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ජනාධිපතිතුමාෙගන් ලත් සන්ෙද්ශය: 
     මහජන ආරක්ෂක පකාශනය 
 
පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
 
ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශන්ය: 
      ශී ලංකාෙව් පථම චන්දිකාව ගුවන්ගත කිරීම 
 
වරපසාද : 
      පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විෙශේෂ කාරක සභාෙව් සාකච්ඡා කළ 

කරුණු මාධ්යවල පළ කිරීම 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 
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ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 
 Launch of Sri Lanka’s First Satellite  
 
PRIVILEGE: 
 Media reporting of matters discussed in 
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 ெபா சனப் பா காப் ப் பிரகடனம் 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

தனி அறிவித்தல் ல வினா: 
 இலங்ைக தலாவ  ெசயற்ைகக்ேகாைள விண்ணில் 

ஏ தல் 
 

சிறப் ாிைம: 
 பாரா மன்றத் ெதாிகு வில் கலந் ைரயாடப்பட்ட 

விடயங்கள் ஊடகங்களில் ெவளியிடப்படல் 
 

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2013 - [විසිඑක්වන ෙවන් කළ 
දිනය] 

 [ශීර්ෂ 123, 309 -311 (ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, 
නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම්); ශීර්ෂ 156, 215  
(ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන); ශීර්ෂ 
136, 219 (කීඩා);] - කාරක සභාෙව්දී සලකා 
බලන ලදී. 

 
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව:  
    දකුණු ඉන්දියාෙව් කුඩන්කුලම් න්යෂ්ටික බලාගාරය 

ஒ க்கீட் ச்  சட்ட லம், 2013 :  [ஒ க்கப்பட்ட  
இ பத்ேதாராம் நாள்] 

[தைலப் கள் 123, 309-311 (நிர்மாண, ெபாறியியல் 
ேசைவகள், டைமப் , ெபா வசதிகள்); தைலப் 

கள் 156, 215 (இைளஞர் அ வல்கள் மற் ம் 
திறன்கள் அபிவி த்தி); தைலப் கள் 136, 219 
(விைளயாட் த் ைற)] - கு வில் ஆராயப்பட்ட . 

 

ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண: 
 ெதன்னிந்தியாவின் கூடங்குளம் அ மின் நிைலயம் 
 

APPROPRIATION BILL, 2013 - [Twenty First 
Allotted Day] 

 Considered in Committee - [Heads 123, 309-311
(Construction, Engineering Services, Housing 
and Common Amenities); Heads 156, 215 
(Youth Affairs and Skills Development); 
Heads 136, 219 (Sports)] 
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පූ.භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය. නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 

[ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා]  මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் .ப. 9.30 மணிக்குக் கூ ய . பிரதிச் சபாநாயகர் 

அவர்கள் [மாண் மிகு  சந்திம ரக்ெகா ]                                
தைலைம வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 9.30 a.m., MR. DEPUTY SPEAKER [THE 
HON. CHANDIMA WEERAKKODY]  in the Chair. 

 
ජනාධිපතිතුමාෙගන් ලත් සන්ෙද්ශය 
சனாதிபதியிடமி ந்  வந்த ெசய்தி 

MESSAGE FROM THE PRESIDENT 

 
මහජන ආරක්ෂක පකාශනය 

ெபா சனப் பா காப் ப் பிரகடனம் 
PUBLIC SECURITY PROCLAMATION 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පහත සඳහන් සන්ෙද්ශය අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙගන් ගරු 

කථානායකතුමා  ෙවත ලැබී තිෙබනවා. 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

(i) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 44(2) වැනි ව්යවස්ථාව සමඟ කියවිය යුතු, 
2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි 
වගන්තිය යටෙත්, විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් 
ජනාධිපතිවරයා විසින් සාදන ලදුව 2012 ෙනොවැම්බර් 8 දිනැති අංක 
1783/17 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබූ නියමය; 

(ii) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 44(2) වැනි ව්යවස්ථාව සමඟ කියවිය යුතු, 
2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි 
වගන්තිය යටෙත්, විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් 
ජනාධිපතිවරයා විසින් සාදන ලදුව 2012 ඔක්ෙතෝබර් 13 දිනැති අංක 
1779/38 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබූ නියමය; 

(iii) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 44(2) වැනි ව්යවස්ථාව සමඟ කියවිය යුතු, 
2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි 
වගන්තිය යටෙත්, විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් 
ජනාධිපතිවරයා විසින් සාදන ලදුව 2012 සැප්තැම්බර් 18 දිනැති අංක 
1776/10 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබූ නියමය; සහ 

(iv) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 44 (2) වැනි ව්යවස්ථාව සමඟ කියවිය යුතු, 
2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි 
වගන්තිය යටෙත්, විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් 
ජනාධිපතිවරයා විසින් සාදන ලදුව 2012 අෙගෝස්තු 10 දිනැති අංක 
1770/26 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබූ නියමය. - 
[අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත්ය ගරු 
දි.මු. ජයරත්න මහතා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා] 

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

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා (පරිසර අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா - சுற்றாடல் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of 
Environment)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 2010 වර්ෂය සඳහා රාජ්ය 

දැව සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි. 

ෙමම වාර්තාව පරිසර කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක 
සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.  

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

2007, 2008, 2009, 2010, 2011 සහ 2012 වර්ෂ සඳහා කීඩා සංවර්ධන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන වාර්තාව. - [කීඩා අමාත්ය ගරු මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් මහතා] 
 

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

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු ෆීලික්ස් ෙප ෙර්රා මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා - පැමිණ නැත. 
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2012 ෙදසැම්බර් මස 03 වන දින 
ෙකොළඹ දී ය. 

 
ගරු කථානායකතුමනි, 

 
(40 වැනි අධිකාරය වූ) මහජන ආරක්ෂක ආඥාපනෙත් 12 වැනි වගන්තිය 

යටෙත් නිකුත් කරන ලද පකාශනෙයන් මා විසින් ශී ලංකාෙව් සන්නද්ධ 
හමුදාවල සියලුම සාමාජිකයින් දිවයිෙන් සියලුම පරිපාලන දිස්තික්ක තුළ සකීය 
ෙසේවය සඳහා කැඳවන ලදී. 

 
ඉහත කී පකාශනය නිකුත් කිරීමට ෙහේතුව තස්තවාදය සහ යම් මහජන 

කැළඹීමක් වැළැක්වීම සහ මැඩ පැවැත්වීම පිණිස බව පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත 
දැනුම් ෙදනු ලැෙබ්. 

 
   
 
 
 
 
 මහින්ද රාජපක්ෂ 
 ජනාධිපති" 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා (ෙගොවිජන ෙසේවා හා 
වනජීවී නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன - கமநல ேசைவகள், 
வனசீவராசிகள் பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. S.M. Chandrasena - Deputy Minister of Agrarian 
Services and Wildlife) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම කැකිරාව, 

මානික්කංකුලම, සඳගල්පාය පුරාණ රජ මහා විහාරෙයහි පදිංචි 
පී.ජී. චන්දෙසේකර මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි. 

 
 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 

ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා - පැමිණ නැත. 

ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා - පැමිණ නැත. 

ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි - පැමිණ නැත. 
 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 

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

Petitions. 

 
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
මාතර - කතරගම දුම්රිය මාර්ගය ඉදි කිරීම : 

ඇසත්ෙම්න්තුගත මුදල 
மாத்தைற-கதிர்காமம் ைகயிரத தி நிர்மாணம் : 

மதிப்பீட் த்ெதாைக 
CONSTRUCTION OF MATARA-KATARAGAMA RAILWAY 

LINE : ESTIMATED COST 
1952/’11 

1. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   

පවාහන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):  

(අ) මාතර සිට කතරගම දක්වා දුම්රිය මාර්ගෙය් ඉදි කිරීම් 
කටයුතු අවසථ්ා ගණනාවකදී ආරම්භ කළත්, ෙම් දක්වා 
එහි කටයුතු අවසන් කර ෙනොමැති බව එතුමා දන්ෙනහිද?  

(ආ) (i) මාතර සිට කතරගම දක්වා දුම්රිය මාර්ගෙය් ඉදි 
කිරීම් කටයුතු සඳහා ඇසත්ෙම්න්තුගත මුදල 
ෙකොපමණද;  

 (ii) එම දුම්රිය මාර්ගෙය් කටයුතු සඳහා පතිපාදන 
සපයනු ලබන ෙද්ශීය ෙහෝ ජාත්යන්තර 
ආයතනෙය් නම කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) මාතර - කතරගම දුම්රිය මාර්ගෙය් ඉදි කිරීම් 
කටයුතු පමාද වීමට ෙහේතු ෙසොයා බලා කඩිනමින් 
එහි කටයුතු ආරම්භ කිරීමට කියා කරන්ෙන්ද; 

  (ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?    

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

ேபாக்குவரத்    அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) மாத்தைறயி ந்  கதிர்காமம் வைரயிலான 
ைகயிரத தியின் நிர்மாணப் பணிகள்  பல ைற 

ஆரம்பிக்கப்பட்ட ேபாதி ம், இன் வைர அதன் 
பணிகள் நிைற  ெசய்யப்படவில்ைல என்பைத அவர் 
அறிவாரா? 

(ஆ) (i) மாத்தைறயி ந்  கதிர்காமம் வைரயான 
ைகயிரத தியின் நிர்மாணப் பணிக க்காக 

மதிப்பீ  ெசய்யப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ைகயிரத தியின் பணிக க்காக நிதி 
வழங்கும் உள்நாட்  அல்ல  சர்வேதச 
நி வனத்தின் ெபயர் யாெதன்பைத ம் 

       அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) (i) மாத்தைற-கதிர்காமம் ைகயிரத தியின் 
நிர்மாணப் பணிகள் தாமதமைடவதற்கான 
காரணங்கைள கண்டறிந்  ாிதமாக அதன் 
பணிகைள ஆரம்பிப்பதற்கு நடவ க்ைக 
எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அத்திகதி யாெதன்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

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

(a) Is he aware that though the construction works of 
the railway line from Matara to Kataragama have 
been initiated on a number of occasions, that had 
not been completed up to now? 

(b) Will he state - 

 (i) the estimated cost for the construction 
works of the railway line from Matara to 
Kataragama; and 

 (ii) the name of the local or the foreign 
institution that provides allocations for the 
construction works of the said railway line? 

(c) Will he inform this House - 

 (i) whether expedient measures will be taken 
to resume the construction of Matara-
Kataragama railway line after looking into 
the causes of the delay; and 

 (ii) if so, when ? 

(d) If not, why? 

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා (පවාහන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம - ேபாக்குவரத்  அைமச்சர்) 
(The Hon. Kumara Welgama - Minister of Transport) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේය. 

(අ) ඔව්. 

(ආ) (i)  ෙඩොලර් මිලියන 278.2 

 (ii) ෛචනා එක්සස්ිම් බැංකුව. (China EXIM Bank) 
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(ඇ) (i) ඔව්. 

 (ii) ෙකොන්තාත් ගිවිසුම අත්සන් කර ඇති අතර, ණය 
ගිවිසුම අත්සන් කිරීමට නියමිතව  ඇත. ණය 
ගිවිසුම අත්සන් ෙනොකළද, ෙකොන් තාත් සමාගම 
විසින් ෙම් වන විටත් ඉදි කිරීම්  වැඩ ආරම්භ 
කර ඇත.  

(ඈ) අදාළ නැත. 

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

පශ්නය ෙමෙසේයි. සමහර ෙද්ශපාලනඥෙයෝ2012 සිංහල අවුරුද්දට 
ෙබලිඅත්තට නෑගම් යන්න පුළුවන් විධියට ෙබලිඅත්ත දක්වා 
දුම්රිය මාර්ගය දීර්ඝ කරනවාය කියපු මාතර - කතරගම දුම්රිය 
මාර්ගය දැන ෙහෝ ෙනොදැන කතරගම යන්න ගිහිල්ලා අතරමඟ 
නතර ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. ඒ දුම්රිය මාර්ගෙය් පළමුවැනි අදියෙර් 
කටයුතු අවසන් කරන්න ෙකොච්චර කාලයක් ගත ෙවයිද? 

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
කියපු එක මට හරියට ඇහුෙණ් නැහැ. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මාතර සිට ෙබලිඅත්ත දක්වා පළමුවැනි අදියෙර්  කිෙලෝ මීටර් 

27 අවසන් කරන්න ෙකොච්චර කාලයක් ගතෙවයිද?  

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
අවසන් කරන්න තවම, එක්සිම් බෑන්ක් එකත් එක්ක ගිවිසුම 

අත්සන් කර නැහැ.  ෙකොන්තාත් සමාගමත් එක්ක ගිවිසුම අත්සන් 
කර තිෙබනවා. ණය ගිවිසුම තවම අත්සන් කරලා නැහැ. නමුත් 
ඒක භාර ගත් ෙකොන්තාත් සමාගම දැනට වැඩ ආරම්භ කර 
තිෙබනවා. ණය ගිවිසුම අත්සන් කළාට පස්ෙසේ මම ඒකට පිළිතුරු 
ෙදන්නම්. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමෙසේයි. දැන් ඔය ගිවිසුම අත්සන් කළා. ඒක හරි. ඊට පස්ෙසේ 
ෙමපමණ කාලයකින් පළමුවැනි කිෙලෝ මීටර් 27 ෙබලිඅත්ත 
දක්වා අවසන් ෙවන්නට නියමිතයි, ෙදවැනි අදියර යටෙත් වීරවිල 
දක්වා කිෙලෝ මීටර් 73 ෙමපමණ කාලයකින් අවසන් වන්නට 
නියමිතයි, තුන්වැනි අදියර විධියට වීරවිල සිට කතරගම දක්වා 
කිෙලෝ මීටර් 27 ෙමපමණ කාලයකින් අවසන් වන්නට නියමිතයි 
ආදී වශෙයන් කාලරාමුවක් අමාත්යාංශෙයන්  සකස් කරලා නැද්ද?  

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, වවුනියාෙව් සිට 

කන්කසන්තුෙර් දක්වා දුම්රිය මාර්ගය ගැන ඇහුෙවොත් මට ඒකට 
උත්තර ෙදන්න පුළුවන්.   

අනිවාර්යෙයන්ම 2013 ෙදසැම්බර් වන විට ඒක අවසන් 
කරනවා. යාපනයට දුම්රිය යනවා. මැදවච්චිෙය් සිට 
තෙලයිමන්නාරම දක්වා දුම්රිය මාර්ගය ගැන ඇහුෙවොත් මට 
උත්තර ෙදන්න පුළුවන්.  2013,  2014 වන විට ඒකත් කරන්න 
අපි සූදානම් කර ෙගන යනවා. නමුත් තවම බැංකුවත් එක්ක 
ගිවිසුම අත්සන් කර නැති එකක් ගැන මම ෙකොෙහොමද උත්තර 
ෙදන්ෙන්? ෙපොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම්ක 1992 මුල් ගල් තැබූ 

වැඩක්. ගරු අමාත්යතුමා මීට කලිනුත් ෙම් ගරු සභාෙව්දී අහපු 
පශ්නයකට උත්තර ෙදමින් කිව්වා, දුම්රිය මාර්ගවල ආරක්ෂිත 
ෙග්ට්ටු -Bell and Light System එක- මාස තුනක් ඇතුළත 
සාදනවාය කියා. නමුත් අපි දැක්කා, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ඔබතුමා නිෙයෝජනය කරන ගාල්ල 
දිස්තික්කෙය් සිදු වූ අවාසනාවන්ත සිද්ධිය. පිට රට ඉඳලා අම්මා  
බයිසිකලයක් ගන්න දරුවාට සල්ලි එව්වා. එපා කියද්දි සීයා 
බයිසිකලයක් අරෙගන දුන්නා.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඒ පිළිබඳව ඒ ෙමොෙහො   ෙත්ම අවධානය ෙයොමු කර 

තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
දැන් අහිංසක දරුෙවෝ ෙදෙදෙනකුෙග් ජීවිත විනාශ ෙවලා 

තිෙබනවා.  

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ ගැන ඇත්තටම මම 

කනගාටුවට පත් ෙවනවා. ෙම් ආරක්ෂිත දුම්රිය ෙග්ට්ටු නැති 
කමින් දුම්රිය accidents සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒක මම 
පිළිගන්නවා. ඒ සම්බන්ධව මෙග් කනගාටුව පළ කරනවා. නමුත් 
ඒ සියලුම ෙග්ට්ටු දමන්න වැඩ  පිළිෙවළක් අපිට තවම සකස් 
කරන්න බැරි වුණා. ෙමොකද, උණ බම්පු ෙග්ට්ටු ගැන ෙන් කථා 
කරන්ෙන්.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
අර චන්දිකා යවන සල්ලිවලින් දමන්න.  

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
උණ බම්බු ෙග්ට්ටු දමන විට- 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ෙම් වැෙඩන් අහිංසක මිනිසුන්ට උණ ගන්නවා.  ෙම්ෙකන් 

වන්ෙන් අහිංසක අම්මලා තාත්තලාෙග් උණ වැඩි ෙවන එක.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඒක හරි. නමුත් ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දුම්රිය 

එනෙකොට දන්ෙන් නැතුවම වාහනය ෙර්ල් පාරට දමලා හැෙපන 
අවස්ථාත්  තිෙබනවා. එදා මම කුරුණෑගල සිට දුම්රිෙය් ආවා. මම 
ඒ එනෙකොට දැක්කා, ෙජෝඩුවක් ෙකළින්ම ඇවිල්ලා ෙකෝච්චි 
පීල්ලට පනිනවා. ඒක ඒ ෙදන්නෙග් love එකක් නිසා සිදු වුණ 
ෙදයක්. ඉතින් ඒ වාෙග් ෙද්වල්වලට අපට මුකුත් කරන්න බැහැ 
ෙන්. ඒ love එකක් නිසා සිදු වුණ ෙද්වල්වලට අපට මුකුත් 
කරන්න බැහැ. අෙප් ෙරෝසි ෙසේනානායක මැතිනියත් ඒකට නම් 
හිනා ෙවනවා.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඒක එපා, ඒක එපා.  මැතිනිය දිහා බලන්ෙන් නැතිව ඔබතුමා 

මට උත්තරය ෙදන්න. ෙම්ක හරි ෙසල්ලමක් ෙන්.  

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
අද නම් මුකුත් කථා කරන්ෙන්  නැහැ.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
පවාහන ඇමතිතුමා ෙම්ක මඟුල් මඩුවක් කර ගන්නයි 

යන්ෙන්.  

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
මඟුල් මඩුවක් ෙනොෙවයි, මම කියන්ෙන් ඒක love එකක් නිසා 

සිදු වුණු ෙදයක්. ආදරය නිසා ෙදෙදෙනක් ෙකෝච්චියට පැන්නා, 
අලව්ෙව් දී.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මම අලව්ෙව් love එකක් ගැන ඇහුෙව් නැහැ.  මම ඇහුෙව් ෙම් 

අහිංසක දරුෙවෝ නැති ෙවලා තිෙබන එක ගැනයි. මම ඉල්ලන්ෙන් 
අඩු ගණෙන් ඒ දරුවන් ෙවනුෙවන් වන්දියක්වත් ෙදන්න              
කියලා යි.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
මම ඒ ෙමොෙහොෙත්ම එතුමාත් එක්ක ඒ ගැන කථා කළා. 

එතුමා ඒ පිළිබඳව පියවර ගත්තා. ඒ ස්ථානෙය්  දුම්රිය ෙග්ට්ටුවක් 
හදන්නත්, ඒ ගැන කියා කරන්නත් -  [බාධා කිරීමක්] 

 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඒ දරුවන් ෙවනුෙවන් වන්දියක්වත් ෙදනවාද? ඒ පවුල් ෙදකට 

ෙදන සහනය ෙමොකක්ද?  

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, මා ඒ ඉල්ලීම කර තිෙබනවා. ඒක මෙග් 

ආසනෙය් සිදු වුණ ෙදයක්. මා ඒ ෙමොෙහොෙත්ම ෙමතුමාෙගන් 
ඉල්ලීමක් කළා. ඒ ෙවනුෙවන් ඇමතිතුමා  කියාත්මක වුණා.  

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
අපි ඉක්මනටම ඒ සම්බන්ධෙයන් වැඩ කටයුතු ආරම්භ 

කරන්නම්.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ගරු ඇමතිතුමා, පසු ගිය දා three wheeler එකක ගිය හත් 

ෙදෙනක්  දුම්රියට හසුෙවලා -  

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඒක three wheeler එකක හත් ෙදෙනක් ගිහිල්ලා සිදු වුණු 

ෙදයක්. ගරු මන්තීතුමා,  three wheeler  එකක හත් ෙදෙනක් 
යනෙකොට ඒ මනුෂ්යාට ෙදපැත්තම ෙපෙනන්ෙන් නැහැ.  එය 
පදවපු ෙකනාට licence තිබිලාත් නැහැ.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
උණ බම්බු ෙග්ට්ටු ටික දමන්ෙන් කවදාද?  

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
හරි, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ඒකට මම උත්තරයක් ෙදන්නම්.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා පශ්නයට පිළිතුර ලබා ෙදන්න.  

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
මම පශ්නයට පිළිතුර ලබා දුන්නා.  මට කථා කරන්න ගරු 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමාෙගන් අවසරයක් නැහැ. ඒ නිසා එම 
පැනය ඇහුවාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 2 - 2036/'11- (3), ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.  

2655 2656 



2012 ෙදසැම්බර් 06 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக - விைள 
யாட் த் ைற அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage -  Minister of  
Sports ) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර දීම 

සඳහා මා මාස තුනක් කල් ඉල්ලනවා. 
 

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

 
 

“ජනෙසවණ”  නිවාස : සින්නක්කර අයිතිය 
“ஜனெசவன”  கள் : அ தி உாிைம 

 "JANA SEVANA" HOUSES  : FREEHOLD OWNERSHIP 

2211/’12 

3.  ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
 (மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
 (The Hon.  Sajith Premadasa) 

ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් 
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2) : 

(අ) "මහින්ද චින්තන - දිනවමු ශී ලංකා" පතිපත්ති මාලාෙව් 
ජනෙසවණ වැඩසටහන අනුව, දියවර, දියවර විසිරි, ජන 
උදාන, ගම් උදාන ආදී විවිධ නම්වලින් ඉදි කර ඇති නිවාස 
ෙයෝජනා කම යටෙත් ලබා දී ඇති නිවාස ණය හා ෙපොලියද 
කපා හැර එම නිෙවසව්ල සින්නක්කර අයිතිය ලබා ෙදන 
බවට  ෙපොෙරොන්දුවක් දී ඇති බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) ඉහත එක් එක් නිවාස ෙයෝජනා කමය යටෙත් නිවාසවල 
සින්නක්කර අයිතිය හිමි වූ පවුල් සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද?     

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?     

 
 நிர்மாண, ெபாறியியல் ேசைவகள், டைமப் , ெபா  

வசதிகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) மஹிந்த சிந்தைன -இலங்ைகைய ெவற்றிெபறச் 

ெசய்ேவாம் ெகாள்ைகத் திட்டத்தின் ஜனெசவன 
நிகழ்ச்சித் திட்டத்திற்ேகற்ப தியவர, தியவர விசிாி, 
ஜன உதான, கம்உதான ேபான்ற பல்ேவ  
ெபயர்களில் நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள டைமப் த் 
திட்டங்களின் கீழ் வழங்கப்பட் ள்ள  டைமப் க் 

கடன்கைள ம் வட் ைய ம் பதிவழிப் ச் ெசய்  
ேமற்ப  களின் அ தி உாிைமைய ெபற் க் 
ெகா ப்்பதாக வாக்கு தி அளிக்கப்பட் ள்ள  
என்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  டைமப் த் திட்டத்தின் கீ ம் 
களின் அ தி உாிைமையப் ெபற் க்ெகாண்ட 

கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக 
யாெதன்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Construction, Engineering 
Services, Housing and Common Amenities: 

(a) Is he aware that a pledge was made under the Jana 
Sevana Programme of “Mahinda Chintana-
Dinavamu Sri Lanka” manifesto that the housing 
loans and the interest relevant to housing schemes 
constructed under various names such as 
Diyawara, Diyawara Visiri, Jana Udana and Gam 
Udana would be written off and freehold 
ownership of those houses would be granted to 
their residents? 

(b) Will he inform this House the number of families 
who have been granted freehold ownership of the 
houses under each of the aforesaid housing 
schemes separately? 

(c) If not, why? 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා (ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, 
නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් අමාත්යතුමා)  
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச -  நிர்மாண, ெபாறியியல் 
ேசைவகள், டைமப் , ெபா  வசதிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Wimal Weerawansa - Minister of Construction, 
Engineering Services, Housing and Common Amenities) 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 
ෙමෙසේයි.  
 

(අ) ඔව්. 

(ආ) 2006 වසෙර් සිට 2012 ඔක්ෙතෝබර් 15 දක්වා 20808ක් 
සඳහා   සින්නක්කර අයිතිය ලබා දී ඇත. විසත්ර ඇතුළත්  
ඇමුණුම  සභාගත* කරමි. 

 (ඇ)   අදාළ ෙනොෙව්. 

2657 2658 

*සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම: 
   சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப்  : 
   Annex tabled: 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. "මහින්ද චින්තන - දිනවමු ශී ලංකා" වැඩසටහෙන් 
22වැනි පිටුෙව් සඳහන් වී ඇති ආකාරයට ජනාධිපතිතුමා 
ෙපොෙරොන්දු ෙවලා තිෙබනවා දියවර, දියවර විසිරි, ජන උදාන, ගම් 
උදාන යනාදී සියලුම නිවාස ෙයෝජනා කමවලට ලබා දුන්නු ණය 
සහ ෙපොලිය  සම්පූර්ණෙයන්ම කපා හරිනවා කියලා. නමුත් ගරු 
ඇමතිතුමා ලබා දුන්නු පිළිතුෙරන් අපට පැහැදිලි ෙවනවා, 
20,000කෙග් පමණයි ෙම් කටයුත්ත කර තිෙබන්ෙන් කියා. තවත් 
ලක්ෂ ගණනකෙග් ණයත්, ෙපොලියත් කප්පාදු කරන්ෙන් නැතිව 
අද වන විට නිවාස නිලධාරින්  ෙගන් ෙගට යනවා ඒ ණය එකතු 
කරන්න; ඒ ෙපොලිය එකතු කරන්න. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
පශ්නය ෙමොකක්ද කියලා කියන්න. 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි, 2005 දී ඉදිරිපත් 

කළ "මහින්ද චින්තන - දිනවමු ශී ලංකා" පතිපත්ති මාලාව 
පකාරව දියවර, දියවර විසිරි, ජන උදාන, ගම් උදාන ආදී සියලුම 
නිවාස ෙයෝජනා කමවල ණය කපා හරින්ෙන් කවදාද, ෙපොලිය 
කපා හරින්ෙන් කවදාද කියලා.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු මන්තීතුමා අසන 

පශ්නෙය් කරුණු සම්පූර්ණ නැහැ. මම ඒක පැහැදිලි කරන්නම්. 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් පතිපත්තියට අනුව කියාත්මක 
වැඩසටහනක් නිසා තමයි පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ ෙම් 
20,808ක පමාණයකට නිවාසවල සින්නක්කර අයිතිය ලබා 
ෙදන්න පුළුවන් වුෙණ්. 

 ඇත්ත වශෙයන්ම ෙමතැනින් අප ආරම්භ කර තිෙබනවා එක 
කමයක්. එකවර මුදල් ෙගවන අයවලුන් සඳහා විෙශේෂ 
අනුමැතියකට යටත්ව අප සහන දීලා තිෙබනවා. ඒ මඟින් තමයි 
ෙම් අයට ෙම් අවස්ථාව ලැබුෙණ්. ඒ වාෙග්ම නිවාසලාභියකු ෙහෝ 
නිවාසලාභීන් තම ණය මුදල් සඳහා වාරික මුදල් ෙනොෙගවා සිටීම 
ෙහේතුෙවන්  මාසික වාරික සමඟ ෙපොලිය වැඩි වූ විට ඔවුන්ෙග් 
අභිමතය පරිදි එකවර මුදල් ෙගවන්ෙන් නම් වට්ටම් පදනම 
යටෙත් අප සහන ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පවුලක 
සාමාජිකෙයකු ආබාධිත, පූර්ණ ආබාධිත, මරණ හා සලකා බැලිය 
යුතු ෙවනත් විෙශේෂ කරුණක් තිබුණු හැම අවස්ථාවකදීම ආදායම් 
මාර්ග අහිමි වීම නිසා අදාළ මුදල් ෙගවීමට  ෙනොහැකි බව ස්ථිරවම 
සනාථ වුවෙහොත් ඔවුන්ට අප විෙශේෂ සහන ලබා දී තිෙබනවා. මීට 
අමතරව යම් කාල සීමාවකට යටත්ව විෙශේෂ වට්ටම් කමයක් 
අනුගමනය කරමින් ෙපොදුෙව් සහන ලබා දීමටද කියා කර 
තිෙබනවා.   

2006 වසෙර් සිට 2012 ඔක්ෙතෝබර් 15වැනි දින දක්වා 
පතිලාභීන් 20,808ක් ෙවත ෙම් සින්නක්කර අයිතිය ෙදන්න 
පුළුවන් වුෙණ් ෙම් නිසායි. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් 
සහනය අවශ්ය නැති ෙකොටසක් ෙම් පිරිස අතර ඉන්නවා. ඒ නිසා 
තමයි අප ෙපොදුෙව් ෙමය කියාත්මක කරන්ෙන් නැතිව, ඒ 
අවශ්යතාව ෙපෙනන ආකාරයට ඒ සහන ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළ 

දියත් කර තිෙබන්ෙන්. සහන අවශ්ය නැති අය ඒ නියමිත පරිදි 
තමන්ෙග් මුදල් ෙගවලා ඔප්පු ලබා ගැනීෙම් කියාවලිෙය් නිරත 
ෙවනවා.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. "මහින්ද චින්තන දිනවමු ශී ලංකා" වැඩසටහෙන් වට්ටම් 
ගැන, සහන කාලයන් ගැන, අඩු කිරීම් ගැන, විෙශේෂ පතිලාභ, 
වරපසාද ගැන සඳහන් ෙවලා නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, එහි 22 
පිටුෙව් පැහැදිලිවම  සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා, දියවර, දියවර විසිරි, 
ජන උදාන, ගම් උදාන ආදී විවිධ නම්වලින් ඉදි කර ඇති නිවාස 
ෙයෝජනා කම යටෙත් ලබා දී ඇති නිවාස ණය හා ෙපොලිය කපා 
හරිනවාය කියා. නමුත් අද ඒක කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, පිළිතුර ලබා ෙදන්න. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
නැහැ, නැහැ. මෙග් අතුරු පශ්නය තවම මම අහලා ඉවර 

නැහැ.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දැන් අතුරු පශ්නය ඇහුවා ෙන්.   
  
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
මම අහන්න කැමැතියි, ෙම් වාෙග් ෙපොෙරොන්දුවක් ලබා දී 

තිෙබන ෙමොෙහොතක නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් නිලධාරින් 
ෙගයින් ෙගට ගිහිල්ලා කපා හරිනවාය  කියපු ණයයි, ෙපොලියයි 
එකතු කරන්ෙන් ඇයි කියලා. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඒ අතුරු පශ්නෙය් පශ්න තුනක් විතර තිෙබනවා. ගරු 

ඇමතිතුමනි, පිළිතුරු ෙදන්න. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
මට පශ්නය අහන්න ඉඩ ෙදන්න. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඔබතුමා අහලා ඉවරද? 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
නැහැ. මට පශ්නය අහන්න ඉඩ ෙදන්න. 
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නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, කරුණාකරලා ෙකටිෙයන් අතුරු පශ්නය 

අහන්න. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
 නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් නිලධාරින් ෙගයින් ෙගට 

ගිහිල්ලා කපනවාය කියපු ණයයි, ෙපොලියයි තරගයට එකතු 
කරන්ෙන් ඇයි?  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, නිවාස සංවර්ධන 

අධිකාරිෙය් නිලධාරින් ෙගයින් ෙගට යන්ෙන් ඔවුන්ෙග් 
රාජකාරියට එය ඇතුළත් කාර්යයක් නිසායි. ඒ ෙගොල්ලන් ෙගයින් 
ෙගට යන්ෙන් නැතුව කාර්යාලයට ෙවලා රාජකාරි කරන පිරිසක් 
ෙනොෙවයි. ඒ නිසා ෙගයින් ෙගට යාම පිළිබඳව ෙමතුමාට තිෙබන 
රුදාව ෙමොකක්ද කියලා මට පැහැදිලි නැහැ. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
මම කිව්ෙව් ෙගයින් ෙගට ගිහිල්ලා ණය එකතු කිරීම ගැනයි. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඉන්න. තව තිෙබනවා ෙන්. මතු සම්බන්ධයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඊළඟට පැහැදිලි කළ යුතු 
කාරණය ෙමයයි. ෙම් පතිපත්තිය අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් මහින්ද 
චින්තන පතිපත්ති පකාශනෙය් පැහැදිලි කරලා තිෙබනවා. ඒ 
පතිපත්තියට අනුකූලව කියාත්මක පියවර තමයි අපි ෙම් අරෙගන 
තිෙබන්ෙන්. ඒ කියාත්මක පියවර ගන්න  ෙකොට ඒ සහන අවශ්ය 
නැති පිරිසක් ඉන්න බව අපට ෙපනුණා. ඒ පතිලාභය -ඒ 
කියන්ෙන් බැරි අයට ලැෙබන පතිලාභය, ඒ සහනය- අවශ්ය නැති 
අයට ෙනොලැෙබන පරිදි කටයුතු කර තිෙබනවා.  

තමුන්නාන්ෙසේ කියන්ෙන් ඒ සුදුසු නුසුදුසු සියලු ෙදනාට සහන 
ෙදන්න කියලායි. ඇත්ත වශෙයන් ගත්ෙතොත් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් අෙප්ක්ෂාව ෙම් ඔප්පු ලබා ගැනීමට මූල්ය ෙහෝ 
ෙවනත් දුෂ්කරතාවක ඉන්න පිරිසට පිහිට වීමයි. අන්න ඒ අයට අප 
පිහිට ෙවන්න ඕනෑ. ඒ පිහිට වීම අපි කර තිෙබනවා.  

අෙනක් එක, නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
2001-2004 ආණ්ඩුෙව් "Regaining Sri Lanka" සැලැස්ෙමන් 
අෙහෝසි කරන්න දාපු ආයතනයක්. ඒක අෙහෝසි කරන්න  ෙයෝජනා 
දාපු ෙවලාෙව් කට බලියාෙගන බලා ෙගන හිටපු මහත්වරු දැන් 
අහනවා නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් අය ෙගයින් ෙගට යන්ෙන් 
ඇයි කියලා. ෙම්ක තමයි අරුම පුදුම කථාව. 

 
 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
තුන්ෙවනි අතුරු පශ්නය. 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙගන් ෙගට යෑම ගැන 

මෙග් පශ්නයක් නැහැ. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ෙගන් ෙගට ගිහිල්ලා ණයයි ෙපොලියයි එකතු කරන එකයි 

අපට තිෙබන පශ්නය.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ණයයි ෙපොලියයි එකතු කරන්න ඕනෑ. නැත්නම් ඉතින් නිකම් 

ඉන්නද? 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙම්කයි. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ණයයි ෙපොලියයි එකතු කරන එක තමයි ඒ අයෙග් රාජකාරිය. 

ආපසු ණය ෙදනවා.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙම්කයි. මම ස්තුතිවන්ත 

ෙවනවා ගරු ඇමතිතුමාට, දිනවමු ශී ලංකා වැඩසටහ ෙන් නිවාස 
පතිපත්තිය- 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙකටිෙයන් පශ්නය අහන්න, ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
දිනවමු ශී ලංකා පතිපත්ති මාලාෙව් නිවාස පතිපත්තිය 

ෙබොරුවක් කියලා එතුමාෙග් කටින්ම එතුමා කිව්වා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
එෙහම එකක් කිව්ෙව් නැහැ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙම්කයි.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඔබතුමාෙග් කෙන් ෙමොකක් හරි ෙදෝෂයක්. ඔය කන සුද්ද කර 

ගන්න.  
 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා අහන්න කැමැතියි 

එතුමාෙගන් තුන්වැනි වතාවටත්- 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
අර නිධන් හාරන ෙකොට මා හිතන්ෙන් ෙබෝරවලට කන 

ගිහිල්ලා.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
තුන්වන වතාවටත් මම අහන්න කැමැතියි එතුමාෙගන්, ඇයි 

ඔබතුමා- 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
නිධන් වස්තු හාරන ෙකොට- 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ඇයි ඔබතුමා ජනාධිපතිතුමාෙග් ගමන් මාර්ගයට හරස ්

කපන්ෙන්? ජනාධිපතිතුමා ෙකොන්ෙද්සි කියලා නැහැ.  
 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
තුන්ෙවනි අතුරු පශ්නය. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ජනාධිපතිතුමා ෙකොන්ෙද්සි කියලා නැහැ. ෙකොන්ෙද්සි 

විරහිතව හැම ෙදනාෙගම ණය කපනවා, ෙපොලිය කපනවා 
කියලායි කියා තිෙබන්ෙන්.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා උත්තර ෙදන්න. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ඒ නිසා ෙම් රෙට් ලක්ෂ සංඛ්යාත-  

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් ඔබතුමා පශ්නය ඇහුවා ෙන්. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ෙම් රෙට් ලක්ෂ සංඛ්යාත ජනතාවෙග් නිවාස ණය සහ ෙපොලිය 

කපා හරින්ෙන් කවදාද?  
 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පිළිතුර ලබා ෙදන්න ගරු විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමා. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එතුමා මෙගන් ඇහුවා ඇයි 

මම ජනාධිපතිතුමාෙග් ගමන් මාර්ගයට හරස් කපන්ෙන් කියලා. 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඇත්ත වශෙයන් තමන්ෙග් 
නායකත්වයට හරස් කැපීෙම් පුරුද්දක් අපට නැහැ. 

 විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමාෙග් ගමන් මාර්ගයට හරස් 
කපන්ෙන් කවුද කියලා අද මුළු රටම දන්නවා.  නිෙයෝජ්ය 
නායකයාව සිටි කරු ජයසූරිය මහත්තයාව දං ෙගඩියට දක්කලා 
ෙබල්ල කපලා දැමුෙව් කවුද කියලා අද මුළු රටම දන්නවා. අවුරුදු 
11කින් ජනාධිපති අෙප්ක්ෂකත්වය ගන්න බලාෙගන ඉන්න 
මහත්වරු, අර අහිංසක දයාසිරි මන්තීතුමන්ලා, අර ෙගොල්ෙලෝ, ෙම් 
ෙගොල්ෙලෝ පිරිවරාෙගන ෙහට එජාපෙය් බලය අල්ලනවාය කියලා 
ෙමෙහයුමක් කරලා ඒ සියලු ෙදනා අනාථ කරලා දැමූ අය කවුද 
කියලා මුළු රටම දන්නවා.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ෙකොෙහේද යන්ෙන් මල්ෙල් ෙපොල්. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
තමන්ෙග් නායකත්වයට එෙරහිව වළ කපන අය අෙපන් 

අහනවා, "ජනාධිපතිතුමාට බාධා කරනවා ද?" කියලා. අපිට නම් 
එෙහම පුරුද්දක් නැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
පශ්නයට උත්තර ෙදන්න කියන්න. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ෙමතුමාට තමයි ඒ පුරුද්ද තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
පශ්නයට උත්තර ෙදන්න කියන්න. 
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ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඒක තමයි පුරුද්ද.  
 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
හරස් කැපීමට පිළිතුර. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa)  
 මම ෙම් කිව්ව ඒවා ඇත්ත ද නැත්ත ද කියලා ඕනෑ නම් 

විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමාෙගන් අහන්න. අර ෙජෝන් 
අමරතුංග මන්තීතුමා -විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා- ඔළුව 
වනලා එය අනුමත කළා. අවුරුදු 11කින් බලය ගන්න අර අහිංසක 
දයාසිරිලා ෙකොෙහේ ද අරෙගන ගිෙය්?  ෙරෝසි ෙසේනානායක 
මහත්මියත් ෙදෙලොවක් අතර ඉන්නවා. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා, පිළිතුර දී අවසන්ද? 
 

 ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පශ්නයට උත්තර ෙදන්න 

කියන්න. 
 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පිළිතුර දීලා ඉවරද? 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
නැහැ, මෙගන් ඇහුෙව් ජනාධිපතිතුමාට බාධාවක් ෙවලා 

තිෙබනවාද කියලායි.[බාධා කිරීම්] 
 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පිළිතුර දී ඇත. [බාධා කිරීම්] 

 
නිකවැරටිය අධ්යාපන කලාපෙය් පාසල් : විදුහල්පති 

පුරප්පාඩු 
நிக்கவரட் ய கல்வி வலயப் பாடசாைலகள் : அதிபர் 

ெவற்றிடங்கள் 
SCHOOLS IN NIKAWERATIYA EDUCATION ZONE: VACANCIES 

FOR PRINCIPALS 
2964/’12 

5. ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
     (மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
     (The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):  

(අ) (i) නිකවැරටිය අධ්යාපන කලාපය තුළ පිහිටා තිෙබන 
පාසැල් 57කට ෙමෙතක් සථ්ිර විදුහල්පතිවරුන් 
පත් කර ෙනොමැති බවත්; 

 (ii) දැනට එම පාසල්වල විදුහල්පති තනතුෙරහි වැඩ 
ආවරණය කරනු ලබන්ෙන් වැඩබලන 
විදුහල්පතිවරුන්  බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ)   (i) නිකවැරටිය අධ්යාපන කලාපය තුළ පිහිටා 
තිෙබන පාසල් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාසල්වලට අවශ්ය විදුහල්පතිවරුන් ෙසේවෙය් 
නියුක්ත කිරීමට තවමත්  පියවර ෙනොගැනීමට 
ෙහේතු කවෙර්ද;  

 (iii) එම පාසල්වල පවතින විදුහල්පති පුරප්පාඩු ඉතා 
ඉක්මනින් පිරවීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ ඇයි? 

 
கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i )  நிக்கவரட் ய கல்வி வலயத்தில் அைமந் ள்ள 
57 பாடசாைலக க்கு இ வைர நிரந்தர 
அதிபர்கள் நியமிக்கப்படவில்ைலெயன்பைத ம்; 

 (ii) தற்ேபா  இப்பாடசாைலகளில் அதிபர் பதவி 
களில் பதிற்கடைமயாற் ம் அதிபர்கேள கடைம 

ாிகின்றார்கள் என்பைத ம் 

      அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) நிக்கவரட் ய கல்வி வலயத்தில் அைமந் ள்ள 
பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக எத்தைன 
ெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  பாடசாைலக க்குத் ேதைவயான 
அதிபர்கைளச் ேசைவயில் ஈ ப த் வதற்கு 
இ வைர நடவ க்ைக எ க்காதி ந்தைமக் 
கான காரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  பாடசாைலகளில் நில கின்ற அதிபர் 
ெவற்றிடங்கைள மிக ம் ாிதமாக நிரப்  
வதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Education:  

(a) Is he aware that - 

 (i) permanent principals have not been 
appointed so far to 57 schools in the 
Nikaweratiya Education Zone; and 

 (ii) the duties of the office of the principal of 
the aforesaid schools are being covered by 
acting principals at present ? 

(b) Will he state - 

 (i) the number of schools situated in 
Nikaweratiya Education Zone; 

 (ii) the reasons for not taking steps so far to 
employ principals required for the aforesaid 
schools; and 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iii) whether action will be taken to fill the 
vacancies for principals in the aforesaid 
schools speedily ? 

(c) If not, why ? 
 
ගරු  ගාමිණී විජිත්  විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා ( අධ්යාපන 
නිෙයෝජ්ය  අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி  த ெசாய்சா - கல்வி 
பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Gamini Wijith  Wijayamuni  De Zoysa - Deputy 
Minister of Education) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අධ්යාපන අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) සථ්ිර විදුහල්පතිවරු ෙනොමැතිව වැඩබලන 
විදුහල්පතිවරුන් සිටින පාසල් සංඛ්යාව 51කි. 

 (ii) ඔව්. 
(ආ) (i) 154 යි. 
  (ii)   අවශ්ය විදුහල්පතිවරුන් ෙසේවෙය් නියුක්ත කිරීමට 

පහත පරිදි කටයුතු කර ඇත.  

  ශී ලංකා විදුහල්පති ෙසේවෙය් විදුහල්පති පත්වීම් 
2012.10.02  ලබා දුන් අතර,  දැනටමත් එම 
පත්වීම් අතරින් ශී ලංකා විදුහල්පති ෙසේවෙය් 3 
පන්තිෙය් පත්වීම්ලාභීන් 32 ෙදෙනකු සථ්ානගත 
කරන ෙලස වයඹ පළාත් අධ්යාපන ෙල්කම්ට 
දන්වා යවා ඇත.  

  එෙසේම ශී ලංකා විදුහල්පති ෙසේවෙය් 2-II 
ෙශේණියට අධිෙසේවක පදනම මත 2010.02.03 දින 
සිට ලබා දුන් පත්වීම්ලාභීන් අතරින් 82 ෙදෙනකු 
වයඹ පළාතට සථ්ානගත කිරීමට කටයුතු කරනු 
ලැෙබ්.  

 (iii)   ඔව්.  

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
අතුරු පශ්න.  
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, නිකවැරටිය අධ්යාපන කලාපය 

තුළ පිහිටා තිෙබන පාසල් 57කට විදුහල්පතිවරුන් පත් කර 
නැහැයි කියලා මම තමුන්නාන්ෙසේට කිව්වා ෙන්. ඒකට 
ඔබතුමාෙග් පිළිතුර  මට පැහැදිලි වුෙණ් නැහැ.  

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
පිළිතුර, ස්ථීර විදුහල්පතිවරුන් ෙනොමැතිව වැඩ බලන 

විදුහල්පතිවරුන් සිටින පාසල් සංඛ්යාව 51කි.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ආ! 57න් 51යි ෙන්ද? 

ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
51යි.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
පාසල් නවදහස් ගණෙනන් 2,767ක ස්ථීර විදුහල්පතිවරුන් 

නැහැ. ෙම් වැඩ බලන විදුහල්පතිවරුනුත් එක්ක ෙම් සියලු ෙදනාම 
ස්ථීර කරන්නද යන්ෙන් කියලා ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙගන් 
මම අහන්න කැමැතියි.  

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
ඒ කියන්ෙන්? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඒ කියන්ෙන් දැනට ස්ථීර කර නැති වැඩ බලන 

විදුහල්පතිවරුන් 2,767ක් ඉන්නවා.  
 

 

ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
ඔව්.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඒ තමුන්නාන්ෙසේෙග් අමාත්යාංශයම ෙදන සංඛ්යා ෙල්ඛන 

අනුවයි. මම දැන් තමුන්නාන්ෙසේෙගන් අහන්ෙන්, ෙම් 
ෙගොල්ලන්වමද ස්ථීර කරලා ෙම් පුරප්පාඩුවලට පත් කරන්න 
යන්ෙන් කියලායි. 

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
නැහැ. සථ්ීර කිරීම ෙකෙරන්ෙන් අධි ෙසේවා පදනම යටෙත්, 

සුදුසුකම් තිෙබන අයයි. උපාධිය සහ අෙනකුත් සුදුසුකම් සහ 
ෙසේවා කාලය වසර තුනකට වැඩි අය අනිවාර්යෙයන්ම ස්ථීර 
කරනවා.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා, ෙමතැන- 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙදවන අතුරු පශ්නය.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඒක තමයි අහන්න යන්ෙන් ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  
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[ගරු  අකිල විරාජ් කාරියවසම්  මහතා] 
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ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
ෙදවන අතුරු පශ්නය අහන්න.  
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත් දන්නවා, ෙම් සුදුසුකම් තිෙබනවාද 

නැද්ද කියලාත් ඒ ෙගොල්ලන්ව අන්තර්ගහණය කර ගන්න criteria 
එක හදපු හැටිත්. ඒක වැරදි බව තමුන්නාන්ෙසේත් විශ්වාස 
කරනවා. ෙමතැන බහුතරය ඉන්ෙන් ෙද්ශපාලන පදනම් මත ආව 
අයයි.  

ඉතින්  ඒක කරන්න එපා කියලා, තමුන්නාන්ෙසේෙගන් අපි 
ඉල්ලනවා.  

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
නැහැ, ඔබතුමා කථාවක් කරන්ෙන් නැතිව පශ්නය 

අහන්නෙකෝ. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ෙමොකද, ඒක පාසල් පද්ධතිය කඩා වැෙටන ඉතාම බරපතළ 

පශ්නයක්. ඒක කරන්න එපා කියලා තමුන්නාන්ෙසේෙගන් 
ඉල්ලනවා.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා කරුණාකරලා අතුරු පශ්නය අහන්න. කාලය 

පිළිබඳ පශ්නයකුත් තිෙබනවා.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ ඒ සම්බන්ධෙයන් 

ගන්නා පියවර ෙමොකක්ද? 
 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
ෙමොකක්ද? 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
දැන් ඒ පත්වීම් ෙදන්න යන්ෙන්. අපි දිගින් දිගටම කිව්වා 

නුසුදුසු පත්වීම් ෙදන්න එපා කියලා. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
අතුරු පශ්නයක් ෙනොෙවයි, ඉල්ලීමක් තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
නැහැ, පශ්නය අහනවා ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
කරුණාකරලා පශ්නය ෙකටිෙයන් අහන්න. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එක පාරට අතුරු පශ්නය 

අහන්න බැහැ ෙන්. ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, සුදුසුකම් නැති 
අය එතැන ඉන්නවා. ඒෙකන් විශාල ගැටලුවක් එනවා. ඒක 
වළක්වන්න තමුන්නාන්ෙසේලාට විකල්පයක් ඇත්ෙත්ම නැද්ද 
කියලායි මා අහන්ෙන්?   

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් රජෙය් පැහැදිලි 

පතිපත්තියක් තිෙබනවා. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කලාපෙය් 
විතරක් පාසල් 57ක වැඩ බලන විදුහල්පතිවරු 51ක් ඉන්නවා. 
ඒක ඉතාමත්ම සංකීර්ණ තත්ත්වයක්. ඉතින් දීර්ඝ කාලයක්- 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඒක තමයි අපි කියන්ෙන්, 

සුදුසුකම් තිෙබන ෙශේණිධාරි විදුහල්පතිවරුන්ට ඒ පත්වීම් ටික 
ෙදන්න කියලා.  

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ කියන ෙතක්. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
කරුණාකරලා ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා පිළිතුර ෙදන්න. 
 

 

ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
ගරු මන්තීතුමනි, සුදුසුකම් තිෙබන අයට හැර ෙවන කිසිම 

ෙකෙනකුට පත්වීම් ෙදන්ෙන් නැහැ. හැබැයි තමුන්නාන්ෙසේ 
ඔළුෙවන් හිට ෙගන කිව්වත් විජය කුමාරයා කුෙව්ණියට කළ ෙද් 
නම් අපි ෙම් විදුහල්පතිවරුන්ට කරන්ෙන් නැහැ. අන්න ඒක 
මතක තබා ගන්න. තමුන්නාන්ෙසේලාට ඕනෑ අධ්යාපනය 
කඩාකප්පල් කරන්නයි. [බාධා කිරීමක්] 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
තුන්වන අතුරු පශ්නය. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
විජය කුමාරයා කුෙව්ණිට කළ ෙද් ෙනොෙවයි. ඊට වඩා 

බරපතළ පශ්නයක් ෙමතැන ෙවන්ෙන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
 කුෙව්ණියට කළ ෙද් ෙවනම එළියට ගිහින් අහගන්න. දැන් 

තුන්වන අතුරු පශ්නය අහන්න.  

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දැන් ෙමතුමා කියන විධියට 

අෙප් රෙට් ෙශේණිධාරි විදුහල්පතිවරු ඉඳිද්දී දැන් ෙමතුමන්ලා එක 
එක theories හදා ෙගන තමන්ෙග් "කැචර්ලා" ටික පත් කර ගන්න 
යනවා. 

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
ෙමොකක්ද? අතු රු පශ්නයක් අහනවා නම් අහන්න. 

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් වැල් වටාරම් අහන්න මම ලැහැස්ති නැහැ.   

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ෙම්ක දැන් සාධාරණීකරණය කරන්නත් යනවා. ඔළුෙවන් 

හිටෙගන  කිව්වත් ෙම් ෙද් කරන්ෙන් නැහැ කියනවා.  

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
නැහැ, කරන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
තමුන්නාන්ෙසේ  එෙහම ෙද් කරන්න.  එෙහම කරලා 

අනාගතෙය් එන පශ්න ටිකත් තමුන්නාන්ෙසේලාම බලා ගන්න 
කියලා මා කියනවා.  

මෙග් තුන්ෙවනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඔබතුමා තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ඇහුවා.  

පශ්න අංක 6, ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මන්තීතුමිය. 

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු මන්තීතුමා කියපු එක 

සම්බන්ධෙයන් මා උත්තරයක් ෙදන්න ඕනෑ. 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
උත්තරයක් ෙදන්න. 

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලා 

කියන විධියට, තමුන්නාන්ෙසේලා කරපු විධියට වැරැදි කියා මාර්ග 
මත විදුහල්පතිවරු තියා අධ්යාපන ක්ෙෂේතයට කිසිම නිලධාරිෙයක් 
අපි බඳවා ගන්ෙන් නැහැ. අපි ඉතාම පැහැදිලිව හා නිවැරැදිව 
ඔවුන්ෙග් ෙසේවා කාලය, ඔවුන්ෙග් අධ්යාපන සුදුසුකම් සහ ඔවුන් 
විසින් ලබා ගත්තා වූ ජයගහණ පිළිබඳව කල්පනා කරලා ලකුණු 
දීෙම් කමයක් ඇති කරලා තමයි ඒ නිලධාරි බඳවා ගන්ෙන්. ෙවඩි 
හඬ මැද්ෙද්, ගිරි දුර්ග, වන දුර්ග ෙගවා ෙගන ගෙම් පාසල ආරක්ෂා 
කර ෙගන දීර්ඝ කාලයක් හිටපු ඒ විදුහල්පතිවරු අපි ස්ථිර 
කරනවා, කරනවා, කරනවාමයි. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 6, ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මන්තීතුමිය. 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා තුන්වැනි අතුරු පශ්නය 

ඇහුෙව් නැහැ. පැහැදිලි කර ගැනීමක් පමණයි කෙළේ. 
 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙම් ෙවලාෙව් පැහැදිලි කර ගන්න අවස්ථාවක් නැහැ. අද 

හවසට අධ්යාපන උපෙද්ශක කාරක සභාව තිෙබනවා. එතැනට 
ගිහිල්ලා ඔබතුමා ඒ කාරණය පැහැදිලි කර ගන්න. 

 
 

බූන්දල සහ මින්ෙන්රිය ජාතික වෙනෝද්යාන : විසත්ර 
த்தள மற் ம் மின்ேனாிய ேதசிய வனப் ங்காக்கள் : 

விபரம் 
BUNDALA AND MINNERIYA NATIONAL PARKS : DETAILS 

3037/’12 

6.  ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
 (மாண் மிகு (தி மதி)ேரா  ேசனாநாயக்க) 
 (The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

 ෙගොවිජන ෙසේවා හා වනජීවී අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - 
(1) : 

(අ) (i) බූන්දල ජාතික වෙනෝද්යානය සතු  භූමි පමාණය 
ෙකොපමණද;  

 (ii) එහි වසන කුරුලු වර්ග සංඛ්යාව ෙකොපමණද;  

 (iii) එම වෙනෝද්යානය ෛජවෙගෝල සංචිතයක් ෙලස 
නම් කර තිෙබ්ද; 

 (iv) එම වෙනෝද්යානය තුළ අක්කර 15ක පමණ භූමි 
පෙද්ශයක දැල් ගසා කුරුල්ලන් කූඩු කිරීෙම් 
ව්යාපෘතියක් ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර තිෙබ්ද; 

 (v) ෙමම වෙනෝද්යානය ෙයොදා ෙගන ඉහත පරිදි 
ව්යාපෘතියක් ආරම්භ කරනු ලබන්ෙන් නම්, එම 
දිනය  කවෙර්ද; 
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 (vi) එකී වෙනෝද්යානය ඇතුළත අක්කර 15ක භූමි 
භාගයක දැල් ගැසීම සඳහා ඇසත්ෙම්න්තුගත මුදල 
ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) මින්ෙන්රිය ජාතික වෙනෝද්යානෙය්, නැ  ෙඟනහිර මායිෙම්, 
ෙහක්ෙටයාර 2.2ක (අක්කර 4 - 5ක්) පමණ වනාන්තර 
ඉඩෙම් ජීව්ස ් හයිඩ් අවුට් (Jeew’s Hide Out) නමින් 
සංචාරක ෙහෝටලයක් ඉදි කර ඇති බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) එම ෙහෝටලය ඉදි කරන ලද  දිනය කවෙර්ද; 

 (ii) එම ෙහෝටලෙය් අයිතිකරුෙග් නම කවෙර්ද; 

 (iii) එය ඉදි කිරීම සඳහා වනජීවී සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ලිඛිත අවසරය ලබා දී තිෙබ්ද; 

 (iv) එම ඉදි කිරීෙම් අවසරය ලබා දුන් දිනය 
කවෙර්ද; 

 (v) ඉදි කිරීමට අවසරය ලබා දුන් ලිපිය ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
 

கமநல ேசைவகள், வனசீவராசிகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா:  

(அ) (i) த்தள ேதசிய வனப் ங்கா க்கு ெசாந்தமான 
நிலப் பரப்  எவ்வள ; 

 (ii) அத ள் வசிக்கும் பறைவயினங்களின் 
எண்ணிக்ைக யா ; 

 (iii) அ  உயிர் பல்வைகத்ெதாகுதி ஒ க்கமாக 
ெபயாிடப்பட் ள்ளதா; 

 (iv) அத ள் சுமார் 15 ஏக்கர்  நிலப் பரப்பில் 
வைலகைள அைமத்  பறைவகைள அைடத்  
ைவக்கும் ஒ  க த்திட்டத்ைத ஆரம்பிப்பதற்கு 
தீர்மானிக்கப்பட் ள்ளதா; 

 (v) அதைனப் பயன்ப த்தி ேமேல குறிப்பிடப் 
பட்டவா  ஒ  க த்திட்டம் ஆரம்பிக்கப் 
ப ெமனில் அத் திகதி யா ; 

 (vi) அத ள் ஏறத்தாழ 15 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் 
வைலகைள அைமப்பதற்காக மதிப்பிடப் 
பட் ள்ள பணத்ெதாைக எவ்வள  

 என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) மின்ேனாிய ேதசிய வனப் ங்காவின் கிழக்கு 
எல்ைலயில் சுமார் 2.2 ெஹக்ெடயார்  (4 - 5 ஏக்கர்) 
வனப் பிரேதத்தில் ஜீவ்ஸ் ைஹட் அ ட் (Jeew’s  Hide 
Out) எ ம் ெபயாில் உல்லாசப் பிரயாண ேஹாட்ட 
ெலான்  நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள  என்பைத அவர் 
அறிவாரா? 

(இ) ேமற்ப  ேஹாட்டல், 

 (i) நிர்மாணிக்கப்பட்ட திகதி யா ; 

 (ii) உாிைமயாளாின் ெபயர் யா ; 

 (iii) நிர்மாணிப்பதற்காக  வன சீவராசிகள் பா  
காப் த் திைணக்களத்தின் எ த் ல 
அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ளதா; 

 (iv) நிர்மாணிப்பதற்கான அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்ட 
திகதி யா ; 

 (v) நிர்மாணிப்பதற்காக அங்கீகாரம் வழங்கப் 
பட் ள்ள க தத்ைத சமர்ப்பிப்பாரா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்?  

 
 asked the Minister of Agrarian Services and Wildlife: 

(a) Will he state - 

 (i) the area of the  Bundala National Park; 

 (ii) the number of bird species inhabiting that 
park; 

 (iii) whether it has been named a biosphere 
reserve; 

 (iv) whether it has been decided to start a 
project to cage birds by netting a 15 acre 
area within the said park; 

 (v) if such project is to be launched using that 
park, the date of starting the said project; 
and 

 (vi) the estimated cost of netting a 15 acre area 
within that park ? 

 (v) Is he aware that a tourist hotel named 
Jeew’s Hide Out has been built on the 
forest land approximately 2.2 hectares (4-5 
acres) in extent, located on the eastern 
boundary of Minneriya National Park ? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) of the date on which the said hotel was 
constructed; 

 (ii) of the name of the owner of that hotel; 

 (iii) whether written permission of the 
Department of Wildlife Conservation has 
been granted for the construction; 

 (iv) the date on which permission was granted 
for construction; and 

 (v) whether the letter granting permission for 
construction will be submitted ? 

(c) If not, why ? 

 
ගරු එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා  
(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன)  
(The Hon. S.M. Chandrasena ) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙගොවිජන ෙසේවා හා වනජීවී 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ)  (i)   ෙහක්ෙටයාර 6,216. 

 (ii)  බූන්දල ජාතික උද්යානය තුළ ෙන්වාසික පක්ෂීන් 
ෙමන්ම වසෙර් මාස කිහිපයක් පමණක් ගත කරන 
සංචාරක/සංකමණික පක්ෂීන් ද ජීවත් වන බැවින්, 
නිශච්ිත සංඛ්යාවක් සඳහන් කිරීම අපහසුය. 
ෙකෙසේ නමුත් ෙමම උද්යානය ආශිතව කුරුලු 

2673 2674 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

විෙශේෂ 197ක් පමණ වාසය කරන බව ජාත්යන්තර 
සව්භාව සංරක්ෂණ සංගමය (IUCN) විසින් 
පකාශයට පත් කර ඇති අතර, වනජීවී සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් සිදු කරන ලද 
සමීක්ෂණවලට අනුව කුරුලු විෙශේෂ 204ක් පමණ 
වාසය කරන බවට අනාවරණ  වී ඇත. 

 (iii)  ඔව්. 

 (iv) නැත. 

 (v) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (vi) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ආ) නැ ෙඟනහිර මායිෙම් ෙහෝ උද්යානය තුළ කිසිදු සථ්ානයක 
ෙහෝටල් කිසිවක් ෙනොමැත. "Jeew’s Hide Out" නමින් 
ෙපෞද්ගලික විෙව්ක නිවසක් උද්යානෙයන් පිටත ෙපේරක 
කලාපෙය් පිහිටා ඇත. 

(ඇ) (i) ෙහෝටලයක් ෙනොවන බැවින් අදාළ ෙනොෙව්. 

 (ii) ෙහෝටලයක් ෙනොවන බැවින් අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii) අදාළ ෙපෞද්ගලික විෙව්ක නිවාසය සඳහා වනජීවී 
සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ලිඛිත අවසර ලබා 
දී ඇත. 

 (iv) 2007.12.27 දින. 

 (v) ඔව්. 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු 

පශ්නය මා අහනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා පැහැදිලිවම කිව්වා 
බූන්දල වෙනෝද්යානෙය් කුරුල්ලන් සම්බන්ධෙයන් එවැනි 
ව්යාපෘතියක් නැහැ කියලා. එවැනි ව්යාපෘතියක් ආරම්භ කිරීමට ෙම් 
ෙවලාෙව් සාකච්ඡාවක් ෙකෙරමින් පවතිනවාද? 

 
ගරු එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.எம். சந்திரேசன) 
(The Hon. S.M. Chandrasena) 
නැහැ. එෙහම සාකච්ඡාවක් නැහැ. 

 
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
කිසිෙසේත්ම නැද්ද? 

 
ගරු එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.எம். சந்திரேசன) 
(The Hon. S.M. Chandrasena) 
කිසිෙසේත්ම නැහැ. 

 
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙම්කයි. ඔබතුමා කිව්වා, "Jeew’s 

Hide Out" කියන විෙව්ක නිවසක් ගැන. ඒක ඒ භූමිය මැද්ෙද් 
ෙන්ද තිෙබන්ෙන්, එළිෙය් ෙනොෙවයිෙන්? 

ගරු එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.எம். சந்திரேசன) 
(The Hon. S.M. Chandrasena) 
ෙපේරක කලාපෙය් තිෙබන්ෙන්. සාමාන්යෙයන් ෙපේරක 

කලාපෙය් පදිංචිකරුවන් ඉන්න පුළුවන්. අපි ඒ අය ඉවත් 
කරන්ෙන් නැහැ. නමුත්, අපි ෙහෝටල්  හදන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් 
නැහැ. 

 
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
නමුත්, ඒක ෙහොටලයක්. 
 
ගරු එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.எம். சந்திரேசன) 
(The Hon. S.M. Chandrasena) 
නැහැ, අපි පරීක්ෂා කරලා බැලුවා. ඒක ෙහෝටලයක් ෙනොෙවයි. 

 
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
එෙහම නම් ෙමොකක්ද ඒ "Jeew’s Hide Out" කියන්ෙන්? ගරු 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා අහන්ෙන් ඒක ෙහොටලයක්ද 
කියලා. ෙමොකද, ගරු නිෙයොජ්ය ඇමතිතුමා කියනවා ඒක 
ෙහෝටලයක් ෙනොෙවයි කියලා. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමියනි, ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා උත්තර දුන්නා. 

කාලය පමාණවත් නැති නිසා දීර්ඝව කථා කරන්න බැහැ. 

 
ගරු එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.எம். சந்திரேசன) 
(The Hon. S.M. Chandrasena) 
ගරු මන්තීතුමියනි, ඒක ෙහෝටලක් ෙනොෙවයි. ෙපේරක කලාපය 

තුළ ෙහෝටල් හදන්න අපි  ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
තුන්වන අතුරු පශ්නය. 

 
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
ෙම් වාෙග් ෙහෝටල් නිසා ෙම් පරිසරයට යම්කිසි හානියක් සිදු 

ෙවනවා  කියලා ඔබතුමා විශ්වාස කරනවාද? ෙම් ෙහෝටලයට 
වනජීවි සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් අවසර දීලා තිෙබනවා  
කිව්වා. ඒ දිනයත් කිව්වා. Environmental Impact Assessment  
එකක් කරලාද ෙම් අවසරය ෙදන්ෙන්?  

 
ගරු එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.எம். சந்திரேசன) 
(The Hon. S.M. Chandrasena)  
ඔව්. EIA  වාර්තා ඔක්ෙකොම දීලා තිෙබනවා.  

 
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
ඔබතුමා වග කීමකින් එය කියනවා? 
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[ගරු  එස්.එම්. චන්දෙසේන  මහතා] 
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ගරු එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.எம். சந்திரேசன) 
(The Hon. S.M. Chandrasena) 
ඔව්. ඕව්.     

 
ශීලංකන් ගුවන් සමාගම : ගුවන් යානා මිල දී ගැනීම 
ஸ்ரீலங்கா விமானக் கம்பனி : விமானக் ெகாள்வன  

SRILANKAN AIRLINES : PURCHASE OF AIRCRAFT 
2367/’12 

7. ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
 (மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
 (The Hon.  Sajith Premadasa) 

සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):  

(අ) (i) සී/ස ශී ලංකන් ගුවන් සමාගමට අලුතින් ගුවන් 
යානා ලබා ගන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවා තිෙබ්ද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ නම්, ෙවනත් ආකාරයකින් ගුවන් යානා 
ලබා ගැනීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;  

 (iv)      ගුවන් යානා මිලදී ගන්ෙන් නම්, ඒ සඳහා වැය වන 
මුළු මුදල ෙකොපමණද; 

 (v) එම මුදල් සපයාගනු ලබන ආකාරය කවෙර්ද; 

 (vi) ගුවන්යානා මිලදී ගැනීමට අදාළව තාක්ෂණික 
ඇගයීම් කමිටුවක් පත් කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ලන්ඩන් හී ෙතෝ ගුවන් ෙතොටුප ළ තුළ ශී ලංකන් 
ගුවන් සමාගෙම් ගුවන් යානා රඳවා ගැනීමට ලබා 
දී ඇති අවසරය (Slots) බදු දීමට ෙහෝ විකිණීමට 
අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන්ද; 

 (ii) එමිෙර්ට්ස ්ගුවන් සමාගම ෙවතින් සී/ස ශී ලංකන් 
ගුවන් සමාගම පවරාගත් දින සිට ෙම් දක්වා ශී 
ලංකන් ෙක්ටරින් සමාගම ලබා ඇති ලාභය ෙහෝ 
පාඩුව ෙකොපමණද; 

 (iii) ශී ලංකන් ගුවන් සමාගෙම් අධ්යක්ෂ මණ්ඩල 
සාමාජිකයන්ෙග් නම් කවෙර්ද; 

 (iv) රජෙය් පතිපාදන නිදහස ්ෙනොෙකොට එම සමාගම 
පවත්වාෙගන යෑම සඳහා වන විකල්ප කියාමාර්ග 
ෙකෙරහි රජෙය් අවධානය ෙයොමු කර තිෙබ්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 
சிவில், விமானேசைவகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) வைரய க்கப்பட்ட ஸ்ரீலங்கா விமானக் 
கம்பனிக்கு திதாக விமானங்கள் ெபற் க் 
ெகாள்ளப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில் அதற்காக ேகள்விப் பத்திரம் 
ேகாரப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) இன்ேறல், ேவ  விதத்தில் விமானங்கைள 
ெப வதற்கு நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப் 
ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (iv) விமானங்கள் ெகாள்வன  ெசய்யப்ப ெமனில் 
அதற்கு ெசலவாகின்ற ெமாத்தப் பணம் 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  பணம் ெபறப்ப வ  எவ்வாெறன் 
பைத ம்; 

 (vi) விமானங்கைளக் ெகாள்வன  ெசய்வ  
சம்பந்தமாக ெதாழில் ட்ப மதிப்பீட் க்கு  
ெவான்  நியமிக்கப்ப மா என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) இலண்டன் ஹீத்ேரா விமான நிைலயத்தில் 
ஸ்ரீலங்கா விமானக் கம்பனியின் விமானங்கைள 
தாித்  ைவப்பதற்கு வழங்கப்பட் ள்ள 
அ மதிைய (Slots)குத்தைகக்கு வழங்குவதற்கு 
அல்ல  விற்பதற்கு எதிர்பார்க்கப்ப கின்றதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) எமிேரட்ஸ் விமானக் கம்பனியிடமி ந்  
வைரய க்கப்பட்ட ஸ்ரீலங்கன் விமானக் 
கம்பனி ெபா ப்ேபற்கப்பட்ட திகதியி ந்  
இற்ைற வைர ஸ்ரீலங்கன் ேகட்டாின் கம்பனி 
ஈட் ள்ள இலாபம் அல்ல  நட்டம் 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ஸ்ரீலங்கன் விமானக் கம்பனியின் பணிப்பாளர் 
சைப அங்கத்தவர்களின் ெபயர்கள் யாைவ 
ெயன்பைத ம்; 

 (iv) அரசாங்கத்தின் நிதி ஏற்பா கைள வி விக்கா  
ேமற்ப  கம்பனிைய நடத்திச் ெசல்வதற்கான 
மாற்  வழி ைறகள் பற்றி அரசாங்கம் கவனம் 
ெச த்தி ள்ளதா என்பைத ம் அவர் 
குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
 

asked the Minister of Civil Aviation: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether new aircrafts would be purchased 
for the fleet of the SriLankan Airlines 
Limited; 

 (ii) if so, whether tenders have been called for 
the aforesaid purpose; 

 (iii) if not, whether action would be taken to 
acquire aircrafts through  an alternative 
means; 

 (iv) if aircrafts are to be purchased, the total 
amount of money that would be spent for 
that purpose; 

 (v) of the manner in which the money required 
for the aforesaid purchase will be obtained; 
and 

 (vi) whether a technical assessment committee 
would be appointed with regard to 
purchasing  of aircraft? 

(b) Will he state - 

 (i) whether the slots allocated to SriLankan 
Airlines at Heathrow Airport in London are 
expected to be leased out or sold; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) the profit earned or the loss incurred by Sri 
Lankan Catering from the date on which 
SriLankan Airlines Limited., was taken 
over from Emirates Airline Company 

 (iii)  the names of the members of the Board of 
Directors of SriLankan Airlines; and 

 (iv)  whether the attention of the Government 
has been drawn to alternative courses of 
action to run the aforesaid business without 
provisions being released by the 
Government?  

(c) If not, why? 
 

ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා (සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன - சிவில் விமானச் ேசைவகள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne  - Minister of Civil Aviation)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේයි. 
(අ)  (i)   ඔව්. 

      (ii)   ෙමම කාර්යය සඳහා ව්යාපාරික ෙයෝජනා කැඳවීම 
ආරම්භ කර ඇත. 

      (iii)    අදාළ නැත 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
 ෙමොකක් ද ඒ ආරම්භ කර තිෙබන්ෙන්?  
 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
දැන් අපි   quotations    call   කරමින් යනවා.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ඒ කියන්ෙන් ෙටන්ඩර් කැඳැවීමක් කරනවා? 
 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
ඔව්.    

 (iv)   ගුවන්යානා  මිලදී ගැනීම සඳහා වැය වන මුදල 
නිශච්ිතව දැන ගැනීමට හැකි වන්ෙන් ඉදිරිපත් වන 
ෙයෝජනා  ඇගැයීම (evaluation)  හා ගුවන්යානා  
නිපැයුම්කරුවන් සමඟ සිදු කරනු ලබන සාකච්ඡා 
(negotiations) සම්පූර්ණ කිරීෙමන් පසුවය. ඒ 
නිසා  අපට දැන් ගණනක් කියන්න බැහැ.  

      (v)   ශී ලංකා රජය විසින් ෙයොදන ෙකොටස ් ඇපකර, 
මූල්ය ආයතන හරහා ලබා ගත්නා ණය  
මූල්යකරණ  හා ගුවන්යානා  කල්බදුකරුවන් ලබා 
ෙදන මුල්යකරණ මගින්.  

     (vi)   ඔව්. 

      (එම කමිටුව, ශී ලංකන්  එයාර් ලයින්ස ්සමාගෙම් 
සුදුසුකම් ලත් නිලධාරින් සහ අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය 
විසින් පත්  කරන බාහිර උපෙද්ශකයන්ෙගන්  
සමන්විත වනු ඇත.)   

(ආ) (i)    නැත.  

      (ii)  ශීලංකන් ෙක්ටරින් සමාගම ලැබූ ලාභය (විගණන 
ගිණුම්වලට අනුව)      

 

 

 

 

 (iii) ශීලංකන් සමාගෙම් අධ්යක්ෂ මණ්ඩල 
සාමාජිකයින්ෙග් නම් : 

 01. නිශාන්ත විකමසිංහ මහතා, (සභාපති) 

 02. නිහාල් ජයමාන්න මහතා 

 03. කපිල චන්දෙසේන මහතා (අධ්යක්ෂ / 
පධාන විධායක නිලධාරි) 

 04. ශමින්ද රාජපක්ෂ මහතා 

 05. මනිලාල් පනාන්දු මහතා 

 06. ලක්ෂ්මී සංගක්කාර මහතා 

 07. සනත් උක්වත්ත මහතා 

 08. සුසන්ත රත්නායක මහතා 

 (iv)  ඔව්. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, පළමුෙවනි අතුරු පශ්නය අහන්න. කාලය 

පිළිබඳ පශ්නයක් තිෙබන නිසා ෙකටිෙයන් අහන්න. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,   මෙග් පළමුවන අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි.  දැන් ඇමතිතුමා ශී ලංකන් ෙක්ටරින් සමාගම 
ලබා ඇති ලාභය පිළිබඳව උත්තර දුන්නා. ඒ පිළිබඳව ස්තුතිය පළ 
කරනවා. නමුත් SriLankan Airlines ආයතනෙය්  රුපියල් 
මිලියන 17,000ක පාඩුවක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. එමිෙර්ට්ස් 
පාලනය කරන කාලෙය්, අවසාන වසෙර්දී රුපියල් මිලියන 
4,900ක ලාභයක් ලැබුණා. කරුණාකරලා ඉන්ධන මිල වැඩි 
වුණාය කියන ගතානුගතික පිළිතුර ෙදන්න එපා. 

 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, කරුණාකරලා ෙකටිෙයන් පශ්නය අහන්න. 
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[ගරු  සජිත් ෙපේමදාස  මහතා] 

ගිණුම්   වර්ෂය  ලැබූ ලාභය  (රු.මිලියන) 

              
2008/09 

          
1259.06 

              
2009/10 

          
  635.77 

              
2010/11 

           
 874.63 

              
2011/12 

          
2,656.72 
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ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ඔබතුමන්ලා රුපියල් මිලියන 17,000ක් පාඩු ලබන 

SriLankan Airlines ආයතනය ලාභ ලබන ආයතනයක් බවට 
පරිවර්තනය කරන්නට ගන්නා කියා මාර්ගය ෙමොකක්ද? 

 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  ෙමම පශන්යට අදාළ 

ෙනොවුණත් එතුමාෙග් අතුරු පශ්නයට මම උත්තරය ලබා 
ෙදන්නම්. අපි ඊෙය්ත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කළා. ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන ජනාධිපතිවරයාෙග් කාලෙය්ත් රුපියල් බිලියන 1.2ක 
පාඩුවක් ලැබුවා. අපිට ෙම් අවස්ථාෙව්දී පැහැදිලිවම ඉන්ධන 
පිළිබඳවත් පශ්නයක් තිෙබනවා.  

ගරු මන්තීතුමනි,  අෙප් ගුවන් යානා අවුරුදු 18ක් පමණ, 
ඉතාමත්ම පැරණි A340 යානායි. ඒ නිසා අෙප් පස් අවුරුදු 
සැලැස්ම අනුව අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, අවුරුදු 5ට අඩු ගුවන් 
යානා, එෙහම නැත්නම් අලුත්ම අලුත් ගුවන් යානා මිලදී ෙගන 
අෙප් වැය වන නඩත්තු වියදම අඩු කර ගන්නට. ඒ වාෙග්ම අෙප් 
පස් අවුරුදු කාල සීමාව තුළ SriLankan Airlines ආයතනයට 
එකවරම ලාභ ගන්න බැරි ෙවයි. නමුත් අපි ලාභ ලබන තත්ත්වයට 
ගන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ වාෙග්ම කියන්නට ඕනෑ 
කාරණයක් තමයි ඉන්දියානු කලාපෙය්ත්, මැද ෙපර දිග 
කලාපෙය්ත් අපි ලාභ ලබනවාය කියන එක. ඈත ෙපර දිග 
කලාපෙයන් තමයි අපි පාඩු ලබන්ෙන්. ඒක නවත්වලා ඉන්දියානු 
කලාපයටත්, මැද ෙපර දිග කලාපයටත් ගුවන් ගමන් ආරම්භ 
කරලා අපිට ලාභ ලබන්න පුළුවන්.  

මම ඊෙය්ත් පකාශ කළා, ශී ලාංකික නාමය අපි ෙලොවට ෙගන 
යන්ෙන් SriLankan Airlines ආයතනය මඟින් බව. අපට 
යුෙරෝපයට යන ගමන් නවත් වන්නට පුළුවන් නම් අවුරුදු 3ක් 
ඇතුළත ලාභ ලබන්නට පුළුවන්. නමුත් රටක් හැටියට අපට එය 
කරන්නට බැහැ. ඉදිරි පස් අවුරුදු කාල සීමාව තුළ, අපි දින 
වකවානු සාකච්ඡා කරලා  ෙම් ගුවන් ෙසේවෙයන් ලාභ ලබන්නට 
කටයුතු කරනවා. 

 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
 (The Hon.  Sajith Premadasa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදෙවනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාවට අනුව වසරක් 
පාසා අලාභ ලබන ෙමොෙහොතක අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයට ලබා ෙදන 
දීමනා සහ  ෙව්තන වසරක් පාසා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක 
සදාචාර සම්පන්නද කියා මා අහන්න කැමැතියි. 
 
 

ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
මා හිතන හැටියට මට වඩා ඔබතුමාත් ඒ පිළිබඳව දන්නවා 

ඇති. මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, - 
 
 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ඔබතුමා කියන්ෙන් ඒක සදාචාර සම්පන්නයි කියාද? 

ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
භාණ්ඩාගාර චකෙල්ඛයට අනුව ඉදිරිෙය්දී කටයුතු කරන්න 

බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් 

යම් කිසි රටකට, නගරයකට යන්නට තීන්දු කරන ෙකොට ෙපර 
විපරමක්, ඒ කියන්ෙන් market research එකක් කරන්නට ඕනෑ. 
Market research එකක් කරලා, ඒ ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ වටිනාකම, 
ඒෙක් ලාභ, අලාභ දිහා බලා තමයි ගුවන් ගමන් තීන්දු කරන්ෙන්. 
අලාභ ලබන ආයතනයක් අලාභ ලබන ගුවන් ගමන් කියාත්මක 
කරන්ෙන් ඇයි? දැන් රුසියාවට යනවා. ඒ වාෙග්ම සූරිච්වලට 
ගිහින් මාස හතෙරන් ඒක නතර කළා. හැබැයි සූරිච්වලට යන්න ඒ 
වැඩසටහන් කියාත්මක කරන්න රුපියල් මිලියන 600ක් වැය 
කළා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
කරුණාකර උත්තර ෙදන්න, ගරු ඇමතිතුමනි. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ෙම්ක වැදගත් පශ්නයක්. මිලාන්වලට යන එක අවුරුදු 

එකහමාරකින් නතර කළා.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
දැන් පශ්නය ඇහුවා ෙන්. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
මා ඔබතුමාෙගන් අහන්ෙන් අලාභ ලබන ආයතනයක්ව 

තිබියදීත් ෙම් වාෙග් වැරැදි තීන්දු ගන්ෙන් ඇයි  කියලායි.  

 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වන ෙකොට ශී ලාංකිකයන් ලක්ෂයකට 

වැඩි පිරිසක් ඕස්ෙට්ලියාෙව් ඉන්නවා. ඒ ෙගොල්ෙලෝ ඉල්ලීමක් 
කරනවා, SriLankan Airlines එෙක් ගමන් කරන්න. අපි market 
එක පිළිබඳව පසු විමසුමක් කර තිෙබනවා. නමුත් අපට දැන් 
ෙත්රිලා තිෙබනවා, සමහර ගමනාන්තවලින් අපට පාඩුයි කියලා. 
නමුත් ශී ලාංකික කියන  රට ෙලෝකයට ෙගන යන ගුවන් 
ආයතනයක් හැටියට අපට සමහර තීන්දු, තීරණ ගන්න වනවා. 
නමුත් අපි ඉදිරිෙය්දී ඒ කටයුතු ගැන ෙසොයා බලා එවැනි පාඩුවක් 
ලබනවා නම් ඒක නවත්වන්න කටයුතු කරනවා.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 8 -2410/'12- (1), ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා. 

2681 2682 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ් ගුණවර්ධන මහතා (ජලසම්පාදන හා 
ජලාපවහන අමාත්යතුමා සහ ආණ්ඩු පාර්ශව්ෙය් පධාන 
සංවිධායකතුමා) 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன - நீர்வழங்கல், வ கால 
ைமப்  அைமச்ச ம் அரசாங்கத் தரப்பின் தற்ேகாலாசா ம்)  
(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 
and Drainage and Chief  Government Whip) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ 

ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම 
පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මාස 3ක් කල් ඉල්ලනවා. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ෙම්ක වැදගත් පශ්නයක්, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 

ලියා පදිංචි කීඩා ආයතන : විසත්ර  
 பதி ெசய்யப்பட்ட விைளயாட்  அைமப் கள் : 

விபரம் 
 REGISTERED SPORTS BODIES : DETAILS  

 

2323/’12 
 

4.  ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු රවි කරුණානායක 
මහතා ෙවනුවට)  

 (மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - மாண் மிகு ரவி 
க ணாநாயக்க சார்பாக) 

 (The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Ravi 
Karunanayake) 
කීඩා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):   
 

(අ) (i) රට තුළ ඇති ලියා පදිංචි කීඩා ආයතන සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද;  

 (ii) ඉහත සඳහන් ආයතනවලට නීත්යනුකූලව පත් වූ 
පධානීන්ෙග් නම් කවෙර්ද;  

 (iii) කීඩා ආයතනවල පධානත්වය දරන 
ෙද්ශපාලඥයන්ෙග් නම් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ආ) (i) ෛනතික අවශ්යතාව පරිදි කීඩා ආයතනවල 
ගිණුම් වාර්ෂිකව ඉදිරිපත් කර තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, 2010 වර්ෂයට අදාළ ගිණුම් ඉදිරිපත් 
කර තිෙබ්ද; 

 (iii) අදාළ බලධාරියාට ගිණුම් ඉදිරිපත් කර ෙනොමැති 
කීඩා ආයතනවල නම් කවෙර්ද;  

 (iv) ඉහත (ආ)(iii)හි සඳහන් එෙසේ ගිණුම් ඉදිරිපත් 
ෙනොකළ කීඩා ආයතනවලට පැනවූ දඩ මුදල 
ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) நாட் ள்ள பதி ெசய்யப்பட்ட விைளயாட்  
அைமப் களின் எண்ணிக்ைகைய ம்; 

 (ii) ேமற்கூறப்பட்ட விைளயாட்  அைமப் க க்கு 
சட்டாீதியாக ெதாி ெசய்யப்பட்ட தைலவர் 
களின் ெபயர்கைள ம்; 

 (iii) இவ் விைளயாட்  அைமப் க க்கு தைலைம 
வகிக்கும் அரசியல்வாதிகளின் ெபயர்கைள ம் 

      அவர் கூ வாரா? 

(ஆ) (i) சட்டத்தினால் ேதைவப்ப த்தப்ப கின்றவா  
விைளயாட்  அைமப் களின் கணக்குகள் 
வ டந்ேதா ம் சமர்ப்பிக்கப்ப கின்றனவா 
என்பைத ம்; 

 (ii) அவ்வாறாயின், 2010 ஆம் ஆண் ற்கான 
கணக்குகள் சமர்ப்பிக்கப்பட் ந்ததா என்ப 
ைத ம்; 

 (iii) கணக்குகைள சம்பந்தப்பட்ட அதிகார சைபக்கு 
சமர்ப்பிக்காதி க்கும் விைளயாட்  அைமப்  
களின் ெபயர்கைள ம்; 

 (iv) (ஆ)    (iii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள, தவறி 
ைழத் ள்ள விைளயாட்  அைமப் க்களின் மீ  
விதிக்கப்பட்ட அபராதத்ைத ம்;  

 அவர் கூ வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of  Sports:  

(a) Will he state - 

 (i) the number of  registered sports bodies in 
the country; 

 (ii) the names of the legally elected heads of 
the aforesaid bodies; and 

 (iii) the names of the politicians who are 
heading the sports bodies? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether accounts of sports bodies have 
been submitted annually as required by 
law; 

 (ii) if so, the accounts for the year 2010 have 
been submitted; 

 (iii) the names of the  sports bodies that have 
not submitted accounts to the relevant 
authority and  

 (iv) the fine imposed on the errant sports 
bodies? 

(c) If not, why? 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)    
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර මා 

සභාගත* කරනවා. 

2683 2684 
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* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 
(අ)  (i)  රට තුළ ලියා පදිංචි කීඩා ආයතන සංඛ්යාව පනස් තුනකි. 

(53කි.) 

 (ii)  නීත්යනුකූලව පත් වූ දැනට කියාකාරී කීඩා සංගම්වල 
සභාපති / ෙල්කම් / භාණ්ඩාගාරිකෙග් නාම ෙල්ඛනය 
ඇමුණුම 01 ෙලස අමුණා ඇත. 

 (iii)  ඇමුණුම 02 ෙලස ඉදිරිපත් කර ඇත. 

 

(ආ)  (i)   ඔව්. දැනට කියාත්මක කීඩා සංගම් 47ක් අතුරින් කීඩා සංගම් 
39ක් 2010 වර්ෂයට ගිණුම් වාර්තා ඉදිරිපත්  කර ඇත. 

 (ii)  2010 වර්ෂයට සංගම් 08ක් වාර්ෂික ගිණුම් ඉදිරිපත් කර 
නැත. 

 (iii)  අදාළ බලධාරියාට ගිණුම් ඉදිරිපත් කර ෙනොමැති ආයතන: 

  01.  ශී ලංකා ටයිෙකොන්ෙඩෝ සම්ෙම්ලනය 

  02.  ශී ලංකා ෙචස් සම්ෙම්ලනය 

  03.  ශී ලංකා පාරම්පරික කරාෙට් සම්ෙම්ලනය 

  04.  ශී ලංකා ආධුනික කබඩි සම්ෙම්ලනය 

  05.  ශී ලංකා සැහැල්ලු පන්දු සම්ෙම්ලනය 

  06.  ශී ලංකා ෙබ්ස්ෙබෝල් සම්ෙම්ලනය 

  07.  ශී ලංකා සැහැල්ලු පන්දු ෙටනිස් හා ෙබ්ස්ෙබෝල් 
සම්ෙම්ලනය 

  08.  ආබාධිතයන්ෙග් කීඩා පිළිබඳ ජාතික සම්ෙම්ලනය 

 (iv)  ගිණුම් වාර්තා ඉදිරිපත් ෙනොකළ කීඩා ආයතන ෙවනුෙවන් 
දඩ පැනවීෙම් කමෙව්දයක් දැනට කියාත්මක ෙනොෙව්. 

(ඇ)  පැන ෙනොනඟී. 

2685 2686 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

  

2687 2688 

[ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග්  මහතා] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්නය, ගරු රනිල් විකමසිංහ 

මහතා. 
 
 

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

 
ශී ලංකාෙව් පථම චන්දිකාව ගුවන්ගත කිරීම 

இலங்ைகயின் தலாவ  ெசயற்ைகக்ேகாைள 
விண்ணில் ஏ தல் 

LAUNCH OF  SRI LANKA’S FIRST SATELLITE   

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය් 
නායකතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - எதிர்க்கட்சி தல்வர்) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the 
Opposition) 
Hon. Deputy Speaker, the local media has announced 

the launch of Sri Lanka’s first satellite named “Supreme 

SAT-1” on 27th November, 2012. On the other hand, the 
foreign media announced that China launched "China 
SAT-12" communication satellite into orbit. 

This is Apstar 7B, a back-up satellite for Apstar 7, 
which was successfully launched thereby making 7B 
redundant. 

Furthermore, SupremeSAT (Pvt.) Limited, a BOI 
company, has entered into a partnership agreement with 
China Great Wall Industry Corporation to co-brand this 
satellite as "Supreme SAT-1". Outer space is free for the 
use of all States in accordance with the international law. 

The constitution of the International 
Telecommunication Union - ITU - makes provision for 
the allocation of satellite orbit slots to be registered with 
the ITU. Sri Lanka too is entitled to such slots. The media 
does not specify whether "China SAT-12" is utilizing a 
slot allocated to China or Sri Lanka. 

Therefore, will the Government make a full statement 
on the "China SAT-12 and SupremeSAT-1" including the 
following: 

(a) What are the satellite orbital slots allocated to Sri 
Lanka and how are they utilized? 

(b) Is "China SAT-12" utilizing a slot belonging to Sri 
Lanka or another country? 

(c) Was a transparent system followed in selecting a 
party for the Sri Lanka satellite project? 

(d) What is the total cost for "SupremeSAT-1" and 
how will it be recovered? 

(e) Who are the shareholders of SupremeSAT (Pvt.) 
Limited and what is their background and their 
investment? 

(f) Who are the Directors of SupremeSAT (Pvt.) 
Limited? 

(g) What are the future plans of "SupremeSAT" that 
are known to the Government? 

(h) Who are the users of the other transponders in 
"ChinaSAT-12"? 

(i) Who are the partners of SupremeSAT (Pvt.) 
Limited in this venture? 

(j) Will the Government table copies of the following 
agreements between: 

 (i) BOI and SupremeSAT (Pvt.) Limited; 

 (ii) China Great Wall Industry Corporation and 
SupremeSAT (Pvt.) Limited; 

 (iii) The Government of Sri Lanka and 
SupremeSAT (Pvt.) Limited; and  

 (iv) The project proposal and similar documents 
submitted by SupremeSAT (Pvt.) Limited 
to BOI. 

2691 2692 

[ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග්  මහතා] 
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ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් 

නායකතුමනි, ෙදසැම්බර්  08 වැනිදා ෙම් සම්බන්ධෙයන් පිළිතුරක් 
ලබා ෙදන බව මට දන්වා තිෙබනවා. That is, the day after 
tomorrow.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පිළිතුරු ලබා දීම ෙදසැම්බර් 08 වැනි දිනට.  
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
Is the Minister in orbit or  will he be back by the 8th of 

December, 2012? 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Do not worry. He will be landing on the 8th December, 

2012. So, he will be here to reply. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
Okay. 
 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා අමාත්යතුමා. 

 
 

වරපසාද : පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක 
සභාෙව් සාකච්ඡා වන කරුණු මාධ්යවල පළ 

කිරීම 
சிறப் ாிைம : பாரா மன்றத் ெதாிகு வில் 

கலந் ைரயாடப்ப ம் விடயங்கள் 
ஊடகங்களில் ெவளியிடப்படல்  

PRIVILEGE : MEDIA REPORTING OF MATTERS 
DISCUSSED IN PARLIAMENTARY SELECT 

COMMITTEE  
 

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා (පරිසර අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா - சுற்றாடல் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of 
Environment)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  වරපසාද පශ්නයක් මතු 

කිරීමටයි මා නැඟී සිටිෙය්.  

ගරු කථානායකතුමා විසින් මා ඇතුළු ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සහ 
විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීවරුන් ගණනාවක්  ගරු අග විනිශ්චයකාර 
ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනිය පිළිබඳ වූ ෙදෝෂාභිෙයෝගය 
විමර්ශනය කිරීම සඳහා වන විෙශේෂ කාරක සභාවට පත් කර 
තිෙබනවා. පසු ගිය දවස් කිහිපය පුරාම  එම කාරක සභාෙව් සිදු 

වුණු ෙද්වල් ගැන සහ කාරක සභාෙව් දී අප ගන්නා තීන්දු ගැන 
පුවත් පත් ගණනාවක වාර්තා කර තිෙබනවා. අෙප් තිෙබන රීති 
අනුව ෙමම කාරක සභාෙව් සාකච්ඡා කරන්නා වූ සියලු කාරණා 
පුවත්පත්වලට ෙහෝ ෙවනත් තැන්වලට ලබා දීමට කිසිම බලයක් 
නැහැ.  

ඒ නිසා ඔබතුමා හරහා මම ගරු කථානායකතුමාෙගන් ඉල්ලා 
සිටින්න කැමැතියි, ෙම් පිළිබඳව යම් මාර්ෙගෝපෙද්ශකත්වයක් 
ලබා ගැනීමට අවශ්ය කටයුතු කරන්නය කියා. මා ෙමය වරපසාද 
පශ්නයක් හැටියට මතු කරනවා.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් සභාපතිතුමාට මම 

කියන්න කැමැතියි,  හැමදාම internet එෙක් - "lankaenews" 
website එෙක්- අපි කරන ෙද් මුල සිට අවසාන වන ෙතක්ම 
විස්තර තිෙබනවා. අෙනක් ඒවා නවත්වන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
අෙනක් පුවත් පත්වල පළ වන්ෙන් ෙකොටස් වශෙයන්. මම ඊෙය් 
ෙපෙර්දා බැලුවා. නමුත් අර "lankaenews" වල විසත්ර ඔක්ෙකොම 
තිෙබනවා. ඉතින් ෙම්ෙක් රහස්යභාවයක් නැහැ. ඒ නිසා ෙම්ක 
නවත්වන්න හදන එෙක්ත් ෙත්රුමක් නැති ෙවන්න පුළුවන් 
කියලායි මම හිතන්ෙන්. ෙම් තත්ත්වය ගැන ෙසොයා බලන්න 
කියලා මා තමුන්නාන්ෙසේෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමා. 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு  அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම කථා කරන්ෙන් අපට 

පාලනය කරන්න බැරි කාරණා ගැන ෙනොෙවයි, අපට පාලනය 
කරන්න පුළුවන් කාරණා ගැනයි. විෙශේෂෙයන්ම gossip websites 
වල ෙනොෙයක් ෙද් පළ ෙවනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් කරන්න 
පුළුවන් ෙද්වල් ගැන මම දන්ෙන් නැහැ. නමුත් ඒ 
සම්බන්ධෙයනුත් අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා මම ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්තීතුමා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,130(ii) ස්ථාවර නිෙයෝගයට 

මම ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. ඒ, කාරක 
සභාවලට අදාළ ෙපොදු නීතිරීති.  These are common to all. 

"රැස්වීම්වලට  ආගන්තුක පුද්ගලයින් ඇතුළත් කර ගැනීෙම් දී අනුගමනය 
කළ යුතු කියාමාර්ගය යම් කාරක සභාවක ෙහෝ අනු කාරක සභාවක 
සභාපති විසින් නිශ්චය කළ යුත්ෙත් ය." 

සභාපතිතුමාට බලය තිෙබනවා, අවශ්ය පුද්ගලෙයෝ 
කැඳවන්න. මම ඔබතුමාට කියනවා, අපි මාධ්යයට ෙම්ක විවෘත 
කරමු කියා. මාධ්යයට විවෘත කළාම වැරැදි වාර්තා යන්ෙන් නැහැ. 
වැරැදි වාර්තා යන්ෙන් ගරු නි ෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, තහනමක් 
තිෙබන නිසා. අද ලංකාෙව් තිෙබන ඕනෑම අධිකරණයකට 

2693 2694 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මාධ්යයට යන්න පුළුවන්. රජය මාධ්ය නිදහසට කැප ෙවලා 
තිෙබනවා. There is freedom of reporting. මහජන සුබසිද්ධිය 
සඳහා සත්ය ෙහළිදරවු කිරීෙම් අයිතිය පාර්ලිෙම්න්තුවටත් 
තිෙබනවා, මාධ්යයටත් තිෙබනවා. ඇයි, අපි ෙම්ක නවත්වන්ෙන්. 
ඒ නිසා ඒ ගැන මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා.  

 
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා  
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச ) 
(The Hon. Wimal Weerawansa ) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු කිරිඇල්ල මන්තීතුමා 

ෙයෝජනා කරන ආකාරයට ෙම් විෙශේෂ කාරක සභාව -අග 
විනිශ්චයකාරතුමිය පිළිබඳ ෙචෝදනා විමර්ශනය කරන විෙශේෂ 
කාරක සභාව- මාධ්යයට විවෘත කෙළොත් ඒක අග 
විනිශ්චයකාරතුමියෙග් පැත්ෙතන් බැලුෙවොත් සුදුසු ෙදයක් 
ෙනොෙවයි කියන එකයි  මෙග් මතය. අග විනිශ්චයකාරතුමිය 
සම්බන්ධ ෙචෝදනායි එතැන විමර්ශනය කරන්ෙන්. ඒ ෙචෝදනා 
ගැන විවිධ ෙද් එතැන පශ්න හැටියට සාකච්ඡා ෙවනවා. ඒ නිසා 
තමයි  -අග විනිශ්චයකාර ධුරෙය් තිෙබන බැරෑරුම්කම නිසා තමයි- 
එදා ෙම්වා සම්පාදනය කරද්දිම කිව්ෙව් ෙම් පරීක්ෂණ අපකටව සිදු 
විය යුතුයි කියා. වරදකරු වුෙණොත් විතරයි ඒ වාර්තාවත් පසිද්ධ 
විය යුත්ෙත්. ඒක කර තිෙබන්ෙන් අග විනිශ්චයකාරතුමියෙග් 
පැත්ත ගැන කල්පනා කරලා. නැතුව ෙචෝදනා ඉදිරිපත් කළ 
මන්තීවරුන්ෙග් පැත්ත ගැන කල්පනා කර ෙනොෙවයි. ඒ නිසා 
ෙමතැන යම්කිසි ආකාරයකට අපි බැඳී සිටින නිසා මාධ්යවල පළ 
වන ෙතොරතුරු සම්බන්ධෙයන්  යම්කිසි පියවරක් ගැනීම වැදගත්.   

කාරක සභාෙව් විපක්ෂය නිෙයෝජනය කරන  මන්තීවරුන් 
හතර ෙදෙනක් ඉවත් ෙවන බවට පවා යම් යම් පවෘත්ති වාර්තා පළ 
ෙවලා තිෙබනවා. අද ඉතාම පැහැදිලියි, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ෙම් මන්තීතුමන්ලා 117ක් අත්සන් කර දීපු 
ෙචෝදනා වගයක් විමර්ශනය කිරීමක්  මිසක් ෙවන ෙදයක් ෙමතැන 
වන්ෙන් නැහැ කියන එක. මම ෙම් කමිටු ෙව් සාමාජිකෙයක් 
ෙවන්න තීන්දු කෙළේ, ඒ  ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් වුණාම ඒකට එකඟ 
වුෙණ්, ෙම් පිළිබඳ තීන්දුවක් ගැනීෙම් අවස්ථාව ඒෙකදි ලැෙබන 
නිසා. කලින් අත්සන් කෙළොත් ඒ අවස්ථාව නැහැ. ෙචෝදනාවලට 
වගකීම අරෙගන ඉවරයි. හැබැයි, ෙචෝදනාව විමර්ශනය කළාට පසු 
සනාථ ෙවනවා නම් විතරයි, ඒකට එකඟ වන්න පුළුවන් වන්ෙන්. 
හෘදය සාක්ෂියට එකඟව කටයුතු කිරී ෙම් අයිතිය ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
මන්තීවරු හැටියට ලැබිලා තිෙයනවා. ඔබතුමා දන්නවා, අපි 
ආණ්ඩුෙව් හිටියත් ආණ්ඩුෙව් යම් යම් ෙද්වල් ගැන ෙවනස් මත 
දරන බව. ඒ නිසා ෙපෞද්ගලිකව ගත්ෙතොත් මට නිදහස තිෙබනවා, 
මට කිසිම බලපෑමක් නැහැ, විමර්ශනය කරද්දි ෙම් කරුණු 
නිවැරැදියි කියා ෙපෙනනවා නම් එකඟ ෙවන්නත්; වැරැදියි කියා 
ෙපෙනනවා නම් ඊට විරුද්ධ වීෙම් අවස්ථාව මට තිෙබනවා. මම 
ඒක අහිමි කර ෙගන නැහැ.  

ඉතින් විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් මන්තීතුමන්ලාත්, "අපි ඉවත් වනවා, 
ඉවත් වනවා"  කියලා මාධ්යයට කියන්ෙන් නැතිව, ෙමතැන වැරැදි 
මතයක් හදන්ෙන් නැතිව, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් භූමිකාව පිළිබඳව 
ෙවනස් මතයක් හදන්න යන්ෙන් නැතිව, එතුමන්ලාටත් පුළුවන් 
ඕනෑ නම් අවසානෙය් තමන්ෙග් වාර්තාවක් ෙහෝ එෙහම නැත්නම් 
ෙවන ෙවනම වාර්තා හතරක් ෙහෝ ඉදිරිපත් කරන්න,  ෙමොකක් හරි 
මතෙභ්දයක් තිෙබනවා නම්; එකඟ වන්න බැරි නම්. ඒ නිසා 
කරුණාකරලා එබඳු පකාශ මාධ්යවල පළ කර වීම මඟින් ෙම් 
කියාවලිය පිළිබඳව විශ්වසනීයත්වය නැති කිරීමට ඉඩ ෙදන්න එපා 
කියලා ඔබතුමාෙගන් මා ඉල්ලා සිටිනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි. 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
එතුමා අපි ගැනයි ඒ කථා කෙළේ.  අපි ෙකොෙහේවත් කියලා 

නැහැ; කවදාවත් කියලා නැහැ, අපි ඉවත් ෙවලා යනවාය කියලා.  
ඒක පත්තරෙයන් අහගන්න. [බාධා කිරීමක්] පාර්ලිෙම්න්තු 
රැස්වීම් කාලය අවසන් වුණාම අපි නිවාඩුවක් යන එක ගැන කථා 
කළා. කාරක සභාෙව් සභාපතිතුමාත් එයට එකඟ වුණා. [බාධා 
කිරීමක්] ෙමතුමා කියලාත් නැහැ, මම කියලාත් නැහැ, සම්පන්දන් 
මන්තීතුමා කියලත් නැහැ, අෙප් අෙනකුත් මන්තීවරුන් කියලාත් 
නැහැ, කවුරුවත් එෙහම කියලා නැහැ.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
කියලා නැත. එෙහනම් ඒක පැහැදිලියි.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
තව පශ්නයක් තිෙබනවා. අෙප් අග විනිශ්චයකාරවරියට 

ෙගෞරව කිරීමක් ෙලසයි ෙම්වා පළ කරන්න එපා කියන්ෙන්.  
නමුත් උසාවිය ඉදිරිපිටයි, ෙමෙහයි ෙසනඟ ෙගනල්ලා, ෙබෝඩ් 
අල්ලාෙගන කරන ෙද්වල් ෙහොඳ වැඩද?  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමා 

කිව්ව කථාව ෙහොඳයි. හැබැයි, ඊෙය් ඇමතිවරෙයක් කිව්වා, 
"ෙනළුම් මලක් වාෙග් ආවා නම් ෙනළුම් මලක් වාෙග් යන්න, 
කීඩාරම් මලක් ෙවන්න එපා" කියලා. දැන්මම ෙම් ආණ්ඩුෙව් 
කට්ටිය එතුමියව ඉවත් කරලා ඉවරයි. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, කරුණාකර ෙමතැනට අදාළව කථා කරන්න.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මමත් ෙම් අවස්ථාෙව් දී 

ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. විෙශේෂ කාරක සභාෙව් සියලුම 
කියාදාමයන් සම්බන්ධෙයන් මාධ්යවලට අවසරය ලබා දීලා ඒවා 
ආවරණය කිරීම වැදගත්. ෙමොකද, එතෙකොට ෙලෝකයාට දැන 
ගන්නට පුළුවන්, ස්වභාවික යුක්තිෙය් මූලධර්ම හරියට කියාත්මක 
ෙවනවාද කියලා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අග 
විනිශ්චයකාරතුමිය ඉල්ලීමක් කරනෙකොට සති හයක ලබා 
ෙදන්නය කියලා, පිළිතුරු සපයන්න -  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා,  - 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
නැහැ, නැහැ, මම ඉවර  කෙළේ නැහැ. ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමනි, මෙග් කථාවට සවන් ෙදන්න.  
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[ගරු  ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල   මහතා] 
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නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Hon. Member, I will not allow that. කාරක සභාෙව් සිදුවන 

ෙද්වල් පිළිබඳව කථා කිරීම දැනට පවතින ස්ථාවර නිෙයෝග සහ 
නීතියට අනුව කළ ෙනොහැකියි.  කරුණාකරලා  එය සංෙශෝධන 
කිරීම පිළිබඳව අදහස් තිෙබනවා නම් පක්ෂ නායක රැස්වීෙම් දී එම 
සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරන්න. දැනට පවතින නීතිය තුළ, දැනට 
පවතින ස්ථාවර නිෙයෝග තුළ කටයුතු කියාත්මක කිරීම 
අත්යවශ්යයි.  අප සියලු ෙදනා එයට බැඳී සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම ගරු 
කථානායකතුමාට,  ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමා විසින් 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත්ෙකොට සුදුසු පියවර ගැනීම සඳහා කටයුතු 
කිරීමට ෙයොමු කරනවාය කියන එක මා ෙම් අවස්ථාෙව් දී දන්වා 
සිටිනවා.  

 

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Yes, Hon. Azwer? 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, the Business of Parliament, Select Committees, 

Consultative Committees and all Committees are 
conducted according to the Standing Orders of 
Parliament. It is the Bible of Parliament. You cannot 
deviate from that. Nobody can discuss or reveal what is 
happening in a Select Committee, a Consultative 
Committee or even the Committee on Public Enterprises 
until the Report is presented. If it is to be so, we have to 
get together and amend the Standing Orders.   

The Hon. Wijeyadasa Rajapaksha, who is a Member 
of Parliament and a Member of the Select Committee, has 
gone to Courts which is against all the - 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Hon. Member, that issue will be looked into by the 

Hon. Speaker. 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
The Hon.Member cannot do it. How can it be 

allowed? Sir, you must inquire into that. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)  
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Yes, Hon. Ranil Wickremasinghe? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ 

මන්තීතුමා කිව්වා ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙහට එතුමා පකාශයක් 
කරනවා කියලා. ඒ එක්කම මට තව කාරණයක් කියන්න 
තිෙබනවා. සභාපතිතුමාට පුළුවන් ෙම් අනුව නිෙයෝග ෙදන්න. 
කියන්න laptops ටිකයි, car permits  ටිකයි ආපසු ගන්නවා 
කියලා. ඔබතුමන්ලාෙන් මාධ්ය පාලනය කරන්ෙන්. අපි 
ෙකොෙහොමද ෙම්වා කරන්ෙන්? [බාධා කිරීම්]   

 
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2013  

ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2013 
APPROPRIATION BILL, 2013 

 
කාරක සභාෙව්දී තවදුරටත් සලකා බලන ලදී.- [පගතිය: 

ෙදසැම්බර් 05] 
[නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 

 
கு வில் ேம ம் ஆராயப்ெபற்ற .- [ேதர்ச்சி : 05] 

[பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்] 
 

Considered further in Committee- [Progress:  05th December] 
[MR. SPEAKER in the Chair.] 

 
 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ශීර්ෂ 123, 309 සිට 311 දක්වා සලකා බැලීම පූර්ව භාග 10.00 

අපර භාග සිට 12. 30 දක්වා. වැය ශීර්ෂ සම්මත කිරීම, අපර භාග 
6.00 ට සිදු ෙකෙරනවා ඇත.  

 
123 වන ශීර්ෂය.- ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස සහ ෙපොදු 

පහසුකම් අමාත්යවරයා 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,  
රු. 201,352,000 

 
தைலப்  123.- நிர்மாண, ெபாறியியல் ேசைவகள், டைமப் , 

ெபா வசதிகள் அைமச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்-மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 201,352,000 

 
HEAD 123. - MINISTER OF  CONSTRUCTION, ENGINEERING  

SERVICES, HOUSING AND COMMON AMENITIES  
 

Programme 01.-  Operational Activities - Recurrent Expenditure,        
Rs. 201,352,000 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
විවාදය ආරම්භ කිරීම  ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා. 

2697 2698 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

[පූ.භා. 10.20] 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු සභාපතිතුමනි, "2013 විසර්ජන පනත්  ෙකටුම් පෙතහි 

කාරක සභා අවස්ථාෙව් අද දින -2012.12.06 වන බහස්පතින්දා- 
ඉදිරිපත් කරන අමාත්යාංශය හා ඒ යටෙත් ඇති අෙනකුත් 
ෙදපාර්තෙම්න්තු හා ආයතනවලට අදාළ අංක 123, 309 සිට 311 
දක්වා  දරන වැය ශීර්ෂයන්ෙගන් සම්පදායානුකූලව එක් එක් 
වැඩසටහන්හි සියලුම  පුනරාවර්තන වියදම් හා මූලධන වියදම් 
රුපියල් 10කින් කපා හැරිය යුතුය" යි මම ෙයෝජනා කරමි. 

ගරු සභාපතිතුමනි, අද දින  ඉදි කිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, 
නිවාස සහ ෙපොදු පහසුකම් අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ විවාදය 
ආරම්භ කරමින් මට කථා කරන්න ලැබීම ගැන මා අතිශයින් 
සන්ෙතෝෂ වනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, ඕනෑම රටක 
මහජනතාවෙග් මූලික අවශ්යතා අතර පමුඛතම අවශ්යතාවක් 
තමයි ජීවත් වීමට නිවසක් කියන එක. ෙම් නිවාස විෂයය පිළිබඳව 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අපට අභිමානෙයන් යුතුව කථා කරන්න 
පුළුවන් වටපිටාවක් හැදිලා තිෙබනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, අෙප් 
රෙට් නිවාස හා ඉදිකිරීම් ක්ෙෂේතෙය් ස්වර්ණමය යුගය ආර්. 
ෙපේමදාස යුගය කියලා කිව්ෙවොත් ඒක කිසිවකුටත් බැහැර කරන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් නිවාස විෂයෙය්දී ෙද්ශපාලන 
පක්ෂයක් විධියට අපට තිබුෙණ් න්යායට වඩා පාෙයෝගික 
භාවිතයක්. අපට මතකයි, 1970-1977 කාලෙය් බණ්ඩාරනායක 
මැතිනියෙග් සමගි ෙපරමුණ ආණ්ඩුව ඒ අවුරුදු හතටම අෙප් රෙට් 
ෙගවල් හැදුෙව් ඉලක්කම් ෙදක තුනකට සීමා වුණු ෙබොෙහොම 
සීමිත පමාණයක් බව.  1977 දී ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාෙග් 
යූඑන්පී ආණ්ඩුව බලයට පත් ෙවලා ආර්. ෙපේමදාස මැතිතුමා එම 
ආණ්ඩුෙව් පළාත් පාලන නිවාස හා ඉදි කිරීම් ඇමතිවරයා හැටියට 
ෙම් රට තුළ නිවාස ඉදි කිරීම් ෙක්ෂේතෙය් මහා විප්ලවීය ෙවනසක් 
ඇති කළා ගරු සභාපතිතුමනි. එතුමාෙග් ඉලක්කගත, නිර්මාණශීලී 
චින්තනෙයන් ඒ යුගෙය්දී එක එක නිවාස ෙයෝජනා කම  අෙප් රට 
තුළ ඇති කරලා ෙපන්නුවා.  

අපට මතකයි, එතුමා මැතිවරණ නිවාස ෙයෝජනා කම, අත්කම් 
නිවාස ෙයෝජනා කම, ආදර්ශ ගම්මාන වැඩ පිළිෙවළ, උදා 
ගම්මාන, උදා කළ ගම්මාන, මහල් නිවාස, තට්ටු නිවාස, ධීවර 
නිවාස ෙයෝජනා කම ඇති කළ ආකාරය. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
එතුමාෙග් කාලෙය්දී ෙසොයිසාපුර මහල් නිවාස ෙයෝජනා කමය 
හදලා තවත් අදියරක් ඉස්සරහට ගියා. ඇල්විටිගල තට්ටු නිවාස 
ෙයෝජනා කමෙයන් තවත් පියවර ගණනාවක් ඉදිරියට ගියා. ෙම් 
විධියට නිවාස ලක්ෂෙය්, දස ලක්ෂෙය්, පහෙළොස් ලක්ෂෙය් 
ඉලක්කගත පාෙයෝගික විශ්වකර්ම වැඩ පිළිෙවළවල් කියාත්මක 
කරපු හැටි  අවුරුදු ගණනකට පස්ෙසේ වුණත් අදත් අපට අමතක 
කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ ගරු සභාපතිතුමනි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මත්ෙතෙගොඩ, රන්ෙපොකුණගම, 
රද්ෙදොළුගම, ජයවඩනගම වැනි එක තැන සිය දහස් ගණන් නිවාස 
ව්යාපෘති ෙම් මහ ෙපොෙළොව මතු පිට නිර්මාණය කරලා ෙපන්වපු 
ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් අෙප් පක්ෂය. එදා ෙම් ජන සමාජෙය් තිබුණු 
සමහර කියමන් පවා ෙම් යුගෙයන් පස්ෙසේ ෙවනස් ෙවන්න පටන් 
ගත්තා ගරු සභාපතිතුමනි. අෙප් ජන වහෙර් තිෙබන පකට 
කියමනක් තමයි, "තමන් හිසට තම අතමය ෙසවණැල්ල" කියන 
එක. 1977 දී යූඑන්පී ආණ්ඩුව බලයට පත් ෙවලා ටික කලක් -
වසරක් ෙදකක්- ගත ෙවන ෙකොට මිනිස්සු ෙම් කියමන් පවා ටිකක් 
ෙවනස් කරලා කියන්න පටන් ගත්තා. ඒ අනුව තමන් හිසට තම 
අතමය ෙහවණැල්ල කියන කියමන ෙවනස් කරලා, "තම හිසට 
රජෙයන් ඇත ෙහවණ" කියලා ඔවුන් කියන්න පටන් ගත්තා.  

ෙද්ශපාලන පක්ෂ, පාට ෙභ්දෙයන් ෙතොරව හිසට ෙසවණක්, 
හිතට නිවනක් ජනතාවට ලැෙබනවා කියන එක ජනතාවට 
දැෙනන්න පටන් ගත්තා. ගරු සභාපතිතුමනි, තමන්ට කියලා බිම් 
අඟලකවත් හිමිකමක් ෙනොතිබුණු, හිසට ෙසවනක් නැතුව හිටපු 
දහස් සංඛ්යාත ජනතාවට ඉඩමක, නිවසක හිමිකම ලැබීෙම් භාග්ය 
ඒ යුගෙය්දී උදා කරලා දුන්නා. අද වාෙග් ෙබොරු සංඛ්යා ඉලක්කම් 
විජ්ජා ෙපන්වමින් ජන ෙසවන, ෙසවන කිය කියා ගීත 
ගායනාවලට පමණක් ෙම් ෙගවල් හැදීම සීමා වුෙණ් නැහැයි 
කියන එක මට කියන්න සිදු ෙවනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, ඒකයි 
අදටත් ජනතාව කියන්ෙන්, නිවාස ඉදිකිරීම් ක්ෙෂේතය ගැන කථා 
කරද්දී එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් පාෙයෝගිකත්වය ෙටොන් එකයි, 
න්යාය අවුන්සයයි කියා. හැබැයි ෙම් සන්ධාන රජෙය් නිවාස වැඩ 
පිළිෙවළ ගැන කථා කරද්දී න්යාය ෙටොන් එකයි, පාෙයෝගිකත්වය 
අවුන්සයයි කියන තත්ත්වයට අද මිනිස්සු ගණන් හදලා කියනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි , රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවට දැන් අවුරුදු හතක් 
ගත ෙවන ෙව්ලාෙව්, මහින්ද චින්තන ෙම් මහා පුස්තකය ඉදිරිපත් 
කරලා අවුරුදු හතකට පස්ෙසේ, චින්තන ආණ්ඩුෙව් අ ටවැනි අය 
වැය කථාව ඉදිරිපත් කරලා ෙම් වැය ශීර්ෂ විවාදයට ගන්නා 
ෙවලාෙව් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කියුම් ෙකරුම් ෙකොෙහොමද කියලා 
ෙපොඩ්ඩක් කථා කරන්න මම කැමැතියි. බලන්න, නිවාස ගැන 
මහින්ද චින්තන පතිපත්ති පකාශනෙය් ෙමොනවාද කිව්ෙව් කියලා. 
මැතිවරණ කාලෙය් නම් හැම තිස්ෙසේම පිටු ෙපරළ ෙපරළා 
ජනතාවට ෙපන්වපු මහින්ද චින්තන ෙපොත තමුන්නාන්ෙසේලාට 
දැන් හරියට නයාට අඳු ෙකොළ ෙපෙනනවා වාෙග්යි. මහින්ද 
චින්තන පතිපත්ති පකාශනෙය් සඳහන් කරපු ෙද්වල්, අවුරුදු 
හතකට ඉස්ෙසල්ලා ජනතාවට ලිඛිතව දීපු ෙපොෙරොන්දු ගැන 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙකොච්චර අකමැති වුණත් මම ෙම් විවාදෙය්දී 
ෙපොඩ්ඩක් කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අවුරුදු හතකට ඉස්ෙසල්ලා මහින්ද 
චින්තන පතිපත්ති පකාශනෙයන් කිව්ෙව් ෙමොනවාද? "ශී ලංකාෙව් 
සෑම පවුලක්ම නිවසක් හිමි පවුලක් විය යුතු බව මම දැඩිව විශ්වාස 
කරමි. එකී උතුම් අරමුණ සාක්ෂාත් කර ගැනීම උෙදසා, නිවාස 
ඉදිකිරීම් සඳහා බිම් ෙකොටස් ලක්ෂයක් ලබා ෙදන්ෙනමි" කියලා 
කිව්වා. 

අවුරුදු හතකට පස්ෙසේ අපි අහනවා, දැන් ෙකොච්චර ඉඩකඩම් 
මහ ජනතාවට ලබා දීලා තිෙබනවාද කියලා. "ෙකොළඹ සහ 
තදාසන්න පෙද්ශවල රජෙය් ෙසේවකයින් ෙවනුෙවන් තට්ටු නිවාස 
ෙයෝජනා කම හතරක් කියාත්මක කරමි" කියලා කිව්වා. 

නිවාස ෙයෝජනා කම කියාත්මක කරපු හැටි අපි දැක්කා පසු 
ගිය දවස්වල මාධ්යෙයන්. හිටි ගමන් ෙකොම්පඤ්ඤවීදියට යනවා, 
ෙබොරැල්ලට යනවා, වනාතමුල්ලට යනවා. ගිහින් අවුරුදු සියදහස් 
ගණන් පරම්පරාගතව ජීවත් වුණ ෙගවල්වලින් මිනිස්සු දරු පවුල් 
එක්ක ඇද දමනවා. ෙර්ල් පාෙර් පවා මිනිසුන් නිදා ගත්තු හැටි අපි 
මාධ්යෙයන් දැක්කා. ෙකොළඹ නගර ය තුළ පැල්පත් හා ෙසසු 
අවිධිමත් නිවාසවල ෙවෙසන ජනතාව සඳහා නව නිවාස 
65,000ක් ඉදි කරනවා කියලා තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා ලිඛිතව 
ෙපන්නලා ජනතාවට කිව්ෙව්.  

අවුරුදු හතකට පස්ෙසේ මම අහනවා දැන් ඒ 65,000න් 
කීයක්වත් හදලා තිෙබනවාද කියලා. මම දැක්කා ආණ්ඩුෙව් 
ෙපොත්වල, වාර්තාවල තිෙබනවා 10,000ක්ද ෙකොෙහේෙදෝ සඳහන් 
කරලා. අපි දැක්කා ෙකොළඹ ජනතාව ෙම්කට උත්තර දීපු හැටි. 
ආණ්ඩුවක් තිෙබන ෙකොට පාෙද්ශීය සභාවක්, නගර සභාවක්, 
පළාත් සභාවක් දිනන එක සාමාන්ය ෙදයක්, ඒ ෙවලාෙව් 
තිෙබන්ෙන් ජාතික මැතිවරණයක් ෙනොවන නිසා. සාමාන්යෙයන් 
ගහ යන පැත්තට වැල යනවා කියලා කීමට කියනවා ෙන්. මුළු 
ආණ්ඩුවම බැහැලා දන්නා විජ්ජා ඔක්ෙකෝම දාලා බැලුවා ෙකොළඹ 
නගර සභාෙව් බලය ගන්න. ෙමොකක්ද ෙකොළඹ ජනතාව කිව්ෙව්? 
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"අපට තිෙබනවා තීන්දුවක් ෙදන්න. අපි ඡන්දය ෙදන්ෙන් ෙගවල් 
හදපු පැත්තටද, ෙගවල් කඩපු පැත්තටද කියන එක අපි ෙම් 
ඡන්දෙයන් ෙපන්නනවා" කිව්වා. ෙකොළඹ ජනතාව ෙගවල් හදපු 
පැත්තටයි ඡන්දය දුන්ෙන්.  

ඊළඟට මහින්ද චින්තනෙයන් කිව්වා, "පළමු වසර පෙහේදී 
ෙපොලිය පමණක් ෙගවීෙම් කමය සහිත නිවාස ණය ෙයෝජනා 
කමයක් ඇති කිරීමට පියවර ගන්ෙනමි" කියලා. මා ෙම් කථා 
කරන ෙමොෙහොත වන ෙකොට ඒ අවුරුදු පහ ඉවර  ෙවලා. ෙහොඳම 
කථාව ෙම්කයි ගරු සභාපතිතුමනි. ඔබතුමන්ලා අපි ඔක්ෙකෝම 
ගම්වලින් ආපු මිනිස්සු. ගම්වල මිනිසුන්ට හිතා ගන්න බැරි 
ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා. මිනිස්සු හිතුවා ෙපේමදාස මහත්මයාලා 
වාෙග් ෙගවල් හදපු උදවිය හිටපු නිසා ෙම්කත් හරියට කරාවි 
කියලා. "සෑම ගමකටම වසරකට නිවාස 25 බැගින් ඉදි ෙකෙරනු 
ඇත" කියන එකයි ඒ ෙපොෙරොන්දුව. අවුරුදු හතකට පස්ෙසේයි මා 
ෙම් ගැන අහන්ෙන්. ගරු සභාපතිතුමනි, එෙහම ෙගවල් 25 
ගණෙන් හැදුවා නම් ගත වූ වසර හතට -ෙම් වන ෙකොට- එක 
ගමක ෙගවල් 175ක් හැදිලා තිෙබන්න ඕනෑ.  

ඔබතුමන්ලාෙග් අෙප් ගම්වල ෙකොෙහොමද ෙගවල් හැදුෙණ් 
කියලා අප ඔබතුමන්ලාට අමුතුෙවන් මතක් කරන්න ඕනෑ නැහැ. 
ගමක ෙගවල් 175ක් හැෙදන්න ඕනෑ ෙම් ෙපොෙරොන්දුව විධියට. 
මම අහනවා ගරු ඇමතිතුමාෙගන්, අඩු ගණ ෙන් දිස්තික්කයකවත් 
ෙගවල් 175ක් හදලා තිෙබනවාද කියලා. ඒකට උත්තර ෙදන්න 
කියලා මම ගරු ඇමතිතුමාට කියනවා. ෙම්වා තමයි 
තමුන්නාන්ෙසේලා අකමැති වුණත් අවුරුදු හතකට පස්ෙසේ අද අපට 
අහන්න ෙවන්ෙන්. "මධ්යම පාන්තිකයින් සඳහා පහසු මිලට තට්ටු 
නිවාස ඉදි ෙකෙරනු ඇත." කියලාත් කිව්වා. "විෙද්ශගත ශමිකයින් 
සඳහා රජෙයන් සියයට 30ක දායකත්වය ලබා ෙදන නිවාස ණය 
කමයක් සකස් කිරීමට පියවර ගන්ෙනමි." කියලාත් කිව්වා. දැන් 
බලන්න -  

 

සභාපතිතුමා 
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තවත් විනාඩි ෙදකක් තිෙබනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
පුළුවන් නම් තවත් විනාඩි පහක් ෙදන්න ගරු සභාපතිතුමනි. 

 
සභාපතිතුමා 
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
විනාඩි ෙදකක් තමයි තිෙබන්ෙන්. වැඩිපුර දුන්ෙනොත් අඩු 

කරන්න ෙවනවා -   
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අපි හවස් ෙවන ෙකොට ඒක හදා ගන්නම්. ගරු සභාපතිතුමනි, 

ඔබතුමා මට විනාඩි තුනක් ෙදන්න. ඊට අමතරව වතු 
කම්කරුවන්ට ෙමොනවාද කිව්ෙව්? ලයිමට ටටා කියලා තමන්ෙග්ම 
ෙගදරක පදිංචි ෙවන හැටි කිව්වා. බුලත් ෙකොෙළේට කතිෙර් ගහපන් 
කිව්වා. ධීවර පජාවට ෙගවල් 30,000ක් හදන හැටි කිව්වා. 
කුරුණෑගල, අනුරාධපුර, මහනුවර දිස්තික්කවල විෙද්ශ රැකියාවල 
නියුතු අයෙග් පවුල්වලට නිවාස 15,000ක් හදන හැටි කිව්වා. 
විශ්වවිද්යාල පජාවට 5,000ක් නිවාස හදලා ෙදන හැටි කිව්වා. 
නිවාස ලක්ෂ  ගණන් හදලා ෙපන්වූ ෙද්ශපාලන පක්ෂයක 
නිෙයෝජිතෙයක් හැටියට මා තමුන්නාන්ෙසේලාට කියනවා, මහින්ද 
චින්ත නෙය් ෙපොෙරොන්දුවලට ෙමොකක්ද වුෙණ් කියලා හෘදය 
සාක්ෂියට අනුව උත්තරයක් ෙදන්න කියලා.  

1965  ඩඩ්ලි ෙසේනානායක ආණ්ඩුෙව් නිවාස නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිවරයා හැටියට තමයි ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමා  මාලිගාවත්ත 
නිවාස ෙයෝජනා කමයට මුල්ගල් තැබුෙව්. මට මතකයි, එදා 
මුල්ගල් තියලා ගැහුව board එක. "යට කළ මහ වගුරු බිමකි. එහි 
නැග එන නව නුවරකි" කියලා board එකක් ගැහුවා.  
තමුන්නාන්ෙසේලා පසු ගිය දවස්වල එතැනට ගිහිල්ලා කෙළේ 
ෙමොකක්ද?  අඬ ෙබර ගහලා, රතිඤ්ඤා පත්තු කරලා, පම්ෙපෝරි 
කතන්දර පවත්වලා, ෙගවල් ටිකක තීන්ත ටිකක් උළලා 
යූඑන්පීයට බැණලා ආව එක විතරයි තමුන්නාන්ෙසේලා කෙළේ.  

ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේට ජනාධිපතිතුමා ෙහොඳම 
අමාත්යාංශයක් දීලා තිෙබනවා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය 
ෙවනුෙවන් දර දිය ඇදපු, දුක් විඳපු මිනිස්සු නිකම්ම නිකම් 
 ෙජ්යෂ්ඨ ඇමතිකමට සීමා කරලා තිෙබද්දී, ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් ආරම්භක සාමාජිකෙයකුටවත් ෙනොදීපු විධියට, වැඩ 
කාරෙයකුට වැඩ ෙපන්වන්න පුළුවන් ෙහොඳම අමාත්යාංශයක් 
ඔබතුමාට දීලා තිෙබනවා. නමුත් ඔබතුමාට ෙමතරම් පබල 
අමාත්යාංශයක් ලැබිලාත් ෙපන්නුෙව් ෙමොනවාද කියන එක ගැන 
මට කනගාටුයි. ෙගවල් හදලා ෙපන්වනවා ෙවනුවට ඔබතුමා රටට, 
ෙලෝකයට ෙපන්නුෙව් මාරාන්තික ෙකොමඩි උපවාස කරන හැටියි. 
ඔබතුමාත් ජාත්යන්තර කුමන්තණ, කුමන්තණ කියන මන්තරය 
ජප කර කර ඉන්න ඇමතිවරෙයක් විතරක් කියන එක අද රෙට් 
මිනිස්සු කියනවා.  

ෙපේමදාස මහත්මයාලා නිවාස ඇමති හැටියට කටයුතු කළ හැටි 
ෙපොඩ් ඩක් ඉෙගන ගන්න. එතුමා නිවාස ඇමති හැටියට 
ජාත්යන්තරයට ගිහිල්ලා, එක්සත් ජාතීන්ෙග් මහ සමුළුවට 
ගිහිල්ලා -ඔබතුමන්ලා වාෙග් ෙකොළඹ ඉඳෙගන මාරාන්තික 
ෙකො මඩි කෙළේ නැහැ- ෙලෝකයට කථා කළා. ජගත් නිවාස වසරක් 
පවා ලබා ගන්නට එතුමන්ලා සමත් වුණා. අවුරුද්දකට තුන් හතර 
වතාවක් සිෙමන්ති ෙකොට්ටයක මිල නග්ගමින්, ගෙඩොල් කැෙට්, 
යකඩ කූෙර්, උළු කැෙට් ඉඳලා සකල විධ භාණ්ඩ සහ  අමු දව්යවල 
මිල නග්ගන එකයි ඔබතුමන්ලා කෙළේ. රාජ්ය ෙසේවකයාට, අර්ධ 
රාජ්ය ෙසේවකයාට, ෙපෞද්ගලික අංශයට, සංස්ථා, මණ්ඩල 
ෙසේවකයාට අෙප් කාලවලත්, ඔබතුමන්ලාෙග් කාලවලත් තිබුණු 
සියයට 4 සහන ෙපොලියට ණය ෙදන එක පවා දැන් 
තමුන්නාන්ෙසේලා සීමා කරලා තිෙබනවා. මම මීට වඩා  කාලය 
ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේ සමාජවාදී 
පුද්ගලෙයකු හැටියට ඇවිල්ලා දැන් ෙහොඳට ආණ්ඩුවක 
ඇමතිකමක් කරන හැටි අපි දකිනවා; යන එන හැටි අපි දකිනවා. 
ඒ ගැන අපිට සන්ෙතෝෂයි.  

ගරු ඇමැතිතුමා ඔබතුමා එන යන, අපි එන යන 
ඇතුල්ෙකෝට්ෙට් පාෙර්, ලස්සන බස් ෙහෝල්ට් එකක් හදලා 
තිෙබනවා අපි දකිනවා. ෙකෙහල් ෙකොළය වාෙග් කියලා සමහරු 
කියනවා. මල වාෙග් බස් ෙහෝල්ට් එකක් කියලා සමහරු කියනවා. 
ලස්සනයි, ෙහොඳයි. හැබැයි ෙම්ක හැදුෙව් රුපියල් ලක්ෂ 25ක් 
වියදම් කරලාලු. ඉතින් ෙම්වා අපට ටිකක් පශ්න අහන්න සිද්ධ 
ෙවන ෙද්වල් කියන එක මම මතක් කරනවා.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා  
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඒ ගැන කාරණයක් කියන්නද? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී කියන්න. ෙමොකද, මට තිෙබන්ෙන් 

විනාඩි ෙදකයි කියලා කිව්වා ෙන්.  

2012 වසෙර් නිවාස අමාත්යාංශයට පුනරාවර්තන වියදම් 
වශෙයන් රුපියල් මිලියන 712ක් ෙවන් කළාට එයින් වියදම් 
කරලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 625යි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සභාපතිතුමා මයික් එෙක් ෙබොත්තම ඔබන්න බලා ෙගන 
ඉන්න නිසා මම සංඛ්යා ෙල්ඛන ගැන කථා කරන්න යන්ෙන් 
නැහැ.  

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ඔබලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
දැනටමත් ඔබලා තිෙබන්ෙන්. දිස්තික්කය නිසා තව ටිකක් 

බලා ෙගන ඉන්නවා, විනාඩිෙයන් කථාව ඉවර කරයි කියලා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, මහින්ද චින්තනෙය් ෙපොෙරොන්දුවලින් 
සියයට 100ක් ඉටු කරන්න බැරි නම්  අඩු ගණෙන්  එයින් සියයට 
50ක් වත් ඉටු කරන්න කියන එක විතරක්  මම ඔබතුමාෙගන් 
ඉල්ලනවා. සියයට 10ක් ඉටු කරලා ෙපන්වන්න.  ෙම් ෙපොෙරොන්දු 
ටික ඒ තරම් ආකර්ෂණීයයි. ලබන අවුරුද්ෙද්ත් අය වැය විවාදයට 
ඇවිල්ලා අපට, ගමකට ෙගවල් 25ක් හදන්න කිව්ව ඒවා අරවා 
ෙම්වා ගැන ෙම් විධියට පශ්න කරන්න තමයි ෙවන්ෙන් කියන එක 
මට  විශ්වාසයි. අමතරවත් මට විනාඩි ෙදක තුනක් ලබා දීම ගැන 
ගරු සභාපතිතුමාට ස්තුති කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා.  

 
[පූ.භා. 10.36] 
 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු 
ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් නිෙයෝජ්ය   අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன - நிர்மாண, ெபாறியியல் 
ேசைவகள், டைமப் , ெபா வசதிகள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Construction, Engineering Services, Housing and Common 
Amenities) 
ගරු සභාපතිතුමනි,  අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් 

ෙම් රට ආසියාෙව් ආශ්චර්යය කරා ෙගන යන ගමෙන්දී ඉතාමත් 
වගකීම් සම්භාරයක් පැවරී තිෙබන අමාත්යාංශයක නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යවරයා වශෙයන් ෙමම අය වැය විවාදයට ඉදිරිපත් වීමට 
අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව මම අද ඉතාමත් සතුටු වනවා.  

අෙප් අමාත්යාංශය ෙදපාර්තෙම්න්තු තුනකින් සහ රාජ්ය සංස්ථා 
හා ව්යවස්ථාපිත ආයතන හතකින් සමන්විත වනවා වාෙග්ම අෙප් 
රෙට් වර්තමාන ජාතික නිෂ්පාදිතයට සැලකිය යුතු දායකත්වයක් 
ෙම් සියලුම ආයතනවලින් ලබා දීමට කටයුතු කරන බව මම 
අමුතුෙවන් සඳහන් කරන්න අවශ්යතාවක් නැහැ. ඒ අනුව 
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් ඉතිහාසයත් එක්ක බැලුවාම එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය ෙමොන ෙමොන කතන්දර කරුණු ඉදිරිපත් කළත්, 
අෙප් රෙට් විවෘත ආර්ථිකය ඇති වන්න ෙපර ෙම් රෙට් ඉදි කිරීම් 
ක්ෙෂේතෙය් පධානතම ආයතන විධියට තමයි  ඉංජිෙන්රු සංස්ථාව 
වැනි ආයතන තිබුෙණ්. ඊට පසුව  1977 ෙපෞද්ගලික අංශය ඒක 
රාශී වීමත් සමඟම ෙම් ආයතනවල තිෙබන පමුඛතාව කම 
කමෙයන් අඩු වුණා වාෙග්ම විෙශේෂෙයන්ම 2003 අවුරුද්ෙද්දී 
නැවත වතාවක් පැවැති ඒ ආණ්ඩුව විසින් ඒ සියලුම ආයතන 
"ෙපෞද්ගලික අංශයට පමුඛතාව ලබා දිය යුතුයි" කියන ෙත්මාවක් 
තුළ ඉතාමත් පහත් මට්ටමකට පත් කර තිබියදී, ඊට පස්ෙසේ -
2005න් පස්ෙසේ- ෙම් ආයතන ඉතාමත් ශක්තිමත් මට්ටමකට ෙගන 
ඒමට කටයුතු කරමින් තිෙබන බව මම අමුතුෙවන් සඳහන් 
කරන්න අවශ්යතාවක් නැහැ.  

අෙප් ගයන්ත කරුණාතිලක මන්තීතුමා අද දින ෙම් විවාදය 
ආරම්භ කරමින් කරුණු ඉදිරිපත් කළා. දීර්ඝ වශෙයන් ඒ පිළිබඳව 
කථා කරන්න අවශ්යතාවක් නැහැ. ෙමොකද, එතුමා කිව්වා, අපි 
ඉලක්ක සපුරා ගත්ෙත් නැති නිසා ෙකොළඹ නගරය පැරදුණා 
කියලා. ඒෙකන්ම කියැෙවනවා, අපි ඉලක්ක සපුරා ගත්ත නිසා 
ෙකොළඹ හැර අෙනක් සියලුම පෙද්ශ ජයගහණය කළා කියලා. 
නිවාස අංශෙයන් ෙකොළඹ නගරෙය් අපට තිබුණු ඉලක්ක සපුරා 
ගත්ෙත් නැති නිසායි අපි පැරදුෙණ් කියන තර්කය එතුමා ඉදිරිපත් 
කරනවා නම්, අපි අෙනක් සියලුම පෙද්ශ ජයගහණය කෙළේ, 
සියලුම අංශවලින් ඉලක්ක සපුරා ගත්ත නිසායි කියන එක 
එතුමාෙග්ම අදහස්වලින් ඔප්පු ෙවනවා. ඒක අපට පමාණවත්. ඒ 
නිසා විෙශේෂෙයන්ම 2015, 2016 වන විට ෙකොළඹ නගරෙය් 
තිෙබන අඩු පාඩුත් නිවැරදි කර ගනිමින්, මුළු රෙට්ම ජනතාවෙග් 
කැමැත්ත ලබා ගන්නා මට්ටමට  ඉලක්ක සපුරා ගැනීමට ගරු 
අමාත්යතුමාත්, මමත්, අෙප් ෙල්කම්තුමා ඇතුළු සියලුම ආයතන 
පධානීනුත් කටයුතු කරනවාය කියන පණිවුඩය ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
මා ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කළ යුතුව තිෙබනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, විවිධ ආර්ථික අභිෙයෝග තිබියදීත් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යවරයා විධියට අෙප් 
අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන ආයතනවලට විශාල ෙලස පතිපාදන 
-මුදල්- ලබා දීමට කටයුතු කර තිෙබන බව අප ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ඒ පිළිබඳව අෙප් ස්තුතිය, 
ෙගෞරවය අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට පුද කරනවා. ඒ වාෙග්ම 
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්ය ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා අෙප් 
අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන ආයතනවලට එතුමාෙග් 
අමාත්යාංශෙය් සියලුම ෙකොන්තාත් ලබා දීමට කටයුතු කර 
තිෙබනවා. ශී ලංකා රාජ්ය ඉංජිෙන්රු සංස්ථාවටත්, SD&CC 
ආයතනයටත් දිස්තික්ක ගණනාවක මාර්ග සංවර්ධනය සඳහා 
රුපියල් බිලියන ගණනක වටිනාකමකින් යුත් ඉදි කිරීෙම් වගකීම් 
ලබා දීලා, අද අෙප් රෙට් මාර්ග සංවර්ධනයට අෙප් අමාත්යාංශය 
යටෙත් තිෙබන ආයතනවලට කියාකාරීව, සකීයව දායකවීමට 
අවස්ථාව ලබා දී තිෙබනවා. 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
Order, please! The Hon. Deputy Chairman of 

Committees will now take the Chair.  

 
අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා  [ගරු  මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් 
මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

 அதன் பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  
அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் [மாண் மிகு 

ேகசு சந்திரகுமார் ]  தைலைம வகித்தார்கள். 
Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and MR. 

DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. 
MURUGESU CHANDRAKUMAR] took the Chair. 
 

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අෙප් අමාත්යාංශය යටෙත් 

තිෙබන ආයතනවලට ලබා ෙදන ශක්තිය ෙවනුෙවන් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාටත්, ආර්ථික සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ අමාත්ය 
ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාටත් අෙප් කෘතෙව්දී බව ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී   පුද කළ යුතුව තිෙබනවා.  

මා මුලින්ම සඳහන් කළා, විවෘත ආර්ථිකය ඇති ෙවන්න ෙපර 
ෙම් රෙට් තිබුණු ශක්තිමත් රාජ්ය ආයතන ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
පැමිණීමත් සමඟම අකිය තත්ත්වයට පත් වුණ බව. 2003 
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අවුරුද්ෙද් නැවතත් නීති, අණපනත් මඟින් නැවතත් ඒ ආයතන 
අකිය මට්ටමට ෙගන ඒමට කටයුතු කළා. උදාහරණයක් විධියට 
කිව්ෙවොත්, රජෙය් නිවාස ෙයෝජනා කමවල නඩත්තුව පිළිබඳ 
වගකීම භාරව තිබුණු ෙපොදු පහසුකම් මණ්ඩලය 2003 දී අෙහෝසි 
කරලා -අවලංගු කරලා- සහාධිපත්ය කළමනාකරණ අධිකාරිය  
ඇති කළා. රජය සතුව  තිබුණු සියලුම මහල් නිවාස හා නිවාස 
ෙයෝජනා කමවල වගකීම ඒ නිවාස ෙයෝජනා කමවල සමිතිවලටම 
ලබා දීලා රජය ඒ වගකීෙමන් ඈත් වීමට අරමුණු කර ෙගනයි ෙම් 
සහාධිපත්ය කළමනාකරණ අධිකාරිය පනතක් මඟින් පිහිටුවන්න 
කටයුතු කෙළේ. අෙප් ගරු අමත්යතුමාෙග් ඉල්ලීම පරිදි පථම 
වතාවට සහාධිපත්ය කළමනාකරණ අධිකාරියට, ෙපෞද්ගලික 
අංශයට, පුද්ගලයන්ට ලබා දීපු වගකීම රජය භාර අරෙගන 
තිෙබනවා. ඒ සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා රුපියල් බිලියනයකට 
ආසන්න මුදලක් සහාධිපත්ය කළමනාකරණ අධිකාරියට ලබා 
දීලා, ඒ  මඟින් නැවතත් ඒ නිවාසවල  වගකීම රජට භාර ෙගන  අද 
වනෙකොට විශාල කාර්ය භාරයක් ඉටු කරමින් තිෙබන බව ඉතා  
සතුටින් සඳහන් කළ යුතුව තිෙබනවා.  

  
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Deputy Minister, please wind up now. Your time 

is up.  

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
ඒ වාෙග්ම ජනාවාසවල ජීවත් වන ජනතාවෙග් සංවර්ධනය 

යටිතල පහසුකම්වලට පමණක් සීමා කරන්ෙන් නැතිව, ඒ 
ජනතාවෙග් ආදායම් මාර්ග වැඩි කරමින්, ඒ ජනතාවෙග් කලා 
කුසලතා හා හැකියා  වර්ධනය කරමින් සමාජ සංවර්ධනය උෙදසා  
ඒ අධිකාරිය ෙම් වන විට විශාල කාර්ය භාරයක් ෙකොළඹ නගරය 
තුළ සිදු කරමින් සිටින බව අපි සඳහන් කරනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අද රට හමුෙව් තිෙබන අභිෙයෝග භාර අරෙගන 
අෙප් අමාත්යාංශයට නායකත්වයක් ලබා ෙදන ගරු විමල් වීරවංශ 
අමාත්යතුමා ඉතාම  වග කීමකින් යුතුව ඒ කාර්ය භාරය ඉටු 
කරනවාය කියන එක අපි සඳහන් කරන්න ඕනෑ. එතුමාට 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරු ෙදොස් කීම  පිළිබඳව අපි පුදුම වන්ෙන් නැහැ.  
අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළත්, ඉන් පිටතදීත් අෙප් රජය ෙවනුෙවන් 
සකිය දායකත්වයක් ලබා ෙදන අමාත්යවරයකු හැටියට  අපට  
එතුමා හඳුන්වන්න පුළුවන්. විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් ඇතුළු 
විපක්ෂෙය් ජනතාව එතුමාෙග් කියාකාරිත්වය ගැන ෙචෝදනා 
ඉදිරිපත් කළත්, ආණ්ඩුවක් විධියට සහ ෙම් රෙට් අතිමහත් බහුතර 
ජනතාව එතුමා පිළිබඳව දරන මතය අපි අමුතුෙවන් සඳහන් කළ 
යුතු වන්ෙන් නැහැ.  

එම නිසා ගරු අමාත්යතුමාෙග් නායකත්වෙයන් අෙප් 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ඇතුළු සියලුම ආයතන පධානීන් ෙම් 
රෙට් ඉදිරි ගමනට ලබා ෙදන දායකත්වය තුළින් අමාත්යාංශයක් 
විධියට අපි අෙප් කාර්ය භාරය ඉටු කරනවා කියන කාරණය ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරමින් මම නිහඬ වනවා. 

 
 

නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. Pon. Selvarasa. You have 

eight minutes.   

[ .ப.  10.46] 
 
ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා 
(மாண் மிகு ெபான். ெசல்வராசா) 
(The Hon. Pon. Selvarasa) 
ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இன்  இந்த 

நாட் ன் அதி க்கிய ேதைவயான டைமப்ைப ேநாக்கமாகக் 
ெகாண்ட நிர்மாண, ெபாறியியல் ேசைவகள், டைமப் , 
ெபா  வசதிகள் அைமச்சின் நிதி ஒ க்கீ கள் மீதான  
கு நிைல விவாதத்தில் கலந் ெகாண்  உைரயாற் வதில் 
நான் மனம் மகிழ்கின்ேறன். இந்த நாட் ல் வாழ்கின்ற 
அைனத்  ஏைழ மக்களின ம் ல்லாப் பிரச்சிைனகைளத் 
தீர்த்  ைவக்கும்ெபா ட்  கடந்த ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி 
ஆட்சிக் காலம் ெதாடக்கம் இன்  வைர பல்ேவ  டைமப் த் 
திட்டங்கள் ஏற்ப த்தப்பட் ள்ளன. ஐக்கிய ேதசியக் கட்சியின் 
ஆட்சிக்காலத்தில்  ஜனாதிபதியாக இ ந்த ெகளரவ பிேரமதாச 
அவர்கள்  நாட் ன் ஒவ்ெவா  ெதாகுதியி ம் ஏைழ மக்களின் 

யர் ைடக்கும் கமாக பல்ேவ  டைமப் த் திட்டங்கைள 
ேமற்ெகாண்டார். அேதேபான்  1994ஆம் ஆண்  ெகளரவ 
நிமல் சிறிபால  சில்வா அவர்கள் டைமப் க்குப் 
ெபா ப்பான அைமச்சராக இ ந்தேபா  வடக்கு, கிழக்கு 
உட்பட நாட் ன் சகல பாகங்களி ம்  ெதாகுதிக்கு ஒ  

டைமப் த் திட்டம் என்ற ாீதியில் ஒவ்ெவா  வ ட ம் 
பல்ேவ  டைமப் த் திட்டங்கைள ேமற்ெகாண்  வந்தார். 
ஆனால் இன்ைறய அரசாங்கம் அவ்வாறான டைமப் த் 
திட்டங்கைள எந்த அளவில் ெசயற்ப த்  கின்ற ? என்ப  
எங்க க்குப் ாியாமல் இ க்கின்ற .   

ேதசிய டைமப்  அதிகாரசைபயினால் ஏற்ப த்தப்பட்  
வ ம் ட் த் திட்டங்கள் அைனத் ம் அண்ைமக்காலமாக 
கடன் அ ப்பைடயில்தான் மக்க க்கு வழங்கப்ப கின்றன. 
அதற்கு அப்பால் எந்தத் திட்டங்க ம் ேமற்ெகாள்ளப்ப வதாக 
இல்ைல. இ ந்தா ம் வடக்கு, கிழக்ைகப் ெபா த்தளவில், 
அங்கு ஆதிவாசிகள் இ க்கின்ற சில பகுதிகளில் அதாவ  
மட்டக்களப்பின் வாகைரப் பகுதியி ம் மற் ம் அம்பாைறயின் 
ஓர் இடத்தி ம் குறித்த திட்டங்கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டதாக 
நான் அறிகின்ேறன். இவற்ைறத் தவிர, ேவ  எந்த 

டைமப் த் திட்டங்க ம் ஏற்ப த்தப்பட்டதாகத் ெதாிய 
வில்ைல. இேதேவைள, இந்த டைமப் க் கடன்கைளப்  
ெப வதற்குப் பிைணயாளியாக இ க்கக்கூ ய  ஆட்கைளத் 
ேத ப் பி ப்பதில் ஏைழ மக்கள் மிகுந்த சங்கடங்கைள 
எதிர்ேநாக்குகின்றார்கள். ஆகேவ, இன்  கடன் அ ப் 
பைடயில் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற ட் த் திட்டங் க க்கு 
அப்பால் ஏைழ மக்களின் கண்ணீைரத் ைடக்கின்ற வைகயில் 
1994ஆம் ஆண் ல் நைடெபற்ற  ேபான்  ெதாகுதிக்கு ஒ  

டைமப் த் திட்டத்ைத ஏற்ப த்தினால் உங்க க்கு நாங்கள் 
நன்றி ைடயவர்களாேவாம். சுனாமி யினா ம் ெவள்ளத் 
தினா ம் பாதிக்கப்பட்ட அந்த மக்கள் இன்  இந்த ட் க் 
கடன்கைளத் தி ம்பச் ெச த் வதில் பாாிய பிரச்சிைனகைள 
எதிர்ெகாள்கின்றார்கள். வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகளில் 
குறிப்பாக மட்டக்களப்  மாவட்டக் கைரேயாரங்களில் 
இவ்வாறான ட் த் திட்டங்களில் உள்ளவர்கள் பல்ேவ  
இன்னல்கைளச் சந்திக்கின்றார்கள். அவர்களின் அந்த கள் 
சுனாமியால் அழிந் ள்ள நிைலயி ம் ேதசிய டைமப்  
அதிகார சைப அதிகாாிகள் அந்தக் கடைன அறவிட அங்கு 
விஜயம் ெசய்கின்றார்கள். ஆகேவ, அந்தக் கடன்கைள 
இரத் ச் ெசய் மா  நான் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அேதேநரம் வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் கடந்த 
ேபார்க்காலத்தில் ஆயிரக்கணக்கான கள் அழிக்கப்பட்டன. 
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ஆயி ம், அங்குள்ள ஏராளமான கு ம்பங்கள் இன் ம்கூட 
அந்த கைள மீளைமக்க யாமல் கு ைசகளிேல 
வாழ்கின்றன. மட்டக்களப்  மாவட்டத்தின் ப வான்கைரப் 
பகுதியில் ேபாாினால் பாதிக்கப்பட்ட எந்த ம்  இ வைர 
மீளக் கட் க் ெகா க்கப்படவில்ைல என்ப  பற்றி நான் 
இதற்கு ன்னர் நைடெபற்ற ஓர் அைமச்சின் கு நிைல 
விவாதத்தி ம்  கூறி ள்ேளன்.  நிச்சயமாக ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்கள் அதைன ஏற் க்ெகாள்வார் என்  நிைனக்கின்ேறன்.  

அண்ைமயில் அங்ேக மினி சூறாவளி ஏற்பட்டெபா  
அவர்களின் தற்கா க ெகாட்டைககளின் கூைரகெளல்லாம் 

க்கிெயறியப்பட்டன. பல அ த்தங்களின் மத்தியில் ேநற்  
ன்தினம்தான் அதற்கான தகரங்கள்கூட வழங்கப் 

பட் க்கின்றன. இந்த நிைலயில்தான் வடக்கு, கிழக்கி ள்ள 
மக்கள் தங்கள  ஜீவேனாபாயத்ைத நடத்திக் ெகாண் க் 
கின்றார்கள். இந்த நிைலைமைய நீங்கள் மாற்றியைமக்க 
ேவண் ம். தமிழ் மக்கள  மனங்கைள கவ வதற்கு 
தவறிவிட்ேடெனன்  ஏற்ெகனேவ ஒ  தடைவ நீங்கள்  
ேபசியி க்கிறீர்கள். தமிழ் மக்கள  மனங்கைள ெவல்வதாக 
இ ந்தால் உங்கள  டைமப் த் திட்டம் தமிழ் மக்க க்கும் 
நிைறவாக இ க்க ேவண் ம். அப்ெபா தான் உங்களால் 
தமிழ் மக்களின் மனைதக் கவர ம். ேநற் க்கூட ஓர்  
அறிக்ைகையப் ப த்ேதன். அதில், தமிழ்ப் பத்திாிைககள் 
தன்ைனக் காரசாரமாகத் தாக்குவதாகக் கூறி, அதற்குத் 
தன பக்க நியாயங்கைள ம் அைமச்சர் அவர்கள் 
ெதாிவித்தி க்கிறார். நியாயப்ப த் வெதன்ப  ேவ  
விடயம். ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, நீங்கள் தமிழ் 
மக்களின் மனைதக் கவர்ந்தீர்கெளன்றால் தமிழ்ப் பத்திாிைக 
களில் யா ம் உங்கைளத் ேராகியாக நிைனத்  எ த 
மாட்டார்கள். ஆகேவ, தமிழ் மக்களின் மனைத ெவல்வதற்கு 
நடவ க்ைக எ ங்கள்! ஏைழக க்கான ட் த் திட்டங்கைளச் 
ெசயற்ப த் வதற்கு ஆதரவாக இ ங்கள்! என்  ேகட் , 
விைட ெப கின்ேறன். நன்றி. வணக்கம்.  
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ගරු දිෙන්ෂ ් ගුණවර්ධන මහතා (ජලසම්පාදන හා 
ජලාපවහන අමාත්යතුමා සහ ආණ්ඩු පාර්ශව්ෙය් පධාන 
සංවිධායකතුමා) 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன - நீர்வழங்கல், வ கால 
ைமப்  அைமச்ச ம் அரசாங்கத் தரப்பின் தற்ேகாலாசா ம்)  
(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 
and Drainage and Chief  Government Whip) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අද දින ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු 

ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ අනුමත 
කරන විවාදයට සහභාගි වීමට ලැබීම මා  ඉතා අගය කරනවා. අෙප් 
රෙට් ජාතික ආර්ථිකය ෙගොඩ නැඟීම සඳහා වූ කියා මාර්ගෙය් 
විෙශේෂ ක්ෙෂේතයක් වූ ඉදිකිරීෙම් ක්ෙෂේතයට ගරු අමාත්යතුමා ලබා 
ෙදන නායකත්වය මම ෙම් ෙවලාෙව් විෙශේෂෙයන් අගය කරනවා.  
අප ඉදිරිෙය් තිෙබන සියලු සංඛ්යා ෙල්ඛන තුළින් ෙපන්වා දී 
තිෙබන්ෙන්ත් 2009න් පසු නිවාස ඉදිකිරීම සඳහා වූ අභිෙයෝගය 
සාර්ථකව ඉදිරියට ෙගන යන බව හා එම වැඩසටහන ෙව්ගවත්ව 
වැඩිදියුණු වී තිෙබන බවයි. මා දරන අදහස අනුව දැනට ලබා දී 
තිෙබන මුදල් පමාණයට වඩා වැඩි මුදල් පමාණයක් ඉදිකිරීම්, 
ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් අමාත්යාංශයට ලබා 
දීෙම් වග කීමක් අපට තිෙබනවා.  ගරු අමාත්යතුමා ඒ ෙවනුෙවන් 
දරන උත්සාහයන් අපි ඉතාම ෙහොඳින් දන්නවා, ඒක අපි අගය 
කරනවා. 

විරුද්ධ පාර්ශ්වය හැටියට ඔබතුමන්ලා ගරු ආර්. ෙපේමදාස 
මැතිතුමාෙග් කාලය ගැන කථා කළා. එතුමා හිටපු 
අගාමාත්යවරෙයක්. එතුමාට ෙම් රෙට් කරදරකාරී කාල සීමාවක් 
තිබුෙණ් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ෙරොනී ද මැල් ඇමතිතුමා විවෘත 
ෙචක්පතක් තමයි එදා එතුමාට දීලා තිබුෙණ්. ඒක අමතක කරන්න 
එපා. විවෘත ෙචක්පතකින් ඕනෑ ෙදයක් කරන්න පුළුවන්කම 
තිබුණා. අද ආර්ථිකය පසු ගිය කාලෙය් තිබුණු විනාශකාරී 
තත්ත්වෙයන් ෙගොඩ නැඟී යළි සංවර්ධන මාවතක් ඔස්ෙසේ ස්ථාවර 
සංවර්ධනයකට පරිවර්තනය වන කාල පරිච්ෙඡ්දයකදී ගරු 
ඇමතිතුමාත්, නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත් ෙම් අභිෙයෝගය ඉටු කිරීෙම් 
කාර්යය ඉතාමත් වර්ධන තත්ත්වයක පවතින බව මා ඉතාමත් 
ඕනෑකමින් සඳහන් කරන්න කැමැතියි.  

 ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානයත්, අමාත්යාංශෙය් අවධානය හා 
සහෙයෝගයත් ජාතික ඉදිකිරීෙම් කර්මාන්තකරුවන්ට ලබා දීම 
සඳහා දරන කියා මාර්ගය අපි ෙම් ෙවලාෙව් අගය කරනවා. 
ෙමොකද, ජාතික කර්මාන්ත ඉදිකිරීෙම් කටයුත්ත තමයි අෙප් 
ජීවනාලිය. ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අපි දන්නවා ආර්ථිකය 
තුළ ඉදිකිරීමක් සිදු වන ෙකොට එහි ඇති වන ඵලය තුන් ගුණයකට 
වඩා වැඩියි කියලා. ඒක ආර්ථික න්යාය අනුව කියැෙවනවා. ඒ 
කියන්ෙන්, රැකියා බිහි ෙවනවා, ආදායම් බිහි ෙවනවා, 
කර්මාන්තවලට සම්බන්ධ සුළු කර්මාන්ත වන වැලි, සිෙමන්ති, 
ගෙඩොල්, කළු ගල් ආදී සෑම කර්මාන්ත ක්ෙෂේතයක්ම  ඉදිකිරීෙම් 
කර්මාන්තය හා නිවාස කර්මාන්තය සමඟ වර්ධනය ෙවනවා. ඒ 
නිසා ඉතාම වැදගත් ක්ෙෂේතයක් ඒ ආකාරෙයන් වර්ධනය වීම 
අගය කරන්න විරුද්ධ පක්ෂය අෙපොෙහොසත් වීම පුදුමයක් 
ෙනොෙවයි. විපක්ෂය දකින එකම ෙද් විෙව්චනය හා ෙහළා දැකීම 
පමණයි. නමුත්, යථාර්ථවාදීව ආර්ථිකයක වර්ධනය දැක බලා 
ගන්නට පුළුවන්කම තිෙබන ෙදඇස් තිබියදී එෙසේ ෙනොබලන 
විපක්ෂයකින් අපි කුමක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්නද? 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඊළඟ කාරණය තමයි නිවාස 
සංවර්ධන අධිකාරිය සමඟ රජය ඉදි කරන ලද නිවාසවල තිෙබන 
ගැටලු හඳුනා ගන්න -ගරු ඇමතිතුමාත්, අෙප් අමාත්යාංශයත් අතර 
තිෙබන සම්බන්ධය නිසා- පුළුවන්කම ලැබීම. ජල පවාහයන්, මළ 
මුත පවාහයන් යළි සකස් කිරීෙම් අවශ්යතාව තිෙබනවා. 

ඒ සඳහා  නව කමෙව්දයන් ඇති  කරමින්  ඒවාෙය් ජීවත් වන 
දහස් ගණන් ජනතාවට   සහනයක් ලබා දීම සඳහා  මැදිහත් ෙවලා  
තිෙබනවා.  ඒ සඳහා නව කියා මාර්ගයක්  ඇති කරන්න නිවාස 
සංවර්ධන අධිකාරියට පුළුවන්කම  ලැබී තිෙබනවා.  ඒ ෙවනුෙවන්  
ජල සම්පාදන  ක්ෙෂේතයට ලබා දිය හැකි   සහෙයෝගය සඳහා  සහ 
නව තාක්ෂණය  එකතු  කිරීම සඳහා අපට  සහෙයෝගිතා  වැඩ 
පිළිෙවළකට   අවතීර්ණ  වන්නට පුළුවන්කම ලැබී  තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මා ෙම් කාරණයත් විෙශේෂෙයන්  
සඳහන් කරන්නට  කැමතියි.   ගරු  ඇමතිතුමා පසු   ගිය දවස්වල  
දැරුව උත්සාහයන් මම  විෙශේෂෙයන් අගය කරනවා.  අෙප්  රෙට් 
ඉදිකිරීම් ක්ෙෂේතෙය්   ජාතික  ෙගෞරවය  දිනාගත්  ඒ.එන්.එස්. 
කුලසිංහ මැතිතුමා  ෙවනුෙවන් ඇති කරන ලද සුවිෙශේෂ සිහි කිරම  
සහ  මධ්යස්ථානය ගැන ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරන්නට  ඕනෑ.   
අෙප් රෙට් ඉජිෙන්රුවකු හැටියට  වඩා ෙහොඳට  ඉදිකිරිම් 
ක්ෙෂේතයට අවතීර්ණය වන හැටි ෙලෝකෙය් අෙනක්   
ඉංජිෙන්රුවන්ට උගන්වන්නට එතුමාට පුළුවන්කම ලැබුණා.    

ඉංජිෙන්රු සංස්ථාව,  ලංකාෙව්  සෑම සංස්ථාවක්ම ඉදි කළ  
පුෙරෝගාමීන්  බවට පත් වුණා.  ඉංජිෙන්රු සංසථ්ාවට ඉටු කළ 
හැකි කාර්ය භාරයට යළි ශක්තියක් ලබා  ෙදන්න  දරන උත්සාහය 
ගැන මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  ෙමොකද,  පසු ගිය  එක්සත් ජාතික 
පක්ෂ ආණ්ඩුව උත්සාහ කෙළේ ඉංජිෙන්රු සංස්ථාව වසා දමන්නයි. 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවට  ඕනෑකමක්  තිබුෙණ් නැහැ, 
ඉංජිෙන්රු සංස්ථාව  පවත්වා ෙගන යන්න.   රාජ්ය අංශයටත්  ෙම්  

2707 2708 

[ගරු  ෙපොන්. ෙසල්වරාසා  මහතා] 
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ක්ෙෂේතයට   මැදිහත් වී   වැඩ  කටයුතු පමාණයක් ඉටු කළ හැකියි 
කියන එක ෙම් අමාත්යාංශ ය  පිළි අර ෙගන  ඒ ෙවනුෙවන් කටයුතු 
කිරීම ගැන මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

මට තිෙබන  ෙව්ලාව අනුව මම ෙම් කාරණයත්  විෙශේෂෙයන්  
සඳහන් කරන්නට කැමතියි. අද ෙපොෙහොසතුන්ෙග් පශ්න ගැන 
ෙබොෙහොමයක් කථා කරනවා. නමුත් දුප්පතුන් ෙවනුෙවන්  මැදිහත් 
වන කියාමාර්ග ගැන තමුන්නාන්ෙසේලා ෙග් කාලය ගත කිරීම 
ෙබොෙහොම අඩුයි. [බාධා කිරීම්]ඔබතුමන්ලා වැඩිෙයන් කථා 
කරන්ෙන් ෙමොනවා ද? [බාධා කිරීම්] ඔබතුමන්ලා කථා  
කරන්ෙන්,   BOT   ආදී ෙලොකු-   [බාධා කිරීම්] දුප්පත් මිනිසුන්ෙග් 
ෙගවල් ගැන   විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා  එක වචනයක්වත් 
කථා කර නැහැ.   

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
මා කථා  කළා   ඒ නිවාස ගැන- [බාධා කිරීම්]  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔව්. ඔබතුමා කථා කළාට,  විරුද්ධ පක්ෂෙය්  නායකයාට  

ෙහෝ  පක්ෂයටවත්  බලයක් නැහැ.  එතුමාෙග් බලයට යටත් වුණා, 
අවුරුදු හයකට. [බාධා කිරීම්] අවුරුදු හයකට යටත්  ෙවලා ඉවරයි. 
ඔබතුමන්ලා කථා කරන්ෙන්   මහා තට්ටු නිවාස ගැන.  ෙලොකු 
අයෙග්  ෙගවල්  ගැන. [බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් ඉඳගන්න. - 
[Interruption.] Sir, I am not giving way to the Hon. Member. 
Ask him to sit down. I have only a few minutes to conclude 
my speech.  

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Minister, your time is over.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු සභාපතිතුමනි,  ඒක නිසා දුප්පත් මිනිසුන් ෙවනුෙවන් කර 

ෙගන යන වැඩ ෙකොටස, අහිංසක අඩු ආදායම් ලාභීන් ෙවනුෙවන් 
ඇති කර ෙගන යන නව නිවාස සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළ නාගරික 
මට්ටමින් සහ ගම් මට්ටමින්  ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස 
හා ෙපොදු පහසුකම් අමාත්යාංශෙය් පුෙරෝගාමීත්වෙයන් සිදු කිරීම 
ගැන මම විෙශේෂෙයන් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙකොළඹ දිසත්ික්කය 
නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයක් හැටියට මටත් යුතුකමක් 
තිෙබනවා. ඒ සුවිෙශේෂ පශ්නය ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට 
ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා; රජෙය් අවධානයට ෙයොමු ෙවලා 
තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම පුළුවන්කම 
තිෙබනවා නම් ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න 
කියලා මම ඉල්ලා සිටින තවත් කාරණයක් තිෙබනවා. අපි 
ෙගන්වන භාණ්ඩවලට පනවා තිෙබන බදු කමානුකූලව අඩු 
කිරීමට ෙහෝ ඉවත් කර ගැනීමට භාණ්ඩාගාරය අවධානය ෙයොමු 
කළ යුතුයි කියන කාරණය මම සඳහන් කරනවා. ෙමොකද, අපි 
පිටින් ෙග්න ෙද්වල්, duty-free ෙගෙනන ෙද්වල්- අද ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේ තිෙබනවා. ඒවා ෙදන්ෙන් හදන තැනට විතරයි. නමුත් 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ තිෙබනවා. එෙහම නම් සාමාන්ය ජනතාවටත් ඒ 
ආකාරයට ඉදි කිරීෙම් බඩු බාහිරාදිය සඳහා සහනයක් ෙදන්න 
පුළුවන් නම් එය ආර්ථික පුනර්ජීවනයට හා නිවාස හා ඉදි කිරීම් 
ක්ෙෂේතයට විශාල ශක්තියක් වනවාට ෙනොඅනුමානයි. ගරු 

ඇමතිතුමාටත්, ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාටත් යළිත් වරක් 
ආශිර්වාද කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
 
[පූ.භා. 11.01] 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් රෙට් ජනතාවට අති 

වැදගත්වූ ක්ෙෂේතයක් තමයි නිවාස. රෙට් ජනතාවෙග් මානව 
අයිතිවාසිකමක් ෙවනවා නිවසක් අයිති කර ගැනීම. තමන්ෙග් භූමි 
භාගයක් තුළ තමන්ෙග්ම යැයි උළු වහලක් යට ජීවත් වීමට 
අවස්ථාව සැලසීම රටක, රාජ්යයක, පාලන තන්තයක පූර්ණ 
වගකීමක්. විෙශේෂෙයන්ම නිවාස වැඩසටහන ගැන කථා කරන විට 
අපි හැෙමෝම දන්නා කාරණාවක් තිෙබනවා. නිවාස සංවර්ධන වැඩ 
සටහෙන් ස්වර්ණමය යුගය එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 1977 - 1994 
කාල වකවානුවයි. ඒක ෙම් රෙට් ෙබොෙහෝ ෙදනා ජාති, ආගම්, කුල 
මල, පන්ති, පක්ෂ ෙභ්දෙයන් ෙතොරව අවිවාදෙයන් පිළිගන්නා වූ 
කාරණාවක්.  

මට මතකයි ෙම් කාරණාව ගැන ගිය වර අය වැය විවාදෙය්දී 
කථා කරන අවස්ථාෙව්දී, එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජෙය් රණසිංහ 
ෙපේමදාස මැතිතුමාෙග් නිවාස වැඩසටහන අෙප් ගරු විමල් වීරවංශ 
ඇමතිතුමා සමච්චලයට ලක් කළා. එදා ගරු විමල් වීරවංශ 
ඇමතිතුමා පකාශ කළා, 1996 ෙපොදු ජන එක්සත් ෙපරමුණ සකස් 
කළ "Human Settlements and Shelter Sector Development in 
Sri Lanka" කියන වාර්තාව ව්යාජ වාර්තාවක් කියලා. මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ඒ ෙලෝකයට ඉදිරිපත් කළ එම ව්යාජ වාර්තාව,                   
ශී ලංකා ජනතාවෙග්ත්, ෙලෝක සත්වයාෙග්ත් දැන ගැනීම පිණිස 
සභාගත* කරනවා. 

අපි කරපු වැඩ ගැන පුරසාරම් ෙදොඩවන්නට යන්ෙන් නැහැ. 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, නිවාස වැඩ සටහනක සාර්ථකත්වය 
තීන්දු කරන්නට පුළුවන් වන්ෙන් කියපු ෙද් කුමක්ද, කරපු ෙද් 
කුමක්ද යන්න සංසන්දනාත්මකව ගැළපීම තුළිනුයි. ඒ තුළින් අපට 
පුළුවන් නිවැරදි කර්තව්යයන් ඉෂ්ට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවාද, 
ජනතාවට ලබා දුන්න ෙපොෙරොන්දු ටික කියාත්මක ෙවලා 
තිෙබනවාද, එෙහම නැත්නම් අදටත් ඒ ෙපොෙරොන්දු එක තැනම 
ළතැෙවනවාද, එකම මඩ වළක රැඳිලා තිෙබනවාද කියන එක 
ගැන නිගමනයකට එන්නට.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම 2005 වසෙර්ත්, 
2010 වසෙර්ත් ෙම් රෙට් ජනතාව ජනාධිපතිවරණ ෙදකකදී 
සුවිෙශේෂී වූ ජාතික ජන වරම් ෙදකක් ලබා දුන්නා. 2005 වසෙර්දී 
රෙට් ජනතාව තීන්දු කළා පවතින එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාලන 
කාලය 1977 - 1994 කාල වකවානුවට වඩා ෙපොදු ජන එක්සත් 
ෙපරමුෙණ් නිවාස පතිපත්තිය ෙහොඳයි කියලා. ඒ ෙමොකද, එදා 
රජය ෙපොෙරොන්දු වුණා රජෙය් ෙසේවකයින්ට තට්ටු නිවාස 
ෙයෝජනා කම සහ පැල්පත් 65,000ක ජීවත් වන ජනතාවට මහල් 
නිවාස ලබා ෙදනවා කියලා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම පළමු වන වසර 
පෙහේදී ෙපොලිය පමණක් ෙගවීෙම් කමය සහිත නිවාස ණය 
ෙයෝජනා කමයක් ඇති කිරීම, හැම ගමකටම වසරක් වසරක් පාසා 

2709 2710 

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



පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිවාස 25ක් බැගින් ඉදි කිරීම, මධ්යම පාන්තිකයින්ට පහසු මිලට 
තට්ටු නිවාස ඉදි කිරීම, විෙද්ශගත ශමිකයින්ට රජෙයන් සියයට 
30ක දායකත්වය ලබා ෙදන   නිවාස ණය ෙයෝජනා කමයක් සකස් 
කිරීම, ඒ වාෙග්ම අඩු ආදායම් නාගරික ජනාවාස වැඩසටහන 
යටෙත් නිවාස තැනීමට ලබා ෙදන පර්චස් ෙදකක ඉඩම් 
කැබැල්ෙල් පූර්ණ අයිතිය මුද්දර ගාස්තු, ඔප්පු ගාස්තු රහිතව 
ජනතාවට ලබා දීම, රජෙය් නිවාස ෙයෝජනා කමවල 
පදිංචිකරුවන්ට එම නිවාසවල සින්නක්කර අයිතිය ලබා දීම, 
දියවර, දියවර විසිරි, ජන උදාන, ගම් උදාන යනාදී නිවාස 
ෙයෝජනා කම යටෙත් ලබා දුන්නු නිවාස ණය සම්පූර්ණෙයන්ම 
කපා හැරීම, ෙපොලිය සම්පූර්ණෙයන්ම කපා හැරීම, ණය මුදල හා 
ෙපොලිය කපා හැර එම නිෙවස්වල සින්නක්කර අයිතිය ලබා දීම 
වාෙග් සුන්දර ෙපොෙරොන්දු මාලාවක් එදා 2005 මහින්ද චින්තන - 
දිනවමු ශී ලංකා වැඩසටහෙනන් රෙට් ජනතාවට ඉදිරිපත් වුණා. 
රෙට් ජනතාවත් ඒක පිළිගත්තා. ඒක පිළිගත් නිසා තමයි ඒ 
ජනවරම ලබා දුන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, කාල ෙව්ලාව සීමාසහිත නිසා 
එක ෙපොෙරොන්දුවක් ගැන පමණක් සංඛ්යාත්මකව, කරුණු 
කාරණා සහිතව ඒ අදහස් උදහස ්ෙහළි දක්වන්නට මා කැමැතියි. 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මහින්ද චින්තන - දිනවමු ශී ලංකා 
වැඩසටහෙන් 21වන පිටුෙව් ෙමන්න ෙමෙහම කියනවා: 

"සෑම ගමකටම වසරකට, නිවාස 25 බැගින් ඉදි ෙකෙරනු ඇත."   

එහි 23වන පිටුෙව් ෙමෙහම කියනවා: 

"පස් වසරක් තුළ සෑම ගමකම නිවාස 125 ක් තනවන්ෙනමි." 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, දැන් මමත් ෙපොඩ්ඩක් ගණන් 
හදා බැලුවා. හැම ගමකටම නිවාස 25ක් හදනවාය කියන ෙකොට 
ඒෙක් පැහැදිලි ෙත්රුමක් නැහැ, කුඩා ගම්මානයකට ද, එෙහම 
නැත්නම් ගාම නිලධාරි වසමකට ද කියලා. අපි ඉස්ෙසල්ලා ගාම 
නිලධාරි වසමකට බලමු. අෙප් රෙට් තිෙබනවා, ගාම නිලධාරි 
වසම් 14,024ක්. ෙම් ගාම නිලධාරි   වසම් 14,024 සඳහා වසමකට 
නිවාස 25 ගණෙන් හැම වසමකටම අවුරුද්දකට හැෙදන්නට ඕනෑ, 
ඇත්ත වශෙයන්ම නිෙවස් 3,50,000ක්. හැම අවුරුද්දකම නිෙවස් 
3,50,000ක් හැෙදන ෙකොට අවුරුදු 5ට හැෙදන්න ඕනෑ, නිවාස 
17,00,000ක්. ඒ ගාම නිලධාරි  වසම් වශෙයන් ගත්ෙතොත්. අෙප් 
රෙට් ගාම නිලධාරි වසම් 14,024ක් තිෙබනවා. හැබැයි මහින්ද 
චින්තන - දිනවමු ශී ලංකා වැඩසටහෙන් ෙපොෙරොන්දු පතිකාෙව් 
තිෙබන්ෙන් ගාම නිලධාරි වසමක ෙනොෙවයි, පස් වසරක් තුළ සෑම 
ගමකම නව නිවාස 125ක් හදනවා කියලායි. එෙහම නම් ගරු 
නි ෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, හැම වසරකම හැෙදන්නට ඕනෑ, නිවාස 
8,33,000ක්. වසරකට නිවාස 8,33,000ක් හැෙදන ෙකොට වසර 5ට 
හැෙදන්න ඕනෑ, නිවාස 41,68,375ක්. ෙමන්න ෙම්ක තමයි මහින්ද 
චින්තන - දිනවමු ශී ලංකා වැඩසටහෙනන් ඒ ලබා දුන්නු පළමුවන 
ෙපොෙරොන්දුව. ඉතින් ඇත්ත වශෙයන්ම ගමකට නිවාස 25 
ගණෙන් වසර 5ක් තුළ නිවාස හැෙදනවා නම් අද රෙට් නිවාස 
පශ්නයක් තිෙබන්නට බැහැ. 41,00,000ක් ෙගවල් හැදුණා නම් 
නිවාස පශ්නයක් අද මතු  වන්ෙන් නැහැ.  

එදා දුන්නු ඒ ෙපොෙරොන්දුවට අනුව හැම මාසයකම හැෙදන්නට 
ඕනෑ, අඩු ගණෙන් නිවාස 69,000ක්. හැම දිනකම හැෙදන්නට 
ඕනෑ, ෙගවල් 2,315ක්. හැම පැයකම හැෙදන්නට ඕනෑ, නිවාස 
96ක්. ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම්ෙකන්ම ෙත්ෙරනවා, එදා 
රෙට් ජනතාවට දුන්නු ඒ මහා ෙපොෙරොන්දුව අද වර්තමාන ආණ්ඩුව 
අමු-අමුෙව් උල්ලංඝනය කර තිෙබනවා කියන එක. [බාධා 
කිරීමක්] මට බාධා කරන්න එපා. කරුණාකරලා මෙග් කථාව 
අහලා, පිළිතුරු කථාෙව්දී තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ අදහස් උදහස ්
ඉදිරිපත් කරන්න.  

මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂෙයන්ම තව කාරණයක් පකාශ 
කරන්න කැමැතියි. 2005 දී ඒ ෙබොරුව කළාට පස්ෙසේ ෙමන්න 
2010 දී තවත් ඓතිහාසික ෙබොරුවක් ඉදිරිපත් කරනවා. 2010 දී 
කියනවා, ෙගවල් ලක්ෂ 6ක් හදනවා කියලා.   

උතුරු නැ ෙඟනහිර පළාත්වල ෙගවල් 1,50,000ක්, ෙම් රෙට් 
හැම දිස්තික්කයකම පධාන නගරය පදනම් කර ෙගන රාජ්ය ෙසේවා 
නිවාස ෙයෝජනා කම 25ක්, විශ්වවිද්යාල  පජාවෙග් නිවාස 
අවශ්යතාවට තවත් ෙගවල් 5,000ක්, කුරුණෑගල, අනුරාධපුර, 
මහනුවර ෙක්න්ද කර ෙගන ෙගවල් 15,000ක්, ෙකොළඹ නගරෙය් 
පැල්පත්වාසීන්ට නිවාස 40,000ක්, ධීවර පජාවට නිවාස 
30,000ක්, ඒ වාෙග්ම වසර 2015 වන විට වතු පජාව සියලු 
ෙදනාටම නිවාස පහසුකම් ලබා ෙදන බව මහින්ද චින්තන ඉදිරි 
දැක්ෙම් කියනවා. 2010 නැවත වරක් කියනවා මහල් නිවාසවල 
සිටින අයට ඒවාෙය් සින්නක්කර අයිතිය ලබා ෙදනවා කියලා. 
2005 ෙබොරුව; 2005 ෙපෝඩාව; 2005 මුලාව; වංචාව; අමු අමුෙව් 
මහ දවල්  ජනතාව ඉදිරිෙය් කළ ඒ මහා ඓතිහාසික රැවටීම 
2010ත් කියාත්මක කළා. ෙමන්න ෙම්කයි වර්තමාන ආණ්ඩුෙව් 
නිවාස පතිපත්තිය පිළිබඳව තිෙබන ඒ මහා වාර්තාව.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම අපට 
පැහැදිලිව කියන්න පුළුවන්, අච්චර පමාණයක් හදනවාය ෙමච්චර 
පමාණයක් හදනවාය කියලා ජනතාවට ඉලක්කම් විසි කරන්ෙන් 
ඉලක්කම් විජ්ජාවක් හැටියටයි; සංඛ්යාෙල්ඛන විජ්ජාවක් 
හැටියටයි කියන එක. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමා කරුණාකරලා ෙමන්න ෙම්ක ෙහොඳට අහගන්න. මම ෙම් 
කරුණු ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ෙහේතු, කරුණු කාරණා, දත්ත 
සහිතවයි. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමනි, මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාෙග් දිනවමු ශී ලංකා පතිපත්ති මාලාෙව් තිෙබනවා, 
නිවාස අහිමි සැමට ඉදිරි හය වසර තුළ තමන්ෙග්ම නිවසක 
හිමිකාරිත්වය ලබා දීම සඳහා රජෙය් පූර්ණ මැදිහත් වීම තුළින් 
නිවාස ලක්ෂ හයක් හදලා ෙදනවා කියලා. 2010 
ජනාධිපතිවරණෙය්දී එෙහම කියනවා.  නමුත් 2010 නිවාස 
සංවර්ධන අධිකාරිෙය් පගති වාර්තාෙව් කියන්ෙන්,  "රෙට් මුළු 
නිවාස අවශ්යතාවය ලක්ෂ 12ක් පමණ වන අතර, ජාතික නිවාස 
සංවර්ධන අධිකාරිය ෙමම ඉලක්කෙයන් වැඩි ෙකොටසක් ඉටු කර 
දීම සඳහා ඉදිරි වැඩසටහන් සම්පාදනය කරමින් සිටී" කියලායි. 
රෙට් ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වන අෙප්ක්ෂකයාෙග් පතිපත්ති 
පකාශනෙය් කියනවා, රෙට් ඉන්ෙන් නිවාස ෙනොමැති පවුල් ලක්ෂ 
හයයි කියලා. නමුත් නිවාස ඇමතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් 
කියාත්මක වන අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන නිවාස සංවර්ධන 
අධිකාරිෙය් පගති වාර්තාව ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? ෙම්ක නිකම් 
එෙහන් ෙමෙහන් කරන පකාශයක් ෙනොෙවයි. මම එම පකාශය 
හැන්සාඩ්ගත කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා.  

ඒ පගති වාර්තාෙව් කියනවා රෙට් අවශ්යතාව නිවාස ලක්ෂ 
හයක් ෙනොෙවයි, නිවාස ලක්ෂ ෙදොළහක් කියලා. 2010 නිවාස 
සංවර්ධන වැඩසටහන - ඉදි කිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා නිවාස හා 
ෙපොදු පහසුකම් අමාත්යාංශෙය් 2010 පගති වාර්තාව හා 2011 
කියාකාරි සැලැස්ම යටෙත් එෙහම කියනවා. විමල් වීරවංශ 
ඇමතිතුමාෙග්  ඡායාරූපයකුත් සහිතව 2011 පගතිය සහ 2012 
සංවර්ධන වැඩසටහන් පිළිබඳව පළ කර තිෙබන ලිපිෙය් එතුමා 
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ජනාධිපතිතුමා කියනවා අවශ්යතාව නිවාස 
ලක්ෂ හයයි කියලා. 2010 නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය කියනවා 
ලක්ෂ ෙදොළහයි කියලා. විමල් වීරවංශ මැතිතුමා 2011 දී කියනවා, 
"ශී ලංකාෙව් නිවාස ෙනොමැති ලක්ෂ 15කට ආසන්න පවුල් 
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[ගරු  සජිත් ෙපේමදාස  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ෙවනුෙවන් ස්ථිර නිවාස ලබා දීම මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම වැඩ 
සටහෙන් පධානතම කාරණයකි" කියලා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
සභාපතිතුමනි. මම ෙම්  නිකම් වල්පල් ෙදොඩවනවා ෙනොෙවයි. 
ෙහේතු, කරුණු කාරණා, දත්ත සහිතවයි කියන්ෙන්. ෙම් සියලුම 
ෙද්වල් හැන්සාඩ්ගත කිරීම සඳහා මම සභාගත* කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙමතැන ජනාධිපතිතුමා එක 
කථාවක් කියනවා. 2010 දී නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය තවත් 
කථාවක් කියනවා. 2011 දී විමල් වීරවංශ මැතිතුමා තවත් කථාවක් 
කියනවා. කවුද, එතෙකොට ඇත්ත කථා කරන්ෙන්? කවුද ෙම් අංක 
ගණිත ජිල්මාට් එක කියාත්මක කරන්ෙන්? කවුද ෙම්වාට වග 
කියන්න ඕනෑ?  

අධිරාජ්යවාදී බලෙව්ගයක් විෙද්ශ කුමන්තණයක් හරහා ජාතික 
නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් පරිගණකයට බලහත්කාරෙයන් 
ෛවරසයක් ඇතුළත් කරලා අර හය, ෙදොළහ කළාද, අර ෙදොළහ, 
පහෙළොව කළාද කියා මම අහන්න කැමැතියි. අර බෑන් කී මූන් 
ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් ෙකොම්පියුටරය ඇතුළට 
රිංගුවාද, අර හය, ෙදොළහ කරන්න, අර ෙදොළහ, පහෙළොව  
කරන්න?  ෙම්වා ෙමොන විහිළුද ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි? ෙම් 
ෙමොන රැවටිල්ලක්ද? අෙප් ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමා සමඟ 
ෙපෞද්ගලිකව මට කිසිම පශ්නයක් නැහැ.  
 
 

ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා 
(மாண் மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத) 
(The Hon. Lohan Ratwatte) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
කිසි point of Order එකක් නැහැ.  

 
 

නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
What is the point of Order, Hon. Lohan Ratwatte?  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, කිසි point of Order එකක් 

නැහැ.  

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
There is a point of Order being raised by the Hon. 

Lohan Ratwatte. 
 
 
 

ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා 
(மாண் மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத) 
(The Hon. Lohan Ratwatte) 
Sir, I would like to ask the Hon. Member whether he 

has even made a polathu pela in Hambantota. -
[Interruption.] He has not made a single - [Interruption.] 
හම්බන්ෙතොට ෙපොල් අතු පැලක් හදලා තිෙබනවාද? 

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
That is not a point of Order. You carry on with your 

speech, Hon. Sajith Premadasa. 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
Can I have the mike please? ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, 

ෙම්වා කියා විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමා අලුත් වැඩසටහනක් -නිවාස 
දස ලක්ෂෙය් වැඩසටහනක්- පටන් ගන්නවා.  ජනාධිපතිතුමා 
කියනවා, ලක්ෂ හයයි කියා. 2010 දී කියනවා ලක්ෂ ෙදොළහයි 
කියා. 2012 දී කියනවා ලක්ෂ පහෙළොවයි කියා. ඒ ඔක්ෙකොටම 
පසු වීරවංශ මැතිතුමා පටන් ගන්නවා, නිවාස දස ලක්ෂෙය් ජන 
ෙසවණ වැඩසටහන. 2010ත් 2016ත් අතර නිවාස දස ලක්ෂයක් 
හැෙදනවා නම් අවුරුද්දකට හැෙදන්න ඕනෑ      ෙගවල් 166,000ක්. 
මාසයකට හැෙදන්න ඕනෑ ෙගවල් 13,800ක්. දවසකට හැෙදන්න 
ඕනෑ ෙගවල් 462ක්. හැම පැයකටම හැෙදන්න ඕනෑ ෙගවල් 19ක්. 
ෙමන්න ෙම්කයි ඉලක්කය. ෙකොෙහොමද, ෙම් ඉලක්ක සම්පූර්ණ 
කර තිෙබන්ෙන්? ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, 2010 ජන 
ෙසවණ වැඩසටහෙන් වාර්තාව තිෙබනවා. ෙගවල් 166,000ක් 
හැෙදන්න ඕනෑ. නමුත් ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය 
කියන්ෙන් "අපි නම් හදලා තිෙබන්ෙන් ෙගවල් 3690යි" කියලායි.  

හැබැයි, ඇමතිතුමා කියනවා, "නැහැ, නැහැ, අපි හදලා 
තිෙබනවා ෙගවල් 6547ක්" කියා. ෙමොන ෙද් කිව්වත් ෙගවල් 
166,000ක් හැදිලා නැහැ. 2011 ෙමොකක්ද ඉලක්කය? හැම 
අවුරුද්දකම ෙගවල් 166,000ක් හැෙදන්න ඕනෑ. 2011 හදලා 
තිෙබන්ෙන් ෙගවල් 11,027යි. වීරවංශ මැතිතුමා කියනවා, "නැහැ. 
නැහැ, අපි හදලා තිෙබනවා 25,000ක්" කියා. ෙම් හැම ෙද්ම 
තිෙබන්ෙන් එතුමා ඉදිරිපත් කර තිෙබන ලිපිවල. ෙලෝක 
සත්වයාෙග් දැන ගැනීමට මම ෙම් සියලුම ලිපි හැන්සාඩ්ගත කිරීම 
සඳහා සභාගත කළා. ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙමතැන 
ෙලොකු පශ්නයක් තිෙබනවා.   

 
ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Shantha Bandara, what is your point of Order?  

 
ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මම ඒක කියන්නත් ඉස්සර 

ෙමතුමා ෙකොෙහොමද  එෙහම කියන්ෙන්? ඔබතුමා ෙන් ඒක තීන්දු 
කරන්ෙන්. මම අහනවා, ෙමතුමා හම්බන්ෙතොට එක ෙපොල් අතු 
ෙගයක් හදා තිෙබනවාද කියා.  [බාධා කිරීම්] තව ෙගවල් 7000යි 
හදන්න තිෙබන්ෙන්.  [බාධා කිරීම්]  
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
That is not a point of Order. Hon. Sajith Premadasa, 

you carry on.  
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා ෙබොෙහොම ෙහොඳ 

පළපුරුදු සභාපතිවරෙයක්. [බාධා කිරීම්] ෙබොරුවට points of 
Order  දමා මට disturb   කරන එක ඔබතුමා නතර කරන්න. 
මෙග් කථාව කරන්න ඉඩ ෙදන්න. නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් 
විමල් වීරවංශ මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් කියාත්මක කරන ජන 
ෙසවණ වැඩසටහන සම්පූර්ණ ෙයන්ම අසාර්ථක වැඩසටහනක් 
කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව් එළි දක්වන්න කැමැතියි. [බාධා 
කිරීම්] - 

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමනි, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ 

මන්තීතුමනි, කරුණාකර ඔබතුමන්ලා ෙදෙදනාම වාඩි ෙවන්න.  
[බාධා කිරීම්] Hon. Sajith Premadasa, you carry on. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් 

පගති වාර්තාව ෙදස බැලුවාම ෙම්ක කියන්න ලජ්ජයි. මම 
පැහැදිලිව කියනවා - [බාධා කිරීමක්] 

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Point of Order  එක ගැන කථා කරන්න. ෙවන කථා ඕනෑ 

නැහැ. Point of Order  එකක් නම් ඒ point of Order  එක ගැන 
කථා කරන්න.  

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා (ෙසෞඛ්ය නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க - சுகாதார பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Lalith Dissanayake, what is your point of Order?  

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
 (The Hon. Lalith Dissanayake) 
සමහර ලිපි ෙල්ඛන හැන්සාඩ්ගත කරනවාය කිව්වා. ගරු 

නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, - [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ජන ෙසවණ වැඩසටහන මඟින් ෙම් රෙට් හැම වසරකම 

ෙගවල් 166,000ක් හැෙදන්න ඕනෑ කියලා කියන විට විමල් 
වීරවංශ මැතිතුමා කියනවා, නැහැ. 2012 අෙපන් හැෙදන්ෙන් 
ෙගවල් 50,000යි කියා. විමල් වීරවංශ මැතිතුමා ෙගවල් 50,000ක් 

හදනවාය  කිව්වාට ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් දත්ත, 
කරුණු කාරණා, ෙල්ඛනවලට අනුව 2012 ඔක්ෙතෝබර් 15 වන දා 
වන විට හදලා තිෙබන්ෙන් ෙගවල් 50,000න් ෙගවල් 5706යි.  

ලජ්ජයි. ෙම්වා අහෙගන ඉන්නට බැරිව තමයි විවිධ පුද්ගලයන් 
එක එක  points of Order  ෙගෙනන්ෙන්.  අහෙගන ඉන්න. ෙම් 
සියලුම කරුණු කාරණා නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය්  දත්ත 
ෙල්ඛනවලින් ලබා ගත් ඒවා බව විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමාට මා 
කියන්න කැමැතියි. දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා කිව්ව 
කාරණාව මා පිළිගන්නවා. නිවාසවලට ෙම් රජය මුදල් ෙවන් 
කරනවා මදියි. ඇමතිතුමාට මා කියන්න කැමැතියි, කරුණාකර 
ඔබතුමාත් නිර්මාණශීලී වන්න කියා. දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
ඇමතිතුමා කිව්ව එක කාරණාවක් වැරැදියි. රණසිංහ ෙපේමදාස 
මැතිතුමාට ෙරොනී ද මැල් මැතිතුමා විවෘත ෙචක්පතක් දුන්ෙන් 
නැහැ.  අය වැෙයන් එතුමාෙග් නිවාස වැඩ පිළිෙවළට ෙවන් කළ 
මුදල් කම කමෙයන් අඩු කළා. අය වැෙයන් නිවාස වැඩ 
පිළිෙවළට ෙවන් කළ  මුදල් අඩු කළ නිසා රණසිංහ ෙපේමදාස 
මැතිතුමා ෙමොකක්ද කෙළේ?  "ෙසවණ අරමුදල" පටන්ගත්තා. 
"ෙසවණ ෙලොතරැයිය" පටන්ගත්තා. ෙසවන ෙලොතරැයිෙයන් 
ලැෙබන මුදල්වලින් නිවාස හදන වැඩසටහන කියාත්මක කළා. 
අද විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමා ගැන පව් කියලා හිෙතනවා. එතුමාට 
ෙසවණ ෙලොතරැයියවත් කරෙගන යන්නට ඉඩක් නැහැ. ඒ 
ෙමොකද, එතුමාෙග් අමාත්යාංශෙයන් ෙසවන ෙලොතරැයිය ඉවත් 
කරලා තිෙබනවා. ඒක වැරැදි ෙදයක්. විමල් වීරවංශ 
ඇමතිතුමාෙගන් මා ෙම් අවස්ථාෙව් දී ඉල්ලීමක් කරන්නට 
කැමැතියි, අනුන්ට ෙදොස් කිය කියා දඩාවෙත් 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

යනවා ෙවනුවට,  තමුන්නාන්ෙසේ වසරකට හදනවාය කියලා කිව්ව 
ඒ නිවාස පමාණය හදන්න, කරුණාකරලා වචනෙය් පරිසමාප්ත 
අර්ථ ෙයන්ම කැපෙවන්නය කියලා. ෙබොරුවට  Thirteen plus  
ගැන කථා කරනවා; Thirteen minus ගැන කථා කරනවා.  මා 
ඇමතිතුමාට කියන්න කැමැතියි, අපිත් ඒකීය රාජ්යයකට කැමැති 
පුද්ගලයන් බව. රෙට් ඒකීය භාවය ෙවනුෙවන් කැපවුණු 
පුද්ගලයන්. ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමාට මම කියන්න කැමැතියි,  
ඒකීය රාජ්ය ෙවනුෙවන් කැපවුණු පුද්ගලයන් හැටියට පැහැදිලිවම 
ඒකීය රාජ්යයක් තුළ දහතුන්වැනි ආණ්ඩු කම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය කියාත්මක කිරීමට අප කැපවන්නට ඕනෑ; ඇප 
වන්නට ඕනෑ කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මා ෙම් අවස්ථාෙව් දී පකාශ 
කරන්නට කැමැතියි, නිවාස සංවර්ධන අමාත්යාංශය යටෙත්  
රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමාෙග් සමෙය් ආරම්භ කළ තවත් 
වැඩසටහනක් තිෙබන බව. ඒ තමයි යන්ෙතෝපකරණ ඒකකය - 
නිෙමෝ ආයතනය-. එදා ජපන් ආධාරවලින් ෙම් රටට ඒකක 45ක් 
ලැබුණා. යන්ත සූත - bulldozers, motor graders - ලැබුණා. 
විවිධ අංෙගෝපාංග ලැබුණා. ඒකක 45ක් ලැබුණා. ණයට 
ෙනොෙවයි;  ෙපොලියට ෙනොෙවයි  ලැබුෙණ්. ජපන් රෙටන් ආධාර 
වශෙයනුයි ලැබුෙණ්. අද ඒ යන්ෙතෝපකරණ ඒකකයට අත්පත් 
ෙවලා තිෙබන ඉරණම ෙමොකක්ද? එම යන්ෙතෝපකරණ ඒකකයට 
අද සිදුෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? 2006 වර්ෂෙය් දී රුපියල් 
මිලියන 173ක් පාඩුයි. 2007 දී රුපියල් මිලියන 109ක් පාඩුයි. 
2008 දී රුපියල් මිලියන 94ක් පාඩුයි. 2009 දී රුපියල් මිලියන 
68ක් පාඩුයි. 2010 දී රුපියල් මිලියන 98ක් පාඩුයි.  

ගරු නි ෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, යන්ෙතෝපකරණ ඒකක හැම 
උප දිසාපති ෙකොට්ඨාසයකම ස්ථාපනය කිරීෙම් සැලැස්ම රණසිංහ 
ෙපේමදාස මැතිතුමා සතුව තිබුණා. නමුත් අද වනවිට නිෙමෝ 
ආයතනය අකර්මණ්ය වුණු, අකාර්යක්ෂම ආයතනයක් බවට පත් 
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ෙවලා තිෙබනවා. 2010 වර්ෂය දක්වා  නිල වාර්තා පමණයි මා ළඟ 
තිෙබන්ෙන්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  එදා රාජ්ය ඉංජිෙන්රු සංස්ථාව 
රුපියල් මිලියන 730ක් වැය කරලා  කිකට් තරගාවලි පැවැත්වීම 
ෙවනුෙවන් ආර්. ෙපේමදාස කීඩාංගණය, පල්ෙල්කැෙල් 
කීඩාංගණය, යනාදිය පතිසංස්කරණය කළා. අද වනවිටත් ඒ සල්ලි 
ටික ගන්නට බැරිව අෙප් ඇමතිතුමා තටම තටම ඉන්නවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මෙග් කථාව අවසන් කරන්නට 
ෙපර ෙම් අවස්ථාෙව් දී  විෙශේෂෙයන්ම  මා පකාශ කරන්නට 
කැමැතියි, පැහැදිලිවම රෙට් ජනතාවට ලබා දුන්නු ඒ ෙපොෙරොන්දු 
ටික ඉටු කරන්නය කියලා. ජනතාවට ෙබොරු කරන්න එපා. 
ඉලක්කම් විජ්ජාවක් කරන්නට එපා.  ෙම් ෙසප්පටවිජ්ජාව රෙට් 
ජනතාවට කියාත්මක කරන්නට එපා. 2005 දීත්, 2010 දීත්, රෙට් 
ජනතාව ෙම් සුවිශාල වූ ජන වරම ලබා දුන්ෙන් නිකම්ම නිකම් 
ඉලක්කම් විජ්ජාවකට රැවෙටන්නට ෙනොෙවයි. අන්න ඒ නිසා,  
කරුණාකර අනුන්ට නිෙයෝග ෙදන්න ඉස්සරෙවලා තමන්ෙග් 
ස්ථාවරය හරියට හදා ගන්න කියලා, මා ගරු ඇමතිතුමාට කියන්න 
කැමැතියි.  අනුන්ට බණ ෙද්ශනා කරන්න ඉස්සරෙවලා තමන්ෙග් 
ගමන ශක්තිමත් කර ගන්න.  ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ 
ෙමන්න ෙමෙහම ෙද්ශනා කර තිෙබනවා:  

"අත්තානෙමව පඨමං - පති රූෙප නිෙවසෙය  

අතඤ්ඤමනුසාෙසය්ය - න කිලිස්ෙසය්ය පණ්ඩිෙතො."  

ඒ අනුව, අනුන්ට බණ කියන්න ෙපර තමන් සුදුසු ගුණෙයහි 
පිහිටා සිට, තමන්ෙග් ඉලක්කය කියාත්මක කිරීම සඳහා 
නිර්ව්යාජව කටයුතු කරන්නය කියන ඉල්ලීම කරමින් මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා.  ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
 
 

නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. Silvastrie Alantin. You 

have eight minutes. 
 
 
[ .ப. 11.25] 

 
ගරු සිල්ෙව්සත්ි අලාන්ටින් මහතා 
(மாண் மிகு சில்ேவஸ்திாி அலன்றின்) 
(The Hon. Silvastrie Alantin) 
ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, மாண் மிகு 

அைமச்சர் விமல் ரவங்ச  அவர்களின் ெபா ப்பி ள்ள 
நிர்மாண, ெபாறியியல் ேசைவகள், டைமப் , ெபா  
வசதிகள் அைமச்சின் நிதி ஒ க்கீ கள் மீதான கு நிைல 
விவாதத்தில் கலந் ெகாண்  உைரயாற் வைதயிட்  
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். ேபாாினால் பாதிக்கப்பட்ட 
மக்க க்கு நன்ைம ெசய்யேவண் ம்; அவர்கள் தம  ெசாந்தக் 
கால்களில் நிற்கேவண் ம்; அவர்க க்கு ெகளரவமான வாழ்  
உ தி ெசய்யப்படேவண் ம் என்கின்ற மக்கள் ேநய அரசியல் 
அ ப்பைடயிேலேய நாங்கள் இந்தப் பாரா மன்றத்தில் 
அங்கம் வகிக்கின்ேறாம். இழப்பின் வ கேளா  அவர்கள் 
மீள்கு யமர்த்தப்பட் ள்ளனர். அவர்களின் எதிர்காலம், 
அவர்க ைடய நம்பிக்ைககைள அழிக்கக்கூ ய எந்தச் 
ெசயற்பா கைள ம் நாம் ஒ ேபா ம் ஏற் க் ெகாள்ள 

யா . த்தம் வைடந்  ன்  வ டங்கள் இப்ேபா  
கழிந் விட்டன. அவர்கள் இயல்  வாழ் க்குத் தி ம்பிக் 
ெகாண் க்கின்றார்கள். த்த காலத்தின் பயம் நிைறந்த 
மனநிைலக்குள் அவர்கைளத் ெதாடர்ந் ம் ைவத்தி க்கேவ 
ஒ  சிலர் வி ம் கின்றனர் என்பைத அண்ைமக்கால கசப்பான 
அ பவங்கள் ெவளிப்ப த் கின்றன. ஜனநாயக உாிைமகள் 

உ திப்ப த்தப்பட்ட ஓர் அைமதியான இயல் ச் சூழ் 
நிைலையேய ேபாாினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் இப்ேபா  
ேவண் நிற்கின்றனர். மீள ம் ஒ  த்த காலத்தின் 

றச்சூழல்கள் ேதாற்றம் ெப வைத அவர்கள் ஒ ேபா ம் 
வி ம்பவில்ைல. இவ்வாறான ஒ  றச்சூழ டாக 
நல் ணக்கத்திைன எட்ட யா  என்பைத எல்லாத் 
தரப்பின ம் ஏற் க்ெகாண்  ெபா ப் டன் ெசயற்பட 
ேவண் ெமன இச்சந்தர்ப்பத்தில் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 
இ  இந்தத் ேதசத்தின ம் அதன் எல்லாச் ச கங்கைளச் 
சார்ந்த மக்கள ம் நன்ைமகைள ன் ாிைமப்ப த்த 
ேவண் ம் என்ற அரசியல் அக்கைற ம் ெசயற்பா ம் ெகாண்ட 
அைனவரா ம் ஏற் க்ெகாள்ளப்படக்கூ ய விடயமாகும்.  

இன, மத ேவ பா கள் மீதான ரண்பா கைளத் 
தீர்த் க்ெகாள்வதில் பன்ைமத் வத்ைத அங்கீகாித்தல் என்ப  
இன்  உலகம் த விய ைறைமயாகிவிட்ட . எனேவ, 
பன்ைமத் வத்ைத ஏற் க்ெகாள்த ன் அ ப்பைடயிேலேய 
எம  ேதசத்தின் ச கங்க க்கிைடேயயான ரண்பா  
கைளத் தீர்த் க்ெகாள் தல் சாத்தியமான  என்பைத இங்ேக 
குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். இனங்க க்கிைடேயயான 

ரண்பா கைளத் தீர்த் க்ெகாள் த ன் க்கியத் வத் 
ேதா  பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் நாளாந்த வாழ்  மற் ம் 
நைட ைற சார்ந்த பிரச்சிைனகளின் தீர் ம் தவிர்க்கப்பட 

யாத ஒன்றாக அைமந்தி ந்த . இந்த அ ப்பைடயில் 
நாளாந்த வாழ்வின் பிரச்சிைனகள் பல தீர்  ேநாக்கி 
நகர்ந் ள்ளைம இந்த அரசாங்கத்தின் ெவற்றிகரமான 
சாதைனயாக அைமந்தி க்கிற  என்பைத ம் இங்கு குறிப்பிட 
வி ம் கின்ேறன். பல்ேவ  வைகயான உட்கட் மானப் 
பணிகள் நிைறவைடந் ள்ளைமைய யா ம் ம க்க யா . 
ெசாந்த இடங்க க்குத் தி ம் தல் என்ப  ெப ம்பாலான 
மக்க க்குச் சாத்தியமாகி ள்ள . ஆனால், அவர்க க்கான 

 இன்ைம, ெதாழி ன்ைம என்பைத ரணப் 
ப த் வதற்கான ெதாடர் யற்சிகள் இன்ன ம் ேதைவப் 
ப கின்றன. யாழ்ப்பாண மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தவைர 
ெதல் ப்பைளப் பிரேதச ெசயலர் பிாிவி ம் சாவகச்ேசாி 
பிரேதச ெசயலர் பிாிவில் கரம்பகம் மற் ம் எ மட் வாழ் 
ெதற்கு கிராம ேசவகர் பிாி களி ம் ம தங்ேகணி பிரேதச 
ெசயலர் பிாிவி ம் ட் த் திட்டங்கைள நைட ைறப்ப த்த 
ேவண் ய  அவசியமாகிற . ஏறக்குைறய 1,000 கள் 
ேதைவப்ப ம் இப்பிரேதசங்களில் 397 கள் இந்திய 
அரசின் உதவி டன் நிர்மாணிக்கப்பட ள்ளன. இவற்ைறவிட, 
யாழ். மாவட்டத்தில் காணியற்றவர்கள் பலர் இன்ன ம் 

டற்றவர்களாகக் காணப்ப கின்றனர். இவர்க க்கான 
ட் த் திட்டங்கைள ேதசிய டைமப்  அதிகாரசைப ஊடாக 

தீர்த் ைவப்பதற்கான ஏற்பா கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட 
ேவண் ம் என்பைத ம் இச்சந்தர்ப்பத்தில் பதி ெசய்ய 
வி ம் கின்ேறன்.  

கிளிெநாச்சி மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தவைர 22,790 
கள் ைமயாக ம் 6,400 கள் பகுதியாக ம் 

ேசதமைடந் ள்ளன. இ வைர 8,700 கள் வடக்கு, கிழக்கு 
கள் னரைமப்  நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் ல ம் . என். 

கபிற்றற் ல ம் சுவிஸ் அபிவி த்தி கூட் ற , 
ெசஞ்சி ைவச் சங்கம் ஆகியவற்றின் பங்களிப் டன் 
ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சி டாக நிர்மாணிக்கப் 
பட் ள்ளன. இவற்ைறவிட 200 கள் டைமப்  
அதிகாரசைப லம் நிர்மாணிக்கப்பட்  பயனாளிக க்கு 
வழங்கப்பட் ள்ளன. எனி ம், 14,000 கள் நிர்மாணிக்கப் 
பட ேவண் ய ேதைவ ள்ள . இைவ ெப ம்பா ம் 
கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தின் பின்தங்கிய பிரேதசங்க க்ேக 
வழங்கப்பட ேவண் ம். பகுதியாகச் ேசதமைடந்த 6,400 
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களில் தற்ேபா  2,200 கள் பகுதித் தி த்தத்திற்கு 
உட்ப த்தப்பட் ள்ளன. "எல்ேலா க்கும் " என்கின்ற 
உயாிய இலக்குடன் அரசு ெசயற்ப கிற . இந்த 
அ ப்பைடயில் மிகுதி 14,000 கள் நிர்மாணிக்கப்பட ம் 
4,200 களின் பகுதிச் ேசதம் தி த்தப்பட ம் நடவ க்ைக 
எ க்கப்ப வ  அவசியமாகிற .  

மீள்கு யமர்ந்த பிரேதசங்களில் ட் த்திட்டப் 
பயனாளிகள் ேதர் ெசய் ம் ைறகளில் திேயார், தனி 
அங்கத்தவர், இ  அங்கத்தவர்கள் ெகாண்ட கு ம்பங்கள் 
என்பன நிராகாிக்கப்ப கின்றன. இ  ஒ  வைகயில் ச க 
நியாயமற்ற தன்ைமைய ஏற்ப த் வதற்கு காரணமாகும். 
சிேரஷ்ட பிரைஜகள் எனப்ப ம் திேயார், ச கத்தில் 
ெகளரவமாக நடத்தப்பட ேவண் யவர்கள். ப் , இயலாைம 
காரணமாக பாதிக்கப்ப ம் இவர்கள் தம  வாழ்விடத் க்காக 
தம  பிள்ைளகள் அல்ல  உறவினா்கைளச் சார்ந்தி க்க 
நிர்ப்பந்திக்கப்ப கின்றார்கள். இதனால் அலட்சியப் 
ப த்த க்கும் அவமதிப் க்கும் உள்ளாகும் வாய்ப் க்கள் 
அதிகமாகக் காணப்ப கின்றன. இேதேபால தனிநபர் அல்ல  
இரட்ைட அங்கத்தவர்கள் ெகாண்ட கு ம்பங்கைளச் 
ேசர்ந்தவர்க ம் மிக ம் ேமாசமாகப் பாதிக்கப்பட் ள்ளனர். 

த்தத்தில் தாய், தந்ைதயைர ம்  சேகாதரர்கைள ம் இழந்த 
இரண்  ெபண்கள் தாம் ட் த்திட்ட ெதாிவில் நிராகாிக்கப் 
பட்டைம ெதாடர்பில் தம  அவலங்கைள ெவளிப்ப த்தி 
உதவிேகாாி எமக்கு தனித்தனியாகக் க தங்கள் அ ப்பி 

ள்ளனா். இவர்கள் இ வ ம் தற்ேபா  தி மணமான தம  
சேகாதரர்க டன் தங்கி ள்ளனர். ெதாழில்வாய்ப்  வசதியற்  
சேகாதராக்ளில் தங்கியி க்கும் இவர்கள்,   இன்ைம 
காரணமாக தம  தி மணம் உட்பட எதிர்காலேம 
ேகள்விக்குறியாகி ள்ளதாகத் ெதாிவித் ள்ளனர். இவ்வாறான 
வர்களின் எதிர்காலம் குறித்  காிசைன ெகாள்ளேவண் ய  
அவசியமாகிற . எனேவ, திேயார், த்த பாதிப் க்குட்பட்ட 
தனிநபர் அல்ல  இரட்ைட உ ப்பினர்கள் ெகாண்ட 
கு ம்பங்க க்கும் ஓர் அைறெகாண்ட சிறிய டாவ  
அைமத் க் ெகா ப்பதற்குாிய ஏற்பா கைளச் ெசய்ய 
ேவண் ெமன ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கைளக் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். ேபாாின் பின்னரான சூழ ல் காணப் 
ப கின்ற க்கிய பிரச்சிைனயாக ெபற்ேறாைர இழந்த 
பிள்ைளக ம் பிள்ைளகைள இழந்த ெபற்ேறா ம் இவ்வாறான 

டைமப் த் திட்டம் மற் ம் வாழ்வாதாரத் திட்டம் 
என்பவற்றில் உள்ளடக்கப்படாத சூழ்நிைல காணப் 
ப கின்ற .  

ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, ேதசிய டைமப்  
அபிவி த்தி அதிகாரசைபயின் கிளிெநாச்சி அ வலகத்தால் 
அறிவியல்நகர் பகுதியில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட காணியற்ற 49 
கு ம்பங்க க்கு காணிக டன் கள் வழங்கப்பட்டைதப் 
ேபான்  விேசட ஜனெசவன டைமப் த் திட்டமான , 
மாவட்டம் எங்கும் பரவலாக்கப்பட ேவண் ய  அவசிய 
மாகிற .  த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் குறிப்பாக வன்னி 
மாவட்டங்களில் தம  ெசாந்த கைள இழந்தார்கள். 
அவர்கள் மீள்கு ேயறி 4 வ டங்கைள ெந ங்கும் இவ் 
ேவைளயில் கிட்டத்தட்ட 50 சத தமாேனார்தான் நிரந்தர 

ட்  உதவிகைளப் ெபற்றி க்கின்றனர். ஆகேவ, டைமப்  
அைமச்சும் இந்த ல்லா மக்களின் நிைலைமகைளப் 

ாிந் ெகாண்  அவர்க க்குக் கணிசமான கைள 
அைமத் க்ெகா க்க ன்வர ேவண் ம். ேதசிய டைமப்  
அதிகாரசைபயி டாக வழங்கப்ப ம் ட் த் திட்டத் க்கு 
இலகு கடன் அ ப்பைடயில் 2 இலட்சம் பாய்தான் 

வழங்கப்ப கின்ற .  ட் க்கான கட் மானப் ெபா ட் 
களின் இன்ைறய விைல அதிகாிப்  காரணமாக இப்பணம்  

ட்ைட ைமயாக்குவதற்குப் ேபாதா . எனேவ, 
குைறந்தபட்சம் 5 இலட்ச பாயாவ  வழங்க ன்வர 
ேவண் ம். அரச ஊழியர்க க்கு வழங்கப்ப ம் 5 இலட்ச 

பாய் கடைனப்ேபால் எல்ேலா க்கும் வழங்க ன்வர 
ேவண் ம். இந்த ேவைளயில், த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 

ழந்த மக்க க்கு கைள அைமக்க உதவிய அரசு 
மற் ம் ச வேதச, உள் ர் ெதாண்டர் அைமப் க க்கும் 
இந்த அைவயிேல எம் மக்களின் சார்பாக நன்றி ெதாிவிக் 
கின்ேறன். க்கியமாக, பாதிக்கப்பட்ட எம் மக்க க்காக 
50,000 கைள நி மாணிப்பதற்கு உதவிய இந்திய 
அரசுக்கும் இந்திய மக்க க்கும் நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். நன்றி. 
 

නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. Dayasiri Jayasekara. 

You have 13 minutes.  
 

 

 
[පූ.භා. 11.33] 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මා ෙම් අවස්ථාෙව් සන්ෙතෝෂ 

වනවා අෙප් ගරු විමල් වීරවංශ අමාත්යතුමාෙග් අමාත්යාංශය 
සම්බන්ධෙයන් කරුණු කිහිපයක් ෙහළිදරවු කරන්න ලැබීම ගැන. 
එතුමා අපි ෙබොෙහොම ගරු කරන අමාත්යවරෙයක්. එතුමා 
පළමුවැනි වතාවට ලංකාවට සහ ෙලෝකයටම දින ෙදකකින් 
මරාෙගන මැෙරන උපවාස පිළිබඳව හඳුන්වා දුන්නු නායකෙයක්. 
ඉතින්, එතුමා වැනි ෙකෙනකු ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස 
හා ෙපොදු පහසුකම් අමාත්යාංශය භාරව කටයුතු කිරීම ගැන මා 
සන්ෙතෝෂ වනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම එතුමා ෙද්ශ 
ෙපේමිෙයක්. වචනෙය් අර්ථෙයන් ගත්තාම ෙද්ශ ෙපේමිෙයක්. 
එතුමාෙග් කථාවල තිෙබන්ෙන් ෙද්ශෙපේමී අදහස්. එතුමා රට 
ෙවනුෙවන් මරාෙගන මැෙරන්න සූදානම් ෙකෙනක්. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, රෙට් ෙභෞමික අඛණ්ඩතාව ෙවනුෙවන් ඕනෑම 
රාජ්යයකට එෙරහිව, එෙහම නැත්නම් අන්තර් ජාතික පජාවට 
එෙරහිව සටන් කරන සටන්කාමිෙයක්. නමුත් පශ්නය 
තිෙබන්ෙන්, ඒ අමාත්යාංශය තුළ එතුමාෙග් කියාකාරීත්වය දිහා 
බැලුවාම, එෙහම පිටින්ම රෙට් ෙද්ෙපොළ පාවා ෙදන, රෙට් ජාතික 
ෙද්ෙපොළ කුණු ෙකොල්ෙලට විකුණන තැනකට එතුමා පත් ෙවලා 
තිෙබන එකයි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙකොළඹ නගරෙය් ඇති විශාල ඉඩම්, 
ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමාම පහර ෙදන, ඉන්දියානු 
ආෙයෝජකයන්ට පාවා ෙදන තැනකට අද එතුමා පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. අපි ෙබොෙහොම කනගාටු ෙවනවා කියාෙවන් එතුමාට ඒ 
ආකාරයට කටයුතු කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන එක ගැන. මා 
දන්ෙන් නැහැ ඒක ආණ්ඩුෙව් කියාකාරීත්වය නිසා ඇති වුණු 
ෙදයක්ද,  නැත්නම් ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු 
පහසුකම් ඇමතිවරයා විධියට එතුමාෙග් කියාකාරීත්වය තුළ ඇති 
වුණු ෙදයක්ද කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මා අෙත් තිෙබන ෙම් 2012 
කැබිනට් පතිකාව අනුව, ඉන්දියාෙව් හයිදාබාද්වල තිෙබන CDC 
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Industrial Infras Limited  කියන ෙකොම්පැනියට  ෙකොළඹ 05, 
එඩ්මන්ටන් පාෙර් සීඕ 8679 දරන පර්චස් 317ක ඉඩම නිවාස 
560ක් හදන්න එතුමා දීලා තිෙබනවා. ජාතික නිවාස සංවර්ධන 
අධිකාරිය, නිවාස සංවර්ධන මූල්ය සංස්ථාව හා  රාජ්ය ඉංජිෙන්රු 
සංස්ථාව කියන ආයතනවලින් සමන්විත ඒකාබද්ධ ආෙයෝජනයක් 
ෙලස ෙම් නිවාස ව්යාපෘතිය කියාත්මක කරන්නයි සූදානම 
තිබුෙණ්.  

නමුත් ඉන්දියානු ආණ්ඩුවට විරුද්ධව, දහතුන්වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට එෙරහිව කථා කරන, විෙව්චන ඉදිරිපත් 
කරන, ඒ ෙවනුෙවන් මරාෙගන මැෙරන්න හදන එතුමාට සිද්ධ 
වුණා, ඉන්දියානු ආෙයෝජකයන්ටම ෙම් ඉඩම ෙදන්න. එතුමා එක 
එක්ෙකනාට ෙචෝදනා කරනවා "ෙරෝ" ඔත්තු කාරෙයෝ කියලා. 
නමුත් දැන් අපට හිතා ගන්න බැහැ, ලංකාෙව් "ෙරෝ" ඔත්තු 
කරුවන් විධියට කවුද  හැසිෙරන්ෙන් කියලා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් ව්යාපෘති පිරිවැෙයන් සියයට 
60ක් ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙයන් CDC Industrial 
Infras Limited ආයතනයට ෙගවන්න ඕනෑ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
ව්යාපෘතිෙය් අඩු පාඩු සඳහා වසරක කාලයක් රඳවා ගන්නා සියයට 
5ක retention එක ව්යාපෘතිය නිම කරලා වසරක් තුළ ෙගවන්න 
ඕනෑ.  

ඉතිරි සියයට 35ක මුදල මාස 6ක් ඇතුළත එම සමාගමට 
ෙගවන්න ඕනෑ. ෙම් කරුණු තමයි ෙම් ෙයෝජනාවලිෙය් 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් ඉඩම විකිණීෙමන් ලබා ගන්නා මුදල ගාමීය අඩු 
වියදම් නිවාස ව්යාපෘති සඳහා ෙයොදවන්න තමයි බලාෙපො ෙරොත්තු 
වන්ෙන් කියලා ඔබතුමා ෙමහි සඳහන් කර තිෙබනවා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මා ගණන් හදලා බැලුවා. ෙම්  ඉඩම 
විකුණන්ෙන් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 4,89,12,500කට. දැන් 
විකුණලා තිෙබන්ෙන්.   ඉඩෙම් සම්පූර්ණ අයිතිය- 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඔබතුමා  අසත්ය පකාශ කරන්න එපා.  
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගණන් හදලා බැලුවාම අපට ෙපෙනනවා වර්ග අඩි 

හයසියපණෙහේ ෙගවල් තමයි ෙම්  හදන්ෙන් කියලා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, වර්ග අඩි 650ක ෙගයක් කියන්ෙන් 
ෙකොයි තරම් පුංචි ෙගයක්ද කියලා ඔබතුමා දන්නවා. මා එළියට 
ගිහින් ෙම් පමාණය මැනලා බැලුවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිෙබන 
toilet එකක පමාණයත් වර්ග අඩි 650යි.  ෙම්වා නිකම් පැල්පත් 
වාෙග් චූටි ෙගවල්. වර්ග අඩි 650ක ෙගයක් කියන්ෙන් කුඩා කාමර 
ෙදකක් විතර තිෙබන ෙගයක්. ෙම් වර්ග අඩි 650ක ෙගයක ගණන 
රුපියල් 1,543,000යි. වර්ග අඩි 850ක ෙගයක ගණන  රුපියල් 
1,37,87,000යි. ඒ වර්ග අඩි පමාණය අනුව ගණන් හදලා බැලුවාම 
ඒ නිවසක වර්ග අඩියකට රුපියල් 16,220ක්  වැය වනවා. 
සාමාන්යෙයන් ලංකාෙව් හැෙදන ඉතාම ඉහළ වර්ගෙය් -  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඒ කරුණු වැරැදියි. ඔබතුමා අසත්ය පකාශ කරන්න එපා. 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මා ෙම් ගණන හදලා තිෙබන්ෙන් ඔබතුමාෙග් කැබිනට් 

පතිකාවත් එක්කයි. එතෙකොට ෙම් නිවසක වර්ග අඩියකට රුපියල් 

16,220ක් වැය වනවා. ෙම් විධිෙය් වර්ග අඩියක්  හදන්න 
සාමාන්යෙයන් ලංකාෙව් උපරිම ෙලස වැය වන්ෙන් රුපියල් 
6,000යි. හැබැයි ෙම් වර්ග අඩියකට රුපියල් 16,220ක් ගණන 
දමලා තමයි ෙම් නිවාස හදන්ෙන්. ඉතින්, කවුද ෙම් නිවාස 
ගන්ෙන්? වර්ග අඩි 650ක ඉඩක් කියන්ෙන්, මා කලින් කිව්වා 
වාෙග් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් toilet එකක තිෙබන වර්ග අඩි පමාණය. 
ඒ නිවසක් ඔබතුමන්ලා විකුණන්ෙන් කීයටද? රුපියල් 
1,543,000කට. ෙම් ඉඩෙම්  වටිනාකම ෙම් ගණනට එකතු කරලා 
නැහැ;  වැට් එක එකතු කරලා නැහැ. ඒවාත් එකතු වුණාට පස්ෙසේ  
තමුන්නාන්ෙසේලා කීයටද ෙම් නිවාස විකුණන්න යන්ෙන්?  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා 
හිටපු කාලෙය් ෙම් එඩ්මන්ටන් පාෙර් ෙගවල් හැදුවා. නමුත් එතුමා 
ෙගවල් හැදුෙව් ෙම් විධියට ෙනොෙවයි. අඩු වියදම් නිවාස හදලා 
නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙයන් මිනිසුන්ට ඒවා මුදලට ෙබදා 
දුන්නා.  

මා ඇමතිතුමාෙගන් ෙම් කාරණය අහනවා. ෙම් රෙට් ඉදිකිරීම්, 
ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම්  අමාත්යවරයා විධියට 
ඔබතුමාට ෙකොළඹ පෙද්ශෙය් එක ෙගයක්වත්  හදන්න දීලා 
තිෙබනවාද? ෙකොළඹ පෙද්ශෙය් එකම ෙගයක් හදන්නවත් 
ඔබතුමාට සල්ලි ෙවන් කරලා තිෙබනවාද? නැහැ.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැනටමත් අප හදලා තිෙබනවා.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඉන්න, ෙපොඩ්ඩක්. ඒ හදලා තිෙබන්ෙන් නිවාස සංවර්ධන 

අධිකාරිෙයන් ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේ යටෙත් ෙනොෙවයි ඒවා 
තිෙබන්ෙන්. ඒවා තිෙබන්ෙන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
යටෙත්. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියටයි ඒ ෙගවල් හදන්න දීලා 
තිෙබන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේ මට කියන ්න, ෙකොෙළොන්නාෙව්, 
සාලමුල්ෙල් හදන නිවාස ව්යාපෘතිය කවුද හදන්ෙන් කියලා? මා 
කියන්ෙන් ෙම්කයි. අඩු ගණෙන් ඔබතුමාට ඒ ව්යාපෘති දුන්නා නම් 
ඔබතුමා මහන්සි ෙවලා ඒ වැෙඩ් කරයි. නමුත් ඔබතුමාට අද ඉඩක් 
නැහැ ඒ නිවාස හදන්න. ෙකොළඹ එක නිවසක්වත් හදන්න අත 
තියන්න ඔබතුමාට ඉඩක් නැහැ. අද ඔබතුමාට තිෙබන්ෙන් 
ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමා හදපු නිවාසවල තීන්ත ගාන්න විතරයි. 
ඒවාෙය් සමර ගාලා ආපහු ෙබදන්න විතරයි ඔබතුමාට 
තිෙබන්ෙන්. එච්චරයි. ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු 
පහසුකම් ඇමතිවරයා විධියට තමුන්නාන්ෙසේ ගිරිය පුප්පාෙගන 
ඔය කෑ ගහන කෑ ගැහිල්ල නිසා හරි නම් තමුන්නාන්ෙසේට 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියත් ෙදන්න ඕනෑ. 

නමුත් ඒක ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ නිවාස හදන එක  විමල් වීරවංශ 
මහත්මයාට අකැපයි. ඒකයි අද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. මා 
දන්ෙන් නැහැ ඒකට  ෙහේතුව ෙමොකක්ද කියලා. තමුන්නාන්ෙසේට 
අද සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා ගෙම් නිවාස හදන්න පන්සල්වලින් 
ඉඩම් ඉල්ලන්න. සමෘද්ධි නිවාස හදනවා වාෙග් තමයි ඔබතුමාටත් 
අද නිවාස හදන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් රෙට් ඉතිහාසෙය් 
හිටපු නිවාස සංවර්ධන අමාත්යවරු ෙම් රෙට් නිවාස දාෙහේ, 
ෙදදාෙහේ ව්යාපෘති තමයි හැදුෙව්. මා අහන්ෙන් එදායින් පස්ෙසේ 
ඔබතුමන්ලාට ෙමොනවාද කරන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්?  
ඔබතුමාට අද සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා ඉන්දියානු ආෙයෝජකයන්ට 
ෙම් ව්යාපෘති විකුණන්න.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඊළඟට ඔබතුමා තව කැබිනට් පතිකාවක් 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ තමයි රාජ්ය හා ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සහභාගිත්වය ඇතිව, නාගරික නිවාස ඉදි කිරීම සඳහා වන  ඩාර්ලි 
පාෙර් පිහිටි ඉඩම සංවර්ධනය කිරීම පිළිබඳ විෙද්ශ ආෙයෝජනය.  
ඔබතුමා ෙම් ව්යාපෘතියට ෙමොකක්ද කරලා තිෙබන්ෙන්? ඔබතුමා 
ෙම් ව්යාපෘතිය L&T IDP Lanka (Pvt) Limited කියන 
ආයතනයට ෙදනවා. සින්නක්කර ෙදනවා. [බාධා කිරීමක්] ඉන්න. 
එෙහම නම් ඔබතුමා ඒක පවරා  ගන්න එපා යැ. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
පවරා ගන්න බැහැ, දීලා ඉවරයි. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
දීලා ඉවර වුණාට, එෙහම නම් දැන් පවරා ගන්න එපා යැ. 

තමුන්නාන්ෙසේලාට තුෙනන් ෙදෙක් බලයක් තිෙබනවා නම්, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී තමුන්නාන්ෙසේලාට කරන්න තිෙබන ඕනෑම 
ෙදයක් කරන්න පුළුවන් නම්, අග විනිශ්චයකාරවරිය 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැල්ලා එතුමියට බැණ බැණ 
තමුන්නාන්ෙසේලාට පාරවල් දිෙග් ඇවිදින්න පුළුවන් නම්, 
ඇමතිවරුන්ට එතුමියව විෙව්චනය කරන්න පුළුවන් නම්,  කාටවත් 
කියන්ෙන් නැතුව දහඅටවැනි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
කඩිනමින් ෙගනාවා නම් ඒ විධියට ෙම්කත් පවරා ගන්න පුළුවන් 
ෙන්. ඒ ගැන ෙවන කවුරුවත් කථා කළා නම් කමක් නැහැ. මහා 
 ෙද්ශ ෙපේමියා විධියට, "අෙප් රෙට් එක බිම් අඟලක් ෙදන්ෙන් 
නැහැ" කියලා කෑ ගහන තමුන්නාන්ෙසේ  ඒ වැෙඩ් කරන්න ෙකෝ. 
එෙහමයි කරන්න ඕනෑ. ඇමතිවරු වැඩ කරන්ෙන් එෙහමයි. නමුත් 
ඔබතුමා ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ෙෆේරියල් අෂ්ෙරො ෆ් ෙනෝනාෙග් නම 
ගහලා තමුන්නාන්ෙසේ  අද ෙවන ෙකොට ඩාර්ලි පාෙර් ඉඩමත් කුලී 
සින්නක්කර ඔප්පුවකට ඉන්දියානු සමාගමකට ෙදනවා.  

මහා ෙලොකු ෙද්ශ ෙපේමිෙයෝ, රෙට් කථා කරන්ෙන් ෙද්ශ 
ෙපේමය ගැනයි. එක බිම් අඟලක් සුද්දාට ෙදන්ෙන් නැහැ, එක බිම් 
අඟලක් ඉන්දියානුවන්ට ෙදන්ෙන් නැහැ, එක බිම් අඟලක් 
දුන්ෙනොත් මරාෙගන මැෙරනවා -මරාෙගන මැෙරන ෙකොට ෙව්පස් 
එකක් ළඟින් තියා ගන්නවා.- කියලා කථා කරන අය තමයි අද ෙම් 
ඉඩම විකුණලා තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා කලබල 
ෙවන්න එපා. ඔබතුමාට කථා කරන්න විනාඩි 25ක් තිෙබනවා. ඒ 
ෙව්ලාෙව්දී කථා කරන්න. ෙම්  

Cabinet Papers ෙදෙකන් තමුන්නාන්ෙසේෙග් මුළු ෙද්ශපාලන 
ඉතිහාසය, තමුන්නාන්ෙසේෙග් ෙද්ශ ෙපේමය ගැලවිලා යනවා. 
ලජ්ජාවක් නැතුව ෙම්වා තමුන්නාන්ෙසේට ෙදන්න සිද්ධ වීම ගැන 
මම කනගාටු ෙවනවා. ෙම් කැබිනට් පතිකා ෙදකම විමල් වීරවංශ 
කියන ෙම් මහා ෙද්ශ ෙපේමියාට ඉදිරිපත් කරන්න ලැබීම ගැන  මුළු 
රටම කනගාටු ෙවන්න ඕනෑ. ඔබතුමාට කථා කරන්න ෙදයක් 
නැහැ. ඔබතුමා අද එතැනට වැටිලායි සිටින්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් 
ආයතනවල තිෙබන තත්ත්වය ගැන මම ෙතොරතුරු ෙසොයා ගත්තා. 
රාජ්ය ඉංජිෙන්රු සංස්ථාෙව් වාහන වගයක් දීලා තිෙබනවා. මම 
දන්ෙන් නැහැ, ෙම්වා කාට, ෙමොකට දීලා තිෙබනවාද කියලා.  
රාජ්ය ඉංජිෙන්රු සංස්ථාව 2011 වසෙර් වාහන 25ක් ඉදිකිරීම්, 
ඉංජි  ෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් අමාත්යාංශයට මුදා 
හැරලා තිෙබනවා. ෙම්වා දීලා තිෙබන අයෙග් නම් ටික මම 
කියන්ෙන් නැහැ. ෙම්වා දීලා තිෙබන්ෙන් තනිකරම ඔබතුමාෙග්  
ෙද්ශපාලන පක්ෂෙය් ඉන්න අයටයි. ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් වැඩ 
කරන අයෙග් නම්වලට තමයි ෙම්වා දීලා තිෙබන්ෙන්. ෙකොළඹ 

දිස්තික්කෙය් ජාතික නිදහස් ෙපරමුෙණ් කියාකාරීන්ටයි ෙම්වා 
දීලා තිෙබන්ෙන්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ජාතික නිදහස් ෙපරමුණ 
ෙවනුෙවන් ගීත ගායනා කරන කට්ටියටත් ෙම්වා දීලා තිෙබනවා. 
පත්තර වාර්තාකරුවන්ටත් දීලා තිෙබනවා. ඉතින් අපට කියන්න 
තිෙබන්ෙන්, "හිරුෙගන් වරම් ...." කියන සින්දුවයි. මම ඒ සින්දුව 
ඇහුවා. හිරුෙගන්, සඳුෙගන් වරම් අරෙගන තමයි ෙදන්න 
තිෙබන්ෙන්.  

මම ඔබතුමාට ෙම් කාරණයත් කියන්න කැමැතියි. 2012 
වසෙර් ජනවාරි ඉඳලා ජූලි දක්වා මාස හයක කාලපරිච්ෙඡ්දය 
ෙවනුෙවන් රුපියල් 4,710,763ක ඉන්ධන ෙම් වාහනවලට ගහලා 
තිෙබනවා. මම දන්ෙන් නැහැ, ෙකොෙහේ යන්න ෙම් ඉන්ධන 
ගැහුවාද කියලා. ලංකාව ඇතුෙළේ ෙකොෙහේ කැරෙකනවාද කියලා 
මම දන්ෙන් නැහැ. සීගිරිය බලන්න යනවාද, නැත්නම් ෙවන ඒවා 
බලන්න යනවාද කියලා කියන්න අපි දන්ෙන් නැහැ. හැබැයි මම 
අහනවා, ෙකොෙහොමද ෙමෙහම වාහන 25ක් පාවිච්චි කරන්ෙන් 
කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අද ෙවන ෙකොට වාහන 42ක් 
අරෙගන තිෙබනවා. මම කැමති නැහැ, ඒ ලැයිස්තුව එතුමාට 
ඉදිරිපත් කරන්න. එක වාහනයකට රුපියල් 38,000යි. සමහර අය 
තමන්ෙග්ම වාහනය පාවිච්චි කරලා සල්ලි ගන්නවා. එෙහමයි 
කරන්ෙන්. මම ඒ කරුණ ගැන ඊට වඩා කථා කරන්න කැමැති 
නැහැ. තව කාරණා ගණනාවක් කියන්න තිෙබනවා. මම 
ඔබතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි, ෙම් විධියට ගිහිල්ලා ෙම් රෙට් 
නිවාස පශ්නය විසඳන්න පුළුවන්ද, ඒ සඳහා ඔබතුමාට තිෙබන 
වැඩ පිළිෙවළ ෙමොකක්ද කියලා. ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් නිවාස 
හදන්ෙන් නැතුව ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ගමට අරෙගන ගිහිල්ලා ගෙම් 
නිවාස 10ක්, 12ක් හදලා වැඩක් නැහැ. පශ්නය තිෙබන්ෙන් 
ෙකොළඹයි. වැඩිම නිවාස අහිමි මිනිස්සු ඉන්ෙන් ෙකොළඹයි. ඒ 
නිසා ඔවුන්ට යම් කිසි වැඩසටහනක් හදන්න. තව ටිකක් කෑ 
ගහලා හරි කමක් නැහැ, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියත් පවරා 
ගන්න කටයුතු කරන්න කියන ඉල්ලීම කරමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය ෙමයින් අවසන් කරනවා. 
 

නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. Thigambaram. You have 

eight minutes.   
 

 
[ .ப. 11. 46] 
 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා 
(மாண் மிகு பழனி திகாம்பரம்) 
(The Hon. Palany Thigambaram) 
ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இன்ைறய ந ன 

காலத்தில் ெப ந்ேதாட்டங்களில் வா ம் ெதாழிலாளர் 
கு ம்பங்க க்கு தனி ட் ல்  வா ம் வாய்ப்  கிைடக்கா  
ேபா ள்ள . உண்ைமயில் அ  ேவதைனக்குாிய விடய 
மாகும். நான் அந்த ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் பிரதிநிதி 
என்ற வைகயில் அவர்களின ட் ப் பிரச்சிைன குறித்  இந்த 
சைபயில் எ த் ைரப்ப  என  கடைமயாகிற . அதற்கான 
பல்ேவ  காரணங்கள் உண் .  

அண்ைமக்காலமாக ேதாட்டப் பகுதிகளில் லயன் 
கு யி ப் க்கள் எதிர்பாராமல் தீப்பற்றிக்ெகாள்வதால் 
இவற்றில் வா கின்ற மக்கள் பாாிய பிரச்சிைனகைள எதிர் 
ேநாக்கி வ கின்றனர். இதற்கு இந்த லயன் கு யி ப் க்கள் 

ைறயாக அைமக்கப்படாதேத காரணமாகும். அத்தைகய 
பாதிப் க்கு உள்ளாகும் மக்கள் உடன யாக பாரா மன்ற 
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உ ப்பினர்களாகிய எங்களிடம் அதற்கான நிவாரணத்ைதக் 
ேகா கின்றனர். நா ம் தனிப்பட்ட ாீதியாக உலர் உண ப் 
ெபா ட்கைள ம் ஆைடகைள ம் அவர்க க்கு வழங்கு 
கிேறாம்.   சில சமயங்களில் அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சு 
டன் ெதாடர் ெகாண்  தற்கா க கு யி ப் க்கான 
கூைரத்தக கைளப் ெபற் க்ெகா க்கிேறாம். அதற்காக 
அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சுக்கும் அரசாங்கத் க்கும் 
நான் நன்றி ெசால்லக் கடைமப்பட் ள்ேளன். ஆனா ம், 
இத்தைகய நிவாரணங்கள் ெதாழிலாளர்க க்கு நிரந்தர 
தீர்விைனப் ெபற் க்ெகா க்கப் ேபாவதில்ைல. அனர்த்தங்கள் 
நிக ம்ேபா  நிவாரணங்கைளப் ெபற் க்ெகா ப்பதி ம் 
பார்க்க இத்தைகய பிரச்சிைனக க்கான காரணங்கைளக் 
கண்டறிய ேவண் ம்.   

ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, தற்ேபா  
ெதாழிலாளர்கள் வா கின்ற லயன் கு யி ப் க்கள் 200 
வ டகால பழைமயானைவ. பிாித்தானியர் நம  நாட்ைட 
ஆட்சிெசய்த காலத்தில் கட்டப்பட்ட அந்த பைழய லயன் 
கு யி ப் க்க க்ேக இன்  மின்சார இைணப்  வழங்கப் 
ப கின்ற . எனேவ, அைவ பா காப்பற்ற நிைலயில் 
அ க்க  தீ விபத் க்குள்ளாகின்றன. ேதாட்டத் ெதாழிலாளர் 
க க்கு இன்ைறய நிைலயில் 2,50,000 கள் ேதைவயாக 
இ க்கின்றன. இந்தத் ேதைவைய ஒ  வர  - ெசல த்திட்ட 
நிதி ஒ க்கீட் ன் லம் நிைற  ெசய் ெகாள்ள யா . 
இந்த யதார்த்தத்ைத  என்னால் ாிந் ெகாள்ள கின்ற . 
ஆனா ம், இதற்காக நீண்டகாலத் திட்டெமான்  ேதைவ. 
அதற்கான திட்டத்ைத வகுத் , வ டத் க்கு குறிப்பிட்ட 
ெதாைக கள் என்ற அ ப்பைடயில் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர் 
க க்கு டைமப் த் திட்டம் ஒன்றிைன உ வாக்கேவண் ய 
கடைம இந்த அரசாங்கத் க்கு உள்ளெதன நிைனக்கின்ேறன். 

இதற்கு ன்னர் பல்ேவ  திட்டங்கள் நைட ைறக்கு 
வந் ள்ளேபாதி ம் அதற்குப் ெபா ப்பாகவி ந்த அைமச்சர் 
களின ம் அதிகாாிகளின ம் அசமந்தப் ேபாக்கினால் 
அத்தைகய திட்டங்கள் ெதாடர்ந்  நைட ைறப்ப த்தப்பட 
வில்ைல. ன்னாள் ேதாட்ட டைமப்  அைமச்சர் 
ெப.சந்திரேசகரன் அவர்க ைடய காலத்தில் கட்டப்பட் ள்ள 

கள் மாத்திரேம ஓரள  நாகாிகத்தன்ைம ெகாண்டைவயாக 
அைமந் ள்ளன.  மற்ைறய கள் யா ம்   லயன் கு யி ப் 

க்கைள  மா  லயன்களாக மாற்றிய   ஏமாற் த் திட்டங்கேள.  
அப்ேபா  அத்தைகய மா  லயன் ைற  ஏமாற் த் 
திட்டங்க க்குத் ைணயாக ஆ ங்கட்சியில் ஒட் க் 
ெகாண் ந்த ெகளரவ உ ப்பினர் ேயாகராஜன் அவர்கள், 
இன்  எதிர்க்கட்சி வாிைசயில் அமர்ந்தி ந் ெகாண்  தாேன 
ெப ந்ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் ஒேர காவலன் ேபான்  
ேபசுகின்றார். அரசிய க்கு வந்  பல வ ட காலமாக  
ஆ ங்கட்சி டன்  இ ந்த   இலங்ைகத்ெதாழிலாளர் காங்கிர 
சுடன் ஒட் யி ந்தவர். கடந்த ெபா த்ேதர்த க்கு ன்பாக   
கட்சியி ந்    க்கி  சப்பட்  தற்ெபா  ேதசியப் 
பட் யல் வழியாக வந்தமர்ந்  ெகாண் ள்ளார். உண்ைமயில் 
ெதாழிலாளர்களின் ெபயாில் தம  பதவிகைளத் தக்கைவத் க் 
ெகாள் ம் இவர்கைளப் ேபான்றவர்களினால்தான்    
ெதாழிலாளர்க க்குப் ெபா த்தமான  திட்டங்கள் அைமய 
வில்ைல.  அேதேபான்  அவர் பாரா மன்ற உ ப்பினராக 
இல்லாத  காலத்தில் அப்ேபாைதய ேதாட்ட உட்கட்டைமப்  
அைமச்சின்கீழ்  இயங்கிய  'ட்ரஸ்ற்' என் ம் நி வன 
அைமப்பின் அதிகாாியாகக் கடைமயாற்றியவர்.  இப்ேபா  
இவாின் பணிகள் என்ன என்பைத எண்ணிப்பார்க்க ேவண் ம்.   
ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, ேதாட்டத் 

ெதாழிலாளர்க க்கு கட்டாயக் க த்தைட ெசய் ம் நிகழ்ச்சி 
நிரைல ன்ென த்தவர். இன்  ஆ ங்கட்சிக்கு 
ஆதரவளிக்கும் என்ைனக் குைற காண ய கிறார்.  இந்த 
விவாதம் ஆரம்பித்த தல் நாளிேலேய நான் வர -ெசல த் 
திட்டம் குறித்  உைரயாற்றிேனன்.   அப்ேபா  சைபக்கு 
வராதவர் நான் தவிர்க்க யாத காரணத்தினால் சைபக்கு 
வராத நாளில் என்ைனச் சைபயில் காணவில்ைல என்  
ேகள்வி எ ப்பி ள்ளார்.  நான் உைரயாற்றிய நாளில் அவர் 
எங்கு ெசன்றார் எனத் ெதாியவில்ைல.  அவர் ேகள்வி எ ப் 
பியைத மாத்திரம் ஒ  ெதாைலக்காட்சி ஒளிபரப்பி ள்ள .  
மக்கைளத் ெதாியாமல் ெதாைலக்காட்சி அைலவாிைசைய 
நம்பி அரசியல் நடத் ம் அரசியல்வாதி நானில்ைல.  ேமதகு 
ஜனாதிபதி அவர்க டன் ேநர யாகக் ைகேகார்த்  என  
ஆதரவிைன வழங்கி அபிவி த்திப்பணிகைள ன்ென த்  
வ கின்ேறன். பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் சிலர் 
ஆ ங்கட்சியில் இ க்கிறார்களா?  அல்ல  எதிர்க்கட்சியில் 
இ க்கிறார்களா? என அவர்க க்ேக ெதாியவில்ைல.  
அரசாங்கத்திடம் ச ைககைளப் ெபற் க்ெகாண்  தங்கள  
ெதாைலக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளில் அரசுக்கு எதிரான 
க த் க்கைளத் ெதாிவித் க்ெகாண் க்கிறார்கள்.   மைலயக 
மக்களின் லயன் கு யி ப் க்கள் பற்றிய எந்த அறி ம் 
இவர்களிடத்தில் இல்ைல.  

ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்களின் அபிவி த்தி நடவ க்ைககளில்  
அரசாங்கம் அக்கைற ெச த்தாமல் இல்ைல.  குறிப்பாக தி 
அபிவி த்தி நடவ க்ைககளில் அதிக அக்கைற காட்  
வ கின்ற .  அேதேநரம் டைமப்  விடயங்களி ம் அதிக 
அக்கைற காட்ட ேவண் ம் என்  விநயமாகக் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  ேதாட்ட உட்கட்டைமப்  அைமச்சு ெசயற் 
பாட் ல் இ ந்த காலத்தில் ேமற்ெகாள்ளப்பட் க்க 
ேவண் ய பல்ேவ  விடயங்கள் ைறயாக ன்ென க்கப் 
படாைம ெப ம் ரதிஷ்டமாகும்.  அந்த விைனத்திறன் 
இல்லாத ெசயற்பா கள் காரணமாக இன்  அந்த அைமச்சு 
இல்லா  ேபா ள்ளைமக்கான காரணத்ைத அதற்குப் 
ெபா ப்பாக இ ந்தவர்கள்  ஏற் க்ெகாள்ள ேவண் ம். 

அேதேபால ேதாட்ட உட்கட்டைமப்  அைமச்சின் கீழ் 
ஐக்கிய நா கள் அபிவி த்தித் திட்டத்தின் அ சரைண டன் 

ன்ென க்கப்படவி ந்த 'ெப ந்ேதாட்ட அபிவி த்திக்கான 
பத்தாண் த்திட்டம்' கிடப்பில் ேபாடப்பட் ள்ளைம ெபாி ம் 
ேவதைனக்குாிய விடயமாகும். அதற்குப் ெபா ப் க் 
கூறேவண் யவர்கள் அைத நைட ைறப்ப த்  கின்ேறாம் 
என் ம் அபத்தமான ஒ  க த்ைத ஊடகங்களில் கூறி 
வ கின்றனர்.  இ , ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்கு உண்ைம 
யான அபிவி த்தி கிைடக்கச் ெசய்வதற்குத் தைடயாக 
உள்ளெதன்பைத நிைன ப த்த வி ம் கின்ேறன். எனேவ, 
இந்த நாட் க்கு அந்நியச்ெசலாவணிையப் ெபற் த்த ம் 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் டைமப்  விடயத்தில் 
அரசாங்கம் அதிக அக்கைற காட்  ேதாட்டத் ெதாழிலாளர் 
கு ம்பங்கள் தனித்தனி களில் வாழ்வதற்ேகற்ற வழிைய 
ஏற்ப த்த ேவண் ெமனக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  நன்றி.  
வணக்கம்.  

 

නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. Sujeewa Senasinghe. 

You have nine minutes.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[පූ.භා. 11.52] 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමාෙග් 

අමාත්යාංශය සම්බන්ධෙයන්, විෙශේෂෙයන් නිවාස සම්බන්ධෙයන් 
මන්තීවරු සංඛ්යා ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කරමින් කථා කළා. ගරු 
දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් ෙද්ශ ෙපේමියකු 
පමණක් ෙනොෙවයි, දුප්පත් ජනතාව ෙවනුෙවන් මරාෙගන 
මැෙරන්න තරම්, ඒ වාෙග්ම ජනතාව දුප්පත් කරන 
ෙපොෙහොසතුන්ෙග් රීරි මාංස උරා ෙබොන්න තරම් ශක්තියක් තිෙබන 
පුද්ගලයකු වශෙයන් තමයි අපට විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමා මතක් 
ෙවන්ෙන්. ෙමතුමා ඒ කාලෙය් සටන් කරපු ආකාරය අපට මතක් 
ෙවනවා. බටහිර gel, බටහිර ඔරෙලෝසු, බටහිර සපත්තු, බටහිර 
කලිසම්, බටහිර AC, බටහිර වාහන, විෙශේෂෙයන් telephone, 
iPhone, BlackBerry ඇතුළු බටහිර සියල්ලටම ෙමතුමා දක්වපු 
ආකල්පයත්, සටන් පකාශ කරපු ආකාරයත් අපට මතකයි. 
ෙමතුමා මෙග් ආසනෙය් මෙග් ආදරවන්ත ඇමතිවරයා. ෙමතුමා 
දක්ෂෙයක්. ඉතාම දක්ෂ කථිකෙයක්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙමතුමා විෙශේෂෙයන් කියපු 
ෙදයක් තමයි ෙලෝකෙය් ෙවනස් ෙනොවන එකම ෙදය ෙවනස් වීම 
කියන එක. ගරු හරින් පනාන්දු මන්තීතුමාත් ඒ ගැන කිව්වා. මා 
හිතන හැටියට  ගරු ඇමතිතුමා තරම් ඔය ෙවනස් වීම ෙපන්නපු 
කිසිම පුද්ගලයකු ෙලෝකෙය් තවත් නැති තරම්. ෙවනස් ෙවන්න 
ඉතා දක්ෂ කාර්ය භාරයක් එතුමා කළා කියා මම හිතනවා. 
මනුස්සයකුට ෙමෙහම ෙවනස් වන්න පුළුවන් නම්, ඒක තමයි 
සැබෑ දක්ෂතාව. හැබැයි ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අපි එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් විධියට නම් වශෙයන් ගත්ෙතොත්- 

 
ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்  ) 
(The Hon. Arundika Fernando) 
ෙපෞද්ගලික පහර ගැසීමක්.  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඔන්න ෙමතුමා පටන් ගත්තා. ෙමතුමා තමයි මට කිව්ෙව්, 

"ගහපන් මල්ලි, අපට ඇමතිකමක්වත් නැහැ" කියලා. එළිෙය්දීයි 
මට කිව්ෙව්. "අපට ඇමතිකමක්වත් නැහැ- [බාධා කිරීම්] 
ෙකොෙහේවත් නැති උන්ට ඇමතිකම් දීලා-' [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා   
(மாண் மிகு ல த் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake)   
ෙබොරු කියන්න එපා. ඕක තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 

පතිපත්තිය. 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
'-අපි ෙම් පක්ෂයට වතුර ඇද්දත්, ෙමච්චර කැඹුරුවත්  

මල්ලිෙය් බලාපන්, ෙම් ෙකොෙහේෙදෝ ඉඳලා ආපු පාංකඩයන්ට 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ඇමතිකම් දීලා අපට වූ ෙද් බලාපන්" කියා එළිෙය්දී මට කිව්වා. 
එළිෙය්දී එෙහම කියලායි ආෙව්.  

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்  ) 
(The Hon. Arundika Fernando) 
එතුමා දන්නවා අපි ගැන. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
එළිෙය්දී මට එෙහම කියලායි ෙමතැනට ආෙව්. දැන් 

ෙමතැනට ඇවිල්ලා අසත්ය පකාශ කරනවා. [බාධා කිරීමක්] ගරු 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අෙප් මන්තීවරුන් එක් එක්ෙකනා 
ගන්න. [බාධා කිරීමක්] 

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Lalith Dissanayake, Hon. Shantha Bandara බාධා 

කරන්න එපා. 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අෙප් 

එක මන්තීවරෙයක්වත් ෙවනස් ෙවලා නැහැ. හරින් මන්තීතුමා 
ගන්න, ගයන්ත මන්තීතුමා ගන්න, දයාසිරි මන්තීතුමා ගන්න, 
සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා ගන්න, අෙප් ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා 
මන්තීතුමා ගන්න. අෙප් කිසිෙකෙනක් ෙවනස් වන්ෙන් නැහැ. අපි 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නායකවරුන්ට ගරු කරනවා. ගරු 
ඩී.එස්. ෙසේනානායක මැතිතුමාට, ගරු ඩඩ්ලි ෙසේනානායක 
මැතිතුමාට, ගරු ෙජෝන් ෙකොතලාවල මැතිතුමාට අපි ගරු 
කරනවා. අපි එදා ඔරෙලෝසුවක් පැළඳුවා නම් ඒ ඔරෙලෝසුව අදත් 
පළඳිනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අපට ශක්තිය තිෙබනවා 
ෙවනස් ෙනොවී  ඉන්න. 

 
ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා 
(மாண் மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத) 
(The Hon. Lohan Ratwatte) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Lohan Ratwatte, what is your point of Order? 

 
ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා 
(மாண் மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத) 
(The Hon. Lohan Ratwatte) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් ගරු මන්තීතුමා ගරු 

අමාත්යතුමාට "පාංකඩයා" 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කියා කථා කළා. එය හැන්සාඩ් එෙකන් ඉවත් කරන්න කියා අපි 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
If there is anything against the Standing Orders, it will 

be expunged. Hon. Member, you carry on with your 
speech.  
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ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
නැහැ, නැහැ, ෙමතුමාට කිසිවක් කිව්ෙව් නැහැ. 

ඇමතිවරයාෙග් නමවත් කිව්ෙව් නැහැ. ඒ මන්තීතුමා දැන් ඔය 
තරෙහනුයි ගහන්ෙන්.  

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා කථාව කරෙගන යන්න.  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ෙය් මන්තීවරුන් ෙම් ගරු ඇමතිතුමාට 

පහාරයකුයි ෙම් එල්ල කරන්ෙන්. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
මන්තීවරු-  

 
ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා 
(மாண் மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத) 
(The Hon. Lohan Ratwatte) 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කියා කිව්වා. [බාධා කිරීම්]  
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
අන්න, පාංකඩයා  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කියලා දැන් කිව්වා. අපි එෙහම එකක් කිව්ෙව් නැහැ.  
 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තවත් විනාඩි කිහිපයක් පමණයි 

තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ෙම් පසු ෙපළ මන්තීවරුන් හරි තරහින් ඉන්ෙන් අෙප් 

ඇමතිවරයා එක්ක. හැබැයි අපි තරහා නැහැ. අපි ෙමතුමාට ආදරය 
දක්වනවා. [බාධා කිරීම්]  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙමතුමාෙග් නිවාස අමාත්යාංශය 
ගැන ෙමතුමන්ලා කයිවාරු ගැහුවා. විෙශේෂෙයන් ෙපේමදාස 
මහත්මයා ගැන කථා කළා. ෙපේමදාස මහත්මයාට විවෘත ෙචක් පත් 
දුන්ෙන් නැහැ. විවෘත ෙචක් පත් ෙදන්ෙන් රා 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

සෙහෝදරයන්ට. ෙවනත් කාටවත් විවෘත ෙචක් පත් නැහැ. ඕනෑ 
තරම් විවෘත ෙචක් පත් ෙදන්න පුළුවන්. අද පවුෙල් හතරපස්ෙදනා 
තමයි ආණ්ඩුව පාලනය කරන්ෙන්. ඕනෑ තරම් විවෘත ෙචක් පත් 

තිෙබනවා. ඔය ෙචක් පත් දීලා ඇයි ෙගවල් හදන්න බැරි? [බාධා 
කිරීම්] -ඔබතුමන්ලා කියන ආකාරයට. ඔය වෙට්ම ඉන්න 
කට්ටියට විවෘත ෙචක් පත් ටික දීලා ෙගවල් හදන්න පටන් ගන්න. 
ෙමතුමන්ලා මහින්ද චින්තනෙය් ෙමොනවාද කිව්ෙව් ගරු නිෙයෝජ්ය 
සභාපතිතුමනි? 

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, I rise to a point of Order.   

 

නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
What is your point of Order, Hon. Azwer? 

 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ෙමොනවාද මා දන්ෙන් නැහැ- [බාධා කිරීම්]   

 

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, Standing Order No. 31 (10) states, I quote: 

"A question making or implying a charge of a personal character 
shall be disallowed."     

So, whatever they have told about the Hon. Wimal 
Weerawansa, Minister of Construction, Engineering 
Services, Housing and Common Amenities must be 
expunged.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
That is not a point of Order.   
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
That is a point of Order. You cannot make personal 

accusations in this House.  
 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Azwer, if there is anything against the Standing 

Orders, it will be expunged. Hon. Sujeewa Senasinghe, 
you carry on.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Thank you, Sir. ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන් 

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් ෙමතුමන්ලාෙග් කාර්ය භාරය
- [බාධා කිරීම්] ෙමතුමන්ලා එදා ෙපේමදාස මහත්මයා හදපු නිවාස 
ගැන අදහස් ඉදිරිපත් කළා. ෙමතුමා කිව්වා වාර්තා ඔක්ෙකෝම 
ෙසොයා බලද්දී ෙපේමදාස මහත්මයා අවුරුද්දකට ෙගවල් 45,000යි 
හදලා තිබුෙණ් කියලා. ෙමතුමන්ලාෙග්ම පැත්ෙත් ඉන්න නිමල් 
සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමා Habitat වාර්තාෙවන් එදා කරුණු 
ඉදිරිපත් කරලා සංඛ්යා ෙල්ඛන සහිතව කිව්වා එක්සත් ජාතික 
පක්ෂ ආණ්ඩුව කාල ෙය් ලක්ෂ 25කට අධික නිවාස පමාණයක් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

හැදුවා කියලා. අපි කියන්න ඕනෑ නැහැ. ෙපේමදාස මහත්මයා 
කඩුෙවල ආසනෙය් හැදුවා "ගාෙමෝදාගම", "ජයවඩනගම", 
"ශාන්තාෙලෝක ගම" ආදිය. ෙපේමදාස මහත්මයා කඩුෙවල 
ආසනෙය් සංවිධායකවරයා ෙනොෙවයි. ෙපේමදාස මහත්මයා ඒ 
කාලෙය් කඩුෙවල ආසනෙය් නිවාස 5,000කට වඩා හැදුවා. 
ෙමතුමා කඩුෙවල ආසනෙය් සංවිධායකවරයා ෙවලා සිටිද්දීත්  
ෙගවල් 65යි හදලා තිෙබන්ෙන්. ලජ්ජයි! ලජ්ජයි!! ෙගවල් 65යි 
හදලා තිෙබන්ෙන්.  

කයිවාරු ගැහුවාට බැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි. කයිය 
ගැහුවාට බැහැ, වැඩ ෙපන්වන්න පුළුවන් හැකියාව තිෙබන්න 
ඕනෑ. ෙමොකක්ද ෙමතුමා කෙළේ? බැන් කී මූන් කියලා ෙමතුමා - 

 
ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Shantha Bandara, what is your point of Order ? 
 
ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, - 

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
අද ටයි එක හිර ෙවලා. 

 

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மா கு சா த ப டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න කියන කල්. කලබල ෙවලා කෑ ගහනවා ෙන්. 

අහ ගන්න. 
 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
කියන්න, කියන්න. 

 
ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 
ෙපේමදාස යුගය කාලෙය් ෙගවල් ෙනොෙවයි ඉල්ලුෙව්. ජීවත් 

ෙවන්න අයිතිය ඉල්ලුෙව්.  
 

නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
That is not a point of Order. Hon. Member, you carry 

on with your speech.      
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ටයි එක හිර ෙවලා. ඉඳලා 

හිටලා suit එක ගහලා  එනවා. ආපු ෙව් ලාෙව් ඉඳලා point of 

Order කියලා නැඟිටිනවා. නැත්නම් හුස්ම හිර ෙවනවා. ආපු 
ෙවලාෙව් ඉඳලා හතර පාරක් නැඟිට්ටා. ඉඳ ගත්තාම ටයි එක තව 
තද ෙවනවා. හුස්ම හිර ෙවන නිසා නැඟිටිනවා, point of Order 
කියලා. ඉඩ ෙදන්න එපා, point of Order ෙගෙනන්න. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි,  2010 ෙගවල් 8,500 ගණනක් 
හදනවා කියලා ෙමතුමා කිව්වා. නමුත් ෙගවල් 3,690යි හදලා 
තිෙබන්ෙන්. ලජ්ජයි. ඒ වාෙග්ම 2011 දී ෙමතුමා කියලා 
තිෙබනවා, ෙගවල් 25,000ක් හදනවාය කියලා. නමුත් ෙගවල් 
11,028යි හදලා තිෙබන්ෙන්. 2012 ෙගවල් 28,170ක් හදනවාය 
කිව්වාට 5,706යි හදලා තිෙබන්ෙන්, ගරු නිෙයෝජ්ය 
සභාපතිතුමනි. රණ වි රුෙවෝ ගැන කථා කරනවා. දැන් රට යන 
අයට "රට විරුෙවෝ" කියලා නම් දාලා තිෙබනවා. නම් දානවා; 
රචනා ලියනවා; ෙම් ෙම් ෙද් කරනවා කියනවා. කිසිම ෙදයක් 
ෙනොකරන ආණ්ඩුවක් ෙම්ක, ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි. රණ 
විරුවන්ට ෙමොනවාද දීලා තිෙබන්ෙන්?  අත් පා නැති, රණ 
විරුෙවෝ 29,000කට අධික පමාණයක් ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම රණ 
විරුවන් 25,000ක් මිය ගිහින් තිෙබනවා. ඔවුන් ෙවනුෙවන් 
ෙමොනවාද කෙළේ?  ජනාධිපතිතුමා  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

යුද්ධය අවසාන කරන ෙකොට කිව්වා, රණ විරුවන්ට සලකනවා 
කියලා. ෙමොනවාද කෙළේ? තමන් හම්බ කර ගන්නවා. චීනයට 
ෙදනවා. අරක ෙදනවා, ෙම්ක ෙදනවා. සියයට 15ක පගා ගහනවා. 
රණ විරුවන්ට කරපු ෙදයක් නැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි. 
රණවිරු ෙසේවා අධිකාරිෙයන් අපි ඇහුවා, ෙගවල් දුන්නා ද කියලා. 
නැහැ. ෙමතුමන්ලා ෙමොනවාද දීලා තිෙබන්ෙන්? 2011 දී ෙගවල්  
565යි දුන්ෙන්. 2012 දී ෙගවල් 178යි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි,  ෙම් රෙට් යුද්ධය ෙවනුෙවන් 
දිවි පුදපු රණ විරුවන් 50,000කට අධික පමාණයක් ඉන්නවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙමතුමන්ලා ෙද්ශ ෙපේමීන් ගැන කථා කරනවා. 
තස්තවාදීන්ට, LTTE සංවිධානයට ෙකළ ෙබෝලයකින් ෙමතුමා 
ගහලා නැහැ. ෙමතුමා කථා කරනවා, LTTE සංවිධානය ගැන. 
ෙකළ  ෙබෝලයකින් ගහලා නැහැ. ෙම් වාෙග් ෙපෝඩාකාරී 
ආණ්ඩුවක්; දුප්පත් ජනතාව ගිලගන්නා ආණ්ඩුවක්.  

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Member, you have only one more minute.    

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
තමන්ෙග් සුඛ විහරණය සඳහා කටයුතු කරනවා. ගරු 

නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, යුද්ධය අවසාන වුණාට පස්ෙසේ අෙප් 
අවාසනාවට  ෙම් රට වැටුෙණ් ෙම් ආණ්ඩුවට. යුද්ධය අවසන් 
වුණාට පස්ෙසේ විශාල ජයගහණයක් ලැබුවා. ආසියාෙව් චීනය 
දියුණු ෙවනවා. ඉන්දියාව දියුණු ෙවනවා. සිංගප්පූරුෙව් සියයට 
70ක පමාණයකට නිෙවස් තිබුෙණ් නැහැ. අවුරුදු හයක්, හතක් 
ඇතුළත විශාල නිෙවස් පමාණයක් එහි ඉදි ෙවනවා. විනාඩි 
අටකට විශාල ඉදිකිරීම් සිංගප්පූරුෙව් සිදු ෙවනවා. විනාඩි ගණන 
කීයද කියලා මන්තීතුෙමක් ඇහුවා. ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, 
රණ විරුවන්ට 2011 දී  නිෙවස් 565යි ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. 
ෙමතුමන්ලා සඳහන් කරන සංවර්ධනය දැන් ඇති ෙවනවා නම් -
සියයට අටයි නම් සංවර්ධන ෙව්ගය -  

2731 2732 

[ගරු  සුජීව ෙසේනසිංහ  මහතා] 
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ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake)  
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා ආවා විතරයි, ෙමතුමා පටන් 

ගත්තා. ෙමතුමා  අමාත්යකමක් බලාෙපො ෙරොත්තුෙවන් ඉන්ෙන්. 
එළිෙය් බණිනවා. කුණු ෙවන්න බණිනවා, ෙම් කට්ටියට. දැන් 
ෙමතැන ෙබොරුවට කෑ ගහනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, 2012 ෙගවල් 178යි ෙම් රණ 
විරුවන්ට ලබා දුන්ෙන්. රණ විරුෙවෝ 50,000කට අධික 
පමාණයක් ඉන්නවා.  ෙම් රෙට් තිෙබන තමන්ෙග් ධනය - 

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Please wind up now.   

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ෙරොකට් අරිනවා. චීනෙය් ෙරොකට්වලට  අෙප් ෙකොඩිය ගහනවා

-  
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
ඔබතුමාෙග් ෙව්ලාව අවසානයි. Please wind up now.   

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
-ෙකෝටි 5000යි. ෙහජින් ගිවිසුමට ෙකෝටි 6,000යි. ගීක 

බැඳුම්කරයට බිලියන ෙදක හමාරයි. ශීලංකන් එයාර් ලයින්, මිහින් 
එයාර් වාෙග් රජෙය් ආයතන බිලියන 130ක් ෙහොරා කනවා, ගරු 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි. ෙම් ෙහොරා කන පමාණය නවත්වලා ෙම් 
රෙට් අහිංසක ජනතාවට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න ඕනෑ. විමල් 
වීරවංශ ඇමතිතුමා සඳහන් කළා, ෙකොෙළොන්නාෙව් කුණු පශ්නය 
ගැන. එතැන කුණු කන්දක් දමන්න ෙමතුමන්ලාෙග් අධිකාරිෙයන් 
දුන්නු නිෙවස්වලින් ජනතාවට ඉවත් ෙවන්න කියලා ෙමතුමා 
කියනවා. උසාවිෙයන් අවසර දුන්ෙන්  අවුරුදු ෙදකකට.  

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Thank you very much. The next speaker is the Hon. 

Wimal Weerawansa. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
මට තව විනාඩියක් ෙදන්න ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි.

[බාධා කිරීමක්] 

[අ.භා. 12.02] 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා (ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, 
නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් අමාත්යතුමා)  
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச -  நிர்மாண, ெபாறியியல் 
ேசைவகள், டைமப் , ெபா  வசதிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Wimal Weerawansa - Minister of Construction, 
Engineering Services, Housing and Common Amenities) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් වැය ශීර්ෂ සාකච්ඡාවට 

ගැනීෙම් දී ඒ පිළිබඳව විරුද්ධව හා පක්ෂව විෙව්චනාත්මකව හා 
සහෙයෝගාත්මකව කරුණු ඉදිරිපත් කළ  ෙම් සභාෙව් ගරු ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් සහ විපක්ෂෙය් සියලුම මන්තීතුමන්ලාට  මෙග් 
කෘතෙව්දීත්වය මම පළමුෙවන්ම පිරිනමන්න කැමැතියි. 2005 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් ෙම් රජය ෙගොඩ නඟන ෙකොට, ෙම් රජය 
නිර්මාණය කරන ෙකොට  ෙම් රෙට් නිවාස හා ජනාවාසකරණ 
ව්යාපාරය සම්පූර්ණෙයන් නතර ෙවලායි තිබුෙණ්. ජාතික නිවාස 
සංවර්ධන අධිකාරිය වසා දැමීමට නියම කරපු ආයතනයක්, 
"Regaining Sri Lanka" සැලැස්මට අනුව.  

ඒ ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ හිටපු ෙම් විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් 
මන්තීතුමන්ලා, ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය වසා දමන්න 
"Regaining Sri Lanka" සැලැස්ෙම් තිබුණු ෙයෝජනාව, තීරණය 
අනුමත කළ මන්තීතුමන්ලා අද ෙමතැන නිවාසකරණය පිළිබඳව -
[බාධා කිරීම්]  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
 කරුණාකරලා ඉඩ ෙදන්න එපා. මෙග් ෙවලාව ෙදන්න. [බාධා 

කිරීම්] මෙග් ෙවලාව ෙදන්න. 

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Who is raising the point of Order?  I cannot allow all 

the points of Order at the same time.  
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
පට්ටපල් අසත්ය කියන්ෙන්.  
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මෙග් ෙවලාව ෙදන්න. අසත්ය නම් පස්ෙසේ කියන්න.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Dayasiri Jayasekara, what is your point of 

Order? 
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙනොමඟ යවන පකාශ කරන්න එපා 

කියලා මම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලනවා. ෙමොකද, එෙහම "Regaining 
Sri Lanka"  කියලා එකක් අපි  අනුමත කරලාත් නැහැ. එෙහම 
නම් ෙම් වාෙග් ෙදයක් - [බාධා කිරීම්]  

 

නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
That is not a point of Order. Please sit down.  Hon. 

Minister, you continue with your speech. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් මාෙග් කාලය නාස්ති 

කිරීෙම් ව්යාපාරයක්.  
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 

නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Member, what is your point of Order? 

 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි,  එතුමා රට ෙනොමඟ ඇරියාට 

කමක් නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තුව ෙනොමඟ යවන්න එපා කියන්න. 
[බාධා කිරීම්] 

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
That is not a point of Order. බාධා කරන්න එපා. 

ඇමතිතුමාෙග් කථාවට ඉඩ ෙදන්න.  
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මම ෙම් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ 

විවාදයට  වාඩි ෙවන ෙකොට මට ෙත්රුණා, මම හිතනවාට  වඩා 
මම ටිකක් වැදගත් මනුස්සෙයක් කියලා. ෙමොකද, විරුද්ධ 
පාර්ශ්වෙය් සජිත් ෙපේමදාස මහත්තයා  හිතා ෙගන ඉන්ෙන් එතුමා 
අනාගත නායකතුමා කියලා. එතුමා සිහින මවා ෙගන ඉන්ෙන්. ඒ 
වාෙග්ම දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා, සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

ඒ වාෙග්ම ගයන්ත කරුණාතිලක මන්තීතුමා වාෙග් අය - [බාධා 
කිරීම්] ෙම් මෙග් උත්තර දීම නවත්වන්න ෙන් හදන්ෙන්. ඒකට 
ඉඩ ෙදන්න බැහැ.  

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Order, please! Hon. Sujeewa Senasinghe, this is your 

second point of Order. If it is not a point of Order, I will 
not allow you to raise anymore points of Order again. 
Okay, what is your point of Order?  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ෙම් මෙග් කාලය.  කරුණාකරලා මට උත්තර ෙදන්න ෙවලාව 

ෙදන්න.  
 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 

I cannot hear you. වාඩි ෙවන්න, please. What is your 
point of Order? 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
- [Interruption.] Sir, I am on a point of Order. The 

Hon. Minister mentioned my name and said that I 
appeared for Udugampola in the Millennium City case. 
That must be expunged.  

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Okay. If there is anything against the Standing Orders, 

that will be expunged definitely.  Hon. Minister, now you 
carry on.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, දැන් ෙමතුමන්ලා ෙම් තරම් 

බරක්, ෙම් තරම්  වුවමනාවක් ෙම් විවාදය පිළිබඳව දැක්වීම ඇත්ත 
වශෙයන්ම මෙග් තත්ත්වය වඩා වැඩිෙයන් විදහා  ෙපන්වීමක්. 
එෙසේ ෙපන්වීම ගැන මම ෙබොෙහොම සතුෙටන් ෙමතුමන්ලාට  
ස්තුතිවන්ත වනවා. මම හිතුෙවත් නැහැ මම එතරම්ම වැදගත් ඇති 
කියලා. ෙවන කිසිම වැය ශීර්ෂවලට ෙනොදැක්වූ තරෙම් 
උනන්දුවක්, උෙද්යෝගයක්, සැලසුම් සහගතව මැදිහත් වීමක්, බාධා 
කිරීෙම් කමෙව්දයක් ෙමතුමන්ලා පාවිච්චි කිරීම ඉතා ෙහොඳයි. ගරු 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙමතුමන්ලා ෙම් සභාව  ෙනොමඟ 
යවන්න විශාල උත්සාහයක නියැලුණා.  

සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා ෙනොෙයකුත් සංඛ්යා ෙල්ඛන 
ෙගනැල්ලා ෙපන්නුවා. මම එතුමාෙග් එක සංඛ්යා ෙල්ඛනයක් 
ගැන කියන්නම්.  ෙම්වා ගැන විතරක් ෙනොෙවයි,  මට තව කරුණු 
කථා කරන්න තිෙබන නිසා. එතුමා කිව්වා, ෙගවල් අවශ්යතාව 
ලක්ෂ හයයි කියලා ජනාධිපතිතුමා කිව්වාය, ලක්ෂ  ෙදොළහයි 
කියලා මම කිව්වාය, ලක්ෂ හතයි කියලා දැන් කියනවාය කියා. 
ලක්ෂ හයයි කියලා කිව්ෙව් ජනාධිපතිතුමා උතුරු නැ ෙඟනහිර 
පිළිබඳ ෙමෙලෝ ෙතොරතුරක් නැති කාලයක.  
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ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
දැන් දන්නවා.  
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
උතුරු නැ ෙඟනහිර ගැන  ෙතොරතුරු  දන්ෙන් නැති කාලයක. 

ඇත්ත. ඒ නිසා එතුමාට ඒ වන ෙකොට රට ගැන තිබුණු අවෙබෝධය 
-[බාධා කිරීම්] කරුණාකරලා ඉන්න. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ, 
ඉන්න. කරුණාකරලා ඉන්න.  Point of Orderවලට ඉඩ  ෙදන්න 
බැහැ. ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් විධියට කරන්න ෙදන්න 
බැහැ. මෙග් ෙවලාව මට ෙදන්න. [බාධා කිරීමක්] 

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Member, I cannot allow you to raise a point of 

Order.  Do not misuse this right.   
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ෙමොකක්ද ෙම්ෙක් ෙත්රුම?  
 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
I cannot allow him to raise any point of Order - 

[Interruption.] Please sit down. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
සම්පූර්ණෙයන්ම වැරදියි ෙම් වැෙඩ්. කරුණාකරලා උත්තර 

ෙදන්න ඉඩ ෙදන්න.  
 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Member, please sit down and listen to the Hon. 

Minister. You are misusing the right of raising a point of 
Order.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, කරුණාකරලා මෙග් ෙවලාව 

ෙදන්න. ෙමතුමන්ලා ෙම් -[බාධා කිරීම්] 
 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
I cannot allow anyone to raise any point of Order at this 

moment. Hon. Azwer, please sit down. පස්ෙසේ  අවස්ථාව 
ෙදන්නම්,  point of Order වලට.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙමතුමන්ලාෙග් සැලැස්ම තමයි 

ෙමතුමන්ලා කළ ෙචෝදනා ටික විතරක්  මාධ්යවල දමා ෙගන ඒකට 

පිළිතුරු ෙදන්න මට තිෙබන අවස්ථාව නැති කරන එක. ඒක තමයි 
ෙම් තක්කඩි රැළෙග් 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

වුවමනාව.  

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
වාඩි ෙවන්න, ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ, Hon. Dayasiri, please 

sit down. Hon. Minister, you continue with your speech. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මෙග් කථාවට අවස්ථාව 

ෙදන්න.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ෙම් අය අසත්යය  කියලා ගරු සභාව ෙනොමඟ යවන්න 

හදනවා. ෙමතැන ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය් හදපු 
ෙගවල් නැහැ. ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව 
කාලෙය් කට වහ ෙගන - 

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Sajith Premadasa, what is your point of Order? 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මෙග් කථාෙව්දී point of Order 

ෙගනාවා වාෙග්ම, මටත් point of Order එකක් ෙගන ඒෙම් 
අයිතියක් තිෙබනවා.  

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Member, you can raise your point of Order now. 

- [Interruption.] 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 84.(vii) 

යටෙත්යි මා කථා කරන්ෙන්. 2010 වන ෙකොට යුද්ධය ඉවරයි. 
ෙමතුමාට ඔක්ෙකෝම අමතක ෙවලා. 2010 වන ෙකොට යුද්ධය 
ඉවරයි. ෙමතුමාට දිනය අමතක ෙවලා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
That is not a point of Order. You are joking. You are a 

senior Member, please sit down. Hon. Minister, you 
continue with  your speech.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අෙන්! මහ ෙලොකු ෙදයක් 

වාෙගයි. ගරු මන්තීතුමා, මා කැමැතියි තමුන්නාන්ෙසේව ජාතික 
නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් ගණන් කිරීෙම් නිලධාරියා බවට පත් 
කරන්න. ගණන් කර කරම ඉන්න අෙප් මන්තීතුමා. තමුන්නාන්ෙසේ 
ගණන් කරන්න කියාපු ෙකනා කරුණාකරලා තාත්තා හදපු 
ෙගවල් පමාණයත් ගණන් කරන්න.  දස ලක්ෂය, විසි ලක්ෂය, එක 
ලක්ෂය කියලා තාත්තා ෙගවල් තිස්එක් ලක්ෂයක් හැදුවා නම්, ෙම් 
රෙට් හදන්න ෙගවල් අද නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලාම ඒ කථාව භාර 
ගන්න. මට අදාළ නැහැ ඒ කථාව.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මට කාලය ෙදන්න. ඔබතුමාට 
කාලය ෙදන්න බැරි නම්, මා ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කරන්ෙන් 
නැහැ. ඔබතුමා මට කාලය ෙදන්න. නැත්නම් මා කථා කරන්ෙන් 
නැහැ. [බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේලා - [බාධා කිරීම්] අන්න හරි. 
යන්න කරුණාකරලා. ඉන්නවා නම්, සාවධානව අහ ෙගන ඉන්න. 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම්ක ෙමතුමන්ලා ඉදිරිපත් කරපු 
ෙබොරු ෙචෝදනා ටික රූපවාහිනි නාළිකාවලින් ෙපන්වන්නත්, 
ඒකට උත්තර ෙදන්න මට තිෙබන අවස්ථාව නැති කරන්නත් 
ෙගන යන ව්යාපාරයක්.  ඒක ෙහොඳට පැහැදිලියි. [බාධා කිරීම්] 

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Members, please do not disturb. The Hon. 

Minister is speaking. - [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මම බාධා කෙළේ නැහැ. මම කාටවත් බාධා කෙළේ නැහැ.  

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Please do not disturb the Hon. Minister.  Please sit 

down.  
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙමතුමන්ලාෙග් අසත්යය 

ෙචෝදනා ඔක්ෙකෝම මා අහ ෙගන හිටියා. කරුණාකරලා ඉඩ 
ෙදන්න උත්තර ෙදන්න. භය නැත්නම් උත්තර ෙදන්න ෙවලාව 
ෙදන්න. තමුන්නාන්ෙසේලා අසත්යය කියපු හන්දා භය නිසා ෙන් 
මම ඇත්ත කියන එක වළක්වන්න හදන්ෙන්. භය නැත්නම් 
උත්තර ෙදන්න ඉඩ ෙදන්න. ෙමතුමා කිව්වා, Darley road එෙක් 
ඉඩම සම්බන්ධව. ගරු ෙෆරියල් අෂ්ෙරොෆ ්ඇමතිතුමියෙග් කාලෙය් 
ඒක විකුණලා තිබුෙණ් ඉන්දියානු සමාගමකට. ඊළඟට එඩ්මන්ටන් 
නිවාස ෙයෝජනා කමය ගැන කිව්වා. අපි buy back agreement  
එකක් යටෙත් කිසිම ඉඩමක් කිසිම විෙද්ශීය ෙකොම්පැනියකට 
විකුණලා නැහැ. 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ෙමොකද නැත්ෙත්?  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
කිසිම ඉන්දියානු ෙකොම්පැනියකට විකුණලා නැහැ. පට්ටපල් 

අසත්යය කියලා ෙම් ගරු සභාව ෙනොමඟ යවන්න හදන්න එපා. 
ෙමතුමා කිව්වා "ෙනෙමෝ" ආයතනය විනාශ කළා කියලා. අද 
"ෙනෙමෝ" ආයතනය පිරිවැටුම වැඩි කර ෙගන, ශී ලංකා රාජ්ය 
ඉංජිෙන්රු සංස්ථාව යටෙත් ෙගොඩ නැ ෙඟන ආයතනයක්. [බාධා 
කිරීම්] 

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
- [Interruption.]This is the last time I am telling you, 

Hon. Dayasiri Jayasekara. If you disturb again, I will take  
the necessary action. Please sit down.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මෙග් ෙවලාව ෙදන්න. [බාධා 

කිරීම්] ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි,- [බාධා කිරීම්] මෙග් 
උත්තරයට භය හන්දා ෙන් ෙම් නළියන්ෙන්. කැපිච්ච ගැඩවිල්ෙලෝ 
වාෙග් දඟලන්ෙන් මෙග් උත්තරයට භය හන්දා. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
What is your point of Order? This is your second 

point of Order. 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Sir, he mentioned my name. එතුමා මෙග් නම සඳහන් 

කරලා කිව්වා, ෙම්වා වැරදියි කියලා. අමාත්ය මණ්ඩල පතිකා 
ඔක්ෙකෝම තිෙබනවා, ෙම් ඉඩම් විකුණපු ඒවාට. 
 

නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
I have already given an Order. If there is anything 

against the Standing Orders, it will be expunged. Hon. 
Minister, you continue with your speech.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් අවුරුදු කීපය ඇතුළත, 

විෙශේෂෙයන්ම 2011 ඉඳලා ෙම් දක්වා කාලය ඇතුළත අපට 
පුළුවන් වුණා, ජන සංගණන වාර්තාෙවන් ෙපන්වා දී තිෙබන 
ලක්ෂ හතක නිවාස ෙතොගයක අවශ්යතාව ෙවනුෙවන් ඉතා විශාල 
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වැඩ ෙකොටසක් කරන්න. අපට පුළුවන් වුණා, එක අතකින් ෙම් 
රෙට් ගම්මාන මට්ටෙම් නිවාස ෙයෝජනා කම ගණනාවක් ආරම්භ 
කරන්න. විෙශේෂෙයන්ම අද ෙමොරටුෙව් ලුනාව හා ෙකොරළවැල්ල 
පෙද්ශෙය් මහල් නිවාස ෙයෝජනා කම ෙදකක් අෙප් අමාත්යාංශය 
යටෙත් ආරම්භ කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙබොරැල්ෙල් මහල් 
නිවාස ෙයෝජනා කම ෙදකක් අෙප් අමාත්යාංශය යටෙත් ආරම්භ 
කර තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ශී ලංකා රාජ්ය 
ඉංජිෙන්රු සංස්ථාව වැනි ආයතන පිරිවැටුම දවසින් දවස වර්ධනය 
කරලා, ශක්තිමත් ඉදි කිරීම් ආයතන බවට අපි පත් කරලා 
තිෙබනවා. බංෙකොෙලොත් ෙවලා තිබුණු "ෙනෙමෝ" ආයතනය, පාඩු 
ලබන තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිබුණු "ෙනෙමෝ" ආයතනය ශී  
ලංකා රාජ්ය ඉංජිෙන්රු සංස්ථාවට අන්තර්ගහණය කරලා අද ඒ 
අයෙග් වැටුෙප් වටිනාකමට වැඩි ආදායමක්, විශාල ලාභයක් ශී 
ලංකා රාජ්ය ඉංජිෙන්රු සංස්ථාවට එකතු කරලා ෙදන ආයතනයක් 
බවට පත් කරලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, නිවාස වැඩ පිළිෙවළ ගත්තත් 
අපි මුළු රට පුරාම ඒ වැඩ පිළිෙවළ කරනවා. ෙදමළ ජාතික 
සන්ධානෙය් මන්තීවරුන්ෙගන් මට අහන්න ලැබුණා උතුෙර් 
ජනතාවෙග් දුක් ගැනවිලි. එතුමන්ලා ඉතාම පැහැදිලිව කිව්ෙව්, 
ණය වැඩසටහනක් පමණයි උතුෙර් කියාත්මක ෙවන්ෙන් කියලා. 
ඉන්දියානු ආධාර යටෙත් නිවාස 60,000ක් සෑදීෙම් වැඩසටහන 
යන නිසා උතුෙර් නිවාස අවශ්යතාව ෙවනුෙවන් අපි දැන් කරන 
මැදිහත් වීම අඩු වුණාට මුලදී අපි ඉතා විශාල මැදිහත් වීමක් කළා.  

ණය පමණක් ෙනොෙවයි ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි,  
විෙශේෂෙයන්ම වව්නියාව, මුලතිව්, කිලිෙනොච්චි යන දිස්තික්ක 
තුෙනහි ජනතාව ෙවනුෙවන්  ආධාර ලබා ෙදන්නත් අපට පුළුවන් 
වුණා. ආධාර ලබා දීෙම් හැකියාව තිෙබන්ෙන් ''ෙසවන'' අරමුදල 
හරහායි. ෙමතැනදී කියවුණා, ''ෙසවණ'' ෙලොතරැයිය ෙවනත් 
අමාත්යාංශයක් යටෙත් තිෙබන නිසා ඒකට අද අෙප් 
සහභාගිත්වයක් නැහැ කියා. ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මුදල් 
අමාත්යාංශය යටෙත් ''ෙසවණ'' ෙලොතරැයිය කළමනාකරණය 
කළත්,  ඒෙකන් ලැෙබන සම්පූර්ණ ආදායම අෙප්  අමාත්යාංශයට 
ලැෙබනවා. ඒ  අනුව තමයි  සීමාසහිතව වුණත් ආධාර ලබා දිය 
යුතු තැන්වලදී  උතුෙර් ජනතාවටත් ආධාර ලබා දී තිෙබන්ෙන්. 
ඒෙකන්, රෙට් මුළු ආධාර අවශ්යතාව සම්පූර්ණ කරන්න බැරි 
වුණත් අත්යවශ්ය හැම ෙකෙනකුෙග්ම ඉල්ලීම්වලට අෙප් 
අවධානය ෙයොමු කර තිෙබනවා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් වැඩ පිළිෙවළ යන්ෙන් 
රජයක්  හැටියටයි. ඒ මිසක්  අෙප් අමාත්යාංශය හැටියට විතරක් 
ෙනොෙවයි. ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් 
නායකත්වෙයන් ෙම් රෙට් නිවාස හා ජනාවාසකරණ වැඩ 
පිළිෙවළ යන්ෙන්  රජයක් හැටියටයි.  එතුමා ෙම්ෙකදි ෙකොළඹ අග 
නාගරික බල පෙද්ශෙය් පැල්පත්වාසින්ෙග් නිවාස වැඩ පිළිෙවළ 
රාජ්ය ආරක්ෂක  හා නාගරික  සංවර්ධන අමාත්යාංශය හරහා දියත් 
කරනවා. ගාමීය නිවාස  වැඩ පිළිෙවළ, අර්ධ නාගරික  නිවාස  වැඩ 
පිළිෙවළ  විෙශේෂෙයන්ම අෙප් අමාත්යාංශය හරහා දියත් කරනවා. 
රණ විරු ෙසේවා අධිකාරිය හරහා රණ විරුවන් ෙවනුෙවන් නිවාස  
වැඩ පිළිෙවළක් දියත් කර තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම තරුණ ෙසේවා සභාව 
හරහා ෙයෞවන ෙයෞවනියන්ෙග් අවශ්යතාවන් ෙවනුෙවන් නිවාස 
වැඩ පිළිෙවළක් දියත් කර තිෙබනවා. ආර්ථීක  සංවර්ධන 
අමාත්යාංශය හරහාත්, සමෘද්ධි ව්යාපාරය හරහාත් අඩු 
ආදායම්ලාභින්ෙග් නිවාස හැදීෙම් ව්යාපාරයක් පටන් ෙගන 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම  රාජ්ය  බැංකු අෙප් අමාත්යාංශයත් එක්ක 
එකතු ෙවලා රුපියල් බිලියන හතරකට  වැඩි මුදලක් ෙම් රෙට් 
නිවාස සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් ෙයොදවා තිෙබනවා, ඔවුන් ෙවනම 

ෙයොදා තිෙබන මුදලට අතිෙර්කව. ෙම් විධියට ගත්ෙතොත් ගරු  
නිෙයෝජ්ය  සභාපතිතුමනි,  ෙම් කාලය තුළ සෑම අංශයක්ම  රෙට්  
නිවාස පමාණය වැඩි කිරීම සඳහා දායක ෙවනවා. අද ෙමතුමන්ලා 
ෙබොෙහොම  උත්සාහ කළා ෙමතැන සිදුෙවන්ෙන් නිවාස  ණය ලබා 
දීමක් පමණයි  කියන එක පැහැදිලි කරන්න. රෙට් අනිකුත් 
බැංකුවලින් අය කරන ෙපොලියත් එක්ක බැලුවාම  ඉතාම අඩු, 
සහනදායී ෙපොලියක් මතයි අපි  ෙම් ණය ෙදන්ෙන්. ඒ  වාෙග්ම 
අවුරුදු දහය, පහෙළොව වශෙයන් කඩා ඒ අයට ෙගවන්න තිෙබන 
අවස්ථාව වැඩි කරලායි අපි  ඒ ණය ලබා  ෙදන්ෙන්.  [බාධා 
කිරීමක්]  

ගරු  සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමනි, මට නියමිතව  තිෙබන  
කාලෙයන් තව ටිකයි ඉතිරිව තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඉතා පැහැදිලිව 
වාෙග්ම ඕනෑකමින් කියන්න  ඕනෑ,  අඩු ආදායම්ලාභී පජාව 
ෙවනුෙවන් අපි කරන  ෙම් වැඩසටහන  කිසිෙසේත්ම ෙවනස් 
ෙවන්ෙන් නැහැ කියන එක.  

ඒ  විතරක් ෙනොෙවයි ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවිධානය  ෙලෝකෙය් නාගරීකරණ වර්ධනය 
ෙපන්වන වාර්තාවල අඩුම අධි නාගරීකරණ පවනතාවක් 
ෙපන්වන රටක් විධියට අෙප් රට ඉතා පැහැදිලිව ෙපන්නුම් 
කරනවා.  ඒකට ෙහේතුව රට  පුරා  සමාකාරව යටිතල පහසුකම්  
සංවර්ධනය වීම සහ  ජනතාව නගරයට ෙගොඩ ගැෙසන  පවනතාව 
අඩු වීමයි. ඒ නිසා තමයි  නාගරික දුප්පත් පැල්පත්වාසී ජනතාවට  
නිවාස 65,000ක් හැදීෙම් ව්යාපාරය   රාජ්ය ආරක්ෂක  හා නාගරික 
සංවර්ධන අමාත්යාංශය හරහා සිදු කරන ගමන්, ගාමීය දිළිඳු 
ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරියට ෙගන යන්න අද 
අපට  පුළුවන් ෙවලා  තිෙබන්ෙන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, පසු ගිය 
කාලය තුළ අපි විවිධ අමාත්යාංශ ෙම්  වැඩ පිළිෙවළට  ඒකාබද්ධ 
කර ගත්තා. ඒ  වාෙග්ම  බැංකු සියල්ලම ෙම්  වැඩ පිළිෙවළට 
ඒකාබද්ධ කර ගත්තා.  ඉතිහාසෙය් මීට ෙපර රාජ්ය  බැංකු  ෙම් 
නිවාස  වැඩ පිළිෙවළට ෙමතරම් දායකත්වයක්  ලබා දී නැහැ. ඒ 
වාෙග්ම අපි නිවාස අධිකාරිෙය් ෙසේවකයන් ට තිබුණු සියලුම  
ගැටලු විසඳුවා. ඒ අයෙග් උසස් වීම් පශ්න, ෙසේවක කලකිරීම්වලට 
තුඩු දුන් ෙහේතු සියල්ලම  විසඳුවා.   

මම මෙග් ෙද්ශපාලන හිතවතුන්ට රාජ්ය ඉංජිෙන්රු  
සංස්ථාෙව් වාහන  දුන්නාය  කියා තමුන්නාන්ෙසේලා  අසත්ය ෙලස 
ෙචෝදනා කළා. ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර  මන්තීතුමා ඒ ගැන 
සඳහන් කළා. මම කියන්න කැමැතියි, එතුමාට දී තිෙබන්ෙන් 
වැරදි  ෙතොරතුරු වාර්තාවක්ය කියන එක. ගරු නිෙයෝජ්ය 
සභාපතිතුමනි, 2012.11.23වැනි දා උෙද් 10.51ට තමයි  ෆැක්ස් 
පණිවුඩයකින් ඒ ෙතොරතුරු වාර්තාව එතුමාට ලැබුෙණ්. ඇල්ස්ටන් 
කියන  communication centre එෙකනුයි ඒක  ලැබුෙණ්. ජාතික 
ෙසේවක සංගමෙය් ෙල්කම් චමින්ද කුඩාෙහට්ටි කියන පුද්ගලයා 
තමයි ඒක එව්ෙව්.  [බාධා කිරීමක්] ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, 
ඒක චමින්ද  කුඩාෙහට්ටි එවා තිෙබන අසත්ය වාර්තාවක්. [බාධා 
කිරීමක්]  ඒක  ඇත්තද, නැද්ද කියලා මම ෙපන්වන්නම්. මට ඉඩ 
ෙදන්න.  ඇත්ත කියන්න ඉඩ ෙදන්න.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
What is the point of Order, Hon. Dayasiri Jayasekara? 

This is your third point of Order?  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි,  මම ෙම් ෙතොරතුරු ගත්ෙත් 

2012 විගණකාධිපති වාර්තාෙවනුයි. [බාධා කිරීම්]  
 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
That is not a point of Order. Hon. Minister, you carry 

on.  
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, - [බාධා කිරීමක්] අසත්ය පකාශ 

කරන්න එපා. ෙකෝ ෙදන්න, ෙකෝ  ෙදන්න. තිෙබනවා නම් ෙදන්න. 
ඔය කරුණ ගැන විගණකාධිපති වාර්තාෙව් තිෙබනවා නම් 
ෙපන්වන්නය කියා මම අභිෙයෝග කරනවා.  ඔය කරුණ ගැන 
විගණකාධිපති වාර්තාෙව් තිෙබනවා නම් මම ඇමතිකෙමන් ඉල්ලා 
අස් ෙවනවා.  [බාධා කිරීම්] ෙකෝ ෙපන්වන්න, ෙකෝ ෙපන්වන්න. 
අසත්ය පකාශ කරන්න එපා. [බාධා කිරීම්] ෙම්වා සම්පූර්ණෙයන්ම 
අසත්ය පකාශ. ඒක ෙබොෙහොම පැහැදිලියි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අපි අෙළවි පවර්ධන නිලධාරින් 
බඳවා ගත්තා. ඒ අය මඟින් ව්යාපෘති කරලා, ව්යාපෘතිවල 
කාර්යක්ෂමතාව වැඩි  කර ගත්තා. එමඟින් රාජ්ය ඉංජිෙන්රු 
සංස්ථාවට  විශාල වැඩ ෙකොටසක් ඉටු කර ගත්තා. ඒ වැඩ  
පිළිෙවළ ඇෙරන්න අපි කිසිම ෙකෙනකුට ෙද්ශපාලන හිතවත්කම් 
මත කිසිම රාජ්ය සම්පතක් පාවිච්චි කරන්න ඉඩ දීලා නැහැ. [බාධා 
කිරීම්]  
   

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ෙමතුමා ඉල්ලා අස් ෙවන්න ඕනෑ. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
I have the right to raise a point of Order.  
 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
You have that right but you cannot raise points of 

Order 10 or 15 times. Please sit down. - [Interruption/] 
Please do not misuse your right. - [Interruption.] 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, එපමණක් ෙනොෙවයි, 

ෙමතුමන්ලා ෙබොෙහොම වුවමනාෙවන් කිව්වා, ෙම් නිවාසවල වර්ග 
අඩියක මිල සම්බන්ධව. අපි මුලින් තීරණය කෙළේ රාජ්ය 
ඉන්ජි ෙන්රු සංස්ථාවයි,  බැංකුයි එකට එකතු ෙවලා "එඩ්මන්ටන් 
නිවාස ෙයෝජනා කමය" ආරම්භ කරන්නයි. නමුත් එෙසේ ආරම්භ 
කරන්න පාෙයෝගික මූල්ය දුෂ්කරතා ආව නිසා තමයි අපි ඔය 
කියන ඉන්දියානු සමාගමත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා buy-back 
agreement එකක් යටෙත් ෙමය කෙළේ. ඔවුන් සල්ලි ෙග්නවා; 
ඔවුන් ෙගවල් හදනවා; ඔවුන් සහ අපි එකඟ වන ආකාරයට ෙම් 
ෙගවල් අෙළවි කරලා ඔවුන්ට යන පිරිවැය කාල රාමුවක් ඇතුෙළේ 

අපි ෙගවනවා. ඒක මධ්යම පන්තික නිවාස ෙයෝජනා කමයක්. 
Swimming pools වැනි පහසුකම් පවා තිෙබන නිවාස ෙයෝජනා 
කමයක්. එතුමා කිව්ව ගණන වැරැදියි. වර්ග අඩියක මිල රුපියල් 
16,000යි කියලා ෙමතුමා කියන්ෙන් ෙම් යටිතල පහසුකම් 
ඔක්ෙකෝටම වැය වන මුදලත් එක්කයි. නිවසක වර්ග අඩියක 
වටිනාකම රුපියල් 8,000කට වඩා වැඩි වන්ෙන් නැහැ. [බාධා 
කිරීම්] ෙම්වා අසත්යයි. වර්ග අඩියක් රුපියල් 8,000ට අඩුයි. ඒ 
මධ්යම පන්තික නිවාස ෙයෝජනා කමයක්. අෙනකුත් පහසුකම් 
සහිතව ෙකොළඹ අග නගරය තුළයි ෙම් නිවාස හැෙදන්ෙන්. 
ෙකොළඹ අග නගරය තුළ හැෙදන නිසා ඊට ගැළෙපන විධියට 
හදන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අපි වැඩ කරන්ෙන් නැත්නම් 
විපක්ෂෙය් මන්තීතුමන්ලා ෙමතැන ඇවිල්ලා ඔතරම් දඟලන්ෙන් 
නැහැ. අපි වැඩ කරන්ෙන් නැහැ කියලා ෙපන්වන්න 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙමතරම් දඟලන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
අපි වැඩ කරන නිසායි. [බාධා කිරීම්]   

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම බත්තරමුල්ෙල් 
රාජ්ය ඉන්ජිෙන්රු සංසථ්ාව ළඟ ෙකෙසල් ෙකොළයක 
ආකෘතියකට හදලා තිෙබන බස් නැවතුම ගැන ෙමතුමන්ලා පශ්න 
කළා. ඉතාම පැහැදිලිව කියන්න කැමැතියි, ඒ සඳහා රුපියල් 
ලක්ෂ 25ක් වැය වුෙණ් නැහැ කියන එක. ඒ ෙකෙසල් ෙකොළයක 
ආකෘතිෙයන් හැදූ බස් නැවතුම් ෙපොළට වැය වුෙණ් රුපියල් ලක්ෂ 
17යි. විපක්ෂෙයන් අසත්ය ගණන් කියලා ෙම් සභාව ෙනොමඟ 
යවන්න හදනවා. රුපියල් ලක්ෂ 25ක් වැය කරලා බස් නැවතුම් 
ෙපොළක් හැදුවා කියලා අසත්ය පකාශ කරන්න හදන්න එපා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙමතැන ඉලක්කම් ජිල්මාට් 
ගැන කථා වුණා. ඉලක්කම් ජිල්මාට් කෙළේ කවුද කියලා මම 
ෙපන්වන්නම්. ඉලක්කම් ජිල්මාට් කෙළේ සජිත් ෙපේමදාස 
මහත්තයාෙග් තාත්තාද, එෙහම නැත්නම් විමල් වීරවංශද කියලා 
එතුමාට ෙබොෙහොම ෙහොඳට කථා කරලා මම ෙපන්වන්නම්.  

එතුමා කියනවා, නිවාස සංවර්ධනෙය් ස්වර්ණමය යුගය 1978 
ඉඳලා ආරම්භ වුණා කියලා. ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් 
මුළු ඉතිහාසයම මම කියන්නම්. 1978 හදලා තිෙබන ෙගවල් 
ගණන 790යි, 1979 දී 8,412යි. 1980 දී 14,626යි. 1981 දී 
10,098යි. 1982 දී 9,493යි. 1986 දී 217යි. [බාධා කිරීම්] ෙම්වා 
අහගන්න. 1987 දී 351යි. ෙම් දස ලක්ෂය, විසි ලක්ෂය හදන 
කාලෙය් දී යි. 1987 දී 351යි. මම ෙම් කිව්ෙව් සෘජු ඉදි කිරීම්. ෙම් 
ඔක්ෙකෝම එකතු කරලා බැලුවාම 1987 දී හැදූ මුළු නිවාස ගණන 
45,088යි. 1988 දී 53,400යි. [බාධා කිරීම්]  ඉන්න, ඉන්න. හරි, 
හරි. 53,000යි, 48,000යි එකතු කරලා බලන්න, දස ලක්ෂය, විසි 
ලක්ෂය හැෙදනවාද කියලා. [බාධා කිරීම්] ෙම් නිවාස සංවර්ධන 
අධිකාරිෙය් වාර්තා. ඒ නිසා අසත්ය පකාශ කරලා, පච කියලා -
[බාධා කිරීම්] තමන්ෙග් තාත්තා ෙහොඳට ෙගවල් හැදුවා නම්, 
රනිල් විකමසිංහ මහත්තයා පුතාටත් එවැනි තනතුරක් ෙදන්න 
එපායැ. ෙමතුමා කෙළේ බහිරවයාෙග් ෙගවල් කැඩූ එකයි. තාත්තා 
ෙගවල් ටිකක් හැදුවා. ෙමතුමා බහිරවයාෙග් ෙගවල් කැඩුවා. යාල 
වනය ඇතුෙළේ රිංගා ෙගන බහිරවයාෙග් ෙගවල් කැඩූ මන්තීතුමායි 
ෙම්. බහිරවයාට අයිති ෙග් කඩලා බහිරවයාව අවතැන් කළා. 
බහිරවයා අවතැන් වුණා, බහිරවයා රැක්ෙක් නිධානයයි. 
බහිරවයාට නිධන් රකින්න අවශ්ය වුණා. ඒ බහිරවයාව අනාථ 
කළ කට්ටිය, බහිරවයාෙග් ෙග් නැති කළ කට්ටිය අපි හදන 
ෙගවල් ගැන අද කථා කරනවා. [බාධා කිරීම්]   

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් කියන ගණන් අසත්යයි. 
ෙපේමදාස මහත්තයාෙග් කාලෙය් ෙගවල් විසි ලක්ෂයයි, දස 
ලක්ෂයයි, ලක්ෂයයි හැදුවා නම් තිස්එක් ලක්ෂයයි. අද මුළු රෙට්ම 
තිෙබන ෙගවල් පමාණය 51 ලක්ෂයයි. මුළු රෙට්ම තිෙබන ස්ථිර 
නිවාස පමාණය 43 ලක්ෂයයි. 10 ලක්ෂයයි, 20 ලක්ෂයයි එකතු 
කළාම 30 ලක්ෂයයි. ඒකට ලක්ෂයක් එකතු වුණාම 31 ලක්ෂයයි. 
සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා කියන විධියට ඒ තිෙබන නිවාසවලින් 
සියයට 70ක් හදලා තිෙබන්ෙන් රණසිංහ ෙපේමදාස හිටපු 
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ජනාධිපතිතුමායි. ඒක ෙන් ෙම් කියන්ෙන්. ලජ්ජයි මහත්තෙයෝ. 
ෙම් අම්මලා, තාත්තලා අමාරුෙවන් හැදූ ෙගවල්. [බාධා කිරීම්] 
ෙම්වා ෙපේමදාස මහත්තයාෙග් නමට දමා ගන්න එපා. ඔය කරන 
ෙපෝඩාව ෙමොකක්ද? ඉලක්කම් ජිල්මාට් කියන්ෙන් ඕවා 
ෙනොෙවයිද? කරුණාකරලා ෙම්වා ෙත්රුම් ගන්න. ගරු නිෙයෝජ්ය 
සභාපතිතුමනි, ඒ අනුව අපට පැහැදිලිව ෙපෙනනවා, ෙම්වා ෙබොරු 
කථා කියලා. ෙම් රෙට් නිවාස කමෙය් ස්වර්ණමය යුගය රණසිංහ 
ෙපේමදාස මහත්තයාෙග් කාලය ෙනොෙවයි, පීටර් ෙකනමන් 
මහත්තයාෙග් කාලයයි. 

ඒක තමයි ස්වර්ණමය යුගය. පීටර් ෙක්නමන් මහත්මයා තමයි 
මාලිගාවත්ත නිවාස ෙයෝජනා කමය පටන් ගත්ෙත්. පීටර් 
ෙක්නමන් මහත්මයා තමයි ෙකොළඹ නගරෙය් තිෙබන පැරණි 
නිවාස ෙයෝජනා කම විශාල පමාණයක් පටන් අරෙගන 
තිෙබන්ෙන්. ෙමතුමන්ලා කථා කරන ෙකොට මට හිතුෙණ්, අද 
රණසිංහ ෙපේමදාස මහත්මයාෙග්  ෙශෝක පකාශ ෙයෝජනා දිනයද 
කියායි. ඇයි, එතුමාෙග් ගුණ කථනය තමයි අද කෙළේ. විමල් 
වීරවංශ මහත්මයාෙග් ෙශෝක පකාශ ෙයෝජනා දිනයද කියලාත් 
හිතුණා. ෙමොකද, මෙග් ගුණ කථනයත් කළ නිසා. රණසිංහ 
ෙපේමදාසෙග් ගුණ කථනයයි, වීරවංශෙග් ගුණකථනයයි ඇෙරන්න 
කරපු වැඩ කටයුතු ගැන තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමතැනදී කථා කෙළේ 
නැහැ. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
කියන්න ෙදයක් නැහැ. ඒකයි. 
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
අෙන්! අෙන්! කඩුෙවල අවතැන් ෙවච්ච සංවිධායකතුමා,  
 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

අද එනවා ෙමතැන කථා කරන්න. ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, 
එදා අතුරුගිරිය මිෙල්නියම් සිටි නිවාස ෙයෝජනා කමෙය් තිබුණු 
අෙප් රණ විරුවන්ෙග් අවි ගබඩාවක් පාවා දුන්නා.  ඒ පාවා දීම 
කරපු උඩුගම්ෙපොල ෙවනුෙවන්.  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 

 එෙහම පාවා දීම් කරපු අය තමයි අද ෙම් කථා කරන්ෙන්.   
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Sir, I rise to a point of Order. - [Interruption.] 
 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Order, please! Be silent. Otherwise I cannot hear the 

point of Order. ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා, ඔබතුමා වාඩි 
ෙවන්න. මම එතුමාට ෙවලාව ෙදන්නම්. මම ඔබතුමාෙගන් අහලා   
කාලය ෙදන්න අවශ්ය නැහැෙන්.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා පැහැදිලියි,- [බාධා 

කිරීමක්] 

නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Dayasiri Jayasekara, you first sit down. ඔබතුමා 

වාඩි ෙවන්න. නැත්නම් සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමාට අවස්ථාව 
ෙදන්න බැහැ. Hon. Minister, you carry on with your 
speech. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් තත්ත්වය ඉතාම පැහැදිලියි. 

ෙම් අය දන්නවා අද ෙම් රට ෙගොඩ නැ ෙඟනවා කියලා. අද හැම 
පැත්ෙතන්ම ෙම් රට දියුණු ෙවනවා. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Dayasiri Jayasekara, you first sit down. Then, I 

will allow the Hon. Senasinghe's point of Order. 
Otherwise, I will not allow it. - [Interruption.] Hon. 
Minister, you carry on. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
අද විරුද්ධ පක්ෂයට යන්න මාර්ගයක් නැහැ. විරුද්ධ පක්ෂයට 

යන්න ගමනක් නැහැ. රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා නැවත අවුරුදු 
6කට,- [බාධා කිරීමක්] ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, රාජ්ය 
ඉංජිෙන්රු සංසථ්ාවට විතරක්, 2012.06.30 දිනට රජෙය් 
ෙදපාර්තෙම්න්තු ඒකාබද්ධ අරමුදලින් යැෙපන ආයතනවලින් 
රුපියල් මිලියන 3,110ක ණය ගැතිභාවයක් තිබුණා. රාජ්ය සංස්ථා 
හා මණ්ඩලවලින්,- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Sajith Premadasa, what is your point of Order?  
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් ස්ථාවර නිෙයෝගවලට 

අනුව, කාණු කටකින් කාණු කථා  කියන්න බැහැ. [බාධා කිරීම්] 
ඒක කරන්න  බැහැ. කාණු කටකින් කාණු කථා කියන්න බැහැ. 
[බාධා කිරීම්] 

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
That is not a point of Order. Hon. Minister, you carry 

on. Hon. Minister, you have two more minutes.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, can we give him five more minutes? 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මට ෙම් ඊෙය් ෙපෙර්දා,-[බාධා 

කිරීම්]  විපක්ෂ නායකතුමා අවුරුදු හයකට බලය අල්ලපු ෙව්දනාව 
මෙගන් පිට කරන්න එපා. දයාසිරි  වාෙග් අය අර ෙගන ගිහින් 
අනාථ කරලා අතරමං කරලා ෙමොකක්ද ඒ කළ පාප කර්මය?  
[බාධා කිරීම්] 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අප ණය ගැතිභාවය තුරන් කළා. 
රාජ්ය සංස්ථා හා මණ්ඩලවල,- [බාධා කිරීම්] අෙනක් එක ගරු 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, නිදන් හාරපු ඒවා අද පඩිසන් ෙදනවා. 
ඒවා පිටිපස්ෙසන්  එනවා. ඒවා කාෙග් ෙහෝ උඩින් යනවා. [බාධා 
කිරීම්] අෙන් මා දන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] 

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Sujeewa Senasinghe, please sit down. Hon. 

Minister, you carry on.  
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙබොෙහොම පැහැදිලිව අප 

කියන්න  ඕනෑ.  අද අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා, විශාල විධියට 
ෙම් ක්ෙෂේතය ඉදිරියට අරෙගන යන්න. [බාධා කිරීම්] අද 
අවුරුද්දකට නිවාස 30,000කට වඩා හදන කමයක් අෙප් 
අමාත්යාංශයට අයිති ආයතනවලින් විතරක්,- [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Minister, what is your point of Order?  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, the Hon. Minister does not have enough time to 

reply because the Opposition Members have been 
disturbing him from the time he got up. So I request, with 
the consent of the House, that we proceed for another 10 
minutes.   

 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
No. 
 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
What is the opinion of the Opposition?  

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඇයි කථා කරනවාට බයද? [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 

නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
What is your point of Order?  
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙමම  විවාදෙය්දී  මට කථා 

කරන්න ලැබුණු විනාඩි 15දීම   බාධා කළා. එෙහම නම්,ඒ විධියට 
ෙම් ගරු සභාෙව් ෙවලාව ගන්න සමාන අයිතිවාසිකමක්  අපටත් 
තිෙබන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්] 

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
If  the request is not agreed to by the Opposition, we 

cannot give  the Hon. Minister  extra time.  Hon. 
Minister, you carry on. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි. මා දන්ෙන් නැහැ, ෙමතුමන්ලා 

මට ෙමච්චර බය ඇයි කියලා. පසු ගිය කාලය තුළ අපට පුළුවන් 
වුණා, අවුරුද්දකට ෙගවල් තිස්දාහකට වැඩි පමාණයක් ෙම් රෙට් 
නිවාස ෙගොඩට එකතු කරන්න. ඒ අෙප් අමාත්යාංශයට අයත් 
ආයතනවලින් හදපු නිවාස විතරයි.  මිට අමතරව රජෙය් අෙනකුත් 
ආයතනවලින් තවත් විසිදාහක පමණ පමාණයක් ඉදි කර 
තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. රාජ්ය බැංකුවලින් නිවාස ණය 
දීෙම් පවණතාව වැඩි කර තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] 

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Order, please! We  have  to suspend  the Sitting for 

lunch at 12.30 p.m. We cannot extend time without the 
consent of the Opposition. Hon. Minister, you carry on. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, -[බාධා කිරීම්] 

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Order, please! If the House agrees, we can extend the 

time. If not, I have to call for a Division. 
 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
We do not agree.  
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නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Then, I have to call for a Division.   

Hon. Minister, by how many minutes do you want to 
extend the time ?  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
By 10 minutes.  

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Does the House agree?  

 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
No, we do not agree. 

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
If the Opposition does not agree, we  have to go for a 

Division.  
 
පශන්ය විමසන ලදී. 
කටහඬවල් අනුව "පක්ෂ' මන්තීන්ට ජය බව  නිෙයෝජ්ය 

සභාපතිතුමා විසින් පකාශ කරන ලදී. 
வினா வி க்கப்பட்ட . 
குரல்களின்ப  " ஆம்”   ேமேலாங்கிற்  என பிரதித் தவிசாளர் 

அவர்கள் அறிவித்தார்கள்.  

Question put.  
 

MR. DEPUTY CHAIRMAN, having collected the Voices, 
declared that the “Ayes" had it. 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
I call for a Division.  
 
පාර්ලිෙම්න්තුව 43 වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් - පක්ෂව 42:  

විරුද්ධව 18 යනුෙවන්  -  ෙබදුෙණ්ය. 
பாரா மன்றம் 43 ஆம்  நிைலக் கட்டைளப்ப  பிாிந்த : சார்பாக 

42.;    எதிராக.18. 

The Parliament divided under Standing Order No. 43: Ayes 42; 
Noes 18. 

 

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Order, please! We can proceed for another 10 minutes. 

Hon. Minister, you can carry on with your speech for 
another 10 minutes.  

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මම ස්තුතිවන්ත වනවා අමතර 

ෙව්ලාවක් ලබා දීම ගැන. මම ෙම් සම්බන්ධෙයන් වැඩි ෙව්ලාවක් 
කථා කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Dayasiri Jayasekara, what is your point of 

Order? 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාෙගන් මම ඉල්ලා 

සිටිනවා ඒ ෙව්ලාව සමානව ෙදපැත්තට ෙබෙදන්නට ඕනෑ කියලා. 
එෙහම නැතිව විනාඩි 10 ආණ්ඩු පක්ෂයට විතරක් ලබා ෙදන්න 
බැහැ. [බාධා කිරීම්] 

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
නැහැ, එෙහම ෙදන්න බැහැ.[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
එෙහම ෙදන්න බැහැ, ඒක වැරදියි. [බාධා කිරීම්] 

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
No. We cannot divide that 10 minutes. Hon. Minister, 

you carry on with your speech.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මම ඉතාම ඕනෑකමින් 

කියන්නට ඕනෑ කාරණයක් තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] විරුද්ධ 
පක්ෂයට අද අෙප් රෙට් සිදු වන සංවර්ධනය දරා ගන්න බැරිව, 
ඒක පිළිගන්න බැරිව, ඒක ෙත්රුම් ගන්න බැරිව දරන - [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. John Amaratunga, what is your point of Order? 

2749 2750 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
Sir, we have already fixed the time at which you have 

to move the Vote.  You cannot exceed that.  
 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
But, we have already called for a Division to extend 

the time.  We cannot change that.  It was done with the 
agreement of the House. Hon. Minister, you carry on with 
your speech now. - [Interruption.] Do not disturb him.  
Hon. Minister, now you have eight minutes.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් මම තවත් 

කාරණයක් ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරන්නට කැමැතියි. 
පසු ගිය කාලය තුළ විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් ඉදිකිරීම් අංශෙය් 
විශාල ෙවනස්කම්වලට මුල පුරන්නට අපට පුළුවන් වුණා. අපි 
පෑලියෙගොඩ රාජ්ය ඉංජිෙන්රු සංස්ථාවට අයත් ඉඩම පාවිච්චි 
කරලා - රාජ්ය ඉංජිෙන්රු සංස්ථාෙව් අයිතිය යටෙත් - "Ccity"  
නමින්, ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතයට අදාළ අමු දව්ය සහ භාණ්ඩ ෙම් රෙට් 
ෙපොදු ජනතාවට එකම තැනකින් ලබා ගත හැකි මධ්යස්ථානයක් 
ආරම්භ කරන්නට අපට පුළුවන් වුණා.  ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්ය 
ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන්  අපි ඒ 
කටයුතු ආරම්භ  කළා. 

ඒ මඟින් ෙම් රෙට් ඉදිකිරීම් ක්ෙෂේතයට අවශ්ය අමු දව්ය හා 
අනිකුත් ෙසේවාවන් එක මධ්යස්ථානයකින් ලබා ගන්න තැනක් 
නිර්මාණය කරන්න විතරක් ෙනොෙවයි, එහි සම්පූර්ණ ආදායම 
රාජ්ය ඉංජිෙන්රු සංස්ථාවට ලබා ගන්නත් අපට පුළුවන් වනවා. 
මට මතකයි, එදා රවි කරුණානායක මන්තීතුමා, ඇමති හැටියට 
සිටි කාලෙය් රාජ්ය ඉංජිෙන්රු සංස්ථාවට අයත් ඉඩම පිට රට 
ෙකොම්පැනියකට විකුණන්න හැදුවා. නමුත් ඒක වළක්වා ගන්න 
පුළුවන් වුණා. එම නිසා - [බාධා කිරීමක්] මමත් යනවා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඉතාම ඕනෑකමින් මා කියන්න 
කැමැතියි, අපි ඒ පතිපත්තිය අනුගමනය කරන්ෙන් නැහැ කියලා. 
[බාධා කිරීමක්] දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා ෙපොඩ්ඩක් වාඩි 
ෙවන්න.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය ගැන මා 
මීට වඩා කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ. මා පැහැදිලිව කියන්න 
ඕනෑ, - [බාධා කිරීමක්]  

 

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Minister, you have only two more minutes. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
නිධන් කඩ-කඩා දඩාවෙත් ගිය උදවිය - [බාධා කිරීම්]  
 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
Sir, I rise to a point of Order. 

නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Minister has to wind up within two minutes.  

Hon. Harin Fernando, what is your point of Order? 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
නිධන් බහිරවයාව අනාථ කරමින් දඩාවෙත් ගිය උදවිය, - 

[බාධා කිරීම්] යාල වෙනෝද්යානය ඇතුෙළේ දඩාවෙත් ගිය උදවිය, - 
[බාධා කිරීම්] යාල වෙනෝද්යානය ඇතුෙළේ දඩාවෙත් යමින් නිධන් 
හාරපු උදවිය අද අපට ෙම් විධිෙය් ෙචෝදනා එල්ල කිරීම ගැන අපි 
පුදුම වන්ෙන් නැහැ. ගරු නි ෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, - [බාධා 
කිරීමක්] 

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Order, please! Hon. Harin Fernando, what is your 

point of Order? 
 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් සභාව ඇතුෙළේ 

මන්තීවරෙයක් sunglasses දමා ෙගන ඉන්නවා. ගරු පලනි 
දිගම්බරම් මන්තීතුමා sunglasses දමා ෙගන ඉන්නවා. 

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
That is not a point of Order.  Hon. Minister, please 

wind up now.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් විමලසිරි ෙපෙර්රා මැතිතුමන්, 

අතිෙර්ක ෙල්කම්වරුන්, සභාපතිවරුන්, හා අධ්යක්ෂ මණ්ඩල 
සාමාජිකයන් සියලු ෙදනාටම කෘතෙව්දිත්වය පිරිනමමින් මෙග් 
වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
The Sitting is suspended till 1.00 p.m.  

 
රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, අ. භා. 

1.00ට නැවත පවත්වන ලදී. 
அதன்ப , அமர்  பி.ப. 1.00 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  

மீண் ந் ெதாடங்கிற் .    
Sitting accordingly suspended till 1.00  p.m. and then resumed.   
 
 

නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Now, we are taking up the Ministry of Youth Affairs 

and Skills Development - Heads 156 and 215 - and the 
Ministry of Sports - Heads 136 and 219.  

2751 2752 
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156 වන ශීර්ෂය.- ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන 
අමාත්යවරයා 

 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 123,890,000 

 
தைலப்  156.-  இைளஞர் அ வல்கள் மற் ம் திறன்கள் 

அபிவி த்தி அைமச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 123,890,000 

 
HEAD 156. - MINISTER OF YOUTH AFFAIRS AND SKILLS 

DEVELOPMENT  

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,               

Rs. 123,890,000 
 

136 වන ශීර්ෂය.- කීඩා අමාත්යවරයා 
01 වන වැඩසටහන - ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 151,275,000 

 
 தைலப்  136.- விைளயாட் த் ைற அைமச்சர் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.-  ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - 

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 151,275,000 

 
HEAD 136. - MINISTER OF SPORTS 

 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,         
Rs. 151,275,000 

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
The Hon. Ruwan Wijayawardhana will move the Cut. 

 
[අ.භා. 1.01] 

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana) 
 ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, "2013 විසර්ජන පනත් 

ෙකටුම්පෙතහි කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී අද දින,  ඉදිරිපත් කරන 
අමාත්යාංශ හා ඒවා යටෙත් ඇති  අෙනකුත් ෙදපාර්තෙම්න්තු හා 
ආයතනවලට අදාළ අංක 156, 215, 136 සහ 219 දරන වැය 
ශීර්ෂයන්ෙගන් සම්පදායානුකූලව එක් එක් වැඩ සටහන්හි සියලු 
පුනරාවර්තන වියදම් හා මූලධන වියදම් රුපියල් 10කින් කපා 
හැරිය යුතුය" යි මම ෙයෝජනා කරමි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අද ෙයෞවන කටයුතු හා 
නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ සාකච්ඡා කරන 
අවස්ථාෙව් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ජාතික ෙයොවුන් ෙපරමුෙණ් 
සභාපති හැටියට මටත් වචන ස්වල්පයක් කථා කරන්නට අවස්ථාව 
ලැබීම ගැන මම සතුටු ෙවනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, පසු ගිය දා රජරට 
විශ්වවිද්යාලෙය් ඇති වුණු සිද්ධීන් සම්බන්ධව ෙමොෙහොතකට ෙම් 
ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරවන්නට කැමැතියි. පසු ගිය 
03වැනි දා රජරට විශ්වවිද්යාලෙය් ශිෂ්යයන් කිහිප ෙදනකුට 

ෙවස්වලා ගත් මැර කණ්ඩායමක් විසින් පහාරයක් එල්ල කර 
තිෙබනවා. එයින් ශිෂ්යයන් ෙදෙදනකුට බරපතළ තුවාල සිදු වී 
ෙරෝහල්ගත කර තිෙබනවා. ඊට පසුව 04වැනි දාත් තවත් 
ෙන්වාසිකාගාරයකට ෙමම මැර කණ්ඩායම බලහත්කාරෙයන් 
ඇතුල් වී ඒ ෙන්වාසිකාගාරෙය් සිටින ශිෂ්යයන්ට කඩු, ෙපොළු, 
කිණිසිවලින් පහර දීලා, ඒ ෙන්වාසිකාගාරෙය් ජෙනල්, 
ෙදොරවල්වලට පහර දීලා අලාභහානි කර තිෙබනවා. එක 
ශිෂ්යයකුට සිහි නැති ෙවන්නම පහර දීලා තිබුණා. ඒ පහර 
දීෙමනුත් ශිෂ්යයන් තුන් ෙදනකු බරපතළ තුවාල ලබා ෙරෝහල්ගත 
වී තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, දැනට රජරට 
විශ්වවිද්යාලෙය් ශිෂ්යයන් පස් ෙදෙනක් ෙරෝහල්ගත වී තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම්ක රජය විසින් කළ ෙදයක් 
හැටියට රජරට විශ්වවිද්යාලෙය් ශිෂ්යයන් අතර මතයක් පැතිරී 
තිෙබනවා.  ඒක ඇත්තද, නැද්ද කියලා මම ෙමතැන කියන්න 
අවශ්ය නැහැ. ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, නමුත් පශ්නයක් 
තිෙබන්ෙන් දැනටමත් මතයක් ෙගොඩනඟා ෙගන තිෙබන එකයි. 
සමහර ශිෂ්යයන් කියන්ෙන් ෙමවැනි පහාරයක් එල්ල කර 
තිෙබන්ෙන් ගමත් ශිෂ්යයනුත් අතර යම් කිසි ෙභ්දයක් ඇති 
කරන්නට කියලායි. මම ෙම් අවස්ථාෙව් රජෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා, 
ෙපොලීසියට කථා කරලා රජරට විශ්වවිද්යාලෙය් ශිෂ්යයන්ට 
ආරක්ෂාව ලබා ෙදන්න කියලා. ඒ වාෙග්ම ඒ සම්බන්ධෙයන් 
පුළුල් පරීක්ෂණයක් කරලා ෙම් ෙවස්වලා ගත් මැර පිරිස පුළුවන් 
තරම් ඉක්මනින් අත් අඩංගුවට අර ෙගන ඒ අය කවුද කියලා ෙම් 
ගරු සභාව දැනුවත් කරන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම පසු ගිය ෙනොවැම්බර් 
28වැනි දා යාපනය විශ්වවිද්යාලෙය් ඇති වුණු සිද්ධීන් සම්බන්ධව 
අපි කවුරුත් කනගාටු ෙවනවා.  

මා හිතන හැටියට එම විශ්වවිද්යාල  ශිෂ්යයන් සමහරක් යම් 
කිසි උත්සවයක් පවත්වන්නට උත්සාහ කර තිෙබනවා. එම 
උත්සවය පැවැත්වීම මා අනුමත කරන්ෙන් නැහැ.  මාධ්ය මඟින් 
අපට දැන ගන්නට ලැබුණා, මහවිරු දිනය ෙවනුෙවන් එම 
උත්සවය සංවිධානය කර තිෙබන බව.  නමුත් එදින එය  පාලනය 
කරන්නට හමුදාවත් විශ්වවිද්යාලයට ඇතුළු ෙවලා, 
විශ්වවිද්යාලෙය් ආරක්ෂක නිලධාරිනුත් සමඟ කාන්තාවන්ෙග් 
ෙන්වාසිකාගාරයටත් ඇතුළු ෙවලා ශිෂ්යාවන්ට තර්ජනය කළ 
බවට  ෙචෝදනා ලැබී තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි අෙනක් දවෙසේ ෙම් 
ශිෂ්යයන් සියලු ෙදනාම කළු පටි බැඳ ෙගන විශ්වවිද්යාලය ඉදිරිපිට 
උපවාසයක් කරන්නට ඉදිරිපත් වුෙණ්. ඒ අවස්ථාෙව් දී හමුදාවත්, 
ෙපොලීසියත් එතැනට ගිහින් ඒ ශිෂ්යයන්ට අමානුෂික ෙලස පහර 
දීලා තිෙබනවා.  ඒ පහර දීෙමන් ශිෂ්යයන් හත් ෙදෙනකු විතර 
ෙරෝහල්ගත ෙවලා තිෙබනවා. සමහර ශිෂ්යයන් අත් අඩංගුවට 
ෙගන තිෙබනවා.  

ඇත්ෙතන්ම ඒ තත්ත්වය නිසා විශ්වවිද්යාලය තුළත්, ශිෂ්යයන් 
අතරත් පශ්නයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය 
සභාපතිතුමනි. ෙමොකද, සමහර සිංහල ශිෂ්යයන් කියනවා   එම 
සිද්ධිෙයන් පසුව තමන්ෙග් ෙන්වාසිකාගාරවලටවත් යන්න 
සමහර දමිළ ශිෂ්යයන් ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැයි කියලා. ඇත්ෙතන්ම 
ෙම් තත්ත්වය තවත් උග වන්නට ඉස්සර ෙවලා, ෙම් මඟින් 
විශ්වවිද්යාලය තුළ තවත් ජාති ෙභ්දයක් ඇති වන්නට ඉස්සර 
ෙවලා ෙම් ආණ්ඩුව පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් එය මැඩ 
පවත්වන්නට කියා මාර්ගයක් ගන්නය කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා.  
ෙමොකද, ෙම් ශිෂ්යයන් අතර ඉතාම ෙහොඳ සම්බන්ධතාවක් පවත්වා 
ගැනීම අපට අවශ්යයි. ජාති ෙභ්දයක් ෙනොතිබීම ෙම් රෙට් 
අනාගතයට අත්යවශ්ය ෙදයක් කියලා මා හිතනවා. ඒ නිසා පුළුවන් 
තරම් ඉක්මනින් ඒ ශිෂ්යයන් අතර සමාදානයක් ඇති කළ යුතු බව 
ෙම් අවස්ථාෙව් දී මා කියන්නට අවශ්යයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, තරුණ කටයුතු අමාත්යාංශය 
විසින් තරුණ පතිපත්ති මාලාවක් ඉදිරිපත් කරන්නට යන බව 

2753 2754 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

විවිධ ජනමාධ්ය ඔස්ෙසේ අපට දැනගන්නට ලැබුණා. ඇත්ෙතන්ම  
අෙප් ඩලස් අලහප්ෙපරුම ඇමතිතුමාට  ඒ ගැන මෙග් විෙශේෂ 
ස්තුතිය පුද කරන්නට කැමැතියි. ෙමොකද, එය අත්යවශ්ය ෙදයක්. 
මා අෙප් ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, පුළුවන් තරම් ඉක්මනින්  
දිවයින පුරා තිෙබන  තරුණ සංවිධාන, ස්ෙවච්ඡා සංවිධාන, තරුණ 
සම්ෙම්ලන, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙයොවුන් ෙපරමුණ වැනි 
අෙනකුත් ෙද්ශපාලන පක්ෂවලත් තිෙබන තරුණ සංවිධාන සමඟ 
සාකච්ඡා කරලා, ඒ අයෙග් අදහස් අරෙගන ෙම් පතිපත්ති මාලාවට 
ඇතුළු කරගන්නය කියලා. ඇත්ෙතන්ම එය අත්යවශ්ය ෙදයක්. එම 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම ගැන අෙප් ඇමතිතුමාට අෙන්කවාරයක් 
මෙග් ස්තුතිය පුද කරන්නට කැමැතියි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, වර්තමාන ශී ලංකාෙව් 
ජනගහනෙයන්  සියයට 26ක්ම, එනම් හතෙරන් එකකට වැඩි 
පමාණයක් ෙයෞවනයන් වන නිසා ඔවුන් සම්බන්ධව ආණ්ඩුවට 
තිෙබන වගකීම අති විශාලයි. ෙයෞවනයකු කියන්ෙන් ෙම් රෙට් 
අනාගතය භාර ගැනීමට ඉදිරියට එන ෙකෙනක්.  ඔහු ෙහෝ ඇය 
රෙට් නැත්නම් මවු බිෙම් ආර්ථික සංවර්ධනෙය්ත්, සමාජ 
සංවර්ධනෙය්ත්, පරිසර සුරක්ෂිත භාවෙය්ත්, ෙද්ශපාලන ස්ථාවර 
භාවෙය්ත් වගකීෙමන් යුක්තව කටයුතු කළ හැකි ෙකෙනක් විය 
යුතුයි. මවු බිම ෙවනුෙවන් ෙම් වැදගත් කාර්යට දායක වීමට නම්, 
ෙයෞවනයකු විනය ගරුක, ෙසෞඛ්ය සම්පන්න, බුද්ධිමත්, 
කාර්යක්ෂම අයකු විය යුතුයි.  දරුවකු ඉපදුණු දා පටන් ඔහු අංග 
සම්පූර්ණ ෙයෞවනයකු ෙලස, ඒ වාෙග්ම අංග සම්පූර්ණ 
පුරවැසියකු ෙලස සමාජයට පිවිෙසන අවස්ථාව දක්වා ආණ්ඩුව 
විසින් ඔහු ෙවනුෙවන් අති විශාල කාර්ය භාරයක් ඉටු කළ යුතුව 
තිෙබනවා. ෙමෙසේ අංග සම්පූර්ණ ෙයෞවනයකු බිහි කිරීමට නම් 
දරුවකුෙග් ෙපෝෂණය, අධ්යාපනය, කියා ෙකෞශල්ය දියුණු කිරීම, 
විනය ගරුක බව ඇති කිරීම අත්යවශ්ය සාධකයක් වනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, කනගාටුෙවන් වුවත් කිව යුතුව 
තිෙබන්ෙන් ඉහළ යන ජීවන වියදම හමුෙව් ශක්ති සම්පන්න 
ෙයෞවනයන් බිහි කිරීමට අපට බාධාවක් දක්නට තිෙබන බවයි. 
ෙසෞඛ්ය අංශෙය් තිෙබන බිඳ වැටීම, යහපත් ශාරීරික මානසික 
තත්ත්වයකින් යුතු ෙයෞවනයන් බිහි කිරීමට බාධාවක් වී 
තිෙබනවා. කීඩා අංශය පිළිබඳව අද ෙයෞවනයන්ෙග් තිෙබන්ෙන් 
සියලු බලාෙපො ෙරොත්තු බිඳ වැටුණු ස්වභාවයක්.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඒ ෙමොකද? 
 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana) 
මා ඔබතුමාට කියන්නම්. ඇත්ත වශෙයන්ම ඔබතුමාෙග් 

අමාත්යාංශයට මා ෙචෝදනාවක් කරන්ෙන් නැහැ. මා ෙම්ක 
කියන්ෙන් ගම්පහ දිස්තික්කෙය් මන්තීවරයකු හැටියට. අපි ගම්පහ 
දිස්තික්කෙය් සංචාරය කරන ෙකොට දැන ගන්න ලැබුණා, ගම්වල 
සිටින තරුණයන්ට කීඩා කරන්න කීඩා පිට්ටනියක් ෙනොමැතිව 
අසහනෙයන් සිටින බව. ඒ ගැන කථා කරන්නයි මට ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී අවශ්ය වුෙණ්. ඒ ගැන තමුන්නාන්ෙසේෙග් අවධානය 
ෙයොමු කරන්න පුළුවන් නම් ඉතාම ෙහොඳයි. ෙමොකද, ඇත්තටම 
ගම්පහ දිස්තික්කෙය් ෙමවැනි තත්ත්වයක් තිෙබනවා නම් අෙනක් 
දිස්තික්කවලත්-  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු මන්තීතුමනි, මට තප්පරයක් ලබා ෙදන්න.  

අෙප් ජාතික පතිපත්තිය අනුව පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 
314ට කීඩා සංකීර්ණ 314ක් හැෙදනවා. දිස්තික්කෙය් ෙලොකු කීඩා 
සංකීර්ණයක්  හැෙදනවා. එතෙකොට ඔබතුමාෙග් දිස්තික්කෙය් 
සියලුම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවලට අංග සම්පූර්ණ කීඩා 
සංකීර්ණය බැගින් 2016 වන ෙකොට අපි හදලා ඉවර කරනවා.  

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි.  
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, සමාජයට පිවිෙසන 

ෙයෞවනයකුෙග් මූලික අවශ්යතාව වන්ෙන් පමාණවත් ආදායම් 
මාර්ගයක් තිබීමයි. සිංහල ෙබෞද්ධ සංස්කෘතිය පධාන ෙකොට ගත් 
ෙම් රෙට් අෙනකුත් සියලුම උප සංස්කෘතීන්ද මනුෂ්යත්වය, 
යුක්තිය හා සාධාරණත්වය ඉතා ඉහළින් අගය කරනවා. ඒ නිසා  
ශී ලාංකික සංසක්ෘතිය තුළ දක්නට ලැෙබන මූලික ලක්ෂණයක් 
තමයි ෙදමාපියන්ට සහ වැඩිහිටියන්ට සැලකීම. අද තමන්ෙග් 
ෙදමාපියන් ෙපෝෂණය කරනවා තබා අඩු තරමින් වයස්ගත 
ෙදමාපියන්ට අවශ්ය ෙබ්ත්ෙහේත් ලබා ගැනීමට ෙනොහැකිව ලක්ෂ 
ගණන් තරුණ තරුණියන් අසහනයටත්, පීඩාවටත් පත්ව සිටින 
බව ෙනොරහසක්. අවසානෙය්දී ඔවුන්ෙග් ෙම් පීඩාව සමාජ 
ෛවරයක් බවට පත් ෙවන්නට පුළුවන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, සියලුම තරුණයන්ට රැකියා 
සැපයීමට ආණ්ඩුවට වගකීමක් තිෙබන නමුත් එය එක රැයක් 
එළිවන විට කළ ෙනොහැකි ෙදයක් බව අප කවුරුත් දන්නවා. මා ඒ 
නිසා විරැකියාව සම්බන්ධව අයුතු ෙලස ආණ්ඩුවට ෙචෝදනා 
කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් තරුණයන්ෙග් ආදායම් මට්ටම් ඉහළ 
දැමීම සඳහා රජයට කළ හැකි ෙබොෙහෝ ෙද්වල් රජය අතපසු කර 
ඇති නිසා තරුණයන් ෙවනුෙවන් අද මා ෙම් සභාව ඉදිරිෙය් ෙපනී 
සිටිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, තරුණ ශමය, තරුණ දැනුම 
සහ ඔවුන්ෙග් නිපුණතා ඇගයීමකට ලක් කර නැහැ. එෙසේ කළා 
නම් ස්වයං රැකියා මඟින් තම ආදායම් මාර්ග පුළුල් කර ගැනීමට 
තරුණයන්ට ඕනෑ තරම් අවස්ථා තිෙබනවා. ෙම් සඳහා ෙමෙතක් 
මූල්යමය පදනමක් ඇති කර නැහැ. බැංකුවලින් ණය ගත හැකිව 
තිෙබන්ෙන් ඇති හැකි අයට පමණයි. නමුත් වෘත්තීය හා ස්වයං 
රැකියා ව්යාපෘති සඳහා තරුණයන් ෙවනුෙවන් ෙනොපමාව මූල්ය 
ආයතනයක් පිහිටුවීෙම් අවශ්යතාව තිෙබනවා. එය ෙමෙතක් ෙම් 
රෙට් අතපසු වූ කාර්යයක්.  

මා හිතන හැටියට 1977න් පසු ''නිස්ෙකෝ'' අරමුදල පිහිටුවා 
නිස්ෙකෝ ෙලොතරැයියක්ද ආරම්භ කර, වර්තමාන විපක්ෂ නායක 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා එදා තරුණ කටයුතු ඇමතිවරයා 
හැටියට වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ කළා. නමුත්  ආණ්ඩුව ෙවනස් 
වීෙමන් ඒ ව්යාපෘතිය ඉදිරියට ෙගන යන්නට බැරි වුණා. ඉතින් මා 
ආණ්ඩුවට ෙයෝජනා කර සිටිනවා පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව, 
වාර්ගික ෙභ්දයකින් ෙතොරව විෙශේෂෙයන්ම තරුණ තරුණියන්ට 
ස්වයං රැකියා සඳහා ඉතා සහන ෙපොලී කමයකට විධිමත් 
අධීක්ෂණයක් යටෙත් ණය ලබා දීම සඳහා මූල්ය ආයතනයක් 
පිහිටුවන ෙලසට.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, එය පමණක් ඉටු කිරීෙමන් 
සෑහීමකට පත් වීමට බැහැ. අද නාගරිකව ෙමන්ම ගම්බදව තම 
වෘත්තිය නිපුණතා භාවිතා කරමින් තරුණයන් ෙනොෙයක් ෙද් 
නිෂ්පාදනය ෙකරුවත් ඔවුන්ට ඉදිරියට එන්න පුළුවන්කමක් 
නැහැ. එයට ෙහේතුව ෙවෙළඳ ෙපොළ පිළිබඳ පශ්නයි. ස්වයං රැකියා 
නිෂ්පාදකයන් සිටියත් ෙවෙළඳ ෙපොළ ෙනොමැති නිසා ඔවුන් 
අසරණ වී තිෙබනවා. ෙවෙළඳ ෙපොළ ෙනොමැති වී තිෙබන්ෙන් 
පාරිෙභෝගිකයන් ෙනොමැති නිසා ෙනොෙව්.  

එයට ෙහේතුව පාරිෙභෝගිකයා සහ නිෂ්පාදකයා මුණගස්වන අඩු 
වියදමකින් සැකසුණු ෙවෙළඳ ෙපොළක් ෙනොතිබීමයි. එම නිසා 
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ෙවෙළඳ ෙපොළ පිළිබඳව තරුණ තරුණියන් දැනුවත් කිරීෙම් 
වැඩසටහන් අත්යවශ්යයි.  

භාණ්ඩ හා ෙසේවා අෙළවි කිරීෙම්දී ෙවෙළඳ ෙපොළ සඳහා වැය 
කිරීමට සිදු වන වියදම නිෂ්පාදන වියදමට වඩා වැඩි නිසා තරුණ 
ස්වයං රැකියා නිෂ්පාදකයන් අද අසරණ වී තිෙබනවා. එම නිසා 
තරුණ තරුණියන් විසින් ස්වයං රැකියා, කුඩා කර්මාන්ත සහ 
ගාමීය කර්මාන්ත මඟින් කරනු ලබන නිෂ්පාදනයත්, සුළු 
පරිමාණෙයන් ෙගොවිපළවල ෙකෙරන නිෂ්පාදනයත් අඩු විදමක් 
දරා ෙවෙළඳෙපොළට ඉදිරිපත් කළ හැකි පුළුල් වැඩ පිළිෙවළක් රට 
පුරා සංවිධානය කළ යුතු ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අද රෙට් තවත් උග පශ්නයක් 
තිෙබනවා. ෙම් කාරණය අප කවුරුත් දන්නා ෙදයක්. පසු ගිය දා 
අප මාධ්යවලිනුත් ෙම් බව දැක්කා. අද අප රෙට් තරුණයන් දහස් 
ගණනක් රට අත්හැරලා අනවසරෙයන් මුහුදු යාතාවලින්, ගුවනින්  
ඕස්ෙට්ලියාව, කැනඩාව, ඉතාලිය වැනි රටවලට රැකියා ෙසොයා 
යන්නටත්, ඒ රටවල ජීවත් ෙවන්නටත් තැත් කරනවා.  ෙම්ක 
ඇත්තටම බරපතළ පශ්නයක්. ෙමොකද අප ගිය අවුරුද්ෙද්ත් 
ෙමවැනි සිද්ධීන් දැක්කා. ෙම් රෙට් තරුණයන් 100ක් අරෙගන 
ඔවුන් ට ෙකොරියාෙව් නැත්නම්, ඕස්ෙට්ලියාෙව් රැකියා තිෙබනවා 
කියලා කිව්ෙවොත්, ඒ තරුණයන් 100ෙදනාෙගන් 95ක්ම අත 
උස්සලා කියයි අපට ඒ රැකියා ලබා ෙදන්න කියලා. ඇත්ෙතන්ම 
ෙමතැන පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙම් තරුණයන්ට ෙම් රෙට් 
අනාගතයක් නැහැ කියන තත්ත්වයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා 
තමයි ෙම් තරුණයන් රට අත හැරලා පුළුවන් තරම් ෙවනත් 
රටවලට යන්න හදන්ෙන්.  

ගිය අවුරුද්ෙද්  තිඹිරිගස්යාය ෙපොලිස්  ස්ථානය අසල 
ෙකොරියාෙව් රැකියා ඇබෑර්තු තිෙබන බව ෙපන්වා තිබුණා. එදා අප 
දැක්කා තරුණයන් දහස් ගණනක් එතැනට ඇවිත් ආරක්ෂක 
පශ්නයකුත් ඇති වුණු ආකාරය. ඒ ආපු අය අතරත් පශ්න ඇති 
වුණා. ෙම් ඔක්ෙකොම අය එදා සටන් කෙළේ පුළුවන් තරම් 
ඉක්මනින් ෙම් රට දමලා ෙකොරියාවට යන්නයි.  විරැකියාෙවන් 
ෙපෙළන අය විතරක් ෙනොෙවයි, ෙහොඳ රැකියා කරමින් ෙහොඳ 
වැටුප් ලබන තරුණයන් පවා එදා තිඹිරිගස්යාය ෙපොලිස් 
මූලස්ථානය අසලට ආවා. ෙම්ෙකන් ෙපෙනන්ෙන්, ඇත්තටම ඒ 
අයට ලංකාෙව් රැකියාවක් තිබුණත්, ෙහොඳ වැටුපක් ලැබුණත්  
තමන්ෙග් රට තුළ තමන්ට අනාගතයක් හදා ගන්න පුළුවන්ද 
කියන එක ගැන ඒ අයට විශ්වාසයක් නැති බවයි. ආණ්ඩුව විසින් 
හැම ෙවෙල්ම පුන පුනා කථා කරනවා සුබ අනාගතයක් ගැන. 
නමුත් ෙම් රෙට් තරුණයන්ට සුබ අනාගතයක් ෙපෙනන්න නැති 
නිසා තමයි පුළුවන් තරම් ෙම් රට අත්හැරලා ඔවුන් පිට රටවලට 
යන්න හදන්ෙන්. ඒ ගැනත් ෙම් ආණ්ඩුව පරීක්ෂණයක් කරලා යම් 
කියා මාර්ගයක් ගන්න ඕනෑ. ෙම් තරුණයන් අෙප් රටට සම්පතක්. 
ඔවුන් පුළුවන් තරම් ෙම් රෙට් තියාෙගන ඔවුන්ෙග් ආදායම් මට්ටම් 
තවත් වැඩි කරන්නට ආණ්ඩුව යම් කිසි කියාමාර්ගයක් ගත යුතුය 
කියමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ස්තුතියි. 

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. Dullas Alahapperuma. 

Before he starts, the Hon. Perumal Rajathurai will take 
the Chair. 

 

අනතුරුව   නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, ගරු ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ெப மாள் ராஜ ைர 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  left 
the Chair, and  THE HON. PERUMAL RAJATHURAI took the Chair. 

[අ.භා. 1.20] 
 
ගරු ඩලස ් අලහප්ෙපරුම මහතා (ෙයෞවන කටයුතු හා 
නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு டலஸ் அழகப்ெப ம - இைளஞர் அ வல்கள், 
திறன் அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Dullas Alahapperuma - Minister of Youth Affairs 
and Skills Development) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කථාව ආරම්භක 

ෙමොෙහොෙත්ම ඔබතුමා මුලසුනට පැමිණීම සුබ ලකුණක් විධියටයි 
මා දකින්ෙන්. ඔබතුමා තරුණයන් ගැන විශාල උනන්දුවක් 
දක්වන වතුකරෙය්, කඳුකරෙය්  මන්තීවරෙයක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් විවාදය ආරම්භ කරපු 
අෙප් රුවන් විජයවර්ධන මන්තීතුමාට මා පළමුෙවන්ම 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. එතුමා ෙම් වැදගත් මාතෘකාවට වැදගත් 
පෙව්ශයක්, ශීලාචාර පෙව්ශයක් ලබා දුන්නා. ඒ නිසා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙදපාර්ශ්වෙය්ම ඉන්න සියලු ෙදනාටම මා 
ආරාධනා කරනවා පස්වරු 6.00 දක්වා ඒ වැදගත්කම, 
ශීලාචාරකම ෙම් ගරු සභාව තුළ පවත්වාෙගන යමු කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන් මා කැමැතියි, 
ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්යාංශය, විෂය භාර 
අමාත්යවරයා සහ අෙප් කණ්ඩායම ෙවනුෙවන්ම පළමුෙවන් ෙම් 
ගරු සභාෙව් ස්තුතිය සහ ෙගෞරවය ෙම් රෙට් රාජ්ය නායකයා වන 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට පදානය කරන්න. ඒ, එතුමා මෙග් 
පක්ෂෙය් නායකයා නිසාවත්, මා එතුමාෙග් පක්ෂෙය් 
භාණ්ඩාගාරිකවරයා නිසාවත් ෙනොෙවයි, 1948 දී ශී ලාංකීය 
ෙද්ශපාලනය ආරම්භ වීෙමන් අනතුරුව මුදල් ඇමතිවරෙයක්, 
රාජ්ය නායකෙයක් පළමුවන වතාවට ෙම් සභාෙව්දී කිව්වා, ෙම් 
අය වැය ෙල්ඛනෙය් පදනම, අරමුණ, අභිලාෂය වන කරුණු 
තුෙනන් එකක් තමයි නිපුණතා සංවර්ධනය යනුෙවන් සඳහන් කළ 
නිසා. මා කැමැතියි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් අය වැය කථාෙව් 
සඳහන් එම ෙකොටස උපුටා දක්වන්න; එතුමාෙග් හඬ පතිරාවය 
කරන්න. එතුමා අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරමින් ෙමෙසේ 
කියනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි:  

"මා ඉදිරිපත් කළ අයවැය ෙයෝජනා සියල්ල  සකස් කර ඇත්ෙත් 2013 න් 
ආරම්භ වන ඉදිරි තුන් අවුරුදු කාලය තුළ පධාන අරමුණු තුනක් ඉටුකර 
ගැනීම ඉලක්ක කර ෙගනයි. දිළිඳුබෙවන් ෙතොර ඉහළ මැදි ආදායම් 
ආර්ථිකයක් බවට අෙප් රට පරිවර්තනය කර ගැනීමත්, ආහාර, ජලය හා 
පරිසර සුරක්ෂිතතාව තහවුරු කරගැනීමත්, ඉහළ පමිතියකින් යුත් 
නිපුණතා සංවර්ධනය, පර්ෙය්ෂණ හා තාක්ෂණ විප්ලවයකට අධ්යාපනය 
සීඝෙයන් පෙව්ශ කිරීමත් එම අරමුණු තුනයි." 

ෙම් වැදගත් අරමුණු තුන  -තාක්ෂණ අධ්යාපනයකට; විප්ලවීය 
අධ්යාපනයකට; නිපුණතාව මුල් කර ගත් අධ්යාපනයකට- අය 
වැය ෙල්ඛනයක පදනම විධියට ෙතෝරා ගැනීමම මම විශ්වාස 
කරනවා, ඉතාම අනාගතවාදී, තාර්කික, විද්යාත්මක එළඹුමක් -
පෙව්ශයක්- කියලා. ඒ නිසාෙවන්ම අෙප් ෙද්ශපාලන ඉතිහාසෙය් 
පළමුවැනි වතාවට අය වැයක මූලික පදනම ෙලස එය හඳුන්වපු 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට අෙප් ෙගෞරවය, ස්තුතිය පකාශ 
කරන්නට ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කැමැතියි, ෙම් අවස්ථාෙව් 
අෙප් පූර්වගාමීන් පිළිබඳවත් මතක් කිරීමක් කරන්න. ෙම් 
අමාත්යාංශය තුළ අද සිදු වන සියලුම කියාකාරකම් මෙග් ෙහෝ 
අෙප් කණ්ඩායෙම් තනි ශක්තිය මත සිදු වන ෙද්වල් ෙනොෙවයි. 
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පමුඛ සියලු 
ෙදනාටමත්, ගරු විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා -ගරු රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමා- පමුඛ ඒ පූර්වගාමීන් සියලු ෙදනාටමත් අෙප් 
අමාත්යාංශෙය් ෙගෞරවය පළමුෙවන්ම පුද කළ යුතුව තිෙබනවා.  

2757 2758 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මෙග් සෙහෝදර 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා -දුමින්ද දිසානායක මැතිතුමා- තරුණ ජවය 
සහිත ඇමතිවරෙයක් විධියට මට ෙදන සහායටත්, විෙශේෂෙයන් 
කිසිදු පතිලාභයක් අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන් නැතුව, කිසිදු 
පතිලාභයකට හිමිකම් කියන්ෙන් නැතුව ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් මානව 
ගුණය ෙපරදැරිව ෙම් අමාත්යාංශෙය් අධීක්ෂණ කටයුතු සිදු කරන 
ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මැතිතුමා දක්වන සහායටත් එතුමන්ලා ෙවත 
මෙග් විෙශේෂ ෙගෞරවයත්, ආදරයත් මම පුද කළ යුතුව තිෙබනවා. 
ඒ වාෙග්ම වර්තමාන ෙල්කම්තුමා ඇතුළු සියලුම ආයතන 
පධානීන්ටත්, අෙප් නිලධාරින්ටත්, අද ෙම් අමාත්යාංශෙය් 
ඇමතිවරයා විධියට ෙනොහිටියත්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙම් 
අවස්ථාෙව් ෙනොහිටියත් මෙග් පළමු සඟයා  -මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් නැමති මෙග් ෙගෞවරනීය මිතයා- සහ අෙප් හිටපු 
ෙල්කම්තුමා -සුනිල් ෙහේවාපතිරණ මැතිතුමා- ෙවතත් මෙග් 
දයාර්දබව පකාශ කරන්න මම ෙම් අවස්ථාව පාවිච්චි කරන්න 
කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් සියලුම පක්ෂවල 
මන්තීතුමන්ලාටත්, ෙම් පූජනීය විෂය සම්බන්ධෙයන් ෙම් රෙට් 
ජනමාධ්ය දක්වන උනන්දුව, මැදිහත්වීම සහ විෙව්චනයන් 
සියල්ලට ජනමාධ්යටත් මෙග් කෘතෙව්දීත්වය පළ කරන්න මා ෙම් 
විනාඩි 15ක පුංචි කාලය කැප කරන්න කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමා ඉදිරිෙය් කථා 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ, 2010 අෙපේල් මාසෙය් 
23වැනි දා ඉඳලා 2012 ෙදසැම්බර් මාසෙය් 06වැනි දා -අද- දක්වා 
වූ කාලය -අවුරුදු 2යි මාස 7ක කාලය- තුළ අපි අමාත්යාංශයක් 
විධියට කරපු වැඩ ෙහෝ කියාකාරකම් පිළිබඳව. ඒ ෙවනුවට මම 
කැමැතියි, අප ෙම් වැඩ කර ෙගන යන ෙකොට අප මුහුණ දුන්  
ගැටලු, පශ්න, අභිෙයෝග, සීමා මායිම් පිළිබඳව කථා කරන්න ; ඒ 
ෙවනුෙවන් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අවධානය, -ෙම් සභාෙව් 
අවධානය- රෙට් අවධානය, එකඟත්වය ඉල්ලන්න. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මෙග් සෙහෝදර ඇමතිතුමන්ලා, 
මන්තීතුමන්ලා අපි ගත කරපු අවුරුදු 2යි, මාස 7ක කාලපරිච්ෙඡ්දය 
පිළිබඳව විස්තරාත්මකව කරුණු ඉදිරිපත් කරාවි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම දන්නා තරමින් එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවිධානය නිෙයෝජනය කරන  190 ගණනකට අධික 
රටවල් පමාණය අතෙර් ෙයෞවන කටයුතු සහ නිපුණතා සංවර්ධන 
අමාත්යාංශය නමින් තිෙබන්ෙන් එකම එක අමාත්යාංශයයි. ඒ අෙප් 
වර්තමාන අමාත්යාංශයයි. ඇයි, ෙලෝකෙය් අෙනක් රටක නැති 
ආදර්ශයක් අරෙගන අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙයෞවන කටයුතු සහ 
නිපුණතා සංවර්ධන කියන විෂයයන් ෙදක ඒකාබද්ධ කෙළේ? 
ෙමොකක්ද එහි ෙත්රුම? ෙලෝකෙය් තවත්  රටක එෙහම තිෙබනවා 
නම් එය නිවැරදි කිරීමට යටත්වයි මම ෙම් ෙයෝජනාව කරන්ෙන්. 
ඔබතුමා මට වඩා ෙලෝකෙය් රටවල් ගැන දන්නවා. ෙලෝකෙය් 
රටවල තිෙබනවා, කම්කරු අමාත්යාංශය; මිනිස් බල අමාත්යාංශය; 
මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීෙම් අමාත්යාංශය කියලා 
අමාත්යාංශ.හැබැයි නිපුණතා සංවර්ධනය යනුෙවන් අමාත්යාංශයක් 
නිර්මාණය කරලා ෙයෞවන කටයුතු ඒකට ඒකබද්ධ කරලා, රාජ්ය 
නායකයා විධියට අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ඒ 
තීන්දුව, තීරණය ගත්ෙත් ඇයි? මම හිතනවා, ෙම් අමාත්යාංශෙය් 
වගකීම පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ෙකොට ඒක ෙහොඳ එළඹුමක් - 
පෙව්ශයක්- කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා ෙලෝක 
ඉතිහාසෙය් රටවල වත්කම, පබලත්වය මනින්න ෙවන ෙවනම 
දර්ශක තිබුණ බව. ඒ රට සතු රත්රන් පමාණෙයන් ඒ රෙට් 
පබලත්වය හා ධනවත්කම මැන්නා. රන්, රිදී, මුතු හා 
මැණික්වලින් ඒ රෙට් පබලත්වය හා ධනවත්කම මැන්නා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ යුගය දැන් නිමා ෙවලායි 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් ශත වර්ෂෙය් සහ  එළෙඹන ශත වර්ෂවල රටක 

වත්කම් මනින දර්ශකය බවට පත් වන්ෙන්; නූතන දර්ශකය බවට 
පත් වන්ෙන් උගත්කම, නිපුණත්වය හා දැනුමයි. ඒ දැනුම, 
නිපුණත්වය අෙප් සමාජයට එකතු කිරීම සඳහා රාජ්ය නායකයා 
අෙප් රටට ඉලක්කයක් දීලා තිෙබනවා. ඒ ඉලක්කය හඹා ෙගන 
යන්න ෙම් දැනුම, නිපුණත්වය සහිත ෙලෝකෙය් පබල ජාතියක් 
බවට පත් කිරීෙම් අරමුණ ඇතුවයි ෙමම සුවිෙශේෂ වූ අමාත්යාංශය 
එතුමා නිර්මාණය කරන්ෙන්.  

 මා කැමැතියි, තාර්කික, අනාගතවාදී, විද්යාත්මක ප ෙව්ශය 
හමුෙව් අපට තිෙබන බාධා හා ගැටලු ගැන ඉතාම ෙකටිෙයන් 
කථා කරන්න. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට විනාඩි කීයක් 
ති ෙබනවාද? 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
තව විනාඩි 6ක් තිෙබනවා. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඊට වැඩිය කාලය ගන්නම බැරිද?  දයාසිරි මන්තීතුමා මට 

විනාඩි 5ක් ෙදන්න බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සිටින බවක් 
ෙපෙනනවා.  සජිත් මන්තීතුමා ෙදන්ෙන් නැති වුණාට ෙමතුමා 
ෙදයි. බුද්ධික මන්තීතුමාත් සිටිනවා. [බාධා කිරීමක්] 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගැටලු රාශියක් තිෙබනවා. 
එයින් පධාන ගැටලු ෙදකක් තිබුණා. ඒ ගැටලු විසඳා හමාරයි. එක 
ගැටලුවක් තමයි ෙම් විෂය සම්බන්ධෙයන් රාජ්ය පමුඛත්වය 
ෙනොලැබීම. ඉතිහාසය පුරාම  ෙම් ගැටලුව තිබුණා. රාජ්ය 
පමුඛත්වය ලැබිලා නැහැ. ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනය ඇතුළත, 
රාජ්ය පතිපත්තිය ඇතුළත ෙම් අග පමුඛත්වය ලැබිලා තිෙබනවා. 
ඒක තමයි තිබුණු ෙලොකුම බාධාව.   

ෙදවන බාධාව, ද්විතීය අධ්යාපන කමයට, පාසල් පද්ධතියට  
දියුණු අධ්යාපන කමෙය් සිද්ධාන්තයට නිපුණතා සංවර්ධනය 
කියන ක්ෙෂේතය ඇතුළත් කර ෙනොතිබීම. ෙමය කන්නන්ගර 
මැතිතුමාෙග් කාලෙය් තිබුණු, පසුව අපට නැති වුණු ෙදයක්. ෙම්ක 
ෙලොකු බාධාවක්. ෙම් පිළිබඳව බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා, 
අපි, එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා එකතු ෙවලා සාකච්ඡා කර 
තීන්දු ගන්නය කියා ජනාධිපතිතුමා කළ නිෙයෝගය අනුව අපි 
එකතු ෙවලා සාකච්ඡා කළා. ෙම් ගරු සභාවට ඉතාම 
ෙගෞරවෙයන් කියන්න කැමැතියි, ලබන වසර අෙප් රෙට් 
ඉතිහාසෙය් පළමු වන වතාවට -බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා 
සමහර ෙවලාවට ෙමය සන්නිෙව්දනය කරලා ඇති.- උසස් ෙපළ 
විෂය ධාරාවන් අතරට විද්යා, කලා, වාණිජවලට අමතරව 
තාක්ෂණය යනුෙවන් නව විෂය ධාරාවක් එකතු කරන්නට ගනු 
ලැබූ තීරණය. මා හිතන්ෙන් ඒක ඉතා ෙහොඳ එළඹුමක්.  ඒක අපට 
තිබුණු ෙලොකු බාධාවක්. ඒ වාෙග්ම ඉවත් වුණු තවත් බාධාවක් 
තමයි ෙම් ක්ෙෂේතයට පිවිෙසන දරුවන්ට උසස් අධ්යාපනය දක්වා  
යන්නට මඟක් ෙනොතිබීම.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම පළමු වන වතාවට 
කියනවා, ෙම් ක්ෙෂේතය තුළ ෙම් වසර ඓතිහාසික වසරක් වන 
බව; සාම්පදායික විශ්වවිද්යාල හරහා ෙනොගිය පළමු වන 
කණ්ඩායම වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලය හරහා ෙම් වසෙර් 
උපාධිධාරීන් විධියට ෙම් සමාජයට එකතු වුණ බව.  ඒ ෙවනුෙවන් 
කැප වුණු ඉතිහාසෙය් හිටපු සියලු ෙදනාටම අෙප් කෘතෙව්දිත්වය 
පකාශ කරන්න ඕනෑ. ඒක අපට තිබුණු එක බාධාවක්.  

පාසල් පද්ධතිය ගැනයි මා සඳහන් කරමින් හිටිෙය්. ෙම් 
විෂයට වටිනාකමක්  ෙනොලැබීම නිසා යුෙරෝප ෙය් එෙහම නැත්නම් 

2759 2760 

[ගරු  ඩලස් අලහප්ෙපරුම  මහතා] 
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උතුරු ඇෙමරිකානු මහද්වීපය ඇතුළත උසස් ෙපළ සමත් දරුවාට 
ඒ දරුවාෙග් පවුල ඇතුළත ඇති වුණු සංවාදය අෙප් පවුල් ඒකකය 
තුළ තිබුෙණ් නැහැ. යුෙරෝපෙය් උසස් ෙපළ පතිඵල නිකුත් වුණාම 
ෙහොඳ මාර්ෙගෝපෙද්ශයන් සහිතව ෙගදර ඇතුළත ඒ පවුල තුළ ඇති 
වන සංවාදෙය් එක මාතෘකාවක් තමයි දරුවා විශ්වවිද්යාලයකට 
යනවාද එෙහම නැත්නම් Technical College   එකකට යනවාද 
කියන එක. අෙප් ඒ සාකච්ඡාව නැහැ. අෙප් ෙද්ශපාලකෙයෝ 
ෙවන්න පුළුවන්; ගුරුවරු ෙවන්න පුළුවන්; ෙදමව්පිෙයෝ ෙවන්න 
පුළුවන්; ෙම් ෙමොෙහොත දක්වාම කල්පනා කරන්ෙන් ඉතාම අඩු 
ලංසුෙවන් ෙදවන මට්ටෙම් සැලකිල්ලක් දක්වමිනුයි.  

Technical College එක කියා කියන්ෙන් වැඩ බැරි ෙකනකුට 
යන්න තිෙබන තැනක් විධියටයි සලකන්ෙන්. එවැනි පිළිගැනීමක් 
තිබුණා. ඒක ෙලොකු බාධාවක් වුණා කියලායි මා විශ්වාස 
කරන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ජාතික විශ්වවිද්යාල 
පද්ධතිය දිහා අනිමිස ෙලෝචනෙයන් බලා ෙගන ඉන්නවා. ඒක 
ෙහොඳයි. කමක් නැහැ. හැබැයි ඊට අමතරව විකල්ප පාරවල් 
තිෙබනවා. විකල්ප පාරවල් දැන් අෙප් රට තුළ මුණ ගැහිලා 
තිෙබනවා. ඒ විකල්ප පාරවල් සහ පධාන මාර්ගය අතෙර් 
 ෙනොෙයකුත් පාලම් ෙගොඩ නැ ෙඟමින් තිෙබනවා. ඒ නිසා මම 
විශ්වාස කරනවා තවත් එක පධාන බාධාවක් ඉවත් ෙවලා කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම, අපට ෙම් දක්වා 
ජයගහණය කරන්න නුපුළුවන් වූ තවත් බාධාවක් තිෙබනවා. ඒ 
තමයි සමාජ සංසක්ෘතික බාධාවන්, ගරු මන්තීවරුනි. ෙමොකද, ෙම් 
රෙට් ඉතිහාසෙය් රාජාණ්ඩුවල ඉඳලා නිපුණතාව හිර කරලා 
තිෙබන්ෙන් කුල කමයක් ඇතුෙළේයි. කුල ධුරාවලියක් ඇතුෙළේ 
නිපුණතාව ගාල් කරලා, හිර කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙම්, අපට 
තිෙබන පධාන අභිෙයෝගයක්. අපි සියලුෙදනා එකතු ෙවලා මහත් 
අධිෂ්ඨානයකින් ජයගහණය කරන්න ඕනෑ අභිෙයෝගයක් ෙම්ක. 
ෙම් සාම්පදායික ෙගෝතික මතයට අපි පහර ෙදන්න ඕනෑ 
ෙකොන්ෙද්සි විරහිතව. අපට ෙම් රට පුරා ෙකොතැනට ගියත් මුණ 
ගැෙහනවා නිපුණතාව -නිපුණත්වය- කියන ෙද් කුල කමයක් 
තුළට එකතු කර තිබීමක්. ෙම්ක බරපතළ අභිෙයෝගයක්. කලා 
මාධ්ය ඇතුෙළේත් එය එෙහමමයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් ෙටලිනාට්ය 
බලනවා ඇති, චිත පට බලනවා ඇති. හැබැයි ඔබතුමාට 
කවදාකවත් ෙපම්වතකු හමුවන්ෙන් නැහැ මජං ගාගත්තු 
mechanic ෙකනකු විධියට. එවැනි ෙපම්වතකු ඔබතුමාට හමු 
වන්ෙන් නැහැ. වඩු කාර්මිකයකු ෙපම්වතකු විධියට අෙප් කලා 
මාධ්ය ඇතුෙළේ ඔබතුමාට හමු වන්ෙන් නැහැ. එෙහමත් නැත්නම්, 
ෙවනත් එවැනි මට්ටමක වැඩ කරන ෙකනකුට අෙප් කලා 
ෙලෝකෙය් එවැනි සැලකිල්ලක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙම්වා සමාජ 
සංස්කෘතික බාධා. අපි සමාජයට ෙම්ක කියන්න ඕනෑ.  

දකුණු ඉන්දීය සිනමාෙව් අපට මුණ ගැෙහනවා මුට්ට කරගහන 
ෙපම්වතුන්. ඇයි අෙප් කලා මාධ්ය ඇතුෙළේ ෙම්ක නැත්ෙත්? සල්ලි 
තිෙබන, වාහනයක් තිෙබන, ෙකොම්පැනියක් තිෙබන, ටයි පටියක් 
පැළඳගත්තු ෙකනකු විතරද අෙප් කලා මාධ්යවලට හසු වන්ෙන්? 
ෙම්ක ෙලොකු බාධාවක් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ නිසා 
මම තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා ජාතික මට්ටමින් 
ෙම් අභිෙයෝගය දිනාගැනීම සඳහා අපි එක් ෙවමු කියලා. ෙම්ක 
අමාත්යාංශයකට තනිවම කරන්න බැහැ. එෙහම නැත්නම්, 
අධ්යාපන අමාත්යාංශයයි අපයි එකතු ෙවලා, ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශයයි අපයි එකතු ෙවලා, විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන 
අමාත්යාංශයයි අපයි එකතු ෙවලා, තවත් අමාත්යාංශ ෙදකතුනක් 
එකතු ෙවලා ෙම් අභිෙයෝග සියල්ල ජයගහණය කරන්න අමාරුයි. 
හැබැයි අප ෙම් අභිෙයෝග ජයගහණය කළ යුතුව තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා 
අතිගරු ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන හිටපු ජනාධිපතිතුමා අෙප් රෙට් 
ඉතිහාසෙය් 80 දශකෙය්, 90 දශකෙය් ආෙයෝජකයන්ට එන්න 
නිදහස් ෙවළඳ කලාප හදපු බව. ගරු රුවන් විජයවර්ධන 
මන්තීතුමාෙග්  ෙකොට්ඨාසෙය් නිදහස් ෙවළඳ කලාපයක් 
තිෙබනවා. හැබැයි, යටිතල පහසුකම් හදලා නිදහස් ෙවළඳ කලාප 
ෙගොඩ නඟන සංකල්පයම අද පතිපත්තියක් වශෙයන්, න්යායයක් 
වශෙයන් අවලංගුයි ගරු මන්තීතුමනි.  

අද ආෙයෝජකයා එන්ෙන් skilled labour ෙසොයා ෙගනයි; 
පුහුණු ශමය ෙසොයා ෙගනයි. ඒ නිසා පුහුණු ශමිකයන් ෙම් රට තුළ 
නිර්මාණය කරන වැඩ පිළිෙවළක් හරහා පමණමයි අවසාන 
විගහෙය්දී අපට විෙද්ශ ආෙයෝජකයන් ජයගහණය කරන්න 
පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම, ආර්ථික සිද්ධාන්ත -
සම්භාව්ය ආර්ථික සිද්ධාන්ත- තිබුණා, ධනවාදි ආර්ථිකය, 
සමාජවාදි ආර්ථිකය, මිශ ආර්ථිකය ආදි වශෙයන්. ෙම් සම්භාව්ය 
ආර්ථික සිද්ධාන්ත සියල්ල දැන් අවලංගු ෙවලා. ෙතොරතුරු 
තාක්ෂණය මත පදනම් වූ දැනුෙම් ආර්ථිකයක් ගැනයි අද ෙලෝකය 
කථා කරන්ෙන්. අර පැරැණි සියලු සම්භාව්ය සංකල්ප, ෙද්ශපාලන 
ෙවන්ෙද්සි ෙපොළවල ඈවර ෙවලා හමාරයි මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
කාලය අවසන් ගරු ඇමතිතුමනි. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
තවත් විනාඩි ෙදකක් ෙදන්න මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ෙම් යථාර්ථය ෙත්රුම් ෙගන ෙම් පූජනීය 
විෂයය දිහා අෙප් රෙට් අනාගතය තීන්දු කරන විෂයයක් විධියට 
බලන්න කියා මම ඔබට ආරාධනා කරන්න කැමැතියි. අවසාන 
වශෙයන් මම කැමැතියි ඔබතුමා දීපු ඒ කාරුණික අනුගහයට 
ස්තුතිවන්ත ෙවන්න, අප මෑත සතිය තුළ කියාත්මක කරපු ජාතික 
තරුණ පතිපත්තිය ගැන කථා කරන්න මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ෙම් රෙට් ඉතිහාසෙය් අවස්ථා ෙදකක්, ආණ්ඩු 
ෙදකක් ෙම් උත්සාහය ගත්තා. අපි කෘතෙව්දීව එය සිහිපත් 
කරනවා.  

අවසානයක් කර ගන්න බැරි වුණාට ඒකට සමච්චල් කරන්න 
අපි සූදානම් නැහැ. අද ඒ ජාතික තරුණ පතිපත්තිය පිළිබඳ 
සංවාදය -රෙට් ජනතාවෙගන් ෙතොරතුරු විමසීම- අපි ආරම්භ 
කරලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රුවන් විජයවර්ධන 
මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්ම ෙම් රෙට් ජනගහනෙයන් සියයට 26ක් 
තරුණෙයෝ. පළමුවැනි කාරණය එයයි. ෙදවැනි කාරණය තමයි 
අවුරුදු 30ක් ඇතුළත දී තරුණ නැඟිටීම් තුනක් සිදු වුණු ෙලෝකෙය් 
ෙවනත් කිසිම රටක් අපිට හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. අෙප් රෙට් දශක 
තුනක් ඇතුළත දී සිදු වුණු එවන් අත් දැකීම් අපිට තිෙබනවා. 
ජනගහනෙයන් සියයට 26ක් තරුණෙයෝ. ඒ හැෙරන්න තරුණ 
නැඟිටීම් තුනක්, දශක තුනක් ඇතුළත දී සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම, අෙප් තරුණයින් දියුණු තරුණයින්.  

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "තරුණයින්" කියන 
වචනෙයන් නිර්වචනය ෙවන්ෙන් වයස අවුරුදු 15 - 29 අතර වයස් 
කාණ්ඩය. ජාතික සාක්ෂරතා පතිශතය සියයට 94.2ක් වුණාට 
තරුණයින් අතර සාක්ෂරතාව සියයට 98 ඉක්මවා ෙගොස් 
තිෙබනවා. රටක ජනගහනෙයන් සියයට 26ක් තරුණයින් සිටීම 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙලෝකෙය් මානව විද්යාඥෙයෝ පිළි ගන්ෙන් ඒ රටට ලැබුණු 
පාරිෙතෝෂිකයක් විධියටයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා අපි අද උත්සාහයක් 
ගන්නවා, ඔවුන් රැක ගන්න. ඒ වාෙග්ම එයට සහාය ෙදන ෙලස 
තමුන්නාන්ෙසේලාට විවෘතව ආරාධනා කරනවා. ෙමොකද අපි 
පිළිගන්න ඕනෑ, අෙප් ෙද්ශපාලන සංස්කෘතිය ඇතුෙළේ අපි 
ආණ්ඩුෙවන් ආණ්ඩුවට පතිපත්ති මාරු කරනවාය කියන 
කාරණය. එකම ආණ්ඩුව ඇතුෙළේත් ඇමතිවරයාෙගන් 
ඇමතිවරයාට පතිපත්ති මාරු කරනවා. ෙම් යථාර්ථය අපි 
පිළිගන්නට ඕනෑ. ඒ නිසා අපි තරුණයන් උෙදසා වන පතිපත්තිය 
පතිපත්තියකින් එහාට ගිය පඥප්තියක් බවට පත් කර ගත්ෙතොත් 
අපි කාටත් එයට එකඟ ෙවන්න පුළුවන් වනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ස්තුතියි, ඇමතිතුමා. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු රුවන් විජයවර්ධන 

මන්තීතුමා ෙයෝජනාවක් කළා. ඔව්. ගරු මන්තීතුමනි, එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් තරුණ සංවිධානය මුණ ගැෙහන්න අපි සූදානම්. 
ඉන් ඔබ්බට ෙගොස් සිරිෙකොතට ඇවිල්ලා ඔබතුමන්ලාට ඇහුම් කන් 
ෙදන්න අෙප් කණ්ඩායම සූදානම්. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණට 
ඇහුම් කන් ෙදන්න අපි සූදානම්. ටීඑන්ඒ සංවිධානෙය් 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ඇහුම් කන් ෙදන්න අපි සුදානම්. ඒ ඇයි? ෙම් 
රෙට් අනන්ය ජාතිකවාදී පතිපත්තියක් ෙගොඩ නැඟීම සඳහා තිෙබන 
වුවමනාව නිසා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කාලය පමාණවත් ෙනොවුණත් 
මම තවදුරටත් ඔබතුමාට බාධා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ඔබතුමාටත්, ෙම් සභාවටත් ආරාධනා 
කරනවා, ෙම් රෙට් ජාතික තාරුණ්යය දිහා ඉතාම නිර්මාණශීලීව 
බලන්න කියලා. "තරුණ අසහනය"  කියන එක අපි පිළිගන්ෙන් 
නැහැ. අසහනාකාරීන් ෙනොෙවයි, අෙප් රෙට් තාරුණ්යයය. එය 
ඉතිහාසෙය් කරපු වැරැදි නිර්වචනයක්; අතාත්වික නිර්වචනයක්; 
අවිද්යාත්මක නිර්වචනයක්. අපි ඉතිහාසෙය් තරුණ අසහන 
ෙකොමිසම්  ඇති කළා.  එය වැරැදි ෙදයක්.  

අපි අමාත්යාංශයක් විධියට, රාජ්ය නායකයා විධියට, 
ආණ්ඩුවක් විධියට  "තරුණ අසහනය"  කියන වචන ෙදක හරි 
හතරැස්, පැතලි නිර්වචනයක් විධියටයි පිළිගන්ෙන්, මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි. [බාධා කිරීමක්] මෙග් අවසාන විනාඩිය. ගරු 
ෙජොන් අමරතුංග මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට මම උත්තර ෙදන්නම්. 
දැන් අෙප් කාලය වාෙග් ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්නවා. අෙප් තාත්තලා, 
අෙප් සීයලා වැලි පීල්ෙල් අකුරු කරපු අය.  

මෙග් පියා වැලි පීල්ෙල් අකුරු කෙළේ 1930. මම ගල් ලෑල්ෙල් 
අකුරු කෙළේ. තමුන්නාන්ෙසේලා -තරුණ මන්තීතුමන්ලා- ෙකොපි 
ෙපොෙත් "අ" යන්න ලිව්ෙව්. පරම්පරා කීයක්ද? වැලි පීල්ෙල්, ගල් 
ලෑල්ෙල්, ෙකොපි ෙපොෙත්! අද තරුණයා තමන්ෙග් සම්පාප්තිය සිදු 
කෙළේ ෙකොෙහොමද? ෙලෝකෙය් දියුණුම තාක්ෂණය තිෙබන්ෙන් 
ඔහුෙග් සාක්කුෙව් ෙහෝ ඔහුෙග් අෙත්. කරුණාකරලා ගල් ලෑල්ෙල් 
හිර ෙවලා, ගල් ලෑල්ෙල් frame එක ඇතුෙළේ හිර ෙවලා, වර්තමාන 
-නූතන- තරුණයා දිහා බලන්නට එපා. [බාධා කිරීමක්] 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ස්තුතියි, ඇමතිතුමා. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමාට මම අවස්ථාවක් ෙදනවා. ගරු 

 ෙජොන් අමරතුංග මැතිතුමනි, ඔබතුමාටත් අවස්ථාවක් තිෙබනවා ඒ 
ගැන කියන්න. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරපු අදහස් ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. තරුණයින් 

ගැන ෙබොෙහොම ෙලොකු කැක්කුමින් කථා කළා. අලුත් පළාත් 
පාලන මැතිවරණ සංෙශෝධන පනත යටෙත් අනිවාර්යෙයන්ම 
තරුණ අෙප්ක්ෂකවරුන් ෙවනුෙවන් නිශ්චිත පතිශතයක් ෙවන් 
කරන්න. ඒක සියයට කීයද කියන එක අපිට තීන්දු කරන්න 
පුළුවන්. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඔබතුමා ඇහුෙව් ෙහොඳ පශ්නයක්. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ඒ සඳහා නිශ්චිත පතිශතයක් ෙවන් කරන්න. සංෙශෝධනෙය් 

දාලා තිෙබන්ෙන් “විය හැකිය” කියලා. නමුත් එය "විය යුතුය" 
යනුෙවනුයි ෙවන්න ඕනෑ.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක ඉතා වැදගත් ජාතික පශ්නයක්. 

ඔබතුමා නිරන්තරෙයන් ෙම් පශ්නය මතු කරලා තිබුණා. ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙකොට්ඨාස කමයක් මත පදනම්ෙවලා අපි 
මැතිවරණයකට යන ෙකොට- ෙශේෂ්ඨාධිකරණයයි ෙම් පැහැදිලි 
කිරීම ක ෙළේ.  

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමනි, ෙකොට්ඨාස කමයක් ඇතුෙළේ 
ෙම් ෙකොට්ඨාසයට තරුණෙයක්, ෙම් ෙකොට්ඨාසයට  කාන්තාවක්, 
ෙම් ෙකොට්ඨාසයට වැඩිහිටිෙයක් කියලා කියන එක වැරදියි, එය 
මූලික මානව හිමිකමක් උල්ලංඝනය කිරීමක් කියලා කිව්ෙව් 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් ෙපන්වා දීම අනුවයි.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ෙකොට්ඨාස ෙනොෙවයි, සභා බල පෙද්ශය.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
නැහැ, අපි දැන් ෙකොට්ඨාස කමයක් ඇතුළට ඇවිල්ලා ෙන් 

තිෙබන්ෙන්.  

2763 2764 

[ගරු  ඩලස් අලහප්ෙපරුම  මහතා] 
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ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
සභා බල පෙද්ශය ඇතුළත.  
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා (විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන හා 
සුබ සාධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு லான் ெபேரரா - ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப்  
ஊக்குவிப் , நலேனாம் ைக அைமச்சர்) 
(The Hon. Dilan Perera - Minister of Foreign Employment 
Promotion and Welfare) 
අෙප්ක්ෂකෙයෝ ෙතෝරන්ෙන් ෙකොට්ඨාසෙයන්.  
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙකොට්ඨාස ෙන් අෙප්ක්ෂකෙයෝ ෙතෝරන්ෙන්. ඒකට අෙප් 

විසඳුමක් තිෙබනවා.  
 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
සියයට 30ක් ලැයිස්තුෙවන්. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
හරි, සියයට 30ක් ලැයිස්තුෙවන් හරින් පනාන්දු මන්තීතුමා. 

ෙයෝජනා ඇවිල්ලා තිෙබනවා, ඒ සියයට 30 ඇතුෙළේ යම් 
පමාණයක් ෙගෙනන්න. නමුත් මම ඔබට ෙයෝජනා කරනවා, සජිත් 
ෙපේමදාස මන්තීතුමනි, ඔබතුමා  පක්ෂෙය් නිෙයෝජ්ය නායකතුමා. 
රැඩිකල් ෙවනසින් පස්ෙසේත් ඔබතුමාෙග් නායකත්වය එෙහමම 
තිෙබනවායි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. පැහැදිලියි ෙන්ද?  

හැබැයි අර උද්ෙඝෝෂණය යන ෙවලාෙව්දී, ඉස්ෙසල්ලා විමල් 
වීරවංශ මන්තීතුමාෙග් අමාත්යාංශය සම්බන්ධෙයන් පැවැති 
විවාදෙය්දී ඡන්දය ගණන් කරන ෙකොට දයාසිරි ජයෙසේකර 
මන්තීතුමා අහනවා මට ඇහුණා, "අෙප් සම්ෙම්ලනෙය්දී ගණන් 
කළා වාෙග්මද ෙම් ඔබතුමන්ලාත්  ගණන් කෙළේ" කියලා. 
පක්ෂවලටයි ෙම් වගකීම පැවෙරන්ෙන් මන්තීතුමනි. පක්ෂවලට 
ෙම් වගකීම පැවෙරනවා. අපි ඒ යුතුකම ඉෂ්ට කරමු. අපි ඒ වගකීම 
ඉෂ්ට කරමු.  

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
සියයට 100ම දමමු.  
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ඒ වුණාට ෛනතික බලයක් නැහැ.  
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Harin Fernando. 
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
තරුණ අසහනය ගැන ඔබතුමා කිව්වා. රජරට විශ්වවිද්යාලෙය් 

ශිෂ්යයන්ට පහර දුන්ෙන් ඇයි?  

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඔබතුමා ෙචෝදනා කරන්ෙන් මම පහර දුන්නා කියලාද?  
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
රජෙය් වැඩක් කියලා කියන්ෙන්. මම දන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
'දිවයින' පත්තරෙය් මාධ්යෙව්දියා -[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
මෙග් ෙවලාව තමයි යන්ෙන්.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Dayasiri Jayasekera, what is your point of 

Order? 
  
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මම රීති පශ්නයක් මතු කරන්න කැමැතියි, ස්ථාවර නිෙයෝගත් 

එක්ක සම්බන්ධ කරලා. විෙශේෂෙයන් ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, 
නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ 
සම්බන්ධෙයන් පැවැති විවාදය ඉවර වුණාට පසුව එම වැය ශීර්ෂ  
සම්මත කරන්න ඕනෑ. සාමාන්යෙයන් පධාන පුටුවට ගිහිල්ලායි  
සම්මත කරන්න ඕනෑ. එම විවාදෙය්දී ඇති වුණු කලබලකාරී 
තත්ත්වයක් එක්ක මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ඒක ඒ විධියට 
සම්මත වුෙණ් නැහැ. ඒ පළමුවන කරුණ.  

ෙදෙවනි කරුණ -   
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
No, wait.  මට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Member, you can raise that in the evening. 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒක ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභා නීතිරීති සම්පූර්ණෙයන්ම 

උල්ලංඝනය කිරීමක්.  ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමාට කරන්න 
තිබුෙණ් පධාන පුටුවට ගිහිල්ලා ඒක සම්මත කිරීමයි. නමුත් 
එෙහම සම්මත කෙළේ නැහැ. සම්මත කරන්ෙන් නැතිව  කථා 
කරන්න ඉඩ දීලා අයින් වුණා. මම කියන්න කැමැතියි,  ඒක 
කරුණාකරලා, - 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Harin Fernando, you can proceed with your 

speech. 
 

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

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
You raise that in the evening. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග - 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
First of all, it is not a point of Order. But, you raise it 

in the evening. [බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ සම්බන්ධෙයන් අපට 

තීන්දුවක් ෙදන්න කියා ඉල්ලා සිටිනවා. 
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு லான் ெபேரரா ) 
(The Hon. Dilan Perera) 
Sir, I rise to a point of Order. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි, දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා- 
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
We will refer it to the Hon. Speaker.  
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් කියන්න හදන්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා මතු 
කරන ෙම් පශ්නය වැරදියි. ෙහේතුව මම කියන්නම්. ෙම් අය වැය 
විවාදය තුළම දවස් කීපයක්ම  දවෙසේ ගන්නා වූ සෑම වැය ශීර්ෂයක් 
පිළිබඳවම Vote  එක ගත්ෙත් දවස අවසානෙය්.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නැහැ.  

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
එෙහම තමයි වුෙණ්. දවස අවසානෙය් ගත්ෙත්.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Harin Fernando, you can proceed with your 

speech. 
 

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
Vote  එක ගත්ෙත් සභාව extend කරන්න.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
No, let the Hon. Member proceed with his speech. 

 
 

[අ.භා. 1.47] 
 

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
මූලාසනය ෙහොබවන  ගරු මන්තීතුමනි, ඡන්දය විමසූ 

අවස්ථාවට අපිත් සම්බන්ධ ෙවලා සිටි නිසා අපි කියන්ෙන්. ඒ 
අවස්ථාෙව්දී ඡන්දය විමසුෙව්  සභාෙව් කාලය දීර්ඝ කර ගන්න. 
එතැනදී කෙළේ සභාෙව් කාලය දීර්ඝ කර ගැනීමක් මිසක්  වැය 
ශීර්ෂ  සම්මත කිරීමක් ෙනොෙවයි. වැය ශීර්ෂ සම්මත කිරීමට ඒ 
ෙවලාෙව් ඡන්දයක් තිබුෙණ් නැහැ.  

වැය ශීර්ෂ සම්මත කිරීමක් වුෙණ් නැහැ. එතැනදි වුෙණ්, 
ෙවනත් සිදු වීමක්. නමුත් ඒ කරපු- [බාධා කිරීමක්] මම හිතනවා ඒ 
පිළිබඳව කලබලයක් අවශ්ය නැහැ කියලා. මුලසුන ෙහොබවන ගරු 
මන්තීතුමා කිව්වා, ඒක ගරු කථානායකතුමාට ෙයොමු කරනවා; 
එතුමාෙගන් තීරණයක් ලැෙබයි කියලා. ඒ නිසා අපි තර්ක කරලා 
වැඩක් නැහැ.  

මුලින්ම මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, අෙප් ෙයෞවන කටයුතු හා 
නිපුණතා සංවර්ධන ඇමතිතුමාට. එතුමා කථාව ආරම්භෙය්දීම 
කිව්ෙව්, ෙම් ගරු සභාෙව් ෙබොෙහොම සංවරව, ඉතාම සුහදශීලිව, 
ශීලාචාරව ෙම් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ සාකච්ඡාව ෙගන යමු කියලා. 
එෙහම කියන ෙකොටම ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා යනවා. [බාධා 
කිරීමක්] සාමාන්යෙයන් මම එතුමාට මඩ ගහන්ෙන් නැහැ ෙන්. 
මම ෙපොඩි විහිළුවක් කෙළේ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, -
[බාධා කිරීමක්] මම කිව්ෙව් ශිලාචාරව අපි ෙම් සාකච්ඡාව කරමු 
කියලායි. ඇඟපත ෙලොකු වුණාට, මුහුකුරා ගියාට විපක්ෂෙය් 
ඉන්නා ළා බාලම මන්තීවරයා මම. ඒ නිසා මටත් අයිතියක් 
තිෙබනවා තරුණයන් ගැන කථා කරන්න.  
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තරුණයන් ගැන සාකච්ඡා කිරීෙම්දී මම හිතනවා, ගරු 
ඇමතිතුමා ඇත්ත වශෙයන්ම ෙහොඳ පවිෂ්ටයක් අරෙගන 
තිෙබනවාය කියලා. අපට ඒ ගැන සතුටුයි. ඒ වාෙග්ම ඉතාමත්ම 
ආඩම්බරයි ඔබතුමා අපට ආරාධනා කිරීම ගැන. එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයත්, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණත් ඇතුළු සියලු ෙදනා එකතු 
කරලා තරුණයන් ෙවනුෙවන් යමක් කරන්නට අවශ්යයි කියලා 
ඔබතුමාට අවංක වුවමනාවක් තිෙබනවා කියන එක අපට 
හැෙඟනවා. අපි ඒ ගැන සතුටු ෙවනවා. මූලසුන ෙහොබවන ගරු 
මන්තීතුමනි, පශ්නය තිෙබන්ෙන් ෙම්කයි. ආණ්ඩුව ඇතුෙළේම 
තිෙබනවා "තාරුණ්යයට ෙහටක්" කියලා වැඩසටහනක්.  

ඒ වැඩසටහන එක පැත්තකින් යන ෙකොට අෙනක් පැත්ෙතන් 
ඇමතිතුමා ෙගන යනවා "ෙහට ෙවනුෙවන් අද" කියලා 
වැඩසටහනක්. ඒක ඇමතිතුමාෙග් පතිපත්තිය. ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ 
තිෙබන "තාරුණ්යයට ෙහටක්" සහ "ෙහට ෙවනුෙවන් අද" කියන 
ෙදෙකන්ම ෙපන්වනවා තාරුණ්යෙය් ෙහට කවදාකවත් එන  එකක් 
ෙනොෙවයි කියලා. ඇමතිතුමාෙග් "ෙහට ෙවනුෙවන් අද" 
වැඩසටහනට ෙහොඳ පවිෂ්ටයක් දීලා තිෙබනවා. අපි ඒකට ස්තුතිය 
පුද කරනවා. නමුත් අපට ෙපොඩි අපැහැදිලිකමක් තිෙබනවා, එකම 
ආණ්ඩුවක් තුළ වැඩසටහන් ෙදකක් යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන 
එක ගැන. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු මන්තීතුමා, "තාරුණ්යයට ෙහටක්" කියන වැඩසටහන 

තාරුණ්යයට දායකත්වයක් ෙදන සංවිධානයක් වුණාට ඒක 
ආණ්ඩුෙව් ව්යාපෘතියක් ෙහෝ සංවිධානයක් ෙනොෙවයි. ඒ පළමුවැනි 
කාරණය. ෙදවැනි කාරණය ෙම්කයි. අමතක කරන්න එපා, අෙප් 
රෙට් මිලියන 5.6ක් -ලක්ෂ 56ක්- තරුණෙයෝ ඉන්නවා කියන එක. 
ජාතික තරුණ ෙසේවා සභාවත් එක්ක සම්බන්ධ ෙයෞවන සමාජවල 
දැන් වන ෙකොට ලක්ෂ 5ක් ඉන්නවා ගරු හරින් පනාන්දු 
මන්තීතුමනි. ඒ නිසා අපි රාජ්ය ෙනොවන සංවිධානත් එක්ක පවා 
ෙම් කටයුත්ත සමසමව ෙබදාහදා ගන්න ඕනෑ. 

  
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි ඇමතිතුමනි. මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 

ෙවනවා. මම කියන්ෙන්, එකම ආණ්ඩුවක් ඇතුෙළේ වැඩසටහන් 
ෙදකක් තිෙබන නිසායි. ෙමොනවා වුණත් ඒ වැඩසටහෙනත් ෙලොකු 
ආකල්පමය ෙවනසක් තිෙබනවා. සමහර විට ඔබතුමාෙග් 
වැඩසටහනට වඩා ඒකට ආකර්ෂණය වැඩියි. ඒ නිසා - [බාධා 
කිරීමක්] ෙමෝඩෙයෝ  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

වාෙග් කථා කරන්න එපා. ෙපොඩ්ඩක් අහ ගන්න. කියන ෙද් 
ෙත්රුම් ගන්න බලන්න. මම දන්නවා ඔබතුමන්ලා තාරුණ්යයට 
ෙහට පැත්ෙත් හිර ෙවලා ඉන්ෙන් කියලා; ෙහොට හිර කර ෙගන 
ඉන්ෙන් කියලා. ඒ  වුණාට මා කියන්ෙන්, ෙහට ෙවනුෙවන්- 

 
ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා 
(மாண் மிகு விக்டர் அந்தனீ) 
(The Hon.Victor Antony) 
ෙම් පැත්තට ආෙව්, අර පැත්ෙත් ඉන්න ඉඩ නැති නිසායි. 
 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ඔබතුමා දැන් තරුණ නැහැ වික්ටර් ඇන්ටනි මන්තීතුමා. 

ඔබතුමා ෙකොච්චර කාලයකට ඉස්සරද තරුණ වුෙණ්? මුලසුන 

ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, අපි කියන්ෙන් "ෙහට ෙවනුෙවන් අද" 
වැඩසටහන ෙහොඳයි කියන එකයි. ඒකයි අෙප් අදහස.  

1977 දී තමයි තරුණයන් ෙවනුෙවන් පථම වරට තරුණ 
කටයුතු ඇමතිවරෙයකු බිහි වුෙණ්. ඔබතුමන්ලා අද අවලාද නඟන 
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා එදා තරුණයන් ෙවනුෙවන්  
වැඩසටහන් රාශියක් කියාත්මක කළා.  ඒ ගැන අපි සතුටු ෙවනවා.  
පිළිගන්න පුළුවන් ෙද්ශපාලනයක් කරන ඩලස් අලහප්ෙපරුම 
වාෙග් ඇමතිවරෙයක් අනිවාර්යෙයන්ම ඒක ෙත්රුම් ගනීවි. කෙඩ් 
යන කට්ටිය නම් කෑ ගැහුවාට යථාර්ථය ඒකයි. ෙයෞවන සමාජ 
ගාමීය මට්ටෙමන්, පාෙද්ශීය මට් ටෙමන්, දිසත්ික් මට්ටෙමන්, 
ජාතික මට්ටම දක්වා ඔසවා තැබීමට කටයුතු ආරම්භ කෙළේ අෙප් 
කාලෙය්දීයි. එදා සාමය, සමගිය, මිතත්වය හා සහෙයෝගය කියන 
සතර පදනම අනුව තරුණයන් එකතු වුණා. තරුණෙයෝ ගෙම් 
පන්සලට ආවා; පාසලට ආවා; විවෘතව එකතු වුණා; වැඩසටහන් 
කළා. ෙනොෙයකුත් කුසලතා තිෙබන තරුණෙයෝ -කීඩාෙවන් 
ෙව්වා, එෙහමත් නැත්නම් කලා ක්ෙෂේතෙයන් ෙව්වා- ඉහළට යන 
තත්ත්වයකට නැඟිටලා ආවා.  

මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි,  කීඩාෙවන් ෙව්වා,  කලා 
ක්ෙෂේතෙයන් ෙව්වා ඒ තිබුණු දක්ෂතාවන්ට සම්මාන පිරිනැමීමට 
සෑම වසරකම ෙයෞවන සම්මාන උෙළලක් පවා පැවැත්වූෙය් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය කාලෙය්දීයි. ඒ නිසා එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයට තරුණයන් ගැන කථා කරන්න අතිවිශාල අයිතියක් 
තිෙබනවා. අද ටයි ෙකෝට් දමා ෙගන ඇවිත් සිටින මෙග් මිත, 
ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමා ෙහොඳ volleyball කීඩකෙයක්.  

ගම් පෙද්ශවලට ෙවොලිෙබෝල් කීඩාව පවා හඳුන්වා දුන්ෙන් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය කාලෙය්දීය කියන එක  මතක තියා 
ගන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම එදා එරමිණියාව, හටන්ගල, නිලාෙව්ලි, 
මාපාකඩවැව, ඔරුබැඳිවැව, ෙබල්වුඩ් වැනි වෘත්තිය පුහුණු 
මධ්යස්ථාන බිහි කෙළේ එක්සත් ජාතික  පක්ෂයයි. රුවන් 
විජයවර්ධන මන්තීතුමා  කිව්වා වාෙග් නිස්ෙකෝ, මහරගම 
මහෙගදර, අනුරාධපුර ෙයොවුන් නිෙක්තනය හැදුෙවත් එක්සත් 
ජාතික පක්ෂයයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට අවලාද නැගුවත් ෙම් 
අය 1977න් 1978න් පසුව ඉපදුණු  කට්ටියයි. එෙහම නැත්නම් ඊට 
ඉස්ෙසල්ලා ඉපදුණු අයයි. [බාධා කිරීම්] ඒ නිසා 1977 දී වුෙණ් 
ෙමොකක්ද කියා ඒ ෙගොල්ලන් දන්ෙන් නැහැ. 1979 දී ඉපදුණු 
ෙකෙනක් හැටියට මමත් ඊට පසුවයි ඉන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  තරුණයන් ෙවනුෙවන් පණ 
ෙදන්න අතිවිශාල වැඩසටහනක් කරන එක ගැන මම ගරු 
ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  මම ඒක ෙබොෙහොම අගය 
ෙකොට සලකනවා.  “Sri Lanka Youth”  කියන්ෙන් ඉතාමත්ම 
ෙහොඳ නමක්. ඒ නෙම් ආකර්ෂණීය බවක්  තිෙබනවා. ජාත්යන්තර 
වශෙයන්  යන්න  පුළුවන් ෙහොඳ නමක් පාවිච්චි  කිරීම පිළිබඳවත් 
අපි ගරු ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  බලන්න, අපි ෙහොඳ 
ෙදයට  ෙහොඳයි කියනවා;  නරක ෙදයට නරකයි කියනවා. ඒක 
තමයි  අෙප් ෙද්ශපාලන යුතුකම විය යුත්ෙත්.  මීට ඉස්ෙසල්ලා  
කථා කළ  අමාත්යවරෙයක් මෙඩන් එන්න  හැදුවා. ඉතින් අපි 
මෙඩන් ආවා; ෙගොඩින් එනවා නම් අපි ෙගොඩින්  එන්න සූදානම්. 
ඉතින් ඒ නිසා මම  ගරු ඇමතිතුමාට කියන්න ඕනෑ, අපි ඔබතුමාට 
ගරු කරනවාය කියන එක. විෙශේෂෙයන්ම මම එතුමාට ෙහොඳ 
කියන්ෙන් එතුමා නිවාස ව්යාපෘතියක් පටන් ගත්ත එක ගැනයි. ඒ  
ගැන විමල් වීරවංශ  ඇමතිතුමාටත් කියා දුන්නා නම් නිවාස ටිකක් 
හදා ෙද්වි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් ඒ වැඩසටහන  ෙහොඳයි. 
ඔබතුමා බදුල්ල දිස්තික්කෙය් ෙහොඳ වැඩසටහනක් කළා. 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්  කාර්යාල පහෙළොවට ඔබතුමන්ලා රුපියල් 
ලක්ෂයක්  දුන්නාම, ඉතුරු රුපියල් ලක්ෂ හය  දානපතින්ට කියා 
ෙසොයා ගන්න ඕනෑ.  බදුල්ල දිස්තික්කෙය් අපි එවැනි ෙගවල්  
90ක් හදා අෙප් තරුණ ෙසේවා සභාවට භාර දුන් නිසා ඔබතුමා 
ඒකට ස්තුතියක් හැටියට තවත් ෙගවල් 22ක් දීලා තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඇමතිවරුන් වැඩ කරන්න ඕනෑ විධිය එෙහමයි.  ඒ නිසා ගරු 
ඇමතිතුමාෙග් කියාපටිපාටිය අපි අගය කරනවා. ඒ විධියට සියලු 
ෙදනාම  හිතනවා නම්,  ඒ ආදර්ශය ෙදනවා නම් ෙම් පිටුපසින් 
ඉන්නා හැදීෙගන එන මල් ෙපොෙහොට්ටු ටිකත් හරියට හැෙද්විය 
කියා මම හිතනවා. එෙහම නැත්නම්  ඒවාත් අර විදියටම  නරක් 
ෙවලා කුණු ෙගොඩට  විසි කරන තත්ත්වයට පත් ෙව්වි. මම  මීට  
වඩා  දීර්ඝ කථාවක් කරන්ෙන් නැහැ. අපි ඒ ගරු ඇමතිතුමා ගැන 
ෙහොඳ කිව්වා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට මම මෙග් මිත 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් ඇමතිතුමාෙග් පැත්තට හැෙරන්න 
සූදානම් ෙවනවා. ඉතාමත්ම හැඟුම්බර, කියාශීලී, දඟකාර, 
කටකාර, වැඩකාර, සැරකාර ෙහොඳ ඇමතිවරෙයක්  කීඩා 
අමාත්යාංශයට පත් කරලා  තිෙබනවා. කිසිම ෙවලාවක ෙහමින් 
ගමනක් නැහැ. හයිෙයන්ම දුවන අශව්ෙයක් වාෙග් තමයි ඕනෑ 
ෙවලාවක ඉන්ෙන්. හයිෙයන්ම දුවන, ෙහොඳ ඇමතිවරෙයක් කීඩා 
අමාත්යාංශයට  පත් කර තිෙබන එක ගැන අපි සතුටු ෙවනවා; 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. එතුමාට වැඩ කරන්න ආශාව තිෙබනවා; 
එතුමාට වැඩ කරන්න වුවමනාව තිෙබනවා; එතුමාට  වැඩ කරන්න 
කාලය තිෙබනවා; නමුත් එතුමාට වඩා ඉහළ බලධාරිෙයක්  
ඉන්නවාද කියන එක පිළිබඳව අපට  පුංචි  සැකයක් තිෙබනවා. 
[බාධා කිරීමක්] කලබල ෙවන්න එපා. මෙග් කථාෙවන් පසුව 
උත්තර ෙදන්න. මම ෙම් ඔබතුමාට උදව්වක් කරන්ෙන්. ඔබතුමාට 
එවැනි කිසියම් බාධකයක් තිෙබනවා නම් ඒ  බාධකය ගැනයි මම 
ෙම් ඔබතුමාට කියන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්]  ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. 
බාධකයක් නැත්නම් අපි සතුටු ෙවනවා. හබැයි  පිටස්තරින් සිටින 
අපට ෙපෙනන්ෙන් බාධකයක් තිෙබනවා වාෙගයි.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
එෙහම බාධකයක් තිෙබනවාය කියා ඔබතුමා කියනවා නම්  ඒ 

කාරණය ඔබතුමා  මට කියන්න. ඔබතුමා මට එක ෙදයක් 
කියන්න.  

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
මම කියාෙගන එන්නම්. මට කරුණු ටිකක් තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ගරු ඇමතිතුමා පඹගාලක 
පැටලිලා වාෙග් ඉන්නවාය කියා එක විෙටක  අපට හිෙතනවා. 
හැම  කීඩාවකටම එක  තැනකින් ඇඟිලි ගැසීම් කරන බව අපි 
දැකලා තිෙබනවා. ඒ ගැන මම කියන්නම්. ඒ ඇඟිලි ගැසීම් 
ෙකෙරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක මම ඔබතුමාට ෙපන්වා 
ෙදන්නම්.  

මූලාසනා රූඪ ගරු මන්තිතුමනි, කීඩාව කියන්ෙන් මිනිසා 
පරිපූර්ණ කරන අත්යවශ්ය ගුණාංගයක්. මානසික සංවර්ධනය, 
කායික සංවර්ධනය ඇති තරුණෙයකුට එෙහම නැත්නම් 
මනුස්සෙයකුට, තරුණ, මහළු හැම ෙකෙනකුටම අවශ්ය ෙදයක් 
තමයි කීඩාව. ඒ වාෙග්ම මානසික තෘප්තියක් ලබාගන්න පුළුවන් 
ෙදයක් තමයි කීඩාව.  මම නැවත වතාවක්  එතැනට එනවා. 
මහින්දානන්ද අලුත්ගම ෙග් ඇමතිතුමා ෙහොඳ ෙද්වල් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ ගැන මම ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. ගිය වතාෙව් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කථා කළාට පසුව එතුමා  බදුල්ෙල් වින්සන්ට් 
ඩයස් කීඩාංගනය ෙවනුෙවන් විශාල මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා. 
ඌව පළාතටම තිෙබන ෙලොකුම කීඩාංගනය හදා ෙදන්න 
අතිවිශාල මුදලක් ෙවන් කිරීම ගැන මම එතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා.   

ඒෙකදිත්  අපි කළ ඉල්ලීම්, තමන් කළ ඉල්ලීම්ය කියා සමහර  
මන්තීවරු හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් කියා තිෙබනවා.  ෙදෙක් පන්තියට  
වැටිලා  ඒ මඟින් ඡන්ද ලබා ගන්නත් සමහර  අය ගෙම් හැම 
තැනම ඒවා ෙබදන්න ගත්තා, වින්සන්ට් ඩයස ්කීඩාංගනය හදන්න 
කිව්ෙව් මම තමයි කියා.  ඔබතුමන්ලාෙග් පැත්ෙත් ඉන්න 
ඇමතිවරු ෙදෙදෙනක් ගහ ගන්නවා, කවුද කිව්ෙව් කියලා. 
ඇමතිවරු  ෙදෙදනා ගහ ගන්නවා. එක් ෙකෙනක් කියනවා මම 
තමයි ෙම්ක ෙගනාෙව් කියලා; අනික් එක්ෙකනා කියනවා, නැහැ 
මම තමයි ෙම්ක ෙගනාෙව් කියලා.  [බාධා කිරීමක්]  ඇත්ෙතන්ම 
වින්සන්ට් ඩයස ් කීඩාංගනය ගැන ඔබතුමා සමඟ කථා කෙළේ 
මමයි. ඔබතුමා ඒකට තමයි සහෙයෝගය ලබා දුන්ෙන්.  ඒක තමයි  
ඇත්ත.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඉතින් එදා ඉල්ලූ ෙදය තමයි කර තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
නැහැ, නැහැ. ෙහොඳයි. නමුත් ඔබතුමන්ලාෙග් අතෙර් කචල්. 

අපි අතෙර් ෙනොෙවයි. මම කියන්ෙන් ෙහොඳයි කියායි. ඒ නිසා 
මෙග් කිසි පශ්නයක් නැහැ. ඔබතුමන්ලා ෙදෙදෙනක් අතෙර්  ඒ 
ගැන කචල් එකක් යනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙහොඳ ෙද්ට ෙහොඳයි 
කියනවා. ඔබතුමන්ලා අද ජාත්යන්තර මට්ටෙම් කීඩාංගන රාශියක් 
හදලා තිෙබනවා. සූරියවැව, පල්ෙලකැෙල්, යාපනය වැනි 
පෙද්ශවල කීඩාංගන හැදුවා වාෙග්ම, විශ්වවිද්යාලවල පිහිනුම් 
තටාකත් හදලා තිෙබනවා. ෙම්වා හැදුව එක ෙහොඳයි.  හැබැයි 
මතක තියා ගන්න, එදා ෙමතරම් සම්පත් නැති කාලෙය්, දිවා රාතී 
තරගයක් ජීවිෙත්ට මිනිස්සු දැක නැති කාලෙය් ෙඛත්තාරාම 
කීඩාංගනය සහ සුගතදාස ගෘහසථ් කීඩාංගනය ෙම් රටට දායාද 
කරලා දුන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය කාලෙය්යි කියන එක. 
ඒ දිවංගත රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමාෙග් කාලෙය්දීයි. ෙම් 
කාලෙය්දී තමයි කීඩාවට අතිවිශාල උන්නතියක් ෙගනාෙව්. අපට 
ෙටස්ට් වරම් ලැබුෙණ්ත් ඒ කාලෙය්යි. ෙවොලිෙබෝල් කීඩාව වාෙග් 
කීඩා අෙප් රටට ෙගනැල්ලා අතිවිශාල වශෙයන් ෙම් රට තුළ 
කීඩාව ෙවනුෙවන් කටයුතු කළ රජයක් තමයි එක්සත් ජාතික 
පක්ෂ රජය. ජාතික කීඩා උෙළල වාෙග්ම, ජාතික ෙයෞවන කීඩා 
උෙළලත්, මහවැලි කීඩා උෙළලත් හඳුන්වා දුන්ෙන් එක්සත් 
ජාතික පක්ෂ රජයයි කියන එක මතක තියා ගත්ෙතොත් ෙහොඳයි 
කියලා මම කියනවා. ඒ නිසා කීඩා ක්ෙෂේතය ගැන මීට වඩා 
උනන්දු වන්න අපට සාධාරණ අයිතියක් තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය දවස් ටිෙක්දි අපි 
දැක්කා, ඒ වාෙග්ම මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් ඇමතිතුමාත් 
දකින්න ඇති, ජාතික කීඩා උෙළෙල් තිබුණු පශ්න. අපි දැක්කා, 
ජාතික කීඩා උෙළලට පැමිණි කීඩා නිලධාරින්ට පාවිච්චි කරන්න 
toilet එකක් තිබුෙණ් නැහැ. තුවාය අල්ලා ෙගන toilet එක 
ඇතුළට යන්ෙන්. පයිප්ෙප් කරාමය අරින්ෙන් කටින්.  පළාත් 
technical officerලාට -කීඩා නිලධාරින්ට- කුඩම්මාෙග් සැලකිලි 
දැක්වූවා. හැම විද ත් නාලිකාවකින්ම විනාඩි 5, 10 පමණ ඒ 
සම්බන්ධෙයන් විස්තර ෙපන්වූවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඔබතුමා අඩි ෙදකක් ජනාධිපතිතුමාෙග් 
පිටුපස ඉන්න ෙකොට, ඒ සියලු නිලධාරින් ඔබතුමන්ලාෙග් 
වැඩසටහන පතික්ෙෂේප කරන්න සාමාන්ය ඇඳුමින් සැරසී ගියා. 
සමස්ත කීඩා ක්ෙෂේතයටම ලජ්ජාවක් සහ ජනාධිපතිතුමාටත් කළ 
අපහාසයක් හැටියට ඔබතුමා ඒක ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. ඒ තරමට 
එතුමන්ලාෙග් පශ්නය වැඩියි. ඒක ඒ තරමට දැෙවන පශ්නයක්. 

2771 2772 

[ගරු හරින් පනාන්දු  මහතා] 
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ෙමොවුන් ෙසේවය කරන්ෙන් රුපියල් 13,000ක පඩියකටයි; කිසිම 
දියුණුවක් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ගාම නිලධාරි 
මට්ටෙමන්, එෙහමත් නැත්නම් පාෙද්ශීය ෙල්කම් මට්ටෙමන්, 
දිස්තික් මට්ටෙමන් කීඩාව දියුණු කරලා ෙම් technical officerලා 
අයින් කරන තත්ත්වයට එන කථාවකුත් ෙම් දවස්වල ෙම් කරළිය 
තුළ යනවා. ෙම්ෙක් පශ්නයක් තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
කීඩා ක්ෙෂේතෙය් technical officerලා නැහැ. 

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
හරි, පළාත් සභා කීඩා නිලධාරි. හරි, සමා ෙවන්න. ෙපොඩි 

technical error එකක්. ඒක අයින් කරමු. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, පළාත් කීඩා නිලධාරින්ට කරන ෙම් අසාධාරණය 
පිළිබඳව ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරයි කියලා මම 
විශ්වාස කරනවා. ෙමොකද ගෙම් සිටින talented අය ෙහොයා ගන්න 
පුළුවන් හැකියාව තිෙබන්ෙන් පළාත්වල ඉන්න කීඩා 
නිලධාරින්ටයි. ඒ talent එක ඉස්ෙසල්ලාම අහු ෙවන්ෙන් 
ඔවුන්ටයි. ඒ talent එක අහු ෙවලා ඒක ජාතික මට්ටමට පුබුදු 
කරවන්ෙන් ෙම් කීඩා නිලධාරින් නිසා ඔබතුමා ෙම් පිළිබඳව 
අවධානය ෙයොමු කර එතුමන්ලාෙග් රැකියා තෘප්තිය ලබා ෙදයි 
කියලා මම විශ්වාස කරනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා පසු ගිය දවසක පත්තරයකට 
පකාශයක් කරලා තිබුණා, පළාත් සභා කීඩා නිලධාරින් 1,200ක් 
ඉන්නවා කියලා. ඔබතුමාට ඒක වැරදිලා. පළාත් සභා කීඩා 
නිලධාරින් 1,200ක් නැහැ. පළාත් සභා කීඩා නිලධාරින් 
ලංකාෙව්ම සිටින්ෙන් 450යි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
මතක තියා ගන්න ඕනෑ ඊෙය්- 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
කීයද ඉන්ෙන්? 

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
450යි. වැරැදිද? 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
හරි. 

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන ඉන්න ෙකෝ. ඔබතුමා කලබලයි. එක 

ෙවලාෙව් 10කට අත ගහනවා. එක ෙවලාවකට එකකට අත 
ගහන්න. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාට කියන්න 
ඕනෑ, ඊෙය් ෙවන ෙකොට -[බාධා කිරීම්] ඊෙය් ෙවන ෙකොට 
ඉන්දියාෙව් විශාල පශ්නයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්]  

ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා 
(மாண் மிகு விக்டர் அந்தனீ) 
(The Hon.Victor Antony) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන ඉන්නෙකෝ. ඔබතුමා වයසයි. ෙපොඩ්ඩක් 

ඉන්න ෙකෝ. කීඩාව ෙත්ෙරන්ෙන්ත් නැහැ. උසත් නැහැ. Size 
එකත් නැහැ. පුදුම වැඩකාරෙයක් ෙන්. [බාධා කිරීම්]  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊෙය් ෙවන ෙකොට ඉන්දියාෙව් 
අතිවිශාල පශ්නයක් වුණා. ඉන්දියාෙව් Olympic Committee 
එක, International Olympic Committee - IOC - එක විසින් 
සම්පූර්ණ වශෙයන් තහනම් කරලා දැම්මා. ෙමොකක්ද ෙහේතුව? ඊට 
ටික කාලයකට ඉස්ෙසල්ලා සුෙර්ශ් කල්මාඩි කියන ෙකනාව හිෙර් 
යැව්වා. ඉන්දියාෙව් bureaucracy එකට පශ්න තිබුණාට දැඩි 
නීතිත් තිෙබනවා. අල්ලලා හිෙර්ත් දමනවා. ෙමොකක්ද ෙහේතුව? 
What is the reason? For not maintaining Olympic values. 
ෙමොනවාද Olympic values? Olympic values තමයි politicize 
ෙවන්න නරකයි. කීඩාවට ෙද්ශපාලනය අත ගහන්න නරකයි. 
ෙද්ශපාලනය කීඩාවට එන්න නරකයි. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔලිම්පික් කමිටුවට ෙහොරකම් කරන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
එෙහමනම් ඒ අය එළවන්න ඕනෑ. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඉන්දියාෙව් ඔලිම්පික් කමිටුෙව් හිටපු සභාපති සුෙර්ශ් කල්මාඩි 

රුපියල් ෙකෝටි ගණනක් ෙහොරකම් කළා. සුෙර්ශ් කල්මාඩි හිෙර්ට 
ගියා. ආපහු ෙකෙනක් දැම්මා. ඒක තමයි පශ්නය. නමුත්, ගරු 
ඇමතිතුමා අද බලන්න අපට ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය. ෙම්ක 
ඉන්දියාෙව් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙනොෙවයි. ෙම්ක ලංකාෙව් 
පාර්ලිෙම්න්තුව. ඒ තත්ත්වය ඉන්දියාෙවන්  ලංකාවටත් එන්නයි 
හැදුෙව්. [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන ඉන්න. ඒ තත්ත්වය 
නිසා මීට පස්ෙසේ ඉන්දියාවට කිසිම කීඩා තරගයකට සහභාගි 
ෙවන්න බැහැ. Asian Gamesවල ට යන්න බැහැ; 
Commonwealth Gamesවල ට යන්න බැහැ; Olympic 
Gamesවල ට යන්න බැහැ. අද ඉන්දියාවට ඒ කිසිම තරගයකට 
සහභාගි ෙවන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. අපට 
ෙමොකද වුෙණ්? අද ෙවන ෙකොට IAAF එක අපව පිළිගන්නවාද? 
මම website එක බැලුවා. [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. 
ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී කියන්න. මම website එක බලලා තමයි  
ෙම් සභාවට ආෙව්. Website එෙක් හැටියට, registered රටවල් 
අතරට තවම ලංකාෙව් නම වැටිලා නැහැ. ඔබතුමාට පුළුවන් නම් 
ඒක ෙපන්වන්න.   

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු මන්තීතුමා, මට ෙපොඩි අවස්ථාවක් ෙදන්න. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ඔබතුමන්ලාට අවස්ථාවක් දීලා තිෙබනවා. ෙපොඩ්ඩක් 

ඉන්නෙකෝ. ෙපොඩ්ඩක් අහගන්න ෙකෝ. 
 
ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා 
(மாண் மிகு விக்டர் அந்தனீ) 
(The Hon.Victor Antony) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා නැඟිටින්න එපා. ෙමතුමා බයයි. 
 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ඔබතුමාට අවස්ථාවක් දීලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] අයිෙයෝ 

ෙදපැත්ෙත්ම ඉන්න අය කෑ ගහනවා. [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔබතුමා කියපු කාරණය එක්ක බලන ෙකොට මලල කීඩා 

සංගමයට එෙහම පශ්නයක් තිබුණා. අපි ෙතොරතුරු සියල්ල එහාට 
යැව්වාට පස්ෙසේ එතුමන්ලා පිළිෙගන තිෙබනවා. අෙප් මලල කීඩා 
සංගමෙය් නිලධාරින්ෙග් නම් සහ addresses තමයි දැනට එෙහේ 
තිෙබන්ෙන්ත්. 

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ඒක හරි. ඒක තවම pending. එන අවුරුද්ද ෙවන ෙකොට ඒක 

ෙදනවා කියලා තිෙබනවා. ඒකටත් ෙහේතුව ඔබතුමන්ලා පත් කරපු 
සභාපතිවරුන් ඒ අය ෙනොපිළිගැනීම ෙන්. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
නැහැ, එෙහම නැහැ. 
 
 

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
එෙහම ෙනොෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා 

ෙපොඩ්ඩක් ඉන්නෙකෝ. අර පැත්ෙතන් ඇමතිතුමා කථා කරනවා. 
ෙම් පැත්ෙතන් වයසට ගිය ෙකෙනක් නිෙයෝජ්ය ඇමති ෙකෙනක් 
ෙවන්න බලෙගන කථා කරනවා. ඒකට පශ්නයක් නැහැ. නමුත් 
ෙපොඩ්ඩක් අපට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්නෙකෝ. ෙමොකක්ද ෙම්? 
කථා කරන්න අවස්ථාවක් ෙදන්ෙන් නැහැෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලා 2017 වන විට,- 
[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු මන්තීතුමා, මට විනාඩියක කාලයක් ෙදන්න.  

ගරු හරින් පනාන්දු මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමා කියනවා ඒ අය 
අපි නම් කරපු සභාපති පිළිගන්ෙන් නැහැ කියලා.  නීත්යනුකූල 
සභාපති පිළිගන්ෙන් නැහැ කියනවා. ජාත්යන්තරය ෙම් 
සභාපතිවරයා පිළිගන්ෙන් නැහැ කියලා ඔබතුමා කියනවා. 
ෙම්කත් හරියට ෙම් වාෙග්යි. ඔබතුමන්ලාෙග් පක්ෂෙය් නායකයා 
සජිත් ෙපේමදාස මහත්මයා කියලා ඔබතුමා පිළිගත්තාට, ඡන්දෙයන් 

පත් වුෙණ් රනිල්. ෙම්කත් ඒ වාෙග් පශ්නයක්. නීත්යනුකූල 
එක්ෙකනා රනිල්. 

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
හරි, ඔබතුමා ඉඳගන්නෙකෝ. ගරු ඇමතිතුමා  ඔබතුමාට බැරි, 

ෙකොන්ද ෙකළින් තියාෙගන ඉන්න පුළුවන්කමක් අපට තිෙබනවා. 
ඔබතුමා චන්දිකා හා  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

ෙදන්නාෙග්  අස්ෙසේ රිංගා ගත්තා වාෙග් අපි රිංගන්ෙන් නැහැ. අපි 
එක්ෙකනා අස්ෙසේයි රිංගන්ෙන් . අපි කියනවා, අපි සජිත් ෙපේමදාස 
මහත්මයා පිළිගන්නවා කියලා. හරි පිළිගන්නවා. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
අපි කාෙග්වත් අස්ෙසේ රිංගලා නැහැ. නමුත් පක්ෂයකට 

නායකෙයක් ඉන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
මම ඡන්දය දුන්නා. ෙම් නායකතුමා නායකත්වෙය් ඉන්න කල් 

අපි නායකතුමාව පිළිගන්නවා, එච්චරයි. ඒක අෙප් ගරුත්වය. අපි 
අවංකව ෙකළින් කථා කරනවා. [බාධා කිරීමක්] මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි,- [බාධා කිරීමක්] මෙග් කාලය නාස්ති කරන්න 
එපා. 

 
ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා 
(மாண் மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத) 
(The Hon. Lohan Ratwatte) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දීලා නැහැ ෙන් point එකක්. 

සාමාන්යෙයන් එතුමාට point එකක් නැහැ. එතුමා ඔෙහේ කථා 
කරනවා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා 
(மாண் மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத) 
(The Hon. Lohan Ratwatte) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Lohan Ratwatte, what is your point of Order? 
 
ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා 
(மாண் மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத) 
(The Hon. Lohan Ratwatte) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු හරින් පනාන්දු 

මන්තීතුමා අෙප් අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් 
නමින් කථා කළා. ඒක ගරු ෙනොකිරීම පිළිබඳ වරදක්. 
කරුණාකරලා ඒක  ඉල්ලා අස්කර ගන්න කියලා මා ඉල්ලා 
සිටිනවා. 
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ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ඉල්ලා අස්කර ගන්නවා. සමා ෙවන්නෙකෝ. ඒක පුංචි 

පශ්නයක්. ඕවා පශ්න ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීමක්] 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Anything against the Standing Orders will be 

expunged. 

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලා 2017 දී 

හම්බන්ෙතොටදී Asian Youth Games පවත්වන්න ලැහැස්ති 
කරලා තිෙබනවා. ඒක ෙබොෙහොම ෙහොඳ ෙදයක්. 2017 දී Asian 
Youth Games පවත්වන්න ෙහේමසිරි පනාන්දු ගිහිල්ලා සාකච්ඡා 
කරලා, ඒ සියල්ලටම මුදල් ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ සියලු ෙද් 
ෙහොඳයි. ඒවා ගැන නරක කියන්ෙන් නැහැ. අපි ඒ ගැන ඊර්ෂ්යා 
ෙවන්ෙන් නැහැ. නමුත් අමතක කරන්න එපා,- 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමට ලබා දුන් කාලය අවසන්. 

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
දයාසිරි ජයෙසේකර මැතිතුමාට ෙවන් කරපු කාලෙයන් මට 

ෙව්ලාව ෙදනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
You will have another five minutes. 
 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
මම ඇමතිතුමාට මතක් කරනවා, South Asian Beach Games 

කරන්න ගිහිල්ලා ඔබතුමන්ලා අනා ගත්ත හැටි. එහිදී අන්තිමට 
පශ්න ටිකක් ඇති වුණා. ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් ඇදෙගන ගිහිල්ලා 
තමයි ඒ තරග අවසන් කෙළේ. ඒ නිසා ෙම්වාට ආසාව තිබුණාට මදි, 
ෙම්වාට කියාකාරිත්වය වාෙග්ම සැලසුම් තිෙබන්නටත් ඕනෑ. ඒ 
කියාකාරිත්වය, සැලසුම් සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් පුත 
රත්නෙය් සහෙයෝගය ඔබතුමාට තිෙබන නිසා sponsorලා එකතු 
කර ගැනීෙම්දී ෙපොඩි chance එකක් තිෙබනවා. නමුත් සත්ය 
වශෙයන් බැලුෙවොත්, අති විශාල පශ්න රාශියක ඔබතුමන්ලා හිර 
ෙවලා ඉන්නවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පළාත් මට්ටෙම් කීඩාව ගැන 
යමක් කියන්න ඕනෑ. ඩිලාන් ෙපෙර්රා මැතිතුමා මෙග් ෙහොඳ 
මිතයා. මම එතුමාට ෙමොකුත් කියනවා ෙනොෙවයි. නමුත් බදුල්ල 
පෙද්ශය ගත්ෙතොත්, බදුල්ල කිකට් සංගමෙය් සභාපති ඩිලාන් 
ෙපෙර්රා; බදුල්ල ෙහොකී සංගමෙය් සභාපති ඩිලාන් ෙපෙර්රා; 
බදුල්ල පාපන්දු සංගමෙය් සභාපති ඩිලාන් ෙපෙර්රා; ශී ලංකා 
ෙවොලිෙබෝල් සංගමෙය් සභාපති ඩිලාන් ෙපෙර්රා. [බාධා කිරීමක්] 
නැහැ, නැහැ. ෙපොඩ්ඩක් අහගන්න. ෙම්ක හැෙමෝටම සිදු වන 
පශ්නයක්. 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ලජ්ජා ෙවන්න ඕනෑ.[බාධා කිරීමක්]  
 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
එතුමා දක්ෂ නම් මම එතුමාට කියනවා, මට over එකක් 

දාන්න, මම හෙය් ඒවා හයක් ගහනවා කියලා. දක්ෂ නම් 
කියන්නෙකෝ. එෙහම දක්ෂතාව බලන්න බැහැ. දක්ෂකම 
කියන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි. කීඩාව ෙදන්න ඕනෑ හැෙමෝටම. ෙම් 
රෙට් කීඩා සංගම් තිබුණා. අවුරුදු ගණනක් පැරණි කීඩා සංගම් 
තිබුණා. ඒ කීඩා සංගම්වල කාටවත් එතුමාත් එක්ක තරග කරන්න 
බැහැ. ඔන්න, එතුමා දුවෙගන එනවා. මම එතුමාට නරකක් 
කියන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
What is your point of Order? 

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු හරින් පනාන්දු 

මන්තීතුමා අසත්යය කිව්වා.  එතුමා කිව්වා, බදුල්ෙල් කිකට් 
සංගමෙය් සභාපති ඩිලාන් ෙපෙර්රා කියලා. ඇත්ත.  Hockey 
සංගමෙය් සභාපති ඩිලාන් ෙපෙර්රාය කිව්වා. ඒක අසත්යය. 
ෙමොකද, Hockey සංගමෙය් සභා පති තමයි ෙමතුමා ෙග් මාමණ්ඩිය 
වන වින්සන්ට්  ඩයස්. [බාධා කිරීම්] එතුමා දැනට  අවුරුදු හතරක් 
ඉන්නවා. එතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් හිටපු පළාත් සභා 
මන්තී;  එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් හිටපු නිෙයෝජ්ය ඇමති. නමුත් 
අද ඒ  ෙමොකුත්ම නැතිව,  යූඑන්පී එෙක්  සජිත් ෙපේමදාස පිෙල් 
සංවිධායක වින්සන්ට් ඩයස් තමයි, අදත් බදුල්ෙල්  Hockey 
සංගමෙය්  සභාපති.  ෙමතුමා පට්ටපල් අසත්යය කිව්ෙව්. [බාධා 
කිරීමක්] 

 

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
Football  සංග ම ෙය් ඔබතුමා ඉන්නවා ෙන්. කිකට් සංගමෙය්  

ඔබතුමා නැහැ?  
 

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
ඉන්නවා. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ඉතින් මම වැරදිද? [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
Hockey සංගමෙය් සභාපති ෙමතුමාෙග් මාමණ්ඩිය වන 

වින්සන්ට් ඩයස්. [බාධා කිරීම්] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ගරු ඇමතිතුමා, හරි. කලබල ෙවන්න එපා. Hockey සංගමෙය් 

ඇෙරන්න අෙනක් තුෙන්ම ඔබතුමා ඉන්නවා ෙන්.  
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
ෙදකක.  
 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ෙමොකක්ද ඒ ෙදක? 

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
Football, cricket,  ෙදකයි. 
  
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ඇයි, ෙවොලිෙබෝල්? 

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
ෙවොලිෙබෝල් සංගමෙය් මම නැහැ.  

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ලංකාෙව්ම ෙවොලිෙබෝල් සංගමෙය් ඉන්නවා ෙන්.  

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
ලංකාෙව් ෙවොලිෙබෝල්  සංගමෙය්  ඉන්නවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමාට තව විනාඩියක  කාලයක් තිෙබනවා.  

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
කවුද  ඌව  Rugger  සංගමෙය් සභාපති?   

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
මම සභාපති.  [බාධා කිරීම්] මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 

ෙම් අවස්ථාෙව් මාෙග් කාලය අවසාන වන නිසා,-  [බාධා කිරීම්]  
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
තව විනාඩියක් තිෙබනවා.  

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කාරණය විතරක් කියලා  

මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. [බාධා කිරීම්] ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා 
අමාත්යතුමනි, ෙම්ක අහගන්නෙකෝ.  මම rugger  සංගමෙය් 
උපසභාපති. මම rugger team  එෙක් captain.  මම ෙසල්ලම් 
කරනවා. ඔබතුමා ෙසල්ලම් කරන්ෙන් නැහැ ෙන්. ඔබතුමා 
"ෙග්ම" ගහනවා. මම කීඩා කරනවා. මම captain.   ඔබතුමා කිව්ව 
විධියට මම සභාපති ෙනොෙවයි, උප සභාපති.  [බාධා කිරීම්]  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා කථාව අවසාන කරන්න.  
 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් ඇමතිතුමනි, අවසාන 

වශෙයන් ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා.  [බාධා කිරීම්]  දැන් 
ෙවන ෙකොට  Haroon Lorgatෙග්  වාර්තාව ඇවිත් තිෙබනවා. 
Haroon Lorgat ෙග් වර්තාෙව් සම්පූර්ණෙයන්ම තිබුෙණ්, අෙප් 
ලංකාෙව් මාධ්යෙව්දීන් දුන් recommendations ම තමයි. Issues 
නවයක් highlight කර තිෙබනවා. Recommendations විසි 
ගණනක්   දීලා තිෙබනවා.  එම නිසා  ෙම්  Haroon Lorgat ෙග් 
වාර්තාව  ගැන   ඔබතුමා දරන අදහස ෙමොකක් ද  කියලා මා 
අහනවා.  ෙමොකක් ද  ඔබතුමා  ඒ ගැන කියන්ෙන් කියන එකත් 
මතක් කර ෙදන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් ෙවලාව 
ෙවනෙකොට අතිවිශාල ෙලස තහනම් උත්ෙත්ජක පිළිබද පශ්නයක් 
තිෙබනවා. කලුතර,  මීටර් සියය දුවපු අවුරුදු දහනවයක ළමෙයක්  
තහනම් උත්ෙත්ජක අර ෙගන තිෙබනවා. අවුරුදු  19ක ළමෙයක්!   
ෙම්ක ලංකාෙව් කීඩාව විනාශ වන මුඛයක්. අවුරුදු 19ක 
තරුණෙයක් තහනම් උත්ෙත්ජක ගන්නවා නම් ඒක පශ්නයක්.  ඒ 
ෙවනුෙවන්  ඔබතුමාට අතිවිශාල කර්තව්යයක් කරන්න තිෙබනවා. 
බලන්න, පාපන්දු කීඩාව අතින්  අද ලංකාව  190  තැනට ඇවිත්. 
ඊෙය් ෙපෙර්දා නාවලපිටිෙය් තිබුණු තරගෙයන් මාලදිවයිනටත්  
පරාදයි. ඔබතුමා කිව්වා  football  කීඩාෙව් තිෙබන වැරදි  ශුද්ධ 
කරනවා  කියලා. හැබැයි ශුද්ධ කරනවාය කියලා දවස් ෙදකයි 
ගිෙය්. නාවලපිටියට tournament   එකක් ෙගනාවා, ජනාධිපති 
කුසලානය  කියලා. එතෙකොට ඔබතුමා කටවහ ගත්තා. එම නිසා 
මම කියනවා,  එෙහම ෙවන්න එපා කියලා. ඔබතුමා ෙකොන්ද  
ෙකළින් තිෙබන ඇමතිවරෙයක්. ෙකොන්ද ෙකළින් තියාෙගන වැඩ 
කරන්න. අවශ්යතාව අනුව වැඩ කරන්න. [බාධා කිරීම්]  අපි 
පස්ෙසේ එළිෙය්දී කථා කරමු, ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමනි. මෙග්  
කාලය අවසාන නිසා මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලනවා. [බාධා 
කිරීම්]  ෙමොකක් ද?  

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
ඔබතුමා කියලා තිබුණා, ෙමොනවා වුණත් ඩිලාන් ඇමතුමා 

ෙහොඳ වැඩක් කළා, බදුල්ල  පාපන්දු කීඩාංගනය ලයිට් දැම්මා 
කියලා. ඒකත් කියන්න.  

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
හරි ඒකත් කියන්නම්. ඒක එතුමා  කළා. මාත් ඒ  පිට්ටනියට 

ගිහින් ෙසල්ලම් කරනවා. හැබැයි, හැම ලයිට් කණුවකම 
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ෙමතුමාෙගයි, ජනාධිපතිතුමා ෙගයි ෙෆොෙටෝ  එකක් ගහලා. [බාධා 
කිරීම්]  හැම ලයිට් කණුවකම ගහලා. [බාධා කිරීම්]   ෙහොඳයි.   
 ෙහොඳයි.  [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ලයිට් කණුවල පින්තූරය 

ගැහුවාට, ෙමතුමාෙග් මාමණ්ඩි සංවිධායක කාෙල් ''වින්සන්ට් 
ඩයස් කීඩාංගනය'' කියලා නම දා ගත්තා stadium   එකට.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
කථාව අවසාන කරන්න.  
 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ඒ ඈත අතීතෙය් ෙන්. ඒ නිසා මම කීඩා ඇමතිතුමාට සුබ 

පතනවා. 

අවසාන වශෙයන් මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. 
පශ්න රාශියක් තිෙබනවා. ඔබතුමාට ලැබිලා තිෙබන්ෙන් ෙහොඳ 
අමාත්යාංශයක් ෙනොෙවයි. ෙම් අමාත්යාංශෙය් පශ්න ෙගොඩක් 
තිෙබනවා. ඒ පශ්න ගැන කථා කරන්න ගිහින් මමත් පඹ ගාලක 
පැටලුණා. ඒ නිසා කථාව කර ෙගන යන්නට ලැබුෙණ් නැහැ.  
නමුත් මම ඔබතුමාට සුබ පතනවා. මම ඔබතුමා ගැන දන්නවා. 
ඔබතුමා දක්ෂයි, ආසයි, කියාකාරියි, සැරයි, හැඩකාරයි, කඩවසම්. 
ඒ වුණත් මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. අර ඉහළ 
බලධාරිෙයක් ඉන්නවා. උඩ ඉන්නවා බලධාරිෙයක්. සජින් ද වාස් 
මන්තීතුමා - unofficial Foreign Minister - වාෙග් unofficial 
Sports Minister ෙකෙනකුත් ඉන්නවා. ඒක ඔබතුමාට ෙපොඩි 
කචල් එකක් බව මතක් කර ෙදමින්, ඔබතුමාට සුබ අනාගතයක් 
පාර්ථනය කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 2.13] 
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා (කම්කරු හා කම්කරු 
සබඳතා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக - ெதாழில், ெதாழில் உற கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Gamini Lokuge - Minister of Labour and Labour 
Relations) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු හරින් පනාන්දු 

මන්තීතුමාෙග් කථාවට පසුව වචන කිහිපයක් කථා කිරීමට ලැබීම 
මම අගය කරනවා. මම එතුමාව විෙව්චනය කරන්නට යන්ෙන් 
නැහැ. එතුමා මම ෙබොෙහොම දන්නා හඳුනන මන්තීවරෙයක්. 
නමුත් එතුමන්ලාට අද ඉතිරි ෙවලා තිෙබන්ෙන් 1977 ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා කළ කටයුතු ගැන කථා කරන එක 
විතරයි.  ෙම් කාලෙය් කරපු කිසිම වැඩක් ගැන තමුන්නාන්ෙසේලාට 
කථා කරන්නට ෙදයක් නැහැ. ෙම් රටට නිදහස ලැබුණාට පසුව 
පත් වුණු හැම ආණ්ඩුවක්ම ෙම් රට ෙවනුෙවන් වැඩ ෙකොටසක් 
කරලා තිෙබනවා. සියලුම ෙද්ශපාලන පක්ෂවලින් එය සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා. එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා ෙම් රෙට් 
අගාමාත්යතුමා හැටියට පත් වුණාට පසුව ෙපොදු ජනයා ෙවනුෙවන් 
විශාල වැඩ ෙකොටසක් කළා.  

ඩී.එස්. ෙසේනානායක මැතිතුමා ෙම් රට නිදහස ලබා ගත්තාට 
පසුව, වැඩ ෙකොටසක් කරලා තිෙබනවා. 1977  ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
ජනාධිපතිතුමාත් වැඩ ෙකොටසක් කරලා තිෙබනවා. නමුත් 

තමුන්නාන්ෙසේලා ගරු රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාත් සමඟ කළ 
ෙදයක් ගැන කියන්න ෙකෝ? ඒ නිසා  අද තමුන්නාන්ෙසේලාට 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් අතීතෙය් නායකෙයෝ කළ ෙද්වල් ගැන 
කියන්නයි.  ඒ මිස, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කාලෙය් කළ ෙදයක් 
නැහැ.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
එතුමත් එක්ක කෙළේ ඔබතුමා ෙන්. 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
නැහැ, නැහැ. එතුමාට ඉස්ෙසේල්ලා අපි කෙළේ. ඒ කාලෙය් 

එතුමා මන්තීවරෙයක්. අපි ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමාත් 
එක්කයි පටන් ගත්ෙත්. [බාධා කිරීම්] අපි ෙම්වාට විරුද්ධ වනවා 
ෙනොෙවයි. නමුත් ෙම් සියලු නායකෙයෝත් එක්ක බලන විට, 
තරුණ කටයුතු පිළිබඳව, කීඩාව පිළිබඳව අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
ෙම් සියලුම නායකයින්ට වඩා වැඩ ෙකොටසක් කළ නායකෙයක් 
බව අද ෙම් රටට ෙප්නවා. එදා අෙප් එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
කාලෙය්, -ෙමතුමා කිව්වා වාෙග්- ෙඛත්තාරාමය හැදුවා. එදා 
සුගතදාස මහත්මයා Sugathadasa Stadium එක හැදුවා. 

බලන්න අද කීඩා පිටි කීයක් හදලා තිෙබනවාද කියලා. 
ෙහෝමාගම රාජපක්ෂ කීඩාංගණය, විශ්වවිද්යාලවල කීඩා පිටි. අද 
ගරු ඇමතිතුමා වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරලා දිස්තික්ක 
මට්ටෙමන් හැම කීඩා පිටියක්ම හදනවා. ෙසේනානායක මහා 
විද්යාලය කියන්ෙන් කීඩකෙයෝ විශාල සංඛ්යාවක් බිහි වුණු 
විද්යාලයක්. අද ඒක අංග සම්පූර්ණ  විද්යාලයක් කරලා තිෙබනවා. 
ඒ වාෙග්ම විජිතවල මහා විද්යාලය තිෙබනවා.  

අද  ෙම් කීඩා කටයුතු ගමට ගිහින් තිෙබනවා. ගෙම් දරුවන්ට 
කීඩාවලට ෙයොමු ෙවන්නට අවස්ථාව ලබා දීලා තිෙබනවා. එදා 
ෙකොළඹින් පිට ෙකොෙහේවත් swimming pool එකක් තිබුෙණ් 
නැහැ. අද හම්බන්ෙතොටට යනකම් swimming pools කීයක් 
තිෙබනවාද කියලා බලන්න. ගම්වල දරුවන්ට අලුත් කීඩාවකට 
යන්නට, ඒ සඳහා පුහුණුව ලබන්නට, කීඩා කරන්නට අවස්ථාව 
විවෘත ෙවලා තිෙබනවා. ඒකට ෙද්ශපාලනය නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් උපාධිධාරීන් විශාල 
පිරිසක් හිටියා. පක්ෂයකින් නම් අරෙගන නැතිව, අද ෙම් රෙට් 
සිටිය උපාධිධාරින් සියලු ෙදනාම පත්වීම් ලබා ෙගන තිෙබනවා. 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ්, දවිඩ 
ෙද්ශපාලන පක්ෂවල සහ ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් උපාධිධාරීන්  
සියලු ෙදනාටම පත්වීම් ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒක ෙනොෙවයිද ෙම් 
රටට අවශ්ය ෙවලා තිෙබන්ෙන්? කීඩාව දියුණු ෙවන්න ඕනෑ, 
තරුණයින්ෙග් අනාගතය දියුණු වන්නට ඕනෑ. ගරු ඩලස් 
අලහප්ෙපරුම ඇමතිතුමා අවංකව ඒ කටයුත්තට මැදිහත් ෙවලා 
තිෙබනවා.  

අපි පරණ අතීතය ගැන කථා කර කර ඉන්නවාද, වර්තමානෙය් 
ඉදිරියට යනවාද කියන කාරණය දිහා තමයි බලන්නට ඕනෑ. අපි 
වර්තමානය දිහායි බලන්නට ඕනෑ. අතීතය ගැන කථා කළාට ෙම් 
තරුණයින්ට ශත පහක වැඩක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ තරුණයින්ෙග් 
අනාගතය පිළිබඳව වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරන්නට ඕනෑ. ඒක 
තමයි ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මැතිතුමා කරන්ෙන්. එතුමා කිව්වා 
වාෙග් රජය ඒ කටයුත්ත කරන විට, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
ෙයොවුන් ෙපරමුණ වාෙග්, ගරු නාමල් රාපක්ෂ මන්තීතුමන්ලා 
තාරුණ්යයට ෙහටක් ගැන කථා කරනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් හැම එෙකන්ම ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? තරුණයින්ට 
අනාගතයක් හදන එකයි. ජනාධිපතිතුමාෙග් පුතයා හැටියට 
එතුමාට අයිතියක් නැද්ද, ෙම් කටයුතු කරන්න? එතුමාට අයිතියක් 
තිෙබනවා. එතුමා ඒවාෙය් ෙසේවය කරනවා. එතුමා ෙම් රෙට් 
තරුණයින්ට ෙහොඳ අනාගතයක් ඇති කරන්න වැඩ පිළිෙවළක් 
සකස් කර තිෙබනවා.  

තමුන්නාන්ෙසේලා ෙයොවුන් ෙපරමුණ හරිගස්සනවා. එය හරි 
ගස් සන්ෙන්ත් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පක්ෂය ශක්තිමත් කර 
ගන්නයි. ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්යාංශයත් 
සමඟ ෙම් සියල්ලම ඒක රාශී වනවා. ඉතින් අද ෙම් රෙට් 
තරුණයන් ෙවනුෙවන් අතිවිශාල ෙසේවාවක් කරන්න ඕනෑ. ඒ අයට 
අනාගතයක් සකස් කරන වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න 
ඕනෑ. එම නිසා තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා කල්පනා 
කෙළේ, උපාධිය ලබා සිටින ෙම් රෙට් තරුණ තරුණියන්ට ෙම් 
රටට ෙසේවය කරන්න යම් කිසි අවස්ථාවක් ෙදන්න ඕනෑ කියලා. 
අද ඒ අය පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවල, අමාත්යාංශවල විවිධ 
කටයුතුවලට සහභාගි ෙවමින් ගෙම් සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් කියා 
කරනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ෙගන් මා අහනවා, 
-මමත් එක්සත්  ජාතික පක්ෂෙය් සිටියා- තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
ගම්වල එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙදමවුපියන්ෙග් දරුවන් ෙම් 
පත්වීම් ලබා නැද්ද කියලා;  ඒ අය ෙම් පත්වීම ලබා එම කටයුතු 
කරන්ෙන් නැද්ද කියලා.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
පශ්නය තිෙබන්ෙන්, ඒ උපාධිධාරීන්ට ෙම් ආණ්ඩුෙවන් ෙලොකු 

නිගාවක් කරන එකයි. ගම්වල උපාධිධාරීන් ෙයොදවා තිෙබන්ෙන් 
ඇට වර්ග ෙබදන්නයි. ඒ වාෙග්ම - [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
මා දන්ෙන් නැහැ, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නවක මන්තීවරුන් 

ෙම් තරම් පල්ෙලහාට ගිහින් තිෙබන්ෙන් ඇයි කියලා. [බාධා 
කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේලාට මා එකක් කියන්නම්. එදා ශිෂ්ය 
ගුරුවරුන් හැටියට බඳවා ගත්ෙත් රුපියල් 100ක වැටුපටයි. [බාධා 
කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේලා අහගන්න. මට මතකයි, එදා ශිෂ්ය 
ගුරුවරුන් පත් කෙළේ රුපියල් සියෙය් වැටුපටයි කියලා. 
අවසානෙය් ඔවුන් විශාම ගිෙය් අධ්යක්ෂවරුන් හැටියටයි; 
විදුහල්පතිවරුන් හැටියටයි; සහකාර ෙල්කම්වරුන් හැටියටයි. එදා 
උපාධිධාරීන් බඳවා ගත්ෙත් graduate scheme එෙකනුයි. 
ඔවුන්ෙගන් සමහර අය අද permanent secretaryලා වශෙයන් 
උසස් වීම් ලබා තිෙබනවා. මා දන්ෙන් නැහැ, එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් ෙම් තරම් පල්ෙලහාට ගිහින් කල්පනා 
කරන්ෙන් ඇයි කියලා. මා ඒ ගැන  ඉතා කනගාටු වනවා. [බාධා 
කිරීම්] අෙප් කාල ෙය් එෙහම කරන්න අපට බැරි වුණා. මා ඒ ගැන 
කනගාටු වනවා. මට මතකයි, 2004 මැතිවරණ කාලෙය්දී 
උපාධිධාරීන්ට රක්ෂා ෙදන්න අපි පුළුවන් තරම් උත්සාහ කළ බව.   
නමුත් එදා අපට බැරි වුණා. ඒ ගැන අපි අද කනගාටු වනවා. ෙම් 
ආණ්ඩුවට ඇවිත්, එම කටයුතුවලට සහභාගි වන්න ලැබීම ගැන 
අපි අද සන්ෙතොත්ෂ වනවා.  

අද ෙම් රෙට් සමස්ත උපාධිධාරීන්ම යම් කිසි කාර්යයක නිරත 
ෙවමින් ෙම් රෙට් සංවර්ධනයට එකතු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ගැන 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් විධියට කල්පනා කරනවා දැක්කාම අප ඉතා 
කනගාටුවට පත් වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එම නිසා තමයි එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් පළමුවන ජයගහණය පක්ෂ සම්ෙම්ලනෙය්දී ලබා 
ගන්න පුළුවන් වුෙණ්. අවුරුදු 27ක් තිස්ෙසේ ජයගහණයක් ලබා 
ගන්න බැරි වුණා. ඊෙය්, ෙපෙර්දා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
නායකතුමාට තව අවුරුදු 6ක් නායක ධුරෙය් සිටීෙම් පළමුවන 
ජයගහණය පක්ෂ සම්ෙම්ලනෙය්දී ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ 
සඳහා පාවිච්චි කළ ඡන්ද කමය ෙම් රෙට් තිෙබනවා නම් මා හිතන 
හැටියට තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් නායකතුමාට අනික් මැතිවරණත් 
දිනන්න පුළුවන් ෙවයි. ෙම් වාෙග් තත්ත්වයකට පත් වන්න එපා 
කියලායි මා ඉල්ලන්ෙන්. ෙමොකද, අපි සියලු ෙදනාම මන්තීවරුන් 
හැටියට පත් වන්ෙන් ෙම් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවනුයි. තරුණ 
ජනතාව ෙවනුෙවන් වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරන්න ඕනෑ. ඒ අය 
දිහා බලන්න ඕනෑ.  

ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන ඇමතිතුමාට මා 
කියනවා, ෙම් රෙට් ෙදමවුපියන්ෙග් ආකල්පයනුත් ෙවනස් 
කරන්න ඕනෑ කියලා.  ෙමොකද, හැම ෙදමවුපියකුම බලන්ෙන්, 
තමන්ෙග් දරුවා සාමාන්ය ෙපළ විභාගෙයන් සමත් වුණාම ඔහුව 
උපාධිධාරියකු කරන්නයි. උසස් ෙපළ විභාගය සමත් ෙවන්න බැරි 
වුණත් උපාධිධාරියකු කරන්න යනවා. එම නිසා ඒ ෙදමවුපියන්ෙග් 
ආකල්ප ෙවනස් කරන්න කමයක් හදන්න ඕනෑ. ඒ ශිෂ්යයන් 
වෘත්තීය පුහුණුවකට ඇතුළත් කරලා, වෘත්තීය පුහුණුව තුළින් 
ඉදිරියට ෙගනි යන්න ඕනෑ. වෘත්තීය පුහුණුව ලැබූ තරුණයින්ට 
අද ෙහොඳ අනාගතයක් උදා ෙවලා තිෙබනවා. ෙහෝටල් පාසලට 
ගියත්, ෙවනත් පාඨමාලාවලට ගියත් එෙහමයි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අපි තවමත් පාවිච්චි කර නැති 
ක්ෙෂේතයක් තිෙබනවා. ෙම් රෙට් වෘත්තීය පුහුණුව කරන්න විශාල 
සම්පතක් ෙම් රෙට් තිෙබනවා. අද අෙප් refineries ගත්ෙතොත් 
අවුරුදු පතා ෙහොඳ refinery operatorලා පුහුණු කරන්න පුළුවන්. 
Water treatment plant operatorලා පුහුණු කරන්න පුළුවන්. 
ෙම්වා ජාත්යන්තර වටිනාකමක් තිෙබන රක්ෂාවන්. ගුවන් ෙතොටු 
ෙපොළට bunkering supervisorලා පුහුණු කරන්න පුළුවන්. 
වරායට bunkering operationsවලට පුහුණු කරන්න පුළුවන්. 
Coxswainලා පුහුණු කරන්න පුළුවන්. Boiler operatorලා පුහුණු 
කරන්න පුළුවන්.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඔබතුමා කිව්වා ෙන්, එක එක ක්ෙෂේතවලින් පුහුණු කරන්න 

පුළුවන් කියලා. ෙම් ආණ්ඩුව රෙට් රැකියා බිහි කරන්න  එක වැඩ 
පිළිෙවළක්වත් ආරම්භ කර කියාත්මක කර තිෙබනවාද කියන්න. 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ෙමොකද නැත්ෙත්?  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ෙමොකක්ද ආරම්භ කෙළේ? 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
හැම අංශයකම ඒක තමයි කරන්ෙන්.  

2783 2784 

[ගරු  ගාමිණී ෙලොකුෙග්  මහතා] 



2012 ෙදසැම්බර් 06 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඔබතුමන්ලා ආරම්භ කළ එක අලුත් වැඩ පිළිෙවළක් කියන්න. 
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
අලුත් වැඩ පිළිෙවළක් කියන්ෙන් ඒක තමයි  වෘත්තීය පුහුණු 

අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන තරුණ ෙසේවා සභාව තුළ  ඇති 
වෘත්තීය පුහුණු ආයතනවලින්  පුහුණුව සමත් වන  හැම 
ෙකනකුටම රැකියා ලබා ෙදන එක. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඔබතුමන්ලා රැකියා බිහි කරනවාද? 
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
රැකියා බිහි කරනවා ෙනොෙවයි, රැකියා තිෙබන ස්ථානවලට 

සුදුසු පුද්ගලයන් හදන එකයි ෙම් රෙට් ෙකෙරන්න ඕනෑ. අද 
ජාත්යන්තරෙය් රක්ෂා ඕනෑ තරම් තිෙබනවා. ඒ රක්ෂාවලට යන්න 
ඒ අයට පුහුණුවක් ලබා ෙදන එකයි කරන්න ඕනෑ. අපි boiler 
operatorලා පුහුණු කෙළොත් අද ඒ අයට රක්ෂා ඇති කරන්න ඕනෑ 
නැහැ, ෙලෝකෙය් ඕනෑ තරම් රක්ෂා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
refinery operatorලා පුහුණු කෙළොත් ඒ අයට  ජාත්යන්තරෙය් 
ඕනෑ තරම් රක්ෂා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම water treatment plant 
operatorලා පුහුණු කෙළොත් ජාත්යන්තරය තුළ ඒ අයට ඕනෑ තරම් 
රක්ෂා තිෙබනවා. අෙප් තරුණයින්ට ඒ තැන්වලට යන්න පුළුවන් 
තාක්ෂණ දැනුම ලබා ෙදන්න ඕනෑ. එෙහම නැතිව තමුන්නාන්ෙසේ 
කියන විධියට  factories දමලා ඒකට ඒකට 800ක් ගන්නවා 
කියන එක ෙනොෙවයි. ඒක තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා කල්පනා 
කරන්ෙන්.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඔබතුමාට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. 
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
තමුන්නාන්ෙසේට ෙත්ෙරන්ෙන් නැති නිසා තමයි ඔය පැත්ෙත් 

ඉන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේට ෙත්රුණා නම්  ඔතැන ඉන්ෙන් නැහැ. 
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
තමුන්නාන්ෙසේ පතිපත්ති පාවා දීලා ඔය පැත්ෙත් ඉන්නවා. අපි 

එෙහම කෙළේ නැති නිසා තමයි ෙමතැන ඉන්ෙන්. 
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
මම පතිපත්ති පාවා දුන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] 

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් නායකයා වාෙග් මම පතිපත්ති පාවා දුන්ෙන් 
නැහැ. ෙම් රෙට් යුද්ධයක් තිබුණා. ඒ යුද්ධය අවසන් කරන්න ඕනෑ 
වුණා.  ඡන්දය පාවිච්චි කරන්ෙන් නැතිව ආණ්ඩුව පරාජය කරලා 
පභාකරන්ව තව කාලයක් ජීවත් කරවන්න තිබුණා කියලාද 
තමුන්නාන්ෙසේලා කියන්ෙන්.  

තමුන්නාන්ෙසේලාට ඕනෑකම තිබුෙණ් පභාකරන්ෙග් වලිගෙය් 
එල්ලිලා තව කාලයක් ඉන්නයි. ඒක නවත්වන්න තමයි අපි ෙම් 
පැත්තට ආෙව්. [බාධා කිරීම්] ඒක නිසා තමයි, අපි ගමට ගියාම 
ඡන්දදායකයා ෙම් පැත්ෙතනුත් අපිව ජයගහණය කරවලා එව්ෙව්. 
නැත්නම් අපව පරාජය කරනවා. අපි ඡන්දය ඉල්ලුෙව් ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙයන්. අපි කළ ෙද් අගය කළ නිසා තමයි 
ඡන්දදායකයා අපව ජයගහණය කරවලා එව්ෙව්. [බාධා කිරීම්]  අපි 
ඡන්දෙයන් දිනලයි ෙමතැනට ආෙව්.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ කාලය අවසානයි.  

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ගරු කීඩා ඇමතිතුමා කීඩාව සම්බන්ධෙයන් කරන කටයුතු 

පිළිබඳව ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
அ த்ததாக, ெகளரவ அாியேநத்திரன் அவர்கள்! உங்க 

க்கு 17 நிமிடங்கள் ஒ க்கப்பட் ள்ளன.  
 

 
 
[பி.ப. 2.25] 
 
ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා 
(மாண் மிகு பா. அாியேநத்திரன்) 
(The Hon  P. Ariyanethran) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இைளஞர் அ வல்கள், திறன் அபிவி த்தி  மற் ம் 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சுக்களின் நிதி ஒ க்கீ கள் 
மீதான கு நிைல விவாதத்தில் தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப் 
பின் சார்பில் கலந் ெகாண்  உைரயாற் வதற்குச் சந்தர்ப்பம் 
கிைடத்தைதயிட்  நன்றி ெதாிவிக்கின்ேறன். ேநற்ைறய 
சி வர்கள்தாம் இன்ைறய இைளஞர்கள்! இன்ைறய 
இைளஞர்கள் தாம் நாைளய தைலவர்களாகின்றார்கள். எம  
நாட் ல் ெமாத்தமாக 56 இலட்சம் இைளஞர்கள் வாழ்ந்  
வ கின்றார்கள். அதி ம், வடக்கு - கிழக்கில் வாழ்கின்ற 
இைளஞர்கள் பீதி ட ம் அச்சத் ட ம் வாழ்கின்ற ஒ  
சூழ்நிைலதான் இன் ம் காணப்ப கின்ற .  

நாங்கள் இைளஞர்கைளப் பற்றி உைரயாற் கின்ற 
அேதேவைள, பல இைளஞர்கள் இன்  சிைறயிேல வா க் 
ெகாண் க்கின்றார்கள். யாழ்.பல்கைலக்கழக மாணவர்கள் 

வர் இப்ெபா  னர்வாழ்  காமிேல இ ந்  
ெகாண் க்கின்றார்கள். இவ்வாறான ஒ  நிைலயில்தான் 
நாங்கள் இைளஞர்கைளப் பற்றிக் கைதத் க் ெகாண் க் 
கின்ேறாம். அந்த வைகயில், நிரந்தர ெதாழிெலான்  இல்லாத 
காரணத்தினா ம் நிரந்தரமானேதார் அரசியல் தீர்  கிைடக் 
காத காரணத்தினா ம் வடக்கு - கிழக்கி ந்  ஏராளமான 
இைளஞர்கள் ெதாழில்ேத  பல்ேவ  நா க க்குச் 
ெசல்கின்ற ஒ  ர்ப்பாக்கிய நிைல ஏற்பட் க்கின்ற . 
குறிப்பாக ெசால்லப்ேபானால், கடந்த 30 வ டகாலப் 
ேபாராட்டத்திற்குப் பிற்பா  வி தைலப் கள் அைமப்ைபச் 
ேசர்ந்த னர்வாழ்  அளிக்கப்பட்டதாக அரசாங்கம் கூ கின்ற 
இைளஞர்களால் கூட சுதந்திரமாக நடமாட யாத 
சூழ்நிைல இ ந்  ெகாண் க்கின்ற . கடந்த 3 
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தினங்க க்குள் வல்ெவட் த் ைறையச் ேசா்ந்த சசிக்குமார் 
என்ற னர்வாழ்  அளிக்கப் பட்ட இைளஞர் ஒ வர்  மத்திய 
கிழக்கு நாட் க்குச் ெசல்வதற் காக யாழ்ப்பாணத்தி ந்  
வ ம்ேபா  இைடயில் காணாமல் ேபாயி க்கிறார். 
இ ேபான் , கடந்த 27ஆம் திகதி அம்பாைற மாவட்டத்ைதச் 
ேசர்ந்த ேகாேணஸ்வரன் என்ற னர்வாழ் வளிக்கப்பட்ட 
இைளஞா் ெவள்ைள வானிேல கடத்தப் பட் க்கிறார். அவர் 
எங்கு ெகாண் ெசல்லப்பட்டார் என்ப  ெதாியவில்ைல. 
இவ்வாறானெதா  சூழ்நிைலயில் தான் வடக்கு, 
கிழக்கி ந்  பல தமிழ் இைளஞா்கள் அ ஸ் திேர யா 
நாட் க்குத் தப்பிேயா கின்ற நிைலைம காணப் ப கிற . 
ஆனால், அ ஸ்திேர ய அரசாங்கம் அங்கு ெசன்ற 
இைளஞர்கைளத் தி ப்பி அ ப் வதற்கான யற்சிைய 
எ த்  வ கின்ற . 
  

ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
What is the point of Order? 
 
ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
Mr. Presiding Member, I would like to say that the 

Hon. Member is discussing something unrelated to the 
subject. White vans and disappearances do not belong to 
the subject of sports. Today, we are discussing the Votes 
on the Ministry of Sports and Ministry of Youth Affairs 
and Skills Development.  So, I would like the Chair to - 

 
ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා 
(மாண் மிகு பா. அாியேநத்திரன்) 
(The Hon  P. Ariyanethran) 
That is not a point of Order.  
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
That is not a point of Order. You may proceed, Hon. 

Member.  
 
ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා 
(மாண் மிகு பா. அாியேநத்திரன்) 
(The Hon  P. Ariyanethran) 
This is not only about sports but with regard to the young 

generation - நீங்கள் தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பினர் 
இைளஞர்கைளப்பற்றித்  ெதாிவிக்கும் விடயம் என்ன என்பைத 

த ல் ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம். நாங்கள் இங்கு 
விைளயா வதற்காக வரவில்ைல. நான் இைளஞர்கைளப் 
பற்றி ம் இைளஞர் ச கத்ைதப்பற்றி ம் வடக்கு, கிழக் 
கி ள்ள இைளஞர்கள் எப்ப  இ க்கிறார்கள் என்பைதப் 
பற்றி ம் ெதாிவித் க்ெகாண் ப்பைதக் ேகட் க் ெகாண்  

ப்பதற்குப் ெபா ைமயில்லாத நீங்கள், எவ்வா  மக்க க்கு 
நன்ைம ெசய்யப்ேபாகின்றீர்கள்? நான் இைளஞர் விவகாரத் 
ைதப்பற்றித்தான் ேபசிக்ெகாண் க்கின்ேறன். உங்க க்கு 
அதைனப் ாிந் ெகாள்ள யாவிட்டால் தய ெசய்  

வாைய க்ெகாண்  இ ங்கள்! தமிழ்த் ேதசியக் கூட்ட 
ைமப்  உ ப்பினர்கள் வடக்கு, கிழக்கி ள்ள நிைலைமையத் 
ெதாிவித் க்ெகாண் க்கும் ேவைளயில், நீங்கள் இவ்வாேற 
இனவாதம் என் ம்   point of Order என் ம் ெதாடர்ந்  
கூறிக்ெகாண் க்கின்றீர்கள்.  
     

ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
What is the point of Order, Hon. Member? 
 
ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
According to the interpretation, the Hon. Member 

asked me to keep my mouth shut.  I have not come here 
to keep my mouth shut. I have come here to express 
myself. That is a privilege I have. I may tell him that. 
Why do you not go and work for your people without 
coming here - [Interruption.]  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
That is not a point of Order. You may proceed, Hon. 

Member.  
 
ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා 
(மாண் மிகு பா. அாியேநத்திரன்) 
(The Hon  P. Ariyanethran) 
மக்களால் ெதாி ெசய்யப்பட்ட தமிழ்த் ேதசியக் 

கூட்டைமப்  உ ப்பினர்களாகிய நாங்கள் எம  நாட்ைடப் 
பற்றி ம் எம  மக்கைளப்பற்றி ம் எம  மண்ைணப்பற்றி ம் 
எம  இைளஞர்கைளப்பற்றி ம் கைதப்பதற்காகத்தான் இங்கு 
வந்தி க்கிேறாம். உங்கைளப் ேபான்  நாங்கள் 'கிறிக்ெகற்' 
விைளயா வதற்காகேவா அல்ல  football  விைளயா வதற் 
காகேவா இங்கு வரவில்ைல. எம  மக்க ைடய அ ப்பைட 
உாிைமகைளப் பற்றிப் ேபசுவதற்காகேவ நாங்கள் 
வந்தி க்கின்ேறாம். இதைன நீங்கள் த ல் ாிந் ெகாள்ள 
ேவண் ம். இந்தப் ாிந் ணர்  இல்லாத  நீங்கள், எவ்வா  
தமிழ் மக்க க்கு தீர்ைவப் ெபற் க்ெகா க்கப் ேபாகின் 
றீர்கள்? உண்ைமையக் கைதத்தால் உங்களால் ெபா த் க் 
ெகாள்ள யவில்ைல.  நாங்கள் உங்கைள ம் அைமச்சர் 
கைள ம் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கைள ம் கழ்ந்  பா க் 
ெகாண் ந்தால் அைமதியாகக் ேகட் க்ெகாண் ப்பீர்கள். 
நாங்கள் உண்ைமையக் கைதத்தால் உங்களால் ேகட் க் 
ெகாண் க்க யா .  இங்ேகதான் இனவாதம்  
இ க்கின்ற . நாங்கள் கடந்த 63 வ ட காலமாகத் ெதாடர்ச்சி 
யாக இதைனக் கூறிக்ெகாண் க் கின்ேறாம்.    

இங்கு இத்தைகய நிைலைம இ க்கின்றெபா , நாங்கள் 
அ ஸ்திேர ய அரசாங்கத்திடம் "தய ெசய்   இலங்ைகத் 
தமிழ் இைளஞர்கைள இந்த நாட் க்குத்  தி ப்பி அ ப்ப 
ேவண்டாம்; அவர்கள் இங்கு வந்தால் ைக  ெசய்யப் 
ப வார்கள்; சித்திரவைத ெசய்யப்பட் ப் ப ெகாைல 
ெசய்யப்ப வார்கள்; ஏெனனில், ஏற்ெகனேவ அங்கி ந்  
தி ப்பி அ ப்பப்பட்ட 40 இைளஞர்கள் இன்ன ம் த த்  
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ைவக்கப்பட் க்கின்றார்கள்.  ஆகேவ, இனிேம ம் அவ்வா  
ெசய்ய ேவண்டாம்" என தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பின் 
சார்பில் பகிரங்கமான ேவண் ேகாைள வி க்க வி ம்  
கின்ேறாம்.    

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 
ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා 
(மாண் மிகு பா. அாியேநத்திரன்) 
(The Hon  P. Ariyanethran) 
ஐயா, நீங்கள் தி பா வதாகவி ந்தால்  இங்கு பா ங்கள்!  

ஆனால், எங்கைளக் குழப்பாமல் கைதப்பதற்கு வி ங்கள்!    
அவ்வா  கைதப்பதற்கும் வி ப்பமில்லாவிட்டால், தமிழ்த் 
ேதசியக் கூட்டைமப்  இந்த இலங்ைகப் பாரா மன்றத்தில் 
இ க்கக்கூடாெதன்  ெசால் ங்கள். நாங்கள் ெவளிநடப் ச் 
ெசய்கின்ேறாம். நாங்கள் இப்பாரா மன்றத் க்கு கைதப்பதற் 
காகத்தான் வந்தி க்கிேறாம். உங்க ைடய கூச்ச க்குப் 
பயந்  நாங்கள் கைதக்காமல் இ க்க யா .   இதைன 
நீங்கள் ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம்.   

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, I rise to a point of Order. - [Interruption.]  
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
What is the point of Order, Hon. Member? 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, he is threatening me, a Member of Parliament. He 

cannot do that. They are the people who have created all 
the trouble for the Tamil people. - [Interruption.]  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Member, you may proceed.  
 
ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා 
(மாண் மிகு பா. அாியேநத்திரன்) 
(The Hon  P. Ariyanethran) 
நாங்கள் கைதப்ப  உங்க க்குப் ாியா .  நீங்கள் 

வக்காளத்  வாங்குபவர் என்பதால் அதைனச் ெசய் ங்கள். 
அைதப்பற்றிப் பரவாயில்ைல. நாங்கள் இங்கு ச ைககள் 
ெப வதற்காக மட் ம் வரவில்ைல; ேசாரம் ேபாவதற்கு 
வரவில்ைல. எம  மக்க ைடய உாிைமகைளப்பற்றிக் 
கைதப்பதற்காகத்தான் இங்கு வந்தி க்கிேறாம். இதைன 
நீங்கள் ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம்.   

நாங்கள்   இைளஞர்கைளப்பற்றிக் கைதப்பதற்காகேவ 
இங்கு வந்தி க்கிேறாம்.  இைளஞர் அ வல்கள் அைமச்சர் 
அவர்கள் சைபயி ந்  ெவளிெய ெசன் விட்டாெரன 
நிைனக்கின்ேறன். மட்டக்களப்  மாவட்டத்ைதப் ெபா த்த 

வைரயில், ஒவ்ெவா  வ ட ம்  6250 இைளஞர்கள்   
க.ெபா.த. உயர்தரப் பாீட்ைசயில் சித்தியைடந்  ெவளிேய  
கின்றார்கள். அந்த மாணவர்கள் உயர்கல்வி கற்பதற்கு 
வசதியாக மஞ்சந்ெதா வாயில் ஒேரெயா  ெதாழில் ட்பக் 
கல் ாி மட் ம்தான் இ க்கின்ற . அந்தத் ெதாழில் ட்பக் 
கல் ாிையத் தர யர்த்தித் தரேவண் ம் என்ற 
ேகாாிக்ைகைய நாங்கள் ன்ைவக்கின்ேறாம்.   ஏெனனில், 
நான் குறிப்பிட்ட ேபான்  ஒவ்ெவா  வ ட ம் 6250 
மாணவர்கள்  சித்தியைடந்   ெவளிேய கின்றெபா  
அவர்களில் பல்கைலக்கழகத் க்குச் ெசல்பவர்கைள விட 
எஞ்சி ள்ள மாணவர்க க்கு ெதாழில் ட்பப் பயிற்சிைய 
வழங்குவதற்கு வசதியாக அந்தக் கல் ாி மட் ம்தான் 
அங்குள்ள .  ெகாாியா நாட் ன் உதவி டன் கடந்த ... 

 
ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
I stayed for two-and-a-half months in your area, in 

Batticaloa - [Interruption.] 

 
ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා 
(மாண் மிகு பா. அாியேநத்திரன்) 
(The Hon  P. Ariyanethran) 
You can reply during your time.  [Interruption.] 

ஆகேவ, இந்த விடயத்தில் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் 
கவனம் ெச த்த ேவண் ம். இந்த அரசாங்க ம் இங்குள்ள 
அைமச்சர்க ம் இப்ப யான மேனாநிைலயில் இ ந்தால் 
எவ்வா  இந்நாட் ல் நல் ணக்கத்ைதக் ெகாண் வ 
ர ம்? இ தான் இன் ள்ள அ ப்பைடப் பிரச்சிைன. 
[இைடயீ ] இந்தப் பாரா மன்றத் க்கு மக்களால் ெதாி  
ெசய்யப்பட்ட எங்கைளப் ாிந் ெகாள்ள யாத ஒ  
சூழ்நிைல இ க்கும்ேபா , எவ்வா  இந்த இன நல் ணக்கம் 
ஏற்ப ம்?[இைடயீ ]  

நான் ஓர் உண்ைமையச் ெசால்ல வி ம் கின்ேறன். 
அதாவ , இன்  மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் இ க்கின்ற 
சனத்ெதாைகயின் அ ப்பைடயில் பார்க்கும்ேபா  அங்கு 
ம பானச்சாைலகள் அதிகாிக்கப்பட் ப்பைதக் காணலாம். 
இ ப  ம பானச்சாைலகள் இ க்க ேவண் ய இடத்தில் 57 - 
60 ம பானச்சாைலகள் இ க்கின்றன. இதன் காரணமாக 
அங்கு நாெளான் க்கு கிட்டத்தட்ட 85,000 ம பானப் 
ேபாத்தல்கள் விற்பைன ெசய்யப்ப வதாகக் கூறப்ப கின்ற . 
இந்தப் ள்ளிவிபரங்கைள நான் கூறவில்ைல, அங்கி க்கின்ற 
ெபா ஸ் மா அதிபர்தான் கூறியி க்கின்றார். ம பானத்ைத 
ஒழிக்க ேவண் ம் என்  ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் 
கூறி ள்ளேபாதி ம், அங்கு ம பானச்சாைலகள் அதிகாித் 

ள்ளன. திதாக ம பானச்சாைலகள் திறக்கப்படக் கூடா  
என்றி ந்தா ம்கூட, சம்பந்தப்பட்டவர்கள் ெதன்பகுதிச் 
ெசல்வாக்ைகப் பயன்ப த்தி அவற்ைறத் திறக்கின்றார்கள். 
அதாவ  இன்  அவற்ைறத்  திறப்பதற்குப் பல அைமச்சர் 
களின் ஆதாரவாளர்கள் ன்நிற்கின்றார்கள். இைத நாங்கள் 
வன்ைமயாகக் கண் க்கின்ேறாம். எனேவ, இவ்வாறான 
நடவ க்ைகக க்கு சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சர் அவர்கள் 

ைண ேபாகக்கூடா  என்  நான் இவ்விடத்தில் ேகட் க் 
ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.   
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
Sir, I rise to a point of Order. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා 
(மாண் மிகு பா. அாியேநத்திரன்) 
(The Hon  P. Ariyanethran) 
ஐயா! உங்கள் உைரயின்ேபா  பதில் ெசால் ங்கள். நான் 

உங்க ைடய அைமச்ைசப் பற்றிக் கைதக்கவில்ைலேய. 
விைளயாட் த் ைறையப் பற்றிப் பிறகு கைதக்கின்ேறன்  
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ெகாஞ்சம் இ ங்கள்! மட்டக்களப்பில்  liquor licence ஐ 

அரசாங்கம் ெகா த்தி க்கின்ற  என் தாேன இப்ெபா  
நீங்கள் ெசான்னீர்கள்! 

 
ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා 
(மாண் மிகு பா. அாியேநத்திரன்) 
(The Hon  P. Ariyanethran) 
ஆம். 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
இப்ெபா  அைத உங்க க்கு prove பண்ண இய மா?  

 
ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා 
(மாண் மிகு பா. அாியேநத்திரன்) 
(The Hon  P. Ariyanethran) 
அங்கு எத்தைன ம பானச்சாைலகள் இ க்கின்றன 

என்பைதப் பற்றி நீங்கள் ம பான இலாகா அதிகாாிகளிடம் 
ேகட் ப்பா ங்கள்! அங்கு 57 ம பானச்சாைலகள் இ க் 
கின்றன. [இைடயீ ] ஆம். Prove பண்ண ம்.   
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
மட்டக்களப்பிேல liquor licence ெகா த்ததாக நீங்கள் 

உண்ைமயில்லாத கைதையச் ெசால்கிறீர்கள்! [இைடயீ ]  
Parliament இல் உண்ைமயில்லாத கைதையச் ெசால்ல 
ேவண்டாம்! [இைடயீ ]  

 
ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා 
(மாண் மிகு பா. அாியேநத்திரன்) 
(The Hon  P. Ariyanethran) 
நாங்கள் இல்லாதைதச் ெசால்லவில்ைல. [இைடயீ ] 

அதைன உ திப்ப த்த ம்.  
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
கசிப் ! 
 
ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා 
(மாண் மிகு பா. அாியேநத்திரன்) 
(The Hon  P. Ariyanethran) 
கசிப்  இல்ைல! [இைடயீ ] அங்ேக ம பானச்சாைலகள் 

திறக்கப்ப வதற்கு ெதன்பகுதியில் இ க்கின்ற அைமச்சர்கள் 
மைற கமாக உத கின்றார்கள். அதற்கான வாிகைள ம் 
அவர்கள் வாங்கிக்ெகாள்கின்றார்கள். இதற்கு எங்களிடம் 
ஆதாரம் இ க்கின்ற . அவற்ைறக் காட் வதற்கு நாங்கள் 
தயாராக இ க்கின்ேறாம்.  

அண்ைமயில்கூட மட்டக்களப்பி ள்ள ஆைரயம்பதி 
பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவிேல ம பானச்சாைலையத் திறக்க 

ேவண்டாம் என்  அப்பிரேதச ெசயலாளர் சம்பந்தப் 
பட்டவர்களிடம் கூறியேபாதி ம் ஓர் அைமச்சாின் ெசயலாளர் 
ெதாைலேபசி லம், "உடேன அ மதி ெகா ங்கள்" என்  
அவைர எச்சாித் ள்ளார். அவர் யார் என்பைத நான் இங்கு 
ெசால்ல யா . யா ம் ேகட்டால், அந்த அைமச்சாின் 
ெபயைர ம் அவர  ெசயலாளாின் ெபயைர ம் இரகசியமாகச் 
ெசால்ல ம். ஆகேவ, இவ்வாறான நடவ க்ைககள்தான் 
இன்  மட்டக்களப்பில் இடம்ெப கின்றன. [இைடயீ ]  
இப்ப யான விடயங்கைள நாங்கள் கூறினால் நீங்கள் அதற்கு 
மாறாக, உண்ைமக்குப் றம்பான ைறயில் கைதத் க் 
ெகாண் க்கின்றீர்கள். ஆகேவ, இவ்வாறான ஒ  
சூழ்நிைலயில்தான் இன்ைறய இைளஞர்கள் அங்கு 
வாழ்கின்றார்கள்.  

2011 ைல 16ஆந் திகதி இைளஞர் பாரா மன்றம் 
ஆரம்பிக்கப்பட்  இன்  கிட்டத்தட்ட இரண்  வ டங்கள் 
ெசன் விட்டன. ஆனால், அதன் லம் இைளஞர்கள் 
எந்தெவா  நன்ைமைய ம் ெபறவில்ைல. அதன் கூட்டங்கள் 
மட் ம் ெவ மேன 9 - 10 தடைவகள் இடம்ெபற்றி க் 
கின்றன. அமர்  ஒன் க்கு 1,200 பாய் மட் ேம அதன் 
பிரதிநிதிக க்குக் ெகா க்கப்ப கின்ற . அைதவிட எந்த 
நன்ைம ம் அவர்க க்கில்ைல. அேதேநரம் நாட் ல் 
இைளஞர்கைள வழிநடத்த ம் அவர்கள் மத்தியில் 
ஒ க்கத்ைதக் கட் ெய ப்ப ம் ெகாண் வரப்பட்ட இந்த 
இைளஞர் பாரா மன்றம் இன்  ேதால்வியைடந்தி க் 
கின்ற  என் தான் நான் நிைனக்கின்ேறன். இைளஞர் 
அ வல்க க்குப் ெபா ப்பான அைமச்சர் அவர்கள் இதற்குப் 
பதில் தரேவண் ம். இன்  50 தமான இைளஞர்கள் அந்தப் 
பாரா மன்றத்தில் இ ந்  விலகியி க்கின்றார்கள். ஆயி ம், 
வறிதான அந்த இடங்கள் ேதர்தல் லமன்றி அதன் பிரேதச 
சம்ேமளனத் தைலவர்கள் லம் நிரப்பப்பட் க்கின்றன. 
இவற்ைறெயல்லாம் நாங்கள் ஆதாரத் டன்தான் கூ  
கின்ேறாம். ஆகேவ, இன்  இைளஞர்களின் திறன் ம ங்க க் 
கப்பட்  வ கின்ற .   

இன் வைர வடக்கு, கிழக்கு மக்கள் சுதந்திரமில்லாமல் 
பல கஷ்டங்களின் மத்தியிேலேய வாழ்கின்றார்கள். 
இைளஞர்கள் நாட் ன் தைலவர்கள் என்  ெசால்லப் 
ப கின்றார்கள். ஆனால், இைளஞர்கள் மத்தியில் ஒ க் 
கத்ைதக் கட் ெய ப்ப ேவண் யவர்கேள ஒ க்கத் க்கு 
மாறான நடவ க்ைகக க்கு மைற கமாகத் ைண ேபாகின் 
றார்களா? என்ற ேகள்வி ம் எ கின்ற . இன்  வடக்கு, 
கிழக்கில் சி வர் ஷ்பிரேயாகங்கள் அதிகாித் க் ெகாண்  

க்கின்றன. அேதேநரம் ம பானச்சாைலக க்குப் பதிலாக 
உண ச்சாைல களில் ம  அ ந் கின்ற நிைலைம ம் அங்கு 
அதிகாித் ள்ள . ஆகேவ, இவற்ைற ம் த த்  நி த்த 
ேவண் ம் என்  நான் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்களிடம் 
வினயமாகக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அ த்ததாக, விைளயாட் த் ைறைய எ த் க் 
ெகாண்டால், உண்ைமயிேல இன்  ஒவ்ெவா  பிரேதச 
ெசயலகப் பிாிவி ம் ஒவ்ெவா  விைளயாட்  ைமதானம் 
அைமக்கப்ப வதாகக் கூறப்ப கின்ற . ஆனால், 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் இன்ன ம் அந்த ேவைலகள் 
ஆரம்பிக்கப்படவில்ைல என்  நான் நிைனக்கின்ேறன். 
எனேவ, அங்கும் அதற்கான ேவைலகள் ஆரம்பிக்கப்பட 
ேவண் ம் என்  நான் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். மட்டக் 
களப்பில் இ க்கின்ற ெவபர் விைளயாட்  ைமதானம் 
[இைடயீ ] விளங்கவில்ைல. நான் ெசால்வ  பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாி க்கான ஒ   ைமதானம் [இைடயீ ] 
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ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
அைத எப்ப ேயா நாம் அைமத் த் த ேவாம்தாேன. 

நாங்கள் ெசய் ம் ேவைலகைள நீங்கள் ெசால்லமாட்டீங்க! 
அைதச் ெசால் ங்கள் ஐயா! 
 

ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා 
(மாண் மிகு பா. அாியேநத்திரன்) 
(The Hon  P. Ariyanethran) 
ஆம். நான் அைதச் ெசால்கின்ேறன்.  

2011ஆம் ஆண்  வர -ெசல த் திட்ட ன்ெமாழி  
க க்கு அைமய மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் ெவபர் 
விைளயாட்  ைமதானத்ைத னரைமத் த் த வதாகக் 
கூறப்பட்ட . ஆனால், கிழக்கு மாகாண சைப ேதர்தல் 
காலத்தில்தான் அந்த ைமதானத் க்கு அ க்கல் நாட்டப் 
பட்ட . தற்ெபா , அத ைடய ேவைலகள் ஆரம்பிக்கப் 
பட் க்கின்றன என்ற உண்ைமைய நான் இங்கு 
கூ கின்ேறன். ஆகேவ, அ த்த ேதர்தல் வ வதற்கு ன்ன 
ராவ  நீங்கள் அதைனத் திறந்  ைவ ங்கள்! அ த்த ேதர்தல் 
வ ம்வைர அந்த  விைளயாட்  ைமதானம் திறப்பைதப் 
பிற்ேபாடாதீர்கள் என்  ேகட் க் ெகாள்கின்ேறன். ேதர் 
தைலக் காரணம்காட்  அதைனத் திறந்  ைவப்பைதப் 

றக்கணிக்க ேவண்டாம். அேதேநரத்தில், அங்கி க்கின்ற  
விைளயாட்  உத்திேயாகத்தர்கள் மாகாண மட்டத்தில் 
இ க்கின்ற [இைடயீ ] 
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
நாங்கள் election காலத்தில் ெசய்ேதாம். ஒவ்ெவா  district 

இ ம் ஒவ்ெவா  ைமதானத்ைத அைமக்கிேறாம். அந்தத் 
திட்டத்தின்கீழ்தான் ெவபர் விைளயாட்  ைமதானத்ைத ம் 
நாங்கள் தி த்தியைமப்பதற்கு ஆரம்பித்  இ க்கின்ேறாம்.   
 

ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා 
(மாண் மிகு பா. அாியேநத்திரன்) 
(The Hon  P. Ariyanethran) 
கிழக்கு மாகாண சைப election காலத்தில்தான்  நீங்கள் 

ெவபர் விைளயாட்  ைமதானத் க்கு அ க்கல் நாட் னீர்கள் 
என்பைத நான் இங்கு ஞாபகப்ப த்த வி ம் கின்ேறன்.   
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ேவைலைய start பண்ண தல் அ க்கல் நாட்டத்தாேன 

ேவண் ம்.  
 
ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා 
(மாண் மிகு பா. அாியேநத்திரன்) 
(The Hon  P. Ariyanethran) 
நீங்கள் election காலத்தில் அைதச் ெசய்தால். எங்க ைடய 

மக்கள் election இல் உங்க க்கு ஆதரவாக வாக்களிக்க 
மாட்டார்கள் என்ப  எங்க க்குத் ெதாி ம்! கிழக்கு மாகாண 
அரசின் கீ ம் மத்திய அரசின் கீ ள்ள விைளயாட்  
உத்திேயாகத்தர்க க்கிைடயில் சில ரண்பா கள் ெதாடர்ச் 
சியாக இ ந்  வ கின்றன. இந்தப் பிரச்சிைன வட மாகாணத் 
தி ம்  இ ந் ெகாண் க்கின்ற . ஆகேவ, இந்த ரண் 
பா கள் காரணமாக விைளயாட் ப் ேபாட் கள் பாதிக்கப் 
ப கின்ற நிைலைம இ க்கின்ற . வடக்கு, கிழக்கிேல 
மாகாண மட்டப் ேபாட் க க்குப்  பயிற்சி ெகா க்கக்கூ ய 
ைமதானங்கள் இன் ம் ைமயாகப் ர்த்தி ெசய்யப் 

படவில்ைல. இந்நிைலயில், நீங்கள் கிளி ெநாச்சியில் 
விைளயாட்  ைமதான ேவைலக ம் மற் ம் மட்டக்களப்பில் 
ெவபர் விைளயாட்  ைமதானம் தி த்தி யைமப்பதற்கான 
ேவைலக ம் ஆரம்பிக்கப்பட் க்கின்றன என்  ெசால்கின் 
றீர்கள். நான் அவற்ைறப் பற்றிக்கூற வில்ைல. நான் 
ெசால்வ , த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட பிரேதசங்களி ள்ள - 
கிராமிய  மட்டத்தில் இ க்கின்ற - இைளஞர்க க்காக 
[இைடயீ ] நன்றி. ஏெனனில், த்தத் தினால் அவர்கள் 
உளாீதியாக பாதிக்கப்பட் க்கின்றார்கள். அதி ந்  
அவர்கைள மீட்ெட த்  அவர்க ைடய வாழ்க்ைகைய 
நீங்கள் ன்ேனற்றேவண் ம். ஆகேவ, விைளயாட்  என்ப  
இைளஞர்க க்கு மட் மல்ல, நாட் க்கும்   மிகத் ேதைவயாக 
இ க்கின்ற . [இைடயீ ] 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
நாங்கள் groundகைள அைமத் , அங்கு இைளஞர்கள் 

எல்ேலாைர ம் விைளயா வதற்குக் ெகாண் வந்தால், 
அவர்கள் இனிேமல் ைககளில் வக்குகைள எ க்க 
மாட்டார்கள். இன் ெமா  ைற அவர்கள் உங்க டன் 
இைணந்  வக்ைக ஏந்த வரமாட்டார்கள். [இைடயீ ] 
 

ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා 
(மாண் மிகு பா. அாியேநத்திரன்) 
(The Hon  P. Ariyanethran) 
ஐயா! வக்குக க்கு ேவைல ெகா ப்ப ம் நீங்கள்தாம்! 

வக்குகைள ைவத் க்ெகாண் ப்ப ம் நீங்கள்தாம்! வடக்கு, 
கிழக்கிேல வக்குகைளக் கூ தலாக ைவத்தி ப்ப ம் 
நீங்கள்தாம்! அவ்வா  ைவத்தி ப்ப  நாங்களல்ல.  

ஆகேவ, இன நல் ணக்கம் ஏற்படேவண் மாக 
இ ந்தால், நீங்கள் இைளஞர்கள் மத்தியில் ாிந் ணர்ைவ 
ஏற்ப த்தேவண் ம். இைளஞர்கள் மத்தியில் ாிந் ணர்  
ஏற்ப வதற்கு அரசியல் மட்டத்தில் ாிந் ணர்  ேதைவ. 
அரசியல் மட்டத்தில் ாிந் ணர்  இல்லாவிட்டால், இைள 
ஞர்கள் மட்டத்தி ம் கிராம மக்கள் மட்டத்தி ம் சி வர் 
மட்டத்தி ம் ாிந் ணர்  ஏற்படா . த ல் நாங்கள் எங்க 

க்குள் நல் ணக்கத்ைத ஏற்ப த்திக்ெகாள்ள ேவண் ம். 
அவ்வா  நீங்கள் நல் ணக்கம் உள்ளவர்களாக இ ந்தால், 

த ல் நாங்கள் கூ கின்ற விடயங்கைளப் ெபா ைம டன் 
ேகட்கேவண் ம். நாங்கள் ெசால்வைதக் ேகட்பதற்கு 

ன்னேம, இந்த நாட் ல் வி தைலப் கைள அழித்ததற்குப் 
பின் ம் நீங்கள் வி தைலப் களின் ெபயைர ம் அதன் 
தைலவரான பிரபாகர ைடய ெபயைர ம் உச்சாித் க் 
ெகாண் க்கின்றீர்கள்! இவ்வா  ெசால் கின்ற நீங்கள், 
எவ்வா  மக்களிடத்தில் நல் ணக்கத்ைத ஏற்ப த்தப் 
ேபாகின்றீர்கள்? என்ப  எங்க க்கு விளங்கவில்ைல. 
ஆகேவ, மனமாற்றம் என்ப  உங்க க்கு நிச்சயமாகத் 
ேதைவ. இந்த மேனாநிைலயான  மாறாத பட்சத்தில், நா ம் 
நன்றாக இ க்கா ! நாட் ல் இ க்கின்ற மக்க ம் நன்றாக 
வாழமாட்டார்கள்! நாட் ன் ஆட்சி ம் சீராக இ க்கா ! 
என் கூறி, என  ேபச்ைச க்கின்ேறன். நன்றி, வணக்கம்!  

 
 

[අ.භා. 2.41] 
 
ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම කීඩා, ෙයෞවන 

කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්යාංශයන්හි වැය ශීර්ෂ 
යටෙත් කථා කිරීෙම්දී, අෙප් විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලා 

2793 2794 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඉදිරිපත් කළ කරුණු කිහිපයකට උත්තර ෙදන්න මුලින්ම මම 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අෙප් තරුණයන්ට අනාගතයක් 
ෙපෙනන ෙතක් මානෙය්වත් නැහැ කියා අෙප් ගරු රුවන් 
විජයවර්ධන මන්තීතුමා කිව්වා.  තරුණයන්ට අනාගතය උරුම 
කර දුන් අවස්ථා කිහිපයක් තිබුණ බව අපට මතකයි. එයින් එකක් 
තමයි 1988 - 89 කාලය. ඒ කාලෙය් ෙම් රෙට් තරුණයන් 
1,25,000කට යුතුකම් ඉටු කළ හැටි අපි දැක්කා. ඒ වාෙග්ම පසු 
ගිය දශක තුනක් තිස්ෙසේ අෙප් දකුෙණ් සහ උතුෙර් තරුණ 
තරුණියන්ට වුණු ෙද් අපි දැක්කා. ඒ නිසා අපි ඒ පිළිබඳව කථා 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම "තාරුණ්යයට 
ෙහටක්" සංවිධානය ගැන අෙප් හරින් පනාන්දු මන්තීතුමා කිව්වා. 
එතුමා ඒ ගැන දැඩිව විෙව්චනාත්මකව කථා කළා. හැබැයි,  අද 
"තාරුණ්යයට ෙහටක්" සංවිධානය හරහා ෙම් රෙට් ජාතික තරුණ  
ෙසේවා සභාව විශාල වැඩ පිළිෙවළක් දියත් කරන බව අපි කියන්න 
ඕනෑ. ඒකට ෙයෝධ ශක්තියක් ලබා දීලා ගරු නාමල් රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් "තාරුණ්යයට ෙහටක්" 
සංවිධානෙයන් විශාල වැඩ ෙකොටසක් ෙකෙරනවා. ඒ තුළින් 
පරිගණක දැනුම ලබා ෙදනවා; අධ්යාපනික වැඩසටහන් 
කියාත්මක කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊෙය් අරලියගහ මන්දිරෙය් 
පැවැති උත්සවයකට මම ගියා. ඒ උත්සවයට අෙප් කීඩා 
ඇමතිතුමාත් සහභාගි වුණා.  පසු ගිය සමසත් ලංකා පාසල් 
තරගාවලිෙය් විෙශේෂ දක්ෂතා දැක්වූ කීඩක, කීඩිකාවන් අරලියගහ 
මන්දිරයට කැඳවා ඔවුන් දිරිගැන්වීම සඳහා ඒ හැම දක්ෂ 
කීඩකෙයකුටම කීඩිකාවකටම රුපියල් 100,000 ගණෙන් 
"තාරුණ්යයට ෙහටක්" සංවිධානය පදානය කරන්න කටයුතු කර 
තිබුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම රිටි පැනීෙම් 
දක්ෂයින් ෙදෙදනාම බිහි ෙවලා තිබුෙණ් යාපනෙය් පාසලකින්. 
යාපනෙය් පාසලකින් තමයි ඒ දක්ෂතම කීඩකයන් ෙදෙදනා බිහි 
ෙවලා තිබුෙණ්. ඔවුන්ට මූල්ය ආධාර පවා ලබා දීලා ඇගයීමට ලක් 
කරන්න කටයුතු කෙළේ "තාරුණ්යයට ෙහටක්" සංවිධානයයි.  

තරුණයන්ට අද නිදහසක් නැහැ කියා අෙප් ගරු අරියෙන්තන් 
මන්තීතුමා කියනවා.  ගරු අරියෙන්තන් මන්තීතුමාලාට අපි 
කියනවා,  උතුරු නැ ෙඟනහිර පෙද්ශෙය් තරුණ තරුණියන්ට 
විතරක් ෙනොෙවයි, ළමෙයකුටවත් නිකම් ඉන්න ෙදන්ෙන් නැතුව 
ළමා ෙසොල්දාදුවන් පවා ඇති කර තාරුණ්යයට කළ ෙලොකුම 
විනාශය කෙළේ පසු ගිය දශක තුනක කාලයක් තුළ එල්ටීටීඊ 
තස්තවාදයයි කියා. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ ෙවනුෙවන් නඟපු හඬ 
ෙමොකක්ද? ඒ ෙවලාෙව් හඬක් නැඟුවාද? [බාධා කිරීමක්]ඒ 
ෙවලාෙව් තමුන්නාන්ෙසේලාට හඬක් නඟන්න බැරි වුණා. හැබැයි, 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට පින් සිදු ෙවන්න, වීෙරෝදාර රණවිරුවන්ට 
පින් සිදු ෙවන්න -අෙප් කීඩා ඇමතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් 
සභාෙව් සිටිනවා-  එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් සයනයිඩ් කරල එල්ලා 
ෙගන සිටි තරුණයා තරුණිය අද ජාතික කීඩා සංචි තෙය් සිටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම එල්ටීටීඊ 
සංවිධානයට ෙගොදුරු ෙවලා සිටි තරුණයා තරුණිය අද සිවිල් 
ආරක්ෂක බලකාෙය් සිටිනවා. එල්ටීටීඊ සංවිධානයට ෙගොදුරු 
ෙවලා සිටි තරුණයා තරුණිය අද වෘත්තීය පුහුණුව ලබමින් 
සිටිනවා. ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් ෙවයි කියා හීෙනකින්වත් 
හිතන්ෙන් නැතුව එල්ටීටීඊ සංවිධානය එක්ක සම්බන්ධ ෙවලා 
තිබුණා ෙහෝ නැති ෙහෝ ෙදමළ අහිංසක තරුණ තරුණියන් විශාල 
පමාණයක් යුද හමුදාවට බඳවා ගන්න පවා ෙම් රජය අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් කටයුතු කර තිෙබනවාය 

කියන එක අපි ගරු අරියෙන්තන් මන්තීතුමාලාට ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
පකාශ කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කීඩා ක්ෙෂේතෙය් හිටපු 
ෙකෙනක් හැටියට, කීඩාව ෙවනුෙවන් ෙම් ශී ලංකාව නිෙයෝජනය 
කළ කීඩකෙයක් හැටියට, ඒ වාෙග්ම කීඩා පුහුණුකරුෙවක් 
හැටියට, කීඩා නිලධාරිවරෙයක් හැටියට කීඩා අමාත්යාංශය 
ෙවනුෙවන් යමක් කථා කරන්න ලැබීම සම්බන්ධව මම 
විෙශේෂෙයන්ම සතුටු ෙවනවා. ඊට මත්ෙතන් අෙප් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමන්ට; කීඩා විෂය භාර අමාත්යතුමන්ට; ෙයෞවන 
කටයුතු විෂය භාර අමාත්යතුමාට සහ අධ්යාපන අමාත්යාංශය භාර 
ඇමතිවරුන්ට මා ස්තුතියක් පුද කරන්න ඕනෑ.  ඇයි, ඒ? ෙම් රෙට්  
වැදගත් කාර්යයන් තුනක අවශ්යතාව තිබුණා. ඒ එකක් තමයි 
ජාතික තරුණ පතිපත්තියක අවශ්යතාව. ජාතික තරුණ 
පතිපත්තියක් සකස් කිරීම සම්බන්ධෙයන් අපි සෑෙහන කාලයක් 
හඬ නැඟුවා; සංවාද පැවැත්වූවා; විවාද කළා. නමුත් ඒකට 
අවස්ථාව උදා වුෙණ් නැහැ. අෙප් ඩලස් අලහප්ෙපරුම මැතිතුමා, 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා, ජාතික තරුණ ෙසේවා සභාෙව් සභාපතිතුමා 
ඇතුළු නිලධාරි න්ෙග් නායකත්වය තුළ මීට හුඟක් කලින් එන්න 
ඕනෑ ජාතික තරුණ පතිපත්තියක් අද වන විට ඉදිරිපත් කරන්න 
විෙශේෂෙයන්ම කටයුතු කර තිෙබනවා.  

ගරු කීඩා අමාත්යතුමනි, කීඩා පඥප්තියක්, කීඩා පතිපත්තියක් 
හදමු කියා කීඩකයන් හැටියට,  කීඩා නිලධාරින් හැටියට, කීඩාවට 
ආදරය කරන අය හැටියට අපි  සෑෙහන කාලයක් කථා කළා. 
හැබැයි, ඒකට අවස්ථාව ලැබුෙණ් නැහැ. නමුත් මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් කීඩා අමාත්යතුමා හිටපු අමාත්යවරුන්ෙග් 
සහෙයෝගයත් ලබා ෙගන ෙම් වන විට ජාතික කීඩා පතිපත්තියක් 
සකස් කරන්න අවශ්ය සියලු කටයුතු කර තිබීම සම්බන්ධව ෙම් 
ෙවලාෙව් අපි  ඔබතුමා අගය කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මා තුන්වැනි 
කරුණ හැටියට සදහන් කරන්ෙන්, යම් යම් අවස්ථාවලදී ෙම් රෙට් 
තරුණයන්ෙග් අනාගතය අඳුරු පැත්තට ෙයොමු වන්නට බලපෑ 
පධාන ෙහේතුවක් වුෙණ්, අෙප් රෙට් යල් පැනගිය අධ්යාපන 
කමයයි කියන කාරණයයි. එම නිසා ඒ යල් පැන ගිය අධ්යාපන 
කමය ෙවනුවට නව අධ්යාපන පතිපත්තියක් සකස් කරන්නට  
අවශ්ය මූලික වැඩ පිළිෙවළ අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් උපෙදස් 
පරිදි ෙම් වනෙකොට අධ්යාපන අමාත්යාංශය මඟින් සිදු කරමින් 
පවතිනවා. එක පැත්තකින් ජාතික තරුණ පතිපත්තියක්, අෙනක් 
පැත්ෙතන් ජාතික කීඩා පතිපත්තියක්, අෙනක් පැත්ෙතන් ෙම් 
රෙට් වර්තමානයට ගැළෙපන, අෙප් රෙට් ජාතික ආර්ථිකය 
ශක්තිමත් කරන්නට පුළුවන් අධ්යාපන පතිපත්තියක් කියන ඒ 
කරුණු තුන තුළ අෙප් රෙට් තාරුණ්යෙය් පැහැදිලිම ෙවනසක්, 
තාරුණ්යයට පැහැදිලි ෙහටක් උදා ෙවනවාය කියන එකත්,  අෙප් 
රෙට් ජාතික ආර්ථි කය පැහැදිලි හැරවුම් ලක්ෂ්යකට ෙයොමු 
ෙවනවාය කියන එකත් ෙම් ෙවලාෙව් දී ෙගෞරවෙයන් යුතුව ෙම් 
ගරු සභාවට මතක් කරන්නට ඕනෑ.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට අෙප් රෙට් කීඩා 
සංගම් පිළිබඳව මා කථා කරන්නට කැමැතියි. ෙමොකද, කීඩා 
අමාත්යාංශයට විතරක් තනිවම කීඩාව කරගහෙගන යන්නට 
බැහැ. ඒ නිසා ෙම් කීඩාව නඟා සිටුවන්නට ජාතික කීඩා සංගම්වල 
දායකත්වය පැහැදිලිවම අවශ්ය වනවා. අපි ඉතිහාසයට ගිහිල්ලා 
බැලුෙවොත්, 1967 දී ජනසතු ෙසේවා අමාත්යාංශයක් හැටියට තිබිලා 
ෙවනම අමාත්යාංශයක් හැටියට කීඩා අමාත්යාංශය ආරම්භ වුෙණ් 
1967 දීයි.  වී.ඒ. සුගතදාස මැතිතුමා එහි පළමු කීඩා අමාත්යවරයා 
වනෙකොට, ඊළඟ කීඩා අමාත්යවරයා හැටියට පත්වුෙණ් ෙක්.බී. 
රත්නායක මැතිතුමායි. එතුමාව අපි ෙම් අවස්ථාෙව් දී 
විෙශේෂෙයන්ම සිහිපත් කරන්නට ඕනෑ. කීඩා සංගම් ඒකාබද්ධ 
කරමින් ෙපොදු අරමුණක් ඔස්ෙසේ කටයුතු කිරීෙම් පළමුවැනි 

2795 2796 

[ගරු  ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා] 
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අරමුණ නැත්නම්, කමෙව්දය සකස් කරන්නට එතුමා අදහස් කළා. 
ඒ අනුව තමයි 1971 දී  ෙදොස්තර එච්.එස්.ආර්. ගුණවර්ධන 
මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් ෙකොමිසමක් පත් කරලා, එම 
ෙකොමිසෙම් මූලික කාර්ය භාරය හැටියට ජාතික කීඩා සංගම්වල 
කියාකාරිත්වය විමර්ශනය කිරීම ආරම්භ කෙළේ. ඒ අනුව  1973  
අංක 25 දරන කීඩා පනත ෙගන ඒමට කටයුතු කරද්දී  
විෙශේෂෙයන්ම ජාතික කීඩා සංගම් පිළිබඳව දැඩි අවධානයක් ෙයොමු 
කර කටයුතු කර තිෙබනවා.  

කීඩා අමාත්යාංශ ෙය් එම කීඩා සංගම්වලට විශාල කාර්ය 
භාරයක් පැවෙරන බව අපි ෙම් ෙවලාෙව් දී මතක් කරන්නට ඕනෑ. 
නමුත් පසු ගිය දශක හතරක කාලය තුළ ඇතැම් කීඩා සංගම්වලින් 
පැහැදිලි, සතුටු වන්නට පුළුවන් දායකත්වයක් ලැෙබනවා අපි 
දැක්ෙක් නැහැ. සමහර කීඩා සංගම්වලින් දායකත්වය ලැබුණා.  
ඒකත් අපි කියන්නට ඕනෑ. ඒ කැපවුණු අයට අපි ෙම් ෙවලාෙව් 
ස්තුතිවන්ත වන්නට ඕනෑ. හැබැයි, ජාතික කීඩා සංගම් රාශියක් 
පැහැදිලි අරමුණක් ඔස්ෙසේ ගමන් කරන ආකාරයක් අපි දැක්ෙක් 
නැහැ. 

සමහර අය ජාතික කීඩා සංගම්වල නායකත්වයට පත් වුෙණ් ඒ 
අයෙග් ෙපෞද්ගලික අරමුණු ඉෂ්ට කර ගන්නටයි.  ඒ වාෙග්ම 
ෙද්ශපාලන අරමුණු ඉෂ්ට කර ගන්නට, ව්යාපාරික අරමුණු ඉෂ්ට 
කර ගන්නට, විවිධ තනතුරු ලබා ගැනීෙම් අරමුණු ඉෂ්ට කර 
ගන්නට, එෙමන්ම තමන්ෙග් දරුවා ජාතික සංචිතයකට ඇතුළත් 
කර ගැනීෙම් අරමුණ ඉෂ්ට කර ගන්නට ආදීෙකොට ගත් විවිධ 
ෙහේතූන් පාදක කරෙගන තමයි ජාතික කීඩා සංගම්වල 
නායකත්වයට සමහර අය පත් වුෙණ්.  ෙම් ෙහේතූන් නිසා සමහර 
විට ජාතික මට්ටෙම් කීඩකයින් කීඩාෙවන් ඉවත් ෙවලා යනවා අපි 
දැක්කා. සමහර අවස්ථාවල ජාතික මට්ටෙම් සහ පාෙද්ශීය 
මට්ටෙම් සිටින පුහුණුකරුවන් ඒ සංගම්වලින් සිදු වන 
අසාධාරණකම් නිසා සමහර විට ඒ පුහුණු කටයුතුවලින් ඉවත් වී 
යන අවස්ථාවන් අපි දැක්කා.  ෙම්ක අෙප් රෙට් කීඩාවට තදබල 
ෙලස පහරක් වුණාය කියන එකත් ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් 
කරන්නට ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙහේතූන් නිසා  පසු ගිය 
ඉතිහාසය තුළ  යම් යම් අවස්ථාවලදී අෙප් රෙට් කීඩා ක්ෙෂේතය 
බරපතළ ෙලස බිඳ වැෙටනවා අපි දැක්කා. අපි ෙම්වා ගැන විවෘතව 
කථා කරලා අඩු පාඩු හදාගන්නට ඕනෑ නිසායි ෙම් අදහස ්
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ගරු කීඩා අමාත්යතුමනි.  
උදාහරණයක් වශෙයන් කිව්ෙවොත්, 2010 අවුරුද්ෙද් චිනෙය් 
පැවැති ආසියාතික මළල කීඩා උෙළෙල්දී අපට එකම 
පදක්කමක්වත් දිනා ගන්නට බැරි වුණා. අපි ඒවා ගැන  
නිහතමානීව කල්පනා කරලා ෙම් අඩු පාඩුකම් හදාගන්නට  ඕනෑ.  
ඒ වාෙග්ම අපි සාර්ක් තරගාවලිෙය් පදක්කම්වලින් ෙදවැනි 
ස්ථානයට ආපු අවස්ථාවන් තිබුණා. ඒ වුණාට පසු ගිය සාර්ක් 
තරගාවලිෙය් දී අපි භූතානයටත් පරාජය ෙවලා, හතරවැනි 
ස්ථානයට පත් වුණා. ඒ නිසා ෙනොෙයකුත් අවස්ථාවල දී විවිධ 
පශ්න, ගැටලු, මතුවනවා අපි දැක්කා.  

පසු ගිය ඉතිහාසය  ගත්ෙතොත්, 1948 දී ඩන්කන් වයිට් විසින් 
ඔලිම්පික් රිදී පදක්කම ලබා ගත්තාට පසුව, සුසන්තිකා ජයසිංහ 
කීඩිකාව රිදී පදක්කමක් ෙම් රටට ෙගනැවිත් ෙදන්න කටයුතු 
කළා. 1996 දි අෙප් අර්ජුන රණතුංග මන්තීතුමා එදා සිටි කිකට් 
කණ්ඩායෙම් නායකයා හැටියට අෙප් රටට අභිමානයක් ෙගන 
ෙදන්නට කටයුතු කිරීම ගැන එක පැත්තකින් අපිට සතුටු වන්නට 
පුළුවන්.  ඒ අභිමානය ෙගන දීෙම් පුෙරෝගාමියා වූ එතුමා අද  ෙම් 
ගරු සභාෙව් වාඩි ෙවලා සිටිනවා.  

ඒ අභිමාන සියල්ල කැටි කරෙගන අපි ඉදිරියට යන ෙවලාෙව් 
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් කීඩා සංගම්වල කියාකාරිත්වය පිළිබඳව අපි 
නැවත නැවත අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. අද මලල කීඩා 

සංගමය යම් පෙබෝධයක් ලබා ගනිමින් පැහැදිලි වැඩ පිළිෙවළක් 
ඔස්ෙසේ ඉදිරියට එන ෙසේයාව අපට ෙපෙනනවා. ඒ පිළිබඳව අප 
සතුටු වනවා. ඒක තමයි අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. ඒ කීඩා 
සංගම් ටික විධිමත් කරලා, ඒ හැම කීඩා සංගමයක් හරහාම අෙප් 
රෙට් කීඩාව ශක්තිමත් කරන්න ගරු ඇමතිතුමාෙග් නායකත්වය 
ලබා ෙදන්න  කියලා ඉල්ලනවා. අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය කරන අමාත්යවරයකු වන අෙප් ඩිලාන් ෙපෙර්රා 
මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් කියාත්මක වන  ඒ ෙවොලි ෙබෝල් 
සංගමය තුළින් ෙවොලි ෙබෝල් කීඩාවට විශාල ෙසේවාවක් කරනවා.  

ගරු කීඩා අමාත්යතුමනි, කීඩා නිලධාරින්ට සහ කීඩා 
පුහුණුකරුවන්ට යම් යම් පශ්න ගැටලු තිෙබනවා. ඒ පශ්න 
පිළිබඳවත් සංෙව්දීව බලා  ඔවුන්ට අවශ්ය සහෙයෝගය ලබා දීලා ඒ 
ගැටලු නිරාකරණය කර ගැනීමට මැදිහත් ෙවන්න ඕනෑය කියන 
එක  හිටපු කීඩා නිලධාරියකු හැටියට මා මතක් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තව මිනිත්තුවක කාලයක් 
ඉල්ලා සිටිනවා විෙශේෂ ස්තුතියක් පුද කරන්න අෙප් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමන්ට. මුදල් ඇමතිවරයා හැටියට ෙමවර අය වැය 
ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාෙව්දී, කීඩා ආර්ථිකයක් පිළිබඳව එතුමා 
කථා කළා අපි දැක්කා. ඒක ඉතාම ෙහොඳ ෙදයක්. ෙමොකද, අෙප් 
රට ලබපු නිදහසින් පෙයෝජන ගන්න නම් කීඩා ආර්ථිකයකට 
අෙප් ෙදොර විවෘත කරන්න ඕනෑ. ඒ තුළින් එක පැත්තකින් විෙද්ශ 
විනිමය අෙප් රටට ලබා ගන්න පුළුවන් වනවා වාෙග්ම, අෙනක් 
පැත්ෙතන් අද අෙප් රෙට් ජනතාව විශාල වශෙයන් ෙගොදුරු ෙවලා 
තිෙබන ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග පිළිබඳ පශ්නයට මුහුණ ෙදන්නත් 
පුළුවන්. ශාරිරීක ෙයෝග්යතාව සඳහා කීඩාව අත්යවශ්ය වනවා. ඒ 
නිසා ෙදපැත්තකින් අෙප් රෙට් ජාතික ආර්ථිකයට ශක්තිය ෙදන 
කිඩා ආර්ථිකයක් පිළිබඳව අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අවධානය 
ෙයොමු කිරීම පිළිබඳව ස්තුතිය පළ කරනවා වාෙග්ම එය 
කියාත්මක කිරීම සඳහා අප සියලු ෙදනාෙග් සහෙයෝගය ලබා දිය 
යුතුයි කියන එක මතක් කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා. 

 
[අ.භා. 2.53] 
 
ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා 
(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala) 
නෙමෝ බුද්ධාය!  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර 
මන්තීතුමාෙග් කථාෙවන් පසු ෙමම විවාදයට එක් ෙවන්න ලැබීම 
ගැන මා සන්ෙතෝෂ වනවා. මෙග් කථාවට පෙව්ශයක් ගැනීම 
සඳහා කීඩා ආර්ථිකය කියන කාරණෙයන් එතුමාෙග් කථාව 
අවසන් කිරීම ගැන මා ඉතාම සත්ුතිවන්ත ෙවනවා. විනාඩි 10ක් 
වැනි ෙකටි කාලයක් මට ලැබී තිෙබන නිසා,  ඒ කාලය තුළ 
කීඩාවත් එක්ක සම්බන්ධව සිට, අත් දැකීම් බහුල අය හැටියට  
කීඩාව ෙක්න්ද කරගත් යමක් කිව යුතුයි කියා මා සිතනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය අවුරුදු 10 තුළ 
ෙනොෙයකුත් අවස්ථාවල කීඩා අමාත්යාංශය, සංචාරක හා කීඩා 
අමාත්යාංශය වශෙයනුත්, තරුණ කටයුතු සහ කීඩා අමාත්යාංශය 
වශෙයනුත්, කීඩා හා ෙයෞවන කටයුතු අමාත්යාංශය වශෙයනුත්, 
කීඩා හා ෙපොදු විෙනෝදාත්මක කටයුතු අමාත්යාංශය වශෙයනුත් 
හඳුන්වා දුන්නා. නමුත් ෙම් අවස්ථාෙව් කීඩා අමාත්යාංශය ෙවනම 
හඳුන්වා දීලා එම අමාත්යාංශයට පමණක්  අතිගරු මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත්යතුමා 
හැටියට ඉතා විශාල මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ෙවන් කර ඇති 
ඒ මුදල් පමාණෙය් පතිශතය දිහා බැලුවාම, ෙමච්චර මුදලක් ලංකා 
ඉතිහාසෙය් කවදාවත් කීඩාව සඳහා ෙවන් කරලා නැහැ කියන 

2797 2798 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

එක මා සඳහන් කරන්න කැමැතියි. ඒ මුදල බිලියන 2.6ක්. එෙහම 
නැත්නම් මුළු ආර්ථිකෙය්ම පතිශතයක් හැටියට බැලුවාම සියයට 
දශම ෙදකක් ෙම් අය වැෙයන් පළමුවැනි වතාවට ෙම් 
අමාත්යාංශයට ෙවන් කිරීම ගැන අපි පථමෙයන්ම එතුමාට ගරු 
කරන්න ඕනෑ. එයින් මිලියන 843ක්ම පුනරාවර්තන වියදම් 
සඳහායි ෙවන් කර තිෙබන්ෙන්. මූලධන වියදම් සඳහා -පාග්ධනය- 
ෙවන් කර තිෙබනවා බිලියන 1.8ක්. ඒ කියන්ෙන් මිලියන 
1,800ක්. එෙහම නැත්නම් ලක්ෂ දහඅටදහසක්. මා හිතන හැටියට 
අෙප් ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් ඇමතිතුමාෙග් වැඩ පිළිෙවළ 
පිළිබඳ යම් කිසි එකඟතාවක්, නැත්නම් endorsement එකක්, ගරු 
කිරීමක් හැටියට විශ්වාසෙයන් යුතුව තමයි ෙම් මුදල ෙවන් කර 
තිෙබන්ෙන්.  

ෙමහිදී පාෙද්ශීය වශෙයන් කීඩාංගන 332කුත්, දිස්තික්ක  
වශෙයන් කීඩා සංකීර්ණ, පළාත් වශෙයන් කීඩා සංකීර්ණ  ඇති 
කිරීමට කටයුතු කරමින්  ඉතාම පැහැදිලි වැඩසටහනක් එතුමා 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමහිදී අපට සන්ෙතෝෂ 
ෙවන්න කාරණයක් තිෙබනවා.  යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ, ෙම් රෙට් 
මූලික ආදායම් මාර්ගයක් හැටියට සංචාරක ව්යාපාරය හඳුන්වා 
ෙදන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම කීඩා ආර්ථිකයක් ගැන කථා කරන 
ෙකොට කීඩාවට එකතු ෙවනවා ආදායම් උපයා ගන්නා කමෙව්ද 
කිහිපයක්. මූලික වශෙයන් ජාත්යන්තර කීඩා තරගාවලි, 
ජාත්යන්තර කීඩා ලංකාෙව් පැවැත්වීම තුළින් අෙප් රට ෙකෙරහි 
විශාල ආකර්ෂණයක් ඇති ෙවනවා. ඒ ආකර්ෂණය ලබා ගැනීමට 
අපට ෙලොකු මහන්සියක් දරන්න ෙවනවා. ඒ මහන්සිය තමයි, 
යටිතල පහසුකම්, ඒ කීඩා පිළිබඳ දැනුම, කීඩා පිළිබඳ තාක්ෂණය, 
කීඩාෙව් පරිපාලනය, කීඩාවට අවශ්ය සියලුම මාධ්ය සහෙයෝගය 
වාෙග්ම කලාපීය වශෙයන්, ජාත්යන්තර වශෙයන් ඒ නීති රීති 
සමඟ කියාත්මක ෙවන්න පුළුවන් පසුබිම සකස් කර ගැනීම. ඒ 
නිසා කීඩා ආර්ථිකය තුළ ඒවා සැලසුම් කිරීෙමන් පමණයි අපට 
ජාත්යන්තර තරගාවලියක් පවත්වන්න  පුළුවන් වන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අපි ෙලෝක කුසලාන කිකට් 
තරගාවලියට අනුගහය දක්වපු, සත්කාරය දක්වපු රටක්. ආසියානු 
කීඩා තරගාවලි වාෙග්ම තවත් අලුත් කීඩා තරගාවලි රාශියක් ෙම් 
රටට එනවා. අෙප් රෙට් යුද්ධය තිබුණු නිසා එදා ෙම්වා කියාත්මක  
වුෙණ්   නැහැ. අෙප් අල්ලපු රට ඉන්දියාවයි. ඒ රෙට්  කීඩාවලට 
ෙලොකු අවශ්යතාවක්, ඒ කීඩා තරග පවත්වන්න  පුළුවන් 
හැකියාවක් තිෙබනවා. නමුත් නීත්යනුකූලව බැලුෙවොත් ඒ මුළු 
රටට තිෙබන අවස්ථාවත්, අෙප් ෙම් ෙපොඩි දූපතට තිෙබන 
අවස්ථාවත් එකයි. ඒ නිසා ඒ අවස්ථාෙවන් අෙප් කීඩා ආර්ථිකය 
පුළුල් කර ගැනීෙම් හැකියාව අපට තිෙබනවා. කීඩා ආර්ථිකෙය් 
තිෙබන වැදගත්ම ෙද් තමයි, ඒ කීඩාවට ෙනොෙයකුත් 
අනුගාහකයන් සම්බන්ධ ෙවලා ඔවුන්ෙග් භාණ්ඩ හා ෙසේවා පචලිත 
කර ගන්න අවස්ථාව ලැබීම. ෙකොෙහොමද ඒක සිද්ධ වන්ෙන්?  

තමුන්නාන්ෙසේලා සියලු ෙදනා දන්නවා, කීඩාවට ආදරය 
කරන, කීඩාවට සම්බන්ධ අය රූපවාහිනිය තුළින් ඒ තරග නරඹන 
බව. නැත්නම් ගුවන් විදුලිය තුළින් ඔවුන් ඒ තරග විස්තර අහනවා. 
නැත්නම් ඔවුන් පුවත් පත්වලින් කියවනවා. ෙම් මාධ්ය  තුළින්, 
මාධ්යයට තිෙබන ආකර්ෂණය තුළින් විශාල ජනගහනයක්  ෙම් 
ෙතොරතුරු පසුපස යනවා. ඒක නිසා අනුගාහකෙයක් පැමිණ 
අනුගහය දැක්වීම තුළින් ඔහුෙග් භාණ්ඩ සහ ෙසේවාවලට විශාල 
ඉල්ලුමක් ලබා ගැනීම සඳහා  ඒ භාණ්ඩ හා ෙසේවා පචලිත කර 
ගැනීමට  කීඩාව මාධ්යයක් බවට පත් කර ගන්නවා. එය ඔවුන් 
කම ෙව්දයක් බවට පත් කර ගන්නවා. ෙම් විධියට ඒ අනුගාහකයන් 
කීඩාව පාවිච්චි කරනවා  තමන්ෙග් නිෂ්පාදන පචලිත කර ගන්න.   

ෙලෝක කුසලාන කිකට් තරගාවලිය හා අනිකුත් කීඩා 
තරගාවලි  ෙම් රෙට් පැවැත්වීම තුළ, අනුගාහකයන් ලංකාෙව් 
ආ ෙයෝජනය කරන්න පටන් ගන්නවා. ඔවුන් ඊට කැමැත්තක් 
දක්වනවා. ඒ  සඳහා අවශ්ය යටිතල පහසුකම් සැපයීෙමන් ෙමන්ම 
ඒ හා බැඳුණු තාක්ෂණය ආදී සියලු ෙද්වල්  සැපයීෙමන් අපට 
කවදාවත්  ෙනොලැබුණු අලුත්  අනුගාහකයන් රාශියක් කීඩා 
ක්ෙෂේතයට එකතු ෙවනවා.  ෙම් ගැන සිතලා තමයි ෙම් අය 
වැෙයන්  ඔවුන්ට බදු සහන දිය යුතුය කියලා කියන්ෙන්. නමුත් 
මම හිතනවා ඒ ෙදන බදු සහන මදි කියලා. හැබැයි, අප සන්ෙතෝෂ 
ෙවන්න ඕනෑ, ඉතිහාසය අරෙගන බැලුෙවොත්  කීඩාවට  වැඩිම 
මුදල් පමාණයක් ෙවන් කරපු අය වැය ෙමය නිසා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම කීඩාව සඳහා බදු 
සහන තවත් ලබා ගත  හැකි යුගයක අප ඉන්ෙන්. ෙමොකද, ෙම් 
කීඩා ක්ෙෂේතය ෙකෙරහි අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු ෙවලා තිෙබන නිසා. එතුමාට 
කීඩාව ගැන දැනුමක් තිෙබනවා ; අවෙබෝධයක් තිෙබනවා. 
පරිපාලකයකු හැටියට එතුමා ෙම් රෙට් කීඩා සංවිධානවල, කීඩා 
සම්ෙම්ලනවල සභාපති ධුර දරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අප කීඩාෙව් 
ෙබොෙහොම වාසනාවන්ත යුගයකයි ඉන්ෙන්. ඒ නිසා අප කරන්න 
ඕනෑ ෙම් කටයුතුවලට අකුල් ෙහළන එක ෙනොෙවයි, එයින්  
පෙයෝජනය ලබා ගන්න එකයි.  

අද F1, Formula 1motorcars කියලා වතුෙර් යන වාහන 
තිෙබනවා. ළඟදී ලංකාවට ඒ වාහන ෙදකක් ෙගනැල්ලා 
ෙපන්නුවා. ඒ රියැදුෙරක් ලංකාවට ෙගන්වා ගන්න පුළුවන්කමක් 
තිබු ෙණ් නැහැ. ෙමොකද ලංකාවට ආෙවොත් ඒ රියැදුෙරකුට ෙඩොලර් 
5,000ක් වැය ෙවනවා. හැබැයි අපට තිෙබනවා ෙබොල්ෙගොඩ වාෙග් 
තැන්. අපට ඇළ, ෙදොළ  තිෙබනවා. ෙම්වාෙය් ෙම් ජල කීඩාව 
කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අප අවුරුදු 6ක් 7ක් විතර පස්ෙසන් 
ඉන්ෙන්. සිංගප්පූරුෙව් F1 එක පටන් ගන්න අවුරුදු 8ක් ගියා. ඒ 
වාෙග්ම ඉන්දියාෙව් F1 එක පටන් ගන්න අවුරුදු 10ක් ගියා. ඇයි 
ඒ? ෙම් කමෙව්දයට ගියාම ඒකට රෙට් තිෙබන සහෙයෝගය,   
සහභාගිත්වය, උනන්දුව කියන ෙම් සියලු ෙද්වල සංකලනෙයන් 
හරහා ඒ රෙට් ඒ කීඩාව කියාත්මක කරන්න පුළුවන් කියලා 
දැනුෙනොත් විතරයි ඒ ජාත්යන්තර ආයතන ඒ සඳහා එකඟතාවකට 
පත් වන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් රාතී කීඩාව - 
Night Racing - ෙහොඳ ෙදයක්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
මම ෙකොළඹ නගරෙය් හැදුණු වැඩුණු ෙකෙනක්. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ගිය වතාෙව් ෙකොළඹ නග රෙය් ඉන්න ෙබොෙහොම අහිංසක මිනිස්සු 
20,000කට වඩා ෙම් තරගය නරඹන්න ආවා. අපි ෙපොඩි කාලෙය් 
ෙර්ස් බලන්න කටුකුරුන්දට ගියා. කටුනායක ගුවන් ෙතොටුපළ 
ළඟ තිබුණු කාර් ෙර්ස් බලන්න අප ගියා. ෙම් යුගෙය් අෙප් Carlton 
Sports එකත් එක්ක එකතු ෙවලා රාතිෙය්  නගරෙය් කියාත්මක 
කරන ෙම් ආකර්ෂණීය ෙර්ස් එක ඉතාම වැදගත්. ඒකට සම්බන්ධ 
වුණු විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. ඒකත් එක්ක ෙගොඩ නැ ෙඟන අලුත් 
ආර්ථිකයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් කටයුතු කඩාකප්පල් කරන්න 
නරකයි. ෙමහිදී අප ආරක්ෂාව ගැන බලන්න ඕනෑ. 
ෙපේක්ෂකයන්ෙග් සහෙයෝගය බලන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ඒ 
පළාෙත් තිෙබන තරු පෙහේ  ෙහෝටල්වලට පශ්නයක් ඇති ෙවනවා 
නම්, ඒවාෙය් යම් කිසි උත්සව තිෙබනවා නම් ඒ ගැන කලින් 
දැනුවත්  ෙවලා ඒ කටයුතුත් ආරක්ෂා කර ගැනීෙම් හැකියාව 
තිෙබනවා. නමුත්  අපට- 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! The Hon. Deputy Chairman of 

Committees will now take the Chair. 
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අනතුරුව ගරු ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතා  මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මුලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு ெப மாள் ராஜ ைர அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. PERUMAL RAJATHURAI  left the Chair, 
and MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES took the Chair. 

 
ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා 
(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා  රාතිෙය් පවත්වන ෙමම 

කාර් ෙර්ස්වලට සහෙයෝගය දැක්වීම අතිශය වැදගත්.  

අවුරුද්දකට ෙමවැනි තරගාවලි 12ක්, මාසයකට එක ගණෙන් 
පවත්වන්න පුළුවන් නම්, ඒ බව අෙප් කීඩා න්යාය පතෙය් සඳහන් 
කරන්න පුළුවන් නම් ජාත්යන්තර වශෙයන්, කලාපීය වශෙයන් 
මිනිස්සු දන්නවා ලංකාෙව් ෙදසැම්බර් මාසෙය් ෙම් කීඩාව 
තිෙබනවා, ෙපබරවාරි මාසෙය් ෙම් කීඩාව තිෙබනවා, ජුනි මාසෙය් 
ෙම් කීඩාව තිෙබනවා කියලා. එෙසේ අංග 12ක් ෙවන් කර ගන්න 
අපට පුළුවන් නම්, ඒක පචලිත කර ගන්න පුළුවන් නම්, ඒ තුළින් 
කීඩා ෙලෝලින් ආකර්ශනය කර ගන්න පුළුවන් නම් එතැන කීඩා 
ආර්ථිකයක් පිහිටනවා; ඒ කීඩා ආර්ථිකය පවර්ධනය ෙවනවා; ඒ 
තුළින් සම්බන්ධතා ඇති ෙවනවා. ෙමයින් ෙකොපමණ ෙදෙනක් 
පෙයෝජන ගන්නවාද? රැකී රක්ෂා පුළුල් ෙවනවා. තාක්ෂණ දැනුම 
තිෙබන අය පුහුණුව ලබා ගන්නවා. පුහුණුකරුවන් වැඩි දියුණු 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම පාසල් දරුවාෙග් සිට වෘත්තීමය කීඩකයා 
දක්වා කීඩාෙව් ශක්තිය දැනෙගන ඒ සියලු කීඩාවල නියැෙලනවා. 
ඒ මඟින් ෙම් රෙට් සීමිත කීඩා පමාණයකට ෙනොව -කීඩා 
හතරපහකට ෙනොව-  කීඩා සිය ගණනකට ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
හැකියාව තිෙබන, දක්ෂතාව තිෙබන දරුවන් ෙයොමු කිරීෙම් 
හැකියාව අපට ලැෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන් තරුණ කටයුතු, 
කීඩාව සහ අධ්යාපනය කියන අංශ තුන ෙගන බැලුෙවොත්, ෙම් 
සංකලනය ඉතාම ලස්සණට, කමවත්ව කියාත්මක වන යුගයක් 
ෙමය. ගරු ඇමතිතුමනි, පථම වතාවට කීඩා පතිපත්තියක් 
තමුන්නාන්ෙසේ ඉදිරිපත් කළා මැයි මාසෙය් 16වැනි දා.  

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Thilanga Sumathipala, you have only one more 

minute.  
 

ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා 
(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala) 
Okay. I will conclude. "සෑම පුරවැසිෙයකුටම කීඩකෙයක්" 

කියන මතෙය් ඉඳෙගන, නව කීඩා සංස්කෘතියක්, විෙනෝදාස්වාදය 
උෙදසා කීඩාව, සාමය හා සංවර්ධනය උෙදසා කීඩාව කියන 
සංකල්ප ඔස්ෙසේ කීඩාව දියුණු කරන්න අද කටයුතු කරෙගන 
යනවා.    

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, TNA එෙක් මන්තීතුමාෙග් 
කථාෙව් කියැවුණු මා කනස්සල්ලට පත් වූ කාරණයක් තිෙබනවා. 
ඔහු ඕස්ෙට්ලියාව ගැන කිව්වා. ඕසේට්ලියාෙව් අයට එන්න ෙදන්න 
එපා කියනවා. මුරලිදරන් කියන්ෙන්, ෙම් රෙට් ඉපදුණු ෙදමළ 
ජාතික දරුෙවක්. මම කිකට් පාලක මණ්ඩලෙය් හිටපු කාලෙය් 
තුන් වතාවක් ඔහු ෙබ්රා ගත්තා. ෙබොෙහොම වග කීමකින් ෙම් 
කියන්ෙන්. නීත්යනුකූලව, නීතිඥ මහත්වරුන් එකතු කරලා, 

ෙනොෙයකුත් අංශවලට ගිහිල්ලා, ICC එකට කියලා ඔහු ෙබ්රා 
ගත්තා. හැබැයි මට කිසි දවසක දවිඩ ජාතිෙයක් ඇවිල්ලා කිව්ෙව් 
නැහැ, මුරලිදරන් ෙබ්රා ගන්න කියලා. හැම දාම ඒ ෙවනුෙවන් 
ෙපනී සිටිෙය් දවිඩ ෙනොවන ජාතින්. ඔහු ෙබ්රා ගන්න කියලා 
ඇවිත් අපට කිව්ෙව් දවිඩ ෙනොවන ජාතින්. අපි ජාතිවාදි 
හැඟීෙමන්, ආගම්වාදි හැඟීෙමන්, එෙහමත් නැත්නම් අන්තවාදි 
හැඟීෙමන් සිතුෙව් නැහැ. TNA එෙක් මන්තීතුමන්ලාට 
අවශ්යතාවක් තිෙබනවා නම් උතුරුකරය, නැ ෙඟනහිරකරය -
ඔවුන්ෙග් පෙද්ශ- සංවර්ධනය කර ගන්න,  අන්තවාදීව හිතන්ෙන් 
නැතිව කරුණු කාරණා ඉදිරිපත් කරන්න කියලා අපි ඉල්ලා 
සිටිනවා. ෙමොකද, අපි ජාතික වශෙයනුයි ෙම් සංවර්ධනය 
කරන්ෙන්. එයත් මතක් කරමින්, ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම ගැන 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නිහඬ ෙවනවා.   

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. Niroshan Perera. You 

have 15 minutes.  
 

 
[අ.භා. 3.04] 
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா ) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා 

සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් සහ කීඩා අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ 
යටෙත් මටත් අදහස්  පකාශ කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන මා 
පථමෙයන් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 1971 හා 1989 වකවානුවලදී 
බිහිසුණු පතිවිපාක අත් දැකපු රටක් හැටියට අෙප් රෙට් අනාගත 
පරපුෙර් පශ්න විසඳීමට මීට වඩා පමුඛතාවක් දිය යුතුයි කියලායි 
මා හිතන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම, උතුර නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවල පැවැති 
යුද්ධය ගත්තාම, ඒ යුද්ධයත් යම්කිසි දුරකට ඒ තරුණ 
තරුණියන්ෙග් පශ්න මුල් කරෙගන ඇති වුණා කියලායි මා 
හිතන්ෙන්.  

අපි දකිනවා රටක තරුණ ශක්තිය ධනාත්මකව ෙහෝ 
විනාශකාරී ෙලස ෙහෝ ෙගොඩ නැඟීමට පුළුවන් කියලා. ලංකාෙව් 
අද තිෙබන සාම්පදායික අධ්යාපන කමය හරහා අෙප් තරුණ 
තරුණියන්ෙග් පශ්න වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අධ්යාපන කමය 
තුළින් තරුණ තරුණියන්ෙග් විරැකියාවට සාර්ථක විසඳුමක් 
ෙදන්න අද බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ලංකාෙව් අද වන ෙකොට තරුණ 
විරැකියාව සියයට 19ක් පමණ ඉහළ මට්ටමක තිෙබනවා. 
ෙගෝලීයකරණය හා විවෘත ආර්ථිකය පදනම් කරෙගන ඒ තුළින් 
නවීන තාක්ෂණෙයන් ඉහළ රැකියා නිර්මාණය කරන්න ෙම් රෙට් 
රජය අද අෙපොෙහොසත් ෙවලා තිෙබනවා. විරැකියාව නිසා ෙබොෙහෝ 
තරුණ තරුණියන්ට අද ෙම් රට අත හැර දමා යන්න සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා. අපි පසු ගිය දවස්වල දැකපු ෙදයක් තිෙබනවා. අෙප් 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මැතිතුමාත් ඒ ගැන සඳහන් කළා.  

ෙකොරියාව වැනි රටවලින් ෙදන සීමිත රැකියා පමාණයට පවා 
ෙපොර කන්නට අද අෙප් තරුණ තරුණියන්ට සිදු ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙම් තුළින් අෙප් රටට විෙද්ශ විනිමය ලැබුණාට ෙමය  දීර්ඝ 
කාලීන විසඳුමක් ෙනොෙවයි කියලා අපි සියලු ෙදනාම පිළිගත 
යුතුයි. ඒ සඳහා අපි මීට වඩා උනන්දු ෙවලා කටයුතු කරන්න 
ඕනෑ. එක් අතකින් අධ්යාපනය දියුණු කරන අතරම, අනික් අතින් 
තාක්ෂණෙයන් උසස් රැකී රක්ෂා ඇති කරන්න අපි වැඩ කටයුතු 
කරන්න ඕනෑ. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අධ්යාපන, රැකී රක්ෂා හා 
සමාජයීය පශ්න නිසා අද ෙම් රෙට් සිය දිවි හානි කර ගැනීම්  

2801 2802 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

විශාල වශෙයන් සිදු ෙවනවා. ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානෙය් - 
WHO - දත්ත අනුව සිය දිවි හානි කර ගැනීම් අතින් ශී ලංකාව මුළු 
ෙලෝකෙයන්ම හතරවැනි ස්ථානෙය්යි අද සිටින්ෙන්. අද කාන්තා 
සිය දිවි හානි කර ගැනීම් ගත්තාම ෙදවැනි ස්ථානෙය්යි ලංකාව 
ඉන්ෙන්. බලන්න, අද අෙප් ලංකාෙව් පැතිෙරන මත් දව්ය උවදුර 
දිහා. ෙම් මත් දව්ය උවදුර පිටුපස ෙද්ශපාලන රැකවරණයත් 
තිෙබනවාය කියලා ගරු අගමැතිතුමාත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීම 
පිළිගත්තා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ගරු මහ ෙල්කම්තුමාත් 
පිළිගත්තා, ෙම් මත් දව්ය උවදුර පිටුපස්ෙසේ ෙද්ශපාලන හස්තයක් 
තිෙබනවාය කියලා.  ෙම් මත් දව්ය නිසා අද නගරෙය් පමණක් 
ෙනොෙවයි, ගෙම් සිටින අෙප් තරුණ පරපුරත් විනාශ ෙව්ෙගන 
යනවා. ෙම් සඳහා අපි ෙනොෙයකුත් විවාද කළත් ෙම්ක නවත්වන්න 
සාර්ථක වැඩ පිළිෙවළක් තවම රජය හඳුන්වලා දීලා නැහැ.  

2011  සුරා බදු ෙකොමසාරිස්ෙග් වාර්තාව ගනිමු. ඒ වාර්තාෙව් 
තිෙබනවා, ෙම් රෙට් මත් පැන් නිෂ්පාදනය 2005 ඉඳලා 2011 වන 
ෙකොට සියයට 56කින් වැඩිෙවලා තිෙබනවාය කියලා. අද වන 
ෙකොට ෙම් රෙට් මත් පැන් නිෂ්පාදනය ලීටර් මිලියන 141ක් ෙවලා 
තිෙබනවා. මත් දව්ය සහ මත් පැන් නිසා අෙප් සමාජය පිරිහිලා 
තිෙබනවා. එය අෙප් තරුණ පරපුරට විශාල ෙලස බලපාලා 
තිෙබනවා. මම හිතනවා, තරුණ මන්තීවරු විශාල පමාණයක් 
නිෙයෝජනය කරන පාර්ලිෙම්න්තුවක් හැටියට අපි ෙම් උවදුර ගැන 
මීට වඩා අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑය කියලා. අපි සියලු 
ෙදනාම එකතු ෙවලා, ෙම් මත් උවදුර  ෙම් රටින්  තුරන් කිරීමට අප 
මීට වඩා උත්සාහයක් ගත යුතුයි කියන එකයි මෙග් අදහස.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙද්ශපාලන වශෙයනුත්, සිවිල් 
සංවිධානය තුළිනුත් අෙප් රෙට් අනාගතය භාර ගැනීමට සිටින 
අෙප් තරුණ තරුණයින්ට ඉස්සරහට ඒමට අවස්ථාවක් ලබා 
ෙදන්න ඕනෑ. අපි ඒ තරුණ තරුණයින්  ෙම් රෙට් ඵලදායී 
පුරවැසියන් කර ගන්න ඕනෑ. අපි ෙම් රෙට් තරුණ තරුණයින් 
පුරවැසියන් කරනවා ෙවනුවට, ඒ ෙගොල්ලන්ට රැකී රක්ෂා ෙදනවා 
ෙවනුවට, විශ්වවිද්යාලයක නැත්නම් ෙවනත් අධ්යාපනයක් හරි 
හැටි ෙදනවා ෙවනුවට, ෙවන රටවල්වලට ගිහිල්ලා රැකී රක්ෂා 
කරන්න අ පි ඒ  ෙගොල්ලන්ව තල්ලු කරනවා. ඒ තුළින් විශාල සමාජ 
පශ්න රාශියක් අද ෙම් රට තුළ නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවා.  
ෙඩොලර් බිලියන ගණනක් අපට එනවාය කියලා ඒවා ගණනය 
කරන එක අපට හරි ෙලෙහසියි.  නමුත් ඒ තුළින් අෙප් සමාජයට 
සිදු වන විනාශය ගණනය කිරීමට  අපිට තවම හරි දත්තයක් නැහැ.  

අනාගත පරපුර උෙදසා අපි ෙම් පශ්න විසඳන්න ඕනෑ. ඒ පශ්න 
විසඳන ෙකොට අධ්යාපන කමෙය් ෙවනස්වීම් ඇති කරන්න ඕනෑ. ඒ 
තුළින් ඉංගිසි භාෂා දැනුම වර්ධනය කිරීම, ෙතොරතුරු තාක්ෂණය 
හඳුන්වා දීම, මීට වඩා ෙව්ගෙයන්  නගරෙය් සිට ගමට ෙගන යන්න 
අපට සිද්ධ ෙවනවා. ෙමොකද, විෙශේෂෙයන්ම විවෘත ආර්ථික 
කමෙය්දී, ෙගෝලීයකරණෙය්දී අපිත් එක්ක තරග කරන අෙප් 
කලාපෙය් රටවල් ෙදස බැලුවාම ඒ රටවල් මීට වඩා ඉක්මනින් 
තාක්ෂණය, ඉංගීසි දැනුම ඒ අයෙග් තරුණ පරපුර තුළ ව්යාප්ත කර 
තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම  අෙප් තරුණ පරපුෙර් 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිෙබනවා ෙම් රෙට් යහ පාලනය ඇති 
කරන්න. එෙසේ යහ පාලනය ඇති කෙළේ නැති නිසා තමයි  අෙප් 
රෙට් තරුණ පශ්න ඇති වුෙණ්. අපි ඒ ඉතිහාසෙයන් පාඩම් ඉෙගන 
ගන්න ඕනෑ. අපි ෙපොලීසිය ගත්ෙතොත් ෙපොලීසියට  ෙද්ශපාලන 
ඇඟිලි ගැසීම්  තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය, 
රාජ්ය අංශය කාර්යක්ෂම කිරීම වැනි ෙද්වල් සැලසුම් කරලා මීට 
වඩා ඉක්මනින් ඉදිරියට ෙගන යන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අද ෙම් රෙට් විවිධ 
බලෙව්ග තිෙබනවා. සමහර ඒවා ජාතිවාදී බලෙව්ග. සමහර ඒවා 

ආගම්වාදී බලෙව්ග. තවත් ඒවා කුලවාදී බලෙව්ග. ෙම් 
බලෙව්ගවලට අෙප් තරුණ ජනගහනය හසු වන්නට ෙනොදී තියා 
ගන්න යම්කිසි වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න ඕනෑ. අද නවීන 
තාක්ෂණය තිෙබනවා. අද Facebook වාෙග් social media 
තිෙබනවා. ඒවා තුළින් ජාතිවාදී, ආගම්වාදී websites  ඇවිල්ලා 
අෙප් තරුණ තරුණියන්ෙග් මනස විකෘති කරලා, ඒ අය තුළට 
ෛවරී අදහස් දමනවා.   

අපි ෙමෙහම ඉස්සරහට ගිෙයොත්,  විනාශකාරී යුද්ධයකට අපි 
නැවත පැටලුෙණොත් අපි ආෙය්මත් ෙගොඩ එන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියලා විවෘත සංවාදයක් කරන්නට කාලය ඇවිල්ලා තිෙබනවා.  

අෙප් ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම ඇමතිතුමා ෙමතැන ඉන්නවා. 
එතුමා පකාශ කරලා තිෙබනවා, ජාතික තරුණ පතිපත්තියක් එන 
වසෙර්දී එළිදක්වනවාය කියලා. අපි ගරු ඇමතිතුමාට 
විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙමොකද එතුමා සියලු ෙදනාම 
එක්ක ෙහොඳ සම්බන්ධීකරණයක් ඇතිව වැඩ කරන 
ඇමතිවරෙයක් නිසා. එතුමා ඒ ජාතික පතිපත්තිය එළිදක්වලා මම 
කිව්ව ඒ පශ්නවලට කඩිනම් විසඳුම් ෙදන්නට අඩිතාලමක් දමාවි 
කියලා අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

අෙප් ගරු කීඩා ඇමතිතුමාත් ෙමතැන ඉන්නවා. ගිය වතාෙව් 
මෙග් කථාෙව්දී මම පංගුවක් ෙද්වල් කියන ෙකොට එතුමා ඒ ගැන 
තර්ක, විතර්ක කළා. ගරු ඇමතිතුමනි, අපි එෙහම කියන්ෙන් 
ඇත්තටම ඔබතුමාත් එක්ක තරහාවටවත්, ෙවන කාත් එක්කවත් 
තිෙබන ෙපෞද්ගලික තරහාවටවත් ෙනොෙවයි. අපට ඕනෑ ෙම් රෙට් 
තිෙබන කීඩාෙව් පශ්න ටික විසඳන්නයි. ෙමොකද අෙප් රෙට් 
ඉන්ෙන් ඇත්තටම කීඩාවට ආදරය කරන ජනතාවක්. අපි 1996 දී 
කිකට් ෙලෝක කුසලානය දිනන ෙකොට ෙම් රෙට් සියලුම ජාතීන් ඒ 
සතුට සමරන්න එකතු වුණා. අපි සියලු ෙදනාම ඒ ගැන සතුටු 
වුණා. ඒක සැමරුවා.  කිකට්වලින් විතරක් ෙනොෙවයි,  ඔලිම්පික් 
මට් ටෙමන් අෙනක් කීඩා තුළින් ඒ වාෙග් යුගයක්ෙම් රටට 
ෙගෙනන්න තමයි අපි ඒ විෙව්චන කරන්ෙන්.  

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමාත් අද ෙහොඳට ෙකෝට් එකක් 
ඇඳ ෙගන, ටයි එකක් දා ෙගන කථා කළා. අපි ආඩම්බරයි, එතුමා 
එෙහම කථා කරපු එක ගැන. එතුමාත් විවෘතව ඒ කීඩාෙව් තිෙබන 
පශ්න ගැන කථා කළා. මම කියන්න තිබුණු හුඟාක් ෙද්වල් එතුමා 
කිව්වා. ගරු ඇමතිතුමනි, ශී ලංකා කිකට් ගැනත් මම වචන 
කිහිපයක් කියන්න ඕනෑ. ෙමොකද අපි කිකට් ගැන හැම ෙව්ලාෙව්ම 
කථා කරනවා. ඒෙක් තිෙබන පශ්න ගැන ෙම් සභාෙව් අපි තර්ක, 
විතර්ක කරලා තිෙබනවා. අෙප් හිටපු කීඩා ඇමතිතුමා -සී.බී. 
රත්නායක මැතිතුමා- කිකට් ආයතනෙය් තිෙබන ඒ දූෂණ ගැන 
කියලා කියා කරන්න හැදුවත් එතුමාට ඒක කර ගන්න බැරි වුණා. 
ඇත්තටම ඒ ෙව්ලාෙව් ඒ තිෙබන පශ්න ටික හදා ගත්තා නම් අද 
ෙවන ෙකොට කිකට් කීඩාෙව් මීට වඩා පගතියක් තිෙබනවා. එෙහම 
නම් කීඩාවක් හැටියට අපට මීට වඩා ආඩම්බර ෙවන්න 
පුළුවන්කම ලැෙබනවා. කිකට් තුළින් ජාත්යන්තරයට යන්න 
පුළුවන් තත්ත්වයක් ෙම් රෙට් නිර්මාණය ෙවනවා.  

අපි දන්නවා, ඔබතුමන්ලා ඇමතිතුමන්ලා වශෙයන් යම් 
අමාත්යාංශයක වැඩ කරනවා වුණත් ඔබතුමන්ලාටත් බලපෑම් එන 
බව. පංගුවක් ෙව්ලාවට ඉහළින් බලපෑම් එනවා. අද අෙප් රෙට් 
ෙවනම පැලැන්තියක් හැදිලා තිෙබනවා. අද විතරක් ෙනොෙවයි, 
ඇත්තටම ඉස්සරත් තිබුණා. ඒ පැලැන්තිය කීඩාව ව්යාපාරයක් 
කරෙගන තිෙබනවා. ඒ හරහා ගනුෙදනු කරනවා. ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් යම් යම් පතිරූප ඒ තුළින් ෙගොඩ නඟන්න හදනවා. 
එෙහම කරන්න ගියාම ෙම් කීඩාව විනාශ ෙවනවා. ඔබතුමා 
කීඩාෙව් භාරකාරයා හැටියට, කීඩාෙව් ආරක්ෂකයා හැටියට ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී වැඩ කරන්න ඕනෑ. ඔබතුමා පංගුවක් පශ්න පිළිෙගන 
තිෙබනවා. ඉතින් අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, ෙම් තුළින් යම් 
කිසි පගතියක් ඔබතුමා ෙපන්වාවි කියලා.  
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[ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා  මහතා] 
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ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අෙප් කීඩාව එදා ෙකොළඹට 
විතරක් සීමා ෙවලායි තිබුෙණ්. ඒ කීඩාව ගමට ෙගන ගියා වාෙග්ම 
අෙප් ගම්බද තරුණ, තරුණියන්ට ෙද්ශපාලනෙයන් ෙතොරව 
කීඩාෙවන් උඩට ඇවිල්ලා ජාත්යන්තරයට යන්න තව තවත් 
අවස්ථා සලසලා ෙදන්න කියලා කියමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා.  

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. Kanaka Herath. Before 

that, the Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale will take  the 
Chair. 

 
අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය මුලාසනාරූඪ විය. 
 
அதன் பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு (தி மதி) தலதா 
அத் ேகாரல அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  left 
the Chair, and  THE HON. (MRS.) THALATHA ATUKORALE  took 
the Chair. 

    
 
[අ.භා. 3.19] 
 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අද ෙයෞවන කටයුතු හා 

නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් සහ කීඩා අමාත්යාංශෙය් වැය 
ශීර්ෂ සම්බන්ධ කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී මටත් වචන ස්වල්පයක් 
කථා කරන්න අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ඒ 
සම්බන්ධව ඔබතුමියටත් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

ඕනෑම රටක සංවර්ධනෙය් අත්යවශ්යම සාධකය එෙහමත් 
නැත්නම්, ජාතික සංවර්ධනෙය් ෙකොඳු නාරටිය හැටියට 
සලකන්ෙන් තාරුණ්යයයි. සංවර්ධන කියාවලියට ඍජුවම 
කියාකාරීවදායක වන තරුණ පිරිසක් සිටිනවා දැකීම තමයි අපි 
සියලු ෙදනාෙග්ම අෙප්ක්ෂාව. ඒ සඳහා තරුණ තරුණියන් සූදානම් 
කිරීමත්, අවශ්ය කරන පහසුකම් ලබා දීමත්, අපි සියලු ෙදනාෙග්ම 
වග කීමක්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, පසු ගිය කාලෙය් 
කරපු ජන සංගණනය අනුව අෙප් රෙට් ජනගහනය අද තරුණ 
ජනගහනයක් හැටියටයි සලකන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන්, අෙප් රට වැඩ 
කළ හැකි තරුණ ජනගහනයක් සිටින රටක්. ෙමවැනි 
තත්ත්වයකදී අෙප් සංවර්ධනය, ශීඝ සංවර්ධනයක් කර ගැනීමට අද 
අපට අවස්ථාවක් ලැබිලා තිෙබනවා. අෙප් රෙට් තරුණයන් 
හැකියාව සහිත අය වුණත් ඔවුන් නිපුණයන් කිරීමට අසමත් වීෙම් 
පතිඵලයක් හැටියට අපි දන්නවා පසු ගිය කාලෙය් තරුණයන්ෙග් 
නැගිටීම් ගණනාවක් සිදු වුණ බව. ඒ අතරින් මා හිතන්ෙන්, 
1989වැනි කාලෙය්දී අෙප් රෙට් තරුණයන් ලක්ෂයකට පමණ 
ජීවිත පරිත්යාග කරන්න සිදු වුණා. එවැනි ව්යසනයන් ඇති ෙනොවිය 
යුතු බව ෙත්රුම් අරෙගන අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙයෞවන කටයුතු  
අමාත්යාංශයට අද  නිපුණතා සංවර්ධන කාර්ය භාරයත් එක් කරලා 
තිෙබනවා. අෙප් ගරු අමාත්ය ඩලස් අලහප්ෙපරුම මැතිතුමාෙග් 
නායකත්වෙයන් අෙප් ඒකීය ශී ලංකාෙව් තරුණ පජාව 
ෙවනුෙවන්, විෙශේෂෙයන්ම උතුරු පළාත්වල වාෙග්ම අෙප් අවම 
පහසුකම් තිෙබන ගාමීය පෙද්ශවල තරුණයන් ෙවනුෙවන් අද 
විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරලා තිෙබනවා.  

අද මුළු ලංකාෙව්ම සෑම ගමකම ෙයොවුන් සමාජ පිහිටුවලා, 
සාමාජිකත්වය විශාල පමාණයක් බවට පත් කරලා, අද ආසියා 

පැසිෆික් කලාපෙය් ශක්තිමත්ම තරුණ ජාලය බවට ශී ලංකාෙව් 
ෙයොවුන් සමාජ පත් කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම කීඩාව, කලාව 
හා සංස්කෘතික අංශයන්ෙගන් දක්ෂකම් දක්වන අෙප් ගාමීය 
තරුණයන් සඳහා ජාතික තරුණ ෙසේවා සභාව මඟින්, ඒ 
දක්ෂතාවන් ඔප් නැන් වීම සඳහා විශාල වැඩ ෙකොටසක් කර ෙගන 
යනවා. අෙප් තරුණයන්ෙග් ෙපෞරුෂත්වය ඇති කර ඔවුන් 
නායකත්වය සඳහා සූදානම් කිරීම අෙප් ජාතික තරුණ ෙසේවා 
සභාව මඟින් සංවිධානය කරන ෙයොවුන් පාර්ලිෙම්න්තුව අද ෙහොඳ 
උදාහරණයක් හැටියට දක්වන්න පුළුවන්. ඒෙකන් අෙප් 
තරුණයන්ව නායකත්වයට ෙයොමු කරන්න කටයුතු කරනවා. 
Youth සංකල්පය තුළින් තාරුණ්යෙය් අනන්යතාව ඇති කර ලීම 
සඳහා ජාතික තරුණ පතිපත්තියක් අද නිර්මාණය කිරීමට අෙප් 
ගරු ඇමතිතුමා කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. මම හිතන්ෙන් 2013 
වසර ෙවද්දී ජාතික තරුණ පතිපත්තියක් අෙප් රටට ලබා දීෙම් 
බලාෙපොෙරොත්තුව තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අෙප් තරුණයන්ෙග් සහජ 
හැකියාවන්, කීඩාව හා කලාව අතින් පමණක් ෙනොෙවයි, 
අධ්යාපනෙයනුත් ඉදිරියට ෙගන යෑම සඳහා ෙමම අමාත්යාංශය 
කටයුතු කර තිෙබනවා. උසස් අධ්යාපනයට වරම් ෙනොලබන අෙප් 
තරුණ තරුණියන්ෙග් සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් සාම්පදායික 
විශ්වවිද්යාල කමෙයන් බැහැරව නව විශ්වවිද්යාලයක් අද ආරම්භ 
කරලා තිෙබනවා. ජාත්යන්තර විශ්වවිද්යාලත් සමඟ සම්බන්ධ 
ෙවලා ඕනෑම නිපුණතාවකින් යුතු පුද්ගලයකුට උපාධියක් 
හදාරන්න, උපාධියක් ලබා ගන්න අද කටයුතු සලස්වා තිෙබනවා. 
වඩු කාර්මිකයකු ෙවන්න පුළුවන්, එෙහමත් නැත්නම් විදුලි 
කාර්මිකයකු ෙවන්න පුළුවන්, ඒ තාක්ෂණය අතින්, එෙහමත් 
නැත්නම් ඕනෑම විෂයයක් තුළින් අද විශ්වවිද්යාලයට ගිහිල්ලා 
උපාධියක් ලබා ගන්න කටයුතු සලස්වා තිෙබනවා.  

මම හිතන්ෙන් ඕස්ෙට්ලියාව, එංගලන්තය, ඇෙමරිකාව වැනි 
දියුණු රටවල්වලත් පසු ගිය කාලෙය්දී ෙම්ක කියාත්මක කළා. අද 
අෙප් රෙට්ත් ඒ වැඩ පිළිෙවළ ආරම්භ කිරීම පිළිබඳව අපි 
ඉතාමත්ම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ෙම් තුළින් උසස් ෙපළ  හදාරා 
ඉන්පසුව උසස් අධ්යාපනය ලබා ගන්න බැරි වන අෙප්  රෙට් 
දරුවන්ට යම්කිසි නිපුණතාවක් ලබා දී,  අෙප් රෙට් වාෙග්ම 
විෙද්ශ රැකියා අවස්ථාත් ලබා දී  ඒ තුළින් අෙප් රටට විෙද්ශ 
විනිමය ෙගන එන්නට හැකියාවක් තිෙබනවා. ඇත්ෙතන්ම ෙම්ක 
දීර්ඝකාලීන වැඩ පිළිෙවළක් හැටියට තමයි කියාත්මක ෙවන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන්ම අද අපි සන්ෙතෝෂ ෙවනවා, අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් අන්තර් අමාත්යාංශ 
සම්බන්ධතාවක් ඇති කිරීම තුළ ෙයෞවන කටයුතු හා  නිපුණතා 
අමාත්යාංශය, අධ්යාපන අමාත්යාංශය, විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශය සම්බන්ධ ෙවලා අෙප් තරුණයන් ෙවනුෙවන් විශාල 
වැඩ ෙකොටසක් කරන්න පුළුවන් වීම ගැන. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ වාෙග්ම  ජාත්යන්තර 
පමිතියට අනුකූල ෙලස කළමනාකරණ  විෂය ෙම් රෙට් ඉගැන්වීම 
සඳහා  ලබන වසෙර්දී හරිත විශ්වවිද්යාලයක් ආරම්භ කරන්නත් 
අමාත්යාංශය කටයුතු කරනවා. ඉතින් ෙම් තුළින් ජාතියට 
ගැළෙපන, ෙද්ශීය නිපුණතාවන් ඇති  තරුණ තරුණියන් බිහි 
කිරීමට කටයුතු කරාවිය කියන බලාෙපො ෙරොත්තුව අපට 
තිෙබනවා. ෙම් සියලු කටයුතු ෙවනුෙවන් ෙයෞවන කටයුතු හා 
නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්යාංශය දරන්නා වු ෙවෙහස  අපි ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී අගය කරනවා. ඒ සඳහා නායකත්වය ලබා ෙදන අෙප් 
ඩලස් අලහප්ෙපරුම මැතිතුමා, නිෙයෝජ්ය අමාත්ය දුමින්ද  
දිසානායක මැතිතුමා, ෙල්කම්තුමා ඇතුළු සියලුම  නිලධාරින්ට, 
තරුණ ෙසේවා සභාෙව් සභාපති ලලිත් පියුම් ෙපෙර්රා මැතිතුමාට  
ෙම් අවස්ථාෙව්දී අෙප් සුබ පැතුම් පිරිනමනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් අවස්ථාෙව්දී කීඩා අමාත්යාංශය පිළිබඳවත් වචන කිහිපයක් 
කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ගරු 
කීඩා අමාත්ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමාට  ෙම් 
අවස්ථා ෙව්දී මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, කෑගල්ල දිස්තික් කීඩා 
පදනෙම් සභාපතිවරයා  හැටියට මා පත් කිරීම පිළිබඳව. එතුමා 
දන්නවා, කෑගල්ල දිස්තික්කය කියන්ෙන් අෙප් රටට දක්ෂ 
කීඩකයන් බිහි කරපු  දිස්තික්කයක් බව. ඔලිම්පික් තරගාවලිෙයන් 
රිදී පදක්කමක් දිනා ගත් සුසන්තිකා ජයසිංහ වාෙග්ම, තරංග 
පරණවිතාන වැනි කිකට් කීඩකයන් ඇතුළුව කීඩකයන් රාශියක් 
බිහි කරපු දිස්තික්කයක් කෑගල්ල දිස්තික්කය. 2012 මලල කීඩා 
ශූරතාවත් අෙප්  දිස්තික්කෙය් පාසලකට තමයි හිමි වුෙණ්. ඒ 
වාෙග්ම සමස්ත  ලංකා පාසල් කීඩා තරගාවලිෙයනුත් සබරගමු 
පළාත තමයි  තුන් වන ස්ථානෙය් ඉන්ෙන්.  බස්නාහිර හා මධ්යම 
පළාතට -  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please!  ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක් 

තිෙබනවා. 
 

ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, දක්ෂ කීඩකයන්, දක්ෂ කීඩා 

කණ්ඩායම් බිහි වුණත් අඩුම පහසුකම් ඇති දිස්තික්කයක් හැටියට 
තමයි මා අෙප් දිස්තික්කය දකින්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම ඔලිම්පික්  රිදී 
පදක්කමක් දිනා ගත් සුසන්තිකා ජයසිංහ  බිහි වුෙණ්  අෙප් 
දිස්තික්කෙයන්  වුණත් තවම අෙප් දිස්තික්ක  ෙය් එකම කීඩා 
පිටියකවත් ධාවන පථයක් නැහැ; කීකට් කීඩාව සඳහා turf 
එකක්වත් නැහැ. ඒ නිසා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙග් මහින්ද 
චින්තන වැඩ පිළිෙවළ යටෙත්  ගරු කීඩා අමාත්ය මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් මැතිතුමා  අෙප් පෙද්ශෙය්  සෑම පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසයකම  කීඩා පිටියක් සංවර්ධනය කරන්න මුදල් ලබා දී 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම  ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කර 
2013 දී  කෑගල්ල දිස්තික්කයට කීඩා සංකීර්ණයක් ලබා  ෙදන්නට 
කටයුතු කරන්නය කියා මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  
විෙශේෂෙයන්ම කීඩා අමාත්යාංශය තුළින් විශාල වැඩ ෙකොටසක් 
කරපු අමාත්යවරෙයක් හැටියට එතුමා ජාතික  කීඩා පතිපත්තියක් 
 ෙගොඩ නඟා, කීඩා සංගම් විධිමත් කරලා, පමිතියකට අනුව කටයුතු 
කර තිෙබනවා. ෙම්  සියල්ල සාර්ථක කර ගැනීම සඳහාත්  ගරු  
අමාත්යතුමාට ශක්තිය, ෛධර්යය ලැෙබ්වායි පාර්ථනා කරමින්  
මම  නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 3.29] 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අපිත් එක්ක  ෙබොෙහොම 

ෙහොඳින් කටයුතු  කරන අමාත්යවරු ෙදෙදෙනකුෙග් අමාත්යාංශ  
පිළිබඳව අද දවෙසේ පැවැත්ෙවන අය වැය කාරක සභා විවාදය 
අවස්ථාෙව්දී කථා කරන්නට ලැබීම පිළිබඳව මම සන්ෙතෝෂ 
ෙවනවා.   

අද අෙප් ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමා ඉතිහාසෙය් සිදු වුණු 
මරා දැමීම් පිළිබඳව කථා කළා.1971 මරා දැමීම්වලටත්, 1988-89 
මරා දැමීම්වලටත් අපි විරුද්ධයි. දැන් ඒ මරා දැමීම්වල ඇටකටු මතු 
ෙවමින් තිෙබනවා. ගිය සතිෙය් මිනී 24ක ඇටකටු මාතෙලන් මතු 

වුණා. අවුරුදු 30කට විතර කලින් -1971 දී පමණ- ඒවා තමයි දැන් 
මාතෙලන් මතු ෙවමින් තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
2001 ඒවා නැද්ද? 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
2001 දී කවුරුවත් මැරුෙණ් නැහැ, එෙහම වැළෙලන්න. 

එෙහම වුණා නම් අපි ඒකටත් විරුද්ධයි. ගරු මහින්දානන්ද 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා ෙන් මෙග් හැටි. ඒ කාල 
පරිච්ෙඡ්දෙය් ඒ ෙද් කාට වුණත් ඒ ගැන අපි කනගාටු වනවා. ඒ 
කාල වකවානුව තරුණයන් ඇතුළු අප සියලු ෙදනාට අමාරු කාල 
වකවානුවක්. අපි කවුරුත් ඒෙකන් පීඩා වින්දා. තරුණෙයක් 
විධියට මමත් ඒෙකන් පීඩා වින්දා. ඒ නිසා ඒ ඉතිහාසය නැවත 
ඇති ෙනොෙවන්න අපි වග බලා ගන්න ඕනෑ. ඩලස් අලහප්ෙපරුම 
මැතිතුමා කියලා තිබුණා, ඒ ඉතිහාසය ෙතවැනි නැඟිටීමක් දක්වා 
ෙනොදිෙවන්න අවශ්ය කරන වටපිටාව හදන්න වුවමනාය කියලා.  

මම විෙශේෂෙයන් කියන්න කැමැතියි, අද තාරුණ්ය කියන 
කාරණය භයානක කාරණයක් ෙවලා තිෙබන බව. ෙමොකද, අෙප් 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මැතිතුමා කිව්වා වාෙග් ලක්ෂ 75ක් විතර 
සිටින තරුණයන්ෙගන් ලක්ෂ 25කට අද රැකියා නැහැ. ලක්ෂ 
25කට රැකියා නැති තත්ත්වයක් තුළ ඔවුන්ට සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා, අර කිව්වා වාෙග් ෙකොරියාවට යන්න ෙපෝලිෙම් ඉන්න. 
නැත්නම් ඕස්ෙට්ලියාෙව් යන ෙබෝට්ටුවල නැඟලා ඒ අසීරු ගමන 
ගිහිල්ලා එෙහේදි එක එක ජාවාරම්කරුවන්ට අහු ෙවන්න. 
ලංකාෙව් රැකියා තිෙබනවා නම්, මහ බැංකුෙව් අධිපති කියනවා 
වාෙග් ලංකාෙව් ජීවත් වන්න පුළුවන් තරමට ෙඩොලර් 2,400ක 
වාෙග් පඩියක් තිෙබනවා නම් ලංකාව අත් හැර දමා 
ඕස්ෙට්ලියාවට පනින්න තරම් වුවමනාවක් කාටවත් තිෙබන්න 
විධියක් නැහැ.  

ඩලස් අලහප්ෙපරුම මැතිතුමා ෙම් සඳහා විශාල වැඩ 
ෙකොටසක් පටන් අරෙගන තිෙබනවා. ෙම් පුහුණුව විතරක් මදි 
කියලා මම කියන්න කැමැතියි. අෙප් අකිල විරාජ් මන්තීතුමාත් 
එක පාරක් ගාමිණී ෙලොකුෙග් ඇමතිතුමාට ෙම් පශ්නය මතු 
ෙකරුවා. ෙම් පුරුදු පුහුණු කරන අය සඳහා කර්මාන්තශාලා 
ෙමොනවාද හැදිලා තිෙබන්ෙන්? දැන් අෙප් හැම තැනකම තිෙබන 
රැකී රක්ෂා ක්ෙෂේත ගත්තාම පසු ගිය අවුරුදු කීපය ඇතුළත අපට 
ලැබිලා තිෙබන රැකී රක්ෂා පමාණය ඉතාම ෙසොච්චම් පමාණයක් 
දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා.  

අලුත් රැකී රක්ෂා අවස්ථා බිහි වන්න, අලුත් ව්යාපාරික අවස්ථා 
බිහි වන්න, අලුත් අෙයෝජකෙයෝ විධියට කුඩා පරිමාණෙය් 
ව්යාපාරිකෙයෝ බිහි වන්න තිෙබන ඉඩකඩ අද අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා. නැත්නම් ඒවාට ෙදන්න තිෙබන බැංකු පහසුකම් ටික 
අද තුන් හතර ෙදෙනකුට පමණක් දීලා තිෙබනවා. සාමාන්ය කුඩා 
ව්යාපාරිකෙයකුට; තරුණ ආධුනිකෙයකුට; අලුෙතන් නැඟිටින්න 
පුළුවන් මිනිෙහකුට තමන්ෙග් අනාගතය ෙවනුෙවන් අලුත් වැඩ 
පිළිෙවළක් හදන්න පුළුවන් තැනකට ෙනොෙවයි ෙම් තිෙබන 
ආර්ථික කමය යන්ෙන්.  

ඒ ඔස්ෙසේම අෙනක් පැත්තට ගිහිල්ලා කථා කළාම අෙප් ඩලස් 
අලහප්ෙපරුම ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග් අර වැලි ඔරුෙව් ලියලා, 
ගල් ලෑල්ෙල් ලියලා, එතැනින් පස්ෙසේ අද ෙකොපි  ෙපොෙත් ලියලා 
එතැනින් එහාට යන තරුණයාට අද උරුම කරලා දීලා තිෙබන්ෙන් 
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[ගරු  කනක ෙහේරත්  මහතා] 
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ෙමොකකක්ද? ඒ තරුණයාට අද උරුම කරලා දීලා තිෙබන්ෙන් නිල් 
බලකායයි. තරුණෙයක් නිල් බලකායට ඇතුළු වන්ෙන් යම් කිසි 
ෙසොච්චම් අයිතිවාසිකම් ටිකක් ලබා ගැනීම සඳහා පමණයි. ඒ නිසා 
තමයි අද අෙප් රෙට් තරුණෙයෝ ලක්ෂ 40ක් petrol shedවල වැඩ 
කරන්ෙන්, අද තැන් තැන්වල ගිහිල්ලා Food Cityවල වැඩ 
කරන්ෙන්.  

ඉෙගන ගත් තරුණෙයෝ ලක්ෂ 10ක්, 12ක් විශ්වවිද්යාල 
පෙව්ශය අහිමි ෙවලා, උසස් අධ්යාපනය සඳහා එන්න තිෙබන 
කඩඉම් ෙදොරටු ටික වැහිලා යන එන මං නැති මිනිස්සු බවට පත් 
වනවා. ඔවුන්ට ඉතිරි වන්ෙන් "නිල් බලකාය" විතරයි. නැත්නම් 
"තාරුණ්යයට ෙහටක්" විතරයි. ඔවුනට වයස අවුරුදු හැට වන 
තුරුත් ෙමොකක්වත් හම්බ වන්ෙන් නැති තැනකට තමයි දැන් පත් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් සඳහා අලුත් වැඩ පිළිෙවළක් අපට 
අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා. ඩලස් අලහප්ෙපරුම මැතිතුමා කියලා 
තිබුණා, ලබන අවුරුද්ෙද් ඒ වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරිපත් කරනවා 
කියලා. මම බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, යම් කිසි විධියක ශක්තිමත් 
වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් සඳහා හදයි කියලා.  

ඊළඟට අෙප් මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් ඇමතිතුමාෙග් 
අමාත්යාංශය වන කීඩා අමාත්යාංශය ගැන බලමු. කීඩා ඇමතිවරයා 
විධියට එතුමා පසු ගිය කාල වකවානුෙව් විශාල වැඩ ෙකොටසක් 
කරන්න අවශ්ය කරන කටයුතු ටික ලෑස්ති කරලා තිබුණා. 

විෙශේෂෙයන් අලුත් කීඩා පිටි හදන වැඩ පිළිෙවළවල් රාශියක් 
සකස් කර තිබුණා. කීඩා අමාත්යාංශෙයන් නිකුත් කර ඇති  
'කාර්යය සාධන වාර්තාව 2012' කියන ෙම් ෙපොත,   "ටිකක් 
කියවලා බලන්න" කියලා එතුමා මට දුන්නා. ඒ ෙපොෙත් කීඩා පිටි 
හදන ඒවා දමලා තිබුණා. ඇමතිතුමනි, ඒ හැම එකකම දාලා 
තිෙබන්ෙන් "වැඩ නිම ෙවමින්"  කියලායි.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔව්. තවම වැඩ නිම ෙවමින් පවතිනවා.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔව්. ඒක තමයි මමත් අහන්ෙන්. ෙම් ෙපොෙත් දාලා තිෙබන්ෙන් 

එෙහමයි. මම හිතන්ෙන් ෙෆොෙටෝ එෙක් වැරැද්දක් ෙවන්න ඇති. 
ෙම් ෙපොෙත් දාලා තිෙබන්ෙන් "අනුරාධපුර කීඩා සංකීර්ණෙය් වැඩ 
නිම ෙවමින්" කියලායි.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔව්.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඉතින් 'නිම ෙවමින් ' කිව්වාම අන්තිම හරිය ෙන්. ෙහට උෙද් 

පටන් ගන්නවා වාෙග් ෙම් ෙෆොෙටෝ එෙක් දාලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මන්තීතුමා- 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ෙපොඩ්ඩක්    ඉන්නෙකෝ.     உட்கா ங்கள்!       உட்கா ங்கள்!   

ඉඳගන්න. පතිපාදන ෙවන් කිරීම රුපියල් මිලියන 158.8යි. වියදම් 
කරලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 46.36යි. [බාධා කිරීම්] ඒක 
තමයි මම කියන්ෙන්. 'වැඩ නිම ෙවමින්'  කියලා දමන්න එපා.  
ෙම් ෙපොත හැදූ කීඩා අමාත්යාංශෙය් කට්ටියට කියන්න ඕනෑ, 
ෙමෙහම අන්දන්න එපා කියලා. ඇමතිතුමා අන්දවනවා වාෙග් 
අපිවත් අන්දවනවා. කීඩා අමාත්යාංශෙය් කට්ටිය ඇමතිතුමාව 
අන්දවනවා. ඇමතිතුමා ෙම් ෙපොත මට දීලා කියනවා, මට ඇඳ 
ගන්න කියලා. මම කපලා, මහලා ඇඳ ගන්නද කියන්ෙන්?  

ඊළඟට බලන්න, "කිලි ෙනොච්චි කීඩා සංකීර්ණෙය් වැඩ 
කටයුතු නිම ෙවමින්" කියලා තිෙබනවා. පතිපාදන ෙවන් කිරීම 
රුපියල් මිලියන 161යි. ෙභෞතික පගතිය සියයට 40යි. මූල්ය 
පගතිය, රුපියල් මිලියන 13.59යි වියදම් කරලා තිෙබන්ෙන්. 
ඉතින් නිම ෙවන්න විධියක් නැහැ ෙන් ඇමතිතුමනි. අනාගතෙය්දී 
මම තව කියන්නම්. ඔබතුමාට අපි වැඩිය තර්ජනය කරන එක 
ෙහොඳ නැහැ ෙන්.   

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මන්තීතුමා, මම ඔබතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි, ෙම් 

ෙකෙරන වැඩ ෙහොඳ නැද්ද කියලා? 

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

"පටන් ගනිමි"  නැත්නම් "පටන් ෙගන ඇත"  නැත්නම් "වැඩ 
සිදු ෙවමින් පවතින ආකාරය" කියලා ෙම් ෙෆොෙටෝ එකට යටින් 
දැම්මා නම් ෙමොකද ෙවන්ෙන්? "වැඩ නිම ෙවමින්" තිෙබනවා 
කියනවා.  රුපියල් මිලියන 161න් රුපියල් මිලියන 13.59යි 
වියදම් කරලා තිෙබන්ෙන්. ඉතින් ෙකොෙහොමද නිම ෙවන්ෙන්? 
අන්න ඒකයි තිෙබන තත්ත්වය.  

කිකට් ගැන අපි කථා කරනවා නම්, කිකට් ගැන මට වැඩිය 
ෙහොඳට කථා කරන්න ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු සභා ගර්භෙය් අෙප් 
අර්ජුන රණතුංග මන්තීතුමාත් ඉන්නවා; සනත් ජයසූරිය 
මන්තීතුමාත් ඉන්නවා. කිකට්වල මූලාරම්භක අයිතිකරු -අෙප් 
තිලංග සුමතිපාල මන්තීතුමා- කථා කරලා සභාෙවන් නික්ම ගිය 
නිසා මට අදාළ ෙවන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙකෙසේ ෙවතත් හරූන් 
ෙලෝගාඩ් කියලා මහත්තයකුට  දින 13කට වියදම ලක්ෂ 130ක් 
දීලා තිෙබනවා. ලක්ෂ 130ට වැඩිය එතුමාෙග් ගමන් වියදම්, කෑම 
බීම, ඉඳුම් හිටුම්, ගැසිලි බැසිලි ඒවා ෙමොකුත් ෙම් වියදමට ඇතුළත් 
කරලා නැහැ. ඒ වියදම් ඇවිල්ලා නැතුව වියදම ලක්ෂ 130යි. 
බලපුවාම ෙලෝගාඩ් මහත්තයා ෙමොකක්ද කරලා තිෙබන්ෙන්? 
ලංකාවට ඇවිල්ලා 40 ෙදනකුෙග් පශ්න විචාරාත්මක 
වැඩසටහනක් කරලා තිෙබනවා. නිකම් පශ්න අහලා තිෙබනවා. 
"ෙමොනවාද ඔබ කරන්ෙන්?", "ඔබෙග් තනතුර ෙමොකක්ද?", "ඔබ 
හිතන්ෙන් ෙමොනවාද?", "ෙටනිස් ෙබෝලද  ගහන්ෙන්, ඇට ෙබෝලද 
ගහන්ෙන්, ෙලදර් ෙබෝලද ගහන්ෙන්, ෙමොනවාද ගහන ෙබෝලය?" 
ෙම්වා අහලා රුපියල් ලක්ෂ 130ක් අරෙගන තිෙබනවා. Report 
එකට රුපියල් ලක්ෂ 130යි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා 
(மாண் மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத) 
(The Hon. Lohan Ratwatte) 
මන්තීතුමා, ඇට ෙබෝල ගහන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 

නායකයා ෙන්.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔබතුමා ඇට ෙබෝල ගැහුව නිසා තමයි හිෙර් හිටිෙය්. ෙපොඩ්ඩක් 

ඉන්නෙකෝ. හරියට ගහ ගත්තා නම් ඔතැන ඉන්ෙන් නැහැ.  

රුපියල් ලක්ෂ 130ක් වියදම් කරලා තිෙබනවා. මම කිව්ෙව් 
ඒකයි   මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් මුදල දීලා ෙම් 
හතළිස් ෙදනාෙග් වාර්තා කිසිවක් ගන්න ඕනෑ නැහැ. Sri Lanka 
Cricket එෙක් ඉන්න clerk   ෙකෙනකුට කිව්වා නම් ෙම් කථාව 
හරියට ලියලා ෙදනවා. ෙමොකක්ද, ඒ ෙගොල්ෙලෝ කියන්ෙන්? 
ෙලෝගාඩ්  ඇවිල්ලා කියන්ෙනත් පසු ගිය අවුරුදු ගණෙන්ම අර්ජුන 
රණතුංග මහත්තයා සිරසට ගිහිල්ලා කිව්ව ටිකයි. ඔබතුමා "සිරස" 
රූපවාහිනිෙය් රෑට රෑට යන වැඩසටහන  බැලුවා නම් ෙත්ෙර්වි, 
අර්ජුන රණතුංග මහත්තයා කිව්ව කථාවමයි ෙලෝගාඩ් දීලා 
තිෙබන්ෙන් කියන එක. ඒකට  රුපියල් ලක්ෂ 130ක් ගිෙය් නැහැ, 
මන්තීතුමා පැය ගණනක් මහන්සි වුණා ඒක කියන්න.  

Sri Lanka Cricket එක අමාරුෙව් ඉන්න ෙවලාව ෙම්. දැන් 
බලන්න. ඔබතුමන්ලා ෙගවන්න  තිෙබන ගණන් හින්දා ශී ලංකා 
රාජ්ය ඉංජිෙන්රු සංස්ථාව අමාරුෙව් වැටිලා ඉන්ෙන්. කිකට් 
මණ්ඩලයට එකතු කළ අගය මත බදු සහන ලබන බව කියලා 
තිබුණත් ෙටන්ඩර් වටිනාකම රුපියල් මිලියන 1,444ක් වූ 
ෙඛත්තාරාම කීඩාංගනය නවීකරණය කිරීෙම් වැඩ බිෙම් කළ වැඩ 
වටිනාකම රුපියල් මිලියන 1,408ක් සඳහා ලැබිය යුතු එකතු කළ 
අගය මත බදු මුදල වූ රුපියල් මිලියන 168.99ක් නැහැ. මම 
ඇමතිතුමාට ෙබොෙහොම ෙගෞරවෙයන් කියනවා,  ෙම් රටට මූලික 
වශෙයන් දින ෙදකකින් මරාෙගන මැෙරන උපවාස හඳුන්වා දුන්න 
අෙප් විමල් වීරවංශ මැතිතුමාෙග් අමාත්යාංශයයි ඒ. එතුමා තමයි 
දින ෙදකකින් මරාෙගන මැෙරන හැටි ෙලෝකයටම හඳුන්වා 
දුන්ෙන්.  

දින ෙදකකින් මාරාන්තික උපවාසයක් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියලා ඔප්පු කෙළේ ලංකාෙව් එකම එක නායකයායි. ඒ තමයි අෙප් 
විමල් වීරවංශ මැතිතුමා. එතුමාෙග් අමාත්යාංශයට අයත් රාජ්ය 
ඉන්ජිෙන්රු සංස්ථාවට රුපියල් මිලියන 168.99ක් ෙගවන්න 
තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා කලින් කියලා තිබුෙණ් ෙකොෙහොමද? Sri 
Lanka Cricket එක කිව්වාලු, එකතු කළ අගය මත බදු සහන 
ලැෙබන බව දන්වා තිබුණා කියලා.  

දැන් කියනවා එෙහම ෙදන්න විධියක් නැහැ කියලා. මම 
ඔබතුමාට ෙගෞරවෙයන් කියනවා, කැබිනට් පතිකාවක් ෙහෝ දාලා 
ඒ මුදල් ටික ලබා ෙදන්න කියලා. ෙමොකද, ඒ අයටත් ෙම්ක ෙලොකු 
පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා. සූරියවැව කීඩාංගනෙය් අයිතිකාරයාත් 
-අෙප් නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා- ෙම් සභාෙව් ඉන්නවා. එම 
කීඩාංගන හදන්න ගිහිල්ලා අන්තිමටම රාජ්ය ඉන්ජිෙන්රු 
සංස්ථාවට තමයි අද ඒ අවනඩුවලට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ වාෙග්ම තමයි වරාය 
අධිකාරිය. වරාය අධිකාරිෙය්ත් ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
කියලා COPE වාර්තාෙව් ෙබොෙහොම පැහැදිලිවම තිෙබනවා. ෙම් 
වියදම කරන්න ගිහිල්ලා විශාල අවදානමක්,- 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නද? 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
අෙන්! බැහැ. ඔබතුමා පැහැදිලි කිරීම ෙවනම කරන්න. ඒකට 

ඉඩ ෙදන්න බැහැ. [බාධා කිරීමක්] හිතවත්කමට අපි ෙදන්නාම 
එළියට ගිහිල්ලා කථා කරමු. එතෙකොට අෙනක් කාරණය තමයි, 
දැන් බලන්න  ෙටොරින් ටන් කීඩාංගනය. Sri Lanka Cricket එෙක් 
අර්බුද පිළිබඳව මට තව ෙගොඩක් ෙද්වල් කියන්න තිෙබනවා. 
[බාධා කිරීමක්] එතුමන්ලා කියයි. ඔව්, එතුමා කියනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඊළඟට මට තව කාරණයක් 
කියන්න තිෙබනවා. දැන් බලන්න, ෙටොරින්ටන් කීඩාංගනය. 
ඔබතුමා දන්නවා, ගාමිණී ෙලොකුෙග් ඇමතිතුමාෙග් කාලෙය් 2010 
ජනවාරි 2වැනි දා ජනාධිපතිතුමා ගිහිල්ලා ඒකට මුල්ගල තැබුවා. 
මුල්ගල් තියන්න එපා කියලා ජනාධිපතිතුමා හැම ෙවලාෙව්ම 
තමුන්නාන්ෙසේලාට බනිනවා. ඒවා ගලවන්න කියලා කියනවා. 
කරන්න බැරි ෙද්වල්වලට මුල්ගල් තියන්න එපා කියලා කියනවා.  

එතුමා 2010 ජනවාරි ෙදවැනිදා මුල්ගලක් තැබුවා. ඒ ඵලකය 
තවම සමාදානෙයන් සැතෙපනවා. මම අහන්න කැමැතියි,-[බාධා 
කිරීමක්] එෙහම කලබල ෙවන්න එපා. ඒක හදන්න තිබුණු සල්ලි 
ටික ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමා නාවලපිටියට ෙගන 
ගියා. එෙහම ෙන්ද? ඒකද කියන්න යන්ෙන්? [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
Madam, - 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Madam, reduce the time he takes from the time 

allotted to him, not from my time. - [Interruption.] 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Member, you have only two more minutes. 
 
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒක තමයි, මට තව විනාඩි ෙදකයි තිෙබන්ෙන්. ඒ විනාඩි 

ෙදකත් ගන්න හදනවා. [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. 
කරුණාකරලා ඉඳ ගන්නෙකෝ. ෙම්කට මූලික අදියෙර්දී කීඩා 
අමාත්යාංශෙයන් රුපියල් මිලියන 50ක් ෙවන් කළා. ඒ සල්ලිවලට 
වුණු  ෙදයක් නැතිව ගිහින් තිෙබනවා. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
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ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඇමතිතුමා ඉඳගන්නෙකෝ. ඉඳෙගන ෙම්ක අහගන්න. මට තව 

විනාඩි ෙදකයි තිෙබන්ෙන්. ඒ ෙවන් කළ සල්ලිවලට වුණු ෙදයක් 
නැහැ. අෙප් ඇමතිතුමා ඒ සල්ලි ටික නාවලපිටියට අරෙගන ගියා. 
[බාධා කිරීම්] 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please!  
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
අෙප් ඇමතිතුමා ෙම් සල්ලි ටික නාවලපිටියට අරෙගන ගියා. 

ඊට පස්ෙසේ  අෙප් නාමල් රාජපක්ෂ මහත්මයා අරෙගන ගිහින් 
නාවලපිටිෙය් Grounds එක, එක වතාවක් විවෘත කළා. [බාධා 
කිරීමක්] ඔබතුමා නාවලපිටියට අරෙගන ගිහිල්ලා එක වතාවක් 
විවෘත කළා. යාළුවා කළ ෙද්වල් ගැන කියන ෙකොට ඇෙහන්ෙන්ම 
නැහැ. [බාධා කිරීම්] 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please!  
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නාවලපිටිෙය් Grounds එක, ඔබතුමා අරෙගන ගිහිල්ලා එක 

වතාවක් විවෘත කළා. [බාධා කිරීම්] නැද්ද? ෙදෙවනි වතාෙව් 
ජනාධිපතිතුමා අරෙගන ගිහිල්ලා නැවත විවෘත කළා. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
Madam, I rise to a point of Order. 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please!  Hon. Mahindananda Aluthgamage, 

what is your point of Order? 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
එතුමා කැමැතියි, එතුමාෙග් ground එක හදා ගන්න. අෙප් 

grounds එෙහමත් හදා ගන්න ඕනෑ. එතුමා ගහනවා වාෙග්,  අෙප් 
groundsවල ගහන්න අපිත් කැමැතියි. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
Madam, I rise to a point of Order. 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Mahindananda Aluthgamage, what is the point 

of Order? 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
බැහැ, බැහැ, මෙග් කාලය ෙදන්ෙන් නැහැ. අද ෙම් රුපියල් 

මිලියන 350ක්,- 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Mahindananda Aluthgamage, what is the point 

of Order? 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මම ඔතැනට එන්නද? [බාධා කිරීම්] මම හිතුවා මම කිව්ව එක 

ඔබතුමියට ඇහුෙණ් නැහැ කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමියනි, ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා කිව්වා අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා මුල්ගල් තැබූ කීඩා පිටියට ෙවන් කළ මුදල් 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් ඇමතිතුමා නාවලපිටියට ෙගන ගියා 
කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙටොරින්ටන් 
කීඩාංගණය සඳහා රුපියල් මිලියන 300ක් ෙවන් කරලා මුල්ගලක් 
තැබුවා. අපි නැවත කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කරලා,- 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී ඒක පැහැදිලි 

කරන්න. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ෙම්ක point of Order එකක්. 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
එතුමාෙග් අදහස ෙහොඳයි, පැහැදිලි මදියි. ඒකයි වැෙඩ්. 

ඔබතුමාෙග් අදහස ෙහොඳයි, පැහැදිලි මදියි. ෙපොඩ්ඩක් ඉඳෙගන 
ෙම්ක අහගන්නෙකෝ. දැන් සුගතදාස කීඩාංගනෙය් කෘතිම ධාවන 
පථය ඇති කිරීම සඳහා ෙටන්ඩර් පටිපාටිය අනුව -[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔබතුමා හැමදාම කරන්ෙන් අසත්යය කථා. ඔබතුමා හැමදාම 

මාධ්යයට කථා කරන්ෙන්. 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්නෙකෝ. නැහැ, නැහැ, තවම මම එතැනට ආෙව් 

නැහැ. ඔබතුමා අර කාල්ටන් ගැන කියන්න කිව්ව ඒවා කියන්ෙන් 
නැතිව ඉන්න හදන්ෙන්. ෙපොඩ්ඩක් ඉන්නෙකෝ. ඔබතුමා 
කිව්වාෙන් දැන් කාල්ටන් ගැන කියන්න එපා කියලා. [බාධා 
කිරීමක්] මම කියන්නම්. ඒකෙන් මාධ්යවලට යන්ෙන්. [බාධා 
කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. එතෙකොට සුගතදාස කීඩාංගනෙය් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කෘතිම ධාවන පථය සකස් කිරීම සඳහා ෙටන්ඩර් පටිපාටිය අනුව 
සුදුසුකම් නැති, ෙටන්ඩර් ෙකොන්ෙද්සිවල කිසිම මූලික සුදුසුකමක් 
සපුරා නැති අය දාලා රුපියල් මිලියන 113ට ෙකොන්තාත්තුව භාර 
දුන්නා. ඔබතුමාෙග් කාලෙය් සිද්ධියක් ගැන ෙනොෙවයි මම ෙම් 
කියන්ෙන්.  

හැබැයි ඔබතුමා කිව්වා, ෙම්ෙක් පශ්න ෙගොඩක් තිෙබනවා 
කියලා. ෙම්ෙක් පශ්න තිෙබනවා; අඩු පාඩු තිෙබනවා කියලා 
කිව්වා. දැන් ඒකට අනුමැතිය අරෙගන තිෙබනවා.  ඔබතුමා ඒ 
කාලෙය් කිව්වා -[බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔබතුමාෙග් 
ෙවලාෙව්දී කියන්න. [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන 
ඉන්නෙකෝ. 

මා අහන්න කැමතියි, ඔබතුමා ෙම් සම්බන්ධෙයන් අරෙගන 
තිෙබන පියවර ෙමොකක්ද කියලා. ඔබතුමා කිව්වා, ''ෙම්ක වැරදියි, 
ෙමතැන ෙලොකු පශ්නයක් තිෙබනවා'' කියලා. ඒ නිසා ෙම් 
ෙටන්ඩරය ලබා දුන් අය සම්බන්ධෙයන් ගත් පියවර ෙමොකක්ද 
කියලා මා අහන්න කැමැතියි. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඒක නවත්වා තිෙබනවා.[බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
හරි. ඒක පැහැදිලිව කියන්න. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාෙග් 

කථාෙව්දී ඒක පැහැදිලිව කියන්න. නමුත් ෙම් පිළිබඳව කිසිම 
පරීක්ෂණයක් ෙම් වනතුරු ඔබතුමා කරලා නැහැ. ඒ වුණත් දිගින් 
දිගටම එන ෙම් වාර්තාව අනුව, පළමුවන පන්තිෙය් සහතිකයක් 
අරෙගන තිෙබනවා, කැඩිච්ච කීඩාංගනයකට. ෙම් කරුණ මාධ්ය 
මගින් දිගින් දිගටම ෙපන්නුවා.  [බාධාකිරිම්] 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඔබතුමාෙග් කාලය අවසාන ෙවනවා.  
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඇත්තද? කමක් නැහැ. මෙග් කාලය ෙකොෙහොමත් අවසාන 

ෙව්ෙගන යනවා වාෙග්  කියලා මට ෙත්ෙරනවා. [බාධාකිරිම්] 
නමුත් මට තව කාලය දුන්නා නම් ෙහොදයි. මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් ඇමතිතුමාට මා ෙචෝදනා කරනවා. ඔබතුමා මෙග් 
කථාවට බාධා කළා. ඔබතුමා මට කථාව කරන්න දුන්ෙන් නැහැ. 
සම්පූර්ණෙයන්ම ඔබතුමා,-[බාධාකිරිම්]   ෙදන්න විනාඩි 10ක්.
[බාධාකිරිම්] එෙහම නම් එතුමාෙග් කාලෙයන් විනාඩි 10ක් 
අරෙගන මම කථා කරනවා. [ බාධාකිරිම්] විනාඩි 10ක් දුන්නා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
නැහැ, එතුමා කාලය දුන්ෙන්  නැහැ.  Order, please! Hon. 

Member, your time is up.  
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
තව කියන්න කරුණු කාරණා ගණනාවක් තිෙබනවා. නමුත් 

මට කථා කරන්නට තිබුණු ෙවලාව විනාඩි 10කට සීමා කළා. 

විෙශේෂෙයන් මා ෙම් ඇමතිවරු ෙදන්නාටම කියන්න කැමතියි, 
අෙපන් ෙහොඳට ඉෙගන ෙගන වැඩ කරන්නට ලැහැස්ති වන්න 
කියලා. ඒ ඉල්ලීම කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

 

[අ.භා. 3.45] 
 

ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர ) 
(The Hon. Mohan Lal Grero) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් සභාවට ඉතා වැදගත්, ඒ 

වාෙග්ම  සාධනීය  විෙව්චන, අදහස්  හා ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කළ 
සියලු මන්තීතුමන්ලාට මෙග් ස්තුතිය පිරිනමමින් මෙග් කථාව  
ආරම්භ කරන්නට සතුටුයි.  

ෙම් රෙට් ජනගහන පවර්ධනය ෙබොෙහොම අඩු ෙවලා තිෙබන 
නිසා වසරකට පාසල්වලට ඇතුළු වන ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් සංඛ්යාව 
තුන්ලක්ෂ පණස්දාහක් පමණ වන අතර, පාසල්වලින් ඉවත් වන 
තරුණ තරුණියන් සංඛ්යාවත් වසරකට තුන්ලක්ෂ පණස්දාහක් 
පමණ ෙවනවා. ෙම් පමාණය අතරින් සියයට 13ක් ද්විතීයික 
අධ්යාපනය ෙනො ලබා පාසල්වලින් ඉවත් ෙවනවා. සියයට 87ක් 
ෙදනා සාමාන්ය ෙපළ දක්වා ඉෙගන ෙගන, එයින් සියයට 60ක 
පමණ  පිරිසක් සාමාන්ය ෙපළ සමත් ෙවනවා. ඒ අතරින්  සියයට 
60ක් පමණ - ෙම්  අවුරුද්ෙද් සියයට 61 ක්  තිබුණා-  උසස් ෙපළ 
සමත් ෙවනවා.  

2011 වසෙර් උසස් ෙපළ විභාගෙයන්  සමත් වූ සිසුන් 
පමාණය එක්ලක්ෂ හතළිස් එක්දාහක්. ෙම් කරුණු  කාරණා  ෙදස 
බලනවිට, විවිධ අධ්යාපන මට්ටම්වල ඉන්න තරුණ තරුණියන් 
තුන්ලක්ෂ පණස් දාහක් පමණ වාර්ෂිකව සමාජයට එකතුවන බව 
අපට ෙපෙනනවා. ෙම් අයෙගන්  22,500 ක පිරිසකට ජාතික, 
නැත්නම් සම්මත විශ්වවිද්යාලවලට ඇතුළු  වීෙම්  ඉඩකඩ ලැෙබන 
බව අප දන්නවා. ඉතිරි තුන්ලක්ෂ විසිහත් දාහක් පමණ වන 
තරුණ තරුණියන් පිළිබඳව අප අද ෙම් සභාෙව් කථා කරනවා. 
ෙම් තරුණ තරුණයන් ෙද්ශීය ෙහෝ විෙද්ශීය රැකියාවලට ෙයොමු 
කර  ගන්නට  පුළුවන් වන්ෙන්, ඇත්තටම ඔවුන්ට ඉල්ලුමක් 
තිෙබන රැකියා සඳහා සුදුසු පුහුණුවක්, වෘත්තීය පුහුණවක්, 
 තාක්ෂණික පුහුණුවක්, අවෙබෝධයක් ලබා දුන්ෙනොත් පමණයි.  

අද රෙට් රැකියා ෙනොමැති බව කිව්වත්, අෙප් රෙට් පවා 
ඉදිකිරීම් ක්ෙෂේතෙය්, සංචාරක ක්ෙෂේතෙය්, සැහැල්ලු  ඉංජිෙන්රු 
ක්ෙෂේතෙය්,  විෙශේෂ වූ සන්නිෙව්දන තාක්ෂණය පිළිබඳ 
ක්ෙෂේතෙය් ඇති ඉල්ලුමට සරිලන රැකියාවලට ඇතුළු වීමට තරුණ 
තරුණියන්  පුහුණු ෙවලා නැහැ. ෙම් ක්ෙෂේත හතර ලංකාෙව්  
විතරක් ෙනොෙවයි, මුළු ෙලෝකෙය්ම ඉල්ලුමක් තිෙබන ක්ෙෂේත 
හතරක්. ඒ නිසා ෙම් ඉල්ලුම් ඇති ක්ෙෂේත ඉලක්ක කර ෙගන 
අනිවාර්යෙයන්ම රැකියාවක් ලැෙබන විධියට තරුණ තරුණියන් 
පුහුණු කිරීම අප අරමුණු කර ෙගන තිෙබනවා.  

ඊළඟට, උසස් ෙපළ සමත් වන එක්ලක්ෂ හතළිස් එක්දාහක් 
තරුණ තරුණියන්ෙගන් විසිතුන් දාහක් පමණ ජාතික 
විශ්වවිද්යාලවලට  ඇතුළු වුණාම, ජාතික විශ්වවිද්යාලවලට ඇතුළු 
ෙනොවන තරුණ තරුණියන් එක්ලක්ෂ දහදාහක පමණ පමාණයක් 
ඉන්නවා.  

ෙම් අතරින් ඇස්තෙම්න්තුගත 50,000ක පමණ පිරිසක්  
ෙගවීෙම් පදනම මත විවිධ පාඨමාලාවලට ෙදමවුපියන්ෙග් 
වියදමින් ඇතුළත් ෙවනවා. ඊ ළඟට එතැනිනුත් ඉතිරි වන තවත් 
70,000ක පමණ තරුණ තරුණියන් පිරිසක් උසස් ෙපළ සමත් 
ෙවලා වුණත්, නිවැරදි පුහුණුවක් ලබන්ෙන් නැතිව ඉන්නවා. 
උසස් ෙපළ සමත් වූ රැකියා විරහිත තරුණ තරුණියන්ෙග් 
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පමාණය ඔවුන්ෙග් ජනගහනෙයන් සියයට 24ක් පමණ ෙවනවා. 
ෙම්කට මූලික ෙහේතුව ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙලොකු අධ්යාපන 
සුදුසුකමක් ලැබුවත්, තමුන්ට ගැළෙපන රුකියාවක්, තමුන්ට 
ෙගෞරවෙයන් කරන්නට පුළුවන් රැකියාවක් නැහැයි කියලා ඒ අය 
හිතන එකයි. පහළ මට්ටමින් පටන් අරෙගන, -දෑත ෙදපෙය් 
ශමෙයන් පටන් අරෙගන-  පුහුණුවක් ලබලා උපාධියක් දක්වා යන 
මාර්ගයක් පිළිබඳව ඔවුන් හිතන්ෙන් නැහැ. ෙම් පිළිබඳව කල්පනා 
කරලා  ගරු ජනාධිපතිතුමා 2013 අය වැය කථාෙව්දී ඉදිරිපත් කළ 
ෙයෝජනාවක් මම කියවන්නම්. එහි ෙමෙසේ කියා තිෙබනවා: 

"වාර්ෂිකව උසස් ෙපළ සමත් වන දරුවන් 50,000 කට අධික පිරිසකට 
අන්තර්ජාතික ෙවළඳෙපොළ අවශ්යතාවන්ට ගැලෙපන පරිදි නව උපාධි 
පාඨමාලාවලට ෙයොමුවීම සඳහා වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලය විසින් 
නව තාක්ෂණ විද්යාල  20ක් පිහිටුවීමට රුපියල් මිලියන 1,600ක,  අය 
වැය පතිපාදනයක් ද ෙයෝජනා කරනවා." 

ඒ  සාමාන්ය ඇස්තෙම්න්තුවලට අමතරව අය වැය කථාෙව්දී 
ගරු ජනාධිපතිතුමා මුදල් ඇමතිවරයා විධියට ෙම් සඳහා ෙවන් කළ 
මුදලයි.  ඒ අනුව අෙප් රෙට් තිෙබන තාක්ෂණ විද්යාල හා කාර්මික 
විද්යාල 25ක් ෙම් තරුණ තරුණියන් පුහුණු කරන්න  ෙතෝරා 
ගන්නවා. ඒ විද්යාල අතුරින් 20ක් රජෙයන්  සහ තව 5ක් රාජ්ය හා 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් සම සහභාගිත්වෙයන් ආරම්භ කරන විද්යාල.  
උදාහරණයක් ගත්ෙතොත් අෙප් රෙට් ෙහද-ෙහදියන් සඳහා උපාධි 
පාඨමාලාවක් නැහැ. ෙම් සඳහා ෙලෝකෙය් විශාල ඉල්ලුමක් 
තිෙබනවා. උපාධියක් සහිත ෙහද  ෙහදියන් සිටිනවා නම් ඔවුන්ට 
ෙම් රෙට් විතරක් ෙනොෙවයි ෙලෝකෙය්ත් විශාල ඉල්ලුමක් 
තිෙබනවා. අපි ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ආෙරෝග්යශාලා සමඟ එකතු 
ෙවලා, ඔවුන්ෙග් සහභාගිත්වයත් ඇතිව ෙහද, ෙහදියන් සඳහා 
උපාධි පාඨමාලාවක් ආරම්භ කරන්න ෙම් එක විශ්වවිද්යාලයක් 
ෙවන් කරනවා.  

විශ්වවිද්යාල කිව්වාට අපි ෙම්වා නම් කරන්ෙන්  university 
colleges කියලායි. ෙම් university colleges 25 ආරම්භ කරන්න 
ෙයෝජනා කරලා තිෙබන්ෙන් තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලය යටෙත්, 
එයට පතීතනය වූ ආයතන හැටියටයි. තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලයට 
තිෙබන උපාධි ලබා දීෙම් බලය ෙම් විද්යාල   university colleges 
25ට සම්ෙපේෂණය කිරීම හරහා   ලංකාෙව් තාක්ෂණ අධ්යාපනය 
පිළිබඳව ලබා ෙදන ෙගෞරවය, වටිනාකම වර්ධනය කිරීමට 
කටයුතු කරනවා.  

මම කලින් සඳහන් කළ,  උසස් ෙපළ සමත් වුණත් 
විශ්වවිද්යාලවලට යා ගන්න බැරිව, සුසුම් ෙහළන, කඳුළු ෙහළන 
70,000ක් පමණ වූ තරුණ තරුණියන්ෙග් පශ්නය විසඳීම සඳහා 
තමයි ෙම් අය වැය ෙයෝජනාව ෙගනත් තිෙබන්ෙන්. ඒ දුර දිග 
දැකීම ගැන විෙශේෂෙයන්ම ගරු ජනාධිපතිතුමාට ෙමන්ම ගරු 
ඩලස් අලහප්ෙපරුම අමාත්යතුමාට මෙග් ෙගෞරවය පිරිනමනවා. 
ෙම්ක ජාතික අවශ්යතාවක්ව තිබූ ඉතා වැදගත් කාරණයක්.  

අපි උසස් ෙපළ විභාගය සමත්ව විශ්වවිද්යාලවලට ඇතුළු වන 
22,000ක් ගැන විශාල වශෙයන් කථා කරනවා; අපි රජ රට 
විශ්වවිද්යලෙය් 5 ෙදෙනකුෙග් ගැටුම ගැන කථා කරනවා. නමුත් 
විශ්වවිද්යාලයට ඇතුළත් ෙවන්න බැරිව හැෙළන 70,000ක් පමණ 
වූ අනාගතයක් ෙනොදකින දූ දරුවන්ෙග් අනාගතය පිළිබඳව කථා 
ෙනොකර සිටි වකවානුවක අද ඒ සඳහා විසඳුමක් ඉදිරිපත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් university colleges 25 හරහා  
ෙලෝකෙය් ඉල්ලුමක් තිෙබන ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතය, සංචාරක 
ක්ෙෂේතය, තාක්ෂණය   ක්ෙෂේතය  සහ සැහැල්ලු ඉංජිෙන්රු 
ක්ෙෂේතය හරහා උපාධි ලබා දීම සිදු කරනවා. ෙහද ෙහදියන්, 
නාවික කටයුතු, සමුදය ආශිත රැකියා, ෙබ්කරි කර්මාන්ත හා 
ආහාර විද්යාව වැනි විවිධ අංශ සඳහා උපාධි පාඨමාලා නිර්මාණය 
කරලා, උසස් ෙපළ සමත් දරුවන් වසර හතරක කාලයක් තුළ 

තාක්ෂණ උපාධියක් දක්වා - BT Degree -  ෙගන යෑම සඳහා 
ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්යාංශය කටයුතු 
කර ෙගන යනවා. 

ෙමම ආයතන ලබන වසෙර් පටන් ෙගන අවුරුදු තුනක 
කාලයක් තුළ සංවර්ධනය කිරීම සඳහා රුපියල් බිලියන 12කට 
ආසන්න මුදල් පමාණයක් ෙවන් කර තිෙබන බව අපට 
ෙපෙනනවා. ඇත්තටම ෙම් රෙට් තිබුණු ෙලොකු රික්තයක් ඒ හරහා 
පුරවන්නට අපට පුළුවන්කම තිෙබනවා. ෙමම ෙයෝජනාව තමයි 
මා ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් දකින ඉතාම වැදගත් ෙයෝජනාවක් 
හැටියට සලකන්ෙන්. අපි Z-score එක ගැන කෑ ගහුවා. අපි ෙම් 
ළමයින්ෙග් පශ්න ගැන කථා කළා. එතෙකොට ෙම් 70,000ක් 
පමණ වන උසස් ෙපළ විභාගය සමත් දරුවන්ෙග් පශ්නය 
විස ෙඳනවා.  

 ඉන් ඔබ්බට උසස් ෙපළ සමත් ෙනොවන තරුණ තරුණියන් 
තව ලක්ෂ 2ක පමණ පමාණයක් ඉතිරි වනවා. ලබන වසෙර් 
පමණක් ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්යාංශය 
යටෙත් තිෙබන විවිධ පුහුණු කිරීෙම් ආයතන 499කට ඇතුළු කර 
ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන ශීෂ්ය ශිෂ්යාවන් පමාණය 167,000ක් 
වනවා. ෙම් 167,000 පවර්ධන කියාවලියක් හරහා පුහුණු කිරීෙම් 
මධ්යස්ථානවලට බඳවා ගත්ෙතොත්, තාක්ෂණ අංශෙයන් ඉතා 
විශාල වර්ධනයක් කර ගන්න පුළුවන් කියලා මා හිතනවා. අද 
රැකියා නැති එකට වඩා පශ්නය වන්ෙන්, තිෙබන සමහර ෙද්ශීය 
රැකියාවලට පවා වුවමනා කරන පුහුණුව තිෙබන - 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියයි 

තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர ) 
(The Hon. Mohan Lal Grero) 
අද රැකියා නැති එකට වඩා පශ්නය වන්ෙන්, තිෙබන සමහර 

ෙද්ශීය රැකියාවලට පවා වුවමනා කරන පුහුණුව තිෙබන, නියම 
තාක්ෂණය තිෙබන, ඒ පිළිබඳ නිවැරැදි ආකල්ප තිෙබන තරුණ 
තරුණියන් ෙනොමැති වීමයි. ඒ අඩුව පිරවීම සඳහා ෙමම 
අමාත්යාංශය ෙගන යන කටයුතුවලදී ෙම් සභාෙව් සිටින සියලුම 
මන්තීවරුන්ෙග් සහෙයෝගය ලැෙබයි කියා මා හිතනවා.  

අවසාන වශෙයන් ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන 
අමාත්යාංශය යටෙත් මා කටයුතු කළ සුළු කාලය තුළ මට 
විෙශේෂෙයන් උදවු කළ, ඒ වාෙග්ම සහෙයෝගය දුන්නු, ෛධර්යය 
දුන්නු ගරු ඇමතිතුමාටත්, ඒ වාෙග්ම ගරු ෙල්කම්තුමාටත්, 
සහකාර ෙල්කම්වරුන් ඇතුළු සියලුම නිලධාරින්ටත් මෙග් අවංක 
ස්තුතිය පිරිනමමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

 

[අ.භා. 3.56] 
 

ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, කීඩා අමාත්යාංශෙය් සහ 

ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් වැය 
ශීර්ෂයන් යටෙත් කථා කරන්න මට කාලය ලබා දීම ගැන 
ඔබතුමියට ස්තුතිවන්ත වන අතර, විෙශේෂෙයන්ම ෙජෝන් අමරතුංග 
මැතිතුමාටත්, ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මැතිතුමාෙග් කාලය මට 
ලබා දීම ගැන එතුමාටත් මා ස්තුතිවන්ත වනවා. ඒ වාෙග්ම පසු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගිය කාලෙය් ජාත්යන්තර ජයගහණ ලැබූ අප රෙට් සියලුම කීඩක 
කීඩිකාවන්ට ෙම් අවස්ථාෙව්දී මෙග් පණාමය පුද කරන්න 
කැමැතියි.  

මා මුලින්ම කියන්න කැමැතියි, පසු ගිය 08 වන දා ගරු 
ජනාධිපතිතුමා ෙම් සභාවට ඉදිරිපත් කළ අය වැය ෙල්ඛනෙය් 
සඳහන් කාරණා කිහිපයක් ගැන සලකා බලද්දී සමහර කරුණු 
ෙබොෙහෝ විට මහින්ද චින්තනයටම යට ෙවලා තිෙබයිද කියා විශාල 
පශ්නයක් තිෙබන බව.  ෙහොඳ කාරණා කිහිපයකුත් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා. ෙමම ෙයෝජනා කියාත්මක කිරීෙම් හැකියාව 
තිෙබනවාද කියන එක තමයි අෙප් පධාන පශ්නය වන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, කීඩාව ගැන කථා කරන 
ෙකොට, පසු ගිය කාලෙය් ජාත්යන්තර ජයගහණ කිහිපයක් අපි ලබා 
ගත් බව කියන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම 20/20 ෙලෝක කිකට් 
තරගාවලිෙය් අනුශූරතාව, ඒ වාෙග්ම කැරම් ෙලෝක කුසලාන 
තරගෙය් ෙක්වල ශූරතාව සහ කණ්ඩායම් අනුශූරතාව, ෙනට් 
ෙබෝල්  ආසියා අනුශූරතාව, 2012 කාය වර්ධන ආසියා 
තරගාවලිෙය් රන් පදක්කම සහ රිදී පදක්කම අපි ලබා ගත්තා. ඒ 
වාෙග්ම 2011 කාය වර්ධන ෙලෝක ශූරතාෙව් රිදී පදක්කම පසන්න 
පීරිස් ලබා ගත්තා.  

විෙශේෂෙයන්ම  "London 2012 Paralympic" තරගෙය්දී අපට 
ෙලෝකඩ පදක්කම ලබා දුන් පදීප් සංජය නමැති කීඩකයාව අපි ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම තමයි මැෙල්සියා 
විවෘත පැරා මළල කීඩා තරගෙය්දී රන් පදක්කම් 15ක්, රිදී 
පදක්කම් 18ක් හා ෙලෝකඩ පදක්කම් 9ක් අපි ලබා ගත්තා. ඒ 
වාෙග්ම 2011 - 2012 ෙවොලි ෙබෝල්  ආසියා තරගාවලිෙය් 
අනුශූරයන් හැටියට අපට පත් වන්න පුළුවන් වුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙය් 
29.1 යටෙත්, කීඩා කටයුතුවලින් දැනට උපයන විෙද්ශ විනිමය 
ෙඩොලර් මිලියන 50ක් බවත්, එය  ෙඩොලර් මිලියන 500ක් දක්වා 
ඉහළ මට්ටමකට ෙගන ඒමට ඉදිරි වසර තුන තුළදී කටයුතු කරන 
බවත් සඳහන් වනවා. ෙඩොලර් මිලියන 50, අවුරුදු 3ක් තුළ ෙඩොලර් 
මිලියන 500ක ඉහළ මට්ටමට ෙගන එන්ෙන්, එනම් සියයට 
1000කින් ඉහළ දමන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා අපට පශ්නයක් 
තිෙබනවා. 

ෙමහිදීදී මම හරූන් ෙලෝගාට් මහත්මයාෙග් වාර්තාවට ගැන 
කියන්නම්. එම වාර්තාෙව් 3.3 ෙකොටෙසේ තිෙබනවා,  ඉදිරි වසෙර් 
ලැෙබන්ෙන් මීටත් වඩා අඩු ජාත්යන්තර තරග පමාණයක් කියලා.  

 කිකට් කීඩාව හරහා තමයි අෙප් රටට වැඩිම මුදලක් 
ලැෙබන්ෙන් කියන කාරණය අපි හැම ෙදනාම දන්නවා. ලබන 
අවුරුද්ෙද් අෙප් ෙටස්ට් තරග හුඟක් අයින් කර තිෙබනවා. ඒ 
තුළින් අපට ලැෙබන මුදල හුඟක් අඩු ෙවනවා. ෙමය කියාත්මක 
වන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. මට එක පශ්නයක් 
තිෙබනවා. සමහරවිට ඔට්ටු ඇල්ලීමත් ෙම් හරහා එන්න පුළුවන් 
කීඩාවක් බවට පත් ෙවයිද කියන එක. එෙහම ආෙවොත් සමහර 
ෙවලාවට- 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
නැහැ, එෙහම එන්ෙන් නැහැ. 
 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
නැහැ ෙන්ද? ෙබොෙහොම ස්තුතියි. හැබැයි, ෙමවැනි කියා 

දාමයක් කරන්න එතරම් ෙලෙහසි වන්ෙන් නැහැයි කියලා මම 

හිතනවා. ඒ වාෙග්ම අය වැය ෙල්ඛනෙය් 29.2 ෙකො ටස අනුව  
පාසල් සිසුන් ජාතික මට්ටමට ෙගන ඒමට අනුගහය දැක්වීම සඳහා 
රුපියල් මිලියන 250ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. අපි ඒක අගය 
කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම පාසල් සිසුන් ජාත්යන්තරයට ෙග්න්න 
වැඩි මුදලක් යනවා. රුපියල් මිලියන 250ක් ෙනොෙවයි, ඊට වඩා 
වැඩි මුදලක් ඒ සඳහා ආෙයෝජනය කිරීම වැදගත් කියලා මම 
හිතනවා.   

කීඩා ඇමතිතුමා හැටියට  ඔබතුමාෙගන් මා ඉල්ලා සිටිනවා, 
ෙම් සඳහා යම් වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරන්න කියලා. ඒ වැඩ 
පිළිෙවළ සැලසුමක් සහ දැක්මක් ඇති වැඩ පිළිෙවළක් විය යුතුයි. 
එෙහම නැත්නම් ෙම් මුදල් හරි මාර්ගෙය් ෙනොයනවාද කියන එක 
ගැන අපට ෙලොකු පශ්නයක් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 
සැලසුම් හදන ෙකොට- පසු ගිය කාලය තිස්ෙසේ කීඩාව විනාශ කළ 
ෙකොට්ඨාසයක් ඉන්නවා. කිකට්  ආයතනය,  ඒ වාෙග්ම ඔලිම්පික් 
කමිටුව වැනි ආයතනවලින් ෙලොකු අඩුපාඩු සිද්ධ වුණා. පසු ගිය 
කාලෙය් ෙලොකු දූෂණ සිද්ධ වුණා.  ඒ ඔබතුමාෙග් කාලෙය් කියලා 
මම කියන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෙමවැනි ෙද්වලට සම්බන්ධ වුණු 
පුද්ගලයන් ඉවත් කරලා ෙම් රෙට් සිටින කීඩා පවීණයන්, 
පරිපාලනෙය් පවීණයන් සියලු ෙදනාම එකතු කර ෙගන හරි 
ගමනක් යන්න කියලා මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

අය වැය ෙල්ඛනෙය් 29.3 ෙකොටෙසේ දක්වා තිෙබනවා, විවිධ 
පළාත්වල දැනට  සංවර්ධනය කරමින් පවතින ජාත්යන්තර 
කීඩාංගණ සංවර්ධනය කිරීම ගැන. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමියනි, කීඩාෙව් සංවර්ධනය කියන්ෙන් කීඩාංගණ සැදීම 
පමණක් ෙනොෙවයි. කීඩාෙව් සංවර්ධනය ගැන අපි කථා කරන 
ෙකොට යටිතල පහසුකම් ගැන අපි විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කළ 
යුතුයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, මම දන්නවා ඔබතුමා දිස්තික් මට්ටමින්, 
පළාත් මට්ටමින් කීඩාංගණ හදන්න කටයුතු කරන බව. ඒක ෙහොඳ 
ෙදයක්. අපි ෙහොඳ ෙද්ට ෙහොඳයි කියනවා. නමුත් ෙම් ජාත්යන්තර 
මට්ටෙම් කීඩාංගන හදන එක හරිම පෙරස්සමින් කළ යුතු ෙදයක්. 
තමුන්නාන්ෙසේට මම ඒ ගැන කියන්නම්. පසු ගිය කාලෙය් කිකට් 
ආයතනය ෙලෝක කුසලාන තරගාවලිය සඳහා අනවශ්ය ෙලස 
කීඩාංගණ තුනක් හැදුවා. මම අහ ෙගන හිටියා, එක 
ඇමතිවරෙයක් කියනවා "හරි ලස්සනයි" කියලා. ලස්සන තමයි, 
අද කර ෙගන යන්න ෙදයක් නැහැ. අන්තිමට නාවික හමුදාවයි, යුද 
හමුදාවයි තමයි ෙම්වා පාලනය කරන්ෙන්. ෙමොකද, කිකට් 
ආයතනයට මුදල් නැති නිසා. ඉතින් ඉස්සරහටත් ෙමවැනි 
තත්ත්වයක් එනවා. ෙම් කීඩාංගන ජාත්යන්තර කීඩාංගණ බවට 
පත් කිරීෙම් ඔබතුමාෙග් වැඩ පිළිෙවළ ගැන මම සන්ෙතෝෂ 
ෙවනවා. නමුත් ෙම් ජාත්යන්තර කීඩාංගන හදනවාය කියන එක 
ෙලොකු අවධානමක් තිෙබන ෙදයක්. අපට ජාත්යන්තර කීඩාංගන 
ඕනෑ තරම් තිෙබනවා. ඒ කීඩාංගන හරහා අවශ්ය ෙද්වල් කරනවා 
මිස, අනවශ්ය විධියට කීඩාංගන හදන එක ගැන මීට වඩා  සලකා 
බැලිය යුතුයි. 

මම තමුන්නාන්ෙසේට තව උදාහරණයක් ෙදන්නම්. 
විෙශේෂෙයන්ම කිකට් කීඩාංගණ ගැන අපි කථා කරන ෙකොට  ෙම් 
රටට ලැෙබන්ෙන් ජාත්යන්තර ෙටස්ට් කිකට් තරග 14ක් 15ක් 
පමණයි. එක්දින තරග 30යි. ඒ වාෙග්ම විස්සයි විස්ස තරග 10ක් 
විතර ලැෙබනවා. ෙම් ඔක්ෙකොම තරග සඳහා යන දින ගණන 
බැලුෙවොත් දින 55ක් වෙග් තමයි ජාත්යන්තර කීඩා ෙම් රෙට් 
පවත්වන්ෙන්. ඒක වැඩි කරලා  තවත් දින 15කුත් දැම්ෙමොත් දවස් 
70ක් තමයි ජාත්යන්තර කිකට් තරග පවත්වන්ෙන්. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ජාත්යන්තර කීඩාංගණ හතක් අපට තිෙබනවා. මම 
කියන්ෙන් ෙමොරටුව කීඩාංගනය සහ සීසීසී කීඩාංගනය නැතිව. 
එතෙකොට ෙම් ජාත්යන්තර කීඩාංගන හතට වැඩිම වුෙණොත් දින 
10ක තරග තමයි ලැෙබන්ෙන්. ෙම් අනුව කීඩාවට ලැෙබන මුදල් 
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සහ වියදම් වන මුදල් ගැන බලන විට ෙම්ක ෙලොකු අපරාධයක් 
කියලා මම  කියනවා.  

මම ඉතිහාසයට ගිහිල්ලා බැලුෙවොත්, ඉතිහාසඥයන් සහ 
ආර්ථික විශ්ෙල්ෂකයන් පවා මත පළ  කරනවා, ගීසිෙය් වැටීමට 
මූලික වුෙණ් ෙම් කීඩාංගන හැදීම කියලා. ඒ නිසා අපි ඉතාමත් 
ඕනෑකමින් ඔබතුමාට කියා සිටිනවා අෙප් රෙට් තිෙබන ෙම් 
ජාත්යන්තර කීඩාංගන -ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ෙට්ඩියම්- කියන 
මානසිකත්වයක් අෙප් රෙට් තිෙබන නිසා  ඒ ගැන ෙලොකු 
අවධානයකින් පෙරස්සමින් කියාත්මක ෙවන්නය කියා.  

ඊට වඩා  වැදගත් ඔබතුමා ගෙම් කීඩාංගන හැදීම, ඒවාට 
පහසුකම් ලබා දීම. ඒ ගැන අපි ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. පසු 
ගිය කාලය පුරාම ෙම් රෙට් කීඩක කීඩිකාවන් අමාරුෙවන් තමයි 
උඩට ආෙව්. ෙලොකු අඩුපාඩුකම් එක්ක, තමන්ෙග් දක්ෂතාවන් 
එක්ක තමයි උඩට ආෙව්. අපි කළ යුත්ෙත් ෙමොකක්ද? 
ජනාධිපතිතුමා ෙමවර අය වැය හරහා මුදලක් ඔබතුමාට ලබා දී 
තිෙබනවා.  ඒ කීඩකයන්ව ෙපොඩි කාලෙය්ම හඳුනාෙගන ඒ 
කීඩකයන් හරි කීඩාවලට ෙයොමු කර ඒ ෙගොල්ලන් එතැනින් 
ඉස්සරහට ෙගන යාෙම් වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ කරන්න.  

අද ෙම්  රෙට් තිෙබන තවත් පධාන මාතෘකාවක් තමයි racing 
cars. මම හිතුවා racing cars මාතෘකාවක් දමා අය වැෙය් හුඟක් 
ෙද්වල් යට ගහන්න පුළුවන් කියා. හුඟ ෙදෙනක් ඒ ගැනයි කථා 
කෙළේ. මම ඔබතුමාට කියනවා, racing cars මාතෘකාව ගැන අපි 
හිතුෙවොත් ෙම් racing cars කීඩා කරන කීඩකෙයෝ සිටිනව බව. අපි 
දන්නවා, මාලගමුව මහත්මයා වාෙග් කීඩකෙයෝ. ඒවාෙය් ෙයෙදන 
අයට racing cars ෙගන්වන්න ඕනෑ නම් ඔබතුමාට පුළුවන් 
ජනාධිපතිතුමා හරහා ඒ කීඩකයන්ට ඒ අනුමතිය ලබා ෙදන්න. 
එෙහම නැත්නම් ෙම් රෙට් සිටින සුපිරි පැලැන්තියකට ෙම් වාහන 
ෙගනැවිත් ඕනෑ නැති විධියට - [බාධා කිරීමක්] කීඩා අමාත්යතුමනි, 
මට බාධා කරන්න එපා.  මම ඔබතුමාට බාධා කෙළේ නැහැ.  ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට පුළුවන් එවැනි තීරණයක් අරෙගන 
කීඩාවට සම්බන්ධ ඕනෑ ෙකෙනක්ට ඒ අවස්ථාව ලබා ෙදන්න.  

 අද කීඩාවට  බදු ගහනවා. කිකට් පිත්තට බද්දක් ගහනවා. 
Helmet එකටත් වැඩියි. පා පන්දුවටත් බද්දක් ගහනවා. ඔබතුමා 
පුළුවන් නම් ජනාධිපතිතුමා  සමඟ කථා කර ෙම් බදු ඉවත් කර 
ෙදන්න. එතෙකොට කීඩාවට යන මුදල් අඩු වන තත්ත්වයක් ඇති 
ෙවනවා.  ඒක ආර්ථිකයට පහරක් ෙවයි. නමුත් කීඩාව හරහා 
ආර්ථිකය හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ සම්බන්ධව ඔබතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරන්න කියා මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

හරූන් ෙලෝගාට් මහත්මයාෙග් වාර්තාෙවන් කරුණු කිහිපයක් 
ෙකටිෙයන් කථා කරන්න අවශ්යයි. එතුමාට ෙඩොලර් ලක්ෂයකට 
වැඩි මුදලක් දීලා  කිකට් දැක්මක් හදන්න එතුමාව ලබා ගත්තා. ඒ 
වාර්තාව සැකසීම ගැන මම කාරණා කිහිපයක් කියනවා.  හරූන් 
ෙලෝගාට් මහත්මයා ෙහොඳද නැද්ද කියන එක ෙනොෙවයි. හරූන් 
ෙලෝගාට් මහත්මයා එතැනට ෙගනාවා. නමුත් ඊට වඩා ඕනෑ තරම් 
පුද්ගලෙයෝ ඉන්න පුළුවන්. සාමාන්යෙයන්  ෙටන්ඩර් පටිපාටිය 
නැතුව පසු ගිය කාලෙය් දුන්න විධියට ෙම් පුද්ගලයාවත් පත් කර 
ෙගන තමන්ට ඕනෑ ෙද් කරන්න හදනවා කියලා තමයි අපට 
 හිෙතන්ෙන්. මට එක ෙදයක් කියන්න ඕනෑ.  

1995 දී  ආනා පුංචි ෙහේවා මහත්මයා අෙප් කිකට් මණ්ඩලෙය් 
සභාපති ෙවලා හිටපු අවස්ථාෙව් මමත් කිකට් කණ්ඩායෙම් 
නායකයා හැටියට හිටියා. අපිට දින ෙදකක සාකච්ඡාවක් 
පැවැත්වුවා. ඒ සාකච්ඡාව හරහා ඇති වුණු ෙද් තමයි ෙලෝකෙය් 
ඉන්න ෙහොඳම ෙටස්ට් කණ්ඩායම බවට  අෙප් කණ්ඩායම 
ෙකොෙහොමද පත් කරන්ෙන් කියන කාරණය.  හරූන් ෙලෝගාට් 
මහත්මයාෙග් කරුණු සහ සමහර නිර්ෙද්ශ තිෙබනවා, නමුත් 
නිර්ෙද්ශ ෙකොෙහොමද කියාත්මක කරන්ෙන් කියා එතුමා කියා 

නැහැ. දයාසිරි ජයෙසේකර මහත්මයා කිව්වා වාෙග් පසු ගිය 
කාලෙය් පටන්ම අෙප් කීකට් කීඩාව ගැන “සිරස” මාධ්යෙයනුත් 
අෙනකුත් මාධ්යවලිනුත්, මාධ්යෙව්දීන්, විශ්වවිද්යාල උගත් 
මහත්වරු, පවීණ කීඩකයන් ඇවිත් ෙම් ගැන සාකච්ඡා කර 
තිෙබනවා. හැබැයි, අපි කෙළේ සිංහෙලන්. අන්න එතැන තමයි අපි 
කර ගත් වැරැද්ද. ටයි එකක් දමා සූට් එකක් දමා  ෙල්න්සුවකුත් 
ගහෙගන ඉංගීසිෙයන් කළා නම් කිකට් ආයතනයට හුඟක් 
ෙවලාවට ඇෙහන්න පුළුවන්. ෙම් වාෙග් ෙද්වල් සිද්ධ ෙවන 
කාලයක දයාසිරි ජයෙසේකර මැතිතුමා කිව්වා වාෙග් ෙමවැනි 
ෙදයකට අවශ්යතාවක් තිෙබනවාද?  

නිර්ෙද්ශ 24ක් තිෙබනවා. එහි 3 වන කරුණ ගැන  
පාර්ලිෙම්න්තු සභාව දැනුවත් කරන්න කැමැතියි. 

It states, “Tackle the burdensome financial obligations 
saddled during the construction of stadia in 2010/11.  
External/State support or long-term 'soft' loans would be 
essential to eventually overcome the burden”. 

2010-11 ෙලෝක කුසලාන තරගාවලියට කිකට් ආයතනය 
අනවශ්ය ෙලස කීඩාංගන හැදීෙම්දී ඇති වුණු අර්බුදයට බාහිර 
ආධාර  ෙහෝ රජෙය් ආධාර අවශ්යයි. එක පැත්තකින් අපි ෙම්ක 
සෑ ෙහන කාලයක් කථා කළා. ඒකට හුඟ ෙදෙනක් ලස්සන 
කීඩාංගණය, හරි ලස්සනයි කිව්වාට, ඒ දවස්වල අනවශ්ය ෙද් 
කරපු ඩී.එස්. ද සිල්වා මැතිතුමා ඇතුළු අතුරු පාලක මණ්ඩලෙය් 
සිටින සියලු ෙදනාම ෙම්කට වග කියන්න ඕනෑ. අපි කිව්වා නම් 
ෙම්ක අහන්ෙන් නැති ෙවයි. නමුත් හරූන් ෙලෝගාට් මහත්මයා අපි 
කියපු ෙද්වල් ඉංගීසිෙයන් කිකට් ආයතනයට ලබා දීම සම්බන්ධව  
මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. එම නිර්ෙද්ශ දහෙය් ෙමන්න ෙමෙහම 
තිෙබනවා. 

“Seek enhanced value for SLC’s commercial rights 
(broadcast and sponsorship) when sold in future”.  

ඒෙකන් ෙපන්වනවා, ෙම් පසුගිය කාලෙය් විකාශන අයිතීන් 
හරි විධියට විකුණා නැහැ කියලා. අපි ඒ විකාශන අයිතිය ගැන 
කථා කරනෙකොට, විකාශය සහ අනුගාහක අෙලවිය  වැඩි 
මුදලකට සිදු කරන්නය කියන එක තමයි එතුමා කියලා 
තිෙබන්ෙන්. මා ෙමතැනදී විකාශන අයිතිය ගැන කථා 
කරනෙකොට උදාහරණයක් වශෙයන් 2009 වර්ෂෙය් නිම්බර්ස් 
ගනුෙදනුව ගැන මතක් කරන්නට කැමැතියි. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමාට ඒ ගැන  මා ස්තුතිවන්ත වනවා.  ඔබතුමා  කමිටුවක් පත් 
කරලා, පරීක්ෂණයක් කරලා වාර්තාවක් ලබා ගත්තා. එවැනි 
ෙද්වල් කරන්න පුළුවන් ඇමතිවරෙයක් අපට ලැබුණු එක ගැන 
අපි සන්ෙතෝෂ වනවා. අෙප් සී.බී. රත්නායක ඇමතිතුමා කිකට් 
පරිපාලනය දූෂිතයි කියලා එතුමාට ඇමති ධුෙයන් යන්න සිදු 
වුණා. ඔබතුමාට තවමත් ඉන්න අවස්ථාව ලැබිලා තිෙබනවා.   

හැබැයි,  මා ඔබතුමාට එක ෙදයක් කියන්නම් ඇමතිතුමනි. 
එහිදී කියනවා, ෙඩොලර් මිලියන 1.1ක පාඩුවක් තිෙබනවා කියලා. 
මම ඒක විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, මා ඔබතුමාට කාරණා 
කිහිපයක් ගැන කියන්නම්.  2008 දී කිකට් ආයතනෙය් සභාපති 
වශෙයන් සිටිෙය් මම. ෙම් තරගාවලියට ඉස්සර ෙවලා, ෙම් 
නිම්බර්ස් ගනුෙදනුවට මාස කිහිපයකට ඉස්සර ෙවලා තනි දින 
තරග පහක් සඳහා ෙඩොලර් මිලියන 12කට වැඩි මුදලකට අපි 
රූපවාහිනී ගනුෙදනුව කළා. ඒ දවස්වල කිකට් ආයතනෙය් හිටිෙය් 
එස්. ලියනගම මහත්මයා. එතුමා ගාමිණී ෙලොකුෙග් ඇමතිතුමාෙග් 
හිටපු ෙල්කම්.  

එතුමා Competent Authority  හැටියට ෙම් ෙටන්ඩර් එක හරි 
විධියට කරන්ෙන් නැතිව, කිකට් ආයතනයට ලැබුෙණ්  ෙඩොලර් 
මිලියන 12.42යි.  ෙම් රෙට් මහජනතාව ෙමය දැනගත යුතුයි.   ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි, නිම්බර්ස ් ආයතනය සඳහන් කරලා තිබුණා, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙඩොලර් මිලියන 10කට වැඩි මුදලක් ඒ අය වියදම් කළාය කියලා, 
ෙම් ගිවිසුම ලබා ගන්න.  

එතැනින්ම ෙපෙනනවා, ඍජුව ෙහෝ වකව ෙම්වා සාක්කුවලට 
යනවා කියලා. ෙමන්න ෙම්වා නවත්වන්න තමයි අපි කථා 
කරන්ෙන්. මා තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න කැමැතියි,  හිටපු 
ඇමතිවරයාෙග් උපෙද්ශක නවීන් මාරපන මහත්මයා 
සම්බන්ධෙයන් එම වාර්තාෙව් නි ර්ෙද්ශ තිෙබනවා.  

එතුමා සහ කීඩා අමාත්යාංශෙය් හිටපු ෙල්කම් ඍජුවම ෙම්කට 
සම්බන්ධයි කියලා එහි සඳහන් වනවා. මා ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා, ඉදිරිෙය් දී  ෙම් ගැන නීති මාර්ගෙයන් කටයුතු කරලා, අඩු 
ගණෙන් එක්ෙකෙනකුට හරි දඬුවමක් කරලා ෙපන්වන්න කියලා. 
එතෙකොට ඔබතුමාට අඩු ගණෙන් කියන්න හරි පුළුවන්, 
විපක්ෂෙයන් කෑගහනවා, ඒ නිසා අපට ෙමෙහම කරන්න සිදු 
ෙවනවා කියලා. ඒ නිසා ෙම් ගැන යම් අවධානයක් ෙයොමු 
කරන්නය කියලා ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.   

ඊට අමතරව කාල්ටන් කිකට් ගනුෙදනුව ගැනත් අපි කථා කළ 
යුතුයි.  මා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ෙපෞද්ගලිකව ලිපියක් යවලා 
කිව්වා, ෙම්ක කරන්න ෙදන්න එපා, ෙම්ක එතුමාට ෙහොඳ නැහැ; 
එතුමාෙග් පවුලට ෙහොඳ නැහැ කියලා. ඒ සම්බන්ධෙයන් කමිටුවක් 
පත් කරන්නය කියලා ඔබතුමාට භාර දීලා තිෙබනවා. මා 
ෙමතැනින් එහාට ඒ ගැන කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ.  හරූන් 
ෙලෝගාට් මහත්මයාෙග්  දහවැනි නිර්ෙද්ශෙය්  ෙම් නිම්බර්ස් 
කාල්ටන් ගනුෙදනුවලින් සිදු වුණු පාඩු ගැන සඳහන් ෙවනවා. 
ෙම්වායින් තමයි පත්වන්ෙන්. ඊට අමතරව ෙම් වාර්තාෙව් තව එක 
කරුණක් ගැන මම කියන්න කැමැතියි. ඒ තමයි "Strong 
perception of ministerial/Government interference". ඒ 
කියන්ෙන් අමාත්යාංශෙය් සහ රජෙය් බලපෑම් දැඩි ෙලස ඇති 
බවයි. මම දන්නවා කිකට් ආයතනයට ඇමතිතුමාෙග් බලපෑම් නම් 
ආෙව් නැති බව.  රජෙය් බලපෑම් නම් ආවා.  ඒක නැහැ යි කියලා 
කියන්නට බැහැ. පසු ගිය කාලය පුරාම සෑම කීඩාවකටම ෙම් රෙට් 
ෙද්ශපාලන බලපෑම් හරියට තිබුණා.  සමහර ෙවලාවට සමහර 
ඇමතිවරුන් අසරණ ෙවනවා. නමුත් ඒ හරහා තමයි ෙම් අනවශ්ය 
ෙද්වල් ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු මන්තීතුමනි,  පසු   ගිය කාලෙය් කිසිදු ෙද්ශපාලන 

බලපෑමක් තිබුෙණ් නැති බව මා වග කීෙමන් කියනවා. 

  
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
කමක් නැහැ, ඔබතුමා එෙහම කියන්න ෙකෝ. [බාධා කිරීමක්] 

ඔබතුමා කියන එක මම පිළිගන්නම් ෙකෝ. නමුත් ඉතින් ඔබතුමාත් 
අර සී.බී. රත්නායක ඇමතිතුමා වාෙග් හරියටම ඕක සිදු වුණාය 
කියලා කිව්ෙවොත් ඔබතුමාට ඔතැන ඉන්නත් ලැෙබන්ෙන් නැහැ 
ෙන්. ඒ නිසා අපි ඒක එළිෙය් දී කථා කර ගනිමු. මා ඔබතුමාට 
කියා සිටින්ෙන්, ෙමවැනි ෙද්ශපාලන අතගැසීම් ආවායි කියන එක 
හරූන් ෙලෝගාට් මහත්මයා ෙපන්වපු එෙකන් අඩු ගණෙන් ෙම් 
රෙට් අෙනක් පුද්ගලයන්ටවත් ෙපෙනනවා,  අපි ෙම් කියන්ෙන් 
ෙබොරු ෙනොෙවයි කියන එක.  

ගරු ඇමතිතුමනි ෙම් ඔලිම්පික් කමිටුව ගැනත් ඒ වාෙග්ම මා 
ඔබතුමාට  ෙදෝෂාෙරෝපණය කරනවා. ඔබතුමාට මා කිහිප වතාවක් 
ෙපන්වා සිටියා, ෙම් ඔලිම්පික් කමිටුෙව් තිෙබන දූෂණ ගැන. ෙම් 
ඔලිම්පික් කමිටුව කියලා කියන්ෙන් අන්ත දූෂිත ආයතනයක්. 

නීත්යනුකූලව නැතිව ෙම් ආයතනය දිගින් දිගටම පවත්වාෙගන 
යනවා. ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මන්තීතුමා කියනවා මා අහෙගන 
සිටියා, ඉන්දියාෙව් ඔලිම්පික් කමිටුව තහනම් කරලා තිෙබනවා 
කියලා. වැඩි කාලයක් යන්නට ඉස්සරෙවලා  අෙප් ඔලිම්පික් 
කමිටුවත් තහනම් කරනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට මා තවත් 
පුංචි කාරණා කිහිපයක් ගැන කියන්නට ඕනෑ. ඔබතුමා ෙම් ගැන 
අවධානය ෙයොමු කරන්න.  ඔබතුමා මට එක කාලයක් ෙපොෙරොන්දු 
වුණා, ෙම් ගැන ෙසොයා බලනවා කියලා.  

අප කියන ෙම් කරුණු හරිද වැරැදිද කියලා ඔබතුමා ගිහින් ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙගන් අහනවා. ඔබතුමා ඒ කරන්ෙන් ෙහොරාෙග් 
අම්මාෙගන් ෙප්න අහනවා වාෙග් වැඩක්. මම ඉල්ලා සිටිනවා 
ඔබතුමාෙග් ෙල්කම් හරහා කමිටුවක් පත් කරලා  ෙම් ඔලිම්පික් 
කමිටුෙව් වුණු දූෂණ ගැන යම් අවෙබෝධයක් ලබා ගන්න කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඉන්දියාෙව් හිටපු ෙපොදු 
රාජ්ය මණ්ඩල කීඩා පධානියා වන සුෙර්ෂ් කල්මාඩි හිෙර් ගියා. 
අෙප් කල්මාඩි අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් ෙකෙනකුත් වුණා. 
ජනාධිපති උපෙද්ශකෙයකුත් වුණා. දැන් බලන්නෙකෝ ෙම් 
ආණ්ඩුව ෙකොච්චර ෙහොඳද කියලා. ෙහොරුන්ට අමාත්යාංශ ෙල්කම් 
තනතුරු ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම ඔහු අෙප් ජනාධිපතිතුමාෙග් 
උපෙද්ශක. ජනාධිපතිතුමාටත් ෙහොරකම් උගන්වයිද දන්ෙන් 
නැහැ.  [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා එෙහම කියන්න එපා. ඉන්න, මම 
ඔබතුමාට තව කරුණු ටිකක් ෙදන්නම්. ඔබතුමා පරීක්ෂණයක් 
කරන්න ෙහොෙරක්ද නැද්ද කියා බලන්න; නීත්යනුකූලද, නැද්ද 
කියලා බලන්න. හරි පරීක්ෂණයක් කරන්න. ඉන්දියාව ෙමවැනි 
තත්ත්වයකට පත් වුණාට අෙප් රට ෙකොෙහොම කරයිද කියන එක 
ගැන ෙලොකු පශ්නයක් තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මම තව කරුණු කීපයක් 
කියන්න ඕනෑ. ගරු ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා 
ඔලිම්පික් නිවස ගැන. මම තමුන්නාන්ෙසේට ෙම් ගැන කියා 
තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේ ඒවාට උත්තර ෙදන්ෙන් නැහැ. 
කරුණාකරලා දැන්වත් ෙම් ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්න. 
තමුන්නාන්ෙසේ මෙග් මිතයා. ෙම් ගැන අවධානය ෙයොමු කරලා 
ෙම් ගැන හරි උත්තරයක් මට ඉදිරි කාලෙය්දී ලබා ෙදන්න. ෙම්ක 
තමයි චීන අවන්හලක් තිෙබන ෙලෝකෙය් එකම ඔලිම්පික් නිවස.  
ඒෙක් gymnasium එකකුත් තිෙබනවා. චීන අවන්හලක  ට 
ඔලිම්පික් නිවස දීලා තිෙබන්ෙන් ලක්ෂ තුනකටයි. හැබැයි ලක්ෂ 
හයක් ෙගවනවා කියලා එතැන ඉන්න මිනිස්සු කියනවා. 
Gymnasium එකත්  එෙහමයි. දැන් gymnasium එක ලක්ෂයකට 
දීලා තිෙබන්ෙන්. හැබැයි ඒ gymnasium එෙක් සාමාජික මුදල 
අවුරුද්දකට ලක්ෂයයි. ඉතින් ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම්ක ෙහොරකමක් 
ෙනොෙවයිද? ඔබතුමා කරුණාකරලා ෙම්වා ෙහොයන්න ෙකෝ.  

මම අද ඇත්තටම බලා ෙපොෙරොත්තු වුණා අෙප් ඩිලාන් 
ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් ඉඳියි කියලා. මම එතුමාට 
ෙපොඩි ෙදෝෂාෙරෝපණයක් කරන්න හිටිෙය්. එතුමා දක්ෂ 
ඇමතිවරෙයක්. එතුමා ෙවොලිෙබෝල් කීඩාව නංවලා තිෙබනවා. 
 ඔලිම්පික් කමිටුෙව් සභාපති හැටියට ඒ වාෙග් ඇමතිවරෙයක් පත් 
කරන්න. එතුමා පත් කරලා ඒ කටයුතු ටික එතුමාට කරන්න 
ෙදන්න. හැබැයි මම කිව්ව නිසා එතුමාට තිෙබන චාන්ස් එකත් 
නැති ෙවයිද දන්ෙන් නැහැ. අද ෙවොලිෙබෝල් කීඩකෙයෝ හම්බ 
වුණාම අපට කියනවා, අෙප් තාත්තා ෙවොලිෙබෝල් සංගමෙය් 
සභාපති ෙවලා සිටි කාලය තුළ ෙම් ෙවනුෙවන් ෙලොකු 
කියාදාමයක් කළාය කියලා. අද ඩිලාන් ෙප ෙර්රා ඇමතිතුමා එය 
කරනවා. එතුමා වාෙග් ෙකෙනකුට ෙම්කත් ලබා ෙදන්න.   

ගරු ඇමතිතුමනි, තුන්වැනි ආසියානු ෙවරළ කීඩා තරගාවලිය 
චීනෙය් පැවැත්වුණා.  එහි ලංකාෙව් සංචිතයට ඔලිම්පික් කමිටුෙව් 
රැකියාව කරන ෙදන්ෙනක් ගිහිල්ලා තිෙබනවා. මම ඔබතුමාට ඒ 
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[ගරු  අර්ජුන රණතුංග  මහතා] 
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විස්තර අද භාර ෙදනවා. ඔබතුමා ඒවා ෙහොයලා බලන්න. මම 
අසත්ය පකාශ කරනවා නම් මම අසත්යයි කියලා කියන්න. ඒ 
වාෙග්ම තමයි ෙම් කාරණයත්. ඔබතුමාත් මම ෙම් කියන ෙදය 
දකින්න ඇති. ලන්ඩන් නුවර පැවැති ඔලිම්පික් තරගාවලිෙය් 
උත්තමාචාර ෙපළපාළිෙය් අෙප් කණ්ඩායෙම් පධානියා suit එක 
ඇඳෙගන යනවා. මල් ගහලා, අෙප් අර suit ෙල්න්සුව පැළඳ ෙගන 
ගියා. සමහර අයට ඒ විධිෙය් මානසිකත්වයක් තිෙබනවා. අනික් 
නිලධාරින් ඔක්ෙකොම අර නියම ඇඳුම ඇඳෙගනයි ගිෙය්. ෙම් 
වාෙග් අය ගැන ෙපොඩි action එකක් ගන්න ගරු ඇමතිතුමනි. ෙම් 
රට නිෙයෝජනය කරන ෙකොට එක එක්ෙකනාට ඕනෑ විධියට 
කටයුතු කරන්න බැහැ ෙන්.   මම ඒ කාලෙය් කිකට් කණ්ඩායෙම් 
නායකයා හැටියට යන ෙකොට  මට ඕනෑ ඇඳුමක් ඇඳෙගන යන්න 
පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ. අපට dress code එකක් තිබුණා. 
ඔලිම්පික් තරගාවලිය කියන්ෙන් ෙලෝකයම බලා ඉන්න ෙදයක්. 
අෙප් කණ්ඩායෙම් අනික් අය ඔක්ෙකොම සාමාන්ය ඇඳුම ඇඳෙගන 
යද්දී පධානියා යන්ෙන් ඇෙමරිකානු suit එක ඇඳෙගන. ෙම්වා 
නැවැත්විය යුතු ෙද්වල්. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් කාරණයත් වැදගත්. තමුන්නාන්ෙසේ 
දන්ෙන් නැතිව ඇති, ෙම් යන සංචාරවලට තමුන්නාන්ෙසේෙග් 
අනුමැතිය ෙනොමැතිව ගිය අය ඉන්නවා කියලා. මා ළඟ ඒවා ඔප්පු 
කරන්න කරුණු තිෙබනවා. මා තමුන්නාන්ෙසේට මා ළඟ තිෙබන 
ඡායාරූපය ෙදන්නම්. ෙම් ඡායාරූපෙය් ෙදන්ෙනක් ඉන්නවා. මම 
ඒ අයෙග් නම් කියන්න කැමැති නැහැ. ෙම් ෙදන්නා ඔලිම්පික් 
කීඩා නිවෙසේ වැඩ කරන ෙදන්ෙනක්. ෙම් අය ෙම් සංචිතයට 
යන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේෙග් අනුමැතිය නැතිවයි. ෙම් රෙට් කිසිම 
කීඩා කණ්ඩායමකට පිට රටකට යන්න බැහැ තමුන්නාන්ෙසේෙග් 
අනුමැතිය නැතිව. ෙම්වා ගැන ෙහොයලා බලන්න. අප විපක්ෂෙය් 
ඉඳෙගන ෙම් හැම ෙද්ම ෙපන්වන්ෙන් ෙම්ක හදා ගන්න ඕනෑ 
නිසායි. මම ආණ්ඩුව පැත්ෙත් ඉන්න ෙකොටත් එෙහම කළා. අද 
විපක්ෂෙය් ඉඳෙගනත් ඒ ෙද් කරනවා. තමුන්නාන්ෙසේට මම 
පහසුවක් කරන්ෙන්. ෙම්වා ෙපන්වා දුන්ෙන් නැත්නම් ෙම් වැඩ 
පිළිෙවල දිගට ෙගන යන්න බැරි ෙවනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඉදිරිෙය්දී ජාතික කීඩා සංගම්වලට වසර  4ක 
නිල කාලයක් ලබා  ෙදන්න නීති සම්පාදනය කරන බවට ආරංචි 
තිෙබනවා. ඒක කරන්න එපා ගරු ඇමතිතුමනි.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඒ ගැන බලනවා.  
 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
ඉතා ෙහොඳයි. අප ඒ ගැන සාකච්ඡා කළා. මම ෙම් ගරු සභාෙව් 

ඒක කිව යුතුයි. කීඩා ආයතනවල තනතුරුවල නිල කාලය 
කවදාවත් අවුරුදු 4ක් ෙදන්න එපා. ඒෙකන් වන්ෙන් අනවශ්ය 
විධියට ෙහොරු -නිලධාරින් වුණත් ෙහොරු- වැඩි වන එකයි;  ඒ 
වාෙග්ම මුදලාලි මාෆියාව එන්න එන්න තර වන එකයි. අෙප් 
මන්තීවරෙයකුත් ෙම්ක කිව්වා. ඒ නිසා ඔබතුමා ඒ අයට වසර 2ක් 
ෙදන්න. ඒ වසර ෙදක ෙහොඳට කරනවා නම් තව වසර 2ක් ෙදන්න. 
ඒක කමක් නැහැ. නමුත් වැරැදි පුද්ගලෙයක් අවුරුදු 4කට ගිහින් 
ෙදපාරක් කටයුතු කෙළොත් -අවුරුදු 8ක්- තනිකරම කීඩාව විනාශ 
ෙවනවා.  

ඔබතුමා ඒ තීරණය ගත්ත එක ගැන මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
ඒ වාෙග්ම තමයි පසු ගිය දිනවල පැවතුණු අෙප් කීඩා තරගෙය්දී 
අෙප් නිලධාරින් ෙලොකු උද්ෙඝෝෂණයක් කළා. ඔවුන් ඒක ඉතාමත් 
වැදගත් විධියට කළා. ඇඳෙගන ආපු ඇඳුෙමන්ම ෙපනුණා, 

ෙකොෙහොමද ඒ ෙගොල්ලන් විෙරෝධතාව පකාශ කෙළේ කියලා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ෙම් කාරණයත් ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු 
කරවන්න කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් කීඩා නිලධාරින්, 
පුහුණුකරුවන් ඉතාමත් අඩු දීමනාවකට -ෙසොච්චම් දීමනාවකට- 
තමයි වැඩ කරන්ෙන්. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් දීමනා ගැනත් අවධානය 
ෙයොමු කරන්න. ගරු මන්තීතුෙමක් කිව්වා, ඔවුන්ට හම්බ 
ෙවන්ෙන් රුපියල් 13,000ක් වැනි මුදලක්ය කියලා. අෙප් කීඩාව 
නංවන්ෙන් ෙම් පුහුණුකරුවන්. ඒ නිසා ඒ ෙගොල්ලන්ට අවශ්ය 
ෙද්වල් ලබා ෙදන්න කියලා මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 
ෙමොකද, එෙහම කෙළේ නැත්නම් කවදාවත් අෙප් කීඩාව ඉදිරියට 
අරෙගන යන්න බැරි ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ගරු ඇමතිතුමා මලල කීඩා 
සංගමය ගැන කිව්වා. මම ඔබතුමාට ඉතාමත් වගකීමකින් 
කියනවා, පසු ගිය කාලෙය් ජාත්යන්තර මලල කීඩා සංගමය අෙප් 
මලල කීඩා සංගමය තහනම් කළා කියලා. ඔබතුමා කිව්වා, ඒකට 
ලියුමක් යැව්වා, දැන් හරි කියලා. නමුත් ඒෙකන් සිදු වුණු විනාශය 
මම ඔබතුමාට කියන්නම්. අද ෙවන ෙකොට ෙත්රීම් කමිටුවට පත් 
කළ සභාපතිවරු ෙදෙදෙනක් අයින් ෙවලා තිෙබනවා. ඔබතුමාට 
හරි විධියට ෙත්රීම් කමිටුව ස්ථිර කර ගන්න බැරි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් තවම approval එක ලැබුෙණ් නැති හින්දායි. ඒ 
තහනම් කිරීම නිසා අපට ආසියානු මැරතන් තරගයට කීඩකයන් 
යවන්න බැරි වුණා, පූෙන් ජාත්යන්තර මැරතන් තරගයට යවන්න 
බැරි වුණා, සිංගප්පූරු මැරතන් තරගයට යවන්න බැරි වුණා, 
මැකාවූ මලල කීඩා තරගාවලියට කීඩකයන් යවන්න බැරි වුණා, 
චීන තායිෙප් විවෘත මලල කීඩා තරගාවලියට අෙප් කීඩකයන් 
යවන්න බැරි වුණා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙගන් ඉතාම ඕනෑකමින් ඉල්ලා 
සිටිනවා, ෙම් ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා. අෙප් රට 
මලල කීඩාෙවන් ජාත්යන්තර ජයගහණ ලබපු රටක්. ඒක හින්දා ඒ 
ගැන ෙලොකු අවධානයක් ෙයොමු කරන්න. ෙමොකද, අනවශ්ය 
පුද්ගලයන් ඒ ඒ තැන්වලට යන්න බලනවා. ඒක අපට 
ෙපෙනනවා. ඔබතුමාටත් සමහර ෙව්ලාවට බලපෑම් එනවා. 
ඔබතුමා නැහැ කියලා කිව්වාට බලපෑම් එනවා කියලා අපි 
දන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, 2017 ආසියානු ෙයොවුන් 
තරගාවලිෙය් සත්කාරකත්වය අෙප් රටට ලැබිලා තිෙබනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ෙමවැනි සැලැස්මක් නැති මලල කීඩා සහ ඔලිම්පික් 
කමිටුවක් තිෙබන අවස්ථාවක ෙමවැනි තරගාවලියක් 
පැවැත්වීෙමන් අෙප් රෙට් මහ ජනතාවෙග් බදු මුදල්වලට තට්ටු 
ෙවන වැඩකුයි සිද්ධ ෙවන්ෙන්. ඒක හින්දා ඔබතුමාට මම ඉතාම 
ඕනෑකමින් කියනවා, අපි ඕනෑ උදව්වක් ෙදන්නම්, හරි පුද්ගලයන් 
එක්ක ෙම් ගමන යන්න කියලා. 2017 ආසියානු ෙයොවුන් 
තරගාවලිය අපට වැදගත් ෙවයි. නමුත් ෙලොකු වියදමක් කරන්න 
සිද්ධ ෙවනවා. මම දන්ෙන් නැහැ, ඒක අෙප් රටට ඔෙරොත්තු 
ෙදයිද කියලා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, අෙනක් පධාන කාරණය තමයි  තහනම් 
උත්ෙත්ජක පිළිබඳ පශ්නය. මම නිෙයෝජනය කරන කලුතර 
දිස්තික්කෙය් දරුෙවක් තහනම් උත්ෙත්ජක ලබා ගත්තා කියලා 
ෙමතැනදී කථා වුණා. පසු ගිය කාලෙය් වයිට් කියලා මහත්මෙයක් 
හිටියා. දැන් නම් ඒ මහත්මයා ෙපෙනන්න නැහැ. ඒක රෙට් 
ෙලොකු වාසනාවක්. ෙම් වයිට් මහත්මයා  නිසා කීඩකයන්ට පශ්න 
රැසකට මුහුණ ෙදන්න සිදු වුණා. ඔබතුමා ෙම් ගැන දන්නවා. මම 
දන්නවා, දැන් නම් ඔබතුමාට ඉතාමත් දක්ෂ නිලධාරින් පිරිසක් 
ඉන්නවා කියලා. තහනම් උත්ෙත්ජක සම්බන්ධෙයන් කීඩකයන් 
දැනුවත් කිරීම කළ යුතුයි. තරුණ කාලෙය්දීම තහනම් උත්ෙත්ජක 
කියන්ෙන් ෙමොනවාද කියන එක ගැන කීඩකයන් දැනුවත් කිරීෙම් 
වගකීම තිෙබන්ෙන් කීඩා අමාත්යාංශයටයි. ඔබතුමන්ලාෙග් 
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අමාත්යාංශය ඒ දැනුවත් කිරීම කරන්න ශක්තිමත්ය කියලා 
කිව්වාට එෙහම ශක්තිමත් බවක් මට නම් ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. ඒ 
නිසා මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන්, කරුණාකරලා ෙවනත් 
ෙද්වල්වලට වඩා පධාන ෙද්වල් ගැන ෙලොකු අවධානයක් ෙයොමු 
කරන්න කියලායි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, පාසල් කිකට් කීඩාව ගැන අපි කථා කළ 
යුතුයි. පසු ගිය කාලෙය් අවුරුදු 19න් පහළ කිකට් කීඩකයන් 
බංගලාෙද්ශයට ගිහින් පැරදුණා. අෙප් කිකට් කීඩාව එන්න 
එන්නම පහළ වැෙටන තත්ත්වයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. අපි ෙම්ක 
ගැන ෙකොච්චර කිව්වත් වැඩක් නැහැ. අපි කීඩාවට ෙකොච්චර 
ආදරය කළත් අනවශ්ය පුද්ගලයන් නිසා තමයි ෙම් තත්ත්වය ඇති 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. දැක්මක් නැතුවයි කටයුතු කරන්ෙන්.  

ෙලෝගාට් මහත්මයාෙග් වාර්තාෙව් කියනවා, ෙකොෙහොමද 
කරන්න ඕනෑ කියලා. ෙලෝගාට් වාර්තාව ෙදන ෙකොට අෙප් කිකට් 
ආයතනෙය්  සභාපති ගිෙය් නැහැ. ෙම් වාෙග් තත්ත්වයකුයි රෙට් 
තිෙබන්ෙන්. කිකට් ආයතනය පවත්වා ෙගන යන්ෙන් ෙමන්න 
ෙමෙහමයි. අවුරුදු 19න් පහළ කිකට් කීඩකයන් බංගලාෙද්ශයට 
පරදිනවා. කිකට් කීඩාෙව් අපි ඉන්න තත්ත්වය වැඩි කල් ෙනොයා 
එන්න එන්න පහළට වැෙටනවා. අද පවීණ කීඩකයන් කිහිප 
ෙදෙනකු ඉන්නවා. ඔවුන් වයස අවුරුදු 35කට, 36කට කිට්ටු ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ කීඩකයන් හතර පස් ෙදනා එළියට යන ෙකොට ඒ 
අඩුව පුරවන්න අද ෙවන කල් පසු ෙපළ කීඩකයන් පිරිසක් හදලා 
නැහැ. ඒක හදන්න ඕනෑකමකුත් නැහැ.  

මට මතකයි, සනත් ජයසූරිය මන්තීතුමා ගිය පාර කිව්වා, 
කණ්ඩායම ඇතුෙළේ ෙද්ශපාලනය තිෙබනවා කියලා. ඔව්.  
කණ්ඩායම ඇතුෙළේ ෙද්ශපාලනය තිෙබනවා. අපි නැහැයි 
කියන්ෙන් නැහැ. ෙද්ශපාලනය තිබුණාට ඊට උඩින් ඉන්න 
පරිපාලනය හරියට තිෙබන්න ඕනෑ. කණ්ඩායම ඇතුෙළේ ෙමොන 
ෙද්ශපාලනය කළත් පරිපාලනය හරි විධියට  කෙළොත් 
කණ්ඩායමට ඒ ෙද්ශපාලනය කරන්න බැහැ. කණ්ඩායම ඇතුෙළේ 
අද ඉන්න කීඩක යන් අවුරුදු ගණනාවක් එක දිගට කීඩා කරන්න 
හදනවා; එකට යන්න හදනවා. ඒෙකන් අෙප් අනාගත පරපුරට ඒ 
අවස්ථාව ලබා ෙදන්න පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ.    

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! Hon. Member, you have only one 

minute.  
 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මෙග් කථාව මම අවසන් 

කරන්නම්.  

විෙශේෂෙයන් මා කියන්ෙන් තරුණ අයෙග් කිකට් කීඩාව 
ගැනයි. අප පාසල් යන කාලෙය් 25ක 30ක සංචිතයකට අෙප් 
පාසල් කීඩකෙයෝ 7ෙදෙනක් විතර සිටියා. අද සංචිතයකට තියා 
"ඒ" කණ්ඩායෙම් සංචිතයටවත් කීඩකෙයෝ එන්ෙන් නැහැ. 
ෙමොකද, ඒ දක්ෂතා ෙව් ෙලොකු වැටීමක් තිෙබනවා.  පාසල් කිකට් 
කීඩාවත් ව්යාපාරයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබන බවක් සමහර 
ෙවලාවට අපි දකිනවා. පාසල් කිකට් කීඩාවත්  ෙකොම්පැනිවලට 
විකුණා තිෙබනවා. ෙමන්න ෙම් තත්ත්වය ෙවනස් කරන්න ගරු 
ඇමතිතුමනි. අද අධ්යාපන ඇමතිතුමාත් සිටියා නම් මා ෙම් ගැන 
දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරන්නයි හිටිෙය්. ඔබතුමා අධ්යාපන 
ඇමතිතුමාත් එක්ක එක්කාසු ෙවලා ෙම් තත්ත්වය ෙවනස් කරන්න 

කටයුතු කරන්න. සමහර ආයතන  sponsorලාෙගන් මුදල් හම්බ 
කරනවා. නමුත් ඒ මුදල් යන්ෙන් හරි තැනට ෙනොෙවයි. පසු ගිය 
කාලෙය් අප ෙම්වා ගැන දැනුවත් කෙළේ කීඩාව හදාගන්නයි. ගරු 
ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාට සත්ුතිවන්ත ෙවනවා. ඔබතුමාෙග් 
සැලැස්ම ෙහොඳයි. එය චින්තනයක් ෙනොෙව්වා කියලා පාර්ථනා 
කරනවා. ෙමොකද, අපි දැක්කා මහින්ද චින්තනෙය්ත් චින්තනයකට 
පමණක් සීමා වූ සමහර ෙද්වල් තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු මන්තීතුමා, ෙම් සියල්ල මහින්ද චින්තනෙය් තිෙබන 

ෙද්වල් තමයි.  

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
ඔබතුමා දිස්තික්ක මට්ටමින් කරන කටයුත්ත මහින්ද 

චින්තනෙය් තිෙබනවා කියලා මට ෙපන්නන්න.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු මන්තීතුමනි, මා ළඟ ෙම් ෙවලාෙව් "මහින්ද චින්තන" 

නැහැ.  

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
ඔබතුමා මට කියනවා නම් ඔය දිස්තික්ක මට්ටමින් කරන එක 

මහින්ද චින්තනෙය් තිෙබනවා කියලා- 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
54වැනි පිටුව බලන්න. මා ළඟ දැන් "මහින්ද චින්තන" නැහැ.  

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
ඔබතුමා ෙකොපමණ කිව්වත් මා කියන්ෙන් මෙග්- [බාධා 

කිරීමක්]  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
"මහින්ද චින්තන" පකාශනෙය් ඒක නැත්නම් මම ඇමති 

ධුරෙයන් ඉල්ලා අස්ෙවනවා. 

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
ඔබතුමා කියන්ෙන්, දිස්තික්ක, පළාත් කීඩාංගන හදන්න කිව්ව 

එක තිබුෙණ් නැත්නම් ඔබතුමා අයින් ෙවනවා කියලාද? 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මම  පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අයින් ෙවනවා. 

2827 2828 

[ගරු අර්ජුන රණතුංග  මහතා] 
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ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
එෙහම තිබුණා නම් ෙහොඳයි.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
එෙහම තිබුෙණොත් ඔබතුමා අයින් ෙවනවාද?  

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
මම ඇමති ෙකනකු ෙනොෙවයි ෙන්. මට ඇමතිකමකුත් ඕනෑ 

නැහැ. ඔය ඇමතිකම් අරෙගන, එක එක බලපෑම් එක්ක ඇමතිකම් 
කරනවාට වඩා ෙහොඳයි නිකම් ෙම් විධියට ඉන්න එක ගරු 
ඇමතිතුමා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Member, your time is over. 
 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
මම මෙග් කථාව අවසන් කරනවා මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමියනි. මට ෙම් කාලය ලබා දීම ගැන මම නැවත වරක් 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ගරු ඇමතිතුමනි,  අප කිව්ව කරුණු -
විෙශේෂෙයන් ඔලිම්පික් කමිටුව සහ කිකට් ආයතනය ගැන- 
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. ෙම් 
ෙහොරකම් නවත්වන්න ඔබතුමා කියාත්මක ෙවන්න. සමහර 
ෙවලාවට ගරු සී.බී. රත්නායක ඇමතිතුමාට වුණු ෙද් ඔබතුමාටත් 
ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි අදත් ගරු සී.බී. රත්නායක 
ඇමතිතුමාට ගරු කරනවා. ෙමොකද, හරි ෙද් කරන්න කියලා 
එතුමාට එළියට යන්න සිද්ධ වුණා. 

 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා (පුද්ගලික පවාහන ෙසේවා 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சீ. பி. ரத்நாயக்க -  தனியார் ேபாக்குவரத் ச் 
ேசைவகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. C.B. Rathnayake - Minister of Private Transport 
Services)  
ගරු මන්තීතුමා, එවැනි කිසිදු ෙද්ශපාලන බලපෑමක් මට 

කවුරුවත් කෙළේ නැහැ.  
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ආ, අහගන්න.  

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
ඔබතුමාට ෙමොකවත් බලපෑමක් ගැන ෙනොෙවයි මා කිව්ෙව්. 

[බාධා කිරීමක්]  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Member, your time is over. 

ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
වැරැදි අර්ථකථන ෙදන්න එපා. 

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
මම ඔබතුමා ගැන කිව්ෙව් ෙම්කයි. ඔබතුමා කිකට් ආයතනය 

තුන්වන දූෂිත ආයතනයයි කියලා කිව්වා. ඊට පස්ෙසේ ඔබතුමා වැඩි 
කාලයක් ඒ ඇමති ධුරෙය් සිටිෙය් නැහැ.  ඒක උඩින් ආව 
බලපෑමක් ෙනොෙවයි කියලා ඔබතුමා කියනවා. කමක් නැහැ. 
ඔබතුමාත් ඔතැන ඉන්න ඕනෑ ෙන්. ඒක නිසා මම එතැනින් එහාට 
යන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා හරි ෙදයක් කරන්න ගියා කියන එක මා 
කිව යුතුයි.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඔබතුමාෙග් කාලය 

අවසන් ෙවනවා.  

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි,  මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම 

ගැන මම ඔබතුමියට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

 
[අ.භා. 4.26] 
 
ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා (ෙයෞවන කටයුතු හා 
නිපුණතා සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மிந்த திசாநாயக்க - இைளஞர் அ வல்கள், 
திறன் அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Duminda Dissanayake - Deputy Minister of 
Youth Affairs and Skills Development) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙවලාව ෙකටි වුණත් 

ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ 
යටෙත් අදහස් කීපයක් දක්වන්නත්, ඒ වාෙග්ම විපක්ෂෙය් 
මන්තීතුමන්ලා ඉදිරිපත් කළ කාරණා පිළිබඳව අදහස් කීපයක් 
ඉදිරිපත් කරන්නත් අවස්ථාව ලැබීම ගැන මා ෙබෙහවින් 
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. කීඩා අමාත්යාංශෙය්ත්, ඒ වාෙග්ම ෙයෞවන 
කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය්ත් වැය ශීර්ෂ 
පිළිබඳ විවාදය පැවැත්ෙවන අද හවස් වරුෙව් -ෙම් ෙමොෙහොෙත්- 
වැඩි ෙදනකු කථා කෙළේ කීඩා අමාත්යාංශය ගැනයි. ඒ පිළිබඳව 
අෙප් ෙපොඩි කනස්සල්ලක් තිෙබනවා. ෙමොකද, අද අෙප් තරුණ 
මන්තීතුමන්ලාෙගනුත් ෙබොෙහෝ පිරිසක් කථා කෙළේ කීඩා 
අමාත්යාංශය ගැනයි. ජන ගහනෙයන් සියයට 26ක්, ඒ කියන්ෙන් 
මිලියන 5.6ක් -මුළු ජන ගහනෙයන් හතෙරන් එකක්- ඉන්ෙන් 
තරුණ පජාවයි.  නමුත් ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන 
අමාත්යාංශය පිළිබඳව ඉතාම අඩුෙවන් තමයි අදහස් දක්වන්ෙන්. 
මා හිතන්ෙන් කීඩා අමාත්යාංශය සම්බන්ධෙයන් වැඩිෙයන් පශ්න 
තිෙබනවා ඇති. ඒ ෙහේතුව නිසා හැෙමෝම අඩුෙවන් පශ්න තිෙබන 
අමාත්යාංශය පිළිබඳව අඩුෙවන් කථා කරලා, වැඩිෙයන් පශ්න 
තිෙබන අමාත්යාංශය ගැන වැඩිෙයන් අදහස් දක්වන්න ඇති. ඒ 
ෙකෙසේ ෙවතත් ශී ලංකාෙව් ජන ගහනෙයන් සියයට 26ක් -
මිලියන 5.6කට ආසන්න පමාණයක්- ඉන්ෙන්  තරුණ ජන 
ගහනයයි.  

ෙම් රෙට් යැෙපන්නන් ෙලස සලකන වැඩිහිටියනුත්, ඒ 
වාෙග්ම ළමයින්, ආබාධිතයන් වැනි පුද්ගලයන් හැරුණු විට ශම 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

බලකාය ෙලස අපට ගන්න පුළුවන් ෙම් මිලියන 5.6 පමාණය. ෙම් 
මිලියන 5.6 සංවර්ධනෙය් මාවතට ඉතාම ෙහොඳ පෙව්ශයක් 
වාෙග්ම ශක්තියක් විධියට අපි දකිනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමියනි, ඒත් එක්කම මතක් කරන්න ඕනෑ වර්තමානෙය් 
මිලියන 5.6ක් තරුණ ජන ගහනය සිටියාට ෙම් පමාණය ඉදිරිෙය්දී 
අඩු වීෙම් අවදානමකුත් අපට තිෙබන බව. එදා  පවුලක් ගත්තාම 
දරුෙවෝ රාශියක් සිටියා. හැබැයි අද වන ෙකොට පවුලක දරුවන් 
එක්ෙකනායි, ෙදන්නායි ඉන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් අමාත්යාංශය 
ශක්තිමත් කරන්න කථා කරනවා වාෙග්ම ඉදිරිෙය්දී තරුණ ජන 
ගහනය වැඩි කරගන්නත්, එෙහම නැත්නම් ෙම් පමාණයම 
තියාගන්න අප යම් කිසි වැඩසටහනක් කියාත්මක කෙළොත් 
ෙහොඳයි කියලා මම ෙපෞද්ගලිකව ෙයෝජනා කරනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි,  අපි ෙම් අමාත්යාංශය ගැන 
කථා කෙළොත් ජනගහනෙයන් හතෙරන් එකක් ඉන්න තරුණ 
පජාව ෙවනුෙවන් ෙම් අමාත්යාංශයට රුපියල් මිලියන 8,473ක් 
ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට අපි 
ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. අෙප් ගරු ඇමතිතුමා ඒ පිළිබඳව 
ඉතාමත්ම ෙහොඳ විගහයක් කළා. අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙම් රෙට් තරුණ පජාවට අවශ්ය කරන සියලු 
ක්ෙෂේතයන් එකතු කරලා තමයි අද ෙම් අමාත්යාංශය හදලා 
තිෙබන්ෙන්. එදා ෙම් තරුණ කටයුතු අමාත්යාංශය ෙවනමම 
අමාත්යාංශයක් විධියටයි තිබුෙණ්. ජාතික තරුණ ෙසේවා සභාව 
පමණයි ෙම් අමාත්යාංශයට තිබුෙණ්.  හැබැයි අද වන ෙකොට ජාතික 
තරුණ ෙසේවා සභාව ඇතුළු ආයතන 16ක් ෙම් අමාත්යාංශයට 
ඒකාබද්ධ කරලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් තරුණයාව ඒක රාශී 
කරන ෙයෞවන සමාජෙය් ඉඳලා, තරුණයාට පුහුණුව ලබා ෙදන 
වෘත්තීය පුහුණු ආයතනය, කාර්මික විද්යාලය, German Tech එක 
වාෙග් ආයතන පමණක් ෙනොෙවයි, NIBM එක වාෙග් ලංකාෙව් 
ඉතාමත් පිළිගත්ත, සම්මානයට පාත වුණු, ෙපෞද්ගලික අංශයත් 
සමඟ හැප්පිලා දියුණු වුණු ආයතනයක් විධියට ෙම් ආයතනයත් 
ඇතුළුව ආයතන 16ක් ඒකාබද්ධ කරලා තිෙබනවා. එපමණක් 
ෙනොෙවයි, වෘත්තීය පුහුණුව -නැත්නම් නිපුණතාවයක්- තිෙබන, 
එදා පිළිගැනීමකට ලක් ෙවලා නැති ෙවලා තිබුණු, පුහුණුව ලබා 
ගන්න කැමැති උදවියට උපාධියක් ගන්න පුළුවන් UNIVOTEC 
ආයතනය පවා ෙම් ආයතන 17ට එකතු කරලා තිෙබනවා.  

ෙම් රෙට් තරුණයින්ෙග් අනාගතය සුබවාදී කරන්න පුළුවන්, 
ශක්තිමත් කරන්න පුළුවන් වටපිටාව හදලා ෙම් අමාත්යාංශය එක 
වහලක් යටට ෙගන ඒමට කටයුතු කළ අෙප් අතිගරු ජනාධිපති 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට අපි ස්තුතිවන්ත විය යුතුයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, තරුණ පජාව ගැන කථා 
කරන ෙකොට මන්තීවරුන් කිව්වා, ලංකාෙව් ජනගහනෙයන් 
සියයට 26ක් -මිලියන 5.6ක්- තරුණ පජාව කියලා. අවුරුද්දකට 
පාසල් හැර යන පමාණය 330,000ක් ඉන්නවා. විශ්වවිද්යාලයට 
යන්ෙන් විසිෙදදහස් ගණනක් කියලා අපි දන්නවා. 330,000ක් 
පාසල් හැර යන ෙකොට ෙම් සියලු ෙදනාෙග්ම වගකීම අපි බාර 
ගන්න ඕනෑය කියලා කාටද කියන්න පුළුවන්? ඔව්. අපි භාර ගන්න 
ඕනෑ. හැබැයි ආණ්ඩුවකට ෙහෝ ෙම් ආයතන සියල්ලට 
පුළුවන්කමක් නැහැ, ෙම් 330,000ටම වග කියන්න. හැබැයි අපි 
ෙම් වන ෙකොට ෙම්ෙකන් සියයට 40ක වගකීම බාරෙගන 
තිෙබනවා. පුහුණුව ලබා ෙදන්න, ඒ අයෙග් හැකියාවන් දියුණු 
කරන්න, නායකත්වය ශක්තිමත් කරන්න, ෙපෞරුෂය වර්ධනය 
කරන්න අපි බාරෙගන තිෙබනවා. ඉතුරු සියයට 60 අපි 
ෙපෞද්ගලික අංශයත් සමඟ සම්බන්ධ ෙවලා නියාමනය කරන්න 
කටයුතු කරනවා. පාසල් හැර යන ෙම් තරුණයින් 330,000ෙග් 
අනාගතය ෙවනුෙවන්, ඒ තරුණයින්ව හරි පාරට ෙගෙනන්න 
අවශ්ය වැඩසටහන  දැනටම කියාත්මක ෙවමින් පවතිනවා. ගරු 

ඇමතිතුමා ඇතුළු ෙල්කම්තුමන්ලා, සියලු නිලධාරි මණ්ඩලය -අපි
- ඒ සඳහා අවශ්ය නායකත්වය ලබා දී ෙගන යනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි,  ඒත් එක්කම මම අෙප් 
අමාත්යාංශෙය් ආයතන ගැන මතක් කරන්න කලින් ෙම් 
කාරණයත් මතක් කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද ෙම් පිළිබඳව කථික 
මහත්වරු ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් කථා බහ කළා. අෙප් අකිල විරාජ් 
මන් තීතුමා කිව්වා, "තරුණයින්ට  රැකියා ලබා ගන්න වැඩ 
පිළිෙවළක් නැහැ" කියලා. අපි අකිල විරාජ් මන්තීතුමාට මතක් 
කරන්න ඕනෑ, ෙම් පුහුණු කරන සියලු ෙදනාම රැකියාගත කරන්න 
අවශ්ය කරන වැඩසටහන් අපි ෙයොදලා තිෙබනවාය කියන 
කාරණය. හැබැයි අපිට ගැටලුවක් තිෙබනවා. ඒ ගැටලුව 
ෙමොකක්ද? අපි රැකියාගත කරන්න ඒ අයව ෙයොමු කළාට සමහර 
ෙවලාවට ෙම් අය ෙම් රැකියාෙව් රැ ෙඳන්ෙන් නැහැ.  

අෙප් ගාමිණී ෙලොකුෙග් ඇමතිතුමා මතක් කළා වාෙග්  අපි 
ෙදමව්පියන්ෙග් පවා ආකල්ප ෙවනස් කරන්න ඕනෑ. සෑම 
ෙදමව්පිෙයක්ම කල්පනා කරන්ෙන් තමන්ෙග් දරුවාව 
නීතිඥෙයක් කරන්න, එෙහම නැත්නම් ෙදොස්තර ෙකෙනක් 
කරන්න. ෙම් වාෙග් ක්ෙෂේතවලට යවන්න තමයි හැම 
ෙදමව්පිෙයකුම උත්සාහ කරන්ෙන්.  

හැබැයි අපි දන්නවා, වෘත්තීය පුහුණුව සහ නිපුණතාව ලබා 
ෙදන්ෙන් ඉෙගන ගන්න බැරි අයට, එෙහම නැත්නම් උසස් ෙපළ 
සමත් ෙවන්ෙන් නැති අයට, විශ්වවිද්යාලයට යන්න බැරි අයට, 
සාමාන්ය ෙපළ පාස් ෙවන්ෙන් නැති අයට, අට පාස් ෙවන්ෙන් 
නැති අයට  ෙනොෙවයි කියන කාරණය. අෙප් ඇමතිතුමාත් ෙම් 
ගැන මතක් කළා. තවත් කථික මහත්වරුත් ඒ කාරණය ගැන 
මතක් කළා. පිට රට ගත්තාම  විශ්වවිද්යාලයට යන්න පුළුවන්, 
කැමැති පමාණය විශ්වවිද්යාලයට යන අතෙර් අනික් අය 
Technical Collegesවලට යනවා. අවසානෙය් ෙදෙගොල්ලන්ම 
එකට උපාධිය ගන්නවා. ඒ වාෙග්ම  ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් රැකියාව 
පිළිබඳව සමා ජෙය් ෙහොඳ පිළිගැනීමක් තිෙබනවා.  

ෛවද්යවරෙයක් ෙව්වා, ෙම්සන් කාර්මිකෙයක් ෙව්වා, වඩු 
කාර්මිකෙයක් ෙව්වා ඒ සියලු ෙදනාටම ඒ සමාජෙය් එකම තැනක් 
තිෙබනවා. හැබැයි  අපිට තිෙබන පශ්නය තමයි, අෙප් සමාජය තුළ 
සමහර ක්ෙෂේත පහත් ෙලස සලකන  එක. එවැනි තත්ත්වයක් අපි 
දකිනවා. අෙප් ඇමතිතුමා කියපු විධියට  ෙම් සඳහා කුල පශ්නය  
තිෙබනවා, එෙහමත් නැත්නම් ෙවනත් ෙනොෙයකුත් පශ්න 
රාශියක් තිෙබනවා. අෙප් ගරු ඇමතිතුමා ඒකයි කිව්ෙව්, ෙම්  
කාර්යය  කරන්න අපි සියලු ෙදනාම එකතු ෙවන්න ඕනෑ කියලා. 
විරුද්ධ පාර්ශ්වය විධියට ඔබතුමන්ලා, ආණ්ඩු පාර්ශ්වය විධියට 
අපි වාෙග්ම ඒ තරුණෙයෝ විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ ෙදමව්පියන් සහ 
රටම එකතු වන්න ඕනෑ ෙම් පශ්න  විසඳා ගන්න.   

අද තරුණයන්ට රැකියා නැහැයි කියලා කිව්වා. විරුද්ධ 
පාර්ශ්වෙය් දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා මතක් කළා, රැකියා 
නැතිව මිලියන 7.5ක් ඉන්නවා කියලා. නමුත්  තරුණෙයෝ 
හැටියට සලකන ජනගහනය අෙප් රෙට් ඉන්ෙන්ත් මිලියන 5.6යි. 
අෙප් රෙට් රැකියා නැතිකමක් ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්. රැකියා 
තිෙබනවා. නමුත් ඒ රැකියාවලට යන්න තරුණයන් කැමැති නැහැ. 
අද බලන්න, ඔබතුමන්ලාෙග් ෙගදර බල්බ්  එකක්  පිච්චුෙණොත්, 
වයර්  එකක් කැඩුෙණොත්, ෆෑන් එකක් පිච්චුෙණොත් ඒක හදා 
ගන්න ෙගන්වා ගන්න ෙකෙනක්  නැහැ. එක්ෙකෝ අපි අල්ලපු 
ෙගදරින් අහන්න ඕනෑ, එෙහමත් නැත්නම් යාළුවකුෙගන් අහන්න 
ඕනෑ, එෙහම ෙකෙනකු ගැන.  ඒ වාෙග් රැකියා තිබුණාට ඒ රැකියා 
සඳහා ෙයොමු ෙනොවීෙම් පශ්නයක් තමයි අද අපට තිෙබන්ෙන්.  

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් සඳහා අෙප් 
අමාත්යාංශය මඟින් අරෙගන තිෙබන වැඩ පිළිෙවළ ෙමොකක්ද 
කියලා මා මතක් කරන්න ඕනෑ  ෙම් වන ෙකොට අෙප්                        
ශී ලංකා  වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය, ඒ වාෙග්ම technical 
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colleges,  NAITA  ආයතනය ඇතුළු  සියලුම ආයතන හරහා ෙම් 
තරුණ තරුණියන් පුහුණු කර, ඒ සියලුම ෙදනා රැකියා සඳහා 
ෙයොමු කරන වැඩ පිළිෙවළක්  අපි  හදලා තිෙබනවා. හැබැයි, ඒ 
තත්ත්වය සමාජය දකින්ෙන් නැහැ. සමාජයට ඒ කටයුතු 
ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, රැකියාවක් කිව්වාම  හැෙමෝම 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් කාර්යාලයක රැකියාවක්, ආණ්ඩුෙව් 
රැකියාවක් නිසා. හැබැයි, වෘත්තීය පුහුණුව හරහා නිපුණ ශමිකයන් 
ෙම් රෙට් අනාගත  සංවර්ධනයට අවශ්ය ආකාරයට ෙයොමු කරන්න 
අපි සූදානම්  ෙවලා ඉන්නවා.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 

ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு மிந்த  திசாநாயக்க) 
(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
ඔව්, ගරු මන්තීතුමා.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ඉන්දියාෙව්, පාන්ත මට්ටමින් සෑම පාන්තයකම Indian 

Institute of Management එකක් පිහිටුවලා තිෙබනවා. ඒවාට 
කියන්ෙන් IIMs  කියලා.  ඒ වාෙග්ම  IIT - Indian Institute of 
Technology -  තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම විශව්විද්යාලවලට ඇතුළු 
වීමට බැරි තරුණයන්ට ඊට ෙපොඩ්ඩක් පහළින් ඇති ෙම් ආයතන 
හරහා ෙලොකු ෙසේවාවක් කරනවා. මා කියන්ෙන් නැහැ, ඒ වාෙග් 
ඉන්දියානු කමයක් ෙමෙහේ ඇති කරන්න කියලා. එයට සමාන 
වැඩසටහනක් දිස්තික් මට්ටමින් පිහිටුවලා- 

 
ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு மிந்த  திசாநாயக்க) 
(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ කමයම අපි ළඟ තිෙබනවා. දැනට අෙප් 

UNIVOTEC එක තිෙබනවා, උපාධිය ලබා ගන්න. 
විශ්වවිද්යාලයට යන්න බැරි උදවියට ගෙම්  වෘත්තීය පුහුණු 
මධ්යස්ථානෙයන් පටන් අරෙගන අවුරුදු හයක් හතක් ඇතුළත 
උපාධියක් ලබා ගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, අපි අලුතින් ආරම්භ කරනවා, -මුදල් ඇමතිතුමාෙග් අය 
වැය කථාෙව්ත් ඔබතුමන්ලා ඒක දකින්න ඇති- සෑම 
දිස්තික්කයකම university college  එකක්. අපි  university 
colleges 25ක් හදන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. එතෙකොට ගෙම් 
ඉෙගන ගන්න දරුවාට එතැනින් පුළුවන් ෙවනවා, university 
college  එකට එන්න. එෙහම නැත්නම් උසස ්ෙපළ සමත් ෙවලා 
තිෙබනවා නම් ඒත් එතැනට එන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා.  ඒ 
අනුව පුළුවන්කම ලැෙබනවා, UNIVOTEC  එකට  ගිහිල්ලා 
උපාධිය ලබා ගන්න. අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, ලංකාෙව් 
තිෙබන රැකියා ක්ෙෂේත හරහා ෙම් සියලු අයට පිළිගැනීමක් ලබා 
ෙදන්න. අඩුම තරමින් පිළිගැනීම ලබා දීම තුළින්වත් අපට ඒ 
ෙදමව්පියන්ෙග් ඇස් අරවන්න පුළුවන් නම්, ඒ තරුණයන්ෙග් ඇස් 
අරවන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි අප බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  

අපි සජිත් ෙපේමදාස ගරු මන්තීතුමාට ස්තුතිවන්ත  වනවා  ෙහොඳ 
අදහස් ලබා දීම පිළිබඳව. ඒ වාෙග්ම ආරාධනා කරනවා, අෙප් 
අමාතාංශෙය් උපෙද්ශක  කාරක සභාවට ඔබතුමාට සහභාගි 
ෙවන්න කියලා. ෙමොකද, අනාගත නායක යන් ෙවන්න ඉන්න,  
රෙට් නායකත්වය භාර ගන්න ඉන්න ඔබතුමන්ලා වාෙග් 
උදවියෙග් අදහස් අපට වැදගත් වනවා, අපි යන පාර තවත් 
ශක්තිමත් කර ගන්න.  අපි මතක් කරන්න ඕනෑ, අතිගරු  

ජනාධිපති  මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා හැම දාමත් තරුණයන්ට  
සලකපු නායකයකු බව.  

අද අකිල විරාජ් කාරියවසම් මන්තීතුමා මතක් කළා, 
උපාධිධාරින්ට ෙවලා තිෙබන ෙද්. හැබැයි, උපාධිධාරින් 51,000ක් 
අපි ෙම් ෙවනෙකොට රැකියාගත කරලා තිෙබනවා. නමුත් එෙසේ 
තිබියදී තමයි ඔබතුමන්ලා  අහන්ෙන්, "තරුණයන්ට ෙකොෙහේද 
රැකියා දීලා තිෙබන්ෙන්? " කියලා. පසු ගිය කාල වකවානුව තුළ 
උපාධිධාරින් 51,000කට රැකියා ලබා දීලා, ලබන වර්ෂෙය් මාර්තු 
මාසය, අෙපේල් මාසය වන ෙකොට ඒ අය ස්ථීර කරන්නත් අවශ්ය 
වන කටයුතු අපි ෙම් වන ෙකොට සූදානම් කර ෙගන යනවා. ෙම් 
රෙට් තරුණයන්ෙග් ශක්තිය ෙම් රටට ලබා ෙගන -ආණ්ඩුවට 
ෙනොෙවයි- රජයට ලබා ෙගන  තරුණ ජවය, තරුණ ශක්තිය, 
තරුණ නායකත්වය, අභිෙයෝග භාර ගැනීම යන ෙම් සියල්ලම අද 
රාජ්ය ෙසේවය හරහා  අපි ෙම් රටට ලබා දීලා තිෙබනවා.  ඒෙක් 
ෙගෞරවය හිමි ෙවන්න ඕනෑ අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාටයි.  

අෙප් ගරු පී. අරියෙන්තන් මන්තීතුමා මතක් කළා, 
Batticaloaවලට ෙමොනවාද කරලා තිෙබන්ෙන් කියලා? මා 
කියන්ෙන්, එතුමා Batticaloaවල ඉන්නවා නම්, ගිහිල්ලා බැලුවා 
නම් ෙහොඳයි අපි ආරම්භ කර ති ෙබන අලුත් පුහුණු centres ටික. ඒ 
වාෙග්ම අපි පුහුණු මධ්යස්ථාන ආරම්භ කරන 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සිදු කර තිෙබන සාකච්ඡා යන සියල්ෙල්ම 
ෙතොරතුරු මා ෙවන ෙවලාවක එතුමාට ෙපන්වා ෙදන්න කැමැතියි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ වාෙග්ම එතුමා මතක් 
කළා, ෙයොවුන් පාර්ලිෙම්න්තුව - Youth Parliament - ගැන. 
Youth Parliament එෙක් Membersලාට ෙමොකුත් ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ කියලා එතුමා කිව්වා. ඒක ඇත්ත. ෙමොකද, ෙයොවුන් 
පාර්ලිෙම්න්තුව කියන්ෙන් ෙම් වාෙග්ම තැනක් ෙනොෙවයි. තවත් 
ෙම් වාෙග් තැනක් හැදුෙවොත් ඒක ෙම් රටටත් අභාග්යයක්. 
ෙමොකද, සමහර ෙවලාවට ෙහොඳ ෙද් ෙහොඳ විධියට දකින්ෙන් නැති 
විපක්ෂයක් තමයි අපි දැක තිෙබන්ෙන්. අපිත් ඒ වැරැද්ද කරලා 
තිෙබනවා. අපිත් විපක්ෂෙය් ඉන්න ෙකොට ඒ වැෙඩ් කළා. 

 අපි ෙයොවුන් පාර්ලිෙම්න්තුව හරහා බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන් නියම නායකෙයෝ ටිකක් බිහි කරන්නයි. ඒ අය 
එතැනින් නායකත්වය පුහුණු ෙවලා ෙමතැනට ආවාම ෙමොනවා 
කරයිද දන්ෙන් නැහැ. නමුත් අපි ෙයොවුන් පාර්ලිෙම්න්තුව හරහා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්, ෙහොඳ ෙද් ෙහොඳ විධියට දකින්න 
පුළුවන්, රට ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින්න පුළුවන්, නායකත්වය 
පගුණ කරපු, ඒ වාෙග්ම නායකයකුෙග් ගුණාංගවලින් සතු 
පුද්ගලයකු බිහි කිරීමයි. ඒ සඳහා තමයි  ගරු ඇමතිතුමාෙග් 
නායකත්වෙයන් අපි ෙයොවුන් පාර්ලිෙම්න්තුව ආරම්භ කෙළේ. 
එතැනදී අපි දැක්ක ෙදයක් තිෙබනවා. අපි හඳුනා ගත්තා ෙබොෙහෝ 
දක්ෂ පිරිසක් එතැන ඉන්නවා. ෙයොවුන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින  
විපක්ෂ නායකතුමා, අගමැතිතුමා දක්ෂ කථිකෙයෝ. ඒ අය ඒ 
දිස්තික්කවල හැංගිලා සිටිය චරිත. අද ඒ අය ෙහොඳ දක්ෂ 
නායකෙයෝ බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දී අපට ඒ අය 
මුණ ගැෙහේවි පාෙද්ශීය සභාෙව්දී; පළාත් සභාෙව්දී. සමහර විට 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීත් මුණ ගැෙහේවි.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு மிந்த  திசாநாயக்க) 
(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
ෙහොඳමයි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අපි ෙයොවුන් පාර්ලිෙම්න්තුව හැදුෙව් ඒ කාරණාවට. ඒ 
හැෙරන්න වාහන permit එකක් ෙදන්නවත්, පඩියක් ෙදන්නවත් 
ෙනොෙවයි ඒක හැදුෙව්. ෙයොවුන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරයකු ෙග් 
පධානම රාජකාරිය තමයි, තමන්ෙග් ෙකොට්ඨාසෙය් ෙයෞවන 
සමාජ ටික හදන එක. තමන්ෙග් ෙකොට්ඨාසෙය් ෙයෞවන සමාජ 
ටික හදලා, ෙයෞවන සමාජවල ස්ෙව්ච්ඡා වැඩසටහන් ටික 
කියාත්මක කරලා, තමන් ඒ පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ගන්නා 
නායකත්වය ගමට ෙගනියලා ගෙම් ෙයෞවන සමාජ ශක්තිමත් 
කරන එක තමයි අපි ෙයොවුන් පාර්ලිෙම්න්තුව හරහා 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, මා ෙයෝජනාවක් කරන්න 

කැමැතියි. අත්හදා බැලීමක් හැටියට සෑම මන්තීවරෙයකුටම 
ෙදන්න පුළුවන් නම් පුංචි විමධ්යගත අරමුදලක්. මා හිතන්ෙන් 
ෙයොවුන්- 

 
ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு மிந்த  திசாநாயக்க) 
(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, මා ඔබතුමාෙග් ෙයෝජනාව අහක දමනවා 

ෙනොෙවයි.  එෙහම වුෙණොත් මා මුලින් කියපු ෙද් නැවත වතාවක් 
ෙවනවා. ගරු මන්තීතුමනි, අපි  ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා, 
ෙයොවුන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරෙයකුෙග් දක්ෂතාව මත 
තමන්ෙග් දිස්තික්කෙය් සිටින මන්තීවරෙයකුෙගන් මුදල් ගත්තාට 
කමක් නැහැ කියලා. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකුෙගන්, පළාත් 
සභා මන්තීවරෙයකුෙගන්, එෙහම නැත්නම් ව්යාපාරිකයන්ෙගන් 
මුදල් ගත්තාට කමක් නැහැ කියලා. හැබැයි ඒ සඳහා තමන්ෙග් 
හැකියාව ෙපන්වන්න ඕනැ. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත 

කාලය අවසන්. 
 
ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு மிந்த  திசாநாயக்க) 
(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
ඒ අයෙග් ව්යාපෘති වාර්තා ඉදිරිපත් කරලා, ඒ පහසුකම් 

සලස්වා ගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. තවත් කියන්න කරුණු 
කාරණා රාශියක් තිබුණත් ෙව්ලාව මදි නිසා මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමියනි  මට තව විනාඩියක් ෙදන්න.  

අෙප් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ඇතුළු අෙප් ආයතනවල 
සභාපතිතුමන්ලා, නිලධාරින් සියලු ෙදනාටම මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙම් අමාත්යාංශය ෙමතරම් ශක්තිමත්ව, 
ෙමතරම් වැඩදායි හා ඵලදායි විධියට ෙගන එන්න ගරු 
ඇමතිතුමාටත්, මටත් අෙප් ෙගේරු ඇමතිතුමාටත් විශාල හයියක් 
වුෙණ් අෙප් ෙල්කම්තුමා, සභාපතිතුමන්ලා ඇතුළු ඒ කණ්ඩායම. 
ඒ සියලු ෙදනාටම මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

අෙප් NSBM එක පිළිබඳව අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා අය වැය කථාෙව්දිත් මතක් කරලා තිබුණා. අපි 
විශ්වාස කරනවා ඉදිරිෙය්දී ආරම්භ කරන NSBM ආයතනය ෙම් 
රටට ෙහොඳ ආදර්ශයක් ෙවයි කියලා. ෙම් රෙට් මුදල් ටික පිට රටට 
පූජා කරන්ෙන් නැතුව, ෙම් රෙට් මුදල් ටික ෙම් රෙට්ම තියා ෙගන, 
පිට රට තිෙබන විශ්වවිද්යාලත් එක්ක සම්බන්ධ ෙවලා ලංකාව 

තුළදීම උපාධි ලබා ෙදන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ 
උපාධි ලබා දීලා මුදල් ටික රැක ගන්නවා පමණක් ෙනොෙවයි, ඒ 
උපාධි ලබා ගන්නා තරුණ තරුණියන් ෙම් රෙට් අවශ්යතා සඳහා 
ෙයොදා ගන්නත් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම් රෙට් උපන්, ෙම් 
රෙට් නිදහස් අධ්යාපනෙයන් ඉෙගන ගත්ත   තරුණයන්ෙග් දැනුම 
බුද්ධිය වාෙග්ම මුදල් දීලා ඉෙගන ගන්න තරණයන්ෙග් දැනුම, 
බුද්ධිය ෙම් රටට ලබා ෙදන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ 
නිසා ෙම් කමය ෙහොඳ  model එකක් බවට පත් ෙවයි.  

අද අෙප් අමාත්යාංශය ෙවනුෙවන් අදහස් දක්වපු සියලුම 
මන්තීතුමන්ලාටත්, අදහස් දක්වන්න  සිටින මන්තීතුමන්ලා සියලු 
ෙදනාටත් මා සත්ුතිවන්ත ෙවනවා. ඔබතුමන්ලා අෙප් උපෙද්ශක 
කාරක සභාවට එන්න. අපිත් එක්ක කථා බහ කරන්න. සුදුසු 
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න කියන කාරණයත්  මතක් කරමින් මා 
නිහඬ ෙවනවා.  
 

 
[பி.ப. 4.43] 
 
ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා ( ළමා සංවර්ධන හා 
කාන්තා කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ் -  சி வர் 
அபிவி த்தி, மகளிர் அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah - Deputy Minister of Child 
Development and Women’s Affairs)  
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
இைளஞர் அ வல்கள், திறன்கள் அபிவி த்தி மற் ம்  
விைளயாட் த் ைற அைமச்சுக்களின் நிதி ஒ க்கீ கள் 
மீதான கு நிைல விவாதத்தில் கலந் ெகாள்வதில் 
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். அதி உத்தம ஜனாதிபதி அவர்கள் 
இந்த நாட்ைட ஆசியாவின் ஆச்சாியம் மிக்க நாடாக மாற் ம் 
ேவைலத்திட்டத் க்கு மிக ம் க்கிய சக்தியாக 
இ க்கப்ேபாவ   இந்த நாட் ள்ள இைளஞர் ச கேம.  
ஆகேவ, இந்த நாட் ள்ள  இைளஞர்க க்கு சாியான 
தைலைமத் வத்ைத வழங்கி - சாியான வழிகாட்டைலக் 
ெகா த்  அந்த இைளஞர் ச கத்ைதக் கட் ெய ப்பி 
அவர்க க்கு மிகச் சிறப்பான எதிர்காலத்ைதக் ெகா ப்பதற் 
காக  அதி உத்தம ஜனாதிபதி அவர்கள்  மாண் மிகு அைமச்சர்  
டலஸ் அழகப்ெப ம  அவர்க க்கு   இைளஞர் அ வல்கள், 
திறன் அபிவி த்தி  அைமச்சுப் ெபா ப்ைபக் ெகா த் 
தி க்கின்றார். ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் தன் ைடய 
ெபா ப்  வாய்ந்த அைமச்சின் லம் இைளஞர்க க்கு சிறந்த 
வழிகாட் தல்கைளக் ெகா ப்பேதா , கடந்த   காலங்கைளப் 
ேபாலல்லாமல் இந்த நாட் ேல எதிர்காலத்தில் இைளஞர்கள் 
மத்தியில் விரக்தி நிைல ஏற்படாவண்ணம்  அவர்க க்குச் 
சிறப்பான ெதாழிற்பயிற்சிகைள ம் சர்வேதச சந்ைதயிேல 
இன்  நைட ைறயி ள்ள ெதாழிற்பயிற்சிகைள ம் வழங்கி 
அவர்க க்குச் சிறப்பான எதிர்காலத்ைத உ வாக்குவதற்கான 
நடவ க்ைககைள ம் எ த் ள்ளைமக்காக  நான் தற்கண்  
அவைரப் பாராட் , நன்றி ெதாிவிக்கின்ேறன்.    

குறிப்பாக, வடக்கு, கிழக்கு மாகாணத்திேல கடந்த ப்ப  
வ ட கால த்தத் க்குப் பின்னர் பல பயிற்சி நிைலயங்கள் 
திறக்கப்பட் க்கின்றன. அவ்வாேற எல்லா மாவட்டங் 
களி ம் ஆரம்பிக்கப்பட் க்கின்றன. மாண் மிகு அாிய 
ேநத்திரன் அவர்கள் மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல என்ன 
ெசய்தி க்கின்றீர்கள்? எனக் ேகட்டார். அவ ைடய ெதாகுதி 
யான வந்தா ைலயில் ேகா க்கணக்கான பாய் ெசலவில் 
மிக ம் ந ன ைறயில் அைமக்கப்பட் ள்ள  பயிற்சி 
நிைலயத்ைதத்  தய ெசய்  பார்ைவயி மா    இச்சந்தர்ப் 
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பத்திேல நான் அவாிடம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.     
இலங்ைகயின் எந்தப் பிரேதசத்தி ம் இல்லாதவா  ெபாிய 
வாகனங்கைளக் கழற்றிப் ட்டக்கூ ய வசதி ைடய 
மிகப்ெபாிய ந ன பயிற்சி நிைலயம் அைமக்கப்பட் ள்ள . 
அேதேபான்  க்கு யி ப்பி ம் க வாஞ்சிக்கு யி ம் 
மிகப் ெபாிய ந ன பயிற்சி நிைலயம் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள . 
இவற்ைறெயல்லாம் குறிப்பிடாமல் மாண் மிகு உ ப்பினர் 
அவர்கள் ெவ மேன மட்டக்களப்பில் என்ன ெசய்தி க் 
கிறீர்கள்? எனக் ேகட்டைதயிட்  நான் மிகுந்த கவைல 
யைடகின்ேறன்.   

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
இைளஞர்கைளச் சாியான ைறயில் வழிநடத் வதற்காக 
மாண் மிகு அைமச்சர் அவர்கள்  இந்த நாட் ேல -Youth 
Parliament - இைளஞர் பாரா மன்றம்  ஒன்ைற உ வாக்கி 
யி க்கிறார். அ  ெவ மேன ஒ   பிரேதச சைபையப் 
ேபான்றேதா அல்ல  மாகாண சைபையப் ேபான்றேதா அல்ல.  
நாங்கள் ெசய்  ெகாண் க்கின்ற  அரசிய க்கப்பால்  
இைளஞர்கள் மத்தியில் மிக ம் ெதளிவான அறிைவப் ெபற்ற 
சிறந்த தைலைமத் வத்ைத உ வாக்க ேவண் ம். எதிர்கால 
சந்ததி எதைன எதிர்பார்க் கின்றேதா, அதற்ேகற்ப பணி 
ெசய்யக்கூ ய வைகயில் இந்த நாட் ன் ஒவ்ெவா  
பிரேதசத்தி ம்  ஆகக் குைறந்த  ஒ  தைலவைரயாவ  
உ வாக்க ேவண் ெமன்ற ஓர் உயர்ந்த இலட்சியத்தின் 
அ ப்பைடயிேலதான் Youth Parliament உ வாக்கப் 
பட் ள்ள . இன்  அந்தப் பாரா மன்றத் க்குத் ெதாி  
ெசய்யப்பட் ள்ள இைளஞர்கள் ஒ  வ ட காலத் க் 
குள்ேளேய மிகச் சிறந்த ேபச்சாளர்களாக, நல்ல பண் ள்ள 
வர்களாக, ச கம் ெதாடர்பாக ஆராயக் கூ யவர்களாக 
மாற்றப்பட் க்கிறார்கள்.   

மட்டக்களப்  மாவட்டத்தி ள்ள இைளஞர் பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்கைள நாங்கள் ேவ  விதமாகப் பார்க்கின்ேறாம்.  
அவர்கைளப் திய ேகாணத்திேல திய சிந்தைன ைடயவர்க 
ளாக ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் உ வாக்கியி க்கிறார்கள். 
அதற்காக நாங்கள் அவ க்கு எம  பாராட் க்கைளத் 
ெதாிவிக்கின்ேறாம்.  அேதேபான்  நீண்ட நாட்க க்குப் 
பின்னர் இன்  ேதசிய இைளஞர் ேசைவகள் மன்றம் - National 
Youth Services Council   திய உத்ேவகத் டன் 
ெசன் ெகாண் க்கின்ற . இன்ைறய உலகத்தின் ேதைவக் 
ேகற்ப, அந்த இைளஞர்கள் திய தைலைமத் வத்தின்கீழ் 
மிகுந்த ப் டன் மிகச் சிறந்த ைறயில் ெசயற் 
பட் க்ெகாண் ப்பைத நாம் காண்கின்ேறாம்.  எவ்வித 
ெசயற்பா மின்றி இ ந்த அந்தச் சைப, இன்   ஒவ்ெவா  
கிராம மட்டத்தி ம் ஒவ்ெவா  ைறயி ம் ெசயற்பட்   
இைளஞர்கள் மத்தியிேல ஒ   திய உத்ேவகத்ைதக் 
ெகா த்தி க்கின்ற .  அேதேபான்  ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்க ைடய அைமச்சின்கீழ் இயங்குகின்ற  ெதாழிற்பயிற்சி 
நிைலயங்கள் மற் ம் ெதாழில்  ட்பக்கல் ாிகள்   யா ம் 
இன்  திய பாைதயில் ெசன்  ெகாண் க்கின்றன.   

ஆகேவ, ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, GCE (Ordinary 
Level)  பாீட்ைச வைடந்த டன் அந்தப் பாீட்ைச எ திய 
மாணவர்கள் மீண் ம் GCE (Advanced Level) ஐ 
ஆரம்பிப்பதற்கு சுமார் 9மாதங்கள் இ க்கின்றன. அந்தக்  
காலப்பகுதிக்குள்  அவர்கள் சிங்கள ெமாழிையேயா அல்ல  
ஆங்கில ெமாழிையேயா அல்ல  சர்வேதசத்தில்  ெதாழில் 
கைளப் ெபற் க்ெகாள்ளக்கூ ய வைகயிலான ேவெறா  
ெமாழிையேயா கற் க்ெகாள்ளக்கூ யதாக ஒ  language 

course programme  ஒன்ைற  ஆரம்பிப்பதற்கும்  Advanced 
Level ப க்கின்ற மாணவர்கள்  குறிப்பாக English Language 
இேல நல்ல லைமையப் ெபறக்கூ ய ஒ  full-time course 
ஒன்ைற ஆரம்பிப்பதற்கும் நடவ க்ைகெய க்க ேவண் ம் 
என்  இச்சந்தர்ப்பத்திேல நான் ேகட் க்ெகாள்வேதா , 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்க க்கும் ெகளரவ பிரதியைமச்சர் 
அவர்க க்கும் அைமச்சின் ெசயலாளர், அைமச்சின் 
திைணக்களத் தைலவர்கள், ஏைனய பணியாளர்க க்கும் 
எங்க ைடய மாவட்ட மக்களின் சார்பிேல நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சு நீண்ட காலத் க்குப் பிறகு ஒ  

திய ேவகத்தில் ெசயற்பட் க்ெகாண் க்கின்ற .  என்  
மில்லாதவா  மாகாணத் க்கு ஒ  விைளயாட்  ைமதானம், 
மாவட்டத் க்கு ஒ  விைளயாட்  ைமதானம், பிரேதசத் க்கு 
ஒ  விைளயாட்  ைமதானம் என்ற வைகயில்  திய ேவைலத் 
திட்டெமான்   ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள . இன்  கிழக்கு 
மாகாணத் க்கான விைளயாட்  ைமதானம் ேகா க் 
கணக்கான பாய் ெசலவிேல தி ேகாணமைலயி ம் மட்டக் 
களப்  மாவட்டத் க்கான விைளயாட்  ைமதானம் மட்டக் 
களப்பி ம் - ெவபர் ைமதானம் - அைமக்கப்பட் ள்ள . 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! Hon. Minister, you have got one more 

minute. 

 
ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  
Madam Presiding Member, I will finish in two or 

three minutes. 

கடந்த த்தத் க்குப் பின்னர் விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சு பாாிய அளவிேல ேகா க்கணக்கான பாையச் 
ெசல  ெசய்கின்ற . இதற்காக  ெகளரவ அைமச்சர்  
மஹிந்தானந்த அ த்கமேக அவர்க க்கு நாங்கள் விேசடமாக 
நன்றி ெச த்தேவண் ம். அவர் பிரேதசங்கள்ேதா ம் 
ஒவ்ெவா  கிராமத் க்கும் ெசன் , அந்தக் கிராமங்களி ள்ள 
விைளயாட் க் கழகத்தினேரா  ேபச்சுவார்த்ைத நடத்தி, 
அவர்க க்குள்ள   பிரச்சிைனகைளத் ெதாிந் ைவத் ள்ளார். 
அவர் மிக ம் நன்றாகத் தமிழ் ேபசக்கூ யவர். அவர் 
மட்டக்களப்  மாவட்டத் க்கும் வந்  இைளஞர் கழகத்தின 
ேரா ம் எல்லா விைளயாட் க் கழகத்தினேரா ம் தமிழ் 
ெமாழியிேல ேபச்சுவார்த்ைத நடத்தி, அவர்க க்கு நிைறய 
உதவிகைளச் ெசய் ள்ளார்.  மட்டக்களப்பிேல சர்வேதச 
தரத்திலான மிகப்ெபாிய, ந ன விைளயாட்  ைமதானம் - 
Weber Stadium -  மில் யன் பாய் ெசலவிேல  இன்  
கட்டப்பட் க்ெகாண் க்கிற . மட்டக்களப்  மாவட்ட 
மக்க க்கும் விைளயாட்  ரர்க க்கும் சர்வேதச 
விைளயாட்  ைமதானெமான்றிேல விைளயாடக்கூ ய ஒ  
வாய்ப்ைப ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் ஏற்ப த்தியி க் 
கின்றார். ஆகேவ, ெகளரவ அைமச்சர் அவர்க க்கும் 
அவ ைடய அைமச்சின் ெசயலாளர், விைளயாட் த் ைறப் 
பணிப்பாளர் மற் ம் விைளயாட் த் திைணக்கள அதிகாாிகள் 
அைனவ க்கும் மட்டக்களப்  மாவட்ட மக்களின் சார்பிேல 
நன்றிகூறி,   விைடெப கின்ேறன்.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 4.52] 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මම අද දවෙසේ සන්ෙතෝෂ 

වනවා, ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්යාංශය 
සම්බන්ධෙයන් මෙග් අදහස් ස්වල්පයක් ඉදිරිපත් කරන්නට 
අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව. ෙමොකද, ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා 
කථාෙව්දී සඳහන් කළා ෙම් සභාෙව් කථා කරපු ෙගොඩක් ගරු 
මන්තීතුමන්ලා කීඩා අංශය පිළිබඳවම කථා කළා; තරුණ කටයුතු 
අමාත්යාංශය ගැන ෙයොමු වුණු අවධානය අඩුයි කියලා.   ෙම් රෙට් 
නිදහෙසන් පස්ෙසේ අවුරුදු 64ක් නිල් පාට, ෙකොළ පාට සහ නිල් 
රතු මිශ වුණු ආණ්ඩු අතීතෙය් තරුණයන්ට සැලකුෙව්ත් ඇත්තටම 
ඒ විධියට.  ෙහොද්ද රස කරන්න ර ම්ෙප, කරපිංචා පාවිච්චි  කරනවා 
වාෙග් තාරුණ්ය පාවිච්චි කරලා කරලා, ෙහොද්ද බත් ටිකට ෙබදා 
ෙගන කන ෙකොට රම්ෙප, කරපිංචා පැත්තකට කරනවා වාෙග් 
තරුණෙයෝ පැත්තකට කළා. නමුත් අපි පිළිතුරු ෙදන ෙකොට 
අවාසනාවකට ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමායි, ගරු ඇමතිතුමායි කථා 
කරලා ඉවරයි. ඉතින් අපට ලැබී තිෙබන සීමිත ෙවලාව ඇතුළත 
නම් පිළිතුරු ෙදන්න ෙවලාව ගන්න එපා.  විකල්ප ෙවලාවක් 
ෙයොදා ගන්නය කියලා මම කාරුණිකව ආයාචනය කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට නවක 
මන්තීවරයකු වශෙයන් 2010 අවුරුද්ෙද් පත් ෙවලා ඇවිල්ලා 
මුලින්ම ඉදිරිපත් කරපු ෙපෞද්ගලික මන්තී ෙයෝජනා අතෙර් මම 
2010/89 යටෙත්, ෙපෞද්ගලික මන්තී ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරලා 
ෙම් න්යාය පුස්තකයට ඇතුළත් ෙවලා තිෙබනවා.  "ජාතික තරුණ 
පතිපත්තියක් සකස් කිරීම" යටෙත්, "සියලුම ෙද්ශපාලන පක්ෂ 
නිෙයෝජනය කරන  පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙගන් සමන්විත 
විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත් ෙකොට ශී ලංකාවට ෙයෝග්ය වූ ජාතික 
තරුණ පතිපත්තියක් සකස් කිරීම ආරම්භ කළ යුතු යයිද ඒ සඳහා 
හා ඒ හා සබැඳි සියලු  ක්ෙෂේතයන් නිෙයෝජනය වන පරිදි, 
පවීණයන් උගතුන් හා බුද්ධිමතුන්ෙගන් ෙමන්ම රාජ්ය හා රාජ්ය 
ෙනොවන ආයතනයන්හි සහය ලබා ගත යුතු යයිද ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙයෝජනා කරයි" කියලා එම ෙයෝජනාෙව් සඳහන් 
වනවා. අනාගතෙය් දවසක ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ඒ ෙයෝජනාව 
සාකච්ඡාවට භාජනය වන්නට ෙපර මට ෙමය ඉල්ලා අස් කර 
ගන්න ලැෙබ්වි කියලා මා හිතනවා. ඔබතුමන්ලා රටට ගැළෙපන, 
රෙට් තාරුණ්යෙය් හද ගැස්ම, නාඩි වැෙටන රිද්මය හඳුනන, 
සැබැවින්ම තාරුණ්යයට සංෙව්දී තරුණ පතිපත්තියක් ෙම්ක විවාද 
කරන දවසට කලින් ෙම් රටට හඳුන්වා ෙද්විය කියන බලවත් 
විශ්වාසය තබමින් මම මෙග් අදහස්, කරුණු ස්වල්පය දක්වන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, "ශී ලංකාෙව් ජාතික තරුණ 
පතිපත්ති සම්පාදනය 2012"  නමින් ගරු ඇමතිතුමාෙග් 
අමාත්යාංශෙයන් නිකුත් කරපු කුඩා ෙපොත් පිංච පිළිබඳව මෙග් 
අවධානය ෙයොමු වුණා. ගරු ඇමතිතුමනි, ජාතික තරුණ 
පතිපත්තියක් සකස් කිරීමට ඔබතුමා ගත්ත එඩිතර පියවර අපි 
පක්ෂ ෙභ්දෙයන් ෙතොරව සහ ශී ලාංකීය සමසත් තාරුණ්යයම 
නිසැක වශෙයන්ම අගය කරනවා. ඒ ගැන අබමල් ෙර්ණුවකවත් 
අවිශව්ාසයක් නැහැ. ඒ වාෙග්ම  ජාතික තරුණ පතිපත්තිය 
පිළිබඳව විද ත් මුදිත මාධ්ය හරහා දැනුවත් කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළට 
අමතරව අන්තර් ජාලය හරහා ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළ මා 
සියැසින්ම දැක්කා. ඒක දැකපු පළමුවැනි  ෙමොෙහොෙත්ම මමත් 
ඒෙක් Fan Page එකට "like" එකක් දමලා එකතු වුණු ජනතා 
නිෙයෝජිතෙයක්.   ඒ වාෙග්ම  ඒක දැකපු ෙවලාෙව්  මම ඒකට 
පණිවිඩයකුත් තිබ්බා, ෙම් ගැන මා කථා කරන්න කැමැතියි; අපි 
සංවාදයකට එකතු ෙවමු කියලා.ජාතික තලෙය්දී විතරක් ෙනොෙවයි 

ජාත්යන්තරව ඉන්න ශී ලාංකිකයනුත් ඒ හරහා  ෙම්කට අදහස් 
එකතු කරාවි කියන විශ්වාසයක් මට තිෙබනවා. ලංකාෙව් ඉන්න 
පුද්ගලෙයෝ වාෙග්ම ලංකාෙවන් පිටත ලංකාවට ආදරය කරන ශී 
ලාංකිකෙයෝ දළ වශෙයන් මිලියන ෙදකකට ආසන්න පිරිසක් 
ඉන්නවා. ඒ නිසා  ඒ  රටවල්වල ජීවත් වන අයෙග් තිෙබන 
අත්දැකීම් එෙහමත් ෙම්  ජාතික තරුණ පතිපත්තිය සකස් කර 
ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළට එකතු කර ගන්නට ෙම් Facebook 
campaign එෙකන් එහා ගිය කමෙව්දයක් නිර්මාණය කරන්නය 
කියා මා ඔබතුමාට ෙයෝජනා කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් ජාතික 
තරුණ පතිපත්තිය සඳහා ලංකාව තුළ විද ත් හා මුදිත මාධ්ය 
හරහා ෙගන යන පචාරය මීට වඩා  තවත් ඉහළ තලයකට ඔසවා 
තැබිය යුතුව තිෙබනවා. අවංකවම අද මම ෙම් සාකච්ඡාවට  
සහභාගී ෙවන්න කලින් ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත් මමත් 
නිෙයෝජනය කරන මාතර දිස්තික්කෙය් ෙපොඩි නියැදි 
සමීක්ෂණයක් කළා, දුරකථන මාර්ගෙයන්. ඒක සියයට සියයක්ම 
යථාර්ථවාදී ෙනොෙවන්න පුළුවන්. නමුත් ෙම් ගැන තවමත් 
දැනුවත් වුණු පවණතාවෙය් අඩුවක් තිෙබනවා.  

ඒක පිළිබඳව සංෙව්දී ෙවමින් මාධ්ය හරහා ඒ කාරණය ගැන 
දැනුවත් විය යුතුව තිෙබනවා. ගරු  නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ෙග් 
කථාෙව්දී  එක  යථාර්ථයක් සඳහන් කළා.  මිලියන  5.6ක් 
තාරුණ්යය නිෙයෝජනය කරනවාය කියා එතුමා  කිව්වා. හැබැයි 
තරුණ  ෙසේවා සභාෙව් ෙයෞවන සමාජවල දළ වශෙයන් ලක්ෂ 5ක 
පමණ පමාණයක් තමයි ඉන්ෙන්. එෙහම නම් ඉතිරි අයට  ෙම් 
පණිවුඩය විසරණය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  ඒ කාරණය පිළිබඳව 
ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්නය කියා මා ඉල්ලනවා. 
ඒ වාෙග්ම ඔබතුමන්ලාෙග් කාල රාමුව තුළ ලබන අවුරුද්ෙද් මැයි 
මාසය වනෙකොට ජාතික  තරුණ  පතිපත්තිය සම්පාදනය කිරීම 
අවසන් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ ෙවනුෙවන් ජාතික 
තරුණ ෙකටුම්පතක් සම්පාදනය කරලා,  අෙපේල් මාසෙය්දී  
මහජන අදහස් විමසීමක් කරන්නට අෙපේල් මාසෙය් දවස් 30යි 
ෙයොදා ෙගන තිෙබන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් 
ඉල්ලන්න කැමැතියි, ෙම් ෙයොදා ගත් කාල රාමුෙව් -අෙපේල් මාසය
- යම් සංෙශෝධනයක්  කරන්නය කියා. ෙමොකද, අෙපේල්  මාසෙය් 
දවස් 30ක් තමයි ෙකටුම්පත පිළිබඳව මහජන අදහස් විමසන්නට 
ෙයොදා ෙගන  තිෙබන්ෙන්.   

අපි දන්නවා, අෙපේල් මාසෙය් තමයි සිංහල අවුරුද්ද 
එළෙඹන්ෙන්.  ඒ වාෙග්ම  අෙපේල් මාසයත්, මැයි මාසයත් යන ෙම් 
ෙදකම සලකා බලා මම ඔබතුමාට ෙයෝජනා කරනවා, ෙකටුම්පත 
සාකච්ඡාවට භාජනය කරන්න අෙපේල් මාසයට ෙවන් කරපු කාලය 
අඩුම ගණෙන් සති හයක් දක්වාවත් දීර්ඝ කරන්නය කියා. 
ෙමොකද,  මැයි මාසය හා ජූනි මාසෙයනුත් සති  ෙදකක් ඇතුළත් 
වන ෙසේ සති හයක කාලයක් ෙදන්නය කියා මා ඉල්ලනවා. මාර්තු 
මාසෙය්දී  රට පුරා ෙම් පිළිබඳව දැනුවත් කිරීෙම් පචාරක  වැඩ 
පිළිෙවළක්  - campaign - එකක්   ෙගනිහින් සති හයක්  පුරා 
ෙම්ක පවත්වාෙගන යන්නය කියා මා ඉල්ලනවා. ෙමොකද,  ජාතික 
වශෙයන් වැදගත් වන තරුණ පතිපත්තියක් හඳුන්වා දීෙම්දී 
මහජන අදහස් විමසන්නට  මාසයක කාලයක් මදියි.  ඒ නිසා   
පාසල්, පන්සල්, ෙවනත් ආගමික ස්ථාන,  විශ්වවිද්යාල යන ෙම් 
සියල්ලම නිෙයෝජනය වන විධියට දිස්තික්ක මට්ටෙමන්  ෙම් 
ගැන පසිද්ධිෙය් දැනුවත් කළ යුතු ෙවනවා.  

එෙහම ෙනොවුෙණොත් යම්  දිස්තික්කයක් විශාල නම් 
කණ්ඩායම් වශෙයන්  ඒ දිස්තික්කෙය් ෙදපළකට ෙගොස් විවෘත 
ආරාධනයක්  කර  එතැනට පැමිණ ඒ ෙතොරතුරු  ලබා ගැනීෙම්  
වැඩ පිළිෙවළක්  කියාත්මක කරන්නටය  කියන කාරණය  මම   
ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට  ෙයොමු කරනවා.  
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ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
සාධාරණ ඉල්ලීමක්. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
පළාත් පාලන මැතිවරණ පනෙත්   සියයට 25ක තරුණ  

නිෙයෝජනය අනිවාර්ය කිරීමට  ෙනොහැකි කාරණය  ෙකොට්ඨාස  
පිළිබඳ අර්බුදයයි කියා ගරු ඇමතිතුමා සඳහන් කළා. මම 
ඔබතුමාට ෙයෝජනා කරනවා, සියයට 30ක ලැයිස්තුව 
අනාගතෙය්දී සියයට 40ක්  කරන්නය කියා. ඒ ලැයිස්තුව තුළ 
යම්කිසි තරුණ  හා කාන්තා නිෙයෝජනයට වැඩි  ඉඩ පස්ථාවක්  
ලැෙබන විධිෙය් නීති රාමුවක් සකස් කිරීම  ෙකෙරහි මම නැවත 
වරක්   අවධානය ෙයොමු කරනවා.  

තරුණ පතිපත්තිය සම්බන්ධෙයන් මා කථා කළ කරුණු 
ස්වල්පෙයන්  ජාතික තරුණ ෙසේවා සභාව පිළිබඳව  මෙග් අදහස් 
ස්වල්පයක් ඉදිරිපත් කරන්නට මා බලාෙපො ෙරොත්තු ෙවනවා. 
ජාතික තරුණ ෙසේවා සභාෙව් කටයුතු කරන තරුණ ෙසේවා 
නිලධාරින්  හුදු ලිපිකරුවන් විධියට ෙනොෙවයි කටයුතු කරන්ෙන්. 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවලින් තරුණ ෙසේවා සභාෙවන් පිටතදී 
ක්ෙෂේත නිලධාරින් විධියට  ඔවුන් සැලකිය යුතු වැඩ ෙකොටසක් 
ඉටු කරනවා. ඒ නිසා  දිස්තික් සහ පාෙද්ශීය  මට්ටෙමන්  සිටින 
තරුණ ෙසේවා නිලධාරින් උපස්ථම්භනය කිරීෙම්  වැඩ පිළිෙවළක් 
ගැන අමාත්යාංශෙය් අවධානය ෙයොමු කරන්නය කියා මම 
ඉල්ලනවා.ඒ වා ෙග්ම ෙයෞවන සමාජ පාෙද්ශීය සම්ෙම්ලන, 
දිස්තික් සම්ෙම්ලන හා ගම් මට්ටෙම් ෙයෞවන සමාජ සමඟ වඩාත්  
බද්ධව අමාත්යාංශයට වැඩ කරන්න පුළුවන් ව්යාපෘති කමෙව්දය  
තවත් ශක්තිමත් කිරීම වඩා උචිතයි කියා මා සඳහන් කරනවා.   

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා ෙයෝජනා කළා, ෙයොවුන් 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ටත්  යම්  පතිපාදනයක් ලබා ෙදන්නය 
කියා. ඒ  කාරණෙය්දී මම  කියන්ෙන් ව්යාපෘති  කියන කාරණෙය්දී 
යැපුම් මානසිකත්වයක් ඇති ෙනොවන ආකාරයට කටයුතු 
කරන්නය කියායි. ව්යාපෘතිය සැලසුම් කරන අය යම්කිසි 
බරපැනක්  ෙසොයා ගන්නට ඕනෑ. ඒ ෙසොයා  ගන්නා ගණනට 
සමාන  පමාණයක් යම්කිසි නිශ්චිත මූල්ය රාමුවක්  තුළ ලබා  
ෙදන්නට පුළුවන් නම් එතැනදී යැපුම් මානසිකත්වයට වඩා  
උද්දීපණ මානසිකත්වයක් ඇති කරන්න පුළුවන්ය කියන කාරණය  
මා ඔබතුමාට සිහිපත් කරනවා. ඒ නිසා ඒ කාරණය  ගැනත් 
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න කැමැතියි.  

මම අද නිකමට ෙපරළා බැලුවා, අතීතෙය් තරුණ ෙසේවා සභාව 
පතිෂ්ඨාපනය ෙවලා 1978/79/80 වකාවනුෙව්දී ගියපු ගමන් මඟ 
ගැන. ඒ වකවානුෙව් දිස්තික් තරුණ ෙසේවා නිලධාරින්  සහ 
පාෙද්ශීය තරුණ ෙසේවා නිලධාරින් විධියට තරුණ පිරිසක් පත් 
ෙවනවා. අපි සියලුම ෙදනා දන්නවා, ඒ තරුණ පිරිස වැඩ 
කරෙගන ගිහින් එක්තරා වයස් සීමාවකින් පසුව ඔවුන් වැඩිහිටියන් 
බවට පත් වන බව. එකම පිරිසක් එකම ක්ෙෂේතයක  දීර්ඝකාලීනව 
වැඩ කරනෙකොට මෙනෝ විද්යාත්මක පදනෙමන් බැලුෙවොත් 
ඔවුන්ෙග් කාර්යක්ෂමතාව අඩු  වීෙම් පවනතාවක් ඇති ෙවනවා. 
ඒක යථාර්ථයක්. ඔබටවත්, මටවත් ඒ යථාර්ථෙයන්  ගැලෙවන්න 
බැහැ.  ෙමොකද, ඒක තමයි මනුෂ්ය  ස්වභාවය. හැබැයි ඒ මනුෂ්ය 
ස්වභාවය අතිකමණය කරමින් වැඩ කරන කිහිප ෙදෙනක් ඉන්න 
පුළුවන්.  පතිශතාත්මකව බැලුෙවොත් ඒක ඉතාමත්ම අඩුයි. ඒ නිසා 
මම ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරනවා හැම තිස්ෙසේම  
දිස් තික් තරුණ ෙසේවා නිලධාරින්, පාෙද්ශීය තරුණ ෙසේවා 
නිලධාරින් විධියට අදාළ සුදුසුකම් සහිත ෙයෞවන පිරිසක්ම  
සම්බන්ධ කර ගන්නය කියා.  එතෙකොට වැඩ කරපු අයට ෙමොකද 

ෙවන්ෙන්? මම කියන්ෙන් ඒ අය ඉවත් කරන්න කියලා ෙනොෙවයි. 
අබමල් ෙර්ණුවක තරමින්වත් ෙමොෙහොතකටවත් එෙහම හිතන්න 
එපා. මම ෙම් කියන්ෙන් ෙමච්චර කල් කැප කිරීම් කරලා එෙහම 
වැඩ කරපු අය ඉවත් කරන්න කියා ෙනොෙවයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ අය ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය යටෙත්ම 
ඇති ෙවනත් ස්ථානවලට අනුයුක්ත කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් 
ෙයොදන්න. එතෙකොට ෙපොඩි ගැටලුවක් ඇති වන්න පුළුවන්. 
තරුණ ෙසේවා සභාෙව් ඉන්ෙන් ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් හා 
ෙසේවා නියුක්තිකයන්ෙග් භාර අරමුදල් - EPF, ETF - ලබන අය. 
ඔවුන්ව pension ලබන තැන්වලට අනුයුක්ත කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන ගැටලුව මතු වනවා. ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමනි, 
තරුණ ෙසේවා සභාව යටෙත් තිෙබන ස්ථාන අතර හුවමාරු වන 
විධිෙය් වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් සඳහා ෙයොදන්න පුළුවන් නම් හැම 
විටම දිස්තික් සහ පාෙද්ශීය තරුණ ෙසේවා  නිලධාරින් විධියට 
තරුණ පිරිසක් ඇතුළත් කර ගන්න පුළුවන්. ඔබතුමන්ලා ඊෙය් 
ෙපෙර්දා උපාධිධාරි කමය හරහා රාජ්ය ෙසේවයට පිරිසක් ඇතුළත් 
කර ගත්තා. එතෙකොට එයින් පිරිසක් තරුණ ෙසේවා සභාවටත් 
එනවා. ඒ අය පාෙද්ශීය තරුණ ෙසේවා නිලධාරින් විධියට, දිස්තික් 
තරුණ ෙසේවා නිලධාරින් විධියට වැඩ කරනවා.  

ඔවුන් එක්තරා වයස් මට්ටමකට ආවාම ඔවුන්ටත් ෙම් 
අමාත්යාංශ කමය තිෙබන තව තැනකට යන්න පුළුවන්.  
අමාත්යාංශ තුළ සිටින තරුණ කණ්ඩායමකට නැවත ෙමතැනට 
එන්න පුළුවන්. ඒ විධියට  හැම විටම තරුණ ෙසේවා සභාව සහ 
ෙයෞවන සමාජ සම්ෙම්ලනත් එක්ක තරුණ ජවය බද්ධ කිරීමට 
යම් කිසි වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කිරීම ගැන මම ඔබතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු ඇමතිතුමනි, මට ෙබොෙහොම ෙපොඩි ෙව්ලාවයි තිෙබන්ෙන්. 

ඒ නිසා මට සාධාරණයක් කරන්න කියලා මම ෙගෞරවෙයන් 
ඉල්ලනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම මම ඔබතුමාෙග් අවධානය තවත් 
කරුණක් ෙකෙරහි ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. ෙම් තරුණ 
තරුණියන් දුවන ෙව්ගයට; ගෙම් සිටින ෙයෞවන සමාජ තරුණ 
තරුණියන් දුවන ෙව්ගයට දුවන්නට පුළුවන් තරුණ ෙසේවා 
නිලධාරින් සිටින්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ අය වයසින් වැඩියි. ඒ අයත් 
ෙම් පවාහය තුළම තබා ගත යුතුයි කියන තැනින් මම බැහැර 
වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ඒ සඳහාත් කමෙව්දයක් නිර්මාණය කර 
ගත යුතුයි කියන කාරණය මම මතක් කරනවා. 

අද ෙම් සභාෙව් ෙගොඩක් අඩුෙවන් කියැවුණු ආයතනයක් 
තමයි, තෘතීයික හා වෘත්තීය අධ්යාපන ෙකොමිෂන් සභාව. ඒ 
පිළිබඳව කථා වුෙණ්ම නැහැ වාෙග් තමයි මට නම් ෙත්රුෙණ්. 
තෘතීයික හා වෘත්තීය අධ්යාපන ෙකොමිෂන් සභාෙව් වෘත්තීය පුහුණු 
පාඨමාලා පතීතනය කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ -මම පසු ගිය කාලෙය් 
ෙම් පිළිබඳව ෙබොෙහොම සමීපව කටයුතු කරපු නිසා මට ඒ අත් 
දැකීම් තිෙබනවා-  ඉදිරියට ෙගන යන්නට ඔබතුමන්ලා ගන්නා 
උත්සාහය මම අගය කරන අතෙර් මම ඔබතුමාට තවත් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතියි. ෙම් හා සමගාමීව වැඩ 
කරන තවත් ආයතන ෙදකක් තිෙබනවා. එකක් තමයි ICTA 
ආයතනය යටෙත් තිෙබන නැණසල මධ්යස්ථානය. අෙනක් 
ආයතනය විදාතා සම්පත් මධ්යස්ථානයයි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක් තිෙබනවා. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මට විනාඩි 15ක් තිෙබනවා. හරියටම විනාඩි ෙදොළහයි, 

තත්පරයයි ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන්.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන 
අමාත්යාංශය ෙම් විදාතා සම්පත් මධ්යස්ථාන හා නැණසල 
මධ්යස්ථාන එක්ක ඒකාබද්ධ වැඩ පිළිෙවළකට ගමන් කරන්න 
අවශ්ය සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිදු කිරීම වඩා උචිතයි කියා මම 
ඔබතුමාට ෙයෝජනා කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ වාෙග්ම දැනට ලංකාව 
තුළ ආරම්භ ෙවලා නැති, එෙහත් ජාත්යන්තරව කියාත්මක වන 
පාඨමාලා ලංකාව තුළට අවෙශෝෂණය කර ගන්න; ලංකාව තුළට 
උකහා ගන්නට පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක් එක්ක එම පාඨමාලා 
ලංකාව තුළත් පතීතනය කරන්නට කටයුතු කිරීෙම් වැදගත්කම 
මම ෙපන්වන්නට ඕනෑ. එෙමන්ම ලංකාෙවන් පිටත තිෙබන 
පාඨමාලා පමණක් ෙනොෙවයි, ලංකාව තුළ ෙම් ෙමොෙහොෙත් 
තිෙබන පාඨමාලාත් පතීතනය කරන්නට ඕනෑ. උදාහරණයක් 
විධියට තිර මුදණ - screen-printing - පාඨමාලා පතීතනය වන 
වැඩ පිළිෙවළකට තවම ගිහිල්ලා නැහැ. ඒ නිසා එෙහම පතීතන 
වැඩ පිළිෙවළකටත් ගමන් කිරීෙම් අවශ්යතාව මම මතු කරන්න 
කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ වාෙග්ම UNIVOTECH. 
ඒක සාධනීය පියවරක්. ඒක ඉතා වැදගත් තත්ත්වයක්. නමුත් 
ලංකාෙව් සාම්පදායික විශ්වවිද්යාල 17ක් තිෙයද්දි ෙම් පිළිබඳව 
තවම අපට තිෙබන්ෙන් එක විශ්වවිද්යාලයයි. ෙම් විශ්වවිද්යාලයත් 
පටන් අරෙගන තවම සීමිත කාලයයි ගත ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ 
නිසා අනාගතය ගැන බලා උතුර සහ දකුණ ෙදපැත්තට ෙවන්න 
ෙම් සම්බන්ධව තවත් විශ්වවිද්යාල ෙදකක්වත් ඇති කිරීම ගැන මම 
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා.  

අවසාන වශෙයන් ෙයොවුන් පාර්ලිෙම්න්තුව පිළිබඳව අදහස් 
ස්වල්පයක් එකතු කරන්නට මම බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ෙයොවුන් 
පාර්ලිෙම්න්තුව කියන්ෙන් ලංකා ඉතිහාසෙය් ගත් සාර්ථක 
පෙව්ශයක් කියන එකයි මෙග් ෙපෞද්ගලික අදහස. ඒ නිසා ෙම් 
ෙයොවුන් පාර්ලිෙම්න්තුව අමතන්නට වර්තමාන පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය කරන ආණ්ඩු පක්ෂයට පමණක් ෙනොෙවයි, 
විපක්ෂෙය් පධාන පක්ෂ තුෙන් නායකයින්ටත් -අෙප් විපක්ෂ 
නායකතුමා, ෙදමළ ජාතික සන්ධානෙය් නායකතුමා, 
පජාතන්තවාදී සන්ධානෙය් - DNA - නායකතුමා සහ ෙවනත් 
විකල්ප ෙද්ශපාලන ධාරාවල ෙද්ශපාලන නායකයන්ටත්- 
අවස්ථාවක් සම්පාදනය කරන්න කියලා මම ඉල්ලනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසන් වනවා.  

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මට තත්පර 30ක් ෙදන්න. 

මෙග් කථාව තත්පර 30කින් මම අවසන් කරනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙයොවුන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ජනතා 
නිෙයෝජිතයන් ෙවනුෙවන් මාසික රැස්වීම් පැවැත්වීෙම් 
කාරණෙයන් එහා ගිය කරුණු පහක් ඉදිරිපත් කරලා මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා.  

පළමුවැනි කාරණාව, ෙයොවුන් පාර්ලිෙම්න්තු නිෙයෝජිතයන්ෙග් 
ධාරිතාව වර්ධනය කරන්න විවිධ පුහුණු වැඩසටහන් සංවිධානය 
කිරීමයි. 

ෙදවැනි කාරණය තමයි, ෙදස් විෙදස් තරුණ හුවමාරු 
වැඩසටහන් තුළින් ඔවුන්ෙග් අත් දැකීම් අලුත් කර ගන්නට, නව 
අත් දැකීම් ලබා ගන්නට අවස්ථාව සැලසීම. ඒ වාෙග්ම ඔවුන්ෙග් 
පරිගණක හා භාෂා දැනුම වර්ධනය කරන්න විෙශේෂ වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න කියලාත් මම ඉල්ලනවා. ඒ 
වාෙග්ම ඒ අයට සිද්ධි අධ්යයනය - case study - හරිම වැදගත්. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ලබා දුන් කාලය අවසන් ෙවනවා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana) 
සිර ෙගවල්වල සිටින, විෙශේෂෙයන්ම මත් දව්ය සඳහා ඇබ්බැහි 

වූ පුද්ගලයන් පිළිබඳව අධ්යයනය කරමින් ඔවුන්ටත් සජීව ෙලස 
කටයුතු කරන්න අවස්ථාව සලසන ගමන්, යැපුම් 
මානසිකත්වෙයන් මිදී වැඩ කරන්න පුළුවන් කමයක් ව්යාපෘති 
මඟින් ඇති කරලා ඒ සඳහා පතිපාදනයක් ෙවන් කරන්න කියා 
ඉල්ලමින් මෙග් වචන ස්වල්පය සමාප්ත කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඊළඟට ගරු සනත් ජයසූරිය මන්තීතුමා.  ඊට ෙපර ගරු 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති. 
 
අනතුරුව ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මුලාසනාරූඪ විය. 
 அதன் பிறகு, மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. (MRS.) THALATHA ATUKORALE left 
the Chair, and MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES took 
the Chair. 

 
[අ.භා. 5.08] 
 
ගරු සනත් ජයසූරිය මහතා 
(மாண் மிகு சனத் ஜயசூாிய) 
(The Hon. Sanath Jayasuriya) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, 2013 අය වැය විවාදෙය්දී 

ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය්ත්, කීඩා 
අමාත්යාංශෙය්ත් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව අදහස් දැක්වීමට අවස්ථාව 
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[ගරු  බුද්ධික පතිරණ මහතා] 
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ලැබීම ගැන මා සන්ෙතෝෂ වනවා. මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම 
පිළිබඳව ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන 
අමාත්යාංශය පිළිබඳව කථා කරන ෙකොට තරුණ කටයුතු පිළිබඳව 
වචනයක් කියන්න ඕනෑ. තරුණ පතිපත්තියක් සැකසීම සඳහා ගරු 
ඇමතිතුමා අද සියලු පක්ෂවලට ආරාධනා කළා. ඒක අද රෙට් 
අවශ්යතාවක්. ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන 
ඇමතිතුමාත්, ඒ වාෙග්ම නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත් ඒ කරන කාර්යය 
ෙගොඩාක් ෙහොඳ ෙදයක් කියා මා හිතනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි 
වෘත්තීය පුහුණු වැඩසටහන් මඟිනුත් විශාල කාර්ය භාරයක් 
ෙකෙරනවා. වෘත්තීය පුහුණුව අවසන් වුණාට පස්ෙසේ රැකියා ලබා 
ගැනීම හැම ෙදනාටම අවශ්යයි. මා නිෙයෝජනය කරන මාතර 
දිස්තික්කය ෙකොළඹ දිස්තික්කෙයන් පිට පළාතක්. එවැනි 
පළාතකට ඒක  ෙගොඩාක්ම වැදගත් ෙවනවාය කියා මම හිතනවා.  

එත් එක්කම අද කීඩාව පැත්ෙතන් කථා කරන්නත් කරුණු 
කිහිපයක්ම තිෙබනවා. මහින්ද චින්තනය යටෙත් පසු ගිය 
කාලවලට වැඩිය අෙප් රෙට් කීඩාව ඇත්තටම අද ෙවනස් 
තත්ත්වයකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ ෙමොකද කියලා කිව්ෙවොත්, 
අෙප් කීඩාව පළාත් මට්ටමින්, ඒ වාෙග්ම ගම් මට්ටමින් ව්යාප්ත 
ෙවලා, ගෙම් කීඩකෙයෝ නගරයට එන වැඩ පිළිෙවළක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. කිකට් කීඩාවට පමණක් ෙනොෙවයි, මලල කීඩාව ඇතුළු 
සෑම කීඩාවක් සම්බන්ධෙයන්ම රජයක් හැටියට අපි යටිතල 
පහසුකම් ලබා ෙදන්න කටයුතු කරනවා. කීඩාව සඳහා අවශ්ය 
යටිතල පහසුකම් ගමට ෙගන යන්න කීඩා අමාත්යාංශයත්, කීඩා 
ඇමතිතුමාත් ෙම් ෙවලාෙව් විෙශේෂ මහන්සියක් ගන්නවා. ඒ ගැන 
කථා කරද්දී විෙශේෂෙයන් කියන්න ඕනෑ කරුණු කිහිපයක්ම 
තිෙබනවා. 

ලංකාෙව් කීඩාංගන ගැන ෙගොඩාක් ෙද්වල් කථා කළා. 
ජාත්යන්තර කීඩාංගන ෙකොච්චර පමාණයක් හැදුවාද කියලා 
ඇහුවා. විස්සයි විස්ස කිකට් ෙලෝක කුසලානයට ඉස්ෙසල්ලා 
ජාත්යන්තර කිකට් කීඩාංගන ෙගොඩාක් සැකසුවා. ඒ කීඩාංගන 
ෙකොළඹින් පිට හම්බන්ෙතොට, පල්ෙලකැෙල්, දඹුල්ල පෙද්ශවල 
ඉදි කළ නිසා turf එකක ෙසල්ලම් කරන්න ගෙම් ඉන්න 
කීඩකයන්ටත් අවස්ථාව ලැබුණා. හම්බන්ෙතොට ෙව්වා, දඹුල්ල 
ෙව්වා ගෙම් කීඩකෙයකුට turf එකක cricket match එකක් 
ෙසල්ලම් කරන්න මීට ඉස්ෙසල්ලා අවස්ථාවක් තිබුණා කියලා මම 
හිතන්ෙන් නැහැ. ෙම් හැම කීඩකෙයක්ම matting එෙක් කීඩා 
කරලා ෙකොළඹට ආවට පස්ෙසේ තමයි ඔවුන්ට ඒ අවස්ථාව 
ලැබුෙණ්. ෙහොඳ තත්ත්වෙය් තිෙබන ජාත්යන්තර කීඩාංගනයක 
කීඩා කරන්න අද හැම කීඩකෙයකුටම අවස්ථාවක් ලැබිලා 
තිෙබනවා. මහින්ද චින්තනය යටෙත් කීඩා අමාත්යාංශය කීඩාව 
දියුණු කිරීෙම් වැඩසටහන් කරන නිසා හැම තැනකටම, හැම 
දිස්තික්කයකටම එම සංවර්ධනය ගිහිල්ලා තිෙබනවා. 

ඒ පිළිබඳව  කිසිම පශ්නයක් නැහැ.  ඒ කීඩාංගන තිෙබන්නට 
ඕනෑ.  ඒ කීඩාංගන පාවිච්චි වන්නට  ඕනෑ.  මම කීඩා 
ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලන   එක ඉල්ලීමක් තමයි, අපි ෙම්  
කීඩාංගන නිකම් අතහැර දමන්නට නරකයි කියන එක. ෙමොකද, 
අපි ඒවායින් උපරිම පෙයෝජනය ගන්නට  ඕනෑ. නැත්නම් 
ෙවන්ෙන් අප ෙම් කීඩාංගන පාවිච්චි කරන්ෙන්  නැහැ, අප ෙම්වාට 
ෙමතරම්  වියදම් කර තිෙබනවාය කියා තවත්  අයට කථා 
කරන්නට මාතෘකාවක් ලැබීමයි.  

අද ලංකාෙව් තිෙබන first class  tournament   එක ගමට 
ගිහින් තිෙබනවා. ගෙම්දී ගෙම් ඉන්න කීඩකයන් ට ඒක බලන්න 
අවස්ථාව ලැබී තිෙබනවා.  කීඩා ක්ෙෂේතයට අලුත්  කීඩාංගන  
ඇතුළු වීෙමන්  අද මම දැක්ක ෙහොඳම ෙදය  තමයි ඒක.  මලල 

කීඩාව සම්බන්ධෙයන් ගත්තත් ඒ වාෙග්මයි.  පසු ගිය කාලෙය්  
සුගතදාස කීඩාංගනය අලුත්වැඩියාව සඳහා එහි කීඩා කිරීම 
නවත්වා තිබුෙණොත් අපට  කීඩා කරන්නට  යන්නට  තැනක්  
තිබුෙණ් නැහැ.  ලංකාව පුරාම හැම කීඩාංගනයක්ම අලුත්වැඩියා 
කරන්නට  ගරු ඇමතිතුමා කටයුතු කර තිෙබනවා.  විෙශේෂෙයන්ම  
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් ඇමතිතුමා  නාවලපිටිය ආසනයට  
විශිෂ්ට  වැඩක් කර  තිෙබනවා. මිටර් 400ක ධාවන පථයක් එක්ක, 
ඒ වාෙග්ම පිහිනුම් තටාක  ෙම්  හැම ෙදයකින් අංගසම්පූර්ණ  
කීඩාංගනයක් ඇති කර තිෙබනවා. අද ෙම් වාෙග්  කීඩාංගන  
ෙකොළඹ  නගරෙයන් පිටතට  -ගමට- ගිහින් තිෙබනවා. ෙවන දාට  
ෙම් මලල කීඩාව කරන කීඩකයින් ෙහෝ ෙව්වා කීඩිකාවන් ෙහෝ 
ෙව්වා කීඩා කරන්න  ෙකොළඹට එන්න ඕනෑ; සුගතදාස 
කීඩාංගනයට  එන්න  ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා  ෙපෞද්ගලිකව  දානපතියන්ෙගන් මුදල්  එකතු කර  
ෙහෝමාගම  විෙශේෂ කීඩා සංකීර්ණයක් ඇති කර තිෙබනවා.  
ඒෙකත්   ඒ විධියටම    ධාවන පථ,   පිහිනුම්  තටාක  ෙම් හැම 
ෙදයක්ම ඇතුළත් කර තිෙබනවා.   මුළු ලංකාෙව්ම  -ෙකොළඹින් 
පිට-   ඉන්න  තරුණ තරුණියන්ට  ඕනෑම ෙවලාවක  කීඩා 
කරන්නට අවස්ථාව අද  උදා කර  තිෙබනවා.  

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Member, you have one more minute. 

 
ගරු සනත් ජයසූරිය මහතා 
(மாண் மிகு சனத் ஜயசூாிய) 
(The Hon. Sanath Jayasuriya) 
ගරු  නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, කිකට් කීඩාව පැත්ෙතන් තවත් 

වචනයක් කියන්න ඕනෑ. Haroon Lorgat Report  එක ගැන  
හැෙමෝම කථා කළා. කීඩාව පැත්ෙතන් ගත්ෙතොත් කිකට් 
ආයතනය  යම්  කිසි ෙදයක් කර තිෙබනවා.  ඒ ෙදය කරන්නට 
ඉස්ෙසල්ලා, පසු ගිය කාලෙය් හිටපු  කීඩකෙයෝත්  ෙම්කට 
ඇතුළත් කර  ඒ කීඩකයන් කියන ෙදයත් ෙම්කට ගත්තා නම්  මීට 
වඩා ෙහොඳ ෙදයක් කරන්නට තිබුණා. ෙමොකද,  කිකට් ආයතනයට  
ෙම් ෙවලාෙව්   ෙගොඩක් සල්ලි වියදම් කරන්නට අවස්ථාවක් 
තිෙබනවාය කියා මා  හිතන්ෙන් නැහැ.  එම නිසා තමයි කීඩා 
අමාත්යතුමා ඍජුවම ෙම්කට සම්බන්ධ ෙවලා  ෙහොඳ නිෙයෝග, 
තීන්දු,  තීරණ දී  තිෙබන්ෙන්. කීඩා අමාත්යාංශයට ෙහොඳ 
ඇමතිතුෙමකු ලැබී  ඉන්නවා.  කීඩා ඇමතිතුමා ගන්නා තීන්දු 
තීරණ ෙබොෙහෝ  ෙවලාවට ෙහොඳ අතට  ගිහින් තිෙබනවා.  ගරු 
ඇමතිතුමා ෙම් අමාත්යාංශය භාර ගන්නෙකොට ෙකොයි  තරම් පශ්න 
තිබුණත්, අද කීඩා අමාත්යාංශය ෙහොඳ තැනකට ෙගනැවිත් 
තිෙබන බව කියන්නට ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම Haroon Lorgat 
Report  එෙක් සමහර  තීන්දු පිළිගන්නට බැහැ. ෙමොකද, ඔහු ICC 
එෙක් හිටපු CEO  ෙකෙනක්. ඔහු ලංකාෙව් cricket structure  
එක ගැන කියන්න ෙහොඳටම දන්නවා ඇත කියා මා හිතන්ෙන් 
නැහැ.  කීඩා ආයතනය ෙම් ගැන විෙශේෂෙයන්  කථා කර  කීඩා 
ඇමතිතුමාත් එක්ක  එකතු ෙවලා  කිකට් කීඩාව සම්බන්ධෙයන් 
ඊ ට වඩා ෙවනස් ෙදයක් කරන්න  ඕනෑ.  

තව එක කාරණයක් කියන්න ඕනෑ. කීඩා අමාත්යාංශය කර 
ෙගන යන ෙදයක් තමයි  anti-doping. ගරු ඇමතිතුමාෙග් ඍජු 
මැදිහත් වීම යටෙත් මහාචාර්ය අර්ජුන ද සිල්වා කීඩක 
කීඩිකාවන්ව  දැනුවත් කර තිෙබනවා, තහනම් උත්ෙත්ජක පාවිච්චි 
කිරීෙමන් ෙතොරව කිකට් කීඩාව ඉදිරියට ෙගන යන්ෙන් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙකොෙහොම ද කියා.  ගරු ඇමතිතුමා ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ආරම්භ 
කෙළේ ළඟදීයි. ෙම්  වැඩ පිළිෙවළ අරම්භ කර දැනුවත් කිරීම් කළත් 
දැනටත් සමහර තැන්වල ඒ වාෙග් ෙද්වල් වන්නට පුළුවන්.  දැන් 
මුළු ලංකාව පුරාම ෙම් ගැන දන්නවා. ෙම්ක කිකට් කීඩාවටත් 
ඇතුළත් ෙවලා තිෙබනවා. ඇත්තටම ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ෙහොඳ 
ෙදයක්. ඉදිරිෙය්දීත් ෙම් වාෙග් ෙද්වල් කිරීෙමන් වළකින්නට 
කීඩකෙයෝ දැනුවත් ෙවලා ඉන්නවාය කියා මා හිතනවා.  

කීඩා ඇමතිතුමා කර ෙගන යන ෙම් වැඩ පිළිෙවළට  අප 
හැෙමෝෙගන්ම ශක්තිය ෛධර්යය ලැෙබනවා. එතුමාෙග් 
අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ ෙවනුෙවන් මට කථා කිරීමට අවස්ථාව 
ලබා දීම ගැන ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, එතුමාට සුබ පතමින් මම නිහඬ 
ෙවනවා. ෙබෙහොම ස්තුතියි.  
 

නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Vinayagamoorthy, you have only six minutes. 

 
 
 

[பி.ப. 5.17] 
 
ගරු ඒ. විනායගමූර්ති මහතා 
(மாண் மிகு அ. விநாயக ர்த்தி) 
(The Hon. A. Vinayagamoorthy) 
ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள! இைளஞர் 

அ வல்கள், திறன் அபிவி த்தி அைமச்சு மற் ம் விைள 
யாட் த் ைற அைமச்சு ஆகியவற்றின் நிதி ஒ க்கீ கள் 
மீதான கு நிைல விவாதத்திேல கலந் ெகாண்  ேபசுவதற்கு 
எனக்கும் அவகாசம் தந்தைமக்காக த ேல உங்க க்கு 
நன்றி ெச த் கின்ேறன். இைளஞர் விவகாரம் பற்றிப் 
ேபசுகின்றேபா  ஒ  கிழைமக்கு ன்னர் யாழ்ப்பாணம் 
சர்வகலாசாைலயில் நடந்த சம்பவம்தான் எனக்கு ஞாபகம் 
வ கின்ற . இன்  இைளஞர்க க்கு என்ன நடக்கின்ற ? 
கார்த்திைக விளக்கீ  என்ப  இந்  சமயத்தவர்கள் 
அ ஷ் க்கும் மிக க்கிய தினமாகும். அன்  அவர்கள் 

கள்ேதா ம் விளக்ேகற் வார்கள்.[இைடயீ ]     
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Please do not disturb him.  

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
The Hon. Member has been given only six minutes. 

So, please do not disturb him. Hon. Vinayagamoorthy, 
carry on. 

 
ගරු ඒ. විනායගමූර්ති මහතා 
(மாண் மிகு அ. விநாயக ர்த்தி) 
(The Hon. A. Vinayagamoorthy) 
அந்தச் சர்வகலாசாைலயில் கார்த்திைக விளக்கு 

ஏற்றியதற்காக அங்கி ந்த மாணவ, மாணவிகள் மிக 
ேமாசமாகத் தாக்கப்பட் க்கின்றார்கள். ெபா ஸாைரேயா 
அல்ல  இரா வத்ைதேயா அங்கு அைழத்த  யார்? 
அவர்க க்கு அங்கு என்ன ேவைல? இன்  நீங்கள் நா  
ேபைரக் ைக  ெசய்தி க்கின்றீர்கள். அவர்களில் ஒ வைர 

வி தைல ெசய் விட்டீர்கள். இன் ம் ன்  ேபர் வி தைல 
ெசய்யப்படவில்ைல. இ  யாழ்ப்பாணத்தில் இரா வ 
நிர்வாகம் நடக்கின்ற  என்பைதத்தான் காட் கின்ற . It only 
shows that Jaffna is under army rule.  

பதி தீன் மஹ் த் அவர்கள் கல்வி அைமச்சராக 
இ ந்தேபா  தரப்ப த்தைலக் ெகாண்  வந்தாேர! 
அப்ெபா  இைளஞர்கள் கிளர்ந்ெத ந்தார்கள்! வக்ைக 
ஏந்தினார்கள்! அந்த நிைலைமைய இனி ம் நீங்கள் 
ெகாண் வர ேவண்டாம் என் தான் நான் அரசாங்கத்திடம் 
ேகட்கின்ேறன். [இைடயீ ]  இைளஞர்கைளப் பற்றிப் 
ேபசும்ேபா  - [இைடயீ ] 

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Azwer, please do not disturb the Hon. Member. 

Hon. Vinayagamoorthy, you have only one more minute.  
 
ගරු ඒ. විනායගමූර්ති මහතා 
(மாண் மிகு அ. விநாயக ர்த்தி) 
(The Hon. A. Vinayagamoorthy) 
இைளஞர் விவகாரத் க்குப் ெபா ப்பான அைமச்சைரப் 

பற்றி ம் நான் சில வார்த்ைதகள் ெசால்ல ேவண் யி 
க்கின்ற . அதாவ  அவர் மிக ம் நல்லவர். நல்ல 

ேவைலகைளச் ெசய்தி க்கின்றார். அண்ைமயில் வ னியா 
விேல ஒ  நாள் காைல ெதாடக்கம் அன்  இர  வ ம் 
ேவைலவாய்ப் ச் சம்பந்தப்பட்ட ேநர் கப் பாீட்ைச ஒன்  
நடத்தப்பட்ட .ஆனால் அவர்களில் ஒ வைரயாவ  இன் ம் 
ேவைலக்கு எ க்கவில்ைல. இ  சம்பந்தமாக நான் அைமச்சர் 
அவர்க க்கு ஒ  தபால் அ ப்பிேனன். அவர் அதற்கு 
உடேன எனக்கு ம ெமாழி அ ப்பினார். அதாவ  யார், யார் 
அங்கு ேநர் கப்பாீட்ைசக்குத் ேதாற்றினார்கேளா அவர் 
கைளத்தான் குறித்த ேவைலக்கு எ க்கப் ேபாகின்ேறாம் 
என்  அவர் அதில் குறிப்பிட் ந்தார்.  

  
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
சாி, ங்கள்! 
 
ගරු ඒ. විනායගමූර්ති මහතා 
(மாண் மிகு அ. விநாயக ர்த்தி) 
(The Hon. A. Vinayagamoorthy) 
Sir, give me one more minute. 

விைளயாட் த் ைறையப் ெபா த்த வைரயில், கிாிக்ெகட் 
சைப நஷ்டத்தில் இயங்குகின்ற . நான் COPE கமிட்  
உ ப்பினராக இ க்கின்றப யால் அ  பற்றி எனக்குத் 
ெதாி ம். ஏன் நஷ்டத்தில் இயங்குகின்ற ? கள ! ேவ  
வழியில் நஷ்டம் ஏற்படவில்ைல. இன்  நீங்கள் 
விைளயாட் ப் ேபாட் கைள நடத் கின்றீர்கள்! எவ்வளேவா 
'ாிக்கட்'கைள விற்கின்றீர்கள்! எப்ப  கிாிக்ெகட் சைப 
நஷ்டத்தில் இயங்கும்? அந்தக் காசு வ ம் எங்ேக 
ேபாகின்ற ?   
 

නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
உங்க க்கு ஒ க்கப்பட்ட ேநரம் வைடந் விட்ட .  

2847 2848 

[ගරු සනත් ජයසූරිය  මහතා] 
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ගරු ඒ. විනායගමූර්ති මහතා 
(மாண் மிகு அ. விநாயக ர்த்தி) 
(The Hon. A. Vinayagamoorthy) 

சாி!  Thank you. 

 
[5.22 p.m.] 
 
ගරු වසන්ත ෙසේනානායක මහතා 
(மாண் மிகு வசந்த ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. Vasantha Senanayake) 
Mr. Deputy Chairman, it is of paramount importance, 

when addressing the House on the topic at hand, not only 
to emphasize matters pertaining to youth but also to make 
reference to the enslavement of youth and the murder of 
innocence. I make special note of narcotics, reckless use 
of medical drugs, inappropriate use of domestically-used 
substances which contain chemical compounds that 
intoxicate, and of course, the age-old enemies - alcohol 
and tobacco. 

Mr. Deputy Chairman, I want to state at the outset that 
the NATA Act came into force in 2006. It is a result of 
the wisdom of "Mahinda Chintana" which bequeathed to 
our society its offspring "Mathata Thitha" or a full stop to 
intoxicants. The Act itself is laudable, and especially 
President Rajapakse’s role in bringing it forward, and also 
the tireless efforts of the present Minister of Health to 
protect the general population, can be termed as 
admirable. The international conspirators, however, that 
come in the form of British American Tobacco and their 
local proxies have resorted to sheer deviousness to avoid 
the consequences they are legally, socially and morally 
bound by. 

Research done by reliable organizations committed to 
protecting youth and society in our country such as 
"Healthy Lanka" and FISD point out that from each 
village, the average amount of money spent on alcohol 
and tobacco is Rs. 10 million per year. This has been 
based on the legally-declared income of the alcohol and 
tobacco industry per annum as divided by the number of  
Grama Niladhari Divisions in this country. This roughly 
works out to 100 people of each Grama Niladhari 
Division smoking five cigarettes a day. Any person 
engaged in ground level politics will understand, any 
person who interacts with people will understand that 
these figures are conservative. They by no means 
overstate the issue. The survey also shows that 79 per cent 
of vendors have sold cigarettes and alcohol to teenagers 
under the age of 21. This is entirely contrary to the Act 
brought in by this Government. The penalties for 
offenders, Mr. Deputy Chairman, are not nearly as 
sufficient when one considers the repercussions on 
society for such infringement. Based on the legally 
declared profits of alcohol and tobacco industries, every 
Grama Niladhari Division spends Rs.10 million a year for 
these poisons. There are 149 such divisions coming under 
the Electorate of Mirigama which can accordingly be 
estimated as spending Rs. 1,490 million per annum for 

perpetuation for these vices. In contrast, I, as a Member 
of Parliament receive Rs. 5 million for development. This 
is the biggest obstacle we have for development in this 
country. 

Today, the Minister, Hon. Maithripala Sirisena, is 
fighting his cause before the judiciary for attempting to 
introduce a warning pictorially depicting cancer, which 
the murderous cigarette and alcohol industry is directly 
responsible for. Today, there are 63 countries that have 
legally enforced this requirement as per the international 
treaty of the WHO known as the Framework Convention 
on Tobacco Control. It is an international obligation we 
must honour. Those that seek to abuse the judicial 
process to delay the implementation of such measures 
formulated to save the lives and the health of Sri Lankans 
must also be prosecuted for the abuse of the legal 
process. 

I call upon the youth Parliamentarians in particular 
and the Hon. Minister of Youth Affairs and Skills 
Development to partner with the Ministry of Health to 
defeat this scourge that has been as harmful to the social 
fabric as much as terrorism. Even in the Colonial era, 
patriotic leaders, like my great grandfather Right Hon. 
D.S. Senanayake, were imprisoned on false charges 
because he pioneered the Temperance Movement or 
“Amadyapa Movement” in this country. It is the same 
today. The tobacco and alcohol industry is filthy rich, 
rich from the filth that they prostitute before our youth 
and society. 

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Member, you have one more minute. 
 
ගරු වසන්ත ෙසේනානායක මහතා 
(மாண் மிகு வசந்த ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. Vasantha Senanayake) 
Okay. Sir, the intention of Parliament is manifestly 

clear in Section 34 of the National Authority on Tobacco 
and Alcohol Act which requires that any party attempting 
to sell tobacco products must comply with the pictorial 
depiction of its dangers as required by both national and 
international law by virtue of the treaty we have entered 
into. Section 34 of the National Authority on Tobacco 
and Alcohol Act, No. 27 of 2006 states, I quote: 

“A manufacturer of a tobacco product shall cause to be displayed, 
conspicuously and in easily legible print, on every packet 
containing tobacco products manufactured by such manufacturer, a 
label of such dimensions as may be prescribed containing a 
statement of the tar and nicotine content in each tobacco product in 
such packet and such health warnings as may be prescribed…”  

I emphasize the last line of that Section, “..and such 
health warnings as may be prescribed...” 

I shall conclude although there are a lot more to say 
on this by saying that we cannot escape from the solemn 
and sincere obligation that we owe to our people and to 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

the youth of our nation that are in every sense our hope 
and our future. 
Thank you. 

 

නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. Lohan Ratwatte. You 

have five minutes. 
 

[අ.භා. 5.28] 
 
ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා 
(மாண் மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத) 
(The Hon. Lohan Ratwatte) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මා කථාවක් සකස් කර ෙගන 

ආවත් ෙව්ලාව පමාණවත් නැති නිසා කාරණා කිහිපයක් පමණක් 
කියලා නවතින්නම්.  

මෙග් හිත මිත ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා මට පසුව කථා 
කරන්නට බලා ෙගන ඉන්නවා. අද උෙද් ගරු සජිත් ෙපේමදාස 
මන්තීතුමා  අෙප් රෙට් හදලා තිෙබන නිවාස ගැන විශාල පශ්නයක් 
ඇති කරමින් ෙලොකු විවාදයක්  කළා. මා නැවත වරක් අහන්න 
කැමැතියි -උෙද්ත් මා ඇහුවා- එතුමා හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් 
නිවාස කීයක් හදලා තිෙබනවාද කියලා.  

 ගරු හරින් පනාන්දු මන්තීතුමා "තාරුණ්යයට ෙහටක්" ගැන 
කථා කළා. එතුමා ඒ පිළිබඳව මත ගැටුමක් ඇති කරන්න හැදුවා. 
මා එතුමාට කියන්නට කැමැති කාරණයක් තිෙබනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේ අෙප් ''තාරුණ්යයට ෙහටක්'' ගැන කථා කරන්ෙන් 
නැතිව තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් තරුණයන් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
නායකයන්ෙගන් ෙබ්රා ගන්න කමයක් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
පක්ෂය තුළ ඇති කර ගන්න කියලා අපි ඉතාම  ඕනෑකමින් ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

 ''ෙලොගාඩ්'' ගැන කථා කළා. ෙලොගාඩ්ට ලක්ෂ 130ක් 
ෙගව්වාය කියලා විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් සියලු ෙදනාටම විශාල 
පශ්නයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. මා හිතන හැටියට නම් ෙලොගාඩ්ට 
රුපියල් ලක්ෂ 130ක් ෙගව්වාට කමක් නැහැ.  

ෙමොකද, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කාලෙය් කිසිම වැඩක් කෙළේ 
නැති ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමාට රුපියල් ලක්ෂ 260ක් ෙගවපු 
නිසා. අපි ඒකත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න  ඕනෑ. ඒ නිසා 
ෙලොගාඩ්ට රුපියල් ලක්ෂ 130ක් ෙගවනවාය කියන එක කිසිම 
පශ්නයක් නැහැ. 

ගරු අර්ජුන රණතුංග මන්තීතුමාට මා ඉතාම ගරු කරනවා. මා 
එතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා එතුමාට තිෙබන ඒ විෙශේෂ දක්ෂතා 
සියල්ලම අයාෙල් ෙනොයවා කටයුතු කරන්න කියලා.  එතුමාට 
දැන් ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් නැහැ. එතුමා කිසිම වැඩක් නැතිව 
ඉන්න මන්තීවරෙයක්. ඒ නිසා  අපත් සමඟ එකතු ෙවලා, 
එතුමාෙග් දක්ෂතා අපට ලබා දීලා ෙම් රටට ෙසේවයක් කරන්න 
කියා මා එතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

අෙප් රෙට් කීඩාව යම් යම් පශ්නවලට මුහුණ ෙදමින් පවතින 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී අෙප් ගරු මහින්දානන්ද ඇමතිතුමා ගුණෙසේකර 
ෙකොමිසම පත් කරලා,  ඒ ෙකොමිසෙමන් වාර්තාවක් ලබා ෙගන, ඒ 
වාර්තාවට අනුව ඒ පශ්නවලට අවශ්ය පිළියම් ලබා ෙදමින් ෙම් 

රෙට් පවතින කීඩා පිළිබඳ පශ්නය විසඳන්න ගන්නා කියාමාර්ගය 
පිළිබඳව අපි එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ අතරතුර මා කියන්න කැමැති 
තවත් කාරණයක් තිෙබනවා. මෙග් පියා පිහිට වූ මහනුවර දිස්තික් 
කීඩා පදනෙම් සභාපති හැටියට මා පත් කරලා මහනුවර 
දිස්තික්කෙය් සියලුම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවල කීඩාව 
දියුණු කරන්න හදන ඒ පයත්නයට  ගරු ඇමතිතුමා අපට ෙදන 
සහෙයෝගයටත් අපි ස්තුතිවන්ත වනවා.  

ඒ වාෙග්ම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කිව යුතු තවත් ෙදයක් තිෙබනවා. 
අපි  සල්ලි විශාල පමාණයක් කීඩාංගන හදන්න වියදම් කරනවා. 
සමස්තයක් වශෙයන් රුපියල් මිලියන 2,022ක් ෙම් කීඩාංගන 
හදන්න වියදම් කරනවා. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
රුපියල් මිලියන 4,500ක්. 
 
ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා 
(மாண் மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத) 
(The Hon. Lohan Ratwatte) 
සමාවන්න. රුපියල් මිලියන 4,500ක්. ෙම් විධියට විශාල  

සල්ලි පමාණයක් වියදම් කරනවා.  

අපි අද උෙද් පත්තරෙය් දැක්කා නීලකන්දන් නීතිඥතුමා දීලා 
තිෙබන statement එකක්. යම් පුද්ගලෙයකුෙග් හර බැර 
වාර්තාවක් අනුව රුපියල් මිලියන 250 ගණනකට වැඩි මුදලක් හර 
බැර ෙවලා තිෙබනවා, ඒ  ගිණුම්වලින්. මහ බැංකුෙව් අදාළ 
නිලධාරින්ෙගන් වාෙග්ම අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් 
අපි ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා, "Ceylon Today"  පත්තරෙය් 
තිෙබන ෙම් වාර්තාව බලලා,  ඒ වාෙග් වැරදි ෙම් රෙට් සිදු වන්ෙන් 
නැති විධියට ඒ ගැන ෙසොයලා බලලා ෙම් සභාවටත්, සමස්තයක් 
විධියට ලංකාවටත් ඒ සම්බන්ධෙයන් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්න 
කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මෙග් ෙව්ලාව අවසන්ද? 
 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා 
(மாண் மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத) 
(The Hon. Lohan Ratwatte) 
 ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාරණය මා නැවත වරක් මතක් කරන්න 
ඕනෑ. අෙප් කීඩා ඇමතිතුමා කිලිෙනොච්චිය, යාපනය, මුලතිව් ආදී 
පෙද්ශවලට ගිහින් එ හි පුනරුත්ථාපනය කරන ලද එල්ටීටීඊ 
සාමාජිකයින්ට සහ අනිකුත් සාමාන්ය ජනතාවට අවශ්ය යටිතල 
පහසුකම් සපයමින්, කීඩා සමාජ ස්ථාපිත කරමින්, ඒවාට අවශ්ය 
සියලු පහසුකම් ලබා ෙදමින්, ඒ පෙද්ශෙය් සිටින කීඩක 
කීඩිකාවන්ට කරන ලද ඒ ෙසේවාව ගැන එතුමාට අපි ෙබෙහවින් 
ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙමොකද, ඒ පෙද්ශවල ජීවත් වූ අයට අවුරුදු 
30ක් තිස්ෙසේ අෙප් රෙට් කීඩාවට සහභාගි වන්න බැරි වුණා. මා 
හිතන හැටියට ඒ පෙද්ශවල කිහිපෙදෙනක් ෙවොලි ෙබෝල් 
කණ්ඩායෙම්ත් ඉන්නවා. දැනට කර ෙගන යන ඒ කියාදාමයන් 
තුළින් තව අවුරුදු තුනක්, අවුරුදු හතරක් යන ෙකොට සමස්තයක් 
වශෙයන් අෙප් රෙට් කීඩක කීඩිකාවන්ට ඒවායින් ප ෙයෝජන 
ගන්න පුළුවන් ෙවයි කියා අපි විශ්වාස කරනවා.  
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සිට 29 දක්වා සියයට 7.6ක් හා අවුරුදු 30 සිට 39 දක්වා සියයට 
2.7ක් ඇතුළත් වනවා.  

ඇමතිතුමනි, තරුණයන්ෙග් සාක්ෂර හැකියාව 98ක් වැනි 
පමාණයක් තිෙබන බව ඔබතුමා කිව්වා. සාක්ෂර හැකියාවත් 
එක්ක බැලුවාම ඇමතිතුමනි, ෙම් ශම බල කාෙය් ෙකොටසක් ෙලස 
ගත් කල ෙමය පමාණවත් වන්ෙන් නැහැ. ශම බල කාෙයන් 
සියයට 26ක් අෙප් තරුණෙයෝ ඉන්නවා. හැබැයි ඒ පිරිස ගත් කල 
සාක්ෂර හැකියාව සියයට 98ක්, සියයට 99ක් ෙහෝ සියයට 
100කට ආසන්න වන්න පුළුවන්. ඔබතුමන්ලා ඉදිරි අනාගතෙය්දී 
ෙම් උගත් පමාණය ෙකොයි ආකාරෙයන් ශම බල කායට සම්බන්ධ 
කර ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවාද යන්න සම්බන්ධෙයන් අපට 
පැහැදිලි අවෙබෝධයක් නැහැ, ඇමතිතුමනි. විෙශේෂෙයන්ම 
වෘත්තීය පුහුණු ආයතනවලට සිසුන් 350,000ක් විතර ඇතුළු 
වනවා.  320,000ක් පමණ සිසුන් එම වෘත්තීය පුහුණු පාසල්වලින් 
පිට ෙවනවා. විසිදහසක් විශ්ව විද්යාල අධ්යාපනය ලබනවා. ඒ 
වාෙග්ම වෘත්තීය පුහුණුව ලබන පිරිස පිළිබඳව අපි සංඛ්යා ෙල්ඛන 
ගත්ෙතොත්, 60,000ක පමණ පමාණයක් තමයි ශම බලකායට 
ඉදිරිපත් වන්ෙන්. කී ෙදෙනක් ශම බලකායට ඇතුළත් ෙවනවාද 
කියලා මා ළඟ දත්ත නැහැ.  හැබැයි, ෙම් 80,000ක් වාෙග් 
පමාණයක් ඇතුළත් ෙවලා, 60,000ක වාෙග් පමාණයක් ෙම් 
වෘත්තීය පුහුණුව ලබන බවට අපට දත්ත ලැබිලා තිෙබනවා. 
එතෙකොට ෙම් වෘත්තීය පුහුණුව ෙනොලබන විශාල ෙකොටසක් ෙම් 
රෙට් සිටිනවා, ඇමතිතුමනි.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු මන්තීතුමනි, මා ඔබතුමාට බාධා කරන්ෙන් නැහැ.  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඉතාම ෙකටිෙයන් කියන්න, ඇමතිතුමනි.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
පසු ගිය අවුරුද්ද ගත්ෙතොත්, එක්ලක්ෂ නවදාහකට වෘත්තීය 

පුහුණුව ලබා දී තිෙබනවා.  එම පිරිෙසන් සියයට 14ක dropout  
එකක් තිෙබනවා. සියයට විසි ගණනක dropout  එකක් තිබුණු 
එක දැන් පහළ බැහැලා තිෙබනවා. හැබැයි, ඔබතුමා අෙප් 
උපෙද්ශක කාරක සභාවට පැමිෙණනවා නම්, අර මතු කරපු සියලු 
කාරණා සම්බන්ධ ෙතොරතුරු දත්ත ටික ලබා ෙදන්න පුළුවන්.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මට ෙතොරතුරු ලබා ගන්න තැනක් 

නැතිවයි හිටිෙය්. වෘත්තීය අධ්යාපනය සම්බන්ධෙයන් 
විදුහල්පතිවරුන් කිහිප ෙදෙනකුෙගන් මා ෙතොරතුරු ලබා ගත්තා. 
ඒ වාෙග්ම පර්ෙය්ෂණ ආයතනෙයන් ලබා ගත්තා. මට ලැබුණු 
ෙතොරතුරු අනුව දැනගන්නට ලැබුෙණ් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
එකතුවත් එක්ක ගත්ෙතොත්, ලක්ෂයක වාෙග් පමාණයක් ඇතුළත් 
ෙවනවා කියලායි. ඔබතුමා කිව් වා, එක්ලක්ෂ නවදාහක 
පමාණයක් කියලා. [බාධා කිරීමක්] හරි, ඔබතුමා මට ඒ දත්ත ටික 
ලබා දුන්ෙනොත් වැදගත් ෙවනවා කියලා මම හිතනවා. මට ලැබී 
තිෙබන දත්ත අනුව 65,000ක පමණ පමාණයක් තමයි වෘත්තීය 
පුහුණුව ලබා එළියට එනවාය කියලා දැනගන්නට ලැබුෙණ්.  

විෙශේෂෙයන්ම විෙද්ශීය රටවල් එක්ක ගත්තාම, අෙප් 
අධ්යාපන කමෙය් යම් කිසි වරදක් තිෙබන බව ෙපෙනනවා, 

2853 2854 

අවසාන වශෙයන් මා කීඩා ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් 
කරනවා. දැනට පැරා කීඩක සංගමෙය් ඉන්ෙන් ආබාධිත රණ 
විරුවන් පමණයි. මා එතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, ඒ සංගමයට 
එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් ආබාධිත පුද්ගලයන්වත් සම්බන්ධ කර 
ගන්න කියලා. මහනුවර දිස්තික්කෙය් මා නි ෙයෝජනය කරන 
පාතදුම්බර ආසනය තුළ කීඩා කටයුතු සම්බන්ධෙයන් 
තමුන්නාන්ෙසේ අපට ලබා දුන් සහෙයෝගයටත්, මින් ඉදිරියට අපට 
ලබා ෙදන සහෙයෝගයටත් නැවත වරක් ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, ෙම් 
අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමාටත් 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම සත්ුතියි.    
 

[අ.භා. 5.33] 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු නි ෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි,- [බාධා කිරීමක්] අපි සියලු 

ෙදනාම Trinitiansලා තමයි. 

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ඇමතිතුමා කිව්වා, ආණ්ඩු පක්ෂයත්, 
විපක්ෂයත් ශීලාචාර ෙලස ෙම් විවාදයට සම්බන්ධ වනවා නම් 
එතුමා අගය කරනවා කියලා. ශීලාචාර අවස්ථාවලදී ඒ 
ආකාරෙයනුත්, අශීලාචාර අවස්ථාවලදී ඒ ආකාරෙයනුත් උත්තර 
ෙදන්න ෙහොඳ දක්ෂතාවක් ෙම් වන ෙකොට,  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
මන්තීවරයකු වශෙයන් සිටි අවුරුදු ෙදකහමාරක කාලය තුළ ලැබී 
තිෙබනවා කියා මා විශ්වාස කරනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ඩලස් අලහප්ෙපරුම ඇමතිතුමාෙග්ත්, ඒ 
වාෙග්ම දුමින්ද දිසානායක නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙග්ත් 
අමාත්යාංශය වන ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන 
අමාත්යාංශය සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න ඕනෑ. ෙමතුමන්ලා 
ෙදෙදනාෙගන් ඩලස් අලහප්ෙපරුම ඇමතිතුමා සම්බන්ධෙයන් 
කියනවා නම් විනයානුකූල කටයුත්තක් සම්බන්ධෙයන්, 
ෙසොරකම් සම්බන්ධෙයන් එතුමාෙග් නම සඳහන් වන්ෙන් නැහැ. 
ඒ වාෙග්ම දුමින්ද දිසානායක මැතිතුමා තරුණ නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිවරෙයක්. මා හිතන හැටියට එතුමාට, benefit of the doubt  
ලබා ෙදන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙයෞවන කටයුතු 
හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්යාංශෙයන් විය යුතු කාර්ය භාරය 
සහ එම අමාත්යාංශයට ෙවන් කර තිෙබන මුදල් පමාණය 
සම්බන්ධෙයන් අදහස් පකාශ කිරීෙම්දී අමාත්යාංශයට ෙවන් කර 
තිෙබන එම මුදල් පමාණය පිළිබඳව සෑහීමකට පත් වන්න බැහැ 
කියන එක තමයි විරුද්ධ පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් වශෙයන් අපට 
කියන්න තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමන්ලාෙග් නිර්මාණය, 
ඔබතුමන්ලාෙග් අදහස්, ඔබතුමාෙග් ඉදිරි දැක්ම ෙහොඳයි.  

විෙශේෂෙයන්ම නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා කිව්වා, වෘත්තීය 
අධ්යාපනය සම්බන්ධෙයන් ඉදිරි අනාගතෙය්දී university 
colleges 25ක් ඇති කරන බව. ෙමොන විෂයයන් සම්බන්ධෙයන්ද, 
ෙමොන නිපුණතා සම්බන්ධෙයන්ද, කීෙදනකු ඇතුළත් කර 
ගන්නවාද, ෙම් දැනුම ලබා කීෙදනකු පිට වනවාද කියා ඒ 
සම්බන්ධෙයන් දත්ත ලබා දුන්නා නම් ඇමතිතුමනි, ඉදිරි 
අනාගතය ගැන අපට යම් කිසි අදහසක් ලබා ගන්න තිබුණා. 
ඇමතිතුමනි, අපට තිෙබන විශාලම පශ්නය තමයි, අපට ලැබී 
තිෙබන ෙතොරතුරු අනුව අෙප් රෙට් දූෂණයට රුපියල් බිලියන 
300ක් වැනි පමාණයක් විනාශ වනවා. රෙට් වැදගත්ම ෙකොඳු 
නාරටිය වන තරුණයන් මිලියන 5.5ක් වැනි පමාණයක්, ශම බල 
කාෙයන් සියයට 26ක් සිටින බව ඔබතුමන්ලා කිව්වා.  ෙමහිදී 
ඇමතිතුමනි, ශම බල කාෙය් සියයට 26ක පමාණයට 
විෙශේෂෙයන්ම අවුරුදු 15 සිට 24 දක්වා සියයට 17.2ක්, අවුරුදු 25 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඇමතිතුමනි. සහතිකයට පමණක් සීමා කරන අධ්යාපන කමයක් 
තමයි ෙම් රෙට් විශ්වවිද්යාල අධ්යාපනය ෙතක් අප ලබලා 
තිෙබන්ෙන්.  වි ෙශේෂෙයන්ම උසස් ෙපළ සඳහා ඔබතුමන්ලා ඔය 
ඉදිරිපත් කරන වෘත්තීය පුහුණු කමෙව්දයක් හඳුන්වා ෙදනවා  නම්,  
අෙප් අර සමාජ විෂමතාව, ඒ වාෙග්ම  සමාජය බලන ෙකෝණය 
ඉදිරි අනාගතෙය් දී ෙවනස් කරන්නට පුළුවන් ෙවයි කියලා මා 
හිතනවා. ඔබතුමා කිව්වා,  ගීස් ගා ගත් mechanic  ෙකෙනක්, ඒ 
වාෙග්ම වඩු කාර්මිකෙයක්, එවැනි අෙනකුත් වෘත්තීන්ට අදාළ 
පුද්ගලයන් සම්බන්ධ කර ගත් ෙටලි නාට්යයක්වත් ඉදිරිපත් 
වන්ෙන් නැහැ කියලා. මට මතකයි, "ලා හිරු දහසක්" ෙටලි 
නාට්යය.  අෙප් කමල් අද්දරආරච්චි මහත්මයා රඟපාපු එම ෙටලි 
නාට්යෙය් ඔහු කාර්මිකෙයක්.  

ෙමහි අඩුව තිෙබන්ෙන් ෙම් ඉදිරිපත් ෙනොවීම ෙනොෙවයි, ගරු 
ඇමතිතුමනි.  අපි ෙම් දිහා බලන ෙකෝණෙය් වරදක් තිෙබනවා.  ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ෙටලි නාට්යයක් හැදුණත්, එයින් කියැෙවන්ෙන් 
එවැනි වෘත්තියක නියැලී සිටින ඉතා දුප්පත් පවුලක ඉතා 
අමාරුෙවන් ජීවත් වන තරුණයකු ගැනයි.   ඉතින් ෙම්ක රෙට් 
වැරැද්දක්. ෙම්ක ජනතාවෙග් වැරැද්දක් ෙනොෙවයි. Mechanic   
ෙකෙනක් දවසකට රුපියල් 6,000ක, 7,000ක වැටුපක් ලබනවා 
නම්,  රුපියල් 40,000ක, රුපියල් 60,000ක වැටුපක් ලබනවා නම් 
ෙම් කමය ෙවනස් ෙවනවා. ඇෙමරිකාව, ඒ වාෙග්ම අෙනකුත් 
බටහිර රටවල ෙම් කමය ෙවනස් වන්ෙන්, වැටුප් අතර පරතරය 
ඉතා සුළු පමාණයක් වන නිසායි. ඉදිරි අනාගතය සම්බන්ධෙයන් 
අපි ෙම් සමාජ ෙවනස ඇති කළ යුතුයි. ඔබතුමා ෙම් පිළිබඳව 
පාෙයෝගිකව කරුණු ෙගොඩාක් සඳහන් කළා. විෂමතාවන් ගැන,  
class-conscious වීම පිළිබඳව, ෙමහි කළ යුතු  ෙවනස්කම් ගැන 
ඔබතුමා සඳහන් කළා. ඒ ෙගොඩාක් ෙද්වල් ෙම් සඳහා බලපාන 
බවත් ඔබතුමා කිව්වා.  

උපාධිධාරින් ගැනත් ෙගොඩාක් අදහස් මතු කළා. රුපියල් 
10,000ක් දීලා හරි ෙම් තරුණයන්ව යම් කිසි ස්ථානයක තබා 
ගැනීම අපි අගය කරනවා. [බාධා කිරීමක්] අහෙගන ඉන්න.  ගරු 
ඇමතිතුමනි,  පශ්නය තිෙබන්ෙන් ෙම්කයි. නිශ්චිත රැකියාවක් 
සඳහා ෙම් අයව පුහුණු ෙනොකෙළොත්,  ෙකොපමණ කාලයක් ෙම්  
කාර්ය භාරය ෙම් ආකාරෙයන් කරන්න පුළුවන් ෙවයිද කියන එක 
සම්බන්ධෙයනුත් පැහැදිලි අදහසක් ලබා ගත යුතුයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අපට තිෙබන විශාලම පශ්නය 
ෙම්කයි.  රාජ්ය ආයතන COPE එකට ෙගන්වූවාම - සමහර 
ෙවලාවට ඔබතුමාත් ඉන්න ඇති. - අපට දැන ගන්නට ලැබුණු 
ෙදයක් තමයි ෙසේවකයන් විශාල පමාණයක් සිටින නිසා අෙප් 
ආයතන පහක් පමණක් අවුරුද්දකට රුපියල් බිලියන 130ක 
පාඩුවක් ලබන බව. එතෙකොට අපි අෙප් රට උකසට තබනවාද? අර 
උපාධිය ලබා ගත් තරුණයාට රැකියාවක් ලබා දීලා, රුපියල් 
බිලියන 130ක් පාඩු ලබලා අපිට ෙම්ක සාධාරණීකරණය 
කරන්නට පුළුවන්ද? එෙහම නැත්නම් ලක්ෂ තුනහමාරකට ෙම් 
වෘත්තීය පුහුණුව ලබා ෙදන්න ඔබතුමන්ලාට පුළුවන්ද? 30,000ක්  
විශ්වවිද්යාලයට  එනවා, ඉතිරි පිරිෙසන්  - ඔබතුමා කිව්ව 
ආකාරයට අපි ලක්ෂයක් අනුමාන කරමු. මට තවම ඒ 
සම්බන්ධෙයන් දත්ත ලැබිලා නැහැ. - ලක්ෂයක් වෘත්තීය පුහුණුව 
ලබනවා.  අකිල විරාජ් කාරියවසම් මන්තීතුමා  ඔබතුමාෙගන් ඉතා 
වැදගත් පශ්නයක් ඇහුවා, ගරු ඇමතිතුමනි.  ඒ අයට රැකියා 
ෙදන්න අපට ව්යාපාර තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද? අෙප් තීවීලරයක් 
හදන්න අපි  factory   එකක් දමලා තිෙබනවාද?    

අෙප් අත් ටැක්ටරයක් හදන්න ලංකාෙව්  factory  එකක් ඇරලා 
තිෙබනවාද? අෙප් ෙබෝට්ටු හදන්න ලංකාෙව්  factory  එකක් දමලා 
තිෙබනවාද? නැහැ ඇමතිතුමනි. ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව අදහස් 

ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ෙසේවා ආර්ථිකයට පමණයි. විෙශේෂෙයන්ම 
ෙසේවා ආර්ථිකෙය් පිහිට පතලා, ෙසේවා ආර්ථිකය තුළින් අප රට 
ෙගොඩගන්නට පුළුවන් කියලා ඔබතුමන්ලාෙග් විශ්වාසයක් 
තිෙබනවා. ඇමතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙසේවා ආර්ථිකෙයන් 
පමණක් ෙම් රට ෙගොඩගන්නට බැහැ. ඔබතුමා දන්නවා ඉන්දියාව, 
ඒ වාෙග්ම සිංගප්පූරුව, ඇෙමරිකාව, ෙම් සියලු රටවල් 
තරුණයන්ට වෘත්තීය පුහුණුව ලබා ෙදන ගමන්ම ඒ රෙට් 
කර්මාන්ත ඇති කළා.  

අෙප් රෙට් ෙනොෙයකුත් කර්මාන්ත අපට ඇති කරන්න 
පුළුවන්. උදාහරණයක් වශෙයන් සපත්තු හැදීම ෙපන්වා ෙදන්න 
පුළුවන්. ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මන්තීතුමා ෙහොඳ අදහස් 
කිහිපයක් පකාශ කළා. හැබැයි එතුමා මැතිවරණෙය්දී ෙම් 
පැත්ෙත් ඉඳලා ඡන්දය අරෙගන එහා පැත්තට පැන්නා වාෙග් 
කථාව කරලා පැනලා ගියා. විනාඩියක්වත් හිටිෙය් නැහැ.    

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා  
(மாண் மிகு டலஸ் அழகப்ெப ம ) 
(The Hon. Dullas Alahapperuma) 
ගරු මන්තීතුමනි,  පවුෙල් ෙපෞද්ගලික අවශ්යතාවක් නිසයි 

එතුමා ගිෙය්. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ෙගොඩක් ෙවලාවට එතුමා අපට ෙම් ගරු සභාෙව් දකින්න 

ලැෙබන්ෙන් නැහැ ගරු ඇමතිතුමනි. හැම දාම පවුෙල් අවශ්යතා 
තිෙබන්න විධියකුත් නැහැ.  එතුමා කැප වීෙමන් වැඩ කළාට  ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දකින්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එතුමා කථාව 
කරලා සභාෙව්  හිටියා නම් හුඟක් ෙහොඳයි.  යම් කිසි උපෙදසක් 
එතුමාෙගන් අපට ලබා ගන්න තිබුණා. ෙකෙසේ නමුත් එතුමා ඉදිරි 
අනාගතය සඳහා ඉදිරිපත් කරපු අදහස් අපි අගය කරනවා.  
වෘත්තීය පුහුණුව ෙම් රටට ලබා දීම ඉතාමත් අවශ්ය ෙදයක්, ගරු 
ඇමතිතුමනි. නමුත් ෙම්  සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමන්ලා දක්වන 
අදහස්වල යම් කිසි පරස්පර විෙරෝධී බවක්  තිෙබනවා.  පිට රට 
රැකියා ලබා ගන්නා අදහසින් පමණක්ම  වෘත්තීය අධ්යාපනය 
ලබා දීලා බැහැ. ෙම් රෙට් ෙද්ශීය කර්මාන්තවලට ගැළෙපන 
ආකාරෙය් වෘත්තීය අධ්යාපනයක් ලබා ෙදන ගමන් පිට රට රැකියා 
තිෙබනවා නම් ඒවාට ගියාට කමක් නැහැ.  

හැබැයි පිට රට රැකියා බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් පමණක් 
තරුණයන්ට  වෘත්තීය අධ්යාපනය ලබා දුන්ෙනොත්,  ඔබතුමා අර 
කියූ ආකාරෙය්, -1980 දශකෙය් සහ ඊට කලින් 1971 එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් වරදකින් එය සිදු වුණා  ෙනොෙවයි - තරුණ 
අසහනයක් නිර්මාණය ෙවන්න පුළුවන්. ෙමොකද, අධ්යාපනයක් 
ලබා ගත්තාට පස්ෙසේ ගරු ඇමතිතුමනි, ඒකට සරිලන ආකාරෙය් 
රැකියාවක් නැත්නම්  තරුණයින් ආපසු අසහනකාරී තත්ත්වයට 
පත් ෙවනවා. ඒක එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන්වත්, ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙයන්වත් කරපු ෙදයක් ෙනොෙවයි. රෙට් තිෙබන දුප්පත්කම 
නිසා ඇති වුණු ෙදයක්.  අපට, ඔබතුමන්ලාට අද  තිෙබන පශ්න 
ෙනොෙවයි ඒ කාලෙය් තිබුෙණ්.  අද චීනය, ආසියාව ඉතා ශීඝ 
සංවර්ධනයක් ලබනවා. ෙම් සංවර්ධන පවාහය තුළ අපට අෙප් රට 
දියුණු කරන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් ආසියාෙව් තිෙබනවා. 
බටහිරට යම් කිසි පශ්නයක් ෙවන්න පුළුවන් ආර්ථික අතින්. 
හැබැයි ආසියාවට එෙහම පශ්නයක් නැහැ.  චීනය  සියයට 10කට 
වැඩි ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයක් අවුරුදු 10ක් තුළ ලැබුවා.  
ඉන්දියාව සියයට 10ට ආසන්න ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයක් අවුරුදු 
08ක්, 09ක් තුළ ලැබුවා.   

ඉතින් ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙපොඩි අඩු පාඩුවක් ඇති. හැබැයි ඒක 
අපට සන්සන්දනය කර ගන්න  බැහැ. ෙමොකද, අෙප් රෙට් යුද්ධය 

2855 2856 

[ගරු  සුජීව ෙසේනසිංහ  මහතා] 
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අවසන් ෙවලා තිෙබනවා;  රට වෙට්ම මුහුද තිෙබනවා;  මුළු 
භූමියම අද අපට ලැබිලා තිෙබනවා. ඉතින් ෙම් තුළ 
අනිවාර්යෙයන්ම අෙප් වර්ධන ෙව්ගය අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්ද ඉහළ 
නංවනවාත් එක්කම ඒ බලාෙපොෙරොත්තු වන සංවර්ධනය අෙප් 
රටට ලැෙබනවා ද යන්න සම්බන්ධෙයන්  පශ්නයක් තිෙබනවා. 
සියයට 8ක ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයක් වාර්තා කළා යුද්ධය අවසන් 
වුණාට පස්ෙසේ, ඒ අපට ලැබුණු සම්පත් සමඟ. හැබැයි ආපසු බලන 
ෙකොට සියයට 6.8කට ෙම්ක බැහැලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
ලබා ගන්නා ලද විශාල ණය පමාණය ෙම් රටට උහුලනවා ද,  
නැද්ද යන්න සම්බන්ධෙයන් අපට පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ ණය 
 සියයට 7.2 ෙපොලී අනුපාතයට, 6.8 ෙපොලී අනුපාතයට අරෙගන 
තිෙබනවා.   හම්බන්ෙතොට සූරියවැය කීඩාංගනයට ලබා ගත් ණය 
මුදල බිලියන 5.8යි. හම්බන්ෙතොට වරායට ලබා ගත් ණය මුදල 
ෙකෝටි හයදහසයි. ෙම් වාෙග් මුදල් පමාණයක් අ ෙප් රෙට් 
සංවර්ධනයට   ෙකොයි ආකාරෙයන් ෙයොදා ගන්න පුළුවන්ද කියන 
එක සම්බන්ධෙයන් අපට පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙම් මුදල් පමාණය
- 

 
 

නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Sujeewa Senasinghe, you have two more 

minutes. 
 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

I have 10 minutes, Sir. I started at - 
 

නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
You started at 5.31 p.m. The Hon. Minister wants 15 

minutes to speak.  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මා ඉල්ලා සිටිනවා කාලය 

ෙපොඩ්ඩක්- 

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම කාෙග්වත් ෙව්ලාව කපන්ෙන් නැහැ. 

There are many points of Order being raised in the House. 
That is why time is limited.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
කුමන ආකාරෙයන් point of Order ඉදිරිපත් වුණත් ගරු 

නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අපට අෙප් කාලය ලබා ෙදන්න. 
අන්තිමට කථා කරන ගරු මන්තීවරුන්ට ෙම්ක මහා පාඩුවක්. 
විෙශේෂෙයන්ම - 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමනි, මටත් ඔය පශ්නය 

තිෙබනවා. 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඔව්, මා දන්නවා ඔබතුමාටත් ඒ පශ්නය තිෙබන බව. ඒක 

අසාධාරණයි. ඔබතුමාටත් අවස්ථාවක් ෙදන්න ඕනෑ  කථා 
කරන්න. ෙමොකද, කාලය කළමනාකරණය කරලා - 

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Please wind up now. I gave you two more minutes. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා 

සංවර්ධන  අමාත්යාංශය ගැන කවුරුවත් වැඩිය කථා කරන්ෙන් 
නැති නිසායි මා වැඩිෙයන් ඒ ගැන කථා කෙළේ. කීඩාව 
සම්බන්ධෙයනුත්  මට ෙගොඩක් ෙද් කියන්න තිබුණා. මම ගරු 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමාට   එක කාරණයක් කියනවා.  
ඇත්තටම මා නම් සඳහන් කරලා ෙම් කාරණා කියන්න බලාෙගන 
හිටිෙය් නැහැ. සුගතදාස කීඩාංගනය සම්බන්ධෙයනුත් ඒ වාෙග්ම 
ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව සම්බන්ධෙයනුත් විවිධ පශ්න තිෙබනවා 
ගරු ඇමතිතුමනි. ඒ වාෙග්ම කිකට් සම්බන්ධෙයනුත් ෙගොඩක් 
පශ්න තිෙබනවා. විශාල මුදල් පමාණයක් ෙම්කට එන නිසා 
ඒකාධිකාරයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම  සනත් 
ජයසූරිය, අර්ජුන රණතුංග වැනි අය නිකම් බිහි වුෙණ් නැහැ. කීඩා 
කරලායි ෙම් අය බිහි වුෙණ්. ඒ නිසා ආදායම් ලැෙබන විට 
කීඩකයන් විසි ෙදනකුට, විසිපස් ෙදනකුට පමණක්  ඒ ආදායම  
ලැෙබන කමෙව්දය ෙවනස් කරන්න ඕනෑ. ඉදිරි අනාගතෙය් දී 
ෙම්ෙකන් එන ආදායම මුළු රටට ෙබදී යන ආකාරෙය් යම් 
කමයක් ඇති කරන්න ඕනෑ.  

ෙයෞවනයන් සම්බන්ධෙයනුත් මා කාරණයක් සඳහන් 
කරන්න කැමැතියි. ෙම් රට භාරව ඇත්ෙත්, ෙම් රට හිමිව ඇත්ෙත් 
තරුණයන් තුන් ෙදනකුට පමණක් ෙනොෙවයි. එක තරුණයකුට 
මහ ෙපොෙළොවත්, අෙනක් තරුණයාට මුහුදත්, අෙනක් තරුණයාට 
අහසත්  ලබා ෙදන ආණ්ඩුවක් බිහි කරන්න එපා ඉදිරි අනාගතෙය්. 
ඔබතුමන්ලා වග කීෙමන් යුතුව කටයුතු කරන්න.  තරුණෙයෝ 
තුන් ෙදනකු පමණක් ෙනොෙවයි ෙම් රෙට් ඉන්ෙන්. තරුණෙයෝ 
විශාල පමාණයක් ෙම් රෙට් ඉන්නවා. ඒ නිසා තරුණෙයෝ තුන් 
ෙදනකුටම පමණක්ම ආවඩන්න එපා. තමුන්නාන්ෙසේලාට 
තමන්ෙග් හෘදය සාක්ෂියට එකඟව කථා කරන්න බැරි ඇයි? මා 
දන්නවා අනිවාර්යෙයන්ම ආණ්ඩුව ගිය දවසක- [බාධා කිරීම්] 
ඇයි? මම තරුණයන් තුන් ෙදනාෙග් නම් කිව්ෙවත් නැහැ.  

  
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Members, do not disturb him. He is going to 

wind up now. Do not take his time.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මම තරුණයන් තුන් ෙදනාෙග් 

නම් කිව්ෙවත් නැහැ. [බාධා කිරීම්] කවුද තරුණයන් තුන් ෙදනා? 
ෙමන්න  ෙම්ක තමයි. ෙමතුමන්ලා ෙතොප්පිය දමා ගත්තා. [බාධා 
කිරීම්]  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
The Hon. Lalith Dissanayake and Hon. Shantha 

Bandara, please sit down.  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
මම කිව්ෙව් රාහුල් ගාන්ධියි, ෙඩ්විඩ් කැමරන්ෙග් පුතායි, 

විමුක්ති කුමාරතුංගයි ගැන. [බාධා කිරීම්]  ෙම් බලන්නෙකෝ ගරු 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මම කිව්ෙව් විමුක්ති කුමාරතුංගයි, රාහුල් 
ගාන්ධි මහත්මයායි, [බාධා කිරීම්] බලන්නෙකෝ, ඇවිස්සුණු හැටි.  

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Please wind up now. I gave you two extra minutes. 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
 මී මැස්සන් වාෙග් ඇවිස්සුණා ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි. 

දැන් කවුද ෙම් තරුණයන් තුන් ෙදනා? ගරු නිෙයෝජ්ය 
සභාපතිතුමනි, මට තව විනාඩියක් ෙදන්න.  

  
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Please wind up now. Thank you very much. Hon. 

Sujeewa Senasinghe, your time is over.  

The next speaker is the Hon. Mahindananda 
Aluthgamage. Before that, the Hon. Deputy Speaker will 
take the Chair. 
 

අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මුලාසනාරූඪ විය. 

 

 அதன்பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left 
the Chair, and MR. DEPUTY SPEAKER  took the Chair. 
   

සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් ඇමතිතුමනි, කථා කරන්න. 
 

[අ.භා. 5.48] 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා ( කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக -  விைளயாட் 

த் ைற அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage -  Minister of  
Sports ) 
ගරු සභාපතිතුමනි, 1948 දී අප නිදහස් ජාතියක් බවට පත් 

වුණාට පස්ෙසේ, ෙගවුණු වසර 64ක කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ අෙප් 
රෙට් කීඩාව දියුණු කරන්න ෙමවැනි වියදමක්, ෙමවැනි 

ආෙයෝජනයක් දරපු කිසිම රජයක් නැති බව මම මුලින්ම සිහිපත් 
කරන්න ඕනෑ. නිදහස ලබලා වසර 64ක් ගත ෙවමින් තිෙබන ෙම් 
ෙමොෙහොෙත්, කීඩාවට වැඩිම ආෙයෝජනය ලබා දුන්ෙන් අතිගරු 
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් රජය බව අද රජෙය්ත්, 
විපක්ෂෙය්ත් ඉන්න සියලු ෙදනාම පිළිගන්නා කාරණයක්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මම විෙශේෂෙයන් සිහිපත් කරන්න ඕනෑ, 
ෙම් රෙට් පහළ වුණු නායකයන් අතරින් අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාට හිමි වන්ෙන් සුවිෙශේෂී ස්ථානයක් බව. 
එතුමාට ඒ සුවිෙශේෂී ස්ථානය හිමි වන්ෙන් ෙවන කවර ෙහේතුවක් 
නිසාවත් ෙනොෙවයි ගරු සභාපතිතුමනි. එතුමා කීඩාවට පුදුම 
උනන්දුවක් දක්වපු ෙහොඳ නායකෙයක්. ඒ වාෙග්ම එතුමා කීඩාවට 
ආදරය දක්වමින් ඒ ෙවනුෙවන් විශාල කැප කිරීමක් කළා.  මහින්ද 
චින්තන පතිපත්තිය තුළ අෙප් රෙට් කීඩාෙව් එෙතක් පැවැති ගමන් 
මඟ ෙවනස් දර්ශනයක්, ෙවනස් මාවතක් කරා ෙගන යන්න එතුමා 
විශාල කාර්ය භාරයක් කළා.  කීඩාවට ආදරය කරන රාජ්ය 
නායකෙයක් හැටියට ෙම් රෙට් කීඩාව ජාත්යන්තර මට්ටමට ෙගන 
යන්න එතුමා දරන උත්සාහයට  ෙම් ගරු සභාෙව් අප සියලු 
ෙදනාෙග්ම ෙගෞරවය එතුමාට හිමි ෙවන්න ඕනෑ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඊළඟට අෙප් අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ 
සම්බන්ධෙයන් අදහස් දක්වපු පක්ෂ විපක්ෂ සියලු මන්තීවරුන්ට 
මෙග් ස්තුතිය පිරිනමන්න කැමැතියි. කීඩා අමාත්යාංශය හැටියට 
අප ලබපු  ජයගහණ ෙගොඩක් තිෙබනවා. නමුත් හැම දාම ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී තමුන්නාන්ෙසේලා කථා කරන්ෙන් ෙම් 
ආයතනෙය් යම් දූෂණයක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා, ෙම් 
ආයතනෙය් පතිපත්තිවල යම් අඩුකමක් තිෙබනවා කියලායි. අප 
කීඩාෙව් ලබපු පරාජයන් ගැන තමයි ඔබතුමන්ලා හැම දාම කථා 
කෙළේ. ගරු සභාපතිතුමනි, අප කීඩා ක්ෙෂේතෙය් ලබපු ජයගහණ 
ගැන බලමු.  අපට මතකයි, ඩන්කන් වයිට් මහත්මා පළමුෙවන්ම 
අපට ෙගනැත් දුන්න ඔලිම්පික් පදක්කම. ඊට පස ේසේ අප 1996 දී 
අප ලබා ගත්ත ෙලෝක කිකට් කුසලානය. ඊළඟට සුසන්තිකා 
ජයසිංහ කීඩිකාව ඔලිම්පික් තරගාවලියට සහභාගී ෙවලා ලබා 
ගත්ත පදක්කම. ෙම්වා තමයි කීඩාෙව් ඉතිහාසෙය් රන් අකුරින් 
ලියැවුණු අප ලබපු ජයගහණ.  

හැබැයි පසු ගිය දශකයකට ආසන්න කාලය ගත්ෙතොත්, 
අමාත්යවරයා හැටියට මා ඉතාම නිහතමානීව  පිළිගන්නවා අප 
කීඩාෙව් යම් පසුබෑමකට ලක් වුණු බව. ඒ නිසා අප ආපු ගමන් 
ෙහොයලා බැලුවා ෙගවුණු අවුරුදු ෙදකකට ආසන්න කාලය තුළ 
ෙම් කීඩාෙව් පසුබෑමට ෙහේතු ෙමොනවාද කියලා. ගරු 
සභාපතිතුමනි, අෙප් අමාත්යාංශෙය් හිටපු ෙල්කම් ගුණෙසේකර 
මැතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් කමිටුවක් පත් කරලා ෙම් කීඩාෙව් 
පසුබෑමට ෙහේතු වුණු කරුණු ෙහොයලා ඒ සඳහා පිළියම් ෙයොදන්න 
අප පසු ගිය කාලය පුරා කටයුතු කළා. අප ඒ ගුණෙසේකර 
වාර්තාෙව් තිබුණු කරුණු කියාත්මක කරපු නිසා ෙම් වසර 
එකහමාරක කාලය තුළ කීඩා ක්ෙෂේතෙය් දැවැන්ත වැඩසටහනක් 
කියාත්මක කරන්න අපට පුළුවන් වුණා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමතුමන්ලා කියපු ෙද්වල්වලට උත්තර 
ෙදන්න තිෙබන නිසා මම ඉතාම ෙකටිෙයන් පැහැදිලි කරන්නම්.  
 මුලින්ම ෙම් වසර එකහමාරක කාලය තුළ අෙප් අමාත්යාංශය 
කීඩාෙව් උන්නතිය ෙවනුෙවන් ගත්තා වු කියා මාර්ග පිළිබඳව ෙම් 
ගරු සභාෙව් මන්තීවරු දැනුවත් කරන්න මා බලාෙපො ෙරොත්තු 
ෙවනවා. මුලින්ම මා ෙම් කාරණය  කිව යුතුයි. ෙම් අමාත්යාංශෙය් 
ජාතික කීඩා පතිපත්තියක් තිබුෙණ් නැහැ. අප නිදහස ලබලා 
අවුරුදු 64ක් ගත වුණත්, කීඩාව ෙම් රෙට් කියාත්මක වුණත්, 
ෙමොන ජාත්යන්තර ජයගහණ ලැබුවත් අපට කියලා ජාතික කීඩා 
පතිපත්තියක් තිබු ෙණ් නැහැ.  

පසු ගිය වසර එකහමාෙර් අපි දැඩි කැප කිරීමක් කරලා ජාතික 
කීඩා පතිපත්තියක් හදලා, ඒක කියාත්මක කිරීමට අවශ්ය කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ලබා ෙගන, පනතක් විධියට 
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පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා  ෙම් ෙවන ෙකොට එය කියාත්මක 
කරන්න අපි කටයුතු කරෙගන යනවා. ඔබතුමන්ලා දිගින් දිගටම 
කිව්වා, තහනම් උත්ෙත්ජක පශ්නය පිළිබඳව. ෙම් රෙට් කීඩක, 
කීඩිකාවන් තහනම් උත්ෙත්ජකවලට භාජනය වීම නිසා බරපතළ 
අභිෙයෝගයක් අෙප් කීඩාවට තිබුණා. අපි යුෙනස්ෙකෝ ආයතනයත් 
එක්ක ගිවිසුම් අත්සන් කරලා තහනම් උත්ෙත්ජක පනත කැබිනට් 
මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරලා ඒ සඳහා අනුමැතිය ලබා ෙගන 
තිෙබනවා. තහනම් උත්ෙත්ජක පනතට අවශ්ය නීතිමය පසු බිම 
ලබා ෙදන්න පසු ගිය අවුරුදු එකහමාර තුළ අපි කටයුතු කළ බව 
සතුටින් කියන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් කීඩාෙව් පරාජයට එක 
ෙහේතුවක් තමයි, 1973 හදපු කීඩා නීතිෙය් තිබුණු අඩු පාඩුකම්. 
1973 හදපු කීඩා නීතිය වසර විසි ගණනක් ගිහිල්ලත් සංෙශෝධනය 
ෙවලා නැහැ. ඒ නිසා ෙම් වසර එකහමාර තුළ ඒ අඩු පාඩුකම් 
හඳුනා ෙගන, කීඩා ෙරගුලාසි සංෙශෝධනය කරන්න ෙම් වන 
ෙකොට සියලු කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා නීතිපතිතුමාෙග් 
අනුමැතිය ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, ෙහට, අනිද්දා 
ෙවන ෙකොට ඒ ෙරගුලාසි සංෙශෝධනය කිරීම තුළ අපට කීඩාෙව් 
දැවැන්ත ෙවනසකට යන්න පුළුවන් ෙවනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මම ෙම් අමාත්යාංශය භාර ගන්න ෙකොට 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කිව්වා, කීඩාෙව් යටිතල පහසුකම් දියුණු 
කරන්න ජාතික වැඩසටහනකට යන්න කියලා. පළමුවැනි වතාවට 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් ඉඳලා ජාතික මට්ටමට යටිතල 
පහසුකම් ලබා ෙදන්න අපි වැඩ පිළිෙවළක් හැදුවා. පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 314ට කීඩාංගන 314ක්, දිස්තික්ක 25ට 
කීඩාංගන 25ක්, පළාත් 9ට කීඩාංගන 9ක් හදන්න අපි කටයුතු 
කළා. ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා, කීඩාව 
සම්බන්ධෙයන් ෙම් රෙට් යටිතල පහසුකම් තිබුෙණ් ෙකොළඹ 
විතරයි කියලා. සියල්ල තිබුෙණ් ෙකොළඹ විතරයි. මම අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාට ඒ ගැන කිව්වාම එතුමා කීඩාව ෙවනුෙවන් 
බිලියන 4.5ක් අපට ලබා දුන්නා. ඒ නිසා 2016 ෙවන ෙකොට, 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් ඉඳලා දිස්තික්කයට, 
දිස්තික්කෙය් ඉඳලා පළාතට, පළාෙත් ඉඳලා ජාතික මට්ටමට එන 
කල් සියලු යටිතල පහසුකම් අපි හදලා ඉවර කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, පසු ගිය දශක තුනක් තිස්ෙසේ ෙම් රෙට් 
පැවති යුද්ධෙයන් අවතැන් වූ තරුණයන් විශාල පිරිසක් 
උතුරුකරෙය් හිටියා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. එල්ටීටීඊ එකට 
සම්බන්ධ  වුණු ඒ අවි ආයුධ ගත්ත තරුණයන් විශාල පිරිසක් 
උතුරුකරෙය් හිටියා. ෙම් ආණ්ඩුවට තිබුණු ෙලොකු අභිෙයෝගයක් 
තමයි, ෙම් යුද්ධ කරපු තරුණයන්  නිසි මඟට ෙගන යන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන එක. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් උපෙදස් පරිදි, 
මෙග් මිත ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම ඇමතිතුමාෙග් ෙයෞවන 
කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්යාංශයත්, කීඩා 
අමාත්යාංශයත් ෙදකම ඒකාබද්ධ ෙවලා උතුරු, නැ  ෙඟනහිර ඒ 
යුද්ධයට සම්බන්ධ වුණු තරුණයන් එකතු කරෙගන උතුරු, 
නැ ෙඟනහිර දැවැන්ත ව්යාපෘතියක් ආරම්භ කළා. ඒෙක් 
පතිඵලයක් හැටියට, එදා ෙම් රට ෙදකඩ කරන්න අවි ආයුධ අතට 
ගත්තු එල්ටීටීඊ තරුණයන් ඒ අවි ආයුධ බිම තියලා අද ජාතික 
ෙකොඩිය අතට අරෙගන රට ෙවනුෙවන් කීඩා කරන තත්ත්වයකට 
පත් ෙවලා තිෙබනවාය කියන එක ෙබොෙහොම සතුටින් 
ඔබතුමන්ලාට කියන්න කැමැතියි. ෙම් වන ෙකොට අෙප් රෙට් 
ජාතික කීඩා සංචිතවල එල්ටීටීඊ එෙක් සාමාජිකයන් ෙවලා හිටපු 
අයත් ඉන්නවා. ෙවඩි තැබීෙම් කීඩාවට තුන් ෙදෙනක්, කරාෙට් 
කීඩාවට එක් ෙකෙනක්, කිකට් කීඩාවට එක් ෙකෙනක් අපි 
සම්බන්ධ කරෙගන ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම කීඩා ශක්ති වැඩසටහන 
යටෙත් ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි වතාවට උතුරුකරෙයන් පමණක් 
ජාතික සංචිතයට කීඩක කීඩිකාවන් 47 ෙදෙනකු අපි ෙගනැල්ලා 
තිෙබනවා.  

අෙප් පුනරුත්ථාපන හා බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ 
අමාත්යාංශෙය් ඇමතිතුමාට මෙග් ෙගෞරවණීය ස්තුතිය පුද 
කරන්න ඕනෑ. එතුමා තමයි, අපට ඒ ෙයෝජනාව ෙගනැල්ලා, 
පුනරුත්ථාපනය වුණු එල්ටීටීඊ තරුණයන් ෙගනැත් දීලා ඒ කීඩා 
තරගයට සහෙයෝගය දීලා ඒ කටයුත්ත කෙළේ. ඒ අනුව 
පුනරුත්ථාපනය කරපු එල්ටීටීඊ සෙහෝදරයන් කීඩාවට 
ෙගෙනන්න අපි කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
"ෙලොව දිනවන කීඩා ශක්ති" කියලා වැඩසටහනක් හදලා ඒ 
යටෙත් ලංකාෙව් කීඩා 14ක් ෙතෝරා ෙගන, අද ෙවන ෙකොට 
ලංකාෙව් දක්ෂතම කීඩක, කීඩිකාවන් 1,100ක් ෙතෝරා ෙගන 
ඔවුන් ෙකොළඹට ෙගනැල්ලා, ඔවුන්ට මාසික දීමනාවක් දීලා, 
විෙද්ශීය පුහුණුකරුවන් ෙගනැල්ලා ඔවුන්ව පුහුණු කරලා 2017 
ෙයොවුන් කීඩා උෙළෙල්දී වැඩි පදක්කම් පමාණයක් ලබා ගන්නට 
දැවැන්ත වැඩ පිළිෙවළක් කර ෙගන යනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමෙතක් කීඩාවට සම්බන්ධ අමාත්යාංශ 
ෙවන් ෙවන්වයි කටයුතු කෙළේ. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
මූලිකත්වෙයන් අපි සාකච්ඡා කරලා පළමුවැනි වතාවට කීඩා 
අමාත්යාංශයත්, අධ්යාපන අමාත්යාංශයත්, ෙයෞවන හා නිපුණතා 
සංවර්ධන අමාත්යාංශයත්, උසස් අධ්යාපන අමාත්යාංශයත් එකට 
වැඩ කරනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, පළමුවැනි වතාවට අමාත්යාංශ 
හතරක් එකතු ෙවලා කීඩාෙව් උන්නතිය ෙවනුෙවන් අපි තීරණ 
ගන්නවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඔබතුමන්ලා කිව්වා, අෙප් ආයතනවල 
තිබුණු තත්ත්වය ගැන. සුගතදාස එක ගැන ෙචෝදනා කළා. 
සුගතදාස එක අවුරුදු හතරක් වහලා, swimming pool එක -
ලංකාෙව් තිබුණු ෙහොඳම පිහිනුම් තටාකය- වහලා, තිබුණු ෙහොඳම 
ධාවන පථය වහලා කියලා පසු ගිය කාලෙය් ෙලොකු ෙචෝදනාවක් 
කළා. අපි පසු ගිය කාල ෙය් ෙම් සියල්ල විවෘත කළා. අපි ආසියානු 
මලල කීඩා උෙළල පැවැත්වූවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ෙමොන 
ෙචෝදනා තිබුණත් කිසිම පශ්නයක් නැතුව අපට ඒ කටයුතු කර 
ගන්න පුළුවන් වුණා.  

තමුන්නාන්ෙසේලා හැම ෙවලාෙව්ම කියන ෙදයක් තමයි 
කීඩාවට ෙද්ශපාලනය තිෙබනවාය කියන එක. තමුන්නාන්ෙසේලා 
කිව්වා ලංකාෙව් තුන් ෙදනයි කීඩා කරන්ෙන් කියලා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් කාටද කථා කරන්ෙන්? තමුන්නාන්ෙසේලා 
කථා කරන්ෙන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් පුතුන් තුන් ෙදනාටයි. 
ඒ තුන් ෙදනාෙග් ඇ ෙඟ් කීඩාව තිෙබනවා කියන එක පශ්නයක්ද? 

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් නායකයන්ට කීඩාව බැරිකම අපට 
පශන්යක්ද? තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් නායකයන්ට ෙද්ශපාලන- 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි ඇමතිතුමා. දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මම අවසන් කරනවා. ෙමතුමන්ලා  හැමදාම අපට ෙබොරු 

ෙචෝදනා එල්ල කරනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, මට තව විනාඩි 
ෙදකක් තිෙබනවා. අපට ෙචෝදනා කිහිපයක් එල්ල කළා. 
පළමුවැනි එක තමයි පළාත් සභා කීඩා නිලධාරින්ෙග් පශ්නය. එදා 
ජාතික කීඩා උෙළෙල් පළාත් සභා කීඩා නිලධාරින්ෙග් හැසිරීම 
පිළිබඳව රෙට් කීඩා අමාත්යවරයා හැටියට මම බලවත් කනගාටුව 
පකාශ කරනවා. ඔවුන්ට විරුද්ධව කටයුතු කරන්න කියලා මම 
පළාත් සභා මහ ඇමතිවරුන්ට ලිව්වා. ඔවුන් එදා එෙහම 
හැසිරුෙණ් ඔවුන්ෙග් වැටුප සම්බන්ධෙයනුයි. තමන්ෙග් වැටුප 

2861 2862 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

සම්බන්ධෙයන් විෂය භාර අමාත්යවරයාට ඉල්ලීමක්වත් කරලා  
නැහැ. නමුත් ඔවුන් ෙබොෙහොම පහත් විධියට එදා ෙකෝට් එක 
දමන්ෙන් නැතිව ගියා. අපි ඒ ගැන කනගාටු ෙවනවා. හැබැයි, 
ඔවුන ්ෙග් වැටුප හදන්න ෙම් වන ෙකොටත් අපි විශාල වැඩ 
ෙකොටසක් කරලා තිෙබනවා.  

ඒ වාෙග්ම ගරු අර්ජුන රණතුංග මන්තීතුමා කිව්වා හරූන් 
ෙලෝගාට් මහත්මයාෙග් වාර්තාව ගැන. ඒ වාර්තාෙව් ෙහොඳත් 
තිෙබනවා. නරකත් තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ වාර්තාෙව් තිෙබන 
ෙහොඳ, නරක සියල්ල ගැන අපි ෙසොයලා බලලා ෙම් රෙට් කීඩාෙව් 
උන්නතිය ෙවනුෙවන් ඒවා කියාත්මක කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමා.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage 
ඊළඟට තහනම් උත්ෙත්ජක භාවිතය වැළැක්වීෙම් පනත් 

ෙකටුම්පත  ගැන කිව්වා. අපි ෙම් ෙවන ෙකොට ඒ සියල්ලම කරලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම සුගතදාස ධාවන පථය ගැන කිව්වා. 
සුගතදාස ධාවන පථය අපි හැදුවා. ඒෙක් අඩු පාඩුකම් කිහිපයක් 
තිබුණා. මම ෙල්කම්තුමාට උපෙදස් දීලා තිෙබනවා මුදල් ෙගවන 
එක වහාම නවත්වලා ඒක හදන්න කියලා. ඒ වාෙග්ම අර්ජුන 
රණතුංග ගරු මන්තීතුමා racing cars  ගැන කිව්වා.  

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමා. අවසන් කරන්න. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
තව විනාඩියයි ගන්ෙන්. අප ඒ racing cars  ඕනෑ ඕනෑ විධියට 

ෙගන්වන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. කීඩකයන්ට පමණයි ඒවා 
ෙගන්වන්ෙන් කියන එක මතක් කරනවා. 

 
"123 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 201,352,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
123 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම, 

 රු. 9,745,000 
 

"123 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 9,745,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
123 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,  
රු. 95,600,000 

 
"123 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 95,600,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"  
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
123 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
“ தைலப்  123, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 201,352,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

  
தைலப்  123, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல   

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா  9,745,000 
 

“ தைலப்  123, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 9,745,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  123, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  மீண் வ ஞ் 

ெசல   பா 95,600,000 
 

“ தைலப்  123, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 95,600,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

  
தைலப்  123, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Question, "That the sum of Rs. 201,352,000, for Head 123,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 123, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,            
Rs. 9,745,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 9,745,000, for Head 123, 

Programme 01, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

   
Head 123, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 
 

Programme 02.  - Development Activities - Recurrent Expenditure,      
Rs. 95,600,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 95,600,000, for Head 123,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 123, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the  Schedule.  
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[ගරු  මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග්  මහතා] 
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02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  
රු. 1,729,135,000 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா  1,729,135,000 
 

Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,           
Rs. 1,729,135,000 

 
 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (වාරිමාර්ග හා ජල 
සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා ) 
(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா - நீர்ப்பாசன, நீர்வள 

காைமத் வ அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம்) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation 
and Water  Resources Management and Leader of  the 
House of Parliament)  
ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු ඉදි කිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස 

සහ ෙපොදු පහසුකම් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා විසර්ජන පනත් 
ෙකටුම්පත 2013 කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී 123 වන ශීර්ෂෙය් 02 
වන වැඩසටහන සඳහා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය  ඉදිරිපත් 
කරනවා.  

 

සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ඒ පිළිබඳව සභාෙව් එකඟත්වය? 
 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye. 

 
මතු පළ වන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය: 
தீர்மானிக்கப்பட்ட : 
Resolved: 

 
"වැඩසටහන 02 - සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම් සඳහා 

පතිපාදනය රුපියල් 2,479,135,000 දක්වා වැඩි කිරීෙමන් 
සංෙශෝධනය කළ යුතු ය. [ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා] 

 
(ඉදි කිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස සහ ෙපොදු පහසුකම් 

අමාත්යතුමාෙග් ෙමම සංෙශෝධනෙය් අභිපාය වනුෙය් ෙමම වැඩ 
සටහෙන් මූලධන වියදම් සඳහා පතිපාදනය රු. 750,000,000කින් වැඩි 
කිරීමය.) 

 
ව්යාපෘතිය 04 - නිවාස අවශ්යතා සඳහා පහසුකම් හා ආයතනික 

සංවර්ධන ව්යාපෘතිය  සම්බන්ධෙයන් පහත සඳහන් පරිදි මූලධන 
වියදම් වැඩි කළ යුතුය. ( අය වැය ෙයෝජනාව): 

        
 

  උප ව්යාපෘතිය 05 - මහල් නිවාස පතිසංස්කරණය කිරීම 
        වැය විෂයය 2201 - රාජ්ය ආයතන රු. 750,000,000" 

  
"123 වන ශීර්ෂෙය් 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.2,479,135,000ක වැඩි කරන ලද මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් 
කළ යුතුය" යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
123 වන ශීර්ෂෙය් 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

සංෙශෝධිතාකාරෙයන් උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු 
යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 

“ தைலப்  123, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
அதிகாிக்கப்பட்ட பா 2,479,135,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

  

தைலப்  123, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  
தி த்தப்பட்டவா  அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Question, "That the increased sum of Rs. 2,479,135,000, for Head 
123, Programme 02, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" 
put and agreed to. 

  

  
Head 123, Programme 02, Capital Expenditure, as amended, 

ordered to stand part of the Schedule.  

 
309 වන ශීර්ෂය. - ෙගොඩනැඟිලි ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩ සටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 71,810,000 

 
"309 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 71,810,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
309 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  මූලධන  වියදම,       

රු. 27,650,000 

 
"309 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 27,650,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
309 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන  වියදම, 

රු. 167,385,000 
 
"309 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන  වියදම, 

රු. 167,385,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
309 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන -  මූලධන  වියදම,       

රු. 13,340,000 
 
"309 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම, රු. 

13,340,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"  යන පශ්නය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
309 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
310  වන ශීර්ෂය. - රජෙය් කර්මාන්ත ශාලාව 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 29,335,000 

 
"310 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 29,335,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
310 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

2865 2866 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  මූලධන  වියදම,       
රු. 4,910,000 

 
"310 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 4,910,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
310 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
 
02 වන වැඩ සටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන  වියදම, 

රු. 24,800,000 
 

"310 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන  වියදම, 
රු. 24,800,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
310 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
 

தைலப்  309.- கட்டடங்கள் திைணக்களம் 
     

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா  71,810,000 

 
“ தைலப்  309, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 71,810,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  309, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.-  ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்  -  லதனச் 

ெசல  பா 27,650,000 
 
“ தைலப்  309, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 27,650,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  309, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 167,385,000 

 
“ தைலப்  309, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 167,385,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  309, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

     
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா 13,340,000 
  
“ தைலப்  309, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 13,340,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  309, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .  

தைலப்  310.- அரசாங்க ெதாழிற்சாைல 
     

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 29,335,000 

 
“ தைலப்  310, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 29,335,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

  
தைலப்  310, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.-  ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா 4,910,000 
 
“ தைலப்  310, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 4,910,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  310, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 24,800,000 

 
“ தைலப்  310, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 24,800,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்  பட்ட . 

                   
தைலப்  310, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

HEAD 309. - DEPARTMENT OF BUILDINGS 
 

Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,         
Rs. 71,810,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 71,810,000, for Head 309,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 309, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             
Rs. 27,650,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 27,650,000, for Head 309, 

Programme 01, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

   
Head 309, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 
 

Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure, 
Rs.167,385,000          

                                                                                                   
Question, "That the sum of Rs. 167,385,000, for Head 309,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 309, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
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Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,            
Rs. 13,340,000 

 

Question, "That the sum of Rs.13,340,000, for Head 309, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to. 

    

Head 309, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   

 
HEAD 310. -  GOVERNMENT FACTORY  

 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,          
Rs. 29,335,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 29,335,000, for Head 310,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 310, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,                   
Rs. 4,910,000 

 

Question, "That the sum of Rs.4,910,000, for Head 310, Programme 
01, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put and agreed to. 

   
Head 310, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,      
Rs. 24,800,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 24,800,000, for Head 310,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 310, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 
 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,        
රු. 13,950,000 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா 13,950,000 
 

Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,               
Rs. 13,950,000 

 
 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ඉදි කිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස සහ 

ෙපොදු පහසුකම් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් විසර්ජන පනත් 
ෙකටුම්පත 2013 කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී 310 වන ශීර්ෂෙය් 2 
වන වැඩසටහන සඳහා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය මා ඉදිරිපත් 
කරනවා. 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ඒ පිළිබඳව සභාෙව් එකඟත්වය? 

ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye. 

 
මතු පළ වන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය: 
தீர்மானிக்கப்பட்ட : 
Resolved: 

 
 

"වැඩසටහන 02 - සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම් සඳහා 
පතිපාදනය රුපියල්  313,950,000 දක්වා වැඩි කිරීෙමන් 
සංෙශෝධනය කළ යුතු ය. [ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා] 

 
(ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස සහ ෙපොදු පහසුකම් 

අමාත්යතුමාෙග් ෙමම සංෙශෝධනෙය් අභිපාය වනුෙය් ෙමම 
වැඩසටහෙන් මූලධන වියදම් සඳහා පතිපාදනය  රු. 
300,000,000කින් වැඩි කිරීමය.) 

 
ව්යාපෘතිය 02 - කාර්මික ඉංජිෙන්රු වැඩ සහ අලුත්වැඩියා ෙසේවාව 

ව්යාපෘතිය සම්බන්ධෙයන් පහත සඳහන් පරිදි මූලධන වියදම් වැඩි 
කළ යුතුය: 

 
උප ව්යාපෘතිය 01 - ෙකොෙලොන්නාව රජෙය් කාර්මාන්තශාලාව 

නවීකරණය කිරීම (අය වැය ෙයෝජනාව) 
 
වැය විෂයය 2502    - ආෙයෝජන - රු. 300,000,000 

  
"310 වන ශීර්ෂෙය් 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.313,950,000ක වැඩි කරන ලද මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ 
යුතුය" යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
310 වන ශීර්ෂෙය් 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

සංෙශෝධිතාකාරෙයන් උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු 
යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

  
“ தைலப்  310, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

அதிகாிக்கப்பட்ட பா 313,950,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

  
தைலப்  310, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

தி த்தப்பட்டவா  அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Question, "That the increased sum of Rs. 313,950,000, for Head 

310, Programme 02, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" 
put and agreed to. 

 
Head 310, Programme 02, Capital Expenditure, as amended, 

ordered to stand part of the Schedule.  

 
311  වන ශීර්ෂය. - ජාතික ෙභෞතික සැලසුම් 

ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩ සටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 145,135,000 

 
"311 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 145,135,000ක  මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
311 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

2869 2870 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

01 වන වැඩ සටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩ සටහන -  මූලධන  වියදම,      
රු. 1,270,000 

 
"311 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 1,270,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
311 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
 

தைலப்  311.- ேதசிய ெபளதிகத் திட்டமிடல் திைணக்களம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 145,135,000 
 

“ தைலப்  311, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 145,135,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

  
தைலப்  311, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 1,270,000 

 
“ தைலப்  311, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 1,270,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  311, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

 
HEAD 311. -  DEPARTMENT OF NATIONAL PHYSICAL 

PLANNING  

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,         

Rs. 145,135,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 145,135,000, for Head 311,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 311, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             
Rs. 1,270,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,270,000, for Head 311, 

Programme 01, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 311, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
 
"156 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම් 

සඳහා රු.  123,890,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
156 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩ සටහන - මූලධන  වියදම,       
රු. 21,150,000 

 

"156 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 21,150,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
156 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
 

02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 2, 753,680,000  

 
"156 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩ සටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 2,753,680,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
156 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩ සටහන - මූලධන  වියදම,       

රු. 4,058,750,000 
  
"156 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 4,058,750,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
156 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුය යි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
 

215 වන ශීර්ෂය.-  කාර්මික අධ්යාපන හා පුහුණු කිරීෙම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 139,000,000  

  
"215 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 139,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
215 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,       
රු. 13,600,000 

 
"215 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 13,600,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
215 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 1,181,900,000  
 
"215 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.1,181,900,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
215 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

2871 2872 
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02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩ සටහන - මූලධන  වියදම,        
රු. 181,500,000  

 
"215 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 181,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
215 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
 
“ தைலப்  156, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 123,890,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  156, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 21,150,000 
 
“தைலப்  156, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 21,150,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

        
தைலப்  156, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 2,753,680,000 
 

“ தைலப்  156, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 2,753,680,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” 
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

                 
தைலப்  156, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 4,058,750,000 
 

   “ தைலப்  156, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் 
ெசல க்கான பா 4,058,750,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் 
பட்ட . 

                 
தைலப்  156, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச்ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  215.-  ெதாழி ட்பக் கல்வி மற் ம் பயிற்சித் 

திைணக்களம் 
     

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 139,000,000 

 
“ தைலப்  215, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 139,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

                 
தைலப்  215, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 13,600,000 

 
“ தைலப்  215, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 13,600,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

                
 தைலப்  215, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 1,181,900,000 
 

 “ தைலப்  215, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 1,181,900,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” 
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

                 
தைலப்  215, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .  
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 181,500,000 

 
“ தைலப்  215, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 181,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

                 
தைலப்  215, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

  
Question, "That the sum of Rs. 123,890,000, for Head 156,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 156, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             
Rs. 21,150,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 21,150,000, for Head 156, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 156, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

 
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,       

Rs. 2,753,680,000                                                                        
 
Question, "That the sum of Rs. 2,753,680,000, for Head 156,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, beinserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 156, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the  Schedule.  
 
 

Programme 02. - Development Activities  - Capital Expenditure,         
Rs. 4,058,750,000 

 
Question, "That the sum of Rs. Rs. 4,058,750,000, for Head 156, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

   
Head 156, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

2873 2874 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

HEAD 215. -  DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION 
AND TRAINING 

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure           

Rs. 139,000,000                                                                                                                                                                     
 
Question, "That the sum of Rs. 139,000,000, for Head 215,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 215, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,             
Rs. 13,600,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 13,600,000, for Head 215, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 215 Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.   
 

Programme 02.  - Development Activities - Recurrent Expenditure,     
Rs. 1,181,900,000                                                                                                                                                            

 
Question, "That the sum of Rs. 1,181,900,000, for Head 215,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be insertedin the Schedule" put 
and agreed to.  

                      
Head 215, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the  Schedule.  
 

Programme 02.- Development Activities  - Capital Expenditure,          
Rs. 181,500,000     

 
Question, "That the sum of Rs. 181,500,000, for Head 215, 

Programme 02, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule"  put 
and agreed to. 

                  
Head 215, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
"136 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 151,275,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
136 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩ සටහන -  මූලධන  වියදම,      

රු. 187,770,000 
 

"136 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 187,770,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

136 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩ සටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 193,568,000 
 

"136 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 193,568,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"  
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

136 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,         
රු. 304,160,000 

 
"136 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 304,160,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
136 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
219 වන ශීර්ෂය.- කීඩා සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව  

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන  වියදම, 

රු. 120,067,000 
 

"219 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 120,067,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"  
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  
 

219 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩ සටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  මූලධන  වියදම,      

රු. 11,200,000 

 
"219 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 11,200,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

219 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
 02  වන වැඩ සටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 378,090,000 
 

"219 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 378,090,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
219 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන -  මූලධන වියදම,         

රු. 1,296,870,000 
 

"219 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 1,296,870,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
219 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

2875 2876 



2012 ෙදසැම්බර් 06 

“தைலப்  136, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 151,275,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  136, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 136.-  ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 187,770,000 

 
“தைலப்  136, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  

பா 187,770,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  136, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 193,568,000 

 
“தைலப்  136, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 193,568,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

  
தைலப்  136, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 304,160,000 
 

“தைலப்  136, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 304,160,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  136, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
 

தைலப்  219.-  விைளயாட் த் ைற அபிவி த்தி திைணக்களம்    
     

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 120,067,000 

 
“தைலப்  219, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 120,067,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

  
தைலப்  219, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 11,200,000 

 
“தைலப்  219, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  

பா 11,200,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  219, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 378,090,000 

 
“தைலப்  219, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 378,090,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” 
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  219, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
     

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 1,296,870,000 

 

“தைலப்  219, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 1,296,870,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  219, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
    

Question, "That the sum of Rs. 151,275,000, for Head 136, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule"  put 
and agreed to.  

  
Head 136, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             
Rs. 187,770,000                                                                         

 
Question, "That the sum of Rs. 187,770,000, for Head 136, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule"   put 
and agreed to. 

  
Head 136, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,      
Rs. 193,568,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 193,568,000, for Head 136, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 136, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
 

Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,              
Rs. 304,160,000 

 
Question, "That the sum of Rs.304,160,000, for Head 136, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

  
Head 136, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

HEAD 219. - DEPARTMENT OF  SPORTS DEVELOPMENT 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,         
Rs. 120,067,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 120,067,000, for Head 219, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 219, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
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Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             
Rs. 11,200,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 11,200,000, for Head 219, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 219, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,       
Rs.  378,090,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 378,090,000, for Head 219, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

  
Head 219, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,         
  Rs. 1,296,870,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 1,296,870,000, for Head 219, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

  
Head 219, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

එකල්හි ෙව්ලාව අ.භා. 6.00 වූෙයන්, පාර්ලිෙම්න්තුවට පගතිය 
වාර්තා කරනු පිණිස සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් විය. 

කාරක සභාව පගතිය වාර්තා කරයි; නැවත රැසව්ීම 2012 
ෙදසැම්බර් 07වන සිකුරාදා. 

 
அப்ெபா  ேநரம் பி.ப. 6.00 மணியாகிவிடேவ, கு வின் 

பாிசீலைன பற்றி அறிவிக்கும்ெபா ட்  தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தின்  அகன்றார்கள்.  

கு வின  பாிசீலைன அறிவிக்கப்பட்ட ; மீண் ம் கூ வ  2012 
சம்பர் 07, ெவள்ளிக்கிழைம. 

 

It being 6.00 p.m., the Chairman left the Chair to report the 
Progress. 

Committee report Progress; to sit again on Friday, 07th December, 
2012. 

 
 
 
 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 
 
 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா ) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation 
and Water  Resources Management and Leader of  the 
House of Parliament)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ''පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය''යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

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

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව ගරු අජිත් කුමාර 

මහතා. Before that, the Hon. Janaka Bandara will take the 
Chair. 

 
අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්,  ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன்பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  
அகலேவ, மாண் மிகு ஜானக பண்டார அவர்கள் தைலைம 
வகித்தார்கள்.  

 

 Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE 
HON. JANAKA BANDARA took the Chair. 

 
 

දකුණු ඉන්දියාෙව් කුඩන්කුලම් න්යෂ්ටික 
බලාගාරය  

ெதன் இந்தியாவின் கூடங்குளம் அ மின் 
நிைலயம் 

KUDANKULAM NUCLEAR POWER PLANT IN SOUTH INDIA 

 
 

ගරු අජිත් කුමාර මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon. Ajith Kumara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සභාව කල් තබන 

අවස්ථාෙව්දී මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"දකුණු ඉන්දියාෙව් කුඩන්කුලම්හි පිහිටුවා ඇති න්යෂ්ටික බලාගාරය 
ෙහේතුෙවන් විය හැකි බරපතළ හානි ෙහේතුෙවන් ඉන්දියානු ජනතාව 
බලවත් විෙරෝධතාවක් ෙම් වන විට කියාත්මක කරමින් සිටී. එෙසේම එම 
බලාගාරය ලංකාවට ඉතා ආසන්නෙය් එනම් කිෙලෝමීටර් 500ක් පමණ 
මෑතින් පිහිටුවා ඇති නිසා ලංකාෙව්ද උතුරු, නැ ෙඟනහිර, උතුරු මැද 
පළාත් ඇතුළු පළාත් කිහිපයක ලක්ෂ 20ක පමණ ජනතාවකට ෙමම 
බලාගාරය තුළින් හානි වීමට ඇති ඉඩකඩ ෙහේතුෙවන් ලංකාව තුළ ජනතා 
විෙරෝධයක් ෙම් සම්බන්ධෙයන් දැනටමත් පැන නැඟී ඇත. මිනිස් ජීවිත 
ලක්ෂ ගණනක් අනතුරට ලක් කරමින් ඉදිකර ඇති ෙමම බලාගාරය 
කියාත්මක කිරීම වහාම නැවැත්වීම සඳහා අවශ්ය මැදිහත්වීම ලංකා රජය 
විසින්ද කළ යුතු බව ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කර සිටී." 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉන්දියාෙව් තමිල්නාඩු 
පාන්තෙය් ඉදි කරන කුඩන්කුලම්හි න්යෂ්ටික බලාගාරය පිළිබඳව 
ඉතා බරපතළ සාකච්ඡාවක් හා උද්ෙඝෝෂණයක් ඉන්දියාෙව්ත් ශී 
ලංකාව තුළත් පැන නැඟී තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් ඉන්දියාෙව් 
ජනතාවෙග් විෙරෝධයත් එක්ක විශාල පිරිසක් අත් අඩංගුවට 
ෙගන, ඒ වාෙග්ම අතුරුදහන් කර ජීවිතයක් පවා නැති කර 
ඉන්දියානු පාන්ත ෙපොලීසිය ජනතාව වද හිංසාවට ලක් කර 
බරපතළ මැදිහත් වීමක් කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම දැන් ලංකාව 
තුළත් උතුරු නැ ෙඟනහිර ආශිතව උද්ෙඝෝෂණ ව්යාපාර පටන් 
ෙගන තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එෙහම 
විෙරෝධතාවන් ආරම්භ කර තිෙබන්ෙන් ඍජුවම ශී ලංකාවට ඉතා 
ආසන්නෙය් ෙම් බලාගාරය පිහිටා තිබීෙමන් ශී ලංකාවට හානියක් 
ෙවන්න පුළුවන් කියන කා රණාව නිසායි. විෙශේෂෙයන් න්යෂ්ටික 
බලාගාර සම්බන්ධව අත් දැකීම් ගණනාවක් තිෙබනවා. න්යෂ්ටික 
බලාගාර සම්බන්ධව තිෙබන අත් දැකීම ඉතාම ෙඛ්දජනකයි. 
ලංකාවට ඉතාම ආසන්නෙය් පිහිටුවා තිෙබන නිසා විකිරණ 
කාන්දුවකින් ශී ලංකා ජනතාවට ෙවන්න පුළුවන් හානිය ගැන 
දැන් සංවාද ඇති වී තිෙබනවා.  
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———————————— 
* කථාව අවසානෙය් පළ කර ඇත. 
* உைரயினி தியில் தரப்பட் ள்ள . 
 *Produced at end of speech. 

ගරු ඇමතිතුමා ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 25වන දා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට කළ පකාශය අනුවම ඒ බලාගාරෙය් ඉඳලා ශී 
ලංකා මුහුදු සීමාවට කිෙලෝමීටර් 100යි. ලංකාෙව් ෙගොඩබිමට 
ෙකටිම දුර -කල්පිටියට- කිෙලෝමීටර් 220යි. ඒ කියන්ෙන් ඉතාමත් 
ළඟ. කිෙලෝමීටර් 200ක අරයකින් යුක්ත වෘත්තයක් ලකුණු කළාට 
පසු උතුර, උතුර මැද, තිකුණාමලය, පුත්තලම, කළුතර, ෙකොළඹ 
හා ගම්පහ, ඊට වඩා පළල් කවයකට ගිෙයොත් කුරුණෑගල ඇතුළු 
මුළු රෙට්ම ජනතාවට ෙම්ක බරපතළ පශ්නයක් ෙවන්න පුළුවන්.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් බලාගාරය හරියටම  
ලංකාව මැද පිහිටවූ එකක් වාෙගයි. ඒ නිසා ලංකාව මැද පිහිටවූ 
බලාගාරයකින් හානියක් ෙවනවා කියා හිතුවාට වැරැද්දක් නැහැ. 
ජනතාව ෙම් පිළිබඳව බරපතළ සාකච්ඡාවකට ඇවිත් තිෙබනවා. 
ලංකාවට කිට්ටු වීම නිසා තිෙබන්ෙන් වාසියක් ෙනොව අවාසියක්; 
හානියක්. ඒ හානිය ලංකාවට ඍජුවම බලපාන නිසා තමයි ෙම් 
තත්ත්වය ඇති වී තිෙබන්ෙන්.  විෙශේෂෙයන්ම ෙම් බලාගාරය 
භාවිතා කරන්ෙන් රුසියානු තාක්ෂණයයි. රුසියානු තාක්ෂණය 
පිළිබඳව පසු ගිය කාලෙය් අත් දැකීම් සමඟ ගැටලුවක්, 
සාකච්ඡාවක් තිෙබනවා.  ෙම්ෙකන් ෙවන්න පුළුවන් හානිය ගැන 
අපි අහනවා. ඉන්දියාෙව් සහ ලංකාෙව් ජනතාවට ෙවන්න පුළුවන් 
හානිය ගැන දැන් තිෙබන ඇගයීම ෙමොකක්ද?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙලෝකෙය් බලවතුන් අද 
තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන්ෙන්  ජනතාවෙග් හිත සුව පිණිස 
ෙනොෙවයි; ඔවුන්ෙග් ලාභය අරමුණු කර ෙගනයි. ඒ නිසා ලංකා 
රජය ෙම් පිළිබඳව දක්වන සංෙව්දිකෙම් අඩුකම තිෙබන්ෙන්, ෙම් 
පිළිබඳව මැදිහත් ෙනොෙවන්ෙන් ඉන්දියාව ෙම්කට මැදිහත් වන 
නිසාද? බලය පිළිබඳ පශ්නයද? එෙහම නැත්නම් ෙමොකක්ද කියන 
කාරණය අපි අහන්න ඕනෑ. ෙමවැනි අවදානමක් තිෙයද්දි  අෙප් 
රෙට් පාලකයන් ෙම් පිළිබඳව මීට වඩා මැදිහත් ෙනොවන්ෙන් ඇයි?  
රජය විධියට ෙම් පිළිබඳව උත්තර ෙදන ඇමතිවරුන්ෙගන් පශ්න 
කිහිපයක් අපි අහනවා. ෙමවැනි බලාගාරයක් හැදීම ගැන ශී ලංකා 
රජය දැන ගත්තාද? දැන ගත්ෙත් කවදාද? එදා ඉඳලා කළ මැදිහත් 
වීම ෙමොකක්ද? ඉන්දියානු රජයත් සමඟ ෙම් ගැන කථා කළාද? 
කවුද කථා කෙළේ? විෙශේෂෙයන්ම විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය 
කළ මැදිහත් වීම ෙමොකක්ද? ඒ කළ සාකච්ඡාවල පතිඵල ෙම් රෙට් 
ජනතාවට දැන ගන්න පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න කියා අපි 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

විෙශේෂෙයන් පරිසර සංවිධාන පරමාණුක බලශක්ති 
අධිකාරිෙයන්, විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙයන්, විදුලිබල හා 
බලශක්ති අමාත්යාංශෙයන් ඉල්ලීම් කළා. ෙම් පිළිබඳව දැනුවත් 
කරන්න කියලා බලපෑම් කරලා ලිපි යැව්වා. ඒවාට ෙමොකද වුෙණ්? 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම විෙශේෂෙයන් ඔබතුමාෙග් අවධානය පිණිස 
"කූඩන්කුලම් ගැන පරමාණුක බලශක්ති අධිකාරියට ලිපියක්" 
කියන ශීර්ෂය යටෙත් වූ පුවත් පත් වාර්තාව ඇතුළු සියලු ෙද් මා 
සභාගත* කරනවා.  

 GREENS4CHENGE කියන ආයතනය ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
ඉල්ලීම් සහිත ලිපියත්, පරිසර සංවිධාන සහ තවත් ජනතා ව්යාපාර 
ගණනාවක් කූඩන්කුලම් බලාගාරය පිළිබඳව පරමාණුක බලශක්ති 
අධිකාරිෙය් සභාපතිතුමාට යවන ලද ලිපියත්, කියවන්න ෙවලාව 

මදි නිසා හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා සභාගත*  
කරනවා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

විෙශේෂෙයන් ජන අරගල ව්යාපාරය, ෙපරටුගාමි පක්ෂය, 
GREENS4CHENGE සංවිධානය, ඒ වාෙග්ම පරිසර සංවිධාන 
ගණනාවක් ෙම් පිළිබඳ ඉල්ලීම් කළා. නමුත් ඒවාට අඩුම ගණෙන් 
උත්තරයක්වත් නැහැ. ෙම් සංෙව්දි පශ්නය සම්බන්ධව ජනතාව 
උද්ෙඝෝෂණය කරද්දී, ලිපි යවද්දී ඒ එකම ඉල්ලීමකටවත් 
සැලකිල්ලක් දැක්වූෙය් නැහැ කියන විෙව්චනය තිෙබනවා, 
විෙශේෂෙයන් වි ෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශයටත්, අෙනකුත් 
ආයතනවලටත්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙම් දක්වා ෙම් පිළිබඳව 
කරන ලද රාජ්ය තාන්තික සාකච්ඡාවල එකඟතා හා ගිවිසුම් 
ෙමොනවාද කියා මා අහන්න කැමැතියි. අපට,  ෙම් රටට ඒවා 
ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ වාෙග්ම, ෙමම න්යෂ්ටික බලාගාරය 
සම්බන්ධෙයන් "ද හින්දු" පුවත් පෙත් පළ වූ ලිපියට පරමාණුක 
බලශක්ති අධිකාරිෙය් සභාපතිතුමා දැක්වූ පතිචාරය පිළිබඳව 
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? එම පතිචාරය පිළිබඳව, 
GREENS4CHENGE සංවිධානය ඉදිරිපත් කර තිෙබන ලිපිය 
මඟින් "න්යෂ්ටික බලාගාරය වහා නවතන ෙලස ඉන්දීය ජනතාව 
දැඩි විෙරෝධතාවක් දක්වද්දී ඉන්දියානු ෙපොළව මත ඉදිවන 
න්යෂ්ටික ව්යාපෘතියට ශී ලංකාව විරුද්ධ වී ෙහෝ විෙරෝධතා 
දක්වන්ෙන් නැත." යනුෙවන් සඳහන් කරමින් විමසා තිෙබනවා. 
ෙමම බලාගාරය සම්බන්ධෙයන් ගරු ඇමතිතුමාත් 
පාර්ලි ෙම්න්තුෙව්දී කිව්ව කථාවක් තිෙබනවා. ජාත්යන්තර 
පරමාණුක බලශක්ති පඥප්තිය අනුව ව්යාපෘතියක් ඉදි කිරීෙම්දී 
සාමාජික රටක් විධියට අප අනුගමනය කරන පතිපත්ති 
ෙමොනවාද? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කාරණා සියල්ල 
කියන්න මට ෙවලාව නැහැ. මා විසින් සභාගත කරන ලද 
GREENS4CHENGE සංවිධානය ඉදිරිපත් කර තිෙබන ලිපිය 
මඟින් ඒ කරුණු බලාගන්න පුළුවන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ජපානෙය් ෆුකුෂිමා 
බලාගාරය නිසා වූ හානිය ගැන අපි දන්නවා. ෙම් තරම් ෙනොෙවයි,  
එම බලාගාරෙයන් කාන්දු වූ විකිරණ ස්වභාවයක් කිෙලෝමීටර 
750ක දුරිනුත් කුඹුරක පස්වල තිබිලා ෙසොයා ගත්තා. කැනඩාෙව් 
ෙචෝක් නදිය අසබඩ බලාගාරය සහ රුසියාෙව් චර්ෙනොබිල් 
බලාගාරය පිළිබඳ තත්ත්වයත් ඒ වාෙග්මයි. ෙම් කිව්ව බලාගාර 
තුෙනන්ම විශාල වශෙයන් වූ හානිය පිළිබඳ සංඛ්යා ෙල්ඛන ගැන 
අපි දන්නවා; තවමත් බරපතළ තත්ත්වයක් තිෙබන බව කියනවා. 
එවැනි තත්ත්වයකුයි තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක්සත් ජාතින්ෙග් 
සංවිධානයට ලංකාව පිළිබඳ ෙයෝජනාවක් යන ෙකොට ෙම් රෙට් 
ජනතාව පාරට කැඳවන්න ආණ්ඩුව කටයුතු කරනවා; උද්ෙඝෝෂණ 
කරවනවා. ජනාධිපතිතුමා හරි ෙම් රෙට් කවුරු හරි විදුලි පුටුවට 
යාවි කියන බයට ඒකට මැදිහත් වීම් කරනවා. ඒ ගැන අෙප් විවිධ 
අදහස් තිෙබන්න පුළුවන්. නමුත් ෙම් රටම අනතුරට පත් කරන 
ෙමවැනි බලාගාරයක් සම්බන්ධෙයන් රජයක් විධියට ඉන්දියාෙව් 
තිෙබන ජාත්යන්තර නීති ගැන, ෙවනත් අනම්මනම් ගැන කථා 
කරන්ෙන් ඇයි? ෙම්කට මැදිහත් වන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? ගරු 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඇමතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙම් ගැන කිව්වා. ඒ වාෙග්ම එතුමා 
2012.11.20 වැනි දා පරමාණුක බලශක්ති අධිකාරිෙය්දී පැවැති 
වැඩ මුළුවකදී කරන ලද  පකාශයක් පුවත් පතක පළ වී තිෙබනවා. 
ඉන්දියාෙව් ඉදි වන න්යෂ්ටික බලාගාරවලට අපට විරුද්ධ වීෙම් 
හැකියාව ඉතා අඩුයි කියා එතුමා කියා තිෙබනවා. ඒ බලාගාරය ෙම් 
තරම් මාරාන්තික හානියක් කරනවා නම්  ෙමෙහම පකාශ 
කරන්ෙන් ඇයි? එයට විරුද්ධ වීෙම් හැකියාව ඉතා අඩුයි ලු. 
එක්සත් ජාතින්ෙග් සංවිධානයට අභිෙයෝග කරන්න, 
සමෘද්ධිලාභින්, ෙගොවි නියාමකයන්, සමෘද්ධි නියාමකයන් පාරට 
කැඳවන්න පුළුවන් නම්, ෙවනත් අණපනත් ෙවනුෙවන්, 
ෙදෝෂාභිෙයෝගය හරි ෙමොකක් හරි ෙවනුෙවන් ජනතාව ආණ්ඩුෙව් 
වියදමින් පාරට කැඳවන්න පුළුවන් නම්  ජාත්යන්තරයට, එෙහම 
නැත්නම් ඉන්දියාවට බලපෑම් කරන්න රාජ්ය තාන්තික මැදිහත් 
වීම වත් කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? ෙම් රෙට් ජනතාව ගැන 
පශ්නයක් නැද්ද?  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු අජිත් කුමාර මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon. Ajith Kumara) 
මම විෙශේෂෙයන් අහනවා, ෙමවැනි පකාශ කරන්ෙන් ඇයි 

කියලා. එතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කරන ලද පකාශ ෙය්ත් එෙහම 
තිෙබනවා. ෙම්කට බරපතළ විධියට විෙශේෂෙයන් උතුර 
නැ ෙඟනහිර ෙදමළ මුස්ලිම් ජනතාව ෙගොදුරු ෙවනවා; මුළු රටම 
ෙගොදුරු ෙවනවා. අද උතුර නැ ෙඟනහිර, විෙශේෂෙයන් යාපනය 
විශ්වවිද්යාලෙය් ශිෂ්යයන් පහන් පත්තු කළාම, උද්ෙඝෝෂණයක් 

කළාම, අයිතිවාසිකම් ඉල්ලුවාම ඔවුන් රිමාන්ඩ් කරනවා; 
බන්ධනාගාරගත කරනවා; මහා භීතියක් මවනවා.  

හැබැයි මුළු රටටම ෙඛ්දවාචකයක් එන්න නියමිත ෙද්වල් 
ගැන කරන මැදිහත්වීම ෙමොකක්ද? ඒ වාෙග්ම අපි තවත් ෙදයක් 
ගැන අහන්න කැමැතියි. පරමාණුක බලශක්ති අධිකාරිෙය් 
ෙජ්යෂ්ඨ නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂතුමා කියා තිබුණා, ෙම්වාෙයන් 
අනතුරක් වන්ෙන් නැහැ, අනතුරක් ෙවනවා කියලා ෙකොෙහොමද 
කියන්න පුළුවන් කියා. මම එතුමා කිව්ව කථාවත් කියවන්නම්. 
2012.11.25වන දින "මව්බිම" පතෙය් එය ෙමෙසේ සඳහන් 
ෙවනවා:  

"ඉන්දියාෙව් කූඩන්කුලම් බලාගාරය ශී ලංකාවට කිෙලෝමීටර් 
220ක් දුරින් පිහිටා තිෙබන නිසා එමඟින් සිදුවන ක්ෂණික විකිරණ 
හානි කිසිවක් ෙනොමැති බව පවසන රංජිත් මහතා...."  

"මව්බිම" පත ෙය් ෙමවැනි පැහැදිලි කිරීමක් කර තිබුණා. 
එතුමා ෙකොෙහොමද එෙහම කියන්ෙන්? එෙහම කියන්න ෙමොකක්ද 
කරන ලද අධ්යයනය? ෙමොකක්ද කරන ලද නිරීක්ෂණය? 
ෙකොෙහොමද එෙහම කියන්ෙන්? ෙමොකක්ද කරන ලද සාකච්ඡාව?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් සමස්ත ජනතාවට 
බලපාන ෙම් න්යෂ්ටික බලාගාරය පිළිබඳව ජනතාව ෙවනුෙවන් 
රජයක් විධියට වහාම මැදිහත් විය යුතුයි. විෙශේෂෙයන් ෙම් අරගල 
කරන, ෙමවැනි සංවාදයක් ෙගනාව අයට අඩුම තරමින් 
උත්තරයක්වත් දිය යුතුයි. ෙම් පශ්නයට වගකීෙමන් මැදිහත් විය 
යුතුයි. එෙහම නැතිව, ඉන්දියානු රජයට බලපෑම් කරන්න අපට 
අයිතියක් නැහැ කියලා ෙම්ෙකන් මඟ හැරලා ජනතාව අසරණ 
ෙවන්න ඉඩ ෙදන්න එපා, ඒ සඳහා මැදිහත් වන්න කියන ඉල්ලීම 
මම කරනවා. ඒ ඉල්ලීම කරමින ් මෙග් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.    
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
 ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම  ගරු තලතා අතුෙකෝරල මන්තීතුමිය 

විසින්. 
 

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු අජිත් කුමාර මන්තීතුමා 

ඉදිරිපත් කරපු ෙයෝජනාව මා ස්ථිර කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, පරිසර අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය සාකච්ඡා කළ 
ෙවලාෙව්දීත් අපි ෙම් කාරණය පිළිබඳව ෙම් ගරු සභාෙව් 
අවධානය ෙයොමු කළා. කාල ෙව්ලාව ඉතාම සීමිත වුණත් මා ෙම් 
පශ්නය නැවත මතු කරනවා. කිෙලෝමීටර් 250ක් ඇතුළත, ෙම් 
රටට බලපෑම් කරන්න පුළුවන් ස්ථානයක ෙම් කුඩන්කුලම් 
න්යෂ්ටික බලාගාරය ඉදි වන නිසා, ඒ හානි අවම කර ගැනීම 
ෙවනුෙවන් අෙප් රජය වගකීමක් ඇතිව අරෙගන තිෙබන පියවර 
ෙමොකක්ද කියලායි අපි අහන්ෙන්.  

ඇත්තටම කියනවා නම් ඔබතුමාත් දන්නා විධියට, පසු ගිය 
දවස්වල ජපානෙය් චර්ෙනෝබිල් න්යෂ්ටික බලාගාරය වාෙග් 
බලාගාරවල ඇති වුණු සිද්ධීන් නිසා මිලියන ගණනාවක පිරිසක් 
ෙරෝගීන් බවට පත් වුණා. Thyroid cancers වාෙග්ම ෙවනත් 
ෙනොෙයකුත් විධිෙය් පිළිකා, -ලියුෙක්මියාව වා ෙග්-  අවුරුදු 
ගණනාවක් යනතුරුත් ඒ රටවලින් ඉවත් කරන්න බැරි තත්ත්වයක් 
අද ඇති ෙවලා තිෙබනවා.  

1986 දී චර්ෙනෝබිල් න්යෂ්ටික බලාගාරෙය් ෙඛ්දවාචකය 
වුණාට පස්ෙසේ, 1988 දී තමයි රාජිව් ගාන්ධි අගමැතිවරයා 
මිහායිල්ෙගොර්බෙචොප් ජනාධිපතිවරයාත් එක්ක ෙම් න්යෂ්ටික 
බලාගාරයට අදාළ ගිවිසුම් අත්සන් කෙළේ. 1997 දී තමයි ෙම් 
බලාගාරෙය් වැඩ පටන් ගත්ෙත්. නමුත් අවුරුදු 25ක් යන තුරු 
ඉන්දියානු රජයටත් ෙම් බලාගාරෙය් කටයුතු කියාත්මක කරන්න 
බැරි වුණා. ඒ වාෙග් තත්ත්වයක් ඉන්දියාව තුළත් ඇති වුණා.  ෙම් 
මාසෙය් එහි  reactor  එකක වැඩ පටන් ගන්න යනවා කියලා අපි 
දැනුවත් ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් උතුර, උතුරු 
මැද, නැ ෙඟනහිර වාෙග් පෙද්ශවල ජනතාවට ෙම් බලාගාරය නිසා 
ඇති වන පශ්න පිළිබඳව ෙම් රජයට තිෙබන වගකීම ෙමොකක්ද 
කියන එක ගැන ෙම් ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරන්න 
කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා. මා හිතන හැටියට අපි ෙම් පිළිබඳව 
විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කළ යුතුයි.  

හැම එකකටම ඉන්දියාවට දුවන ආණ්ඩුවක් තිෙයන නිසා, 
ඉන්දීය රජෙය් අවධානය ෙම් කරුණ ෙකෙරහි ෙයොමු කරලා, අඩු 
ගණෙන් ෙම් බලාගාරය ෙගොඩ නැඟීම පිළිබඳව යම් කිසි 
විෙරෝධතාවක්වත් ඒ අවශ්ය ෙව්ලාෙව් දී කළා ද, එෙහම නැත්නම් 
ඒ ෙවනුෙවන් ෙමොකක් හරි පියවරක් අරෙගන තිෙබනවා ද කියන 
එක ගැන විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිවරයා හැටියට ෙම් ගරු සභාව 
දැනුවත් කරනවා නම් අපි කැමැතියි. ෙබොෙහොම සත්ුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මී ළඟට ගරු අස්වර් මන්තීතුමා. 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 
 

Mr. Presiding Member, I think the Mover has sounded 
a danger signal as far this problem is concerned. I see the 

Hon. Yogarajan untimely moving away. It is better if he 
remains to listen to what is happening in Tamil Nadu 
now. They are fighting a two-front battle: one is against 
the Sri Lankan Tamils which you are not able to defend 
and the other one is the danger posed by the Kudankulam 
Nuclear Power Plant. 

Sir, there had been various other catastrophes as a 
result of these type of atomic centres.  

I will draw your attention to the tragedy which 
occurred in Bhopal, India. On 3rd December, 1984, toxic 
gas called methyl isocyanate seeped from Union Carbide, 
a pesticide plant, killing more than 2,000 people and 
injuring about 150,000. There was danger even to the 
historic monument, Taj Mahal, which was built by 
Emperor Shah Jahan. Its colour got  changed  as a result 
of this tragedy.  

A similar tragedy occurred in Fukushima Daiichi 
Nuclear Power Plant in Japan on 12th March, 2011. An 
explosion in Reactor No. 1 caused one of the buildings to 
crumble to the ground. The cooling system at the reactor 
failed shortly after the earthquake and tsunami-hit Japan. 
By Tuesday, 15th March, two more explosions and a fire 
had officials and workers at the plant struggling to regain 
control of four reactors. The fire, which happened at 
Reactor No. 4, was contained by noon on Tuesday, but 
not before the incident released radioactivity directly into 
the atmosphere.  

In this world where we are marching towards space, 
we have to be careful about the earth that we live in. As a 
result of these tragedies, there have been side effects such 
as cancer. Today it is clear that the pollution caused by 
the Chernobyl Disaster in Russia have given rise to large-
scale increase in cancers. In particular, cancers are 
notably more common in populations from the highly 
contaminated regions and among the liquidators which 
have the highest radiation exposure in comparison to 
relatively unexposed groups. Amongst liquidators from 
Belarus for example - that was a land earlier belonging to 
the Soviet Union - incidences of kidney, urinary, bladder 
and thyroid cancer were all significantly higher for the 
period from 1993 - 2003 than in a comparable reference 
group. Leukaemia was significantly higher in liquidators 
in Ukraine, in adults in Belarus and in children in the 
most contaminated areas of Russia and Ukraine.   

As you are aware, Sir, the greatest tragedy occurred in 
Hiroshima and Nagasaki during World War II. The 
atomic bombs were first used during that war. What 
happened as a result of that? Even today, when people in 
certain areas in the Pacific eat fish, they get certain 
diseases. It is true that we have to advance scientifically 
and technologically, but at the same time, we have to live 
on the earth; we have to protect our environment.  

Then, I will say something about leukaemia which 
was also due to the pollution caused by the Chernobyl 
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Disaster. Higher rates of acute leukaemia among 
Belarusian liquidators were first observed in 1990 and 
1991. From 1992, a significant increase in the incidence 
of all forms of leukaemia was detectable.  

Then, you have non-cancer illnesses. The identified 
changes in the incidence of cancerous diseases reported 
from studies of population exposed to radiation arising 
from the Chernobyl accident are only one aspect of the 
range of health impacts reported. In addition, significant 
increase in non-cancer illnesses amongst the exposed 
populations has also been reported although, despite the 
scale of the exposure, relatively very few studies are 
available. 

The statistical document from the Ukrainian Ministry 
of Health is very interesting, Sir. It states a rise in cases of 
unspecified chronic and emphysema from around 300 per 
10,000 population in 1990 to over 500 per 10,000 in the 
adult and adolescent population in 2004. Over the same 
period, bronchial asthma morbidity almost doubled to 
reach 55.4 cases per 10,000 population.    

Then, as regards the digestive system, there is some 
evidence of digestive system disorders being more 
frequent amongst individuals who were exposed to the 
Chernobyl radiation. A survey carried out in 1995 
suggested that morbidity of such disorders was 1.8 times 
higher amongst Belarus evacuees and inhabitants of the 
contaminated territories than for the Belarus population as 
a whole. Between 1991 and 1996,  the reported incidence 
of peptic ulcers  in the Belarus population increased by 
almost 10 per cent. So, this is a danger for us too. We 
have to be careful and we will take care of  the Hon. 
(Mrs.) Thalatha Atukorale also. So, do not worry about 
that. 

Sir, there are various documents and I will table* 
them.  

They are very helpful not only to the Ministry of 
External Affairs but to all the Ministries concerned and 
the Government as a whole, so that protective measures 
could be made, a study could be made as to whether there 
is an inherent danger to our country, Sri Lanka, because 
only the water in Palk Strait separates India and Sri 
Lanka.  

Finally Sir, I must say that the Hon. Ajith Kumara has 
done well in order to give a sound of warning. Thank you 
very much. 

ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා (විෙද්ශ කටයුතු  
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நிேயாமால் ெபேரரா - ெவளிநாட்ட வல்கள் 
பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Neomal Perera - Deputy Minister of  External 
Affairs) 
Mr. Presiding Member, actually it is a very good 

Motion, although it is late, that the Hon. Ajith Kumara 
has brought up regarding the nuclear power plant in 
South India. As you know, this is about 500 kilometres 
from our shores. Nevertheless, the present Government 
has taken serious action and dispatched several 
delegations as well, to negotiate about the safety 
requirements and to reintroduce the safety measures that 
are available in the world to the  present system which 
they had agreed to. Especially after Chernobyl and 
Fukushima Disasters, there are several safety measures 
the whole world is undergoing; they are revamping the 
safety regulations after the  Fukushima disaster in Japan. 
Most of the European countries are dependent on nuclear 
power, not on any other fuel like coal or hydro power as 
they do not have much of hydro power. They do not go 
for diesel which is the cheapest fuel available but use the 
latest technology although it is costly.  

As the Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale stated, this 
power plant started its operation in 1997.  There were 
several Governments that ruled this country since 1997 
and although the power sector or environment does not 
come under the External Affairs Ministry, officials of the 
External Affairs Ministry as well the Ministers who held 
office have taken note of this and discussed about this 
matter with Delhi. 

That is the normal course of action that we take. We 
do not discuss with  State governments. We normally 
discuss with the Central Government and we have arrived 
at several decisions. I hope to read out the press 
statements issued in this regard and the measures that will 
be taken in the future for the knowledge of general 
public.    

As you know, there is dense population in South India 
led by the Chief Minister Jayalalitha and  by Karunanidhi 
sometime ago. They are the ones who should have 
stopped this because if there is any disaster caused by this 
reactor, firstly the people in South India will directly get 
affected because it is a densely populated  area. Then, 
according to the way in which the wind blows at a time of 
disaster, it could affect either Sri Lanka or areas in the 
north-east, north-west, south-east or south-west of the 
Plant.  

 

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Even the Maldives. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேயாமால் ெபேரரா) 
(The Hon. Neomal Perera) 
Yes, and even the central part of India.  

Actually, the main persons who will politically lose by 
the decision of the Central Government on behalf of the 
people are the two Chief Ministers who have been there 
while this was in progress. So, there are many people who 
have been objecting to this and they are still protesting 
against this. They have not abandoned their protest, just 
like the protest against the Sethusamuduram Project by 
which marine life in the Bay of Palk Strait is going to be 
destroyed. Despite protests, the Central Government went 
on with the project and now they feel that it is a failed 
project. We are with the people. Although we need cheap 
energies, when it is available, we have to pay more 
attention to  see whether those technologies can be used 
to give protection to people neutralizing any kind of 
disaster that might take place.  

Sir, I would like to mention about the measures taken 
in respect of Kudankulam Nuclear Power Plant in South 
India. On the 12th of October, 2012, after many 
deliberations, a delegation consisting of officers from the 
Ministry of Power and Energy, the Atomic Energy 
Authority and the Ministry of External Affairs, visited 
India to engage in consultations on Comprehensive Civil 
Nuclear Cooperation regarding this project.  During these 
discussions, the matter of early notification, disaster 
precaution and mitigation in an event of a nuclear 
accident were discussed. But, these issues were not 
discussed by previous governments or by previous 
ministers who were responsible. Although this matter 
does not come within the purview of the Ministry of 
External Affairs, it has intervened in this matter. 

The Indian Government assured that the Nuclear 
Power Plant in Kudankulam has been established with all 
the international safety standards. In addition, the Indian 
delegation stated that they have taken additional safety 
features, practised throughout the world after the 
Fukushima incident in Japan, on the request of Sri Lankan 
Government. So, these are the steps which the Indian 
Government has taken after the intervention of the 
Ministry of External Affairs of Sri Lanka.   

In addition to the already established safety measures, 
India has reiterated its commitments to adhere to the 
following conventions to which both Sri Lanka and India 
have become parties. The first one is the Convention on 
Nuclear Safety; the second one is the Convention on 
assistance in the case of a nuclear accident or a 
radiological emergency and the third one is the 
Convention on early notification of a nuclear accident.  
These are international conventions which are signed 
between neighbouring countries. 

The Atomic Energy Authority of Sri Lanka is in the 
process of installing equipment for online monitoring in 
the Northern and the Western part of Sri Lanka to 

measure the radio activity level since it could come with 
the wind. They have already started installing these 
equipment on the coast of the Western Province.  

A copy of the Joint Press Release issued by India and 
Sri Lanka at the conclusion of the bilateral consultations 
on Comprehensive Civil Nuclear Cooperation is  with me 
and I will read that out in the course of my speech for 
your information and for the information of general 
public. 

The Hon. Champika Ranawaka, Minister of Power 
and Energy has given a very comprehensive answer in 
this august Assembly a few months ago in this regard. 
This had been discussed earlier and this is not the first 
time that this issue has been brought to notice. This will 
be brought to notice many times in the future as well.  I 
thank the Hon. Ajith Kumara for bringing this matter up 
today because then only people will be aware of this and 
vigilant on this. We will continue to make representations 
in the future as well. Whenever there is new technology 
on safety - 

 
, 

ගරු අජිත් කුමාර මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon. Ajith Kumara) 
ඒ සිදු වුණු සාකච්ඡාෙව් වාර්තාව - 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Minister, a question is being raised by the 

Hon.Ajith Kumara. Are you allowing it?  
 
ගරු අජිත් කුමාර මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon. Ajith Kumara) 
ඒ සාකච්ඡාවට අදාළ වාර්තාව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 

කරනවාද?  
 

ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேயாமால் ெபேரரா) 
(The Hon. Neomal Perera) 
ඔබතුමන්ලාට දැන් කිව්ව ඒ වාර්තාව මම සභාගත* 

කරන්නම්.  

I was speaking about the matters that were discussed 
and they are relevant to the Adjournment Motion that you 
have brought in today. Also, I would like to read out the 
Joint Press Statement released by the Indian and the Sri 
Lankan  Government on 12th October, 2012.  It states I 
quote: 

" The first round of talks between India and Sri Lanka on 
comprehensive civil nuclear cooperation was held on 12 October 
2012 in New Delhi. The Indian delegation was led by Shri Harsh 
Vardhan Shringla, Joint Secretary in the Ministry of External 
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Affairs, Government of India and included representatives from the 
Department of Atomic Energy of India. The Sri Lankan delegation 
was led by Mr. I. Ansar, Additional Secretary in the Ministry of 
External Affairs, Government of Sri Lanka and included 
representatives from the Atomic Energy Authority and the Ministry 
of Power and Energy of Sri Lanka. 

2. Discussions were held in a warm, friendly and cordial manner. 
Both sides exchanged views on all aspects of civil nuclear 
cooperation and reaffirmed their commitment to strengthen bilateral 
cooperation in the uses of nuclear technology for peaceful purposes 
to mutual benefit of the people of the two countries. It was agreed 
that the two sides would work towards a comprehensive Agreement 
on Bilateral Civil Nuclear Cooperation. Discussions included, inter 
alia, training of officials, nuclear safety and response to nuclear 
accidents. 

3. It was agreed that the next meeting would be held in Sri Lanka in 
the first half of 2013." 

Thank you.  

එකල්හි  ෙව්ලාව අ.භා. 6.30 වුෙයන් මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
විසින් පශන්ය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලදී. 

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, අ.භා. 6.30ට, 2012 ෙනොවැම්බර් 
15 වන දින සභා සම්මුතිය අනුව, 2012  ෙදසැම්බර් 07 වන සිකුරාදා  
පූ.භා. 9.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

 
அப்ெபா , பி. ப. 6.30 மணியாகிவிடேவ  தைலைமதாங்கும் 

உ ப்பினர் அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய பாரா மன்றத்ைத 
ஒத்திைவத்தார். 

அதன்ப  பாரா மன்றம்,  அதன  2012 நவம்பர் 15 ஆந் ேததிய 
தீர்மானத்திற்கிணங்க, 2012 சம்பர் 07, ெவள்ளிக்கிழைம . ப. 9.30 
மணிவைர  ஒத்திைவக்கப்பட்ட  

 
It being 6.30 p.m., MR. PRESIDING MEMBER  adjourned 

Parliament without Question put. 

Adjourned accordingly until 9.30 a.m. on Friday, 07th December, 
2012 pursuant to the Resolution of Parliament of 15th November, 2012. 
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සැ.යු. 
 
ෙමම වාර්තාෙව් අවසාන මුදණය සදහා ස්වකීය නිවැරදි කළ යුතු තැන් දක්වනු රිසි මන්තීන් මින් පිටපතක් ෙගන නිවැරදි කළ යුතු 
ආකාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ෙකොට, පිටපත ලැබී ෙදසතියක් ෙනොඉක්මවා හැන්සාඩ් සංසක්ාරක ෙවත ලැෙබන ෙසේ එවිය යුතුය. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்  
 

உ ப்பினர் இ திப் பதிப்பிற் ெசய்யவி ம் ம் பிைழ தி த்தங்கைளத் தம  பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்  அதைனப் பிைழ 
தி த்தப்படாத பிரதி கிைடத்த இ  வாரங்க ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ ப் தல் ேவண் ம். 
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