව්දනය මඟින් විෙශේෂෙයන්
ලංකාෙව් ෙඩොල්ෆින් මසුන්, තල්මසුන් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා
වැඩ පිළිෙවළක්; යම්කිසි නීති මාලාවක් කියාත්මක කරන්න
කටයුතු ෙයොදා තිෙබනවා. ෙමහිදී මම කියන්න කැමැතියි, ෙම්
වNාපාරය සම්බන්ධව අපට පශ්න ගණනාවක් තිෙබන බව. ඉස්සර
ෙම් සම්බන්ධව යම්කිසි කියා මාර්ගයක් අරෙගන තිබුණා. අපි
දන්නවා, තමුන්නාන්ෙසේලා
ෙලෝඩ්ස්ටාර් ආයතනය විසින්
කියාත්මක කරපු ෆින්ගර්ස් කියන යාතා ෙදකක් විශාල වියදමක්
දරා වැඩ ටික පටන් අරෙගන තිබුණ බව. එතැනින් පසු ඇත්ත
වශෙයන් ෙමයට - [බාධා කිරීමක්] ඒක කමානුකූල විධියට ඔවුන්
පවත්වාෙගන ගියා. හැබැයි, දැන් කම කමෙයන් වැඩි වැඩිෙයන්
ෙම් මත්සNයින් බලන්න එන්න පටන් ගත්තාට පසු අද ධීවර
කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන විශාල පිරිසකුත් ෙම් වැඩ පිළිෙවළට
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ෙම් වන විට ෙබෝට්ටු 60කට වැඩිය තිෙබනවා.
ඇත්ත වශෙයන් අෙප් නිෙයෝජN ඇමතිතුමාටත් මම කියන්න
කැමැතියි, කරුණාකර, ෙපොඩ්ඩක් ගිහින් ඒ පැත්තත් බලා ෙම්
සම්බන්ධව යම්කිසි අවෙබෝධයක් ලබා ෙගන කැළෑව වාෙග්ම
මුහුදත් ෙපොඩ්ඩක් අල්ලා ගත්ෙතොත් ෙහොඳයි කියා. දැන් ඇවිත්
තිෙබන කමෙව්දය අනුව ධීවර ෙබෝට්ටු තමයි තල්මසුන් බලන්න
ෙම් විධියට හදා ෙගන තිෙබන්ෙන්. ඒක convert කරලා තමයි
හදා ෙගන තිෙබන්ෙන්. තල්මසුන් බලන්න, ෙඩොල්ෆින්
මත්සNෙයෝ බලන්න ඇත්තටම ධීවර යාතා ෙවනම හදා ෙගන
ඒවාට අවශN කරන සීට් හදා ෙගන කියාත්මක කර ෙගන යනවා.
ෙම්ෙකදි යම් යම් පශ්න ගණනාවක් පවතින බව අපි දකිනවා.
ඔබතුමාෙග් නිෙයෝගයට පළමුෙවන්ම ලක් ෙවන්න ඕනෑ
නාවික හමුදාෙව් Jetliner කියන නැව. ඒෙකන් තමයි විශාල
පිරිසක් ෙම්කට යන්ෙන්. ඒෙක් තමයි ශබ්දය සම්පූර්ණෙයන්ම
තිෙබන්ෙන්. ෙමතුමා කියපු එක හරියට හරි. ඒ කියන්ෙන් ෙම්
තරංගත් එක්ක තමයි ෙමොවුන් එනවාද නැද්ද කියන එක තීරණය
වන්ෙන්. දැන් ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? ෙම් Jetliner කියන නැෙව්
දැවැන්ත අවර ෙපති ෙදකක් තිෙබනවා. ෙම්වා විශාල ශබ්දයක්
සහිතයි. ඇත්තටම ගුවන් යානයක් ගුවන් ගත කරනවා වාෙග්
ශබ්දයක් වතුර ඇතුළත එනවා. සාමානNෙයන් මහාචාර්යවරු
කියලා තිෙබන විධියට ඉතාම ඈතින් ශබ්දය ඉතාම අඩු පමාණයක්
තමයි තිෙබන්න ඕනෑ. එෙහම නම් ඉස්ෙසල්ලාම නතර කරන්න
තිෙබන්ෙන් Jetliner ෙනෞකාවයි. ඒක ෙම් සඳහා සුදුසු නැහැ. ඒක
ෙවන එකකට පාවිච්චි කරන්න. විශාල පිරිසක් අරෙගන යන්න ෙම්
ෙනෞකාව ෙහොඳයි. එහි සුෙඛෝපෙභෝගී සියල්ල තිෙබනවා. නමුත්
පශ්නය ඒක ෙනොෙවයි. අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන ෙම් වැඩ
පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්න බැරි තත්ත්වයට පත් ෙවනවා. ෙම්
ෙනෞකාෙව් තිෙබන අවර ෙපති ෙදක නිසා ඇතුළතින් විශාල
ශබ්දයක් එන නිසා ෙම් මත්සNයින් විශාල පමාණයක් ඒ තැනින්
ඉවත් ෙවමින් යනවා. ෙම් ශබ්දය ඇෙහනෙකොට ඔවුන් එතැන
ඉන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] මට ෙවලාව නැතුව යනවා.

ගරු ෆීලික්ස්
ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා

(மாமி 
ெபேரரா)
(The Hon. Felix Perera)

මන්තීතුමා, ඔබතුමා කියන කාරණය සියයට 100ක් ඇත්ත.
ෙම් මත්සNයින් සියයට 90ක්ම නැතිව ගිහින් තිෙබන්ෙන් ශබ්දය
නිසයි.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாமி தயாசிறி ஜயேசகர)
(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඒ නිසා ෙමන්න ෙම් කාරණය ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු
කරනවා. කරුණාකර, ෙම් නැව එතැනින් ඉවත් කර ඔවුන්ට
ෙවනත් ෙමොකක් ෙහෝ කමෙව්දයක් හදලා ෙදන්න. නාවික හමුදාව
එන විධිය ෙහොඳයි. පශ්නයක් නැහැ. ඒකට ඔවුන්ට යම්කිසි වැඩ
පිළිෙවළක් තිෙබන්න ඕනෑ. නමුත් මම විෙශේෂෙයන් ඔබතුමාට
ෙයෝජනා කරනවා, කරුණාකර ෙම් සම්බන්ධව හිතන්න කියා.
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ෙම්ක හිතු හිතූ ගණන් අය කරන තැනකට ෙගනැවිත් තිබුණා.
ඔබතුමා ඒක යම්කිසි විධියට හදලා තිෙබනවා.හැබැයි ඒ වාෙග්ම
මම කියන්න කැමැතියි, ෙම් වනෙකොට ෙබෝට්ටු 60ක විතර ඉන්න
පුද්ගලෙයෝ insurance එක ෙවනුෙවන් ලක්ෂ ෙදකක් විතර
ෙගවන බව. මාසයකට ෙඩොලර් 100ක් වරායට ෙගවන්න ඕනෑ.
වනජීවි කාර්යාලයට තවත් ගණනක් ෙගවන්න ෙවනවා. ඒ නිසා
මම හිතන්ෙන් - [බාධා කිරීමක්]

ගරු ෆීලික්ස්
ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා

(மாமி 
ெபேரரா)
(The Hon. Felix Perera)

Sir, I rise to a point of Order.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා

(தைலைமதா உபின அவக)
(The Presiding Member)

රීති පශ්නයක්. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමොකක්ද රීති පශ්නය?

ගරු ෆීලික්ස්
ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා

(மாமி 
ெபேரரா)
(The Hon. Felix Perera)

5440 කියන යාතාව විතරයි යන්ෙන්. Jetliner එක යන්ෙන්
නැහැ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා

(தைலைமதா உபின அவக)
(The Presiding Member)

ඒක රීති පශ්නයක් ෙනොෙවයි.
කරෙගන යන්න.

ගරු මන්තීතුමනි, කථාව

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாமி தயாசிறி ஜயேசகர)
(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් ෙවලාෙවන් අඩු
කරන්න එපා. ඒ වාෙග්ම සංචාරක මණ්ඩලයට රුපියල් 35,000ක්
ෙගවන්නත් ෙමොවුන්ට සිද්ධ ෙවනවා. සහායට එන තැනැත්තාට
දවසකට රුපියල් 4,000ක් ෙගවන්න ෙවනවා. ඒ විධියට
බලනෙකොට විශාල මුදලක් ෙගවන්න ඔවුන්ට සිද්ධ ෙවනවා. ගරු
නිෙයෝජN ඇමතිතුමනි, ඒ නිසයි මම කිව්ෙව් ෙම් ස්ථානයට ගිහින්
ෙඩොල්ෆින් මත්සNයන් බලා, තල්මසුන් බලා ඒ අදාළ අයත්
එක්කත් සාකච්ඡාවක් කෙළොත් ෙම්ක තවත් ෙහොඳ තත්ත්වයට පත්
ෙවයි කියා. මම ෙම් කාරණා ටික කිව්ෙව් ඒ නිසයි.
ඊට අමතරව වෘක්ෂ ලතා ගැන කථා කරන ෙකොට ඔබතුමාට
මතක් කරන්න කාරණා කිහිපයක් තිෙබනවා. අද ''මව්බිම'' පුවත්
පෙත් ෙම් විධියට වාර්තාවක් පළ ෙවලා තිබුණා:
''වැදි නායකයා අනතුරු අඟවයි. ආණ්ඩුව නීති-රීති තද කරලා. වරිෙග්
ඇත්තන්ට කන්නත් නෑ. රැෙහේ ලක්ෂ පහක් විනාශයට යනවා.''

ෙපොෙරෝ ෙකටි උස්සා ෙගන ඇවිල්ලා, ඔබතුමන්ලාෙග්
ආණ්ඩුවට පක්ෂව ෙපළපාළි ගිය අය තමයි අද ෙම් පාරට බැහැලා
තිෙබන්ෙන්. එම වාර්තාවට අනුව වැදි නායකයා තවදුරටත් ෙමෙසේ
කියා තිෙබනවා:
''රටක නායකෙයක් වුණාම රට ගැන, ජාතිය ගැන, ආගම ගැන, සිරිත් විරිත්, විවිධ ඇදහිලි පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ.''

මම දන්ෙන් නැහැ, කාටද ෙම් කියා තිෙබන්ෙන් කියලා. මම
දැක්කා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කට්ටිය පහු ගිය සතිෙය්
වන්නියලැත්ෙතොත් එක්ක කිකට් ගහනවා. අමුඩ ෙකටි ඇඳ

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා]

ෙගන ඉන්න වැදි ජනතාව ෙගන්වලා, කීඩාංගනවලට දමලා
ඔබතුමන්ලා ඒ අය සමඟ කිකට් ගහලා ඒ ෙගොල්ලන්ව පරාජය
කළා. අඩුම ගණෙන් වැදි ජනතාවටවත් දිනන්න දුන්ෙන් නැහැ.
ගරු ජීවන් කුමාරණතුංග ඇමතිතුමා ඉන්න නිසා මම කියන්න
ඕනෑ, ඒක හරියට ''ලගන්'' චිතපටිය වාෙගයි කියා. ඒ
චිතපටිෙය්ත් සුද්ෙදෝ, ඉන්දියානු ජනතාවත් එක්ක කිකට් ගහනවා.
ඒෙක් තිෙබන්ෙන්ත් ඔය වාෙග්ම තමයි. සුද්දන්ෙග කාලෙය්දී
වාෙග් තමයි. වනාන්තෙර් ජීවත් ෙවන අෙප් ආදිවාසීන් එකතු
කරෙගන තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුෙව් team එකක් කිකට්
ගහලා ඒ ෙගොල්ලන්වත් පැරැද්දුවා. දැන් ඉතින් කළු සුද්දන්ෙග
ගණනට
වැටිලායි
තිෙබන්ෙන්.
කරුණාකරලා
වන්නියලැත්තන්ෙග් පශ්නය විසඳන්න අවශN කටයුතු කරන්නය
කියා මා ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම තවත්
කාරණයක් කියන්න තිෙබනවා. වනසතුන් අනවසරෙයන් තබා
ගැනීම සම්බන්ධෙයන් වන සත්ව හා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂක
ආඥාපනෙත් 49 වන වගන්තිය යටෙත් නීති පනවා තිෙබනවා. වී
කුරුල්ලන්, රෑන ගිරව්, මාල ගිරව් ආදී පක්ෂීන් ස්වාභාවික
පරිසරෙයන් අල්ලලා මිනිස්සු ඒ සත්තු පාර දිෙග් තියා ෙගන
විකුණනවා. එෙහම විකුණන්න එපාය කියා තමුන්නාන්ෙසේලා
නීතියක් ෙගනාවා. 2012.10.01 වන දින ඔබතුමන්ලා වනජීවී
අධNක්ෂ ජනරාල්ට නැවත ලිපියක් යවා තිෙබනවා. ඒ ලිපිෙය්
ෙමෙසේ පළ වී තිෙබනවා:
''පනෙත් 49 වගන්තිෙයන් සලසා ඇති පතිපාදන යටෙත්
i.
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එම ලිපිෙයහි තවදුරටත් ෙමෙහම කියා තිෙබනවා:
''02. ෙම් සඳහා නිසි අවසරය ලබා ගැනීම පිණිස අමාතN මණ්ඩල
සංෙද්ශයක ෙකටුම්පතක් සහ ගැසට් පතෙය් පළ කිරීම සඳහා
ෙයෝජිත නිෙයෝගෙය් (බල පතෙය් ආකෘතිය, ගාස්තු සහ
ෙකොන්ෙද්සි) ෙකටුම්පතක් සකස් කර අනුමැතිය සඳහා ඉක්මනින්
ෙමම අමාතNාංශය ෙවත ඉදිරිපත් කරන ෙමන් කාරුණිකව දන්වමි.''

ඔබතුමන්ලාෙග් ෙල්කම්තුමා තමයි ෙම් ලිපිය යවා
තිෙබන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජN ඇමතිතුමනි, ඒ ලිපිෙය් සඳහන් කර
තිෙබනවා, ෙම් කුරුල්ෙලො පාර දිෙග් විකුණන්න ඉඩ ෙදන්නය
කියා ඔබතුමා දන්වා තිෙබනවාය කියා.
පාර දිෙග් ගිරව්
විකුණන්ෙන් ෙමොකටද? නිදහස් කරන්නද? තමන්ෙග් දසාව
ෙහොඳ නැති වුණාම නම් සමහරුන් එෙහම කරනවා. පාර අයිෙන්
කූඩු ඇතුෙළ දමා ඉන්න කුරුල්ෙලො අරෙගන නිදහස් කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා

(தைலைமதா உபின அவக)
(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක්
තිෙබනවා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாமி தயாசிறி ஜயேசகர)
(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඒ නිසා මම කියනවා, ෙම් වැඩ පිළිෙවළ උල්ලංඝනය වන
තත්ත්වයක් ෙමතුමා විසින්ම ඇති කර තිෙබනවාය කියා.

වී කුරුල්ලන් (නිතඹ සුදු වී කුරුල්ලා)

ii. රෑන ගිරවුන් සහ මාල ගිරවුන්
සම්බන්ධෙයන් වන යම් වNාපාරයක් ෙහෝ ෙවළඳාමක් මිලට ගැනීමක්,
විකිණීමක් ෙහෝ පවාහනයක් කරෙගන යාම සඳහා පනෙත් 71 වගන්තිය
යටෙත් වන නිෙයෝගයක් මගින් බලපත නිකුත් කිරීම සුදුසු හා ඒ සඳහා
පියවර ගන්නා ෙලස ගරු ෙගොවිජන ෙසේවා හා වනජීවී නිෙයෝජN
ඇමතිතුමා විසින් මා ෙවත දන්වා ඇත.''

එතෙකොට ඉතින් නිෙයෝජN ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා තමයි
ෙමෙහම දන්වා තිෙබන්ෙන්. ෙම් ඊෙය්-ෙපෙර්දා ෙන් ඔබතුමා
ඇමති තනතුෙරන් අයින් වුෙණ් ඔබතුමාෙග් මල්ලිට මහ ඇමතිකම
ෙදන්න. බර්ටි
මහත්මයාට ගහන්න ඕනෑ නිසා ඔබතුමා
ඇමතිකෙමනුත් අයින් ෙවලා යන්තම් ෙබ්රුණා. [බාධා කිරීමක්]
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, මම කියන්නම්. ගරු නිෙයෝජN ඇමතිතුමා තමයි
ෙම් නිෙයෝගය දීලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් වන සත්ව හා වෘක්ෂලතා
ආරක්ෂක ආඥාපනත අනුව ෙම් සත්තු පාර දිෙග් විකුණන එක
තහනම් කරලායි තිබුෙණ්. දැන් ඔබතුමා කියනවා විකුණන්න ඉඩ
ෙදන්නය කියලා.

ඊට අමතරව ගිය සතිෙය් රූපවාහිනිෙය් ෙලොකු show එකක්
දැම්මා. ජනාධිපතිතුමා ඇවිල්ලා කිව්වා, යාල වෙනෝදNානෙය්
තිෙබන ෙපෞද්ගලික ඉදි කිරීම් සියල්ල ගලවලා ඉවත් කරන්න
කියලා. කවුද ෙම්වා ඉදි කරන්න ඉඩ දුන්ෙන්? ෙම්වා කරන්න ඉඩ
දුන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්ම ආණ්ඩුෙව් සංචාරක ඇමති.
සංචාරක විෂය අයිති බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයාටයි. ඒවා හැදුෙව්
චමල් රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් පෙද්ශෙය්යි. එතෙකොට ඒවා අයින්
කරන්ෙන් කවුද? අයින් කරන්න කියන්ෙන් නාමල් රාජපක්ෂ
මහත්මයාෙග් කීමට මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමායි. ෙම්ක පවුල
ඇතුෙළේම කචල් එකක්. ෙම්ක අෙප් පශ්නයක් ෙනොෙවයි. කඳවුරු
ගලවලා ඉවත් කර ගන්න එක තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙහොෙරන් කර
ගන්න තිබුණා ෙන්. කවුද ෙම්වා ගහන්න කිව්ෙව්? අපිද ගහන්න
කිව්ෙව්? නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලායි කියලා තිෙබන්ෙන්.
එතෙකොට ෙම්කට අවසර ෙදන්ෙන් ෙවන කවුරුවත් ෙනොෙවයි,
සංචාරක විෂය අයිති බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමායි. ඒවා ගලවලා
ඉවත් කරපු එක ෙහොඳයි. ඒ සම්බන්ධ photos ඔක්ෙකෝම මා ළඟ
තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා අනුමැතිය දීලා හදලා තිෙබන ඒවායි
ෙම් තිෙබන්ෙන්.

ගරු එස්.එම්.
එම්. චන්දෙසේ
චන්දෙසේන මහතා

(மாமி எ .எ. ச%திரேசன)
(The Hon. S.M. Chandrasena)

නැහැ, නැහැ. අපි කියන්ෙන් නැහැ.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாமி தயாசிறி ஜயேசகர)
(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

නැත්ෙත ෙමොකද? ෙම් ලියුම තිෙබන්ෙන්. එෙහම නම් ෙම්ක
අසතNයක්ය කියලාද කියන්ෙන්? උෙද්නි විකමසිංහ කියන
ඔබතුමාෙග් ෙල්කම් තමයි ෙම්ක අත්සන් කරලා තිෙබන්ෙන්.
2012.10.11 තමයි අත්සන් කරලා තිෙබන්ෙන්. එතුමන්ලා අද
ඇවිල්ලත් ඇති. වනජීවී අධNක්ෂ ජනරාල්ට තමයි ලියුම
යවන්ෙන්, ෙගොවිජන ෙසේවා හා වනජීවී අමාතNාංශෙයන්.

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ස්ථිර වැසිකිළි හදපු ඒවා
තිෙබනවා. ජනාධිපතිතුමා ෙම්වා කඩන්න නිෙයෝග කළ එක
ෙහොඳයි. හැබැයි කල්පනා කරන්න තිබුෙණ්, ජනාධිපතිතුමා
නිෙයෝග කරන්න කලින් එතුමාටත් උඩින් ඒවා කෙළේ කවුද කියන
එකයි. ඒක නිකම් හරියට කකුල් ෙදක අස්ෙසේ toilet එකක්
හදනවා වාෙග් වැඩක්. ජනාධිපතිතුමාට ෙහොෙරන් කවුරි හරි ගිහින්
එතුමාෙග් බල පෙද්ශෙය් ෙම් වාෙග් ඒවා හදනවා නම් ඒවාට
විරුද්ධව කියා කළ යුතුයි.
මා ළඟ ඒ ඉදි කිරීම් පිළිබඳ විස්තර තිෙබනවා. "Leopard
Safaris" කියන ෙබෝඩ් එෙක් ෙකොටිෙයක් ඉන්නවා. වෙනෝදNානය
ඇතුෙළේ පන්දම් දල්වන්න එපාය කියලායි තිෙබන්ෙන්. නමුත්
ෙම්වා කරන්න තමුන්නාන්ෙසේලා ඉඩ දීලා තිෙබනවා.
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මහ සමුදුෙර් තිෙබන විෙශේෂ සම්පත් ආරක්ෂා කර ගැනීම පදනම්
කර ෙගන තමයි ෙම් නිෙයෝග ඉදිරිපත් වන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, ෙම් සම්පත් අපට කවුරුවත් දීපු ෙද්වල් ෙනොෙවයි.
ෙම්වා අපට ස්වභාවෙයන්ම ලැබුණු දායාද. ස්වභාවෙයන් ලැබුණු
දායාද සංරක්ෂණය කර ගැනීම, ඒවා ෙහොඳින් කළමනාකරණය
කර ගැනීම රජයක වග කීමක්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා

(தைலைமதா உபின அவக)
(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, අවසන් කරන්න.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாமி தயாசிறி ஜயேசகர)
(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් ෙව්ලාව ගත්ත නිසා මට
එක විනාඩියක් ෙදන්න.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා

(தைலைமதா உபின அவக)
(The Presiding Member)

කාල ෙව්ලාව සම්බන්ධ ගැටලුවක් තිෙබනවා, ගරු මන්තීතුමා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாமி தயாசிறி ஜயேசகர)
(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙගන් විනාඩියක
කාලයක් මා ඉල්ලා සිටිනවා.
මීට අමතරව තවත් සමාගම් හතරකට යාල වෙනෝදNානෙය් ඉදි
කිරීම් කරන්න ෙදන්න ඔබතුමන්ලා ගිවිසුම් අත්සන් කරලා
තිෙබනවා. ෙක්.එච්.ෙජ්. ඉසුරු මහත්මයාට අයත් Ruhunu Safari
එකට, මිලින්ද ද සිල්වා මහත්මයාට අයත් Wild Trail ආයතනයට,
ආර්.එස්. අරෙඹෙවල මහත්මයාට අයත් Master Camps
ආයතනයට, Extreme Camping ආයතනයට,
ඒ වාෙග්ම
පිළින්නාව කඳවුරු භූමිය ඩික්සන් දෑල බණ්ඩාර මහත්මයාට
ෙදන්න දැන් ඔබතුමන්ලා ගිවිසුම් අත්සන් කරලායි තිෙබන්ෙන්.
කරුණාකරලා ෙම්වා සම්පූර්ණෙයන් අෙහෝසි කරන්න කියා මා
කියන්න කැමැතියි. ෙම්වා විතරක් ෙනොෙවයි. සජිත් ෙපේමදාස
මැතිතුමා කිව්වා වාෙග් විල්පත්තුව වෙනෝදNානෙය් ඒ වාෙග්ම
උඩවලව ජාතික වෙනෝදNානෙය් ඉදි කිරීම් කරන්න Eco team
ආයතනයටෙදන්න කටයුතු කර තිෙබනවා. ෙහෝර්ටන් තැන්ෙන්
ස්ථිර කඳවුරු පවත්වා ෙගන යන්න අවශN කරන අනුමැතිය දීලා
තිෙබනවා. කරුණාකරලා විල්පත්තුව, උඩවලව ඇතුළු සියලු
වෙනෝදNාන සම්බන්ධෙයනුත් ජනාධිපතිතුමා ගත්තා වාෙග්
තීන්දුවක් ගන්න කියලා ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලමින් මෙග් වචන
ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා

(தைலைமதா உபின அவக)
(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මී ළඟට ගරු චන්දසිරි ගජදීර ඇමතිතුමා.

[අ.භා.
භා. 3.37]
37]
ගරු චන්දසිරි
චන්දසිරි ගජදීර මහතා (පුනරුත්ථාපන
බන්ධනාගාර පතිසංස්
පතිසංස්කරණ අමාතNතුමා
අමාතNතුමා)
තුමා)

(மாமி

හා

ச%திரசிறி கஜதீர
னவா'வளி,
சிைற*சாைலக மசீரைம அைம*ச)
-

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera
Rehabilitation and Prison Reforms)

-

682

Minister

of

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වන සත්ව හා වෘක්ෂලතා
ආරක්ෂක ආඥාපනත යටෙත් වැදගත් නිෙයෝග රාශියක් ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර තිෙබන අවස්ථාෙව් මම
විෙශේෂෙයන්ම නිෙයෝජN ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා,
අවිධිමත්ව පැවතුණු අෙප් වටිනා සම්පත් කමානුකූලව විධිමත්ව
පාලනය කරන්න නිෙයෝග ෙම් සභාවට ඉදිරිපත් කිරීම ගැන. අෙප්

ෙලෝකෙය් විෙශේෂම අවධානය අෙප් රටට ෙයොමු ෙවලා
තිෙබන්ෙන්, සංචාරක ක්ෙෂේතය නිසා පමණක් ෙනොෙවයි. ෛජව
විවිධත්වය අගය කරන ෙබොෙහෝ රටවල් ස්වභාව ධර්මෙය් තිෙබන
ෙසෞන්දර්ය නිසා අෙප් රට ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු කර
තිෙබනවා. ෙසොබා දහමින් අපට ලැබී තිෙබන වටිනා සම්පත්
සංරක්ෂණය කිරීමට ෙම් නීතිරීති අපට අවශN ෙවලා තිබුණා. මම
ඔබතුමාට ෙම් කාරණය කියන්න කැමැතියි. දැන් ෙකොළඹ නගරය
ඉතාම ලස්සන කරලා, ස්වාභාවික සම්පත් භුක්ති විඳින්න අවශN
පරිසරය නිර්මාණය කර තිෙබනවා. වැව් පද්ධතිය හදලා, අර
තිබුණු ආවරණ ස්වරූපය ෙවනස් කරලා යම් දර්ශනීයභාවයක්
ඇති කරලා තිෙබනවා. අද අෙප් රෙට් පමණක් ෙනොෙවයි, ෙවනත්
රටවලත් ෙකොළඹ නගරෙය් ෙවනස ගැන කථා කරනවා.
මම කියන්න ඕනෑ, එෙහම වුණත් අද ෙකොළඹ සිට මාතරට
යන ෙකොට මුහුද ෙපෙනන තැන් හරි අඩුයි කියලා. ඉස්සර පාසල්
යන දරුෙවෝ ෙකොළඹින් දුම්රියට නැග්ගාම මහ මුහුද දිහා බලා
ෙගන යන්න ඕනෑ නිසා මුහුද පැත්ෙත් seatවල වාඩි ෙවන්න
ෙපොඩි සටනක් කරනවා. අද මහා විශාල පවුරුවලින් මුහුද
ආවරණය ෙවලා. ඒ නිසා අපට ස්වභාව ෙසෞන්දර්ය භුක්ති විඳින්න
තිෙබන අවකාශ ඒවා තුළින් අහිමි කරලා තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම ඒවා යම් පුද්ගලයන්ෙග් වුවමනාකම් මත
පරිහරණය කරන්න, ආර්ථික බලාගාර විධියට පත් කරන්න
සමහර ෙව්ලාවට සමහර අය කරන කියා මාර්ග අපට පාලනය
කරන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ෙහේතු මතම සාගරය අපවිත
ෙවනවා. අවිධිමත්ව, විනයක් නැතුව කරන සමහර ඉදි කිරීම්වලින්
මහා සාගරය දූෂණය ෙවනවා. ෙම්ක අෙප් ස්වාභාවික
සම්පත්වලට බලපානවා.

මම කියන්න කැමැතියි, සංචාරක කර්මාන්තය සම්බන්ධව
දකුණු ෙවරළ තීරෙය් ෙලොකු වර්ධනයක් තිෙබන බව. ෙම්
වර්ධනයත් එක්ක අවිධිමත් ඉදි කිරීම් ෙම් විධියට ෙගොඩ
නැඟුෙණොත් අපට ෙම් ස්වාභාවික සම්පත් නියම විධියට භුක්ති
විඳින්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම දකුණු ෙවරළ තීරෙය්
මිරිස්ස වාෙග් පෙද්ශවලට ෙඩොල්ෆින් මත්සN විෙශේෂ,
විෙශේෂෙයන්ම ෙලෝකෙය් දුර්ලභ ගණෙය් තල්මසුන් බලන්න අද
සංචාරකෙයෝ විශාල වශෙයන් ඇදී එනවා. ෙම්ක විශාල
කර්මාන්තයක් විධියට අද ෙගොඩ නැෙඟමින් තිෙබනවා. ඒක එක
පැත්තකින් ඒ පෙද්ශවල අයෙග් ධෙනෝපායන මාර්ගයක් වී
තිෙබනවා. නමුත් ඒ කර්මාන්තෙය් විධිමත් බවක් තිබුෙණ් නැහැ.
අපි කවුරුත් දැන් කථා කළා වාෙග් අකමවත් යාතාවලින්
සමහර ෙව්ලාවට මත්සNයන් බලන්න යෑමක් ෙනොෙවයි,
තල්මසුන් පසු පස හඹා යෑමකුයි තිබුෙණ්. ඒ නිසා ඔවුන්ෙග් සාගර
නිවාස ඔවුන්ට අහිමි වුණා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප්
පෙද්ශවලට තල්මසුන් එන්ෙන් ඒ සාගරෙය් තිෙබන සුවිෙශේෂ
ලක්ෂණ නිසායි. නමුත් ඔවුන්ට නිදහෙසේ හැසිෙරන්න ඉඩකඩ
නැත්නම් ඒවා කමානුකූලව, විධිමත්ව නියාමනය කෙළේ නැත්නම්
ඒ මත්සN විෙශේෂ අපට ආපහු දකින්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඔවුන්
අපව හැර යනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මම ෙම් ෙව්ලාෙව්
මතක් කරන්න කැමැතියි, කල්පිටිය පෙද්ශෙය් ඉන්න මුහුදු ඌරන්
ගැන. ඔවුන් ෙලෝකෙය් දුර්ලභම සම්පතක්. විෙශේෂෙයන්ම
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මන්නාරම් ෙදෝණිෙය්ත් ඒ වාෙග්ම ෙපෝක් සමුද සන්ධිය ආසන්න
පෙද්ශවලත් ෙම් මුහුදු ඌරන් විශාල පමාණයක් ඉන්නවා. ෙමොවුන්
සංරක්ෂණය කරන්න එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානයත් අද
අවෙබෝධතා ගිවිසුම්වලට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. නමුත් ෙම්කට බාධා
වන සමහර තත්ත්වයන් තිෙබනවා. අද ෙම් පෙද්ශවලට ඉතා බහුල
වශෙයන් ෙටෝලර් යාතා ඇතුළු වීම නිසා ඒ මුහුදු ඌරන් ජීවත් වන
පරිසරය, ඔවුන්ෙග් ආහාර, ඔවුන්ට නවාතැන් ගන්න තිෙබන
පහසුකම්, ඔවුන්ෙග් සංචරණය ආදී ෙම් සියල්ල අහිමි ෙවලා
තිෙබනවා. එක පැත්තකින් අපි ෙම්වා බුද්ධිමත්ව විසඳා ගන්න
ඕනෑ. රාජN තාන්තික විධියට ෙම් පශ්න ගැන අවධානය ෙයොමු
කරලා, ජාතNන්තර සම්මුතීන්ට අනුකූලව ෙම් සුවිෙශේෂ මත්සN
සම්පත ආරක්ෂා කිරීම රජයක් හැටියට අපෙග් වග කීමක්. එම
නිසා ෙම් ස්වාභාවික සම්පත් නිසි ෙලස කළමනාකරණය කර
ගැනීෙමන් අෙප් ෛජව විවිධත්වය සුරක්ෂිත ෙවනවා වාෙග්ම
අෙප් රටට විශාල ආදායම් මාර්ගයක් ලැෙබනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා

(தைலைமதா உபின அவக)
(The Presiding Member)

ගරු අමාතNතුමා කථාව අවසාන කරන්න.

ගරු චන්දසිරි
චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாமி ச%திரசிறி கஜதீர)
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කාලීන වශෙයන් වැදගත් වන
ෙකොරල් පර, කෙඩොලාන, මහා සාගරෙය් තිෙබන ෙවනත් ෛජව
සම්පත් ආරක්ෂා කර ගැනීම අප රජයක් හැටියට ඊළඟ පරම්පරාව
ෙවනුෙවන් කළ යුතු භාරදූර වග කීමක්. ඒ කාර්ය භාරය ඉටු කිරීම
සම්බන්ධෙයන් ෙමම නිෙයෝග ඉදිරිපත් කිරීමට කියා කිරීම ගැන
අමාතNාංශෙය් සියලුම නිලධාරින්ට මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
ෙමොකද, ෙම් කාරණය පසු ගිය කාලෙය් දීර්ඝ වශෙයන්
සංවාදයට ලක් වුණා. ෙම් කාරණා ගැන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා
කළා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් කියාත්මක වුණු සියලුම නිලධාරින්ට
ෙම් අවස්ථාෙව්දී අෙප් ස්තුතිය පිරිනමනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා

(தைலைமதா உபின அவக)
(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම
මන්තීතුමා.

ස්තුතියි.

ඊළඟට

ගරු

සුනිල්

හඳුන්ෙනත්ති

[අ.භා.
භා. 3.43]
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ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாமி +னி, ஹ%./ென0தி)
(The Hon. Sunil Handunnetti)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම
රජයක්
හැටියට සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු කිරීම අභිපාය කර ෙගන
ඒ මත ආදායම් උපයන ඉලක්කයක් සහිතව කටයුතු කරන
වකවානුවක
ෙම් ගන්නා කියා මාර්ගය
එක පැත්තකින්
ෙලෝකෙය් අනනN වුණ, අෙප් රටට විතරක් විෙශේෂත්වයක්
තිෙබන මුහුදු ජීවීන්, මුහුදු පැළෑටි ආරක්ෂා කිරීෙම් පදනමින්
ගන්නා වැදගත් කියා මාර්ගයක්ය කියා අප විශ්වාස කරනවා. ඒ
පැත්ෙතන් අප ඒක අගය කරනවා.
විෙශේෂෙයන් ෙලෝකෙය්
රටවල් අතරින් අෙප් රට නිල් තල්මසුන් ඉන්න, මත්සN විෙශේෂයන්
ගණනාවක් ඉන්න රටක් බව අප දන්නවා.
ගරු නිෙයෝජN ඇමතිතුමනි, දැන් පශ්නය ෙවලා තිෙබන්ෙන්
ෙමයයි. ෙම් කියා මාර්ගය පාෙයෝගිකව කියාවට නඟද්දී ඇති වන
තත්ත්වයන් පිළිබඳවත් සැලකිල්ලට ලක් කරන්නට ඕනෑ. එක
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පැත්තකින්, ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරන ෙම් නිෙයෝගවල ඇත්තටම
වැදගත්කමක් තිෙබනවා. පසු ගිය දවස්වල ජීවිත ආරක්ෂක
උපකරණ නැතිව ෙබෝට්ටුවක ගිහින් පස් ෙදෙනක් එකවර මිය
ගියාය කියා අප දැක්කා. [බාධා කිරීමක්] සංචාරයක් සඳහා ගිහින්
තමයි. අවසානෙය්දී ඒ අය ෙබ්රා ගන්නටවත් ෙකෙනක් සිටිෙය්
නැහැ. ෙමොකද, පළපුරුදු යාතා ධාවකෙයක් එය පදවන්ෙන්
නැති වුණාම, එහි ජීවිත ආරක්ෂක උපකරණ ෙනොතිබුණාම ඇති
වන ගැටලු තිෙබනවා. නිල වශෙයන් පැහැදිලි ලියා පදිංචි වීමක්
ෙනොෙවද්දි, එවැනි තත්ත්වයන් නිර්මාණය වී තිෙබන බව
යථාර්ථෙය් තිෙබනවා.
දැන් පශ්නය තිෙබන්ෙන්, සංචාරක කර්මාන්තයට ආපු,
විවෘත ආර්ථිකෙය් පතිඵලයක් හැටියට ෙම්
කර්මාන්තයට
කැඳවපු, ෙම් කර්මාන්තෙය් දැනටමත් ඉන්න, දකුණු පළාෙත් විෙශේෂෙයන් හික්කඩුෙව් ඒ පළාත්වල ඉන්න- මුහුදු තීරෙය්,
හලාවත පැත්ෙත් මුහුදු තීරෙය් විශාල වශෙයන් ඉන්න ෙම් අයව
ෙම් කියාවලියට ගහණය කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එකයි.
ඒ සඳහා ඔබතුමන්ලාෙග් තිෙබන වැඩ පිළිෙවළ ෙමොකක්ද කියන
එකත් වැදගත්. ෙමතැනදී එක උදාහරණයක් තිෙබනවා.
"බලපතයක් ෙනොමැතිව එම යාතාව යාතා කරන සෑම දිනයක්
සඳහාම දිනකට රුපියල් 100/- බැගින් වූ දඩයකට යටත් විය
යුතුය" කියා තිෙබනවා. දවසට ෙම් දඩය රුපියල් 100යි නම්
සමහර විට බලපතයක් නැතිවම යන්න කැමැති අයත් ඇති.
ෙමොකද, ෙදන්න තිෙබන්ෙන් රුපියල් 100යිෙන්. එෙහම හිතන
අයත් ඉන්නවා. ඒක තමයි ඇත්ත ෙදය. එම නිසා දැනටමත් ෙම්
කර්මාන්තෙය් ෙයදී ඉන්න අයව රැක ගනිමින් විධිමත් කියාවලියට
ෙම් අයව ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක පිළිබඳව ඇත්තටම
වැඩ පිළිෙවළක් අවශNයි. එෙහම නැතිව ෙම්ක ආෙයත් වරක් දඩ
ගහන, ලියා පදිංචි කරන එෙහම නැත්නම් වන ජීවී සංරක්ෂණ
අධNක්ෂ ජනරාල්වරයාට තව රුපියල් පන්දාහක් වාර්ෂික කුලිය
හැටියට ගන්න ආදායම් මාර්ගයක් විතරක් වුෙණෝතින් පතිඵලයක්
ඇති වන්ෙන් නැහැ.
ෙම් පිළිබඳව නිවැරදි පසු විපරමක් නැත්නම් වැඩක්
ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් පසු විපරම් කියාවලිය වැදගත්. එක
් සිදු
වුෙණොත් විතරයි, සංචාරකයාෙග් ජීවිතයත් ආරක්ෂා ෙවලා,
මුහුදු ජීවියාෙග් ජීවිතයත් ආරක්ෂා ෙවලා ෙම් ගන්නා කියා මාර්ගය
යථාර්ථයක් බවට පත් වන්ෙන්. නැත්නම් ෙම්ක යථාර්ථයක්
වන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක පරීක්ෂා කරන්නය කියා තව නිලධාරින්
කිහිප ෙදෙනකුට රැකියා ඇති ෙවයි. ඒ කට්ටියට යටින් අතමිට
ෙමොලවා බලපත නැති, ෙයෝගNතාව නැති, සුදුසුකම් නැති ෙබෝට්ටු
පරණ විධියටම මුහුෙද් යාවි. ඒෙකන් ෙතල් ඉන්ධන එළියට යන
ඒවා ඔක්ෙකොමත් සිද්ධ ෙවයි. පරිසරය ආරක්ෂා වන්ෙන්ත්
නැහැ. සංචාරකයින්ෙග් ජීවිත ආරක්ෂා ෙවන්ෙන්ත් නැහැ. ඒක
පතිඵලයක් නැති වැඩක් බවට පත් ෙවයි.
ඒ නිසා ඔබතුමා ෙම් ගන්නා කියා මාර්ගය යහපත් කියා
මාර්ගයක් බවට පත් ෙවන්න නම්, ඇත්තටම ෙම්කට විධිමත්
කමෙව්දයක් අවශNයි. ඒ වාෙග්ම ඔබතුමාෙග් ෙම් කියා මාර්ගය
අගය කරන ගමන්ම තවත් කාරණයක් ෙපන්වා ෙදන්නත්
කැමැතියි. දැන් බලන්න, ෙමවැනි බලපතයක් සඳහා වන ඉල්ලුම්
පතය පුරවන්නත් මාස එකහමාරක්, ෙදකක් විතර යනවා. පශ්නය
තිෙබන්ෙන් දැන් ඉන්න අයට ෙම්ක පුරවා ගන්න පුළුවන් ෙව්විද
කියන එකයි. ඒකට ඔබතුමාෙග් පැත්ෙතන් ෙදන ආයතනගත වැඩ
පිළිෙවළ ෙමොකක්ද කියා මා අහන්න කැමැතියි. අන්න ඒ
පිළිබඳවත් ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී ෙහෝ පැහැදිලි කිරීමක් ෙවනවා
නම් ෙම් කියා මාර්ගය සාර්ථක කියා මාර්ගයක් හැටියට
හඳුන්වන්න පුළුවන්. එෙහම නැතිව සතුන් ෙබෝ ෙවනවා වාෙග්
ෙබෝට්ටුවක් තිෙබන ෙකනා ෙම්කට එනවා; පිළිගැනීමක් නැහැ;
සුදුසුකම් නැහැ; ජීවිත ආරක්ෂාවක් නැහැ; සතුන්ෙග්
ආරක්ෂාවකුත් නැහැ; මිනිස්සුන්ෙග් ආරක්ෂාවකුත් නැහැ කියන
තත්ත්වයට ෙමය පත් ෙනොෙව්විය කියා මා විශ්වාස කරනවා.
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා

ගරු මන්තීතුමා කථාව අවසන් කරන්න.

විනාඩි පහක කාලයක් තිෙබනවා.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා

(தைலைமதா உபின அவக)
(The Presiding Member)

(தைலைமதா உபின அவக)
(The Presiding Member)

(மாமி +ச%த 1சிநிலேம)
(The Hon. Susantha Punchinilame)

(மாமி +னி, ஹ%./ென0தி)
(The Hon. Sunil Handunnetti)

ෙහොඳයි. ගරු නිෙයෝජN ඇමතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම
ඔබතුමාෙග් විෂය පථයට අයිති ඒ වාෙග්ම කාලීන වැදගත්කමක්
තිෙබන කාරණාවක් මා ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරවන්න
කැමැතියි. ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙය් ඇලහැර, 12 කනුව
කියන ගම ඉවත් කරන්න ඔබතුමාෙග් අමාතNාංශෙයන් කටයුතු
කරමින් ඉන්නවා කියා වාර්තා ෙවනවා. ඊෙය්ත් වනජීවී
කාර්යාලෙය් නිලධාරින් පිරිසක් එතැනට ගිහින් තිෙබනවා. අලි
මංකඩක් එතැන හදන්න යනවා කියායි දැන ගන්න තිෙබන්ෙන්.
අලි මංකඩක් හදන්න ගම ඉවත් කරනවා. පශ්නය තිෙබන්ෙන්
එතැනට අලි යන්ෙන් නැතිකමයි. අලි මංකඩක් ෙවන්න නම් ගරු
නිෙයෝජN ඇමතිතුමනි, අලි යන එන තැනක් ෙවන්න ඕනෑය
කියන එක මා ඔබතුමාට කියන්න ඕනෑ නැහැ. ෙමොරගහකන්ද
පැත්තට අලි යන්ෙන් ඊට වඩා කිෙලෝ මීටර් ගණනක් ඈතිනුයි.
කැලෑවදින අලිෙයක් ෙදෙදෙනක් අහම්ෙබන් ෙම් ගමට ඇවිල්ලා
තිෙබනවා මිසක ෙම්ක අලි මංකඩක් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා
ගම්මුන්ෙග් බරපතළ විෙරෝධතාවක් ෙම්කට තිෙබනවා. ඔබතුමා
ෙම් පිළිබඳ විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරන්නය කියා මා ඉල්ලා
සිටිනවා. මම ෙම් කාරණාව කියන්ෙන් අද ෙම්වා ගැන සාකච්ඡා
වන නිසාමයි. ඒ ගෙම් පන්සෙල් ස්වාමීන් වහන්ෙසේ, ගම්මු ෙම්
පිළිබඳව අපට වාර්තා කළා ඔබතුමාව දැනුවත් කරන්නය කියා.

ගරු එස්.එම්.
එම්. චන්දෙසේ
චන්දෙසේන මහතා

(மாமி எ .எ. ச%திரேசன)
(The Hon. S.M. Chandrasena)

ගරු මන්තීතුමා, ෙමොකක්ද ගෙම් නම?

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாமி +னி, ஹ%./ென0தி)
(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඇලහැර, 12 යාය ගම කිව්වාම දන්නවා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා

(தைலைமதா உபின அவக)
(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
නිෙයෝජN ඇමතිතුමා.

මීළඟට

ගරු සුසන්ත
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පුංචිනිලෙම්

[අ.භා.
භා. 3.50]
50]
ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත්
සංවර්ධන නිෙයෝජN අමාතNතුමා
අමාතNතුමා)
තුමා)
(மாமி +ச%த 1சிநிலேம கட4ெறாழி,, நீரக
வள6லக அபிவி70தி பிரதி அைம*ச)
-

(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of
Fisheries and Aquatic Resources Development)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙකොපමණ ෙවලාව
තිෙබනවාද?

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු වනජීවී නිෙයෝජN
ඇමතිතුමා ෙගනා නිෙයෝග සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කිරීෙම්දී
විෙශේෂෙයන්ම
එතුමාෙග්
අමාතNාංශයත්
අෙප්
ධීවර
අමාතNාංශයත් ඒකාබද්ධව කටයුතු කළ යුතු වනවා. අෙප් ගරු
සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් ෙමය අපි කථා බහ
කර ෙගන කරන්න ඕනෑ වNාපාරයක්.
ෙමොකද, හැම
ෙබෝට්ටුවක්ම මුහුදට දමන විට අනිවාර්යෙයන්ම අපි අංකයක්
ලබා ෙදනවා. ඒකට ධීවර ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් licence එකක්
ගන්න ඕනෑ. එය එහි සටහන් විය යුතුයි. ඒ නිසා ඒ කටයුතු කරන
ෙකොට කථා කරෙගන, සාධාරණ විධියට ඒ මිනිසුන්ට අවශN
කරන පහසුකම්, ආරක්ෂක තත්ත්වයන් ලබා දීලා කියා කරන්න
ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වෙනෝදNානවල ඉදි කර
තිෙබන කූඩාරම් සම්බන්ධව අෙප් ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා
කිව්වා. ඒ වාෙග්ම ඒවා තුළින් සතුන්ට හානි ෙවනවා කිව්වා.
හැබැයි එතුමාෙග් පියාෙග් කාලෙය් තමයි නවබුතුව බංගලාව අසළ
කැලෑව ඇතුෙළේ helipad එකක් ගහලා helicopters බස්සලා
සතුන්ට විශාලම damage එක ඇති කරන තත්ත්වයක් උදා කෙළේ
කියන එක මා මතක් කරන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තව කාරණයක්
මතක් කරන්න ඕනෑ. අෙප් ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා
පකාශ කළා, ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා තමයි ෙම් කූඩාරම්
ගහන්න දුන්ෙන්; ඊට පස්ෙසේ අෙප් ජනාධිපතිතුමා ඉවත් කළාය
කියලා. ඒක සම්පූර්ණෙයන්ම අසතNයක්. අසතN ෙතොරතුරු
එතුමාට දීලා තිෙබන්ෙන්. ඒකත් ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමාට
අර ෙපොත දුන්නා වාෙගයි. අෙප් ගරු පාඨලී චම්පික රණවක
ඇමතිතුමා වනජීවී ඇමතිවරයා ෙවලා හිටපු කාලෙය් තමයි
කූඩාරම් ගහන්න දීලා තිෙබන්ෙන් කියලායි මට දැන ගන්න
ලැබුෙණ්. ඒ නිසා ෙම්කට කුමන ආකාරයකින්වත් ගරු බැසිල්
රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාෙග්වත්, දැනට ඉන්න ෙල්කම්තුමාෙග්වත්,
අෙප් ගරු නිෙයෝජN ඇමතිතුමාෙග්වත් සම්බන්ධයක් නැහැ. දැන්
ඒක නිවැරදි කරලා තිෙබනවා, මුළු ලංකාෙව්ම තිෙබන parksවල
එවැනි ඉදි කිරීම් කටයුතු සිදු ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා. මාත් දවස්
තුනකට පස්ෙසේ ඊෙය් උෙද් තමයි පිලින්නාෙව් ඉඳන් ආෙව්,
පාර්ලිෙම්න්තුවට සහභාගි ෙවන්න ඕනෑ නිසා. මාත් ගරු සජිත්
ෙපේමදාස මන්තීතුමා වාෙග් ෙපොඩි කාෙල් ඉඳන්ම කැලෙය්
සංචාරය කරන ෙකෙනක්. එතුමාෙග් පියා ඒ කාලෙය් යන
ෙකොටත් අපි ෙපොඩ්ඩක් side එෙකන් යනවා. ෙමොකද, ඒ කාලෙය්
හැටියට අපට ඉස්සරහින් යන්න ටිකක් අමාරුයි. ෙම් කරුණු
නිවැරදි විය යුතුයි. ෙම් රටට අපි ඇත්ත කියන්න ඕනෑ. අසතN
කියන්න ෙහොඳ නැහැ. එෙහම නැති වුෙණොත් ගරු බැසිල්
ඇමතිතුමා ෙම් කටයුත්තට ඉඩ දුන්නාය, ජනාධිපතිතුමා අයින්
කළාය කියලා අද හැන්දෑවට newsවලින් ෙබොරු ෙබ්ගල් කියාවි.
ෙම්ක නිවැරදි කරන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම විෙශේෂෙයන්ම අපි
මතක් කරන්න ඕනෑ, ෙම් ක්ෂීරපායී සතුන්ෙග් විනාශය ඇති ෙවලා
තිෙබන්ෙන්, ඩයිනමයිට් පාවිච්චිය විශාල වශෙයන් වැඩි නිසා
බවයි. මම තිකුණාමලය දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන නිසා ඒ
බව දන්නවා. සමහර ධීවර ජනතාව කිෙලෝමීටර් 7ට එහායින්
දාන්න ඕනෑ දැල් කිෙලෝමීටර් 7ට ෙමහායින් දාලා ඩයිනමයිට්
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දැමීම නිසා, තල්මසුන් ෙඩොල්ෆින් වැනි ක්ෂීරපායී සතුන්ෙග්
විනාශය ඇති ෙවලා තිෙබනවා. එතෙකොට ඒ වාෙග් සතුන් මුහුෙද්
ඈතට යන තත්ත්වයක් තිෙබනවා. එෙහම නැතුව Navy එෙකන්
දාපු නැව නිසා එක මත්සNෙයක්වත් අෙප් මුහුදු සීමාෙවන් එහාට
යන්ෙන් නැහැ. ෙලෝකෙය් අෙනක් රටවල ඒ මත්සNයින් සමඟ
අපට පීනන්න පුළුවන්. තල්මසුන් ළඟට ගිහිල්ලා ඔවුන් අත
ගාන්න පුළුවන්. ඔවුන් ඉතාමත් අහිංසක සත්ව ෙකොට්ඨාසයක්.
විෙශේෂෙයන්ම තස්තවාදී යුද්ධය තිබුණු පසු ගිය වකවානුෙව්
පවා තිකුණාමලය වරාය තුළ තල්මසුන් ෙබෝ වුණා. සාමානNෙයන්
ඒ කාලෙය් තිබුණු වාතාවරණය යටෙත් තල්මසුන් ෙබෝ ෙවන්ෙන්
නැහැ. අලින්ට වාෙග්ම තල්මසුන්ටත් විශාල දැනුමක් තිෙබනවා.
ෙකෙසේ ෙවතත්, ඒ නාවුක යාතාව නිසා අයහපතක් ෙවන්ෙන්
නැහැ කියලා මම ඉතාම වග කීෙමන් යුතුව කියනවා. එම නිසා ඒ
කරුණත් නිවැරදි විය යුතුයි. ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමනි,
විෙශේෂෙයන්ම නාවික හමුදාව දාලා තිෙබන යාතාව නිසා ෙද්ශීය
සංචාරකයින් විශාල පිරිසකට තල්මසුන්, ෙඩොල්ෆින් වැනි
මත්සNයින් බලා ගැනීෙම් හැකියාව ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ නැව
නිසා ඒ සතුන්ට කිසිම හානියක් ෙවන්ෙන් නැහැ.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாமி தயாசிறி ஜயேசகர)
(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

මට විනාඩියක කාලයක් ෙදන්න.

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා

(மாமி +ச%த 1சிநிலேம)
(The Hon. Susantha Punchinilame)

මට කථා කරන්න තිෙබන්ෙන් විනාඩි පහයි.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாமி தயாசிறி ஜயேசகர)
(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඒ ස්ථානෙය් සිටින සතුන්ට විතරක් ෙනොෙවයි පශ්න ඇති
ෙවන්ෙන්. මට මහාචාර්යවරෙයක් කථා කරලා කිව්වා, එයින්
පිටවන තරංග නිසා ෙලොකු පශ්නයක් ඇති ෙවනවා කියලා. ඒ
යාතාෙව් විශාල අවර ෙපති තිෙබනවා.

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා

(மாமி +ச%த 1சிநிலேம)
(The Hon. Susantha Punchinilame)

ගරු මන්තීතුමා, මම කියන්ෙන් මහාචාර්යතුමාෙග් තර්කයක්
ගැන ෙනොෙවයි. මම ඒ පළාෙත් ජීවත් වන පුද්ගලෙයක් වශෙයන්
මම ඒක දකිනවා. ඉස්සර ෙකොටි තස්තවාදීන් හිටපු කාලෙය්
සාම්පූර්වලට යන්න තිබුෙණ් ෙගොඩ බිමින් ෙනොෙවයි, මුහුදින්. ඒ
කාලෙය් ෙබෝට්ටුවට නැඟලා සාම්පූර්වලට යන ෙකොට මුහුෙද්
තල්මසුන් හිටියා අපි දැක්කා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாமி தயாசிறி ஜயேசகர)
(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

මම කිව්ෙව් ගාල්ෙල්.

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා

(மாமி +ச%த 1சிநிலேம)
(The Hon. Susantha Punchinilame)

මම ෙම් කියන්ෙන් තිකුණාමලය ඇතුළු ඒ පෙද්ශෙය්. එෙහේ
තල්මසුන්ට නම් ඔය යාතාවල ශබ්දවලින් පශ්නයක් නැහැ.
ෙමොකද, ඔවුන් බුද්ධිමත් සත්ව ෙකොට්ඨාසයක්. ඔවුන් දන්නවා,
ඔවුන්ට හිංසාවක් නැත්නම් පශ්නයක් නැහැ කියලා.
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා

(தைலைமதா உபின அவக)
(The Presiding Member)

ගරු නිෙයෝජN ඇමතිතුමා. දැන් කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා

(மாமி +ச%த 1சிநிலேம)
(The Hon. Susantha Punchinilame)

අද ෙගොවිජන ෙසේවා හා වනජීවී අමාතNතුමා ෙගනාපු
ෙයෝජනාව ඉතා වැදගත්. ඒ කටයුත්ත සාර්ථක කර ගන්න ධීවර
අමාතNාංශය ෙවනුෙවන් අපට ෙදන්න පුළුවන් උපරිම සහෙයෝගය
ෙදන බව පකාශ කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ස්තුතියි.

[අ.භා.
භා. 3.55]
55]
ගරු ආචාර්ය සරත් වීරෙසේකර මහතා

(மாமி கலாநிதி சர0 9ரேசகர)
( Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara)
The

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විනාඩි පහක් කියන්ෙන්
ඉතාම ෙකටි කාලයක්. ෙමම නිෙයෝග සම්බන්ධෙයන් විපක්ෂය
ෙවනුෙවන් ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමායි, ගරු දයාසිරි
ජයෙසේකර මන්තීතුමායි කරුණු ෙදකක් මතු කළා. ඒ ගැන
කියන්න ඕනෑ. එකක් තමයි අපි නවසීලන්තය සහ ෙටොංෙගෝ යන
රටවල්වලින් ආදර්ශයක් අරෙගන ක්ෂීරපායී මත්සNයන්
සංරක්ෂණය කිරීම පිළිබඳව අධNයනය කළ යුතුයි කියන එක.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි ෙම්ක තමයි අපට වුණ
විනාශය. ෙමොකද, අෙප් අභිමානය, අෙප් දැක්ම, අපට තිෙබන
උසස් තාක්ෂණය අපි හැම තිස්ෙසේම අවතක්ෙසේරු කළා. එදා
මාදුරුඔය ජලාශ වNාපෘතිය කරන ෙකොට කැෙන්ඩියානු
විදNාඥයින් මාස හයක් පමණ පරිගණකවලින් ගණනය කරලා
එතැන හාරන ෙකොට අවුරුදු 1,800ක් පැරණි ෙසොෙරොව්වක් මතු
වුණා. අපට එවැනි තාක්ෂණයක් තිබුණා. ඒ වාෙග්ම ෙටොංෙගෝ
රාජNයත්, නවසීලන්ත රාජNයත් ඒ දවස්වල -1923 දී- තල්මසුන්
මරා ෙගන කන ෙකොට තමයි අපි ෙම් Fauna and Flora
Protection Ordinance කියන පනත සම්මත කරලා සියලුම වන
ජීවීන්, සියලුම මත්සNයින් ඇතුළු සියලුම ජීවීන් සංරක්ෂණය
කරන්නට තීරණය කෙළේ.
මෙග් මිත ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා කිව්වා, jetliner
ෙනෞකාෙව් විශාල අවර ෙපතිවලින් විශාල විනාශයක් සිද්ධ
ෙවනවා කියලා. මා නාවික හමුදාෙව් හිටියා. ඒ නිසා මා එතුමාට
ෙම් ටික කියන්න ඕනෑ. Jetliner ෙනෞකාවට අවර ෙපති නැහැ;
propellers නැහැ. Jetliner ෙනෞකාවට තිෙබන්ෙන් waterjets
පමණයි. ඒ කියන්ෙන් වතුර පිටු පසට විදලා ඒ බලෙයන් තමයි
ගමන් කරන්ෙන්. ඒෙක් ශබ්ද තරංග ඉතාම අඩුයි. ඒ වාෙග්ම
jetliner ෙනෞකාව කවදාවත් ෙකොළඹින් පිටත ගැඹුරු මුහුදට
යන්ෙන් නැහැ. ෙකොළඹ අවට තමයි සැරිසරන්ෙන්. ඉඳලා හිටලා
තමයි ගාල්ලට යන්ෙන්. ඒ නිසා ඒෙකන් කිසිම විනාශයක්
ෙවන්ෙන් නැහැ. එතුමාට ඒ උපෙදස් දුන් මහාචාර්යවරයාෙගන්
ෙම් කරුණු ටික සනාථ කර ගන්න කියලා මා නැවත වරක් ඉල්ලා
සිටිනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, යුද්ධෙයන් පසු අෙප් සංචාරක
වNාපාරය දියුණු වුණා. අෙප් රෙට් ජාතික වෙනෝදNාන තිෙබනවා;
ෙවරළ තීර තිෙබනවා; පුරාවස්තු තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම
ආරුගම්ෙබ් වාෙග් තැන්වල දිය මත ලිස්සා යෑෙම් කීඩාව කරනවා.
ඒ සඳහා ෙලෝකෙයන් තුන්වැනි නැත්නම් හතරවැනි තැනට පත්
වන පෙද්ශයක් තමයි, ආරුගම්ෙබ්.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි දැන් අෙප්
තල්මසුන්, මුහුදු ඌරන් සහ dolphins බලන්න විශාල වශෙයන්
සංචාරකයන් පැමිෙණනවා කියන එක. තල්මසුන් සිටින්ෙන්
නිම්නවලයි. ඒ නිම්න තිකුණාමලෙය් තිෙබනවා; මඩකළපුෙව්
තිෙබනවා; ඔලුවිල්වල තිෙබනවා; මිරිස්ෙසේ තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම
මහා රාවණා ෙකොටුෙව් - great basses වල- තිෙබනවා. ඒ ගැඹුරු
මුහුදත් සමඟ තිෙබන edgesවල තමයි තල්මසුන් ජීවත් වන්ෙන්. ඒ
වාෙග්ම, අෙප් මහාද්වීප තටකය - continental shelf - ඉතාම
නුදුරින් පිහිටා තිෙබන නිසා තමයි තල්මසුන් වැඩි වශෙයන්
එන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් තල්මසුන් ගැවෙසන්ෙන් -
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා

(தைலைமதா உபின அவக)
(The Presiding Member)

සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීමට
ෙපර කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරයකු මූලාසනය සඳහා ගරු අල්හාජ්
ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න.

ගරු චන්දසිරි
චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாமி ச%திரசிறி கஜதீர)
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්.
අස්වර් මහතා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා

(தைலைமதா உபின அவக)
(The Presiding Member)

පශ්නය විමසන ලදින්,
ලදින්, සභා සම්මත විය.
විය.

ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න.

Question put, and agreed to.

ගරු ආචාර්ය සරත් වීරෙසේකර මහතා

மாமி கலாநிதி சர0 9ரேசகர)
( Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara)
The

මට තව විනාඩියක් ෙදන්න මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් තල්මසුන් ගැවෙසන්ෙන් main shipping
lanes වල නිසා, ඒ කියන්ෙන් පධාන ෙනෞකා ගමන් කරන
මාර්ගෙය් නිසා, අර කිව්වා වාෙග් අවර ෙපතිවලට හසුෙවලා පසු
ගිය අවුරුද්ෙද් පමණක් තල්මසුන් තුන්ෙදෙනක් මැරිලා තිෙබනවා.
ඒ වාෙග්ම තමයි ඔවුන් අන්දමන්ද වන ගතියක් තිෙබනවා. ඒ
කියන්ෙන් disorientate ෙවනවා. ෙබොෙහෝ ෙවලාවට මිනිස්සු
ෙබෝට්ටුවලින් ගිහිල්ලා වට කර ෙගන තල්මසුන් බලනෙකොට ඒ
තල්මසා disorientate ෙවලා coast එකට එනවා. එෙහම ආවාට
පස්ෙසේ, නැවත වතාවක් ගැඹුරු මුහුදට යන්න ශක්තිය නැති නිසා
මිය යනවා. ඒ වාෙග් ෙද්වල් ගණනය කරලා තමයි, අධNයනය
කරලා තමයි ෙම් වාෙග් නිෙයෝග හදලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිෙයෝග
පිළිපැදිය යුතුයි කියලා මා කියා සිටිනවා. මට තවදුරටත් කථා
කරන්නට ෙවලාව මදි වීම ගැන කනගාටු ෙවමින් මෙග් වචන
ස්වල්පය සමාප්ත කරනවා. ස්තුතියි.

පශ්නය විමසන ලදින්,
ලදින්, සභා සම්මත විය.
විය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

කල්තැබීම

ஒதிைவ

ADJOURNMENT

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாமி திேன: ணவதன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල්
තැබිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.
ලදී.

வினா எதியப ெப ற
Question proposed.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.

අනතුරුව ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මූලාසනෙයන්
ඉවත් වුෙයන්,
වුෙයන්, ගරු අල්හාජ් ඒ.
ඒ.එච්.
එච්.එම්.
එම්. අස්වර් මහතා
මුලාසනාරූඪ විය.
විය.

அதபிற, மா மி ஜானக ப டார அவக
அகிராசனதினி அகலேவ, மா மி அஹா ஏ.எ".எ#.
அ$வ அவக தைலைம வகிதாக.

Whereupon THE HON. JANAKA BANDARA left the Chair, and
THE HON. ALHAJ A.H.M. AZWER took the Chair.

තරග පාවා දීම

ஆட நிணய தாட
MATCH FIXING

[අ.භා.
භා. 4.00]
00]
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා
(மாமி ேஜா

அமர க)

(The Hon. John Amaratunga)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින සභාව කල් තබන
අවස්ථාෙව් දී මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා:
"මෑතක සිට කීඩා ක්ෙෂේතෙය් මහත් ආන්ෙදෝලනයකට පත් වී ඇති
පශ්නයක් නම් තරග පාවා දීමයි; Match fixing. ෙලෝකය පුරා විෙශේෂෙයන්
කිකට් කීඩාව සම්බන්ධෙයන් තරග පාවා දීෙම් ෙචෝදනාව එම කීඩාෙව්
කීඩකයන්ට පමණක් ෙනොව විනිසුරුවන් ෙකෙරහි පවා එල්ල වී ඇත.
ෙමම ෙචෝදනාව ලංකාෙව් කිකට් කීඩාවට මහත් අපකීර්තියකි. කිකට්
කීඩාෙව් උද්ගත වී ඇති ෙමම අවාසනාවන්ත තත්ත්වය පිළිබඳව ෙසොයා බලා,
කිකට් කීඩාව සම්බන්ධෙයන් ශී ලංකාවට ෙපර අත්ව තිබූ කීර්තිය නැවත
වරක් ලබා දීම සඳහා ෙමම ෙචෝදනාව එල්ල වූවන් පිළිබඳව කරුණු විමර්ශනය
කර බලා වරදකරුවන් වූවන් හට දැඩි දඬුවම් පමුණුවන ෙලස ෙමම ගරු
සභාවට ෙයෝජනා කර සිටිමි."

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේටත් මතක
ඇති, ශී ලංකාෙව් කිකට් කීඩාව ජාතNන්තර මට්ටමට ෙගෙනන්න
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් කාල සීමාව තුළ
කටයුතු කළ බව. එවකට හිටපු ගාමිණී දිසානායක ඇමතිතුමා
තමයි ඒ පිළිබඳව මූලිකත්වය අරෙගන කටයුතු කෙළේ. ඒක අපට
අමතක කරන්න බැහැ. එම කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ ඒ කීඩාෙව්
නිරත වූ කීඩකයන් ෙබොෙහොම වුවමනාෙවන් ඒ ලබා ගත්ත
ගරුත්වය රැක ගත්තා. අද ඒ සම්බන්ධෙයන් කනගාටුදායක
තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. පසු ගියදා පැවැති විස්සයි
විස්ස ෙලෝක කුසලාන කිකට් තරගය අවසන් වූ විගස මහා
ෙචෝදනාවක් ආවා, මුදලට ෙම් තරගය පාවා දීමක් සිදු වුණා ද
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කියලා. දහස් ගණන් ජනතාව ෙම් කීඩාව නරඹන්න ෙබොෙහොම
ෙවෙහස මහන්සි වුණා. රුපියල් පනහට, සියයට වික්ක ටිකට් පත
රුපියල් හාර පන්දහසකට ගන්න පවා ජනතාව ෙපොරකෑවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේත් දකින්න ඇති
පසු ගිය දවස්වල කිකට් පාලක මණ්ඩලයට විරුද්ධව, රජයට
විරුද්ධව විවිධ ෙචෝදනා පවෘත්ති පතවල පළ වුණා, ඇයි ෙම්
පෙව්ශ පත කලින් වික්ෙක් කියලා. එක එක ෙකොන්තාත්කරුෙවෝ
පෙව්ශ පත සීය, ෙදසීය බැගින් අරෙගන එළියට ඇවිල්ලා, ඒවා
වැඩි මුදලට විකුණන්න පටන් ගත්තා. ඒ වාෙග් අවාසනාවන්ත
තත්ත්වයක් ඇති වුණා.
අෙප් රෙට් පුරවැසියන්ෙග් විශාල බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිබුණා,
ෙම් තරගෙයන් ශී ලංකාව ජය ගනී කියලා. ෙම් තරගය පරදින්න
ෙහේතු වුෙණ්, අරයා ආපු නිසාය, ෙමයා ආපු නිසාය කියලා සමහරු
විවිධ ෙචෝදනා කළා. නමුත් මම ඒ ගැන කථා කරන්න යන්ෙන්
නැහැ. ෙකෙසේ ෙවතත් ඒ බලාෙපොෙරොත්තුව තුළට යම් කිසි
සැකයක් පහළ වුණා, ෙම් තරගයත් මුදලට පාවා දුන්නාද කියලා.
එය තමයි ෙමතැන තිෙබන තත්ත්වය.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් මම කැමැතියි, මුදලට
කීඩාව පාවා දීම - match fixing - පිළිබඳව ඉතිහාසය ෙපොඩ්ඩක්
ෙම් සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න. තරග මුදලට පාවා දීම සඳහා
ෙපළඹවීම් ඇති කිරීමට ෙහේතු වන තත්ත්වයන් කවෙර්ද? එය
කණ්ඩායමක බල අධිකාරිත්වය දරන පුද්ගලයකු විෂයෙයහි
කණ්ඩායෙම් සාමාජිකයන්
අතර පවත්නා අෙනNොනN
අකැමැත්තක පතිඵලයක්ද? ගීසිෙය් ඔලිම්පික් කාල සීමාෙව්දීත්
තුරඟ තරගවලදී ෙමවැනි ඔට්ටු අල්ලා තිෙබනවා. ඉතිහාසෙය්
සඳහන් වනවා, 1919 දී ෙබ්ස්ෙබෝල් තරගයකදීත් ෙම් වාෙග්
සිද්ධියක් ඇති වුණා කියලා. සියලු තරග අතර මුදලට තරග පාවා
දීෙම් විෂයෙය් ඉහළම අගයක් රඳවා ෙගන සිටින්ෙන් කිකට්
කීඩාවයි. කිකට් කීඩාවට තමයි ෙම් ෙචෝදනා සියල්ලක්ම එන්ෙන්.
මුදලට තරග පාවා දීම මඟින් මහත්වරුන්ෙග් කීඩාවක් මුළුමනින්ම
ෙලෝක අපවාදයක් තුළ ගිල්වා තිෙබනවා. අද ඒ තත්ත්වය තමයි
පැන නැඟිලා තිෙබන්ෙන්. ලංකාෙව් පමණක් ෙනොෙවයි, ආසියාෙව්
අෙනකුත් රටවලත් ඒ ෙචෝදනාව පවතිනවා. පසු ගිය දශකය පුරා
මුදලට තරග පාවා දීම සම්බන්ධ අපකීර්තිමත් සිද්ධි මඟින්
ඉන්දියානු කිකට් කීඩාව සසල කරනු ලැබ තිෙබනවා. ඒ තාක් දුරට
බුකීකරුවන් හා පාතාලය විසින් කිකට් තරග හසුරුවනු ලැබීමට
උත්සාහ කරන්ෙන්ය යන්න ෙම් වන විට සාමානN දැනීමක් බවට
පත් වී තිෙබනවා. අද එය ෙලෝකය පුරාම පචාරය වී තිෙබනවා.
ජාතNන්තර කිකට් තරග බිම සසල කරන ලද්දා වූ පළමු
අපකීර්තිමත් සිදුවීම සිදු වූෙය් 1998 දීයි. එහිදී කාලගුණික හා
තණතිල්ල පිළිබඳ ෙතොරතුරු ෙහළිදරවු කිරීම ෙවනුෙවන්
ඉන්දියානු බුකීකරුවන් විසින් මුදල් ලබා ගැනීම ෙහේතු ෙකොට
ෙගන ඕස්ෙට්ලියානු කිකට් පාලක මණ්ඩලය විසින් ඕස්ෙට්ලියානු
කිකට් කීඩකයන් වන ෙෂේන් ෙවෝන් හා මාක් ෙවෝ ෙවත දඬුවම්
පැමිණුවා. ඒ රටවල දඬුවම් කරලා තිෙබනවා.
ෙකෙසේ වුවද, ජාතNන්තර කිකට් කීඩාෙව් කීර්තියට යළි හිස
එසවිය ෙනොහැකි පරිදි හානි පමුණුවමින් සහ තවදුරටත් කිකට් යනු
මහත්වරුන්ෙග් කීඩාවක් ෙනොවන බව පකට කරමින් ජාතNන්තර
කිකට් කීඩාව වඩාත්ම රළු කම්පනයකට ලක් කළ වර්ෂය වූෙය්
2000 වර්ෂයයි. ඉන්දියානු බුකීකරුෙවකු හා දකුණු අපිකානු
කිකට් නායක හැන්සි ෙකොන්ෙජ් අතර සිදු වූ සංවාදයක් දිල්ලි
ෙපොලීසිය විසින් හසු කර ගන්නා ලද අවස්ථාෙව් ෙම් සියල්ෙලහි
ආරම්භය සනිටුහන් වුණා. ෙම් සංවාදය තුළ වසර 2000 ඉන්දියාදකුණු අපිකා එක් දින තරග මාලාව තුළ තරග පරාජය වීම සඳහා
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හැන්සි ෙකොන්ෙජ් විසින් අල්ලස් ලබා ෙගන ඇති බව පැහැදිලි
ෙලස ෙහළි වුණා. මහත්වරුන්ෙග් කීඩාව වන කිකට් කීඩාවට
මීළඟ බලවත් පහර වැදුෙණ් මුදලට තරග පාවා දීම පිළිබඳව
පාකිස්තානු කිකට් කීඩකයින් තිෙදෙනකු ෙවත ෙචෝදනා එල්ල වූ
අවස්ථාෙව්දීයි. එංගලන්තයට සහ ඕස්ෙට්ලියාවට එෙරහිව පැවැති
ෙටස්ට් තරගවලදී පාකිස්තානු කිකට් කණ්ඩායෙම් ෙමොෙහොමඩ්
අසීෆ්, කම්රන් අක්මාල් සහ සල්මන් බට් ෙවත මුදලට තරග පාවා
දීෙම් ෙචෝදනා එල්ල කරනු ලැබ, ජාතNන්තර කිකට් කවුන්සිලය
විසින් දීර්ඝ කාලීන තරග තහනමක්ද පනවනු ලැබුවා. ෙම් තමයි
විවිධ අවස්ථාවන්වලදී ඇති වුණු සිද්ධීන්.
හිටපු ශී ලංකා කිකට් නායක හෂාන් තිලකරත්න විසින්
දූෂණය ශී ලංකාෙව් කිකට් කීඩාව වනසමින් පවත්නා බවට
ෙචෝදනා එල්ල කිරීමත් සමඟම, 1982 වර්ෂෙය්දී ෙටස්ට් වරම් ලද
අවස්ථාෙව් සිට මත ෙභ්දයට ලක් ෙනොවී නිරුපදිතව ඉදිරියට ආ ශී
ලංකාෙව් කිකට් කීඩාව ද ෙලෝක කිකට් භූමිය තුළ කම්පනයක්
ඇති කිරීමට සමත් වුණා. තවදුරටත් අදහස් පකාශ කරමින් ඔහු
කියා සිටිෙය්, ෙමම තත්ත්වය 1992 වර්ෂෙය් සිට පැතිරී පැවති
බවයි. 1996 ෙලෝක කුසලානය දිනා ගනිමින් ශී ලංකාවට
කීර්තියක් ලබා දුන් අර්ජුන රණතුංග ද තිලකරත්නෙග් පකාශය හා
එකඟ වූ අතර, 2011 වර්ෂෙය්දී ඉන්දියාවට එෙරහිව පැවැති
ෙලෝක කුසලාන අවසන් මහා තරගය සඳහා කණ්ඩායම ෙතෝරා
ගත් ආකාරය පශ්න කර සිටිෙය්ය. ඉන්පසු 1996 දී ශී ලංකාව
විසින් ෙලෝක කුසලානය දිනා ගැනීෙමන් අනතුරුව කිකට් කීඩාව
ෙඩොලර් දශ ලක්ෂ ගණනින් හුවමාරුවන වNාපාරයක් බවට පත්ව
ඇති බව පකාශ කරමින් කුමාර් සංගක්කාර විසින් පවත්වන ලද
වNක්ත ෙද්ශනය ද ෙමම තත්ත්වය තවදුරටත් සනාථ කරන්නක්
වුණා.
තීරණාත්මක අවසන් තරගවලදී ශී ලංකාෙව් ජාතික
කණ්ඩායම අන්ත පරාජෙයන් පරාජයට මුහුණ දුන් ෙමවන් සිද්ධි
සමුදායක් හා අදාළ පසුබිමකය අප හට ශී ලංකා කිකට් පිළිබඳව
පරීක්ෂා කිරීමට සිදු වන්ෙන්. 2007 වර්ෂෙය් බටහිර ඉන්දීය
ෙකොෙදව් දූපත්හි බාර්බෙඩෝස්හිදී පැවැති ෙලෝක කුසලාන අවසන්
තරගෙය්දී අපි ඕස්ෙට්ලියාවට පරාජය වුණා. ඉන් පසු නැවත වරක්
2011 වර්ෂෙය් ෙබොම්බාෙය්දී ඉන්දියාවට එෙරහිව අපි ෙලෝක
කුසලාන අවසන් තරගය පරාජය වුණා. අවසන් තරගෙය්
ජයගහණයට ඉතාමත්ම ආසන්නව සිටි අවස්ථාවක 20-20 තරග
මාලාෙව් අවසන් තරගෙය්දී සැබෑ ෙලසම දුර්වල කණ්ඩායමක් වූ
හා තරග දිනනු ඇතැයි එතරම් අෙප්ක්ෂා ෙනොකළ කණ්ඩායමක් වූ
බටහිර ඉන්දීය කණ්ඩායමට ද අපි පරාජය වුණා. ෙමවැනි සිදුවීම්
සිදු වනුෙය් මුදලට තරග පාවා දීම නිසාද, ෙනොඑෙසේ නම් ශී
ලංකාෙව් කිකට් කණ්ඩායම අෙශෝභන ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියක්
විසින් ගිලගනු ලැබ ඇති බැවින්ද? එය පශ්නයක් වී තිෙබනවා. අපි
පසු ගිය ෙලෝක කුසලාන අවසන් මහා තරග පරාජය වූෙය්
තැතිගැන්මක් නිසා ෙනොවන බවට මම ෙනොබියව පකාශ කරනවා.
අප විසින් 1996 ෙලෝක කුසලානය ජයගහණය කරන ලද්ෙද් නම්
ඉන් පසු එළැඹි ෙලෝක කුසලාන තරගවලදී පරාජය වීමට කිසිදු
ෙහේතුවක් නැහැ. එයයි අෙප් අදහස.
ශී ලාංකික කිකට් විනිසුරුවරුන් ද මුදලට තරග පාවා දීමට
ඉදිරිපත්ව ඇති බවට මාධN මඟින් ෙහළිදරවු කරනු ලැබ ඇති
තත්ත්වයක ෙමම ගැටලුව වඩාත් නරක අතට හැරී තිෙබනවා.
ෙමකී මහත්වරුන්ෙග් කීඩාවට ෙදවියෙන් කවරක් නම් සිදුවී
ඇද්ද? එය අද කවුරුත් පශ්න කරන ෙදයක්. කිකට් විනිසුරුවරුන්
ද මුදලට තරග පාවා දීමට එක්ව ඇත්නම් ෙමම මහත්වරුන්ෙග්
කීඩාව ෙවනුෙවන්ද යැදීමට සිදු වන්ෙන් ෙදවියන්ෙග්ම පිහිට
පමණක් ෙනොෙව්දැයි මාද පශ්න කරන්න කැමැතියි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන්
අද කථා කර නිහඬව සිටීමට ෙනොෙවයි අපට අවශN වන්ෙන්. අප
ලබා ගත්ත කීර්ති නාමය නැවත වරක් අප ආරක්ෂා කර ගත
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යුතුයි. ෙමතැන ෙද්ශපාලන පශ්නයක් නැහැ. අෙප් රටට යම් කිසි
අභිමානයක් ලබා ගත්ත අවස්ථා තිබුණා. අද එය ගිලිහී ගිය එක
ගැනයි අෙප් කනගාටුව. දැන් ෙම් පිළිබඳව විසඳුමක් ෙසොයා ගැනීම
අවශNයි.
තරග පාවා දීම සම්බන්ධෙයන් උද්ගත වී ඇති ෙමම තත්ත්වය
සම්බන්ධව ගත යුතු පියවරයන් පිළිබඳව අදහස් දක්වන සමහර
විෙශේෂඥයන් පවසන්ෙන්, තරග පාවා දීම තුරන් කිරීම සඳහා ඔට්ටු
ඇල්ලීම නීතිගත කළ යුතු බවයි. සමහර රටවල අද කිකට් තරග
පිළිබඳව ඔට්ටු ඇල්ලීම නීතිගත කරලා තිෙබනවා. එය
එංගලන්තෙය් නීතිගත කරලා තිෙබනවා. ඕස්ෙට්ලියාෙව් නීතිගත
කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම සමහර අපිකානු රටවල්වල එය අද
නීතිගත කරලා තිෙබනවා. එෙසේ නීතිගත කෙළොත් ෙම් විධියට
තරග පරාජය කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළවක නිරත වන්ෙන් නැහැ. ඒ
නිසා අපි ගරු ඇමතිතුමාෙගන් අහන්ෙන්, පසු ගියදා පැවැති
තරගෙය්දී එවැනි සිද්ධියක් සිදු වුණාද, ෙම් වන ෙකොට ඒ පිළිබඳව
වග විභාග කරලා තිෙබනවාද, ඒ පවෘත්තිය පිළිබඳව සතNතාවක්
තිෙබනවාද, එෙහම නැත්නම් ඒක අසතN පවෘත්තියක්ද, එෙසේ සිදු
වුණා නම් එතුමා ගන්නා පියවර ෙමොකක්ද, මින් ඉදිරියට එෙසේ සිදු
ෙනොෙවන්න කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද
කියලායි.
අද ෙම් ගරු සභාෙව්දී ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි පකාශයක් අපි
ඇමතිතුමාෙගන් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙමොකද, අෙප් රෙට්
ජනතාව, විෙශේෂෙයන්ම තරුණ පිරිස ෙම් කීඩාව පිළිබඳව විශාල
උනන්දුවක් දක්වනවා. ෙකොයි තරම් උනන්දුවක් තිබුණාද
කිව්ෙවොත් ඒ කීඩාංගනයට ඇතුළු වන්න හැකියාවක් නැතුව
කලෙකෝලාහල පවා කර ගත්තා. රුපියල් 100ට, රුපියල් 200ට
තිබුණු පෙව්ශ පත රුපියල් 4,000ට, රුපියල් 5,000ට පවා අරෙගන
උත්සාහ කෙළේ ඒ කීඩාංගනයට ඇතුළු ෙවලා කිකට් කීඩාව
නරඹන්නයි. ජයගහණය ලැබීෙම් අවස්ථාව අපට නැති වීම ගැන
ඇත්ත වශෙයන්ම අපි කනගාටු වනවා. අෙප් තරුණ පරපුර විශාල
බලාෙපොෙරොත්තුවකින් සිටියා, ශී ලංකා කණ්ඩායම ජයගහණය
කරයි කියලා. එදා ෙමොනවා වුණා ද කියන එක තමයි
තමුන්නාන්ෙසේෙගන් වුණත් අහන්ෙන්. එදා අෙප් ශී ලංකා පිලට
ජයගහණය කරන්න බැරි වුෙණ් ඇයි කියන පශ්නය ඉදිරිපත්
කරමින් මා නිහඬ වනවා. ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා

(தைலைமதா உ
(The Presiding Member)

பின அவக)

ස්තුතියි.
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා විසින් ෙයෝජනාව ස්ථිර
කිරීම.

[අ.භා.
භා. 4.14]
14]
ගරු අජිත් පී.
පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாமி அஜி . ெபேரரா)
(The Hon. Ajith P. Perera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පළමුෙවන්ම ගරු ෙජෝන්
අමරතුංග මන්තීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද කාලීන
වැදගත්කමකින් යුතු ෙමම ෙයෝජනාව ස්ථිර කරන්න මා කැමැතියි.
අෙප් රෙට් කිකට් කීඩාව අෙප් සංස්කෘතිය හා බැඳුණු, අෙප් ජීවිත
හා බැදුණු අෙප් ජීවිතෙය් ෙකොටසක්. තරුණ අප හැම ෙදනාම අෙප්
ජීවිතවල යම් කාලයක යම් මට්ටමකින් ෙහෝ කිකට් කීඩාව කර
තිෙබනවා. ෙකෙනක් තරගකාරි ෙලස කිකට් කීඩාව කරන්න ඉඩ
තිෙබනවා. තවත් ෙකෙනක් තමන්ෙග් පාසලට කීඩා කරන්න ඉඩ
තිෙබනවා. තවත් ෙකෙනක් තමන්ෙග් ගෙම් මිතුරන් සමඟ කිකට්
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කීඩාව කරනවා. ඒ වාෙග්ම ගැහැනු, පිරිමි ෙභ්දයක් නැතුව තවත්
පිරිසක් කිකට් කීඩාව රස විඳිමින්, තමන්ෙග් ජීවිතයට තෘප්තියක්
ලබන මාර්ගයක් බවට කීඩාව පත් කර ෙගන තිෙබනවා.
මනුෂN ශිෂ්ටාචාරෙය් දියුණුවත් සමඟ ෙලෝකෙය් සතුට,
තෘප්තිය ලබා ගැනීමට තිෙබන වැදගත්ම මාර්ගයක් හැටියට
කීඩාව හඳුනා ගත්තා. ශී ලංකාෙව් අපට ජාතNන්තර මට්ටමින්
තරග කරන්නට, ෙලෝක ශූරයන් වන්නට, ෙලෝක කුසලාන
තරගාවලිෙය් අවසාන තරගයට එන්නට, ෙලොව ඉදිරියටම යන්නට
තරගකාරි මට්ටමින් කරන එකම කීඩාව හැටියට ෙම් අවස්ථාව
වන විට තිෙබන්ෙන් කිකට් කීඩාව පමණයි. ෙමම කීඩාව ෙම්
තත්ත්වයට ෙගන එන්න මහන්සි වුණු කීඩකයන්, පුහුණුකරුවන්,
ඒ වාෙග්ම විනිසුරුවරුන් සහ කිකට් පරිපාලකයන් ෙම් රෙට්
සිටියා. ඒ ෙශේෂ්ඨ කීඩකයන්ට, පුහුණුකරුවන්ට සහ
විනිසුරුවරුන්ට, ඒ වාෙග්ම ඒ තත්ත්වය උදා කර ගන්න මහන්සි
වුණු ෙශේෂ්ඨ කිකට් පරිපාලකයින්ට අෙප් කෘතඥතාව පිරිනමන්න
ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. අප යුද්ධෙයන් බැට කන
ෙවලාෙව්ත්, අප ඉතාම ෙව්දනාෙවන් සිටින අවස්ථාවලත් අෙප්
රෙට් ජනතාවට යම්තම් ෙහෝ සතුටක් ෙගන ෙදන්න සමත් වුෙණ්
කිකට් කීඩාවයි. එම නිසා එම කීඩකයන්ට, පුහුණුකරුවන්ට,
පරිපාලකයන්ට අපි ස්තුතිවන්ත වන්න ඕනෑ. හැබැයි ෙම් කීඩාව
වNාපාරයක් ෙලස ෙලෝකෙය් වර්ධනය වීමත් සමඟ බුකිකරුවන්
සහ ෙවනත් ජාවාරම්කරුවන් කීඩාව තමන්ෙග් වNාපාරෙය්
ෙකොටසක් බවට පත් කර ගත්තාට පස්ෙසේ කීඩකයන්
පරිපාලකයන් සහ විනිසුරුවරුන් ඒ ජාවාරෙම් ෙකොටසක් බවට,
බුකිකරුවාෙග් ෙකොටසක් බවට, ෙගොදුරක් බවට පත් වන්න පටන්
ගත්තා.
පසු ගිය මාසෙය් ඉතාම සතුටුදායක පුවතක් අපට අසන්නට
ලැබුණා. ඒ තමයි, ෙලෝකෙය් සිටින කිකට් විනිසුරුවරුන් අතරින්
අෙප් රට නිෙයෝජනය කරමින් පධාන සුපිරි විනිසුරුවරුන් අතර
සිටින කුමාර් ධර්මෙසේන ෙලෝකෙය් විශිෂ්ටතම විනිසුරුවරයා
හැටියට විදNාත්මක ආකාරයට ෙතෝරා ගනු ලැබීම. එය ඉතාම
ඉහළ ෙගෞරවයක්. අෙප් රටට ඒ ලබා දීපු ෙගෞරවය පිළිබඳව අප
ඔහුට ශුභ පතන්න අවශNයි. එක අතකින් කීඩකයන් ෙලෝකය
ඉදිරිෙය් තමන්ෙග් දක්ෂතා ෙපන්නුම් කරමින් අපව ආඩම්බරයට
පත් කරන ෙකොට කුමාර් ධර්මෙසේන විනිශ්චයකාරවරයකු විධියට
අෙප් රට ෙගෞරවයට පත් කරනවා; ෙලෝකෙය් විශිෂ්ටතම කිකට්
විනිසුරුවරයා ෙලස සම්මාන ලබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් කිකට් කීඩාව ගැන
ෙබොෙහොම උනන්දුවක් දක්වනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් කිකට්
කීඩාෙව් දියුණුවට දායක වුණු තවත් පිරිසක් ඔබතුමා දකින විට
මට මතක් වනවා. ඒ තමයි කිකට් විස්තර පචාරකයන්.
අෙප් රෙට් රූපවාහිනී නැති කාලෙය් ඈත ගම්වල ඉන්න
දරුවන්ට කිකට් කීඩාව මවලා ෙපන්නුෙව්, ඔවුන් තුළ ඒ ආශාව
ඇති කෙළේ කිකට් විස්තර පචාරකයන් විසිනුයි. එදා ෙපේමසර
ඈපාසිංහ, පාලිත ෙපෙර්රා වැනි අය ආනන්ද-නාලන්ද විදNාල
අතර කිකට් තරගය ගුවන් විදුලිෙයන් පචාරය කරන ෙකොට, ඒ
විස්තර අහෙගන ඉඳලා අපට ආශාවක් ඇති ෙවනවා ආනන්ද
විදNාලයට යන්න, කිකට් ගහන්න. ඒ ආශාව අප සිත් තුළ ඇති
කෙළේ ෙපේමසර ඈපාසිංහ, පාලිත ෙපෙර්රා වැනි මහත්වරුන්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා
(தைலைமதா உ
(The Presiding Member)

பின அவக)

සිංහල භාෂාෙවන් කිකට් විස්තර විචාරය ආරම්භ කෙළේ
කරුණාරත්න අෙබ්ෙසේකර මහත්මයා.
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ගරු අජිත් පී.
පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாமி அஜி . ெபேரரா)
(The Hon. Ajith P. Perera)

ඔව්. කරුණාරත්න අෙබ්ෙසේකර මැතිතුමා තමයි මුලින්ම ගුවන්
විදුලිෙය් කිකට් විස්තර පචාරය ආරම්භ කෙළේ. නමුත් ඒක ඉහළම
තලයට අරෙගන ගිෙය් ෙමතුමන්ලා ෙදෙදනායි. ඒ හරහා කිකට්
කීඩාව ගමට ගියා. දක්ෂ කීඩකයන් බිහි වුණා. ඒ වාෙග්ම අෙප්
රෙට් කීඩා සංස්කෘතිෙය් ෙවනසක් ඇති වුණා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, හැබැයි ඒ ඇති වුණ ෙවනස්කම තුළ අප පසු කාලයක
දැක්කා කීඩකයන්ෙග් ජයගහණ හරහා තමන්ෙග් මුදල් මඩිය තර
ගැනීමට ෙවෙහෙසන පරිපාලකයන් පිරිසක් බිහි වුණු ආකාරය.
එදා ආචාර්ය එන්.එම්. ෙපෙර්රා, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන සහ
ගාමිණී දිසානායක වාෙග් ෙශේෂ්ඨෙයෝ ඔවුන්ෙග් ෙද්ශපාලන මති
මතාන්තර පැත්තකට දමලා, ඔවුන්ෙග් පරිපාලන දක්ෂතා සහ
කීඩාව පිළිබඳ තමන්ෙග් තිෙබන දැනුම පාවිච්චි කර, රාජN
තාන්තික දැනුම පාවිච්චි කර අෙප් කිකට් කීඩාව ජාතNන්තර
තලයට අරෙගන ගියා. හැබැයි ජාතNන්තර තලයට අරෙගන ගිය ඒ
කිකට් කීඩාව තුළින් තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික නාමය වර්ධනය කර
ගන්න, ඒ හරහා තමන්ෙග් වNාපාර දියුණු කර ගන්න සමහරු
උත්සාහ කළා. ඒ වාෙග්ම කළු සල්ලිවලින් ෙපොෙහොසත් වුණු
පුද්ගලයන් සුදනන් බවට පත් වන්න කිකට් කීඩාව භාවිත කළා.
ෙම්ක අප දැක්කා. ඒ නිසා එක අතකින් කිකට් විනිසුරුවරු ෙම්
රෙට් කිකට් කීඩාව ෙවනුෙවන් කළ ෙශේෂ්ඨ ෙසේවය අගය කරන
අතෙර්ම ෙමන්න ෙම් කාරණයත් අප කිව යුතුව තිෙබනවා. පසු
ගිය වසෙර් ෙලෝකෙය් ෙශේෂ්ඨතම කිකට් විනිසුරුවරයා හැටියට
කුමාර් ධර්මෙසේන ලැබූ සම්මානය අප අගය කරන අතෙර්,
බුකිකරුවන්ෙග් ෙගොදුරක් බවට අෙප් විනිසුරුවන් එක් ෙකෙනක්,
ෙදන්ෙනක් පත් ෙවලා තිෙබනවා ෙහෝ අඩුම ගණෙන් එවැනි
උත්සාහයකට දායක ෙවන්න උත්සාහ කර තිෙබනවා කියා අපට
ආරංචි ෙවන ෙකොට අෙප් හිත්වලට යම් කිසි දුකකුත් දැෙනනවා.
අප ෙම් ගැන හරියටම දන්ෙන් නැහැ.
ගරු කීඩා ඇමතිතුමනි, ෙම් පිළිබඳ විධිමත් පරීක්ෂණයකින්
තමයි අප නිගමනයකට එළෙඹන්න ඕනෑ. ඒ ෙචෝදනාවට ලක්
වුණ කිසිම ෙකෙනක්ව අප නඩු විභාගයක් නැතිව පාර්ලිෙම්න්තුව
තුළ වරදකරු කළ යුතු නැහැ. අප ඔවුන්ෙග් ආත්ම ගරුත්වය
ආරක්ෂා කළ යුතුයි. ෙමොකද ඒ ෙචෝදනාවට ලක් වුණ සමහරු
කාලයක් කීඩා කරපු අයයි. අපට ඒ බව මතකයි. ඒ වාෙග්ම ඔවුන්
විනිසුරුවරු වශෙයන් රටට වැදගත් ෙසේවයක් කරපු අය. නමුත්
හැන්සි ෙකොන්ෙජ් වාෙග් ෙලෝකෙය්ම හිටපු විශිෂ්ඨතම කිකට්
කීඩකයන් පවා, ෙමොෙහොමඩ් අසාරුදීන් වාෙග් ෙලෝකෙය් හිටපු
විශිෂ්ඨතම කිකට් කීඩකයන් පවා, ෙෂේන් ෙවෝන් වාෙග් ෙලෝකෙය්
හිටපු විශිෂ්ඨතම කිකට් කීඩකයන් පවා මාර්ක් ෙවෝ වාෙග්
ෙලෝකෙය් හිටපු විශිෂ්ඨතම කිකට් කීඩකයන් පවා මුදලට යට
ෙවලා තිෙබන බව ඔප්පු වුණා; වරදකරුවන් වුණා; ඔවුන්ට දඬුවම්
කළා. එවැනි පසුබිමක් තුළ ෙචෝදනාවට ලක් වන ෙම් හැම
පුද්ගලෙයක් ගැනම ගැඹුරින් පරීක්ෂණ පවත්වලා, විදNාත්මක
ෙලස පරීක්ෂණයක් පවත්වලා ඒ පිළිබඳ ෙසොයා බලන්න ඕනෑ.
ඔවුන් අහිංසක නම්, ෙම් ෙචෝදනා අසතN නම්, ෙම් ෙචෝදනා
පසිද්ධිය ලබා ගැනීම සඳහා යම් මාධN විසින් ෙගොඩ නඟන කථා
නම් ඒ බව ෙපන්වා දිය යුතුයි. එෙහම නැත්නම් ඔවුන් තුළ අල්ප
මාතයක ෙහෝ වරදක්, ෙම් කියාවලට දායක වීමක් තිෙබනවා නම් අඩුම ගණෙන් අල්ලසක් ලබා ගන්න, ෙම් තරග පාවා දීමට ෙහෝ
ෙවනත් කාරණා පිළිබඳ යම් උත්සාහයක් තිබුණා නම්- ඒ සඳහා
ෙදන්න ඕනෑ බරපතළම දඬුවම ලබා දිය යුතුයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කීඩාව තුළ තිෙබන නීති
විෙරෝධී කියා පිළිබඳව අපව බරපතළ විධියට කම්පනය කරවන
පවෘත්තිය අපට වාර්තා වුෙණ් ඊෙය්යි. ඒක තමයි ෙලෝකෙය් හිටපු
විශිෂ්ඨතම කීඩකයන් අතරින් ෙකෙනක් කියලා අප අඳුනා ගත්ත,
පංශ සයිකල් ශූරතාව හත් වතාවක් දිනපු ඇෙමරිකානු ජාතික
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ලාන්ස් ආම්ස්ෙටෝන්ෙග් ඒ ශූරතා හතම අන්තර් ජාතික පාපැදි
සංගමය ඊෙය් අෙහෝසි කිරීම. අපි ඔහුව දැක්ෙක් පිළිකා ෙරෝගය
ජය ගත්ත, ෙලෝකයටම ආදර්ශයක් වුණු, ඒ වාෙග්ම පිළිකා
මර්දනයට උපකාර කරන "LIVESTRONG" කියන පදනම
මඟින් ෙඩොලර් මිලියන ගණනක් ජනතාවට ලබා දුන්න ෙශේෂ්ඨ
කීඩකෙයක් විධියටයි. නමුත් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි
ෙම් ෙශේෂ්ඨයි කියලා හිතාෙගන හිටපු පුද්ගලයාට අද ෙචෝදනාවක්
එල්ල ෙවලා තිෙබනවා; ඒ බව සාක්ෂි සහිතව ඔප්පු ෙවලා
තිෙබනවා. කීඩාව විතරක් ෙනොෙවයි, අප ඕනෑම ෙකෙනකුෙග්
ෙපෞද්ගලික ජීවිතෙය් ආදර්ශයට ගන්න පුළුවන් කියලා හිතපු, ඒ
ෛධර්යවන්තභාවය ආදර්ශයට ගන්න පුළුවන් කියපු ලාන්ස්
ආම්ස්ෙටෝන් නමැති කීඩකයාෙග් ශූරතා සියල්ලම අද ෙවන
ෙකොට අෙහෝසි කර ඔහුට ජීවිත කාලයටම කීඩාව තහනම් කර
තිෙබනවා.
ඒ නිසා පුද්ගලයකුෙග් ඉතිහාසය වැදගත් කරුණක් වන්ෙන්
නැහැ. ඔහු ජීවිතෙය් යම් වරදක් කරලා තිෙබනවා නම්, වරදක් කර
ෙගන ඇවිල්ලා තිෙබනවා නම් ඒ වරදට දඬුවම් දීම කීඩාව පිරිසිදු
කිරීමට අවශN කරන මූලිකම කාර්යයක්. ෙම් ෙලෝකෙය් ඉතිහාසය
තුළ ඔවුන්ෙග් කීර්තිය ෙහෝ ඔවුන්ෙග් ඇති සබඳතා ෙනොෙවයි
අතNවශNවන්ෙන්, මතු ෙවලා තිෙබන ෙචෝදනා පිළිබඳව
නිශ්චිතව, තීරණාත්මකව පරීක්ෂණයක් පවත්වා එක්ෙකෝ
ඔවුන්ෙග් නම පිරිසිදු කරන එක, නැත්නම් දඬුවම් කරන එක
තමයි අතNවශN වන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අද ෙම් කීඩාව
පාවා දීම කියන කාරණය තරගයක ජය පරාජය කියන ෙදයට වඩා
ඔබ්බට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම කිකට් කීඩාෙව් අහවල්
ඕවරෙය් අහවල් පන්දුෙව් කුමක්ද සිදු වන්ෙන්, no-ball එකක්
දානවාද, ඒකට wicket එක යනවාද, එක ලකුණක් ගන්නවාද,
ෙදකක් ගන්නවාද, හයක් ගහනවාද කියන කාරණය පවා අද ඔට්ටු
අල්ලන්නට පදනමක් කර ෙගන තිෙබනවා. ඒ කාරණා පිළිබඳව
ඉතාම පරිස්සමට ෙහොයලා බලලා, ඒ කාරණා පිළිබඳව කල්පනා
කරලා අපි සියුම්ව ෙම් ගැන අධNයනය කළ යුතුයි. ෙමොකද ෙම්
ජාවාරම්කරුවන් ඉස්සර වාෙග් පසිද්ධිෙය් කියා කරන්ෙන් නැහැ.
ඒ ජාවාරම්කරුවන් ඉස්සර වාෙග් කාටවත් අහු ෙවන ආකාරයට
ෙම් ජාවාරම්වල නිරත වන්ෙන් නැහැ. ෙමවැනි වරදක්
විෙශේෂෙයන්ම ජාතNන්තරවයි සිද්ධ ෙවන්ෙන්. ඉන්දියාව, ලංකාව
විතරක් ෙනොෙවයි, තවත් ෙවනත් රටවල් හරහා ෙම් කාරණා සිද්ධ
ෙවන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ෙමවැනි ෙචෝදනාවකට ශී ලංකා කිකට්
ආයතනය විසින් කරන පරීක්ෂණයක් පමාණවත් වන්ෙන් නැහැ.
එතැනින් එහාට ගිය ජාතNන්තර පරීක්ෂණයක් අවශNයි. ඒ සඳහා
දක්ෂතාව, කුසලතාව තිෙබන පුද්ගලයින් සමඟ සම්බන්ධතා ඇති
කරෙගන පමාණවත් පරීක්ෂණ කමිටුවක් පත් කළ යුතුයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මා විෙශේෂ
කාරණයක් කියන්න කැමැතියි. ඒ තමයි වර්තමාන ශී ලංකා
කිකට් ආයතනය ෙම් පරීක්ෂණය පවත්වන්න සමත් ද නැද්ද
කියන කාරණය. එදා ශී ලංකා කිකට් ආයතනෙය් නිලවරණය
පවත්වන්ෙන් නැතිව දිගින් දිගට අන්තර් පාලන මණ්ඩලයක්
මඟින් කිකට් පරිපාලනය කර ෙගන යන ෙකොට අප ෙම් සභාෙව්දී
කිව්වා, පජාතන්තවාදීව නිලවරණයක් පවත්වන්න අවශNයි, ෙම්
රෙට් කීඩා සමාජවලට තමන්ෙග් නිෙයෝජිතයන්ට ෙම් බලය ලබා
ෙදන්න අවශNයි කියලා. නිලවරණයක් පැවැත්වූවා. හැබැයි ඒ
නිලවරණය හරියට ෙම් රෙට් විධායකෙය් බල පරාකමය ෙපන්නුම්
කරමින්, ෙම් රෙට් කීඩා සමාජවල සැබෑ නිෙයෝජිතයන්ට ඒ
නිලවරණය හරහා ජයගහණය කිරීමට තිෙබන අවකාශ අහුරමින්
යම් බලපෑම් සහ පීඩා හරහා සිද්ධ වුණ නිලවරණයක්.
අද ශී ලංකා කිකට් ආයතනෙය් බලෙය් ඉන්ෙන්
රාජපාක්ෂිකභාවය සහිත, කිකට් කීඩාවට යම් සබඳකමක් ඇති,
ෙම් රෙට් කීඩාවට ඇත්තටම ආදරය කරනවා ද ෙම් රෙට් කීඩා
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සමාජ සහ කීඩකෙයෝ සැබෑවටම නිෙයෝජනය කරනවාද කියලා
පරීක්ෂාවට ලක් ෙනොෙවච්ච පාලක පිරිසක්. ෙකොටින්ම කිව්ෙවොත්
ශී ලංකා කිකට් ආයතනය තුළ යහ පාලන - good governanceමූල ධර්ම කියාත්මක වනවාද කියන කාරණය ගැන අපට
ෙබොෙහොම ගැටලු තිෙබනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා

(தைலைமதா

உபின அவக)

(The Presiding Member)

කාල ෙව්ලාව අවසානයි.

ගරු අජිත් පී.
පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாமி அஜி . ெபேரரா)
(The Hon. Ajith P. Perera)

මම අවසන් කරන්නම්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. එදා ශී
ලංකා කිකට් ආයතනය ෙම් රෙට් තිෙබන දූෂිතම ආයතනවලින්
එකක් කියලා කිව්ෙව් විෂය භාර අමාතNවරයායි. හැබැයි එදා ඉඳලා
අද වන තුරු ශී ලංකාෙව් කිකට් පරිපාලනය සම්බන්ධ කිසි
ෙකෙනකුට කිසිම ආකාරයක දඬුවමක් කර නැතිවා විතරක්
ෙනොෙවයි, අතුරු පාලනය තිබීම හා සමාන තත්ත්වයකින්
කිසිෙවකුට වග ෙනොකියන, රාජපක්ෂලාට පමණක් වග කියන,
රාජපාක්ෂිකභාවය
පමණක්
තිෙබන,
රාජපාක්ෂිකභාවය
ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන, රාජපක්ෂලාෙග් වුවමනා ෙවනුෙවන්
කටයුතු කරන පිරිසක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙමය ඉතා
වැදගත් ස්වාධීන පරීක්ෂණයක් කළ යුතු ෙවලාවක්. ලංකාෙව්
කිකට් කීඩාෙව් ෙහොඳ නම, ලංකාෙව් ෙශේෂ්ඨ කිකට්
විනිසුරුවරුන්ෙග් ෙහොඳ නම ආරක්ෂා කළ යුතු ෙවලාෙව් ස්වාධීන,
වැදගත් ජාතNන්තර පරීක්ෂකවරුන්ෙගන් යුතු මණ්ඩලයක් පත්
කරලා තීරණයක් ගත යුතුයි කියලා මා ෙයෝජනා කරනවා.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

[අ.භා.
භා. 4.28]
28]
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා (විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන
පවර්ධන හා
සුබ සාධන අමාතNතුමා
අමාතNතුමා)
තුමා)

(மாமி

லா ெபேரரா ெவளிநா!" ேவைலவா#
ஊ%வி, நலேனாைக அைம'ச)
-

(The Hon. Dilan Perera - Minister of Foreign Employment
Promotion and Welfare)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙච්තනාව ෙකෙසේ ෙවතත්
විවාදය සඳහා වැදගත් විෂයයක් පිළිබඳව ෙම් ෙයෝජනාව ෙගන ඒම
සම්බන්ධෙයන් අපි ෙජෝන් අමරතුංග මැතිතුමාට ස්තුතිවන්ත
ෙවන්න ඕනෑ. ෙම් සම්බන්ධෙයන් එතුමාෙග් ෙච්තනාව ෙමොකක්ද
කියා මම දන්ෙන් නැහැ. නමුත් වැදගත් විෂයයක් ගැනයි කථා
කරන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා ලංකාෙව්
ෙමෙතක් තිබුණු හැම කීඩාවකටම වඩා ෙලෝක මට්ටෙම්, ෙලෝක
ශූර මට්ටෙම් පවතින කීඩාව කිකට් කීඩාව බව. අපි වරක් කිකට්
කීඩාෙව් ෙලෝක ශූරයන් වුණා. අපි ඕවර් 50 තරගාවලි ෙදකක
අවසාන මහා තරගයට ආවා; 20-20 තරගාවලි ෙදකක අවසාන
මහා තරගයට ආවා. කිකට් කීඩාවට අමතරව බිලියඩ් සහ ස්නූකර්
කීඩාෙවන් අෙප් ලාෆීර් මැතිතුමා ෙලෝක ශූරෙයක් වුණා. ඒ
වාෙග්ම අපි වරක් කැරම් කීඩාෙවන් ෙලෝක ශූරයකු බිහි කළා.
සුසන්තිකා පළමුවැනියා වුෙණ් නැහැ. සුසන්තිකා Silver Medal
එක ගත්තා. අපි ඒක ඉතාම අගය කරනවා. ඩන්කන් වයිට් Silver
Medal එකක් ගත්තා. Bronze Medal එක ගත්තු සුසන්තිකා
Silver Medal එක ගත්ෙත් Gold Medal එක ගත්තු ෙකනා
තහනම් උත්ෙත්ජක පාවිච්චි කිරීෙම් වරදට හසු වුණ නිසයි. අෙප්
ලංකාෙව් අෙනක් කීඩා හා සංසන්දනය කරන ෙකොට කිකට්
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කීඩකයන් තමයි ෙලෝක ශූරයන් සහ අනුශූරයන් බවට පත් වුෙණ්.
ශූරයන් සහ අනුශූරයන් වූ අවස්ථා එක්කාසු කළාම එවැනි අවස්ථා
පහක් තිෙබනවා. ෙවන කිසිම කීඩාවක ඒ තරම් පමාණයක ශූරයන් සහ අනුශූරයන් වීෙම්- දක්ෂතා ෙපන්නලා නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කීඩාව කියන එක
ෙද්ශපාලනය වාෙග් තමයි. හැම දාම දිනන්න බැහැ. තමන්
ජයගහණය කළාම ජයගහණය නිහතමානීව භාර ගන්නවා
වාෙග්ම පරාජයටත් මුහුණ ෙදන්න කීඩාෙවන් ඉෙගන ගන්න ඕනෑ
කියා තමයි අප කීඩා කළ කාලෙය් අපට කියා දුන්ෙන්. ෙද්ශපාලන
තලෙය්ත් පරාජය වුණාම, පරාජයට විවිධ ෙහේතු කියමින්, පරාජය
වුෙණ් නැහැ කියමින් කාරණා කියන යුගයක් අද තිෙබන්ෙන්. ඒ
නිසා ලංකාව 20-20 ෙලෝක කුසලාන තරගාවලිය පරාජය වුණාම
කීඩකයන් තරග පාවා දුන්නාද කියා එක්සත් ජාතික පක්ෂය සැක
මතු කරන එක ගැන මම පුදුම වන්ෙන් නැහැ.
හැබැයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අමතක ෙනොකළ යුතු
කාරණයක් තිෙබනවා. අද අජිත් පී. ෙපෙර්රා මැතිතුමා, ෙජෝන්
අමරතුංග මැතිතුමා ෙමොනවා කිව්වත් බටහිර ඉන්දීය ෙකොෙදව්
කණ්ඩායම අවසාන මහා තරගයට එන්ෙන් ඕස්ෙට්ලියාවත්
පරාජය කරලායි. ඕස්ෙට්ලියාව බටහිර ඉන්දීය ෙකොෙදව්
කණ්ඩායමට පරාජය වුණාම ඕස්ෙට්ලියාෙව් කවුරුවත්
ඕස්ෙට්ලියානු කීඩකයන්ට ෙචෝදනා කෙළේ නැහැ ඒ අය තරග පාවා
දුන්නා කියා. අවසාන මහා තරගෙය්දී කිස් ෙග්ල් කියන කීඩකයා
අසාර්ථක වුණා. වැරැදිලාවත් ශී ලංකාව අවසාන මහා තරගය
ජයගහණය කළා නම් මම ඔට්ටු දාලා කියනවා බටහිර ඉන්දීය
ෙකොෙදව්වල කිසිම ෙකෙනකු කිස් ෙග්ල් ඕනෑකමින් තරග පාවා
දුන්නා කියා කිස් ෙග්ල්ට ෙචෝදනා කරන්ෙන් නැහැ කියා. ෙමොකද,
කීඩකයන් සාර්ථක ෙවනවා; අසාර්ථක ෙවනවා. අපි ඒක දන්නවා.
ෙමතැන ඉන්නවා ගරු රුවන් රණතුංග පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීතුමා.
එතුමාෙග් සෙහෝදරයා වන අෙප් මිත අර්ජුන රණතුංග මහතාෙග්
නායකත්වෙයන් අපි 1996 කිකට් ෙලෝක කුසලානය දිනුවා.
ෙලෝක කුසලානය දිනලා ඊට පස්ෙසේ අපි සිංගප්පූරුවට ගිහින්
practice match එකක් ගැහුවා පාකිස්තානයත් එක්ක. ඒ practice
match එෙක්දි සනත් ජයසූරිය මහත්මයා ෙබෝල 17කින් ගහපු
අර්ධ ශතකය තමයි තවමත් fastest fifty එෙක් ෙලෝක වාර්තාව
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. නමුත් අපි ඒ match එක පැරදුණා. ෙලෝක
ශූරයන් ෙවලා ගහපු පළමුවැනි match එක සිංගප්පූරුෙව්දී
පැරදුණා. ඒක පාවා දීමක් ෙනොෙවයි. අර්ජුන රණතුංග
මහත්මයාෙග් නායකත්වෙයන් 1996 දී ෙලෝක ශූරයන් ෙවලා
ඊළඟ ෙලෝක ශූර තරගාවලිෙය්දී අපට semi-finalවත් එන්න බැරි
වුණා. ඒක පාවා දීමක් ෙනොෙවයි. 1996 දී ෙහොඳට ෙසල්ලම් කළා,
ඊළඟ තරගාවලිෙය්දී ෙහොඳට ෙසල්ලම් කරන්න බැරි වුණා. Match
එකක් පැරදුණාම ඒක තරග පාවා දීමක් හැටියට සැක සිතීම පවා
මා හිතන්ෙන් අසාධාරණයක් කියලායි.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා
(மாமி ேஜா

அமர க)

(The Hon. John Amaratunga)

ඒක පවෘත්ති පතවල පළ ෙවලා තිබුණා.

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
(மாமி

லா

ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

ගරු අජිත් ෙපෙර්රා මන්තීතුමා කිව්වා හැන්සි ෙකොන්ෙජ් ගැන.
ස්ටීව් ෙවෝ ෙග් සෙහෝදරයා වන මාක් ෙවෝ ගැන කිව්වා; අසාරුදීන්
ගැන කිව්වා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මතක තියා ගන්න, ෙලෝකෙය්
ෙකොපමණ විශිෂ්ට ගණෙය් කීඩකයන් හිටියත් ලංකාෙව් කිසිම
කීඩකෙයකුට -බස්නාහිර පළාත් සභා මන්තී හෂාන් තිලකරත්න
මහතාට තරග පාවා දුන්නා කියලා ෙචෝදනාවක් එල්ල කළා.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා]

නමුත් ඒක ඔප්පු කර ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ කථාව
කියනකම්, ඉතිහාසය ෙව්වා වර්තමානය ෙව්වා ලංකාෙව් අෙප්
කිසිම කීඩකෙයකුට- තරග පාවා දුන්නා කියලා ඇඟිල්ල දිගු වුෙණ්
නැහැ. ෙලෝකෙය් විශිෂ්ට ගණෙය් කීඩකයන්ට එෙහම ෙචෝදනා
එල්ල වුණාට, ශී ලංකාෙව් කීඩකයන්ට කවදාවත් එෙහම වුෙණ්
නැහැ. ශී ලංකාෙව් කීඩකයන් තමන්ෙග් රට ෙවනුෙවන් ඉෂ්ට
කරන රාජකාරිය නිවැරැදිව ඉෂ්ට කළා කියලා මම කල්පනා
කරනවා.
අවසාන විස්සයි විස්ස ෙලෝක කුසලාන තරගාවලිය බලන්න
අපි ඔක්ෙකොම ගියා. ඒ තරගාවලිය ජයගහණය කරන්න අපට
හැකියාව තිබුණා. නමුත් ඒ දිනෙය්දී අෙප් සමහර කීඩකයන්
ෙහොඳට ෙසල්ලම් කෙළේ නැහැ. හැබැයි කීඩකෙයක් වුණාම හැම
දාම ෙහොඳට ෙසල්ලම් කරන්න බැහැ. සමහර පිතිකරුවන් ෙහොඳට
ෙසල්ලම් කරන අවස්ථා තිෙබනවා; fail වන අවස්ථාවන්
තිෙබනවා. පන්දු යවන්නන් ෙහොඳට පන්දු යවන අවස්ථා
තිෙබනවා; fail වන අවස්ථාවන් තිෙබනවා. ඒක තමයි කීඩාව
කියන්ෙන්.
රාජකීය විදNාලෙය් කිකට් කණ්ඩායෙම් ඒ කාලෙය් හිටපු
opening batsman ඉරාන් විකමරත්න මහත්මයා ෙම් සභාෙව්
ඉන්නවා. එතුමා ෙබොෙහොම ෙහොඳට තාක්ෂණිකව පන්දුවට පහර
ෙදන කීඩකෙයක්. හැබැයි සීමිත ඕවර තරගවලදී එතුමාට සමහර
opening batsmenලා වාෙග් හයිෙයන් පහර ෙදන්න බැහැ; ඉතා
ඉක්මනින් පහර ෙදන්න බැහැ. හැබැයි එතුමාෙග් කිකට්
තාක්ෂණය ඉතාම ෙහොඳයි. මා හිතන්ෙන් රාජකීය විදNාලෙයන්
මෑත ඉතිහාසෙය් බිහි වුණු ෙහොඳම ආරම්භක පිතිකරු එතුමා
කියලායි. එතුමාෙග් ෙද්ශපාලනය සම්බන්ධෙයන් මට එෙහම
කිසිම ඇගැයීමක් නැහැ. නමුත් එතුමා රාජකීය විදNාලෙය් කිකට්
කණ්ඩායෙම් opening batsman ෙලස ෙසල්ලම් කළා. එතුමාෙග්
සෙහෝදරයා වන මිෙෂල් මෙග් classmate.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாமி ஜீவ ேசனசிக)
(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

සෙහෝදරිය?

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
(மாமி

லா ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

නැහැ. මල්ලි, මිෙෂල්. [බාධා කිරීමක්] අපි කියන්ෙන් මිෙෂල්
කියලා. එතුමා pastor ෙකෙනක් ෙන්. ඒක මම දන්නවා.
අෙප් කීඩකයන් ෙහොඳට ෙසල්ලම් කළාම ඒ අය ෙහොඳයි කියන
එකත්, ෙකොෙහේදි හරි අසාර්ථක වුණාම ඒ අය තරග පාවා දුන්නාද
කියලා සැක මතු කරන එකත් අසාධාරණයි. අෙප් කීඩකයන්ට
කවුරුත් එෙහම කරලා නැහැ. [බාධා කිරීමක්]

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாமி ேஜா

அமர க)

(The Hon. John Amaratunga)

නැඟී සිටිෙය්ය.
සිටිෙය්ය.

எதா.
rose.

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
(மாமி

லா

ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

මම ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමාට බාධා කෙළේ නැහැ ෙන්.
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා
(தைலைமதா

உபின அவக)

(The Presiding Member)

Order, please! He is not giving way.
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
(மாமி

லா

ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

මම ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමාට බාධා කෙළේ නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අර්ජුන රණතුංග කීඩකයාෙග්
නායකත්වෙයන් යුත් අෙප් කිකට් කණ්ඩායම World Cup එක
දිනුවාට පස්ෙසේ හතර වතාවක් World Cup finals දක්වා ආපු
කණ්ඩායමක්. ඕස්ෙට්ලියාව හැරුණු ෙකොට ෙලෝකෙය් ෙවන
කිසිම කණ්ඩායමක් එෙහම කිකට් ෙලෝක කුසලාන අවසාන මහා
තරග හතරකට පැමිණ නැහැ. ඕස්ෙට්ලියාව World Cup finals
දක්වා පැමිණියා විතරක් ෙනොෙවයි, ඒෙගොල්ලන් ෙලෝක
කුසලානය දිනූ අවස්ථාත් වැඩියි. ඕස්ෙට්ලියාව හැරුණු ෙකොට
World Cup finals දක්වා ඒ විධියට ආපු කණ්ඩායමක් ෙලෝකෙය්
ෙවන නැහැ. විවිධ අවස්ථාවල, විවිධ කීඩා අමාතNවරුන් යටෙත්,
විවිධ කිකට් පාලක මණ්ඩල යටෙත් අෙප් කිකට් කණ්ඩායම
අවසාන මහා තරගය දක්වා ආවා. ඒක ජයගහණයක් ෙනොෙවයිද?
අෙනක් සියලුම කණ්ඩායම් අභිභවා අවසාන මහා තරගයට ඒම
ජයගහණයක් ෙනොෙවයිද? ජයගහණයක්ම තමයි.
අවසාන මහා තරගය එක කණ්ඩායමක් දිනනවා; එක
කණ්ඩායමක් පරදිනවා.
හැබැයි තිෙබන ෙවනස අපි
පාකිස්තානෙය්දී ඕස්ෙට්ලියාව පැරැද්දුවාම කවුරුත් ඕස්ෙට්ලියාවට
ඇඟිල්ල දිගු කෙළේ නැහැ, ඕස්ෙට්ලියාව තරග පාවා දුන්නා කියලා.
එෙහම කරන්න බැහැ. එෙහම කළ යුතුත් නැහැ. ෙම් විස්සයි විස්ස
තරගාවලිෙය්දී අපි අවසාන මහා තරගයට ආවාට පස්ෙසේ
ඕස්ෙට්ලියානු නායකයා වන ෙබ්ලි කිව්වා, කිස් ෙග්ල් out කර
ගත්ෙතොත් ලංකාව දිනුම් කියලා. ඕස්ෙට්ලියානු කණ්ඩායම කිස්
ෙග්ල්ව දැක්ෙක් ඒෙගොල්ලන්ෙග් තරගෙය් ජයගහණයට සිටි
බාධාව හැටියටයි. අවසාන මහා තරගෙය්දී කිස් ෙග්ල් ඉක්මනට
out වුණා. කිස් ෙග්ල් ඉක්මනට out ෙවලා ලංකාව දිනුවා නම්,
එෙහම නම් ඉතින් බටහිර ඉන්දීය ෙකොෙදව් දූපත්වල කට්ටිය
ඒෙගොල්ලන්ෙග් පාර්ලිෙම්න්තුවල කියන්න ඕනෑ, කිස් ෙග්ල් තරග
පාවා දුන්නා කියලා. එක රටක් ෙනොෙවයි, රටවල් කීපයක් එකතු
ෙවලායි ඒෙගොල්ලන්ෙග් කණ්ඩායම හැෙදන්ෙන්. ඒ රටවල අය
එෙහම කියන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද කිස් ෙග්ලුත් සාර්ථක වන
අවස්ථා තිෙබනවා; අසාර්ථක වන අවස්ථා තිෙබනවා.
ලසිත් මාලිංග කියන්ෙන් ලංකාෙවන් බිහි වුණු ජාතNන්තර
මට්ටෙම් කීඩකෙයක්. ඔහු තමයි විස්සයි විස්ස තරගාවලි තුළ
තවම ෙලෝකෙය් ඉන්න ෙහොඳම පන්දු යවන්නා. ඔහුට එක දවසක්
වැරැදුණා. එතෙකොට ඔහු තරග පාවා දුන්නා වනවාද?
කුමාර ධර්මෙසේන විනිශ්චයකාරතුමා දැන් ෙලෝකෙය් සිටින
ෙහොඳම විනිශ්චයකාරතුමා වුණා. හැබැයි ෙම් දැන් ෙසල්ලම් කරන
Champions League තරගාවලිය තුළ එතුමා ෙදන සමහර තීන්දු
වැරැදියි.

Replay දැම්මාම ෙපෙනනවා වැරදියි කියලා. නමුත්
වැරදියි කියලා කුමාර ධර්මෙසේන ෙහොර කරනවාද? නැහැ.
මෙහේල ජයවර්ධන කියන්ෙන් වරක්, -මීට අවුරුදු ගණනාවකට
ෙපර- ෙලෝකෙය් ෙහොඳම කිකට් නායකයා හැටියට සම්මාන
ලබපු නායකයායි. එක match එකක් පැරදුණාම ඒ නායකයා
පසු බසිනවාද? දැන් ෙසල්ලම් කරන Champions League T20
තරගාවලිෙය් Delhi Daredevils කණ්ඩායමට නායකත්වය
ෙදන්ෙන් ඔහුයි. ෙබොෙහෝ විට ඒ Delhi Daredevils කණ්ඩායම
ජයගාහී කණ්ඩායම ෙවන්න පුළුවන්. ඒ කණ්ඩායෙම්
නායකයා මෙහේල ජයවර්ධනයි. ඒක ලංකාවට ආඩම්බරයක්.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා මම ෙම් කාරණය
දකින්ෙන්, විරුද්ධ පක්ෂෙය් සමහර උදවිය ඡන්ද පැරදුණාම ෙම්ක
නිසා පැරදුණා, ෙම්ක නිසා පැරදුණා කියලා ෙහේතු ෙහොයනවා
වාෙග් වැඩක් කියලායි. කම්පියුටර් ජිල්මාට් කියයි, අර ජිල්මාට්
කියයි, ෙම් ජිල්මාට් කියයි. පක්ෂ අතර මැතිවරණ ෙනොෙවයි, එක
පක්ෂෙය් නායක නායිකාෙවෝ ෙතෝරන්න ගියාමත් පැරදුණාම ගල්
ගහනවා ෙන්. සමහර උදවිය පරාජය භාර ගන්න බැරිව ගල්
ගහනවා. ඒ නිසා ෙමවැනි තත්ත්වයක් තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා අෙප් රෙට්
කීර්තිනාමය ෙවනුෙවන් සහ අෙප් රෙට් කීඩාව ෙවනුෙවන්, -රෙට්
කීර්තිනාමයත් ආරක්ෂා කර ගනිමින්- රටට ජයගහණ ෙගනාපු ෙම්
කිකට් කීඩකයින් සම්බන්ධෙයන් අපි සැක හිතන්න ෙහොඳ නැහැ.
සැකයක් මතු කිරීමම ඒ දක්ෂ කීඩකයින්ට කරන්නා වූ
අපහාසයක්; අපරාධයක්. එෙහම සැක මතු කිරීම අසාධාරණයි.
ෙමොකද, ෙලෝකෙය් කිකට් ෙසල්ලම් කරන්නා වූ අෙනක් රටවල්
හා සංසන්දනය කරන විට ඒ කීඩකයින් ෙම් රට ෙවනුෙවන්
ෙසල්ලම් කර අවසාන මහා තරග පහකට ආවා. එකක් දිනුම්.
හතරකින් අනුශූරෙයෝ වුණා. අද ශී ලංකාව තමයි ඕවර් පණෙහේ
ෙලෝක අනුශූරෙයෝ. ඒ වාෙග්ම 20-20 ෙලෝක අනුශූරෙයෝ.
ඉන්දියාව ඕවර් පණෙහේ ශූරෙයෝ; 20-20 ෙමොකුත් නැහැ. බටහිර
ඉන්දීය ෙකොෙදව් කීඩකයන් 20-20 ශූරෙයෝ; ඕවර් පණහ ෙමොකුත්
නැහැ. හැබැයි, ශී ලංකාව 20-20ත් අනුශූරෙයෝ; ඕවර් පණෙහත්
අනුශූරෙයෝ. අපි ඒ ෙදෙක්ම world runners-upලා. ඒ කියන්ෙන්
අපි තමයි consistent. ඕවර් පණහ ෙව්වා, 20-20 ෙව්වා අපි තමයි
consistency තියා ෙගන තිෙබන්ෙන්. එෙහම කණ්ඩායමකට ෙම්
ෙචෝදනාව එල්ල කිරීම වැරදියි.
සමහර අය ගරු අර්ජුන රණතුංග මන්තීතුමාට කැමැතියි.
එතුමාෙග් සෙහෝදරයා වන නිශාන්ත රණතුංග මහත්මයා තමයි
අෙප් කිකට් පාලක මණ්ඩලෙය් ෙල්කම්. ගරු අර්ජුන රණතුංග
මන්තීතුමා ෙව්වා, නිශාන්ත රණතුංග ෙව්වා, රුවන් රණතුංග
ෙව්වා, -මට සංජය රණතුංග මහත්මයා ගැන ඒ කථාව කියන්නට
බැහැ- ෙම් රණතුංග පවුලම අපි දන්නා විධියට ලංකාෙව් කිකට්
ෙවනුෙවන් මහා විශාල ෙමෙහයක් කළ අයයි. කිකට් ෙසල්ලම්
කරලා, පාලක මණ්ඩලවලට ඇවිල්ලා විවිධ ආකාරයට විශාල
ෙමෙහයක් කළ අයයි. හැබැයි ගරු අර්ජුන රණතුංග මන්තීතුමා
සන්ධාන ආණ්ඩුව පැත්ෙත් ඉන්න විට කිකට් පාලක මණ්ඩලෙය්
සභාපති වන විට, එතුමා ෙහොඳ නැහැ. අෙප් පැත්ෙත් ඉන්න
කාලෙය් එතුමා කිකට් පාලක මණ්ඩලෙය් සභාපති වුණා.
එතෙකොට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාදවලදී එතුමා ෙහොඳ නැහැ
කිව්වා. එතුමා සභාපති කාලෙය් ඒ කටයුතු හරියට කරන්ෙන් නැහැ
කියන
අදහසින්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
විතරක්
ෙනොෙවයි
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පිටදීත්, මාධN සාකච්ඡාවලදීත්, කීඩා
සාකච්ඡාවලදීත් විවිධ අවස්ථාවලදී එතුමාට විවිධ ෙචෝදනා එල්ල
කළා. එතුමා විරුද්ධ පක්ෂයට ගියාට පස්ෙසේ එතුමා ෙහොඳ වුණා.
එතුමාෙග් සෙහෝදරයා වන නිශාන්ත රණතුංග මහත්මයා -පාලක
මණ්ඩලෙය් ෙල්කම්තුමා- එතුමා ෙහොඳ නැහැ. ඇයි ෙම්? ඒ විධියට
පාට කණ්ණාඩි දාලා කීඩාව දිහා බලන්න එපා. ඒ නිසා මම
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ෙවලාෙව් කියන්ෙන් -[බාධා කිරීමක්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා

(தைலைமதா

உபின அவக)

(The Presiding Member)
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා
(தைலைமதா

உபின அவக)

(The Presiding Member)

ෙමොන කීඩාවටද?

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා ( කීඩා
කීඩා අමාතNතුමා
අමාතNතුමා)
තුමා)
(மாமி

மஹி*தான*த அ+,கமேக
ைற அைம'ச)

හැම කීඩාවකටම.

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
(மாமி

லா

ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

මම දන්නා විධියට එතුමා ෙමපමණ වයස්ගත ෙවලාත් සමහර
කීඩාවලට අපිටත් වඩා දක්ෂයි. එතුමා ෙබොෙහොම දක්ෂ
කීඩකෙයක්. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ඉන්න අයෙගන් මම ඉතාම
ආදරය කරන කීඩාශීලී මන්තීවරෙයක්. මම එතුමාට කියන්ෙන්,
ඔබතුමා ෙවන ෙවන අය ෙදන ලණු කන්න එපා කියලායි.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා
(மாமி ேஜா

அமர க)

(The Hon. John Amaratunga)

මම කිව්ෙව් රෙට් තිෙබන ආන්ෙදෝලනය ගැනයි.

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
(மாமி

லா

ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

ඔබතුමා ලණු කන්න එපා. ෙමොකද, අෙප් කීඩක කීඩිකාවන්
කවදාවත් හීෙනන්වත් තරග පාවා ෙදන්න හිතනවා කියලා මම
හිතන්ෙන් නැහැ, ඒ අයෙග් performances දිහා බැලුවාම.
ගරු අජිත් ෙපෙර්රා මන්තීතුමා ෙම් වාෙග් විවාදවල කථා
කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, එතුමා ළඟදී පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා,
අෙනක් අලුත් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් සියලු ෙදනා අභිභවලා
දැන් විපක්ෂෙය් නිෙයෝජN සංවිධායකතුමා ෙවලා සිටින නිසා.
එතුමා අෙනක් අයට ඉහළින් තනතුරු ලබා ෙගන ඉන්නවා. එතුමා
තනතුරු ලබා ගැනීෙම් ඒ කීඩාෙව් ඉතාම ෙහොඳින් නියැෙලනවා.
ඒ නිසා එතුමා හැම එකකටම කථා කළාට කමක් නැහැ. එතුමා
කථා කරන්න ඕනෑ. සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා, හරින් පනාන්දු
මන්තීතුමා වැනි දක්ෂ, අලුත් මන්තීතුමන්ලාට වඩා ඉතා ෙහොඳින්
අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා ලකුණු රැස් කරමින්, හෙය් ඒවා,
හතෙර් ඒවා ගහමින් විපක්ෂෙය් නිෙයෝජN සංවිධායක වුණා. ඒ
අනුව එතුමාෙග් ලකුණු ලබා ගැනීෙම් ෙව්ගය ඉතාම ෙහොඳයි. ඒ
නිසා එතුමාෙග් කීඩාව එතුමා කර ෙගන ගියාෙව්. එතුමා ඒ කීඩාව
ෙහොඳට කර ෙගන යනවා. එෙහම නැතිව ඔය වැෙඩ් කර ගන්නත්
බැහැ ෙන්. එෙහම ෙන්ද, සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමනි? හැබැයි
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමනි, දැනටමත් සමහර කීඩාවල
අපට වඩා දක්ෂකම් ෙපන්වන, ඔබතුමා වාෙග් ෙබොෙහොම
කීඩාශීලී, ඔබතුමා වාෙග් පවීණ මන්තීවරෙයක් ෙම් ෙවලාෙව්
අෙප් කිකට් කීඩකයන් ෙදස සැකෙයන් බැලීම ඒ තරම් ෙහොඳ
වන්ෙන් නැහැ.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා

(The Hon. John Amaratunga)

(மாமி

லா

ெபேரரா)

ෙහොඳයි, මම අවසන් කරනවා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මැතිතුමා කියන්ෙන් මම ඉතාම ආදරය
කරන, ෙබොෙහොම ෙහොඳ කීඩකෙයක්.

விைளயா!",

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage - Minister of
Sports )

Hon. Minister, please conclude your speech.

(The Hon. Dilan Perera)

-

(மாமி ேஜா

அமர க)

මා කීඩකයන් ගැන කිව්ෙව් නැහැ. ඒක වැරදි මතයක්.

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
(மாமி

லா

ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම දන්නවා-

පාර්ලිෙම්න්තුව
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා

(தைலைமதா

உபின அவக)

(The Presiding Member)

දැන් ඔබතුමාෙග් ඉනිම අවසන් කළ යුතුයි.

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
(மாமி

லா

ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

වර්තමාන කීඩා ඇමතිතුමා ගැන මම දන්නවා. මංජු
වන්නිආරච්චි කියන ෙබොක්සිං කීඩකයාට Gold Medal එක
ලැබුණා. හැබැයි, තහනම් උත්ෙත්ජක ගත්තාය කියන ෙචෝදනාවට
ඒ කීඩකයා වැරදිකාරයා වුණු ගමන් ඇමතිතුමා පැය 24න් ඒ
කීඩකයා තහනම් කළා. වර්තමාන කීඩා ඇමතිතුමාත් දක්ෂ
කීඩකෙයක්. අෙප් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඉන්න, ඕනෑම කීඩාවක් සඳහා
දක්ෂකම් ෙපන්වූ කීඩකෙයක්. රාජකීය විදNාලෙය් හිටපු මෙග්
යහළුෙවක්. [බාධා කිරීම්]මම දන්නවා, එතුමා සෑම කීඩාවකදීම
ෙබොෙහොම කීඩාශීලියි.
යම්කිසි
ෙකෙනක්
තහනම්
උත්ෙත්ජක
අරෙගන,
විවිධාකාරෙය් වැරදි වැඩ හරහා
කීඩා කරනවා නම්
අනිවාර්යෙයන්ම එතුමා ඒ පිළිබඳව කටයුතු කරනවාය කියන
විශ්වාසය අපට තිෙබනවා. ඒ ආත්ම විශ්වාසය තිෙබනවා. හැබැයි,
අෙප් කිකට් කීඩකයන්ට අෙගෞරව වන විධියට, ඒ අයෙග්
කීඩාශීලීභාවයට අෙගෞරවයක් වන විධියට ඒ අය තරග පාවා
දුන්නාය
- match fixing කළාය - කියන ෙචෝදනාව ෙකොයිම
අවස්ථාවකවත් ෙමොන බලාෙපොෙරොත්තු තියා ෙගන ෙහෝ
හීනයකින්වත් කළ යුතු නැහැයි කියන එක මා ෙමහිදී කියන්න
කැමැතියි.

[අ.භා.
භා. 4.45]
45]
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாமி ல/ம

கிாிஎ1ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විස්සයි-විස්ස කිකට් ෙලෝක
කුසලාන අවසාන තරගය පරාජය වීම ගැන කීඩාවට ආදරය කරන
හැම ෙකෙනක්ම ඉතාම කනගාටු වුණා. මම ඩිලාන් ෙපෙර්රා
ඇමතිතුමා කිව්ව සමහර කරුණු එක්ක එකඟ ෙවනවා. එතුමා
කිව්වා වාෙග් අවසාන මහා තරගවලට අපි හතර වතාවක් ෙත්රිලා
තිෙබනවා. ඒ නිසා අෙප් කීඩකයන්ෙග් දක්ෂතාව ගැන සැකයක්
ෙහෝ පශ්නයක් නැහැ. ඒ අයට හැකියාව, දක්ෂතාව තිෙබනවා.
නමුත් අපි බලන්න ඕනෑ, අපි අවසාන තරග හතරකට ඇවිල්ලා
පැරෙදන්ෙන් ඇයි කියලා.
මම අෙප් ගරු ඇමතිතුමාට
ෙපෞද්ගලිකවත් ෙම් ගැන කිව්වා. මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි,
අපට Test වරම් ලැබුණු කාලෙය් අෙප් කණ්ඩායමට පුහුණුව ලබා
ෙදන්න ගැරී ෙසෝබර්ස් මහත්මයා ෙගන්වූවා. එතුමා ෙලෝකෙය්
ඉන්න ෙහොඳම තුන් ඉරියව් කීඩකෙයක්. ඔහු ෙගන්වූවා.
ඊ ළඟට, අෙප් කීඩකයන්ෙග් මනස හදන්න ඕනෑ, we should
strengthen them mentally. ඒක හුඟ ෙදනකුට අමතක ෙවලා
තිෙබනවා. මම ගරු ඇමතිතුමාට ෙපෞද්ගලිකවත් ෙම් ගැන කිව්වා.
කීඩකයන්ෙග් මනස හදන්න එක්දහස් නවසිය අසූ ගණන්වල
කිකට් පාලක මණ්ඩලයට ෙගනාවා රූඩි ෙවබ්ස්ටර් කියලා
ජාතNන්තර ෛවදNවරෙයක්. ඔහු අෙප් කණ්ඩායමත් එක්ක
අවුරුදු කිහිපයක් වැඩ කළා. When we obtained Test status, to
strengthen our cricketers mentally, the then Cricket Board
brought down Dr. Rudi Webster.
දැන් බලන්න, ෙම් රූඩි ෙවබ්ස්ටර් ගැන තිෙබන විස්තර. ඔහු
අවුරුදු ගණනාවක් අෙප් කණ්ඩායමත් එක්ක වැඩ කළා. නමුත්
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අෙප් ශී ලංකා කිකට් ආයතනට අද එෙහම ෙකෙනක් නැහැ. අෙප්
ශී ලංකා කිකට් ආයතනය කීඩා පිටි හදනවා. ඒක ෙහොඳයි, නරකයි
කියන්ෙන් නැහැ. නමුත් මට ෙපෙනන විධියට අපි ෙම් අවසාන
තරග හතර පැරදුෙණ් අෙප් කීඩකයන්ෙග් මනස හදලා නැති
නිසායි. ඒ නිසා අෙප් කීඩකයන්ෙග් මනස හදන්න ඕනෑ. ඒ අවශN
විෙශේෂඥ ෛවදN උපෙදස් තිබුෙණ් නැහැ. මම ෙම් කියන රූඩි
ෙවබ්ස්ටර් කියන පුද්ගලයා අවුරුදු ගණනාවක් අෙප් කිකට්
කණ්ඩායමත් එක්ක වැඩ කළා. ෙම් මෑතකදී නැවත ඔහුෙග්
ෙසේවය ලබා ෙගන තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධ වාර්තාවක් තිෙබනවා.
I quote:
“Rudy Webster to help Kolkata Knight Riders. Seventy-two-yearold sports psychologist..

- He is a sports psychologist.
..Dr. Rudi Webster, who worked with World Cup winning West
Indies captain Clive Lloyd in the 1970s, would help Kolkata Knight
Riders in the upcoming IPL season 5 beginning on April 4.
Announcing the appointment, KKR in a statement on Monday said
Dr. Webster would be the mental skills coach and
would play an important role in the team’s scheme of things.
‘We are delighted welcome Dr. Webster. I am sure he will add to
the strength and play an important role in taking KKR to the next
level of performance,….”

පසු ගිය IPL තරගාවලිෙය්දී ෙම් රූඩි ෙවබ්ස්ටර් කියන මෙනෝ
ෛවදNවරයා පාවිච්චි කරලා Kolkata Knight Ridersලා IPL
තරගාවලිය දිනුවා.
මට ෙපෙනන විධියට අෙප් කිකට්
කීඩකයන්ෙග් දක්ෂතාව ගැන පශ්නයක් නැහැ.
නමුත්
තීරණාත්මක තරගවලදී ඒ කීඩකයන්ෙග් මනස හැදීමට, ඒ අවශN
ෛවදN උපෙදස් ලබා දීමට අෙප් කිකට් ආයතනය වැඩි
උනන්දුවක් දක්වා නැහැ. ඉතින් ඒක කරන්න කියලා මම
ඉල්ලීමක් කරනවා.
පසු ගිය ඒවා අපි අමතක කරමු. අනාගතය උෙදසා ෙහෝ ෙම්
විෂය ගැන අවෙබෝධයක් තිෙබන උදවිය ෙගනැවිත් අෙප්
කීඩකයන්ෙග් මනස හදන්න අවශN සහෙයෝගය ලබා ෙදමු.
දැන් කිකට් ආයතනෙය් Interim Committee එකක් තමයි
තිෙබන්ෙන් ගරු ඇමතිතුමනි. Interim Committee එක පත්
කරන්න තරගයක් තිබුණා. නමුත් එතැන ෙමොකක්ද වුෙණ් කියා
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්ෙන් නැහැ. මම තමුන්නාන්ෙසේෙගන්
අහන්ෙන්, ඇයි ඇමතිවරයා ඒ වගකීම භාර ගන්ෙන්?
නිලවරණයක් තියලා කිකට්
ආයතනයට
ඕනෑ විධියට
සභාපතිවරෙයක් ඇතුළු නිලධාරි මණ්ඩලයක් පත් කර ගන්ෙන්
ඉඩ හැරිෙයොත් ඔබතුමා නිදහස්. දැන් Interim Committees පත්
කරනවා. එතැන වරදක් වුෙණොත් ඔබතුමාට තමයි ඒ
ෙදෝෂාෙරෝපණය එන්ෙන්. ගිය වතාෙව් නිලවරණයක් තිබුණාට
ඒක නිලවරණයක් වුෙණ් නැහැ. ඔබතුමා දන්නවා, කණ්ඩායමක්
බලහත්කාරෙයන් වාෙග් ඉවත් කළ බව. ඇයි, ඒ වගකීම
ඇමතිවරයා භාර ගන්ෙන්? එම නිසා මම ඔබතුමාට කියන්ෙන්
නිලවරණයක් තියන්න කියලායි. නිලවරණයක් තියලා කීඩා
සමාජවලට අවශN,- [බාධා කිරීමක්] ලබන අවුරුද්ෙද් තිබ්බාට ගිය
වතාෙව් කරපු වැෙඩ් කරන්න එපා. [බාධා කිරීමක්] ගිය වතාෙව්
නිලවරණයක් තිබ්බාට, බලපෑම් කරලා කණ්ඩායමක් ඉවත් කළා
ෙන්. [බාධා කිරීමක්] පසු ගිය ඒවා අමතක කරන්න. මා
ඔබතුමාට කියන්ෙන්, conduct an election and let the Clubs
elect whom they want. Why must you take the
responsibility? Interim Committee එක පත් කරනෙකොටත්
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ඔබතුමා තමයි ඒක පත් කරන්ෙන්. නිලවරණයක් තියනෙකොට
බලපෑම් කරලා අෙනක් කණ්ඩායම් ඉවත් කළාම ඒෙක්
ෙදෝෂාෙරෝපණය එන්ෙන්ත් ඇමතිවරයාට. අන්න එම නිසා මම
ඉල්ලීමක් කරනවා නිලවරණයක් තියන්න, කීඩා සමාජවලට
අවශN අය පත් කරන්න ඉඩ හරින්න කියලා.
අපි ඕවර් 50 සහ 20 තරගවලට ෙහොඳ දක්ෂතාවක් දැක්වූවාට
අපට මුළු ලංකාවම ෙවලා ගන්නා කීඩා තරගයක් නැහැ. If you
take Australia, there is the Sheffield Shield which covers the
whole of Australia. ඉන්දියාව ගත්ෙතොත්, you get the Ranji
Trophy and the Duleep Trophy which covers the whole of
India. ඒ වාෙග් මුළු රටම ෙවලා ගන්නා කීඩා තරග අපට නැහැ.
ඔබතුමා දන්නවා, අෙප් කිකට් කීඩාව ෙකොළඹට පමණයි සීමා
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අපි Test වරම් ලබලා දැන් අවුරුදු විසි
ගණනක් ෙවනවා. නමුත් අෙප් Test Cricket කීඩාව ඒ තරම්
ෙහොඳ තත්ත්වයක නැති බව ඔබතුමා පිළිගන්නවා. අපි
ඕස්ෙට්ලියාවට ගිහින් තවම Test Match එකක්වත් දිනලා නැහැ.
එම නිසා මා ඔබතුමාට කියන්ෙන් මුළු රටම ෙවලා ගන්නා කීඩා
තරග ඇති කරන්න කියන එකයි. පාෙද්ශීය වශෙයන් මධNම
පළාත ගත්ෙතොත් මධNම පළාතට Cricket Team එකක් ඉන්න
ඕනෑ.

දකුණු පළාතට ඉන්න ඕනෑ. කුරුණෑගලට ඉන්න ඕනෑ.
එතෙකොට ඒ කණ්ඩායම්වලට පාෙද්ශීය සහෙයෝගය
ලැෙබනවා. ඉන්දියාව ගැන බැලුෙවොත් Bombay Team එක
ඉන්නවා; Delhi Team එක ඉන්නවා; Tamil Nadu Team එක
ඉන්නවා; කර්ණාටක Team එකක් ෙවනම ඉන්නවා. ඉතින්
එතෙකොට පාෙද්ශීය සහෙයෝගය ඒ කණ්ඩායම්වලට
ලැෙබනවා. මධNම පළාතට ෙවනම කණ්ඩායමක් ඉන්නවා
නම් මුළු මධNම පළාතම ඒ කණ්ඩායම පිටුපස ඉන්නවා.
එපමණක් ෙනොෙවයි කීඩා තරග නරඹන්නන් ගැන බැලුෙවොත්,
අද කිකට් කීඩාව ෙකොළඹට පමණක් සීමා ෙවලා තිෙබන නිසා
විෙශේෂෙයන්ම පිට පළාත්වල අය ෙම් තරග නැරඹීමට එනවා
අඩුයි. There must be a regional competition covering the
whole island if we are to improve cricket in Sri Lanka.
එම නිසා ෙම් කාරණා ටික ඉදිරිපත් කරමින් මා නැවත වරක්
කියනවා, දැන් ෙවච්ච ෙද්වල් වුණා; අපට ඒක ආපසු හරවන්න
බැහැ කියලා. මා කලින් කිව්වා වාෙග් අනාගතෙය්දී ඒ අවශN
විෙශේෂඥ සහෙයෝගය අෙප් කිකට් කණ්ඩායමට ලබා ෙදන්නය
කියා මා ඉල්ලනවා.
[අ.භා.
භා. 4.54]
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ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා

(மாமி சா*த படார)

(The Hon. Shantha Bandara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
විෙශේෂෙයන්ම අද දින
ඉදිරිපත් කර තිෙබන සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව
සම්බන්ධෙයන් වචන කිහිපයක් කථා කරන්නට අවස්ථාව ලබා දීම
පිළිබඳව මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඇත්ෙතන්ම අද කිකට් කීඩාව
තුළින් අෙප් රටට විශාල කීර්තියක් අත් ෙවලා තිෙබනවාය කියන
එක අපි කවුරුත් පිළිගන්නා කාරණයක්. අපි අහලා තිෙබන
විධියට, අපි දැන ගත්තු විධියට 1948 ඩන්කන් වයිට් කියන
කීඩකයා අෙප් රට ෙවනුෙවන් පථම ඔලිම්පික් පදක්කම
ෙගනාවායින් පසුව කිකට් කීඩාව ආරම්භ ෙවලා, පියවෙරන්
පියවර ඉදිරියට ගිහින් ඒ ඒ රාජN පාලන කාලයන් තුළදී කිකට්
කීඩාව වර්ධනය කරන්න විශාල සහෙයෝගයක් ලබා දී තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම 1996 දී අපට හැකියාව ලැබුණා ෙලෝක
කුසලානය දිනා ගන්න. ඒ සම්බන්ධෙයන් කථා කරනෙකොට අෙප්
හිටපු කිකට් නායක ගරු අර්ජුන රණතුංග මන්තීතුමා ගැන මතක්
කරන්න ඕනෑ. එතුමාෙග් නායකත්වෙයන් යුතු ඒ කණ්ඩායම
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අෙප් රටට ෙලෝක කුසලානය දිනා ගන්න සමත් වුණා. මම හිතන
හැටියට අෙප් ෙම් පුංචි ශී ලංකාව ගැන සමහර රටවල්වලට ගිහින්
කථා කළාම ෙලෝක සිතියම බලලා තමයි ශී ලංකාව ෙකොතැනද
තිෙබන්ෙන් කියා හඳුන්වා ෙදන්න පුළුවන් වුෙණ්. ඒ මට්ටෙම්
තිබුණු ශී ලංකාව පිළිබඳව ජාතNන්තර වශෙයන් කථාබහට ලක්
ෙවන්න තරම් අෙප් කිකට් කීඩාව පධාන ෙහේතුවක් වුණාය කියන
කාරණය අපි කවුරුත් දන්නවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම නැවතත් අෙප්
රෙට් නාමය ජාතNන්තරයට ෙගනි යන්න සුසන්තිකා ජයසිංහ
කීඩිකාව ඉමහත් වූ කාර්ය භාරයක් ඉටු කළා.
ආසියානු
මට්ටෙමන්, දකුණු ආසියානු මට්ටෙමන්, ෙපොදු රාජN මණ්ඩලීය
මට්ටෙමන් අපි ජයගහණ අත් පත් කර ගත්තත් මුළු ෙලෝකයම
පිළිගන්නා ඔලිම්පික් තරගෙයන් ජයගහණය කරලා රිදී
පදක්කමක් අෙප් රටට ලබා ෙදන්නට සුසන්තිකා ජයසිංහ
කීඩිකාව සමත් වුණා. ඒ වාෙග්ම මුලින් ෙම් සභාෙව් කථා කළා
වාෙග්ම කණ්ඩායම්
කීඩා ෙව්වා, මලල කීඩා ෙව්වා ඒ
සියල්ලතුළින් අපට ෙලෝක
මට්ටෙම් අභිෙයෝගාත්මක
කණ්ඩායමක් බවට පත් ෙවන්න, එෙහම නැත්නම් ෙහොඳ
තරගයක් දීලා අනු ශූරයන් බවට, ශූරයන් බවට පත් ෙවන්න, ශී
ලංකාව අනිකුත් රටවල්වලට අභිෙයෝගයක් බවට පත් ෙවන්න
තරම් වර්තමානෙය් තිෙබන එකම කීඩාව තමයි කිකට් කීඩාව. ඒ
නිසා තමයි අෙප් රෙට් ජාතික කීඩාව ෙවොලිෙබෝල් වුණත්, අද
ජනපියම කීඩාව හැටියට අපි සියලු ෙදනාම කිකට් කීඩාවට ආදරය
කරන්ෙන්. ඒ නිසාම තමයි විපක්ෂෙය් ගරු ෙජෝන් අමරතුංග
මන්තීතුමා විසින් අද ෙම් ෙයෝජනාව පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනල්ලා,
ෙම් ෙයෝජනාව කථාබහට ලක් කරන්න අවස්ථාවක් කර ගන්න
ඇත්ෙත්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම විෙශේෂෙයන් අපි
ෙම් කාරණයත් මතක් කරන්න ඕනෑ. සුපුරුදු පරිදි අෙප් අජිත් පී.
ෙපෙර්රා මන්තීතුමා ෙබෝලය ගහෙගන, ගහෙගන ඇවිල්ලා
අන්තිමට රාජපක්ෂ පවුල ළඟ තමයි ඒක නැවැත්වුෙය්. එතැනට
තමයි ෙගනාෙව්. අපි දැක්කා පසු ගිය කාලෙය්දී ෙම් රෙට්
තස්තවාදය නිමා කරන්නට යන ගමෙන්දීත් ඇත්ෙතන්ම සමහර
ෙද්ශපාලනඥයන් ඒකට කැමැති වුෙණ් නැහැ කියලා.
තස්තවාදය නිමාවට පත් කළාට පස්ෙසේ කීර්තිමත් රජයක්, ආණ්ඩුවක්- ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් බවට අෙප් රජය පරිවර්තනය
ෙවයි කියලා ෙගොඩාක් අය බෙයන් හිටියා. ඒ වාෙග්ම තමයි
සමහර අවස්ථාවල කිකට් ජයගහණය තුළිනුත් ෙම් ආණ්ඩුවට,
ෙද්ශපාලන නායකත්වයට යම් කිසි පසාදයක් ඇති ෙවයි කියලා
හිත යටින් ඒ ජයගහණය ෙනොලැබුෙණොත් ෙහොඳයි කියලා හිතන
කණ්ඩායම් ඉන්නවා. එවැනි අවස්ථාවකට උදාහරණයක් තමයි
ෙම් ළඟදී අවසන් වුණු විස්සයි විස්ස ෙලෝක කුසලාන කිකට්
තරගාවලිය පරාජය වීම. අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා ෙම්
පරාජයට ෙහේතුව, රාජපක්ෂ පවුෙල් වැරැද්දක්, රාජපක්ෂ පවුල
තමයි ෙම්ක යට ඉන්ෙන් කියන ෙචෝදනාවක් එල්ල කළා.
ඇත්ෙතන්ම කීඩාව නාමෙයන් අපි ඒවා ෙහළා දකින්න ඕනෑ.
විෙශේෂෙයන්ම අපි මතක් කරන්ෙන්, අෙප් ජාතික කිකට්
කණ්ඩායම අපට ෙලොකු අභිමානයක්ය කියන එකයි. ඔවුන්ට අෙප්
ෙගෞරවය ෙදන්න ඕනෑ. කීඩාව කියන්ෙන් හැම ෙව්ලාෙව්ම
ජයගහණ උරුම කර ගන්න පුළුවන් ෙදයක් ෙනොෙවයි. පරාජයට
පත් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ජයගහණ අත් පත් කර ගන්නවා. ඒක
සාමානN ෙදයක්.
කිකට් කීඩාව ගත්තාම අපි කියන්ෙන් එය අවිනිශ්චිත
කීඩාවක්ය කියලායි. අෙප් ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා මතක්
කළා වාෙග් අපි ඉහළම ජයගහණය ලබා ඊ ළඟ තරගාවලියට
ගියාම අන්ත පරාජයට පත් වුණු අවස්ථා තිෙබනවා. ඒක තමයි
කිකට් කීඩාෙව් හැටි. කිස් ෙග්ල් කියන්ෙන් අපි කවුරුත් දන්නා
කීඩකෙයක්. එදා අවසාන තරගය නරඹන ෙව්ලාෙව් ශී
ලාංකිකයන් හැටියට අපි හැෙමෝම පාර්ථනා කෙළේ කිස් ෙග්ල්ව
ඉක්මනට out ෙවන්න කියලා. කිස් ෙග්ල් ලකුණු තුනට out ෙවන
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ෙකොට අපට පුදුම සතුටක් දැනුණා. හැබැයි කිකට් කීඩාව
අවිනිශ්චිත කීඩාවක්ය කියන එක ඔප්පු කරමින් ෙවනත්
කීඩකෙයක් ඉදිරියට ඇවිල්ලා ඔවුන්ෙග් රට ෙවනුෙවන්,
කණ්ඩායම ෙවනුෙවන් තරග කර විශාල ජයගහණයක් ලබන්න
පුළුවන් ලකුණු පමාණයක් ලබා ගන්න කටයුතු කළා.
ඉතින් ෙමය තමයි කිකට් කීඩාෙව් ස්වභාවය. ජයගහණ ලබන
ෙකොට අපි මල් මාලා දමා අෙප් රෙට් කිකට් කණ්ඩායම, කිකට්
කීඩකයින් පිළිගන්නවා වාෙග්ම පරාජයට පත් වුණාට පස්ෙසේ
ඔවුන්ට ෙචෝදනා එල්ල කිරීම කළ යුතු කාර්යයක් ෙනොෙව්ය කියන
එක අපි ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කරන්න ඕනෑ. අෙප් කිකට්
කණ්ඩායම පරාජිතයන් ෙනොෙවයි. ඒ අය 20-20 ෙලෝක කුසලාන
කිකට් තරගාවලිෙය් අනුශූරයන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම
සීමිත ඕවර් තරගවලදීත් -ඕවර් 50 තරගවලදීත්- අපි අනුශූරයන්
බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් ෙලෝකෙය් විශාල
තරගයක් ෙදන්න පුළුවන් කිකට් කණ්ඩායමක් බවට අෙප් ශී
ලාංකික කිකට් කණ්ඩායම පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා හැම
ෙවලාෙව්ම ඔවුන්ට අෙප් ෙගෞරවය, පණාමය, සුබ පැතුම් එකතු
කළ යුතුව තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අෙප් ජාතික කිකට්
කණ්ඩායෙම් ඉන්න රංගන ෙහේරත් කීඩකයා මා නිෙයෝජනය කරන
දඹෙදණිය මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් කීඩකෙයක්. දඹෙදණිය
ජනතාව හැටියට, සත් ෙකෝරළෙය් ජනතාව හැටියට අපට ඔහු
විශාල ෙගෞරවයක්.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා
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හැටියට කවුරුන් හිටියත්, කවුරුන් කීඩාවට උදව් කළා කිව්වත්
වයඹ පළාතට කීඩා සංකීර්ණයක් නැහැ. හරිහමන් පිහිනුම්
තටාකයක් නැහැ. ෙම් වන ෙකොට අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්
උපෙදස් පරිදි, අෙප් මුළු රෙට්ම සියලුම පළාත්වලට අංග සම්පූර්ණ
කීඩා සංකීර්ණ ලබා ෙදන්නත්, සෑම දිස්තික්කයටම අංග සම්පූර්ණ
කීඩාගාර ලබා ෙදන්නත් කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ විතරක්
ෙනොෙවයි. හැම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකටම එක් අංග
සම්පූර්ණ කීඩා පිටියක් ලබා ෙදන්නත් අද වැඩ පිළිෙවළ සකස්
කර, මුදල් පතිපාදන ෙවන් කර දැන් පළාත් කිහිපයක ඒ වැඩ
පිළිෙවළ කියාත්මක ෙවමින් පවතිනවා. ඒ වාෙග් වැඩසටහන්
රාශියක් එක්ක ගරු ඇමතිතුමා කටයුතු කරද්දී, අපි ඔබතුමාෙගන්
තව එක කාරණයක් ඉල්ලනවා. කිකට් පාලක මණ්ඩලෙය් යම්
යම් පරිපාලන දුර්වලතා තිෙබන්න පුළුවන්. ඒවා පිළිබඳව
විෙශේෂෙයන් ෙසොයා බලන ෙලස ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ
වාෙග්ම ඇතැම් අය කියන ආකාරයට තරග පාවා දීමක් සිදු ෙවලා
තිෙබනවාද යන්නත් ගරු ඇමතිතුමා ඉතාම සුපරීක්ෂාකාරීව
ෙසොයා බලා කටයුතු කරාවි කියන විශ්වාසය අප තුළ තිෙබනවා.
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙම් වන විට නිර්භීත තීන්දු තීරණ
කිහිපයක් ෙගන තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම තහනම් උත්ෙත්ජක
භාවිත කිරීම සම්බන්ධෙයන් අෙප් රෙට් සමහර කීඩක
කීඩිකාවන්ට එෙරහිව නිසි ආකාරෙයන් විනය කියාත්මක කරන්න
ඔබතුමා කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳව විපක්ෂය
එල්ල කරන ෙචෝදනාව, එෙහම නැත්නම් අෙප් කීඩකයින් කීඩාව
මුදලට පාවා දුන්නාය කියන කාරණය පිළිබඳව යම් සතNයක්
තිෙබනවාද කියා ෙසොයා බැලීමත් කාලීන අවශNතාවක් ෙවනවා.
අපි විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ, අෙප් රෙට් කීඩකයන් ඒ තත්ත්වයට
පත් වුණාය කියා. නමුත් එෙහම පශ්නයක් නඟනවා නම් ඒ
පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරාවි කියා අපි
විශ්වාස කරනවා.

(The Presiding Member)

එතුමා Moors' Club එකට නායකත්වය දුන්නා.
ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා

(மாமி சா*த படார)

(The Hon. Shantha Bandara)

ඔව්. ඒ වාෙග්ම මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් කිකට්
කණ්ඩායම පසු ගිය 20-20 ෙලෝක කුසලාන කිකට් තරගාවලිෙයන්
පරාජයට පත් වන ෙකොට අපටත් ඇත්තටම ෙලොකු කනගාටුවක්
දැනුණා; අපට ෙලොකු දුකක් දැනුණා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. සමහර
අය ඒ ෙව්දනාව උහුලා ගන්න බැරිව ජීවිතය නැති කර ගත්තා.
සමහර අවස්ථාවල අෙප් කිකට් කණ්ඩායම පැරෙදන ෙකොට
ඇතැම් පුද්ගලයින් හෘදයාබාධ හැදිලා ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා අපි
දැකලා තිෙබනවා. ජනතාව තුළ ඒ තරම් ෙලංගතුකමක්, බැඳීමක්,
ආදරයක් කිකට් කීඩාවට සහ අෙප් කීඩකයන් ෙවත තිෙබනවා. ඒ
නිසා යම් කිසි අවස්ථාවක ඒ අය පරාජයට පත් වුණාට පස්ෙසේ
ඔවුන් තරග පාවා දුන්නාය කියා යම් ෙචෝදනාවක් එල්ල කරන්න
සුදානම් ෙවනවා නම් ෙදපාරක් හිතලා ඒ ෙචෝදනාව එල්ල කරන්න
ඕනෑය කියන එක ෙම් ෙවලාෙව් අපි මතක් කරන්න කැමැතියි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කිකට් කීඩාෙව් පරිපාලනෙය්
යම් යම් දුර්වලතාවන් තිෙබන්න පුළුවන්. අපි ඉතාමත් ආදරය
කරන ඒ වාෙග්ම දක්ෂ ඇමතිවරයකු තමයි අද අෙප් රෙට් කීඩා
විෂය භාර අමාතNවරයා හැටියට කටයුතු කරන්ෙන්. ඒ තමයි ගරු
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් ඇමතිතුමා. එතුමාට භාර ෙදන ඕනෑම
විෂයක් එතුමාෙග් දක්ෂතාව, හැකියාව මත ඉතාම සාර්ථකව
ඉදිරියට ෙගන යනවා. අද කීඩාෙව් ෙලොකු ෙවනසක් දකින්න
තිෙබනවා. අද වන විට ගම්බද කීඩාව දියුණු කරන්න කටයුතු කර
තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමෙතක් වයඹ පළාෙත් අපට
කීඩා සංකීර්ණයක් තිබුෙණ් නැහැ. ෙමෙතක් කීඩා ඇමතිවරුන්

අද අප කනගාටු ෙවනවා, ෙමම කීඩාව මුදලට හසු ෙවන්න
යන තත්ත්වය ගැන. පසු ගිය 20-20 කිකට් තරගාවලිෙය්දී
විශාල වශෙයන් ඔට්ටු අල්ලනවා අප දැක්කා. විශාල මුදල්
පමාණයන්, වාහන, ඒ වාෙග්ම ෙනොෙයකුත් ආකාරෙය් ඔට්ටු
අල්ලා ෙමම කීඩාව සූදුවක් බවට පරිවර්තනය කරන්නත් සමහර
අවස්ථාවල සමහර අය සූදානම් ෙවනවා අප දැක්කා. ෙම් කිකට්
කීඩාව ෙහෝ ෙවනත් කීඩාවක් මුදල් උපයන වNාපාරයක් බවට
පත් ෙවනවා නම්, සූදුවක් බවට පත් ෙවනවා නම්, ඔට්ටු අල්ලා
ෙම් තුළින් මුදල් ෙසොයා ගැනීෙම් වNාපාරයක් බවට ෙම්ක පත්
ෙවනවා නම් තරුණ මන්තීවරුන් හැටියට අප ඒකට විරුද්ධ
ෙවනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමනි,
ෙම් රට නිෙයෝජනය කළ කීඩකෙයක් හැටියට මා එය
සම්පූර්ණෙයන්ම ෙහළා දකිනවා. සමහර රටවල ෙමය නීතිගත
කර තිෙබන්නට පුළුවන්. නමුත් අෙප් රෙට් ඒක නීතිගත කර
නැහැ. එෙසේ නීතිගත කිරීමත් සුදුසු නැහැ. ඒ නිසා ඒ ආකාරයට
කටයුතු කිරීම සුදුසු තත්ත්වයක් ෙනොෙව්ය කියන එක ෙම්
ෙවලාෙව් අප මතක් කරන්නට කැමැතියි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා දීර්ඝ වශෙයන් කථා
කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. ෙම් ෙයෝජනාවත්
එක්ක ෙම් කාරණය මා විෙශේෂෙයන් කියා සිටින්නට කැමැතියි.
ජාතNන්තර වශෙයන් ඉදිරියට යන්නට පුළුවන් කීඩාවක් හැටියට
ඒ වාෙග්ම අප ගැන ෙලෝකෙය් කථාබහට ලක් වන, ෙලෝකෙය්
අෙනකුත්
රටවලට අභිෙයෝගයක් එල්ල කරන්න පුළුවන්
කීඩාවක් හැටියට කිකට් කීඩාව ඉදිරියට ෙගන යාම සඳහා අප
සියලු ෙදනාෙග්ම සහෙයෝගය ලබා දිය යුතුව තිෙබනවා. මෙග්
ෙපෞද්ගලික දැනීෙම් හැටියට, විෙශේෂෙයන් කීඩා පුහුණු කරුෙවක්
හැටියට මට කියන්න තිෙබන්ෙන් එදා අෙප් කීඩා කණ්ඩායමට
මුහුණ ෙදන්න තිබුණු විධියට - කීඩා කණ්ඩායමට අවශN සුදුසු
ආකාරයට- ඒ කණ්ඩායෙම් කළමනාකරණ කටයුතු ටික සිදු
කර ගන්නට අපහසුතාවක් ඇති වුණු බවයි.
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ෙම් තැන්වලදී කීඩා ඇමතිතුමාට විෂය භාර ඇමතිවරයා
හැටියට මැදිහත් වන්නට පුළුවන් සීමාව ෙමොකක් ද කියා අප
දන්ෙන් නැහැ.
එම නිසා ගරු ඇමතිතුමාට මැදිහත් වන්නට
පුළුවන් සීමාව තුළ සිට ෙමවැනි තැන්වලදී සහෙයෝගය ලබා
ෙදන්නට පුළුවන් වුෙණොත් ෙම් තත්ත්වයන් අවම කර ගන්නට
පුළුවන්කම ලැෙබ්වි. ඔබතුමා දක්ෂ ඇමතිවරෙයක් හැටියට ෙම්
පැන නැඟී තිෙබන කරුණුත් එක්ක අෙප් කිකට් කීඩාව තව දුරටත්
ශක්තිමත් කර, අප දැන් ලබා ෙගන තිෙබන ජාතNන්තර
ජයගහණ තවදුරටත් ශක්තිමක් කරමින් ඉදිරියට ෙගන යන්නත්,
ඒ තුළින් අෙප් රටට කීර්තියක් ඇති කර ෙදන්නත් නායකත්වය
ගන්නය කියන ෙගෞරවණීය ඉල්ලීම කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා

(தைலைமதா

உபின அவக)

(The Presiding Member)

ඊළඟට ගරු තිලංග සුමතිපාල මන්තීතුමා.

[අ.භා.
භා. 5.07]
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ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා

(மாமி திலக 4மதிபால)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙමම විවාදයට එක්
වීමට අවස්ථාවක් ලැබීම ගැන මම පථමෙයන්ම සතුටු ෙවනවා.
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කර තිෙබන
ෙමම සභාව කල්තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව විශාල වශෙයන්
ආන්ෙදෝලනයකට ලක් ෙවනවාය කියා තමයි මා සිතන්ෙන්.
ඒකට මූලික ෙහේතුව ෙමයයි. එතුමා ෙමම ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කර
තිෙබන්ෙන් ෙම් ආකාරෙයනුයි. "මෑතක සිට කීඩා ක්ෙෂේතෙය්
මහත් ආන්ෙදෝලනයකට ලක් වී ඇති පශ්නයක් නම් තරග පාවා
දීමයි. ෙලෝකය පුරා විෙශේෂෙයන් කිකට් කීඩාව සම්බන්ධෙයන්
තරග පාවා දීෙම් ෙචෝදනාව එම කීඩාෙව් කීඩකයන්ට පමණක්
ෙනොව විනිසුරුවන් ෙකෙරහි පවා එල්ල වී ඇත. ෙමම ෙචෝදනාව
ලංකාෙව් කිකට් කීඩාව ෙකෙරහි මහත් අපකීර්තියකි. කිකට්
කීඩාෙව් උද්ගත වී ඇති ෙමම අවාසනවන්ත තත්ත්වය...." යනාදි
වශෙයන් එතුමා ෙයෝජනාෙවන් කියනවා. ෙම් ආකාරෙය්
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරමින් ෙමම කතිකාව ෙම් සභාෙව් ආරම්භ
කිරීෙමන් ෙම් උත්තරීතර සභාෙව් මන්තීවරයකු හැටියට එතුමා
කර තිෙබන්ෙන් අෙප් කිකට් කීඩකයින්ටත්, කීඩාවටත්
අපහාසයක්, එෙහම නැත්නම් ඔවුන්ට යම් කිසි අපකීර්තික් ෙගන
ඒමක්ය කියන එකයි මෙග් ෙපෞද්ගලික මතය.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සමහරවිට ෙම් ෙයෝජනාව
ඉතාම ෙහොඳ ෙච්තනාෙවන් එතුමා ෙගන එන්නට ඇති. එතුමා ෙම්
කීඩාව නරඹන්ෙනකු හැටියට, ෙම් කීඩාවට ආදරය කරන
ෙකෙනකු හැටියට අවංකව ෙම් ෙයෝජනාව ෙගන එන්නට ඇති.
නමුත් ෙමම ස්ථානයට ෙමම ෙයෝජනාව ෙගන ඒම තුළ ෙමම
උත්තරීතර සභාෙව් සාමාජිකයන් හැටියට - මන්තීවරුන් හැටියටරට තුළ සංවාදයක් ඇති ෙවනවා, අෙප් කීඩකයක් කීඩා කරන්ෙන්
මුදලට, අෙප් කීඩාව පාවා දීමටය කියා. එම නිසා අපි පුළුල්ව
කල්පනා කර බැලුෙවොත්, අෙප් ජාතික කණ්ඩායම, ඒ කීඩකයින්
විශාල කැපවීමක් කර, මහන්සි ෙවලා තමන්ෙග් රට නිෙයෝජනය
කරනවා.
මට කලින් කථා කළ ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා පැවසූ
ආකාරයට, ඒ වාෙග්ම ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමා කථා කළ
ආකාරයට දීර්ඝ වශෙයන් පැය ගණන් ෙම් ගැන කථා කරන්නට
පුළුවන්, අෙප් රෙට් කීඩාවට විෙශේෂෙයන් කිකට් කීඩාවට අෙප්
කීඩකයින් කර තිෙබන ෙසේවය ගැන. නමුත් ඔවුන්ව සැකයට
භාජනය කරමින්ෙම් කතිකාව ඇති කිරීෙම් තිෙබන හානිය ගැන
අපි බලන්නට ඕනෑ.
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ෙලෝක කුසලාන කිකට් තරගාවලියක අවසාන වටයට එන
එක ෙකොපමණ අමාරුද කියලා අපි දන්නවා. අවසාන වටයට
ආවාට පසුව පළමු තැනට ෙහෝ ෙදවැනි තැනට පත් වනවා.
සාමානNෙයන් යම් කිසි රටක් අවසාන වටයට පැමිණියාම ඒ රෙට්
ජනතාව තුළ ෙලොකු උනන්දුවක්, ඒ වාෙග්ම බලාෙපොෙරොත්තුවක්
ඇති ෙවනවා, අෙප් රට කප් එක ගන්නවා කියලා; ජයගහණය
කරනවා කියලා. ඒක අපි අවුරුදු ගණනාවක අත් දැකීෙමන්
දන්නවා. අෙප් රට quarter-final එකට ෙත්ෙරන ෙකොට ඇති වන
උනන්දුවට වඩා, ඒක දිනලා semi-final එකට එන ෙකොට
මිනිසුන් තුළ ෙකොපමණ උනන්දුවක් ඇති ෙවනවාද කියලා අපි
දන්නවා. ඊට පස්ෙසේ අවසාන මහා තරගයට - final match එකට ආවට පස්ෙසේ, අවසාන මහා තරගය දිනලා රටට විශාල
ෙගෞරවයක්, අභිමානයක් ෙගෙනන්න ඒ කණ්ඩායමත් එක්ක මුළු
රටම ෙපළ ගැෙහනවා. ඒක අෙප් රෙට් විතරක් ෙනොෙවයි
ෙලෝකෙය් ඕනෑම රටක රටට ආදරය කරන ජනතාව කරන
ෙදයක්. අවසාන මහා තරගයට ඇවිල්ලා ජයගහණය කරන්න බැරි
වුණාම ෙබොෙහොම කනගාටුවට පත් ෙවනවා. අප තුළ ඒ වෙග්
පතිකියාවක් - reaction එකක් - ඇති ෙවනවා.
මට මතකයි, ආර්. ෙපේමදාස කීඩාංගනෙය් පැවැති ෙටස්ට්
තරගයකදී සනත් ජයසූරිය මහත්මයා ලකුණු 290ක් ගහලා
ෙනොදැවී හිටපු අවස්ථාව. පළමුවැනි දවෙසේ තරගය නරඹන්න
ෙපේක්ෂකෙයෝ 300ක්වත් හිටිෙය් නැහැ. අපි ටිකට් පත් මුදණය
කරලා තිබුෙණ්ත් නැහැ. නමුත් පසුවදා අපට කීඩාංගනෙය් සියලුම
ෙග්ට්ටු විවෘත කරන්න සිද්ධ වුණා, බයන් ලාරාෙග් ෙලෝක
වාර්තාව සනත් ජයසූරිය මහත්මයා කඩයි කියලා; ඒ වාර්තාව බිඳ
දාලා තරගය දිනයි කියලා පහුවදා උෙද් ෙපේක්ෂකෙයෝ 30,000කට
අධික පමාණයක් ආර්. ෙපේමදාස කීඩාංගනයට ඇවිල්ලා හිටියා. ඒ
මිනිස්සු රස්සාවට යන්ෙන් නැතිව නිවාඩු දමා ෙගන ඇවිල්ලා,
රස්සාවට ගිය අය උෙදන්ම මාරු ෙවලා ඇවිල්ලා මුළු
කීඩාංගනයම අතුරු සිදුරු නැතිව පිරුණා. ඒක තමයි තමන්ෙග්
රට පිළිබඳව තිෙබන හැඟීම; ඒක තමයි තමන්ෙග්කම, අෙප්කම.

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම පසු ගිය 20-20
තරගාවලියටත් අපි ආෙව් දිනයි කියලා. කවුද පරදින්න යන්ෙන්?
ඒක පිටුපස යම් කිසි වරදක් ෙවනවා නම්, යම් කිසි උපකමශීලි
වැඩසටහනකින් කූඨ වNාපාරයක් ෙවනවා නම්, එෙහම නැත්නම්
යම් කිසි ෙකෙනක් තරග පාවා දීමට මැදිහත් ෙවලා තිෙබනවා නම්
ෙම් කථිකාව ෙදස බලන ෙකොට ඒක අපට පැහැදිලිව අවෙබෝධ
කර ගන්න බැරි ෙවනවා.
මම කැමැතියි, ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න,
1998 දී හැන්සි ෙකොන්ෙජ් මහත්මයාෙග් පශ්නය ෙදසට.
එතෙකොට මම ශී ලංකා කිකට් පාලක මණ්ඩලෙය් සභාපති;
ආසියානු කිකට් සම්ෙම්ලනෙය්ත් සභාපති. හැන්සි ෙකොන්ෙජ්
කියන්ෙන් ෙලෝක පූජිත කීඩකෙයක්. ෙනල්සන් මැන්ෙඩලා
මහත්මයා දකුණු අපිකාවට නිදහස ලබා ගත්තාට පස්ෙසේ South
Africaවල බිහි වුණු යුග පුරුෂෙයක්. ඔවුන් හිතුෙව් ෙනල්සන්
මැන්ෙඩලාට පස්ෙසේ හැන්සි ෙකොන්ෙජ් මහතා ඒ රෙට් නායකයා
ෙවයි කියලායි. මුළු රටම ෙපළ ගස්වපු, ජනතාව ෙබොෙහොම ආදයර
කරපු, විශාල වශෙයන් ෙගෞරවයට පාත වුණ කීඩකෙයක් එතුමා.
එතුමාට තරග පාවා දීමක් ගැන ෙචෝදනාවක් ආවා. පළමුවැනි
වතාවට ඔහුෙගන් ඇහුවාම කිව්වා, ඒ තරග පාවා දීමට තමන්
සම්බන්ධ නැහැ කියලා. ඔහු ෙගදර ගිහින් ෙහොඳටම හැඬුවා.
පස්ෙසේ කිව්වා, ඔහුට පාෙපොච්චාරණයක් කරන්න ඕනෑ කියලා.
ඔහු ඇවිල්ලා කිව්වා, තරගය පාවා දීපු හැටි. කිකට් කීඩාවට ආදරය
කරන මුළු ෙලෝකයාම කනස්සල්ලට පත් වුණා.
හැබැයි, එදා ඒ රෙට්වත් ෙලෝකෙය්වත් ෙම් සඳහා කියාත්මක
ෙවන්න නීතියක් තිබුෙණ් නැහැ; ජාතNන්තර කිකට් කවුන්සිලෙය්
- ICC එෙක් - නීතියක් තිබුෙණ්ත් නැහැ. ඊට පස්ෙසේ 2000
වර්ෂෙය්දී අලුත් නීතියක් ෙගනැල්ලා, ICC එෙක් Anti-
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Corruption Unit කියලා ෙවනමම අංශයක් පිහිටුවලා,
එංගලන්තෙය් Interpol එෙක් හිටපු දක්ෂම පුද්ගලයා වන Sir Paul
Condon මහත්මයාව එහි අධNක්ෂවරයා හැටියට පත් කරලා ඒක
භාර දුන්නා. මුළු ෙලෝකය පුරාම පරීක්ෂණ පැවැත්වූවා. හැම
රටකටම ආරාධනා කළා, උදවු කරන්න කියලා. ඒ ෙවලාෙව්
ෙනොෙයකුත් වාර්තා ආවා. ඒ වාර්තාවලින් ඔප්පු වුණා, කීඩකයින්
විශාල පමාණයක් ඒකට සම්බන්ධයි කියලා. ඒ ඒ රටවල්වලින්
ඉල්ලීමක් කළා, නීතිය කියාත්මක කරලා අදාළ කීඩකයින්ට
දඬුවම් කරන ෙලස. ඒෙක් පතිඵලයක් හැටියට පාකිස්තානෙය්
සලීම් මලික් මහත්මයාට, ඒ වාෙග්ම ඇෙලක් ස්ටුවට් මහත්මයාට
පශ්න ඇති වුණා. ඒ වාෙග්ම තරග පාවා දීම නිසා ෙමොෙහොමඩ්
අසරුඩීන් මහත්මයාව ඉන්දීය කණ්ඩායෙමන් ඉවත් කළා. ඒ
යනාදී වශෙයන් විශාල පිරිසක් එක්ක 2000 ඉඳලා 2004, 2005
ෙවන ෙකොට නීතිය කියාත්මක කරලා ෙලෝක කිකට් කීඩාවට
ෙවන්න යන අගතිය වැළැක්වීමට අවශN පසු බිම හැදුවා.
ඊට පසුව
ජාතNන්තර කිකට් කවුන්සලෙයන් AntiCorruption Unit එක Anti-Corruption and Security Unit
කියලා ෙවනස් කළා. ඒකට ෙහේතුව පරීක්ෂණ කරන්න රටකට
ගියාම, ඒ පරීක්ෂණවල පළමු වැනි වටෙය් ෙතොරතුරු ලබා ගැනීම
සඳහා ෙපොලීසියත්, ඒ වාෙග්ම රහසිගත වාර්තා ගැනීම සඳහා
ආරක්ෂක අංශයකුත් අවශN වීමයි.
අද තරගාවලියකට කලිනුත්, තරගාවලිය තුළදීත් නිල ලත්,
නිල ෙනොලත් වශෙයන් නිලධාරින් විශාල පමාණයක් තරගය
සඳහා ෙයොමු කරනවා. ඒ අය කීඩකයන්ට උපෙදස් ෙදනවා. ඒ
කීඩකයන්ට උපෙදස් දීලා ෙපළ ගස්වනවා. ෙමවැනි ෙදයක්
කෙළොත් තමන්ට සිදු වන ෙද්, තමන්ෙග් රටට සිදු වන ෙද්,
තමන්ෙග් පවුලට සිදු වන ෙද් ගැන දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන්
තිෙබනවා.
මා හිතනවා විෙශේෂෙයන්ම 2003, 2004 වර්ෂ
වනෙකොට ලංකාෙව් කීඩකයින්ට ඒ ගැන ෙහොඳ දැනුමක් තිබුණා
කියලා. ෙම් වාෙග් ෙදයකට තමන් සහභාගි වුෙණොත්, තමන් තරග
පාවා දීමකට එකඟ වුෙණොත් තමන්ට සිදු වන වින්නැහිය
ෙමොකක්ද කියන එක ගැන ඔවුන් දැන ෙගන සිටියා. ඒ වාෙග්ම
කිකට් පාලක මණ්ඩලෙය්ත් ෙම් ෙවනුෙවන් ෙවනම අංශයක්
හදලා ඒ අයට ෙතොරතුරු ලබා දුන්නා.
මට මතකයි දැනට සති ගණනාවකට ඉස්සර ෙවලා ෙලෝක
කුසලාන තරගය ලංකාෙව් පවත්වන්නට ඉස්සර ඒ ගැන
ෙනොෙයකුත් වාර්තා ආවා.
අෙප් ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් ඇමතිතුමා අපත් එක්ක
ඒ සම්බන්ධව කථා කළා. අපට කිව්වා, අෙප් ඉතිහාසෙය් අත්
දැකීම් එක්ක වාර්තාවක් ෙදන්න කියලා. එතුමා කිව්වා, සෑම
කීඩාවකම කීඩකයින්ට ෙවනමම Anti-Corruption Unit එකක්
පත් කරන්නට ඕනෑය කියලා. ඒ පිළිබඳව මා එතුමාට ස්තුතිවන්ත
ෙවනවා. ෙම් වනෙකොටත් ඒ පිළිබඳව එතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු
කරලා ෙවනමම උපෙදස් ලබා ෙගන එතුමා ෙබොෙහොම රහසිගතව
එම උපෙදස් අනුව කියා කර තිෙබනවා.
යම් කීඩාවක්
සම්බන්ධෙයන් ෙමොකක් හරි අගතියක්, අසාධාරණයක් සිදු වනවා
නම්, ඒ සඳහා Anti-Corruption Unit එකක්, එෙහම නැත්නම් ඒ
පිළිබඳව ෙසොයා බැලීම සඳහා ෙවනම වරලත් කණ්ඩායමක්
ෙයොදවා කීඩා නීතිෙය් යම් ෙරගුලාසි තුළින් කටයුතු කර ඒ සියලුම
කීඩාවන් ශක්තිමත් කරන්නට එතුමා තීන්දු කර තිෙබනවා. ඒ ගැන
ගරු ඇමතිතුමාට ස්තුති කරන්නට මා ෙමය අවස්ථාවක් කර
ගන්නවා.
ෙම් යුගය පුරා කීඩකයින්ෙග් තරග පාවා දීම පිළිබඳව ආපු
වාර්තා ICC එෙක් දැන් තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒවා
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බලන්න පුළුවන්. මා ළඟ තිෙබනවා Bertrand de Speville ෙග්
වාර්තාව. ෙම් අවුරුද්ෙද් මුල් කාලෙය් දී - ජනවාරි මාසෙය් දී තමයි ෙම් වාර්තාව පිට වුෙණ්. මා එය සභාගත*
සභාගත කරනවා.
“A Review of the Anti-corruption Arrangements of the
International Cricket Council” යන මාතෘකාව යටෙත්
වර්තමාන ෙලෝකෙය් තරග පාවාදීම්, තරගයට පිවිසීම්, තරගය
සඳහා ෙයදී සිටින පරිපාලන ක්ෙෂේතෙය් සියලු ෙදනා කියාත්මක
විය යුත්ෙත් ෙකොෙහොමද කියන කරුණු ගැන ෙමහි සම්පූර්ණෙයන්
සඳහන් වනවා. තරග පාවා දීම ගැන පමණක්, ඔට්ටු ඇල්ලීම ගැන
පමණක් ෙනොෙවයි ෙම් වාර්තාෙව් තිෙබන්ෙන්. තව පැතිකඩක්
තිෙබනවා. තරගය පුඵල් වනෙකොට ඒකට අනුගාහකයන් එනවා.
ඒ අනුගාහකයින් කැමැතියි තමන්ෙග් කීඩකයා ෙහොඳ පසිද්ධියක්
ලබනවාට; තමන්ෙග් කීඩකයා ෙහොඳම පන්දු යවන්නා වනවාට;
තමන්ෙග් කීඩකයා තරගාවලිෙය් වීරයා වනවාට. ෙමොකද, ඒ හා
සමානව බැඳිච්ච රුපියල් ෙකෝටි ගණනක් වටිනා ඔවුන්ට අවශN ඒ
marketing එක, එෙහම නැත්නම් තමන්ෙග් වNාපාරෙය්
පවර්ධනය සඳහා එයින් අවස්ථාවක් ලැෙබනවා. ඔට්ටු ඇල්ලීම
වාෙග්ම, යම් යම් විධිෙය් manipulations උපෙයෝගි කරෙගන
කීඩාවට පැමිෙණන අනුගාහකයන් දිරිමත් කරන්නටත් කීඩාව
නිසා යම් කිසි පැතිකඩක් විවෘත වනවා කියලා ෙම් වාර්තාෙව්
කියනවා.
ෙලෝකෙය් බහුතරයක් -සියයට 98ක්- තරග පාවාදීම් ගැන ෙම්
වාර්තාෙව් සඳහන් වන්ෙන් illegal bookmaking කියලායි. ඒ
වාෙග්ම එම වාර්තාෙව් තිෙබනවා, එංගලන්තය, ඕස්ෙට්ලියාව,
South Africa යන රටවලින් ඒ පිළිබඳ කිසිම වාර්තාවක් ඇවිල්ලා
නැහැයි කියලා. ඒ රටවල තිෙබන්ෙන් නීතNනුකූලව තරගවලට
ඔට්ටු ඇල්ලීෙම් වNාපාරයි. දැන් ෙමහිදී සඳහන් කරන්ෙන් ඒ
නීතNනුකූල ෙනොවන අය, නීතNනුකූල අයත් එක්ක යම් කිසි මුදල්
හුවමාරුවක් කරලා, නැත්නම් ඔට්ටු අල්ලලා වක කමයකින් ඒ
කීඩකයින් ෙහෝ කීඩාෙව් ෙයදී සිටින නිලධාරින් අල්ලා ෙගන ඒ
අයට යම් කිසි මුදලක් ලබා දීලා කරන පාවා දීම් ගැනයි. ඒ නිසා
ෙමහිදී illegal betting හා legal betting කියන ෙකොටස පැහැදිලිව
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් හඳුනා ෙගන තිෙබනවා. මම කියන්න ඕනෑ,
ලංකාව ෙම් වන ෙකොට තරගාවලි රාශියක් පවත්වා තිෙබන රටක්;
විෙශේෂෙයන්ම අවසාන තරග පවත්වපු රටක්; ෙලෝක කුසලාන
තරග පවත්වපු රටක්; ඒ වාෙග්ම triangular එෙහම නැත්නම්
quadrangular තරග පවත්වපු රටක් බව. ICC එෙක්වත් Asian
Cricket Council එෙක්වත් වාර්තාවලට අනුව කිසිම අවස්ථාවක
ලංකාෙව් කීඩකයකු ෙහෝ නිලධාරියකු ලංකාව තුළ තරගයක් පාවා
දීමක් සම්බන්ධෙයන් වාර්තා ෙවලා නැහැ. යම් කිසි වාර්තාවක්
තිබුණා නම් තිෙබන්ෙන් ලංකාෙවන් පිට උත්සාහයක් දරා තිෙබන
බවටයි. නැත්නම් මුදලට තරග පාවා දීමක් වුණා නම් ඒ ගැන
සඳහන් වන්ෙන් ලංකාෙවන් පිටයි. අවුරුදු තිහක් තිස්ෙසේ ෙම්
ක්ෙෂේතෙය් ෙමවැනි පශ්න ඇති වුණාය, ඒ ඇති වුණ පශ්න විසඳා
ගන්න ICC එකට යන්තණයක් තිබුෙණ් නැහැ කියලා ෙම් ICC
වාර්තාෙව් පැහැදිලිව කියනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම සඳහන් කළ යුතුම
ෙද් තමයි, පසු ගිය අවුරුදු පහෙළොව විස්ස තිස්ෙසේ එක් දින තරග
සිය ගණනක් වැඩි ෙවලා තිෙබන බව. අවම වශෙයන් ෙටස්ට්
තරග 8ක් විතර හැම රටක්ම කීඩා කරනවා. එතෙකොට රටවල්
10ක් කියන්ෙන් තරග 100ක් විතර. එක් දින තරග විශාල
සංඛNාවක් තිෙබනවා. මා හිතන හැටියට හැම රටක්ම ඒ සඳහා
කීඩා කරනවා. ඒ සංඛNාව 300කට 400කට වැඩි ඇති. T20
කියලා අලුෙතන් ආපු තරගත් එක්ක බැලුවාම පසු ගිය අවුරුදු 8
තුළ තරග පමාණය සියයට 500කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.

ඇත..
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත
*

னிைலயதி ைவ கபள.

* Placed in the Library.
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නමුත් තරගවලට තිබුණු ෙම් අභිෙයෝගය, තරග පාවා දීම පිළිබඳව
තිබුණු ෙචෝදනා බැලුෙවොත් ඒවා විශාල වශෙයන් අඩු වීමක් ෙවලා
තිෙබනවා.
වාර්තාවලට අනුව හැන්සි ෙකොන්ෙජ් මහත්මයාට පස්ෙසේ,
ළඟදී දැනට අවුරුදු ෙදකකට විතර කලින් පාකිස්තාන කීඩකෙයක්
වැරදිකරු බවට ඔප්පු වුණාට පස්ෙසේ කීඩකයන් සෘජුව ෙම්
පාවාදීම්වලට සම්බන්ධ වුණු බවක් ෙහෝ දඬුවම් කළ බවක්
වර්තමාන යුගෙය් අපට දැන ගන්නට ලැබිලා නැහැ. අන්තිම
තරගාවලිෙය්දී විනිශ්චයකරුවන් හය ෙදෙනක් ගැන ඉන්දියාෙවන්
වාර්තාවක් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. අපට ඒ ගැන ෙසොයා බලන්න
සිද්ධ ෙවනවා. ඒක නිසා අපි හිතනවා, ෙමවැනි කරුණක් ගැන
ගරු ඇමතිතුමා කීඩා අමාතNාංශෙය් අදාළ නිලධාරින් හා කිකට්
පාලක මණ්ඩලයත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා යම් කිසි අඩු පාඩුවක්
තිෙබනවා නම් ඒ ගැන ෙසොයා බලා කියා කරයි කියලා. ඒ වාෙග්ම
කිකට් පාලක මණ්ඩලය ෙම් වන ෙකොටත් දැනුම් දීලා තිෙබනවා,
ඔවුන් දැනුවත්ව ෙම් ගැන කිසිම වාර්තාවක් ලැබිලා නැහැ; කිසිම
ෙචෝදනාවක් නැහැයි කියලා. හැබැයි, යම් කිසි පුද්ගලයකුෙග්
නමක් සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා නම් ඒ පුද්ගලයා සම්පූර්ණෙයන්ම
නිෙදොස් කර නිදහස් කරන ෙතක් පුළුවන් නම් ජාතNන්තර
තරගවලින් ඒ අයව ඈත් කරන්න පාලක මණ්ඩලය ෙම් වන
ෙකොටත් තීරණය කරලා තිෙබනවා. ඒක තමයි අෙප් වාර්තා අනුව
සඳහන්ව තිෙබන්ෙන්. වග කීමක් ඇති රජයක් හැටියට, වග කීමක්
ඇති ඇමති ෙකෙනක් හැටියට, ඒ වාෙග්ම පාලක මණ්ඩලය
හැටියට කිසිම ෙහේතුවක් නැහැ, කිසිම බලාෙපොෙරොත්තුවකුත්
නැහැ, යම් කිසි පුද්ගලෙයක් වරදක් කළා නම්, වරදකට
සැකකරුෙවක් නම්, ඔවුන් සැක සහිතව හැසිරිලා තිෙබනවා නම්
ඒ ෙවනුෙවන් කියාත්මක කරන්න ඕනෑ කියා මාර්ගය ෙනොගන්න.
ෙමොකද, ෙම් වන ෙතක් ආ සියලුම ෙතොරතුරුවලින් අවසාන
වශෙයන් පිළිබිඹු වන්ෙන් එක්ෙකෝ පාකිස්තානෙය්, ඉන්දියාෙව්
නැත්නම් මැද ෙපරදිග බුකිකරුෙවක් නැත්නම් තරග පාවා දීමට
සම්බන්ධ කණ්ඩායමක් තුළින් යම් කිසි ෙදයක් වුණා කියලායි.
නැවතත් මා අවධානය ෙයොමු කරවන්නට කැමැතියි, ෙම්
කීඩකයන්ෙග් පැත්ත ගැන.
මට මතකයි, 1996 දී අපි ෙලෝක කුසලානය දිනුව කාලය.
1995 දී මම කිකට් පාලක මණ්ඩලෙය් උප සභාපති. අපි බැලුවා,
අපට ෙලෝක කුසලානයට යන්න පුළුවන් ෙකොෙහොමද කියලා. ඒ
දවස්වල අපි ෙගවීම් කරන ෙකොට කීඩකයන්ට ෙගවුෙව් අපට කිකට් පාලක මණ්ඩලයට- ලැෙබන මුළු මුදලින් ෙකොටසක්
පමණයි ගරු ඇමතිතුමනි. නමුත් අද ඒ කීඩකයන්ට විශාල මුදලක්
සෘජුව ෙගවනවා. ඒ කීඩකයන්ට ෙගවනවා වාෙග්ම ඔවුන්ට ෙම්
රුපියල් ෙකෝටි ගණනක ආදායම පාලනය කර ගැනීෙම් හැකියාව
අවශN ෙවනවා. මම හිතනවා, අෙප් රෙට් ආර්ථික තත්ත්වයත්
එක්ක අෙප් රෙට් ආදායම් තත්ත්වයත් එක්ක බැලුවාම මුළු
ලංකාෙව්ම කීඩාවට ෙගවන පමාණෙයත් අෙප් ජාතික මට්ටෙම්
ඉන්න කීඩකයන්ට ෙගවන පමාණෙයත් යම් කිසි සංෙශෝධනයක්
විය යුතුයි කියලා.
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාෙග් අවධානය
ෙයොමු කරන්න කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. කීඩකයන් තරග වදින
ෙකොට සංසන්දනාත්මකව ඒ අයට සාධාරණ මුදලක් ෙගවනවා. ඒ
තමයි win bonus එක ෙහවත් තරගයක් ජයගහණය කළාම
ඔවුන්ට ෙගවන මුදල. තරගාවලිෙයන් තරගාවලියට විගහ කරලා,
විගණනය කරලා යම් මුදලක් අයින් කරලා ඒක ෙගවනවා.
දැනට අවුරුදු හත අටකට ඉස්සර ෙවලා කීඩකයන්ෙග්
සංගමයක් ඇවිල්ලා ඒ පරිපාලනය අතට අරෙගන විශාල පීඩනයක්
ඇති කළා. එහිදී කීඩකයන් නිෙයෝජනය කරපු අය ෙවනුෙවන්
පාලක මණ්ඩලය එකඟතාවකට ආවා ඒ ෙගවීම් කරන්න ඕනෑ
කියලා. කීඩකයන්ට ෙගවන එකට අපි කැමැතියි. ඒක ගැන අපට
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පශ්නයක් නැහැ. නමුත් ෙම් රෙට්
අවුරුද්දකට තිෙබන
කීඩකයන්ෙග් ආදායමත්, කලාපෙය්ම තරගාවලිෙයන් තිෙබන
ආදායමත් එක්ක බැලුවාම ඒ කීඩකයා එදා කීඩකයා තමන්ෙග්
මුළු ශමයම දාලා ලංකාවට කීඩා කරනවා ෙවනුවට අද සියයට
කීයක්ද ඔහු මුළු ශමයම ෙයොදවලා ලංකාවට කීඩා කරන්ෙන්
කියලා බැලුවාම -ඔහුට ජාතNන්තරෙයන් ලැෙබන තරගාවලිවලින්
එන ආදායම ගැන අපට පශ්නයක් නැහැ. නමුත් ෙද්ශීය වශෙයන්
අෙප් කීඩාව පවත්වාෙගන යන්න නම් කීඩකයන්ෙග් අෙප්
පළමුෙවනි ෙපළ අෙප් කීඩා සමාජවල කීඩා කරන Premier කිකට්
කීඩාව ෙද්ශීය කිකට් සංචාර ෙම් සියල්ල බැලුවාම- අපට "A"
කණ්ඩායම් තිෙබනවා; වයස 19න් පහළ කණ්ඩායම් තිෙබනවා;
වයස 23න් පහළ කණ්ඩායම් තිෙබනවා. ඒවා නඩත්තු කරන්න
ඕනෑ. ඒවා බලා ගන්න ඕනෑ. ඒවාට පුහුණුකරුවන් අවශNයි;
යටිතල පහසුකම් අවශNයි. ඒ අයට පරිපාලනය සඳහා මුදල්
අවශNයි. ෙම් සියලු ෙද්වල් සංසන්දනය කරලා බලන ෙකොට,
ජාතික කණ්ඩායෙම් අන්තිම 25 ෙදනාට ෙගවන මුදලත් එක්ක
බැලුවාම ෙද්ශීය වශෙයන් සංෙශෝධනයක් විය යුතුයි කියලා අපි
විශ්වාස කරනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඒ ගැන අදහසක්
දක්වන්න කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු ලක්ෂ්මන්
කිරිඇල්ල මන්තීතුමා psychologistsලා ගැන කිව්වා. එතුමා
අවංකවම කිකට් කීඩාවට ළැදියි කියලා මම දන්නවා. ෙබොෙහොම
කාලයක් තිස්ෙසේ කිකට් කීඩාවත් එක්ක වැඩ කරන ෙකෙනකු
හැටියට ඔහුෙග් අදහස ඇත්ත. ෙම් ෙවන ෙකොටත් අෙප් ඇමතිතුමා
කිව්වා මෙනෝ විදNාඥයන් සඳහා
ෙකොෙහොමද ඔහු ෙපළ
ගැෙසන්න ඕනෑ කියලා. ඒ අදහස් හුවමාරු කරෙගන යනවා. ඒ
අදහසට අපි ගරු කරනවා. හැබැයි ෙමහිදී අපට පවසන්න මූලික
කරුණක් තිෙබනවා. අෙප් කීඩකයන්ෙග් යම් කිසි අඩු පාඩුවක්
තිෙබනවාය, ඔවුන්ෙගන් යම් කිසි වරදක් ෙවනවාය කියලා
සැකයක් තිෙබනවා නම් ඒ සම්බන්ධෙයන් පසිද්ධිෙය් ෙමවැනි
සාකච්ඡාවක් ඇති කර ගැනීම ඔවුන්ෙග් කීර්ති නාමයට
බලපානවා. ඔවුන් සැකයට භාජනය වීම නිසා අෙප් කීඩාවට
හානියක් සිද්ධ ෙවනවා. කීඩාෙව් පචලිතභාවයට හානියක්
ෙවනවා. කීඩාවට තම දරුවන් ෙයොදවන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන,
ගම්වල ඉන්න ෙදමව්පියන්ට කීඩාවට දරුවන් ෙයොමු කිරීම
සම්බන්ධෙයන් බාධාවක් ඇති ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම කීඩකයන්
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් රැකී රක්ෂා ෙසොයා ෙගන යන ෙකොට ඔවුන්ට
තිෙබන කීර්ති නාමය බලපානවා. යම් යම් තැන්වල සැක සහිත
ෙදයක් තිෙබනවා නම්, අඩු පාඩුවක් තිෙබනවා නම් එය විමසා
බැලිය යුතුයි; විමසා බැලිය හැකියි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ෙපෞද්ගලිකව ෙහොඳින්
දන්නා කාරණයක් තිෙබනවා. වර්තමාන නායක මෙහේල
ජයවර්ධන මහතාට, කුමාර සංගක්කාර මහතාට වචනෙය්
පරිසමාප්ත අර්ථෙයන් "මහත්වරු" කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ
අයෙග් යුගෙය්, ඒ අය නායකත්වය දරපු කාලෙය් තරග කරන
ෙකොට තරගයක් පාවලා ෙදන්ෙන් ඇයි, ඒ ෙකොෙහොමද කියලා
හිතාගන්න හරි අමාරුයි. එෙහම කරන්න බැහැ. හැබැයි ඔවුන්
තරගයට ගිය විධිය මත, තරග කරපු විධිය මත, තරගය
ජයගහණය කළාද නැද්ද කියන එක මත පශ්නයක් ඇති ෙවන්න
පුළුවන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි කල්පනා
කරන්න ඕනෑ අපි කාටද පැරදුෙණ් කියලා. අවසන් තරගය
පැරදුෙණ් බටහිර ඉන්දීය ෙකොෙදව්වන්ට. ඒ අය ඉතාම පැහැදිලි
වැඩ සටහනකට ඇවිල්ලා එදා wicket එක අනුව, එදා දවස අනුව
ඒ වැඩසටහන කියාත්මක කළා. එදා ඔවුන්ෙග් දවස. ඔවුන්
ජයගහණය කළා. නමුත් අප සන්ෙතෝෂ ෙවන්න ඕනෑ, එක් දින
තරගාවලිෙය් අනුශූරතාව රැක ෙගන ඉන්න, T20 එෙක් -ඕවර් 20 20 තරගාවලිෙය්- අනුශූරතාවට ෙදවතාවක් එන්න පුළුවන් වූ,
ෙලෝකෙය් එකම රට වීම ගැන. ෙම් වාෙග් තත්ත්වයකයි අපි
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ඉන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන්, පළමුවැනි ෙදවැනි තුන්වැනි හතරවැනි
ස්ථාන අතර -1 සිට 4 අතර- අපි රැඳිලා ඉන්නවා; ජාතNන්තර
කීඩාෙව් රැඳිලා ඉන්නවා; යුද්ධයක් තිබුණු කාලෙය් එවැනි
තත්ත්වයක රැඳී සිටින්න හැකි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අෙනක්
රටවල් එක්ක සාෙප්ක්ෂ විධියට බැලුවාම අෙප් යන්තණය ගැන,
අෙප් කමෙව්දය ගැන අප සෑහීමකට පත් ෙවන්න ඕනෑ.
අපි දන්නවා එක යුගයක එංගලන්තය ෙම් තරගාවලිය
සම්පූර්ණෙයන් ගහණය කරෙගන හිටපු බව. ඊට පස්ෙසේ බටහිර
ඉන්දීය ෙකොෙදව්වන් - West Indiesලා - අවුරුදු 15ක් විතර කිකට්
කීඩාෙවන් මුළු ෙලෝකයම ෙහොල්ලා ෙගන හිටියා. ඊටත් පස්ෙසේ
ඕස්ෙට්ලියාව. ඕස්ෙට්ලියාව එක දිගට තරගාවලි තමන්ෙග් අතට
ගහණය කර ෙගන හිටියා. කිසි ෙකනකුට එන්න දුන්ෙන් නැහැ.
නමුත් අපට පුළුවන් වුණා 1994-1996 වන ෙකොට ඒ තරගාවලියට
අවතීර්ණය ෙවලා, ජාතNන්තර කණ්ඩායම්වලටත් පීඩනයක්
ෙදන්න පුළුවන් මට්ටෙම් ජාතNන්තර කණ්ඩායමක් බවට පත්
ෙවන්න. ඒ ෙවනුෙවන් කැප ෙවච්ච ඒ දරුවන්ෙග් ෙදමව්පියන්,
ගුරුවරුන්, ඒ පාසල්වල විදුහල්පතිවරුන්, හිතවතුන්, ඥාතීන්,
මිතයන්, පුහුණුකරුවන් සහ ඔවුන් කීඩා කරපු කීඩා සමාජ යන ඒ
සියලු ෙද්වලින් සකස් වුණු විශාල පිරමීඩයක පතිඵලය හැටියට
තමයි අෙප් ලංකාෙව් කණ්ඩායම කීඩාංගණෙය් boundary line
එෙකන් ඇතුළට සිංහ ෙකොඩිය අරෙගන ඇවිදෙගන යන්ෙන්. ඒ
යන එෙකොෙළොස් ෙදනා අෙප් රටට විශාල ආඩම්බරයක්. ඒ
එෙකොෙළොස් ෙදනා ගැන අපි ෙබොෙහොම කල්පනාෙවන් කථා
කරන්න, හැසිෙරන්න ඕනෑය කියලා මා විශ්වාස කරනවා.
තරග පාවා දුන්නාද යන සැකයකින් අද දවෙසේ අප ෙමෙහම
කථා කළත්, ෙහට දවෙසේ යම් කිසි කූට කමෙව්දයකට ඇවිල්ලා
තරගය විකුණන්න, පාවා ෙදන්න අවස්ථාවක් නැහැ කියලා අප
හිතන්න නරකයි. එවැනි අවස්ථාවක් ඇති ෙනොෙවන්න කියා කිරීම
පාලකයන්ෙග්ත්, අමාතNාංශෙය්ත් වාෙග්ම අපි හැෙමෝෙග්ම
වගකීම කියන එක මා කියනවා. ඒ කතිකාව ආරම්භ කිරීමට
සද්භාවෙයන් ෙමවැනි ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළාය යන අදහසින්
මා කියන්ෙන්, ෙමම සියලු ෙද්වල් පිටු පස රජය සිටිනවාය සිතා
රජයට ඇඟිල්ල දිගු කරන්ෙන් නැතුව, කීඩාෙව් උන්නතිය සඳහාම
ෙම් කතිකාව ඉදිරියට ෙගන යන්න කියලායි. එෙසේ කියමින් ෙම්
අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ ෙවනවා.

[අ.භා.
භා. 5.32]
32]
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ෙවන්ෙන් නැහැ. එංගලන්තෙය් තිබුණු පරීක්ෂණවලින්,හැන්සි
ෙකොන්ෙජ මහතාට පස්ෙසේ පාකිස්තානෙය් කීඩකයන් තුන්
ෙදෙනකු තරග තහනමට ලක් වුණා. ෙව්ග පන්දු යවන
ෙදෙදෙනකුත්, සල්මන් බට් නමැති පුද්ගලයාත් ඒ අතර හිටියා. මා
හිතන විධියට අන්තිම වතාවට ෙම් තිෙදනා තරග පාවා දීෙම්
ෙචෝදනාවට වරදකරුවන් බවට පත් වුණා. විෙශේෂෙයන්ම
පාකිස්තානයට ෙම්ක විශාල පශ්නයක්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තරග පාවා දීම සහ තහනම්
උත්ෙත්ජක භාවිතය කීඩාවට විශාල පිළිකා ෙදකක්. අෙප් කීඩා
ඇමතිතුමා ඒ ගැන දන්නවා. ඒ කරුණු ෙදක ගැන
අනිවාර්යෙයන්ම කථා කරන්න ඕනෑ. අද ෙලෝකෙය් ඇති ෙවලා
තිෙබන තත්ත්වය බැලුෙවොත්, විෙශේෂෙයන්ම ලාන්ස් ආම්ස්ෙටෝන්
කියන්ෙන්, "ටුවර් ඩි ෆාන්ස් තරගාවලිය" හත් පාරක් දිනපු
තැනැත්තා. තහනම් උත්ෙත්ජක සම්බන්ධෙයන් කිසිම
පරීක්ෂණයකදී ඔහු වරදකරුවකු බවට පත් ෙවලා නැහැ. හැබැයි,
ඔහුට විරුද්ධව තිෙබන සාක්ෂි අනුව අද වන විට ඔහු
වැරදිකරුවකු බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පාපැදි කීඩාෙව් තිෙබන
සංකීර්ණභාවය නිසා විශාල කණ්ඩායමක් ඔහුෙග් ජයගහණය
සඳහා මැදිහත් ෙවනවා. සියයක්, එකසිය පනහක් විතර
තරගකරුවන් ඒ කණ්ඩායෙම් ඉන්නවා. ඒ කණ්ඩායෙම්
තරගකරුවන්ෙග් පාෙපොච්චාරණය අනුව තමයි ඔහු වරදකරු
බවට පත් වුෙණ්. එතෙකොට ඔබතුමා හිතලා බලන්න. ෙම්
ෙලෝකෙය් තනිෙයන් තරග කරන කීඩකෙයෝ කී ෙදෙනකු තහනම්
උත්ෙත්ජක අරෙගන ඇද්ද? ඒ අතර දුවන කට්ටිය, කිකට් ගහන
කට්ටිය, රගර් ගහන කට්ටිය ඉන්නවා. හැබැයි ලාන්ස්
ආම්ස්ෙටෝන් කියන කීඩකයා තහනම් උත්ෙත්ජක පාවිච්චි කළාය
කියලා කිසිම පරීක්ෂණයකදී වරදකරුවකු බවට පත් ෙවලා නැහැ.
හැම දාම පරීක්ෂණ කරනවා. රෑට කරනවා; උෙද්ට කරනවා. ඒ
කිසිම අවස්ථාවකදී ඔහු තහනම් උත්ෙත්ජක භාවිත කළාය කියලා
වරදකරු ෙවලා නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි තරග පාවා
දීමත්. තරග පාවා දීම සම්බන්ධෙයනුත් සලීම් මලික්, හැන්සි
ෙකොන්ෙජ, ෙමොෙහොමඩ් අසරුඩීන් වාෙග් පුද්ගලයන් කීප
ෙදෙනකු වරදකරුෙවෝ බවට පත් වුණා. ෙමයට සම්බන්ධ වන
පුද්ගලෙයෝ මීට වඩා විශාල පමාණයක් ෙම් කීඩාෙව් ඇති. හැබැයි
අෙප් වාසනාවට ලංකාෙව් කීඩකයන් ෙම්වාට සම්බන්ධ නැහැ
කියන එක තමයි අපට ලැබිලා තිෙබන ෙතොරතුරු. එය අපට
වාසනාවක්. ඒ කීඩකෙයෝ අපට විශාල සම්පතක්.

(மாமி 4ஜீவ ேசனசிக)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදලට තරග පාවා දීම යන
කාෙලෝචිත මාතෘකාව අෙප් පධාන සංවිධායකතුමා ෙම්
අවස්ථාෙව්දී ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. මෙග් මිත තිලංග
සුමතිපාල මන්තීතුමා කිව්වා, ඒ ඉදිරිපත් කිරීම සහ ඒ ගැන
සාකච්ඡා කිරීම සුදුසු නැහැ කියලා. හැබැයි, ගරු මන්තීතුමනි
ෙම්වා කථා කරන්න ඕනෑ ෙද්වල්. ෙම්වා හංගන්න ඕනෑ ෙද්වල්
ෙනොෙවයි. මට මතකයි මීට මාස කීපයකට ෙපර ෙම් ගරු
සභාෙව්දීම ඔබතුමා ෙලොකු ෙචෝදනාවක් කළා අර්ජුන රණතුංග
මැතිතුමාටත්, අරවින්ද ද සිල්වා මැතිතුමාටත්. ඇත්තටම මා ඒ
ගැන කනගාටුවට පත් වුණා. තරග පාවා දීමක් ගැන අෙප් ලංකාෙව්
කීඩකයන් සම්බන්ධෙයන් පළමුවැනි වතාවටයි එදා සාකච්ඡාවට
බඳුන් වුෙණ්.
ෙකෙසේ ෙවතත් ෙම් වන ෙතක් අෙප් ලංකාෙව් කිසිම
කීඩකෙයකු තරග පාවා දීම සම්බන්ධෙයන් වරදකරුෙවකු බවට
පත් ෙවලා නැහැ. ඔබතුමා කියපු කාරණයට මා එකඟ ෙවනවා.
හැබැයි ඔබතුමා කියපු යම් ෙදයක් සම්බන්ධෙයන් මා එකඟ

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම කිකට් කීඩාව
සම්බන්ධෙයන් කථා කරන ෙකොට, අතීතෙය් අෙප් කිකට් කීඩාවට
අත දුන්නු අය ෙබොෙහෝ විට මතක් කරන්ෙන් නැහැ. විශාල මුදලක්
ලැෙබන ෙවෙළඳාමක් බවට අද ෙම් රෙට් කිකට් කීඩාව පත් ෙවලා
තිෙබනවා. මෑත වකවානුෙව් ෙම් රෙට් විශාල පිරිසක් මුදල්
කෑදරකමට, තමන්ෙග් මුදල් පසුම්බිය වැඩි කර ගැනීමට කිකට්
කීඩාව වෙට් එල්ලිලා ඉන්නවා. පා පන්දු කීඩාෙව් ෙමවැනි
තත්ත්වයක් නැහැ. රගර් කීඩාෙව් ෙම් තත්ත්වය එච්චරම දකින්න
නැහැ. දැන් රගර් කීඩාවටත් ෙම් තත්ත්වය ටිෙකන් ටික එනවා.
විෙශේෂෙයන් මයිකල් තිෙසේරා මැතිතුමා, අනුර ෙතන්නෙකෝන්
මැතිතුමා, දයා සහබන්දු මැතිතුමා, ෙපොෙලොන්ෙනෝවිට මැතිතුමා
හා සරවනමුත්තු මැතිතුමා, ඒ වාෙග්ම දුලීප් ෙමන්ඩිස්, බන්දුල
වර්ණපුර, ෙරොෂාන් මහානාම, අර්ජුන රණතුංග හා අරවින්ද ද
සිල්වා මැතිතුමන්ලා, තවත් පැත්තකින් තිලංග සුමතිපාල
මැතිතුමා වැනි විශාල පිරිසක් කිකට් කීඩාව ෙවනුෙවන් විශාල
කාර්ය භාරයක් ඉටු කළා. විෙශේෂෙයන්ම ගාමිණී දිසානායක
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මැතිතුමා හා රාජාමෙහේන්දන් මැතිතුමා කිකට් කීඩාවට Test status
ලබා දීම සඳහා විශාල දායකත්වයක් ලබා දුන්නා. ඒ වාෙග්ම
ෙරොබට් ෙසේනානායක මැතිතුමාත් කිකට් කීඩාව ෙවනුෙවන්
කටයුතු කළා. ඒ වාෙග් විශාල පිරිසක් ලබා දුන්නු ශක්තිෙයන්
තමයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි අර්ධ වටයට එනවා ද,
අවසාන තරගය ජයගහණය කරනවාද කියන පදනම ෙහෝ ඇති
වුෙණ්. ඒ ලබා දුන්නු ශක්තිෙයන් ජයගහණය කරලා ශී ලංකාව
ෙලෝක ශූරයන් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ තත්ත්වය අනුව,
තරගයක් පැරදුණාම ඒ කීඩකයා තරගය පාවා දුන්නාය කියලා
කිසිම ආකාරයකින් කීඩකයකු ෙවත ඇඟිල්ලක් දික් කරන්න
බැහැ.
ලංකාෙව් පුරවැසියකු වශෙයන් මා ඇත්තටම ආඩම්බර වනවා,
අෙප් කණ්ඩායමට අවසන් තරග හතරකට
සහභාගි වීමට
අවස්ථාව ලැබීම ගැන. ෙම් වාෙග් ෙපොඩි රටකට ඒකම ඇති. කිකට්
ෙලෝක කුසලානය ජයගහණය කළාට පස්ෙසේ අපි හතර වතාවක්
අවසාන තරගයට සුදුසුකම් ලැබුෙව් එයට සම්බන්ධ පුද්ගලයන්
හැම ෙදනකුම කිකට් කීඩාවට යම් ෙදයක් කර තිෙබන නිසායි.
අපට විරුද්ධවයි ආණ්ඩුව ඉන්ෙන්. අවසන් තරගයට සහභාගි වීම
සඳහා සුදුසුකම් ලබන්න ආණ්ඩුෙව් අයත් යම් ෙදයක් කරලා ඇති.
අපි එය නැහැයි කියන්ෙන් නැහැ. අපි කිසිම කීඩකයකුෙග්
දක්ෂතාව අවමානයට ලක් කරන්ෙන් නැහැ. අපි කිසිම
කීඩකයකුෙග් දක්ෂතාව අවතක්ෙසේරු කරන්ෙන් නැහැ. ඉතාම
දක්ෂ, තමන්ෙග් හැකියාව උපරිමෙයන් කණ්ඩායමට ලබා ෙදන
කීඩකෙයෝ තමයි ලංකාෙව් ඉන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තිලංග සුමතිපාල මන්තීතුමා
කිව්ව ෙදයක් සම්බන්ධයන් මා එකඟ වනවා. තරගාවලියට
කීඩකයන් 11ෙදෙනක් සහභාගි වනවා. ෙම් 11ෙදනා ෙම්
තත්ත්වයට ෙගෙනන්න ෙපොඩි කාලෙය් සිට සම්බන්ධ වුණු විශාල
පිරිසක් ඉන්නවා. තවත් කීඩකෙයෝ පස්ෙදෙනක්, හයෙදෙනක්
reserves වශෙයන් ඉන්නවා. ජයගහණය කිරීෙම්දී රුපියල් ෙකෝටි
ගණනක් ලැෙබන නිසා, කිකට් කීඩාව ඉදිරියට ෙගන යා හැකි
ආකාරෙයන් ඒ මුදල ෙබදා හැෙරන්න ඕනෑ.
අෙප් ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමා කිව්වා, තරගයක් පැරදුණා
නම් අන්තිමට වරද එන්ෙන් රාජපක්ෂ පවුලටයි කියලා. අපි
කියන්ෙන් නැහැ රාජපක්ෂ පවුල නිසා තරගයක් පැරදුණා කියලා.
හැබැයි අෙප් වාසනාවට මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රාජපක්ෂ
දරුෙවක් කිකට් ගහලා නැහැ. මා හිතන හැටියට ඒක රෙට්
වාසනාවක්. රාජපක්ෂ දරුෙවක් කිකට් ගහන්ෙන් නැතුවත්
ෙමෙහම නම්, කිකට් ගැහුවා නම් ඉවරයි. කීඩාවට කරන ෙම්
බලපෑම -

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා

(மாமி

மஹி*தான*த அ+,கமேக )

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

විකමසිංහලාට ළමයි නැහැ කියලා අපි ෙමොනවා කරන්නද?

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாமி 4ஜீவ ேசனசிக)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කාටවත් ළමයි ඉන්නවාද,
නැද්ද කියන එක ෙනොෙවයි පශ්නය.

ලදී.]
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී
.]

அ கிராசன கடைளப அகறபள]

[

[Expunged on the order of the Chair.]

පවුෙල් දරුවකු කිකට් ගැහුවා නම් කිකට් කීඩාවත් ඉවරයි. ෙම්
කරන බලපෑම බලන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා
(தைலைமதா

உபின அவக)

(The Presiding Member)

ඒ වචනය ඉල්ලා අස් කර ගන්න. මා ඒ වචනය expunge
කරනවා. ඒ ෙගොල්ලන් කිකට් ෙනොගැහුවාට රගර් ගහනවා.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாமி 4ஜீவ ேசனசிக)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඒක තමයි. මා කියපු ෙකොටස අයින් කරලා ඔබතුමා කියපු ඒ
ෙකොටස දමා ගන්න.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා
(தைலைமதா

உபின அவக)

(The Presiding Member)

ඒක සතN පකාශයක් ෙන්.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாமி 4ஜீவ ேசனசிக)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඒක තමයි මා කිව්ෙව්. සමහර
විට ඒ කණ්ඩායෙම් නායකයා එෙහම පුද්ගලයකු බවට පත් ෙවයි.
ෙකෙසේ ෙවතත් අෙප් වාසනාවට එෙහම වුෙණ් නැහැ.
කීඩා ඇමතිතුමා ෙමම ගරු සභාෙව් සිටින නිසා විෙශේෂෙයන්ම
ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. අන්තිම වකවානුව තුළ යම් කිසි
ආකාරයකට පැලැස්තර දමලා කිකට් කීඩාව නැවත යම්
මට්ටමකට, යම් තැනකට පැමිණිලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය කිකට් ෙලෝක කුසලානය
සම්බන්ධෙයන් ෙම් ආණ්ඩුව අනුගමනය කරපු ඒ කියා පටිපාටිය
ගැන අපට සෑහීමකට පත් වන්න බැහැ. ඇමතිතුමනි, එහිදී විශාල
මුදල් ෙකොල්ලයක් සිදු වුණා. අවශN ෙනොවන අවස්ථාවක රුපියල්
බිලියන 5.8ක කීඩාංගණයක් හැදුවා.
ඊළඟට, දන්ෙදණිය මහත්මයා, විෙශේෂෙයන්ම නිශාන්ත
රණතුංග මැතිතුමා ගැන මා කියන්න ඕනෑ. කිකට් කීඩාවට
එතුමාෙග් තිෙබන සම්බන්ධය ගැන COPE වාර්තාෙව් සඳහන් කර
තිෙබනවා. අප අනුමත කරන්ෙන් නැහැ. එතුමා කිකට් පාලක
මණ්ඩලෙය් ෙල්කම් වශෙයන් ඉඳ ෙගන CSN නාලිකාෙව් ඒ
තනතුරදැරීම සුදුසු නැහැ කියලා COPE වාර්තාෙව් සඳහන් කර
තිෙබනවා. ඒ කථාව හරි. අප දන්ෙන් නැහැ, මුදල් සම්බන්ධෙයන්
-ගනුෙදනු සම්බන්ධෙයන්- ෙමොන සම්බන්ධයක් තිෙබනවාද
කියලා. ඒ ගැන අපට කියන්න බැහැ. මට ඒ සම්බන්ධෙයන් දත්ත
නැහැ. හැබැයි එතුමා ඒ සුදුසුකම ලබලා නැහැ; conflict of
interest. කිකට් පාලක මණ්ඩලෙය් ෙල්කම් ධුරය දරන ෙකොට-

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாமி

மஹி*தான*த அ+,கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

නිශාන්ත රණතුංග මහත්මයා ඉඳලා නැහැ. එතුමා ඒකට කිසිම
සම්බන්ධයක් නැහැ.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாமி 4ஜீவ ேசனசிக)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒක ෙනොෙවයි මම කියන්ෙන්. Conflict of
interest කියලා කියන්ෙන් ෙම්කයි. යම් තනතුරක් දරන ෙකොට
ෙවන තනතුරු දරන්න බැරි අවස්ථා තිෙබනවා. ඒ තනතුරු දැරීම
සුදුසු නැහැ. ඒ අවස්ථාව ලබලා ෙදන්න එපා. ඒ අවස්ථාව ඇති
කරන්න එපා. ඒ වාෙග් කාරණයක් සාකච්ඡාවට බඳුන් ෙවන්න
අවශN නැහැ. ෙමොකද ෙම් රෙට් මිලියන විසි ගණනක ජනතාවක්
ඉන්නවා.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා

(மாமி

மஹி*தான*த அ+,கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

CSN නාලිකාවට ඒ තරගාවලිය ලබා දීම නිසා කිකට් පාලක
මණ්ඩලයට කිසිම පාඩුවක් ෙවලා නැහැ. අප ෙවනදා ජාතික
නාලිකාවට දුන්නාට වැඩිය මුදලක් අපට ලැබිලා තිෙබනවා.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாமி 4ஜீவ ேசனசிக)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු ඇමතිතුමනි, මට බාධා කරන්න එපා. ඔබතුමාට අවස්ථාව
දුන්ෙනොත් මට කථා කරන්න බැරි ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
ඔය කාරණය ගැන; ලාභය ලැබිලා තිෙබනවාද, නැද්ද කියන
කාරණය ගැන අපට ෙවනම විවාදයක් ගන්න පුළුවන්. මම ඒක
අනුමත කරන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද හරියට දැනුම් දීලා සියලුම
නාලිකාවලට එහි විකාශන අයිතිය -ඒ අවස්ථාව- ලබා ෙදන්න
ඕනෑ. එක නාලිකාවකට විතරක් ෙනොෙවයි-
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තිෙබන තනතුරු ෙදකින් එකකින් ඉල්ලා අස් ෙවන්න කියලා.
රණතුංග පවුල ගැන අප දන්නවා. අර්ජුන රණතුංග මැතිතුමාට
අෙප් විශාල ෙගෞරවයක් තිෙබනවා. එතුමා ෙම් රෙට් කිකට්
කීඩාවට විශාල ෙසේවයක් කළා. [බාධා කිරීමක්] ෙමතුමා එච්චර
කිකට් ගැහුෙව් නැහැ. ඇඟ පත තිෙබනවා. කිකට් ෙසල්ලම් කළා
නම් ෙහොඳට කරන්න තිබුණා. හැබැයි එතුමාට කලින් අෙප් සංජීව
රණතුංග මහත්මයා කිකට් කීඩාවට විශාල ෙසේවයක් කළා. සංජීව
රණතුංග මහත්මයා අෙප් කිකට් කීඩාවට ඉතාම අගනා ෙසේවයක්
කළ පුද්ගලෙයක්. එතුමා කිකට් කීඩාවට ඉතා ආදරය කරන
පුද්ගලෙයක්. [බාධා කිරීමක්] මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
මෙග් කථාව නවත්වන්නද ඔබතුමා හදන්ෙන්?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා
(தைலைமதா

உபின அவக)

(The Presiding Member)

ඔබතුමාට තව විනාඩියක් පමණ තිෙබනවා.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා

(மாமி

மஹி*தான*த அ+,கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

(மாமி 4ஜீவ ேசனசிக)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

මම තවම පටන් ගත්තා විතරයි ෙන්.

ඒ සම්බන්ධෙයන් පුවත් පෙත් දැන්වීමක් පළ කළා.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாமி 4ஜீவ ேசனசிக)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

පුවත් පෙත් ඒ පළ කිරීම සම්බන්ධෙයනුත් විශාල පශ්න
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඒ පළ කළ දැනුම් දීම සම්බන්ධෙයන්
අධිකරණයට පවා කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න ඔවුන් ලෑස්ති ෙවලා
තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ ගැන ෙපොඩ්ඩක් පරීක්ෂා කර
බලන්න. ඔබතුමාෙග් පරිපාලනය යටෙත් තිෙබන නිසා අප
කියන්ෙන්. ෙලොකු පසිද්ධියක් ලබා ෙදන්න, ෙම්ෙක්
විනිවිදභාවයක් ඇති කරන්න. අප කියන්ෙන් එච්චරයි.
අනික් පශ්නය තමයි කිකට් පාලක මණ්ඩලෙය් සභාපති ධුරය.
අප ෙම් ගැන ෙහොෙරන් කථා කරන්න ඕනෑ නැහැ. ඔය තරගය
තිබ්බා නම් තිලංග සුමතිපාල මහත්මයා දිනනවා. හැබැයි තිලංග
සුමතිපාල මහත්මයා දිනන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒකට එතුමා මුදල්
පාවිච්චි කරනවාද? නැත්නම් ඒ කමෙව්දය ෙමොකක්ද? ෙමොන
වාෙග්ද ෙම් තනතුරට ෙතෝරා ගන්ෙන්? කිකට් කීඩකයන් ෙම්කට
සම්බන්ධයිද? ඇමතිතුමාෙග් ඡන්දයක් ෙම්කට තිෙබනවාද?
ඔබතුමන්ලා ඒ සඳහා කමෙව්දයක් හදන්න. හරියට කිකට් පාලක
මණ්ඩලයක් ඇති කරන්න. කවුරු හරි කථා කරලා තිලංග
සුමතිපාල මහත්මයාට අයින් ෙවන්න කියන්න හරි තවත් ඉදිරිපත්
ෙවන පුද්ගලෙයකුට අයින් ෙවන්න කියන්න හරි ෙනොෙවයි
කරන්න තිෙබන්ෙන්. විනිවිදභාවය කියන්ෙන් ෙම්කයි ගරු
ඇමතිතුමනි. ඔබතුමන්ලා කමයක් හදන්න. කිකට් සමිති පමණක්
ෙම්කට ඡන්දය ෙදන්න ඕනෑ කියලා ඔබතුමන්ලා හිතනවා නම් ඒෙක් යම් කිසි බලපෑමක් කරලා ඒ ඡන්දය ලබා ගන්න පුළුවන්
කියලා- එය ලබා ෙදන්න ෙවන තනතුරුවලට. අෙප් කිකට්
කණ්ඩායෙම් ඉන්න පුද්ගලයන්ට ඡන්දයක් ෙදන්න පුළුවන්ද
බලන්න. ඒ පුහුණුකරුවාට ඡන්දයක් ෙදන්න පුළුවන්ද බලන්න.
කීඩා ඇමතිවරයා වශෙයන් ඔබතුමාට ඡන්ද කීයක් හිමිද බලන්න.
ෙම් වාෙග් කමෙව්දයක් හදන්න. නැත්නම් අෙප් කිකට් කීඩාව
සම්බන්ධෙයන් විනිවිදභාවයක් ෙම් රෙට් කවදාවත් ඇති කරන්න
බැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙලෝක කුසලාන තරගාවලිය
අවස්ථාෙව්දී ෙකෝටි ගණනක මුදල් වංචා සිදු වුණා. මම නම්
වශෙයන් සඳහන් කරන්න කැමැති නැහැ. මම නිශාන්ත රණතුංග
මහත්මයාෙග් නම පමණක් සඳහන් කෙළේ එතුමා ගැන COPE
වාර්තාෙව් තිෙබන නිසායි. මම එතුමාට කියා සිටිනවා එතුමාට

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා
(தைலைமதா

உபின அவக)

(The Presiding Member)

තමුන්නාන්ෙසේට පස් වරු 5.30 ඉඳලා මිනිත්තු 15ක කාලයක්
දුන්නා.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாமி 4ஜீவ ேசனசிக)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

මට තව විනාඩි 5ක් ෙදන්න.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා
(தைலைமதா

உபின அவக)

(The Presiding Member)

Okay, you carry on.
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாமி 4ஜீவ ேசனசிக)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙලෝක කුසලාන තරගාවලිය අවස්ථාෙව්දී
හම්බන්ෙතොට කීඩාංගණයට රුපියල් බිලියන 5.8ක් වියදම් කළා.
නමුත් ෙමවර 20-20 තරගාවලිෙය් තරග ෙදකක් විතරයි එම
කීඩාංගණෙය් පැවැත්වූෙය් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.. [බාධා
කිරීමක්] ඌෙරෝ වාෙග් අය රගර් ගැහුවා මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි. තල්ලු කරන්න පුළුවන් මිනිස්සු අෙප් හිටියා, මී හරක්
වාෙග් ෙදතුන් ෙදෙනක්. ෙමතැන ඉන්නවා. හැබැයි ගහපු රගර්
එකක් නම් නැහැ. ඒ වුණාට ෙමතැනට ඇවිල්ලා කථා කරනවා.
[බාධා කිරීමක්] ෙගොනා වාෙග් තල්ලු කළ එක විතරයි කෙළේ.
ඔළුව තිබුෙණ් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙකෙසේ ෙවතත් කීඩාවට ඊට
වැඩිය බුද්ධියක් අවශNයි. ෙහොඳ යහ පාලනයක් අවශNයි.
විෙශේෂෙයන්ම කීඩා ඇමතිතුමා වශෙයන්, නන්ද මැතිව් මැතිතුමා
වාෙග්ම ඊට පස්ෙසේ එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා විශාල ෙසේවයක්
කළා. මම ෙබොෙහෝ ෙවලාවලට කීඩා අමාතNාංශයට එනවා. ඒ
අවස්ථාෙව්දී ඔවුන්ෙගන් මම ෙම් ගැන විමසලා බැලුවා. ඔබතුමා
යම් වැඩක් කරලා තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, හැබැයි
ඔබතුමාටත් ෙම් සඳහා දියුණු කරන්න මුදල් අවශNයි. අය වැෙයන්
ෙම් පාර ලබා දීලා තිෙබන මුදල මම දැක්කා. කීඩාව දියුණු
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කරන්න ඉතා සුළු පමාණයක් තමයි ඔබතුමාෙග් අමාතNාංශයට
ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන්. මා හිතන්ෙන් නැහැ, ඔබතුමා
බලාෙපොෙරොත්තු වන ඒ දියුණුව -

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා

(மாமி

மஹி*தான*த அ+,கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

722

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා
(தைலைமதா

உபின அவக)

(The Presiding Member)

Order, please! මම එදාත් තමුන්නාන්ෙසේට කිව්වා, ෙකෝප්
එෙක් කරන සාකච්ඡාවල් Report එක එන තුරු සභාෙව් කථා
කරන්න බැහැ කියලා. දැන් Interim Report එක පමණයි
ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්.

කීඩා අමාතNාංශයට වැඩිම පතිපාදන ලැබිලා තිෙබනවා.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாமி 4ஜீவ ேசனசிக)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

නැහැ, නැහැ. මට ෙවලාව නැහැ. ඔබතුමාට ෙවලාව දීලා මට
ඉස්ෙසල්ලා ෙකළ වුණා. [බාධා කිරීමක්] අනිවාර්යෙයන්ම අපි
ඉල්ලා හිටින්ෙන් ඔබතුමා ආණ්ඩුවට සුදු හුණු ගාන්න එපා
කියලායි. අවුරුද්ද අවසානෙය්දී ඔබතුමා අමාතNාංශෙයන් අයින්
ෙවන ෙකොට ඔබතුමාට කියන්න බැහැ, මට මුදලක් ලබා දුන්ෙන්
නැහැ කියලා. අපි ඔබතුමාෙග් සහෙයෝගයටයි කියන්ෙන්. තව
මුදලක් ලබා ගන්න. මම දැක්කා, ඉතා සුළු මුදලක් තමයි අය
වැෙයන් ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් මුදල ෙවන් කරලා
තිෙබන්ෙන් කිකට් කීඩාව සම්බන්ධෙයන් ෙනොෙවයි. කිකට්
කීඩාවට විශාල මුදලක් එනවා. ඒ මුදල යන විධිය, ඒ විනිවිදභාවය
ඇති කරන්න කියලා තමයි අපි ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන්.
හරියට කිකට් පාලක මණ්ඩලය පිහිටුවන්න. ඒ වාෙග්ම කිකට්
පාලක මණ්ඩලෙය් තනතුරු තිෙබනවා නම්, “conflict of
interest” කියලා එහි සඳහන් ෙවනවා නම්, ඒ නිලතල දරන
පුද්ගලෙයෝ ඒවාට ඉදිරිපත් ෙවන්න විෙශේෂෙයන්ම ෙකෝප්
කමිටුෙවන් ඉල්ලා අස් ෙවන්න.

(மாமி 4ஜீவ ேசனசிக)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

මම දන්ෙන් නැහැ, ඔබතුමාත් ෙමොනවා කථා කරනවාද
කියලා. ෙම් කථා කරන්ෙන් ගිය සැෙර් COPE Report එක
සම්බන්ධෙයන්.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாமி

மஹி*தான*த அ+,கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

සභාගත කරන්න. දන්ෙන් නැත්නම් කියන්න එපා.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாமி 4ஜீவ ேசனசிக)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

සභාගත කරලා තිෙබන්ෙන්. සභාගත කරන්න ඕනෑ නැහැ.
ගිය සැෙර් සභාගත කළා. අහන්න, ඒ කමිටුෙව් සභාපතිතුමා
දන්නවා. ඔබතුමා ෙමොනවාද කියන්ෙන්?

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අන්තිමට මූ ෙහොරා, අරූ
ෙහොරා, අරූ ෙහොරා කියලා ඇඟිල්ල දිග් කරන්න ඉඩ තියන්න එපා.
විෙශේෂෙයන්ම පල්ෙල්කැෙල් සහ -[බාධා කිරීමක්]

(மாமி

மஹி*தான*த அ+,கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ෙබොරුවට මිනිස්සුන්ට ෙචෝදනා කරන්න එපා.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

(மாமி

மஹி*தான*த அ+,கமேக)

ගරු මන්තීතුමා, ෙකෝප් වාර්තාෙව් එෙහම එකක් නැහැ. අසතN
පකාශ කරන්න එපා.

(மாமி 4ஜீவ ேசனசிக)

ඔබතුමා මාත් එක්ක ෙම් ගැන කථා කළා ෙන්. ඔබතුමා
මෙගන් ෙම් ගැන ඇහුවා ෙන්.

(மாமி 4ஜீவ ேசனசிக)

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

(The Presiding Member)

මට අවස්ථාව ලබා ෙදන්න. මෙග් ෙවලාව ෙදන්න ඕනෑ.

(தைலைமதா

உபின அவக)

ෙවලාව හරි.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

(மாமி

மஹி*தான*த அ+,கமேக)

Sir, I rise to a point of Order.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා
(தைலைமதா

உபின அவக)

(The Presiding Member)

What is your point of Order?
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා

(மாமி

மஹி*தான*த அ+,கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙකෝප් වාර්තාෙව් කිසිම
තැනක නිශාන්ත රණතුංග මහත්තයාට විරුද්ධව ෙචෝදනාවක්
ඇවිල්ලා නැහැ. කරුණාකරලා ගරු මන්තීතුමාට ඒක ඉල්ලා අස්
කර ගන්න කියන්න.

(மாமி

மஹி*தான*த அ+,கமேக)

ගරු මන්තීතුමා, ෙකෝප් එෙක් වාර්තාවක් නැහැ.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாமி 4ஜீவ ேசனசிக)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඔබතුමා ෙබොරුවට ෙමතැන ඉන්න නිසා එක දා ගන්න එන්න
එපා.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாமி

மஹி*தான*த அ+,கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ගරු මන්තීතුමා, ෙකෝප් වාර්තාෙව් එෙහම ෙදයක් නැහැ.
ෙබොරු කියන්න එපා.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

(The Presiding Member)

(மாமி 4ஜீவ ேசனசிக)

ඔබතුමා දන්නවා, ෙකොෙහේද තිෙයන්ෙන් කියලා. ෙකෝප්
කමිටුෙව් සඳහන් කළා, “conflict of interest” ; එතුමා ඒ තනතුර
දරන එක වැරදියි කියන එක. මා වැරදි නම් මා ෙම් කියන ෙද්
ඉල්ලා අස් කර ගන්නවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා

(தைலைமதா

உபின அவக)

(The Presiding Member)

(தைலைமதா

உபின அவக)

Whatever it is, let us debate the COPE Report on a
separate date.
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாமி

மஹி*தான*த அ+,கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

[බාධා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ. ගරු මන්තීතුමා, ෙපොඩ්ඩක්
ඉන්න.

Order, please!
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாமி 4ஜீவ ேசனசிக)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමා ෙම්ක පිළිගන්න. ඔබතුමා දන්නවා,
ෙකෝප් කමිටුව සම්බන්ධෙයන්. ඔබතුමා ෙමතැන ඉන්න අය ෙබ්රා
ගන්න එන්න එපා. ඒක තමයි ඔබතුමාෙග් වරද.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා

(தைலைமதா

உபின அவக)

(The Presiding Member)

Order, please! The deliberations of the COPE cannot
be discussed here. You can have a debate on the Interim
Report. Order, please! Hon. Member, now you have to
wind up your speech. Your time is over.
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாமி 4ஜீவ ேசனசிக)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට කවදා හරි වරදින්ෙන් ඔන්න
ඔතැනයි. ඔබතුමාට අපි කියා සිටියා, ෙහොරු ආරක්ෂා කරන්න
එපා, ඒ ෙවනුෙවන් ෙපනී හිටින්න එපා කියලා. ඔබතුමාෙග්
වගකීම තමයි ෙහොරු ආරක්ෂා ෙනොකර ඔබතුමා අන්තිමට ෙම්
ධුරය අවසන් කරන ෙවලාෙව්දී නමක් තියලා යන එක.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாமி ல/ம

கிாிஎ1ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, I rise to a point of Order.

(தைலைமதா

உபின அவக)

(The Presiding Member)

Is this a clarification?
ගගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாமி ல/ம

கிாிஎ1ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, when this matter came up, I raised it in the COPE
and I said that Mr. Nishantha Ranatunga is the Secretary
to the Cricket Board and that he cannot be the CEO of
CSN. I raised this matter and even the Hon. Arjuna
Ranatunga was there. He also agreed with me. There was
a lengthy discussion on that and it was generally agreed
that he cannot hold both positions: the Secretary of the
Cricket Board and the CEO of CSN. So, this was
discussed. - [Interruption.]
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා
(தைலைமதா

உபின அவக)

(The Presiding Member)

Order, Please! Hon. Member, it is very clear in the
Standing Orders that the deliberations of the COPE
cannot be discussed in the House until the Interim Report
is tabled in the House.
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாமி ல/ம

கிாிஎ1ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

This is just for clarification.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා

(தைலைமதா

உபின அவக)

(The Presiding Member)

What is your point of Order?

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாமி 4ஜீவ ேசனசிக)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

Sir, can I make - [Interruption.]
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாமி ல/ம

கிாிஎ1ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sometime ago, when this matter came up, actually it
was I who raised it at the COPE. The Hon. Arjuna [Interruption.]

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாமி

மஹி*தான*த அ+,கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

Sir, I rise to a point of Order.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා

(மாமி

மஹி*தான*த அ+,கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

නැහැ, ඔබතුමාට උදවුවක් කරන්න යන්ෙන්. ෙකෝප් එෙක්
එෙහම Ruling එකක්, එෙහම Order එකක් දීලා තිෙබනවාද?

(தைலைமதா

உபின அவக)

(The Presiding Member)

මී ළඟට ගරු ෙනරංජන් විකමසිංහ මන්තීතුමා. ඊට පථම, ගරු
හුෙනයිස් ෆාරුක් මහතාෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන
ෙමන් මා ඉල්ලා සිටිනවා.
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ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாமி

மஹி*தான*த அ+,கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු හුෙනයිස් ෆාරුක් මහතා
දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

ලදින්,, සභා සම්මත විය
විය..
පශ්නය විමසන ලදින්

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

අනතුරුව ගරු අල්හාජ් ඒ.
ඒ.එච්.
එච්.එම්.
එම්. අස්වර් මහතා මහතා
මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්,
වුෙයන්, ගරු හුෙනයිස් ෆාරුක් මහතා
මූලාසනාරූඪ විය.
විය.

அத பிற, மா மி அஹா ஏ.எ.எ. அவ
அவக அகிராசனதினி அகலேவ, மா மி ஹுைன
பா% அவக தைலைம வகிதாக.
Whereupon THE HON. ALHAJ A.H.M. AZWER left the Chair,
and THE HON. HUNAIS FAROOK took the Chair.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා

(தைலைமதா

உபின அவக)

(The Presiding Member)

Hon. Neranjan Wickramasinghe, you may start your
speech.
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා

(மாமி

மஹி*தான*த அ+,கமேக)
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ගරු ෙනරන්ජන් විකමසිංහ
විකමසිංහ මහතා

(மாமி ெநர

ஜ வி%கிரமசிக)

(The Hon. Neranjan Wickramasinghe)

මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, විපක්ෂෙය් ගරු ෙජෝන්
අමරතුංග මන්තීතුමා විසින් කල් තබන අවස්ථාෙව්දී ෙම්
ෙයෝජනාව ෙගනැවිත් තිෙබනවා. මා විශ්වාස කරනවා, එතුමා
ෙබොෙහොම සද්භාවෙයන් ෙම් ෙයෝජනාව ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත්
කරන්න ඇති කියලා. තරග පාවා දීම් පිළිබඳවයි ෙම් කල් තබන
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්.
විෙශේෂෙයන්ම විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලා ෙබොෙහෝ
අවස්ථාවල ෙමම මාතෘකාෙවන් පිට පැනලා ෙවනත් ෙද්වල් තමයි
අද කථා කෙළේ. ඒක අපි දැක්කා. මම හිතන්ෙන් ෙම් මාතෘකාවට
අදාළ ෙද්වල්වලට පරිබාහිරව ෙබොෙහෝ ෙද්වල් ෙම් ගරු සභාවට
ඔවුන් ඉදිරිපත් කළා.
විෙශේෂෙයන්ම කිකට් කීඩාව පිළිබඳව කථා කරන විට, කීඩා
සමාජ මට්ටමට යන්න කලින් කිකට් කීඩාව ආරම්භ කරන්ෙන්
පාසෙලන්. කිකට් කීඩාව පමණක් ෙනොෙවයි, ෙබොෙහෝ කීඩා
පාසෙලන් තමයි අපි ආරම්භ කරන්ෙන්. සෑම කීඩාවකටම විනයක්
තිෙබනවා. කිකට් කීඩාවටත් එවැනි විනයක් තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම විපක්ෂෙය් අෙප් ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමා
ෙමවැනි ෙයෝජනාවක් අද ෙම් ගරු සභාවට ෙගන ඒම පිළිබඳව මම
කනගාටු වනවා. ෙමොකද ෙමෙතක් කිසිම තහවුරුවක් ලැබිලා
නැහැ, ෙම් වාෙග් තරග පාවා දීමක් ෙම් රෙට් සිදු ෙවලා කියලා.
කිසිම තැනක එවැන්නක් සඳහන් ෙවලා නැහැ. ඒක කථාවලදීත්
සඳහන් වුණා ෙන්. අෙනක් රටවල කීඩකයින් විසින් එවැනි
කටයුතු සිදු කරලා තිෙබනවා. නමුත් අෙප් රෙට් කිසිම
කීඩකෙයක් විසින් එවැන්නක් සිදු කරලා නැහැ.

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

Sir, I rise to a point of Order.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා

(தைலைமதா

உபின அவக)

(The Presiding Member)

Order, please! There is a point of Order being raised.

විෙශේෂෙයන්ම අපි 1996 දී කිකට් ෙලෝක කුසලානය
ජයගහණය කිරීම ගැන කථා කළා. හතර වතාවක් අනුශූරෙයෝ
වුණා කියලා අපි කථා කළා. ඉතින් ෙමවැනි උත්තරීතර සභාවක,
ෙමවැනි ශක්තිමත් කීඩා කණ්ඩායමක් ගැන, ෙමවැනි
ෙයෝජනාවක් ෙගනැල්ලා කථා කිරීම ඒ තරම් සුදුසු නැහැයි කියන
එකයි මෙග් හැඟීම. මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි,
විෙශේෂෙයන්ම මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඒක පකාශ කරන්න අවශN
වනවා.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாமி ல/ம

கிாிஎ1ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු ඇමතිතුමා, මම කියන්ෙන් කීඩා සාරධර්මවලට විරුද්ධයි
කියලායි. ෙමොකද අපි කීඩාව කරන්ෙන් සාරධර්ම ආරක්ෂා
කරන්න, විනය ආරක්ෂා කරන්න. එකම පුද්ගලයා කිකට් පාලක
මණ්ඩලෙය් ෙල්කම්, Carlton Sports Network
එෙක් පධාන
විධායක නිලධාරි.
මම ඔබතුමාට ෙම් කරුණත් කියන්න ඕනෑ. මම නිශාන්ත
රණතුංග මහතාෙගන් ඇහුවා, ඔබතුමා Carlton Sports Network
එෙක් CEO හැටියට වැඩ කරනවා ෙන්, ෙම්ෙක් අධNක්ෂවරු කවුද
කියලා. I asked him who the directors were but he did not
know. You ask the Hon. Arjuna Ranatunga, he was there. It
is morally wrong.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා

(தைலைமதா

உபின அவக)

(The Presiding Member)

Okay, thank you. Hon. Neranjan Wickramasinghe,
you may speak now.

අද අපි දන්නවා, අෙප් රෙට් ජනතාව තුළ ෙම් කීඩාව පිළිබඳව
ෙලොකු උනන්දුවක් තිෙබනවා කියලා. අපි දන්නවා, ෙමම
තරගවලට විශාල පිරිසක් සම්බන්ධ ෙවලා අෙප් ජයගහණය
උෙදසා විශාල සහෙයෝගයක් ලබා ෙදනවා කියලා. පසු ගිය 20/20
ෙලෝක කුසලාන තරගවලදී ෙකොච්චර ජනතාවක් ෙම් කීඩා තරග
නැරඹීමට සම්බන්ධ වුණා ද කියලා අපි දැක්කා. අෙප් රටට
තිෙබන කීර්තිනාමය, විෙශේෂෙයන් අෙප් කීඩකයින්ෙග් තිෙබන
අභිමානය, මානසික මට්ටම පහත ෙහළීමට ගන්නා වූ
කියාමාර්ගයක් හැටියට තමයි මම නම් ෙමවැනි ෙයෝජනා ෙගන
ඒම දකින්ෙන්. ෙදවරක්, තුන්වරක් කල්පනා කරලා ෙමවැනි
ෙයෝජනා ෙමම ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කෙළොත් ෙහොඳයි කියලායි
විෙශේෂෙයන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම කල්පනා කරන්ෙන්. අෙප් ගරු
මන්තීතුමන්ලා ෙබොෙහෝ ෙදනා ෙම් එක එක කීඩකයින් පිළිබඳව
කථා කළා. අපි දන්නවා, අෙප් කීඩා කණ්ඩායෙම් නායක මෙහේල
ජයවර්ධන මහතා විෙශේෂෙයන් 20/20 අවසාන මහා තරගෙය්දී
අෙප් පරාජයත්, අනුශූරයින් බවට පත්වීමත් සම්බන්ධව පුවත් පත්
සාකච්ඡාවක් තැබුවා. එතුමා පකාශ කෙළේ ෙමොකක්ද? එතුමා
කිව්වා, "අපට ෙලොකු පීඩනයක් ආවා. ෙලොකු පීඩනයක් තිබුණු
නිසා තමයි අපට ෙම් තරගාවලිය ජයගහණය කරන්න බැරි
වුෙණ්." කියලා. ෙම් අවසාන මහා තරගය බටහිර ඉන්දීය
ෙකොෙදව් කණ්ඩායම ජයගහණය කළා.
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[ගරු ෙනරන්ජන් විකමසිංහ මහතා]

මීට අවුරුදු විස්සකට, විසිපහකට කලින් බටහිර ඉන්දීය
ෙකොෙදව් කණ්ඩායම ෙමොන තත්ත්වයක ද තිබුෙණ් කියලා අපි
දන්නවා. ක්ලයිව් ෙලොයිඩ්ෙග් නායකත්වය යටෙත් අවුරුදු
ගණනාවක් අපරාජිත කණ්ඩායමක් හැටියටයි ඔවුන් සිටිෙය්. අෙප්
තිලංග සුමතිපාල ගරු මන්තීතුමාත් එතුමාෙග් කථාෙව්දී එය
සඳහන් කළා. කිකට් කීඩාව සම්පූර්ණෙයන් ඔවුන් ආකමණය
කරලායි තිබුෙණ්. නමුත් මම හිතන්ෙන් ඉන් පසුව බටහිර ඉන්දීය
ෙකොෙදව් කණ්ඩායමට පසු ගිය තරගය ජයගහණය කරන තුරු
අවුරුදු ගණනාවක් කිසිම ජයගහණයක් හිමි වුෙණ් නැහැ. ඒ අතින්
ගත් කල අෙප් ශී ලංකා කණ්ඩායම ෙබොෙහෝ තරගාවලි ජයගහණය
කළා. අනුශූරයින් බවට පත් වුණා. නමුත් අපි දන්නවා, කිකට්
කීඩාෙව්දී වාසනාවත් ටිකක් බලපනවා කියලා.
පාසල් ජීවිතෙය්දීත් අපි මහා තරගවලට මුහුණ දී තිෙබනවා.
අපි ශිෂNෙයෝ හැටියට ගිහින් ඒවාට සම්බන්ධ වුණා. ඒවා
ජයගහණෙය්දී අපි උදම් ඇනුවා. නමුත් පරාජය වූ විට අපි ටිකක්
කනගාටු වුණා. එවැනි තත්ත්වයක් තමයි අපට පසු ගිය 20-20
කුසලානෙය්දී හිමි වුෙණ්. නමුත් අපි අෛධර්යවත් ෙනොවී අෙප්
කණ්ඩායම ශක්තිමත් කරන්න ඕනෑ. ෙම් අවස්ථාෙව්දී අෙප්
කණ්ඩායම ශක්තිමත් කරන්න ඕනෑ. ෙම්ක අවසන් තරගය
ෙනොෙවයි. තව තරග රාශියක් අපට තිෙබනවා. ෙම් කිකට් කීඩාව
ඉදිරියට යන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ගරු අමාතNතුමා ෙම්
අවස්ථාෙව්දී ෙදන නායකත්වය ඉතාමත් වැදගත්. අෙප් සංගම්
සම්බන්ධෙයන් ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් ෙචෝදනා කළා.
අපි සතුටු ෙවනවා, එතුමා අද ෙබොෙහෝ සංගම් පිළිබඳව තිබුණ
වNාකූල තත්ත්වය මඟ හරවලා ඒවා නිසි කළමනාකාරිත්වයක්
ඇතිව කටයුතු කරන්නට එතුමා අද වග බලා ෙගන තිබීම ගැන.
මම දැක්කා ඊෙය් ෙපෙර්දා පත්තරයකට එතුමා පකාශ කරලා
තිබුණා. ඉදිරිෙය්දී මීට වැඩිය අෙප් සංගම් තුළට පජාතන්තවාදය
ෙගනැල්ලා, -විපක්ෂය සඳහන් කළා වාෙග්- ඒවාෙය් ෙහොඳ
පාලනයක් ෙගන යාමට, විනිවිද භාවයක් ඇතුව ෙමම සංගම් ෙහොඳ
පාලනයක් යටතට පත් කරන්නට කටයුතු කරනවා කියන එක
එතුමා පුවත් පත්වලට පකාශ කරලා තිබුණා. එතුමාට යම් කිසි
දැක්මක් තිෙබනවා. එතුමා යටෙත් තිෙබන එකම කීඩාව කිකට්
කීඩාව ෙනොෙවයි. එතුමාෙග් විෂය පථයට අයත් තවත් කීඩා
රාශියක් තිෙබනවා. ෙමම සෑම කීඩාවක් ෙකෙරහිම එතුමාෙග්
අවධානය ෙයොමු කරන්නට ඕනෑ. කිකට් කීඩාව පමණක්
ෙනොෙවයි. නමුත් අපි දන්නවා අද අෙප් රෙට් ජනපියම කීඩාව
බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් කිකට් කීඩාව. ෙලෝකෙය්ත් එවැනි
මතයක් තිෙබනවා. ජනපියතාවට ෙමම කිකට් කීඩාව පත් ෙවලා
තිෙබනවා. නමුත් අෙප් කිකට් කීඩකෙයෝ තරග පාවාදීම්වලට
කවදාවත් ෙයොමු ෙනොෙවයි කියන එකයි මෙග් විශ්වාසය. ෙමොකද,
එවැනි පරිසරයක් තුළ තමයි ෙපොඩි කාලෙය් ඉඳන් අෙප් කීඩකෙයෝ
හැදිලා තිෙබන්ෙන්. මුදලට ෙයොමු ෙනොවී, කිකට් කීඩාවට
තමන්ෙග් මනස ෙයොමු කරලා, රට ෙවනුෙවන් කීඩා කරලා
ජයගහණය කරන්න තමයි අෙප් කීඩකයින්ෙග් එකම අරමුණ
කියන එකයි විෙශේෂෙයන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න තිෙබන්ෙන්.
විෙශේෂෙයන්ම අද ජාතNන්තර තරග පාවාදීම් ගැන කථා
කරනවා. අද කිකට් කීඩකෙයෝ පමණක් ෙනොෙවයි, ඊෙය් ෙපෙර්දා
අපි දැක්කා කිකට් විනිසුරුවරුන්වත් ෙම්කට ඇතුළත් කරලා
තිෙබනවා කියලා. කිකට් විනිසුරුවරුන්වත් ෙම්කට ඇතුළත්
කරලා තිෙබනවා. කිකට් කීඩකෙයෝ පමණක් ෙනොෙවයි. අෙප්
රෙට් යම් යම් පුද්ගලෙයෝ ගැන සඳහන් කළාට, කිකට් විනිසුරුවන්
ගැන සඳහන් කළාට ෙම්ක ඔප්පු කරලා නැහැ. ෙකෙනකුට
ෙචෝදනාවක් කෙළොත් ඒක ඔප්පු කරන්න ඕනෑ. එෙතක් අපට එයා
වරදකරුෙවක් කියලා නම් කරන්න බැහැ. එම නිසා විෙශේෂෙයන්ම
ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපට කියන්නට තිබන්ෙන් අද අෙප් කිකට් කීඩාව
ඉහළම තලයක තිෙබනවා. අෙප් ෙබොෙහෝ මන්තීවරුන් පකාශ කළ
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පරිදි අෙප් අෙනකුත් කීඩාවලින් අපට ඉදිරියට යන්න අමාරුයි.
මලල කීඩා ගත්තාම, පාපන්දු කීඩාව ගත්තාම ඒ වාෙග්ම
අෙනකුත් කීඩාවන්ෙගන් ජාතNන්තර ෙලෝකයට ගිහින්
ජයගහණය කරන්න අමාරුයි. නමුත් කිකට් කීඩාෙවන් අපි
ඉදිරියටම ගිහින් තිෙබනවා. ඒ නිසා ඉදිරියටත් අපිට කරන්න
තිෙබන්ෙන්, රටක් හැටියට, විෙශේෂෙයන්ම ෙද්ශපාලන අධිකාරිය
හැටියට කිකට් කීඩාෙව් දියුණුව උෙදසා අෙප් කිකට් කණ්ඩායමට
ෙදන්න පුළුවන් උපරිම සහෙයෝගය, ශක්තිය සහ ෛධර්ය ලබා
දීමයි. ෙමවැනි ෙයෝජනා ෙගනැල්ලා අෙප් කිකට් කීඩකයින්ෙග්
ඉදිරි ගමන වැළැක්වීම, අෙප් තිෙබන අභිමානය ෙකෙලසා ගැනීම
ෙනොෙවයි කළ යුතු වන්ෙන්.
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් තිෙබන අභිමානයත් එක්ක ෙම් කිකට්
කීඩකයින්ෙග් අධිෂ්ඨානය ඉහළ තලයකට ෙගන ඒම තමයි
විෙශේෂෙයන්ම අපි රජයක් හැටියට බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.
අෙප් ගරු අමාතNතුමා ඒ ස්ථාවරෙය් ඉන්නවා. විෙශේෂෙයන්ම
අෙප් ගරු මන්තීතුමන්ලා සියලුම ෙදනා ඒ ස්ථාවරෙය් සිටිනවා
කියා මා විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසාම අද ෙබොෙහෝ ෙදනා ඒ
පිළිබඳව කථා කළා. ඒ නිසා අපි විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ගරු
අමාතNතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. එතුමා ෙම් සියලුම
කීඩාවන්වලට එතුමාෙග් දැඩි අවධානය ෙයොමු කරලා තිෙබනවා.
ඒවා ඉතාමත්ම කමවත් කරන්නට, විධිමත් කරන්නට අවශN
සියලු පහසුකම් එතුමා අෙප් කීඩකයින්ට ලබා ෙදනවා. ඒක අපි
පැහැදිලිව කියන්නට ඕනෑ. එදා ෙමදා ෙනොතිබූ සියලුම පහසුකම්
අෙප් කීඩකයින්ට ලබා ෙදන්නට අපි අද කටයුතු කරලා
තිෙබනවා.
පසු ගිය කාලෙය් අපි දැක්කා ජයගාහකයින්ට රුපියල් ලක්ෂ
40, 50 වාෙග් විශාල මුදල් පමාණයන් පධානය කළා. මම
හිතන්ෙන් ඉතිහාසෙය් ෙමෙතක් එවැනි පධානයන් කරලා නැහැ.
මානසික මට්ටම ඉතාම ඉහළ මට්ටමකට ෙගන ඒමට එතුමා ඒ
මඟින් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. එම නිසා අපට බලාෙපොෙරොත්තු
තබා ගන්න පුළුවන්. ඉදිරිෙය්දී කිකට් කීඩාවට පමණක් සීමා
ෙනොවී අෙනකුත් කීඩාවනුත් ජාතNන්තර මට්ටමට ෙගනැල්ලා
ජාතNන්තර මට්ටෙම් ජයගාහකයින් බිහි කිරීම තමයි විෙශේෂෙයන්
අෙප් ගරු අමාතNතුමා බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. ඒ නිසා අද
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කිකට් කීඩාව පිළිබඳව විශාල උනන්දුවක්,
උෙදNෝගයක් තිෙබනවා.
අද ගම් මට්ටෙම් කුඩා පාසල් කිකට් කීඩාවට ෙයොමු වීම
පිළිබඳව අපි සතුටු ෙවනවා. අෙප් ජාතික කිකට් කණ්ඩායම නගරයට පමණක් සීමා වුණු කිකට් කණ්ඩායම- අද ගම්බද
පෙද්ශවල කිකට් කීඩකයන් බහුලව නිෙයෝජනය කරනවා. ඒ
ගැන අද අපි සතුටු ෙවනවා. මම මහනුවර තිත්ව විදNලෙය් ආදි
ශිෂNෙයක්. කුමාර් සංගක්කාර වැනි ෙබොෙහොම සුපිරි කීඩකෙයෝ
අෙප් විදNාලෙයන් බිහි කරලා තිෙබනවා. එතුමා ෙබොෙහොම ඉහළ
තලයක කීඩා කිරීම ගැන අපි සතුටු ෙවනවා. අෙනක් පාසල්
ගත්තත් එෙහමයි. අෙනක් පාසල්වලිනුත් ජාතික මට්ටමින්
ෙබොෙහෝ කීඩකයන් බිහි කරලා තිෙබනවා. ඒ පාසල්වල ඉෙගන
ගත් ගරු මන්තීතුමන්ලාත් ෙම් සම්භාවනීය උත්තරීතර සභාව
නිෙයෝජනය කරනවා. එතුමන්ලාෙග් පාසල්වලිනුත් එවැනි
කීඩකයන් බිහි වීම ගැන එතුමන්ලාත් සතුටු ෙවනවා ඇති.
සමස්තයක් හැටියට කථා කරන විට අපට ෙලොකු විශ්වාසයක්
ඇතිව කියන්න පුළුවන් අෙප් කිකට් කීඩකෙයෝ එදත්, අදත්,
ෙහටත් අෙප් විශ්වාසය තහවුරු කරමින්, තරග පාවාදීම්වලින්
බැහැර ෙවලා, අවංකව, කිකට් කීඩාවට ලැදි කණ්ඩායමක් හැටියට
අෙප් රට නිෙයෝජනය කරලා ඉදිරි කාලෙය් අවශN ජයගහණයන්
අප ෙවත ලබා ෙදයි කියලා. ඒ දැඩි විශ්වාසය අප තුළ තිෙබනවාය
කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව් විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරනවා. මට ෙම්
අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
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[6.01 p.m.]
ගරු අල්හාජ් ඒ.
ඒ.එච්.
එච්.එම්.
එම්. අස්වර් මහතා

(மாமி அ1ஹா6 ஏ.எ'.எ. அ9வ)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
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The South African-born Greig is 66 years old. We
cannot believe that. He looks a 16 year-old lad when he
is marvelling before the mike at the Sooriyawewa,
Keththarama, Pallekele and other stadia. The "DailyFT"
further states, I quote:
“Vivian (his wife) and I are going to put the boxing gloves
on………."

Bismillahir Rahmanir Raheem.

Mr. Presiding Member, I think it augurs well that
cricket is on the correct path. I must thank the Hon. John
Amaratunga, a steady cricketer who, in politics, has
moved this Adjournment Motion, for that gives us an
opportunity to discuss the progress of the game we have
made in Sri Lanka and all over the world. That also gives
a very good opportunity for our young and able Sports
Minister, the Hon. Mahindananda Aluthgamage to spell
out the present and future programmes initiated by him
for good of cricket and also to meet all the arguments, the
misconceptions that you carry in your inner mind.
Sir, it is a duty cast on us as cricket enthusiasts and I
am sure the whole Parliament will join me in wishing
Tony Greig speedy recovery, good health and back to the
mike once again, as early as possible. Sir, the "DailyFT",
of 22nd October, 2012, reports it vividly. Tony Greig has
been a great promoter of cricket and also a lover of the
scenic beauty of Sri Lanka. I had occasion to pay tribute
to him on an earlier occasion in this House, and I handed
over to him a Hansard containing my speech. He said that
he had travelled all over the world, but nowhere had any
Parliament paid such a tribute to him. I once again pay
tribute to him because he is our goodwill ambassador. He
promoted not only cricket, but also tourism. One has to
only listen to him on the Galle esplanade how beautifully
he describes this venue - the Dutch Fort. The Barmy
Army who came to Sri Lanka on several occasions said
that they came to Sri Lanka because they were attracted
by the beautiful descriptions that Tony Greig gave live on
international transmissions.
Tony Greig is suffering from lung cancer. It gives us a
lot of pain to hear that. The former England Captain and
Commentator, Tony Greig, has revealed that he is
suffering from lung cancer. Only last month he was
giving scintillating commentaries about our performances
and of the other teams that took part in the Twenty20
World Cup in Sri Lanka.
Sir, the "DailyFT" of 22nd October states, I quote:
Greig was initially diagnosed with bronchitis in May this year
and then gathered further knowledge during the AustralianPakistan Series. Greig was quoted as saying to Australia's
Sunday Telegraph that he would undergo surgery to ascertain
the extent of the illness.

He further states, I quote:
“I have had a few scrapes in my life and this is another one”

He is speaking in cricket parlance. It is very beautiful
even here. I quote:
“‘and fight this like we've never fought anything before."
"At the moment it is totally up in the air. My priority, 100
percent, is my family. They will come first".

We wish him quick recovery and we also offer our
solace to his wife and children.
Today, Sri Lanka is dazzling in the international arena
as a result of the great game we are playing - the
gentlemen’s game. That is cricket. As somebody said, we
are in the brink of obtaining championship after
championship. In 1996, our good Friend, who is an now
an MP, the Hon. Arjuna Ranatunga brought laurels to
this country by winning the first 50-50 World Cup. That
was a great moment for our country. I still remember
going round Galle Face Green in the mid of night in an
open vehicle with a lot of other boys waving flags and
hailing Sri Lanka’s historic victory in Lahore against that
formidable team, Australia.
Now, Sir, what is this accusation that has been made?
At the outset, it is very clear to the entire Members of this
House and also those who will be reading the newspapers
that not a single cricketer has been accused of any
misbehaviour or corruption unlike others such as Hansie
Cronje, Mohammed Azarudeen, Salim Malik and even
Qasim Omar. I remember Qasim Omar well. That shows
the high moral standards set by our cricketers from the
time beginning from Bandula Warnapura, our first Test
Captain. We cannot forget him for the great glory he
brought by winning the First Test Match for Sri Lanka.
Sir, I can rattle through the names of those people who
brought us international glory by playing for our country
and captaining our team. After Bandula Warnapura, there
was Duleep Mendis, Arjuna Ranatunga and the present
Captain, Mahela Jayewardene, who brought us two Silver
Medals if we are to put it in the Olympic parlance. That is
Silver in 50-50 and Silver in Twenty20. I should say
today Insha Allah, next time it will be gold that he will
reap in cricket.
Then, Sir, there have been people like Roy Dias and
Michael Tissera before we were given Test status. We
must also commend our commentators at CSN and
SLBC, who did a splendid job.
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He has done yeomen service for the promotion of
cricket. He was a Wesleyite. Not only cricket but he also
helped to bring up cricketers of the calibre of Arjuna
Ranatunga, Kumar Dharmasena and the like.

ගරු අල්හාජ් ඒ.
ඒ.එච්.
එච්.එම්.
එම්. අස්වර් මහතා

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

(The Presiding Member)

(மாமி அ1ஹா6 ஏ.எ'.எ. அ9வ)

Ranjan Madugalle has been chosen as one of the best
referees in the world and also Kumar Dharmasena had
been named as the best umpire. That speaks volumes of
the cleverness and talent displayed by our cricketers the
world over. Then, Anura Tennakoon was a classic player
and D.S. de Silva, who later headed the Board. After that,
Mr. Thilanga Sumathipala also was the President of the
Board. Ravindra Pushapakumara was a fast bowler. He
has done something marvellous. He has been asked to go
to the North. So, he had visited Jaffna, Mullaitivu,
Kilinochchi, Vavuniya and Mannar, promoting cricket in
schools over there. So much so, that it is the first time
after 30 years of war that Tamil students or cricketers
came from Jaffna and played cricket at Ananda College in
Colombo. For the first time after 30 years, Jaffna Tamil
Boys from the North are playing with Sinhala Boys in the
South. To that extent, cricket has helped to bring
communities together.
I pay great tribute to the Government, headed by His
Excellency Mahinda Rajapaksa, for the immeasurable
help and assistance given to us to promote cricket in the
country.
Not only that, cricket has also brought us international
glory now. As I said, the tourists are coming, they are
pouring into our shores in large numbers. We were at the
Katunayake International Airport, when the Twenty20
Cricket World Cup match was on. You should have seen,
Sir, the English people, the Australians, the New
Zealanders, the Pakistanis, the Indians and the West
Indies were pouring in. Even the staff at the immigration
counters found it difficult to clear them soon.
Mr. Ravindra Pushpakumara has done another
laudable work. He has discovered a Girls’ Cricket Team
in Mannar - which area you represent, Mr. Presiding
Member - in Fatima College. You have perhaps failed to
see those girls. But, he has spotted that talent in Mannar
and he is now turning his attention to the Eastern
Province.
Then, of course, there were Champaka Ramanayake,
Neil Chanmugam and Abu Fuard. Mr. Abu Fuard
incidentally passed away recently; he has done much for
cricket. He also stood behind the late Hon. Gamini
Dissanayake like a sentinel during the Cricket World Cup
- I should say a word of prayer for Abu: Inna lillahi wa
inna ilaihi rajioon!

(தைலைமதா

உபின அவக)

Hon. Member, please, wind up now.
ගරු අල්හාජ් ඒ.
ඒ.එච්.
එච්.එම්.
එම්. අස්වර් මහතා

(மாமி அ1ஹா6 ஏ.எ'.எ. அ9வ)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

I will wind up, Sir. Then, we have Sanath Jayasuriya
who is still playing good cricket. He is now playing T20
matches in South Africa. There is also Roshan
Mahanama, Kumar Sangakkara, Muttiah Muralitharan,
Rangana Herath, Tillakaratne Dilshan, Hashan
Tillakaratne, Rumesh Ratnayake and Daya Sahabandu,
playing. Anuruddha Polonowita, the National Curator,
made it possible for the English team to come and play
the first match at the Maligawatte-Keththarama R.
Premadasa Stadium within a short period of three
months. He also helped to develop the International
Cricket Stadium at Sooriyawewa in Hambantota.
Now, what is happening? There are more and more
grounds coming up. That brings not only credit to Sri
Lanka but also boosts tourist inflow and we can earn
more foreign exchange. There is also the new Pallekele
International Cricket Stadium in picturesque Kandy. Who
is decrying these developments? All these are happening
briskly under the guidance of President Mahinda
Rajapaksa and our able Minister, the Hon. Mahindananda
Aluthgamage. I think the whole nation must pay tribute to
His Excellency the President, Upali Dharmadasa, the
Chairman of Sri Lanka Cricket, Nishantha Ranatunga the
Secretary and the other officials.
When a ball is sent down, the Opposition Members
think that the wicket is made for Rajapaksa. Whatever
goal is scored, they think the goal is made for Rajapaksa.
Rajapaksa, Rajapaksa, Rajapaksa! It is very good, Sir.
They are chanting the name, Rajapaksa like a mantra
morning, evening and night. I am very happy about it.
You go on reciting those mantras, you will be doing a
great meritorious act by that. I want to tell them this.
ෙමය පින් කරපු පවුලක්. යමක් කරද්දි ෙහොඳ ෙදයක් කරන්න,
පින් ඇති වැඩක් කරන්න. පින් ටිකක් ෙම් ආත්මෙය්දී වපුරා
ගන්න. ෙම් ෙලෝකෙය් ෙහොඳට පින් රැස් කර ගත්ෙතොත්
තමුන්නාන්ෙසේලාට අෙනක් ආත්මෙය්දී ෙම් පින්වත් රාජපක්ෂ
පවුෙල් ෙකෙනක් ෙවලා ඉපදීෙම් වාසනාව ලබා ගන්නට පුළුවන්
කියා මම කියනවා. ඒ සඳහා ඔබ සියලු ෙදනාට මා ආරාධනා
කරනවා.

I must also mention about the media reporters and
cricket commentators. They spend much of their time in
the Cricket Stadium. There is Elmo Rodrigopulle of the
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"Daily News". He has served under 26 editors. He is a
veteran cricket writer. There is also Sa'adi Thawfeeq,
Davis Callister, Ranjan Paranavitana and A.C. de Silva.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා

(தைலைமதா

உபின அவக)

(The Presiding Member)

Hon. Member, please wind up now.
ගරු අල්හාජ් ඒ.
ඒ.එච්.
එච්.එම්.
එම්. අස්වර් මහතා

(மாமி அ1ஹா6 ஏ.எ'.எ. அ9வ)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

I will conclude, Sir. Give me two minutes, please.
Then, all the cricket reviewers of Sinhalese
newspapers such as "Lakbima", "Divaina", "Mawbima",
"Lankadeepa" and also of the "Ceylon Today" newspaper
give a lot of prominence to that.
Sir, I am very happy to say that after billiard, cricket
has taken the centre stage. It was left to Marhoom M.J.M.
Lafir to bring us the first world championship in any
sport. That was in billiard. He belongs to the MICH, the
Moors' Islamic Cultural Home. Once, I mistakenly said
that he was from the Moor's Sports Club. No, Mr. M.J.M.
Lafir belongs to Sri Lanka and he was a proud product of
the Moors' Islamic Cultural Home and I wish the Hon.
Minister good luck!
Race එකක් දිව්වත් "රාජපක්ෂ" කියා කියනවා නම්,
ෙබෝලයක් දැම්මත්, "රාජපක්ෂ" කියා කියනවා නම්, රගර්
ෙබෝලයක් ඇල්ලුවත් "රාජපක්ෂ" කියා කියනවා නම්, එෙහම නම්
රාජපක්ෂ පවුල ඉතාමත්ම පින් කරපු පවුලක් කියන එක
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අවධානයට ෙගන එමින්, ෙමම ෙයෝජනාව
ෙගන ආ ෙජෝන් අමරතුංග මහත්මයාට නැවතත් ස්තුතිවන්ත
ෙවමින් මම නවතිනවා.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாமி ேஜா

அமர க)

(The Hon. John Amaratunga)

කියන්න ෙදයක් නැහැ ෙන්.

ගරු අල්හාජ් ඒ.
ඒ.එච්.
එච්.එම්.
එම්. අස්වර් මහතා

(மாமி அ1ஹா6 ஏ.எ'.எ. அ9வ)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

ඒක හරි. ඒක තමයි. පින් කර ගන්න. එතෙකොට රාජපක්ෂ
පවුෙල් ෙකෙනකු ෙවලා තමුන්නාන්ෙසේලාට ඉපෙදන්න පුළුවන්.

[பி. ப. 6.15]
15]
ගරු ෙජ්.
ෙජ්. ශී රංගා මහතා

(மாமி ெஜ. : றகா)

(The Hon. J. Sri Ranga)

ெகளரவ தைலைமதா  உபின அவகேள,
இசைபயி நீ டெதா" உைர#  பி$% என# 
ேப'வத(  ச)தப வழ கியைம# ந$றி. ெகளரவ
அைமச அவக-# ந$றாக. தமி/ ெதாி0ெம$றா1
அவ சி கள உைரெபயபிைன# ேக2பத(காக
ஒ4வழ கிைய# காதிேல இைண#க 6ய(சி#கி$றா. அவ
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ேதத கால களி நாவலபி27 பிரேதச.தி
நைடெபகி$ற பிரசார# 82ட களிேல தமிழி ேபசி, தமி/
ேப' ம#க-ைடய வா# கைள ெப(றைத நா க9
பா.தி"#கி$ேறா.
அதைனவிட,
கிளிெநாசி,
யா/பாண ேபா$ற பிரேதச களி8ட அவ '.த.
தமிழி ேப'வைத# ேக2:#ெகா 7")த சில, "தமிழ
ஒ"வதா$ இத( அைமசராக இ"#கி$றாரா" எ$
ேக2டாக9.
இ$ இசைப cricket விைளயா2: ப(றி விவாத
நட.தப:கி$ற ஒ" 6#கிய ேமைடயாக# காண
ப:கி$ற<. அதாவ<, உலக# கி ண Twenty20 கிாி#ெக2
ேபா27யி ஏ$ இல ைக அணி ேதாவியைட)த< எ$ப<
ப(றி விவாதி#கப:கிற<. இைதவிட 6#கிய விடயமாக#
காணப:கி$ற, ஐ#கிய ேதசிய# க2சியான< ேதத4
ெதாடசியாக பல6ைற 29 தடைவக-# ேம ஏ$
ேதா(றி"#கி$ற<; அத$ தைலைம ேதா(றி"#கி$ற<"
எ$ப< ப(றி ஒ" விவாத.ைத இசைபயி ெகா :
வ"ேவாேமயானா அ< மிகB ெபா".தமாகB
அ#க2சி# வா#களி.த ம#க-#  பிரேயாசனமாகB
இ"# . அ.<ட$, இ)த நா27 ஜனநாயக.ைத
நிைலநா2:வத(  அ< உதவியாக இ"# ெம$ நா$
நிைன#கி$ேற$. ஆனா, <ரதிEடவசமாக இ$ நா க9
ஒ.திைவ% பிேரரைண ெகா :வ)தி"ப< ஒேரெயா"
Twenty20 match ேதா(றத(காகேவ. Twenty20 World Cup
match இFைடய இதி '(றி இல ைக அணியின
ெவ(றி இல#ைக. ெதா:வைகயி இ")தெபாG<,
ெகளரவ அைமச மஹி)தான)த அ1.கமேக அவக9
எதி#க2சி. தைலவ அவகைள Minister's box இ4")<
President's
box#
அைழ.<#ெகா :
வ)தா.
அெபாGதி")ேத எ க-ைடய அணி ெகாIச
ெகாIசமாக ேதா(# ெகா 7")தைத நா க9 பா.<#
ெகா 7")ேதா.
-

-

இ$ இசைபயிேல இ)த நா27 எ)தளB#
ஜனநாயக நிைலநா2டப:கி$ற<; எ)தளB# நீதி
நிைலநா2டப:கி$ற< எ$ப< ப(றிய விடய கைளேய
நா க9 ேபசேவ :. இ)த விவாத.தி <ரதிEடவசமாக
நாF ேபசேவ 7ய நிைலைம ஏ(ப27"#கி$ற<. இ$
நா க9 கிாி#ெக2 விைளயா2ைட எ:.<#ெகா டா,
மா %மி "வ$ ரண< க அவக9 எதிப#க.தி
இ")<ெகா : நா$ ேப'வைத ந$றாக# ேக2:#
ெகா 7"#கி$றா.
உ ைமயிேல
அவ"ைடய
:ப.ைத ஒ" கிாி#ெக2 :ப எ$ 8றலா
மா %மி அஜுன ரண< க அவகளி$ தைலைமயிலான
இல ைக அணி 1996ஆ ஆ : World Cupஐ
ெவ$ெற:.த<. அ$ இல ைகயி இ")த கிாி#ெக2
ஆதரவாளக-#ேகா அல< கிாி#ெக2 ரசிகக-#ேகா
அல< cricket playerக-#ேகா ெவ(றிெபற ேவ :ெம$ற
ஓ ஆேவச இ")த<. அதாவ<, "இல ைக அணி World
Cupஐ. N#க ேவ :; இல ைகயணியினரா இ)த
cricketஐ விைளயாட670 எ$பைத நிOபி#கேவ :"
எ$. ஆனா, இ$ அ)த நிைலைம இைல எ$தா$
நா$ நிைன#கி$ேற$. இத(காக ெகளரவ அைமச
அவக9 ைமதான.<# ேபாP கிாி#ெக2 விைளயாட
67யா<. மாறாக, நா க9 எம< நா2:#காக# கி ண.ைத
ெவலேவ : எ$ற எ ண எம< கிாி#ெக2 Qரக9
ம.தியி வரேவ :. ஆனா, <ரதிEடவசமாக இ$
Qரக9 ம.தியிேல அப7யான எ ண இ"#கி$றதா?
எ$றெதா" ேக9வி எGகி$ற<.
-

-
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[ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා]

அ$ உலக# கி ண.ைத இல ைக ெவ$றெபாG<,
உல #
கிாி#ெக2
விைளயா2ைட
அறி6க
ப:.தியவக- ஏைனய உலக கிாி#ெக2 ரசிகக-
இல ைக
அணியினா
உலக#
கி ண.ைத
ெவல670மா? இல ைக அணி test match விைளயா:மா?
One-day international match
விைளயா:மா? எ$
விய%ட$ பா.தாக9. ஆனா, இ$ 3
4
தடைவக-# ேம இல ைக அணியான< final#
ெதாிவாகியெபாG<8ட, இல ைக Qரக9 ம.தியி
விேவக எ$பத( அபா, நா க9 எம< நா2:#காக
நம< ம ணி இ)த# கி ண.ைத# ைகப(ற ேவ :
எ$றெதா" ஆவ அல< ஆேவச இ")ததாக.
ெதாியவிைல. நிசயமாக Qரக-#
ம.தியிேல
இUவாறான ஆவ இ"#க ேவ :. நா$ கிாி#ெக2
சப)தமான சில க2:ைரகைள ப7.ததி4")<, அ$
அஜுன ரண< க ேபா$றவக9 கிாி#ெக2 Qரகளாக
இ")தேபா< அவக-# வழ கப2ட சபளமான<,
இ$ கிாி#ெக2 விைளயா:பவக-# . த ணீ
ேபா.தைல எ:.<#ெகா:#கி$றவக-# கிைட#கி$ற
சபள.<#
அ மி.ததாக இ")தி"# ெமன அறிய
67கிற<. இUவாறான கEட க-#
ம.தியி1
அவகளிட.தி தா க9 கி ண.ைத# ைகப(றேவ :
எ$றெதா" ஆேவச அ$றி")த<. ஆனா, இ$ அதைன
எம< Qரகளிட.தி காண67வதிைல. இ$ கிாி#ெக2
விைளயா2டான< ஓ ஆடபர விைளயா2டாகேவ
அவகளா
பா#கப:கி$ற
ஒ"
நிைலைம
காணப:கி$ற<. பிேரசி ேபா$ற நா:கைள எ:.<#
ெகா டா, அ 9ளவக9 உலக# கி ண உைத
ப)தா2ட.ைத ெவ$றபி$%8ட ஏைனய விைளயா2:#
க-#  6#கிய.<வ ெகா:.< வ"கி$றாக9. ஆனா,
இல ைகயி கிாி#ெக2:#
மா.திர 6#கிய.<வ
ெகா:பேதா:, அதைன ைமயமாக ைவ.<.தா$ பல
ேபா27கைள0 நட.<கி$றாக9.
-

றிபாக squash, tennis ேபா$ற விைளயா2:#க-#
ஏைனய நா:களி 6#கிய.<வ அளிபைதேபா$
எம< நா27 6#கிய.<வ ெகா:#கப:வதிைல.
இல ைகயி நா க9 cricket ஐ ம2: நபியி"#கி$ேறா.
எம< நா: கிாி#ெக2 விைளயா27 ேதாவியைட)தா,
ேதத வ"வைர அ<ப(றி எ)த விதமான க".<
ெவளியிடா< ேதத 67Bகைள எதிபா.தி"ப<
ேதத4 ேதாவியைட)த பி$ன எதி#க2சியி இ")<
ெகா : அ<ப(றி விவாதிபைத0ேம இ
காண#
87யதாக இ"#கி$ற<. எனேவ, நா க9 cricket#
ேபாலேவ ஏைனய விைளயா2:#க-#  6#கிய.<வ
ெகா:#கேவ :.
ெகளரவ விைளயா2:.<ைற அைமச அவக-ைடய
தைலைமயி நாF 6ைல.தீB மாவ2ட.<# 
ெச$றி")ேத$.
அெபாG<
அபிரேதச.தி19ள
விைளயா2: Qரகைள. ெதாிBெசPயேவ 7ய நிைலைம
ஏ(ப2ட<. இேதேபா$ இல ைகயி19ள அைன.<#
கிராம களி4")< விைளயா2: Qரக9 ெதாிB
ெசPயபடேவ :. என#
6$ன உைரயா(றிய
மா %மி உபின ஏ.எ.எ. அVவ அவக- பிரபல
cricket commentator ஆக இ"#கி$றா. அ$ ம#க9
ம.தியிேல cricket Qரக-#
இ")த மதி%
6#கிய.<வ6 இ$றிைல. இ$ cricket match இ
ேதாவியைட)தBட$, " ඒ අය සල්ලි ගත්තා" எ$F opinion
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வ"வத(கான காரண எ$ன?அ$ அஜுன ரண< க
அவக9 cricket விைளயா7ய காலக2ட.தி இ.தைகய
அபிபிராய க9 எ<B ெவளிவரவிைல. 6.ைதயா
6ரளிதர$ அBVதிேர4யாவி cricket விைளயா7யெபாG<
ஏ(ப2ட பிரசைன#
captainship எ$றா எ$ன
எ$பதைன அஜுன ரண< க அவக9 எ:.<#
கா27யைம என# நல ஞாபகமி"#கிற<. அ< மிகB
பாரா2ட#87ய விடயமா .அதாவ<, தன< Gவி19ள
ஒ"வ"#  பாதி% ஏ(ப2டேவைளயி தைலைம
தா கியவரான அவ அ)த பாதிபான< ground இ4")<
ெவளிெசவத(
6$ன அத( 9ேளேய இ")<
ெகா : ேபாரா7 ெவ(றி0 க டா. அத$ பி$ன
6.ைதயா 6ரளிதரைன ‘எறிப)தாள’ என# 8றி#
ெகா 7")த அBVதிேர4யா ேபா$ற நா:க9, அேத
6ரளிதரைன திறைமயான 'ழப)< Qசாள என# 8
அளB# நிைலைம மாறியி")த<. ஆனா, இ$ நா க9
இUவாறான Qரகைள உ"வா# கி$ேறாமா? அல<
உ"வா#கேபாகி$ேறாமா? எ$ப<தா$ இ$ எG)<9ள
ேக9வி. நா க9 cricket ேபா$ற விைளயா2:#களி
அ#கைற09ளவகைள மீ : உ"வா#க 670மான என
சி)தி#க ேவ :.
'ச)திகா ஒ4பி# ேபா27யி ெவ(றிZ27யெபாG<
அவ"# ஏ(ப2ட பிரசைனகைள0 அவ"# எU
வைகயான உதவி வழ கப2ட< எ$பதைன0 இ)த
சைப அறி0.ஆனா, இ)த 6ைற 400 மீ(ற Para Olympic
இ எம< நா2: Qர இர டாவதாக வ)தி"#கி$றா.
Cricket \ல கிைட#கி$ற நிதியி நா க9 ஏைனய
விைளயா2:.<ைறக-#  6#கிய.<வ அளி.<
ஊ# வி#க ேவ :. நா ஏைனய <ைறக-#
6#கிய.<வ அளி#காவி2டா நிசயமாக எம<
விைளயா2:.<ைற மீ : பி$த கிய நிைல# 
ெச1. ெகளரவ விைளயா2:.<ைற அைமச அவக9
ஒUெவா" மாகாண சைப#  stadium அைம# 
ேவைல.தி2ட.ைத ஆரபி#கவி"பதாக# 8றியி")தா.
க 7யி பிற)த 6ரளிதர$ கிாி#ெக2 <ைறயி %க/
ஈ27னா. அேதேபா$ _வெர4யா மாவ2ட.ைத0
அைமச அவக9 கவன.திெல:.< அ கி"#கி$ற பல
திறைமவாP)த இளQரகைள0 விைளயா2:.<ைறயி
இைண.<#ெகா9ளேவ :
என#
ேக2:#
ெகா9கி$ேற$.
இசைபயி
பேவப2ட
க".<#க9
6$ைவ#கப2டன.
அ ைம#கால களி இல ைக
cricket team இ இ"பவக9 கா' வா கினாகளா?
அல< contract ெசPதாகளா எ$ற ச)ேதக எGகி$ற<.
இ.தைகய ச)ேதக ஏ$ எGகி$ற<? West Indies team
ெவ(றிZ27ய
பி$ன
அ)த
ைமதான.<# 9
மகி/சி0ட$ '(றி வ)த<. ஆனா, இல ைகயி19ள ஒ"
பாைவயாள8ட அவக9மீ< த ணீ ேபா.தைலேயா,
கைலேயா, ெகா7ையேயா எறியவிைல. ஆனா, இேத
நிக/B இ$ெனா" நா27 நிக/)தி")தா அ)த West
Indies team மீ< எUவளேவா க(க- த ணீ
ேபா.தக- விG)தி"# . ஆனா, பாைவயாளக9
நிதானமாக எG)< நி$ அவக-#
ஆதரவாக#
கரேகாஷ ெசPதாக9. எனிF, அேத பாைவயாளக9
ம.தியி இல ைக
கா' வா கி.தா$ ேதா(ற<
எ$ற எ ண வ"வத(கான காரண எ$ன? எ$பைத
நா க9 நிசயமாக ஆராயேவ : என# 8றி,
விைடெபகி$ேற$. ந$றி.
cricket team
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා

(தைலைமதா

உபின அவக)

(The Presiding Member)

The next speaker is the Hon. Mahindananda
Aluthgamage. Before he starts, will an Hon. Member
propose the Hon. Alhaj A.H.M. Azwer to take the Chair?
ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා

(மாமி திலக 4மதிபால)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)

I propose that the Hon. Alhaj A.H.M. Azwer do now
take the Chair.
ගරු ෙජ්.
ෙජ්. ශී රංගා මහතා

(மாமி ெஜ. : றகா)

(The Hon. J. Sri Ranga)

විසින් ස්ථිර කරන ලදී.
ලදී.

ஆேமாதிதா.
Seconded.

අනතුරුව ගරු හුෙනයිස් ෆාරූක් මහතා මූලාසනෙයන්
ඉවත් වුෙයන්,
වුෙයන්, ගරු අල්හාජ් ඒ.
ඒ.එච්.
එච්.එම්.
එම්. අස්වර් මහතා
මුලාසනාරූඪ විය.
විය.

அத பிற, மாமி ஹுைன பா அவக
அகிராசனதினி  அகலேவ, மாமி அ!ஹா" ஏ.எ%.எ&.
அவ அவக தைலைம வகிதாக.

Whereupon THE HON. HUNAIS FAROOK left the Chair,
and THE HON. ALHAJ A.H.M. AZWER took the Chair.

[අ.භා.
භා. 6.25]
25]
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා ( කීඩා
කීඩා අමාතNතුමා
අමාතNතුමා)
තුමා)

(மா

%மி மஹி)தான)த அ1.கமேக விைளயா2:.
<ைற அைமச)
-

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage Sports )

Minister of

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් කිකට් කීඩාෙව් පැන
නැඟී තිෙබන ගැටලු පිළිබඳව අද දින සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්
විපක්ෂය විසින් ඉදිරිපත් කළ ෙම් ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන්
අදහස් ඉදිරිපත් කරපු විපක්ෂෙය් සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සියලුම ගරු
මන්තීතුමන්ලාට මුලින්ම මෙග් ස්තුතිය පුද කරන්න කැමැතියි.
කීඩාෙව් උන්නතිය ෙවනුෙවන් ඒ සියලු ෙදනාෙග්ම අදහස්
සැලකිල්ලට ගන්නා බව අමාතNවරයා හැටියට මා සඳහන්
කරන්න කැමැතියි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල
මන්තීතුමාෙග් කථාව හැර විපක්ෂෙය් අනික් කථිකයන්ෙග් කථා
සාරාංශයක් හැටියට ගත්තාම, ඒවායින් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු
වුෙණ් පසු ගිය දා පැවැති තරගය පාවා දීමක් සිද්ධ වුණා ද කියන
කාරණය ගැනයි. කිකට් කීඩාෙව් බරපතළ උවදුරක් හැටියට අද
ජාතNන්තර කිකට් කවුන්සලය හඳුනා ගත් කාරණයක් තමයි තරග
පාවා දීම. තරග පාවා දීම බරපතළ ෛවරසයක් හැටියටත් ෙම්
වනෙකොට ජාතNන්තර කිකට් කවුන්සලය විසින් හඳුනා ෙගන
තිෙබනවා.
ඒ නිසා 2000 වර්ෂෙය් Anti-Corruption Security Unit
නමින් ආයතනයක් හදලා, ඒක ඒ ඒ රටවල ස්ථාපිත කරලා,
තරග පාවා දුන් අයට විරුද්ධව අවශN කටයුතු කරන්න ෙම්
ෙවනෙකොට පියවර අරෙගන තිෙබනවා. තරග පාවා දුන්නු හතරපස්ෙදනකුෙග් නාම ෙල්ඛනයක් ගරු මන්තීතුමන්ලා කිෙයව්වා මා
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අහෙගන සිටියා. 2000 වර්ෂෙය් මා කලින් කියපු ආයතනය
ස්ථාපිත කළාට පස්ෙසේ, පාකිස්තානය, ඉන්දියාව ආදී තවත්
රටවල් නිෙයෝජනය කරන කීඩකයන් විසි ෙදෙදෙනකු තරග පාවා
දීම නිසා තරග තහනමට ලක් ෙවලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය විස්සයි-විස්ස කිකට්
තරගාවලියත් එක්ක පිට පිට හතර වතාවක් අවසාන තරගයට
මුහුණ ෙදන්න ශී ලංකාවට එන්න පුළුවන් වුණා. මා දන්නවා,
ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමා කීඩාවට ෙබොෙහොම ආදරය කරන,
ෙබොෙහොම ෙහොඳ ෙපේක්ෂකෙයක් බව. ඔබතුමන්ලාත්, අපි සියලු
ෙදනාමත් එෙහමයි. එම නිසා පිට පිට තරගාවලි හතරකදීම
අවසාන මහා තරගයට ඇවිල්ලා පරදිනෙකොට ෙපේක්ෂකයන්
හැටියට තමුන්නාන්ෙසේලාට යම් සැකයක් හිෙතන්න පුළුවන්,
එවැනි තරග පාවා දීමක් සිද්ධ වුණා ද කියලා. ඒක සාධාරණයි.
හැබැයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ශී රංගා මන්තීතුමා
කිව්ව ආකාරයට ඊට කලින් වාරවලදී අපි තරග පරදින ෙකොට
රෙට් ජනතාව තුළ මතයක් ඇති වුෙණ් නැහැ, තරග පාවා දීමක්
සිදුවුණාද කියලා. හැබැයි අවාසනාවට රෙට් ජනතාව අතෙර් අද
එවැනි මතයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒක එච්චර ෙහොඳ ෙදයක්
ෙනොෙවයි. එවැනි මතයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා නම් කීඩාෙව්
උන්නතිය ෙවනුෙවන් රජයක් හැටියට ඒ මතය නිවැරදි කරන්න
ඕනෑ. ඒ නිසා මා හිතන හැටියට අද ෙම් කරන ෙම් සංවාදය
ෙහොඳයි. ෙම් සංවාදය වටිනවා. ෙම් පිළිබඳව පැහැදිලි කරන්න ෙම්
උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙමවැනි සංවාදයක් පැවැත්ෙවන එක
ෙහොඳයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, match fixing කියන එක මහා
බරපතළ පශ්නයක්. දැන් ෙම් බුකීකරුවන්, umpire තුන්වන
ඕවරෙය්දී ෙතොප්පිය ගලවනවා කියලා ඔට්ටු දමනවා. ඒ කියන
විධියටම ඇත්තටම umpire ෙතොප්පිය ගලවනවා. සමහර
ෙවලාවට ඔට්ටු දමනවා, අසවල් ඕවරෙය්දී umpire cooling
glasses ගලවනවා කියලා. අෙන්, ඇත්තටම umpire ඒක
ගලවනවා. ඒ වාෙග්ම බුකීකරුවන් ඔට්ටු දමනවා, 44 වන පන්දු
ඕවරෙය් තුන්වන ෙබෝලය no ball එකක් කියලා. ඇත්තටම ඒ
විධියටම no-ball එකක් යනවා. ඉතින් ෙම්ක මහා බරපතළ
තත්ත්වයක්. ෙමවැනි
සිද්ධීන් ෙවනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි. එවැනි සිද්ධි ඇති ෙවච්ච නිසා තමයි තරග තහනමට
ලක් ෙවච්ච කීඩකයන් විසි ෙදෙදනාෙගන් වැඩි පිරිසක්
ජීවිතාන්තය දක්වා තරග තහනමට ලක් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එම
නිසා ෙම්ක බරපතළ තත්ත්වයක්.
අෙප් රෙට් යම් යම් කීඩකයන්ට විරුද්ධවත් match fixing
පිළිබඳව පැමිණිලි ලැබිලා තිෙබන බව කීඩා අමාතNවරයා හැටියට
මම ඔබතුමන්ලාට කියන්න ඕනෑ. අපි ඒක නැහැයි කියන්ෙන්
නැහැ. හැබැයි, තරග පාවා දීමක් සම්බන්ධෙයන් ලංකාෙව් කිසිම
කීඩකයකු ෙමෙතක් වැරදිකරුවකු ෙවලා නැහැ කියන එක වග
කීෙමන් යුතුව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මා කියන්න කැමැතියි.
කීඩකයන් විසි ෙදෙදෙදනකු, තරග පාවා දීම පිළිබඳ වරදකරුවන්
වන ෙකොට ශී ලංකාෙව් එක කීඩකයකුවත් එවැනි අවස්ථාවකට
ලක් ෙවලා නැති එක ගැන අපි ආඩම්බර ෙවනවා. ඒ නිසා මා
විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ, එවැනි ෙදයක් සිද්ධ වුණා කියලා.
එවැනි තරග පාවා දීමක් සිද්ධ වුණා නම් සාමානN කමෙව්දය
අනුව ජාතNන්තර කිකට් කවුන්සලය විසින්, Anti-Corruption
Security Unit එෙකන් ශී ලංකා කිකට් පාලක මණ්ඩලයට දැනුම්
ෙදනවා. පසු ගිය දිනවල පැවැති 20-20 ෙලෝක කුසලාන
තරගාවලිය අවසන් ෙවලා දැනට සෑෙහන කාලයක් ගත ෙවලා
තිෙබනවා. නමුත් ෙමෙතක් එවැනි කිසිදු පැමිණිල්ලක් ලැබිලා
නැහැ. එම නිසා ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය දිනවල පැවැති අවසාන
තරගාවලිෙය්දී කිසිදු තරග පාවා දීමක් සිද්ධ වුෙණ් නැහැයි කියන
එක ඔබතුමාට කියන්න ඕනෑ.
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මෙග් මිත ශී රංගා මන්තීතුමා ෙහොඳ කථාවක් කිව්වා. ලංකාව
හතර වතාවක් අවසාන මහා තරගයට ඇවිල්ලා පැරදුණාය කියමින්
තරග පාවා දීමකට ලක් වුණාය කියලා විපක්ෂය කියනවා නම්,
මැතිවරණ 29කින් පැරදුණ එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් මැතිවරණ
පාවා දීමකට ගියාද කියන එක ෙසොයා බලන්න Anti-Corruption
Security Unit එකට භාර ෙදන්න ඕනෑ කියලා ශී රංගා මන්තීතුමා
කිව්වා. ඒ පිළිබඳව මම ෙමතැන කථා කරන්ෙන් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තරග පාවා දීම පිළිබඳව
ඔබතුමාට කියන්න ඕනෑ. ෙම් ෙවන ෙකොට ෙලෝකෙය් රටවල්
කිහිපයක් ඒ සම්බන්ධෙයන් අවශN නීති රීති සම්පාදනය කරලා
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඉන්දියාව
Prevention of Corruption Act එක පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත
කරලා, ඒ අවශN නීති රීති ෙගනැල්ලා අවශN කටයුතු කරලා
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම එංගලන්තයත් Criminal Law Act එක
යටෙත්
Prevention of Corruption Act 1906 කියන එක
සංෙශෝධනය කරලා අවශN විධිවිධාන ෙගනැවිත් තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම දකුණු අපිකාවත් Prevention of Corruption Bill කියලා
එවැනිම පනතක් ෙගනැල්ලා අවශN නීති, අණ පනත් සකස් කරලා
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඕස්ෙට්ලියාවත් anti-corruption unit එකක්
හදලා ඒ අවශN නීති සම්පාදනය කරලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, “Sri Lanka Cricket : AntiCorruption Code for Players and Player Support Personnel”
කියන document එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී සභගත*
සභගත* කරන්න
කැමැතියි.
ෙම් වන විට අෙප් අමාතNාංශෙය් ෙල්කම්තුමාෙග්
පධානත්වෙයන් කමිටුවක් පත් කරලා තිෙබනවා. ඒ කමිටුෙව්
වාර්තාව සකස් කර අවසන් වුණු වහාම අපි ඉතා කඩිනමින් එය
නීතිපතිතුමාට ෙයොමු කරලා, කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත්
කරලා, පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා, තරග පාවා දීම පිළිබඳව
අදාළ නීතිමය කටයුතු ශී ලංකාව තුළ ස්ථාපිත කරන්න
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ අනුව ශී ලංකාෙව් යම් කීඩකෙයක්
එවැනි තරග පාවා දීමකට ලක් වුෙණොත් ඔහුට විරුද්ධව උපරිම
දඬුවම් ලබා දීම සඳහා අවශN අණපනත් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගන
ඒම සඳහා ෙම් වන විටත් කටයුතු කර ඇති බව ඉතාම සතුටින්
කියන්න කැමැතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
ඊළඟට අපි කියන්න ඕනෑ, අෙප් රෙට් ෙම් වැරදි අවම කරන්න
ශී ලංකා කිකට් ආයතනයට කරන්න පුළුවන් උපරිම උත්සාහය
දරලා තිෙබන බව. වැඩි වශෙයන් කිව්ෙවොත්, පසු ගිය දිනවල
පැවැති පිමියර් ලීග් තරගාවලිෙය්දීත් අයිසීසී එක සම්බන්ධ
කරෙගන anti-corruption සඳහා අවශN කටයුතු කළා. ඒ
කියන්ෙන් අෙප් අන්තර් පළාත් තරගාවලිවලට පවා අදාළ
නිලධාරින් ෙගන්වලා anti-corruption පිළිබඳව අෙප් අවධානය
ෙයොමු කර තිෙබනවා. අපි ඒ සියලු කටයුතු වළක්වන්න ශී ලංකා
කිකට් ආයතනය හැටියට කටයුතු කර තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ෙජෝන් අමරතුංග
මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් තරග හතෙර් පරාජය පිළිබඳව කීඩා
අමාතNවරයා හැටියට මමත් අෙප් මිත ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල
මන්තීතුමාත් -එකම දිස්තික්කෙය්ම ඉන්න නිසාද දන්ෙන් නැහැ,
අප ෙදෙදනාම- දරන්ෙන් එකම මතය. අපි පිට පිට අවසාන මහා

ඇත..
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත
*
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* Placed in the Library.

.

740

තරගාවලිවලට හතර පාරක් ආවා. හැබැයි, අපි අවසාන
තරගාවලිෙයන් පරාජය වුණා. අෙප් ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල
මන්තීතුමා කියපු හැටියට ෙලෝක කුසලානය ජයගහණය කර
ගන්න බැරි රටක් ෙනොෙවයි අපි. මම දන්නා හැටියට අෙප් කීඩක
කීඩිකාවන්ට කරන්න බැරි ෙදයක් නැහැ. ෙම් තරගාවලි අපට
ජයගහණය කර ගන්න පුළුවන්.
ගරු මන්තීතුමනි, මම සියයට සියයක් එකඟ ෙවනවා, ෙම්
කීඩා කණ්ඩායමට මෙනෝ විදNාව පිළිබඳ psychologistලා
ෙගෙනන්න. ෙම්ක අෙප් අවධානය ෙයොමු ෙනොවුණු කාරණයක්.
ෙම් පිළිබඳව අපි කිකට් පාලක මණ්ඩලයට උපෙදස් දීලා
තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් ඉතාම ෙහොඳ මෙනෝ විදNාඥෙයෝ psychologistලා- ෙගනැවිත් අෙප් කණ්ඩායමත් එක්ක ඉඳලා ෙම්
අයත් එක්ක කටයුතු කරලා ෙම්ක හදන්න ඕනෑ. ඔබතුමා
දන්නවා, කිකට් තරගාවලි ගහනෙකොට විශාල මුදලක් කීඩකයන්ට
ලැෙබන බව. ඉස්සර වාෙග් ෙනොෙවයි. ෙම් කීඩකයන්ෙග්
මානසික තත්ත්වය ෙම් සියල්ල ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු
කරන්න ඕනෑ. මෙග් අත් දැකීම හැටියට නම් ෙම් කීඩකයන්ට
අෙපන් වුණු ෙලොකුම අඩුව ඒකයි. ඔවුන්ට ඉතාම ෙහොඳට තරග
කරන්න පුළුවන්. ඔවුන්ට තරගාවලිවලට මුහුණ ෙදන්න පුළුවන්.
ජයගහණය කරන්න පුළුවන්. ෙම් ෙවලාෙව් ෙම් අයෙග්
psychological පැත්ත, ෙම් ෙගොල්ලන්ෙග් තිෙබන stress එක, ඒ
වාෙග්ම අවසාන තරගාවලියකට ආවට පසු ඔවුන් මුහුණ ෙදන
අභිෙයෝගය ෙමන්න ෙම් කාරණා ෙකෙරහි අෙප් අවධානය ෙයොමු
ෙවලා නැහැ.
මම කීඩා අමාතNවරයා හැටියට, ෙලෝක කුසලාන ෙදකක්
සඳහා අෙප් කීඩකයින් ෙයොමු කරන්න මට වාසනාව ලැබුණා. පසු
ගිය දා පැවැති ඕවර් 50-50 ෙලෝක කුසලානය හා ඕවර් 20-20
ෙලෝක කුසලානය. කීඩා අමාතNවරයා හැටියට මම ආඩම්බර
ෙවනවා, ඒ තරගාවලි ෙදෙක්ම අපට අවසාන මහා තරගාවලියට
එන්න පුළුවන් වුණා. ෙම් ෙලෝකෙය්ම කීඩාවට ආදරය කරන
එංගලන්තයට බැරි ෙවලා තිෙබනවා, තවම ෙලෝක කුසලානයක්
ජයගහණය කරන්න. හැබැයි, අපට පුළුවන් වුණා, ෙම් අවසානෙය්
පැවැති තරගාවලි ෙදෙක්ම අවසාන මහා තරගාවලියට එන්න. ඒ
නිසා මම කැමැති නැහැ, ඉදිරිෙය්දී එන කීඩා අමාතNවරෙයකුෙග්
කාලෙය් ෙහෝ ෙලෝක කුසලානය ෙහෝ 20-20 තරගාවලියක්
අවසාන මහා තරගාවලිෙයන් පරාජයට පත් කරන්න. ඒ නිසා
කිකට් පාලක මණ්ඩලය හැටියට, අෙප් අමාතNාංශය හැටියට,
කිකට් පාලක මණ්ඩලයත් එක්ක එක්කාසු ෙවලා පැහැදිලිව ඒ
අඩුපාඩුකම් සියල්ල සැලකිල්ලට අරෙගන කටයුතු කරනවා.
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට කියන්න
ඕනෑ කිකට් structure එෙක් පශ්නයක් තිෙබන බව. අද කීඩාව
ගමට ගිහින් නැහැ. ඔබතුමා කිව්වා වාෙග්ම ෙම්ක පළාත් මට්ටමට
යන්න ඕනෑ. ෙම් Premier League එක පටන් ගත්ෙත් ඒකයි. අපි
ෙම්ක පළාත් මට්ටමට ෙගන යන්න ඕනෑ. අද අෙප් කීඩාෙවන්
අපට ලැෙබන ආදායෙමන් සියයට 60ක් වියදම් කරන්ෙන්
කීඩකයන්ට. ඊළඟට අපි clubsවලට තව ගණනක් වියදම්
කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කීඩාෙව් සංවර්ධනයට
සියයට10ක්වත් අපි වියදම් කරන්ෙන් නැහැ. මම පසු ගිය කාලෙය්
උතුර නැෙඟනහිර මඩකළපු දිස්තික්කයටත් ගියා. එහි කීඩකයන්
600ක් කීඩා කරනවා. හැබැයි, මඩකලපු දිස්තික්කෙය් side wicket
එකක් නැහැ. අපි කිළිෙනොච්චියට ගියා. කීඩකයන් විශාල පිරිසක්
කීඩා කරනවා. හැබැයි, ඔවුන්ට අවශN පහසුකම් නැහැ. අපිට
හම්බ ෙවන සියලු මුදල් අපි වියදම් කරන්ෙන් කීඩකයන්ට.
ඔබතුමා දන්නවා, ඕස්ෙට්ලියාෙව් කීඩකයන්ට ෙගවන්ෙන් සියයට
25ක් බව. අපි සියයට 60ක් ෙගවනවා. ඒ නිසා අපි අධික මුදලක්
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ෙගවන බව කියන්න ඕනෑ. ඒ නිසා අපි හරූන් ෙලෝර්ගාට්
මහත්මයා ෙගනැවිත් අෙප් cricket structure එක change කරන
එක පිළිබඳ කමිටුවක් පත් කරලා අපි ඒ කටයුත්ත කර ෙගන
යනවා. අෙප් මූලN පරිහරණය පිළිබඳව ලබන මාසය වන විට
කියන්න පුළුවන්. මම ෙලෝක කුසලානයට ඉස්ෙසල්ලා කිව්වා,
කිකට් කීඩාෙව් විශාල පරිවර්තනයකට යන බව.
ගරු මන්තීතුමනි, ඉදිරි කාලෙය් කිකට් පාලක මණ්ඩලය ෙම්
කටයුත්තට අත ගහනවා. ෙමෙතක් කාලයක් කිකට් පාලක
මණ්ඩල ෙම්වාට අත ගැහුෙව් නැති ෙහේතුවක් තිෙබනවා.
ඔබතුමන්ලා දන්නවා ඇති, අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්ද නිල වරණයකට
යන බව. ඔබතුමන්ලා ඡන්ද ගැන කිව්වා. ගරු මන්තීතුමනි, නිල
වරණයකට ගියාම අවුරුද්දකින් නිල වරණයක් තිෙබනවා. මාස
හයක් කිකට් පාලක මණ්ඩලයට එනවා. එහාට ෙමහාට හැෙරනවා.
ඊළඟ මාස හෙය් ආපහු ඡන්දයට දුවනවා. ඒ නිසා මම දන්නා
තරමට පවතින කමෙව්දය තුළ කිකට් පාලක මණ්ඩලය කිකට්
දියුණු කරනවාට වැඩිය තමන්ට ඡන්දය දුන්නු කීඩා සමාජ දියුණු
කරන්න තමයි කටයුතු කරන්ෙන්. ඒ නිසා කීඩා සමාජවලට සල්ලි
ෙදන්න, කීඩා සමාජවලට ෙබෝල ෙදන්න, කීඩා සමාජවලට බැට්
ෙදන්න, කීඩකයන්ට ෙගවන්න වාෙග් ඒ අයව තෘප්තිමත් කරන
වැඩ කරනවා මිස කීඩාෙව් උන්නතිය ෙවනුෙවන් කිකට් පාලක
මණ්ඩලය තුළ දැනට සිදු වන කටයුතු පිළිබඳව මා සෑහීමකට
පත්වන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක කිකට් පාලක මණ්ඩලයත් පිළිගන්නවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා මම කීඩා පනෙත්
ෙරගුලාසි සංෙශෝධනය කරලා ලබන වර්ෂෙය් ඉඳලා
මැතිවරණයකින් ෙතොරව වසර හතරක් අපි ඔවුන්ට ඉදිරියට යන්න
ෙදනවා. ෙමොකද ජාතNන්තර තරගාවලියක් අවුරුදු හතෙරන්,
හතරට තිෙබනවා. එතෙකොට එන ඕනෑම පාලකෙයකුට කීඩාව
දියුණු කර ඕනෑම තරගාවලියකට යන්න කාලයක් තිෙබනවා. මම
ඒ guarantee එක දුන්නු හින්දා තමයි අද කිකට් පාලක මණ්ඩලය
ඒ සියලු ෙවනස්කම්වලට යන්න සූදානම්. එෙහම කෙළේ නැත්නම් ලබන අවුරුද්ෙද් ඡන්දයක් තිබුණා නම්- අනිවාර්යෙයන් ෙම්
තීරණය ගන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද ඔවුන්ට ඡන්දය ෙදන කීඩා සමාජ
ටික ඡන්දය ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අපි කීඩා සමාජ සතුටු
කරන්න ගිෙයෝතින් අපට ෙම්ක ෙගන යන්න බැහැ.
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්තීතුමනි, ෙම් කීඩාව පළාත්
මට්ටමට ෙගන යන්න කියන කාරණයට මා එකඟයි. ගරු
මන්තීතුමනි, පළාත් මට්ටමට ෙනොෙවයි, අපි පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාස මට්ටමට යන්න ඕනෑ. අපි ගමට යන්න ඕනෑ. දක්ෂ
කීඩකෙයෝ ගෙම් ඉන්නවා. අද බලන්න උතුරු, නැෙඟනහිරින්
එකම කීඩකෙයක්වත් අපට එන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අපි උතුරු,
නැෙඟනහිරට ෙම් කීඩාව තවම වNාප්ත කරලා නැහැ. උතුරු,
නැෙඟනහිර ඉතාම දක්ෂ කීඩකෙයෝ ඉන්නවා. අපි තවම කීඩාව ඒ
පළාත්වලට වNාප්ත කරලා නැහැ. අපි ෙම් වන විට උතුරු,
නැෙඟනහිර දැවැන්ත වැඩ පිළිෙවළක් ෙගන යනවා. ඒ නිසා
කිකට් structural change එකකට අපට යන්න ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි කිකට් කීඩාෙව්
අඩු පාඩුකම් සියල්ල හඳුනා ෙගන තිෙබනවා. ඒ නිසා නැවත
වතාවක්, ශී ලංකාව අවසාන මහා තරගාවලියකට ඇවිල්ලා ෙලෝක
කුසලානය ලබා ෙනොගන්න කටයුතු සිදු ෙනොෙවන්න -පරාජය
ෙනොෙවන්න- කීඩා අමාතNවරයා හැටියට මා කිකට් පාලක
මණ්ඩලයත් එක්ක දැඩි පියවර ගනිමින් සිටිනවා. ඒ නිසා ඉදිරි
කාලෙය් අපි ගන්නා වූ යම් තීරණත් එක්ක අපට යම් ගැටුම් ඇති
ෙවයි. අපි ගන්නා යම් තීරණත් එක්ක අපිත් එක්ක අමනාප ෙවයි.
කීඩා සමාජ අමනාප ෙවයි. අපට ෙචෝදනා එයි. ඒ ෙමොන අභිෙයෝග
ආවත් කීඩාෙව් උන්නතිය ෙවනුෙවන් අපි ඒ තීරණ ගන්නවාය
කියන කාරණය විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න ඕනෑ.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතැනදී කථා කරපු කිහිප
ෙදෙනක් සඳහන් කළ කාරණාවලට උත්තර කීපයක් ෙදන්න මා
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. විපක්ෂෙය් මන්තීතුමන්ලා කිහිප
ෙදෙනක් කිව්වා, කිකට් පාලක මණ්ඩලෙය් නිල වරණය පිළිබඳව.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි කිකට් පාලක මණ්ඩලෙය්
නිල වරණයක් පැවැත්වූවා. ඕනෑම ෙකෙනකුට, කීඩා සමාජයකට
නාම ෙයෝජනා දීෙම් හැකියාවක් තිබුණා. පාර්ශ්වයන් ෙදකක් අපට
නාම ෙයෝජනා ලබා දුන්නා. නමුත් නාම ෙයෝජනා දීපු එක්
පාර්ශ්වයක් මැතිවරණය තිෙබන දවෙසේ උෙද් -අවසාන
ෙමොෙහොෙත්- ෙම් තරගාවලිෙයන් ඉවත් වුණා. ෙම් තරගාවලිෙයන්
ඉවත් ෙකෙරව්වා කියලා තමුන්නානෙ
් සේලා අපට ෙචෝදනා එල්ල
කළා. අපි කවුරුවත් ඉවත් කරන්න කටයුතු කෙළේ නැහැ. ගරු
මන්තීතුමනි, ෙම්කට ෙහේතුව වන්ෙන්, සියලුම කීඩා සමාජ
තමන්ෙග් mandate එක ඡන්දයට දවසකට කලින් ගන්නවා.
ෙමොකද කීඩා සමාජ තමන්ෙග් ඡන්දදායකයාට කියනවා, "ඔබ
ඡන්දය ෙදන්න ඕනෑ ෙම් පාර්ශ්වයටයි." කියලා. එතෙකොට
ඡන්දයට දවසකට කලින් දන්නවා, දිනන්ෙන් කවුද, පරදින්ෙන්
කවුද කියලා. එතෙකොට ඒ club එෙක් mandate එක අරෙගන
තමයි ඒෙගොල්ලන් ඡන්දය ෙදන්න යන්ෙන්. එක් පාර්ශ්වයකට
වාසියි කියලා අෙනක් පාර්ශ්වය දැන ගත්තා. ඔවුන් ඉල්ලා අස්
වුණා. අමාතNවරයා හැටියට මෙග් කාලෙය් මට කරන්න පුළුවන්
එකම ෙද් තමයි, interim committee සංස්කෘතිය අෙහෝසි කරන
එක.
අපි interim committee කමය අෙහෝසි කළාට පස්ෙසේ අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා මෙගන් දැඩිව ඉල්ලපු ෙදයක් තමයි වහාම කිකට්
පාලක මණ්ඩලෙය් නිල වරණයකට යන්නය කියන එක. කීඩාවට
ආදරය කරන නායකෙයකු හැටියට එතුමා කිව්ෙව් ෙම් ෙත්රීම්
කමිටු සංස්කෘතිය අපට හරි යන්ෙන් නැහැයි කියලායි. ඒ නිසා අපි
නිල වරණයකට ගියා. කීඩා සමාජයි ඡන්දය දුන්ෙන්. අපට
කවුරුත් කියලා නැහැ, අපි ෙහොර ඡන්ද දැම්මා කියලා. කිසිම
ෙකෙනක් කියලා නැහැ, අපි ඡන්දදායකෙයෝ බිය ගැන්වූවා
කියලා. සියයට 95කට ආසන්න පමාණයක් ඡන්දය ෙදන්න
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. කිසිම ඡන්ද දායකෙයකුෙගන් ෙචෝදනාවක්
නැහැ. එෙහම නම් අපි ෙකොෙහොමද ෙම් නිලවරණය අසාධාරණයි
කියලා කියන්ෙන්. ෙමතුමන්ලා කියනවා රාජපක්ෂ පාලනය
කිකට් පාලක මණ්ඩලයට ඇවිල්ලාය කියලා. ඉතින් නරක නැහැ
ෙන්. රාජපක්ෂ පාලනයක් කිකට් පාලක මණ්ඩලයට ඇවිල්ලා ඒ
පාලනය විසින් අෙප් කිකට් කණ්ඩායම ෙලෝක මහා කුසලාන
අවසාන තරගයට ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. ඉතින් ඒක නරක නැහැ
ෙන්, ෙහොඳයි ෙන්. එංගලන්තයට බැරි ෙවච්ච ෙදයක්,
ඕස්ෙට්ලියාවට බැරි ෙවච්ච ෙදයක් රාජපක්ෂ පාලනය කරලා
තිෙබනවා නම් ඒක ෙහොඳයි ෙන්. ඒක නිසා එක, එක අයට
ඇඟිල්ල දිගු කරන්න එපා. ඒක අසාධාරණයි.
ඒ නිසා යම් කිසි පාර්ශ්වයක් පත් වුණාම ඒක අසවලාෙග්
පාර්ශ්වය කියලා කියන්න එපා. ඒක අසාධාරණයි. තිලංග
සුමතිපාල මන්තීතුමා ෙම්කට පත් වුණා නම් ඔය ෙචෝදනාවම
අෙනක් පාර්ශ්වය විසින් එල්ල කරනවා. එෙහම නැත්නම් අර්ජුන
රණතුංග මන්තීතුමා පත් වුණා නම් තවත් පාර්ශ්වයක් විසින් ඔය
ෙචෝදනාව එල්ල කරනවා. නමුත් අපි නිල වරණයකට ගියා. කීඩා
අමාතNවරයා හැටියට මම සාධාරණ නිල වරණයක් පැවැත්වූවා.
නිල වරණෙයන් පත් ෙවච්ච කමිටුව අද කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා
කරුණාකරලා ෙචෝදනා එල්ල කරන්න එපා. අපි ඒ කටයුත්ත
කළා.
ඒ වාෙග්ම ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්තීතුමා කිව්වා,
නිශාන්ත රණතුංග මහත්මයා CSN නාලිකාෙව් විධායක නිලධාරි
විධියටත්, අෙප් කිකට් පාලක මණ්ඩලෙය් ෙල්කම් හැටියටත්
කටයුතු කරන කාරණය පිළිබඳව. ගරු කිරිඇල්ල මන්තීතුමනි, මා
ඔබතුමාට කිව්ෙව්, අප කටයුතු කරන්ෙන් කීඩා පනතත් එක්ක
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[ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා]

කියලායි. කීඩා පනතට අනුව, එවැනි කීඩා සංගමයක කටයුතු
කරන පුද්ගලෙයකුට තවත් ආයතනයක - ඔබතුමා කියන්නා
වාෙග් මාධN ආයතනයක - එෙහම ඉන්න බැහැ කියා පනෙත්
සඳහනක් නැහැ. එම නිසා පත් ෙනොවී ඉන්නට අපට ඉඩ ෙදන්නට
බැහැ.
ඔබතුමා කියන කාරණය පිළිබඳව යම් පශ්නයක්
තිෙබනවා. එම නිසා නැවත ෙරගුලාසි සංෙශෝධනය කිරීෙම්දී
කීඩා පනතට
ඒ සම්බන්ධ ෙරගුලාසි ඇතුළත් කරන්නට
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මා ඔබතුමාට ෙම්
කාරණයත් කියන්නට ඕනෑ. CSN නාලිකාෙව් කටයුතු පිළිබඳව
අප පරීක්ෂණයක් පැවැත්වූවා. ගරු අර්ජුන රණතුංග මන්තීතුමා
පැමිණිල්ලක් කළා. ෙම් පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටපු මහ
ෙල්කම්තුමාෙග් පධානත්වෙයන් කමිටුවක් පත් කර, ෙම් වනවිට
ඒ කමිටුෙව් පරීක්ෂණ කරමින් යනවා. ඒ පරීක්ෂණ වාර්තාව
ෙහට අනිද්දා වනෙකොට ලැෙබ්වි. ෙමොකද, ගරු අර්ජුන රණතුංග
මන්තීතුමා ෙම් පැමිණිල්ල කෙළේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට. ගරු
ජනාධිපතිතුමා ඒ ෙවලාෙව්ම මට වහාම ෙම් ගැන පරීක්ෂණයක්
පවත්වන්නය කියා
කිව්වා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටපු
මහ
ෙල්කම්තුමාෙග් පධානත්වෙයන් ඒ සඳහා කමිටුවක් පත් කළා.
ගරු අර්ජුන රණතුංග මන්තීතුමා ෙම් වන ෙකොට ෙම් පිළිබදව
සාක්ෂි ෙදනවා. එම නිසා CSN ගනුෙදනුව පිළිබඳව ෙහට
අනිද්දා වන ෙකොට අප පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තාවක් ඉදිරිපත්
කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ටිකට් පත් සම්බන්ධෙයන්
දූෂණයක් සිද්ධ වුණාය කියා ෙචෝදනාවක් එල්ල වුණා. ෙම්
සියලුම ටිකට් පත් විකිණීම් කටයුතු කෙළේ ICC එක මඟින්. අප
ෙනොෙවයි, ෙම්කට සම්බන්ධ වුෙණ්. ඔවුන් තමයි සියලුම කටයුතු
කෙළේ. හැබැයි අප පිළිගන්නවා. තිස්පන්දාහක් නරඹන්නන්
දමන්න පුළුවන් කීඩාංගනයක කිකට් තරගය බලන්න තුන් ලක්ෂ
පණස්දාහක් ආවාම ඒ අයට අපට ටිකට් ෙදන්නට බැහැ. එම
නිසා අප පිළිගන්නවා. යම් යම් පාර්ශ්වයන් විසින් ටිකට් අර
ෙගන වැඩි මිලට වික්කා. එම නිසා අපට ඒක නවත්වන්නට
බැහැ. අප ඉතාමත් විවෘතව පුවත්පත්වල දැන්වීම් දාලා,
ෙර්ඩිෙයෝෙව් දාලා, website වල දාලා, දිස්තික්ක තුෙන් ෙවනම
counters හදා ටිකට් වික්කා. අප කිසිම පාර්ශ්වයකට ඒවා ලබා
දුන්ෙන් නැහැ. අපට යම් ෙචෝදනාවක් ආවා, කිකට් පාලක
මණ්ඩලෙය් අෙප් නිලධාරිෙයක් කිකට් පාලක මණ්ඩලෙය්
පවුෙල් අයට දුන් ටිකට් විකුණා අහු වුණාය කියා. අප ෙම්
වනවිටත් ඔහුෙග් ෙසේවය අත හිටුවා තිෙබනවා. ෙබොෙහොම සුළු
ටිකට් පමාණයක්. නමුත් ෙමවැනි පධාන තරගාවලි තියද්දී අපට
ෙබොෙහොම අපහසුයි, ෙම්වා පාලනය කරන්න.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා මීට වඩා දීර්ඝ වශෙයන්
කථා කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමන්ලා
කිව්ව සියලුම කාරණාවලට මම උත්තර දුන්නාය කියා මම
විශ්වාස කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට මම
නැවතත් කියන්ෙන්, ෙමොන ෙහේතුවකටවත් අෙප් ශී ලංකා කිකට්
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කණ්ඩායම
ෙමොනම
අවස්ථාවකවත් තරග පාවා දීමකට
සම්බන්ධ වුණාය කියා කීඩා අමාතNවරයා විධියට මම විශ්වාස
කරන්ෙන් නැහැ. කිකට් පාලක මණ්ඩලය හැටියට, අෙප්
අමාතNාංශය හැටියට අප නිහතමානීව පිළිගන්නවා, අෙප්
අවධානය ෙයොමු ෙනොවුණු කාරණයක් සම්බන්ධව. ෙම් වන විටත්
ගරු කිරිඇල්ල මන්තීතුමනි, - ඔබතුමා කියනෙකොටත් - අප
ෙම්ක ගැන අවධානය ෙයොමු කර තිබුණා. පසුගිය ෙලෝක
කුසලාන තරගාවලිෙය් පරාජයත් එක්කම අප කිකට් පාලක
මණ්ඩලයට උපෙදස් දුන්නා, වහාම ෙම් පිළිබඳව අවධානය
ෙයොමු කරන්නය කියා. ෙලෝකෙය් ඉතාම ෙහොඳ psychologistලා
ෙබොෙහොම දක්ෂ පිරිසක් ඉන්නවා. ඔබතුමා කියන එකට මම
සියයට සියයක් එකඟයි.
එතුමා එක කාලයක ඇවිත්
කණ්ඩායමත් එක්ක වැඩ කළා. මා හිතන විධියට අෙප් අයට
තිෙබන stress එක -පීඩනය- යනාදී ෙම් සියල්ල ෙකෙරහි අෙප්
අවධානය ෙයොමු කරන්නට ඕනෑ.
ඒ වාෙග්ම මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ශී රංගා
මන්තීතුමාෙග් කථාෙව්දී කිව්වා, අධික ෙලස මුදල් වැය වන නිසා
කීඩකෙයෝ රට ෙවනුෙවන් කීඩා කිරීම ගැන මීට වඩා අවධානය
ෙයොමු කරනවා නම් ෙහොඳයි කියා. ඒ සියල්ල අෙප් අවධානයට
ෙයොමු කරනවා. සමහර ජාතNන්තර තරගාවලීන් පවත්වද්දී
සමහර කීඩකයන් යම් යම් විධියට රට ෙවනුෙවන් කීඩා
කරන්ෙන් නැතිව ෙවනත් ජාතNන්තර තරගාවලිවලට සම්බන්ධ
වන්න උත්සාහ කරනවා. නමුත් ෙලෝකෙය් අෙනක් රටවල
කීඩකෙයෝ එෙහම කරන්ෙන් නැහැ. එම නිසා ඒ පිළිබඳවත්
අවශN අනපනත් අප ඉදිරි කාලය තුළදී ෙගන එන්නට
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
මම නැවතත් ඔබතුමන්ලාට
කියන්ෙන්, ෙමවැනි තරගාවලියක් පවත්වන ෙව්ලාවක අපට
රටක් හැටියට අවසාන මහා තරගාවලිෙයන් නවතින්ෙන් නැතිව
ෙලෝක කුසලාන ජයගහණ කරන්න අෙප් කීඩකයන්ට අවශN ඒ
පහසුකම් ලබා ෙදන්න, පසුබිම සකස් කරන්න
කීඩා
අමාතNාංශයත්, කිකට් පාලක මණ්ඩලයත් කටයුතු කරනවාය
කියන එකයි. එෙසේම ෙම් ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් අදහස්
ඉදිරිපත් කළ විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලාටත්, විෙශේෂෙයන්
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලාටත්, ෙම් සියලු ෙදනාටමත්
අෙප් ෙගෞරවය ස්තුතිය පුද කරමින් මම නවතිනවා. ෙබොෙහොම
ස්තුතියි.

පශ්නය විමසන ලදින්,
ලදින්, සභා සම්මත විය.
විය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ.
අ. භා.
භා. 6.47 ට, 2012
ඔක්ෙතෝබර් 24 වන බදාදා
අ.
අ.භා.
භා. 1.00 වන ෙතක් කල්
ගිෙය්ය.
ගිෙය්ය.

அதப பி. ப. 6.47 மணி பாரா மற", 2012
ஒேராப) 24, *தகிழைம பி.ப. 1.00 மணிவைர
ஒ-திைவக ப ட.
Adjourned accordingly at 6.47 p.m. until 1.00 p.m. on
Wednesday, 24th October, 2012.

සැ.
සැ.යු.
යු.
ෙමම වාර්තාෙව් අවසාන මුදණය සඳහා ස්වකීය නිවැරදි කළ යුතු තැන් දක්වනු රිසි මන්තීන් මින් පිටපතක් ෙගන නිවැරදි කළ යුතු
ආකාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ෙකොට, පිටපත ලැබී ෙදසතියක් ෙනොඉක්මවා හැන්සාඩ් සංස්කාරක ෙවත ලැෙබන ෙසේ එවිය යුතුය.

றி
றி


உபின இதி பதிபி ெசயவி பிைழ திதகைள தம பிரதியி ெதளிவாக றி அதைன பிைழ
திதபடாத பிரதி கிைடத இ வாரக$% ஹசா பதிபாசிாிய அ&த ேவ().
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දායක මුදල් : පාර්ලිෙම්න්තු විවාද වාර්තාවල වාර්ෂික දායක මිල රු.
රු. 2178කි
2178කි.
කි. පිටපතක් ෙගන්වා ගැනීම අවශN
නම් ගාස්තුව රු.
රු. 18.
18.15කි
15කි.
කි. තැපැල් ගාස්තුව රු.
රු. 2.50කි
50කි.
කි. ෙකොළඹ 6, කිරුළපන,
කිරුළපන, පාමංකඩ පාර,
පාර, අංක 102,
102,
පියසිරි ෙගොඩනැගිල්ෙල් රජෙය් පකාශන
පකාශන කාර්යාංශෙය් අධිකාරී ෙවත සෑම වර්ෂයකම ෙනොවැම්බර්
30 දාට පථම
හැකිය..
පථම දායක මුදල් ෙගවා ඉදිරි වර්ෂෙය් දායකත්වය ලබා ෙගන විවාද වාර්තා ලබාගත හැකිය
නියමිත දිෙනන් පසුව එවනු ලබන දායක ඉල්ලුම් පත් භාර ගනු ෙනොලැෙබ්.
ෙනොලැෙබ්.
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